
:““صشيجلا““ ةلجم ،ةلودلا هب مؤقت داج ىعضسم لك ةنطيضشل ىعضست يتلا ةؤمضسملا راكف’ا تدقتنا

ةيجراÿأ ةسسايسسلأو ىسشامتت مÓسسلأ ظفح تايلمع ‘ ةكراسشŸأ
      ةديÛأ Èمفون ةروث ميقو ئدابŸ ايفوو ديدهت يأأ دسض انيتم اعرد ىقبيسس صشي÷أ^       ةينطولأ ةيفأرغ÷أ دود◊أ زواجتي اندÓبل يموقلأ نمأ’أ ^

ايقيرفإأ ‘ لاتقلل ةيزهاج Ìكأ’أ يرئأز÷أ صشي÷أ :ةيكيرمأ’أ ““صشتوو يرتÓيم““ ةل‹ ^    ةيبر◊أ ايلعلأ ةسسردŸاب يهيجوتلأ صسلجملل رسشع ةثلاثلأ ةرودلأ صسأأÎي ةحيرقنسش ءأوللأ ^

نمألل ىلعأ’ا صسلجملل اعامتجا صسأارت

 ماعلأ عسضولل ةقلعتم اياسضق صسردي نوبت صسيئرلأ
نارهو لضصنق صصؤضصخب هتاحيرضصت بذكي ةطيرؤب

ديعلبوأأ ديعسسلأ دنfi تاحيرسصت نم ءاتسسم برغŸأ
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زؤبد حلاضص صضراعملا يماحملا صصخي لضسكوربب ““رجفلا““ لضسارمل حيضضؤت يف

يرئأزج يسسايسس صضراعم يأأ لبقتسسي مل يسسلطأ’أ فلحلأ

ةيرابخإا ةينطو ةيموي

انوروكب ةديدج تايفو8و ةباسصإأ201 ،‘اعت ةلاح321 ليجسست ..ةيئابولأ تاقيقحتلل ةيلخ صسيئرلأ أاسشنأأ اميف

:ةبارعل ،رؤتضسدلا ليدعت تاحرتقم يف ةتباث تيقب ةينطؤلا ةيؤهلا رضصانع نأا دكأا

هفده نع فرحنأ ةدوسسŸأ لوح صشاقنلأ
U¢2

،كبوأا قافتا  ىلع رثؤؤي نل هنأا دكأا
هليضصافت صشقانتضس ةنجللا نأاو

  :باقرع ،اقح’

ةوخإ’أ فانئتسساب بحرن
 طفنلأ جاتنأ ايبيل ‘

بيجع رود رئأزجلل :يدوعسسلأ ةقاطلأ ريزو ^
 رظنلأ تاهجو بيرقت ‘

 ةيلام ةلويسس رانيد رايلم000.1 نم لقأأ ^
٥صص يام رهسش ةياهن كونبلأ ‘

:ةمضصاعلا ءاضضق صسلجمب ماهت’ا ةفرغ ،هنع جارف’ا تضضفر

ةكراسشملأ ةمهت طاقسسإأ
 يريدغ نع رباختلأ يف

نيفظوم3و يراقعلأ ظفاحملأ عأديإأ ^
صسبحلأ ترايتب يسضأرأ’أ حسسم ةيريدمب

فيجأرأأ دÓبلأ ميسسقتب حمسسي صصن عسضوو Èمفون لوأأ نايب لامهاب ءاعد’أ ^    ةقيثولأ تلاط بيذاكأأو ةنجللأ ءاسضعأأ صصخسشب اسساسسم انلجسس ^
ءاسضقلل ىلعأ’أ صسلÛأ ةسسائر نم صسيئرلأ داعبتسسأ حÎقت ةاسضقلأ ةباقن ^      ةقباسسلأ ةيروتسسدلأ قئاثولأ ‘ هيلع اسصوسصنم نكي ⁄ Èمفون لوأأ نايب ^
ةيروهم÷أ ةسسائر ¤إأ هتاحÎقم عفري يروهم÷أ ينطولأ فلاحتلأ ^     بعسشلأ تاحومط يبلي يقفأوت روتسسد ¤إأ لوسصولأ انفده :حÓسصإ’أ ةكرح ^
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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
 ليجسست ” ““ هنأأ يفحسص ر“ؤوم ‘ رأروف
(انوروك) سسوÒف-ب ةد-يد-ج ة-با-سصإأ201
¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةي’وÈ 33ع ةعزوم
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح48401
فيطسس ةي’و ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاسضأأو
ىلع Êاثلأ مويلل تل-ج-سس دÓ-ب-لأ ي-قر-سش
61 عقأو-ب تا-با-سصإÓ-ل دد-ع Èكأأ ›أو-ت-لأ

(ءابولأ ةرؤوب) ةديلبلأ ةي’وب ةعوبتم ةلاح
ةمسصاع-لأ ر-ئأز÷أ م-ث ة-لا-ح51 عقأو-ب
.““ت’اح Êامث اهليجسستب
ءاسصحإأ ” ““ هنأأ تايفولأ سصوسصخب حسضوأأو
ةلاح ليجسستب ةد-يد-ج تا-ي-فو Ê (8)ام-ث
ةمسصاعلأ ر-ئأز÷أ ن-م ل-ك-ب ةد-حأو ةا-فو
ةفل÷أو فراطلأو ةبانعو ةزابيتو ةديلبلأو
¤إأ ›امجإ’أ عفÎيل ةيأدر-غو ة-ل-ي-سسŸأو
.““ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو237

تأذ دكأاف ءافسشلأ ت’ا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه--نأأ لوؤو--سسŸأ
ءافسشلل ةديدج ة-لا-ح321 ل-ثا“ ةÎف-لأ

تردا--غ ي--ت--لأ ت’ا◊أ دد--ع ع--فÎي--ل
عم ةلاح4707 ¤إأ ةيح-سصلأ تا-سسسسؤوŸأ
 .““ةزكرŸأ ةيانعلأ ت– اباسصم33 دجأوت

دإدر كلام ^

ةيلخ ءاسشنإأ نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ ررق ^
ةعباتمو يرحتلأ اهتم-ه-م نو-ك-ت ة-ي-تا-ي-ل-م-ع
راسشتنأ ت’اح لوح ةيئابو-لأ تا-ي-ق-ي-ق-ح-ت-لأ

ةدكؤوŸأ (91 ديفوك ـ دجتسسŸأ انروك) سسوÒف
رأرمتسسأ ليجسست بقع دÓبلأ ‘ ةهبتسشŸأ وأأ
.““نطولأ تاي’و فلتÈ flع ةحئا÷أ يسشفت
نأأ ءاثÓثلأ ءاسسم ةيرئأز÷أ ةسسائرلل نايب لاقو
ةيلخ ءاسشنإاب رمأأ نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ ““

يرحتلاب ايرسصح ىنعت روفلأ ىلع ةي-تا-ي-ل-م-ع
ت’اح لوح ةيئابولأ تاقي-ق-ح-ت-لأ ة-ع-با-ت-مو
.““ةهبتسشŸأ وأأ ةدكؤوŸأ (91 ديفوك)
‘ هذاختأ ” ءأرجإ’أ ““ نأأ نايبلأ تأذ دكأأو

تاطلسسلأ ا-ه-تذ-خ-تأ ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أ را-طإأ
سسوÒف يسشفت رطاfl ةه-جأوŸ ة-ي-مو-م-ع-لأ
يرحتلاب ايرسصح ةيلÿأ ينعتسس ثيح (انوروك)
ت’ا◊أ لوح ةيئابولأ تاقيقحت-لأ ة-ع-با-ت-مو
ردسصŸأ سسفن فاسضأأو .““ةهبتسشŸأ وأأ ةدكؤوŸأ
ةيلÿأ سسأأر ى-ل-ع Úي-ع-ت-ب ما-ق سسي-ئر-لأ ““ نأأ
ة-ن-ج-ل-لأ و-سضع Úسسح-ل-ب د-مfi رو-سسفوÈلأ
(91 ديفوك) ةحئاج ةعباتÃ ةفلكŸأ ةيملعلأ
عم هتمهم زا‚إأ ‘ قيثو لكسشب لمعيسس يذلأو
’ ينطولأ بأÎلأ لماك Èع ةينعŸأ تاطلسسلأ

.““ةحسصلأ ةرأزول ةعباتلأ لكايهلأ اميسس
ر كلام ^

اهسسأأر ىلع Úسسحلب روسسيفوÈلأ ينعي نوبت شسيئرلأ
انوروكل ةيئابولإ تاقيقحتلإ ةعباتمو يرحتل ةيتايلمع ةيلخ ءاسشنإإ

ءابولأ تأروطت رخآأ فسشكت ةحسصلأ ةرأزو

انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباسصإإ201و تايفو8 ليجسست
 ةافو237و ةباسصإإ48401 ¤إإ ›امجإلإ عافترإ ^

 ةلاح4707 غلبي ›امجإلإو ءافسشلل ةلاح321 لثا“ ^
شسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإأ201و تايفو Ê (8)امث ليجسست ““ ءاعبرألأ شسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
.““ةافو237و ةباسصإأ48401 ¤إأ ›امجإلأ عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتسسŸأ انوروك)

 مÓسسلأ ظفح تايلمع ‘ ةكراسشŸأ شصوسصخب دكؤوت ششي÷أ ةل‹

 رئإزجلل ةيجراÿإ ةسسايسسلإ عم ىسشامتي حÎقŸإ
 ةينطولإ ةيفإرغ÷إ دود◊إ زواجتي اندÓبل يموقلإ نمألإ^

رهسشل ا-هدد-ع ‘ سشي÷أ ة-ل‹ تد-كأأ^
عورسشم ه-ن-م-سضت يذ-لأ حÎقŸأ نأأ نأو-ج

ةكرا-سشÃ ي-سضا-ق-لأو رو-ت-سسد-لأ ل-يد-ع-ت
ظفح تايلمع ‘ يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ
ىسشامتي ةي-ن-طو-لأ دود◊أ جرا-خ مÓ-سسلأ

امك رئأزجلل ةيجراÿأ ةسسايسسلأ عم اما“
راكفأ’أو ةطولغŸأ تامو-ل-عŸأ تد-ق-ت-نأ
لك ةنطيسش ¤أ فد-ه-ت ي-ت-لأ ة-مو-م-سسŸأ

.ةلودلأ هب موقت داج ىعسسم
حÎقم نأأ اهتيحاتتفأ ‘ ةلÛأ تحسضوأأو
‘ ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ ة-كرا--سشم
اندودح جرا-خ مÓ-سسلأ ظ-ف-ح تا-ي-ل-م-ع
ةسسايسسلأ عم ا-ما“ ى-سشا-م-ت-ي ة-ي-ن-طو-لأ
ئدابم ىلع موقت يتلأ اندÓ-ب-ل ة-ي-جراÿأ
بر◊أ ¤إأ ءوجللأ ع-ن“ ة-خ-سسأرو ة-ت-با-ث
‘ لخدتلأ نع ىأانتو مÓسسلأ ¤إأ وعدتو
ىلع سصر–و لودل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-سشلأ

ةيملسسلأ قرطلاب ةيلودلأ تا-عأز-ن-لأ سضف
ةيلود-لأ ة-ي-عر-سشلأ تأرأر-ق ع-م ا-ي-سشا“
.ةيميلقإ’أو ةيلود-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ ‘ ة-ل-ث‡

يذلأ اندÓب-ل ي-مو-ق-لأ ن-مأ’أ نأأ تد-كأأو
ةين-طو-لأ ة-ي-فأر-غ÷أ ا-ندود-ح زوا-ج-ت-ي
ى-ل-ع د-ئا-سسلأ ع-سضو-لأ ل-ظ ‘ ي-سضت-ق--ي
ت’و– نم هعبطي امو يميلقإ’أ ديعسصلأ
ن-مأأ ة-يا-م-ح ز-يز-ع-ت ةد-يد-ج تأÒغ--تو
تايلمع ‘ ةكراسشŸأو انن-طو رأر-ق-ت-سسأو
نأأ رمأ’أ أذه نأاسش نمو نمأ’أ ظفح سضرف
اسصوسصخ نمأ’أو ملسسلأ ليعفت ‘ مهاسسي

نم ددع Èكأأ دهسشت يتلأ ءأرمسسلأ انتراقب
نم ددع Ìكأأ راسشتنأو ⁄اعلأ ‘ تاعأزنلأ

يقيرفإ’أ دا–’أو ةدحتŸأ ·أ’أ تامهم
بور◊أ ا-ه-تر-خ-ن لود ‘ م-ل-سسلأ ظ-ف◊

.تاعأزنلأو
ليد-ع-ت-لأ ةدو-سسم نأأ ¤إأ ة-لÛأ تت-ف-لو
ةيروهم÷أ سسيئر اهحرط يتلأ يروتسسدلأ

ءأرثإ’أو ماعلأ سشاقنلل نوبت ديÛأ دبع
ةلماسش تاحÓسصإأ ةرسشابÃ ا-نأذ-يإأ تءا-ج
ر-ئأز÷ سسسسؤو--ت تا--سشرو ةد--ع ن--م--سض
.ةديدج
تلمح ةدوسسŸأ هذه نأأ مغر هنأأ تلاقو
ةتف’ ةيروتسسد ةفاسضإأو ةمه-م تا-حÎق-م
حÎقم نأأ ’إأ ت’اÛأ ديدع سصوسصخب
ظفح تايلمع ‘ رئأز÷أ ةكراسشم ةÎسسد
ةد--ح--تŸأ ·أ’أ ة--يا--عر ت– مÓ---سسلأ
لان ةيبرعلأ ةعما÷أ وأأ يقيرفإ’أ دا–’أو

.تاسشاقنلأ ‘ دسسأ’أ ةسصح
’ يتلأ ةقيق◊أ نأأ دد-سصلأ أذ-ه-ب تد-كأأو
نم ةسضيرع تا-عا-ط-ق نأأ ا-ه-ن-م سصا-ن-م
ليدعتلأ أذه نو-م-سضÃ تب-حر ع-م-تÛأ
ةينأاتم ةقيرطب هداعبأأو هتا-ي-ف-ل-خ تأأر-قو
.ةءانب أراكفأأ كلذب تمدقو ةحيحسصو

أودا-ت-عأ ن‡ سضع--ب--لأ لوا--ح Úح ‘
سشاقنلأ جأرخإأ ةركعلأ هايŸأ ‘ دايطسص’أ

ترج امك- أودمعتو يقيق◊أ هقايسس نع
راكفأأو ةطولغم تامولعم ثب- ةداعلأ هيلع
نأأ ةÈتعم ةلسصب ةقيقحلل ت“ ’ ةمومسسم

ةنطيسش اهفده راكفأ’أو تامو-ل-عŸأ هذ-ه
عم ايسشا“ ةلودلأ هب موقت داج ىعسسم لك
.ديعسص نم Ìكأأ ىلع عاسضوأ’أ تأدجتسسم
ام نأأ ىلع اهتيحاتتفأ ‘ ةلÛأ تددسشو
يرسسي ’ نأاب ي-سضا-ق-لأ حÎقŸأ ه-ن-م-سضت
جراخ ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ لا-سسرإأ
ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ن-م رأر--ق--ب دود◊أ
’إأ ةحلسسŸأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ هتفسصب
هيتفرغب ناÈŸلأ ءاسضعأأ يثلث ةقفأوم دعب
ةديد÷أ رئأز÷أ ءا-ن-ب-ل ي-ع-سسلأ د-سسج-ي
ةيبعسشلأ ةدأرإÓل ماكتح’أ ىل-ع ة-م-ئا-ق-لأ
.ةيطأرقÁدلأ سسسسأ’ اقيبطت

بع-سشلأ ة-نأا-م-ط ¤إأ ة--لÛأ تسصل--خو
ر-سضا-ح ى-ل-ع فو-خ ’ ه-نأا--ب ير--ئأز÷أ
بعسشلأ أذه لظ ‘ اهلب-ق-ت-سسمو ر-ئأز÷أ
ايلعلأ هدÓب ة-ح-ل-سصŸ كردŸأو ي-عأو-لأ
محر نم د-لو ة-يرو-ه-م-ج سسي-ئر ل-ظ ‘و
اهندعم نمو دÓ-ب-لأ ة-ن-ي-ط ن-مو بع-سشلأ
ي-ن-طو-لأ سشي÷أ أذ-ه ل-ظ ‘و ل-ي--سصأ’أ
قفخيو هدÓب ءأوه سسفنتي يذلأ يبعسشلأ

.اهبأرت نم ةرذ لكل هبلق
سشي÷أ نأأ ىل-ع د-ي-كأا-ت-لأ تدد-ج ا-م-ك

ةوقو انيتم اعرد ىقبيسس يبعسشلأ ينطولأ
ةمÓسسو نمأاب سسÁ دق ديدهت يأأ دسض عدر
ئدابŸ ايفو ىقبيسس ام-ك ا-ندÓ-ب ةدا-ي-سسو
.ةديÛأ Èمفون ةروث ميقو

 دمfi نإوسضر  ^

ترايتب ةدنرف ةمكfi قيق– يسضاق مهيلإأ عمتسسأ نأأ دعب
 ةيريدم نم Úفظوم3و يراقعلإ ظفاÙإ عإديإإ

ضسب◊إ نطإوم ةقفر يسضإرألإ حسسم
ةدنرف ةم-ك-حÃ ق-ي-ق-ح-ت-لأ ي-سضا-ق عدوأأ ^

Úفظوم3و ةدنرف ةرئأدل يراقعلأ ظفاÙأ
نطأو-م ة-ق-فر ي-سضأرأ’أ ح-سسم ة-ير-يد-م ن-م
تأذب قيقحت-لأ ي-سضا-ق ر-مأأ ا-م-ن-ي-ب .سسب◊أ
ح-سسŸ ي-ئ’و-لأ ر-يدŸأ ع--سضو--ب ة--م--كÙأ
يراقعلأ ظفحل-ل ي-ئ’و-لأ ر-يدŸأو ي-سضأرأ’أ

.ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ت–
5 عأديإأ سسمأأ لوأأ ءاسسم قيقحتلأ يسضاق رمأأو
مهتمÚ 31ب نم يطايتح’أ سسب◊أ Úمهتم

ةيروهم÷أ ليكو مامأأ مويلأ ءاسسم مهÁدقت ”

Ãيذلأو ةددعتم مهت-ب أذ-هو ةد-نر-ف ة-م-ك-ح
ظفاÙأ مهنم قيقحتلأ يسضاق ىلع مهلّوح

ةيريدم نم Úفظوم3و ةدنرف ةرئأدل يراقعلأ
ةعطق نم ديفتسسŸأ نطأوم عم يسضأرأ’أ حسسم
حنمو روزŸأ لامعتسسأو ريوزتلأ ببسسب سضرأأ
 .سصخرم Òغ زايتمأ
حسسÚ Ÿيئ’ولأ ن-ير-يدŸأ ن-م ل-ك ع-سضو ”و
ةباقرلأ ت– يراقعلأ ظف◊أ ريدمو يسضأر’أ
.ةيئاسضقلأ

ر م ^

 يهيجوتلأ شسلجملل رسشع ةثلاثلأ ةرودلأ شسأأÎيسس
ةيبر◊إ ايلعلإ ةسسردŸإ ¤إإ لمع ةرايز ‘ ةحيرقنسش ءإوللإ

سسيئر ةحيرقنسش ديع-سسلأ ءأو-ل-لأ مو-ق-ي ^
ةباينلاب يب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ نا-كرأأ
ةسسردŸأ ¤إأ لمع ةرايزب سسيمÿأ مويلأ
ةيحانلاب تسسوفتن-م-ت-ب ة-ي-بر◊أ ا-ي-ل-ع-لأ
سسمأأ هب دافأأ ام بسسح ¤وأ’أ ةيركسسعلأ

ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب ءاعبرأ’أ
ديعسسلأ ءأوللأ ديسسلأ موقي““ نايبلأ ‘ ءاجو
ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ةح-ير-ق-ن-سش
ةرايزب سسيمÿأ مويلأ ةباي-ن-لا-ب ي-ب-ع-سشلأ

ةيحانلاب ةيبر◊أ ايلعلأ ةسسردŸأ ¤إأ لمع

.““¤وأ’أ ةيركسسعلأ
لÓخ سسأأÎيسس ءأوللأ نأأ نا-ي-ب-لأ فا-سضأأو

سسلجملل رسشع ةثلاثلأ ةرودلأ ةرايزلأ هذه
.ةيبر◊أ ايلعلأ ةسسردملل يهيجوتلأ

ر م ^

 تناكيلأأ ةنيدÃ رئأز÷أ ةيلسصنق رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو أومظن

مهليحÎب ليجعتلإ نوبلاطي اينابسسإاب نوقلاعلإ نويرئإز÷إ
لوأأ ،اينابسسأ ‘ نوقلاعلأ نويرئأز÷أ مظن ^

رئأز÷أ ةيل-سصن-ق ر-ق-م ما-مأأ ما-سصت-عأ ،سسمأأ
Ãتناكيلأ ةنيد، Ÿةيرئأز÷أ تاطلسسلأ ةبلاط

ذنم Úعباقلأ ÚنطأوŸأ ل-ي-حÎب ل-ي-ج-ع-ت-لأ
دعب دود◊أ قل-غ بب-سسب ا-ي-نا-ب-سسأ ‘ رو-ه-سش

 .““91 ديفوك ““ ةحئاج
(ميلسس .ل ) ماسصتع’أ ‘ ÚكراسشŸأ دحأأ دكأأو
ءاج ةيلسصنقلأ مامأأ جاجتحأ ميظنت ةردابم نأاب
ةاناعŸ دح عسضول تاط-ل-سسلأ ى-ل-ع ط-غ-سضل-ل
ذنم تناكيلأ ةنيدÃ قلاع يرئأزج007 ةبأرق
ندم نم أولقنت نم مه-ن-ي-ب ن-مو ة-ل-يو-ط ةÎف
لقنت Èخ راسشتنأ رثإأ ةديعب ةيبوروأأو ةينابسسأ
ءانيم وحن نأرهو ءانيم نم ““2 رئأز÷أ ““ ةرخاب
،Úيرئأز÷أ ليحÎل رطفلأ ديع لبق تناكيلأ

بايغب قل-ع-ت-ت با-ب-سسأ’ ة-ل-حر-لأ ءا-غ-لإأ ل-ب-ق
فسشكو .““ةينابسس’أ تا-ط-ل-سسلأ ن-م سصي-خر-ت
نم در أو-ق-ل-ت-ي ⁄ Úج-تÙأ نأا-ب ثد-ح-تŸأ

ةرافسسلأ وأأ تنا-ك-ي-لا-ب ة-ي-ل-سصن-ق-لأ ›وؤو-سسم
Ãد-ق-ت-ل د-يردË لو-ح تا-مو-ل-ع-م flط-ط

يرأزولأ سسلÛأ را-طإأ ‘ ذ-خ-تŸأ ل-ي-حÎلأ
راسشأأ ةنيدŸأ ‘ Úقلاعلأ ةيعسضو نعو  .Òخأ’أ

ن-م د-يد-ع-لأ كا-ن-ه نأ““ ¤إأ ه-تأذ ثد-ح-تŸأ
نم ة÷اعملل اينابسس’ أومدق ىسضرŸأ ت’اح

مهسسفنأأ أودجو ىرخأأ سضأرمأأ نمو ناطرسسلأ
ÚنمزŸأ ىسضرŸأ سضعب ىلع رذعتو لأومأأ Óب
¤إأ ةفاسضإ’اب ،كلذك مهت-يودأأ ى-ل-ع لو-سص◊أ

اهب لفكتلأ ” اهنينج تدقف لماح ةأأرمأ ةلاح
لفكتب هو-ن ا-م-ك ،ى-ف-سشت-سسŸأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ىلع Úقلاع-لأ تأر-سشع-ب تنا-ك-ي-لأ ة-ي-ل-سصن-ق
سضعب رأرغ ىلع ءأركلأ عفدب ءانيŸأ ىوتسسم
نماسضتلأ ةيلمعب ثدح-تŸأ ر-كذو .تÓ-ئا-ع-لأ
ةدئام ميظنتب ةنيدŸاب ةيلا÷أ اهب تماق يتلأ
عيزوتل ÚنسسÙأ دحأأ هب عÈت معطÃ ناسضمر
.Úقلاعلأ Úيرئأزجلل ةيموي ةبجو003 ةبأرق
نم ةيلا÷أ يلث‡ بايغ ثدحتŸأ دقتنأ امك

لقنو Úقلاعلأ توسص عامسسإ’ ناÈŸلأ يتفرغ
ى-ل-ع فو-قو-لأ وأأ تا-ط-ل-سسل-ل م-ه-ت’ا-غ-سشنأ
¤إأ مهنم ديدعلأ رأرطسضأو ،ةيرزŸأ مهتيعسضو
ن-ع ثيد-ح كا-ن-هو ،تأرا-ي--سسلأ ‘ تي--بŸأ
راظتنأ ‘ ،Úقلاعلأ ن-م-سض تا-ي-فو ل-ي-ج-سست
 .تامولعŸأ يفن وأأ ديكأات

ب ةراسس ^

ةيكيرمأ’أ ةيرك-سسع-لأ ة-لÛأ تÈت-عأ ^
ةعردŸأ تأو-ق-لأ““ نأأ ““سشتوو ير-تÓ-ي-م““
ةيزها-جو ة-ثأد-ح Ìكأ’أ ي-ه ة-ير-ئأز÷أ
اهنأأو ةسصاخ ،ةيقيرفإ’أ ةراقلأ ‘ لاتقلل
ةيسسورلأ09-يت تابابد ي-ق-ل-ت ل-سصأو-ت
.““ةيركسسعلأ اهتابكرم ثيد–و

لودلأ لوح اهل لاقم ‘ ةلÛأ تراسشأأو
نم ديد÷أ ل-ي÷أ يÎسشت-سس ي-ت-لأ ¤وأ’أ
““اتامرأأ41-يت““ ةيسسورلأ لاتقلأ تا-با-بد
رئأز÷أ لسص– نأأ لمتÙأ نم““ هنأأ ¤إأ

ةيلاتق تأرد-ق ا-ه-ل ي-ت-لأ ة-با-بد-لأ ى-ل-ع
.““ةمدقتم

ءأÈخ نع ““سشتوو يرتÓيم““ ةل‹ تلقنو
¤إأ ،ةثيد◊أ (اتامرأأ) تابا-بد““ نإأ م-ه-لو-ق

ةمظنأأو ةيسسورلأ تÓتاقŸأ ثدحأأ بناج
تأوقلأ نم أءزج نوكتسس ،يو÷أ ع افدلأ
دقعلأ ىد-م ى-ل-ع ة-ير-ئأز÷أ ة-ح-ل-سسŸأ
ر م ^                                                    .““لبقŸأ

 ““ششتوو يرتÓيم““ ةيكيرمألأ ةيركسسعلأ ةلÛأ

ايقيرفإإ ‘ لاتقلل ةيزهاج Ìكألإ يرئإز÷إ ضشي÷إ

 اياعرلأ ءÓجإأ يتلحرل ركأذتلأ رفوت رئأز÷اب ايكرت ةرافسس تنلعأأ اميف
 Úقلاعلإ Úيرئإز÷إ ءÓجإإ ةمئاق ‘ ليجسستلإ قلغ دكؤوت تإرامإلإ
سسمأأ ،يبدب ةماعلأ ةيرئأز÷أ ةيلسصنقلأ تفسشك ^

ل-جأأ ر-خآأ و-ه سسي-مÿأ مو-ي-لأ نأ ن-ع ،ءا--ع--برأ’أ
،ةيلسصنقلأ تحسضوأأو .ءÓجإ’أ تابل-ط لا-ب-ق-ت-سس’
ةمئاقلأ نع نÓعإ’أ متيسس هنأأ اهل نايب ‘ ،سسمأأ
روفو تابلطلأ ةسسأرد نم ءاهت-ن’أ د-ع-ب ة-ي-ئا-ه-ن-لأ
ة-يو÷أ طو--طÿأ ة--ل--حر ة‹ر--ب ن--ع نÓ--عإ’أ
.كلذل ةسصسصıأ ةيرئأز÷أ

لمسشت ،تايولوأ’أ Òياعم نأأ ¤إأ ةيلسصنقلأ تراسشأأو
تاماقإ’أ باحسصأأو ،ةحا-ي-سسلأ تأÒسشأا-ت ي-ل-ما-ح

تأزأو÷أ ةرئأد نم أرداسص اينو-نا-ق ًءا-غ-لإأ ةا-غ-لŸأ
.ةرجهلأو
لوأأ تنلعأأ دق ،يب-ظو-بأا-ب ر-ئأز÷أ ةرا-ف-سس تنا-كو
تافلم لاب-ق-ت-سسأ ‘ عور-سشلأ ن-ع ،ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ

ةيبرعلأ تأرامإ’أ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ اياعرلأ
 .ءÓجإ’اب ةسصاÿأ

سسمأأ ،رئأز÷اب ايكرت ةرافسس تنل-عأأ ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
‘ Úت‹ŸÈأ Úتلحرلأ ركأذت رفوت نع ،ءاعبرأ’أ
ءÓجإ’ Úتسصسصıأ ،يرا÷أ نأوج21ـلأو11 ـلأ
تحسضوأأو .رئأز÷أ ‘ Úقلاعلأ كأر-تأ’أ ا-يا-عر-لأ
‘ ةيمسسرلأ اهتحفسص ىلع ،ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ةرا-ف-سسلأ
بتكم ‘ ،سسمأأ ذنم ةحاتم ركأذتلأ نأأ ،كوبسسيافلأ

.ديد÷أ ›ودلأ رئأز÷أ راطم
نع ،سسمأأ ،ةرقنأاب رئأز÷أ ةرافسس تنلعأأ دق تناكو
‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ءÓجإ’ Úترئاط سصيسصخت
.ةعم÷أو سسيمÿأ يموي ايكرت

بلاطوب ةراسس ^

ة-يأرد-سسلأ ة-يد-ل-ب ح-لا--سصŸ نا--ي--ب دا--فأأ ^
ةلاح لوأأ ليجسست ةريوبلأ ةي’و عم ةيدود◊أ

91 د-ي-فو-ك ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو-ب ةد--كؤو--م
27 »سس .ت““ خيسش رمأ’أ ق-ل-ع-ت-يو د-ج-ت-سسŸأ

.ةنسس
ةيبطلأ ليلاحتلأ تت-ب-ثأ نأأ د-ع-بو ة-ي-ح-سضلأ

دمfi ىفسشتسسم ¤أ هلقن ” ءابولاب هتباسصإأ
هنأأ Òغ جÓعلأ ¤أ عوسضخلل ةيدŸاب فايسضوب

نم ةياقولأ تأءأرجإأ قفو هنفد ”و سسمأأ ‘وت
Úتلاح ‘ هابتسش’أ نايبلأ تأذ ديفي اميف ءابولأ

.ةيدلبلأ ميلقأ Èع
¤إأ ÚنطأوŸأ عيمج ةيأردسسلأ Òم اعدو أذهو

اب-نŒ ة-مزÓ-لأ تا-طا-ي-ت-ح’أ ذ-خأأ ةرور-سض
›زنŸأ رج◊اب مأز-ت-ل’أو ىود-ع-لأ را-سشت-ن’
.يعامتج’أ دعابتلأو

ب م ^

 ةيدŸإ قرسش ةيإردسسلاب انوروك ضسوÒفب ةافو ةلاح لوأإ ليجسست

هنع جإرفإلإ ضضفرو يريدغ نع رباختلإ ‘ ةكراسشŸإ ةمهت طاقسسإإ
ةه÷ ةيداسصتقأ تامولعم Ëدقت ‘ ةكراسشŸأ ةمهت ،ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجÃ ماهت’أ ةفرغ تطقسسأأ ^

.تقؤوŸأ سسب◊أ نهر دوجوŸأ يريدغ يلع دعاقتŸأ ءأوللأ نع ةيبنجأأ
يريدغ يلع دعاقتŸأ ءأولل ةدحأو ةمهت ىلع ءاقبإ’أ تررق دق ماهت’أ ةفرغ نإاف ةيئاسضق رداسصم بسسحو
جأرفإ’أ رئأز÷أ ءاسضق سسلجÃ ماهت’أ ةفرغ تسضفر كلذ عم ةأزأوŸاب .سشي÷أ تايونعم طابحإأ يهو
.ةمكاÙأ ىلع هتيسضق ةلاحإأ عم مهتŸأ نع تقؤوŸأ

ر م ^
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 هفده نع سشاقنلأ فأرحنأ تدقتنأ ةنجللأ

 روتضسدلا ةدوضسم ‘ ةتباث تيقب ةينطولا ةيوهلا رضصانع :ةبارعل
 ةقيثولا تلاط بيذاكأاو ةنجللا ءاضضعأا سصخضش ‘ سساضسم انلجضس ^

لئاشسو سضعب ىوتشسم ىلع ةقيثولأ لوح سشاقنلأ نأأ روتشسدلأ ليدعت تاحÎقم ةغايشص ةن÷ تدكأأ
‘ لثمتŸأو وجرŸأ فدهلأ نع تلا◊أ نم Òثكلأ ‘ فرحنأ دق يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأومو ملعإلأ
اهلوح سشاقنلأ متي ⁄ هنأأ ةنجللأ تدكأأ ةينطولأ تبأوثلاب سسŸأ سصخي اميف امأأ ةقيثولأ عورششم ءأرثإأ

.ةقباشسلأ Òتاشسدلأ ‘ تناك امك روتشسدلأ ‘ ةتباث تيقبو

هعقو اهل يحيسضوت نايب ‘ ةنجللأ تلاقو
ءاهنإأ دعب ا-ه-نأأ ة-بأر-ع-ل د-م-حأأ ا-ه-سسي-ئر
سسيئر فيلك-ت ة-لا-سسر-ل ا-ق-فو ا-ه-ت-م-ه-م
لوانتم ‘ اهتاحÎقم عسضوو ة-يرو-ه-م÷أ
ÊدŸأ عم-تÛأو ة-ي-سسا-ي-سسلأ ة-ق-ب-ط-لأ
ءأرثإلأو ة-سشقا-نŸأ ل-جأأ ن-م Úن-طأوŸأو

ىوتسسم ىلع اميسسل سشاقنلأ نأأ تظحل
لسصأوتلأ عقأو-مو مل-عإلأ ل-ئا-سسو سضع-ب
نم Òثك-لأ ‘ فر-ح-نأ د-ق ي-عا-م-ت-جلأ
‘ لثمتŸأو وجرŸأ فدهلأ نع تلا◊أ
عطقبو هنأأ ةحسضوم ةقيثولأ عورسشم ءأرثإأ
Òغ تأزواجتلأو تام-ج-ه-لأ ن-ع ر-ظ-ن-لأ
‘ ةنجللأ ءا-سضعأأ تسسم ي-ت-لأ ة-لوؤو-سسŸأ

تلاط بيذاكألأ نم Òثكلأ نإاف مهسصخسش
ه-جو ى-ل-ع ا-ه-ن-مو ة-ق-ي-ثو-لأ نو--م--سضم
لبق نم ت“ ةقيثولأ ةغايسص نأأ سصوسصÿأ
تدعأأ يتلأ ناجللأ ‘ أو-كرا-سش سصا-خ-سشأأ
ءاعدلأ أذكو ةقباسسلأ ةيروتسسدلأ قئاثولأ
È 4591مفون لوأأ نايب ¤إأ ةراسشإلأ فذحب

و ةمألأ تبأوثب سسŸأو ةقيثولأ ةجابيد نم
دلبلأ ميسسقتب حمسسي سصن عسضوب ءاعدلأ

فيجأرألأ هذه ةنجل-لأ تر-ك-ن-ت-سسأ ثي-ح
ةدكؤوم ةحسصلأ نم راع درو ام لك نأأ ةدكؤوم
ةفسص هل تناك ةنجللأ ءاسضعأأ نم دحأأ ل نأأ

‘ تكراسش يتلأ ناجللأ نم يأأ ‘ وسضع
ناك نإأو ةقباسسلأ ةيروتسسدلأ قئاثولأ دأدعإأ
تأءافكلأ يقاب-ك ل-ب-ق-ت-سسأ د-ق م-ه-سضع-ب
تاه÷أ لبق نم ةين-طو-لأ تا-ي-سصخ-سشلأو

نأأ اسضيأأ ةدكؤوم رأو◊أ ىلع تفرسشأ يتلأ
‘ هيلع اسصوسصنم نكي ⁄ Èمفون لوأأ نايب
مهتت فيكف ةقباسسلأ ةيروتسسد-لأ ق-ئا-ثو-لأ
.هفذحب ةنجللأ

⁄ ةينطولأ تبأوثلاب سسŸأ سصخي اميفو
‘ ةت-با-ث تي-ق-بو ا-ه-لو-ح سشا-ق-ن-لأ م-ت-ي
ةبسسنلاب هنأأ Òغ اقباسس تناك امك روتسسدلأ
تانوكم نم انوكم اهرابتعاب ةيغيزامألل
ةبورعلأو ملسسإلأ بناج ¤إأ ةينطول ةيوهلأ

¤إأ مث ةينطو ةغل ¤إأ اهتيقرت قبسس دقف
ةقباسسلأ تليدعتلأ ‘ ة-ي-م-سسرو ة-ي-ن-طو
تأاترأ هب رجات-ي ل-ج-سس ى-ق-ب-ت ل ى-ت-حو

رظحي يتلأ دأوŸأ نمسض اهجأردأ ةنجللأ
قلعتŸأ سصنلأ سصخي ا-م-ي-فو .ا-ه-ل-يد-ع-ت
ماظنب تايدلبلأ سضعب ىظ– نأ ةيناكمإاب

حÎقŸأ أذ-ه م-ه-ف ئ-ي-سس د--ق--ف سصا--خ
سصوسصنمو لودلأ نم Òثكلأ ‘ هب لومعŸأ

ةسصاÿأ فورظلأ ةاعأرم فدهتسسيو هيلع
ةيدودfi ثيح نم ءأوسس تايدلبلأ سضعبل
بجوتسسأ ةيفأرغ÷أ اهتعيبط وأأ اهتيناكمإأ

.سصاخ ماظنب اينوناق اهتلماعم
مدقتو ةيعوسضوم ةسسأرد ¤أ ةنجللأ تعدو
اهب ءاقترلأو اهئأرثأ سضرغب تاحأÎقلأ
 .ةيقفأوتلأ ةقيثولأ ىوتسسم ¤إأ

م ناوضضر ^

يملشسإلأ نواعتلأ ةمظنم ةيذيفنتلأ ةنجلل يئانثتشسأ عامتجأ

ينيطضسلفلا بعضشلا ةيضضقل معادلاو يوقلا اهفقوم ددŒ رئاز÷ا
اهفقوم ءا-ع-برألأ سسمأأ ر-ئأز÷أ تدد-ج ^

مئأدلأو يوقلأ معدلاب ي-سضا-ق-لأ ي-ئد-بŸأ
اهفوقوو ةلداعلأ ينيطسسلفلأ بعسشلأ ةيسضقل

‘ Úينيطسسلفلأ ءاقسشألأ عم بنج ¤إأ ابنج
.ةÒسسعلأ فورظلأ هذه
ةينطولأ ةيلا÷اب فلكم ةلودلأ بتاك دكأأو
‘ ناهدل-ب د-ي-سشر جراÿأ ‘ تأءا-ف-ك-لأو
ئراطلأ يسضأÎفلأ عامتجلأ مامأأ هل ةملك
ىلع ةيذيفنتلأ ة-ن-ج-ل-ل ة-يو-سضع-لأ حو-ت-ف-م
نواعتلأ ةمظنم لود ةيجراخ ءأرزو ىوتسسم
بع-سشلأ لا-سضن-ل هدل-ب م-عد ”” ي--مل--سسإلأ
Òغ هقح لين لجأأ نم قيقسشلأ ينيطسسلفلأ
لك لاطبإأو مدا-ق-ت-لأ وأأ فّر-سصت-ل-ل ل-با-ق-لأ
ةلآأ ةهجأومو هقح ‘ ةفحÛأ تأءأرجإلأ
للتحلأ تاسسرا‡و ةيل-ي-ئأر-سسإلأ ع-م-ق-لأ
ةفسضلأو فير-سشلأ سسد-ق-لأ ‘ ة-ي-ف-سسع-ت-لأ

تاسسايسسل رأرمتسسأو ةزغ عاط-قو ة-ي-بر-غ-لأ
.””فيرسشلأ سسدقلأ ديوهتو ناطيتسسلأ
د-يد--ج ن--م ر--ئأز÷أ كسس“ ””¤إأ را--سشأأو

Ãأو ةيبرعلأ ملسسلأ ةردابŸأأدبم ىلع ةينب
ةيبرعلأ يسضأرألأ ن-م ل-ما-ك-لأ با-ح-سسنلأ
ةيعرسشلأ راطإأ ‘ ملسسلأ ل-با-ق-م ة-ّل-تÙأ
›ود-لأ ن-مألأ سسل‹ تأرأر-قو ة-ي--لود--لأ

.””833 و242 مقر نيرأرقلأ اميسسل
عامتجلأ أذه ‘ ةكراسشŸأ لودلأ ””اعد امك
تامظنŸأ للخ نم لمعلأ ى-ل-ع ئرا-ط-لأ
ةنأدإأ ى-ل-ع ة-يو-ه÷أ تأدا–لأو ة-ي-لود-لأ
للتحلأ تا-ط-ل-سسل ةر-ئا÷أ تا-فر-سصت-لأ
فقوم ذاختأ ىلع ا-ه-مأز-لإأو ي-ل-ي-ئأر-سسإلأ

تا-ط-ل-سس ما-غرإأ ل-جأأ ن-م ح-سضأوو مرا--سص
اهتأديدهت فقو ىلع يليئأرسسإلأ للتحلأ
ينيطسسلفلأ بعسشلأ دسض ةينأودعلأ اهلامعأأو

ى-ل-ع سضور-فŸأ ر-ئا÷أ را-سص◊أ ءا-ه--نإأو
تاسضوافملل ةدوعلأو ةينيطسسلف-لأ ي-سضأرألأ
‘ نوكراسشŸأ فكعيو .””طورسش نود ملسسلأ

‘ عسضولأ روطت ثحب ىلع عامتجلأ أذه
للتحلأ تاطل-سس نل-عإأ بق-ع Úط-سسل-ف
يسضأرأأ مسضل اه-عور-سشم ن-ع ي-ل-ي-ئأر-سسلأ

مل-سسلأ عور-سشم بجوÃ ة-ي--ن--ي--ط--سسل--ف
.””(نرقلأ ةقفسصب) فورعŸأ يكيرمألأ
حوت-ف-م عا-م-ت-جلأ أذ-ه لا-غ-سشأأ جو-ت-ت-سسو
ىلع ةقداسصŸاب ةيذيفنتلأ ةنجلل ة-يو-سضع-لأ

اهمعد اهي-ف ءا-سضعألأ لود-لأ ددŒ ة-ح-ئل
لمع لكل اهسضفرو ةينيط-سسل-ف-لأ ة-ي-سضق-ل-ل
ق◊اب سساسسŸأ ¤أ يمري فرطلأ يداحأأ
هتلود ةماقأ ‘ ينيطسسلفلأ بعسشلل تباثلأ
سسدقلأ اهتمسصاعو ةدايسسلأ تأذو ةلقتسسŸأ
ر م ^                                                        .””فيرسشلأ

نأرهو لشصنق سصوشصخب هتاحيرشصت بذكي ةطيروب

ديعلبوأا ديعضسلا دنfi تاحيرضصت نم هئايتضسا نع Èعي برغŸا
›ودلأ نواعت-لأو ة-ي-جراÿأ ر-يزو د-كأأ ^

هدر ‘ هنأأ سسمأأ لوأأ ءاسسم ةطيروب رسصان
ةسسائرل يمسسرلأ قطانلأ تاحيرسصت ىلع
”” نأأ ديعلبوأأ دي-ع-سسلأ د-نfi ة-يرو-ه-م÷أ
تأءاعدإلأ ءأزإأ هسضاعتمأ نع Èعي برغŸأ
اهيف سضÎفي ةسسسسؤوم لث‡ نع ةرداسصلأ
طبسضو رومألأ ريدقت ن-سسح-ب ى-ل-ح-ت-ت نأأ
.””سسفنلأ
نأأ ‘احسص حير-سصت ‘ ة-ط-يرو-ب فا-سضأأو
ةيقيق◊أ عفأودلأ ن-ع لءا-سست-ي بر-غŸأ””

ةدأرإلأو د-يد÷أ د-ي--ع--سصت--لأ أذ--ه ءأرو
نم خانم ةيذغت ‘ ر-ئأز-ج-ل-ل ةر-م-ت-سسŸأ
نسسح د-عأو-ق ل-ك سسك-ع Òسسي با-ي-ترلأ
.””رأو÷أ
هذ-ه سضفر-ي بر-غŸأ”” نأأ ر-يزو-لأ ع-با-تو
اهل سساسسأأ ل ”” اهايإأ أÈتعم ”” تأءاعدلأ

ماعلأ لسصن-ق-لأ ”” نأأ ع-با-تو ”” ة-ح-سصلأ ن-م

هلو ةرأزولاب راطإأ وه نأرهوب ة-ك-ل-م-م-ل-ل
‘ ءأوسس ةنسس82 ›أو◊ دتÁ ينهم راسسم
بسصان-م ةد-ع ‘ وأأ ة-يز-كرŸأ ح-لا-سصŸأ
.””جراÿاب
اسصرح”” هنأاب ةطيروب ركذ ،ددسصلأ أذه ‘و
تاقلعلأ ‘ ءودهلأ ىلع ظاف◊أ ىلع انم
قا-ي-سسلأ م-سضخ ‘ ا-م-ي-سس ل ،ة-ي-ئا-ن-ث--لأ
يسشفت لظ ‘ بعسصلأ ›ودلأو ي-م-ي-ل-قإلأ

لا---سصتلأ ¤إأ ردا---ب ،91-ديفوك ةح-ئا-ج
سضغ-ب ه-نأأ ه-غل-بإل ير-ئأز÷أ يÒظ-ن--ب
ةبوسسنŸأ لأوقألأ ةحسص ىدم نع رظنلأ
هءاعدتسسأ برغŸأ ررق دقف ،لسصنقلأ ¤إأ

.””أروف
نواعتلأو ةيجراÿأ ريزو ح-سضو-ي ،ه-ي-ل-عو
ءا-ج ل-سصن-ق-لأ ءا-عد-ت-سسأ”” نإا-ف ،›ود-لأ

Ãأ ن--م ة--ير--سصح ةردا--بŸنأأ و-لو بر-غ
هماهم يدؤوي مأود-لأ ى-ل-ع ل-ظ ل-سصن-ق-لأ

نأأ أدكؤوم ””اما“ ةينهمو ةبسسانم ةقيرطب
بلط يأأ ،تقو يأأ ‘ قلتت ⁄ ،ةكلمŸأ””

ءاعدتسساب ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ نم يمسسر
.””ماعلأ اهلسصنق
رايخ امود ثحبت هدلب”” هنأاب ريزولأ متخو
يدافتل رئأز÷أ عم هتاقلع ‘ ة-ئد-ه-ت-لأ
درلأ نع ىتح عنتÁ ”” هنأأ أدؤوم ””ديعسصتلأ

تامجهلأو ةدد-ع-تŸأ تأزأز-ف-ت-سسلأ ن-ع
.””ةكلمŸأ دسض ةهجوŸأ ةيملعإلأ
ة-سسا-ئر-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ نأأ ر--كذ--ي
لسصنقلأ نأأ ءاثلثلأ دكأأ دق ناك ةيروهم÷أ
د-ع-ب ر-ئأز÷أ ردا-غ نأر-هو ‘ ي-بر-غŸأ

Œتاطلسسلأ ةبلا-ط-مو فأر-عألأ ل-ك هزوا
،هترداغم ةيبرغŸأ اهتÒظن نم ةيرئأز÷أ
ط-با-سض ه-نأأ ح-سضتأ ي--ن--عŸأ نأأ ف--سشكو

flع تأرباÚ نأرهو ‘ لسصنقك.
ر م ^

دانسسإاب ةاسضقلل ةينطو-لأ ة-با-ق-ن-لأ تب-لا-ط ^
سضاق ¤إأ ءا-سضق-ل-ل ى-ل-عألأ سسلÛأ ة-سسا-ئر
ةسسائرلأ ةيروهم÷أ سسيئر ءاطعإأ عم بختنم
ا-ه-تا-حÎق-م ن-ع تف-سشك ثي-ح ة--ي--فر--سشلأ
تزكر-ت ثي-ح رو-ت-سسد-لأ ةدو-سسم سصو-سصخ-ب

ثلاثلأ بابلأ نم عبأرلأ لسصفلأ لوح اهمظعم
تعدو ،تاطلسسلأ لسصفو ميظنت نمسضتي يذلأ

أذه نأونع Òيغت بوجو ¤إأ قايسسلأ أذه ‘
نم لدب ””ة-ي-ئا-سضق-لأ ة-ط-ل-سسلأ”” ¤إأ ل-سصف-لأ
.””ةلأدعلأ””

حلطسصŸاب كسسمتلأ بابسسأأ ةبا-ق-ن-لأ تل-ل-عو
حل-ط-سصم فذ-ح نأا-ب ل-يد-ع-ت-لأ ل-ب-ق درأو-لأ
مظنلأ للتخأ ¤إأ يدؤوي ةيئا-سضق-لأ ة-ط-ل-سسلأ
Úب لسصفلأ باب ‘ اهيلع فراعتŸأ ةيروتسسدلأ
أأدبم نم ءاسضقلأ داعبتسسأ نأأ امك ،تاطلسسلأ
.غاسستسسم Òغ رمأأ وه تاطلسسلأ Úب لسصفلأ
نم081 ةداŸأ فذ-ح ة-با--ق--ن--لأ تحÎقأو
يمحي”” اهيف ءاج يتلأ روتسسدلأ ليدعت عورسشم
نم ردسصي فسسعت يأأ نم يسضاقتŸأ نوناقلأ
ءوسس ىلع يوطنت اهنأاب كلذ ترربو ””يسضاقلأ

ومسسلأ هيف سضÎفي يذلأ يسضاقلاب قبسسم نظ
ةطلسسلأو ءاسضقلأ ماقÃ قيل-ت ي-ت-لأ ة-ع-فر-لأو
.ةيئاسضقلأ
تليدعت ةاسضقلل ةينطو-لأ ة-با-ق-ن-لأ تجردأأو
ىلعألأ سسلÛاب ةقلعتŸأ781 ةداŸأ سصخت
هبختني سضاق هسسأأري نأأ حÎقت ثيح ءاسضقلل

تسس اهتدم ةده-ع-ل ة-يرو-ه-م÷أ ةا-سضق ة-فا-ك
سسيئر نوكي امنيب ديدجتلل ةلباق Òغ تأونسس
.ايفرسش اسسيئر ةيروهم÷أ
ددع نم ةباقنلأ تعفر هتلي-ك-سشت-ل ة-ب-سسن-لا-بو

ةعبرأأ ¤إأ Úنثإأ ن-م سسلÛأ ل-خأد ا-ه-ي-ل-ث‡
ةيروهم÷أ سسيئر ¤وتي نأأ حÎقت امنيب ةاسضق
مهتءافك مكحب سسلÛأ ‘ تايسصخسشÚ 4يعت

.ءاسضقلأ كلسس جراخ
سسا-سسأأ نأا-ب حÎقŸأ ةا-سضق-لأ ة-با-ق-ن ترر-بو
ة-ط-ل-سسلأ لل-ق-ت-سسل يرو--ت--سسد--لأ أأد--بŸأ
ىلعألأ سسلÛأ سسيئر نوكي نأأ وه ةيئاسضقلأ
ةا-سضق ة-فا-ك ل-ب-ق ن-م ا-ب-خ-ت-ن-م ءا--سضق--ل--ل
سسيئر راثئتسسأ نأأ ىرت اهنأأ ا-م-ك ،ة-يرو-ه-م÷أ
ءاسضقلل ىل-عألأ سسلÛأ سسأأÎب ة-يرو-ه-م÷أ

،ةيئاسضقلأ ةطلسسلأ ةيللقت-سسا-ب سسا-سسم ه-ي-ف
هتاجرخ ‘ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر نأأو ا-م-ي-سسل
سسلÛأ سسؤورت مدع ‘ ةبغر ىدبأأ ةفلتıأ
ا-ن-ما-سض ى-ق-ب-ي نأأ ى-ل-ع ءا-سضق-ل-ل ى--ل--عألأ

.ءاسضقلأ ةيللقتسسل
ةيحلسص ةفاسضإاب ةباقنلأ تبلط ىرخأأ ةهج نم
عيراسشم ‘ ءاسضقلل ىلعألأ سسلÛأ ةراسشتسسأ
ليدعتلأ عورسشم نم981 ةداŸأ نمسض Úنأوقلأ
ىلع عقي نم مه ةاسضقلأ نأأ ةجحب يروتسسدلأ

نم نوناقلل حيحسصلأ قيبطتلأ ةباقر مهقتاع
ةيناثلأ ةجردلاب مهو ،ةلودلأ تاموقم لك لبق
ر كلام ^      .نوناقلأ قيبطتب نومزلم

روتشسدلأ ليدعت ةدوشسم سصوشصخب اهتاحÎقم اهتنمشضت

ءاضضقلل ىلعأ’ا سسلÛا ةضسائر نم سسيئرلا داعبتضسا حÎقت ةاضضقلا ةباقن

 ينطولأ يبعششلأ سسلÛأ

ةيوفضشلا ةلئضسأ’ا حرطل ةينلع ةضسلج ‘ مويلا لاغضش’ا فانئتضسا
هلاغسشأأ ينطولأ يبعسشلأ سسلÛأ فنأاتسسي ^

اهسصسصخي ةي-ن-ل-ع ة-سسل-ج ‘ سسي-مÿأ مو-ي-لأ
ءاسضعأأ نم ددع ىلع ةيوفسشلأ ةلئسسألأ حرطل
نا--ي--ب سسمأأ ه--ب دا--فأأ ا--م بسسح ة--مو--ك◊أ
.سسلجملل
ةسسل÷أ هذه للخ جمرب”” هنأأ ردسصŸأ حسضوأأو
،ءأرزو عبسس ¤إأ ايوفسش لأؤوسس (81) رسشع ةينامث
،ةقاطلأ ريزول ةهجوم اهنم (30) ةلئسسأأ ةثلث

،ةسضايرلأو باب-سشلأ ر-يزو-ل (30) ةلئسسأأ ة-ثل-ث
ةرسسألأو ينطولأ نماسضتلأ ةريزول (20) نلأؤوسس
،ةراجتلأ ريزول (20) نلأؤوسس ،ةأأرŸأ اياسضقو
ة-عا-ن-سصلأو ة-حا-ي-سسلأ ر-يزو-ل (20) نلأؤو--سس
ريزول (20) نلأؤوسس ،يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ
يعا-م-ت-جلأ نا-م-سضلأو ل-ي-غ-سشت-لأو ل-م-ع-لأ
تا-قا-ط-لأو ة-ئ-ي-ب-لأ ةر-يزو-ل (20) نلأؤو---سسو
ر م ^.””ةددجتŸأ

›ليف ،ينطولأ حلسصلأ ةكرح سسيئر ىري ^
ةسشرو ‘ ةمهاسسملل علط-ت-ي ه-بز-ح نأأ ،ي-ن-يو-غ
اقلطنأ تاحÎقمو راكفأاب يروتسسدلأ حلسصلأ

ةكراسشŸأ يتبراقم ىلع ة-ي-ن-بŸأ ه-ت-عا-ن-ق ن-م
يبل-ي ي-ق-فأو-ت رو-ت-سسد زا‚أ د-سصق ق-فأو-ت-لأو

هبراسشم فلتخÃ يرئأز÷أ بع-سشلأ تا-حو-م-ط
.ةيجولويديلأو ةيركفلأ
”” نأأ سسمأأ ةعأذإل-ل ح-ير-سصت ‘ ي-ت-يو-غ Èت-عأو
ةرهاظ وه روتسسدلأ ةدوسسم لوح رئأدلأ سشاقنلأ

ةسشروب Úيرئأز÷أ مامتهأ ىلع ل-ي-لدو ة-ي-ح-سص
ة--كر--ح نأأ ¤إأ أÒسشم يرو--ت--سسد--لأ حل--سصلأ
ليدع-ت ‘ ة-م-ها-سسŸأ ى-ل-ع ة-مزا-ع حل-سصلأ
.روتسسدلأ
ةيسسايسسلأ بأزحألأ ةيلوؤوسسم نأأ ينيوغ دقتعيو
عسضوو هحا‚أو رأوحلل ةباجتسسلأ ‘ لثمتت مويلأ
تا-عا-ن-ق ¤أ لو-سصو-ل-ل تا-حÎقŸأو را-ك-فألأ

هيلع ءانبلأ نكÁ قفأوت ةي-سضرأأ ل-ك-سشت ة-كÎسشم

اهتنبت يتلأ ة-برا-قŸأ نأأ ¤إأ ة-ب-سسا-نŸا-ب أÒسشم
ىلع موقت6102 ‘ ثلاثلأ هر“ؤوم للخ هتكرح

اياسضقلأ فلتfl ة÷اعم ‘ ي-ن-طو-لأ ق-فأو-ت-لأ
.ةينطولأ
سسيئر ءا-فو حا-ب-سصلأ ف-ي-سض ن-م-ث قا-ي-سسلأ ‘و
اهنمو هتامأزتلاب نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
¤إأ اتفل سشاقنلل هتدوسسم حرطو روتسسدلأ ليدعت
تلاسضنل تامكأرت ةجيت-ن ة-سشرو-لأ ي-ه هذ-ه نأأ

.ةيبعسشو ةيسسايسس
سسيئر ةوطخ ىلع ينيوغ ىنثأأ ىرخأأ ةهج نم
سشاقنلأ نم ةيوهلأ لئا-سسم د-ي-ي– ة-يرو-ه-م÷أ
تلاجسسلأ نم Òثكلأ دلبلأ هبسسحب بنج ام ماعلأ
.اهنع ىنغ ‘ يه يتلأ ةيجولويديلأ تانيابتلأو
عوسضوم أذكه ح-ت-ف ¤إأ فد-ه-لأ ن-ع ل-ئا-سست-م
لاسشفأ وأأ ةبيرم سضأر-غأل ن-ك-ي ⁄ نإأ سشا-ق-ن-ل-ل
.اهتأذ دح ‘ حلسصلأ ةسشرو

ر كلام̂ 

تاحÎقÃ ةمهاشسŸأ هبزح ةبغر دكؤوي حلشصإلأ ةكرح سسيئر

””بعضشلا تاحومط يبلي يقفاوت روتضسد ¤إا لوضصولا انفده ””

هنأأ ءاعبرألأ سسمأأ يروهم÷أ ينطولأ فلاحتلأ نلعأأ ^
روتسسدلأ ليدعت عورسشم ةدوسسم لوح هتاحÎقم عفر
تأءاسضف-لأ ح-ت-ف ¤إأ ا-ي-عأد ة-يرو-ه-م÷أ ة-سسا-ئر ¤أ
ءأرجإأ لجأأ نم Úيسسايسسلأ ءاكرسشلأ ةفاكل ةيملعإلأ
‘ بز◊أ حسضوأأو .ةقيثولأ هذه لوح ””عسسأو سشاقن
ةينوناقلأ ةنج-ل-لأ ا-ه-تد-عأأ تا-حأÎقلأ”” نأأ ه-ل نا-ي-ب
ةيلاتتم تاعامتجأ ةعبرأل اهدقع دعب كلذو بزحلل
هيف يرŒ يذلأ ينطولأ قا-ي-سسل-ل بز◊أ ة-يؤور م-سضت

قفأو تليدعت ىلع لمسشتو روتسسدلأ ليدع-ت ة-ي-ل-م-ع
.بز◊أ اهيلع
اهيلع قفأو ىرخأأو يديهمتلأ عورسشŸأ ‘ تدرو امك
اهيلع ظف– تليدعت بناج ¤إأ اهئأرثإأ حأÎقأ عم
ةفاسضإلاب ةجابيدلأ نم ةدحأو ةرقفب قلعتتو بز◊أ
تقرطتو .””بز◊أ ا-ه-سضفر دأو-م أذ-كو دأو-م5 ¤إأ

تأذ Òبأدتو ةئدهت تأءأرجإأ”” ¤إأ اسضيأأ تاحأÎقلأ
ةنأامط اهنأاسش نم يعامتجأو يداسصتقأو يسسايسس عباط

تاسسسسؤومو نطأوŸأ Úب ةقثلأ م-ي-مر-تو ما-ع-لأ يأأر-لأ
فور--ظ--لأو بسسا--نŸأ و÷أ Òفو--ت أذ--كو ة--لود--لأ
ليدعت لوح بقترŸأ ءاتفتسسلأ حا‚إأ ىلع ةدعاسسŸأ
‘ Òكفتلأ”” ¤إأ بز◊أ اعد ددسصلأ أذهبو .””روتسسدلأ
Ëد-ق-ت تأروا-سشŸأ ‘ Úكرا-سشم-ل-ل ح--م--سست ة--ي--لآأ
تأراسسفتسسلأ ىل-ع در-لأ وأأ ة-مزل-لأ تا-ح-ي-سضو-ت-لأ
يديهمتلأ عورسشŸأ أذه تدعأأ يتلأ ةنجلل ةلمتÙأ
ةيلوألأ جئاتنلأ ةعباتم نم فأرطألأ هذهل حامسسلأ أذكو
ليدعت عورسشŸ ةي-ئا-ه-ن-لأ ة-غ-ي-سصلأ ‘ ا-ه-يأأر ءأد-بإأو
ددÙأ Êوناقلأ راسسŸأ ىلع هتلاحإأ ل-ب-ق رو-ت-سسد-لأ
.””ايروتسسد

ر م ^

روتشسدلأ ةدوشسم ليدعت عورششم

ةيروهم÷ا ةضسائر ¤إا هتاحÎقم عفري يروهم÷ا ينطولا فلاحتلا

نمألل ىلعألأ سسلجملل اعامتجأ سسأأرت

 ماعلا عضضولل ةقلعتم اياضضق سسردي نوبت سسيئرلا
ديÛأ د-ب-ع  ,ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر سسأأر-ت ^

ريزو ةحلسسŸأ تأوقلل ىلعألأ د-ئا-ق-لأ ,نو-ب-ت
اعام-ت-جأ ,ءا-ع-برألأ سسمأأ ,ي-ن-طو-لأ عا-فد-لأ
نم ددع ةسسأردل ,نمأل-ل ى-ل-عألأ سسل-ج-م-ل-ل
دافأأ امبسسح ,ماعلأ عسضولاب ةقلعتŸأ اياسضقلأ
ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب هب

,نوبت ديÛأ د-ب-ع  سسأأر-ت نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-ج و
تأوقلل ىل-عألأ د-ئا-ق-لأ ,ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
ءاع-برألأ ,ي-ن-طو-لأ عا-فد-لأ ر-يزو ة-ح-ل-سسŸأ
ددع ةسسأردل ,نمألل ىلعألأ سسلجملل اعامتجأ

ماعلأ عسضولاب ةقلعتŸأ اياسضقلأ نم
 م .ناوضضر^
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تايدلبلا ىلع ظاظتك’ا يدافتل

ةيسسردŸا ةحنŸا فلم نم دÓيŸا ةداهسش يغلت ةيبÎلا ةرازو
،رانيد ف’ا5ـب ةردقŸا ةيشسردŸا ةحنŸا فلم نم دÓيŸا ةداهشش ءاغلا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تررق
ىلع Òباوطلاو ظاظتكÓل ايدافت ، فيعشضلا لخدلا يوذو نيزوعŸا نم تائف6 ـل ايونشس عزوت يتلاو
. انوروك سسوÒف نم ةياقولل دعابتلا تاءارجا راطا ‘ كلذو تايدلبلا

ةي’ول ةيبÎلا ريدم فششك  ددشصلا اذه ‘و ^
تاءارجإ’ا نع ،ةرهشش نب يبرعلا ،Âاغتشسم
ةشصاÿا نيزوعŸا تافلم لابقتشس’ ةذختŸا
رانيد ف’آا5 ـب ةردقŸا ةيشسردŸا ةحنŸاب

.1202-0202  ةيشساردلا ةنشسلل يرئازج
ةعاذÓل ح-ير-شصت ‘  ة-ي-بÎلا ر-يد-م ف-ششكو
ءايلوأا ة-مÓ-شس ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ه-نأا ،ة-ي-لÙا
تايدلبلا لخاد ظاظتك’ا يدافتلو ذيمÓتلا

يذلا ءارجإ’ا وهو دÓيŸا ةداهشش ءاغلإا ررقت
ى-ل-ع تا-ف-لŸا ف-ي-ف--خ--ت را--طإا ‘ ي--تأا--ي
.ÚنطاوŸا
¤إا تاميل-ع-ت ىد-شسأا ه-نأا ثد-ح-تŸا ف-ششكو
طورشش ماÎح’ ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا يريدم
اهنمشض نم تافلŸا عاديإا ةيلمع ءانثأا ةياقولا

هرابجإا ¤إا ةفاشضإا ›و نم Ìكأا لابقتشسا مدع
ةفاشسم ىلع ظاف◊او ةمام-ك-لا ءاد-ترا ى-ل-ع
. نامأ’ا

ةشسارد ةيلمع نأا ثدحتŸا لاق ىرخأا ةهج نم
نيأا ةرئاد لك ىو-ت-شسم ى-ل-ع نو-ك-ت تا-ف-لŸا

هيلعو ،فلŸا ةشساردب ةرئادلا سسيئر لفكتي
ة-شصاÿا ة-ي-ئا-ه-ن-لا ة-م-ئا-ق-لا داد-عإا م--ت--ي
. رانيد ف’آا5 ةحنم نم نيديفتشسŸاب
ناف ،ريراقتلا نم ديدعلا هتفششك ام بشسحو
د-ق نو-ك-ت ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا ن--م اÒث--ك
اهيف اÃ ةقلعتŸا تابيتÎلا عيمج تلمكتشسا
ذيمÓتلل ة-ي-م-شس’ا م-ئاو-ق-لا ى-ل-ع Òششأا-ت-لا
ح-لا-شصم ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ح-نŸا-ب Úي-ن-عŸا
ÚينعŸا ذيمÓتلا ءايلوأا نكميشس ا‡ رئاودلا

لوخدلا ليبق ةحنŸا هذه ىلع لوشص◊ا نم
.ربوتكا رهشش ررقŸا مداقلا يشسردŸا

 ن.ح ^

ميلعت سسرادŸ ةينطولا ةيدا–’ا تهجو ^
زيزعلا دبع لو’ا ريزولل ةثاغتشسا ءادن ةقايشسلا

ةيرزŸا ةلا◊ا نم مهذاقنا لجا نم ، دارج
ر-ج◊ا تا-ي-عاد-ت ءار-ج م-ه-ب تق◊ ي--ت--لا
. رهششا3 نم ديزا نم مهطاششن فيقوتو

¤ا ةيدا–’ا اهب تثعب يتلا ةلاشسرلا ‘ ءاجو
مكتدايشسل مدقتن ريزولا يديشس”” لو’ا ريزولا
نم تفاخ توشصب ءادنلا اذهب ةÒحو فشسأا لكب

’إاو مكلشصت ’ انلئاشسر نأا دقتعنو ديعب ناكم
’ مكتدايشس نم در يأا ىقلتن ’ اننأا Òشسفت امف
مكتدايشس اند-ششا-ن !! با-ج-يإ’ا-ب ’و بل-شسلا-ب

انطاششن فانئتشسا ةداعإا سضرغل ةديدع تارم
ليعن نحنو مامتها ةرظنب انعاطقل تافتل’او

انلاح ىلع رم دقو نومدختشسم انلو تÓئاع
دق ل-ب ،ل-خد ى-ندأا نود ر-ه-ششأا ة-ع-برأ’ا اذ-ه
.. هانفلتشسا وأا هانرخدا دق ران-يد ل-ك ا-ن-فر-شص
فر◊او تاطاششنلا مظعŸ مكتقفاوم متحنم
ةقايشسلا ميلعت سسرادم عاطق متينثتشسا مكنكلو

بلج ‘ انببشست نم نحن ان-نأا ا-ن-شسشسحأا ى-ت-ح
؟؟ رئازجلل انوروك سسوÒف
،ماعلا اهنيما ناشسل ى-ل-ع ة-يدا–’ا تفا-شضاو
تابلط ةد-ع م-ك-ل ا-ن-مد-ق”” :ي-ب-ير-ع-ل-ب Òششب
نم انب ق◊ امع ايدام انشضيوعتل تاحاÎقاو

مكنكل انقزر ردشصم عاطقنا ءارج ميظع ررشض

كلذ ببشس امف !! انتدجنل انكاشس اوكر– ⁄
قاو-شسأ’ا ح-ت-ف و-ه م-ك-ل رار-ق ر-خآا ؟ ىر-تا--ي
⁄ نإا ايموي تائŸا اهلخدي يت-لا ة-ي-عو-ب-شسأ’ا
6 وأا5 ايموي لبقتشست انشسراد-مو ف’آ’ا ل-ق-ن

سضÎعن ’ نحنو ،لاوحأ’ا نشسحأا ‘ ÚحششÎم
نم Òثكلا قزرل ببشس يهف قاوشسأ’ا حتف ىلع
ةاعارم بجي ’أا ن-ك-لو ءا-ط-شسب-لا Úن-طاوŸا

””. ؟؟ اشضيأا انلاح
،لوأ’ا ر-يزو-لا يد-ي-شس”” ة-لا-شسر-لا تح-شضواو
انتنهÃ سصاÿا طورششلا Îفد رودشص رظتنن

ةرازو-ب رد-جأ’ا ن-م ن-ك-ي ⁄أا،تاو-ن-شس ذ--ن--م
نم ةدافتشس’ا لق-ن-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-ششأ’ا
؟؟ هزا‚إ’ ةيشضاŸا رهششأ’ا ‘ لمعلا ليطعت

ريزولا يديشس ؟؟ ءاجرإ’او ليطعتلا اذه لك ⁄
ةرازو ةلءاشسم م-ك-تدا-ي-شس ن-م و-جرأا ... لوأ’ا
نم يعنم ببشس نع لقنلاو ةيمومعلا لاغششأ’ا
دقعت تناك يتلا تا-عا-م-ت-ج’ا ‘ ة-كرا-ششŸا
Úيبتو طورششلا Îفد دادعإا لجأا نم ةرازولاب
دجت-شس ةرازو-لا ن-ظأا ’و ،حو-شضو-ب كلذ بب-شس
دقنلا ‘ يباقنلا يقحف كلذل اع-ن-ق-م ا-ب-ب-شس
ماظنلا هلفكيو نوناق-لا ه-ل-ف-ك-ي جا-ج-ت-ح’او
هلل دم◊او اندÓب هجهتنت يذلا يطارقÁدلا

ن.ةظيفح ^

ةموك◊او ةرازولل ةديدعلا مهتÓشسارم لهاŒ اوبرغتشسا
مهذاقنإ’ لخدتلا لجا نم

دجنتسست ةقايسسلا ميلعت سسرادŸ ةينطولا ةيدا–ا
لو’ا ريزولاب

لاشسرإ’ لجا رخأاك ناوج51 خيرات دد– ةيدا–’ا
ةرازولل اهÁدقتو تاحÎقŸا

نوكتلا عاطق ت’اغسشنا سصوسصخب رواسشتلا ةن÷
Œناوج ةياهن لبق عمت

نيوكتلا يمدختشسŸ ةينطولا ةيدا–’ا ترما ^
و ةيئ’ولا تايدا–’ا ءاشسؤور ÚينهŸا ميلعتلاو
فلتfl لاشسرا ةيباقنلا عورفلل نوماعلا ءانم’ا
قئاثولا عم يواكششلا و تاحاÎق’او ت’اغششن’ا
’ لجا ‘ ءانم’ا ةوخ’ا عم قيشسنتلاب ةمعدŸا
اهل ىنشستي ىت-ح0202 ناوج51 خيرات ىدعت-ي
.”” اهلاجا ‘ ةرازولل اهÁدقت
نيوكتلا ةريزولاب ةيدا–’ا دقع عم اذه نمازتو
مهافتلا هلÓخ ” يذلاو ءاقل ÚينهŸا ميلعتلاو

لك ةشساردو روا-ششت-لاو راو◊ا فا-ن-ئ-ت-شسا ى-ل-ع
ة-ي-ن-هŸا ت’ا-غ--ششن’ا ف--ل--تflو تا--ف--لŸا
تاحاÎقا ¤ا ةفاشضإ’اب يواكششلا و ةيعامتج’او
عامتجا لÓخ نم ت’اÛا عيمج ‘ ةيدا–’ا

.›ا◊ا رهششلا ةياهن لبق رواششتلاو راو◊ا ةن÷
ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو تدبا عامتج’ا لÓخو
كيرششلا عم يباجي’ا نواعتلل اهتبغر ÚينهŸا
عاطق يمدختشسم ةيدا–ا ‘ ةلث‡ يعامتج’ا
””بابانشس”” ـل ةعباتلا ÚينهŸا ميلعت-لاو ن-يو-ك-ت-لا
يفظوم ةحل-شصŸ ة-مد-خ حر-طو ،حاÎقا ةو-ق-ك
ةداعا بلطتي يذلا ينهŸا مهرا-شسمو عا-ط-ق-لا
‘ ةلوذبŸا تادوهجملل انيمثت ةيعوشضوÃ رظن
درومو جوتنمك ةيشسفانتو ةلهؤوم ةلماع دي نيوكت
ىلعو يداشصتقإ’ا عاطقلا يدل بو-ل-ط-م ير-ششب
.يشساشسأ’ا نوناقلا اهشسأار
لمعلا ةيجه-ن-م حر-ط ”  ءا-ق-ل-لا تاذ تفر-عو
لبق0202 يرفي-ف71ءاقلل ارارم-ت-شسا كÎششŸا
فورظ نم هنع ر‚ا امو انوروك سسوÒف يششفت
تافلŸا نم ديدعلا ‘ ثبلا تلجأا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا
ت’اغششن’ا لك Òشض– ىلع ا قافت’ا ” ثيح،
تازواجتلاو يواكششلا لكو ةيعامتج’او ةينهŸا

ينطولا ىوتشسŸا ىلع يباقنلا طاششنلا ةلقرعو
عيمج ‘ ة-ي-ن-طو-لا ة-يدا–’ا تا-حاÎقا اذ-كو
ةيفيكو اه-ن-م ة-ي-حو-غاد-ي-ب-لا ى-ت-ح ت’اÛا
عاطقلا اهب رخزي يتلا تاقاط-لا ل-ك لÓ-غ-ت-شسا
بشصانŸا ‘ Úيعتلا ةقير-ط ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عاو
عامتج’ا ‘ اهتششقانمو عاطقلاب سضوهنلل ايلعلا
رهششلا ةياهن لبق رواششتلاو راو◊ا ةنجلل مداقلا
. امك ›ا◊ا
تافلم حت-ف ى-ل-ع ل-با-قŸا ‘ ةر-يزو-لا تد-باو
بلطتت ةيمها نم هيشستكي امو يشضيوعتلا ماظنلا

ءاكرششلا ةكراششÃ ءارثاو ر-ظ-ن ةدا-عاو ة÷ا-ع-م
لكب عاطق-لا ‘ Úل-عا-ف-لا ل-كو Úي-عا-م-ت-ج’ا

ىلع هرادشصا متي ى-ت-ح ءا-شصقا نود و ة-ي-فا-ف-شش
ىتح ةدعاقلا اشضرو عامجا ىقليو ةروشص نشسحا
فورظلا نشسحا ‘ هماهم ءادأ’ عيم÷ا غرفتي
اذه اهب جلوع يتلا ةقباشسلا ةقيرطلا Ëوقت اذكو
.اشضر مدعو ءايتشسا نم هتفلخ امو فلŸا

نيوكتلا عاطق تادوه‹ لك Úمثت  ”و ،اذه
سسوÒف يششفت ةبراÚ ‘ fiينهŸا مي-ل-ع-ت-لاو
نيوكتلا تاشسشسؤوم تاردابم لÓخ نم انوروك
تامامك-لا ة-طا-ي-خ ‘ Úي-ن-هŸا م-ي-ل-ع-ت-لاو
ى-ل-ع ا-ه-ع-يزو-تو م-ي-ق-ع-ت-لا داو--مو تار‡و
لك عيجششت ¤ا ةفاشضإ’اب ،ين-طو-لا ىو-ت-شسŸا
ةانق ةقÓط-نا حا‚إ’ تاردا-بŸاو تاءا-ف-ك-لا
بجوتشسي ىذلا يمÓع’ا ÈنŸا اذه ةفرعŸا
عاطقلاب فيرعتلل لÓغتشسا نشسحا هلÓ-غ-ت-شسا
ةرظنلا ةلازاو ةيعامتج’او ةينهŸا هت-ي-م-هأاو
ةشسوردمو ةفداه جمارب لÓخ نم هوحن ةبلشسلا
.ةيعون تاذو

ن.ح̂ 

ةيحشصلا ةمز’ا تايعادت يطختل تÓيهشستب دهعتتو اهءاكرشش يقتلت ةرازولا

   يحايسسلا عاطقلا يلماعتم نويد تاقحتسسم عفد ليجأات
ةحايشسلا ةرازول ما-ع-لا Úم’ا سضر-ع-ت-شسا ^

Úشساي ,يلئاعلا لمعلاو ةيديلق-ت-لا ة-عا-ن-شصلاو
تايلارديفلاو تاباقن-لا ي-ل-ث‡ ع-م ,يدا-م-ح

عاطقلا يلماعتمو ينه-م ف-ل-تı ة-ي-ن-طو-لا
اهقتاع ىلع ةرازولا اهتذختا يتلا تامازتل’ا

تايعادت يطختل مهتقفارم ةلشصاوم لجا نم
ءارج ايلاح دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيحشصلا ةمز’ا
،سسما هدكا  امك91 ””ديفوك”” انوروك ءابو يششفت
. ةرازولا نم نايب
ءاقللا اذه لÓ-خ ” ه-نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-شضواو
تاعامت-ج’ا ة-ل-شسل-شس را-طا ‘ جرد-ن-ي يذ-لا
ىلع ةرازولا رهشست يتلا ةيقيشسنتلاو ةيرواششتلا

ةقفر لبقتشسا، ةرازولل ماعلا Úم’ا نا اهميظنت
ددعو يردن نيدلا رون ةحايشسلل ماعلا ريدŸا

ةينطولا ةباقنلا سسي-ئر ن-م ل-ك تارا-ط’ا ن-م
ةيلارديفلا سسيئرو رافشس’او ةحايشسلا ت’اكول
ماعلا Úم’ا اذكو ،قدانفلا يلغتشسŸ ةينطولا
ةيحايشسلا ت’اكو تايعم÷ ةينطولا ةيلارديفلل
مازتلا”” ىلع ادد‹ مهل د-ي-كأا-ت-ل-ل ،را-ف-شس’او
عاطقلا يلماعتم ةقفارم ةلشصاوم ىلع ةرازولا
اهب ر“ يتلا ةيحشصلا ةمز’ا تايعادت يطختل
. ””دÓبلا
ةشصرف ردشصŸا تاذ فيشضي-- ءاقللا اذه ناكو
يتلا ت’اغششن’ا فل-تfl”” سضر-ع-ل رو-شضح-ل-ل
Òثأاتو يŸاعلا ءابولا اذه ي-ششف-ت ن-ع تب-تر-ت

.””رئاز÷ا ‘ يحايشسلا طاششنلا ىلع هتايعادت
ءاو-جا ‘”” ىر-ج يذ-لا ءا--ق--ل--لا اذ--ه جو--تو
نم ةلمجب”” - نايبلا تاذ هدكا امك --””ةلوؤوشسم
لوشص◊ا ليهشست ‘ اشساشسا لثمتت تاحÎقŸا

تاقحتشسم عفد ليجأاتو ةيكنبلا سضورقلا ىلع
نم فيفختلا فدهب اقباشس ةحونمŸا نويدلا

تق◊ ي-ت-لا ة-ي--لاŸا ةرا--شسÿا Òثأا--ت ةد--ح
تاءار-ج’ا ر-ثا ى-ل-ع ي-حا-ي-شسلا طا-ششن-لا--ب
نم .انوروك ةحئاج اهتشضر-ف ي-ت-لا ة-ي-ئا-قو-لا

ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ نو-كرا-ششŸا ن-م-ث م-ه-ت-ه--ج
ةدوعلا ¤ا فدهت يتلاو ةلوذبŸا تادوهÛا
نايب ‘ ءاج امك-- يحايشسلا طاششنلل ةيعيبطلا
.ةرازولا

ةماعلا ةيششتفŸا فرط نم ةيمشسر ةلشسارم يأا دوجو مدع تدكأا
يداسصتق’ا عاطقلا لامع بتاور نم عاطتق’ا يفنت لمعلا ةرازو

نامشضلاو ليغششت-لاو ل-م-ع-لا ةرازو تد-ن-ف ¯
سصخت ””ةيمشسر ةلشسارم يأا دوجو”” يعامتج’ا
عاطقلا لامع بتاور نم ءزج ””عاطتقا مدع””
مهتابترŸ مهيشضا-ق-ت ة-ي-ماز-لإاو يدا-شصت-ق’ا
ةلطعلا نم م-ه-تدا-ف-ت-شسا ةÎف لÓ-خ ,ة-ل-ما-ك
.ةيئانثتشس’ا
دوجو دنفت”” اهنأا ةرازولا تحشضوأا ,اهل نايب ‘و
ةماعلا ةيششتفŸا فرط نم ةيمشسر ةلشسارم يأا

بتاور نم ءزج عاطت-قا مد-ع سصخ-ت ل-م-ع-ل-ل
مهيشضاقت ةيمازلإاو يداشصتق’ا عاطقلا لامع

Ÿغ ةل-ما-ك م-ه-تا-ب-ترÒ خ ,ةشصوقنمÓف لÎة
اهرقأا يتلا ةيئانثتشس’ا ةلطعلا نم مهتدافتشسا
ددحي يذ-لا07-02 مقر يذيفن-ت-لا مو-شسرŸا
سسوÒف راششتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا Òبادتلا
.””انوروك
‘ ة-لواد-تŸا ة-ل-شسارŸا”” نأا ةرازو-لا تد--كأاو

فحشصلا سضعبو يعامتج’ا لشصاوت-لا ع-قاو-م
لمعلا ةيششفتم عرف ةباجإاب ق-ل-ع-ت-ت ة-ي-ن-طو-لا
فرط نم هحرط ” راشسفتشسا ىلع راردأا ةي’ول
درلا لÓخ نم ذإا ,ةشصاخ ةشسشسؤوŸ يباقن عرف

ىلع اهذاختا ” يتلا تاءارجإ’ا حيشضوت ”
يعامج قافتا بجوÃ ةشسشسؤوŸا هذه ىوتشسم
.””Úيعامتج’ا ءاكرششلا Úب

ن.ح  ^

راو◊ا تاروطت ديدحتل Èمتبشس رهشش دقعني ةباقنلل ينطولا سسلÛا
مهبلاطم ‘ رظنلل Èمتبسس ةياغ ¤ا ةرازولا نولهÚ Áيبطلا هبسش

Úيبطلا هبششلا ةباقنل ينطولا سسلÛا دقعي
اعامتجا مداقلا يعام-ت-ج’ا لو-خد-لا لÓ-خ
ةديد÷ا تاروطتلا ءازا تارارقلا مهأا ذاخت’
د◊ ةقلاع تلاز’ يتلا ةباقنلا بلاطم لوح

ةيشصولا ةرازولا ة-با-ج-ت-شسا مد-ع بب-شسب ،ن’ا
اهل ””تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا””

نم نيأا ،ةباقنلا سسيئر عم روا-ح-ت-لا ا-ه-شضفرو
¤ا ءوجلل ادد‹ نوشضرمŸا أاجلي نأا رظتنŸا
.مهبلاطŸ ةباجتشسÓل تاجاجتح’ا
هب-شش ة-با-ق-ن سسي-ئر ،ي-ششا-غ سسا-نو-ل حر-شصو
ةباقن بلاطم ةفا-ك نأا ،””ر-ج-ف-لا»ـل Úي-ب-ط-لا
اهقق– ⁄و ،د◊ ةقلاع تلاز’ Úيبطلا هبششلا
حÓشصإاو ناك-شسلاو ة-ح-شصلا ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا
روهظ ذنم”” ةعوفرŸا اهبلاطŸ تايفششتشسŸا

‘ افيشضم ،””رئاز÷اب ””انورو-ك”” ءا-بو ة-ح-ئا-ج
تاشضوافŸا فقوت ‘ ببشست”” كلذ نأا قايشسلا

ةرازولا نع Úلث‡ عم قتلن ⁄و Úفرطلا Úب
ةدوعلل ةيح-شصلا ة-ي-ع-شضو-لا ن-شس– ر-ظ-ت-ن-نو

ىلع اددششم ،””ادد‹ راو◊ا تاير‹ ءاشسرإ’
Èمتبشس رهشش Ú◊ ةرازولا تلهمأا ةباقنلا نأا
اهتيبلت مدع لاح ‘و انبلاطم قيق–»ل مداقلا

لوخدلا لÓخ ين-طو-لا سسلÛا ع-م-ت-ج-ي-شس
ءازا تارارقلا مهأا ذاخت’ مداقلا يعامتج’ا
.””ةديد÷ا تاروطتلا
ةدعPAS” ”” ـلا Úيبطلا هبشش ةباقن تعفرو
حÓ-شصإاو نا-ك-شسلاو ة-ح-شصلا ةرازو-ل بلا-ط-م
نع اروف ءاهتنإ’ا“ :‘ تشصخلت تايفششتشسŸا
ينهŸا راشسŸا رير–،DML فلم قيبطت

Ÿةئف جمد ،سضيرمتلا يدعاشس EDi‘ ةبتر
flةيمومعلا ةحشصلا ‘ سصت  psi،ةحنم حنم

وأا اطاششن Ìكأ’ا حلاشصŸاب Úلغتششملل ةشصاخ
ةيدودرŸا ةحن-م ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا ،ا-ط-غ-شض

تاعباتŸا نع فكلا اذكو ،ةئŸاب04 اهلعجو
تاراطإÓل ةبشسنلاب تاق-يا-شضŸاو ة-ي-ئا-شضق-لا
،ةيباقنلا مهتابجاوب مهماي-ق ءا-ن-ثأا ة-ي-با-ق-ن-لا
ةدافتشس’او ينهŸا راشسŸا ة÷اعم ¤ا ةفاشضا

نمأ’ا Òفوت عم قيثوتلاو Òطأاتلا يتحنم نم
يدعاشسم ةيقرت ةيقحأاو ،تايفششتشسŸا لخاد
،Úيبطلا هبششل ‘اكلا ددعلا نيوكتو ،سضيرمتلا
ةداهشش ىلع Úل-شصا◊ا Úشضر-مŸا ف-ي-ظو-تو
.سضيرمتلا ‘ ””سسناشسيل””

سضفرو بلاطŸا هذهل ةباجتشس’ا مدع ببشسبو
Úيمشسرلا ÚلثمŸا عم رواحتلا ةيشصولا ةرازولا
،يششاغ سسانو-ل ،ما-ع-لا Úمأ’ا ‘ Ó-ث‡ م-ه-ل
يرفيف62و52 ـلا يموي نويبط-لا ه-ب-شش ل-خد
ةرود داقعنا دعب ةماع تاجاجتحا ‘ مرشصنŸا
.ةباقنلل ينطولا سسلجملل ةيئانثتشسا

ىفطسصم دي‹ ^

راجتلل ماعلا دا–Óل يوه÷ا قشسنŸا فششك  ^
نع ،””رج-ف-لا»ـل ،سسما ،ذا-ع-م د-با-ع Úفر◊او
‘ نارهو ةي’و-ب ر-جا-ت ف’ا6 ءاهز طارخ-نا
يحشصلا عشضولاو انماز-ت ة-ي-نوÎك-ل’ا ةرا-ج-ت-لا
ىÈكلا عقاوŸا تلجشس ثيح ،دÓبلا هب ر“ يذلا
لقتنا امنيب تابلطلا ‘ ةدايز ÊوÎكلإ’ا قوشستلل
ءارشش ¤إا يحشصلا رج◊ا لظ ‘ نوك-ل-ه-ت-شسŸا
.تنÎنإ’ا Èع ةيرورشضلا داوŸا
ةراجتلا تفرع كلذ ل-ظ ‘ ه-نا ،ذا-ع-م ح-شضواو
قيو-شست-ل را-ج-ت-لا Úب اÒب-ك ا-جاور ة-ي-نوÎك-لا

،عئاشضبلاو علشسلا فلتı دعب نع مهتا-جو-ت-ن-م
ترششتنا اهنا ’ا ، ةيتف دعت ةيلمعلا نا نم مغرلاب
ةحئاج ببشسب ،ةينوÎكلا عقاوŸا ‘ عشساو لكششب
عفدلا و ةرا-ج-ت-لا م-ي-م-ع-ت و ر-يو-ط-ت-ل ا-نورو-ك
راث’ا نم سصيلق-ت-لا-ب ح-م-شسي ا-م Úي-نوÎك-لإ’ا
وا راجتلا ىلع ءاوشس ءا-بو-لا اذ-ه-ل ة-يدا-شصت-ق’ا

.ينطولا يداشصتق’ا ومنلا وأا ÚكلهتشسŸا
لظ ‘ ةيراج-ت-لا قو-شسلا نا دا-ع-م د-با-ع لا-قو

⁄ اÒبك ادوكر اي-لا-ح د-ه-ششت ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
تاطاششنلا نأا افيشضم ،لÓقتشس’ا ذ-ن-م هد-ه-ششت
ذنم ةئاŸاب09 قوفت ةبشسنب تشصلقت ةيرا-ج-ت-لا
ةيقبتŸا ةئاŸا-ب01ناو ءابو-لا را-ششت-نا ة-ياد-ب
رشضÿا ةراŒ  اهنم ةيكÓهتشسا داوم ىلع رشصتقت
لاشصت’ا تامدخو ةيئاذ-غ-لا داوŸاو ه-كاو-ف-لاو
نا ،داعم دباع Èتعا ،قايشسلا اذه ‘و .فتاهلاو
ةراجتلا لا‹ ‘ ةيراجتلا تÓماعتلا ‘ رخأاتلا
ديقعت نم ديزي ،ÊوÎكلإ’ا عفدلاو ةينوÎكلإ’ا
ايعاد ،›ا◊ا يدا-شصت-ق’او يرا-ج-ت-لا ع-شضو-لا
فورظلا هذه لÓغت-شسا ¤ا ة-ي-لا◊ا ة-مو-ك◊ا

ةراجتلا ميمعتو ريوطت ‘ اهدوهج ةئبعتو دشش◊
راث’ا نم سصيلقتلا هنأاشش ام ÚينوÎكلإ’ا عفدلاو
  سسانيا.م̂                                      .ءابولل ةيداشصتق’ا

رج◊ا لÓخ تفقوت تاطاششنلا نم ةئاŸاب09
ةراجتلا ميمعتو ريوطت لجعتسسي راجتلا دا–ا

ÚينوÎكل’ا عفدلاو
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  :باقرع ،اقح’ هليسصافت ةنجللا ةسشقانم دكأاو ،طفنلل ايبيل جاتنا ةدوعب بحر

 كبوا قافتا ىلع رثؤوي نل طفنلا جاتنا ايبيل فانئتشسا
ايبيل فانئتسسا نأا ,باقرع دمfi ,كبوأا طفنلل ةردسصŸا لودلا ةمظنم ر“ؤوم صسيئرو ةقاطلا ريزو دكأا
قوسس رارقتسسا قيقحتل جاتنإ’ا ‘ تاسضيفخت نمسضتŸا اهئاكرسشو كبوأا قافتا ىلع رثؤوي نل طفنلا جاتنإ’

.راعسسأ’ا مث نم و بلطلا ىلع انوروك ءابو تايعادت ببسسب ةقوبسسم Òغ ةمدسص تفرع يتلا طفنلا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

تارسشؤوŸا لوح ايبلسس اريرقت رسشني رئاز÷ا كنب
 انوروك ةحئاج ةيادب ذنم ةيداسصتق’ا

Œب ددهي تاطاششنلا ديمÎتارداشصو ومنلا عجا
 ةئاŸاب03ـب عجاÎت تاقورÙا

0202 نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ %75 ـــب تاعوفدŸا نازيم زجع ضضافخنا^

:هل حيرصصت ‘ ،باقرع ديصسلا لاقو ^
موقت يتلا تابيتÎلاب ةيارد ىلع نحن““
رثؤوي نلو طفنلا جاتنإ’ ةدوعلل ايبيل اهب
كبوا قافتا ىلع جات-نÓ-ل ا-ه-فا-ن-ئ-ت-صسا
ثي-ح (جا-ت-نإ’ا صضفÿ + كبوا قا-ف--تا)
.““ة--ع--قو--ت--م ةدو---ع---لا هذ---ه تنا---ك
لÓخ ليصصافتلا ةصسارد متتصس»:فاصضاو
ة-يرازو-لا ة-ن-ج-ل-ل ل-ب-قŸا عا-م-ت--ج’ا
.““كبوأا قافتا ذيفنت ةعباتŸ ةكÎصشŸا

Œتا-عا--م--ت--ج’ا نا ¤ا ةرا--صشإ’ا رد
د--ق---ع ترر---ق +كبوأاو كبوأ’ ةÒخأ’ا
يتلا -ةنجللا هذ-ه-ل ل-ب-قŸا عا-م-ت-ج’ا
رئاز÷ا دعتو ةيدوعصسلاو ايصسور اهصسأارت

ىر-خا لود بنا--ج ¤ا ا--ه--ي--ف او--صضع
‘ تارام’او تيوكلاو نامعو Óيوزنفك
.يرا÷ا  ناوج81
عاجÎصساب هتداعصس نع باقرع برعأاو
اتف’ ،يطفنلا مهجاتنإ’ ايبيل ‘ ةوخإ’ا
,يب-ي-ل-لا هÒظ-ن ع-م ق-ي-صسن-ت دو-جو ¤إا

ايا-صضق-لا لو-ح ,ه-ل-لا ع-ن-صص ى-ف-ط-صصم
:لوقلاب فاصضأاو .جاتنإ’ا ةدوعو ةيطفنلا
نحنو كبوأا ةم-ظ-ن-م ‘ و-صضع ا-ي-ب-ي-ل ““
.““اهعم تارواصشŸا لصصاون

’““ :يدوعصسلا ريزو-لا لا-ق ,ه-ب-نا-ج ن-م
Áجاتنإ’ ةلود يإا ةدوع ‘ لخدتن نا اننك

:افيصضم  ““ايبيلل قيفوتلا وجرنو طفنلا
عم لماعتل-ل تا-ي-نا-ك-مإ’ا ل-ك ا-ند-ن-ع““
ةين-طو-لا ة-صسصسؤوŸا تد-كأاو .““فر-ظ-لا
لقح نأا ،طرافلا دحأ’ا ،طفنلل ةيبيللا
ايبيل بونج ‘ عقاولا يطفنلا ةرارصشلا

اهب تماق تاصضوافم دعب ،جاتنإ’ا دواع

” يذلا ةدام◊ا مامصص حتفل ةصسصسؤوŸا
.يصضاŸا يفناج رهصش هقÓغإا
،ة-صسصسؤوŸا ةرادإا صسل‹ صسي-ئر Èت--عأاو
Èع ةنيودت ى-ف ،ه-ل-لا ع-ن-صص ى-ف-ط-صصم
عقوÃ ةصسصسؤومل-ل ة-ي-م-صسر-لا ة-ح-ف-صصلا
نأا كو-ب-صسي-ف““ ي-عا-م-ت-ج’ا ل-صصاو-ت-لا
ي-ه ةرار-صشلا ل-ق-ح ‘ جا-ت-نإ’ا ةدا--عإا““
عا-ط-ق-ل ةا-ي◊ا ةدا-عإ’ ¤وأ’ا ةو--طÿا
ذاقنإ’ ةيادبو ،ايب-ي-ل ‘ زا-غ-لاو ط-ف-ن-لا
هذه ‘ رايهن’ا ن-م ي-ب-ي-ل-لا دا-صصت-ق’ا
.““ةبيصصعلا تاقوأ’ا
نم ¤وأ’ا ةلحرŸا نأا هللا عنصص حصضوأاو
‘ ليمرب فلأا03 ةردقب أادبتصس جاتنإ’ا
¤إا جات-نإ’ا ةدو-ع ع-قو-تŸا ن-مو ،مو-ي-لا
دع-ب مو-ي09 لÓ-خ ة-ل-ما-ك-لا ةرد-ق-لا
ليوطلا قÓ-غ’ا ن-ع ةŒا-ن-لا رار-صض’ا

.ًادج
جاتنإ’ا صضفخ قافتا قيبطت ةيادب ذنمو

ةرد-صصŸا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م ءا--صضعأ’
مهصسار ىلع ا-ه-ئا-ف-ل-ح و كبوأا لوÎب-ل-ل

راعصسا تفرع طرافلاويام1 ذنم ايصسور
ر’ود04 ىوتصسم ¤ا لصصتل انصس– طفنلا
قا-ف-تا ع-م Ìكا صشع-ت-ن-ت نا ر-ظ--ت--ن--يو
تاعامتجا لÓخ اهئا-ف-ل-حو ة-م-ظ-نŸا
تاصضيفخت ديد“ ىلع  ناوج صسداصسلا
يام يا ¤وأ’ا ةلحرŸاب ةقلعتŸا جاتنإ’ا
.لبقŸا ةيليوج رهصش ةياغ ¤ا ناوجو
قافتا ىلع ةع-قوŸا لود-لا تل-خد د-قو
رهصشلا ‘ كبوا جراخو كبوا Úب نواعتلا
جاتن’ا صضفخ قافتا قيبط-ت ن-م Êا-ث-لا
طراف-لا ل-ير-فا21 ‘ ر----قا يذ-----لا
نويلم9 ر7 رادقÃ صضفخ ن-م-صضتŸاو
ر6 ¤ا صضفÿا اذه لصصي نا ىلع ليمرب
.ةيليوج رهصش مويلا ‘ ليمرب نويلم9
رخا صصيلقتب صضيفخت-لا اذ-ه ع-ب-ت-ي-صسو
‘ ليمرب نوي-ل-م7ر7 رادقÃ جات-نÓ-ل
ةياهن ة-يا-غ ¤ا توا1 نم ةيادب مو-ي-لا
5 ر8 ¤ا دعب اميف لقتنيل لبقŸا Èمصسيد
يفناج ةيادب نم ايموي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
.2202 ليرفا ةياهن ةياغ ¤ا1202

^ Ÿيو’زرح .ءاي
تاعوفدم نازيŸ يلك-لا ز-ج-ع-لا ل-ج-صس ^

ةئŸاب75 براقت ةبصسنب اصضاف-خ-نا ر-ئاز÷ا
ةنراقم0202 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ
ثيحب ، ةطراف-لا ة-ن-صسلا ن-م ةÎف-لا صسف-ن-ب
،ر’ود رايلم2،5 ¤ا ر’ود رايلم5،9 نم لقتنا

رئاز÷ا كنبل نايب بصسح
عصضولا لوح يزكرŸا كنبلا نايب ‘ ءاجو
ةنصس نم لوأ’ا ي-ثÓ-ث-لا لÓ-خ يدا-صصت-ق’ا

‘ صضئافل ار-ظ-ن ه-نا هرو-ط-ت قا-فأا و0202
ردقي ““ ةيلاŸا تايلمعلا و لامصسأارلا ““ باصسح
زجع ›امجإا نإا-ف ،ر’ود را-ي-ل-م326،1ـــب

65 ،89ةبصسنب صضفخنا تاعوفدŸا ناز-ي-م
لÓخ ر’ود رايلم ،Ó 635، 2جصسم ،ةئŸاب
698،5 لباقم0202 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا

ةنصسلا نم ةÎف-لا صسف-ن لÓ-خ ر’ود را-ي-ل-م
.ةطرافلا
ةنراقم9102 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخو
زجع ع-ف-ترا ،8102 ةنصس ن-م ةÎف-لا صسف-ن-ب

،ةئŸاب33 ،7 ةبصسنب تا-عو-فدŸا ناز-ي-م
.ردصصŸا فيصضي
فرصصلا يطايت-حا نأا ¤إا كن-ب-لا را-صشأا ا-م-ك
‘ ر’ود رايلم3 ،038ــــب عجارت يمصسرلا
رهصش ةياهنب ةنرا-ق-م لوأ’ا ي-ثÓ-ث-لا ة-يا-ه-ن
اذه نأا ا-ح-صضو-م ،9102 ةن-صس ن-م Èم-صسيد
لÓخ هليجصست ” ا‡ Òثكب لقأا““ صضافخن’ا
رايلم1137,-)9102 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا
.““(ر’ود
ناز-ي--م تار--صشؤو--م رو--ط--ت صصو--صصخ--بو
ع-ل-صسلا ن-م تادراو-لا نإا--ف ،تا--عو--فدŸا
نم9102 صسرام رهصش ةيا-ه-ن ‘ تصضف-خ-نا

لÓخ ر’ود رايلم9 ،859  ¤ا ر’ود875،21
اصضافخنا يأا ،ةيرا÷ا ةنصسلا نم ةÎفلا صسفن
.نايبلا تاذ بصسح ،ةئŸاب02 ،38ةبصسنب
طفنلا ليمرب رعصس طصسوتم نأاب Òكذتلا دعبو

،غلب دق ،0202 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ
ر’ود36 ،769 لباقم ليمÈلل ر’ود593،35

يأا9102ة-ن-صس ن--م ةÎف--لا صسف--ن لÓ--خ
كنب را-صشأا ،ة-ئŸا-ب7،6 ةبصسنب صضا-ف-خ-نا
ط-ف-ن-لا تا-ي-م-ك صضا-ف-خ--نا ¤إا ر--ئاز÷ا
صسفن لÓخ ةئŸاب32 ،30 ةبصسنب ةردصصŸا
.ةÎفلا
تارداصص ›امجإا صضفخ-نا د-ق-ف ،›ا-ت-لا-بو
عفتÎل ،ةئاŸا ‘92ر7 ةبصسنب تاقورÙا

ماع نم لوأ’ا يثÓثلا ‘ ر’ود رايلم8،58 نم
ةÎفلا صسفن ‘ ر’ود رايلم6،772 ¤إا9102
Òغ تارداصصلا تغلب امن-ي-ب.0202 ةنصس ن-م
لوأ’ا يثÓثلا ‘ ر’ود نويلم874 ةيطفنلا

.يرا÷ا ماعلا نم
ر’ود رايلم6،557 علصسلا تارداصص تغلب امك

ــــب ةنراقم0202 ماع نم لوأ’ا يثÓثلا ‘
ةنصس نم ةÎفلا صسفن ‘ ر’ود رايلم9،214
‘82ر32 اهردق صشامكنا ةبصسنب يأا ،9102
.ةئاŸا

علصسلا تارداصص ›امجإا صضافخنا ىدأاو ،اذه
صضافخنا قايصس ‘ ،ةئاŸا ‘82ر32 ةبصسنب
تادراو ةرو-تا-ف ‘ ة-ئاŸا ‘02ر38 ةبصسنب
نازيŸا زجع ‘ في-ف-ط عا-صستا ¤إا ،ع-ل-صسلا
نم لوحتيل ،ةئاŸا ‘1ر71 ةبصسنب يراجتلا

¤إا9102 صسرام ةياهن ‘ ر’ود رايلم3،661

ةنصس نم ةÎفلا صسفن ‘ ر’ود رايلم3،302
.رئاز÷ا كنب تاريدقت بصسح0202
جراخ تامدÿا““ دنبل يلكيهلا زجعلا صصلقتو
2ر102 نم لقتنا ثيح ،““لماوع-لا ل-ي-خاد-م
¤إا9102 ةنصسل لوأ’ا يثÓثلا ‘ ر’ود رايلم
ةنصسل لوأ’ا ي-ثÓ-ث-لا ‘ ر’ود را-ي-ل-م1ر60
.%15ر68 ةبصسنب صضافخنا يأا ،0202
دقف ،““ةيفاصصلا تÓيوحتلا““ دنب صصوصصخبو
ةياهن ر’ود نويل-م854 غلب اصضئاف تل-ج-صس
.0202 صسرام
يرا÷ا با-صس◊ا د-ي-صصر ز-ج--ع ل--ج--صسو
ر’ود رايلم5ر348 نم لقتنا ثيح اصضافخنا

رايلم4ر951 ¤إا9102 ةنصسل لوأ’ا يثÓثلا ‘
يأا ،ةيرا÷ا ةنصسلا نم لوأ’ا يثÓثلا ‘ ر’ود

ببصسب اصسا-صسأا ع-قو %82ر18 ةبصسنب ن-صس–
دراوŸا ليخاد-م د-ي-صصر ز-ج-ع صضا-ف-خ-نا
.ةيفاصصلا تÓيوحتلاو
ةيدقنلا ةلتكلا مجح غلب ،دقنلا صصوصصخبو
صسرام ةياهن ران-يد را-ي-ل-م93071ر8 ،““2م““

ةياهن رانيد رايل-م99461ر86 لباق-م ،0202
.%3ر72 ةبصسنب عافترا يأا ،È 9102مصسيد
ة-ه-جوŸا صضور-ق-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا--مأا
““فيفط عجارت““ تل-ج-صس د-ق-ف ،دا-صصت-قÓ-ل

،(% -1ر71)0202 ةنصسل لوأ’ا يثÓثلا لÓخ
صسرام ةياهن ران-يد را-ي-ل-م037.01ر99 يأا

ةياهن رانيد رايلم758.01ر48 لباقم ،0202
.È 9102مصسيد
‘ دلبلل يدا-صصت-ق’ا طا-صشن-ل-ل ل-ي-ل– ‘و
كنب-لا را-صشأا ،0202 ة-ن-صسل لوأ’ا ي-صساد-صسلا
ةيحصصلا ةمزأ’ا ءار-ج هر-ثأا-ت““ ¤إا ير-ئاز÷ا
.““لوÎبلا راعصسأا رايهناو انوروك صسوÒفل
ةيرور-صضلا تاءار-جإ’ا نإا-ف ،كن-ب-لا بصسحو
نع يعامتج’ا دعابتلاو يح-صصلا ر-ج-ح-ل-ل

اميصس’ ،تاطا-صشن-لا صضع-ب د-ي-مŒ ق-ير-ط
ىلع ديكأا رثأا““ اهل نوكيصس ةيراجتلا تامدÿا
.““بقترŸا يونصسلا ومنلا

دومصص ةردق نأا ينطولا كنبلا Èتعا ،هنأا Òغ
دقنلا تاءارجإاب ةززعم““ ينطو-لا دا-صصت-ق’ا
تا-ط-ل-صسلا ا-ه-ت-ط-ب-صض ي-ت-لا ة-ي-ناز-يŸاو
.““ةيمومعلا
،1202 و0202 يتنصسل قا-فآ’ا صصو-صصخ-بو
ةمزأ’ا Òثأات ت–““ هنأا ينطولا كنبلا تزربأا
تاقورÙا عاطق طاصشن صشامكنا و ةيحصصلا
يصسادصسلا ‘ ةعانصصلاو ةيراجتلا تامدÿاو
يصسادصسلا ‘ ةعانصصلا و0202 ةنصسل لوأ’ا
بلطلل ةبقترŸا ةدوع-لاو0202 ةن-صسل لوأ’ا
تاءارجإا ءارج Êاثلا يصسادصسلا ‘ يŸاعلا
ةزز-عŸا ا-ي-ج-يرد-ت ي-ح-صصلا ر-ج◊ا ع-فر

Ãهنإاف ،يداصصت-ق’ا صشا-ع-ت-ن’ا تا-ط-ط-خ
-2ر6 ‘ رئاز÷ا ‘ ومنلا رقتصسي نأا عقوتي

%““.
2202 و1202 ‘ ومنلا صشعتني نأا ر-ظ-ت-ن-يو
عاطق ةكرح لصضفب ،%3 ›اوح ‘ رقتصسيل
لاغصشأ’او ءانبلا عاطق فانئت-صسا و ة-حÓ-ف-لا
دعب اميصس ةيراجتلا تا-مدÿاو ة-ي-مو-م-ع-لا
ةلودلا اهتنلعأا يتلا ةيمومعلا تارام-ث-ت-صس’ا

عا-ط-ق م-ي-ظ-ن-ت ةدا-عإاو ن-ك-صسلا عا-ط-ق ‘
.ينطولا كنبلا بصسح ،ةراجتلا

ح.ل̂ 

دبع Òمأ’ا ,يدوعصسلا ةقاطلا ريزو هون   ^
يذلا رئاز÷ا رودب ,نام-ل-صس ن-ب ز-يز-ع-لا
رظنلا تاهجو بيرقت ‘ يروÙاب هفصصو
لصصوتلل اهئافلحو كبوأا ةمظنم لود Úب
‘ م-ها-صست نأا ا-ه-نا-صش ن-م تا-قا-ف-تا ¤إا

. طفنلا قوصس رارقتصسا قيق–
،ابيجع ارود رئازجلل““ نأا  ناملصس نب لاقو
ا‰إاو يطفنلا اهجاتنإا مجح ثيح نم صسيل

ىلع اهتردقو ةيصسايصسلا اهتميق ثيح نم
ءاصضعأ’ا لودلا Úب رظنلا تاهجو بيرقت

‘ ءاصضعأ’ا Òغ لودلاو كبوأا ةمظنم ‘
.““+ كبوا راطا
لصصاوتلا ةردق اهيدل رئاز÷ا نأا فاصضأاو
فور-ظ--لا ‘ ا--صصو--صصخ ع--ي--م÷ا ع--م
لول◊ا نع ثحبت امئاد يه و ةيئانثتصس’ا
رودلا نأا ادكؤوم دمأ’ا ةليو-ط ة-ق-ي-فو-ت-لا
كبوا يعاصسم حا‚إا ‘ رئازجلل يروÙا
ةمظنŸا ر“ؤوŸ اهصسؤورت ءانثأا طقف صسيل
و ةليوط تاونصس ذ-ن-م ه-ل دو-ه-صشم و-ه ل-ب
نا÷ لك ‘ اهدجاو-ت كلذ ى-ل-ع ل-ي-لد-لا
.ةمظنŸا
ي-عا-صسم نأا يدو-ع-صسلا لوؤو-صسŸا Èت-عاو
ق---ي---ق– ‘ كبوا رود حا‚إ’ ر---ئاز÷ا
نم اصضيا  عبا-ن  ط-ف-ن-لا قو-صس رار-ق-ت-صسا

ةحلصصم ‘ بصصي حاجنلا اذه نأا اهتعانق
‘ ءاصضعأ’ا Òغو ءاصضعأ’ا لودلا ع-ي-م-ج
.كبوأا ةمظنم
د-مfi ,ة-قا-ط-لا ر-يزو د-كا ,ه-ت-ه-ج ن--م
لودلا ةمظنم ر“ؤوم صسأاري يذلا ،باقرع
ةيبرعلا ةكلم-م-ل-ل نا ,ط-ف-ن-ل-ل ةرد-صصŸا
ف-قاوŸا ل-ك ‘ يدا-ير  رود ة-يدو-ع--صسلا
راطإا ‘ اهيلإا لصصوتلا ” يت-لا ج-ئا-ت-ن-لاو
.+ كبوا نواعتلا
قيصسنتلا و دوه÷ا ةلصصاوم ¤إا راصشأاو
‘ لصصاون-صس““ Ó-ئا-ق فار-طأ’ا ل-ك Úب

ة-ب-ع-صص ة-ل-حرŸا نأ’ ق-ي-صسن-ت-لا اذ--ه
جئاتنلا لازت ’و اÒبك اقيصسنت بلطتتو

اندو-ه-ج ف-ث-ك-ن-صس كلذ-ل ة-ي-فا-ك Òغ

 .““ةمزأ’ا نم جورخلل
Úب ةيئانثلا ةكارصشلا ز-يز-ع-ت صصو-صصخ-بو
¤ا اهتيقرت و ةقاط-لا لا‹ ‘ ن-يد-ل-ب-لا

ريزولا لاق ,ةيصسايصسلا تاقÓع-لا ىو-ت-صسم
باقرع دي-صسلا ةو-عد ت“ ه-نا يدو-ع-صسلا
ةرايزل ةقاطلا تا-عا-ط-ق تارا-طإا ة-ق-فر
لبصس ثحاب-ت-ب ح-م-صسي-صس ا‡ ة-يدو-ع-صسلا
.ت’اÛا لك ‘ نواعتلا
تاÈخل-ل ›ا-ع-لا ىو-ت-صسŸا-ب دا-صشا ا-م-ك
ىلع ءاو-صس ة-قا-ط-لا لا‹ ‘ ة-ير-ئاز÷ا

وا تاقورحملل ةينطولا ة-كر-صشلا ىو-ت-صسم
flا-ع-لا تا--كر--صشلا ف--ل--تŸار-كذ-م ة-ي

رئاز÷ا Úب طبرت يتلا ةيوخأ’ا طباورلاب
.هدلب و
يتلا ةرايزلاب باقرع ديصسلا ركذ ,هرودبو
ديÛا دبع ,ةيروه-م÷ا صسي-ئر ا-ه-ب ما-ق
نم ه-ب تز-ي“ ا-مو ة-يدو-ع-صسلا ¤ا نو-ب-ت

fiةد-ع ‘ نوا-ع-ت-لا ثع-ب لو--ح تا--ثدا
. ةقاطلا اهنم ت’ا‹

و ة-يدو-ع-صسلا Úب ة--كار--صشلا نا فا--صضاو

تاقÓع-لا ق-ل-ط-ن-م ن-م ة-ع-با-ن ر-ئاز÷ا
ةرورصض ىلع ادكؤوم نيدلبلا Úب ةزاتمŸا
‘ نواعتلا لبصس ثعبل ت’اصصت’ا فيثكت

نوناق هحنÁ ام عم ةصصاخ ةقاطلا لا‹
ز-ي-ح ل-خد يذ-لا د--يد÷ا تا--قورÙا
.9102 ةياهن ذيفنتلا
صسيياقم ىلع زكتري نوناقلا اذه نا لاقو

صساصسأا ىلع ءاكرصشلا عم لماعتلا ‘ ةيŸاع
راطإ’ا اذه نإا افي-صضم ح-بار-ح-بار أاد-ب-م
ةيدوعصسلا تاكر-صشلا ع-ج-صشي ي-ع-ير-صشت-لا
راطإا ‘ ةمخصضلا عيراصشŸا ‘ ةكراصشملل
تاقاطلا مادختصساو يوقاط-لا لا-ق-ت-ن’ا
.ةددجتŸا
ةيدوعصسلا تاÿÈاب راطإ’ا اذه ‘ داصشأاو

تاعانصصلاو ةيوقاطلا ةعاجنلا لا‹ ‘
باقرع ديصسلا اعد ,هرودبو .ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا
رئاز÷ا ةرايزل  يدو-ع-صسلا ط-ف-ن-لا ر-يزو
‘ رامثتصس’ا صصرف نع بثك نع فرعتلل

.ةقاطلا لا‹
^ Ÿح, ءاي

 : يدوعسسلا ةقاطلا ريزو

””طفنلا قوشس رارقتشسا قيق–و رظنلا تاهجو بيرقت ‘ بيجعرود رئازجلل””

رايلم081 نم ديزاب ةيكنبلا ةلويصسلا تصصلقت̂ 
ةنصس ةياهنب ةنراقم0202 يام رهصش ةياهن ‘ جد
،جد رايل-م000.1 ةبتع ت– لق-ت-ن-ت-ل9102

.رئاز÷ا كنبل نايب حصضوأا امبصسح
يثÓثلا لÓخ يداصصتق’ا عصضولا لوح نايب ‘و
كنبلا دكأا ،روطتلا قافآاو0202 ةنصس نم لوأ’ا
تلصصاو كونبلل ةيلامجإ’ا ةلويصسلا““ نأا يزكرŸا
نم تل-ق-ت-نا ثي-ح0202 ةنصس اه-صضا-ف-خ-نا

001.1ر8 ¤ا8102 ةياهن ‘ جد رايلم755.1ر6
‘ جد رايلم619ر7 غلبتل9102 ةياهن ‘ جد رايلم
ــب ةيكنبلا ةلوي-صس ‘ صصي-ل-ق-ت يأا0202 ةياهن
هتلجصس يذلا اهاوتصسÃ ةنراقم جد رايلم481ر2

.““9102 ةياهن ‘
ىلع ءاصضقلا راصسم ناف مخ-صضت-لا صصو-صصخ-بو

،È 8102متبصس هيف عورصشلا ” يذلا مخصضتلا
ةنصس نم ¤وأ’ا ره-صشأا ة-ع-برأ’ا لÓ-خ ل-صصاو-ت
.هنايب ‘ رئاز÷ا كنب حصضوأا امبصسح ،0202
1ر87 مخصضتلل ةيو-ن-صسلا ةÒتو-لا لد-ع-م غ-ل-بو
1ر59 لباق-م0202 ليربا ةياهن ي-ف-ق ة-ئاŸا-ب
‘ ةئاŸاب4ر80 وÈ 9102مصسيد ‘ ة-ئاŸا-ب
.9102 صسرام ةياهن
جراخ مخصضتلل ةيونصسلا ةÒتولا لدعŸ ةبصسنلابو
ةبصسنلاب اعافترا لجصس د-ق-ف ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا
4ر93 غلبيل0202 ةنصس نم ¤وأ’ا ةعبرأ’ا رهصشأÓل
‘ ةئاŸاب4ر50 لباقم0202 صسرام ‘ ةئاŸاب
كن-ب فا-صضأا ا-م-ب-صسح ،È 9102مصسيد ة-يا-ه-ن
يزكرŸا كنبلا ركذ ،قايصسلا اذه ‘و .رئاز÷ا
ىلع مهتاعقوتو تارو-ط-ت-لا هذ-ه ءو-صض ‘ ه-نا

تا-ي-ل-م-ع ة-ن÷ ترر--ق ،ط--صسو--تŸا ىدŸا
صسرام رهصش ‘ رئاز÷ا كنبل ةيدقنلا ةصسايصسلا
ب ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا ةبصسن صصيلقت طرافلا

ةبصسنلا صصيلق-تو ة-ئاŸا-ب8 ¤ا ة-ئاŸا--ب01
ةيدعاق ةطق-ن52 ب ر-ئاز÷ا كن-ب-ل ةر-يدŸا
ةئاŸاب3ر52 ‘ اهديدحت-ل (ة-ئاŸا-ب0ر52)
.0202 صسرام51 نم ءادتبا اذهو
حا-م-صسلا““ ا-ه-نا-صش ن-م ةذ-خ-تŸا تارار-ق--لاو
صشماوه ،يكنبلا ماظنلل ة-ب-صسن-لا-ب ،ر-ير-ح-ت-ب
فرصصت ت– عصضو ›اتلابو ةلويصسلا نم ةيفاصضإا
ةيفاصضإا لئاصسو ةيفرصصŸا تاصسصسؤوŸاو كونبلا
.““ةلوقعم ةفلكتب ينطولا داصصتق’ا ليو“ معدل
ل-ير-با ر-ه-صش ‘ تارار-ق-لا هذ-ه ز-يز-ع-ت ”و
ةطقن52ـ ــب ديدج صضافخنا ثادحإاب يصضاŸا

ةريدŸا ةب-صسن-لا ‘ (ة-ئاŸا-ب0ر52) ةيدعا-ق
ليومتل ةداعإ’ ةيصسيئرلا تايلمعلا ىلع ةقبطŸا
،3ر52 لدب ةئاŸاب3 ¤ا ›اتلاب تلقتنا يتلا

.رئاز÷ا كنب ركذ امبصسح
ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا ةبصسن ةعجارم ت“ امك
ةبتع نأا Úح ‘ ،ةئاŸاب6 ¤ا ةئاŸاب8 نم
مهصسأÓل رئاز÷ا كنب فرط نم ليومتلا ةداعإا
.تعفترا دق صضوافتلل ةلباقلا ةيمومعلا
وه تارارق-لا هذ-ه““ ن-م ي-صسي-ئر-لا فد-ه-لاو
ةبيصسنلاب ليومت-ل-ل ةد-يد-ج دراو-م جار-خ-ت-صسا
Òثأاتلا نم ليلقتلا اهناصش نم ينطولا داصصتقÓل
راعصسأا صضافخناو91-ديفوك ةحئا÷ جودزŸا
كنب دكأا امب-صسح ،““و-م-ن-لا ى-ل-ع ،تا-قورÙا
ح.ل  ̂                                                                      .رئاز÷ا

حداف لكسشب صصلقتت ةيلاŸا ةلويسسلا
 يام رهشش ةياهن كونبلا ‘ رانيد رايلم000.1 نم لقا
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تاي’ولا رابخأا ةبانع و ةديلبلا ةزابيتب ةيراجّتلا ةطصشنأ’ا نع رج◊ا عفر و انمازت

تاي’ولا نم ديدعلا Èع تاماّمكلا ءادترا ‘ عسساو نواهت
ةبانع و ةزابيت ةديلبلاك تاي’ولا نم ديدعلا ىوتصسم ىلع اهطاصشن تفنأاتصسا يتلا تÙÓا ةيبلغا تزّي“

ليجصست ةيناكما و  ةثراكب رذنت ةÒطخ تازواŒ و نئابزلاب اظاظتكا ةيراجتلا ةطصشن’ا ةدوع و انمازت
طوجح ةنيدم اهنم ةددصشŸا ةبقارŸا تايلمع اهيف لقت يتلا عقاوŸا ىوتصسم ىلع ةصصاخ ةيناث ةجوم
.ةبانع ةنيدم طصسوو و ةديلبلاب ششيعي د’وأاّ و ةزابيتب

نايلغ ةزابيت و ةديل-ب-لا ي-ت-ي’و د-ه-سشت ^
عسضبتلل ÚنطاوŸا نم ديدعلا جورخ طسسو
ىلع ةسصاخ ةمÓسسلا دعاوقل ماÎحا نود
ـب ةفورعŸا عيرسسلا لكأ’ا تfiÓ ىوتسسم
ماÎحا ’ و Òباو-ط ’ ““تو--ف تسسا--ف--لا““

Ÿكأا لب نام’ا ةفاسسÌ لوخدلا كلذ نم
ةثراكلا م-ج-ح-ب ثاÎك’ا نود تا-عا-ق-ل-ل
” يذ-لا ئ-ي-سشلا صسف-ن و-ه و ة-ي--ح--سصلا
ةديلبلا ةنيدم طسسو ىوتسسم ىلع هليجسست
ثيح نم Ìك’ا ¤و’ا ةي’ولا ىقبت يتلا

 .تاباسصإ’ا ددع
سشلا ز-ّي“و عفر ةيادب بقع ي-با-ن-ع-لا عرا-ّ
يراجتلا طاسشنلا ةدو-عو ا-ي-ئز-ج ر-ج◊ا
صسبل-ب Úن-طاو-م-ل-ل ل-ما-سش د-ي-ق-ت مد-ع-ب

نم Èتعم ددع دجاوت ثي-ح ،تا-ما-م-ك-لا
ةيرمعلا تائف-لا ف-ل-تfl ن-م Úن-طاوŸا
و تÙÓا نودا--تر--ي تا---ما---م---ك نود
تاحاسسŸا صضع-ب تز-ي“ ا-م-ك ،قاو-سسأ’ا
عيبب ةقلع-تŸا كل-ت ا-سصو-سصخ ة-يرا-ج-ت-لا
دق ام ،نئابزلاب ةظتكم ة-ي-لز-نŸا Êاوأ’ا
تعفترا يتلا ةي’ولا ‘ ةيحسص ةثراكب رذني
4 و  ةباسصا002 ¤ا اهيف تاباسص’ا دادعأا
.عافترÓل ةحسشرم تايفو
لسصاوت عسضولا اذهل ةجيتن و ا-ه-ب-نا-ج ن-م
ةينمأ’ا ح-لا-سصŸا و ة-يو-ع-م÷ا تا-كر◊ا

صسبلب ديقتلل ةوعدلا و ةي-عو-ت-لا تÓ-م-ح
ÒياعÃ راجتلا مازتلا ةبقارمو ،تامامكلا
متي ⁄ اميف  ،اهي-ل-ع صصو-سصنŸا ة-يا-قو-لا
نوناقل’ قيب-ط-ت تا-ي-ل-م-ع يا ل-ي-ج-سست
نودتري ’ نيذ-لا صصا-خ-سش’ا صصو-سصخ-ب

عفترم مهددع نوك رابتعا ىلع تامامكلا
ةيلوؤوسسŸا ىقبت قايسسلا تاذه ‘ ،ام اعون
ةرطيسسلل ديحولا ليبسسلا نطاوملل ةيدرفلا

لاز’ يذ-لا ا-نورو-ك ءا-بو را-سشت-نا ى--ل--ع
حلاسصŸا نا ام-ل-ع ة-ي’و-لا  ‘ اد-جاو-ت-م
ةÒخأ’ا ةرؤوبا ءاقب تدكأا دق تناك ةيحسصلا
ت“ اميف ،ةبان-ع  ة-ن-يد-م ط-سسو ءا-بو-ل-ل
تايدلب Èع ىر-خأا رؤو-ب9 ىلع ةرطي-سسلا
.ةفرسشلا و راج◊ا  ةدرابلا Úع ،Êوبلا
تاطاسشنلا فانئتسسا ةيل-م-ع ي-عد-ت-سست و

عيرسسلا لكأ’ا تÓحÃ ق-ل-ع-ت ا-م ة-سصا-خ
هيب تfiÓ اذك و لاجرلل ةقÓ◊ا نولاسص

ةباقرلا قرف ف-ي-ث-ك-ت ة-سشر-فأ’ا و Êاو’ا
ل-ي-ج-سست ل-ظ ‘ ا-هد-يد-سشت و ة-ي-ن--م’ا
’ نيذلا ÚنطاوŸا لبق نم Òبك راتهتسسا
.ةثراكلا مجح نوكردي

ع ةبيهو /ر ح^

ةداعإاب نوبلاطي تنسشو“ Úعب ةفاظنلا لامع
مهروجأا ‘ رظنلا

 ةباصصا002 ةي’ولا تصصحأا اميف
ةيئابو رؤوب01 ىلع ءاسضقلاو ةبانعب91 ديفوك نم ءافسش ةلاح361

نع ةبانع ةي’و ‘ ةحسصلا ةيريدم تفسشك ^
باسصم002 نم-سض ن-م ة-لا-ح361 ءاف-سش
،ءابولا راسشتنا ةيادب ذ-ن-م ا-نورو-ك صسوÒف-ب
ىلع ءا-سضق-لا ى-ل-ع ة-ير-يدŸا تاذ تد-كأاو

Èع ترسشتنا ي-ت-لا01 ءابولا طاقن ع-ي-م-ج
بوجو ىلع ةدكؤوم ،ةي’و-لا تا-يد-ل-ب بار-ت
اهيلع صصوسصنŸا ةياقولا Òباد-ت-ب ماز-ت-ل’ا

ة-با-سص’ا ما-قرأا  عا-ف-ترا يدا-ف-ت ل-جأا ن--م
ة-با-ن-ع ة-ي’و نأا ةرا--سش’ا ردŒ وة.ادد‹

ةيموي ةديدج تاباسصا3 مايا3 ذنم تلّجسس
تايفو4 دنع تايفولا دد-ع رار-ق-ت-سسا ع-م
ركذي رخا بناج نم ،ءابولا ةيادب ذنم اذهو
دق اتناك ةيئ’ولا و ةي-ح-سصلا تا-ط-ل-سسلا نأا
يدافتل ةياقولا ميلاعتب ديقتلا ةرورسض اتدكأا

.ةباسصا ةلاح005 ›او◊ زفقلا
تامامك عيزوت ايموي متي قايسسلا اذه ‘ و

ةيراجتلا تاحاسسŸا Èع Úنطاوملل ةينا‹
تÓمح بناج ¤ا ةنيدŸا عراوسش تايÈك و
ظاف◊ا و تامامكلا ءادترا بوجوب ةيعوتلا

.يعامتج’ا دعابتلا تافاسسم ىلع
ع ةبيهو ^

حلاŸا ةيدلبب ةفاظنلا لامع عفر ^
¤ا مهت’اغسشنا تن-سشو“ Úع ة-ي’و-ب
لجأا نم ةيئ’ولا ةي-لÙا تا-ط-ل-سسلا
ديلا صصقن و جامدإ’ا ةيلمع ‘ رظنلا
‘ نولمعي مهلعجي ام و-ه و ة-ل-ما-ع-لا

اميسس ’ و ةبعسص و ةقئ’ Òغ فورظ
صضعب نم ة’ابمÓلا و تافرسصتلا كلت
ةمامقلا نوجرخ-ي ن-يذ-لا Úن-طاوŸا
لثم تايافنلا لقن ةنحاسش رورم دعب

.لامعلا صضعب ناسسل ىلع ءاج ام
داد--ع--ّت---لا صصق---ن كلذ ¤ا ف---سض و
ةح-ئا-ج نا ا-م-ك لا-م-ع-ل-ل ›ا-م-جإ’ا
مهمايق دنع اكاب-ترا م-ه-تداز ا-نورو-ك
تاسسسسؤوŸا ماما نم تاياف-ن-لا ع-فر-ب
متي كلذ نم مغّرلاب و ةي-ئا-ف-سشت-سس’ا
ركذ لاغسشن’ا اذه ىلع هدر ‘ و اهلقن
يد-ل-ب-لا ي-ب--ع--سشلا صسلÛا صسي--ئر
لجسست ةيدلبلا نا  Êومحر ىفطسصم

احسضوم ةفاظنلا لامع نم Òبك صصقن
تا-ط-ل-سسلا ة-ل-سسار-م ار-خؤو-م ” ه-نا
مهجامدا ةلأاسسم ‘ رظ-ن-ل-ل ة-ي-لÙا

هدجو و هثرو اذه لكسشŸا نا اركذم
صسار ىلع هباختنا ” نا ذنم احورطم
تاءارجإا ةدع كانه نا اركذم ةيدلبلا
ةيريدŸا اءدب في-ظو-ت-لا ل-ب-ق ما-ق-ت
ةيمومعلا ةفيظولا و (لاد-ل) ة-ي-لÙا
ةلقل رظن-لا-ب بع-سص د-ج ر-م’ا ن-ك-ل
دعتي ’ مهددع نا ام-ل-ع اذا لا-م-ع-لا
فسض ةمسسن فلا52 ـب لفكتلل عبر’ا
ةل-سسار-م تق-ل-ت ه◊ا-سصم نا كلذ ¤ا
نيديفتسسŸا لامعلا ةم-ئا-ق Òسضح-ت-ل

ةهجوم تناك ةميلعتلا نكل جامد’ا نم
تقولا ‘ تاداهسشلا يوذ صصاخسشأÓل
ل-سصف ه◊ا-سصم ه-ي-ف ر-ظ-ت-ن-ت يذ--لا
.لامعلا ء’ؤوه نوؤوسش ‘ ةلودلا

م.ق ^

حلŸا مهبلطم نيدقاعتŸا لامعلا ‘ لسصفلا..
بت-كŸا ما-ق ،ة-ل-سص يذ قا-ي-سس ‘ و ^

يوذ بابسشلل ةينطولا ةمظنملل يئ’ولا
لجا نم ةينهŸا و ةيمل-ع-لا تاءا-ف-ك-لا
ةئيبلل يŸاعلا مويلا و انمازت رئاز÷ا

Úع ةيدلبل ةفاظنلا لامع Ëركت ىلع
‘ ةلوذبŸا مهدو-ه-ج Òظ-ن تن-سشو“

‘ ةسصاخ طيÙا ىلع ظاف◊ا لا‹
قلعتŸا و مّزأاتŸا يحسصلا فرظلا اذه
.91 ديفوك انوروك صسوÒف راسشتناب
حاتفلا دبع لوق-ي ةردا-بŸا هذ-ه ن-ع و
هذه ةحيرسشلا نا ةمظنŸا صسيئر اغا
نوهجاو-ي ن-يذ-لا لا-ط-ب’ا ن-م Èت-ع-ت
فوف-سصلا ن-م م-ه و ا-ي-مو-ي ة-ح-ئا÷ا
م-ه--نو--ك ر--طÿا ‘ ةدو--جوŸا ¤و’ا
‘ مها-سست ة-ل-ي-ب-ن لا-م-عأا-ب نو-مو-ق-ي

نا ا-م-ك صسوÒف-لا ة-براfi و ظا--ف◊ا
رما ثدح-تŸا تاذ ا-هÈت-عا ةردا-بŸا
تادا-ه-سش Ëد-ق-ت لÓ-خ ن-م ط--ي--سسب
ار--يد--ق--ت ف--حا--سصم و ة--يÁر---ك---ت

Ûا مهتادوهŸهذه اهتنسسحتسسا ةرداب
¤ا رظن-لا-ب تب-لا-ط ي-ت-لا ة-ح-ير-سشلا

اهتمدقم ‘ ي-تا-ت ي-ت-لا و م-ه-ب-لا-ط-م
. يرهسشلا مهبتار Úسس–

تفرع ةردابŸا نا ،Òكذ-ت-لا-ب ر-يد÷ا
دم-حا د-ي-سس ي-جا-ه-م ن-م ل-ك Ëر-ك-ت

ةنيدŸا نامثع د-ي-ق-ع-لا ي-ح بود-ن-م
ىفطسصم ي’وم يح ةبودنم و ةديد÷ا
نسس◊ ةير-ج-ح ة-ل-ج-حو-ب (ة-بار-ق-لا)
.عاطقلل امهÒيسست

حلاسص ^

 ةئيبلل يŸاعلا مويلا يي– ةيدŸا تاطلسس
يŸاعلا مويلاب لا-ف-ت-ح’ا را-طإا ‘ ^

تقو ناح* راعسشب مسسو يذلا ةئ-ي-ب-ل-ل
ةي’و رقم ىوتسسم ىلع ” ،*ةعيبطلا
لفح ميظن-ت عو-ب-سس’ا ة-يا-ه-ن ة-يدŸا
با-ب-سشلا  فر-سش ى-ل-ع  ة-ب-سسا--نŸا--ب
اذكو ةلعا-ف-لا تا-ي-ع-م÷او عو-ط-تŸا

حور ىلع اونابا ن‡ ةفاظنلا يسسدنهم
ديفوك انوروك ةحئاج لÓخ ةيلوؤوسسŸا

.اهنييزتو مهئايحا فيظنت Èع،91
ةفاك  يوادب صسابع ةيدŸا ›او نّمث و
ة-ئ-ي-ب-لا ة-يا-م◊ ة--ي--مار--لا دو--ه÷ا
ةمظنŸا ةرهاظتلا Èتعاو، طيÙاو
عيجسشتو يئيبلا يعولا زيفحتل  ةسصرف
،ة-ئ-ي-ب-لا ل-جأا ن-م كÎسشŸا ل-م-ع--لا
ةزهجأا Úب لعافتلاو لماكتلا زيزعتو
ÊدŸا عمتÛا دارفا عيمجو ةلودلا

تايناكمإ’ا فيظوتو تاقاطلا دسش◊
ءا-ق-تر’او ة-ي-ئ-ي--ب--لا دراوŸا نو--سصل

Ãاو يعولا ىوتسسŸةقيدسصلا ةسسرام
ةبسسانŸاب هلخدت ‘و يوادب ة-ئ-ي-ب-ل-ل
يتلا تاءارج’ا نم ةلمج صضرعتسسا،

اهسسأار ىلعو، ا-ي-ناد-ي-م ا-هذا-خ-تا ”
ةي-ئاو-سشع-لا ة-غر-فŸا ل-ي-هأا-ت ةدا-عإا
ة-ب-سسن تغ-ل-ب ي-ت--لاو را--م--سس عارذ--ب

¤ا ةفا-سضإ’ا-ب، ة-ئŸا-ب06 ا--هزا‚إا
Œتا-يا-ف-ن-لا زر-ف ةد-حو ز-ي-ه Ãزكر

Óسضف، يراخبلا رسصقب ينق-ت-لا مدر-لا
تا-قا-ط-لا ماد-خ-ت-سسا ع-ي--سسو--ت ن--ع
ةيئادتبا ة-سسرد-م81 ب ةدد--ج--تŸا

Ãةفلغأا دسصرو  ةي’ولاب لظلا قطان
ةمظنأ’ا هذه بيسصنتل ةيفاسضا ةيلام
 .يئادتب’ا صسرادŸاب
سشلا دو-ه÷ ا-ن-ي-م-ث-تو ÚنطاوŸاو بابّ
اهتجوت يتلاو ة-لوذ-بŸا تا-ي-ع-م÷او
نÓع’ا ” اهنييزتو ءايح’ا ف-ي-ظ-ن-ت
لمجأاو فظنأا ةقباسسم ى-ل-ع ا-ي-م-سسر

نم ةيدلب نسسحا ةقباسسم اه-ي-ل-ت، ي-ح
. ةفاظنلا ثيح
ةبسسانŸاب ” دقف، ركذ-لا-ب ر-يد÷ا و
ةزه‹ فا-ع-سسا تارا-ي-سس40 ع-يزو-ت
رسصق ةيدل-ب ن-م ل-ك ا-ه-ن-م ةدا-ف-ت-سسا
و بو-ه-يŸا و طÓ-با--ت و يرا--خ--ب--لا
72 ›امج’ا ددعلا لسصيل، ة-يرا-ّم-ع-لا

نأا ا-م-ل-ع نآ’ا د◊ ة-عزو--م ةرا--ي--سس
لظلا قطانم Úكمتل ةرمتسسم ةيلمعلا

ةيطغتو اهتامدخ ن-م ةدا-ف-ت-سس’ا ن-م
. لسصا◊ا زجعلا

ب دارم ^

يرماوب يسشاوŸا ةقرسس ‘ ةسصتfl ةباسصع كيكفتو..
كردلل ةيميل-ق’ا ة-قر-ف-لا تن-ك“ ^

ةيدŸا برغ يرماو ةيدلب-ب ي-ن-طو-لا
كيك-ف-ت ن-م ي-سضاŸا عو-ب-سس’ا ر-ح-ب

ة-قر-سس ‘ ة-سصتfl ةÒط-خ ة--با--سصع
ثبت تناك دارفا7 نم نوكتت يسشاوŸا
.روهسشل ÚنطاوŸا فوفسص ‘ بعرلا

يقلت ¤ا دوع-ت لا◊ا ة-ي-سضق ع-ئا-قو
نم ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-كŸ ح-لا-سصŸا تاذ
صسأار38 عايسضب  ديفت ÚنطاوŸا دحا

مو-ي يد-ي-سس ة-ير-ق ن-م ة-ي-سشاŸا ن-م
كردلا دارفا لقنت اهرثا ىلع يرماوب
ةر-سشا-ب-مو نا-كŸا Úع ¤ا ي-ن-طو--لا
نع ترفسسا يتلا ةيسضقلا ‘ قيقحتلا
ة-ي-سشاŸا ن--م صسأار001 عا--جÎسسا
دار-فا Ëد-ق--ت ” ا--م--ك ة--قور--سسŸا
ة-ي-ئا-سضق-لا تا-ه÷ا ¤ا ة--با--سصع--لا
. ايميلقا ةسصتıا

ب دارم ^

ةبانع ‘ ةيئ’ولا تاط-ل-سسلا ترد-ق ^
›امجا ،ميتنسس را-ي-ل-م003 لا م---قر
قطانÃ ةيومنتلا عيرا-سشŸا   ف-ي-لا-ك-ت
يتلا و ةيد-ل-بÈ 11ع ة-عزوŸا ل-ظ-لا
تا-ك-ب-سش ،ها--يŸا تا--عا--ط--ق صصخ--ت
لك و تاقرطلا ديبعت ،زاغلا و ءابرهكلا

.ةيتحتلا ةينبلا عيراسشÃ قلعت ام
ايلام افÓغ تاطلسسلا تاذ تسصّسصخو
دق تناك  ميتنسس رايلم08 ـب ردق ايلوأا
قطانم حلاسصل ةمو-ك◊ا ه-ن-ع تجر-فأا
ديدŒ عيراسشم فلتfl ليو“ ‘ لظلا
،تاقرطلا دي-ب-ع-ت ،صسرادŸا ة-ئ-ي-ه-تو

،برسشلا هايم ع-يزو-ت تا-ك-ب-سش ة-نا-ي-سص
ها-يŸا فر-سص تا-ك-ب-سش ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عا
ةيلام ةفلغأا صصيسصخت بناج ¤ا ةرذقلا
تاعمجتلا صضعبل ةيجراÿا ة-ئ-ي-ه-ت-ل-ل
ةيلام ةفلغأا صصيسصخ-ت ع-م ،ة-ي-ن-ك-سسلا
Èع ةيراو÷ا جÓ-ع-لا تا-عا-ق ح-لا-سصل

فارطأ’ا ةيماŸÎا لظلا قطانم ديدع
،يبياطسش رارغ ىلع ةيئانلا تايدلبلا ‘

،تاعيÎلا و لاحرب ةدرابلا Úع ،ةفرسشلا
ةيلاŸا ةقلغأ’ا هذه صصيسصخت نأا املع
موقي ةيناديم تارايزب مايقلا بقع متي
عيراسشŸا فلتfl دقفتل ةي’ولا ›او اهب
ببسست  يتلاو ،تاونسس ذ-ن-م ة-ق-ل-ط-نŸا
رخأات وأا ا-ه-سضع-ب ف-قو-ت ‘ ل-طا-م-ت-لا
ةددÙا اهلاجا ‘ اهميلسست نع صضعبلا
قايسسلا اذه ‘ ،ةيلاŸا ليقارعلا  ةجيتن
ةئاŸاب05 نم Ìكأا ليو“ ” هنأا ركذي

اهلامكتسس’ اما ةيمومعلا عيراسشŸا نم
رخ’ا صضعبلا قÓطنا ةراسشا ءاطعا وأا

.اهنم
ميتنسس رايلم022 لامكتسسا راظتنا ‘و
بلاطŸا ىقبت ،ةمو-ك◊ا ن-م ة-ي-قا-ب-لا
و  تا-قر-ط-لا د-م لو--ح ةرو--ح--م--تŸا
ل--ي--سصو--ت--لا ،ير--سض◊ا Úسسح---ت---لا
هايم عيزوت تاكبسش و زاغلا ،ءابر-ه-ك-لا-ب
د-م ،ةرذ-ق-لا ها--يŸا فر--سصو بر--سشلا
ءا-ي-حأ’ا ة-ئ-ي-ه-ت و ة-ي-مو-م-ع-لا ةرا-ن’ا
.ةينكسسلا

قطانم ناكسس بلاطم رواfi مهأا نم و
لÓخ مهمظ-ع-م ج-ت-حا ن-يذ-لا ،ل-ظ-لا
ح-ت-ف-ب Úب-لا-ط-م م-ه-ل ›او-لا تارا-يز

ع-يرا-سشŸا ف-ل-تfl لو-ح تا-ق--ي--ق–
ذنم مهقطانم ‘ ة-جردŸا ة-يو-م-ن-ت-لا

ÚطروتŸا ةبسساfi لجأا ن-م ،تاو-ن-سس
” ام رار-غ ى-ل-ع ما-ع-لا لاŸا به-ن ‘

Úع ،بنع-لا داو تا-يد-ل-ب-ب ه-ب ما-ي-ق-لا
نيددسشم و ،لاحرب و ،ةفرسشلا ،ةدرابلا

ةداعإاب عيراسشŸا هذه لام-ك-ت-سسا ى-ل-ع
يسشيعŸا م-هرا-طا Úسس– و ا-ه-ئا-ي-حا
دعب اهل صسيياقŸا قفوو يلعف ديسسجتب
د-جو ق-طا-نŸ تاو-ن-سس ماد صشي-م--ه--ت

ىلع نوÈ‹ مهسسفنأا اهناكسس ة-ي-ب-لا-غ
قطانم رارغ ى-ل-ع ا-ه-كر-ت و ا-هر-ج-ه
و يبياطسش ،بنعلا داو ،يديارسس ›اعأا

لاح يقب يتلا لظلا قطانم نم اهÒغ
ةنسس03 نم ديزأا ذنم اتباث اهنم Òثكلا
.ةلماك

ع ةبيهو ^

اهنم طقف رايلم08 نع جارف’ا ّ”
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جريرعوب جرب يلهأا
يتوصصلا بيرصستلا ةيصضقب هتلصص ادد‹ يفني يدامح نب

بيرشستلإ ةيشضق نع ثيدحلل ،يدامح نب سسينأإ جيريرعوب جرب يلهأإ قيرف سسيئر داع ^
نهر نيدجإوتملإ ،يوإدعشس ميشسن ريجانملإو ةيافلح دهف فيطشس قافو سسيئر نيب ،يتوشصلإ
لوأإ ،اهمامأإ لوثملل ةلإدعلإ نم ءاعدتشسإ يأإ قلتي مل هنأاب حشضوأإ ثيح ،يطايتح’إ سسبحلإ

ليكو نأإ املع ،لاثتملل دعتشسم هنإاف ،كلذ ثودح لاح يفو ،يشضاملإ دح’إ ةشسلج للخ
مشسإ ىلإإ رششي وأإ ركذي مل ،ةيفحشصلإ هتودن ءانثأإو ةيشضقلإ هذه يف يشسيئرلإ ةيروهمجلإ
يتلإ ،ةيشضقلإ هذه نم هفقوم احشضوم هملك يدامح نب سسيئرلإ لشصإوو ،يجيإربلإ سسيئرلإ
موي يلإإ تعمتشسإ ةطرششلإ نأاب ،ىرخأإ ةرم مكل دكؤوأإ““ :حرشص ثيح ،ربحلإ نم ريثكلإ تلاشسأإ

وأإ ديعب نم ’ ينينعت ’ اهنأإ تحرشص نأإو قبشس يتلإ ،ةيشضقلإ هذه يف دهاششك طرافلإ يام13
دعتشسم ينإاف ،كلذ ثودح لاح يفو ةيشضقلإ هذه يف ةلإدعلإ نم ءاعدتشسإ يأإ قلتأإ مل ،بيرق
ةشصاخ ،هلوح ةراثملإ ةجشضلإ هذه ببشس هلوق دح ىلع يجيإربلإ سسيئرلإ مهفي ملو ،““لوثملل
ةيشضقلإ هذه يف تاهبششلإ نع دعبلإ لك هقيرفو ديعبلإ وهو ،يعامتج’إ لشصإوتلإ عقإوم يف
ةطرششلإ إذكو طابشضن’إ ةنجل مامأإ لثم دق ناك يدامح نب نإاف ريكذتلل و ،هديكأات دح ىلع
حمل ام وهو ،ةلإدعلإ نم هديكأات دح ىلع ءاعدتشسإ يأإ ىقلتي نأإ نود ،ةيشضقلإ هذه يف دهاششك
نينث’إ ءاشسم اهدقع يتلإ ،ةيفحشصلإ ةودنلإ يف ةراق ركاشش يشسيئرلإ ةيروهمجلإ ليكو هيلإ
.يشضاملإ

قوراف.ج ^
ياد Úسسح رسصن

›Òمز دلوو ول◊ ىلع رانلا حتفي يدوعصس
يئانثلإ ىلعرانلإ يدوعشس لامك يإد نيشسح رشصن ةرإدإ سسلجم يف مهاشسملإو زرابلإ وشضعلإ حتف̂ 

ةيرشصنلإ نم بابششلإ نيبعللإ ليوحت لئاشسم يف بعلتلاب امهايإ امهتم وحل دإرمو يلريمز دلو
تابعلت نع ثيدحلإ يل قبشس““ :ةيملعإ تاحيرشصت يف لاقو ،ةيشسنوتلإ ةشصاخو ىرخأإ ةيدنأإ ىلإإ

راع ولحلو يلريمز دلو عم قيرفلإ هششيعي امو رمأ’إ دكأات دقل ،جراخلإ وحن ةيرشصنلإ يبع’ ليوحت يف
ليوحتب ماق نم نآ’إ ملعي عيمجلإ““ :قايشسلإ تإذ يف يدوعشس فاشضأإو ،““ةيرشصنلإ فرششي ’و ريبك

،ةدمتعم تشسيلو طيشسوك ةأإرمإ عم لماعتلإ ةيرشصنلإ مجحب قيرفل نكمي فيك ،اشسنرف ىلإإ فشساخ
لامك جرخو ،““ء’ؤوه هجو يف فوقولإ رشصانم لك نم بلطأإو ،قيرفلإ يف نيدشسافلإ فششک لشصإوأاشس
ليوحت ةيشضق يف ،ةقباشسلإ ةرإدإ’إ ىلع رانلإ حتفو هتمشص نع قباشسلإ مدقلإ ةرك عرف سسيئر يدوعشس
،تاقفشصلإ هذه ريظن ةيلام تإدئاع نم قيرفلإ ديفتشسي نأإ نود فشساخ و، ياقوتو ،مودرز يثلثلإ
ةقيرط ىلع ءوشضلإ طلشسن نأإ بجي ،يملك رركأإو عيمجلإ مامأإو لاع توشصب تلقو قبشس دقل““ :لاقو
جراخلإ ىلإإ مودرزو ياقوتو ،فشساخ لکوحت تاقفشص سصوشصخب ،ةقباشسلإ ةرإدإ’اب ةشصاخلإ رييشستلإ
:لشصإوو ،““؟تمربأإ يتلإ تاقفشصلإ هذه ةميق يه مكو ؟ تاقفشصلإ لإومأإ تبهذ نيأإ ةيؤورلإ حيشضوتو
دشض ةيئاشضق ىوعد عفرو يإد نيشسح رشصن ةحلشصم نع عافدلإ لجأإ نم تمشصلإ مزتلأإ ’ نأإ تررق““
.““عوشضوملإ إذه سصوشصخب ةرإدإ’إ

قوراف.ج ^
نارهو ةيدولوم

قيرفلل اهترصصاfi لصصاوت تامزألا
ببشسب مشسوملإ ةياهن لبق اهلحل ىعشسي ،ةقناخ ةيلام ةمزأإ ،نإرهو ةيدولوم قيرف هجإوي ^

ملعو ،مهروجأإ سضيفخت تاحرتقم نيبعللإ سضفرو ،ةيعامتج’إ تانيمأاتلإ قودنشص نويد
يف ةمشصاعلإ داحتإ ويرانيشس رإركت نم ةفوختم ةيدولوملإ ةرإدإإ نأاب ،ةبرقم رداشصم نم
52 ،ةيعامتج’إ تانيمأاتلل ينطولإ قودنشصلإ هاجتإ هنويد تغلب نأإ دعب ،يشضاملإ مشسوملإ

دعب ةيقيقح ةطرو يف ،ينإرهولإ يدانلإ ةرإدإإ سسلجم نأاب تدكأإ رداشصملإ تإذ ،ميتنشس رايلم
،يوركلإ طاششنلإ فقوت لظ يف ،مهروجأإ سضيفخت تاحرتقم نيبعللإ نم ريبك ددع سضفر
قلطنإ ذنم ةبيشصع ةرتفب نإرهو ةيدولوم يدان رميو ،انوروك سسوريف ةحئاج راششتنإ ببشسب
دحإول معدلإ ميدقت نع ةيلحملإ تاطلشسلإ فوزعو ،ليومتلإ رداشصم بايغ ببشسب ،مشسوملإ

.ةيرئإزجلإ ةيدنأ’إ قرعأإ نم
قوراف.ج ^

  ةلوطبلا فانئتصسا Òبادت نع جارفإلا لبق تقولا نم اديزم بلطت ””فافلا»
تدكأإ ينورتكل’إ اهعقوم ىلع ايمشسر انايب سسمأإ ““فاف““ مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ تردشصأإ̂ 

متي يتلإ ريبإدتلإ سصوشصخب ملعإ’إ لئاشسول ليشصافت وإ تامولعم ةيأإ ءاطعإ ةلاحتشسإ هللخ نم
،يراجلإ رهششلإ نم41 يف يحشصلإ رجحلإ ةياهن عم ةينطولإ ةلوطبلإ فانئتشس’ ابشسحت اهدإدعإإ
ايلاح يه ةشسفانملإ ةدوعل ةمزللإ ريبإدتلإ ريشضحت نأاب ،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ نايب حشضأإو
دعب كلذو اهيلع ةقداشصملإ ةيغب ،ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو ىلع ’وإ اهشضرع متيشسو ،ريشضحتلإ ديق
سضعب ءإرجإ ةيناكمإ نابشسحلإ يف كانه نوكيشس ثيح ،بشسانملإ قيقدت-لإو ل-ي-ح-ت-ل-ل ا-ه-عا-شضخإإ
جمانربو ةطخ نأاب ،يششطز ريخ ةئيه تدكأإو ،ةيشصولإ ةرإزولإ تابلطتم قفو اهيلع تليدعتلإ
ةيوركلإ فإرطألل هنع فششكلإ متيشس ،رمأ’اب ةينعملإ تاطلشسلإ نم هيلع ةقفإوملإ دعبو فانئتشس’إ
ةودن للخ نم وأإ ““فافلإ““ ةئيه نع ردشصي يمشسر نايب للخ نم ءإوشس ملعإ’إ لئاشسوو ةلعافلإ

.نييملعإ’إو نييفحشصلإ تإراشسفتشسإ ىلع درلإو ليشصافتلإ لك ءاطعإ’ ةيداحت’إ اهدقعت ةيفحشص

يدوعصسلا يلهألا ‘ يليÓب ةرواÛ حصشرم يرمعلب
معد ةرورشض ىلع يدوعشسلإ يلهأ’إ يدانلإ بردم سشتيفويليم نإدلف يبرشصلإ ينفلإ ريدملإ ددشش̂ 

،قيرفلإ عافد طخ ميعدت لجأإ نم ،ةلبقملإ ةيفيشصلإ ت’اقتن’إ ةرتف للخ يبنجأإ عفإدمب قيرفلإ
فرتحم مشض يف بغري يبرشصلإ ينفلإ ريدملإ نأإ ىلإإ سسمأإ يدوعشسلإ ““ةيشضايرلإ““ ةفيحشص تراششأإو
لامج يرئإزجلإ بعللإ ىلع قبطني ام وهو ،عافدلإ بلق زكرم يف بعلي ليقثلإ رايعلإ نم يبنجأإ
هل تلشصح يتلإ لكاششملإ ةرثك ببشسب يدوعشسلإ بابششلإ يدان ةرداغم وحن ريشسي يذلإ يرمعلب نيدلإ

دقاعتلإ إررق سشتيفوليم نإدلف بردملإو يلهأ’إ ةرإدإإ نأإ ،رداشصملإ تإذ تدكأإو ،قيرفلإ ةرإدإ عم
تراششأإو ،ةغللإ لماع ثيح نم ةشصاخ ،قيرفلإ عم ةرششابم مجشسني ىتح ةيشسنجلإ يبرع عفإدم عم
يلهأ’إ يدان نإاف ،يدوعشسلإ بابششلإ هقيرف عم يرمعلب دقع خشسف ةلاح يف هنأإ ىلإ ةريخأ’إ رابخأ’إ

ىقلت نأإ دعب افيفلل ىوكشش مدق دق يرئإزجلإ عفإدملإ نأإ ركذي ،وتاكريملإ يف همشضل كرحتيشس
.يدوعشسلإ بابششلإ قيرف ةرإدإإ فرط نم ةئملاب05ـ لإ قوفي هبتإر نم امشصخ

قوراف.ج ^

وداراب ةبهوم مصضل ىعصسي يصسنرفلا نايتيا تناصس
ةرتف للخ هعافد زيزعتل ىعشسي ،نايتيإإ تناشس يدان نأاب ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تركذ ^

بشسحبو ،ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ موجن دحأإ عم دقاعتلإ ربع ،ةلبق-م-لإ ة-ي-ف-ي-شصلإ ت’ا-ق-ت-ن’إ
،يلإوم ةزمح باششلإ بعللإ عم دقاعتلاب متهم ،نايتيإإ تناشس نإاف ““لوبتوف سسنإرف““ ةفيحشص

بجعم يشسنرفلإ يدانلإ نأإ ىلإإ ةفيحشصلإ تراششأإو ،ودإراب ةيميداكأإ يدانل رشسيأ’إ ريهظلإ
ةقفر اهشضاخ يتلإ ةإرابم03 للخ راظنأ’إ فطخ يف حجن امدعب ،اعيبر22ـلإ بحاشصب
نأاب ةفيحشصلإ تدكأإو ،ةيقيرفإ’إ ةيلإردفنوكلإ سسأاكو ،ىلو’إ ةفرتحملإ ةلوطبلإ يف هقيرف
،يوإدوب ماششهو ،لاطع فشسوي ،ةيميداكأ’إ يئانث عم يشسنرفلإ سسين يدان ةبرجت حاجن

يف نيعفإدملإ زربأإ نيب نم يلإوم دعيو ،بعللإ عم دقاعتلإ ىلع نايتيإإ تناشس ةرإدإإ تزفح
.ةيبرعو ةيبوروأإ ةيدنأإ ةدع راظنأإ طحم هتلعج ،ةيلاع تاناكمإإ كلتمي ثيح ،رئإزجلإ

ر.ق ^

ةفرتحملإ ةينطولإ ة-ط-بإر-لإ سسرد-ت ^
فرطك سسي-شسأا-ت-لإ ةر-ك-ف مد-ق-لإ ةر-ك-ل

يتوشصلإ ل-ي-ج-شست-لإ ة-ي-شضق ي-ف ي-ند-م
ماعلإ ريدملإ عشضول ىدأإ يذلإ برشسملإ
ليكو و ةياف-ل-ح د-ه-ف ،ف-ي-ط-شس قا-فو-ل
سسب-ح-لإ ،يوإد-ع-شس م-ي-شسن ن-ي-ب-عل--لإ
جئاتنب موعزملإ بعلتلإ ببشسب تقؤوملإ
ةطبإر سسيئر بئان لاق و ،تايرابم ثلث
،اهمشساب قطانلإ و ةفرتحملإ مدقلإ ةرك
:يفحشص حيرشصت ي-ف ،مود-ي-ق-ل-ب قورا-ف
مويلإ ةطبإرلل يذيفنتلإ بتكملإ دقعيشس““
ةد-ع-ل قر-ط-ت-ل-ل ا-عا-م-ت-جإ سسي-م-خ-لإ

عم ،يتوشصلإ ليجشستلإ اه-ن-م ،ع-ي-شضإو-م
طابشضن’إ ةنجل رإرق رظتنن ان-نأإ م-ل-ع-لإ

تاعاشسلإ يف ةيشضقلإ هذه سصخي اميف
سسيشسأاتلإ ةيناكمإإ سسردنشس امك ،ةمداقلإ
ناكو ،““ةيشضقلإ هذه يف ي-ند-م فر-ط-ك
ةمكحمل ىلوأ’إ ةفرغلاب قيقحتلإ يشضاق
لوأإ رمأإ دق ةمشصاعلاب د-م-ح-مأإ يد-ي-شس
و ةيافلح دهف عإديإاب يشضاملإ دحأ’إ موي
يف تقؤو-م-لإ سسب-ح-لإ يوإد-ع-شس م-ي-شسن
ىلع برشسملإ يتوشصلإ ليجشستلإ ةيشضق
لو-ح ي-عا-م-ت-ج’إ ل-شصإو-ت-لإ ع--قإو--م
،تايرابم ثلث جئاتنل موعزملإ بيترتلإ
ةيرحب سساشسملإ مهت يوإدعشسل تهجوو

ةملاكم ليجشست و ريهششتلإو ،سصاخششأ’إ
ةيافلح مهتإ امنيب ،سصيخرت نود ةيفتاه
يشضاق رإرق نعو ،تايرا-ب-م-لإ بي-تر-ت-ب
ةدإرإإ““ :موديقلب قوراف لا-ق ق-ي-ق-ح-ت-لإ
يف داشسفلإ لاكششأإ لك ةبراحمل ةلإدعلإ
إذه نإاف ،يل ةبشسنلاب ةحيرم مدقلإ ةرك
ةيقيقح ةح-ي-شضف ي-تو-شصلإ ل-ي-ج-شست-لإ
ةبشساحمل تقولإ ناح دقل ،هب ددنن نحنو
هذه يششفت يدافتل نيئطخملإ ةبقاعمو
يتلإ ةيف-ح-شصلإ ه-تود-ن لل-خو ،““ة-فآ’إ

ليكو دكأإ ،طرافلإ نينث’إ ءاشسم اهدقع

دمحمإ يديشس ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ
ليجشستلإ نأاب تتبثأإ ةيملعلإ ةربخلإ نأاب
م-ي-شسن و ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ن-ي-ب ي-تو-شصلإ

ةبوقعلإ نأإ احشضوم ،حي-ح-شص يوإد-ع-شس
قلعتملإ50-31 نوناق اهيلع سصني يتلإ
و ةيشضايرلإو ةيندبلإ ةطششنأ’إ مي-ظ-ن-ت-ب
تإونشس01 و نيتنشس نيب حوإرتت اهريوطت
ءا-عد-ت-شسا-ب ة-لإد-ع-لإ تما-قو ،ن-ج--شس
ةيشضقلاب ةلشصلإ تإذ فإرطأ’إ فل-ت-خ-م
ةرإزو ا-ه-ت-عدوأإ ي-ت-لإ ىو-ك--ششلإ بق--ع
.لوهجم دشض ةشضايرلإو بابششلإ

قوراف.ج  ^

ةعاسسلا ةيسضق ¤ا قرطتلل مويلا اعامتجا دقعتسس

يتوصصلا ليجصستلا ةيصضق ‘ Êدم فرطك صسيصسأاتلا ةيناكمإا صسردت ةطبارلا

فيطسس قافو
Êاثلا مصسقلا ¤إا قيرفلا طاقصسا ةينوناق ىلع دكؤويو قافولا ةرادإا بذكي ةرارصشم

دمحم قباشسلإ ةط-بإر-لإ سسي-ئر ف-ششك ^
ديدع يف لمع نأإو هل قبشس يذلإ ةرإرششم
تائيهلإ ىوتشسم ىلع ةينوناقلإ بشصانملإ
نأاب جراخلإ يف ىتحو رئإزجلإ يف ةيوركلإ
قافو ةيشضق سصخي امي-ف ح-شضإو نو-نا-ق-لإ

طروت توبث ة-لا-ح ي-ف ة-شصا-خ ف-ي-ط-شس
طوقشس هانعم  وهو ةيشضق-لإ ي-ف ة-يا-ف-ل-ح

تأإدب يذلإ رمأ’إ ىلفشسلإ ماشسقألل قافولإ
يف ةرإرششم لاق ثي-ح ،ه-م-لا-ع-م ح-شضت-ت
ةحشضإو نينإوقلإ““ :ةيف-ح-شص تا-ح-ير-شصت
،ةحشضإو اشضيأإ هيف لشصف-ت ي-ت-لإ دإو-م-لإو

ماعلإ ريدملإ طروت توبث ةلاح يف ةشصاخ
،““ةيفتاهلإ تابيرشستلإ ةيشضق يف ة-يا-ف-ل-ح
ةداملإو قافولإ يف وشضع ةيافلح““ :فاشضأإو
ةحإرشص ريششت ةماع-لإ ن-ي-نإو-ق-لإ ن-م18
ءاقللإ بيترت يف طروتملإ قيرفلإ طاقشسإ’
طاقن تشس مشصخ ع-م ى-ل-ف-شسلإ ما-شسقأل-ل

ةشسمخب ةردق-م ة-ي-لا-م ة-مإر-غ و ة-ل-ما-ك
نوناق ه-ي-ل-ع سصن-ي ا-م-ك را-ن-يد ن-ي-يل-م
اشضيأإ ةداملإ سصنت ام-ك إذ-ه ،““ة-يدا-ح-ت’إ

ةيشضقلإ يف نيطرو-ت-م-لإ ة-ب-قا-ع-م ى-ل-ع
يوركلإ طا-ششن-لإ ن-م ا-ي-ئا-ه-ن م-ه-ل-شصفو
هيف يفني يذلإ تقو-لإ ي-ف-ف ،ر-ي-ي-شست-لإو
ةقيثو وأإ ةيمشسر ةقلع يأإ دوجو قافولإ
،ةطبإرلإ ىوتشسم ىلع قافولإو ةيافلح نيب
ميركلإ دبع ةفرتحملإ ةطبإرلإ سسيئر لاق
ةئيهلإ ىوتشسم ىلع دقع كانه نأاب رإودم
ةيافلح دهف نيب ةقلع-لإ د-كؤو-ي ة-يور-ك-لإ
سسلجم لبق نم سضيوفتو عيقوتب قافولإو
نأاب يحوي ام وهو ،يفياطشسلإ يدانلإ ةرإدإإ
إذه ىل-ع م-ك-ح-ت د-ق طا-ب-شضن’إ ة-ن-ج-ل
دإوملإ تإرقفو نوناقلإ قب-ط-تو سسا-شسأ’إ
.اهيلع سصوشصنملإ ةينوناقلإ

قافو ةرإدإإ سسلج-م ح-ج-ن ر-خآإ قا-ي-شس ي-ف

داجيإإ يف ،بإرعأإ نيدلإ زع ةدايقب ،فيطشس
ةرخأاتملإ ةيلاملإ تاقحتشسملإ ةمزأ’ جرخم
بعللإ ناكو ،يروت كيلام ،يلاملإ بعلل
،تاعزانملإ ةنجل ى-لإإ ءو-ج-ل-لا-ب دد-ه د-ق
لاح يف ““افيف““ مدقلإ ةركل يلودلإ داحت’اب

ذنم ةقلاعلإ هتاقحتشسم ىلع هلوشصح مدع
لاقو ،عوبشسأإ فرظ يف ،مشسو-م-لإ قل-ط-نإ
هتحفشص ربع نايب يف ،يفيا-ط-شسلإ يدا-ن-لإ
بعللإ فلم نأاب ““كوبشسيف““ ىلع ةيمشسرلإ
تماق نأإ دعب ،يشضاملإ نم حبشصأإ دق يلاملإ
،ةيلاملإ ه-تا-ق-ح-ت-شسم ة-فا-ك بشصب ةرإدإ’إ
هباشسح يف ،رهششأإ5 بتإور يف ةلثمتملإو
قلغإإ ،ةرإدإ’إ سسلجم لوا-ح-يو ،ي-ك-ن-ب-لإ

عيمجل ةقلاعلإ تاقحتشسملإ يقا-ب تا-ف-ل-م
مقاطلإ بتإور ديدشستل ةفاشضإ’اب ،نيبعللإ
.نيفظوملإو ينفلإ
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رئازجلا ةيدولوم
يبرادلا ةيصضق صصوصصخب ةيدولوملا مدصصي راودم

،رئإزجلإ ةيدولو-م ةرإدإإ سسل-ج-م ن-م-ث ^
عيقوت-ب ،ة-شضا-ير-لإو با-ب-ششلإ ةرإزو رإر-ق
ةياقولل ةينطولإ ةئيهلإ عم نواعت ةيقافتإ

يف يمشصاعلإ يدان-لإ لا-قو ،دا-شسف-لإ ن-م
ة-يدو-لو-م ةرإدإإ ن-م-ث-ت““ :ي-ف-ح-شص نا-ي-ب
ةرإزو نيب ةيقافتإ عيقو-ت رإر-ق ،ر-ئإز-ج-لإ
ةينطو-لإ ة-ئ-ي-ه-لإو ،ة-شضا-ير-لإو با-ب-ششلإ
يتلإ ةوطخلإ يهو ،داشسفلإ ن-م ة-يا-قو-ل-ل
،““يد-لا-خ ي-ل-ع د-ي-شس ر-يزو-ل--ل بشسح--ت
ةحفاكم اهنأاشش نم ةوطخلإ هذه““ :فاشضأإو

،يشضايرلإ لاج-م-لإ ي-ف دا-شسف-لإ ةر-ها-ظ
ة-ف-لا-خ-م ه-شسف-ن ه-ل لو-شست ن-م ل-ك عدرو
ةهإزنلإ م-ي-ق-ب مإز-ت-ل’إ مد-عو نو-نا-ق-لإ

اننأإ دكؤون““ :نايبلإ عباتو ،““فيظنلإ بعللإو
امبو ،لقعلإ توشصب ةيقافت’إ هذه انيقلت
يشضايرلإ لبقتشسملل ةبحر قفأإ نم لمحت
دكؤون““ :متخو ،““رئإزجلإ ءانبأ’ هيغتبن يذلإ
ليبنلإ ىعشسملإ إذه يف انطإرخنإو انمعد
با-ب-ششلإ عا-ط-ق-ب سضو-ه--ن--لإ ل--جأإ ن--م
.““رئإزجلإ ةمدخو ةشضايرلإو
ةط-بإر-لإ سسي-ئر ف-ششک ،ر-خآإ قا-ي-شس ي-فو
،رإودم ميركلإ دبع مدقلإ ةركل ةفرتحملإ
يئاهنلإ اهرإرق نع فششكتشس ““سساتلإ““ نأاب
ن-ي-ب ي-م-شصا-ع-لإ ي-برإد-لإ ة--ي--شضق ي--ف
ةيليوج ر-ه-شش ي-ف دا-ح-ت’إو ة-يدو-لو-م-لإ
نأإ تفششك ىرخأإ رداشصم نأإ ولو ،لبقملإ

لبق اهرإرق نع فششكتشس ةيملاعلإ ةئيهلإ
نأإ ركذ-يو ،يرا-ج-لإ نإو-ج ر-ه-شش ة-يا-ه-ن
راشصنأإ رظتنيو ثدح-لإ تع-ن-شص ة-ي-شضق-لإ
،افيفلإ رإرق ةفرعم ربشصلإ غرافب نيقيرفلإ
نأا-ب ي-ف-ح-شص ح-ير-شصت ي-ف رإود-م د--كأإو
يف نعطلإ اهوردقمب نوكي نل ةيدولوملإ
سسيئرلإ فششكو ،هعون ناك ا-م-ه-م رإر-ق-لإ

دحإ ىلع افيشض هلوزن سشماه ىلع رإودم
قحي ’ ةيدولوملإ نأاب ةيشضايرلإ جمإربلإ
يف ن-ع-ط-لإ لإو-حأ’إ ن-م لا-ح يأا-ب ا-ه-ل
ةيلودلإ ةي-شضا-ير-لإ ة-م-ك-ح-م-لإ تإرإر-ق
.نعطلل ةلباق ريغو ةذفان اهنأ’ ““سسات““

قوراف.ج ^
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ايلاطيا سسأاك
مو‚و ودلانور ةهجاوم ‘ رسصان نب

‘ويلا
،موي-لا ن-م ة-ياد-ب ة-ي-بورو’ا ةرا-ق-لا ¤إا حور-لا دو-ع-ت ^

،ايلاطيإاو اينابشسإا ‘ مدق-لا ةر-ك تا-يرا-ب-م فا-ن-ئ-ت-شسا-ب
‘ عيم÷ا تقبشس يتلاو ايناŸأا ‘ اهلشصاوت ¤إا ةفاشضإ’اب
دعب قلطنتشس يتلاو اÎل‚إا راظتنا ‘ ،مشسوŸا لامكتشسا
.ن’ا نم عوبشسا
ةÒثŸا تايرابŸا نم دد-ع-ب ة-ل-ب-قŸا ما-يأ’ا ل-ف-ح-ت-شسو
نكل ،يÒهام÷ا روشض◊ا دقتفنشس اننأا حيحشص ،ةعتمŸاو
Óًيلق ولو انشضوعتشس تاءاقللا كلت ‘ ةشسفانتŸا قرفلا ةوق
.كلذ نع
ءاقل ةماقاب ةعم÷ا ادغ ةيلاطي’ا ةر-ك-ل-ل ةا-ي◊ا دو-ع-تو
هل بعلي يذ-لا نÓ-ي-م ه-ف-ي-شضو شسو-ت-ن-فو-ي Úب ة-م-ق-لا
ةراث’ا نوكتشس ثي-ح ،ر-شصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-شسا ير-ئاز÷ا

،يÒنوكنايبلا لقعم ،مويداتشس زنايلأا بعلم ىلع ةرشضاح
وÒشس ناشس ‘ ميقأا يذلا باهذلا ءاقل ىهتنا نأا دعب كلذو
.1-1 ةجيتنب فقوتلا لبق
ةجيتن يأاب زوفلا وأا اًيبلشس لداع-ت-ل-ل شسو-ت-ن-فو-ي جا-ت-ح-يو
ةجيتنب لداعتلل نÓيم جاتحي امنيب ،يئاهنلل لهأاتلا نامشضل
.راوششŸا لامكتشس’ زوفلا وأا ،1-1 نم Èكأا
بعلÃ ›وبان ىلع اًفيشض Îنإا لحيشس ،رخ’ا ءاقللا ‘و
نأاب اًملع ،تبشسلا ءاشسم عبرلا ’إا ةرششاعلا ‘ ،ولواب ناشس
نود فدهب هبعلم جراخ لوأ’ا زوفب ىهتنا دق باهذلا ءاقل
.در
لهأاتلا لجأا نم ةجيتن يأاب زوفلا وأا لداعتلل ›وبان جاتحيو
ةلداعŸ لقأ’ا ىلع فدهب زوفلل Îنإا جاتحي امنيب ،يئاهنلل
.راوششŸا لامكتشس’ Úفده قرافب وأا ةجيتنلا

ر .ق ^

fiثك ةيقوسسلا هتميق تعجارت زرÒا
طايتح’ا ببسسب

صسيل ⁄اعلا ‘ بع’ ىلغأا
رامين ’و ودلانورو ىسسيم

ناشس شسيراب مجاهم ،يباب-م نا-ي-ل-ي-ك ي-شسنر-ف-لا د-ع-ي ^
اقفو ،⁄اعلا ‘ بع’ ىلغأا ›ا◊ا تقولا ‘ ،نامÒج

.ةيشضايرلا تاشساردلل ›ودلا زكرŸا نع ةرداشص ةشساردل
نويلم2.952 -زكرملل اقفو- ةيلا◊ا يبابم ةميق غلبتو
ىلع اقوفتم ⁄اعلا يبع’ ىلغأا ةمئاق ردشصتي ثيح وروي
(وروي نويل-م7.491 ،يتيشس Îشسششنام) ج-ن-ي-لÎشس م-ي-حر
(وروي نويلم1.971 ،دنو“رود ايشسوروب) وششناشس نوداجو
(وروي نويلم1.171 ،لوبرفيل) دلونرأا ردنشسك-لأا تن-ير-تو
نويلم3.251 ،دتيانوي Îشسششنا-م) درو-ف-ششار شسو-كرا-مو
،لوبرفيل) حÓشص دمfi يرشصŸا مهف-ل-خ ي-تأا-يو ،(ورو-ي
.(وروي نويلم9.441
ناوطنأا يشسنرفلا وه بع’ ىلغأا Êابشسإ’ا يرودلا ‘و

زكرŸا ‘ يتأايو (وروي نويلم4.631 ةنولششرب) نامزيرج
واوج باششلا ›اغتÈلا لتحا امني-ب ،ة-م-ئا-ق-لا-ب ن-ما-ث-لا

زكرŸا (وروي نويلم9.701 دبردم وكيتلتأا بع’) شسكيليف
مجاهم دن’اه جنيلريإا يجيوÔلا ى-ل-ع ا-قو-ف-ت-م ،41ـلا
.وروي نويلم3.701 هتميق تغلب يذلا دنو“رود
يتيشسلا طشسو بع’ زيدنانره يردور Êابشسإ’ا ءاج امك

ىلع اقوفتم وروي نويلم5.101 هتميقو12ـلا زكرŸا ‘
يذلا ةنولششرب مجاهم يشسيم لينويل ينيت-ن-جرأ’ا م-ج-ن-لا

هنطاومو ،وروي نويلم1.001 هتميقو32ـلا زكرŸا ‘ ءاج
هتميق تغلب يذلا نÓيم Îنإا مجاهم ز-ي-ن-ي-ترا-م ورا-تو’
.وروي نويلم9.89
›اغتÈلا مجنلل اظوح-ل-م ا-طو-ق-شس ة-م-ئا-ق-لا تد-ه-ششو
تغلب امدعب07ـلا زكرŸا ‘ ءاج يذلا ودلانور ونايتشسيرك
.وروي نويلم8.26 هتميق

بع’ يا مشضت ⁄ بع’001 ىلغأا ةمئاق نا ،ركذلاب ريدج
تعجارت زرfi شضاير يرئاز÷ا مجنلا ىتحف ،يرئازج
دعاقم ‘ رركتŸا هشسولج ببشسب اÒثك ةيقوشسلا هتميق
.يتيشس Îشسششنام هيدان ء’دب
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Úقيرفلا تاءاقل د-ه-ششت ا-م ا-ًم-ئادو
ةنيدم نم امهنوك ةحشضاو ةيشساشسح
نوكت ام ةداع ةب-ل-غ-لا نأا ’إا ،ةد-حاو

.ةÒخأ’ا تاونشسلا ‘ ةشصاخ ةيليبششإ’
Êاثلا زكرŸا شسيت-ي-ب لا-ير ل-ت-ح-يو

عراشصي وهو ،ةطقن33 ديشصرب رششع
عجاÎلا ن-م ه-شسف-ن ذا-ق-نإا ل-جأا ن-م

Ÿيتأايف ةيليبششإا امأا ،طوبهلا ةقطن
اجي-ل-لا لود-ج-ب ثلا-ث-لا ز-كرŸا ‘

 ،ةطقن74 ديشصرب
نم قثبنŸا ،ناوط-ت عرا-شش ى-ح-شضأاو
Ìكأ’او ةنيدŸا طشسو ‘ ابيون ةحاشس
عوب-شسأا ة-ياد-ب ‘ ،ادا-ي-تراو ا-طا-ششن
‘ قرفلا لك مÓ-عأا ى-ل-ع ي-بر-يد-لا
شستيب مÓعأاب م-ه-م-ظ-ع-مو ا-ج-ي-ل-لا
.ةيليبششإاو
نود-ب ما-ق-ت-شس تا-يرا-بŸا نأا م-غرو

شسا-م-ح كا-ن--ه ن--ك--ل ،رو--ه--م--ج
‘ ي-بر-يد-لا ة-ه-جاوŸ يÒها-م--ج

ع-م ا-ه-باو-بأا ح-ت-ف-ت ي-ت-لا ،تا-نا◊ا
ةهجاوŸ ةشضورفŸا دويقلا فيف-خ-ت
.انوروك شسوÒف
ديعاوم ،اًيمشسر اجيللا ةطبار تنلعأا

نم92و ،Ú 82ت-لو÷ا تا-يرا-ب--م
.Êابشسإ’ا يرودلا
ةنولششرب لحيو تاءاق-ل-لا ي-قا-ب ‘و

بع-لÃ ا-كرو--يا--م ى--ل--ع ا--ًف--ي--شض
. تبشسلا ءاشسم8ـلا ‘ ،راتشسوÒبيإا
ىوشس ةجيتن يأاب اشسراب-لا ل-ب-ق-ي ن-لو

ىلع ظاف◊ا ةلشصاوم لجأا نم ،زوفلا
بعشص هفقومف اكرويام امأا ،ةرادشصلا

،هشضرأا ىلع ماقي ءاقللا ناك نإاو ىتح
رششع ن-ما-ث-لا ز-كرŸا ل-ت-ح-ي ثي-ح
.طوبهلل ةوقب حششرمو
‘ رابيإا هÒظن ديردم لاير لبقتشسيو
،›اتلا مويلا ءاشسم فشصنلاو ةنماثلا
وديرفلأا بعلم ىلع ءاقللا اذه ماقيو
تايرابم يقاب لاح-ك و-نا-ف-ي-ت-شس يد
اًرظن ،مشسوŸا ةياه-ن ى-ت-ح ي-ك-لŸا
وجايتناشس بعلÃ تاحÓشصإا دو-جو-ل
.ويبانرب
ءاقل نع اÒًثك ءاقللا اذه فلتخي ’و
رابيإا عبقي ثيح ،ةنولششربو ا-كرو-يا-م

‘ بغريو ،رششع شسداشسلا زكرŸا ‘

امنيب ،طوبهلا ز-كار-م ن-ع دا-ع-ت-ب’ا
Êاث-لا ز-كرŸا د-يرد-م لا-ير ل-ت-ح-ي
ن--م ةراد--شصلا ف---طÿ ى---ع---شسيو
.ةنولششرب
Óًيقث اًفيشض لحيف ديردم وكيتلتأا اما

ناشس بع-لÃ وا-ب-ل-ي-ب كي-ت-ل-تأا ى-ل-ع
مويلا تاذ ءاشسم نم01ـلا ‘ ،شسيمام
يرودلا ‘ Úقيرفلا يزكرم نمو ،
‘ Òب-ك فÓ-ت-خا كا-ن-ه نأا ح-شضت-ي
.حومطلا

زكرŸا ل-ت-ح-ي د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأا-ف
‘ لوخدلا لجأا نم لتاقيو شسداشسلا
يرودل ل-هأا-ت-لاو ،ي-ب-هذ-لا ع-برŸا
زكرŸا لتحيف وابل-ي-ب ا-مأا ،لا-ط-بأ’ا
.رششاعلا

تا-يرا-ب-م أاد-ب-ت-شس ،ه-تاذ تقو--لا ‘
4 رمت-شستو ،Úن-ثإ’ا مو-ي92 ة-لو÷ا
.مايأا
،Êابشسإ’ا يرودلا ةطبار تنلعأا امك
،Ú 03تلو÷ا ديعاو-م ن-ع ،ا-ًي-م-شسر
.اجيللا نم13و
Úتلو÷ا Úتاه ‘ ةنولششرب بعليشسو

امنيب ،وابلب كيتل-تأاو ة-ي-ل-ي-ب-ششإا د-شض
لا-ير ن-م Óً-ك د-يرد-م لا-ير ه-جاو-ي
.اكرويامو داديشسوشس
موي03 ةلو÷ا قلطنت نأا ررقŸا نمو
13 ةلو÷ا قلطنت نأا ىلع ،ناوج91
.هشسفن رهششلا نم22 موي
Ëر--ك--ت Êا--ب--شسإ’ا دا–’ا رر---قو
ببشسب ،ةاي◊ا اوقراف نيذلا اياحشضلا

.دجتشسŸا انوروك شسوÒف
نا--ي--ب ‘ Êا--ب--شسإ’ا دا–’ا لا--قو
نوكتشس““ :اجيللا ة-ط-بار ع-م كÎششم
تايرابم لك ‘ تمشص ةقيقد كانه
بق----ع ÚفÙÎا Òغو ÚفÙÎا

ف’آا-ب Òكذ-ت-ل-ل ،مد-ق-لا ةر-ك ةدو-ع
.““انوروك ببشسب اياحشضلا
ناتمظنŸا تلشصوت““ :نايبلا فاشضأاو
قداشص Ëركت Ëدقتل قافت’ا اذه ¤إا

انورداغ نيذلا عيمج ¤إا مشسوŸا اذه
.““اًشضيأا مهرشسأ’و ،ءابولا ببشسب
شضيأا ق-ب--ط--ن--ي اذ--ه““ :”أاو ى-ل-ع ا-ً
،Êا-ث-لاو لوأ’ا Úم-شسق-لا تا-يرا-ب-م
ة-جرد-لا ¤إا دو-ع-شصلا تا-ه-جاو--مو
.““ةثلاثلاو ةيناثلا

ر .ق ^

(اسس00:12 ) سسيتيب لاير - ةيليبسشإا

ةينابسس’ا ةلوطبلا ةدوع طيرسش صصقي يدنام ىسسيع
لايرو ةيليبسشإا Úب يبريدلا ةارابم ىرجتسس ثيح فقوتلا نم رهسشأا3 دعب ،مويلا ةينابسسإ’ا مدقلا ةرك ¤ا ةاي◊ا دوعت
Ëدقت لمأا ىلع ،يدنام ىسسيع ينطولا بختنŸا عفادم هيف كراسشيسس ءاقل ‘ ،ناوخثيب زيسشناسس نومار بعلم ىلع ،سسيتيب
.بيتÎلا ‘ هقيرف عسضو Úسسحتل زي‡ ىوتسسم

 مويلا عمتجي ةيبŸو’ا ةنجللا بتكم
ةيباختن’او ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا خيرات ديد– وحن

ةينابسس’ا ةلوطبلا
لايرلا راسصنا ءانثتسساب اغيلل دوعتسس Òهام÷ا

دعوم نع ،يفحشص ريرقت فششك ^
ةلوطب ‘ تاجردملل Òهام÷ا ةدوع
بايغ لوط د-ع-ب ،Êا-ب-شسإ’ا يرود-لا
رهششأ’ا ‘ انوروك ءابو يششفت ببشسب
.ةيشضاŸا
““ي-بو-ك ا--ن--يدا--ك““ ة--عاذإا بشسح--بو
موشسرم-ل-ل ا-ًق-فو ه-نإا-ف ،ة-ي-نا-ب-شسإ’ا
رو-شضح م-ي-ظ-ن-ت م-ت-ي--شس ،ي--ك--لŸا
ةيفاÎح’ا تاق-با-شسم-ل-ل Òها-م÷ا

عم قيشسنتلاب ،ةلشسلا ةركو مدقلا ةركل
نو-ك-ي-شس ثي-ح ،ة-شصتıا تا-ه÷ا
.طقف %03 ةعشسب روشض◊ا
ةموك◊ا شسيئر زيششناشس ورديب ناكو
روشضح ةيناكمإا دكأا د-ق ،ة-ي-نا-ب-شسإ’ا
’ هنكل ،ةاواشسŸا طرششب ،Òهام÷ا
فÓت-خ’ اًر-ظ-ن Ó-ه-شس اًر-مأا ود-ب-ي
.ةقطنم لك ‘ ءابولا راششتنا
قطانŸا شضعب““ :ر-ير-ق-ت-لا فا-شضأاو

لماعتلا نم ةثلاثلا ةلحرم-ل-ل تل-شصو
قطانم لازت’ امن-ي-ب ،شسوÒف-لا ع-م
ا-نوÒجو ة-نو-ل-ششر-بو د-يرد-م ل-ث-م
.““ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ايشسنلافو
بعŸÓا باوبأا حتف م-ت-ي-شس““ :ع-با-تو
د-ح-ك %03 ة-ع-شسب Òها--م÷ا ما--مأا
ر-ه-شش ل-ب-ق كلذ نو-ك-ي ن-لو ى--شصقأا

.““ةيليوج
ة-ي-ب-لا-غ-لا نأا ¤إا ،ر-ير-ق-ت-لا را-ششأاو

اذه ديؤوت فوشس ةيدنأ’ا نم ىمظعلا
اًيداشصتقا لÓح هنوكل اًرظن ،ءارجإ’ا

اهب ر“ يتلا ةبعشصلا فورظلا لظ ‘
لا-ير ل-ث-م ة-يد-نأا نأا م-غر ،ة-يد-نأ’ا

اذهب رثأاتت فوشس يتنا-ف-ي-لو د-يرد-م
بعŸÓ مهتايرابم اولقن مهنأ’ رارقلا
مرحيشس لايرلا ناف ›ات-لا-بو ،ىر-خأا

.مشسوŸا ةياهن ىتح هراشصنا نم
ر .ق ^

ةنج-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا د-ق-ع-ي ^
يرهششلا هعامتجا ةيرئاز÷ا ةيبŸو’ا
نونكع Íب ةينطولا ةئيهلا رقÃ ،مويلا
روfi نوكيشس ثيح ،ةمشصاعلا رئاز÷اب
ةماعلا Úتيعم÷ا خيرات ديد– ششاقنلا
قرطتلاو ،ةيباختن’او ةيداع-لا ة-ما-ع-لا
ماعلا يأارلا لغ-ششت ي-ت-لا ا-يا-شضق-لا ¤ا
Òشضح-ت--لا رار--غ ى--ل--ع ي--شضا--ير--لا

رج◊ا عفرل ابشس– طاششنلا فانئتشس’
داشسف-لا ة-ح-فا-ك-م ا-يا-شضقو ،ي-ح-شصلا
.ةÒخ’ا ةرازولا ةلشسارمو
دمfi وشضعلا ،مويلا عامت-جا دو-ق-ي-شسو
اشسيئر بتكŸا هرا-ت-خا يذ-لا ،ة-ج-ير-م
ديدج شسيئر ديد– Úع ¤ا ة-با-ي-ن-لا-ب

ىفطشصم ،ليق-ت-شسŸا شسي-ئر-ل-ل ا-ف-ل-خ
شضر--ع--ي ⁄ فاÒب نأا ا--م--ل--ع ،فاÒب
ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا ىلع هتلا-ق-ت-شسا
نم هتلاقتشسا تلبقو لاقتشسا لب ،هتب-خ-ت-نا ي-ت-لا

.طقف يذيفنتلا بتكŸا ءاشضعأا فرط
‘ دجتشسŸا انوروكم شسوÒف ةحئا-ج تب-ب-شستو
،Úناوقلا قيبطت ‘ للÿا ن-م د-يد-ع-لا ثاد-حا
،فاÒب ىفطشصم شسيئرلا ةلاقتشسا اهع-م ي-تأا-ت-ل

Êوناق Òغ عشضو ‘ ةيبŸو’ا ةنجللا تقب ثيح

قيبطت ناف كلذ مغرو ،ةجيرم Úيعت لبق ،ةÎفل
.ن’ا ىتح متي ⁄ هÒفاذحب Úناوقلا

حسشÎلا باب حتف رظتنت ءامسسا ةدع
ةدع ماما ةيرئاز÷ا ةيبŸو’ا ةن-ج-ل-لا نو-ك-ت-شس
ةفيلخ Úيعت-ل تا-با-خ-ت-نا ءار-جا ل-ب-ق ل-حار-م
نم ’وا عمتŒ نأا بجي ةماعلا ةيعم÷اف ،فاÒب
ةن÷ Úيعت مث نمو ،فاÒب لي-حر م-ي-شسر-ت ل-جأا

باب حتف م-ث ،نو-ع-ط-لاو تا-ح-ي-ششÎلا
ةدŸ هتشسائر ‘ Úبغارلا ماما حششÎلا
ةماعلا ةيعم÷ا نأا رابتعاب ،ةليلق رهششا
ماعلا نوك-ت-شس ة-مدا-ق-لا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا
دايبŸو’ا لبق ىرŒ دق ثيح ،مداقلا
ةيبŸو’ا ةنجللا نوك-ت-شسو ،ا-هد-ع-ب وأا
ةئيه-لا نأا اÃ ،را-ي-ت-خ’ا ة-ير-ح ما-ما
.كلذ اهتحنم ةيلودلا
‘ ةبغارلا ءامشسأ’ا نم ديدعلا تزربو

اهم-ظ-ع-م ،فاÒب ى-ف-ط-شصم ة-فÓ-خ
ة-شضا-ير-لا ‘ ل-يو-ط عا-ب ا-ه-ل ءا-م-شسا
نم ديدعلا كانه نا ا-م-ك ،ة-ير-ئاز÷ا
اوكلا ةشسائرل ح-ششÎلا د-ير-ت ءا-م-شسأ’ا
ةيعم÷ا ‘ ة-يو-شضع كل“ ’ ا-ه-ن-ك-لو
لÓخ نم اهيلع ل-شص– د-قو ،ة-ما-ع-لا
ةيدا–ا فرط نم اهل مد-ق-ي شضيو-ف-ت
.ةيشضاير

فلÃ مدقت-ت د-ق ي-ت-لا ءا-م-شسأ’ا زر-بأا Úب ن-مو
ةرازول قباشسلا ماعلا ر-يدŸا م-شسا د‚ ه-ح-ششر-ت

flةشضايرلاو بابششلل قباشسلا ريزولاو ،ةنيدوب رات
ة--يدا–’ا شسي--ئرو ،يوا--نر--ب فوؤور م--ي--ل---شس
.حابشش حبار ،ةكÎششŸا ةعراشصملل ةيرئاز÷ا

ميهاربا .ج ^



ـه1441لاوشش91ـل قفوملا م0202ناوج11سسيمÿا01 يلودلا

ايروشس

 ايروسس يف اهتاوق زيزعت فادهأاو بابسسأا نع فسشكت ايكرت
تنلعأاو ،““يروشسلا ماظنلا““ تامجه ىلع درلا ةجحب ،ايروشسب ةيركشسعلا اهتوق ةدايز اهمزع ايكرت تفششك
.كانه اهتققح يتلا بشساكملا نادقف مدعب ةكشسمتمو ،بلدإا يف ةيروحم ةلودك اهتاردابم لشصاوت اهنأا

ةر-ئاد ة-سسا-ئر ه-تر-سشن نا-ي-ب ي-ف كلذ ءا-ج ^
،ءاثÓثلا ءاسسم ،ةيروهمجلا ةسسا-ئر-ب لا-سصت’ا

تحت ““رتيوت““ عقومب يمسسر-لا ا-ه-با-سسح ى-ل-ع
،““؟ايكرتل ةبسسنلاب ةمه-م بلدإا اذا-م-ل““ ناو-ن-ع
ضصوسصخب هدادعإا مت ويديف عط-ق-م-ب ا-ق-فر-م
.بلدإا
،اهنايب يف ةيكرتلا ةيروهمج-لا ة-سسا-ئر تلا-قو
ة-يا-م-ح ي-ف ةر-ي-ب-ك بسسا-ك-م تق-ق-ح ا-ه--نإا
ةحفاكمو ،نيئجÓلا قفدت فقوو ،نيي-ند-م-لا
.باهرإ’ا
ثادحأ’ا نع عطاقم نمسضتي يذ-لا و-يد-ي-ف-لا
نم دهاسشمو ،بلدإا ةق-ط-ن-م ا-هد-ه-سشت ي-ت-لا
،كانه ةيكرتلا تاوقلا اهتذفن يتلا تايلمعلا
برحلا لحل ةهج م-هأا-ك ا-ي-كر-ت““ ى-ل-ع د-كؤو-ي
اهماع ىلع تفراسش يتلا ايروسس يف ةيلخادلا
.““رسشاعلا
يه ايكرت““ نأا ءاعد’ا ىلع ويديفلا ددسش امك
ىوتسسم ىلع نيئجÓل ةفاسضتسسا رثكأ’ا ةلودلا
برح-لا ن-م ارر-سضت ر-ث-كأ’ا كلذ-كو ،م-لا-ع-لا
دودحب اهب طبترت يتلا ايروسس ي-ف ة-ي-ل-خاد-لا
.““مك119 غلبت ةيرب
رخآا رايخ ةمث دجوي ’““ هنأا ىلإا نايبلا راسشأاو
ةيركسسعلا اهتوق ةدايز ىوسس ايكرت-ل ة-ب-سسن-لا-ب
ماظنلا تا-م-ج-ه ى-ل-ع در-لاو ،ة-ق-ط-ن-م-لا-ب
.““يروسسلا
ةريبكلا ةيمهأ’ا يتأات ،ةطقنلا هذه يفو““ عباتو

(ةامح–بلح ني-ب)““5 مإا»و ،““4 مإا““ يق-ير-ط-ل
ايروسس يقرسش ناطبري نيذللا نييلودلا نييربلا
.““اهبرغب
تايلمعلا لسضفب““ هنأا احسضوم نايبلا فاسضأاو
انحجن ،ايكرت اهتذفن يتلا ةحجانلا ةيركسسعلا

قطانملا يف لماك لكسشب نمأ’ا بابتتسسا يف
نيقيرطلا نيذ-ه ي-بر-غو ي-لا-م-سش ة-ع-قاو-لا
.““اهقرسشو بلدإا يبونج نم نارمي نيذللا
نيدوجوملا نييروسسلا ني-ئ-جÓ-لا““ نأا ح-سضوأاو
دعب ،مهلزانمل ديدج نم ةدوعلا اوءدب ايكرت يف
ةيحان نم ةرقنأا نأاو ،ةنمآا ةقطنمل ايكرت ةماقإا
قحب دسسأ’ا رزاجم ف-قو ن-م تن-ك-م-ت ىر-خأا

عم اهتدقع تاثحاب-م لÓ-خ ن-م ن-ي-ي-ند-م-لا
.““ايسسور
ا-ي-كر-ت نإا-ف كلذ-ل““ لو-ق-ل-ل نا-ي-ب-لا ضصل--خو
يف ةيروحم ةلودك بلدإاب اهدو-جو ل-سصاو-ت-سس
لقتنت دق برح يأ’ يدسصتلل ةيمارلا يعاسسملا
ةيباهرإ’ا ةطسشنأ’ا لاقتنا عنم-لو ،ا-هدود-ح-ل
مت يتلا بسساكم-لا د-ق-ف مد-ع-لو ،بلدإا ل-خاد
اهنأاسش نم ت’واحم ةيأ’ يدسصتللو ،اهقيقحت
،ةديدج ة-ي-نا-سسنإا ة-مزأا ما-مأا ق-ير-ط-لا ح-ت-ف
مÓسسلا قيقحتلو ،ة-ي-سسا-ي-سس لو-ل-ح دا-ج-يإ’و
.““ةقطنملاب مئادلا

 نادوشسلا
 ةموك◊ا طاقسسإاب Úبلاطم موطرÿا ‘ نورهاظتي Òسشبلا راسصنأا

،موطرخلا ةينادو-سسلا ة-م-سصا-ع-لا تد-ه-سش ^
ماظن راسصنأا اهمظن  تارهاظت ،ءاعبرأ’ا ضسمأا
نيبلا-ط-م ،ر-ي-سشب-لا ر-م-ع ق-با-سسلا ضسي-ئر-لا
.ةموكحلا طاقسسإاب
ىلإا دوقت يتلا قرطلا ة-فا-ك  ضشي-ج-لا  ق-ل-غأاو
تارهاظتل ابسسح-ت ،ة-ما-ع-لا ةدا-ي-ق-لا ز-كر-م
. ةديدج

نيكمتلا ةلازإا ةنجل ديم-ج-ت ةاد-غ ،كلذ ي-تأا-ي
ي-ف لاو-مأ’ا دادر-ت-سساو دا-سسف-لا ة-برا--ح--مو

ضسي-ئر-لا ضصخ-ي ا-ي-فر-سصم ا-با-سسح نادو-سسلا
تقلغأاو ،ريسشب-لا ر-م-ع لوز-ع-م-لا ي-نادو-سسلا

،هماظن لومت تنا-ك ة-فار-سص بتا-ك-م ة-سسم-خ
اهتميق ةيرهسش ةيرثن يسضاقتي ناك هنأا ةفسشاك
نأا لبق تاون-سس ىد-م ى-ل-ع ر’ود نو-ي-ل-م02
ليربأا يف هلزع ىتح نييÓم3 ىلإا ضضفخنت
9102.
هللا دبع ينادوسسلا ءارزولا ضسلجم ضسيئر ناكو

ةمكاحم رخأات““ بابسسأا دحأا نأا نلعأا ،كودمح

ةحئاج راسشتنا ىلإا دوعي دئابلا ما-ظ-ن-لا زو-مر
.““انوروك
نأا يسضام-لا يا-م ة-ي-نادو-سس ردا-سصم تف-سشكو
ضصاخ يبط ضصحفل عوسضخ-لا ضضفر ،ر-ي-سشب-لا
ة-ف-ي-ح-سص تل-ق-نو ،ا-نورو-ك ن--ع ف--سشك--ل--ل
نإا اهلوق رداسصم نع ،ةينادو-سسلا ““ي-سسا-ي-سسلا““
ةرتفلا لÓخ ةئيسس ةيسسفن ةلاح ضشيعي ريسشبلا
ليلق حبسصأاو ،رثكأا ةلز-ع-ل-ل ل-ي-م-يو ،ةر-ي-خأ’ا
ت’اكو ^                        .بسضغلا عيرسسو مÓكلا

ةشضهنلا دشس
نطنسشاو تاسضوافم  ةدوعلاب بلاطت رسصمو موطرÿا ‘ يسضاÎفا عامتجا

ا-ي-بو-ي-ثإاو ر-سصم ي--ف ير--لا ءارزو ق--ف--تا ^
نأاسشب تاسضوافملا فانئ-ت-سسا ى-ل-ع نادو-سسلاو
ةدوعلا ر-سصم تن-ل-عأا نأا د-ع-ب ،ة-سضه-ن-لا د-سس
اهل ينمز راطإا ديدحتب ةبلاطم تاسضوا-ف-م-ل-ل

ةل-طا-م-م-ل-ل ةد-يد-ج ةادأا ح-ب-سصت نأ’““ ا-ع-ن-م
.““تامازتل’ا نم لسصنتلاو
ةينقت ربع اعام-ت-جا ة-ثÓ-ث-لا ءارزو-لا د-ق-عو
قباسس تقو يف تنلعأا ايبويثإا نأا مغر ويديفلا
هليغسشتو دسسلا ءل-م رار-ق ن-ع دو-ع-ت ن-ل ا-ه-نأا
لبق نم رسصم نÓ-عإا م-غرو ل-ب-ق-م-لا ر-ه-سشلا
ضسلجم هربتعا يذلا هتيقوت ى-ل-ع ا-ه-ظ-ف-ح-ت
.ارخأاتم يرسصملا يموقلا نمأ’ا
يف ضسابع رسساي ينادوسسلا يرلا ريزو حسضوأاو
هتفاسضتسسا يذلا عامتج’ا نأا يفحسص رمتؤوم

،ةيباجيإا احور دهسش تنرتنإ’ا ربع موطرخلا
يرسصملا بناجلا نأاو ،ارمث-م ضشا-ق-ن-لا نا-كو

ةيعجر-م ى-لإا ةدو-ع-لا-ب ءا-ق-ل-لا لÓ-خ بلا-ط
ن-م اد-يز--م نأاو ،ن--ط--ن--سشاو تا--سضوا--ف--م
ىوتسسم ىلع عوبسسأ’ا اذه دقعتسس تاعامتج’ا
ثÓثلا لودلا نع ناي-ب رد-سصي م-لو .ءار-ف-سسلا
.عامتج’ا اذه ليسصافت نأاسشب
اهومنل يوي-ح عور-سشم-لا نإا ا-ي-بو-ي-ثإا لو-ق-تو
ربكأا حبسصت نأ’ اه-ي-ع-سس ل-ظ ي-ف يدا-سصت-ق’ا

هنكل ،ايقيرفأا يف ةيئابرهكلا ةقا-ط-ل-ل رد-سصم
يف احسش لعفلاب يناعت يتلا رسصم يف اقلق ريثي
اهيلع دمتعي يتلا لي-ن-لا ر-ه-ن ها-ي-م تاداد-مإا

نويلم ةئم نم رثكأا مهددع غ-لا-ب-لا ا-ه-نا-ك-سس
.لماك هبسش لكسشب ىلع ةمسسن

يذلا– ثÓثلا لودلا ن-ي-ب فÓ-خ-لا ز-كر-ت-يو
ىلع –ةقباسسلا تاسضوافم-لا ف-قو ي-ف بب-سست

تارايلم ةعبرأا فلكي يذلا دسسلا ليغسشتو ءلم
عم ايبويثإا دودح برق هدييسشت يرجيو ر’ود
رهن يف بسصي يذلا قرزأ’ا لينلا ىلع نادوسسلا
.لينلا
اقافتا ةثÓثلا نادلبلا مربت نأا عقوتملا نم ناكو
يلودلا كنبلاو اكريمأا نم ةياعرب نطنسشاو يف
،هليغسشتو دسسلا ءلم نأاسشب يسضاملا يرفيف يف
تفنو عامت-ج’ا ن-ع تف-ل-خ-ت ا-ي-بو-ي-ثإا ن-ك-ل
هيلع طقف رسصم تعقوو ،قافتا ىلإا لسصوتلا
.ىلوأ’ا فرحأ’اب

ت’اكو ^

ةلتÙا ةيبرغلا ةفسضلا ‘ سضارأا كل“ ةموكحلل حيتي نوناق يغلت ايلعلا ةيليئارسسإ’ا ةمكÙا
ةيليئارسسإ’ا ايلعلا ةم-ك-ح-م-لا ترد-سصأا ^

حيتي ناك نو-نا-ق ءا-غ-لإا-ب ا-م-ك-ح ءا-ثÓ-ث-لا
ةسصاخ ضضارأا كلمت ةيليئارسسإ’ا ةموكحلل
ضضيوعت لباقم ةلتحملا ةيبرغلا ةفسضلا يف
رقأا دق يليئارسسإ’ا تسسينكلا ناكو .يدام
مامأا لاجملا ا-ح-تا-ف7102 ماع نو-نا-ق-لا
ةينيطسسلف ضضارأا ىلع ءÓيتسسÓل ةموكحلا
نود نكاسسم دوهي نونطوتسسم اهيلع ضسسسأا
تقلع اميف .تاطلسسلا نم يمسسر حيرسصت
لوقلاب يلفوتوح يبيسست ناطيتسس’ا ةريزو
قح ىلع برحلا تنلعأا““ ايلعلا ةمكحملا نإا
.““ليئارسسإا يسضارأا يف ةماقإ’اب دوهيلا

ءاثÓثلا ةيليئارسسإ’ا ايلعلا ةمكحملا تسضق
ءÓيتسس’اب ةموكحلل حمسسي نو-نا-ق ءا-غ-لإا-ب

ةفسضلا يسضارأا نم تاراتكهلا تا-ئ-م ى-ل-ع
يف رقأا يذلا نوناقلاو .ةلتحملا ة-ي-بر-غ-لا
كÓمتاب ةيربعلا ةلودلل حمسسي7102 ماعلا
اهيف ىنب ةيبرغلا ةفسضلا يف ةسصاخ ضضارأا

حيرسصت نود نم مهل نكا-سسم نو-ن-طو-ت-سسم
.يلام ضضيوعت لباقم ،تاطلسسلا نم يمسسر

ىد--ل ا--مرا--ع ا--ب--سضغ نو--نا--ق--لا را--ثأاو
هذيفنت فقوأا نوناقلا نكل .نييني-ط-سسل-ف-لا
ةيليئارسسإا ةيقوقح تامظنم تمدق امدعب
.ايلعلا ةمكحملا مامأا هب انعط ةينيطسسلفو
’ تانطوتسسم عيرسشت ىلإا يمري نوناقلاو
نم اهئافعإاو ةيربعلا ةلود-لا ا-ه-ب فر-ت-ع-ت

’و .ةمكحملا اهب رمأات يتلا مدهلا تايلمع
تانطوتسسملاب ي-لود-لا نو-نا-ق-لا فر-ت-ع-ي
ةيبرغلا ةفسضلا يف ةماقملا ة-ي-ل-ي-ئار-سسإ’ا
ليئارسسإا اهتلتحا يتلا ،ةيقر-سشلا ضسد-ق-لاو
.اقح’ اهتمسضو7691 ماعلا يف
يبيسست ناطيتسس’ا ةريزو-ل نا-ي-ب ي-ف ءا-جو

تنلعأا““ ايل-ع-لا ة-م-ك-ح-م-لا نأا ي-ل-فو-تو-ح
يف ة-ما-قإ’ا-ب دو-ه-ي-لا ق-ح ى-ل-ع بر-ح-لا
نأا ةريزولا نايب عباتو .““ل-ي-ئار-سسإا ي-سضارأا
مسضلا وه ة-م-ك-ح-م-لا ى-ل-ع ل-ث-مأ’ا در-لا““

.““ءانبلا ةلسصاومو
ريغ تامظنملا ىدحإا ،““ةلادع““ زكرم لاقو
رارقلا نإا ،نوناقلاب تنعط يتلا ةيموكحلا
مسضب ليئارسسإا ديدهت ع-م ا-م-ي-سس ’ ““م-ه-م““

نايب يف ءاجو .ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأا
’ هنأا ترّرق ايلعلا ةم-ك-ح-م-لا نأا ز-كر-م-لا
نيناوق رارقإا يليئارسسإ’ا ناملربل-ل ن-ك-م-ي
رظحيو .يلودلا يناسسنإ’ا نوناقلا كه-ت-ن-ت
ىلإا اهناكسس لقن لودلا ىلع يلودلا نوناقلا
عمتجملا ةيبلاغ ر-ب-ت-ع-تو .ة-ل-ت-ح-م ضضارأا
ةفسضلا يف يليئارسسإ’ا ناطيتسس’ا يلودلا
.مÓسسلا قيقحت مامأا اقئاع ةيبرغلا

ت’اكو ^

””لوسضانأ’ا^

انوروك
 ةباسصإا Êويلم زواجتت اكÒمأا

ا-نورو-ك ضسور-ي-ف-ب تا-با-سصإ’ا دد-ع غ--ل--ب ^
ةدحتملا تاي’ولا يف (91–ديفوك) دجتسسملا
تزواجت نيح يف ،ةباسصإا ي-نو-ي-ل-م ن-م ر-ث-كأا
 .افلأا411 تايفولا دادعأا
نم ددع هيف لسصاوت يذلا تقولا يف كلذ يتأاي
تفرع امنيب ،ةسضورفملا دويقلا فيفخت لودلا
.يحسصلا عسضولا يف اراجفنا ىرخأا
ع-قو-م-لا بسسح-ب– تاءا-سصحإ’ا ر-خآا ر-ي-سشتو
افلأا433و نييÓم ةعبسس ل-ي-ج-سست ى-لإا –ه-تاذ
ءدب ذنم ةقطنمو اد-ل-ب691 يف ةبا-سصإا827و
يف يسضاملا ربم-سسيد ي-ف ضسور-ي-ف-لا ي-سشف-ت
.نيسصلا
يقيقحلا ددعلا نم اءزج ’إا ماقرأ’ا ضسكعت ’و
اسصوحف يرجت ’ ةّدع ’ود نإا ذإا ،تاباسصإÓل
لوخد هعسضو يعدتسسي نمل ’إا ةباسصإ’ا فسشكل
.ىفسشتسسملا

دودحلا حتف حرتقي يبوروأ’ا داحت’او
لبقملا رهششلا علطم ايجيردت هلود نيب
حتف  ءاعبر’ا ضسمأا يبوروأ’ا داحت’ا   حرتقا

علطم نم ةيادب ايجيرد-ت ه-لود ن-ي-ب دود-ح-لا
 رهسشلا
داحت’ا يف ةيجراخلا ةسسايسسلا قسسنم  لاقو
حتف حارتقا متيسس هنأا ليروب فيزوج ،يبوروأ’ا
1 نم رابت-عا دا-ح-تÓ-ل ة-ي-جرا-خ-لا دود-ح-لا

.لبقملا ةيليوج
اهنإا ،ةيواسسمنلا ة-مو-ك-ح-لا تلا-ق كلذ ل-ب-قو
ناوج61 يف ايلاطيإا ع-م ا-هدود-ح ح-ت-ف-ت-سس
.يراجلا
ضسرام71 يف ررق دق يبوروأ’ا داحت’ا ناكو
دا-ح-ت’ا لود ن-م دود-ح-لا قÓ-غإا ي-سضا-م-لا
ضضرف مت ثيح ،ا-نورو-ك را-سشت-نا ة-ح-فا-ك-م-ل
.ناكسسلا ىلع يلزنملا رجحلا
ةيبوروأ’ا ةيسضوفملا تعد ،يسضاملا يام يفو
تقؤوملا رفسسلا رظح ديدمت ىلإا داحت’ا لود
داحتÓل ةيجراخلا دودحلا ءاق-بإاو ،بنا-جأÓ-ل
ببسسب يراجلا ناوج51 ىتح ةقلغم يبوروأ’ا

.انوروك ةحئاج
 فاو ^

مارح وكوب نم تائملا لتقم بقع
تارسشعلا نولتقيو ةيريجين ةيرق نومجاهي نوحلسسم
نأا ة-ي-ل-ح-مو ة-ير-ك-سسع ردا-سصم تن--ل--عأا ^
ةي’وب مارولوك اموداف ةيرق اومجاه نيحلسسم
95 اولتقو ءاثÓثلا ايريجين قرسش لامسشب ونروب
م-ه-سسهدو م-ه-ي-ل-ع را-ن-لا قÓ-طإا-ب ا-سصخ--سش
ضسأار0021 اوقرسسو ةيرقلا اورمدو مهتابكرمب

.لبإ’او ةيسشاملا نم
نأاب ويبوغ ةعطاقم-ب ة-ير-ق-لا و-لوؤو-سسم دا-فأاو
ة-لود-لا م-ي-ظ-ن-ت ر-سصا-ن-ع ه-تذ-ف-ن مو-ج-ه-لا
ةعاسسلا ةبارق متو ايقيرفأا برغ يف ةيمÓسسإ’ا
ىلع ضشتنيرغ تيقوتب ر-ه-ظ-لا د-ع-ب ة-ي-نا-ث-لا
.ةيسشام وّبرم اهنطقي يتلا ةيرقلا
نلعأا امك ،موجهلا بقع ةثج95 لاسشتنا مت و
نسش ةلودلا ميظنت نأا ةيرقلاب يلحم لوؤوسسم
يديأا ىلع مهل قافر لتقمل اماق-ت-نا مو-ج-ه-لا

ةيسشام ةيامحب ةفّلكملا ايسشيلملا يف رسصانع
.ةقرسسلا نم ةيرقلا
نأا““ اودقتعا مهنأ’ ةيرقلا نوحلسسملا مجاهو

وكوب تاكرحت لوح تامولعم نولدابتي ناكسسلا
.““ةينمأ’ا تاطلسسلا عم مارح
يف ةيمÓسسإ’ا ةلودلا ميظنت““ ول-تا-ق-م ز-كر-يو

نع ّق-سشنا يذ-لا ل-ي-سصف-لا ،““ا-ي-ق-ير-فأا بر-غ
ميظنت عيا-بو6102 يف مارح و-كو-ب ة-عا-م-ج

،ضشيجلا ةمجاهم ى-ل-ع ،ة-ي-مÓ-سسإ’ا ة-لود-لا
فادهتسساب تاماهّتا اسضيأا نوه-جاو-ي م-ه-ن-ك-ل
.ديازتم لكسشب نييندملا
نينث’ا تنلعأا دق ةيريجينلا تاطلسسلا تناكو
وكوب ةعامج نم ارسصنع9241 لتقم يسضاملا

تايلمع يف ،نييسضاملا نيرهسشلا لÓخ مارح
.دÓبلا يقرسش لامسشو يقرسش يف اهتذفن ةينمأا

ةسضفار ةريسسم ايريجين تدهسش ،ىرخأا ةهج نم
تداز يتلا ةحلسسم-لا تا-با-سصع-لا تا-م-ج-ه-ل
ةفاكب ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا لÓخ اهتريتو
.دÓبلا ءاحنأا

ت’اكو ^

fiسسوبمولوك رفوتسسيرك لاثمتب نوحيطي نويكيرمأا نوجت 
ةنيدم يف نيرهاظتملا نم ةعومجم تمدقأا̂ 

ءاثÓثلا ءاسسم ةيكيرمأ’ا اينيجرف ةي’وب دنومسشتير
زرابلا ينابسسإ’ا فسشكتسسملا لاثمتب ةحاطإ’ا ىلع
.ضسوبمولوك رفوتسسيرك
تاطقل ةيكيرمأا ةيرابخإا ع-قاو-مو ءا-ط-سشن ر-سشنو
نوطقسسي مهو ضصاخسشأ’ا نم ةعوم-ج-م ر-ه-ظ-ت
مارسضإاو كراب درياب ةقيدح يف ماقم-لا لا-ث-م-ت-لا
.ةريحب يف هيمر متي نأا لبق ،هيف رانلا
يف ةلسصاوتملا تارهاظملا ةيفلخ ىلع كلذ ءاجو
ىلع اجاجتحا ةدحتملا تاي’ولا ءاحنأا فلتخم

ىلع ،ةطرسشلا لبق نم فنعلا ةسسراممو ةيرسصنعلا
جروج ءارمسسلا ةرسشبلا يوذ نم باسشلا ةافو ةيفلخ
ةنيدم يف هفيقوت لÓخ يطرسش دي ى-ل-ع د-يو-ل-ف
.يسضاملا ليربأا رخاوأا ضسيلوباينيم
نينث’ا تردسصا دنومسشتير يف ةمكحم   تناكو
نم ةي’ولا تاطلسس عنمي ايئا-سضق ار-مأا ي-سضا-م-لا

تاوقلا دئاق ،يل تربور لار-ن-ج-لا لا-ث-م-ت مد-ه
تاي’ولا يف ةيلهأ’ا برحلا نابإا ةي-لارد-ف-نو-ك-لا
.ةدحتملا

ت’اكو ^

ةيسشيعŸا عاسضوأ’ا يدÎل اسضفر نانبل معت تاجاجتح’ا
ةيجاجتحا تافقو نوينان-ب-ل نو-ن-طاو-م م-ظ-ن̂ 

اديسص ةنيدمو توريب ةمسصاعلا يف ،ءاثÓثلا ءاسسم
ببسسب ،نانبل لامسش ضسلبارط ةنيدمو نانبل بونج

ر’ودلا رعسس عافتراو ةيداسصتق’ا عاسضوأ’ا يدرت
ىوقلا اهتذختا تاءارجإا لظ يف ،ةري-ل-لا ل-با-ق-م
.ةينمأ’ا
حلسصلا ضضاير ةحاسس يف نوج-ت-ح-م ع-م-ج-ت د-قو
ةفقو نورخآا مظن امك ،توري-ب ة-م-سصا-ع-لا ط-سسو
يف يزكرملا نانبل فرسصم ىنبم مامأا ةيجاجتحا

ةسسايسس ىلع اجاجتحا ،توريب يف ارمحلا عراسش
مامأا ةفقو اومظن امك ،ر’ودلا عافتراو فرسصملا

.ةمسصاعلا طسسو يف باونلا ضسلجم لخدم
بلاطت تاراعسشو نانبل مÓعأا نوجتحملا لمحو
ة-مزأ’ا تا-ي-عاد-ت ن-م ن-ي-ن-طاو-م-لا ة-يا-م-ح--ب
.ةريللا رايهناب نيببسستملا ةبسساحمو ،ةيداسصتق’ا
طاقسسإا د-ير-ي بع-سشلا““ ا-ه-ن-م ،تا-فا-ت-ه اوددرو
ٍناغأا عقو ىلع ،““توريب اي يرو-ث Ó-ي»و ،““ما-ظ-ن-لا
رار-م-ت-سسا ى-ل-ع ن-يدد-سشم ،ة-ي--ن--طوو ة--يرو--ث
.مهبلاطم قيقحت ىتح مهتاجاجتحا
يف ريسسلا ةكرح ن-ي-ج-ت-ح-م-لا تار-سشع ع-ط-ق و

هيلاع ءاسضق يف هيناسش ةدلب برق ،يلودلا قيرطلا
عاسضوأ’ا يدرتل اسضفر ،ةلعتسشم تارايسس تاراطإاب
قيرطلا عاقبلا يف نوجتحم عطق امك ،ةيسشيعملا

ةعيرسس ةجلاعمب نيبلاطم ،ايابل-ع-ت ة-ق-ط-ن-م ي-ف
.ةيداسصتق’ا ةمزأÓل
مامأا نيجتحملا تائم عّمجت ،ضسلبارط ةنيدم يفو
رعسس عافترا ىلع اًجاجتحا ،نانبل فرسصم ىنبم
عاسضوأ’ا يدرتو ةر-ي-ل-لا ل-با-ق-م ر’ود-لا فر-سص

ةددنم تافاته نوج-ت-ح-م ق-ل-طأاو ،ة-ي-سشي-ع-م-لا
ةينمأا تاءارجإا طسسو ،ةمكاحلا ةّيسسايسسلا ةقبطلاب

مظن دقف ،اديسص ةنيدم يف امأا .ضشيجلا بناج نم
ءÓغ ىلع ةيجاجتحا ةفقو نيرهاظتملا تارسشع
عرف ىنبم مامأا ،ر’ودلا رعسس عا-ف-تراو ة-سشي-ع-م-لا

تاسسايسسلاب ةددنم تاتف’ نيلماح ،نانبل فرسصم
.ةموكحلل ةّيلاملا
،ةيسسايسسلا ةقبطلا ليحرب نوجت-ح-م-لا بلا-ط-يو
يف يرسشتسسملا داسسفلا ةيلوؤوسسم اهنولّمح-ي ي-ت-لا

يسساسسأ’ا ببسسلا هنوري يذلاو ،ةلودلا تاسسسسؤوم
.يداسصتق’او يلاملا رايهنÓل

ت’اكو̂ 

 راذتع’اب اسسنرف بلاطت ةحئ’ سضفري سسنوت ناŸرب
ةمزلم ريغ ةحئ’ يسسنوتلا ناملربلا ضضفر ^
يمسسر راذتعا ميدقتب اسسنرف بلاطت اينوناق
.ةيرامعتسس’ا ةبقحلا نع
51 ةليط باونلا نيب داحلا ضشاقنلا رمتسساو
ةركذملا حلاسصل ابئان77 توسصي نأا لبق ةعاسس
نيح يف اهدسض باون ةسسمخ تيوسصت لباقم

نم باونلا نم901 معد اهريرمت بلطتي ناك
.باونلا ددع يلامجإا مه712 لسصأا
–ابئان91 – ة-مار-ك-لا باو-ن ة-ل-ت-ك تمد-قو
ميد-ق-ت ى-لإا ا-سسنر-ف و-عد-ت ي-ت-لا ة-ح-ئÓ-لا
نع يسسنوتلا بعسشلل ينلعو يمسسر راذتعا““

ذنم هّقح يف اهت-ب-ك-ترا ي-ت-لا م-ئار-ج-لا ل-ك

.““1881ماعلا
ىلإا هيف ترا-سشأا ا-نا-ي-ب  ة-سضه-ن-لا ترد-سصاو
ىلع ديدسشتلا عم نكل رام-ع-ت-سسÓ-ل ا-ه-ت-نادإا
حرط لبق دÓبلا ضسيئر عم قيسسنتلا ةرورسض““

.““تاردابملا هذه لثم
ت’اكو ^
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ةصصتfl ،سشيمح ةحيبر ةروتكدلا ىرتو ^
ة--صسصسؤوŸا---ب ة---يد---عŸا سضار---مألا ‘

هنأا ،كيرافوبل ةيموم-ع-لا ة-ي-ئا-ف-صشت-صسإلا
اهلذب-ت ي-ت-لا تادو-هÛا ن-م م-غر-لا-بو
اذهب ÚباصصŸاب لفكتلا ‘ ةيبطلا مقطألا
هراصشتنا ةبصسن نم سضيفختلا ““ نأا لإا ءابولا
عمتÛا ماÎحا ىدÃ ة-ط-ب-تر-م ى-ق-ب-ت
ا-ه-ت-ف-صصو ي-ت-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإÓ-ل
⁄ يتلا ةحئا÷ا هذه دصض ÚتŸا زجا◊اب
. ““⁄اعلا لود اهنم ملصست
يمدختصسم تادوهجÃ ةبصسانŸاب تركذو
هنم اوناع يذلا Òبكلا طغصضلاو ةحصصلا

¤إا ىدأا ا‡ ¤وألا تلا◊ا روهظ ةيادب ‘
سسو-با-ك سشي-عو مو-ن-لا ‘ تا-بار--ط--صضا
.ناوعألا نم ديدعلا ىدل سضرŸا

سصقن-لا ن-م م-غر-لا-بو ه-نأا تد-كأا ا-م-ك
سسف-ن-تو تا-با-صصإلا دد--ع ‘ ل--ج--صسŸا
ÚنطاوŸا سضعب لازل““ ءادعصصلا كÓصسألا

م-ه-م-هاد-ي يذ-لا ر-طÿا-ب Úي--عاو Òغ
عرا-صشلا ¤إا جورÿا ى--ل--ع نو--م--م--صصيو
تاعمŒ نايحألا نم ديدعلا ‘ Úلكصشم
،““ىودعلا لقن ‘ ايصسيئر Óماع نوكت دق
ماÎحا ةرور-صض““ ¤إا Úن--طاوŸا ة--ي--عاد
ةنجللا اهب تصصوأا يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا
انوروك سسوÒف ةعباتمو دصصر-ل ة-ي-م-ل-ع-لا
دعا-ب-ت-لا ماÎحا ‘ ا-صسا-صسأا ة-ل-ث-م-تŸاو
يدافتو تامامك-لا ءاد-تراو ي-عا-م-ت-جإلا
. ““تاعمجتلا
رئاز÷اب ةنطاقلا ةصصتıا تاذ تÈعو
ىفصشتصسÃ ا-ه-طا-صشن لواز-تو ة-م-صصا-ع-لا
نم طصسق ذخأا مدعل““ اهفصسأا نع كيرافوب
اهيدلاوو اهتلئاع ةرايزل اهنين-حو ة-حار-لا
ةدعل Úلما◊او وزو يزيت ةيلوب Úنطاقلا
ىودعلا لقن نم افو-خ-ت ة-ن-مز-م سضار-مأا
.- تفاصضأا امك- مهيلإا

،لاطرز لامآا ةروتكدلا تراصشأا ،اهتهج نم
flا سضارملا ‘ ةصصتŸاب ةيدعŸةصسصسؤو

راطقلاب ““يصسيلف يداهلا““ ة-ي-ئا-ف-صشت-صسإلا
حيرصصت ‘ ،سضارمألا هذه ‘ ةصصصصختŸا
علهلا ةلاح ¤إا  ،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول
ءابولا روهظ ةيادب ‘ كلصسلا تباتنا يتلا
يذلا ىصضرŸا ن-م Òب-ك-لا دد-ع-لا بب-صسب
رايهنإا““ ¤إا ىدأا ا‡ ةصسصسؤوŸا هتل-ب-ق-ت-صسا

ةيعاد ““ايدصسجو ا-ي-صسف-ن ا-ه-ي-مد-خ-ت-صسم
¤إا عمتÛا حئارصش ع-ي-م-ج ة-ب-صسا-نŸا-ب
تاطلصسلا تاه-ي-جو-ت-ل مرا-صصلا ماÎحإلا““
ءابولا راصشتنا نم د◊ا د-صصق ة-ي-مو-م-ع-لا
.““ ةحصصلا لامع ىلع طغصضلا فيفخت

مدعل““ راطإلا اذه ‘ اهفصسأا نع تÈع امك
تاءار--جإÓ--ل Úن--طاوŸا سضع---ب ماÎحا
ىلع Òبكلا لابقإلا لÓ-خ ن-م ة-ي-ئا-قو-لا
نود Úكاكدلاو هكاو-ف-لاو ر-صضÿا قاو-صسأا
نولبقي م-ث ة-يا-قو-لا طور-صش ى-ندأا ماÎحا

ىفصشتصسم ىلع -تفاصضأا ام-ك- ا-ي-عا-م-ج
‘ ءابولا سصيخصشت ءارجا د-صصق را-ط-ق-لا
رج◊ا ماÎحا““ ه-ي-ف Èت-ع-ي يذ-لا تقو-لا
جورÿا د-ن-ع عا-ن-ق--لا ءاد--تراو ›ز--نŸا
.““درف لكل اصصيخصشت نصسحأا ةجا◊ا ءاصضقل
،ليدنق ناندع روتكدلا هب-نا-ج ن-م را-صشأاو
يئاقولا بطلاو ةئبوألا ملع ةحلصصم نم
اهب موقي يتلا تاطا-صشن-لا ¤إا ،›وا-ط-صسب
عبرألا تايدلبلا-ب ه-ع-م ل-ما-ع-لا ق-ير-ف-لا
ةŸاعم) ةدلارزل ةيرادإلا ةعطاقملل ةعباتلا
نم (›واطصسو ةيناديوصسلاو ةينا-م-حر-لاو
ة-ي-ب-ط تادا-صشراو ح-ئا-صصن Ëد-ق-ت ل--جأا

Ÿا هذه ينطاوŸسصاخصشألا ةصصاخ قطان
. ةدكؤوŸا تلا◊ا عم لاصصتا ‘ مه نيذلا
¤إا تارايزب يبطلا قيرفلا تاذ موقي امك
ةعطاقŸا بارت قوف ةدجاوتŸا قدا-ن-ف-لا
اوناك نيذ-لا Úن-طاوŸا تل-ب-ق-ت-صسا ي-ت-لا

221 م-هدد-ع غ-لا-ب-لاو جراÿا-ب Úق-لا--ع
502و جر-ف يد-ي-صسب سضا-ير--لا قد--ن--ف--ب

Ãا ة-صسصسؤوŸة÷ا-ع Ãسسفن-ب ر-ح-ب-لا ها-ي
تاصصوح-ف-لا ءار-جإا ل-جأا ن-م ة-ق-ط-نŸا
سسوÒف--لا سضار--عأا لو--ح ة--ي---ب---ط---لا
دعب ةيئاقولا دعاوقلا مازتلاب مهصسيصس–و
. تاصسصسؤوŸا هذهل مهترداغم

ةصصتfl ،داÒم ةديصشر ةروتكدلا بصسحو
هنا اهتهج نم تدكا دقف ،سسفنلا ملع ‘

ببصستي دق ىرخأا راط-خأا ثود◊ ا-يدا-ف-ت
ÚنطاوŸا ىلع بجي سسوÒفلا اذه اهيف
رذ◊او ةطي◊ا ن-م د-يزŸا»ب ي-ل-ح-ت-لا

نم ةحصصلا كÓصسأا ةيامحو ءابولا راصشتنل
نم مهنيكمتل يدصس÷او يصسفنلا رايهنإلا

سضارمألاب لف-ك-ت-لاو م-ه-ل-م-ع ة-ل-صصاو-م
.““ةحئا÷ا هذه ىلع ءاصضقلا دعب ىرخألا
ءابطأÓل ةينطو-لا ة-با-ق-ن-لا سسي-ئر ن-م-ثو

دمfi ،ةيموم-ع-لا ة-ح-صصل-ل Úي-ئا-صصخأل
اهب تماق يتلا تادوهÛا ل-ك ،ي-ف-صسو-ي
تنك“ اهلصضفب““ي-ت-لاو عا-ط-ق-لا كÓ-صسأا
نم مغرلاب عصضولا ‘ مكحتلا نم رئاز÷ا
سضع-ب-ب ل-ئا-صسو-لا ‘ ل-ج-صسŸا سصق-ن-لا
ايعاد““ اهكاردتصسا ” يتلاو تايفصشتصسŸا
ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتلإلا ¤إا نطاوŸا

ةرئاصس رئاز÷ا ناو ةصصاخ ءابولا قيوطت»ل
. ““هل ›زانتلا ىنحنŸا قيرط ‘-هبصسح-
كلذك لغصشي يذ-لا ي-با-ق-ن-لا تاذ دد-صشو
ة-يد--عŸا سضار--مألا ة--ح--ل--صصم سسي--ئر

Ãءاغصصإلا ةرورصض““ ىلع كيرافوب ىفصشتصس
ةيملعلا ةنجللا نع ةرداصصلا تايصصوتلا ¤إا
فيفخت دصصق ءابولا يصشفت ةعباتمو دصصرل
ة-يا-م-حو عا-ط-ق-لا كÓ-صسأا ى-ل-ع ءبع-لا
راصشتناو ةصصاخ راي-ه-نإلا ن-م ة-مو-ظ-نŸا
. عبارلا هرهصش لخدي ءابولا
تهون دق نطولل ايلعلا تاطلصسلا تناكو
هبصشو يب-ط-لا كل-صسلا تادو-ه-جÃ ارار-م
ÚباصصŸاب لفكتلا ىلع ر-ها-صسلا ي-ب-ط-لا
‘ مهينافت لصضفب نيذلاو انوروك سسوÒفب
” ةيئاقولا تاءارجإلا بنا-ج ¤إا ل-م-ع-لا
.رئاز÷اب ءابولا ‘ مكحتلا

11 عقاؤلا نم

انورؤك سسوÒفل ¤وألا تلا◊ا رؤهظ ةيادب ذنم مكارت Òبك طغضض نم نؤناعي

نطأوŸأ مأÎحأ ىدÃ نوهرم ةمدÿأ ةيرأرمتسسأ
ةيئاقولأ تأءأرجإÓل

ةيئافضشتضسإلا تاضسضسؤؤŸاب ةمدÿا ةيرارمتضسا نامضض نأا ىلع كÓضسألا فلتfl نم ةحضصلا ؤمدختضسم عمجأا
نطاؤŸا قيب-ط-تو ماÎحا ىدÃ ““ ا-نؤ-هر-م““ ى-ق-ب-ي ا-نورؤ-ك سسوÒف-ب Úبا-ضصŸا ل-ب-ق-ت-ضست ي-ت-لا كل-ت ة-ضصا-خ

. ¤وألا تلا◊ا رؤهظ ةيادب ذنم هنم نؤناعي يذلا Òبكلا طغضضلا يدافتل ةيئاقؤلا تاءارجإÓل

عمتÛأ مسسق ^

ـه1441لاؤضش91ـل قفؤملا م0202ناؤج11سسيمÿا

ةليبن ،ةليضسŸاب لافطألا سضايرل يئلؤلا دا–إلا ةضسيئر
:““رجفلا““ ةدير÷ راؤح ‘ ،نابضضغ

 سسÓفإلأ ةفاح ىلع ةلوفطلأ لابقتسسإأ تاسسسسؤوم
أرهسش81 ذنم تاسضيوعتلأ رخأات نمو ءابعألأ مكأرت نم Êاعن ^

ة-يلو-ب لا-ف-طألا سضا-ير تا-صسصسؤو-م د-ه--صشت ^
كلذو ءايتصسإلاو رافنتصسإلا ن-م ة-لا-ح، ة-ل-ي-صسŸا
ةموك◊ا هترقا يذلا قلغلا رارق تاجرfl ةجيتن

ذنم دÓبلا هصشيعت يذلا يئانثتصسإلا فرظلا ءارج
ةطصشنٔلا ةفاك قيلعت دعب ،نآلا نم رهصشأا ةثÓث
،نطولا تايلو ةفاك ‘ تانا-صض◊ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
نم اهل لماكلا قلغلل تدٔا ي-ت-لا تارار-ق-لا ي-هو
،ةصسردŸا لبق ام ةلحرم ¤ا ةعاصضر-لا ة-ل-حر-م

دح ىلع ةحدافو ةميخو رئاصسخ اهنع ر‚ا ا‡
نا اهنأاصش نم يتلا ة-نا-صض◊ا رود با-ح-صصا لو-ق
زجع ببصسب ،مهتاصسصسؤوŸ يئاهنلا قلغلا ¤ا يدؤوت
‘ لامعلا تاقحتصسمو راجيإلا عفد نع اهباحصصأا

لfiامف .مهصصوصصخب يمصسر رارق يا بايغ لظ
؟ ةيروهم÷ا سسيئر تارارق نم لافطألا سضاير
تاصسصسؤوم بلاطمو تلاغصشنإا ‘ Ìكأا ليصصفتلو
،انوروك نمز ‘ ةليصسŸا ةيلولاب لافطألا سضاير
،نابصضغ ةليبن ةذا-ت-صسألا ع-م عو-صضوŸا ‘ جر-ع-ن
ةيلوب لافطألا سضايرل ي-ئلو-لا دا–إلا ة-صسي-ئر
هب تصصخ راوح ‘ ““يÁر““ ةصضور ةريدمو ةليصسŸا

.““رجفلا““ ةديرج
تاضسضسؤؤم ترثأات فيك :““ر-ج-ف-لا““^
دتما لظ ‘ ةيلؤلاب لافطألا سضاير
ددfi تقو ديد– نود قلغلا رارق
 ؟هتياهن

تاصسصسؤوم ترثأات :نا-ب-صضغ ة-ل-ي-ب-ن ةذا-ت-صسألا ـ
دتما لظ ‘ ةلي-صسŸا ة-يلو-ب لا-ف-طألا سضا-ير
:اهمهأا يحاون ةدع نم قلغلا رارق

يتلا لاف-طألا سضا-ير ل-ي-خاد-م ف-قو-ت ،لوا
.اهنم اهئابعا ديدصست تدوعت

لهاك تلقثا يت-لا ءار-ك-لا ف-ي-لا-ك-ت ،ا-ي-نا-ث
لكصشم دعي اذهو ةلوفطلا لابقتصسا تاصسصسؤوم
قÓطنإا دعب لبقتصسŸا ‘ تاعبت هنع رجنتصس
لمح نوكي-صس ءار-ك-لا د-يدŒو د-يد÷ا ما-ع-لا
.ةصضورلل ةعجوم ةبرصضو
ةÈ‹ اهصسفن لاف-طألا سضا-ير تد-جو ،ا-ث-لا-ث

مغر اهتيبرم نم Úمأاتلا تاكاÎصشإا ديدصست ىلع
سضعب هاŒإا نويد ‘ انلوخدل ةفاصضإلاب  .قلغلا
عوبصسأا مهتاكاÎصشإا انليصصح-ت-ل ار-ظ-ن ءا-ي-لوألا

انلوح انرودب نحنو ةنا-صض◊ا تق-ل-غأاو ط-ق-ف
نا امك ،ةناصضحلل تارام-ث-ت-صسإا ¤إا ل-ي-خادŸا
لمعلا نع ان-ف-قو-ت ي-تاو-ل-لا تا-ي-برŸا بتاور
اميصسل سضايرلا باحصصا ىلع اÒبك ائبع تلكصش
.ليخادم دجوي ل هنا

عفد عؤضضؤم عم متل-ما-ع-ت ف-ي-ك^
““سسؤ-نزا-ك““هاŒا ة-ي--لاŸا ءا--ب--عألا

له ،ىرخألا ءا-ب-عألا ن-م ا-هÒغو
لÓ-خ ةر-م-ت-ضسم لاز-تل Òتاؤ-ف-لا

 ؟ قلغلا ةÎف
سضا-ير با-برأا ر-م-ت-صسي ةÎف-لا ه-تا-ه لÓ--خ ـ
زاغو ءابرهك نم Òتاوفلا لك عفد ‘ لافطألا
Úمأاتلا تاكاÎصشإا اذكو، ءاركلا تا-ق-ح-ت-صسمو

تاصضورلا نم Òثكلا سسÓفا نÓعا ¤ا ىدا ا‡
  .ايئاهن هطاصشن فيقوتب ددهم يقابلاو

تا-ضسضسؤؤŸا م-ظ-ع-م ع--فد د--ع--ب ^
ىؤ-ت-ضسم ى-ل-ع سضيؤ-ع-ت-لا ق-ئا-ثؤ-ل
ة-ب-ضسن ل-ه ،ةرا-ج-ت--لا تا--ير--يد--م
ل يتلاو كيار ‘ ةيفاك سضيؤعتلا

 ؟%01 ـب نايحألا بلغا ‘ زواجتت
نم ىنغت ل ،جد نويلم غلبÃ سضيوعتلا ةقيثو ـ

اهÁدقتب موقت ⁄ ةليصسŸا تاصضور بلغأاف عوج
.ةراجتلا ةيريدم حلاصصم ىدل ةرامتصسإلا هذهل

نماضضتلا ةرازو ةلضسارم ت“ له ^
لؤلح داج-يإاو م-ك-تلا-غ-ضشنا ل-ق-ن-ل
يذلا ررضضلا عفرل ةعيرضسو ةعجان

؟انورؤك ةحئاج ءارج مكب ق◊
ىوتصسم ىلع لا-ف-طألا سضا-ير ع-ي-م-ج تما-ق ـ
نود ن-ك-ل ن-ما-صضت-لا ةرازو ة-ل-صسارÃ ن-طو-لا

هذ-ه ل-ظ ‘ ه-نا ا-مود ة-با-جا نو-ك-تو ىود-ج
.قلغم ءيصش لك ةحئا÷ا

اهجؤت ةلاضسرو مك-ب-لا-ط-م ي-ها-م ^
؟ ÈنŸا اذه Èع

تاءافعإلا ، اهنم دبل يتلاو بلاطملل ةبصسنلاب ـ
،ةنصسلا هذهل Úمأاتلا تاكÎصشا ءاغ-لاو ،ة-ي-بر-صضلا

تايبرŸا بتاور ديدصستب ةلود-لا ل-ف-ك-ت ةرور-صض
تاناعا لافطألا سضايرل ةلودلا Ëدقت ،Úلماعلاو
.سسÓفإلا ةرئاد نم جورخلل

لابقتصسإا تا-صسصسؤوŸ يرور-صض بل-ط-م كا-ن-هو
قوقحب تÓماعلا لغتصشت يتلاو ةيلولاب ةلوفطلا
atc،هبصص متي ⁄ يذلاو سضيوعتلا ‘ ق◊ا ‘
ةفاصضإلاب ،9102 ذنم لافطألا سضا-ير تا-با-صسح

ثدحا ام اذهو ،ماعلا اذ-ه ن-م ر-ه-صشا ة-ت-صس ¤ا
Úح ‘ ،ةليصسŸا ةيلو ةصصاخ ةينازيŸا ‘ اكابترا

لكصشب اهصضيوعت ىلع لصصحتت تايلولا سضعب د‚
ليغصشتلل ريد-م ¤ا ا-ن-ي-مد-ق-ت ن-م م-غر-ب يرود
ةرازو-لا نا با-جا Òخألا اذ--ه نا لا ،ىو--ك--صشب
piaD ¤ا بتاورلا طقف لصسرت

ةيبلضس تاضسرا‡و تاماهتا كانه ^
لا-ف-طألا سضا-ير تا-ضسضسؤؤ-م لا--ط--ت
دؤجؤب قلعت ام اضصؤضصخ  ،ةيلؤلاب

راطإا ‘ طضشنت ةدمتعم Òغ تاضضور
امؤمعو ةيÒخ وأا ةيفاقث تا-ي-ع-م-ج
اذا--م ¤ا ... ة---ي---نؤ---نا---ق Òغ ي---ه
را-طإا با-ي--غ ل--ظ ‘ كلذ Úع--جر--ت
هذه لثم ‘ ةضصاخ اهي-م-ح-ي Êؤ-نا-ق
؟ةيئانثتضسلا فورظلا

طصشنت يتلا تايعم÷ا نم Òثك-لا كا-ن-ه ،م-ع-ن ـ
عم ىفانتي فصسأÓل اذهو تاصضور اهنا سساصسا ىلع
سضرفب موقت ثيح ،يتامدÿا يعامتجإلا اهعباط
لافطألا سضاير ل-ث-م لا-ب-ق-ت-صسإلا تا-ق-ح-ت-صسم
يا ةلاح ‘ ةيبلصس ةروصص ي-ط-ع-ي ا‡ ةد-م-ت-عŸا

Œغ ا-ه-نا كلذ ى-ل--ع در--لاو .تازواÒ ة-ل-ق-ث-م
عصضخت ل اهنا ا-م-ك ،تا-ن-ي-مأا-ت لو بئار-صضلا-بل
لابقتصسا تاصسصسؤوم بقارت يتلا ناجلك ة-با-قر-ل-ل
تامدÿا ‘ ةءادرلا نم اعون قلخ ا‡ ةلوفطلا
كلذل ،ءاوصس دح ىلع ءايلولاو لفطلل ةمدقŸا

عم رمألا ‘ قيقحتلا عاطقلا ‘ Úمئاقلا ىلع
Òغ-لا تا--صسصسؤوŸا هذ--ه--ل د--ح ع--صضو ةرور--صض

. .اهطاصشن ‘ رظنلاو ةينوناقلا
طورضشلا Îفد ىلع مت-ع-ل-طأا ل-ه ^

61 ‘ خرؤؤ--Ÿا352-91 م-قر د-يد÷ا
طورضش ددحي يذلاوÈ 9102متبضس
ةلؤفطلا لابقتضسا تاضسضسؤؤم ءاضشنإا

ن-ير-ت ف-ي-ك ،ا-هÒضسو ا-ه-م-ي-ظ-ن-تو
مد-خ-ت ل-ه ه-ي-ف ةد--جؤŸا طا--ق--ن--لا

؟ءايلوألاو لافطألا سضاير
همدقي ا-مو د-يد÷ا طور-صشلا Îفد-ل ةدو-ع-لا-ب ـ

Áتيواز نم هيلا رظنلا اننكÚ:
ةصضورلا نألا لفطلا مدخي وهف : فطلا ةيواز

نم نكل ، ةيهافرلاب هرعصشت هل ةمخف ةئيب حبصصت
دقتف-ت ةدرا-ب نارد-ج در‹ ح-ب-صصت ر-خآا بنا-ج

اهلكصشب اهنأل ل-ف-ط-لا ه-جا-ت-ح-ي يذ-لا نا-مأÓ-ل
تاعامتجاو تاعا-ق Ìكا ة-يرادا ح-ب-صصت د-يد÷ا
طورصشلا Îفد بصسح ةراداو
ناكم حبصصتصس ةصضور-لا ه-نا اÃ : ءا-ي-لولا ة-يواز
عفد ›ولا ىلع امزلا حبصصي اذهف لف-ط-ل-ل م-خ-ف
عم ىفانتي اذهو ةصسصسؤوŸا هذهل ة-ظ-ها-ب غ-لا-ب-م
.ءايلوألا تاردق
Òثكلا رطصضتصس : لافطألا سضاير باحصصا ةيواز
مهتردق مدعل قÓغإلا ¤ا سضايرلا تاصسصسؤوم نم
ةداعإا بلطتي هنا موصسرŸا ‘ ءاج ام قيبطت ىلع
لاوما مزتلي اذهو اهتاذ دح ‘ ةصضورلا ةلكيه
نيرمث-ت-صسŸا ما-ما لاÛا ح-ت-ف-ي ا‡ ،ة-ل-ئا-ط
باحصصا مه اوحبصصيل لاومألا سسوؤور باحصصاو
هنا هلوق نكÁ ا-م ل-قأا-ف ،م-هÒغ نود سضا-ير-لا
.تاصسصسؤوŸا لكل ةبصسنلاب يزيجعت

ةريدم-ك ..م-ك-ح-ئا-ضصن Òخأا ‘و^
لماعتل ءايلوأÓل اهيمدقت مأاو ةضضور
فر---ظ---لا اذ---ه ‘ لا----ف----طألا ع----م
 ؟ Êاثتضسإلا

دÓبلا هصشيعت يذلا يئانثتصسإلا فرظلا اذه ‘ ـ
ناو نطولا ءانباو انئانبا ظفحي نا هللا نم وعدن
ىلع زيكÎلا ءايلوا ىلع ةيادب سضيرم لك ىفصشي

 : بناوج ةدع
مهئانبا ةمÓصس ىلع ةظفاfi : يحصصلا بنا÷ا
اذكو ةفاظنو نيديلا لصسغ ةيفيك ¤ا مهداصشراو

طÓت-خإلا بنŒو تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا ةرور-صض
قلقلل وعدي موي-لا ه-ظ-حÓ-ن ا-م تا-ع-م-ج-ت-لاو

ىندا نود جراÿا ‘ لافطا ةيؤور دنع اصصوصصخ
.ةياقولا طورصش
ةدعاصسم ءايلوألا ىلع بجوتي : ‘رعŸا بنا÷ا
فرا-عŸا ف-ل-تfl م-ه-ف ل-جا ن-م م-ه-لا-ف--طا
يملعلا مهديصصر ءارثإاب رج◊ا ةÎف لÓغتصساو

ıا فلتŸاذه لظ ‘ ةصصاخ تاغللاو فراع
ءابولا

تاه-مألا د-صشا-نا مأا-ك ا-نا :ي-ه-ي-فÎلا بنا÷ا
تاذلف نم باÎقإلا-ب ةÎف-لا هذ-ه لÓ-غ-ت-صسإا-ب
ىلع فرع-ت-لا ل-جا ن-م م-ه-ترواfiو ا-هدا-ب-كا

ىلع اÒثك زكراو ،اهتيمنت ىلع لمعلاو مهلويم
لعجي يرصسا وج قلÿ لفطلا عم بعللا بناج

.لمŸا ةرئاد نم جرخي لفطلا
يميهد Ëرم : اهترواح ^

ةيرادإلا تاعطاقŸا فلتfl سسÁ عضساو جمانرب نمضض

 ةمسصاعلأ رئأز÷أ ناكسس ىلع ةيقأولأ ةعنقألأ عيزوت ةيلمع قÓطنأ
رئاز÷اب ءاثÓثلا ،سسمأا لوأا ذنم تقلطنا ^

ةيقاولا ةعنقألا عيزوت تايلمع ¤وأا ,ةمصصاعلا
ةيدمÙاو سشار◊ا يتيدل-ب  نا-ك-صس ى-ل-ع
ف-ل-تfl سسÁ ع--صساو ج--ما--نر--ب ن--م--صض

ثحو ةيعوت فد-ه-ي ة-يرادإلا تا-ع-طا-قŸا
يئاقو ءارجإا-ك ا-هءاد-ترا ى-ل-ع Úن-طاوŸا
انوروك سسوÒفب ةباصصلا نم دح-ي يرا-ب-جإا
.دجتصسŸا
,سشارحلل بدتنŸا ›او-لا ن-م ل-ك فر-صشأاو
,ءاصضيبلا راد-ل-ل هÒظ-نو ،برا-صشو-ب يد-ه-م
ةكÈلا ةيعمج عم قيصسنت-لا-بو ,ة-ل-ف-ن Òم-صس
¤وأا قÓطنا ىلع Êاصسنلاو يÿÒا لمعلل

ةحاصسلا نم اقÓطنا تاعانقلا عيزوت ةيلمع
زكرŸا مامأا نمو سشار◊ا ةيدلبل ةيمومعلا
” ثيح ةيدمÙا ةيدلبب ““عيبرلا““ يراجتلا
فدهب ÚنطاوŸا ىلع عانق فلآا01 عيزوت

اهءادترا ةيرابجا ىلع م-ه-ت-ي-عو-تو م-ه-ث-ح
انوروك سسوÒف نم مهتح-صص ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح

نأا ,سشارحلل بدتنŸا ›اولا دكأاو.دجتصسŸا
حمصس يذ-لا ي-ئز÷ا ي-ح-صصلا ر-ج◊ا ع-فر
مهلمع ةلوازÚ Ãيفر◊ا و راج-ت-لا سضع-ب-ل
ةفعاصضم بلط-ت-ي““ و-ي-نو-ي7 ن-م ءاد--ت--با
ءاد-ترا ى-ل-ع Úن-طاوŸا ث◊ ي--عا--صسŸا
سسمتل ةرمتصسم““ ةيلمعلا نأا لا-ق و ,““عا-ن-ق-لا
نأاو را-ج--ت--لاو Úن--طاوŸا ن--م رد--ق Èكأا
.““ةÈتعم تايمكب ةرفوتم تامامكلا
نيدفاولا لكو سشار◊ا ةيدلب ينطاوم اعدو
ةيناكصس ةفاثك تاذ ةنيدم اهرابت-عا-ب ا-ه-ي-لإا

,اصضيأا يتامدخ و ماه يراŒ طاصشنو ةÈتعم
يعامتجلا دعابت-لا طور-صشب ماز-ت-لإلا““ ¤إا
‘ ““ةيحصصلا تاطلصسلا هيلع تصصن ام قفو
قاو-صسألاو ة-يد-ل--ب--لا قاو--صسألا ¤إا ةرا--صشإا
.ةيراجتلا زكارŸا اذك و ةلقنتŸا و ةيجراÿا
نم ةنوكتم ةبقارم نا÷ دوجو ¤إا راصشأا امك
اهتمهم نمألا و ةيدلبلا و ةرا-ج-ت-لا ح-لا-صصم
و اهمدع نم تاءارجلا قيبطت ىدم ةبقارم

ام قفو قلغلل نوصضرعتي Úفلاıا راجتلا نأا
.ةلا◊ا هذه ‘ نوناقلا هيلع سصني
لمعلل ““ةكÈلا““ ةي-ع-م-ج سسي-ئر د-كأا ,هرود-ب
نأا ,ي-م-ي-هار-با د-م-حأا ,Êا-صسنلاو يÿÒا
ىلع عانق نويل-مÒ 2فوتب ترداب ةي-ع-م÷ا
فلأا002 اهنم سصصصخ ,ينطو-لا ىو-ت-صسŸا
ىلع عزوتصس اهدحو رئاز÷ا ةيلول ة-ما-م-ك
.ةيرادإلا تاعطاقŸا ةفاك Èع لحارم
ديصسلا لاق ,““عيبرلا““ يراجتلا زكرŸا مامأاو
فرصشت ›اوتلا ىلع ةعباصسلا ةرŸا اهنأا ةلفن
ىلع ءاصضيبلا رادلل ةيرادإلا ةعطاقŸا اهيف
ةيزيفحتلاو ةيصسيصسحتلا ةيلمع-لا هذ-ه ل-ث-م
و ةيراو÷ا قاوصسألا Èع عانقلا ءادترا ىلع
تايعم÷ا عم قيصسنتلاب ,ةيمومعلا تاحاصسلا
لÓ-ه-لا رار-غ ى-ل-ع ،لاÛا ‘ ة-ل-عا-ف-لا
ةفاصشكلا و ةكÈلا ةيعمجو يرئاز÷ا رمحلا
ةيام◊او نملا حلاصصÚ Ãقفرم ةيمÓصسلا
رمحلا لÓ-ه-لا عر-ف سسي-ئر ا-مأا .ة-ي-ندŸا

راصشأاف ,دمحأا يوتصش ,راوزلا باب يرئاز÷ا
راصشتنا ةيادب ذنم ةمامك فلآا01 عيزوت ¤ا
زاهج052 نع كيها-ن مو-ي-لا ¤إا سسوÒف-لا
ر-ه-صشلا لÓ-خ عزو ةرار◊ا ة-جرد سسا-ي-ق-ل
ةصشرو حتف““ نع ,ةبصسانŸاب نلعأاو ,مرصصنŸا

ةلبقŸا عيباصسلا لÓخ راوزلا باب ‘ ةطايخ
نم ةمهاصسمك ““موي-لا ‘ ة-ما-م-ك052 جتن-ت
تا-ط-ل-صسلا ي-عا-صسم م-ي-عد--ت ‘ عر--ف--لا
ر-ج◊ا ع-فر تاءار-جا ن-م-صض ة-ي-مو--ك◊ا
ةيلمعلا هذه نأا ركذي .يجيرد-ت-لا ي-ح-صصلا
ةيلو ›او فارصشإا ت– متت قاطنلا ةعصساولا
فلأا031 عيزوت ¤إا فده-ت ي-ت-لاو ر-ئاز÷ا
تاءارجإا نمصض لخدت ¤وأا ةصصح-ك ة-ما-م-ك
عم  يحصصلا ر-ج-ح-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ع-فر-لا

عنŸ ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا ماÎحا ةرور-صض
تامامكلا لامعتصساب اميصس ل ,ىودعلا لاقتنا
.يعامتجلا دعابتلا ةفاصسم ماÎحاو ةيقاولا

جأأو /م.ق ^
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قمع اهل نكل ،ةيلكسش تسسيل ةلأاسسملا ^
اسسنرف يف مو-ي-لا ة-سسا-سس هار-ي ل ي-ل-خاد
هعدرت ةوق Óب عسستيو ربكي امنيب ،اكيرمأاو
ل ذإا ،ةينوناقلا طباوسضلا ةداج ىلإا هديعتو
اذه عدر عيطتسست نوناق-لا ةو-ق ر-ي-غ ةو-ق
دوقي دقو ،رثكأا موي لك عسستي يذلا لوغلا
رمدم ،لوألا نم عظفأا تسسو-كو-لو-ه ى-لإا
.ةراسضح نم ةيرسشبلا هتنب ام لكل
تاناهر ىلع هيبنتلا و-ه ه-ي-ل-ع ه-ي-ب-ن-ت-لا
،يقيقح رطخ يف تحبسصأا يتلا لبقتسسملا
جروج وأا يروارت امادأا ،نيباسش لتقم نإا ذإا

لك جراخو ةعاسشبلا ةديدسش ةقيرطب ،ديولف
ةروسص انيطعي ،ةيناسسنإا وأا ةي-نو-نا-ق ل-ب-سس
ةطرسشلا ،معن .ناسسنإلا هيواسسي امع ةيلوأا
ةسسسسؤوم اهنأل ،موقت ام ةيلوؤوسسم لم-ح-ت-ت
ة-ي-ق-ب ه-ل ع-سضخ--ت ا--م--ل ع--سضخ--ت ة--لود
ة-ب-سسا-ح-م ن-م ،ىر-خألا تا--سسسسؤو--م--لا
أاطخ نم ربكأا ةلأاسسم-لا ن-ك-ل ،ةا-سضا-ق-مو
.ةعومجم وأا ضصخسش ةيرسصنع وأا ،يطرسش
يف اسسنرف ه-ت-سشا-ع يذ-لا ما-ع-لا خا-ن-م-لا
اهلعجو ةيرسصنعلا لذتبا ةريخألا تاونسسلا
ىلع مادقإلاو ع-ن-م-لا تا-ب-ت-ع ى-ط-خ-ت-ت
ام ،ماعلا عسضولا اذه لول لإاو .ةميرجلا
،أÓملا ىلعVT MFB نم يفاحسص تعن
نيينيسصلا ديفوكلا ىتوم ،ين-ق-ت أا-ط-خ-بو
يف للحي مويلا ىلإا لازي امو ؟نوميكوبلاب
اذه ؟ثدحي مل ًائيسش نأا-كو ةا-ن-ق-لا ضسف-ن
.باقعÓلا وه ًادحاو ًامسسا لمحي
تارهاظملا يف تكراسش يتلا رسشبلا لويسس
لول نوك-ت-ل ن-ك-م-ي نا-ك ا-م ةو-ق-لا كل-ت-ب
اسسنرف يف يرسصنعلا ع-سضو-لا لا-ح-ف-ت-سسا
تتبن يذلا خانملا لمأاتن نأا يفكي .اكيرمأاو
نأا كردنل ،اهر-ي-غو م-ئار-ج-لا هذ-ه ه-ي-ف
Óبو هارن امو هسشيعن ام زواجتت ةلأاسسملا

ضضع--ب كا--ن--ه نإا ل--ب .ر--كذ--ي با--ق--ع
نع وأا دسصق نع ًاعيجسشت دجت تاسسرامملا

ةينويزفلتلا تاونقلا فرط نم ،دسصق ريغ
تلذتبا دقف .نيلوؤوسسملا ضضعب تاباطخو
ينعت ل تحب-سصأا نأا ة-جرد-ل ة-ير-سصن-ع-لا

لك اهب جهلي ،اهسسرامي نم فيخت لو ،ًائيسش
عدار نود ن-م ءا-سشي ا--م تقو ،ءا--سشي ن--م
.ينوناق
،نييرسصنعلا بقاعي نونا-ق-لا نأا ي-ف-ك-ي ل
لعجيسس كلذ نأل ،مهملا وه هقيبطت نكلو
،ًاعبط .ةقدب هتاملك بسسحي ه-سسرا-م-ي ن-م
نم ةيناثلا ةهجلا يف نأا ضضرتفن لأا بجي
ييسسنرف نم ،نييقير-فإلاو ن-ي-ي-برا-غ-م-لا
ةكئÓم لإا دجوي ل ،عبارلاو ثلاثلا ليجلا

حطسس ىلع ةك-ئÓ-م-ل-ل دو-جو ل ،او-م-ل-ظ
فسصاوعل ةسضر-ع ر-سشب م-ه-ن-ك-لو ،ضضرألا
ًايدج رمألا نوكيسس امبر .ةيبرتلاو نيوكتلا
قا-ي-سس ي-ف ءلؤو--ه ة--ي--سضق تحر--ط و--ل
يتلا ةيكيرمألا ىتحو ةيسسنرفلا ةيلوؤوسسملا

،ةنطاوملل اهجذومن ضضرفت نأا عطتسست مل
،ةلهسسلا ةيرسصنعلا ة-ي-ئا-ن-ث-لا ترا-ت-خا-ف
.يلفسسلا نطاوملاو يلاعلا نطاوملا
،ةينيوكتلاو ةيسشاعملا هفورظل ًارظن ،لوألا

،هلجأا نم لتاقيو هقح بلسسي نأاب حمسسي ل
ل اذه ،يلفسسلا يأا ،يناثلا نطاوملا امنيب

يتلا ةيتنمسسإلا ءايحألا يف قراغلا ،هل قح
طامنأا اهيف عمجتت يتلا تاهوتيغلا هبسشت
.قحلا جراخ اهبلغأا عقي ةيرسشب
ةر-سشت-ن-م-لا تارد-خ-م-لا قو--سس تسسي--لو
لإا ة-ي-عا-م-ت-جلا ة-ئ-بوألا ن-م ا-هر-ي-غو
ةكرح عب-ت-ت-ي ن-م .ةر-ها-ظ-لا ا-ه-لا-ك-سشأا
نيعمتجم-لا ي-ف ا-ه-ي-ما-ن-تو ة-ير-سصن-ع-لا
نأا ةطاسسبب ظحÓيسس يكيرمألاو يسسنرفلا
يف ،عج-ف-م ل-ك-سشب تر-سشت-نا ةر-ها-ظ-لا
يف امنيب ،ربمتبسس11 ثادحأا ذنم اكيرمأا

لوكين ضسيئرلاب اه-ت-ع-قر تع-سستا ا-سسنر-ف
تا-سضا-ف--ت--نا ه--جاو يذ--لا يزو--كرا--سس
تب-ه-لأا ة-ير--سصن--ع ة--غ--ل--ب ي--حاو--سضلا
يف ةرربم قوقح لجأا نم نير-ها-ظ-ت-م-لا
.رهوجلا
ةروطخلا ةديدسش تاحلط-سصم ل-م-ع-ت-سسا

اهنطقي يتلا ةيبعسشلا ءايحألا ناكسس دسض
تÓيو لك مهلمحو ،نو-ي-برا-غ-مو ة-قرا-فأا
ةعيبطلا بنج ىل-ع ًا-ع-سضاو ،ع-م-ت-ج-م-لا
تزرفأا يتلا يلامسسأارلا عمتجملل ةيوينبلا

نمم ر-ي-ث-ك-لا نأا ع-م .تا-ي-ع-سضو-لا هذ-ه
نييسسنرف اوناك اهتقو يزوكراسس مهرقتحا

ةرجهلا نبا ًاسضيأا وه هنأل ،ًايخيرا-ت ه-ل-ب-ق
يتلا ةرجهلا هذه ،فسسأÓل نكل ،ةيدوهيلا
ءامتنلاب ًاسساسسحإا يبرت نأا ضضر-ت-ف-ي نا-ك
،ةمولظم اهنو-ك ي-ف تا-ن-ي-ع-لا هذ-ه ى-لإا
دسض ةينوناقلا ة-مار-سصلا م-عد ي-لا-ت-لا-بو
ةغللا نم ًاءزج ةيرسصنعلا تحبسصأاف ،ملظلا
فرعي نمو .يق-ي-ق-ح عدار Ó-ب ة-ي-مو-ي-لا
ام ةفرعم ىلإا ة-جا-ح ي-ف ضسي-ل خ-يرا-ت-لا

يف اسسنرفل نويبراغملاو ة-قرا-فألا ة-مد-ق
ملو ،ةيناثلاو ىلوألا ،نيتيملاعلا نيبرحلا
نوريثكلا .هب اوماق امل ريدقت قح اوردقي

مهو ةيسسنرفلا ة-يار-لا ن-ع ًا-عا-فد او-تا-م
دعب ًاسضيأا ررحتتسس مهنادل-ب نأا نو-م-ل-ح-ي
براسشو-ب م-ل-ي-ف نا-كو .ة-يزا-ن-لا را-حد-نا
حسضف دق «senègidnI seL يلاهألا»
ماني يذلا لامهإلاو يدسصقلا ناسسنلا كلذ
با-ب-سسأل ة-كرد-م ر-ي-غ ة-ير-سصن-ع ى-ل--ع
تلذتبا ثيح ،اهحرسش لوطي ةيرام-ع-ت-سسا
ل تحبسصأا ىتح ر-خآلا ة-م-ي-ق تك-ه-ت-ناو
.ًادبأا ًائيسش ينعت
ضصلختت مل يذلا يرامع-ت-سسلا ثار-ي-م-لا

يف ر-ف-ح-ي لاز-ي ا-م ،ًا-ي-ل-ك ه-ن-م ا-سسنر-ف
ىلإا رمألا جاتحيو ،ي-ع-م-ج-لا رو-ع-سشÓ-لا

يريف لوج ةسسردم يف ،ةليدب ميق ضسرغ
ىرخأا ةيناسسنإا ةفاقث ءاعدتسساو ،ةيناملعلا

ةقيقحلا ضسمط-ب ل ،را-م-ع-ت-سسلا مر-ج-ت
نكلو عيمجلا اهفر-ع-ي ي-ت-لا ة-ي-خ-يرا-ت-لا
عمتجم دييسشت لجأا نم ،ا-ه-ب فار-ت-علا-ب
ضساسسحإلا اذه .ةيرسصنعلا ضسيلو حماسستلا
موحرملا ضسيئرلا اعد يذلا و-ه ق-ي-م-ع-لا

ءايفوألا نييلوغ-يد-لا ر-خآا كار-ي-سش كا-ج
ي-م-سسر-لا فار-ت-علا ى-لإا ،لار-ن--ج--ل--ل
مهحاورأا اومدق نم قح ي-ف ر-ي-سصق-ت-لا-ب
،نيتيملاعلا نيبرحلا يف اسسنرف نع ًاعافد
.ةيداملا مهعاسضوأا نيسسحتو
ن-ي-ي-سسا-ي-سسلا ن-م ر-ي-ث-ك-لا لا--ق ا--م--كو
،ةيل-خاد-لا ر-يزو م-ه-ن-مو ،ن-ي-ي-سسنر-ف-لا
نإا ،ةليلق مايأا لبق ،رين-ت-سسا-ك فو-ت-سسير-ك
اهنكلو ،ر-ظ-ن ة-ه-جو تسسي-ل ة-ير-سصن-ع-لا

.نوناقلا اهيلع بقا-ع-ي نأا بج-ي ة-م-ير-ج
ىلع لظي كلذ نأا وه ىرب-ك-لا ة-ل-ك-سشم-لا

.طقف باطخلا ىوتسسم
،رومز كيرإا لثم ةيسصخسش نع لوقن اذام
تاو-ن-ق-لا ن-م ر-ي-ث-ك-لا ن-م در--ط يذ--لا
هتيرسصنع ببسسب ،قلع-م-ك ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا
ةانق هبطقتسستل ،اهيفخي ل يتلا ةسضيغبلا
،ةيم-سسر ل-ع-ف ةدر لو با-ق-ع Ó-ب ىر-خأا
ةهجو درجم ىلإا لعفلاب ةيرسصنعلا لوحتتو
عدار Ó-ب م-ت-سشي ؟ة-م-ير-ج ضسي-لو ر--ظ--ن

حبسصأا نأا ةجردل ،وه ضسيل نم لك ،يقيقح
بر-ع-لا ن-ي-ي-سسنر-ف-لا ن-م ن--ي--يÓ--م--لا
ثراوكلا ببسس مه ةقرافألاو نيم-ل-سسم-لاو
فرعي امـــــنيب ،ةيداسصتقلا تارايهنلاو
اسسنرف يف تن-م-سشل-با-ت-يإلا نأا ع-ي-م-ج-لا
يف ىربكلا ةيلوؤوـسسملا لــــمحتي ،اكيرمأاو
ى-لإا تدأا ي-ت-لا ة-يدا-سصت-قلا تارا-ي-خ-لا
هنأاو ،مويلا اهارن يتلا ةيودملا تارايهنلا
عمجب فلك-م-لا ط-ي-سسب-لا ل-ما-ع-لا ضسي-ل
قافنألا رفحي يذلا وأا ،حابسص لك ةمامقلا
لك يف توم-ل-ل ضضر-ع-م-لا ،ضضرألا تح-ت
نم ةعفار كرحي يذلا لما-ع-لا وأا ،ة-ي-نا-ث

ةيأا يف طوقسسلل ةسضرعملا راتمألا تارسشع
وأا ،ةيوقلا ةيمسسوملا حايرلا ببسسب ةظحل
ءاسسم دوعي يذلا ةناسسرخ-لا ي-ف ل-ما-ع-لا
قوسس نم هنبا ذاقنإا ةيفيك يف ركفي وهو
ةيبقأا يف ،هنكسس تحت متت يتلا تاردخملا
اهناولأا تلاح يتلا ةيتن-م-سسإلا تا-يا-ن-ب-لا
ملو ،نارئفلا اهتنكسسو ،اهناطيح تمرختو
.ممرت

ءادلا ببسس اوسسيل نوف-ع-سضت-سسم-لا ءلؤو-ه
ةيسسايسسلا تاقبطلا لسشف نكلو ،يقيقحلا
رخآلا راق-ت-حا ة-فا-ق-ث ن-م تل-ع-ج ي-ت-لا
يدؤوت دق ةيمسسر هبسش ةسسرامم ةيرسصنعلاو
متي مل اذإا ةريبك كلاهم ىلإا نادلبلا هذهب
.قدحملا اهرطخ ىلإا نطفتلا

جرعألا ينيسساو ^

؟رظن ةهجو تسسيلو ةميرج ةيرسصنعلا
تاعمتجم يف ًاثدح ل هربتعي لب ،هلوح نم عقي امب هبأاي ل هنأل ،ةروطخلا ديدشش ملاع يف مويلا سشيعن
تامÓعو Óًبشس تازواجتلاو ةيباطخلا تاشسرامملا هذه هيف حبشصت نمز يتأايشسو ،لخادلا نم رخنُت
ىلإا ةنولملا تايلقألاب عفدتو ،عشستتو ربكتو تايهاركلا ىمانتت ثيح ،يعمتجملا جيشسنلل ةرمدم بورحل
.ةرمدم نوكتشس اهنأا ىوشس اهلكشش روشصتي نأا دحأا عيطتشسي ل يتلا اهلعف دودر ءاششنإا
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اهلمكأاب ةلحرم لوفأا ..نوتسسلوك دراودإا لاث“ ميط–
ضسيروب ،يناطيربلا ءارزو-لا ضسي-ئر ه-ب-ت-ن-ي م-ل̂ 
يف نيجتحملا ميطحت هف-سصو نأا ى-لإا ،نو-سسنو-ج

هنأاب نوتسسلوك دراودإا قيقرلا رجات لا-ث-م-ت-ل هدÓ-ب
كسشوت ةيخيرات ةلحرم ىلإا يمتني ””يمارجإا لمع””

نأاب مهل هريكذت ًاسضيأا اهعم يهتنيسسو ،لوفألا ىلع
لئاسسولا ربع بسصنلا طاقسسإاب ةبلاطم-لا م-ه-ي-ل-ع
.ةيطارقميدلا
كل-ت ي-ف (1271 –6361) نوتسسلوك ع-سسو-ب نا-ك
دوعت ًاعاتم مهرابتعاب رسشبلاب رجاتي نأا ةلحرملا

رداسصت نأا اهل قحي يتلا ،ىمظعلا ايناطيربل هتيكلم
يف ةرخسسلا-ب او-ل-م-ع-ي-ل م-ه-ت-مار-كو م-ه-ت-ير-ح
ىلإا دوعي مث ،راحبلا ءارو ام ةرسشتنملا اهتارمعتسسم
ربع هرهطت ضسراميو لوتسسيرب يف هسسأار طقسسم
اهدعب قحتسسيل تايفسشت-سسم-لاو ضسراد-م-لا ءا-ن-ب
.دبألا ىلإا ًاميركتو ءافتحا
ءودهب اهتملك ””ةمهم دوسسلا ةايح”” ةكرح تلاق دقل

،نوفيإا رهن يف ما-ع ة-ئ-م-ثÓ-ث ثرإا-ب تف-لأا ن-ي-ح
ًاجاهتبا نوّنغيو نوسصقر-يو نو-ف-ت-ه-ي ا-هؤوا-سضعأاو
اهقلطأا عئارذب نيهبآا ريغ ،ةيدوبعلا زمر طاقسسإاب

حنمت دق يتلا لاثمتلا ””ةيخيرات”” لوح نوقلذحتم
اوسسني مل مهنأا نوطسشان اهيلع ّدريل ،ةربعلاو ةظعلا
ليثامت دوجو مدع مغر ًاموي ة-ي-سشا-ف-لاو ة-يزا-ن-لا
.ةيبوروألا ةراقلا يف اومكح امثيح اهئامعزل

ةيملسسلا تاجاجتحلا دهسشم يف ترسضح ةقرافم
نيب تاكابتسشا تدهسش يتلاو ،تبسسلا ،ندنل طسسو
مدختسسا ثي-ح ،ة-طر-سشلا لا-جرو ن-ير-ها-ظ-ت-م
رّكذت ””نوتسسولوك”” طاقسسإل لابحلا نورهاظ-ت-م-لا
،نورق ةثÓث لبق ةقرافألا اهب دّيُق يتلا لابحلاب
ل ةيرحلا عازت-نل ة-ل-ي-سسو تتا-ب مو-ي-لا ا-ه-ن-ك-لو
.اهدييقت
دافحأل اولوقيل مهءارو لاثمتلا نوجتحملا ّرجو
نوتسسلوك مهّرج Óًفطو ةأارماو Óًجر فلأا نينامث
فاسصنأا لو ،ءارولا ىلإا ةدوع ل نأاب نيتيكريمألا ىلإا

نم ضصّلختت مل ةمظنأا اهسضرفت تا-يو-سستو لو-ل-ح
لّيخت ىلع ةرداق تسسيلو ،مويلل يرسصنعلا اهيسضام
نأا بجي ،ًامامت مهلثم ًارارحأا مويلا مهوّقرتسسا نم
ل يكريمأا باختنا نوناق نود اهتاذ قوقحلا اولاني
ل نمأا لاجر وأا ،رئاودلا لي-ث-م-ت ي-ف ز-ّي-م-ي لاز-ي

لك لتقو بيذعت ىلإا ةيهاركلا مهتداق اذإا نولأاسسي
ةركاذ نم ىحمُت نل ةاكاحم يف .مههبسشي ل نم
هتبقر ىلع هتبكرب نيرهاظتملا دحأا اثج ،ملاعلا

لسصأا نم ،يكريمألا ه-ي-ق-ل ا-م ه-ب-سشي د-ه-سشم ي-ف
يطرسش هلتق نيح ،ديولف جروج ،لزعألا ،يقيرفأا
ينامث نم رثكأل هتبقر ىلع هتبكر تّبث ةرسشبلا ضضيبأا
.قئاقد
ناك ،لوتسسيرب ورهاظتم اهع-فر ةد-يد-ع تا-ت-فل
دهسشملا لمحيل ،””ضسفنتأا نأا عيطتسسأا ل”” :اهزربأا

نود نم نييÓملا جرخ نيح رخآا عون نم ًازاجم
لاوط ””91 – ديفوك”” ضسوريف اهسضرف ناك تامامك
ءابو نومواقي مه ةرملا هذهف ،ةقباسس رهسشأا ةثÓث
مت دقو هتهجاوم ناوأا نآاو ،ًا-ك-ت-فو ة-ي-سشحو ر-ث-كأا
ناكمإلاب دعي مل ةيسساسسأا بلاط-م ى-ل-ع ق-فاو-ت-لا
عم حلاسصتي نأا ””ضضيبألا لجرلا”” ىلعو ،اهزواجت
نم ريثكلا تبجح يتلا ةرجسشلا نع لزنيو هسسفن
ةلادعلا يعدت تاراعسشب ةيخيرا-ت-لا تا-كا-ه-ت-نلا
.ةيطارقميدلاو ةيرحلاو
ةدعاق اومدختسسا نأا دعب مهتمهم نوجتحملا ىهنأا
عيمج ّدسض مهتاملك اوقليو اهيلع اوفقيل لا-ث-م-ت-لا
يف ًلوأا يهتنت نأا اهي-ل-ع ي-ت-لا ز-ّي-ح-ت-لا لا-ك-سشأا
يزمرلا اهفنع يف رظنلا داعي نأا لبق ،ناهذألا
عراوسشلا ءامسسأاو ليثامتلا نم ديدعلا هنع رّبعت يتلا
،ةيثلاثملاع لوسصأا نم ،نيي-نا-ط-ير-ب يذؤو-ت ي-ت-لا
يفو ،ةاواسسملاب هنيناوق دّهعتت دلب يف نيميقمو
ىندتت ثيح مهتاعمج-ت ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا تا-مزألا

.كانه ةمّدقملا تامدخلا ىوتسسم
ءا-ب-طألا مّد-ق-ت-ي-ل ا-نورو-ك تتأا ،ه-ّل-ك كلذ قو-فو
نم يحسصلا لاجملا يف نولماعلاو نوسضرمملاو
،زوجعلا ةراقلا دادتما ىل-ع ثلا-ث-لا م-لا-ع-لا لود

ضسيل جÓعلا اومّدقيو ىلوألا ةهجاو-م-لا طو-ط-خ
تاوعد نم ءافسشتسسلا لجأا نم لب ،طقف ىسضرملل
.ةحئاجلا اهتتكسسأا يتلا فرطتملا نيميلا

ام نوكي نل ةثداح ءازإا اننإاف ؛لاثمتلا ىلإا ةدوع
نوتسسلوك دراودإا طقسس دقل .اهدعب ام لثم اهلبق
.اهلمكأاب ةيخيرات ةلحرم هعم راهنتسسو

 ̂fiنم دومÒ

تابقَرلا ىلع تابكُرلاو ةيفئاطلاو ةيرسصنعلا
،ةمراع ةجوم برغلا نادلب رمغت يذلا تقولا يف ^

مجح ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-ت-م-لا تا-يلو-لا ي-ف تغ-ل-ب
ة-ير-سصن-ع-ل-ل ًاذ-ب-ن ،ي-سسا-ي-سسو ير-سشب ي-ما-نو--سست
،ديولف جروج لايتغا ةثاح رثإا يقرعلا ءÓعتسسلاو
ل يتلا ةيبرعلا انتقطنم ةجوملا هذه رمغت نأا انيّنمت
 .ةقيقحلا يف ديزت لب ،Óًّسصأات ةيرسصنعلا اهيف ّلقت
يف ةيرسشتسسم ةعسشبلا يقرع-لا د-ق-ح-لا جذا-م-ن نإا-ف
لسصألا-ب وأا ةر-سشب-لا نو-ل-ب تق-ّل-ع-ت ءاو-سس ،ا-ن-عو-بر
تاءادتعلا نمف .ًاعم نينثإلاب وأا ي-ن-ثإلا/ي-مو-ق-لا
داهطسضلا ىلإا رسصم يف نيينادوسسلا ىلع ةيرسصنعلا
دوسسلا نورجاهملا هل ضضّرعتي يذلا عينسشلا يرسصنعلا

رئاسس يف ةيقرعلا تاسسرامملا ىتسش ى-لإا ا-ي-ب-ي-ل ي-ف
ايناتيروم يف اهّجوأا غلبت يهو) ريبكلا برغملا نادلب
ىلإا ،(ضضيغبلا ةيدوبعلا ثارت دعب ّط-خ-ت-ت م-ل ي-ت-لا
ناكرأا نم ًانكر تلّكسش يتلا ةيسسسسؤو-م-لا ة-ير-سصن-ع-لا
لاز-ت ل ي-ت-لاو نادو-سسلا ي-ف ر-ي-سشب-لا ر-م-ع ما-ظ-ن
سسج يتلا ةحّلسسملا تاي-سشي-ل-ي-م-لا ىلع ةعّبرتم اهتدّ
جيلخلا ةقطنم يف ةفولأاملا دهاسشملا ىلإا ،ةطلسسلا

بناجألا ءازإا مّمعم ءÓعتسساب ةيرسصنعلا لمتكت ثيح
،ةلماعلا ديلا داوسس يأا ،ّنهرقفأاو مهرقفأا اميسسلو
،ايروسسو قارعلا يف درُكلا ءازإا يقرعلا دقحلا ىلإا

عينسشلا يروكذلاو يقبطلاو يقرعلا داهطسضلا ىلإا
نم تامداقلا لزانملا تÓ-ما-ع ه-ل ضضّر-ع-ت-ت يذ-لا

،ندرألاو نانبل يف ةيويسسآلاو ةيقيرفألا نادلبلا ىتسش
،ىرخأا ةريثك تلاح ىلإا ،ةيجيلخلا لودلا رارغ ىلع
قطانم رثكأا ىدحإا يه ،لاقُي قحلاو ،انتقطنم نإاف
جروج» نم م-كو .قÓ-طإلا ى-ل-ع ة-ير-سصن-ع م-لا-ع-لا

انعوبر يف موي لك نÓتقُي «ديولف انيجروج»و «ديولف
!نفج انتاعمتجمل ّفري نأا نودب
ةرباغ ةنمزأا نم ةثوروملا ةيعجرلا ةفاقثلا نأا كلذ
ةمظنأا اهسسّركت ،انتقطنم يف ةلسصأاتم لازت ل ةرئاجو

اهتفاقث ميدُت ،ةنمزألا كل-ت ن-م ة-ثورو-م ا-ه-تاذ ي-ه
امب ًاءدب ،طئاسسولا ىتسشب ًايموي اهّجورتو ةسضيغبلا
مَيِق نإاف .ليهجتلا ىلإا برقأا وهو «مÓعإلا» ىّمسسي
ذنم تغزب يتلا كلت ،ثيد-ح-لا ي-خ-يرا-ت-لا ن-مز-لا
نم ريبك مسسق يف تر-سصت-ناو ر-سشع ن-ما-ث-لا نر-ق-لا
امك «ةّوخألاو ةاواسسملاو ةيرحلا» م-َي-ِق ،ةرو-م-ع-م-لا
دادبتسسلا ىلع ةيسسنر-ف-لا ةرو-ث-لا را-ع-سش ا-ه-سص-ّخ-ل
لو ،انتقطنم يف دعب خّسسرتت مل مَيِقلا كلت ،يكَلَملا
لسصح امك ،كيمسسلا ملظلا رادج ّقسش لواحت لازت
يتلا ىلوألا ر-ه-سشألا يأا) «ع-ي-بر-لا» ة-ل-حر-م ءا-ن-ثأا
نم ةسضافتنا لك يف (بق-ل-لا كلذ Óً-ع-ف ت-ّق-ح-ت-سسا

دقعلا لÓخ انعوبر اهتدهسش يتلا رسشعلا تاسضافتنلا
هاجتلا يف ةرورسضلاب رودت خيراتلا ةلجع .مرسصنملا
فلآا ذنم هوح-ن ة-ير-سشب-لا ر-ي-سست يذ-لا ي-مّد-ق-ت-لا
نإاف رخآا ىلإا نيح نم ىرقهقلا تعجر ولو ،نينسسلا

ءاطسسبلا عدخت نأا ىلع ةيع-جر-لا تا-ق-ب-ط-لا ةرد-ق
لاحُم ل ّضصلقتت
مل ةيرسصنعلا ىلع يملاعلا جاجتحلا ةجوم نأا ديب
ةرهاظتب ىوسس مّهل-لا ،ف-سسأÓ-ل ا-يو ،ا-ن-عو-بر ل-ط-ت

تيب يف رغسصأا ىرخأاو ةمسصاعلا ضسنوت يف ةريغسص
ةحاسس يف امك ،كانهو انه ةينماسضت فقاومو محل
ضضعب انيأار دقف ،ضسكعلا ىلع لب .دادغب يف ريرحتلا
نماسضتلا ىلع ّدرلا لواحت نا-ن-ب-ل ي-ف تا-عا-م-ج-لا
نم ةيرسصنعلل نوسضهانملا هادبأا يذلا عئارلا يرسشبلا
ّدرلا لواحت ،دوسسلا مهينطاوم عم نييكيرمألا ضضيبلا

زازف-ت-سسلا ف-قاو-م ع-ن-سشأا-ب ن-ما-سضت-لا كلذ ى-ل-ع
ل وأا نوردي ثيح نم ءلؤوهو .ا-ها-ب-غأاو ي-ف-ئا-ط-لا
يوذل حيتت ،مَدِقلا يف ةقيرع ةسسايسسل تاودأا نوردي
لفسسأا يف نيعباقلا نيب اوقّرفي نأا ةطلسسلاو ةيكلملا
مهيلع مهتداي-سس او-نو-سصي ي-ك ي-عا-م-ت-جلا مر-ه-لا
.نيعمجأا

فيرخلا يف ةينانبللاو ةيقارعلا ناتسضافتنلا تماق

ًاكاردإا ،ةيفئاطلا ةقرفتلا ةوقب ناذبنت امهو يسضاملا
يه ةقرفتلا كلت نأا اهيلإا تاردابملاو نيردابملا نم
ةقبطلا ءاسضعأا اهيلع زوح-ي ي-ت-لا ل-ئا-سسو-لا ع-ج-نأا
اولسصاوي يك ةيفئاطلا اه-تا-نّو-ك-م ة-فا-ك-ب ةد-ئا-سسلا
ام رارغ ىلع ،بعسشلا تابقَر ىلع مهتابكُرب طغسضلا
ءاسضعأاو نيح-لا كلذ ذ-ن-مو .د-يو-ل-ف جرو-ج با-سصأا
ةثيثح يعاسسم نولذبي نيدلبلا يف ةدئاسسلا ةقبطلا
،يفئاطلا اهباسصن ىلإا رومألا اود-ي-ع-ي ي-ك ةرو-تو-مو
،مهنم لك «ةئيب» نمسض عمجلا كلذل مهكيرحتب كلذو
رجأا نم هب نهتري امو) يفئاطلا ءلولا مهيمعي يذلا
عا-سضوأا نأا نور-ي ل م-ه-نأا ّد-ح ى-لإا (م-ه-سضع-ب ىد--ل

خرسشلا نأاو ةقئاف ةعرسسب راهنت ةيسشيعملا مهتÓئاع
يف هفئاوط لكب بعسشلا ةماع ن-ي-ب ق-م-ع-ت-ي ي-ن-ي ل
عيمجب ةدئاسسلا ةقبطلاو ،يعامتجلا مرهلا ةدعاق
خيراتلا ةلجع نأا ّلإا .مرهلا اذه ةمق يف اهئاسضعأا
ريسست يذلا يمّدقتلا ها-ج-تلا ي-ف ةرور-سضلا-ب رود-ت
تع-جر و-لو ،ن-ي-ن-سسلا فلآا ذ-ن-م هو-ح-ن ة-ير-سشب--لا
تاقبطلا ةردق نإاف ر-خآا ى-لإا ن-ي-ح ن-م ىر-ق-ه-ق-لا
،لاحُم ل ّضصلقتت ءاطسسبلا عدخت نأا ىلع ةيعجرلا

.اهتيرعت يف ةيداسصتقلا ةمزألا عّرسست امنيح اميسسل
نانبل نم يÁداكأاو بتاك /رقسشألا Òبلج  ^

؟بمارت ذقني له ..رجنسسيك ءاعدتسسا
ةداسشإلاو حسساكلا موجهلل يسسايسس ضضرعتي مل»̂ 

ةيجراخلا ريزو ،رجنسسيك يرنهك ،اه-ي-ف غ-لا-ب-م-لا
ره-سشألا ي-مو-ق-لا ن-مألا را-سشت-سسمو ي-ك-ير-مألا
مرجمو ةمظعلا نونجب باسصم .تا-ي-ن-ي-ع-ب-سسلا-ب

برح لÓخ فلآلا تائم ل-ت-ق-م-ب بب-سست بر-ح
ةيرقبعل جذومن هنكل ،نوريثك مزجي ام-ك ،ما-ن-ت-ي-ف
.””نورخآا ىري ،ةردان ةيسسايسس
ىربكلا رييغت-لا مÓ-حأا ه-ي-ف تسشÓ-ت ن-مز ى-ف””
ةيسسايسسلا ا-ه-ت-ع-م-سسو ا-ه-ق-لأا ا-ك-ير-مأا تد-ق-فو
ءاعدتسسا ىرجي ،اهت-لز-ع-ل تدا-عو ة-ي-قÓ-خألاو
نم اهذقنت اهلعل هتاسسايسسو ،(اماع79 )رجنسسيك
اذإا ملاعلاو اهرظتن-ي ىذ-لا ف-ي-خ-م-لا ر-ي-سصم-لا
.ءاجوهلا بمارت تاسسايسس تلسصاوت
ديدج باتك ،””هملاعو رجنسسيك ..ةاسسأاملا ةيمتح»
ةفسسلف ةسصÓخ نأا ىري ،نيوج ىرا-ب ،ى-ف-ح-سصل-ل
نيب تسسيل ةحاتملا تارايخلا نأا يف نمكت رجنسسيك
،ءوسس ل-قألاو ءي-سسلا ن-ي-ب ل-ب رار-سشألاو را-ي-خألا
ليوحتل ةيعقاو ةسسايسس ىنبت يرورسضلا نم يلاتلابو
ققحت ةلدابتم عفانمل ىمظعلا ىوقلا نيب ضسفانتلا
.””رارقتسسلا
ةياعرب كابتسشلا ضضف تايقافتا يف كلذ ثدح»
تاسضوافمو ةديجملا ربوتكأا برح بقع رجنسسيك
.مانتيف برح ءاهنإا
هبسشت ةيلاحلا اكيرمأا فورظ نأا فلؤوملا لداجيو

.تانيعبسسلا
ةموزأامو ايلود ةكهنم ة-لود ي-ه ،ن-ي-ت-لا-ح-لا ي-ف
اهتمدقم ىفو ،تانيعبسسلا ةبخن نأا قرافلا .ايلخاد
درجم لب راسصتنلاب ركفت مل ،رجنسسيكو نوسسكين
قحسس ربكألا هسسجاهف ،بمارت رسصع يف امأا .ءاقبلا
لوقي امك ،ىدؤويسس امم نيسصلا ةسصاخ نيسسفانملا
ضسيل ،دور نفيك ،قبسسألا يلارتسسلا ءارزولا ضسيئر

.ىربك ةيلود ىسضوف لب دحأا راسصتنل
لاقم رسشني امدنع لإا رجنسسيكل ريثأات كانه دعي مل
دقتعي نيوج نكل ،ردان رمأا اذهو ،احيرسصت لوقي وأا
قسشتل هزئارغو هراك-فأل نآلا ة-جا-ح-ب ا-ك-ير-مأا نأا

.ريسسي نلو ديج لكسشب ريسسي ل ملاع ربع اهقيرط
،ضشريه لكيام ،يفحسصلا لوقي امك ،ةيطارقميدلا
ءافلحلاب ةقثلاو ،اكير-مأا-ب ى-ت-ح ق-ف-خ-تو قر-غ-ت
ناكم اهل دعي مل ةيلود-لا تا-سسسسؤو-م-لاو ،تسشÓ-ت

هدوسسي املاع تجتنأا ةيلامسسأارلاو ،ةلوا-ط-لا ى-ل-ع
لب نوملحي ل نييسسايسسل ة-جا-ح كا-ن-ه .م-ل-ظ-لا
.””.ةنيفسسلا قرغ عنم نولواحي
لهو ؟هسسفن خيراتلا ديعي له”” :Óئاسستم متتخاو
خينرتم جاتحا امك ،رجن-سسي-ك-ل ة-جا-ح-ب م-لا-ع-لا

نرقلا علطم نويلبان بورح بقع اسسمنلا راسشتسسم
رجنسسيك اهببسس يتلا ثاروكلا لمحتنسس لهو ،91

ة-ي-سسا-ي-سسلا ه-ب-هاو-م ع--م بن--ج ى--لإا ا--ب--ن--ج
مÓسسلا دبع هللا دبع ̂                    .””؟ةيسضوافتلاو
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31 ‘اقثلا
توÒبب ناوج61 ¤إا01 نم هميظنت رظتني

””نوكصسم”” Êانبللا ناجرهŸا ‘ ””ىليل وبأا”” مليف رايتخا
ةعبطلا ‘ ةكراسشملل  ،نيدموب يديسس Úمأا ،جرخملل ““ىليل وبأا““ ليوطلا يئاورلا مليفلا رايتخا ”

ناوج61 ¤إا01 نم ،(نانبل) توÒبب هميظنت بقترŸا ““نوكسسم““ ›ايÿا مليفلا ناجرهŸ ةيسضاÎف’ا
.ÊوÎكل’ا مهعقوم ‘ نومظنŸا هنلعأا ام بسسح ،يرا÷ا

ـه1441لاوسش91ـل قفوملا م0202ناوج11ضسيمÿا

جأتنإا نم وهو ،‘‘ىليل وبأا‘‘ مليف دوعيو   ^
¤إا ،يرطق -يسسنر-ف-ير-ئاز-ج كÎسشم
نرقلا تأ-ي-ن-ي-ع-سست ‘ بأ-هرإ’ا تاو-ن-سس
‘‘Òمسس‘‘ Úبأسشلا ةسصق لÓخ نم يسضأŸا
(⁄أسس ضسأيلإا) ‘‘يفطل»و (يراونب نأميلسس)
يبأهرإ’ا ةدرأطم ىلع نÓ-م-ع-ي ن-يذ-ل-لا
.ءار--ح--سصلا Èع ‘‘ى--ل--ي--ل و--بأا‘‘ Òطÿا
ف-ن-ع-لا ر-ثا م-ل-ي-ف-لا اذ-ه ف-سشك-ت--سسيو
قمع ‘ بأهرإ’ا أهكÎي يتلا تأمدسصلاو
.عمتÛا

27ـلا ةعبطلا ‘ أ‹Èم مليفلا اذه نأكو
Ÿ9102 يأ-م ‘ ›ود-لا نأ-ك نأ-جر-ه‘

ل-يو-ط م-ل-ي-ف لوأا و-هو ‘‘د-ق-ن-لا عو-ب-سسأا‘‘
Úمليفلا دعب نيدموب يديسس Úمأا جرخملل
.‘‘ةريز÷ا»و ‘‘رئاز÷ا ادغ‘‘ نيÒسصقلا

تأنأجرهم ‘ مليفلا اذه ضضرع ” أمك
أكيجل-بو ضسنو-تو كسسر-ه-لاو ة-ن-سسو-ب-لأ-ب
ارخؤوم زو-ف-ي نأا ل-ب-ق ر-سصمو أ-ي-لأ-ط-يإاو
نأجره0202Ÿ ةعبطلا ‘ دقنلا ةزئأجب
جرıاو لثمŸا جوت دقو .ةنولسشرب مليف
اذه ‘ هرود نع ⁄أسس ضسأيلإا يرئاز÷ا

جأطرق مأيأا ‘ لث‡ لسضفأا ةزئأجب مليفلا
اذ-ه نأا ر-كذ--يو   .9102 ةنسس يئأمني-سسلا
نم6102 ةن-سس ئ-سشنأا يذ-لا ،نأ-جر-هŸا

،‘‘يسس.يد توÒب‘‘ ةيفأقثلا ةيعم÷ا فرط
⁄أعلا ‘ ةÒبك ةيئأمينسس ةرهأظت لوأا دعي
.›أيÿا مليفلا ‘ ةسصتıا يبرعلا

ث.ق ^

ةيمÙا ةيفاقثلا تاكلتمŸا Òيسستل ينطولا ناويدلا

اماع اريدم حودحد رداقلا دبع بيصصنت
لوا ،ةدود نب ةكيلم ،ةفأقثلا ةريزو تفرسشأا ^

دب-ع  ،ير-ثأ’ا ثحأ-ب-لا بي-سصن-ت ى-ل-ع ،ضسما
ينطولا ناويدلل أمأع اريدم ،حودحد ردأقلا
ة-ي-مÙا ة-ي-فأ-ق-ث-لا تأ-ك-ل-ت-مŸا Òي-سست--ل
.ةفأقثلا ةرازول نأيب قفو أهلÓغتسساو
ريدŸا يطعي نأا ‘ أهلمأا نع ةدود نب تبرعأاو
رظنلأب ناويدلل ‘‘اديدج أسسفن‘‘ ديد÷ا مأعلا
لأ‹ ‘ ‘‘ةيملع ةءأفك نم هب ىلحتي أم‘‘ ¤إا
ثادحإا ىلع هتردق»و رأثآ’او ‘أقثلا ثاÎلا

عم بسسأنتت ’ يتلا Òيسستلا جذأ‰ عم ةعيطق
ةريزولا تعد أمك .‘‘ةبولطŸا ةعأجنلا قيق–

ةيمنتلا حلأسصل ‘أقث-لا ثاÎلا لÓ-غ-ت-سسا‘‘ ¤إا

.‘‘ةلعأفلا تأقأطلا ةفأك دينجتب ةمادتسسŸا
Òيسست نأا حودحد ردأقلا دبع هتهج نم لأقو

ةديدج ةسسأيسس ..‘‘ قفو نوكيسس ةسسسسؤوŸا هذه
⁄أ-ع-م-ك ير-ثأ’ا ثاÎلا لÓ-غ-ت-سسا ي-سضت-ق-ت
ثاÎلا نمسض ةفنسصŸا ةسصأخو ةيرثأا عقاومو
ةنيزÿا معدي أيدأسصتقا ادروم نوكتل يŸأعلا
.‘‘ةلودلل ةيمومعلا
أ-ي-ع-مأ-ج أ-ث-حأ-بو اذأ-ت-سسأا حود-حد Èت-ع--يو
وسضع هنأا أمك ،ةيمÓسسإ’ا رأثآ’ا ‘ أسصسصختم

أقبأسس لغ-سش د-قو بر-ع-لا Úير-ثأ’ا ة-ئ-ي-ه ‘
.تليسسمسسيت ةعمأج ريدم بسصنم

ث.ق.^

ةيقيرفأ’ا ةيلÙا تاغللاب

انوروك””راطخأاب ةيعوتلل ةردابم قلطت ””وكصسيصسيإا””
ةيبÎلل يمÓسسإ’ا ⁄أعلا ةم-ظ-ن-م تق-ل-طأا ^

ةيعوتلل ةردأبم ‘‘وكسسيسسيإا‘‘ ةفأقث-لاو مو-ل-ع-لاو
هرأسشتنا ن-م د◊او أ-نورو-ك ضسوÒف رأ-ط-خأأ-ب
رأطإا ‘ كلذو ،ةيقيرف’ا ة-ي-لÙا تأ-غ-ل-لأ-ب

ة-فأ-ق-ث-لا رو-سسج ،أ-ي-ق-ير-فإا تأ-غ-ل‘‘ ةردأ-ب-م
ىلع ةمظنŸا  هت-ن-ل-عا أ-م بسسح ،‘‘خ-يرأ-ت-لاو
.ÊوÎكل’ا أهعقوم
أهعقوم Èع ترسشن أهنأا  ةمظنŸا تحسضوأاو
أهبأسسحو ،بوتويلا ىلع أ-ه-تأ-ن-قو ÊوÎك-لإ’ا

ويديف طيرسش يعأمتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
‘‘أ-سسو-ه-لا‘‘ تأ-غ-ل--ب ه--لÓ--خ ن--م بطأ--خ--ُت
‘‘Ê’وفلا»و ‘‘و-ك-ند-نأŸا»و ‘‘ة-ي-ل-ي-حاو-سسلا»و
نم روهم÷ا ‘‘ةيبونلا»و ‘‘رو-ف-لا»و ‘‘فو-لو-لا»و
،ءارحسصلا يبون-ج ة-ي-ق-ير-فإ’ا تأ-ع-م-تÛا
لبسسب ةيلÙا هتأغل Èع هتي-عو-ت ‘ أ-ًمأ-ه-سسإا
.هرأسشتنا نم ّد◊او أنوروك رأطخأا نم ةيأقولا

ةردأبŸا هذه  لÓخ نم ‘‘وكسسيسسيإ’ا‘‘ فدهتو
ةبسسنلأب ةيلÙا تأغّلل ‘‘مهŸا رودلا‘‘زاربإا ¤إا
رسشن ‘ ءارحسصلا ّيبونج ةيق-ير-فأ’ا بو-ع-سشل
لÓ-خ ن-م أ-ه-ت-ي-عو-تو ة-ي-سسأ-سسأ’ا فرأ-عŸا
.ةرأقلا ‘ يئأقولا فيقثتلاو يحسصلا مÓعإ’ا
¤ا  ةيلمعلا هذه لÓخ نم ةمظنŸا وبسصت أمك

أيجولونكت-ل-ل تأ-غ-ل-لا هذ-ه ة-ب-كاو-م ق-ي-ق–
Èع يمقرلا رسشنلا نم أهتدأفتسساو ةيتأمولعŸا
.يعأمتج’ا لسصاوتلا عقاومو تنÎن’ا
تيب‘‘ نمسض  ةيوعوت-لا ةردأ-بŸا هذ-ه جرد-ن-تو
يمقر جمأنر-ب و-هو -‘‘ي-م-قر-لا و-ك-سسي-سسيإ’ا
- طرأ-ف-لا ضسرأ-م ‘ و-ك-سسي-سسيإ’ا ه-ت-ق-ل-طأا
‘ ةلمأسش ةيمقر Úمأسضمو تأجتن-م ن-م-سضت-ي

flلا ت’أ‹ فلتÎدحلل ةفأقثلاو مولعلاو ةيب
رأسشتنا نع ةمجأنلا قÓغ’ا تأ-سسأ-ك-ع-نا ن-م
ث.ق ^                                           .أنوروك ضسوÒف

ضضرأ’ا حطسس ت– اŸ فسشاك رادار ةطسساوب

ةÁدقلا ةينامورلا ةنيدŸا،‘ون يÒلاف ،فاصشتكا
ت– أŸ فسشأك رادارب نوث-حأ-ب نأ-ع-ت-سسا̂ 

ةينأمور ةنيدŸ ةطيرخ مسسرل ضضرأ’ا حطسس
ليسصأفت دسصر نم اون-ك“و أ-ه-ل-م-كأأ-ب ة-ير-ثأا

نم ،ضضرأ’ا ت– لازت ’ تأيأ-ن-ب-ل ة-سشهد-م
يطعي أميف كلذو ،يرأكذت بسصنو دبعم أهنيب

Ùرأثآ’ا ملع لبقتسسم نع ة. 
ةينقتلا كلت اومدختسسا مهنإا نوث-حأ-ب-لا لأ-قو

ةÁدق ةنيدم يهو ،‘ون يÒلأف فأسشكتسس’
fiأنادف57 ةحأسسم ىلع دت“ راوسسأ’أب ةطأ

¤إا اÎموليك05 وحن دعب ىلع عقتو ،أبيرقت
.أمور نم لأمسشلا
دÓيŸا لبق142 مأع ‘ ‘ون يÒلأف تسسسسأأت

تلظو ةينأمور-لا ة-يرو-ه-م÷ا ر-سصع لÓ-خ
لئاوأا ‘ ةيدÓيم007 مأع ›اوح ىتح ةلوهأأم
يتلا ¤وأ’ا ةرŸا يه كلتو .ىطسسولا روسصعلا
ةنيدŸ حمÓم دسصرب نو-ث-حأ-ب أ-ه-ي-ف مو-ق-ي
فسشكي رادار مادخ-ت-سسأ-ب أ-ه-ل-م-كأأ-ب ةÁد-ق

فرحأأب ارأسصت-خا فر-ع-يو ضضرأ’ا تأ-ق-ب-ط

فأسشكتسسأب Úثحأبل-ل ح-م-سسيو (رآا.ي-ب.ي-ج)
فلكم رفح نودو ةعرسسب ةمخسض ةيرثأا عقاوم
.أتقو قرغتسسيو
ت– أم ‘‘ىرت‘‘ نأا أيجولونكتلا كلتل نكÁو
لسسري رادار يئاوه مادختسسأب ضضرأ’ا حطسس
ضضرأ’ا ¤إا ة-ي-ك-ل-سس ’ ثب ةرأ-سشإأ-ب تأ-سضب--ن
”و .مأسسجأ’ا نع دتري يذلا ىدسصلا دسصريو
ضضرأ’ا قو-ف رآا.ي-ب.ي--ج تاد--ع--م بح--سس
لك ىلع Òسسلا ىلع ةردأق ةبكرم مادختسسأب
.ضسيرأسضتلا
ةينأنويلا رأثآ’ا ملع ذأتسسأا ،تيليم نترأم لأقو
كرأسش يذلاو ،جديÈمك ةعمأج ‘ ةينأمورلاو

ة-يرود ‘ تر-سشن ي-ت-لا ة-سسارد-لا ةدأ-ي--ق ‘
دحاو ضصخسش نم كلذ قرغتسسا‘‘ (يتيوكيتنأا)
...ناديŸا ‘ رهسشأا ةعبرأا وأا ةثÓث وحنل لمعلا

ندŸا مهفنو ضسردن فيك لعفلأب Òغي اذه
ملع أهيلع حبسصيسس يتلا ةقيرطلاو ةينأمورلا
.‘‘لبقتسسŸا ‘ رأثآ’ا

يÒلأف نم ءازجأا فأ-سشك-ت-سسا ل-ب-ق ن-م ”و
يبموب فسصنل أهم-ج-ح ل-سصي ’ ي-ت-لا ،‘و-ن
يقب نكل يرثأ’ا رف◊ا قيرط نع ،ةÁدقلا
أÃر يتلا ،ةنيدŸا ‘ نأكو .ارومطم أهبلغأا
عم‹ ،ةمسسن ف’آا ةثÓث أهنأ-ك-سس دد-ع غ-ل-ب

نم Òثكلا ى-ل-ع يو-ت-ح-ي ة-مأ-ع تأ-مأ-م-ح
ىلع اÒبك ’زنم06و ةÒبك أقوسسو ليسصأفتلا
ةدمعأا مسضي طيطختلا ليطتسسم ادبعمو لقأ’ا

.ةنيدملل ةيبون÷ا ةباوبلا برق
يرأكذت بسصن دجوي ،ةيلأمسشلا ةباوبلا برقو

طأfi وهف رخآا فورعم بسصن يأا هبسشي ’
ةفأسضإا تأهج ثÓث نم ةدمعأ’ا نم ةقورأأب
04 أهتحأسسم غلبت ةÒبك ةحو-ت-ف-م ة-حأ-سس ¤إا

تنأكو .أبيرق-ت ’و-ط اÎم09و أسضر-ع اÎم
ت– ر“ هأيŸا بي-بأ-نأا ن-م ة-ك-ب-سش كأ-ن-ه
أÃ أهعراوسش لوط ىلع طقف ضسيلو ةنيدŸا
.ةنيدŸا ءأنبل قسسنم طيطخت ¤إا Òسشي

ث.ق̂ 

زولوت ةنيدÃ توأا03 ¤إا32 نم

””بÓكيرفأا”” ناجرهŸ لهأاتي يدمح ميلصسل ””نافرع””
‘‘نأفرع‘‘ لوطŸا يئاورلا مليفلا لهأأت ^

ıةعبأسسلا ةعبطلل ،يدمح ميلسس ،هجر
Ÿكيرفأا‘‘ نأجرهÓا ‘‘بŸإا32 نم مظن¤
أمبسسح ،ةيسسنرفلا زولوت ةنيدÃ توأا03
.مليفلا قيرف ىدل ملع
Èتعي يذلا لوطŸا مليفلا اذه نمسضتيو
ةقيقد011 ‘ يد-م-ح م--ي--ل--سسل لوأ’ا

ة--سصق لوأ’ا :در--سسلا ن---م Úيو---ت---سسم
أ-هرود يدؤو-ت ي-ت-لا -ة-ن-يÁ ةد--هأÛا

نع ةÒخأ’ا هذه Èعت ذإا -عارذوب ةيفأسش
ةسصق وه Êأثلاو ،أهتسصق رسشن ‘ أهتجأح
،أمه-ئأ-قد-سصأاو ه-ت-ب-ي-ط-خو أ-هد-ي-ف-ح

نم عسساو ردق ىلع بأبسشلا نم ةعوم‹
تأ-ط--طfl نود نو--سشي--ع--ي ة--ب--هوŸا

.ةيلبقتسسم
بعوتسسا يذلا ،ةدهأجŸُا ديفح ررقيو
ميظنت ،أهتسصق رسشنل هتدج ةجأح ىدم

هئأقدسصأا ةدعأسسÊ Ãويزفلت ءأقل ةيليث“
‘ هت’وأfi لك ل-سشف-لأ-ب تءأ-ب أ-مد-ع-ب
م-ل-ي-ف زأ‚’ ةد-عأ-سسم ى-ل-ع لو--سص◊ا
.يلئأعلا خيرأتلا لوح يقئأثو
ةرم لوأ’ ضضرُع يذلا مليفلا ‘ كرأسشيو

ÚبوهŸا Úنأنفلا نم ةعوم‹9102 ‘
يتلا ،يأبلب ةكيلم رارغ ى-ل-ع ،بأ-ب-سشلا
Úت-ل-حر-م ‘ Úف-ل--تfl ن--يرود يدؤو--ت
ميك◊ا Òمسسو Úتن-يأ-ب-ت-م Úت-ي-خ-يرأ-ت

.يبيرعل ىفطسصمو
ةلث‡ نسسحأا ةزئأجب زأف دق مليفلا نأكو
‘ ،يأبلب ةكيلم ،ةنأ-ن-ف-ل-ل تدأ-ع ي-ت-لا
ةدجو-ب م-ل-ي-ف-ل-ل ي-برأ-غŸا نأ-جر-هŸا
‘ مي-ك-ح-ت-لا ة-ن÷ ةز-ئأ-جو (بر-غŸا)
›ودلا نأجر-ه-م-ل-ل ة-ع-بار-لا ة-ع-ب-ط-لا
ةرهأظت يهو (Úطسسلف) ضسدقلا أمنيسسل
ةنيدمÈ 21ع تقو-لا ضسف-ن ‘ تق-ل-طأا

.ةمسصأعلا رئاز÷ا أهنيب نم ةيبرع
ةنسس ئسشنأا يذ-لا نأ-جر-هŸا ن-م-سضت-يو

ىقيسسو-م-ل-ل أ-سصسصfl أ-حأ-ن-ج4102
¤إا ةيديلقتلاو ةينفلا فحتلل أ-سضر-ع-مو

هذ-ه فد-ه-تو .ن-يو-ك-ت تأ-سشرو بنأ--ج
نفلا نع ةروسص Ëد-ق-ت ¤إا ةر-هأ-ظ-ت-لا
ةلوأfi ‘ ةيقير-فإ’ا لود-لا ‘ ع-بأ-سسلا
ةرأقلا ‘ ديدج بهاوم زورب ع-ي-ج-سشت-ل
ر-يو-ط-ت ع-م ة-ي-لأ÷ا ىد-لو ءار--م--سسلا

لÓخ نم يعأمتج’ا جأمدإÓ-ل ع-يرأ-سشم
.أمنيسسلا

ث.ق ^

أسسنرف هتأأسشنأا يذلا بيذعتلا ز-كر-م ل-ظ-ي-سس ^
ملك061 ،ترقت ةن-يد7591Ã ‘ ةيرأمعت-سس’ا

Úب-ج ‘ ة-ق-لأ-ع رأ-ع ة-م-سصو ،ة-ل-قرو لأ-م--سش
قأط-ن-ت-سسÓ-ل از-كر-م هذ-خ-تا يذ-لا لÓ-ت-ح’ا
قح ‘ ليكنتلاو بيذعتلا عاونأا عسشبأا ةسسرأ‡و
ةروثلا لÓخ ينطولا ريرحتلا ةه-ب-ج ي-ل-سضأ-ن-م
.ةديÛا ةيريرحتلا

اوسشيأع ن‡ نيدهأÛا ضضعب تادأهسش يورتو
دهأÛا فحتم أهعمج يتلاو لÓتح’ا ةبقح
ةلوأfi ‘و ةيرأمع-ت-سس’ا تاو-ق-لا نأا ,تر-ق-ت-ب
تأأ÷ حلسسŸا حأفكلا بيهل دأمخإ’ أهنم ةسسئأي
ةزرفŸا‘‘ ـب هتمسسأا يذلا زكرŸا اذه ةمأقإا ¤إا
هتعسضوو ترقت ةنيدم طسسوب ‘‘ةيأمحلل ةيلمعلا

نم ةلكسشŸا ةيركسسعلا ةيلمعلا ةقرفلا ةرمإا ت–
ئ-سشنأا يذ-لا م-ي-ظ-ن-ت-لا و-هو ,Úي-ل-ظŸا تاو-ق
ةدسس لوغيد لرأسش لاÔ÷ا ءÓتعا دعب ةرسشأبم
تÓقتعŸا نم عونلا اذه عوم‹ نأا أملع ,مك◊ا
ةيرأمعتسس’ا أسسنرف أهتمأقأا يتلا تادسشتÙاو
.ينطولا باÎلا ةفأك Èع زكرم002 وحن غلب

زكرŸا اذه ¤إا ةلكوŸا مأهŸا ¤إا ةفأسضإ’أبو
ةيرادإ’ا ةيسسأيسسلا ةمظنŸا فسشك ‘ ةلثمتŸاو

عطق قيرط نع أهكيكفتو ينطولا ريرحتلا ةهب÷
تحنم دقف ,نيد-هأÛاو Úي-ندŸا Úب ة-ل-سصلا
تأي-حÓ-سصلا كاذ-نآا ة-يرأ-م-ع-ت-سس’ا ة-مو-ك◊ا
عاونأا لك قيبطت-ل ه-ي-ل-ع Úفر-سشم-ل-ل ة-ق-ل-طŸا
ةروثلا لوح تأمولعŸا ىلع لوسصحلل بيذ-ع-ت-لا
بع-سشلا ءأ-ن-بأا ن-م Úفو-قوŸا ن-م ة--ح--ل--سسŸا
‘ مهب جزلاو مهلأق-ت-عا م-ت-ي ن-يذ-لا ير-ئاز÷ا

لقتعŸا اذهب بيذعتلا تأعأقو تأنازنز بهأيغ
.تيسصلا ءيسسلا

لأسضنلا نأا تادأه-سشلا كل-ت ‘ د-ي-كأأ-ت-لا ”و
ل-ع-ج نود-هأÛا ه-ب ز-ي“ يذ-لا تي-م-ت-سسŸا

¤إا أأجلتو أهبأسصعأا د-ق-ف-ت لÓ-ت-ح’ا تأ-ط-ل-سس
مهبيهÎل ةعسشبلا بيذعتلا لأكسشأا فلتfl رأكتبا
ةير◊ا لجأا نم لأسضنلا ةل-سصاو-م ن-ع م-ه-ي-ن-ثو
.قأتعن’او

هيف عمجي نأك يذلا ترقتب بيذعتلا زكرم دعيو
ةرفظŸا ريرحتلا ةروث يلسضأنم ن-م Úل-ق-ت-عŸا

تأبيطلاو غير يداو يتقطنم تأهج فلتfl نم
د-هاو-سشلا ن-م اد-حاو (ة-ل-قرو قر-سشو لأ-م--سش)
تنأك يتلا ةيسشحولا بيلأسسأÓل ةي◊ا ةيخيرأتلا
ةجهن‡ ةقيرطب لÓتح’ا تأطل-سس أ-هد-م-ت-ع-ت

.ÚفوقوŸا قأطنتسس’
لأمعتسسا ةع-سشب-لا بي-لأ-سسأ’ا كل-ت Úب ن-مو

‘و ةيلأعلا ةدسشلا تاذ ةيئأ-بر-ه-ك-لا تأ-مد-سصلا
‘ Úجسسلا قارغإاو مسس÷ا نم ةسسأسس◊ا نكأمأ’ا

همسسج ‘ ÒمأسسŸا قدو ةرذقلا هأيŸا جيرهسص
¤إا هÓجر أهيف نوكت ةقيرطب ضصخسشلا قيلعتو
رفأ-ظأ’ا عÓ-ت-قا و ل-ف-سسأ’ا ¤إا ه-سسأارو ى-ل-عأ’ا
موجهلل ة-سسر-سشلا بÓ-ك-لا ضضير–و نأ-ن-سسأ’او

أهÒغو مهمأسسجأا قيز“و ضشهنل ÚفوقوŸا ىلع
كلت قفو ,ىرخأ’ا ةيسشحولا بيذعتلا بيلأسسأا نم

.تادأهسشلا
لوأا ،ةفيلوب يرمعنيت دم-حأا ،د-ي-ه-سشلا نأ-كو

61 ‘ زكرŸا اذه ‘ اودهسشتسسا نيذلا ءادهسشلا
بيذعتلا عاونأا ىتسشل ضضرعت أمدعب7591 ربوتكأا
,ضصأسصرلا نم لباو هيلع قلطي نأا لبق ليكنتلاو
ىلع ترقتب دهأÛا فحتم ريدم رأسشأا أملثم
يدلوŸا ديقفلا ,ةقطنŸا يدهأ‹ دحأا نأسسل
اذه ء’زن دحأا نأك نأاو هل قبسس يذلا ةديمحأا نب
.زكرŸا

ةركاذلا ىلع ةظفأÙا ىلع أهنم أسصرحو
,ةمدأقلا لأيجأÓل ءادهسشلا ةلأسسر غيلبت و ةينطولا
ملعŸا اذه عأجÎسسأب ةيلÙا تأطلسسلا تردأب
ضضيوعت عم مأعلا كلŸا ¤إا هليو–و يخيرأتلا
يسضارأا عط-ق م-ه-ح-نÃ ضصاوÿا ن-م ه-بأ-ح-سصأا
ÚكلأŸا ء’ؤوه نأا أمل-ع ,تر-ق-ت ة-ن-يدÃ ىر-خأا
ةادغ ع-قوŸا اذ-ه-ب او-مأ-قأا د-ق او-نأ-ك ضصاوÿا
ةيرأقعلا مهكÓمأا نمسض نأك هرأبتعأب لÓقتسس’ا
فرط نم ةونع م-ه-ن-م تعز-ت-نا ي-ت-لا ة-سصأÿا
ليبن ديسسلا ركذ أم-ب-سسح ,ي-سسنر-ف-لا لÓ-ت-ح’ا
.نأسضمر

قفأا ‘ بيذعتلا زكرŸ رابتع’ا ةداعإا
 فحتم ¤إا هليو–

ملعŸا اذهل رأبتع’ا ةدأعإا ىعسسŸ أقيبطتو
أم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ تدسسج دقف ,يخيرأتلا
ةي’و ةينازيم ن-م-سضو6002و5002 يت-ن-سس Úب
تلمسش يتلا ميمÎلاو ةئيهتلا لأغسشأا ضضعب ةلقرو

بيذعتلا تأعأق م-ي-مر-ت ضصو-سصÿا ه-جو ى-ل-ع
كلت هيلع لط-ت يذ-لا ءأ-ن-ف-لا ة-ي-سضرأا ة-ئ-ي-ه-تو
فح-ت-م ر-يد-م تأ-ح-ي-سضو-ت بسسح ،تأ-عأ-ق-لا
. ترقتب دهأÛا

نأا ترقت ةيدلبل مأعلا Úمأ’ا دكأا هتهج نمو
ةنوآ’ا ‘ دأف-ت-سسا د-ق ي-خ-يرأ-ت-لا ع-قوŸا اذ-ه
دحأا فرط نم تز‚أا ةينقت ةسسارد نم ةÒخأ’ا

ميمرت ةيلمعب مأيقلا لجأا نم تأسساردلا بتأكم
›أŸا فÓغلا Òفوت ىوسس قبتي ⁄و ةلمكم ىرخأا
قÓطإ’ ةي’ولا ةينازيم رأطإا ‘ ضصسصخيسس يذلا
.لأغسشأ’ا

¤إا ملعŸا اذه ليو– ةيلمعلا كلت نم ىخوتيو
بأبسشلا مأمأا أحوتف-م نو-ك-ي ي-خ-يرأ-ت ف-ح-ت-م
ÚنطاوŸا ن-م م-هÒغو ة-ب-ل-ط-لاو ذ-ي-مÓ-ت-لاو
ينطولا خيرأتلا لحارم نم بنأج ىلع فرعتلل
ةيخيرأتلا دهاوسشلا دحأا ىلع برق نع عÓط’او
تأ--سسرأ‡ ة--عأ--سشب ىد--م زÈت ي--ت--لا ة--ي◊ا
دكأا أملثم ،ر-ئاز÷ا ‘ ي-سسنر-ف-لا رأ-م-ع-ت-سس’ا
. ةميترب ŸÚ ديسسلا

ترقت ةيدلب ميلقإأب يخيرأتلا ملعŸا اذه عقيو
بنأج ¤إاو ،ثيح ،ينكسس طيfi ط-سسو-ت-ي و-هو
زكرŸا اذه نإأف ،قأطنتسس’او بيذعتلا تأعأق
بتأكم ةعسستو ةبقارملل Úجرب ىلع رفوتي نأك

ع-ب-سسو حÓ-سسل-ل د-حاو نزflو ةرادإ’أ-ب ة-سصأ-خ
.ةيدرف تأنازنز

ث.ق ^

 ترقتب قاطنتسس’او بيذعتلا زكرم

يصسنرفلا رامعتصسإلا Úبج ‘ ةقلاع لظتصس راع ةمصصو



ةليترلا

؟ةوارور ةدوعل ةرازولا ده“ له

ماقرألاب ملكتت ةيŸاعلا ةحصصلا
تار-يذ– نأا ح-سضاو--لا ^
ل ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم
تانهكتلا لÓخ ن-م ي-تأا-ت
لما– م-غر ،ما-قرألا-ب ل-ب
،ا-ه-ي-ل-ع فار-طألا سضع-ب
لولا سسمأا ⁄اعلا ل-ج-سسو

تاباسصلا ‘ ايسسايق اددع
ام دكؤوي ام وهو ،ا-نورو-ك-ب
نم . ءابولا ةورذ ¤ا دعب لسصحي ⁄ ⁄اعلا نأا نم ةمظنŸا هتلاق

91-ديفوك ةحئاج نأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا دكأا ،هبناج
Áا رقفلا وحن ‘اسضإا سصخسش نويلم05 وحن عفدت نأا نكŸعقد،

لجاع ›ود كرحتب Úهر ةمزألا هذهل ةبيهرلا راثلا بنŒ ناو
.يŸاعلا يئاذغلا نمألا معدل

دحألا اذه دوعت تاراطقلا
تارا---ف---سص دو---ع---ت ^

¤ا اهز-يزأاو تارا-ط-ق-لا
ترطخأا ثيح ،اهطوطخ

لقنلل ةين-طو-لا ة-كر-سشلا
ة--يد--يد◊ا كك--سسلا---ب

فا-ن-ئ-ت-سسا-ب ا-ه◊ا-سصم
دحألا نم ءادتبا اهتÓحر
ماد فقوت د-ع-ب ،ل-ب-قŸا

ببسسب ر-ه-سشأا3 ة-بار-ق
.انوروك سسوÒف راسشتنا نم دحلل يحسصلا رج◊ا
ةعباسسلا ةعاسسلا نم نوكتسس تÓ-حر-لا نأا ة-كر-سشلا تح-سضوأاو

وحن ةهجوتŸا تÓحرلا نأا و ،ءاسسم ةسسماÿا ةياغ ¤إا احابسص
 .ةعون‡ ةليوطلا تاهاŒإلاو نيدموب يراوه راطم
،ةيئاقولا ةعنقلا ءاد-ترا ة-ي-ماز-لا ى-ل-ع ة-كر-سشلا تد-كأا ا-م-ك
باكرلا فرسصت ت– ةعسضاو ،باكرلا Úب يعامتجإلا دعابتلاو
.ةلحر لك بقع تارطاقلا ميقعت عم ،تارهطŸاو تامقعŸا

 ةيلاطيإا ةنيدم ناكصس فصصن ءامد رفنتصسي انوروك
ج---ئا---ت---ن تح---سضوأا ^

Úب ن-م نأا تا-سصو-ح-ف-لا
ناكسس نم ا-سصخ-سش5699
لامسش ،و-ما-غÒب ة-ن-يد-م
لوسص◊ا دعبو ،ا-ي-لا-ط-يإا

،مه-ن-م مد تا-ن-ي-ع ى-ل-ع
ىدل ةداسضم ماسسجأا دوجو
.مهنم ةئŸاب57
نأا ¤إا تاطل-سسلا تت-ف-لو
Óيلد اهجئاتن Èتعتل ،ع-سساو قا-ط-ن ى-ل-ع تير-جأا سصو-ح-ف-لا

.ةنيدŸا ‘ ÚباسصŸا ددع ىلع هب اقوثوم
ءارج اررسضت ندŸا نم Ìكأا ن-م ،و-ما-غÒب ة-ن-يد-م تÈت-عاو
865 وحنب تايفولا ةبسسن عافترا ببسسب كلذو ،انوروك سسوÒف
.يسضاŸا رهسشلا نع ةئŸاب

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

 رئازجلا - يام لوأا
06.67.56.120  :فتاهلا
87.67.56.120  :فتاهلا
37.67.56.120  :سسكافلا

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ة-يدا–لا ›وؤو-سسم ،ة-سضا-ير-لاو با--ب--سشلا ةرازو تل--سسار ^
‘ ليدعت يا نأاب مهمÓعا لجأا ن-م مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا
اعون‡ ىقبي حسشÎلا طورسش وأا ةيدا–لا يسساسسلا نوناقلا
يفناج علطم فافلا ةمدا-ق-لا تا-با-خ-ت-نلا ءار-جا ة-يا-غ ¤إا
سسيئرلا ةبقترم ةدوعل اد-ي-ه“ اذ-ه نو-ك-ي-سس ل-ه-ف  .مدا-ق-لا
تعنم اهرارقب ةرازولا نأا را-ب-ت-عا-ب ،ةوارور د-مfi ،ق-با-سسلا
.ةمداقلا تاباختنلا نم ةوارور داعبتسسا نم يسشطز

Úيرئاز÷ا نماصضت نم لوهذم يباصشلا ءÓع
يمÓ-عإلا ف-خ-ي ⁄ ^

،يباسشلا ءÓع ،يسسنوتلا
نماسضت مج◊ هسشاهدنا
ذ-ن-م ه-ع-م Úير-ئاز÷ا
ه-ت-با-سصإا ن-ع ه--نÓ--عإا

Ãلاقو .ناطرسسلا سضر
يدنع““ جمانرب ط-سشن-م
ة-لا-سسر Èع ““كل-ق-ن ا-م
ل سسانأا““ :““مارغتسسنا““ عقوÃ يسصخسشلا هباسسح ىلع اهرسشن
لفكتو › زجح نم مهنم ،Êوفتاه ادبأا مهب قتلأا ⁄و مهفرعأا
نم مهنمو ،⁄اعلا تايفسشتسسم Èكأا ‘ يجÓع فيراسصم لكب

.““يتدعاسسŸ ةلئاط لاومأا يلع سضرع
““ :Óئاق ،Úيرئاز÷ا ل-ك-ل ة-ي– ي-سسنو-ت-لا ي-مÓ-عإلا مد-قو
.““مكلعافت قدسصأا ⁄ ..Óعف Êومتلهذا

ثد◊أ لÓظ ‘

؟يبرعلا ””ديولف»ـلا لاب ام نكلو..
ام هاŒ يبعسشلأو يمسسرلأ يبرعلأ تمسصلأ رمتسسي أذاŸ يردأأ تسسل  ^

،““يŸاع عيبر““ يبرعلأ عراسشلأ همهفي امك وأأ ،ةيŸاع ةروث نم ⁄اعلأ هفرعي
ابسضغ أرجفم ،ديولف جروج ،لسصألأ يقيرفألأ يكيرمألأ هترأرسش قلطأأ
اسضيأأ وهو ،بمأرت دلا-نود ،ي-ك-ير-مألأ سسي-ئر-لأ ه-جو ‘ ا-مرا-ع ا-ي-ك-ير-مأأ
هيم–و هب طي– يتلأ مك◊أو ميقلأ ةموظنمو ،ايلمع يŸاعلأ سسيئرلأ

ةأاطو ت– نئت ةهج لكو ابوروأأ ةيوقلأ هتأدأدتمل تزتهأ ،هل ططختو
امومع يمÓسسلأو يبرعلأ ⁄اعلأ لظ Úح ‘ ،اهتفاقثو ةيبرغلأ ةمظنألأ

للختت  تا-با-ت-ك وأأ ،كا-ن-هو ا-ن-ه ة-م-سشتfi تا-كر– ن-م لإأ كأر-ح نود
ىلع انينعيو انمهي رمألأ نأأ مغر ،يعامتجلأ لسصأوتلأو مÓعلأ طئاسسو
رير“ نمث نم Èكألأ طسسقلأ عفدي نم نحنف ،Úيكيرمألأ ةجرد سسفن
عورسشم ةيرسصنعلأ ةئ-ي-ط-خ نأأ ا-م-ك ،ه-تŸو-عو Òب-ك-لأ ي-بر-غ-لأ عور-سشŸأ

‘ ةسشسشعتŸأ ديولف تلاح نع كيهان ،ةرباع ةثداح سسيلو لسصأوتم
.ةيرطقلأ ةيعامتجلأو ةيسسايسسلأ تاموظنŸأو دأرفألأ تاينهذ

ذنم Òبكلأ طسسوألأ قرسشلأ ططfl نم Êاعن انلزامو انيناع نحنف
ليوطو لما-سش عور-سشم-ك ،4002 نم ءأدتبأ ةيك-ير-مألأ ةرأدلأ ه-ت-حر-ط

زيزعتو Êويهسصلأ نايكلأ معدو برغلأ حلاسصم سسيركت ¤إأ ىعسسي ىدŸأ
يداسصتقلأو يسسايسسلأ حÓسصإلأ ع-ي-ج-سشت““را-ع-سش ت– أذ-هو ،ه-تو-ط-سس
نايكلأ هيف نوكي دبت-سسم ي-ك-ير-مأأ رو-ظ-ن-م ق-فو ا-ع-ب-ط ،““ي-عا-م-ت-جلأو
هنأأ رابتعأ ىلع ،دحوألأو يسساسسألأ عفتنŸأو كرÙأو روÙأ وه Êويهسصلأ

حنتري لظ يذلأو ،اهلك ةقطنŸأ ‘ ةبراسضلأ هديو برغلأ حلاسصم ليكو
خاسسنتسسأ ¤أ هروطت ¤أ ىهتنأ ،حسضأو يبرع سضفرو ظف–و ددرت طسسو
،⁄اعلأ نم قطانم ةدع ‘ اهبيرŒ ىرج يتلأ ةقÿÓأ ىسضوفلأ ةركف
قوفتلأ نامسضو ،اهئافلحو اكÒمأل  Èكأأ بسساكÃ ليجعتلأ لجأأ نم كلذو
ةعأرزو Ïفلأ لاعتفأ لÓخ نم ،برعلأ اهئامرغ ىلع ليئأرسسإل مأدتسسŸأ
ايركسسعو ايسسايسس اهÒطأات عم تاعأزنلأو تأرتوتلأ رؤوب قلخو ىسضوفلأ

ىوقلأ فدهتسسأ ““يبرع عيبر““ ان-تا-ب-ن-ج Úب د-لو-ي و-ه ا-هو ،ا-ي-سسا-مو-ل-بدو
نم هيلأ تهتنأ ام مغر اناع-مأ ا-ه-ي-ف ن-خ-ث-ي لأزا-مو ،عور-سشم-ل-ل ة-سضفأر-لأ
لبقتسسŸأو ةدي-ق-ع-لأو بأÎلأ ةد-حو ى-ت-ح دد-ه-ت  تا-ما-سسق-نأو تا-عأز-ن
.كÎسشŸأ

دأدتماك ايمÓسسأو ايبرعو اينيطسسلف ايسسايسسو ايبعسش اكأرح رظتنأأ تنك
سشيم-ه-ت-لأ تا-ق-ي-ب-ط-ت فر-ط-ت ى-ل-ع ج-ت-ح-ي ي-ك-ير-مألأ بع-سشلأ كأر◊

،هتاسسدقمو ه◊اسصم قح ‘ ةينيدلأو ةيقرعلأ ةيرسصنعلأو ءاسصقلأو
،ةونع Êويهسصلأ نايكلأ ¤أ يروسسلأ نلو÷أو سسدقلأ مسض  اهرخآأ ناك
›ودلأ نمألأ سسل‹و ةيلودلأ ةيعرسشلأو ÚملسسŸأو برعلأ فنأأ مغر
ولعي حبسصأأ يكيرمألأ خويسشلأ سسل‹ توسصف ،ةي‡ألأ ةماعلأ ةيعم÷أو
بر-سضب ،ل-ما-ك-ت وأأ ن-ما-سضت يأأ ل-سش ¤أ ي-ع--سسلأو ،تأو--سصألأ ل--ك ى--ل--ع
هتآايهو ،يمÓسسلأ ر“ؤوŸأو ةيبرعلأ ةعما÷أ ،Úع-سضع-سضتŸأ ه-ي-م-ظ-ت-ن-م
ماظن عامطأأ ببسسب لطعŸأ يبرعلأ برغŸأ دا–أ لثم ،ةيوه÷أو ةيميلقلأ
،ةفورعم ةينويهسصو ةيرامعتسسأ ةيبرغ ىوق نم معدŸأ ةيعسسوتلأ نزıأ

،رطق ةلود عم ةمزأأ لاعتفاب ةأاجف هلسش ” يذلأ يجيلÿأ نواعتلأ سسل‹و
ةيكيرملأ ةلظŸأ ت– لمعت ةينمأأ ىرخأأ تÓتكت وأأ تافلاحتل جيوÎلأو
  .ةينويهسصلأو

تاكرح نم نماسضتب ةيبرغلأ ةفسضلأ ‘ ايزمر اكر– ىوسس لجسسن ⁄
دودح ‘ مهتلود ةماقأ ‘ Úينيطسسلفلأ قحبو مÓسسلاب نمؤوت ةيليئأرسسأ

كأر◊أ أذه لغتسسن نأأ انب ¤وأأ ناكو ،سسنوت ‘ امسشتfi اكأرحو ،76
انتوسص ىلعأاب حيسصنو ،ي-ك-ير-مأأ ع-ي-قو-ت-بو ،يŸا-ع-لأ Êا-سسنلأو ي-قو-ق◊أ
Òبعتلاب هيف رمثتسسن نأأو ،اهدعقن لو ايندلأ ميقنو ⁄اعلأ لك هعمسسيل

ةقفسصب يمسس ام اهتمد-ق-م ‘و ،ة-ق-ط-نŸأ ‘ بمأر-ت ع-يرا-سشŸ ا-ن-سضفر ن-ع
،‘أرغج وأأ ينمز فقسس نود ةلسصأوت-م ا-ه-تا-طا-ق-سسأ ل-ظ-ت ي-ت-لأ ،نر-ق-لأ

امنيب ،لوأدتلل اهطراخ تداع يتلأو ““ىÈك-لأ ل-ي-ئأر-سسأ““ ق-ي-ق– ا-ه-فد-ه
مامأأ بابلأ حتفو لامرلأ ‘ مهسسوؤور سسد ةيبرعلأ ةمظنألأ سضعب لسضف

flةيسسايسسلأو ةيرا-ج-ت-لأو ة-ي-حا-ي-سسلأو ة-ي-فا-ق-ث-لأ ع-ي-ب-ط-ت-لأ تا-ط-ط
ةعسسأو ةيبرع يسضأرأأ نأأ مغر  ،اهل جيوÎلأو قيفسصتلأو لب ،ةيركسسعلأو
حوسضوبو ةحأرسص تسضفر ةدودعم لود ءانثتسساب ،Ó-ب-ق-ت-سسم م-سضق-ت-سس
رأرحأأ سضعبو يبوروألأ دا–لأ فقوم هعم أدب ام ،رئأز÷أ اهنمو ،عورسشŸأ
 .ةبورع Ìكأأو ىوقأأ عورسشŸأ نم ⁄اعلأ

نم أررسضت Ìكألأ يه طسسوألأ قرسشلأ ةقطنم نأأ ملعيو كردي لكلاف
ديولف نويلم004 نم Ìكأأ اهبو ،ةيسسايسسلأ هتموظنمو بمأرت ةيرسصنع
عم ايبسسن روطتيو نمزلأ عم رمتسسي Òبك يبرغ عورسشم لfi يهف ،يبرع
فقأوم ‘ رامثت-سسلأ ‘ ا-ن-طر-ف ا-م-كو ،ي-بر-ع-لأ ل-عا-ف-ت-لأ عو-نو ة-جرد
ةينوناق-لأو ة-ي-سسا-ي-سسلأ ي-بوروألأ دا–لأ ة-سصا-خو ة-ي‡ألأ ة-عو-مÛأ
أذكه ،يŸاعلأو يكيرمألأ عيبرلأ ةروث ‘ طرفن نحن اه ،اناياسضقل ةدناسسŸأ

  .امئأد رركتت ل يتلأ ةسصرفلأ ةيوي◊ ريدقت نودو  يعو نود ،انا‹
 ي◊اسص ىفطسصم ^

””ةيرصصنعلا””ىنعم ححصصي ديولف
يع-جرŸا سسو-ما-ق-لا ر-ّي-غ-ي-سس ^

هفيرعت ““Îسسبيو-مايÒم““ يكÒمألا
حاÎقا ىلع ءانب ““ةيرسصنع““ ةملكل
يد-ي-ن-ي-ك ،ة--با--سش ءادو--سس ةأار--ما

لكسشب سسكع-ت نأا تدارأا ،مو-سشت-ي-م
سصا-خ--سشألا دا--ه--ط--سضا ل--سضفأا
دوجو Úمسضت-ب تب-لا-طو Úنو-لŸا
tبحن ل اننأا رمألا ينعي لو سسانلا نم ةعوم‹ ىلع مظنم داهطسضا

لاقو ،ةيرسصنعلل تافيرعت ةثÓث ًايلاح سسوماقلا مدقيو .طقف ام ًاسصخسش
اننكل ،موسشتيم رظن ةهجو نم بيرق Êاثلا فيرعتلا نإا يكسسفولوكوسس
.““›اتلا انرادسصإا ‘ ًاحوسضو Ìكأا كلذ لعجنسس““

جمانرب وأا ةديقع““ يه ةيرسصنعلا ،Êاثلا فيرعتلا نم ةيلا◊ا ةخسسنلا ‘و
،““اهئدابم ذيفنتل ةممسصم ةيرسصن-ع-لا sنأا سضاÎفا ى-ل-ع مو-ق-ي ي-سسا-ي-سس
.““ةيرسصنعلا ىلع موقي يعامتجا وأا يسسايسس ماظن»و



ليو-ط-لا م-ل-ي-ف-لا اذ-ه مد-ق-يو ^
برقت يذ-لا9391 ما-ع ردا--سصلا

ةيرعاسش ةروسص تاعاسس4 نم هتدم
ةسصاخ ،ةيدوبعلا نع ةفطلم ةرظنو
نيسضار نييلزنم ً’امع ر-ه-ظ-ي ه-نأا

مهتلماعم لظ ي-ف م-هر-ي-سصم ن-ع
.نييداع نيفظومك
زئاوج8 زئاحلا ملي-ف-لا ر-ب-ت-ع-يو
ة-لا-ع-فو ة-مد-ق-ت-م ةادأا ،را-ك-سسوأا
ةيخيراتلا عئاقولا يف نيكك-سشم-ل-ل
يف دابعتسس’ا ةبقح-ب ة-ط-ب-تر-م-لا

هذه ضسكعتو ،يكري-مأ’ا بو-ن-ج-لا
نع ةيلدجلا ةي-خ-يرا-ت-لا ةر-ظ-ن-لا

يكريمأ’ا خيراتلا يف ةمتاق ةبقح
تاي’و يف ةمظنم تاكرح دوهج

ةقباسسلا ةيكريمأ’ا ةيلارد-ف-نو-ك-لا
لبق ام ةيبونجلا تاي’ولا راهظإ’
ةروسصب ةيكريمأ’ا ةيل-هأ’ا بر-ح-لا
مليفلا نأا نم مغرلا ىلعو .ةيباجيإا
ًارد مÓ-فأ’ا ر-ث-كأا ن--م ر--ب--ت--ع--ي
عم امنيسسلا خيرا-ت ي-ف تادار-يإÓ-ل
ذيو نوغ““ ىقبي ،ر’ود را-ي-ل-م8.2
ةمئاقلا هذه ةرادسص يف ““دنيو يذ
رايلم44.3 ىلإا ه-تادار-يإا ل-سصت ذإا

،مليفلا بحسس ىلع ًاقيلعتو .ر’ود
وأا ي-ب ضشتإا““ م-سسا--ب ق--طا--ن لا--ق
ًاماكحأا روسصي مليفلا اذه““ :““ضسكام
يف ةعئاسش تناك ةيرسصنعو ةقبسسم
:فاسضأاو .““يكري-مأ’ا ع-م-ت-ج-م-لا
لازي ’و ناك يرسصنعلا درسسلا اذه““

ه-سضر-ع ي-ف رار-م-ت-سس’او أا-ط--خ
.““ةلوؤوسسم ريغ ةوطخ لكسشيسس
ةلسسلسس ةدحتملا تاي’ولا د-ه-سشتو
ةافو ذن-م ة-ب-سضا-غ تا-جا-ج-ت-حا

رثإا و-يا-م52 ي-ف د-يو-ل-ف جرو--ج
دي ىلع ةفي-ن-ع ةرو-سصب ه-قا-ن-ت-خا

.ضضيبأا يطرسش

تلاكو ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 لبقتسسي ⁄ يسسلطألا فل◊ا
يرئازج يسسايسس سضراعم يأا

يتلا تامولعملا اع-طا-ق ا-ي-ف-ن ي-ف-ن-ي ي-سسل-ط’ا ف-ل-ح-لا ^
دق ءاقل نا اهدافم ةيرئازجلا فحسصلا ىدحإا يف ترسشن
،زوبد حلاسص ،يماحملا سصخسش يف يسسايسس سضراعم نيب مت
يماسس فظوم حرسصو ،ةيركسسعلا يسسلط’ا فلحلا ةدايقو
دمتعملا ““رجفلا““ ةديرج لسسارم-ل ي-سسل-طأ’ا ف-ل-ح-لا ي-ف
يف هرق-م يذ-لاو ،ف-ل-ح-لا نا ي-سسل-ط’ا نا ،ف-ل-ح-لا ىد-ل
عامتج’ا اذهب ملع يا هل سسيل ،فينج يف سسيلو لسسكورب
.موعزملا

’ يركسسع فلح وه يسسل-ط’ا ف-ل-ح-لا نإا-ف ،ر-ي-كذ-ت-ل-لو
نم نيدفوملا لثم ،نييمسسرلا ’إا نييسسا-ي-سسلا ل-ب-ق-ت-سسي
ىلع علط’او بيردتلا سضرغب ةيملعإا دوفو وأا مهنادلب

اسضراعم لبقتسسي نأا ليحتسسملا نمو ،فلحلا لمع ةقيرط
.انتامولعم بسسح ناك امهم ايسسايسس
سسلجم اهذ-خ-ت-ي ي-سسل-ط’ا ف-ل-ح-لا ل-خاد ي-ف تارار-ق-لا
يف ةيسسايسسلا تادا-ي-ق-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ءا-سضع’ا لود-لا
مئاد سسلجم هل امك ،ةحسضاوو ةمول-ع-م م-م-قو تا-عا-م-ت-جا

ةجاحلا دنع عمتجي ءاسضع’ا نادلبلا ءارفسس نم نوكتم
ةيلخادلا يداعلا اياسضقلا ةسشقانمل ةيرود ةفسصب اسضياو
اهنيب اميف عتمجت يهف ةيركسسع-لا تادا-ي-ق-لا ا-مأا ،ف-ل-ح-ل-ل
ماعلا نيمأ’ا اهب فلكي يتلا فلح-لا ةدا-ق تارار-ق ق-ب-ط-ت-ل
.اقيبطتو ةعباتم

يف يسسلط’ا فلحلا لخدي نأا يسسايسس سضراعمل نكمي ’
ةيركسسعلا ططخلا   ةسشقانم-ب كلا-ب ا-م-ف ل-سصا ل-سسكور-ب

.فلحلل ةيركسسعلا تادايقلا عمو
ةلود رئازجلا  ،روم’ا قئا-ق-ح فر-ع-ي ’ ن-م-ل ر-ي-كذ-ت-ل-لو

بونج نادلب ارود عمجي يذلا يطسسوتملا راوحلا يف وسضع
طسشنا نم رئازجلا ربتعتو يسسلط’ا فلحلا عم طسسوتملا
يلوؤوسسم تاحيرسصت بسسح ،ةعومجملا هذه يف ءاسضع’ا
نم ىلوأا ةجرد ينعي يطسسوتملا راوحلا ،مهسسفنأا فلحلا
بونج نادلب عم رئازجلاو يسسلط’ا فلحلا نيب لماعتلا
للخ يسسلطأا رئازج روا-سشت ع-قو نا ثد-حو ،ط-سسو-ت-م-لا

يف اهرظن ة-ه-جو ا-ه-ن-ي-ح ي-ف تمد-قو ا-ي-ب-ي-ل د-سض بر-ح
ىلع اهسصرح نع تثدحت امك ،فلحلا ةداق ىلا ثادح’ا

.اهنمأاو اهرارقتسسا سسمي نا يدافتل اهدودح ةيامح
يف يسسلط’ا فلحلل رق-م يأا د-جو-ي ’ ،ا-سضيا ر-ي-كذ-ت-ل-لو

ةرادا ى-ت-ح ’و ة-ير-ك-سسع ةدا-ي-ق ’ ،ار-سسيو-سسب ف-ي-ن-ج
ةيركسسعلاو ةيسسا-ي-سسلا تادا-ي-ق-لا ل-ك ،ف-ل-ح-ل-ل ة-ي-ند-م
بونج اهرقم تايملعلا ةدعاق امأا ،لسسكورب يف ةدجاوتم
.سسنوم ةنيدم يف اكيجلب

^ ÿطارف رسض..
يسسلطلا فل◊او يبورولا دا–لا ىدل دمتعم يفحسص
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GBNô G’CNÑÉQ  ةيرسصنعلا دسض تاجاجتح’ا عم لعافتت ““سسكام وأا يب سشتإا““ ةسصنم

ةيدوبعلل جيورتلاب هماهتل ““حيرلا عم بهذ““ مليف بحسس
سصاخسشأ’ا قح يف سسرامملا فنعلاو ةيرسصنعلا دسض تاجاجتح’ا مسضخ يف
eht htiw enoG مليف ““سسكام وأا يب سشتإا““ ةسصنم تبحسس ،اكريمأا يف نينولملا

dniW““جيورتلاب هماهت’ اهسضرعت يتلا لامعأ’ا ةمئاق نم““حيرلا عم بهذ
.ةيدوبعلاو ةيرسصنعلل

هتلوادتام يفنت ةيديدحلا ككسسلا ةكرسش
:دكؤوتو ملع’ا لئاسسو

نم بسسانملا تقولا يف هنع نلعيسس  تÓحرلا فانئتسسا
تاطلسسلا فرط

ةيديدحلا ككسسلاب لقنلل ةينطولا ةكرسشلل سسما تدكا ^
تقولا يف هنع نلع’ا متيسس نيرفاسسملا لقن فانئتسسا نأا
هتلوادت ام ةدنفم ,ةيمومعلا تاطلسسلا فرط نم بسسانملا

.مداقلا دحأ’ا موي جمربم فانئتسسا لوح ملع’ا لئاسسو
لئاسسو سضعب هتلوادت امل افلخ““ هنأا ““ ةكرسشلل نايب حسضوأاو
فانئتسسا سصوسصخب يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسشو ملع’ا
نيرفاسسملا لقن ةكرح فانئتسسا ناف  ،دحأ’ا اذه تلحرلا
بسسانملا تقولا يف هنع نلع’ا متيسس ةيديدحلا ككسسلاب
.““ةيمومعلا تاطلسسلا فرط نم
ككسسلاب لقنلل ةينطولا ةكرسشلا تنلعا ,اهتهج نم
ةعسساو ةيلمع يف تقولا اذه يف اهعورسش نع““ ةيديدحلا
نامسضل ةيزارتح’ا تاءارج’ا ذاختا يفو لقنلا ةجمربل
““يحسصلا نيمأاتلا

ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا ةكرسش تعسضو ،قايسسلا اذه يفو
سسوريف راسشتنا نم دحلل ةيئاقولا ريبادتلا نم ةلمج
دعابتلا ،ةيئاقولا ةعنق’ا ءادترا ةيمازلا رارغ ىلع ،انوروك
باكرلا فرسصت تحت عسضو ،باكرلا نيب يعامتجإ’ا
.ةلحر لك بقع تارطاقلا ميقعتو ،تارهطملاو تامقعملا

رئازجلا ت’اسصتاو ديربلا ةسسسسؤوم راعسشو مسسا امحت
نينطاوملا تانايب لغتسست ةفيزم تاحفسص نم رذحت ديربلا ةرازو
،ةيكلسسللاو ةيكلسسلا تلسصاوملاو ديربلا ةرازو ترذح ^

لسصاوتلا عقاوم ىلع ةفيزملا تاحفسصلا سضعب نم ،سسمأا
ديرب ةسسسسؤوم نم لك راعسشو مسس’ ةلماحلا ،يعامتج’ا
.رئازجلا ت’اسصتاو رئازجلا

موقت ،ةفيزملا تاحفسصلا هذه نأا ةرازولا نايب حسضوأاو
سضورعلا سضعبو فيظوتلاب ةقلعتم ةبذاك ارابخأا رسشنب
ةيسصخسشلا تانايبلا لغتسست نأا اهنكمي يتلا و ،ةيراجتلا
.اهيعباتمل

،ةيكلسسللاو ةيكلسسلا تلسصاوملا و ديربلا ةرازو تركذو
رئازجلا ديرب يتسسسسؤومل ةديحولاو ةيمسسرلا تاحفسصلا نأاب
،ءاقرزلا ةراسشلا ىلع ةلسصاحلا تاحفسصلا يه ت’اسصتاو
لك ذاختاب نيتسسسسؤوملا نيتاه ظافتحاب ةرازولا تدكأا امك
هذه ءازإا ةمزللا ةيئاسضقلاو ةينوناقلا تاءارجإ’ا
.تازواجتلا

ةرون ةظيفح ^

مر‹ فيقوتو تاردflو اسضيبأا احÓسس11زجح
ةنيطنسسقب Òطخ
يرسض◊ا نمألل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنك“ ^

فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب رسشع سسداسسلا
رمعلا نم غلبي مارجإ’ا يداتعم نم ايئاسضق قوبسسم
ةيلقعلا تارثؤوŸا ةزايح ةيسضق ‘ طروتم ،ةنسس03
نود ةروظfi ءاسضيب ةحلسسأا و جيوÎلا سضرغل
. يعرسش رÈم

تاوقل تدرو تامولعم ¤إا دوعت ةيسضقلا تايثيح
سصوسصخب رسشع سسداسسلا يرسض◊ا نمألل ةطرسشلا

تارثؤوŸا جيوÎب ايئاسضق ÚقوبسسŸا دحا مايق
ءايحأ’او رسضÿ ليحوك يح ىوتسسم ىلع ةيلقعلا
ديد– ” ةثيثح ثاحباو تاير– دعب ،اهل ةرواÛا

هفيقوت متيل ، هدجاوت ناكمو هيف هبتسشŸا ةيوه
ناكملل ديج قيوطت و ةمكfi ةيلمع ةطخ دعب
قوطلا نم رارفلل ةسسئايلا ةلواÙا نم مغرلاب
ةيئاقولا ةيدسس÷ا ةسسملŸ هعاسضخإا دعب ،ينمأ’ا

¤إا ةفاسضإ’اب ،روظfi سضيبا حلسس هتزوحب Ìع
عون نم ةيلقعلا تارثؤوŸا  نم طاسشمأا سسمخ

فلتfl نم لكسشم ›ام غلبم اذكو ““ ليرتوفير““
 .ةحلسصŸا رقم ¤إا هليو– متيل ،ةيدقنلا تائفلا

هتماقإا رقم سشيتفت ” قمعŸا قيقحتلا للخ نم
روثعلا ” نيأا ،ةسصتıا ةطلسسلا نم نذإا ىلع ءانب

11 ¤إا ةفاسضإ’اب ءاودلا تاذ نم غراف طسشم ىلع
ردقي ماجحأ’ا و عاونأ’ا فلتfl نم سضيبا حلسس
ليسسم زاغ ةروراق اذك و ةعطق11 ـب اهددع
.عومدلل
ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا

›ام غلبم + ليرتوفير ءاود نم  سصرق84ـب ردقت
روظfi سضيبا حلسس11 اذكو ،جد00638ـب ردقي
¤إا ةفاسضإ’اب ماجحأ’او عاونأ’ا فلتfl نم
نم ءاهتن’ا دعبو . عومدلل ليسسم زاغ ةروراق
سسمأا ” ينعŸا قح ‘ ةيئازج تاءارجإا فلم زا‚ا

. ةيلÙا ةباينلا مامأا هÁدقت
سس.ي ^

‘ رورم ثداح32و ةيرورم ةفلا285fl ليجسست
لجيجب يام

يام رهسش للخ لجيج ةي’و نمأا حلاسصم تلجسس  ^
98 اهنم ،ةيرورم ةفلا285fl ،ةيرا÷ا ةنسسلا نم

flةقايسسلا ةسصخر بحسسل ةبجوتسسم ةفلا Ÿةد
مدع ،ةذوÿا ءادترا مدع ببسسب ،رهسشأا  ةثلث
مدع ،لاقنلا فتاهلا لامعتسسا ،نمأ’ا مازح لامعتسسا

خيرات  نم مايأا ةرسشع فرظ ‘ ةفلاıا ديدسست
.رادار ةراسشإاب ةددÙا ةعرسسلا زواŒ ،اهرير–

ةسصخر بحسسل ةبجوتسسŸا تافلاıا سصوسصخبو
ةفلا82fl ليجسست ” دقف ،رهسشأا  ةتسس ةدŸ ةقايسسلا

مدع ،عونمŸا هاŒ’ا ‘ Òسسلا تافلاfl تلمسش
مدع ،رمتسسŸا طÿا ىلع زواجتلا ،فق ةراسشإا ماÎحا
ىلع فافتل’ا مدعو ،ةيئوسضلا فق ةراسشإا ماÎحا
.Êارود روfi لكسشي ملعم لوح Úميلا

،قيسسنتلاو رورŸا نوناق ‘ ةحنج58 ليجسست ” امك
ةيراسس Òغ Úمأاتلا ةداهسش ‘ اهلم‹ ترسصحنا
،ةسصخر نودب ةقايسسلا ،اهمادعنا وأا لوعفŸا
ةسصخر قيلعت رارق نم مغرلاب ةقايسسلا ‘ رارمتسس’ا
ثداوح ،فقوتلا ةراسشإ’ لاثتم’ا سضفر ،ةقايسسلا

نود نيرفاسسŸا لقن  طاسشن ةسسرا‡و ةينامسسج رورم
¤إا تافلم70 لاسسرإا ” ىرخأا ةهج نم ،ةسصخر
عوسضÿا سضفر لجأ’ ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا
اياسضقو ةبكرŸا و سصخسشلاب ةقلعتŸا تاقيقحتلل

.ةينامسس÷ا رورŸا ثداوح
رورم ثداح32ةÎفلا سسفن ‘ ليجسست ” Úح ‘
92بيسصأا اميف  Úسصخسش اهرثإا ىلع ‘وت ،Êامسسج
‘ اببسستم يرسشبلا لماعلا ناك ثيح ،حورجب اسصخسش
مدع ‘ تلث“ ءاطخأا باكترا للخ نم ثداح12
مدع ،ةرطيسسلا نادقف ،ةينوناقلا ةعرسسلا ماÎحا
مدع ،فقوتلا ناكم نم هجورخ دنع قئاسسلا هابتنا
ةÒطÿا تازواجتلا ،ءايحأ’ا لخاد قئاسسلا هابتنا

رذ◊ا و ةطي◊ا ذخأا مدع ،ةراسشإا نود هاŒ’ا Òيغت
رذ◊ا و    ةطي◊ا ذخأا مدع ،ةينارمع ةقطنم لخاد
طسسو بعللا و قيرطلا عطق ءانثأا ةاسشŸا فرط نم
ثداوح60 ةÎفلا سسفن ‘ ليجسست ” امك ،قيرطلا

.ةيدام رورم

اسسبح تاونسس3ـب لجيجب لزانŸا قراسس ةنادا و..
هكيرسش نع لسصاوتم ثحبلاو

يرسض◊ا نمأ’اب ةطرسشلا رسصانع يقلت رثإا ىلع ^
نمأا Òهاطلا ةرئاد نمأ’ عباتلا تسسوسساتب يجراÿا

فرط نم ءادن مرسصنŸا يام رهسش رخاوأا ،لجيج ةي’و
اهدافم ،احابسص ةعبارلا ةعاسسلا ىلع  ÚنطاوŸا دحأا

دعب هناÒج دحأ’ لزنم لخاد سصاخسشأ’ا دحأا دجاوت
ةيراجتلا تلÙا ىدحإا فقسس Èع هيلإا جولولا
روفلا ىلع و ،هبحاسص بايغ لغتسسم هل ةيذاÙا
” نيأا ناكŸا Úع ¤إا ةحلسصŸا تاذ رسصانع تلقتنا

نم غلبي باسشب رمأ’ا قلعتيو ،هيف هبتسشŸا فيقوت
فÎعا ةحلسصŸا ¤إا هليو– دعب ثيح ،ةنسس52 رمعلا

Ãاثلا هكيرسش نع احرسصم هيلإا بسسن اÊ ناك يذلا
.ةقرسسلا لfi لزنŸا بحاسص تاكرحتب هدوزي
مامأا مدق هدسض ةينوناقلا تاءارجإ’ا لك لامكتسسا دعب
ةلواfi ةيسضق لجأ’ ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا
رسسكلاو قلسستلا ،ليللا فورظ رفاوتب ةقرسسلا

عم سسداسسلا فنسصلا نم رهاظ حلسس لامعتسساو
يسضقي مكح هقح ‘ ردسص نيأا نكسسم ةمرح كاهتنا
اهردق ةيلام ةمارغ و ةذفان سسبح تاونسس3 ةثلثب
نع ةيراج ثاحبأ’ا لازت ’ Úح ‘ ،جد000.001
.رارف ةلاح ‘ دوجوŸا هكيرسش

ب.Úسساي ^

ةيتاسسسسؤوملا تاعدوتسسملا فينسصت بسسح

اينطو ىلوألا ةبترملا يف ةليسسملا ةعماج
دم-ح-م ة-ع-ما-ج تظ-فا-ح ^

ةبترملا ىلع ةليسسملا فايسضوب
ر-خآا بسسح ا--ي--ن--طو ى--لوأ’ا
ع-قو-م-ل-ل ي-م-لا-ع ف-ي--ن--سصت
ضسكيرتموبيو ريهسشلا ينابسس’ا
scirtemobewضصسصختملا
تا-ع-ما-ج-لا ف--ي--ن--سصت ي--ف
.ةيملاعلا
ةبترملا يف ةعما-ج-لا تءا-جو
0992 نيب ن-م ،ا-ي-م-لا-ع312

ا-ه-ل-م-سش ة-ي-م-لا-ع ة--ع--ما--ج
ىلع دا-م-ت-ع’ا-ب ،ف-ي-ن-سصت-لا
ي-تا-سسسسؤو--م--لا عدو--ت--سسم--لا
D-)(seirotisoper) ةعماجل-ل
ecaps)مجحب قلع-ت-ي يذ-لاو
ةيملعلا ثا-ح-ب’او ت’ا-ق-م-لا
ى-لا ة-فا-سضإ’ا-ب ،ة--عدو--م--لا
هارو---ت---كد---لا تا---حور---طأا
ف-ل-ت-خ-مو ،ر-ي-ت--سسجا--م--لاو

ةجردملا ةيملعلا تÓخاد-م-لا
ةيملع-لا تار-ها-ظ-ت-لا ن-م-سض

اهمظنت يتلا ةيلودلاو ةينطولا
  .ةعماجلا

ةو-خأ’ا ة-ع-ما-ج تب-ترو اذ--ه
يف ةنيطنسسق ابحرم يرو-ت-ن-م
ةبترملاو اينطو ةيناثلا ةبترملا

ةعماج تءاج اميف ايملاع319
ةثلاثلا ةب-تر-م-لا ي-ف ةر-يو-ب-لا
ايملاع619 ةبترملاو ا-ي-ن-طو
يف ةركسسب ةعماج بيترت متو
ايملاع479 ابحرم ة-ب-تر-م-لا
ي-ف ي-م-نا-غ-ت-سسم ة-ع--ما--جو
اذه ايم-لا-ع3581 ةبتر-م-لا
يف ةل-ي-سسم-لا ة-ع-ما-ج تنا-كو
رهسش اينطو ةعبار-لا ة-ب-تر-م-لا

تناك امدعب ،يسضاملا ةيل-يو-ج
ناسسملت ةع-ما-ج د-ع-ب ة-ب-تر-م
ةعماجو م-نا-غ-ت-سسم ة-ع-ما-جو

  .1ةنيطنسسق
تا-ف-ي-ن-سصت-لا نأا م-ل-ع--لا ع--م
تارسشؤوم قفو مت-ت ة-ي-م-لا-ع-لا

فينسصتلا راظتنا يف ،ةدد-ح-م
ل يلامجإ’ا ريهسشلا يم-لا-ع-لا
ردسصيسس يذلا ضسكيرتب-مو-ب-يو
يفو مداقلا ةيليوج رهسش ةياهن

ريدم بئان ثدحت قايسسلا اذه
ةيجراخلا تاقÓعلل ةعما-ج-لا
لاسصت’او طيسشنتلاو نواعت-لاو
روتكدلا ةيملعلا تارهاظ-ت-لاو
نأا ى-لا ح-سضاو ن-ب ي-م-سشا-ه-لا

امود ىعسست ةلي-سسم-لا ة-ع-ما-ج
ة-ن-م-قر لا-ج-م ي-ف ةدا-ير-ل--ل
ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا ا-ه-تا-طا--سشن
ة-ع-ما-ج ا-ه-نأاو ،ة-ي-م-ل--ع--لاو
ةنمقرلا لاجم يف ة-ي-جذو-م-ن

  .ينطولا ىوتسسملا ىلع
يقرسش سسنوي ^

2202 ةيطسسوتملا باعلألل ابسسحت

ابيرق نارهوب جاج◊ا ىسسرÃ مدقلا ةركل ديدج بعلم مÓتسسا
اديدج ابعلم ابيرق مÓتسسا بقتري ^

جاجحلا ىسسرم ةيدلبب  مدقلا ةركل
ةي’ولا ةفاسضتسس’ ابسسح-ت (نار-هو)
ضضيبأ’ا  رحبلا باعلأ’91 ـلا ةعبطلل
,2202 ةفئاسص يف ةررقملا طسسوتملا

.نيمظنملا نم ،ضسمأا، ملع امبسسح
ـل عسستي يدلب بعلمب رمأ’ا ق-ل-ع-ت-يو
ىلع هب لاغسشأ’ا كسشوت جرفتم000.5
هناديم ةيطغت مت ا-مد-ع-ب  ءا-ه-ت-ن’ا
,ريخأ’ا ليجلا نم يعانطسصا بسشعب
نأاب حسضوأا  يذلا ردسصملا ضسفن قفو

نو-ك-ت-سس ة-يور-ك-لا ةأا-سشن-م-لا هذ-ه
ضضع--ب تا--ب--يرد--ت--ل ة--سصسصخ--م
يف ةكراسشملا  ةينطولا تابخت-ن-م-لا
.ةيطسسوتملا ةرودلا
م-هأا د-حأا ل-ك-ي--ه--لا اذ--ه د--ع--يو
اهنم ديف-ت-سست-سس ي-ت-لا تازا-ج-نإ’ا
ءاهتنا  د-ع-ب ة-ي-نار-هو-لا ة-سضا-ير-لا
حمسس يذلا يط-سسو-ت-م-لا د-عو-م-لا
ةريظح ةزايحب دÓبلا برغ ةمسصاعل
بكر-م-لا ا-ه-سسأار  ى-ل-عو ة-ي-سضا-ير
رئب ةيدلبب هزاجنا يراجلا يبملوأ’ا
قفارم ىلع يوتح-ي يذ-لاو ر-ي-ج-لا

مدقلا ةركل بعلم رارغ ىلع ةمخسض

ةعاقو جر-ف-ت-م000.04ل ع-سست--ي
باعلأ’ بعلمو  تاسضايرلا ةدد-ع-ت-م
ةثÓ-ث م-سضي ي-ئا-م ز-كر-مو ىو-ق-لا

.حباسسم
,ديدجلا قفرم-لا اذ-ه ن-ع Ó-سضفو
ةبسسان-م-ب ا-سضيأا نار-هو تدا-ف-ت-سسا
تناك يتلا  ةي-ط-سسو-ت-م-لا با-ع-لأ’ا

متي نأا ل-ب-ق1202 ةفئاسصل ةرر-ق-م
يلاوملا ماعلا ةفئاسص ىلإا ا-ه-ل-ي-جأا-ت
نم ,انوروك ضسوريف ةحئاج  ببسسب
ا-ه-ل-كا-ي-ه ن-م د-يد-ع-لا د-يد--ج--ت
ة-سضا-ير-لا ح-سشر-ي ا-م ,ة-ي-سضا-ير--لا
يف ةيعون ةزفق قيقحتل ة-ي-ل-ح-م-لا
.هيلإا ريسشأا امك ,بيرقلا لبقتسسملا
قÓطن’ا ,قايسسلا اذه ي-ف ل-خد-يو
حبسسملا ةئي-ه-ت لا-غ-سشأ’ بق-تر-م-لا
ايجولونكتلاو مولعلا  ةعماجل عباتلا
يذلا نارهول ““فا-ي-سضو-ب د-م-ح-م““

هنكل000.2 تاونسس ةيادب يف نسشد
ثيح ,ةمزÓلا ةيفيكلاب ل-غ-ت-سسي م-ل
اسصسصخم اقفرم نوكيل هميمرت ررقت
باعلأ’ا لÓخ نيحابسسلا  تابيردتل
.ردسصملا تاذ فيسضي ,ةيطسسوتملا
ضشا-ع-نإا-ب ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ح-م-سستو

ايلاح يناعت يتلا ةينارهولا ةحابسسلا
,حباسسملا ددع يف  ““حداف ضصقن““ نم
ميظنت ة-ن-ج-ل ه-ل ف-سسأا-ت-ت ا-م و-هو
املع ,اهسسفن ةيطسسو-ت-م-لا با-ع-لأ’ا
يف ةلثمم ةينارهو-لا ة-حا-ب-سسلا نأاو

هذه يف نيقباسس نيمجنب ةنجللا هذه
,ضسÓيإا ميلسسب رمأ’ا قلعتيو  ةسضايرلا
نب نايفسسو ,باعلأÓل ماع-لا ر-يد-م-لا

م-ي-ظ-ن-ت-لا  ة-ن-ج-ل و-سضع ,رو--ق--سش
.يسضايرلا

يف نومظنملا لمأاي ,ىرخأا ةهج نم
““لا-جآ’ا بر-قأا ي-ف““ ف-نأا--ت--سست نأا
ةددع-ت-م ة-عا-ق-لا  م-ي-مر-ت لا-غ-سشأا
ةدع ذنم ةفقوتملا ويزرأاب تاسضايرلا
نم ةلحرم  رخآا نأاب نيبت امدعب رهسشأا
ديدجت ي-ف ة-ل-ث-م-ت-م-لاو لا-غ-سشأ’ا
ضسييا-ق-م-لا ق-فو م-ت-ت م-ل طا-سسب-لا
هذه نأا ىلإا ةراسشإ’ا عم  ,اهب لومعملا
34 ةمئاق نم-سض ة-ل-ج-سسم ة-عا-ق-لا

باع-لأ’ا-ب ا-ي-ن-ع-م ا-سضا-ير ا-ق-فر-م
ةينطولا ةنجللا حسضوت ,ةيطسسوت-م-لا
ةي-سضا-ير-لا ةر-ها-ظ-ت-لا م-ي-ظ-ن-ت-ل
.ةيوهجلا

ج.ق ^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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