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 يئاب÷أ سشغلأ فششكل ةقيقد ةعباتمو ةيئاجف تÓخدت
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هئأرقل «سسِوْشسوي» يميشسق Òمشس ..““ر’ورت ⁄Óشس““

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي

انوروكب تايفو9و ةباشصإأ751 ،‘اعت ةلاح511 ..ءابولأ رؤوب ءأوتحأ ¤إأ ةيملعلأ ةنجللأ تعد اميف
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ناك ام عبر ايلاح ىسضاقتي
رطق ‘ ةيلام حابرأا نم هققحي

اشضرع سضفري يشضاملب
ةيدا–أ نم ايرغم

مدقلأ ةركل تأرامإ’أ
لوثم :يتوشصلأ ليجشستلأ ةيشضق ^

مامأأ ةطبأرلأو فافلأ يماع ينيمأأ
 قيقحتلأ يشضاق
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0202 جح ءاغلإأ
ايمشسر نييرئأزجلل

ةعرقو ،لبقملأ مشسوملأ نوجحي0202 ةعرق باحشصأأ ^
2202 يف نوجحي1202

جحلأ مشسوم ءاغلإاب طقشست ’ ةيحشضأ’أ ةريعشش :ىوتفلأ ةنجل ^
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ةي-ف-ح-سصلإ ه-تود-ن ي-ف رإرو-ف ف-سشكو ^

ةديدج تاي-فو9 ليجسست ن-ع ة-ي-مو-ي-لإ
.ةافو168 ىلإإ يلامجإلإ ددعلإ عفتريل
ةلاح511 تلجسس هنأاب ثد-ح-ت-م-لإ ر-كذو

دد-ع-لإ كلذ-ب ع-ف-تر-ي-ل ةد-يد-ج ءا--ف--سش
ءافسشلل تلثامت يتلإ تلاحل-ل ي-لا-م-جإلإ
.3568 ىلإإ

دادر كلام ^

 ءابولأ تايئاسصحإأ رخآأ فسشكت ةحسصلأ ةرأزو

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا751و تايفو9 ليجسست
ءاثÓثلأ سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأزجلأ يف انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ

.ةي’و84 ربع ةعزوم ةلاح77021 ىلإأ ددعلأ عفتريل انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإأ751 ليجسست نع

ةيمسسر ةفسصب هفاسشتكأ ةيملاع ةكرسش يأأ نلعت مل لاق
هدامتعا هروف انوروك حاقل انحنمب تدعو نيسصلا :دمحاب نب

بدتنملإ ريزولإ ءاثÓثلإ سسمأإ فسشك ^
نب يفطل ةينلديسصلإ ةعانسصلاب فلكملإ
حاقل ميدقتب انتدعو نيسصلإ ““ نأإ دمحاب
ةحسصلإ ةمظنم نم هدامتعإ رو-ف ا-نورو-ك
نلعت مل انوروك حاقل ““ نأإ إدكؤوم ““ ةيملاعلإ
لكسشب م-لا-ع-لإ ي-ف ة-كر-سش يأإ ه-فا-سشت-كإ
ةيملاعلإ تاكر-سشلإ هذ-ه ل-ك نأإو ي-م-سسر
.““رئإزجلإ يف انه عورف اهيدل
ةرايز لÓخ هل حيرسصت يف دمحاب نب لاقو
ةريوبلإ ةيلوب ةيرسضخألإ ىلإإ سسمأإ هتداق
اهحنمب رئإزجلل إدعو تطعأإ نيسصلإ ““ نأإ

روف دجتسسملإ انوروك سسوريف دسض احاقل
ةمظنم فرط نم ةيمسسر ةفسصب هدامتعإ
مل نآلإ دحل نكل ““ عباتو ““ ةيملاعلإ ةحسصلإ
ءإودلل ةعنسصم ةكرسش يأإ تنلعأإ نأإ ثدحي

.““يمسسر لكسشب حاقل فاسشتكإ نع
يف سصقن دوجوب““ دمحاب نب فرتعإ امك
هنأإ دمحاب نب لاقو ““ةيودألإ عإونأإ سضعب
لبقتسسملإ يف ديدج ميظنت ريطسست ““ مت
يف لجسسملإ سصقنلإ إذهب لفكتلل بيرقلإ
.““ةينطولإ قوسسلإ
فلأإ081 ““نأإ بدتنم-لإ ر-يزو-لإ فا-سضأإو

ةرفوتم نيكرولك يسسكوردي-ه ءإود ة-ب-ل-ع
تحت عسضوتسسو ز-كر-م-لإ إذ-ه لÓ-خ ن-م
هذ-ه ة-يز-كر-م-لإ تا-ي-لد-ي-سصلإ فر--سصت
.““مايألإ
ز-كر-م ““نأإ ه-تإذ قا-ي-سسلإ ي-ف را-سشأإ ا-م--ك
031 رفو ةيرسضخألاب ناطرسسلإ ة-ج-لا-ع-م
ةيإدب ذنم نيكورولك يسسكورديه ةبلع فلأإ
افيسضم ““رئإزجلاب جÓعلإ لوكوترب دامتعإ
فرسصت تحت ةبلع فلأإ081 عسضيسس ““ هنأإ
.““مايألإ هذه ةيزكرملإ تايلديسصلإ

ر كلام ^

دسصر ةنجلل يمسسر-لإ ق-طا-ن-لإ دد-سش ^
لامج روتكدلإ انوروك سسوريف ةع-با-ت-مو
تلاحلإ روطت ةعباتم ةرورسض ىلع رإروف
ةعرسسب كرح-ت-لإو ةد-يد-ج-لإ ةد-كؤو-م-لإ
سضعب ي-ف ة-ي-ئا-بو رؤو-ب رو-ه-ظ يدا-ف-ت-ل
.تايلولإ
ةليسصحلإ ميدقت سشماه ىلع حيرسصت يفو
ةلحرم““ نأإ رإروف لاق ةحئاجلل ةيمويلإ
دلبلإ اهسشيعت يتلإ يحسصلإ رجحلإ عفر

ذإإ ام اعون ةسساسسح ةل-حر-م ي-ه ا-ي-لا-ح
ةدكؤوملإ تلاحلإ روطت ةعباتم بجوتسست
نوكت ل يل ةعرسسب كرحت-لإو ةد-يد-ج-لإ

.““تايلولإ سضعب يف ةيئابو رؤوب كانه
ةزجنملإ ةيئابولإ تاقيقحتلإ سصوسصخبو
ددع يف اعاف-ترإ تل-ج-سس ة-يلو21 ي-ف
نأإ لوؤوسسملإ تإذ دكأإ ةدكؤوملإ تلاحلإ
تلجسس““ تايلو دوجو ىلإإ تسضفأإ جئاتنلإ

لثم ىر-خأإ ن-م ر-ث-كأإ ة-ي-با-ج-يإإ تلا-ح
هذ-ه““ نأإ ا-ح-سضو-م ““ة-ل-قروو ف-ي-ط--سس

.““إرإرقتسسإ فرعتسس تايعسضولإ
موي غ-ل-ب د-ق م-لا-ع-لإ نأا-ب ر-كذ نأإ د-ع-بو
روطت يف ايسسايق امقر يسضاملإ ءاعبرألإ
،ةدكؤوم ةلاح فلأإ571 هليجسستب ةحئاجلإ
تلاحلإ ددع نأإ ىلإإ رإروف روتكدلإ راسشأإ
.““إربتعم““ سسيل رئإزجلاب
راسشتنإ دايدزإ نع ثيدح كانه““ فاسضأإو
لكل ةلاح72 لثمت ماقرألإ نأإ لإإ ءابولإ

ىلإإ ه-نأإ ى-لإإ إر-ي-سشم ““ة-م-سسن ف-لأإ001
لقأإ تلجسس ةيلو13 كانه مويلإ ةياغ““

طقف ة-يلو71و ينطو-لإ لد-ع-م-لإ ن-م
.““هقوف
رسسفي ةديدج تلا-ح رو-ه-ظ نأإ ح-سضوأإو
ىلع ةبسسانملإ هذهب إددسشم رجحلإ عفرب
د-عا-ب-ت-لإو ة-ي--ئا--قو--لإ تإءإر--جلإ نأإ
حمسسي““ تامامكلإ ءإدترإو ي-عا-م-ت-جلإ
يف رإرقتسسإو سضافخنإ و-ح-ن ه-جو-ت-لا-ب

.““ةلجسسملإ تلاحلإ ددع
يف نوكي ةباسصلإ رطخ نأإ““ لوقي عباتو

تاطحملإو قإوسسألاك ةقلغم-لإ ن-كا-مألإ
رطخلإ نأإ نيح يف ىربك-لإ تÓ-ح-م-لإو
““ةقلغملإ ريغ تإءاسضفلإ ي-ف ّل-قأإ نو-ك-ي

ايرابجإ ىقبي ةمامكلإ ءإدترإ““ نأإ إدكؤوم
.““يذيفنت موسسرم همكحيو
ينطولإ سسلجملإ سسيئر فسشك هتهج نم
ةيلمعلإ ةنجللإ وسضعو ءا-ب-طألإ ةدا-م-ع-ل

تاقيقحت ““ نع ينا-كر-ب طا-ق-ب د-م-ح-م
يتلإ تا-يلو-لإ ي-ف نآلإ ة-يرا-ج ة-ي-ئا-بو
““تلاحلل ظوحلم عا-ف-ترإ ا-ه-ي-ف ل-ج-سس
ةيئابولإ حلاسصملإ سضعب““ نأإ ىلإإ إريسشم
ذاختإ يف تابوعسص دجت يئاقولإ بطلإو
.““ةمزÓلإ تإرإرقلإ
اميسس ل تامامكلإ ءإدترإ نأإ ركذ امدعبو
اعد ““ايرابجإإ ىقبي““ ةماعلإ نكامألإ يف
رهسسلإ ىلإ ةينعملإ تا-ط-ل-سسلإ ي-نا-كر-ب

ي-ئا-قو-لإ ءإر-جلإ إذ-ه ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع
.سسوريفلإ يسشفت نم فيفختلل

ر م ^

 انوروك سسوريفل ةدكؤوملأ ةديدجلأ ت’احلأ
ةديدج ةيئابو رؤوب روهظ يدافتل عيرسسلا كرحتلاب يسصوت ةنجللا

انوروك سسوريفب تاباسصإلإ عافترإ لسصإوتي ^
نأإ ةجرد ىلإإ يموي لكسشب فيطسس تايفسشتسسمب

ىلع ىلوألإ ةبترملإ لتحت تحبسصأإ ةيلولإ هذه
ددع ثيح نم مايأإ ةدع ذنم ينطولإ ىوتسسملإ
.ةيمويلإ تاباسصإلإ
82 اهلبقو ةبا-سصإإ02 سسمأإ لوأإ تل-ج-سس د-قو
تلاحلإ يلامجإإ برتقيو دحإو موي يف ةباسصإ
.ءابولإ راسشتنإ ةيإدب ذنم فلألإ نم ةلجسسملإ
ناكسسلل قل-ق رد-سصم ما-قرألإ هذ-ه تح-ب-سصأإو
كر-ح-ت-لإ ةرور-سض ى-لإإ تا-ط-ل-سسلإ و--عد--تو
تإءإر-جإلإ ع-ي-م--ج ذا--خ--تإ ي--ف عإر--سسإلإو
ءابولإ إذه راسشتنإ نم دحلل ةمزÓلإ ريبإدتلإو
.حإورألإ دسصحي ايموي حبسصأإ يذلإ ريطخلإ

تايفولإ ايموي لجسست ةيبطلإ حلاسصملإ لإزت لو
ل-جر ةا-فو ل-ج-سس ن--يأإ سسمأإ ا--هر--خآإ نا--كو
ر-خآإ ل-جر ةا-فو إذ-كو ة-عا-قو-ب ى-ف-سشت-سسم-ب
بل-غأإ لإز-ت ل ا-م-ك ،لإزأإ ن-ي-ع ى-ف-سشت-سسم--ب
تأاجل ثيح عبسشت ةلاح دهسشت تاي-ف-سشت-سسم-لإ
ة-ي-ب-ط ز-كإر-م سصي-سصخ-ت ى-لإإ تا--ط--ل--سسلإ
،ددج ىسضرم لابقتسسل ةيمو-م-ع تا-سسسسؤو-مو
تاطل-سسلإ تما-ق ف-ي-ط-سسو ة-م-ل-ع-لإ د-ع-ب-ف
ناملو نيع ةيدلب-ب با-ب-سشلإ تي-ب سصي-سصخ-ت-ب
دمحم ىفسشت-سسم ى-ل-ع ط-غ-سضلإ ف-ي-ف-خ-ت-ل
.فايسضوب
نÓيترو ينب ىفسشتسسم عرسش ةعاقوب ةنيدمبو
ناك امدعب91 ديفوكلإ ىسضرم لابق-ت-سسإ ي-ف

ىلع ف-ي-ط-سس ة-يلو لا-م-سشب ر-سصت-ق-ي ر-مألإ
ةعاقوب ةنيدمب يرمإوع د-ي-ع-سسلإ ى-ف-سشت-سسم
عب-سشت ة-لا-ح ر-خآلإ و-ه د-ه-سشي ح-ب-سصأإ يذ-لإ
.إريبك اطغسضو
اهتاقيقحت لسصإوت ةيرإزولإ ةيمل-ع-لإ ة-ن-ج-ل-لإ
ةنيدمب تلاغسشنلإ سضعب ىلع فقتو ةيئابولإ
  ةملعلإ
ةعباتمب ةفلكملإ ةيرإزولإ ةيملعلإ ةنجللإ تفقو
دمح-م رو-سسي-فور-ب-لإ ا-ه-سسأإر-ي ي-ت-لإ ءا-بو-لإ
لÓخ تايطعملإ نم ديدعلإ ىلع ن-ي-سسو-ح-ل-ب
3 يلإوح ذنم اهترسشاب يتلإ ةيئابولإ اهتاقيقحت
ثيح سسوريفلإ راسشتنإ لوح فيطسس ةيلوب مايأإ
ةجلاعم يف نيسصتخملإ ءابطألإ ىلإإ تعمتسسإ

فيطسس ى-ف-سشت-سسم-ب91 د-ي-فو-ك-لإ ى--سضر--م
ءاسسم تلقنت مث يعماجلإ فيطسس ىفسشتسسمب
نيأإ فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلإ سسمأإ لوأإ

نيع ةنيدمب ةحسصلإ عقإو ةنجللإ ءاسضعأإ نياع
.ناملو
نم ديدع-لإ ى-ل-ع سسمأإ مو-ي ة-ن-ج-ل-لإ تف-قوو
اهترايز دعب ة-م-ل-ع-لإ ة-ن-يد-م-ب تا-ي-ط-ع-م-لإ
ثيح ،ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ ة-سسسسؤو-م-ل-ل
يف نيلعافلإو نيسصتخملإ عم اهؤواسضعأإ ثدحت
ىلع ديكأاتلإ مت انوروك ءابوب نيباسصملاب لفكتلإ

نم ةسصاخ نيباسصملاب ديجلإ لفك-ت-لإ ةرور-سض
ةملعلاب ةحسصلإ عاطق معدو يسسفنلإ بناجلإ
زاجنإ عورسشمب ليجع-ت-لإو ر-ي-نا-ك-سس زا-ه-ج-ب

فرعت يذلإ ةملع-لا-ب د-يد-ج-لإ ى-ف-سشت-سسم-لإ
.اظوحلم افقوتو ةئطابتم ةريتو هلاغسشأإ
عاطقلإ معد ةرورسض ىلع ةنج-ل-لإ تد-كأإ ا-م-ك
ليهسست سضرغب يلآلإ مÓعإلإ ةزهجأاب يحسصلإ

سصسصخت فاعسسإإ ةرايسس إذكو لسصإوتلإ تايلمع
مهتباسصإإ يف هب-ت-سشم-لإ وأإ ن-ي-با-سصم-لإ ل-ق-ن-ل
.سسوريفلاب
ب ةملعلإ ىفسشتسسم عورسشم نأاب ةنجللإ تدكأإو
مغر إريب-ك إر-خأا-ت فر-ع يذ-لإ إر-ير-سس042
لحب ليفك هل تدسصر يتلإ ةيلاملإ تاناكمإلإ

ةقطنملإو ةملعلإ ةنيدمب ةحسصلإ عاطق لكاسشم
    .فيطسس ةيلول ةيقرسشلإ

جلسصل ىسسيع ^

:يرومرم نسسح ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأ ريزو بسسح
““ايموي يقاو عانق نويلم1 ـل Úيفر◊ا جاتنإا وحن““
يف نييفرحلإ تإردق ابيرق عفترت نأإ رظتني ^

انوروك سسوريف نم ةيئاقو-لإ ل-ئا-سسو-لإ جا-ت-نإإ
يقإو عانق نويل-م1 ىلإإ ف-لأإ005 نم اين-طو
ر-يزو سسمأإ لوأإ ه-ن-ع ن-ل-عأإ ا-م-ب-سسح ا-ي-مو-ي
يلئاعلإ لمعلإو ةيديلقتلإ ةعانسصلإو ةحايسسلإ

.يرومرم نسسح
سشماه ىلع يفحسص ءاقل لÓخ يرومرم زربأإو
مناغتسسم ىلإإ هتداق يتلإ دقفتلإو لمعلإ ةرايز
ةريسصن ةددجتملإ تاقاطلإو ةئيبلإ ةريزو ةيعمب
ى-ل-ع ن-ي-ي-فر-ح-لإ ة-م-ها-سسم““ نأإ ثإر-ح ن-ب
يقإو عانق ف-لأإ005 تغلب ينطولإ ىوت-سسم-لإ
1 جاتنإإ ىلإإ لوسصولإ وه نآلإ ا-ن-فد-هو ا-ي-مو-ي

.““لجاعلإ بيرقلإ يف ايموي يقإو عانق نويلم
يف نيلعافلإ فلتخم ةمهاسسم-ب ر-يزو-لإ هو-نو
لمعلإو ةيديلقتلإ ةعانسصلإو ةحا-ي-سسلإ عا-ط-ق
(91 ديفوك) انوروك ةحئاج ةبراحمل ي-ل-ئا-ع-لإ

لوألإ ريزولإو ةموكحلإ تإرك-سشت ن-ع إر-ب-ع-م
ريظن نييفر-ح-لإو ة-ي-قد-ن-ف-لإ تا-سسسسؤو-م-ل-ل

نيرفاسسملإ ءإويإإ لاجم يف ةلوذبملإ مهدوهج
مقإوطلإو جراخلإ نم نيمداقلإ ني-ير-ئإز-ج-لإ
ةعانسصو يحسصلإ رجحلإ ةرتف لÓخ ة-ي-ب-ط-لإ
.سسوريفلإ نم ةيئاقولإ لئاسسولإ فلتخم جاتنإإو
نم برقتلإ ىلإإ ن-ي-ي-فر-ح-لإ يرو-مر-م ا-عدو
ريغ لامعل-ل ي-عا-م-ت-جلإ نا-م-سضلإ ح-لا-سصم
نم ةدافتسسلإو م-ه-سسف-نأإ ل-ي-ج-سست-ل ءإر-جألإ
دعاقتلإ سشاعمو يحسصلإ نيمأاتلإو ة-ي-ط-غ-ت-لإ
لمعلإ ةرإزو عم تلا-سصتإ دو-جو ن-ع ا-ف-سشا-ك
ميدقتل ي-عا-م-ت-جلإ نا-م-سضلإو ل-ي-غ-سشت-لإو
تامإرغ) ةئفلإ هذ-ه-ل تإءا-ف-عإإو تÓ-ي-ه-سست
ةرتفلإ لÓخ اهت-م-ها-سسم ر-ي-ظ-ن (ر-ي-خأا-ت-لإ
.ةيسضاملإ

ر م ^

ةيعجرملأ ةي’ولأ تايفسشتسسمب اهب لفكتم ةلاح7431
 ةنيطنسسقب ةدكؤوم ةلاح685

  يبطلا هبسش دهعمب ايفاسضإا اريرسس58 سصيسصختو
سسمأإ لوأإ ةياغ ىلإإ ةدكؤوملإ تلاحلإ تغلب ^

ب لفكتي اميف ة-لا-ح685 ةنيطنسسقب نين-ثلإ
تايف-سشت-سسم-لإ ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-لا-ح7431
عبسشتلإ دح تغلب يتلإو ة-ثÓ-ث-لإ ة-ي-ع-جر-م-لإ
ىلع ةرفوتملإ062 لإ ةرسسألإ لك لÓغ-ت-سسا-ب

.ةيلولإ ىوتسسم
يخإرت لظ يف ليدب ل هنأإ ةنيطنسسق يلإو دكأإو
مراسصلإ قيبطتلإ ىلإإ لا-ق-ت-نلإ ن-ي-ن-طإو-م-لإ
لقنلإ لئاسسو ىوتسسم ىلع ةيئاقولإ طورسشلل
 . يمومعلإ
ريدملإ سسمأإ لوأإ همدق ماقرأإ سضرع لÓخو
ةيلولاب ةيئابولإ ةيعسضولإ نع ةحسصلل يئلولإ
لفكتملإو اهيف هبتسشملإ تلاحلإ ددع نأإ دافأإ
ثÓثلإ ةيئافسشتسسلإ زكإرملإ ىوتسسم ىلع اهب
ةسسسسؤوملإو سسيداب نبإ يعماجلإ ىف-سشت-سسم-لإ
ريبلإ ىفسشتسسمو دإرم سشوديد ةيئا-ف-سشت-سسلإ
نع ةدكؤوم ةلاح685 اهنم ةلاح7431 تغلب

ةلاح533و ةيبلسس ةلاح314و ليلاحتلإ قيرط
.ءافسشلل تلثامت
ثيح ةدايرلإ لتحت ةنيطنسسق ةنيدم ىقبت اميف
ةيدلب اهيلت ةئاملا-ب94 تاباسصإلإ ددع تغ-ل-ب
نايزوب ةماح ةيدلبو ةئاملاب63 ةبسسنب بورخلإ
تلاحلإ نم ةئاملا-ب01 امأإ ةئاملا-ب5 ةبسسنب
تايدلبلإ فلتخم ىلع عزوتت يهف ةي-ق-ب-ت-م-لإ
  .ةيلولل ىرخألإ
دعإوقلاب لÓخإإ ةح-سصلإ ة-ير-يد-م تل-ج-سسو
يف يخإرتلإ اهنم نطإوملإ فرط نم ةيئاقولإ
د-عا-ب-ت-لإ مإر-ت-حإ مد-عو ة-ما-م--ك--لإ ع--سضو

قرط يهو ماظتناب نيديلإ لسسغو يعامتجلإ
بعلت نأإ نكمي نطإوملإ لوان-ت-م ي-فو ة-ل-ه-سس
سسوريفلإ راسشت-نإ ن-م د-ح-لإ ي-ف إر-ي-ب-ك إرود
.هيلع ءاسضقلإو
58 سصيسصخت ىلع هلخدت لÓخ يلإولإ دكأإو
لابقتسسل يبطلإ هبسش دهعم ىوتسسم ىلع ريرسس
ديفوك سسوريفب اهتباسصإ يف هبتسشملإ تلاحلإ

نأإ لباقملإ يف ددسشو (ةبقإرملإ ةلاح يف)91
عيمجلإ نم مزلتسست يحسصلإ رجحلإ عفر ريبإدت

.لمعلإ نم إديزم
ةذ-تا-سسألإو نو-ي-ئا-سصخألإ ى-ط-عأإ د-قو إذ-ه
لÓخ تاي-سصو-ت-لإ ن-م ة-ل-م-ج نو-ل-خد-ت-م-لإ
ةيعوت ةرور-سض لو-ح ترو-ح-م-ت م-ه-تÓ-خد-ت
ة-با-سصإلا-ب ح-ير-سصت-لإ ةرور-سضب ن--طإو--م--لإ
ابنجت ةسصتخملإ تاهجلإ غيل-ب-تو سسور-ي-ف-لا-ب
ىلإو يحلإ ىلإ هنمو ةلئاعلإ ىلإ ىودعلإ لقنل

تا-ه-ج-لإ ن-ي-ك-م-ت-لو كلذ ن-م ع-سسوأإ و-ها-م
يف ةيئابولإ تاقيقحتلإ ءإرجإ نم ةسصتخملإ
.ىودعلإو يسشفتل اعنم بسسانملإ تقولإ
سسيسسحت ةرورسض ““ ىلإإ نويئاسصخألإ اعد امك
دعب اسصوسصخ عسضولإ ةروطخب رثكأإ نطإوملإ
يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإل يجيرد-ت-لإ ع-فر-لإ
زكترت ءابولاب مكحتلل ةديحولإ ةقيرطلإ نوك

سسوريفلإ نإ راب-ت-عا-ب ن-طإو-م-لإ ي-عو ى-ل-ع
ىلإإ ةرسسألإ نم روطتو عمتجملإ طاسشنب طسشني
نيب رثكأإ قيسسنتلإو ةيلولإ مث ةيدلبلإ ىلإإ يحلإ

.ءابولإ إذهل يدسصتلل لمعت يتلإ ىوقلإ فلتخم
سس .ديزي ^

نب مي-ك-ح-لإ ى-ف-سشت-سسم ةرإدإإ تحر-سس  ^
سضرم نم يفاعتم74 سسمأإ نإرهوب بجرز
إولثامت نيذلإ ددع عفتريل انوروك سسوريف
524 ىلإإ ءابولإ راسشتنإ ةيإدب ذنم ءافسشلل

.ةلاح
ن-ب م-ي-ك-ح-لإ ى-ف-سشت-سسم ةرإدإإ تح-سضوأإو
74 ““ نأإ سسمأإ اهل نايب يف نإرهوب بجرز
قيرفلإ لبق نم م-ه-ح-ير-سست م-ت ي-فا-ع-ت-م
ثيح ةيدعملإ سضإرمألإ ةحلسصم-ل ي-ب-ط-لإ

ةداعإإو يئايزيفلإ بطلإ ة-ح-ل-سصم إوردا-غ
.““يفيظولإ ليهأاتلإ
إوناك ىسضرملإ نأإ ىفسشتسسملإ ريدم دافأإو
يسسكورديه جÓعلإ لوكوتور-ب-ل نو-ع-سضخ-ي
يبطلإ مقاط-لإ فإر-سشإإ تح-ت ن-ي-كورو-ل-ك
مهحيرسست متو ةيدعملإ سضإرمألإ ةحلسصمل
.““مهيفاعت دعب
نا-فر-عو ر-يد-ق-ت ة-ي-ح-ت نا-ي--ب--لإ ه--جوو

مقاطلإ لكلو ةا-ج-ن ق-فو-م رو-سسي-فور-ب-ل-ل
نيينهملإ لامعلإو ي-ب-ط-لإ ه-ب-سشو ي-ب-ط-لإ
ةد-حوو ة-يد-ع-م-لإ سضإر-مألإ ة-ح-ل--سصم--ب
سسوريفب نيباسصم-لا-ب ة-سصا-خ-لإ سشا-ع-نإلإ
ةداعإإو يئايزيفلإ بطلإ ةحل-سصمو ا-نورو-ك
ةهجإومل نيدنجملإ لكو يفيظولإ ليهأاتلإ

.انوروك ةحئاج
اسصخسش03 نينثلإ ءاسسم رداغ لباق-م-لا-ب
زكرملإ91-د-ي-فو-ك-ب ن-ي-با-سصم إو-نا-ك
““بجرز نب روتكدلإ““ يعماجلإ يئافسشتسسلإ
تلاح عقترتل ءافسشلل مهلثامت دعب نإرهول
ددع يف عافترإ اسضيإ اهلباقي يتلإو ءافسشلإ
نوديقت-ي ل ن-يذ-لإ سضع-ب ىد-ل تا-با-سصلإ
نيذلإو ةيحسصلإ ةمÓسسلإ ظ-ف-ح د-عإو-ق-ب
ةباسصإÓل نيرخآلإ ةايحو مهتايح نوسضرعي
.ءابولاب

سسانيإا .م ^

  انوروك ببسسب ةعاقوبب رخآأو لأزأأ Úع ىفسشتسسÃ لجر ةافو
    فلألا نم بÎقي ›امجإلا ددعلاو ةديد÷ا تاباسصإلا ردسصتت فيطسس

بجرز نب ىفسشتسسم نم ‘اعتم74 حيرسست
نارهوب ءابولا ةيادب ذنم انوروك سسوÒف نم ةلاح524 لثا“ ليجسست
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3 ينطوـه1441ةدعقلإ وذ3ـل قفوŸإ م0202نإوج42  ءاعبرألإ

ةمكحملل دكؤويو ةقباصسلإ هفقإوم ىلع بلقني ىيحيوأإ

اهيف فرط انأاو تلششف ةقيلفتوب ماظنل ةيومنتلا ةيشسايشسلا
3102 ‘ هشضرÃ مك◊ا ةرادإا نع دعتبا ةقيلفتوب :لÓشس ^

تاقفشصلا نم اكيج يمومعلا عمÛا داعبإا ءارو براوششوب مÓشسلا دبع ^
ةيومنتلإ تايصسايصسلإ لصشفب هرإوصشم ‘ ةرم لوأل ءاثÓثلإ سسمأإ ىيحيوإ دمحأإ قباصسلإ لوألإ ريزولإ رقأإ
كلذ ‘ هتجحو ةÒخألإ ةنصس نيرصشعلإ لÓخ ةقيلفتوب زيزعلإ دبع عولıإ سسيئرلإ اهدمتعإ يتلإ

رايلم02 لدعÃ ةيمومعلإ تاقفصصلإ ىلع ذإوحتصسلاب ةيبنجألإ فإرطأÓل حصسف ام زا‚إلإ لكايه فعصض
يصضإÎلاب ةنصسلإ ‘ ةقفصص فلأإ قباصسلإ سسيئرلإ تاميلعت ىلع ءانب حنÁ ناك هنأإ افÎعم ماعلإ ‘ رانيد
.طيصسبلإ

لل-ضس كلاŸا د-ب--ع هرود--ب فÎعا ا--م--ك ^
Ùأا يد-ي-ضس ة-م-كfiنع سسيئرلا داعتباب دم

فيك فضشكو3102 ليرفأا ‘ هضضرم دعب رارقلا
ةدع ‘ رافلا مهتŸا قباضسلا ةعانضصلا ريزو ناك
داعبإا ‘ دادح يلع ةيضضق اهنم داضسف اياضضق
““اكيج““ ع-م‹ ا-ه-ن-م ة-ي-مو-م-ع-لا تا-كر-ضشلا
ةيمومع تاق-ف-ضصو ع-يرا-ضشم ن-م تن-م-ضسإل-ل

نم بناجأا ءاكرضشل اهحنم ىلع سصر◊ا لباقم
.ةفلتfl لود
نم ةيناث-لا ة-ضسل÷ا ءا-ثل-ث-لا سسمأا تق-ل-ط-نا
طروتŸاو دادح يلع ة-ي-ضضق ة-م-كاfi راو-طأا

كلاŸا دبع Úقباضسلا تاموك◊ا ءاضسؤور اهيف
امهئارزو نم تارضشعلاو ىيحيوا دمحأاو للضس
ةافو ببضسب اهيلع تميخ ةنيزح ءاوجأا طضسو

fiذاتضسأ’ا ه-ق-ي-ق-ضشو ى-ي-ح-يوا د-م-حأا ي-ما
.ةفيعلا
يضسيئرلا مهتŸا ددج ةيحابضصلا ةÎفلا للخو

راكنإا نايفضسو رمعو نايزم هتوخإاو دادح يلع
مهيلإا ةهجوŸا داضسفلاب ة-ل-ضص تاذ م-ه-ت-لا ل-ك
مهو ةيضضقلا هذه ‘ ÚمهتŸا ةفاك رارغ ىلع
للضس كلاŸا دبع ناقبضسأ’ا ن’وأ’ا ناريزولا
رمع نوقباضسلا ءارزولا اذكو ىي-ح-يوا د-م-حاو

دبعو يضضاق رداقلا دبعو يعلط ةعمجوبو لوغ
يفضسوي فضسوي بوجfi ةد-بو نل-عز Êا-غ-لا
ةقباضس تاراطا ¤إا ةفاضضإ’اب سسنوي نب ةرامعو

.بئاغلا براوضشوب ملضسلا دبع ادع ةلودلا ‘
تحرضصو ة-كر-ضش كل“ ’ ي-ت-جوز : ى-ي-ح-يوأا

Ãةقيلفتوب سسيئرلل يتاكلتم 
ةهجوŸا مهتلا ةفاك ىيحيوأا دمحأا ركنأا هرودب
عم ةاواضسمو ةيفافضشب لماعتي ناك هنا ازÈم هيلا
كل“ هتجوز نوكت نأا ايفان Úل-ما-ع-تŸا ة-فا-ك
سسي-ئر ا-يو-ف-ضش غ-ل-بأا ه-نا حر-ضص ا-م-ك ة-كر--ضش
لكب ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباضسلا ةيروهم÷ا
.هكلمأا
دادح عمÛ تحنم تاقفضص نع هثيدح ىدلو
ةيلاŸا اه-تد-ضصرأا م-غر ط-ي-ضسب-لا ي-ضضاÎلا-ب
لوأا ريزوك هعقوم نم هنا ىيحيوا در ةظهابلا
قباضسلا ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت قبطي ناك

هنا ¤ا اÒضشم ءارزولا سسل‹ تاعامتجا ‘
ةيلام ةحو-ب-ح-ب سشي-ع-ت دل-ب-لا تنا-ك كاذ-نآا
ÚنطاوŸا تاجايتحاو بلاطم عافترا اهلباقي

امك- ةلودلا اهتهجاو يتلاو تاي’ولا ةفاك ‘
¤ا5002 نم يمومع رامثتضسا جمانÈب - لاق
.رانيد رايلم فلأا43 فلغب4102
حن“ تناك ه-ت-ضسا-ئر ت– ة-مو-ك◊ا نا ر-كذو
افÎعم طيضسبلا يضضاÎلاب ةقفضص فلأا ةبارق

‘ ةموك◊ا ءاضضعأا لضسار هنا قايضسلا سسفن ‘

سسيئر تاميلعتب اه-ي-ف م-هر-كذ1102 سسرا-م
عيرا-ضشŸا ذ-ي-ف-ن-ت ‘ عار-ضسإل-ل ة-يرو-ه-م÷ا
يضضاÎلاب تحنم تاقفضص نا افيضضم ةيومنتلا
كادنأا ةيروهم÷ا سسيئر تاميلع-ت ى-ل-ع ءا-ن-ب
تاقف-ضصلا نو-نا-ق ن-م34 ةداŸا-ب ل-م--عو
›اجعتضس’ا عباطلا مظ-ن-ت ي-ت-لا ة-ي-مو-م-ع-لا
.ةينطولا ةجا◊او
تنمضسإلل عنضصم زا‚ا عورضشم سصخي اميفو
سضورقلا ةن÷ نا ى-ي-ح-يوا فÎعا ة-ف-ل÷ا-ب
حنم تضضفر يرئاز÷ا يبعضشلا سضرقلل ةعباتلا

دقو ينيضصلا كيرضشلل رانيد Òيلم7ب سضرق
كنبللÈ 7102متبضس ‘ كن-ب-ل-ل ة-لا-ضسر رر-ح

.›ودلا نامضضلا نع ءانغتضسلل
را-طÃ ة-ضصاÿا ة-ق-ف-ضصلا سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
يدا-ن ¤ا يدؤوŸا ق-ير-ط-لاو ›ود-لا ر-ئاز÷ا
تاميلعت ىطعأا هنا ىي-ح-يوا حر-ضص ر-بو-ن-ضصلا
تناك رئاز÷ا ن’ فلŸا اذه لح ‘ عارضسإلل

اميف اما5002 ‘ ةيبرع ةمق عم دعوم ىلع
دادح يلعل ةيئاŸا دراوŸا عيراضشم حنم سصخي
بلاطŸ ةباجتضس’اب ىي-ح-يوا ا-هرر-ب را-ضشب-ب
‘ اهنع نوÈعي اوناك نيذلا ةي’ولا هذه ناكضس
.تاجاجتحا

رمإوأإ وأإ تاميلعت طعأإ ⁄ :لÓصس
Ÿدإدح يلع ةكرصشل عيراصشم حن””

طعي ⁄ هنأا لل-ضس كلاŸا د-ب-ع ف-ضشك هرود-ب
عمÛ عيراضشم حنŸ ةيباتك تاميلعت وأا رماوأا

لمع جمانرب ذفني نا-ك ه-نأا ازÈم داد-ح ي-ل-ع
.ناÈŸلا هيلع قداضص يذلا ةموك◊ا

هيلوت للخ حنÁ امك هنأا رخأ’ا وه فÎعا امك
فلأا02 ةنضس لك يذ-ي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا ة-ضسا-ئر
هنا ركذو ينطولا ىوتضسŸا ىلع زيهŒ عورضشم
زيزعلا دب-ع ق-با-ضسلا سسي-ئر-لا ة-با-ضصإا لل-خ

دعتبا ةيحضص ةكعوب3102 ليرفأا ‘ ةقيلفتوب
ذاختاو م-ك◊ا ةرادإا ى-ل-ع ا-م ا-عو-ن سسي-ئر-لا
يمامأ’ا طÿا ‘ هنم لعج يذلا رمأ’ا رارقلا

نكي ⁄و دلبلا نوؤوضشل يضسا-ي-ضسلا Òي-ضست-لا ‘
جمارب ديضسŒ ةعبا-ت-م ى-ل-ع لا-ق ا-م-ك اردا-ق
راعضسأا عجاÎب هبضسح ةبوعضص اهتداز زيهجتلا
.لوÎبلا

ماظن نأاب ةعانق ىلع تنك :لÓصس
 هتياهن ¤إإ لصصو مك◊إ

ةعانق هل تناك هنا ةرم لوأ’ للضس حرضص امك
¤ا لضصو دق كاذ-نآا م-ك◊ا ما-ظ-ن نا-ب ةÒب-ك
عيراضشŸا ةروضص وfi بجي ’ هنأا Òغ هتياهن
دراوŸا عاطق ‘ ةضصاخ ةزج-نŸا ة-ي-با-ج-يإ’ا
نم هايŸا داÒتضسا دلبلا بن-ج ي-ت-لا ة-ي-ئاŸا

هايŸا ةمزأاو نارهوب ة◊اŸا هايŸاو ايليضسرم
.ةمضصاعلاب بورضشلا
ةضسضسؤوŸا نأا ةمكÙا ةئيهل للضس فضشك امك
عورضشم نم تبحضسنا اكيج تنمضسإلل ةيمومعلا

دبع نم بلطو حا◊إاب ةفل÷اب تنمضس’ا عنضصم
ق-با-ضسلا ة-عا-ن-ضصلا ر-يزو براو-ضشو-ب مل-ضسلا
.ىرخأا اياضضقو ةيضضقلا هذه نم رافلا مهتŸا

قباضسلا ماعلا Úمأ’ا را-ضضحإا-ب بلا-ط-ي لل-ضس
 ةموكحلل
يعدتضست نأا ‘ هتبغر هملك ماتخ ‘ برعأاو
اÒضشم ةموكحلل قباضسلا ماعلا Úمأ’ا ةمكÙا
ىلع سضرعي ةقفضص عورضشم يأا دجوي ’ هنأا ¤إا

سسل‹ ‘ ه--ت--ضسارد ل--ب---ق ءارزو---لا سسل‹
ةقيلفتوب سسيئرلا نا ديكأاتلا ادد‹ ةموك◊ا
يأا لخدتي ⁄و ارح ةضسماÿا ةده-ع-ل-ل ح-ضشر-ت

ةلم◊اب هلمع نأا ادكؤوم نأاضشلا اذه ‘ بزح
.لباقم نودو اعوطت ناك ةيباختن’ا

 م ناوشضر^

 :يقرصش ليعامصسإإ يقيرفألإ دا–لاب ملصسلإو نمألإ سضوفم

رفوتت اهنوك ايبيل ةمزأا ل◊ رئاز÷ا ةبراقم معدن
 حاجنلا تاموقم ىلع

دا–’ا-ب م-ل-ضسلاو ن-مأ’ا سضو--ف--م د--كأا ^
نأا ءاثلثلا سسمأا يقرضش ليعامضسإا يقيرفأ’ا
ايبيل ‘ ةمزأ’ا ة-يو-ضست-ل ر-ئاز÷ا ة-برا-ق-م““

تاموقم لك ىلع رفوتت راو◊ا ىلع ةينبŸاو
يقيرفأ’ا دا–’ا ““ نأا ¤إا اÒضشم ““حاجنلا
داجيإا اهنأاضش نم ةردابم ةيأا عجضشيو معدي

راو◊ا ى-ل-ع ة-م-ئا-ق ة-مزل-ل ي-ئا-ه-ن ل--ح
.““ةينطولا ة◊اضصŸاو

جهن-م ن-م ا-قل-ط-نا ه-نأا ي-قر-ضش ح-ضضوأاو
مئاقلا تاطاضسولا ةرادإا ‘ يقيرفأ’ا دا–’ا

ىلع ينبŸا يعرفلا سصاضصتخ’ا أادبم ىلع
مكحب ةطا-ضسو-لا ةدا-ي-ق ‘ راو÷ا لود م-عد
نإاف ÚيلÙا Úلعافلاب اهتفر-ع-مو ا-ه-بر-ق
ةردابم ةيأا معدتو عجضشت ةيراقلا ةمظنŸا““
يئاهنو عيرضس لح داجيإا اهنأاضش نم ةيوضستلل
ة◊اضصŸاو راو◊ا ىلع ةمئاق ةيبيللا ةمزلل
سضوفم ىري قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘و .““ة-ي-ن-طو-لا
ةردابŸا ‘ يقيرف’ا دا–’اب نم’او ملضسلا
اهتيوضضع مكحب ايبيل ‘ ةيوضستلل ةيرئاز÷ا

دا–ل-ل ىو-ت-ضسŸا ة-ع-ي-فر-لا ة-ن-ج-ل--لا ‘
لاضصت’ا ةعوم‹ ‘و ايبيل لوح يقيرف’ا
تاموقم لك ىلع رفوتت اهنأا هن-ع ة-ق-ث-ب-نŸا
ة-برا-قŸا حا‚ ““ نأا ا--ح--ضضو--م حا--ج--ن--لا
ل◊ا ى-ن-ب-ت-ت ا-ه-نأا ¤إا دو-ع--ي ة--ير--ئاز÷ا
ماÎحا نمضضي يذلا ةيبيللا ةمزلل يضسايضسلا
ة-ي-باÎلا ه-تد-حوو ي-ب-ي-ل--لا بع--ضشلا ةدارإا

-يبيل راوح للخ نم يأا ةينطولا هتدايضسو
.““مهضسفنأا نويبيللا هدوقي يبيل

نزاوتŸا رئاز÷ا فقوم نإاف كلذ نع لضضف
Œةمزأ’ا ةيادب ذنم ةيبيللا فارط’ا لك ها
ىلع ليلد Òخو عيم÷ا ةقثب ىظ– اهلعج
¤إا اهب ماق ي-ت-لا ةرا-يز-لا-لا-ق ا-م-ك- كلذ
نم لك ةيضضاŸا ةلي-ل-ق-لا ما-ي’ا ‘ ر-ئاز÷ا
حلاضص ةليقع يبي-ل-لا باو-ن-لا سسل‹ سسي-ئر
ي-ضسا-ئر-لا سسلÛا سسي-ئر ةرا-يز ا-ه-ت-ل--تو

جارضسلا زئاف ةيبيللا ينطولا قافولا ةموك◊
خو-ي-ضشو نا-ي-عأا ة-ق-ث ¤إا ة-فا-ضضإ’ا--ب اذ--ه
ةيرئاز÷ا ةبراقŸا زيمت-ت ا-م-ك  .ل-ئا-ب-ق-لا
وهو ةيلماكتلاو ةيكراضشتلا ةطاضسولا ليضضفتب

لل-خ ن-م ي-ق-ير-ف’ا سضو-فŸا ه-ضسŸ ا--م
نأا دكأا يذلا ةيروهم÷ا سسيئر تا-ح-ير-ضصت
لود عم نواعتب نوكتضس ةيرئاز÷ا ةطاضسولا
ن-م م-عد-بو فر-ط يأا ءا-ضصقإا نودو راو÷ا
.يقيرفأ’ا دا–’او ةدحتŸا ·أ’ا

ملضسلا سضوفم برعأا مدقت ام سساضسأا ىلعو
تاردابŸاو لكبو دوه÷ا هذهب ه-لؤوا-ف-ت ن-ع
نأا ادكؤوم راضسŸا اذه ‘ بضصت يتلا ىرخأ’ا
لاتتق’ا رارم-ت-ضساو ير-ك-ضسع-لا د-ي-ع-ضصت-لا
ةقزترŸا لا-ضسرإاو ة-ي-ب-ن-جأ’ا تل-خد-ت-لاو
اÒبك اقلق لكضشي تاب اي-ب-ي-ل ¤إا ة-ح-ل-ضسأ’او
.يقيرفأ’ا دا–’ا ىدل

^ fiناوشضر دم

 ينطولإ يبعصشلإ سسلÛإ

ةركاذلل اينطو اموي يام8 دامتعا نوناق عورششم ىلع نوقداشصي باونلا
ينطولا يبعضشلا سسلÛا ءاضضعأا قداضص ^

نمضضتي نوناق عورضشم ىلع ءاثلثلا سسمأا
ثيح ةركاذلل اين-طو ا-مو-ي يا-م8 دامت-عا

ةينلع ةضسلج للخ ةقداضصŸا ةيلمع ت“
ينطولا يبع-ضشلا سسلÛا سسي-ئر ا-ه-ضسأار-ت
عم تاقلعلا ةريزو روضضحب Úنضش نايملضس
نيدهاÛا ر-يزوو راوز-ع ة-م-ضسب ناÈŸلا
 .Êوتيز بيطلا قوق◊ا يوذو
هتدعأا يذلا يليمكت-لا ر-ير-ق-ت-لا ن-م-ضضتو

تاير◊او ةيرادإ’او ةينوناقلا نوؤوضشلا ةن÷
ت“ نوناقلا عورضشم داوم ىلع تليدعت8

جاردإا ”و اهنم (60) ةتضس ىلع ةقداضصŸا
متي-ضس ي-ت-لا تا-ي-ضصو-ت-لا ن-م-ضض ÚحاÎقا
ةرازو) ة--ي--ن--عŸا تا--ه÷ا ¤ا ا--ه---ع---فر
‘ امهيف رظنلل (قوق◊ا يوذو نيدهاÛا
.بضسانŸا اهراطإا
نأا ىلع سصنت ةديدج ةداÃ رمأ’ا ق-ل-ع-ت-يو
اهفÎقا يتلا رزاÛا اياحضض ىلع قلطي““
5491 يا--م8 موي يضسنر-ف-لا را-م-ع-ت-ضس’ا

لاعفأا ËرŒ““ ىلع سصنت ىرخأاو ““ءادهضش
اهبكترا يتلا مضشاغلا يضسنرفلا رام-ع-ت-ضس’ا
.““يرئاز÷ا بعضشلا قح ‘5491 يام8 موي

دق ينطولا يبعضشلا سسلÛا ءاضضعأا ناكو
يام8 دامتعا نوناق عورضشم دحأ’ا اونمث
رارقلاب هايإا Úفضصاو ةركاذلل اي-ن-طو ا-مو-ي
يتلا ةيمهألل ارظن ““يخيرات-لاو عا-ج-ضشلا““
ةيبلاغ تلخاد-م ترو-ح“ ذا ا-ه-ي-ضست-ك-ي
ةيوهلا رضصانع تيبثت ““ةرورضض““ لوح باونلا
Èمفون لوأا نايب ئدابم خيضسرتو ة-ي-ن-طو-لا
لحارم لك خ-يرا-ت ة-با-ت-كو ة-ئ-ضشا-ن-لا ىد-ل
ةروثلا طقف سسيلو ةيرا-م-ع-ت-ضس’ا ة-ب-ق◊ا
.ةيريرحتلا

ر كلام ^

هقيقشش ةزان÷ ىيحيوأا روشضح ىلع قلعت لدعلا ةرازو
سصي-خÎلا نأا ،لد-ع--لا ةرازو تد--كأا ^

دمحأا ،قب-ضسأ’ا لوأ’ا ر-يزو-ل-ل حو-ن-مŸا
ةفيعلا هقيقضش ةزانج روضض◊ ،ى-ي-ح-يوأا
‘ هيلع سصوضصن-م Êو-نا-ق ءار-جإا د-ع-ي
نوجضسلا ميظن-ت نو-نا-ق ن-م65 ةدا-Ÿا
.Úضسوبحملل يعامتج’ا جامدإ’ا ةداعإاو
نأا ا--ه--ل نا--ي--ب ‘ ةرازو--لا تح--ضضوأاو
د-م-حأا د-م--حأ’ حو--ن--مŸا سصي--خÎلا
ةيحانلا نم امئاد هب لو-م-ع-م ى-ي-ح-يوأا

نم ديدعلا اقباضس هب دافتضساو ةي-ل-م-ع-لا
اقبط ع-ضضخ-ي كلذ ‘ و-هو Úضسو-بÙا
ةيريدق-ت-لا ة-ط-ل-ضسل-ل رو-كذŸا سصن-ل-ل
نأا نا-ي-ب-لا ر-كذو .سصتıا ي-ضضا-ق-ل--ل
ناك ىيحيوأا دمحأا سسوبحملل سصيخÎلا
عوفرم بلط دعب ةماعلا ةباينلا نم رمأاب

لا--ك--ضشأ’ا ق--فو ه--عا--فد فر--ط ن--م
.ةينوناقلا

ر م ^

ةعاضس ‘ وزو يزيتب حن÷ا ةمكfi تقطن ^
ةيضضق ‘ اهماكحأاب ،سسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم
طرافلا ةعم÷ا ةÒضسم للخ افوقوم41 ـلا
عاديإا عم Úمهتم ةثلثل سسبح ماعب وزو يزيتب
هتزوحب روثعلا ببضسب سسب◊ا طقف مهنم دحاو

ةذفان سسبح رهضشأا6 ـب و ،سضيبأا حلضس ىلع
ةيقب تأارب اميف Úنثا Úمهتم قح ‘ عاديإا نود
.ةعضستلا ÚمهتŸا

Úنثإ’ا ةحي-ب-ضص Úم-ه-تŸا Ëد-ق-ت ” د-قو

لوثŸا ىمضسي اميف مويلا سسفن ‘ مهتمكاfiو
يأارلا ءانجضس يماfi عمŒ روضضحب يروفلا
اوعوطت ايما06fi نع لقي ’ ام مضض يذلا
،ةراضشإلل .لباقم نود ÚفوقوŸا نع عافدلل
Úيضسايضس Úلضضانم كار◊ا نم ءاطضشن مظن
مامأا ةي-ن-ما-ضضت ة-ف-قو Úفو-قوŸا تل-ئا-عو

fiا ة-ضسل-ج لل-خ وزو يز-ي-ت ة-م-كÙةم-كا
حار-ضس قل-طإا-ب بلا-ط-ت تارا-ع-ضش ن-يددر--م
 .ÚلقتعŸا

 ب شس ^

سضيفخت ،تنضشوميت Úع ءاضضق سسل‹ ررق ^
ماع ¤إا كيلم يحاير طضشانلا قح ‘ ةبوقعلا

ةينطولا ةنجللا تلقن ام بضسح ،ذفان سسبح
.ÚلقتعŸا نع جارفإ’ا لجأا نم
ىلع تمكح دق تنضشو“ Úع ةمكfi تناكو

اهردق ةمارغو اذفان اضسبح ارهضش81ـب ينعŸا
لاقتعا ”و .يضضاŸا يام رهضش رانيد فلأا001
ىلع يضضاŸا ل-ير-فأا03 ‘ كي-لا-م ي-حا-ير

لضصاوتلا لئاضسو ىل-ع و-يد-ي-ف هر-ضشن ة-ي-ف-ل-خ
ب شس  ^                                              .يعامتج’ا

 دفان شسبح ماع ¤إا يحاير كيلم طششانلا ةبوقع شضيفخت

 وزو يزيتب41 لشصأا نم كار◊ا ‘وقوم نم9 حارشس قÓطإا

 ايصسور ةيلإردف عافد سسيئر نم ةوعدب

وكشسوم ¤إا ةرايز ‘ ةحيرقنشش ءاوللا
سسيئر ةحيرڨنضش ديعضسلا ءاوّللا سسمأا عرضش ^

ةرايز ‘ ةباينلاب يبعضشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا
ةيم-ضسر-لا تا-طا-ضشن-لا رو-ضض◊ و-ك-ضسو-م ¤إا

Ãرضصنلا ديعل57 ـلا ىركذلا ءايحإا ةبضسان ‘
ام بضسح ،5491-1491 ىÈكلا ةينطولا بر◊ا

.عافدلا ةرازول نايب هب دافأا
تءاج يتلا ةرايزلا هذه““ نأا ¤إا نايبلا راضشأاو
ي-غÒضس و-غ-يو-ضش لوأا ق-ير-ف-لا ن--م ةو--عد--ب
،ايضسور ةيلاردف عافد ريزو ،سشت-ي-ف-ي-غو-جو-ك
ة-قاد-ضصلا ر-ضصاوأا ز-يز-ع-ت را--طإا ‘ جرد--ن--ت

تاوقلاو يبعضشلا ينطولا سشي÷ا Úب نواعتلاو
.““ايضسور ةيلاردفل ةحلضسŸا
نوكتضس ةرايزلا هذه ““ نأا نايبلا تاذ فاضضأاو
ثحا-ب-ت ل-جأا ن-م Úفر-ط-ل-ل ة-ح-نا-ضس ا--ضضيأا
.““كÎضشŸا مامته’ا تاذ لئاضسŸا

ب ةراشس ^

ةيروهم÷إ سسيئر ¤إإ دوعي اهيف لصصفلإ نإإ لاق

 ةءانبو ةيباجيإا دج تناك ةبوتكم تاحاÎقا تقلت ةنجللا :ششواشش
ليدعت ةدوضسم ةغايضص ءاÈخ ةن÷ وضضع Èتعا
تا-حاÎق’ا سشوا-ضش سسل-ي Òضشب رو--ت--ضسد--لا
د÷اب““ روتضسدلا ليدعت ةدوضسم نأاضشب ةمدقŸا
ةنجللا رود““ نأا ¤إا اÒضشم ““ةءانب-لاو ة-ي-با-ج-يإا
طقف ا‰إاو تاحاÎق’ا هذه ‘ لضصفلا سسيل
سسيئر ¤إا اهيف تبلا دوع-ي نأا ى-ل-ع ا-ه-ت-ضسارد
‘ سشوا-ضش سسل-ي Òضشب لا-قو .““ة--يرو--ه--م÷ا
Úماضضم حرضشل ةينطولا ةعاذإلل تا-ح-ير-ضصت

نأا““ روتضسد-ل-ل يد-ي-ه-م-ت-لا عور-ضشŸا ةدو-ضسم
تاحاÎق’ا نم لئاه اددع تلبقتضسا ةنجللا
.““ةءانبو ةيباجيإا دج تناكو ةبوتكŸا
““ هنأا ¤إا يروتضسدلا نوناقلا ‘ Òبÿا راضشأاو
ليدعت ةدوضسŸ ةيعوضضوم ةضسارد كانه تناك
عم اهنأاضشب قافت’ا ” طاق-ن ا-ه-ي-ف رو-ت-ضسد-لا
‘ هنأا““ افيضضم ““رخأا نأاضشب فلتخ’او ةنجللا
ةداعإا-ب ا-ه-با-ح-ضصأا بل-ط تا-حاÎق’ا سضع-ب

.““اهلماكب داوم فذح بلط ” امك اهتغايضص
ةعما-ج-ب ذا-ت-ضسأ’ا ءاÿÈا ة-ن÷ و-ضضع زر-بأاو
سسيل ةنجللا رود““ نأا ““ةلب نب دمحأا ““1 نارهو
ةن÷ تضسيل اهنأ’ تاحاÎق’ا هذه ‘ لضصفلا
لضصفلا دوعيو اهتضسارد طقف ا‰إاو ة-ي-ضسي-ضسأا-ت

.““ةيروهم÷ا سسيئر ¤إا اهيف
ليدعت ةدوضسم Úماضضم سضعب-ل ه-حر-ضش ىد-لو
لا-ب-ق-ت-ضسا لا-جأا تدد“ ي-ت--لا رو--ت--ضسد--لا
،يرا÷ا ناوج03 موي ¤إا اهنأاضشب تاحاÎق’ا
اهيلع زكتري يتلا ميقلا نأا““ سشواضش سسلي حضضوأا
لخدتت ⁄و يه امك تيقب يرئاز÷ا عمتÛا

.““اهماهم نم كلذ سسيلو ةنجللا اهيف
ع-با-ط-لا تاذ ل-ئا-ضسŸا ““ نأا ¤إا را--ضشأا ا--م--ك
نأ’ اهيف لضصفلاب ةنج-ل-لا م-ق-ت ⁄ ي-ضسا-ي-ضسلا
لئاضسŸا ‘ ل-ضصف-ل-ل ة-لوfl تضسي-ل ة-ن-ج-ل-لا
تاحاÎق’ا Ëدقتو سشاقنلل تكرتو ةيضسايضسلا

ÊدŸا عمتÛاو ةيضسايضسلا بازحأ’ا لبق نم
.““هتمرب عمتÛاو
تاطلضسلل ماعلا نزاوتلا ةلأاضسŸ هقرطت ىدلو
رماوأ’اب عيرضشتلا ةطلضس ءاغلإا حÎقم ¤إا راضشأا
ناÈŸلا ةلطع ةدم للخ ةيروهم÷ا سسيئرل
ين-طو-لا ي-ب-ع-ضشلا سسلÛا نو-ك-ي ا-مد-ن-عو
ةلأاضسم جلاع-ت ةدا-م45 دوجو ازÈم ،ل-ح-ن-م
اهيف دنضسأا ةيضساضسأ’ا قوق◊او ةماعلا تاير◊ا
.ناÈŸلا ¤إا هلماكب عيرضشتلا

ر م ^
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 :يخورف ،ابيرق اهقيبطت متيصسو ةموك◊ا جمانرب نمصض ÚينهŸا تابلط جامدا دكا

 كمصسلا راعصسا عافترا ءارو ديصصلا فيلاكت عافترا
‘ نيدرصسلا كمصس راعصسا عافترا ،يخورف دمحا ديصس ،ةيديصصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديصصلا ريزو عجرا
دوقو نم ديصصلا لئاصسو رارغ ىلع ،كمصسلا نم عونلا اذه ديصص فيلاكت عافترا ¤ا ةنهارلا ةلحرŸا

قوصسلا نا امك يجولويب لصصفل عصضختو ةدودfi ةيكمصس ةورث اهنا ىلع كيهان ،اهÒغو نفصسو كابصشو
.بلطلا عم ةنراقم ةمزÓلا ةيمكلاب نو‡ Òغ

‘ سسما يخورف دمحا ديصس فإصضاو ^
ةيعاذإ’ا ةإنقلل ““حإبصصلا فيصض““ جمإنرب
رئاز÷ا ‘ ةيكمصسلا ةوÌلا نا، ¤وأ’ا
نأا نكÁ ’ ن-ك-لو““ ن-ط ف-لا053 غلبت
هذه ‘ رثدنت-صس إ-ه-نأ’ إ-ه-ل-ك ل-غ-ت-صست
كرتو ثلثلا لÓغتصسا بجي لب ،ةلإ◊ا
دجوي إمك ،رثإك-ت-لا ل-جا ن-م Úث-ل-ث-لا
رفوتت رإحبلا ›إعا ‘ قطإ-ن-م إ-ن-يد-ل

فيصس وبا لثم ةربإع ةيكمصس ةورث ىلع
ىعصسن نحنو طينوبلاو Úمصسلا ةنوتلاو

ةنيفصس81 لÓ-خ ن-م إ-ه-لÓ-غ--ت--صس’
flيخورف إعدو.““ سضرغلا اذهل ةصصصص

ل-ك رإ-ب-ت--ع’ا Úع--ب ذ--خأ’ا ةرور--صضل
م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع ةد-عإ-صسŸا فور--ظ--لا
،رإ-ع-صسأ’ا ط-ب-صض ل-جأا ن-م ق-يو-صست-لا

إفإفصش قوصسلا نوكي نأا بجي  »:إفيصضم
عإطقلا ميظنت بجي إمك.““طباوصض هلو
ةصصإخ ، ةيلبقتصسم قإفا وحن هجولا لبق
0051و لمإع فلا021 مصضي عإطقلا ناو
’ يرحبلا لمإعلا لخد و  ديصص ةنيفصس
عم ىصشإمتي ’ إم وه رإنيد فلا02 قوفي
ÚينهŸا فر-ط ن-م ة-لوذ-بŸا دو-ه÷ا
عإطق سسي-لو دودfi عإ-ط-ق-لا نا إ-م-ك
عصضخت ديصصلا ةيلمعلإف ›إتلإبو جتنم

Ÿع-ي-ط-صسن ’و ة-ع-ي-ب-ط-لا ف د-جو-ب إ
.إهيف مكحتلا
ن-ع ثد-ح-تŸا ف-صشك ر-خأا قإ-ي-صس ‘و
كمصس نم ةئإŸإب09ــل رئاز÷ا قيوصست
‘ ،نإبإيلل دإطصصت يتلا ءارم◊ا ةنوتلا

Èتع-ي ة-نو-ت-لا كم-صس نأا ¤إا رإ-صشأا Úح
.سصإخ ديصص
: لإق تإيئإŸا ةيبرت ةبعصش سصوصصخبو

ةر-هإ-ظ ح-ب-صصت نا ة-ل-حر--م ‘ إ--ه--نإا
03 ىلع رئاز÷ا رفوتت ثيح ةيدإصصتقا

وبصصن إمنيب لإÛا اذه ‘ ةر-م-ث-ت-صسم
لق’ا ىلع ةرمثتصسم001 ¤ا لوصصولل
هذهو ،Èتعم يمك فق-صس ¤ا لو-صصو-ل-ل
رإعصس’ا ىلع إهرود-ب ر-ثؤو-ت-صس ةر-فو-لا
.““قوصسلا ‘ ةلوادتŸا
جئإتن-لا ¤ا سصو-صصÿا اذ-ه ‘ رإ-صشاو
،تإ-ي’و ةد-ع ‘ ة-ق-قÙا ة-ي--صضرŸا

ىداولا ل-ث-م بو-ن÷ا تإ-ي’و إ-م-ي-صس’
ر-يو-ط-ت ” ثي-ح ،ة-ل--قروو ةر--ك--صسبو
ة-بذ-ع-لا هإ--يŸا ‘ سشي--ع--ت فإ--ن--صصا
طقلا كمصس لثم ةصضفخ-ن-م رإ-ع-صسأإ-بو
عاوناو ةبعصص فورظ ‘ ر-ثإ-ك-ت-ي يذ-لا
.يÈم÷ا لثم ىرخا
عإط-ق-لا ي-ن-ه-م بلإ-ط-م سصو-صصخ-بو
ةلحرŸا لÓخ مهت’إغصشنإ-ب ل-ف-ك-ت-لاو
ريزولا دكا ،دÓبلا إهب ر“ يتلا ةيلإ◊ا
ة-مو-ك◊ا ن-م Òطأإ-ت كإ-ن-ه نإ-ك ه--نا
‘ ديصصلا ليهصستل تإعإ-ط-ق-لا سضع-بو

لك إب-ير-ق-ت نا اÒصشم ، ة-ل-حرŸا هذ-ه
نم مغرلا ى-ل-ع ل-م-ع-ت تنإ-ك ئ-ناوŸا
ئناوم ىلع إصضورفم نإك يذلا رج◊ا

Úعو تاوز-غ-لا ة-صصإ-خ دÓ-ب-لا بر--غ
، مقاوطلا سضعبل سصيلقت و  ، تنصشوميت

نا اونهرب نيذلا عإطقلا ينهÃ اديصشم
فورظ-لا ‘ ل-م-ع-لا م-ه-ت-عإ-ط-ت-صسإ-ب
.ثدÙا هدكا إم بصسح ةبعصصلا

ةدعب ةرازولا تمإق ةÎفلا هذه لÓخو
عإطقلا وينهم ميعدت لجا نم تاءارجا

Ÿ07 عيزوت ” ثيح ، مهطإصشن ةلصصاو
مإيق-لاو Úي-ن-هŸا ى-ل-ع ة-مإ-م-ق ف-لا
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-صسي-صس– تاءار-جإإ-ب
لكصشي يذلا قيوصستلا ميظنتو ، ئناوŸا
رإصشاو  ،ىودعلا رإصشتنا ‘ رطخ Èكا

ةرازولا نا  سصوصصÿا اذه ‘  يخورف
Èتعت يتلا ةئفلا هذهل Òبك  مإمتها ›وت

جاردا ” هنا إفي-صضم ، عإ-ط-ق-لا دو-م-ع
ةموك◊ا جمإنرب نمصض مهتإبلط بلغا
ة---يإ---م◊او فور---ظ---لا Úصسح---ت---ك
دعإقتلا نونإق قيبطتو ،  ةيعإمتج’ا
نا اÒصشم يحصصلا بنإ÷إب مإمته’او
إهقيبطت متيصس طإقنلا هذه نم ديدعلا

مإظن قيبط-ت-ك ة-مدإ-ق-لا مإ-ي’ا لÓ-خ
ةرازو عم نوإعتلإب ةيعإمتج’ا ةيإم◊ا
.  لمعلا
رارقتصسا و قيوصستلا مإظن ‘ مكحتللو
ةدإعا بجي هنا ر-يزو-لا د-كا ، رإ-ع-صس’ا
ةيفيكو عإطقلا ةلكيهل ةيلك ةرظن ءإطعا
ءإ-ط-خ’ا دإ-عا م-ت-ي ’ ى-ت--ح هÒي--صست
،تإنيعصستلا ذن-م ة-ب-ك-ترŸا ة-ق-بإ-صسلا

إنيدل نوكي نا بج-ي ه-نا ى-ل-ع ادد-صشم
. لحارŸا عيمج ‘ مكحلل يرحب ط‰
ةمز’ا نا يخورف دكا ىرخا ةهج نم
ةحئإج ببصسب رئاز÷ا إه-ت-صشإ-ع ي-ت-لا
ةجردلإبو Òكفتلا ¤ا إهعفدتصس إنوروك
ي-ئاذ-غ-لا ن--م’ا ر--يو--ط--ت ¤ا ¤و’ا
ثد– د-ق ةر-هإ-ظ يأا ع-م بوإ-ج-ت-ل--ل

.Óبقتصسم

ةرون ةظيفح^

ينطولا ناويدلل مإ-ع-لا ر-يدŸا ن-ل-عأا ^
،سسمأا ،ةزوزع فصسوي ،ةر-م-ع-لاو ج-ح-ل-ل
0202 ج--ح ءإ--غ--لإا ة--ي--م--صسر ة--ف---صصب
ةيبرعلا ةكلمŸا رارق دعب ،Úيرئاز-ج-ل-ل
مإعلا اذه جح ةمإقإإب يصضإقلا ةيدوعصسلا
ءادأا ‘ Úبغارل-ل اد-ج ةدودfi داد-عأإ-ب

نم تإي-صسن÷ا ف-ل-تı ج◊ا كصسإ-ن-م
.ةكلمŸا لخاد نيدوجوŸا
نإا ،ةفإحصصلل ح-ير-صصت ‘ ،ةزوز-ع لإ-قو
ةيدوعصسلا ةكلمŸا رارق مهفتت رئاز÷ا““
ف--ل--تı ج◊ا ر--صصح--ب ي--صضإ--ق---لا
ةكلمŸا لخاد نيدوجوŸا نم تإيصسن÷ا
نأا ¤إا اÒصشم ،““إنوروك ءإبو يصشفت ببصسب
نم يه ةكلمŸا ‘ ةيرئاز÷ا ةيلإ÷ا““

اذ---ه----بو .““ج◊ا ‘ ر----ئاز÷ا ل----ث“
Úيرئاز÷ا نأا ةزوزع حصضوأا سصوصصÿا
ءادأا ‘ نوبغارلاو ةيدوعصسلا ‘ ÚميقŸا

م-ه-ي-ل-ع ،م-صسوŸا اذ-ه-ل ج◊ا كصسإ-ن-م
‘ ةيصسإمولبدلا إنتي-ل-ث‡ ن-م بر-ق-ت-لا

.ةدج

جإجح ÒصصÃ قلعتي لاؤوصس لوح هدر ‘و
دكأا ،ةعر-ق-لا ‘ اوزإ-ف ن‡0202 ةنصس
ج◊ا كصسإنم نودؤو-ي-صس““ م-ه-نأإ-ب ةزوز-ع
تارارقلا نأا إ-ف-ي-صضم ،ل-ب-قŸا م-صسوŸا
‘ نيزئإف-لا نأا ي-ه نآ’ا د◊ ةذ-خ-تŸا

نوموقيصس نم مه0202 مإعل ج◊ا ةعرق
نوزئإفلاو ،ةلبقŸا ةنصسلا كصسإنŸا ءادأإب

،2202 ‘ كصسإنŸا نودؤوي1202 ةعرق ‘
.كيلاود اذكهو

تدكا دق ةيدوعصسلا ةكلمŸا تنإكو اذه
ج◊ا مصسوم ءإغلا مدع نا سسما لوا ءإصسم
حمصسي يذلا رارق-لا و-هو ، ة-ن-صسلا هذ-ه-ل
ءادا نم طقف ةيدوعصسلا لخاد Úميقملل

ءاو--صس ، م--صسوŸا اذ--ه ج◊ا كصسإ--ن---م
لخاد ÚميقŸا بنإ-ج’ا ما ة-يدو-ع-صسل-ل
نم نيدفاولا جإ-ج◊ا ع-ن-مو  ،ة-ك-ل-مŸا
بصسب ةيدوعصسلا لوخد نم ىرخ’ا لودلا
رإصشتنا يدإف-ت-ل ة-صضور-فŸا تاءار-ج’ا
. إنوروك ءإبو

ن.ةظيفح ^

نم برقتلل ةيدوعصسلاب ةميقŸا ةيلا÷ا وعدي ةزوزع
ليجصستلل  ةيصسامولبدلا تايلثمŸا

ايمصسر Úيرئازجلل0202 جح ءاغلا

،لقنلاو ةيمومعلا لإغصشأ’ا ريزو لإق ^
نأا ،ةزإ-ب-ي-ت ن--م سسما ،›إ--ي--صش قورإ--ف
ءإ-ن-ي-م عور-صشم سضر-ع--ت--صس““ ه◊إ--صصم
لإصشرصشب ةينادم◊ا طصسو-ل-ل يرإ-ج-ت-لا

.““هتصسارد ةدإعإا لجأا نم ةموك◊ا ىلع
هنأا ،ةينطو-لا ة-عاذإÓ-ل ،ر-يزو-لا ح-صضوأاو
ءإ-ن-يŸا عور-صشم ة-صسارد إ-ق-ح’ م-ت-ي--صس
‘ رإيتخ’ا عقو يذلا ،طصسولل يرإجتلا
ةيناد-م◊ا ة-ق-ط-ن-م ى-ل-ع ق-بإ-صس تقو
ل-ب-ق ن-م ه-نإ-صضت-ح’ لإ-صشر-صش ي-قر-صش
.هنأإصشب رارق ذإختاو ةموك◊ا
متيصس““ هنأا قإيصسلا تاذ ‘ ›إيصش رإصشأاو
ع-ي-م-ج-ب عور-صشŸا ف-ل-م ة-صسراد ةدإ-عإا

و ة-يدإ-صصت--ق’ا إ--ه--ي--ف إÃ ه--ب--ناو--ج
هÒثأإت ىدم و ةيجيتاÎصسإ’ا و ةيعإمتج’ا

.““ ةحÓفلا عإطق ىلع
لكإيه بلطتي مخصض عورصشم هنأا زربأا إمك

ةكصسلا طخ رار-غ ى-ل-ع ةÒب-ك و ةد-يد-ع
نم إهÒغ ¤إا ةعيرصس قرط و ةيديد◊ا
.ىرخأ’ا تآإصشنŸا
و ›و-ط ق-ير-ط-لا عور-صشم سصو-صصخ--بو
ريزولا دكأا ،ةينف تآإصشنم7 ىلع يوتحي
ةيعوبصسأ’ا ةبقارŸا ةرورصض ىلع ›إيصش

يبإنتج’ا عيرصسلا قيرطلا لإغصشأ’ا Òصسل
Ÿيذلا لإصشرصش ةنيد Áةفإصسم ىلع دت

عورصشŸا لجصسي ثيح م-ل-ك81 نم د-يزأا
.زإ‚إ’ا ‘ ارخأإت
ماز-ت-لا مد-ع ن-م ه-لإ-غ-صشنا ىد-بأا إ-م--ك
عورصشŸا ميلصست لإجآإب زإ‚إ’ا ت’وإقم
فرعي ثيح مدإقلا Èمفون رهصش ةعقوتŸا

.ةئإŸإب89 ـب ردقت مدقت ةبصسن إيلإح
ار-خأإ--ت ل--ج--صس عور--صشŸا نأا فإ--صضأاو
إهنم Îم0031 ـب ردقي رطصش سصوصصخب

ةنيدم بإن-ت-جإ-ب ح-م-صسي قÓ-م-ع ر-صسج
ه◊إصصم نأا ريزولا لإقو .سسÓيغ يديصس
ةيلÙا تإطلصسلا عم قيصسن-ت-لإ-ب ل-م-ع-ت
لإمكتصسإب قلعتي إميف تإ-يو-لوأÓ-ل إ-ق-فو
ع-ير--صسلا ق--ير--ط--لا عور--صشم لإ--غ--صشأا
ةنيدم ةيإ-غ ¤إا ““ي-حإ-ي-صسلا-ير-ح-ب-لا““
.فلصشلا ةي’و عم دود◊ا ىلع سسومادلا
ةرور-صض ى-ل-ع قإ-ي--صسلا اذ--ه ‘ دد--صشو
ةلزعلا كف و لظلا قطإنم وح-ن ه-جو-ت-لا

ة-صشم-هŸا ق-طإ-نŸا و Úن-طاوŸا ى-ل-ع
نأا ’إا إيلإم ةفلكم Òغو ةيلمع إهنأا ازÈم
.ÚنطاوŸا ىلع ةÒبك ةيعإمتجا رإثآا إهل

ج.ق ^

ÚنطاوŸا لع ةلزعلا كفل هجوتلا ةرورصض ىلع دكأا
Ãلظلا قطان

ةينادم◊ا ءانيم عورصشم صضرعنصس : ›ايصش
ةموك◊ا ىلع لاصشرصشب

:دكؤوي يرامع ،ةرطايبلا ت’اغصشناب عيرصسلا لفكتلل تاميلعت ردصصا

Œل ابصس– تايناكم’ا ةفاك دينÓفانئتصس
ةيصشاŸا قاوصسأ’ يجيردتلا

,ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ىطعا ^
ذإخت’ ةمرإصص تإميلعت ،يرإم-ع ف-ير-صش
يروفلا لفكتلا لجأا نم ةيلإجعتصسا Òبادت
Úصس– و Úيرطيبلا ءإب-طأ’ا ت’إ-غ-صشنإ-ب

.ناديŸا ‘ مهلمع فورظ
عمج ءإقل لÓخ تإميلع-ت-لا هذ-ه تءإ-جو

يلث‡ و ءإصضعأإ-ب ،ةرازو-لا ر-قÃ يرإ-م-ع
تارإطإا روصضحب ،ةرطإيبلل ةينطولا ةبإقنلا
ةرازولل نإيب ه-ب دإ-فأا إ-م بصسح ,عإ-ط-ق-لا
عقاوم ىلع يمصسرلا إهبإصسح Èع هترصشن
.““كوبصسيف““ يعإمتج’ا لصصاوتلا
اذه لÓخ ”““ هنا ردصصŸا تاذ حصضوأاو
ت’إغصشن’ا فلتfl ¤إا عإمتصس’ا ءإ-ق-ل-لا
Úصسحتب ةقلعتŸا إيإ-صضق-لاو ة-حور-طŸا

يروÙا رودلاو ةرطإيب-لا ل-م-ع فور-ظ
ة-ح-صص ة-يإ-م-ح ‘ ء’ؤو-ه ه-ب-ع-ل-ي يذ--لا
.““ÚكلهتصسŸاو ÚنطاوŸا
تإميلعت ريزولا ىطعأا ,ةب-صسإ-نŸا هذ-ه-بو

ةيلإجعتصسا Òبادت ذإخ-تا سصخ-ت ة-مرإ-صص
ت’إغصشن’إب يرو-ف-لا ل-ف-ك-ت-لا ل-جأا ن-م
ميعدت ةرازولا ةلصصاوم ادكؤوم ,ةحورطŸا
فلتfl ةعبإت-مو راو◊ا تاو-ن-ق ز-يز-ع-تو
ىلع ل-م-ع-لاو كل-صسلا اذ-ه ع-م تإ-ف-لŸا

ءإ-ب-طأ’ا ل-خد-تو ل-م-ع فور--ظ Úصس–
.ناديŸا ‘ ةرطإيبلا
تاءإقللا ةلصسلصس نمصض ءإقللا اذه لخديو
يرإمع ديصسلا إهدقعي يتلا تاروإصشŸاو
عإطقلا ‘ Úلعإفلاو ءإكرصشلا فلتfl عم
ف-ل-تfl ى-ل-ع Ìكأا فر-ع-ت-لا ل--جا ن--م
ة-ي-ناد-يŸا تإ-ي-ط-عŸا و ل-ي-صصإ--ف--ت--لا
دصصق مظنم لم-ع رإ-طإا ‘ إ-ه-ت-صشقإ-ن-مو
.عإطقلا مدخت ةلإعف لولحب جورÿا
Úمثتل ريزولل ةبصسإنم ءإ-ق-ل-لا اذ-ه نإ-ك و

لظ ‘ ةرطإيبلا ءإبطأ’ا عيمج تادوه‹
تÓم◊ا لÓخ ن-م إ-نورو-ك ءإ-بو ي-صشف-ت
ف-ل-تfl ‘ م-ه-ت-كرإ-صشم و ة-ي-ن-مإ-صضت-لا

فلتÈ flع ةيإقولا و ميقعت-لا تإ-ي-ل-م-ع
.نطولا تإي’و
ىلع قبإصس حيرصصت ‘ دكأا دق ريزولا نإكو

Œةبصسنلإب تإينإكم’ا ةفإكل ةرازولا دين
Òخ-صست لÓ-خ ن-م ة--ي--صشإŸا ة--مÓ--صسل
كرإبŸا ىحصض’ا ديعل إبصس– ةرطإ-ي-ب-لا
قاوصسأا طإصشنل يجيرد-ت-لا فإ-ن-ئ-ت-صس’او
.ةيعوبصسأ’ا ةيصشإŸا

ج.ق ^

اهتايحÓصص نم سسيل بون÷ا ةحنمو دعاقتلا فلم نا تدكا ةرازولا

ةيصساردلا جماÈلا مييقتو صصيخصشتل ةيرازو ةن÷ بيصصنت
بيصصنت ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تررق ^
لمع عورصشم دادعإإب لفكتلل ةرازو ةن÷

دعب ةيصساردلا جماÈلاو جهإنŸا مييقتو
ت’Óتخ’ا لو-ح ةرر-ك-تŸا يوإ-ك-صشلا
يعإصسلا مك◊او جهإنŸا إهفرع-ت ي-ت-لا
اذ-كو ة-ي-صسردŸا بت-ك-لا تإ--يو--تfiو
. ةظفÙا فف– عوصضوم
إهدر ‘ ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو تد-كا

ةبإقن إهحر-ط ي-ت-لا تإ-حÎقŸا ى-ل-ع
عإمتج’ا لÓخ سسما لوا  ““تصسإبإنك““
ديصسلا جمإنÈل اذي-ف-ن-تو ه-نإا ن-يÒخأ’ا
لمع ططfl إقيبطتو ةيروهم÷ا سسيئر
ةينطولا ةيبÎلا ةرازو موقتصس ةموك◊ا
دادعإإب لفكت-ت ة-يرازو ة-ن÷ بي-صصن-ت-ب

سصيخ-صشت لو-ح ل-م-ع ة-ي-صضرأا عور-صشم
ىلع ادر اذهو جماÈلاو جهإنŸا مييقتو
ت’Óتخ’ا سصوصصخب ةبإق-ن-لا ىو-ك-صش
تإيوتfiو ،جماÈلاو جهإنŸإب ةقلعتŸا
بنإ÷ا ثي-ح ن-م ة-ي-صسردŸا بت--ك--لا

ة-ب-صسن-لإ-ب داوŸا دد-عو ،ي-عو--ط--ت--لا
،يعإصسلا مج◊او ةثÓثلا تإيو-ت-صسم-ل-ل
إهنا ةرازولا رإصشاو ،ظفإÙا فيفختو
¤إا عور--صشŸا ن--م ة--خ---صسن ل---صسÎصس
ةصشقإنŸا دصصق ي-عإ-م-ت-ج’ا كير-صشلا
. ءارث’او
متيصسف تإنإحتم’ا Òطأإت سصوصصخب إما
إهمي-ظ-ن-ت تإ-ي-ف-ي-ك ‘ ر-ظ-ن-لا ةدإ-عإا
فإصصنإ’ا أادبم ةإ-عار-م ع-م إ-هÒي-صستو
ةبصسنلإب إما ،ة-كرإ-صشŸا تإ-ئ-ف-لا ل-ك-ل
متي-صسف م-عد-لا سسورد ن-ع سضيو-ع-ت-ل-ل

معدلا مإظنل ةمظنŸا ةميل-ع-ت-لا Úي–
مإصسقأا ذيمÓتل هجوŸا ي-جو-غاد-ي-ب-لا
.ةيمصسرلا تإنإحتم’ا
سصإصصتخ’ا Òغ ‘ سسيردتلل ةبصسنلإبو
Òبادتلا ذخ-ت-ت-صس إ-ه-نا ةرازو-لا تد-كا
إميف إما ةيعصضولا ة-يو-صست ¤إا ة-ي-مار-لا
ةيلإŸا بصصإنŸا عيزوت قرط-ب ق-ل-ع-ت-ي
عإ-صضخإا م-ت-ي-صسف ،ة-يرادإ’او ة-يو--بÎلا

تإصسصسؤوŸا Òيصستل ة-مإ-ع-لا ر-يرإ-ق-ت-لا
ةدإ-عإاو ة÷إ-عŸا د-صصق  ة-ب-قار--م--ل--ل
ت’إ-غ-صشن’ا سصو-صصخ--بو   .نزاو--ت--لا
ي-صسإ-صسأ’ا نو-نإ-ق-لا لو-ح ة-حور-طŸا
رثإا ىل-ع كلذو ءإ-ق-ل-لا لÓ-خ ،سصإÿا
هن-م-صض ةدراو-لا ةد-يد-ع-لا ت’Ó-ت-خ’ا
ةدقعŸا ةيع-صضو-لا هذ-ه ¤إا ر-ظ-ن-لإ-بو
إمو سسإصس◊ا ف-لŸا اذ-ه-ل ة-ك-ئإ-صشلاو
،ةيلإمو ةي-ئار-جإا رإ-ثأا ن-م ه-ن-ع بتÎي
‘ ةيصضإ-م تلاز ’ إ-ه-نا ةرازو-لا تد-كا

ةصصتıا تإئيهلا عم قيصسنتلإب إهيعصس
نأإصشب تÒثا يتلا ةطق-ن-ل-ل ة-ب-صسن-لإ-بو
تإفلŸاو إهزيزعتو ةي-ئار-صشلا ةرد-ق-لا
فل-تÚ flب ة-كÎصشŸا ة-ع-ي-ب-ط-لا تاذ
ةحنمو دعإقتلا رارغ ىلع تإعإ-ط-ق-لا
تبلا نإإف بإصضهلاو بو-ن÷ا ة-ق-ط-نŸا

ةصصتıا تإئيهلا تإيحÓصص نم إهيف
. ةرازولا فيصضت

ةرون ةظيفح ^
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 اهتدم صصيلقتب دعيو تضضقنأ ةيلام ةنضسب قلعتي نوناق ةضشقانم ىودج مدعب رقي ةيوأر

 يئابجلا ضشغلا فششكل ةقيقد ةعباتمو ةيئاجف تÓخدت
 ةيمومعلا تاقفنلا ذيفنتل ةيلخادلا ةباقرلا نيشسحتب ةيلاملا عاطق ةنرشصع  ^

ةدم صصيلقت بلطمب لفكتلأ ىلأ ىعضست ةيرأزولأ هترئأد ناب ،ةيوأر نامحرلأ دبع ،ةيلاملأ ريزو دكأأ
تاحÓضصإ’أ لمضشت ةعضسأو ةبراقم راطإأ يف كلذ و ةينأزيملأ ةيوضست نوناق عورضشم ةضشقانم و صضرع

.ةيابجلأ و ةبضساحملأ و ةينأزيملاب ةقلعتملأ

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداضصتقإأ

تأذ  عبأرلأ ليجلاب طبرلأ ةينقت  ممعت رئأزجلأ ت’اضصتأ
 يلاعلأ قفدتلأ

فتاهلا يتمدخب لظلا قطانÃ ةط51fi طبر
نارهوب تنÎنإ’او تباثلا

ت’ا-غ-ششنأ ى-ل-ع هدر ي--ف كلذ ءا--جو ^
تشصشصخ ي-ت-لأ ة-شسل-ج-لأ لÓ-خ بأو-ن-لأ
و ،7102 ةينأزيملأ ةيوشست نوناق ةششقانمل
ىودج ’ هنأ بأونلأ اهلÓخ عمجأ يذلأ

ةيلام ةنشسب قل-ع-ت-ي نو-نا-ق ة-ششقا-ن-م ن-م
نأ نيربت-ع-م مأو-عأأ ة-ثÓ-ث ذ-ن-م تشضق-نأ
متي نأ بجي ةيلاملأ نوناقل يلاملأ مييقتلأ
بأونلل ىنشستيل ةرششابم ةنشسلأ ءاشضقنأ دعب
.ماعلأ لاملل ةيروفلأ ةبقأرملأ
سصيلقتل ةبشسنلاب““ ة-يوأر د-ي-شسلأ فا-شضأو
, ةينأزي-م-لأ ة-يو-شست عور-ششم سضر-ع ةد-م
هشضرفت سس3 عجرملاب مأزتل’أ نأ حشضوأأ
قلعتملأ،71-48 م-قر نو-نا--ق--لأ ما--ك--حأ
أدكؤوم ,““لوعفملأ يراشسلأ ةيلاملأ نينأوقب
سضرع هد-م سصي-ل-ق-ت-ل ى-ع-شست ه-ترأزو نأ
ةقلعتملأ تاحÓشصإ’أ راطإأ يف عورششملأ
.ةيابجلأ و ةبشساحملأ و ةينأزيملاب
ةدم سصيلقت نإاف ريزولأ تاحورشش بشسحو

ةينأزيملأ ة-يو-شست نو-نا-ق عور-ششم سضر-ع
ىلأ عوجرلاب يلاقتنأ سساشسأأ ىل-ع م-ت-ي-شس
ىلع1سس مت2سس ةينعملأ ةيلاملأ ةنشسلأ
قفو كلذ و3202 ةنشس نم ةيأدب يلأوتلأ
ماكحأ’ اقبط ايلاح ةيراجلأ تاحÓشصإ’أ
قلعتملأ51-81 مقر يو-شضع-لأ نو-نا-ق-لأ
.ةيلاملأ نينأوقب
روحمتت عاط-ق-لأ ة-نر-شصع““ لو-ق-ي ع-با-تو
ةباقرلأ و ةيفافششلأ نيشسحت لوح اشساشسأأ
أذك و ةيمومعلأ تاقفنلأ ذيفنتل ةيلخأدلأ
ةبشسانملأ لاجآ’أ يف تامولعم-لأ م-يد-ق-ت
و ةيمومعلأ ةيلاملأ ةم-كو-ح-لأ ن-ي-شسح-ت-ل
يتامولعملأ ماظنلأ لشضفب كلذ ىنشستيشس
.ةينأزيملأ رييشستل جمدملأ
ريغ ليومتلأ ىلأ ءوجللاب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
ةيوأر ديشسلأ باجأأ7102 لÓخ يديلقتلأ
كلذ بلطت كأذني-ح د-ئا-شسلأ ع-شضو-لأ نأ

ليومت تابلطتم ةيطغت ةلودلل ىنشستي ىتح
نيدلأ ديدشست ليومت و ةيمومعلأ ةنيزخلأ
.يمومعلأ
تأدأري’أ ليشصحت فع-شض ى-ل-ع هدر ي-فو
ةجاحلأ مغر هنأ ريزولأ باجأأ ةيبيرشضلأ
أذه ي-ف تأدو-ه-ج-م لذ-ب ى-لأ ة-شسا-م-لأ
حمشست ةيباجيإأ جئاتن كانه نأ ’أ ،لاجملأ
تأدأريإÓل ةيعبتلأ نم ايجيردت ليل-ق-ت-لا-ب
ةيداعلأ درأوملأ غلبم عفترأ ثيح ةيلورتبلأ
.7102 لÓخ ةئملاب432ب ةلشصحملأ
ىلع مشسرلأ ليشصح-ت ف-ع-شضل ة-ب-شسن-لا-بو
ىلأ كلذ ريزولأ عجراف ،ةفاشضملأ ةميقلأ

ريتأوف نودب تايرتششم ىلأ ءوجللأ ةرهاظ
ر-ي-غ قو-شسلأ ىو-ت-شسم ى--ل--ع ةد--ئا--شسلأ
.ةيمشسرلأ
ةذخت-م-لأ تأءأر-جإ’ا-ب ر-يزو-لأ هو-ن ا-م-ك
ةفعاشضم-ك ي-ئا-ب-ج-لأ سشغ-لأ ة-برا-ح-م-ل
فيثكت ىلأ ةفاشضإأ نييئابجلأ ني-ب-قأر-م-لأ
ىلأ ةيئاجفلأ ةبا-قر-لأ ل-ث-م تÓ-خد-ت-لأ

ةيمهأ’أ تأذ تا-ف-ل-م-لأ ة-ع-با-ت-م بنا-ج

اهنم ركذ دقو رطاخملأ تأذ وأأ ىوشصقلأ
.ريتأوفلأ يف ميخشضتلأ
فيرعت-لأ م-قر لا-خدإأ م-ت ه-نأ ى-لأ تف-لو
ةينطو ةيقاطب عشضوب حمشس امم يئابجلأ
يئابجلأ ميظنتلأو عير-ششت-لأ ي-ف-لا-خ-م-ل
اقبط يكن-ب-لأو يرا-ج-ت-لأو ي-كر-م-ج-لأو
اقفو مت هنأأ أزر-ب-م.9002 ةيلاملأ نوناق-ل
نم نيفلا-خ-م-لأ ءا-شصقإأ، ما-ك-حأ’أ هذ-ه-ل
نم و ةيجراخلأ ة-يرا-ج-ت-لأ تÓ-ما-ع-م-لأ
.يمومعلأ بلطلأ
تا-ط-ل-شسلأ ي-عا-شسم-ب ر-يزو-لأ هو-ن ا-م-ك
نم يمومعلأ قافنإ’أ ديششرتل ةي-مو-م-ع-لأ

نم ليلقتلل ةمزÓلأ ريبأدتلأ دامتعأ لÓخ
كلذ و عيراششملأ ميي-ق-ت ةدا-عإأ تا-ي-ل-م-ع
ة-ق-ل-ع-ت-م-لأ تا-شسأرد-لأ جا-شضنإأ سضر-ف-ب
ةنودمل يرودلأ ريه-ط-ت-لأ و ع-يرا-ششم-لا-ب
.ةيمومعلأ تأرامثتشس’أ
يتلأ و ةشصاخلأ تاباشسحلأ سصخي اميف امأ
دكأأ دقف ،ناملربلأ يف أريبك ’دج تراثأ
تذختأ ةيرأزولأ هتر-ئأد نأ ة-يوأر د-ي-شسلأ

قيدانشصلأ ريهطتل تأءأرجإ’أ نم ةلشسلشس
باشسح37 نم اهددع سضيفخت و ةشصاخلأ

و7102 ةنشس باشسح45 ىلأ ىلأ0102 يف
.8102 يف باشسح15 ىلأ
ديشصرلأ سصلقت ةي-لا-م-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م و
ة-ب-شسن-ب تا-با-شسح-لأ هذ-ه-ل ي-لا--م--جإ’أ

.7002 ـب ةنراقم7102 يف ةئملاب36
تايشصو-ت-لأ نأا-ب ر-يزو-لأ نأا-م-ط أر-ي-خأأو
ةينأزيملأ و ةيلا-م-لأ ة-ن-ج-ل ن-م ةردا-شصلأ
ربتعأ امك رابتع’أ نيعب ذخأاتشس ناملربلل
ةميق ة-با-ث-م-ب ي-ه تا-ي-شصو-ت-لأ هذ-ه نأ

““،هبشسح ،لكششت اه-ن’ ة-ي-با-ج-يإأ ة-فا-شضم
ريدقتلأ يف مك-ح-ت-لأ ن-ي-شسح-ت-ل ةد-عا-ق
.““رييشستلأ تأءأرجإأو يتاينأزيملأ
ينطولأ يبعششلأ سسلجملأ بأون اعد دقو

ةيوشست نوناق عورششمل مهت-ششقا-ن-م لÓ-خ
سصيلقت ةرورشض ىلع7102 ةنشسل ةينأزيملأ
ىلأ ةينأزيملأ ةيوشست نوناق ةشسأرد لاجآأ

مهشسي ام تأونشس ةثÓث سضوع ةدحأو ةنشس
ةبقأرم يف ةيفافششلأ ئدابم سسيركت يف
.ةدششأرلأ ةمكوحلأ نامشض و ماعلأ لاملأ
مهتÓ-خد-ت ي-ف بأو-ن-لأ ة-ي-ب-لا-غ دد-ششو
يف هشضرع بقع نوناقلأ عورششم ةششقانمل

ينطولأ يبعششلأ سسلجملاب ةين-ل-ع ة-شسل-ج
ةرورشض ىلع ,ني-ن-شش نا-م-ي-ل-شس ا-ه-شسأأر-ت

عورششم ةششقانم و ة-شسأرد ةد-م سضي-ف-خ-ت
ةدحأو ةنشس ىلأ ةينأزيملأ ة-يو-شست نو-نا-ق
ام (3-سس) تأونشس ةثÓث سضوع (1-سس)
اعيرشس تأرغثلأ و تأوجفلأ كرأدتب حمشسي
ةيفافششلأ ئدابم سسيركت يعاشسم راطأ يف
ةمكوحلأ نامشض و ماعلأ لاملأ ةبقأرم يف
.ةدششأرلأ
تايحÓشص عيشسو-ت-ب بأو-ن-لأ بلا-ط ا-م-ك
ةيراششتشسأ ةشسشسؤوم نم ةبشساحملأ سسلجم
ةمأرشصب و بقأرت ةيلعف ةبشساحم ةئيه ىلأ
,بعششلأ لأومأأ ىلع لواطتلل ةلواحم لك
ريراقت-ب ذ-خأ’أ ةرور-شض ى-ل-ع ن-يدد-ششم
ةيئاشضقلأ يواعدلأ كيرحتل ةأدأأ سسلجملأ

.داشسفلأ اياشضق دشض
نم نينب ىيحي بئانلأ تفل ، هلخدت يفو

غلابملأ ىلأ (سسمح) ملشسلأ عمتجم ةكرح
و عيراششملأ يف تفر-شص ي-ت-لأ ة-م-خ-شضلأ
لداعلأ ريغ عيزوتلأو زاجنإ’أ لاجآأ لطعت
يف ةيمنتلأ رخأات ىلأ را-ششأأ ثي-ح ةور-ث-ل-ل
و جمربملأ بهنلأ ببشسب  ريبكلأ بونجلأ
.دحأولأ نطولأ قطانم نيب زييمتلأ
نم كلام ةزيول بئانلأ تتفل ،اهلخدت يفو
ددشصب بأونلأ نأ ةيشسايشسلأ ةليكششتلأ تأذ
ةثÓث هيلع تبقاعت نوناق عورششم ةشسأرد

راعشسأأ ةمزأاب تزيمت ةرتف يف ،تاموكح
تأدأريأ ىلع يلك-لأ دا-م-ت-ع’أو ط-ف-ن-لأ
ةرظن بايغ ى-لأ ةر-ي-ششم , تا-قور-ح-م-لأ
““فاجعلأ تأونشسلل““ ابشسحت ة-ي-فأر-ششت-شسأ
يتلأ ةيلاملأ ةحوبحب-لأ لÓ-غ-ت-شسأ مد-عو

تاقفنلأ ديششرت يف اقباشس دÓبلأ اهتفرع
تأر-يذ-ح-ت م-غر دا--شصت--ق’أ ع--يو--ن--ت و
نم درت تناك يتلأ ريراقتلأ و نييداشصتق’أ

.ةمزأ’أ نم ريذحتلل تاهجلأ فلتخم
نم ةرركتملأ تاظحÓملأ ىلأ تراششأ امك

و ت’Óتخ’أ زر-ب-ت ي-ت-لأ بأو-ن-لأ فر-ط
ةريخ’أ هذه نكل لولحلأ و لئأدبلأ مدقت
.““ مامتهأ يأ رعت مل

بئان ةلمأرف ةقيفشش تراششأ اه-ب-نا-ج ن-م
نأ ءانبلأ و ةلأدع-لأ و ة-شضه-ن-لأ بز-ح ن-م
ليكششت تدهشش يتلأ7102 ةينأزيم ةششقانم
ايئاشضق قحÓي نم اهنم ةيلاتتم تاموكح
ىودج نع ة-ل-ئا-شست-م دا-شسف ا-يا-شضق ي-ف
تقولأ أذه لك رورم دعب نوناقلأ ةششقانم
ةينأزيم ةششقانم رشسيت تايلأأ دوجو مغر ““
.ةقباشسلأ ةنشسلأ

^ Ÿيو’زرح .ءاي

رئأزج-لأ ت’ا-شصتأ ة-شسشسؤو-م تج-مر-ب ^
““يأ يت لأأ يج4““ عون نم ةطحم51 زاجنأ

نأرهو ةي’وب لظلأ قطانم ىوتشسم ىلع
ق-طا-ن-م-لأ هذ-ه نا-ك-شس ى-ل-ع ل-ي-ه-شست-ل
فتاهلأ يتمدخ نم ةدافتشس’أ ةلوز-ع-م-لأ
.تنرتنإ’أو تباثلأ
يف تاطحملأ هذ-ه زا-ج-نأ ج-مر-ب د-قو
(0202-9102 ) ةشسشسؤوملأ ططخم راطإأ
نأرهو ىوتشسم ىلع لظلأ قطانم ديوزتل
كفل تنرتنإ’أو تباثلأ فتاهلأ يتمدخب
حرشص امبشسح ،قطانملأ هذه نع ةلزعلأ
ت’ا-شصتÓ-ل ي-تا-ي-ل-م-ع-لأ ر-يد-م-لأ ه-ب
سشماه ىلع ةفاحشصلل ةي’ولاب رئأزجلأ
يتيرقل نينث’أ ءاشسم ةينأديملأ ةرايزلأ
ةمر-ك-لأ ن-ي-ع ة-يد-ل-ب-ب ““ ة-شسا-ت ن-ي-ع““

.يوأرفاط ةيدلبل ةعباتلأ ““ ةيلياحك»و
زاجنأ  نآ’أ دحل مت ططخملأ تأذ نمشضو
حمشس امم (يأ يت لأأ يج4 ) تاطحم6
نيعو تÓيلت يدأوو ويزرأاب قطانم طبرب
هبشش فتاهلأ ةمدخ نم ةمركلأ نيعب ةشسات
ةيلمعلأ لشصأوتت امي-ف تنر-ت-نإ’أو تبا-ث-لأ
ةيراجلأ ةنشسلأ لÓخ ىرخأأ قطانم لمششتل

.بيبح ينامحد هفاشضأأ املثم
تاطحملأ لاغ-ششأأ ن-م ءا-ه-ت-ن’أ م-ت-ي-شسو
يتلأ و جمانربلأ أذه نم ةيقابلأ ةعشستلأ
ةنشسلأ ةياهن عم زاج-ن’أ رو-ط ي-ف د-جو-ت
لوؤوشسملأ تأذ هي-لإأ را-ششأأ ا-م-ك ،ة-يرا-ج-لأ

قوفي ام ىلع رفوتت نأرهو ةي’و نأأ ““ اتف’
عومجمل( يأ يت لأأ يج4 ) نم ةطحم221
فتاهلأ ي-ت-مد-خ ن-م كر-ت-ششم ف-لأأ37
ةشسات نيع ةقطنم اهنم تنر-ت-نأو تبا-ث-لأ
ةنيدم زكرم نع دع-ب-ت يذ-لأ ة-لو ز-ع-م-لأ
دد-ع غ-ل-ب يذ-لأ و م--ل--ك04 ب نر----هو
.““ انوبز06 قوفي ام اهيف نيكرتششملأ

يتايلمعلأ ر-يد-م-لأ ا-عد ة-ب-شسا-ن-م-لا-بو
نطأوم لك نأرهوب رئأز-ج-لأ ت’ا-شصت’
ةدافتشس’أ يف بغري ةشسات نيع ةيرق نم
( يأ يت لأأ يج4 ) ةمدخب طبرلأ نم
لفكتلل ةيراجتلأ ة-لا-كو-لأ ى-لإأ مد-ق-ت-لأ
.يروف لكششب هبلطب
يأورفط ةيدلبل ةعباتلأ ““ةيلاحك““ ةدلب امأأ
ا-هز-ي-ه-ج-ت م-ت د-ق-ف (نأر-هو بو--ن--ج)
ج-م-شسي ا-م-م ““نأأ سسأأ مأأ““ ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-ب
نم ةدافتشس’أ ةقط-ن-م-لأ هذ-ه ي-ن-طا-ق-ل
دد-ع غ-ل-ب-ي ثي-ح تنر-ت-نإ’أو ف--تا--ه--لأ
مت امك نوبز05 وحن ةكبششلاب نيكرتششملأ
ةقحلملأ طبرو ةير-شصب-لأ فا-ي-لأ’أ ع-شضو
ةيلمع ليهشستل ةقط-ن-م-لأ هذ-ه-ل ة-يرأدإ’أ
ة-حا-تإأو ة-يرأدإ’أ ق-ئا-ثو-لأ جأر--خ--ت--شسأ
بتكم نم مهلأو-مأأ بح-شس ن-ي-ن-طأو-م-ل-ل
امبشسح ةكبششلأ سسفنب طوبر-م-لأ د-ير-ب-لأ
.ينامحد ديشسلأ هركذ
فتاه-ل-ل ““ نأأ سسأأ مأأ ““ ة-ي-ن-ق-ت را-طإأ ي-فو
ىلع عقوم54 ةجمرب مت تنرتنإ’أو تباثلأ

عشضولأ ةيلمع قلطنت-شسو نأر-هو ىو-ت-شسم
ةينبلأ لاغششأأ نم ءاهتن’أ دعب كلذو ابيرق
تأون-ق-لأ ع-شضو ل-م-ششت ي-ت-لأ ة-ي-ت-ح-ت-لأ
.““ةقاطلأو ةيرشصبلأ فايلأ’أو
نيع““ يتدلب ناكشس سضعب نشسحتشسأ دقو
مهتبوجتشسأ نيذلأ ““ةي-ل-يا-ح-ك»و ““ة-شسا-ت
ةكبششب ةشصا-خ-لأ تأزا-ج-نإ’أ هذ-ه (جأأو)
تم-ها-شس ي-ت-لأ تنر-ت--نإ’أو ف--تا--ه--لأ
اميشس’ ةلزعلأ كف يف -مهبشسح-أر-ي-ث-ك
سسوريف راششتنأ نم ةياقو-لأ ر-ي-بأد-ت ع-م
يف نيدكؤوم ،يملاعلأ دجتشسم-لأ ا-نورو-ك
ةعرشسو ةديج ةيطغ-ت-لأ نأأ قا-ي-شسلأ تأذ
.تنرتنإ’أ ةكبششل قفدتلأ

ح.ل ^

 ةمدخلل يلعفلأ لÓغتضسإ’أ قÓطنأ ةراضشإأ يطعُي رأزموب
ترايتب ›اعلا قفدتلا تاذ تنÎنإ’اب طبرلا ةينقت قÓطا

ت’ا-شصت’أو د-ير-ب--لأ ر--يزو ى--ط--عأأ ^
،رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلشسÓ-لأو ة-ي-ك-ل-شسلأ
ة-ي-ن-ق-ت لÓ-غ-ت-شسأ قÓ-ط-نأ ةرا-ششٳ سسمأ
،““HTTF““ يلاعلأ قفدتلأ تأذ تنرتن’أ
.ترايتب ““لدع““ نكشسم0051 يحب
اهتحفشص ىلع ةرأزولأ هتدروأأ ام بشسحو

لّثمتHTTF ـلأ ايجولونكت ّنإاف ةيمشسرلأ
ايلاع اقفدت نمشضت ذإأ ،انمآأو امئأد Óح
يددرتلأ قاطنلأ سضرع عم تنرتنإÓل أدج
ةيناثbM001/ ى-لإأ ل-شصي بل-ط-لأ بشسح

نيينهملل ةيناثbG1/و ،نينطأوملل
ح,ل ^

ةيئ’ولأ فرغلأ ت’اغضشن’ عمتضسي قيزر
ةراجتلا ةفرغل يشساشسأ’ا نوناقلا ةششقانم

 ابيرق ةعانشصلاو
سسيئر قيزر لامك ةراجتلأ ريزو لبقتشسأ  ^

ةعانشصلأو ةراجتل-ل ة-ير-ئأز-ج-لأ ة-فر-غ-لأ
عاشضوأ ةششقانمل رداقلأ دبع يروق ديشسلأ
عشضو-لأ و ن-ي-يدا-شصت-ق’أ ن-ي-ل-ما-ع-ت-م-لأ
ةيحشصلأ ةمز’أ لشض يف ماعلأ يداشصتق’أ
.ةيلاحلأ
،هترشضح يذلأ ،عامتج’أ أذه لÓخ متو
ةرا-ج-ت-ل-ل ة-ير-ئأز-ج-لأ ة-فر-غ-لأ ةر-يد-م
ءاشسؤورو لولهب ةبيهو  ةديشسلأ ة-عا-ن-شصلأو
عاشضوأ ،ةعانشصلأو ةراجتلل ةيئ’ولأ فرغلأ
عشضو-لأ و ن-ي-يدا-شصت-ق’أ ن-ي-ل-ما-ع-ت-م-لأ
ةيحشصلأ ةمز’أ لشض يف دÓبلل يداشصتق’أ
ةقلعتملأ طاقنلأ سضعب ىلإأ قرطتلأ مت امك
.ةيئ’ولأ فرغلأ و ةيرئأزجلأ ةفرغلاب
عامت-ج’أ سصل-خ رد-شصم-لأ سسف-ن بشسحو
ديدحت ىل-ع ه-ي-ف ن-ي-كرا-ششم-لأ قا-ف-تا-ب

داشصتق’أ ىلأ هجوم جمانربو تا-حأر-ت-قأ
ةماع هرظن ءاطعأ و ةلما-ششلأ ة-ي-م-ن-ت-لأو

ةفرغل يشسا-شس’أ نو-نا-ق-لأ عور-ششم لو-ح
لمع ةنجل ليكششت و ةعا-ن-شصلأو ةرا-ج-ت-لأ

نم ةيئ’ولأ فرغلأ نيب قيشسنتلل ةطلتخم
.ةيداشصتق’أ ةيمنتلأ يف اهكأرششأ لجأ
هجو ،نيلخدت-م-لأ ى-لأ عا-م-ت-شس’أ د-ع-بو
عاطقلأ يلوؤوشسم ىلأ ةميلعت قيزر ديشسلأ
.ت’اغششن’أ هذه لك ةشسأردل
يشساشس’أ نوناقلأ عورششم سصخ-ي ا-م-ي-فو
ةقفأوملأ مت ,ةعانشصلأ و ةراج-ت-لأ ة-فر-غ-ل

ةلبقملأ ماي’أ يف ينطو ءاقل ميظنت ىلع
عم ينوناقلأ سصنلأ أذه ءأرثأ و ةششقانمل
بشسح ،ةينعم-لأ ةرأزو-لأ تأرا-طأ كأر-ششأ
.ردشصملأ سسفن

^ Ÿح, ءاي

 نئابزلأ ةمدخ ليهضستل ىرخأأ تامدخ نع Óضضف
ديÈلا بتاكÃ راظتن’ا تقو ضضيفختل ديدج ماظن

ت’ا-شصت’أو د-ير-ب--لأ ر--يزو فر--ششأأ ^
،رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلشسÓلأو ة-ي-ك-ل-شسلأ
ماظن لÓغتشسأ ةرا-ششٳ ءا-ط-عٳ ى-ل-ع سسمأ
بتكم نم اقÓطنأ ،راظتن’أ طخ رييشست
.ترايتب ةعماجلأ يح ديرب
أذه رب-ت-ع-ي سسمأ ةرأزو-ل-ل نا-ي-ب بشسحو
ةشسشسؤومل ديدج ينق-ت بشسك-م ،ما-ظ-ن-لأ
ف-ئا-ظو-لأ ن-م-شضت-يو ،ر-ئأز-ج-لأ د-ير-ب
:ةيلاتلأ
ةيمقر تاششاشش لÓخ نم نئابزلأ نيكمت
ركأذتلأ ى-ل-ع لو-شصح-لأ ن-م ة-ي-ل-عا-ف-ت
.كيبابششلأ مامأأ رورملل
تامولعملأ ىلع لوشصحلأ ىلإأ ةفاشضإ’اب

متي يتلأ ةيراهشش’أ تاشضمولأ لÓخ نم

ةدوج ناششب مهيأأر ءأدبأ ةيناك-مأو ،ا-ه-ث-ب
.ةيديربلأ بتاكملأ ةمدقملأ تامدخلأ
ةفاكل ةشسشسؤوملأ ةرأدإأ ةبقأرمو ةعباتمو
ىو-ت-شسمو ،د-ير-ب-لأ بتا-ك-م تا--طا--ششن

.ةينآأ ةفشصب نأوعأ’أ ةيدودرم
نمشضتت ةيشضرأأ ىلع اهر-فو-ت ن-ع Ó-شضف
اي-ن-طو ة-ن-ي-ح-مو ة-ق-ي-قد تا-ي-ئا-شصحأ
دجأوتم كابشش لك ىوتشسم ىلعو ،ايوهجو
.يديرب بتكم يأأ يف
لÓغتشسأ نم ةوجرملأ جئاتنلأ نمشض نمو
:راظتن’أ طخ رييشست ماظن
يف رثكأأ ةيلاع-فو ة-ي-با-ي-شسنٳب م-ك-ح-ت-لأ
بتاك-م ل-خأد ن-ئا-بز-لأ را-شسم م-ي-ظ-ن-ت
.ديربلأ

ةيديربلأ تامدخلأ ميدقت ىل-ع سصر-ح-لأ
هيجوت و لابق-ت-شسأ فور-ظ ي-ف ن-ئا-بز-ل-ل

.ةنشسح
ىلأ دانتشس’اب تامدخلأ ةدوج نم عفرلأ
.نئابزلأ تاعلطت و ءأرآأ
لاجآأ نيشسحتو راظ-ت-ن’أ تقو سضي-ف-خ-ت

فر-ط ن-م ن-ئا-بز-لأ تا-ب-ل-ط ة-ج-لا-ع--م
.نأوع’أ
ةيداملأو ةيرششبلأ درأوملل لشضفأأ لÓغتشسأ
يف نزأوت ثأدحإأو ،يد-ير-ب بت-ك-م ل-ك-ل
بشسح ،كيبابششلأ نأوعأأ نيب ماهملأ عيزوت

ةر-ت-ف-لأو ،ن-يد-فأو-ت-م-لأ ن-ئا-بز-لأ دد-ع
ةبولطملأ تامدخلأو

^ Ÿح.ءاي
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تايلولا رابخأا ةبانع و ةمشصاعلا نم لك يف اهديّيششتل رجحلا ةرتف اهباحشصأا ّلغتشسا

!نطولا نم قطانم ةّدعب ةيوسضوفلا تايانبلا تارسشع ميدهت
ةيوشضوفلا تايانبلا ميدهتب قّلعتت تÓخدت نطولا نم ةفلتخم قطانم ربع ةينمألا حلاشصملا تلّجشس
شصلا رجحلا ةرتف اهباحشصأا ّلغتشسا يف بنعلا داو و ةمشصاعلاب ةياغرلا يتيدلب رارغ ىلع اهدييششتل يحّ

.اهباحشصأا تازواجت فقول ةيئلولا تاطلشسلا عم قيشسنّتلاب ةلشصاوتم ةبقارملا تايرود ىقبتل ةبانع

تأءانبل مده ةيلمع ذيفنت ،صسمأأ، مت ^
ةرمث-ت-صسم-لا-ب ا-هد-ي-ي-صشت م-ت ة-يو-صضو-ف
ةعرزم60 مقر ةيعا-م-ج-لأ ة-ي-حÓ-ف-لأ
كلذو ، ةياغرب ا-ق-با-صس ى-صسي-ع ةد-عرو-ب
و ةيدلبلأ و ةعطاق-م-لأ ح-لا-صصم رو-صضح-ب

حلاصصمل ةينمأأ ةقفأرمب ، تورصسأ ةصسّصسؤوم
ذيفنت راطإأ ي-فو كلذ و ي-ن-طو-لأ كرّد-لأ
تأءا-ن-ب-لأ ةر-ها-ظ ة-برا-ح-م ج--ما--نر--ب
مت ثيح أرخؤوم تلّجصس يتلأ ة-يو-صضو-ف-لأ
يحصصلأ فرظلل ’Óغتصسأ اهصضعب دييصشت
يف بنعلأ دأو ةقطنم رأرغ ىلع نهأرلأ

ريغ انكصس61 ميدهت تدهصش يتلأ و ةبانع
.ينوناق
ةينمز ةمانزرلأ بصسح ةرمتصسم ةيلمعلأو
ىلع يدعتلل دح عصضول كلذو ،ةرطصسملأ
، ةيحÓفلأ ي-صضأرأ’أ و ة-ما-ع-لأ كÓ-مأ’أ

نم أددع اصضيأأ ّصسم ام وه و نوناقلل اقبط
نأرمعلأ ةطرصشل تا-يرود لÓ-خ ءا-ي-حأ’أ
ثي-ح ن-ي-ن-طأو-م-لأ صضع-ب ىوا-ك-صش ر--ثإأ
د-ي-ي-صشت ع-ن-م ن-ع تÓ-خد-ت-لأ تر-ف-صسأأ

أدأدع اهب ماق جييصست تايلمع رثإأ تانكصس
و اهتلأزأ و اهفيقوت مت ثيح نينطأوملأ نم
فيثكت ىلع ةينعملأ تاهجلأ ربجأأ ام وه
ةيأأ نم ء’ؤوه ريذحت عم ةباقرلأ تايرود
.Óبقتصسم تأزواجت

ي-لأو-لأ عو-ب-صس’أ ة-يأد--ب صسأأر--ت و أذ--ه
ةينقتلأ ةنجللأ عم ا-عا-م-ت-جإأ بد-ت-ن-م-لأ
نيمأ’أ بناج ىلإأ هرصضح ة-ب-يور ة-يد-ل-ب-ل
حلاصصملأ ،ميك-ح و-حد ،ة-يد-ل-ب-ل-ل ما-ع-لأ
ءاصسؤور ىلإأ ةفاصضإ’اب ،ةيدلب-ل-ل ة-ي-ن-ق-ت-لأ
،ةلودلل ةيمومعلأ حلا-صصم-لأ تا-م-ي-صسق-ت

ة-ي-ع-صضو ة-صسأرد-ل ه-ن--م بنا--ج صصصصخ
و تأداك ةعصسوت تأداك ةيراقعلأ تائزجّتلأ

بدتنملأ يلأولأ ىدصسأأ نيأأ ،ةبيور صشوح
يف عأرصسإ’أ ةرورصضب هتام-ي-ل-ع-ت أدد-ج-م
ةئيهتب ةقلعتم-لأ طور-صشلأ ر-تا-فد دأد-عإأ

ىلع اهصضرع دصصق ةيراقعلأ تا-ئز-ج-ّت-لأ
نع نÓعإ’أ مث ةقداصصملل تاقفصصلأ ةنجل
يف هب لومعم وه امل اقفو تا-صصقا-ن-م-لأ
و ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ق-ف-صصلأ نو-نا-ق را--طإأ
.ماعلأ قفرملأ تاصضيوفت
عباتي بدتنملأ يلأولأ نأأ امو-ل-ع-م ى-ق-ب-ي
دكؤوي و ةئيه-ت-لأ لا-غ-صشأأ ر-ي-صس ا-ي-صصخ-صش

عطقلأ عيمج ةئيهت ىلع ديدصشلأ هصصرح
ةلوفكم نيديفتصسملأ قوقح نأأ و ةيصضرأ’أ

يذ لك ذخأاي ىتح أدهاج رهصسيصسو انوناق
.نوناقلل اقفو هقح قح
ةبانع يف بنعلا داو ةيدلب حلاشصم

ايوشضوف انكشس21 مّدهت
ذيفنت بنعلأ دأو ةيدل-ب ح-لا-صصم تر-صشا-ب
ةنيدملل بدتنملأ يلأولأ نع رداصص رأرق
و ““يصشاصشوب ةليصسو““ صشيرلأ عأرذ ةديدجلأ
يحب ايوصضوف أءان-ب61 ميدهتب يصضاق-لأ

لجأأ نم أرخؤوم اهباحصصأأ اهماقأأ ةزرأرخ
،يعامتج’أ نكصسلأ يف قحلاب ةبلاطملأ
تاصساصسأأ4 نم رثكأأ مده ةيلمع تمت امك

تاعصسو-ت ى-ل-ع ا-ه-ع-صضو ّم-ت ة-ي-نا-صسر-خ
.ةلودلأ كÓمأ’ ةعبات ةيحÓف
حلا-صصم نأو-عأا-ب ة-نا-ع-ت-صس’أ تم-ت د-قو
ىلأ ةيندملأ ة-يا-م-ح-لأ ي-ن-طو-لأ كرد-لأ

تر-ّفو ي-ت-لأ ة-يد-ل-ب-لأ ح-لا--صصم بنا--ج
ةيلمع ذيفنت-ل تا-ن-حا-صشلأ و تا-فأر-ج-لأ
مايقلأ متي ةريخأ’أ هذه نأ املع ،مدهلأ
ناجل نم ةصصاخ ريراقت بقع ةرصشابم اهب

ربع ةينوناقلأ ريغ تاع-صسو-ّت-ل-ل ة-ع-با-ت-م
دح عصضو وحن ةوطخ يف يمومعلأ راقعلأ
و ةيوصضوفلأ تاعّصسوتلأ و راقع-لأ ا-ي-فا-م-ل
يف لاعف لكصشب مهاصست يتلأ ةيريدصصقلأ
صسلأ ة-مزأأ ى-ل-ع ءا-ق-بإ’أ لثم ةي’و يف نكّ
ف’آأ5 نم رثكأأ ايونصس رفوت ،ةبانع ةي’و
عورصشم مخصضأأ ذيف-ن-ت بنا-ج ى-لأ ن-ك-صس
عأرذ ةديدجلأ ة-ن-يد-م-لأ صصخ-ي ي-ن-ك-صس
25 ةيناكصس’أ اهتقاط غل-ب-ت ي-ت-لأ صشير-لأ
اهب ة-يرا-ج لا-غ-صشأ’أ تلأز’ ن-ك-صس ف-لأأ

ذنم اهترصشابم تمت يتلأ اهصصصصح ءاهنإ’
.4102 ةنصس

ع و /ر ح ^

0101flا رجحلل ةفلاŸخ ›زنÓدحاو عوبسسأا ل
ةبانعب طقف

ة-با-ن-ع ة-ي’و ن-مأأ ح-لا--صصم تصصحأأ ^
هعومجم ام طقف دحأو عوبصسأأ لÓخو
رجحلأ قر-خ-ب أو-ما-ق فو-قو-م0101
ةحفاكمل هيلع صصنلأ مت يذلأ يلزنملأ
تأذ تماق ا-م-ك ،ا-نورو-ك ءا-بو را-صشت-نأ
ةجأرد57 و ةبكرم77 زجحب حلاصصملأ
ح-لا-صصم تا-فأأو ،بب-صسلأ تأذ-ل ة-يرا--ن
ربت-ع-ي دد-ع-لأ أذ-ه نأأ ة-ي-ئ’و-لأ ن-مأ’أ

تافلاخملأ ددع-ب ة-نرا-ق-م ا-صضف-خ-ن-م
ةجرد عافترأ صسكعي ام ،اقباصس ةلجصسملأ
نأأو اصصوصصخ  ،نينطأوملأ ىدل يعولأ

عافترأ يف انوروك ءابوب ةباصص’أ ت’اح

ةلاح412 تلجصس يتلأ ةي’ولاب رمتصسم
9 ىلأ4 نم تايفولأ عا-ف-ترأ و ة-با-صصأ
يذلأ رمأ’أ وهو ،زيجو فرظ يف تايفو

تلاق يتلأ ةحصصلأ ةيريدم هنم ترذح
رصصانلأ د-ب-ع ““ ا-ه-ير-يد-م نا-صسل ى-ل-ع
مأز-ت-ل’أ ي-ف نوا-ه-ت--لأ نأأ ““صشا--م--عد
و تامامكلأ ءأدترأ و يلزنملأ رجحلاب
،يعامتج’أ دعابتلأ تافا-صسم مأر-ت-حأ

005 ىلأ ةباصص’أ دأدعأ عفر هنأاصش نم
و تا-ي-فو-لأ دد-ع عا-ف--ترأ بنا--ج ى--لأ
  .ةقناخ ةيحصص ةمزأ يف لوخدلأ

ع و ^

  ةيدŸاب لظلا قطانÃ فاعسسإا تارايسس7 حنم
ةيعمب يوأدب صسابع ةي’ولأ يلأو ماق ^

،ي-ئ’و-لأ ي-ب-ع-صشلأ صسل-ج--م--لأ صسي--ئر
7 عيزوتب ةيركصسعلأو ةيندملأ تاطلصسلأو
تأدايعلأ ىلع  ةي-ب-ط فا-ع-صسإأ تأرا-ي-صس
ةصسصسؤوملل ةعبا-ت-لأ تا-مد-خ-لأ ةدد-ع-ت-م
فلتخمب ةيرأوجلأ ةح-صصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
راطإأ يف لخدت ةيلمعلأ ،ة-ي-ئ’و-لأ ر-ئأود
صسمو ،ةي’ولاب يحصصلأ عاط-ق-لأ ز-يز-ع-ت

يتلأو ةي’ولأ اهتصصحأأ يتلأ لظلأ قطانم
دقو أذهو لظ ةقط-ن-م576 ىلإأ تل-صصو
تأدايعلأ  نم لك ةيلم-ع-لأ ن-م ةدا-ف-ت-صسأ

ةيڨأوربلأ ،تايدلب-ل تا-مد-خ-لأ ةدد-ع-ت-م
يصسو ميهأربإأد’وأأ و ريبكلأ بلڨلأ و ةرزوو
ةثÓث يتيدلب ىلأ ةفاصضإ’اب بو-ج-ح-م-لأ

.نامعن يديصس ،رئأود
61 عيزوتو ءانتقإأ مت هنأ ،ركذلاب ريدجلأ و
راظتنأ يف موي-لأ د-ح-ل فا-ع-صسإأ ةرا-ي-صس
ةرايصس34 ـلأ عيزوتو مÓتصسأ لا-م-ك-ت-صسأ
تأداي-ع-لأ ف-ل-ت-خ-م ى-ل-ع ة-ي-ق-ب-ت-م-لأ
ةرايصس95 لصصأأ نم ،ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأو

.ءانتق’أ نم ةي’ولأ ةصصح يه
ةي’ولل ةحصصلأ ريد-م حر-صص ،ه-ت-ه-ج ن-م
عيزوت لفح صشماه ىلع يروڨاصش د-م-ح-م
هذه عيزوتلأ ةيلمع نأ فاعصس’أ تأرايصس
عفرلأو يحصصلأ عاطقلأ ميعدت اهنأاصش نم
ىلع ةيعون دعت امك لخدتلأ تأردق نم
ةي’ولأ  دوهج انمثم ،ينطولأ ىوتصسملأ

 ب م ^                                              . راطإ’أ يف

 ةمدÿا ‘ ةلم÷اب عيبلل لجيج ءانيم ةكمسسم عسضو

ةيمنتلا ‘ مهقحب نوبلاطي نازيلغب ةقرارزلا راود ناكسس
ةيدل-ب-ب ة-قرأرز-لأ رأود نا-ك-صس د-صشا-ن ^

زاهجلاب لو’أ لوؤوصسملأ نأزيلغب فÓحل
يميهأرب ةر-ي-صصن ة-ي’و-لا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-لأ
و صشيمهتلأ ببصسب مهتاناعم نع ريب-ع-ت-ل-ل
ة-ي-م-ن-ت-لأ  ج-مأر-ب ن-م رأود-لأ  طا-ق-صسأ
لاق نيأ اهلاكصشأ ى-ت-صش ى-ل-ع ة-ي-ل-ح-م-لأ
ةيلمع نم أودفتصسي مل هنأ مهنم ديدعلأ
نيب عقي هنأ نم مغرلاب قير-ط-ل-ل ة-ئ-ي-ه-ت
ةفطاط-خ-لأ رأود و (1) ةيحÓفلأ ةيرق-لأ
ةئيهت و ديبعت ةيلمع نم أدافتصسأ نأذللأ
.ةيوناثلأ و ةيصسيئرلأ قرطلل
ةروهدتملأ ةيعصضولأ نأ نوينعملأ فاصضأأو
راصشتنأ ءأرج ق-ير-ط-لأ ا-ه-ي-لأ تلآأ ي-ت-لأ
’ رمأ تاب تابطملأ و رفحلأ و ةبرت’أ
ىدل ريصسلأ ةكرح لصش ءأرو تناكو  قاطي

ىلع ةرايصسلأ تابكرملأ و ناكصسلأ ةيبلاغ

، امزآاتو ةدح روم’أ دأدزت اميف ءأوصس دح
و راطم’أ لوطه عم و ءاتصشلأ لصصف يف
لوحتت ،قيرطلل ةيجراخلأ ةران’أ مأدعنأ
يف يقيقح ميحج ىلأ ةنكا-صسلأ تا-ي-مو-ي

، ةيئاملأ كرب-ل-ل ر-ي-ب-ك-لأ را-صشت-ن’أ ل-ظ
نيذلأ نيصسردمتملأ لافط’أ لهاك تكهنأ
ىلأ نوعجري و اهب نومدطصصي ا-م أر-ي-ث-ك
. مهتيذحأو مهصسبÓم رييغتل لزانملأ

ةلجصسم مهتاناعم نآأ نوين-ع-م-لأ صصل-خو
ىدل Óح دجت مل اهنكل  تأونصس ةدع ذنم
لحلأو رأرقلأ لهأ نم ةلوؤوصسملأ تاهجلأ

دصصق ةي’ولأ يلأول مهتدصشانم نيددجم
ةصسعاقتملأ ة-ي-ن-ع-م-لأ ح-لا-صصم-لأ ل-م-ح
ةيومنت عيراصشم جأردأو اهيف رظنلأ صضرغب
.مهنع ةلزعلأ كفت

قرزل ليسضفلب ^

ئنأوم رييصست ةصسصسؤوم حلاصصم تماق  ^
ىف عصضوب لجيج ةدحو يرحبلأ ديصصلأ
أوباصش ةلمجلاب عيبلأ ةكمصسم ة-مد-خ-لأ
عيب ميظن-ت فد-ه-ب صسيد-لأو-ب ءا-ن-ي-م-ب
تايصصوتب Óمع  ةيديصصلأ تا-ج-ت-ن-م-لأ
.لجيج ةي’و يلأو
ةريد-م ن-م ل-ك ة-ي-ل-م-ع-لأ ر-صضح د-ق و
ديصصلأ ةفرغ ريد-م ،ير-ح-ب-لأ د-ي-صصلأ
و يرحبلأ ديصصلأ ةفرغ صسيئر ، يرحبلأ
ةي’و-ل ةر-طا-ي-ب-ل-ل ي-ئ’و-لأ صشت-ف-م-لأ

نمأأ ةيلمعلأ ىلع فرصشأ ا-م-ك ،ل-ج-ي-ج
ةي’ولأ
ة-ي-صسا-صس’أ فأد-ه’أ ى-لأ لو-صصو-ل--لو

ظافحلأ و قوصسلأ ميظنت نم ،ةكمصسملل
،كلهتصسم-لأ ة-يا-م-حو جو-ت-ن-م-لأ ى-ل-ع
تايلمعب ءانيملأ رييصست ةصسصسؤوم موقتصس
دوهج فيثكت و نيلماعت-م-لأ ع-م روا-صشت
عاطقلأ ءاكرصش و نيلماعتم نم عيمجلأ

.ةمداقلأ ماي’أ لÓخ
ر-خز-ت ل-ج-ي-ج ة-ي’و نأ ر-كد--ن ا--م--ك
تفلك ,ءانيم لكب ةلمجلأ عيب ةكمصسمب
برا--ق--ي ا--م ة--ي--نأز---ي---م ة---لود---لأ

راطأ يف اهزاجنإ’ ج.د00.000000012
صصلأ جوتنملأ ني-م-ث-ت عاطق ةيمنتو يديّ
.يرحبلأ ديصصلأ

ب Úسساي ^

صصيصصخّتلأ تأداهصش بصص رّخأات راثأأ ^
لدع يبتتكمب ةصصاخلأ ةلا-كو-لأ ع-قو-م-ب
ثلاثلأ رطصشلأ أوعفد نمم ةيدملأ ةي’و
07 مه-تا-ن-ك-صس ع-يرا-صشم لا-غ-صشأ تل-صصو
ثيح نايلغلأو طخصسلأ نم ةلاح ةئاملاب
ءاصصقإ’ ةي’ولأ رقم مامأأ رهمجّتلاب أوماق
نÓعإأ مغر مهتأداهصش بحصس نم مهتي’و
.ةلماك ةي’و63 نع ريزولأ
أوناك نيذلأ نيبتتكملأ نم ريثكلأ فصشك و
صصيصصختلأ ةداهصش جأرختصسأ نور-ظ-ت-ن-ي
رهصشلأ ن-م51 ـلأ خ-يرا-ت ن-م أءأد--ت--بأ
تاي’و يقاب يبتتكم نم مهريغك يراجلأ
جأردإأ مدعب أوئجاف-ت م-ه-نأ ر-ي-غ ن-طو-لأ
دح ىلأ ةيلمعلأ هذه نمصض ةيدملأ ةي’و
مهنم ريثكلاب عفد ام رطصس’أ هذه ةباتك
.لطامتلأ أذه ببصس لوح راصسفتصس’أ

نأأ نك-صسلأ ر-يزو حّر-صص ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
جأرختصساب ةين-ع-م63 تاي’و-لأ ع-ي-م-ج
يبتتكم نأ نيح يف صصيصصخ-ت-لأ ةدا-ه-صش
جولولأ نم أونّكمتي مل ةيدملأ ةي’و لدع
رمأ’أ يف بيرغلأو اهجأرختصس’ عقوملل
يأ نيبتتكمل-ل مد-ق-ت م-ل لد-ع ة-لا-كو نأ
اهعقو-م ر-ب-ع نأا-صشلأ أذ-ه ي-ف ح-ي-صضو-ت
طبخت ةلاح يف نيبتتكملأ ةكرات يمصسرلأ
. رمذتو ةريحو
صسيئر عصسوب نك-ي م-ل ع-صضو-لأ أذ-ه ما-مأأ

ةيدملأ ةي’و-ل2 لدع يبتتكم ة-ي-ع-م-ج
كر-ح-ت-لأ ىو-صس ة-صسمأور-ق ى-ف-ط--صصم
ةيعمجلأ ءاصضعأ ةقفر لقنت ثيح اينأديم
ةلاكو رقم ىلأ يصضا-م-لأ عو-ب-صس’أ ر-ح-ب

راصسفتصس’أو ماعلأ ريد-م-لأ ءا-ق-ل-ل لد-ع
عامتجأ دقع مت ثيح عوصضوملأ أذه لوح
صسي-ئرو د-عا-صسم-لأ ما-ع-لأ يد-م--لأ ع--م

ةماعلأ ةيريد-م-لا-ب ة-يرا-ج-ت-لأ ةر-ئأد-لأ
لكاصشملأ فلتخم ىلأ نيبناج-لأ قر-ط-تو
نيأ ةيدملأ لدع يب-ت-ت-ك-م صصخ-ت ي-ت-لأ

ءاصضعأ دعاصسملأ ماع-لأ ر-يد-م-لأ نأا-م-ط
اهلح ىلع لمعلاب مهايأ أدعأو ةيعمجلأ

تأدا-ه-صش صصخ-ي ا-م-ي-فو Ó--ب--ق--ت--صسم
صسيئرل ماعلأ ريدملأ حرصصف صصيصصختلأ
مئأوقلأ طبصضل ةمئاق ةيلمعلأ نأ ةيعمجلأ

ينبو ةدرجلأ نيع عيراصشم ىوتصسم ىلع
طÓبات يعقو-مو ة-يز-يز-ع-لأو نا-م-ي-ل-صس
. يراخبلأ رصصقو
بلاطم ةيصضرأاب مدقتلأ كلذ لبق اهقبصس و
ريدملأ ىلأ يراجلأ رهصشلأ نم61 خيراتب
اهمهأ طاقن ةينامث تنمصضت ةلاكولل ماعلأ

نم ةيقبتملأ عيراصشملأ قÓ-ط-نأ ةرور-صض
كلذو8102 ةنصس مصسر-ب2 لدع جمانر-ب
اههجأوت يتلأ تاظفحتلأو ليقأرعلأ عفرب
نمو عقوملأ رايتخأ نم نيبتتكملأ نيكمتل
.يناثلأ رطصشلأ عفد مث
يتلأ ةيعمج-لأ صسي-ئر ة-ل-صسأر-م ت-ّصصخو
زوحت يت-لأ0202/70/20 مقر ل-م-ح-ت
004 عورصشم ركذلاب اهنم ةخصسن ““رجفلأ““

001 عورصشمو ةيرام-ع-لأ ةر-ئأد-ب ن-ك-صسم
نيعب نكصسم081و ةروأذعلأ ةلÓصشب نكصس
031و002 عيراصشم ىلأ ةفاصضإ’اب فيصسوب
نأوغصس رئأود نم لكب031و004و024و
يراخبلأ رصصقو ناميلصس ينب و ةيزيزعلأو
اهيلأ فاصضي يلأوتلأ ى-ل-ع ة-ي-قأور-ب-لأ و
ةرئأدب لدع نك-صس005+7201 عورصشم
تدنصسأ يذلأو يلطع ينب عقومب ةيدملأ

رييصستلأو ةيقرتلأ نأويد ىلأ هزاجنأ ماهم
 .يراقعلأ
ةيصضرأ نمصض ةيعمجلأ صسيئر بلاط امك

ةي-ن-ك-صسلأ ع-يرا-صشم-لأ م-عد-ب بل-ط-م-لأ
عأرصس’أو ةيرصشبلأو ةيداملأ تايناكمإ’اب
نيبتتكملل صصيصصختلأ ةداهصش ميلصست يف
بناج ىلأ ثلاثلأ رطصشلأ أو-ع-فد ن-يذ-لأ
بصسح ىلع نيديفت-صسم-لأ م-ئأو-ق دأد-عأ
ةماقأ رقم ةاعأرم عم يلصسلصستلأ مقرلأ
يف عأرصس’أ ةرورصض أذ-كو ن-ي-ب-ت-ت-ك-م-لأ
نم اهريغو نيب-ت-ت-ك-م-لأ نو-ع-ط ة-صسأرد
ةحلصصم يف بصصت اهلك ي-ت-لأ بلا-ط-م-لأ

. ةيدملأ لدع يبتتكم
صصن بصسح ركذلأ ةفلاصس عيراصشملأ لك

دح ىلأو اهناكم حوأرت لأزت ’ ةلصسأرملأ
ربح تيقبو قلطنت مل ،رطصس’أ هذه ةباتك
نيبتتكملأ نم ديدعلاب عفد ام قرو ىلع
ءدب دعومو مهتانكصس ريصصم نع لؤواصستلل
صسفن يف نيدد-ه-م ع-يرا-صشم-لأ قÓ-ط-نأ
دصصق ةيجاجتحأ ةفقو م-ي-ظ-ن-ت-ب تقو-لأ
. مهتوصص عامصسإأ
هذه ناقتح’أو رمذت-لأ ة-لا-ح ل-ظ ي-فو
راظتن’أ لوطو نوبتتكملأ اهصشيع-ي ي-ت-لأ
لظ يفو تأو-ن-صس7 ن-م د--يزأ مأد يذ--لأ
ديق عيراصشملأ هد-ه-صشت يذ-لأ بذ-بذ-ت-لأ
عورصشم اميصس’ ةريتولأ عجأرتو زاجن’أ

ةنيدمل يقرصشلأ جرخملأ يف ديزأاب صشوح
ريدملأ نم ةيعمجلأ صسيئر بلاط ةيدملأ
بجومب يبيرعلب قرا-ط ة-لا-كو-ل-ل ما-ع-لأ
41 يف خرؤو-م-لأ0202/70 م-قر لا-صسر’أ

ىلأ ةلجاع ةينأديم ةرايز ةجمربب نأوج
فلتخ-م ى-ل-ع فو-قو-ل-ل ة-يد-م-لأ ة-ي’و
ريبك رخأات دهصشت يتلأ هعا-ط-ق ع-يرا-صشم
ريبك رمذت قلخ يذلأو زاجن’أ ةريتو يف
. نيبتتكملأ .ىدل

 ب دارم ^

 لدع عيراششم قÓطنا رخأاتل تاجاجتحا
 ةيدŸا لدع يبتتكم طخسس Òتي صصيسصختلا تاداهسش ميلسست مدع
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نأا-ب ة-م-ي--ل--ع ردا--صصم تف--صشك ^
دق يصضاملب لامج ينطولا بخانلا
احÎقم ة-ي-صضاŸا ةÎف-لا ‘ سضفر

تارامإلا ةيدا–ا هب تمدقت اداج
نم ،مدقلا ةركلا ةدحتŸا ةي-بر-ع-لا
ىلع فارصشإلا ديلاقم هميلصست لجأا
ينطولا اهبختنŸ ةينفلا ة-صضرا-ع-لا

ةبيتك عم هراوصشم ةلصصاو-م Ó-صضف-م
fiق--ي--ق–و ءار---ح---صصلا ي---برا

اهر-ط-صس ي-ت-لا ةÒب-ك-لا فاد-هألا
،ةلب-قŸا تاو-ن-صسلا لÓ-خ ه-صسف-ن-ل
رطق لايدنوم ¤إا لهأات-لا ة-صصا-خو
ةصسفانŸا ‘ اديعب باهذلاو2202
نأاب اهتاذ رداصصŸا تركذو ،ةميلاعلا
رغم يصضاملب ل-صصو يذ-لا سضر-ع-لا
،يداŸا ديعصصلا ىلع Òبك دح ¤إا
يدان برد-م ‘ ر-ثؤو-ي ⁄ كلذ ن-ك-ل
مدق هنأاو ةصصاخ ،قبا-صسلا ل-ي-حد-لا
ةنراقŸاب ،ةقباصس تلزانت لع-ف-لا-ب
ع-م ر-ط-ق ‘ ه-ي-ن-ج-ي نا-ك ا--م Úب
ةركل يرطقلا بختن-م وأا ل-ي-حد-لا

برد--م--ك ›ا◊ا هر--جأاو مد--ق---لا
ايلاح ىصضاقتي هنأا ثي-ح ،ر-صضخ-ل-ل
‘ حايرأا نم ه-ق-ق-ح-ي نا-ك ا-م ع-ير
ةدو-ع ن-ع ثيد◊ا ي-تأا-يو ،ر-ط--ق
لامج ينطولا بخان-لا-ب Úم-ت-هŸا

لبق نويرطقلا دكأا نأا دعب يصضاملب
‘ طصشنت ةيدنأا نأا نآلا نم رهصشأا
تل-صصتا ،ي-لÙا مو-ج--ن--لا يرود
هباطق-ت-صسا تلوا-حو ي-صضا-م-ل-ب-ب

،سضفر هنكل ،›ا◊ا مصسوŸا لÓخ

ع-م اد-ق-ع ه-كÓ-ت-ما ن-ع Ó-صضفو
ةنصس ةيا-ه-ن ى-ت-ح د-تÁ ““فا-ف-لا““

2202، Áاد-ق-ع ي-صضا-م-ل--ب كل--ت
ير-ئاز÷ا بع-صشلا ع-م ا-يو-ن--ع--م
ذإا ،ه-قر-خ-ي نا ل-ي-ح-ت-صسي يذ-لاو
ايليصسرم م‚ ىلع عيم÷ا نهاري
¤إا ل-هأا-ت-لا ل--جأا ن--م ق--با--صسلا

ة-لواfiو ““2202 رطق““ لا-يد-نو-م
،ةرود-لا كل-ت ‘ اد-ي-ع-ب با-هذ-لا

دكأاو قبصس يصضام-ل-ي نأاو ا-م-ي-صسل
دعب يŸاع زا‚إا قيق– ¤إا هعلطت
ردŒو ،يرا-ق-لا جا-ت-لا-ب ر-ف-ظ--لا
ة-ي-مÓ-عإا ردا-صصم نأا ¤إا ةرا-صشإلا

عوبصسألا رحب تفصشك د-ق ة-ي-صسنر-ف
ن-م سضور--ع دو--جو ن--ع يرا÷ا
نم يصضاملبل ةÒبك ةيصسنرف ةيدنا
سضورعلا يهو بردمك لمعلا لجأا
ةعمصسلا ىتم ىرخأا ةرم دكؤوت يتلا
اه-ب ى-ظ-ح-ي را-صص ي-ت-لا ةÒب-ك-لا

زا‚لا دعب ةصصاخ رصضÿا بردم
ف-ي-صصلا ه-ق-ق--ح يذ--لا Òب--ك--لا
بقلب هجيوتتو رصضÿا عم يصضاŸا
.رصصم ‘ ناكلا
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ةيشضقب ةقلعتŸا تاقيقحتلا راطإا ‘
يتوشصلا ليجشستلا

مامأإ ةطبإرلإو فافلإ يماع ينيمأإ لوثم
دمfi يديضس ةمكfi ىدل قيقحتلإ يضضاق
ما--ع--لا Úمألا ،د--عا--صس د--مfi لولا سسمأا ،ل--ث--م ^

ةطبارلا ‘ هÒظنو ،مدقلا ةرك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل
ةمكحي قيقحتلا يصضاق مامأا رفاصسوب دارم ،ةفÙÎا

ةيصضق ‘ ةلادعلا تاقيق– راطإا ‘ اذهو ،دمfiا يديصس
ماعلا ريدŸا Úب برصسŸا يتوصصلا ليجصستلاب فرعي ام
ميصسن ÚبعÓلا لامعأا ليكوو ةيافلح دهف فيطصس قافول
قيقح-ت-لا ي-صضا-ق ءا-عد-ت-صسا لو-صصو ل-ب-قو ،يواد-ع-صس

Ùا يد-ي-صس ة-م-كfiتناك ،ةطبارلاو ““فافلا““ ¤إا د-م
¤إا ةيدقفت ةرايزب تماق دق ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم
ثيح ،روكليب يحب ةطبارلاو ميهاربا ¤ادب دا–لا یرقم
لامعألا ليكول ةينوناقلا ةيعصضولا ‘ قيقح-ت-لا-ب تما-ق
Òخ ““فافلا““ سسيئر عم  هتقادصصب فورعŸا یوادعصس میسسن
ةطبارلا سسيئرب اصضيأا ةديطولا هتقÓعو ،يصشطز نيدلا

هلوصصو ‘ لاعف لكصشب مهاصس نأا ذنم ،راودم Ëركلا دبع
ميلع ردصصم فصشكو ،8102 ناوج ‘ ““غيلل““ ىنبم ةصسائرل
ليجصستلا ةيصضق فلم ‘ ةل-صصاو-ت-م تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا نأا-ب
ةقÓع اهل يتلا فارطألا فلتı عامتصسلا Èع يتوصصلا
تارارق نع نÓعإلا ليجأات ” ل-با-قŸا-بو ،عو-صضوŸا-ب

ءاهتنا مغر ةفÙÎا ةطبارلل ةعبات-لا طا-ب-صضنلا ة-ن÷
¤إا اذهو حابصصم لامك ةن÷ اهتداق يتلا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا

.ةلادعلل ةيئاهنلا ماكحألا رودصص ةياغ

رطق ‘ ةيلام حابرأا نم هققحي ناك ام عير ايلاح ىشضاقتي

مدقلإ ةركل ةيتإرامإلإ ةيدا–لإ نم ايرغم اضضرع سضفري يضضاملب

رئاز÷ا ةيدولوم
روجألإ سضيفخت حÎقم لوبق مدع ىلع مهضضير–و ÚبعÓلإ ةراثإاب لإوط سسرا◊إ مهتت ةرإدإلإ

عباصصأا ر-ئاز÷ا ةدو-لو-م ق-ير-ف ةرادإا ته-جو  ^
ةيلوؤوصسم هتلمحو لاوط نامثع سسرا-ح-ل-ل ما-ه-تلا

سضفرل ÚبعÓلا طصسو سضير– ة-ل-م-ح-ب ه-ما-ي-ق
ةصصاÿا مهروجأا سضيفخت ةقي-ثو ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا
ءابو راصشتنا عم انمازت ةيلا◊ا ةلوطبلا فقوت ةÎفب
سضعب ¤إا اههجو ةيصصن لئاصسر لÓخ نم انوروك
ةرادإا ‘ لوئصسم ردصصم بصسحو ،ÚبعÓلا هئÓمز
سسرا◊ا ءاعدتصسا يونت ةÒخألا هذه نإاف ،ديمعلا

نأا ةجرد ¤إا ،ةيصضقلا لوح هنم راصسفتصسلاو لاوط
نم هحيرصست اوحÎقا ةرادإلا سسل‹ ءاصضعأا سضعب
ىصضوفلا Òثي هنأا ةج-ح-ب ،ف-ي-صصلا اذ-ه ق-ير-ف-لا
هذه نأاو اميصسل ،ة-ل-ي-ك-صشت-لا رار-ق-ت-صسا بر-صضيو
مايأا نوصضغ ‘ لاوط سسراحلل ةيناثلا دعت ةثدا◊ا

لدج تراثأا يتلا ¤وألا هتيصضق دعب ،طقف ةليلق
ةيصضق ‘ هلخدتو يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم Èع
ديب ايلاح يه يت-لا يواد-ع-صس Úب-عÓ-لا Òجا-ن-م
فلم يطل رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا ىعصستو ،ةلادعلا
ثيح ،عو-ب-صسألا اذ-ه Úب-عÓ-لا بتاور سضي-ف-خ-ت
نأاب يمصصاعلا يدانلا ةرادإا نم برقم ردصصم فصشك

يلث‡ عم ائراط اعامت-جا د-ق-ع-ت-صس ةÒخألا هذ-ه

ةيصضق لوح قافتا ةيصضرأا داجيإا لجأا نم ÚبعÓلا
اهيف نكر يتلا رهصشألاب ةصصاÿا بتاورلا سضيفخت
.انوروك ءابو راصشتنا ببصسب ةيرابجإا ةحارل يدانلا
ةرادإلا سسل‹ سسيئر نإاف ،ردصصŸا تاذ بصسحو

مهمدقتي Úبعل ةتصسب يقتليصس سساŸأا رصصانلا دبع
ديدج نم سضوافتلا لجأا نم وكارابيم ناديز دئاقلا

بتاورلا نم ة-ئاŸا-ب05 سضيف-خ-ت حÎق-م لو-ح
سسرام رهصشأا يهو ›زنŸا رج◊ا رهصشأاب ةصصاÿا
دق ةيدولوŸا و-ب-عل بل-غأا نا-كو ،يا-مو ل-ير-فأاو
فصصنلا نع لزانتلا تاصضوافŸا ةيادب ‘ اوصضفر
اوحÎقا مهنكلو ،ةلوطبلا فقوت لÓخ مهبتاور نم
تايرابŸا تاوÓع ىلع مصصÿا نوكي نأا لباقŸاب
سسل‹ سسيئر ناكو ،نآلا د◊ اهوملتصسي ⁄ يتلا
ةد-ع ‘ حر-صص د-ق سساŸأا ر-صصا-ن-لا د-ب--ع ةرادإلا

ةÎف لÓخ بتاورلا سضيفخت حاÎقا نأاب تابصسانم
،ÚبعÓلا فرط نم ابواŒ تيقل ›زنŸا رج◊ا
مهنأا ليلدب اما“ سسكعلا ناك وكارابیم ءاقفر در نكل
ادعوم اوبرصضو ،ةقيثو يأا ى-ل-ع ءا-صضمإلا او-صضفر

.ةلأاصسŸا هذه ‘ ايئاهن لصصفلل ةرادإلا عم اديدج
قوراف.ج ^

ةيدŸا يبŸوأا
لاقلقوب ةرإدإإ بلاطي Êاميلضس

ميتنضس رايلم5.4 ـب
ةيو-صست-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-صضا-ير-لا ة-م-كÙا تد-ق-ع ^

‘ رظنلل عامتصسا ةصسلج ،لوألا سسمأا ،ةيصضايرلا تاعازنلا
ديصس سشار◊ا دا–ا قيرف بردم اهع-فر ي-ت-لا ىو-ك-صشلا
ةيدŸا يبŸوأا قباصسلا هقيرف ةرادإا دصض Êاميلصس دمحأا
ديصس بلاط ثيح ،ةينادŸا ةرادإلا لث‡و هلث‡ روصضحب
5.4 غلبÃ لاقلقوب ظوفfi سسيئرلا ةرادا Êاميلصس دمحأا

ةÎفلاب ةصصاÿاو ةقلاعلا هتاقحتصسم لث“ ميتنصس ÒيÓم
ينقتلا بردو ،قيرفلا بيردت ىلع اهلÓخ فرصشأا يتلا
،Úتبصسانم ‘ يرطيتلا ءانبا يدان ،(ةنصس36) Êامصسلتلا
ةطبارلا ¤إا دوعصصلا قيق– ق-ير-ف-لا ع-م ه-تازا‚ا ن-مو
.يدانلا خيراتب ةقباصس ‘6102 ةنصس ةفÙÎا ¤وألا

نم ايئاهن باحضسنلاب ددهي ةدعروب
ىبلت ⁄ لاح ‘ ةيضضايرلإ ةاي◊إ

هبلاطم
سصا-صصت-خا ‘ ير--ئاز÷ا ي--بŸولا ءاد--ع--لا دد--ه ^

⁄اع نع ايئاهن داع-ت-بلا-ب ةد-عرو-ب ي-بر-ع-لا يرا-صشع-لا
،نك‡ تقو عرصسا ‘ هبلاطم بلت ⁄ ام لاح ‘ ةصضايرلا
ادوعو ىقلت دق هنأاب ةيمÓعا تاحيرصصت ‘ ةدعروب لاقو
،ةصضايرلا عاطق ىوتصسم ىلع لمع بصصنم ىلع لوصص◊اب
نيذلا ءارزولا فل-تfl ن-م دو-عو-لا هذ-ه ن-م ل-م ه-ن-ك-ل
ل““ :ةدعروب لاقو ،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو ىلع اولوادت
بصصنم ىلع لصص–أا ⁄ نإا ،يرئاز÷ا بعصشلا ىلع بذكأا

نوكأاصس يننآل ،ةصضايرلا ‘ ادد‹ نوكأا نل ،رقتصسم لمع
:فاصضأاو ،““هنم سشيعل رخآا لمع ن-ع ثح-ب-ل-ل ار-ط-صضم
يراصشعلا سصاصصتخا ‘و نصسلا ‘ Òب-ك ي-ل-ث-م ي-صضا-ير““
بلاطي نأا يعيبطلا ن-م ،اÒب-ك ارا-صشت-نا فر-ع-ي ل يذ-لا

Ãاح لثم ‘ يصضاير لك بلطم وه اذهو ،لمع بصصن‹،
لوقلاب هثيدح ةدعروب ىهنأاو ،““هموي توق Òفوت لجأا نم
ةقاطب ىلع زحي ⁄ هلمكأاب يصضايرلا هراوصشم ةليط هنأاب
Èتعي ام وهو ،هتجوز-لو هدلوأل ءاود-لا ءا-ن-ت-قل ءا-ف-صشلا

.هتايموي هيلع قرؤوي هل ةبصسنلاب ايقيقح اصسجاه

ةبانع دا–إا
ميعز طضسابلإ دبع قباضسلإ سسيئرلإ

قيرفلإ Òيضست ¤إ ةدوعلل هجتي

لك نأا ،ةبانع دا–ا تيب نم ةبرقم رداصصم تراصشأا ^
طصسابلا دبع قباصسلا سسيئرلا ةدوع وحن Òصست فورظلا
تابقعلا لظ ‘ ،ةفئاصصلا هذه ق-ير-ف-لا Òي-صست-ل ،م-ي-عز
مÓتصسا لجأا نم يواهلا يدانلا ءاصضعأا هجاوت يتلا ةÒثكلا
ةطبارلا ›وؤوصسم تاديكأات دعب ا-م-ي-صسل ،Òي-صست-لا ما-مز
نم قرفلا Òيصست ةمهم نأا ىلع ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ن-طو-لا

.يواهلا يدانلا سسيلو ة-يرا-ج-ت-لا تا-كر-صشلا ة-ي-حÓ-صص
ةرادإا سسلÛ سسيئرك هبصصنÃ ظ-ف-ت-ح-ي م-ي-عز لازا-مو
‘ هتبغر نع برعأا نأا قبصسو ،دا–إÓل ةيراجتلا ةكرصشلا
راصصنألا نم ةحيرصش دوجو مغر ،يدانلا Òيصستل ةدوعلا
قيقحتل قيرفلا ةدايق ‘ هلصشف دعب هتدوع سضراعت يتلاو
ثادحإا ‘ ميعز لمأايو ،ةطرافلا تاونصسلا لÓخ دوعصصلا
نكي ⁄ هنأا ةصصاخ ،هتدوع دعب يدانلا ىلع ةيرذج تاÒيغت

‘و .يرا÷ا مصسوŸا لÓخ ةققÙا جئاتنلا نع لوؤوصسم
ةÒب-ك ةÒح دا–إلا و-ب--عل ىد--بأا ،ة--ل--با--قŸا ة--ه÷ا
،نهارلا تقولا ‘ قيرفلا دوصسي يذلا سضومغلا سصوصصخب

يذلا رمألا وهو ،ةيلاŸا مهتاقحتصسم ة-يو-صست ر-خأا-ت ع-م
ةن÷ ¤إا ءوجللا-ب مو-ق-ت ر-صصا-ن-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا ل-ع-ج

اذكو حيرصستلا قاروأا ى-ل-ع لو-صص◊ا ة-ي-غ-ب ،تا-عزا-نŸا
نع ةلوادتŸا ءابنألا تداز ام-ك ،ة-ي-لاŸا تا-ق-ح-ت-صسŸا
،ÚبعÓلا قلق نم يرادإلا بنا÷ا ‘ ةرظتنŸا تاÒيغتلا
عم مهلبقتصسم سصوصصخب ةيؤورلا حيصضوت نورظتني نيذلا
لامك بردŸا بغري اميف ،نك‡ تقو برقأا ‘ قيرفلا

مصسوŸا ءاهنإا نع ةيصضايرلا تاطلصسلا نÓعإا ‘ ،ةصساوم
لظ ‘ ةصصاخ ،قيرفلا تيب بيترت ةداعإا ةيغب ،يرا÷ا
.قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ةÒثكلا لكاصشŸا

‘ ةيمÓعإلا تاحيرصصتلا برح ¤اوتت ^
مصض امدعب اذهو لئابقلا ةبيبصش قيرف تيب
دوبيع دولوم قير-ف-ل-ل ي-م-صسر-لا ق-طا-ن-لا

‘ لÓم فيرصش سسيئرلا توصص ¤إا هتوصص
ةرادإلا دصض فقت ي-ت-لا فار-طألا دا-ق-ت-نا
ةبيبصشلل يروطصسألا دئاقلا رصشن ذإا ،ةيلا◊ا

‘ ة-ي-م-صسر-لا ه-ت--ح--ف--صص Èع و--يد--ي--ف
يتلا تاه÷ا ىلع ةوقب درلل ،““كوبصسيفلا““
قيقح-ت-ل ة-ب-ي-ب-صشلا ¤إا ةدو-ع-لا-ب ه-م-ه-ت-ت

ام دعب اذهو ،طق-ف ة-ي-صصخ-صشلا ه◊ا-صصم
حصضفي مايأا ل-ب-ق رو-صشن-م ‘ د-عو د-ق نا-ك
ةرماؤوŸا فلخ هبصسح فق-ت ي-ت-لا تا-ه÷ا
قيرفلا رارقتصساو ةبيبصشلا فدهت-صست ي-ت-لا
فصصقب هتاحيرصصت دوبيع ل-ه-ت-صساو ،ل-ك-ك
نم ءزج ا-هÈت-عا ي-ت-لا ة-ق-با-صسلا ةرادإلا
ةليط““ :لاقو ،نجصسلا ‘ عبقت يتلا ةباصصعلا

ةل-ي-ك-صشت ة-ع-جارÃ بلا-طأا ا-نأاو تاو-ن-صس
نم ةلكصشم اهنأل ،يدانلل ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا
:فاصضأاو ،““قيرف-لا-ب ا-ه-ل ة-قÓ-ع ل هو-جو
ةÎف ةليط قيرفلا تدرصش ةقباصسلا ةرادإلا““
يه › ةبصسنلاب ،ءيصش لك ترمدو اهÒيصست

رانلا حتف دوبيع لصصاوو ،““ةباصصعلا نم ءزج
دق اهنأاب لاق يتلا ،ةق-با-صسلا ةرادإلا ى-ل-ع
اززعم هل هتمدق ا‡ Ìكأا قيرفلل تءاصسأا

يتلا ةيكلفلا لاو-مألا ة-م-ي-ق-ب ه-تادا-ق-ت-نا
قيرف كرت لجأا نم ةنصس42 ةليط تفرصص
لاقو ةقناخ ةيلام ةمزأا يفطبخت-ي را-ه-ن-م
ةقباصسلا ةرادإلا نأاب راصصنألا ملعيل““ :دوبيع
ميتنصس رايلم008 ¤إاÚ 007ب ام تفرصص
مغرو ،قيرفلا نوؤوصش اهÒيصست ةÎف ةليط
ققحي ⁄ قيرفلا نأا لا ،مخصضلا غلبŸا اذه
ةيراقلا هتعمصسيو ه-ما-قÃ ق-ي-ل-ي ءي-صش يأا
تبهذ نيأا راصصنألا لك لثم لهاصستأا ،هيلعو
ق-ح ن-م““ :فا-صضأاو ،““؟لاو--مألا كل--ت ل--ك
ليصصافتلا ةفاك فرعي نأا طيصسبلا رصصانŸا
غلابŸا سصخي اميف ةصصاخ ،ه-ق-ير-ف نأا-صشب
متخو ،““اهنم ديفتصسي ناك ي-ت-لا ة-م-خ-صضلا
لبقي نل هنأا ىلع ديكأاتلاب ،هتاحيرصصت دوبیع
،هتعمصسو هصصخ-صشب سسا-صسŸا-ب Ó-ب-ق-ت-صسم
¤إا ءوجللاب كلذ ىلع مدقي نم لك ادعوتم
يأا عم حماصستي نل هنأاب ا-ف-ي-صضم ،ة-لاد-ع-لا

لاقو هتعمصسل ءيصسي وأا همصسا ركذي سصخصش
يتايح ةليط › قبصسي ⁄““ :قايصسلا اذه ‘

،دحأا د-صض م-كاÙا ‘ ىو-ك-صش تعدوأا نأا
لوصست نم مكل لوقأا ادعاصصف مويلا نم نكل
نل ،يتعمصسب سساصسŸاو يمصسا ركذ هصسفن هل
ةلادعلا ¤إا ءوجللا ‘ ةظ-ح-ل-ل و-لو ددر-تأا
قوراف.ج ^                      .““اننيب لصصفتصس يتلا

لئابقلا ةبيبشش
 لÓم توضص ¤إإ هتوضص مضضي دوبيع
ةقباضسلإ ةرإدإلإ ىلع رانلإ حتفيو
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ششإر◊إ دا–إإ
نوكيشس مدأقلأ مشسوملل قيرفلأ دأدعت

أدج أيرث
نأا سشار◊ا دأ–إا طيfi نم ةبرقم ردأشصم تدكأا ^

ةينونأقلا تاءارجإلا ‘ عرشش دق ،بيأعلا دمfi سسيئرلا
ةشسشسؤوŸا ءارششل اديه“ ،ةكرششلا لأم سسأار عفر لجأا نم
ذاوحتشسلاو ““ءارفشصلا““ مهشسأا ةيبلأغل ““لأطفن““ ة-ي-ن-طو-لا

كلذ ‘ أÚ ÃمهأشسŸا عيم÷ ءأعدتشسا هجو نيأا ،أهيلع
علطم قيرفلل ةمأع ةيعمج روشضح لجأا نم ،يوأهلا يدأنلا

ةيعم÷ا نإأف ،ردأشصŸا تاذ بشسحو .لبقŸا ةيليوج رهشش
ديد– ‘ ةمأ-هو ة-ل-شصأ-ف نو-ك-ت-شس ة-ب-ق-ترŸا ة-مأ-ع-لا
ةكرششلل مهتشصح ن-ع نو-لزأ-ن-ت-ي-شس ن-يذ-لا ،Úم-هأ-شسŸا
نع لزأنتيشس نم ¤إا ةفأشضإلأب ،ةيبلأغ-لا م-هو ة-ي-ط-ف-ن-لا

ةتشسلا مهددع زوأجتي نل نيذلاو ،يوأهلا يدأنلل هتشصح
.أنردأشصم هتدكأا أم بشسح
ةيششار◊ا ةرادإلا ثادحإا نع ديازتŸا ثيد◊ا لظ ‘و
مشسوملل اÒشض– قير-ف-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ىÈك تاÒي-غ-ت
ةدأيقب ›أ◊ا ينفلا مقأط-لا ل-ب-ق-ت-شسم ى-ق-ب-ي ،د-يد÷ا
،هيف لشصفلا متي ⁄و ،أشضمأغ Êأميلشس دمحأا ديشس بردŸا
،بيأعلا نم ÚبرقŸا نم ديدعلا عأمجإا نم مغرلأب كلذو
أمك .رخآا بردم بلجو هنع يلختلا ررق Òخألا اذه نأا
بشسنألا وه ل-ي-حر-لا رأ-ي-خ نأا ،ردأ-شصŸا سضع-ب ترأ-ششأا

بردŸا Úب فÿÓا ع--شسو--ت د--ع--ب فار--طألا ع--ي--م÷
ليرفأا ر-ه-شش ذ-ن-م م-ه-ن-ي-ب ل-شصاو-ت-لا مد-عو ،Úيرادإلاو
لكششب تهتنا مهتقÓع نأا دكؤوي يذلا رمألا وهو ،يشضأŸا
ىلعو سشار◊ا دأ–إا ةرادإا نأا أنردأشصم تدكأا أمك .يمشسر
سسأيلإا يشضأيرلا ريدŸاو بيأعلا دمfi سسيئرلا أهشسأار
Úب-عÓ-لا ة-م-ئأ-ق د-يد– ‘ اور-ششأ--ب ،ف--ير--شش نأ--يز
تاذ تدكأا ثيح ،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ مهمشض ÚفدهتشسŸا
رأظتنا ‘ ،أيئدبم فدهتشسم ىقبي أبعل21 نأا ردأشصŸا
دد÷ا كŸÓا وأا ينفلا مقأطلا نم ءاوشس رشضخألا ءوشضلا
ةيبلأغ ىلع ذوحتشستشس يتلاو ،““لأطفن““ ةشسشسؤوم قيرفلل
.مهل عيقوتلاو تأشضوأ-فŸا ةر-ششأ-ب-م ل-جأا ن-م ،م-ه-شسألا
نوكيشس مدأقلا مشسوملل قيرفلا دادعت نأا تأيطعŸا Òششتو
لك نم يوق قيرف ليكششت بيأعلا لوأحي نيأا ،ادج أيرث
نوكيشس ثيح ،ةحار ل-ك-ب ¤وألا راودألا بع-ل-ل ي-حاو-ن-لا
ةقرو مدأ-ق-لا م-شسوŸا ي-ششار◊ا يدأ-ن-ل-ل لوألا فد-ه-لا
.¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ةÒظح ¤إا ةدوعلاو دوعشصلا

ةركصسب دا–إإ
 عأرشسإلأب ةرأدإلأ نوبلأطي نوبعÓلأ

مهتأقحتشسم مهحنم ‘

نأا ،ةركشسب دأ–ا رأبخأا ىلع ةعلطم ردأشصم تفششك ^
ى-ل-ع لو-شص◊ا ل-جأل ةرادإلا او-ل-ج--ع--ت--شسا Úب--عÓ--لا

عشضولا مزأأت يدأفت لجأا نم ،ةقلأعلا ةيلأŸا مهتأقحتشسم
يتلا ةيلأŸا تأمازتللا لظ ‘ ،ةمدأقلا مأيألا لÓخ Ìكأا
تأبشسأنم ةدع ‘ نوبعÓلا بلأطو .م-ه-ب-ل-غأا أ-ه-ه-جاو-ي

Ãا م-ه-تأ-ق-ح-ت-شسŸروجألأب رمألا قلعتيو ،ةقلأع-لا ة-ي-لأ
مهنأا ىتح ،حنŸا سضعبو أهب نونيدي يتلا ةعبشسلا ةيرهششلا

ءأفولأب ةرادإلا مقت ⁄ أم لأح ‘ ،قيرفلا ةعطأقم اوررق
نأأب تدأفأا أهتاذ ردأشصŸا .نك‡ تقو برقأا ‘ أهدوعوب
ةيوشستب ÚبعÓلا تدعو ،ىشسيع نب سسرأف ةشسأئرب ةرادإلا

تأنأعإلا لوخد بقع ،ةمدأقلا مأيألا ‘ م-ه-تأ-ق-ح-ت-شسم
سسيئرلا نأا ةÒششم ،تأه÷ا سضعب أهب تدعو يتلا ،ةيلأŸا
ولو ،لحلل أهقيرط فرعتشس ÚبعÓ-لا ة-ل-ك-ششم نأا د-ه-ع-ت
مهيدل أم لك لذب ىلع مهزيف– لجأا نم يئزج لكششب
ةيادب ذنم هددهتي يذلا ،طوقشسلا حبشش نم قيرفلا ذأقنإاو
ةيوشست نأا ثيح ،ة-شسفأ-نŸا فأ-ن-ئ-ت-شسا لأ-ح ‘ م-شسوŸا
تأيونعم عفرت نأا أهنأأشش نم ،ةقلأعلا ة-ي-لأŸا ة-ي-ع-شضو-لا
ديعاوملل دي÷ا دادعتشسلا ىلع م-هد-عأ-شستو ،Úب-عÓ-لا
ةلوطبلا يتهبج ىلع بعلي قيرفلا نأاو ةشصأخ ،ةمدأقلا
،ةمزألا ل◊ هتأكر– لشصاوي ىشسيع نب سسيئرلا .سسأأكلاو

نع أث-ح-ب ،Úلو-مŸا سضع-ب ع-م تلأ-شصتا ‘ ل-خد ثي-ح
ءأفولا نم هنكÁ أم ،قيرفلا ةنيزخ ميعدتل ليو“ ردأشصم
.ةرطشسŸا فادهألا قيق–و هدوعوب

سضأير ،يرئاز÷ا م-ج-ن-لا ر-ه-ظ^
fiلوأا ةرهشس هقلأأت دع-ب اد-ي-ع-شس ،زر

ةيئأنث لشضفب ،يلنÒب ةارأبم ‘ سسمأا
Îشسششنأم زوف ‘ أهلÓخ نم مهأشس
ثيح ،ةفيظن فادهأا ةشسمخب يتيشس
لشضفب ،ةيهاز أمأيأا سشيعي هنأأب فششك
حشضوأاو ،هب موقي يذلا Òبكلا لمعلا

fiةأنق أهب سصخ تأحيرشصت ‘ ،زر
نأأب ،ةينأطيÈلا ““سسترو-ب-شس يأ-ك-شس““
،أشضيأا هئÓمزل دوعي هقلأأت ‘ لشضفلا

ةلأ-ح ‘ ي-ن-نأأ-ب ر-ع-ششأا““ :لأ-ق ثي-ح
تأادب أنتأ-ب-يرد-ت ج-ئأ-ت-ن نأل ،ةد-ي-ج

ثيح نم ةيأغلل نيديج أنكو ،رهظت
بختنم دئأق عبأتو ،““Êدبلا روشض◊ا
ةجرد ¤إا تل-شصو““ :ه-ث-يد-ح ر-شضÿا
أنأاو ،أهيف بغرأا تنك يتلا دادعتشسلا

ركششأاو ،تأيرأبم نم ىقبت أŸ دعتشسم
لجأا نم ي-تد-عأ-شسم ى-ل-ع ي-ئÓ-مز
أمأقرأا زرfi سضأير ققحو ،““قلأأتلا

هتيلأعف أهتزيم ،ةارأبŸا لÓخ ةديج

Úتر-م دد-شس أ-مد-ع-ب ،ى-مرŸا مأ-مأا
54 ةركلا سسŸ أمنيب ،كأبششلا ‘ أتنأك
،قمع-لا ‘ تار-ير“5 مد-قو ،ةر-م
رمألا ،هئÓمز و-ح-ن4 أهن-م تل-شصو
ÚبعÓلا زر-بأا Úب ن-م ه-ل-ع-ج يذ-لا

Èعو ،أهبعل يتلا ة-ق-ي-قد06 لÓ-خ
fiترو--ب--شس نإا ي--ب““ تاو--ن--ق ل--ل““

”أح ،Òهششلا يشسنو-ت-لا ،ة-ير-ط-ق-لا
Òبكلا ه-بأ-ج-عإا ن-ع ،ي-شسل-بار-ط-لا

Ãأمدنع ،يرئاز÷ا م-ج-ن-لا تارأ-ه
ةشسردم زرfi ئششني نأا بجي““ :حرشص
،ةركلا سضيورت ةقيرط ميلعتب ةشصأخ

أمك ،““ةمدأقلا لأيجألا هنم ديفتشستل
بختنŸا م‚ ،ركي-ن-ي-ل يرأ-غ دأ-ششأا

مأه-ن-تو-تو ة-نو-ل-ششر-بو ،يز-ي-ل‚إلا
سضأ-ير ير--ئاز÷ا ءادأأ--ب ،ق--بأ--شسلا

fiشسششنأ--م ع--م ،زرÎ د-شض ي-ت-ي-شس
،غيلÈÁÒلا نم03 ةلو÷ا ‘ يلنÒب
يمشسرلا هبأشسح Èع ةديرغت ‘ لأقو

ةدهأ-ششم كنأ-ك-مإأ-ب““ :““Îيو-ت““ ى-ل-ع
ررقي ⁄ أم ،ليللا لاوط زرfi سضأير
ةليكششتلا نع هدأعبإا لو-يدراو-غ بي-ب
ةشسŸ ه-يد-ل““ :فأ-شضأاو ،““ة-ي-شسأ-شسألا

كرحتي Úح عئار سسأ-شسحإاو ة-شصأ-خ
ةفرع-م ل-ي-ح-ت-شسŸا ن-مو ،ةر-ك-لأ-ب
Úب ةركلا هيلإا بهذتشس يذلا هأŒلا

لكل سسوبأ-ك ه-نإا ة-طأ-شسب-ب ،ه-ي-مد-ق
لأير ةارأ-ب-م نو-ك-ت-شسو ،““Úع-فادŸا

يرود يئأهن ن-م-ث بأ-يإا ‘ ،د-يرد-م
اذه سضأيرل دعوم مهأا ،أبوروأا لأطبأا
يتيشس Îشسششنأم جرخ نأا دعب ،مشسوŸا

،يزيلكنإلا يرود-لا بق-ل قأ-ب-شس ن-م
ىنمتتو ،ردشصتŸا لو-بر-ف-ي-ل ق-لأأ-ت-ب

سسفنب لشصاوي نأا ،ق-ير-ف-لا Òهأ-م-ج
رهشش ةيادب ‘ ازهأج نوكيل ،قشسنلا
 .لبقŸا توأا

ر .ق ^

يلنÒب مامأإ تفÓلإ هقلأات دعب

fiءيشش لكل دعتشسمو ›أوحأأ لشضفأأ ‘ أنأأ :زر

جيريرعوب جرب يلهأإ
ضضيبلأ مشسوŸأ  رأيخ نÓعإأب  أهبلط ددŒ  يلهألأ ةرأدإأ

ةمصصاعلإ دا–إإ
يأمو ليرفأأ يرهشش يبتأر ضضيفخت حÎقم ىلع نوقفأوي نوبعÓلأ

¤إا ةمشصأعلا دأ–إا ةرادإا تلشصوت ^
لو-ح Úب-عÓ-لا ع-م ي-ئأ-ه-ن قأ-ف-تا

دعب كلذو ،روجألا سضيفخ-ت ة-ي-شضق
عيبر ءأق-فر ع-م Úل-يو-ط رز-جو د-م
ءار-ج ة-ط-ق-ن-لا تاذ ‘ ،حأ--ت--ف--م
رأششتنا تبقعأا يتلا ةيلأŸا تأعبتلا

ليخادم سصيلقتو ““أنوروك““ ة-ح-ئأ-ج
فقو-ت ل-ظ ‘ ي-م-شصأ-ع-لا يدأ-ن-لا
.طرأفلا سسرأم رهشش ذنم ةشسفأنŸا
ةرادإا تف--ششك ،ه--تاذ قأ--ي---شسلا ‘و
ةحفشصلا Èع نأيب ‘ ““ةرأ-ط-شسو-شس““
ل-شصاو-ت-لا ع-قو-م ى-ل-ع ة-ي-م-شسر-لا
ريدŸا نأا ،““كوبشسيف““ يعأ-م-ت-جلا
د-ق-ع ،يدأ-ه Êأ-غ-لا د-ب-ع مأ--ع--لا
،ةلمأك ةعأشس ›او◊ ماد أ-عأ-م-ت-جا

،سسمأا لوأا ة-ح-ي-ب-شص Úب-عÓ-لا ع-م
Ãغو-لو-ب-ب يدأ-م-ح ر-م-ع بع-لÚ،

سضيفختب يشضقي قأفتا ¤إا ىشضفأاو
يأمو ليرفأا يرهششل ÚبعÓلا روجأا
ة--م--ي--ق د---يد– نود ،Úي---شضأŸا
ةرظتنم تنأك ةوطخ ‘ ،سضيفختلا
قيرف-لا ›وؤو-شسم ة-ب-غر-ل ر-ظ-ن-لأ-ب
ة-كر--شش ةدأ--ي--ق--ب دد÷ا ه--كÓ--مو

تأيعادت ةهجاوم د-شصق ،““رو-بÒشس““
ءأبعألا نم ف-ي-ف-خ-ت-لاو ““أ-نورو-ك““
دعب ليخادŸا سصقن ءار-ج ة-ي-لأŸا
ة-ثÓ-ث ن-م Ìكأل ة-لو-ط-ب-لا ف-قو-ت
ةمشصأعلا دأ–إا اذهب نوكي-ل ،ر-ه-ششأا
قأفتل لشصي رئاز÷ا ‘ قيرف Êأث

دعب ةوطÿا هذه نأأششب ه-ي-ب-عل ع-م
نم ديدعلا تجهتناو .دادزولب بأبشش
فلتfl ‘ ةيشضأيرلا تأشصأشصتخلا
رو-جأا سضي-ف-خ-ت ¤إا ⁄أ-ع-لا ناد-ل-ب
،ةيشضأŸا رهششألا لÓخ Úيشضأيرلا

ةيلأم ليخاد-م يأا ل-ج-شست ⁄ أ-ه-نأل
ءأ--بو ءار--ج ،ةÎف--لا هذ--ه لÓ---خ

تد-كأا ،ر-خآا قأ-ي-شس ‘و .““أ-نورو-ك““
يشضأيرلا ريدŸا نأا ،ةميلع ردأشصم
دق ،ىيح-ي Îن-ع ة-م-شصأ-ع-لا دأ–ل
نم ÚبÎغم Úبعل ةعبرأا عم قفتا
،لبقŸا مشسوŸا قيرفلا ميعدت لجأا
يمشسرلا نÓعإلا نم مأيأا دعب اذهو

دبع ةمأشسأا م-جأ-هŸا قأ-ح-ت-لا ن-ع
هطبري دقع ىلع عقو يذلا ،ليل÷ا
دوشسألاو ر-م-حألا يز-لا بأ-ح-شصأأ-ب

ŸمشسوÚ رأتشس دير يدأن نم أمدأق

بيرشست نم مغرلا ىلعو .يشسنرفلا
ةعبرأا عم ىيحي Îنع قأفتا ةمولعم
⁄ مهت-يو-ه نأا لإا ،ÚبÎغ-م Úب-عل
د-ئأ-ق ر-شصي ثي-ح ،د-ع--ب ف--ششك--ت
مدع ىلع قبشسألا ينطولا بختنŸا
عيقوتلا ل-ب-ق م-شسا يأا ن-ع نÓ-عإلا
عم رومألا لازت ل ثي-ح ،ي-م-شسر-لا

سضوأفتلا ةلحرم ‘ ي-عأ-بر-لا اذ-ه
ءلؤوه عم هقأ-ف-تا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع
مهدادعتشسا اودكأا نيذلا ،Úب-عÓ-لا

ة-م-شصأ-ع-لا دأ–ا سصي--م--ق ل--م◊
،ىيحي Îنع ديريو .لبقŸا مشسوŸا

‘ Úب-عÓ-لا سضع-ب دو-ق--ع د--يد“
رمألا قلعتيو ،›أ◊ا قيرفلا دادعت
نÁأا ،ةتيشش ةمأشسأا بعÓلا نم لكب

fiمدآاو ة-ي-شسيأ-م-خ سسي-نأا ،سصو--ي
زر-بأا نود-ع-ي ن-يذ--لاو ،تÓ--ي--ل--ع
ىعشستو .قيرفلا ‘ نأبششلا ÚبعÓلا
لÓخ نم يم-شصأ-ع-لا يدأ-ن-لا ةرادإا

،Úب-عÓ-لا ءلؤو--ه دو--ق--ع د--يد“
د-ير-ي ن-م ل-ك مأ-مأا بأ-ب-لا قÓ-غإل
مهنأا ةشصأخ ،Óبقتشسم مهمادق-ت-شسا
ةيدنأا ةدع مأمتها لfi نود-جاو-ت-ي

قو--شس لÓ--خ م--ه--ف--ط--خ د--ير--ت
د-قو اذ-ه .ة-مدأ-ق-لا تÓ-يو-ح-ت-لا
د---يد– ن---م دأ–إلا ةرادإا تبÎقا

رظتني يذلاو ،ديد÷ا بردŸا ةيوه
Òن--م ›أ◊ا بردŸا ف--ل--خ---ي نأا
،ةينفلا ةشضرأعلا سسأار ى-ل-ع دود-غز

نأا ¤إا ةعلطم ردأشصم ترأششأا ثيح
نوكي ،ىيحي Îنع يشضأيرلا ريدŸا

عم يئأهن هبشش قأفتا ¤إا لشصوت دق
او--شسنار---ف ي---شسنر---ف---لا بردŸا
يدأنلا بيردت لجأا نم ينيلوكيششت
‘و .لبقŸا مشسوŸا ‘ ي-م-شصأ-ع-لا

يدأنل قبأشسلا بردŸا ميشسرت لأح
دأ–ا يدأن ‘ ويشسكأ-جأا كÓ-يزأ-غ
ةبرÊ Œأث نوكتشس أهنإأف ،ةمشصأعلا
فرششأا نأا هل قبشس ثيح ،رئاز÷ا ‘ هل

نأا رظتنيو ،لئأبقلا ةبيبشش بيردت ىلع
بردÃ يشسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا Úع-ت-شسي
أ-م-ن-ي-ب ،و-م--ح ن--ب د--مfi سسار◊ا

أمدعب همقأط ةيقب بلج-ب ل-ف-ك-ت-ي-شس
ىلع لوشص◊ا نم ىي-ح-ي Îن-ع ن-ك“
.رشضخلل قبأشسلا سسرأ◊ا ةقفاوم

 قورأف.ج ^

سسيئر عأمتجا ،جيريرعوب جرب يلهأا ةرادإا رظتنت  ^
عم ،راودم Ëركلا دبع مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا

ةيغب ،ةنيطنشسق ةنيدÃ ةيقرششلا ةه÷ا ةيدنأا يلث‡
Œا بلطلا ديدŸعإلا ةرورشض ‘ لثمتÓرأيخ نع ن

مشسوŸا تأيرأبم نم ىقبت أم ءأغلإاو سضيبألا مشسوŸا
ل-خد-ت ‘ ة-ي-ج-ياÈلا ةرادإلا ل-مأأ-ت ثي-ح ،يرأ÷ا
دوجو لظ ‘ ةشصأخ ،ة-يد-نألا ةد-عأ-شسŸ ة-ط-بار-لا

‘ مهروجأا سضيفختل ÚبعÓلا سضعب عم ةشضرأعم
ةرادإا ىقبتو ،ةشسفأنŸا أ-ه-ي-ف تف-قو-ت ي-ت-لا ةÎف-لا
سضيبألا مشسوŸا رأيخ نع نÓعإلأب ةلئأفتم يلهألا

نأا ةشصأخ ،ةشضأيرلا عأطق ىلع ÚلوؤوشسŸا فرط نم
نم ىقبت أم لأمكتشسل ةدوعلا سضفرت ةيدنألا ةيبلأغ

ريدŸا ليكوت يلهألا ةرادإا تررقو .يرأ÷ا مشسوŸا
،ةطبارلا عم بقترŸا ءأقللا ‘ دأنزوب ريذن مأعلا

رأيخ نع نÓعإلا ةيمهأا ىلع ديكأأتلا ددجيشس ثيح
أهفدأشصتشس يتلا تأبوعشصلا ببشسب ،سضيبألا مشسوŸا

نأكو ،مشسوŸا لأمك-ت-شسا لأ-ح ‘ ،ة-يد-نألا ع-ي-م-ج
ىر-خأا تأ-حÎق-م ق-بأ-شس تقو ‘ مد-ق د-ق دأ-نزو-ب

لبق ،ÚبعÓل ةديدج ةيبط تأشصوحف ءارجإأب ةقلعتم
نمو .مهتمÓشس نم د-كأأ-ت-ل-ل ة-شسفأ-نŸا ¤إا ةدو-ع-لا
ةيمشسرلا ةمئأقلا نع يلهألا ةرادإا نلعت نأا رظتنŸا
ءأغلإا نع فأفلا نÓ-عإا لأ-ح ‘ اذ-هو Úحر-شسم-ل-ل
عورششلا عم ،ةل-ب-قŸا مأ-يألا لÓ-خ يرأ÷ا م-شسوŸا
ةشصأخ ،ÚفدهتشسŸا نم ددع عم تلأشصتلا ‘ أشضيأا

بردŸا Ëدقت نع تثد– يت-لا تأ-مو-ل-عŸا د-ع-ب
ىلع ،ÚبعÓلا نم ددعل ةيمشسا ةمئأق لÓب يريزد
ىلع ءأنب مدأق-لا م-شسوŸا ‘ أ-ي-م-شسر م-ه-م-شض ل-مأا
يلهأا ةرادإا تهجوو .سصئأقن نم Êأعت يتلا بشصأنŸا
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–لا ¤إا ةيمشسر ةلشسارم جÈلا
قبأشسلا سسرأ◊ا فلم ىلع أهعÓطإا فدهب ،مدقلا
دشض ىوكشش ه-عاد-يإا بق-ع ،لاو-ط نأ-شسح ق-ير-ف-ل-ل
ة‹رب ”و ،ةيلودلا ةيشضأيرلا ةمكÙا ‘ يلهألا

ةي-شضأ-ير-لا ة-م-كÙا مأ-مأا لاو-ط سسرأ◊ا ة-ي-شضق
وÒشسم بقÎي ثيح ،يرأ÷ا ناوج62 موي ةيلودلا
لبق ةيلودلا ةئيهلا فرط نم ردأشصلا مك◊ا يلهألا
.ةبشسأنŸا تاوطÿا ذأختا

هنأأب ،ةخيشش نب ق◊ا دبع يرئاز÷ا بردŸا فششك  ^
ةدجو ةيدولوم قيرف عم هلبقتشسم دعب مشسحي ⁄ لاز أم
لأقو ،يرأ÷ا فيشصلا هدقع يهتنيشس ثيح ،يبرغŸا

:سسرأم و-يدار-ل ح-ير-شصت ‘ ق-بأ-شسلا ر-شضÿا برد-م
رمأا مشسح بعشصلا نمو ،يرود-لا ى-ل-ع ز-كرأا أ-ي-لأ-ح““

له‚ نآلا د◊ أننأل ،ةدجو ةيدولوم ع-م ي-ل-ب-ق-ت-شسم
مغرو ،““Òخألا رارق-لا فر-ع-ن لو ،ة-ق-بأ-شسŸا Òشصم
ادعوم رئاز÷ا ةيدولوŸ قبأشسلا بردŸا عشضو ،كلذ
رهشش نأا ¤إا اÒششم ،قيرفلا عم هÒشصم مشس◊ أيئأهن

يفخأا ل““ :لأقو ،أ-ب-شسأ-ن-م نو-ك-ي أÃر ،ل-ب-قŸا توأا
قيرفلا سسيئرو ،سضورعلا نم اددع كلتمأا يننأا مكيلع
،نأأششلا اذه ‘ اÒثك أنثد– ثيح ،كلذب ملع ىلع
عم ةحارلأب رعششأا““ :متخو ،““ءيشش يأا ررقن ⁄ أننكل

ÚمتنŸا لك نم أمعد تدجو يننأل ،ةدجو ةيدولوم
قيرف ءأنب ىلع أندعأشس أ‡ ،نيÒشسمو روهمج نم ،هل

،ءأقبلأب لئأفتم أنأا كلذل ،ةبأشش ةعومجÃ ىوتشسŸا ‘
.““بشسأنŸا تقولا ‘ رارقلا ذختنشسو

قورأف.ج ^

رمأأ مشسحأأشس :ةخيشش نب
ةيدولوم عم يلبقتشسم

يبرغŸأ ةدجو
لبقŸأ توأأ لبق
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لاتقلا نم ديزملا وه ايبيل هجاتحت ام رخآا :يسسيسسلا تاحيرسصت ىلع ادر ةدحتملا ممأ’او

ايبيل هاجت ةرهاقلإ تاكرحتو ““رتفح““ـل اهمعد نلعت قسشمد
ريسشملا ةدايقب ““يبيللا ينطولا ششيجلل““ اهمعد دكؤوت قسشمد نأا ،ملعملا ديلو يروسسلا ةيجراخلا ريزو نلعأا

.يبيللا عسضولا هاجت ةرهاقلا تاكرحتلو رتفح ةفيلخ

يذلا فقوملل هدÓب معد ملعملا نلعأا أمك ^
نأأسشلا سصوسصخب يرسصملا سسيئرلا هنلعأا
يأا ميدقتل ةدعتسسم““ قسشمد نأا ادكؤوم ،يبيللا
نع رظنلا سضغب نأأسشلا اذهب نييرسصملل معد
.““أنتيسضق نم ةرهأقلا فقوم
يف يفحسص رمتؤوم لÓخ ملعملا فأسضأاو
يتلا تأسسسسؤوملا معدت هدÓب نأا سسمأا قسشمد
ىلع أهسصرح دكؤوتو أيبيل قرسش يف تمأق
.ةيبيلللا يسضارأ’ا ةدأيسسو ةدحو
قسشمد نأا يروسسلا ةيجرأخلا ريزو دكاو
ةيبرعلا رسصم يف ءأقدسصأ’ا بنأج ىلإا فقت““

نمأ’ا نعو ينطولا مهنمأا نع عأفدلا لجأا نم
معد يأا نوديري اونأك اذإاو ..يبرعلا يموقلا

نع رظنلا سضغب هل نوزهأج نحنف يروسس
““أنأيأسضق نم مهفقاوم

تاحيرسصت ىلع ادر ةدحتملا ممأ’او
يسسيسسلا

حيرسصت ىلع أقيلعت ةدحتملا ممأ’ا تربتعا
لوح يسسيسسلا حأتفلا دبع يرسصملا سسيئرلا
نأا ،أيبيل يف ““رسشأبملا يركسسعلا لخدتلا““
نم ديزملا وه نآ’ا أيبيل هيلإا جأتحت أم رخآا““
.““لأتقلا
ممأÓل مأعلا نيمأ’ا مسسأب ثدحتملا لأقو
أم رخآا نأا حسضاولا نم““ :نييفحسصلل ةدحتملا
،لأتقلا نم ديزملا وه نآ’ا أيبيل هيلإا جأتحت
نم ديزملاو ،ةيركسسعلا ةئبعتلا نم ديزملاو
نيلتأقملا دوجو نم ديزملاو ،ةحلسسأ’ا لقن
.““أهيسضارأا ىلع ةقزترملا وأا بنأجأ’ا
ةئبعتلا رارمتسسا نم قلقلأب رعسشن““ :فأسضأاو
يف ةسصأخبو ،أيبيل طسسو يف ةيركسسعلا

،جرأخلا نم ةحلسسأ’ا لقن نمو ،ترسس
عيمجو ،ةقزترملا دينجت رارمتسساو
.““ةحلسسأ’ا رظحل ةخرأسصلا تأكأهتن’ا

ةبعل““ هامسسا امـب ددني نوركامو
 ايبيل يف ايكرت اهسسرامت ““ةريطخ

يف ديعسس سسيق يسسنوتلا هريظن هئأقل رثإا
ليونأميإا يسسنرفلا سسيئرلا ددن ،هيزيليإ’ا

ةبعل»ـب هأمسسأا أمـب  سسما لوا نوركأم
أهنأا اربتعم ،أيبيل يف أيكرت أهسسرأمت ““ةريطخ
.أبوروأاو ةقطنملل ارسشأبم اديدهت لكسشت
ةيبنجأ’ا تÓخدتلا فقو““ ىلإا نوركأم أعدو
نومعزي نيذلا كئلوأ’ ةيدأحأ’ا لأمعأ’او
““برحلا يف ةديدج بسسأكم نوققحي مهنأا

.أيبيل يف
ليونأميإا يسسنرفلا سسيئرلا ءأقل لوأنت

يذلا ديعسس سسيق يسسنوتلا هريظن عم نوركأم
سسيرأبب هيزيليإ’ا رسصق يف نينث’ا ىرج

يف أيكرت هب موقت أم نأا اربتعم ،يبيللا فلملا
لأقو .أبوروأاو ةقطنملل ارسشأبم اديدهت   أيبيل

ةبعل سسرأمت أيكرت نأا مويلا ىرأا““ نوركأم
يتلا تأمازتل’ا لك سضقأنت أيبيل يف ةريطخ

.““نيلرب رمتؤوم يف أهتنلعأا
يف ““هسسفن مÓكلا““ لأق هنأا نوركأم دكأاو
يكيرمأ’ا سسيئرلا عم نينثإ’ا ةيفتأه ةملأكم
.بمارت دلأنود
سسنوتو أسسنرف““ نإا يسسنرفلا سسيئرلا لأقو
قÓطإا فقوب نيينعملا فارطأ’ا أعم نأبلأطت

فأنئتسسأب مهتادهعت مازتلاو رأنلا
ممأ’ا ةيأعرب تقلطأا يتلا تأسضوأفملا
يسضملاو ،نمأ’ا ةدأعتسسا لجأا نم ةدحتملا

ةيبيللا تأسسسسؤوملا ديحوت ةدأعإا يف أمدق
لك ةحلسصم هيف أمل رأمعإ’ا ةدأعإأب ءدبلاو
.““نييبيللا

قافت’ا مت ام فسشكي اغآاسشاب يحتف
!ةراوز يف نييكيرمأ’ا عم هيلع

قأفولا ةموكح يف ةيلخادلا ريزو دأفأا
لÓخ لسصوتلأب أغآأسشأب يحتف ةيبيللا ينطولا
قأفتا ىلإا ““موكيرفأ’ا““ دفو عم ةراوز عأمتجا

ريغ““ ةيبنجأ’ا تÓخدتلا ءأهنإا ةورسض ىلع
.““ةيعرسشلا
يذلا عأمتج’ا يف كرأسش يذلا أغآأسشأب ركذو

ةيركسسعلا ةدأيقلل دقو عم نينث’ا ىرج
يف نيعمتجملا نأا ،أيقيرفإا يف ةيكيرمأ’ا
أيبيل ةدأيسس معد““ ىلع أسضيأا اوقفتا ةراوز
ةيجرأخ تاديدهت يأا نم أهيسضارأا ةدحوو
نع ةجرأخلا تأيسشيلملا كيكفت ىلع لمعلاو
رارقتسس’ا مدع بأبسسأا دحأا أهنوك نونأقلا
يعرسشلا لثمملا قأفولا ةموكح دوهج معدو
.““أيبيل ةلودل

ت’اكو^

 نميلا

ةيدوعسسلإ دسض ربكأ’إ ةيموجهلإ ةيلمعلإ ذيفنت نونلعي نويثوحلإ
ةعأمج مسسأب يركسسعلا ثدحتملا نلعأا ^

،ءأثÓثلا ،عيرسس ىيحي ،ةيثوحلا ““هللا رأسصنأا““
نزاوت““ ربكأ’ا ةيموجهلا ةيلمعلا ذيفنت مت هنأا
ةيدوعسسلا ةمسصأعلا ىلع ““ةعبارلا عدرلا
.سضأيرلا
نزاوت ةيلمع نإا يركسسعلا ثدحتملا لأقو
عأفدلا ةرازو تكد ةعبارلا عدرلا
عقاومو ةيوجلا نأملسس ةدعأقو تارأبختسس’او

.نارجنو نازيجو سضأيرلا يف ةيركسسع
تمت ةعبارلا عدرلا نزاوت ةيلمع““ نأا ىلإا تفلو

ةحنجملاو ةيتسسيلأبلا خيراوسصلا نم ريبك ددعب
وجلا حÓسس تارئأطو ““رأقفلاوذو““ ““سسدق““
.““ريسسملا
اديزم ذفنتسس ةحلسسملا تاوقلا نأا عيرسس دكأاو
متي ىتح““ ةيدوعسس فادهأا دسض تأيلمعلا نم
.““نميلا نع ناودعلا فقوو رأسصحلا عفر
،سسما تنلعأا يبرعلا فلأحتلا تاوق تنأكو
،أيتسسيلأب أخورأسص ترمدو تسضرتعا أهنأا
ةنيدم هأجتأب ءأعنسص نم نويثوحلا هقلطأا
.سضأيرلا

يبرعلا فلأحتلا تاوق مسسأب ثدحتملا لأقو
اذه““ نإا ،نأيب يف يكلأملا يكرت ديقعلا
ةيئادعلا ت’وأحملل دادتما وه ءادتع’ا
رجف    أهرخآا نأك يتلاو ةرمتسسملا ةيبأهرإ’او
ةخخفم رأيط نودب تارئأط8 قÓطإأب سسمأا
ةكلمملا هأجتأب ةيتسسيلأب خيراوسص3و

يتلاو ةيندملا نأيعأ’او نييندملا فادهتسس’
تاوقلا لبق نم أهلأسشفإاو أهل يدسصتلا مت
فلأحتلل ةكرتسشملا

ت’اكو ^

Úب لدابتم مÓك ةمث :يليئارسسإ’ا تارابختسس’ا ريزو
ةيدوعسسلاو ليئارسسإا

ريزو عم ةلباقم ،ةيدوعسسلإ ““فÓيإإ““ ةفيحسص ترجأإ
 ،نهوك يليإإ ،يليئإرسسإ’إ تإرابختسس’إ

اذإا أمع   لاؤوسس نم برهتلا نيهوك لوأحو ^
ةيبرع لود يف تادأيق عم تأقÓع هيدل تنأك

:لأق هنكل ،ليئارسسإا عم تأقÓع ميقت ’
ةمأقإا يف لودلا كلت يف ةبغرو ةين كأنه““

ت’أجم يف أسصوسصخ ،ليئارسسإا عم تأقÓع
لودلا نم نحنف ،ةعارزلاو هأيملاو نمأ’ا
.““ت’أجملا هذه يف ةدئارلا
لود يلوؤوسسم سضعب تيقتلا معن““ :فأسضأاو

عم ادوقعو تأيقأفتا تعقوو ،ةيجيلخو ةيبرع
تأقÓع أهب أنطبرت ’ ةيبرع لود يف تأهج
.““ةيسسأمولبد
يف موين عورسشم ىلع ةيباوج ةفأسضإا يف جّرعو
ميظع عورسشم““ هنأأب هأيإا أفسصاو ،ةيدوعسسلا

رثكأ’ا يه تأينقتو ةربخ ليئارسسإ’و ادج
لأجم يف ملأعلا يف ةدئارلاو اروطت
.““يعأنطسص’ا ءأكذلاو أيجولونكتلا
نيح ىلإا أنعم نوأعتلا نولجؤويسس له““ :لءأسستو
اذهو نيينيطسسلفلا عم ةيوسست ىلإا لسصوتلا

هذه قرغتسست دقف ؟Óيوط أتقو ذخأأيسس
نم رثكأا يريدقتبو ،تاونسس رسشع ةيوسستلا
حلأسصم كأنه نأا ىرأا كلذل ،اريثك كلذ

.ةريثك ت’أجم يف نوأعت تأينأكمإاو ةكرتسشم
؟أنعم نونوأعتي مأا نورظتني له :لاؤوسسلا
نوكأأسسو ،أنوأعت بلطتت ةحلسصملا نأا دقتعأا

نيلوؤوسسملا ةوعدو جيلخلا لود ةرأيزب اديعسس
.““ليئارسسإا ةرأيز ىلإا كأنه
دوجوب  معز ،راوحلا نم رخآا عسضوم يفو
،““ةيدوعسسلاو ليئارسسإا نيب لدأبتم مÓك““

ةريثك ةيعيبط زونك دجوت دلبلا اذهب نأا أفيسضم
لأجملا يف ملأعلا يف ةدئار ليئارسسإاو““
ءأكرسش نوكن نأا نم أننكمي اذهو ،ينقتلا
.““ةقطنملا يف ءأيوقأا
ردأبتسس جيلخلا لود نأا دقتعي نأك اذإا أمعو
ىلإا ةوعدلا لظ يف ليئارسسإا عم عيبطتلا ىلإا

ةيدأحأا ىرخأا تاوطخو ةينيطسسلف سضارأا مسض
تارأبختسس’ا ريزو بأجأا ،بنأجلا
لوقأا““ :أهاوحف ةبسضتقم ةرأبعب يليئارسسإ’ا
ةيبرع ةلود سسأار ىلع فقي نم نإا كل
هدأسصتقاو هنمأاو هبعسش رومأأب متهي ةيجيلخو
رومأا همهت ’و همهي أم اذهو ،ةماركب هتأيحو
.““ىرخأا

فÓيإإ  ^

دوقعل هراثآا مودت نأا عقوتت ةحسصلا ةمظنم
  ةينيتÓلإ اكÒمأاب كتفيو ايŸاع ددمتلإ لسصإوي انوروك

دسصرب سصتخملا ““رتيم دلرو““ عقوم بسسحب ^
مت دقف ،ملأعلا لوح أنوروك سسوريف أيأحسض
تأبأسصإا705و أفلأا171و نييÓم9 ليجسست
يف ،ةأفو282و أفلأا374 لبأقم ،سسوريفلأب

أسصخسش539و ف’آا309و نييÓم4 ىفأعت نيح
.هنم
ةمئأق ةدحتملا تأي’ولا تردسصت دقو
683و نينويلم نم رثكأا ليجسستب نيبأسصملا
601و نويلم نم رثكأأب ليزاربلا أهيلت ،أفلأا
.ف’آا

ةيملأعلا ةحسصلا ةمظنمل مأعلا ريدملا رذح
لوح عرأسستي لازي ’ أنوروك سسوريف نأا نم
ةيدأسصتق’ا هرأثآا مودت نأا أعقوتم ،ملأعلا
لودلا سضعب لسصاوت أميف ،دوقعل ةيعأمتج’او
.دويقلا فيفخت
دادزي أنوروك سسوريفب نيبأسصملا ددع نإا لأقو
ىلإا أتف’ ،ةريبك لود ةدع يف دحاو تيقوت يف
ةسصأخ ،ةينيتÓلا أكريمأا يف ““ةقلقم تادأيز““
.ليزاربلا
فلأا381 نم رثكأا لجسس ملأعلا نإا فأسضأاو
ددعلا وهو ،دحأ’ا أنوروك سسوريفب ةبأسصإا
.ءأبولا روهظ ذنم دحاو موي يف ربكأ’ا
اذل ،تأعأطقلا لك ىلع رّثأا ءأبولا نأا ربتعاو
عمتجملاو أهرسسأأب تأموكحلا ةبأجتسسا نإأف
ءأبولا ةميزهل طقف سسيل ،يسسأسسأا رمأا هلك
.هنم يفأعتلل نكلو
نكمي ’““هنأا نم يممأ’ا لوؤوسسملا رذحو

ىدأا ،(…) مسسقنم ملأعب ءأبولا اذه ةميزه
يف أنم دحأا ’و ،همقأفت ىلإا ءأبولا سسييسست
.““نأمأأب أنعيمج حبسصي ىتح نأمأا
يف تلجسس تأبأسصإ’ا ددع يف ةزفق نإا لأقو
أيفيلوبو أمنبو أيبمولوكو نيتنجرأ’او يليسشت
تزوأجت يتلا ليزاربلا أسضيأاو ،’أميتاوغو
أيملأع ينأثلا زكرملا لتحتل ،ةبأسصإا نويلم
.ةدحتملا تأي’ولا فلخ
هدأقتعا ىلإا أسضيأا يلودلا لوؤوسسملا رأسشأاو
تأبأسصإ’ا ددع يف ““ةريبك تأعأفترا““ دوجوب
.ةدع ةيكريمأا تأي’وب
هجو بمارت دلأنود يكريمأ’ا سسيئرلا نأكو
لأيح ةيممأ’ا ةمظنملا ىلإا ةدأح تادأقتنا
يف هروهظ ةيادب دنع سسوريفلا عم أهلمأعت
.نيسصلا

دلأنود يكريمأ’ا سسيئرلا عقوت ،ىرخأا ةهج نم
ةحئأج تأيفو ةليسصح ىطختت نأا بمارت
،أفلأا051 ةدحتملا تأي’ولا يف91…ديفوك
.ةأفو فلأا021 نينث’ا تغلب أمدعب
أعجرم دعت يتلا زنكبوه زنوج ةعمأج بسسحبو
تأيفو ةليسصح تغلب ،لأجملا اذه يف
021 ةدحتملا تأي’ولا يف نينث’ا91…ديفوك
.ةأفو فلأا
يف تيرجأا يتلا ةلبأقملا يف بمارت لأقو
نآ’او ،اديج Óمع أنيدأا دقل““ سضيبأ’ا تيبلا
.““دÓبلا سضوهن ةدأعإا ىلع لمعن

دويقلا فيفخت نم ديزملا وحن

تقلغأا يذلا… رجحلا تاءارجإا عفر ردسصتيو
سسرادملاو رجأتملاو تارأطملا هرثإا ىلع
نم ةررسضتم ةدع لود لأمعأا لودج …أهريغو
ةحسصلا ةمظنم نكل ،دجتسسملا أنوروك سسوريف
لخدُيسس كلذ نأا نم ةعمجلا ترذح ةيملأعلا
.““ةريطخ ةلحرم““ يف ملأعلا

دعأبتلا دعاوق لهأجت مت أسسنرف يفف
نيح يف ،ريبك دح ىلإا تأمأمكلاو يعأمتج’ا
ىلوأ’ا تأعأسسلا ىتح اوكرأسشو ف’آ’ا سصقر
ذنم ريبك ثدح لوأا يف ،نينث’ا رجف نم
أنوروك سسوريف هسضرف يذلا قÓغإ’ا
.دجتسسملا
ءأنثتسسأب… سسرادملا ىلإا ذيمÓتلا عيمج دأعو
نيعوبسسأا ةدمل ،نينث’ا …تأيونأثلا ذيمÓت
علطم أادبتسس يتلا فيسصلا ةلطع ببسسب ،طقف

.لبقملا  ةيليوج
بهأأتلا ةلأح دحأ’ا أينأبسسإا تعفر ،كلذك
مأمأا أسسنرف عم أهدودح حتف تدأعأاو ،ةيحسصلا
ىلإا ةدوعلا نم اونكمت نيذلا نييبوروأ’ا حأيسسلا

.طسسوتملا ئطاوسش
ةسصأخلا ةوقلا سسيئر ربتعا ارسسيوسس يف نكل
نأا سضرملا نوؤوسشب ةفلكملا ةيلاردفلا ةيملعلا
.هدÓب يف أعيرسس نأك لزعلا عفر
نع أيبسسن ىأأنمب تيقب يتلا… لأغتربلا تلسضفو
1 ىتح ثيرتلا …دجتسسملا أنوروك سسوريف

عم ةيربلا أهدودح حتفل لبقملا ةيليوج
.أينأبسسإا

ءأسسم جورخلأب سسأنلا أادب ،ةيدوعسسلا يفو
كلذو ،رهسشأا3 وحن ذنم ةرم لوأ’ دحأ’ا
نأك يذلا لوجتلا رظح ءأهتنأب لأفتحÓل

يسشفت ةحفأكمل ةكلمملا ءأحنأا يف أسضورفم
.أنوروك سسوريف
نورخآا لوجتو ،معأطملا يف سضعبلا لفتحاو

يسشملأب مهريغ عتمتسساو ،ةيرأن تأجارد ىلع
ةجرد تفخ نأا دعب ةفيلأ’ا مهتأناويح عم
.ةرارحلا
751 نم رثكأا تلجسس يتلا… ةكلمملا تأادبو
…ةأفو7621و ،91…ديفوك سضرمب ةبأسصإا فلأا
ىلع أهتسضرف يتلا دويقلل أيجيردت أفيفخت
،يسضأملا يأم ذنم ةيرأجتلا ةطسشنأ’او ةكرحلا

.دحأ’ا لمأك لكسشب لوجتلا رظح عفرت نأا لبق
يلكلا لزعلا عوبسسأ’ا اذه علطم تيوكلا تهنأاو
تللقو ،قطأنملا نم ددع ىلع هتسضرف يذلا

.يئزجلا لوجتلا رظح تأعأسس
ىلوأ’ا ةلحرملأب لمعلا رمتسسا أميف اذه يتأأي

قيقحت نيح ىلإا دأسصتق’ا حتف ةطخ نم
ددع عجارت يف لثمتت ةيبأجيإا تارسشؤوم
.أنوروك سسوريفب تأبأسصإ’ا
رذحلا عفر ةيلمع عّرسس يذلا برغملا يفو
ةسضأيرلا تأعأقو معأطملا طأسشن فنؤوتسسا
.ئطاوسشلاو
تأمأمحلاو سضرأعملاو قدأنفلا نأكمإأبو
سسيمخلا نم ارأبتعا أهباوبأا حتف ةيديلقتلا
.ةيبأعيتسس’ا أهتقأط فسصنب لمعت نأا طرسشب

أهنإا نينث’ا ةحسصلا ةرازو تلأق ،نيطسسلف يفو
أنوروك سسوريفب ةديدج ةبأسصإا861 تلجسس
ذنم تأبأسصإÓل يموي ددع ىلعأا يف دجتسسملا
يلأمجإا كلذب عفتريل ،سسوريفلا رأسشتنا ءدب
.ةبأسصإا6911 ىلإا نيينيطسسلفلا نيب تأبأسصإ’ا
تبسسلا موي ةينيطسسلفلا ةموكحلا تدأعأاو
ةفسضلا يف قطأنملا سضعب قÓغإا يسضأملا
تأبأسصإ’ا تارسشع روهظ ببسسب ةيبرغلا
حارفأ’ا ةمأقإأب تحمسس أهنكل ،سسوريفلأب
دحأ’ا موي ىتح ةقبسسم ديعاومب ةددحملا
قفو ةقلغملا ريغ تأظفأحملا يف لبقملا

أهددح يتلا ةيحسصلا ةمÓسسلا طورسش
ديقي يذلا ةحسصلا ةرازوب سصأخلا لوكوتوربلا

.نيرسضأحلا ددع
ددع ىلعأاو تايفولا عافترا :ايسسور

رهسش ذنم ءافسش ت’اح
نم ءأفسش ةلأح31021 ءأثÓثلا أيسسور تلجسس
نيفأعتملل يموي ددع ىلعأا وهو91…ديفوك
ةزفق تأيفولا لدعم دهسش أميف ،ويأم62 ذنم
رارمتسسا عم مويلا351 ىلإا سسمأا ةلأح59 نم
ةديدجلا تأبأسصإ’ا عجارت
يسسورلا تأيلمعلا زكرم تأنأيب بسسحو
دسصر مويلا مت هنإأف ،أنوروك سسوريف ةحفأكمل
مويلا يف0067 لبأقم ةديدج ةبأسصإا6247
أهنم ،507995 ةليسصحلا كلذب غلبتل ،قبأسسلا

.ءأفسش ةلأح924653و ةأفو ةلأح9538
ت’اكو ^

ةيكرت بيردت ةدعاق مامأإ يراحتنإ Òجفت ..لاموسصلإ
ذيفنت ةلوأحم نع ““لوسضأنأ’ا““ ةلأكو تنلعأا ^
ةيكرت بيردت ةدعأق مأمأا يرأحتنا موجه
حأبسص وسشيدقم ةيلأموسصلا ةمسصأعلا يبرغ
.مجأهملا دييحت مت هنأا ةفيسضم ،ءأثÓثلا
نيدنجم5 نأا ،ينمأا ردسصم نع ةلأكولا تلقنو
.يرأحتن’ا موجهلا اذه ءارج اوبيسصأا
نع Óقن ةيمÓعإا ريرأقت تلأق ،أهتهج نمو
نأا دعب هسسفن رجف أيرأحتنا نإا ةيلحم ردأسصم

جرأخ هيلع رأنلا اوقلطأاو سسارح هسضرتعا
ةيلأموسصلا ةيكرتلا يركسسعلا بيردتلا ةأأسشنم
.ءأثÓثلا حأبسص نم ركبم تقو يف وسشيدقم يف
لوأح موجهلا ذفنم نإأف ،ريرتقتلا بسسحو
نييركسسعلا نيبردتملا روبأط ىلإا مأمسضن’ا
قلطأا أمدنع ةأأسشنملا مهلوخد ىدل ددجلا
.هيلع رأنلا دونجلا

ت’اكو ^

ءإدأإ ميظنت نأاسشب ةيدوعسسلإ رإرق دقتنت نإريإإ
ماعلإ إذهل ج◊إ كسسانم

نأأسشب ةيدوعسسلا رارق ناريإا تدقتنا ^
ىلع مأعلا اذه جحلا كسسأنم ءادأا رسصح

،ةكلمملا يف نيميقملاو نينطاوملا
تفسصوو ،أنوروك سسوريف يسشفت ببسسب
مل هنأأب جحلا فلم عم يدوعسسلا لمأعتلا
.أقئ’ نكي
نأيب يف ةيناريإ’ا جحلا ةمظنم تلأقو
ةموكحلا نم علطتن أنك““ :ءأثÓثلا يمسسر
ةيسضق عم قئ’ لكسشب لمأعتلا ،ةيدوعسسلا
تأهجو ىلإا عأمتسس’او ،مأعلا اذهل جحلا
ةدأفتسس’او ،ةيمÓسسإ’ا لودلا ةيقب رظن

لحل ،أهنوأعتو لودلا ةيقب رأكفأا نم
ةفأك ىلع أهلÓظب يقلت يتلا ةلكسشملا
.““ملأعلا ءأحنأا

أهنأا ،ةيناريإ’ا جحلا ةمظنم تفأسضأاو
ثيح نم ،تادادعتسس’ا ةفأك تدعأا
نأكسسإ’او ميلعتلا تأمدخ ميدقت
،ةيبطلا نوؤوسشلاو لقنلاو مأعطإ’او
ترأسشأاو ،مأعلا اذه نييناريإ’ا جأجحلل
ءادأ’ ةيحسص أططخ أهدادعإا ىلإا

مغرلا ىلع ،أهينطاومل جحلا كسسأنم
.أنوروك سسوريف يسشفت نم
أهيف دقتنت يتلا ىلوأ’ا ةرملا تسسيلو

دقف ،جحلا عم سضأيرلا لمأعت نارهط
نيمرحلا ةرادإا ليودتب أقبأسس تبلأط

دعب كلذو ،جحلا كسسأنمو ،نيفيرسشلا
.5102 مأع ىنم ةثدأح

ت’اكو ^



قئاشس ,فير-شش لا-ق ,قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘و ^
:رمعلأ نم تايني-شسمÿأ ‘ ةر-جأأ ةرا-ي-شس
” أذإأ يقأولأ عانقلأ لعفي نأأ نكÁ أذام““

تامÓع و فاشضأأ مث ““نقذلأ ت– هعشضو
دقل““ ههجو حمÓ-م ى-ل-ع ة-يدا-ب ر-مذ-ت-لأ

تا-م-ي-ل-ع--ت مأÎحأ ى--ل--ع ا--نأأ تشصر--ح
ي-ترا-ي-شس Òه-ط-ت لÓ-خ ن-م تا-ط-ل-شسلأ
كانه نكل ،نوبزلأ لز-ع-ل را-ت-شس بي-كر-تو
مهعانق سسŸ نع نوفقو-ت-ي ’ ا-شصا-خ-ششأأ
ىلع م-ه-يد-يأأ ا-هد-ع-ب أو-ع-شضي-ل ي-قأو-لأ
نيذلأ نئابزلأ سضعب ¤إأ أÒششم ،““دعقŸأ
نولبقتي ’و ةيلوؤوشسŸأ حورب نو-ل-ح-ت-ي ’““
.““مهل هجوت ةظحÓم ىندأأ
ةرا-ي-شس ق-ئا-شس ع-م رأو◊أ أذ-ه ف-ششك-يو
نيذ-لأ كئ-لوأأ Úب Òب-ك-لأ قر-ف-لأ ةر-جأ’أ
عشضو ‘ ةيلاعفب ةمهاشسŸأ ىلع نوشصرحي

’ نيذ-لأ ر-خآ’أ سضع-ب-لأو سسوÒف-ل-ل د-ح
ةهجوم ةطي-شسب Òبأد-ت-ل ة-ي-م-هأأ نوÒع-ي
.مهبراقأأ و مهشسفنأأ ةيام◊ اشساشسأأ
وينوي91 موي ‘ نأأ لاثŸأ ليبشس ىلع ركذي
ءابو روطت دشصرل ةيملعلأ ةنج-ل-لأ تن-ل-عأأ
ةلاح911 ليجشست نع يجا-ت-لأ سسوÒف-لأ

نم ،رئأز÷أ ‘91-ديفوكب ةديدج ةدكؤوم
برقي ام لثÁ ام يأأ ،فيطشس ‘52 اهنيب

.ت’ا◊أ هذه ددع عبر نم
لك نورركيو نودكؤوي فيط-شسب ءا-ب-طأ’ا-ف
Èعو يعامتج’أ لشصأوتلأ تاكبشش Èع موي

طا-ب-شضن’أ مد-ع““ نأأ ة--عأذإ’أ تا--جو--م
Òبأد-ت ذ-ي-ف-ن-ت ‘ ي-خأÎلأو لا-م--هإ’أو
ةدايز نم ?09 ةبشسن ‘ ببشسلأ يه ةياقولأ

.““ةي’ولاب تاباشصإ’أ ت’اح
,ي-ل-خأد-لأ بط-لأ ‘ ي-ئا--شصخأ’أ Òششيو
Úعتي““ ه-نأأ ¤إأ ,ة-خودو-ب لا-م-ك رو-ت-كد-لأ
ماقرأ’أ نأأ اهدا-ف-م ة-ق-ي-ق-ح-ب فأÎع’أ
اهيف موقت ةرم لك ‘ Òب-ك ل-ك-ششب ع-ف-تر-ت
.““Òبأدتلأ و تأءأرجإ’أ فيفختب تاطلشسلأ
ءا-ب-نأ’أ ة-لا--كو--ل ح--ير--شصت ‘ ،فا--شضأأو
لبق كلذ نم ققحتلأ ” دقل““ : ةيرئأز÷أ

حمشس امدنع ناشضمر رهشش نم ةليلق مايأأ
كلذ لأز امو حتفلأ ةداعإاب راجتلأ سضعبل

.““مويلأ أدكؤوم
اقفو ررق دق فيطشس ›أو نأأ اشضيأأ ركذي

Ÿغإأ يئابولأ عشضو-لأ تا-ي-ط-عÓديدعلأ ق
قأوشسأ’أ نم ددعو ةيراجتلأ تÙÓأ نم
ةرداشصلأ تاهيجوتلأ قيبطتب مزتلت ’ يتلأ

تأءأرجإأ يهو ة-ي-ح-شصلأ تا-ط-ل-شسلأ ن-ع
““ةديفم فيطشس ناكشس  نم ديدعلأ اهÈتعأ
ءزج طابشضنأ مدع مامأأ ““ةيفاك Òغ““ اهنكل
.نيرخآأ Òبعت دح ىلع ÚنطأوŸأ نم Òبك

تحرشص ,رئأز÷أ ديÈب ةفظوŸأ ,ج ةلبع
سسانلأ نأأ مه-ف-ت ’ ا-ه-نأأ قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘

Èع كان-هو ا-ن-ه ““ع-م-ج-ت-لأ““ نو-ل-شصأو-ي
دعابتلأ دعأوقل مأÎحأ ىندأأ نود ةنيدŸأ
لف-شسأأ ة-عو-شضو-م ة-ما-م-ك-لأ و يد-شس÷أ
سسوÒفلأ نم ةياقولاب قلعتي اميفو.““مفلأ
تاطلشسلأ ىلع بجيف ،هتحفاكمو يجاتلأ

ة-عر-شسلأ ¤إأ ر“ نأأ““ ة-ثد--ح--تŸأ بشسح
““ ةبÓشصلأ نم أديزم““ يدبت نأأو ““ىوشصقلأ
.تافلاflو خأرت يأأ مامأأ
ةءا-ت-شسم ي-هو ةد-ي--شسلأ هذ--ه تلءا--شستو

Òب-ك-لأ دد-ع-لأ Òشسف-ت““ ن-ع بأر-غ-ت-شسا-ب
Ÿتأرايشس نم نوكتت يتلأ فافزلأ بكأو

عرأو-شش بوŒ ي-هو با--كر--لا--ب ةءو--ل‡
ةقلعم ““تاهبنŸأ تأوشصأأ عقو ىلع ةنيدŸأ
روعششلأ مدع ىلع رخآأ ليلد وه““ كلذ نأأ
.““ةيلوؤوشسŸاب
ة“اق اهلك تشسي-ل ةرو-شصلأ نإا-ف كلذ ع-مو
دعابتلأ تأءأرجإأ نأأ ثيحب ،ةي’ولأ هذهب
يأو-مأر-ت Ïم ى-ل-ع ا-هذا-خ-تأ ” ي-ت--لأ

موي ذنم ةمدÿأ ¤إأ دا-ع يذ-لأ ف-ي-ط-شس
اهذختأ يتلأ Òبأدتلأو ،يشضاŸأ سسيمÿأ
ءيشش لك نولعفي نيذلأ راجتلأ نم ديدعلأ

،ةطي◊أو رذ◊أ دعأو-ق سضر-ف ل-جأأ ن-م
تأرايشس ‘ متت ي-ت-لأ تا-ب-ي-تÎلأ نأأ ا-م-ك
كلذكو يرشض◊أ لقنلأ تÓفاحو ةرجأ’أ
ÚنطأوŸأ مظعم لبق نم ةعنقأ’أ ءأدترأ
حشضأو يعو دوجو ىل-ع ل-ي-لد ا-ه-ل-ك د-ع-ت

مأÎحأ سضرف ¤إأ يدؤويو ممعي نأ’ حششرم
ÚلماعتŸأ عيم-ج ل-ب-ق ن-م ة-مأر-شص Ìكأأ
Úل-م-ع-ت-شسŸأو ن--ئا--بز--لأو را--ج--ت--لأو
لكب ةشصاÿأ ةيحشصلأ ةياقولأ ت’وكوتوÈل
.طاششن

11 عقاولا نم
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ةباشصلأ تلاح ديأزت دعب قلقو يعو بايغ ..فيطشس
ةدكؤوŸا ةباصصإ’ا ت’اح ددعل قلقŸا ديازتلا مامأا فيطصس ينطاوم سضعب يعو مدع Úب سضقانت لجصسي
نيزجاع مهصسفنأا نودجي نيذلا ،ةي’ولا ناكصس نم مهÒغ ىدل Òبك ددع قلق لباقم انوروك سسوÒفب
.رمأ’اب Úينعم Òغ مهنأاكو ÚباصصŸا Òصصقتو ة’ابم’ مامأا

عمتÛأ مشسق ^
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 ةبولطم يهو ليمجتلا داومو تويزلا اهنم جرختصست
ةيŸاع تاكرصش نم

Œفلششلاب ناقرألأ ةرجشش ةعأرزل ةيجذو‰ ةبر
سصأوÿأ ن-ير-م-ث--ت--شسŸأ د--حأأ عر--شش   ^

‘ تاباغلأ ةظفاfi عم قيشسنتلاب فلششلاب
ناقرأ’أ ةرجشش ,ةيجذو‰ ة-بر-ج-ت-ك ,سسر-غ

Ãركلأ ةيدلب-ب ط-ششلأ ة-ق-ط-نÁملك03 ،ةي
ىجري ةرداب ‘ ،ةي’ولأ ةمشصاع قرشش بونج
قطانŸأ ‘ ةبعششلأ هذه ريوطتو Úمثت اهنم
.دÓبلل ةيلامششلأ
أرخؤوم تقلطنأ يتلأ ,ةيل-م-ع-لأ هذ-ه د-ع-تو
¤وأأ ة-برŒ ,ةÒج--شش002 ءا-هز سسر-غ-ب

Ÿبونجب ةرجششلأ هذه مل-قأا-ت ىد-م ة-فر-ع
ىلع نومئاقلأ فدهي ثي-ح ,ف-ل-ششلأ ة-ي’و

نم اهل اŸ ةبعششلأ ريوطت ¤إأ عورششŸأ أذه
ةمهاشسŸأ أذكو ةيراŒو ةيداشصت-قأ د-ئأو-ف

.ةقطنŸاب ةيحÓفلأ تاجتنŸأ عيونت ‘
,يششتأولشص ةميلح نب رمثتشسمل-ل أدا-ن-ت-شسأو
ناقرأ’أ ةبع-شش ‘ را-م-ث-ت-شس’أ ةر-ك-ف““ نإا-ف

ةيŸاعلأ تاكرششلأ مامته’ رظ-ن-لا-ب تءا-ج
اهنأأ اميشس’ ,اه-ي-ل-ع بل-ط-لأ د-يأز-تو ،ا-ه-ب
دأوم Òشض–و تويزلأ جأرختشسأ ‘ لمعتشست
سضع-ب حا‚ ¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب ,““ل-ي-م-ج--ت--لأ
ىلع هترمثتشسم ‘ اهب ماق ي-ت-لأ برا-ج-ت-لأ
ةردانلأ تاعأرزلأو راجششأ’أ عأونأأ نم سضعب
.ةقطنŸاب ةديد÷أو
,ناقرأ’أ ةبعشش ‘ رامثت-شس’أ رر-ق ا-مد-ع-بو
تاباغلأ ةظفاfi نم ةميلح نب ديشسلأ برقت
سصخي امي-ف ةد-عا-شسم-ل-ل ا-ب-ل-ط ف-ل-ششلا-ب
ةينقتلأ تأداششرإ’أو تاهيجوتلأو تÓ-ت-ششلأ
وهو ,ةرجششلأ هذه و‰ ل-حأرÃ ة-ق-ل-ع-تŸأ
عيجششتلأ لك ““- هبشسح - يقل يذلأ بلطلأ
.““حلاشصŸأ تأذ نم معدلأو
ةبرجتلأ هذه تللك دقف رمثت-شسم-ل-ل ا-ق-فوو
نم ديزأأ رورم دعب ةبيط جئاتنب ةيجذومنلأ

ىظ– ثيح ,تÓتششلأ ¤وأأ سسرغ نع رهشش
هفرط نم ةي-ن-ق-ت-لأو ة-يرود-لأ ة-ع-با-تŸا-ب
ةظفاfi ءأÈخ عم قي-شسن-ت-لا-بو ا-ي-شصخ-شش
اهعيشسوتو ةبرجتلأ حا‚ لمأأ ىلع تاباغلأ
.اهنم ةيلب÷أ ةشصاخ قطانŸأ فلتfl ¤إأ
يقشسلأ ماظن ىلع رمثتشسŸأ أذ-ه د-م-ت-عأو
ةي-بÎلأ تا-ي-ن-ق-ت ن-ع Ó-شضف ,Òط-ق-ت-لا-ب
حمشس ام وهو ةحÓفلأ عم ة‹دŸأ ةيكمشسلأ
يوا-م-ي-ك-لأ د-ي-م-شست-لأ ن-ع ه-ئا-ن-غ-ت-شسا-ب
ةعيبطلأ ةيئأذغلأ ميق-لأ ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأو

Ÿفلأ ه-تا-ج-ت-نÓناقرأ’أ رامثو امومع ةيح
.Óبقتشسم سصوشصÿاب

‘ ةلث‡ تاباغلأ حلاشصم تنمث ,اهبناج نم
هذه ,ةيلا-غو-ب د-مfi ,مÓ-عإ’ا-ب ف-ل-كŸأ
يتلأو ناقرأ’أ ةعأرزل ةيجذومنلأ ةبر-ج-ت-لأ
نمشض ةجردنŸأ برا-ج-ت-لأ ىÈك ن-م د-ع-ت

هذه ريوطتو Úمثتل حلاشصŸأ تأذ ىعشسم
.ةبعششلأ
ةمتت““ ةيلمعلأ هذه نأأ ةيلاغ وب ديشسلأ Èتعأو
تاباغلأ ةظفاحÃ اقباشس ت“ ¤وأأ براجتل

سسم-خ سسر-غ ” ن--يأأ2002 ة-ن-شس لÓ-خ
ا-هرا-م-ث ي-ن-ج-ب ح-م-شس ا-م و-هو ,تÓ-ت-شش
نم ““ىعشسŸأ أذه ‘ ةلشصأوŸأو اهفيثكتو

¤إأÚ 0102ب ام ىرخأأ سسرغ تايلمع لÓخ
تاطيÙأ ىدحإاب ةلتشش06 سسرغ مث ,6102
ةنشسلأ ةي’ولأ ةمشصاعل ةمخاتŸأ ةيحÓفلأ
دعت يتلأ ةيلمعلأ هذه ¤إأ ’وشصو ,ةطرافلأ
ةيدلبب طششلأ ةقطنÃ ةلتشش002 ب Èكأ’أ
.ةيÁركلأ

تطعأأ ةيجذومنلأ ةبر-ج-ت-لأ هذ-ه نأأ لا-قو
وهو ““ةبيط جئاتن““ ةظفاÙأ ءأÈخ بشسح
ةبعششلأ هذه ‘ رامثتشسÓل باب-لأ ح-ت-ف-ي ا-م
ةقثبنŸأ تايشصوتلأ لظ ‘ ةشصاخ ,Óبقتشسم
ناقرأ’أ ةرجشش لوح ةين-طو-لأ ة-ششرو-لأ ن-ع
ةنشسلأ نم Èمتب-شس ‘ رأردأا-ب تم-ظ-ن ي-ت-لأ
مامتهÓل عجششتو وعد-ت ي-ت-لأو ,ة-طرا-ف-لأ
‘ يباجيإأ دعب نم اهل اŸ ناقرأ’أ ةبعششب
.ينطولأ داشصتق’أ ريوطت
سشتفم ,طوبعج م-ي-ك◊أ د-ب-ع د-ّكأأ ,هرود-ب
مامته’أ ةرورشض““ ىل-ع ,تا-با-غ-ل-ل ي-شسي-ئر
عيمج ¤إأ اهتشسأرغ عيشسوتو ناقرأ’أ ةرجششب
اهخانم حمشسي ي-ت-لأ ة-ي-لا-م-ششلأ تا-ي’و-لأ
نيرمثتشسم هجوت انمثم ,““اهحا‚و اهملقأاتب

ديقو ةديد÷أ ةب-ع-ششلأ هذ-ه و-ح-ن سصأو-خ
.فلششلأ ةي’وب براجتلأ
ه◊ا-شصم ما-ي-ق ¤إأ را-طإ’أ أذ-ه ‘ تف--لو
فوقولل ,يششتأولشص ةرمثتشسم ايرود ةرايزب

ىدم ةيؤورو ةرجششلأ و‰ ل-حأر-م ل-ك ى-ل-ع
ةيقرششلأ ةيبو-ن÷أ ق-طا-نŸأ ‘ ا-ه-م-ل-قأا-ت
ةّدعŸأ ريراقتلأو جئاتنلاب اهتنراقمو ةي’ولل
ق-طا-نŸا-ب ¤وأ’أ برا-ج-ت-لأ ن-ع ا-ق-با-شس
.ىطشسولأو ةيلامششلأ

ةي’وب ناقرأ’ا ةعارز
““ةعجصشم دج““ ةبرŒ...فلصشلا
ينطولأ ق-شسنŸأ حر-شص قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘و

نأأ ,د-مfi ‘ا-شصلأ د-لو ,نا-قرأ’أ ة-ب-ع--ششل
Œدعت فل-ششلأ ة-ي’و-ب نا-قرأ’أ ة-عأرز ة-بر

,اهتحاشسم عيشسوتو اهريوطتل ““ةعجششم دج““
يعيبطلأ ديدجتلأ ةبشسن عجأرت دعب اميشس’
,فودنت ةي’وب ةنطوت-شسŸأ ةر-ج-ششلأ هذ-ه-ل
شسم ي-ت-لأ ة-ي-خا-نŸأ تأÒغ-ت-لأ بب--شسب ت-ّ
.نمزلأ نم دوقع ذنم ةقطنŸأ
,فلششلاب همدع نم ةبرجتلأ هذه حا‚ نعو
لمحتت ناقرأ’أ ةرجشش نأأ ‘اشصلأ دلو حشضوأأ
05 ¤إأ5 نم) ةرأر◊أو ةحولŸأو عافتر’أ
نكÁ ام) ةÌكب هايŸأ ¤إأ جات– ’و (ةجرد
02 يقشسل فاك حمقلأ نم راتكه1 هب يقشس
يذلأ ديل÷أ سسكع-ب ,(نا-قرأ’أ ن-م را-ت-ك-ه
.اهطقاشستل يدؤويو رامثلأ ىلع رثؤوي
ىقبي فلششلاب ناقرأ’أ ةعأرز حا‚ نإاف أذل»
أذهب اهخانم زيمتي ’ يتلأ ميلاقأ’اب انوهرم
ىلع رثؤوي يذلأ (ديل÷أ) يعيبط-لأ ل-ما-ع-لأ
ويام ¤إأ Èمتبشس Úب ام ةÎفلأ لÓخ رامثلأ

.‘اشصلأ دلو فاشضأأ املثم ,““ةنشس لك نم
,ناقرأ’أ ةبعشش Úمث-تو ر-يو-ط-ت قا-ي-شس ‘و
حÎق-م Ëد-ق-ت ن-ع لوؤو-شسŸأ تأذ ف--ششك
ه’وتت جمانرب نمشضتي ,ةيشصولأ تا-ط-ل-شسل-ل
Èع ناقرأ’أ ةرجشش ةعأرزو عيشسوتل ةلودلأ

لÓخ رات-ك-ه0005 ب رّد-ق--ت ة--حا--شسم
¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب ,5202 -0202 يشسا-مÿأ

قرطلأ قفو اه-ف-ي-ث-ك-تو تÓ-ت-ششلأ Úشس–
نع Úلث‡ نيو-ك-تو ,ةرو-ط-تŸأ ة-ي-م-ل-ع-لأ
ةينقتلأ ةدعاشسŸأ Ëدقتل ةي’و لكب ةبعششلأ
.لاÛأ ‘ نيرمثتشسملل
ةباغلاب يشص– رئأز÷أ نأأ ,ركذلاب ريد÷أ
0005 ءاهز فودنت ةي’وب ناقرأÓل ةيعيبطلأ

ةعانشص ‘ اهرامث لمعت-شست ا-م-ي-ف ,ةر-ج-شش
تأرشضحتشسمو ةيدل÷أ سضأر-مأÓ-ل ة-يودأ’أ
.تويزلأ جأرختشسأو نوباشصلأو ليمجتلأ

م.ق̂ 

قÓطنا ةطقن ⁄اصس يديصس يح يئ’ولا نمأ’ا سسيئر راتخا اميف

ةبانع ‘ ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡ عم ينمأأ يرأوج لمع جمانرب
ةي’ول ة-ي-ن-م’أ ح-لا-شصŸأ تر-ط-شس ^
جمانرب  يرا÷أ عوبشس’أ لÓخ  ةبانع
ءايحأ’أ تا-ي-ع-م-ج-ب ا-ه-ع-م-ج-ي ل-م-ع
ةششقانم ت“ ،ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡و
نم Úفرطلأ Úب نواعتلأ لبشسو بيلاشسأ
د-ح ع-شضوو ن-مأ’أ با-ب--ت--ت--شسأ ل--جأأ
دشض رمتشسŸأ سسيشسحتلأ عم ةÁرجلل
.انوروك ءابو
رمق Òبوب ،ةي’ولأ نمأأ سسيئر راتخأو
ءدبلأ ةطقن ⁄اشس يديشس يح ،نامزلأ

دق ناك ثيح ،جمانÈلأ أذه ذيفنت ‘
ي-ل-ث‡ ع-م يرأو--ج ءا--ق--ل د--ق--ع ”

عا--م--ت---شس’أ ”و ،ÊدŸأ ع---م---تÛأ
ıبلا--ط--مو ت’ا--غ--ششن’أ ف---ل---ت

ةرورشض ىلع ديكأاتلأ ” امك ،ÚنطأوŸأ
عيمج ة-براfi ‘ ن-طأوŸأ ة-م-ها-شسم
،غيلب-ت-لأ ق-ير-ط ن-ع ةÁر÷أ لا-ك-ششأأ
ةيفتاهلأ ما-قر’أ ف-ل-تfl لÓ-غ-ت-شسا-ب
ةينمأ’أ حلاشصŸأ اهعشضت يتلأ ةيناÛأ

.نطأوŸأ أذه لوانتم ‘
ي-ح را-ي--ت--خأ نأأ ¤أ ةرا--شش’أ ردŒو
يذلأو Êوبلأ ةيدلبل عباتلأ ⁄اشس يديشس
،ينمأ’أ لجشسلأ ‘ ءأدوشس ةطقن Èتعي
،هيف ةÁر÷أ عأونأأ عيمج يششفت ةجيتن
نمأأ ةشسائر نم ة-ئ-ير-ج ةو-ط-خ Èت-ع-ي
وه يذلأ ي◊أ نوك رابتعأ ىلع ةي’ولأ

تÓ-حر م-ي-ظ-ن-ت ة-ع-ل--ق ،يرأدأ عر--ف
دي-شص ز-كر-م ه-نو-ك بنا-ج ¤أ ة-قر◊أ
ايفام زكرمو ،ناجرŸأ ةدا-م بير-ه-تو
ة-ير-يد-شصق-لأ تو-ي-ب--لأ ءأر--ششو ع--ي--ب

لا--ك--ششأو ةÁر÷أ عأو--نأأ ف--ل---تflو
ينمأ’أ قيوطتلأ مهاشس دقو .فأرحن’أ
ةنشس ذنم ⁄اشس يديشس يح هفرع يذلأ
تاباشصعلأ هذه ةرشصاfi نم0102 لأ
ةدح ففخ ام ،اهتاطاششنل دح عشضوو
ةداعأ ايلاح متي ي-ت-لأ ةÁر÷أ ي-ششف-ت
كأرششاب اهتحفاكم ج-مأر-ب ‘ ر-ظ-ن-لأ
ىعشست يذلأ فد-ه-لأ و-هو ،Úن-طأوŸأ
. ةينمأ’أ حلاشصŸأ هيلأ
Èع نوي-عر-ف-لأ ءا-شسؤور-لأ ر-ششا-ب د-قو

flسسفن ذيفنت مهرودب تايدلبلأ فلت
،لاحرب ةيدلب تفرع ثيح ،تأءا-ق-ل-لأ

تأذ اهÒغو ةدرابلأ Úع ،رامع يديشس
ÊدŸأ عمتÛأ يلثمÃ  تاعامتج’أ
يذلأ يرأو÷أ لمعلأ جمانÈل أذي-ف-ن-ت
فأدهأ’أ قيق– ‘ ةلاعف ةقيرط Èتعي
ةنيكشسلأ ىلع ظافحلل ةيمأرلأ ةينمأ’أ
تا-يد-ل-ب ل-ما-ك Èع ما-ع-لأ ما-ظ-ن--لأو
    .ةي’ولأ

ع.ةبيهو  ^

،سسمأأ لوأأ ““Òك لا-ت--ي--ف““ flÈ ف--ششك ^
ةينطولأ ةلا-كو-لأ نأأ ،ه-ل نا-ي-ب ‘ ،Úن-ث’أ
مقطأأ نأأ تدكأأ دق ة-ي-ن’د-ي-شصلأ دأو-م-ل-ل
ıÈأ اهجتنأأ يتلأ ةيبير-ج-ت-لأ ف-ششك-لأ

fiياعملل ةقباطم ايلÒ ةيلودلأ.
0202 وينو-ي51 خيراتب““ نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو
روشضحب ıÈا-ب ل-ي-لا– ة-ثÓ-ث تير-جأأ
دأوملل ةينطولأ ةلا-كو-لأ ن-م ءأÈخ ة-ثÓ-ث
أذه ‘ أريرقت أودعأأ نيذلأ ة-ي-ن’د-ي-شصلأ
ةثÓثلأ مقطأ’أ نأأ هيف نودكؤوي سصوشصÿأ

.““ةيلودلأ Òياعملل ةقفأوم
جاتنأ ““Òك لاتي-ف““ flÈ ر-ششا-ب ،Òكذ-ت-ل-ل
‘0202 ويا-م11 خيراتب فششك-لأ م-ق-طأأ

هذ-ه-ل دا-م--ت--ع’أ ف--ل--م عأد--يإأ ” Úح
ةلاكولاب0202 وينوي80 خيراتب تأرابتخ’أ

.امهب لومعŸأ نوناقلأو عيرششتلل اقبط

عيشسوت ىلع ıÈأ لوشصح دعب كلذ ءاجو
يراشسلأ ميظنتلل اقبط لÓغتشس’أ ةشصخر
.0202 ليربأأ82 خيراتب
أذ-ه ى-ل-ع““ ه-نأأ رد-شصŸأ سسف-ن فا--شضأأو
ى-ل-ع ة-ق-فأوŸأ رأر-ق لأز--ي ’ سسا--شسأ’أ

ةلاكولأ فرط نم ةشسأردلأ ديق ان-جو-ت-ن-م
نأ نكÁ يتلأ ةين’ديشصلأ دأوملل ةينطولأ
ةقفأوملل ةيعجرŸأ زكأرŸأ را-يÿ أا-ج-ل-ت

.““تأرابتخ’أ هذه ىلع
ةحئاج يششفت ذنم هنأأ ıÈأ تأذ حشضوأأو
‘ طأرخن’أ ““Òك لاتيف““ ررق91-ديفوك
تا-ط-ل-شسلأ ه-تر--ط--شس يذ--لأ ط--طıأ
ةعانشص ةيلمع جامدأ اهحأÎقاب ةيمومعلأ
زيزعتل ايلfi ةداشضŸأ ماشسجأ’أ تأرابتخأ

عم ةيئابولأ تاقيقحتلأو ف-ششك-لأ تأرد-ق
طغشضلأ قايشس ‘ ةيعون ةزهجأأ ةرفو Úمأات

نأأ ¤إأ ةرا---ششإ’أ ردŒو .““يŸا---ع---لأ
ةو-طÿأ هذ-ه تر-ششا-ب ““Òك لا-ت-ي--ف““
‘ نيرخآأ Úينطو Úلماعتم عم ايزأوت
.تأرابتخ’أ هذه جاتنأ راطإأ

¤إأ ıÈأ قر-ط-ت ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
لاتيف““ دشض ةطولغŸأ تامولعŸأ سضعب
عقأوم Èع فشسأÓل اهلوأدت متي يتلأ ““Òك
يعدتشست يت-لأو ي-عا-م-ت-ج’أ ل-شصأو-ت-لأ
.احيشضوت
ةيرئأزج ةشسشسؤوم Òك لات-ي-ف flÈ د-ع-يو

flأ ة-عا-ن-شص ‘ ة-شصتŸةي-ل-عا-ف-ت-لأ دأو
‘ ركشسلأ ةب-شسن سسا-ي-ق ط-ئأر-شش ة-شصا-خ

.نايبلأ بشسح ،مدلأ
يعانشصلأ انهجوت نإأ““ Óئاق ıÈأ فدرأأو
ى-ل-عأأ ¤إأ ة-فر-عŸأ ة-ي-م-ن-ت ‘ ا-ن-فد-هو
انل احمشس دأوŸأ هذه لا‹ ‘ ÒياعŸأ

.““%57 ـب ردقت جامدنأ ةبشسن غولبب مويلأ
تا-شسا-ي-شسلأ ل-شضف-ب ه-نأ نا-ي-ب--لأ زر--بأأو
جاتنإ’أ ز-يز-ع-ت ¤إأ ة-ي-مأر-لأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
اهب ماق يتلأ تأرامثتشس’أ لشضفبو يلÙأ

ةيط-غ-ت ” د-ق-ف ،نو-ير-ئأز-ج نو-ع-ن-شصم
دأوŸأ هذه لا‹ ‘ ةينطولأ تاجايتح’أ

ثÓث““ فرط نم ينطولأ جاتنإ’اب ايرشصح
نورو-خ-ف ن-ح-نو ة-ي-ن’د-ي-شص تا--كر--شش
.““كلذ ‘ ةمهاشسŸاب

م.ق ^

:دكؤوت ةين’ديصصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
ةيلودلأ Òياعملل ةقباطم ايلfi ةعنشصŸأ ةيبيرجتلأ فششكلأ مقطأأ
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31 ‘اقثلأ
ةÒخألأ ةيبرعلأ ةيأورلل ةيŸاعلأ(ركوبلأ) ةزئاج ‘ ةليوطلأ ةمئاقلأ اهتنمشضت

هئارقل «سسِوْشسوي» يميشسق Òمشس ..«رلورت ⁄Óشس»
ةÒخألأ هتيأور ‘ ،(4791)  ،يميشسق Òمشس ،يئأورلأ انل همدق ةيكيشسÓكلأ نع نوكي ام دعبأأ ديدج ضصن
ةليوطلأ ةمئاقلأ ¤إأ ةلشصأولأو ،ونÓيم ‘ ““طشسوتŸأ““ تأروششنم نع9102 ‘ ةرداشصلأ ،«رلورت ⁄Óشس»

.ةÒخألأ اهترود ‘ (ركوبلأ) ةيبرعلأ ةيأورلل ةيŸاعلأ ةزئا÷أ ‘

ـه1441ةدعقلأ وذ3ـل قفوŸأ م0202نأوج42  ءاعبرألأ

نأأ ايلج حصضتي ،¤وألأ تا-ح-ف-صصلأ ذ-ن-م ^
درصسل يديلقتلأ لكصشلاب ينعم Òغ يميصسق
طخ ¤إأ جات– ةصصق مدقي ل وهف ،ةيأورلأ
هأرن كلذلو ،دعاصصتم يجو-لو-نور-ك ي-ن-مز
¤إأو ،مامألأ ¤إأ زفاقتلأ ¤إأ ةيأورلأ ‘ دمعي
ضضعب نإأ ى-ت-ح ،ي-ن-مز ط-خ ى-ل-ع ف-لÿأ
ةينمز ةفاصسم ¤إأ تلصصو فلخ ¤إأ تأزفقلأ
لاقŸأ هيلأ بهذ ام قفو ،ماع0003ـب ردقت
.““يبرعلأ ضسدقلأ““ ‘ روصشنŸأ يدقنلأ

ه-ب-صشي ن-طو ن-ع «رلور-ت ⁄Ó--صس» ي--ك–
أذه حرطت اهنأأ لإأ ،هنو-ك-ي دا-ك-يو ،ر-ئأز÷أ
مدقتو ،دأوصسلأ ‘ ةلغوم ةيوأز نم نطولأ

ةدقان Úع نم نكل يرئأز÷أ عقأولل ةبراقم
مكأرت ةحأزإل ةلواfi ‘ ،ةلئاصسمو ةبصضاغو

نطولأ تمدر ي-ت-لأ ،دو-م÷أ ن-م تا-ق-ب-ط
ةعوم‹ اهلfi تلحأأو هتيناصسنإأ تطفصشو
مÓفأأ هبصشت يتلأ ،ةي-ع-م-تÛأ م-ظ-ن-لأ ن-م
بأرÿأ ةنيدŸأ ثيح ،ايبوتصسدلأ تايأورو
تأذ ةيئأدبلأ تاتوبورلأ اهناكصس هبصشي يتلأ
.اعيرصس بطعلل ةلباقلأو ،ة-ئ-يدر-لأ ة‹Èلأ
ةغمدأأ ‘ اهوصشح ىرج يتلأ تا‹Èلأ ودبت
ة-م-م-صصم تو-بور-لأ/ ن-طأوŸأ ح--ئأر--صشو

لكصشلاب ،ةلودلأو ⁄اعلأ دمأأ ةلاطإل اصصيصصخ
ف-صصي ذإأ ،«رلور-ت ⁄Ó-صس» ه-ت-مد-ق يذ-لأ

(ضسأأر Óب نطأوم) هنأاب ناصسنإلأ كلذ يميصسق
وهو ،هدصسج ةحاصسم ةي-ب-لا-غ ه-ن-ط-ب ل-ت–

ناصسنإلأ) ةيأورلأ اهتمصسأأ ة-ئ-ف ن-م رد-ح-ن-م
يميصسق داقتنأ انه ا-ي-ل-ج ود-ب-يو ،(ل-صضفألأ
ىظحي ذإأ ،يرئأز÷أ عمتÛأ ‘ ةيقبطلل
،ضصر-ف-لأ ل-صضفأا-ب م-ه-ت-ثروو نود--هاÛأ
ة-لود-لأ Úب ق-ي-م-ع-لأ طا-ب-ترلأ فÓ-خ--ب
هلإلأ) ن-صضت– ي-ت-لأ ،ا-صسنر-فو ة-ير-ئأز÷أ
.يميصسق فصصو بصسح ،(يبموزلأ
دÓبلأ ةلاح دصصرل «رلورت ⁄Ó-صس» ى-ع-صست
اهيعصس نم Ìكأأ ،هيف دجأوتت يذلأ ⁄اعلأو
‘ ةلوزغم ،⁄اعلأ أذه ل-ي-صصا-ف-ت Ëد-ق-ت-ل

طصسوو ةيأدب اهل ⁄ا-عŸأ ة-ح-صضأو ة-يا-ك-ح
عم ئراقلأ هيف رك-ف-ي-صس ا-م أذ-هو ،ة-يا-ه-نو
عم اصصو-صصخ ،ة-يأور-ل-ل ¤وألأ تا-ح-ف-صصلأ

ءافتخأ ‘ لثمتŸأ ،يبئاجعلأ ثد◊أ روهظ
رمألأ وهو ،ةنيدŸأ ن-م ذ-فأو-ن-لأو بأو-بألأ
مهصسأأ ‘ ئجافم عافترأ ع-م ن-مأز-ت-ي يذ-لأ
(يديمح لامج) ضسأأر Óب نطأوŸأ ظوظحو
ل ثداح رثإأ دعقŸأ ،دÓبلأ ‘ Úبأوبلأ بيقن
يذلأ ،ضسأأرلأ يواخ ،Úنعلأ ،ةيأورلأ هركذت

ضسانلأ ماهيإأ ىلع هتردق ىوصس هيدل بهأوم ل
ةمزÓلأ هتل-م-ج Èع ،ا-م-ه-ف م-هÌكأأ ه-نأا-ب
ثودحب ضضماغ ٌرو-ع-صش ا-ه-مو-ي ي-ن-با-ت-نأ»
دÓبلأ ةصسائر ›وتل اقحل هتلهأأ يتلأ ،«رمألأ
بأوبألأ ءافتخأ ةرهاظ دعب ةداقلأ بوره رثإأ
،ةيأورلل رخاصسلأ قطنŸأ بصسحف .ذفأونلأو
Úبأوبلل ماعلأ بيقنلأ نم بصسنأأ كانه ضسيل

صص–» :بأوبألأ ءا-ف-ت-خأ ة-مزأأ ل◊ ةهلآأ تنّ
ضضعب ةعنقم ،ةموك◊أ رصصقب ةيناثلأ ةجردلأ
،مهل لهأأ ل ن‡ ركصسعلأو ةطرصشلأ لاجر
رصصقلأ لخأدم ‘ ةصصأÎم افوفصص فوقولاب
⁄ ةيرصشب ا-بأو-بأأ أو-ل-ك-صش ثي-ح ،هذ-فا-ن-مو
ةركف كلت تناك ،اهعÓ-ت-بأ ءأوÿأ ع-ط-ت-صسي

ذنم ةهلآلأ هب تناعتصسأ يذلأ ،يديمح لامج
.«ىرخأاب بأوبألأ ضضيوعت ةلاحتصسأ اهل رهظ
حطصسلأ ت– فيfl ⁄اع*
ةطقنلأ هذه نم «رلور-ت ⁄Ó-صس» ق-ل-ط-ن-ت
هŸاع يميصسق اه-ي-ل-ع ي-ن-ب-ي-ل ،ة-ير-ح-صسلأ

ا-ه-لÓ-خ ن-م در-صسيو ،ضضب-قŸأ ضضما-غ--لأ
نع - اصضيأأ ةلخأدت-مو - ةر-ثا-ن-ت-م ا-صصصصق
اهمدق-يو ،تا-يأور-لأ بت-ك-ي يذ-لأ بتا-ك-لأ
اهرصشنيل هصسفن همصسأ لم-ح-ي ر-خآأ ضصخ-صشل
ةجوز اغلوأأ وأأ ةيروح نعو ،هصسفنل اهبصسنيو

ةبوهوŸأ ع-بر ةر-عا-صشلأ ،يد-ي-م-ح لا-م-ج
(ليئصضلأ لجر-لأ) ن-عو ،ضصÈلا-ب ة-با-صصŸأ
عوقو لبق ىت-ح دÓ-ب-لأ نوؤو-صش ر-ّي-صسي يذ-لأ

هنيع وهو ،ذفأونلأو بأوبألأ ءافتخأ ةرهاظ
اقحل يديمح لامج لهؤويصس يذلأ لجرلأ

Ÿع ة-صسا-ئر-لأ ع-قوÈ fiة-ير-ظ-ن تأر-صضا
حبصصيل ،مايأأ ةعصضب نع ديزت ل ةÎفل رمتصست

.ةصسائرلأ ›وتل اهدعب Óهؤوم
دÓبلأ ةلاح دصصرل «رلورت ⁄Ó-صس» ى-ع-صست
اهيعصس نم Ìكأأ ،هيف دجأوتت يذلأ ⁄اعلأو
‘ ةلوزغم ،⁄اعلأ أذه ل-ي-صصا-ف-ت Ëد-ق-ت-ل

طصسوو ةيأدب اهل ⁄ا-عŸأ ة-ح-صضأو ة-يا-ك-ح
عم ئراقلأ هيف رك-ف-ي-صس ا-م أذ-هو ،ة-يا-ه-نو
.ةيأورلل ¤وألأ تاحفصصلأ

ع-قأو--لأ ه--ب--صشي ل ،ف--يÊ flا--خد ⁄ا--ع
قامعأأ ‘ ةعقأولأ ضسوÎلأ هبصشي لب ،طبصضلاب

طصسوتت Óثم ةÒبك ةعاصس ،ةمخصض ة-ن-ي-كا-م
لإأ اهن-م رو-ه-م÷أ ىر-ي ل ،ن-يدا-يŸأ د-حأأ
ةمظ-ت-نŸأ برا-ق-ع-لأو ة-ق-ي-نألأ ة-ه-جأو-لأ
،ةيفلÿأ ‘ ،لخأدلأ ‘ كانه امأأ .ةعاصسلل

م-ك– ة-صشهد-م ة-ي-لآأ ة-م-ث ،ضسي-لأو-ك-لأ ‘
تاعأرصصو ةبيجع تاصضقانت ةمث ،ة-ن-ي-كاŸأ
،عقأولأ تعل-ت-بأ ى-ت-ح تم-خ-صضت تا-بذ-كو
⁄اعلأ أذه يميصسق مدقي .Óيدب اعقأو تتابو
هتايأور ‘ هانأأرق ام هبصشي ل درصسب ،دوصسألأ
هبصشت ،ةصسوصسولأ هبصشت ةغل ،ةقباصسلأ Êامثلأ

باصصم ناصسنإأ ضسأأر نم جرخي أرئاغ اتوصص
.هأوصس دحأأ هعمصسي لو ،ناهذلاب
،ةيأورلأ لخأد ةعطقتمو ةتهاب طوطخ ةمث

بتكي يذلأ ،لوهÛأ بتا-ك-لأ ط-خ ا-ه-ن-م
همصسأ لمحي ضصخصشل اهيدهيو ةنصس لك ةيأور
أذه تاب ىتح ،هصسفنل اهب-صسن-يو ا-هر-صشن-ي-ل
.ائيصش بتكي ل هنأأ عم أروهصشم ابتاك رخآلأ
يديمح لا-م-ج ة-صصق ي-ك-ح-ي ر-خآأ ط-خو
ةنونخو-ب حو-م ه-ي-ق-يد-صصو ا-غ-لوأأ ه-ت-جوزو
لجرلل ثلا-ث ط-خو ،و-لو-لو-فا-ب م-ي-هأر-بإأو
هتنبأو ،ثبعلأ أذهل يلعفلأ م-كا◊أ ل-ي-ئ-صضلأ
،هصسفن تقولأ ‘ هتÒتركصس يه يتلأ ،ةÒمأأ

لك-صشب ة-ثÓ-ث-لأ طو-طÿأ د-حأأ ي-ه-ت-ن-ي ل
لو ،يقطنم لكصشب Óصصأأ ومني ل لب ،يقطنم
ةلاصسر ةبأرغلأ هذهو ،ةموهفم ةياه-ن-ل دو-ق-ي

هتيأور ضسبلُيل ،روطصسلأ Úب يميصسق اهررم
يذلأ ضصنلاف ،ةصضبقŸأ ةصضماغلأ حورلأ هذه
عصضب دعب ئراقلأ فرعي يذلأو ،ثبعلأ هبصشي

ة-يا-ك-ح ما-مأأ ضسي-ل ه-نأأ ،ه-ي-ف تا-ح--ف--صص
لب ،نانيعو عذجو ضسأأرو مدق اهل ةيكيصسÓك

ةروثنم ءاصضعألأ كلت مدقت ةياكح مامأأ وه
عمتجملل ةيليل– ةيؤور لقنتل ،اهنهأوع ىلع
⁄Óصس» Èع هرودب ر-ه-ظ يذ-لأ ،ير-ئأز÷أ
ددحن ،حمÓم Óبو ايوصضوف أÌعبم «رلورت

.هرخآأ نم هلوأأو هبونج نم هلامصش اهعم
ءانبلأ عم تمهاصس ،ةهوصشŸأ تاياك◊أ هذه
فيرظلأ يدرصسلأ بولصسألأو ،ةيأورلل ديرفلأ
،يميصسق هيل-ع ل-غ-ت-صشأ يذ-لأ ،ف-ل-تıأو
ة-ير-خ-صسلأ ن-م ٍلا-ع رد-ق--ب ز--ي“ يذ--لأو
‘ ،تاقرافŸأ نم ةعوم‹ حرطو ،ءأدوصسلأ
لكصشل-ل ،ا-هر-خآأ ¤إأ رلور-ت ⁄Ó-صس لا-صصيإأ
قصصبت ةبصضاغ ءأدوصس ةيأور ،هب انتلصصو يذلأ

ضسيل هنأأ حوصضوب ن-ل-ع-تو ،ع-ي-م÷أ هو-جو ‘
ثأŸÒأ نأأو ،ح---صضأو ءي---صش يأأ كا---ن---ه
هيلع تنبنأ يذلأ يجولويديألأو يدئا-ق-ع-لأ
هريدي مهو ةقيق◊أ ‘ وه ةيرئأز÷أ ةمألأ
،(طصسوتŸأ) رحبلأ ف-ل-خ نو-صشي-ع-ي ضسا-نأأ
ةدايقلأ) ةÒبكلأ ىمدلأ هلÓخ نم نوكرحيو
ضسئأرع-ك (ةو-ظ◊أ با-ح-صصأأو ة-ي-صسا-ي-صسلأ
ىمد نوكرحي مهرود-ب ءلؤو-هو ،تنو-يراŸأ
ل نيذلأ ،عمتÛأ دأر-فأا-ب ءا-ه-ت-نأ ،ر-غ-صصأأ
ةيبيغ ةيجراخ ةدأرإأ كانه نأأ أدبأأ نوفرعي
مهمهوتو مهتأراصسمو مهرئاصصم ‘ مكحتت
ذاختأ ‘ مهتيرحو ،رايتخلأ ىلع مهتردقب
.مهتأرأرق
«رلورت ⁄Óصس» هتيأور يميصسق Òمصس ىهنأأ
لكصشلأ نع اهداعتبأ خ-صسر-ت ىر-خأأ ة-ل-ي-ح-ب
تناك باتكلأ فÓغ ةروصص نأأ ذإأ ،يكيصسÓكلأ

Ãخألأ ة-م-ل-ك-لأ ة-با-ثÒررميل ،ةيأورلأ ‘ ة
ير-ئأد ثب-ع-لأ نأأ ا-هدا-ف-م ة-لا-صسر كلذ--ب
¤إأ رركتتصس يتلأ هتيأدب يه هتياهنو رمتصسمو
يذلأ بتاكلأ نأأ انفرع ،لثŸابو ،ةياهن ل ام
هصسفن همصسأ لمحي بيرغ لجرل هتايأور بهي

ةيأورلأ هذه نأأو ،هصسفن يم-ي-صسق Òم-صس و-ه
ةيصصخصشلأ) يم-ي-صسق Òم-صس ا-ه-ل-صسرأأ ي-ت-لأ
دقو ،همصسأ لمحي يذلأ بتاكلأ ¤إأ (ةيئأورلأ

Œخألأ أذه اهلهاÒ، ثا‡ اصضفر ىقلتصسÓ
يرئأز÷أ يئأورلأ) يميصسق Òمصس عقأو ‘

دهصشŸأ وعبات-م د-ج-ي ⁄ اÃرو ،(فور-عŸأ
يميصسق راجفنأ ‘ ة-بأر-غ ي-بر-ع-لأ ي-بدألأ

نم «رلورت ⁄Óصس» داعبت-صسأ د-ع-ب ا-ب-صضا-غ
هنأأو اميصسل ،ركوبلأ ةزئا÷ ةÒصصقلأ ةمئاقلأ

رورم ةبوعصصل اكردم ناك - يميصسق يأأ -
ةيأور نع بتك هنإأ لب ،هتيأورك ةفلتfl ةيأور
؟كلذ بتك نيأأو ،ةصضوفرŸأ «رلورت ⁄Óصس»

ديزيل ..ا-ه-صسف-ن «رلور-ت ⁄Ó-صس» ة-يأور ‘
.ئراقلل هتصسوصسو لصصأويو ،دقعŸأ ديقعت

 ‘اقثلا مشسقلا ^

..تاحوللاب

ليئارشسإا تاشسرا‡ نع Èعت ةينيطشسلف ةماشسر
مصسرت ةلحاقلأ ندرألأ روغ لÓت طصسو ^

،تأراصشب ةجيدخ ،ةينيطصسل-ف-لأ ة-نا-ن-ف-لأ
Òبعتلل مده تايلمعو تا-فأر÷ د-ها-صشم
اهعمتÛ ثدح-ي د-ق ا‡ ا-ه-فواfl ن-ع
ل-ي-ئأر-صسإأ تم-صض أذإأ لوز-عŸأ يود--ب--لأ
ةيبرغلأ ةفصضلأ ‘ ضضأرأأ نمصض ةقطنŸأ
 .ةلتÙأ
‘ يني-ط-صسل-ف ف-لأأ51 ءا-هز ضشي-ع--يو

flغ-صص تا-م-يÒروغ ‘ رثانتت ةا-عر-ل-ل ة
ع-ي-صسو-ت-ب ل-ي-ئأر--صسإأ تد--عو--تو .ندرألأ

‘03 وحن مصضب ةقطنŸأ ىلع ا-ه-تدا-ي-صس
تررقو ،ةيبرغلأ ةفصضلأ يصضأرأأ نم ةئŸأ
لوأأ ‘ رمأÓل ةموك◊أ ة-صشقا-ن-م أأد-ب-ت نأأ

.ةيليوج
اهفواfl نع Òبعتلأ لوا– اهنأأ فيصضتو

نمو ،مصسرلأ لÓخ نم قلقلاب ا-هرو-ع-صشو
نأولألاب ةحول اهتمصسر يتلأ تاحوللأ Úب
لزنم لوح ن-ع-مŒ ءا-صسن رو-صصت ة-ي-ئاŸأ

نم بÎقت ءأرفصص ةفأرج دهصشمو مدهم
ةثÓثل مُأأ يهو ،ةجيدخ تلاقو .يودب خوك
⁄اعلل لصصوأأ يتاحول قيرط نع““ :لافطأأ
تا-صسرا‡ ي-بر-ع-لأ بع--صشلأو ي--جراÿأ
تاكاهتنلأ ثد– فيكو ،انيلع لÓتحلأ

.““انقح ‘
،ةرصصاfi اهنأاب رعصشت اهنأأ ةجيدخ حصضوتو
ةرطيصس ت– ةعقأولأ قطانŸأ نع أديعب
مدهت نأل ةصضرعُمو ،ةينيطصسلفلأ ةطلصسلأ
‘ اهعمت‹ اهماقأأ يتلأ خأوكألأ ليئأرصسإأ
.عرأزŸأ

ث.ق ^

Ù91-ديفوك ضضرم ةبرا

يŸاع يÒخ لفح ‘ ىقيشسوŸاو امنيشسلا مو‚
ىقيصسوŸأ ءامصس ‘ نوزراب مو‚ مدقي ^

نويزفلتلأ هلقني Óفح ⁄اعلأ ‘ امنيصسلأو
مدا-ق-لأ تب-صسلأ تنÎنإلأ ى-ل-ع ضضر-ع--يو

ةبراfi ‘ ةدعا-صسم-ل-ل تا-عÈت-لأ ع-م÷
ةكÎصشم ةردابم راطإأ ‘91-ديفوك ضضرم
ةيصضوفŸأو نزتيصس لابول-غ ة-م-ظ-ن-م Úب
قلُطأأ يت-لأ ةردا-بŸأ فد-ه-تو .ة-ي-بوروألأ

روأأ روف تيانوي :لوج لابولغ) مصسأ اهيلع
‘ تأرلودلأ تأرايلم عمج ¤إأ (رصشتويف
‘ ماهصسإÓل ةماعو ةصصاخ تاعÈت لكصش
تاعمتÛأ ىلع ةحئا÷أ Òثأات نم د◊أ

ل-ب-ق تنÎنإلأ ى-ل-ع ثب ‘و .ة--صشم--هŸأ
يليام بوبلأ ىقيصسوم ةم‚ تلاق ،لف◊أ

دصشألأ مه ÚصشمهŸأو ءأرقفلأ نإأ ضسرياصس
Úح-ناŸأ تث-حو .ة-ح-ئا÷أ ن-م أرر--صضت
ضصو-ح-ف-ل-ل لاŸا--ب نو--عÈت--ي ن--يذ--لأ
نام-صض ى-ل-ع تا-حا-ق-ل-لأو تا-جÓ-ع-لأو
‘ عيمجلل ةحاتم اهلعŒ قرطب اهريوطت
عا-ن-صصو نو-ث-حا-ب-لأ ل-م-ع-يو .نا-ك-م ل-ك
حاقل ةئم نم Ìكأأ ريوطت ى-ل-ع Òقا-ق-ع-لأ

fiكأأ هتيحصض حأر يذلأ91-ديفوكل لمتÌ
ث.ق ^                         .ضصخصش فلأأ364 نم

يŸاعلأ ثأÎلل يبرعلأ زكرŸأ

ثاÎلاب يعولا معدل ةينوÎكلإا ةبتكم Úششدت
رصشن ¤إأ ةيمأرلأ هتي-ج-ي-تأÎصسإأ ن-م-صض ^

زيزعتو يبرعلأ ‘ا-ق-ث-لأ ثأÎلا-ب ي-عو-لأ
صشد ،ÊّوÎك-لإلأ ءا--صضف--لأ ‘ هرو--صضح ن-ّ

يŸاعلأ ثأÎلل يبرعلأ يمي-ل-قإلأ ز-كرŸأ
Úمتهملل نكÁ ثيح ،ةينوÎكلإلأ هتبتكم
بتكلأ نم نيوان-ع-لأ تا-ئ-م ¤إأ لو-صصو-لأ
زكرŸأ عقوم ةرايز Èع كلذو تاصسأردلأو

.تنÎنإلأ ىلع
زكرملل ةي-نوÎك-لإلأ ة-ب-ت-كŸأ ن-م-صضت-تو
ةيبرعلأ Úتغللاب تاصسأردو بتكل تاصصخلم
Òعتصسي نأأ رئأزلل نكÁ ثيح ،ةيزيل‚إلأو
ةبتكŸأ نم هرايتخأ دعب ديري يذلأ باتكلأ
رقم ةرايز لÓخ ن-م كلذو ،ة-ي-نوÎك-لإلأ
‘ تاعوبطŸأ عيصضأوم عون-ت-تو .ز-كرŸأ
يعيبطلأ ثأÎلأ لا‹ ل-م-صشت-ل ة-ب-ت-كŸأ
هنوصص لبصسو يداŸأ Òغو يداŸأ ‘اقثلأو
فراعŸأو مولعلأ هي-لإأ تل-صصو-ت ا-م ر-خآأو
.لاÛأ أذهب ةصصاÿأ

نم دد-ع ذ-ي-ف-ن-ت ز-كرŸأ ل-صصأو-يو أذ-ه
ز-يز-ع-ت--ب ة--صصاÿأ ىر--خألأ تأردا--بŸأ
،يبرعلأ ينطولأ ‘ ثأÎلأ لوح ىوتÙأ

نم ددع رأدصصإأ ىلع ًاي-لا-ح ل-م-ع-ي ثي-ح
ندŸأ““ باتك لثم ،بتك-لأو تا-عو-ب-طŸأ
ةمئاق ىلع ةلجصسŸأ ةيخيرات-لأ ة-ي-بر-ع-لأ
باتك نم ةيناثلأ ةخصسنلأ ،““يŸاعلأ ثأÎلأ
““ي-بر-ع-لأ ن-طو--لأ ‘ يŸا--ع--لأ ثأÎلأ““

وهو ،ةثلاثلأ هتخصسن ‘ ““ةعيب-ط““ ر-ير-ق-تو

ثأÎلأ عقأوم تأروطت رخآاب ىنعُي ريرقت
.ةيبرعلأ نأدلبلأ ‘ يعيبطلأ
ةداعإأ لوح ةصسأرد ذيفنت ىلع لم-ع-ي ا-م-ك
د-ع-ب ‘ا-ق-ث-لأ ثأÎلأ ع-قأوŸ را--م--عإلأ
ةصسأردلأ هذه يتأاتو ،ةحلصسŸأ تاعأزنلأ

ةداعإأ لوح ›ودلأ ر“ؤوŸأ““ ليجأات لظ ‘
ىل-ع تا-مد-صصلأ د-ع-ب ا-م ر-ثأأو را-م-عإلأ
.““تاعمتÛأ
ز-كرŸأ نأأ كلذ-ك ر-كذ-لا-ب ر-يد÷أ ن--مو
يذلأ يŸاعلأ ثأÎلل يبرع-لأ ي-م-ي-ل-قإلأ
ةزئاج قلطأأ هل أرقم ةما-نŸأ ن-م ذ-خ-ت-ي
ةصسأردل ›ديبعلأ فصسوي دم-حأأ رو-ت-كد-لأ
،ةÁدقلأ ةيبرعلأ تاعمتÛأو تاج-ه-ل-لأ

ةزئا÷أ هذه لÓخ نم زكرŸأ ىعصسي ثيح
ةيعمتÛأ تاغللأ ىل-ع ءو-صضلأ ءا-ق-لإأ ¤إأ
،راثد-نلا-ب ةدد-هŸأ ةÁد-ق-لأ ة-ي-بر-ع-لأ
يملعلأ ثحبلأ ةيلمع عيجصشت ¤إأ ةفاصضإأ

Ãلأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ دو-ه-ج زز--ع--ي اÎثأ
.يبرعلأ نطولأ ‘ يداŸأ Òغ ‘اقثلأ
‘ ةكرا-صشŸأ ‘ Úب-غأر-لأ ز-كرŸأ ا-عدو
لÓخ نم مهلامعأاب مّد-ق-ت-لأ ¤إأ ةز-ئا÷أ

ع--قوŸأ Èع ة--صصا--خ ةرا--م--ت--صسأ ءل--م
يبرع-لأ ي-م-ي-ل-قإلأ ز-كر-م-ل-ل ÊوÎك-لإلأ
لمعلأ لا-صسرإأ م-ث ن-مو ،يŸا-ع-لأ ثأÎل-ل
،ديÈلأ Èعو اvينوÎكلإأ زكرŸأ ¤إأ يثحبلأ
.1202 نأوج1 موي هاصصقأأ دعوم ‘ كلذو

ث.ق ^

راثآلأ ملع ‘ ثحبلل ينطولأ زكرŸأ

مومح قيفوت فلخت Êاطلشس لامآا
،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلأ ريزو تفرصشأأ ^

ةذاتصسألأ بيصصنت مصسأرم ىلع ،ضسمأأ لوأأ
زكرملل ةريدم ،Êاطلصس لا-مأأ ،ة-ي-ع-ما÷أ
ديصسلل افلخ ،راثآلأ ملع ‘ ثحبلل ينطولأ
 .ةرأزولل نايب ‘ ءاج امبصسح ،مومح قيفوت
اهلمأأ نع ةريزولأ تبرعأأ““ ةبصسانŸأ هذهبو

هتيقرتو أذه ثحبلأ زكرم ثعب ةداعإأ ‘
.““›اع يملع ىوتصسم ¤إأ
Êا-ط--ل--صس لا--مأأ نأأ ¤إأ ةرا--صشإلأ ردŒو
ملع ‘ هأروتكدلأ ةداهصش ىل-ع ة-ل-صصح-ت-م
.ةÁدقلأ ةيدقنلأ تÓمعلأ ضصصصخت راثألأ
فحتŸاب ثحبلأ ةيلخ تر-ّي-صس ا-ه-نأأ ا-م-ك
نو-ن-ف-لأو ةÁد-ق-لأ را--ثأÓ--ل ي--ن--طو--لأ
ضسأأر ىلع اهنييعت متي نأأ لبق ةيمÓصسإلأ
.ةني-ط-ن-صسق-ب ا-تÒصس ي-ن-طو-لأ ف-ح-تŸأ

نم ديدع-لأ ‘ ةد-يد÷أ ةر-يدŸأ تكرا-صش
¤إأ ةفاصضإلاب ،راثألأ نع ثحبلأ تايلمع
ةيملعلأ ضسلاÛأ نم ديدعلأ ¤إأ اهئامتنأ
.ةيلودلأو ةينطولأ

ث.ق ^

قلغلأ نم رهششأأ ةثÓث دعب

ةمشصاعلاب ةينفلا ةقورألا طاششنل ةيجيردت ةدوع
ر-ئأز÷أ ‘ ةد-جأو-ت-م ة-ي-ن-ف ة-قورأأ تن-ل--عأأ̂ 

تأءاصضفل يج-يرد-ت ح-ت-ف ةدا-عإأ ن-ع ة-م-صصا-ع-لأ
ببصسب قلغلأ نم رهصشأأ ةثÓث ›أوح دعب ضضرعلأ

 .انوروك ضسوÒف ةحئاج
ةدوعلأ ةمصصاعلاب ةينفلأ ةقورألأ ضضعب تررق دقو
مأÎحأ عم يليكصشتلأ نفلأ ةأوه لابقتصسأو طاصشنل
رودصص بقع كلذو ،ةيرورصضلأ ةيئاقولأ تأءأرجلأ
نأوج7 خيرا-ت-ب541-02 يذيف-ن-ت-لأ مو-صسرŸأ
نم ةياقولأ زاه-ج ل-يد-ع-ت ضصخ-ي يذ-لأ ،يرا÷أ

حمصس يذلأ هتح-فا-ك-مو ا-نورو-ك ضسوÒف را-صشت-نأ
تاطاصشنلأ نمصض ينفلأ ضضرعلأ ةقورأ حتف ةداعإاب
قأور ررق امكو .ىرخألأ ةيداصصت-قلأو ة-يرا-ج-ت-لأ
رصصاعŸأ نفلأ ‘ ضصصصختŸأ ،يرلاغ ترأ Úصس““

نا-ن-ف-لأ لا-م-عأل يدا-ع-ت-صسلأ ضضر-ع-لأ د--يد“
ت– ميقأأ يذلأ يلع ،ةجو-خ ي-ل-ع ،ي-ل-ي-ك-صشت-لأ

ىلع اصضورعم ناكو ““ةيناحورلأ ة-ق-يد◊أ““ نأو-ن-ع
رهصشألأ ةليط قأورلل ةعباتلأ كوبصسيا-ف-لأ ة-ح-ف-صص

 .ءاصضفلأ اهيف قلغأ يتلأ ةثÓثلأ

ةدياع““ قأور لثم طاصشنلل ىرخأأ تاصسصسؤوم تداعو
حÎقي يذ-لأ ““ن-يأز-يد ور-ف-يأ““ د-يد÷أ قأور-لأو ““

ثوŸأ ةيليكصشتلأو ةروصصملل زرطلأ ضضرعم ديد“
حتفيو  .““طيÿأ يهتني امدنع»ـب موصسوŸأ نانروب
هرأوزل احÎقم هبأوبأأ ““ ثأرتو نأولأ““ قأور اصضيأ

قأور نلعأ امنيب ةفزخزلأ لام-عأو ة-ي-فر-ح دأو-م
حتفلأ ضضاير نأويدب هءاصضف حتف ةداعإأ  ““ضسوواطلأ““
.نأوج82 نم أرابتعأ

ث.ق̂ 



ةليترلا

مسسوŸا اذه طقف جاح فلآا01

فÎعي ىيحيوأا
ريزولا شسمأا أاÈت  ^

دمحأا ،قبشسأ’ا لوأ’ا
يأا نم ،ىيحيوأا

قلعتت ةيلوؤوشسم
عورششم تاقفشصب
قرشش رايشسلا قيرطلا

،نجنج ءانيمو برغ
ÚعورششŸا  نإا لاقو
نم ةميلعتب اررم
..عولıا شسيئرلا

،رخآا خف ‘ عقو ةيلوؤوشسŸا نم شصلمتلا لواح يذلا ،ىيحيوأا نأا Òغ
ةنشس02 ـلا للخ زا‚إ’ا تاشسشسؤوم ةلكيه ةشسايشس نأاب فÎعا Úح

43 هتميق ام للغتشسا عطتشست ⁄و ،ةعجانو ةلاعف نكت ⁄ ،ةيشضاŸا
ر ىلع وه ناك ثيح ،ةقفشص ف’آا5 ىلع ةعزوم  ،ايونشس ر’ود رايلم
تايلمع فلتfl ىلع فرششأا امك ،اهتادهع بلغأا ‘ ةموك◊ا شسأار
اهعيب وأا ،ةÎفلا كلت ‘ ةيمومعلا زا‚’ا تاشسشسؤوم تلاط يتلا ل◊ا
..يزمرلا رانيدلاب

fiكألا زرÌ رئاز÷ا ‘ ةيبعسش 
ةيفحشص ريراقت ترششن ^

Ìكأ’ا تايشصخششلا بيترت
Èع رئاز÷ا ‘ ةعباتم
للخ ””مارقتشسنأا”” عقوم
فلتfl ‘ ،0202 ماع
ىلتعا ثيح ،ت’اÛا

fiلا ةرادشص زرÎبيت
ىلعو ،رئاز÷ا ‘ ةشضايرلاو ملعإ’او نفلا مو‚ ةفاك ىلع اقوفتم
ةيملعإ’او ””ةقفر”” بقلب فورعŸا ،قوراف ،دعاشصلا لثمŸا مهشسأار
.›دبع شسانيإا ةباششلا ةلثمŸاو ،اير ةÒمأا

امك ،هتيقادشصÃ فورعŸا ””يشسبيه”” رششؤوم ىلع دنتشسا بيتÎلا اذه
ةبشسنو ÚعباتŸا ددع امهو ،Úيشساشسأا نيرايعم رابتع’ا Úعب ذخأا
.اهرششن متي يتلا روشصلا ىلع لعافتلا
3.5 ””مارقتشسنأا”” ىلع يمشسرلا هباشسح ىلع زرfi يعباتم ددع غلبيو
‘ نيرششابŸا هيقحلم نع ةياغلل ديعب مقر وهو ،عباتم Úيلم
Úيلم7.1ـب رشصان نب ليعامشسإاو ›وغيف نايفشس ؛رئاز÷ا بختنم
.امهنم لكل

 نÓيم Òهامج رهبي رسصان نب
دعب ،نليم ،هيدان روهمدج ،رشصان نب ليعامشسا ،رشضÿا م‚  رهأا ^

اودكأا نيذلا ،””يششتيل”” هشسفانم مامأا Úنثإ’ا شسمأا لوأا ةارابم ‘ هقلأات
.قيرفلا كرfi هنأا

نب ءادأاب يŸاعلا ””لوق”” عقوم ةداششا اهتززع ،نافرعلاو ةداهششلا هذه
‘ مشسوŸا اذه هبشصنم ‘ لشضفأ’ا يه هماقرا نأا دكأا ثيح ،رشصان
.›اطيإ’ا يرودلا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : شسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
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ج◊ا ريزو لاق ^
،يدوعشسلا ةرمعلاو
،حلاشص دمfi روتكدلا
ماعلا اذهل ج◊ا نأا

لخادلا جاج◊ نوكيشس
Ãبناجأ’ا مهيف ن

دجوي ’و ،ÚميقŸا
نأاو ،تاءانثتشسا

زواجتي نل مهددع
ةيذيفنت ططخ انيدل”” :ج◊ا ريزو لاق امدعبو .ف’ا ةرششع
ةنمآا نوكتشس ج◊ا ةشضيرف”” نأا حشضوأا ،””ماعلا اذه ج◊ ةيئانثتشسا
تاءارجإا ذيفنت ¤إا ¤ا اÒششم ،””ةملشسلا ىلع ظفا–و ةيحشصو
فششكو .ةÒبكلا دوشش◊ا بنŒو ،ج◊ا للخ يعامتج’ا دعابتلا
‘ ئراط يأ’ لماكتم ىفششتشسم زيهŒ”” نع يدوعشسلا ةحشصلا ريزو
مشسوŸ ةشصشصfl ةيبط ت’وكوتورب”” ريوطت ¤إا اÒششم ،””ج◊ا
¤إا مهلوشصو لبق شصحفلل نوعشضخيشس جاج◊ا نأا دكأاو .””ج◊ا
.ةشسدقŸا رعاششŸا

 ..ىوارعسش ىده ـب ىفتحي ””لغوغ ””
ثحبلا كرfi يفتحا ^

،شسمأا ،””لغوغ”” يŸاعلا
ىده دلي141Ÿ ـلا ىركذلاب
ةشضهانŸا ،يوارهشش
،رشصم ‘ ÊاطيÈلا رامعتشسلل
لجأا نم ةيرشصŸا ةلشضانŸاو
للخ نم ،ةيئاشسنلا ةشضهنلا
هتهجاو ىلع ةروشص عشضو
 ،””يوارعشش ىده”” اهطشسوتتو ءاشسنلا نم ًاددع عمŒ ،ةيشسيئرلا
وأا ايلfi ،ةأارŸاب يوارعشش ىده مامتها ىلع لدت يتلا فقاوŸا نمشض نمو
ر“ؤوم ‘ ،3291 شسرام رهشش ‘ اهتكراششم نع اهتاركذم ‘ هيورت ام ،ايلود
اهنأا تلاقو ،امور ةيلاطيإ’ا ةمشصاعلا ‘  دقع ىذلا ›ودلا يئاشسنلا دا–’ا
بهذت نأا ندمعت :لاقو ،تارم ثلث ينيلوشسوم روينشسلاب هللخ تقتلا
قح ةيلاطيإ’ا ةأارŸا حنÁ نأا ‘ هل ءاجرك مادقأ’ا ىلع تارئاشس تاكراششŸا
.باختن’ا

ثد◊ا لÓظ ‘

..تاذلا دلجو ىيحيوأاو لÓسس
رارقلا ةطلسس ىلع تذوحتسسا يتلا ةباسصعلا ةمكاfi لسسلسسم لازام ^
لامه’او بهنلا مجح نع فسشكت ،عولıا سسيئرلا دهع ‘ دÓبلا ‘ لاŸاو
ىدل ةسصاخو ،ةلودلا ةفاقثل قلطŸا بايغلاو ،ماعلا لاŸاب بعÓتلاو
امهرابتعاب ،لÓسس كلاŸا دبعو ىيحيوأا دمحأا ،Úلوأ’ا نيريزولا
لك تاحيرسصت تدكأا لب ،تكلم ام لكب ةينطولا ةعومÛا ىلع Úسسرا◊ا

نم ثدح اميف ةرسشابŸا امهتيلوؤوسسم ،سسمأا موي ،ةسسل÷ا يسضاق مامأا امهنم
،عيراسشŸا ىلع لوسص◊ا ‘ ةلسضافمو ،ماعلا لاملل بهنو ريذبتو ديدبت
سشغلا ثيح نم ،زا‚’ا ةيعون ‘ ةلسصا◊ا تازواجتلا ىلع تمسصلاو
امهنأا مغر ،اهتفعاسضم سضرغب ةيلاŸا ةفلغأ’ا ةعجارمو Òتاوفلا ميخسضتو

نم بحسسنا سضيرم سسيئر ىلع ةيلوؤوسسŸا يمرو امهتمذ ةئÈت ’واح
 .ةيقيقح ةباسصع ¤ا اهايا املسسم ،ةطلسسلا ميلسست سضفرو رارقلا ةهجاو

تاماهت’اب ،رسشابم لكسشبو هسسفن ىيحيوأا دمحأا نادأا ،ةبيجع ةقرافم يفف
رايسسلا قيرطلا فلم ‘ ةسصاخو ،هتمذ ةئÈت لواحي وهو ،هيلإا ةهجوŸا

نم تاميلعت بجوÃ ادمتعا نيÒبكلا ÚعورسشŸا نأاب لاقو ،نجنج ءانيمو
زاه÷ا سسأار ىلع نكي ⁄ هنأاكو ،هنم تاميلعتب سسيلو قباسسلا سسيئرلا
قداسصيل قباسسلا سسيئرلل مدقت تناك يتلا ريراقتلا عقوي ⁄و ،يذيفنتلا

ىيحيوأا ءاكذو ةقثلا أادبم ¤او هزجع ¤ا رظنلاب Úنيعلا سضمغم وهو اهيلع
عم فيكتي ناك لوؤوسسمك هتفسصب هنأا ¤إا راسشأا هنأا Òغ ،رهابلا
ةيروهم÷ا سسيئر عم ةيعامج ةسسايسس قبطيو عئاقولاو ت’اجعتسس’ا
 .قباسسلا

Úح ،ثدح ام ىلع ةرسشابŸا هتيلوؤوسسÃ ىرخأا ةهج نم فÎعي ىيحيوأا
ر’ود رايلم43 ـلا ةميق زواجتت تناك ةيمومعلا تاقفسصلا مجح نأا فسشك
ذئتقو ةرفوتŸا زا‚إ’ا تايلآا نأا Òغ ،ةقفسص ف’آا5 زا‚إ’ ةهجوم ،ايونسس

تارامثتسس’ا هذه مجحو بسسانتت نكت ⁄و ىوتسسŸا ‘ نكت ⁄
تاسسسسؤوم ةلكيه ةسسايسس زجعب كلذ رربو ،ةمخسضلا ةيلاŸا تاسصيسصختلاو
تاعبط فلتfl رادأا نم وه هنأا يسسنو ،ةيسضاŸا ةنسس02ـلا لÓخ زا‚إ’ا

فرسشأاو ،ةبيهر ةيلام غلابم تدفنتسسا يتلا تاسسسسؤوŸا ةلكيه ةداعا خسسنو
رانيدلاب اهسضعب عابو ،ةماه ةينطوو ةيلfi زا‚ا تاسسسسؤوم ديي– ىلع

،ةلودلا تامهاسسم سسل‹ ءاطغ ت– ،اهكلف ‘ راد نمو ةباسصعلل يزمرلا
تسشمه امك ،ةباسصعلا دارفأا اهنم ديفتسسي ططخ قفو هجوو سشمه يذلا

لعج ام ،ىرخأاب وأا ةقيرطب عيراسشŸا فلتı ةينفلا ةبقارŸا حلاسصم
،دادح يلع مهسسأار ىلعو ،دسسافلا لاŸا لاجر اهيلع ذوحتسسا يتلا تاقفسصلا

ةسشوسشغمو ةهوبسشم ةقيرطب تز‚ا ءاوسس ،ةبسساfi ةيأا نع اديعب ىقبت
’ –Îا مŸياعÒ اÙىوتسسم ىلع مايأ’ا هنع تفسشك يذلا سشغلا امو ،ةدد
امك أايهت ⁄ قيرطلا ةيسضرأا نأا تنابأا ثيح  ،ةنيع ’ا رايسسلا قيرطلا عطاقم
’ كمسسبو ةيباÎلا ةيسضرأ’ا قوف تلفسس’ا عسضو ىلع رمأ’ا ىفكاو بجي
تاونسس ةدع رورم مغر زجنت ⁄ يتلا تاقفسصلا وأا ،Îميتنسس01 ¤ا لسصي
سسيئر فسشك دقو ،ةينطولا ةيلاŸا دراوملل Úمثت نم هتعاسضأا امو
دقو ،’وأا اريزو ناك امدنع اهنم دهاسشم ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا
 .ةيروهمجلل اسسيئر حبسصأا اŸ مث ،هنم ةباسصعلا تمقتنا

ىلع اسضيأا ةتباث بعسشلا تاردقمو ماعلا لاŸا ديدبتو بهنو بيسستلا ةمهت
مغر ،ةسشهدمو ةيسصخسش تافاÎعابو ،لÓسس كلاŸا دبع ،لوأ’ا ريزولا
ةحسضاو ةنادإا ‘ لاق ثيح ،اهنم فيفختلا لواح يذلا يهاكفلا بولسسأ’ا
دبج ابيرقت3102 ليرفأا ‘ ةقيلفتوب قباسسلا سسيئرلا سضرم دعب »: هسسفنل

⁄ هنإا  يسضاقلل لÓسس لاق  كلذ مغرو ،””دÓبلا Òسسأا تنك نم انأاو ،وحور
Áا سصخي يباتك رمأا يأا ِطعي ⁄و ،ةلاسسر يأا ِسضŸخ هنأاو ،عيراسشÓل

اŸ»: لاقو ،ةنسس لك زيهŒ عورسشم فلأا02 ابيرقت كانه ناك هرازوتسسا
يلع ،لامعأ’ا لجر ةيسضق ‘ تايحÓسص يدل نكت ⁄ يبسصنم ‘ تنك

سسل‹ ‘ ةدايسس ريزو21 كانه ،رارقلا لمعي نم انأا تسسل (...)دادح
يلع عم اوملكت مهل تلقو ،ةورŸاو افسصلا نم تهرك انأا (...)ةلودلا ةمهاسسم

ةلمعلاب ذئنيح ةعبسشتŸا ةلودلا نئازخ نأا ادكؤوم  ،””...لوغ رامع و دادح
عيراسشŸاو ةيدعاقلا لكايهلا زيزعت ‘ ديج لكسشب رمثتسست ⁄ ،ةبعسصلا
دعب طفنلا رعسس رايهنا دعب ةبعسص ةÎفب ر“ دÓبلا لعج ام وهو ،ىÈكلا

ةداعإا ىلع لمعت ةموك◊ا لعج ام”” ،ةبعسصلا ةلمعلا قيدانسص كلاهتو4102
رخأاتم تقو ‘ نكلو ، لوقي امك ””يلÙا جاتنإÓل ةيدعاقلا لكايهلل رابتع’ا

..ادج
ماعلا لاŸا ىلع ذاوحتسس’او ديدبتلاو بهنلا حئاسضف رحب نم ةرطق هذه

لوقأا ’و ،يرئاز÷ا مرحي امنيب ،دابعلاو دÓبلا نوؤوسش Òيسست ةقيرطو
امك ،تروغايلا وأا Òسشاكلا قوذتب ولو ،عيرلا اذه نم ةدافتسس’ا نم ،نطاوŸا

دقو ،ةقيمعلا رئاز÷ا ‘ ،ةطقن دعبأا ¤ا دت“ نأا نم ةيمنتلا تمرح
رخأاتلا مجح ةيلا◊ا ةموك◊ا اهتعفر يتلا لظلا قطانم ةليسصح تفسشك
نأ’ ا‰إاو ،ةدودfi تناك ةنيزÿا نأ’ سسيل ،اهناكسس تقح’ يتلا ⁄اظŸاو
ةسصاÿا اه◊اسصم ىلع زكرت تناك ””ةمكا◊ا”” ةباسصعلا روسصتو ةيؤور
نطاوŸا امأا ،جراÿاو لخادلا ‘ ،اهتاء’وو اهدارفأا لسصت يتلا عفانŸاو
ىيحيوأا تادافاو تاحيرسصت Èتعت ’ ثيح ،مهي ’ نأاسش وهف نطولاو
.تاذلل ةناداو دلج وه ام ردقب افاÎعا لÓسسو

ي◊اسص ىفطسصم ^

عاطتسسا نŸ ..كمسسلا
نع يلك هبشش بايغ دعب ^

حرط امنيبو ،ينطولا دهششŸا
،ةراجتلا ريزو لخدت نونطاوŸا
ديشصلا ريزو جرخ ،قيزر لامك
،ةيديشصلا تاجتنŸاو يرحبلا

ىلع دÒل ،يخورف دمحا ديشس
عافتر’ا نم نطاوŸا لاغششنا
يتلاو كمشسلا راعشسأ’ ششحافلا

فيلاكت عافترا ¤ا دوعي رمأ’ا نأاب ،نيدرشسلا نم غلكلل رانيد008 ـلا تقاف
 .يجولويب لشصفب ر“ يتلا ةيكمشسلا ةوÌلا ةيدودfiو ،ديشصلا
نأا ،ةعاذإلل حيرشصت ‘ ،شسمأا ،يخورف لاق ،يريÈتلا قايشسلا تاذ ‘و
،راثدن’اب اهددهي ””نط فلأا053 ـب ةردقŸا ةيكمشسلا ةوÌلا  لك للغتشسا
ةرباعلا ةيكمشسلا ةوÌلا دي÷ا للغتشس’ا نع ه◊اشصم زجع ¤ا Òششيل

Ãمشسلا ةنوتلاو فيشس وبأا لثم،راحبلا ›اعأا قطانÚ ثيح ،طينوبلاو
.شضرغلا اذهل ةشصشصfl ةنيفشس81 ىلع لمعلا رشصتقي



هلو-ل-ح ىد-ل يرا-م-ع لا-قو ^
ةا-ن-ق-لا ى-ل--ع ا--ف--ي--سض ،سسما
رئازجلا نإا ة-ي-نا-ث-لا ة-ي-عاذإ’ا
ةحÓفلا عاطق ثعب ىلإا ه-ج-ت-ت
نم هل امل ،ةيئاذغلا تاعانسصلاو
يئاذغلا نمأ’ا يف ةغلاب ةيمهأا
مهاسسي عاطقلا نأا ادكؤوم ،دلبلل
داسصتق’ا نم ةئاملاب21 ةبسسنب
،تاقورحملا عاطق دعب ينطولا

عا-ط-ق ة-حÓ-ف-لا نأا ا-ف-ي--سضم
ه-نأا--سش ن--م ي--ج--ي--تار--ت--سسا
ةورث-لا ق-ل-خ ي-ف ة-م-ها-سسم-لا
ةبسسن سضيفخت يف ةمهاسسملاو
،لغسشلا بسصانم ريفوتو ةلاطبلا
.تادراولا ةميق سصيلقتو
ةيعاذإ’ا ةانقلا في-سض فا-سضأاو
ةيمنتل ىعسست رئازجلا نأا ةيناثلا
لاجم يف ة-ي-ن-طو-لا تارد-ق-لا
ةيليوحتلا ةيئاذغلا تاعا-ن-سصلا

ةداملل يجاتنإ’ا عاطقلا ةيمنتب
رامثتسس’ا معد-ب كلذو ة-ي-لوأ’ا

تاينقتلا لاخدإاو عا-ط-ق-لا ي-ف
،هتنرسصعب ةلي-ف-ك-لا ة-ث-يد-ح-لا
تافلم لاب-ق-ت-سسا ن-ع ا-ف-سشا-ك
را-م-ث-ت-سسا ع-يرا-سشم-ل ةد-يد-ع
.هعاطق يف ةينطوو ةيبنجأا
فاسضأا ةيئاذغلا ةعانسصلا لوحو

ءافتك’ا سسيل فدهلا نأا يرامع
ر-يد-سصت ل-ب بسسح-ف ي--تاذ--لا
يف ةسصاخ ، جاتنإ’ا نم سضئافلا
ةد-عاو-لا ة-ي-ق-ير--فإ’ا قو--سسلا

ع-م دود-ح-لا ح-ت-ف نأا ا-ف-ي-سضم
ىلإا ةباوب نوك-ي-سس ا-ي-نا-ت-يرو-م
ةيقيرفإ’ا نادلبلا ن-م ر-ي-ث-ك-لا

.اهنم ةيبونجلا ةسصاخ

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!ربعو روسص
لوأ’ا ريزولا اهيلع رهظ يتلا ةروسصلاب ةديعسس تسسل !’ ^

يف ،هقيقسش عدوي وهو ةربقملا يف ىيحيوأا دمحأا قبسسأ’ا
لجرو يهانلا رمآ’ا ناك نم وهو ،هيلع دسسحي ’ فقوم
لحارملا كلحأا يف ماهملا بعسصأا هل تدنسسأا يذلا ةلودلا
.دÓبلا اهب ترم يتلا
كلاملا دبع ق-ب-سسأ’ا ر-يزو-لا د-ها-سشأا ا-نأاو ةد-ي-ع-سس تسسل

رار-سضأ’ا ى-ل-ع بسسا-ح-يو ي--سضا--ق--لا ما--مأا ف--ق--ي لÓ--سس
ايندلا كلمو ،دÓبلاب هتلئاعو وه اهقح-لأا ي-ت-لا ة-م-ي-سسج-لا

نم ف’آ’ا يقلي امنيب ،هؤوانبأاو وه دÓبلا تاورث مسساقتو
ىلإا نيب-هاذ ،تو-م-لا براو-ق ي-ف م-ه-سسف-نأا-ب بع-سشلا ءا-ن-بأا
.نولسصي املقو لوهجملا

تنأاو تفخ له ”” قارح عم هل راوح يف ةرم يل ليمز لأاسس
امل تفخ”” :نيكسسملا درف ””؟لوهجم-لا ى-لإا كسسف-ن-ب ي-ق-ل-ت
.””بعرلا ينكلمتو براقلا تبكر
وأا هسسفن عسضوو بابسشلا ء’ؤوه يف ةرم دمحأا يسس ركف لهف
لÓسس كلاملا دبع ركف لهو ؟مهدحأا ناكم يف هنبا ليخت
بعسشلا هبتني ’ ىتح ةرملا ةتك-ن-لا-ب ى-ط-غ-ت-ي نا-ك يذ-لا
نم ةعومجمو وه اهدوقي يذلا جهن-م-م-لا به-ن-لا ة-ي-ل-م-ع-ل
يف ،ةقيلفتوب ز-يز-ع-لا د-ب-ع سسي-ئر-لا ة-يار تح-ت ءارزو-لا

ء’ؤو-ه-ب ى-مر يذ-لا ا-م ةر-م او-لءا-سست ل-ه ،ء’ؤو-ه ر-ي--سصم
ةلسشافلا مهتسسايسس تسسي-لأا ؟كÓ-ه-لاو ر-م-لا ى-لإا با-ب-سشلا
نأ’ مأا ؟انئانبأ’ ةمير-ك ةا-ي-ح ر-ي-فو-ت ى-ل-ع تز-ج-ع ي-ت-لا
ةسصرف ىلع لسصحي نأا زجع ةعماجلا نم جرختملا بابسشلا
،””يديÓلا”” هتنبا وأا لÓسس لجن لثم رامثتسس’ا وأا لمعلل
املثم عورسشم قيقحت ىلع مهدعاسسي مهدلاو اودجي ملو
؟هلجن ىيحيوأا دعاسس
بع-سشلا ءا-ن-بأا بو-ل--قو ،ي--ن--حر--ف--ت ’ ى--ي--ح--يوأا ةرو--سص

نوري مهو رئاجلا مكحلا نم تاونسس اهتده يتلا ةروسسكملا
نم عفرت ’ ،سسيئر قيقسش وأا ريزو ةلدب يدتري داسسفلا

امهريغ وأا دادح وأا يملوع همسسا لامعأا لجر اهتايونعم
ةقيقحلا يف يه ةمكاحم يف يسضاقلا مامأا لذ يف نوفقي
.هريغ لبق سسيئرلا ةقيلفتوبل ةمكاحم
نأا وأا،لÓغ’اب Óبكم ةربقملل يحيوأا بلجي نأا انعفني اذام
نم وه هنأا يسسنرفلا سسيئرلل لوقي ناك يذلا ادادح ىرن
ةيجهت ىتح فرع-ي ’ و-هو ،ر-ئاز-ج-لا ي-ف ءا-سسؤور-لا ع-سضي

مهيلع مكحي نأا انعفني اذام،مثعلتي نا نود هل بتك باطخ
،نجسسلا يف تاونسسلا تارسشعب ةدسسافلا ة-با-سصع-لا ى-ل-عو
لازت ’و ،ةيلاملا تاذÓم-لا ي-ف ة-بر-ه-م لاز-ت ’ ا-ن-لاو-مأاو

امنيب،تاقورسسملاب ناعتمتت،هتنباو نوسصملا لÓسس مرح
اهفلخ يتلا تامزأ’ا عاونأا لك ةعاجسشب نونطاوملا هجاوي
ربكأاو،ءيسش لك ريسسكت يف حجن يذلا ةق-ي-ل-ف-تو-ب ما-ظ-ن
.يرئازجلا ناسسن’اب هقحلا يذلا وه انب هقحلا داسسف
ىلع جراخلا ىلا ةبرهملا لاومأ’ا اوديعي نأا مهيلع اوسضرفا
اهوبهن يت-لا تا-ك-ل-ت-م-م-لا ن-م م-هودر-جو،ميتن-سس ر-خأا

امامت،مهئانبا ىلع اهومسسق ي-ت-لا ة-ي-حÓ-ف-لا ي-سضار’او
مهكÓمأا نم نييرئازجلا درج يذلا نو-لو-ك-لا ل-ع-ف ا-م-ل-ث-م
نييرئازجلاب ىمرو،اهسصوسصلو ابروأا ديراطم ىلع اهعزوو
.توملاو عوجلاو رقفلا ىلا

،مهحارسس اوقل-طاو،ةبوهنم-لا كÓ-مأ’ا ل-ك ن-م م-هودر-ج
مهيفكي،يديراق ةربقم يف هانهاسش ام ناوهو ةلذم مهيفكيف
ةمكاحم مهيفك-ي ل-ب،سضر’ا مهتماركب تحسسم ةم-كا-ح-م
.ربتعي نمل ةربع اونوكيلو،مهل خيراتلا
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GBNô G’CNÑÉQ ةيئاذغلا تاعانسصلاو ةحÓفلا عاطق ثعب ىلإا هجتت رئازجلا

““ينطولا داسصتقلا نم %21 ـب مهاسست ةحÓفلا““ :يرامع
زيكرت ىلع ديكأاتلا يرامع فيرسش ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ددج

ةورثلا قلخ يف ايجيتارتسسا اعاطق هرابتعاب يحÓفلا عاطقلا ىلع رئازجلا
21 ــب مهاسسي هعاطق نأا افسشاك ،يئاذغلا نمأ’ا يف ةمهاسسملا و بسصانملا ريفوتو

.ينطولا داسصتق’ا نم ةئاملاب

وزو يزيتب ةيليوج فسصتنم لدع تانكسسل لولا رطسشلا عيزوت
لو’ا رطسشلا مÓتسسا ،لخادلا ةيليوج فسصتنم منيسس ^
اورظتنا نيذلا نيديفتسسملل ،1002 لدع تانكسس نم
رداسصم هب تلدا ام قفو ,مهملح قيقحتل ةليوط تاونسس
ةيلمعلا هذهل ” هنا ةفيسضم،””رجفلا»ـل ةلوؤوسسم
لدع ةغيسصب نكسسم6521عوم‹ نم نكسسم309جاردا

,وزو يزيت قطانم نم ددع Èع لحارم ىلع هعيزوت متيسس
اهباحسصا ىلع اهعيزوت ررقت ةينكسسلا ةسص◊ا هذه تناكو
و, انوروك سسوÒف ببسسب اهيلجات ” نكل مرسصنŸا سسرام
فلم يط ةيرا÷ا ةنسسلا نم لبقŸا Èمتبسس متي نا رظتني

نم2لدع عورسشم لامكتسسا راظتنا ‘1لدع
يزيتب ىرخا007 و نازيŸا عارذب ةينكسس ةدحو0052اهنيب
.ةيراج اهلاغسشا ىقبت يتلا ووزو

 ششوÒمع لامج ^

ظورسشلا لك ةيفوتسسم يح ةن÷و ةيعمج71 دامتعا
 نارهوب ةينوناقلا

يدومfi نارهو ةي’وب ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ريدم نلعا̂ 
fiةيدلب ةيعمج71 دامتعا،يفحسص حيرسصت ‘ سسما دوم

يدل هلابقتسسا ” فلم832 عوم‹ نم ةي’ولاب يح ةن÷و
دبع سسيئرلا تاميلعتل اذيفنت اذه يتايو .ةه÷ا تاد حلاسصم
ليرفأا رهسش ،لمعلاو ةيلخادلا يريزو رما يذلا ،نوبت ديÛا
ةيحسصلا ةمزأ’ا لÓخ تزرب يتلا تايعم÷ا فينسصت ،يسضاŸا

‘ عارسسإ’او ،ةماع ةعفنم تاذ تايعمجك ،انوروك ةحئا÷
نوكت نأا طرسش ايلfi وأا اينطو ةدا÷ا ةيندŸا تايعم÷ا”” دامتعا
هتاه سسيسسات  .ةيجولويديإا وأا ةيسسايسس ةعزن يأا نع ةديعب
ءايحأ’ا طيسشنت لجا نم يتاي،ثدحتŸا بسسح تايعم÷ا

تاقÓعلا ديطوتو ،ةيدلبلاو ةيناكسسلا تاعمجتلاو ىرقلاو
،كÎسشŸا يعوطتلا مهلمع Òطأاتو ناكسسلا Úب ةيعامتج’ا

ةادأا لكسش ‘ ةيدلبلاو ناكسسلا Úب راوح ءاسضف قلخ ىلع لمعلاو
يعوطتلا مهلمع Úسسحتل حاÎقا ةوقو كÎسشŸا Òكفتلل
اهتسسارد متي تافلŸا ةيقب نا،دومfi يدومfi دكاو .كÎسشŸا

. مهتافلم لامكتسس’ اهباحسصا ءاعدتسسا ”و
شسانيا.م ^

ةبكرم فارحنا ثداح ‘ نيرخا5حرجو شصخسش ةافو
وزو يزيتب

حورجب نورخا5 بيسصا اميف هفتح سصخسش يقل ^
فارحنا رثا سسما ةحيب-سص ةرو-ط-خ-لا ة-توا-ف-ت-م
قيرطلاب ةفوعسش ةقطنمب نيرفاسسملا لقنل ةبكرم
،ل’ز ثاو ةفوعسش نبب هرطسش يف21 مقر نطولا

،ةيندملا ةيامحلا ن-م ردا-سصم ه-ت-ف-سشكا-م بسسح
ةنماث-لا ى-ل-ع ع-قو م-ي-ل’ا ثدا-ح-لا نا ة-ف-ي-سضم
ة-قازاز-ع ةد-حو تل-خد-ت د-قو ة-ق-ي-قد نو-ع-براو

.ىحرجلا فاعسس’
وزو يزيتب نوفزا ئطاسشب رسصاق ةثج لاسشتناو..

لوا ،سسما وزو يزيتب ةيندملا ةيامحلا تسصحا ^
امدعب ،فايطسص’ا مسسوم قÓطنا لبق قيرغ ةثج
م-ت نو-فزا ى-ف-سشت-سسم ى-لا ر-سصا-ق ة-ث--ج تلو--ح

ثراغازاث ئطاسشب نينطاوم فرط نم ا-ه-لا-سشت-نا
ر-خا ر-سصا-ق ة-ق-فر نا-ك ة-ن--سس61ةيحسضلا غل-ب-يو
.قرغلا نم هداقنا مت تاونسس01

ششوÒمع لامج ^

تاردıا نم غلك2 زج– ةمسصاعلا ةطرسش
،اهنم ةياقولاو ةميرج-لا ة-ح-فا-ك-م را-طإا ي-ف ^

ةعطاقملا نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
زجح نم ،رئازجلا ةي’و نمأاب ،سشارحلا ةيرادإ’ا

عم ،يدنهلا بنقلا عون نم تاردخملا نم غلك2
يف مهعولسض هبت-سشي سصا-خ-سشأا  ة-سسم-خ ف-ي-قو-ت
.(2) ناتأارما مهنيب نم ةيسضقلا

ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف اهتجلاع لا-ح-لا ة-ي-سضق
ىلع ءانب ،سشارحلا-ب ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-ق-م-لا ن-مأ’
مايق ديفت ،نينطاوم نم ةدراو ىواكسشو تامولعم
ىلع ةهوبسشم تاكرحتب نيفرحنملا ن-م ة-عا-م-ج
يف ةرجاتملاب ق-ل-ع-ت-ت ي-ن-ك-سسلا ي-ح-لا ىو-ت-سسم
.ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

لÓغتسسا دعبو ،ةيئاسضقلا ةطرسشلل يرحتلا قرف
سصاخسشأا  ةسسمخ فيقوت نم تنكمت تامولعملا
نيب مهرامعأا حوارتت ،ةيسضقلا يف مهطروت هبتسشي
ترفسسأا ام-ك،ناتأارما مهني-ب ن-م،ةنسس53و52
بنقلا ةدام نم غلك2 زجح و طبسض نم ةيلمعلا
4 ،ةيلق-ع-لا تار-ثؤو-م-لا ن-م سصر-ق02 ،يدنه-لا

يلام غلبمو ،نيتيعفن ني-ترا-ي-سس ،ة-لا-ق-ن ف-تاو-ه
مومسسلا هذهل جيورتلا تادئاع نم نوكي نأا حجري
.يرئازج رانيد00083 ـب ردقي
ةطرسشلا حلاسصم دوهج زيزعتل ةيلمعلا هذه يتأاتو
راجت’ا ةحفاكم اميسس’ ةميرج-لا ة-ح-فا-ك-م ي-ف
ة-يا-م-ح ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤو-م-لاو تارد-خ--م--لا--ب
 .ةيمومعلا ةحسصلا و سصاخسشأÓل
ميدقت مت ةينوناق-لا تاءار-جإ’ا لا-م-ك-ت-سسا د-ع-ب
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا ةيسضقلا فارطأا
.ايميلقإا

ن.ح ^

ةحلسسأاو ةيلقع تارثؤوم مهتزوحب شصاخسشأا6 فيقوت
flةنيطنسسقب ةفلت
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ة-قر-ف-لا تن-ك-م-ت ^

نيتلسصفنم نيتيسضق يف ةنيطنسسق ةي’و نمأاب املاب
و32  نيب مهرامعأا حاورتت سصاخسشأا6 فيقوت  نم
ريغلا ةسسرامملا يتيسضق يف ن-ي-ع-لا-سض،ةنسس62
داوم عيبلل سضرع و لقنب ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسش
رربم نود روظحم سضيبا حÓسس ةزايح و ةين’ديسص
.ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح و،يعرسش
ةدراو تامولعم ىلإا اهتايثيح دوعت ىلوأ’ا ةيسضقلا

عون نم ةبكرم نتم ىلع سصاخسشأا دجاوت اهدافم
ددسصب ةيل-ق-ع تار-ثؤو-م م-ه-تزو-ح-ب603 وج-ي-ب
رسصنع لي-ع-ف-ت-ب،ةنيد-م-لا ط-سسو-ب ا-ه-ج-يور-ت
،اهراسسم ديدحت مت تايرحتلا فيثكت و مÓعتسس’ا
ربعم ةبقارملا زجاح ىوتسسم ىلع اهفيقوت متيل

سشيتفتلا دعب،سصاخسشأا40 اهنتم ىلع،اسسينيسسام
و روظحم سضيبا حÓسس زجح مت ةبكرملل ديجلا
) ة--ي--ن’د--ي--سصلا ة---يودأ’ا ط---سشم11 اذ----ك
ردقت ةبكرملا لخاد ماكحإاب ةأابخ-م(ن-ي-ل-با-غ-ير-ب
رقم ىلإا مهليوحت م-ت-ي-ل،ةلوسسبك561 ـب اهتي-م-ك
مهقح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا و ةقرفلا

.ةباينلل هبجومب اومدق
تامولعم ىلإا اهتايثيح دوعتف ةيناثلا ةيسضقلا اما
ىلع604 وجيب عون نم ةبكرم دجاوت ادافم ةدراو
ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا نولمحي سصاخسشأا اهنتم
ناميلسس يغاوز يح ىلإا فوسصلاوب يح نم ةهجتم
ةبكر-م-لا عا-سضخإا د-ع-ب،نيسصخسش اه-ن-ت-م ى-ل-عو
ة-ف-ل-غ-م ة-يد-يد-ح ا-سصع ز-ج-ح م-ت سشي-ت-ف-ت--ل--ل
ةسصاخ ةيندعم اسصع ىلإا ةفاسضإ’اب كيت-سسÓ-ب-لا-ب
ةقرفلا رقم ىلإا امهيلوحت متيل.لوبسسيبلا ةسضايرب
نم ءاهتن’ا دعب ةيلحلا ةباينلا مامأا امهميدقت و
. قيقحتلا تايرجم

شس.ي ^

:ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل وسضع

جحلا مسسوم ءاغلإاب طقسست ل ةيحسضألا ةريعسش
ريديإا دن-ح-م رو-ت-كد-لا د-كأا ^
ىوت-ف-لا ة-ن-ج-ل و-سضع نا-ن-سشم
ي-ف ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-سشلا ةرازو--ب
،ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلل حيرسصت
نم ةري-ع-سش ي-ه ة-ي-ح-سضأ’ا نأا

اهي-ل-ع مواد ،مÓ-سسإ’ا ر-ئا-ع-سش
،ملسسو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا
هيلع ميهاربإا انديسس ةنسسل ءايحإا
ءاغلإا ببسسب طقسست ’و ،مÓسسلا

.جحلا مسسوم
ةنسس نأا ““ نانسشم روتكدلا لاقو

اهل ىرخأا ةريعسش يه ةيحسضأ’ا
نمو،ىحسضأ’ا ديع مويب ةقÓع
ةبولطم ىقبتو طق-سست Ó-ف م-ث

جاحلا ىتحو ،ةنسسلا ليبسس ىلع
.““ ةيحسضأ’ا هيلع بجت ’
يذلا جاح-لا““ نا-ن-سشم فا-سضأاو
هيلع بتر-ت-ي كسسا-ن-م-لا يدؤو-ِي
نم ببسس هيلع ناك اذا،يدهلا
يهف ةي-ح-سضأ’ا ا-مأا ،با-ب-سسأ’ا
ىقبت مث ن-مو جا-ج-ح-لا ر-ي-غ-ل
.““حاتملا دودح يف ةمئاق ةنسسلا

بقع نا-ن-سشم ح-ير-سصت ءا-جو
ةرمعلاو ج-ح-لا نا-يو-يد رار-ق
ىلع0202 جحلا مسسوم ءاغلاب
هراسصتقاو ايمسسر نييرئازجلا

ة-ير-ئاز-ج-لا ة-ي-لا-ج-لا ى-ل-ع
طقف ةيدوع-سسلا-ب ة-م-ي-ق-م-لا
ةكلمملا رارقل اعبت اعبت كلذو
ي-ت-لا ة-يدو-ع-سسلا ة-ي-بر--ع--لا

نيميق-م-ل-ل ج-ح-لا-ب تح-م-سس
.طقف ةكلمملا لخاد

ن.ح ^

ةسسفانملا فانئتسسا لاح يف

مسسوملا ءاهنإل تÓباقملا ددع شصيلقت ىعسست ديلا ةرك ةيداحتا
ةيرئازجلا ةيداحت’ا ىعسست ^

ربتعم  سصيلقت ىلإا د-ي-لا ةر-ك-ل
ةيقبتملا تايراب-م-لا دد-ع ي-ف
نم يراجلا مسسوملا ةلوطب نم
لاح يف  مسسو-م-لا ءا-ه-نإا ل-جأا
امبسسح ,ةسسفانم-لا فا-ن-ئ-ت-سسا

.ةئيهلا هذه نم ،سسما  ملع
مÓ-عإ’ا-ب ف-ل-ك-م--لا ح--سضوأاو
,نامثع نب ماسسح ,ةيدا-ح-ت’ا-ب
ه-ي-ل-م-ت  ه-جو--ت--لا اذ--ه نأا--ب
نم ةسصلختسسملا تاظحÓ-م-لا
عم دقع يذلا ريخأ’ا عامتج’ا
ةطسساوب  ةيدنأ’ا ءاسسؤور سضعب
,دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةينقت
م--ه--فوا--خ--م اود--بأا ثي---ح““
ىلع مهترد-ق مد-ع سصو-سصخ-ب
يحسصلا لوكو-تور-ب-لا مار-ت-حا
هقيبطت متيسس يذلا هريفاذ-ح-ب
م-سسو-م-لا ة-ل-سصاو-م لا-ح ي--ف
.““0202-9102 يسضايرلا
ل-ك رار-غ ى-ل-ع ه-نأا مو-ل--ع--مو
,ىرخأ’ا ةيسضايرلا تاطا-سشن-لا

تا-ق-با-سسم-لا ف-ل-ت-خ-م نإا--ف
ةر-ي-غ-سصلا ةر-ك-لا-ب ة-سصا-خ-لا

سسرام فسصتنم ذنم ة-ف-قو-ت-م
يسشفت ةيفلخ ى-ل-ع مر-سصن-م-لا

د-ج-ت-سسم-لا ا-نورو-ك  سسور-ي-ف
.(91-ديفوك)
ةيرئازجلا ة-يدا-ح-ت’ا تد-كأاو
لكاسشملاب يعو ىلع““ اهنأا ةبعلل
ل-ك  ه-جاو-ت ي-ت-لا ة-ي--لا--م--لا
يتلا ةيعسضو-لا ي-هو ,يداو-ن-لا
ةرك ةسضاير ىل-ع ار-ك-ح تسسي-ل
نا-سسل ى-ل-ع ,ة-ف-ي-سضم ,““د-ي-لا
ا-ه-نأا-ب مÓ-عإ’ا-ب ف-ل--ك--م--لا
ةغيسص داج-يإا ى-ل-ع ل-م-ع-ت-سس““
ىلع عيمجلا دعاسست ة-ي-ق-فاو-ت
لا-ح ي-ف م--سسو--م--لا  ءا--ه--نإا
ة--ق--فاو--م ى--ل--ع لو--سصح--لا
.““ةينعملا تاطلسسلا
ىعسسم-لا اذ-ه ن-م-سض ل-خد-يو
سسيئرل ىرخأا تاءاقل ة-ج-مر-ب
عم ,نابع-ل بي-ب-ح ,ة-يدا-ح-ت’ا
فلتخم نم ىرخأا ةيدنأا ءاسسؤور
ىلإا عامتسس’ا لجأا نم ماسسقأ’ا
لسضفأا  رارقإا لبق مهتاحارتقا

ىلع عيم-ج-لا د-عا-سست ة-غ-ي-سص
,ةجمربملا تاقبا-سسم-لا ءا-ه-نإا

.هيلإا ريسشأا امك
ه-نأا رد-سصم-لا سسف--ن فا--سضأاو
ديفتسسي-سس ,لاو-حأ’ا ل-ك ي-فو““
ةدمل ريسضحت ةرتف نم عيمجلا

ةداعإا خيرات نم أادب-ت ن-ير-ه-سش
““ةيسضايرلا تآاسشن-م-لا حا-ت-ت-فا
ةحئاج يسشفت ذن-م ة-ق-ل-غ-م-لا
ةرازو ن-م رار-ق--ب91-ديفوك
.ةسضايرلاو بابسشلا

بختنملا نأ’و ,ىرخأا ةهج نم
هرظتن-ي لا-جر-ل-ل ير-ئاز-ج-لا

لبقملا يفناج يف ماه دعوم
ةيملاعلا ةلوطبلا يف لثمتملاو
يرئازجلا داحت’ا نإاف ,رسصمب
اذهل  ابسسحت سصبرت لوأا رطسس
توأا4 ن-م ة-ياد-ب د-عو--م--لا
ر-ئاز-ج-لا) ةد-لارز-ب ل-ب-ق-م-لا
تاذ هب  دافأا ام قفو ,(ةمسصاعلا
يف هنأا ىلإا ات-ف’ ,ثد-ح-ت-م-لا

ق-فار-م-لا ق-ل-غ ل-سصاو-ت لا-ح
ه-ت-يدا-ح-تا  نإا-ف ة-ي-سضا-ير--لا

ةياسصولا نم اسصيخرت بلطتسس
.سصبرتلا اذه ةماقإ’

ج.ق ^

ةيئاذغلا تاممسستلا دسض ةيسسيسس– ةلمح قلطت وزو يزيتب كلهتسسŸا ةيامح ةيعمج
ة-يا-م-ح ة-ي-ع-م-ج تق-ل--طا  ^

وزو يزي-ت ة-ي’و-ب كل-ه-ت-سسم-لا
دسض ةي-سسي-سسح-ت ة-ل-م-ح ،سسما
رثكت يتلا،ةيئاذغلا تاممسستلا
زكتريو،فيسصلا مسسوم لول-ح-ب
تاذل يسسيسسحتلا لمعلا جمانرب
طيسسبت ىلع ،اسصوسصخ ةيعمجلا
نينطاوملل ةي-ح-سصلا د-عاو-ق-لا
تاممسستلا يف مهعوقو يدافتل
يدو-ت د-ق ي-ت-لا ,ة--ي--ئاذ--غ--لا
مهبرقت بنا-ج ى-لا با-سصم-لا-ب

و نا-ك-سسلا ن-م ي-مو-ي ل--ك--سشب
يف ةيوعو-ت ا-سسورد م-ه-ئا-ط-عا

لÓ--خ ن--م, لا--ج--م--لا اذ---ه
نع لافغ’ا مدعب م-ه-سسي-سسح-ت
هنوكلهتسسي ام ةي-حÓ-سص خ-يرا-ت

و فلتلا ةعيرسس داوملا اسصوسصخ
تاينقت دامتعا عم ,ابلط رثك’ا

لاجم يف ةحي-ح-سص و ة-ير-سصع
.ظفحلا
بسسح ىربكلا ةلسضعملا نمكتو
نيدرسسلا ةعا-ب ي-ف ة-ي-ع-م-ج-لا

ةياغل ءايح’ا نيب نولقنتي نيذلا
ثعبنت ةحئارلا و ةريهظ-لا د-ع-ب

رابجا ىلع نيحلم, كمسسلا نم
فقوتب نيلوجتملا ةعابلا ء’ؤوه
احابسص ةرسشاعلا عم عيبلا ةيلمع
اذه يف تا-م-م-سست-لا يدا-ف-ت-ل
مو-ق-ت-سس ا-م-ك ،را-ح-لا ل-سصف-لا

عيزوتب كلهتسسملا ةيامح ةيعمج
ةهجاومل ناكسسلا ىلع تامامك

.انوروك ةحئاج
ششوÒمع لامج ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

