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دضصر ةنجلل يمضسرلأ قطانلأ فرتعأو ^
لامج رؤتكدلأ انورؤك شسوري-ف ة-ع-با-ت-مو
““ هنأأ يمؤيلأ يفحضصلأ هرمتؤؤم يف رأرؤف
ددع يف شسؤ-ضسح-م عا-ف-ترأ ل-ي-ج-ضست م-ت
ةليلق-لأ ع-ي-با-ضسأ’ا-ب ة-نرا-ق-م تا-با-ضصإ’أ
ةباضصإأ171 ليجضست شسمأأ مت ثيح ةيضضاملأ

عفتري-ل ة-ي’و73 ر-ب-ع ة-عزؤ-م ةد-يد-ج
84 ربع ةعزؤم ةلاح84221 ىلإأ يلامجإ’أ
.““ةي’و
ةديلبلأ ةي’و ““ نأأ رأرؤف رؤتكدلأ فاضضأأو
ددع ربكأأ تلجضس ءابؤلأ ةرؤؤب ربتعت يتلأ
ةي’ؤب ةعؤبتم ةلاح32 عقأؤب تاباضصإلل
رئأزجلأ مث ةباضصإأ91 اهئاضصحإاب فيطضس
يدأؤلأ ةي’و اهيلت ةلاح61 عقأؤب ةمضصاعلأ
.““ةديدج ةلاح51 تلجضس يتلأ
اهنأأ تايفؤلأ نأاضشب رأرؤف رؤتكدلأ حضضوأأو
مدع ببضسب عافتر’أ ىرخأ’أ يه لضصأؤت ““
ةنمزملأ شضأرمأ’اب نيباضصملأ شضعب نكمت

مؤيلأ م-ت ثي-ح شسور-ي-ف-لأ ة-موا-ق-م ن-م
عفرتيل ةديدج تايفو (8) ينامث ءاضصحإأ

04 ربع ةعزؤ-م ةا-فو968 ىلإأ يلام-جإ’أ
.““ةي’و
تأذ دكأاف ءافضشلأ ت’ا-ح شصؤ-ضصخ-ب ا-مأأ
ةلاح811 لثامت ليجضست مت ““ هنأأ لوؤؤضسملأ

أؤفاعت نيذلأ ددع عفتريل ءافضشلل ةديدج
ىلإأ ةيئاف-ضشت-ضس’أ تا-ضسضسؤؤ-م-لأ أوردا-غو
نيدجأؤتملأ ددع عفترأ اميف ةلاح2978
 .““ةلاح54 ىلإأ ةزكرملأ ةيانعلأ تحت

دإدر كلام ^

ءابولا تاروطت رخآا فششكت ةحشصلا ةرازو

انورؤك شسوÒفب ةديدج ةباصصإإ171و تايفو8 ليجصست
انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباشصإا171و تايفو Ê (8)امث ليجشست ““ ءاعبرأ’ا سسمأا ةحشصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو968و ةلاح84221 ¤إا تاباشصإ’ا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتشسŸا

 Úموي دعب ةي’ولا رداغت ءابولا ‘ قيقحتلاب ةفلكŸا ةيملعلا ةنجللا
فيطصس ةيلؤب انورؤك راصشتنإ ءإرو ةيئابؤلإ تاقيقحتلإ بايغ

ةعباتŸإ ‘ ةيرإؤ÷إ ةحصصلإ حلاصصم لصشفو مات بايغ ليجصست ^
ءابو ةعباتمب ةفلكملأ ةيملعلأ ةنجللأ ترداغ ^

ةينأديم تاقيقحت دعب فيط-ضس ة-ي’و ا-نورؤ-ك
شضعب تضسم نيلماك نيمؤي رأدم ىلع تلضصأؤت
فيطضس ةي’ؤب ىربكل ندملأو تاي-ف-ضشت-ضسم-لأ
تاباضصإ’أ دد-ع ي-ف ا-عا-ف-ترأ تل-ج-ضس ي-ت-لأ
.ةريخأ’أ مايأ’أ للخ ةضصاخ تايفوو
نإاف اهيلع انلضصحت يتلأ تا-مؤ-ل-ع-م-لأ بضسحو
اهضسأأري يتلأ ءابؤلأ ةعباتمل ةيمل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ
نأأ ىلإأ تضصلخ دق نيضسحلب دمحم رؤضسيفوربلأ
ةيرأؤجلأ ةحضصلأ حلاضصمل ريبك لضشف كانه ““

نأأ يغبني يذلأ يئابؤلأ قيقحتلأ ة-ع-با-ت-م ي-ف
ةلاح لك ليجضست عم حلا-ضصم-لأ هذ-ه هر-ضشا-ب-ت

.““ةدكؤؤم
ريبك شصقن كانه ““ نأأ نيضسحلب ةنجل تدكأأو
شسمت نأأ بجي يتلأ ةيئابؤلأ تاقي-ق-ح-ت-لأ ي-ف
ديكأات مت ة-لا-ح ل-ك-ل ا-ضصخ-ضش02 ن-م د--يزأأ
ةنجللأ تراضشأأ امك ““انورؤك شسوريفب اهتباضصإأ

نع فضشكلل ليلاحتلأ ربخم بايغ لكضشم ““ ىلإأ
يذلأ رمأ’أ ؤهو فيطضس ةي’ؤب انورؤك شسوريف
نيذلأ ءابؤلأ ةعباتمب نيفلكملأ ةمهم نم قيعي
ةدمل راظتن’أ ىلع نيربجم مهضسفنأأ نودجي
شضيرملأ ةباضصإأ نم دكأاتلل عؤبضسأ’أ نع ديزت
أذه مهاضس ثيح ““اهمدع نم انورؤك شسوريفب
يف ريبك رودب ةنجللأ ءاضضعأأ بضسح لكضشملأ
.فيطضس ةي’ؤب شصاخضشأ’أ نيب ىودعلأ راضشتنأ
فيطضس ةي’ؤل ةحضصلأ ريدم هدكأأ ام بضسحو
تدقع دق ةنجللأ““ نإاف ““ماقر ميلضس““ ةباينلاب
ةيذيفنتلأ اهتأراطإأو ةي’ؤلأ يلأو عم اعامتجأ
اهمام-تأ د-ع-بو ا-ه-تردا-غ-م ل-ب-ق  ة-ي-ح-ضصلأو
ىلع اهترضشاب يتلأ ةينأد-ي-م-لأ ا-ه-تا-ق-ي-ق-ح-ت

تمت ثيح ،نيمؤي ذنم فيطضس ةي’و ىؤتضسم
للخ اهتلجضس يتلأ تاظحلملأ مهأأ ةضشقانم
نم ةلمج ىلإأ تضصلخ دقو ،ينأديملأ اهلمع
ليلاحتلأ ةفعاضضم اه-ضسأأر ى-ل-ع تا-ي-ضصؤ-ت-لأ

يذلأ يئابؤلأ قيقحتلأ لي-ع-ف-تو ة-ير-ب-خ-م-لأ
شسوريف راضشتنأ يف رضشاب-م-لأ بب-ضسلأ ه-تد-جو
لك شسمتل هترئأد عيضسؤت ىلإأ ةفاضضإ’اب انورؤك
مهتضسم دق نؤكي نأأ نك-م-ي يذ-لأ شصا-خ-ضشأ’أ
حتف متي نأأ بجي ةدكؤؤم ة-لا-ح ل-ك-ف ىود-ع-لأ
هئاقدضصأأو هتلئاع دأرفأأ لك عم يئابو قيقحت
مهعم هل ناك نيذلأ شصاخضشأ’أ لكو نيبرقملأ

.ةلضص
لكل تاميلعت هجو هنأأ ىلع ةحضصلأ ريدم دكأأو
ةعباتمب ةفلكملأ ة-يرأؤ-ج-لأ ة-ح-ضصلأ ح-لا-ضصم
تايضصؤتب لمعلأ ةرورضضب يئابؤ-لأ ق-ي-ق-ح-ت-لأ
.ةنجللأ
ةيلمعلأ ةنجللأ هي-لإأ تل-ضصؤ-ت ا-م ى-ل-ع ءا-ن-بو
نطأؤملأ ىقبي جئاتن نم ءابؤلأ ةعباتمب ةفلكملأ
يتلأ ريبأدتلأو تأرأر-ق-لأ ر-ظ-ت-ن-ي ف-ي-ط-ضسب
  .ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو اهذختتضس

جلصصل ىصسيع ^

نيضصلأ ة-يرؤ-ه-م-ج ر-ي-ف-ضس شسمأأ لوأأ لا-ق ^
- يرئأزجلأ نواعتلأ نأأ هخنايل يل يرئأزجلاب
ةحفاكم يف ““قيثؤ-لأو ر-م-ت-ضسم-لأ““ ي-ن-ي-ضصلأ

اجذؤم-ن ح-ب-ضصأأ (91-ديفؤك) انورؤك ة-ح-ئا-ج
.لاجملأ أذه يف ايلود اعجرمو
ىلع ةفاح-ضصل-ل ح-ير-ضصت ي-ف ه-خ-نا-ي-ل لا-قو

نيب كرتضشم راكتبأ زكرم لوأأ حاتتفأ ششماه
ةينطؤلأ ةلاكؤلأو (وأأ يت دأز) ةينيضصلأ ةكرضشلأ
هنأأ اهريؤطتو ةيجؤلؤنكتلأ رئاظحلأ ةي-قر-ت-ل

تناك نيضصلاب ءابؤلأ أذ-ه ي-ضشف-ت ة-يأد-ب““ ع-م
تمد-ق ي-ت-لأ لود-لأ ة-مد-ق-م ي-ف ر-ئأز-ج-لأ

دأؤم يف لثمت-ت ن-ي-ضصل-ل ة-ئرا-ط تأد-عا-ضسم
نيضصلأ““ نأأ افيضضم ““ةياقؤلل ةيبط تا-ج-ت-ن-مو

.““ةليبنلأ ةردابملأ هذه ىضسنت نل ابعضشو ةمؤكح
ءابؤلأ يضشفت د-ع-بو ل-با-ق-م-لا-ب ه-نأ فا-ضضأأو
ةدعاضسملأ دي نيضصلأ تدم اهرودب رئأزجلاب
ةينيضصلأ ةمؤكحلأ نأ ى-لإأ أر-ي-ضشم ر-ئأز-ج-ل-ل
دأؤملأ نم تاع-فد ةد-ع-ب ر-ئأز-ج-ل-ل تعر-ب-ت
.ءابؤلأ ةحفاكمل ةيبطلأ
ةينيضصلأ ةمؤكحلأ نأ قايضسلأ تأذ يف زربأأو

ءأربخلأ نم اقيرف رئأزجلل تلضسرأأ دق تناك
تايلاعفب أركذم ءابؤلأ ةح-فا-ك-م-ل ءا-ب-طأ’أو
دعب نع لاضصت’أ ةينقت قيرط نع دقع عامتجأ
ةدافتضسلل يرئأزجلأو ينيضصلأ نيبناجلأ نيب

ءابؤلأ ةحفاكم يف ة-ي-ن-ي-ضصلأ ة-بر-ج-ت-لأ ن-م
شصيخضشتلأ يف ةينيضصلأ تاينقتلاب فيرعتلأو
.جلعلأو
تللكت طرافلأ ؤينؤ-ي71 يف مت ه-نأأ ر-كذ ا-م-ك
يقيرف’أ ينيضصلأ نماضضتلل ةيئانثتضس’أ ةمقلأ
دجتضسملأ انورؤك شسوريف ةحئاج ةح-فا-ك-م-ل

شسيئر ةلخأدم نأأ أدكؤؤم حاجنلاب ءابؤلأ دضض
ةميق““ تناك نؤبت ديجملأ دب-ع ة-يرؤ-ه-م-ج-لأ
.هخنايل بضسح ““ ةمهمو
هذه نع رداضصلأ كرت-ضشم-لأ نا-ي-ب-لأ نإأ لا-قو
ةيمهأأ اتكردأأ ايقيرفإأو نيضصلأ نأأ دكؤؤي ةمقلأ
نلمعتضس ثيح ءابؤلأ دعب ام ةرتف يف ةنمقرلأ

يمقرلأ داضصتق’أ ريؤطت ةريتو ع-ير-ضست ى-ل-ع
ينيبلأ نواعتلأو ت’دابتلأ عيضسؤتو ايقيرفإأ يف
ت’ا--ضصت’أو ة--ن--م--قر--لأ ت’ا--ج---م ي---ف
.ةيتامؤلعملأ

امامتهأ يلؤت هدلب نأأ ينيضصلأ ريفضسلأ زربأأو
اهتفضصب رئأزجلأ عم تاقلعلأ ريؤطت-ل ا-غ-لا-ب
هنأ افيضضم ءأرمضسلأ ةراقلأ يف ةلعاف ةلود مهأ
تامؤلعم-لأ لا-ج-م ي-ف ة-ي-ئا-ن-ث-لأ ة-كأر-ضشلأ
دعت نيبنا-ج-لأ ن-ي-ب ة-ن-م-قر-لأو ت’ا-ضصت’أو
.دعأو لبقتضسمب
تاقلعلأ ةيأدب ذنم هنأ قايضسلأ تأذ يف ركذو
يف رئأزج-لأ و ن-ي-ضصلأ ن-ي-ب ة-ي-ضسا-مؤ-ل-بد-لأ

نيمزتلم نيدلبلأ لظ يضضاملأ نرقلأ تاينيتضس
ةلدابتملأ ةعفنملأ و لدابتملأ مأرتح’أ ئدابمب
ىتضش يف حبأر -حبأر ةدعاقل اقفو نواعتلأ و
.ت’اجملأ
ةقلع ةماقإأ مت4102 ةنضس يف هن لؤقي عباتو
تحبضصأأ ثيح نيدلبلأ نيب ةلماضش ةيجيتأرتضسأ
نم ةقلعب ىظحت ةيبر-ع ة-لود لوأأ ر-ئأز-ج-لأ

ةنضس يف هنأ افيضضم نيضصلأ عم ىؤتضسملأ أذه
ةردابم نأاضشب مهافت ةركذم نابناجلأ عقو8102
نيدلبلأ نيب نواعتلأ لعج امم قيرطلأو مأزحلأ
.اعضسؤتو اقمع رثكأأ ةديدج ةلحرم ىلأ لقتني

ر م ^

:دكؤوي هخنايل يل يرئازجلاب نيشصلا ةيروهمج ريفشس
انورؤك ةحفاكم يف ايلود اجذؤمن حبصصأإ ينيصصلإ-يرئإزجلإ نواعتلإ

نيع ةي’و يلأو ةبيبل زانيو ةديضسلأ تعد ^
مظنملأ يضسيضسحت-لأ مؤ-ي-لأ لل-خ تن-ضشؤ-م-ت
ةي-ع-ضضؤ-لأ رؤ-ط-ت لؤ-ح ة-ي’ؤ-لأ ر-ق-ن-ب شسمأأ
رجحلأ عفر دعب انورؤك شسور-ي-ف-ل ة-ي-ئا-بؤ-لأ
تأءأرجإ’اب مأزت-ل’أ ةرور-ضض ““ ى-لإأ ي-ح-ضصلأ
فيثكتب شسوريف-لأ را-ضشت-نأ ع-ن-م-ل ة-ي-ئا-قؤ-لأ
رابتعاب ةينعملأ تاهجلأ فر-ط ن-م دؤ-ه-ج-لأ
.““ودع شضرملأ
ةيحضصلأ حلاضصملأ تلج-ضس قا-ي-ضسلأ تأذ ي-فو

ةباضصم ةدكؤؤم ةلاح751 تنضشؤمت نيع ةي’ؤب
نم ةي’ؤلاب ءابؤلأ رؤهظ ذنم انورؤك شسوريفب
.تايفو90و ءافضشلل لثامتت ةلاح741 اهنيب
يعجرملأ ىفضشتضسملاب اي-لا-ح د-جأؤ-ت-ي ا-م-ك
نيب ةلا-ح25 ةيرماعلا-ب ط-ير-ضشؤ-ب ةؤ-خ’أ
اهديدحت مت نأأ دعب اهيف هبتضشملأو ةدكؤؤملأ

ةيانعلاب ةدحأو ةلاحو ر-ي-نا-ك-ضس زا-ه-ج ر-ب-ع
.ةزكرملأ
ةلاح06 ليجضست نع ح-لا-ضصم-لأ تأذ د-كؤؤ-تو

يعؤلأ بايغ ببضسب طقف نأؤج رهضش للخ
امك نينطأؤملأ لبق نم عضضؤلاب را-ت-ه-ت-ضس’أو

رداقلأ دبع يفيفع رؤتكد-لأ نا-ضسل ى-ل-ع ءا-ج
ةحضصلأ ةيريد-م-ب ة-يا-قؤ-لأ ة-ح-ل-ضصم شسي-ئر
ىؤتضسم-لأ ى-ل-ع ى-لو’أ ة-لا-ح-لأ نأأ ا-ف-ي-ضضم
رم’أ قلعتيو شسرام81 مؤي تلجضس يلحملأ
ةميقملأ ةيلاجلأ نم ؤهو (دمحأأ .ب) لجرب
.ةنضس14 رمعلأ نم غلابلأو جراخلاب
زاهجب اهضصيخضشت مت يتلأ ت’احلأ نأأ ركذي

ةلاح351 اهنم ة-لا-ح362ب ردقت رينا-ك-ضس
70 ليجضست مت نيح يف ربخملأ ليلاحتب ةدكؤؤم
نيتلاحو ةزكرملأ ةيانع-لأ ة-ح-ل-ضصم-ب تا-ي-فو
نيب حوأرتي مهرمع لدعم ناك اميف لزنملاب
اميف ةنمزم شضأرمأأ نم نؤناعيو ةنضس29و26
انورؤك شسوريف نم ءافضشلل ةلاح471 تلثامت
ت’احلأ دأدعت نم ة-ئا-م-لا-ب36.39 لدعم-ب
.ةباضصملأ

 حلاصص .ع ^

يشضاŸا يام رهشش اهتعانشص ‘ تعرشش
91 ديفؤك فصشك ةزهجأإ جاتنإل ةقفإؤŸإ ىلع لصصحتت ““راك لاتيف““

““راك لاتي-ف““ ير-ئأز-ج-لأ ر-ب-خ-م-لأ ن-ل-عأأ ^
فرط نم ةق-فأؤ-م-لأ ةدا-ه-ضش ى-ل-ع ه-لؤ-ضصح

ةين’ديضصلأ تاجت-ن-م-ل-ل ة-ي-ن-طؤ-لأ ة-لا-كؤ-لأ
91 ديفؤك شسوريف فضشأؤك ةزهجأاب ةضصاخلأو
  .ايلحم ةجتنملأ
عؤبضسأ’أ للخ هنأأ هل نايب يف ربخملأ حضضوأأو
تاعفدل عقؤملأ يف ليلحت ءأرجإأ مت يضضاملأ
شسوريف شصحفب ةضصاخلأ ةثلث-لأ ف-ضشأؤ-ك-لأ
ةلا-كؤ-لأ ن-م ءأر-ب-خ رؤ-ضضح-ب أذ-هو ا-نورؤ-ك
هنأأ ىلإأ أريضشم ةين’ديضصلأ تاجتنملل ةينطؤلأ
متيل شضرغلأ أذهل يمييق-ت ر-ير-ق-ت دأد-عإأ م-ت
ةبضسن-لا-ب ة-ق-با-ط-م-لأ ن-ع نل-عإ’أ ا-هد-ع-ب
.ةثلثلأ فانضصألل
جا-ت-نإأ ي-ف تعر-ضش د-ق ““را-ك لا-ت-ي-ف““ تنا-كو
0202 يام11 خيراتب ةثلثلأ فضشكلأ تاعفد
هذ-ه ى-ل-ع ة-ق-فأؤ-م-لأ ف-ل-م م-يد--ق--ت م--تو
ةلاكؤلأ ىلإأ0202 نأؤج80 يف تأرابت-خ’أ
عيرضشتلل اًقفو ةين’ديضصلأ تاجتنملل ةينطؤلأ
دع-ب كلذ ي-تأا-يو ،ا-ه-ب لؤ-م-ع-م-لأ ح-ئأؤ-ل-لأو
نم ليغضشتلأ ةضصخر د-يد-م-ت ى-ل-ع لؤ-ضصح-لأ
82 يف اهب لؤمعملأ حئأؤلل ا-ًق-فو ر-ب-ت-خ-م-لأ
.0202 ليرفأأ

رأرق ةضسأرد تمت““ دقف شساضسأ’أ أذه ىلعو
لبق نم ربخملأ تا-ج-ت-ن-م ى-ل-ع ة-ق-فأؤ-م-لأ
يتلأو ةين’ديضصلأ تاجتنملل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ
ةيعجرملأ زكأرملأ راي-ت-خأ ق-ح ى-ل-ع زؤ-ح-ت
.““اهتيحلضص نم ققحتلل
فضشاك جات-نإ’ ته-ج-تأ د-ق ر-ئأز-ج-لأ تنا-كو
رهظ-ي (91-ديفؤك) انورؤك شسور-ي-ف-ل ع-ير-ضس
فلأأ002 لدعمب كلذو ةقيقد51 يف ةجيتنلأ
ديدجلأ جتنملأ أذه زيمتيو ،ايعؤبضسأأ ةدحو
مل نيذلأ شسوريفلأ يل-ما-ح ف-ضشك ن-م ا-ضضيأأ
نؤكت كلذبو ،شضرملأ شضأرعأأ مهيلع رهظت
يف ايقيرفأ ةيناثلأو ايبراغم ىلوأ’أ رئأزجلأ
يذلأو عيرضسلأ فضشاكلأ نم عؤنلأ أذه جاتنأ

يف ةيللقتضسأ اهل نؤكت نأأ رئأزجلل حمضسيضس
.شسوريفلأ نع فضشكلأ لاجم
يتلأ ريبأدتلأ لضضفب جتنم-لأ أذ-ه ي-تأا-ي ا-م-ك
مؤضسرملأ رأدضصأ اميضس’ ةمؤكحلأ ا-ه-تذ-خ-تأ
دأؤملاب قؤضسلأ نيؤمتب قلعت-م-لأ يذ-ي-ف-ن-ت-لأ
ةهباجمل ةيبطلأ تامزلتضسملأو ة-ي-ن’د-ي-ضصلأ

ءدبلأ نم ةكرضشلل حمضس امم انورؤك شسوريف
.““يضسايق فرظ““ يف فضشاكلأ أذه جاتنأ يف

ع.ي ^

 ةيزارتح’ا ريبادتلاب نينطاوملا مازتلا مدع ببشسب
شسوريفب تاباصصإلإ ددع يف شسؤصسحم عافترإ

ةفلجلاب انورؤك
ءابو د-ضض ة-يزأر-ت-ح’أ ر-ي-بأد-ت-لأ فر-ع-ت ^

امأزتلأو أديق-ت ة-ف-ل-ج-لأ ة-ي’ؤ-ب91-ديفؤك
ةنوآ’أ يف ني-ن-طأؤ-م-لأ فر-ط ن-م ““ا-ي-ئز-ج““
ت’اح يف ديأزت ل-ي-ج-ضست ل-ظ ي-ف ةر-ي-خأ’أ
.هب ةباضصإ’اب هابتضش’أو شضرملأ
ما-مأأو ة-ن-يد-م-لأ عرأؤ-ضش ي-ف ا-ي-ل-ج ود--ب--يو
نينطأؤملأ شضعب ة’ابم ’ قأؤضسأ’أو تلحملأ
ءأدترأ مهمزلت يتلأ ةياقؤلأ لبضسب ديقتلأ نأاضشب
ناك نإأو ةيراجتلأ تأءاضضفلأ ي-ف تا-ما-م-ك-لأ

ةرؤطخ ناف كلذ-ب مؤ-ق-ي م-ه-ن-م ر-ي-ب-ك دد-ع
يأأو لا-م-هإأ يأأ بن-ج-ت ي-ضضت-ق-ت شسور-ي-ف-لأ
.هب فافختضسأ
يف ؤه يذلأ ةمؤلمل رداقلأ دبع بيبطلأ دكأأو
ةدنجملأ ةيبطلأ مقأؤطلأ نم ىلوأ’أ فؤفضصلأ
ةضصضصخملأ لزعلأ ةدحؤب ءا-بؤ-لأ ة-ح-فا-ك-م-ل
رداقلأ دبع داحم دهاجملأ ىفضشتضسمب كلذل
عجأرتو شصقن ““ ةريخأ’أ ةرتفلأ يف ظح’ هنأأ
نينطأؤملأ دنع يعؤ-لأ ة-ب-ضسن ي-ف ““ن-ير-ي-ب-ك
يضشفت نم ىلوأ’أ لحأر-م-لأ ع-م ة-نرا-ق-م-لا-ب
فافختضسأ لجضسم ةفلجلاب شضرم-لأ رؤ-ه-ظو

.““ةيئاقؤلأ ريبأدتلاب نينطأؤم ةدع
““اهتدح تدأز““ ةيع-ضضؤ-لأ هذ-ه نأأ ى-لإأ را-ضشأأو
(ؤيام52و42) ةرضشابم رطفلأ ديع يمؤي دعب
ةبا-ضص’أ ا-ه-ب ه-ب-ت-ضشم ت’ا-ح تل-ب-ق-ُت-ضسأ ذإأ
ر-ط-ضضأ ا-م ق-با-ضسلأ ن-م ر-ث--كأأ91-ديفؤكب
لفكتلأ لجأ’ ةحلضصملأ عيضسؤت ىلإأ ىفضشتضسملأ
.مهب
عضضخت بيبطلأ اهمدق يتلأ ماقرألل أدانتضسأو

نم لؤكتوربلاب جلعلل ةلاح07 نم ديزأأ ايلاح
يف داح قي-ضض ن-م نؤ-نا-ع-ي ى-ضضر-م م-ه-ن-ي-ب

.شسفنتلأ
يف نورمتضسي نينطأؤملأ شضعب نؤك فضسأاتو
نؤباضصي مؤي ىلأ ““فافخ-ت-ضس’أو ة’ا-ب-مل-لأ““

شسوريف ببضسب مهئابرقأأ دحأأ كلهي وأأ ايضصخضش
شسيضسحتلأ ةيلمعل ةدؤعلأ ةرورضض أزربم انورؤك
نأ’ ةيأدبلأ يف هيلع تناك امك هلبضس فيثكتو
نم رثكأأ أرمأأ حبضصأأ““ هيأأر يف عيمجلأ دنجت

هعفدو نطأؤم-لأ ي-عوو شسي-ضسح-ت-ل يرور-ضض
يف ببضستت يت-لأ تا-ي-كؤ-ل-ضسلأ ن-ع فوز-ع-ل-ل
لود نم أريثك شسم يذ-لأ شسور-ي-ف-لأ را-ضشت-نأ
اههجوأأ فلتخمب ةايحلأ هنم تررضضتو ملاعلأ
.““ريبك لكضشب
ةيضشيعملأ فورظلأ نأأ ةمؤلمل بيبطلأ لاقو
ظافحلأ بجي نكلو ةبعضص لعف““ نينطأؤملل

شسيضسحتلأ لبضس فيث-ك-ت-ب ر-ي-غ-لأ حأورأأ ى-ل-ع
يتلأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلاب ديقت-لأو ة-يا-قؤ-لأو
.““ةحضصلأ عاطقو ةيمؤمعلأ تاطلضسلأ اهترقأأ
كلضسلأ يف نيلماعلأ تايحضضتب ةبضسانملاب هؤنو
نطؤلأ عؤبر لماك ربع يب-ط ه-ب-ضشلأو ي-ب-ط-لأ

ناضضمر رهضش تدقف ةف-ل-ج-لأ نأأ ى-لإأ أر-ي-ضشم
ىفضشتضسمب يلاضسعلل ليان شضرم-م-لأ طرا-ف-لأ

قضسنم كلذك تدقف أرخؤؤمو ةي’ؤلأ ةمضصاع
يضساح ةنيدم ىفضشتضسمب يبط هبضشلأ تاطاضشن
يف أدنجم ناك يذلأ ةي-ط-ع يوا-ك-م ح-ب-ح-ب
.91-ديفؤك ةحفاكمل ىلوأ’أ فؤفضصلأ
ايمؤي اهنلعت يتلأ ماقرأ’أ للخ نمف ةراضشإلل
ىلع ءابؤلأ ةعباتمب اينطو ةفل-ك-م-لأ ة-ن-ج-ل-لأ

عافترأو ديأزت ىدم حضضتي تاي’ؤلأ لك ىؤتضسم
.ةفلجلأ ةي’ؤب تاباضصإ’أ دأدعأأ

و.ق ^

ةيدايزلأ ةمكحم ىدل قيقحتلأ يضضاق رمأأ ^
طضشانلأو يفحضصلأ عأديإاب ةنيطنضسق ةي’و يف
شسب-ح-لأ ششل-ي-غز م-ير-ك-لأ د-ب-ع ي-ضسا-ي-ضسلأ
.تقؤؤملأ
هلزنم مامأأ نم شسمأأ لوأأ ينعملأ فيقؤت متو
ةنجللأ تلقن ام بضسح ةي-ن-مأأ ةؤ-ق فر-ط ن-م
ركذت مل يتلأ نيلقتعملأ نع جأرفإلل ةينطؤلأ
.لاقتع’أ أذه بابضسأأ

ب شس  ^

ةيئاقولا تاءارجإ’ا ماÎح’ اهينطاوم وعدت تنششوميت ةي’و

ءافصشلل إؤلثا“ انورؤك شسوÒفب ÚباصصŸإ نم ةئاŸاب49 ةبإرق
ششليغز Ëركلإ دبع يفحصصلإ عإديإإ

 تقؤؤŸإ شسب◊إ
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 مهنييعت نم رهسشأا7 دعب ءارزولا ةيبلاغو دارج ‘ ةقثلا ددج اميف

 ةيلاجعتسسا تافلم هجاوت تاعاطق ‘ ““ ةكرح““ يرجي نوبت سسيئرلا
مجانŸا سسأار ىلع باقرعو ةقاطلا عاطق ¤إا راطع ةدوع ^

““ةبخنلا ةسضاير““ ‘ يلسسرم فلخت يركاوسس ةميلسس ^
هريزو ‘ ةقثلا يذيفنتلا زاه÷ا ىلع يئزج Òيغت ‘ سسمأا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ددج

بئاق◊ا سضعب Òيغت ” اميف اهنم ةيدايسسلا اميسسل تاعاطقلا ءارزو مظعمو دارج زيزعلا دبع لوألا
ةيلودلا اهتÈخو اهتكنحب فÎعم تاراطإاو تاءافكل اهدانسسإاب ةقلاع ةيلاجعتسسا تافلم اهرظتنت يتلا

دبع كارطانوسسل قباسسلا ماعلا ريدŸاو ›ودلا Òبخلل هÒيسست حنم يذلا ةقاطلا فلم اهمهأا لعلو
.›اعلا ميلعتلاو ةحايسسلا لقنلا تاعاطق اذكو راطع ديÛا

يتلأ ةليلقلأ تأÒيغت-لأ لÓ-خ ن-م ود-ب-يو ^
ىلع نوب-ت د-يÛأ د-ب-ع سسي-ئر-لأ ا-هأر-جأأ

هيلوت نم رهصشأأ ةعبصس د-ع-ب ¤وألأ ه-ت-مو-ك-ح
Èمصسيد21 تايصسائر د-ع-ب ة-ط-ل-صسلأ ما-مز
ةموك◊أ ليكصشت ىلع رهصشأأ رورمو طرافلأ
ةددÛأ دأرج زيزع-لأ د-ب-ع ةدا-ي-ق-ب ¤وألأ
يتلأ ةعرصسلأ نأأ ءأرزولأ ةيبلاغ ‘و هيف ةقثلأ
هتلعج يتلأ يه تا-ف-لŸأ سضع-ب ا-ه-ب-ل-ط-ت-ت
كللت اميصسل هلا‹ ‘ لك ءأÈخب دجنتصسي
›ودلأ عمتÛاب ةقÓع اهل ي-ت-لأ تا-ف-لŸأ

›ودلأ Òبخلل هملصس يذلأ ةقاطلأ رأرغ ىلع
ةمزأأ عم فيكتلأ فدهب راطع ديÛأ دبع
رهصشألأ لÓخ ليمÈلأ اهفرع يتلأ راعصسألأ
ىوتصسم ىلع هذاختأ ” ام ةÒخألأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ

اهصسأأÎت يتلأ طفنلل ةردصصŸأ لودلأ ةمظنم
دمfi نع ينغتصسي ⁄ ثيح رئأز÷أ ايلاح
ةرأزو ةب-ي-ق-ح ةرأدإا-ب ه-ف-ل-ك يذ-لأ با-قر-ع
سسيئرلأ نوكي قطنŸأ سسفن نمصضو .مجانŸأ
كنب ظفا-حÃ دا-ج-ن-ت-صسلأ رر-ق د-ق نو-ب-ت
دبعل ا-ف-ل-خ نا-م-حر-لأ د-ب-ع نÁأأ ر-ئأز÷أ
ذيفنت ‘ ةنورم طصسب لجأأ نم ةيوأر نامحرلأ
ةنصسل يلي-م-ك-ت-لأ ة-ي-لاŸأ نو-نا-ق تأءأر-جإأ
اهيلع لوعي تافلمو ةياب÷أ طبصضو0202
رثإأ ةيمومعلأ ةنيزÿأ سشاعنإأ ‘ ةمهاصسملل

ليصص– رأرغ ىل-ع ط-ف-ن-لأ را-ع-صسأأ را-ي-ه-نأ
ةحÓفلأ عاطقل هصسفن رمألأ وهو بئأرصضلأ
فقو اهن-م تا-صشرو-لأ د-يد-ع فر-ع-ي يذ-لأ
م-صسو-م ‘ ة-ي-عأرز-لأ ل-ي-صصاÙأ دأÒت-صسأ
ندمح ديم◊أ دبع فيلكت ” ثيح ين÷أ
.يرامع فيرصشل افلخ ةحÓفلأ ريزوك
فرعي ⁄ Óلصش سشيعي يذلأ ةحايصسلأ عاطق
رخآلأ وه انوروك ةحئاج يصشفت ببصسب لبق نم
يرومرم نا-صسح لأد-ب-ت-صسا-ب أÒي-غ-ت فر-ع
نوكيصس يذلأ وديمح دمfi ديد÷أ دفأولاب

›Èهفييكتو عاطقلأ أذهل لولح داجيإأ ىلع أ
امو91 ديفوك نم ةياقولأ تا-طا-ي-ت-حأ ع-م
لقنلأ عاطق نع لاقي ةحايصسلأ عاطق نع لاقي
سضع-ب بب-صسب أر-خأا-ت فر-ع-ي لأز-يل يذ--لأ
بحصس ” ثيح اهيف طبختي يتلأ لكاصشŸأ

ةيمومعلأ لاغصشألأ عاطق نم لقن-لأ ة-ب-ي-ق-ح

ظحÓي امك .لقنلأ ةبيقحب Êاه رهزل فلكو
›اعلأ ميلعتلأ عاطق ‘ يموك◊أ Òيغتلأ ىلع
سسمصش قباصسلأ ريزولأ فيلكت يملعلأ ثحبلأو
لحو ةددجتŸأ تاقاطلأ ةرأزوب روتيصش نيدلأ

دبع يع-ما÷أ ذا-ت-صسألأ بصصنŸأ ‘ ه-نا-ك-م
وج ‘ ةيصسأرد ةياهن نامصضل دايز نب يقابلأ

نصسحأأ ‘ يعماج لوخد بيترتو ءودهلأ نم
ببصسب هفرع يذلأ عاطقنلأ د-ع-ب فور-ظ-لأ

.انوروك ةحئاج
ىرخألأ يه لأزتل يتلأ ةيلا÷أ سصخي اميفو
نم ديدعلأ ‘ اهعم لماعتلأ ةيصسايصس دقتنت
ءاهنأ ” اهنم ةيداصصتقلأ ةصصاخ تلاÛأ

ناهدلب دمfi ةيلاجلل بدتنŸأ ريزولأ ماهم
ةهب-ج ن-ع ÊاÈŸلأو ي-مÓ-عإلا-ب هÒي-غ-تو
¤إأ ةفاصضإلا-ب ة-ن-با-ع-صش Òم-صس ل-ب-ق-ت-صسŸأ
بابصشلأ ريزو ىدل ةلود بتاك نع ءانغتصسلأ
نيدلأ رون ةبخنلأ ةصضايرب فلكم ةصضايرلأو
‘ ةيŸاعلأ ةلطبلاب ه-فÓ-خ-ت-صسأو ي-ل-صسر-م
.يركأوصس ةميلصس ودي÷أ
فأر-صشت-صسلأ عا-ط-ق كير– ل--مأأ ى--ل--عو
سسيئرلأ اهل سصصصخ يتلأ ةنمقرلأو ءاصصحإلأ
” يباختنلأ ه‹انرب ‘ أÒبك أزيح نوبت
ةنمقرلل أريزو حبأر-ب د-لا-خ Òن-م ف-ي-ل-ك-ت
بوهيم نب فيرصش دمfi أذكو تايئاصصحلأو
افلخ فأرصشتصسلا-ب ف-ل-ك-م بد-ت-ن-م ر-يزو
.ىفطيصصم Òصشبل

 م ناوسضر^

 ““كافوسس““ ةيسضق ‘ طقف Úمهتم ةئÈت ت“ اميف

 ةنسس02 ةبوقعب يŸوع ةجوزو براوسشوب ةنادإا
 يفسسوي قح ‘3و يŸوع دارŸ تاونسس01و ىيحيوأل ةنسس21 ^

ءاعبرألأ سسمأأ دمfiأأ يديصس ةمكfi تنأدأأ ^
ريزو نم لك قح ‘ ةنصس02 ةدŸ ذفانلأ نجصسلاب
ةحيتفو برأوصشوب مÓصسلأ دبع قباصسلأ ةعانصصلأ
ريدŸأ سسيئرلأ يŸوع دأرم ة-جوز ى-صسو-م ن-ب
انجصس تأونصس01ب نيدأأ يذلأ كافوصسل ماعلأ
دمحأأ قباصسلأ لوألأ ريزولأ ةنأدإأ ¤إأ ةفاصضإلاب
ريزو قح ‘ تأونصس3و انجصس ةنصس21ب ىيحيوأ
مهتب ÚعباتŸأ يفصسوي فصسوي قباصسلأ ةعانصصلأ
تأرايصس بيكرت ةيصضق ‘ داصسف اياصضقب ةلصص تأذ

.كافوصس عم‹
رافلأ مهتŸأ برأوصشوب مÓصسلأ دبع سصخي اميفو
2 اهردق ةيلام ةمأرغب كلذك ايبايغ نيدأأ دقف
سضبقلأ ءاقلإاب ›ود رمأأ رأدصصأ عم رانيد نويلم
ةيراقع-لأ ه-تا-ك-ل-ت‡ ع-ي-م-ج ةردا-صصمو ه-ي-ل-ع
.ةيكنبلأ هتدصصرأأو
ةيكنبلأ ةدصصرألأ ةرداصصÃ مكح رأدصصإأ ” امك

Úمأأ لامعألأ لجر ىلع مك◊أ ” اميف ىيحيوأل
8ب ةيلام ةمأرغو ةنصس02 ةدŸ نجصسلاب وبرج
عم تأونصس01 ةدŸ ةينمأأ ةÎف عيقوتو ÚيÓم
¤إأ هقح ‘ ›ودلأ سضبقلأ ءاقلإاب رمأأ رأدصصإأ

ءاقلإاب رمأأو را-ن-يد نو-ي-ل-م8ب ة-مأر-غ بنا-ج
يهو ىصسوم نب ةحيتف قح ‘ ›ودلأ سضبقلأ
يŸوع دأرم اهجوز ىلع ةطلصسŸأ ةمأرغلأ سسفن

.هقح ‘ تأونصس5 ةدŸ ةينمأأ ةÎف عيقوت عم
سسفن ‘ رذ-ي-خ يŸو-ع ة-م-كÙأ تأذ تنأدأأو
رانيد ÚيÓم8و تأونصس7 ةدŸ نجصسلاب ةيصضقلأ

ةعانصصلأ ريزو نم لك نيدأأ اميف ة-ي-لا-م ة-مأر-غ
ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأو يفصسوي ف-صسو-ي ق-با-صسلأ
بايذوب رمع يرئأز÷أ يبعصشلأ سضرقلل قباصسلأ
دحأوب ةمأرغو ةذفان انج-صس تأو-ن-صس3 ةبوقعب

.يرئأزج رانيد نويلم
دمfi نأولعو Úمأأ ةÒت ÚمهتŸاب قلعتي اميفو
ةريرغوب أذكو ةديج نيدلأ رصصن ¤إأ ةفاصضإلاب
›ردصصق بناج ¤إأ لامج ناكيو أذكو نيدلأ رون

نودبعو ى-ف-ط-صصم ة-ق-ل-ع ن-بو Ëر-ك-لأ د-ب-ع
ةرأزو ‘ Úق-با-صس تأرا-طإأ م-هو ل-ي--عا--م--صسإأ

سضرقلأ ىوتصسم ىلع سضرقلأ ة-ن÷و ة-عا-ن-صصلأ
سسبح Úماعب مهتنأدأ ” دقف يرئأز÷أ يبعصشلأ

ةمأرغ عم ةذفان Òغ ىرخأأو ةذفان ةنصس اهنم
.امهنم لكل رانيد فلأأ002 ةيلام
Ëركلأ دبع قح ‘ ةءأÈلاب مكح رأدصصإأ ” اميف
ة-نأدإأ ت“ ا-م-ك يزو-ف يوا-ن-ه-جو ى-ف-ط--صصم
ةيلام ةمأرغب ةيصضقلأ هذه ‘ ةمهتŸأ تاكرصشلأ

يŸوع ÚمهتŸأ مأزلإأ عم رانيد نويلم23 اهردق
Úمأأ وبرج مهتŸأو رذيخ هقيقصشو هتجوزو دأرم
ةنيزخلل سضيوعت غلبم عفد ةيونعŸأ تاكرصشلأو
.ميتنصس رايلم6522 ›أوحب ردقي ةيمومعلأ

سسيمÿأ موي سسمتلأ دق ناك ق◊أ لث‡ نأأ ركذي
‘ ةنصس02 ةدŸ ذفانلأ نجصسلاب تابوقع طرافلأ

ةذفان انجصس ةنصس51و برأوصشوب مÓصسلأ دبع قح
ىيحيوأ دمحأ قبصسلأ لوألأ ريزولأ نم لك قح ‘

يŸوع دأرم كافوصسل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأو
قح ‘ انج-صس ة-ن-صس21 ةبوقع ¤أ ة-فا-صضإلا-ب
 .يفصسوي فصسوي
قح ‘ ةذفان انج-صس ة-ن-صس02 سسامتلأ ” ا-م-ك
عم يŸوع ةجوز ةحيتف ىصسوم نبو وبرج مهتŸأ
سسمتلأ امك اهقح ‘ ›ودلأ سضبقلاب رمأأ رأدصصأ

نويلÃ ةمأرغو ةذفان انج-صس تأو-ن-صس5 ةبوقع
ماعلأ ريدŸأ سسي-ئر-لأ ق-ح ‘ ير-ئأز-ج را-ن-يد
بايذوب رمع يرئأز÷أ يبعصشلأ سضرقلل قباصسلأ
‘ اه-صسا-م-ت-لأ ” ي-ت-لأ ة-بو-ق-ع-لأ سسف-ن ي-هو
نأو-ل-عو Úمأأ ةÒتو يزو-ف يوا-ن-ج Úم-ه--تŸأ

fiر-ك-لأ د-ب-ع ¤أ ة-فا-صضإلا-ب د-مË ىفطصصم
أذكو نيدلأ رون ةريرغوب أذكو ةديج نيدلأ رصصنو
Ëركلأ دبع ›ردصصق بنا-ج ¤أ لا-م-ج نا-ك-يو
لÓخو  .ليعامصسإأ نودبعو ىفطصصم ةقلع نبو
لي-كو-لأ ف-صشك ة-ي-صضق-لأ هذ-ه ة-م-كاfi رأو-طأأ
ةيصضقلأ هذه نأ ةيمومعلأ ةنيز-خ-ل-ل ي-ئا-صضق-لأ
ةلاكولل رانيد نويل-م792ب رئاصسخ ‘ تب-ب-صست
رئاصسخ رايلم522و رامثتصسلأ ريوطتل ةينطولأ

.يداك سسأأ يداك يصس ماظن سصخي اميف
 نأوصضر م ^

 كلام اسضر ةزانج ‘ نوبت هل سضرعت يذلا فقوŸاب ركذت ةروسصلا نأا لاق

ةفاحسصلا ةنهم فرسشت ل ىيحيوأا ةفيعلا ةزان÷ ةيمÓعإلا ةيطغتلا :رميحلب
ةموكحلل يمصسرلأ قطانلأ لاصصتلأ ريزو دكأأ ^
ةيط-غ-ت-لأ نأأ ءا-ع-برألأ سسمأأ ر-م-ي-ح-ل-ب را-م-ع
ةزان÷ ةيرصصبلأ ةيعمصسلأ ا-م-ي-صسل ة-ي-مÓ-عإلأ
دمحأأ مهتŸأ قيقصش ىيح-يوأأ ة-ف-ي-ع-لأ ذا-ت-صسألأ
ةفاحصصلأ ةنهم فرصشت ل ةروصص تطعأأ ىيحيوأأ
.همدخن نأأ سضÎفŸأ نم يذلأ بعصشلأ لو

ةيطغتلأ نإأ جأأول ح-ير-صصت ‘ ر-م-ي-ح-ل-ب لا-قو
ةزان÷ ةيرصصبلأ ةيعمصسلأ ا-م-ي-صسل ة-ي-مÓ-عإلأ
دمحأأ مهتŸأ قيقصش ىيح-يوأأ ة-ف-ي-ع-لأ ذا-ت-صسألأ
ةفاحصصلأ ةنهم فرصشت ل ةروصص تطعأأ ىيحيوأأ
ه-مد-خ-ن نأأ سضÎفŸأ ن--م يذ--لأ بع--صشلأ لو
مامأأ ةخصسأرلأ فطاعت-لأ م-ي-ق-ب فر-ع-ي يذ-لأو
هصسيركت نع Óصضف هنأ افيصضم حماصستلأو توŸأ

ءÊدلأ سضرعلأ نإاف يزıأ ة-نا-هإلأ بو-ل-صسأل
وهو نيديلأ لبكم قبصسأأ ة-مو-ك-ح سسي-ئر رو-صصل

fiنع ةرابع هقيقصش نأدقف ىل-ع ن-يز-حو ط-ب
.يقÓخأأ Òغ فرصصت
مصسأرم لÓخ ىرج ام نأأ راطإلأ أذه ‘ دكأأو
روصصلاب انركذت ىيحيوأأ ةفيع-لأ ةزا-ن-ج ع-ي-ي-صشت
ديعب Òغ سضام ‘ انتفقوتصسأ ي-ت-لأ ة-صضي-غ-ب-لأ
›ا◊أ ةيروهم÷أ سسيئر رهظت يتلأ كلت يهو

ةموك◊أ سسيئرو دهاÛأ ةزانج عييصشت لÓخ
نوبت ديصسلأ ناكو كلا-م ا-صضر ل-حأر-لأ ق-ب-صسلأ

كحصض طصسو اصشمهم ودب-ي لوأأ أر-يزو ا-ه-ن-ي-ح
عاطقلأو ةلودلأ ‘ Úماصس Úلوؤوصسم Úب قانعو

.ةباقنلأو سصاÿأ
مأÎحاب فرصصتلأ ¤إأ ةفاحصصلأ رميحلب اعدو
نع Óصضف هنأأو اميصس ل ناك يأاب سس‰ ل نأأو Òبك
كلذ سضرفي نوناقلأ نإاف ةيصصو-صصÿأ كا-ه-ت-نأ
نوينوناقلأ هملعتي ام كانه نوناقلأ ‘ نأأ ركذو
وهو لأأ ÊدŸأ نوناقلأ سسصسأأ مصسرب ةنصس لوأأ عم
سسدقم قح هنو-ك-ل ر-ظ-ن-لا-ب ةرو-صصلأ ‘ ق◊أ
ةيعامتجلأ هتيعصضو تناك يأأ سصخصش لك هزوحي
ق◊أو ةيلقعلأ و ةيندبلأ ةمÓصسلأ ‘ ق◊أ أذكو

ة-مأر-ك-لأ ‘ ق◊أو ة-صصاÿأ ةا-ي◊أ مأÎحأ ‘
يه ةروصصلأ ة-يا-م-ح نأأو ا-م-ي-صس ل ة-ي-نا-صسنلأ

نكامألأ ‘ أذكو ةصصاÿأ نكا-مألأ ‘ ة-لو-ف-ك-م
ديكأاتلأ ¤إأ لاصصتلأ ريزو عفد ام وهو ةيمومعلأ

فورظ ىلع Êاصسنإلأ عبا-ط-لأ ءا-ف-صضإأ نأأ ى-ل-ع
نم أدد-ع ⁄ا-ع-لأ عا-ق-ب ل-ك ‘ ن-م-صضي سسب◊أ
.ةيصساصسألأ قوق◊أ

نامصضب ةمزلم نوجصسلأ ةرأدإأ نأأ امك فاصضأأو
اÃ سساصسم لك دصض ÚصسوبÙأ قوقحو ةمأرك

.يمÓعإلأ سساصسŸأ كلذ ‘
اراذنا هجوت يرسصبلا يعمسسلا ةطلسس

““‘ يت قورسشلا““ ةانقل اديدج
أرأذنإأ يرصصبلأ يعمصسلأ طبصض ة-ط-ل-صس ته-جو

يتلأ ““‘ يت قورصشلأ““ ةصصاÿأ ةان-ق-ل-ل  أد-يد-ج
أريرقت كوبصسيافلأ ىلع اهت-ح-ف-صص Èع تر-صشن
دمحأأ ،قباصسلأ لوألأ ريزولأ تاحيرصصت نمصضتي

لÓخ نجصسلأ ‘ ا-ي-لا-ح د-جأو-تŸأ ،ى-ي-ح-يوأأ
fiمهتملل اهقايصس جراخ روصصب هتمّعدو ه-ت-م-كا

،ىيحيوأأ ةفيعلأ ذاتصسألأ هيخأأ نفد مصسأرم لÓخ
تأذل نا-ي-ب ءا-ثÓ-ث-لأ ءا-صسم ه-ب دا-فأأ ا-م-ب-صسح

طبصض ةطلصس تلجصس““ نايبلأ ‘ ءاجو .ةطلصسلأ
يت قورصشلأ ةانق ثب ةصشهدب يرصصبلأ يعمصسلأ

نمصضت أريرقت كوبصسيافلأ ‘ اهتحفصص  ىلع ‘
نجصسلأ ‘ دجأوتŸأ قباصسلأ لوألأ ريزولأ لأوقأأ

لأوقألأ هذه““ نأأ افيصضم ،““ىيحيوأأ دمحأأ ايلاح
مئŸÓأ قايصسلأ  نع جراخ روصصب اهقافرإأ ” دق
ايئانثتصسأ هل سصخُر يذلأ ،ىيحيوأأ دمحأأ مهتملل

روصض◊ هتافلÚ Ãف-ل-كŸأ ةا-صضق-لأ فر-ط ن-م
. ““ىيحيوأأ ةفيعل ذاتصسألأ موحرŸأ هيخأأ ةزانج
يرصصبلأ يعمصسلأ طبصض ةط-ل-صس ه-جو-ت ه-ي-ل-عو
اقباصس ةمهتŸأ ““‘ ي-ت قور-صشلأ““ ةا-ن-ق-ل أرأذ-نإأ
هلوخي يذلأ ق◊اب ظفت–و ةرياغم تأزواجتب
ريأÈف42 ‘ خرؤو--Ÿأ40-41 نوناقلأ ا-ه-ل
يرصصبلأ يع-م-صسلأ طا-صشن-ب ق-ل-ع-تŸأ4102
.ىرخأأ تابوقع ¤إأ ءوجللاب
دق يرصصبلأ يعمصسلأ طبصض ة-ط-ل-صس نأأ ر-كذ-يو
ناصضمر رهصش لÓخ طرافلأ ليرفأأ رهصش تهجو
اهثب-ل ‘ ي-ت قور-صشلأ ة-صصاÿأ ةا-ن-ق-ل-ل أرأذ-نإأ

لأوقأأ““  نمصضتي ““بجع-ل رأد““ ا-ي-لز-ه Ó-صسل-صسم
.““دلبلأ حلاصصم مÎ–““ لو ““ ةمأركلاب سس“

 م ناوسضر ^

ةيمومعلا لاغسشألل دادح يلع عم‹ داسسف فلم

 دادح يلعل81و ىيحيوأاو لÓسسل51و براوسشوبل ةنسس02 سسامتلا
 ةيمومعلا لاغسشأÓل ةقيلفتوب ءارزو قح ‘ انجسس تاونسس8وÚ 21ب ام سسامتلا ^  ةلئاعلا نم دارفأا ةعبرأل تاونسس01و حوبرل انجسس ةنسس21 سسامتلا ^

ةقيلفتوب تاميلعتل اذيفنت يسضاÎلاب رايسسلا قيرطلا تاقفسص تحنم :لوغ ^
سسمأأ ءاصسم دمfiأأ يديصس ةمكحÃ ماعلأ ق◊أ لث‡ سسمتلأ ^

‘ ةنصس21و دأدح يلع قح ‘ انجصس ةنصس81 ةدŸ امكح ءاعبرألأ
نايفصسو رمع نايزم هتأوخأأ قح ‘ تأونصس01و حوبر هقيقصش قح
نلوألأ نأريزولأ قح ‘ نجصس ةنصس51 سسامتلأ ” اميف دمfiو
ةبوقعلأ سسفن يهو لÓصس كلاŸأ دبعو ىيحيوأ دمحأأ ناقباصسلأ
برأوصشوب قح ‘ ةنصس02 أذكو يصضاق رداقلأ دبع قباصسلأ ريزولل

.اصسنرفب رافلأ مهتŸأ مÓصسلأ دبع
لاغصشألأ ريزو قح ‘ ا-ن-ج-صس ة-ن-صس21 ةبوقع سسام-ت-لأ ” ا-م-ك

ةيعانصصلأ ةيمنتلأ ر-يزو ق-ح ‘ تأو-ن-صس8و لوغ رمع ةيموم-ع-لأ
ريزو قح ‘ سسمتلŸأ مك◊أ سسفن وهو سسنوي نب ةرامع اقباصس
لقنلأ ريزوو يعلط ةعمجوب قبصسألأ ةيموم-ع-لأ لا-غ-صشلأو ل-ق-ن-لأ
ةعانصصلأ أريزو أذكو ينغلأ دبع نÓعز قبصسألأ ةيمومعلأ لاغصشألأو

.ةدب بوfiو يفصسوي فصسوي Úقباصسلأ
رانيد نويلم2 ب تامأرغ ةيصضقلأ هذه ‘ ق◊أ لث‡ سسمتلأ امك
هذه ‘ ÚعباتŸأ ءأرزولأ ةفاكو ىيحيوأأو لÓصس قح ‘ يرئأزج

قح ‘ رانيد نوي-ل-م23 ماعلأ ق◊أ لث‡ سسمتلأ ا-م-ك ة-ي-صضق-لأ
.فلŸأ أذه ‘ ةعباتŸأ دأدح يلع ةلئاع تاكرصش
مويلأ رأوطأأ دمfiأ يديصس ةم-ك-حÃ ح-ن÷أ ة-م-كfi تل-ه-ت-صسأو
ءاصسؤورل قباصسلأ ىدتنŸأ سسيئر عمÛ داصسفلأ فلم نم ثلاثلأ
قباصسلأ ةيمومعلأ لاغصشألأ ريزو بأوجتصساب دأدح يلع تاصسصسؤوŸأ

قبطي ناك هنأأ افÎعم هيلإأ ةهجوŸأ مهتلأ ةفاك ركنأأ يذلأ لوغ رمع
حنم سصخي اميف ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباصسلأ سسيئرلأ تاميلعت

أذكو برغ ـ قرصش رايصسلأ قيرطلأ عورصشم ‘ يصضأÎلاب عيراصشم
تاقفصص حنÁ ناك هنأأ لوغ رامع دكأأو.ةموك◊أ ءاصسؤور تاميلعت

سسيئر تاميلعتل أذي-ف-ن-ت ي-صضأÎلا-ب را-ي-صسلأ ق-ير-ط-لأ ع-يرا-صشم
تاموك◊أ ءاصسؤورو ةقيلفتوب ز-يز-ع-لأ د-ب-ع ق-با-صسلأ ة-يرو-ه-م÷أ
قوفتو ““ ةقومرم““ ةناكÃ ىظحي دأدح عم‹ نأأ أدكؤوم ةبقاعتŸأ

.رأديصسوك رأرغ ىلع ةيمومعلأ تاعمÛأ تأردق هتأردق
عورصشم ىلع سضÎع-ت ⁄ تا-ق-ف-صصلأ ة-ن÷ ““ نأأ لو-غ ح-صضوأأ ا-م-ك
نأأ كلذ ‘ هتجحو ةلئصسألأ سضعب ىلع درلأ سضفرو ““رايصسلأ قيرطلأ

2102 سسرام ‘ هنأأ فÎعأو لاغصشألأ ةرأزو ‘ رهصشأأ81 ةÎف ىصضق
.طيصسبلأ يصضأÎلاب عورصشŸأ يصشÁ ىتح ةموكحلل حÎقم انعصضو
قيرطلاب هطبرو ›ودلأ راطŸأ ةئيهت لاجعتصسأ ““ نأأ لوغ فاصضأأو
سسل‹ ‘ هذاختأ ”و ة-ي-مو-م-ع-لأ لا-غ-صشألأ ةرأزو رأر-ق را-ي-صسلأ
ناكو ةيبرعلأ ةمقلل Òصضحتلأ راطإأ ‘4002 يام رهصش ةموك◊أ

ىقلت هنأ ¤إأ أÒصشم يوÓغم دمfi موحرŸأ لقنلأ ريزو اهنيح

.عورصشŸأ أذه زا‚أ ‘ عأرصسإÓل ةموك◊أ نم ةميلعت
ىلع رابغ لو هلا‹ ‘ قÓمع هايإأ أÈتعم دأدح عم‹ نع عفأدو
هبصسح ةقومرم ةناكÃ ىظحي امك اهيلع لصص– يتلأ عيراصشŸأ
لوقلاب هتليصصح نع عفأدو ةيمومعلأ تاصسصسؤوŸأ قوفت هتايناكمإأو
ةيصضرأأ78و تاقرطلأ نم ملك فلأأ021 أريزو ناك اŸ ز‚أ هنأأ

.ديصص ءانيم12و راطم
لاغصشألأ ريزو يصضاق رداقلأ د-ب-ع ن-م ل-ك ر-ك-نأأ ة-صسل÷أ لÓ-خو
نم ديدعلأ عامصس ” امك هيلأ هجوŸأ مه-ت-لأ ق-با-صسلأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
تا-صسصسؤوÃ تأرا-طأو Úق-با-صس ةلو ن-م Úفو-قوŸأ Òغ دو-ه-صشلأ

.ةيئانيم
 م ناوسضر

هبزح لحب اديدهت اهراذعإا سسابعلب نسسÈ fiتعا اميف

اهزومرو ةلودلا سصئاسصخب سسÁ يديسسرألا :ةيلخادلا ةرازو
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تهجو ^

ةفاقثلأ لجأأ ن-م ع-م-ج-ت-لأ بز-ح ¤إأ أرأذ-عإأ
تاقورÿأ نم ةلمج نمصضتو ةي-طأر-قÁد-لأو
تاميظنتلأو تايعيرصشتلأو روتصسدلل ةرركتŸأ
قلعتŸأ يوصضعلأ نوناقلأ اميصس ل اهب لومعŸأ
ق-ل-ع-تŸأ نو-نا-ق-لأو ة-ي-صسا-ي-صسلأ بأز-حألا-ب
نم يتلأ ةيمومعلأ تأرهاظŸأو تاعامتجلاب
ةمÓصسو ماعلأ ماظنلاب اصساصسم لكصشت نأأ اهنأاصش
‘ ةدرأولأ تا-قورÿأ زر-بأأ ن-مو .Úن-طأوŸأ
سسا-صسŸا-ب ““ ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-ط-ق-ن--لأ رأذ--عإلأ
لاÛأ حت-فو ا-هزو-مرو ة-لود-لأ سصئا-صصخ-ب
سسا-صسŸأ ¤إأ فد-ه-ي Êو-نا-ق Òغ م-ي-ظ-ن-ت-ل
ميظنتل ةرركتŸأ تأوعدلأو ةينطولأ ةدحولاب

Œغ تأرهاظمو تاعمÒ اهنأاصش نم ةصصخرم

.““ماعلأ ماظنلاب سساصسŸأ
Úمألأ لبق نم ع-قوŸأ رأذ-عإلأ ن-م-صضت ا-م-ك
يداعلأ Òصسلل يديصسرألأ ةلقرع ““ ةرأزولل ماعلأ
اهقلغ ىلع سضيرحتلأو ةيمومعلأ تاصسصسؤوملل

لخدت مدعو Úي-لÙأ Úب-خ-ت-نŸأ ل-ب-ق ن-م
نع داي◊أ نود ةلولي-ح-ل-ل ة-يدا-ي-ق-لأ ةأا-ي-ه-لأ

.““يطأرقÁدلأ جهنلأ ةصسرا‡
نع لودعلل ““ يديصسرألأ ةدايق ةرأزولأ تعدو
يصسا-ي-صسلأ ا-ه-طا-صشن ة-ق-با-ط-مو تا-قورÿأ

قلعتŸأ يوصضعلأ نوناقلأو روت-صسد-لأ ما-ك-حأل
قلعتŸأ نوناقلأ كلذكو ةيصسايصسلأ بأزحألاب
ت– ةيمومعلأ تأرهاظŸأو تاعا-م-ت-جلا-ب

.““نوناقلأ اهلفكي يتلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ةلئاط
ر م ^

ةفاقث-لأ ل-جأأ ن-م ع-م-ج-ت-لأ بز-ح رد-صصأأ ^
ةرأزو ةلصسأرم ىلع هيف در انايب ،ةيطأرقÁدلأو
تاطاصشن لوح ،سسمأأ لوأأ ةرداصصلأ ة-ي-ل-خأد-لأ
 .هرقم ىوتصسم ىلع بز◊أ
ةلصسأرم نأأ ،سسمأأ ،هل نايب ‘ يديصسرألأ لاقو
تانيمخت-لأ ن-م ة-ل-صسل-صس تصصحأأ ة-ي-ل-خأد-لأ
نع ل-ي-صصا-ف-ت يأأ ءا-ط-عإأ نود ة-صضا-ف-صضف-لأ
سصاخ-صشألأو ن-كا-مألأو خ-يرأو-ت-لأو ع-ئا-قو-لأ
 .سصنلأ أذه مهمهتي نيذلأ ÚلمتÙأ
نم ةيصضمŸأ ةلصسأرŸأ نأأ ¤أ ،نايبلأ راصشأأ امك

و-هو ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو-ل ما-ع-لأ Úمألأ فر-ط
flنأو-ق-لأو رو-ت-صسد-ل-ل ة-ف-لاÚ م-ك– ي-ت-لأ
يأل ةيبز◊أو ةيصسايصسلأ تاطا-صشن-لأ ة-صسرا‡
 .يعرصش بزح
لجأأ ن-م ع-م-ج-ت-لأ نأأ رد-صصŸأ تأذ فا-صضأأو
وأأ دامتعأ ‘ لزتخي ل ةيطأرقÁدلأو ةفاقثلأ

لفا-ح خ-يرا-تو ير-ك-ف را-ي-ت و-ه ل-ب تأر-ق-م
نمؤوي عمت‹ عورصشمو يطأرقÁدلأ لاصضنلاب
 .تايرئأز÷أو Úيرئأز÷أ فلآأ هب

ب.ةراسس ^

 :ةيلخادلا راذعإا ىلع دري يديسسرألا

ليسصافت يأا ءاطعإا نود تانيمختلا نم ةلسسلسس تسصحأا ةلسسارŸا
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02 نم9 لدعÃ يوناثلل لاقتن’او يرايتخا نوكيشس ناحتم’ا

““مايبلإ““ زايتجإ ةيرابجإ ءاغلإ
””ةيرابجإا”” تشسيلو ””ةيرايتخا”” طشسوتŸا  ميل-ع-ت-لا ةدا-ه-شش نأا ،شسما لوأ’ا ر-يزو-لا ح-لا-شصŸ نا-ي-ب ف-ششك
ةنشسلل Êاثلاو لوأ’ا نْيلشصفلا ›دعم باشستحاب لاقتن’ا اذه نوكيشس ثيح ىلعأا ىوتشسم ¤إا لاقتنÓل
.9102/0202 ةيشساردلا

هتراسشتسسأ دعب““ هنأأ نايبلأ ‘ ءاجو ^
د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي--ئر فر--ط ن--م
0202 وينوي32 ءاثÓثلأ ،نوبت ديÛأ
ة-ي-بÎلأ ر-يزو-ل لوألأ ر-يزو--لأ ىد--سسأأ
ةداهسش سصوسصخب تامي-ل-ع-ت ة-ي-ن-طو-لأ
ةيسسأردلأ ةنسسل-ل ط-سسو-تŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأ

9102/0202““.
ةدا-ه-سش :لوأأ““ ه-نأأ رد-سصŸأ تأذ ح-سضوأأو
ةبسسنلاب اهنوك ةيرايتخأ طسسوتŸأ ميلعتلأ
ةداهسش دع-ت ⁄ Úسسرد-م-تŸأ ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل

ثيح ىلعأأ ىوتسسم ¤إأ لاقتنÓل ةيرورسض
›د-ع-م با-سست-حا-ب لا-ق-ت-نلأ نو-ك-ي--سس
غلب-ي نأأ ى-ل-ع Êا-ث-لأ و لوألأ ن-ْي-ل-سصف-لأ
نكÁ هنأأ لإأ““ ،““02  نم9 ماعلأ لدعŸأ
02 نم9 ىلع أولسصحي ⁄ نيذلأ ذيمÓتلل
طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ زايتجأ
لاقتنلأ ةيلمع ‘ اهُلدعم بسستحُيسس يتلأ
.نايبلأ فيسضي ،““ىلعألأ ىوتسسŸأ ¤إأ
ÚسسردمتŸأ Òغ ÚحسشÎملل ةبسسنلاب امأ
ةداهسشف000.32 مهدأدعت غلبي نيذلأ و
اهتفسصب ةيرابجإأ Èتعُت طسسوتŸأ ميلعتلأ
يأأ ةلوأزŸ ةنكمŸأ ةديحو-لأ ة-ق-ير-ط-لأ
.نايبلأ تأذ فيسضي ›اع ينهم نيوكت

تأوعدلأ دعب ءاج ةموك◊أ رأرق نأ ركذي
أذكو ةرأزولل ةيبÎلأ تاباقن اهتمدق يتلأ
نيأ، ةياسصولأ ع-م ةÒخلأ تا-عا-م-ت-جلأ
ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ ءاغلأ بلاطم ناك
تدكأ ثيح ، ةو-ق-ب بو-ل-ط-م ط-سسو-تŸأ
هذه ‘ ناحتملأ أذه زايتجأ نأ تاباقنلأ

ذيمÓتلل ةبسسنلاب Óهسس نوكي نل فورظلأ
نأ امك، أدج ةفيعسض نوكتسس هجئاتن نأو ،
Úنا-ح-ت-مأ حا‚أ ع-ي-ط-سست ن--ل ةرأزو--لأ
ناك مايبلأو كابلأ ناحتمأ نوك ،Úيمسسر
وهو ةÎفلأ سسفن ‘ ابيرقت اهئأرجأ خيرات

. ةطرو ‘ ةرأزولأ عسضيام

ةرون ةظيفح^

ة-عو-مÛأ ن-ع ÊاÈŸلأ بئا-ن--لأ ه--ّجو ^
،ءانبلأو ةسضهنلأ لجأأ نم دا–Óل ةيناÈŸلأ

ÿلأ ريزو ¤إأ ةلاسسر ،هللأ فلخ نب رسضÎةيب
ةرورسضب هبلاط ،طوع-جأو د-مfi ،ة-ي-ن-طو-لأ
ةزجنŸأ ة-ي-طا-ي-ت-حلأ م-ئأو-ق-لأ لÓ-غ-ت-سسأ
ذنم ةيمومعلأ ةفيظولأ فرط نم ةبقأرŸأو
.9102 توأأ رهسش
مئأوقلأ هذه ّنإأ ،هتلسسأرم ‘ فÓخ نب لاقو

ءاغلإأ لظ ‘ لامعتسسلأو ل-ي-ع-ف-ت-ل-ل ةز-ها-ج
هذه ÚيرأدإÓل ةيلخأدلأ ة-ي-قÎلأ تا-ق-با-سسم
ةرغاسشلأ بسصانŸأ ¤إأ عوجرلاب كلذو ،ةنسسلأ
و ةيوبÎلأ طئأرÿأ ‘ ةدوجوŸأ ةررÙأو
. ةيسسأردلأ ةنسسلل ةيرأدإلأ
فورظلل رظ-ن-لا-ب ه-نأ““ ، ة-ل-سسأرŸأ ‘ ءا-جو
ماكحأاب Óمع و دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةيئانثتسسلأ
12 ‘ خرؤوŸأ96-02 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ

نم ةياقولأ Òبأد-ت-ب ق-ل-ع-تŸأ0202 سسرا-م
أذكو (91- ديفوك) انوروك سسوÒف ءابو راسشتنأ

41 ‘ ةخرؤوŸأ09 مقر لوألأ ريزولأ ةميلعت
ةطسشنألأ ليجأات اهن-م ا-م-يـسسل .0202 سسرام
تأرأدإلأ و تا-سسسسؤوŸأ ل-ب--ق ن--م ة‹ŸÈأ
كلذ ‘ اÃ ةيلÙأ و ة-يز-كرŸأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
بجي تيبثتلأ و قيقدتلأ و تاقباسسŸأ ليجأات
ةسصاÿأ ةيطايتحلأ مئأوقلأ لÓغتسسأو دامتعأ

Ãلأ ة-ق-با-سسÎةيلخأدلأ ة-ي-ق ıبترلأ فلت
.9102 ةنسس نأونعب ةيرأدإلأ
يتلأ فورظلل أرظ-ن ه-نأأ ،ة-ل-سسأرŸأ فا-سضأأو
انوروك ءابو ءأرج اعم عاطقلأو دÓبلأ اهسشيعت
يذلأ  يذيفنتلأ موسسرملل اقيبطتو دجتسسŸأ
و تا-ق-با-سسŸأ م-ي-ظ-ن-ت تا-ي-ف-ي--ك دد--ح--ي
ةيحÓسص نإاف ،ةينهŸأ سصوحفلأ و تاناحتملأ
خيرات دنع ايئاقلت يهتنت ةيطايتحلأ مئأوقلأ

ةنسسلل ي-ن-هŸأ سصح-ف-لأ وأأ ة-ق-با-سسŸأ ح-ت-ف
ماتتخأ خيرات لبق ريدقت ىسصقأأ ىلع و ةيلأوŸأ

.ةيلاŸأ ةنسسلأ هذه
ن.ح ^

ةنشسلا هذه ةيلخادلا ةيقÎلا تاقباشسم ءاغلإا لظ ‘
مئإوقلإ لÓغتشساب طوعجإو بلاطي فÓخ نب

عاطقلإ ‘ Úيرإدإ’إ فيظوتل ةيطايتح’إ

ةيبÎلأ ةذتاسسل ةينطو-لأ ة-م-ظ-نŸأ تحÎقأ ^
حÓ-سصÓ-ل ة-ي-بÎلأ ةرأزو ح-ت-ف ع-م ا--ن--مأز--تو
ةناكŸأ ءا-ط-عإأ بو-جو-ب ة-يو-بÎلأ ة-مو-ظ-نŸأ
ام لك فذحب كلذو ةينطولأ ةيوهلأ دأوŸ ةقئÓلأ
سسم ا‡ ةي-سسردŸأ بت-ك-لأ وأأ ج-ها-نŸأ ‘ درو
و يعاسسلأ مج◊أ عفر ةينطولأ ةيوهلأ تاموقم
و خيراتلأ و ةيمÓسسإلأ مولعلأ نم لكل تÓماعŸأ
.ةيبرعلأ ةغللأ
ةحا-سسلأ ى-ل-ع ةÒخألأ تأد-ج-ت-سسم-ل-ل أر-ظ-نو
ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو Ëدقت ام-ي-سسل ،ة-يو-بÎلأ
ةيوبÎلأ ةموظنŸأ هعجأرŸ يديهمتلأ عورسشŸأ
Ëد-ق-تو سصي-خ--سشت تا--سسل--ج) ـب نو--ن--عŸأو
بت-كŸأ ع-م-ت-جأ ( تأرو-سصت و ءأرآأو تا-حأÎقأ
دعبو ةيئانثتسسلأ هترود ‘ ةمظن-م-ل-ل ي-ن-طو-لأ
بلاطŸأ رو-سض◊أ دد-ج  ة-سشقا-نŸأو روا-سشت-لأ
اسضيأ اهنم ةقلعتŸأ ةسصاخ، ةلجاع-لأو ة-ق-با-سسلأ
ميلعتلأ ‘ ة-ي-مÓ-سسإلأ مو-ل-ع-لأ سسيرد-ت دا-ن-سسإأ
‘ اهتبعسش ةداعإأو ،سصسصختم ذاتسسأل طسسوتŸأ
- .يوناثلأ ميلعتلأ
عامتجلأ بقع رداسص نايب ‘ ةمظنŸأ تبلاطو
لهاك تلقثأأ يتلأ ةتيŸأ تاغللأ سسيرد-ت ءا-غ-لإا-ب

اهسضيوعتو ،ة-ي-سسنر-ف-لأ رأر-غ ى-ل-ع ذ-ي-م-ل-ت-لأ
تايطعŸأ عم ايسشا“ ةي-ن-ي-سصلأو ة-يز-ي-ل‚إلا-ب
جمأÈلأ دامتعأ عم ةينطولأ ةيملعلأو ةيداسصتقلأ
فذحو ةيمل-ع-لأ دأوŸأ ‘ ة-ث-يد◊أ ج-ها-نŸأو
؟-ذه انموي ¤أ سسردت تلأزل يتلأ ةÁدقلأ
ةيبرعلأ فور◊أو زومرلأ دامتعأ ¤أ تعد امك

ل-ح ‘ عأر-سسإلأو ة-ي-م-ل-ع-لأ دأوŸأ سسيرد-ت ‘
لÓغتسساب كلذو يجوغأديبلأ Òطأا-ت-لأ ه-ل-ك-سشم
ةقباسسم حتف وأأ طايتحلأو ايلعلأ سسرأدŸأ جوتنم
،رأرقتسسÓل ا-نا-م-سض ي-سسردŸأ لو-خد-لأ ل-ب-ق
ةنسسلأ ةيأدب هلم-تfi تا-بأر-ط-سضأ يأل ا-ب-نŒو
بلاطŸأ لوح ةداج هسشقانم حت-فو ،ة-ي-سسأرد-لأ
ةباجتسسلأو يئأدتبلأ ميلعتلأ ةذتاسسأل ةعوفرŸأ
ةمظنŸأ ةÒخلأ ‘ تبلاطو.اهسضعبل ةل-جا-ع-لأ
اهتقو ‘ نيدقاعتŸأ ةذتاسسألأ بتأور عفد ¤أ

Ãةناهإلأ نع هدعبيو ذا-ت-سسلأ ه-مأر-ك ن-م-سضي ا
سضع--ب فر--ط ن--م سسرا--مŸأ لÓ--غ--ت--سسلأو
مهبلاطم لوح ءانبو داج رأوح حتفو ، تايريدŸأ

قفو روجألأ ةكب-سش ة-ل-ك-ي-ه ةدا-عإأو جا-مدلأ ‘
.ةديدج رئأزج وحن ةذتاسسألأ تاعلطت

ن ةظيفح̂ 

ذيملتلا لهاك تلقثأا يتلا ةتيŸا تاغللا شسيردت ءاغلإ’ تعد
جهانŸإ دامتعاب بلاطت ةذتاشس’إ ةمظنم

ةÁدقلإ فذحو ةيملعلإ دإوŸإ ‘ ةثيد◊إ

ايرايتخا ””مايبلا”” زايتجا رارق اونمث

““كابلإ““ ‘ ةبتعلاب بلاطت ةيبÎلإ تاباقن
ةيبÎلأ عاطقب نويعامتجلأ ءاكرسشلأ نمث ^

فلم سصوسصخب ¤وألأ ةرأزولأ رأرق ةينطولأ
يذلأ طسسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ ةدا-ه-سش نا-ح-ت-مإأ
هب ÚينعŸأ ذيمÓتلل ةبسسنلاب ايرايتخإأ حبسصأأ
لماك مد-خ-ي يذ-لأ ““لدا-ع-لأ““ ب ه-ت-ف-سصوو
.عاطقلاب فأرطألأ

ةشصرفو لداع رارقلا:””فاتاشسلا””
ىلع اولشصحي ⁄ نيذللا ذيمÓتلل

ةيشساردلا ةنشسلا لÓخ لدعŸا
ةيبÎلأ لامعل ةل-ق-ت-سسŸأ ة-با-ق-ن-لأ تن-م-ث
ةيبÎلأ ةرأزو رأرق ““فا-تا-سسلأ““ ن-يو-ك-ت-لأو
و ذيمÓتلأ ررحي فوسس““ ه-نو-ك-ل ة-ي-ن-طو-لأ
هيف مه يذلأ طغسضلأ و قلقلأ نم مهئايلوأأ

““لداعلأ““ ب هايأ ةفسصأو،““رهسش نم Ìكأأ ذنم
زايتجأ نم رأرحألأ ÚحسشÎملل نكÁ““ يذلأ
ذ-ي-مÓ-ت-لأ يرا-ي-ت-خإأ ى-ق-ب-ي و ةدا--ه--سشلأ
نيذللأ ذيمÓتلل ةسصرف يه و ÚسسردمتŸأ

،ةيسسأردلأ ةنسسلأ ‘ لدعŸأ ىلع أولسصحي ⁄
يذ-لأ ل-ك-سشŸأ نا-ف كلذ ن-م م-غر-لا--بو ““

ةباقنلأ رظن ةه-جو ن-م حور-ط-م ى-ق-ب-ي-سس
‘ نمكي نيوكتلأو ةيبÎلأ لامعل ةلقتسسŸأ
مهل نيذ-ل-لأ Úسسرد-م-تŸأ ذ-ي-مÓ-ت دد-ع““
ىنسستيل ةداهسشلأ هذ-ه زا-ي-ت-جأ ‘ ة-ب-غر-لأ
تاناحتملأ و تاقباسسŸأ ينطولأ نأويدلل

ريذبتلأ بنجتل ÚحسشŸÎأ ددع ديد– نم
ففخيشس رارقلا : ””ويتنشسأ’ا””
ةيوبÎلا ةرشسأ’ا ىلع طغشضلا

مÓ-علا-ب ف-ل-كŸأ سشÒح د-ي--ه--ج دا--فأأ
ةينطولأ ةيبÎلأ لامعل ةين-طو-لأ ة-با-ق-ن-لا-ب
دعب““ هنأأ ““رجفلأ““ ـل ح-ير-سصت ‘ ““و-ي-ت-ن-سسأأ““

فلم سصوسصخب ¤وألأ ةرأزولأ رأرق رودسص
يذلأ طسسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ ةدا-ه-سش نا-ح-ت-مإأ
‘ نمثُن ذيمÓتلل ةبسسنلاب يرايت-خإأ ح-ب-سصأأ
حلاسص ‘ ءاج يذلأ رأر-ق-لأ أذ-ه ة-با-ق-ن-لأ
ىلع و م-ه-ن-ع ع-فر و ، ذ-ي-مÓ-ت-لأ ا-ن-ئا-ن-بأأ
ىلع ميخ يذلأ Òبك-لأ ط-غ-سضلأ م-ه-ئا-ي-لوأأ
ةيمومعلأ تاط-ل-سسلأ ذا-خ-تإأ ذ-ن-م ءأو-جألأ
امك ، ““ناحتمإلأ أذه ءأرجإاب قباسسلأ رأرقلأ
ىلع أوعمجأأ ةيبÎلأ عاطق ءاكرسش““ نأأ راسشأأ
نأأ اف-ي-سضم،““ة-ي-عو-سضو-م با-ب-سسأل ه-سضفر
تانايب قيرط نع اهيف تلسصف““ ““ويتنسسألأ““

flلأ ةرأزو عم تأءاقل و ةفلتÎو ةينطولأ ةيب
يذلأ ةيروهم÷أ سسي-ئر-ل ة-لا-سسر ‘ أÒخأأ
ةحلسصم و لقعلأ ءأدنل و اهتأءأدنل باجتسسإأ
. ““ دÓبلل يحسصلأ عسضولل رظنلاب ذيمÓتلأ
ةيسصولأ ةرأزولأ رأرق نأأ سشÒح ديهج دكأأو

ةرأزولأ نم ةميلعت ىلع ءانب ءاج يذلأ أذه
ةرسسألأ ىلع كلذك طغسضلأ فخيسس““ ¤وألأ
ةيوبÎلأ تايلمعلأ ةفاثك ثيح نم ةيوبÎلأ
ر-ه-سش ن-م ة-يأد-ب ا--ب--ق--تر--م نا--ك يذ--لأ

ناحتمإأ ىلع Ìكأأ زيكÎلأ مت-ي-ل““،““Èم-ت-ب-سس
لوخدلأ ميظنت و طقف ايرولا-ك-ب-لأ ةدا-ه-سش
ءاقبإلأ““ نأأ أÈتعم،““0202/1202 يسسردŸأ

طسسوتŸأ ميلع-ت-لأ ةدا-ه-سش نا-ح-ت-مإأ ى-ل-ع
طابترإل يقطنم رأرق رأرحألأ ÚحسشÎملل
ي------سسأرد-------لأ را-------سسŸأ ÒسصÃ كلذ
نم رظتنت““ ةباق-ن-لأ نأأ Ó-سسÎسسم،““ءلؤو-ه-ل
““ةيعجرŸأ سسوردلأ ديد– ةيسصولأ ةرأزولأ
““ةبتعلأ»ب حسضوأأ امك هيل-ع ح-ل-ط-سصأأ ا-م وأأ

زايتجإأ نوراتخي نيذلأ ذيمÓتلل ى-ن-سست-ي»ل

Òسضحتلأ رأرحألأ ÚحسشŸÎأ و ناحتمإلأ
. ““حيرم و ديج لكسشب
حمسسيو عيم÷أ مدخي رأرقلأ:““تسسابانكلأ»

مداق يسسردم لوخد ‘ ذيمÓتلأ جامدنأ ‘
سسلجملل يمسسرلأ قطانلأ ددسش يداع Òغ
سسيردتلأ يمدختسسŸ ل-ق-ت-سسŸأ ي-ن-طو-لأ
دوعسسم ““تسسابانكلأ““ رأوطألأ يثÓث عاطقلل
نأأ ىلع ““رجفلأ““ ب يفتاه لاسصتأ ‘ ةبيدوب
ايرايتخأ نوكيسس ““مايبلأ““ نا-ح-ت-مأ زا-ي-ت-جأ
ذي-مÓ-ت-لأ م-ه-ي-ف نÃ ع-ي-م÷أ مد-خ-ي-سس““
أولسصحتي ⁄ نيذ-لأ ءا-ف-ع-سضلأو Úقو-ف-تŸأ

نيرسشع ن-م ة-ع-سست زوا-ج-ت-ي لد-ع-م ى-ل-ع
را-ي-خ م--ه--يد--ل سسي--ل ن--يذ--لأ رأر--حألأو
بي-ج-ت-سسي رأر-ق-لأ““ أذ--ه نأأ أÒسشم،““ر--خأ

نم ءأوسس عا-ط-ق-لا-ب Úي-ن-عŸأ تلا-غ-سشنل
،““Úيعامتجلأ ءاكرسشلأو مهئايلوأأو ذيمÓت
تاطوغسضلأ نم ديدعلأ عفر ‘ مهاسسيسس»و
هذهب Úين-عŸأ ذ-ي-مÓ-ت-لأ ا-ه-سشي-ع-ي ي-ت-لأ
ةيبلسسلأ راثلأ نم سصيل-ق-ت-لأ ‘ و ةدا-ه-سشلأ
تاعبت نمو، ةيحسصلأ ةمزألأ اهفل-خ-ت ي-ت-لأ
مرسصنŸأ يام01 لأ ‘ ردسص يذلأ رأرقلأ
¤أ ةفاسضأ ،““ناحتملأ أذه ءأرجاب سصاÿأ
ءايلوأل ةسصرف ي-ط-ع-ي-سس““ ح-سضوأأ ا-م-ك ه-نأأ
Òسض– ىلع مهلمعو رر-ح-ت-ل-ل ذ-ي-مÓ-ت-لأ
هنأأ هأرن يذلأ يسسردم لو-خد ¤أ م-ه-ئا-ن-بأأ

اينهذ ،ايسسفن مهنورسضحيسسو ابعسص نوكيسس
حمسسي ا‡ -ثدحتŸأ ف-ي-سضي- ا-يو-ن-ع-مو

لوخد ‘ نو‹دني مهنأأ ذيمÓتلأ انءانبأل
.02021202 يسسردم

ىفطشصم دي‹ ^
ردقت ىشصقاك رفشسلا نم مايا3 لبق ةرداشص نوكت

سسنوت ¤إ ÚهجوتŸإ Úيرئإزجلل ةيبطلإ ةداهششلإ ةيرابجإ
‘ يسسنوتلأ ةحايسسلأ نأويد لث‡ لاق ^

مامأأ سسنوت ح-ت-ف نأأ، دأو-لأ دأؤو-ف ر-ئأز÷أ
لبقŸأ تبسسلأ مو-ي ن-م ة-يأد-ب ن-ير-ئأز-لأ
يرا÷أ نأو--ج72 مو-ي ع--م ن--مأز--تŸأ

ى-ل-ع طور-سشلأ ن-م ة-ل-م-ج سضر--ف--ي--سس
Úمداقلأ Úيرئأز÷أ نم سسنوتل Úلخأدلأ

كئلوأأ ىت-حو ي-ن-طو-لأ بأÎلأ جرا-خ ن-م
رباعŸأ حتف د-ع-ب ر-ئأز÷أ ن-م Úمدا-ق-لأ
أورفوتي نأأ بجي ،نيد-ل-ب-لأ Úب ة-يدود◊أ

ةيبط ةداهسش يهو ةي-ب-ل-سسلأ ةدا-ه-سش ى-ل-ع
رفسسلأ لب-ق ما-يأأ3 لبق ةرداسص ةدم-ت-ع-م
مه-ت-با-سصإأ مد-ع تب-ث-ت ر-يد-ق-ت ى-سصقأا-ك
.انوروك سسوÒفب

رسصتقي ل طرسشلأ أذه نأأ ،دأولأ دأؤوف دكأأو
ةفاك لمسشي ا‰إأو طقف Úيرئأز÷أ ىلع
أدكؤوم سسنوتل Úمداقلأ بنا-جألأ حا-ي-سسلأ
،لكلأ ةحلسصŸ عيم÷أ لمسشيسس ءأرجإلأ نأأ

ةدحأو ةنيدÃ نوميقيسس ءلؤوه نأأ Úح ‘
مهناكمإاب نوكيسس مايأأ7 ةÎف ءاسضقنأ دعبو
تأءأر-جإأ ذا-خ-تأ ع-م ندŸأ Úب ل-ق-ن-ت-لأ
عاتمتسسلأ نم مهنيكمتل ىرخأأ ةيطايتحأ
ىلع سصر◊أ تقولأ سسفن ‘و ة-ل-ط-ع-لا-ب

.سضرŸأ يسشفتو سسوÒفلأ لقنت مدع
نع دأولأ ثدحتي تأءأرجإلأ هذه Úب نمو
05 ¤إأ قدانفلل ةيباعتسسلأ ةقاطلأ سصيلقت
ةرجألأ تأرا-ي-سس ة-قا-ط كلذ-كو ة-ئاŸا-ب

تلواطلأ Úب دعابتلأو حباسسŸأ فيفختو
‘ ةيعام÷أ تاسضايرلأ عنمو معاطŸأ ‘

‘ رمتسسŸأ ميقعت-لأو ة-سضا-ير-لأ تا-عا-ق
لخأد تابجولأ ىلع فأر-سشإلأو قدا-ن-ف-لأ
.ءابولأ لقنت عن“ ةرذح ةقيرطب معاطŸأ
تأءأر-جإلأ هذ-ه نأأ ثد-ح--تŸأ ح--سضوأأو
هنامأأو ءيسش لك لبق حئاسسلأ ةحأرل فدهت
ردسصب اهلبقت-ب بلا-ط-م ع-ي-م÷ا-ف كلذ-ل
ةرايز نأأ ¤إأ أÒسشم اهعم بواجتلأو بحر
نم دأرفألأو تÓ-ئا-ع-لأ ن-ك-م-ت-سس سسنو-ت
.ةديج ةحسصب عتمتلأ اسضيأأو مامجتسسلأ

ن.ح ^

يبيرعلب قراط ماعلا ريردŸا فارششا ت–
اهئايحأإ فيظنت ‘ عرششت ““لدع““ ةلاكو

و نكسسلأ Úسسحتل ةينطولأ ةلاكولأ تقلطأأ  ^
ة-ع-سسأو ة-ي-ل-م-ع سسمأ لوأ ،““لد-ع““ هر-يو-ط-ت
,ينطولأ بأÎلأ لماك Èع اهئايحأأ ف-ي-ظ-ن-ت-ل

.يبيرعلب قراط ماعلأ اهريدم فأرسشإأ ت–
ةنيدم ن-م تق-ل-ط-نأ ي-ت-لأ ,ةردا-بŸأ ي-تأا-ت و
راطإأ ‘ ,ةمسصاعلأ رئأز÷اب هللأ دبع يديسس
ىلع لسضفألأ لدع ءايحأأ لعج ىلع سصر◊أ““
.يبيرعلب هيلع ددسش ام قفو ““ينطولأ ىوتسسŸأ
و ةدو÷أ Òياعم يعأرت »: ةلاكول نأاب فاسضأأ و
عسضت امك تانكسسلأ زا‚أ ‘ ةيعونلأ
ظافحلل ة-مأد-ت-سسم ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ

فيظنتلأ و ةنايسصلأ لÓخ نم اهيلع
ة-ي-ل-خأد-لأ ءأز-جأÓ-ل ر-م--ت--سسŸأ
.““ةكÎسشŸأو
لخأدم فيظنت ةيل-م-ع-لأ ل-م-سشت و
دعاسصŸأ و ⁄Ó-سسلأ و تأرا-م-ع-لأ
و قئأد◊أ و ةيبقألأ و ةيئابر-ه-ك-لأ
ءايحأل ›ام÷أ هجولأ ظفحي ام لك
.لدع
يديسسب ةيلمعلأ ىلع هفوقو ىدل و

Òيسستلأ عرف ريدم دسشان ,هللأ دبع
-تسساج) لدع ة-لا-كو-ب يرا-ق-ع-لأ
ت– ,يلع نب لامك دمfi ,(وÁإأ
ÚنطوŸأ ,ةلاكو-لأ ر-يد-م فأر-سشإأ
¤أ لدع تانكسس نم نيديفتسسŸأ
ةظفاÙأ دهج ‘ ةوقب طأرخنلأ

ة-م-هŸأ حا‚ نأأ أد-كؤو-م ا-ه-ي-ل--ع
ينطأوŸأ كولسسلا-ب Ìكأأ ط-ب-تر-م
.يراسض◊أو
راطإأ ‘ جردنت ةيلمعلأ نأأ حسضوأأ و

لك لمسشت ةمئأد و ةع-سسأو ة-ي-ل-م-ع
ينطولأ بأÎلأ Èع ةلاكولأ ءايحأ

.““ةيفرظ تسسيل““ اهنأأ أدكؤوم
راطإأ ثعب““ ¤إأ ةردابŸأ فدهت امك

ظاف◊أ ىلع نطأوŸأ ثحو ح-ير-م ي-سشي-ع-م
ىلع نأأ دكأأ يذلأ يلع نب بسسح ,““هطيfi ىلع

راطإأ ءافسضإأ ‘ ,ÚنطأوŸأ ةمهاسسم ةرورسض““
اهليو– نود لوحي ءايحألأ لخأد ديج يسشيعم
.““طقف دقأرم ¤إأ
ةلبقŸأ فيظنتلأ ة-ي-ل-م-ع ىرŒ نأأ بق-تر-ي و

Ãدت“ نأأ ىلع ةديل-ب-لأ ة-يلو-ب نا-ن-يو-ب ع-قو
.ينطولأ بأÎلأ Èع عقأوŸأ ةفاكل اقحل

ن.ح ^

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
رئازجلا ةي’و

 تاعزانملاو ةماعلا نوؤوششلا  نينقتلا ةيريدم
 ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم

 تايعمجلا بتكم
8102/ ج م / ع شش م / م ع شش ت م /96 : مقر
 ةيندبلا ةيبرتلاو ةشضايرلا387/9991 : فلملا مقر
ةيذيفنتلا ةئيهلا رييغتب غيلبتلا مÓتشسا لشصو
ةيشضايرلا ةيعمجلل

81 يف خرؤوملا21/60 مقر نوناقلا نم81 ةداملا ماكحأ’ اقبط
قلعتملا2102 ي-ف-نا-ج21ل ق-فاو-م-لا3341 ما--ع ر--ف--شص
) تÓيدعتلا ةر-كذ-م مÓ-ت-شسا مو-ي-لااذ-ه م-ت – تا-ي-ع-م-ج-لا-ب
ي-ف ة-خرؤو-م-لا ( ة-ي-با-خ-ت-نإ’ا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع--م--ج--لا ر--شضح--م
ةيذيفنتلا ةئيهلا ةليكششت رييغتب ة-ق-ل-ع-ت-م-لا41/80/6102
 : ةامشسملا ةيشضايرلا ةيعمجلل

ناينبلا نيع يشضاير لمأا / يواهلا يشضايرلا يدانلا
9991 / ج م / ع شش م / م ع شش ت م/508 مقر تحت ةلجشسملا
03/50/9991 خيراتب
وششتوم نشسحأا تاشضايرلا ةددعتم-لا ة-عا-ق-لا  : ب ة-م-ي-ق-م-لا

 ناينبلا نيع
ةيعمجلا ءانثأا ةبختنملا  ةراشس  يلحاشس  : ةديشسلا اهشسأارتت
ةيعمجلا فادها41/80/6102 يف خرؤوملا  ةيباختنإ’ا ةماعلا
ةيلاتلا ةيشضايرلا تاشصاشصتخإ’ا ةيمنتو ةيقرت ىلع لمعلا  :
هئاشضعأا ةدئافل كيبوريأ’او ينفلا زابمجلا  ماعلا زابمجلا :
. حبرم فده نود
ةداملا ماكحأ’ اقفو راهشش’ا تاءارجاب مايقلا بجي يلاتلابو
  .ركذلا فل اشسلا نوناقلا نم (20) ةرقفلا81

راهششإإ
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يراجلأ ماعلأ ةياهن بيشصخت ةدحو ملتشسي نأرهوب بلشصلأو ديدحلأ بكرم

نويلم001 ـب ديدح نط فلا061 ريدسصت وحن
0202 يف ر’ود

 تارايسسلا ةعانسص عيراسشم ليومتل1202 يف حّفسصملا ديدحلل عنسصم نيسشدت ^
ةويطبب هرقم نئاكلأ ””يلايشسوت”” بلشصلأو ديدحلأ بكرمب ديدحلأ ندعم بيشصخت ةدحو مÓتشسأ بقتري
أذهل ةريشسملأ ةكرششلأ ةرأدإأ سسلجم وشضع كلذب حرشص امبشسح ,يراجلأ ماعلأ ةياهن عم (نأرهو قرشش)
.يكرت يرئأزج رامثتشسأ ةرمث بكرملأ

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإأ

ليمÈلل ار’ود34 براقي تنرب ماخ

ةرايز للخ ،يلقويكبوت بلأأ ديشسلأ زربأأو
بكرمل ملعإ’أ لئاشسو يلثم-م-ل ة-ه-جو-م
راجنإ’ ةيراج لا-غ-ششأ’أ نأأ ،““ي-لا-ي-شسو-ت““

جاتنإأ ةقاطب ديدحلأ ندعم بيشصخت ةدحو
نأأ ىلع نط نويلم4ر5 وحنب ردقت ةيونشس
ةمدخلأ زيح لخديو ماعلأ ةياهن عم ملشسي

.مداقلأ ماعلأ علطم
هل دشصر يذ-لأ عور-ششم-لأ أذ-ه ح-ي-ت-ي-شسو

ءانغتشسأ ر’ود نويلم08 هردق يلام فلغ
يذلأ جوتنملأ أذه دأريت-شسأ ن-ع بكر-م-لأ
عأونأأ ف-ل-ت-خ-م ة-عا-ن-شص ي-ف ل-م-ع-ت-شسي
.ديدحلأ
تأدحولأ مي-عد-ت-ل ةد-حو-لأ هذ-ه ي-تأا-تو
ةدجأوتملأ ىرخأ’أ ة-ع-شست-لأ ة-ي-جا-ت-نإ’أ
ىلع ““يلايشسوت““ بلشصلأو ديدحلأ بكرمب

ديدحلأ ماخ ةجلاعمل ريوكت ةدحو رأرغ
ةد-حوو ر-ششا-ب-م--لأ لأز--ت--خ’أ ةد--حوو
ىلإأ ةفاشضإأ ةيبلول بيبانأأ ةدحوو راهشصن’أ

جاتنإأ ةدحو اهنيب نم ة-ق-ح-ل-م ةد-حو71
.نيجشسكوأ’أ جاتنإ’ تأدحو3و ريجلأ
عورششلأ مداقلأ ماعلأ علطم عم بقتري امك
حفشصملأ ديدحلأ جاتنإ’ عنشصم زاجنأ يف

راتكه021 ةحا-شسم ى-ل-ع ع-بر-ت-ي ثي-ح
ةقاطب بكرملأ تأد-حو ي-قا-ب ةأذا-ح-م-ب

.ايونشس نط نويلم2 وحنب ردقت جاتنإأ
ةعانشص يف حفشصملأ ديدح-لأ مد-خ-ت-شسيو

تابكرملأ رايغ عطقو تأراي-شسلأ ل-كا-ي-ه
ةيلزن-م-لأ ة-ي-نور-ت-ك-لإ’أ تأز-ي-ه-ج-ت-لأو
.لوؤوشسملأ سسفن فيشضي ,اهريغو
ةيبلتب عنشصملأ أذه جا-ت-نإأ ح-م-شسي-شس ا-م-ك

تاشسشسؤوملأو ةلوانملأ تاكرشش تا-ي-جا-ح
يف جامدإ’أ ةبشسن ن-م ع-فر-لأو ةر-ي-غ-شصلأ
يف ةمهاشسملأ أذكو ي-عا-ن-شصلأ لا-ج-م-لأ
.جوتنملأ أذه دأريتشسأ ةروتاف سصيلقت
بكرملأ تأذ ماق ر-يد-شصت-لأ لا-ج-م ي-فو
فلتخم نم نط فلأأ43 نم ديزأأ ريدشصتب
نط فلأأ13 نم رثكأأ اهنم ديدحلأ عأونأأ

ةدحتملأ تاي’ولأ ىلإأ ءان-ب-لأ د-يد-ح ن-م

و يلأوتلأ ىلع أدنكو ايناطيربو ةيكيرمأ’أ
ةيديدحلأ بيبانأ’أ نم نط ف’آأ3 ءاهز
.’وغنأأ وحن
061 يلأوح ريدشصت بكرملأ تأذ حمطيو
عم ديدحلأ عأونأأ فل-ت-خ-م ن-م ن-ط ف-لأأ
زواجتت ةيلامجإأ ةميقب يراجلأ ماعلأ ةياهن
يذلأ هتأذ ردشصملأ قفو ,ر’ود نويلم001
مداقلأ ماعل-ل ة-كر-ششلأ قا-فآأ نأأ ى-لإأ را-ششأأ
نط فلأأ004 ريدشصت ىلأ فدهت (1202)

قيقحت يلاتلابو ديدحلأ عأونأأ فلتخم نم
.ر’ود نويلم002 زهانت ليخأدم
اجاتنإأ ““يلايشسوت““ بكرم غلب دقف ريكذتلل
نم نط ن-ي-يل-م3 وحنب ردق ا-ي-لا-م-جإأ

.9102 للخ ديدحلأ عأونأأ فلتخم

^ Ÿيو’زرح .ءاي

،سسمأ يطفنلل ةلجآ’أ دوقعلأ تنيابت ^
سضورعملأ سضئاف ن-م فوا-خ-م بب-شسب
ي-ف ةدا--يز ا--ه--تزز--ع ي--قو--شسلأ ي--ف
عجأرتو ،ةيكيرمأ’أ  ماخ-لأ تا-نوز-خ-م
لامآ’أ ززع امم نيزنبلأ تانوزخم يف
لظ يف دوقولأ  ىلع بلطلأ يفاعت يف
.يملاعلأ داشصتق’أ حتف ةداعإأ
3.0 وأأ ،ات-ن-شس21 تنر-ب ما-خ ع-ف-ترأو
ليمرب-ل-ل ر’ود57.24 ىلإأ ،ة-ئا-م-لا-ب

03.24 ىلإأ لز-ن ا-مد-ع-ب مو-ي-لأ حا-ب-شص
.ةشسلجلأ نم قباشس تقو يف ر’ود
برغ ماخل ةلجآ’أ دو-ق-ع-لأ تع-جأر-تو
ات-ن-شس ي-ك-ير-مأ’أ ط-ي-شسو-لأ سسا-شسك-ت
،ليمربل-ل ر’ود43.04 ى-لإأ أد--حأو
اهتدبكت يتلأ رئاشسخلأ سضع-ب ة-شصل-ق-م
.قباشس تقو يف
ةيكيرمأ’أ ماخلأ تا-نوز-خ-م تل-ج-شسو

7.1 دنع عقوتملأ نم ريثكب ربكأأ ةدايز
اقفو ،يشضاملأ عوبشسأ’أ ليمرب  نويلم
ديزي ام وهو ،يكيرمأ’أ لورتبلأ دهعمل
ةدايزب نيللحملأ تاع-قو-ت  ن-ع أر-ي-ث-ك
.ليمرب فلأأ003 اهردق
تانوزخم يف اعجأرت تانايبلأ ترهظأأ و
تاي’ولأ يف ريطقتلأ جتأو-نو ن-يز-ن-ب-لأ
كلهتشسأ نأاب ’ؤوافت ىذغ امم ،ةدحتملأ
سضع-ب ف-ي-ف-خ-ت ع-م د-يأز-ت-ي دو--قو--لأ
سضورفملأ ماع-لأ لز-ع-ل-ل  تأدا-شصت-ق’أ

.انوروك سسوريف ةحئاج ءأوتح’
ماخو تنرب دوقع لوأدت ءاثلثلأ ىرج و

ىل-عأأ د-ن-ع ط-ي-شسو-لأ سسا-شسك-ت بر-غ
يف راعشسأ’أ رايهنأ ذ-ن-م ا-ه-تا-يو-ت-شسم
.يشضاملأ سسرام رهشش لئأوأأ
يف اي-م-لا-ع ط-ف-ن-لأ كل-ه-ت-شسأ أأد-بو
نم تأداشصت-ق’أ جور-خ ع-م ي-فا-ع-ت-لأ
راششتنأ نم دحلل ماعلأ  يحشصلأ رجحلأ

كبوأأ سضفخت امن-ي-ب ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
،(+كبوأأ)  راطإأ يف ،ءافلح نوج-ت-ن-مو
يرخشصلأ طفنلأ وجتنم قلغأأو جاتنإ’أ
.رابآ’أ ةدحتملأ تاي’ولاب
نيللحم نأأ ’إأ تا-ي-ط-ع-م-لأ هذ-ه م-غر
ببشسب ة-ق-ل-ق لأز-ت ’ قو-شسلأ نأأ نور-ي
سسوريفلاب ةباشصإ’أ ت’اح  ددع ةدايز
ىرخأأ قطانمو ةدحتملأ تا-ي’و-لأ ي-ف
.ملاعلأ نم

 ت’اكو ^

تاشسشسؤوملل عاطقلأ عيراششم دانشسإأ ةرورشض ىلع دكأأ
:رأزموب , ةينابششلأ

 ةدافتسس’ا ‘ ÚنطاوŸا Úب ةاواسسŸا نم دب’
ةثيد◊ا تايجولونكتلا نم

تل-شصأو-م-لأو د-ير-ب-لأ ر-يزو د-كأأ ^
،رأزموب ميهأربأ ،ةيكلشسللأو ةيكلشسلأ
لك نيب ةأواشسملأ““ ةرورشض ىلع ترايتب
يف ينطولأ بأرتلأ ربع ن-ي-ن-طأو-م-لأ
لاشصت’أ تايجولونكت نم ةدا-ف-ت-شس’أ

ةمدخ تحبشصأأ يتلأ تنرتنأ’أ ةشصاخ
.« ةيويح
ةيدقفتلأ هترايز لل-خ ر-يزو-لأ زر-بأأو
لك قح نم““ هنأأ لو’أ سسمأ ةي’ولأ ىلأ

نم ةدافت-شس’أ ن-طو-لأ ر-ب-ع ن-طأو-م
هذه““ نأأ أدكؤوم ““لاشصت’أ تايجولونكت
ندملأ ىلع أر-ك-ح تشسي-ل تا-مد-خ-لأ

ةيرورشض ةمدخ تحبشصأأ اهنأأو ةشصاخ
ةيمويلأ هتايحل نطأو-م-لأ ة-ل-شصأو-م-ل
ةرتف هتتبثأأ ام وهو ةيميلعتلأ ةينهملأو
تأءأرجإ’اب ةطبترملأ يحشصلأ رجحلأ
.« انوروك ءابو نم ةيئاقولأ
ةأواشسملأ بجأولأ نم““ هنأأ ىلأ راششأأو
يف ينطولأ بأرتلأ ربع نينطأوملأ نيب
تايجولون-ك-ت-لأ هذ-ه ن-م ةدا-ف-ت-شس’أ
فدهب عاطقلأ ةنر-شصع ى-ل-ع ل-م-ع-لأو
للخ نم نطأوم-لأ ى-ل-ع ا-ه-شسا-ك-ع-نأ
اهنأ’ ندملأ يف ةيرشصبلأ فايلأ’أ ميمعت
ربع عبأرلأ ليجلأ تاطحمو ةفلكت لقأأ

مأأ تاطحم ىلع يلختلأو لظلأ قطانم
. « ةيشساحنلأ لبأوكلاب طبرلأو ناشس
ةيم-هأأ““ ى-ل-ع رأز-مو-ب د-ي-شسلأ دد-ششو
لجأأ نم قبشسملأ طيطخ-ت-لأ دا-م-ت-عأ
ةلماك-ت-م ة-ي-ن-ك-شس تا-ع-م-ج-ت ءا-ششنإأ
تامدخلأ نم اهيف نطأوملأ دي-ف-ت-شسي
قيشسنتلاب نكشسلل هملتشسأ روف ةيمقرلأ

نأأ لقعي ’ ثيح ةينعملأ تأرأدإ’أ عم
’ ةي’ولأ ةمشصاع لخأد ةينكشس باطقأأ
تنرتنأ’أو فتاهلاب ةيطغتلأ ىلع رفوتت
.« تأونشسل لاقنلأ فتاهلاب ةيطغتلأو
قلطإأ ىلع هفأرششإأ ءانثأأ ريزولأ زربأأو

ط-خ ر-ي-ي-شست-ل ي-م-قر ما-ظ-ن ة-مد-خ
ةيديربلأ بتاكملأ ن-ئا-بز-ل را-ظ-ت-ن’أ
ت’ا-شصت’ ة-يرا--ج--ت--لأ ت’ا--كو--لأو
ة-ع-ما-ج-لأ ي-ح ن-م ل-ك-ب ر-ئأز-ج--لأ
نأأ ينومحدلأ ةيدلبو ةي’ولأ ةمشصاعب

لوأ’ قلطت ةديدج دعت ةمدخلأ““ هذه
اهثأدحتشسأ متو ترايت ةي’و نم ةرم
ت’ا--شصتأ عور--ف د--حأأ فر---ط ن---م
ى-ل-ع ل-م-ع-تو +مو-ك-ت-شس+ ر-ئأز-ج-لأ
بتاكملأ ىلع طغشضلأ نم في-ف-خ-ت-لأ

ة-يرا-ج-ت-لأ ت’ا-كو-لأو ة--يد--ير--ب--لأ
ةقيرط اهنأأ امك ر-ئأز-ج-لأ ت’ا-شصت’
كيبابششلأو بتاكملأ ةيدودرم ةبقأرمل
ابلا-ط-م  , ““ن-ئا-بز-لا-ب ن-ي-ف-ل-ك-م-لأو
نع عفدلأ دامتع’ ج-يور-ت-لأ ةرور-شضب

يدافتل ةينورتكلإ’أ تاقاطبلأ ق-ير-ط
.طغشضلأ
تاقاطلأ ىلع دامتع’أ ىلع دكأأ امك
عيراششم دان-شسإأ لل-خ ن-م ة-ي-نا-ب-ششلأ
فايلأ’أو عبأرلأ ليجلأ تاطحم زاجنأ
ةأاششنملأ ةينابششلأ تاشسشسؤوملل ةيرشصبلأ

ىلإأ ةمهاشسملل معدلأ ةزهجأأ راطإأ يف
يف رئأزجلأ ت’اشصتأ ةشسشسؤوم بناج

يف عأرشسإ’أو لاغ-ششأ’أ ةر-ي-تو ع-ير-شست
تلشصأوملأو ديرب-لأ عا-ط-ق ة-نر-شصع
.ةيكلشسللأو ةيكلشسلأ
متي-شس ه-نأأ رأز-مو-ب م-ي-هأر-بأ ن-ل-عأأو
هعمجي عامتجأ دقع مداق-لأ عو-ب-شسأ’أ
لاقنلأ فتاهلأ لاجم يف نيلماعتملاب

مهت’اغششنأ ى-ل-ع فر-ع-ت-لأ ل-جأأ ن-م
ةيطغتلأ ني-شسح-ت-ل لو-ل-ح-لأ دا-ج-يإأو
للخ نم طبشضلأ ةطلشس عم رواششتلاب
ء’ؤوه نيب ةيتحتلأ ل-كا-ي-ه-لأ م-شسا-ق-ت
لجأأ نم سسفانتلأ قلخو نيلما-ع-ت-م-لأ
.نئابزلل لشضفأأ ةمدخ ميدقت
ةي’و ىلأ هترايز للخ ريزولأ فرششأأو
ةمدخل تاطحم4 نيششدت ىلع ترايت
ىرقب لظلأ قطان-م-ب ع-بأر-لأ ل-ي-ج-لأ
روظانو يليل يدأو ةيد-ل-ب-ب سشير-ط-لأ
حابشصم نيعو رقوشسلأ ةيدلبب رو-ن-م-لأ
حنم ى-ل-ع ز-كر ا-م-ك ترا-ي-ت ة-يد-ل-ب-ب
مهديوزتل ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م-ل ة-يو-لوأ’أ
فتاهلأ ةيطغتو تنر-ت-نأ’أ تا-مد-خ-ب
تاجتنمل-ل ج-يور-ت-لا-ب كلذ م-ي-عد-تو
هذه ناكشس زيفخت لجأأ نم تامدخلأو
.اهنم ةدافتشس’أ ىلع قطانملأ
نيششدت اشضيأأ ةرايزلأ جما-نر-ب ل-م-ششو
رو-شضح ة-ط-ق-ن ي-نو-م-حد-لأ ةر-ئأد-ب
ت’اشصت’ (ةرغ-شصم ة-يرا-ج-ت ة-لا-كو)
زكرمو اهتئيهت ةدا-عإأ د-ع-ب ر-ئأز-ج-لأ

يديرب بتكم نع لشضف  جاتنإأو ةنايشص
تنرتن’أ ةمدخ قلطأو ةعماجلأ يحب
““لدع““ نكشس005.1 يحب لزنملأ ىلإأ
اشضرع ىقلت ام-ك ،ة-ي’و-لأ ة-م-شصا-ع-ب

.عاطقلأ لوح
^ Ÿح.ءاي

 ةينيشصلأ ””وأ يت دأز»و رئاظ◊أ ةيقرت ةلاكو Úب كÎششم راكتبأ زكرم حاتتفأ
 رئاز÷ا ‘ سسماÿا لي÷ا ايجولونكتل براجتلا ¤وأا قÓطإا

““ وأ يت دأز““ ةينيشصلأ ةكرششلأ تحتتفأ  ^
ونكت) ةيجولونكتلأ ةريظحلأ ىوتشسم ىلع
 ةمشصاعلاب هللأ دبع يديشسل (كراب

ةكرششلأ نيب كرتششم را-ك-ت-بأ ز-كر-م لوأأ
ةيقر-ت-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ و ة-ي-ن-ي-شصلأ
 اهريوطتو ةيجولونكتلأ رئاظحلأ

براجت ةيأدب ةطقن ةباثمب نوكيشس ثيح
ليجلأ لبق ام ايجولونكتل يلوأ’أ قلطإ’أ
.رئأزجلأ يف سسماخلأ
ريزو فرط نم راكتب’أ زكرم حاتتفأ دعبو
تا-شسشسؤو-م-لأو ةر-ي-غ-شصلأ تا-شسشسؤو--م--لأ
ني-شسا-ي ،ة-فر-ع-م-لأ دا-شصت-قأو ة-ئ-ششا-ن-لأ

نيشصلأ ةيروهمج ريفشس ة-ي-ع-م-ب نأد-ير-ج
أذه نأأ ريزولأ لاق ،هخنايل يل ،رئأزجلاب
ايجولونكت ابشسكم““ ربتعي يتأربخلأ زكرملأ
كرتششملأ نواعتلأ ىوتشسم دكؤوي و رئأزجلل
ةينطولأ ةلاكولأ نيب و امومع نيدلبلأ نيب
و اهريوطت و ةيجولونكتلأ رئاظحلأ ةيقرتل

ةطششانلأ ( وأأ يت دأز) ة-ي-ن-ي-شصلأ ة-كر-ششلأ
.اشصوشصخ رئأزجلاب
لقن ةحاتأ ىلإأ يمري نواعتلأ أذه نأ زربأأ و
بلطلأ ةد-ئا-ف-ل لا-شصت’أ ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت
ايجولونكت مهف نم مهنكمي ام ,نييرئأزجلأ
ت’اشصت’أ و تنرتن’أ و ةيرشصبلأ فايلأ’أ
.سسماخلأ ليجلأ لبق ام ةينقتب
ةردابملأ هذه ““ لوقي نأديرج ديشسلأ عبات و
نكم-ي ي-ت-لأ نوا-ع-ت-ل-ل ا-جذو-م-ن ر-ب-ت-ع-ت
تاكرشش عم اهدامتعأ ةينطولأ تاشسشسؤوملل
ل-ق-ن ا-ه-شسا-شسأأ نو-ك-ي ثي-ح ة--ي--ب--ن--جأأ
يلاتلاب و و تأءافكلأ نيوكتو ايجولونكتلأ
.““لغششلأ بشصانم نم ديزملأ ثأدحتشسأ
حورشش بشسح- ز-كر-م-لأ أذ-ه ن-ك-م-ي-شسو
ةينابششلأ تاشسشسؤوملأ -هي-ل-ع ن-ي-م-ئا-ق-لأ
نم لبقتشسملأ يف عيراششملأ ةداقو ةئششانلأ

مهتاقيبطت و مهلول-ح را-ب-ت-خأ و ة-ن-يا-ع-م
.ةيناجم ةفشصب هيف ةيجولونكتلأ

نيشصلأ ةيروهمج ريف-شس لا-ق ,ه-ت-ه-ج ن-م
نوا-ع-ت-لأ نأأ ه-خ-نا-ي-ل ي-ل ،ر-ئأز--ج--لا--ب
و راكتب’أ لاجم يف ينيشصلأ-ير-ئأز-ج-لأ
دق ت’اشصت’أو تامولعملأ ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت

ام تقولأ تأذ يف انمثم ةمهم جئاتن ققح
ةكرششلأ  نيب نواعت راطإأ يف هقيقحت مت
ةينطولأ ةلاكو-لأ و ( وأ ي-ت دأز) ة-ي-ن-ي-شصلأ
اهريوطت و ةيجولونكتلأ رئاظحلأ ةيقرتل
كرتششم راكتبأ زكرم ءاششنإاب ترمثأ يتلأو
ايجولونكت ريوطت يف ةمها-شسم-لأ فد-ه-ب
.ايلحم ت’اشصت’أ و تامولعملأ
نواعتلأ نأ ينيشصلأ يشسامولبيدلأ فاشضأأ و
اي-جو-لو-ن-ك-ت لا-ج-م ي-ف ن-يد-ل-ب-لأ ن-ي-ب
نم مهم ءزج ت’ا-شصت’أ و تا-مو-ل-ع-م-لأ
لماششلأ يجيتأرتشس’أ ي-ئا-ن-ث-لأ نوا-ع-ت-لأ

نيشصلأو رئأزجلأ نيب تاقلعلأ نأ افيشضم
. ةقيرع و ةرذجتم

ح.ل ^

: ةقاطلأ عاطق سسأر ىلع ةيرأزولأ هتبيقح همÓتشسأ لÓخ راطع
0402 ىتح سسوباك نمأام ‘ نحنو تادجتسسŸا ةهجاوŸ ةطخ نم دب’

،راطع ديجملأ دبع ،ةقاطلأ ريزو ددشش ^
ثحبلأ يف قلطن’أ ةرورشض ىلع ،سسمأ

غا-ط-ق جرا-خ ةد-يد--ج ل--ي--خأد--م ن--ع
ل-كا-ششم-ل ا-يدا-ف-ت أذ-هو ،تا-قور-ح-م-لأ
.لبقتشسملأ يف ةيداشصتقأ
هماهم ملتشسأ سشماه ى-ل-ع را-ط-ع لا-قو
وه ايلاح هجاتح-ن ا-م““ :ة-قا-ط-ل-ل ر-يزو-ك

ةطخب تأد-ج-ت-شسم-لأو رو-مأ’أ ة-ه-جأو-م
رييشست-لأ سصخ-ي ا-م-ي-ف ة-شصا-خ ،ةد-يد-ج
.““ةيوقاطلأ رداشصملأ ىلع ظافحلأو
نأد-ي-م-لأ ر-ي-ي-شست ا-ن-ت-م-ه-م““ :فا--شضأأو
يوقاطلأ نمأ’أ ىلع ظافحلل ،يو-قا-ط-لأ
ينطولأ داشصتق’أ ىلع نكل ،ىدملأ ديعب
ليخأدم ىلع ثح-ب-لأو ،ع-ير-لأ ى-شسن-ي نأأ

.““ةقاطلأ جراخ ةديدج
ىلع ديدج-لأ د-فأو-لأ را-ششأأ ،ل-با-ق-م-لا-ب
نمأام يف دجوت رئأز-ج-لأ نأأ ى-لإأ ةرأزو-لأ

ةشصاخ0402 ةنشس ةياغ ىلإأو ايلاح يوقاط
زاغلأ نم لئاه ا-طا-ي-ت-حأ كل-ت-م-ن ا-ن-نأأو
.طفنلأو

^ Ÿح, ءاي

:قيزر ،دود◊أ تايششتفم ىوتشسم ىلع ةباقرلأ ديدششتل اعامتجأ سسأأÎي
 ةدروتسسŸا  علسسلل ةبذاكلا تاحيرسصتلا فسشكيسس ديد÷ا ماظنلا

،ق-يزر لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لأ ر--يزو سسأأر--ت ^
ةيزكرملأ تأراطإلل اعامت-جأ ر-ئأز-ج-لا-ب
ماظن ديدششتو زيزعت فلم هب سصخ عاطقلل
دودحلأ تايششتفم ىوتشسم ى-ل-ع ة-با-قر-لأ
هب دافأ امبشسح ,ةيوجلأو ةيرحبلأو ةيربلأ
.ةرأزولل نايب
يذلأ عامتج’أ أذه للخ ,ريزولأ زربأأ و

فلكملأ بدت-ن-م-لأ ر-يزو-لأ ة-ق-فر هد-ق-ع
نأأ ,ياكب ى-شسي-ع ة-ي-جرا-خ-لأ ةرا-ج-ت-لا-ب
نكميشس دمتعملأ ةباقرلل  ديدجلأ ماظنلأ

تاشسرامم نم ريبك دح ىلأ ليلقتلأ““ نم
ع-ل-شسلأ سضع-ب-ل ة-بذا-ك-لأ تا-ح-ير-شصت--لأ
لبق علشسلأ ةدوج نامشض أذكو ةدروتشسملأ
تأذ ف-ي-شضي ,““كل-ه-ت-شسم-ل-ل ا-ه-ق-يو--شست

.ردشصملأ
سصرحلأ ديدجلأ ماظنلأ أذه ح-م-شسي ا-م-ك
لك ىلع ةباقرلأ تاي-ل-م-ع ي-ف ة-ظ-ق-ي-لأو
ربع رمت عشضخت ي-ت-لأ ع-ئا-شضب-لأو ع-ل-شسلأ

لماك ىلع ةيدودحلأ تايششتفملأ فلتخم
.ينطولأ رطقلأ
دمتعي ماظنلأ أذه نأ اشضيأأ نايبلأ حشضوأأو

لهشسي يمقر طمن قفو ةديدج تايلآأ ىلع
ماهملأ ءأدأ يف ةيلاعف عم ةباقرلأ تايلمع
عم ةيدودحلأ تا-ي-ششت-ف-م-لا-ب ة-طو-ن-م-لأ
عئاشضبلأو علشسلأ لك عاشضخإأ ىلع زيكرتلأ
,ةيداملأو ةينيعلأ ةبقأرملأ ىلأ ةدروتشسملأ

.ةدروتشسملأ هكأوفلأ ةشصاخ
ح,ل ^
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تاي’ولا رابخأا عسضولا ىلع نوطخاسس نونطاوملا و اهيدي ضضفنت نازيلغ يلاو

ةنجل دافيإا نوضضفري يئلولا سسلجملا ءاضضعأا
  ةفّقوتملا عيراضشملا لوح قيقحت

يئ’ولا يبعسشلا ضسلجملا ءاسضعأا نيب اداح اسشاقن يئ’ولا يبعسشلا ضسلجملل ةيداعلا ةرودلا تدهسش
ضسلجملا ىوتسسم ىلع قيقحت ةنجل ءاسشنإاب قلعتت لامعأ’ا لودجب ةجردم ةطقن لوح ةسصاخ هسسيئرو
.اهيف قيقحتلاو عيراسشملا ةعباتمل

نيصضراعملا ءاصضعلا ةيبلاغ شضفر و ^
ببصس ن-ع ن-ي-ل-ئا-صست-م ة-ط-ق-ن-لا هذ-ه
اوبلاطو ! تيقو-ت-لا اذ-ه ي-ف ا-ه-جاردإا
نم شسلجملا ءاصضعأا يثلث لوبق ةرورصضب
ثيح لام-علا لود-ج-ب ا-ه-جاردا ل-جا
يئلولا يبعصشلا شسلجملا شسيئر رطصضا
لجا نم ميظنتلا ر-يد-م ةرا-صشت-صسا ى-لا
رصضخلا ءوصضلا حنم مت نيا اهيف لصصفلا
عزن و لامعلا لودج ىلع ة-قدا-صصم-ل-ل

فصصعت نا تدا-ك ي-ت-لا ة-ط-ق-ن-لا هذ-ه
تمت ر-ي-خلا ي-فو، ة-يدا-ع-لا ةرود-لا-ب
دعب لامعلا لود-ج ى-ل-ع ة-قدا-صصم-لا

نيصضراعملا ءاصضعلا ني-ب ر-ي-ب-ك لد-ج
.شسيئرلاو
ثدح ام نأا ىلع ةيلولا يلاو تقّلع و
و ءاصضعلا طاصشن ىلع ليلدو يداع رما

حّلأا نيح يف !!ةيلو-لا ى-ل-ع م-ه-تر-ي-غ
ةبوصسحملا ةنجل شسيئرو ني-ب-خ-ت-ن-م-لا

ةرورصض ىلع لبقتصسملا ةهبج بزح ىلع
مل يتلا عيراصشملا ديدع يف قيقحت حتف
ةيلايخلا ةيلاملا ة-ف-ل-غلا م-غر م-ل-صست
اهناكم حوارت لازت لو اهل تدصصر يتلا
تلواقملا د-يد-ع لواد-ت ن-م م-غر-لا-ب

بطقلا دج-صسم-لا رار-غ ى-ل-ع ا-ه-ي-ل-ع
ىفصشتصسمو رحبلا هايم ةيلحت عورصشمو
اونطاوم قلع ثيح ةلوفطلاو ةموملا

قلخ ةطقن جاردا شضفر ى-ل-ع ناز-ي-ل-غ
هصشرك يف يلا) لوقلاب قي-ق-ح-ت ة-ن-ج-ل
.(رانلا نم فاخي ام نبتلا

ةماه دجلا ع-يرا-صشم-لا هذ-ه نا را-صشيو
ةيلام ةفلغا ةلودلا اهل تصصصصخ يتلاو

ني-ق-با-صس ةلو ن-مز ي-ف ة-ي-لا-ي-خ د-ج
ةعباتملا ةلئاط تحت مه مهنم شضعبلا
ىلا ةلاصسرلا تلصصو اذه-بو ة-ي-ئا-صضق-لا
ىلع طخاصسلا ةيلو-لا با-ب-صشو نا-ي-عا
ةيمنتلا هجواو ة-ي-عا-م-ت-جلا عا-صضوألا
يلاولا ديب نوكت نا اهل نكمي ل ةبئاغلا
يف نوبخ-ت-ن-م-لا م-ها-صسي م-ل نا هد-حو

شسيلو اه-ي-ف ق-ي-ق-ح-ت-لاو ا-هد-ي-صسج-ت
داصسفلا ةحفصص يط ىل-ع ة-ب-لا-ط-م-لا-ب
شسي-ئر ج-مار-ب م-ها ن--م د--ع--ت ي--ت--لا
دادرتصسا نا هحصشرت لبق ة-يرو-ه-م-ج-لا
يتلا تارا-ق-ع-لاو ة-بو-ه-ن-م-لا لاو-ملا

ديق ى-ق-ب-ت-صس ىر-خا شضار-غأل تلو-ح
كلم اهنأل دملا لاط امهم ق-ي-ق-ح-ت-لا
بولغملا طيصسبلا ن-طاو-م-لاو بع-صشل-ل

.هرما ىلع

 قرزل ليضضوفلب ^

ةيبÎلا عاطق عيراضشم نياعي ةمضصاعلا ›او
هللادبع يديضسب

ةفرصش فصسوي ةمصصاعلا يلاو ىدصسأا ^
لاغصشأاب ةفلكملا ةيتلواقملل تاميلعت
ةق-ّل-ع-ت-م-لا ع-يرا-صشم-لا ة-فا-ك زا-ج-نا
شصئاقنلا كرادتب يوبرت-لا عا-ط-ق-لا-ب
لوخدلا لÓخ اهحنم فدهب ةلجصسملا
.مداقلا يصسردملا
ةنياعمو دقفت دعبو ةرايزلا هذه لÓخو

شسيئر نم لك ةّي-ع-م-ب ع-يرا-صشم-لا هذ-ه
يلاولا و ي-ئلو-لا ي-ب-ع-صشلا شسل-ج-م-لا
يديصسل ةيرادإلا ةعطاقمل-ل بد-ت-ن-م-لا

عيراصشم اصضيأا ةن-يا-ع-م م-ت ،ه-ل-لا د-ب-ع
ةيمومع-لا لا-غ-صشألا تا-عا-ط-ق تصصخ
ىلع اذهو ،ميلعتلاو ةيبر-ت-لاو ل-ق-ن-لاو
دبع يديصسل ةيرادإلا ةعطاقملا ىوتصسم
صصا-خ ،ه-ل-لا قيرطلا زا-ج-نإا عور-صشم ة-ّ
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ي-قر-صشلا ي-با-ن-ت--جإلا

ةدلارز نيب ط-بار-لا را-ي-صسلا ق-ير-ط-لا
ةيلامكإا زاجنإا عورصشم اذك و ،ةريودلاو
ةنيدملا ،نك-صسم00001/00022 يح-ب
بناج ىلإا .هللا دبع يديصسل ةديدجلا

ي--ح--ب ة--ي--لا--م--كإا زا--ج--نإا عور--صشم
ةديدجلا ةنيدملا ،نكصسم0005/00022
عورصشم نع كيهان ه-ل-لا د-ب-ع يد-ي-صسل
يجوغاديب دعق-م0001 ةيوناث زا-ج-نإا
ةنيدملا ،نك-صسم00001/00022 يح-ب
.هللا دبع يديصسل ةديدجلا
ىلع ةنياعملا لاغصشأا لÓخ ةفرصش دكأاو

تار-ّخأا--ت--لا شضع--ب كراد--ت ةرور--صض
قيرطلا زا-ج-نإا عور-صشم-ب ة-ل-ّج-صسم-لا
اروحم هرابتعاب يقر-صشلا ي-با-ن-ت-جإلا

.ةيبرغلا ةهجلل اماه
ر ح ^

حلاŸا و محللا ةبعضش Úب طبارلا11 مقر طÿا
ةمدÿا لخدي

ثعب ةداعإا لبضس نع ثحبت تنضشو“ Úع جاضسنآا
ةÌعتŸا تاضسضسؤوŸا

ةلاكو ريدم  ىفطصصم يماح فصشك ^
ن-ي-ع جا-صسنآا با-ب-صشلا ل-ي-غ-صشت و م-عد
و تاعامت-جلا ة-ل-صسل-صس نأا تن-صشو-م-ت
نيب تعمج يتلا ةيلا-ت-ت-م-لا تاءا-ق-ل-لا
جاصسنآا باب-صشلا ل-ي-غ-صشت و م-عد ة-لا-كو
يلثمم ةيعم-ب تن-صشو-م-ت ن-ي-ع ة-يلو-ب
ةينابصشلا تا-م-ظ-ن-م-لا و تا-ي-ع-م-ج-لا
اهنأاصش نم ة-م-ه-م طا-ق-ن ةد-ع تزر-فأا
ي-تا-صسصسؤو-م-لا طا-صشن-لا ثع--ب  ةدا--عإا
يناعت يتلا كلت اهنم اميصس ل و ةئصشانلا

ة-ي-ف-ي-ك و ناد-ي-م-لا ي-ف ل-كا-صشم ن--م
. ةحجانلا تاصسصسؤوملا ىلع ظافحلا
تناك تاعامتجلا نأا يماح فاصضأا و
ىدتنم عم ناك هلوأا يف ةثÓث عومجمب
يف ةيتلواقملا و ير-ئاز-ج-لا با-ب-صشلا
و شسرا-م ر-ه-صش ن-م ل-ئاوألا ةر--صشع--لا
بابصشلل ةينطولا ة-ن-ج-ل-لا ع-م ن-يءا-ق-ل
داحتلا و ن-ي-لوا-ق-م-لا و ر-م-ث-ت-صسم-لا
روحمت ثيح نيرم-ث-ت-صسم-ل-ل ي-ن-طو-لا
تاذ لوقي نيتمهم نيتطقن لوح ءاقللا
ىلع ظا-ف-ح-لا ة-ي-ف-ي-ك ي-ف لوؤو-صسم-لا
ةلاعف ىقبت ىتح ةحجانلا تاصسصسؤوملا

و قوصسلا يف  ة-ط-صشا-ن و ناد-ي-م-لا ي-ف
ثعب ةيفيك يف ةقلعتم ةيناثلا ةطقنلا

اهل نوك ةرثعتملا ةرغصصملا تاصسصسؤوملا
.رثعتت اهتلعج يتلا بابصسأا

بابصشلا عيراصشم ي-ل-ما-ح تا-حر-ت-ق-م
02 نم ةدافتصسلا يف امومع تصصخلت
و ةيمومعلا تاقفصصلا نوناق نم ةئاملاب
ي-ف م-ه-ب شصا-خ قاور شصي-صصخ-ت اذ--ك
تاراقع مهح-ن-م ةرور-صض ع-م كو-ن-ب-لا
قايصسلا اذه يف و مهت-ط-صشنأا ة-لواز-م-ل
تاحرتقملا نا جاصسنآا ةلاكو ريدم لوقي
نم ةدافتصسلا بابصشلا ا-هو-مد-ق ي-ت-لا

مل مهتي-ب-لا-غ نو-ك تا-ق-ف-صصلا نو-نا-ق
ام وه و نوناق-لا اذ-ه ن-م اود-ي-ف-ت-صسي

نم ةيناديم ناجل نوحر-ت-ق-ي م-ه-ل-ع-ج
اذه قيبطت ىلع رهصسلل ةرازولا فرط

اذه قبطي نم نكم-ت-ي ى-ت-ح نو-نا-ق-لا
ن-ي-ب ن-م و هر-ي-فاذ-ح ى-ل-ع نو-نا-ق--لا
هذه ىقبت ىت-ح و كلذ-ك تا-حار-ت-قلا
يف كلذك نمكت ة-ح-جا-ن تا-صسصسؤو-م-لا
و لÓغ-ت-صسلا شضور-ق ى-ل-ع لو-صصح-لا
عم كونبلا ىوتصسم ىلع مهب شصاخ قاور
تاراقعلا نم ةب-صسن شصي-صصخ-ت ة-صسارد
يتلا ةيحÓفلا و ةيعانصصلا و ةيراجتلا
. تاصسصسؤوملا ةدئافل ةيلولا اهحنت

حلاضص ^

ن-ي-ع ة-يلو-ب عو-ب-صسلا ة-يا-ه--ن م--ت ^
طبارلا11 مقر طخلا حت-ف تن-صشو-م-ت

تايدلبب تنصشومت نيع ةيلولا ةمصصاع
ديعصس بصسح و حلاملا و مح-ل-لا ة-ب-ع-صش
ىلع لÓغتصسلا ةحلصصم شسيئر ةصسيدوب

لمعلا نا تنصشومت نيع ““وطيا““ ىوتصسم
ءادتراب اءدب ةن-ي-ع-م طور-صشب م-ت اذ-ه
لولا با-ب-لا شصي-صصخ-ت و ة-ما--م--ك--لا
مقعم ريفوت و لوزنلل يناثلا و دوعصصلل
نوبزلا مارتحا بناج ىلا ةلفاحلا لخاد
راصشتنا يدافت دصصق ةيحصصلا طيرصشلل
.ىودعلا
نيع ةيلوب ّم-ت ،ة-ل-صص يذ قا-ي-صس ي-ف و
نيب لقنلا طوطخ شضعب حتف تنصشومت
تاطيحملاب اذك و ةيلولا لخاد ندملا
ةلحرملا راطا يف كلذ يتأاي، ةيرصضحلا
ر-ج-ح-لا ع-فر تاءار-جا ن-م ة-ي-نا-ث--لا
ةياقولا ريبادت مارتحا ةطيرصش يئزجلا

يف يتأات ي-ت-لا و ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ن-م
حتف رارقا و ةمامكلا ءادترا اهتمدقم
و باكرلا نكاما ددع ديدحت و ذفاونلا

و باكرلا نيب ام-ي-ف د-عا-ب-ت-لا نا-م-صض
اهيف لصصفي يتلا ريبادت-لا ن-م ا-هر-ي-غ
ةحلصصم شسيئر ر-صضخ-ل د-يد-ج د-ي-صسلا
لقنلا طاصشن فنأاتصسا هنا ادكؤوم لقنلا
و ةيدرفلا ةرجلا تارايصس و يرصضحلا

20 مقر ةيرازولا ةميلعتلل امارتحا اذه
691 مقر تحت لق-ن-لا ةر-يزو م-ي-ل-ع-ت و
ةقلعتملا0202 ناوج61 يف ةخرؤوملا
و يرصضحلا لقنلا تاطاصشن فانئتصساب
نا امك نيرفاصسم-ل-ل ير-صضح-لا ه-ب-صشلا
نوبزلا و لماعتملا نيب ةكرتصشم ةيلمعلا

لماعك ةيحصصلا طورصشلاب دي-ق-ت-لا ي-ف
هذه نم ن-ي-م-لا-صس جور-خ-ل-ل ي-صسا-صسا
.ةحئاجلا

        حلاضص ^

ىلا ا-ي-ج-يرد-ت دو-ع-ي طا-صشن-لا أاد-ب ^
ةيلولا ةمصصاعب نيرفاصسملا لقن ةطحم
ةيئاقولا ريبادتلا لظ يف تنصشومت نيع
لقنلا ةيريدم اهتذختا يت-لا ة-مرا-صصلا
شسوريف راصشتنا نم نيرفاصسملا ةيامحل
.انوروك
رمع لÓب لوقي تاءارجلا هذه نع و
و لقنلا ي-ل-ما-ع-ت نا ة-ط-ح-م-لا ر-يد-م
نو-مز-ل-م ةر-جألا تارا-ي-صس ي-ق--ئا--صس
عانقلا و ةيحصصلا تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا-ب
جاجز بيكرتب ماق نم مه-ن-م و ي-قاو-لا

بناج ىلا باكرلا نيب و هنيب اميف لزاع
حتف رارقا عم دعاقملل مظتنم ريهطت
و ةيعيبطلا ةيوهتلا ةمظنأا لك و ذفاونلا
05 ةبصسنب ن-ير-فا-صسم-لا دد-ع د-يد-ح-ت
لقنلا ةليصسو باعيتصسا ةردق نم ةئاملاب
ن-ت-م ى-ل--ع ةر--ه--ط--م داو--م ع--صضو و
لقنلا ةل-ي-صسو عا-صضخإا ع-م تÓ-فا-ح-لا
ىلع يدصسجلا دعابتلا و ايموي فيظنتلل

تÓفاحلا فقاوم و تاطحملا ىوتصسم
و لقنلا ة-ل-ي-صسو ى-لا دو-ع-صصلا رار-قا و

 .ةفلتخم باوبأا ربع اهنم لوزنلا
مهدادعتصسا اودكأا مهرود-ب نو-ل-قا-ن-لا
ةيئاقولا طورصشلا ةفاك مار-ت-حل ما-ت-لا
ةلق مغر ا-نو-نا-ق ا-ه-ي-ل-ع شصو-صصن-م-لا
و دعاقملا ةيدودحم ريصضن  ةيدودرملا
ناصسل ىلع ءاج امك   دوقولا رعصس عافترا

ارفاصسم41 لقن دعتي ل هنأا ةلفاح قئاصس
و لقنلا ةيريدم تامي-ل-ع-ت و ا-ق-ي-ب-ط-ت
شصيلقت و ةدئازلا فيلاكتلا نم مغرلاب

دمحي ة-ي-ع-صضو-لا نأا لا با-كر-لا دد-ع
عاطقنلا نم لصضفأا يه و اريثك اهيلع
. لمعلا نع يلكلا
او-ن-صسح-ت-صسا م-هرود-ب نور--فا--صسم--لا
ن-ي-ب ل-ق-ن-لا ةدو-ع-ب ار-ي-خ ة-ي-ع-صضو-لا
رهصشأا30 ةبارق ماد فقوت دعب تايدلبلا

بيلاصسا مارتحا ةرورصضب مهيعو نيدبم
ةفاك مارتحا مهيلع متحت يتلا ةياقولا
لبق ن-م ةدراو-لا ة-ي-ئا-قو-لا ر-ي-باد-ت-لا
.ةصصتخملا تاهجلا
هيف تلجصس يذلا تقولا يف اذه ثدحي
ةريخألا ةنوآلا يف ةدع نب يديصس ةيدلب

انوروك شسور-ي-ف-ب ةد-كؤو-م تلا-ح90
شضع-ب ى-ل-ع شضر-ف ا-م--م91 دي-فو-ك
رجح-لا-ب ماز-ت-للا ةرور-صض تÓ-ئا-ع-لا
دومحم ناصسل ىلع ءاج ام وه و يلزنملا

يدلبلا يبعصشلا شسلجملا شسيئر شسانرم
ة-ي-ن-ملا ر-يرا-ق-ت-لا نا ف-ي-صضي يذ--لا
دار-فلا ماز-ت-لا مد-ع تت-ب-ثا ةر-ي-خلا
يلزنملا رج-ح-لا-ب م-ه-ي-ف كو-ك-صشم-لا
امم شسيصسحتلا و ةيعوتلا ن-م م-غر-لا-ب
لجا نم يئلولا نملا لخدت بجوتصسي
اذه يف ةيبا-ج-يلا ج-ئا-ت-ن-لا ق-ي-ق-ح-ت
. لاجملا
ةرايزب ماق ه-نا د-كؤو-ي ة-يد-ل-ب-لا شسي-ئر
كردلا ةعومجم ةقرف ةيعمب ةي-ناد-ي-م
رجحلاب نيينعملا شصاخصشأÓل ين-طو-لا
جورخلا مدعب دهعت ءاصضما مت و يلزنملا

اونا-ك م-ه-ت-ي-ب-لا-غ نا لا لز-ن-م-لا ن-م
و ءاصسملا يف ةنيدملا عراوصشب نوعّكصستي
يا يطعي ل رج-ح-لا ع-صضو-لا هذ-ه ي-ف
. ةجيتن

حلاضص ^

ةيئاقو تاءارجإا ةّدع عم نيرفاسسملا ددع ديدحت
تنضشومت نيع يف نيرفاضسملا لقنل ةيّربلا ةّطحملا طاضشن ةدوع

 مÓضسلا يداوب لظلا قطانم نع Íغلا عفرل ةيومنت جمارب
لا-صصتلاو مÓ--علا بت--ك--م ف--صشك ^

ةيئامنإلا تايلمعلا نأا نازي-ل-غ ة-يلو-ل
مÓصسلا يداو ةيدلب اهنم تدافتصسا يتلا
را-طإلا ن-ي-صسح-ت را-طإا ي-ف ة-ي-ئا--ن--لا
نع نبغلا عفرو نينطاومل-ل ي-صشي-ع-م-لا

هتلحرم يف فرع، لظلا قطانم ةنطاق
ةيبيرجتلا ة-ل-حر-م-لا قÓ-ط-نإا ى-لولا
عورصشمل ة-فز-م-لا ة-نا-صسر-خ-لا ع-صضوو
زكرم طبري يذلا يدلبلا قيرطلا ديبعت
ةعرزمب ارورم ةقارصشلا راودب ةيدلبلا

ةفاصسم ىلع لوألا اهرطصش يف ىصسوم
عور-صشم قÓ-ط--نا اذ--كو م--ل--ك2.60

ن-م م-ه-م دد-ع-ل ة-ي-ف-ير-لا ءا-بر-ه-ك-لا
د-م-حأا جا-ح-لا دلوأا راود-ب تا-ن-ك-صسلا
وهو ىصسوم ةعرزمو ةيصشياوصشلا راودو
ذ-ن-م هرا-ظ-ت-نا لا-ط يذ-لا عور-صشم--لا

هذ-ه ن-ع ءبع-لا ف-ي-ف-خ-ت-ل تاو--ن--صس
تÓ-يو-لا ي-نا-ع-ت ي--ت--لا تÓ--ئا--ع--لا
.لÓقتصسلا ذنم ششيمهتلاو
لاغصشألا لامتكا مت ه-نا نا-ي-ب-لا شصل-خو
يحب يراوج-لا بع-ل-م-لا-ب %001 ةبصسن-ب
ةفصشاكلا ءاوصضألا بيكرتب ديعلا يريصشب
يرارم شسدنهملا فرط نم ه-ف-ي-ظ-ن-تو
هتادوهجم ىلع تÓكصشت هل تهجو يذلا

اذه يف هعم ل-م-ع يذ-لا با-ب-صشلا ل-كو
 قرزل ليضضفلب ^   .ماهلا يهيفرتلا عورصشملا

نازيلغب عدوتضسÃ  ةنزfl ةدضسافلا نابجألا نم راطنق62 زجح
ير-صضح-لا ن-مألا ح-لا-صصم تن-ّك--م--ت ^

عدوتصسم فاصشتكا نم نازي-ل-غ-ب ر-صشا-ع-لا
اذهو ،فلتلا ةعيرصس ةيئاذغ داوم هلخادب
تاذ ى-لا ةد-كؤو-م تا-مو-ل-ع-م دورو د-ع-ب
موقي ر-جا-ت دو-جو-ب د-ي-ف-ت ة-ح-ل-صصم-لا
نئاكلا تاعدوت-صسم-لا د-حأا لÓ-غ-ت-صسا-ب

رصشاعلا يرصضحلا نمألا ميلقإا-ب ا-هر-ق-م

ريصشاكلا و نابجألا نيز-خ-ت-ل نا-ك-م ى-لا
عيمج ذاخ-تا د-ع-ب ،ه-عاو-نأا ف-ل-ت-خ-م-ب
ششيتفت مت ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجلا
ةيئاذغ داوم ةنياعم م-ت ن-يأا عدو-ت-صسم-لا

كÓهت-صسÓ-ل ة-ه-جو-م ف-ل-ت-لا ة-ع-ير-صس
نيزختلل ةأايهم ريغ فورظ يف ةعوصضوم
،ةفاظنلا طورصش اهيف مدعنتو دير-ب-ت-لاو

نم ةدحو8782 ـب ةيمك-لا ترد-ق ثي-ح
راطنق62 نزوب ماجحألاو عاونألا فلتخم
ةقفر اهفÓتاو اهزجح متي-ل ،غ-ل-ك54 و
ةيدلبب ةحصصلا ظفح بتك-م ن-ع ل-ث-م-م
عبات يصسيئر يرط-ي-ب ششت-ف-م و ناز-ي-ل-غ
.ةيحÓفلا حلاصصملل

 قرزل ليضضفلب ^
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ة--يدا–’أ سسي--ئر د--ع--ب--ت--صسأ ^
نيدلأ Òخ ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ
ةطبأرلل Óطب Úيعت ةركف ،يصشطز
فقو-ت-لأ لا-ح ‘ ¤وأ’أ ة-فÙÎأ
ذنم ةقلعŸأ ،ةصسفانم-ل-ل ي-ئا-ه-ن-لأ

ي-صضاŸأ سسرا-م ر-ه-صش ف-صصت--ن--م
د-ج-ت-صسŸأ ا--نورو--ك ءا--بو بب--صسب
.(91-ديفوك)
ةعأذإ’أ جأومأأ ىل-ع ي-صشطز حر-صصو
رأرق ذاختأ لاح ‘»: Óئاق ةينطولأ
،اهل ةلوج رخآأ دنع ةلوطبلأ فيقوت

نوك ،لطبلأ Úعنصس اننأا-ب د-ق-ت-عأأ ’
ا-ه-ت-لو-ج ¤إأ بهذ-ت ⁄ ة-لو-ط-ب-لأ
.ةÒخأ’أ

ما-ت-خ غ-ل-ب-ي يذ-لأ و-ه ل-ط-ب--لا--ف
‘ .03 ـلأ ة--لو÷أ يأأ ة--صسفا--نŸأ
‘ رئأز÷أ يلث‡ Úعن-صس ل-با-قŸأ
ثي-ح ،ة-ي-ق--ير--فإ’أ تا--صسفا--نŸأ

را-ب-ت-ع’أ Úع-ب ذ-ئد-ن-ع ذ-خأا-ن-صس
ف-قو-ت ل-ب--ق ل--ج--صسŸأ بي--تÎلأ
         .““ةصسفانŸأ
اهتلوج دنع ةصسفانŸأ قيلع-ت ل-ب-قو
ةرأدصص دأدزولب بابصش لتحي ،22 ـلأ
ءاقلو ،ةطقن04 عومجÃ بي-تÎلأ

فيطصس قافو نم ل-ك ما-مأأ ر-خأا-ت-م
نأرفوتي نيذللأ رئأز÷أ ة-ّيدو-لو-مو

ءاقلبو امهنم لكل ة-ط-ق-ن73 ىل-ع
.ديمعلل رخأاتم
د-ق دأدزو-ل-ب با-ب--صش ةرأدإأ تنا--كو

ةلوطبلأ بقل اهحنÃ اقباصس تبلاط
رأرغ ىلع ةصسفانŸأ فقوت لاح ‘
اهنم ،ت’وطبلأ سضعب ‘ ثدح ام
.يكيجلبلأو يصسنرفلأ يرودلأ
ي-ت-لأ ة-غ-ي-صصلا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي--فو
لا-ح ‘ ““فا-ف-لأ““ ا-هد-م-ت--ع--ت--صس
ةقلعŸأ ،ةصسفانملل يئاهنلأ فيقوتلأ

ه-نأأ ي-صشطز Èت-عأ ،22 ة--لو÷أ ‘

ل-يذ-ت-م لأز-نإأ لد-ع--لأ ن--م سسي--ل
Êامث ىقبت ام-ن-ي-ب ›ا◊أ بي-تÎلأ

.ةلوطبلأ ةياهن نع ت’وج
بلطتي ،لوزنلأ سصخي اميف““ دافأأو
’دع سسيل هنأ’ ،أديج أÒكفت رمأ’أ
‘ Òخأ’أ ز--كرŸأ بحا--صص لأز--نإأ
.دعب هتنت ⁄ ةلوطبلأو ،22 ةلو÷أ

ئيصش لك ت’وج Êامث نوصضغ يفف
.نك‡

،ة---يرأدإ’أ تأرأر---ق---لأ ق---فأوأأ ’
ن-ع ةردا-صص تنا-ك أذإأ ءا-ن-ث-ت--صسا--ب

وأأ ةيلاŸأ Òيصستو ةبقأر-م ة-ير-يد-م
.ةلثا‡ تائيه نم
ةلوط-ب تف-قوأأ د-ق فا-ف-لأ تنا-كو
سسرام نم41 ـلأ ‘ Êاثلأ مصسقلأ
‘ لّوأ’أ مصسقلأ ةلو-ط-بو ،ي-صضاŸأ
ر-خآأ تب-ع-ُل ا-م-ي-ف .›أوŸأ مو-ي--لأ

سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم
سسرا-م ن-م11 ـلأ ‘ ،ر------ئأز÷أ
‘ ت’وج8 تيقب هيل-ع. ي-صضاŸأ

3 دوجو ع-م ،لّوأ’أ م-صسق-لأ ة-لو-ط-ب
.ةرخاتم تÓباقم
راتصس لأدصسإأ ن-ع ت’و-ج8 تيقبو
نع ت’وج7و ،لّوأ’أ مصسقلأ ةلوطب
اميف ،Êاثلأ مصسقلأ ة-لو-ط-ب ة-يا-ه-ن
ةيروه-م÷أ سسأا-ك ة-صسفا-ن-م تغ-ل-ب
.بايإأ يئاهنلأ عبر رودلأ
ت’و-ط-ب-لأ سضع-ب نإا-ف ،ةرا-صشإÓ--ل
اهمصسوم ىهتنأ ⁄اعلأ Èع ةيوركلأ
،اهخصسن تيغلُأأو ،نأوآ’أ لبق ›ا◊أ
ةحئاج ر-طاfl رأر-م-ت-صسأ بب-صس-ِب
ة-ي-صسنر-ف-لأ ا--هزر--بأأ .““ا--نورو--ك““

.ةينيتنجرأ’أو ةيدنلوهلأو
ددحتي رصضÿا عم يصضاملب لبقتصسم

2202 رطق لايدنوم دعب
برد-م ل-صصف-ي نأأ ر-ظ--ت--نŸأ ن--م
‘ يصضاملب لامج ينطولأ بختنŸأ

ةينفلأ ةصضراعلأ سسأأر ىلع هلبقتصسم
،2202 رطق لايدنوم بقع رصضخلل

سسي--ئر سسمأأ لوأأ هد--كأأ ا--م--ب--صسح
مدقلأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ

سسيئر حر-صصو ،ي-صشطز ن-يد-لأ Òخ
ايقيرفإأ سسأاكب جيوتتلأ ذنم““ :فافلأ
ةدع يصضامل-ب ى-ق-ل-ت ،9102 ·أÓ-ل

‘ لصصفيصس هنك-ل ،ة-ير-غ-م سضور-ع
،““2202 لا--يد--نو--م بق--ع هÒصصم
‘ لثم-ت-ت نآ’أ ه-ت-م-ه-م““ :فا-صضأأو
سسأاك ¤إأ ينطولأ بختنŸأ ل-ي-هأا-ت
Òبك رأرقتصساب عتمتن ،رطقب ⁄اعلأ

،لوأ’أ بخ-ت-نŸأ ىو--ت--صسم ى--ل--ع
ءأرو فوقو-لأ ع-ي-م÷أ ن-م بل-طأأو
ن--ع ر--ظ--ن--لأ سضغ--ب ة---يدا–’أ
تاعأرصصلأ نع أديعبو ،سصاخصشأ’أ
لك قوف ،ر-ئأز÷أ ة-ح-ل-صصم ع-صضوو
رعصشن ’ موي-لأ““ :ل-صصأوو ،““را-ب-ت-عأ
دقاعتو ،““ايق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ا-ن-نأا-كو
‘ فافلأ ع-م (ة-ن-صس44) يصضامل-ب
دقعب رجام حبأرل افلخ8102 توأأ

Á2202 لا-يد-نو-م ة--يا--غ ¤إأ د--ت
سسأأر ىلع هل ةنصس لوأأ ‘و ،رطقب
نم نك“ رصضخلل ةينفلأ ة-صضرا-ع-لأ
9102 ·أÓل ايقيرفإأ سسأاكب جيوتتلأ
سسيئر فاصضأأو ،رصصÃ تر-ج ي-ت-لأ
ةينطولأ ةعأذإ’أ جأومأأ Èع فافلأ

أÒثك ق-ل-ع-ت-م ي-صضا-م-ل-ب““ :Ó-ئا-ق
رختفت نأأ رئأز÷أ ىل-عو ،ن-طو-لا-ب
‘ ÚبردŸأ لصضفأأ دحأأ كلت“ اهنأاب
هتمأرصصب رهبنم انأأ ايصصخصش ،⁄اعلأ

ملع ىلع تصسلو ،هتينهمو لمعلأ ‘
هنأ’ هت-ل-صصو ي-ت-لأ سضور-ع-لأ ل-ك-ب
قلعتي امدنع اميصس’ مو-ت-ك سصخ-صش
،يصضاملب سضفرو ،““ن-طو-لا-ب ر-مأ’أ
‘ برد-م ل-صضفأ بق-ل لا--ن يذ--لأ

،2202 ‘ هد-ق-ع ي-ه-ت-ن--يو9102
دا–’أ نم لب-ق ن-م أÒب-ك ا-صضر-ع
بختنŸأ ىلع فأرصشإÓل يتأرامإ’أ
ىوقأأ نم اصضورع ىقلت امك ،لوأ’أ
.ةيصسنرفلأ ¤وأ’أ ةطبأرلأ ةيدنأأ

قوراف.ج^
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دادزولب بابصش
راوصسأا رداغي نل راصشوب نايفصس

ةبيقعل يدان

قيرفلأ بع’ نأأ ،دأدزولب بابصش ةرأدإأ نم ةبرقم رداصصم تدكأأ ^
‘ بعللأ هعصسوب نوكي نلو ““ةبيقعلأ““ رأوصسأأ رداغي نل ،راصشوب نايفصس
ÚبعÓلأ نأاصشب ةيبرغŸأ ةعما÷أ طورصش ببصسب ،يبرغŸأ يرودلأ
01 ـل لقأ’أ ىلع زوحي بعÓلأ نوكي نأأ طÎصشي ثيحب ،ÚفÙÎأ
نود لوحيصس يذلأ رمأ’أ وهو ،هدÓب بخ-ت-ن-م ع-م ة-ي-لود تأءا-ق-ل

” نأأ دعب ،برغŸأ ‘ ةبرجتل قباصسلأ فيطصس قافو عفأدم سضوخ
أرصصأأ نأذللأ ،يواصضيبلأ ءاجرلأو دأدولأ نم لكب أرخؤوم همصسأ طبر

مغرلأ ىلعو ،ةلصص يذ قايصس ‘و .ةيبرغŸأ ةفاحصصلأ بصسح هيلع
ىلع يدأدزولبلأو ماع لكصشب يوركلأ عراصشلأ زيÁ يذلأ ءودهلأ نم
فرط نم كر– دوجو يفخي ’ رمأ’أ أذه نأأ ’إأ ،سصوصصÿأ هجو
،بابصشلأ نم ءامصسأأ فدهتصست يتلأو ،دÓبلأ جراخ نم ةيدنأ’أ سضعب

‘ ىقلت ،دويعصس Òمأأ باع-لأ’أ ع-نا-صص نأأ ،ا-نردا-صصم تد-كأأ ثي-ح
‘ طصشنت قرف نم اهلك ،ةي-م-صسر سضور-ع ة-ثÓ-ث ة-ي-صضاŸأ ما-يأ’أ
دعوŸأ نوكيصسو ،ليصصافتلأ يقاب نع فصشكلأ نود ةيبرع تايرود
عم سضوافت ةصسلج ‘ ““رأدام““ عم‹ ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ ةا-قÓ-م ع-م
سضعب نأأ Òغ ،““ةبيقعلأ““ ‘ دقعلأ ديد“ ةيناكمإأ لوح بعÓلأ
قباصسلأ ةمصصاعلأ دا–أ بع’ ليحر برق ¤إأ تراصشأأ فأرطأ’أ
‘أÎح’أ هرأوصشم ثعبو ةديدج ةبرŒ سضوخ ‘ ةÒبكلأ هتبغرل

ةفورعم تايرودلأ هذه نأأو سصخأ’اب ةيبرعلأ ت’وطبلأ دحأأ نم
رأرغ ىلع بع’ يأأ باعل ليصست يتلأ ةيرغŸأ ةيلاŸأ اهصضورعب
قوراف.ج ^                                                                 .ةيجيلÿأ ت’وطبلأ

 لازغ قحÓي ظ◊ا ءوصس
›اطيإلا يرودلا ‘

ذن-م ،لأز-غ د-ي-صشر ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ظ◊أ ءو-صس مزÓ-ي ^
‘ ةلصشاف ةبرŒ دعب ذإأ ،8102 ماع يصسنرفلأ يرودلأ هترداغم
ةبرŒ ىلع مصصبي نأ’ قيرطلأ ‘ حبصصأأ ،يتيصس Îصسيل عم أÎل‚إأ
لأزغ سضرعتو ،انيتنرويف قيرف عم ›اطيإ’أ يرودلأ ‘ أأوصسأأ

Ÿفقو fiخ جرÓخأ’أ هقيرف ءاقل لÒ نأأ دعب ،ايصشيرب دصض
ناكم76 ةقيقدلأ ‘ ،ينيكاي يبيصسويج ’ويفلأ بردم هكرصشأأ
،طقف قئاقد6 دعب أدد‹ هلأدبتصسأ ديعي نأأ لبق ،ناكنود ديرفلأأ

نإاف ،يŸاعلأ ““لوغ““ عقوŸ اقفوو ،بعÓلأ ىلع بعصص فقوم ‘
‘ ينيكاي بردŸأ ةبغر وه عيرصس لكصشب لأزغ لأدبتصسأ ببصس
سضرعت يذلأ ،سسيÒصساك Úترام عفأدŸأ هكرت يذلأ غأرفلأ ءلم
بعلو ،ةأرابŸأ نم07ـلأ ةقيقدلأ ‘ ءأرم◊أ ةقاطبلاب درطلل

ماعلأ فيصص انيتنرويف ¤إأ هلاقتنأ ذنم طقف ةقيقد082 لأزغ
ناك يذلأو ،ةراعإ’أ ليبصس ىلع يتيصس Îصسيل نم امداق يصضاŸأ

،وروأأ نويلم41 لباقم8102 ماع يصسنرفلأ وكانوم نم هأÎصشأ دق
غأرفلأ ءلم هنم لومأاŸأ ناك تقو ‘ ،هعم ةمصصب كرت نود نكل
مامأأ انيتنرويف يدان نوكيصسو ،زرfi سضاير هنطأوم هكرت يذلأ

،هيدانل هتداعإأ وأأ هتراعإأ ديدجتب لأزغ لبقتصسم ديد– ةرورصض
يدانلل ةفاصضإ’أ Ëدقت نع هزجعو هت-كرا-صشم ة-ل-ق ع-م ة-صصا-خ

.مصسوŸأ ةيأدب ذنم ةئيصس جئاتن دصصحي يذلأ ،›اطيإ’أ

ليحر صصرف نم ديزت ةيلئاع فورظ
يبرغŸا ةدجو ةيدولوم نع ةخيصش نب

يبرغŸأ ةدجو ة-يدو-لو-م ق-ير-ف-ل ÒصسŸأ بت-كŸأ ل-صصأو-ي ^
،ةخيصش نب ق◊أ دبع يرئأز÷أ هبردم دقع ديدجتل هيعاصسم
،لبقŸأ يوركلأ مصسوŸأ لÓخ قيرفلأ ىلع ه-فأر-صشإأ ل-صصأو-ي-ل
هفقوم مصسحي ⁄ ،يرئأز÷أ بردŸأ نأاب ةعلطم رداصصم تفصشكو
هنأأ ¤إأ ةÒصشم يبرغŸأ قيرفلأ عم هماقم ديد“ سصوصصخب دعب

بردŸأ نأاب اهصسفن رداصصŸأ تفاصضأأو ،هدقع ديدŒ ‘ ددÎم
ةدافتصس’أ ‘ بغرت ةيدنأأ نم سضورع هتءاج دق رصضخلل قباصسلأ

قيرفلأ نع هدعبت دق ةيل-ئا-ع فور-ظ نأأ Ó-صضف ،ه-تا-مد-خ ن-م
بتكŸأ ىل-ع طÎصشأ د-ق ،ير-ئأز÷أ بردŸأ نا-كو ،يد-جو-لأ
نم هونكم نيذلأ Úيصساصسأ’أ زئاكرلأ عيمجب  ظافتح’أ ،ÒصسŸأ

مصسوŸأ تايرابم لÓخ يدجولأ قيرفلأ عم ديج راصسم قيق–
،يصضاŸأ سسرام نم51 ـلأ ‘ فقوتي نأأ لبق ،›ا◊أ يوركلأ
نأاب رداصصŸأ تعباتو ،دجتصسŸأ انوروك سسوÒف راصشتنأ ببصسب
سضعبب هفوفصص م-عد-ب يد-جو-لأ ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ بلا-ط بردŸأ
.زكأرŸأ سضعب ‘ يدانلأ هيناعي يذلأ غأرفلأ ءلÚ، ŸبعÓلأ

ةرازولا صسأار ىلع يلصسرم فلخت يركاوصس
ةبخنلا ةصضايرل ةبدتنŸا

سسمأأ لوأأ ءاصسم ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ررق ^
ةريزو بصصنم ‘ ،يركأوصس ةميلصس ،ةقباصسلأ ودي÷أ ةلطب Úيعت

لطبلل افلخ يركأوصس Úيعت ءاجو ،ةبخنلأ ةصضايرب ةفلكم ةبدتنم
رهصشأأ6ـل بصصنŸأ لغصش يذلأ ،يل-صسر-م ن-يد-لأ رو-ن ،ي-بŸوأ’أ

لئÓقلأ تايرئأز÷أ تايصضايرلأ نم ،يركأو-صس Èت-ع-تو ،ط-ق-ف
ÚيوتصسŸأ ىلع ،ت’وطبو تأزا‚إأ قيق– ‘ نح‚ يتÓلأ
ةرأزو نم ةيماصس ةينقت ةداهصش يركأوصس كلت“و ،يراقلأو يلÙأ
ةدعاصسŸ اهتÈخ فيظوت ىلع لمعت-صسو ،ة-صضا-ير-لأو با-ب-صشلأ
حنم ¤إأ Úيعتلأ فدهيو ،سصاصصتخ’أ باحصصأأو ةبخنلأ ييصضاير
ةÒبكلأ مهتبرŒ سسيركت لجأأ نم ،Úقباصسلأ لاطبأÓل ةصصرفلأ

ىلع نابصشلأ ةدعاصسمو ،ةيرئأز÷أ ةصضايرلأ ريوطتل نيدايŸأ ‘
.ةلبقŸأ تايدحتلأ ‘ قلأاتلأ

‘ بعÓم ةثÓث رئاز÷ا ميلصستب دعتت Úصصلا
1202 ةلبقŸا ةنصسلا قافأا

‘ ةديدج بعÓم ةثÓث رئأز÷أ ميلصستب ،Úصصلأ تمزتلأ ^
ةمهŸأ ةيلودلأ ةيصضايرلأ ثأدحأÓل أدأدعتصسأ ةددÙأ لاجآ’أ
ريزو ىقت-لأو ،2202 ماع ‘ ةصصاخ دÓبلأ اهفي-صضت-صست-صس ي-ت-لأ
ينيصصلأ Òفصسلاب سسمأأ لوأأ ،يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلأو بابصشلأ
يئانثلأ نواعتلأ قافآأو عقأو هعم سضرعتصسأو ،هنايل هيل رئأز÷اب
نأاب ،ةرأزولل نايب لاقو ،ةصضايرلأو بابصشلأ لا‹ ‘ نيدلبلأ Úب

لئاصسولأو لبصسلأ لوح امهرظن تاهجو ’دابت ،هنايلو يدلاخ
تآاصشنŸأ زا‚إأ ‘ Úصصلأ تاكرصش ةكراصشم ز-يز-ع-ت-ب ة-ل-ي-ف-ك-لأ
يقأرب يبعلم عيراصشم اهت-مد-ق-م ‘و ،ر-ئأز÷أ ‘ ة-ي-صضا-ير-لأ
حصضوأأو ،نأرهوب Ò÷أ Òب بعلمو ،ةمصصاعلأ رئأز÷اب ةريودلأو
كÎصشŸأ قيصسنتلأ زيزعت ىلع قافت’أ ” دق هنأاب ،هتأذ ردصصŸأ
لاجآ’أ ‘ عيراصشŸأ هذه ميلصست نامصض لجأأ نم Úفرطلأ Úب
يتلأ ةمهŸأ ةيلودلأ ة-ي-صضا-ير-لأ ثأد-حأÓ-ل ا-ب-صس– ،ةددÙأ

باعلأ’أ ةرود ،ر-ئأز÷أ ف-ي-صضت-صستو ،ر-ئأز÷أ ا-ه-ن-صضت-ح-ت-صس
ÚبعÓل ·أÓل ايقيرفأأ ةلوطبو ،نأرهو ةنيدم ‘ ةيطصسوتŸأ
نا-كو ،2202 ما-ع Úترر-قŸأ ““نا-صشلأ““ مد-ق-لأ ةر-ك-ل Úي-لÙأ
ماعلأ ةياهن لبق ةثÓثلأ بعŸÓأ هذه رئأز÷أ ملتصست نأأ سضÎفي
ريزو نلعي نأأ لبق ،ةلودلأ ططfl هنمصضت ام بصسحب ،›ا◊أ
.1202 ماع ¤إأ دعوŸأ ءاجرإأ ةصضايرلأو بابصشلأ

ةلوطبلل يئاهنلا فقوتلا لاح ‘ رئازجلل Óطب Úيعت ةركف دعبتصسا

دادزولب بابصش راصصنأا مدصصي يصشطز

ترد--------صصأأ  ^
ة----كر----صش ةرأدإأ
““روبÒصس““
دا–’ ة-ك--لاŸأ
انايب ،ةم-صصا-ع-لأ

ة-ح-ف--صص ى--ل--ع
ةيمصسرلأ قيرف-لأ
““كو-ب--صسيا--ف““ ـب
ه---ي---ف بج---صشت
تافرصصتلأ ةدصشب

ة-ي-فأÎح’أ Òغ
يدا-ن-لأ سسي-ئر-ل
د-ي-ع-صس يوا-ه-لأ

ةوطÿأو ،قي-ل-ع
زجح ة-لوا-حÃ ا-ه-ي-ل-ع مد-قأأ ي-ت-لأ
تهجوو .قيرفلل ي-ك-ن-ب-لأ د-ي-صصر-لأ
تاماهتأ ئنأوŸأ Òيصست ةكرصش ةرأدإأ
رأرقتصسأ ة-عز-عز ة-لوا-حÃ ق-ي-ل-ع-ل
دعب ،ةرأدإ’أ ىلع سشيوصشتلأو يدانلأ
يئاصضقلأ رصضÙأ قيرط نع ماق نأأ

Ãيك-ن-ب-لأ د-ي-صصر-لأ ز-ج-ح ة-لوا-ح
ةينوناق Òغ ةقيرطب ةمصصاعلأ دا–إ’
‘ ه-ن-م ا--ي--ع--صس ،ا--ه--ل سسا--صسأأ ’و
،يمصصاعلأ يدا-ن-لأ ى-ل-ع سشيو-صشت-لأ

61 خيراتب رداصصلأ رأر-ق-لأ نأأ ا-م-ل-ع
رقأأو ،ةيصضقلأ ‘ لصصف0202 نأوج

ةياغ ¤إأ ذيف-ن-ت-لأ تأءأر-جإأ ف-قو-ب
ةصسل÷أ لÓخ هيف يئا-ه-ن-لأ ل-صصف-لأ
مداقلأ ةيليوج8 خيراتب نوكتصس يتلأ
ن--م .ر--ئأز÷أ ءا--صضق سسل‹ ما--مأأ

تماق ةمصصاعلأ دا–أ ةرأدإأ ا-ه-ت-ه-ج
تد--صصتو ة--مزÓ--لأ تأءأر---جإ’ا---ب
Òغ تأزوا-ج-ت-لأ هذ-ه-ل نو-نا-ق--لا--ب

ةلوؤوصسŸأ
ةÒصشم ،ا-ه-ن-ع

،هتأذ تقولأ ‘
ف-صسأا-ت-ت ا-ه-نأأ

هذ-ه ل-ث-م ن-ع
مغرلاب رو-مأ’أ

ةجراخ اهنأأ نم
ا-ه-قا-ط-ن ن--ع
فد-ه-ت ي-ت-لأو
ة---عز---عز ¤إأ
رأرقتصسأ
ىلعو .قير-ف-لأ

،ر-خآأ د-ي-ع--صص
ردا-صصم تد-كأأ

نأأ ،ةمصصاعلأ دا–أ تيب ن-م ة-بر-ق-م
ن-ب د-مfi ق-با-صسلأ ›ود-لأ سسرا◊أ

›وت-ل ه-ت-ق-فأو-م ى-ط-عأأ د-ق و-م-ح
ى--مر--م سسأر--ح بيرد---ت بصصن---م
م-صسوŸأ ن-م ة-يأد-ب ““ةرا-ط--صسو--صس““
ريدŸأ هب لصصتأ نأأ دعب أذهو ،لبقŸأ
هيلع سضرعو ىيحي Îن-ع ي-صضا-ير-لأ

ه-عور-صشم ‘ ه-ع-م ل-م-ع--لأ ةر--ك--ف
،وم-ح ن-ب سس-ّم-ح ا-م و-هو ،د-يد÷أ
ةمصصاعلأ دا–أ عورصشم نأاب دكأأ يذلأ
نب دجأوتيو .هيف لمعلأ ىلع عجصشي

ةÒجفلأ يدان عم هدقع ةياهن ‘ ومح
بردمك كانه لمعي ن-يأأ ،ي-تأرا-مإ’أ

ل--صضف--ي ه---نأأ ’إأ ،ى---مرŸأ سسأر◊
يدان-لأ يÒصسم نأأو ة-صصا-خ ،ثيÎلأ
ام ،ديدجتلأ هيلع أوصضرع يتأرامإ’أ

دا–أ سضرع Úب لصضافي ه-ل-ع-ج-ي-صس
يرود-لأ ‘ ءا-ق--ب--لأو ة--م--صصا--ع--لأ
قوراف.ج ^                             .يتأرامإ’أ

ةمصصاعلا دا–ا
 ةيفاÎحلا Òغ تافرصصتلاب ددنت ةرادإلا

قيلع ديعصسل
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رئأز÷أ ةيدولوم
قيرفلا ةرداغم ¤ا هقيرط ‘ لاعسش ديرف
نأا ،رئاز÷ا ةيدولوم رابخأا ىلع ةعلطم رداصصم تدكأا ^

ةÒبك ةفصصب ديمعلا راوصسأا رداغيصس ،لاعصش ديرف ضسرا◊ا
عم هعيقوت دعب ضصخألاب ،لبقŸا يفيصصلا وتاكŸÒا لÓخ

ÚبعÓلا لامعأا ةرادإاب ةفورعŸا ةيدوعصسلا بتاكŸا دحأا
هترداغم تلامتحا نم عفر ام وهو ،جي-ل-خ-ل-ل م-ه-ل-يو–و
تايصضرفلا هذه ل-ك .ل-ب-قŸا م-صسوŸا ج-ي-لÿا-ب بع-ل-لاو
اهمهصسأا هجوت يمصصاعلا قيرفلا ةرادإا لعج تايطعŸاو

نيرع ةصسارح ىل-ع ن-يردا-ق-لا ضسار◊ا د-حأا دا-ي-ط-صصل
ديرف ل-ي-حر لا-ح ‘ ئرا-ط يأل اداد-ع-ت-صسا ،ة-يدو-لوŸا

يرود--لا ‘ فاÎحلا ‘ ع--ناÁ ن--ل يذ---لاو ،لا---ع---صش
ىلع Úيرئاز÷ا ضسارحلل ةه-جو تا-ب يذ-لاو ،يدو-ع-صسلا

زر-بأا ل-ع-لو .م-هÒغو ة-ب-غز ،ي◊و-ب--م ،ة--ل--صسع رار--غ
،يواصسوم قيفوت ودارا-ب يدا-ن ضسرا-ح و-ه Úفد-ه-ت-صسŸا

تمدق ةيدولوŸا ةرادإا نأا لإا رداصصŸا ضضعب Òصشت ثيح
Êاث دعي يذلاو Òخألا بادتنا دصصق ارخؤوم ايمصسر اصضرع
ضسراح ضشاتان فوؤورلا دبع دعب ديمعلا ةركفم ‘ ضسراح
.يدوعصسلا دحأا يدانل ›ا◊او ،قباصسلا نارهو ةيدولوم
ةيدولوم ةرادإا ضسل‹ ضسيئر د-ق-ع ،ر-خآا د-ي-ع-صص ى-ل-عو
قيرفلا نم ابعل41 عم اعامتجا ضساŸأا رصصان رئاز÷ا
روجأا ضضيفخت قيرفلا ‘ لوألا لجرلا حÎقا ثيح ،لوألا
وهو ،بردتلا نع Úب-عÓ-لا ف-قو-ت تفر-ع ر-ه-صشأا ثÓ-ث
روصضح راظتنا ‘ روصض◊ا عيمج ةقفاوم يقل يذلا رارقلا
ةرادإا نأا ركذي .عامتجلا نع اوفلخت نيذلا ÚبعÓلا ةيقب

نم ةيادب روجألا ضضي-ف-خ-ت-ل ر-صض– ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
اهنم Êاعت يت-لا ة-ي-لاŸا ة-مزألا بب-صسب ل-ب-قŸا م-صسوŸا
رايلم06 ¤إا ةينازيŸا مجح ضصيلقت دعب ةصصاخ ،ةيدنألا

قوراف.ج ^                                                                       .ميتنصس
ةثÓثلأ فأرطألأ هرسضحتسس عامتجأ لÓخ

Úبعل Úيرئاز÷ا رابتعا ‘ لسصفتسس فاكلا
fiيلÚ ‘ ةيسسنوتلا ةلوطبلا

عم مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا ضشقا-ن-ت نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م ^
مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا روصضحب ةي-صسنو-ت-لا ا-ه-تÒظ-ن
يرئاز÷ا بعÓلا رابتعا ةيصسنوتلا ةيوركلا ةئيهلا رارق ““فاكلا““

يذلا يئدبŸا قافتلا راطإا ‘ ةيصسنوتلا ةلوطبلا ‘ يلfi رصصنعك
امبصسح مدقلا ةركل ايقيرفإا لامصش دا–ا فرط نم8102 ةنصس ذختا
ضسيئر ح-صضوأا و ،ي-صشطز ن-يد-لا Òخ ،فا-ف-لا ضسي-ئر ه-ن-ع ف-صشك
دقل »:Óئاق ةينطو-لا ة-عاذإلا جاو-مأا ى-ل-ع ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا
ةيدا–لا عم ةلاصسŸا ةصشقانÃ نوبلاطم نحن ،جاجتحاب انمدقت
اذإا ،ةلصضعŸا هذهل ل◊ا داجيإل ةيراقلا ةئيهلا روصضحب ةيصسنوتلا
نودب نوكيصسف ،رارقلا اذه ىلع ءاقبإلا نويصسنوتلا انؤواقدصصأا دارأا
اذإا رارقلا اذه ‘ افرط نوكن نأا نكÁ ل و ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا

‘ دمتعا دق ايقيرفإا لامصش دا–ا ناك و ،““اننيب قافتا كانه نكي ⁄
اÈتعم ايقيرفإا لامصش يبعÓل ر◊ا لقنتلا أادبم8102 ربوتكأا رهصش
ةركل ةيصسنوتلا ةيدا–لا تماق ثيح ،بناجأا Òغ Úبعل مهايإا
22 موي ذيفنتلا زيح هلوخد دعب هدام-ت-عا ،ن-ير-ه-صش د-ع-ب ،مد-ق-لا
ÚبعÓل ةيعامج ةرجه هنع ج-ت-ن ا‡ ،ة-ن-صسلا ضسف-ن ن-م Èم-صسيد
هدحو يصسنوتلا يجÎلا رفوتي و ،ةيصسنوتلا ةلوطبلا وحن Úيرئاز÷ا

و ،Úيرئازج Úبعل ةعبصس نع لقي ل ام ،يرا÷ا مصسوŸا لÓخ
ةقطنملل عباتلا ير-ئاز÷ا بعÓ-لا را-ب-ت-عا رار-ق»: ي-صشطز لا-ق
ايقيرفإا لامصش دا–ا ىوتصسم ىلع هذاختا متي ⁄ يبنجأا Òغ ¤وألا
نكل ،عوصضوŸا اذهل انقرطت دقل ،ةحصضاو رومألا نوكت نأا بجي

⁄ رمأا وه و ايقيرفإا لامصش دا–ل ةماعلا ةيعم÷ا ‘ هدامتعا انيلع
ةيدا–لا ،فاكلا فرط نم رارقلا اذه دامتعا بجي امك ،ثدحي
هصضفرن ام وه و رارقلا اذهب تدرفنا يتلا ةديحولا يه ةيصسنوتلا
ةدعاصصلا انمو‚ ىقبت نأا ديرن »: فافلا ضسيئر فاصضاو ،““أادبمك
عافد لثم قيرف ‘ باصش قلأات اذإاف ،انتيدنأا ميعدتل رئاز÷اب طصشنت
،ليقثلا رايعلا نم يرئازج دانب قحتلي نأا ذبحا ،Óثم تنانجات
معاÈلل حامصسلا مدعو ،ةيلوؤوصسŸا حورب ىلحتت نأا ةيدنألا ىلعو
نم اهنيك“ لقألا ىلع وأا ،ر-ئاز÷ا جرا-خ لا-ق-ت-نلا-ب ةد-عا-صصلا
نكلو ،ةركفلا ديؤوأا اناف قلأاتلا نم مهنك“ ةفfiÎ ةيدنأاب قاحتللا
.““لبقتصسŸا ‘ انل ةصسفانم نوكتصس ةيبنجأا ةيدنأا زيزعت ةركف ضضفرأا

ةليلم Úع ةيعمج
ةرادإلا  نم بسضغلا ةمق ‘ راسصنألا

Òغ ،ةليلم Úع ةيعمج قيرف ةرادإا نأا ،ةعلطم رداصصم تفصشك  ^
ةيمصسرلا ةصسفانŸا ءاوجأل ةدوعل-ل ن-هار-لا تقو-لا ‘ ة-صسم-ح-ت-م
،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب نم ›ا◊ا مصسوŸا لامكتصساو
.انوروك ضسوÒف يصشفت رثإا يصضاŸا ضسرام رهصش ذنم هفيقوت دعب
رÁ يتلا ةيلاŸا ةقئاصضلا ببصسب ،هذه ““ماصصل““ ةرادإا ةبغر يتأاتو
ةئيهلا فوختف ،بناو÷ا لك نم هرصصا– يتلانويدلاو قيرفلا اهب
لوألا هببصس ،ةصسفانŸا ءاوجأل ةدوعلا نم ةيعم÷ا قيرفل ةÒصسŸا

بلاطم نوكيصس قيرفلا نأا ينعي ام وهو ،ةيلاŸا دراوŸا بايغ
،ةيولوأاك ÚبعÓلاو مقطأÓل ةقلاعلا ةيلاŸا تاقحتصسŸا ديدصستب
.ةنيزÿا غارفو تاناعإلا حصشل ارظن ،ايلاح نكمŸا Òغ رمألا وهو
ىلع بصضغلا ةمق ‘ يليلŸا روهم÷ا دجاوتي ،قايصسلا تاذ ‘و
نم قيرفلا جارخإل لول◊ا داجيإا ىلع اهتردق مدعل قيرفلا ةرادإا

وأا اهتابجاوب مايقلا ىلع اهرابجإا نولواحي ثيح ،ةلصضعŸا هذه
هب ضضوهنلا ةداعإا ىلع ردقي نŸ قيرفلا كرتو ايئاهن باحصسنلا

ةيعصضولا ىلع اÒثك ““ما-صصل““ رو-ه-م-ج ر-صس–و اذ-ه ،د-يد-ج ن-م
لظ ‘ ،قرطلا قÎفم ‘ د-جاو-ت-ي ه-نأا مادا-م ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-لا◊ا
ةحصضاو لمع ةصسايصس بايغو ةديدعلا لكاصشŸا
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،مÓغ يزوف ،يرئاز÷ا مجنلا داع^
لوأل ›وبان يدان عم ةكراصشم لجصسيل

كلذ نمازت ثيح ،0202 ماع ‘ ةرم
،انوÒف ضسÓيه ¤إا قيرفلا ةلحر عم
يرود-لا ن-م (72)ـلا عوبصسألا ن-م-صض

مÓغ لخدو ،مدق-لا ةر-ك-ل ›ا-ط-يإلا
ةقيقدلا ‘ ايطايتحا ضسمأا لوأا ءاصسم
ديصسلأا Êابلألا ه-ل-ي-مز نا-ك-م (76)ـلا

يرئاز÷ا رخأات-ي ⁄ ثي-ح ،يا-صسي-ه
ةمصساح ةريرمتب هتمصصب كÎيل اÒثك

هلجصس يذلا Êاث-لا ›و-با-ن فد-ه ‘
ةينكر لغتصسا يذلا ،ونازول-غ-ن-ي-فÒه
‘ مÓغ نم ةعئار ةق-ير-ط-ب ةذ-ف-ن-م
ةلوه-صسب ا-ه-ع-صضيو ،(98)ـلا ةقي-قد-لا
،ا-نوÒف ضسÓ-ي-ه كا-ب--صش ‘ ةÒب--ك
يدانل طاقن ثÓث-لا نا-م-صض كلذ-بو
يه ةكرا-صشŸا هذ-ه د-ع-تو ،بو-ن÷ا
ينفلا ريدŸا عم مÓغ يزوفل ¤وألا

رخآا دوعي ذإا ،وزوتاغورانيج ›ا◊ا
،يصضاŸا ربوتكأا رهصش ¤إا هل روهظ
و-لرا-ك ق-با--صسلا بردŸا د--ه--ع ‘

كلت ‘ هيلع دمتعا يذلا ،يتوليصشنأا
ة-با-صصإا د-ع-ب ا-ي-طا-ي-ت-حا ةارا-بŸا

بب-صسلا تا-با-صصإلا د-ع-ت ،يا-صسي-ه
ةÒصسم عجارت ¤إا ىدأا يذلا لوألا

ذ-ن-م تأاد-ب ي-ت--لاو ،مÓ--غ يزو--ف
ةبكرلا ةطبرأا ‘7102 ماع هتباصصإا

د--صض لا--ط--بألا يرود--ب ءا--ق--ل ‘

ضسكعنا ام و-هو ،ي-ت-ي-صس Îصسصشنا-م
ع-م ه-تÒصسم ى-ل-ع كلذ-ك بل-صسلا-ب
ذنم هنع بئاغلا ينطولا بختنŸا
ناك كلذ لبق هنأا مغر ،ماعلا كلذ
‘ لصضفألا ءاÿÈا فاÎعابو دعي

نصسحألا Úب نمو ايقيرفأا ‘ هزكرم
.⁄اعلا ‘

مÓغ ةدوعب يفتحي ›ابيلوك
وديلاك ›اغنصسلا بعÓلا ى-ف-ت-حاو
›و-با-ن يدا-ن ع-فاد-م ،›ا-ب-ي-لو--ك
،يرئاز÷ا هليمز ةدوع-ب ،›ا-ط-يإلا

‘ ة--كرا--صشŸا ¤إا ،مÓ---غ يزو---ف
لاقو ،يرودلا-ب ه-ق-ير-ف تا-يرا-ب-م
هباصسح Èع ةدير-غ-ت ‘ ،›ا-ب-ي-لو-ك
جيوتتلاب ا-ن-ت-حر-ف““ :““Îيو-ت““ ى-ل-ع
قيق– نع انهلت ⁄ ،ايلاطيإا ضسأاكب
،““ا-نوÒف ضسÓ-ي-ه ما-مأا را-صصت-نلا
‘ ةارا-ب-م ا-ن-صضخ د-ق-ل““ :فا-صضأاو
ةدوعب ادج د-ي-ع-صس ا-نأاو ،ىو-ت-صسŸا
.““بعŸÓا ¤إا مÓغ يزوف يليمز
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انوÒف ضسÓيه مامأا هقيرفل Óيمج افده عنسصيو قلأاتلل دوعي مÓغ

جÈلأ يلهأأ
ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ توأا02 بعلم ةنايسص ‘ قÓطنإلا

بلحدو يمولبو رجام نع عسساسش قرافب اقوفتم
ةيرئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ بعل نسسحأاك زرfi ضضاير راتخي افيفلا ءارآا Èسس

›ود---لا بعÓ---لا Òت---خا^
فوف-صص ‘ ط-صشا-ن-لا ير-ئاز÷ا
يزيل‚لا يتيصس Îصسصشنام يدان
ع--صسا--صش قرا--ف--ب زرfi ضضا--ير
‘ ير--ئاز---ج بعل ن---صسحأا---ك
ءارآلا Èصس ةيلمع بصسح ،خيراتلا
ةر-ك-ل ›ود-لا دا–لا ا-ه-م--ظ--ن
د-ئا-ق ل-صصح و ،““ا-ف-ي-ف““ مد-ق--لا
ن-م %8.84 ةبصسن ى-ل-ع ر-صضÿا

Úكرا---صشŸا تاو---صصأا عو---م‹
يدانل قباصسلا مجنلا ىلع امدقتم
4.72 رجام حبار ›اغتÈلا وتروب

ىفطصصم و يمولب رصضخألا مث %
›اوتلا ىلع Óصصح نيذللا بلحد
تبتك و ،ةئŸا-ب6.11 و 2.21%

ىلع ةي-لود-لا ة-يور-ك-لا ة-ئ-ي-ه-لا
،يعامتجلا لصصاوت-ل-ل ا-ه-ع-قو-م
ضصيرع زوف هنإا““ :ي-ل-ي ا-م ،Îيو-ت
ةبصسنلاب ىقبي يذلا زرfi ضضايرل
بعل نصسحأا عزانم نودب و مكيلإا

نوكراصشŸا حÎقا دقو ،““يرئازج
Úيرئاز÷ا Úب-عÓ-لا ن-م ادد-ع
و رجا-م و زرfi ن-ك-ل ،ن-ير-خلا
Ìكألا او-نا-ك بل--حد و ي--مو--ل--ب
ط-صسو-لا بعل م-ها-صسو ،لواد--ت
ةبصسنب ““ضسنزيتيصسلل““ ي-مو-ج-ه-لا
بقللاب ر-صضÿا ج-يو-ت-ت ‘ ةÒب-ك
9102 ناك لÓخ ·أÓل يقيرفإلا
،ةيرصصŸا يصضارألاب ترج ي-ت-لا

ةفلاخÃ ايروطصسأا افده Óجصسم

يئاهنلا فصصن رودلا ‘ ةرصشابم
جوت دق زرfi ناك و ،ايÒجين مامأا
ة-يز-ي-ل‚لا ة-لو-ط-ب-ل-ل Úب-ق-ل-ب
نام و يتيصس Îصسيل عم ةزاتمŸا

قيق– دد-صصب ه-نأا ا-م-ك ،ي-ت-ي-صس
ةيزيل‚لا ةلوطبلا ‘ عئار مصسوم
ثيح ،Êاثلا همصسوم ‘ ةزاتمŸا

رودلا ‘ قابصسلا ‘ هقيرف لازي ل
ىلع و اÎل‚ا ضسأاكل يئاهنلا عبر
ةطبارل رودلا ضسفنل لهأاتلا كصشو
د-ق زرfi نا-ك و ،ا-بوروأا لا-ط-بأا
عم ي-صضاŸا Úن-ثلا ءا-صسم ق-لأا-ت
لÓخ Úفدهل هليجصستب ي-ت-ي-صسلا
مامأا ل-ج-صسŸا ضضير-ع-لا زو-ف-لا
.(0-5) يلنÒب

ةيصضرأا ةنايصص لاغصشأا نأا ،ةعلطم رداصصم تدافأا  ^
لÓخ اهتقÓطنا فرع-ت-صس ،جÈلا-ب توأا02 بعلم
دوعولا ءوصض ىلع اذهو ،ةل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا ما-يألا
ىلعو ،ةيلÙا تاط-ل-صسلا فر-ط ن-م ة-حو-ن-مŸا
دعب اذ-هو ة-صضا-ير-لاو با-ب-صشلا ة-ير-يد-م ا-ه-صسأار
مايألا لÓخ قيرفلا ةرادإا اهتقلطأا يتلا تاءادنلا
Óطعت تفرع يتلا لاغصشألا ‘ عارصسإÓل ،ةطرافلا
ىلع ،ةلماك رهصشأا ةثÓث نم Ìكأا رورم مغر ،اÒبك
مامأا يبرادلا ءاقل ثادحأا دعب بعلŸا قلغ رارق
ةيصضرألا ةنايصص لاغصشأا قرغتصست نلو ،فيطصس قافو
ةزهاج نوكت نأا رظت-نŸا ن-م ثي-ح ،ة-ل-يو-ط ةد-م
مصسوŸا ةيادب عم ق-ير-ف-لا تا-يرا-ب-م لا-ب-ق-ت-صسل
ارطصضم نوكي نل يلهألا نأا ينعي ام وهو ،ديد÷ا

يلهألا ةرادإا متكت مغرو .هبعلم جراخ لابقتصسÓل
نم اهحيرصست متيصس يتلا رصصانعلا ةمئاق ضصوصصخب
ردا-صصŸا ضضع-ب نأا لإا ،ة-ف-ئا-صصلا هذ-ه داد-ع-ت--لا
ةÒبك تآاجافم دوجوب تنهكت قيرفلا نم ةبرقŸا

عيب ‘ يدانلا ةرادإا ةبغر لظ ‘ ةصصاخ ،ةمئاقلا ‘
،مهليو– ةميق نم ةدافتصسإÓل ÚبعÓلا ضضعب دوقع
نع Óصضف ةيلاŸا ةمزألا ةدح نم فيفختلا ةيغب
ىوتصسŸاب اورهظي ⁄ نيذلا ÚبعÓلا دوقع خصسف
ينفلا م-قا-ط-لا نو-ك-يو ،م-صسوŸا اذ-ه بو-ل-طŸا
عم قفتإا دق ،يريزد لÓب بردŸا ةدايقب قيرفلل
ÚبعÓل ةيئاهنلا ة-م-ئا-ق-لا ضصو-صصخ-ب ن-يÒصسŸا
متي نأا ىلع ةفئاصصلا هذه مهنع يلختلا متيصس نيذلا
مصسوŸا ةياهن دعب ةرصشابم ةم-ئا-ق-لا ن-ع ف-صشك-لا

.يرا÷ا
روجأا ضضيفخت ىلع ةرصصم يلهألا ةرادإا تلازامو
مغرو ةلوطبلا اهيف تفقوت يتلا ةÎفلا ‘ ÚبعÓلا
يدانلل ماع-لا ر-يدŸا نأا لإا ،تا-صضوا-فŸا ل-ط-ع-ت
برقأا ‘ ةيصضقلا مصسح ىلع نهاري ،ريذن دانزوب
ÚبعÓلا ءافعإا ¤إا يلهألا ةرادإا هجتتو ،نك‡ تقو
نوكل اذهو روجألا ضضيفخت تاصضوافم نم نابصشلا
عم ةنراقم ةياغلل ةدودfi ىقبت ةيرهصشلا مهبتاور
،ةعفترم ةيرهصش روجأا نوقلتي نيذلا ÚبعÓلا يقاب

عم ضضوافتلا ىلع يلهألا ةرادإا زيكرت ىقبي ثيح
اذهو ةتوافتم بصسنب مهروجأا ضضيفخ-ت-ل ز-ئا-كر-لا

.ةيلا◊ا ةيعصضولا ةهبا‹ نم قيرفلا نكمتي ىتح
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فيطسس قافو
مهدوقع ةيهتنŸا ÚبعÓلا ضضوافت ةرادإلا

ديدŒ لجأا نم ةمئŸÓا ةغيصصلا نع ثحبلا ،فيطصس قافو ةرادإا لصصاوت ^
عم مهدقع ةياهن دعب ينفلا مقاطلا ءاصضعأا يقابو ،يكوكلا ليبن بردŸا دقع
ىلع هدقع ديدمتب يكوكلا عانقإا ¤إا نوÒصسŸا ىعصسيو ،يام رهصش ةياهنب قافولا
دقعلا لوح ضضوافتلا ا-هد-ع-ب ن-مو ،يرا÷ا م-صسوŸا ة-يا-ه-ن ة-يا-غ ¤إا ل-قألا
دوقع ديدمتل تاصضوافم ‘ لوخدلاب ةبلاطم قافولا ةرادإا ىقبت امك ،ديد÷ا
لظ ‘ ةصصاخ ،مهترداغم يدافتل قيرفلاب مهطاب-ترا ى-ه-ت-نا ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا
ÚبعÓلا نم ددع دوقع تصضقنا ثيح ،ىرخأا قرف نم مهتلصصو يتلا ضضورعلا
ضضفرتو .Êاوصضرو ليد‰ ،Êاحرف ،يوارد ،ةنوملقوب نم لكب رمألا قلعتيو
قاحصسإا بعÓلا ليو– ةقفصص ‘ رخأا ىلع قيرف ةيلصضفأا فيطصس قافو ةرادإا
ضضورعلا لك ةصساردب بارعأا ضسيئرلا ةرادإا موقتصس ثيح ،جراÿا وحن فوصصوب
هذه فوصصوب لبقتصسم ‘ مصسحلل ةيلاŸا اهنم ةصصاخ ،بناو÷ا فلتfl نمو
عصضخي فوصصوب ليوحتل بصسانŸا ضضرعلا رايتخا نأا ديكألا ىقبيو ،ةفئاصصلا
،ىلعألا ضضرعلا رايتخا لÓخ ن-م ،قا-فو-لا ةرادإل بصسا-نŸا يداŸا بنا-ج-ل-ل
هبصساني يذلا ضضرعلا رايتخا لÓخ نم بعÓلاب قلعتم رخأا بناج نع Óصضف
ةلوطبلا ءاغلإا لاح ‘و .ةيوركلا هتÒصسم ‘ Ìكأا هتايناكمإا ريوطت لجأا نم اصضيأا

جمانرب طبصضب ماق ،يكوكلا ليبن قافولل ةينفلا ةصضراعلا نع لوألا لوؤوصسŸا نإاف
‘ عورصشلل ابصس– ،بناو÷ا عيمج نم ديد÷ا مصسوŸاب ةصصاÿا تاÒصضحتلا

‘ قيرفلاو ةعرصسب رÁ تقولا نأا ةصصاخ ،مداقلا مصسوملل ةركبم تاÒصض–
ةثÓث براقت ةدŸ ةصسفانŸا فقوت لظ ‘ ةيفاك تاÒصض– ةÎف ¤إا ةجاح

نم ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ ةدافتصسلا فيطصس قافو ةرادإا رظتنتو ،ةلماك رهصشأا
راطإا ‘ ةيلولل ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدم فرط نم حون‡ ،ميتنصس يرايلم غلبم
قايصس ‘و .قيرفلل ةيلÙا تاطلصسلا فرط نم ةحونمŸا ةيونصسلا تادعاصسŸا

عفادŸا عم يمصسر لكصشب دقعلا خصسف ،فيطصس قافو ةرادإا ضسل‹ ررق ،لصصفنم
fiببصسب كلذو ،قيرفلل هعيقوت ذنم طقف رهصشأا ةتصس رورم دعب ،ىيحي نب دم

يذلا بعÓلا نم بلطب ،اهنع فصشكلا ةرادإلا تصضفر بابصسألو هاوتصسم عجارت
يدانلا باصسح Èع نايب ‘ يفياطصسلا يدانلا لاقو .يدو لكصشب ل◊ا اذه لبق
ضسل‹ ضسيئر ‘ ةلث‡ ،فيطصس قافو ةرادإا تماق““ ،ضسمأا ““كوبصسيف““ ىلع
هلزانت دعب ،يصضاÎلاب ىيحي نب بعÓلا دقع خصسفب ،بارعأا نيدلا زع ةرادإلا

.ةقلاعلا ةيلاŸا هتاقحتصسم نم ءزج نع
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 ايبيل
ةرف÷او ترصس تايصشيلŸا تزواŒ لاح ايبيل ‘ لخدتلا اهنم بلطن لاق

ىلختت نلو انلذخت نل رسصم نأا ‘ قثن  :حلاسص ةليقع
لخدتلا رصصم نم ايمصسر بلطيصس يبيللا بعصشلا نأا ،يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر ،حلاصص ةليقع نلعأا
.يرصصŸا يموقلا نمألاو يبيللا يموقلا نمألا ىلع ظاف◊ا تارورصض تصضتقا اذإا ةيركصسع تاوقب

رسصم نم بلطي يبيللأ بعسشلأ““ نأأ دكأأو^
كÎسشŸأ يموقلأ اننمأأ ةيام◊ لخدتلأ

‘ رمحألأ طÿأ تايسشيلŸأ تزواŒ لاح
.““ةرف÷أو ترسس
نلو انلذخت نل رسصم نأأ ‘ قثن““ :فاسضأأو
ديري ودع وأأ ⁄اظل انكÎت نلو انع ىلختت
نأأ أÈتعم ““يبيللأ بعسشلأ ىلع يدتعي نأأ
ةيام◊ يعرسش ايبيل ‘ يرسصŸأ لخدتلأ:

اهنمأأو ةيبرغلأ اهدودحو اهقوقح
.““يموقلأ
دئاقلأ بسصنم لغسشي يذلأ حلاسص لاقو
ةلاكول ،ةيبيللأ ةحلسسŸأ تأوقلل ىلعألأ
،ةيرسصŸأ ةيمسسرلأ طسسوألأ قرسشلأ ءابنأأ
ديؤوي هتانوكم عيمجب يبيللأ بعسشلأ نإأ

حاتفلأ دبع يرسصŸأ شسيئرلأ دوهج
ءامد نقحو رانلأ قÓطإأ فقول ،يسسيسسلأ
يموقلأ نمألأ ىلع ظاف◊أو Úيبيللأ
.يبيللأ
ةنيدÃ هتماقإأ رقم نم ،حلاسص فاسضأأو
يبيللأ بأونلأ شسل‹ نأأ ،ايبيل قرسش ةبقلأ

ةلثمŸأو ةبختنŸأ ةديحولأ ةطلسسلأ وه
عم هؤواسضعأأ لسصأوت دقو ،يبيللأ بعسشلل

flعمجأأ يذلأ يبيللأ بعسشلأ تانوكم فلت
‘ ءأوسس يسسيسسلأ شسيئرلأ دوهج معد ىلع
فقول ““ةرهاقلأ نÓعإأ““ ةردابم ذيفنت
يبيللأ رأو◊أ فانئتسسأو رانلأ قÓطإأ
يركسسعلأ لخدتلل دأدعتسسلاب وأأ يبيللأ
‘ يبيللأ بعسشلأ ةدناسسŸ يعرسش لكسشب
نم هتأورثو هتأردقم ىلع ظاف◊أ

fiاهيلع وطسسلل ةيبنجألأ ىوقلأ تلوا.
أزيحتم نكي ⁄ يسسيسسلأ شسيئرلأ نإأ لاقو

Ÿلخدت نأأ امك ،فقوم باسسح ىلع فقو
نإأ لب ،رخآأ ىلع فرطل امعد دعي ل رسصم
فأرطألأ عيمج عفدي يرسصŸأ شسيئرلأ
وعديو ،يملسسلأ ل◊أو رأوحلل امئأد
.لولح ¤إأ لسصوتلأو مهافتلأو حلاسصتلل
رياني رهسش ‘ ىقلأأ هنإأ حلاسص لاقو
بأونلأ شسل‹ مامأأ ةملك يسضاŸأ
دق يبيللأ بعسشلأ نأأ اهيف دكأأ يرسصŸأ
ةحلسسŸأ تأوقلأ معد ¤إأ جاتحي
بأونلأ شسل‹ قفأو دقو ،ةيرسصŸأ
أذه ىلع يرسصŸأ بعسشلل Óث‡ يرسصŸأ
.بلطŸأ
ششي÷أ““ كر– لوح لأؤوسس ىلع أدرو
‘ هترطيسس قطانم نم ““يبيللأ ينطولأ
نم كرحتلأ نإأ لاق ،شسلبأرط ةمسصاعلأ
امدعب احيحسص ناك شسلبأرط ةمسصاعلأ

نم فلأأ51 نم Ìكأأ راسضحإاب ايكرت تماق
وعدي ناك ام وهو ،ةمسصاعلأ ¤إأ ةقزترŸأ

ÚنطأوŸاب رسضت دق Èكأأ ةوق مأدختسسل
ةباجتسسأ ششي÷أ كر– ناكف ،ءايربألأ
رانلأ قÓطإأ فقوب ةيلودلأ بلاطملل
›ودلأ عمتÛأ تأردابم عم اقاسستأو

ةرهاقلأ نÓعإأ ةردابم ‘ ترولبت يتلأو
.ةنلعŸأ

تاحيرصصت ىلع دري يرصصم ÊاŸرب
ملعŸا

ءأوللأ يرسصŸأ ناÈŸلأ وسضع   در
نع يواهسشلأ رمات ةيبر◊أ تأرباıاب
ةيجراÿأ ريزو تاحيرسصتل رسصم ريدقت
قسشمد دأدعتسسأ اهيف دكأأ يتلأ يروسسلأ
.ةرهاقلل معد يأأ Ëدقتل
عافدلأ ةن÷ وسضع وهو ،يواهسشلأ لاقو
نإأ ،بأونلأ شسل‹ ‘ يموقلأ نمألأو
اكباسشت““ يروسسلأو يرسصŸأ Úبعسشلأ
يبرعلأ عأرسصلأ ‘ انواعتو ةليوط تأونسسل
رأرقتسسأ نأأ Èتعت رسصمو ...يليئأرسسإلأ

نمألأ تأزكترم نم اهتدحوو ايروسس
.““ءأوسس دح ىلع يبرعلأو يرسصŸأ يموقلأ
انايحأأ ىؤورلأ تفلتخأ ول ىتح““ :فاسضأأو
نكلو ،ةلود لكل ةيسسايسسلأ تأريدقتلأ قفو
يذلأ يخيراتلأ طبأرلأ أذه امئأد لظي
Úتيبرعلأ Úتيميلقإلأ Úتلودلأ Úب طبري
املعو ةدحأو ةلود اتناك Úتللأ ÚتÒبكلأ
Òسصم اهمكحيو أدحأو اسشيجو أدحأو
.““دحأو
ةيروسسلأ ةمزألأ ةيأدب ذنم““ هنأأ ¤إأ راسشأأو
فأÎعلأ مدعب تباث اهفقوم ناك رسصمو
نأاسشب ردسصت بنا÷أ ةيداحأأ تأرأرق يأاب
امك ،نلو÷أ ‘ ايروسس قح عأزتنأ
بعسشلأ نم فلآلأ تائم رسصم تبعوتسسأ
قطانم نم براهلأ قيقسشلأ يروسسلأ
بسسحبو لب ،افويسض مهرابتعأ نود عأرسصلأ
انيلاهأأ - يسسيسسلأ انسسيئر فسصو
.““Úيروسسلأ
ةيجراÿأ ريزو حيرسصت““ :يواهسشلأ متخو
لو Úيروسسلأ ءاقسشألأ نم عقوتم يروسسلأ
ةميق اما“ ملعت اسضيأأ قسشمد نأل هبرغتسسأأ
نم ههجأوت امو اهرأرقتسسأ ةميقو ةرهاقلأ

رواÙأ ىلع تأديدهتو تايد–
فقوŸاف أذل ..ةفلتıأ ةيجيتأÎسسلأ

رسصم ىدل أدج ردقم يمسسرلأ يروسسلأ
.““ةيبعسشلأو ةيسسايسسلأ اهفايطأأ لكب
نإأ ءاثÓثلأ شسمأأ لاق دق ،ملعŸأ ديلو ناكو
ينطولأ ششيجلل““ اهمعد دكؤوت قسشمد
Îفح ةفيلخ ÒسشŸأ ةدايقب ““يبيللأ
.يبيللأ عسضولأ هاŒ ةرهاقلأ تاكرحتلو

مئأرج فأÎقاب Îفح مهتت قافولأ ةموكح
 ايبيل ‘

ينطولأ قافولأ ةموكح ةزهجأأ تنلعأأ
نم ثث÷أ شضعب نأاسشب ليسصافت ةيبيللأ
‘ أÒخأأ اهيلع Ìع ثثج601 لسصأأ

اهتداعتسسأ دعب ةنوهرت ةنيدم ىفسشتسسم
.Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ ءأوللأ تأوق نم
ةعباتلأ ““بسضغلأ ناكرب““ ةيلمع تلقنو

شسيئر يبرعلأ رونأأ نع- قافولأ ةموك◊
ةÿÈأ زكرÃ يعرسشلأ بطلأ مسسق
نم ةثج51 نأاب هتدافإأ ثوحبلأو ةيئاسضقلأ
ثثج اهنمو ،تÓئاعل دوعت ثث÷أ كلت
.ةافولأ ةثيدح اهعيمجو ،ءاسسنل
Úب حوأÎت ىلتقلأ رامعأأ نإأ يبرعلأ لاقو
ةيران ةÒعأأ ةافولأ ببسس نإأو ،ةنسس54و02

أدع ،فأرطألأو ردسصلأو شسأأرلأ ‘
تناك ثثج تسس نأأ فاسضأأو .Úتلاح

fiÎلماكلاب ةمحفتمو ةق.
تÌع ،ةنوهرت ىلع اهترطيسس طسسب دعبو
،ةنيدŸأ ىفسشتسسم ‘ ثث÷أ تأرسشع ىلع
مسضت ةيعامج ةÈقم11 ىلع تÌع امك
.ةثج061 وحن
ثث÷أ نم ديدعلأ نأأ ةيبيل رداسصم دكؤوتو
ايسشيلم مهتمدعأأ ÚيندŸ دوعت ةفسشتكŸأ
مهتسضراعم ةهبسشب Îف◊ ةيلأوŸأ Êاكلأ
ىرسسأل دوعت ثث÷أ شضعب نأأ امك ،اهل

.برح
·أÓل عباتلأ ناسسنإلأ قوقح شسل‹ ىنبتو
لاسسرإأ بلطي أرأرق عوبسسألأ أذه ةدحتŸأ
تاكاهتنلأ قيثوتل ،ايبيل ¤إأ قيق– ةثعب
نم6102 ماع ذنم كانه تبكترأ يتلأ

flأ عأزنلأ فأرطأأ فلتŸرمتسس. 

ت’اكو^

 انوروك
ةدحتŸا تاي’ولا ‘91-ديفوكب تاباسصإ’ا ‘ ةقلقم ةدايز
لقأ ‘ ⁄اعلأ ‘ تايفولأ ددع فعاسضت ^
لسصأأ نم ةافو711,774 ¤إأ لسصيل نيرهسش نم
ةراقلأ ابوروأأ ىقبت اميف ، ةباسصإأ538,362,9
008,391 اهتليسصح غولب عم أررسضت Ìكألأ
.ةباسصإأ167,755,2 لسصأأ نم ةافو
نم ةيكÒمألأ ةيحسصلأ تاطلسسلأ ترذحو
شسوÒفب تاباسصإلأ ‘ ةقلقم ةدايز ليجسست
نم ةديدع قطانم ‘ دجتسسŸأ انوروك
ةليسصح تطخت اميف ،ةدحتŸأ تايلولأ
فلأأ574 ⁄اعلأ ‘ ءابولأ ءأرج تايفولأ
.ةافو
ةينيتÓلأ اكÒمأأ ‘ شسوÒفلأ يسشفت عراسستيو

لسصأأ نم ةافو873,001 تلجسس ثيح
.ةباسصإأ538,361,2
ةمزألأ نأأ ¤إأ ةÒخألأ تأروطتلأ Òسشتو
اهّدسشأأ ىلع لأزت ل ⁄اعلأ معت يتلأ ةيحسصلأ
‘ شسوÒفلأ روهظ ىلع رهسشأ ةتسس دعب
.Èمسسيد رخأوأأ ‘ Úسصلأ
ةليسصح ىلعأأ ةدحتŸأ تايلولأ لجسستو
عم ⁄اعلأ ‘91-ديفوك ءابو ءأرج تايفو
تاعاسسلأ ‘ ةافو008 اهنيب ،ةافو671,121
زنوج ةعماج ماقرأ بسسحب ،ةÒخألأ42ـلأ

-.اعجرم Èتعت يتلأ زنكبوه
يبيراكلأو ةينيتÓلأ اكÒمأأ ةقطنم تتابو
ليزأÈلأ لجسستو ،شسوÒفلل ةيلا◊أ ةرؤوبلأ
يتلأ تايفولأ ةليسصح فسصن نم Ìكأأ اهدحو
ماقرأأ قفو ،ةافو873,001 ءاعبرألأ تغلب
.شسرب شسنأرف
ةديدج ةباسصإأ8826 كيسسكŸأ تسصحأأو

داسشأأو .ةيسضاŸأ42ـلأ تاعاسسلأ لÓخ
تايلولأ Úب رأد÷أ ةدئافب ءاثÓثلأ بمأرت
،ديفوك فقوأأ هنإأ““ Óئاق كيسسكŸأو ةدحتŸأ
.““يسش لك فقوأأ

نع ةليسصح رخآأ ديفت ثيح ليزأÈلأ ‘
تاعاسسلأ ‘4731 اهنيب نم ةافو54625
بوعسشلأ نم تاعوم‹ ترف ،ةÒخألأ42ـلأ
اميف ،ىودعلأ نم ابره ةباغلأ ¤إأ ةيلسصلأ

.مهأرق ¤إأ ةيدؤوŸأ قرطلأ نورخآأ عطق
شضرف ءاثÓثلأ ايناŸأ تاعأأ ،ابوروأأ ‘و
نم ةمسسن فلأأ006 نم Ìكأأ ىلع رج◊أ

‘ تاباسصإأ ةرؤوب روهظ رثإأ Úنوتناك ناكسس
ةباسصإأ Úبت ثيح ابوروأأ ‘ Èكألأ وه خلسسم
.هيف شصخسش0051 نم Ìكأأ
لامتحأ ةيبط تاطلسس ىسشخت ،ايلاطيإأ ‘و

ببسسب تاباسصإلأ نم ةيناث ةجوم لوسصح
ذاختأ ‘ ةماع ةروسصب شسانلأ يخأرت

تعجأرت امك .ةيرورسضلأ تاطايتحلأ
ةداعإاب حامسسلأ رأرق نع ةينابسسإلأ اينولاتاك
.شصقأرŸأ حتف
 ÚيكÒمألأ لوخد عنم شسردت ابوروأأ و
اياعر لوخد عنم يبوروألأ دا–لأ شسرد
تقو ‘ ،ىرخأأ لودو ةدحتŸأ تايلولأ
‘ انوروك ءابو نم ةيناث ةجوم حبسش مّيخي
.⁄اعلأ ءاحنأأ شضعب
ةيبوروألأ ةيسضوفŸأ دد– نأأ رظتنŸانمو
اهاياعرل حمسسيسس ةلود05 وحنب ةمئاق
حمسسي نل Úح ‘ ،يبوروألأ دا–لأ لوخدب
ىلع نوكت نل يتلأ لودلأ اياعر لوخدب
.ةمئاقلأ
تدافأأ زÁات كرويوين ةفيحسص تناكو
ةيسضرف شسردي يبوروألأ دا–لأ نأاب ءاثÓثلأ

ام ببسسب هيسضأرأأ لوخد نم ÚيكÒمألأ عنم
‘ بمأرت دلانود شسيئرلأ ةرأدإأ لسشفب هفسصو
.انوروك شسوÒف يسشفت ىلع ةرطيسسلأ
‘ دعاسصتت تلا◊أ تناك امدنعسسرام ‘و
دا–لأ ينطأوم مظعم بمأرت عنم ،ابوروأأ
‘ ةدحتŸأ تايلولأ لوخد نم يبوروألأ

fiيسشفت نم دحلل ةلوا 
اجردتم اعفر دهسشت يتلأ ابوروأأ ‘و

دود◊أ حتف كلذ ‘ اÃ ،لزعلأ تأءأرجإل
ةيداسصتقلأ ةطسشنألأ بلغأأ فانئتسسأو
ديدج ششفت نم فواfl دوسست ،ةيفاقثلأو
داح شضافخنأ دعب انوروك شسوÒفل
ايلاطيإأ لثم لود ‘ تايفولأو تاباسصإÓل
،ايسسآأ قرسش بونج ‘و .اسسنرفو اينابسسإأو
هجأوت اهنأاب ءاثÓثلأ ةيبون÷أ ايروك ترقأأ

عم ءابولأ نم ةيناث ةجوم يام فسصتنم ذنم
،ةديدج ةيموي ةلاح05 ¤إأ53 ليجسست

‘ ،اهطيfiو لوسس ةمسصاعلأ ‘ اهمظعم
‘ ةسصاخو ،Úسصلأ ‘ تاباسصإلأ لجسس Úح

ليجسست عم أديدج اعجأرت ،Úكب ةمسصاعلأ
.طقف ةلاح21
ددع ىلعأأ ءاثÓثلأ قأرعلأ لجسسف ،ايبرع امأأ
لك ‘ لقأأ تايفو تلجسسو ،(ةافو48) تايفو
ايناتيرومو نميلأو تيوكلأو رئأز÷أ نم
تاباسصإأ شسنوت لجسست ⁄ امنيب ،نأدوسسلأو

تاباسصإأ ةدع أÒخأأ تدهسش امدعب ةديدج
.ةدفأو اهلك
·ألأ ةمظنŸ ماعلأ Úمألأ دقتنأ ،هتهج نم
قيسسنتلأ شصقن ششيÒتوغ وينوطنأأ ةدحتŸأ

ءابول يدسصتلأ ‘ ›ودلأ ىوتسسŸأ ىلع
.انوروك

انوروكب ةديد÷ا تاباصصإلا عافترا
رهصش ذنم ىوتصسم ىلعأا ¤إا ويكوط ‘

فصصنو
انوروك شسوÒفب ةديد÷أ تاباسصإلأ ددع غلب
وهو ،ءاعبرألأ ةلاح55 ويكوط ‘ ،دجتسسŸأ
دعب رهسشلأ فسصنو رهسش ذنم ىوتسسم ىلعأأ

بتاكŸأ دحأأ ‘ ىودع ةرؤوب روهظ
.ةينابايلأ ةمسصاعلاب
وحن اهناكسس ددع غلبي يتلأ ةنيدŸأ تعسسو
ةباسصإلأ تلاح ءاقبإأ ¤إأ ،ةمسسن نويلم41
نم موي دعب ،ةلاح02 ىوتسسم نود ةيمويلأ
.ويام52 ‘ ئرأوطلأ ةلاح نابايلأ ءاهنإأ
ديعت دق اهنإأ ،ويكوط ةنيدم تاطلسس تلاقو
05 ¤إأ دأدعألأ تعفترأ أذإأ ،دويقلأ شضرف

شسماÿأ ذنم ثدحي ⁄ ام وهو ،Ìكأأ وأأ ةلاح
‘ ةيحسصلأ تاطلسسلأ تنلعأأ أذإأ.ويام نم
ةجوŸأ ءدب قباسس تقو ‘ ةيبون÷أ ايروك
،دÓبلأ ‘ دجتسسŸأ انوروك يسشفتل ةيناثلأ

ةبراÙ دأدعتسسلأ ةرورسض ىلع ةددسشم
رمتسست نأأ عقوتي يتلأ ةحئاجلل دمألأ ةليوط
.فيسصلأ ‘

ت’اكو ^

مسض ليئارسسإا ةطخ ثحب نوأادبي بمارت  ودعاسسم
ةينيطسسلف شضارأا

Êواعم نإأ ،علطم يكيرمأأ لوؤوسسم لاق ^
،ءاثÓثلأ   أوأأدب ،بمأرت دلانود شسيئرلأ
،شضيبألأ تيبلأ ناك أذإأ ام نأاسشب ششاقنلأ

ةطخ ةلسصأوŸ ،رسضخألأ ءوسضلأ يطعيسس
.ةيبرغلأ ةفسضلاب تانطوتسسم مسض
رهسص مسض ،شضيبألأ تيبلأ عامتجأ نأأ ركذو
،Ôسشوك ديراج Òبكلأ هراسشتسسمو بمأرت
يموقلأ نمألأ نوؤوسشل شسيئرلأ راسشتسسمو
¤إأ يكيرمألأ ثوعبŸأو ،نيأربوأأ تربور
Òفسسلأو ،ششتيفوكÒب ‘أأ طسسوألأ قرسشلأ
.نامديرف ديفيد ليئأرسسإأ ىدل يكيرمألأ
تأرايÿأ Úب نم نإأ ،لوؤوسسŸأ لاقو
ةيجيردت ةيلمع ،اهثحب عقوتŸأ ةيسسيئرلأ
ايئدبم ةدايسسلأ ليئأرسسإأ اهبجوÃ نلعت

،شسدقلأ نم ةبيرق تانطوتسسم ةدع ىلع
ةيبرغلأ ةفسضلأ نم ةئŸاب03 نم لدب
.ةيلسصألأ وهاينتن ةطخ ‘ ةدرأولأ

Úماينب يليئأرسسإلأ ءأرزولأ شسيئر لوعيو
يتلأ ةطخلل بمأرت معد ىلع ،وهاينتن
ءافلحو Úينيطسسلفلأ راكنتسسأ Òثت
.برعلأ ةدحتŸأ تايلولأ
قرسشلأ ‘ مÓسسلل بمأرت حأÎقأ لمسشيو
‘ باقنلأ هنع فسشك يذلأ ،طسسوألأ

تايلولأ فأÎعأ ،يسضاŸأ  يفناج
ةماقŸأ ،ةيدوهيلأ تانطوتسسŸاب ةدحتŸأ

نوينيطسسلفلأ اهديري يتلأ شضرألأ ىلع
.ليئأرسسإأ نم ءزجك ،مهتلود ةماقإل

ت’اكو ^

ةيليئارسسإا تابرسضل ةيركسسع دعاوق شضرعت نلعي يروسسلا ششي÷ا
تابرسض تنسش ليئأرسسإأ نأأ يروسسلأ ششي÷أ نلعأأ ^
نم ةفلتfl قطانم ‘ ةيركسسع دعأوق ىلع ةيخوراسص

امسسق تسضÎعأ ةيو÷أ هتاعافد نأأ دكأأو ،ءاثÓثلأ دÓبلأ
ةعبرأأ ةباسصإأو Úيدنج لتقم ¤إأ تابرسضلأ تدأأو .اهنم أÒبك

حرسص اميف ،ايروسس بونج ءأديوسسلأ ةنيدم برق دخلسص ‘
ةجوم اهنأاب ةيتأرباfl رداسصمو ششي÷أ نع نوقسشنم
.ةينأريإأ دعأوق تفدهتسسأ تأراغ
تآاسشنŸ خيرأوسص فأدهتسسأ نم تاعاسس دعب كلذ ءاجو

عم دود◊أ ىلع روزلأ ريد ةظفاfi ‘ ىرخأأ ةيركسسع
.ندرألأ عم دود◊أ برق ايروسس بونج ‘و ،قأرعلأ
برق دخلسص ‘ ايركسسع اعقوم ثلاث موجه فدهتسسأو
Úيدنج ةايحب ىدوأأو ،دÓبلأ بونج ‘ ءأديوسسلأ ةنيدم
.ةعبرأأ باسصأأو
اهتمجاه ايروسس بونجو قرسشب قطانم ‘ دعأوقلأ عقتو
اهب نأأ دقتعŸأ نمو ةيسضاŸأ ةليلقلأ روهسشلأ ‘ ليئأرسسإأ
.نأريإأ نم ةموعدم ةحلسسم تاعام÷ ايوق أدوجو
ةيليئأرسسإلأ تابرسضلأ نإأ ةيميلقإأ ةيتأرباfl رداسصم لوقتو

‘ يتأاتو نطنسشأو اهترقأأ ةيفخ برح نم ءزج ايروسس ىلع

لÓخ تسضوق يتلأو نأريإل ةسضهانŸأ ةسسايسسلأ راطإأ
ةيمÓسسإلأ ةيروهمجلل ةيركسسعلأ ةوقلأ ÚيسضاŸأ Úماعلأ
.ةيئأدعلأ لامعألأ ‘ ةÒبك ةدايز ¤إأ يدؤوت نأأ نودب
ةليلقلأ عيباسسألأ ‘ نويليئأرسسإأ نويركسسع نولوؤوسسم لاقو
Êأريإلأ دوجولأ دسض اهتلمح فثكتسس ليئأرسسإأ نإأ ةيسضاŸأ

تاعامج ةدعاسسÃ اهدوجو نأرهط تعسسو ثيح ،ايروسس ‘
.اهل ةعبات ةحلسسم
ةيروسسلأ جبنم ةنيدم ‘  Úيباهرأ نيÒجفتب تاباسصإأو
،ايروسسب يركسسعلأ جبنم شسلÛ يمÓعإلأ زكرŸأ دافأأ
اعقو Úلاتتم نيÒجفت رثإأ ،ÚيندŸأ Úب Úتباسصإأ عوقوب
 .دÓبلأ لامسش جبنم ةنيدم ‘ ةريز÷أ قيرط ىلع ءاعبرألأ
نإأ ،““كوبسسيف““ ىلع هتحفسص Èع نايب ‘ شسلÛأ لاقو
ةنيدم ‘ ةريز÷أ قيرط ىلع اعقو Úيلاتتم نيÒجفت““

ىلع يكÎلأ نأودعلأ هذفن يذلأ فسصقلأ عم انمأزت ،جبنم
ةيلوألأ تامولعŸأ““ نأأ فاسضأأو ،““Êابوك يقرسش جنلح ةيرق
دي ىلع تثدح تأÒجفتلأ هذه نأاب اهيلإأ لسصوتلأ ” يتلأ
نيÒجفت ذيفنتب تماق ثيح (تيم) ةيكÎلأ تأرابختسسلأ

ىدأأ ا‡ ،جبنم ةنيدم ‘ ةريز÷أ قيرط ىلع Úلاتتم

¤إأ مهلقن ” ةغيلب حورجب ÚيندŸأ نم Úنثأ ةباسصإل
.““ىفسشŸأ
 ةرم لوأل ايروسس ‘ ةيباهرإلأ تامجهلأ نيدت اكيرمأأ و

ةمزألأ نم نطنسشأو فقوم ىلع تفل روطت ‘و ةرم لوأل
،ءاعبرألأ ،ةيكيرمألأ ةيجراÿأ ةرأزو تنأد ،ةيروسسلأ
‘ ةيسسايسس ةيوسست ¤إأ تعدو ،ايروسس ‘ ةيباهرإلأ تامجهلأ
.دÓبلأ
علدنأ ذنم قوبسسم Òغ نايب ‘ ةيكيرمألأ ةيجراÿأ تلاقو
رسسأل انيزاعت شصلاخ نع برعن““ :1102 ماع ةيروسسلأ ةمزألأ
موجهلأ ةجيتن ايروسس ‘ ÚيندŸأ نم ىحر÷أو ىلتقلأ
.““Êابوك ‘ ةيو÷أ ةراغلأو فلح لت ‘ يباهرإلأ
زيكÎلأ ¤إأ فأرطألأ عيمج ةيكيرمألأ ةيجراÿأ تعدو

ايروسس ‘ عأرسصلل دمألأ ةليوط ةيسسايسس ةيوسست قيق– ىلع
.4522 ›ودلأ نمألأ شسل‹ رأرقل اقفو
3 لتقم أابن ،ءاثÓثلأ ،ةيروسسلأ ““نطولأ““ ةديرج تدروأأو
ةرايسس راجفنأ ‘ ةغيلب حورجب نيرخآأ3 ةباسصإأو Úيندم
.ةكسس◊أ فيرب Úعلأ شسأأر فيرب فلح لت ةدلب ‘ ،ةخخفم

ت’اكو ^



ةليقع ةديسسلا قايسسلا اذه ‘ تحسضوأاو ^
ليسصفتل ة-طا-ي-خ ة-سشرو ة-ب-حا-سص جار-سس
نمسض ةديفتسسم يهو يديلق-ت-لا شسا-ب-ل-لا

شضرقلا Òيسستل ةين-طو-لا ة-لا-كو-لا زا-ه-ج
ةيدلبب تاون-سس01 ذن-م ““ما‚أا““ ر-غ-سصŸا
ءابولا راسشتنا ة-ياد-ب ذ-ن-م ا-ه-نأا““ بورÿا

جاتنإا ىلع زكرت تحبسصأاو اهطاسشن تÒغ
شضعب نم تابلط تقلت نأا دعب تامامكلا
.““ةيÿÒا تايعم÷ا
لك ترخ-سس د-ق-ل““ ة-ي-فر◊ا هذ-ه تلا-قو
جاتنإا نم تنك“و تامامكلا ةطايÿ يتقو
كلذ نأا ةÈتعم ،““ايموي ةدحو008 برقي ام
ةرفو بلطتي كلذ نأل Úهلا رمألاب شسيل
نو-ن-سسfi ا-هر-فو ي-ت-لا ة--ي--لوألا ةداŸا
.ةلعاف تايعمجو نوعوطتم بابسشو
د-ق-ل““ :قا-ي-سسلا تاذ ‘ لو-ق-ت تفا--سضأاو
تاثكاŸا ءاسسنلا بيردت ةركف يدل ترولبت

تامامكلا ةطايخ نم نهنيكمتل تويبلا ‘
ءايحألا Èع شضرغلا اذه-ل تا-سشرو ح-ت-فو
Úطسشانلا شضعب عم ق-ي-سسن-ت-لا-ب ىر-ق-لاو
¤إا ةÒسشم ““ةردابŸا عيسسوت-ل Úعو-ط-تŸا
.ابواŒ تقل ةردابŸا هذه نأا
ميلعتل اهدادعتسسا ةثدحتŸا تاذ تدبأاو
،تويبلا ‘ تاث-كاŸا ءا-سسن-لاو تا-ي-ت-ف-لا
حتف Èع ءاوسس ةعنقألا ة-طا-ي-خ تا-ي-ن-ق-ت
تاءار-جإا ا-ه-ي-ف مÎ– ةÒغ--سص تا--سشرو
لسصاوتلا لئاسسو لÓغتسسا كلذكو ،ةياقولا
ةيب-يرد-ت تارود م-ي-ظ-ن-ت-ل ي-عا-م-ت-جلا
ةيفيك تويبلا تابر اهيف ىقلتت ةيسضاÎفا

وأا ةيديلقت ةقيرطب ءاوسس ةما-م-ك ة-طا-ي-خ
.تلآا لامعتسساب

،ةزع-مو-ب ن-يد-لا رو-ن Èت-عا ،ه-ت-ه-ج ن-م
وهو بورÿا ةيدلبب ةطايخ ةسشرو بحاسص
ةينطولا ةلاكولا زاهج نمسض اسضيأا ديفتسسم
لهتسسا دق هنأا ،رغسصŸا شضر-ق-لا Òي-سست-ل

نك“و ،تامامكلا ةطايخب يعوطتلا هلمع
،ايموي ةدحو052 نم برقي ام جاتنإا نم
ه-ت-جوز) ةÒغ-سصلا ه-ت-ل-ئا-ع نأا ¤إا اÒسشم
هدعاسست (ةنسس61 هتنبا و ةنسس41 هينباو

3 لامعتسساب كلذو تامامك-لا جا-ت-نإا ى-ل-ع

تاعاسسل لمعن““ :نيدلا رون لاقو .تانكام
Òغ ةيحسصو ةمقعم تامامك جاتنإل ةليوط
‘ ناÛا-ب ا-هÒفو-ت-ل بع-ت-لا-ب Úلا-ب-م
‘ Úطسشانو تايعمج حلاسصل ¤وأا ةلحرم
م-ق-طألاو ي-عو--ط--ت--لاو يÿÒا لاÛا
.““انوروك ىسضرÃ لفكتت يتلا ةيبطلا
تÓيهسست Ëدقتب لباقŸا-ب بلا-ط ه-ن-ك-ل
لÓ-خ ن-م ة-طا-يÿا تا-سشرو-لا د-يد-ع--ل
تامامكلا عيب نم اهنك“ طاقن شصيسصخت
ةرسشاب-م لا-م-ع-ت-سسلا ةدد-ع-ت-م ة-ي-قاو-لا
ةحئاج ةهجاوم راطإا ‘ كلذو ن-طاو-م-ل-ل
حبر ششماه قيق– عيطتسست ي-ك-ل ا-نورو-ك
.هلوق دح ىلع ليئسض ولو
‘ ،نو--ن--طاو--م ن--سسح--ت--سسا ا--م--ي--فو
عيب-ل طا-ق-ن ح-ت-ف ةر-ك-ف ،م-ه-تا-ح-ير-سصت
نم““ :مهدحأا لاق ثيح ،ةيقاولا تامامكلا

ابنŒ شسيل ،ة-ما-م-ك-لا ع-سضو ي-ت-ح-ل-سصم
يتحسص ىلع اظافح نكل ةيلاŸا ةمارغلل
رعسس لعŒ ةرسشابم ةقيرطب عيبلا طاقنو
ريدم دكأا ،““عيم÷ا لوانت-م ‘ ة-ما-م-ك-لا
Òيسستلل ةينطولا ةلاكو-ل-ل ي-ئلو-لا عر-ف-لا
‘ ،ششا-ب-ه ي-ما-سس ،ر-غ-سصŸا شضر--ق--لا
” هنأا ،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلا-كو-ل ح-ير-سصت
اذه نمسض نم ةديفتسسم ةسشرو04 رايتخا

ةددعت-م ة-ي-قاو تا-ما-م-ك جا-ت-نإل زا-ه÷ا
‘ اهراعسسأا ط-ب-سض فد-ه-ب لا-م-ع-ت-سسلا
.قوسسلا
لك تمدق ةيمومعلا تاطلسسلا نأاب فاسضأاو
يتلا ةرغسصŸا تاسسسسؤوم-ل-ل تÓ-ي-ه-سست-لا
اهحنم رارغ ىلع ةيقاولا تامامكلا جتنت
عيبلا-ب شصي-خÎلاو ل-ق-ن-ت-لا-ب شصي-خÎلا
دوعي يراŒ طاسشن ةلوازم نم اهني-ك-م-ت-ل

.ةبراسضŸا ىلع ءاسضقلا و ةدئافلاب مهيلع
تعفر دق ةلاكولا نأا لوؤوسسŸا تاذ حسضوأاو
ام ىلع تقداسص ثيح ،ا-ه-ل-م-ع ةÒتو ن-م
ارغسصم ايرامثتسسا اعورسشم07 نم برقي

رياني رهسش دنم عدوم فلم001 لسصأا نم
ةسسارد ىلع ادكؤوم ةلا-كو-لا ىد-ل ي-سضاŸا
برقأا““ ‘ اهيلع ةقداسصŸا و تافلŸا لك
.““لاجآلا
زكرت ةلاكولا نأا ¤إا لوؤوسسŸا تاذ راسشأاو

ىلع ةقلعتŸا عيراسشŸا ليو“ ىلع ايلاح
ةينلديسصلا هبسش داوŸا جاتنإاب شصوسصÿا
(تارهطŸاو تازافقلاو ةيقاولا ةسسبلألا)
- ىظحتسس يتلاو ةيحÓفلا عيراسشŸا اذكو
ةنراقم ةيو-لوألاو ة-ق-فارŸا-ب -لا-ق ا-م-ك
.عيراسشŸا يقابب

11 عقاولا نم

 ةيصضاÎفا ةيبيردت تارود ميظنتو اهجاتنإ’ تويبلا ‘ تاثكاŸا ميلعتل دادعتصسا طصسو

ءابولا ةهجاوŸ تامامكلا ةطايÿ تاسشرو
ةنيطنسسقب ةبراسضŸاو

رهظ ذنم  تامامكلا نم نك‡ ردق Èكأا جاتنإ’ اهدوهج نم ةنيطنصسق ةي’و Èع ةطايÿا تاصشرو تفثك
تامزلتصسŸا هذه لثم ‘ ةبراصضŸا ةرهاظ ةهجاومو ،ةهج نم ءابولا نم ةياقولل91ديفوكل ¤إا ت’ا◊ا
.يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا اذه ‘ ةÌكب ةبولطŸا

عمتÛا مسسق ^
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ةيلÙا تاعام÷ا عم ةيكراصشت ةبراقم ¤إا جات– ةيلمعلا
زرفل تابّكرم ¤إا لوحتتسس ينقتلا مدرلا زكارم

تايافنلا ريودتو
ةفسصبو ينقتلا مدر-لا ز-كار-م لو-ح-ت-ت-سس ^

زرف ‘ ةسصسصخ-ت-م تا-ب-ّكر-م ¤إا ة-ي-ج-يرد-ت
،تايافن-لا عاو-نأا ف-ل-تfl ة÷ا-ع-مو ر-يود-تو
.ةيسساسسألا اهتفيظو بناج ¤ا ةفاسضإا
يئاقتنلا زرفلا ةيلمعب زكارŸا هذه موقتسسو
تايافنلا عم لماعتلل ةقرfi ءانتقاو تايافنلل
ا‡ ،يوسضعلا ديمسستلل ةدحو زيهŒو ةسصاÿا

Òفوتو اهلÓغت-سسا ةد-م ة-لا-طإا ‘ م-ها-سسي-سس
نهŸا تلا‹ ‘ رامثتسسÓل بابسشلل شصرف
.““ةلكسسرلا اميسسلو ،ةفيظنلا
ة-ئ-ي-ب-لا ةر--يزو تدا--فأا ،قا--ي--سسلا اذ--ه ‘و
لÓخ ،ثارح نب ةÒسصن ،ةددجتŸا تاقاطلاو
Âاغتسسم ةنيدŸ ينقتلا مدرلا زكرŸ اهنيسشدت
عم لما-ع-ت-لا نأا-ب ،م-سش◊ا ة-ق-ط-ن-م ›ا-عأا-ب
عم ةيكراسشت ة-برا-ق-م ¤إا جا-ت-ح-ي تا-يا-ف-ن-لا
مدرلا زكارم زوا-ج-ت-لو ة-ي-لÙا تا-عا-م÷ا
Ìكأا فئاظو ¤إا ةيسساسسألا اهتفيظول ي-ن-ق-ت-لا
.ةئيبلل ةقيدسصو ةيداسصتقا
تايافنلا مدر-ل ي-ن-ق-ت-لا ز-كرŸا اذ-ه م-سضيو

fiتايافنلا ةراسصع ة÷ا-ع-مو ة-ي-ف-سصت-ل ة-ط
991) ةزرفمو جد نوي-ل-م002 ـب ردقت ةفلك-ت-ب

ةدحوو ةسصاÿا تايافنلل ةقرfiو (جد نويلم
Úقدنخ نع Óسضف ،زا‚إلا د-ي-ق د-ي-م-سست-ل-ل
،بعكم Îم فلأا554 ـب ردقت ةيلامجإا ةقاطب

و-لوؤو-سسم ا-ه-مد-ق ي-ت-لا تا-حور--سشلا بسسح

.عاطقلا
هاي-م-ل-ل ة-ي-ئاو-سشع-لا تا-ب-سصŸا شصو-سصخ-بو
ةيلو““ نأاب ةريزولا تزربأا رحبلا ‘ ةلمعتسسŸا

لسصأا نم41 ىلع ءاسضقلا نم تنك“ Âاغتسسم
‘ ل-حا-سسلا لو-ط ى-ل-ع ر-سشت ن-م بسصم61
بسصÃ لبقŸا ماعلا لÓخ ل-ف-ك-ت-لا را-ظ-ت-نا
ها-يŸ ة÷ا-ع-م ة-طfi زا‚إاو ⁄ا-غو--ب دلوأا
.““اهيلت يتلا ةنسسلا ‘ يحسصلا فرسصلا
Âاغتسسم ةيلوب شصيسصخت راطإلا اذه ‘ ”و
هذه ىلع ايئاهن ءاسضقلل جد رايلم7ر2 هتميق ام
زا‚إاب امي-سسلو6002 ذنم ءادوسسلا طا-ق-ن-لا

fiا ة÷ا-ع-مو ع-فر-ل تا-طŸا ها-يŸةلمعت-سس
Úع يداو ةئيهتو ““ةبورخ““ ةق-ط-ن-م ة-يا-م-حو
يئلولا ريدŸا هيلإا را-سشأا ا-م-ب-سسح ءار-ف-سصلا
.عقبل ىسسوم ةيئاŸا دراوملل
ةددجتŸا تاقاطلاو ةئ-ي-ب-لا ةر-يزو تفر-سشأاو
ةيديلقتلا ةعا-ن-سصلاو ة-حا-ي-سسلا ر-يزو ة-ق-فر
قÓطنا ىلع يرومرم نسسح يلئاعلا لمعلاو
ئطاسشب ““ئطاوسشلا فيظنتل ةينطولا ةلم◊ا““
ناسضمر كلاŸا دبع نب ة-يد-ل-ب-ب ““شسي-فو-ل-ك““
يتلا تايعم÷ا عم قيسسنتلاب (Âاغتسسم قرسش)
نب ةديسسلا تطعأا امك .ةئيبلا لا‹ ‘ طسشنت

ةين-طو-لا ة-ي-ل-م-ع-لا““ قÓ-ط-نا ةرا-سشإا ثار-ح
Ÿا اذهل ““رحبلا هايم ةبقارŸمسسو.

م.ق ^

ةطرافلا ةنصسلا ةلخن ف’آا8 فÓتا ءاصصحا ” اكمنيب
ليخنلا قئارح راطخأا نم ةياقولل ةينطو ةلمح قÓطإا

ةياقولل ةينطولا ةيمسسرلا ةلم◊ا لسصاوتت ^
,ةرمثŸا راجسشألاو ليخنلا قئارح راطخأا نم
،ةركسسب ىوتسسم ةلع ،لوألا شسمأا تقلطأا يتلا

ةلخن5308 نع ل-ق-ي لا-م ل-ي-ج-سست ” ثي-ح
،9102 م-سسو-م لÓ-خ را-ن-لا ة-ن-سسلأا ا-ه-تر--مد
نيأا8102 ةنسسب ةنراقم فيفط عافترإا ليجسستب
ر-ئا-سسخ ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا تاد-حو تل-ج-سس
.تقÎحإا ةلخن1687 ـب ةردقم
قئارح نم ةياقولل ةينطولا ةل-م◊ا ن-م-سضت-تو
ةقفارŸ جمارب ةرمثŸا را-ج-سشألاو ل-ي-خ-ن-لا
نم برقلا-ب Úن-طا-ق-لا نا-ك-سسلاو ÚحÓ-ف-لا

شسيسسحتلاو نيوكتلا لÓخ نم ليخنلا تاباغ
ةروط-خ ة-ه-جاو-م ‘ ي-با-ج-يإلا فر-سصت-لا-ب
.ةيعسضولا
تايلولا Èع ةلق-ن-ت-م لا-ترأا ثاد-ح-ت-سسا ”و

Ÿيتلا تايلولاب ا-م-ي-سسل ,ق-ئار◊ا ة-ح-فا-ك
رارغ ىلع ،ليخنلا نم ةماه ةورث ىلع رفوتت
ف-ي-سضي ,ة-يادر-غو يداو-لاو ة-ل-قروو ةر-ك-سسب
.هتاذ ردسصŸا
قئار◊ا هذه علدنل ةيسسيئرلا بابسسلا دوعتو
لاثتملا مدع كلذ ‘ اÃ ةفلتfl لماوع ةدعل
Úتاسسب قئارح نم ةياقولاو ةمÓسسلا دعاوقل
ة-ط-ي◊ا ÚعرازŸا ذا-خ-تا مد-عو ل-ي-خ-ن--لا
.(ةرار◊ا) ةيخانم لماوع اذكو رذ◊او

امو قئار◊ا هذه اهلث“ يتلا راطخأÓل ارظنو
ىلع اظافحو ،ةيداسصتقا تايعبت نم اهنع رجني
د-كأا --ي-ئاذ-غ-لا ن-مألاو ي-ن-طو-لا جو-ت-نŸا
تادحو لكل تاميلعت ءاطعإا ” هنأا --نايبلا
ةيعوت تÓ-م-ح-ب ما-ي-ق-ل-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
عرازم ي-ل-غ-ت-سسم غÓ-بإل““ ،ة-ي-لfi شسي-سس–و
قئار◊ا راطخأاب ÚيلÙا ناكسسلاو ل-ي-خ-ن-لا
بوسشن يدافتل اهذاخ-تا بجاو-لا تاءار-جإلاو
ةلاح ‘و لبق Úتاسسبلا ةيامح ةيفيكو قئار◊ا
‘ ةمها-سسŸا ى-ل-ع م-ه-ث-حو ق-ير◊ا بو-سشن
.““ةيئاقولا Òبادتلا قيبطت
تع-سضو ،ي-ئا-قو-لا ل-م-ع-لا ¤ا ة-فا--سضإلا--بو
ةيجيتاÎسسا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا

ىلع زكترت ليخنلا قئارح ةحفاكم لا‹ ‘
لاترألا ‘ لثمتي يتايل-م-ع زا-ه-ج شصي-سصخ-ت
لك ىوتسسم ىلع اثيدح اهبيسصنت ” ، ةلقنتŸا
ةنغلا ةيبون÷ا تا-يلو-لا ا-م-ي-سسل ،تا-يلو-لا
.ليخنلا تاحاوب

‘ ليخنلا قئار◊ ةورذلا رهصش ويلوي
نابيزلا

نأا ةركسسبب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تدكأا  و
ةورذلا ةÎف د-ع-ي ة-ن-سس ل-ك ن-م و-ي-لو-ي ر-ه-سش
Èع لجسست يتلا ل-ي-خ-ن-لا ق-ئار◊ ة-ب-سسن-لا-ب
.نابيزلا تاحاو

قÓطإا لÓخ تمدق يتلا تاحورسشلا ‘ دروو
ليخنلا قئارح ن-م ة-يا-قو-ل-ل ة-ي-ن-طو ة-ل-م-ح
يتلا ةر-ك-سسب ة-يلو نأا-ب ,ةر-م-ثŸا را-ج-سشألاو
ةنسس لÓخ Óخدت423 راطإلا اذه ‘ تلجسس
ةلخن265 اهنم ،ةل-خ-ن1143 رر-سضتو9102

Óخدت96 ‘ كلذو ,هدحو ويلوي رهسش لÓخ
ةيندŸا ةيامحلل ءافطإلا تاد-حو ا-ه-ب تما-ق

.ةيسضاŸا ةنسسلا نم رهسشلا شسفن لÓخ
ةيمنتل ينقتلا دهعŸاب قÓطلا ةيلمع ت“و
” دقو يونلا نب Úعب ة-يوار-ح-سصلا ة-عارز-لا
ىرخألا رهسشألا لÓخ ةتوافتم بسسن ءاسصحإا

لÓخ Óخدت33 ليجسست ” ثيح ,ةنسسلا نم
تماق اميف ,ةل-خ-ن704 قاÎحاو وينو-ي ر-ه-سش
لÓخ Óخدت02 ـب ةيندŸا ةيام◊ا تادحو
نع ترفسسأا قئارح دا-م-خإل شسط-سسغأا ر-ه-سش
72و فانسصألا فلتfl نم ة-ل-خ-ن622 فÓتإا
824 ىلع تتأا قئارح لجأل Èمتبسس ‘ Óخدت
لسصف نإاف ,ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل ا-ق-فوو .ة-ل-خ-ن
ددعل Ó-ي-ج-سست Ìكألا ةÎف-لا Èت-ع-ي ف-ي-سصلا
عا-ف-ترا بب-سسب ءا-ف-طإلا تاد-حو تÓ--خد--ت
يذلا ويلوي رهسش ‘ اميسسل ,ةرار◊ا تاجرد
مهنيتاسسب ‘ ÚحÓفلل افثكم اد-جاو-ت د-ه-سشي
فيظنت و ين÷ا مسسوم Òسض– تايلمعب مايقلل
اياقبو تايافنلا نم شصلختلاب ليخنلا Úتاسسب

دقفت يتلا ناÒنلا لا-ع-سشإا-ب ل-ي-خ-ن-لا د-ير-ج
.اهئافطإا نود اهكرت وأا انايحأا اهيلع ةرطيسسلا
اهسضرع ” يت-لا تا-ي-ئا-سصحإلا ترا-سشأا ا-م-ك

Ãقئار◊ا نأا ¤إا ةينطولا ةلم◊ا هذه ةبسسان
يتابنلا ءاطغلاب ةÈتعم رئاسسخ ايون-سس ق-ح-ل-ت

ةوÌلا اهنم ةبسسن شس“ ,ينطولا ىوتسسŸا ىلع
ةرمثŸا راجسشألاو ليخنلا رارغ ىلع ةجتنŸا
5308 نم Ìكأا ناÒن-لا تف-ل-تأا ثي-ح ,ىر-خألا
ةلخن1143 اهنيب نم9102 ةنسس تررسضت ةلخن
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 : ةرجر÷ ةينطولا ةÒظ◊ا

““عيم÷ا ةيلوؤوسسم““ ةيناوي◊او ةيباغلا ةوÌلا ةيامح
ةرجر÷ ةين-طو-لا ةÒظ◊ا راوز ل-م-ح-ت-ي^

ن-يرواÛا Úي-لÙا نا-ك-سسلاو Úم-يıاو
ثورومك فنسصŸا ماهلا يئيبلا عقوŸا اذهل

ةيلوؤوسسم ,وكسسينويلا ةمظنم فرط نم يŸاع
ددسش امك ,ةيناوي◊او ةيباغلا اهتور-ث ة-يا-م-ح
.ششومحد دمحأا ,ةÒظ◊ا ريدم
ناح دق ناوألا““ نأا ششومحد ديسسلا حسضوأاو
ىلع ةظفاÙا ىلع ةمارسصبو دج-ب ر-ه-سسل-ل

بجاوب قلعتي رمألا نأل ,ةيعيبطلا ةوÌلا هذه
ىلع Úعتي ذإا ,نطاوم لكل ةكÎسشم ةيلوؤوسسم و
ةيلوؤوسسم ي-ن-ب-ت ح-ئا-سس وأا م-يfl وأا ر-ئاز ل-ك
تايكولسسلا نع داعتبلاو ق-ئار◊ا ة-ح-فا-ك-م
.““ةيراسض◊ا Òغ
ةديد÷ا ةيج-ي-تاÎسسلا ¤ا لوؤو-سسŸا را-سشأاو
شسيسسحتل ةنسسلا هذه هتيريدم اه-ت-ن-ب-ت ي-ت-لا
ثولتلاب ةقلعتŸا راطخألا ةفا-ك-ب Úن-طاوŸا
ةرار◊ا ةÎف ة-ياد-ب ع-م تا-با-غ-لا ق-ئار--حو
.ىÈكلا
مايأا ةعسضب ذنم انقلطأا““ : ددسصلا اذه ‘ لاقو

ةليط لسصاوتتسس شسيسسحتل-ل ة-ع-سساو ة-ي-ل-م-ع
ةدئافل ÊاديŸا شسي-سسح-ت-لا ا-نÎخا .ة-ن-سسلا
Ìكأا مهث◊ ,راوز-لا ل-كو ةا-عر-لاو Úم-يıا

يعو-لاو يرا-سض◊ا شس◊ا-ب ي-ل-ح-ت-لا ى-ل-ع
.““ةيتابنلاو ةيناوي◊ا ةوÌلا ةيام◊

ةرجر÷ ةي-ن-طو-لا ةÒظ◊ا ح-لا-سصم مو-ق-تو
تاباغلاو ينطولا كردلا حلا-سصÚ Ãقو-فر-م
رارغ ىلع ،ةÒظحلل ةماهلا عقاوملل تارايزب
نابعوأا ثآاو فÓيغ لاتو ةدجكيتو انار لات

ىر-ق-لا نا-ك-سس ن-م Ìكأا بر-ق-ت-ل--ل ةدروÒتو
. ةاعرلاو ةرواÛا
ةلاكول حير-سصت ‘ ،ششو-م-حد د-ي-سسلا فا-سضأا
ءان-ب د-ير-ت ه◊ا-سصم نأا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا
ع-مو نا-ك-سسلا ع-م ““ة-كار-سشو م-عد ة--قÓ--ع““

,ÚهزنتŸا Úلاو÷او Úم-يıا تا-عو-م‹
Òغ مييختلا ةحفا-ك-م شضر-غ-ب شسي-سسح-ت-ل-ل
مييختلا نأا ¤إا اتفل ,ثولتلا ةبراfiو Êوناقلا

Úمي-خ-م-ل-ل اد-يد-ه-ت ل-ك-سشي Êو-نا-ق-لا Òغ
.ر◊ا ةÎف ‘ لÓخ اسصوسصخ ةعيبطللو
لاعسشإا ‘ ةعيبطلل Úميıا ديده-ت ن-م-ك-يو
دعب اهكرت و ماعطلا ءاوسشل ةيئاوسشعلا ناÒنلا

ببسستي دق ام ,ايلك اهءافطإا مدع وأا مهترداغم
يتاب-ن-لا ءا-ط-غ-لا ف-ل-ت-ت ق-ئار-ح علد-نا ‘

.يتابنلا عونتلل اماه اعقوم دعت يتلا ةÒظحلل
رهسسلا ¤إا ÊاديŸا شسيسس– ةل-م-ح فد-ه-تو

‘اقثلاو يجولويب-لا ثوروŸا ة-يا-م-ح ى-ل-ع
ةحايسسلل جيوÎلا ع-م م-ي-ل-قإÓ-ل ي-خ-يرا-ت-لاو
ةعونتم تاطاسشن ميظنت لÓخ نم ةمادتسسŸا
,ةلجارلا تلو÷ا ,جول-ث-لا ى-ل-ع ق-ل-حز-ت-لا)
تاذ-ل ا-ق-فو ,(ىر-خأا تا-طا-سشنو م-ي-ي-خ-ت-لا
.لوؤوسسŸا

نود عقوŸا ‘ عون‡ مييختلا
ةÒظ◊ا نم ةصصخر

Òغ مييخت ةيلمع لك نأا ىلع ريدŸا ددسشو
ة-ي-ن-طو-لا ةÒظ◊ا ح-لا-سصم ن-م ة--سصخر--م

ةÒظ◊ا م-ي-ل-قإا ل-ما-ك Èع عو-ن‡ ةر-جر÷
Úميıا ىلع بجي““ : نأاسشلا اذه ‘ Óئاق

بنجتل عقوŸا ةيامح نم نكمتن-ل ا-ن-مÓ-عإا
.““ةيوسضوفلا تاطاسشنلا
لك ايعاد مييختلل نكامأا شصيسصخت ¤إا راسشأاو
نم برق-ت-لا ¤ا ة-لأا-سسŸا-ب م-ت-ه-م شصخ-سش
.هيجوتلاو راسسفتسسÓل ةÒظ◊ا ناوعأا
ةباغلا ل-خاد م-ي-ي-خ-ت-لا نأا ¤ا ا-سضيأا تف-لو

يراسس نونا-ق-ل-ل ا-ق-ب-ط ا-تا-ب ا-ع-ن-م عو-ن‡
شسيلو ةيمfi ةباغب قلعتي رمألا نأل لوعفŸا
نأا ¤ا هبني نأا لبق حسضوأا امك ,ةيلسستلل ةباغب

رئاز لك ىلعو ,““�قم““ يعيبطلا ءاسضفلا اذه
كولسس لك ىلع ءاسضقل-ل Úناو-ق-لا ذ-ف-ن-ي نأا
.ةÒظ◊ا لخاد يراسضح Òغ وأا يمارجإا
ة-حا--ي--سسلا نأا ششو--م--حد د--ي--سسلا فدرأاو
نسسح Úناوقل عسضخت ,ة-ي-ل-ب÷ا ا-سصو-سصخو
نأاو ““ةيئي-ب-لا ة-ن-طاوŸا را-طإا ‘ فر-سصت-لا
ةÒظ◊ا ‘ ةد--سشب م--ه--ب بحر--م راوز---لا
هذ-ه او-مÎحا م-ه نإا  ةر-جر÷ ة-ي-ن-طو--لا
.Úناوقلا
ى-ل-ع Úع-ت-ي, Úم--يıا ¤إا ة--فا--سضإلا--بو
ن-يرواÛا نا-ك-سسلا و Úل--جار--لا Úلاو÷ا
ىلع ةظفاحم-ل-ل ما-ه رود بع-ل ,ةÒظ-ح-ل-ل
عقوÃ قلعتي رمألا نأل ة-ئ-ي-ب-لاو ة-ع-ي-ب-ط-لا
نأا لبق لاق ا-م-ك ,ع-ي-م-ج-ل-ل كل-م ثورو-مو
تاطاسشنب مايقلل ناديŸا ‘ نحن““ : فيسضي

ي-بر-مو ا-سضيأا ةا-عر-لا شسي-سس–و ة-يراو--ج
ظاف◊ا ‘ ةمهاسسملل ةقطنŸاب تاناوي◊ا

.““ةÒظ◊ا ىلع
ةرجر÷ ةينطو-لا ةÒظ◊ا ح-لا-سصم يو-ن-تو

Úلاو÷ا كولسس نسس◊ قا-ث-ي-م ع-سضو ا-سضيأا
ددع ةقطنŸا ناكسس فرعي نيذلا Úلجارلا
.مهنم Òبك
هتدارإا نع ثدحتŸا برعأا ,ىرخأا ةهج نم
ةÒظ◊ا تاطاسشن معدل تايعم÷ا عم لمعلل
يسسيسسحت-لا ا-ن-ل-م-ع ى-ط-عأا د-ق-ل ““ : Ó-ئا-ق
لسضفب ةسسومل-م ج-ئا-ت-ن ل-سصاو-تŸا Êاد-يŸا
.““ةيعام÷ا تادوهÛا
ة-ي-ئاو-سشع-لا ر-ئا-ظ◊ا ةر--ها--ظ ة--براÙو
ةرجرج ةÒظحب نكامألا شضعب ‘ تارايسسلل
ةيقافتإا ةيريدŸا تدقع ,تريزغيتو لاوسسأاك
Òيسست دانسسإل مانسصأÓل ةيدلبلا تاطلسسلا عم
لاقو ,مظنمو Êوناق را-طإا ‘ ا-ه-ل ر-ئا-ظ◊ا
ءاسضمإا راظتنا ‘ هتيريدم نا ششومحد ديسسلا
.اهليعفتل مانسصألا ةيدلب شسيئر عم ةيقافتإلا
ةرجر÷ ةينطولا ةÒظ◊ا ح-لا-سصم تعر-سشو
ناقر ثآاب ةي-ناد-ي-م تا-طا-سشن ةد-ع ‘ ا-سضيأا
.تريزغيتل يدؤوت قيرطب قلعتم عازن ةيوسستل
ةيوسست““ ¤ا ىعسسي هنأا ششومحد ديسسلا حسضوأاو
.““ةÒظ◊ا ةيام◊ تابوعسصلا لك
ىلع كلاسسم ةئيهت-ل لا-غ-سشأا ‘ تعر-سش ا-م-ك

نامسضلو فيظنتلل ةيباغ لاغسشأاو ملك7 لوط
.يتابنلا ءاطغلل ديج و‰

معدب قايسسلا اذه ‘ ششومحد ديسسلا داسشأاو
لÓخ نم وزو يزيتل يئلولا يبعسشلا شسلÛا
عزن و ةفاظن-ل-ل Úي-م-سسو-م ناو-عا ف-ي-ظو-ت
.باسشعألا
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31 ‘اقثلا
““يكشسيروم““ دعب

””›ذاسشلا نولاسص ‘”” رادسصإل دعتسسي Òكابوب زيزعلا دبع
ناونع لمحي ،ديدج باتك رادشصا ددشصب هنأا ،Òكابوب زيزعلا دبع ،يرئاز÷ا مجŸÎاو بتاكلا فششك

.ثيد◊ا رئاز÷ا خيرات نم ةجرح ةينمز ةÎف لوح تاداهششو اراكفا هيف لوانتي ،““›ذاششلا نولاشص ‘““

ـه1441ةدعقلا وذ4ـل قفوŸا م0202ناوج52  سسيمÿا

‘ ّيكسسيروم““ هبات-ك ءÓ-ج-ت-سسا لو-حو ^
ةايح نم ’وه‹ وأا امتعم ابناج ““رئاز÷ا

Òكابوب لاق ،رئاز÷اب هتماقإا ءانثأا سسكرام
سسكرام لراك ماقأا““ :ةيبرع مÓعا لئاسسول

ةÎفو .ءافسشتسسÓل ا-مو-ي27 ر--ئاز÷ا ‘
برعلا نوثحابلا اهلوي ⁄ رئاز÷اب هتماقإا
نم ةلاسسر61 سسكرام فلخ .اÒبك امامتها
انيمث ازنك لث“ هئاقدسصأاو هلهأ’ رئاز÷ا

Ÿا اذ-ه ة-ي-سسف-ن ة-فر-عŸذ-ف-لا ر-ك-ف ‘
بتك ام-ك ،ه-تا-ي-ح ن-م ةÒخأ’ا تاو-ن-سسلا

باتك ىل-ع ة-ق-ي-قد تا-ظ-حÓ-م سسكرا-م
ةيكلم لوح يكسسفول افاك يسسورلا ⁄اعلا
بابسسأاو رئاز÷ا ‘ ةي-عا-سشŸا ي-سضارأ’ا
ةرهاظلا للحي ⁄ لباقŸا ‘و .ا-ه-ك-ك-ف-ت
ةبسسنلاب لعف امك رئاز÷ا ‘ ةيرامعتسس’ا
ببسسلاو .دنهلا ‘ ÊاطيÈلا رامع-ت-سسÓ-ل

¤إا ه-ئ-ي‹ مد-عو ،ه-سضر-م و-ه ي--يأار ‘
.““سضرغلا اذهل رئاز÷ا
ةلحرŸا ‘ هت’اغتسشا نع Òكابوب فسشكو
‘““ ناونعب ديدج باتك ¤إا اتف’ ةنهارلا

عم هتبرŒ ةراسصع هيفو ““›ذاسشلا نولاسص
ة-ب-خ-ن-لا ن-ع كلذ-كو ،ق-ب-سسأ’ا سسي-ئر-لا
.نيرسشع-لا نر-ق-لا ع-ل-ط-م ‘ ة-ير-ئاز÷ا
 .ةياورلا رامغ سضوخ ‘ ركفأاو
ن-م ة-م-جÎلا ‘ Òكا-بو-ب ل-م-ع--ي ا--م--ك
نع لوقي ،امهيلإاو ةي-سسور-لاو ة-ي-سسنر-ف-لا
سسا---سسحإ’ا كح---ن“ ة---م---جÎلا““ كلذ
فرعي نم““ ،ةينا-ث ةا-ي-ح ى-ل-ع لÓ-طإ’ا-ب
ر-خآ’ا فا-سشت-كا»و ،““Úتر-م سشع-ي Úت-غ-ل

.ةيز‹ Òغو ةقهرم اهن-ك-ل ،ه-تا-عاد-بإاو
ةمجرت ىلع باتك فيلأات لسضفأا نآ’ا انأاو
.““باتك
تافلؤوم Òكابوب مدق هتÒسسم دادتما ىلع
ةآارم ‘ يرئاز÷ا بدأ’ا““ :ا-ه-ن-م ة-م-ه-م
““رخآ’ا نويع ‘ رئاز÷ا““ ،““ة-ي-قار-سشت-سسا
ةركاذ نم ةيسسنم تاحفسص““ ،(Úئزج ‘)
حيحسصت مأا بÓق-نا ناو-ج91““ ،““رئاز÷ا
‘ ر-ئاز÷ا““ ،(ي-عا-م-ج با-ت-ك) ““؟يرو-ث
‘ سسكرام لراك““ ،““يسسور-لا قار-سشت-سس’ا

بدأ’او ر-ك-ف-لا ‘ تا-ي-عاد-ت““ ،““ر-ئاز÷ا
.اهÒغو ..““ةسسايسسلاو
‘ ايسسنجيلتنأ’ا““ ةيسسورلا نع مجرت امك
ÁÒدÓف تاعزنو راكفأا :برغŸا نادلب

ةيرئاز÷ا ةروثلا سشيج““ ،““وكن-م-ي-سسكا-م
ةيرئاز÷ا ةبخنلا““ ،““فييتارد-نو-ك يرو-ي

ي’و-ك-ي-ن ن-ير-سشع-لا نر-ق-لا ع-ل-ط-م ‘
بتك ةيسسنر-ف-لا ن-ع م-جر-تو ،““فو-كا-يد
،““سسابع تاحرف““ ،““يرامعتسس’ا ل-ي-ل-لا““

.اهÒغو

م.Ëرم ^

ةيليوج4 ‘

اÎل‚إا ‘ لمعلل دوعت امنيسسلا رود

ةيمقرلا ةخسسنلا تايلاعف ل-سصاو-ت-ت ^
ةيرسصبلا نونفلل ““كدلب““ ناجر-ه-م ن-م

و-عد-ي يذ-لا ،ة-ما-ع-لا تا-حا-سسŸا ‘
ÚيŸاعلاو برعلاو Úيندرأ’ا Úنان-ف-لا
مهنكا-مأا ن-م م-ه-لا-م-عأا ة-كرا-سشم ¤إا
،م-ه-لزا-ن-م نارد--ج ى--ل--عو ة--سصاÿا

⁄اوع Úب ةلسصاف-لا دود◊ا فا-سشت-ك’
راسشتنا دعب ة-سصا-خ ،جراÿاو ل-خاد-لا

.انوروك سسورياف
مامأا ةكراسشŸا با-ب نا-جر-هŸا ح-ت-فو
ÚيŸاعلاو برعلاو Úيندرأ’ا Úنان-ف-لا
ةينقت وأا ي-ن-ف ل-ك-سشب م-هد-ي-ي-ق-ت نود

fiىلع يتيفارغلا نف-لا كا-ن-ه-ف ؛ةدد
ىتح وأا لزنŸا حطسس وأا ي◊ا ‘ طئاح
م-سسر-لا كا-ن--هو ،ه--سسف--ن لز--نŸا ‘

للختي امك .ريود-ت-لا ةدا-عإاو تح-ن-لاو
تاسسلجو تارسضاfi ةماقإا ناجرهŸا

.دعب نع ةرسشابم ةيلعافت ةيراوح
لسصاوتلا لئاسسو ىلع لام-عأ’ا ر-سشن-ُتو
سضعب را-ي-ت-خا م-ت-ي-سسو ،ي-عا-م-ت-ج’ا
‘ تا--يراد--ج--ك م--َسسÎل لا---م---عأ’ا
،0202 ربوتكأا ‘ يسسيئر-لا نا-جر-هŸا

نم عونسصم بيتك ةعابط ¤إا ةفاسضإ’اب
ل-سضفأا يو-ح-ي ا-هر-يود-ت دا-ع-م داو-م
ن-كÁو .ة-كرا-سشŸا ة-ي-ن-ف-لا لا-م-عأ’ا
راكتبا لÓخ نم ة-كرا-سشŸا Úنا-ن-ف-ل-ل
،ةسصاخ ةحاسسم ىلع ة-ي-ن-ف تÓ-خاد-ت
سشامق ةع-ط-ق وأا ة-غرا-ف-لا نارد÷ا-ك
رو-سصلا ‘ ة-ي-ل-م-ع-لا ق-ي-ثو-تو ،ةÒب--ك
لمعلا رسشن اÒخأاو ،ويديف-لا ع-طا-ق-مو
““كو-ب-سسي-ف““ تا-ح-ف-سص ى-ل-ع ي-ن-ف-لا
.““مارغتسسنإا»و
كدلب ناجرهŸ مظنŸا دلبلا حرسسمو
،ةماعلا تاحاسسŸا ‘ ةيرسصبلا نونفلل

سضارغأ’ا ددعتم ينف ‘اقث زكرم وه
‘ تين-ب ةÁد-ق ا-م-ن-ي-سس ن-م ق-ل-ط-نا
طسسو ‘ تئافلا نرقلا نم تانيعبرأ’ا
اثيدح هتئيهت ديُعأا .ناّم-ع ة-م-سصا-ع-لا
ةدد-ع-ت-م ة-ي-ن--ف ة--حا--سسم ح--ب--سصي--ل
كار◊ا ‘ م-ها-سست ت’ا--م--ع--ت--سس’ا
ىلع لمع-تو Êدرأ’ا ي-ن-ف-لاو ‘ا-ق-ث-لا
ةنيدŸ يعام-ت-ج’ا ج-ي-سسن-لا ر-يو-ط-ت

عيرا-سشŸاو ج-ماÈلا لÓ-خ ن-م نا-ّم-ع
.ماع لكسشب ةيفاقثلاو ةينفلا

ث.ق  ^

سسنوت ‘

ةاوهلا امنيسسل يقيرفأاو يبرع ناجرهم مدقأا ليجأات
Úيئامنيسسلل ةيسسنوتلا ةعما÷ا تنلعأا ^

ناجرهملل53 ةرودلا ليجأات نع ةاوهلا
ةيبيل-ق ة-ن-يدÃ ةاو-ه-لا م-ل-ي-ف-ل ›ود-لا
ةحئاج راسشتنا ءار-ج كلذو ،ة-ي-سسنو-ت-لا
‘ ماعلا يحسصلا رج◊ا رارقإاو انوروك
نم سصاسصت-خ’ا ل-هأا فو-خ-تو ،دÓ-ب-لا

دعوŸا نوكيل ،سسنو-ت ‘ ة-ي-نا-ث ة-جو-م
توأا41 ¤إا7 نم ةرودلا هذه-ل مدا-ق-لا

.ةعما÷ا نع رداسص غÓب قفو ،1202
تاذ ‘ Úيئامنيسسلا ةعماج بتكم دكأاو
تا--ح--ير---سصت برا---سضت نأا ،غÓ---ب---لا
تارارقلا ذاختا ‘ ؤوطابتلاو ÚلوؤوسسŸا
هروطتو ماعلا يحسصلا عسضولا سصوسصخب
لاح ‘ اهعابتا بجي يتلا تاءارجإ’او
¤إا ةفا-سضإ’ا-ب ،تا-نا-جر-هŸا م-ي-ظ-ن-ت

flةي-سسنو-ت-لا ة-ي-م-ل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا فوا
ةدوع نم ةحسصلل ة-يŸا-ع-لا ة-م-ظ-نŸاو
عفادلا تناك ،انوروك سسور-يا-ف را-سشت-نا

.ليجأاتلا رارق ذاخت’ يسسيئرلا
ةاوهلا مليفل ةيبيلق ناجرهم نأا حسضوأاو
ي-ت-لا ىÈك-لا تا-نا-جر-هŸا د-حأا د-ع-ي
نمو ،ا-ما-ه ا-يÒها-م-ج ’ا-ب-قإا د-ه-سشت

ىÈك-لا تا-ع-م-ج-ت-لا ه--تا--ي--سصو--سصخ
ن-كÁ ’ ي-ت-لا ة-عو-ن-تŸا تاءا-ق--ل--لاو
نم ةزيكر اهرابتعاب ا-ه-ن-ع ءا-ن-غ-ت-سس’ا
ءا-غ-لإا ¤إا ا-عد اÃ ،نا-جر-هŸا ز-ئا--كر
.ةيلا◊ا ةرودلا
ن--ك“ مد--ع ¤إا غÓ--ب--لا را--سشأا ا--م---ك
سسرادŸا ةبلطو ةاو-ه-لا Úي-ئا-م-ن-ي-سسلا
ةيدرف ةفسصب Úطسشانلا Úيئا-م-ن-ي-سسلاو
هذ-ه ل-ظ ‘ م-ه-ع-يرا-سشم ر-يو-سصت ن--م
ةحئاج ببسسب ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا فور-ظ-لا
ةينطولا ةقباسسŸا نأاو امي-سس’ ،ا-نورو-ك
ة-ي-سسا-سسأ’ا تار-ق--ف--لا ن--م--سض د--ع--ت
.اهنودب ةرودلا ماقت ’و ،ناجرهملل

ث.ق  ^

تارامإلا ةلود ‘

 ةزئا÷ ليجسستلا باب حتفي ””رغوبسسكإا””
تÓحرلا ريوسصت

ريوسصتل-ل ›ود-لا نا-جر-هŸا َح-ت-ف ^
بتكŸا هم-ظ-ن-ي يذ-لا ،““ر-غو-ب-سسكإا““
ةلودب ة-قرا-سشلا ة-مو-ك◊ ي-مÓ-عإ’ا
ة-ح-نŸ ل-ي-ج-سست-لا با--ب ،تارا--مإ’ا
،‘ارغوتوفلا ريوسصتلل ،““نلآا يثوميت““
ن--يرّو---سصŸا فد---ه---ت---سست ي---ت---لا
سصخ--تŸا تÓ-حر-لا ر-يو-سصت ‘ Úسص-ّ
.يقئاثولا ريوسصتلاو
نّ‡ نيزئاف ةسسمخ ةح-نŸا را-ت-خ-تو
ثÓ-ث--لا تاو--ن--سسلا لÓ--خ او--مّد--ق
ن-م ة-عو-م‹ وأا ةرو--سص ،ة--ي--سضاŸا
،Ìكأا وأا ةدحاو ةسصق نع رّبعت روسصلا
ةعوم‹ Ëدقت اسضيأا ء’ؤو-ه-ل ن-كÁو
را-ت-خ-ُي-سسو ،ة-يدر--ف--لا رو--سصلا ن--م
ة-عاÈلا ¤إا ادا--ن--ت--سسا نوز--ئا--ف--لا
رو--سصلا ‘ ز--ي--م--ت--لاو ة---لا---سصأ’او
نكÁو .اهنع ر-ّب-ع-ت ي-ت-لا سصسصق-لاو
¤إا ةردابŸا ة-كرا-سشŸا ‘ Úب-غار-ل-ل
‘ ةقباسسŸا طبار لÓخ نم ليجسستلا

.لبقŸا Èمتبسس32 هاسصقأا دعوم
81 مّدقتŸا ر-م-ع نو-ك-ي نأا طÎسش-ُيو

ةح-نŸا م-ظ-ن-تو .ل-قأ’ا ى-ل-ع ا-ما-ع
ةفثكم لمع تاقلح ةسسمÿا نيزئافلل

ةدم ““عقاوŸا ريوسصت““ تاي-ن-ق-ت لو-ح
مييقت متيسس امك ،مايأا ةسسمخ اهنم لك

flسصيسصختو ،مه-لا-م-عأا ن-م تارا-ت
¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ،م-ه-ن-م ل-ك-ل برد--م
‘ ة--ي--ب--يرد--ت ةرود ‘ ة---كرا---سشŸا
سضرع بناج ¤إا ،ÊاديŸا ر-يو-سصت-لا

مامأا ةرسشا-ب-م م-ه-سصسصقو م-ه-لا-م-عأا
ة-ي-سسي-ئر-لا ة--عا--ق--لا ‘ رو--ه--م÷ا
ر-يو-سصت-ل--ل ›ود--لا نا--جر--ه--م--ل--ل
نوزئاف-لا ى-ظ-ح-ي-سسو .““ر-غو-ب-سسكإا““
نيرّوسصŸا ر-ه-سشأا ة-ل-با-قŸ ة-سصر-ف-ب
ر-----يو------سصت------لا لا‹ ‘ ءاÿÈاو
مهلامعأا مييقت ةسصرفو ،‘ارغوتوفلا

وأا ‘ارغوتوف ريوسصت ريد-م ل-ب-ِق ن-م
fiدئار روسص رر.

هذه لÓخ ن-م ““ر-غو-ب-سسكإا““ ثح-ب-يو
مّدقت يتلا تا-كرا-سشŸا ن-ع تا-ئ-ف-لا

،ةيئرم اسصسصقو ةيفار-غو-تو-ف ارو-سص
،اهرهوجو ةي-نا-سسنإ’ا حور-لا سسك-ع-ت
،ةيعيبطلا ر-ظا-نŸاو ،ة-يÈلا ةا-ي◊او
دهاسشŸاو ،ةيرام-عŸا ل-ي-سصا-ف-ت-لاو
لامعأ’ا رايتخا دنتسسي ثيح ،ةيوفعلا
¤إا ميكحتلا ةن÷ لبق نم ةحسشرŸا

ة-ي-ن-ق-ت-لا سصئا--سصÿا ن--م ة--ل--م--ج
¤إا لوسصولل ةي-عاد-بإ’او ة-ي-لا-م÷او

ىوتfi تاذو ةيئانثتسساو ةديرف روسص
Òثأا--ت ثاد--حإا ى--ل--ع ردا--ق ير--سصب

.دهاسشŸُا سسفن ‘ Êادجوو يفطاع
ر-يو-سصت-ل ›ود-لا نا-جر-هŸا د-ه-سشو
ه-م-ج-ح ‘ ا-ت-ف’ او‰ ““ر-غو-ب--سسكإا““

ايونسس اثدح حبسصيل ،هراسشتنا قاطنو
ريوسصتلا نون-ف قا-سشع بذ-ج-ي اد-ئار
ÚفÙÎاو ةاوهلا نم ،‘ارغوتو-ف-لا

.⁄اعلا نادلب فلتfl نم
ث.ق  ^

ةبانعب Òشصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

ناوج ةعبط ‘ امليف33

اÒسصق امليف33 نع لقي ’ ام كراسشي ^
Áةر-ها-ظ-ت-لا ‘ لود ة-ي--نا--م--ث نو--ل--ث

ةباوبلا ناجرهم““ ةيسضاÎف’ا ةيئامن-ي-سسلا
رهسشب ةسصاÿا ““Òسصقلا مليفل-ل ة-ي-م-قر-لا

نا-جر-هŸا ر-يد-م بسسح ،يرا÷ا ناو--ج
.ريذوخلب ليلد
ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه نأا-ب رد--سصŸا ح--سضوأاو
ناجرهŸا““ ةرهاظتل ادادتما دعت ةيرهسشلا
مظن يذلا ““Òسصقلا م-ل-ي-ف-ل-ل ي-سضاÎف’ا

،مرسصنŸا ليرفأا ره-سش ة-با-ن-ع-ب ةر-م لوأ’
ي-ن-ف-لا ط-ي-سشن-ت-ل-ل ةر-ك-ت-ب-م ةردا-ب-م--ك
يئانثتسس’ا عسضولا عم ايسشا“ يئامنيسسلاو

ةحئاج نم ةياقولا Òبادت ه-ت-سضر-ف يذ-لا
يا-م ر-ه-سش ة-ع-ب-ط نأا-ب ار-كذ-م ،ا-نورو-ك
اÒسصق امليف61 ةكراسشم تدهسش مرسصنŸا

Áةيبوروأاو ةيبرع لود6 نولث.
يذلا يسضاÎف’ا ناجرهŸا اذه م-ظ-ن-يو
يسضاÎفا يئامن-ي-سس نا-جر-ه-م-ك سسسسأا-ت
Úيئامنيسسلا مامأا لاÛا حسسفي-ل ير-ه-سش
مهتاعادبإا ديسسجتل ع-با-سسلا ن-ف-لا ةاو-هو
مليفلا لا‹ ‘ ةينفلا مهتاراهم ة-ي-م-ن-تو
،ةبانعب ةفاقثلا ةيريدم فرط نم Òسصقلا
فايسضوب دمfi ةفاقثلا راد عم نواعتلاب
‘ طسشنت يتلا ةينفلا تايعم÷ا نم ددعو

.نطولا جراخو لخاد نم امنيسسلا لا‹
ةدم مودت يتلاو ةكراسشŸا مÓفأ’ا لث“و

،ةقيقد32و ةدحاو ةقيقد Úب ام اهسضرع
ر-سصمو بر--غŸاو سسنو--تو ر--ئاز÷ا لود
.وغنوكلاو ايناتيرومو قارعلاو ايروسسو
ةن÷ مامأا ةكراسشŸا مÓفأ’ا سضرع متيسسو
نم ةلكسشŸا ناجرهŸاب ةسصاÿا ميكحتلا

flسصتÚ ‘ سصقلا مليفلاÒ باتك مهنيب نم
،بيكÎلا ‘ Úسصتflو Úجرflو ويرانيسس
متيل يرا÷ا ناوج52 موي ،ةيبرع لود نم
ناجرهŸا زئاوجب نيزئاف-لا ن-ع نÓ-عإ’ا

ث.ق  ^                       .لبقŸا ويلوي —افلا ‘

سسيروب Êاط-يÈلا ءارزو-لا سسي-ئر لا-ق ^
تا-نا◊ا نإا ءا--ثÓ--ث--لا مو--ي نو--سسنو--ج
نأا نكÁ اÎل‚إا ‘ قدانفلاو معاطŸاو
،لبقŸا رهسشلا لئاوأا ‘ اهباوبأا حتف ديعت

يعامتج’ا دعابت-لا دو-ي-ق ف-ي-ف-خ-ت ع-م
حتف ايناطيرب ديعتو .ماعلا لزعلا دعاوقو
ددع سضافخنا عم اي-ج-يرد-ت ا-هدا-سصت-قا

سضرÃ ةا---فو---لاو ة---با---سصإ’ا ت’ا----ح
Ìكأا نم ةدحاو دÓبلا تناكو .91-ديفوك
.ةحئا÷اب اررسضت لودلا
حتفلا ةداعإ’ ةلحرم ثدحأا دعوم نوكيسسو

سضعب حتف دهسشتسسو ،ةيليوج نم عبارلا ‘
ةسصاÿا كلت لثم رطاıا ةيلاع نكامأ’ا
مازتل’ا عم نكلو ةفاقثلاو نونفلا يعاطقب

ردسصم لاقو .يعامتج’ا دعابتلا دعاوقب
نكامأا نم اندز املك““ :نوسسنوج بتكم ‘

ع-ي-م÷ا ماز-ت-لا ة-ي-م--هأا تداز ح--ت--ف--لا
ددÎن نل .يعامتج’ا دعابتلا تاداسشرإاب

كلذ ناك اذإا تاوطÿا هذه نع عجاÎلا ‘
ن-ع سسوÒف-لا جر-خ-ي ’ ى-ت-ح ا-يرور--سض

ث.ق  ^                                             .““ةرطيسسلا

““كتيب نم كدلب““ راعشش ت–

ةيرسصبلا نونفلا ناجرهم نم ةيمقر ةخسسن قلطي ندرألا



ةليترلا

 نييكيرمأ’ا دونهلا ةركاذو نوصسكاج

›وبان ‘ قاب م’وغ
م---ج---ن نأأ ود---ب---ي ^

مÓ-غ يزو-ف ،ر-سضخ-لأ
،يلوبان ،هيدان ي-ف قا-ب

،برد-م-لأ ىد-بأأ ثي-ح
هكسسمت ،وزوتاغ ورانيج

هتدوع دعب ه-تا-مد-خ-ب
يف هتمهاسسمو ،ةيوقلأ
هيدا-ن-ل ر-ي-خألأ زو-ف-لأ

ضسÓي-ه با-سسح ى-ل-ع
.انوريف
لبق ،ملوغ لجأأ نم ديعسس انأأ““ :انوريف مامأأ زوفلأ  دعب وزوتاغ لاقو

ملوغ““ :فاسضأأو .““ملاعلأ يف  حانجلأ يبعل ىوقأأ نم ناك نيماع
،ىرخأأ ةرم رأرمتسساب بردتلأ هناكمإاب نآلأ ،ةيندب لكاسشم نم ىناع
.““يططخم نم ءزج وهو دجب لمعي هنإأ

ةيادرغب Úصصخصش نم Ìكأا عمŒ عنم
،ةيأدرغ ةيلو يلأو عنم ^

،ضسمأ مو--ي ن--م ءأد--ت--بأو
عأو-نأأ ع-ي-م--ج ،ءا--ع--برألأ
عباط-لأ تأذ تا-ع-م-ج-ت-لأ
ضسأر-عألأو ي-لا--ف--ت--حلأ
ىلإأ ة-فا-سضإلا-ب ،م-ئلو-لأو
ن-م ر-ث-كأأ ع-م--ج--ت ع--ن--م
،دحأو ناكم يف نيسصخسش
لÓخإأ ليجسست  دعب كلذو
.انوروك ضسوريف يسشفت نم ةيئاقولأ ريبأدتلأو تاطايتحلاب
تأءأرجإأ عيمجب ديقتلأ ةرورسض ى-لإأ  ،ا-ه-ل نا-ي-ب ي-ف ة-يلو-لأ تعدو
دعابتلأو ةيئاقولأ تامامكلأ ءأدترأ ام-ي-سسل  ،ة-يا-م-ح-لأو ة-يا-قو-لأ
.ءأوسس دح ىلع اهب راجتلأو نطأوملأ مأزتلأ أذكو ،يعامتجلأ

لفطلا باتكو يصسردŸا حرصسŸا ثعب وحن
ة-سضو--ف--م تعد   ^

ة-ي-ن-طو-لأ ة-ئ-ي--ه--لأ
ة-ي-قر-تو ة-يا-م--ح--ل
م-ير-م ،ة-لو--ف--ط--لأ

ا-ه-تر-ي-ظ-ن ،ي-فر-سش
ةكيلم ،ةفاقث-لأ ر-يزو
ى------لأ ،ةدود ن------ب

لفطلأ ىدل ةيفاقثلأ ةقئأذلأ ةيقرت وحن ا-ها-ع-سسم ي-ف ا-ه-ت-ق-فأر-م
.تأردابملأ فلتخم يف اهل اكيرسش نوكت ثيح ،يرئأزجلأ

نب تدبأأ ،يفرسش ميرمل ،ضسمأأ لوأأ ،اهلابقتسسأ لÓخو ،اهبناج نم
ةيامحل ةينطولأ ةئيهلأ عم رمثم نواعت نمسض لمعلاب اهمامتهأ ةدود
حرسسملأ ثعب ةداعإأ ىلأ ضصوسصخلاب ةريسشم ،ا-ه-ت-ي-قر-تو ة-لو-ف-ط-لأ
.يفاقثلأو ينفلأ نيوكتلاب مامتهلأو ،لفطلأ باتكو ،يسسردملأ

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

 رئأزجلأ - يام لوأأ
06.67.56.120  :فتاهلأ
87.67.56.120  :فتاهلأ
37.67.56.120  :ضسكافلأ

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : ضسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :ضسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.ضش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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نورهاظ-ت-م لوا-ح ^
طا-ق-سسإأ نو-ي-ك-ير--مأأ
،قباسسلأ ضسيئرلأ لاثمت
مامأأ ،نوسسكا-ج ورد-نأأ
ي-ف ضضي--بألأ تي--ب--لأ
،نطن-سشأو ة-م-سصا-ع-لأ

تماق ةطرسشلأ  نأأ ريغ
داعبإأو ،لاثمتلأ ةيامحب
.هنع نيرهاظتملأ
ةرتف لÓخ عّقو ،يكيرمألأ ضشيجلأ يف اقباسس لأرنج ،نوسسكاج ناكو
نم فلآلأ ل-ق-نو ،دو-ن-ه-لأ ة-لأزإأ نو-نا-ق ى-ل-ع ة-ي-سسا-ئر-لأ ه-ت-يلو
.ىرخأأ نكامأأ ىلإأ نييلسصألأ نييكيرمألأ

 امور عراوصش وزغت ةيئابرهكلا رتوكصس
قÓغإلأ ريبأد-ت ع-فر ع-م ^

ضسوريف يسشفت اهسضرف يتلأ
تا--جأرد تز--غ ،ا--نورو---ك
ةيتأذلأ ةيئابرهكلأ ر-تو-ك-سس
ي-ف ا-مور عرأو-سش ة-مد-خ-لأ
ي--ت--لأو ،ةر--ي--خألأ ما--يألأ
ام ،لقنتلل ةليسسوك مدختسست
تا-ي-ع-م-ج تا-جا-ج--ت--حأ

.ةرجألأ تأرايسس
ن----م فلآلأ د-----فأو-----تو
لقنلأ لئا-سسو ي-مد-خ-ت-سسم
يخيراتلأ طسسولأ ى-لإأ هذ-ه
ىلإأ ةيدؤوملأ ةيروطأربمإلأ قيرطلأ ى-ل-عو ة-ي-لا-ط-يإلأ ة-م-سصا-ع-ل-ل
ليد ايفل يزكرملأ نايرسشلأ ،ايسستينيف ةحا-سس لو-حو مو-ي-سسو-لو-ك-لأ
.وسسروك
يجأر اينيجريف ةنيدملأ ةيدلب ةسسيئر نع ةيلحملأ ةفاحسصلأ تلقنو
نم انتنيدم يف ةريغسص ةروث ةيئابرهكلأ رتوكسس تاجأرد لثمت““ اهلوق
.““يجولونكتلأ راكتبلأو ةمأدتسسملأ ةكرحلأ ةيحان

ثد◊ا لÓظ ‘

؟رخآا Úلرب طئاح ةرف÷ا ـ ترصس طخ حبصصي له
طئاحو طÿ اخسسنتسسم اطخ ايبيل ‘ رمحألا ةرف÷ا ـ ترسس طخ حبسصيسس له ^

هحرطن لاؤؤسس ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ نيرسصتنم Úب لسصافلا يخيراتلا Úلرب
ة-مزألا ‘ر-ط-ل ة-ن-ط-ي-سشلاو ششي-ي-ج-ت-لا ة-لا-حو ا-ي-ب-ي-ل ‘ ع-سضؤ-لا تارؤ-ط-ت ما-مأا

ةقيقح ابرح ناسضؤخ-ي ا-م-هو ،جراÿا-ب ءاؤ-ق-ت-سسلاو ،ة-ي-جراÿا ا-م-ه-تاداد-ت-ماو
لكو ،ةوادعلاو ةقرفلا ناقمعيو يبيللا بع-سشلا تارد-ق-م نا-فز-ن-ت-سسيو ة-لا-كؤ-لا-ب
ملسسلاو نمألا ¤ا حمطي يذلا ،يبيل-لا بع-سشلا ل-ي-ث“و ة-ي-عر-سشلا ءارو ى-ف-ت-خ-ي
نمسضي امك ،هتايرحو ةيسسايسسلاو ةيندŸا هقؤقح هل نمسضي لبقتسسمو رارقتسسلاو
  .ةيبنجأا ةياسصو ةيأا نع هتيلÓقتسساو هيسضارأا ةدحوو هتدايسس هل

،عجاؤŸاو شسجاؤهلا نم ةلمج-ب فؤ-فÙا حور-طŸا لاؤؤ-سسلا ة-يد-ج ن-م ق-م-ع ا-مو
اهعرذأاو قافؤلا ةمؤكح اهدؤقت يتلا ةسسرسشلا ةيسسامؤلبدلاو ةيمÓعلا ةلم◊ا
Îفح حانج دسض ،ةيلودلا ةيئاسضفلا اهتانقو اهتاسسسسؤؤÃ ايكرت اذكو ةيمÓعلا

ةيبر-ع-لا ة-ع-ما÷ا تارار-قو ،ة-ي-سسا-ي-سسلا ه-تردا-ب-مو ير-سصŸا شسي-ئر-لا ف-قاؤ-مو
ىلع اهترطيسس شضرف ةداعا ىلع اهرارسصا عم ،اهنم باحسسنلاب ديدهتلاو ،ةÒخألا

،يبيللا باؤنلا شسل‹ شسيئر ،حلاسص ةليقع ةجرخو ،ةهج نم ،يبيللا باÎلا لك
تكر– لاح ‘ يرؤفلا يركسسعلا لخدتلا ¤ا رسصم اهيف اعد يتلا ،ةرظتنŸا Òغ
نم يمسسر بلط هنإا لاقو ،ةرف÷او تÒسس طخ تزواŒو قافؤلا ةمؤكح تاؤق
نع فلتخي ل قايسس ‘و لب ،يرسصŸاو يبيللا يمؤقلا نمألا ةيام◊ يبيللا بعسشلا

انلذخت نل رسصم نأا ‘ قثن““ : لؤقلا ¤ا بهذ ،ناغودرأل هئادجتسساو جارسسلا ءؤ÷
...يبيللا بعسشلا ىلع يدتعي نأا ديري ودع وأا ⁄اظل انكÎت نلو ،انع ىلختت نلو
،““يمؤقلا اهنمأاو ةيبرغلا اهدودحو اهقؤقح ةيام◊ يعرسش ايبيل ‘ يرسصŸا لخدتلا

Úيبيللا ءامد نقحو رانلا قÓطإا فقؤل يرسصŸا شسيئرلا دؤهج ديؤؤي لباقŸاب هنأاو
مسساب يسضاŸا يفناج ‘ بلط هنأا احسضؤ-م ،ي-ب-ي-ل-لا ي-مؤ-ق-لا ن-مألا ى-ل-ع ظا-ف◊او
بعسشلل Óث‡ يرسصŸا باؤنلا شسل‹ قفاو دقو ،ا-ير-ك-سسع ا-م-عد ي-ب-ي-ل-لا بع-سشلا
.ذئنيح بلطŸا اذه ىلع يرسصŸا

،ايركسسع ،ايبيل ‘ اهع-قؤ“ ا-ي-كر-ت ل-سصاؤ-ت ،⁄ا-ع-لا ن-م ىأار-م ما-مأاو ،ل-با-قŸا ‘
دؤلؤم ،ةيجراÿا ريزؤل ةيعامج ةرايز دعبف ،ايداسصتقاو ا-ي-سسا-مؤ-ل-بد  ،ا-ي-سسا-ي-سس
ناكاه ،تارابخ-ت-سسلا شسي-ئرو ،قÒب-لأا تءار-ب ،ة-ي-لاŸا ر-يزوو ،ؤ-ل-غوأا ششووا-سشت
عافدلا ريزو ؤه اه ،شسلبارط ¤ا ،Úلاك ميهاربإا ةسسائرلا مسساب ثدحتŸاو ،ناديف
،ناغودرأا ،يكÎلا شسيئرلا شضحي اميف ،ايبيل ةرايزل دعتسسي ،راكأا يسصؤلخ ،يكÎلا
ذؤفنلا ةهجاؤŸ فلŸا ‘ ىؤقأا لكسشب لخدتلا ىلع ،بمارت دلانود ،يكيرمألا هÒظن
تاؤقلا دئاقو جار-سسلا ز-ئا-ف ءا-ق-ل-ل ا-ج-يؤ-ت-ت كسش نود نؤ-ك-ي-سس يذ-لاو ،ي-سسور-لا
ىدل نطنسشاو Òفسسو ،دنسسنوات نفيتسس لاÔ÷ا ،““مؤكيرفأا““ ايقيرفأا ‘ ةيكيرمألا

يجيؤل ،›اطيإلا ةيجراÿا ريزو شسمأا لسصو اميف ،دنلرؤن دراسشتير ،شسلبارط
.ةحؤتفم ةمئاقلاو ،جارسسلا زئاف ءاقلل ،شسلبارط ¤إا ،ؤيام يد

Úفسصن ¤ا ةيبيللا ةيفارغ÷ا مسسقي يذلا ،ةرف÷ا ـ تÒسس طخ يتفسض ‘و
ةيعرسشلا ةسصاخو ،هتارÈمو هئا-ف-ل-حو ه-تاؤ-ق-ب فر-ط ل-ك شسÎم-ت-ي ،Úيزاؤ-ت-م
ةيار عفرت ،يبرغلا مسسقلا ‘ ةعقؤمتŸا قافؤلا ةمؤكحف ،يبيللا بعسشلا ليث“و
،ةتقؤؤم ةيعرسش يهو  ،5102 ةنسس تاÒخسصلا ءاقل نع ةقثبنŸا ،ةي‡ألا ةيعرسشلا
تاسسسسؤؤم ءانب لامكتسسا ا‰او ،نيرخآلا ءاسصقاو مك◊ا ىلع ةرطيسسلا اهفده شسيل
ةيبيل فارطأا ششيمهت نأا Òغ ،ةيبعسشلا ةيعرسشلا ¤ا لؤسصؤلاو ةيبيللا ةلودلا

ةمؤكح  تاينانأا نع Óسضف ءاقللا تاجرfl ىلع ةيبرغلا ةرظنلا ةنميهو ةلعاف
نم ،Úيبيللا عيمج اهمعدي ةيسسايسس ةيلمع قÓطا ¤ا لسصؤتلا نود تلاح ،قافؤلا

ىلع ،يبيللا بؤن÷او يقرسشلا مسسقلاب دجاؤتŸا ،حلاسص ةليقع لتكت زكتري هبناج
تاباختنا لوأا نع ةسضخمتŸاو ،يبيللا باؤنلا شسل‹ اهلان يتلا ةيبعسشلا ةيعرسشلا

ططخ ةيعرسش نم بعسشلا ¤ا برقأاو ىؤقأا ةيعرسش اهيف ىريو ،يكلŸا دهعلا ذنم
دامرلل رذ لا ةيبرغŸا تاÒخسصلا ‘ اهناسضتحا امو ،جراÿا ‘ تدلوو جراÿا ‘ اهل

   .نؤيعلا ‘
ةليقع ةسسائرب باؤنلا شسل‹ ةلتك Úب لسصفي امكو ،رمحألا ةرف÷ا ـ تÒسس طخ

هنأاف ،جارسسلا ةسسائرب ينطؤلا قا-فؤ-لا ة-مؤ-ك-حو ،Îف-ح ع-جار-ت د-ع-ب نآلا ح-لا-سص
تلخدت يتلا ايكرت ،ةهج نمف ،ةمزألا ‘ارطل ةمعاد ىÈك ىؤق Úب اسضيأا لسصفب
ةدحتŸا تايلؤلاو يسسلطألا فل◊ا اهنمو ،ة-فور-ع-م ة-ي-بر-غ ىؤ-ق ن-ع ة-لا-كؤ-لا-ب
تارؤطت ‘ تأار امدعب ،ةأاجف دقعلا نع تطرفنا يتلا ،اسسنرف ءانثتسساب ،ةيكيرمألا
ايقيرفا لامسشو ايبيل ‘ اه◊اسصŸ اديدهت تحسضأاو اديعب تبهذ يكÎلا لخدتلا

ةيدؤعسسلا لثم ،ةيبرع لودو رسصمو ايسسور ،ىرخأا ةهج نمو ،طسسؤتŸا قرسشو
‘و ،ايكرت اهودع هجاؤي هنأل ،ارخؤؤم فل◊اب تقحتلا يتلا ،ايرؤسس مث ،تارامألاو
ترذح يتلا ةيبرعلا ةعما÷ا ةيجراخ ءرازو تارارق فينسصت نكÁ قايسسلا اذه
اهيلع دجاؤتت يتلا طؤطÿا كيرحتل يركسسعلا لمعلا ‘رارمتسسلا ةبغم““ نم
تÓخدتلل اهسضفر ىلع تد-كأا نإاو ،““ة-ه-جاؤŸا ع-ي-سسؤ-ت-ل ا-يدا-ف-ت ،ا-ي-لا-ح فار-طألا
هايŸا لخادو ةيبنجألا تاؤقلا ةفاك بح-سسب تب-لا-طو ،ة-ي-عر-سشلا Òغ ة-ي-ب-ن-جألا
لح Èع ةيبيللا ةمزألا ءاهنإل ايبيل راؤج لود رودل  اهمعد عم ،ةيبيللا ةيميلقإلا

  .اهيسضارأا ةمÓسسو ايبيل ةدايسسو ةدحؤب مازتللاو ،يسسايسس
رارمتسسا عم رمحألا طÿا اذه لؤحتي نأا ،ÚظحŸÓا نم Òثكو ،نؤيبيللا ىسشخيو

‘ ميسسقتلا عيراسشم شسركي ،يدامو يؤنعم ،لسصاف طئاح ¤ا اهدعاسصتو ةمزألا
برغلا تاططflو مÓحأا ققحي ثلاث فرط رهاظت ¤ا رؤمألا لسصت دق ذا ،ايبيل
اقÓطنا ميلاقأا ةثÓث ¤إا ايبيل ميسسقتل اهيعاسسم تفسشك يتلا ،ةديد÷ا ةÁدقلا

‘ شسلبارط يهو ،يكلŸاو ،Êامثعلا دهعلا ‘ هب لؤمعم ناك يذلا ميسسقتلا نم
فارطألا تادايق نأا ؤه Ìكأا فيخي امو ،بؤن÷ا ‘ نازفو ،قرسشلا ‘ ةقرب ،برغلا
نم ثيح-ب ،ا-ه-ل ة-م-عاد-لا ىÈك-لا لود-لا ف-قاؤ-م ‘ تها“ ة-عرا-سصتŸا ة-ي-ب-ي-ل-لا
عم ةيقافتا تعقو قافؤلا ةمؤكح نأاو ةسصاخ ،اهنع لاسصفنلا ناك اÃ ةبؤعسصلا

ةرقنأا هتلغتسسا ام ؤهو ،ايداسصتقاو ايركسسع لخدتلاب ةيام◊ا اهنم تبلطو ايكرت
اعقو دق نانؤÎ Áفحو ،يبيللا باؤنلا شسل‹ نأا امك ،ةدايزو ةيرذج ةقيرطب
 .ةمزألا ‘ يرسصم لخدت وأا لماعت يأا رطؤؤت رسصم عم ةيقافتا

ي◊اسص ىفطسصم

 ةماّمكلا ءادترا ىلع ليزاÈلا ضسيئر Èجي ٍضضاق
ي----ف ٍضضا----ق ر----مأأ ^

،هدÓب ضسيئر ،ل-يزأر-ب-لأ
،ورا-نو-سسلو--ب ر--ي--يا--ج

ي-ف ة-ما-م-ك-لأ ءأد-ترا-ب
هتاجرخو ةماعلأ نكامألأ
لإأو ني-ن-طأو-م-لأ ط-سسو
ةمأرغ هي-ل-ع ضضر-ف-ُت-سس
.موي لك ةيلام
وتان-ير ،ي-سضا-ق-لأ لا-قو
دÓبلأ ضسيئر نإأ ،يليروب
يأأرلأ ىلع هريثأاتو ماهلأ هبسصنم مغر ةمام-ك-لأ ءأد-ترأ مد-ع ى-ل-ع ر-سصي
يف رمتسسأ نأ مويلأ يف رلود783 ـب ردقت هيلع ةمأرغ ضضرف أدكؤوم ،ماعلأ
.كلذ
هنأاب دÓبلأ يف هتيأدب ذنم ““ا-نورو-ك““ ءا-بو ي-ل-يزأر-ب-لأ ضسي-ئر-لأ ف-سصيو
ءأدترأ نود نم ايموي هينواعمو دوسشحلأ طلاخي امك ،““ةفيفط أزنولفنأأ““



ف--ي--ن---صصت ، سسمأأ ،دأ---فأأو ^
لقنلأ يف ةصصصصختملأ ةلجم-ل-ل
أ-ك-ير-فأأ““ ي-ك-ي-ت--ي--صسجو--ل--لأ
نأريطلأ ةكرصش نأأ ““كت-صسي-جو-ل
نمصض نم تفن-صص ة-ير-ئأز-ج-لأ
يف نأري-ط تأ-كر-صش01 رب-كأأ
تل-ت-حأو ، ة-ي-ق-ير-فإ’أ ةرأ-ق-لأ

تأذ بصسح ة-ع-بأر-لأ ة-ب-تر-م-لأ
. ردصصملأ
ةصصصصختملأ ةلجم-لأ ف-ي-ن-صصت
نيعب ذخأأي ““كيتصسيجول أكيرفأأ““
بأ--كر--لأ دد--ع رأ---ب---ت---ع’أ
تأكرصش أهرفوت يتلأ تأهجولأو
لوطصسأأ مج-ح أذ-كو نأر-ي-ط-لأ
.أهتأدئأعو ةفلتخملأ تأكرصشلأ

نأريطلأ ة-كر-صش تل-ت-حإأ ثي-ح

““دتيميل ريموك““ أيقيرفإأ بونجل
تفنصص أميف ،ةصسمأخلأ ةبترملأ
يف ةينيكلأ ةيوج-لأ طو-ط-خ-لأ
.ةصسدأصسلأ ةبترملأ
د-ق-ف ف-ي-ن-صصت-لأ تأذ بصسحو

بونجل ةيوجلأ طوطخلأ تلح
ةعبأصسلأ ةبترملأ ي-ف أ-ي-ق-ير-فإأ
ةيوجلأ طوطخلأ تفنصص أمنيب
.ةنمأثلأ ةبترملأ يف ةيصسنوتلأ

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!عسشبأا نوكيسس مهيلع خيراتلا مكح
يف تارارقلا نأا شسمأا لوأا هتمكاحم ءانثأا ىيحيوأا لاق ^

ةرسشابم ةقيلفتوب نم ردسصت تناك ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ق-ف-سصلا
يل زبخلا ““ فاسضأاو ،تارارق نكت ملو ءارزولا شسلجم نموأا

ريغ هيب ملعي نكسسلا لاجم يف رئازجلا يف يناربلا هÓك
ةيروهمجلا شسيئرو قبسسأ’ا نكسسلا ريزول ةراسشإا يف ،““يبر
.نوبت ديجملا دبع يلاحلا
ةقيلفتوب شسيئرلا جمانرب ن-ع ع-فاد-ي نا-ك يذ-لا ى-ي-ح-يوأا
لÓسس هميرغو وه لواحي راعلا تادهع لك ديأاو ،ةسسارسشب
يتلا ماهملا لكب لبق هنأا عم ،ةيلوؤوسسملا نم شصلمتلا مويلا
تامهملا ل-جر““ ف-ير-ع-ت  ه-سسف-ن ى-ل-ع ق-ل-طأاو ،ه-ل تل-كوأا
نوبسصي ءاقد-سصأا ه-يد-ل ماد ا-م ل-ب-ق-ي ’ اذا-م-لو ،““ةرذ-ق-لا
فرسشأا ’وأا اريزو هنأ’ ’إا ءيسشل ’ هباسسح يف رييÓملا

ةينطولا تاكرسشلا ككفو ينطولا داسصتق’ا تيتفت ىلع
امب ،يزمرلا رانيدلاب هئاقدسصأاو هتريسشع ءانبأ’ اهملسسو
نيينيسصلاب ةناعتسسÓل انرطسضا امم ءان-ب-لا تا-كر-سش ا-ه-ي-ف
مويلا اهنع لوقي يتلا تايسسنجلا نم مهريغو كارت’او
.““ابهذ  اندÓب يف اولكأا مهنأا

دعب هرسسخي ام هيدل دعي مل هنأا ودبي يذلا ىيحيوأا ىلع
باختنا لمأا دقف نأا دعب ،ةناهإاو مهت نم هب قحل ام لك
ءانثأا ناك ثيح ،(يبو-ه-ي-م ن-يد-لا ز-ع) ه-لا-جر ن-م شسي-ئر
هنأاكو هسسفن نع عفارو رمأÓل هبآا ريغ ىلوأ’ا ةمكاحملا
ءاسضقلل اهمدقي ةلدأ’اب يتأاي نأا ،ناملربلا باون يف بطخي
نم ابهذ بناجأ’ا لكأا نإاو ىتحو ،مهتلاب حيولتلا شسيلو
بيسصنلا لمحتي تارم عبرأ’ ةموكح شسيئرك وهف ،اندÓب
يف  ةينطولا تاكرسشلا رسسك هنأ’ ،ةيلوؤوسسملا نم ربكأ’ا

نم نكمتت ىتح بناجأ’ا ىلإا ءوج-ل-ل ة-با-سصع-لا ن-م ي-ع-سس
تاكرسشلا اهمدقت ىواسشر نم اهلسصحت يتلا لاومأ’ا بيرهت
فرعي مادام هنأ’و ،تاقفسصلا ىلع لوسصحلا ءاقل ةيبنجأ’ا

ءاسضقلا مامأا لوؤوسسم وهف  ا-ه-ي-ل-ع ر-ت-سستو ق-ئا-ق-ح-لا هذ-ه
.داسسفلا نع غيلبتلا مدعو مرجلا يف ةكراسشملا ةمهتب
داسسفلا ىلع ةيلوؤوسسملا ل-ما-ك ل-م-ح-ت-ي ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب م-ع-ن
ليئسض ءزج نع فسشك يتلا ةبعرملا هماقرأاب يرسشتسسملا

،همكح ةلحرمل ىلوأ’ا تامكاحملا لÓ-خ ن-م ط-ق-ف ا-ه-ن-م
يف ةيلوؤوسسملا نم ريبك بيسصن امهل لÓسسو ىيحيوأا نكل
.دÓبلا تاورث بهن يف اكراسشو ةرذق راودأا بعلب امهلوبق
امكلثم نيسشترم اسسانأا هتيسشاحو ةقيل-ف-تو-ب د-ج-ي م-ل و-لو
ةحيرسش تسسم داسسفلا ةيطارق-م-يد-ل م-ه-لÓ-خ ن-م ا-سسسسأا

هعورسشم قيقحت نم نكمت امل ،ني-ير-ئاز-ج-لا ن-م ة-ع-سساو
مكدادعتسساو عمطلل مكليم مكيف شسمتلا دقف ،يماقتن’ا
لك هقيقسشو ققحو ،براغلا ىلع لبحلا مكل كرتف ،بهنلل
،ةبعللا يف رارمتسس’ا شضفر امكرودقمب نكي ملو ،امهبرآام
تافلملا مكيلع كسسمو نيريثكلا طرو املثم امكطرو دقف
.ةجيتنلا تناكو ديدهتلل
موكحملا ديرجت وأا ن-ج-سسلا-ب م-ك-ح-لا ةوا-سسق تنا-ك ا-م-ه-م

مهيلع خيراتلا مكح نإاف ،مهتاكلت-م-م ن-م لو-قأا ’ م-ه-ي-ل-ع
 .عسشبأا نوكيسس مهتيرذ ىلعو
عيباسسأا يف ءا-سضق-لا ل-ب-ق م-ه-ي-ل-ع م-ك-ح د-ق-ف بع-سشلا ا-مأا
نلو ،مهداسسف ا-ح-سضا-ف ن-ي-يÓ-م-لا-ب جر-خ يذ-لا كار-ح-لا

طقف اونوكيلو ،مهتحيسضف ةبوهنم-لا لاو-مأ’ا ل-ك ل-سسغ-ت
 !مهدعب يتأايو ىتأا نمل اسسرد
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GBNô G’CNÑÉQ  ءارمسسلا ةراقلا يف ناريط تاكرسش01 ربكأا نيب نم

ايقيرفإا يف ناريط ةكرسش ربكأا عبار ةيرئازجلا ةيوجلا
تاكرسش01 ربكأا نيب نم ةعبارلا ةبترملا ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا تلتحإا

ةكرسشو ةيبويثإ’ا ةيوجلا طوطخلا نم لك دعب ، ءارمسسلا ةراقلا يف ناريط
.ةيبرغملا ةيكلملا طوطخلا ةكرسشو ناريطلل رسصم

قيرف مامأا ربوسسلا سسأاكب زوفي لجيجب  ةفقسشلا بابسش
ةيحيجÎلا تابرسضلاب ةيرقلا

لطب ““ ربوسسلا شسأاكب ةفقسشلا بابسش ءاثÓثلا ةيسسمأا زاف ^
ةرود لطب ““كاكدوب ةيرقل ديردŸا قيرف ىلع  ““ةلابغ ةرود
يباجيإ’ا لداعتلا دعب  ةيحيجÎلا تابرسضلاب ادهو ““بانعلوب

ةيسسامحو ةيسسفانت ةلباقم دعب ادهو ةكبسش لك ‘ هده
يعيبطلاو يباÎلا بعلملل رسصانم008 نم ديزأا روسضحب ادج

لوهسسل ةبÓخ ةعيبط طسسو دجاوتŸاو كاكدوب ةيرقب
ربوسسلا شسأاك ‘ ةلثمتŸا ةردابŸا هتاه تقلخ دقو  .ةقطنŸا

ةلباقŸا تناك امك ةقطنŸا بابسش ميظنت نم ةزي‡ ةيكرح
نوكمو اقباسس ›اردف مكح دارم ةÒمع مكحلل ةزي‡

قيرف دئاق رايط ءÓمزل عئار ءادو لجيج ةطبار ‘ ماكحلل
نسسحتسسا دقو اده .ديردŸا قيرف دئاق شسغافوب و ةفقسشلا

ةبيطلا ةتافتلإ’ا روهم÷او ÚبعÓلا اذكو ةرودلا يمظنم
نم ةيندعŸا هايŸا جاتنإ’ ةيقزم ةكرسش ةرادإ’ ةئجافŸاو
يتلاو لجيجب اهعرف لÓخ نم يقاوبلا مأاب ةليلم Úع
تلسسرا دقو ةÒغسصلا تاروراقلا نم ةيمكب تمهاسس
تاطاسشنلاو ةسضايرلا عيجسشتل بعلŸا ةياغ ¤إا اهتنحاسش
. ةي’ولاب ةيسضايرلا

لجيجب اهنكسسم ةفرسش نم اهطوقسس رثأا ةأارما ةافو،،،
رثأا اهرمع نم شسماÿا دقعلا ‘ ةأارما شسما لوا تيفوت ^
شسواق ةنيدم طسسوب اهنكسسم ةفرسش نم تيمŸا اهطوقسس
ثث÷ا ظفح ةحلسصم ¤إا ةث÷ا لقن ” دقو، لجيجب

Ãلجيج ىفسشتسس

لمروبب Úترايسس مادطسصا ‘ سصاخسشأا4 ةباسصإا و..
Ãلجيج ةنيد

نم   لجيج ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا شسما تلخدت̂ 
34 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع رورم ثداح لجأا

Úب مادطسصا ‘ لث“ ثدا◊ا . لجيج ةيدلبب لمرلاوب_
تاباسصا مهل اياحسض4 ثدا◊ا ثدا◊ا فلخ Úتيحايسس Úترايسس
و مهل ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا Ëدقت و اياحسضلاب لفكتلا ” ، ةددعتم
.لجيجب ىيحي نب قيدسصلا دمfi ىفسشتسسم ¤إا مهلقن

ب.Úسساي ^

دÓبلا بونجب جلاعŸا فيكلا نم امارغوليك04 زجح
عم قيسسنتلاب يبعسشلا ينطولا ششيجلل زرافم تفقوأا ^
يجاب جرب و مازق Úع و تسساÔمتب ،كرام÷ا حلاسصم

flا فيكلا نم امارغوليك04 ،راتŸنم اراطنق23 و جلاع
هب تدافأا ام بسسح ،بيرهتلل ةهجوŸا ةيئاذغلا داوŸا

.اهل نايب ‘ ،شسمأا ،ينطولا عافدلا ةرازو
بيرهتلا ةبراfi راطإا ‘““ و هنأا نايبلا ‘ ءاج و
ينطولا ششيجلل زرافم تفقوأا ،ةمظنŸا ةÁر÷او
ناوج32 موي ،كرام÷ا حلاسصم عم قيسسنتلاب يبعسشلا

Úعو تسساÔ“ نم لكب ةقرفتم تايلمع رثإا ،0202
ةيركسسعلا ةيحانلاب راتfl يجاب جربو مازق
ةيعابر تابكرم5 تزجحو شصاخسشأا ةثÓث ،ةسسداسسلا
¤إا ةفاسضإ’اب ،جلاعŸا فيكلا نم مارغوليك04و عفدلا

.““ بيرهتلل ةهجوŸا ةيئاذغلا داوŸا نم راطنق23
طغسض قراطم7و ايئابرهك ادلوم41““ زجح اسضيأا ” امك
Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ لمعتسست Òجفت تادعمو
.هتاذ ردسصŸا فيسضي ،““بهذلا نع يعرسشلا

ششيجلل ةكÎسشم ةزرفم تفقوأا ،رخآا قايسس ‘و
(51،8) تطبسضو تاردfl راŒ ةتسس““ يبعسشلا ينطولا

ةيحانلاب ةيادرغب جلاعŸا فيكلا نم مارغوليك
دود◊ا شسارح زجح““ Úح ‘ ،““ةعبارلا ةيركسسعلا
امارغوليك (52) ،ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلاب ناسسملتب
ةزرفم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نمو .““ةداŸا شسفن نم
عم قيسسنتلاب يبعسشلا ينطولا ششيجلل ةكÎسشم
ةيركسسعلا ةيحانلاب ةنيطنسسقب ينطولا نمأ’ا حلاسصم
Úتنحاسش تزجحو شصاخسشأا ةثÓث““ ،ةسسماÿا

fiتلمÚ نم ةدحو (23661)و شسولهم شصرق (9743) ـب
flا فلتŸغ ارجاهم (34) فيقوت ” اميف ،تابورسشÒ

ةسسبتو ناسسملت نم لكب ةفلتfl تايسسنج نم يعرسش
.نايبلل اقفو ،““تسساÔ“و

ن.ح ^

لجيجب ةثÓثلا ةقطنÃ يئاذغ ممسستب اسصخسش63 ةباسصإا
ممسستب اسصخسش63  ءاعبرأ’ا ¤إا ءاثÓثلا ةليل بيسصأا ^
ةقطنŸا معاطÃ ءاوسشلاو ازتيبلا مهلوانت رثأا يئاذغ
تاونسس40 باسصم رغسصأا غلبي اميف ءاسسن01 مهنم
ةليل مهلقن ” ىسضرŸا .ةنسس45 ةأارما يهو  مهÈكأاو
ةحلسصم تفرع نيأا Òهاطلا ىفسشتسسم ¤ا
¤إا ةفاسضإا ىسضرملل Òبك ظاظتكا ت’اجعتسس’ا

شسيئر نم لك لقنت دقف ةراسشإÓل .ةÒفغ عومج دفاوت
ىفسشتسسملل Òهاطلا ةيدلب شسيئرو  Òهاطلا ةرئاد
نك“ دقو اده .ÚباسصŸا ةحسص ىلع نانئمطإÓل
جÓعلاو فاعسسإ’ا نم يبطلا  هبسشلاو يبطلا مقاطلا
” Úح ‘  ىفسشتسسŸا اورداغ نيدلا اسضيرم23 ل Êآ’ا
ةيانعلا ت– ىفسشتسسŸاب شصاخسشأا40 ىلع ءاقبإ’ا
ةيبط ةقرف شس“ ةحيبسص تلقنت دقو اده.ةيبطلا
تاسصوحفلا نم ديزŸ مايقلل ةقطنŸا جÓع ةعاق ¤إا

ىلع تافعاسضم ليجسست يدافتل ةيرقلا ناكسس ىلع
حلاسصŸاو ةراجتلا حلاسصم تحتف اميف . ÚباسصŸا
. يئاذغلا ممسستلا اده بابسسأا ‘ةاقيق– ةينمأ’ا

طاسسوأا ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا يجورم4 فيقوت...
لجيجب بابسشلا

ةي’و نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةقرف رسصانع تنك“  ^
نم ،ناوج رهسش نم لوأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ لجيج

ةيلقعلا  تارثؤوŸا ىف نورجاتي شصاخسشأا  ةعبرأا فيقوت
¤إا تدرو تامولعم لÓغتسسا ىلع ءانب تءاج ةيلمعلا ،

شصاخسشأا دوجو لوح  ةقرفلا تاذ رسصانع ملع
ءايحأا ىوتسسم ىلع  ةيلقعلا  تارثؤوŸاب نورجاتي
دسصرت و Úلعافلا ةيوه ديد– دعب ، لجيج ةنيدم

رمعلا نم Úغلابلا و  مهنم Úنثا فيقوت ”  مهتاكر–
ةنيدم طسسو ةيحايسس ةرايسس Ïم ىلع ةنسس53 و91

عون ةيلقعلا تارثؤوŸا نم شصرق51 زجح ” نيأا لجيج
YSATSXE،وÃلسصوتلا ”  تاقيقحتلا ةلسصاو

ناغلبي Úباسشب رمأ’ا قلعتيو  نيرخآ’ا  امهيكيرسش ¤إا
80  امهدحا ةزوحب طبسض نيأا ةنسس53 و13 رمعلا نم
ةفاك لامكتسسا دعبو ÚينعŸا ،اكيÒل عون نم شصارقأا
تاه÷ا مامأا مهÁدقت ” ةينوناقلا تاءارجإ’ا
شضرعو لقن و ةزايح لجأ’ ةسصتıا ةيئاسضقلا
ةحنج و ةعورسشم Òغ ةقيرطب عيبلل  ةردfl شصارقأا

،ةيعرسش Òغ ةقيرطب ةحسصلا ةنهم طاسشن ةسسرا‡
” Úح ىف  عاديإا رمأا مهنم ةثÓث قح ىف ردسص نيأا

. ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– عبارلا طروتŸا عسضو
ب.Úسساي ^

ةنيطنسسقب عورم ثداح ‘ خيسش لتقم
ثداح ‘ ةÒطخ حورجب نانثا بيسصأاو خيسش، يقل ^
هئزج ‘ برغ قرسش رايسسلا قيرطلاب عقو عورم
.ةنيطنسسقب بورÿا ةنيدمو يغاوز Úب طبارلا

ءاطع نب ةيندŸا ةيامحلل  ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدتو
‘ ، شسما لوأا، بورÿا   ةيدلبب فيرسشلا دمfi هللا

قرسش رايسسلا قيرطلاب  ةقيقد94 و02 ةعاسسلا دودح
نم كلذ و، يغاوز / بورÿا Úب طبارلا رطسشلا برغ

اهمادطسصاو ةرايسس فارحنا ‘ لث“ رورم ثداح لجأا
اياحسض30 فلخ ثدا◊ا . قيرطلل يتنمسسإ’ا زجا◊اب
ةنسس38 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج نم شس -ع ةيحسضلا،
، ىركسسعلا ىفسشتسسم ¤ا هلقن ”  ناكŸا Úعب ‘وتم
‘ ةنسس84 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج نم شس -ر ةيحسضلا

نم غلبت ىثنأا شسنج نم ق -ل ةيحسضلا ، ةمدسص ةلاح
تافاعسسإ’ا امهل تمدق ةمدسص ةلاح ‘  ةنسس24 رمعلا
.ىركسسعلا ىفسشتسسŸا ¤إا امهلقن و ناكŸا Úعب ةمزÓلا

سس.ي ^

ةŸاقب ةرازخ ةيدلبب ةرامعل ةيئابرهك تادادع قاÎحا
ةرازÿ ةيدلب ةرازÿ ةيندŸا ةيام◊ا  ةدحو لخدت̂ 

،ةرامع لخاد ءابرهك تادادع ‘ قيرح  شسمأا رجف  ةŸاقب
ةسسسسؤوŸا ¤ا هلقنو ةنسس06 غلبي لجر فاعسسإا ” ثيح

‘ ةبوعسصل هسضرعت دعب ةيراو÷ا ةحسصلل ةيمومعلا
سس.ي ^.ناخدلا ببسسب شسفنتلا

هلايتغ’22 ىركذلا ‘

تارهطŸاو تامامكلاب ىسسوم ثريروت راوز دوزت سسانولا بوطعم ةسسسسؤوم
بو-ط-ع-م ة-صسصسؤو-م ي-ح-ت ^

،مو-ي-لأ وزو يز-ي-ت-ب سسأ-نو-لأ
بيلدنع لي-حر-ل22 ىر-كذ-لأ
بوطعم ةيلئأ-ب-ق-لأ ة-ي-ن-غ’أ
لأ---ت---غ---م----لأ سسأ----نو----لأ
يف8991نأوج52خيرأتب

دقو ،ثخوخأتب فيزم زجأح
ة--صسصسؤو--م--لأ تأذ تر--ط--صس
ةبصسأنملأب أيئأفتحأ أجمأنرب

يف ةقبأصسم ميظنت لÓخ نم
عم ،تأيرأدج سضرعب نأول’أ

ةينفلأ ةريصسملأ خرؤوي سضرعم
هنع تفصشكأم بصسح ديقف-ل-ل
ةقوثوم ةيلحم ردأصصم رجفلل
زيمتت ةيميركتلأ نأ ةفيصضم ،
ىلع فوقولأ عم ةريبك ةدعوب
يف نيلصضأن-م-لأ سضع-ب رو-ب-ق
.بوطعم ةصسصسؤوم

بوطعم ةصسصسؤوم ترر-ق أ-م-ك
رأوز دم وزو يزيت-ب سسأ-نو-لأ
رأ--م--عو ى--صسو--م ثر--يرو--ت

سسأنولأ رئأثلأ سسأر ط-ق-صسم
لجأ نم تأرهطمو تأمأمكب

ىودع نم م-ه-صسف-نأ ة-يأ-م-ح
م-ي-صسأر-م ة--ل--ي--ط أ--نورو--ك
.ميركتلأ

سشوÒمع لامج ^

نويلم003 ـلا تبراق غلابم بلسس و

 هلÓغتسس’ كوبسسيف باسسح ةنسصرق ‘ هب هبتسشم فقوي ةنيطنسسق نمأا
لايتح’ا و بسصنلا ‘

ةيئأصضقلأ ةيطبصضلأ تنكمت  ^
سسمأ-خ-لأ ير-صضح-لأ ن--مأÓ--ل
سصخصش فيقوت نم  ةنيطنصسقب
طروتم ، ةنصس72 رمعلأ نم غلبي
بأ-صسح ة-ن-صصر-ق ة-ي--صضق ي--ف
لجأ نم هلÓغتصسأ و كوبصسيأف
عقوم ربع لأ-ي-ت-ح’أ و بصصن-لأ
.كوبصسيأف يعأمتج’أ لصصأوتلأ

ىوكصشل دوعت ةيصضقلأ تأ-ي-ث-ي-ح
سضرعت أهدأفم ةيحصض لبق نم
لصصأوت-لأ ع-قو-م ى-ل-ع ه-بأ-صسح

ىلإأ ““كوب-صسيأ-ف““ ي-عأ-م-ت-ج’أ
حتفب موقي-ل ، ة-ن-صصر-ق-لأ ل-ع-ف

ديدعلأ ىقلت ن-يأأ، ر-خآأ بأ-صسح
نودكؤوي هفرأعم نم لئأصسرلأ نم
غلأبم مهنم بل-ط ه-نأ أ-ه-ي-ف ه-ل

لعأفلأ نأأ نيبت هدكأأتب و ، ةيلأم
و بصصن-ل-ل ه-بأ-صسح ل-م-ع-ت--صسأ

ةرصشأبم-ب . م-ه-ي-ل-ع لأ-ي-ت-ح’أ
تأذ تقلت ةيصضقلأ يف قيقحتلأ
سصوصصخب يوأكصش30 ةحلصصملأ
و بصصن ة-ي-ل-م-ع-ل م-ه-صضر--ع--ت
ةيلأ-م غ-لأ-ب-م تلأ-ط ،لأ-ي-ت-حأ

نويلم992 ـب رد-ق-ت ةر-ب-ت-ع-م
بأصسح يف أه-ب-صص م-ت م-ي-ت-ن-صس
و قمعملأ ق-ي-ق-ح-ت-لأ ،يد-ير-ب
أهتدأق  يتلأ ةثيثح-لأ ثأ-ح-بأ’أ
نمأÓل ة-ي-ئأ-صضق-لأ ة-ي-ط-ب-صضلأ
قيصسنتلأب سسمأ-خ-لأ ير-صضح-لأ

ةميرجلأ ة-ح-فأ-ك-م ة-قر-ف ع-م
ة-ي’و ن-مأ’ ة-ي-تأ-مو--ل--ع--م--لأ

ديدحت نم تنكم ، ةن-ي-ط-ن-صسق
يف وه و ، هيف هب-ت-صشم-لأ ة-يو-ه
يح ىوتصسم ىل-ع سسب-ل-ت ة-لأ-ح
بصصنلأ ددصصب نأمي-ل-صس ي-غأوز
مدقت دق نأك رخآأ ةيحصض ىلع

دحأ هنوك ةح-ل-صصم-ل-ل أ-ق-ب-صسم
لئأصسر ىقلت و ةيحصضلأ فرأعم
غلبم أهيف بلطي نصصرقملأ نم
ىلع متيل ، ميتن-صس نو-ي-ل-م002
ة-ي-ن-ه-م ة-ط-خ دأد-عإأ أ-هر--ثإأ

فأ-ق-يإأ ن-م تن-ك-م ة-م-ك-ح--م
.هيف هبتصشملأ

هبتصشملأ عم قمعملأ قيقح-ت-لأ
ي-ف ه-عو-ل-صض ى-لإأ ى-صضفأأ ه-ي-ف
و لأيتح’أ و بصصنلأ تأ-ي-ل-م-ع
دعب ةي-لأ-م غ-ل-ب-م تلأ-ط ي-ت-لأ

كو-ب-صسيأ-ف بأ-صسح ة-ن--صصر--ق
ةقبصسملأ هتفر-ع-م و ة-ي-ح-صضل-ل
زأجنأ نم ءأهتن’أ دعب .هطأصشنل

قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم
مأمأأ سسمأأ  هميدقت مت ينعملأ
.ةيلحملأ ةبأينلأ

سس ديزي ^

ةنيطنسسقب ةيزكرŸا ةحاسسلا ‘ نئابزلا تابلطب لفكتلل ديرب بتاكم
ة-ير-يد-م-لأ سسمأأ تأأ-ج--ل ^

ت’أصصت’أو ديربلل ةي-ئ’و-لأ
ة-ي-ك-ل-صسÓ--لأو ة--ي--ك--ل--صسلأ
يف ءأصضف حتف ىلإأ ةنيطنصسقب
ديربلأ ةحأصسب قلطلأ ءأوهلأ
أقلغم لأزي ’ يذلأ يزكرملأ
.نئأبزلأ تأبلطب لفكتلل
ةحأصسلأب  Óيوط روبأطلأ نأك
ف-ط-صصأ ثي-ح ة-يز--كر--م--لأ

طصسو ن-ي-ن-طأو-م-لأ تأر-صشع
رو-صضح-بو ةدد-صشم تأءأر--جإأ
نوددرتي ’ نيذلأ نمأ’أ لأجر
’ نمل تأفلأخ-م ن-يود-ت ي-ف
مأر-ت-حأ ع-م ة--مأ--م--ك ع--صضي
ةبصسنلأب يد-صسج-لأ د-عأ-ب-ت-لأ

  . ءأصضفلأ أذه يدصصأقل
يأو--مأر--ت--لأ ة--ط--ح--م---بو
كلأملأ دبع نبأ  ة-ي-صسي-ئر-لأ
ة-صسصسؤو--م تأأ--ج--ل نأ--صضمر
تأءأرجإأ عأبتإأ ىلإأ مأر-ت-ي-صس
يلأولأ ءأقل دعب أددصشت رثكأأ
ح--م--صسي ’ ثي--ح، سسمأأ لوأأ
يف نيصصخصشل ’إأ سسول-ج-لأ-ب
’و، ن-كأ-مأأ ع-برأ’أ ي-صسأر--ك
قأور-لأ ي-ف ن-ئأ-بز--ل دو--جو

دعب هب Óمأعتم نأك أم سسكع
نم يأومأر-ت-لأ طأ-صشن ةدو-ع
. عوبصسأأ
ة--بأ--قر نو--ع أ---ن---ل د---كأأو
نوهجأوي مه-نأأ يأو-مأر-ت-لأ-ب

نينطأوملأ عم ةريبك بعأتم
’ ن-يذ-لأ ، نأ-ب-صشلأ ة-صصأ--خ
عصضو مغر عصضولأ نوم-ه-ف-ت-ي

يتلأ يصسأركلأ ىلع تأمÓع
وأأ أ-ه-ي-ل-ع سسو-ل-ج-لأ ع-ن-م-ي
هنأأ أفيصضم، هيجوتلأ تأرأصشإأ
نود بوكرلأ أتأتب أعنم عنمي
نود سسو-ل-ج--لأ وأأ ة--مأ--م--ك
. يدصسجلأ دعأبتلأ مأرتحإأ
ردأصصم نم أن-م-ل-ع كلذ ى-لإأ

لوأأ ليجصست مت هنأأ ةقبأطتم
ةديدج ة-بأ-صصإأ ت’أ-ح سسمأ
يف وزموب قوصسب أنوروك ءأبوب
.نيرجأت طأصسوأأ

سس.ديزي ^



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
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