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دسصر ة-ن-ج-ل-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
رأروف لامج روتكدلأ انوروك سسوÒف ةعباتمو

ةنجللأ ”” نإأ ي-مو-ي-لأ ي-ف-ح-سصلأ هر“ؤو-م ‘
ةلولأ تبلاطو رطÿأ سسوقان تقد ةيملعلأ
ةيراجتلأ قأوسسألأ ل-ك ق-ل-غ ةدا-عإأ ةرور-سضب
‘ مكحتلأ ةياغ ¤إأ ةيلئاعلأ تاعمجتلأ عنمو
.””ءابولأ راسشتنأ ‘ عجأرت ليجسستو عسضولأ
ليجسست سسمأأ ” ”” هنأأ رأروف روتكدلأ عباتو
عو-م‹ ثي-ح ن-م د-يد--ج ي--سسا--ي--ق م--قر
‘ ةحئا÷أ راسشتنأ ذنم ةيموي-لأ تا-با-سصإلأ
¤إأ ›امجإلأ عفتÒل ةلاح314 عقأوب دÓبلأ

.””ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح07051
”” نأأ تايفولأ نأاسشب رأروف روتكدلأ حسضوأأو
حأورألأ ن-م د-يزŸأ د-سصح ل-سصأو-ت ا-نورو-ك

ةنمزŸأ سضأرمألأ باحسصأأ ط-سسو ا-م-ي-سسل
ةعاسس42 لأ لÓ---خ ” ثي---ح Úن---سسŸأو
›امجإلأ عفÎيل تايفو عسست ليجسست ةÒخألأ

امأأ.””ةيلوÈ 04ع ة-عزو-م ةا--فو739 ¤إأ
تأذ د--كأا--ف ءا--ف--سشلأ تلا--ح سصو--سصخ--ب
ةلاح094 لثا“ ليجسست ” ”” هنأأ لوؤوسسŸأ

نم أوفاعت نيذلأ ددع عفتÒل ءافسشلل ةديدج

¤إأ ة-ي-ح-سصلأ تا-سسسسؤوŸأ أوردا-غو ءا-بو-لأ
ددع ‘ عاف-ترأ ل-ي-ج-سست ع-م ة-لا-ح23801
ةيبطلأ ةيانعلأ ت– نيدجأوتŸأ ÚباسصŸأ
  .””ةلاح45 ¤إأ ةزكرŸأ

دإدر كلام ^

 ءابولا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب تايفو9و ةديدج ةباسصإإ314 ليجسست
 ءافسشلل ةديدج ةلاح094 لثا“ ءاسصحإإ ^

سسوÒفلا راسشتناو دÓبلا ‘ تاباسصإلا ددع عافترا رارمتسسا ““ نع ةعم÷ا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةدكؤوم ةلاح314 ليجسستب ةيمويلا تاباسصإلا ددع ‘ يسسايقلا مقرلا ميط– ديدج نم ” ثيح ةعرسسب
.““ةافو739و ةلاح07051 ¤إا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل (انوروك) سسوÒفب ةديدج تايفو عسستو

تاعامجلأو ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو سسمأأ تق-ل-طأأ ^
فلأأ057 عيزوت ةلمح ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ
ةيئاقولأ ريبأدتلأ راطإأ يف ةيلو51 ربع ةمامك
اهنم ًةمهاسسم ”” نأأ ةيلخأدلل نايب يف ءاجو نم
سسوريف راسشتنأ نم ةياقولل ينطولأ دهجلأ يف
عيزوت ةلمح اهحلاسصم تقلطأأ ،هتحفاكمو انوروك
متيسس ثي-ح ””ة-يلو51 ربع ة-ما-م-ك ف-لأأ057
تايعمجلأ عم نواعتلاب نينطأوملأ ىلإأ اهميلسست
هتاه نأأ ركذلاب ريدجو .ة-ط-سشا-ن-لأ ة-ي-ل-ح-م-لأ

ةقباسس تأردابم نم ةلسسلسس نمسض يتأات ةيلمعلأ
أذه ءابولأ روهظ ذنم ةيلخأدلأ ةرأزو ا-ه-ت-م-ظ-ن
ىلفدلأ نيع ةيلو نم لك ةيلمعلأ هذه تسسمو
نأزيلغو رئأزجلأو وزو يزيتو ةيد-م-لأو ةزا-ب-ي-ت
جربو ف-ي-ط-سسو ة-ف-ل-ج-لأو ة-يا-ج-بو ف-ل-سشلأو
ةديلبلأو تليسسمسسي-تو ة-ل-ي-سسم-لأو ج-ير-ير-عو-ب
ة-ي-ل-م-ع-لأ نأ رد-سصم-لأ فا-سضأأو .سسأدر-مو--بو
.ىرخأأ تايلو لمسشتل مايألأ مداق يف لسصأوتتسس

ر م ^

لكسشب ا-نورو-ك ءا-بو-ب تا-با-سصإلأ تع-ف-ترأ ^
ةنيط-ن-سسق تا-يد-ل-ب ىو-ت-سسم ى-ل-ع ف-ي-خ-م
مايأأ ةثÓثلأ لÓخ نايزو-ب ة-ما-حو بور-خ-لأو
نيرسشعلأ تاباسصإلأ ددع براقي ثيح ةريخألأ
مدعو راتهتسسلأو يعو-لأ ة-ل-ق بب-سسب مو-ي ل-ك
را-سشت-نأ ن-م ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإلا-ب مأز-ت-للأ

.انوروك سسوريف
ةقطنمب ةدحأو ة-ل-ئا-ع ن-م دأر-فأأ4 بي-سصأأو
ةميلو ةماقإأ ببسسلأو ةنيطنسسق ةيدلبب جيرملأ

مألأو بألأ أاجافت ثيح ،ءان-بألأ د-حأل ة-ب-ط-خ
ناعراسسي امهلعج ام سضرملأ سضأرعأأ روهظب
لوأأ ليلاحتلأ تنابأأ ثي-ح ،ى-ف-سشت-سسم-لأ ى-لإأ
راظتنأ يف كاتفلأ سسوريفلاب امهتباسصإأ سسمأأ
.اهتأذ ةلئاعلأ نم نيرخآأ نينثإأ ليلاحت دكأات
بورخلأ يتنيدمب ةديدج تاباسصإأ تلجسس امك
نفد اهب مت يتلأ ةريخألأ هذه ،نايزوب ةماحو
يحب ميقت ةدحأو ةلئاع نم ةأأرمأو لجر اهب
ءانثأأ ىودعب امهتباسصإأ نم مايأأ د-ع-ب نأر-ي-غ-لأ

ميهأرب سسورتع يحب ةأأرمأ تيفوت امك ،سسرع
.ناطرسسلأ سضرم نم يناعت تناك
ةلاح ةثÓثلأ ةيعجرملأ تايفسشتسسملأ دهسشتو
مهنأأ ءابطأأ دكأأ ثي-ح ،د-يد-سشلأ ط-غ-سضلأ ن-م
ةرثك مامأأ بلطلأ ةيبلت مهع-سسو-ب سسي-ل أورا-سص

يلحتلأ ىلإأ ن-ي-ن-طأو-م-لأ ن-ي-عأد تا-با-سصإلأ
   .ةياقولأ تأءأرجإاب مأزتللأو رذحلأو ةظقيلاب
مدع ببسسب سصا-خ-سشألأ تأر-سشع ف-ي-قو-تو..
 ةنيدملأ طسسوب تامامك عسضو
ن-مألأ ح-لا-سصم سسي-م-خ-لأ سسمأأ لوأأ تمد-قأأ
تأرسشع فيقوت نم ةنيطنسسق ةن-يد-م ط-سسو-ب
مدع ببسسب تا-ف-لا-خ-م ن-يود-تو سصا-خ-سشألأ
.ةيقأولأ تامامكلل مهعسضو
ةرطنقلأ باب ةقطنمب ةطرسشلأ لاجر لخدتو
زكرم ىلإأ سصاخسشألأ نم ددع ليوحت مت نيأأ
تأءأرجإلأ ذاختأو تافلاخملأ نيود-ت-ل ن-مألأ
.مهدسض ةينوناقلأ

 سس.ديزي ^

فسشكيو ةياقولا تاءارجإا ماÎحا مدع دكؤوي يطايخ روسسيفوÈلا

””تاباسصإ’إ عافترإ ببسس ÚنطإوŸإ راتهتسسإو ةيئابولإ تايرحتلإ فعسض””
سسيئر يطايخ ىفطسصم روسسيفوربلأ عقوت ^

ريوطتو ةحسصلأ ةيقرت-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ
سسوريفب تاباسصلأ ةبسسن يف اعافترأ ثحبلأ
مدع ببسسب لبقملأ عو-ب-سسألأ لÓ-خ ا-نورو-ك
تايرحتلأ فعسضو ةياقولأ تأءأرجأ مأرتحأ
.ةيئابولأ
”” نإأ سسمأأ حيرسصت يف يطايخ ىفطسصم لاقو
لأزي ل أرخؤوم ةبسصنملأ ةيتامولعملأ ةيلخلأ

يتلأ تايلولأ ىوتسسم ىلع دودح-م ا-ه-ل-م-ع
”” نأأ ىري لباقملاب ”” سسوريفلل يسشفت دهسشت

أرخؤوم ةذختملأ ةمو-ك-ح-لأ تأرأر-ق ج-ئا-ت-ن
مييقتل عوبسسأأ نم رثكأل جاتحت ءابولأ ءأوتحل
ةورذلأ ةلحرم”” نأأ ى-لإأ أر-ي-سشم ””ا-ه-ج-ئا-ت-ن
لكسشب اهزواجت مت دق رئأزجلأ يف ةيئابولأ

.””يلعف
مايألأ يف تاباسصإلأ ددع عافترأ سصوسصخبو
ةيقرتل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر ددسش ةريخألأ
مدعل دوعت ”” اهنأاب ثحبلأ ر-يو-ط-تو ة-ح-سصلأ
فر-ط ن--م ة--يا--قو--لأ تأءأر--جأ مأر--ت--حأ
تايرحتلأ فعسض ىلإأ ة-فا-سضإأ ن-ي-ن-طأو-م-لأ
ةيلخلأ لمع فع-سضو ا-ندÓ-ب ي-ف ة-ي-ئا-بو-لأ

متي نأأ سضورفملأ”” يطايخ عباتو.””ةي-ئا-بو-لأ
تأءأرجإأ ذختتو ةعاسس42 يف ةرؤوبلأ ءأوتحأ

يذلأ يحلأ وأأ ةقطنملأ قيوطت ربع ةمراسص
ىسضرملأ ليوحت وأأ سسوريفلل راسشتنأ فرعي
.””تايفسشتسسملأ ىلإأ ليلق مهددع ناك نإأ
هديكأات يطايخ ىفطسصم روسسيفوربلأ ددجو

يف ةيطأرقوريبلأ دويقلأ ةلأزإأ ةرورسض ”” ىلع
ةريتو ع-فر ل-جأأ ن-م تا-فو-سشك-لأ تأءأر-جإأ
ىلع يموي لي-ل-ح-ت فلآأ01 ىلإأ ليلاح-ت-لأ
.””لقألأ

ر م ^

ةمدÿا زيح سسوÒفلا نع فسشكلل ربا3fl لوخد دكأا

انوروك نم ةياقولإ دعإوقب مإزتل’إ فيطسس ينطإوم وعدي ةحسصلإ ريزو
حÓ--سصإأو نا--ك--سسلأو ة--ح--سصلأ ر--يزو د---كأأ ^

لÓخ ديزوب نب نامحرلأ د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسم-لأ
دبع ةنداعسس يعماجلأ ىفسشتسسملا-ب ى-لأ ه-ترا-يز
ةثÓث لوخد ىلع سسمأأ لوأأ فيطسس ةيلوب رونلأ

  .ةمدخلأ زيح انوروك سسوريف نع فسشكلل رباخم
عبات رباخملأ هذ-ه د-حأأ نأا-ب د-يزو-ب ن-ب ح-سضوأأو
ةلوذبم دوهج دوجو ىلع أدكؤوم سصاخلأ عاطقلل
ةمزألأ هذه ىلع ءاسضقلأ ليبسس يف نأديملأ يف
ةيلحملأ تاطلسسلأ وأ ةرأزولأ نم ءأوسس ةيحسصلأ
ذنم ةحسصلأ عاطق معدل دهج يأأ رخدت مل يتلأ

.ءابولأ أذه روهظ
لجأأ نم تاميلعت ءأدسسإأ مت ”” دق هنأاب فاسضأأو
دهعم فرط نم يفاكلأ ددعلاب فسشأوكلأ ريفوت
لسضفأأ لفكت نامسضل ةمسصاعلأ رئأزجلاب روتسساب
.”” نطأوملاب

حÓ--سصإأو نا--ك--سسلأو ة--ح---سصلأ ر---يزو نا---كو
سصيخسشتلأ ليلاحتل أربخم رأز دق تايفسشتسسملأ

عوطت سصأوخلأ دحأل عبات ا-نورو-ك سسور-ي-ف ن-ع
ةفسصب ةباسصإلأ تلاح سصيخسشت تافوسشك ءأرجإل
أذهب ليلاحتلأ ريسسل هتن-يا-ع-م د-ع-بو .ة-ي-نا-ج-م
،ةردابملأ هذهب ةبسسانملاب ر-يزو-لأ هو-ن ر-ب-خ-م-لأ

بعسشلأ نماسضتو ةبيط نع د-كؤو-ت ا-ه-نأا-ب أد-كؤو-م
.ةيحسصلأ ةمزألأ هذه يف يرئأزجلأ
هذه لثم ةقفأرمو عيجسشت ىلإأ ريزولأ اعد امك
تأراطإأ عم هئاقل لÓ-خ ر-كذ ثي-ح تأردا-ب-م-لأ
نأاب ،ةيلولأ رقمب تاعامتجلأ ةعا-ق-ب عا-ط-ق-لأ

أريثك عفترأ انورو-ك سسور-ي-ف-ب تا-با-سصإلأ دد-ع
نأأ رابتعأ ىلع فيطسسب ةريخألأ عيباسسألأ لÓخ
ةريبك ةيناكسس ةفاثك فرعتو ةعسساسش ةيلولأ هذه
.ماه يرورم روحم اهنأأ امك

هذه فيطسس ةيلو زواجتب هلؤواف-ت ر-يز-لأ ىد-بأأو
ةيبط مقطأ نم هب رخز-ت ا-م ل-سضف-ب ة-ل-حر-م-لأ
لسصأوتملأ معدلأ لظ يف ةسصاخ ةيدام لئاسسوو
اهريفوت ىلع تدكأ يتلأ ةيل-ح-م-لأ تا-ط-ل-سسل-ل
أذه هبلطتي ام لك ريخ-سستو ل-ئا-سسو-لأ ع-ي-م-ج-ل
.نطأوملأ ةحسص ليبسس يف عاطقلأ
ةيعأذأ ةسصح يف هترايز ةياهن ريزولأ ثدحت امك
ةيعسضولأ نع باه-سسإا-ب ف-ي-ط-سس ة-عأذأ ر-ق-م-ب
ايعأد ةذختملأ ري-بأد-ت-لأو ة-يلو-لا-ب ة-ي-ح-سصلأ

ةياقولأ دعأوقب مأزتلÓل فيطسس ةيلو ينطأوم
تامامكلأ ءأدترأ ةرورسضبو يعامتجلأ دعابتلأو
يذلأ ريطخلأ ءابولأ أذه راسشتنأ ى-ل-ع ءا-سضق-ل-ل
.حأورألأ نم ديزملأ ايموي دسصحي حبسصأأ

 جلسصل ىسسيع ^

ناتÿا مئلوو تÓف◊او سسارعألا عن“ ةميلعت ردسصي ›اولا
نإرهوب انوروك سسوÒفب ةباسصإ0071و ةافو34 ليجسست

ةحلسصم سسيئر فسسو-ي يرا-خو-ب رو-ت-كد د-كأأ ^
سسمأأ لوأأ رجفلل ةيلولاب ةحسصلأ ةيريدمب ةياقولأ

ىلأ طرافلأ سسرا-م81 خيرات دنم لي-ج-سست ن-ع
ةباسصإأ0071 نم رثكأأ سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ةياغ
ةلاح211 ءافسشلل تلثامت اميف ةحئاجلاب ةدكؤوم
جÓعلأ ىقل-ت-ت ة-لا-ح578 ن-م د-يزأأو ءا--ف--سش
.ةيلولأ تايفسشتسسمب
ةيلوب ةيسضرملأ تلاحلل يسسايقلأ عافترلأ مامأأو
بجرز نب ميكحلأ يعماجلأ ىفسشتسسم ماق نأرهو
زكرمك لافطأأ حانج ةحلسصم ثأدحتسساب ةيلولاب
لزع فدهب سسوريفلاب نيباسصملأ ه-ي-جو-تو زر-ف
.ءابولاب ةباسصملأ تلاحلأ
تاقيقحتلأ ”” نأاب ةياقولأ ةحلسصم سسيئر دكأأ امك
تلقن سصخسش53و43 نيب ةباسصإأ نع ايموي فسشكت
طغسض دلو ام د-حأو سصخ-سش ن-م ىود-ع-لأ م-ه-ل
ام وهو نيباسصملل ريبك دفأوتو تاي-ف-سشت-سسم-لا-ب
ريبأدتلأ عابتإل ةغلابلأ رات-ه-ت-سسلأ ة-لا-ح ر-سسف-ي
بسسح مهاسس ام نينطأوملأ فرط نم ةيحسصلأ
حبسصأأو ةباسصإلأ تلاح فعاسضت يف نيسصتخملأ
راسشتنلأ ةجو-م ل-سصأو-ت ن-م فوا-خ-م-لأ ر-ي-ث-ي
نأأو اميسسل يلاحلأ لدعملاب سسوريفلل عيرسسلأ

34 ىلإأ نأرهو ةيلوب مويلأ لسصو تايفولأ ددع
.ةافو
دبع نأرهو ةيلو يلأو ردسصأأ رخآأ ديعسص ىلعو
اهلÓخ نم عنمي ةميلعت سسيمخلأ يوÓج رداقلأ
ناتخلأو مئلولأو تÓف-ح-لأو سسأر-عألأ ة-ما-قإأ
تاباسصلأ ددع يف يسسايقلأ عافترلأ دعب أذهو
.ءابولاب ةدكؤوم ةباسصإأ0071 تقاف يتلأ ةيلولاب
قوسس قلغ هل ةيناث ةميلعت ي-ف ي-لأو-لأ رر-ق ا-م-ك

راسشتنأ يدافتل ليدقو ةمركلأ ةيدلب-ب ة-ي-سشا-م-لأ
عم ءابطألأ تاقيقحت لÓخ نم نيبت امدعب ءابولأ
امه نيقوسسلأ نيذه نأأ سسوريف-لا-ب ن-ي-با-سصم-لأ

نم ريث-ك-لأ ددر-ت د-ع-ب ءا-بو-لأ را-سشت-نل رد-سصم
.””امهيلع ايموي نينطأوملأو نيلأوملأ
ةيئلولأ ةنجلل عامتجأ لÓخ رأرقلأ ذاختأ مت دقو
ءاسضق سسلجم ىدل ماعلأ بئانلأ روسضحب نمأÓل
نوؤوسشلأو ميظنتلأ ءأردمو نأويدلأ سسيئرو نأرهو
ةراجتلأو لق-ن-لأو نا-ك-سسلأو ة-ح-سصلأو ة-ما-ع-لأ
.ةينيدلأ نوؤوسشلأو ةحايسسلأو
ةيئابولأ ةيعسضولأ مييقتل عامتجلأ سصسصخ دقو

ةذختملأ ريبأدتلأ مييقتو ةيلو-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
اهفي-ث-ك-ت ل-ئا-سسوو ءا-بو-لأ را-سشت-نأ ن-م د-ح-ل-ل
ىلوألأ ةرأزولأ تاهيجو-ت-ل ا-ق-فو ،ا-ه-م-ي-عد-تو
ةرتف ديدمتب ةقلعتملأ ةميلعتلأ يف ة-ن-م-سضت-م-لأ
.ةيلولأ ىوتسسم ىلع يحسصلأ رجحلأ
نييذيفنتلأ ءأردملل تام-ي-ل-ع-ت ءا-ط-عإأ م-ت ا-م-ك
قرفلل ةيسشيتفتلأ تاجر-خ-لأ ف-ي-ث-ك-ت ةرور-سضب
ةبقأرمل ةينمألأ حلاسصملأ عم قيسسنتلاب ةينأديملأ

تاسسسسؤوملأ لكو نيلقانلأو راج-ت-لأ د-ي-ق-ت ىد-م
تاميلعتلاب قأوسسألأو روهمج-ل-ل ة-ب-ط-ق-ت-سسم-لأ
ةيقأولأ ةعنقألأ عسضوب قلعت ام ةسصاخ ةيئاقولأ
ذاختأ عم يعامتجلأ دعابتلأ تأءأرجإأ مأرتحأو

دعأوقلل نيفلاخملأ قح يف ة-مرا-سص تا-بو-ق-ع
يروفلأ بحسسلأو قلغلأ يف ةلثمتملأو ة-ي-ئا-قو-لأ
ةسصخر وأأ يفرحلأ ةقاطب وأأ يراج-ت-لأ ل-ج-سسل-ل
ل يراجت ءاسضف وأأ قوسس يأأ قلغ ررقت امك .لقنلأ
.ءابولأ نم ةيئاقولأ تأءأرجإلأ مرتحي

سسانيإإ .م̂ 

91-ديفوك راسشتنا نم ةياقولل ةمهاسسŸا راطإا ‘

ةي’وÈ 51ع ةمامك فلأإ057 عزوت ةيلخإدلإ ةرإزو

Œو راfiدقتل نوعراسسي نونسسË ا ديŸتايفسشتسسملل ةدعاسس
انوروك سسوÒف ببسسب ةافو02 نم ديزأإ ليجسست

سسمأأ لوأأ مو-ي ف-ي-ط-سس ة--يلو تل--ج--سس ^
سسوريف ببسسب ةلاح نم ديزأأ ةافو سسيمخلأ
دقفتلأو لمعلأ ةرايز عم كلذ نمأزتو انوروك
فيطسس ةيلو ىلأ ةحسصلأ ريزو اهب ماق يتلأ
.ةيلولاب ةيئابولأ ةلاحلأ دقفتل
بورسص ىفسشتسسمب ةلي-سصح ل-ق-ثأأ تل-ج-سسو
ءابولأ راسشتنأ ةيأدب ذنم اهلجسسي مل ريثخلأ

ديفوك ببسسب ةافو تلاح9 ليجسست مت ثيح
ةنسس98و05ـلأ نيب ام مهرامعأأ حوأرتت91
سشرعلأ رئبو ةملعلأ تايدل-ب ن-م نورد-ح-ن-ي
.ةليم ةيلول ةعباتلأ تنانجات ةيدلبو ةياطلأو
ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم لجسس امك
تلاح8 فيطسس ةيلو بونج نا-م-لو ن-ي-ع
ليجسست مت يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمبو ،ةافو
نيعو لأزأ نيع ةيدلب نم نوردحني تلاح4
.رجحلأ

فيط-سس ة-يلو تا-ي-ف-سشت-سسم لأز-ت لو أذ-ه
ريغ عبسشت ةلا-حو ة-ي-ثرا-ك ا-عا-سضوأأ سشي-ع-ت

ددجلأ نوباسصملأ د-ج-ي م-ل ثي-ح ة-قو-ب-سسم
نم ةيبطلأ مقطلأ يكتسشت امك ،جÓعلل ناكم
.ةيبط ةزهجأأو لئاسسو نم تايناكملأ سصقن
ءأد-ن ةر-ي-ب-ك-لأ ن-ي-ع ى-ف-سشت-سسم ع-فر د-قو

اهسشيعي يتلأ ةقناخلأ ةمزلأ ببسسب ةثاغتسسأ
ةريبكلأ نيع ةرئأد سسيئر دقع كلذل اعبتو
نيع تايدل-ب ءا-سسؤور ع-م ا-ئرا-ط ا-عا-م-ت-جأ
داجيأو عسضولأ حيرسشتل ةماهد-لأو ةر-ي-ب-ك-لأ
.ةمزألأ هذهل لولحلأ
نينسسحملأ دحأأ عر-ب-ت لأزأ ن-ي-ع ة-يد-ل-ب-بو
ةسسسسؤوملل يئابرهكلأ بلقلأ طيطخت ةزهجأاب
ىفسشتسسملو ةيرأوجلأ ةح-سصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
سسمأأ ي-ف لأز-ي ل يذ-لأ يوÓ-ع--ي ف--سسو--ي
ةملعلأ ةنيدمبو.ىرخأأ ةيبط لئاسسول ةجاحلأ
نييفرحلأو نييعانسصلأو راج-ت-لأ با-ج-ت-سسأ
نينسسحم-لأ سضع-ب ا-ه-ق-ل-طأأ ي-ت-لأ ة-ل-م-ح-ل
مت ثيح ريثخلأ بورسص ىفسشتسسم ةدعاسسمل
قبسس امك ىفسشتسسملل تأزيهجتو تلآأ ءانتقأ
ىرخأأ تأدعمو سسفنتلأ ةزهجأأ ءانتقأ ءلؤوهل
ةيسسيسسحت تÓ-م-ح-ب م-ه-ما-ي-ق بنا-ج ى-لإأ
عم قيسسنتلاب ةملعلأ ة-ن-يد-م رأوزو را-ج-ت-ل-ل
عيزوتب كلذو ةملعلأ ةيدلبل يدلبلأ سسلجملأ
را-ج-ت-لأ ى--ل--ع تا--ما--م--ك--لأ ن--م فلآلأ
ةملع-لأ ة-ن-يد-م رأوز ى-ل-عو ن-ي-ن-طأو-م-لأو
اهباطقتسسأو ةيراجتلأ اهتكرحب ة-فور-ع-م-لأ
.ينطولأ رطقلأ لك نم نئابزلل

ةديدج تايفو3 ليجسستو..
  لازأا Úعو ةÒبكلا Úعب انوروكب

نيع ىفسشتسسمب ةيبط-لأ ح-لا-سصم-لأ تل-ج-سس
يتلاح سسمأأ فيطسس ةيلو لامسشب ةر-ي-ب-ك-لأ
نم نأردحنت انوروك سسوريفب نيتديدج ةافو
.راسشبن يزيت ةيدلب ن-مو ةدو-ف ي-ن-ب ة-يد-ل-ب
ةلاح ليجسست مت يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمبو
عم ،رجحلأ نيع ةيدلب نم لجرل ةديدج ةافو
اموي سسمأأ لوأأ تلجسس فيطسس ةيلو نأأ ملعلأ
سسوريف-ب تا-ي-فو-لأ دد-ع ثي-ح ن-م أدو-سسأأ
ةيفوتملأ تلاحلأ ددع ل-سصو ثي-ح ا-نورو-ك
.ةلاح02 ىلأ
دد-ع ي-ف ر-خآأ ي-سسا-ي-ق م-قر تل-ج-سس ا-م-ك
ينطولأ ىوتسسملأ ىلع لجسسي مل تاباسصإلأ

ةدكؤوم ةبا-سصإأ96 تلج-سس ثي-ح ،ل-ب-ق ن-م
ةبترملأ لتحت فيطسس ةيلو تحبسصأ أذهبو
ددع يف ي-ن-طو-لأ ىو-ت-سسم-لأ ى-ل-ع ى-لوألأ
يلامجإأ عفترأو ،ايموي ةلجسسملأ تاباسصإلأ

ذنم ةباسصإأ0041 دودح ىلإأ تاباسصإلأ ددع
 .ءابولأ راسشتنأ ةيأدب

    جلسصل ىسسيع ^

جيرŸا ‘ انوروكب اهلمكأاب ةلئاع ةباسصإا ‘ ببسستت ةبط
ةنيطنسسقب نايزوب ةماح ةيدلبب تايفو ثÓث ليجسست

رئأزجلاب ةيسسنوتلأ ةيروهمجلأ ةرافسس تنلعأأ ^
يف نيقلاع-لأ ن-ي-ي-سسنو-ت-لأ ةدو-ع ة-ج-مر-ب ن-ع
.يراجلأ ةيليوج7 موي رئأزجلأ
ىلع روسشنملأ ةيسسنوت-لأ ةرا-ف-سسلأ نا-ي-ب بسسحو

ةجمرب متيسس”” هنإاف ،””كوبسسيافلأ»ـب ا-ه-ت-ح-ف-سص
.””0202 ةيليوج70 موي أّرب سسنوت ىلإأ لوخدلأ
يف نوميقم نويرئأزجو نوي-سسنو-ت ا-يا-عر نا-كو
ةمئأد-لأ ة-ما-قإلأو ةر-ها-سصم-لأ م-ك-ح-ب سسنو-ت

قلغ ببسسب رهسشأأ ذن-م ر-ئأز-ج-لأ ي-ف نو-ق-لا-ع
دق انوروك ءابو نم ةياقولأ ريبأدت ءأرج دودحلأ
ةيجاجتحأ ةكرح ،ي-سضا-م-لأ عو-ب-سسألأ أو-م-ظ-ن
رقم مامأأو ،يبرعلأ بلاطلأ يدودحلأ زكرملاب
.مهرايد ىلإأ ةدوعلاب ةبلاطملل يدأولأ ةيلو

ىلع نيعتي هنأاب ةيسسنوت-لأ ةرا-ف-سسلأ نا-ي-ب د-كأأو
ىلإأ ةدوعلأ يف نيبغأرلأ نييسسنوتلأ ني-ن-طأو-م-لأ
لزنلأ دحأأ يف زج-ح-لا-ب ما-ي-ق-لأ ن-طو-لأ سضرأأ
رجحلل عوسضخلأو عقوملاب اقباسس اهنع ن-ل-ع-م-لأ
يذلأ لزنلاب مايأأ ةعبسس ةدمل يرابجإلأ يحسصلأ
رقمب ةيفاسضإأ مايأأ ةعبسسو ه-ي-ل-ع را-ي-ت-خلأ ع-قو
.سسنوت يف ةماقإلأ

سسنوت ىلإأ لوخدلأ ةلاحتسسأ ىلع نايبلأ ددسشو
تÓحر نأأ ىلإأ ةراسشإأ يف ةسصاخلأ لقنلأ لئاسسوب
امك ،يمسسر فأرسشإابو ة-م-ظ-ن-م نو-ك-ت ةدو-ع-لأ
رجحلل ةئيهملأ قدانفلأ ةمئاق ةرا-ف-سسلأ تر-سشن
ة-ي-سسنو-ت-لأ تا-يلو-لأ ي-ف يرا-ب-جإلأ ي-ح-سصلأ

.نييسسنوتلأ اياعرلأ لابقتسسل
نييرئأزجلأ نع ةراف-سسلأ نا-ي-ب ثد-ح-ت-ي م-لو

ءلؤوه ىدل سضومغلأ قلخ ام سسنوت يف نيميقملأ
أوراسشأأ ةرافسسلأ نأوعأأ نأا-ب م-ه-سضع-ب ر-كذ ثي-ح

مهئاقسشأأ رأرغ ىلع سسنوت لوخد ةيناكمإاب مهيلإأ
ةيسسنوتلأ ةيلسصنقلأ نأوعأأ مهغلبأأ اميف نييسسنوتلأ

بأرتلل لوخدلأ ةيناكمإأ مدع-ب ة-سسب-ت ة-يلو ي-ف
ةيسسنوتلأ ةموك-ح-لأ نإا-ف ،ةرا-سشإÓ-ل .ي-سسنو-ت-لأ

تنثتسسأو ،يراجلأ نأوج72 موي اهدودح تحتف
ةيئابولأ ةيعسضولأ فينسصت لودج ن-م ر-ئأز-ج-لأ
ن-ي-ن-طأو-م-لأ ة-فا-ك تعد ا-م-ك ،م-لا-ع-لأ لود-ل
ىلإأ يرئأزجلأ بأرتلاب نيدوجوملأ ني-ي-سسنو-ت-لأ
اهذاختأ ّمتيسس يتلأ ةديدجلأ تأءأرجإلأ راظتنأ
.نيدلبلأ نيب رواسشتلاب

بلاطوب ةراسس̂ 

 يسضاŸا عوبسسألا ةيجاجتحا تافقول مهميظنت دعب
 لبقŸإ ءاثÓثلإ رئإز÷اب Úقلاعلإ اهاياعر ءÓجإإ ررقت سسنوت
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ضشي÷أ طابصض رابكو ةموك◊أ ءاصضعأأو ضسيئرلأ روصضحب تميقأأ مصسأرŸأ

 رئازجلل أموأقم42 مجأمج عأجÎضس’ يمضسر لأبقتضسا
 ةفأقثلا رضصقب مويلا ةموأقŸا تأفر ىلع ةÒخأ’ا ةرظنلا ءأقلإا ^

 مدأقلا دحأ’ا ةيلأعلأب ءادهضشلا عبرÃ نفدلا ميضسارم ةمأقإا ^
Ïم ىلع يصسنرفلأ رامعتصسÓل ايرئأزج امواقم42 تافر ةعم÷أ ضسمأأ نيدموب يرأوه راطم ¤أ تلصصو

ةفاقثلأ رصصق ¤أ مهلقن ” ثيح اصسنرف نم ةمداق يبعصشلأ ينطولأ ضشيجلل ةيو÷أ تأوقلل ةعبات ةرئاط
.ةيلاعلأ ةÈقÃ ءأدهصشلأ عبرÃ دحألأ أدغ مهنفد ميصسأرم متت نأأ ىلع مهيلع ةÒخألأ ةرظنلأ ءاقلإل
مصسأرم ىلع عافدلأ ريزو ةحلصسŸأ تأوقلل ىلعلأ دئاقلأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ ضسيئر فرصشأأو
مهرودل أريدقت ىنحنأو ›ودلأ نيدموب يرأوه راطم ةيصضرأاب ةيبعصشلأ ةمواقŸأ ءأدهصش تافر لابقتصسأ

.مصشاغلأ يصسنرفلأ رامعتصسلأ ةمواقم دÓبلأ رير– ‘

ةلودلأ تأرأطإأ لأبقتسس’أ مسسأرم رسضح دقو
ةيروهم÷أ سسر◊أ دئأقو ة-مو-ك◊أ ءأ-سضعأأو
نأكرأأ سسي-ئرو ي-ل-ع ن-ب ي-ل-ع لوأ’أ ق-ير-ف-لأ
ديع-سسلأ ق-ير-ف-لأ ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ

نم ةيركسسع تأسضأرعتسسأ طسسو ة-ح-ير-ق-ن-سش
يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ تأدحو فلتfl لبق
.و÷أ حÓسسو روأغم نم
ةقيقد فقوو ينطولأ د-ي-سشن-لأ فز-ع ” أ-م-ك

ء’ؤوه حأورأأ ىلع بأتكلأ ة–أف ةءأرقو تمسص
¤إأ ÚموأقŸأ تأفر لقن ” ثيح ÚموأقŸأ

حمسسيسس ثيح أير-كز يد-ف-م ة-فأ-ق-ث-لأ ر-سصق
ىلع ةÒخأ’أ ةرظنلأ ءأقلإأ تبسسلأ Úنطأوملل
نفد مسسأرم نوكتسس أميف ،ةرهأطلأ مهحأورأأ
ءأدهسشلأ عبرÃ ةيليو-ج5 دحأ’أ موي تأ-فر-لأ

ÃقÈةيلأعلأ ة.
دق نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر نأكو

لفح لÓخ أهأق-لأأ ة-م-ل-ك ‘ سسي-مÿأ ن-ل-عأأ
85لأ ىركذلأب لأفتح’أ ةبسسأنÃ مظن يمسسر
قلعتي ر-مأ’أ نأأ بأ-ب-سشلأو لÓ-ق-ت-سس’أ د-ي-ع-ل

Úموأ--قŸأ تأ--فر ةدأ--عإ’ ¤وأأ ةو--ط---خ---ب
ىلع ةمزأع ةلودلأ نأأ ىلع أدكؤوم Úيرئأز÷أ
.ةيلمعلأ هذه مأ“إأ

 م ناوضضر  ^

 دكؤوي ةحيرقنصش ديعصسلأ قيرفلأ
 ““ملأ’ا نم ريثك دعب ققحت لمأا نيموأقملا ةأفر ةدأعإا““

يبعسشلأ ين-طو-لأ سشي-ج-لأ نأ-كرأأ سسي-ئر ف-سصو ^
دسض أيرئأز-ج أ-موأ-ق-م42 ةأ-فر ةدأ-عإأ ق-ير-ف--لأ
ققحت لمأأ وهو ميظعلأ مويلأب يسسنرفلأ رأمعتسس’أ
.ملأ’أ نم ريثك دعب
لÓخ أهأقلأأ ةملك يف ةح-ير-ق-ن-سش ق-ير-ف-لأ لأ-قو
ىلع تلسصو يتلأ مجأمجلأ هذه لأبق-ت-سسأ م-سسأر-م
ميظع موي سشيعت رئأزجلأ ““ نأأ ةيركسسع ةرئأط نتم
أهوبحأأ يتلأ سضرأ’أ قوف أنئأدهسش عيمج لمسش مئتلي
هنأأ أفيسضم ““نوكلمي أم زعأأ-ب أ-ه-ل-جأأ ن-م أو-ح-سضو
.““لمأ’أ نم ريثك دعب لمأ’أ ققحتي زأجنإ’أ أذهب““

ةزوجحم تنأك مجأم-ج-لأ هذ-ه ““ نأأ ق-ير-ف-لأ ر-كذو
ةرتف لÓخ مهرودب أديسشم ““تأونسس ةدع-ل أ-سسنر-ف-ب
نطولأ ةدأيسس عأجرتسسأ لجأأ نم ةيبعسشلأ ةموأقملأ

لحم تنأك تأ-فر-لأ““ هذ-ه نأأ أر-كذ-م ه-لÓ-ق-ت-سسأو
أهونم ةيرأمعتسسأ تأيبول فرط نم زأزتبأو ةموأسسم
دبع ةيروهمجلأ سسيئر أهلذب يتلأ ةسصلخملأ دوهجلأب
.““ةمسسأحلأ ةجيتنلأ هذه ىلأ لوسصولل نوبت ديجملأ
ةركذلل موي يأم نم نمأثلأ نم مويلأ هسسيركتب هون أمك
لأطبأأ أونأك نيموأقملأ ء’ؤوه نأأ أر-كذ-م ة-ي-ن-طو-لأ

ربعلأو سسوردلأ مأهلتسسأ ىلأ أيعأد خيرأتلأ مهدلخف
مهل ءأفولأب دعولأ ديدجتو لأطبأ’أ تأيحسضت نم
هيلع ظأفحلأو نطولأ ريرحتب ةيمأسسلأ مهفأدهأ’و
ىلع ظأفحلأو ممأ’أ ن-ي-ب أر-هدز-م أد-ي-سس هءأ-ق-بإأو
نسسحأأ -- لأق أمك- كلذ وهو هوركم لك نم أندÓب
.ءأدهسشلأ دهعل ءأفو

م.ناوضضر ^

 ةمواقŸأ ءامعز مجامج عاجÎصسأ نمثت تايصصخصشو تامظنمو بأزحأأ

أهئادهضش ةمارك تدأعتضساو أضسنرف ىلع ترضصتنا رئاز÷ا
تأيسصخسشو تأ-م-ظ-ن-مو بأز-حأأ تن-م-ث ^““

ÚموأقŸأ مجأمج عأجÎسسأ ةردأب-م ة-ي-ن-طو
تر-سصت-نأ ر-ئأز÷أ““ نأأ ن-يزÈم ،Úير-ئأز÷أ

أهتمأرك تدأعتسسأو يسسنرفلأ رأمعتسس’أ ىلع
.ىفوو دعو يذلأ نوبت سسيئرلأ لسضفب

ÚمواقŸأ مجامج ةداعإأ :ةيلباق دلو
 يخيرات ثدح Úيرئأز÷أ

ءأمدق ةيعمج سسيئر ،ةي-ل-بأ-ق د-لو و-حد د-كأأ
،““غلأŸأ““ ةمأعلأ ت’أسصت’أو حي-ل-سست-لأ ةرأزو
وزغل Úيرئأز÷أ ÚموأقŸأ مجأمج ةدأعأ نأأ
أهب ظأفتح’أ ” يتلأ ،يسسنرفلأ رأمعتسس’أ

خيرأ-ت-لأ ف-ح-ت-م ‘ ف-سصنو نر-ق ن-م Ìكأ’
سسمأأ أهنم42 ديعأأ يتلأو سسيرأب ‘ يعيبطلأ
.““أيخيرأت أثدح““ دعي ،ةعم÷أ

نأÈخ كأ-ن-ه““ نأأ ،ة-ي-ل-بأ-ق د-لو فأ--سضأأو
بترلأ ديل-ق-ت ل-ف-ح نأأ و-ه لوأ’أ ،Êأد-ع-سسأ
نم بعسشلأ رسصقب ىرج دق ةمسسوأ’أ ءأدسسإأو
أمأأ ،بعسشلأو سشي÷أ Úب محÓتلأ رأهظإأ لجأأ
لسسأوبلأ ءأدهسشلأ مجأمج ةدأعأ و-ه-ف Êأ-ث-لأ

ةموأقŸأ دأور أونأك ن-يذ-لأ91لأ نرقلأ ن-م
.““يسسنرفلأ لتÙأ دسض
ءأب-نأ’أ ة-لأ-كو ه-ت-ل-ق-ن ح-ير-سصت ‘ لأ-ق أ-م-ك
بترلأ ديلقت لف-ح سشمأ-ه ى-ل-ع ة-ير-ئأز÷أ
ينطولأ سشي÷أ نم طأبسضل ةمسسوأ’أ ءأدسسإأو
ÿÈأ أذه نأأ بعسشلأ رسصق-ب م-ظ-ن ي-ب-ع-سشلأ
أذه نأأ““ Óئأق عبأتو ““أيخيرأت أثدح““ لكسشي
““هنأأ أًفيسضم ،““رخفلأب أروعسش يطعي ثد◊أ

دق رئأز÷أ نو-ك-ت ةردأ-بŸأ هذ-ه لÓ-خ ن-م
ةرو-ث-ل-ل د‹ ي-هو أ-ه-ت-مأر--ك تدأ--ع--ت--سسأ
ديسسلل لسضف سصأ-خ ل-ك-سشب و-هو ة-موأ-قŸأو
.““ةيروهم÷أ سسيئر

ىلع تر-سصت-نأ ر-ئأز÷أ :بي-طÿأ ف-سسو-ي
 أسسنرف
ديقعلأ) بيطÿأ فسسو-ي رأ-سشأأ ،ه-ب-نأ-ج ن-م
نأأ ¤إأ (ةعبأرلأ ةيخيرأتلأ ةي’ولأ دئأق نأسسح

،يسسنرفلأ رأمعتسس’أ ىلع ترسصتنأ رئأز÷أ
،نطولأ هأŒ هب-جأو-ب مأ-ق ه-ل-ي-ج نأأ أÈت-ع-م
¤إأ يغبني أمك خيرأتلأ لقن ةرورسض ىلع أدكؤوم
.لبقتسسŸأ هيلإأ يمتني يذلأ بأبسشلأ

بجي :ءأدهصشلأ ءانبأأ ةقيصسنت
اصسنرف مئأرج حصضفل لاصضنلأ ةلصصأوم
ءأنبأ’ ةيقيسسن-ت-لأ سسي-ئر Èت-عأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
تأفر عأجÎسسأ ““ نأأ ةم‚وب دلأخ ءأدهسشلأ

زفfi رمأأ ةيبع-سشلأ ة-موأ-قŸأ ةدأ-ق ن-م42
Ÿرأمعتسس’أ مئأرج حسضف-ل لأ-سضن-لأ ة-ل-سصأو

231 ةليط دÓبلأو دأبعلأ رمد يذلأ يسسنرفلأ
.““ةنسس
ةوطÿأ هذه ““ نأأ هل حيرسصت ‘ ةم‚وب دكأأو
ةديسشرلأو ةميك◊أ ةينطولأ ةسسأيسسلأ ترهظأأ
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر أهع-ب-ت-ي ي-ت-لأ
عأجÎسسأ ةرورسض ىلع أنملكت ““ أفيسضم ““نوبت
مويلأو أرأركتو أرأر-م لأ-ط-بأ’أ ء’ؤو-ه تأ-فر

لك قيقحتل ىعسسنسسو هب بلأطن أنك أم قق–
أسسنرف حسضفل ةفدأهلأ ة-ي-عر-سشلأ أ-ن-ب-لأ-ط-م
.““أهمئأرجو
ةلود دعت مويلأ رئأزج ““ نأأ ¤إأ ةم‚وب رأسشأأو
سضأم أه-ل ة-ي-سسنر-ف ة-لود ه-جأو-ت ة-ل-ق-ت-سسم
دد‚ ““ هيلعو ““أندÓ-ب ‘ دو-سسأأ يرأ-م-ع-ت-سسأ
يعأسسŸأ ةلسصأوŸ أيلعلأ تأطلسسل-ل ةو-عد-لأ
رأدسصإأ ¤إأ لوسصو-لأ ل-جأأ ن-م أ-مد-ق Òسسلأو
،قأيسسلأ سسفن ‘و .““رأمعتسس’أ Ëرجتل نونأق
ءأنبأ’ ةينطولأ ةمظ-ن-م-ل-ل مأ-ع-لأ Úمأ’أ ر-كذ
،لأسضنلأ لسصأو-ت-سس ه-ت-ي-ع-م-ج نأأ ،ءأد-ه-سشلأ
.““مئأر÷أب فيرعتلأ نأديم ¤إأ لقتنتسسو
تافرل ينحني يذلأ انصسيئر :نلافألأ

اخومصشو ةعفر دأدزيصس ءأدهصشلأ
وبأأ ن’أفÓل مأ-ع-لأ Úم’أ بت-ك ،ه-ت-ه-ج ن-م
بزحلل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ ‘ ،يجعب لسضفلأ

هنإأ ..هللأ مأيأأ نم موي هنإأ““ ““كوسسيأفلأ““ ىلع
روسصلأ هذه ىقبت-سس ..ر-ئأز÷أ مأ-يأأ ن-م مو-ي
.. هللأ أوقدسص ..’أجر هل-ل نأأ ى-ل-ع ةد-هأ-سش
 .““زيزعلأ رسصنلأ مهيديأأ ىلع بتكف
ءأدهسشلو هلل ’إأ ينحني ’ أ-ن-سسي-ئر““ فأ-سضأأو
تأ-فر-ل ي-ن-ح-ن-ي يذ-لأ أ-ن-سسي-ئر ..ر-ئأز÷أ
.““أخومسشو ةعفر دأدزيسس ..ءأدهسشلأ

ىلع ةّرصصم رئأز÷أ :يخيصش
دجأوتŸأ اهفيصشرأأ لك عاجÎصسأ

اصسنرفب
دبع ،ينطولأ فيسشرأÓ-ل مأ-ع-لأ ر-يدŸأ دد-ج

ىلع ديكأأتلأ ،ةعم÷أ سسمأ ،يخيسش ديÛأ
أهتبلأطم نع ““أدبأأ عجأÎت نل““ رئأز÷أ نأأ
.أسسنرفب دجأوتŸأ أهفيسشرأأ عأجÎسسأب
يفحسص حيرسصت ‘ ،يخ-ي-سش د-ي-سسلأ ح-سضوأأو

عأجÎسس’85ـــلأ ىركذلأب لأفت-ح’أ ة-ي-سشع
لأيجأ’أ لكو مويلأ ليج““ نأأ ،ةينطولأ ةدأيسسلأ
بلطÃ ةكسسمتم ل-ظ-ت-سس بقأ-ع-ت-ت-سس ي-ت-لأ
خرؤوي يذلأ ينطو-لأ ف-ي-سشرأ’أ ل-ك عأ-جÎسسأ
¤إأ هليحرت ” يذلأ و أنخيرأت نم بقح ةدعل
ةيقيقح ةدأرإأ دجوت ’““ هنأأ أفيسضم ،““أسسنرف
ف-لŸأ أذ-ه ي-ط-ل ي-سسنر-ف-لأ بنأ÷أ ىد--ل
.““أيئأهن
ف-قأو-مو فر-سصت““ نأأ Ó--ئأ--ق در--ط--ت--سسأو
أذه ‘ Úسضوأ-فŸأ Úي-سسنر-ف-لأ Úلوؤو-سسŸأ
ذأخت’ تأيحÓسص نوكلÁ ’ مهنأأ تبثي فلŸأ
.““رأرق يأأ
تأعيرسشتلأو Úنأوقلأ ل-ك نأ-ب ر-كذ نأأ د-ع-بو
كلم فيسشرأ’أ نأأ ىلع حوسضوب سصنت ةيلودلأ
لوؤو-سسم رأ-سشأأ ،أ-ه--ي--ف بت--ك ي--ت--لأ سضرأ’أ
لودلأ لكل أفÓخ““ هنأأ ¤إأ ينطولأ فيسشرأ’أ
عيرسشتلأ أذهب فÎعت ’ أسسنرف نأف ىرخأ’أ
هذ-ه ن-م ل-سصن-ت-لأ Úنأو-ق ن-سس Èع لوأ–و
.““ةيلودلأ فأرعأ’أ
يذلأ ،يخيسش ديسسلأ ركذ ،لأثŸأ ليبسس ىلعو

ةيروهم÷أ سسيئر ىدل أرأسشتسسم أرخؤوم Úع

،ةينطولأ ةركأذلأو ينطولأ فيسشرأ’أب فلكم
يسضقي نونأق نسسب ،6002 ‘ ،تمأق أسسنرف نأأ
كÓ-مأ’أ ن--م ءز--ج--ك““ ف--ي--سشرأ’أ جأردإأ--ب
’و أهنع لزأنت-ي ’““ ›أ-ت-لأ-بو ،““ة-ي-مو-م-ع-لأ
ديسصرلأ عيزوت ةدأعإأ أسضيأأ ررقت أمك ،““دÎسست
أسسنرفب دجأو-تŸأ ف-ي-سشرأ’أ ن-م ير-ئأز÷أ

.““رئأز÷أ ملع نود““ ىرخأأ زكأرم ىلع
وه ءأرجإ’أ أذ-ه نأأ ي-خ-ي-سش د-ي-سسلأ Èت-عأو
نأأو أميسس ““Úنأوقلأ ةيعجر مدع أأدبŸ قرخ““

مت-ي ⁄ سضوأ-ف-ت لfi““ و-ه ف-ي-سشرأ’أ ف-ل-م
نأأ ةبسسأنŸأب أركذم ،““أ-ي-ئأ-ه-ن ه-ي-ف ل-سصف-لأ
سصوسصخب أ-سسنر-فو ر-ئأز÷أ Úب تأ-ثدأÙأ

يأأ تأونسس ثÓث ذنم ةف-قو-ت-م““ ف-لŸأ أذ-ه
ءأقبو يسسنرفلأ فيسشرأ’أ ريدم ةيح-ن-ت د-ن-م
.““خيرأتلأ كلذ ذنم لوؤوسسم نود ةئيهلأ هذه
‘ أÃر دقعنتسس هنأأ ،قأيسسلأ تأذ ‘ رأسشأأو
-ةيرئأز÷أ ىÈكلأ ة-ن-ج-ل-لأ ›أ◊أ ر-ه-سشلأ
فيسشرأ’أ عأجÎسسأ ةلأأسسم نوكتسسو ةيسسنرفلأ
قرطتلأ متيسس يتلأ تأفلŸأ ن-م-سض ي-ن-طو-لأ
.ءأقللأ أذه لأغسشأأ لÓخ أهيلإأ
ÚخرؤوŸأ ن--م دد--ع بلأ--ط ،Òكذ---ت---ل---لو
ن-م ،أ-سسنر-ف-ب Úي-قو--ق◊أو تأ--ي--ع--م÷أو
ة-يرو-ف-لأ ة-حأ-تإ’أ Úي-سسنر-ف-لأ Úلوؤو--سسŸأ
ريرحتلأ برحب قلعتŸأ ه-ي-ف أÃ ف-ي-سشرأÓ-ل
نو-نأ-ق-لأ سصن ءأ-غ-لإأ لÓ-خ ن-م ة-ير--ئأز÷أ
.ينطولأ عأفدلأ ةيرسس ةيأمح نمسضتŸأ
ىركذ ‘ أه-ل نأ-ي-ب ‘ فأر-طأ’أ هذ-ه تعدو
36 ةدأŸأ ““ءأغلإأ““ ¤إأ نأدوأأ سسيروم لأيتغأ

مقر ةكÎسشŸأ ةيرأزولأ ةمأعلأ ةميل-ع-ت-لأ ن-م
عأفدلأ ة-ير-سس ة-يأ-م-ح““ ة-ن-م-سضتŸأ0031
ديدسشتلأ““ ـل مهئأيتسسأ نع Úبرعم ،““ينطولأ
ءأنب ةميلعتلأ هذه قيبطت هفرع يذلأ عسسأولأ

نمأ’أو عأفدل-ل ة-مأ-ع-لأ ة-نأ-مأ’أ بل-ط ى-ل-ع
.““Úينطولأ
هيف وعدي يذلأ تقولأ ‘ هنأأ ¤إأ ترأسشأأ أمك
سشأقن ¤إأ نوركأم ليونأمإأ يسسنرفلأ سسيئرلأ

لظي““أسسنرف-ل يرأ-م-ع-ت-سس’أ ي-سضأŸأ لو-ح
ةسسأرد حيت-ي يذ-لأ ف-ي-سشرأ’أ ى-ل-ع عÓ-ط’أ

لfi ل-ئأ-سسŸأ هذ-ه-ل ة-ي-سضقأ-ن-ت ةÒن-ت--سسم
.““ليقأرع

بلأطوب ةرأضس ^

بسصنم يف ةحيرقنسش ديعسسلأ قيرفلأ تيبثت مت ^
لحأرلل أفلخ يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ نأكرأأ سسيئر
نأيب هب دأفأأ أمبسسح ح-لأ-سص د-يأ-ق د-م-حأأ ق-ير-ف-لأ
.ينطولأ عأفدلأ ةرأزول

نأكرأأ سسيئر بسصنم لغسشي ةحيرقنسش قيرفلأ نأكو
ربمسسيد32 ذنم ةبأينلأب يبعسشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-لأ

سسيئر ينطولأ عأفدلأ ريزو بئأن ةأفو بقع طرأفلأ
ديأق دمحأأ قيرفلأ يبعسشلأ ين-طو-لأ سشي-ج-لأ نأ-كرأأ

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر فرسشأأ دقو .حلأسص
بأبسشلأو لÓقتسس’أ ديعل85ـلأ ىركذلأ ةبسسأنمب نوبت

.قيرف ةبتر ةحيرقنسش ديعسسلأ ءأوللأ ديلقت ىلع
ر.م ^

 يبعضشلا ينطولا ششي÷ا نأكرأا شسيئر بضصنم ‘ ةحيرقنضش بيضصنت

تأوقلل ىلعأ’أ دئأق-لأ ة-يرو-ه-م-ج-لأ سسي-ئر سسأأر-ت̂ 
نوبت ديجملأ دبع ي-ن-طو-لأ عأ-فد-لأ ر-يزو ة-ح-ل-سسم-لأ
ءأدسسإأو بترلأ ديلقتل Óفح بعسشلأ ر-سصق-ب سسي-م-خ-لأ
ةيقرت مت ثيح يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ طأبسضل ةمسسو’أ

ةبتر ىلأ يلع نب يلع قيرفلأ يروهمجلأ سسرحلأ دئأق
ة-ح-ل-سسم-لأ تأو-ق-لأ خ-يرأ-ت ي-ف ةر-م لوأ’ لوأ ق-ير-ف
ةبأينلأب سشيجلأ نأكرأأ سسيئر ةيقرت مت أميف ةيرئأزجلأ
ديدع بنأج ىلأ قيرف ةبتر ىلأ ةحيرقنسش ديعسس ءأوللأ
ىلإأ ءأدقعو ءأول ىلأ ءأدمع تل-م-سش ي-ت-لأ تأ-ي-قر-ت-لأ

.ءأدمع
85 ىركذلأ ةبسسأنم-ب ىر-ج يذ-لأ ل-ف-ح-لأ ر-سضح د-قو
ةطبأرلأ ةيزمرل أديسسجت بأبسشلأو لÓقت-سس’أ يد-ي-ع-ل
مهمدقتي ةلودلأ يف نيلوؤوسسملأ رأبك ةمأأ-سشيج ةيوقلأ
سسيئرو ليجوق حلأسص ةبأ-ي-ن-لأ-ب ة-مأ’أ سسل-ج-م سسي-ئر
لوأ’أ ريزولأو نينسش نأميلسس ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ

لأمك يروتسسدلأ سسلجملأ سسيئرو دأرج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع
يمسسرلأ قطأنلأ لأسصتÓل رأسشت-سسم-لأ ر-يزو-لأو سشي-ن-ف
بنأج ىلإأ ديعلب ديعسسوأأ دنحم ةيرو-ه-م-ج-لأ ة-سسأ-ئر-ل

ةموكحلأ ءأسضعأأو ةيرو-ه-م-ج-لأ سسي-ئر-ل ن-يرأ-سشت-سسم
ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-لأ ي-ف ن-ي-مأ-سس طأ--ب--سضو
.نيدهأجمو ةيخيرأتو ةينطو تأيسصخسشو
يلع نب يلع نب قيرفلأ ديلقت ىلع نوبت سسيئرلأ فرسشأأو
ةبتر يهو لوأأ قيرف ةبتر يروه-م-ج-لأ سسر-ح-لأ د-ئأ-ق

ينطولأ سشيج-لأ خ-يرأ-ت ي-ف ةر-م لوأ’ د-ل-ق-ت ةد-يد-ج
.يبعسشلأ

ينطولأ سشيجلأ نأكرأأ سسيئر ديلقت ىلع فرسشأأ أمك
قيرف ةبتر ةحيرقنسش ديعسسلأ ءأوللأ ةبأي-ن-لأ-ب ي-ب-ع-سشلأ
ءأدمعلأ نم ةعومجم ىلإأ ءأول ةبتر ديلقت ىلإأ ةفأسضإ’أب

ءأدسسإأ نع Óسضف ءأدقعلأ نم ةعومجم ىلإأ ديمع ةبترو
ن-ي-ير-ك--سسع--لأ تأرأ--طإ’أ ن--م دد--ع ى--لإأ ة--م--سسوأأ
 .نييندملأ نيمدختسسملأو
سشيجلأ نأكرأأ سسيئر أهيف ركسش ةي-ب-ي-حر-ت ة-م-ل-ك ي-فو
ةيروهمجلأ سسيئر ةحيرقنسش قيرفلأ يبع-سشلأ ي-ن-طو-لأ

بترلأ ديلقت لفح مسسأرم ىلع يسصخسشلأ هفأرسشإأ ىلع
--لأق أمك-- ةنسسلأ هذه مأقي يذلأ ةمسسوأ’أ ءأدسسإأو
ةيوقلأ ةطبأرلأ ةيزمرل أديسسجت بعسشلأ رسصق بأحر يف

تأميركتلأو تأيقرتلأ هذه نأأب مكنم أنأميإأو ةمأأ-سشيج
هلÓخ نم لأني ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملل أخسسأر أديلقت لثمت
ميركتو بترلأ يف ةيقرت نم هنوقحتسسي أم تأرأطإ’أ
دئأسصحل أريدقتو مهلأمعأأ لئأسصحل أنأفرع ةمسسوأ’أب

مهنطوو مهسشيج ةمدخ ىلع مهتربأثمل أنيمثتو مهدوهج
 .ةديدجلأ رئأزجلأ لظ يف
نأأ ةبأينلأب يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ نأكرأأ سسيئر دكأأو

لأفتح’أ ةرمغ يف يتأأي يذ-لأ ج-ي-ه-ب-لأ ل-ف-ح-لأ أذ-ه
بأبسشلأو لÓقتسس’أ ديعل نيسسمخلأو ةنمأثلأ ىركذلأب
ىمسسأأ أنسسوفن يف ثعبت ةدلأخ ةيخيرأت ة-ب-سسأ-ن-م د-ع-ي

دأدجأ’أو ءأبآ’أ رثآأمو دأجمأأب زأزتع’أو رخفلأ رعأسشم
.ةيرحلأو رسصنلأ ينأعم يقرأأ أننأهذأأ يف ييحتو

ةفأكل هينأهتب ةحيرقنسش قيرفلأ مدقت ةبسسأنملأ تأذبو
نع أبرعم ةمسسوأ’أ نيدسسملأو ىلعأأ بتر ىلإأ نيقرملأ
تأزفحم تأميركتلأو تأيقرتلأ هذه نوكت نأأ يف هلمأأ
قيقحت ةيغب رمثملأ لمعلأ برد ة-ل-سصأو-م ى-ل-ع ىر-خأأ
ينطولأ سشيجلأ ةنأكمب قيلت ىرخأأ تأحأجنو تأقلأأت
.لسسأبلأ ينطولأ ريرحتلأ سشيج ليلسس رأوغملأ يبعسشلأ

م.ناوضضر̂ 

 قيرف ةبتر ¤إأ ةحيرقنصش ةيقرت ت“ اميف

 ششي÷ا خيرأت ‘  ةرم لوأ’ لوأا قيرف ةبتر ¤إا يلع نب ةيقرت

ةينطولأ تبأوثلأو ةيوهلأ اياصضق لوح رئأدلأ لدجلأ نم هقلق نع برعأأ
روتضسدلا ةدوضسم نم ةدأم101 ليدعت حرتقي نÓفأ’ا

ةقلعتملأ ريرحتلأ ةهبج بزح تأحرتقم تسسم ^
لكسشلأ سسم أه-سضع-ب ةدأ-م101 روتسسدلأ ةدو-سسم-ب
أمك هرهوج ىلع تبسصنأو عوسضوملأ تلوأنت أهسضعبو
.ىرخأأ دأوم فذح حرتقأ
ىوتسسم ىلع حرتقأ ““ هنأأ هل نأيب يف نÓفأ’أ حسضوأأو
ةغأيسصلأ يف ةقيقد تأرقف ىلع ءأقبإ’أ ةجأبيدلأ
يرأسسلأ روتسسدلأ يف تدرو ريبعتلأ ي-ف ة-م-ك-ح-مو
ةنجل أهتحرتقأ تأرقف نم لمج فذح عم لوعفملأ
.““ةبأرعل دمحأأ أهسسأأري يتلأ ةغأيسصلأ
ةمأعلأ ئدأبملأب نونعملأ لوأ’أ بأبلأب قلعتي أميفو
سصيسصخت““ نأأ بزحلأ لجسس ،عمتجملأ مكحت يتلأ
زييمت ىلإأ أمتح يدؤوي سصأخ مأظنب تأيدلبلأ سضعب
سضعب ىلع أهسضعب ةيروهمجلأ قطأن-م ن-ي-ب ي-ب-ل-سس
ىتح تأيدلبلأ رييسست طمن ةدحوب أسسأسسم لكسشيو
بنأوجلأ ةأعأرم و-ه ى-غ-ت-ب-م-لأ فد-ه-لأ نأ-ك أذإأو
.““أهنم سضعبلأ ةيلأملأ
يتلأ ةيسسأيسسلأ ةليكسشتلأ ىرت71 ةدأملل ةبسسنلأبو
ظفل ةفأسضإأ ةرورسض““ يجع-ب ل-سضف-لأ و-بأأ أ-هدو-ق-ي

دوسصقملأ نأأ حيسضوتل ةيزكرمÓلأ فيسصوتل ةيرأدإ’أ
أهل سسيل روتسسدلأ يف ةروكذم-لأ ة-يز-كر-مÓ-لأ ن-م
.““ليوأأت وأأ سسبل يأ’ ءرد يسسأيسس ىنعم
يتلأ تÓيدعتلأ““ ديتعلأ بزحلأ نمث رخآأ قأيسس يف
ةيسسأسسأ’أ قوقحلأ بأب يف ةغأيسصلأ ةنجل أهتجردأأ
تÓيدعتلأب““ أهونم ““ةيعأمجلأو ةيدرفلأ تأيرحلأو
سسيسسأأتو ةي-مو-م-ع-لأ تأر-هأ-ظ-ت-لأ-ب ة-ق-ل-ع-ت-م-لأ
.““حيرسصتلأ درجمب دئأرجلأ ءأسشنإأو تأيعمجلأ
أمود سصرحي نÓفأ’أ ““ نأأ ىلإأ هتأذ نأيبلأ رأسشأأو

ةبÓسصلأب عتمتت ةيوق ةيروتسسد تأسسسسؤوم ءأنب ىلع
ءأبعأ’أ ةهجأوم أهل ن-م-سضت ي-ت-لأ ة-ي-لÓ-ق-ت-سس’أو
ةهبج بزح برعأأو .““أهقتأع ىلع ةأقلملأ ةميسسجلأ
ةحأسسلأ يف رئأدلأ لدجلأ نم هقلق ““ نع ريرحتلأ
ةينطولأ تبأوثلأو ةيو-ه-لأ أ-يأ-سضق لو-ح ة-ي-ن-طو-لأ

تأهيجوتلأب ديقتلأ مدعو زوأجتلأ ه-ب-ب-سس أ-ع-جر-م
سسيئر لبق نم ةهجوملأ فيلكتلأ ةلأسسر يف ةدرأولأ
.““روتسسدلأ ةدوسسم ليدعت ةنجل ىلإأ ةيروهمجلأ

ر.م ^

 كأرحلأ بابصش ضضعب نع أوفع نوبت ردصصأأ اميف
ششوطيمحو يبيرعلبو يواروبو وبأط ميرك نع جارفإ’ا

ءأسضق سسلجمل ةعبأتلأ ةيئأسضقلأ تأطلسسلأ ترمأأ ^
ريمسسو وبأط ميرك نع تقؤوملأ جأرفإ’أ-ب ر-ئأز-ج-لأ
يورأوب ةريمأو سشو-ط-ي-م-ح نأ-م-ي-ل-سسو ي-بر-ع-ل-ب
سسي-ئر رد-سصأأ أ-م-ك م-ه-عأ-فد بل-ط-ل ة-بأ-ج--ت--سسأ
نع أيسسأئر أوفع نوبت ديجملأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م-ج-لأ

.أيئأهن مهيلع موكحملأ يبعسشلأ كأرحلأ بأبسش

ءأسضق سسلجم ىدل ة-ي-ئأز-ج-لأ ة-فر-غ-لأ تر-مأأو
ءأنب وبأط ميرك نع تقؤوملأ جأرفإ’أ-ب ر-ئأز-ج-لأ

يبرعلب ريمسس سصوسصخب أمأأ هيمأحم بلط ىلع
قيقحتلأ يسضأق رمأأ دقف سشوطيمح نأ-م-ي-ل-سسو
جأرف’أ نم أمهني-ك-م-ت أ-م-ه-ي-ف-ل-م-ب ف-ل-ك-م-لأ
.تقؤوملأ

ةنسسح أيأون نع ربعت يتلأ ةوطخلأ هذه يتأأتو
دعب يبعسشلأ كأرحلأ بلأطمب لفكتلل ة-ط-ل-سسل-ل
ةبسسأنمب نوبت دي-ج-م-لأ د-ب-ع سسي-ئر-لأ رأد-سصأ
أوفع بأبسشلأو لÓقتسس’أ د-ي-ع-ل85لأ ىركذ-لأ
مهيلع موكحم نيسسوبحم سصأخسشأأ نع أيسسأئر
.موسسرملأ أذه ءأسضمأ خيرأت دنع أيئأهن
لÓع مهو يبعسشلأ كأرحلأ بأبسشب رمأ’أ قلعتيو
لول-ج دأد-سشو سسأ-ي-لإأ طÓ-ح-بو ر-سصن ف-ير-سش
رسضأخ ىلأ ةفأسضإ’أب كي-ل-م ي-حأ-يرو دو-لو-م-لأ

 .يلÓيج نأرمع نب دوأدو نيسسح
م.ناوضضر ^

 مدأقلا نينث’ا ىلإا توكحط دأضسف ةيضضق ليجأأت
دأسسفلأ ةيسضق ليجأأت دحمأأ يديسس ةمكحم تررق ^

توكحط نيدلأ يحم لأمع’أ لجر أهيف طروتملأ
ىيحيوأ دمحأأ نيقبأسسلأ نأريزولأ أهيف طروتملأو
.مدأقلأ نينث’أ موي ىلأ لÓسس كلأملأ دبعو
بلط ببسسب تأرم ةدع تلجأأت يتلأ ةيسضقلأ تفرعو
ةرأمع نسسحم يمأحملأ بأحسسنأ نيمأحملأ ةبأقن

دعب ترمتسسأو .ةأمأحملأ ةنهم نم هبطسش رثإأ ىلع

يديسس ةمكحمب تأسسلج-لأ ة-عأ-ق-ب ى-سضو-ف-لأ كلذ
مأمأأ ةيسضقلأ ليجأأت عأفدلأ سسأمتلأ بقع دمحمأ
ريزولأ بأوجتسسأ ي-ف عر-سش يذ-لأ ي-سضأ-ق-لأ سضفر
نيمأحملأ سضفر مغر ىيحيوأأ دمحأأ قبسسأ’أ لوأ’أ
عأفدلأ ةءأرق نأأ دكؤويو ةيروهمجلأ لي-كو ل-خد-ت-ي-ل
.يسضأقلأ وأ ةبأينلأ ةءأرق نع فلتخت

م.ناوضضر ^
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يناثلاو لوألا نيلشصفلا للخ ةيندبلا ةيبرتلا طاقن ءانثتشسا بشسحت امك

ةيليكصشتلاو ةيقيصسوملا ةيبرتلا تامÓع باصستحا
””كابلا””و ””مايبلا””يف

ذيملتلل ةقبشسملا داوملا باشستحا ةي-ف-ي-ك ن-ع تا-ق-با-شسم-لاو تا-نا-ح-ت-مل-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا ف-ششك
ةيبرتلا ةدام يف ةلثمتملاو ايرولاكبلا ةداهششو طشسوتملا ميلعتلا ةدا-ه-شش ي-نا-ح-ت-ما ي-ف ن-ي-ح-ششر-ت-م-لا
.ةيقيشسوملاو ةيليكششتلا ،ةيندبلا

ةهجوم ةلشسارم يف ناويدلا حشضوأاو ^
فلت-خ-م ر-ب-ع ة-ي-بر-ت-لا ير-يد-م ى-لإا
ةيندبلا ةيبرتلا تامÓ-ع نأا ،تا-ي’و-لا
متي نيناحتم’ا نيذاه يف ةي-شضا-ير-لاو
ةرودلا هذه يف ءا-ن-ث-ت-شسا ا-ه-با-شست-حا
تارابت-خا تا-مÓ-ع لد-ع-م دا-م-ت-عا-ب
ةعبارلا ذيمÓتل يناثلاو لوأ’ا لشصفلا

.يلاوتلا ىلع يوناث ةثلاثلاو طشسوتم
نم نييفعملا ذيمÓت-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-مأا
ةمÓعلا لدب لجشستف ةيندبلا ة-ي-بر-ت-لا

طيقنتلا ةقا-ط-ب ي-ف ““ى-ف-ع-م““ ةرا-ب-ع
.ةداملا هذهل يئاهنلا
ةيبرتلا يتدام رابتخا تامÓع شصوشصخبو
ناحتما يف ةيقيشسوملا ةيبرتلاو ةيليكششتلا

ررقت دقف ،طشسوت-م-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-شش
لدعم باشستحا ةرودلا هذه يف ءا-ن-ث-ت-شسا

يناثلاو لوأ’ا لشصفلا تارابتخا تامÓع
ن-يذ-لا ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل ن-ي-تدا-م-لا ن-ي-تا-ه-ل
.اهنوشسردي
لدعم نأا ى-لإا ،ا-ه-تاذ ة-ق-ي-ثو-لا ترا-ششأاو

يناثلاو لوأ’ا لشصفلا تارابتخا تامÓع
ىلع يوناث ةثلاثلاو طشسوتم ةعبارلا ةنشسلل

ةمظتنمو ةيمشسر ةفشصب ةزوجحملا يلاوتلا
ةيبرتلا عاطقل يتامول-ع-م-لا ما-ظ-ن-لا ي-ف
هيلع دمتعي يذلا دي-حو-لا و-ه ة-ي-ن-طو-لا
تاقباشسملاو تاناحتمÓل ينطولا ناويدلا
ةقاط-ب جر-خ-ت-شست ثي-ح ،شضر-غ-لا اذ-ه-ل
ةيشضرأ’ا نم داوملا هذهل يئاهنلا طيقنتلا
جذومنلا قفو اهاوشس نود ةرازولل ةيمقرلا
ةداملا ذاتشسأا فرط نم عقوتو د-م-ت-ع-م-لا
ة-ير-يد-م فر-ط ن-م م-ت-خ--تو ى--شضم--تو

.ةيميلعتلا ةشسشسؤوملا
ةرورشض ىل-ع ة-ل-شسار-م-لا تدد-شش ا-م-ك
90 لبق ةيبرت-لا ة-ير-يد-م-ل ا-ه-م-ي-ل-شست

مو-ق-ت ا-هرود-ب ي-ت-لاو ،0202 ةيل-يو-ج
ينطولا ناويدلا عرف ى-لإا ا-ه-م-ي-ل-شست-ب
هعبتت يذلا تاقباشسملاو تاناح-ت-مÓ-ل
ةيلوؤوشسم ىقبتو0202 ةيليوج51 لبق
ةلماك ةيميلعتلا تا-شسشسؤو-م-لا ير-يد-م
.ةمولعملا ةحشص شصوشصخب

ةرون ةظيفح^

ةيلارديفلل ينطولا بتكملا وشضع عقوت ^
د-م-ح-م ،ي-ششاو-م-لا ي-بر-م-ل ة-ي-ن-طو-لا
يحاشضأ’ا راعشسأا حوارت-ت نأا ،ة-ل-ي-بار-كو-ب
07 ةياغ ىلإا رانيد فلأا53  نيب ةنشسلا هذهل
.دحاولا فورخلل رانيد فلأا
يحاشضأ’ا راعشسأا نأاب ،ةليبار-كو-ب ح-شضوأاو
،يششاوملا فÓعأا راعشسأا عافترا-ب تر-ثأا-ت

اهرعشس غلب يتلا ر-ي-ع-ششلا ةدا-م ا-م-ي-شس’
’ معدم-لا هر-ع-شس نأا م-غر ،را-ن-يد0004
اذه يف اعباتم ،را-ن-يد ف-لأا551 زواجتي
ءارششل نيبراشضملل أاجل لاوملا  ““ :قايشسلا

نيب لقنتلا ة-بو-ع-شص بب-شسب ةدا-م-لا هذ-ه
يحشصلا رجحلا تاءارجإا ءارج ،تاي’ولا
عفر ام وهو شسرام رهشش ذنم ةشضورفملا
.““يششاوملا ةيبرت فيلاكت
قلغب ةموكحلا رارق ثد-ح-ت-م-لا ف-شصوو
،ينطولا بارتلا لك ربع يششاوملا قاوشسأا

فحجملا»ـب ،ىحشضأ’ا ديع لول-ح ل-ي-ب-ق
ديعلا اورظتنا نيذلا ،نيلاو-م-لا ق-ح ي-ف
4 ةاناعم دع-ب م-ه-نا-ع-ط-ق ع-ي-ب ل-جأا ن-م
.““رهششأا
ي-بر-م ة-ي-لارد-ي-ف ي-ف يدا-ي-ق-لا ع-با-تو
لك يف ديعلا رظتني لاو-م-لا““ :ي-ششاو-م-لا

ءارجإا-ك تق-ل-غأا قاو-شسأ’ا نآ’او ،م-شسو-م
نأا نظأا  ،شسوريف يششفت عنمل يزارتحا
تاعبت هل نوكتشسو ،شسوردم ريغ رارقلا

.““طيشسبلا نطاوملا ىلع ةفلكم
لودعلل ةيشصولا تاهجلا ةليباركوب  اعدو

نم ،نيلاوملا عم قيشسنت-لاو ا-هرار-ق ن-ع
يف ىحشضأ’ا ديع ليبق مهنافرخ عيب لجأا
شضرف متي نأا احرتقم ،ةمولعملا قاوشسأ’ا
نيلاوملا ىلع يزارتحا يحشص لوكوتورب

حلاشصملا ةعباتم عم ،قوشسلا مهلوخد دنع
اهقيب-ط-ت ةرور-ي-شسل ة-يد-ل-ب-لاو ة-ي-ن-مأ’ا

ىلع تابو-ق-ع شضر-ف-ب اذ-هو ،ا-ي-ناد-ي-م
.نيفلاخملا

رئازج-لا ة-يد-ل-ب شسي-ئر ر-مأا ه-ت-ه-ج ن-م
عيب مدعب ،ششاطب ميكحلا دبع ،ىطشسولا
ادكؤوم ،ةيدلبلا ميل-قإا ل-ك ي-ف ي-ششاو-م-لا

.ةميلعتلا فلاخي شصخشش يأا ةعباتم
ىلع ةيمشسرلا هتحفشص يف ششاطب بتكو
ةرداشصلا تارارقلا ىلع ءانب »:كوبشسيافلا

قاوشسأا قلغب ةقلعتملاو ىلوأ’ا ةرازولا نع
يششاوملا عيب اتاب اعنم عنمي هنإاف يششاوملا

نأا ىلإا ششاطب راششأاو .““ةيدلبلا ميلقإا يف
هبحاشص شضرعي رارقلا اذه ماكحأا ةفلاخم
لحملا رجؤوم اهيف امب ةيئاشضقلا ةعباتملل
.ةيششاملا بحاشصو
،شسارهأا قوشس يلاو ردشصأا ىرخا ةهج نم
يشضقي ارارق ، شسما لوا ،ةزقزوب شسانول
قاوشسأاو ةيعوبشسأ’ا قاوشسأ’ا طاششن قيلعتب
تايدلب عيم-ج ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي-ششاو-م-لا
ءارجإاك رخآا راعششإا ةياغ ىلإا كلذو ةي’ولا
.انوروك شسوريف يششفت دشض يئاقو
شسا-نو-ل ،شسار-هأا قو--شس ي--لاو ح--شضوأا و
ارظن““ رارقلا اذه ذاختا مت هنأاب  ،ةزقزوب
ةياقولا ريبادتب مازت-ل’ا مد-ع ل-ي-ج-شست-ل
يعامتج’ا دعاب-ت-لا د-عاو-قو ة-ي-ح-شصلا
نأا هنأاشش نم ام انوروك ةحئاج يششفت عنمل
.““نينطاوملا ةمÓشسو ةحشص ددهي
ةينمأ’ا ح-لا-شصم-لا ع-ي-م-ج ي-لاو-لا ا-عدو
قاوشسأ’ا هذه طاششن قيلعت رارق ذي-ف-ن-ت-ل

ذاختا ىلإاو ةي’و-ل-ل62ـلا تايدلبلا ر-ب-ع
عدر--ل ة--مزÓ--لا تاءار--جإ’ا ع--ي---م---ج

قيبطتلا لÓخ نم رارقلا اذهل نيفلاخملا
.نوناقلل مراشصلا

ىلإا نينطاوم-ل-ل ه-تو-عد ي-لاو-لا دد-جو
مارتحاو ةظقيلاو ةيلوؤوشسملا حورب يلحتلا

رارغ ى-ل-ع ة-يا-قو-لاو ة-مÓ-شسلا د-عاو-ق
ءادتر’او ةفاظنلاو يعامتج’ا دعا-ب-ت-لا
.يقاولا عانقلل يمازلإ’ا

ن.ح ^

يحشص لوكوتورب ضضرفو قاوشسلا حتف ةداعإل نوعدي نولاوŸا

راعصسألا باهتلا ‘ ببصستي يصشاوŸا قاوصسأا قلغ

انوروك ءابو نمو ةيئاقولا تاءارجإلل اقيبطت

ةيليوج31 ¤إا ةيجاجتحلا تافقو نولجؤوي نودقاعتŸا ةذتاصسألا
ن-يد--قا--ع--ت--م--لا ةذ--تا--شس’ا رر--ق ^

م-ه-تا-ف-قو ل-ي-جأا-ت ن-ي-ف-ل-خ-ت-شسم--لاو
ةيليوج31 ة-يا-غ ى-لا ة-ي-جا-ج-ت-ح’ا
ةيمومعلا ةحشصلا ىلع اظافح يراجلا
ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’اب اديقتو،

.انوروك ءابو نم
ةذتاشسإÓل ينطولا قشسنملا هدكا ام بشسحو
حيرشصت يف داشصق ىفطشصم نيدقاع-ت-م-لا
اوقلطنا يذلا ةذتاشس’ا ناف ، ““رجفلا»ـل
ذنم ةيجاجتحا تافقو ةد-ع م-ي-ظ-ن-ت ي-ف
بب-شسب ا-ه-ف-ي-قو-ت اورر-ق د-قو ، ع-ي-با-شسا
ددع عاف-تراو ءا-بو-ل-ل بي-هر-لا را-ششت-ن’ا
خيرات ةياغ ىلا اهليجأات متيل ، نيباشصملا

رجحلا ةرتف ءاهتنا خيرات وهو ،ةيليوج31
فاشضاو ، ارخؤوم ةموكحلا اهتددح يتلا

تافقولا ريشصم ديدحت مت-ي-شس ه-نا دا-شصق
رار-ق رود-شص د-ع-ب ، خ-يرا-ت-لا اذ-ه د-ع--ب
.هءاغلا وا رجحلا ديدمتب ةموكحلا
ةيمشسرلا مهتحفشص ربع نودقاعتملا دكاو

ةذ-تا-شس’ا لا-شضن نا كو-ب-شسي-ف-لا ى--ل--ع
ىلا لشصاوتيشسو فقوتي نل ن-يد-قا-ع-ت-م-لا

اشساشسا ةلثمتملاو ، مهبلاطم قيقحت ةياغ
ديق نود ةمئاد بشصانم يف مهجامدا يف
.مهتربخ نيمثت اذكو طرشش وا
اومظن دق نيدقاعتملا ةذتاشس’ا نا ركذي
ةرازو ةقحلم رقم ماما ةيجاجت-حا ة-ف-قو

نيا ، وشسيورب ةمشصاعلاب ةينطولا ةيبرتلا
ةينطولا ةي-بر-ت-لا ر-يزو ى-لإا ءاد-ن او-ه-جو
نع ثحبلاو مه-ت’ا-غ-ششنا ى-لإا ءا-غ-شصإÓ-ل

مهلمأا نع نيبرعم ،نيفرطلا يشضرت لولح
مهجامدإا قيرط نع مهفاشصنإا متي نأا يف
،طرشش وأا ديق نود ةرغاششلا بشصانملا يف
نيمثتو فيظوتلا يف ةيولوأ’ا مه-ئا-ط-عإاو

طمن دامتعا ىلإا ةدوعلاو ةينهملا مهتربخ
.ةداهششلا قيرط نع فيظوتلا
نم و ةيجاجت-ح’ا ة-ف-قو-لا شضف م-ت د-قو

نم مهت-ع-ن-م ي-ت-لا ، ن-مأ’ا تاو-ق فر-ط
عدواو اذه ، ةرازولا ىنب-م ما-ما ع-م-ج-ت-لا
بتكم يدل مهبلاطمب ةشضيرع نوجتحملا
ةفقولا هتاه ربتعتو ، ةقحلم-لا-ب ط-ب-شضلا
يتلا ةيئ’ولاو ةيوهجلا تافقول-ل اداد-ت-ما
طرافلا عوبشس’او عوبشسأ’ا شسفن-ب تم-ي-قا

.نطولا تاي’و فلتخم ربع
نوجتحملا اهعفر يتلا بلاط-م-لا م-هاو

ةمئاد بشصنم يف رششابملا مهجامدا يه
م-ت-ي““ نأا ي-ف م-ه-ل-مأا ن-ع ن-ي-بر--ع--م ،
ي-ف م-ه-جا-مدا ق-ير-ط ن-ع م-ه-فا-شصنا
،““طرشش وأا ديق نود ةرغاششلا بشصانملا
يف ةيولوأ’ا ءاط-عإا ى-ل-ع اودد-شش ا-م-ك
نيفل-خ-ت-شسم-لا ةذ-تا-شسأÓ-ل ف-ي-ظو-ت-لا
.ةينهملا مهتربخ نيمثتو
يتلا ةيجاجتح’ا تافقولا ناف ةراششإÓل

تءاج ،نودقاعتملا ةذ-تا-شس’ا ا-هر-ششا-ب
ةيبرتلا ريزول ةريخ’ا تا-ح-ير-شصت د-ع-ب
ةر-غا--ششلا بشصا--ن--م--لا نا د--كا يذ--لا

جوتنمب ل-ف-ك-ت-ل-ل ة-يو-لوأ’ا-ب ة-شصشصخ-م
شسرادملا نم هجرخت عقوتملا ن-يو-ك-ت-لا
اذكو1202–0202 نونعب ةذتاشسأÓل ايلعلا

شضع-ب ي-ف ة-ق-با-شسلا تاو-ن-شسلا شضئا--ف
دوجو مدعل مهفيظوت متي مل نيذلا داوملا
مهجرخت داوم يف يلعف يقيقح جايتحا
يف9102 ةنشس ناونع-ب او-ن-ي-ع ن-يذ-لا وا

،جرختلا ةلحرم ريغ ىرخا ةميلعت ةلحرم
’ ةيمومعلا فئاظولا قاحتل’ا نا افيشضم
اقبط تا-ق-با-شسم-لا ق-ير-ط ن-ع ’ا م-ت-ي

30–60 ر--م’ا ن---م08 ةدا-م-لا ما-ك--حأ’
نمشضتملا6002 ة-ي-ل-يو-ج ي-ف خرؤو-م-لا
ة-ف-ي-ظو-ل-ل ما-ع-لا ي-شسا-شس’ا نو-نا-ق--لا
رم’ا شسفن نم22ةداملا اذكو ةيمومعلا
يف دقاعتملا ةيقحا مدع ىلع شصنت يتلا
يف قح-لا وا ف-ظو-م-لا ة-ف-شص با-شست-كا
ة-ف-ي-ظو-لا بتر ن-م ة-ب-تر ي--ف جا--مد’ا
ف-ي-ظو-ت نا-ف ه-ي-ل-عو ، ة--ي--مو--م--ع--لا
بشصانملا يف ةمئاد ةفشصب نيدقاع-ت-م-لا
نوكي نا دب’ ميلعتلا كÓشساب ةطبترملا

مظنت يتلا فيظوتلا تاقباشسم راطا يف
.ةينطولا ةيبرتلا عاطق فرط نم ايرود

ةرون ةظيفح ^

اهقيوشست ةشصخر ىلع نولشصحتي ةلديشصلا لا‹ ‘ نولماعتŸا
ةيودألا ليجصستب ةقلعتŸا تافلŸا لك جلاعت ةحصصلا ةرازو

ةحشصلا ةرازوب ةلديشصلا ريدم تدكأا ^
تا-ي-ف-ششت-شسم-لا حÓ--شصإاو نا--ك--شسلاو
رئازجلاب  ،ةديمح نب ةيمشس ةروتكدلا
تافلملا لك ةجلاعم مت هنأا ،ةمشصاعلا
ةجتنملا ةيودأ’ا ليجشست-ب ة-ق-ل-ع-ت-م-لا

.فشصنو ةنشس نم رثكأا ذنم ايلحم
ششماه ىلع ةلوؤوشسملا تاذ تحشضوأاو
ة-ح-شصلا ر-يزو ا-ه-ط-ششن ي-ت-لا ةود-ن-لا
تا-ي-ف-ششت-شسم-لا حÓ--شصإاو نا--ك--شسلاو
ديزوب نب نامحر-لا د-ب-ع رو-شسفور-ب-لا

شسوريف راششتن’ ةيئابولا ةيعشضولا لوح
ةنشس نم رثكأا ذنم ةجلاعم مت هنأا انوروك
ليجشستب ةقلعتملا تافلملا لك فشصنو
قÓطنا لبق ايلحم ة-ج-ت-ن-م-لا ة-يودأ’ا
داومل-ل ةد-يد-ج-لا ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا
.اهماهم يف ةين’ديشصلا
ةيريدملا نأا ىرخأا ة-ه-ج ن-م ترا-ششأاو
ةعبات-لا ة-يودأ’ا ل-ي-ج-شست-ل ة-ي-عر-ف-لا
ةرازو ىوتشسم ىلع ةلديشصلا ةير-يد-م-ل
ةيلاقتن’ا ةلحرملا لÓخ تماق ةحشصلا

ةشصاخلا تافلم-لا ع-ي-م-ج ر-ي-ه-ط-ت»ب
اهباحشصأا لشصحت دقو  يلحملا جاتنإ’اب

ىلع ةلديشصلا لاجم يف نيلماعتملا نم
.““اهقيوشست ةشصخر
بنا-ج ن-م ة-لوؤو-شسم-لا تاذ تح-شضوأاو
ةينطولا ةلاكولا بيشصنت ذ-ن-م ه-نأا ر-خا
7102 ةن-شس ي-ف ة-ي-ن’د-ي-شصلا داو-م-ل-ل
كادنأا ةحشصلل قبا-شسلا ر-يزو-لا ىد-شسأا

ليجعت-ب““ ة-لد-ي-شصلا ة-ير-يد-م-ل ر-ماوأا
ةقلعتملا تا-ف-ل-م-لا ع-ي-م-ج ة-ج-لا-ع-م
يتلا ايلحم ةجتنملا ةيودأ’ا ل-ي-ج-شست-ب

تافلمب لفكتلا لبق ةيو-لوأ’ا-ب تي-ظ-ح
.““ةدروتشسملا ةيودأ’ا
دقف ةدروتشسملا ةيودأ’ا شصوشصخب امأا
ةلاحب ةلاح–اهبشسح– ا-ه-ت-ج-لا-ع-م م-ت
م-ت-ي ’ ي-ت-لا كل-ت-ب ر-مأ’ا ق--ل--ع--ت--تو
ة-لد-ي-شصلا فر-ط ن--م ا--هدار--ي--ت--شسا
ىرخأ’او تا-ي-ف-ششت-شسم-ل-ل ة-يز-كر-م-لا
يتلا كلت وأا ناطرشسلا جÓعل ةهجوملا
فر-ط ن-م ة-شصا-خ ة-شصخر-ل ع--شضخ--ت
هذه عومجم  ةم-ئا-ق م-شضتو  ءار-ب-خ-لا
.““ ءاود053 يلاوح –اهبشسح–داوملا
ريخأ’ا يف ةديمح نب ةروتكدلا تركذو
ةلاكولا ماهم نيب طلخ يأا دجوي ’ هنأا
ةين’ديشصلا داوملل ةديدجلا ة-ي-ن-طو-لا
لفكتت يتلا ةرازولاب ةلديشصلا ةيريدمو

ةين’د-ي-شصلا ت’ا-كو-لا-ب ىر-خأ’ا ي-ه
ة-يز-كر-م-لا ة-ي-لد-ي--شصلاو را--ه--ششإ’او
ميظنت ىلع رهشست امك تاي-ف-ششت-شسم-ل-ل
اه-ع-يزو-ت ة-ل-شسل-شسو  ة-يودأ’ا ر-ي-فو-تو
فرط نم ة-قو-شسم-لا ة-يودأ’ا ة-م-ئا-قو
تايفششتشسملل ة-يز-كر-م-لا ة-ي-لد-ي-شصلا
عشضخت يتلا ةل-ج-شسم-لا ر-ي-غ داو-م-لاو
قÓطإاب ةقلعتملا كلتو ةشصاخ ةشصخرل
.اهتعباتمو ةيدايعلا براجتلا

ن.ح ^

ةيرئازجلا ةئيهلل ماع-لا ر-يد-م-لا دد-شش ^
ةرورشض ىلع ،ةشسيدوب نيدلارون ،دامتعÓل
ةقلعتملا تاعير-ششت-لا ي-ف ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا
ششيتفتلاو ةبقارملا ةيرابجإاو دا-م-ت-ع’ا-ب
ةبقارمل رباخملا نم ةينطو ةكبشش قلخو
.ت’اجملا لك يف ةدوجلا

ةانقلا ىلع افيشض هلولح ىدل ةشسيدوب دكأاو
كل-م-ت ر-ئاز-ج--لا نأا ،ى--لوأ’ا ة--ي--عاذإ’ا
هذه ءانبل ةمزÓ-لا ة-ي-شضرأ’او تاءا-ف-ك-لا
يف رباخم بايغ نع ا-ف-شسأا-ت-م ،ة-ك-ب-ششلا

ريدشصت ةمهم بعشص امب ،ةحÓفلا لاجم
.ةيرئازجلا تاجوتنملا
5002 ماع تشسشسأات يتلا ه-ت-ئ-ي-ه نإا لا-قو
م-ي-ي-ق-ت-لا-ب ق-ل-ع-ت ا-م ل-ك ى-ل-ع فر--ششت

يف رباخملل دامتع’ا حنمو ة-ق-با-ط-م-لاو
ةرورشض ىلإا ايعاد ،ت’ا-ج-م-لا ف-ل-ت-خ-م
ةشصاخلا تاع-ير-ششت-لا ي-ف ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا
ةيرابجا ةرورشض ىلع دد-ششو ،ر-با-خ-م-لا-ب

.تاعاطقلا ىتشش يف ةدوجلا ةبقارم
ةيرئازجلا ةئيهل-ل ما-ع-لا ر-يد-م-لا فا-شضأاو
ىلا ايعاد ،ايلود ةدمتعم هتئيه نأا دامتعÓل
نيوكتلا نامشضو ،تاعاطقلا نيب قي-شسن-ت-لا
ليكششتل رباخملل دا-م-ت-ع’ا ح-ن-مو مزÓ-لا

.ةيلودلا ريياعملا ىلع دمتعت ةينطو ةكبشش
ةانقلا فيشض بشسح دوهجلا هذه نأاشش نمو
تادا-ه-شش ءا-ط-عإا-ب ح--م--شست““ نأا ى--لوأ’ا

تاجوتنملل ةدوجلا ر-ي-يا-ع-م-ل ة-ق-با-ط-م
ةشصاخ ،ريدشصتلل ةه-جو-م-لا ة-ير-ئاز-ج-لا

ليقارعلا نم ريثكلا هجاوت يتلا ةيحÓفلا
ابرغتشسم ،““ةقباطملا ةداهشش بايغ ببشسب

نوتيزلا تيزل ةدمتعم رباخم دوجو مدع
يا (ويب) ريياعمب ناجتني ن-يذ-لا ل-شسع-لاو
نأا نود““ ةئاملاب ةئام ةيعيب-ط تا-جو-ت-ن-م
تاداهشش ىلع لوشصحلا نوجتنملا عيطتشسي

.““رئازجلاب رباخم دوجو مدعل ةقباطم
ر-ئاز-ج-لا““ نأا حا-ب-شصلا ف-ي-شض ف-ي--شضيو
ىشضم تقو يأا نم ر-ث-كأا مو-ي-لا ة-ب-لا-ط-م
ةيرئازج-لا ر-با-خ-م-لا ة-ي-شضرأا ل-ي-ع-ف-ت-ب
ةيبنجأ’ا تاربخلا ىلإا ءوج-ل-لا شصي-ل-ق-تو
علشسلل ةنراقملا تاشصوحفلا شصخي ا-م-ي-ف
.““ةظهابلا اهتفلكتل تاجوتنملاو

ن.ح ^

:ةشسيدوب ،ةيلودلا ÒياعŸا ىلع دمتعت ةينطو ةكبشش ليكششتل اعد
ةيرئاز÷ا تاجوتنŸا ريدصصت نم بعصص ةيحÓف رباfl بايغ
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:يحوتف ،ةئاŸاب03ب كارطانوشسب لÓغتشسلا تاينازيم ضضيفخت نع فششك

 ةقاطلا تاكرصش ىلع ةبعصص نوكتصس0202 ةنصس
 تاقفنلا ديصشÎل عمÛا تادحو Èع لوجتم قيرف بيصصنت ^

نيدلا رشصن ،لشصفلا ةطششنأاو عييمت-لا طا-ششن-ب ف-ل-كŸا كار-طا-نو-شس ع-مÛ ما-ع-لا ر-يدŸا ضسي-ئر-لا بئا-ن د-كأا
.انوروك ضسوÒف ءابو تايعادت هتشضرف يذلا ““قافنإلا ديششرت ةيلمعب رثأاتت نل““ لامعلا تابشستكم نأا ،يحوتف

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا

ةركبŸا تÓماعتلا ‘ اهتدبكت رئاشسخ تشضوع
 ر’ود24 ¤ا عفترت طفنلا راعصسأا

هل حيرصصت ‘ يحو-ت-ف د-ي-صسلأ لا-قو  ^
لفح صشماه ىلع ،انئمطم  لو’أ صسمأ
تأراطإأو يفظوم نم ة-عو-م‹ Ëر-ك-ت
رقم ‘ مظن ين-طو-لأ ›وÎب-لأ ع-مÛأ
لمعلأ ة-ئ-ي-ب““ نأأ ،بصصŸأ طا-----------صشن
لا-م-ع-لأ دد-عو لا-م-ع-لأ تا-ب-صست-ك--مو
.““ةظوفfi لظت روجأ’أو
ةبصسنلاب““ ه-نأأ ح--صضوأأ دد--صصلأ أذ--ه ‘و
تناك9102 ةنصس جئاتن نإاف كأرطانوصسل

0202 ةن-صس““ نأأ ¤إأ ًأÒ---صش---م ،““ةيصضرم
تاكرصشل ةبصسنلاب ةبعصص لعفلاب نوكتصس
.““ةقاطلأ عاطق
يŸاعلأ بلطلأو راعصسأ’أ صضافخنأ رثأأو
تأدئاع ىلع ابلصس91-ديفوك ءابو ببصسب

ىلع تÓيدعت ترجأأ يتلأ كأر-طا-نو-صس
تاصضيفختب مايقلأ لÓخ نم تاينأزيŸأ
ءأدأأ ‘ ا-ن-ت-ق-ير--ط Úصس– ل--جأأ ن--م““
““ةيمنتلل Ìكأأ ةيولوأ’أ ءاط-عإأو ءا-ي-صشأ’أ

.يحوتف ديصسلأ هيلإأ راصشأأ امبصسح
عور-صشŸأ نأأ دد--صصلأ أذ--ه ‘ ح--صضوأأو
يذ-لأ ة-ي-نأز-يŸأ ة-ي-لا-ع-ف-ل صصصصıأ
صضيفخت ¤إأ فدهي كأرطانو-صس هدو-ق-ت

ةئاŸاب03 ةبصسنب لÓغتصس’أ تاينأز-ي-م
.È 0202مصسيد13 ةياغ ¤إأ
كÎصشم فده““ هنأأ ددصصلأ أذه ‘ ركذو
انأأدب دق و .ان-طا-صشن ن-م-صضو ة-كر-صشل-ل
فل-تÈ flع لو-ج-ي ق-ير-ف ع-م ل-م-ع-لأ
صضعب نم ليلق-ت-لأ وأأ ءا-غ-لإ’ تأد-حو-لأ
أذ--ه ‘ ًأÒصشم ،““اهديصشرت وأأ تاقفن-لأ
تابصستكم لكو لمعلأ طيfi““ نأأ نأاصشلأ

نل لقنلأو ما-ع-طإ’أ ثي-ح ن-م لا-م-ع-لأ
.““رثأاتت
كأرطا-نو-صس رود نأأ““ لوؤو-صسŸأ Èت-عأو
مغرلاب اصضيأأ أرمتصسم لأز ’ يعامتج’أ

““انوروك صسوÒف ءابو نم
لÓخ ،ءوصضلأ ي-حو-ت-ف د-ي-صسلأ ط-ل-صسو
لام-ع فر-صش ى-ل-ع م-ظ-ن يذ-لأ ل-ف◊أ

‘ فرصشŸأ مهراصسم““ ىلع ،كأرطانوصس
تأراطإ’أ رابك مه-ن-م ة-صصا-خ ،““ةكرصشلأ
نم Ìكأأ دعب أودعاقت نيذلأ ÚلوؤوصسŸأو
.ةمدÿأ نم اًماع53
لÓخ يحوتف نيد-لأ ر-صصن ر-صضح-ت-صسأو

اصضيأأ مظن يذلأ ،لامع-لأ Ëر-ك-ت ل-ف-ح
لÓقتصس’أ يديعب لا-ف-ت-ح’أو ا-ن-مأز-ت
ءأدهصشلل ةليبنلأ تايح-صضت-لأ ،با-ب-صشلأو
.رأربأ’أ

^ Ÿيو’زرح .ءاي

رئاصسخ تصضوعو طفنلأ راعصسأأ تعفترأ ^
رثأأ قاف ذإأ ،ةركبŸأ تÓماعتلأ ‘ اهتدبكت
قلقلأ ماÿأ تانوزfl ‘ دا◊أ صضافخن’أ

انوروك صسوÒفب ةباصصإ’أ ت’اح ديأزت نم
لزع تأءأرجإأ ددŒو ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘
‘اعت لطعت دق يتلأو اي-نرو-ف-ي-لا-ك ‘ ما-ع
.دوقولأ ىلع بلطلأ
صساصسكت برغ ماÿ ةل-جآ’أ دو-ق-ع-لأ تدأزو
6.0 يزأوي اÃ اتنصس52 يكيرمأ’أ طيصسولأ
لولحب ل-ي-مÈل-ل ر’ود70.04 ¤إأ ة-ئŸا--ب
فاصضتل ،رئأز÷أ تيقو-ت-ب23:70 ةعا-صسلأ
موي ةئŸا-ب4.1 هتبصسن عا-ف-ترأ ¤إأ ةدا-يز-لأ
.ءاعبرأ’أ
صسا-ي-ق-لأ ماÿ ة-ل-جآ’أ دو-ق-ع-لأ تد-ع-صصو
ةئŸاب6.0 يزأوي اÃ اتنصس52 تنرب يŸاعلأ
8.1 غلب دوعصص رثإأ ليمÈلل ر’ود82.24 ¤إأ
ةقباصسلأ ةصسل÷أ ‘ ةئŸاب
لوÎبلل ةردصصŸأ نأدلبلأ ةمظنم صضفختو
م-صسا-ب فر-ع-ُي ا-م-ي-ف ،ا-هؤوا-ف-ل-حو (كبوأأ)

ةيصساي-ق ةÒتو-ب جا-ت-نإ’أ ،+كبوأأ ة-عو-م‹
لداعي ام وأأ ،ايموي ليمرب نويلم7.9 اهردق
نأأ دعب ،ةيŸاعلأ تأدأدمإ’أ نم ةئŸاب ةرصشع
ثلثلأ رأدقÃ طفنلأ ىلع بلطلأ صضفخنأ

.ةمزأ’أ لÓخ
Úجتنملل +كبوأأ ةعوم‹ نم ةن÷ تكرتو
كلت فيفخت وأأ ديد“ مامأأ احوتفم بابلأ
امنيب توأأ رهصش نم أرابت-عأ تا-صضي-ف-خ-ت-لأ

لثم ،لودلأ نم ددع ىلع اطغصض تصسرام
لد-ع-م Úصسح-ت-ل ،نا-ت-صسخأزا-قو قأر--ع--لأ
.اهمأزتلأ

ي-صضوا-ف-م را-ب-ك د-حأأ ،ف-ي--يÁÎد لا--قو
ىرن““ ةيمويلأ يصس.يب.رآأ ةفيحصصل ،وكصسوم
نم جرخت تأأد-ب تأدا-صصت-ق’أ نأأ ل-ع-ف-لا-ب
معدي ا‡ ،ىفاعتت قأوصسأ’أو انوروك صسوÒف

دويقلأ ديدمتل ىودج ’ أذل ،طفنلأ بلط
.““(ةيليوج دعب) رهصش نم Ìكأ’ ةمراصصلأ
صضفÿأ صصيلقت ¤إأ ةيلا◊أ ططÿأ وعدتو
توأأ نم أرابتعأ ايموي ليمرب نويلم7.7 ¤إأ
Èمصسيد ىتح ىوتصسŸأ كلذ دنع لظي نأأو
ن-م د-يزŸأ ى-ل-ع يو-ط-ن-تو .لوأ’أ نو-نا-ك
8.5 ¤إأ صضفÿأ في-ف-خ-ت ع-م ،صصي-ل-ق-ت-لأ

1202  يفناج نم أرابتعأ ايموي ليمرب نويلم
يهتني نأأ ررقŸأ نم Úح2202  ليربأأ ىتح

.قافت’أ لجأأ
ليمÈلل أر’ود24 ¤إأ طفنلأ راعصسأأ تفاعتو
نع لقي ام دنع اماع12 ‘ ىوتصسم ىندأأ نم
راعصسأ’أ كلذ-ب دو-ع-تو ل-ير-بأأ ‘ أر’ود61

ا-ي-صسور ق-ق– يذ-لأ ىو-ت-صسŸأ ¤إأ أدد‹
ةقاطلأ ريزو لاقو اهتينأزيم ‘ انزأوت هدنع
نإأ عوبصسأ’أ أذه كافون ردن-صسك-لأأ ي-صسور-لأ

.›ا◊أ رعصسلأ ءأزإأ اصضرلاب رعصشت وكصسوم
ردنصسكلأأ يصسورلأ ةقاطلأ ريزو لاق دق ناكو
طفنلأ ىلع بلطلأ ةدوع عقوتي ’ هنأ كافون

Ÿىلع1202 لبق ةمزأ’أ لبق ا-م تا-يو-ت-صس
ءا-ب-ن’أ ة-لا-كو ه-ت-ل-ق-ن ا-م بصسحو .ل--قأ’أ
ردنصسكلأأ ،يصسورلأ ةقاطلأ ريزو نع ةيصسورلأ
دق طفنلأ ىلع بلطلأ نإا-ف ه-لو-ق  ،كا-فو-ن
Úماع لÓخ ةمزأ’أ لبق ام تايوتصسŸ لصصي
.ةثÓث وأأ

ت’اكو ^
هماهم ةياهن دعب ةيذغتلاو ةعارزلا ةمظنم لث‡ هلابقتشسا لÓخ
 رئاز÷ا ‘ ةيقيقح عيراصشم ديصسŒ ¤ا وافلا وعدي Êادمح
ةيم-ن-ت-لأو ة-حÓ-ف-لأ ر-يزو ل-ب-ق-ت-صسأ  ^

لث‡ ،Êأدمح دي-م◊أ د-ب-ع ،ة-ي-ف-ير-لأ
،رئأز÷أ ‘ ةيذغتلأو ة-عأرز-لأ ة-م-ظ-ن-م
دعب عأدو ةرايزب ماق يذلأ فا-صصع ل-ي-ب-ن
‘ ءاج امبصسح ،رئأز÷أ ‘ هماهم ةياهن
.ةرأزولل نايب
لو’أ صسمأ ىرج يذلأ ءاقللأ أذه لÓخو
ةحفاكم ةئيهل يذيفنت-لأ Úمأ’أ رو-صضح-ب
،وافلأ ةمظنŸ ةعباتلأ يوأرحصصلأ دأر÷أ

fiمأ’أ دمÚ ومحÊ، نم تأراطإأ أذكو
فل-تfl نا-فر-ط-لأ صضر-ع-ت-صسأ ،ةرأزو-لأ

اهمعدت يتلأ نواعتلأو ةكأر-صشلأ ع-يرا-صشم
‘ امي-صس’ ،ر-ئأز÷أ ‘ وا-ف-لأ ة-م-ظ-ن-م

ةيعأرزلأ دأوŸأ Úم-ث-تو تا-با-غ-لأ لا‹
.خانŸأ تأÒغتو
كلذك قرطتلأ ” هنأأ ردصصŸأ تأذ دافأأو
يتلأ كلتو اهقÓطإأ ” يتلأ عيراصشŸأ ¤إأ

ن-م ةد-ي-ف-ت-صسŸأو Òصضح-ت-لأ د-ي-ق ي--ه
.وافلأ ةÈخو ةينقتلأ ةدعاصسŸأ

جمانرب لو-ح تا-ثداÙأ ترو-ح“ ا-م-ك
ة-ي-عأرز-لأو نا-قرأ’أ ةر-ج--صش ر--يو--ط--ت
Òغو ةيبصشÿأ تاجتنŸأو ة-ي-جو-لو-ي-ب-لأ
‘ تاباغلأ نأوعأأ نيوكت أذ-كو ة-ي-ب-صشÿأ

تا-با-غ-لأ ق-ئأر-ح ن--م ة--يا--م◊أ لا‹
ديصسلأ ددصش ،ةبصسانŸأ هذهبو .اهتحفاكمو

مييق-ت-ب ما-ي-ق-لأ ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع Êأد-م-ح
عم نواعتلأ را-طإأ ‘ ةز-ج-نŸأ ع-يرا-صشŸأ

عيراصشم جأردإأو ،ةعأرزلأو ةيذغتلأ ةمظنم
بيجتصست ““ةيقيقح»و ““ةمجصسنم““ ةديدج

بناج ¤إأ ،ةيلعف-لأ Úي-ن-هŸأ تا-ع-قو-ت-ل
 .عاطقلل يملعو ينقت Òطأاتب مايقلأ
ديصسلأ ةبغر ¤إأ ةراصشإ’اب نايب-لأ م-ت-ت-خأو

ةي‡أ’أ ةمظنŸأ هذه ةلصصأوم ‘ Êأدمح
ما“إأ صصوصصخ-ب ا-م-ي-صس’ ا-ه-تا-مأز-ت-ل’
ع-يرا-صشŸأ د-ق-ف-تو ة-يرا÷أ ع--يرا--صشŸأ
Òطأا-ت-لأو ن-يو-ك-ت-لأ ثي-ح ن-م ةد-يد÷أ
.ثحبلأو

ح.ل  ^

 انوروك ءابو يششفت ءارج ناوج رهشش لÓخ
ةنصسلا ةيادب ذنم ىلغأ’ا ءاذغلا راعصسأا

 يŸاعلا ىوتصسŸا ىلع ركصسلا و تويزلا راعصسأا ‘ داح عافترا :وافلا ـ
علصسلأ راعصسأأ عافترأ نأوج رهصش دهصش   ^

ةيأدب ذنم ¤وأ’أ ةرملل ةيŸاعلأ ةيئأذغلأ
تويزلأ راعصسأأ عاف-ترا-ب ة-عو-فد-م ما-ع-لأ
بصسح ،نابلأ’أ تاجتنمو ركصسلأو ةيتابنلأ

·أÓل ةعأرزلأ و ةيذغأ’أ ةمظنم هتدروأأ ام
اهعقوم ىل-ع ه-تر-صشن نا-ي-ب ‘  ةد-ح-تŸأ
.ÊوÎكلإ’أ
ةيذغأ’أ ةمظن-م ر-صشؤو-م ط-صسو-ت-م غ-ل-بو
راعصسأ’ (وافلأ) ةدحتŸأ ·أÓ-ل ة-عأرز-لأو
ةيŸاعلأ را-ع-صسأ’أ د-صصر-ي يذ-لأ ،ءأذ-غ-لأ

ةطقن39ر2 ،ً’وأدت ةيئأذغلأ علصسلأ Ìكأ’
‘4،2 وح-ن-ب ى-ل-عأأ يأأ ،نأو-ج ر-ه-صش ‘

.يصضاŸأ رهصشلأ عم ةنراقم ةئاŸأ
تو-يز-لأ را-ع-صسأ’ وا-ف-لأ ر-صشؤو-م ع-ف-ترأو
ره-صش ‘ ة-ئاŸأ ‘11ر3 ةبصسنب ةيتابن-لأ

رهصشأأ ةعبرأأ رمتصسأ صضافخ-نأ د-ع-ب نأو-ج
.ةيلاتتم
أذه صسك-ع-ي ،ة-ي‡أ’أ ة-م-ظ-نŸأ بصسحو
‘ دا◊أ عا-ف-تر’أ ،صسا-صسأ’ا-ب عا-ف--تر’أ
بلطلأ ‘اعتل ةجيتن ليخ-ن-لأ تيز را-ع-صسأأ
فيفخ-ت بق-ع ،تأدرأو-لأ ى-ل-ع يŸا-ع-لأ

ةحئاج ببصسب تصضرف يتلأ قÓغإ’أ دويق
فواıأو ،لودلأ نم ددع ‘91-ديفوك
طصسو ةل-م-تÙأ جا-ت-نإ’أ تا-صسك-ن نأا-صشب
.ةرجاهŸأ ةلامعلأ ‘ لوطŸأ صصقنلأ
ايوصصلأ تيز راعصسأأ صضورع تع-ف-ترأ ا-م-ك
.تفللأ روذب تيزو صسمصشلأ دابعو
ةبصسنب ركصسلأ راع-صسأ’ وا-ف-لأ ر-صشؤو-م دأز و
كلذو ،قباصسلأ رهصشلأ نع ةئاŸأ ‘601
طفنلأ راعصسأأ ‘ Òب-ك-لأ عا-ف-تر’أ بب-صسب
قأوصسأأ ةوقب تم-عد ي-ت-لأ ة-ي-لود-لأ ماÿأ
ر-ك-صسلأ ع-نا-صصم أذ-ه ع-ج--صشو ،ر--ك--صسلأ
نم د-يزŸأ مأد-خ-ت-صسأ ى-ل-ع ة-ي-ل-يزأÈلأ
لوناثيإ’أ جا-ت-نإ’ ر-ك-صسلأ بصصق تأدأد-مإأ
ر-فأو-ت ى-ل-ع ر-ثأأ ا‡ ،ر-ك-صسلأ ن-م ً’د--ب

.ًاصضيأأ اهراعصسأأو ركصسلأ تأرداصص
تاجتنم راعصسأ’ وافلأ رصشؤو-م ع-ف-ترأ ا-م-ك
،يام رهصش ن-ع ة-ئاŸا-ب4 ةبصسنب نا-ب-لأ’أ

رهصشأأ ةعبرأأ دع-ب ه-ل عا-ف-ترأ لوأأ Óً-ج-صسم
. عجأÎلأ نم ةيلاتتم
تأدرأولأ ى-ل-ع دد-ج-تŸأ بل-ط-لأ م-عدو
طصسوأ’أ قرصشلأ نم ا-م-ي-صس ’و ،ة-يرو-ف-لأ

صضا--ف--خ--نأ بنا--ج ¤إأ ،ا--ي--صسآأ قر--صشو
ةيدودfiو ابوروأأ ‘ ةيمصسوŸأ تأدأدمإ’أ
‘ ا-ه-ب مز-ت-لŸأ Òغ تأدأد-مإ’أ ر--فأو--ت
.راعصسأ’أ ‘ ةÒخأ’أ تأدايزلأ ،ايصسونايقوأأ
بوب◊أ راعصسأ’ وا-ف-لأ ر-صشؤو-م صضف-خ-نأو
ببصس دوعيو  .يام نع ةئاŸاب0ر6 ةبصسنب
ايئزج نأوج رهصش ‘ حمقلأ راعصسأأ عجأرت
ةركلأ ف-صصن ‘ ةد-يد÷أ ل-ي-صصاÙأ ¤إأ
ددع ‘ جاتنإ’أ تاعقوت نصس–و ›امصشلأ

‘ اÃ ،ةيصسيئرلأ ةرد-صصŸأ نأد-ل-ب-لأ ن-م
.دوصسأ’أ رحبلأ ةقطنم كلذ
‘ راعصسأ’أ م-ظ-ع-م نأ ¤أ نا-ي-ب-لأ Òصشيو
ىلع تظفا-ح مو-ح-ل-لأو بو-ب◊أ قأو-صسأأ
‘ Úقيلأ مدع ةلاح طصسو طوبهلأ ةÒتو
.91-ديفوك ةحئاج ببصسب قوصسلأ
موحللأ راعصسأ’ وا-ف-لأ ر-صشؤو-م صضف-خ-نأ و
.نأو-ج و يا-م ن-ع ة-ئاŸأ ‘0ر6 ةبصسنب
راقبأ’أ مو◊ راعصسأأ عجأر-ت بب-صس ع-جر-يو
رفأوت ةدا-يز ¤إأ Òب-ك د-ح ¤إأ ن-جأود-لأو
.ةيصسيئرلأ ةجتنŸأ قطانŸأ ‘ تأرداصصلأ

^ Ÿح.ءاي

 طشسوتŸا ضضيبألا رحبلل ءابرهكلا لقن ةكبشش ريوطت فدهب
““وصست ديم““ ةطبار سسأار ىلع زاغلنوصسل ماعلا ريدŸا سسيئرلا

ما-ع-لأ ر-يدŸأ صسي-ئر-لأ با-خ-ت-نأ ” ^
عامجإ’اب ،صصأرÿوب رها-صش ،زا-غ-ل-نو-صسل

لقن تا-ك-ب-صش يÒصسم ة-ط-بأر صسأأر ى-ل-ع
ديم““ طصسوتŸأ صضيبأ’أ رحبلل ءا-بر-ه-ك-لأ
راصشأأ امبصسح ،تأونصس3 مودت ةدهعل ““وصست
.هل نايب ‘  يمومعلأ عمÛأ هيلأ
با-خ-ت-ن’أ ىر-ج ،ه-تأذ رد-صصŸأ بصسحو

1 ‘ تدقع ةطبأرلل ةماع ةيعمج لÓخ
يئرŸأ رصضاحتلأ ةينقت قيرط نع ةيليوج

صسوÒف ةرئاج اهتصضرف يتلأ دويقلأ ببصسب
.دجتصسŸأ انوروك
ديصسلأ صصخصش ‘ تعصضو يتلأ ةقثلأ نأ»

ءا-صضعأ’أ فر-ط ن-م صصأرÿو-ب ر--ها--صش
نم ةنوكتŸأ و ةطبأرلل (91) رصشع ةعصستلأ
صضوح نأدل-ب-ل ءا-بر-ه-ك-لأ تا-كر-صش م-هأأ
زاغلنوصس اهيلأ يم-ت-ن-ت ي-ت-لأ و ط-صسو-تŸأ
ةرم لدت ،8102 ليربأأ91 ذنم وصضع ةفصصب
عم‹ اهلتحي يت-لأ ة-نا-كŸأ ى-ل-ع ىر-خأأ

Úيوقاطلأ ÚلماعتŸأ رابك نمصض زاغلنوصس
.نايبلأ فيصضي ،““يطصسوتŸأ طيحملل
ا‰إأ باخت-ن’أ أذ-ه““ نأأ نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو
ديم ىدل زاغلنوصس ماهصسأ ىلع اصضيأأ دهصشي
ÚتمكأŸÎأ اهتراهم و اهتÈخ لصضفب وصست

ام اميصس ’ ،اهدوجو نم ةنصس Úصسمخ ةليط

لجأ’ عمÛأ اهرصشاب يتلأ دوه÷اب قلعتي
،اندلبل ةيعامتج’أ و ةيداصصتق’أ ةيمنتلأ

لا‹ ‘ ةصصاخ ةناكم رئأزجلل حنÁ ا‡
صصأرÿوب حرصصو .““ةقاطلأ نم ةدافتصس’أ

لجأ’ لمعتصس وصست ديم““ نأأ هباختنأ بقع
ةيجيتأÎصسأ و ةي-ن-ه-م ة-م-ظ-ن-م Òصصت نأأ
ةمظنأ’اب ةقلعتŸأ لئاصسŸأ لكل ةبصسنلاب
.““ةيطصسوتŸأ ةيئابرهكلأ
زاغلنوصسل ماعلأ ريدŸأ صسيئر-لأ ا-عد ا-م-ك
و يئابرهكلأ ما-ظ-ن-لأ جا-مدأ““ ة-ي-قر-ت ¤أ
.““عجان و لاعف لكصشب يطصسوتŸأ يوقاطلأ

ح.ل  ^

ةدا-عإ’ ة-يز-كرŸأ ة-كر--صشلأ تق--ق--ح ^
ـب ردقي لام-عأ م-قر9102 لÓخ Úمأات-لأ

,(ر’ود نويل-م992 ) جد را-ي-ل-م53ر556
ا-م بصسح ،%6,11ب أو‰ كلذب ةل-ج-صسم
.اهل نايب ‘  ةكرصشلأ هب تدافأأ
‘اصص أذهب ةيموم-ع-لأ ة-كر-صشلأ تل-ج-صسو
نويلم62) رانيد رايل-م3ر611 غلب حا-برأأ
52) رانيد رايل-م3ر490ب ةنراق-م (ر’ود
.8102 لÓخ (ر’ود نويلم
عم اهتÓ-ما-ع-ت لÓ-خ ن-م ،تل-ج-صس ا-م-ك
ةنراقم %43ر35ب رد-ق--ي أو‰ ، جراÿأ
اهعصسوت كلذب ةززعم ،8102 ةيلاŸأ ةنصسلاب

ةدا-ع’ ة-يŸا-ع-لأ قو-صسلأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع
.Úمأاتلأ
،تابلاطŸأ فيلاكت ›امجإأ صصخي اميف و

‘ Òبك عافترإاب9102 ةيلاŸأ ةنصسلأ تزي“
¤إأ ىدأأ ا‡ ،ة-ل-ج-صسŸأ ثدأو◊أ ة-ب--صسن
55ر85 ب تابلاطŸأ ›امجإأ ةبصسن عافترإأ

.ردصصŸأ صسفن فيصضي ,%
را--طإأ ‘ ة--كر---صشلأ تل---ج---صس ،كلذ---ك
،%90,31 ب ردقي أو‰ ةيلاŸأ اهتأرامثتصسأ

fiةردقم ةيلام تأدأريإأ كلذب ةقق Ãغلب
 .جد رايلم2ر194

ح.ل ^

 ةئاŸاب31 نم ديزأاب اهتارامثتشسا ت‰ اميف
9102 ‘ %6.11 ـب Úمأاتلا ةداعإ’ ةيزكرŸا ةكرصشلا لامعأا مقر و‰

Áةيليوج رهشش ةليط دت 
Êا‹ تنÎنأا ديصصر اهنئابز يدهت رئاز÷ا ت’اصصتا
صصأوÿأ نئابزلل هجوŸأ يجيوÎلأ اهصضرع قÓطإأ نع  ،رئأز÷أ ت’اصصتأ تنلعأأ ^

أوعتمتصسأ““ راعصش ت– كلذو،erbiF moodI وlsdA moodI يصضرع ‘ ÚكÎصشŸأ
.““فيصصلاب
ةيليوج10 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ ‘ حلاصصلأ يجيوÎلأ صضرعلأ أذه نأأ ةكرصشلل نايب حصضوأأو
ةئبعتلأ تاقاطب قيرط نع عفدلأ دنع رانيد0001 حنم ‘ لثمتي ،0202 ةيليوج13 ¤إأ
وأأ““ةيبهذلأ““ ةقاطب وأأ ةئبعتلأ ركأذت وأأ تاقاطب لامعتصساب كلذو رانيد0003 ةميقب
.«BIC » ةيكنبلأ ةقاطبلأ

^ Ÿح,ءاي
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ـه1441ةدعقلا وذ31ـل قفوŸا م0202ةيليوج4 تبشسلايلÙا6

تاي’ولا رابخأا ةنيطنشسقب2 لدع جمانرب

يلجنم يلعب عبارلا رطّششلا ديدشست رماوأا بحشس ‘ عورششلا
ةعطاقŸاب ةيبرغلا ةعشسوتلا-ب ن-ك-شس0001 ع-قو2Ã لدع جما-نر-ب ن-م نود-ي-ف-ت-شسŸا ،سسمأا لوأا ،عر-شش
.نكشسلل ةيلامجإ’ا ةميقلا نم عبارلا رطششلا ديدشست رماوأا بحشس ‘ ،ةنيطنشسقب يلجنم يلع ةيرادإ’ا

نكشسلأ Úشسحتل ةينطولأ ةلاكولأ تحتفو ^
نم ÊوÎكل’أ اهعقوم ،«2 لدع» هريوطتو
عقوÚ ÃينعŸأ ÚبتتكŸأ جأرخ-ت-شسأ ل-جأأ

›اŸأ رطششلأ عفدلأ ر-مأوأ’ ،ن-ك-شس0001
ميتنشس نوي-ل-م5.31 ـب رد--قŸأو ع--بأر--لأ
فرغ4 تأذ ققشش نم نيديفتشسملل ةبشسنلاب
تأذ تانكشسب Úينعملل ميتنشس نويلم5.01و
ققشش ¤إأ نولوÙأ مزليشس اميف ،فرغ3
3 اهتميق ةيليمكت ةميق عفدب فرغ عبرأ’أ

.ميتنشس ÚيÓم

ا-شضيأأ نو-مز-ل-م ،نو-لsوÙأ نو-ك-ي--شسو
رطششأÓل ةيليمكت-لأ قرأو-ف-لأ د-يد-شست-ب
ميتنشس ÚيÓم6 ـب ردقتو ،¤وأ’أ ةثÓثلأ
اهلثمو Êاثلل3و لوأ’أ رطششلل ةبشسنلاب
عفديشس اميف ،ثلاثلأ رطششل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
ءانثأأ ايلآأ ميتنشس ÚيÓم3 ةميقب قرفلأ
ام بشسح ةعبأرلأ ةيلاŸأ ةعفدلأ ديدشست

عيزوت بقتريو .ديدشستلأ لشصو ‘ ءاج
نكشس0001 ع--قو2Ã لد-ع تا-ن-ك-شس
5 موي يلجنم يلع ‘ ةيبرغلأ ةعشسوتلاب

تأدوه‹ بقع كلذ و لخأّدلأ ةيليوج
ةئيهتلأ تايلمع فيثكت ‘ نكشسلأ ةلاكو

ةيشساشس’أ تاششوترلأ ةفا-ك و ة-ي-جراÿأ
و لجشسŸأ Òخأاتلأ كأردتشسأ متي ىتح

رخأأ يذلأ انورو-ك ضسوÒف ه-ب-ب-شس يذ-لأ
نأ و ة-شصا-خ ع-يرا--ششŸأ لا--م--ك--ت--شسأ
. ةلماك رهششأأ ةثÓثل تفقوت تاششرولأ

لاغ-ششأ’ ة-ع-با-تŸأ تا-ه÷أ ى-ع-شست و
لماك ‘ قق-ششلأ ح-ن-م ““لد-ع““ ع-يرا-ششم

Œأ ة-شصا-خ ا-ه-تأز-ي-هŸو ءابرهكلأ و ءا
ةئيهتلأ لاغششأأ لشصأوتت ا-م-ي-ف زا-غ-لأ
بنŒ و ةيكيمانيد ة-ف-شصب ة-ي-جراÿأ
ةلمتكم Òغ ققششب حي-تا-فŸأ م-ي-ل-شست
.ةيشساشسأ’أ تامدÿاب

شس ديزي^

ةنيطنشسقب ةرطنقلا باب رشسج ‘ ةكرحتŸا ةلاقشسلا بيكرت

ةلششنخ ءاشضق شسلجÃ ةيئادتب’ا تايان÷ا ةمكÙ ¤وأ’ا ةرودلا حاتتفا

ة-ي’و-ب ة-ي-ن-مأ’أ ةر-شسأ’أ تم--ّعد--ت ^
ةقر-ف-ل-ل ن-يد-يد-ج ن-ير-قÃ ة-ل-ششن-خ

يتيدلب نم لك ‘ ةي-ئا-شضق-لأ ة-طر-ششلأ
ضشتفŸأ فرششأأ ثيح راشششش و ةمامحوب
بقأر--م قر--ششلأ ة--طر---ششل يو---ه÷أ
ةيعÃ ف-ير-ششلأ د-نfi دوأد  ة-طر-ششلأ
أذك و يديزوب يلع ةلششنخ  ةي’و ›أو
‘ ي-ئ’و-لأ ي-ب-ع-ششلأ ضسلÛأ ضسي--ئر

fiششدت ىلع ¤وأ’أ هتطÚ ةقرفلأ رقم
،ةمامحوبب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتŸأ
تأزيهج-ت-لأ ة-فا-ك ى-ل-ع أو-ع-ل-طأ ن-يأأ
ةأاششنŸأ هذ-ه-ل ة-شصشصıأ ل-ئا-شسو-لأو
.اهب ةماقإ’أ فورظو ةيتايلمعلأ
يو-ه÷أ ضشت-فŸأ ا-هد-ع-ب ما--ق ا--م--ك
ةطرششلأ رقم Úششدتب قر-ششلأ ة-طر-ششل
فلك يذلأ را-شششش ةر-ئأد-ب ة-ي-ئا-شضق-لأ
نويلم89 ـلأ قوفي ايلام افÓغ هزا‚إأ
حانج و معطم ىل-ع يو-ت-ح-ي ر-قŸأ جد
Òفوت لجأأ ن-م هد-ي-ي-ششت ”  ة-ما-قإÓ-ل
ةطرششلأ كلشس ةدئافل  لشضفأ’أ ءأويإ’أ
.ةقرفلأ رقÚ Ãلماعلأ
ضشتفŸأ فششك ةرايزلأ هذه لÓخ نم و
بقأر--م قر--ششلأ ة--طر---ششل يو---ه÷أ
‘ ف--ير--ششلأ د--نfi دوأد ة--طر---ششلأ

نأاشش نم هنأأ ةيلÙأ ةفاحشصلل حيرشصت
ةطرششلل ةلقنتŸأ ةقرفلأ يرقم Úششدت
ميعدت ةمامحوب و را-ششششب ة-ي-ئا-شضق-لأ
ةي’وب ةطرششلل ةيتاي-ل-م-ع-لأ ح-لا-شصŸأ

ضصا-خ-ششأ’أ Úمأا-ت لا‹ ‘ ة-ل--ششن--خ
ةيطغتلأ نم عفرلأو تاكلتمŸأ ةيامحو
تامدÿأ ىوتشسمو ة-ي’و-لا-ب ة-ي-ن-مأ’أ
ا-ه-مد-ق-ت ي-ّت-لأ ة-يرأو÷أ و ة-ي--ن--مأ’أ
.نطأوملل ةطرششلأ
ةي’وب ةينمأ’أ ةيطغ-ت-لأ ة-ب-شسن تغ-ل-بو

لوؤوشسŸأ تأذ هب حّرشص ام قفو ةلششنخ
ةي’ولأ رئأود ضصخي ام-ي-ف ة-ئاŸا-ب001
ةر-ئأد ر-ق-م ¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب ة-ع--ب--شسلأ

هذه نأأ Èت-عأ ثي-ح ة-ي’و-لأ ة-م-شصا-ع
ة-نرا-ق-م ““ة-قو-مر--م د--ج““ ة--ب--شسن--لأ
.ينطولأ ىوتشسŸاب
تآاششنŸأ ةيمهأاب ثدحتŸأ تأذ داششأأو
نم ““اماه ابشسكم““  Èتعت يتلأ ةديد÷أ

نمأ’أ حلاشصم ميعدت ىلع لمعلأ هنأاشش
‘ نطأوŸأ Úمأاتب ةفلكŸأ ةيتايلمعلأ

لئاشسولأ ميعدت أذكو هتاك-ل-ت‡و ه-لا-م
ن--شسحأأ Òفو--تو دا--ن---شسإ’أو ة---يداŸأ
.ةطرششلأ نأوعأ’ ةيماقإ’أ فورظلأ

 شش ر ^

 ““شسرافوب جرم““ Úب طبارلا قيرطلا ةئيهت
فيطشسب ““دوعشسم د’وأا““ و

ميمÎب ة-ف-ل-كŸأ ة-كر-ششلأ تر-ششا-ب ^
لاغششأأ ةنيطنشسقب ةرطنقلأ باب رشسج

نأأ دعب ،قيتعلأ رشس÷أ ل-ف-شسأأ ل-م-ع-لأ
ةكر-ح-تŸأ ة-لا-ق-شسلأ ع-شضو ‘ تح‚

Êا--شسرÿأ ضسو--ق--لأ م--ي--مÎل كلذو،
ذنم تقلطنأ يتلأ ةيلمعلأ ‘ بعشصأ’أ
ةثÓث ةدŸ تفقوت يتلأو ةنشس نم ديزأأ
ةدوعلأ لبق انوروك ةحئاج ببشسب رهششأ
. يرا÷أ عوبشسأ’أ ةيأدب
ةكرششلأ ، طرافلأ دحأ’أ حابشص، تهتنأو
نم ةلقنتŸأ ةلاقشسلأ عشضو نم ةينغŸأ
ضسو-ق--لأ م--ي--مر--ت ‘ عور--ششلأ ل--جأأ
ثيح ،ى-ل-ف-شسلأ ة-ه÷أ ن-م Êا-شسرÿأ
ة-ير-يد-م ىد-ل عور-ششŸأ ضسي--ئر د--كأأ

مدختشست ةي-ن-ق-ت-لأ هذ-ه نأأ““ لا-غ-ششأ’أ
ة-ي-ل-م-ع نأأو ““ا-ي-ق-ير-فإأ ‘ ةر--م لوأ’
ابيرقت Úمويل ترمتشسأ اهتيبثت

57 ميمÎلأ ةيلمع مدقت ةبشسن تغلب و
ءز÷أ ’إأ ةيلمعلأ نم قبي ⁄و .ةئŸاب
نأدو--م---ع---لأو رو---كذŸأ Êا---شسرÿأ
.رشسجلل نأÒبكلأ نايرج◊أ
نم ميمÎلأ ‘ نوشصتfl هجو كلذ ¤إأ
ة-ن-ي-ط-ن-شسق ة-ي’و-ل ة-ير-ثأ’أ ةر-ئأد-لأ
لاغششأ’اب ةفلكŸأ ةكرششل-ل تأدا-ق-ت-نأ
‘ ةدمتعŸأ تاين-ق-ت-لأ عأر-ت ⁄ ي-ت-لأ
ءانبو ةيعيقرت لاغششأ’أ تناكو ميمÎلأ
. قيتعلأ رشسجلل ميمرت نم Ìكأأ

شس ي ^

ةطرششلل نيرقÃ مّعدتي ةلششنخ نمأا زاهج
راشششش و ةمامحوبب ةيئاشضقلا

ةلششنخ ةدحو رئاز÷ا ديÈل ةيئ’ولا ةدحولا ريدم
لقنتم يديرب زكرم و ابيرق ةمدÿا لخديشس ›آا عزوم62

 لظلا قطانم ناكشسل
ديÈل ةيئ’و-لأ ةد-حو-لأ ر-يد-م ف-ششك ^

عاطق نأ قوزر-م جا-ح-ل-ب ا-شضر ر-ئأز÷أ
م-غر م-ئأد ن-شس– ‘ ة--ي’و--ل--ل د--يÈلأ
مغر و ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-شسب Òخأا-ت-لأ
لبق نم مهمامأأ تعشضو ي-ت-لأ تا-ب-ق-ع-لأ
ةشصاخ ،ةب-خ-ت-نŸأ ضسلاÛأ و تأرأد’أ
ةيديÈلأ زكأرŸأ ةكبشش عيشسوتل ةبشسنلاب
.ةي’ولاب
ضصق-ن ل-ك-ششم نأأ ثد-ح--تŸأ فا--شضأأ و
نم لأو-مأ’أ خ-شض نو-ك ي-ن-طو ة-لو-ي-شسلأ
رئأز÷أ د-ير-ب ز-كأرŸ يز-كرŸأ كن-ب-لأ
ببشسب ليرفأأ رهشش ذن-م ا-بذ-بذ-ت فر-ع-ي
نإا-ف كلذ م-غر ن-ك-ل و ، ا-نورو-ك ضسوÒف
نراقت ’ هزكأرم اهد-ه-ششت ي-ت-لأ ة-مزأ’أ
.ىرخأ’أ تاي’ولاب
يّتلأ باطعأ’أ ل-ك-ششم ضصو-شصخ-ب ا-ّمأأ و

با-ط-عأأ ي-ه-ف  ة-ي-لآ’أ تا-عّزوŸأ ّضس“
ةيئأوششعلأ ميقعتلأ تايلمع ةجيتن ةينقت

¤إأ يدؤو-ي ا‡ Úعّو-ط--تŸأ فر--ط ن--م
ةيلمع ‘ ةلمعتشسŸأ دأوŸأ لعفب اهلطعت
32 ىلع رفوتت ةي’ولأ نأأ املع م-ي-ق-ع-ت-لأ

‘  و تا-يد-ل-ب-لأ ف-ل-تÈ flع ›آأ عزو-م
عزوم62 ـب ززعت-ت-شس ل-جا-ع-لأ بير-ق-لأ

ىوتشسم ىلع يجراخ ›آأ عزوم و ديدج
ة-ي’و-لا-ب ة-ي-ح--شصلأ تا--شسشسؤوŸأ د--حأ

عاطق لامع روجأأ بحشس ةيلمع ليهشستل
رفوت ¤إأ ةفاشضإ’اب ةيحيرأأ لكب ةحشصلأ
بوجي لقنتم ديرب بتكم ى-ل-ع ة-لا-كو-لأ

.ةلششنخ ةيدلب قطانم
نأأ يئ’ولأ ريدŸأ حرشص ماقر’أ ةغلب و
ماع لشصو  ةيديÈلأ زكأرŸأ ةيطغت لدعم
ةمشسن0009 لكل يديرب زكرم ¤إأ م0202
ةع-برأ’أ تأو-ن-شسلأ لد-عŸأ نا-ك نأأ د-ع-ب
ةمشسن005.21 لكل يديرب زكرم ةيشضاŸأ
تأونشس ثÓثلأ لÓ-خ لد-عŸأ ل-شصي-شس و
0057 لكل دحأو يديرب زكرم ¤إأ ةمداقلأ
ةديدج زكأرم3 حاتتفأ عم ةشصاخ ةمشسن

لوأ’أ ةديد÷أ ةنيدŸاب Úيديرب نيزكرم
يشسأدشسلاف Êا-ث-لأ وÈ 0202م-فو-ن ‘

ناكشس هتامدخ نم ديفتشسيشس1202 لوأ’أ
ةغيشسنأ ةيدلب ناكشس و ةديد÷أ ةنيدŸأ
ز-كأرŸأ ثلا-ث ا-مأ ا--هدود--ح ةرواÛأ
ة-بد-ت-نŸأ ة-ي’و-لا-ب نو-ك-ي-شس ة‹ŸÈأ

أءدب ةيرأدإأ لكاششŸ ضضرعت  يذلأ راشششش
رعشسب تبلاط  يتلأ ةيراقعلأ ةلاكولأ نم
زا‚إ’ ةراتıأ ضضرأ’أ ةعط-ق-ل ›ا-ي-خ

ضضأÎعأ ¤إأ ’و--شصو يد--يÈلأ ز---كرŸأ
راشششش ةيدلب ناكشس ضضعب و ةرئأدلأ ضسيئر
د--حأ ضصخ--ت ضضرأ’أ نأأ م--ه---ئا---عدأأ و
. عورششŸأ رخأات ‘ ببشست ا‡ ضصأوÿأ

ر-شصن-لأ د-ير-ب ز-كر--م ضصو--شصخ--ب ا--مأأ
قلغŸأ و ةلششنخ ةنيدم طشسوب دجأوتŸأ

ةدا-عإأ عور-ششم-ف ف-شصن و Úما-ع ذ--ن--م
مدع ببشسب ةيرأدإأ بقأوع فرعي هتئيهت

مدع ةجح-ب يد-ل-ب-لأ ضسلÛأ ة-ق-فأو-م
رقŸأ ةيكلŸأ د-ق-ع ى-ل-ع ف-لŸأ ر-فو-ت
ىقبيل ةيرامعتشس’أ ةبقح-ل-ل دو-ع-ي يذ-لأ
تاطلشسلأ ديب هب لاغششأ’أ ةر-ششا-ب-م ر-مأأ
نوشضقي ةلششنخ ةنيدم طشسو ناكشس ىقبيل

ىرخأ’أ بتاكŸأ ىلع Úعزوم مه◊اشصم
◊Ú أ لحŸلقرعي يذلأ يرأدإ’أ لكشش

.ميمÎلأ عورششم
ةي’و-لأ تا-يد-ل-ب ي-قا-ب ضصو-شصخ-ب ا-مأأ

ديرب زكرم ةعشسوتل قيرط ةطخ دجوتف
‘ ديÈلأ زكأرŸ رابتع’أ ةداعإأ و ضسوباي
Èكأأ ن-م ا-ه-نو-ك ضسيا-ق و ة--ما--م--حو--ب
ةي’ولاب ةيناكّشسلأ تاعّمجتلأ
ت’ا-غ--ششنإأ ف--ل--تfl ضصو--شصخ--ب ا--ّمأأ
د-ير-ب ةد-حو تما--ق د--ق--ف Úن--طأوŸأ
اهئÓم-ع فّر-شصت ت– ع-شضو-ب ر-ئأز÷أ
براق  كوبشسيف ةح-ف-شص و ف-تا-ه ما-قرأأ

ثيح عبا-ت-م ف’آأ01لأ اهيعبات-م دد-ع
ÚنطأوŸأ تاحأÎقأ لابقتشس’ تشصّشصخ
. مههيجوت و

شش  ر ^

¤وأ’أ ةرودلأ مداقلأ Úنث’أ ق-ل-ط-ن-ت ^
Ùةيئأدت-ب’أ تا-يا-ن÷أ ة-م-ك Ãضسلج

عباتي ةي-شضق27 ة‹Èب ةل-ششن-خ ءا-شضق
رهشش رأدم ىلع مهتم541 نم Ìكأأ اهيف
رهشش ذ-ن-م بب-شسب تل-جأأ ي-ت-لأ و ل-ما-ك
ا-نورو-ك ضسوÒف را-ششت-نأ بب-شسب ضسرا-م
ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ عيمج تذخّتأ ثيح
وأأ ي-ئا-قو-لأ بنا÷أ ثي--ح ن--م أءأو--شس
ةينقت ىلع دام-ت-ع’ا-ب ي-ن-ق-ت-لأ بنا÷أ

كاكتح’أ ايدا-ف-ت د-ع-ب ن-ع ة-م-كاÙأ
.انوروك ضسوÒف ببشسب
مامأأ ةشضورعŸأ ا-يا-شضق-ل-ل عو-جر-لا-ب و
ةيئأد-ت-ب’أ ة-ي-ئا-ن÷أ ة-م-كÙأ ةا-شضق
ةبترŸأ  ةيقÓ-خأ’أ ا-يا-شضق-لأ ل-ت-ح-ت-ف
Úب ة-عو-ن-ت-م ة-ي-شضق91 ب ¤وأ’أ
ىلع ءاي◊اب لهŸأ لعفلأ و باشصتغ’أ

ةنÎقŸأ ةقرشسلأ ايا-شضق ا-ه-ي-ل-ت ،ر-شصق
ةيشضق51 عومجÃ ددعتلأ  و ليللأ فرطب

ةقلعتŸأ ا-يا-شضق-لأ دد-ع ل-شصو ا-م-ي-ف ،
اياشضق70 ¤إأ لتقلأ ةلواfi و ل-ت-ق-لا-ب

ةرجاتŸأ و بيرهتلأ اياشضق عم ةيواشستم
نم ة-شصخر نود ةÒخذ-لأ و ة-ح-ل-شسأ’ا-ب
تلودج ” اميف ،انوناق ةلهؤوŸأ ةطلشسلأ

ريوزت و دي-ل-ق-ت-ب Úت-ق-ل-ع-ت-م Úت-ي-شضق
ريوزت و Êوناق رعشس تأذ ةيدقن تÓمعلأ

.ةيمشسرلأ تأرّرÙأ  ‘
شش ر ^

ة-ئ-ي-ه-ت عور-ششم لا-غ-ششأأ تق-ل-ط-ن ^أ
و ““ضسرافوب جرم““ Úب طبأرلأ قيرطلأ
ملك5.1 ةفاشسم ى-ل-ع ““دو-ع-شسم د’وأأ““
ىقاب ةعقأولأ تبشسلأ Úع ةيدلب ›اعأاب
و ،في-ط-شس ة-ي’و-ل ي-قر-ششلأ لا-م-ششلأ

اهيلع انلشص– يتلأ تا-مو-ل-عŸأ بشسح
  أذه نإاف
001 و رايلم ›أوحب ردقŸأ عورششŸأ

عيراششŸأ نمشض جردني، ميتنشس نو-ي-ل-م
تبشسلأ Úع ةيدلب اهنم تدافتشسأ يتلأ
دمfi فيطشس ةي’و ›أو ةرايز لÓخ،
ةقطنم و تبشسلأ Úع ةيدل-ب-ل بتا-ك-ل-ب
Èمتبشس رهشش لÓخ ، ةيحايشسلأ نابلأو

عور-ششŸأ و-ه و، ة-ي-شضاŸأ ة-ن-شسلأ ن-م
لا-غ-ششأ’أ ز-ي-ح ل-خد-ي يذ-لأ Êا--ث--لأ
عورششŸأ لاغششأأ ءاهتنأ دعب  ةقطنŸاب
ىر-ق ط-بأر-لأ ق-ير-ط-لأ ة-ئ-ي-ه-ت لوأ’أ

رقÃ ةف-ير-غ-لأ و ة-ما-ك◊ و ضسو-غر-ف
زيح ل-خد يذ-لأ و تب-شسلأ Úع ة-يد-ل-ب
ةيدلب ناكشس نشسح-ت-شسأ د-ق و، ة-مدÿأ

ةيمنتلأ عيراششŸأ هذه لثم تبشسلأ Úع
ىلع ةلزعلأ كف-ت نأ ا-ه-نا-شش ن-م ي-ت-لأ
ةا-نا-ع-م ن-م م-ه-شصل-خ-ت و Úن--طأوŸأ
نم ةليوط تأونشس رأدم ىلع تلشصأوت
. نمزلأ

ل ىشسيع ^

ناكشس ديوزت عورششم لاغششأأ ق-ل-ط-ن-ت^
جرب ءاشضيب يتيدلبب ةعقأولأ ىرقلأ ضضعب
ف-ي-ط-شس ة-ي’و بو-ن-ج-ب ر-ج◊أ Úع و
ةليلقلأ مايأ’أ نوشضغ ‘، يعيبطلأ زاغلاب
ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بشسح و، ة-مدا-ق--لأ

يطعيشس ةي’ولأ ›أو نإاف اهيلع انلشص–
يوي◊أ عور-ششŸأ أذ-ه قÓ-ط-نإأ ةرا-ششإأ
ةيدلبب ةلئاع0452 هنم ديفتشستشس يذلأ

لبشش د’وأأ ىرقب ةنطاقلأ و رج◊أ Úع
ح-يا-شس د’وأأ، تا-ي-م◊أ ، م-شسا-ق د’وأأ،

و ،نامعن د’وأأ، ةلتاتÿأ، ‘’ يديشس،
تأذ نم ديفتشس امك ،ةفيلخ يشس د’وأأ
جرب ءاشضيب ةيدلب ةلئاع0041 عورششŸأ
د’وأأ، نماث د’وأأ ديز د’وأأ ىرقب نطقت

.Úشس◊أ و حلاشص
عدو-ي-شس عور-ششŸأ أذ-ه د-ي--شسŒ ع--م و
عم مهتاناعم ةروكذŸأ قطا-نŸأ نا-ك-شس
تق-هرأأ ي-ت-لأ نا-تو-ب-لأ زا-غ تأرورا--ق
.ةليوط تأونشس رأدم ىلع مهلهاك

ل ىشسيع ^

ءاشضيب ىرق ناكشس ديوزت لاغششأا قÓطناو..
يعيبطلا زاغلاب رج◊ا Úعو جرب
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تايلولأ رابخأأ

نوثيغتصسي نازيلغب راطقلا ةيدلبب ÚطبارŸا راود
رأود نا-ك-صس ن--م تأر--صشع--لأ بر--عأأ ^

نع ةنوزاÃ راطقلأ ة-يد-ل-ب-ب Úط-بأرŸأ
ءأرج نيديدصشلأ مهر-مذ-تو م-ه-ئا-ي-ت-صسأ
ذنم اهنوصشيع-ي ،ي-ت-لأ ة-يرزŸأ عا-صضو’أ

ةيمنتلأ هجوأ ىتصش تباغ نيأ تأونصس ةدع
قطان-م د-حأ بي-هر تم-صص ‘ هوÈت-عأو
تاطلصسلأ ةتافتلأ ¤أ جات– ي-ت-لأ ل-ظ-لأ
لو’أ لوؤوصسŸأ ا-ه-صسأر ى-ل-عو ة-ي-لÙأ
ىلع ةبلاطŸأ ةي’ولاب يذيفنتلأ زاه÷اب

زا‚’ كرحتلاب ةينعŸأ حلاصصŸأ لمح
ةلزعلأ كفو ةيوم-ن-ت-لأ ع-يرا-صشŸأ سضع-ب

ةاي◊أ طورصش ىندأ بايغ لظ ‘ مهنع
تأو-ن-ق بور-صش ءا-م زا-غ ءا-بر-ه--ك ن--م
.ةيمومعلأ ةران’أ يحصصلأ فرصصلأ
‘ ةلثمتŸأ ىÈكلأ ةثراك-لأ ن-ع كي-ها-ن

ىلع تايافنلل ةيمومعلأ ةغر-فŸأ ع-صسو-ت
تاب نيأ تأذلاب ة-ق-ط-نŸأ هذ-ه با-صسح

ببصسب Óيحتصسم يقنلأ ءأوهلأ قا-صشن-ت-صسأ
 ةهيركلأو ةنتنلأ حئأورلأ ثاعبنأ
امزأات تدأز عاصضو’أ نأ نوينعŸأ سصلخو
قبطŸأ ي-ح-صصلأ ر-ج◊أ Úنأو-ق بب-صسب
بعصص ا‡ انوروك سسوÒف راصشتنأ ببصسب

باب-ط-ت-صس’أ ل-جأأ ن-م م-ه-تÓ-ق-ن-ت ن-م
ÚلوؤوصسŸأ لخدت ‘ لم’أ ىقبيل جÓعلأو
ليلقلأ زا‚أ لجأ نم طبرلأو ل◊أ لهأو
Òفوت ىلع ةرداقلأ ةيومنتلأ عيراصشŸأ نم
م-ه-ل ن-م-صضت ة-مدÿأ ن-م ى--ند’أ د◊أ
 .هلامعأو رأودلاب ءاقبلأ

قرزل ليصضوفلب ^

نوثيغتصسي ةعلقلاب زيزعلب دلوأا راود ناكصسو..
د’وأ رأود ناكصس نم تأرصشعلأ برعأ ^

نع ةعلقلأ ةيدلبل ايرأدإأ عبا-ت-لأ ز-يز-ع-ل-ب
عا-صضو’أ ن-م م-هر-مذ-تو م-ه-ئا--ي--ت--صسأ
‘ اهنوصشيعي ،يتلأ ةيرزŸأ ةيعا-م-ت-ج’أ

اههجوأ ىتصش ىلع ةيمنتلأ هجوأ بايغ لظ
،يذلأ رأودلأ نأ ةداح ةÈنب ةنكاصسلأ لاقو
¤أ لاقي ةÈتع-م ة-ي-نا-ك-صس ة-فا-ث-ك د-ع-ي

¤أ مهد’وأ رطصضي ذأ ةيئأدتبإأ ةصسردم
لوصصولل ابايإأ اهلثم و اباهذ ملك5 عطق
ةمحرلأ Úع ةيدلبب ةصسأردلأ دعاقم ¤إأ

طصسوتŸأ أذك و يئأدت-بإ’أ ن-يرو-ط-لأ ‘
ةيونا-ث-لأ ¤أ م-ه-ئا-ن-بأ ل-ق-ن-ت-ي ا-م-ن-ي-ب
ملك01 دعب ىلع رامصسلأ ةيرقب ةدجأوتŸأ
يملعلأ ليصصحتلأ ى-ل-ع ر-ثأ يذ-لأ ر-م’أ

” اميف مهلهاك كهنأو ةهج نم مهئانبأ’
تانبلل ةبصسنلاب يصسردم برصست ل-ي-ج-صست
لقنتلأ ءانع ةهجأوم نعطتصسي ⁄ يتأوللأ

.ءاتصشلأ لصصف ‘ اميصس’
ةمزح ناكصسلأ ددع يوم-ن-ت-لأ ق-صشلأ ‘و
ترمع يتلأ ة-يو-م-ن-ت-لأ ،سصئا-ق-ن-لأ ن-م
نم اهب لفكتلأ متي ⁄و ةÒثك ة-ق-ط-نŸا-ب

تلوانت يتلأ ة-يد-ل-ب-لأ ،سسلاÛأ فر-ط

روزي ’ ثيح ةيدلبلأ نوؤوصش Òيصست ىلع
فÓتخأ ىل-ع نو-ح-صشرŸأ نو-ب-خ-ت-نŸأ
لÓ-خ ’أ ة-ي-صسا-ي-صسلأ م--ه--تÓ--ي--ك--صشت
ةيباختن’أ تاقاقح-ت-صس’أو تا-ب-صسا-نŸأ
اهدعب أوفتخيل تأوصص’أ نم ددعب رفظلل
ر-كذ ة-ل-ج-صسŸأ ،سصئا-ق-ن-لأ م--هأ ن--مو
تأونقو بورصشلأ ،ءاŸأ بايغ ة-ن-طا-ق-لأ

‘ امأ ةيمومعلأ ةرا-ن’أو ي-ح-صص فر-صص
رأود-لأ با-ب-صش بلا-ط ي-ه-ي-فÎلأ ق-صشلأ
ناكصسلأ حرط امك يرأو-ج بع-ل-م زا‚إا-ب

’ تتاب يت-لأ تا-قر-ط-لأ با-ي-غ ل-ك-صشم
وأ Úلجأر-ل-ل ءأو-صس Òصسل-ل Ó-صصأ ح-ل-صصت
مهتÓقنت نم لصشي ،يذلأ رم’أ تابكرŸأ

ت’ا◊أ دنعو ليللأ فرظ لÓخ اميصس ’
،ءاصسنلأ لقنو بابطتصس’اك ةيلاجعتصس’أ
ةبلاطم ¤أ نو-ي-ن-عŸأ سصل-خو ل-مأو◊أ
يذ-ي-ف-ن-ت-لأ زا--ه÷ا--ب لو’أ لوؤو--صسŸأ
لم-حو ل-جا-ع-لأ ل-خد-ت-لأ ¤أ ة-ي’و-لا-ب

عيراصشم جأردأ ىل-ع ة-ي-ن-عŸأ ا-ه◊ا-صصم
،رفوتو ةقناÿأ ةلزعلأ مهنع كفت ةيومنت
 .Ëركلأ سشيعلأ فورظ مهل

قرزل ليصضوفلب ^

انوروك عم  ششياعتلل اهتلمح لصصوت لجيجب تايعمج5

ةبانعب ةباصصإأ042 ليجصستو انوروك ءابو رؤوب عاصستأ دعب
مكحتلل ةيصسيصسحتلا تÓم◊ا فيثكتو ةيعما÷ا تاماقإلاب داجنتصسلا

 يحصصلا عصضولا ‘
ىوصصق بّهأات ةلاح ،ةبانع ةي’و سشيعت ^
تاباصصإ’أ نم ديزŸأ ليجصست ةيفلخ ىلع
ذاختأ ” ثيح ،ا-ي-مو-ي ا-نورو-ك سسوÒف-ب
لÓخ نم ىصضرŸاب لفكتلأ تأءأرجإأ ةفاك
حلاصصل قدانفلأو ةيعما÷أ تاماق’أ عصضو
.سضيرم007 نم Ìكأأ ءافصشتصسأ
صسلأ تد--ّكأأو ع-ي-م-ج نأأ ة-ي-ئ’و-لأ تا-ط-ل-ّ
‘ بقترم Òغ عافترأ ةهجأوم تأءأرجإأ

بقع ا-هذا-خ-تأ ” د-ق ،تا-با-صصإ’أ دد-ع
نع ةبانع ة-ن-يد-م تا-ي-ف-صشت-صسم ءÓ-ت-مأ
ةي’ولأ ›أو فصشك امك ،ىصضرŸاب اهرخأ

تايد-ل-ب ع-ي-م-ج Èع ءا-بو-لأ ي-صشف-ت ن-ع

رؤوب01 ىلع ةرطيصسلأ ” امدعب ،ةي’ولأ
061 ¤أ ÚباصصŸأ ددع عافترأ ءأرو تناك
مد-عو Úن-طأوŸأ نوا-ه-ت نأأ Òغ با--صصم
سسب-ل ن-م ة-يا-قو-لأ م-ي-لا-ع-ت-ب م-هد-ي-ق-ت
دعابتلأ تا-فا-صسم مأÎحأو ،تا-ما-م-ك-ل-ل
رفصصلأ ةطقنل ةي’ولأ داعأأ ،ي-عا-م-ت-ج’أ
ةحصشرم باصصم342 ¤أ تاباصصإ’أ زفقتل
نم ديزŸأ ليجصست رابتعأ ىلع عافترÓل
بأر-ت ط-ق-ن ف-ل--تÈ  flع سضرŸأ رؤو--ب
عيزوتلأ نم مغرلأ ىلع ،21 لأ تايدلبلأ
ةمام-ك ف-لأأ003 ن-------م Ìكأ’ ÊاÛأ
ةرورصضب ةيصسيصسحت-لأ تÓ-م◊أ ل-صصأو-تو

،ةراصشإ’أ ردŒو .ةياقولأ تأءأرجإاب ديقتلأ
،ةدراب-لأ Úع تا-ي-ف-صشت-صسم ع-صضو ” ه-نأأ
” امك ةديد÷أ ت’ا◊أ حلاصصل راج◊أ
مايقلل ةصصاÿأ تاح-صصŸا-ب دا-ج-ن-ت-صس’أ
تاباصصإأ نع فصشكلل Òناكصسلأ تاصصوحفب
تدكأأ قاي-صسلأ أذ-ه ‘ ،ةد-يد÷أ ا-نورو-ك
نم ايموي ليجصست متي هنأأ رجفلأ رداصصم
ا-م ،91 ديفو-ك سسوÒف-ب3 ¤أ Úت-با-صصإأ

يتلأ ةيحصصلأ حلاصصملل اقيقح ايد– لكصش
ةيئ’ولأ تاطلصسلأ عم قي-صسن-ت-لا-ب ل-م-ع-ت
.هتÓفنأ مدعو عصضولأ ىلع ةرطيصسلل

ع ةبيهو ^

ةلم◊أ لجي-ج تا-يد-ل-ب-ب ل-صصأو-ت-ت ^
سشياعتلأ قرط لوح ىÈكلأ ةي-صسي-صسح-ت-لأ

نم ةي’ولأ تايدلب Èع انوروك سسوÒف عم
لوأأ تقلطنأ و .ةينابصش تايعمج50 ميظنت
لجيج ةي’ول يرأدإ’أ ي◊أ مامأأ نم سسمأأ

عم فيكتلل ةيعوطت-لأ ة-ل-م◊أ تا-ي-لا-ع-ف
تامامكلأ ع-يزو-تو91 د-ي-فو--ك سسوÒف
تنا-ك ثي-ح ة-ي-صسي-صسح-ت-لأ تا-يو--طŸأو
ةيندعŸأ هايملل ةيقزف ةكرصش ع-م ة-يأد-ب-لأ
‘ تمهاصس يتلأ  يقأوبلأ مأاب ةليلم Úعب

نم ةيمك حنم لÓخ نم ةرها-ظ-ت-لأ ه-تا-ه
اهعرف لبق نم Úكراصشملل  ةيندعŸأ هايŸأ
ة-كر-صشلأ ه-تا-ه ن-م ا--ناÁإأ  ل--ج--ي--ج--ب
بصصت يتلأ تاطاصشنلأ لك ‘ ةمهاصسŸاب

راصشتنأ نم دحلل ةيئاقولأ  Òبأدتلأ ةناخ
ل-ث‡ ه-ب دا-فأ ا-م بصسح ا-نورو-ك سسوÒف

تايعم÷أ ءاصضعأأ ماق دقو أده  .ةكرصشلأ
نم لكب رمأ’أ قلعتيو ةكراصشŸأ و ةمّظنŸأ

باتك ةطبأر و لحاصسلأ ةر-هو-ج ة-ي-ع-م-ج
و  لمأ’أ  حيباصصم ةيعمجو لجيج ءابدأأو

بابصشلأ رأدل بابصشلأ تا-طا-صشن ة-ي-ع-م-ج
تÙÓأ Èع ةلوجب  زيزعل دبع يديصس
مهنم ” يأأ نا-صسر-ف-لأ ي-ح-ب ة-يرا-ج-ت-لأ

تايوطم أذكو تاما-م-ك-لأ ن-م ة-عو-م‹
عم سشياعتلأو فيكتلأ قرط لوح ةيصسيصس–

.هنم ةيئاقولأ Òبدتلأو91 ديفوك
ةرأرح مغر تايعم÷أ ءاصضعأأ لق-ن-ت ا-م-ك
ل-ج-ي-ج ة-ي-بÎلأ ةدا-عإأ ز-كر--م  ¤إأ و÷أ
امك ىصسوم يح و لجيج ةنيدŸأ طصسوو
ة-ي’و-لأ ر-ق-م ¤إأ ءا-صضعأ’أ سضع-ب ل-ق-ن-ت
كانه تناك نيأأ يئ’ولأ يبعصشلأ سسلÛأو
. لامعلل ةتافتلأ

ءا--صضعأأ ن---م ر---خآ’أ سضغ---ب---لأ Úح ‘
دمfi ىف-صشت-صسم ¤إأ ل-ق-ن-ت تا-ي-ع-م÷أ
بلغأ’ ةرايز تناك نيأأ يحي نب قيدصصلأ
نم تايمك حنمو ةيئاف-صشت-صس’أ ح-لا-صصŸأ
ءابطأ’أو Úصضرمملل ةرصشابم تا-ما-م-ك-لأ
ر-ك-صشنو لÓ-جأ ة-ف-قو م-ه--ل فو--قو--لأو
راصشتنأ ن دحلل  ة-لوذ-بŸأ تأدو-ه-ج-م-ل-ل
لجأأ نك ةيمويلأ ةيحصضتلأو انوروك سسوÒف
. ةبعصص فورظ ‘ ىصضرŸأ جÓع
ةدع ةيلمعلأ هتا-ه مو-ي-لأ تصسم ا-م-ك أد-ه
؛رهاطلأ ةيدلب ؛لجيج ةيدلب يهو  تايدلب
؛زيزعل دبع يديصس ؛ يفصشن رانقلأ ؛ةفقصشلأ
تايعم÷أ عورف لبق نم سسواق ؛رصصنعلأ
‘ ةيلمع-لأ ل-صصأو-ت-ت نأأ ى-ل-ع ة-كرا-صشŸأ
. ةلبقŸأ مايأ’أ

Úصساي ^

اهيف ةّيكر◊أ ليلقتل قأوصسألأ و تÙÓّأ قلغ

! انوروك ءابو راصشتنإل رؤوب5 قّوطي ةديلبلا ›او
ارّرصضت Ìكألا كيرافوب و ةيازوم ءاعبرألا ششيعي دلوأا قيÓعلا يداو ^°

ةموكح هب تجرخ اŸ ةقفأرŸأ ةيزأÎحإلأ تأءأرجإلأ نم ةلمج رصصيون لامك ةديلبلأ ›أو ،سسمأأ، ردصصأأ
يتلأ رؤوبلأ قيوطت اهنم ءابولأ راصشتنأ ذنم اهتورذ غولب و ÚباصصŸأ ةليصصح عافترأ رثإأ Úموي ذنم نوبت
Ìكألأ تا-يلو5 ةمئاق رّدصصتت ةيلولأ ّنأأ رابتعاب هرا-صشت-نأ ع-نŸ تا-با-صصإأ ة-ب-صسن ى-ل-عأأ ا-ه-ي-ف ل-ج-صست
..أرّرصضت

ن-م ة-ل-م-ج ةد-ي--ل--ب--لأ ›أو ر--صشا--ب ^
نم ةياقولأ فدهب ةي-عدّر-لأ تأءأر-جإ’أ

بقع هرا-صشت-نأ ر-صصح و ا-نورو-ك سسوÒف
ن-م دد-ع ‘ Úبا-صصŸأ ة-ب-صسن عا--ف--ترأ
ىرخأأ ق-طا-ن-م با-صسح ى-ل-ع ق-طا-نŸأ

زكأرŸأ اهميلقإاب رصشتنت يتلأ كلت ةصصاخ
.ةيبعصشلأ قأوصسأ’أ و ةيراجتلأ
ددع قلغ ” ةينأديŸأ ةجرÿأ لÓخ و
و ““بوصش بوت““ لثم ةيراجتلأ زكأرŸأ نم
ة-فا-ك و ““ة-ق-يو-صسلأ““ ““بو-صش ي-ل-ي-ما--ف““
با-ب-ب ةد-جأو-تŸأ ز--كأرŸأ و تÙÓأ

و ة--ل--جأو÷أ قو--صس أذ--ك و ر---يأزد---لأ
يدأو ةيدلب اهنم ةرواÛأ تا-يد-ل-ب-لا-ب
و ة-يأزو-م أذ-ك و كيرا-فو-ب و ق-يÓ--ع--لأ
.سشيعي د’وأأ و ءاعبرأ’أ

عنم اصضيأأ ةيئ’ولأ ةميلعّتلأ سصخت و أذه
رؤوبلأ ىوتصسم ىلع ةيكرح و تاعّمŒ ةّيأأ
دأوŸأ ع-ي--ب تfiÓّ أد--ع ا--م ءأدو--ّصسلأ
ةباقرلل تايرود عم زباıأ و ةيئأذغلأ

Ÿأ عدر و راجتلأ ةبقأرıفلاÚ.
صصلأ Òبأد-ّت-لأ ىو-ح-ف-ب Ó-م-ع و و ةيح-ّ
ماظنب لمع-لأ د-يد“ ا-ه-ن-م ة-ي-ئا-قو-لأ
و ق-ب--طŸأ ›ز--نŸأ ي--ئز÷أ ر--ج◊أ
يذيفنتلأ موصسرŸأ ‘ هيلع سصوصصنŸأ

0202 نأوج31 ‘ خرؤوŸأ02.951 مقر
و تÙÓأ ف---ل---تfl عا---صضخإأ ع---م،
اهباحصصأ’ سصخرŸأ ةيراجتلأ ةطصشن’أ

Ãأ ¤إأ م-ه--تا--طا--صشن ة--لوأزŸة-ب-قأر
، ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو ح--لا--صصŸ ة--يرود--لأ

ىلع فوقولل ةيمومعلأ ةوقلاب ةقوفرم
ةيا-قو-لأ لو-كو-توÈل م-ه-مأز-ت-لإأ ىد-م
ءأد-ترأ سضر--ف ا--م--ي--صس’ ة--ي--ح--ّصصلأ
و يدصس÷أ دعابّتلأ و ةيقأولأ تامامكلأ
قلغلل ا-ه-ب-حا-صص سضر-ع-ت ة-ف-لاfl ة-يأأ
لجصسلأ بحصس عم تÓ-ح-م-ل-ل يرو-ف-لأ
تا-بو-ق-ع-لأ ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب يرا-ج-ت-لأ
 .اهيلع سصوصصنŸأ ةيلاŸأ

ر ح ^

لوزغوبب يصشاوŸا قوصس قلغب رمأاي ةيدŸا ›او
 يراخبلا رصصقو

نم ةياقولل ةيزأÎح’أ Òبأدتلأ راطأ ‘ ^
›أو  ردصصأأ91ديفوك انوروك ءابو راصشتنأ
عامتج’ هصسأأرت لÓخ سسمأ ةيصشع ةيدŸأ

يروفلأ قلغلاب  يصضقي أرأرق  نم’أ ةن÷
لوزغوب يتيدلب نم لك ‘ ةيصشاŸأ قأوصسأ’
قلغلأ رأرق ةيدŸأ بونج يراخبلأ رصصقو

نم ديدعلأ لي-ج-صست  ر-ثأ ى-ل-ع ءا-ج أذ-ه
لك ‘ ةيصشاŸأ قأوصسأ ديعصص ىلع تاباصصأ

مأÎحأ مدع بب-صسب Ïيد-ل-ب-لأ Úتا-ه ن-م

ءأد-لأ را-صشت-نأ ع-نŸ ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأ
Úلأوم نم قوصسلأ يداترم ةحصصل ةيامحو
عم رأر-ق-لأ أذ-ه ن-مأز-ت ا-م-ك Úن-طأو-مو
اهترقأ يتلأ ةديد÷أ ةيزأÎح’أ Òبأدتلأ
قأوصسأ ق-ل-غ-ب ة-ي-صضا-ق-لأو ›و’أ ةرأزو-لأ
يتلأ تا-ي’و-لأ ‘ مو-ي51 ةدŸ ة-ي-صشاŸأ
دد-ع ‘ ا-صسو--صسfi ا--عا--ف--ترأ د--ه--صشت
. سسوÒفلاب تاباصص’أ

ب م ^

ىلع اجاجتحأ ةيدŸأ قرصش مك58 بأوج ةيدلب رقم قلغ ىلع ÚجتÙأ تأرصشع مدقأأ ^
سصصصح عيزوت مدعو برصشلل حلاصصلأ ءاŸأ مأدعنأ اهمهأ ةيومنتلأ بلاطŸأ نم ةلمج

ةنيدŸأ تأذب سصاخصشأ3 ةافو وه هناقتحأو عصضولأ جيجأات نم دأز امو يعامتج’أ نكصسلأ
ءاŸأ نع ثحبلأ ةلحر ‘ أوناك سصايروقب يئاŸأ رجÙاب اقرغ يصضاŸأ عوبصس’أ ةياهن
. اياحصضلأ ةافو تاصسبÓمو فورظ ‘ قيق– حتفب نوجتÙأ بلاط دقو أذه،

ب م ^

ةيدلبلا رقم نوقلغي باوج ناكصس و..

ةلاكو دعاقتلل ينطولأ قودنصصلأ قلطأأ ^
ةزهجأأ نم زا-ه-ج ه-ت-ف-صصب تن-صشو“ Úع
ةيصسيصس– ةل-م-ح ي-عا-م-ت-ج’أ نا-م-صضلأ
اهتقلطأأ يتلأ ةديد÷أ ةمدÿاب فيرعتلل
نا-م-صضلأ و ل-ي-غ-صشت--لأ و ل--م--ع--لأ ةرأزو
زيح ةصصنم ع-صضو ” ثي-ح  ي-عا-م-ت-ج’أ
نأوج61 نم Óماك أرهصش مودت ةمدÿأ
حئأرصش فلتı حمصسي نيأأ ةيليوج51 ¤أ
Úي-ع-ما-ج ة-ب-ل-ط، ءأÈخ ن-م ع-م--تÛأ
عمتÛأ فايطأأ ن-م م-هÒغ و Úي-با-ق-ن،
ةصصصصıأ ةصصنŸاب مهئأرآأ ىلع ء’دإ’اب
““ موكءأرآأ““ ماصسقأأ3 ىلع ةعزوŸأ و كلذل
تاطاصشن و مهتا-ي-مو-ي-ب ة-ل-صص ا-ه-ل ي-ت-لأ

و ليغصشتلأ، لم-ع-لأ رأر-غ ى-ل-ع  عا-ط-ق-لأ
‘ ةصصنŸأ حيتت امك يعامتج’أ نامصضلأ

ةباجإÓل نطأوملل ةصصر-ف-لأ لوأ’أ ا-ه-ق-صش
حمصسي ÊوÎك-لأ نا-ي-ب-ت-صسأ ة-ل-ئ-صسأأ ى-ل-ع
تامدÿأ ةعا‚ ىدم م-ي-ي-ق-تو سسا-ي-ق-ب
رمأ’أ قلعت ءأوصس للÿأ  ةفرعمو، ةمدقŸأ
¤أ ةفاصضإ’اب ،  اهجراخ وأأ هتي’و لخأدب

قصشلأ و اياصضقلأ فلتfl ‘ هيأأر ةفرعم
تايلاكصشإ’أ ىلع ةباجإÓل سصصصÊ flاثلأ
نطأوملل حمصسي امك ، سشاقنلل ةحورطŸأ
جمأÈلأ ءأرثإأ دصصق تاحأÎقاب ةمهاصسŸأ
.عاطقلأ تاطاصشن و

حلاصص ^

فلتfl ‘ نطاوŸا كارصشإل ةديدج ةّصصنم
تنصشو“ Úعب تامدÿا
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9 يشضايرلإـه1441ةدعقلا وذ31ـل قفوŸا م0202ةيليوج4 تبصسلا قحلملإ

ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو ¤إإ ةيلاشسرإإ ‘

ةماعلإ ةيعم÷إ دقعب ةبلاطم فافلإ
Èمتبشس03 لبق ةيداعلإ

دقعب ابلاطم ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا نوكيشس ^
امبشسح ،Èمتبشس03 خيرات لبق ةيداعلا ةماعلا هتيعمج

يتلاو ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو-ل ة-ي-لا-شسرإا ه-ب تدا-فأا
نم ءاهتنلا ةيشضايرلا تايدا–لا لك نم اهيف تبلط
.روكذŸا خيراتلا لبق ةيداعلا ةماعلا اهتايعمج دقع
ةهجوم ةيلاشسرإا ‘ ةشضاير-لاو با-ب-ششلا ةرازو تب-ل-طو
ةخشسن ىلع ““رجفلا““ تلشصح ة-ي-شضا-ير-لا تا-يدا–Ó-ل

03 موي لبق ةيداعلا ةماعلا اهتايعمج دقع ةرورشض ،اهنم
.Èمتبشس
اذهب ديقتلا ةرورشض ىلع تادا–لا لك ،ةرازولا تثحو
ررقŸا ةيباختنلا تايعم÷ا ءارجإل اديه“ ،خيراتلا
.1202 ضسرام رهشش ‘ اهنم ءاهتنلا

قوراف.ج ^

نابششلإ اهيبعل Úشص– لشصإوت ةرإدإلإ
ةدعاشصلإ هتبهوم دقع ددÁ قافولإ

مومغد
ديدعلا Úشص– ىلع ،فيطشس قافو قيرف ةرادا لمعت ^
تÓيوحتلا ةذفا-ن ح-ت-ف ل-ب-ق ،نا-ب-ششلا ا-ه-ي-ب-عل ن-م
ةيلÙا ةيدنألا نم ديدعلا تفاه-ت ط-شسو ،ة-ي-ف-ي-شصلا

يفياطشسلا يدانلا نلعأاو ،مهتامدخ ىلع لوشص◊ا ىلع
بعÓلا دقع ديد“ نع ،ضسي-مÿا مو-ي-لا ه-ل نا-ي-ب ‘

حبشصأا دعاولا مجاهŸا ، مومغد ميحرلا دبع باششلا
ناوج ةياغ ¤إا دتÁ دقعب يفياطشسلا رشسنلا عم طبتري
3202.
تافاششتكا دحأا وه اًماع12 رمعلا نم غلابلا مجاهŸا
62) ىلع ىشضمأا نأا دعب ، مشسوŸا اذه ةينطولا ةلوطبلا

. قافولا ييطايتحإا عم (افده
بهاوم نم Úباشش عيقوت نع قافولا ›وؤوشسم نلعأا امك
يفياشص امه و لوألا قيرفلل اومشضنيل فيطشس ةشسردم
.بطق ديشسو نمؤوŸا دبع
ميلشس بردŸا ةدايقب ،قافولل ةينفلا ةيريدŸا ىعشستو
ةيفاÎحلا دوقعلا نم ديزŸا عيقوت ¤إا ،تÓيج◊وب
مهتردق مشسوŸا اذه اوتبثأا نيذ-لا ،ف-يدر-لا ي-ب-عÓ-ل

قافولا ةرادإا تناكو ،لوألا قيرفلل ةفاشضإلا Ëدقت ىلع
ةيفاÎحا دوقع ةدع اهعيقوت قباشس تقو ‘ تنلعأا دق
دبع طشسابلا دبع عفادŸا ،رارغ ىلع يدانلا نابشش عم
اذكو ،يابلب نÁأا نÁألا Òه-ظ-لاو ،ةدا-ه-ي-م د-م-شصلا
¤ا ةفاشضإا ةششتارب ىشضترمو ،يوارحشص جارشس يئانثلا
.فايشضوب نÁأا ضسرا◊ا

قوراف.ج ^

بإدتنإ ديري يكÎلإ ايإرشسلإ ةعلق
يليÓب فشسوي

بختنŸا م‚ ةدوع لامتحا نع ارخؤوم ثيد◊ا أادب ^
هتبرŒ دعب زوجعلا ةراقلا ¤إا ،يليÓب فشسوي ،ينطولا
كانه ثيح ،تاون-شس ذ-ن-م ي‚وأا يدا-ن ع-م ةÒشصق-لا
اكيجلبو اشسنرف ‘ ةيبوروأا قرف هل هيلوت Òبك مامتها
يذلا نارهو ةيهابلا نب حومط وهو ،ايكرتو اينابشسإاو
دعب هتتاف يتلا تاونشسلا ضضيوعتو ةيموجنلا نع ثحبي

نمو ،ةركلا اهلÓخ بعادي ⁄ ةبو-ق-ع-لا ن-م Úم-شسو-م
‘ هملح قيقحتل يدوعشسلا ةدج يلهأا كÎي نأا نكمŸا
نأاششلا اذه ‘و .ةيوق ةيبوروأا ةلوطب ‘ همشسا ديلخت
،ضضرعِب ي-كÎلا ا-يار-شسلا ة-ع-ل-ق يدا-ن ةرادإا تمّد-ق-ت

ةيفيشصلا تلاقتنإلا قوشس ‘ يرئاز÷ا ›ودلا بادتنِل
.ةيلا◊ا
عم (ةنشس82) يليÓب فشسوي ناديŸا طشسوتم طبتريو
9102 فيشص هتّدم تأادب ،دقعِب يدوعشسلا يلهألا يدان
.2202 ناوج نم03 ـلا ‘ يشضقنتو
فوفشص ‘ ةزرابلا ءامشسألا دحأا يليÓب فشسوي دعيو
موجه طخ لكشش ثيح ،مشسوŸا اذه يدوعشسلا يلهألا
ير-شضخأا ضسأار-لاو ة-مو-شسلا ر-م-ع يرو-شسلا ع-م يرا-ن
يلهألا فوفشصل يليÓب م-شضناو ،ضسيرا-ف-ت ي-ن-ي-نا-جد
ثيح ،يشضاŸا فيشصلا ‘ يشسنوتلا يجÎلا نم امداق
هذه تءا-جو ،2202 ناوج ىتح دتÁ دق-ع ى-ل-ع ع-قو
ةلوطب ‘ رشضÿا عم بعÓلا ق-لأا-ت نأا د-ع-ب ة-ق-ف-شصلا
يليÓب ضضاخو ،اهب جوت يتلاو9102 ايقيرفأا ·أا ضسأاك
21 اهنم يدوع-شسلا يرود-لا ‘ ةارا-ب-م31 يلهألا ع-م
لجشس ثيح اهيف ايطايتحا ناك ةدحاو ةارابمو يشساشسأا

3 ‘ كراشش امك ،ة-م-شسا-ح تار-ير“3 عنشصو Úفد-ه
.Úفده لجشسو كلŸا ضسأاكب تايرابم

قوراف.ج ^

34 ةيهابلا نار-هو ة-يلو تأا-ي-هو ^
لابقتشساب ةينعم42 اهنيب نم ،اعقوم
ةحار نمشضتل ،ةيمشسرلا تاشسفانŸا
‘ كراششتشس ةلود52 نم Úيشضايرلا
تآاششنŸا عيمج ع-ق-تو ،تا-شسفا-نŸا

Ãا اهني-ب ن-مو ،نار-هو ة-ن-يدŸبعل
ه-ت--ي--شضرأا ترا--شص يذ--لا د--يد÷ا

،قيشس ةنيدم بعلم ادع ام ،ةزهاج
،ةيذاÙا ركشسعم ةعطاقÃ ع-قاو-لا
ن-شضت-ح--ي--شس يذ--لا بع--لŸا و--هو
هتعشس نأا ًاملع ،مدقلا ةرك تاشسفانم
ةيشضرأا كلتÁو ،عجششم فلأا02 يه
بعلم نشضتحي-شسو ،ة-ي-ع-ي-ب-ط بششع
،ىر-خألا تا-يرا-بŸا ضضع-ب نار--هو
،ىوقلا باعلأا تاشسفانم ¤إا ةفاشضإا
جر-ف-ت-م ف-لأا Úع-برأل ح--م--شسي--شسو
امنيب ،تاشضايرلا ف-ل-تfl رو-شضح-ب
نا---شضت---حل بكر---م زا‚إا م---ت---ي
ة-حا-ب-شسلا-ك ،ة-ي-ئاŸا تا-شضا-ير--لا
قلط-ن-ت-شسو ،و-لو-ب ر-تاو-لا ة-شضا-يرو
مود-تو ،2202 وينو-ي52 ‘ با-ع-لألا
وهو ،ةنشسلا ضسفن نم ويلوي5 ةياغل
ىل-ع ر-ئاز÷ا لو-ع-ت يذ-لا نا-هر-لا
¤إا ةيوق ةدو-ع ق-ي-ق-ح-ت-ل ،ه-حا‚إا

نأا املع ،ةيŸاعلا ةيشضايرلا ةحاشسلا
ةوعدم نوكتشس طشسوتŸا ضضوح لود

نايكلا ادع ام ةكراششمل-ل ا-ه-ع-ي-م-ج
.Êويهشصلا
ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو ناكو

ضسرام13 موي نلعأا دق ،يدلاخ يلع
91ـلا ةعبط-لا ل-ي-جأا-ت ن-ع طرا-ف-لا
2202 ماع ¤إا ةيطشسوتŸا با-ع-لأÓ-ل
هذهل ةيلودلا ةنجللا عم رواششتلا دعب
اهشسأاري يتلا ،ةيميل-قإلا ةر-ها-ظ-ت-لا
ىلع كلذو ،يدادع رامع يرئاز÷ا

ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج را-ششت-نا ة-ي-ف-ل--خ
⁄اعلا ءاجرأا ةفاك ‘ (9102-ديفوك)

ةيشضاير تائيه ةد-ع ى-ل-ع م-ت-ح ا-م
تاشسفانŸا فل-تfl ل-ي-جأا-ت ة-ي-لود
نمو ةمدا-ق-لا ة-ف-ئا-شصل-ل ة‹ŸÈا
.ويكوطب ةيبŸوألا باعلألا اهنيب
ةبثو اهخيراتب ةينغلا نارهو فرعتو

تلاÛا فلتfl ‘ ة-قو-ب-شسم Òغ
لÓخ نمو ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا
ةÒظ◊ا لثم ة-م-خ-شضلا ع-يرا-ششŸا
ياوماÎلا ةعشسوتو ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا
ةيلودلا ن-ير-فا-شسŸا ة-طfi زا‚إاو

بكرŸاو يو÷ا ل-ق-ن--ل--ل ةد--يد--ج
ةيطشسوتŸا ةيرقلاو دياقلبل يبŸولا
ة-ي-حا-شضلا ق-ير-طو ة-ي-ل-ب-ق-ت--شسŸا

ق----فارŸا ن----ع Ó----شضف ضسماÿا
رفوتت يتلا ةيقد-ن-ف-لاو ة-ي-شضا-ير-لا

.““اهيلع
ةنشسلا ةياهن نارهو ةنيدم نادزتشسو
ديد÷ا ي-بŸوألا بكرŸا-ب ة-يرا÷ا
ح-ششرŸا ،““ة-ح-ير-ف ردا-ق-لا د-ب--ع““

مشسرب رشضÿا تا-يرا-ب-م نا-شضت-حل
.2202 رطق لايدنوم تايفشصت

‘ ةیناث-لا ةر-م-ل-ل ر-ئاز÷ا م-ظ-ن-تو
نأاو قبشس امدع-ب با-ع-لألا هذی ایخ-يرا-ت
رئاز÷اب5791 ة-خ-شسن تفا-شضت-شسا
تاطلشسلا ناو-ت-ت ل ثیح ،ة-م-شصا-ع-لا
تایناكمإلا ةفاك ریفو-ت ‘ ةیمو-م-ع-لا
يطشسوتŸا دعوŸا ن-م ل-عŒ ي-ت-لا
ریغ““ ایضضاير اثدح2202 ةنشسل ديد÷ا

.““قوبشسم

ميهإربإ .ج ^

ةينازيŸا سصيلقت مدع ىلع ّرصصأا نوبت سسيئرلا

نإرهوب ةيطشسوتŸإ ةرودلإ حا‚إل ميتنشس رايلم031
أل لثمأا ميظنت لجأا نم ،ميتنصس رايلم031 هتميق امخصض ايلام افÓغ ةيرئاز÷ا ةيمومعلا تاطلصسلا تدصصر رحبلا باعلِ

.2202 ةيليوج نم5 ـلاو ناوج نم52 ـلا Úب ام نارهوِب اهتماقإا رّرقŸا ،طصسوتŸا

زرحمِل افده يغلُي ””رافلا»
ةيعابرب إÎل‚إإ لطب Úهي يتيشس Îشسششنام

سسراف دمfi يرئإز÷إ ›ودلإ مشسوم يهنت دق ةديدج ةباشصإإ
يدان-ل ير-ئاز÷ا ›ود-لا ع-فادŸا ضضر-ع-ت ^

ىوتشسم ىل-ع ة-با-شصإا ¤إا ضسرا-ف د-مfi ،لا-ب-شس
لابقتشسا لÓخ ،طرافلا ءاعبرألا ءاشسم ،ذ-خ-ف-لا
ةلوطبل92ـلا ةلو÷ا باشس◊ (2-2) نÓيم يدان
.ويششتلاكلا
،Êاثلا طوششلا ة-ياد-ب ‘ م-ح-قأا يذ-لا ،بعÓ-لا
دعب77ـلا ةقيقدلا ‘ ه-نا-ك-م كر-ت ¤إا ر-ط-شضا
ثيح ،ذخفلا ىوتشسم ى-ل-ع ة-با-شصإÓ-ل ه-شضر-ع-ت
،مشسوŸا ةياهن ىتح نيدايŸا نع هداعتبا ىششخي

.ةيلfi مÓعإا لئاشسو هتحشضوأا ام بشسح

يدان ةرادإا عم (ةنشس42) ضسراف دمfi طبتريو
عنامُي لو .2202 فيشص هتّدم يشضقنت ،دقعِب لابشس
عفاد-م ح-ير-شست ‘ ›ا-ط-يإلا يدا-ن-لا و-لوؤو-شسم
نم ابشسانم اشضرع مهمÓتشسا لاح ‘ ،““رشضÿا““
.ةيلاŸا ةيحانلا
ةطبارلا) ودروب يدانل قباشسلا بعÓلا ملشسي ⁄و
ام يتلا تاباشصإلا ةنعل ن-م ،(¤وألا ة-ي-شسنر-ف-لا

ةباشصإل ضضرعت ثيح ،ةدم ذن-م ه-ق-حÓ-ت تئ-ت-ف
ايقيرفإا ضسأاك بقع ذخفلا ىوتشسم ىلع ةÒطخ

.““رشضÿا““ اهب زاف يتلاو رشص9102Ã-·أÓل

ةبكّرلا ‘ ةÒطخ ةباشصِإل ضسراف دمfi ضضّرعتو
لÓ-خ ،(ة-ي-ب-ي-ل-شصلا ة-ط-برألا قّز“) ىر--شسي--لا

خيراتِب ،لابشس هقيرف عم ةيّدو ةارابم ‘ هتكراششم
Úَعوبشسأا نم Ìكأا دعب .يشضاŸا توأا نم نماثلا

ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م ه-شضو-خ ن-م
.رشصمِب ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهن
كلذ دعب ›اطيإلا لاب-شس ق-ير-ف ع-فاد-م ىر-جأاو

ةّتشس ةّدمِل تاشسفانŸا نع هتدعبأا ،ةيحارج ةيلمع
.رهششأا

قوراف.ج ^

هل ةيناثلا ةÁزهلل لوبرفيل داقنا ^
ةي-عا-بر-ب ر-شسخ Úح م-شسوŸا اذ-ه
‘  يتيشس Îشسي-ششنا-م ما-مأا ة-ل-ما-ك
يرودلا · ÚثÓثلاو ةيناثلا ةلو÷ا
نل اهنكل ةليقث ةÁز-ه ،يز-ي-ل‚لا
بقلب زوفلاب زديرلا لافتحا دشسفت
03 ذنم ةرم لوأل يزيل‚إلا يرودلا

.اًماع
Úفيك حتتفا ،دا–لا بعل-م ى-ل-ع-ف
نم يتيشسلل ل-ي-ج-شست-لا ن-يور-ب يد
نأا لبق ،52 ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر
43 ةقيقدلا ‘ مدقتلا يتيشسلا ززعي
لغوت نم غنيلÒتشس ميحر ةطشساوب

ءاهتنا لبقو ،زديرلا ءازج ةقطنم ‘
باششلا نيدو-ف ل-ي-ف تغا-ب طو-ششلا
رثإا ثلاثلا فدهلاب لوبرفيل دعاولا
يد Úفي-ك ع-م ةر-ك-ل-ل ع-ئار لدا-ب-ت
طشسوو Êاث-لا طو-ششلا ‘و ،ن-يور-ب
لجشس ،قرافلا ضصيلقتل زديرلا يعشس
لغوت رثإا عبارلا فدهلا غن-ي-لÒت-شس

‘و ،زد-ير-لا ءاز-ج ة--ق--ط--ن--م ‘
›ود-لا قÎخا ةÒخألا ة-ق-ي--قد--لا
تاعافد ،زرfi ضضا-ير ،ير-ئاز÷ا
،ضسماÿا فدهلا زرحأاو لوبر-ف-ي-ل
باشستحا تشضفر ويديفلا ةينقت نكل
لبق دي ةشسŸ دوجو ىوعدب فدهلا

.““رشضÿا““ مجنل ةركلا لوشصو
‘ Ó--يد---ب زرfi ضضا---ير ل---خدو
هقيرف ناك اهنيحو ،85 ـلا ةقيقدلا
‘ ا-مّد-ق-ت--ُم ““يوا--م--شسلا قرزألا““
.ةفيظن ةيثÓثِب ةجيتنلا
اذه د-ع-ب ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م تا-بو
ةطقن66 عمجي ،قحاشسلا راشصتنإلا

ن-ع ا-مّد-ق-ت-ُم ،Êا-ث--لا ز--كرŸا ‘
يتيشس Îشسيل ثلاثلا زكرŸا بحاشص
لوبرفيل رّدشصتيو .ةطقن11 قرافِب

ديشصرِب ““غيلرÈÁلا““ بيترت ة-ح-ئل
ةلو÷ا ‘ بقللا لان دقو ،ةطقن68
بعÓ-لا نإا-ف ،ةرا-ششإل .ة--ي--شضاŸا

ضضا-ير حا-ن÷او ير-ئاز÷ا ›ود-لا
fiيدان عم طبتري ،(ة-ن-شس92) زر

،دقعِب يزيل‚إلا يت-ي-شس Îشسششنا-م
.3202 فيشص هتّدم يشضقنت
Îشسششنا-م يدا-ن ةرادإا فّو--خ--ت--تو
اهقيرف ‘ فيزن ثودح نم يتيشس
هذ-ه مو-ج-ن-لا ل-ي-حر-ِب ،يور--ك--لا
كلذو ،زرfi ضضاير مهنيب ةفئاشصلا

ن-م ي-ب-ل-شس م-ك-ح رود-شص لا--ح ‘
fiع-ن-م-ِل فدار-ُم ،““ضسا-ت-لا““ ة-م-ك

ضضو--خ ن--م ““يوا--م---شسلا قرزألا““
يبوروألا يرودلا وأا لاطبألا ةطبار

.ÚَلبقŸُا ÚَمشسوŸا ‘

زرfi ببشسب هتفيظو رشسخي دتيانوي Îشسششنام ـل عجششم
Îشسششنا-م يدا-ن-ل ع--ج--ششم در--ط ” ^

دعب هتف-ي-ظو ن-م يز-ي-ل‚إلا د-ت-يا-نو-ي
نم يعامتجلا دعابت-لا د-عاو-ق ه-قر-خ

م‚ عم ““يفل-ي-شس““ ى-ل-ع لو-شص◊ا ل-جأا
بلطو .زرfi ضضا-ير ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م
نم اماع73 غلابلا ضسيليو غيرك لماعلا

fiضسيليو نكل ،هعم ةرو-شص طا-ق-ت-لا زر
ة-فا-شسŸا زواŒ لا-ف--طأا ة--شسمÿ بألا
طاقتلا لجأا ن-م ن-يÎم ا-ه-ب حو-م-شسŸا

را-ششت-نا د-ع-بو زرfi بنا-ج ¤إا ةرو--شص
لمعلا ‘ هئاردم نم افتاه ىقلت ةروشصلا
‘ ضسيليو لاقو .هلشصف رارق-ب هو-غ-ل-ب-ي-ل
““نشص““ ةف-ي-ح-شص ا-ه-ت-ل-ق-ن تا-ح-ير-شصت
زواŒ رمألا نأا د-ق-ت-عأا““ :ة-ي-نا-ط-يÈلا
يعم ادج اعئار زرfi ادب ،Óيلق ماظنلا

.““ةلكششم دجوت ل › لاقو
تطقت-لا““ :لو-شصفŸا ل-ما-ع-لا فا-شضأاو
نم هنإا يئاقدشصأا برقأا لجأا نم ةروشصلا

ىر-ت ل ،ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م ي--ع--ج--ششم
مجاه-م نا-كو .““مو-ي ل-ك اذ-ه-ك ا-شصخ-شش
روزي اما-ع92 غلا-ب-لا زرfi ي-ت-ي-شسلا
نم برقلا-ب د-يد÷ا ي-ن-ك-شسلا ع-مÛا

وطشس ثداح نم نيرهشش دعب دليفشسيلكام
.Îشسششنام ‘ هتقشش ىلع حلشسم
Îشسششنام ةقفر زرfi ضضا-ير د-ع-ت-شسيو
›اوح دعب ،لوبرفيل ة-ه-جاوŸ ،ي-ت-ي-شس
تا-شسفا-ن-م ن-م-شض ،نآلا ن-م Úت--عا--شس
يرود-لا ة-ق-با-شسم ن-م ،23 ـلا ة---لو÷ا
.يزيل‚إلا

قوراف.ج ^
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 ⁄اعلا لوح صصخسش فلأا025 نم Ìكأا حاورأا دسصحي91-ديفوك

انويلم11 سسمÓت انوروك تاباشصإا
 اكÒمأاب ءابولل Êونج راششتنا ^

،⁄اعلا لوح افلأا298و ÚيÓم01 نآلا ىتح باسصأا دجتسسŸا انوروك صسوÒف نأا ماقرألا ثدحأا ترهظأا
عوم‹ نم %15 وحن لثÁ ام وهو ،افلأا445و ÚيÓم5 ءافسشلل لثا“ Úح ‘ ،افلأا025 نم Ìكأا مهنم ‘وت
.ÚباسصŸا

Êونج لكششب رششتني سسوÒفلا لازي امو ^
تدهشش امنيبو ،ةدحتŸا تايلولا ‘
،تاباشصإلا ‘ ةلئاه ةزفق ايقيرفأا بونج

Œا تددıتقلغأاو ،ليئارشسإا ‘ فوا
؛مايأا5 ةيبرغلا ةفشضلا ةينيطشسلفلا ةطلشسلا

‘ fiفلا ءاوتحل ةلواÒسسو.
55 نم Ìكأا ةدحتŸا تايلولا  تلجشسو
91-ديفوك سضرÃ ةديدج ةباشصإا فلأا
اهنع نلعت ةيموي ةدايز Èكأا ‘ ،سسيمÿا
.ةلود يأا
‘ سسوÒفلاب تاباشصإلا ةدششب تزفقو
عوبشسألا لÓخ ةدحتŸا تايلولا ءاحنأا
سسيئرلا ة÷اعم عشضو ا‡ ،يشضاŸا
عفدو ،قيقدتلا ت– ةمزأÓل بمارت دلانود
ططخ فقو ¤إا تايلولا ماكح نم اددع
ماع لزع تاءارجإا دعب مهتايلو حتف ةداعإا

.ةددششم
تايلولا ‘ سسمأا تاباشصإا تزواŒو
يذلا يمويلا يشسايقلا مقرلا ةدحتŸا
، يشضاŸا ناوج91 ‘ ليزاÈلا هتنلعأا
.177و افلأا45 غلابلاو
نم ⁄اعلا لود ةدحتŸا تايلولا ردشصتتو

ةŒانلا تايفولاو تاباشصإلا ددع ثيح
857و Úنويلم تلجشس ذإا ،سسوÒفلا نع
.ةافو فلأا921 وحنو ،ةباشصإا047و افلأا

ايقيرفإا بونج تلجشس ،اهبناج نم
827و فلآا8 ةيشضاŸا ةعاشس42 لÓخ

›امجإا عفر ا‡ ،ةديدج ةباشصإا
،ةباشصإا16و اًفلأا861 ¤إا تاباشصإلا

.ةحشصلا ةرازو نع رداشص نايب بشسح
ءارزولا سسيئر اعد ،هتاذ قايشسلا ‘و
¤إا وهاينتن Úماينب يليئارشسإلا

ماÎحاو تامامكلا عشضو ةلشصاوم
ليجشست دعب كلذو ،يعامتجلا دعابتلا
ÚباشصŸا ددع ‘ ةÒبك ةدايز
.يحشصلا رج◊ا عفر بقع91-ديفوكب

نم اءزج لإا ماقرألا هذه سسكعت لو
لود نإا ذإا ،تاباشصإÓل يقيق◊ا ددعلا

تلاحلل لإا اشصوحف يرŒ ل ةدع
ىرخأا لود يطعت اميف ،ةروطخ Ìكألا
عبتتل سصوحفلا ءارجإا ‘ ةيولوأا

flا يطلاŸباشصÚ، وÁنم ددع كل
سصحف تاناكمإا ةÒقفلا لودلا

fiةدود.

تايلولا دعب ايناطيربو ليزاÈلا
ةدحتŸا
Ìكألا لودلا ،ةدحتŸا تايلولا دعبو
ثيح ليزاÈلا يه ءابولاب اررشضت
لشصأا نم ةافو236و افلأا06 تلجشس
اهيلت ،ةباشصإا357و افلأا844و نويلم
60934 اهليجشستب ةدحتŸا ةكلمŸا
مث ،ةباشصإا384313 لشصأا نم تايفو
042) ةافو818و افلأا43 عم ايلاطيإا
افلأا92 عم اشسنرفو ،(ةباشصإا169و افلأا
.(ةباشصإا587202) ةافو578و
تايفولا نم ددع Èكأا تلجشس اكيجلب
ناكشسلا ددعب اشسايق
Èكأا لجشس يذلا دلبلا يه اكيجلبو

ناكشسلا ددعب اشسايق تايفولا نم ددع
اهيلت ،سصخشش فلأا ةئم لكل ةافو48 عم
اينابشسإاو ،(ةافو56) ةدحتŸا ةكلمŸا
(ةافو85) ايلاطياو ،(ةافو16)
.(ةافو45) ديوشسلاو
واكام باشستحا نودب) Úشصلا تنلعأاو
ةافو4364 ليجشست ايمشسر (غنوك غنوهو
افلأا38 لشصأا نم (ةديدج تايفو ل)
Úب ةديدج تاباشصإا3) ةباشصإا735و
87 اهنم ىفاعت (سسيمÿاو ءاعبرألا
.اشصخشش784و افلأا
791 سسيمÿا تشصحأا دقف ،ابوروأا امأا
907و Úنويلم لشصأا نم ةافو199و افلأا
.ةباشصإا052و فلآا

سسوÒفل ةديدج ةرفط نم رذحي يشسوف
سضرŸا راششتنا ‘ ببشستت انوروك
عرشسأا لكششب

‘ ةيدعŸا سضارمألا ءاÈخ Òبك لاق
ةلÓشس رهظت دق هنإا سسيمÿا اكيرمأا
.انوروك سسوÒف نم ىودع Ìكأا
ريدم ،يشسوف Êوتنأا روتكدلا ثد–و
سضارمألاو ةيشساشسحلل ينطولا دهعŸا
عم ةلباقم ‘ رمألا اذه نع ،ةيدعŸا

.ةيكيرمألا ةيبطلا ةيعم÷ا ةل‹
¤إا Òششت ثاحبألا نأا يشسوف حشضوأاو
نم ةفلتfl ةلÓشس اهترمد ايلاطيإا نأا

‘ تأاششن يتلا كلت Òغ ،انوروك سسوÒف
.Úشصلا ،ناهوو
Úب يشسيئرلا فÓتخلا نأا فاشضأاو
لقتنت ةيلاطيإلا ةخشسنلا نأا وه ،Úنثلا

ام ،ةيلاعف Ìكأا لكششب رخآل سصخشش نم
.ةبوعشص Ìكأا اهءاوتحا لعجي
سسوÒفلا نأا ودبي““ :يشسوف لوقيو
Ìكأا نوكي دقو لشضفأا لكششب رثاكتي
.““لاقتنÓل ةيلباق
تحبشصأا““ ةديد÷ا ةلÓشسلا نأا و
ءابولا ‘ اراششتنا Ìكألا لكششلا
.““يŸاعلا
يأا اشضيأا نوثحابلا دجي ⁄ ،كلذ عمو
،ةديد÷ا ةلÓشسلا هذه نأا ىلع ليلد
 .لشصألا نم أاوشسأا اشضارعأا ببشست

ت’اكو^

 ايبيل ‘ اهتارفسس حتف ايسسور  دادعتسسا نلعا
وكشسوم ‘ حلاشص ةليقع لبقتشسي فورف’

يشسورلا ةيجراÿا ريزو مويلا عمتجا ^
سسيئرب وكشسوم ‘ فورفل يغÒشس

حلاشص ةليقع يبيللا باونلا سسل‹
ةيمشسر ةرايز ‘ سسمأا لشصو يذلا
.ايشسورل
يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر عمتجاو

ةشسيئر عم قباشس تقو ‘ حلاشص ةليقع
انيتنلاف يشسورلا دا–لا سسل‹

.وكنييفتام
سسل‹ ةشسيئر  اهتهج نم تدكأاو

وكنييفتام انيتنلاف يشسورلا دا–لا
باونلا سسل‹ سسيئر عم عامتجا لÓخ

ةقث ىلع ايشسور نأا حلاشص ةليقع يبيللا
لح ¤إا طقف جات– ةيبيللا ةمزألا نأاب

.اهفارطأا Úب تاشضوافŸا Èع
دقل““ :نأاششلا اذه ‘ وكنيفتام تلاقو
لحب قلعتŸا يئدبŸا مكرارشصإاب انرثأات
اننأا ¤إا Òششأا نأا دوأا .ةيبيللا ةمزألا

عشضولا نأاب ةخشسار ةعانق ىلع ،مكلثم
لÓخ نم ،طقف يملشس لح ¤إا جاتحي

.ةينعŸا فارطألا عيمج تاشضوافم
لحلل ليدب دجوي ل هنأا دقتعن
.““ةيبيللا ةمزأÓل يشسايشسلا
يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر نأا ركذي

وكشسوم ¤إا لشصو دق ناك حلاشص ةليقع
اهلÓخ ثحبي ةيمشسر ةرايز ‘ سسيمÿا

تاروطت رخآا يشسورلا ÚلوؤوشسŸا عم
.ةيبيللا ةمزألا
ةيشسايشسلا تاروانŸا سضفري جارشسلا
Ôغافو Îفح مجاهت نطنششاوو
فاششتكا ةيبيللا قافولا ةموكح تنلعأا

امنيب ،ةنوهÎب ةديدج ةيعامج ةÈقم
جارشسلا زياف قافولا ةموكح سسيئر رذح
. ةيشسايشسلا تاروانŸا نم
قافولا ةموكح ‘ لدعلا ةرازو تلاقو
ةيعام÷ا ةÈقŸا نإا ةيبيللا ينطولا
ةيوهلا ةلوه‹ ثثج5 مشضت ةديد÷ا

اهنيب نم ،اهشسبÃÓ ةنوفدم اهعيمج
،Úمدقلا اتديقمو Úعألا اتبوشصعم ناتثج
نع ثحبلل لشصاوتم لمعلا نأا تحشضوأاو
رباقملل ةددÙا نكامألا ةفاك ‘ ثث÷ا
.ةنوهرت ‘ ةيعام÷ا

فرعتلاو ثحبلل ةماعلا ةئيهلا سسيئر لاقو
قافولا ةموك◊ ةعباتلا نيدوقفŸا ىلع
›امجإا نإا يويشسلا لامك ةيبيللا ينطولا
رباقŸا نم تلششتناو تعمج يتلا ثث÷ا
ةنيدمو سسلبارط بونج ‘ ةيعام÷ا
نم اددعو ةثج912 نآلا ىتح غلب ةنوهرت
.ءÓششألاو تافرلا
تناك قطانم نم ثث÷ا هذه لاششتنا ”و
دعاقتŸا ءاوللا تاوق اهيلع رطيشست

ةيبرع لود نم موعدŸا Îفح ةفيلخ
ةموك◊ا تاونشس ذنم عزانيو ،ةيبوروأاو
›ود اهب فÎعŸا ةيعرششلا
ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئر رذح و
ةيشسايشسلا تاكرحتلا نأا نم جارشسلا زياف
ةيلودلاو ةيميلقإلا Úتحاشسلا ىلع ةيلا◊ا

راودأا داجيإل تاروانم نع ةرابع يه
.ايبيل ‘ ““اهنيعب تايشصخششل““

هارجأا يفتاه لاشصتا لÓخ كلذ ءاجو
ناج يشسنرفلا ةيجراÿا ريزو عم جارشسلا
هترششن نايب بشسحب ،نايردول فيإا
ىلع اهتحفشص Èع ةيبيللا ةموك◊ا

.كوبشسيف
امع ثد– جارشسلا نأا نايبلا حشضوأاو
سصوشصخب ةيشسايشس تاكر– نم يرجي
،ةيلودلاو ةيميلقإلا Úتحاشسلا ىلع ايبيل
لح داجيإل تاردابم تشسيل““ اهنإا Óئاق
طقف فدهتشست تاروانم يه لب ،ةمزأÓل
.““اهنيعب تايشصخششل راودأا داجيإا
دعاقتŸا ءاوللا تاوق عجارت عمو

دود◊ا لماك اهتراشسخو ،Îفح ةفيلخ
بلغأاو سسلبارط ةمشصاعلل ةيرادإلا
ةيبرغلا ةقطنŸا ‘ نكامألاو ندŸا
،ينطولا قافولا ةموكح تاوق مامأا

نÓعإا““ ىمشسي ام اثيدح رشصم تحرط
هنأا Òغ ،““ةيبيللا ةمزألا ل◊ ةرهاقلا

قافولا ةموكح نم عطاق سضفرب لبوق
.ىرخأا لودو
عارشسإلا““ ¤إا نايردول اعد ،هبناج نم

،ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو قيق– ‘
·ألا ةياعرب يشسايشسلا راشسملل ةدوعلاو
.هتاذ نايبلا قفو ،““ةدحتŸا

ت’اكو ^

 يجقششاخ  لتقم ةيشضق ‘ ايبايغ ايدوعشس02 ةمكاfi أادبت ايكرت
ايكÎب لوبنطشسا ةنيدم ‘ سسمأا تأادب ^
ايدوعشس امهتم نيرششع ةمكاfi تاشسلج
يدوعشسلا يفحشصلا لتق ةمهتب ايبايغ
Úب نمو ،8102 ماع يجقششاخ لامج

دهعلا ›ول ناقباشس نادعاشسم ÚمهتŸا
.ناملشس نب دمfi يدوعشسلا
ماظنل ÚبرقŸا نم يجقششاخ ناكو
هجوو هيلع بلقنا مث ةيدوعشسلا ‘ مك◊ا
.ةديدشش تاداقتنا هل
بتكيو ةدحتŸا تايلولا ‘ ميقي ناكو

لخاد لتقو .تشسوب نطنششاو ةفيحشص ‘
نم Êاثلا ‘ لوبنطشسا ‘ هدÓب ةيلشصنق
¤إا ههجوت باقعأا ‘ ،8102 ربوتكأا
ةبولطم قئاثو ىلع لوشصحلل ىنبŸا
ةجيدخ ةيكÎلا هتبيطخ ىلع هنارق دقعل

.زيكنج
ادمع لتقلا““ مهت Úمهتملل تهجوو
،““ديدشش باذع ‘ ببشستلاو ،ةيناطيششبو
لاقتعا تاركذم ماعلا ءاعدلا ردشصأاو
.مهقحب
دمحأا نإا يكÎلا ماعلا ءاعدلا لوقيو
تارباıا سسيئر بئان يÒشسعلا
ماعلا فرششŸاو قباشسلا ةيدوعشسلا
نوؤوششلاو تاشساردلا زكرم ىلع قباشسلا
دوعشس يكلŸا ناويدلاب ةيمÓعإلا

اردشصأاو ةيلمعلا اشسأارت Êاطحقلا
.يدوعشسلا لايتغلا قيرفل رماوألا
قنخ مهت ÚمهتŸا يقاب ¤إا تهجوو

ىتح هتافر ىلع Ìعي ⁄ يذلا يجقششاخ
همشسج نإا ةيكÎلا تاطلشسلا لوقتو ،نآلا

.لوه‹ ناكم ¤إا هؤوازجأا تلقنو عطُق
ةشسلج يجقششاخ ةبيطخ ترشضح

دراملاك سسنغآا بناج ¤إا ةمكاÙا
نأاششب ةدحتŸا ·أÓل ةشصاÿا ةررقŸا
.Êوناقلا Òغ لتقلا
دهعلا ›و Úب ةرششابم راملاك طبرتو
Úشساي اهرشضح امك ،يفحشصلا لتقو
راششتشسمو يجقششاخ قيدشص ياتكآا
.ناغودرإا بيط بجر يكÎلا سسيئرلا
ةيادبلا ‘ ةيدوعشسلا تاطلشسلا تفنو
هتفشصو اهنكل ،لتقلا ثداح ‘ اهطروت
ترجأا امك .ةقراŸا ةيلمعلاب دعب اميف

fiمشسيد/لوألا نوناك ‘ ةيرشس ةمكاÈ
يÒشسعلا ةحاشس تأارب يشضاŸا
Úمهتم ةشسمخ ىلع تمكحو Êاطحقلاو
.مادعإلاب
يام ‘ يجقششاخ ءانبأا نلعأا دقو
يهو ،مهدلاو يلتاق نع مهوفع يشضاŸا

نم تاطلشسلا نك“ نأا عقوتي ةوطخ
مهيلع موكÙا ةشسمÿا نع وفعلا

.ةيشضقلا هذه ‘ مادعإلاب
ةيكيرمألا تارابختشسلا ةلاكو دقتعتو
ىلع ءانب ناك لتقلا نأا ةيبرغ تاموكحو
وهو ،ناملشس نب نم دهعلا ›و نم رماوأا

.هيفني ام
ت’اكو ^

 اسسنرف
بيليف راودإا يشسنرفلا ءارزولا سسيئر ةموكح ةلاقتشسا

راودإا يشسنرفلا ءارزولا سسيئر مدق ^
سسيئرلل هتموكح ةلاقتشسا ةعم÷ا بيليف
ام قفو ،اهلبق نيذلا نوركام ليوناÁإا
.ةيشسنرفلا ةشسائرلا تنلعأا
سسيئر Úيعت ّمتيشس““ هيزيلإلا رشصق لاقو
.““ةلبقŸا تاعاشسلا ‘ ديدج ءارزو
فيرشصت ةليقتشسŸا ةموك◊ا لشصاوتشسو
‘ ةديدج ةموكح ليكششت ىتح لامعألا
نع نلعأا دق ناك يذلا نوركام هديري Òيغت
““ديدج قيرط““ ‘ Òشسلل ““ديدج قيرف““

ىتح هتيلو نم Òخألا ءزجلل يشسايشس
.2202 ‘ ةيشسائرلا تاباختنلا
عم ةلباقم ‘ يشسنرفلا سسيئرلا لاقو

نأا يلع يغبنيشس““ ةعم÷ا ترششُن فحشص
اهنإا .ديد÷ا راشسŸا ةدايقل تارايخ ذختأا

ءانبلا ةداعإاو ةيلÓقتشسÓل ةديدج فادهأا
‘ .ذيفنتلل ةديدج قرطو ة◊اشصŸاو
.““ديدج قيرف كانه نوكيشس ،فلÿا
ثÓث ذنم““ بيليف نأاششب سسيئرلا لاقو
تاموك◊ا عم موقي ،يبناج ¤إا وه تاونشس
تاحÓشصإاب انمقو ظوحلم لمعب ةبقاعتŸا

ًابلاغ تناك فورظ ‘ ةيخيراتو ةمهم
.““ةبعشص
ًابقترم ًاذإا ناك ةموك◊ا ‘ Òيغتلا اذهو

تاباختنÓل ةيناثلا ةرودلا باقعأا ‘
تمشسّتاو ناوج82 ‘ تيرجُأا يتلا ةيدلبلا
لكششي ام ،ةيوق تيوشصتلا نع عانتما ةبشسنب
ًامدقتو يشسائرلا بزحلل ةشساكتنا
.Úيئيبلل

فاو ^

اهبلاطم زربأا نع ىلختت ›ام ةشضراعم ..جاجتح’ا نم رهشش دعب
›ام ‘ ةيشسايشسلا ةمزألا تدهشش ^
ةشضراعŸا تلخت امدنع ،اديدج افطعنم
ركبب ميهاربإا سسيئرلا ةلاقتشسا بلطم نع
نم جورخلل ديدج حÎقÃ تمدقتو ،اتيك
ةشسائرب هظافتحا نمشضتي ةيشسايشسلا ةمزألا
.““ةيفرشش““

ترمتشسا تاعامتجا ةلشسلشس دعب كلذ ءاج
نم سسماÿا ةكرح ةداق Úب مايأا ةدعل
كلذو ،(ةيطارقÁدلا ىوقلا عمŒ) وينوي
¤إا اهجورخ ىلع رهشش رورم عم نمازتلاب
بلاطت ةدششاح تارهاظم ‘ عراششلا
داشسفلاب همهتتو ،سسيئرلا ةلاقتشساب
،ةلودك لششفلا ¤إا ›ام ةدايقو ريوزتلاو
يقبو Úماع لبق هباختنا ديعأا يذلا وهو
.تاونشس ثÓث ةÒخألاو ةيناثلا هتيلو نم
نويشسايشسو ةمئأا اهدوقي ةشضراعŸا ةكر◊ا

مهزربأا نم ،ÊدŸا عمتÛا ‘ نوطششانو
قباشسلا سسيئرلا وهو ،وكيد دومfi مامإلا
هنأاب فشصويو ،ىلعألا يمÓشسإلا سسلجملل
تاونشس ذنم تأادب ةذفان ةينيد ةيشصخشش
.ةمظاعتم ةيشسايشس راودأاب علطشضت
بلطم نع ةشضراعŸا عجارت راثأا دقو
فوفشص ‘ تاداقتنا سسيئرلا ةلاقتشسا

““ةنايخ““ كلذ ‘ نأا اوÈتعا ذإا ،اهيلشضانم
لÓخ نويلاŸا اهنع Èع يتلا بلاطملل
وينوي نم سسماÿا ذنم مهتاجاجتحا
ةلاقتشسلا نأا نورخآا ىأار امنيب ،يشضاŸا

.افده تشسيل اهتاذ دح ‘
ةقيثو تردشصأا دق ةشضراعŸا تناكو

احÎقم لكششت ةطقن11 تنمشضت ةديدج
اهتمدقم ‘ ،ةيشسايشسلا ةمزألا نم جورخلل

بختنا يتلا ،ةينطولا ةيعم÷ا لح

لوقتو ،يشضاŸا سسرام ةياهن اهؤواشضعأا
ةيلمع نع œان مهباختنا نإا ةشضراعŸا
ةئيه““ ليكششت تحÎقا امك ،ريوزت
.““ةيلاقتنا ةيعيرششت
ديد÷ا اهحÎقم ‘ ةشضراعŸا تبلاطو
،ةيماشسلا لدعلا ةمكfi ليكششت ةداعإاب
تاباختنلا ريوزت ‘ طروتلاب اهمهتت يتلا
ليكششت تحÎقا امك ،ةيعيرششتلاو ةيشسائرلا
لوأا ريزو““ فرط نم ““ةيلاقتنا ةموكح““

لو ةشضراعŸا هراتخت ““تايحÓشصلا لماك
Áامدنعو ،هليقي نأا ةيروهم÷ا سسيئرل نك

،اهيف سسيئرلا عم رواششتي ل هتموكح لكششي
بشصانŸا ‘ Úيعتلا ةيحÓشص كلتÁو
تاوق ،ةلادع ،ةرادإا) ةيماشسلا ةينطولا

.(نمأاو ةحلشسم
ت’اكو  ^



ة-با-صص’أ ت’ا-ح دد-ع دا-يدزأ ما--مأأو ^
اهنع تف-صشك ي-ت-لأ91-ديفوك سسوÒف-ب
هذه ةعباتÃ ةفلكŸأ ة-ي-م-ل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ
ديدصشت ةموك◊أ تررق ,ةيحصصلأ ةئراطلأ
نم افنآأ اهعصضو ” يتلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ
.ىودعلأ لاقتنأ ةلصسلصس فاقيأ لجأ
ةلاح ‘ تاي-فو-لأ دد-ع ى-ح-ن-م نا-ك نأو
تا-با-صص’أ دد-ع ى-ح-ن-م نا-ف ةر-ق-ت-صسم
دعتو .ةلاح003 ةبتع زواŒ دق ةدكؤوŸأ

Òغ““ تا-فر-صصت-ل-ل ا-جا-ت-ن ة--لا◊أ هذ--ه
ةيروهم÷أ سسيئر برعأ يتلأ ““ةلوؤوصسŸأ

¤أ أÒصشم ,ا-ه-نأا-صشب ““ه-صضا--ع--ت--مأ““ ن--ع
أذ-ه نأ نو-م-عز-ي ن--يذ--لأ سصا--خ--صش’أ
تا-ي-ف-ل-خ وذ ة-فأر--خ در‹““ سسوÒف--لأ

.““ةيصسايصس
ماي’أ لÓخ لجصسŸأ ي-خأÎل-ل ة-ج-ي-ت-نو
نوبت سسيئرلأ ىطعأ ,ناكصسلأ ىدل ةÒخ’أ
ءأرزولأ سسل‹ لÓخ طرافلأ دح’أ موي
ديدصشت““ لجأ نم لو’أ ريزولل تا-م-ي-ل-ع-ت
Òبأدتلل Úكه-ت-نŸأ ل-ك د-صض تا-بو-ق-ع-لأ
 .““ةيعامج وأ ةيدرف ةفصصب ةيئاقولأ
ةموك◊أ اهتذختأ يت-لأ Òبأد-ت-لأ Úب ن-مو
ةيلئاعلأ تاعمجتلأ نم عون يأ’ ماتلأ رظ◊أ
فلاfl لكل يئاق-ل-ت-لأ ي-ه-ف-صشلأ رأذ-نإ’أو

تيقأوم مأÎحأو يمأزلإ’أ عا-ن-ق-لأ ءأد-تر’
ءأدترأ ةيمأزلإأ رأرقإأ ةداعإأو يحصصلأ رج◊أ
وأأ قئاصسلل ءأوصس ،سصأوÿأ تأرايصس ‘ عانقلأ
ةيئابولأ ةبقأرمـلأ زيزعتو نيرخآ’أ باكرلل

.ةقمعم تاقيقحتب مايقلأ لÓخ نم
يجيتأÎصسأ نوزfl ليك-صشت رأر-قأ ” ا-م-ك
RCP سصيخصشتلأو سصحفلأ تأرابتخأ نم
رباfl ةكبصش عيصسوتو ةلب-ق-مـلأ ع-ي-با-صسأÓ-ل
عاطقلأ ¤إأ ءوجل-لأ ا-ه-ي-ف اÃ ،ل-ي-لا-ح-ت-لأ
م-ي-ق-ع-ت تÓ--م--ح ة--ف--عا--صضمو سصاÿأ
عيمج Èع ةيمومعلأ ن-كا-مأ’أو تأءا-صضف-لأ
.تاي’ولأ
ةرم نومزلم راجتلأ نإاف ،كلذ نع Óصضفو
ةيا-قو-لأ ت’و-كو-توÈل لا-ث-ت-م’ا-ب ىر-خأأ
عانقلأ ءأد-ترأ سضر-ف ا-م-ي-صس’و ة-ي-ح-صصلأ
¤إأ لخدي سصخصش يأ’ يدصس÷أ دعابتلأو
.ةيراجتلأ ةحاصسŸأ
نآ’أ نم ةبراقŸأ هذه ذي-ف-ن-ت د-م-ت-ع-ي-صسو
تا-عا-م÷أ ى-ل-ع Èكأأ رد-ق--ب أد--عا--صصف
ÚيلÙأ ÚلوؤوصسŸأ ما-ه-صسإأو ة-ي-م-ي-ل-قإ’أ
مييقتلأ را-صسم““ ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل Úيو-عدŸأ
وأأ يحصصلأ رج◊أ نأا-صشب ““رأر-ق-لأ ذا-خ-تأو
لثت“ ’ يتلأ ةطصشنأÓ-ل تقؤوŸأ ق-ي-ل-ع-ت-لأ
 .ةيحصصلأ ت’وكوتوÈلل
أذإأ ،ة’و-لأ ى-ل-ع بج--ي دد--صصلأ أذ--ه ‘و
دع-بو ،كلذ ة-ي-ح-صصلأ ة-ي-ع-صضو-لأ تصضت-قأ

رأرقإأ ،دÓبلل اي-ل-ع-لأ تا-ط-ل-صسلأ ة-ق-فأو-م
ةيدلبل فدهتصسŸأ يلكلأ وأأ يئز÷أ رج◊أ
وأأ أرؤوب دهصشت يتلأ ،Ìكأأ وأأ يح وأأ ،Ìكأأ وأأ

ةصسمخ ةدŸ قيلعت ررقتو .ىودعل-ل ا-بو-ي-ج
دهصشت يتلأ تا-ي’و-لأ ‘ ا-مو-ي (51) ةرصشع
قأوصسأ’أ تاطاصشن سسوÒفلل ةط-صشن ة-كر-ح
ة-ي-صشاŸأ قأو-صسأأو ة-ي-عو-ب-صسأ’أ قأو-صسأ’أو
تÙÓأ زكر“ نكامأأو ةيراجتلأ زكأرŸأو
.ةيراجتلأ
تاط-ل-صسلأ ¤إأ تا-م-ي-ل-ع-ت ءأد-صسإأ ” ا-م-ك
قيبطت لجأأ نم ةينمأ’أ ةزهجأ’أو ةيلÙأ
نونا-ق-لأ ا-ه-ي-ل-ع سصن-ي ي-ت-لأ تا-بو-ق-ع-لأ
ةمأرصصلأ لكب امهب لومعŸأ تامي-ظ-ن-ت-لأو
تأرأذ---نإ’أ كلذ ‘ اÚ ÃمزÓ---لأ مز◊أو
قيبطتو رصشÙأ ‘ ةرايصسلأ عصضوو ةيوفصشلأ
لك دصض ةمئÓمـلأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ

flبأدتلل فلاÒ ةيئاقولأ ةيحصصلأ.
ةراجتلأ ةرأزو حلاصصم مزلت ،ىرخأأ ةهج نم
تÙÓأ سضعبل ةبقأرم تايل-م-ع ءأر-جإا-ب
قأوصسأ’أو ءايحأ’أ ىوتصسم ىل-ع ة-يرا-ج-ت-لأ
لجأأ نم ةيمومعلأ ةوقلاب ة-قو-فر-م نو-ك-تو
بحصسو ةيراجتلأ تÓحملل يروفلأ ق-ل-غ-لأ
عدرو ةيلام تابوقع أذكو يراجتلأ لجصسلأ
تاميظنتلأو Úنأوق-ل-ل ف-لاfl كو-ل-صس يأأ
.اهب لومعمـلأ
ةيولوأ’أ يطعت يتلأ Òبأدتلأ هذه فاصضتو
ديد“ ¤إأ ÚنطأوŸأ ةحصص ىلع ظاف-ح-ل-ل
راطإأ ‘ ةذختŸأ ›زنŸأ رج◊أ تأءأرجإأ

fiف ة-براÒويلوي31 ةياغ ¤إأ ا-نورو-ك سسو
›زنŸأ رج◊أ عفر ىلع سصنت يتلأو0202
ةعاصسلأ نم ه-صضر-فو ة-ي’و91 نع لما-ك-لأ
نم احابصص ةصسماÿأ ةياغ ¤إأ Óيل ةنماثلأ
.ىرخأأ ةي’و92 ىلع ›أوŸأ مويلأ

يقاو عانق فلأا72 نم ديزأا عيزوت *
Ãةتوت رئب ةعطاق

ىلع ةيقأو ةمامك فلأأ72 نم ديزأأ عيزوت ”
رئأز÷أ ،ةتوت رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ ىوتصسم
طرافلأ ويام رهصش ةياه-ن ذ-ن-م  ،ة-م-صصا-ع-لأ
ةرورصض ىلع ÚنطأوŸأ ثحو ةيعوت فدهب

انوروك سسوÒف يصشفت نم ةياقولل اهئأدترأ
سسيمÿأ سسمأأ لوأ ملع امبصسح ،دجتصسŸأ
.ةعطاقŸأ تأذل ةبدتنŸأ ةيلأولأ ىدل
ىلع يفحصص ‘ ،نأوهل-ب ةد-ي-صشن تح-صضوأأو

ةلصصأوتŸأ تامامكلأ عيزوت ةيل-م-ع سشما-ه
ةياغل ” هنأأ ، طرافلأ ويام رهصش ةياهن دنم
ةيقأو ةمامك فلأأ72 نم ديزأأ عيزوت سسمأأ لوأأ

رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ تايدلب ىوتصسم ىلع
(ةجرŸأ ةلاصست ،لبصش د’وأأ ،ةتوت رئب) ةتوت

كلذو مويلأ مهعيزوت ” يقأو عانق0002 اهنم
ىلع م-ه-ث◊ را-ج-ت-لأو Úن-طأوŸأ ةد-ئا-ف-ل
ديقتلأو ةيقأولأ تامامك-لأ ءأد-ترأ ة-ي-مأز-لإأ
د-عا-ب-ت-لأو ة-ي-ح-صصلأ ة-فا-ظ-ن-لأ طور--صشب
ءابوب ةباصصإ’أ رطاfl يدافتل يعا-م-ت-ج’أ
.دجتصسŸأ انوروك
يتلأ ،ةيلمعلأ هذه نأأ ¤إأ ردصصŸأ تأذ راصشأأو
هيلع فرصشي يئ’و جمانرب راطإأ ‘ جردنت
قيصسنتلاب ا-ه-م-ي-ظ-ن-ت ” ،ة-م-صصا-ع-لأ ›أو
عمتÛأ تايعمج نم ديدعلأ عم نواعتلأو
.ةيمÓصس’أ ةفاصشكلأو ÊدŸأ

ة-لوؤو-صسŸأ تأذ تهو-ن ،ىر-خأأ ة-ه--ج ن--م
نمأ’أ رصصانع دوهجو ة-م-ها-صسÃ ة-ي-ئ’و-لأ
ن-م ا-هÒغو ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أو ي-ن-طو-لأ
ءابول يدصصتلل ةيمومعلأ ةيئ’ولأ تاصسصسؤوŸأ
تا-ي-ل-م-ع ‘ ا-ه-ت-كرا--صشمو91-ديفوك
ةيقأولأ ة-ع-ن-قأ’أ ع-يزو-ت أذ-كو سسي-صسح-ت-لأ
فلتı مي-ق-ع-ت-لأو Òه-ط-ت-لأ تا-ي-ل-م-عو
.ةيمومعلأ تأءاصضفلأ
تايلمع نأأ ةبدتنŸأ ةيلأولأ ةديصسلأ تركذو
،سسمأأ لوأ تلمصش  ةيقأولأ تامامكلأ عيزوت
ةديد÷أ ةينك-صسلأ تا-ع-م-ج-ت-لأ ،سسي-مÿأ
دقفت ةبصسانŸا-ب ” ثي-ح ل-ظ-لأ ق-طا-ن-مو

flأ ف-ل-تŸاب ةيو-م-ن-ت-لأ ع-يرا-صشŸةعطاق
ديبعت عورصشم اهن-مو ،ة-تو-ت-لأ ر-ئ-ب ة-يرأدإ’أ

لفكتلأ راطإأ ‘ لب-صش د’وأ ة-يد-ل-ب-ب ق-ير-ط
.ÚنطأوŸأ ت’اغصشناب
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سسيئر ةقفاوم دعب ةموك◊ا فرط نم Úنثلا اهدامتعا ” يتلا تارارقلا مها ةحئا÷ا هذه Òيسست
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 نطولا ‘ ¤وألا بتارŸا لت– ىلفدلا Úعب ةرمثŸا راجسشألا ةعارز
سصاج’ا لوقحب كتفت ةيرانلا ةحفللا

بيصصت ايÒتكب يهو ،ةيرانلأ ةحفللأ لكصشت ^
ايقيقح أديدهت ةنصسلأ هذه ,ةرمثŸأ راجصش’أ
يتلأ ،ىلفدلأ Úعب سصاج’أ ةعأرزل ةب-صسن-لا-ب

دعب ةيناثلأ ةبترŸأ ةهكافلأ هذ-ه ا-ه-ي-ف ل-ت–
ةيبلصسلأ تايعأدتلأ تحصضأأو ,نوت-يز-لأ ة-عأرز
امك ,جوتنŸأ ىلع ةزراب ةكاتفلأ ايÒتكبلأ هذهل
.عاطقلأ ‘ Úينهم ةدع هدكأأ
ىلفدلأ Úع ةي’و لÓتحأ ¤أ نوحÓف راصشأو

‘ اينطو ¤و’أ ةبترŸأ طرافلأ ماعلأ لÓخ
جاتنأ طصسوتÚ Ãتقلفلأ تأذ ةرمثلأ هذه جاتنأ
ىحصضأ Úح ‘ ,راطنق000.057 ›أوحب ردقي

,ةيرانلأ ةحفللاب ايلك أددهم ةنصسلأ هذه مصسوم
نوكيصس رامثلأ ينج قÓطنأ د-عو-م نأ ا-م-ي-صس
.لبقŸأ ويلوي فصصتنم
›أو◊ كلام و-هو ,نو-ن-ح-صس ى-صسو-م بصسحو
ملك41  ،بيرع ةقطنÃ سصاجأ ةرجصش0007
تتأ ةيرانلأ ةحفللأ ناف ,ىل-فد-لأ Úع لا-م-صش
,هيدل سصاج’أ لوقح نم ةئاŸاب08 ةبصسن ىلع
نم أررصض Ìكأ ةنصسلأ هذه ايÒتكب نأ““ اظحÓم
.““ةيصضاŸأ مصسأوŸأ
اقباصس ةيرانلأ ةحفللأ تناك““ افصسأاتم فاصضأأو
ةنصسلأ هذه اهنكل ,ا-مو-م-ع نا-صصغ’أ م-جا-ه-ت
ليلاحتلأ نأأ أدكؤو-م ,““را-م-ث-لا-ب ى-ت-ح تر-صضأ
ةيام◊ ينطولأ دهعŸأ ىوتصسم ىلع ةزجنŸأ
تباصصأ ةيرانلأ ةحفل-لأ نأ تت-ب-ثأ““ تا-تا-ب-ن-لأ
.““هلوقح نم ةئاŸاب08 ةبصسن
ةرمثŸأ راجصش’أ يجتنم نم Òثكلأ““ نأ لاقو

Ãعو لدنج قطانÚ ةنايلم سسيمخو ناطلصس
دق ,ةفيلخ د-لو Òبو ةد-ي-ل-جو ى-ل-فد-لأ Úعو
ايÒتكبلأ سسفن اهتباصصأ مهلوقح نأ هل أودكأ
تأديبملل مهلامعتصسأ نم م-غر-لا-ب ,ة-كا-ت-ف-لأ
.““ةيدايتع’أ
Úعب ةجت-نŸأ سصا-ج’أ ة-ي-عو-ن سصو-صصخ-بو
‘ ةي’ولأ ةرهصش نأ جتنŸأ تأذ دافأ ,ىلفدلأ
ة-ي-ن-غ-لأ ا-ه-صضرأ ة-بو-صصخ ¤أ دو-ع--ت لاÛأ
.ةعأرزلأ هذهل اهخانم ةمئÓم و مويصسلاكلاب
ةلثمتŸأ ةرمثلأ هذه ةيصصاخ قايصسلأ ‘ زربأأو

راŒ لعج ا-م ا-ه-ب ظا-ف-ت-ح’أ ةد-م لو-ط ‘
نوكلÁ نم ةمصصاعلأ رئأز÷أو ةديلبلأ يتي’و

جوتنم مظعم ءأرصش ىلع نومدقي ,ديÈت فرغ
Èكأ’ هب ظافتحÓل سصاج’أ نم ةيصضام ةنصسلأ

.ةنك‡ ةدم
هذه ةي’ولاب ايÒتكبلأ هذه يصشفت بابصسأ نعو
ةيحÓفلأ ح-لا-صصŸأ ة-ير-يد-م تد-كأ ,ة-ن-صسلأ
فورظلأ ‘ نمك-ي لو’أ بب-صسلأ نأ ة-ي’و-لا-ب
,طرافلأ ءاتصشلأ تزيم يتلأ ةصصاÿأ ةيخانŸأ

Èمصسيد رهصشأأ لأوط ’دتعمو افاج ناك ثيح
نم ¤وأ’أ عيباصسأأ ةثÓثو ريأÈفو ريانيو9102
.ةيرا÷أ ةنصسلأ سسرام
تاتابنلأ ةحصص ‘ سصتıأ سشتفŸأ بصسحو
فورظلأ““ ناف ,دمحأ ديصس ديعلب ,ةيريدŸاب
رهصشأ تزيم ي-ت-لأ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صس’أ ة-ي-خا-نŸأ
,ةيرا÷أ ةنصسلأ نم سسرام ةياغ ¤أ Èمصسيد
ا--ه--نزأو--ت--ل را--ج---صش’أ نأد---ق---ف ¤أ تدأ
ام ,نأو’أ لبق اهراهزأ هنع جتن ,يجولويزيفلأ

امك ,““ةيرانلأ ة-ح-ف-ل-لأ را-صشت-نأ ى-ل-ع د-عا-صس
.فاصضأ
ايÒتكبلأ هذه روهظ ¤أ ددصصلأ أذه ‘ راصشأأو
,ةديلجب سصاج’أ لوقحب8002 ماع ةي’ولاب

دصصÎت تيقبو““ ,ى-ل-فد-لأ Úع قر-صش-بو-ن-ج
كتفلأو راصشتنÓل ةمئŸÓأ ةيخانŸأ فورظلأ
.““رامثلاب
هجوت نا-ف ,ي-عأرز-لأ سسد-ن-هŸأ تأذ بصسحو
““ايرام اتناصسلأ““ عون ةعأرزل Úجت-نŸأ م-ظ-ع-م
نم عونلأ أذه نأ نوك ,ةصضfi ةيراŒ بابصسأ’
لوط و ةيلاعلأ ه-ت-يدودرÃ فور-ع-م سصا-ج’أ

ايÒتكبلأ ن’ ابئاصص أرايخ نكي ⁄ ,هظفح ةدم
نم دأز ام وه و ة-ي-عو-ن-لأ هذ-ه ع-م تم-ل-قأا-ت

ةمئŸÓأ ةيخانŸأ فورظلأ رفوت عم اهررصض
.اهل
ىرخأ عأونأ نع ÚجتنŸأ يلخت نع فصساتو
““أراكصسابلأ و ““زمايليولأ““ لثم ““ ةمواقم““ Ìكأ
ايرام اتناصس»ل مهلج رايتخأ لظ ‘ ,““وليغلأ»و
.اهتيدودرم لجأ نم““

ةيرطيبلأ ةي-صشت-فŸأ سسي-ئر د-كأ ,ه-ت-ه-ج ن-م
ةيريدŸأ تأذب تاتا-ب-ن-لأ ة-ح-صص ة-ي-صشت-ف-مو

دق ةيرا-ن-لأ ة-ح-ف-ل-لأ نأ ,ف-صسو-ي ن-ب سسأو-ح
ةيدرولأ ةليصصفلا-ب ا-صضيأأ ة-ن-صسلأ هذ-ه تر-صضأ
رأرغ ىلع ،(ةأونلأ تأذو Úتقلفلأ تأذ رامثلأ)
سضرŸأ أذه رطخ نأ أزÈم ,حافتلأو رورعزلأ
.هل سضأرعأ روهظ مدع ‘ اصساصسأ نمكي
ةحفل-لأ ن-ع ف-صشك-لأ ن-كÁ ’ ““  ه-نأ ح-صضوأأو
ل-صضف-ب ’أ لو-ق◊أ ‘ تد--جو نأ ة--يرا--ن--لأ
ـل هحايترأ نع برعأ امك ,““ةيıÈأ ليلاحتلأ
ايÎكبلأ هذهب حا-ف-ت-لأ را-ج-صشأ ة-با-صصأ مد-ع““
.““ةكاتفلأ
سضعب““ ةباصصإ’ لوؤوصسŸأ تأذ فصسأات , ةأزأوŸاب

001 ةبصسنب ةيرانلأ ةحفل-لا-ب سصا-ج’أ لو-ق-ح
ةئاŸاب09 ةبصسن نأ هلب Úطلأ دأزامو ,ةئاŸاب

عو-ن ن-م ي-ه ة-ي’و-لا-ب سصا-ج’أ لو-ق-ح ن-م
.فاصضأ امك ,““ايرام اتناصسلأ
لمأوعلأ Úب نم91ديفوكلأ ءابو نأأ Èتعأ امك
مهلوقح ¤أ جورÿأ نع ÚعرأزŸأ تعنم يتلأ
هذه رأرصضأ نم دحلل اهت÷ا-ع-مو ا-هد-ق-ف-ت-ل
.ايÒتكبلأ
يعأرز سسدنهم وهو يدعصس رامع ديصسلأ امأ

سضعب““ نأ هته-ج ن-م ظ-ح’ د-ق-ف ,د-عا-ق-ت-م
نم عرصست راجصش’أ ميلقت ‘ ةع-ب-تŸأ قر-ط-لأ
¤أ ايعأد ,ةي’ولاب ةيرا-ن-لأ ة-ح-ف-ل-لأ را-صشت-نأ

““لجأ نم ةباصصŸأ تأرجصشلأ عÓتقأ ةرورصض
راطأ ‘ ةعورزŸأ ةديد÷أ تاحاصسŸأ ةيامح
.““ىلفدلأ Úعب سصاج’أ لوقح ديدŒ و عيصسوت
لغصش نأ هل قبصس يذلأ -ثدحتŸأ سسفن هون امك
ة-ير-يدÃ تا-ي-ئا-صصحإ’ا-ب ف-ل--ك--م بصصن--م
ميظنت ةيمهأ““ ـب -ةيئ’ولأ ةيحÓفلأ حلاصصŸأ
ن-م عا-ط-ق-لأ ›وؤو-صسم م-صضت ة-يرود تأءا-ق--ل

ةيحÓفلأ ةفرغلأو ةيحÓفلأ حلاصصŸأ ةيريدم
- ““ايوصس Òكفتلأ ل-جأ ن-م ي-ن-هŸأ سسلÛأو
ظاف◊أ اهناصش نم ةيŒأÎصسأ““ ‘ - لاق امك

لكصشب اهريوطت نامصض و ة-عأرز-لأ هذ-ه ى-ل-ع
.““عونتلأو دودرŸأ و ةيعونلأ ثيح نم ,مأدتصسم
ما-ه-صسأ ةرور-صض ¤إأ يد-ع--صس د--ي--صسلأ ا--عدو
ةعأرزل ينقتلأ دهعŸابو ةعما÷ا-ب Úث-حا-ب-لأ
,جراÿأو نطولأ نم ءأÈخو ةرمثŸأ راجصشأ’أ

ةبعصشب عفدلأ““ , هناصش نم يذلأ راصسŸأ أذه ‘
.““مامأ’أ ¤إأ ةي’ولاب ةرمثŸأ راجصش’أ

جأاو/م.ق ^

ح-ي-صشلأ ة-ت-ب-ن ن--م تا--صصÓ--خ تر--ه--ظأأ ^
اهتعا‚ (tnalp aisimetra) ““ايصسيميترأأ““

سضرŸ ببصسŸأ دجتصسŸأ انوروك سسوÒف دصض
ة--صسأرد ه--ن--ع تف--صشك ا--م ق--فو ،91-ديفوك

flتÈتاصسأردلأ نم رظتني اميف ،ة-ث-يد-ح ة-ي
 .اهتيلاعف ىلع عطاقلأ ليلدلأ Ëدقت ةيريرصسلأ
ىلع ““أونأأ ايصسيميترأأ““ ةبصشع تنهرب نأأ قبصسو
مدختصسي ذإأ ،ايرŸÓأ ةحفاك-م ‘ ا-ه-ت-ي-لا-ع-ف
نم ةصصلختصسŸأ ““Úنصسيمي-ترأأ““ ةدا-م ءا-ب-طأ’أ

 .اماع02 نم Ìكأأ ذنم ةبصشعلأ هذه
‘ كنÓب سسكام د-ه-ع-م ‘ نو-ث-حا-ب ىر-جأأو
نم Úيصصاصصتخأ بناج ¤إأ ايناŸأاب مأدصستوب

ةبصشعلأ ةردق ىدم تنيب تاصسأرد Úلرب ةعماج
.91-ديفوك ىودع ةهجأوم ‘ ةدعاصسŸأ ىلع
كأÎصش’اب قلطأأ يذلأ- رغÒبيز Îيب لوقيو
هذه رومليغ يÒك ءايميكلأ ‘ يصصاصصتخ’أ عم
ا-ن-م-ق ةد-يد÷أ تا-صسأرد-لأ ‘““ -ة--صسأرد--لأ

ايصسيميترأأ ةبصشعل ةصصلاخ دأوم سصÓ-خ-ت-صسا-ب
ةفرعم ءاملعلأ دأرأأو .““سسوÒفلأ عم اهانجزمو
ـ ة-ب-صشع-لأ هذ-ه تا-صصÓ--خ لو--ع--ف--م ىد--م
ةحفاكم ‘ -ىرخأأ تاق-ت-صشمو Úن-صسي-م-ي-ترأأ

ذإأ ،ءاملعلأ جئاتنلأ تر-ه-بأأو  .ا-نورو-ك سسوÒف
سسراصس““ دصض ةطصشن ةتبنلأ تاصصÓخ نأأ Úبت
ةمظنم اهتقلطأأ يتلأ ةي-م-صست-لأ ي-هو ،″2 فوك
د-جوو .سسوÒف-لأ ى-ل-ع ة-يŸا-ع-لأ ة--ح--صصلأ
رهظأأ ةتبنلأ قأروأأ سصل-خ-ت-صسم نأأ نو-ث-حا-ب-لأ
اهصصÓختصسأ دعب تاصسوÒفلل أدا-صضم ا-طا-صشن
.رطقŸأ ءاŸأ وأأ يقنلأ لوناثيإ’أ مأدختصساب
Òبك لكصشب تاصسوÒفلل داصضŸأ طاصشنلأ دأزو

.ةوهقلأ عم لوناثيإ’أ سصلختصسم جمد ” امدنع
تاصسوÒفلأ ملع ذاتصسأأ رديÎصسوأأ سسوÓك لاقو

نأا-ب تئ-جو-ف د-ق-ل““ ةر◊أ Úلر-ب ة-ع-ما-ج ‘
لصضفأأ لكصشب تلمع ايصسيميترأأ تا-صصل-خ-ت-صسم
طا-صشن تدأز ةو-ه-ق-لأ ة-فا-صضإأ نأأو ،ق-ت-صشم--ك

.““تاصسوÒفلأ ةحفاكم
ذنم متي ةيبون÷أ اكÒمأأو ايقيرفأأو ايصسآأ ‘و
ةيتابنلأ تا-صصÿÓأ مأد-خ-ت-صسأ ة-ل-يو-ط ةد-م
تا-صصÓ-خ-ف ،ىود-ع-لأ سضأر-مأأ ن-م جÓ-ع-ل-ل
سضأرمأأ جÓع ‘ سساصسأ’اب مدختصست ايصسيميترأأ
““Úنصسيميترأأ»و .ايرŸÓأ دصض جÓعكو ،ىم◊أ

‘و ،ايرÓملل داصضم جودزم جÓع سساصسأأ يه
لافطأ’أو رابكلأ ÚيÓم ة÷اعم متي ةنصس لك
تاظف– دجو-ت ،ءا-ن-ثأ’أ ‘و .را-ق-ع-لأ أذ-ه-ب
ديفي امك راقعلل ةموا-ق-م رو-ط-ت ن-م ة-ي-صشخو
ن-يذ-لأ سصا-خ-صشأ’أ ر-يذ– د-ير-ن““ ر-غÒب-يز
ذخأأ نم ايرŸÓأ راصشتنأ قطان-م ‘ نو-صشي-ع-ي

ءأرجإأ راظتنأ Óعف انيلع بجي ،ةصصÿÓأ هذه
ج-يز-م : ناŸأأ نو-ث-حا-ب .““ة-ير-ير-صس تا-صسأرد
ةهجأوم ‘ هتعا‚ تبثي ةو-ه-ق-لأ ع-م ح-ي-صشلأ

.““انوروكلأ““ ىودع
م.ق ^

 :ناŸأا نوثحاب
انوروك ىودع ةهجاوم ‘ عجان ةوهقلا عم حيششلا جيزم

لوأأ ،نتايحي يحي ،سسأدرموب ةي’و ›أو دكأأ ^
” يتلأ ،لظ ةقطنم223 ـلأ نأأ ،سسيمÿأ سسمأأ
ديزي ام بلطتت ،أرخؤوم ةي’ولأ Èع اهؤواصصحإأ

ةيمنتلأ قيقحتل عورصشم وأأ ةي-ل-م-ع0003 نع
.ةيمويلأ نطأوŸأ ةصشيعمو فورظ Úصس–و
سشماه ىلع يفحصص حيرصصت ‘ ،›أولأ حصضوأأو
Èع ةرصشتنم لظلأ قطانŸ ةنياعم و دقفت ةرايز

نم““ هنأاب ةي’ولأ برغو قرصشب تايدلب نم ددع
اهتحÎقإأ يتلأ ةيومنتلأ تايل-م-ع-لأ هذ-ه نأا-صش
¤إأ ىع-صستو ة-ي-صصو-لأ تا-ه÷أ ى-ل-ع ة-ي’و-لأ

Œب ام يومنت نزأوت قلخ ،اينأديم اهديصسÚ
flةي’ولأ قطانم فلت Ÿنع ةدئافلاب دوعي ا

.ةمصسن000.005 نع ديزي ام
” يتلأ ةيومنتلأ تايلمعلأ هذه م-هأأ ق-ل-ع-ت-تو

نم ةينأد-ي-م تا-جر-خ لÓ-خ ن-م ا-هد-يد–
ةي’ولأ ›أو حصضوي -- ةصصصصختم نا÷ فرط
عفرلأو نطأوملل رصشابŸأ يصشيعŸأ راطإ’اب --
بورصشلأ هايŸأ Òفوت نم هتصشيعم ىوتصسم نم
حتفو تاقرطلأ د-ي-ب-ع-تو ي-ع-ي-ب-ط-لأ زا-غ-لأو
.يصسردŸأ هيف اÃ لقنلأو ةئيهتلأو كلاصسŸأ
تا--ه÷أ ى--ل--ع حأÎقأ را--طإ’أ أذ--ه ‘ ”و
3831 ليجصست ،لوؤوصسŸأ سسفن بصسح ،ةيصصولأ

،ةروكذŸأ تايلمعلأ لم‹ نم ةيومنت ةيلمع
ت’اÛأ ىتصش سس“ لظلأ ق-طا-ن-م ةد-ئا-ف-ل
.جد رايلم71 زواجتي ›ام فÓغب
ةيومنتلأ تايلمعلأ نأاب ددصصلأ أذه ‘ حصضوأأو

¤إأ ةيلام ةيطغت اهل سسيل““ ةÒخأ’أ ةحÎقŸأ
بصسح اهف-ي-ن-صصت م-ت-ي-صس كلذ-لو ““مو-ي-لأ د-ح

Èع““ ايجيردت اهليو“ ىلع ل-م-ع-لأو ة-يو-لوأ’أ
flأ ليومتلأ ردا-صصم ف-ل-تÙةيعاطقلأو ةيل

.““ةزكرمŸأ
ام ديصسŒ ةيأدبو ه-ي-جو-ت مو-ي-لأ د-ح ¤إأ ”و
هذه لم‹ نم ةيومنت ةي-ل-م-ع003 نع ديز-ي
فÓغ اهديصسجتل دصصر ” ثيح ،تاي-ل-م-ع-لأ

ةكر◊أ ثعبو معدل ،جد ÒيÓم4 زواجتي ›ام
لظ ةقط-ن-م223 ىوتصسم ى-ل-ع ة-يو-م-ن-ت-لأ
.ةروكذŸأ
تايلمعلأ وأأ عيراصشŸأ هذه ف-ل-تfl ق-ل-ع-ت-تو
Úصسحتب ،ردصصŸأ سسفن ¤إأ أدانتصسإأ ،ةيومنتلأ

ةرا-ن’أو بور-صشلأ ءاŸا-ب د-يوز-ت-لأ ىو-ت--صسم
و جÓعلأ تاعاق ة-ئ-ي-ه-تو زا‚إأو ة-ي-مو-م-ع-لأ

تاقرطلأ ةئ-ي-ه-تو ي-ح-صصلأ فر-صصلأ تأو-ن-ق
.عيراصشŸأ نم اهÒغو ةعصسوتلأ ماصسقأو
ةيومنتلأ تايلمعلأ هذه لم‹ نم ميلصست ”و
05 ءا---هز ،لوؤو---صسŸأ تأذ لو---ق---ي ،ةÒخأ’أ

06 وحنب زا‚إ’أ لاغصشأأ تهتنإأ اميف اعورصشم
44 ا-ب-ير-ق م-ل-صست بقر-ت ع-م أر-خأ ا-عور-صشم
عورصشم68 و زا‚إ’أ ديق لأزي ’ أرخأأ عورصشم
عيراصشم8 و زا‚إ’أ ‘ قÓ-ط-نإ’أ د-ي-ق ر--خأ
بابصسأ’ ايلاح لاغ-صشأ’أ ا-ه-ب ة-ف-قو-ت-م ىر-خأأ

flةفلت .
 م.ق ^

ةيمويلا نطاوŸا ةسشيعمو فورظ Úسس–و ةيمنتلا قيقحتل
 ةيمنتلا قيقحتل ةيلمع0003 بلطتت سسادرموبب لظلا قطانم
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يذلا ةداقلا ء’ؤو-ه ةر-كاذ ة-مأ’ا مر-ك-ت-سسو ^
,يسسنرفلا يرامعتسس’ا ءادتع’ا دسض اوسضفتنا

طقسسم ,رئاز÷ا ‘ يمسسرلا مهنفد لÓخ نم
.مهتايح اهل اوبهو يتلاو مهسسأار
نوبت ديÛا دبع ديسسلا ,ةيروه÷ا سسيئر ناكو
م-ت-ي-سس  ه-نأا  ،سسي-مÿا ،سسمأا لوا ن-ل-عأا د--ق
ثيح  ،ءادهسشلا تافر يقاب  ةداعا  Óبقتسسم
.اهتياهن ةياغ ¤ا ةيلمعلا رمتسستسس
Úموا-قŸا  ء’ؤو-ه م-جا--م--ج ةدا--عا تنا--كو
رئاز÷ا  ه-ب تمد-ق-ت ي-م-سسر بل-ط عو-سضو-م
تاثحابم لÓخ ةلأاسسŸا حرط ” ثيح ,اسسنرفل
.نيدلبلل ايلعلا تاطلسسلا Úب
ءاÈخ ن-م ة-نو-ك-م ة--ن÷ سسي--سسأا--ت ” د--قو

ء’ؤو-ه تا-فر د-يد-ح-ت-ب ما-ي-ق-ل-ل Úير-ئاز--ج
.Úيرئاز÷ا ÚمواقŸا
بيطلا ,قوق◊ا يوذو نيدهاÛا رزو  حرسصو
13 ديد– ” ““ هنأا9102 رياني رهسش Êوتيز
.““ةلسصاوتم ةيلمعلاو تافر
ÚمواقŸا ن-م د-يد-ع-لا م-جا-م-ج د-جاو-ت-تو
يع-ي-ب-ط-لا خ-يرا-ت-لا ف-ح-ت-م ‘ Úير-ئاز÷ا
دمfi ءادهسشلل اهسضع-ب دو-ع-ت ي-ت-لا سسيرا-ب-ب

Ûا دبع نب دŸا كلاŸةلغبوب فيرسشلا وعد
ةرجرج ةقطنم ‘ ةيب-ع-سشلا ة-موا-قŸا د-ئا-ق
ةسشطاعزلا ةروث دئاق نايزوب خيسشلاو (لئابقلا)
يواقرد-لا ى-سسو-مو (9481 ةركسسب ةق-ط-ن-م)

رديوق نب راتfl يسسو ير-ك-سسع-لا هرا-سشت-سسم
ى-سسي-ع م-جا-م-ج ¤إا ة-فا-سضا يوار-ط-ي--ت--لا
ةل-غ-بو-ب ف-ير-سش مزÓ-م نا-ك يذ-لا يدا-م◊ا
دبع Òمأ’ا مزÓم كرابم نب لÓع نب دمfiو
.رداقلا
03) ةسشطاعزلاب نايزوب خيسشلا رسصانع تداقو
تاوق دسض ةمواقم (ةرك-سسب بر-غ بو-ن-ج م-ك
ليÁإا لاÔ÷ا ةدايق ت– يسسنرفلا رامعتسس’ا

.ةحاولا ›اهأا ةدابإاب ماق يذلا Êويبره
فسصق ”““ هنإاف Êامثع راتسس ثحابلا بسسحو
ةÁزع ينثل ةفيذق005.1 براقي اÃ ةقطنŸا
.““لسشفلاب تءاب اهنكل ›اه’ا
دير-ف ا-ي-جو-لو-بوÌنأ’ا ‘ سصسصخ-تŸا ر-كذو
هنأا ،ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا ةلاكول راوح ‘ يسضاقلب
احابسص فسصنلا و ةعسساتلا ةعاسسلا دودح ‘““

مجامج تقلع9481 ةنسسل Èمفون62 موي نم
ىسسوم ي-سس و ن-سس◊ا ه-ن-با و نا-يزو-ب خ-ي-سشلا

.ةدمعا ىلع يواقردلا
نايزوب ل‚ نسس◊ا لاق همادعا لبق تاظ◊

سضب-قÃ ف-ن-ع-ب دو-ن÷ا د-حأا ه-ع-فد ا-مد-ع-ب
’و لتقي نايزوب نبا ...نايزوب نبا انأا““ هتيقدنب
دكا يذلا يسضاقلب ديسسلا ةياور بسسح ,““برسضي
فحتم ‘ اهيلع Ìعي ⁄““ نسس◊ا ةمجمج نا
ةعوم‹ عم تع-سضو نو-ك-ت د-ق اÃرو سسيرا-ب
.““ىرخا
مجامج ددع ناف8102 ليربا ءاسصحا بسسحو
635 غلب فح-تŸا ‘ ة-ظو-فÙا Úير-ئاز÷ا

.نطولا قطانم قلتfl نم ةمجمج
ةافرو ةمجمجÚ 635ب نم““ هنا ثحابلا حرسصو

و خيراتلا لبق ام ناسسنإ’ دوعت نم اهنم كانه
.““اسسنرفب اهدجاوتل يعاد ’ يتلا
Úيرئاز÷ا مجامج ةداعا ةلأاسسم ىلع ةوÓعو
يذلا فيسشر’ا اسضيا ةركاذ-لا ف-ل-م ن-م-سضت-ي
سضيوعت و ةيريرح-ت-لا ةرو-ث-لا لÓ-خ ى-ف-ت-خا

‘ ة-ي-سسنر-ف-لا ة-يوو-ن-لا برا-ج-ت-لا ا-يا-ح-سض
.ةيرئاز÷ا ءارحسصلا
ةكÎسشم نا÷ ثاد-ح-ت-سسا ” د-ق-ف Òكذ-ت-ل-ل

.لئاسسŸا هذه ة÷اعŸ ةيسسنرف ةيرئازج

 :ةيبعششلا ةمواقŸا ةداق مجامج ةداعإا

 ةيرئأز÷أ ةلودلل ةيسسيئرلأ بلاطŸأ دحأأ
ةركأذلأ ةلأاسسم لوح

‘ فشصنو نرق نم ديزأا ذنم ةظوفÙا ,يشسنرفلا وزغلا دشض Úبعششلا ÚمواقŸا تافر ةداعا لكششت
بلاطŸا دحأا ,نطولا سضرأا ¤إا ةعم÷ا موي ,اهنم42 ةداعا متيشس يتلاو ,سسيرابب يعيبطلا خيراتلا فحتم
.ةركاذلا ةلأاشسم لوح ةيرئاز÷ا  ةلودلل ةيشسيئرلا

د-ب-ع ن-ب دÛ د-مfi ناد-ي-ه-سشلا Èت-ع-ي ^
دم-حأاو ،ة-ل-غ-بو-ب ف-ير-سشلا و-عدŸا ،كلاŸا
اذكو امهاتمجمج عجÎسستسس ناذ-ل-لا نا-يزو-ب

,اسسنرف نم ةعم÷ا موي رخآا اديهسش22 مجامج
د-سض ة-ي-ب-ع-سشلا ة-موا-قŸا زو-مر ن-م ناز--مر
.يسسنرفلا لÓتح’ا
مئانغ اهرابتعاب مجام÷ا هذه ذخأا ” دقو

فحتم تا-ي-مfi ا-ه-ب ر-خز-ت نأا ل-ب-ق بر-ح
ذنم اهب ظافتح’ا ” ثيح سسيرابب ناسسنإ’ا

.نمزلا نم نرق فسصنو نرق
لوأا ,0281 ديلاوم نم ,ةلغبوب فيرسشلا ناكو
راعتسسŸا همسسا لم– ةيبعسش ةروث سضاخ نم
ةر-جر-ج لا-ب-ج ‘ ي-سسنر-ف-لا ل-تÙا د--سض

Ã62 ‘ هتافو خيرات ةياغ ¤إا لئابقلا ةقطن
.È 4581مسسيد
ةلغبوب رقتسسا ,91 نرقلا نم تاينيسسمÿا ‘و
نم ةيروث ةكرح اهيف مظنو سسابع ينب ةعلقب

‘ ةعباقلا لئابقلا Úب ت’اسصت’ا دسش لÓخ
.ةرواÛا لاب÷ا
دسض اموج-ه ن-سش ,1581 ةن-سس ن-م سسرا-م ‘و
ة-يواز لوؤو-سسم ,ي-ل-ع ن--ب ف--ير--سش بيز--ع--ل
.Úيسسنرفلا رماوأ’ قبطم اغاسشابو نطÓسشيإا
عمج ىتح ,Êاث-لا مو-ج-ه-لا نا-بإا مز-ه نإا ا-مو
ةي’و) سشكيلم ينب سشرع وحن هلا-حر ل-ط-ب-لا
زكرم هنم لعجو ةدعلا دع ثيح (ايلاح ةياجب

.ديد÷ا هتايلمع
دونج ةقياسضم ‘ ةلغ-بو-ب ف-ير-سشلا نأا-ت-ي ⁄و
قرسش هجاردأا ديعي ىلع Èجي نأا لبق لÓتح’ا

.ىرخأا لئابق هلوح تفتلا ثيح ةرجرج
ةزرفم مزه ‘ ةلغ-بو-ب ف-ير-سشلا ح‚ اذ-ه-بو
نم برقلاب ةه-جاو-م ‘ ي-سسنر-ف-لا سشي-ج-ل-ل
.1581 سسطسسغأا81 موي ينغوب
نم ةثعب كانه تثكم ,ةÁزهلا هذه رثإا ىلعو
لاÔ÷ا ر-ماوأا ت– Ó-ما-ك ار--ه--سش دو--ن÷ا
كئلوأ’ دح عسضو ‘ ا-ه-ن-م ة-لواfi ي-ي-سسي-ل-ب

.نيدرمتŸاب مهفسصت تناك نيذلا
فيرسشلا ماق ,سشكيلم ين-ب ¤إا ه-عو-جر د-ع-بو
ةه÷ا وحن ه-ل-م-ع قا-ط-ن ع-ي-سسو-ت-ب ة-ل-غ-بو-ب
Èجأا ام وهو ,لئابقلا ةقطنم ن-م ة-ي-ل-حا-سسلا

حتف ةداعإاب ةا-سشŸا ن-م يد-ن-ج0003 ›او-ح
رسصق-لا Úب2581 ريان-ي52 خيراتب قير-ط-لا
.ةياجبو

ىوتسسم ىلع بيسصأا ةنسسلا سسفن نم وينوي ‘
ةيرق ‘ اها-حر تراد ة-كر-ع-م لÓ-خ سسأار-لا
.Úنث’ا قوسس برق دومfi تيلغيت
ةرم ةمواقŸا دوقي نا3581 ةنسس عاطتسسا و
لئابقلا ‘ ةقزازعلا ةقطنم مكاح نكل ىرخا
ةنسس فسصتنم ةثعب لسسرأا دق نودنور لاÔ÷ا

.ةلغبوب دناسست يتلا دانج ثآا ةليبق عمقل4581
ت“ بيزع ةيرق ىلع ةرطيسسلا ت“ نأا امو
اهيف ترمتسسا يتلا ىيحي ثآا ةير-ق ة-م-جا-ه-م
لاÔ÷ا اهلÓخ دقف موي04 ةدŸ تاداسشŸا
.نيرخآا395 اهيف حرجو ايدنج49 نودنور
ثآا ةقطنم ¤إا رداغ ةل-غ-بو-ب بي-سصا نا د-ع-بو
اهدعب مسضنا ثيح ةمواقŸا ¤إا دوعيل سشكيلم
.رموسسن ةمطاف ةل’ ¤ا
نم عبوت4581 ةنسس ‘ هب ةياسشولا ت“ امدنعو

¤ا او-م-سضنا ن-يذ-ل-لا Êار-ق-م ةو-خ’ا فر-ط
هدسسج نع هسسأار لسصف ” ثي-ح ،Úي-سسنر-ف-لا
.يح وهو
تاو-ق-لا تفÎقاÈ 4981م-فو-ن62 ‘و
فلا اهتيح-سض حار  ةرز‹ ع-ن-سشأا ة-ي-سسنر-ف-لا

Óتق ةسشطاعزلا ةق-ط-ن-م ›ا-ها ن-م سصخ-سش
.رجانÿاب
ةسشطاعزلا ةمواقم دئا-ق نا-يزو-ب خ-ي-سشلا ا-ما

ىسسوم يسس و هنبا سسأارو هسسأار عطق ” دقف
‘ دون÷ا ركسسعم ‘ اهب ليثمتلا ” يواقردلا
نŸ ةÈع اونوكيل““ ةرك-سسب ‘ م-ث ة-سشطا-عز-لا
.““مهاطخ ىلع Òسسلا نولواحي

ىوتشسم ىلعأا ىلع اشسنرفو رئاز÷ا Úب بذجو دشش لfi لظد

 ةيبعسشلأ ةمواقŸأ ءأدهسش مجامجو تافر عاجÎسسأ فلم ايجولونورك
ءادهسش مجامجو تافر عاجÎسسا فلم فرع
يسسنرفلا رامعتسس’ا دسض ةيب-ع-سشلا ة-موا-قŸا
يعيبطلا خيراتلا فحتÃ ةدجاوتŸا و رئازجلل

هذه Òجفت ذ-ن-م ةد-يد-ع ل-حار-م سسيرا-ب ‘
رئاز÷ا يعاسسم جو-ت-ت-ل ،1102 ةنسس ةي-سضق-لا
دبع ديسسلا ،ةيروهم÷ا سسيئر نÓعإاب ةثيث◊ا
42 ةداعإا نع ،سسيمÿا مو-ي-لا ،نو-ب-ت د-يÛا
موي مهقافرو ةيبعسشلا ةمواقŸا ةداق نم تافر

ةرئاط Ïم ىلع نطولا سضرأا ¤إا ةعم÷ا دغ
ةمداق ةيرئاز÷ا ةيو÷ا تاوقلا نم ةيركسسع
.اسسنرف نم
اسصاخ امامتها رئاز÷ا تلوأا ،ددسصلا اذه ‘و
روتسسدلا هيلع سصني ام بجوÃ ،فلŸا اذهل

،ءاده-سشلا حاورأا ماÎح’ ة-لود-لا نا-م-سض ن-م
‘ خرؤوŸا99-70 مقر نوناقلا ماكحأ’ اقيبطتو
،ديهسشلاو دهاÛاب قل-ع-تŸا ،9991 ليربأا5
يأاب لزانتلا““ عن“ يتلا هنم45 ةداŸا اميسس’
ثاÎلا نم ءز-ج يأا ن-ع لا-ك-سشأ’ا ن-م ل-ك-سش
.““‘اقثلاو يخيراتلا
اŸ رظنلاب فلŸا اذ-ه-ب ما-م-ت-ه’ا ءا-ج ا-م-ك

ءادهسش مجامجو تافر عاجÎسسا ةيسضق هلم–
خيراتلا فحتÃ ةدجاوتŸا ةيبعسشلا ةمواقŸا
يذلا ءانتع’او ةيزمر نم ،سسيراب ‘ يعيبطلا
ةلودلا فرط ن-م زو-مر-لا ء’ؤو-ه ه-ب ى-ظ-ح-ي
.ةيرئاز÷ا
ةداق نم ةدا-ق42 تافر عاجÎسسا ةب-سسا-نÃو
نيدهاÛا ةرازو تركذ ،ةيرئاز÷ا ةمواقŸا
لدابت ” ،6102 وينوي9 ذنم هنأا قوق◊ا يوذ و
ةيقيسسنت تاعامتجا دقعو ةفلتfl تÓسسارم
¤وأ’ا ةرازولا) ةينعŸا تاعاطقلا Úب ةديدع
،(نيد-هاÛاو ة-ي-جراÿا نوؤو-سشلا ي-ترازوو

ةيرئاز÷ا تاثحابŸا نم-سض ة-ي-سضق-لا جاردإ’
عاجÎسس’ ةبسسانŸا لبسسلا داجيإاو ةي-سسنر-ف-لا

.تافرلا هذه
32 خيراتب يقيسسنت عامتجا لوأا دقع ” دقو
يذلا ريرق-ت-لا ة-سسارد ن-م-سضتو ،6102 وينو-ي
ةيرئاز÷ا ةرافسسلاب ةيفاقثلا ةقحلŸا هتدعأا
نم ةحÎقŸا تاءارجإ’ا سصوسصخ-ب سسيرا-ب-ب

فحتŸاب ةيفحتŸا تاعومÛا ريدم فرط
.يعيبطلا خيراتلل ينطولا
دق نوركام ليوناÁا يسسنرفلا سسيئرلا ناكو
نم سسداسسلا ‘ ر-ئاز-ج-ل-ل ه-ترا-يز ‘ د-ه-ع-ت
مجامج ميلسستل هداد-ع-ت-سسا-بÈ 7102م--سسيد
فحتÃ ةدجاوتŸا ةيبعسشلا ةمواقŸا ءادهسش
خيراتلا كلذ ذنم و ،سسيرابب يعيبطلا خيراتلا
قيسسنتلاب نيدهاÛا ةرازو  لو’ا ريزولا فلك
بلط-لا داد-عإ’ ة-ي-جراÿا نوؤو-سشلا ةرازو ع-م
.اهعاجÎسس’ يمسسرلا

ريزو لبق-ت-سسا ،ا-ب-ير-ق-ت كلذ د-ع-ب ن-م ة-ن-سس
ا-سسنر-ف Òف-سس Êو-ت-يز بي-ط-لا ن-يد-هاÛا
نم ةخسسن هملسس يذلا و ،هنم بلطب ،رئاز÷اب

ةيجراÿا نوؤوسشلاو ابوروأا ريزو اههجو ةلسسارم
يتلا و ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو ¤إا يسسنرفلا
يتلا تافرلا اياقب ايوسس ديد– ا-ه-ي-ف بل-ط-ي
نأا بجي يتلا ىرخأ’او ةسشقانم عوسضوم تسسيل
نم يملعلا قيثوتلا نم د-يز-م-ل-ل fiÓ نو-ك-ت

كلذو ،ةيملعلا ةنجللا اهيرجتسس ةسسارد لÓخ
ةكÎسشŸا ةيموك◊ا ةنجللا تاي-سصو-ت-ل ا-ق-فو
Èمسسيد7 ‘ ةعمتÛا ىو-ت-سسŸا ة-ع-ي-فر-لا

3 ‘ يق-ي-سسن-ت عا-م-ت-جا د-ق-ع ” د-قو.7102
ىلع تÓيدع-ت جاردا ن-م-سضتÈ 8102متب-سس
لوح يسسنرفلا فرطلا ن-م ةدراو-لا ة-ق-ي-ثو-لا

ةليكسشت Úيعتو جوفلا ةليكسشتو لمعلا ة-ق-ير-ط
.ةيرئاز÷ا ةيملعلا ةنجللا
،ةيسسنرفلا-ةيرئاز÷ا ةيملعلا ةنجللا تدقعو
تاعامتجا ،تافرلا ةيوه ديد-ح-ت-ب ة-ف-ل-كŸا

21  ‘ ،سسيرابب ناسسن’ا فحتم ىوتسسم ىلع
روسسيفوÈلا نم ل-ك ة-سسا-ئر-بÈ 8102متب-سس
ماعلا ريدŸاو يرئاز÷ا فرط-لا ن-م جا-ح-ل-ب
تروح“ ،ةيسسنرفلا ة-فا-ق-ث-لا ةرازو-ب ثاÎل-ل
ةنجللا رود ديد–و لمعلا ميظنت لوح اسساسسأا
عيسسوت ةيناك-مإا لو-ح سضوا-ف-ت-لا و ة-كÎسشŸا
ىلع ةدجاوتŸا تافرلا لك لمسشت-ل ة-م-ئا-ق-لا
لود-ج ى-ل-ع ة-قدا-سصŸاو ي-سسنر-ف-لا باÎلا
يتلا قئاثولا ةسشقانم و ةيئانثلا تاعا-م-ت-ج’ا

ةمئاق ديدحتل يسسنرفلا فرطلا ا-ه-مد-ق-ي-سس
.اسسنرفب ةدوجوŸا ةيرئاز÷ا تافرلا
ةنج-ل-لا تد-ق-ع ،9102 يرف-ي-ف5 خيرا-ت-بو
رقÃ اعامتجا ةيسسنرفلا-ةيرئاز÷ا ةكÎسشŸا
ن-م-سضت ،ر-ئاز÷ا-ب ة-ي-جراÿا نوؤو-سشلا ةرازو
عيرسستو رخأاتلا كرادت ةرورسض ىلع د-ي-كأا-ت-لا
مجامج60ـلا ةمئا-ق ل-ي-ع-ف-ت ،ل-م-ع-لا ةÒتو
دقعل ين-مز-لا ج-ما-نÈلا ط-ب-سضو ة-ل-م-ت-كŸا
يئرŸا رسضاحتلا ةينقت ةطسساوب ةيرود تاءاقل

جئاتن ةقباط-م ىد-م ن-م د-كأا-ت-لا و د-ع-ب ن-ع
‘ قافت’او اهيلع قفتŸا ةيجهنملل ثاحبأ’ا
9102 سسرا-م82 ‘ ءاق-ل د-ق-ع ى-ل-ع Òخأ’ا
اهيلإا لسصوت يتلا ثحبلا جئاتن سضرعل سسيرابب
.يرئاز÷ا فرطلا

ةنجللا تعمتجا ،9102 سسرام62 ¤إا81 نم
ىلع ليلا-ح-ت-لا ءار-جإ’ ة-كÎسشŸا ة-ي-م-ل-ع-لا
يعيبطلا خيراتلا فحتÃ ةدجاو-تŸا تا-فر-لا
لوكوتوÈل اقفو تاني-ع-لا سصح-ف-ل و سسيرا-ب-ب
.دمتعŸا يملعلا لمعلا

ةدع ةنجللا سسفن تدقع ،0202 سسرام رهسش ‘
ريرقتلا دادعإا نع ترفسسأا ةيلاتتم تاعامتجا
ةلباقلا مجام÷ا و تافرلا ديد– و يئاهنلا
يتلاو عاجÎسسÓل ةلباق Òغلا كلتو عاجÎسسÓل

.قيقدت ¤إا جات–

 : نايزوب خيششلاو ةلغبوب فيرششلا

يسسنرفلأ لÓتح’أ دسض ةيبعسشلأ ةمواقملل نأزمر

Ãيبعششلا ينطولا سشي÷ا طابشضل بترلا ديلقت ةبشسان
سسيمÿا سسمأا لوأا بابششلاو لÓقتشس’ا يديع ‘

””ةيبعسشلأ ةمواقŸأ ءأدهسش تافر عاجÎسسأ لوح سسيئرلأ هلاق ام أذه
د-ي-ع-ب ة-ن-سسلا هذ-ه ت’ا--ف--ت--حا نإا(...)» ^

تاظحللا نم ًةظ◊ اسضيَأا نوكتسس لÓقتسس’ا
ز-ي-م-ت-ت ي-ه-ف ،ة-م’ا ِخ--يِرا--ت ‘ ة--م--سسا◊ا
ءاد-ه-سش ن-م ة--عو--م‹ تا--فر ِعا--جÎسسا--ب
اودسصت نيذلا لا-ط-بأ’ا ة-ي-ب-ع-سشلا ة-موا-قŸا
Úب ام ةÎفلا ‘ ،مسشاغلا يسسنرفلا لÓتحÓل
نَأا ’إا سشحو-تŸا ود-ع-لا ى--بَأا و ،5681و2381
ةرهاطلا مهماسسجأا نع مهسسوؤور كاذنآا عطقي
نوكت ’ ىتح رحبلا اهب عطق مث ،ِراوثلا ‘ ًةياكن
سضفر ىلع Óيلدو ، ةمواقمل-ل از-مر م-هرو-ب-ق
ةماركلا و ةير◊ا َةكرعم نأا هنم انظ ،لÓتح’ا
،مهِراثآا وfi و مهيفنب يهتنت-سس لÓ-ق-ت-سس’او
يهو مهنطو ‘ ٌةيقاب مهحاورأا نأا هنع باغو
هذه ىلع ةدهاسش ،باحِرلا هذه ‘ انعم نآ’ا
.مهدافحَأ’ ةيخيِراتلا ةفقولا

،ةكرابŸا ةعم÷ا ةلÓطإا عمو ،تاعاسس دعب
نيدموب يراوه ِراطم ‘ ِه-ل-لا نذإا-ب ط-ح-ت-سس
،ةيو÷ا انتاوق نم ةير-ك-سسع ةر-ئا-ط ،›ود-لا

نِم42 تافر اهنتم ىلعو ا-سسنر-ف ن-م ًة-مدا-ق
لج نم مه-قا-فِرو ة-ي-ب-ع-سشلا ة-موا-قŸا ةدا-ق
مهقح نم مهنامرح ىلع ىسضم ،نطولا قطانم
071 نم Ìكأا نفدلا ‘ Êا-سسنإ’او ي-ع-ي-ب-ط-لا

خيسشلاو ،هلغبوب فيرسشلا م-ه-ه-مد-ق-ت-ي ،ة-ن-سس
، ةسشطاعزلا ةسضاف-ت-نا م-ي-عز نا-يِزو-ب د-م-حأا
رديوق نب راتflو ،هديدق نب رامعوب فيرسشلاو
باسش ُةمجمج مهنيب نم ،مهناوخِإاو يوارطتلا

ينب ةليبق نم ةنسس81 هرمع ىدعتي ’ ٍمِواقم
هذهب قحتلتسسو ،جاح نب دمfi ىعدي رسصانم
أ’ا ة--عو--مÛا ءاد-ه-سشلا تا--فر ي--قا--ب ¤وُ
ِما“إا ىلع ٌةمزاع ةلودلا-ف ،ا-تاو-مَأا Úي-ف-نŸا

انئادهسش ِعيمج لمسش مئتلي ىتح ةيلمعلا هذه
اهلجأا نم اوحسضو اهوبحَأا يتلا سضرأ’ا قوف
.نوكلÁ ام زعأاب

‘ ةسسدقŸا انتابجاو ِمي-م-سص ي-ف-ل كلذ نإا
ِمدعو ،ةروثلا ِزومرو ،ءادهسشلا ِحاورأا ةيامح

ءزج يأا نع لاكسشأ’ا نم لكسش يأاب لزانتلا
’ ىتحو ، ه-سسف-ن تقو-لا ‘و ,ا-ن-خ-يرا-ت ن-م
را-كذ-ت-سسا نإا-ف ط-ق-ف ي-سضاŸا ‘ سشي--ع--ن
هحارفأاو هيسسآاÃ ،هليسصا-ف-ت ل-ك-ب ا-ن-خ-يرا-ت
ِمييق-تو ،ة-ي-ن-طو-لا ةر-كاذ-لا ظ-ف-ح فد-ه-ب

نمسضي-سس ،ه-سصئا-ق-نو ه-ن-سسا-حÃ ا-نِر-سضا-ح
، نمآاو ٍرهاز لبقتسسم ءانب اندافحأاو انئانبأ’
اهميقو ةمأ’ا تاموقم مÎِ– ةيوق ةيسصخسشب
.اهقÓخأاو
اوقفار مه نم نيدئاعلا لاطبأ’ا Úب نم نإا

يfi نب رداقلا دبع ميعزلاو Òمأ’ا هداهج ‘
هتافر نفد  ديعأا يذلا - هللا همحر - نيدلا

فاسضتو لÓقتسس’ا دع-ب ة-ي-لا-ع-لا ةÈق-م ‘

’’ تاسضافتنا ءادهسش ةمئا-ق ¤ا م-هؤوا-م-سسأا
خيسشلاو ÊارقŸا و ةزعموب و رموسسن ةمطاف
نب رسصانو خيسشلا يديسس د’وأا ةروثو داد◊ا

تارهاظمو سساروأ’ا ةروثو ةسشوسشوبو ةرهسش
رامعتسس’ا اهب ماق يتلا ةرزÛاو5491 يام
ق-ق– نأا ¤إا  د-ي-ه--سش00054 اهنم-ث نا-كو

تمسصق يتلا ةميظعلا Èمفون ةروثب مهملح
سضرف تداعأاو بسصاغلا رامعتسس’ا ىوق رهظ

لفاÙا ‘ ةدايسس تاذ ةلقتسسم ةلود رئاز÷ا
لجأا نم ةلسضانŸا بوعسشلل اسساÈنو ةيلودلا
ةدا-ي-سسلا عا-جÎسساو لÓ-ق-ت--سس’او ة--ير◊ا
ةحسضاو فقاوÃ ةي-م-ي-ل-قإا  ةو-قو ة-ي-ن-طو-لا
.ةيقاب كلذ ىلع يهو باسس◊ا اهل بسسحي

ةديÛا Èمفون ةروث ءانبأاو لاجر مه اهو
ن-يرو-سصنŸا ¤إا م-هر-عا-سشÃ نو-ع-ل-ط--ت--ي
قيلي ام لكب مهب بيحÎلل نيدئاعلا

نيددرم لÓجإ’او رابكإ’او Ëركتلا نم مهب
ليبسس ‘ اولتق نيذلا Íسس– ’و““ :¤اعت هلوق
اهو ،““نوقزري  مهبر دنع ءايحأا لب اتاومأا هللا

مهفÓسسأاب ءاقللا ¤إا ا-ف-غ-سش نو-ف-ه-ل-ت-ي م-ه
ةلاسسرلا ما“إا ¤إا هل-لا م-ه-ق-فو نأا-ب Úحر-ف
قوف فرفري ىد-فŸا م-ل-ع-لاو ة-نا-مأ’ا ءادأاو
ةلاسسرل فلÿا ءافو ىلع ادهاسش دÓبلا عوبر
ىلع ةد-عا-سصلا لا-ي-جأÓ-ل از-فfiو ف-ل-سسلا
رئاز÷ا ىقبت ىتح بردلا ىل-ع رار-م-ت-سس’ا

.ةماركلا ةروفوم سسأارلا ةعوفرم
اهلغتسسأا بابسشلا ديع ‘ ىرخأا ةسصرفل اهنإاو
هتائف لكب با-ب-سشل-ل ة-ح-ل-م ةو-عد ه-ي-جو-ت-ل
حورلاب عبسشتلاو لا-ط-بأ’ا ء’ؤو-ه-ب ءاد-ت-قإÓ-ل
ةدحو Úسصحتل قÓخأ’اب يلحتلاو ة-ي-ن-طو-لا

.ةمأ’ا هذه
نع Èعأا نأا بيهŸا و÷ا اذه ‘ ردجي امك
جراÿاو لخادلا ‘ مهاسس نم لكل يريدقت

ا-ن-تر-كاذ-ل د-يد÷ا بسسكŸا اذ--ه زا‚إا ‘
ةسصوقنم Òغ ةلماك اهب كسسمتن يتلا ةينطولا
ام ىلع نيروكسشŸا انءاÈخ ركذلاب سصخأاو ،
ديدحتل ةÒخأ’ا تاونسسلا ‘ دوهج نم هولذب

ةبيرغ ةيبقأا ‘ ةظو-فÙا تا-فر-لا تا-يو-ه
¤إا اهتداعإ’ اديه“ اهلهأا تاداعو اهنطو نع
.نيرخآ’ا ءادهسشلا بناج ¤إا نطولا سضرأا

مكلوسصحب مكل Êاهت ددجأا ذإاو ماتÿا ‘و
ديعب بعسشلل Êاهتو ة-م-سسوأ’او بتر-لا ى-ل-ع
ىرخأا ةرم ينحنأا يننإاف بابسشلاو لÓقتسس’ا
ءادهسشو راربأ’ا انئادهسش حاورأا مامأا ’Óجإا
نافرع ةفق و ف-قأا ا-م-ك , ي-ن-طو-لا بجاو-لا
ام نيذلا ءافرسشلا انيدها‹ تايحسضت هاŒا
مهرمع ‘ هللا لاطأا ، Úقاب دهعلا ىلع اولاز
.““نطولل ارخذ مهاقبأاو

مهمجامج رئأز÷أ تعجÎسسأ نيذلأ ÚمواقŸأ ءأدهسشلأ ءامسسأأ هذه
،فاطتخا’او زج◊ا نم ةنسس071 دعبو ،رئاز÷ا ،ةعم÷ا ،سسمأا تعجÎسسا

.يسسنرفلا لÓتح’ا ةÎف نابإا ةيبع-سشلا ة-موا-قŸا ةدا-ق ءاد-ه-سشل تا-فر42
ينطولا سشيجلل ةعبات ةيركسسع تارئا-ط Ïم ى-ل-ع ءاد-ه-سشلا تا-فر تل-سصو
.سسيراب ،ةيسسنرفلا ةمسصاعلا نم ةمداق يبعسشلا

:مهمجامج رئاز÷ا تبلج نيذلا ءادهسشلا ÚمواقŸا ءامسسأا هذه
.ةلغبوب قيفر ،يدام◊ا ىسسيعل ةطنfi سسأار ـ
.ةلغبوب فيرششلا ةمجمج ـ
.ةششطاعزلا ةمواقم ميعز نايزوب ةمجمج ـ
.نايزوب قيفر ىشسوم يشس ةمجمج ـ
.ةديدق نب رامعوب وعدŸا ةديدقوب فيرششلا ةمجمج ـ
.يوارطيتلا رديوق نب راتfl ةمجمج ـ
.ةمشصاعلاب1481 ةنشس ‘ هشسأار تعطق ،طبارم ديعشس ةمجمج ـ
ماع لحاشسلا ةقطنم ‘ اهعطق ” ةيوهلا ةددÒ fiغ ةمجمج ـ

1481.

.ةمشصاعلا رئاز÷ا نم ناميلشس نب رامع ةمجمج ـ
ينب ةليبق نم ةنشس81 ¤ا71 نم نشسلا جا◊ا نب دمfi ةمجمج ـ

.رشصانم
.يدان÷ا دمfi نب مشساقلب ةمجمج ـ
13 ‘ ةمشصاعلا ‘ ‘وت ،ةنشس62 دمfi نب ةفيلخ يلع ةمجمج ـ

.È 8381مشسيد
.وطي نب رودق ةمجمج ـ
.ةيدŸاب ناميلشس ينب نم سسيهلد نب ديعشسلا ةمجمج ـ
.ةدكيكشسب لقلا يحاون نم دعاشس نب يدعشسلا ةمجمج ـ
ف-ي-ف-ج-ت-لاو ق-ب-ئز-لا--ب ة--ظو--فfi ة--يو--ه--لا ةددÒ fiغ سسأار ـ
5681. يشسمششلا
.نارهوب4481 دولوم ،لماك Òغ مشسا .. دلو بيب◊ا ةمجمج ـ
ةنجللا فرط نم اهنع فششكلا متي ⁄ مجامج عشست بناج ¤إا ـ
.ةيملعلا
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:يبرعلب نيدلا سسمسش يرئاز÷ا ماسسرلا ،هتÒسسم نع Úل نوسسنيف بتك

””ةيبرعلاب دوويلوه هنع بتكت يبرعو يرئازج نانف لوا انا””
تابتكŸاو ةيئامنيسسلا تاناجرهŸا ‘ هعزوتل اعوبطم ابا-ت-ك ة-ي-ئا-م-ن-ي-سسلا دو-ي-لو-ه ة-سسسسؤو-م ترد-سصا
ةلماك ةحفسص هيف ةسصسصfl ،““اكيÒمأا فوا سسكوب““ هناونع ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا-ب ة-ي-ن-طو-لا
.يبرعلب نيدلا سسمسش ،يرئاز÷ا ماسسرلل

نع يكحي سسوماق نع ةرابع باتكلا ^
‘ اول-ت-ق ن-يذ-لا دو-شسلا دو-ن÷ا خ-يرا-ت
،نطشسوب ةحبذم لÓخ ،ةيروثلا بر◊ا

تع-قو ي-ت-لا ،ل-ي-ه ر-ك-نو-ب ة-كر-ع-م ‘
راشصح مايأا ،5771 ناوج71 ‘  اهثادحا

مليفلا ¤ا قرطتي امك ،نطشسو-ب ة-ن-يد-م
فوا سسكا--ب”” م--خ--شضلا يدو--ي--لو--ه--لا
ةيشصخشش لكل ةحفشص اشصشصfl ،””اكيÒما

نع ةحفشص اهنمو ،مليفلا اذه ‘ تكراشش
،يبرعلب نيدلا سسمشش يرئاز÷ا نانفلا
.ةينفلا هتÒشسمو
ةدير÷ ،يبرعل-ب ن-يد-لا سسم-شش لو-ق-يو
بهذلاب باتكلا ناونع بتك”” :””ر-ج-ف-لا””

‘ اولتق نيذلا دوشسلا دونج-ل-ل Ëر-ك-ت-ك
دعيو ،نطشسوب ةنيد-م ‘ ناو-ج ة-كر-ع-م
دويلوه ةشسشسؤوم هتردشصأا ايŸاع اعجرم
يتشصق ةباتكب ةشسشسؤوŸا نم تبلط دقل ،
ةغللاب اهوبتك Óعفو ،ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-ل-لا-ب
خيرات ‘ ةرم لوأ’ ثدحي اذهو ةيبرعلا

ريرقت اهيف بتكي ةرم لوا اهنا ،دويلوه
ة-غ-ل-لا-ب يز-ي-ل‚ا با--ت--ك ‘ ي--م--شسر
،Ëركلا نآارقلا ةغل ةيبرعلاف ..ةي-بر-ع-لا
.””اهديج“ بجاولا نمو
يدوي-لو-ه-لا ل-ث-مŸا ع-ل-طا”” :ف-ي-شضيو
يتÒشسم ةشصق يلع Úل نوشسنيف Òهششلا
هلشسريو ’اقم اهنع بتكيشسو اهب بجعاو
ةلو-ف-ط-ل-ل  ةد-ح-تŸا ·أ’ا  بت-ك-م ¤ا
لاثم يتشصق نا سساشسا يلع (فيشسينويلا)
رقفلا Êاع-ي نا-ك ⁄ا-ع-لا ‘ ل-ف-ط ل-ك-ل
مغر ةشساردلا لشصاويو هتبهوم سسراÁو
ح-ب-شصأا ي-ت-ح تا-بو-ع-شصلاو ل-ي-قار-ع-لا
.””ةيŸاع ةروطشسأا
لوقي ،ر-ف-شصلا ن-م ه-حا-ف-ك ة-شصق ن-عو
‘”” :””وشسمشش»ـب فورعŸا ،نيدلا سسمشش
مشسرلاب مته-م تن-ك ة-لو-ف-ط-لا ة-ل-حر-م
لك ‘ مشسرلا ›ا ة-بو-هوŸا ي-ن-ع-فد-تو
تنك ثي-ح-ب ،ة-شسردŸا ‘ ة-شصا-خ تقو
،داوŸا ةيقب نم Ìكأا مشسرلا ةداÃ متها
قيرطلا ‘ ةشسردŸا نم دوعا امدنعو
قيرطلا بناج يلع ةيمرم دئار÷ا دجا
موج-ن-ل ة-قاÈلا رو-شصلا ي-ن-بذŒ تنا-ك
يلع نم دئار÷ا هذه طقتلاف امنيشسلا
تي--ب--لا ›ا ي--ع--م ا---هذ---خاو سضر’ا
.””اهمشسراو

ةÒق-ف د-ج ة-ل-ئا-ع ن-م ا-نا”” :ف-ي--شضيو
ةشساردلا ن-ع ف-قو-ت-لا ›ا ترر-ط-شضاو
م-شسر-لا نا-ه-ت-م’ عرا--ششلا ›ا جورÿاو
ةيراجتلا تÙÓا Úيزت ل-ث-م ة-فر-ح-ك
.اد-ج سسا-ق عرا-ششلا ن-ك-ل ،رو-ك--يد--لاو
يÁدع لبق نم لÓغ-ت-شسÓ-ل تشضر-ع-تو
‘و ةينفلا يتقاط اوشصتما نيذلا Òمشضلا
سصاخششأا دنع لمعا تنك نايحأ’ا سضعب

نوبرهتيو يلمع لباقم ر-جا Êو-ط-ع-ي ’
Êدعاشس سصاخششأاب تيق-ت-لا سسك-ع-لا-بو
ةÎف ‘ تنكو ،ايونعمو ايلام Êومعدو
ا-م-ن-ي-شسلا تا--عا--ق ›ا بهذا ءا--شسŸا
موجنل ةمخشضلا روشصو تاششيف’ا دهاششا
امدنعو ،ةعاقلا باوبا د-ن-ع  ا-م-ن-ي-شسلا
هتدهاشش ا-م ل-ك م-شسرا تي-ب-لا ›ا دو-عا

.””مشسرلا قاروا يلع
سسوماق ‘ مشسا ل-ي-ج-شست ””” :م-ت-خ-يو
،””ي-ب.يد.مأا.يإا”” يŸا-ع-لا ا-م-ن--ي--شسلا
تاقشصلم ممشصي ايقيرفا ‘ نانف رخآاك
يا ةيديلقتلا ةقيرطلاب ةيŸاعلا مÓف’ا

. مشسرلا قيرط نع
يذلا ه-ق-شصلŸ  ه-م-ي-م-شصت را-ي-ت-خا ”
باتكلل فÓغك ،روكذŸا مليفلل هممشص
⁄اعلا ‘ ديحو-لا ه-نو-ك-ب ه-يو-ن-ت-لا ع-م
يكحي يذلا ديحولا يرئاز÷او يبرعلا

هتÒشسو همشسا ليجشست ”و ،باتكلا هنع

رارغ يلع دويلوه مو‚ عŸأا بناج ›ا
سسنارب ،رليم رفوتشسيرك ،دووتاغ Òبور
.مهÒغو ،غروبماشش سسكام ويرام

يرئاز÷ا نانف-لا”” :با-ت-ك-لا ‘ ءا-جو
ن-م د-حاو ي-بر-ع--ل--ب ن--يد--لا سسم--شش
اود-كأا ن-يذ--لا ن--يد--ي÷ا Úما--شسر--لا

ن-ف ةÒشسم ‘ م-ه-تراد-جو م--هرو--شضح
م-شسر د-ي-ع-شص ي--ل--ع ءاو--شس ،ق--شصلŸا

ةيئامنيشسلاو ةيئاورلا مÓفأ’ا تاقشصلم
‘ هءاط-ع سضر-ع-ت-شسن Úح ، ة-يŸا-ع-لا

ا-هد-ع-ي ي-ت-لا تا-ق-شصلŸا م-شسر لا‹
يليكششتلا نانفلا لمعل ايشساشسأا ازكترم
ق-----شصلŸا م------شسر ‘ سصشصخ------تŸا
ةلشصاوŸا ›ا حمطي وهو ،يئا-م-ن-ي-شسلا
م-شسر ز‚أا د-ق ه-نأا د‚ ، ز-ي-ي--م--ت--لاو
اهنيب نم مÓفأ’ا هذه نم ددع تاقشصلم
اذ”” مليفو ،””ةيشضاقلا ة-بر-شضلا”” م-ل-ي-ف :
،””نار-غ-يÁا يذ»و ””رو--نو--ه»و ””زو--ي--ن
،””غناي و-لو-ب ي-ت :سسل-كÒه ز-ي-ن-يا-شش»و
.اهÒغو
نم Úل نوشسنيف لثمŸا د-ع-ي ،Òكذ-ت-ل-ل
لزتعا Úح ‘ دو-ي-لو-ه Úل-ث‡ ر-ه-ششأا
تÛÓا ‘ ةباتكل-ل غر-ف-تو ل-ي-ث-م-ت-لا
·أ’ا ةمظنم هتنيعو ةيŸاعلا فحشصلاو
(ف-ي-شسي-نو-ي-لا) ة-لو-ف-ط-ل-ل ةد-ح--تŸا
.⁄اعلا ‘ ةلوفطلا ةياعرل ثوعبمك

م.Ëرم ^ ^

:ةبانعب ›ودلا Òسصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم
””ةيبهذلا ةباوبلا”” ةزئاجب زوفي ””ىليل ةريز÷ا””

”” ىليل ةر-يز÷ا”” Òشصق-لا م-ل-ي-ف-لا زا-ف ^
يبع-ششلا ى-ف-ط-شصم ي-بر-غŸا جر-خ-م-ل-ل
ناوج ةرودل ””ةيبهذلا ة-باو-ب-لا”” ةز-ئا-ج-ب

Ÿشصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهÒ
نايب ‘ سسما لوا درو ام بشسح ،›ودلا
ناملشس ناجرهŸا تاذب مÓعإ’اب فلكملل
.سسراف
سسشسأا-ت يذ-لا ،نا-جر-هŸا اذ-ه م-ظ-ن--يو
ام لشصاوتلاو طيششنتلل ةيفاقث ةر-ها-ظ-ت-ك
ةشصرفلا ةحاتإاو Òشصقلا مليفلا عانشص Úب
ن-ع ف-ششك-ل-ل ع-با-شسلا ن-ف-لا ةاو-ه ما--مأا

فرط نم ،قرزأ’ا ءاشضفلا Èع مهبهاوم
عم نواعتلاب ةبانع ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم
ةيعمجو فا-ي-شضو-ب د-مfi ة-فا-ق-ث-لا راد
.ةبانعب ””طشسوتŸا ءوشض””

مليفل ””ةيشضف-لا ة-باو-ب-لا”” ةز-ئا-ج تدا-عو
،يبرقع دمحأا ،يشسنوتلا جرخملل ””انيروك””

يهو ناجرهملل ةثلاثلا ةزئا÷ا لان اميف
يقئاثولا مليفلا ””ةيزنوÈلا ةباوبلا”” ةزئاج

نم يديبع قراط جرخملل ””يلبع”” Òشصقلا
ةن÷ ةز-ئا-ج ا-مأا .نا-ي-ب-لا بشسح ،سسنو-ت

تداع دقف ،ةرودلا هذهب ةشصاÿا ميكحتلا
””ةحول ‘ ةنيمأا»و ””ميتيلا”” يمليفل ةفشصانم
Êا-غ Úجرıا ن-م ل-ك-ل ›او-ت-لا ى-ل-ع
ر-م-ع نا-ف-ي--ششو ر--ئاز÷ا ن--م يرازا--م
.قارعلا نم يكرماروك
فششكلا ” يتلا رو-ه-م÷ا ةز-ئا-ج-ب زا-فو

Èع باجعإ’اب تيوشصتلا لÓخ نم اهنع
””›اعفأا ‘ يردق”” م-ل-ي-ف ””كو-ب-شسيا-ف-لا””
بشسح ،رئاز÷ا نم براششوب Òنم جرخملل
حنم ناجرهŸا نأاب فاشضأا يذ-لا ،نا-ي-ب-لا

مدآا يواهلا جرخملل ةشصاخ عيجششت ةداهشش
نم ةن-شس41 رمعلا نم غلا-ب-لا ي-حا-م-شس
‘ كراششم جرfl رغشصأا هرابتعاب سضيبلا

. ةرودلا هذه
ةباوبلا ناجرهŸ ناو-ج ة-ع-ب-ط تد-ه-ششو
33 ةكراششم ›ودلا Òشصقلا مليفلل ةيمقرلا

ةي-بر-ع لود8 نو-ل-ثÁ اÒشصق ا-م-ل-ي--ف
،رشصم ،برغŸا ،سسنوت اهنم ، ة-ي-ق-ير-فأاو
ةيروهمجو اي-نا-ت-يرو-م ،ا-يرو-شس ،قار-ع-لا
.رئاز÷ا ¤إا ةفاشضإ’اب وغنوكلا

ث.ق ^

ةديد÷ا اهتمئاق ‘
راكشسوألا ةيÁداكأا ‘ يميهاربإا ⁄اشسو ليعامشسإا نب كلام
ليعامشسا نب كلام Úجرıا ةوعد ت“ ^

ةمئا-ق ¤إا ما-م-شضنÓ-ل ي-م-ي-هار-با ⁄ا-شسو
راكشسو’ا ةيÁداكأا ‘ اديدج اوشضع018ـلا
ام بشسح ،ىرخأا تايشسنج ىلع تحتفنا يتلا
.ةيÁداك’ا ولوؤوشسم هدكأا
ةنيطنشسقب6691 ماع ليعامشسا نب كلام دلو

لبق يواهلا يئامينشسلا هراوششم لهتشسا ثيح
تنا-شسب م-ث سسيرا-ب-ب ه-ن-يو-ك--ت ع--با--ت--ي نأا
هفغشش Úب اهدعب جوازيل ،ايشسورب غÈشسرطيب
هارثأا يذلا هدلب هاŒ هتامازتلاو ام-ن-ي-شسلا-ب
.ةيعادبإ’ا ةيقئاثولا مÓفأ’ا ن-م د-يد-ع-لا-ب
طلشسي ةفدهت-شسŸا ع-ي-شضاوŸا لÓ-خ ن-مو
Èع هدقعو ءرŸا بويع ىلع ءوشضلا جرıا
اهنم ةدع عيشضاوÃ ةطبترم ةيقئاثو مÓفأا
.ةثاد◊او ةيوهلاو ديلاقتلاو عمتÛا
نم ديدعلا ‘ ليعامشسا نب Ëركت ” دقو
›اوح هديشصر ‘ كلÁ ثيحب تابشسانŸا

لوح8991 ةنشس ””دÓبيشسيد”” اهنم ايقئاثو02
’ Úشصلا»و ةيرئاز÷ا ةيقي-شسوŸا ة-حا-شسلا
ةيرق ةا-ي-ح»و8002 ة-ن-شس ””ةد-ي-ع-ب لاز--ت
دع-ب ة-ن-شس05 ،ةرو-ث-لا د-ه--م ،ة--ي--شساروأا
ةيشسنرفلا رئاز÷ا نم ،2691»و ””لÓقتشس’ا

ةكرعم»و2102 ةنشس ””ةيرئاز÷ا رئاز÷ا ¤إا
.(7102) ””خيراتلا ‘ مليف ،رئاز÷ا
بتاكو جرflو جتنمف ،يميهاربا ⁄اشس امأا

دعب .ندنلب2791 ماع دلو لث‡و ويرانيشس
5991 ماع ›وت نو÷ ””وبمار غوب وابنير”” مليف
جارخا ‘ يبورخ ي-قر-شش0102 ‘ كرا-شش
يقيرفأ’ا ‘اقثلا ناجرهŸا -ايقيرفأا ةدوع””
اذه لوح يقئاثو مليف وهو ،””رئاز÷اب Êاثلا
.9002 ماع رئاز÷اب مظن يذلا ناجرهŸا
دبع Òم’ا لوح يقئاثو مليف هجارخا دعبو
›ايÿا مليف-لا4102 ة-ن-شس رو-شص ,ردا-ق-لا
سسبتقŸا ””روشض◊ا مه-ن-كÁ ن’ا”” لو-طŸا

سسفن ل-م– ي-ت-لا لÓ-م ي-قزرا ة-ياور ن-م
.مليفلا ويرانيشس هبناجب فلأا ثيح ناونعلا
ةلوطم ةيلايخ امÓفا يميهاربا ⁄اشس جتناو
رار-غ ى-ل-ع ة-ي-ق-ئا-ثو مÓ-فا اذ-كو ىر--خا
ليونام’2002 ةنشس ””سسرذوا دنا سسفلاشس””

نارولل6002 ةنشس ””لينولوك نو-م»و نو-ما-ه
7002 ةن-شس ””زاو-لو-غ سشو-تر-ك»و تا-ي-بر-ه

Ÿ9002 ةنشس ””تشساول أا ناديا»و فراشش يده
ةنشس ””نخدأا يكل ئبتخا اذه ينشس ‘”” اذكو
ث.ق̂                            .ريامربوا ةناحيرل6102

بدأÓل بيد دمfi ةزئاج سسل‹ فششك ^
” نيذلا باتكل-ل ة-لو-طŸا ة-م-ئا-ق-لا ن-ع
ةعباشسلا ةعب-ط-لا ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل م-ه-لو-ب-ق
ابتاك32 ¤ا مهددع لشصي ثيح ،ةز-ئا-ج-ل-ل
،ةيشسنرفلاو ةيغيزام’او ةيبرع-لا تا-غ-ل-لا-ب

مييقت ىرجو .””ةÒبكلا رادلا”” ةيعمج بشسح
ع-شضو-لا ن-م م-غر-لا-ب ةرا-تıا لا-م--ع’ا
ة-ح-ئا-ج ن-ع بتŸÎا ئرا-ط-لا ي-ح--شصلا
.91-ديفوك
طرافلا ناوج72 موي سسلÛا عامتجا ”و

ثيح دعب نع لشصاوتلا ةي-ن-ق-ت ق-ير-ط ن-ع
ةغللاب لامعا ةرششع ىلع ءاقب’ا ¤ا ىشضفا
لامعا ةثÓثو ةشسنرفلا ةغللاب اهلثمو ةيبرعلا
ةغللاب باتكلا سصوشصخب و .ةيغيزام’ا ةغللاب
رداقلادبع ديمح ىلع ءاق-ب’ا ” ة-ي-بر-ع-لا
ةميكحو حياشس نب معنŸادبعو رماع ىليلو

›Óيجو انيليتف دمfi اذكو يعبيرج ةنامج
لولج ¤ا ةفاشضإ’اب دوهزم ةا‚و سصÓخ
” Úح ‘ ،ةيرهاوط قازر-لاد-ب-عو ل-ي-حر
يلحاشس ديلوو زوزع نب ةميعن باتكلا رايتخا

.ةيغيزام’ا ةغللا سصخي اميف وÁز دارمو
ةيشسنرفلا ةغللاب لامع’ا سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-ما

هللادبع دمfi باتكلا ىلع ءاقب’ا ” دقف
ليشضف نب ىفطشصمو بارعا نمحرلا دبعو
رداق اذكو Òب-ك-لا مر-كاو ي-عارو-ب نا-ن-حو
يداق ةليلجو نيرق زيزعلاد-ب-عو سشي-ششر-ف

ةنيما ¤ا ةفاشضإ’ا-ب (›ا-ب ر-جا-ه) ي-ف-ن-ح
flيشسنوت سسنويو يتاوت داوج متشسرو ›ا.

هذهب اهلم‹ ‘ ةيفاقثلا ةمانزرلا ترثأاتو
تارهاظتلا ليجأات ” ثيح ةيحشصلا ةمز’ا
بتاكلا دÓيŸ ةيوئŸا ىركذلاب ةيلافتح’ا

fiةنشس لاوط مودتشس تناك يتلاو بيد دم
يتلا ةزئاجلل ةقباشسلا ةعبطلا لÓخو .0202

بيشصن نم ةزئا÷ا تناك ،8102 ةنشس ترج
ةيبر-ع-لا ة-غ-ل-لا-ب ””ةÒ◊ا لو-م”” تا-ياور-لا
بتاكلل ””ازنا»و رير-با ل-ي-عا-م-شسا بتا-ك-ل-ل
’»و ةيغيزام’ا ةغ-ل-لا-ب نادو-ع-شسم ي-ما-شس
نادوعشس دمfi بتاكلل ””(ةÁزه-لا) تا-ف-يد
.ةيشسنرفلا ةغللاب

ث.ق̂ 

:بابسشلاو لÓقتسس’ا ديع

ةيفاقثلا ةطششنألاب ينغ يشضاÎفا جمانرب
ىر-كذ-لا-ب ت’ا-ف-ت-ح’ا ز-ي-م-ت-ت--شس ^

بابششلاو لÓقتشس’ا يدي-ع-ل ة-جودزŸا
Èع ةيليوج5 موي ايمشسر اهب لفتÙا
م-ي-ظ-ن-ت-ب ،ي-ن-طو--لا ي--باÎلا ل--ما--ك
ةفلتfl ةيشضاÎفا ةي-فا-ق-ث تار-ها-ظ-ت
ة-ي-خ-يرا-ت-لا تا-طÙا م-هأا لوا-ن--ت--ت
لازت ’ يتلا دويقلا بب-شسبو .ر-ئاز-ج-ل-ل
ةشضورفŸاو تاع-م-ج-ت-لا ى-ل-ع ة-يرا-شس
ناف ،انوروك سسوÒف ءابو راششتنا ببشسب
ل-ف-ت-ح-ت-شس نو-ن-ف-لاو ة-فا-ق-ث--لا ةرازو
لÓخ نم ،لÓقت-شسÓ-ل85ـلا ىركذلا-ب
ةيشضاÎفا ةي-فا-ق-ث تا-طا-ششن ج-ما-نر-ب
تاشسشسؤوŸاو ةيوه÷ا تايريدملل تلكوأا
.اهل ةعباتلا ةيفاقثلا
هذهب ت’افتح’ا جما-نر-ب ن-م-شضت-ي-شسو
رئاز÷ا خيرا-ت ‘ ة-ي-ل-شصفŸا ة-طÙا

(ةيوفششو ةبوتك-م) ة-ير-ع-شش تا-ق-با-شسم
ةقلعتم مÓفأا سضورعو ةينطو ديششانأاو
تاءارقو ة-ي-حر-شسم سضور-عو ةرو-ث-لا-ب
.ةيفارغوتوفلا روشصلل سضراعمو ةيرعشش

ينطولا حرشسŸا مدقيشس ددشصلا اذه ‘
fiاً‹ا-نر-ب ،يزرا-ت-ششا-ب ن--يد--لا ي--ي

Úب عمجي ةيفا-ق-ث ة-ط-ششنأ’ ا-ًي-شضاÎفا
روشصلل سضرعمو ة-ي-حر-شسŸا سضور-ع-لا
،لافطأÓل ةه-جو-م م-شسر-ل-ل ة-ق-با-شسمو
ن-م ةرا-تfl ة-عو-م‹ ¤إا ة-فا-شضإ’ا--ب

قيد-شصلا ي-تاو-ك◊ا ا-ه-يور-ي سصشصق-لا
.يحام
ةيرئاز÷ا ةلاكولا موقتشس ،اه-ت-ه-ج ن-م
ةشصاÿا زئاو÷ا حنÃ ‘اقثلا عاعششإÓل

Ãاهتمظن يتلا بعششلا رعششلا ة-ق-با-شس.
ةفاقثلا ةيريدم ناف ،فراطلا ةي’و ‘و
6 ¤إا4 نم ايلافتحا ا‹انرب مد-ق-ت-شس

،ةيئامني-شس ا-شضور-ع ل-م-ششي ،ة-ي-ل-يو-ج
،مشسرلا ‘ تاقباشسمو ،ةيرعشش تاءارقو
لوح تنÎنإ’ا Èع ءاق-ل ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب
،ر-خآا بنا--ج ن--م .لÓ--ق--ت--شس’ا مو--ي
ة-ي’و-ل ة-فا-ق-ث-لا ة-ير-يد-م كرا-ششت--شس
لÓخ نم ت’افتح’ا هذه ‘ ةليشسŸا
ةق-با-شسم ن-م-شضت-ي تا-طا-ششن ج-ما-نر-ب
سضورعو يقيشسوم لفحو ةيهفشش ةيرعشش
تاطاششن ¤إا ةفاشضإ’اب ةيخ-يرا-ت مÓ-فأا
ةينف لاكششأا ىلع ءو-شضلا ط-ل-شست ىر-خأا

flينطولا روعششلا ززعت ةفلت.
ةي’ول ةفاق-ث-لا ة-ير-يد-م د-ع-ت-شست ا-م-ك
لÓخ نم ىركذلا هذه ءايحإاب Âاغتشسم
راع-ششأ’او Êا-غأÓ-ل ة-ق-با-شسم م-ي-ظ-ن-ت
حر-شسŸا ر-قأا ،ه-ب-نا-ج ن-م .ة-ي-ن-طو--لا
تاطاششن جما-نر-ب ةد-ك-ي-ك-شسب يو-ه÷ا
سضورعلا كلذ ‘ اÃ ،ةيشضاÎفا ةيفاقث
ةرشضاfiو ،ةيرعشش تاءارقو ،ةيحرشسŸا
‘ حرشسŸا رود لوح دعب نع ةيشضاÎفا

.ةينطولا ةركاذلا ىلع ظاف◊ا
ةياج-ب ة-ي’و-ل ة-فا-ق-ث-لا ة-ير-يد-م ا-مأا

ةداعتشس’85ـلا ىركذلاب ل-ف-ت-ح-ت-شسف
ىلع جمانرب لÓخ نم ،ةينطولا ةدايشسلا
لوأ’ا ما--------قŸا ‘ سصشصfl تنÎنإ’ا
زئاوج ميلشست ¤إا ةفاشضإ’اب ،ا-م-ن-ي-شسل-ل

ةشصشصfl ،ةينغأ’او ىقيشسوملل ةقباشسم
دحا ىحوب رداقلا د-ب-ع بر-طŸا حور-ل
نم .ةيلئابقلا ةيب-ع-ششلا ة-ي-ن-غأ’ا زو-مر

يزيتب ةفاقثلا ةيريدم تق-ت-نا ا-ه-ت-ه-ج
نم ثد◊ا اذهب لافتحÓل ا‹انرب ،وزو

مÓفأا سضرعو ةيحر-شسم سضور-ع لÓ-خ
بعششلا حافك عوشضوÃ ةقلعتم سضراعمو
.هلÓقتشسا لين لجأا نم يرئاز÷ا

ث.ق ^

انوروك ةحئاج فورظ مغر0202 ةنسسل ةراتıا لامع’ا مييقت ىرج
ةلوطŸا ةمئاقلا نلعت بيد دمfi ةزئاج

دمfi ،تاملكلا بتاكو رعاششلا ‘وت ^
رئاز÷ا-ب ،سسي-مÿا ،سسمأا لوأا ،ر-ق-ن-ع
رثا ،ةنشس57 ـلا رهان رمع نع ،ةمشصاعلا
نم ملع ام بشسح ,ةيبلق ةتكشسل هشضرعت
.هبراقا
هراو-ششم أاد-ت-با يذ-لا ل-حار-لا ل-ج-شس و
Èع تثب تاناوطشسا ةدع ,ينغمك ينفلا

تايني-ع-ب-شس ‘ ة-ير-ئاز÷ا ة-عاذ’ا Òثا
ةباتك ‘ عرششي نأا ل-ب-ق ي-شضاŸا نر-ق-لا
.Êاغأ’ا سصوشصن
عناشص»ـب بقل يذ-لا د-ي-ق-ف-لا ل-غ-ت-ششاو
‘ ÚنغŸا ن-م د-يد-ع-لا ع-م ””Òها-ششŸا

نامحرلا دب-ع رار-غ ى-ل-ع يار-لا ع-ب-ط
يه”” ŸÚ دمfi و ””ةليوط ةشصق”” يطلج

.0891 تاونشس ‘ ””ايب يللا
،Úنانفلا رابك عم رقنع دمfi لغتششا مك

باششلاو يراوهلا يوÓب لحارلا اميشس’
ي-حر-ف”” سشور-م-ع ة-ب--ي--شسحو ي--ما--م
ةبرهلا نيو”” دلاخ باششلا اذكو ””يدعشسو
.(5991) ””نيو

ث.ق ^

هللا ةمذ ‘ رقنع دمfi تاملكلا بتاكو رعاششلا



ةليترلا

تاردخملل جتنم دلب برغŸا

! ةنولضشرب رداغي يضسيم
م--ج--ن--لا رر---ق ^

لينويل ،ينيتنجرألا
،ةأا--ج--ف ،ي--سسي--م
يدا---ن  ةردا---غ---م
ةياهن عم ةنول-سشر-ب

م--سسوŸا هد---ق---ع
.لبقŸا
ة---عاذإا تف----سشكو
““Òسس ا---ن---يدا----ك““
““ويل““ نأا ،ةينابسسإلا

هنأاو ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ هقيرف ةرادإا تاطبخت ببسسب ليحرلا رّرق
.قيرفلا ‘ طغسضلا لمحتي يذلا ديحولا
اهئارجإا ةررقŸا تاباختنلا وفسص ركعي نأا ““يسسيم““ رارق نأاسش نمو
.Êولاتكلا يدانلل ديدج سسيئر Úيعت لجأا نم

يارضس ةطلغ ‘ بولطم يليÓب
ة-ط-ل-غ““ يدا-ن ل--خد ^
‘ ي-----كÎلا  ““يار-----سس

fiعم تاثدا fiم‚ طي
 .يليÓب فسسوي ،رسضÿا
تو--ف““ ع--قو--م ف--سشكو
نأا ،يسسنرف-لا ““و-تا-كÒم
رسسفتسسا يكÎلا يدا-ن-لا

لمح ‘ يليÓب ةبغر نع
يار-سس ة-ط-ل-غ سصي-م-ق
يلهألا هقيرف-ل ي-م-سسر سضر-ع Ëد-ق-ت ل-جأا ن-م ،ل-ب-قŸا م-سسوŸا
.يدوعسسلا
اهسضورع لوأاب تمدقت يارسس ةطلغ ةرادإا نإاف  ،ردسصŸا تاذ بسسحو
،يلهألا““ هقيرف عم2202 ةياغ ¤إا دقعب اطبترم لازي ل يذلا يليÓبل
.رلود ÚيÓم6 ـب يرئاز÷ا مجنلا ةميق ددح يذلا

دجضسم ¤ا ايفوضص ايآا ليو– سضراعت نطنضشاو
،دÓبلا ‘ ةيئاسضق ةئيه ىلعأا وهو ايكرت ‘ ةلودلا سسل‹ ثحب ^

‘ Òهسشلا ايفوسص ا-يآا ف-ح-ت-م ل-يو– عور-سشم ،سسي-مÿا سسمأا لوا
نوسضغ ‘ نأاسشلا اذه ‘ هرارق ردسصي نأا ىلع ،دجسسم ¤إا لوبنطسسإا

.ىسصقأا ّدحك اموي51
،ويبموب كيام ،ةيكيرمألا ةيجراÿا ريزو لاق ،عورسشŸا ىلع در ‘و
ايآا ىلع ظاف◊ا ‘ رارمتسسلا ىلع ايكرت ةموكح ّث–““ نطنسشاو نإا

ةينيدلا ديلاقتلا ماÎحاب اهمازتلا ىلع لاث-م-ك ،ف-ح-ت-م-ك ا-ي-فو-سص
اذه ءاقب نامسضو ،ايكرت ةيروهمج ‘ مهاسس يذلا عونتŸا خيراتلاو
.““عيم÷ا لوانتم ‘ حرسصلا
نع اوبرعي نأا عيم÷ا قح نم““ : لوقلاب تبقع ةيكÎلا ةيجراÿا
تاءÓمإا سضرفيو رذحي نأا دحأل قحي ل ،نكلو ،ةيرح لكب مهراكفأا

.““ايكÎل ةيدايسسلا قوق◊اب قلعتي عوسضوم ‘

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

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

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ31ـل قفوملا م0202ةيليوج4 تبشسلا

تاردıاب ينعŸا ةدحتŸا ·ألا بتكم نع رداسص ريرقت فنسص ^
ديازت دسصرو ،يدنهلا بنقلل اجتنم ادلب برغŸا ادد‹ ةÁر÷او
نم ،اهعاونأا فلتfl ىلع ةكلمŸاب ةزوجÙا تاردıا تايمك
داوŸا هذهل روبع ةطقنم اهفسصو ام-ك ،يز-ت-ت-سسكلا ¤إا Úيا-كو-ك-لا
.ابوروأا بوسص ةردıا
راÓŒل ةيمهألا ةديازتم ةنحسش روبع ةطقن برغŸا ريرقتلا فسصوو
ىلع تارسشؤوم ¤إا اÒسشم ،ىرخأا تاهجوو ابوروأا ¤إا تاردıاب
اهنم ،Úياكوكلل روبع ةقطنمك ايقيرفإا لامسشل فثكŸا مادختسسلا

لامسش ¤إا قيرطلا ‘ Úياكوكلا نم ة-قو-ب-سسم Òغ تا-ي-م-ك ط-ب-سض
ىلع اهطبسض ” ةلحرŸا كلت ‘ يزاتسسكلا نم ةيمك Èكأاو ،ايقيرفأا

.برغŸا مهت ايقيرفإا ىوتسسم

انوروك جلاعي ةوهقلاب حيضشلا جيزم
aisimetra) ““ايسسيميترأا““ حيسشلا ةتبن نم تاسصÓخ ترهظأا ^
tnalp) ‚ف دسض اهتعاÒا انوروك سسوŸا دجتسسŸببسس Ÿسضر
دهعÃ ،ةثيد-ح ة-يÈتfl ة-سسارد ه-ن-ع تف-سشك ا-م ق-فو ،91-ديفوك
تاسساردلا نم رظتني ام-ي-ف ،ا-ي-ناŸأا-ب ماد-سستو-ب ‘ كنÓ-ب سسكا-م
 .اهتيلاعف ىلع عطاقلا ليلدلا Ëدقت ةيريرسسلا
ةحفاكم ‘ اهتيلاعف ىلع ““اونأا ايسسيميترأا““ ةبسشع تنهرب نأا قبسسو
نم ةسصلختسسŸا ““Úنسسيميترأا““ ةدام ءابطألا مدختسسي ذإا ،ايرŸÓا

 .اماع02 نم Ìكأا ذنم ةبسشعلا هذه

ثد◊ا لÓظ ‘

..ةدوعلا ةلحر نادوقي ةلغبوبو نايزوب ناديهضشلا
ةمواقملا ءادهشش نم ةلث ةقفر ،ةلغبوبو نايزوب خيششلا وه اه    ^

071 دعب نودوعي ،يشسنرفلا لÓتح’ا دشض اوراث نيذلا ،ةيبعششلا
رامعتشس’ا لبق نم ةعاظفلاو ليكنتلاو فاطتخ’او زجحلا نم ةنشس
ىركذ يف ،ءابإ’او ءادهششلا ضضرأا ،رئازجلا ىلا ،هتثروو يشسنرفلا

مهت’وشص ةهجاولا ىلا نودي-ع-ي م-هو ،با-ب-ششلاو لÓ-ق-ت-شس’ا د-ي-ع
،ةدعلاو ددعلاب زهجم بردم لتحم ضشي-ج ة-عرا-ق-م ي-ف م-ه-ت’و-جو
لبقت نأا اه-ل ن-ك-م-ي ’ ي-ت-لا ،ة-يو-ه-لاو ن-طو-لا-ب نا-م-ي’ا م-ه-حÓ-شس
.نيجهتلاو خÓشسن’ا

نيززعم نيمركم مويلا نودوعي ة-ي-ب-ع-ششلا تارو-ث-لا ةدا-ق م-ه ا-ه
ضشيجلا دارفأا نم مهدافحأاب نيطاحم ،ةينطولا ةيارلا يف نوجشسم
لجأا نم اوطقشس نيذلا ءادهششلا لك حاورأا فيطبو ،يبعششلا ينطولا

،Óيدبت اولدب-ي م-لو2691 ى-لا0381 ذنم اهتزعو ر-ئاز-ج-لا ة-ير-ح
عيراششم ضضفرو ضسفنلا يف ةقثلاو مزعلا مهفÓشسأا نم نيمهلتشسم
نأا نوكرد-ي م-هو ،مÓ-شس’او ر-ئاز-ج-لا م-ه-ت-يار ،ضسم-ط-لاو جا-مد’ا
ديب ليجن’او ديب يرانلا حÓشسلا لمحي ءاج  يشسنرفلا لÓتح’ا
امنإاو ،يعدي امك ،ةراشضحلاو  حماشستلاو ةليشضفلا رششنل ضسيل ،ىرخأا
قراحملاو رانلاو حÓشسلا ةوق-ب ن-ي-ير-ئاز-ج-ل-ل ر-ثأا يأا و-ح-مو ةدا-ب’ا

طاوغأ’او ةرهظلا قراحمو رزاجم امو ،خيرا-ت-لاو ق-ئا-ق-ح-لا ضسم-طو
 .مداقتلاب طقشست وأا ىوطت وأا ىحمت نأا نكمي ’ ةنيع ’إا5491 ام8و

يف اودقريل رئازجلا ىلا نودوعي ةيبعششلا ةمواقملا زومر مه اه
دبع ريمأ’ا تافر ىطخ ىلع ،ةرهاطلا مهئامدب هوور يذلا اهارث
،6691 يف رئازجلا ىلا ايروشس نم داع مث ،ارشسق رجه يذلا رداقلا

،6102 يف رئازجلا ىلا اودا-ع ا-ير-ئاز-ج ا-ير-ك-شسع65 تافر ى-ط-خو
نيب ام ةيليئارشسإ’ا ةيبرعلا برحلا يف ةلاشسبب اودهششتشسا امدعب

ةدحو نم نيرا-ي-طو ة-عرد-م  ة-يو-لأا ن-م دو-ن-ج م-هو ،3791و7691
.يوجلا تاوقلا برشس

 :يبلاعثلا نمحرلا دبع ،ةشسورحملا خيشش لاق امكو
هوركم ضسانلل اهب مودي ’و ..بجع اهلاوحأا يف رئازجلا ّنإا

هولتي نمحرلا نم رشسُيو ’إا ..عشستُم قاشض وأا اهب رشسُع ّلح ام
رشسأاب دير-ي نا-ك يذ-لا ،ي-شسنر-ف-لا را-م-ع-ت-شس’ا ح-ب-قو ثب-خ نإا-ف

رئازجلا ىلعو تاروثلا ىلع ءاشضقلا عينششلا راوثلا مجامج زاجتحاو
،ءايحأا راوثلا مه اهف ،ةنشس071 دعب  هيلع بلقنا ،ةلقتشسم ةيوهك
،رئازجلا عوبر لك ر-ب-ع تجز-ت-ماو ة-ي-كز-لا م-هؤوا-مد تعزو-ت ا-م-كو
ةوقب رئازجلا نودمي ،ةعشساششلا اهتيفارغ-ج ر-ب-ع مو-ي-لا نور-ششت-ن-ي
ةينطولا ميقو رعاششم رهاطلا مهفيطب نوعرزي ،ةيروطشسأا ةيونعم
يف لمأ’او ،ينطولا كشسامتلاو لايجأ’ا لشصاوت نوززعيو ،ةدحولاو
اذه ىلع جورخلا وأا زفقلا اهنكمي ’ ،ةديدج رئازج نمشض لبقتشسملا
.تايحشضتلاب ءيلملا يخيراتلا قايشسلا

،رعاششملاو ريباعتلا لك همامأا زجعت يذلا ،للجلا ثدحلا اذه لعلو
تافر ي-قا-ب عا-جر-ت-شسا ة-ي-ل-م-ع لا-م-ك-ت-شس’ ضسشسؤو-ي ،ق-ي-لا-ع-ت-لاو
نم ارحدنم هجورخ ىتحو رامعتشس’ا مادقأا تئطو ذنم ءادهششلا
يف ةنوجشسم ةمجمج فلأا81 دوجو ىلا ريششت تامولعملاف ،رئازجلا

،طقف  اهنم005 تايوه ىلع فرعتلا متو ،ضسيرابب ““ناشسنإ’ا““ فحتم
ةمواقملا نم ةداقل دوعت ةمجمج63و13 مجامجلا هذه نيب دجويو
،مهشسوؤور تعطق مث يشسنرفلا رامعتشس’ا تاوق مهتلتق ةيرئازجلا

ر-ير-ح-ت-لا ةرو-ث ءاد--ه--شش كلذ ى--لا فا--شضي ،91ـلا نرق-لا ف-شصت-ن-م
روبق لهجت ثيح ،رمعتشسملا مÓحأا لك ىلع تشضق يتلا ةميظعلا

ىتح  ،ليكنتلاو بيذعتلا تحت اوفتخا نيذلا ،مهنم ديدعلا رئاشصمو
.نييرئازجلا لكو مهيوذ ضسوفنو مهحاورأا حاترت

ىلعو ،ةماع ةركاذلا فلم بلاطم لامكتشس’ ثدحلا ضسشسؤوي امك
رامعتشس’ا  اهبكترا يت-لا قرا-ح-م-لاو رزا-ج-م-لا-ب  فار-ت-ع’ا ا-ه-شسأار
عيطتشسي هنأا دقتعي و-هو ،لز-ع-لا ن-ي-ير-ئاز-ج-لا ق-ح ي-ف ي-شسنر-ف-لا
ىرخأا بوعشش اهل تشضرعت يتلا ضسمطلاو ةداب’ا دهاششم خاشسنتشسا

ةركاذ عاجرتشساو ،ة-يوو-ن-لا برا-ج-ت-لاو ،ة-ف-ل-ت-خ-م تارا-ع-شش تح-ت
يف تبره تاطوطخمو قئاثوو بتك نم ،هخيراتو يرئازجلا بعششلا

نييشسنرفلا نيرمعملاو دونجلا ل-فاو-ق ى-لوأا ع-م ق-يدا-ن-شصو بئا-ق-ح
يتلاو ،رئازجلا لÓقتشسا ريششابت عم ان-ماز-ت ا-شسنر-ف ى-لا ن-يد-ئا-ع-لا

.نييرئازجلا خيرات نم اروتبم اماه ءزج لثمت
تافر ةدوع نإاف ،ةركاذلل اينطو اموي يام8 دامتعا دعبو ،كشش نودو
مازتلا ىدمل ةيوق ةداهششو رخآا عيقوت ةيبعششلا ةمواقملا ءادهشش
ةركاذلاو خيراتلاب ةقلعتملا ةنلعملا اهتادهع-ت-ب ةد-يد-ج-لا ر-ئاز-ج-لا

مث يبعششلا كار-ح-لا ي-ف ا-ه-ث-ع-ب د-ي-عأا ي-ت-لاو ،ة-ي-ن-طو-لا ة-يو-ه-لاو
لظ دقف ،ةديدجلا ةيرئازجلا ةلودلا قئاثوو تاباطخ يف اهتغايشص

يفو ،ءادهششلا مجامج ةداع-ت-شسا-ب ه-ك-شسم-ت ددر-ي ،نو-ب-ت ،ضسي-ئر-لا
ويام8 رزاجم ىركذ يف لاق ،ةيرامعتشس’ا اشسنرفل ةحشضاو ةنادا

ةياغ ىلإا0381 ذنم رئازجلا ناكشس فشصن تلتق اشسنرف نإا ،5491
.فلأا005و نييÓم5 غلبي ءادهششلا ددع نأاو..2691

،ةرهاطلا مهشضرأا ىرث يف نيعلا يريرق اودقريل ءادهششلا داع دقف
دهع عفر اوددجيو ،لاي-جأ’او ر-عا-ششم-لاو خ-يرا-ت-لا ل-م-شش م-ئ-ت-ل-يو
.ةدلاخ رئازجلا ىقبتل مهتعيدوو ءادهششلا

ي◊اضص ىفطضصم ^

 ⁄اعلا ‘ لضضفألا نمضض سسبايلا ›Óي÷ا ةعماج
لسضفأا ةمئاق سسابعلب يديسس ‘ ““سسبايلا ›Óي÷ا““ ةعماج تلخد ^
ةقوفتم ،ةيندŸا ةسسدنهلا سصسصخت ‘ ،0202 ماعلل ⁄اعلا تاعماج
““ياهغنسش فينسصت““ بسسح ،ةقيرع ةيناطيربو ةيكيرمأا تاعماج ىلع
ثاحبأا ‘ ة-سصسصخ-ت-م ة-ل-ق-ت-سسم ة-يÁدا-كأا ا-يو-ن-سس هرد-سصت يذ-لا
.›اعلا ميلعتلا تاراسشتسساو
يأا نم ،⁄اعلا ‘ لسضفألا0001ـلا تاعماجلل ةماعلا ةمئاقلا تلخ اميفو
ةيبرع ةعماج31 ءامسسأا دورو نم مغرلا ىلع ،ةيرئازج ةيعماج ةسسسسؤوم

ىلع8791 ‘ تئسشنأا يتلا ،سسابعلب يديسس ةعماج تلّسص– ،ةمئاقلا ‘
بسسح ““ياغنسش فينسصت““ ‘ ،ةيملع تاسصسصخت ةّدع ‘ ةلوبقم تافينسصت
.ةيملعلا نيدايŸاو تاسصسصختلا



يذلا ،ششودبع اصضر حرصصو ^
شسما ، ة-ير-يد-م--لا شسأار--ت--ي
ةعاذإا جاومأا ىلع ، ة-ع-م-ج-لا
عم انظ-ح’ د-ق-ل‘‘ :ة-ج-ه-ب-لا
مكارتم ي-لا-م ز-ج-ع ف-صسأ’ا
ميتنصس رايل-م0001 ـب رد-ق--ي
،نويدلا نع كيهان ،ةيد-نأل-ل

م-ل ، نآ’ا ى-ت-ح ه-نأا ا-ف-ي-صضم
ا-م-هر-ير-ق-ت نا-يدا-ن مد--ق--ي
.‘‘8102 مصسومل
يف تنلعأا دق فا-ف-لا تنا-كو
دوجو نع9102 ربمفون رهصش
رايلم047 ردقي يلا-م ز-ج-ع
ريرقتلا ىلع اهدام-ت-عا د-ع-ب
ةين-طو-لا ة-ير-يد-م-ل-ل ي-لوأ’ا
ة-يد-نأ’ا ر-ي-ي-صستو ة-ب-قار-م-ل
.ةفرتحملا
،ششودبع اصضر ىلإا ةفاصضإ’اب
م-ت ي-ت-لا- ة-ير-يد-م--لا نإا--ف
9102 ربوتكأا30 يف اهبيصصنت

مصساقلب يرداوك اصضيأا مصضت -
ق-با-صس را-طإا ،ي-لا-م ر-ي-ب-خ)
يديام-ح ، (ة-ي-لا-م-لا ةرازو-ب

يلا-م را-طإا) م-ي-ك-ح-لا د-ب-ع
بصساحم) قيفر ةزرغ ،(قباصس

،(تاباصسح ظفا-ح-مو ر-ي-ب-خ
نيمأاو ينوناق) دارم رفاصصوب

ةركب ةفرتحملا ةطبارلاب ماع
.(مدقلا
ترصشاب دق ةيريد-م-لا تنا-كو
61 عم يلوأا ل-م-ع-ب ا-ه-ما-ه-م
ةفرتحملا ةطبار-لا ن-م يدا-ن
ة-ب--قار--م ل--جأا ن--م ى--لوأ’ا
كلتل ةيثلثلا تا-ط-ط-خ-م-لا
ةبصساحملا ،ةيرادإ’ا :ة-يد-نأ’ا
.تاءارجإ’ا مارتحاو
دا-ح-تا و ودارا-ب يدا-ن ع--قوو
ىلا نا-ي-م-ت-ن-م-لا ،شسا-ب-ع-ل-ب
،مدقلا ةركل ىلوأ’ا ة-ط-بار-لا
ى-ل-ع ،ر-ئاز-ج-لا--ب شسما لوأا
طبرت يتلا ةيثلثلا ةيقافت’ا
تاذ ة-ي-صضا-ير-لا تا--كر--صشلا
ةر-ب-خ-لا بتا--ك--م--ب م--ه--صسأا
رييصست-لا ة-ب-قار-م ة-ير-يد-مو

ةيداحتلل ةعبات-لا ة-ي-لا-م-لاو
،(فاف) مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ر-ي-ي-صست-لا ر-يو-ط-ت ل-جأا ن-م
وزيا ةداهصش ى-ل-ع لو-صصح-لاو
1009.
ناروكذملا نايدانلا قح-ت-ل-يو
رئازجلا ةيدولوم قرف نم لكب
نيع ةيعمجو دادزولب بابصشو
تناك يتلا ةرقم مجنو ةل-ي-ل-م
ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-ل--ل ة--قا--ب--صسلا
ةروكذملا ةيثلثلا تايقافت’ا

تاءارجإ’ا قيب-ط-ت را-طإا ي-ف
لجأا نم فافلا اهتذختا يتلا

.ةفرتحملا ةيد-نأ’ا ة-ق-فار-م
1009 وز-يإا ةدا-ه-صش ر-ب-ت-ع--تو
يهو يلاثملا رييصستلل ارايعم
.ايلود اهب فرتعم

ج.ق ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!لاطبألاب ابحرم
يذلإ مكنطو ¤إإ مكتدوع عباتأإ انأإو ،Êزهي يذلإ إذه سساشسحإإ يأإ̂ 

 ؟ ملظلإ نم هقاتعنإ لجأإ نم مكتايح متلذبو مدلاب هومتيدتفإ
مكتدوع عباتن رئإز÷إ رإرحأإ لكو انأإو يمشسج ولعت ةريرعششق
نم فشصنو نرق نم  ديزأإ دعب ،اهنشضح ‘ إومانتل  مكشضرأإ ¤إإ

. يرشسق Òجهت
اننيب نولزنت متنأإو ةقرافلإ ةيخيراتلإ ةظحللإ هذه ‘ تركذت
ةمظع مامأإ ينحني  ةرÈلإ مكئانبأإ نم لجر مكلبقتشسي نيززعم
هذه ،مكيلع مهتقرح تركذت ،مكيلاهأإ تركذت ،مكتايحشضت
ةقراح اعومد فرذن ،مكؤوا-ن-بإ  ن-ح-ن ا-ها-ن-ثرو ي-ت-لإ ة-قر◊إ

مكنأإ ’إإ مكل بنذ ’و ،مكداهششتشسإ موي اهوفرذ يتلإ كلتك
.دابعتشس’إو ملظلإ إولبقت ⁄ إرإرحأإ متششعو متقلخ
،نمزلإ نم إدوقع ةظحللإ هذه انرظتنإ دقف ،اننيب مكب ابحرم
سضرأإ نع ديعب وبق ‘ دقر-ت ةر-ها-ط-لإ م-ك-تا-فر تنا-ك ا-م-ن-ي-ب
. مكدÓب سضرأإ ،دÛإو ةير◊إ

إذه مكشسرع مامأإ فزعيو ،ينطولإ مل-ع-لا-ب نو-ج-شست م-ت-نأإ ا-ه
نل م-ه-نأإ ءا-فر-ششلإ ه-ب م-شسقإ يذ-لإ ،ا-م-شسق ن◊ ،ن◊ ل-م-جأإ
 .دهعلاب إوفوأإو مكودهاع دقو ،مكتلاشسر إونوخي
،مكتايحشضت مامأإ راغشص نحن مكو ؟إذه مكموي ميظع موي وه مك
ةبإرقل رظتنت يهو مكتافرل ىرخأإ ةيحشضتو ،مكتايحب ةيحشضت
.اهتتبنإ ةبرت ‘ دبأ’إ ¤إإ حاترت نأإ رظتنت ،Úنرقلإ

إوقب نم نئمطيلو ،اننيب مكنأ’ إولح اقإذم ديعلإ إذهل نوكيشس
. مكنم ةرذ لك ديعتشسنشسو مهاشسنن  نل اننأإ كانه
،رامعتشس’إ ةيششحو ىلع ةدهاشش ةرهاطلإ مكتافر نوكتشس
ىلع ليلدك ،اشسنرف ¤إإ مكتافر لق-ن ه-نأإ ““را-بور-نو-ك““ د-ق-ت-عأإ
مكءاشسن حبذو مكتويب قرحأإو مكلتق امدنع  مكيلع هراشصتنإ

حشضفتو ، مهيلع انرشصنو مكرشصن نونلعت متنأإ اهو ،مكلافطأإو
،مهتقيقح ةيدبأ’إ اه-ت-حإر  ن-م ا-هو-مر-ح ي-ت-لإ م-ك-م-جا-م-ج
اهنأإ تعدإ يتلإ ةيرامع-ت-شس’إ ا-شسنر-ف ،م-ه-م-ئإر-ج ة-عا-ظ-فو

هجولإ ةفوششكم مويلإ ف-ق-ت ،ةرا-شضح ة-لا-شسر ل-م– تءا-ج
ق◊ يذلإ ليكنتلإ ف-ششك-يو ،ة-ي-نا-شسن’إ ما-مأإو ⁄ا-ع-لإ ما-مأإ
. ⁄اشسŸإ انبعششب اهتق◊أإ يتلإ ⁄اظŸإ ةقيقح كانه  مكتافرب
ايأإو ،هشضرأإ  ناك ايأإ رامعتشس’إ ةعاششب ىلع ةدهاشش مويلإ مكتافر
اياحشض  لكل  مويلإ نومقتنت مكنإ ،هنم ىناع يذلإ بعششلإ ناك
.ةينيتÓلإ اكيرمإو ايشسآإو ايقيرفإ ‘ ةيرامعتشس’إ ⁄اظŸإ
ديعلإ إذه ‘ اننيب إومانتل ا-ن-ن-ي-ب لا-ط-بأ’إ ا-ه-يأإ م-كدو-ع-ب Ó-هأإ
مكدافحأإ مكررح امدعب ،مكروشضحب هو“ر-ط-ع يذ-لإ Òب-ك-لإ

يتلإ ةميظعلإ مكتايحشضت ىلع مكل إركششو ،هدمأإ لاط رشسأإ نم
.انقاتعن’ قيرطلإ تدبع
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GBNô G’CNÑÉQ 9102 ““فافلإ““ـل ةعباتلإ ةبقإرملإ ةيريدم اهرجأإ يتلإ ةعباتملإ راطإإ يف

 ةيدنأل ميتنضس رايلم فلأاب يلام زجع
ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

ةعباتلإ ةفرتحملإ ةيدنأ’إ رييشستو ةبقإرمل ةينطولإ ةيريدملإ تنلعأإ
0001 ــب ردقي يلام زجع دوجو نع (فافلإ) مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل
ةعباتملإ راطإإ يف مدقلإ ةركل ىلوأ’إ ةفرتحملإ ةطبإرلإ ةيدنأ’ ميتنشس رايلم

.9102ربوتكأإ رهشش يف اهبيشصنت ذنم ةئيهلإ كلت اهترجأإ يتلإ

ةرمع تÓحر ميظنتب هاياحضض مهوي لاتfi فيقوت
ةيئ’ولإ ةحلشصŸاب ةيئان÷إ ةقرفلإ تنك“  ^

إديشسŒو ةنيطنشسق ةي’و نمأاب ةيئاشضقلإ ةطرششلل
فلتخÃ ةÁر÷إ ةحفاكم ‘ رطشسŸإ ططخملل
بشصنلإو ريوزتلإ اياشضقب ةقلعتŸإ اميشس’ ،اهلاكششأإ

غلبي Òطخ لاتfi طاششنل دح عشضو نم، لايتح’إو
مهماهيإاب هاياحشض ىلع بشصنلاب موقي ةنشس74 رمعلإ نم
ةدع ىوتشسم ىلع كلذ و ةرمع تÓحرل هميظنتب
ريوزتلإ ةيشضق ‘ طروتم مهتŸإ .نطولإ قرشش تاي’و
ةلاكو ءاششنإإ ،لايتح’إ و بشصنلإ ،روزŸإ لامعتشسإ و
انوناق ةلهؤوŸإ ةطلشسلإ نم ةشصخر نود ةيحايشس
.يونعم سصخششب سساشسŸإ اهنأاشش نم ماتخأإ ديلقتو
نم ” اقيق– تحتف ةيباين ةميلعتل إذيفنتو ةقرفلإ

ناكمو لعافلل ةلماكلإ ةيوهلإ ¤إ لوشصولإ هلÓخ
ينعŸإ فاقيإإ ” ،سصاشصتخ’إ ميلقإإ ديدمتبو هدجإوت
،ةحلشصŸإ رقم ¤إإ هليو–و ةيقرششلإ تاي’ولإ ىدحإاب
نم رفشس زإوج62 عاجÎشسإ ” قمعم قيق– دعب

fiإذكو ،ةروزم ماتخأإ ¤إإ ةفاشضإ’اب، ةنيطنشسقب هل
.هاياحشضل دوعت ةيوه قئاثو
ةيحايشس ةلاكو مشسإ هلÓغتشسإ ¤إإ قيقحتلإ سصلخ امك

دعب ،بشصنلإ ةيلمع هيلع لهشسي ىتح هاياحشض عانقإ’
هÁدقت  سسمأإ لوأإ ” قيقحتلإ تاير‹ نم ءاهتن’إ
.ةيلÙإ ةباينلإ مامأإ

سس.ديزي ^

ةمضصاعلاب Úضصخضش فيقوتو يلقع رثؤوم سصرق0021 زجح
0021 زجح نم رئإز÷إ ةي’و نمأإ حلاشصم تنك“ ^
قلعتت ةيشضق ة÷اعم دعب كلذو يلقع رثؤوم سصرق
عورششŸإ Òغ راŒ’إو ةزاي◊إ ،رإرششأإ ةيعمج نيوكتب
،يرئإز÷إ قرششلإ نم اقÓطنإ ةيلقعلإ تإرثؤوŸاب

كلشسلإ تإذل نايب ‘ ةعم÷إ مويلإ ءاج ام بشسح
نمأ’ ةماعلإ تاقÓعلإو لاشصت’إ ةيلخ تركذو .ينمأ’إ

تللك““ لا◊إ ةيشضق نأإ نايبلإ ‘ رئإز÷إ ةي’و
حلاشصŸ تدرو ةدكؤوم ةمولعم رثإإ ىلع حاجنلاب
مايق اهدافم ةيئاشضقلإ ةطرششلل ىطشسولإ ةعطاقŸإ
ءانب و ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ جيوÎب مهيف هبتششم سصاخششأإ

.““ةيشضقلإ ‘ يرحتلاب حلاشصŸإ تإذ تماق هيلع
تنك“ ةمكfi دشصرت ةيلمع دعب هنأإ ردشصŸإ فاشضأإو
سسبلت ةلاح ‘ امهيف هبتششŸإ فيقوت نم حلاشصŸإ تإذ

ةشسولهŸإ سصإرقأ’إ عيب ةقفشص دقع ددشصب اناك ثيح
ـب تردق ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ نم ةيمك زجح متيل امهنيب
تإءإرجإ’إ عيمج لامكتشسإ دعب و . سصرق0021
مامأإ امهيف هبتششŸإ Ëدقت ” ،اهب لومعŸإ ةينوناقلإ
” نيأإ ايميلقإإ سصتıإ ةيروهم÷إ ليكو ديشسلإ
.-نايبلإ تإذ زÈي- تقؤوŸإ سسب◊إ نهر امهعإديإإ

ج.ق ^
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راهششإإ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

