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¤إا ه-ترا-يز لÓ-خ ح-ير-ضصت ‘ دار-ج لا-قو ^
ةيŸاع انوروك ةمزأا نأا ،سسابعلب يديضس ةيلو
⁄اعلا لك ‘ دعضص تاباضصإلا عافترا ىوتضسمو
ءاطخأاو Òيضستلا ‘ سصئاقن دجوت هنأا افيضضم
.كلذك قاهرإا كانهو
ى-ل-ع ة-ي-ب-ط-لا ةر-ضسألا ““ لوألا ر-يزو-لا ا-ي-حو
راضشتنا نم دحلل اهب مو-ق-ت ي-ت-لا تادو-هÛا

.““دجتضسŸا انوروك سسوÒف
نإا ملعأا ل ““ لوألا ريزولا لاق قايضسلا سسفن ‘و
ةضسارد بجي ادم-ع وأا ي-عو مد-ع كا-ن-ه نا-ك
قيبطتو ةيعوتلا ىلع اددضشم ““عمتجملل ةيضسفن
¤إا بهذي تاءارجإلا مÎحي ل نم نأاو نوناقلا
.نجضسلا
سصا-خ-ضشألا سضع-ب كا-ن-ه ““ نأا دار-ج ف-ضشكو
بعضصلا فر-ظ-لا اذ-ه لÓ-غ-ت-ضسا-ب نو-مو-ق-ي
ةيضسايضس سضارغأل دÓبلا هب ر“ يذلا جر◊او
لغتضسي نم كانه ““ هلوق دح ىلع ““ةنتفلا رضشنلو

لÓ-غ-ت-ضسل بع--ضصلاو جر◊ا فر--ظ--لا اذ--ه
ر-ضشنو ة-ي-ضسا-ي-ضس تاÒضسف-ت ع-ضضوو ة-ي-ضضق-لا
.““ةنتفلا

مهضسفنأا اودنجي نأا لدبف ““لوألا ريزولا فاضضأاو
نوعضضي ،عوطتلاو مهيلاهأاو م-ه-ضسف-نأا ة-يا-م◊

تايفضشتضسم ءانب انم نوبلطيو ةيزيجعت اطورضش
ةفضصب اياضضقلا اوحرطي نأا بجي ..Ú◊ا ‘

.““ةيعوضضوم
رضشن نوديري ،سصاخضشألا ءلؤوه ““دارج عباتو
ىلع يضشÁ نل يرئاز÷ا بعضشلا نكلو ،ةنتفلا

.““مهاطخ

ر كلام ^

نع ،Úنثإلا سسمأا ،ةحضصلا ةرازو تنلعأا ^
سسوÒفب ةديد-ج ة-با-ضصإا494 ليج-ضست
42 ـلا لÓخ تايفو7و دجتضسŸا انوروك
.ةÒخألا ةعاضس
دضصر ةنج-ل-ل ي-م-ضسر-لا ق-طا-ن-لا بضسحو
لامج روتكدلا ،انوروك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
تابا-ضصإلا ›ا-م-جإا ع-ف-ترا د-ق-ف ،رارو-ف

98691 ¤إا رئاز÷ا ‘ انوروك سسوÒفب
.8101 تايفولا ددع غلب اميف
ءافضشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا ددع تغلبو
سسفن لÓ-خ672 ا-نورو--ك سسوÒف ن--م
اميف ،91041 ¤إا لامجإا عفتÒل ،ةÎفلا
.ةزكرŸا ةيانعلاب اضضيرم16 دجاوتي

ر م^

ةنيطنصسقب91ديفوكل ةيعجرملأ تأيفصشتصسملأب بورخلأ ىفصشتصسم قأحلإأ
ريرسس006 ىلإا ةجاحب ةيلولاو ةقلقملاب ةيعسضولا فسصي ةحسصلا ريدم

ءابو ةعباتŸ ةيئلولا ةنجللا سسمأا تبرعأا ^
ةيلولاب ةيئابولا ةيعضضولا نأا ةنيطنضسقب انوروك

قرضشلا ةمضصاع نأاو ة-يا-غ-ل-ل ة-ق-ل-ق-م ترا-ضص
ةحضصلا ‘ ينهم005و ريرضس006 ¤إا ةجاحب
مضسرل ةلج-ع-ت-ضسم ة-ق-ير-ط-ب بي-ب-ط054و
¤إا يأا طقف نيرهضشل ءابولا ةعباتم ةيجيتاÎضسا

.توأا رهضش ةياهن ةياغ
مدقي وهو قلق ة-لا-ح ‘ ة-ح-ضصلا ر-يد-م اد-بو
‘ ةيلولاب ةيئابولا ةيعضضولا سصوضصخب ماقرألا
دمحأا ةيلولا ›او هيلع فر-ضشأا يذ-لا ءا-ق-ل-لا

يضسقدلا ‘ ةيلولا رقÃ سسمأا حابضص يضساضس
ةحضصلا يينهمو ةنج-ل-لا ءا-ضضعأا ل-ك رو-ضضح-ب
.ÚيمÓعإلاو

ميتنضس رايلم41 عضضو ” هنأا ¤إا ›اولا راضشأاو
تامزلت-ضسÃ ه-م-عد-ل عا-ط-ق-لا فر-ضصت ت–

ةزهجأا ءانتقا ةينا-ك-مإا ا-ه-ن-مو ءا-بو-لا سصخ-ت
¤إا ايمضسر بورÿا ىفضشتضسم قا◊إاو ،فضشك
ىفضشتضسŸا ،ةثÓثلا ةيعجرŸا تايفضشت-ضسŸا-ب
سشوديد ىفضشتضسمو Òبلا ىفضشتضسمو يعما÷ا

،Òبك لكضشب ةباضصإلا تلاح عافترا ةجيتن دارم
لك لÓغتضسا ةرورضضب ةنجللا ءاضضعأا بلاط امك
ةدئافل93لا ةيراو÷ا ة-ي-ح-ضصلا تا-ضسضسؤو-م
.91 ديفوك
ىفضشتضسم قا◊إا ¤إا ةفاضضإلابو هنأا ›اولا لاقو
زه‹و زهاج يبط هبضشلا دهعم نإاف ،بورÿا

زيهŒ بناج ¤إا ،ديفوك ى-ضضر-م لا-ب-ق-ت-ضسل

ه-ب-ضشي ا-م ¤إا ه-ل-يو–و ة-يلو-لا قدا-ن-ف د-حأا
041 غلبم عضضو ” هنأا اح-ضضو-م ى-ف-ضشت-ضسŸا

ة-ح-ضصلا ›وؤو-ضسم فر-ضصت ت– جد نو--ي--ل--م
““ نأا سساعد ةحضصلا ريدم فضشكو   .ةيلولاب
ثيح يدعاضصت ىحنم تذخأا ةيئابولا ةيعضضولا

0081 ءاضصحإا ” سسمأا ةياغ ¤إا ناوج ذنم
.““ةدكؤوم ةيباجيإا087 اهنم ةهبتضشم ةلاح
ةئاŸاب34 ةبضسنب ةمدقŸا ‘ بورÿا يتأاتو
ةديد÷ا يلجنم يلع ةنيدÃ ةئاŸاب17 اهنم
نايزوب ةماحو ةئاŸاب14ب ةنيطنضسق ةيدلب مث
امهنم ةدحاو لكل ة-ئاŸا-ب5 دارم سشود-يدو
. تايدلبلا يقاب ىلع ةعزوم ةبضسنلا ةيقبو

سس.ديزي ^

 ءأبولل ةليصصح رخآأ فصشكت ةحصصلأ ةرأزو
 ةديدج ةباسصإا494و تايفو7 ليجسست

انوروك سسوريفب

 نونأقلأ قيبطتو ةيعوتلأ ىلع ضسأبعلب يديصس نم ددصش

 ةيقيقح انوروك سصوسصخب اهمدقن يتلا ماقرألا :دارج
ةنتفلا رسشنو ةيسسايسس سضارغأل جر◊ا فرظلا اذه لغتسسي نم كانه^

رأصشتنأ ضصوصصخب ةموك◊أ أهمدقت يتلأ مأقرألأ نأأ ،Úنثإلأ ضسمأأ ،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ دكأأ
.لودلأ ضضعب ضسكع ةيقيقح أنوروك ضسوÒف

   ءأبطألأ ةدعأصسمو تأيفصشتصسŸأ ىلع طغصضلأ فيفخت فدهب

 يبط عورسشم قلطت فيطسسب ةيعمج42
 انوروك سسوÒف نع فسشكلل

فيطضس ةيلوب ةيلfi ةيعمج42 تقلطأا ^
سسوÒف نع فضشكلل يبط حرضص Èكأا““ عورضشم
طضسوب ةدوب-عŸا سضرا-عŸا ة-عا-ق-ب““ ا-نورو-ك
0051 ةبارقل عضست-ت ي-ت-لا ف-ي-ط-ضس ة-ن-يد-م
رخآلاو يضسرك Úب م5.1 ةفاضسم عم يضسرك

مهتباضصإا ‘ كوك-ضشŸا ى-ضضرŸا لا-ب-ق-ت-ضسل
.ةمئÓم فورظ طضسو ءابولاب
عمتÛا لث“ يت-لا تا-ي-ع-م÷ا ترر-ق د-قو
ةعاقلا هذه ز-ي-هŒ ف-ي-ط-ضس ة-يلو-ب ÊدŸا
نع فضشكلا تاضصوحف ءارجإا لجأا نم ىÈكلا
ةرورضضلا تعدتضسا اذإا تانيعلا ذخأاو ،انوروك
لوخدلل نو-جا-ت-ح-ي ن-م لا-ضسرإا اذ-كو كلذ-ل
لاضسرإاو ةÒطخ مهتلاح تناك اذإا ىفضشتضسملل

.هئاود هئاطعإا عم قدنف ¤إا لزعل جاتحي نم
نإاف اهيلع انلضص– يت-لا تا-مو-ل-عŸا بضسحو
ىلع اهتقفاوم تطعأا دق ةيئلولا تاطلضسلا

ءابطألا دينŒ ىو-ضس ق-ب-ي ⁄و ،ةردا-بŸا هذ-ه
سضرأا ىلع عورضشŸا ذيفنت ةيادبل ÚعوطتŸاو
لم-ع ة-ي-ج-ي-تاÎضسا عا-ب-تا م-ت-ي-ضسو ،ع-قاو-لا

ءيضش لكل Òضضحتلا ”و ة-م-ظ-ن-مو ة-ضسورد-م
.ماكحإاب
يتلا ةيام◊ا لئاضسو Òفوتب ةيادبلا نوكتضسو
زيكÎلاو اهتضشقا-ن-م ت“ ة-ط-ق-ن م-هأا Èت-ع-ت

نيذلا ةبضسنلاب لقنلاو لكألا Òفوت مث ،اهيلع
جراخ Úنطاقلل ةبضسنلابو ،فيطضسب نون-ط-ق-ي
قدانفلاو ةماقإلا م-ه-ل Òفو-ت م-ت-ي-ضس ة-يلو-لا
تارايضس Òفوت ىلع لمعلا متيضس امك ،تيبملل

ةفاظنلا تاضسضسؤوم لامع دي-نŒو ،فا-ع-ضسإلا
نمألا دي-نŒو ،نا-كŸا ف-ي-ظ-ن-تو م-ي-ق-ع-ت-ل
نضس◊ا Òضسلا ىلع رهضسلل ةيندŸا ةيام◊او
.ةيلمعلل
لابقتضسلا ة-عا-ق ل-خاد ل-م-ع-ل-ل ة-ب-ضسن-لا-بو
Úب ةمظن-م د-ج ة-ق-ير-ط-ب كلذ-ك نو-ك-ي-ضسف
ةجرد سسايقب فلكي نم مهنمف ةيبطلا مقطألا
ة--عا--ق--ل ى--ضضرŸا لو--خد د--ن---ع ةرار◊ا
ةقرفو سصحفلاب نومتهي نورخآاو ،لابقتضسلا
.كلذ Òغو تانيعلا ذخأاب متهت ىرخأا
اذه جاتحيف عوطت-لا-ب Úي-ن-عŸا سصو-ضصخ-بو
¤إاو6و5و4 ةنضسلا بطلا ةبلط ¤إا عورضشŸا
ةئفل كلذكو ،بط7 ةنضس Úيلخادلا ءابطألا
،Úضصتıا ،Úم-ي-قŸاو نو-ما-ع-لا ءا-ب--طألا
سصضصخ-ت ءا-ب-طأا بنا-ج ¤إا ن-يد--عا--ق--تŸا
تارايضس يقئاضسو نوضضرمŸا اذكو ايجو-لو-ي-ب
.نمألا ناوعأاو فاعضسإلا
اذه ديضسŒ ىلع ةمئاقلا تايعم÷ا تعد دقو
اذه ديضسŒ ‘ ةمهاضسŸا عيم÷ا عورضشŸا
را-طإا ‘ ءا-ج يذ-لا Òب-ك-لا ي-ب-ط-لا حر-ضصلا

راضشتنلا نم د◊او انوروك ةحئاج ة-ح-فا-ك-م
نم فيفختلا ¤ا فدهيو ،سضرم-ل-ل بي-هر-لا
ةيلولا تايف-ضشت-ضسم هد-ه-ضشت يذ-لا ط-غ-ضضلا
ءابطألا ةدعاضسم اذكو ،ءابولا ناكم ةرضصاfiو

ءابولا فاقيإاو ةديج دج فورظ ‘ لمعلا ىلع
  .فيطضس نم ةيادب اندلب ‘

جلسصل ىسسيع ^

يوÓج رداقلا دبع نارهو ةيلو ›او اعد ^
ن-يد-عا-ق-تŸا ءا--ب--طألا Òخ--ضست ¤إا سسمأا
نا-م-ضضلا قود-ن-ضصل Úع--با--ت--لا ءا--ب--طألاو
بطلا ‘ ÚضصبŸÎا ةبلط-لاو ي-عا-م-ت-جلا
مقاوطلا معد لجأا ن-م Úم-ي-قŸا ءا-ب-طألاو
رمأا امك ،91 ديفوك ءابو ةهجاوم ‘ ةيلا◊ا
Èع ÚميقŸا ءابطأÓل ةماقإلا لكضشم لحب
نم ةدافتضسÓل ةيعما÷ا تاماقإلاو ءايحلا

.فرظلا اذه ‘ مهتامدخ
يبطلا مقاطلا عم هئا-ق-ل ‘ ›او-لا د-ه-ع-تو
نب روتكدلا يعما÷ا يئافضشت-ضسلا ز-كرŸا-ب
مهتقفارمو مهتلاغضشنا لكل ءاغضصإلاب بجرز

ادكؤوم ،لاكضشإا يأا ل◊ لخدتلاو تقو لك ‘
سضي-بألا سشي÷ا ى-ل-ع ي-ن-ث--ي سسي--ئر--لا نأا
يحضصلا فرظلا لظ ‘ ةلوذ-بŸا دو-ه-ج-ل-ل
لÓ-خ هر-يد-ق-تو هر-ك-ضش مد--ق د--قو ›ا◊ا
.سسيئرلاو ةلولا عمج يذلا Òخألا عامتجلا
ءاغضصإلا لضضف هنأا عامتجلا تاذ لÓخ لاقو
‘ ةلجضسŸا سصئاقنلا ةنياعمو Úضسرام-م-ل-ل
تا-ي-لآاو ز-ي-ه-ج-ت-لاو Òي-ضست-لاو م-ي-ظ-ن-ت-لا

بيرق قدنف سصيضصخت ”و اهلحو اهت÷اعم
بجرز نبا يعما÷ا يئافضشتضسلا زكرŸا نم
.يبطلا مقاطلا ةمدخ ‘ نوكيل
تارار--ق--لا نأا نار--هو ة---يلو ›او زر---بأاو
رايلم03 اهلÓخ سصضصخ يتلا تاءارجإلاو
ةهجاوŸ ةيبطلا لئاضسولاو تازيه-ج-ت-ل-ل جد

047 ةعضسب قدانفÒ 7خضست ” امك ،ءابولا
41 ةحلضصŸا سصيضصختو ،ىضضرم-ل-ل ر-ير-ضس
flÈ حتفو91 ديفوك ةحلضصŸ زكرŸا تاذب
.هعون نم ثلاثلا نوكيل رخآا

نم عفرلاو جÓعلا فورظ Úضس– لا‹ ‘و
” ،ئراط يأل ابضس– با-ع-ي-ت-ضسإلا تا-قا-ط

مقر يبطلا حان÷ا سصيضصخت ى-ل-ع قا-ف-تلا
هئاوتحل ،91-ديفوك ىضضرŸ اضصيضصخ ،41
سصيضصخ-ت اذ-كو ،Úج-ضسكوألا رد-ضصم ى-ل-ع
ت– اهعضضوو ةديدج ةيئافضشتضسا تاضسضسؤوم
.ءابولا راضشتنا عضسوت ةلاح ‘ ةيلولا فرضصت
يرود عامتجا دقع ررقت ،قايضسلا سسفن ‘و
ح-لا--ضصŸا ءا--ضسؤور ع--م ا--مو--ي51 ل---ك
›اولا روضضحبو ةيحار÷او ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسلا
فوقولاو ةيلولاب ةيحضصلا ةيعضضولا مييقتل

مييق-تو ة-ي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-ضضو-لا رو-ط-ت ى-ل-ع
.ءابولا اذهل يدضصتلل ةذختŸا تاءارجإلا
ة-ي-ج-ي-تاÎضسا داد-عإا ى-ل-ع قا-ف-تلا ” م-ك
ءا-بو را-ضشت-نا ن-م د-ح-ل-ل ي--ئلو ط--طflو
تا-ضسضسؤوŸا لÓ-غ--ت--ضسا--ب كلذو ،ا--نورو--ك
‘ اهكارضشإاو ةيراو÷ا ةح-ضصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لا
ىلع طغضضلا في-ف-خ-ت-ل جÓ-ع-لا لو-كو-تر-ب
اذ-كو ة-ي-لا◊ا ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسلا تا-ضسضسؤوŸا
مزاولب ة-ي-ح-ضصلا تا-ضسضسؤوŸا ة-فا-ك د-يوز-ت
.جÓعلاو ةياقولا

سسانيا .م ^

 أنوروك ةهجأوŸ ةديدج تأءأرجإأ ذختي نأرهو ›أو
ءابطألاو ءابطألاب تايفسشتسسŸا ميعدت

ÚسصبŸÎا ةبلطلاو نيدعاقتŸا

ةيلولأب تأبأصصإلأ ددع ‘ عفأرتأ ليجصست ببصسب
اموي51 ةدŸ ةركسسب ‘ تايدلب9 ىلع يئزج رجح رارقإا

9 ىوتضسم ىلع ›زنŸا رج◊ا تيقاوم ليدعتب ÚنطاوŸا ةفاك ملع ¤إا ةيلخادلا ةرازو تهنأا
ةعبارلا ةعاضسلا نم رج◊ا دعوم قلطني ،ةيلخادلا ةرازو نايب بضسحو .ةركضسب ةيلوب تايدلب
لك ءارجإلا لمضشيو .ءاثÓثلا مويلا راهن نم ءادتبا اموي51 ةدŸ احابضص ةضسداضسلا ةياغ ¤ا لاوز
،دلاخ يديضس ،نضسودلا ،يداولا ةبيرز ،ةقلوط ،لÓج دلوا ،ةبقع يديضس ،ةركضسب تايدلب نم
تايدلبلا ىوتضسم ىلع هرارقا ” يذلا يئز÷ا رج◊ا اذه نع مجنيو .ةقانلا Úع ،ةمتضش
فقوت كلذ ‘ اÃ ،ةيعامتجلاو ةيداضصتقلاو ةيراجتلا ةطضشنلا لكل ماتلا فيقوتلا ةروكذŸا

و.ق  ^ .تارايضسلاو نيرفاضسŸا لقن ةكرح

ءأبولأ رأصشتنأ نع نوثدحتي ةحصصلأ لأجم يف نوصصتخم
ةيعوتلا ىلع زيكرتلا ةيئابولا تايرحتلا فيثكتب ةبلاطم تاطلسسلا

¤إا ءو-ج-ل-لا ة-ح--ضصلا ‘ نو--ضصتfl حÎقا ^
هراضشتنا نم دحلل ÚنطاوŸا Úب ةيعوت ءارجإا

رود بايغ Úبرغ-ت-ضسم ،ةو-ق-ب ا-نورو-ك سسوÒف
““91 ديفوك““ روهظ ذنم ةيئابولا تا-ير-ح-ت-لا
 .اهزو– يتلا تاناكملا نم مغرلاب رئاز÷اب
ةحضصلا ريزو ديكأات نأا نوضصتıا عمجأا امك
ةيحضصلا ةيعضضولا نأا تاي-ف-ضشت-ضسŸا حÓ-ضصاو
دكؤوت ئراط يأل دادعتضسلا بجيو ادج ةقلقم
يوعوتلا بنا÷ا ىلع زيكÎلا ة-ي-ماز-لإا ى-ل-ع
بابضسأا نم ةئاŸاب52 لاق امك هنأاو اميضسل
سسار-عأÓ-ل دو-ع-ت تا-با-ضصلا دد--ع عا--ف--ترا
 .ةيلئاعلا

ةيعوت ءارجإا اني-ل-ع :Ëر-ك-لا د-ب-ع ي-م-غر-م
ÚنطاوŸا Úب ةعنقمو ةيلقعو ةيقطنم ةيحضص

ةباقن-لا و-ضضع Ëر-ك-لا د-ب-ع ي-م-غر-م را-ضشأا
““ نأا سصاوÿا ةلدايضصلل ةير-ئاز÷ا ة-ي-ن-طو-لا
حÓ--ضصإاو ة--ح---ضصلا ر---يزو تا---ح---ير---ضصت
ةيعضضولا نأا اه-ي-ف د-كأا ي-ت-لا تا-ي-ف-ضشت-ضسŸا
يأل دادعتضسلا بجيو ادج ةق-ل-ق-م ة-ي-ح-ضصلا

ددع عافترا باب-ضسأا ن-م ة-ئاŸا-ب52و ئرا-ط
نم تءاج ةيلئاع ““ا-نورو-ك““ ءا-بو-ب تا-با-ضصلا
نم رهاظ كلذ ““ نأا قايضسلا ‘ افيضضم ،““ةضسارد

يتلا ةيح-ضصلا تاءار-جلا ماÎحا مد-ع لÓ-خ
تلا◊ بيهرلا عافترÓل رمألا اذه ¤إا تدأا
.““ءابولا اذهب ةباضصلا
ةذختŸا ةديد÷ا تاءارجلا عم ىنمتن ““ لاقو
رجحلل سضرف نم ةيروهم÷ا سسيئر فرط نم

تا-يلو-لا Úب تÓ-ق-ن-ت-لا ع--ن--مو ي--ح--ضصلا
ةيباجيا تاضساكعنا اهيدل نوكت-ضس ة-ضضور-فŸا

سضافخنا دهضشنضسو ““91 ديفوك““ تلاح لوح
ةمداقلا عيباضسألا لÓخ هب تاباضصلا ددع ‘

.““ةمداقلا رهضشألا وأا
ةيرئاز÷ا ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا و-ضضع ح-ضضوأاو
يتلا يه ةيملعلا ةنجللا““ نأا سصاوÿا ةلدايضصلل
يحضصلا رج◊ا ةدوع ‘ ريدقتلا اهل نوكتضس
نم تدافتضسا يتلا تايلولل يئز÷ا وأا يلكلا
ايناديم رمألا عباتت اهنوك ارخؤوم ايل-ك ه-ئا-غ-لا
تاءارجلا نأا نظأاو ةيملعلا تايطعŸا اهيدلو
ةيعوت ءارجا عم ةنمازتم نوكت نم دب ل ةيئاقو
ةقيرطب ةيضساضسألا ةمهŸاو Úنطوملل ةيئاقو
عابتا ةرورضض لوح ةيقطنمو ةعنقمو ةلو-ق-ع-م
نعو يعامتجلا دعابتلاك ةيا-قو-لا ح-ئا-ضصن-لا
نيديلا لضسغ تامامكلا ءاد-تراو تا-ع-م-ج-ت-لا
كلذ نودبو ةيحضص ةفاقثك نوكت نأا بجي يتلا

.““ءيضش يأا لعف عيطتضسن ل
فيثكت نيعتي :يطأيخ ىفطصصم

 ةيئأبولأ تأيرحتلأ
سسيئر يطايخ ى-ف-ط-ضصم رو-ضسي-فوÈلا حر-ضص

ثحبلا ريوطتو ةحضصلا ةيقÎل ةينطولا ةئيهلا
ءلدإÓل لوıا وه ةحضص ريزو““ نأا  ““ماروف““
نيذلا ÚنطاوŸا عانقإل تا-ح-ير-ضصت-لا هذ-ه-ب

Œا عوجرلل ةيح-ضصلا ح-ئا-ضصن-لا ل-ك او-ل-ها¤
تاءار-جلا عا-ب-تل م-ه-ي-عوو باو-ضصلا ةدا--ج

،““روهضش ةدع ذنم اهذاختا ” ي-ت-لا ة-ي-ح-ضصلا

نومÎحي ل ÚنطاوŸا نأا ىرن مويلا ““ ادكؤوم
رضسفي ام وهو ءابولا لوح ةيحضصلا تاميلعتلا
ام نطاوŸا تايكولضس ¤إاو هراضشتنا ببضس اÃر
Úب تلاضصتلا ف-ي-قو-ت ¤إا تا-ط-ل-ضسلا-ب ىدأا
انمÎحا ام اذإا ““ قايضسلا ‘ اددضشم ،““تايلولا
اذه فحز فاقيا انناكمإاب ةيئاقولا تاءارجلا
نم Òثكلل ةبضسن-لا-ب لا◊ا و-ه ا-م-ك سسوÒف-لا
.““⁄اعلا Èع نادلبلا
ةحضصلا ةيقÎل ةينطولا ةئ-ي-ه-لا سسي-ئر را-ضشأاو
ا-ن-يد-ل سسي-ل““ نأا ““مارو-ف““ ثح-ب-لا ر-يو--ط--تو
تامز-ل-ت-ضسم Òفو-ت-ل ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك-ملا
اهلقن ىلع لمعلاو ةيئاذغ داوم نم ÚنطاوŸا
لود سضعبب هب لومعم و-ه ا-م-ك م-ه-لزا-ن-م ¤إا
رهظأا ةديلبلا ةيلوب يحضصلا رج◊ا نوك ⁄اعلا
ميمعتب حمضسي ل ام وهو سصئاقنلاو لكاضشŸا انل
،““ةءوبوŸا تايلولا رئاضس ىلع يحضصلا رج◊ا

وأا ءايحألا سضعبل يحضص رجح ءارجإا““ احÎقم
ءاجرأا لماك ىلع هضضرف نم نضسحأا Óثم ىرقلا
يتلا ةيئابولا تايرحتلا رود يتأاي انهو ام ةيلو

ءابولا اذه روهظ ذن-م اÒث-ك ا-ه-ن-ع ع-م-ضسن ⁄
اذه ‘ ةمخضض تاناكمإا ا-ه-يد-ل ا-هرا-ب-ت-عا-ب
ةضسلضس لك ىلع فرعتلاب حمضست ىتح ناديŸا
ÚباضصŸا ÚنطاوŸا رجحب ما-ي-ق-ل-ل ىود-ع-لا
يقاب رئاضس Úب ادد‹ هلاقتنا مدعل انوروكب
.““ÚنطاوŸا

  ىفطسصم دي‹ ^

 لجيجب أنوروك ضضيرمل ةنيع002 نم ديزأأ جئأتن رخأأت دعب
91 ديفوك ليلاحت ءارجإل ربخم حتفب يلاولا بلاطي يناملرب

لجيج ›اول ةلجعتضسم  ةلاضسرب ناÁإا ةضضارع بئانلا سسما تمدقت ^
هيلع حÎقتو لجيج-ب91 ‘وك ل-ي-لا– ءار-جإل flÈ ح-ت-ف ل-جا  ن-م
اينقت لباقو زه‹ هنوك لجيج ةعما÷ ايجولويبلا مضسق flÈ لÓغتضسا
طرضش سسوÒفلا ىلع يروفلا فضشكلل  ليلا– flÈ ¤ا اتقؤوم هليوحتل
ةدعب ةيلمعلا سسفن تح‚ امدعبRCP  ةينقتب يflÈ زاهجب هميعدت
ةيضسفن ىلع ابلضس ترثأا رخأاتلا ةي-ل-م-ع نأاو ا-م-ي-ضس ن-طو-لا ن-م تا-يلو
دجاوت لظ ‘ مهتاناعمو مهملآا نم تدازو  مهجÓع ةعرضسو ىضضرŸا
اهجئاتن رهظت ⁄ مايأا نم ةنيطنضسقب روتضساب ةقحلÃ ةنيع002 نم ديزأا

ىضضرŸا طاضسوأا ‘ رمذتلاو ءا-ي-ت-ضسلا ن-م ة-لا-ح ق-ل-خ ا-م و-هو د-ع-ب
ةيبطلا مقطأÓل لح داجيإا راظتنا ‘ تÓيطعتلا لضصاوتو .مهتÓئاعو
اوديفتضسي ⁄ نيدلا ةحضصلا يمدختضسم لكو91 ديفوك حلاضصÃ ةقهرŸا

لكب ةيبطلا هبضشلاو ةيبطلا تاراطإلا لك Òخضستب ةبلاطŸا عم ةحارلا نم
‘ عوقولا يدافتل عوطتلا وأا بوانتلاب ءابولا اذه ةهبا‹ ‘ تاعاطقلا

حلاضصŸا بلغأا عبضشت لظ ‘ لجيجب ةحضصلا عاطق ىلع ةرطيضسلا نادقف
.ةثÓثلا تايفضشتضسŸاب

ب.نيسساي ^
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رسشن لوطم راو-ح ‘ ،نو-ب-ت سسي-ئر-لا لا-قو ^
¤إا هنأا““ ،ةيسسنرفلا ““نوينيبول““ ةديرج ‘ سسمأا

لك نوكت نأا ىن“أا ،ةيلا◊ا ةدهعلا ةياهن ةياغ
ةيعامت-جلا فور-ظ-لا نو-ك-تو تيو-سس رو-مألا
نوكت نأا بجي Úح ‘ ،تنسس– ةيداسصتقلاو

ةدهعل ح-سشÎلا ‘ ر-ك-فأا ى-ت-ح ىر-خأا فور-ظ
ةسسايسس ةلسصاوم ى-ل-ع ه-مز-ع ادد‹ ،““ة-ي-نا-ث
،لسصاوتتسس ةئدهتلا تارارق““ Ó-ئا-ق ة-ئد-ه-ت-لا
دوجو““ ىقبيل ““عمق ةلحرم ‘ لخدت ⁄ رئاز÷ا
عمو ،نايرورسض ÊدŸا ع-م-تÛاو ة-سضرا-عŸا
نماسضلا يه نوكتسس ةلداعو ةيوق ةلود دجاوت
لإا وه امف سسكعلا امأا ةيطارقÁد ءانبل ديحولا

.““ىسضوف
ةرجح نوكيسس ديد÷ا روتسسدلا

Òيغتلا ‘ قÓطنÓل سساسسألا
سسيئرلا دكأا ،ديد÷ا روتسسدلا نع هثيدح ‘و
يرفيف22 ‘ تقلطنا يتلا تاÒسسŸا نأا نوبت
¤إا يرئازج نوي-ل-م31 اهي-ف لز-نو9102
ديد÷ا روتسسدلاو ،Òيغتلاب تبلاط دق عراسشلا

اذه ‘ قÓطنÓل سساسسألا ةرجح نوكيسس وه
نوكيسس روتسسدلا اذه نأا ¤إا اف-ي-سضم ،Òي-غ-ت-لا

ةقلطŸا تايحÓسصلا نم دحلل سساسسألا ةرجح
،تايحÓسصلا هذه Òطأات عم ةيروهم÷ا سسيئرل
.ةماعلا تاير◊ا ةيوقت اذكو
-سسيئرلا فيسضي - ةيناثلا سساسسألا ةرجح امأا

نأاو ةسصاخ ،تاباختنلا نوناق ليدعتب نوكتسسف
ءيسشب او-قد-سصي اودو-ع-ي ⁄ مو-ي-لا Úير-ئاز÷ا
تثدح يتلا تاسسرامŸا مكحب ،تاباختنا همسسا

‘ خسسولا لاŸا لامعت-سسا رار-غ ى-ل-ع ا-ق-با-سس
حمطي هنأا ¤إا اÒسشم ،ةيباختنلا تاقاقحتسسلا

ءامد خسض ¤إا  تابا-خ-ت-نلا نو-نا-ق لÓ-خ ن-م
ةسصاخ ،ةيلÙا تاطلسسلا ىوتسسم ىلع ةديدج
ن-م  ة-ئاŸا-ب57 ل-ثÁ مو-ي-لا با-ب--سشلا ناو
ثلثلا نم لقأا نولثÁ مهو يرئاز÷ا عمتÛا

.ةيباختنلا بسصانŸا ‘
Èمسسيد21 تاباخت-نل ه-ح-سشÎل ةدو-ع-لا-بو
عمتÛا مسساب حسشرت هنأا سسيئرلا لاق9102
ىلع لمعيو ةيروهم÷ا سسيئر مويلا وهو ÊدŸا

فيسضي هيلعو ،ة-لود-لا تا-سسسسؤو-م ءا-ن-ب ةدا-عإا
.يسسايسس بزح ¤إا ةجاحب سسيل هنإاف سسيئرلا

تاقÓعلل ايرهوج ىقبي ةركاذلا فلم
اسسنرفو رئاز÷ا Úب

،رئازجلل ةيجراÿا ةسسايسسلا ¤إا هقرطت ىدلو
،اسسنرفو رئاز÷ا Úب تاقÓعلا سصخ-ي ا-م-ي-فو
اسسنرفل ةيرورسض رئاز÷ا““ نأا نوبت سسيئرلا دكأا
فلم ىقبي نكل ،رئاز-ج-ل-ل ة-يرور-سض ا-سسنر-فو
عم تثحابت دقل““ اف-ي-سضم ،““ير-هو-ج ةر-كاذ-لا
كردي و-هو ف-لŸا اذ-ه ‘ نور-كا-م سسي-ئر-لا

،““كÎسشŸا انخيرات تزيم يتلا ثادحألا اديج
اهم-ئار-ج-ب ا-سسنر-ف فاÎعا نأا ى-ل-ع ادد-سشم
اهراذتعاو ةيرامعتسسلا ةÎفلا لÓخ ةبكترŸا

ن-م Úير-ئاز÷ا د-ن-ع م-هأا و-ه ر--ئاز÷ا ن--م
سضيوعتلا نأا ““نوبت حسضوأاو.ةيداŸا تاسضيوعتلا
وه ه-ن-ع لزا-ن-ت-لا اد-بأا ن-كÁ ل يذ-لا يداŸا
ةيوونلا تاÒجفتلاو براجتلا اياحسض سضيوعت

هتا-ع-ب-ت لاز-تل يذ-لاو ير-ئاز÷ا بو-ن÷ا ‘
ةياغ ¤إا رسشبلا ى-ل-عو ةا-ي◊ا ى-ل-ع ه-تاÒثأا-تو
.““ةعاسسلا
تامواقŸا ¤إا راو◊ا ‘ نوبت سسيئرلا داعو
:Óئاق ،اهنيح تبكترا يتلا مئار÷او ةيبعسشلا
ل-ث-م ،لا-ق-ُت نأا بج-ي ىر-خأا م-ئار-ج كا-ن-ه““
تماق ن-يأا ة-سشطا-عز ة-حاو ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-سسلا
حبذب نوليبÒه ليمإا ءاولل ةي-سسنر-ف-لا تاو-ق-لا

لاسشيراŸا ماق امك ،نا-يزو-ب خ-ي-سشلا ي-ل-تا-ق-م
حار يتلا حباذŸا ن-م د-يد-ع-لا-ب دو-نرأا تنا-سس
روداروأا ‘ اياحسضلا نم Èكأا اددعأا اهتيحسض
ىلع بلغتلا درجÃو ،ة-ي-سسنر-ف-لا نÓ-غ رو-سس
اًمدق يسضŸا ان-ن-كÁ ،هذ-ه ةر-كاذ-لا ل-كا-سشم
 .Òبك ءودهبو

عم تاقÓع مهل يسسنرف نويلم02
Úيرئاز÷او رئاز÷ا

نويلم02 نم ديزأا كانه نأا سسيئرلا فاسضأاو
،Úيرئاز÷او رئاز÷ا عم تاقÓع مهل يسسنرف
نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا نأاب ادكؤوم
يتلا تايبولل يمتني ل ديد÷ا ليج-ل-ل ي-م-ت-ن-ي
امك ،ةيرئاز÷ا ةيسسنرفلا ةقÓعلا داسسفإا ديرت
لوا– يتلا تايبوللا هذه ةبراfi ىلع لمع هنأا
.هب موقي يذلا لمعلا Òسسكت

نم““ هنأا ةيروهم÷ا سسيئر فسشك ىرخا ةهج نم
ÁÚ ن-ب خرؤوŸا Úي-ع-ت ” ي-سسنر-ف--لا بنا÷ا

تاقÓعلا فلÃ ملمو قداسص لجر وه ،اروتسس
ةيرامعتسسلا ةبق◊ا نم اهخيراتبو نيدلبلا Úب
لبقŸا ةعاسس27 لÓخ موقنسسو مويلا ةياغ ¤إا
Úتا-ه““ :Ó-ئا-ق ،““ير-ئاز÷ا هÒظ-ن Úي-ع--ت--ب
انتياسصو ت– ةرسشابم نÓمعتسس Úتيسصخسشلا
قداسص وج ‘ نÓمعي نأا ىن“أا ،نيدلبلا اسسيئر
تاقÓعلا ممسسي يذلا ةركاذلا فلم ل◊ ئداهو
ةسسايسس ىل-ع نو-ب-ت جر-ع ا-م-ك .““ن-يد-ل-ب-لا Úب
ةرورسض ىلع ددسش ثيح ،برغŸا عم رئاز÷ا
نم برقلاب ةيركسسع دعاوق ءانب برغŸا فقو
،ديعسصت-لا-ب كلذ ا-ف-سصاو ،ة-ير-ئاز÷ا دود◊ا

لكسشم يأا اهيدل سسيل رئاز÷ا““ نأا ىلع ادكؤوم
سضعب وفطت رخآل Úح نم هنأا Òغ برغŸا عم
““حطسسلا ¤إا ةيمÓعإلاو ةيسسايسسلا تاحيرسصتلا

Úبعسش Úيبر-غŸاو Úير-ئاز÷ا ““ ى-ق-ب-ي ثي-ح
.““بنج ¤إا ابنج سشيعلا مهل بتكو Úقيقسش
،رئاز÷ا ‘ ةيسسنرفلا تارامثتسسلا سصوسصخبو
054 نم Ìكأا دوجوب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-كذ
اهايإا ايعاد ،رئاز÷ا ‘ طسشنت ةيسسنرف ةكرسش
ادكؤوم ،ةديد÷ا رئاز÷ا عورسشم ‘ رود بعلل
01 نم لقأا ةÎفل Úناوق رادسصإا عنم متيسس هنأا

‘ تارامث-ت-سسلا رار-ق-ت-سسا نا-م-سضل تاو-ن-سس
.دÓبلا

ع.Úضساي ^

ةعبارلا ةيركسسعلا ةيحانلل ادئاق Êاسسملت ءاوللا بسصن
ةيÓÁع ءاوللا لحارلل افلخ

Òياعم دامتعا ىلع دكؤوي ةحيڨرڤنضش
بضصانŸاو فئاظولا ›وت ‘ ةيعوضضوم

:نوبت سسيئرلا ،ةيسسنرفلا ””نوينيبول”” ةديرج عم هارجأا راوح يف

ديدجلا روتضسدلاو مكحلا يف دولخلا يونأا ل
ةيضضاملا ةرتفلا تازواجت يهنيضس

ةيداملا تاضضيوعتلا نم مهأا اهمئارج نع اهراذتعاو اضسنرف فارتعا^
عمتÛا مسساب حسشرت ا‰إاو ،مك◊ا ةدسس ‘ دولÿا يوني ل هنإا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر دكأا
يتلا تازواجتلا دهع يهنيسس د-يد÷ا رو-ت-سسد-لا ¤إا اÒسشم ،””تا-سسسسؤوŸا ة-لود ءا-ن-ب-ل با-ب-سشلاو ÊدŸا

.يسضاŸا ‘ تثدح

سسيئر ،ةحيرڨنسش ديعسسلا قيرفلا فرسشأا ^
سسمأا ،ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا نا--كرأا
بي-سصن-ت-لا ل-ف-ح م-سسار-م ى-ل-ع ،Úن-ثلا
ادئاق ،Êا-سسم-ل-ت ر-م-ع ءاو-ل-ل ي-م-سسر-لا
.ةلڨروب ةعبارلا ةيركسسعلا ةيحانلل
دقف ،ينطولا عا-فد-لا ةرازو نا-ي-ب بسسحو
دئاق بيسصنتب ة-ح-ير-ق-ن-سش ق-ير-ف-لا ما-ق
سسيئر مسساب ،ةعبارلا ةيركسسعلا ة-ي-حا-ن-لا
تاو-ق-ل-ل ى-ل-عألا د-ئا-ق-لا ،ة-يرو-ه--م÷ا
دبع ،ين-طو-لا عا-فد-لا ر-يزو ،ة-ح-ل-سسŸا
.نوبت ديÛا

ادئاق ،Êاسسملت رمع ءاوللا بيسصنت ”و
افلخ ،ةلڨروب ةعبارلا ةيركسسع-لا ة-ي-حا-ن-ل-ل
يذلا ةيÓÁع نا-سسح ءاو-ل-لا مو-حر-م-ل-ل
.ةليلق مايأا لبق ةينŸا هتفاو
يبعسشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا سسيئر دكأاو
دامتعا ةرورسض ىلع بيسصنتلا ةيلمع لÓخ
فئاظو-لا ›و-ت ‘ ،ة-ي-عو-سضو-م Òيا-ع-م
،ءا-ف-كألا لا-جر-لا را-ي-ت-خاو ،بسصا-نŸاو
لمعلا سسيدقت Òياعم مهيف رفوتت نيذلا
سشيجلل سصÓ-خإلاو ،ة-هاز-ن-لاو ة-يد÷او
تاراطإلا اثاح ،نطوللو يبعسشلا ينطولا

قÓخألاو ›اثŸا طابسضنلاب يلحتلا ىلع
دو-ه÷ا ن-م د--يزŸا لذ--بو ،ة--ي--ما--سسلا
:فÙÎاو رباثŸا لمعلاو ،ةينافتŸا

نأا ىلع ،ةديدسش ةرباثÃ لمعن اننإا »: لاقو
ةدارإلاب ،لاÛا اذه ‘ ان-لا-م-عأا م-سست-ت
يتلا ،ةوجرŸا جئاتنلا قيق– ىلع ةمزاعلا
لÓخ نم لإا ،عقاولا سضرأا ىلع دسسجتت نل
›و-ت ‘ ،ة-ي-عو-سضو-م Òيا-ع-م دا-م-ت--عا
لاجرلا راي-ت-خاو ،بسصا-نŸاو ف-ئا-ظو-لا
سسيدقت Òياعم مهيف رفوتت نيذلا ،ءافكألا
سصÓخإلاو ،ة-هاز-ن-لاو ة-يد÷او ل-م-ع-لا
.““نطوللو يبعسشلا ينطولا سشيجلل
،ةديد÷ا ةلحرŸا هذه لظ يفف““ :عباتو
ة-ل-كوŸا ما-هŸا ة-يو-ي-ح ن-م ا-قÓ-ط-ناو
مكوعدأا يننإاف ،يبعسشلا ينطو-لا سشي-ج-ل-ل

ماتلا مازتللا ¤إا ،ةبسسانŸا هذهب اع-ي-م-ج
ما-هŸا ءادأا ‘ ،ة-ي-لوؤو-سسŸا-ب ل-ما-ك--لاو
ةعسصانلا ةروسصلا ىلع ظاف◊او ،ةلكوŸا

يلحتلا ىلع مكايإا اثاح ،مكنطوو مكسشي÷
،ةيماسسلا قÓ-خألاو ›ا-ثŸا طا-ب-سضنلا-ب
،ة-ي-نا-ف-تŸا دو-ه÷ا ن-م د--يزŸا لذ--بو
لكب هئادأاو لب ،فÙÎاو رباثŸا لمعلاو
افيرسشت ،تاذلل نارك-نو ،درŒو ة-ي-ح-سضت

Ÿاونوكف ،م-كد-ل-ب-ل ة-مد-خو م-ك-ت-ن-ه ‘
م-ك-ي-ف ة--عو--سضوŸا ة--ق--ث--لا ىو--ت--سسم
مامأا اهنولمحتت يتلا ةليقثلا ة-ي-لوؤو-سسŸاو
.““مكبعسشو مكنطو

بلاطوب ةراضس ^

دغ موي دمfiأا يديسس ةمكfi قطنتسس ^
ق-ح ‘ ة-ط-ل-سسŸا ما-ك-حألا-ب ءا--ع--برألا
Ú 02ب تابوقع نوهجاوي يذلا ÚمهتŸا
لجر داسسف فل-م ‘ ا-ن-ج-سس تاو-ن-سس8و
دبك يذلا توكح-ط ن-يد-لا يfi لا-م-عأا
003 نم Ìكأاب رئاسسخ ةيمومعلا ةنيزÿا

‘ ةمكاÙا نم عوبسسأا دعبف.رانيد رايلم
ةرخأاتم تاعاسس ‘ تهتنا يتلا فلŸا اذه
ةسسيئر ةي-سضا-ق-لا تن-ل-عأا لوألا سسمأا ن-م
قطنلا نا دمfiأا يديسس ةمكحÃ ةسسل÷ا
هذه اهطلسستسس يتلا ةيئاسضقلا ما-ك-حألا-ب
لجر ةيسضق ‘ ÚمهتŸا ى-ل-ع ة-م-كÙا
طروتŸاو توكحط نيدلا يfi لامعألا

ديدعلا هتلئاع نم دارفأا بناج ¤ا اهيف
مكح ماظ-ن ‘ Úق-با-سسلا Úلوؤو-سسŸا ن-م
ةقيلفتوب زيزع-لا د-ب-ع عو-لıا سسي-ئر-لا

دمحأا ناقباسسلا نلولا نار-يزو-لا م-ه-ن-م
 .لÓسس كلاŸا دبعو ىيحيوا
هذه ‘ سسمتلا دق ماعلا ةباينلا لث‡ دكاو
قح ‘ انجسس ةنسس02ب ةبوقع ةيسضقلا
مÓ-سسلا د-ب-ع ق-با-سسلا ة-عا-ن--سصلا ر--يزو
لجر قح ‘ انج-سس ة-ن-سس61و براوسشوب
ةمارغ عم توكحط نيدلا يfi لامعلا

¤ا هكÓما ةرداسصم و ران-يد نو-ي-ل-م8ب
قح ‘ ان-ج-سس ة-ن-سس51 ةبو-ق-ع بنا-ج

ىيحيوا دمحا ناقباسسلا نلولا ناريزولا
8وÚ 21ب نجسسلاب ماكحاو كلاŸا دبعو
ة-ل-ئا-ع دار-فأا ي--قا--ب ق--ح ‘ تاو--ن--سس

ةماعلا ةباينلا لث‡ سسمتلا امك.توكحط
نويلم2ب ةمارغو تاو-ن-سس01 ةبوق-ع
فسسوي قباسسلا ةعانسصلا ريزو قح ‘ رانيد
ةيمومعلا لاغسشألاو لقنلا اريزوو يفسسوي
2 و لوغ رامعو نÓعز ينغلا دبع اقباسس
ةبوقع بناج ¤ا يرئازج را-ن-يد نو-ي-ل-م

›او قح ‘ نويلم2و انجسس ةنسس21ب
ةيسضقلا هذه ‘ Úسسحلب قباسسلا ةدكيكسس
رئاسسخ ةيمومعلا ةنيز-خ-ل-ل تب-ب-سس ي-ت-لا

امك رانيد رايلم003ب ب ةردقم ةيدام
ماعلا لاŸا ةنيزخ يماfi ناسسل ىلع ءاج
مهتملك ‘ ÚمهتŸا ناكو .هتعفارم لÓخ

ةمكÙا ةئيه نم او-سسم-ت-لا د-ق ةÒخألا
ماد-ع-نا كلذ ‘ م-ه-ت-ج-حو ةءاÈلا م-ك-ح

ءوسسو داسسفلا مهتب مه-ن-يد-ت ي-ت-لا ة-لدألا
نم اهÒغو ذوفنلاو ةف-ي-ظو-لا لÓ-غ-ت-سسا
.اهنوهجاوي يتلا مهتلا

م .ناوضضر ^

توكحط نيدلا يح لامعألا لجر فلم
fiأا يديضس ةمكfiءاعبرألا ادغ ماكحألاب قطنت دم 

 نافرطلا اهارجأا ةيفتاه ةŸاكم لÓخ
ايضسور ةرايزل هتوعد نوبت سسيئرلل ددجي Úتوب

نم ةبرقم رداسصم نم ““رجفلا““ تملع  ^
ق---با---سسلا ح---سشرŸاو لاÔ÷ا ةر----سسأا
،يريدغ يلع ،9102 ليرفا تايسسائرل
،ةنسس نم ديزأا ذنم نجسسلا ‘ دجاوتŸا
ماعطلا نع احوتفم ا-بار-سضإا ر-سشا-ب ه-نأا
 .يضاملاةعم÷ا نم ءادتبا
ÚماÙا قيرف دقع-ي نأا ع-قو-تŸا ن-مو
ةودن لاÔ÷ا نع عا-فد-لا او-لو-ت ن-يذ-لا

رارسسألا سضعب اهيف نوفسشكيسس ةيفحسص
مهل حمسسو اهيلع مهعلطأا يتلا قئاق◊او
.ماعلا يأارلا مامأا اهفسشكب
ةليبن ،يريدغ ي-ل-ع عا-فد و-سضع تنا-كو
تقو ‘ تحسضوأا دق ،““ÿÈا»ـل يميلسس
ماهتلا ةفرغ راد-سصإا د-ع-ب ه-نأا-ب ق-با-سس

Ûخيراتب اهرارقل رئاز÷ا ءاسضق سسل
” ه-ب-جوÃ يذ-لاو ،0202 ناو-ج01
م-ي-ل-سست ‘ ة-كرا-سشŸا ة-يا-ن-ج طا-ق-سسإا

¤إا تادن-ت-سسم وأا ءا-ي-سشأا وأا تا-مو-ل-ع-م
رار-سضإلا د-سصق ة-ي-ب-ن-جأا لود ءÓ--م--ع
،ينطولا عافدلابو ين-طو-لا دا-سصت-قلا-ب

تقو ‘ ةمهاسسŸا ةمهت ى-ل-ع ءا-ق-بإلاو
حور--لا فا--ع--سضإا عور--سشم ‘ م--ل---سسلا
عافدلاب رارسضإلا دسصق سشيجلل ةيونعŸا
ىلع يريدغ ي-ل-ع ة-لا-حإا ” ،ي-ن-طو-لا

fiةمكاحملل تايان÷ا ةمك.
ام سضفر اهلكوم نأا ةثدحتŸا تفاسضأاو
افنآا روكذŸا ماهتلا ةفرغ رارق هنمسضت

¤إا ةءاسسإلاب هماهتاب قل-ع-تŸا ق-سشلا ‘
نعط ءارجإا ررقو ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا
كلذ ” يذلاو ،رارقلا اذه دسض سضقنلاب
ة-ن-سسلا سسف-ن ن--م ناو--ج51 خيرا-ت-ب
.ةيرا÷ا
بع-ت-م ير-يد-غ نإا ة-ي--ماÙا تلا--قو

““ةلطابلا ةمهتلا““ ببسسب ،ايونعمو ايدسسج
ةّسصاخ ،اهلكوŸ تهجو اهنإا تلاق يتلا
بسصت اهلك ةي-مÓ-عإلا ه-تا-ح-ير-سصت نأاو

‘ ىنفأا““ هنوك نع Óسضف ،ةمهتلا سسكع
نم ةنسس Úعبرأاو Úنثا ة-ي-نا-ث-لا ه-تر-سسأا

.““اهتمدÿ هتايح
و.ق ^

ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ىقلت  ^
يسسورلا هÒظن نم ةيفتاه ةŸا-ك-م نو-ب-ت
.Úتوب ÁÒدÓف
ةثداÙا لÓ-خ نا-سسي-ئر-لا سضر-ع-ت-سساو
Úب ةزيمŸا ةيئانثلا تاقÓعلا ة-ي-ف-تا-ه-لا
ىلع لمعلا ىلع اقف-تاو ا-ي-سسورو ر-ئاز÷ا
.تلاÛا لك ‘ اهقيمعتو اهزيزعت
ةيروهم÷ا سسي-ئر-ل ه-تو-عد Úتو-ب دد-جو

نوبت سسيئرلا اهلب-ق د-قو ،ا-ي-سسور ةرا-يز-ل
قرطت امك اقحل اهخيرات ددحي نأا ىلع
ةردسصŸا لودلا ةمظنم رود ¤إا نافرطلا
ا-ه-ترود ر-ئاز÷ا سسأار-ت ي-ت-لا لوÎب--ل--ل
سسي-ئر دا-سشا د--قو .ة--ي--لا◊ا ة--يرازو--لا
يذلا رودلاب ددسصلا اذ-ه ‘ ة-يرو-ه-م÷ا
جراخ و-سضع-لا ا-ه-ت-ف-سصب ا-ي-سسور ه-ب-ع-ل-ت
راعسسا ىلع ظا-ف◊ا ل-جأا ن-م ة-م-ظ-نŸا

 .تاقورÙا
ةلسصاوم ةرورسض ىلع نابنا÷ا ق-ف-تا ا-م-ك
ىلع ظاف◊ا لجأا نم قيسسنتلاو رواسشتلا
 .ةيŸاعلا قوسسلا نزاوت
فيث-ك-ت نا-سسي-ئر-لا رر-ق ،ا-ي-ب-ي-ل نأا-سشبو
ةدحوو مÓسسلا ةدوع نمسضي اÃ رواسشتلا
.ايبيل

و.ق ^

ةنسس11 نم Ìكأا ذنم يرئازج سسيئرل اهعون نم ¤وألا دعت

 ابيرق سسنوت ¤إا ةرايز ‘ نوبت سسيئرلا
 ةيبيللا ةمزألا ل◊ قيضسنتلا ةلضصاوم ىلع نادكؤوي موداقوبو ديعضس سسيق ^

،ديعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا لبقتسسا ^
ر--يزو جا--طر--ق ر--سصق--ب ،Úن---ثإلا سسمأا
ءا-ج يذ-لا مودا-قو--ب يÈسص ة--ي--جراÿا

fiمÓ دبع ةيروهم÷ا سسيئر نم ةلاسسرب
.نوبت ديÛا

،يسسنوتلا ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب بسسحو
¤إا قرطتلل ةب-سسا-ن-م““ ءا-ق-ل-لا نا-ك د-ق-ف
ةقيقسشلا ‘ ةسصاخو ةقط-نŸا ‘ ع-سضو-لا
ةيمهأا ىلع دي-كأا-ت-لا د-يد-ج-ت-لو ،ا-ي-ب-ي-ل

سسنوت Úب دو-جوŸا ق-ي-سسن-ت-لا ة-ل-سصاو-م
لجأا نم تايوتسسŸا عيمج ىلع رئاز÷او
زواŒ ىلع Úيب-ي-ل-لا ءا-ق-سشألا ةد-عا-سسم
فقو Èع مهدÓب ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا ة-نÙا
.““راو◊ا ةلواط ¤إا ةدوعلاو رانلا قÓطإا
لجسس هنأا ،مودا-قو-ب يÈسص ر-يزو-لا لا-قو
نيدلبلا فقوÒ Ÿبكلا قباط-ت-لا حا-ي-ترا-ب

لمعلا ىلع امهمزعو ايبيل ‘ ةمزألا ءازإا
ل-سصا◊ا داد-سسنلا زواŒ ل-جأا ن-م ا-ع-م
ةلأاسسم ةيبيللا ةيسضقلا نأا رابتعا-ب ،ا-ي-لا-ح

نأاو ن-يد-ل-ب-لا ¤إا ة-ب-سسن-لا-ب ي-ن-طو ن-مأا
هيسضتقي بجاو اهت÷ا-ع-م ‘ ة-م-ها-سسŸا
.راو÷ا نسسحو كÎسشŸا ÒسصŸا

ءاقللا نأا ،نايبلا سسفن دكأا ،ىرخا ةهج نم
تاقÓعلا زيزعت لبسس ثحبل ة-سصر-ف ل-ث-م
رئاز÷او سسنوت Úب عمŒ يتلا ةزيمتŸا

فرعت نأا رظتني يتلاو تلاÛا ةفاك ‘
يتلا ةلودلا ةرايز ةبسسانÃ اد-يد-ج ا-ع-فد
ديÛا دبع يرئاز÷ا سسيئرلا اهيدؤويسس
.““ةلبقŸا ةÎفلا ‘ سسنوت ¤إا نوبت

ةرا-يز-لا ن-م Èكألا ق-سشلا سصسصخ د--قو
اهب موقيسس يتلا ة-لود-لا ةرا-يز تا-ب-ي-تÎل
لÓخ سسنوت ¤إا نوبت ديÛا دبع سسيئرلا

تقو ‘ تلجأات امدعب ةل-ب-قŸا ع-ي-با-سسألا
هذ-ه د-ع-تو ،ا-نورو-ك ة-مزأا بب-سسب ق-با-سس
يرئازج سسيئرل اهعون نم ¤وألا ةرايزلا

.ةنسس11 نم Ìكأا ذنم
نأا ،ةقبا-ط-تŸا ردا-سصŸا سضع-ب تد-كأاو

اذه ‘ سسنوت ¤إا نوبت ةرايز ة‹رب ةداعإا
بنا÷ا رارسصإل ةبا-ج-ت-سسا ي-تأا-ت ،تقو-لا
.ابيرق ةرايزلا ما“إا ىلع يسسنوتلا

ءاقلإل Òسضحتلا قايسسلا اذه ‘ يرجيو
،يسسنوتلا ناÈŸلا ‘ ةملك نوبت سسيئرلا

Úب تارايزلا خيرات ‘ هعون نم لوألا وه
.نيدلبلا

،سسنوت ¤إا نوبت ،سسي-ئر-لا ةرا-يز تنا-كو
متي نأا لبق يسضاŸا سسرام61‘ ةررقم
.اهتاروطتو ةيئابولا ةمزألا ببسسب اهليجأات

بلاطوب ةراضس  ^

ةÒطخ ارارسسا فسشكيسسو ةيفحسص ةودن دقعيسس هعافد قيرف

ماعطلا نع بارضضا ‘ لخدي يريدغ يلع
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ركذي يذلا ،يرازولا روسشنŸا زكرو ^
اذه Òسضح-ت-ب سصاÿا ل-م-ع-لا را-طإا-ب
ةيداŸاو ةيميظنتلا هداعبأا ‘ لوخدلا
ةرورسض ىلع ةيجوغاديبلاو ة-ير-سشب-لاو
ة-ل-سصاو-م سضر-غ-ب دو-ه÷ا ة-ف-عا--سضم
ةي-ئا-قو-لا تاءار-جلا ق-ي-ب-ط-ت ماÎحا
ةموÁد-ب ة-ط-ب-ترŸا لا-م-علا زا‚إاو
ح-ت-ف ةدا-عإاو ة--ي--مو--م--ع--لا ة--مدÿا
ةحسص ىلع ةظ-فاÙا ع-م تا-سسسسؤوŸا
لظ ‘ ÚمدختسسŸاو ذيمÓتلا ةمÓسسو
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف يسشفت
يحسصلا فرظلا نأا ةرازولا تحسضوأاو
ىلع ،دÓبلا هب ر“ يذلا ي-ئا-ن-ث-ت-سسلا

ىل-ع م-ت-ح-ي““ ⁄ا-ع-لا لود ي-قا-ب رار-غ
،ةينطولا ةيبÎلا عاطق ىل-ع Úم-ئا-ق-لا
دو-ه÷ا ة-ف-عا--سضم ،هاو--ت--سسم ‘ ل--ك
ÚلخدتŸا عيمج Úب لامعلا قيسسنتو

Ÿحا ة-ل-سصاوÎلا ق-ي-ب-ط-ت ماÎتا-ب-ي-ت
اهب د-ي-ق-ت-لاو ،ة-يزاÎحلاو ة-ي-ئا-قو-لا
نا-م-سضب ة-ط-ب-ترŸا لا--م--علا زا‚او
ق-فرŸ ة-ي-مو-م-ع-لا ة--مدÿا ة--موÁد
ةداعإا ىلع لمعلا اذكو ةينطولا ةيبÎلا

ع--م ة--ي--سسردŸا تا--سسسسؤوŸا ح---ت---ف
ذ-ي-مÓ-ت-لا ة-ح-سص ى-ل--ع ة--ظ--فاÙا
ق-فو م-ه--ت--مÓ--سسو Úمد--خ--ت--سسŸاو
سضرغلا اذه-ل د-ع-ي ي-ح-سص لو-كو-تور-ب
.““ةسصتıا تاعاطقلا عم قيسسنتلاب
جردني مداقلا لوخدلا نإا ةرازولا تلاقو

ةلخدŸا تانيسسحت-لا ءا-سسرإا““ را-طإا ‘
تا-م-ل-ع-ت-لا-ب ة-ق-ل--ع--تŸا بناو÷ا ‘

ل-ئا-سسو-لاو ي-جو-غاد-ي-ب-لا Ëو-ق-ت-لاو
،ثÓثلا ةيميلعتلا لحارŸا ‘ ةيميلعتلا
ÚنوكŸا نيوكتب ةقلعتŸا بناو÷ا ‘و
‘و ‘رعŸا مهئادأا ىوتسسم نم عفرلاو
دراوŸا Òي-سست-ب ة-ل--سصلا تاذ بناو÷ا
ن-م-سض ة-يداŸاو ة-ي-لاŸاو ة--ير--سشب--لا

اهديسشرتو تاقفن-لا ة-ن-ل-ق-ع ة-برا-ق-م
Úسس– دسصق دراوملل لثمأا لÓ-غ-ت-سساو
ا-هدا-ع--بأا ‘ ة--ي--عو--ن--لا تار--سشؤو--م
ة--يÒي--سست--لاو ة--ي---جو---غاد---ي---ب---لا
.““ةيرامثتسسلاو
ام بسسح - لمعلا Úعتي ددسصلا اذهبو
فورظلا Òفوت ىلع -روسشنŸا هنمسضت
لو-خد نا--م--سضل ة--م--ئŸÓاو ةد--ي÷ا

ةدعسصلا عيم-ج ى-ل-ع ح-جا-ن ي-سسرد-م

دا-ع-بلا ن-م ة-مز-ح ى-ل-ع زا-ك--ترلا--ب
ةيجوغاديبلاو ةيرسشبلاو ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا
ىلع لمع-لا ا-ه-ن-م ة-سصا-خ ة-ي-ح-سصلاو
ام ىسصقأاب يوبÎلا جوفلا دادعت سصيلقت

Áنم لولا رو-ط-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ن-ك
¤ولا Úتن-سسلا) ي-ئاد-ت-بلا م-ي-ل-ع-ت-لا
¤إا نكمأا اذإا ،كلذ عيسسو-تو (ة-ي-نا-ث-لاو
¤ولا ةنسسلاو ط-سسو-ت-م ¤ولا ة-ن-سسلا
.يوناث
ماظ-ن سصي-ل-ق-ت ¤إا ةرازو-لا تعد ا-م-ك
ردق يئادت-بلا م-ي-ل-ع-ت-لا ‘ Úماود-لا
Úتنسسلل ة-ب-سسن-لا-ب ا-م-ي-سسل ،نا-ك-ملا
حتف عيسسوت عم ،يئادتبا ةيناثلاو ¤ولا
سسرادملل تايوت-سسŸا ةدد-ع-ت-م جاو-فأا
لقأا ›امجإا دادعت اهب يتلا ةيئادتبلا
.اذيملت05 يواسسي وأا
نأا ىلع ديكأاتلا ” ىحنŸا اذه نمسضو
ةيمهأا““ يسستكي ي-جو-غاد-ي-ب-لا بنا÷ا
يسسردŸا لوخدلل Òسضحتلا ‘ ““ةغلاب
مظتنŸا لوا-ن-ت-لا-ب ه-طا-ب-ترل مدا-ق-لا
ة-ي-ج-ه-نŸا-بو ة-ي-سسارد-لا ج-ها-ن-م-ل-ل
فادهلا قق– ي-ت-لا ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
Òبادتلاب مامتهلاو ةرطسسŸا ةيوبÎلا
ل--م--ع--لا Úسس– ‘ م--ها--سست ي---ت---لا
.مسسقلا ‘ ةيجوغاديبلا تاسسرامŸاو
دا--سشرلاو ه--ي--جو--ت--لا سصو--سصخ---بو
-رو-سشنŸا سصن ،ي--ن--هŸاو ي--سسردŸا
معدلا Ëدقت ىلع رهسسلا ىلع راطلا

ذي-مÓ-ت-ل-ل ي-سسف-ن-لاو ي-جو-غاد-ي-ب-لا
يتداهسش Êاحتما ءارجإا ىلع ÚلبقŸا
لÓخ نم ايرولاكبلاو طسسوتŸا ميلعتلا

‘ مهب لفكتلاو ةعجارŸا ‘ مهتقفارم
.ءارجلا زكارم
ةرازو اهيلوت يتلا ةيمهألا ¤إا رظنلابو
ثح ،ةيسسردŸا ةحسصلا لاÛ ةيبÎلا
Òبادت-لا ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع رو-سشنŸا تاذ
را-سشت-نا ع-نŸ ة-ي-ئا-قو-لاو ة--يزاÎحلا

ةئي-ب Òفو-ت لÓ-خ ن-م ا-نورو-ك سسوÒف
فانئ-ت-سسل ة-ن-مآاو ة-ي-ح-سص ة-ي-سسرد-م
ايحسص ذي-مÓ-ت-لا ة-ع-با-ت-مو ة-سسارد-لا
تادحو ةيفيظو ىل-ع ة-سصا-خ ر-ه-سسلاو
قيسسنتلاب اهزيهŒو ةعباتŸاو فسشكلا

.ناكسسلاو ةحسصلا تايريدم عم
عاط-ق ‘ Úل-عا-ف-لا ى-ل-ع Úع-ت-ي ا-م-ك
-رو-سشنŸا تا-ه-ي-جو-ت ق-فو- ة-ي-بÎلا
سصاÿا لوكوتوÈلا قيبطت ىلع رهسسلا
طسسولا ‘ يحسصلا نملاو ة-فا-ظ-ن-لا-ب
فلتfl نم ةياقولا زيز-ع-تو ي-سسردŸا
.هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا سضارملا
ة-ي-ب-ل-سسلا را--ثآلا ة÷ا--ع--م را--طإا ‘و
رج◊ا تاءارجإا قيبط-ت ن-ع ة-ب-تŸÎا
راسشت-نا ة-ح-فا-كÃ ق-ل-ع-تŸا ي-ح-سصلا

ىلع Úعتي د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف
ة-ي-سسي-سس– سصسصح ة‹ر-ب Úي-ن--عŸا
ةئبولا ة-ح-فا-ك-م لا‹ ‘ ة-ي-ن-يو-ك-ت
.ةيئاقولا تايللاو

ةرون ةظيفح^
ثحبلاو ›اعلا ميل-ع-ت-لا ر-يزو د-كأا  ^

،سسما ،نايز نب يقابلا دبع ،ي-م-ل-ع-لا
ذاختا متيسس هنأا ،ةمسصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب

ءابو نم ةيئا-قو-لا تاءار-جإلا ع-ي-م-ج
لو--خد---لا لÓ---خ ا---نورو---ك سسوÒف
نو-ك-ي--سس يذ--لا مدا--ق--لا ي--ع--ما÷ا
.““توا32 نم ةيادب ايجيردت““

سشماه ىلع ،ةفاحسصلل ريزولا حرسصو
ةذتاسسأÓل ةينطولا ةباقنلاب هعمج ءاقل
ةذ--تا--سسألا ة--با--ق---نو Úث---حا---ب---لا
را-طا ‘ ،Úع-ما÷ا Úي-ئا-ف--سشت--سسلا
ةيعما÷ا ةنسسلا ءا-ه-نا لو-ح روا-سشت-لا
يعما÷ا لوخدلا ⁄اعم مسسرو ةيلا◊ا
ةيحسصلا فورظلل ار-ظ-ن““ ه-نأا مدا-ق-لا
ةاعارم مت-ي-سس دÓ-ب-لا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا
ةفاك Òفوتو تاطايتحلا عيمج ذاختا
ن-م ة-ي-ئا-قو-لا ة-ي-ح-سصلا تاءار-جإلا

لو--خد---لا لÓ---خ ا---نورو---ك سسوÒف
ايجيردت نوكيسس يذلا مداقلا يعما÷ا
.““مداقلا توأا32 نم ةيادب
ة-ي-ح-سصلا تاءار-جإلا هذ-ه نأا زر--بأاو
وا تاعما÷اب ءاوسس قبطتسس ةيئاقولا
فا-ن-ئ-ت-سسا نأا ا-ح-سضو-م ،تا-ما--قلا
هنع قثبنيسس ةيجوغاديبلا تاطا-سشن-لا
زي‡ لوكوترب اذكو سصاخ لو-كو-تر-ب““
ادا-ن-ت-سسا ة-ي-ب-ط-لا مو-ل-ع-لا ة-ب-ل-ط--ل

ÿنيوكتلا اذه ةيسصوسص““.
هعبتيسس ءاقللا اذه نأا فسشك نأا دعبو
ي-ل-ث‡ ع-م ىر-خأا ة-يروا-سشت تاءا-ق-ل
،لامعلاو ةبلطلا ،Úعما÷ا ةذ-تا-سسألا
ةعما÷اب سضوهنلا ةيجيتاÎسسا نأا دكأا
Úسس–““ ¤ا فد--ه--ت ا--هر--يو--ط---تو
و ثحبلاو نيوكتلا ةيعون-ل ““ل-سصاو-ت-م
،ةعماجلل ةيعمتÛا ةيلوؤوسسŸا زيزعت
ديدŒ““ -- لاق امك -- بلطتي ام وهو
تابراق-م دا-م-ت-عاو ل-م-ع-لا بي-لا-سسأا
ةيعما-ج ة-م-كو-ح را-طا ‘ ة-ي-كرا-سشت
و ىسشامتي اÃ ةيفافسشلا ى-ل-ع ز-ك-تر-ت
انعم-ت‹ ا-ه-فر-ع-ي ي-ت-لا تلو-ح-ت-لا
هده-سشي يذ-لا را-ك-ت-بلاو د-يد-ج-ت-لاو
.““⁄اعلا
،ىعسسŸا اذه ق-ي-ق-ح-ت-ل ه-نأا ح-سضوأاو
لمع ططfl دي-سسج-ت-ب ح-م-سسي يذ-لا
زيكÎلا متي-سس ،عا-ط-ق-لا ‘ ة-مو-ك◊ا

اهن-م ،ة-يو-لوأا تاذ رواfi ةد-ع ى-ل-ع
ة-طرا-خ ة-ع-جار-م را-سسم لا-م-ك-ت-سسا
عاطقلا تاردق ريوطتو ›اعلا نيوكتلا

طا‰أا““ دامت-عاو ،ة-ن-م-قر-لا لا‹ ‘

ميلعتلا رارغ ىلع ميلعتلا نم ““ةديدج
و ط-ل-تıاو ي-سضاÎفلاو د-ع--ب ن--ع
ةروÒسس زيزعت ¤ا ةفاسضإلاب يبوانتلا
ةكبسش معدو زايتما باطقأا ثادحتسسا
بناج ¤ا ايل-ع-لا ة-ي-ن-طو-لا سسرادŸا
‘ عاطقلا تاسسسسؤو-م تارد-ق ز-يز-ع-ت
.مييقتلا طا‰أا ةيقرت
-- ريزولا بسسح-- زيكÎلا متيسس امك
ةسسسسؤوŸاو ةعما÷ا Úب ةقÓعلا ىلع
ةعماجلل ““يلعفلا““ كارسشلا لÓخ نم

ق-ير-ط ن-ع را--ك--ت--بلا ع--يرا--سشم ‘
عسضو اذكو ةئسشان تاسسسسؤوم ثادحتسسا
ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا ةق-فارŸ ما-ظ-ن
نم اهمعد و دÓبلا بونجب ةدجاوتŸا
فارسشلاو يجوغاديبلا Òطأاتلا ةيحان
اذ-كو ‘ا-ق-ث-لا عا-ع-سشلاو يÁدا--كلا
ةيعما÷ا ةنهŸا تا-ي-قÓ-خا ل-ي-ع-ف-ت
فنعلاو فرطتلا لاكسشأا ةفاك ةبراfiو
ةفا-ك كار-سشا-ب ،ي-ع-ما÷ا ط-سسو-لا-ب
قاث-ي-م ع-سضو-ب ة-ل-سصلا تاذ فار-طألا

ةداعإا عم ةيعما÷ا تايقÓخأل ديدج
موهفم لوح ›ود-لا نوا-ع-ت-لا ز-ي-كر-ت
.حبار- حبار ةكارسشلا
اهيلع زيكÎلا متيسس يتلا رواÙا نمو
- لوؤو---سسŸا سسف---ن بسسح- كلذ----ك
تا-مدÿا ما-ظ-ن حÓ-سصا ‘ عور-سشلا»
فا-سصنلا ئدا-ب--م ق--فو ة--ي--ع--ما÷ا
ماظنلا اذه ءادأا عفر فدهب““ ةيلاعفلاو
طي-سشن-تو تا-مدÿا ة-ي-عو-ن Úسس–و
تاطاسشنلا ةيقر-تو ة-ي-بÓ-ط-لا ةا-ي◊ا
‘ ةيسضايرلاو ة-ي-م-ل-ع-لاو ة-ي-فا-ق-ث-لا
.““يعما÷ا طسسولا
ةذتاسسألا دعاقت عوسضوم سصخي اميفو
اذه ة÷اعÃ ريزولا دهع-ت ،Úث-حا-ب-لا
““ة-ي-كرا-سشت ة--برا--ق--م““ ق--فو ف--لŸا
ءا--كر--سشلا ة--فا--ك ع--م روا--سشت---لا---ب
ةبسسانم تايلآا عسضو فدهب Úعامتجلا

Úسس– نم ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا نك“
يملعلاو يجوغاديبلا Òطأاتلا ىوتسسم
.ةديدج تاءافك باطقتسساو

و-ل-ث‡ ع-م-جأا ،ءا-ق--ل--لا اذ--ه لÓ--خ
ر“ يتلا فورظلا نأا ىلع Úت-با-ق-ن-لا
قيسسنتلا زيزعت““ بل-ط-ت-ت دÓ-ب-لا ا-ه-ب
،““تابوعسصلا فلتfl زواجتل رواسشتلاو
يذلا دعب نع ميلعتلا روطتب Úهونم
 .انوروك ةحئاج ببسسب هسسفن سضرف

ج.ق ^

ةيمدقأا ةنسس02 طرسش نود نوكم ةبترل يسسيئر ذاتسسأا ةبتر نم ةيقرتلاب اوبلاط
ةيبرتلا ةرازو نوصضاقي ةيقرتلا نم نوصصقملا ةذتاصسأ’ا

ةذتاسسأÓل ةينطولا ةيقيسسنتلا تفسشك ^
تاءارجا ‘ اهترسشاب-م ن-ع Úي-سصقŸا
ةيبÎلا ةرازو دسض ةيئاسضق ىوعد عفرل
30 دعب Êوكم عيمج ةيقÎب ةبلاطملل
نم ةينمزلا مهددم عيمجب602102
نوكم ذاتسسأا ةبترل يسسيئر ذاتسسأا ةبتر
.ةيمدقأا ةنسس02 طرسش باسستحا نود
ن--ع ةردا--سصلا تا--مو---ل---عŸا ق---فوو
ميلسستب اوماق ةذتاسسلا ناف ،ةيقيسسنتلا
مه-ل او-مد-قو Úي-ماÙا ¤ا ق-ئا-ثو-لا

يتلا تلÓتخلا لك ن-ع ا-ي-فاو ا-حر-سش
يذلا ملظلاو فاحجلا ‘ اببسس تناك

ل-ك ¤ا ا-سضيأا  او-قر-ط-ت ا-م-ك، م-ه-ق◊
حيحسصت و-ه  م-ه-ب-ل-ط-م نا-كو تلا◊ا

ذا-ت-سسأا ة-ب-تر ‘ م-ه-جا-مدا تارر--ق--م
ة-يرازو-لا ة-م-ي-ل-ع-ت--لا ق--فو ي--سسي--ئر
‘ ة--خرؤوŸا300 م--قر ة---كÎسشŸا
جا-مدا تارر-ق-م ¤ا5102/01/21
نكت ⁄ هتاه مهتيقرت نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع
يدا-ع-لا را-سسŸا ‘ ة--يدا--ع ة--ي--قر--ت
يتلا ةيرا-ي-ت-خا ة-ي-قر-ت يا ف-ظو-م-ل-ل
ن-م يذ-لا سصا-خ رو-سشن-م ا--هدد--ح--ي
ينعŸا فرط نم بلط Ëدقت هطورسش
فرط نم هتسسارد مت-ي ف-لÃ ا-قو-فر-م
هبيترت متيو ءاسضعألا ةيواسستŸا ةنجللا
ددع بسسح ا-ب-سسار وا ا-ح-جا-ن Èت-ع-يو
ا-ه-ن-ل-ع--ت ي--ت--لا ةدودÙا بسصا--نŸا

ةيلاسسرا قفو لبق نم ةي-بÎلا ة-ير-يد-م

⁄ ام اذهو ، ةيوبÎلا تاسسسسؤوملل هجوت
مهتيقرت ” لب ةذتاسسلا  اقÓطا هب  مقي
بترلا ¤ا  مه-ب-سصا-ن-م ل-يو-ح-ت-ب ا-ي-لا
كلÁ نŸ يسسيئر ذات-سسأا ة-ثد-ح-ت-سسŸا
نŸ نوكم ةبتر ¤او تاونسس01ةيمدقأا
خ-يرا-ت د-ن-ع ة-ي-مد-قأا ة-ن-سس02 ه---ل
4102/21/13.
راطلا اذه ‘ ةي-ق-ي-سسن-ت-لا تح-سضواو
ة-ي-قر-ت تÈت-عا ةرازو--لا نا اÃو ه--نا““

ن-م م-ه-ت-مر-ح ة-يدا-ع ة-ي-قر-ت  ءلؤو-ه
6102 ناونعب ‘ ليهأاتلا ‘ ةكراسشŸا

ءاسضق-لا م-ت-ل كلذ ثد-ح و-لو7102/
بسصانŸا ببسسب فلŸا اذه ىلع ايئاهن
ن.ح ^  ““.كاذنآا ةرفوتم تناك يتلا

مايأا ةدع ىلع اهعيزوتو ديعاوملا ميدقتب حمسست ةديدج ةمانزر عسضو
ةيليوج81 يف نيدعاقتملا تاصشاعم بصص :قصشاع

نامسضلاو ليغسشتلاو لم-ع-لا ر-يزو دا-سشأا ^
،ف-سسو-ي ق-سشا-ع ي-قو-سش ،ي-عا-م-ت--جلا
ديرب Úب ،سسما ةحيبسص ةمŸÈا ةيقافتلاب
اذكو دعاقتلل ينطولا قودنسصلاو رئاز÷ا

ةيليوج81 موي نيدعاقتŸا تاسشاعم بسص
ىل-ع ظا-ظ-ت-كإلا يدا-ف-ت-ل تءا-ج ي-ت-لاو
  .ديÈلا بتاكم
ةرازو-لا نا ،ه-ل ح-ير-سصت ‘ ق-سشا-ع د--كأاو
Ëدقتب حمسست ةديدج ةمانزر عسضو سضرغب

ةدع ىلع اهعيزوتو تاسشاعŸا بسص خيراوت
ميظنتلاب ح-م-سست-سس ا-ه-نا ا-ح-سضو-م ،ما-يأا
ىلع نيدعاقتŸا دفاوت تايلم-ع-ل ل-ث-مألا
.مهتاسشا-ع-م بح-سسل ،ة-يد-يÈلا بتا-كŸا
هذهل ةيامح ىسصقأا ،Òفو-ت ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
يŸاعلا ءابولا يسشفت لظ ‘ اميسسل ةئفلا
.91-ديفوك
طا-ب-سضنإلا ع-ي-م÷ا ن-م ،ر-يزو-لا بل--طو
بسسح د--يÈلا بتا---ك---م ¤إا رو---سض◊او

،ا-ه-ع-سضو ” ي-ت-لا ةد-يد÷ا ة-ما--نزر--لا
ة-ح-سصو ة-مار-ك ى-ل-ع ة--ظ--فا--ح--م--ل--ل
نم ،فسسوي قسشاع بلط امك .نيدعاقتŸا
دنع ةيقاولا ةعنقألا ع-سضو ،ن-يد-عا-ق-تŸا
دعابتلا ماÎحاو د-يÈلا بتا-كŸ مود-ق-لا
اذه راسشتنا لظ ‘ اسصوسصخ ،يعامتجلا
ىلع اÒبك ارثأا كرت يذلاو يŸاعلا ءابولا

عسضولا اذكو ،Úن-طاوŸا ة-مÓ-سسو و-ح-سص
ن.ح ^ .دÓبلا ‘ يداسصتقإلا

ذيمÓتلا ةيامحل يحسصلا نمأ’او ةفاظنلاب صصاخلا لوكوتوربلا قيبطت

مداقلا ربوتكا4 ‘ يصسردŸا لوخدلا حا‚إاب تاميلعت
ÚلخدتŸا لك1202-0202 يسسردŸا لوخدلاب صصاخ راطا-رو-سشن-م ‘ ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو تعد
صسوردلل ““يلعف““ قÓطناو حجان يسسردم لوخد نامسضل ةمئŸÓاو ةدي÷ا فورظلا Òفوت ¤ا ÚينعŸا
.ةيحسصلاو ةيئاقولا تاءارجإÓل مئادلاو مراسصلا ماÎح’ا لظ ‘ مداقلا ربوتكا4 موي

: نايز نب ،يلاعلا ميلعتلا ريزو ،يحسص لوكوتورب قفو متيسس

ايجيردت نوكيصس يعما÷ا لوخدلا
توا32 نم ةيادب

ةيعمج ،ةقدسصلاو حبذلا نيب عمجلل عيطتسسم لك تعد
:نيملسسملا ءاملعلا

ىحصضأ’ا ديع يف ةيحصضأ’ا ماقم موقت ’ ةقدصصلا
ةدع ÚملسسŸا ءاملعلا ةيعمج تقلت ^

ة-ح-سص ىد-م ا-م لو-ح تارا--سسف--ت--سسا
ىحسضألا ديع ‘ حبذلا ةÒعسش طاقسسا
ءا-جرأا-ب““ا-نورو-ك““ ءا-بو ي-سشف-ت بب-سسب
نع روتانيسسلا اهيلا ا-عد ي-ت-لا ن-طو-لا

رير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ة-مألا سسل‹
يتلا  ،ميعز نب باهولا دبع ،ينطولا
نأا ةيعم÷ا تدكأاو اÒبك لدج تراثأا
ةيعاد ،ةيحسضألا ماقم موقت ل ةقدسصلا
حبذلا نيÿÒا Úب عم÷اب عيطتسسم لك
نايب ‘ ةيعم÷ا تراسشأاو .   ““ةقدسصلاو
هنم ةخسسن ىلع ““رجف-لا““ تل-سص– ا-ه-ل
ة-ن-سسل ءا-ي-حا و-ه ي-حا-سضألا ح-بذ““ نأا
ىلسص دمÚ fiب طبر-ت ة-ل-سصو ءاد-ف-لا
ميهاربا Úبو هتمأاو مل-سسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا
،““مÓسسلا ام-ه-ي-ل-ع ل-ي-عا-م-سسا ه-ن-باو
نمسضي ديع-لا““ نأا قا-ي-سسلا ‘ ة-ف-ي-سضم
ءزج““و““اهطبارتو ةعام÷ا ةيرارم-ت-سسا

لظت نأا ¤ا ةمألا““ ةيعاد ،““انتيوه نم
fiا ل-ك ى-ل-ع ة-ظ-فاÿي-ت-لا سصئا-سص
،ا-ه-تد-حو ا-ه-ي-ل-ع ظ--ف–و ا--هز--ي“

اهت-مد-ق-م ‘و ا-ه-ت-مÓ-سسو ا-ه-تو-خأاو
امو فرظلا ةاعارم““ ¤او ““ج◊ا ةÒعسش
ءادفلاو ةيحسضتلا ةياغل اقيق– هبلطتي

نأا ةد-كؤو-م ،““ع--سساو--لا ا--ها--ن--ع--م ‘

‘ ةيحسضألا ما-ق-م مو-ق-ت ل ة-قد-سصلا““
دراو-لا““ نأا ةÒسشم ،““لا◊ا اذ-ه ل--ث--م
ةدا-ب--ع--لا»و ““دراو--لا Òغ ن--م ل--سضفأا
.““ةقلطŸا ةدابعلا ىلع ةمدقم ةتقؤوŸا
هنأا ،ىرخأا ةهج نم ةيعم÷ا تحسضوأاو
د-ق ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسلا تلا◊ا سضع-ب ‘““
زاوجب ةيفر-ظ ىو-ت-ف ءا-م-ل-ع-لا رد-سصي
““حبذلا نع ا-سضو-ع ن-م-ث-لا-ب قد-سصت-لا

ةبلاطم،ىواتف ةدعب اهحرط ‘ ةلدتسسم
ن-يÿÒا Úب ع-م÷ا-ب ع-ي-ط-ت-سسم ل--ك““
.““ةقدسصلاو حبذلا
ة-ي-ع-م÷ا ته-جو-ت قا--ي--سسلا تاذ ‘و
لظ ‘ بلاطم ةدعب ةيسصولا تا-ه-ج-ل-ل
دÓبلا هسشيعت يذ-لا ي-ح-سصلا فر-ظ-لا
د-ي-ع ءادأا ن-م ة-بر-ق-م ى-ل--ع ن--ح--نو
ميظنت ةرورسض““ اهنم كرابŸا ىحسضألا
ة-با-قر-لا ع-م ة-يد-ج ة-ف-سصب قاو--سسألا
نوكي رمألا اذه““ نأا ةÒسشم ،““ةمراسصلا

ررسضلا قا◊إا نود ةلود-لا ق-تا-ع ى-ل-ع
حبذلا ةيلمع““ نأا ىلع ةددسشم ،““رخآلاب
ةمظنم نوكت نأا بجي یحسضألا ديع موي

ة-فا-ث-ك-لا تاذ ة-ي-ن-ك-سسلا ءا-ي--حألا ‘
ئراط يأا يدافتل ،ةيلا-ع-لا ة-ي-نا-ك-سسلا
.““ررسضلا قا◊إا بجنتلو

  ىفطصصم دي‹ ^
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:  ةموك◊ا رمأايو ةيلشصفم ةيداشصتقا تاءارجإا ذختي نوبت

0202 ‘ ر’ود رايلم02 داسصتق’ ›اŸا حÓسص’ا عيرسست
 رامثتسس’ا ريوطتو داسصتق’ا طيسشنتل رانيد رايلم0001 ـل يروفلا خسضلا ^

 ةيليوج22 لبق تارايسسلا داÒتسساو ةعانسصب ةقلعتŸا طورسشلا رتافد رادسصإا  ^
ةيزاوŸا قوسسلا ىوتسسم لاومأا ةداعتسساو ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا ثادحإا ةيلمع ةلسصاوم ^

,لو’ا صسمأا دقع ءارزولا صسلÛ عامت-جا لÓ-خ ,نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع د-ي-شسلا ,ة-يرو-ه-م÷ا صسي-ئر ه-جو
ةيمومعلا ةنيزخلل حمشستشس تاءارج’ا نم ةمزح لÓخ نم ,›اŸا حÓشص’ا عارشسإاب ةموكحلل تاميلعت
.ةيرا÷ا ةنشسلا ةياهن لبق ر’ود رايلم02 ›اوح داشصتقاب

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا

,ماهلا غلبŸا اذه داسصتقا بناج ¤او  ^
,نامحرلا دبع نب نÁأا ,ةيلاŸا ريزو نلعأا

خسضلا““ ة-ي-نا-ك-مإا ن-ع ,عا-م-ت-جلا لÓ-خ
ريوطتل جد رايلم000.1 لداعي اŸ ““يروفلا
فاسضي ،داسصتقلا طي-سشن-تو را-م-ث-ت-سسلا
.ةرفوتم رلود تارايلم01 غلبم اهيلإا
ىدل ا-حا-ي-ترا ى-ق-ل يذ-لا نÓ-علا و-هو
نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م بسسح ,نو-ب-ت سسي-ئر-لا
.ةيروهم÷ا ةسسائرل
ن-ك-مŸا كل-ت ¤إا غ-لا-بŸا هذ-ه فا-سضتو
تامدÿاب ةسصاÿا تاقفنلا نم اهÒفوت
.ىرخألا تاسساردلاو
دسصق ةذختŸا Òبادتلا ززعتل ي-تأا-ت ا-م-ك
عاجÎسساو Òتاوفلا ميخ-سضت-ل د-ح ع-سضو““
,““ة-يزاوŸا قو-سسلا ‘ ةدو-جوŸا لاو-مألا

.ةسسائرلا نايب بسسح
حÓ-سصإÓ-ل ة-ي-سسي-ئر-لا رواÙا Úب ن-مو
داسصتقاب حامسسلا اهنأاسش نم يتلا ,›اŸا

,ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن لبق رلود رايلم02
يكنبلا حÓسصلا ىل-ع نو-ب-ت د-ي-سسلا ز-كر
ةفÒسصلا عيجسشتو ي-كر-م÷او ي-ئا-ب÷او
لمعلاو تادراولا ‘ مكحتلاو ةيمÓسسلا

‘ ةدو-جوŸا لاو--مألا عا--جÎسسا ى--ل--ع
.ةيزاوŸا قوسسلا
تاميلعت نو-ب-ت سسي-ئر-لا ىد-سسأا ,اذ-ك-هو
يذلا ‘رسصŸا ماظن-لا حÓ-سصإا ع-ير-سست-ب
يأا نم Ìكأا Óجعت-سسم““ ,ه-ب-سسح ,ى-ح-سضأا
ةنمقرل ةسصاخ ةيمهأا حنÃو ““ىسضم تقو
ي-سضارألا ح-سسمو بئار-سضلا تا--عا--ط--ق
ةيلمع ةلسصاومو اه-ت-نر-سصعو كرا-م÷او
عمج ليعفتل ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا ثادحإا
سضر-ق ردا-سصم ءا-سشنإاو Òفو-ت--لا لاو--مأا

.ةديدج
تادراو-لا ىو-ت-سسم ن-م د◊ا-ب ر-مأا ا-م-ك
ن-م اذ-كو ،تا-مدÿا لا‹ ‘ ا-م-ي-سسلو
نم فيفختلا دسصق علسسلل يرحبلا لقنلا

,ىرخأا ةهج نم ,لمعلاو تادراولا ةروتاف
ىل-ع ةدو-جوŸا لاو-مألا ةدا-ع-ت-سسا ى-ل-ع
اهجامدإا ةداعإاو ةيزاوŸا قوسسلا ىوتسسم

.ةيمسسرلا تÓماعŸا ‘
بهذلا تاطايتحا ةداعتشسا

ذنم ةدمÛا لاومأ’ا نم ةينطولا
تاراطŸاو ئناوŸاب Úنشسلا تارششع

تا-م-ي-ل-ع-ت قا-ي-سسلا سسف-ن ‘ ى--ط--عأاو
نم ةينطولا بهذلا تاطايتحا ةداعتسساب
Úنسسلا تار-سشع ذ-ن-م ةد-مÛا لاو-مألا

ىلع ةزوجÙاو كرام÷ا ىوت-سسم ى-ل-ع
اه-جاردإاو تارا-طŸاو ئ-ناوŸا ىو-ت-سسم
.ةينطولا تاطايتحلا نمسض
,ةيروهم÷ا سسيئر رمأا ،ىر-خا ة-ه-ج ن-م
رتافد رادسصإاب ,نوبت ديÛا دبع ديسسلا
تارا-ي-سسلا لا-جÃ ة-ق-ل-ع-تŸا طور--سشلا
داÒتسسا اذك و ةيلزنمورهك-لا ة-عا-ن-سصلاو
ةيليوج22 لبق ,ةلم-ع-ت-سسŸا تارا-ي-سسلا
.يرا÷ا
ر-يزو-ل تا-م-ي-ل-ع-ت““ نو-ب-ت د-ي-سسلا ه-جوو
لبق طورسشلا رتافد دادعإا دسصق ةعانسصلا

عاط-ق سصو-سصخ-ب يرا÷ا ة-ي-ل-يو-ج22
تا--عا--ن--سصلا ,تارا--ي--سسلا ة--عا---ن---سص

داÒتسسا ,رايغلا عطق جاتنإا ,ةيلزنمورهكلا
,““ةلمعتسسŸا  داÒتسساو ةديد÷ا تارايسسلا

.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب ‘ ءاج امبسسح
سصاÿا طورسشلا Îفد-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
دد-سش ,ةد-يد÷ا تارا--ي--سسلا داÒت--سسا--ب
ةيلمعلا هذه نوكت نأا ةرورسض ىلع سسيئرلا

عيبلا دعب ةمدخلل ةكبسش ةماقإاب ةبوحسصم
اهÒيسست ¤وتي ,ينطولا باÎلا ةفاك Èع
.عاطقلا نم نوينهم

تيآا تاحرف ديسسلا ,ةعانسصلا ريزو ناكو
Îفد نأا ار-خؤو-م ح-سضوأا ,م--هار--ب ي--ل--ع
طاسشن ةسسرا‡ تايفيكل ددÙا طورسشلا
ةدايز ,سضرفيسس ,ةديد÷ا تارايسسلا ليكو

ةمزÓلا تاردقلا ىلع رفوتلا ةيمازلا ىلع
Ÿامي-ف ا-م-ي-سس ل طا-سشن-لا اذ-ه ة-سسرا-م

تامدخ تاسشروو سضرعلا تاعاق سصخي
,ÚلهؤوŸا ÚمدختسسŸاو ع-ي-ب-لا د-ع-ب ا-م
قبسسم لكسشب نوبزلا ةيبلط ىلع لوسص◊ا

.داÒتسسلا ‘ عورسشلا لبق
ديد÷ا طورسشلا Îفد ىعسسي ,هت-ه-ج ن-م
لكسشب ,تابكرŸا جاتنا طا-سشن-ب ق-ل-ع-تŸا
ةيكيناكيم ةعانسص سسسسا عسضو ¤إا يسسيئر

دح سضرف لÓخ نم رئاز÷اب ة-ي-ق-ي-ق-ح
‘ ةيلÙا تانوكملل جامدا ةبسسنل ىندأا

.ايلfi لكيهلا ةعانسص اذكو %03 دودح
تاعانشصلا تاشسشسؤوم رير–

ةبشسن تغلب يتلا ةيلزنمورهكلا
%07 اهب جامد’ا

ةقلع-تŸا ق-ير-ط-لا ة-قرو سصو-سصخ-بو
لجسس ,هريوطتو ةعانسصلا عاطق سشا-ع-نإا-ب
,ءارزولا سسل‹ لÓخ ,ةيروهم÷ا سسيئر
لاز ا-م تقو-لا ن-م Òث-ك-لا نأا ““ف--سسأا--ب““
يذلا ةلودلل يراجتلا عاط-ق-ل-ل سصسصخ-ي
‘ ,ةيفاك جئاتن نود تاحÓسصإا ةدع دهسش

عاطقلا نم %02 ىوسس لثÁ ل هنأا Úح
باسسح ىلع دلبل-ل ›ا-م-جإلا ي-عا-ن-سصلا
.عاطقلا نم %08 ةبسسن
ريرحت-ب ة-عا-ن-سصلا ر-يزو سسي-ئر-لا ر-مأاو
يتلا ةيلزنمورهكلا تاعانسصلا تاسسسسؤوم

حنمو %07 ¤إا لسصت جا-مدإا ة-ب-سسن ل-ث“
تا-عا-ن-سصلا تا--عا--ط--ق ¤إا ة--يو--لوألا
اهسسف-ن ة-يو-لوألا ح-ن-م ع-م ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا
لمعلا نم اهنيك“و ةئسشانلا تاسسسسؤو-م-ل-ل
طÎسشي ل ثيحب اهئاسشنإل حيرسصتلا ماظنب
سسي-سسأا-ت د-ع-ب لإا يرا--ج--ت--لا ل--ج--سسلا
.ةسسسسؤوŸا
ر-مأا ,را-م-ث-ت-سسلا-ب ق-ل-ع-تŸا ق--سشلا ‘و
برقأا ‘““ دحوم كابسش ثادحإاب سسيئرلا
قل-ط-ي-ل ة-ط-ل-سسلا ل-ك ه-ل ح-ن“ ““لا-جآلا
لكايهلا نع لدب اههجويو تارام-ث-ت-سسلا
.ةÁدقلا

تاميلعت نوبت ديسسلا هجو ,ىرخأا ةهج نم
قيسسنتلاب لمعلل ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزول

تايلمعب مايقلا ىلع ة-عا-ن-سصلا ر-يزو ع-م
سضرغب Úيبروألا ءاكرسشلا ىدل فاسشكتسسا
بيجتسست ةلمعتسسم جاتنا تاد-حو ءا-ن-ت-قا
ىلع ,ةيلfi تÓخدÃ ليغسشتلا طورسشل
لخدت نأاو تاونسس سسمخ اهنسس قوفي ل نأا

.ليغسشتلا ‘ ةرسشابم
04 لوخد عيرشستب رمأاي نوبت

زيح ةديدج ةين’ديشص ةدحو
جاتن’ا

دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا سسيئر هجو امك

لوخد عيرسستب تا-م-ي-ل-ع-ت نو-ب-ت د-يÛا
يتلا ةديد÷ا ةينلديسصلا جاتنلا تادحو
زيح ,ةد-حو04 نم Ìكأاب ا-هدد-ع رد-ق-ي
.جاتنلا
راطلا تاذ ‘ ةيروهم÷ا سسيئر رما امك
ةينلديسصلا جاتنلا تادحو ة-فا-ك ع-سضو-ب
ةرازو ة-يا-سصو ت– ة-ي-نلد-ي-سصلا ه-ب-سشو
.راظتنا يأا نود ةينلديسصلا ةعانسصلا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا سسيئر ىدسسأا   ^
ثعب لجأا نم تا-م-ي-ل-ع-ت ,نو-ب-ت د-يÛا
تا-طا-ي-ت-حلا فا-سشك-ت--سسا تا--طا--سشن
ق-ير-ط ن-ع ة-ل-غ-ت-سسŸا Òغ ة-يو-قا-ط-لا
هب دافأا امبسسح ،ةقثومو ةقيقد تاسسارد
.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب
عامتجلا لÓخ تاميلعتلا هذه ءادسسا ”و
سسما دقع-نŸا ,ءارزو-لا سسلÛ يرود-لا
.دعب نع يئرŸا لسصاوتلا ةينقتب ,لولا
عامتجلا لÓخ ةيروهم÷ا سسيئر ركذ و
ءاوسس لاÛا اذه ‘ لوقح ةدع دوجوب

،رحبلا سضرع ‘ وأا ينطولا باÎلا Èع
لاغسشأا هتتبثأا امك ةدكؤو-م ن-ما-كŸا ثي-ح

نوبت سسيئرلا ددسش و .ةزجنŸا بي-ق-ن-ت-لا
‘ هميظنت بج-ي ر-خآا ل-م-ع روfi ى-ل-ع
تاطاي-ت-حلا عا-جÎسسا سصخ-ي عا-ط-ق-لا
ىدŸا ى-ل-ع ل-سصو-ت-لا ة-ي-غ-ب ةدو--جوŸا
.ةئŸاب04 ¤إا اهتبسسن عفر ¤إا Òسصقلا
دوقولا داÒتسسا فقوب راطلا تاذ ‘ رمأاو
لوألا يثÓثلا لبق ةرركŸا تا-جو-ت-نŸاو
.1202 ةنسس نم
دد-ج-ف م-جا-نŸا عا-ط-ق سصو-سصخ-ب ا-ما
لÓغتسسلا نأاسشب هتاميل-ع-ت نو-ب-ت د-ي-سسلا
تا-قا-ط-لا ة-فا-ك-ل فا-ف--سشلاو ل--ث--مألا
ةينطولا ةيعيب-ط-لا تاوÌلاو ة-ي-م-ج-نŸا
لوخدلا ىلع اددسشم ،دلبلا اهب رخزي يتلا

م-ج-ن-م لÓ-غ-ت-سسا ‘ لا--جآلا بر--قأا ‘
فودن-ت ة-يلو-ب تÓ-ي-ب-ج را-غ-ب د-يد◊ا
روزيمأا داوب سصا-سصر-لاو كنز-لا م-ج-ن-مو
ة-عا-ن-سص عور-سشم ثع-بو (ة-يا-ج-ب ة-يلو)
ةيلو) تانيو-ع-لا-ب ة-ي-تا-ف-سسو-ف-لا داوŸا
.(ةسسبت
داد-عإلا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر بل-ط ا-م--ك

ةفاك مسضت ةيجو-لو-ي-ج ة-طراÿ يرو-ف-لا
لا‹ ‘ لÓغ-ت-سسÓ-ل ة-ل-با-ق-لا لو-ق◊ا
تافسسوفلاو Úتسسغنتلاو ةردا-ن-لا ندا-عŸا
.نداعŸا نم اهÒغو تيرابلاو
عاطقلا ريزو حاÎقا ىلع هتقفاوم ىطعأاو
ةسصخرŸا سصوسصنلا ةغايسص ¤إا يعادلا

تنا-ج-ب بهذ-لا  م-جا-ن--م لÓ--غ--ت--سسل
ةبسسنلا-ب  با-ب-سشلا فر-ط ن-م تسساÔ“و
يعانسصلا لÓغتسسÓل ةلباقلا Òغ تاهجلل
مجا-ن-م-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب تا-كار-سش قÓ-طإاو
.ىÈكلا
نو-ب-ت د-ي-سسلا ر-مأا ,عا-م--ت--جلا لÓ--خو

Ãا طبرلا تايلمع ةلسصاوÙاميسسلو يل
‘ ةدايزلا ةيغب ةيحÓفلا تارم-ث-ت-سسم-ل-ل
ليو–و لغ-سشلا بسصا-ن-م ق-ل-خو جا-ت-نلا
ةرازو ¤إا دوع-سسم ي-سسا-ح ة-ن-يد-م زا‚إا
.نكسسلا
لوÎبلل يرئاز÷ا دهعŸا عسضو ررق امك

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو ةياسصو ت–
.يملعلا

دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا سسيئر هجو  امك
ةيلمع ةرسشابŸ تاميل-ع-ت ,نو-ب-ت د-يÛا

ةكرسش ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-ق-م-ع-م ة-ن-يا-ع-م
.كارطانوسس
هذه ةر-سشا-بÃ ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأاو
تاكلت‡ مييقت دسصق ةقم-عŸا ة-ن-يا-عŸا

اهبتاكم ددع سضفخو اذك و كارطانوسس
.ردسصŸا سسفن بسسح ,جراÿاب
يتلا ةيلوؤوسسŸا بسصانم سضفخب رمأا امك
اذك و ““ةكرسشلا ةيدودرم و ءادأاب طبترت ل““
¤إا هد-ه-ع ¤و Òي--سست ن--م““ لا--ق--ت--نلا

fiةميلسس ةيليل– ةبسسا““.
ح.ل   ^

تاجتنŸاو دوقولا داÒتشسا فقوب رمأاي ةيروهم÷ا صسيئر
1202 لو’ا يثÓثلا لبق ةرركŸا

 بون÷اب بهذلا مجانم لÓغتسسا نم بابسشلا Úك“
ةجتنŸا Òغ  ةيلوؤوسسŸا بسصانم سضفخو ةقمعم ةنياعم ةيلمعل  كارطانوسس عاسضخا ^

لÓغتسسÓل ةلباقلا مجانŸاو لوق◊ا ةفاك مسضت ةيجولويج ةطراخ دادعإا ـ ^

:فششكيو تاقورحملل ةيعبتلا نم صصلختلل ةبعششلا ىلع نهاري دارج
  ةيليوحتلا تاعانسصلا ‘ نيرمثتسسملل لماكلا معدلا حن“  ةموك◊ا

,دارج زيزعلا د-ب-ع ,لوألا ر-يزو-لا د-كأا ^
ةلودلا معد ىلع سساب-ع-ل-ب يد-ي-سسب سسما
تاعان-سصلا ‘ ن-ير-م-ث-ت-سسم-ل-ل ل-ما-ك-لا
اهتيناكماو اهتيمهأا ¤ا رظنلاب ةيليوحتلا

ة-ي-ع-ب-ت-لا سصي-ل-ق--ت ‘ ة--م--ها--سسŸا ‘
.تاقورحملل
عنسصŸ هنيسشدت ىد-ل دار-ج د-ي-سسلا ر-كذو

يديسس ةيدلبب تينارغ-لاو ما-خر-لا ل-يو–
‘ هعون نم Èكألا دعي يذلاو بوي نب يلع
ةيليوحتلا تاعانسصلا ريوطت نأا ,اي-ق-ير-فإا
سسي-ئر ة-ي-ج-ي--تاÎسسا را--طإا ‘ ل--خد--ي
ي-ه و ,نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ,ة-يرو-ه-م÷ا
لماكلا معدلا ›وت ي-ت-لا ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا
لا‹ ‘ نوطسشني نيذلا نير-م-ث-ت-سسم-ل-ل
.ةيليوحتلا تاعانسصلا
ادج ةمهم ةيليوحتلا ةعانسصلا نأا لجسسو
تاÿÒاب رخزي يذلا ا-ند-ل-ب-ل ة-ب-سسن-لا-ب

مجانŸا ›ا‹ رار-غ ى-ل-ع ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
معد نم ايجيردت اننكمتسس يتلاو ةعارزلاو
›وÎبلا عيرلا ةيعبتلا سصيلقتو ة-عا-ن-سصلا
.يزاغلاو
¤ا نا-كŸا Úع-ب لولا ر-يزو-لا ع-م-ت-سساو
ماÿا ةداŸا ليو– ةيلمع لوح تاحورسش
ا-عد و ,تي-نار-غ و ما--خر ¤ا (ةرا--ج◊ا)

اذه ‘ بابسشلا نيوكت ¤إا عنسصŸا بحاسص
.لغسشلا بسصانم قلخو لاÛا
ع-ي-ج-سشت ى-ل-ع دار-ج د-ي-سسلا ثح ا--م--ك
لوح ةرغسصم تاسسسسؤوم ءا-سشنإا ة-ق-فار-مو

رامثتسسلا نم بابسشلا Úكمتل عنسصŸا اذه
ايعاد ,““ةمهŸا““ تاعان-سصلا هذ-ه ل-ث-م ‘

ءار-سش““ ¤إا Úير-ئاز÷ا ن-ير-م--ث--ت--سسŸا
طاسشنلا نع ةفقوتŸا ةيبوروألا عناسصŸا

,““ةلوقعم راعسسأاب سضرعت يتلا كلت اميسس ل
ة-عا-ن-سصلا م--عد ‘ كلذ ة--ي--م--هأا ازÈم
.رئاز÷اب
يذلا عنسصŸا اذهل ةيجاتنإلا ةقاطلا غلبتو
ةفلكتب سصاÿا رام-ث-ت-سسلا را-طإا ‘ ز‚أا

Îم01 .000 وح-ن ,جد ÒيÓ-م4 اهردق
.تينارغلاو ماخرلا عاونأا فلتfl نم عبرم

لمع بسصنم004 نم ديزأا ايلا-ح ر-فو-يو
يتلا و ةمدقŸا تاحورسشلا بسسح ,رسشابم
(ة-ي-لوألا ةداŸا) ةرا-ج◊ا نأا ¤ا ترا-سشا

Œ4 ن-----م بلfiتق-ط-ن-م ن-م ر-جاÚ
ردقت ليو– ةقاطب مازق Úعو تسساÔمتب
.رهسشلا ‘ نط فلأا21 وحنب
قفو طسشني يذلا ع-ن-سصŸا اذ-ه ن-م-سضيو
ةينطولا تاجايتحلا ةيطغت ,ةيلود Òياعم

.هلا‹ ‘
ةيلولل لمعلا ةرايز لوألا ريزولا لسصاويو
ةرمثŸا راجسشأÓل ةيحÓف ةرمثتسسم دقفتب
ةكبسش ليغسشت ىلع فرسشيو ةيباط ةيدلبب
رهاوج ةيرق ناكسس ةدئافل يعيبطلا زاغلا
ىلع عÓطلا اذكو نسس◊ يديسس ة-يد-ل-ب-ب
-ديفوك ءابوب ÚباسصŸاب لفكتلا ة-ي-ع-سضو
91.
عيزوت لفح ىلع دارج ديسسلا فرسشيسس امك
رارق02و غيسصلا فل-تfl ‘ ن-ك-سس7061
02و يفيرلا ءانبلل ةدعاسسم ن-م ةدا-ف-ت-سسا

01 ¤إا ةفاسضإا يسسردŸا ل-ق-ن-ل-ل ة-ل-فا-ح
ينطولا ناويدلا ةدئافل Òهطت تا-ن-حا-سش
.Òهطتلل

^ Ÿح.ءاي

Úيداشصتق’ا ÚلماعتŸا و Úيعامتج’ا ءاكرششلا مشضت
ةحئاج تاسساكعنا مييقتل ةن÷ بيسصنتب رمأاي سسيئرلا

ينطولا داسصتق’ا ىلع انوروك
د-ب-ع د-ي-سسلا ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأا ^

م-ي-ي-ق-ت-ل ة-ن÷ بي-سصن-ت-ب ،نو-ب-ت د-يÛا
انوروك ةحئاج نع ةمجا-ن-لا تا-سسا-ك-ع-نلا

نايب هب دافا امبسسح ،ينطولا داسصتقلا ىلع
سسل‹ عامتجا بقع ةيروه-م÷ا ة-سسا-ئر-ل
.دحلا سسما لوأا دقعنŸا ءارزولا
ت– ةن÷ بيسصنتب ةيروهم÷ا سسيئر رمأاو
ءا--كر--سشلا م--سضت ،لوألا ر--يزو--لا فار--سشإا
،Úيداسصتقلا Úلماع-تŸا و Úي-عا-م-ت-جلا
ةحئاج نع ةمجانلا تاسساكع-نلا م-ي-ي-ق-ت-ل
.ينطولا داسصتقلا ىلع انوروك

،ةنجللا هذه هدعتسس يذلا ريرقتلا جرديسسو
عامتجلا لا-م-عأا لود-ج ‘ نا-ي-ب-لا بسسح

.ءارزولا سسلÛ لبقŸا
‘ ،برعأا دق ناك نوبت سسيئرلا نا ركذيو
معدل ةلودلا دهعت نع ،تارŸا نم ديدعلا
،ءابولا نم ةررسضتŸا نهŸاو تاسسسسؤوŸا لك
ىدل ““ةهازنلا““ دامتعا ¤ا ÚلماعتŸا ايعاد

نوبت سسيئرلا دعوو .ةلودلا نم معدلا بلط
نود-ع-ت-سسم ن-ح-ن““ Ó-ئا-ق دد-سصلا اذ-ه ‘
Ÿا ةد-عا-سسŸاماقرا مدق-ت ي-ت-لا تا-سسسسؤو

ح.ل  ̂                                                         .““ةحسضاو

ىدحا ‘ ÿÈا رششن ”
 ةينوÎكل’ا عقاوŸا

ةلآا43 فيقوت يفنت كارطانوسس
اهل ةعبات رفح

هرسشن اÈخ سسما ،كارطانوسس عم‹ ىفن ^
سسيئرلا نأا هدافم ةينوÎكلإلا عقاوŸا دحأا
رماوأا ردسصأا ،راك-ح ق-ي-فو-ت ،ما-ع-لا ر-يدŸا
ةعومÛا ىوتسسم ىلع رفح ةلآا43 فيقوتب
.اهعورفو ةيطفنلا
لاقŸا بحاسص““ نإا هل نايب ‘ عمÛا لاقو

دجوي نا-ك نا هÈخ رد-سصم ة-يو-ه دد-ح-ي ⁄
سضوفŸا ديحولا ردسصŸا نأا ملعلا عم ،Óسصأا
وه ةكرسشلا رابخأا وأا تاحيرسصتب ءلدإلاب هل

. ““كارطانوسسل لاسصتلا ةيريدم
ةروطÿ اًرظنو““ هنأا ¤إا ردسصŸا تاذ راسشأاو

ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل يتلا تاءاعدلا هذه
ةراثإا ‘ ببسست-ت د-ق ي-ت-لاو ،قÓ-طإلا ى-ل-ع
كارطانوسس نإاف ،اهلامع Úب عزف-لاو ق-ل-ق-لا

ّدسض ةيئاسضقلا ةعباتŸا ‘ اه-ق-ح-ب ظ-ف-ت–
تامو-ل-ع-م هر-سشن-ل ÊوÎك-لإلا ع-قوŸا اذ-ه
 ح.ل ^                                        . ““ةللسضمو ةبذاك
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تايلولا رابخأا

ةيقÎلا ناويد ريدم راصشأا ،هلخدت ‘ و ^
نع ةديلبلا ة-يلو-ل يرا-ق-ع-لا Òي-صست-لا و
90 نم نوكت-م ة-ع-با-ت-م بت-ك-م بي-صصن-ت

تاصسصسؤوم عم قيصسنتلا فدهب Úصسد-ن-ه-م
اذهل هداد-عا ” ط-طı ا-ق-فو زا‚لا
ريدم عم قيصسنت-لا ¤ا ة-فا-صضإلا-ب نأا-صشلا
زا‚ا صصخب انيف ةيمومعلا تازي-ه-ج-ت-لا
.ةيمومعلا قفارŸا

اذه نا ةيلولا ›او راصشأا ،قايصسلا اذه ‘
صسلا ع-يرا-صشŸا ن-م Èت-ع-ي عور-صشŸا ةينكّ
ينطاوم نم ديدعلل لما و ةيلولاب ةماهلا
فورظلا رفوت نا ملعلا عم، ةديلبلا ةيلو
ةيجراÿا ةئيهّتلا لاغصشأاب ةصصاÿا ةيلاŸا
ةغيصص ةينكصس ةد-حو0444 عقوÃ ةياد-ب

ةدحو0573 عقو-م و يرا-ج-يا ي-مو-م-ع
ةÒتو عفرب حمصسيصس لدع ةغيصص ة-ي-ن-ك-صس
اهلجا ‘ ع-يرا-صشŸا مÓ-ت-صسا و لا-غ-صشلا
نم قئاوعلا لك عفر بجي هيلع و ,دّدÙا

روط ‘ يه يتلا لاغصشلا ةلقرع اهناصش
ل-خاد تا-طو-غ-صض يا يدا-ف--ت و زا‚لا
.اهلخادب ةيكر◊ا ليهصست فدهب ةصشرولا
عيراصشملل ةيكر-ح Ìكا ءا-ط-عإا را-طا ‘و
و يمهاصستلا يعامتجلا ةغيصصب ةينكصسلا
ة--يلو ›او صسأار--ت ، م--عدŸا يو---قÎلا
ةقفارم لمع ةصسلج رصصيون لامك ةديلبلا

عيرا-صشŸا م-ي-ي-ق-ت و ة-ع-با-تŸ تصص-ّصصخ
Úقار-م-ل-ل ا-هزا‚إا ل-كوŸا ة-ي-ن-ك--ّصسلا
Òي-صست-لا و ة-ي-قÎلا ناو-يد ،Úيرا-ق-ع--لا
و Òيصستل ة-ي-ئلو-لا ة-لا-كو-لا و يرا-ق-ع-لا
بدتنŸا ›اولا روصضحب يراقعلا ميظنتلا

ماعلا Úملا ،نانيعوب ةيرادلا ةعطاقملل
ءاصسؤور و ÚينعŸا ءاردŸا ةداصسلا ،ةيلولل
.Úيراقعلا ÚقرŸا اذك و رئاودلا
ةينكّصسلا عيراصشŸا كرادت رماوأا تصصخ و
صسلاب ةقّلع-تŸا و ةÁد-ق-لا ة-غ-ي-صصلا-ب نكّ
ارخأات فرعت يتلا يمهاصستلا يعامتجلا

ةقلعتŸا نكصسم585 اهددع و زا‚لا ‘
يمهاصست يعامتجا نك-صسم23 نم ل-كـب
و  يقرŸ اهزا‚ا لكوŸا صشيعي دلوأاب
يمهاصست يعام-ت-جا ن-ك-صسم891 اذ--ك
ي-قر-مـل ا-هزا‚ا ل-كوŸا كيرا--فو--ب--ب
يعامتجا نكصسم031 بناج ¤إا  يراقعلا
ا-هزا‚ا ل-كوŸا كيرا-فو-ب-ب ي-م-ها-صست
يعامتجا نكصسم051 و يراقعلا يقرمـل
ا-هزا‚ا ل-كوŸا كيرا-فو-ب-ب ي-م-ها-صست
يعامتجا نكصسم57 و يراقعلا يقرمـل
يقرمـل اهزا‚ا لكوŸا ةرقوب يمهاصست
. يراقعلا
ةنجّللا ريراقت و هترايز لÓخ ›اولا هّجوو
Úلواقمل-ل ة-عذل تادا-ق-ت-نا ة-ي-ن-ك-ّصسلا
مهرما ثيح زا‚إلا لاغ-صشأا-ب Úف-ل-كŸا
نم مهتبقلعم متيصس لإا و رخأاتلا كرادتب

م-ه-تا-ف-لÃ تاراذ-نا م-ه--ح--ن--م لÓ--خ
. عيراصشŸا نم Óبقتصسم مهمرحتصس
نا هصضرع ‘ ةيلولاب نكصسلا ريدم دّكأا و
حواÎي جماÈلا هذهب لاغصشلا ةبصسن مدقت

¤ا بب-صسلا ع-جر--ي و %58 وÚ 53ب ا--م
¤ا ةيلولا ›او عمتصسا امك .ةينقت لكاصشم
صضعب لوح Úيراقع-لا ÚقرŸا تÓ-خد-ت
صضعبب قلعت-ت ي-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت-لا ل-كا-صشŸا
.ةيرادلا تاءارجإلا
لكوŸا ينكصسلا جمانÈلل ة-ب-صس-ّن-لا-ب ا-ّمأا

يراقعلا Òيصستلا و ةيقÎلا ناويدل هزا‚إا
معدŸا يوقÎلا نكصسلا ةغيصصب قلعتŸا
ةدحو0172ـب ردقŸا و ةديد÷ا ةغيصصلاب
تايدلب80 ىوتصسم ىلع ةعزوŸا ةينكصس
ملتصسا يذلا اهنم لاغصشلا ‘ مدقت فرعت

وهف جمانÈلا يقاب اما لولا يصسادصسلا ‘
تاءار--جإلا رو--ط ‘ وا زا‚لا رو--ط ‘

.ةيرادلا
‘ ةيلولل نكصسلا ريد-م ا-صضيا مد-ق ا-م-ك
يوقÎلا ينكصسلا جمانÈلا ةيعصضو هصضرع
و Òيصستل ةيئلولا ةلاكولل لكوŸا مّعدŸا
ةدحو206ـب ردقŸا يراقعلا مي-ظ-ن-ّت-لا

،كيرافوب تايدلب ىوتصسم ىل-ع ة-ي-ن-ك-صس
ايلاح فرعي ثيح ةيازوم و صشيعي دلوا
تاصشرو-لا ل-ك ثع-ب ةدا-عا ‘ قÓ-ط-نلا
تاءارجلا لك نم ءاهتنلا دعب ةفّقوتŸا
.ةيرادلا

ة-يلو-لا ›او ىد-صسا ،ه--تاذ قا--ي--صسلا ‘
لك ميلصست ¤إا صساصسألا ‘ زكترت تاميلعت
Úقار-م-ل-ل ا-هزا‚ا ل-كوŸا تا-ن-ك--صسلا
Èمصسيد رهصش ةياهن دح ىصصقا Úيراقعلا

0202.
ةداعا نكصسلل ينطولا قودنصص ريدم ىلعو
ةغيصصب ينكصسلا جمانÈلا تافلم ‘ رظنلا
لك عفرل يمهاصستلا يعام-ت-جلا ن-ك-صسلا
.ةينقتلا ليقارعلا

تا-صسصسؤوŸا ل-ك-ل اراذ-عا ه-ي--جو--ت ع--م
ةلمكت بناج ¤إا زا‚لا ‘ ةصسعاقتŸا

Òغلا تافلملل ةبصسنلاب نيديفتصسŸا مئاوق
برقأا ‘ رئاودلا ىوتصسم ىلع ةلمتكŸا
ةقاطبلاب تاقيقحت-لا ءار-جا ع-م لا-جآلا
.نكصسلل ةينطولا

ر ح ^

اذه لÓخ رّطصسŸا جمانÈل-ل ة-ل-م-ك-ت ^
هايŸا ة-ك-ب-صش ز-يز-ع-ت فد-ه-ب و ،ر-ه-صشلا
ة--مدÿا Úصس– و بر--صشل---ل ة◊ا---صصلا
مويلا ةمدÿا زيح ‘ عصضو ” ،ةيمومعلا
1F يئام بقن0202 ةيليوج90ـل قفاوŸا
يح نم لك ةدئا-ف-ل ة-ي-نا-ث-لا/ل01 ةع-صسب
كيرافوب ةيدلبب ‘ولfl و نوم-ي-م صشو-ل-ب
حلاصصم موقت  ايلاح ،نكاصس00051 ليومتل
تامامصصلا لاغصشإا زا‚إاب ةيئاŸا دراوŸا
.تاكبصشلاب اهطبرل
F يئام بقن ةمدÿا زيح ‘ عصضو ” امك
داو ةيدلبب ةيناثلا/ل01 ةعصسب ميهارب ديعلا

ديعلا ديهصشلا صشوح نم لك ةدئافل قيÓعلا
ديهصشلا صشوح ،ةنيدŸا ز-كر-م ،م-ي-هار-با

اذه و20 و10 يراردل يح نم ءزج ،صشوق
.نكاصس00081 ليومتل
بقن ةمدÿا زيح ‘ عصضو ¤ا ةفاصضإلاب

صسمخ ةينا-ث-لا/ل51 ة-ع-صسب3F ي-ئا-م
داو ةيدلبل ةيبر-غ-لا ة-ه÷ا بق-ن تÓ-خ-ن
يح ،تÓخن صسمخ يح ةدئاف-ل ق-يÓ-ع-لا

يح ،يرماو ،رم-ع يرا-كز ي-ح ،ي◊ا-صص
يح ،رصصان يصس، يصشيرق صشوح ،دوعصسم
و رارم◊ا ىصسيع صشوح،20و10 حبار ينب
.نكاصس00021 ليومتل يرومز

ةديلبلاب لظلا قطانÃ برسشلل ة◊اسصلا هايŸا ةكبسش زيزعت
ةينكضسلا جماÈلاب ةقّلعتŸا ةيرودلا تاعامتجلا راطا ‘

ÚفّلكŸا Úلواقملل تاراذعإا حنÁ ةديلبلا ›او
 ةرخأاتŸا ةينكسسلا عيراسشŸا زا‚إاب

ةيجراÿا ةئيهتلا عيراضشملل ةعباتŸ سصضصخ لمع عام-ت-جا ر-ضصيو-ن لا-م-ك ةد-ي-ل-ب-لا ة-يلو ›او سسّأار-ت
ماعلا Úملا روضضحب ةينكضس ةدحو00022 زا‚إل حاتفم ةقطنÃ فاضصفضصلا يرضض◊ا بطقلاب ةضصاÿا
ربدم، ةديلبلا ةيلول يراقعلا Òيضستلا و ةيقÎلا ناويد ريدم ، ةيلولاب لدع ةلاكو ريدم ،ةيلولل
.زا‚لا تاضسضسؤوم و ةيمومعلا تازيهجتلا

ةيلو ينطاو-م ن-م ة-ي-ب-لا-غ-لا لاز-ي ل ^
دوجو لوح مهصسف-نا ن-م كصش ‘ ناز-ي-ل-غ
تÓم◊ا م-غر91- ا-نورو-ك صسوÒف ءا--بو
عدرلا تاءارجاو ةيصسيصسحتلاو ة-يو-عو-ت-لا
ثيح ةينملا حلاصصŸا فرط نم ةذختŸا

قاو-صسألاو ة-ي-مو-م-ع-لا ق-فارŸا لاز--ت ل
اظاظتكا فرع-ت ة-يرا-ج-ّت-لا تاءا-صضف-لاو
ذخلا نود Úن-طاوŸا فر-ط ن-م ا-ب-ي-هر
ر-ج◊او ة-يا-قو-لا تاءار-جإا-ب ماز-ت--للاو
ةيقاولا ةعن-قلا ع-صضو ا-م-ي-صس ل ي-ح-صصلا
نم رهصشا فصصنو ا-ب-ل-صس ر-ثا يذ-لا ر-ملا
يفظوم فرط نم ة-لوذ-بŸا تادو-هÛا
ةيلولاب ةدجاوتŸا ثÓثلا تايف-صشت-صسŸا

نع كيهان ويهرا يداوو ةنوزا-م ناز-ي-ل-غ
.ىصسوم يمع ىفصشتصسم نم مدقŸا معدلا

،ءاوتحاب ةينعŸا تاه÷اب رطصضا رملا
نوكت نا91- ديفوك انوروك ،صسوÒف ،ءابو

ةكرح نم ةعونمŸا تايلولا ةمئاق نمصض
ادانتصساو ةيعوبصسلا ةلطعلا لÓخ لقنتلا
،‘ ةددعت-م ة-لوؤو-صسم ة-ي-ب-ط ردا-صصم ¤ا
ل◊ا نا ¤ا ““رجفلا““ اهتعمج تاحيرصصت
اذه رطÚ ÿنطاوŸا مهفت دعب ىدم ىقبي
لئاو-عو ر-صسآا-ب كت-ف-ي تا-ب يذ-لا ءا-بو-لا

تامولعŸا براصضت لظ ،‘ ةلماك ةيرئازج
اذه ةعيبط ديد– لوح ايŸا-ع ة-ي-ب-ط-لا
ةباتك ةياغ ¤ا هلقن-ت ة-ق-ير-طو صسوÒف-لا

فايصضوب دمfi ىفصشتصسمبف رطصسلا هذه

ددع ديازت ىدا نازيلغ ةيلولا ة-م-صصا-ع-ب
¤ا كا-ت-ف--لا صضرŸا اذ--ه--ب Úبا--صصŸا
ةحار÷ا ة-ح-ل-صصم ، ز-ي-هŒو صصي-صصخ-ت
ـب ةردقŸا ةيباعيتصسلا ةقاطلا تاذ ةماعلا

ÚباصصŸا ىصضرŸا لابقت-صسل ر-ير-صس09
نوؤوصشلا ةيريدم ترخصس اميف صسوÒفلاب
ناوعا ةقفر ةم-ئأا ن-م ا-ه-لا-جر ة-ي-ن-يد-لا
طاصسوا ‘ ةيعوتلا رصشنل ةيندŸا ةيام◊ا
ةينيدلا تاداصشرلا نع كيهان ،ÚنطاوŸا
لماعتلا ةقيرط ،‘ ،يمÓصسلا هقفلا يارو
ن-م بر-ق-ت-لا ةرور-صضك صضرŸا اذ-ه ع-م
مدعو جÓع-ل-ل ة-ي-ئا-ف-صشت-صسلا ح-لا-صصŸا
ىودعلا لقن رابتعاب صضرŸا ىلع Îصستلا

ةرهظلا ةقطنم-ب-ف ا-ه-تاذ د-ح ‘ ةÁر-ج
ةلاح002 وحن ةنوزا-م ى-ف-صشت-صسم ل-ج-صس
صضرŸا اذه روهظ ذنم ةافو ةلاح21 اهنم
متي ⁄ نا ةف-يfl ما-قرا ي-هو ،ر-ئاز÷ا-ب

Œا اميصس ل عيم÷ا دينÛا عمتŸدÊ،
ةياقولا Úناوق قرخ رطخ نم ،ريذحتلاو
فرط نم ةلابمÓلاو ،يحصصلا ،رج◊او
ل-ك نور-ي نو-لاز-ي ل ن--يذ--لا Úن--طاوŸا

ل ،يمÓعا ليوهت ىوصس وه ام يرجيام
ا‹انرب دعت ةيلولا نلا تتاب ىتح Òغ
ل ديدج ودع رطخ ءاو-ت-حل ا-ي-نا-ث ر-يزو
مصس÷ا ،‘ هلغوت ةقيرطو هردصصم فرعي
 . ةئرلا ايÓخ بيرختو

قرزل ليسضوفلب ^

ةياقولا تاءارجإاب نازيلغ Úنطاوم راتهتسسا
ةمز’ا قمعت انوروك نم

صشيعي ةفح÷ا راود نع ديعب Òغ و ^
صسف-ن ى-صسو-م ي-صس دلوا ة-ير-ق نا-ك--صس
نا-ك-صسف ل-قأا ة-جرد-ب اÃر و ةا--نا--عŸا
نوصشيعي يحÓفلا عبا-ط-لا تاذ ة-ت-صشŸا
رقفلا نادنصس و صشيمه-ت-لا ة-قر-ط-م Úب
ةمدعنم تا-قر-ط-لا ة-ئ-ي-ه-ت ع-يرا-صشم-ف

رقم و ةيرقلا Úب طبارلا قيرطلا ةصصاخ
يوغ-ل ف-صصو دا-ج-يإا ن-كÁ ل ة-يد-ل-ب-لا

د-ي-حو-لا ل-ي-ب-صسلا ه-نأا ة-صصا-خ ه-ت-لا◊
مهليصصاÙ لوصصولل ةقطنŸا يحÓ-ف-ل
.ةيعارزلا
ة◊اصصلا هايŸا ة-ك-ب-صش صصو-صصخ-ب ا-مأا
اقح تناك امدعب املح تحبصصأا برصشلل

ن-يذ-لا ة-ق-ط-نŸا نا--ك--صسل ا--عور--صشم

مهناÒج  عم ةاناعŸا صسفن نوم-صسا-ق-ت-ي
طبصضلاب لاڨغوب داو ةقط-ن-م نا-ك-صس ن-م
نم نورظتني ن-يذ-لا ل-ب-ج دلوأا ة-ت-صشم
ةلكصشŸ ةيوصست داجيإا ةينعŸا تاطلصسلا
يذلا برصشلل  حلاصصلا ءاŸاب مهديوزت
3 ›اوح ذنم مهتويب-ل ا-ه-تاو-ن-ق تل-صصو
ي-ك-ت-صشت تي-ق-ب ن-ك-ل ف-صصن و تاو-ن-صس
با--ب--صسأل  Ú◊ا كلذ ذ--ن--م فا---ف÷ا

. ةلوه‹
ةاناعŸا هتاهل ارظن و ناكصسلا رطصضي و

ن رطصضي ثيح فيصصلا لصصف عم ةصصاخ
صصاوÿا دنع نم هايŸا جيراهصص ءانتقإل
. رانيد0021 ¤إا لصصت ةصضهاب نامثأاب

 م.ق^

يتاسشم ونطاوم و قرولا ىلع ةيومنت عيراسشم
 بّقرت ‘ ةلسشنخب

و ىصسوم يصس دلوا و لبج دلوا ىرق ^
كف و ةيمنتلا نم اهبيصصن رظتنت ةفح÷ا
.ةلزعلا
صسابع ديهصشلا صسأار طقصسم ةغيصسنا ةيدلب
ل اهنأا مغر ةلزع ‘ لازت ل و تناك رورغل
ÚلوؤوصسŸا راظ-نأا ن-ع م-ك3 ىوصس دع-ب-ت

ةغيصسنا ةيدلب يتاصشم ناكصس بلاطي ثيح
لخدتلا ةلصشنخب ةي-لÙا تا-ط-ل-صسلا ن-م
طصسبأا بايغ لظ ‘ مهنع ةاناعŸا عفرل
اهيف Ëركلا صشيعلا طورصش
نع ةف-ح÷ا راود نا-ك-صس ل-صصف-ت م-ك30
ف-ل-ت-خÃ ةدا-ف-ت-صسلا ن-ع و ند--م--ت--لا
نم ةمورfi ةلئاع03  ،ةيومنتلا عيراصشŸا
ةيرقلاف Ëركلا صشيعلا تايرورصض طصسبأا
ةيدلب Úب يدلبلا قيرطلا  ى-ل-ع ة-ع-قاو-لا

‘ ةبوعصص اهناكصس دجي ةزماط و ةغيصسنا
ة-ع-ي-ب-ط بب-صسب ا-ف-ي-صص ا-ه-ي-لإا لو-صصو-لا

اهل لوصصولا  و حبصصي  ةيباÎلا اهكلاصسم
ءا-ت-صشلا ل-صصف ‘ ةر-طاıا ن-م ا-بر--صض
Òصس رثأا ا-ه-ل تÓ-صصاوŸا قر-ط با-ي-غ-ف
نم ةÒح ‘ اهناكصس كرت  نيأا اهب ةاي◊ا
ةيرقلا طبر مدع ل-ظ ‘ ة-صصا-خ م-هر-مأا
ىلع ناكصسلا اهبلجي يتلا و هايŸا ةكبصشب

تاونصسل اندي-ع-ي د-ه-صشم ‘ Òم◊ا ر-ه-ظ
بئاصصŸا دنع ةاناعŸا دادزت و تانيتصسلا

مهل لوصصولا اهنكÁ فا-ع-صسإا ةرا-ي-صس Ó-ف
فرع يلfi لوؤوصسم لو  مهصضيرم لقنل

.برق نع مهتلاغصشنا عمصسيل مهل قيرط
خ ر ^

ةفح÷ا راود ةاناعم قمعت ةئيهتلا و قفارŸا مادعنا و ..
عامتجإلا لÓخ نارهو ›او صصّصصخ ^

رايلم03 ةيلاŸا ةن-ج-ل-ب ه-ع-م-ج يذ-لا
ن-م ا-نورو-ك صسوÒف ة-ه-باÛ م-ي-ت-ن-صس
اذه و0202 ةنصسل ةيفاصضإلا ةي-ناز-يŸا

و ةيئاقولا مزاوللا و تازيهجتلا ءانتقل
.ءابولا ةبراfi راغ ‘ ةيبطلا
›ام فÓغ ةيئلولا تاطلّصسلا تحÎقا
ةينازيŸا نم ميتنصس را-ي-ل-م03 ـب رد-ق-ي
ءانتقل0202 ةنصسل ةيلو-ل-ل ة-ي-فا-صضإلا

Œراطإا ‘ ةيبطو ةيئاقو مزاولو تازيه
fiبنا--ج ¤إا91-د-ي-فو-ك ءا-بو ة-برا

ةردقب ةيقدن-ف تا-صسصسؤو-مÒ 60خ-صست
،ريرصس048 ـب رد--ق--ت با--ع--ي--ت---صسا
ءابوب ÚباصصŸاب لفكت-ل-ل ا-ه-صصي-صصخ-تو
ةÎف بل--ط--ت--ت ل ن--يذ--لاو ،91-ديفوك

.ةليوط ةدم مهجÓع
ىوتصسم ىلع ةحن-جألا صضع-ب صصي-صصخ-ت

Úتد-يد-ج Úت-ي-ئا-ف-صشت-صسا Úت-صسصسؤو--م

،ءاهتنلا ىل-ع ا-هزا‚ا لا-غ-صشا فر-صشت
تا--صسصسؤوŸا فر--صصت ت– ا--ه--ع--صضوو
ل-ف-ك-ت-ل-ل ة-صصصصıا ة-ي-ئا-ف-صشت--صسإلا
،91-دي-فو-ك ءا-بو Úبا-صصŸا ى-صضرŸا-ب

ىفصشتصسم ةحنجأا نم دد-ع ع-صضو ا-ه-ن-م
ت– ،يم-ح-صشلا يد-ي-صسب ر-ير-صس042
ة--ي--ئا--ف--صشت--صسلا ة--صسصسؤوŸا فر--صصت
.È 4591مفون لوأا ةيعما÷ا
قور◊ا رابك ىفصشتصسم ةحنجأا نم ددع عصضو
ت– ،يمحصشلا يديصس ةيدل-ب-ب ر-ير-صس021
ي-ع-ما÷ا ي-ئا-ف-صشت-صسلا ز-كرŸا فر--صصت
قرف صصيصصخت بناج ¤إا بجرز نب روتكدلا

9 ىوتصسم ىلع ةيئابولا تاقيقحتلاب ةصصاخ
ة-يراو÷ا ة-ح-صصل-ل ة-ي-مو-م-ع تا-صسصسؤو--م

Ãفيثكت لجا نم ،ةيلولا قطا-ن-م ف-ل-ت-خ
ءابوب ةصصاÿا ةيئابولا تاقيقحتلا تايلمع
.91-ديفوك
صصاخ ıÈ ةمدÿا زيح عصضو ” امك

نع فصشكلاب ةقلعتŸا ليلاحتلا ءارجإاب
زكرŸا ىوت-صسم ى-ل-ع91-ديفوك ءا-بو
ثلاث حبصصي-ل ،ي-ع-ما÷ا ي-ئا-ف-صشت-صسلا

flÈ ةقحلم دعب ةيلولا ىو-ت-صسم ى-ل-ع
ة--صسصسؤوŸا flÈو رو--ت--صسا--ب د--ه--ع--م
ا‡ ،Èمفون لوا ةيعما÷ا ةيئافصشتصسإلا

ةيلو-لا تارد-ق ن-م ع-فر-لا-ب ح-م-صسي-صس
طغصضلا فيفخت اذكو ءابولا نع فصشكلل

ليلاحتلاب موقت يتلا روتصساب ةقحلم ىلع
.نطولل ةيبرغلا ةه÷ا تايلو نم ديدعلل
““رجفلا““ زو– يذلا ةيلولا نايب ركذ و

0001 نم ديزأا صصيصصخت هنم ةخصسن ىلع
ةيقدنفلا تا-صسصسؤوŸا ن-م دد-ع-ب ر-ير-صس
ةرخصسŸا ةيبطلا مقطألا ةماقإاب لفكتلل
91-ديفوك ءا-بو-ب Úبا-صصŸا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل

Ãا ف-ل-ت-خŸةي-ئا-ف-صشت-صسإلا تا-صسصسؤو،
.ءابولا راصشتنا ةيادب ذنم كلذو

ر ح ^

0202 ةنضسل ةيفاضضإلا ةيلاŸا ةينازيŸا نم اهعاطتقا ّ”
نارهوب انوروك سسوÒف ةهباÛ ةيبطلا تازيهجتلا ءانتق’ ميتنسس رايلم03
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رئاز÷ا دا–ا
يترادإا Úب ةمزأا ‘ ببسستي ةعاسش نب

يسسقافسصلاو ةراطسسوسس

دا–إأ ةرأدإأ Úب د-يد-شش عأر-شص ردأو-ب ق-فأ’أ ‘ حو--ل--ت ^
سصوشصخب ،يشسنوتلأ يشسقافشصلأ نم اهتÒظنو ةمشصاعلأ
يدان فوفشص ¤إأ لقتنأ يذلأ ةعاشش نب ءايركز مجاهŸأ
دنب دوجو عم يشضاŸأ يفنا-ج ر-ه-شش ي-شسنو-ت-لأ بو-ن÷أ
ةتشسل ةدتمŸأ ةراع’أ ةÎف ةياهن ‘ هدقع ءأرششب حمشسي
ييحي Îنع دا–Óل يشضايرلأ ريدŸأ طلخأأ ثيح ،رهششأأ
نب نع لزانتلأ هشضفر ىدبأأ نأأ دعب ةيشسقافشصلأ قأروأأ لك
مشسوŸأ ةياهن ‘ هتداعإأ ىلع رشصأأو يئاهن لكششب ةعاشش
مشسوŸ دقعب دا–’أ عم اطبترم لأزي ’ هنأأ اÃ يرا÷أ
لعجو يشسقافشصلأ تيب ‘ ئرأوط ثدحأأ ام وهو ،رخأأ

نم ةعاشسلأ دشض قابشس ‘ نولخدي قيرفلأ أذه يÒشسم
نبأ تامدخ ىلع لو-شص◊أو ة-ي-شضق-ل-ل ل-ح دا-ج-يإأ ل-جأأ
ةيشسنوتلأ مÓعإ’أ لئا-شسو تلوأأو ،ي-ئا-ه-ن ل-ك-ششب نأر-هو
يشسقافشصلأ ةرأدإأ نأاب تدكأأو ةعاشش نب ةيشضقل ةÒبك ةيمهأأ
تامدخ نع ي-ل-خ-ت-لأ لا-ك-ششأ’أ ن-م ل-ك-شش يأا-ب سضفر-ت
يدان-لأ ›وو-شسم نأا-ب تد-كأأ ثي-ح ،ير-ئأز÷أ م-جا-هŸأ
أذإأو ،دا–’أ ةرأدإأ عم ةيدو ةفشصب ةيشضقلأ لح ‘ نوبغري
ةيلودلأ ةيشضايرلأ ةمكÙأ ›إأ نوؤو-ج-ل-ي د-ق كلذ رذ-ع-ت
Òبعت دح ىلع مهبناج ¤إأ نوناقلأ نأأ اÃ ،ةيشضقلأ بشسكل

حمشسي يذلأ دنبلأ ىلع نولوعي ن-يذ-لأ ،يدا-ن-لأ ›و-ئ-شسم
لوشص◊أ نودو وروأأ فلأأ001 لباقم ايئاهن بعÓلأ ءأرششب

Îنع هشضفري ام وهو ير-ئأز÷أ فر-ط-لأ ة-ق-فأو-م ى-ل-ع
يدانلل ةدوعلأ ¤إأ رطشضيشس بعÓلأ نأاب دكأأ يذلأ ،ىيحي
.تابيردتلأ فانئتشسأ ءانثأأ يمشصاعلأ

  قوراف.ج  ^

تامادقتسس’ا نم عون‡ قيرفلا
 ةديدج ةعفسص ىقلتت ””بوŸا»

””افيفلا”” نم

ةركل ›ودلأ دا–Óل ةعباتلأ ،تاعزانŸأ ةن÷ تطلشس ^
نم ةياجب ةيدولوم قيرف عنم ة-بو-ق-ع ،““ا-ف-ي-ف-لأ““ مد-ق-لأ
،›اŸأ بعÓلأ اهعدوأأ يتلأ ىوكششلأ بقع ،تامأدقتشسإ’أ
بتأورلاب ةقلعتŸأ ةيلاŸأ هتاقحتشسم عفدب بلاط يذلأو
هاŒ يدانلأ رداغ نأأ ذنم اهيلع لشصحتي ⁄ يتلأ ،ةيرهششلأ
عون‡ ““بوŸأ““ نأاب ،ةنجللأ تأذ تنلعأأو ،فيطشس قافو

تأÎف ةثÓثل ،ددج Úبع’ مأدقتشسأ وأأ ل-ي-ج-شست ا-ه-ي-ل-ع
يواجبلأ يدانلأ ىلع ةطÎششم ،ÚبعÓل ةيلاتتم ةيلاقتنأ
نأأ قبشسو ،ةبوقعلأ هذه عفر لباقم بعÓلأ تاقحتشسم عفد
دا–’أ فرط نم ةلشسأرم ةيا-ج-ب ة-يدو-لو-م ةرأدإأ تق-ل-ت
‘ يئاهنلأ مك◊أ سصوشصخب ،““افيف““ مدقلأ ةركل ›ودلأ
،ناشسيب كاج ينينبلأ بعÓلأ ليوحتب ةقلعتŸأ ةيشضقلأ

نم ،8102/9102 مشسوŸ ةيوتششلأ تÓيوحتلأ ةÎف لÓخ
‘ ،يشسنوتلأ بعلملل وروأأ ف’آأ9 غلبم عفدب بلاطŸأ لجأأ
دق يتلأ طاقنلأ مشصخ متيشس ’إأو ،اموي54 اهردق لاجآأ
نأأ ثيح ،يواجبلأ يدانلأ ىلع ةم-ي-خو ا-ه-ب-قأو-ع نو-ك-ت
ةيدولوم يÒشسم ىلع بجوتي ،ةيشضقلأ ‘ يئاهنلأ لشصفلأ
لمعلأو ،نك‡ تقو برقأأ ‘ لكششŸأ أذهب لفكتلأ ةياجب

.تابوقعلأ هذه يدافت لجأأ نم ةمزÓلأ لول◊أ داجيإأ ىلع
  قوراف.ج  ^

ي--ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ ح--ب--شصأأ  ^
طاقن ثÓث نأدقفب أددهم يرئأز÷أ

ةلهؤوŸأ تايف-شصت-لأ ‘ هد-ي-شصر ن-م
2202 اي-ق-ير-فأأ ·أأ سسأا-ك ة-لو-ط-ب-ل
د◊ Úتلوج بعل امدعب ،نوÒماكلاب
6 د-شصح  ““ر-شضÿأ““ عا-ط-ت-شسأو ،نآ’أ
ايبمأز يبختنم ىلع نيراشصتناب طاقن
دا–’أ دد-ه نأأ د-ع-ب ،ا-نأو--شستو--بو
طاششن ديمجتب ،مدق-لأ ةر-ك-ل ›ود-لأ
لكاششم ببشسب ،ةبعلل يبمأزلأ دا–’أ

ينعيام ،ةرك-لأ دا–أ تا-با-خ-ت-نأ ‘
لا-م-كإأ ن-م ا-ي-ب-مأز بخ-ت-ن-م ع-ن--م
يتلأ ج-ئا-ت-ن-لأ بط-ششو تا-ي-ف-شصت-لأ

ءاغ-لأ ي-ن-ع-ي ا-م ،نآ’أ د◊ ا-ه-ق-ق-ح
Úت-لو÷أ ‘ ة-ق--قÙأ ه--ج--ئا--ت--ن
سسأا-ك-ب Úت-شصاÿأ Úت--يو--ف--شصت--لأ
نم طاقن ةثÓث ءاغلأ امهعمو ،ايقيرفأ
،ةيشضقلأ هذه تءاجو ،رشضÿأ ديشصر
د-حأأ ›ا-تو-م و-نا-ي-مأد ع--فر د--ع--ب
مدقلأ ةر-ك تا-با-خ-ت-ن’ Úح-ششرŸأ

ة-م-كfi ىد-ل ىو-ك--شش ،ي--ب--مأز--لأ
أر-شسيو-شس ‘ ي-شضا-ير-لأ م-ي-ك-ح-ت-لأ
أذه سضوخ نم هعنم ببشسب ،““سسات““
لعج ا-م و-هو ،ي-با-خ-ت-ن’أ قا-ب-شسلأ
ةÎفل يبمأزلأ دا–’أ له“ ““ا-ف-ي-ف““

ديمجت-ب ي-شضق-ي رأر-ق رأد-شصإأ ل-ب-ق
دكأأو ،دÓبلأ ‘ ي-شضا-ير-لأ طا-ششن-لأ

‘ ةيوركلأ ةئ-ي-ه-ل-ل ›ا◊أ سسي-ئر-لأ
أرطخ نأأ ىلع ،اغناماك وردنأأ ،ايبمأز
د-ع-ب ي-لÙأ دا–’أ دد-ه--ي أÒب--ك

⁄ أذإأ““ :لاق ثي-ح ،““ا-ف-ي-ف““ با-ط-خ
ةرششع لÓخ ايدو ةلأاشسŸأ هذه لحن
رظ◊ سضرعتن فوشسف ةل-ب-قŸأ ما-يأأ

سسول÷أ انيلع أذهلو ،افيف فرط نم

⁄ تقولأ نأ’ ،قافتÓل ةلواطلأ ىلع
بخ-ت-نŸأ نا-كو ،““ا-ن◊ا-شص ‘ د-ع-ي
قحشس دق اي-ق-ير-فأ ل-ط-ب ير-ئأز÷أ

ن-م ة-لو-ج لوأأ ‘ ا-ي-ب-مأز بخ-ت-ن-م
يشضاŸأ ربوتكأأ رهشش ““ناك““ تايفشصت
ىفطشصم بعلم ىل-ع0 –5 ةجيتنب
كلذ دعب أرهشش زو-ف-لأ ل-ب-ق ،ر-كا-ششت
هفيشضم بعلم ى-ل-ع0 –1 ةجيتن-ب
نأأ سضÎفŸأ نم ناك امك ،انأوشستوب
ابايإأو اباهذ يوبابÁز بختنم هجأوي
Úت-لو÷أ ‘ ي-شضاŸأ سسرا-م ر-ه--شش
كلذ ليجأات لبق ،ة-ع-بأر-لأو ة-ث-لا-ث-لأ
.انوروك سسوÒف ةمزأأ ببشسب
يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ رّدشصتيو

دعب ،طاقن6 ديشصرِب بيتÎلأ لودج
يو-با-بÁز ل-غ-ششتو .Ú-َت-لو-ج رور-م
عقومتتو ،طاقن عبرأاِب Êا-ث-لأ ز-كرŸأ
لّيذتتو ،ةدحأو ةطقنِب ةثلاث انأوشستوب
.ءيشش Óِب ةحئÓلأ ايبمأز
¤إأ جو-ف-لأ ف-ي-شصوو د-ئأر ل-ّهأا-ت-يو
ةخشسن ،ايقيرفإأ ·أأ سسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن
.1202 نوÒماكلأ

قوراف.ج^

2202 ايقيرفإا سسأاك تايفسصت

!مهديسصر نم طاقن ةثÓث ةراسسخب نوددهم رسضÿا

ةنيطنسسق بابسش
هب يتقÓع داسسفإا ديري نم كانهو قيلع ءي‹ ضضراعأا ⁄:Êارمع

رداقلأ دبع ةنيطن-شسق با-ب-شش ق-ير-ف-ل Ëد-ق-لأ د-يد÷أ بردŸأ سضفر ^
لكاششŸأ سضعب ةراثإأ ‘ ببشستب أرخؤوم هيلأ تهجو يتلأ تاماهت’أ Êأرمع
هطأÎششأو ءامشسأ’أ سضعب Úيعت لÓخ نم هقطنم هشضرفو ،قيرفلأ لخأد

سضفرب هماهتأ ةد-ششب سضفر ا-م-ك ،ىر-خأ’أ ءا-م-شسأ’أ سضع-ب در-ط
يكل ةمشصاعلأ دا–’ يواهلأ يدانلأ سسيئر قيلع ديعشس ءي‹

هبشصنم نم لاقتشسأ يذلأ يشضايرلأ ريدŸأ جأرجر لfi لحي
قباشسلأ دأدزولب بابشش قيرف بردم لاقو ،يشسايشسلأ ةرأدأ ‘
،رابآ’أ ةكرششل ماعلأ ريدŸأ تشسل““ :ةي-ف-ح-شص تا-ح-ير-شصت ‘

ا-نأأ““ :فا-شضأأو ،““ق-ير-ف-لأ ‘ ءا-ششأأ ن--م Úعأو بشصنأ ي--ك--ل
سضعب سضفر وأأ تانييعتلاب يمايق نع ثدحتي نم برغتشسأأ
اماع تلمع““ :لشصأوو ،““Ó-شصأأ ه-ب م-قأأ ⁄ ا-م و-هو ،ءا-م-شسأ’أ
وه ناكو ،دأدزولب بابشش ‘ تنك امدنع قيلع عم فشصنو
اعطاق ايفن يفنأأ انأأ““ :عباتو ،““قيرفلل ا-ي-شضا-ير أر-يد-م
با-ب-شش ‘ ق-ي-ل-ع ع-م ل-م-ع-لأ ي-شضفر وأأ ي--حأÎقأ

انششع دقل ،كلذك ىقبيشسو يقيدشص وه ،ةنيطنشسق
⁄ انبعتو دأدزولب بابشش ‘ ايوشس رŸأو ول◊أ
،رئأز÷أ سسأاكب انرفظو أدشس بهذي
د-شسف-ي نأ د-ير-ي ن-م كا-ن-ه ن-ك-ل
ينقتلأ متخو ،““اننيب يتلأ ةقÓعلأ
‘ بردم در‹ هنأاب Êاشسم-ل-ت-لأ

ثيح ،ةنيط-ن-شسق با-ب-شش ق-ير-ف
قيرف ‘ بردم در‹ انآأ““ :لاق
يل-م-عو ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش

لمع ةطخ عشضو ةيفيك ىلع ايلاح زكرم انآأو ،نأديŸأ ةيشضرأأ قوف رشصتقم
ىنمتنو ،همدع نم فانئتشس’أ دعوم نع فششكلأ طقف رظتنتو ةحشضأو

.““نك‡ تقو برقأأ ‘ ءابولأ أذه لأوز طقف
ة-م-ئا-ق د-يد-ح-ت-ل Êأر-م-عو جو‹ Úب بق-تر-م عا-م--ت--جأ

بشصانŸأو ÚحرشسŸأ
،ةنيطنشسق بابشش ةرأدإأ سسل‹ دع-ت-شسي ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
عم ةمهم تافلم ةدع ة-ششقا-نŸ ،جو‹ ر-شصا-ن ة-شسا-ئر-ب
،مشسوŸأ ءاهتنأ لبق ،Êأرمع رداقلأ دبع ديد÷أ بردŸأ
قيرفلأ لكشش ديد– ¤إأ ،ىعشست بابششلأ ةرأدإأ نأاب ملعو
ÚينعŸأ ÚبعÓلأ ةمئا-ق ع-شضو-ب ،م-شسوŸأ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق
معدلاب ةينعŸأ زكأرŸأ ديد– ¤إأ ةفاشضإأ ،حيرشستلاب

بقترŸأ نمو ،ةلبقŸأ ةيفيشصلأ تÓيوحتلأ ةÎف لÓخ
ةليلقلاشش تاعاشسلأ ‘ ،جوجÊ، Ãأرم-ع ع-م-ت-ج-ي نأأ

ررقت نيذلأ ÚبعÓلأ ءام-شسأأ ة-ششقا-نŸ ة-ل-ب-قŸأ
وأأ ،ةديره مÓشسإأو ،باكروب Òمأأ لثم ،مهليحر

تاباشسح ن-م جر-خ-ت-شس ي-ت-لأ ة-عو-مÛأ
رشصيو ،مشسوŸأ ءاه-ت-نأ رو-ف ،بردŸأ

لج ىلع ءانغت-شس’أ ى-ل-ع Êأر-م-ع
Ëدقت ‘ أولششف نيذلأ ÚبعÓلأ

بلجو ،م-شسوŸأ أذ-ه ة-فا-شضإ’أ
ثعب ىلع ةرداق ةديدج رشصانع

‘ د-يد--ج ن--م ة--شسفا--نŸأ
.يشسايشسلأ ةليكششت

انوروك راسشتنا نم فواfl ببسسب
ايقيرفا لاطبا ةطبار ةفاسضتسسا ضضفري نوÒماكلا ،ايمسسر

مشسوملل مدقلأ ةركل ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ةخشسن يئاهنو يئاهن فشصن ةفاشضتشسأ نع يمشسر لكششب هرأذتعأ ،Úنث’أ سسمأ مدقلأ ةركل ÊوÒماكلأ دا–’أ نلعأأ ^
.يرا÷أ
.لاطبأ’أ يرود يئاهنو يئاهن فشصن تأءاقل ةفاشضتشسأ سصوشصخب هدÓب فقوم نÓعإ’ ،سسمأ ،ايفحشص أر“ؤوم ،ÊوÒماكلأ دا–’أ سسيئر وبموبم ودياشس دقعو
لخأد ةيحشص راطخأأ دوجوو ،دجتشسŸأ انوروك سسوÒف راششتن’ مشسوŸأ أذه لاطبأ’أ يرود ةفاشضتشسأ مدع نع رذتعن““ :يفحشصلأ ر“ؤوŸأ ‘ وبموبم لاقو
.““دÓبلأ
.““ءأرمشسلأ ةراقلل قيفوتلأ ىنمتنو ،ةيراقلأ ةلوطبلأ تاشسفانم ةفاشضتشسأ نع يمشسرلأ انرأذتعأ يقيرفإ’أ دا–’أ لبقتي نأأ ىنمتن““ :فاشضأأو
نم سسنوت فقوم ،مدقلأ ةركل يشسنوتلأ دا–Óل يمشسرلأ ثدحتŸأ ،يبرغŸأ دماح فششك ثيح ،نوÒماكلأ سضيوعتل اهتيزهاج سسنوت تدكأ ،اهبناج نم
لÓخ نوÒماكلأ رأذتعأ لاح ايقيرفإأ لاطبأأ يرود تايئاهن ةفاشضتشسأ
يرود تايئاهن ةفاشضتشس’ نوزهاج نحن““ Óئاق ةينويزفلت تاخيرشصت
يششفت ىلع ترشصتنأو ةزها-ج سسنو-ت و تقو يأأ ‘ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ

رأرقتشسأ دعب تايئاهنلأ ةفاشضتشس’ ةزهاج انبعÓمو ،انوروك سسوÒف
هحا‚ ىدمو يشسنوتلأ انبختنم ركشسعم عيم÷أ عبات دقل و عاشضوأ’أ
.““لاطبأ’أ يرود تايئاهن ةفاشضتشسأ رظتننو
لاطبأأ ىرود ةلوطبب ةشسفانتŸأ ةعبرأ’أ ةيدنأ’أ تأأدب ،هشسفن تقولأ ىف
تاشسفانŸأ سضوÿ اهتأدأدعتشسأ ىئاهنلأ فشصن رودب ًأديد–و ايقيرفأأ
لبق نم ةيدنلأو ةيشسام◊أ نم Òثكلأ دهششت نأأ رظتني ىتلأ ةمشسا◊أ
ام وهو ،›ا◊أ مشسوملل ىراقلأ بقللاب جيوتتلأ ىف مهنم ةبغر عيم÷أ

Áأ حنŸأ ةليلقلأ تاهجأوŸنوكتشس اهنأأ ةشصاخ ،ىوشصق ةيمهأأ ةيقبت
رأرق ¤إأ ““فاك““ مدقلأ ةركل ىقيرفأ’أ دا–’أ لوشصو دعب ةيئانثتشسأ
باهذلأ ىتأرابم ءاغلإأو لشصافلأ رودلأ ماظنب ةأرابŸأ ةماقإاب ىشضقي
.⁄اعلأ ءاحنأأ عيمج ىف انوروك سسوÒف ىششفت ببشسب بايإ’أو

ر .ق  ^
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‘ هناكم يتيسس Îسسسشنام داعتسسا ^
ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود تا--سسفا--ن--م
ه-تأار-ب ا-مد-ع-ب ،ل-ب--قŸا م--سسوŸا
يتلا مهتلا نم ةيسضايرلا ةمكÙا
ةر-ك-ل ي-بوروألا دا–لا ا--ه--ه--جو
بعللا دعاو-ق ه-ت-ف-لا-خÃ ،مد-ق-لا
نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،ف--ي--ظ--ن--لا ›اŸا
نو-ك-ي-سس زرfi سضا-ير ير--ئاز÷ا

‘ رو--سض◊ا ة--ل--سصاوÓ Ÿ--هؤو---م
يتلاو ىلغألا ة-ي-بوروألا ة-سسفا-نŸا
.يتيسسلا ةقفر اهل لهأات
““سساك““ ةيسضايرلا ةمكÙا تنلعأاو
تغلأاو ،Úنثلا سسما حابسص اهرارق
،مدقلا ةركل يبوروألا دا–لا رارق
ن-م يز-ي-ل‚إلا يدا-ن-لا نا-مر-ح-ب
Úم-سسوŸ ة-ي-بوروألا تا-كرا--سشŸا

.Úيلاتتم
لعسشيسس ةيسضايرلا ة-م-كÙا رار-ق
يرود--لا ‘ ةد--يد--ع تا--عار---سص

نّمأا ا-مد-ع-ب ،زا-ت-مŸا يز-ي-ل‚إلا
تاسسفانŸ هلهأات يت-ي-سس Îسسسشنا-م
ة-ب--ح--سصب ،ا--بوروأا لا--ط--بأا يرود
يزيل‚إلا يرودلا لطب لو-بر-ف-ي-ل
امني-ب ،›ا◊ا م-سسوŸا ‘ زا-ت-مŸا
يتي-سس Îسسي-ل ،ي-سسل-ي-سشت عرا-سصت-ي
Úتقاطب ىلع دت-يا-نو-ي Îسسسشنا-مو

Ÿفيسصولاو لطبلا ةبحاسص.
قابسس ىلع هرود-ب دو-ع-ي-سس رار-ق-لا

مسسوŸا ‘ يبوروألا يرودلل لهأاتلا
قر-ف-لا د-حأا نا-ك ثي-ح ،ل--ب--قŸا

Îسسسشنام نامرح ن-م د-ي-ف-ت-سسي-سس
سسماخ لهأات بقع ،يبوروألا يتيسس

يرودل ج-ي-لÁÒر-ب بي-تر-ت لود-ج
سسدا-سسلا ل-هأا-تو ،ا-بوروأا لا--ط--بأا
،يبوروألا يرودلل ةيعبتلاب عباسسلاو
،اًسضيأا نماثلا زكرŸا بحاسص اÃرو
دا–لا سسأا--ك ج--ئا--ت--ن--ل ا--ًع--ب--ت
.يزيل‚إلا
‘ ثلاثلا زكرŸا يسسليسشت ل-ت-ح-يو

ديسصرب ،جيلÁÒر-ب بي-تر-ت لود-ج
مامأا ةديحو ةطقن قرافبو ،ةطقن06
Îسسسشنام كلتÁ امنيب ،يتيسس Îسسيل

سسماÿا زكرŸا بحاسص د-ت-يا-نو-ي
زفقلا ةسصر-ف ة-ط-ق-ن85 دي-سصر-ب
ه-جاو ا-مد-ن-ع ،ثلا-ث-لا ز-كر-م-ل--ل
‘ ،Úنثلا سسما ءاسسم نوتبماثواسس

ةسسماÿا ةلو÷ا تاسسفا-ن-م ما-ت-خ
ثÓثلا تلو÷ا دهسشتو.ÚثÓ-ث-لاو
،ةÒبك ةراثإا جيلÁÒرب ‘ ة-ل-ب-قŸا

Úب ةمسسا-ح ة-ه-جاو-م ع-م ة-سصا-خ
‘ يتيسس Îسسيلو دتيانوي Îسسسشنام
ا-ه-ل--ب--ق بع--ل--ي ،ةÒخألا ة--لو÷ا
لا-ت-سسير-ك ع-م ر-م◊ا Úطا-ي--سشلا
امنيب ،دتيانو-ي ما-ه تسسيوو سسلا-ب
دليفيسش هيÒظن يتيسس Îسسيل هجاوي
.Èسستوه ماهنتوتو دتيانوي

ما-مأا ي-سسل-ي-سشت بع-ل--ي--سس هرود--ب
اًيمسسر طبه يذلا يتيسس سشتيورون
ةسصر-ف ‘ ،¤وألا ة-جرد-لا يرود-ل
ة-يز-ي-ل‚إلا ة-م-سصا-ع-لا ق-ير--ف--ل

ةليقث ةراسسخ دعب هنزاوت ةداعتسسل
دلي-ف-ي-سش ما-مأا ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب
لط-ب-لا ة-ه-جاو-م ل-ب-ق ،د-ت-يا-نو-ي
ةهجاوÃ مسسوŸا ماتتخاو ،لوبرفيل
.نوتبماهرفلوو ماما ةيوق
Îسسي-ل ،ي-سسل-ي-سشت““ ي-ثÓ-ث-لا د-حأا

بÎقيسس ““دتيانوي Îسسسشنامو يتيسس
يبوروألا يرودلل لهأاتلا نم اÒًثك

لهأاتلا ةقا-ط-ب ه-ترا-سسخ ة-لا-ح ‘
ا-م و-هو ،ا--بوروأا لا--ط--بأا يرود--ل
ةديحو ةقاطب ىلع عارسصلا لعسشيسس
.ةيقبتم
لود-ج سسدا-سسو سسما-خ ل-هأا-ت--يو
،يبوروألا يرودلل جيلÁÒرب بيترت
جيوتت ةلاح ‘ عباسسلا ل-هأا-ت-ي د-قو
سسأاكب اًيبوروأا ةلهأاتŸا قرفلا دحأا
.يزيل‚إلا دا–لا
ز-كرŸا نو-ت-ب-ما-هر-ف-لوو ل-ت-ح--ي
بي---تر---ت لود----ج ‘ سسدا----سسلا
قرافب ،ةطقن55 ديسصرب ،جيلÁÒرب
،دتيانوي دليفيسش مامأا ةديحو ةطقن
نماثلا زكرŸا ماهنتوت لتحي امنيب
لانسسرأا ىواسستيو ،ةطقن25 ديسصرب

ع-يا-ت-لا ن-يز-كرŸا ‘ ي-ل-نÒب ع--م
05 ديسصرب بيتÎلا ىل-ع ر-سشا-ع-لاو
.ةطقن

ر.ق ^

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
›وبان نم ةطقنب دوعي رصصان نب

ىلع ،دحألا سسما لوا ،نÓيم هسسفانم ›وبان اهيف فاسضتسسا يتلا ،›اطيإلا ¤وألا ةجردلا يرودب ،23ـلا ةلو÷ا تاهجاوم ةمق ىلع (2-2) لداعتلا ميخ ^
.(ولواب ناسس) بعلم
.يبوروألا يرودلل لهؤوم دعقم ىلع ،Úقيرفلا عارسص ءاوجأا ةارابŸا ىلع تميخو
عفادŸا دري نأا لبق ،زيدنانره ويث يسسنرفلا عيقوتب ،02 ةقيقدلا ‘ ،لوأا ليجسستلا ““يÒنوسسورلا““ حتتفا ثيح ،ةكبسش لك ‘ فدهب لوألا طوسشلا ىهتناو
.43 ةقيقدلا ‘ بون÷ا قيرفل لداعتلا فدهب ،وزنيرول يد Êافويج ،باسشلا
Êابسسإلا مجنلا نم ةعانسصب ،06 ةقيقدلا ‘ ،زنتÒم سسيارد ،يكيجلبلا هم‚ لسضفب ةرŸا هذه ›وبان مدقت ثيح ،راودألا ناقيرفلا لدابت ،Êاثلا طوسشلا ‘و

.نوخيياك ايرام هيسسوخ
.يسسيك كنارف يراوفيإلا اهذفن ءازج ةلكر نم ،37 ةقيقدلا ‘ لداعتلا فدهب ،ةيادبلا ةطقنل ةارابŸا نÓيم داعأا نكل
.نيراذنإا ىلع هلوسصح دعب ،78 ةقيقدلا ‘ درطلل ،سسÒكياميلاسس سسيسسكيلأا ،باسشلا نÓيم بعل سضرعتو
.Úتيلاتتم Úتارابم دعب هتاراسصتنا لسسلسسم فقوتيل ،سسداسسلا زكرŸا ‘ ،ةطقن25 يبونيترابلا ديسصر حبسصأا ،لداعتلا اذهبو
.Úتلوج رخآا لÓخ اسضيأا هزوف لسسلسسم فقوت يذلا ،ةطقن05ـب ،يدرابموللا قيرفلا ةرسشابم هفلخ يتأاي امنيب

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
هزوفب ةلاقلا نم وجني وينيروم

لانصسرا ىلع

ىلع بلغتلاب ،ندنل لامسش يبريد ،Òبسستوه ماهنتوت مسسح ^
بعلم اهنسضتحا يتلا ةارابŸا ‘ ،1-2 ةجيتنب لانسسرآا هÁرغ
نم53 ةلو÷ا تاءاقل ةمق ‘ ،دحألا سسما لوا ءاسسم لوألا
.زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا
يبو-تو (91) نوسس Úم „ويه نم لك ماهن-تو-ت ة-ي-ئا-ن-ث ل-ج-سسو
ردنسسكلأا ديحولا لانسسرآا فده لجسس امنيب ،(18) دليÒفريدلأا

.(61) تيزاكل
زكرŸا ‘ ةطق-ن25 ¤إا هديسصر ماهنتوت عفر ،ةجيت-ن-لا هذ-ه-ب
زكرŸا ‘ ةطقن05 دنع لانسسرآا ديسصر دمŒ امنيب ،نماثلا
.عسساتلا
ةديدسستب ،¤وألا ةقيقدلا ذنم ةيموجهلا هاياون ماهنتوت رهظأا

زينيترام اهب كسسمأا ،اروم Èع ءاز÷ا ةقطنم جراخ نم ةيوق
.حاجنب
‘اتسسوم ءاقترا لÓخ نم ةعسساتلا ةقيقدلا ‘ لانسسرآا در ىتأاو
.ةسضراعلا تلع ةيسسأار اًددسسم ،ةينكر ةلكر نم ةيسضرع ةركل
امدعب ،ةرسشاعلا ةقيقدلا ‘ ليجسستلا حتتفي نأا ماهنتوت داكو
لواحو زينيتراÃ درفنا يذلا ،Úكل ةنقتم ةينيب ةرك اروم لسسرأا

هل ناك ةيجع-فدŸا سسرا-ح نأا لإا ،ة-ط-قا-سس ةر-ك-ب ه-ت-ل-فا-غ-م
.داسصرŸاب
ىلع نم ةيخوراسصب61 ةقيقدلا ‘ ليجسستلا لانسسرآا حتتفاو

سسرا◊ا كابسش تنكسس ،تيزا-كل Èع ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م دود-ح
.سسيرول
ريرمتلا ‘ كانيسسلوك أاطخأا امدعب ،ماهنتوت نم درلا رخأاتي ⁄و
ةرك ددسسيو زينيتراÃ درفنيو نوسس اهكتفيل ،زيول هاŒ ءارولل
.91 ةقيقدلا ‘ كابسشلا تنكسس ةطقاسس
قلطي نأا لبق ،ةيلاتلا رسشعلا قئاقدلا ‘ ةارابŸا تأاده امدعبو
،13 ةقيقدلا ‘ ءاز÷ا ةقطنم جرا-خ ن-م ة-ي-خورا-سص ز-ي-ف-يد

Ÿةسضراعلاب تمدطسصاو زينيترام سسرا◊ا عباسصأا تسس.
ةقطنم دودح ىلع نم ةرك يبيب ددسس ،ةدحاو ةقيقدب اهدعبو
.مئاقلا راوج ¤إا ليلقب ترم ءاز÷ا
‘ ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع ةفلاfl ىلع لانسسرآا لسص–و
¤إا ليلقب ترم ةيوق ةرك اًددسسم „ايمابوأا اهذفن ،04 ةقيقدلا

.مئاقلا راوج
لخاد نم يبيب نم ةيسضرأا ةديدسستب هتلواfi لانسسرآا لسصاوو
يهتني-ل سسيرو-ل ا-ه-ب كسسمأا ،24 ةقيقدلا ‘ ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
.Ú 1-1قيرفلا لداعتب لوألا طوسشلا
امدعب ،95 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا لجسسي نأا لانسسرآا داكو
،ءاز÷ا ةقطنم لخاد تيزاكل نم ةنقتم ةرير“ „ايمابوأا ىقلت
.ةسضراعلاب تمدطسصا ةيخوراسص Êوبا÷ا قلطيل
لوزنب ،07 ةقيقدلا ‘ لانسسرآل لوألا ليدبتلا اتيترأا ىرجأاو
.يبيب باسسح ىلع اكاسس
،Êاثلا طوسشلا ‘ زÒبسسلل ةردان ةمجه ‘و ةرسشابم اهدعبو
يط-خ-ت د-ع-ب ءاز÷ا ة-ق-ط-نŸ ر-سسيألا بنا÷ا ‘ Úك ل-غو-ت

نأا لبق ،ةباقرلا نم ›اÿا نوسسل ةركلا اهدعب ررمو ،‘اتسسوم
.فقوŸا ذقنيو زينيترام سسرا◊ا لخدتي
ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع نم نيÒليب ددسس ،97 ةقيقدلا ‘و
‘ „ايمابوأل دهمتت نأا لبق ،ماهنتوت تاعافدب تمدطسصا ةرك
ةرسشابم ةرك Êوبا÷ا ددسسيو ،ءاز÷ا ةقطنŸ رسسيألا بنا÷ا
.ةينكر ةلكر ¤إا اهجارخإا ‘ سسيرول قلأات
Úك هاŒ اروم نم ةزي‡ ةينيب ةركب زÒبسسلا نم درلا ىتأاو
ةيسضرأا ةرك يزيل‚إلا ›ودلا ددسسي-ل ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م ل-خاد
.08 ةقيقدلا ‘ ةينكر ةلكر ¤إا لانسسرآا سسراح اهدعبأا
امدعب ،18 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا فطخ نم ماهنتوت نك“و
اهل ىقترا ،ةي-ن-كر-لا ة-ل-كر-لا كل-ت ن-م ة-ي-سضر-ع نو-سس ل-سسرأا
.كابسشلا تنكسس ةنقتم ةيسسأار اًددسسم دلÒفريدلأا
لوزنب لوألا ليدبتلا وينيرو-م ىر-جأا ةر-سشا-ب-م فد-ه-لا د-ع-بو
فدهلا فيسضي نأا ماهنتوت داكو ،اروم باسسح ىلع نيوجÒب
ةقطنم نم رسسيألا بنا÷ا ‘ Úك لغوتب38 ةقيقدلا ‘ ثلاثلا
ةيسضرأا ددسسيل ،ديدج نم ‘اتسسوÃ هلÓخ نم بعÓت ،ءاز÷ا
.زينيترام اهل ىدسصت
عفد امك ،وسسليسس ول باسسح ىلع بيكسسب وينيروم عفد اهدعبو
نم لك باسسح ىلع نوسسلينو كوليووو سسيراوسس نم لكب اتيترأا
.ÒÊتو نيÒليبو كانيسسلوك
وينيروم عفد ،عئاسضلا لدب تقولا ن-م ة-ع-بار-لا ة-ق-ي-قد-لا ‘و
ماهنتوت زوفب اهدعب ءاقللا يهتنيل ،نوسس باسسح ىلع ÓيمÓب
.1-2 ةجيتنب

ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكÙا رارق دعب

fiا لاطبألا ةطبار ‘ كراصشيصس زرŸمداقلا مصسو

دادزولب بابسش جيوتتو مسسوŸا ءاهنا ششقانتسس فافلا
ىصسوم يديصسب ادغ مصسحي ةلوطبلا Òصصم

مسسوŸا ةلوطب لبقتسسم ةÒبك ةب-سسن-ب دّد-ح-ت-ي ^
›ارديف-لا بت-كŸا عا-م-ت-جا لÓ-خ اد-غ ›ا◊ا
Òخ ةسسائرب مدقلا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل
ز-كرÃ ،ا-سضعألا ل-ك رو-سضح-بو ،ي-سشطز ن-يد--لا

ةسشقانم متيسس ثيح ،ةمسصاع-لا-ب ى-سسو-م يد-ي-سس
طاقنلا نم ديدعلاو لطبلا ةيوهو ةلوطبلا Òسصم
.ةقلاعلا
ديدعلا دغلا ›ارديفلا بتكŸا عامت-جا لوا-ن-ت-يو
ّدح عسضو «فافلا» ديرت يتلا ةمهŸا طاقنلا نم
رمألا قلع-ت-يو ،ا-هÒسصم د-يد– لÓ-خ ن-م ا-ه-ل
،ةيناثلاو ¤ولا ةفÙÎا ة-ط-بار-لا ي-ت-لو-ط-ب-ب
دّدح-ت-ي ⁄ ي-ت-لا ى-ل-ف-سسلا ما-سسقألا ¤إا ة-فا-سضإا

.دعب اهÒسصم
ببسسب يسضاŸا سسرام ره-سش ة-لو-ط-ب-لا تف-ّقو-تو
Ìكأا لاط يذلا رملا وهو ،انوروك ةحئاج يسشفت

تلوطبلا نم ديدعلا ةدوع لظ ‘و ،مزÓلا نم
كانه نأا ةسصاخ ،Òبك جرح ‘ «فافلا» تحبسصأا
فا-ن-ئ-ت--سسا د--عو--م تدّد--ح ا--ن--ل ةروا‹ لود
.تابيردتلا
ةÎف-لا لÓ-خ تاو-سصألا ن-م د-يد-ع-لا تلا--ع--تو
مسسوŸا ةلوطبل ّدح عسضو ةرورسضب يدانت ةيسضاŸا
تابيردتلا ¤إا ةدو-ع-لا ة-لا-ح-ت-سسا بب-سسب ›ا◊ا
ةÎف لو-ط ا-ه-م-هأا ،با-ب-سسأا ةد-ع-ل تا-يرا--بŸاو
،عسضولا ةروطخب قلعتي Êاثلا لما-ع-لاو ف-قو-ت-لا
يتلا ةمزÓلا تايناكملا ىلع ةيدنألا رفوت مدعو
سضورفŸا يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطتب اهل حمسست

.ةيدا–لاو ةرازولا فرط نم

ذا-خ-تا ¤إا ه-ج-ت-ي ““فا-ف-لا““ نإا رد--سصم ف--سشكو
.مويلا هعامتجا لÓخ ةمسساح تارارق
قداسصيسس ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا نأا رد-سصŸا د-كأاو
ةلاحتسسا لظ ‘ ،يرودلا ءاغلإا ىلع ةÒبك ةبسسنب
تا-ط-ل-سسلا سضفر بب-سسب ،طا-سشن-لا فا-ن-ئ-ت--سسا
تآاسشنŸا حتف-ل ر-سضخألا ءو-سضلا ح-ن-م ة-ي-ح-سصلا
ءا-بو-ل Òب-ك-لا را-سشت--نلا ءار--ج ،ة--ي--سضا--ير--لا
.91-DIVOC
ىقتلا دق  يسشطز نيدلا Òخ فافلا سسيئر ناكو
رامع ،  فافلل ماعلا Úمألا دعاسس دمfi نم لك
ةن÷ سسيئرو ›ارديفلا بت-كŸا  و-سضع ) لو-ل-ه-ب
وسضع )حادق هللا دبع ، ( تاطبارلا عم  قيسسنتلا

يلع ، (ةيلاŸا ةنجللا سسيئرو  ›ارديفلا بتكŸا
(مدقلا ةركل ةاوهلل ةينطولا ةطبارلا سسيئر ) كلام
ةركل  ةيوه÷ا ةطبارلا سسيئر)  È‹ نب فسسويو
.نلا نم عوبسسا لبق ، ( مدقلا

مدقلا ةرك-ل ›ا◊ا ع-سضو-لا ة-سسارد د-ع-ب و اذ-ه
ادغ  ›ارديفلا بتكŸا عامتجا دقع ررقت ، ةاوهلل
اءانب كلذو ،  تاطبارلا ءاسسؤور روسضحب ءاعبرألا

تاطل-سسلا ا-هذ-خ-ت-ت-سس ي-ت-لا تارار-ق-لا  ى-ل-ع
ةحئاجب قلعتŸا  يحسصلا عسضولا نأاسشب  ةيمومعلا
رج◊ا ةÎف ءا-ه-ت-نا د-ع-ب  ““91 ديفو-ك  ا-نورو-ك
. ةيليوج31 موي يحسصلا

ر .ق ^
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تايفولا ثيح نم ايلاطيا تزواŒ كيسسكŸا

  ايŸاع انويلم31 زواجتت تاباسصإ’ا
Œا ةباسصإ’ا ت’اح ددع زواŸفب ةدكؤوÒا انوروك سسوŸاميف ،ةلاح نويلم31 ⁄اعلا ءاحنأا ‘ دجتسس ’

.ةورذلا ةلحرم اهيطخت ةديدع لود نÓعإا نم مغرلاب ،ةعراسستم ةÒتوب رسشتنت ىودعلا لازت

ةيئاسصحإلأ ““Îيم دلرو““ ةسصنŸ اقفوو ^
يذلأ91-ديفوك ءابو راسشتنأ عباتت يتلأ-
Ìكأأ دسصر ” دقف -انوروك سسوÒف هببسسي

ذنم ،ةباسصإأ ةلاح فلأأ04و انويلم31 نم
ماعلأ رخأوأأ Úسصلأ ‘ سسوÒفلأ روهظ

.يسضاŸأ
بسسحب سضرŸاب تايفولأ ددع ىطختو
وحن ىفاعت Úح ‘ ،افلأأ075 هسسفن ردسصŸأ

.باسصم ÚيÓم6.7
ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تلاق ،اهتهج نم
ةيموي ةدايز Èكأأ دحألأ تلجسس اهنإأ
ىوتسسم ىلع انوروك سسوÒفب تاباسصإÓل
‘ اسصخسش073و افلأأ032 بيسصأأ دقف ،⁄اعلأ

.ةعاسس42
تايلولأ ‘ ةلجسسŸأ تأدايزلأ Èكأأ تناكو
،ايقيرفأأ بونجو دنهلأو ليزأÈلأو ةدحتŸأ

.ةحسصلأ ةمظنم بسسح
مويلأ دنهلأ ‘ ةيحسصلأ تاطلسسلأ تنلعأأو
ددع ‘ ديدج يسسايق مقر ليجسست Úنثلأ
ذإأ ،انوروك سسوÒفب ةيمويلأ تاباسصإلأ
42 لÓخ ةديدج ةلاح107و افلأأ82 تدسصر
نم ديدعلأ ‘ تاطلسسلأ تأأدبو .ةعاسس
ءأوتحل ةمراسص قÓغإأ تايلمع ندŸأ
.ىودعلأ
اكÒمأأ ‘ مقافتي يئابولأ عسضولأ لأزي لو
تحبسصأأ ثيح ،اسصوسصخ ةينيتÓلأ
نم ⁄اعلأ ‘ عبأرلأ دلبلأ ،دحألأ أأ ،كيسسكŸأ

ةزواجتم ،91-ديفوكب تايفولأ ددع ثيح
ددع ‘ ¤وألأ ثÓثلأ لودلأو .ايلاطيإأ كلذب
ليزأÈلأو ةدحتŸأ تايلولأ يه تايفولأ
.ايناطيربو
Èع ةيكيسسكŸأ ةيحسصلأ تاطلسسلأ تلاقو
ةباسصإأ057و افلأأ992 كيسسكŸأ ‘““ نإأ Îيوت

.““تايفو6و افلأأ53و ةدكؤوم
ىودعلأ رمتسست ،ةدحتŸأ تايلولأ ‘و

ىÈكلأ تايلولأ ‘ اميسس لو ،ةعيرسس ةÒتوب
دعاسسم ريوÒغ تيرب لاقو .دÓبلأ يبونج
ةكبسشل حيرسصت ‘ ،سسمأأ ةحسصلأ ريزو
سضرف ةداعإأ داعبتسسأ نكÁ ل هنإأ ،ةينويزفلت

.أررسضت Ìكألأ قطانŸأ ‘ رجح
عسضو بجي هنأأ يكÒمألأ لوؤوسسŸأ فاسضأأو
نع ابرعم ““ةلواطلأ ىلع تلامتحلأ عيمج““
هذه نأاسشب ““قلقلاب عيم÷أ روعسش““
.تأروطتلأ
افلأأ95 دحألأ ةدحتŸأ تايلولأ تلجسسو
نوسضغ ‘91-ديفوكب ةديدج ةباسصإأ747و

ةعما÷ يمويلأ ريرقتلل اقفو ،ةعاسس42
.ءابولأ راسشتنأ بقأرت يتلأ زنكبوه زنوج
لسصأأ نم افلأأ531 وحن تايفولأ ›امجإأ غلبو
.دÓبلأ ‘ ةدكؤوم ةباسصإأ ÚيÓم2.3 نم Ìكأأ
يتلأ ،سسرأدŸأ حتف ةداعإأ ةلأاسسم تحبسصأأو
تاطلسسلأ تايحÓسص نم اهيف تبلأ دعي
ةعبرأأ لبق ،يسسايسس لدج عسضوم ،ةيلÙأ
هجأوي يتلأ ةيسسائرلأ تاباختنلأ نم رهسشأأ

هسسفانم بمأرت دلانود سسيئرلأ اهيف
سسيئرلأ بئان ندياب وج يطأرقÁدلأ
.قباسسلأ
سسيئرلأ ةوعد ةرركم   ميلعتلأ ةريزو تلاقو
،اهطاسشن فانئتسسأ ىلع سسرأدŸأ لك ثحأأ““

.““لماك مأودب اهذيمÓتل سسورد Ëدقتو
بأونلأ سسل‹ ةسسيئر تقلع ،اهتهج نم
هذه ىلع يسسوليب يسسنان ةيطأرقÁدلأ
ةحسصب نوبعÓتي مهنإأ““ ةلئاق تأوعدلأ
نأأ ‘ اعيمج بغرن““ تفاسضأأو .““انلافطأأ
نأأ بجي نكل ..ةسسردŸأ ¤إأ انلافطأأ دوعي
.““نمآأ لكسشب أودوعي

ءاهتنأ ذنم ¤وألأ ةرمللو ،اينابسسإأ ‘و
سضرف دحألأ تاطلسسلأ تداعأأ ،ماعلأ رج◊أ

سصخسش فلأأ002 نم Ìكأأ ىلع ›زنم رجح
فقو فدهب (قرسش لامسش) اينولاتك ميلقإأ ‘

.تاباسصإلأ ددع ‘ Òبكلأ عافترلأ
ةنيدم طيfi ‘ ةينعŸأ ةقطنŸأ عقتو

ئطأوسشلأ نم ملك001 دعب ىلع ةعقأولأ ةدرل
.اينولاتك ‘ ةيحايسسلأ
ابلأأ ةيميلقإلأ ةحسصلأ ةلوؤوسسم تلاقو

نأأ بجي““ يفحسص ر“ؤوم لÓخ سسيغÒف
نم أرابتعأ ““مهلزانم ‘ ناكسسلأ ىقبي

.يلÙأ تيقوتلاب ليللأ فسصتنم
ليÒسس سسيئرلأ ررق ،ايقيرفأأ بونج ‘و
لوجتلأ رظح سضرف ةداعإأ دحألأ اسسوفامأر

Ÿةباسصإلأ تلاح ددع عافترأ ةهجأو
.انوروك سسوÒفب
فلأأ21 ليجسست ” هنأأ ¤إأ اسسوفامأر راسشأأو
.ةÒخألأ عيباسسألأ لÓخ موي لك ةباسصإأ
أرابتعأ لوجتلأ رظح سضرف ةداعإأ نلعأأ امك
ةعبأرلأ ¤إأ ءاسسم ةعسساتلأ نم Úنثلأ نم
تأرايزلأ رظحو ،يلÙأ تيقوتلاب احابسص

وأأ رومÿأ عيب قيلعت ررق امك ،ةيلئاعلأ
.اهعيزوت

تببسست ،طسسوألأ قرسشلأ ةقطنم ‘و
فلأأ02 نم Ìكأأ ةافو ‘ نآلأ ىتح ةحئا÷أ

.نأريإأ ‘ ابيرقت مهفسصن ،سصخسش
21 ىلع نأريإأ ‘ دجتسسŸأ سضرŸأ ىسضقو
تلاح303و افلأأ752 لسصأأ نم928و افلأأ
،مويلأ ترسشن ةيمسسر ماقرأأ قفو ةباسصإأ
اسصخسش5503 قأرعلاب سسوÒفلأ ءأرج ىفوتو
‘و ،ةباسصإأ ةلاح491و افلأأÚ 57ب نم
نم1812 سضرŸأ ببسسب ‘وت ةيدوعسسلأ
.ةلاح084و افلأأ922 ›امجإأ
ةقطنم ‘ تايفولأ لدعم طسسوتم غلبو
ةمسسن نويلم لكل ةافو34 طسسوألأ قرسشلأ
،ةيسسنرفلأ ةفاحسصلأ ةلاكو دأدعت بسسحب
07 اياحسضلأ ددع زهان ⁄اعلأ ىوتسسم ىلعو

.ةمسسن نويلم لكل ةافو ةلاح

ت’اكو^

 ةرمتسسم ترسس ةيلمعل تادادعتسس’ا
ةيسسايسس تاثداfi ءدبل ضساسسأا طرسش  قافولل ترسسو ةرف÷ا ميلسست

سشوواسشت دولوم يكÎلأ ةيجراÿأ ريزو اعد ^
ةرف÷أو ترسس ميلسست ةرورسض ¤إأ ولغوأأ

دأدعتسسلأ نأأ أدكؤوم ،ةيبيللأ قافولأ ةموك◊
ريذ– مغر كلذو ،رمتسسم ةيركسسع ةيلمعل

.رمحأأ طخ ةنيدŸأ نأاب رسصم
نإأ ،  حيرسصت ‘ ،يكÎلأ ةيجراÿأ ريزو لاقو
،نآلأ ايبيل ‘ رانلأ قÓطإأ فقو نع نÓعإلأ
،ةيبيللأ قافولأ ةموكح ةحلسصم ‘ نوكي نل

قافولأ ةموك◊ ÚتنيدŸأ ميلسست نأأ افيسضم
ءدبلأو رانلأ قÓطإأ فقول سساسسأأ طرسش

Ãةيسسايسس تاثداح.
قرسش سصوسصخب ةيكÎلأ ةسسايسسلأ نأأ دكأأو
كانه طفنلأو زاغلأ نع بيقنتلأو طسسوتŸأ
انتسسايسس كلذك““ :افيسضم ،ةنلعمو ةتباث
يتلأ تاقافتلأ ىلع  ءانب ايبيل سصوسصخب
.““اننيب اميف اهانعقو
ةطيرخ اترسشن سصÈقو نانويلأ““ نأأ ¤إأ راسشأأو
هذه قفو نكلو ،طسسوتŸأ ‘ ةيرحبلأ دودحلل
رحبلأ ‘ ءيسش يأأ انل كÎت ⁄ ةطيرÿأ
.““لاح يأاب اهلوبق نكÁ لو ،طسسوتŸأ
،يسسيسسلأ حاتفلأ دبع ،يرسصŸأ سسيئرلأ  ناكو
زواجتب حمسسي نل هنأأ قباسس تقو ‘ دكأأ
ترسس نأأ ¤إأ أÒسشم ،ترسس طÿ عأرسصلأ
نل رمحأأ طخ رسصم نمأل ةبسسنلاب ةرف÷أو
.هب سساسسŸاب حمسسن
سشب÷أ قباسس تقو ‘ يسسيسسلأ اعد دقو
يأأ ذيفنتل هتيزوهج ىلع ظاف◊أ ¤إأ يرسصŸأ

أذإأ ،اهجراخو ةيرسصŸأ يسضأرألأ لخأد ةمهم
.رمألأ بلطت
،دÓبلأ يبرغ ةيركسسع ةروانم رسصم تذفن و
ايكرت دعتسست اميف ،““0202 مسسح““ اهمسسأ
.  ذيفنتل
هترأزو  عقوÃ ترسشن ةلاقم ‘ ،ولغوأأ   مهتأو
ÒسشŸأ ““يبيللأ سشي÷أ““ دئاق ،ÊوÎكلإلأ

مÓسسلأ قافأ سضوقي““ هنأاب Îفح ةفيلخ
.““Úمئأدلأ رأرقتسسلأو
ةمهŸ تأداقتنأ ولغوأأ سشوواسشت هجوو
¤إأ ةفداهلأ ةيرحبلأ ةيبوروألأ ““ينيريإأ““

،ايبيل ¤إأ حÓسسلأ ريدسصت رظح ذيفنت ةبقأرم
تابوقع ايلمع سضرفت““ اهنأاب اهايإأ افسصأو

قافولأ ةموكح) ““ةيعرسشلأ ةموك◊أ ىلع
.(سسلبأرطب
ىأأر ،ايبيل ‘ يركسسعلأ هدÓب لخدت نأاسشبو
ةدعاسسŸأ““ نأأ ةيكÎلأ ةيسسامولبدلأ سسيئر
ايكرت اهتمدق يتلأ ةيبيردتلأو ةينقتلأ
اهبلط ىلع ءانب ايبيل ‘ ةيعرسشلأ ةموكحلل

نم تدأزو ،عقأولأ سضرأأ ىلع نزأوتلأ تÒغ
ر“ؤوم لثم ،ةيسسامولبدلأ دوه÷أ ةردق
.““Úلرب
هذه نإأ Óئاق ،اسسنرف ولغوأأ سشوواسشت مجاهو
يديلقتلأ فيل◊أ»ـب اهفسصو يتلأ ةلودلأ
¤إأ فوقولأ نم لدب ،““يبروألأ كيرسشلأو

تأءاعدأ““ تمدقو ،Îفح تدناسس هدÓب بناج
ةيبر◊أ اهتنيفسسب قلعتت ةثداح لوح ةبذاك

سضيبألأ رحبلأ قرسش ‘ ةيكÎلأ نفسسلأو
هذه نم ققحتلأ متي ⁄ امدنعو ،طسسوتŸأ
نم سسيراب تبحسسنأ ،وتانلأ لبق نم تأءاعدلأ

.““ةمهم فلا– ةيلمع
Òمدت راثآا فسشكت روسص رسشن

 ةيكÎلا يو÷ا عافدلا تاموظنم
ايبيل ‘

لسصأوتلأ عقوم ىلع Úيركسسع  ءاطسشن رسشن
راثآأ فسشكت أروسص ““كوبسسيف““ يعامتجلأ
‘ ةيكÎلأ يو÷أ عافدلأ تاموظنم Òمدت
.ايبيل
ةيكÎلأ تاموظنŸأ عقوم نع روسصلأ تفسشكو
رهظت ثيح ،Òمدتلأ ةيلمع دعبو Òمدتلأ لبق
فسصقلأ عقوم فسشكت مج◊أ ةÒبك عقب
.ديدحتلاب
نع تنلعأأ دق ةيبيل مÓعإأ لئاسسو  تناكو
اهتبسصن““ ةيوج تاعافد ةمظنأأ تأوق Òمدت
برغ (عفان نب ةبقع) ““ةيطولأ ةدعاقب ايكرت
نع ةيبيللأ ““دسصرŸأ““ ةفيحسص تلقنو .ايبيل

ةيو÷أ تأوقلأ تايلمع ةفرغب لوؤوسسم ردسصم
““ينطولأ سشيجلل““ ةماعلأ ةدايقلل ةعباتلأ
ةيوج تابرسض نأأ ،Îفح ÒسشŸأ ةدايقب
نم يوج عافد تاموظنمو تأرأدأر تفدهتسسأ

‘ سشيوسشتلل ““لأروك““ ةموظنمو ““كوه““ زأرط
.ةروكذŸأ ةدعاقلأ

.ت’اكو ^

 نادوسسلا

روفرادب ماسصتعا ضضف دعب ةيموكح راقم قرحو ىحرج
‘ اماسصتعأ ةينأدوسسلأ ةطرسشلأ تسضف ^
‘ روفرأد لامسش ةيلوب متك ةنيدم
تقلطأأ نأأ دعب ،دحألأ   ءاسسم نأدوسسلأ
قيرفتل عمدŸأ زاغلأو ي◊أ سصاسصرلأ

fiجتÚ عأÎناك ،ايموكح أدفو أوسض ‘
.هباسشم رخآأ ماسصتعل ةرايز
ةيباكبكو  ونرباتفو متك قطانم دهسشتو
ةيلو) يتتÒنو (روفرأد لامسش ةيلو)

ةلثا‡ تاماسصتعأ (روفرأد بونج
ةدايق رقم مامأأ Úينأدوسسلأ ماسصتعل

تأوق هتسضف يذلأ ،موطرÿأ ‘ سشي÷أ
.9102 نأوج3 ‘ ةوقلاب ةيركسسع
روفرأد لامسش ةموك◊ ماعلأ Úمألأ لاقو

fiنع ترفسسأأ ثأدحألأ نإأ   ميهأربإأ دم
ةيروتسسد ةرايسس41 قرحو ىحرج
ةموكح تنلعأأ اهرثإأ ىلعو ،ةيطرسشو
ةن÷ ليكسشتو ئرأوطلأ ةلاح ةيلولأ
.xسصقت

ت’اكو ^

معدل ›ام ‘ ةيبوروأا تاوق رسشن ‘ عرسشت اسسنرف
باهرإ’ا ىلع بر◊ا

ةيسسنرفلأ سشوي÷أ ةريزو تلاق ^
‘ عورسشلأ متيسس هنإأ دحألأ ›راب سسنأرولف
دا–Óل ةعبات ةكÎسشم ةسصاخ تأوق رسشن
معدل ،ءاعبرألأ نم أءدب ›ام ‘ يبوروألأ
مسضتو .ةقطنŸأ ‘ باهرإلأ ىلع بر◊أ
ةئم وحن ةوقلأ هذه نم ¤وألأ ةعفدلأ

مهب قحتليسس ،Êوتسسإأو يسسنرف يدنج
ايدنج06 وحن مسضت ةيناث ةبيتك دأرفأأ
ايدنج051 وحن مث ، ربوتكأأ ‘ ايكيسشت
.1202 يفناج ‘ ايديوسس
سسنأرولف ةيسسنرفلأ عافدلأ ةريزو تنلعأأو
ةسصاخ تأوق رسشن متيسس هنأأ دحألأ ›راب

›ام ‘ يبوروألأ دا–Óل ةعبات ةكÎسشم
دسض اهتكرعم ‘ اهمعدل ،ءاعبرألأ
.ةيداه÷أ تاعومÛأ
نم ¤وألأ ةعومÛأ نأأ ““ ›راب تحرسصو

يسسنرف يدنج ةئم وحن مسضتسس ةوقلأ
مسضت ةيناث ةبيتك رسشنتسس امنيب ،Êوتسسإأو
. ربوتكأأ ‘ ايكيسشت ايدنج06 وحن
‘ ايديوسس ايدنج051 وحن مهيلإأ مسضنيسسو

.1202 يفناج
وتلل تبرعأأ ايلاطيإأ““ نإأ ›راب تلاق امك

.كلذك ““انيلإأ مامسضنلاب اهتبغر نع
ةيسسنرفلأ ةريزولأ تلاق ،قايسسلأ سسفن ‘و
Ìكأأ أوتاب Úيداه÷أ نأأ نم مغرلابو هنإأ

ديأزتم لكسشب نوؤوجلي مهنإاف ،افعسض
أذه ‘ ترذحو .رسصقلأ لافطألأ دينجتل
تأءأرجإلأ عيمج نم مغرلأ ىلع““ ددسصلأ
سضعب) باسصي دق ،تذختأ يتلأ ةيزأÎحلأ
‘ نولتقي وأأ (لافطألأ نيدنÛأ
.““كراعŸأ

فأو ^

 نميلا
تويرتاب تاموظنمو ةيبرح تارئاط سضبارم اوفدهتسسا

يدوعسسلا قمعلاب تابرسض نع نونلعي نويثو◊ا
خيرأوسصب تفسصق اهنأأ يثو◊أ ةعامج تفسشك
دعأوقلأ نم أددع ةÒسسم تأرئاطو ةيتسسيلاب
،يدوعسسلأ قمعلاب ةعسسأو ةيلمع ‘ ةيركسسعلأ

هنإأ يتأرامإلأ يدوعسسلأ فلاحتلأ لاق Úح ‘
.اهرمدو تأرئاطلأو خيرأوسصلأ سضÎعأ
نايب ‘ Úيثوحلل يركسسعلأ ثدحتŸأ لاقو

عباتلأ ةÒسسŸأ عقوم هلقن زفلتم يركسسع
ةيتسسيلابلأ انخيرأوسص““ نإأ -Úنثلأ Úيثوحلل
نأزيج ‘ ةيركسسعلأ دعأوقلأ نم أددع تكد
. ““اهبأأو طيسشم سسيمخو Òسسعو نأر‚و
أددع تفسصق ةÒسسŸأ تأرئاطلأ نأأ فاسضأأو
نأر‚و نأزيج ‘ ةيركسسعلأ تآاسشنŸأ نم
تفدهتسسأ ةيلمعلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،Òسسعو
نيرايطلأ نكسسو ةيبر◊أ تأرئاطلأ سضبأرم
.طيسشم سسيمخ ‘ تويرتابلأ تاموظنمو
ةيتسسيلاب خيرأوسصب تذفن ةيلمعلأ نأأ نلعأأ امك
نم Òبك ددعبو ،دعب اهنع نلعي ⁄ ةقدلأ ةيلاع
.ةÒسسŸأ تأرئاطلأ
نيوأدت ركسسعم أوفسصق Úيثو◊أ نأأ فسشكو

Ãةداق عامتجأ ءانثأأ (نميلأ يقرسش لامسش) برأا
عرسصŸ ىدأأ ÚينÁو Úيدوعسس Úيركسسع
ةلاكو تلقن ،اهتهج نم  .تأرسشعلأ ةباسصإأو

فلاحتلأ مسساب ثدحتŸأ نع ةيدوعسسلأ ءابنألأ
نإأ هلوق ،يكلاŸأ يكرت يتأرامإلأ يدوعسسلأ
Úيتسسيلاب Úخوراسص رمدو سضÎعأ فلاحتلأ
اهتقلطأأ تأرجفتÃ ةلمfi ةÒسسم تأرئاط6و

.ةكلمŸأ هاŒاب نميلأ ‘ يثو◊أ ةعامج
ةعام÷ عباتلأ تأرابختسسلأ ةئيه سسيئر ناكو
تاحيرسصت ‘- لاق ،مكا◊أ هللأ دبع Úيثو◊أ
نإأ -ةعامجلل يمسسرلأ عقوŸأ اهرسشن
ةيويحو ةمهم فأدهأأ كنب نوكلتÚ Áيثو◊أ

دح ىلع ،ليئأرسسإأو تأرامإلأو ةيدوعسسلأ ‘
.هلوق
يثو◊أ يرابختسسلأ لوؤوسسŸأ رذحو
تآاسشنŸأ فأدهتسسأ نم تأرامإلأو ةيدوعسسلأ
،برأام ةظفاfi ‘ ةيداسصتقلأو ةيطفنلأ

نأأ ىلع ةرداقو ةليوطو ةيوق انعأرذ““ Óئاق
ةيطفنلأ نأودعلأ لود تآاسشنم لك ¤إأ دت“

تÓتاقم تفنأاتسسأو .““اهÒمدتو ةيداسصتقلأو
يسضاŸأ ءاعبرألأ يتأرامإلأ يدوعسسلأ فلاحتلأ

ةينميلأ ةمسصاعلاب قطانم ىلع ةفينع تأراغ
يثو◊أ ةعامج ةرطيسسل ةعسضاÿأ ،ءاعنسص
                       .تأونسس6 وحن ذنم

.ت’اكو ^

سسنوت ‘ لقألأ ىلع بأزحأأ ةسسمخ تأأدب ^
ناÈŸلأ سسيئر نم ةقثلأ بحسسل تأءأرجإأ
دسشأر ،ةيمÓسسإلأ ةسضهنلأ ةكرح ميعزو
أديدسش اجأرحإأ لث“ ةوطخ ‘ ،يسشونغلأ
.دÓبلأ ‘ ةيسسايسس ةمزأأ ¤إأ دوقت دقو بزحلل
رايتلأ بزح مسساب ثدحتŸأ لاقو
تقفتأ ةيناŸرب لتك عبرأأ نإأ   يطأرقÁدلأ

سسيئر نم ةقثلأ بحسس تأءأرجإأ ءدب ىلع
،ةرأدإلأ ‘ ةديدع تأزواŒ ببسسب ناÈŸلأ
نا÷ ةبيكرت سصوسصخب ةيداحأأ تأرأرقو
.ةيناŸرب
تهجو يتلأ تاماهتلأ أرأرم يسشونغلأ سضفرو
ة÷اعÃ مامتهلأ ردجألأ نم هنإأ لاقو ،هيلإأ
ةئيسسلأ ةيداسصتقلأو ةيعامتجلأ عاسضوألأ
.تاعأرسصلأ هذه لدب Úيسسنوتلل
،““سسنوت اي–““ بأزحأأ لتكلأ هذه لث“و
،““بعسشلأ ةكرح»و ،““يطأرقÁدلأ رايتلأ»و
،مكا◊أ فÓتئلأ ‘ ةكراسشم بأزحأأ يهو
.““ينطولأ حÓسصإلأ““ ةلتك ¤إأ ةفاسضإأ

Òبع هتسسيئرو ر◊أ يروتسسدلأ بز◊أ دوقيو
نيز قباسسلأ سسيئرلأ راسصنأأ نم يهو ،يسسوم
بحسسل أدوهج عيباسسأأ ذنم ،يلع نب نيدباعلأ
مدخي هنأاب هل مهماهتل ،يسشونغلأ نم ةقثلأ
‘ ءافلحو ÚملسسŸأ نأوخإلأ ميظنت ةدنجأأ
.رطقو ايكرت مهنيب نم جراÿأ
رقم ‘ ر◊أ يروتسسدلأ بز◊أ بأون مسصتعيو
.يسشونغلأ نم ةقثلأ بحسسب Úبلاطم ناÈŸلأ
37 عيقوت ¤إأ ةقثلأ بحسس تأءأرجإأ جات–و
هذه ىظ– ددع وهو ،لقألأ ىلع ابئان
.هنم Ìكأاب بأزحألأ
ةسسلج ‘ تيوسصتلأ ابئان37 عيقوت حيتيسسو

ىلع ناÈŸلل يلخأدلأ ماظنلأ سصنيو .ةماع
901 غلبت ةقلطم ةيبلغأأ ىلع لوسص◊أ ةرورسض
.ةقثلأ بحسسل بأون
09 نم Ìكأأ اهل يتلأ بأزحألأ هذه ىعسستسسو
باسصنلل لوسصولل اهدوهج دسشح ¤إأ ابئان
.Êوناقلأ

.ت’اكو ^

هنم ةقثلا بحسسل تاءارجإا هجاوي يسسنوتلا ناÈŸلا سسيئر

 يسشونغلاب ةحاطÓل ىعسست ةسضراعم ةيسسنوت بازحا5



ل--غ--سشي يذ--لا ,سصتıا تاذ را--سشأاو ^
ينطو-لا ط-طıا سسي-ئر بسصن-م كلذ-ك

Ÿخد-ت-لا ة-ح-فا-كÚ, ةودنلا سشماه ىلع
ءابو روطتل ةسصسصıا ةيمويلا ةيفحسصلا
راكنإا ةلاح هجاون نحن““ Óئاق91-ديفوك
(ءابولا اذهل) ناك-سسلا ن-م ءز-ج ل-ب-ق ن-م
بلطتي انوروك سسوÒف ةحفاكم نأا (...)و
رئاودلا ديدعل ة-لا-ع-فو ة-ط-سشن ة-كرا-سشم
ةيبرت لئاسسر ةغا-ي-سص ل-جا ن-م ة-يرازو-لا

لبق نم ةلوبقمو ةح-سضاو نو-ك-ت ة-ي-ح-سص
.““ÚنطاوŸا
ديسسلا ى-سصوأا ,فد-ه-لا اذ-ه ق-ي-ق-ح-ت-لو
قيق– ءارجإاب  ،دحأ’ا سسمأا لوأا ،Êوديز
ءاملعو عامتجا ءامل-ع ل-ب-ق ن-م ““ع-ير-سس““
بابسسأ’ا ديد–““ لجا نم ا-ي-جو-لو-بوÌنأا
لول◊ا Ëدقتو سضفرلا اذه-ل ة-ي-ق-ي-ق◊ا
.““ةبسسانŸا
موي ةلجسسŸا ةورذلا ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘ و
ت’ا◊اب قلعتي اميف (ة-لا-ح384) دحأ’ا
ـلا لÓخ انوروك سسوÒفب اهتباسصا ةدكؤوŸا

نإا Êوديز ذاتسسأ’ا لاق ,ةيسضاŸا ةعاسس42
رج◊ا عفر““ دعب ““اعقوتم ناك““ عسضولا اذه
نإا““ دكأا امك .““فد-ه-ت-سسŸا Òغ ي-ح-سصلا

تتبثأا يتلا دعابتلا Òبادتل لاثتم’ا مدع
نادلب ‘و يحسصلا رج◊ا لبق اهت-ي-لا-ع-ف
يه ،““اندنع اهماÎحا متي ⁄ يتلاو ،ىرخأا
.عافتر’ا ¤إا ت’ا◊ا ةدوع ‘ ببسسلا
ةيسسيسسحتلا ةمهŸا هذه ديسسŒ لجا نم و

ر-يزو ن-ل-عأا ,ءا-بو-لا لو-ح Úن-طاو-م--ل--ل
رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ,لاسصت’ا
ةلماسش ةينطو ةلمح قÓطإا نع ،رم-ي-ح-ل-ب

ةلاكولاو ةيمÓعإ’ا مئاعدلا فلتÈ flع
عوبسسأ’ا لÓخ ،راهسشإ’او رسشنلل ةي-ن-طو-لا
Úن-طاوŸا سسي-سس– ل-جأا ن--م ل--ب--قŸا
تاءار-جإÓ-ل مرا-سصلا ماÎح’ا ة-ي-م-هأا--ب
.91-ديفوك يسشفت عنŸ ةيئاقولا
اسضيأا مسض عامتجا لÓ-خ ر-يزو-لا فا-سضأاو
حÓ--سصإاو نا--ك---سسلاو ة---ح---سصلا ر---يزو
ديزوب نب نامحر-لا د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸا

ةينطولا ةلاكولل ما-ع-لا ر-يدŸا سسي-ئر-لاو
ءاسضعأاو يغونو يبرعلا راهسشإ’او ر-سشن-ل-ل

،ةحئا÷ا روطت ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا نم
اعافترا فرعي قايسس ‘ يتأاي ءاقللا اذه نأا

ا--نورو---ك سسوÒف---ب ة---با---سصإ’ا ت’ا◊
ءو-سسو ة-ه-ج ن--م (91-ديفوك) دجت-سسŸا

ةهج نم مÓ-عإ’ا ل-ئا-سسو سضع-ب ة÷ا-ع-م
ةئدهتلا ىلع لمعلا لÓخ نم كلذو ىرخأا
اذه نولغت-سسي ن-يذ-لا كئ-لوأ’ يد-سصت-لاو
رعذلا رعاسشŸ مÓسستسس’ا عن-مو ع-سضو-لا
.““سسوهلاو

11 عقاولا نم

لول◊ا Ëدقتو ءابولا اهاŒ بابسسأا ديدحتل يجولوبوÌنأا قيق– ءارجإ’ اعد

بلطتت انوروك ةحفاكم :Êوديز روصسيفوÈلا
تاعاطق ةدع لخدت

انوروك سسوÒف ةحفاكم نأا ،Êوديز نيدلا رون روسسيفوÈلا ،يسسفنتلا زاه÷ا سضارمأا ‘ يئاسصخأ’ا دكأا
لجأا نم ةحسصلا عاطق بناج ¤إا تاعاطق ةدعل ““ةيلعف»و ““ةلاعف““ ةكراسشم بلطتت (91-ديفوك) دجتسسŸا

.ءابولا راسشتنا ةحفاكŸ ينطولا ده÷ا ‘ ةمهاسسŸاب حامسسلا اهناسش نم ةيحسص ةيبرت لئاسسر ةغايسص
عمتÛا مصسق ^

ـه1441ةدعقلا وذ32ـل قفوŸا م0202ةيليوج41 ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ىسضرŸا لابقتسس’ ةيحسص تاسسسسؤوم ىلع ةي’ولا رفوت دكأا ›اولا

تايفصشتصسŸا جراخ لابقتصسا لكايه دينŒ ةيناكمإا داعبتصسا
ةعسضاÿا ةديلبلا ة-ي’و ›او د-ع-ب-ت-سسا ^

يسشفت نم دحلل يئز÷ا يحسصلا رجحلل
،د-----حأ’ا سسمأا لوأا ،91-ديفو-ك سسوÒف
لابقتسس’ لكايه دينŒ ¤إا ءوجللا ةيناكمإا
جراخ يدعŸا سسوÒفلا اذ-ه-ب Úبا-سصŸا
.ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا
لاغسشأا حاتتفا ىدل ،رسصيون لامك حسضوأاو
يبعسشلا سسلجملل ¤وأ’ا ة-يدا-ع-لا ةرود-لا
ر-فو-ت““ ل-ظ ‘ ه-نأا ،0202 ةنسسل ي-ئ’و-لا
ةيفاك ةيئافسشتسسا تاسسسسؤوم ىلع ةي’ولا

‘ دعبتسسŸا نم هناف ىسضرŸا لابقتسس’
لابقتسسا لكا-ي-ه د-ي-نŒ ن-هار-لا تقو-لا
.““ةيحسصلا لكايهلا هذه جراخ ىرخأا
ةيادب ذنم لج-سست ⁄ ة-ي’و-لا نأا فا-سضأاو

،ÚباسصŸاب لفكتلا ‘ ازجع ءابولا روهظ
‘ يسصحي يحسصلا عاطقلا نأا ¤إا اÒسشم
ةسصسصfl ر-ير-سس007 ن-هار-لا تقو--لا

ىلع ةعزوم انورو-ك ى-سضر-م لا-ب-ق-ت-سس’
كيرافوب تا-ي-ف-سشت-سسم ن-م ل-ك ىو-ت-سسم
(اقرسش) حاتفمو (ابرغ) نورفعلاو (’امسش)
روباف-لا) ÚسشيÒت م-ي-هار-بإا ى-ف-سشت-سسمو
¤إا ةفاسضإ’اب ةي’ولا ة-م-سصا-ع-ب (ا-ق-با-سس
يذلا ،يعما÷ا نوناف سسنارف ىفسشتسسم
ةقاطب سشاعنإÓل ةحلسصم ىلع اسضيأا رفوتي
تاد-عÃ ةز-ه‹ ر-ير--سس06 باعي-ت-سسا
ديسسلا اهÈتعا ،يعا-ن-ط-سص’ا سسف-ن-ت-لا
‘ تمهاسس““ اهنوك ““ةو-ق ز-كر-م““ ر-سصيو-ن
امك ،““ÚباسصŸا نم ديدع-لا ةا-ي-ح ذا-ق-نا

.لاق

،ةحسصلا ريدم جأاو/ل دكأا قايسسلا اذه ‘و
fiةيحيرأا لجسست““ ةي’ولا نأا ،يعمج دم
هنأا ¤إا اÒسشم ،““انوروك ىسضرÃ لفكتلا ‘
لابقتسس’ سصسصfl ريرسس007 لسصأا نم
ةرغاسش لازت ’ اهنم281 ،ىسضرŸا ء’ؤوه

رار-ق-ت-سس’ا““ بب-سسب ن-هار--لا تقو--لا ‘
ت’ا◊ا لد-ع-م ‘ ل-ج-سسŸا ي--ب--سسن--لا
.““ةيئافسشتسس’ا حلاسصŸا ىلع ةدفاولا
›او دكأا ،ةيرسشبلا تايناكمإ’ا بناج ¤إاو
ة-ل-ما-ع-لا ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طأ’ا نأا ة-ي’و--لا
ءابطأ’ا ءاوسس ،ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸاب
اذ-كو Úم-ي-قŸا ءا--ب--طأ’ا وأا Úسصتıا
اهتعاط-ت-سسا-ب ،Úي-ب-ط-لا ه-ب-سش ناو-ع’ا
اد-ي--سشم ،91-ديفو-ك ى-سضرÃ ل-ف-ك-ت-لا
ذنم اهب نوموقي ي-ت-لا ةÒب-ك-لا دو-ه÷ا-ب
وهو يدعŸا سسوÒفلا اذه يسشفت ةيادب
ة-مدÿا Úسس– ‘ م-ها-سس يذ--لا ر--مأ’ا
.ىسضرملل ةمدقŸا
ىلع رسصيون ديسسلا دكأا ةلسص يذ قايسس ‘و
يسسيسسحتلا بنا÷ا ىلع زي-كÎلا ة-ي-م-هأا
تÓم◊ا في-ث-ك-ت لÓ-خ ن-م ي-ئا-قو-لاو
’ يتلا ةئفلا فدهتسست يتلا ةيسسيسسحتلا
ءابو-لا اذ-ه ةرو-ط-خ-ب ة-كرد-م Òغ لاز-ت
نم ةÈتعم ةبسسن نأا ¤إا اÒسشم ،تيمŸا

Òباد-ت-لا ع-م تبواŒ ة--ي’و--لا نا--ك--سس
ةعقر يسشفت نم دحلل ةذختŸا ة-ي-ئا-قو-لا

.لتاقلا سسوÒفلا اذه
م.ق ^

ةمسصاعلا رئاز÷اب ةلديسصلا ةبلطل ةيملعلا ةيعم÷ا
دبكلا باهتلا لوح تنÎنإ’ا ىلع ةيصسيصس– ةلمح

ةلديسصلا ةبلطل ةيملعلا ةيعم÷ا لسصاوت ^
ةيسسيسس– ةلمح ميظنت ةمسصاعلا رئاز÷اب

لÓخ نم دبكلا باهتلا لوح تنÎنإ’ا Èع
لÓخ كلذو يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسش
ويلوي51 ¤إا11 ن-م ةد-ت-مŸا ةÎف--لا
.يرا÷ا
هذه جمانرب نأا ،ةيعم-ج-ل-ل نا-ي-ب ح-سضوأاو
سضرم لوح تامولعم رسشن نمسضتي ةلم◊ا

،(E-D-C-B-A) عون نم دبكلا باهتلا
لئاسسوو ،ىودعلاو تافيرعت-لا ن-ع Ó-سضف
كلذكو ،جÓعلاو ركبŸا فسشكلا و ،ةياقولا

لجا نم يحيسضوت ويدي-ف ط-ير-سش سضر-ع
.عوسضوŸا ¤إا روهم÷ا هابتنا تفل
اذه لوح تاروسشن-م سضر-ع م-ت-ي-سس ا-م-ك
ةسصاÿا مارغتسسنا ةحفسص ىلع عوسضوŸا
ددع Èكأا فادهتسسا لجأا ن-م ة-ي-ع-م÷ا-ب

م-ي-ظ-ن-ت كلذ-كو سصا-خ-سشأ’ا ن-م ن-ك‡
.عوسضوŸا اذه لوح ةقباسسم
ويلوي51 مو-ي ثد◊ا اذ-ه م-ت-ت-خ-ي--سسو
عاونأا فلتfl لوح Úسصتı تÓ-خد-ت-ب
اهتافعاسضمو اهردسصمو دبكلا تابا-ه-ت-لا
ىودعلا قر-ط ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ا-ه-جÓ-عو
.ةياقولاو

م.ق ^

⁄اعلا ءاحنأا فلتfl ‘ هتيلاعف تبثأا
ةلتاقلا انوروك سسوÒف سضارعأا نم يقي لصسلا حاقل
وأا لسسلا موعطم نأا ةثيدح ةسسارد تدكأا ^

مسساب اراسصتخا فورعŸا ،يوئرلا نردتلا
““”GCB،Áدسض ةيا-م-ح ر-فو-ي نأا ن-ك
،د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-با--سصإ’ا

نم ةيامحلل ممسصم حا-ق-ل-لا نأاو ا-م-ي-سس’
دسض ة-عا-نŸا زز-ع-يو ،ة-ئر-لا تا-با-ه-ت-لا
.ةيدعم تاسسوÒفب ةباسصإ’ا
¤إا ةدحتŸا تاي’ولا ‘ نوثحابلا لسصوتو
لدعم سضافخنا ‘ ة-ح-سضاو ة-ل-سص دو-جو
ىدل91-د-ي-فو--ك سضرÃ تا--ي--فو--لا
موعطم ىلع او-ل-سصح ن-يذ-لا سصا-خ-سشأ’ا
ذخأ’ا عم ،⁄اعلا لود ءاحنأا ىتسش ‘ لسسلا
ةيعام-ت-ج’ا تا-قور-ف-لا را-ب-ت-ع’ا Úع-ب
.ةيفارغوÁدلاو ةيداسصتق’او
لدعم كانه ناك امثيح هنأا ءاملعلا دجوو
لسسلا حاقلل ةئŸا ‘01 ةبسسنب Èكأا راسشتنا

سضافخنا اسضيأا كانه ناك ،ام ةقطنم ‘
تايفولا لد-ع-م ‘ ة-ئŸا ‘4.01 ةبسسنب
انوروك سسوÒفـب ةبا-سصإ’ا ن-ع ة-م-جا-ن-لا

.91-ديفوك سضرŸ ببسسŸا
حاقل حنم ةيفيك ‘ ÙÒا زغ-ل-لا ى-ق-ب-يو
سضارعأ’ا نم ةعا-نŸا سصا-خ-سشأ’ا ل-سسلا
!دجتسسŸا انوروك سسوÒفل ةلتاقلا
هذه جئا-ت-ن ر-سسف-ت ة-ير-ظ-ن ل-سضفأا ن-ك-ل
يذلا ،حاقل-لا اذ-ه ة-ي-لا-ع-ف ‘ ة-سسارد-لا
ى-م-سست ،ة-ي-ح ا-يÒت-ك-ب ى-ل-ع يو-ت--ح--ي
-cabocyM ““ة-ير-ط-ف-لا ة--مو--ثر÷ا“
muiret،زاهج زيزعتب موقي حاقللا نأا يه

ىد-ل ي-ع-ي-ب-ط-لا وأا ير-ط-ف-لا ة-عا--نŸا
ة-ي-لا-ع-ف Ìكأا ه-ل-ع-ج-ي ا‡ سصا--خ--سشأ’ا
.ءابولا سضارعأ’ ةمواقمو
ميعطت نإا ثيح ،ةقي-ق-ح كلذ نو-ك-ي د-قو
يعانŸا زاه÷ا زيفحتب ة-قÓ-ع ه-ل ل-سسلا
ة-طو-نŸا ا-يÿÓا ي-هو ،يوا-ف-م--ي--ل--لا
سسوÒف لثم ،تاسسوÒفلا د-سض ة-عا-نŸا-ب
ى-م-سستو ،لا-ثŸا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ا--نورو--ك
.ةيعونلا Òغ ةعانŸاب

ت’اكو ^

انوروك ةهجاوŸ  همادختسسا نكÁ فيطسسب سسابع تاحرف ةعما÷ زا‚ا

 ةيلاجعتصس’ا ت’ا◊ا ‘ سسفنتلا ىلع دعاصسم زاهج ةعانصصو ميمصصت
فيطسسب سسابع تاحرف ة-ع-ما-ج تن-ك“ ^
ىلع دعاسسم زاه-ج ة-عا-ن-سصو م-ي-م-سصت ن-م
راظتنا ‘ ةيلاجعتسس’ا ت’ا◊ا ‘ سسفنتلا
حلاسصŸا فرط نم هيلع قيدسصتلاو  هدامتعا
تاذ سسي-ئر ن-م م-ل-ع ا-م بسسح ،ة-سصتıا
.سشيعي نب Ëركلا دبع روسسيفوÈلا ةعما÷ا
ةيفحسص ةود-ن لÓ-خ لوؤو-سسŸا تاذ ح-سضوأاو

هذه تامهاسسم ة-ل-ي-سصح سضر-ع-ل تسصسصخ
ة-ق-ل-ع-تŸا ة-ي-ن-طو-لا دو-ه÷ا ‘ ة-ع-ما÷ا

Ãنأاب ،اهروهظ ذنم انوروك ةح-ئا-ج ة-ه-جاو
ة-م-ها-سسم را-طإا ‘ جرد-ن-ت““ ةردا-بŸا هذ-ه
انوروك سسوÒف ةهجاوم ‘ فيطسس ةعماج

fiيحسصلا عسضولا عم فيك-ت-لا ا-ه-ن-م ة-لوا
لسضفأا ةمهاسسم و Òيسست لÓخ نم نهارلا
ةحفاكم ليبسس ‘ اهيلع رفوتت يتلا لئاسسولل

““.ةحئا÷ا هذه
و ه-م-ي-م-سصت ” يذ-لا زا-ه÷ا اذ-ه ه-جو-يو

تاذ Úب ةكارسش و نواعت قيرط نع هتعانسص
ÚباسصŸا ةدئافل ةيجراخ ةÈخ و ةعما÷ا
‘ Óكسشم نوهجاو-ي ن‡ ا-نورو-ك سسوÒف-ب
دادمإا»ب زاه÷ا اذه موق-ي ثي-ح سسف-ن-ت-لا
كلذو هطبسض دعب Úجسسكوأ’ا ةداÚ Ãتئرلا
نو-ع وأا سضر-مŸا ل--خد--ت--ل ة--جا◊ا نود
.لوؤوسسŸا تاذ بسسح ،““سشاعنإ’ا
ةزهجأا ةياف-ك مد-ع لا-ح ‘ ل-م-ع-ت-سسي ا-م-ك

ايلاح ةلمعتسسŸا ةيكذلا سشاعن’ا و سسفنتلا
باسصŸا سشاعنإ’ ةليسسوك تا-ي-ف-سشت-سسŸا ‘

‘ ةبوعسصو ةيحسص تاديقعت هجاوي دق يذلا
بسس-ح ،91-ديفوكب ةباسصإ’ا ءارج سسف-ن-ت-لا
.سشيعي نب روسسيفوÈلا
ليكسشت““ ” دق-ف لوؤو-سسŸا تاذ-ل ادا-ن-ت-سساو
نم Úسصتfl و ءابطأا و Úثحاب مسضي قيرف
زاه÷ا اذه ريوطتل اهجراخ و ةعما÷ا لخاد
اذك و ÊوÎكلإ’ا و يكيناكيŸا Úبنا÷ا نم
لفكتي رخآا يملع قيرف ¤إا ةفاسضإا ،ة‹Èلا
““ةيملعلا ةراسشتسس’اب
هذ-ه نأا سشي-ع-ي ن--ب رو--سسي--فوÈلا Èت--عاو
ةعماج اهتمدق يتلا ةيلاجعتسس’ا تاردابŸا

ةيلا◊ا ةيحسصلا ةمزأ’ا قا-ي-سس ‘ ف-ي-ط-سس
و تاردق سسكعت““ ر-ئاز÷ا ا-ه-ه-جاو-ت ي-ت-لا
ةسسسسؤوم اهنأاب تتبثأا يت-لا ة-ع-ما÷ا تاءا-ف-ك

كراسشت و عمتÛا ت’اغسشناب متهت ةيراوج
هذهل يدسصتلا ¤إا ةيمارلا ةينطولا دوه÷ا ‘

.““ةيحسصلا ةمزأ’ا
تاردا-بŸا د-يد-ع-ل ةردا-بŸا هذ-ه فا-سضتو
ةحفاكم ليبسس ‘ اهذيفنت ” يتلا ىرخأ’ا

ةنينق فلأا43 نم Ìكأا جاتنإاك انوروك ةحئاج
مÓهلا و لولÙا ن-م تا-ع-سسلا ع-ي-م-ج ن-م
ةلديسصلا flÈ فرط نم ÚمقعŸا ›وحكلا
لوناثي’ا ةدام جاتنإا و ،بطلا ةي-ل-ك-ل ع-با-ت-لا

fiطنا ايلÓا نم اقŸا داوÿا ماÙنم ةيل
ةيلك نم Úثحابلا ةذتا-سسأ’ا ن-م ق-ير-ف ل-ب-ق
. ةاي◊ا و ةعيبطلا مولع
02 نم Ìكأا عيزوت و عينسصت ،هبسسح ،ىرج امك
عاونأ’ا فلتfl نم يكيتسسÓب يقاو عانق فلأا

يمدخ-ت-سسم و ة-ي-ح-سصلا تا-سسسسؤوŸا ى-ل-ع
ةعنقأ’ تامامسص عينسصت و ميمسصت و ةعما÷ا
حلاسصم فلتfl ةد-ئا-ف-ل ي-ب-ط-لا سشا-ع-نإ’ا
تايرسصبلا دهعم فرط نم ةي’ولاب سشاعنإ’ا
كلذك ”و .ةعما÷ا تاذب ةقدلا كيناكيمو

ةباسصŸا حط-سسأÓ-ل ر-ه-ط-م زا-ف-ق ر-يو-ط-ت
فرط نم ثولتلا رطخ ليلقتل و91-ديفوكب
ونانلا ايجولونكت و ونانلا ملع ثاحبأا ةدحو
يذلا ةعما÷ا سسيئر هفاسضأا امك ،ف-ي-ط-سسب
ليجسست عوسضوم ناك زافقلا اذه نأاب حسضوأا
ةيكلمل-ل ي-ن-طو-لا د-ه-عŸا ‘ عاÎخا ةءار-ب
.ةيعانسصلا
ملع ثا-ح-بأا ةد-حو) ةد-حو-لا تاذ تن-ك“و
جذو‰ ريوطت نم (ونانلا ايجولونكت و ونانلا

لك بسسح ىودعلا رطاfl ريدق-ت-ل ي-با-سسح

اذ-ك و ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ةÎف لÓ--خ ة--ي’و
ؤوبنتلل ةلاقنلا فتاوهلل Êا‹ قيبطت ريوطت
،ةيناكسسلا ةفاثكلاب ةنراقم ىودع-لا ر-ط-خ-ب
.هيلإا ةراسشإ’ا ت“ امك
ثÓث سصÓختسسا كلذ عم ةازاوŸاب ىرجو
و  ““ÚتيسسÒكلا““ يه ةي-ئ-يز-ج تا-ب-كر-م (3)
اذ--ك و ““ن--يد--يÈسسه د--يو--نو--فÓ---ف---لا““
يئايميك بكرم ريو-ط-ت و ““ن-يرا-م-ي-ل-ي-سسلا““

Áو91-ديفوك دسض ةيجولويب ةي-طا-سشن كل-ت
مولع ةيلك ن-م ثح-ب ق-ير-ف فر-ط ن-م كلذ
.ةاي◊او ةعيبطلا
ةنهارلا ةلحرŸا ‘ فيطسس ةعماج هجتتو
نم91-ديفوك دعب ام ةلحرŸ طيطختلا وحن

عم نواعتلاب ةيجولونكت باطقأا ءاسشنإا““ لÓخ
Œعم ة-كار-سشل-ل ة-ير-ئاز÷ا تا-كر-سشلا ع-م

و يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدŸا و تاعما÷ا
تاحرف ةعماج اذك و يجولونكتلا ريوطتلا

.لوؤوسسŸا تاذ هركذ ام قفو ،““سسابع
مقاطلا ““ نإاف سشيعي نب روسسيفوÈلا بسسحو
ةسسارد نع فقوتي ⁄ فيطسس ةعما÷ ÒسسŸا
و انوروك سسوÒف ةح-فا-كŸ ل-ئا-سسو-لا ع‚أا
دسض ينطولا ده÷ا ‘ ةمهاسسمك هنم ةياقولا
‘ يموي لكسشب ادن‹ ل-ظ ا-م-ك .ة-ح-ئا÷ا

.““مرسصنŸا سسرام رهسش ذنم كلذ ليبسس
م.ق ^
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ة-ي-مÓ-سسإلا تارا-ي-ت--لا نأا تظ--حل ^
مدعو ةينيدلا تاداه-ت-جلا Úب ط-ل-خ-ت
نأا تدقتعا كلذلو .يسسايسسلا كاردإلا
شضرألا عا-ق-ب ع-ي-م--ج ى--ف Úم--ل--سسŸا
¤إا برقأا ملسسŸاو ةدحاو ةمأا نولكسشي
لودلاو ناطوألا تدسصت ام-ه-م م-ل-سسŸا
نوي-مÓ-سسإلا ر-سصت-خا د-قو .تاءلو-لاو
¤إا اومسضنا امدنع ةيسضقلا هذه زيل‚لا
لÓتحلا ةمواقم ىف Úيقارعلا مهناوخا
يقارعلا نأا اولاقف يكيرمألا ÊاطيÈلا
¤إا ىمتنيو ةن÷ا لخدي همعدو ملسسŸا
ةبسسنلاب ÊاطيÈلا ملسسŸا امأاو ،ةرخآلا
ةطبار امهنيب عمجيف Êاط-يÈلا هو-ن-سصل
امدنعو ،ايندلاب ةسصا-خ ى-هو ة-ي-سسن÷ا
اعطق ان-نإا-ف ةر-خآلاو ا-ي-ند-لا Úب Òخ-ن
.ايندلا رجهنو ةرخآلا راتخن

Òسسفت هنأل ششوسشمو طولغم مهفلا اذه
نلف ،ةسسايسسلا تام-ل-ظ ى-ف ل-خد ى-ن-يد
لإا ةسسايسسلا تاديقعت يمÓسسإلا م-ه-ف-ي
فيك عرسستŸا مهف-ي ن-لو ،شصسصخ-ت-لا-ب
زيكÎلاو Èسصلا-ب لإا ى-مÓ-سسإلا ر-ك-ف-ي
كلذ مÓعإلا ذخأا دقو ز-ي-ي-م-ت-لا مد-عو
،يمÓسسإلاراي-ت-لا تاءو-سس ن-م هÈت-عاو
نطولا ىنعم ىلع نآلا ىتح زيكÎلاب درو
ةعم÷ا ة-ب-ط-خ نأا ة-جرد-ل ة-ي-ن-طو-لاو
اذه-ل تسصسصخ و-ي-لو-ي ر-ه-سش ن-م ¤وألا
نا كلذ ‘ ببسسلا ناك اÃرو .عوسضوŸا
Òغ ملسسŸا نا مه-ف ي-مÓ-سسلا را-ي-ت-لا
يرسصŸا نم فور-عŸا-ب ›وا ير-سصŸا

ةمألا نأا دقتعي كلذب ناكو ، ملسسŸا Òغ
⁄و ÚملسسŸا عي-م-ج م-سضت ة-ي-مÓ-سسإلا
ىلع ةمدقم ةينطولا ةنطاوŸا نأا مهفي
شصنتام وهو ةيناسسنإلا ةينيدلا جئاسشولا

.عئارسشلا عيمج هيلع
ةركف تجرط امدنع رخآلا بنا÷ا ىلع
تيتفت ة÷اع-مو ة-ي-بر-ع-لا ة-مألا ةد-حو
دودحو ناطوأا ¤إا ةمألا هذهل رمعتسسŸا
كلذ نإاف ،ىمو-ق-لا ر-ك-ف-لا رو-سصت ق-فو
لخاد ةيقرعلاو ةينيدلا تانوكŸا زفتسسا
اءاد-ع د-ه-سشن ن-ح-نو ى-بر-ع-لا د-سس÷ا

هذ-ه Úبو بر-ع--لا Úب ا--م--ك--ح--ت--سسم
هم-ه-ف-يل ا-م نأا ا-ن-ل-ق د-قو تا-نو-كŸا
لمت– اهتانوكÃ رسصم نأا نويمÓسسإلا
لمت– ل اهنكلو املسسم اهسسيئر نوكي نأا
ملسسŸا Úب قرفلاو ا-ي-مÓ-سسإا نو-ك-ي نأا
نم هانيأار اميف حسضاو ىمÓسسإلاو ىداعلا
بابسسألا مهأا دحأا وه اذ-هو تاد-ي-ق-ع-ت
دسض ةÒثك ةيرسصم فئاوط تدعتسسا ىتلا
ةد-حو-لا دد-ه ا‡ ىو-مÓ-سسلا م--ك◊ا
Úيح-ي-سسŸاو Úم-ل-سسŸا Úب ة-ي-ن-طو-لا
عم نورق-لا هذ-ه ة-ل-ي-ط او-سشا-ع ن-يذ-لا
قرفلا فرعن نكن ⁄و ÚملسسŸا مهناوخا
انئاقدسصأا ة-نا-يد فر-ع-ن نأا ا-ن-م-ه-ي لو
ركذي نأا ىغبني ا‡و .ءÓسضفلا انئÓمزو
ةيجراÿا ةرازوب تقحتلا امد-ن-ع ى-ن-نأا

مد-قأا ل-ي-مز ه-سسأار-ي م-سسق ى-ف تل-م--ع
ناكو ملعŸاو ىعارلا معن ناكو ىحيسسم

عسساو هتماركب زتعŸا نطاوملل اجذو‰
هتبحطسصا ىننأا ىت-ح ة-فا-ق-ث-لاو ق-فألا
ة-ب-طÿ تمد-ق-تو › ر-مألا ¤و-ك د-حو
ىف كدي عسض هل تلق ىننأا ركذأاو ىتجوز
،ملسست ن-لو ة–ا-ف-لا أار-قاو ا-يا-م-ح د-ي
ظفتحن انلزلو ةيفاسص شسوف-ن-لا تنا-كو
مويلا ى-ت-ح ة-ي-فا-سصلا شسو-ف-ن-لا هذ-ه-ب
ىرسصŸا ع-م-تÛا-ب ل-ح ا-م تب-ج-ع-تو

ةفسسÓف ثد– امدنعو .ه-ي-ل-ع ا-ب-ير-غ
ن-ع ا-بوروأا ى-ف ر-سشع ع-سسا-ت-لا نر-ق--لا
تا-نو-ك-م ا-ه-ب د-سصق-ي نا-ك ة-ي-مو-ق--لا
،ةدحاو ةلود ىف ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-سصخ-سشلا
Úيموقلا نكلو . نيدلا اهن-ي-ب ن-م نا-كو
‘ ينيدلا نوكŸا أاطخ او-م-ه-ف بر-ع-لا
هراكنإا ¤إا اودمعف ةينطو-لا ة-ي-سصخ-سشلا
اينيد ةفلتıا تانوكŸا ديحوت ‘ Óمأا
يودحولا يموقلا راي-ت-لا فر-ع كلذ-لو
نأا عم ،نيدلا ىداعي Êام-ل-ع را-ي-ت ه-نأا-ب
نأا دعب لإا اهلاو-حأا م-ي-ق-ت-سست ⁄ ا-بوروأا

ة-ير-ك-ف-لا ة-ق-هارŸا ة--ل--حر--م تÈع
تدنتسساو ةظهاب تايحسضت-ب ة-ي-ن-يد-لاو
،ةقلطŸا ةنطاوŸاو ةير◊ا بهذم ¤إا

نطولا ¤إا ىمتنن اننكلو ءاسشت نم دبعتف

نم كÒغ ه-ي-ف ككرا-سشي ىذ-لا د-حاو-لا
مÓسسإلا و-ه اذ-هو ل-ح-ن-لاو ل-لŸا ىوذ
ةنيدŸا ةلود هيلع تماق ىذلا حيحسصلا
. ةينيد ةلود نكت ⁄و
نع تل-ق-ت-سسا ا-مد-ن-ع تاذ-لا-ب ر-سصمو
كسس“ اهلاوز دعب ة-ي-نا-م-ث-ع-لا ة-لود-لا
اهل شساسسأا ل روسشقب اهي-ف نو-ي-مÓ-سسإلا
،ةيمÓسسإلا ةفÿÓا ىلع يكاب-ت-لا ى-هو
تيتفتلا ةلأاسسم رسصم ىلع ق-ب-ط-ن-ي Ó-ف
لبق لسصتم م-ئا-ق ير-سصŸا نا-ي-ك-لا نأل
 . هدعبو رامعتسسلا
نيدلا مادختسسا ىهو هÒخأا ةطقن تيقب
يملسسم نأا ركنن نحنو نماسضتلل شساسسأاك
نأا ديرن نحنف مهب لكني امروبو Úسصلا
مهنأا شساسسأا ىلع مهعم نماسضتلا نوكي

ةاي◊ا نوقحتسسي مهدÓب ىف نو-ن-طاو-م
وأا مهنيد ببسسب مهب ليك-ن-ت-لا زو-ج-ي لو
ةدابعلا ىف ق◊ا را-ك-نإاو م-ه-تاد-ق-ت-ع-م
نأا ةلودلل زوجي نكلو ببسس ىأل مهيلع
.هيلع روجي ل ا‡ ق◊ا اذه مظنت

د-ل--ب يأا ‘ م--ل--سسŸا نأا كلذ ى--ن--ع--م
اهتنمسضت يتلا ةيناسسنإلا ميقلا هتيعجرم
نأا ظ◊ا ن-سسح ن-مو . ع-ئار-سشلا ة-فا--ك
دح ¤إا قسستت ةيلودلاو ةيبرغلا Úناوقلا

كلذ ىلع بتÎيو .ميقلا هذه عم لوقعم
شضرعتت ناسسنإا يأا نع عفادي ملسسŸا نأا

نإاف كلذلو ،كاهتنÓل ةيناسسنإلا هقوقح
ل-ت-ك-ت-لا ¤إا حا-تر-ت ل ة-ي-بر-غ-لا لود-لا
تر--ظ--ن بب--سسلا اذ--ه--لو ،ي--ن---يد---لا
نوا-ع-ت-لا ة-م-ظ-ن-م ¤إا فا-ف-خ-ت--سسا--ب
Êاقلا راسشتسسŸا تنك ي-ت-لا ي-مÓ-سسإلا
. كلذ يسسفنب تسسŸو تاونسس ةدع اهل
ةيناسسنإلا ةافا‹و لماعتلا ‘ ةعاسشبلاف
ةيسضرأا وأا ةيوامسس ةعيرسش اهردسصم شسيل

ةيذوبلا ةد-ي-ق-ع-لا لا-جر دا-ق نإاو ى-ت-ح
وأا امروب ‘ ÚملسسŸاب ليكن-ت-لا ة-ل-م-ح

د-سض م-ه-م-ئار-ج دو-ه-ي-لا تا-ما--خا◊ا
.ةاروتلا مسساب Úينيطسسلفلا

..لعسشأ’ا هللادبع .د Òفسسلا
قبسس’ا يرسصŸا ةيجراÿا ريزو بئان

يمÓسسإ’ا ءامتن’ا Úب ةيمÓسسإ’ا تارايتلا
ينطولا ءامتن’او

اسستينيÈسس ‘ ةيناسسن’ا راع لسسغي نم
‘ ابسضغو انزح شضفتنت لسصاوتلا عقاوم
برسصلا لتق ىلع نرق عبر رورم ىركذ
ت– ““اسستينربر-سس““ ‘ Úم-ل-سسŸا فلآا

راع لسسغ-ي ن-م ..هر-سصبو ⁄ا-ع-لا ع-م-سس
نم يبر-ع-لا مÓ-عإلا ن-يأاو ؟ة-ي-نا-سسنإلا
شسيلأا ؟ىÈكلا ةيباهرإلا ةÁر÷ا قيثوت
؟ؤوطاوتلا تمسصلا
يعامتجلا لسصاوت-لا ع-قاو-م تسضف-ت-نا

نرق عبر رورم ىر-كذ ‘ ا-ب-سضغو ا-نز-ح
اهيف لتق يتلا اسستينربرسس ةحبذم ىلع
ءاسسنو اخويسش Úم-ل-سسŸا فلآا بر-سصلا
·ألا تاو----ق Úعأا ت– لا----ف-----طاو
.ةدحتŸا
‘ ⁄ا--ع--لا را--ع--ب اور--ّكذ ءا--ط--سشن--لا

اروسصو تامولعم اورسشنو ،اسست-ي-نر-بر-سس
.⁄اعلا تزه يتلا ةعورŸا ةحبذŸا نع

!!ةيعامج ةدابإإ
ىركذ مويلا ل–““ :لاق بويأا يدمح .د

تعقو ةÁرج أاو-سسأا ه-نأا-ب ف-سصُو ثد-ح
ةدابإلا يهو ،ة-ي-بوروألا ي-سضارألا ى-ل-ع
Úم-ل-سسم-ل-ل تع-قو ي-ت-لا ة--ي--عا--م÷ا
(اسست-ي-نر-بر-سس) ة-ن-يد-م ‘ قا-ن-سشو-ب-لا
حار يتلاو ،5991 ماع كسسرهلاو ةنسسوبلاب

اوناك مهمظعم ،اًمل-سسم2738 اهتيحسض
.““نايتفلاو بابسشلا نم
ىلع ةدابإلا تثد-ح د-قو““ :بو-يأا ع-با-تو
ةعباتلا ةيد-ن-لو-ه-لا ة-قر-ف-لا ن-م ىأار-م
نأا نود ة-ي‡ألا مÓ-سسلا ظ-ف-ح تاو-ق-ل
املع ،ÚيندŸا ذاق-نإل ءي-سش يأا-ب مو-ق-ت
Úم-ل-سسŸا ن-م تب-ل-ط د-ق تنا-ك ا-ه--نأا
نامسض لباقم مهتحلسسأا ميلسست Úينسسوبلا
دعبف ،ثدحي ⁄ يذلا رمألا ،ةدلبلا نمأا
تاذ ةد-ل-ب-لا ة-ي-بر-سصلا تاو-ق-لا لو-خد
روكذلا لزعب تماق ،ةملسسŸا ة-ي-ب-ل-غألا

مهتيفسصت ت“ مث ،ًا-ما-ع05 وÚ 41ب
امك ،ةيعامج رباقم ‘ مهنفدو ا-ًع-ي-م-ج
دسض ةجهن‡ با-سصت-غا تا-ي-ل-م-ع ت“

52 دعب مويلا ىتحو .تاملسسŸا ءاسسنلا
م--ت--ي لاز--ي ل ثث÷ا شضع--ب ،ا---ما---ع
.““اهفاسشتكا

! ىسسنن ’ ىتح
ىركذ ‘ ا-ق-ل-ع-م بت-ك ءا-ط-سشن-لا د-حأا
اوسسنتل ى-ت-ح�““ : ة-ي-با-هرإلا ةÁر÷ا
اسستينربرسس� ة-ح-بذ52Ÿـلا ىر-كذ-لا
ةيبرسصلا� تاوقلا اهلÓخ تل-ت-ق ي-ت-لا
لذاخت ‘ لز-عأا ي-ن-سسو-ب فلآا8 وح-ن
ةيدنلوهلا مÓسسلا ظفح ةوق نم ةنايخو
ةÁرج Èكأا ‘ ةدحتŸا ·أÓل ة-ع-با-ت-لا
‘ ةيناثلا ةيŸاع-لا بر◊ا د-ع-ب ة-يو-مد
.““ابوروأا

رود نع ءاطسشن لءاسست قايسسلا تاذ ‘
ق-ي-ثو-ت ‘ م-ل-سسŸاو ي-بر-ع-لا مÓ--عإلا
نأا نيدكؤوم ،ىÈكلا ةيباهرإلا ةÁر÷ا
!ؤوطاوت تمسصلا

!ايفوسص ايآإ نع كولأاسس ول*
:اقلعم بت-ك ظ-فا◊ا د-ب-ع ن-يد-لا رو-ن
هلأاسسا ايفوسص ايآا� ىنبم نع كلأاسس ول�““

‘ ابوروأا مه-ت-ح-بذ  ا-نا-سسنإا2738 ن-ع
.““59/7/11 اسستينربرسس�

ءإدوسس ةحفسص
fiاسستينربرسس نإا �� لاق ىفطسصم دم

فاعسضتسسا تاحفسص نم ءادوسس ةحفسص
نمز ‘ مهرهقو ةل-سصاو-تŸا Úم-ل-سسŸا

شسرا◊ا نايكلا نادقفو ة-يو-ه-لا عا-ي-سض
.حفانŸاو

نيزح موي
موي�““ :اقلعم بت-ك ه-ط د-ع-سسأا بتا-ك-لا

نيزح موي  كسسرهلاو ةنسسوبلا ‘ نيزح

ىلع نرق عبر ىر-كذ ‘ و-ف-ي-يار-سس� ‘
ايا-ح-سض ى-ل-ع ه-ل-لا مÓ-سس ..ة-ح-بذŸا

لك اياحسض ىلع هللا مÓسس ..اسستينربرسس
.““ايبيل ةيروسس نميلا  ةعبار اسستينربرسس
لاق يمسشاهلا قراط يقارعلا يسسايسسلا
ةنسسوبلا� ةيروهمج ‘ ÚملسسŸا� نإا
ن-م نا-ملا-ب نور--ع--سشيل كسسر--ه--لاو

نرق عبر رورم نم مغرلا ىلع برسصلا�
‘ لتق ثيح ،اسستينربرسس� ةحبذم ىلع
لبق نم ملسسم0008 نم Ìكا طقف ويلوي
ةيقافتا� ببسسب ، Úفر-ط-تŸا بر-سصلا
ةمسسق ““ ةيروهم÷ا تمسسق يتلا نوتياد

Úم-ل-سسŸا قا-ن-سشو--ب--لا Úب ““ىز--ي--سض
.برسصلاو

””مويلا يأار»

ءاŸا ىلع بور◊ا ةعاسس تقد
‘ ،كوسشزور -Êراك فÓسسوراي بتك ^

لوح ،ةير-ك-سسع-لا تا-عا-ن-سصل-ل ““Òيرو-ك““
بور-ح لد-ب ها-يŸا بور-ح ر--سصع فوزأا
.طفنلا
Îموليك رايلمÚ 4.1ب نم :لاقŸا ‘ ءاجو
دحاو ،شضرألا بكوك ىلع هايŸا نم بعكم
ة◊ا-سص ة-بذ-ع ها--ي--م ط--ق--ف ة--ئاŸا--ب
اهنم اندعبتسسا اذإا .يرسشبلا كÓه-ت-سسÓ-ل
بعسصت يتلا ة-ي-فو÷او ة-يد-ي-ل÷ا ها-يŸا
تاÒحبلاو راهنألا ىق-ب-ت ،ا-ه-ن-م ةدا-فإلا
بر---سشلا ها---يŸ شسي---ئر----لا رد----سصŸا
ة-عا-ن-سصلاو ة-ي-لز-نŸا تا-جا--ي--ت--حلاو
نوكيسسف ،ءام كانه نكي ⁄ اذإاو .ةعارزلاو
Èكأا ،ةعارزلا .ةعانسصلا ‘ دوكرلاو عو÷ا

كلهتسست يهف ،ةبذعلا ها-ي-م-ل-ل كل-ه-ت-سسم
02 ،ة-عا-ن--سصلاو ؛ة--ئاŸا ‘07 ›او--ح
‘01 ،ةيسشيعŸا تاجايت-حلاو ؛ة-ئاŸا-ب
.ةئاŸا
شسو-قا-ن قد ن-م لوأا نو-ي-ك-ير--مألا نا--ك
ردسصأا ،8002 ماعلا فيرخ ي-ف-ف .ر-طÿا
يه ،مامتهÓل ةÒثم ةق-ي-ثو نو-غا-ت-ن-ب-لا
لمعل ةئيب““ ـب ةامسسŸا ةيركسسعلا ةديقعلا
.(EOJ) ““ةكÎسشŸا تاوقلا
ماع-لا ‘ Úي-ك-ير-مألا تا-با-سس◊ ا-ق-فوو
ةثÓث Êاعي فو-سس ،نر-ق ع-بر د-ع-ب :8002
.ةبذعلا هايŸا شصقن نم ةمسسن تارايلم
ببسسي نأا هايŸا شصقنل ن-ك-م-ي-ف ،اذ-ك-هو

برح رارغ ىلع ،ةسسرسش تاعازنو ابورح
ماعلا ‘ ةيليئارسسإلا ةيبرعلا ةتسسلا مايألا

وع-سضاو لو-ق-ي ا-م-ك ،تب-سشن ي-ت-لا7691
تلواfi ببسسب ،هÓعأا ةروكذŸا ةديقعلا
،مويلاو .ندرألا رهن عطق ايروسسو ندرألا
ة-ل-جد ى-ل-ع دود-سس ءا-ن-ب-ب ا-ي-كر-ت مو-ق-ت
ةببسستمو اهنايرج نم ةسصل-ق-م ،تار-ف-لاو

Ãا-ت-لا-بو .ا-يرو-سسو قار-ع-ل-ل ل--كا--سش‹،
ددهت ةبذ-ع-لا ها-يŸا ى-ل-ع تا-عار-سصلا-ف
‘ اهلمكأاب ق-طا-ن-م رار-ق-ت-سسا ة-عز-عز-ب
.بيرقلا لبقتسسŸا

لبقتسسم ةيعم-ج تن-ل-عأا ،8002 ريا-ن-ي ‘
yteicoS erutuF dlroW ⁄اع-لا
‘ ةبذعلا هايŸا نأا ةيحبرلا Òغ ةيكيرمألا
ةناكم ذخأاتسس نير-سشع-لاو يدا◊ا نر-ق-لا
هذهل ًاقفوو .نيرسشعلا نر-ق-لا ‘ ط-ف-ن-لا
ةيمانلاو ةينغلا نادلبلا Êاعتسس ،ةمظنŸا

ن-مو .ها-يŸا شصق-ن ن-م ءاو-سس د-ح ى-ل-ع
.هايŸا ةيل– ايجولونكت ريوطت لومأاŸا
دادع-ت-سسلا ¤إا شسور-لا جا-ت-ح-ي ،ه-ي-ل-عو
‘52 زكÎي ثيح ،مهيسضارأا نع عافدلل
ةبذ-ع-لا ها-يŸا تا-ي-طا-ي-ت-حا ن-م ة-ئاŸا
.ةيŸاعلا
لود-لا ى-ل-ع بع-سصلا ن-م نو-ك-ي فو--سسو
رداسصم مادختسسا ىلع قافتلا ة-ف-ل-تıا
.ةكÎسشŸا هايŸا

 ةيركسسعلا تاعانسصلل ‘ ةسصسصختŸا ””Òيروك»

لينلا برح

دادزي ايبيل ‘ رسصمو ايكرت Úب ةهجاوŸا رطخ
ا-ي-ل-يإا بت-ك ،هÓ-عأا ناو-ن--ع--لا ت– ^

،““هينيرزبوأا هي-ن-يو-ف““ ‘ ،ي-ك-سسنو-لو-ب
ايبيل ةكر-عŸ دو-سش◊ا رار-م-ت-سسا لو-ح

تلا-م-ت-حا ن-م د-يز-ي ا--م ة--م--سسا◊ا
.رسصمو ايكرت Úب ةحلسسم ةهجاوم
ايبيل ‘ عسضولا لازي ل :لاقŸا ‘ ءاجو
،نهارلا تقولا يفف .ةيا-غ-ل-لً ار-تو-ت-م

Œبسسح-ب ،ة-ير-ك-سسع تا-ي--ل--م--ع ير
ىلع ينطولا قافولا ةموكح تا-ح-ف-سص
‘ ،ةي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا تا-ك-ب-سش
تاريوبأاو ة-ك-سشوو ن-ير-ق و-بأا ق-طا-ن-م
قافولا ةمو-ك-ح د-سش– ا-م-ك .نو-سس◊ا
طيfi ‘ تاوقلا نم اد-يز-م ي-ن-طو-لا

.ترسس ةنيدم
قافولا ةموك◊ ةم-عاد ع-قاوŸ ا-ق-فوو
يفنت ل ايكر-ت نإا-ف ،ي-ب-ي-ل-لا ي-ن-طو-لا

¤إا004-شسإا ةموظنم لاسسرإا ةيناكمإا
يتلا اهسسفن ةيسسورلا ةموظنŸا ،اي-ب-ي-ل
تاقÓ-ع ‘ ة-ل-ك-سشÃ ا-هؤوار-سش بب-سست
،هسسفن تقولا ‘ .نطن-سشاو ع-م ةر-ق-نأا

ةيكÎلا ةدايقلا مدقُت نأا دعبتسسŸا نم
:ةيزازفتسسلا ةوطÿا هذ-ه ل-ث-م ى-ل-ع
‘ ىرخأا ةحلسسأا فيظوت نكمŸا نمف
ا-ي-سسور Úب ة-نزاوŸا نأا كلذ ،ا-ي-ب--ي--ل
ن-م ة-ي-م-هأا Ìكأا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لاو
.Úيمظعلا Úتوقلا Úتاه عم فÿÓا
يرسصŸا ششي÷ا لخدي نأا وه رخآا رمأا
‘ اهتاوق يقبت ،رسصمف .ايبيل ‘ لاتقلا

ىلع لدي ام ،ةلما-ك ة-ي-لا-ت-ق ة-يز-ها-ج
عارسصلا ‘ طارخنلا ىلع ا-ه-م-ي-م-سصت
قافولا ةموكح تمدقأا لاح ‘ يبيللا
.ةلعاف تاوطخ ىلع ةي-كÎلا تاو-ق-لاو

نع ةيرسصŸا عافدلا ةرازو تنلعأا امك
ةيÈلا ،″0202 مسس◊ا““ تاروانم ءارجإا
اهن-م شسي-ئر-لا شضر-غ-لاو ،ة-ير-ح-ب-لاو
Úيباهرإلاو ةقز-ترŸا ى-ل-ع ءا-سضق-لا““

.““ةيبيللا دود◊ا ىلع
عجاÎت نل اهنأا ايكرت تنلعأا ،كلذ عمو

نأا دعب ،ةرف÷او تر-سس ة-م-جا-ه-م ن-ع
ةيطولا ةدعاق ىلع ةيوج تاراغ تنُسش
ة-مو-ظ-ن--م Òمد--ت ¤إا تدأاو ،ة--يو÷ا

.تارئاطلل ةداسضم ةيكرت ةيخوراسص
ةهجاوم ثود-ح ر-ط-خ ود-غ-ي ،اذ-ك-هو

ى-ل-ع ا-ي-كر--تو ر--سصم Úب ة--ير--ك--سسع
يذ نم Ìكأا اسسوملم ةيب-ي-ل-لا ي-سضارألا

.لبق

““هينيرزبوأا هينيوف““نع

ردنسسكلا بتك ،هÓعأا ناونعلا ت– ^
تاعانسصلل ““Òيروك““ ‘ ،Úخيسشت-مار-خ

رسصم ررقت نأا بوجو لوح ،ةيركسسعلا
ة-سضه-ن-لا د-سس ف-سصق-ت ا-مإا ،ا-ع--ير--سس
ادغ كلذ نم نكمتت نل وأا ،نآلا يبويثألا

.ءيسش لك رسسختف
بئان ،Úخ-ي-سشت-مار-خ لا-ق-م ‘ ءا-جو
ي-سسا-ي-سسلا ل-ي-ل-ح-ت-لا د-ه-ع-م ر--يد--م
:يركسسعلاو
،هايملل ديحولا مهŸا ردسصŸا لينلا دعي

يوارحسصلا ا-ي-ق-ير-فإا قر-سش لا-م-سش ‘
ايبويثإا تررق ،1102 ماعلا ‘و .لحاقلاو
يه) ةقÓمع ةيئا-مور-ه-ك ة-طfi ءا-ن-ب
قرزألا لينلا ى-ل-ع (ا-ي-ق-ير-فإا ‘ Èكألا

Êاعت .““ىÈكلا ايبويثإا ةسضهن““ مسسا ت–
ةقاطلل ةيبويثإلا ةطÙا نود نم رسصم
دعبو ،هايŸا ‘ ا-سصق-ن ة-ي-ئا-مور-ه-ك-لا
ةثراك راظتنا ‘ ششي-ع-ت-سس ،ا-ه-ل-ي-غ-سشت
،كلذل .ةيقيقح ةيعامتجاو ة-يدا-سصت-قا

ةطfi ءانب ايبويثإا تأاد-ب نأا در-ج-م-ب-ف
رسصم شسيئر ماق ،ةيئامورهكلا ةقا-ط-ل-ل
،ي-سسر-م د--مfi ي--مÓ--سسإلا ،كاذ--نآا
ةبرسضب ةرسشاب-م ا-با-بأا شسيدأا د-يد-ه-ت-ب

.ةيركسسع
Úب نم ،ة-ير-سصŸا ة-ح-ل-سسŸا تاو-ق-لا
ةحلسسŸا تاوقلاو .⁄اعلا ششويج ىوقأا
ايقير-فإا ‘ ىو-قألا Úب ن-م ة-ي-بو-ي-ثإلا
اهتنراقم نكÁ ل ،نك-لو .ة-ي-ئاو-ت-سسلا
دودح كانه تناك ول .ةيرسصŸا تاوقلاب
ا-با-بأا شسيدأا تمد-قأا اÚ، Ÿت-لود-لا Úب

دجوت ل نكل .عورسشŸا اذه لثم ىلع
Úب لسصفي نادو-سسلا-ف ؛ة-كÎسشم دود-ح

.ايبويثإاو رسصم
ل ةقÓمعلا ةيÈلا رسصم تاوقف ،اذكهو

اهحنÁ نل نادوسسلا نأل ،ا-ه-ن-م ىود-ج
نم نأا عمو .ايبويثإا وحن Òسسلل هيسضارأا

لكسشب نادوسسلا لتاقي نأا لمتÙا Òغ
و-ه ا‰إا ،ا-ي-بو-ي-ثإا بنا-ج ¤إا ر-سشا-ب--م
.ءيسش يأاب ةرهاقلا دعاسسي نل ديكأاتلاب

ةبرسض هي-جو-ت ن-كÁ ،ه-سسف-ن تقو-لا ‘
Ùطقف ةيئامورهكلا ةقاطلا ديلوت ةط

ةطfi لمتكت امدنعف .ءانبلا ةلحرم ‘
نازÿا ءلم أادبيو ةيئامورهكلا ةقاطلا
بيرقلا لبقتسسŸا ‘ ثد-ح-ي-سس اذ-هو)

لب ،اهبرسض رسصم ع-ي-ط-ت-سست ن-ل ،(اًد-ج
اهتيام◊ ةرطسضم نوكتسس ،شسكعلا ىلع
دسسلا Òمدت لاح يفف .Úعلا ةلقم لثم
ءاŸا نم لئاه قفد لاهنيسسف ،هئلم دعب

Èع م-ث ،قرزألا ل-ي-ن-لا ¤إا ه-ناز-خ ن-م
ًلوأا موقي فوسسو ،ه-سسف-ن ل-ي-ن-لا ىر‹

موطرÿا ،نادو-سسلا ند-م Èكأا Òمد-ت-ب
ناوسسأا ةطfi دسس رمدي مث ،نامرد مأاو
.رسصم بونج ‘ ةيئامورهكلا
امإا ةرهاقلا ىلع بجي ،بابسسألا هذهل
ع-م ف-لا– ءا--ن--ب ‘ ل--ج--ع--ت--سست نأا
‘ ةيلخاد تاسضافتنا Òثت وأا ،موطرÿا
يتلا هايŸا ةراسسخ لمحتت وأا ،اي-بو-ي-ثإا
اذه نكل .نآلا ذنم اهي-ف ا-سصق-ن Êا-ع-ت
ام ةلحرم ‘ يدؤوي نأا ن-كÁ م-ي-ل-سست-لا
ةيدا-سصت-قاو ة-ي-عا-م-ت-جا ل-كا-سشم ¤إا

نوكيسس تقو-لا كلذ لو-ل-ح-بو .ةÒط-خ
ةقاطلا ةطfi فسصق ل-ي-ح-ت-سسŸا ن-م
.ةيبويثإلا ةيئامورهكلا

””مويلا ايسسور””نع
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 ..””ايزاتسسانأإ ..اينيرفوزيسش””

لوهÛا ايناطيرب خيرات نع ةياور ردسصي يجيارعل ةزمح
نم بلاق ‘ ،يجيإرعل ةزمح ،  يرئإز÷إ يئإورل-ل ””ا-يزا-ت-سسا-نأإ ..ا-ي-ن-ير-فوز-ي-سش”” ة-يإور ثإد-حأإ رود-ت

ةكل‡ ‘ تثدح ةيخيرات عئاقو فاسشتك’ ئراقلإ بحطسصي نأإ اهفلؤؤم لواحي ذإإ ،ةيخيراتلإ ايزاتنافلإ
.ةلؤهÛإ ةريز÷إو ،ءإدؤسسلإ تاباغلإ ثيح ،””ضسكسسيو””

ما-سصف-نا عو-سضو-م ة-ياور-لا ج--لا--ع--تو ^
سضرŸ فيكو ،ةل-ط-ب-لا ىد-ل ة-ي-سصخ-سشلا

نرقلا لÓخ سسفنلا ءاملع هفسشتكا ،يلقع
ةبقح لÓخ ارسشتنم نو-ك-ي نأا ،ن-ير-سشع-لا
.ىطسسولا روسصعلا
خ-يرا-ت-لا ن-م  اءز-ج لوا--ن--ت--ت ة--ياور--لا
،يبرعلا ⁄ا-ع-لا ‘ لو-هÛا يز-ي-ل‚إلا
ةمجŸÎا رداسصŸا بايغ ¤إا ارظن
هنك“ ةيلايخ ةيسصخسشب بتاكلا Úعتسسيو
›ايخ بلاق ‘ ةيعقاولا ثادحألا درسس نم
ة÷اعم لجأا نم ،انايحأا ةهاكفلا هللختت

ي-ت-لا ة-ي-سسا-ي-سسلا تا-عار-سصلا عو-سضو--م
.ةيدئاقع تاعارسص ¤إا تروطت
لجأا نم ةيعقاو ثادحأاب ،اسضيأا Úعتسسيو

رداسصŸا ن-م ا-قÓ-ط-نا ،ة-ياور-لا ر-ير–
يتلاو ،ةينمز-لا ة-ب-ق◊ا كل-ت ¤إا بر-قألا

،م998 -568  ةÎفلاب نوخرؤوŸا اهددح
كلŸا م‚ اهيف زر-ب ي-ت-لا ة-ب-ق◊ا ي-هو
زغللا ةيسصخسشلا هذه دعتو .ميظعلا ديرفلأا
.ةياورلا عوسضوم بل
ىلع يدرسسلا لمعلا اذ-ه ثاد-حأا مو-ق-تو
فلؤوŸا اهارجأا ة-ق-م-ع-م ة-سسارد سسا-سسأا

رو--سصع--لا ‘ ““سسك--سسيو““ ة--ك--ل‡ لو--ح
بدألا ةبلط ع-ج-سشي ا-م اذ-هو ،ى-ط-سسو-لا
يسساسسٔا روحمك اهدامتعا ىلع يزيل‚إلا

اهنوكل ،مهجرخ-ت ع-يرا-سشم داد-عإا لÓ-خ

.ةيخيرات قئاقحو تامولعم ىلع يوت–
خ-يرا-ت-لا ن-م اءز-ج ة-ياور--لا لوا--ن--ت--تو
‘ دع-ب ا-جاور ق-ل-ي ⁄ يذ-لا يز-ي-ل‚إلا
رداسصŸا رفوت مدعل ارظن ،يبرعلا ⁄اعلا
لعج ام اذهو ،ةيبرعلا ةغللا ¤إا ةمجŸÎا
فسشكيل ،ةيوغللا هتارد-ق ف-ظو-ي بتا-ك-لا
.ثادحألا كلت نع باقنلا

،غنكيافلا بعسش نع ةياورلا ثدح-ت-ت ا-م-ك
تلغسشنا يتلا ةب-ق◊ا كل-ت نا-بإا ه-تاوز-غو
،ةيموقلاو ةيلهألا بور◊اب ايناطيرب اهيف
¤إا راسشي .ةيدئاقعلا تاعارسصلا اهتللختو
Úي-ئاور-لا ن-م ي--ج--يار--ع--ل ةز--م--ح نأا
ردسصأا نأا هل قب-سسو ،با-ب-سشلا Úير-ئاز÷ا
.““رمحألا نوعطلسسلا ةكل‡““ ناونعب ةياور

ت’اكو /م.م ^

ايدرسس اسصن نيرسشع ›إؤح نمسضتت ةيسصسصق ةعؤم‹ لمسشت
””ءادوسسلا ةبلعلا هلقت ⁄ ام”” ردسصُت Úكسسوب ةرهز ةيفحسصلا
هلقت ⁄ ام““ ناونعب باتك ارخؤوم ردسص ^

ةعاذإاب ةيفحسصلا ةليمزلل ، ““ءادوسسلا ةبلعلا
دعيو ،Úكسسوب ةرهز ،ةيوه÷ا ةد-ك-ي-ك-سس
ةيسصسصق ةعوم‹ نع ةرابع رادسصإلا اذه
.ايدرسس اسصن نيرسشع ›اوح نمسضتت
يتلا ة-ي-سصسصق-لا ة-عو-مÛا هذ-ه زÈتو
عونت ايدرسس اسصن نيرسشع ›اوح نمسضتت

اياسضق اهنم ،اهلوانت-ت ي-ت-لا ا-يا-سضق-لا ‘
نطولل رباع سصن ‘ ،(ءوجللا)  ةيسسايسس
نم دهسشم) ةينيطسسلف-لا ة-ي-سضق-ل-ل نا-كو
، رادسصإلا اذه نم ابيسصن ،(ةلمرلا نجسس
ناو-ن-ع-ب تلا-ي-ت--غلا ا--يا--سضق  ا--سضيأاو
.(ءاسضيب تاسصاسصر)

يتلا ىرخألا اهسصوسصن  ‘ ةبتاكلا تزربأاو
ةبتاكلا اهتلوانت ةيعامتجا ا-يا-سضق ل-م–

ايجولوكويسسبلا ‘ لغوم يف-سسل-ف ل-م-سشب
تايسسفنو ثادحألا قا-م-عأا ‘ سصو-غ-لاو
.لاطبألا
سضع-ب Úسسكو-ب ةر-هز ة-ل-ي-مز-لا تف-ظوو
تاذلا ةروسص ليكسشتك سسفنلا ملع تايرظن

سصنو ،( ةأارŸا ةركاذ نم ثيداحأا) سصن ‘
يذلا Òخألا اهباتك نأا امك ، اينيرفوزيسش
““ ءادوسسلا ةبلعلا هلقت ⁄ ام““ ناونع لمحي

دحاو لك قامعأا-ب نأل ق-ي-م-ع ف-سصو و-ه
.ةيسصعتسسم ءادوسس ةبلع

ث.ق ^

  ةمواقŸإ ءإدهسش تافر عاجÎسسإ دلخي يديرب عباط لسضفأإ ةقباسسم
 يرا÷ا ويلوي81  ¤ا ةكراسشŸا لاجآا ديد“

تÓ--سصاوŸاو د--يÈلا ةرازو تن--ل--عأا ^
نع ،دحألا سسمأا لوأا ،ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا

‘ تا-كرا-سشŸا لا-ب-ق-ت-سسا لا-جآا د-يد“
ميمسصت لسضفأا رايتخل ةينف-لا ة-ق-با-سسŸا
ةلودلا عاجÎسسا د-ل-خ-ي يد-ير-ب ع-با-ط-ل
تارو-ث-لا ءاد-ه-سش تا--فر--ل ة--ير--ئاز÷ا
لدب ،يرا÷ا ويلوي81 ةياغ ¤إا ،ةيبعسشلا

.ويلوي21
دنع لوزن““ هنأا ،اهل نايب ‘ ةرازولا تلاقو

ةكراسشŸا ‘ Úبغارلا نم نيÒثكلا بلط
ميمسصت لسضفأا رايتخل ةينفلا ةقباسسŸا ‘
ادي-ل-خ-ت هراد-سصإا م-ت-ي-سس يد-ير-ب ع-با-ط
تا-فر-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-لود--لا عا--جÎسسل
ىرخأا ةسصرف ءاط-عإا فد-ه-بو ،ءا-م-عز-لا

Ÿا ‘ ةكراسشملل ماركلا انينطاوŸةقباسس،
ةيكلسسلا تÓسصاوŸاو ديÈلا ةرازو ن-ل-ع-ت
لابقتسسا لاجآا ديد“ ن-ع ة-ي-ك-ل-سسÓ-لاو
.““0202 ويلوي81 ةياغ ¤إا تاكراسشŸا
‘ ةكراسشŸا لي-سصا-ف-ت-ب ةرازو-لا تر-كذو
:امه Úتيرمع Úتئفل ةهجوŸا ةقباسسŸا
سصاخسشألا اذكو ة-ن-سس61 نود لا-ف-طألا
¤إا تامهاسسŸا لاسسرإا ¤إا ةيعاد ،Úغلابلا

ناونعلا
Ê:.vog.nttpm@noitacinummoوÎكلإلا
zdمقرو ناونعلاو نسسلاو بقللاو مسسلا ركذ عم
.فتاهلا

متي-سس يذ-لا م-ي-م-سصت-لا““ نأا ¤إا ترا-سشأاو
ةن÷ فرط نم ،ةئف لكل ةبسسنلاب هرايتخا

flةباتك عم قي-سسن-ت-لا-ب ل-ك-سشت-سس ،ة-سصت
ة--عا--ن--سصلا---ب ة---ف---ل---كŸا ة---لود---لا
،‘اقثلا جا-ت-نإلاو ة-ي-فار-غو-تا-م-ن-ي-سسلا

امي-ف ،ة-ي-لا-م ةأا-فا-ك-م ى-ل-ع ل-سصح-ي-سس
نÓتحتسس ناتللا ناتمهاسسŸا ى-ظ-ح-ت-سس
ةب-سسن-لا-ب ة-ث-لا-ث-لاو ة-ي-نا-ث-لا Úت-ب-ترŸا
،سصاخ Ëركت-ب ة-ن-سس61 نود لا-ف-طأÓ-ل
مهتا-ك-ل-م ة-ي-م-ن-ت ى-ل-ع م-ه-ل ا-ع-ي-ج-سشت
دلخيسس عباطلا اذه نأا ركذي .““ةيعادبإلا
ن-م ة-نو-ك-تŸا ¤وألا ة-ع-فد-لا عا-جÎسسا
تاروثلا ءام-عز ن-م اد-ي-ه-سش42 تا-فر
زمرلا ديهسشلا مهمدقتي ،مهقافرو ةيبعسشلا

fiا دبع نب د‹ألا دمŸا كلاŸفورع
ةروث دئاق ديهسشلاو ““ةل-غ-بو-ب ف-ير-سشلا»ـب
.نايزوب دمحأا خيسشلا ةسشطاعزلا

ث.ق ^
يبد ‘ نونفلاو ةفاقثلا ة-ئ-ي-ه تن-ل-عأا ^

ةيحرسسم ةبرÒ Œفوت نع ““ةفاقثلل يبد““
ةركتبم لاكسشأاو ةليدب اقرط حيتت ةديدج
هتلسص ىل-ع ظا-ف◊ا ن-م رو-ه-م÷ا ن-ّك“

ةبرŒ سضوخو ،ةيئادألا نونفلاو حرسسŸاب
دعابتلا لظ ‘ ةزي‡ ةيلعا-ف-ت ةد-ها-سشم
حرا-سسŸا قÓ-غإاو ن-هار-لا ي-عا-م-ت-جلا

.ةرامإلا ءاحنأا عيمج ‘ اتقؤوم
حرسسŸا ةعتم نوكت نأا ىلع اهنم اسصرحو

رامثتسسا لÓخ نم عيمجللو ناكم لك ‘
ةئيهلا تراسشأا ،ةيلعافتلا ةيمقرلا تاونقلا
‘ ماقتسس يتلا ““ليتوبسشآا““ ةيحرسسم نأا ¤إا
⁄اعلا اهدها-سشي-سسو ،ا-ه-ن-م م-عد-ب ي-بد
““مووز““ ةسصنم لÓخ نم كلذو ماع لكسشب

ةدايقب ،ةيليوج81 ىتح61 نم ةÎفلا ‘
ندنل يتنيدم ‘ فfiÎ يحرسسم مقاط
.يبدو
حاتتسس ،قيوسشتلا نم ةقيقد54 رادم ىلعو
ءاحنأا ىت-سش ‘ رو-ه-م÷ا ما-مأا ة-سصر-ف-لا

هذهل ةيلعافتلا ثادحألاب عاتمتسسلا ⁄اعلا
ع-م ة-كار-سشلا-ب مد-ق-ت ي-ت-لا ة-ي-حر-سسŸا
ثيح ،جاتنإÓل ““يب.سسكا.ما““ تاهويدوتسسأا

Áع اهركاذت ءارسش نكÈ ةكرسشلا عقوم.
ن-كÁ ،ةد-حاو ةر-كذ-ت ءار-سش لÓ-خ ن-مو

ناكŸا ‘ نيدوجوŸا سصاخسشألا عيم÷
‘ ةكراسشŸاو ةيحرسسŸا ةدهاسشم هسسفن
.اهثادحأا
نم ةاحوتسسم ةيحر-سسم ي-ه ““ل-ي-تو-ب-سشآا»

ماعلا ¤إا دوعت ةي-بوروأا ة-ي-فار-خ ة-يا-ك-ح
Ëرغ ناوخألا اهبتك2181
زيل ““ليتوبسشآا““ ةي-حر-سسم ة-جرfl تلا-قو

عا-ط-ق ه-ي--ف ه--جاو--ي تقو ‘““ ياوادا--ه
،ةبعسص اتاقوأا ةي-ئادألا نو-ن-ف-لاو حر-سسŸا
لÓخ نم ةجَتنŸا لامعألا سضرع Èتعُي
،ةرمثمو ةلاّعف ةقيرط ةيمقرلا تاسصنŸا
ىلع “ةفاقثلل يبد“ ¤إا انركسش هيجوت دونو
قاط-ن ع-ي-سسو-ت ‘ ا-ه-تد-نا-سسمو ا-ه-م-عد
نوك-ي-سس ،ة-يŸا-ع ا-ه-ل-ع-جو ة-ي-حر-سسŸا

ةيحرسسم ةبرŒ عم دعوم ىلع روهم÷ا
.““تنÎنإلا Èع ىسسنت لو ةرماغ ةيلعافت
ةيحر-سسم ي-ه ““ل-ي-تو-ب-سشآا““ نأا ¤إا را-سش-ُي

دوعت ةيبوروأا ةيفارخ ةياكح نم ةاحوتسسم
،Ëرغ ناوخألا اه-ب-ت-ك2181 ما-ع--لا ¤إا
ر-ق-ف-لا ¤إا تلو– ةا--ت--ف ة--سصق يور--تو
اهيبأا ةجوز دئاك-م ة-ج-ي-ت-ن دا-ب-ع-ت-سسلاو
ا-ه-نأا Òغ ،تا-ق-ي-ق-سشلا Òغ ا-ه--تاو--خأاو
رئاط ه-ف-سصن ‘ار-خ قو-لfl ةد-عا-سسÃو
،ررحتلا عيطتسست ،ةرج-سش ر-خآلا ه-ف-سصنو
زوفلا ةلواÒ، fiمألا رسصق ¤إا لوسصولاو
.هبلقب
عون نم ةقي-سش ة-برŒ ة-ي-حر-سسŸا مد-ق-ت

اهنم اءزج نوكي نأا روهمجلل حيتت ديدج
ثيح ،تاطfi ةدع ‘ اه-ع-م ل-عا-ف-ت-لاو
لامكإل ““ليتوبسشآا““ ةدعاسسم هنم بل-ط-ُي-سس
اÃرو ،رسصقلا ‘ لف◊ا روسضحو ،اهماهم
.تاقيقسشلا Òغ اهتاوخأا عم لداعتلا اسضيأا

ث.ق ^

يلكأإ Òخلب ليحر نم Úمؤي دعب
ةجاجوب رداقلا دبع نانفلا دقفت رئاز÷ا

دنÒ fiخلب نانفلا ليحر نم طقف Úموي ^
دبع يرئاز÷ا لثمŸا رئاز÷ا تدقف ،يلكأا
رمع نع لاسضع سضرم رثإا ةجاجوب رداقلا
““ءاوسضأا““ ة-ي-ع-م-ج بسسح ،ا-ما-ع67زهاني
.ةيئامنيسسلا
تاينيتسسلا ‘ يليثمتلا هراسسم لحارلا أادبو
اهدعب لقتنيل ةعاذإلا ‘ يسضاŸا نرقلا نم
فرع د-قو ا-م-ن-ي-سسلا م-ث نو-يز-ف-ل-ت-لا ¤إا

ةينيدلا لامعألا ‘ ه-تا-كرا-سشÃ ا-سصو-سصخ
.يمÓسسإلا خيراتلل هبحو ةيناسضمرلا

مÓ-فألا ن-م د-يد-ع-لا ‘ نا-ن-ف-لا كرا--سشو
ةيقئاثولا لامعألاو ةينويزفلتلاو ةيئامنيسسلا

دمحأا““ تÓسسلسسمو ““Úنح““ مليف رارغ ىلع
““ريد-يإا تا-سسي-ع»و ““د-سس÷ا ةر-كاذ»و ““يا-ب
يديسس““ يقئا-ثو-لا م-ل-ي-ف-لا ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
 .““نيدموب
اوسضع اسضيأا ناك يذلا- لحارلا ل-م-ع ا-م-ك
ققدمك -امنيسسلل ““ءاوسضأا““ ةيعم-ج-ب ا-ط-سشن
.تÓسسلسسŸا نم ديدعلل يوغل

ث.ق ^

حرسسŸإو رؤهم÷إ Úب ةلسصلل ءاقبإإ

””ليتوبسشآا”” ةيحرسسم مّدقت ””ةفاقثلل يبد””

ةيليكسشت ضضراعمو ةيحرسسم ضضورع

ةفاقثلاب فّرطتلا هجاوي ةامح ناجرهم
ةامح ناجر-ه-م تا-ي-لا-ع-ف تق-ل-ط-نا  ^

ةفاقث ةيريدم هميقت يذلا Êاثلا ‘اقثلا
يفقثمو يعدبم نم ةبكوك Ëركتب ةامح

ةعونتم ةينف سضورع Ëدق-تو ة-ظ-فاÙا
.نونفلاو ةفاقثلل دسسألا راد ةبسشخ ىلع
ل-سصاو-ت-ت يذ-لا ،نا-جر-هŸا ن-م--سضت--يو
ةيفاقث ةطسشنأا ،عوبسسأا ىدم ىلع هتايلاعف
نفلل سضراعمو ةيثارتو ةينف تÓ-ف-ح ن-م
طÿاو يئوسضلا ر-يو-سصت-لاو ي-ل-ي-ك-سشت-لا
ةيئامنيسسو ة-ي-حر-سسم سضور-عو ي-بر-ع-لا
ةامح ةفاقث ةيريدم ‘ لافطأÓل ةطسشنأاو
.ةظفاÙاب ةيفاقثلا زكارŸا فلتflو
اوسشلا ءانسس ةفاقثلا ريزو ةنواعم تراسشأاو

حاتتفا ل-ف-ح لÓ-خ ‘ا-ح-سص ح-ير-سصت ‘
ة-ي-عو-ت ‘ ة-فا-ق-ث-لا رود ¤إا نا-جر-هŸا
ةغلب يمÓظلا رك-ف-لا ة-ه-جاو-مو سسا-ن-لا
.ةراسض◊او نفلاو ىقيسسوŸا

تامزألا تدتسشا املك هنأا اوسشلا تدكأاو
سسانلا ةيعوت ‘ ة-فا-ق-ث-لا رود داز ا-م-ل-ك
،يركفلاو ‘اقثلا مهاوت-سسÃ سضو-ه-ن-لاو

اه-ي-عد-بÃ ز-ي-م-ت-ت ةا-م-ح نأا ¤إا ة-ت-فل
.ةينفلاو ةيبدألا Úتحاسسلا ىلع اهينانفو
يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا سسي-ئر بئا-ن لا--قو

Ãناطلسس رماع روتكدلا ةامح ةظفاح ‘
موي-لا ةا-م-ح نإا““ حا-ت-ت-فلا لÓ-خ ة-م-ل-ك

ديعتل Êاثلا ‘اقثلا اه-نا-جر-هÃ ي-ف-ت–
‘ ركف م-سساو-مو تا-نا-جر-ه-م ةر-كاذ-ل-ل
سسكعتلو هروذ÷ دودح ل يخيرات دادتما
اهئانبأا ىدل ةددجتŸا ة-ي-فا-ق-ث-لا ة-لا◊ا
ةيحسضتلاو لمألا محÓم اور-ط-سس ن-يذ-لا
ة-م-ج-ه سسر-سشأا ة-ه-جاو--م ‘ ءاد--ف--لاو
ءامنلا ةفاقث تفدهت-سسا ةردا-غ ة-ي-با-هرإا
.““ءاخإلاو
هط يماسس تفل ه-ل ي-مÓ-عإا ح-ير-سصت ‘و
زيمتي ناجرهŸا نأا ¤إا ةامح ةفاقث ريدم
قرف رسشع نم Ìكأا ةفاسضتسساب ماعلا اذه
لÓخ متيسس هنأا اني-ب-م ة-ي-حر-سسمو ة-ي-ن-ف
زئاو÷ا نم ةعو-م‹ قÓ-طإا نا-جر-هŸا
ةزئاج اهنم ةيعادبإلا بهاوملل اعيجسشت
ةزئاجو رعسشلل يدورابلا ه-ي-جو رو-ت-كد-لا

طÿا ةز-ئا-جو ر-م-ع-لا يرد-ق سصا--ق--لا
ةلحار تايسصخسش Ëركت نع Óسضف يبرعلا
ةÒسسŸا ءانغإا ‘ ة-ح-سضاو تا-م-سصب ا-ه-ل
‘ ة-ي-ن-ف-لاو ة-ي-عاد-بإلاو ة--ي--فا--ق--ث--لا
.ةظفاÙا
ر-يد-م نوا-ع-م يزا-ج-ح د‹ سسد-ن-هŸا
يذلا باتكلا سضرعم نأا نّيب ةامح ةفاقث
اينغ نوكيسس ناجرهŸا ناكرأا مهأا نم دعي
ةماعلا ةئ-ي-ه-ل-ل ة-ث-يد◊ا تا-عو-ب-طŸا-ب
0051و اناونع053 مسضيو باتكلل ةيروسسلا
¤إا اÒسشم ةعونتم تاعوسضوم ‘ ةخسسن
عي-قو-ت ل-ف-ح ع-م ق-فاÎي-سس سضر-عŸا نأا
.ناجرهŸا لÓخ بتاك نم Ìكأل باتك
هيف كراسشيف يليكسشتلا نفلا سضرعم امأا

ايليكسشت اينف Ó-م-ع05ـب انان-ف نور-سشع
بهاذŸا فلتfl مسضت ةفلتfl تاين-ق-ت-ب
ةيعقاولاو ةيبيعكتلاو ةيديرجت-لا ة-ي-ن-ف-لا
سسيئر هروطع يداف قفو كلذو ةيزمرلاو
.ةيليكسشتلا نونفلل بدحألا ليهسس زكرم

ث.ق ^

اهرّؤطت نع ر“ؤؤم ‘
ةينوفوكنرفلا ىقيسسوŸاب يفت– سسنوت

ة-ي-بر-ع-لا ى-ق-ي-سسوŸا ز--كر--م م--ّظ--ن--ي ^
عورسشم راطإا ‘ هئاكر-سش ع-م ة-ي-ط-سسو-تŸاو
لوح ايلود اي-م-ل-ع ار“ؤو-م ،““زو-م-ي-ت-سسب-يإا““
قايسس ‘ ةينوفوكنرف-لا ا-ي-جو-لو-ق-ي-سسوŸا““
Èمتبسس11و01 يموي كلذو ،““تافاقثلا دّدعت
يديسس ةنيدÃ ءارهزلا ةمجنلا رسصقب لبقŸا
.ةيسسنوتلا ديعسسوب
ةكبسشل سسماÿا ىقتلŸا ر“ؤوŸا اذه لّثÁو
رّو-ط-ت ‘ ر-ظ-ن-ت ي-ت-لا ،ة-ي-لود--لا ثح--ب--لا
رودبو اهتئيبب اهتقÓعو ةيقيسسوŸا تاعانسصلا
لاÛا ‘ ةرطيسس وأا ل-قا-ن-ت ل-ما-ع-ك ة-غ-ل-لا
كانه له :›اتلا لاؤوسسلا ىلع ةبي‹ يملعلا

ا-ي--جو--لو--ق--ي--سسوŸا رّو--ط--ت Úب ة--قÓ--ع
وأا ةينوفامر÷اب ة-نرا-ق-م ،ة-ي-نو-فو-ك-نر-ف-لا
نم ةيقيسسوŸا مولعلا رّوط-تو ،ة-ي-نو-فو-ل‚إلا

ةيقبب ّمتهيو ةيبرغلا ىقيسسوŸاب ّسصتخي ملع
عيمج ة-سسارد-ب مو-ق-ي م-ل-ع ¤إا تا-ق-ي-سسوŸا
؟تاقيسسوŸا
فدهت ةيلود ثاحبأا ةكبسش يه ““زوميتسسبيإا»و
خيرات ‘ Úثحابلا Úب تاقÓع ةكبسش ءاسشنإا ¤إا
فراعŸاو ايجولوميتسسبإلاو ةيقيسسوŸا مولعلا
فلتfl ‘ كلذو ،اهيناعم عسسوأاب ةيقيسسوŸا
.ةينوفوكنرفلا تاءاسضفلا
،ءاكرسشلا نم ةعو-م‹ ة-ك-ب-سشلا هذ-ه م-سضتو

نم ءزج نع ةلث‡ لكا-ي-هو تا-سسسسؤو-م ي-هو
اهيف ُسسَرامُت يتلاو Êوفوكنرفلا ءاسضفلا نادلب

اكيجلب ‘ ةيسسنرفلا ةغللاب ىق-ي-سسوŸا مو-ل-ع
.سسنوتو (كيبيكلا) ادنكو نانبلو اسسنرفو
ةيطسسو-تŸاو ة-ي-بر-ع-لا ى-ق-ي-سسوŸا ز-كر-مو
فرسشت ةسس-ّسسؤو-م ›ود-لا ر“ؤو-م-ل-ل ن-سضا◊ا

ثاÎلا ىلع ةظفاÙاو ةفاقثلا ةرازو اهيلع
.ةيسسنوتلا
ىلع يطّسسوتŸاو يبرعلا هيدعبب زكرŸا موقيو
ايطيسشنت ايفح-ت-م ءا-سضف ه-ن-م ل-ع-ج-ي رّو-سصت

flل-ل ا-سص-ّسصÎا ثاŸه‹ارب موقت ،يق-ي-سسو
:يه ةيسساسسأا ةعبرأا رواÚ fiب لماكتلا ىلع
،هرسشن ىلع لمعلاو يق-ي-سسوŸا ثاÎلا ظ-ف-ح

سضو-ه-ن-لا ،ة-ّي-ف-ح-تŸا ة-ط-سشنألا-ب ما-ي-ق--لا
ةّينفلا جماÈلا دادعإاو ثوحبلاو تا-سسارد-لا-ب
.ةيطيسشنتلاو
امئاد اسضرعم ءارهزلا ةمج-ن-لا ر-سصق م-ي-ق-يو
نم ةردان جذا‰ مسضي يذلا ةيقيسسوŸا تلآÓل
ة-ي-بر-ع-لاو ة-ي-سسنو-ت-لا ة-ي-ق--ي--سسوŸا تلآلا
ىلع يوت-ح-ي ا-م-ك .ة-ي-ق-ير-فألاو ة-ي-بوروألاو
يتلا ةيتوسصلا تÓيجسستلل ةين-طو-لا ة-ن-يزÿا
يقيسسوŸا ثاÎلا ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا-ب ى-ن-ع-ت
.لّجسسŸا يسسنوتلا

ث.ق ^



ةليترلا

ةركسسبب ةمامك فلأا001 عيزوت

انوروك تايئاسصحا ملسس يغلي يئابرهك بطع
ةزابيتب

سسوÒفب ÚباشصŸا تايئاشصحإا ةزابيت ةيلول ةحشصلا ةيريدم تغلأا ^
لطعت ببشسب ةباشصإا0 ليجشست نع اهنÓعإاو لوألا سسمأا مويل انوروك

داعأا ام وهو ،هحÓشصإل Óماك اموي قرغتشسا يذلاو ،ليلاحّتلا زاهج
تاباشصلا عجاÎب قلعتي ل رمألا نأاب اوأاجافتي نا لبق ،ناكشسلل لمألا
.زاه÷ا لطعتب لب

ةزابيتب  ةحسص ريدم Úيعت

ةدع لغشش يذلاو ،دّمfi ةلحروب ،ديد÷ا ريدŸا Úيعت ّ”  ^
ةعارزل ةينطولا ةئيهلا اهرخآا ،ةحشصلا عاطقب ةيلوؤوشسم بشصانم
.ةيدهم ةيكنارب ،ةحّشصلا ةريدŸ افلخ اذهو ،ءاشضعألا
عاطق ›وؤوشسم نم Òثكلا ىلع انوروك سسوÒف يتأاي نأا رظتنŸا نمو
.ةيحشصلا عاشضوألا مييقت متي Úح ،ةحشصلا

طوجح ديرب يفظوÃ سصبÎت انوروك
ديرب ةشسشسؤوم هششيعت يذلا يثراكلا عشضولا نع Èعت ةروشص  .^

نم يكتششي نطاوŸاو لخادلا ‘ نوكتششي لامعلا...طوجحب رئاز÷ا
!....كاذو اذه Úب سصبÎت انوروكلاو جراÿا ‘ ظاظتكلا

نأا ابق ،جراÿاو لخادلا ‘ رومألا طبشضب بلاطم رئاز÷ا ديرب ريدم
.Úح ¤ا ةلاكولا قلغ برقألاو ،هتلعف سسوÒفلا لعفي

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا 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

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ32ـل قفوŸا م0202ةيليوج41 ءاثÓثلا

سسوÒف راششتنا ةبراÙ لاعفلا يوعم÷ا لمعلل دهششم ‘  ^
،Úنثلا سسما حابشص ،راون يبأا هللا دبع ،ةركشسب ›او لبقتشسا  ،انوروك

.Êاشسنإلاو يÿÒا لمعلل ةكÈلا ةيعمج
ةيلمع ‘  مهاشستشس ةيعم÷ا نإاف ،ةيلولا حلاشصŸ نايب بشسحو
عيزوتو91 ديفوك انوروك سسوÒف رطاfl نم سسيشسحتلاو ةيعوتلا

.ةركشسب ةيلو تايدلب ةفاك ىوتشسم ىلع ةمامك فلأا ةئام000.001

 دعابتلا سضرفل ’اث“03
‘ معطم نواعت ^
لايÎنوم ةنيدم
ممشصم عم ةيدنكلا
وحن عشضول ءايزأا

سضرعل لاث“03
Úب سسبŸÓا
عم تلواطلا

،جودزم فده
دازم ‘ ةشضورعŸا عطقلا عيبب حمشسيو يدشس÷ا دعابتلا نمؤوي
نم سسبÓم ليثامتلا ىلع تعشضو ثيح ،ةيÒخ تايعم÷ هعير بهذي

.““كوبود بيليف»و ““ينيكاب هراشس““ يتعوم‹
لايÎنوم ‘ ““كرانوم ول““ معطم بحاشص ،نايتشساب يÒÁج لاقو
⁄»: فاشضأاو ،““نئابزلل ةحاشسŸا نم ديزم ةحاتإا اندرأا““ :ةÁدقلا
سسÓجيشسكيلبلا نم ةعونشصم لشصاوف عشضو وأا تلواط بحشس أاششن

.““ام اعون ةيداع رومأا اهنأل

ثد◊ا لÓظ ‘

؟ةرورسض ““ةدومح نب ةيلمع““ خاسسنتسسا له
كلت وأا ،ةبرهŸاو ةبوهنŸا لاومألا عاجÎسسا ةكرعم ةيادب يه له  ^

لخادلا ‘ ،ةنمآا تاذÓم ‘ ةرقتسسŸاو رخآل وأا ببسسل ةبيرسضلا نم ةبرهتŸا
،انوروك سسوÒف ءابوو طفنلا راعسسأا رايهنا تايعادت اهتلجعتسسا ،جراÿا وأا
،ةيمÓسسلا كونبلا ¤ا ءوجللا رارقإا لÓخ نم ،نابسس◊ا ‘ نكي ⁄ يذلا

وأا ةباسصعلا عرذأا اهتبره يتلا لاومألا ىلع زكرت ىرخأا تايلآا ذاختا راظتنا ‘
 .ةهوبسشم تارامثتسسا ‘ مهسسأا وأا تاراقع ءارسش Èع اهسضييبت ” يتلا كلت
ةيكنبلا تايلمعلل ددحŸُا ماظنلا طبسضي موسسرم رودسص قفاري ئرب لاؤوسس
،مايأا لبق ءارزولا سسل‹ هرقأا اŸ اذيفنت  ةيمÓسسإلا ةفÒسصلاب ةقلعتŸا

كلت وأا طفنلا راعسسأا رايهنا نع ةمجانلا ةديد÷ا ةيلاŸا تاهاركإلا عم انمازت
قايسس ‘ ةوطخ لوأا ءارجإلا اذه ناك نإاو ،انوروك ءابو اهسضرفي يتلا
،ةيكنبلا تÓماعملل ةيمسسرلا رطلا جراخ ةلوادتŸا ةيلاŸا ميقلا ةداعتسسا

فسصن اهتميق زهانت يتلا ةيزاوŸا قوسسلا لاومأا جمد ةداعا فدهتسسي يذلاو
 .رلود رايلم06وÚ 04ب حواÎت يتلاو ،ماÿا يلخادلا œانلا

ميقلا جامدإا ةداعإا قيرط نع راخدإلا لهسسي نأا ءارجإلا اذه نأاسش نمو
ةÒبك يهو ،يمÓسسلا راطلا ‘ لمعلا لسضفت يتلا ةيلاŸا تاجتنŸاو
،ةيمسسرلا تاونقلا جراخ تدجو ،ةÒبك لود عم تÓماعت اهلو ،ةطيسشنو
يتلاو ،ةيوبرلا تÓماعملل اسضفر ا‰إاو ،ةبيرسضلا نم ابرهت وأا ابيرهت سسيل

ىتحو ،›اŸاو يداسصتقلا لاÛا ‘ ةلعافلا فارطألا نم ديدعلا اهنع Èع
نإاو ىتح ةÒغسصلا عيراسشŸا ىلع مادقلا ‘ نوددÎي اوناك ““جاسسنوأا““ بابسش
تÓماعت تسصقأا يتلا ةيفرسصŸا ةسسايسسلا يهو ،ةئاŸاب1 ةدئافلا ةبسسن تناك
ةبقاعتŸا تاموك◊ا تلسشف ثيح ،ةيمسسرلا ةيلاŸا قوسسلا نم ةمخسض ةيلام

ةسصاخو ،ةيمومعلا كونبلا تامدخ نمسض ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا جاردإا ‘
امنيب ،ةملسسم لود ‘ اننأا مغر ،تÓماعŸا هذه رارقا ” Úح ،7102 ذنم
اهنأل ةفÒسصلا هذه دامتعا ¤ا ،ايناطيرب اهسسأار ىلعو ،ةيبرغ لود تعراسس
سشيعت ةÒبك ةملسسم ةيلاج نأاو ةسصاخ ،ةيداسصتقاو ةيلام ىودج تاذ
ةفÒسصلا دامتعا ‘ اهتÈخب ةناعتسسلا ‘ تركف رئاز÷ا نأا ىتح ،كانه

.اندنع ةيمÓسسإلا
،ةيمÓسسإا ةيفرسصم تاجتنم8 قيوسست ديد÷ا ميظنتلا حاتأا امنيبو

،عانسصتسسلاو ،ملسسلاو ،ةراجإلاو ،ةكراسشŸاو ،ةبراسضŸاو ،ةحبارŸا
Èع ةقبطŸا ةيلا◊ا تÓماعŸا نإاف ،رامثتسسلا عئادوو ،عئادولا تاباسسحو
كنب““ عرفو ،ةينيرحبلا ““ةكÈلا““ ةعومÛ رئاز÷ا عرف لثم ،ةدودfi كونب
‘ طسشنت تناك ،يتارامإلا ““مÓسسلا““ كنبو ،يتيوك ““رئاز÷ا جيلÿا

داومو تارايسسو تاراقع ءارسش لثم ،ادج ةدودfiو ةطيسسب تÓيو“
.ةدودfi غلابÃ ةÒغسص ةيرامثتسسا عيراسشم ليو“و ،ةيكÓهتسسا

ميخسضت عنمو ،كÓمألا ىلع ةبيرسضلا قيبطت ” امدعبو ،كسش نود نمو
اهردق يتلاو ،عيراسشŸا مييقت ةداعاو تلومعلاو داÒتسسلا دنع Òتاوفلا

يأارلا اهئارو نمو ،ةموك◊ا نإاف ،ةينازيŸا نم ةئاŸاب52ـ ب ةيروهم÷ا سسيئر
‘و ،يسضاقتلا لحارم لك دافنتسساب ةباسصعلا ةمكاfi ءاهتنا بقÎت ،ماعلا

لاومألا عاجÎسسا ‘ عورسشلل ،اهطباÎل ةلادعلا ىلع ةحورطŸا تافلŸا لك
نمأÓل ماعلا ريدلا ةيسضقب قلتŸا يئاسضقلا مك◊ا عم ثدح املثم ،ةبوهنŸا
ةيولألا سضعب تامكاfiو ،هترسسأاو لماه Êاغلا دبع ،قبسسألا ،ينطولا
تاءارجا ¤ا جات– يتلاو ،جراÿا ¤ا ةبرهŸا كلت وأا ،ةديلبلا ‘ ةيركسسعلا

ةلأاسسم ةيعوسضوŸاو ةيفافسشلا اهيف نوكت ةقيقد ةيسسامولبدو ةيئاسضق
fiيبنجألا فرطلا ةقث بسسكل ةيرو.

لوحتلا لبقتسسم نهري يذلا ،›اŸا يدحتلا اذه ‘ سضعبلا ددÎي ⁄و
قلغب ةبلاطŸا ‘ ،يبعسشلا كارحلل ةباجتسسا ،دÓبلل يداسصتقلاو يسسايسسلا

‘ ةميقŸا ةيلا÷ا ليخادم ‘ ةبراسضŸا ركتحي يذلا ،““راوكسسلا““ قوسس
رودسص مغر تاونسس ذنم دمتعت ⁄ يتلا ،فرسصلا كاسشكأا ثعبو ،جراÿا

لماعتلا بلطم ززعيل ءاج يذلا ،ÊوÎكللا عفدلا سضرفو ،اهنأاسشب نوناق
نأل لإا ءيسشل ل ،قرو ىلع اÈح اسضيأا لظ يذلاو ،دوقنلاب سسيلو كوكسصلاب
سساسسŸا نكÁ لو ،ليقثلا نزولا نم مه تاسسرامŸا هذه باحسصأا

Ãمه◊اسص.
وأا فل نود فدهلا قق– ةيرذج ةيلام ةيلمع ذيفنتب ةبلاطŸا لعلو

ةيلمع““ خاسسنتسسا ‘ لثمتت ،ةلطعŸا تاءارجإلا لك كردتسستو ،نارود
قوسسلا برسضل ،6891وÚ 2891ب ةيلاملل اريزو امدنع ،““ةودمح نب مÓعوب
بلاطو ةيدقنلا قاروألا Òيغتب ماق ثيح ،ةلوادتŸا اهلاومأا راخداو ءادوسسلا
،ةديدج ىرخأاب اهلادبتسسل ذئنيح ةلوادتŸا ةيدقنلا قاروألا لك عاديإاب
لب ،ارهاب احا‚ ةيلمعلا تلجسس ثيح ،اهتميق لاومألا كلت تدقف لإاو
.اهب سسنأاتسسي ةدئار ةبرŒ تحسضأا

،ةديد÷ا ةيروهم÷ا مسسابو ،يبعسشلا كار◊ا مسسابو سسيئرلا أاجلي لهف
¤ا ،طفنلا رعسس رايهنا نع ةمجانلا ةيلاŸا ةمزألا ةهجاوم ناونع ت–و
 .؟›اŸا طغسضلا ديازت مامأا ““ةدومح نب ةيلمع““ خاسسنتسسا

ي◊اسص ىفطسصم ^
0202 سسرام82 موي رسشن  ^

مليف ‘ مرجع يسسنان Óيف ثداح
ةياورلا““ مليف ومورب فششك
ةÒثم ليشصافت نع ،““ةلماكلا

ةنانفلا Óيف ثداح لوح
نمو ،مرجع يشسنان ةينانبللا
ًاÒبك ًايود ثدحي نأا عقوتŸا

Ÿليشصافت نم درشسي فوشس ا
.ةرم لوأل ةيشضقلا نع ايافخو
يهو ،ةينانبللا ةمجنلا تلطأاو
يتلا فوÿا تاظ◊ درشست

. اهتقو اهشسأار ‘ تءاج يتلا تلؤواشستلاو ،ةÁر÷ا عوقو تقو اهتششاع
اهتاشسبÓم حرششو ةÁر÷ا ديشسŒ ،““ةلماكلا ةياورلا““ ومورب رهظأا امك
ليشصافت حرششي وهو نÓعإلا ‘ رهظ ثيح ،مششاهلا يداف بيبطلا دي ىلع
.ةÁر÷ا اهيف تعقو يتلا ةهدرلا ¤إا ةراششإلاب ثدح ام



م-كأر-ت نأأ نا-ي-ب--لأ ح--ضضوأأو ^
تل-ضصو ةدد-ضسŸأ Òغ نو-يد--لأ

ردقي غلبÃ اهتايو-ت-ضسم ى-ل-عأ’
لداعي ام وهو ،جد رايلم81ر7ب
لام-عأأ م-قر ن-م ف-ضصنو ة-ن-ضس
نا-ح د-ق ه-نأأ أزÈم ،ة-ضسضسؤوŸأ
دوهج ف-ثا-ك-ت-ل مو-ي-لأ تقو-لأ
.عيم÷أ نماضضتو
حورلل ءأدن““ نا-ي-ب-لأ تأذ ه-جوو
نماضضتو ةيلوؤو-ضسŸأ ة-ي-ن-طو-لأ

ةزابيتو ةمضصاعلأ رئأز÷أ ناكضس
وهو ءاŸأ ةروتاف عفد لÓخ نم
‘ رأر-م-ت-ضسإ’أ ح-م-ضسي--ضس ا--م
دمتعن ن-ح-ن““ أÒضشم ،““ة-مدÿأ
ى-ضضم تقو يأأ ن-م Ìكأأ مو-ي-لأ

ةدوج تأذ تامدخ Ëدقت ىلع
.““Òهطتلأو هايملل
ع----فد““ نأأ رد----ضصŸأ را----ضشأأو
دعيو ينماضضت ل-م-ع ةرو-تا-ف-لأ

لايضس لامع تأدوهجÃ انافرع

مهحنم ى-ل-ع نور-ه-ضسي ن-يذ-لأ
نأأ امك ةيموم-ع ة-مد-خ ن-ضسحأأ

حمضسيضس ،ينطو-لأ ل-ع-ف-لأ أذ-ه
هايŸأ تامدخ Úضس– نامضضب
.““ديعبلأ ىدŸأ ىلع Òهطتلأو

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ناغدرا نأا دقتعي نم يبغلا
رئاز÷ا فدهتصسي ’

اهقبصس رئاز÷ا ‘ ءادوصسلا ةيرصشعلا ةÎف  ^
تناكو ،ندنل ‘ دقعنا ÚملصسŸا ناوخإÓل ر“ؤوم
ةطلصسلا ىلع وطصسلا وه هتايصصوت مهأا ىدحا

‘ ة-ي-بر-ع-لا ناد-ل-ب-لا Èكأا ر-ئاز÷ا وأا ر--صصم ‘
لثم ،نادلب-لا ي-قا-ب ة-م-ل-صسأا ل-ه-صست-ل ة-ق-ط-نŸا

فورظل اذ-ه ق-ق-ح-ت-ي ⁄و ،خ-لإا بر-غŸا ضسنو-ت
بز-ح زو-ف-ي نأا راد-قأ’ا تءا-صش و-لو ة-ي-خ-يرا-ت
ةصضراعم مغرو ،ايكرت ‘ تاباختن’اب يمÓصسا
هنأ’ ةطلصسلا ناغدرا ءÓتع’ يكÎلا ضشي÷ا
’إا ،فرطتŸا ينيدلا ضشورق يليŸا بزح نم تآا

ي-بورو’ا دا–’او ي-ك--ير--م’ا ط--غ--صضلا ةو--ق
نجصسلاب هيلع اموكfi ناك يذلا ناغدرا تنكم
¤وأ’ا ه-تاو-ط-خ تنا-كو ة-ط-ل-صسلا ءÓ-ت-عا ن-م
فصشتكا نأا ¤إا ةوقب ابوروا عم لماعتلا هاŒاب
.لجرلا ةقيقح نويبورو’ا

ناو-خ’ا ة-كر-ح ا-ه-ي-ف م-ك-ح-ت-ت ي-ت-لا ا--ي--كر--ت
‘ ة-م-ظ-نأ’ا ة-حا-طإا-ب ’إا أاد-ه-ت ن--ل Úم--ل--صسŸا
ناوخ’ا مكحب امهصضيو-ع-ت-ل ر-صصم ‘و ر-ئاز÷ا
،ة-ي-طار-قÁد ة-ير-ك-صسع ،تنا-ك ة-ل-ي--صسو يأا--ب

’ ايكرت نأا Èتعي نم ئطخيو  ،فورظلا بصسح
ىلع اهئÓ-ت-صسا عور-صشم ‘ ر-ئاز÷ا فد-ه-ت-صست
ةدعاق ¤إا اهليو– متيصسو ،يبيللا طفنلاو ايبيل

قيقحتل رئاز÷او رصصم رارقتصسا برصضل ةيفلخ
.دحاو رجحب نيروفصصع لوقم

ةوق اهيدل حبصصأا يتلا ÚملصسŸا ناوخ’ا ةكرح
هيف كن-بو ي-كÎلا ضشي÷ا ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-برا-صض
ديطو فلا–و  رطق يهو تار’ودلا تارايلم
ينيدلا مك◊ا دكؤوي يذلا Êويهصصلا نايكلا عم

نل ،ة-يدو-ه-ي ة-لود-ك هدو-جو م-ل-صسم د-ل-ب يأا ‘
يذلا ندنل ر“ؤوم تارر-ق-م ق-ي-ق– ‘ ى-ناو-ت-ت
امهتوق لÓغتصساو Úتلودلا طاقصسا ¤إا فدهي

.ÚملصسŸا ناوخ’ا ةمظنأا طصسب ‘
ةحلصصم ’وأا وه ايبيل ‘ يكÎلا فحزلا فاقيا

Òغ دقتعي نمو ىوصصقلا ةجردلا نم ةيرئازج
،هدلب ÒصصÃ بعليو يبغ وأا ئطاوتم وهف كلذ
ع-ن-م ،هÒغ را-ي-خ ’ د--حاو را--ي--خ ما--مأا ن--ح--ن
’ مهترظن نأ’  اندودح ىلع كارت’ا ناطيتصسا

ةر-ط-ي-صسلا ةدا-عإا ل-ب ط-ق-ف ا-ي-ب-ي-ل فد-ه-ت--صست
مهو ءاي-حإا ةدا-عإ’ ا-ن-ناد-ل-ب ى-ل-ع ة-ي-نا-م-ث-ع-لا
ترمدو ترمعت-صسا ي-ت-لا ة-ي-مÓ-صسإ’ا ة-فÿÓا

‘ تبب-صستو ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ن-ي-ب ن-م  ،ناد-ل-ب ةد-ع
يصسنرفلا رامعتصسÓل ةصسيرف اهتملصسو اهفلخت
نأا-ب م-هو-ت-ي نا-ك يذ-لا يا-ب د-م-حأ’ تر-ك-ن--تو
اهب فÎعي دق ةينامثعلا ةيارلا ت– هتمواقم
.اهمعد متيو
Ëدقلا رامعتصس’ا عرذأا دحأا نوملصسŸا ناوخ’ا
ر“ؤوم فده قيق– ىلع اوف-قو-ت-ي ن-ل د-يد÷ا
لود لئاصسو مهل حبصصأا مويلاو ’ فيك ،ندنل
.مهديأا Úب ىرخأا ةلود لاومأاو

..““رجفلا““ لصسارم لصسكورب نم ^
ÿدا–’ا ىدل دمتعم يفحصص... طارف رصض

يصسلط’ا فل◊او يبورو’ا
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GBNô G’CNÑÉQ جد رايلم81 نم ديزا  تغلب

اهنئابز ؤعدت هايملل ““لايصس““ ةكرصش
نؤـــــــــــيدلا دـــــــــــيدصستل

ةمصصاعلا رئاز÷ا يتي’وب اهنئابز (لايصس) رئازجلل Òهطتلاو هايŸا ةكرصش تعد
دافأا امبصسح ،ةددصسŸا Òغ نويدلا  نم جد رايلم81ر7 زهاني ام ديدصستل ةزابيتو
.ةصسصسؤوŸا تاذل نايب ،ضسمأا هب

ةظفاÙ ردانلا ““ةعئاصشلا ةمامصسلا““ رئاط ميلصست
 تليصسمصسيتب تاباغلا

ÚنطأوŸأ دحأأ م-ل-ضس ^
ة--ن--يدÚ Ãن--طا---ق---لأ
Úنث’أ سسمأ تليضسمضسيت

Ùرئاط تاباغلأ ةظ-فا
ة-ل--ي--ضصف--ل ي--م--ت--ن--ي
قلطي ةردانلأ تايمامضسلأ

ةمام-ضسلأ““ ر-ئا-ط ه-ي-ل-ع
امبضسح ،ردانلأ ““ةعئاضشلأ
.ةئيهلأ تأذ هب تدافأأ
نأاب ردضصŸأ تأذ حضضوأأو

يذ--لأ ن---طأوŸأ أذ---ه
دق ناك ةي’ولأ ةمضصا-ع-ب ن-ط-ق-ي

رئاطلأ أذ-ه ى-ل-ع ه-ن-ك-ضسÌ Ãع
تأراطإأ ¤إأ هملضس يذلأ و ردانلأ

تا-تا-ب-ن-لأ ة-يا-م--ح ة--ح--ل--ضصم
ة-ظ-فاÙأ تأذ-ب تا--نأو--ي◊أو
هنم دكأاتلأو هتنياعÃ أوماق نيذلأ

نب يديضس““ ة-با-غ-ب ه-قÓ-طإأ ل-ب-ق
.تليضسمضسيت ةنيدم ›اعأاب ““ةر“

نأا---ب رد---ضصŸأ سسف---ن حر----ضشو
ن-م د-ع-ي ““ة-ع-ئا-ضشلأ ة-ما-م-ضسلأ““
¤إأ رجاهت يتلأ ةردا-ن-لأ رو-ي-ط-لأ
ءاضضقل برغŸأو سسنوتو رئأز÷أ

يت-لأ سشي-ضشع-ت-لأ و جوأز-ت-لأ ةÎف
ةيا-غ ¤إأ ل-ير-بأأ ر-ه-ضش ن-م د-ت“

نأأ ¤إأ أÒضشم ،Èم-ت-ب-ضس ة-يا--ه--ن
ةنضسلأ نم ةÎفلأ هذه ‘ هروهظ

ةدع ايونضس ظحÓت هنأأو يداع رمأأ

‘ ةضصاخ هنم بأرضسأأ
ثي--ح تا--ع--ف--ترŸأ
‘ هتقو بلغأأ يضضقي
.نأÒطلأ
ة--ظ--فاÙ ق--ب--ضسو
ة-ي’و-لا-ب تا--با--غ--لأ
ر-ه-ضش لÓ-خ قÓ--طإأ

Èع ي--ضضاŸأ و--يا--م
ةيمضسرلأ ا-ه-ت-ح-ف-ضص
لضصأوتلأ عقأوم ى-ل-ع
ةيل-م-ع ي-عا-م-ت-ج’أ

ه-ي-جو-ت لÓ-خ ن-م ة-ي--ضسي--ضس–
ةرور-ضضب Úن-طأو-م--ل--ل تأءأد--ن
هذه لثم ة-يا-م-ح ‘ ة-م-ها-ضسŸأ
ةردا-ن-لأ رو--ي--ط--لأ ن--م عأو--نأ’أ
¤إأ اهميلضستب مايقلأ و ةيمÙأو
روثع-لأ ة-لا-ح ‘ ة-ظ-فا◊أ ر-ق-م
.اهيلع

جأاو ^

صسادرمؤبو ةيدŸاب ةيديلقت ةلبنقو Úيباهرإلل ئباÒ 30flمدت

Òهاطلاب ةيلؤحكلا تابورصشŸا نم ةدحو00021 زجحي لجيج نما
ىتضشب ةÁر÷أ ةبراfi راطإأ ‘  ^

تدرو تامولعم ىلع ءانب و اهعأونأأ
و ثحبلأ ة-قر-ف ر-ضصا-ن-ع م-ل-ع ¤إأ
،ل-ج-ي-ج ة-ي’و ن-مأا--ب ل--خد--ت--لأ
و نيزختل هوبضشم طاضشن سصوضصخب
ةيلوحكلأ تابورضشŸأ جيور-تو ع-ي-ب

فثك ،Òهاطلأ  ةيدلب ىوتضسم ىلع
و مهتاير– نم ةقرفلأ تأذ رضصانع
ةيوه ديد– نم مهتنكم مه-ثا-ح-بأأ
ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-ي و ،ه-ي-ف ه--ب--ت--ضشŸأ
،ةنضس14 رمعلأ نم غ-ل-ب-ي سصخ-ضشب

موقي ناك يذلأ و ،ايئاضضق قوبضسم

ىلع ةيلوحكلأ تابورضشŸأ نيزختب
ع-م ه-لز-ن-م تا-عدو-ت-ضسم ىو-ت-ضسم
.اهب نئابزلأ لابقتضسأ
” تاعدوتضسŸأ هذه-ل ة-م-هأدÃ و

تا-بور-ضشŸأ ن-م ة--ي--م--ك ز--ج--ح
نم ةدحو00021 تقاف ةيلوحك-لأ

flنيأأ ،ماجحأ’أ و عأونأ’أ فلت ”
ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ة-فا-ك ذا-خ-تأ
نع ثاحبأ’أ ةلضصأو-م ع-م ا-ه-نأا-ضشب
ةلاح ‘ دجوي يذلأ هي-ف ه-ب-ت-ضشŸأ

.رأرف
ب.نيصساي ^

نا--ي--ب Úن--ث’أ ،سسمأأ دا---فأأ ^
زرافم نأاب ينطولأ عافدلأ ةرأزول
تنك“ ,يبعضشلأ ينطولأ سشيجلل
تايلمع لÓخ ,دحأ’أ ،سسمأأ لوأأ
يتي’و نم لكب ط-ي-ضش“و ثح-ب
فضشك ن-م ,سسأدر-مو-بو ة-يدŸأ
تاعامجلل ئباfl ةثÓث Òمدتو
,عنضصلأ ةيديلقت ةلبنقو ةيباهرإ’أ
ىلع ىرخأأ ةزرفم تÌع ام-ن-ي-ب

ن-م ة-ي--م--كو Úي--لآأ Úضسد--ضسم
 .ةفل÷أ ةي’وب ةÒخذلأ
‘““ ه-نأأ ه-تأذ رد-ضصŸأ ح--ضضوأأو
تفضشك ,باهرإ’أ ةحفاكم راطإأ
ينطولأ سشيجلل زراف-م تر-مدو
,0202 ةيليوج21 موي ,يبع-ضشلأ
تا-عا-م-ج-ل-ل ئ--باfl ة--ثÓ--ث
ةيدي-ل-ق-ت  ة-ل-ب-ن-قو ة-ي-با-هرإ’أ
تاي-ل-م-ع لÓ-خ كلذو ,ع-ن-ضصلأ
ةيدŸأ نم لكب طيضش“و ثحب
ةيركضسعلأ ةيحانلاب سسأدر-مو-بو

ىرخأأ ةزرفم تÌع اميف ,¤وأ’أ
ىلع يبعضشلأ ين-طو-لأ سشي-ج-ل-ل

نم ةيمكو Úيلآأ Ú (20)ضسدضسم
ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-ف-ل÷ا-ب ةÒخذ-لأ
.““¤وأ’أ ةيركضسعلأ
ةÁر÷أ ة----براfi را----طإأ ‘و
ةزر--ف--م تف--قوأأ ,ة--م--ظ--نŸأ

ي-ن-طو-لأ سشي--ج--ل--ل ة--كÎضشم
حلاضصم عم قيضسنتلا-ب ,ي-ب-ع-ضشلأ
ةي’و ,ة-ك-يÈب ,ي-ن-طو-لأ ن-مأ’أ
ةير-ك-ضسع-لأ ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-ن-تا-ب
تأرد-fl را--30Œ,ةضسماÿأ
سسولهم سصرق00005 تزجحو
نويلم02ـب ردقي ›ا-م غ-ل-ب-مو
ةزرفم تزجح ا-م-ي-ف ,م-ي-ت-ن-ضس
,يبعضشلأ ينطولأ سشيجلل ىرخأأ
,كرام÷أ حلاضصم عم قيضسنتلاب
ةيركضسع-لأ ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-ل-قرو-ب
يتيعابر Ú (20)تبكرم ،ةعبأرلأ
سصرق06855 ـب Úتلمfi عفدلأ

.““رئاجضس ةبلع00004و سسولهم
زرافم تفقوأأ ,ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
لكب ,يبعضشلأ ينطو-لأ سشي-ج-ل-ل

ةيركضسعلأ ةيحان-لا-ب تنا-ج ن-م
ةيحا-ن-لا-ب تضسأÔ“و ة-ع-بأر-لأ
اضصخضش34 ,ةضسداضسلأ ةيركضسعلأ
24و ايئابرهك أدلوم25 تطبضضو
(20) يزاهجو ط-غ-ضض ة-قر-ط-م
تأد-ع-مو ندا-عŸأ ن--ع ف--ضشك

flتايلمع ‘ لم-ع-ت-ضست ة-ف-ل-ت
ن-ع عور-ضشŸأ Òغ بي-ق--ن--ت--لأ
.““بهذلأ
Òغ ةرجهلأ ةحفاكم راطإأ ‘و
سسر--ح ط--ب--حأأ ,ة--ي--عر---ضشلأ
Òغ ةرج-ه ة-لواfi““ ل-حأو-ضسلأ

أوناك سصاخضشأأ ةعب-ضسل ة-ي-عر-ضش
عنضصلأ يديلقت برا-ق Ïم ى-ل-ع
ةيركضسعلأ ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-با-ن-ع-ب
.““ةضسماÿأ

و.ق ^

رصشن ةيصضق ‘ طرؤتملل صسبح ةنصس
ةنيطنصسق ىفصشتصسÃ ثث÷ ؤيديف

ةنيطن-ضسق-ب ة-يدا-يز-لأ ة-م-كfi ،سسمأ لوأأ، تضضق ^
ىرخأأ رهضشأأ ةتضسو ةذفان رهضشأأ ةتضس ةبوقع طيلضستب

هيف رهظي ويديف بيرضستب مهتŸأ قح ‘ ةذفان Òغ
ويديفلأ وهو، ةنيطنضسقب يعما÷أ ىفضشتضسŸاب ثثج

. ةليلق مايأأ نم كوبضسيافلأ Èع ةÌكب لوأدت يذلأ
يذلأ مهتملل عامتضس’أ ةمكاÙأ ةضسلج لÓخ ت“و

Òطخ فرضصت هب ماق ام نوك ةلدأ’اب هتهجأوم ت“
Áأ ةمرحب سسŸنأ اهنأاضش نم روضصو رابخأأ رضشنبو ىتو

. بعاتم ببضشت
تكرح دق يعما÷أ ةنيطنضسق ىفضشتضسم ةرأدإأ تناكو
نم Òضصق تقو ‘ هفيقوت ” يذلأ مهتŸأ دضض ىوعد
ةحلضصم لخأد نم ثثج روضص نأأ دعب ،نمأ’أ لاجر لبق

. روكذŸأ ىفضشتضسŸاب ثث÷أ ظح
صس.ي ^

ةيلقعلا تارثؤؤŸا نم صصرق072زجح
ةنيطنصسقب ةين’ديصصلا داؤŸاو
ة-ي-ئ’و-لا ة-ح-ل-صصŸا-ب تاردıا ة-ح-فا-ك-م ة-قر--ف تن--ك“ ^

فيقوت نم ةن-ي-ط-ن-صسق ة-ي’و ن-مأا-ب ة-ي-ئا-صضق-لا ة-طر-صشل-ل
Úت-ي--صضق ‘ ، ة--ن--صس24و12 ر-م-ع-لا ن-م نا-غ-ل-ب-ي Úصصخ-صش
ةيودأا و ةيلقعلا تارثؤوŸا ةزايح ‘ ا-م-ه-طرو-ت-ل Úت-ل-صصف-ن-م
ةنهŸ ةيعرصش Òغ ةصسرامŸا و ، ع-ي-ب-لا ضضر-غ-ل ة-ي-ن’د-ي-صص

ضضرغل ةعورصشم Òغ ةي-ن’د-ي-صص ة-يودأا ةزا-ي-ح-ب ة-ح-صصلا
.يصصخصشلا كÓهتصس’ا ضضرغل تاردıا ةزايح و عيبلا
رصصانع اهيلع تلصص– تامول-ع-م ¤إا دو-ع-ت ¤وأ’ا ة-ي-صضق-لا
تارثؤوŸا جيوÎب Úهوب-صشŸا د-حا ما-ي-ق ضصو-صصخ-ب ة-قر-ف-لا
في-ث-ك-ت-ب ، ءا-ي-حأ’ا ن-م د-يد-ع-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-ل-ق-ع-لا
” يذلا و Òخأ’ا اذه ةيوه ديد– ” ثاحبأ’ا و تايرحتلا

رقم ¤إا هليو– متيل ةيدايزلا ي-ح ىو-ت-صسم ى-ل-ع ه-ف-ي-قو-ت
نم نذإا ىلع ءانب Òخأ’ا اذه ةماقإا رقم ضشيتفتب ، ةقرفلا
و ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ة-ي-م-ك ط-ب-صض ” ة-صصتıا ة-ط-ل-صسلا
ةروراق و  ةيلقعلا تارثؤوŸا نم بلع8 ) ةين’ديصصلا ةيودأ’ا

fiبلوصس ءاود نم ت’وصسبك01 اذك و يلقع رثؤوم لولÒدي
فيقوت ¤ا دوعت  ةيناثلا ةيصضقلا ضصرق432 ـب ردقي ›امجإاب
ةحفاكم ةقرف لب-ق ن-م د-صصر-ت ة-ي-ل-م-ع د-ع-ب ه-ي-ف ه-ب-ت-صشم
، ةنيدŸا ط-صسو-ب ا-فو-نازا-ك ل-خد-م ىو-ت-صسم ى-ل-ع تاردıا

22 ه-تزو-ح-ب ط-ب-صض Êو-نا-ق-لا ضشي-ت-ف-ت-ل-ل ه-عا-صضخإا لÓ--خ
ا-كÒل ءاود-ل ة-لو-ب-صسك41 و Úل-با-غ-ير-ب ءاود-ل ة-لو--صسب--ك
0091ـب ردقي ›ام غلبم اذك و تاردfl ةعطق ¤إا ةفاصضإ’اب
يتلا ÚتقرفتŸا Úتيلمعلا . ةيدقنلا تائفلا فلتfl نم جد
ام زجح نم تنكم تاردıا ةحفاكم ةقرف رصصانع امهتداق

و ،ةين’ديصصلا داوŸا و ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ضصرق072 هلم‹
يفلم زا‚ا نم ءاهتن’ا دعب. يلقع رثؤوم لولfi ةروراق
مامأا امهÁدقت ” ÚينعŸا قح ‘ Úلصصفنم ةيئازج تاءارجإا
. ةيلÙا ةباينلا

صس. ديزي ^

ةŸاقب لfi قيرح ‘ ةÈتعم ةيدام رئاصسخ
معدب ةنيدŸا طصسو مدقتŸا زكرŸا  ،ضسمأا حابصص ،لخدت ^
قيرح لجأ’ د93 اصس20 ةعاصسلا  ‘  ةيصسيئرلا ةدحولا نم

fiل Œا عبل يراŸدامخا ” ثيح ،ناوج91 يحب ةيئاذغلا داو
،ةيئاذغ داومو ةيلزنمورهك ت’آا فÓتإا فلخ دقو قير◊ا

20 اهل تر-خ-صس ة-ي-ل-م-ع-لا  .لز-نŸا ي-قا-بو لÙا ة-يا-م-ح ”و
 .فاعصسا ةرايصسو ءافطا ةنحاصش

صس.ي ^

دؤمع نم هطؤقصس رثإا لماع ةباصصإا
 جرب ءاصضيبب يئابرهك
بونجب جرب ءاصضيب ةيدلبب ةنصس25 غلبي لماع ضضرعت  ^
يئابرهك دومع نم هطوقصس رثإا  تاباصصإ’ ،فيطصس ةي’و
Òيغت ددصصب ناك امنيح ةي-ئا-بر-ه-ك ة-ق-ع-صصب ه-ت-با-صصإا د-ع-ب
،جرب ءاصضيب ةيدلب عراوصش دحأاب ةيمومعلا ةران’ا حابصصم
ةنيدŸ ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تلخدت ثدا◊ا عوقو روفو
تمدق نيا لازا Úع ىوتصسم ¤ا ةيحصضلا تلقن و لازا Úع
         .ةمزÓلا تافاعصس’ا هل

ل .ىصسيع ^

نفعت ةلاح ‘ ةباصش ةثج فاصشتكا
فيطصسب رؤباب ةيدلبب

ةباصش ةثج ىلع، ضسمأا حابصص ÚنطاوŸا نم ةعوم‹ Ìع ^
قيرطلا نم برقلاب ةيمرم ن-ف-ع-ت-لا ن-م ة-مد-ق-ت-م ة-لا-ح ‘

ةقطنÃ نقاريإاو روباب ةيدلب Úب طبارلا731  مقر يئ’ولا
بصسحو.فيطصس ةي’ول يقرصشلا لامصشلا ىصصقاب تورزات
‘ ةاتفل دوعت ة-ث÷ا نإا-ف ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-صص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا
حلاصصم غÓبإا ” اهيلع روثعلا روف  ،اهرمع نم تانيرصشعلا
ةطرصشلا ةقفر تلقنت يتلا روبا-ب ة-يد-ل-ب-ل ي-ن-طو-لا كرد-لا
دعب اهلقن متيل اهتنياعم ” نيأا، ةث÷ا دجاوت ناكŸ ةيملعلا

ظفح ةحلصصم ¤ا  ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم لبق نم  كلذ
كردلا حلاصصم تحتف دقو. ةÒبكلا Úع ىفصشتصسÃ ثث÷ا
و ةث÷ا ةبحاصص ةيوه ديدحتل ةعصسوم تاقيق– ينطولا
Ÿا هذهب اهتافو فورظ و تايثيح ةفرعŸا ةقطنŸةلوزع .

 ل .ىصسيع ^

تارثؤؤŸا جوري باصشل اصسبح ماع
لجيجب بابصشلا Úب ةيلقعلا

ة-طر-صشلا ر-صصا-ن-ع م-ل-ع ¤إا تدرو تا-مو-ل-ع-م ى-ل-ع ءا-ن-ب ^
د-حأا ما-ي-ق ضصو-صصخ-ب Òها-ط-لا ةر--ئاد ن--مأا--ب ة--ي--ئا--صضق--لا
ةرئادب بابصشلا طصسو ةيلقعلا تارثؤوŸا جيوÎب ضصاخصشأ’ا
مهثاحبأاو مهتاير– ةقرف-لا تاذ ر-صصا-ن-ع ر-صشا-ب  ،Òها-ط-لا
باصشب رمأ’ا قلعتي و ، هيف هبتصشŸا ةيوه ديد– ¤إا تصضفأا
اياصضقب فورعمو ايئاصضق قو-ب-صسم ،ة-ن-صس82 رمعلا نم غ-ل-ب-ي
” هتاكر– دصصÎب و  ه-ي-ل-ع و ،ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا ج-يور-ت
اصسولهم اصصرق24  هتزوحب و Òهاطلا ةنيدم طصسو هفيقوت
غلبم ¤إا ةفاصضإ’اب ““ليديكراب و ÚلابقÒب - ليثيك““ عون نم
¤إا هليو– متيل ،جد5904 هردق جيوÎلا تادئاع نم ›ام
هÁدقت ” ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاكب مايقلا دعب و ةحلصصŸا
ةزا-ي-ح ة-ي-صضق ل-جأ’ ة-صصتıا ة-ي--ئا--صضق--لا تا--ه÷ا ما--مأا
،جيوÎلا ضضرغل ةعورصشم Òغ ةقيرطب ةي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا
و ذفان ضسبح ماعب هتنادإاب يصضقي مكح هقح ‘ ردصص نيأا

.جارفإ’ا عم حد000.02 اهردق ةيلام ةمارغ
ب.Úصساي
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