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ةزاـــبيت ىــفصشتصسÃ يــعانطصصا سســـفنت زاـــهج32 ءاـــفتخا
طرافلأ صسرام ةمدخلأ زيح ديزوب نب اهعسضو
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 ةـــيحسصلأ هــــتلاح تءاــــسس
 أرهسش8١ دنم ةيباقعلأ ةسسسسؤوملاب وهو

تمصص يف لحري يدامح نب ىصسوم
 ،قبصسألا ديربلا ريزو
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يسسردملأ لوخدلأ لبق ةيلمعلأ ءاهنإاب رمأات ةيبرتلأ ةرأزو:ةحيرقنسش قيرفلأ ،ةبأرعل ءأوللأ ،ةيوجلأ تأوقلل ديدجلأ دئاقلل يمسسرـلأ بيسصنتلأ ىلع فرسشأأ

ةذتاصسلا ءاصصحا يف عورصشلا
مــــــــــهجامدإل نــــــــــييطايتحلا

دــــــــــــعت يــــــــــــندملا عــــــــــــمتجملا ةــــــــــــــيقيصسنت^
 ةــنيطنصسقب ةـــــيبرتلا عاـــطق لوـــح ادوـــصسأا ارـــيرقت

مــــــــــــــــئاوق نــــــــــــــــم نوــــــــــــــــصصقي نوفوــــــــــــــفكم  ^
ةــــــــــــــــــــنيطنصسقب نـــــــــــــــــيحجانلا ةذــــــــــــــــــــــتاصسألا

   ةاخوتملا فادهألا غولبل ةديكألا ةنامصضلا يرصشبلا دروملا زيفحت
ةيكزتلأ قطنم نع داعتب’أو تايلوؤوسسملأ ءوبتل باختن’أ دامتعاب بلاط
  بزحلا ةدايق فصصقيو تايرحلا عئÓط نم ليقتصسي يميظع
 ““ةفاقثلأ رحب““ تاماهفتسسأ نع بيجي يواسسيع باهولأ دبع يئأورلأ باجأأ اميف
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دسصر ةنجلل يم-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو  ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
ت’اح ““ نأا ي-ف-ح-سصلا هر“ؤو-م ‘ رارو-ف
دÓب-لا ‘ سسوÒف-لا-ب ةد-يد÷ا ة-با-سصإ’ا
مقرلا ميط– ” ثي-ح عا-ف-تر’ا ل-سصاو-ت
تاباسصإ’ا ددع ثيح نم ادد‹ يسسايقلا
ةديدج ة-با-سصإا106 ليجسستب ة-ي-مو-ي-لا

¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ةي’وÈ 93ع ةعزوم
دكأاو .““ ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح94522
تءاج نار-هو ة-ي’و ““ نأا رارو-ف رو-ت-كد-لا
نم ةرادسصلا ‘ ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل

87 اهليجسستب ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع ثيح
ةمسصاعلا رئاز÷اب ةعوبتم ةديد-ج ة-لا-ح
74 عقاوب ةفل÷ا ةي’و مث ةباسصإا35 عقاوب

34 اهليجسستب فيطسس ةي’و ا-ه-ي-ل-ت ة-لا-ح
.““ةديدج ةلاح

نأا ثدحتŸا حسضوأا دقف تايفولا نأاسشب امأا

ةعاسس42 لا لÓ-خ تد-سصر ة-ن-ج--ل--لا ““
نم مهتي-ب-لا-غ ةا-فو ة-لا-ح (11) ةÒ-خأ’ا
ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸا سضار--مأ’ا با--ح--سصأا
È 04ع ةعزوم ةافو8601 ¤إا ›امجإ’ا
.““ةي’و
تاذ راسشأا ءافسشلا ت’ا◊ قرطتلا ءانثأاو

413 لثا“ ليجسست ” ““ هنأا ¤إا لوؤوسسŸا
دد-ع-لا ع-فÎي-ل ءا-ف-سشل-ل ةد-يد-ج ة-لا--ح

اوردا-غ ن-يذ-لا ى-سضر--م--ل--ل ›ا--م--جإ’ا
عم44751 ¤إا ةيئافسشت-سس’ا تا-سسسسؤوŸا
ةيانع-لا ت– ة-لا-ح76 دجاوت ل-ي-ج-سست
.““ ةزكرŸا

ر كلام ^

ىفسشتسسÃ ةيب-ط-لا ح-لا-سصŸا تل-ج-سس ^
ةعقاولا لازأا Úع ةنيدÃ يوÓعي فسسوي

ةعاسس42ـلا لÓخ فيط-سس ة-ي’و بو-ن-ج
انوروك سسوÒف ببسسب تايفو7 ةيسضاŸا
نونطقيو ة-ن-سس06 مهرا-م-عأا زوا-ج-ت-ت
.لازأا Úعو ةما◊ا ،ةدادح رئب تايدلبب
اهيلع انلسص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا بسسحو
جÓعلل نو-ع-سضخ-ي او-نا-ك ا-يا-ح-سضلا نإا-ف

Ãةدكؤوم مهتابا-سصإاو د-ي-فو-ك-لا ة-ح-ل-سص
زاهج ةطسساوب ىرخأاو ةيıÈا ليلاحتلاب
.Òناكسسلا
لزعلا ةحلسصم نإاف حلاسصŸا تاذ بسسحو

دجاوت رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ¤إا يسص–
اهتاباسصإا ‘ هبتسشمو ةدكؤوم Úب ةلاح121
ةعبات تايدلب ةدع نم نوردحني سسوÒفلاب
ل ىسسيع ^ .فيطسس ةي’ول

ماعلا بئانلا يقتلت رئاز÷ا ييماfi ةمظنم
ةمسصاعلا مكاحÃ انوروك راسشتنا عنŸ ةسصاخ تاءارجإا

نع ةمسصاعلا ييماfi ةمظنم تنلعأا ^
اهئاقل لÓخ هيلإا تلسصوت يتلا تاءارجإ’ا
ءاسضق سسل‹ ىدل ماعلا بئانلا عم سسمأا
تاءار-جإ’ا لو-ح ة-م--سصا--ع--لا ر--ئاز÷ا
““انوروك““ ءابو راسشتنا ة-ه-جاوŸ ةذ-خ-تŸا

ءاقللا تاجرfl لوح انايب تردسصأا ثيح
قرطت ءاقللا ““ نإاف نايبلا بسسحو .ئراطلا
اهذاختا Úعتي يتلا ةيميظنتلا Òبادتلا ¤إا

Ÿاو91-ديفوك ةح-ئا-ج ة-ه-جاوŸةقلعت
سسلÛا ىو-ت-سسم ى-ل--ع تا--سسل÷ا Òسسب
.““هل ةعباتلا مكاÙاو
لوادج ميسسقت عامتج’ا لÓخ ررقت امك
¤إا تاسسل÷ا داقعنا ىدل عورفلاو فرغلا

اياسضقلا ىلع ىداني نأا ررقت ثيح ،Úمسسق
ةسسل÷ا عفرت مث ’وأا يدرفلا مقرلا تاذ

Ÿةقيقد51 ةد.

دعب تاسسل÷ا نأاب ةقيثولا تاذ تفاسضأاو
ماقرأ’ا تاذ تافلŸا ‘ ل-سصاو-ت-ت-سس كلذ
.““ظاظتكÓل ايدافت ةيجاودز’ا
نأا ىلع عامتج’ا لÓخ قافت’ا ىرج امك
ل-جؤو-ت توأا ر-ه--سشل ة‹ŸÈا تا--سسل÷ا
ىنثتسسي نأا ىلع ،Èمتبسس رهسش ¤إا ايئاقلت

اياسضقلاو ÚفوقوŸا حنج اياسضق ررقت ا‡
ر م ^ .ةيلاجعتسس’ا

ةيشضاملا ةعاشس42 لÓخ
 فيطسسب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم

انوروك ببسسب تايفو7 لجسسي

 ةرم لوأ’ ةلاح006 ةبتع زواجتت ةيمويلا تاباشصإ’ا

انوروك ضسوÒفب ةباسصإا106و ةافو ةلاح11 ليجسست
^

(انوروك) شسوÒفب ةديدج ةباشصإا106و ةافو ةلاح11 ليجشست ““ تبشسلا شسمأا ةحشصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو8601و ةلاح94522 ¤إا تاباشصإ’ا ›امجإا عفتÒل

ليلاحتلا جئاتن هتباشصإا هبتششم811 رظتني اميف
 انوروك ءابو نم ءافسشتسسا ةلاح702

تنسشومت نيع يف
ل-ي-عا-م-سسا بيد رو--ت--كد--لا ف--سشك ^
Ãع ةي’ول ةحسصلا ةيريدÚ “هنأا تنسشو

جئاتن رظتن-ت ة-لا-ح811 ايلا-ح د-جو-ي
ةحلسصÃ ت’اح30 دجوي اميف ليلاحتلا
812 لجسست ةي’و-لا نأا ا-م-ل-ع سشا-ع-ن’ا
يتلا ت’ا◊او ءابولا ةيادب ذنم ةباسصإا

Òناكسس زاهج قيرط ن-ع ا-ه-فا-سشت-كا ”
ةلاح525 يزاوت جÓعلا ت– اهعسضوو
ةياغ ¤إا اهليلا– جئات-ن ر-ظ-ت-ن-ي811و
.سسمأا راهن
ن-ع ة-سصخ-سشŸا ت’ا◊ا دد-ع تغ-ل--بو

ـب جÓعلل عسضخت يتلاو ليلاحتلا قيرط
ةلاح هيف ىق-ل-ت-ت يذ-لا تقو-لا ‘812
ح-لا-سصŸا نا ا-م-ل-ع ةز-كرŸا ة-يا-ن-ع-لا
ةلاح811 ا-ي-لا-ح ي-سص– ة-ي--ح--سصلا

ىفسشتسسŸا ىوتسسم ىلع ايلاح ةدجاوتم
ةيرماعلاب طير-سشو-ب ةو-خ’ا ي-ع-جرŸا
رجحوب مامحب دياع يديسس ىفسشتسسمو
ردقت تيفسش اهرابتعا ” يتلا ت’ا◊او
.ةلاح702 ـب
هيف تÈتعا يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي
ة-لا◊ا نا ة-ب-ي-ب-ل زا-ن-يو ة--ي’و--لا ›او
ددعلا ةيحان نم ايلfi ةرقتسسم ةيئابولا
ةيحسصلا لكايهلا ةيحا-ن ن-م ةر-ق-ت-سسمو
دادعتب ىسضرŸا لابقتسسا اهيف متي يتلا
لامعلاو ةيبط هبسشلاو ةي-ب-ط-لا م-ق-طأ’ا

Ãمهفئاظو فلتخ.
ىفسشتسسÃ سضيرم65 ايلاح دجوي امك
سضيرم15و ةيرماعلاب طيرسشوب ةوخ’ا

Ãةيع-سضو-لاو د-يا-ع يد-ي-سس ى-ف-سشت-سس
كل“ لازت ’ ةي’ولا نأا اÃ اهيف مكحتم
ةيذيفنتلا ةئيهلا ةسسيئر نأا مغرلاب ةرسسأا

ىرخأا تايفسشتسسم لامعتسسا ى-ن-م-ت-ت ’
.ريرسس091 اهتعسس يتلاو
ةينماسضت ةيلمع راطإا ‘و تفاسضأا امك
نع لقي ’ ام عيزوت ةعاسسلا د◊ ” دقف
فل-تÈ flع ا-نا‹ ة-ما-م-ك ف-لأا052
ةيئا-ن-لا ق-طا-نŸاو ة-ي-ب-ع-سشلا ءا-ي-حأ’ا

Ãة-م-ها-سس flسضف تائيهلا فلتÓ ىلع
ىوتسسم ىلع ةلوقعم را-ع-سسأا-ب ا-هر-فو-ت

flتايلمع نع كيهان تايلديسصلا فلت
اهب مو-ق-ت ي-ت-لا ةر-م-ت-سسŸا م-ي-ق-ع-ت-لا
ةطاي-خ تا-سشرو ا-ه-ي-ف اÃ تا-ي-ع-م÷ا
ءانتقا ‘ طغسضلا تعفر يتلا تامامكلا

.جد53 رعسسب ةعنقأ’ا هذه
اميسس ’و اهنم لئا-ه م-ك ع-يزو-ت ” ا-م-ك
اهرابتعاب تنسشو“ Úع ةي’ولا ةمسصاعب
49 دوجو انيسصحأا اذإا ءابولا اذهل ةرؤوب

‘ اهدرفÃ تنسشو“ Úع ةيدلبب ةلاح
‘ ةلاح يأا هيف لجسسي ⁄ يذلا تقولا
.تايدلبلا سضعب

حلاسص .ت ^

نا سضّيبلا ةي’وب ءابطأ’ا نم ددع دكأا  ^
ءابوب ةباسصإ’ا ت’اح ‘ لجسسŸا عافتر’ا
¤ا ةÒبك ةجردب ع-جار ة-ي’و-لا-ب ا-نورو-ك
تاعمجتلا ف-ل-تflو م-ئ’و-لاو سسار-ع’ا
.ءابولا راسشتنا ‘ لو’ا لماعلا تتاب يتلا
عمج ءاقل لÓخ نوسصتıا ء’ؤوه اعدو
تا-سسسسؤوŸا ءارد-مو ة-ي-ب-ط--لا م--ق--ط’ا
نسشوت لامك سضّيبلا ›اوب ةي’ولاب ةيحسصلا
ىلع ةمارسصب نوناقلا قيبطت ةرورسض ¤ا

عسضو تاءارج’ا هذ-ه-ل Úف-لاıا ء’ؤو-ه
 .تازواجتلا هذهل دح
تاءادتع’ا ¤ا ءابطأ’ا ء’ؤو-ه را-سشأا ا-م-ك
ءار-جا تا-ي-ل-م-ع لÓ-خ م-ه-لا-ط-ت ي-ت-لا
Òفوت بلطتي ا‡ ةيئابولا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا
ءادا ءا-ن-ثا م-ه-ت-يا--م◊ ي--ن--م’ا بنا÷ا

 .مهماهم
لامك سضيب-لا ة-ي’و ›او د-كا ه-ب-نا-ج ن-م
عيم÷ا دوهج رفاظت ةرورسض ىلع نسشوت

Ãا مهيف اŸنطاوÚ ءابولا يسشفت نم دحلل
نم رسصانع Òخسست م-ت-ي-سس ه-نا د-كا ثي-ح

تاقيقحتلا قرف ةقفارŸ ةيمومعلا ةوقلا
نسسحا ىلع اهماهÃ موقت ىتح ة-ي-ئا-بو-لا
ت’اغسشن’اب لفك-ت-لا م-ت-ي-سس ا-م-ك  .ه-جو
يرورسضلا يبطلا داتعلا فلتخÃ ةقلعتŸا

عم ةي’ولل ةيفاسضإ’ا ةينازيŸا لÓخ نم
سسيسسح-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ف-ي-ث-ك-ت ةرور-سض
فلتflو تايعم÷ا فرط نم ة-ي-عو-ت-لاو
ةطبارŸا ةيبطلا مقط’ا معدل Úلعافلا

 .هراسشتنا نم د◊ا دسصق ءابولا ةهجاوم ‘
ـه ب م ^

نوناقلل مراشصلا قيبطتلا ىلإا نوعدي ةي’ولا ءابطأا
تلاح ددع عفرت زئانجلاو ضسارعألا

ضضيبلاب انوروك

نو--م--ي--قŸاو نو--ي--سسنو--ت--لا ردا---غ ^
مهتÓئاعب نوقلاعلا سسنو-ت-ب نو-ير-ئاز÷ا
يدود◊ا ÈعŸاب اموي31 ذنم مهلافطأاو
سسنوت ¤إا يداولا ةي’وب يبرعلا بلاطلا
.مهتلكسشم تّلُح نأا دعب
غلابلا Úقلاعلا نأاب ،ةعلطم رداسصم تركذو

رهظ دعب اولق-ت-نا ادر-ف06 وحن م-هدد-ع
Ïم ى-ل-ع ي-سسنو-ت-لا باÎلا ¤إا ة-ع-م÷ا

مهنيب قافتا ¤إا لسصوتلا ” نأا دعب ةلفاح
رعسس ىلع رزوت ةنيدم ‘ بابسش تيب Úبو
هيف يحسصلا رج◊ا ‘ ةماقإÓل سضفخنم
.عوبسسأا ىدم ىلع
يسضقي قافت’ا نأا ،اهتاذ رداسصŸا تدكأاو
نع يسسنوت رانيد01 غلبم درف لك ديدسستب

يحسصلا رج◊ا ‘ ةماقإÓل دحاولا مويلا
لدب يرئازج رانيد006 لداعي ام يأا ،هيف
مهي-ل-ع ه-ت-طÎسشا ،ي-سسنو-ت را-ن-يد001
طرسش وهو ةيسسنوتلا قدا-ن-ف-لا تا-سسسسؤو-م
‘اكلا لاŸا مادعن’ هقيق– نع اوزجع
.مهيدل
قباسسلا ‘ اونسش دق نوقلاعلا ء’ؤوه ناكو
يداولا ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحا تافقو
ةبلاطمل-ل يداو-لا-ب يدود◊ا ز-كرŸا ‘و
تاطلسسلا مهل ر-فو-ت نأا ل-ب-ق م-ه-ل-ي-حÎب
بابسشلا تيبب ة-ت-قؤو-م ة-ما-قإا ة-ير-ئاز÷ا
راظتناب ةيدود◊ا يبرعلا بلاطلا ةيدلبب
.مهقولع ةلكسشŸ لح داجيإا

ب.ضس  ^

 يداولاب يدودحلا زكرملا يف ةيجاجتحا تافقول مهميظنت دعب
 مهدÓب ىلإا رئازجلاب نيقلاعلا نييسسنوتلا ليحرت

:““رجفلا““ ل يششاغ ششانول ،ةي’و92 ب يلزنملا يئزجلا رجحلا ديدمت رارق نشسحتشسا
ةيرورسض نطولا تايدلبو ءايحأا ربع ةيناديملا تاقيقحتلا

اهيلع يحسصلا رجحلا ضضرف لبق
هبسشلا ةباقن سسيئر يسشاغ سسانول دكأا ^

ر-ج◊ا تاءار-جإا د--يد“ نأا Úي--ب--ط--لا
ةي’و92 ‘ مايأا01 ةدŸ ›زنŸا يئز÷ا
تاءار-ج’ا را-طإا ‘ ل-خد-ي ارار-ق د-ع--ي
نم سسوÒفلا اذه ىلع ءاسضقلل ة-ي-ئا-قو-لا

ءايحأاب ةينادي-م تا-ق-ي-ق– ءار-جا لÓ-خ
نطولا ءاجرأا Èع تاي’ولا تايدلبو
نوك بئاسص رارقلا ““ نأا يسشاغ سسانول لاقو
ءا-بو-ل ا-ب-ي-هر ارا-سشت-نا د-ه-سشت ر--ئاز÷ا
ةكرح عن-مو ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ ““ا-نورو-ك““
طاسشن قيلعتو ةسصاÿا تارا-ي-سسل-ل رورŸا
ةيعوبسسأ’ا ةلطعلا لÓخ يرسض◊ا لقنلا

لقنت فقول تايرورسضلا نم حب-سصأا ا-ه-ي-ف
  .ىودعلا
دبع لوأ’ا ريزولا رارق دحتŸا نسسحتسساو

رج◊ا تاءارجإا ديد“ لوح دارج زيزعلا
ةنماثلا نم مايأا01 ةدŸ ›زنŸا يئز÷ا
مويلا نم احابسص ةسسماÿا ةعاسسلا ¤إا Óيل
رورŸا ةكرح عن-مو ة-ي’و92 ‘ ›او-Ÿا
لقنلا طاسشن قيلع-تو ة-سصاÿا تارا-ي-سسل-ل
اهيف ةيعوبسسأ’ا ةلط-ع-لا لÓ-خ ير-سض◊ا

.ةÎفلا سسفن لÓخ
‘ لخدت ةيباجيا تاءارجا““ اهنأا ¤إا راسشأاو
ىودع را-سشت-نا ن-م د◊او ة-يا-قو-لا را-طإا

¤ا ايعاد ،““ÚنطاوŸا Úب ““انوروكّ سسوÒف
ءايحأا Èع ة-ي-ناد-ي-م تا-ق-ي-ق– ءار-جا““

اهب دجاوتي نم ةفرعŸ نطو-لا تا-يد-ل-بو
اهيلع يحسصلا رج◊ا سضرفل ءابولا اذه
.““اهب ÚميقŸا جÓعب مايقلاو
سضعبب ةلي-ل-ق ءا-ي-حأا كا-ن-ه““ نأا فا-سضأاو

اذه ‘ ةيحسص لكاسشم سضر-ف-ت تا-ي’و-لا
رجح سضرف ““ قايسسلا ‘ ابرغتسسم ““راطإ’ا

يأا فر-ع-ت ’ تقو ‘ ا-م ة-ي’و-ب ي-ح--سص
ابلا-ط-م ،““““91 د-ي-فو--ك““ ب تا--با--سصا

ذ-خأا-ي-ل ة-ي-ح-سصلا ة-يا--قو--لا ءار--جإا»ب
تامامكلا لامعتسساب مهرذح نو-ن-طاوŸا
يعامتج’ا دعابت-لا تاءار-جا ق-ي-ب-ط-تو
مدعل ة-ل-يو-ط تا-فا-سسŸ ل-ق-ن-ت-لا مد-عو
داجيإ’ ةلواfi ‘ ءا-بو-لا اذ-ه-ب ة-با-سص’ا

،““ىرخأا تاي’و ىلع ا-ه-ق-ي-ب-ط-تو لو-ل-ح
نطاوŸا نوك-ي نأا ةرور-سض““ ى-ل-ع ادد-سشم
تاءارج’ا راب-ت-ع’ا Úع-ب ذ-خأا-يو ي-عاو
تاطلسسلاو ةلودلا اهتسضرف يتلا ةيحسصلا
.““ءابولاب هتباسصا مدعل ابنŒ ةينعŸا

ىفطسصم ديجم ^

 لجيج ريهاطلا ىفششتشسمب91 ديفوكل ةيناثلا ةحلشصملل عبششت
تايدلبلا فلتخم نم ةلاح51 نم ديزأا لابقتسساو اهيف هبتسشم ةلاح ةافو

ة-يا-ه-ن Òها-ط-لا ى-ف-سشت-سسم ل-ج-سس ^
يتلا ةيناثلا ةحل-سصŸا ءÓ-ت-ما عو-ب-سس’ا

ىسضرŸا-ب عو-ب-سسأا ›او-ح د-ن-م تح-ت-ف
اذهو انوروك سسوÒف-ب م-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸا
متي نيذلا ةيبلغأا جئاتن روهظ مدع ببسسب
 .ءافسشتسسÓل مهلاخدا
ت’اح01 دوجو اسضيأا ل-ي-ج-سست ” د-قو
Èع ةحسصلا يمدختسسŸ ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشم
ى-ف-سشت-سسÚ Ãت-لا-ح م-ه--ن--م ة--ي’و--لا
.Òهاطلا

نم غلبي سصخسش سسمأا لوأا ‘وت دقو اذه
وهو سشاعنإ’ا ةحل-سصÃ ة-ن-سس05 رمع-لا

⁄ انوروك سسوÒفب اه-ي-ف ه-ب-ت-سشم ة-لا-ح
.دعب هجئاتن رهظت

Òبكلا لابقإÓل ار-ظ-نو ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
91 د-ي-فو-ك سصح-ف-لا ة-ح-ل--سصم ى--ل--ع
” دقف ىم◊ا وأا لا-ع-سسلا-ب Úبا-سصم-ل-ل
51 نم ديزأا لابقتسسا ةعاسس42 ‘ ليجسست

لزعلل اهلاخدإا ” ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشم ة-لا-ح

.تايدلبلا فلتfl نم يحسصلا
ىفسشت-سسم ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي ءي-سشلا سسف-ن
‘ ةيناثلا ةحلسصŸا تأÓتما يذلا ةيليŸا
.عبارلا قباطلا حلاسصم حتف راظتنا
‘ ةيبطلا حلاسصŸا قلغ ةيسسايسس مامأاو
انوروك ىسضرŸ اهليو–و اهاسضرم هجو
مايأ’ا لÓخ تايف-سشت-سسŸا لو-ح-ت-ت د-ق
تايفسشتسسم ¤إا اهلك ة-ل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا
ارظن يفكت ’و انوروك ىسضرÃ لف-ك-ت-ل-ل
اهيف هبتسشŸا ت’ا◊ا نم لئاهلا ددعلل
ةيبطلا قرف لبق نم اهتانيع تدخأا يتلاو
ةيراو÷ا ةحسصلل ةيمومعلا تاسسسسؤو-م-ل-ل
ةنيطنسسقب روتسساب دهعÃ لازتام يتلاو
اهددع قوفي ثيح عوبسسأا نم Ìكأا ذنم
 .ةنيع032
ةحسصلا يمدخت-سسم ة-با-سصإا ة-ياد-ب ع-مو
Úلماعلا عاسضخإا ةيناكمإاو عله-لا ة-لا-حو
يحسص رجح نم مهتداف-ت-سساو سصح-ف-ل-ل
هرابتعاب ةي’و-لا ›او ل-خد-ت ي-عد-ت-سسي

ديفوك ةعباتم ةيلخ نع لوأ’ا لوؤوسسŸا
ءابطأÓل م-عد ن-ع ثح-ب-لا ل-جأا ن-م91
‘ ت’Óت-خا ثود-ح ل-ب-ق Úسضر-مŸاو
ل-ك نأاو ا-م-ي-سس ءا--بو--لا ‘ م--ك--ح--ت--لا
Òخ-سست-ل ة-ي’و-لا ›او-ل تا-ي--حÓ--سصلا
تاعما÷ا وأا تادايعلا فلتخÚ Ãلماعلا
تايفسشتسسŸا لام-ع ةد-عا-سسŸ ا-هÒغو
مهنم لاني قا-هرإ’او بع-ت-لا أاد-ب ن-يذ-لا
ةيسسفنو ةيدسسج ةحار ¤إا ة-جا-ح-ب م-هو

.مهتاحيرسصت بسسح
ة-ح-سصلا ي-مد-خ-ت-سسم ر-ظ-ت-ن-ي ا-م-ي--ف
لماعتيسس فيك ةثÓث-لا تا-ي-ف-سشت-سسŸا-ب

ءابولا عقاو ع-م د-يد÷ا ة-ح-سصلا ر-يد-م
ناكم لك ‘ ةعرسسب رسشتني يذلا لجيجب
ل--ك نأاو ا--م--ي--سس هÒي--سست ة--ق--ير---طو
ةلحرم انلخد دقو تأÓتما تايفسشتسسŸا
.سضرŸا ءاوتح’ د÷ا

ب .Úسساي ^
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ةيحاتتفلا هتملك لÓخ ،دارج ديشسلا لاقو ^
Úيعامتجلا ءاكرششلا عم هعامت-جا لا-غ-ششأل
ءاششنإل يمري يذلا Úيداشصتقلا ÚلماعتŸاو

تاشساكعنا مييقتب لفكتتشس يتلا ةيام◊ا ةن÷
هنا ,ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا ى-ل-ع ا-نورو-ك ءا-بو
ىلع ةحئا÷ا هذه راثآا مييقت متي نا يغبني““
,ةيعوشضوŸا نم  نك‡ ردق Èكأا ىخوتي وحن
.““تاديازم نود شصخألاب و ةلما‹ نود
اذه لÓخ نم رمألا““ نأا لوألا ريزولا حشضوأاو
لوشصولا ةشصرف نع ثحبلاب قلعتي ل مييقتلا
لوشص◊ا وأا لباقم نود ةيمومعلا دراوŸا ¤ا

رملا نإا لب ،ةقحت-شسم Òغ تازا-ي-ت-ما ى-ل-ع
حمشسي اÃ اهنم دبل ةيلمعب قلعتي ،ىرحألاب
دكأا امك.““لشضفا لكششب دراوŸا عيزوت هيجوتب
وه مييقتلا اذه نم فدهلا نا دارج ديشسلا
ظاف◊او ةيحشصلا ةمزلا دعب اÒ Ÿشضحتلا““
‘ يوق مازتلا ىلع لامعلاو تاشسشسؤوŸا ىدل
يدا-شصت-قلا Ëو-ق-ت-ل-ل ةد-يد÷ا ة--كر--عŸا
نأاب نوعاو اننا““ ,Óئاق درطت-شساو .““ا-ندÓ-ب-ل
يداشصتقلاو يعامتجلا ششاعنإلاو Ëو-ق-ت-لا
ةنزاوتم تاشسشسؤوم فرط نم لا ادشسجتي نل
م-عد-ل ة-ي-فا-ك ر--شسأÓ--ل ة--ي--ئار--شش ةرد--قو
اذه ‘ ,ركذو .““ةيداشصتقلا ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد-لا
ديÛا دبع ,ةيروهم÷ا شسيئر لوقب ,ددشصلا
ةشسشسؤوŸا Úب قرف كانه دعي ⁄““ هنأاب ,نوبت
تاشسشسؤوم كان-ه ل-ب ,ة-شصاÿاو ة-ي-مو-م-ع-لا

دÓبلا ةيمنت لجا نم لمعت ةيشسفانتو ةجتنم
و ,لغششلا بشصا-ن-م و ةوÌلا ق-ل-خ لÓ-خ ن-م
ىل-ع تاوÌلا ع-م-ج ىو-شس ا-ه-م-ه-ي ل ىر-خأا

ركذي .““ةماعلا ةحلشصŸاو رامثتشسلا باشسح
ءاشضعا نم ددع روشضحب ىرج عامتجلا نا
لمعلا بابرا تا-م-ظ-ن-م ي-ل-ث‡و ة-مو-ك◊ا
ماعلا دا–لا ¤ا ةفاشضا ،ةينهŸا تايعم÷او
ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لاو Úير-ئاز÷ا لا-م-ع-ل-ل
اذكو ةيمومعلا ةرادلا يمدختشسŸ ةلقتشسŸا
.يعامتجلاو يداشصتقلا ينطولا شسلÛا

مييقتب لفكتلل ةيام◊ا ةن÷ بسصنت
داسصتق’ا ىلع انوروك ءابو تاسساكعنا

ينطولا
شسمأا ، دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا بشصن
ةيام◊ا ةن÷  ،ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب تب-شسلا
انوروك ءابو تاشساكعنا مييقتب لفكتتشس يتلا

.ينطولا داشصتقلا ىلع
لاغششا مات-خ ‘ ة-ن-ج-ل-لا هذ-ه بي-شصن-ت ”و
ءا--كر--ششلا ع--م لوألا ر--يزو--لا عا---م---ت---جا
كلذو Úيداشصتقلا ÚلماعتŸاو Úيعامتجلا
دبع ،ةيروهم÷ا شسيئر تامي-ل-ع-ت-ل اذ-ي-ف-ن-ت
عامتجا لÓخ ا-ه-ه-جو ي-ت-لا ،نو-ب-ت د-يÛا

21 د-حألا مو-ي د-ق-ع--ن--مـلا ءارزو--لا شسل‹
ءاششنإاب يشضقت يتلاو لوألا ريزولا ¤إا ةيليوج
ةمهÃ لفكتلا فدهب ةيامحلل ةن÷ شسأارتو
ةحئاج نع ةمجا-ن-لا تا-شسا-ك-ع-نلا م-ي-ي-ق-ت
.ينطولا داشصتقلا ىلع اهراثآاو91-ديفوك
فلكŸا لمعلا جوف لوألا ر-يزو-لا بشصن ا-م-ك
‘ لوأا هشضرع متيشس يذلا رير-ق-ت-لا داد-عإا-ب

هشضرع مث ةيليو-ج22 موي ة-مو-ك◊ا شسل‹
مداقلا عامتجلا لامعأا لودج ‘ ¤وأا ةطقنك

Ûنم62 موي د-ق-ع-ي-شس يذ-لا ءارزو-لا شسل
.يرا÷ا رهششلا
ريرقتلا ةغايشصب فلكŸا لمعلا جوف نوكتيو
و يداشصت-قلا ي-ن-طو-لا شسلÛا شسي-ئر ن-م
ريزولا و هل شسيئرك ،Òت ا-شضر ،ي-عا-م-ت-جلا
ف--ل--كŸا لوألا ر--يزو--لا ىد--ل بد--ت---نŸا
،بوهيم ن-ب ف-ير-شش د-مfi ،فار-ششت-شسلا-ب
و ةيلاŸا تارازو ي-ل-ث‡ بنا-ج ¤ا رر-ق-م-ك
و ةيفيرلا ةيم-ن-ت-لا و ة-حÓ-ف-لا و ة-عا-ن-شصلا
لا-غ-ششلا و ةرا-ج-ت-لا و نار-م-ع-لا و ن-ك-شسلا

ةعانشصلاو ةحاي-شسلا و ل-ق-ن-لا و ة-ي-مو-م-ع-لا
و لمعلا ةرازو و يلئاعلا لمعلاو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
.يعامتجلا نامشضلا و ليغششتلا
ن-ع Úل-ث‡ (60) ةتشس لمع-لا جو-ف م-شضي-شسو
تاباقن نع Úلث‡ (60) ةتشسو لامعلا تاباقن
ةرششابم لبق مهديد– متي-شس ل-م-ع-لا با-برا
.مويلا رهظ ةيمشسر ةفشصب اهلمع ةنجللا
متيشس يذلا ريرقتلا نا لوألا ريزولا حشضوأاو
شسشسأا تاذ ةبراقم ىلع““ اينبم نوكيشس هدادعإا
” ام ىل-ع ف-ل-تfl ق-ط-ن-مو ة-ي-فار-ششت-شسا
نا ¤ا اÒششم ،““ي-شضاŸا ‘ ه-ب ل--ما--ع--ت--لا
مئاقو يرظن شسيل و Êاديم““ نوكيشس ريرقتلا

لك رابتعلا Úعب ذخأاي ةشسوملم بناوج ىلع
.““ةقيقدو ةحشضاو ةفشصب تايطعŸا
ةيجهنم جهتنت““ ة-مو-ك◊ا نا دار-ج فا-شضاو

Úيعامتجلا ءاكرششلا عم لماعتلا ‘ ةديدج
عا-جÎشسا““ و-ه فد-ه-لا ناو ““Úيدا-شصت-قلاو
.““فارطألا لك Úب ةقثلا

نويعامتج’ا ءاكرسشلا
ةن÷ ءاسشنإا نونمثي نويداسصتق’او

ينطولا داسصتق’ا ةيامح
نولماعتŸاو نوي-عا-م-ت-جلا ءا-كر-ششلا ن-م-ث
رارق ،تبشسلا شسما نوكراششŸا ،نويداشصتقلا
ءاششنإا ،نوبت ديÛا دبع ةيرو-ه-م÷ا شسي-ئر

تاشساكعنا مييقتب لفكتتشس يتلا ةيام◊ا ةن÷
.ينطولا داشصتقلا ىلع انوروك ءابو
لوألا ريزولا هشسأارت يذلا ءاقللا اذه لÓخو

لث‡ هون ،يشساروألا قدنفب دارج زيزعلا دبع
يباجع ،Úيرئاز÷ا لا-م-ع-ل-ل ما-ع-لا دا–لا

رمتشسŸا ةيروهم÷ا شسيئر شصرح““ ـب  ،حلاشص
ءابو نم ةررشضتŸا تائ-ف-لا-ب ل-ف-ك-ت-لا ى-ل-ع
Òباد-تو تاءار-جإا ةد-ع-ل هذا-خ-تاو ا--نورو--ك

Ÿىلع ءابولا اذه-ل ة-ي-ب-ل-شسلا را-ثآلا ة-ه-جاو
ىل-ع ظا-ف◊ا فد-ه-ب ،ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا

.““ةينطولا تاشسشسؤوŸا نوشصو لغششلا بشصانم
ةن÷ ءاششنإاب نوبت شسيئرلا رارق نم-ث ا-م-ي-فو
ذنم دÓبلا اهتدبكت يتلا رارشضألا مييقتب ىنعت

يعامتجلا نيديعشصلا ىلع انوروك ءابو روهظ
دادعتشسا يباجع د-ي-شسلا د-كأا ،يدا-شصت-قلاو
‘ ما-ه-شسإلاو م-عد-ل““ ة-ي-با-ق-ن-لا ة-يز-كرŸا
،““ينطولا داشصتقلا ةيام◊ ةيمارلا يعاشسŸا
اذه ‘ ““فارطألا لك دوهج رفاظت““ ¤إا ايعاد
ةباقنل-ل ما-ع-لا Úمألا زر-بأا ،هرود-بو .نأا-ششلا
ةرادإلا يمدخ-ت-شسŸ ة-ل-ق-ت-شسŸا ة-ي-ن-طو-لا
ةلودلا دوهج ،لوفلف م-شسا-ق-ل-ب ،ة-ي-مو-م-ع-لا

،تانزاوتلا ىل-ع ظا-ف◊او ع-شضو-لا ءاو-ت-حل
ةدي-ع-ب تا-ي-لآا““ ع-شضو ةرور-شض ى-ل-ع ادد-ششم
.““ءابولا راثآا ةهجاوŸ ىدŸا
عشضو ‘ ماهشسإلا““ ىلع ةباقنلا شصرح دكأاو
هتاشساكعناو ءا-بو-لا ر-طاfl ن-م د– تا-ي-لآا

تاحاÎقا عشضوو ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا ى-ل-ع
ة--يدا--شصت--قلا عا--شضوألا لو--ح ة---ق---ي---قد
.““ةيعامتجلاو
ءا-شسؤور ىد-ت-ن-م شسي-ئر لا--ق ،ه--ت--ه--ج ن--م
اذه نأا ،يل-ق-ع ي-ما-شس د-مfi ،تا-شسشسؤوŸا
شسيركت ىلع ة-لود-لا شصر-ح د-كؤو-ي““ ءا-ق-ل-لا
لوقلاب افيشضم ،““Úلعافلا فلتÚ flب راو◊ا
دÓبلا اهب ترم يتلا ةنÙا نم اÒثك انملعت““

حور د-شسŒ ¤إا تدأا ثي-ح ،ة-ح-ئا÷ا ءار--ج
.““ةباششلا تاقاطلا زوربو نماشضتلا
ط‰ Òيغت““ ىعشسŸ لمعلا بابرأا معد دكأاو
تاقاطلا ‘ رامثتشسلاو ين-طو-لا دا-شصت-قلا
حور Úمثتو بابششلا ىلع دامتعلاو ةددجتŸا
ةرو-شصلا ح-ي-شضو-ت““ ب ا-ب-لا-ط--م ،““ةردا--بŸا
ةيؤور ديد–و ينطولا داشصتقÓل ةيلبقتشسŸا
.““ةمزألا زواجتل ىدŸا ةديعب

ةماعلا ةيلاردفنوكلا ةشسيئر تنمث ،اهتهج نم
،ةزغن ةد-ي-ع-شس �،ة-ير-ئاز÷ا تا-شسشسؤو-م-ل-ل
ةيروهم÷ا شسيئر اهنع نلعأا يتلا تاءارجإلا

يداشصتقلا ششاعنإÓل ةينطولا ةطÿا راطإا ‘
عم ةكارششلا““ رارق-ب تهو-نو ،ي-عا-م-ت-جلاو
تاشسشسؤوŸا ريو-ط-ت-ل ة-ي-لا-ط-يلا ة-مو-ك◊ا
.““رئاز÷ا ‘ ةئششانلا
¤إا ةÒب-ك--لا تا--شسشسؤوŸا با--ح--شصأا تعدو
لامعلا هاŒ نماشضتلا حورب يلحتلاو نواعتلا““

ةحÎقم ،““ماعلا حلا-شصل-ل ة-مد-خ ة-مو-ك◊او
عيمج عم ل-ما-ع-ت-لا ‘ ة-ي-فا-ف-ششلا ءا-ف-شضإا““
دا--شسف--لا ة--براfi ة--ل--شصاو--مو ءا--كر--ششلا
بابرأا عم ةيرود تاءاقل دقعو ةيطارقوÒبلاو
تاهجوتلا ‘ مهئارآا ¤ا عام-ت-شسلاو ل-م-ع-لا
نوناق دادعإا-ب ة-ياد-ب ة-لود-ل-ل ة-يدا-شصت-قلا
.““ةيلاŸا

ةينطولا ةيلاردفنوكلا شسيئر اعد ،هبناج نم
ديعشسلا دمÚ،  fiير-ئاز÷ا ل-م-ع-لا با-برأل
لاعفألا ¤إا لاقتنلا““ ¤ا ،زيزعلا دبع تيان
تاشسشسؤوŸا معد تاءارجإا ذيفنت ‘ عارشسإلاو
ة-مزÓ-لا تا-حÓ--شصإلا ءار--جإاو ةرر--شضتŸا
ةقرو لÓخ نم يداشصتقلا ششاعنلا قيقحتل

ةموظنŸا حÓشصإا لمششت ،اهيلع قفتم قيرط
ةÒغشصلا تاشسشسؤوŸا ةقفارÒ Ÿبادتو ةيكنبلا
.““ةطشسوتŸاو
Úلواقم-ل-ل ي-ن-طو-لا دا–لا شسي-ئر Èت-عاو
ءاقللا اذه نأا ،خور-خر ر-شضÚ، ÿي-مو-م-ع-لا
““fiيداشصت-قا ششا-ع-نا را-طإا ‘ ة-م-ه-م ة-ط

ىلع ظا-ف◊ا ى-ع-شسم ‘ ل-خد-يو ،ر-م-ت-شسم
ة-لواfiو ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا تا-ب-شست-ك--م
فدهت تاحاÎقا ةدع لÓخ نم هب شضوهنلا
تاشسشسؤومل-ل تا-نا-عإاو تÓ-ي-ه-شست ح-ن-م ¤إا
،““ةيرا÷ا ةنشسلا ةيا-ه-ن ة-يا-غ ¤ا ةرر-شضتŸا
يداشصتقا ششا-ع-نا ة-ط-خ داد-عإا““ ¤إا ا-ي-عاد
ةيمومع ةير-ئاز÷ا ة-شسشسؤوŸا ءادأا-ب شضه-ن-ت
.““ةشصاخو
راجتلل ماعلا دا–Óل ماعلا ق-شسنŸا قر-ط-تو
¤إا ،ةرهشش نب بازح ،Úيرئاز÷ا Úيفر◊او
فيفخت““ ¤ا وعدت يتلا ةمظنŸا تاحاÎقا
نود شضورق حن-مو را-ج-ت-لا ى-ل-ع بئار-شضلا

ششياعتلا ةرورشض ادكؤوم ،““نيررشضتملل ةدئاف
ة-ي-ح--شصلا ة--مزألا زوا--ج--ت--ل ءا--بو--لا ع--م
.ةيداشصتقلاو
Úيعانشصلا ةيلاردفنوك شسي-ئر دا-ششأا ا-م-ي-فو
،Êايز باهولا دبع ،Úير-ئاز÷ا Úج-ت-نŸاو
داشصتقلا ةيام◊ ةيروهم÷ا شسيئر تارارقب
ÊاديŸا ذيفنتلا““ ةرورشض ىلع ددشش ،ينطولا
اتفل ،““ءاقللا اهب جرخيشس يتلا تاحاÎقÓل
.““ينطولا جاتنÓل رابتعلا ةداعإا““ ةيمهأا ¤إا
ةردا--بŸا يدا---ن شسي---ئر Èت---عا ،كلذ ¤إاو
نأا ،Êامثع ميلشس ،ةشسشسؤوŸا لو-ح Òك-ف-ت-لاو
تاشسشسؤوŸا ةيام◊ اهنع نلعŸا تاءارجإلا
ةرورشض ‘ هتاحÎق-م شصÿو ،““ة-ي-فا-ك Òغ““
يموم-ع-لا Úعا-ط-ق-لا Úب ق-ير-ف-ت-لا مد-ع““

يتلا ةيطارقوÒبلا تارارقلا فقوو شصاÿاو
شصقن لكششم لحو تاشسشسؤوŸا لم-ع ل-قر-ع-ت
حبر ¤إا ةفاشضإلاب ة-يدا-شصت-قلا تا-مو-ل-عŸا

تاشسشسؤوŸاو ةموك◊ا Úب ةقثلا ءاشسرإا ةكرعم
.““ةيداشصتقلا
ةينطولا ةيعم÷ا شسيئر قرطت ،هلخدت ىدلو
جا◊ا  ،Úير-ئاز÷ا Úي--فر◊او را--ج--ت--ل--ل
““يباج-يلا بنا÷ا ““ ¤إا ،راو-ن-لو-ب ر-ها-ط-لا

ةششاششه““ نع تفششك ي-ت-لا ا-نورو-ك ة-ح-ئا÷
تروهدت يتلا ةيشساشسألا تامو-ظ-نŸا شضع-ب
رخأات نعو ،ةديدع تاونشسل تامكارت ةجيتن

.““يمقرلا داشصتقلا دامتعا ‘
راجتلا عشضو ةاعارم ¤إا ىرخأا ةهج نم اعدو
،مهتاطاششن فقوت نم نيررشضتŸا Úيفر◊او
ي-ت-لا رار-شضأÓ-ل ق-ي-قد-لا د-يد-ح--ت--لا ¤إاو
لك حتفل ةم-ظ-نŸا م-عد اد-كؤو-م ،ا-هود-ب-ك-ت
طرششب ،ةيداعلا ةاي◊ا ¤إا ةدوعلاو تاطاششنلا
.ةيئاقولا Òبادتلاب ديقتلا

و.ق ^

ديد÷ا دئاقلل يمسسرـلا بيسصنتلا ىلع فرسشأا
:ةحيرقنسش قيرفلا ،ةبارعل ءاوللا ،ةيو÷ا تاوقلل

غؤلبل ةديكألا ةنامسضلا يرسشبلا درؤŸا زيف–
   ةاخؤتŸا فادهألا

تاديازم نودو ةيعوسضوم لكب انوروك ةحئاج راثآا مييقت ةرورسض ىلع دكأا دارج

 لامعلاو تاسسسسؤؤŸا ةيامحو ةيحسصلا ةمزألا دعب اÒ Ÿسضحتلا
ةيداسصتق’ا راثآ’ا مييقت ةرورسض ىلع ,رئاز÷اب تبسسلا سسمأا ,دارج زيزعلا دبع ,لوأ’ا ريزولا ددسش
فدهلا نا ¤ا اÒسشم ,““تاديازم نود و ةيعوسضوم““ لكب91-ديفوك ةحئاج نع ةبتŸÎا ةيعامتج’او
ةكرعŸا ‘ لامعلاو تاسسسسؤوŸا ىدل يوق مازتلا ىلع ظاف◊او ةيحسصلا ةمز’ا دعب اÒ Ÿسضحتلا ىقبي
شسيئر ،ةحيرقنشش ديعشسلا ق-ير-ف-لا فر-ششأا ^.ينطولا يداسصتق’ا Ëوقتلل ةديد÷ا

شسيئر مشساب ،يبعششلا ي-ن-طو-لا ششي÷ا نا-كرأا
،ةحلشسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهم÷ا
ى-ل-ع ،تب-شسلا شسما ،ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ر-يزو
دومfi ءاولل يمشسرلا بيشصنتلا لفح مشسارم
ديمح ءاولل افلخ ،ةيو÷ا تاوقلل ادئاق ،ةبارعل
عافدلا ةرازول نايب هدروأا ام بشسح ،ةزيعموب
.ينطولا

فقو لابقت-شسلا م-شسار-م د-ع-بو ،ة-ياد-ب-لا ‘
ديهششلا حور ىلع محرت ةفقو ةحيرقنشش قيرفلا
ةيلولا دئاق ““ةدوم-ح تيآا ششوÒم-ع““ ل-ط-ب-لا
ةدايق رقم لمحي يذلاو ،ةثلاث-لا ة-ي-خ-يرا-ت-لا
نم Óيلكإا عشضو ثيح ،هم-شسا ة-يو÷ا تاو-ق-لا
Óتو ،هل دلıا يراكذتلا ملعŸا مامأا روهزلا

ءادهششلا حاورأا ىلعو هحور ىلع باتكلا ة–اف
.راربألا
ششيتفتب ة-ح-ير-ق-ن-شش ق-ير-ف-لا ما-ق ،كلذ ر-ثإا

ة-يو÷ا تاو-ق-لا دار-فأاو تارا-طإا تا-ع--بر--م
نع اهدعب نلعيل ،مل-ع-لا ة-حا-شسب ة-ف-ط-شصŸا
ةيو÷ا تاوق-لا د-ئا-ق-ل ي-م-شسر-لا بي-شصن-ت-لا
ديمح ءاولل افلخ ،ةبارعل دومfi ءاوللا ديد÷ا
شسي-ئر د-ي-شسلا م-شسا-ب““ :Ó-ئا-ق  ةز--ي--ع--مو--ب
،ةحلشسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ة-يرو-ه-م÷ا
يشسائرلا موشسرملل اقفوو ،ينطولا عافدلا ريزو
ءاوللا ايمشسر بشصنأا ،0202 ناوج72 ‘ خرؤوŸا

fiءاولل افلخ ةيو÷ا تاوقلل ادئاق ةبارعل دوم
ت– لمعلاب مكرمآا ،هيلعو .ةزيع-مو-ب د-ي-م-ح
اÃ هتاميلعت ذيفنتو هرماوأا ة-عا-طو ه-ت-ط-ل-شس

Áا حلاشص هيلÿةمد، Œمظنلاو دعاوقلل اديشس
ءافوو ةيروهم÷ا Úناوقو ةيراشسلا ةيركشسعلا
ميقل اديلختو راربألا ا-ن-ئاد-ه-شش تا-ي-ح-شضت-ل
.““قفوŸا هللاو ،ةديÛا انتروث
ينطولا ششي÷ا ناكرأا شسيئر اهد-ع-ب فر-ششي-ل
.ينطولا ملعلا ميلشست مشسارم ىلع يبعششلا
،ةطلشسلا ميلشست رشضfi ىلع قيد-شصت-لا د-ع-بو
تاراطإاو ةدايقب ةحيرق-ن-شش ق-ير-ف-لا ى-ق-ت-لا
ةبشسانŸاب ىقلأا ن-يأا ،ة-يو÷ا تاو-ق-لا دار-فأاو
تادحوو دعاوق عيمج ¤إا تثب ةيهيجوت ةملك
نع رشضاحتلا ةينقت قيرط نع ةيو÷ا تاوقلا
يذلا““ ديد÷ا دئاقلا اه-ت-ياد-ب ‘ أا-ن-ه ،د-ع-ب
ينطولا ششي÷ا ة-مدÿ ا-ه-ل-ك ه-تا-ي-ح شسر-ك
ءÓيإا ةرور-شضب““ ار-كذ-م ،““ر-ئاز÷او ي-ب-ع-ششلا

،يرششبلا دروŸا زيف– عوشضوŸ ةشصاخ ةيانع
نأل ،ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا ششي÷ا فو-ف--شص ‘

،يغبني امك زفÙاو لهؤوŸا يرششبلا رشصنعلا
،ةاخوتŸا فادهألا غولبل ةديكألا ةنامشضلا وه
ل-م-كألا ه-جو-لا ى-ل-ع ة-ل-كوŸا ما--هŸا ءادأاو
.““لثمألاو
،ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-ب دوأا““ دد-شصلا اذ-ه ‘ لا-قو
وعدأاو ،ةيمهألا ةياغ ‘ عوشضوم ىلع ديكأاتلا
مهتايوتشسم ةفاكب ،ÚلوؤوشسŸاو تاراطإلا ةفاك
لأا ،ةيانعلا نم هقحتشسي ام هولوي نأا ،ةيدايقلا
‘ ،ير-ششب-لا دروŸا ز-ي-ف– عو--شضو--م و--هو

كلذو ،ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا ششي÷ا فو--ف--شص
ةدايقك ،خشسارلاو قيمعلا انناÁإا نم اقÓطنا

امك زفÙاو لهؤوŸا يرششبلا رشصنعلا نأا ،ايلع
فادهألا غولبل ةديكألا ةنامشضلا و-ه ،ي-غ-ب-ن-ي
هجولا ىل-ع ة-ل-كوŸا ما-هŸا ءادأاو ،ةا-خو-تŸا
.““لثمألاو لمكألا
ىلع ةوÓع ،نطفلا دئاقلا ىلع““ هنأا فاشضأاو
طابشضنلاو ،ةمزÓلا ةمارشصلا-ب ه-ي-ل– بجاو
ةاعارمو ،مظنلاو Úناوقلاب مازتللاو ،›اثŸا

نمثي فيك فرعي نأا ،ةيركشسعلا ةنهŸا طباوشض
Ÿمهشسخبي لو ،مهدوهجو مهلا-م-عأا ه-ي-شسوؤور
م-هز-ف-ح-يو ،ة-يو-ن-عŸاو ة-يداŸا م-ه-قو-ق-ح
،دو-ه÷ا ن-م د-يزŸا لذ-ب ى-ل-ع م-ه-ع-ج-ششيو
ةردابŸا حور مهيف عرزي في-ك كلذ-ك فر-ع-يو
هتشصلختشسا ام اذهو ،فيرششلا شسفانتلا حورو
،ةي-ناد-يŸا ي-تدا-ي-ق ة-ل-حر-م ن-م ا-ي-شصخ-شش
شضرغب لاجرلا ةئبعتف ،ةي-لا-ت-ق-لا تاد-حو-ل-ل

رمألاب شسيل ةيلات-ق-لا لا-م-عألا ءا-ب-عأا ل-م–
ةكلم باشستكا دئاق-لا ن-م بل-ط-ت-ي ل-ب ،Úه-لا
راوغأا Èشسو اهنيمثتو لاجر-لا دو-ه-ج ر-يد-ق-ت
لقشصو مهنم لشضفألا جارختشسل ،مهتايشصخشش
وحن مههيجوت ىلع لمعلاو ،ةÎتشسŸا مهبهاوم
،مهتاوفهو مهئاطخأا Ëوقت لÓخ نم باوشصلا
،مهيف ةردابŸا حور لتقو مهعافدنا حبك نود
زايتملا تا-جرد ى-ل-عأا ¤إا م-ه-ب و-م-شسلاو ل-ب
.““قوفتلاو
ىلع ،ةحناشسلا هذهب ،شصرح ةحيرقنشش قيرفلا
ةيزها÷ا ن-م ة-ي-لا-ع-لا ة-جرد-لا»ب ةدا-ششإلا
يتلاو ،ةيو÷ا انتاوق اهتغلب يتلا ةيفاÎحلاو

Œتايلمعل رهابلا حاج-ن-لا ‘ ار-خؤو-م تد-شس
Úشصلا ةيروهمج نم ةيبطلا تازيهجت-لا ل-ق-ن
نم ةيبعششلا تامواقŸا ءادهشش تافرو ةيبعششلا

لا‹ ‘ ةمئادلا ماهŸا ىلع ةوÓع ،اشسنرف
.““يو÷ا انلا‹ ةيامح
ةيزها÷ا نم ةي-لا-ع-لا ة-جرد-لا-ب د-ي-ششأا ذإاو»
يتلاو ،ةيو÷ا انتاوق اهتغلب يتلا ةيفاÎحلاو

Œتايلمعل رهابلا حاجن-لا ‘  ار-خؤو-م تد-شس
Úشصلا ةيروهمج نم ةيبطلا تازيهجت-لا ل-ق-ن
نم ةيبعششلا تامواقŸا ءادهشش تافرو ةيبعششلا

لا‹ ‘ ةمئادلا ماهŸا ىلع ةوÓع ،اشسنرف
هذه زه-ت-نأا ي-ن-نإا-ف ،يو÷ا ا-ن-لا‹ ة-يا-م-ح

Òشضحتلا نأاب ،ديدج نم مكل دكؤوأل ةشصرفلا
،ÊافتŸا ÊاديŸا لمعلاو ،لشصاوتŸا ›اتقلا
يذلا ،ÚتŸاو ديدŸا رشس÷ا لثÁ امود ىقبي

Áءادأا نم ،ةيو÷ا تاوقلا تاد-حو ة-فا-ك ن-ك
ذيفنت لÓخ اميشسل ،ةيلاع ةي-ن-هÃ ا-ه-ما-ه-م
مكايإا اثاح ،نيرامتلا فلتflو ،ةشصاÿا ماهŸا

،ة-ث-ي-ث◊ا دو-ه÷ا ن--م د--يزŸا لذ--ب ى--ل--ع
نم ،ةديدششلا ةظقيلاب ي-ل-ح-ت-لاو ،ةر-با-ثŸاو
تاناهرلا ةفاك بشسكو تايدحتلا ةهجاوم لجأا
نمأا ىلع ،›ات-لا-ب ،ظا-ف◊ا ‘ ة-م-ها-شسŸاو
ناكرأا شسيئر لوقي ،““›اغلا ا-ند-ل-ب رار-ق-ت-شساو
.يبعششلا ينطولا ششي÷ا
قيرفلا ةعباتÃ متتخا ءاقللا نأا نايبلا حشضوأاو
تاوقلا دارفأاو تاراطإا تÓخدتل ةحير-ق-ن-شش
.مهتامامتهاو مهتلاغششنا ¤إا عمتشساو ةيو÷ا

و.ق ^

 باهرإ’ا ةحفاكم راطإا ‘
ةسسبتب عنسصلا ةيديلقت لبانقÒ 7مدت

ع-ئÓ-ط بز◊ ي-م-شسر-لا ق-طا--ن--لا مد--ق ^
نم هت-لا-ق-ت-شسا ،ي-م-ي-ظ-ع د-م-حأا ،تا-ير◊ا
نب يلع اهشسأاري ناك يتلا ،ةيشسايشسلا ةليكششتلا

،ةيلا◊ا بز◊ا ةدايق ىلع رانلا ا–اف ،شسيلف
ةيبز◊ا تاي-لوؤو-شسŸاو بشصا-نŸا““ نأا اد-كؤو-م
ل تاباختنلا Èع لشضانŸا اهيلإا لشصي نأا بجي

Ãةيكزتلا قطن““.
لوأا اهرششن ةلوطم ةلاشسر ‘ ،يميظع راششأاو
عقوÃ يشصخششلا هباشسح Èع ،ةعم÷ا ،شسمأا

هباحشسنا رار-ق تا-ي-ف-ل-خ نأا ¤إا ،كو-ب-شسيا-ف
ر“ؤوÒ Ÿشضحت-لا ة-ياد-ب ¤إا دو-ع-ت ئ-جا-فŸا
بتكŸا عامتجا ‘ تيلدأا دقل““ :Óئاق ،بز◊ا
هنأا ،يفناج رهششل ةيداعلا هترود ‘ يشسايشسلا
ل-ك نأا ةر-ك-ف--ب ر“ؤوŸا ¤إا با--هذ--لا بج--ي
هنأاو تاباختنلا Èع ر“ نأا بجي تايلوؤوشسŸا
عئÓط شسوماق نم (ةيكزت) ةمل-ك دا-ع-بإا بج-ي
.““ايئاهن تاير◊ا
هيلع شضرفت هتعانق نأاب يبز◊ا لوؤوشسŸا دكأاو
امدنع ةيطار-قÁد-لا ة-ه-ج ‘ فا-ف-ط-شصلا
نأاب اÒششم ،بز◊ا Úبو اهنيب رايتخلا متحتي

⁄ ةيشصخشش ةعانق دعي يذلا حرطلا اذه لثم
نولشضفي نيذلا بز◊ا ‘ هقافر شضعب ِشضري
.-هبشسح- ةيطارقÁدلا ىلع بز◊ا
فرظلا اذه ‘ هباحشسنا رارق ليشصافت نعو

:يميظع لاق ،بز◊ا هب رÁ يذلا شساشس◊ا
ةشسائر نامشض لجأا نم تافلاحتلا تأادب دقل““
Òغ Êإا ،ةياد-ب-لا ن-م ،تن-ل-عأا تن-كو ،بز◊ا

بز◊اب يتقÓع نأاو رمألا اذهب اما“ ينعم
اطوغشض نأا Òغ ،ر“ؤوŸا داقعنا موي يهتنتشس
نم تارششعلا فرط نم ،يلع تشسروم ةÒبك
رارق نع عجارتأل ،ةيزكرŸا ة-ن-ج-ل-لا ءا-شضعأا
تنا-كو ،بز◊ا ة-شسا-ئر ¤و-تألو با-ح--شسنلا

هذه لثŸ يÒغ دجوي ل هنا كلذ ‘ مهتجح
.““ةيلوؤوشسŸا
نزاوتلا دامتعا حرط يميظع د-م-حأا د-ق-ت-ناو
Òشضحتل ةينطولا ةئيه-لا ل-ي-ك-ششت ‘ يو-ه÷ا
،ةباينلاب بز◊ا شسيئر هشضرف يذلا ،ر“ؤوŸا

راو◊ا ايفرح ركذ امك ،يد-ع-شس ردا-ق-لا د-ب-ع
بت-كŸا عا-م-ت-جا لÓ-خ ا-م-ه-ن-ي-ب راد يذ-لا
نأا Òغ ،شسرا---م41 ‘ دقع-نŸا ي-شسا-ي-شسلا
لاق ثيح ،قرطلا قÎفم ¤إا Óشصو Úفرطلا

ذنم ىرخأا ةرم ،يشسفن تدجو ا-ن-ه““ :ا-ق-ل-ع-م
حلُت يت-لا ي-تاذ Úب عار-شص ‘ ،كار◊ا ة-ياد-ب

يهنأا نأاو يبتك طشسو ي-ت-ي-ب-ب ر-قأا نأا ‘ ي-ل-ع
Úبو ،ةÎف ذ-ن-م ا-ه-تأاد-ب تن-ك بت-ك ع-يرا-ششم
ءا-قد-شصألاو ةو-خإلا ن-م Òث-ك-لا تا-طو-غ--شض
ي-ح-ي-ششر-ت ى-ل-ع نور-شصي ن-يذ-لا قا--فر--لاو
و.ق ^ .““بز◊ا ةشسائرل يباختنإاو

ينطو-لا ششي-ج-ل-ل زرا-ف-م تر-مدو تف-ششك ^
،عنشصلا ةيديلق-ت ل-با-ن-ق (70) ةعبشس ي-ب-ع-ششلا
ة-شسب-ت-ب ط-ي-شش“و ثح-ب ة-ي-ل-م-ع ر--ثإا كلذو
ةحفاكم راطإا ‘ ةشسماÿا ةيركشسعلا ةيحانلاب
.باهرإلا
‘ ““ هنأا ينطولا عافدلا ةرازول نايب شسمأا لاقو
،ةمظنŸا ةÁر÷او بير-ه-ت-لا ة-براfi را-طإا

يبعششلا ي-ن-طو-لا ششي-ج-ل-ل ةزر-ف-م تز-ج-ح
ةيحانلاب راششبب دود◊ا شسرح عم قي-شسن-ت-لا-ب
فيكلا نم ةÈتعم ةيمك ،ةث-لا-ث-لا ة-ير-ك-شسع-لا

،مارغوليك (25)و (20) نيراطنقب ردقت جلاعŸا
ينطولا ششيجلل ىرخأا ةزرفم تزجح Úح ‘

ينطولا نمألا حلاشصم عم قيشسنتلا-ب ي-ب-ع-ششلا
.يقاوبلا مأاب شسولهم شصرق (8971)

ينطولا ششيجلل زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
ةيركشسعلا ةيحانلاب تناج ن-م ل-ك-ب ي-ب-ع-ششلا
شصاخششأا (60) ةتشس راتfl يجاب جربو ةعبارلا
عفد-لا ي-ت-ي-عا-بر Ú (20)ترا-ي-شس تز-ج--حو
تادلو-م (90) ع-شستو Úت-يرا-ن Ú (20)ت-جاردو
ةثÓثو طغ-شض قرا-ط-م (01) رششعو ةيئابر-ه-ك

،بهذلا ماخو ةراج◊ا طيلخ نم شسايكأا (30)
ترايتب ينطولا كرد-لا ر-شصا-ن-ع ز-ج-ح ا-م-ك
(10) اشسدشسم ةيناثلا ة-ير-ك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب
.ةشصخر نودب ديشص (10) ةيقدنبو

بيرهت تلواfi طابحإا ” ،لشصتم قايشس ‘
ةشسبتو فراطلا نم لكب دوقولا نم Îل (4082)
(50) ةشسمخ فيقوت ” اميف ، شسارهأا قوشسو
ةفلتfl تايشسنج نم Úيعرشش Òغ نيرجاهم
.ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب ناشسملتب

و.ق ^

ةيكزتلا قطنم نع داعتب’او تايلوؤوسسŸا ءوبتل باختن’ا دامتعاب بلاط

فسصقيو تاير◊ا عئÓط نم ليقتسسي يميظع
  بز◊ا ةدايق
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Úلقانلل ةينطولا ةمظنŸا سسيئر راششأاو ^
كانه”” نأا ،””رجفلا»ـل حيرشصت ‘ ،سصاوÿا
””انوروك ءابو روهظ لبق سصاخ لقان فلأا08
رفاشسي ةل-فا-ح ف-لأا07 مهني-ب ر-ئاز÷ا-ب
ـب ابلاطم ،””ن-طاو-م نو-ي-ل-م21 ا-هÈع
هقوقح نم سصاÿا لق-ن-لا عا-ط-ق Úك“””
هيلع سصني املثم ةيلام تاشضيوعت هحنمو
ةعبات-لا تل-فا◊ا رار-غ ى-ل-ع نو-نا-ق-لا
ةئŸاب5 لث“ يتلا ةيمومع-لا تا-كر-ششل-ل
سضيوعت ىلع ةدحاو لك دي-ف-ت-شستو ط-ق-ف
ايعاد،”” ايونشس ميتنشس نويلم003 ب ردقي
دام-ت-ع’”” دل-ب-لا ‘ ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-شسلا
سصاÿا لقنلا ذاقنإ’ ةلاعف ة-ي-ج-ي-تاÎشسا
لخدت مدع لاح ‘ نوك ةÒظ◊ا ديدŒو
ةدع ‘ طبختت ا-ه-شسف-ن د-ج-ت-شس ة-لود-لا
.كلذ ءارج لكاششم
ةلفاح فلأا53 ”” نأا ةبارعوب Úشسح حشضوأاو
طوطÿا Úب نوطششني ةرجأا قئاشس52 و
نم Ìكأا ذنم مهلمعب اوقحتلي ⁄ ةيئ’ولا
ةيدام لكاششم ةدع نوناع-يو ر-ه-ششأا ة-ع-برأا

ىلع اددششم ،””””انوروك”” ءابو يششفت ءارج
ةÎف-لا هذ-ه لل-خ عا-ط-ق-لا لا--م--ع”” نأا
Úلقانلا سضعب”” نأاو ””مهتدارا قوف نولمعي
دوقولا ‘ ةدايزلا ببشسب لمعلا نع اوفقوت
ن-م ة-ئŸا-ب05 ل--ق--ن ءار--جا سضر---فو
نم لقنت ةيلمع لك للخ طقف نيرفاشسŸا

fiم-ه-شضع-ب ل-ع--ج ا--م ،ىر--خأا ¤ا ة--ط

ةيراجتلا مه-تل-ج-شس ع-فد ¤ا نور-ط-شضي
،””رخا يراŒ طاششن ةلوازÃ ةب-لا-ط-م-ل-ل
ماظنلاب Úلوؤوشسم»ل ماهت’ا عباشصأا اهجوم
عاطق-لا-ب ما-م-ت-ها يأا اوÒع-ي ⁄ ق-با-شسلا
لfi او-ح-ب-شصأا فار--طأا Úك“و سصاÿا
نم داشسفلا مهتب ايلاح ةيئاشضق تا-ع-با-ت-م
  .””ةينوناق Òغ تازايتما ةدع

ىفطصصم دي‹^
ر-يزو فل-خ ن-ب ر-شضÿ بئا-ن-لا ا-عد ^
لجاعلا لخدتلل ،طوعجو دمfi ،ةيبÎلا
ىلع فقتل ة-يرازو ق-ي-ق– ة-ن÷ دا-ف-يإا-ب
يذلا ةنيطنشسق ةي’وب ةيبÎلا عاطق عشضو
تقد نا د-ع-ب ، ة-يرز-م ا-عا-شضوا فر-ع--ي
رطÿا سسوقان ÊدŸا عمتÛا ةيقيشسنت
. ناو’ا تاوف لبق لخدتلاب تبلاطو
ثعب يتلا ةلجعتشسŸا ةلشسارŸا ‘ ءاجو
ةيعشضو لوح طو-ع-جاو-ل فل-خ ن-ب ا-ه-ب
ة-ي’و-ب ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ي--بÎلا عا--ط--ق
ةلشسارŸا هذهب مكيلإا مدقتن ”” ةن-ي-ط-ن-شسق
ةي’وب ةيبÎلا عاطق ةيعشضو ىلع مكعلطنل
انلشصو يذلا ريرقتلا للخ نم ةنيطنشسق
ÊدŸا ع-م-تÛا ة-ي-ق-ي-شسن-ت سسي-ئر ن-م
هريرقت ‘ Òخ’ا اذه دكؤوي ثيح ،ةي’ولل
اهيلا لشصو يتلا ةيرزŸا ةي-ع-شضو-لا ى-ل-ع
ةنيطنشسق ةي’و ىوتشسم ىلع ةيبÎلا عاطق
عاطقلا اذهل Òيشستلا ءوشسو بيشستلا ببشسب
ليذ ىلع ةي’ولا لشصوأا يذلاو سساشس◊ا
‘ قا-ق-ح-ت-شس’ا ة--جرد بشسح بي--تÎلا
.ايرولاكبلا ةداهشش
م-ل-ع-لا ة-ن-يد-م نا ”” فل-خ ن-ب فا--شضاو
(83) ةب-ترŸا ل-ت– تح-ب-شصا ءا-م-ل-ع-لاو
زواجتت ’ تاونشس لبق تناك امدعب اينطو
¤ا ع-جار اذ--هو (50) ةشسماÿا ة-ب-ترŸا
م-ي-ظ-ن-ت-لاو Òي-شست-لا ءو--شس ‘ ءا--ط--خأا
م-ه-ي-لإا ل-كوأا ن-م فر-ط ن-م ة-ع-با--تŸاو
ىلع ةيبÎلا عاطق Òيشست ى-ل-ع فار-شش’ا
.ةي’ولا هذه ىوتشسم
عمتÛا ةيق-ي-شسن-ت ة-لا-شسر تل-م-ح د-قو
تا-قورÿا ن-م Òث-ك-لا ة-ي’و--ل--ل ÊدŸا
ي-عد-ت-شسي ا-م Òي-شست-لا ‘ تازوا-ج-ت-لاو
ةيبÎلا ةرازو ‘ ةلثمتŸا ةياشصولا كر–
‘ كاحي ام لك ىلع ا-ه-شسف-ن-ب فو-قو-ل-ل
تل-شصوأا ¤ا با-ب-شس’ا ل-ك ى-ل-عو ءا-فÿا
نم كلذو ،ةيرزŸا ةيعشضولا هذهل ةي’ولا
قئاق◊ا ىشصقتتل قيق– ةن÷ دافيإا للخ
نم عاطقلا Òيشستب ÚينعŸا لكل عمتشستو
تارار--ق--لاو تاءار--ج’ا  ذا--خ--تا ل--جأا
ءاشضقلاو عشضولا اذه ة÷ا-عŸ ة-ب-شسا-نŸا
يه اŸ ةي’ولا تلشصوأا ىتلا بابشس’ا ىلع
. بئانلا تاذ فيشضي هيلع
ÊدŸا عمتÛا ةيقيشسنت ريرقت ‘ ءاجو
،ةنيطنشسق ةي’وب ةيبÎلا عاطق هيلإا لآا ام
ىلع عاطقلا Òشست ءو-شسو بي-شست-لا ة-جیتن
’ Úلوؤوشسم فر-ط ن-م ،ة-ي’و-لا ىو-ت-شسم
مهمهت ام ردقب ة-ي’و-لا ة-نا-ك-م م-ه-م-ه-ت
رظنلاب ةق-ي-شضلا ة-ي-شصخ-ششلا م-ه◊ا-شصم
بيشستلاو ىشضوفلاو ي-ئاو-ششع-لا Òي-شست-ل-ل
‘ ىتح هتششاع نأا ةي’ولل قبشسي ⁄ يذلا
،دلبلا ا-ه-ب تر-م ي-ت-لا فور-ظ-لا ءو-شسا

ليذ ةي’ولا لل-ت-حا كلذ ى-ل-ع ر-ششؤوŸاو
ة-ن-شس ذ-ن-مو ة-ي’و-لا نا اÒششم ،بي-تÎلا
ةيواهلا وی ةتباث ىطخب جرحدتت ‘و4102
لقا بيرق تقو ¤إا تناك نأا دعب ةنشس لك
بيتÎلا ةمدقم ‘ نآ’ا نم تاونشس60 نم
.
ةديدع تابارطشضا نع رير-ق-ت-لا ف-ششكو
لهاŒ عم تاشسشسؤوŸا نم Òثكلا اهتفرع
ا‡ نوناقلل ا-ق-فو ا-ه-ت÷ا-ع-م ‘ ةراد’ا
¤ا ةرهاظلا هذهل عيرشسلا راششتن’ا عجشش
ن-ع ف-قو-ت و تا-شسشسؤوŸا ن-م د-يد--ع--لا
رهشش نم ÚفظوŸا لق-ن اذ-كو ،ة-شسارد-لا
ةيرادا تارارقب ليرفا ةيا-غ ¤ا Èم-ت-ب-شس
عيرششتلا هيل-ع سصن-ي اŸ ا-فل-خ ة-ي-ئا-ه-ن
ل-يو–و ،ة-ي-لا-ق-ت-ن’ا ة-كر◊ا Òششا-ن-مو
دو--جو نود Úف--ظوŸا ن--م تار--ششع---لا
دو-جو ¤ا ة-فا-شضإ’ا-ب ،ة-ي-لا-م بشصا-ن--م
ةمهم يأا نودب Úف-ظوŸا ن-م تار-ششع-لا
ةحنم عم ةلماك مهبتاور نوشضاقتي مهبلغا
ةيدودرŸا
نم تارششع-لا ح-ت-ف ¤ا ر-ير-ق-ت-لا را-ششاو
مجح مهل سصيشصختو ةذتاشسألل بشصانŸا
ىلع ءاشضمإ’ا ¤ا ةفاشضإ’اب ،يلكشش يعاشس
نم لقنلا و Úيعت-لا و ل-يو-ح-ت-لا تارار-ق
¤ا فشض ، ÚفظوŸا ةحلشصم سسيئر فرط
ريراق-ت را-ب-ت-ع’ا Úع-ب ذ-خ’ا مد-ع كلذ
بيشستلاو لام-هإ’ا-ب ة-شصاÿا سشي-ت-ف-ت-لا
،یسضوفلا ىلع عجشش ا‡ نيÒشسŸا سضعبل
سصخي اميف باقعللا ة-شسا-ي-شس را-ششت-ناو
ىلع عجشش ا‡ ةمي-شسج ة-ي-ن-ه-م ءا-ط-خأا
بيشستلا
يدؤوي يذلا فظوŸا نا ريرقتلا فاشضاو
حبشصا نوناقلل اق-ب-ط ه-تا-ب-جاوو ه-ما-ه-م
نم د-يد-ع-لا لا-ح و-هو لو-ح-ي و بقا-ع-ي
ةر-يد-م م-هر-خا ن-ير-يدŸاو Úف--ظوŸا
ةرهاظ تهجاو يتلا ةيقر ةباغوب ةطشسوتم
سسورد-لا ة-ع-با--تÃ ذ--ي--مل--ت--لا ماز--لا
ةذتاشسأ’ا سضع-ب فر-ط ن-م ة-ي-شصو-شصÿا
،تارابتخ’او سضورفلا عيشضاوم بيرشستو
طوغشضلا ةشسرا‡ ¤ا تاباقنلاب عفد دام
‘ اهرود نع ةيبÎلا ةيريدم يلختو اهيلع
سسرا“ طوغشضلا سسفنو مهتاراطا ةيامح
.تاقورÿا هذهب ددنت تاراطإا  ىلع
ه-ي-جو-ت-لا ›ا‹ تارار-ق ‘ ل-خد-ت-لا
تارارقب ذيملتلا هيجوت Òيغتو لوبقلاو
جرا-خو سسلاÛا ر-شضاfi جرا-خ ة--يرادا
ت’لتخا ‘ ببشست ا‡ نوعطلا ديعاوم
ج-ئا-ت-نو ة-ي-شسردŸا ة-ط-يرÿا ‘ ةÒب--ك
ذيملتلا

ن .ةظيفح  ^

مهتاطاصشن فقوت رارصضا نم فيفختلل تادعاصسمك
يعام÷آ لقنلآو ةرج’آ تآرايصس يقئاصسل رانيد فلآ03 ـب بتآر حآÎقآ

د-ب-ع ن-ب نÁأا ،ة-ي-لاŸا ر--يزو ف--ششك ^
سصيشصخ-ت-ل حاÎقا ن-ع ،سسمأا ،ن-م-حر-لا
جد ف-لأا03 هرد-ق ‘از-ج ير-ه--شش بتار
يعام÷ا لقنلاو ةرجأ’ا تارايشس يقئاشسل
Ÿدعب مهتاجايت-حا ة-ي-ب-ل-ت ‘ م-هد-عا-شس
ةياقولا Òبادت راطإا ‘ مهطا-ششن ف-ي-قو-ت
.انوروك سسوÒف نم
لوأ’ا ر-يزو-لا ءا-ق-ل لل-خ ر-يزو-لا لا--قو
Ãيعامتج’ا ءاكرششلا يلثمÚ اوŸلماعتÚ
مييقتل ةن÷ ءاششنإ’ فداهلا Úيداشصتق’ا

هنأا ،ينطولا داشصتق’ا ىلع ةحئا÷ا راثآا
سصخي ا-م-ي-ف تا-حاÎقا ةد-ع Ëد-ق-ت ”
ÚمتنŸا سصاخششألل يÈلا لقنلا يلماعتم
ي-ق-ئا-شس كلذ ‘ اÃ سصاÿا عا-ط--ق--ل--ل
.ةرجأ’ا تارايشس
Úب ن-م ه-نأا ثد--ح--تŸا سسف--ن فا--شضأاو
نم نوديفت-شسي م-ه-ل-ع-ج و-ه تا-حاÎق’ا
نم ىرخأ’ا تاعاطقلل ةمعدŸا ةزهجأ’ا
ءا-ب-عأ’ا ع-فد ل-ي-جأا-ت وأا ءا-ف--عإ’ا ثي--ح
¤إا ة-فا-شضإا  ،مو-شسر-لاو ة-ي--عا--م--ت--ج’ا

دئاوف نود ةيكنب سضورق نم مه-تدا-ف-ت-شسا
‘ رظنلا وأا مهتاجايتحا ةيبلت نم مهنيكمتل
نع ةمجان تاشضيوعت م-ه-ح-ن-م ة-ي-نا-ك-مإا
     .تاداريإ’ا بايغ
يعام÷ا لقنلا يقئاشس لعج حاÎقا ” امك
تارايشس يقئاشسو Úشضباقلاو سصاخ-ششأل-ل
‘ازج يرهشش بتار نم نوديفتشسي ةرجأ’ا
مهل حامشسلل يرئازج رانيد فلأا03 هردق
   .ةيمويلا مهتاجايتحا ةيبلتب

ن.ح ^

يصسردŸا لوخدلا لبق ةيلمعلا ءاهنإاب رمأات ةيبÎلا ةرازو
مهجامدإ’ Úيطايتح’آ ةذتاصس’آ ءاصصحآ ‘ عورصشلآ

تاميلعت ةينطولا ة-ي-بÎلا ةرازو تث-ع-ب ^
ةي’وÈ 84ع ةيبÎلا تايريدم ¤إا ةمراشص
ءاشصحا ةرورشض ىلع اه-لل-خ ن-م د-كؤو-ت ،
ةنشسلا هذه ميشسÎلاب Úين-عŸا ةذ-تا-شسأ’ا
تاناحتم’ مهزا-ي-ت-جا ر-خأا-ت ن-يذ-لا يأا
.ميشسÎلا

ةافاو-م ةرور-شض ى-ل-ع ةرازو-لا تدد-ششو
اوفوتشسا نيذلا ةذتاشسأ’ا ةيعشضوب ةياشصولا
ةدراولا اميشس’ ،ةينوناقلا طورششلا عيمج
فلتÈ flع ليهأاتلا مئاوق ‘ مهؤوامشسأا
،مهتيع-شضو ة-يو-شست م-ت-ي ى-ت-ح تا-ي’و-لا
ةينونا-ق-لا ر-طأ’ا ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م بشسح
‘ ةيقÎلا نم ةدافتشس’ا نم مهن-ي-ك-م-ت-ل
نأا املع ،ةيدودرŸا ةحنم نمو تاجردلا
ببشسب اÒخأات تفرع مهميشسرت تاي-ل-م-ع
تاطاششنلا لك قيلعت ‘ ببشست يذلا ءابولا
راشسŸا-ب ة-ط-ب-ترŸا ة-يرادإ’ا لا-م-عأ’او
.Úمدختشسملل ينهŸا
ةود-ن ‘ ةرازو-ل-ل ما-ع-لا Úم’ا ا-عد ا-م-ك
بشصانŸا ءاشصحا ةرورشض ¤ا ،ة-ي-ف-ح-شص
كلذو ينطولا باÎلا لماك Èع ةرغاششلا
ةيفيك ‘ ةع-جا-ن ة-ط-خو ة-ما-نزر ع-شضو-ل

نيذلا Úيطاي-ت-ح’ا ةذ-تا-شسأ’ا ف-ي-ظو-ت
اميشس ،فيظوتلا ةمئاق سسأار ىلع نودجوي
ل-ظ ‘ جا-مدإ’ا-ب م-ه-تد-عو ة-لود--لا ناو
ةذ--تا--شس’ا ن--م د--يد--ع--لا د---عا---ق---ت
¤ا ةفاشضا عاطقلل ةعباتلا ÚمدختشسŸاو
لاكشش’ا ىقبيو ،Úيجوغاديبلاو Úيراد’ا
تلطع يتلا انوروك ة-ح-ئا-ج و-ه م-ئا-ق-لا
فيظوتلا تايلمع ع-ي-م-ج ةرازو-لا بشسح
سسرادŸا Úب تلقنتلا ةيلمع ¤ا ةفاشضا
بشسح عنÁ ’ اذه نكل ،ةيوبÎلا لكايهلاو
ع-ي-م-ج زر-ف ةرور-شضب ة-ي-ن-عŸا ةرازو--لا
وهو لبقŸا ربوتكأا عبار-لا ل-ب-ق تا-ف-لŸا
د--يد÷ا ي--شسردŸا لو--خد--لا خ--يرا---ت
1202/0202.
ة-ي-بÎلا ةرازو تر-ما ىر-خا ة--ه--ج ن--م
عيمج ءاهنإاب ،تاي’ولا عيمج ‘ اهيريدم
ةيلقنتلا ةكر◊اب ةط-ب-ترŸا تا-ي-ل-م-ع-لا
Úفظوملل ةقلاعلا ةيلاŸا تاق-ح-ت-شسŸاو
،يرا÷ا ةيليوج ةياه-ن ل-ب-ق ،ةذ-تا-شس’او
ل--ك ة--يو--شست ةرور--شض ى--ل--ع تدد---ششو
اهلاجآا ‘ ،ةراد’اب ةطبترŸا تايعشضولا
هذه ‘ Òخأات يأا بنŒ دشصق ةددÙا

ن-شس◊ا Òشسلا ى-ل-ع ر-ثؤو-ي د-ق تا-ف-لŸا
ع-بار-لا ‘ ل-ب-قŸا ي-شسردŸا لو-خد-ل--ل
.لبقŸا ربوتكأا
ءاه-نإا طو-ع-جاو ح-لا-شصم ل-شصاو-تو اذ-ه
يشسردŸا لوخدلا-ب ة-شصاÿا تا-ب-ي-تÎلا
اهنأاشش ن-م ل-كا-ششم يأا يدا-ف-ت-ل ل-ب-قŸا
متيشس يذلا ي-شسارد-لا م-شسوŸا ل-ي-ط-ع-ت
ربوتكا ةياغ ¤إا لبقŸا مشسوŸا ه-ل-ي-جأا-ت
ي-ت-لا ة-ي-ح-شصلا ة-مزأ’ا بب-شسب ،ل-ب-قŸا
نادلب يقاب رارغ ىلع ر-ئاز÷ا ا-ه-ششي-ع-ت
ماعلا Úمأ’ا نأاششلا اذ-ه ‘ ر-مأاو ⁄ا-ع-لا
ىدل ،ةزعوب ركبوب ةينطولا ةيبÎلا ةرازول
ءانمأ’ا عم ،دعب نع ةيئرم ةودنل هشسؤورت
لوح ،تاي’ولل ةيبÎلا تايريدÚ Ÿماعلا
،ل-ب-قŸا ي-شسردŸا لو-خد-لا تا-ب-ي-تر-ت
ة-مزل-لا تاءار--ج’ا ذا--خ--تا ةرور--شضب
نيدقاعتŸا ةذتاشسأ’ا تاقحتشسم ديدشستل
توأا ةيادب وأا رهششلا اذه للخ ،ةرخأاتŸا
ىلع اددششم ،ريدقت ىشصقأا ى-ل-ع مدا-ق-لا
ةلجعتشسم ةفشصب ةيلاŸا تايعشضولا ةيوشست
.لبقŸا مشسوŸا لكاششم يأا يدافتل

ن.ح ^

  :ةبارعوب ،رج◊ا تاءارجا ببصسب ةمدÿا جراخ لازت ’ ةلفاح فلا35

مهطاصشن Òيغتل صصآوÿآ Úلقانلآ تعفد انوروك رآرصضأآ
اورطصضا سصاوÿا Úلقانلا مظعم نأا ،سصاوÿا Úلقانلل ةينطولا ةمظنŸا سسيئر ،ةبارعوب Úصسح فصشك
عفد ¤ا ““انوروك““ ءابو ببصسب ن-ير-فا-صسŸا ل-ق-ن ءا-ن-ثأا م-ه-ي-ل-ع ة-صضور-فŸا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-ج’ا بب-صسب

ددصصب هنأا ¤ا اÒصشم ،اهيلا اوصضرعت يتلا ةيداŸا رئاصسÿا ءارج رخا طاصشن ةلوازŸ ةيراجتلا مهتÓجصس
    .عاطقلا اهيف طبختي يتلا لكاصشملل اهيف قرطتي ةيروهم÷ا سسيئرل ةلاصسر دادعا

ادوصسأا اريرقت دعت يندملا عمتجملا ةيقيصسنت
   رطخلا سسوقان قدتو

 قيقحت ةنجل دافي’ وعدي فÓخ نب
ةنيطنصسقب ةيبرتلآ عاطق يف

ةيرصصبلا مهتقاعإا ببصسب سسيردتلا ةصسراممل مهتيلهأا مدع ةجحب
ةذتاصسأ’آ مئآوق نم نوصصقي نوفوفكم

ةنيطنصسقب نيحجانلآ

ةينورتكلا ت’اصصتا
توأآ2 ىلآ ماكح’آ ذيفنت تايفيك لوح تاقيلعت ءآدبآ لاجآآ ديدمت

اهل نايب ‘ ،ةيكلشسللاو ةيكلشسلا تلشصاوŸاو ديÈلا ةرازو تنلعأا ^
ماكحأ’ا ذيفنت تايفيك لوح تاقيلعت ءادبا لاجآا ديد“ نع ،تبشسلا سسمأا
تحشضوأاو .””لبقŸا توأا2 موي ةياغ ¤ا ،ةينوÎكل’ا ت’اشصت’اب ةشصاÿا
ماكحأ’ا ذيفنت تايفيك لوح تاق-ي-ل-ع-ت ءاد-بإا لا-جآا د-يد“”” نأا ةرازو-لا
81-40 مقر نوناقلا بجوÃ ةشسركŸا ،ةينوÎكل’ا ت’اشصت’اب ةشصاÿا
ددÙا ،8102 ةنشس ويام01 قفاوŸا9341 ماع نابعشش42 ‘ خرؤوŸا
20 ةياغ ¤إا ،ةينوÎكل’ا ت’اشصت’او ديÈلاب ةقلعتŸا ةماعلا دعاوقلل
Èكأا Úك“و ،رواششتلاو Òكفتلا لا‹ عيشسوت ىلع اشصرح»و .””0202 توأا
،ءاÈخ ،Úين-ه-م ن-م ،ت’ا-شصت’ا لا‹ ‘ Úل-عا-ف-لا ن-م ن-ك‡ دد-ع
يتلا قيرطلا ةقرو ءارثإ’ مهتاحÎقم ءادبإا نم ،تايعمجو ،ÚيÁداكأا
ةرازو يلث‡ نم نوكŸا كÎششŸا لمعلا قيرف لبق نم اهدادعإا متيشس

ديÈلا طبشض ةط-ل-شس و ة-ي-ك-ل-شسل-لاو ة-ي-ك-ل-شسلا تل-شصاوŸاو د-يÈلا
‘ Úب-غار-لا Úن-طاوŸا م-ل-ع ¤إا ى-ه-ن-ي ،ة-ي--نوÎك--ل’ا ت’ا--شصت’او
اددfi ناك يذلا تامهاشسŸا لاشسرإا لجأا ديد“ ررقت دق هنأا ،ةكراششŸا
¤إا يأا ،ةيفاشضإا اموي(51) رششع ةشسمخب ،0202 ةيليوج81 تبشسلا خيراتب
ةروكذŸا ةردابŸا نأا ردشصŸا تاذ ركذو .””0202 توأا20 دحأ’ا ةياغ
ت’اشصت’ا تامدخو تاكبششلا للغتشسا ةمظنأا”” عيشضاوم لوح روحمتت
،ماقرأ’ا ةيلومfi ،ماعلا سصيخÎلا ماظن ،للغتشسلل ةلباقلا ةينوÎكل’ا
،ينيبلا ليشصوتلا ،ة-يد-عا-ق-لا تآا-ششنŸا م-شسا-ق-ت ،ي-ن-طو-لا لاو-ج-ت-لا
ديÈلا ىلع تامهاشسŸا و ءارآ’ا لاشسرإا متي”” ،ةرازولا بشسحو .””كيكفتلا
20 خيرات لبق اذهوÊ:    zd.vog.tpm@seriatnemmocوÎكل’ا
و.ق ^ .””0202 توأا

ةنيطنشسق ةي’و نم نوفو-ف-ك-م د-ششا-ن ^
ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع م-ه-فا--شصنإا تا--ط--ل--شسلا
‘ Úح-جا-ن-لا م-ئاو-ق ن-م م-هدا-ع-ب-ت-شسا
ةداهششلا سساشسأا ىلع فيظوت-لا  ة-ق-با-شسم
ةرشسأ’او  ينطولا نماشضتلا ةرازول ةعباتلا
مه-ت-ي-ل-هأا مد-ع ة-ج-ح-ب ةأارŸا ا-يا-شضقو
Ÿم-ه-ت-قا-عإا بب-شسب سسيرد-ت-لا ة--شسرا--م
. ةيرشصبلا
ىدحإا لوقت ةيشضقلا هذه ليشصافت نعو
،ةرا-شس ي-خ-ي--شش ،ة--شسنآ’ا تا--ح--ششŸÎا
سسناشسي-ل-لا ي-تدا-ه-شش ى-ل-ع ة-ل-شصح-تŸا
يدايعلا سسفنلا ملع ‘ سصشصخت ÎشساŸاو
ةنيدÚ ÃفوفكŸا راغ ةشسردم ‘ ةلماعو
ليغششتلا لبق ام دوقع راطإا ‘ ةنيطنشسق
ةقباشسŸا ‘ تكراششو تاونشس7 نم Ìكأ’
يهو ينطولا نماشضتلا  ةرازو-ل ة-ي-ن-طو-لا
ملعم ةبترب ةداهششلا سساشسأا ىلع ةقباشسم
ةطقن ىلع تلشص–و ي-شسي-ئر سصشصخ-ت-م
بشسح ةقاعإ’ا ببشسب اهئاشصقإا ” نكل ،91
.””اهلوق

دنfi يحابرم ،حششÎملل ةيناث ةداهشش ‘و
-3- ةنيط-ن-شسق ة-ع-ما-ج ج-ير-خ ،Òششب-لا
ةينطولا ة-ق-با-شسŸا ‘ ر-خآ’ا و-ه كرا-شش
ةقباشسم يهو  ينطولا نماشضتلا  ةرازول
لدعم ىلع لشص–و ةداهششلا سساشسأا ىلع
مئاوق نمشض همشسا جردي ⁄ هانأا ا’إا ،05.71
ةنجللا بشسح هل مدقŸا رŸÈاو Úحجانلا
اذه نأا ملعلا قباشس عم ، ةيرشصبلا هتقاعإا
تاونشس6 ذنم هماهم سسراÁ ناك Òخأ’ا
.”” لاكششإا يأا نود تلخ
‘ ةطلشس ىلعأا نم يمشسر لعف در لوأا ‘و
ينطو-لا ن-ما-شضت-لا ةر-يزو تلا-ق ةرازو-لا
ةانقلا نوفوركيم ‘ وكيرك رثوك ةديشسلا
ىلع هحرط ” لاغششن’ا اذه نأا »: ¤وأ’ا
‘ ةشصتıا يمومعلا فيظو-لا ة-ير-يد-م
.””نوعط اذكه لثم ‘ رظنلا
مهل ءلمز نأاب ÚكتششŸا دكؤوي ةراششإللو
تاذ ‘ او--ح‚ د--ق ىر---خأا تا---ي’و ‘
. ةقباشسŸا

ج.ق ^
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يداسصتقإا

ه-ت-م-ل-ك لÓ--خ ،دار--ج د--ي--سسلا لا--قو ^
ءاكرسشلا عم هعامتجا لاغسشأ’ ةي-حا-ت-ت-ف’ا
Úيداسصتق’ا Úل-ما-ع-تŸاو Úي-عا-م-ت-ج’ا
يمر-ي يذ-لا ،ة-م-سصا-ع-لا-ب ،تب-سسلا ،سسما

مييقتب لفكتتسس يتلا ةيام◊ا ةن÷ ءاسشنإ’
داسصت-ق’ا ى-ل-ع ا-نورو-ك ءا-بو تا-سسا-ك-ع-نا
ايداسصتقا اعسضو هجاوت رئاز÷ا““ نا ،ينطولا

,ةفلتfl لماوع ناÎقا ةجيتن ,قوبسسم Òغ
ةيلك-ي-ه-لا ة-مز’ا ,ا-سصو-سصخ ا-ه-ن-م ر-كذ-ن
ة-مزأاو, ة-ي-سضاŸا ة-مو-ك◊ا ن-ع ة-ثوروŸا
ةمزأ’ا ,اÒخأاو ,تاقورÙا راعسسأا را-ي-ه-نا
.““انوروك سسوÒف ءابو نع ةمجانلا ةيحسصلا
,ةيرئاز÷ا ةلودلا نإا““ ,لوأ’ا ريزولا فيسضيو
ة-مز’ا هذ-ه-ل ¤وأ’ا رداو-ب-لا رو-ه-ظ ذ-ن--م
نم يتلا تايلآ’ا عسضو ¤ا تعراسس ,ةيحسصلا

ىلع عمتÛا تاجايتحاب لف-ك-ت-لا ا-ه-نأا-سش
Òباد-ت-لا ذا-خ-تا ع-م ,ي-ح-سصلا د-ي--ع--سصلا
سسوÒف-لا اذ-ه را-سشت-نا ح-ب-ك-ل ة-يرور-سضلا
.““رمدŸا

,دارج ديسسلا لو-ق-ي ,Òباد-ت-لا هذ-ه نأا Òغ
,ين-طو-لا دا-سصت-ق’ا-ب اÒب-ك ارر-سض تق◊ا

ةقدنفلاو ةراجتلا تاعاطقل ةبسسنلاب اميسس’
لا-غ-سش’او ءا-ن-ب-لاو ة-حا-ي-سسلاو ل-ق--ن--لاو
ةطسشنأ’ا ن-م ا-هÒغو ,ير-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا
.ةيراجتلاو ةيداسصتق’ا
دمتعت نا نم دب’ ناك , عسضولا اذه مامأاو
¤ا ةيمارلا Òبادتلا نم ةعوم‹ ةموك◊ا
ةدئافل ءاوسس ,ءا-بو-لا را-ثآا ن-م ف-ي-ف-خ-ت-لا
ردسصم اودقف نيذلا ةسشاسشه Ìكأ’ا لامعلا
تاءارجإا نم ديدعلا لÓخ نم وا ,مهلخد
اذكو يئاب÷ا هبسش و ي-ئا-ب÷ا ف-ي-ف-خ-ت-لا
و ,تاسسسسؤوŸا حلاسصل ىرخأا ةيكنب تÓيهسست
ةيلام ةمزا دباكت اهنوك نم مغرلا ىلع كلذ
ةيطفنلا ةمز’ا نع ةمجان داعب’ا ةددعتم
لوقي ,ةيح-سصلا ة-مز’ا ط-سسو تزر-ب ي-ت-لا
.دارج ديسسلا

ةمزأا نا ,لوأ’ا ريزولا Èتعا ,ىرخأا ةهج نم
سس◊ا ىد---م تف---سشك ,ا---نورو---ك سسوÒف
هذه ةهجاوم ‘ Úيرئاز÷ا ىدل ينماسضتلا
ةبه لي-ج-سست ه-ب-سسح ” ثي-ح ،ة-ي-ع-سضو-لا
ع-مو ن-ما-سضت-لاو نوا-ع-ت-ل-ل ة-ي-ئا-ن-ث-ت--سسا
.ناكسسلا نم ÚفعسضتسسŸا
ا-نورو--ك سسوÒف ة--مزأا نا دار--ج فا--سضأاو
ىدل اهÒظن لق ةيرقبع نع كلذك تفسشك
‘ ,ÚلواقŸاو Úثحابلاو ةبلطلا نم انبابسش

ةين’ديسصلا ةعانسصلا لا‹ ‘ لولح راكتبا
معد د-سصق  ي-ب-ط-لا دا-ت-ع-لاو ز-ي-ه-ج-ت-لاو
يطخ-ت ى-ل-ع ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ي-ف-سشت-سسŸا
عمتÛا نا ¤ا اÒسشم ،ةيفرظلا تابوعسصلا
ظوحلم لكسشب ارسضاح ناك هتهج نم ÊدŸا

و نماسضتلا تايلمع ‘ هتمهاسسم Ëدقت ‘
.معدلا
سسوÒف ي-سشف-ت رار-م-ت-سسا م--غرو ,كلذ--لو
اننأاب قثاو يننا““ ,لوأ’ا ريزولا لوقي ,انوروك
نم ,اعم ةيسساقلا ةنÙا هذه ىلع بلغتنسس

,ةيلوؤوسسŸاب يلحتلا و اندوهج رفاظت لÓخ
نولمعي نيذلا ةحسصلا يمدختسسم بناج ¤ا
اذكو ,ةيرسشب-لا حاورأ’ا ذا-ق-نإ’ ارا-ه-ن Ó-ي-ل
ةاد’او ة-ل-ما-ع-لا د-ي-لا ى-ل-ع ظا-ف--ح--ل--ل
.““ةيجاتنإ’ا
مكلذ““ :دارج ديسسلا لاق ,قايسسلا اذه ‘و

¤ا ةيروهم÷ا سسيئر اعد يذلا ببسسلا وه
ةردقلاو لغسشلا بسصانم ةيام◊ ةن÷ ءاسشنا
لمحتت ةلودلا نا ىلع ل دي ا‡ ,ةيجاتنإ’ا

نماسضتلا أادبم ىلع ةمئا-ق-لا ا-ه-ت-ي-لوؤو-سسم
،““انعمت‹ ‘ ةي-سسا-سسأا ةز-ي-كر د-ع-ي يذ-لا

بسصانم ةيامحب ةمزتلم ةموك◊ا نأا افيسضم
نم ةينطولا ةيجاتنإ’ا تانا-ك-مإ’او ل-غ-سشلا

ةيمومعلا تاسسسسؤوŸاو لامعلا ةيامح لÓخ
ةمجانلا ةبعسصلا تاقوأ’ا هذه ‘ ةسصاÿاو

ةيعامت-ج’ا را-ث’او ة-ي-ح-سصلا ة-مزأ’ا ن-ع
.اهنع ةبتŸÎا ةيداسصتق’او

‘ رطÿا اذه هجاون نأا انيلع““
““نماسضتلاو دا–لا فنك

مازتل’ا““ ىلع ديكأاتلا لوأ’ا ريزولا ددج امك
نا-م-سضب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر هاد--بأا يذ--لا
تا-سسسسؤوŸا م-عد ‘ ل--ما--ك--لا فا--سصنإ’ا
سضغب ،تابوعسص نوهجاوي نيذ-لا لا-م-ع-لاو

وأا ةيمومع تا-سسسسؤو-م ا-ه-نو-ك ن-ع ر-ظ-ن-لا
اذه هجاون نأا انيلع““ هنا ا-ف-ي-سضم ,““ة-سصا-خ

لجا نم نماسضتلاو دا–’ا فنك ‘ رطÿا
عاطقلا معدو لغسشلا بسصانم ىلع ظاف◊ا
.““ماعلاو سصاÿا يداسصتق’ا
نا ,لوأ’ا ر-يزو--لا لا--ق ,دد--سصلا اذ--ه ‘و
ءاسضعأاو لمع بابرأاو ’امع ,نحن انتمهم““

مييقت ‘ ,ةنجللا هذه راطا ‘ لثمتت ,ةموكح
ديع-سصلا ى-ل-ع ءاو-سس ,91-ديفوك ءا-بو را-ثا
ح-م-سسي ا‡ ,ي-عا-م-ت-ج’ا و يدا--سصت--ق’ا
مزلي ام ذاختاو ةبسسانم تايسصوتب جورÿاب

لغسشلا بسصانم ةيام◊ ةيليمكت تارارق نم
يتلا ,ةيجاتنإ’ا تاناكمإ’ا ى-ل-ع ظا-ف◊ا و
ةيحسص ةمزا رطخأا راثآا نم ةدسشب تررسضت
.““لÓقتسس’ا ذنم اندÓب اهتدهسش
نم ددع روسضحب ىرج عام-ت-ج’ا نا ر-كذ-ي
بابرا تامظنم يل-ث‡و ة-مو-ك◊ا ءا-سضعا
¤ا ةفا-سضا ة-ي-ن-هŸا تا-ي-ع-م÷او ل-م-ع-لا
ةباقنلاو Úيرئاز÷ا لامع-ل-ل ما-ع-لا دا–’ا
ةراد’ا يمدختسسŸ ة-ل-ق-ت-سسŸا ة-ي-ن-طو-لا
يداسصتق’ا ينطولا سسلÛا اذكو ةيمومعلا
.يعامتج’او
سسيئر تاميلعتل اذيفنت عامتج’ا اذه يتأايو
يتلا ,نوبت ديÛا دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا
ءارزو-لا سسل‹ عا-م-ت-جا لÓ-خ ا--ه--ه--جو
ريزولا ¤إا ةيليوج21 دحأ’ا موي دقعنمـلا
ةن÷ سسأارتو ءا-سشنإا-ب ي-سضق-ت ي-ت-لاو لوأ’ا
مييقت ةم-هÃ ل-ف-ك-ت-لا فد-ه-ب ة-يا-م-ح-ل-ل
91-ديفوك ةحئاج نع ةمجانلا تاسساكعن’ا
.ينطولا داسصتق’ا ىلع اهراثآاو
متتسس ريرقت دادعإاب ةنجللا هذ-ه ¤و-ت-ت-سسو
لا-م-عأا لود-ج ‘ ¤وأا ة-ط-ق-ن-ك ه-ت--سسارد
يذ-لا ءارزو-لا سسلÛ مدا-ق-لا عا-م-ت--ج’ا

.ةيليوج62 موي دقعيسس

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ن-طو-لا Èع تا--ي’و ع--سست تم--ل--سست ^
ة-عا-ن-سصل ة-ي-لوأ’ا ةداŸا ن-م ا-ه--سصسصح

-ديفوك ءابو نم ةياقولل ةيحسصلا ةعنقأ’ا
نواعتلا ةيقافتا ذيفنت راطا ‘ كلذو91
م-ي-ل-ع-ت-لاو ن-يو-ك-ت-لا ةرازو Úب ة-مŸÈا
.تاسسسسؤوŸا ءاسسؤور ىدتنمو ÚينهŸا
ءاسسؤور ىدتنم هرسشن يذلا نايبلا ‘ ءاجو
ةيلمع ىدتنŸا لسصاو““  سسمأا تاسسسسؤوŸا

ن-يو-ك-ت-ل-ل ة-ي-ئ’و-لا تا-ير-يدŸا ن-يو“
ة-ي-لوأ’ا ةداŸا-ب Úي-ن-هŸا م-ي--ل--ع--ت--لاو
ةيحسصلا ة-ع-ن-قأ’ا ة-عا-ن-سصل ة-سصسصıا
دوه-ج ‘ ة-م-ها-سسŸا را-طإا ‘ ة-ي-قاو-لا
ةحفاكŸ ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا ة-ط-خو
.““91- ديفوك ءابو راسشتنا
عسست نا ىدتنŸا حسضوأا ،راطإ’ا اذه ‘و
ةداŸا ن-م ا-ه-سصسصح تم--ل--سست تا--ي’و
،تسساÔ“ :›اوت-لا ى-ل-ع ي-هو ،ة-ي-لوأ’ا
ما ،سضي-ب-لا ،ةر-ك-سسب ،فرا-ط-لا ،يز-ي--لإا
.ةماعنلاو داولا ،راسشب ،يقاوبلا
اهعون نم ةسسداسسلا ةيلمعلا هذه جردنتو

ةرازوو ىدتنŸا Úب نواعت ةيقافتا راطإا ‘
ةياهن تعقو ÚينهŸا ميلعت-لاو ن-يو-ك-ت-لا
.طرافلا ليرفأا
5 وحن جاتنا ¤ا ةي-قا-ف-ت’ا هذ-ه ي-مر-تو
دوه÷ا معد راطإا ‘  يقاو عانق ÚيÓم
.انوروك ءابو يسشفت دسض ةيئاقولا
راطإا عسضو ¤إا ة-ي-قا-ف-ت’ا هذ-ه فد-ه-تو
ديحوتب نافرطلا هيف مزتلي ثيح ةكارسش

ةحفاكم ‘ امه-ت-ي-نا-ك-مإا و ا-م-هدو-ه-ج
.ءابولا

تاسسسسؤوŸا ىدت-ن-م مز-ت-ل-ي ،ه-ب-نا-ج ن-م
تاسسسسؤوŸا تايناكمإاو تاردق د-ي-ن-ج-ت-ب
ةÒخأ’ا هذه موقتسس ثيح ,هيف ةطرخنŸا
تاي’و Èع ينهŸا نيوكتلا زكارم نيومتب
ةعنقأ’ا ةعانسصل ة-ي-لوأ’ا ةداŸا-ب ن-طو-لا
ميلعتلاو نيوكت-لا ةرازو تنا-كو .ة-ي-قاو-لا
هذه عيزوت متيسس هنا تحسضوا دق ÚينهŸا
ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا ىلع ةجتنŸا ةعنقأ’ا

.ينطولا رطقلا قطانم فلتÈ flع
^ Ÿح.ءاي 

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوو ““ويسسفأا““ نم ةردابمب
 ةيلوأ’ا داوملا نم اهسصسصح ملسستت تاي’و9

انوروكو عانق نييÓم5 جاتن’

 :دارج  ،ينطولا داسصتقلاب داسصتقلاب ترسضا ةيئاقولا ريبادتلا نإا لاق

انوروك ةحئاج ببسسب قوبسسم ريغ اعسضو دهسشت رئازجلا
““ةيلوؤوسسملاب يلحتلاو اندوهج رفاظتب ةيسساقلا ةنحملا هذه ىلع بلغتنسس اننأاب قثاو يننا^

تق◊أا91-ديفوك ضسوÒف راسشتنا حبكل ةيئاقولا Òبادتلا نا ،دارج زيزعلا دبع ,لوألا ريزولا فسشك
حمسسيسس ةيلوؤوسسŸاب يلحتلاو دوه÷ا لك رفاظت ناب هتعانق ¤ا اÒسشم ,ينطولا داسصتقلاب اÒبك اررسض
.ةنÙا هذه ىلع بلغتلاب

نأا ءابنأÓ-ل ““سسكا-فÎنإا““ ة-لا-كو تدروأا ^
لاق كافون ردنسسكلأا يسسورلا ةقاطلا ريزو
ةيŸاعلا طفنلا راعسسأ’ اÒغت عقوتي ’ هنإا
ىلع ““+كبوأا““ ةعوم‹ دويقل فيفخت دعب
.طفنلا جاتنإا
نإا لوقلا كافو-ن ن-ع سسكا-فÎنإا تل-ق-نو
ار’ود34وÚ 04ب قاطن ‘ طفنلا راعسسأا
.ةنزاوتم هبسش ليمÈلل
فعسضي ذإا سسما طفنلا راعسسأا تعجارتو
نأاسشب فواıا لعفب دوقولا ىلع بلطلا
Úح ‘ ،انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ديازت
ةدايزل ماخلل ةجتنŸا لودلا ىÈك دعتسست
.جاتنإ’ا
ةدحتŸا تاي’ولا تنلعأا ،سسيمÿا مويو

ةباسصإا ةلاح ف-لأا57 نع ل-ق-ي ’ ا-م ن-ع
ي-مو--ي م--قر و--هو ،91-ديفوكب ةد-يد-ج
نع ايلاÎسسأاو اينابسسإا تن-ل-عأاو .ي-سسا-ي-ق
‘ امهيدل ت’ا◊ا ‘ ةي-مو-ي ةز-ف-ق Èكأا
ت’ا◊ا تل--سصاوو ،ن--ير--ه--سش ن--م Ìكأا
.ليزاÈلاو دنهلا ‘ عافتر’ا
نم Òبك لكسشب دوقولا ىلع بلطلا ىفاعت

نأا دعب ليرفأا ‘ ةئŸاب03 ةبسسنب طوبه
تاكر-ح-ت-لا ⁄ا-ع-لا لو-ح لود-لا تد-ي-ق
كÓهتسس’ا نكل .لامعأ’ا ةطسشنأا تفقوأاو

ةحئا÷ا لبق ا-م تا-يو-ت-سسم نود لاز-ي ’
عم سضافخنÓل دوقو-لا تا-يÎسشم دو-ع-تو
.تاباسصإ’ا ديازت

تنرب ماÿ ةلجآ’ا دوقعلا ةيوسست ترجو
ر’ود41.34 دن-ع ا-ت-ن-سس32 ع--جاÎب
سسا-سسك-ت بر-غ ما-خ ط-ب-هو .ل-ي-مÈل--ل
95.04 ¤إا ات-ن-سس61 يكيرمأ’ا طي-سسو-لا
Ó-ك ى-ل-ع ر-كذ-ي Òغ-ت أار-ط--ي ⁄و .ر’ود
.يسضاŸا عوبسسأ’ا نع Úماÿا
ادحاو نا-ي-سسا-ي-ق-لا نا-ماÿا سضف-خ-ناو
ةمظنم تقفتا نأا دعب سسيمÿا موي ةئŸاب
(كبوأا) لوÎب--ل--ل ةرد--سصŸا ناد--ل--ب---لا
ىلع ،+كبوأا مسساب فرعي اميف ،اهؤوافلحو
7.9 ةغلابلا تادادمإ’ا تاسضيفخت سصيلقت

تقو ‘ تقبُط يتلاو ايموي ليمرب نويلم
Êويل-م ع-قاو-ب يرا÷ا ما-ع-لا ن-م ق-با-سس
. توأا نم ارابتعا ايموي ليمرب
زويه ركيب ة-كر-سش ن-م تا-نا-ي-ب بسسح-بو

ÿةقاطلا تاكرسش تسصلق ،ةقاطلا تامد
زاغلاو طفنلا تاراف-ح دد-ع ة-ي-ك-ير-مأ’ا
ىو-ت-سسم ى-ندأا ¤إا ة-ل-ما-ع-لا ي-ع-ي-ب-ط-لا

رسشع يدا◊ا عوبسسأÓل يسسايق سضفخنم
.›اوتلا ىلع
طاسشن““ سسميج دنوÁر ىدل نوللfi لاقو
دعب عافتر’ا دواعيسس ةيكيرمأ’ا تاراف◊ا
د-ع-ب اÃر وأا را--ف--ح052 ن--م ه--باÎقا
غلبي نأا نوعقوتيو .““ةي-لا◊ا تا-يو-ت-سسŸا

فسصنلا ‘072 تاراف◊ا ددع طسسوتم
.0202 نم Êاثلا

ح.ل ^

: فسشكيو نزاوتŸاب رلود04 رعسس فسصي يسسورلا ةقاطلا ريزو
““+كبوأا““ دويق فيفخت دعب طفنلا رعسس Òغت دعبتسسŸا نم

 نييرئازجلا ءÓجاو ةيودألا ءانتقاو ةحسصلا لامع ضضيوعتل
 ةهجاومل رانيد رايلم5Q56 نم ديزأا

 رئازجلا يف انوروك ءابو
 ةيئانثتسسا ةلاطب ةحنم سصيسصخت حرتقم سسردت ةموكحلا^

 ةليقث ةيلام رئاسسخ نودبكتي يرحبلاو يÈلا لقنلا ،ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
انوروك ةحئاج ببسسب يليسساطو زاغلنوسس ،كارطانوسس رئاسسخ هذه

نب نÁأا ،ة-ي-لاŸا ر-يزو سسما ف-سشك ^
غلب-م سصي-سصخ-ت ن-ع ،نا-م-حر-لا د-ب-ع
ةحفاكŸ جد رايلم35,56 هردق ›امجا

نب لاقو .ر-ئاز÷ا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
سصيسصخت حاÎقا ” هنإا نامحرلا دبع
رارحأ’ا لامعلل ةيئانثتسسا ةلاطب ةحنم
.ءابولا نم اوررسضت نيذلا
لÓخ ،نامحرلا دبع نب ديسسلا حسضوأاو
ءا-كر-سشلا ي-ل-ث-مÃ لو’ا ر-يزو-لا ءا-ق-ل
Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸاو Úيعامت-ج’ا
را-ثآا م-ي-ي-ق-ت-ل ة-ن÷ ءا-سشنإ’ فدا--ه--لا
اذه نا ,ينطولا داسصتق’ا ىلع ةحئا÷ا
ةسصسصfl جد رايلم58,21 لمسشي غلبŸا

اهنمسض ن-م ة-يا-م◊ا ل-ئا-سسو ءا-ن-ت-ق’
.ةحسصلا ةرازول ةهجوم جد رايلم46,21
جد رايل-م93,42 ـب اغلب-م ل-م-سشي ا-م-ك

flةي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا تا-سضيو-ع-ت-ل-ل سصسص
عيجسشت فده-ب ة-لود-لا ناو-عا ةد-ئا-ف-ل
را-طا ‘ ن-ير-خ-سسŸا Úمد-خ--ت--سسŸا

‘ اميسس’ هنم ةيام◊او ءابولا ةحفاكم

(جد را-ي-ل-م5,61) ة-ح--سصلا عا--ط--ق
ةيلاŸاو (جد را-ي-ل-م57,7) ةيلخاد-لاو
.ينطولا عافدلاو
ةه-جوŸا تا-سصسصıا ة-م-ي-ق تغ-ل-بو

Ÿئا-ع-لا ة-ح-ن-Óا تŸراثآا ن-م ةرر-سضت
ةينماسضتلا ةي-ل-م-ع-لا ا-ه-ي-ف اÃ ءا-بو-لا
رايلم22 نع ديزي ام ““0202 ناسضمر““

تا-سصسصıا ة-م-ي-ق رد-ق-ت ا-م-ن-ي-ب جد
7,42 ةزوعŸا تÓئاعلا ةحنŸ ةهجوŸا

.جد رايلم
ةد-عا-سسŸ ة-ه-جوŸا غ-لا-بŸا ن-ع ا-مأا
،ن-طو-لا سضرأا ¤ا Úن--طاوŸا ءÓ--جاو
بسسح جد رايل-م23,3 ¤ا تلسصو د-ق-ف
¤ا ىرخا ةهج نم تفل  يذلا ,ريزولا
172 هرد-ق غ-ل-بŸ ر-ئاز÷ا سصي--سصخ--ت

نم ›ودلا نواعتلل ةه-جو-م جد نو-ي-ل-م
‘ ةم-ها-سسم-ك جد نو-ي-ل-م852 اهن-ي-ب

دسض ةيقيرف’ا ةدحولا لخد-ت قود-ن-سص
.91-ديفوك ةحئاج

ح.ل   ^

ىلعو ة-يدا-سصت-ق’ا تا-عا-ط-ق-لا تل-ج-سس  ^
ةقدنفلاو معاطŸاو ةحايسسلاو لق-ن-لا ا-ه-سسأار
ببسسب ةيلام رئاسسخ ةقاطلا عاطق ¤ا ةفاسضا
,انوروك ءابو ةهجاوŸ ةيمارلا ةيئاقولا Òبادتلا

ر-ئاز÷ا-ب تب-سسلا سسمأا ه-ب دا--فا ا--م--ب--سسح
.نامحرلا دبع نب نÁأا ،ةيلاŸا ريزو ةمسصاعلا

رئاسسخب ة-ق-ل-ع-تŸا ما-قر’ا م-هأا ي-ل-ي ا-م-ي-ف
ريرقت اهنمسضت يتلا و ةيداسصتق’ا تاعاطقلا
فيفختلاب ةسصاÿا ةكÎسشŸا ةيرازولا ةنجللا

فرسشت) ينطولا داسصتق’ا ىلع ءابولا راثآا نم
ءاقل لÓخ سضرع يذلا (ةيلاŸا ةرازو اهيلع
Úيعامتج’ا ءاكرسشلا ي-ل-ث-مÃ لو’ا ر-يزو-لا
:Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸاو

:لقنلا عاطق
:ةيديد◊ا ككسسلاب لقنلل ةينطولا ةكرسشلا-

¤ا سسرام02 نم ةÎفلا لÓخ رئاسسخ تلجسس
لا‹ ‘ جد نويلم882 ةميقب0202 ليربا92
لقنل ةبسسنلاب جد نويلم27و نيرفاسسŸا لقن
ةيئانثتسس’ا ءابع’ا تغ-ل-ب ا-م-ن-ي-ب .ع-ئا-سضب-لا
.جد نويلم601 ةياقولا لئاسسو ةيطغتب ةقلعتŸا
ةلحر082 قيلعت دع-ب ر-ئا-سسÿا هذ-ه تءا-جو
.(رفاسسم نويلم49-) ايموي

رئاسسخ تلجسس :ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا-
6113ب ليربا03و سسرامÚ 81ب ةÎفلا ‘
53 ¤ا رئاسسÿا هذه عافترا عقوتتو جد رايلم
با-سست-حا نود) ة-ن-سسلا ة-يا-ه-ن-ب جد را--ي--ل--م
كلذ يتأايو .(نئابزلل ةل-م-تÙا تاد-يد-سست-لا

ام وهو ةÎفلا هذه ‘ ةلحر753.4 ءاغلإا دعب
Áدعقم نوبلم70,1 لث.

ن-ير-فا-سسم--ل--ل يÈلا ل--ق--ن--لا ع--م‹ -
23,1ب ةيلامجا ةراسسخ تلجسس :(فيتسسنارت)

فقوتلا دعب كلذ يتأايو .ليربا ةياهنب جد رايلم
تÓ-فا◊ا ة-ط-سساو-ب ل-ق-ن-لا طا-سشن-ل ما-ت--لا
طاسشنو لباكلا-ب ل-ق-ن-لاو وŸÎاو ياو-ماÎلاو

fiفا◊ا تاطÓت.
جد نويلم48,297ب رئاسسخ :““ا“اغ““ عم‹ ـ
لقن نفسس عيمج فقو-ت بب-سسب و-يا-م ة-يا-ه-ن-ب
سضفخ ببسسب جد نويلم52,623و نيرفاسسŸا

ةئاŸاب03ب ن-ف-سسلا Èع ن-ح-سشلا ة--مد--خ
ةمدخ رارمتسسا ببسسب جد نويلم59ب رئاسسخو
ئناوŸا ‘ ةيسسارلا ةيبنجأ’ا ن-ف-سسل-ل م-عد-لا
بب-سسب جد نو-ي-ل-م08ب رئاسسخو ة-ي-ن-طو-لا
اميف ةيبنج’ا نفسسلل معدلا ةمدخ رارمتسسا
ئناوŸا ¤ا عئاسضب-لاو تا-يوا◊ا ل-ق-ن سصخ-ي
د◊ا نامسض ببسسب جد نويلم651 ¤ا ةفاسضا
سضافخنا اهسضرفي ي-ت-لا ة-مدÿا ن-م ى-ند’ا

رئاز÷ا تادحول ةنايسصلا تاسشرو لامع ددع
.ةياجبو نارهوو
رئاسسخ :““روبÒسس““ ئناوŸا تامدخ عم‹ -

.جد نويلم91,873ب لامع’ا مقر ‘
:ةحايسسلا عاطق

:رفسسلاو ةحايسسلا ت’اكوو ةسصاÿا قدانفلا -
لامع’ا مقر ‘ سصقن ‘ طاسشنلا فقوت ببسست

.ايرهسش جد رايلم3,72ب

ة÷اعŸاو ة-حا-ي-سسلاو ة-قد-ن-ف-لا ع-م‹ -
جد رايلم7,2ب لامع’ا مقر ‘ سصقن :هايŸاب
.ايرهسش
6,78 :ةحايسسلل يرئاز÷ا ينطولا ناويدلا -
.ايرهسش جد نويلم
65,13 :ةحايسسلا ةيمنتل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا -
.ايرهسش جد نويلم

:ةيفر◊ا تاطاسشنلا عاطق
جد رايل-م70,21 لسصت رئاسسخ-ب تار-يد-ق-ت-
تلمسش ة-ي-ناد-ي-م تا-ق-ي-ق– بسسح ا-ير-ه-سش
ةيفر◊ا تاسسسسؤوŸاو تاينواع-ت-لاو Úي-فر◊ا
.لاÛا اذه ‘ ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا اذكو

:ةقاطلا عاطق
تايعادتل ›اŸا رث’ا ردقي :كارطانوسس -

سسرامÚ 51ب ةÎفلا ‘ جد نويلم742ب ءابولا
.ويام13و
رايلم5,6ب لامع’ا مقر ‘ سصقن :زاغلنوسس -
.جد

¤ا سسرام1 نم رئاسسÿا ›امجا :لاطفن -
.جد رايلم02ب ردقي ن’ا ةياغ

ع-م‹ عر--ف) ي--ل--ي--سسا--ط ناÒط ة--كر--سش ـ
72ب لامع’ا مقر ‘ ع-جار-ت :( كار-طا-نو-سس
جد نويلم122ب رئاسسخ يا سسرام ‘ ةئاŸاب
نويلم595 يا ليربا ‘ ةئاŸاب27ب عجارتو
.جد

ح.ل ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

7 يلÙاـه1441ةدعقلا وذ82ـل قفوŸا م0202ةيليوج91 دحأ’ا

تاقرفتم

ارارق ةلسشنخ ةي’و ›او  رادسصإا مغر ^
ىلع يحسصلا رظ◊ا قاطن عيسسوتب يسضقي
لجسست لازت ’ ةي’ولا نا ’ا ةلسشنخ ةي’و
انوروك سسوÒفب ةباسصإ’اب ةف-يfl ا-ما-قرأا
ينطولا ىوتسسŸا ىلع اهعافترا عم ايزاوت
ثÓ-ث-لا تا-ي-ف-سشت-سسŸا تح-ب-سصأا د-ق-ف
Úبا--سصŸا جÓ--ع و ءاو--يإ’ ة---سصسصıا
باعيتسسا ىلع ةرداق Òغ انوروك سسوÒفب
601 تقاف يذلا Úباسصملل عفترŸا ددعلا

و ما اهنيب نم تايفو5 و  جÓعلا ت– ةلاح
.اهعيسضر
د’وا ةر-ئاد-ب ى-ف-سشت-سسم ح-ت--ف  بقÎي و
ة-ي-ع-ما÷ا تا--ما--قإ’ا د--حأا وأا سشا--سشر
فيفخ-ت-ل  ة-ل-ج-ع-ت-سسم ة-ف-سصب ةد-يد÷ا
ثÓثلا ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا ىلع طغسضلا
بيهر طغسض ت– لمع-ت تح-ب-سصأا ي-ت-لا

فوختلا و تايناكم’ا سصقن لظ ‘ ةسصاخ
‘ ا-ه-لد-ع-م داز ي-ت-لا تاءاد-ت-ع’ا ن--م

flنطولا عوبر فلت.
ةر--ئاد تع--سسو--ت ،قا--ي--سسلا سسف---ن ‘ و
ديكأاتب ةلادعلا عاطق ¤إا لقتنتل تاباسصإ’ا
ددع ةباسصإاب هابتسش’ا و Úما30fi ةباسصإا

و ةلسشن-خ ة-ي’و م-كاÈ fiع ةا-سضق-لا ن-م
تارادإ’ا نم ددع و ي-ئا-سضق-لا ا-ه-سسل‹

ÚنطاوŸا مازتلا مدع لظ ‘  ةيمومعلا
لو-خد-لا د-ن-ع ة-ي-ئا-قو-لا تاءار--جإ’ا--ب
ءابولل عسسوأا راسشتنإاب ددهي ا‡ تارادإÓل
تاطلسسلا يعسس لظ ‘ ةلسشنخ ةي’و ميلقإاب
لÓ-خ ن-م ع-سضو-لا ءاو--ت--ح’ ة--ي--لÙا
ىوتسسم ىلع ناهرلا و ةيوعوتلا تÓم◊ا
مدع لظ ‘ ةلسشنخ ‘ ناكسس ىدل يعولا

ةل-سشن-خ ة-ي’و-ل ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م ما-ي-ق
ددع لوح ةقيقد-لا ة-مو-ل-عŸا ل-ي-سصو-ت-ب
فلتÈ flع ‘ارغ÷ا اهعيزوت و تاباسصإ’ا

تاي’ولا سسكع ةي’ولا ءا-ي-حأا و تا-يد-ل-ب
ىتح سضومغلا نم اعون قلخ ا‡ ةرواÛا
.ÚنطاوŸا و ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا ىدل

ي-ح-سصلا نأا-سشل-ل نو-ع-ب-ت-تŸا بقÎي و
›اول ›اجعتسس’ا لخدت-لا ن-م ة-ي’و-لا-ب
ىلع ŒÈ ةليدب ةطخ عسضو فدهب ةي’ولا
ميظنت ةلسصاوم لÓخ نم ة’ابم’ا فقو

ن-م كلذ و لزا-نŸا-ب سسار-عأا و تÓ-ف--ح
اÃ ةينم’ا ةباقرلا تايرود فيثكت لÓخ
بكاوŸا ثيح تاقرطلا ىوتسسم ىلع اهيف
رابتعا ىندأا نود ي-مو-ي ل-ك-سشب ل-سصاو-ت-ت
ايلعف هديسسŒ ” يذلا و يموك◊ا رارقلل

سسيئر نا و ةسصاخ ن-طو-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
›اولل ةي-حÓ-سصلا ل-ك ح-ن-م ة-يرو-ه-م÷ا
نم يدرفلا و يدارإ’ا فرسصتلا و كرحتلل

‘ بسصت ىر-خأا تارار-ق ز-يز-ع--ت لÓ--خ
نم ليلقتلا ىلع دعاسست و ةماعلا ةحلسصŸا

.تاباسصإ’ا ةدح

خ ر ^

دحأ’ا دغ حابسص دقعي نأا ررقŸا نم ^
ءابو رطخ نم سسيسسحتلاب اسصاخ اعامتجا
ع-مÛا ىو-ت-سسم ى-ل--ع كلذو، ا--نورو--ك
موي رخآا ءاقلب عبتي ،يسسقدلا يحب يرادإ’ا
د’وأا، بورÿا تا-يد-ل-ب سصخ--ي Úن--ث’ا
‘ يتأات يتلا ةلم◊ا سسيداب نباو نومحر
ءا-بو ن-م ة-يا-قو-لاو سسي-سسح-ت-لا قا-ي--سس

ةطسشانلا تايع-م÷ا ة-فا-ك ع-م91ديفوك
،بورÿا ةنيطنسسق تايدلب ىوتسسم ىلع
ي--هو ، نو--م--حر د’وا ،ةرا--م---سسلا Úع
عافتر’ا باقعأا ‘ يتأا-ت ي-ت-لا تÓ-م◊ا
تايفولا ىت-حو ة-با-سصإ’ا ت’ا◊ Òب-ك-لا
. قرسشلا ةمسصاعب

  سس ي ^

ةنيطنشسقب انوروك دشض ةعشساو ةيشسيشس– ةلمح ةيادب

نطولاب اهعنم ىلع ديدششتلا رارق مغر

 سسارعألا بكاوم و ةلاح011 نم Ìكأا
ةلششنخب ةّرمتشسم تÓف◊ا و

و يحشصلا رج◊ا ديد“ رارق مغر ةلششنخ ةي’وب ةرمتشسم ىرخأ’ا تÓف◊ا و سسارعأ’ا بكاوم لازت ’
قلقي يذلا رمأ’ا Òخأ’ا عامتجإ’ا بقع نوبت ةموكح هب تجرخ يذلا يشسائرلا رارقلا بجوÃ اهعنم
كرحتلا ي-عد-ت-شسي ا-م و-ه و ة-با-شصإا011 ـل تا-با-شصإ’ا دد-ع ع-ف-ترا نا د-ع-ب ي-ح-شصلا نأا-ششل-ل Úع-ب-ت-تŸا
..اهÒغ و  ةبقارŸا تايرود فيثكتل ›اجعتشس’ا

لخدŸاب ةيلسستلل ةير-سض◊ا ة-ق-يد◊ا ^
لÓغتسسا هجوأا نم هجو ةي’و-ل-ل ي-بر-غ-لا
ÚلوؤوسسŸا فرط نم تاينازيملل ئيسسلا
يتلا ةقيد◊اف ةي’ولا ىل-ع Úب-قا-ع-تŸا
طبارلا88 ينطولا قيرطلا بناجب تميقأا
نأا عقوتŸا نم ناك يتلا ةنتاب و ةلسشنخ Úب
ةيهيفرت قفارم و ناوي◊ا ة-ق-يد-ح م-سضت

و باعلأا ةنيدم و ة-ي-عا-ن-سص تاÒح-ب ن-م
فلتfl ‘ مهل ايعي-ب-ط ا-سسف-ن-ت-م نو-ك-ت
.تابسسانŸا و لطعلا
Òغلا) ا-ه-ل ي-جراÿا رو-سسلا كل-ه-ت-سسا و
رايلم56 نم Ìكأا (تافسصاومل-ل ق-با-ط-م
تدسصر ميتنسس رايلم051 لسصأا نم  ميتنسس
ف-يرا-سصم ن-ع ثيد◊ا نود عور-سشم-ل--ل
بايغ ببسسب ةفقوتŸا ةيلخادلا ةئي-ه-ت-لا
تحبسصأا ةقيد◊ا تاونسس6 ذنم ةينازيŸا

تح-ب-سصأا ثي-ح سصاÿا و ما-ع-لا ثيد-ح
رظتنŸا يدهŸا رظتنت حور Ó-ب Ó-ك-ي-ه
ناكسسل ايهيفرت ابطق اهلعج و اهءايحإ’
ةي’ولاب ةيهيفÎلا ق-فارŸا ح-سش ة-ي’و-لا

ةلاط-ب-لا سصا-سصت-م’ ا-عور-سشم و ة-ما-ع
.ةلسشنخ ةي’و بابسش طسسو
ىلع ةلسشنخب ةيئ’ولا تاطل-سسلا ل-م-ع-ت و

ن-م عور-سشŸا ثع-ب ةدا-عإ’  ل-ح دا-ج--يإا
ةلسشنخ ةي’و ناكسس ر-ظ-ت-ن-ي ن-يا د-يد-ج
عورسشŸا اذه ثعب و ءايحإ’ لمأا ةعرج
ةحايسسلا ةرازو تدفوا نأا جعب ديدج نم
ةن÷ ةيحايسسلا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولاو

تعفرو8102 نم ةيليو-ج ر-ه-سش ق-ي-ق–
فقوت نأا تد-كأاو عور-سشŸا ن-ع ار-ير-ق-ت
هتع-ي-ب-ط-ل دو-ع-ي عور-سشŸا اذ-ه لا-غ-سشأا
ةيرسض◊ا ةقيد◊ا نأا رابتعاب ةينو-نا-ق-لا
اهÒيسست نكÁ ’و ةيباغلا كÓمأÓل ةعبات

.نيرمثتسسŸا فرط نم
Ëد-ق-ت ى-ل--ع Úت--ن--سس رور--م م--غرو

⁄ ن-ك-ل ة-يرادإ’ا لو--ل◊او تا--حاÎق’ا
نم مغرلا ى-ل-ع زا‚إ’ا لا-غ-سشأا مد-ق-ت-ت
تسصسصخ ي--ت--لا ةÒب--ك--لا ة--ي--ناز--يŸا
ن-م Òث-ك-لا حر-ط-ي ا-م و-هو ،عور-سشم-ل-ل
ةرازولا مامأا ةي-سضق-لا نأا-سشب ت’ؤوا-سست-لا
Ëد-ق-ت-ل ة-ي-لÙا تا-ط--ل--سسلا و ¤وأ’ا

ي-ت--لا ÒيÓ--م Òسصم لو--ح تا--حور--سش
نم رظتني يتلا و  عورسشŸا ءانب اهملتسسا
مدقي و اهنع بيجي نأا لوأ’ا ريزولا ةرايز

.اهنأاسشب ’ولح
خ ر ^

‘ يحÓفلا رامثتسس’ا دوقع فلم ّلظ ^
نم باسش0081 ةدئافل ةسشمامنلا ءارحسص
مدقت ‘ لاسصئتسس’ا ةبعسص ةكوسش ةلسشنخ
قلاعلا فلŸاف ةلسشنخ ‘ ةيمنت-لا ة-ل-ج-ع
ىلع اورم ة’و3 ردقي ⁄ تاونسس7 ذنم
ةقطنم نأا ةسصاخ هل ل-ح دا-ج-يإا ة-ل-سشن-خ
بسصخا ن-م د-ع-ت ة-سشما-م-ن-لا ءار--ح--سص

نأا ةسصاخ ينطولا ىوتسسŸا ىلع يسضارأ’ا
008 قاف بوب◊ا نم مسسوŸا اذه اهجاتنإا
راتكهلاف راطن-ق06 لدعÃ راط-ن-ق ف-لا
.دحاولا
دوقع ةل-ك-سشم ل-ح ‘ عار-سسإ’ا د-ع-ي و

مهاسسيسس ةق-ط-نŸا با-ب-سشل زا-ي-ت-م’ا
نم ةي’ولا جا-ت-نإا-ب ءا-ق-تر’ا ‘ اÒث-ك

flا فلتŸةيعارزلا تاجوتن.
هنأا ةلسشنخ ›او حّرسص قباسس ءاقل ‘ و
فلŸا اذهب ةسصاخ ا-ما-م-ت-ها ›و-ي-سس

هتاهل ل◊ا نا و كئاسش فلم هنأا ةسصاخ
سضراو-ع نود م-ت-ت نأا بج-ي ة-ل-سضعŸا

دفوتسس ةيرئاز÷ا ةلودلا نا و ةيبناج
فل-م ة-سسارد-ل ة-ل-سشن-خ ة-ي’و-ل ة-ن÷

نأا بنجتل كلذ و يحÓفلا رامثتسس’ا
.Óبقتسسم ةيئاسضق تاعازن

سش ر ^

موي ،سسارها قوسس ةي’و حلاسصم تمظن ^
ع-يرا-سشŸا ة-سشقا-ن-م ه-لÓ-خ ” ي--سسارد
ىلع لظلا قطانم ةيمنت نمسض ةجردŸا

سشاقنلا ىرثأا ثي-ح ،ة-يد-ل-ب62 ىوت-سسم
رئاودلل نوماعلا ءانمأ’او تايدلبلا ءاسسؤور
هذه ناكسس تابلطتم فلتfl ىلع فوقولل
ةيلÙا ةيمنتلا اهلطت ⁄ يت-لا ق-طا-نŸا
.تاونسسل
سضرعل ةسصرف يسساردلا مويلا اذه ناكو
ع-يرا-سشŸا تار-سشع ة-ي-ع-سضو ة-سشقا-ن-مو
،ةيمومعلا لاغسشأ’ا ،هايŸا عاطقب ةسصاÿا
اقباسس اهسضعب دي-مŒ ” ثي-ح ،ن-ك-سسلاو

امك ،زا‚إ’ا ‘ Óطا“ ىرخأا فرعت اميف
اذه ‘ ،ىرخأا عيراسشم ايئاهن جاردا متي ⁄

لفكتلا بيلاسسأا نوكراسشŸا سضرع راطإ’ا
ف’أ’ ةا-ي◊ا ةدا-عإ’ ع-يرا--سشŸا هذ--ه--ب
Èع رسشتنت يتلا لظلا قطانم و يتاسشŸا

اهناكسس نوك ‘ كÎسشت يتلا و ، ةيدلب62
هايم ةردن ةجيتن سشطعلا تÓيو نودباكي
مهأا نم ةطقنلا هذه تÈتعا دقو ،برسشلا
ةيئ’ولا تاطلسسلا لمعت يتلا تÓسضعŸا

ءاهنا ىلع فوقولا لÓخ نم اهجÓع ىلع
عسضو هنأاسش نم يذلا ةردج داو دسس لاغسشأا

.ماع لكسشب ةي’ولا ‘ سشطعلا ةمزأ’ دح

يسساردلا مويلا اذه ناك ،رخا بناج نم
اهنوك ةسساسسح دج رواfi ةسشقانŸ ةسصرف
ىلع ،لظلا قطانم ناكسس بلاطم مهأا نم
،يحÓفلا عاطقلاو يفيرلا ن-ك-سسلا رار-غ
ةيراو÷ا جÓعلا تاعاق Òفوت بناج ¤ا
،راوطأ’ا فلتı ة-يو-بÎلا تا-سسسسؤوŸاو
ف-ل-ت-خÃ ط-بر-لاو ،ي-سسردŸا ل-ق--ن--لا

ءابرهكلا ،ةرذقلا ها-يŸا فر-سص تا-ك-ب-سش
فاسشتك’ ةراسشإ’ا عم ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لاو

ة-ي-ماŸÎا ق-طا--ن--م Èع زا--غ لو--ق--ح
    .ةي’ولل فارطأ’ا

°°°°°°°°°ع ةبيهو ^

ايلك تقÎحأا ةرايشس لخاد نم نطاوم  ءÓجإا
  ةيعانشصلا ةقطنŸاب

مد-ق-تŸا ز-كرŸا، سسما لوأا ، ل-خد--ت ^
) نامحرلا دبع فنسصم ةيندŸا ةيامحلل
دودح ‘0 ، ةنيطنسسق ةيدلبب ( نوقيلوب
ةيعانسصلا ةقط-نŸا-ب د52و31 ةعا-سسلا
فوسصلاوب ةطرسشلا ة-ي-سشت-ف-م ما-مأا اŸا-ب

نم ،يلك قيرح ةيعفن ةرايسس قيرح لجأ’
_ اهبحاسصل ( توزام ةقاط )805 وجيب عون
36 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم _ سس ز
.قير◊ا دامخإا عم هءÓجإا و هذاقنإا ” ةنسس

  سس ي ^

عم قافتا ¤إا بورÿا ة-يد-ل-ب تل-سصو-ت ^
تاكرح ‘ اولخد نيذلا ةفا-ظ-ن-لا لا-م-ع
ةبلاطملل  عيباسسأا  ذنم ةيلاتتم ةيجاجتحا
مزأات اميف ، حنŸاو روجأ’ا ةيسضق ةيوسستب
لامعلا سضفر دعب ةنيطنسسق ةيدلبب عسضولا

تايمك مكارت ىلغ ىدأا ام طاسشنلا  ةلسصاوم
ءا-ي-حأا ف-ل-تfl ‘ ة-ما-م-ق-لا ن-م ةÒب-ك
. ةنيدŸا
¤إا بورÿا ةيدلبل ةفاظن-لا لا-م-ع دا-عو
ماسصتع’ا با-ق-عأا ‘ يدا-ع-لا م-ه-طا-سشن
ةيدلبلا ة-حا-سس ‘ هو-م-ظ-ن يذ-لا Òب-ك-لا
دقع هنع ج-ت-ن يذ-لاو ي-سضاŸا ءا-ثÓ-ث-لا
عيقوت  ¤إا ىسضفأا ›اوŸا مويلا ‘ عامتجا
يلث‡و ةيدلبلا سسيئر Úب قا-ف-ّتإا ة-ي-سضرأا
نيرهسش يترجأا عفدب حمسسي اموهو، لامعلا
. ديعلا ةحنمو

ةيدلبلا ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا لامع لسصاوو
نع مهبارسضإا ةفاظنلاب ةفلكŸا ““وكبورب““
تايمك مكارت ‘ ىدأا ام،سسمأا لوأا لمعلا

Èع يمرلا طاقن ‘ ةمامقلا نم ةÈتعم
لام-ع-لا ه-ي-ف سضفر تقو ‘ ،ءا-ي-حأا ةد-ع
Óث‡ رسشع ينثا اونيعو طاسشنلا فانئتسسا

لوح رواحتلاو ةيدلبلا ›وؤوسسم ءاقلل مهنع
مويلا ةينهŸا مهبلاطم
مكارت ةنيطنسسق ة-ن-يد-م بل-ق ‘ ل-ّج-سسو
انظح’ املثم ةمامقلا نم ةÈتعم تايمك

02  يحو سسيلت نبو نوتيزلا نانج يح ‘
طسسو نم طاقن-لا سضع-بو  دادزو-ل-بو توأا
تا-ن-حا-سش سضع-ب ر“ نأا ل-ب-ق ، ة-ن-يدŸا
تايمك تلظ نكل ،اهن-م ع-فر-تو ة-يد-ل-ب-لا
نأاو ا-سصو-سصخ ،ن-كا-مأ’ا سسف-ن ‘ ىر-خأا
جارخإاب نو-مو-ق-ي Úن-طاوŸا ن-م Òث-ك-لا

.ةيحابسصلا ةÎفلا لÓخ ةيلزنŸا ةمامقلا
‘ ةمامقلل اÒبك امكارت توتلا  يح فرعو
ءايحأ’ا سضع-ب سسك-ع ى-ل-ع ،مو-ي-لا سسف-ن
نم يه «وكبورب““ ةسسسسؤوم نوكل ،ىرخأ’ا
ىلع ةمامقلل يمويلا عم÷ا ةيلمعب لفكتت

ةعزوم رخآا اعاطق93 بناج ¤إا ،هاوتسسم
.ةيدلبلل يرادإ’ا ميلقإ’ا Èع
،لمعلا فانئتسسا سسمأا لوأا اوسضفر لامعلا
نم رسشع ينثا رايتخا ىلع اوقفاو مهنكل
ءاقل دقع لجأا نم مهنع Úلثممك مهئÓمز
رواحتلاو ةسسسسؤوŸاو ةيدلبلا ›وؤوسسم عم
اهسسأار ىلع ،اهوحرط يتلا بلاطŸا لوح

ةحنمو ““ا-نورو-ك““ ة-ح-ن-م ى-ل-ع لو-سص◊ا
نع تاسضيوعت-لاو ة-ي-مد-قأ’او ة-يدودرŸا
.تبسسلا مايأا لمعلا

سس ي ^

 بورÿا ةيدلبب انوروكو ةيدودرŸا يتحنم ىلع رارشصإا
يحشصلا عشضولا مقافي تايافنلا مكارتو ةنيطنشسقب ةفاظنلا لامع بارشضإا

يتلا ةتقوŸا ةلبنقلا ةششمامنلا ءارحشص فلم
ÚلوؤوشسŸا Úب ىماÎت

 ةجردŸا عيراششŸا ةششقانم
سسارها قوشس ‘ ةيدلبÈ 62ع لظلا قطانم فلم حتف

 ةتافتلا رظتنت ةيمنت و ةفقوتم عيراششم
ةلششنخ ›او نم

ذن-م و ة-ل-سشن-خ ة-ي’و نا-ك-سس بقÎي ^
سسيئرل ة-ب-ق-ترŸا ةرا-يز-لا Èخ بر-سست
ةي’ولل ديدج نم هب يتأات ام و ةموك◊ا
رامثتسسÓل تÓهؤوم ىل-ع ر-فو-ت-ت ي-ت-لا
نكل يحايسسلا و يحÓ-ف-لا و ي-عا-ن-سصلا

عيراسشملل ةÈقم اهنم لعج Òيسستلا ءوسس
. ت’اÛا ىتسش ‘ ىÈكلا ةيرامثتسس’ا
تاذ ““’وكسسام““ وأا ةلسشنخ ةي’و Èتعت و
ردا-ن-لا و عو-ن-تŸا ي-خا-نŸا ع-با-ط--لا
ايقيرفأا ةراق ‘ و رئاز÷ا ‘ دوجولا

تÓيو نم Êاعت تلاز ’و تناك ةماع

اهيسضام دعي يتلا ةي’ولاف لÓ-ق-ت-سس’ا
يتلا ة-ي’و-لا-ف ا-هر-سضا-ح ن-م ل-سضفأا
ةكسسلا طخ ‘ اهقوق-ح ط-سسبأا ح-ب-سصأا
اهنأا مغر مÓحأ’ا نم ابرسض ةيديد◊ا

تارا-ف-سص تنا-ك بير-ق-لا ي--سضاŸا--ف
ةنيدŸا ةطfi نع فقوتت ’ تاراطقلا
ةكسسلا ةطfi تحبسصأا رداق ةردقب نكل
تلوح و يÈلا لقنلل ةطfi ةيديد◊ا
تا-ي’و-لا ¤إا ا--ه--ن--م  طو--طÿا ل--ك
.ةرواÛا

 خ ر ^

ةقيد◊اب نرقلا عورششم ىلع ÒيŸÓا رده
 ةيلشستلل ةيرشض◊ا
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يارسس ةطلغ ةرادإا غواري ›وغيف
““افيفلا““ ¤إا ءوجللاب ددهيو

هيدان ›وغيف نايفسس يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا أاجاف ^
لم– امدعب ،ةسسكاعم ة-م-ج-ه-ب ي-كÎلا يار-سس ة-ط-ل-غ
رابخأا راسشتنا دعب ،›ا◊ا مسسوŸا لÓخ اÒبك اطغسض
نأاب ةيكÎلا ““حابسص““ ةفيحسص تفسشكو ،هنع يلختلا لوح
يذلا ،يدانلا ةرادإا سسل‹ عارذ › نم نك“ دق ›وغيف
ةيئاهنلا ةمئاقلا دادعإاو ةليكسشتلا ميظنت ىلع زكري ناك
مسسا اهنمسض ناكو ،مسسوŸا ةياهن عم نيرداغŸا ÚبعÓل
ىدل ىوكسش عاديإاب ›و-غ-ي-ف دد-هو ،ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا
ىلع هنم اجاجتحا ““افيف““ مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا
روجأا نم ةئŸا-ب51 ةبسسن تعطتقا ي-ت-لا يدا-ن-لا ةرادإا
ةينازيم ىلع انوروك سسوÒف راسشتنا Òثأات ببسسب ÚبعÓلا
ةدنهلب سسنوي يبرغŸا قبسسو ،هتراسشتسسا نود نم قرفلا
عقوم ركذ ذإا ،رارقلا اذه سضفر يذلا يرئاز÷ا هليمز
نم ةيسصن لئاسسر ىقلت يئانثلا نأاب يكÎلا ““سشتام وتوف““
ناكو ،““ديدج قيرف نع ثحبا““ :اهيلع نود ÚلوئسسŸا

نم ءزج نع يلختلل هدادعتسسا ن-ع بر-عأا د-ق ›و-غ-ي-ف
هيأار Òغي نأا لبق ،كلذ عاسضوأ’ا تسضتقا اذإا هتاقحتسسم
نÁأ’ا حا-ن÷ا د-ق-ع د-تÁو ،ةرادإ’ا ل--ع--ف ةدر بب--سسب
،نيرخآا ÚمسسوŸ لوبنطسسإا ةنيدم يدان عم يرئاز÷ا

¤إا لاقتنÓل هعفدت دق اهسشيعي يتلا ةيعسضولا نأا Òغ
يذلا حاجنلا دعب ،هديرت يتلا ةيرطقلا ةيدنأ’ا نم دحاو

Úسساي رارغ ىلع يرئاز÷ا بختنŸا ‘ هؤوÓمز هققح
موجنلا يرودب ينه نايفسسو ةرويدق ن’دعو يميهاربإا
.يرطقلا

لاقتنا رابخأا فسصي ةمحر نب بردم
ةعاسشإلاب يسسليسشت ¤إا بعÓلا

سساموت يزيل‚’ا دروفت-ن-ير-ب ق-ير-ف برد-م ف-سشك ^
عم قافتا ¤إا يسسلي-سشت يدا-ن ل-سصو-ت ة-ق-ي-ق-ح ،كنار-ف
مسسوم ‘ هتامدخ ىلع لوسصحلل ةمحر نب ديعسس بعÓلا
يرئاز÷ا بعÓلا نك“و ،يرا÷ا يفيسصلا ت’اقتن’ا

لانسسرآاو ماه تسسو بناج ¤إا ،يسسليسشت هابتنا بذج نم
يوركلا مسسوŸا لÓخ ام-ي-سس’ تف-لŸا ه-ق-لأا-ت ل-سضف-ب
ةÎفلا ‘ ةيزيل‚ا ة-ي-ف-ح-سص ر-يرا-ق-ت تر-كذو ،›ا◊ا
ةمحر نب عم لعفلاب لسصاو-ت د-ق ي-سسل-ي-سشت نأا-ب ةÒخأ’ا
،جديرب دروفماتسس بع-ل-م ¤إا ه-لا-ق-ت-نا ةو-ط-خ ثح-ب-ل
‘ كنارف سساموت لاق ،ر-مأ’ا كلذ ن-ع ل-ئ-سس ا-مد-ن-عو
⁄““ :ةيزيل‚إ’ا ““نسص اذ““ ةفيحسص اه-تر-سشن تا-ح-ير-سصت
’ انأا““ :فاسضأاو ،““يدانلا ›و-ئ-سسم ن-م ءي-سش يأا ع-م-سسأا
دقتعأا Óف ءيسش يأاب يرابخإا متي ⁄ اذإاو ،ءيسش يأا فرعأا
عتمتسسي ةمحر نب““ :متتخاو ،““ةعئاسش ا-ه-نإا ،ح-ي-ح-سص ه-نأا
،امدق يسضŸا ‘ ةبغر انيدلو ،دروفتنيرب ‘ مدقلا ةركب
Òغ ريراقتلا كلت نأا ةفرعم لهسسلا نم هنأا دقتعأا كلذل

.““ةحيحسص

هبره ةعئاسش يفني يرمعلب لامعأا ليكو
ةيدوعسسلا ¤إا ةدوعلا هسضفرو

لامج يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لامعأا ليكو حسضوأا ^
ام ةقيقح يدوعسسلا بابسشلا يدان عفادم يرمعلب نيدلا
يدانلا نم هبوره ةقيقح لوح يدوعسسلا مÓعإ’ا ‘ راثي
هقيرف تابيردت ‘ ماظتنÓل ةيدوعسسل-ل ةدو-ع-لا ه-سضفرو
ناملسس نب د-مfi يرود ةدو-ع-ل اداد-ع-ت-سسا ة-ي-عا-م÷ا
عفادŸا ،مداقلا توأا نم عبارلا ‘ ÚفÙÎا ÚبعÓل
يسضايرلا طاسشنلا فقوت دعب ةيدوعسسلا رداغ يرئاز÷ا

مغرو ،انوروك سسوÒف ةحئاج ببسسب يسضاŸا سسرام ‘
مهقرف تابيرد-ت ‘ م-ه-طار-خ-ناو بنا-جأ’ا ل-ج ةدو-ع
⁄ يرمعلب نأا ’إا ،يدوعسسلا يرودلا فانئتسس’ ادادعتسسا
لكاسشŸا نم ليوطلا خيراتلاو رمأ’ا كلذ ،نآ’ا ىتح دعي
نم ديدعلا عفد مسسوŸا اذه لÓخ هيدانو بعÓلا Úب
هسضفرو بعÓلا بوره نع ثيدحلل ةيمÓعإ’ا رداسصŸا
ثد– لي-كو-لا ،با-ب-سشلا ع-م م-سسوŸا لا-م-كإاو ةدو-ع-لا
نأاب لاق ذإا ،كلذ لك ايفان ةيدوعسسلا ““كيرتاه““ ةفيحسصل
ةدوع-لا ‘ ه-ت-ب-غر مد-ع و بعÓ-لا ن-ع لواد-ت-ي ا-م ل-ك
دعوم بيترت رظتني ير-م-ع-ل-ب نا-ب فا-سضأاو ،تا-ع-ئا-سش
لكسشب هتابيردت لسصاويو يدوعسسلا دا–’ا لبق نم هتدوع
Òثكلا يرا÷ا مسسوŸا دهسشو ،لماك لكسشب زهاج و يموي

طبترا دقو ،بابسشلا عم يرمعلب ةقÓع ‘ رتوتلا نم
رسصنلا اهسسأار ىلعو ةيدنأ’ا نم ددعل ليحرلاب بعÓلا
لخديو ،ة-ي-ف-ي-سصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا قو-سس لÓ-خ ي-ل-هأ’او
بقلب يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا عم جوت يذلا يرمعلب
عم هدقع ‘ Òخأ’ا ه-م-سسو-م9102 ايقير-فأا ·أا سسأا-ك
ماع ددجو6102 ماع أادب يذلا دقعلا يهتنيسس ذإا ،بابسشلا

نويلم5.1 ىسضاقتي يذلا بعÓلا ،1202 ناوج ‘8102
لÓخ ÚعفادŸا لسضفأا نم دعي بابسشلا نم ايونسس ر’ود
رسصن-لاو لÓ-ه-لا ة-يد-نأا تلوا-ح د-قو ةÒخأ’ا م-سساوŸا
.ىودج نود نكل ارارم همسض اهÒغو

ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر حسضوأا  ^
لوأا ،يسشطز نيدلا Òخ ،مدقلا ةركل
ةسسفانم فانئ-ت-سسا ن-كÁ ه-نأا-ب سسمأا
““0202-9102““ مسسوŸ رئاز÷ا سسأاك
سسرام رهسش فسصتنم ذ-ن-م ة-ق-ل-عŸا
ا-نورو-ك ة-ح--ئا--ج بب--سسب ي--سضاŸا

،(91-د-ي-فو-ك) د-ج--ت--سسŸا سسوÒف
و ،ةينطولا ةلوطبلا ةسسفانŸ افÓخ
ةعاذ’ا جاومأا ىلع فافلا سسيئر لاق
ةسسفانم ةلأاسسم حرط متيسس““ :ةينطولا
ةماعلا ةيعم÷ا ى-ل-ع ر-ئاز÷ا سسأا-ك

ىقبي نكل ،عوسضوŸا ‘ اهيأار ءادبإ’
ةلوطبلاب ةنراقم ان-ك‡ ا-ه-م-ي-ظ-ن-ت
لظ ‘ اهؤوارجإا بعسصي يتلا ةينطولا
نأا نكÁ و ،ةبعسصلا ةيحسصلا ةيعسضولا
ة-با-ثÃ سسأا-ك-لا ة-سسفا--ن--م نو--ك--ت

ناكو ،““ديد÷ا م-سسو-م-ل-ل تاÒسض–
مو-ي ع-م-تÛا ›ارد-ي-ف-لا بت--كŸا
›ادب ““فافلا““ رقÃ يسضاŸا ءاعبر’ا
حÎق-م ى-ل-ع قدا-سص د-ق م--ي--هار--ب
ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعم÷ا ءاعدتسسا
يوركلا مسسوŸا لبقتسسم ‘ لسصفلل
رئاز÷ا سسأاك ةسسفانم تناكو ،›ا◊ا

يسضاŸا سسرام رهسش ‘ تفقوت دق
بقع ،ةينطولا ةلوط-ب-لا رار-غ ى-ل-ع
عبر رودل-ل با-هذ-لا ة-ل-حر-م ءار-جإا
ةيدنأ’ا و ،سسرام11 و01 يموي يئاهن
رودلا اذه ¤ا ةلهأاتم تلاز ’ يتلا

قافوو ،جيرير-عو-ب جر-ب ي-ل-هأا :ي-ه
دادوو ،ةر--ك--سسب دا–او ،ف--ي--ط--سس
ل-ماو ،سسا-ب-ع-ل-ب دا–او ،كيرا-فو--ب
ةيع-م-ج و ودارا-ب يدا-نو ،ةدا-ع-سسو-ب
Òخ فا-ف-لا سسي--ئر نا--ك و ،نار--هو
بتكŸا نأاب حسضوأا دق يسشطز نيدلا
ءاغلإا لاح ‘ ارارق ذختيسس ›ارديفلا

ÚلثمŸا دحأا Úيعت و ،ةسسفانŸا هذه
ةيلاردفنوكلا سسأاك ‘ رئاز÷ا ليثمتل
بسسحو ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق--ير--فإ’ا
نإا-ف ،لو-ع-فŸا ة-يرا-سسلا Úناو--ق--لا
ز-كرŸا بحا-سص و سسأا-ك-لا-ب جو-تŸا

‘ نا-كرا-سشي ،ة-لو-ط-ب-لا ‘ ثلا-ث-لا
ةئيهلا تناكو ،فاكلا سسأاك ة-سسفا-ن-م
تايدا–’ا نم تبلط دق ةيقيرفإ’ا
‘ اهيلث‡ ءامسسأاب اهدÃ ة-ي-ن-طو-لا
خيرات لبق ةيدنأ’ا Úب ام تاسسفانŸا

دق فاك-لا تنا-ك و ،ل-ب-قŸا توا13
ىل-ع لو-سص◊ا ا-ه-ت-ه-ج ن-م تب-ل-ط
.ةيئانثتسسا ةسصخر
Èمتبسس ‘ تايدو بعل ةيناكمإا ىÔسس
فوسصوبو ةمجر Íل يتحيسصن هذهو
ه-ل-سصاو-ت ا-سضيأا ي-سشطز زر-بأا ا-م--ك
لامج ينطولا بخا-ن-لا ع-م م-ئاد-لا

Òك-ف-ت-لا ن-ع ا-ف-سشا-ك ،ي-سضا-م-ل--ب
ةمداقلا تÓ-با-قŸا ‘ رار-م-ت-سسا-ب
ن-م ا-ه--ب ل--سصت--ي ا--مو ر--سضخ--ل--ل
:راط’ا اذه ‘ لاق ثيح ،ت’امتحا
نكل ،Èمتب-سس ‘ ة-ن-ك‡ تا-يدو-لا““
يو÷ا لاÛا قلغ عم بعسص رمأ’ا
يداو-ن ع-م سضوا-ف-ت-لا ة--بو--ع--سصو
ق-لأا-ت-ب ي-سشطز دا--سشأاو ،““ÚبÎغŸا

يدان ط-سسو-ت-م ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-سس
ة-ط-بار-لا ة-لو-ط-ب ‘ درو-ف-ت-ن-ير-ب
كلذ Èت-عاو ،ة-ي-نا-ث-لا ة-يز-ي-ل‚إ’ا
بختنŸا ‘ ةيلبقتسسم ةÒبك ةفاسضإا
لاقتنا نع عاسشي ام ءازإاو ،ينطولا
قÓ-م-ع-لا ¤إا تن-سشو-م-ي-ت Úع ن-با
:فافلا سسيئر دكأا ،يسسلسشت Êدنللا
دان ¤إا ةم-حر ن-ب ل-يو– ى-ن-م-ت-ن““

Áسسي-لو ،بع--ل--لا ة--سصر--ف ه--ح--ن
ةبيتك نوكت نأا ة-ه-جو-لا ةرور-سضلا-ب
يسشطز ىدبأاو ،““ةهجولا يه زولبلا

دعاولا با-سشلا لا-ق-ت-نا-ب ه-تدا-ع-سس
يرتروك يدان ¤إا فوسصوب قاحسسإا
ةلثا‡ ةوطخب بحر امك ،يكيجلبلا
فوسصوب حسصن هنكل ،يسسودنق هليمزل
Úي-ق-ي-ق-ح ن-يرا-سشت-سسم ف-ي-ظو-ت-ب
نع يسشطز فسشكو ،حاجنلاو نسسحتلل

ميظنت نأاسشب ةياسصولل هتئيه ةلسسارم
ةينطولا تابختنملل ةÒغسص تاسصبرت
’ ىتح ىسسوم يدي-سس ‘ ة-ي-نا-ب-سشلا
تا-سسفا-نŸا تاÒسض– ‘ ر-خأا--ت--ت
.ةمداقلا ةيراقلا
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ةلوطبلل افÓخ فانئتسسÓل ةلباق رئاز÷ا سسأاك :يسشطز

رئاز÷ا ةيدولوم
ديمعلا ةرادإل ““جلوكويÈلا““ ةسسايسسب نوددني راسصنألا

رئاز÷ا ةيدولوŸ ديد÷ا يسضايرلا ريدŸا قلي ⁄ ^
،قيرفلا راسصنأا نم لماكلا باحÎلا وياروب فيطللا دبع
ةوطÿ ديؤوÃ يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم تجع ثيح

نيÒسشم ،اهل سضفارو سساŸأا رسصانلا دبع سسيئرلا ةرادإا
دح ىلع ““ج’و-ك-يÈلا““ ة-سسا-ي-سس ج-ه-ت-ن-ي Òخأ’ا نأا ¤إا
ةديدج تاقفسص دقعب موقي نأا هب ردجأ’ا ناكو ،مهÒبعت
عافدلاو مسسوŸا Òسصم مسسحب ةبلاطŸاو قيرفلا ميعدتل

تأات ⁄ يتلا ةيرادإ’ا تانييعتلا سسيلو ديمعلا قوقح نع
.سصاخسشأ’او ءامسسأ’ا فÓتخا عم ديدج يأاب
اهنا ،مرسصنŸا ءاعبرأ’ا تنلعأا دق ةيدولوŸا ةرادإا تناكو

،قيرفلل اديدج ايسضاير اريدم وياروب فيطللا دبع تنيع
،هسسيسسأاـتل ةيوئŸا ىركذلاب لاف-ت-حÓ-ل د-ع-ت-سسي يذ-لا
‘ هرسشن بسضتقم ناي-ب ‘ ي-م-سصا-ع-لا يدا-ن-لا ف-سشكو

عقو ،وياروب نأا ،““كوبسسيافلا““ ىلع ةيم-سسر-لا ه-ت-ح-ف-سص
رقÃ عيقوتلا مسسارم ترج ثيح ،ارهسش42 ـل مودي ادقع
.ةرادإ’ا سسل‹ ءاسضعأا روسضحب يدانلا
ىلع ةبوسسÙا يعامتج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م تج-سضو
Úيعتلا اذهل ةسضفار تاقيلعتب ،رئاز÷ا ةيدولوم راسصنأا
’ نيذلا كئلوأ’ ةسصاخ ،مهل ةÒبك ةأاجافم لكسش يذلا
ةيد÷اب يلحتلا ةرورسضب ةرادإ’ا اوبلاط ثيح ،هنوفرعي
ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو م-هر-ظ-ن ‘ م-هأا و-ه اŸ تا-ف-ت--ل’او
ةعومسسم ةملك هل نوكت يوق قيرف ءانب دسصق وتاكŸÒاب
لقأ’ا ىل-ع ا-ب-ق-ل ““ةوا-ن-سشلا““ ءاد-هإاو ل-ب-قŸا م-سسوŸا
دهسش دقو اذه ،1202 ‘ ةيوئŸاو انمازت هب نولفتحي

فرط نم هماحتقا نيÒخأ’ا Úمويلا ‘ ق-ير-ف-لا ر-ق-م
سسل‹ سسيئر نم لك ليحر-ب او-ب-لا-ط ن-يذ-لا ،را-سصنأ’ا
قراط تابادتن’اب فلكŸاو سساŸأا رسصانلا دبع ةراد’ا
تابادتن’ا لك حيسضوتب مهتبلاطم ¤إا ةفاسضإ’اب ،يزيزعل
دكأا امك ،يمسصاعلا  يدا-ن-لا-ب ة-سصاÿا تا-ح-ير-سست-لاو

يأ’ حنم مدعو ةلوطبلا فانئتسسا ةرورسض ىلع راسصن’ا
ءاهتنا نم ت’وج نامث ءاق-ب ى-ل-ع ة-سصا-خ ر-خأا ق-ير-ف
.مسسوŸا
ةيدولوŸ مدقلا ةرك عرف قسسنم طبر ،رخآا قايسس ‘و
ÚبعÓلا نم ددع عم ت’اسصتا ،يزيزعل قراط رئاز÷ا

ةل-ي-ك-سشت-لا فو-ف-سصل ل-ب-قŸا م-سسوŸا م-ه-م-سض د-سصق
عم ت’اسصتا ‘ لخد دق يزيزعل نوكي ثيح ،ةيمسصاعلا
ميعدت لجا نم ،يوارد ايركز فيطسس قافو ناديم طسسو

عيطتسسي يذلا يوارد نا ة-سصا-خ ،ناد-يŸا ط-سسو ط-خ
طبر امك ،رسسيأ’ا قارولا لك ىلع دوجوŸا سصقنلا ةيطغت
نيدلا Òخ ةديكسس ةبيبسش مجاه-م ع-م ’ا-سصتا يز-يز-ع-ل

لجأا نم دادح  دا-ع-م يروÙا ا-ه-ع-فاد-مو ،ي-قوزر-م

نأا املع ،لبقŸا مسسوŸا ةيدولوŸا ناولأا لمحب مهعانقإا
هتبقاعم لبق يدانلا اذه ‘ قلات نأا هل قبسس يقوزرم
ديري اميف ، ةطسشنم داوم هلوانت ببسسب تاونسس ةعبرا
ةرداغم دعب عافدلا روfi معد ةيدولوملل ينفلا مقاطلا
ةلوطب ةيادب ‘ جيلÿا ةيدنأا وحن يعفاسشو يزع نم لك

. مسسوŸا اذه
كانه ،يمسصاعلا يدانلا ن-م ة-بر-ق-م ردا-سصم بسسح-بو
سصخي اميف تامادقتسسإ’ا ةن÷ ءاسضعأا Úب تافÓتخا

ام وهو ،لبقŸا مسسوŸا اهمسض بجاولا رسصانعلا ةيوه
ىتحو ÚفدهتسسŸا ÚبعÓلا ةمئاق ‘ لسصفلا لجؤويسس
Òسصم ‘ لسصفلا درجÚ Ãحر-سسŸا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق
.يرا÷ا يوركلا مسسوŸا

ةمصصاعلا دا–ا
ةراطسسوسس ¤ا هقيرط ‘ يتواسش رسساي سسابعلب دا–ا عفادم

Îنع ة-م-سصا-ع-لا دا–’ ما-ع-لا Òجا-نŸا لاز ’ ^
ÚيلÚ fiبع’ ةدع عم هت’اسصتا ل-سصاو-ي ،ى-ي-ح-ي
اب-سس– ق-ير-ف-لا ¤إا م-ه-م-سضل ،ÚبÎغ-م ن-ير-خآاو
قيرفل ةديدج ةقفسص نمسض ثيح ،مداقلا مسسوملل
رسساي سسابعلب دا–ا عفادم عم هقافتا دعب فيدرلا

ه-تد-كأا ا-م بسسح ا-ي-م-سسر ى-سضمأا يذ-لا ،ي-توا-سش
.ةبرقم رداسصم
كلÁو ،عافدلا روfi ‘ باسشلا بعÓلا طسشنيو
لسضفأا Úب نم Èتعي ثيح ،اه-ب سسٔا-ب’ تا-ي-نا-ك-ما
عم بعلي هنا امك ،سسابعلب دا–ا فيدر ‘ ÚبعÓلا
ردجي امك ،ة-ن-سس91 نم لقأ’ ين-طو-لا بخ-ت-نŸا
فيسصلا دا–’ا عم عقو دق ناك بعÓلا نأا ركذلا
ىل-ع ه-م-غرأا كاذ-نآا يرادا أا-ط-خ نأا ’إا ،ي-سضاŸا
.““ةركŸا““ فوفسص ¤إا ةدوعلا
¤إا ةيمارلا ةيمسصاعلا ةرادإ’ا تاكر– قايسس ‘و
انرداسصم تدافأا ،ةيعون تاميعدتب فوفسصلا زيزعت
،يدومسصم مÓعوب نارهو ةيدولوم عفادم نأا ¤إا

مسسوŸا ةم-سصا-ع-لا دا–ا عا-فد د-يد-ج نو-ك-ي د-ق
يذلا ،ىيحي Îن-ع با-ج-عإا لا-ن نأا د-ع-ب ،ل-ب-قŸا
تاسضوافم ‘ لوخدلل رسضخأ’ا ءوسضلا هرودب ىطعا
نوكت نل ةمهŸا نأا Òغ ، همسض لجأا نم ةيمسسر
ةÒبكلا ةسسفانŸا مكحب دا–إ’ا يÒسسم ىلع ةلهسس
ةدع ىقلت نأا دعب ،““ةوارم◊ا““ بع’ تامدخ ىلع
رارغ ىلع ةيرئاز÷ا يداونلا فلتfl نم سضورع
بعÓلا نأا ’إا ،رئاز÷ا ةيدولومو ةنيطنسسق بابسش
ةيولو’ا يطعيسس هنا ىلع لب-ق ن-م م-ل-ك-ت د-ق نا-ك
.قيرفلا نم يمسسر سضرع ىقلت لاح ‘ دا–Óل
نامسض نم ىيحي Îنع نك“ ،ةلسص يذ قايسس ‘و
مهدلب ¤إا مهئي‹ اودكأا ،ÚبÎغ-م Úب-ع’ ة-ع-برأا
،ةمسصاعلا دا–ا ¤إا مام-سضن’ا ل-جأا ن-م ي-ل-سصأ’ا
،لاكسس ميلسس ،ةلوسص يزعم نم لكب قلعتي رمأ’او
Òخأ’ا اذه ،زودنق سسيسسكيلاو يدهم نيدلا نبا
بلاطم ،نيروكذŸا ةثÓثلا ÚبعÓلا سسكع ىلعو
يدان عم هدقاعت ءاهتنا وأا حيرسست قئاثو راسضحإاب

لÓخ هفوفسص ‘ بع-ل-ي نا-ك يذ-لا ،نا-ي-تإا تنا-سس
.ىمرم سسراح بسصنم ‘ ،طرافلا مسسوŸا
ةلوطبلا نم ÚبعÓب اسضيأا قيرفلا دادعت معدتيسسو
ت’اسصتا ‘ دا–’ا ةرادإا د-جو-ت ثي-ح ،ة-ي-لÙا

يذلا Êارطم نارهو ةيدولوم بع’ عم ةمدقتم
ةديدع سضورعلا نأاو اميسس ،دج-ب سضر-ع-لا سسرد-ي
ةطبارلا ةيدنأا ن-م ا-سضور-ع ى-ق-ل-ت ثي-ح ،ه-ما-مأا
اسضيأا ةركفŸا ‘ دجاوتي يذلا تقولا ‘ ،¤وأ’ا

يذلا ،ينيسسوحلب رونلا دبع سسابعلب دا–ا مجاهم
عم ةبرŒ سضوخ Óعف د-ير-ي ه-نأا ه-ي-بر-قŸ ف-سشك
ةرادإا سضفرت نأا ىسشخي هنكل ،““ةراط-سسو-سس““ ق-ير-ف
سضع-ب ترا-سشأا ا-م-ك ،ه-ح-ير-سست سسا-ب-ع--ل--ب دا–ا
ةيئدبŸا هتقفاو-م ح-ن-م د-ق بعÓ-لا نأا فار-طأ’ا

ŸسسÒلوخد رظتني نآ’ا وهو ،يمسصاعلا يدانلا ي
ميسسر-ت ل-جأا ن-م ةر-سشا-ب-م ت’ا-سصتا ‘ Úيدا-ن-لا

.هلبقتسسم
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ياد Úصسح رصصن
Úجوفب ةلوطب حÎقيو مسسوŸا ءاهتنا نع نÓعإلا ‘ رخأاتلا برغتسسي ناقزرم

ةركل يرئاز÷ا دا–’ا رخأات ،ياد Úسسح رسصن قيرفل يسضايرلا ريدŸا ،ناقزرم نابعسش برغتسسا ^
ناقزرم لاقو ،ةماعلا ةيعم÷ا دقع ةياغل راظتن’او9102 /0202 يوركلا مسسوŸا ةياهن نÓعإا ‘ مدقلا

‘91 ديفوك ةحئاج ببسسب تايفولاو تاباسصإ’ا ددعل ةديازتŸا ةليسص◊ا عم هنأا ةيفحسص تاحيرسصت ‘
حاتري ىتح مسسوŸا فيقوت نÓعإا ىوسس مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم عقوتŸا نكي ⁄ ،رئاز÷ا
ناقزرم ددجو ،ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ مسسوŸا ءاهنإا ةيفيكل ةنكمŸا تارايÿا ةسسارد متت نأا ىلع ،عيم÷ا
بسصي ام وهو ،طوقسسلا ءاغلإا عم لبقŸا مسسوŸا لÓخ افfiÎ اقيرف نيرسشعب ةلوطبلا رايخ نع هعافد
›ا◊ا بيتÎلا دامتعا وه هبسسح لثمأ’ا رايÿاو ،ياد Úسسح رسصن هقيرف ةحلسصم ‘ رسشابم لكسشب

تقو ‘ اقيرف طقسسن نأا لدعلا نم سسيل هنأ’ ،طوقسسلا ءاغلإا عم نكل ،دعسصت يتلاو ةلطبلا قرفلا رايتخ’
ةلوطب دامتعا ” ناو ىتح ايدان نيرسشعب مسسوŸ  قلطني ول لكسشم ’و ،همامأا ةلماك تايرابم ةينامث تيقب
قوراف.ج ^                                                 .Úجوفب
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Òهام÷ا لفت–
ىركذلاب مويلا ةيرئاز÷ا
بختنŸا جيوتتل  ¤و’ا
سساكب مدقلا ةركل ينطولا
وهو ،رضصÃ ايقيرفا ·ا
رايدلا جراخ لو’ا جيوتتلا

يبراfi خيرات ‘ Êاثلاو
.ءارحضصلا

جيوتتلا راوضشم  رج-ف-لا ظر-ضستو ^
ىقب-ت ي-ت-لاو ،تا-يرا-بŸا ع-ي-م-جو

ةضصاخ ،Úيرئاز÷ا ناهذا ‘ ةقلاع
.يئاهنلا فضصنو يئاهنلا يتهجاوم
جيوتتلا وح-ن رÿا ق-ير-ط ن-ك-ي ⁄و
اًضشورفم ةيناثلا ايقيرفأا ·أا ضسأاكب
نم ددع هلÓخ ترهظ لب ،دورولاب
اهزواŒ يتلا تÓكضشŸاو تابقعلا

fiةوارضضب ءارحضصلا وبرا.
يئاهنلا وحن يضضاملب لابضشا قيرط

بردم نلعأا امدعب ،ةلوطبلا لبق أادب
يوق يطا-ب-ضضنا رار-ق ن-ع ر-ضضÿا
ةمئاق نم ةلبقلب ضسيراه داعب-ت-ضسا-ب
.ةيقÓخأا بابضسأ’ قيرفلا

مضسرل ة-ياد-ب نا-ك ي-ضضا-م-ل-ب رار-ق
‘ ر-ضضخ-ل-ل ح-ي-ح-ضصلا ق-ير--ط--لا
طابضضن’او ةمار-ضصلا-ف ،ة-ضسفا-نŸا
ةرار-ضش ة-با-ثÃ نا-نو-ك-ي ا-م ا-ًم-ئاد
.تاحاجنلا قيق– وحن قÓطن’ا
يضضامل-ب ه-ضضر-ف يذ-لا طا-ب-ضضن’ا

ىد-ل ً’و-ب-ق ى-ق’ هر-ك-ضسع-م ى-ل-ع
ام وهو ، مÓعإ’ا لئاضسوو Òهام÷ا

ةداعإ’ لخدت-لا ن-م فر-ط يأا ع-ن-م
.ةلوطبلل ديدج نم ةلبقلب
تناك ةلو-ط-ب-لا ‘ كا-ن-ف’ا ة-ياد-ب
اينيك باضسح ىلع ءيداه را-ضصت-نا-ب
نكت ⁄ رومأ’ا نكل ،ةفيظن ةي-ئا-ن-ث-ب

يذلا قيرفلا ءادأ’ ةبضسنلاب ةحضضاو
لو-ضصو-ل-ل زر-بأ’ا ح-ضشرŸا ن-ك-ي ⁄

.يئاهنلل
تءاج رضضخلل ة-يؤور-لا حو-ضضو مد-ع
⁄ يذلا هضسفانم ةوق مادعنا ببضسب
لÓ-خ ر--ضضÿُا ةارا‹ ع--ط--ت--ضسي
عيم÷ا لضضف ا-ه-ن-ي-حو ،ة-ه-جاوŸا

.اًركبم رومأ’ا ىلع مك◊ا مدع
ةوق-ب قد ير-ئاز÷ا راذ-نإ’ا ضسر-ج

ة-ه-جاو-م لÓ-خ Úضسفا-نŸا و-ح--ن
قيرفلل يقيق◊ا هجولاف ،لاغ-ن-ضسلا

يذلا ءيداهلا راضصتن’ا لÓخ رهظ
اًدهاضش يو÷ا عا-فد-لا دا-ت-ضسا نا-ك

.هيلع
ىدل هتاوضصأا تدادزا رطÿا ضسوقان

يذلا زوفلا دعب ر-ئاز÷ا ي-ضسفا-ن-م
فعضضف ،اينازنت باضسح ىلع قق–

رظنلاب اًضساي-ق-م ن-ك-ي ⁄ ضسفا-نŸا
ÿضضو fiةارابملل ءار-ح-ضصلا و-برا

.يطايتح’ا قيرفلاب
حاضستكا مث لاغ-ن-ضسلا ى-ل-ع قو-ف-ت-لا
ظوظح عفد Êاثلا قيرفلاب اينازنت
‘ ىدم دعبأا ¤إا لو-ضصو-ل-ل ر-ضضÿا

ةعومÛا ةرادضصف ،مامأÓل ةلوطبلا
نكت ⁄ ةلماكلا ةمÓ-ع-لا-ب ة-ث-لا-ث-لا

.ةعقوتم
عباط اه-ل ة-ي-ئا-ضصقإ’ا تا-يرا-بŸا

اهفادهأا نوك-ت ا-م ةدا-ع-ف ،ضصا-خ
‘ قرا-ف-لا نا-ك ا-م-ه-م ة--ل--ي--ل--ق
تح‚ رئاز÷ا نكل ،تا-يو-ت-ضسŸا

رود لÓخ Èكأ’ا قرافلا قيق– ‘
.اينيغ ىلع قوفتلاب61ـلا
دادزي أادب رئاز÷اب Òهام÷ا قلعت
،قيرفلا اهمدقتي ةو-ط-خ ل-ك د-ع-ب
بعضصأ’ا ةهجاوŸا تناح امدنعف
ةظحللا تءاج راو-ف-يد تو-ك ما-مأا
.ةمضسا◊ا

وبراfi وحن ةهجتم تنا-ك ةارا-ب-م
حاطأا حا‚وب دادغب نكل ،ءارحضصلا
قيرفلا لهؤوتل تناك ءاز-ج ة-ل-كر-ب
تدقعت رومأ’اف ،اًرك-ب-م ي-ن-طو-لا
ةيفاضضإ’ا تاقوأÓل ةجا◊ا تتابو
.ةبجاو حيجÎلا تÓكرو
توك ىلع رئازجلل بعضصأ’ا قوفتلا
عفد حيجÎلا تÓكر لضضفب راوفيد
رودلا وحن ةديدج ةوطÿ قيرفلاب

Úتوطخ ىقبت-ي-ل ،ي-ئا-ه-ن-لا ل-ب-ق
يقيرفأ’ا بقللا قيق– وحن طقف
.ÚبراÙا خيرات ‘ Êاثلا

نم ةÒبك تاحاضسم ءيلت“ امدنع
امإا اهتقوف ،›ودلا ةرهاقلا داتضسا
ل-خاد ر-ضصم بخ-ت-ن-م نو--ك--ي نأا
رئاز÷ا نوكت ا-ًنا-ي-حأا وأا ،بع-لŸا

.ةارابŸا ‘ ضسفانتŸا يه
قوفت ىلع ده-ضش ةر-ها-ق-لا دا-ت-ضسا

‘ ايÒجين ىلع رئازجلل يم-ح-ل-م
ناك هلط-ب ،ي-ئا-ه-ن-لا ل-ب-ق رود-لا
لتاق فده ليجضستب زرfi ضضاير

ناك امد-ع-ب5+09 ة-ق-ي-قد--لا ‘
تاقوأ’ا وحن قيرطلا ‘ ناقيرفلا
.ةيفاضضإ’ا
بختنŸا ناك ،ة-ل-ي-ل-ق ما-يأا د-ع-بو
عم ديد-ج د-عو-م ى-ل-ع ي-ن-طو-لا
هلÓخ ح‚ ثيح  ،ةرهاقلا داتضسا
خيرات ةباتك ن-م ير-م-ع-ل-ب ءا-ق-فر
،لاغنضسلا ةهجاوم دنع Úبراحملل
فادهلا هلجضس ديحو فده لضضفب
ةفاضض’ ايفاك ناكو ،حا‚وب دادغب
.رادتقا لكب ةيناثلا ةمجنلا

ر .ق ^

ثدحتي يراقلا زاجع’ا سسدنهم
راصصنÓل ةلاصسر هجوي يصضاملب

جيوتتلا ىركذ ‘

يضضاملب لامج مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا بردم داعتضسا ^
جوت نيا ،نويرئاز÷ا اهاضسني نل يتلا ةيخيراتلا ةليللا ىركذ
.مهتÒضسم ‘ Êاثلا يقيرفإ’ا بقللاب رضضÿا
هيبعÓل ةرثؤوم ةلاضسر ،يضضاملب لامج ين-طو-لا بخا-ن-لا ه-ّجو

Ãايقيرفإا ·أا ضسأاكب يخيراتلا مهيجوتت نع ماع رورم ةبضسان
.رضصم ‘9102
عقوملل Óئاق حّرضص رضضخلل ين-ف-لا م-قا-ط-لا ‘ لوأ’ا ل-جر-لا
› ةبضسنلاب امهم ارمأا ،ÚبعÓلا عم ةقÓعلا»: فافلل يمضسرلا

.““بيردتلا ⁄اع ‘
.““مهبحأا ةطاضسب لكب»: متخو
ةقÓعلا ىلع ةرم لك ‘ دكؤوي ناك ،يرئاز÷ا ينقتلا نأاب راضشُي
عنضص ام وهو ،ءانثتضسا نود هرضصانع عم هعمŒ يتلا ةزيمŸا
.ةÒخأ’ا ناكلا لÓخ قرافلا

ر .ق ^

تروبصس Úب Èع ةدهاصشم Ìك’ا ةارابŸا
““ لضضفب ةيضساي-ق ا-ما-قرأا ““ترو-ب-ضس ن-يإا ي-ب ““ ع-ّم‹ ق-ق-ح ^

عبات نأا دعب ،لاغنضسلا مامأا يئاهنلا ءاقل ‘ مهبعلو ““رضضÿا
ةيبرعلاب ةقطانلا ةانقلا Èع ضصاخضشأ’ا نم ÚيŸÓا ةارابŸا

.طقف
اوعبات ضصخضش نويلم09 نم Ìكأا نأا ةيرطقلا ةانقلا عقوم راضشأاو
.يئاهنلا
مضسوŸا اذه ابيرقت ةرم لوأ’ لضصح ديدج يضسياق مقر وهو
لوبرفيل Úب ابوروأا لاطبأا ةط-بار ي-ئا-ه-ن ى-ل-ع ى-ت-ح قو-ف-تو
.ماهنتوتو

ةرهاقلا داتضسا تاجردم اولتحا رضصانم فلا22
 قرافلا عنصص يÒهام÷ا معدلا

لاغنصسلا دوصساماما
ةيقيرفأ’ا ·أ’ا ضسأاك يئاهنل ءارحضصلا يبراfi لهأات دعب ^
9102Ã9 ضصيضصخ-ت ،ة-ير-ئاز÷ا عا-فد-لا ةرازو ترر-ق ،ر-ضص

ةارابم روضض◊ رضصم ¤إا Úيرئاز÷ا ÚعجضشŸا لقنل تارئاط
ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تماق امك ،لاغنضسلا مامأا ناكلا يئاهن
بختنŸا راضصن’ ›امج’ا ددعلا غلبيل ‘اضضإا ددع ضصيضصختب
 رضصانم فلا22 ›اوح ةرهاقلا بعلÃ ينطولا
لقن تارئاط6 ضصيضصخت يئاهنلا لبق ، عافدلا ةرازو تضصضصخو

،ايقيرفإا ·أا ضسأاك ىئاهن روضض◊ عجضشم006 لقنل ،ةيركضسع
072 لقنل ،ةيفاضضإا ةيركضسع لقن تارئاط3 ضصيضصخت متيضسو
،اعجضشم078 ¤إا نيرضصانملل ¤امجإ’ا ددعلا لضصيل ،اعجضشم
ىلع مهزيف–و ىنطولا قيرفلا ىبع’ عيجضشتو معد لجأا نم
بابضشلا ةرازو تناك Úح ‘ ،““مهŸا ىراقلا بقللا اذهب زوفلا
مهتناكماب ةيقبلا لق-ن-تو ،ر-خا ادد-ع تل-ضسرا د-ق ة-ضضا-ير-لاو
.ةضصاÿا
اهيلع فرضشُي  ةموك◊ا ىوتضسم ىلع قيضسنت ةيلخ ءاضشنإا ررقتو
اهل تدنضسُأا ،تارازو ةدع يلث‡ مضضت ةموك◊ا ناويد ضسيئر
لقنت لحارمو تاÒضضحتلا فلتı ةي-ن-مأ’ا ة-ع-با-تŸا ما-ه-م
.مهتدوع ةياغ ¤إا نيرضصانŸا

يراقلا جيوتتل ¤و’ا ىركذلاب لفت– رئاز÷ا

ةرهاقلا ةمحلم ىلع رÁ ماع

رئاز÷او ةرعاقلاب ءاضضيب ةليل
ناوج91 ةليل ‘ اوماني ⁄ راصصن’ا

روف ةيÒتضسه ةحرف ““رضضÿا““ راضصنأا ضشاع  ^
بختنملل قحتضسŸا جيو-ت-ت-لاو ي-ئا-ه-ن-لا ة-يا-ه-ن
لضضفب ،مدقلا ةركل ايقيرفإا ·أا ضسأاكب يرئاز÷ا
ةعم÷ا ةرهضس (0 -1)›اغنضسلا هÒظن ىلع هبلغت

ةرهاقلا بعلم ىلع طرافلا ماعلا نم ناوج91 نم
نيزتتو ،ةيرضصŸا ةمضصا-ع-لا ي-ف-ت-ح-ت-ل ،›ود-لا
بقللاب ““كانفأ’ا““ ج-يو-ت-ت-ب ة-ير-ئاز÷ا ناو-لأ’ا-ب
.يراقلا
ر-عا-ضشم ى-ل-ع ة-ط-ب-غ-لاو ة-حر-ف-لا تر-ط-ي-ضسو
ينطولا بخانلا لابضشأا اوعجضش نيذلا Úيرئاز÷ا

ثيح ؛Òظنلا عطقنم فغ-ضشب ي-ضضا-م-ل-ب لا-م-ج
انارو ضساك-لا ا-ن-يدو ووا-ي-ي-يا““ ج-يزا-هأا ترد-ضصت
،(حرف ةلاح ‘ ن-ح-نو ضسأا-ك-لا ا-ن-ب-ل-ج) ““ضسا-ب-ل

فيك ،يخيراتلا زا‚إ’ا اذهب مهتوضشن نع نيرّبعم
ةمجنلاب ينطولا ضصيمقلا عيضصÎب قلعتي رمأ’او ’
هزرحي بقل لوأا نع Óضضف ،ةي-نا-ث-لا ة-ي-ق-ير-فإ’ا
،زيمتم راوضشم دعب رايد-لا جرا-خ ن-م ““كا-ن-فأ’ا““

قÓطنا ذنم ةيلاتتم تارا-ضصت-نا ة-ع-ب-ضس ‘ ل-ث“
.رضصم ةرود
ةخضسنلل يئاهنلا ءاقللاب ةينطولا ةليكضشتلا تزافو
ديحو فدهب ،مدقلا ةركل ايقيرفإا ·أا ضسأاك نم23
دادغب لتاقŸا ع-ي-قو-ت ن-م (0 -1)لاغنضسلا ىل-ع
.ةارابŸا رمع نم ¤وأ’ا  ةقيقدلا ‘ حا‚وب
خارضصلا نع راضصنأ’ا ن-م ة-عو-م‹ ف-قو-ت-ت ⁄و
ءÓمزل رهابلا راضصتن’ا اذهب ا-جا-ه-ت-با ءا-ن-غ-لاو
هتراتخا يذلا ،رضصانب ليعامضسإا ةلوطبلا فاضشتكا
.ةرودلا ‘ بع’ نضسحأاك ““فاكلا““

روه-م-ج-ل-ل ة-ضصضصıا تا-جردŸا تط-ل-ت-خاو
ةيرضصم تايضسنج نم نيرضصانم دجاوتب يرئاز÷ا
ءÓمز عيجضشت اوراتخا دق-ف ،ة-ي-بر-غ-مو ة-ي-ب-ي-لو
:يرضصŸا ورمع لاقو .حا‚و-ب داد-غ-ب م-جا-هŸا
ايقيرفإا ةلوطب بقلب ر-ئاز÷ا زو-ف-ب رور-ضسم ا-نأا““
عم ةليمجو ةيضسامح ا-تا-قوأا تضشع د-ق-ل ..·أÓ-ل
،ع-ي-ج-ضشت-لا ‘ Úعرا-ب--لا Úير--ئاز÷ا Êاو--خإا
دومfi دكأاو .““مهدلب ناو-لأا-ب اد-ج Úق-ل-ع-تŸاو
روضض◊ اضصيضصخ ءاجو ،رضصÃ ضسردي هنأا يبيللا

يذلا رئاز÷ا بختنم عي-ج-ضشت-ل ي-ئا-ه-ن-لا اذ-ه
هبعلب رهبأا ر-ئاز÷ا ق-ير-ف ،ة-حار-ضص““ ؛ا-ن-حر-فأا
روخف انأا .ناديŸا قوف هيبع’ ةلوجربو ليم÷ا
.ةضضيرع ةماضستباب يبيللا باضشلا لوقي ،““مكب
راضصنأ’ا هجاو ي-ئا-ه-ن-لا د-عو-م قÓ-ط-نا ل-ب-قو
ضضرأا ةمضصاعب نيدجاوتم اوناك نيذلا نويرئاز÷ا
حرضسم ¤إا جولولا ‘ ةغلاب ةبوع-ضص ،““ة-ن-عار-ف-لا““
كلذو ،رضصانم ف-لأا57 بعوتضسي يذلا يئاه-ن-لا
ةددعتŸا ةبقارŸا طاقنو ميظ-ن-ت-لا ءو-ضس بب-ضسب
نم راضصنأ’ا  عنم ” ثيح ،لماعتلا ‘ ةديدضشلاو
ةيراطب نحاضش رارغ ىلع مه-تا-مز-ل-ت-ضسم لا-خدإا
.فتاهلا
م-هز-ج-حو تا-جردŸا را-ضصنأ’ا لو--خد د--ع--بو
ىلع اولمع ،يولعلاو يلفضسلا جرعنŸا ‘ نكامأ’ا
ةيضسامح ءاوجأا نمضض فاتهلاو تا-يار-لا بي-ضصن-ت
؛ةلاقنلا مهفتاوه اÒماكب ةيراكذتلا روضصلا ذخأاو

،مهنيب اميف نيرضصانŸا نم ديدعلا ىقتلا ثيح
ديحولا مهلمأا نا-ك-ف ،ثيد◊ا فار-طأا او-بذاŒو
يراقلا جاتلاب رايدلا ¤إا ةدوعلاو ،رئاز÷ا راضصتنا
بقل رضضÿا لين خيرات وهو ،ةنضس92 ذنم رظتنŸا
ةحرفلا ءاوجأا دعبو .ن-طو-لا ضضرأا-ب0991 ةرود
““ءار-ح-ضصلا ي-براfi““ و-ع-ج-ضشم ا-ه-ع-ن-ضص ي-ت-لا

ة-ي-ن-طو-لا ناو-لأ’او ةر-ك-لا ق-ضشع-ب نو-ضسوو-هŸا
مهملضست دنع ÚبعÓلا عم لعافتلاب ،تاجردŸاب

اذكو ،ضسأاكلا م-ضس‹و ة-ي-ب-هذ-لا م-ه-تا-ي-لاد-ي-م
زوف رثإا بعلŸا طيحÃ لا-ف-ت-ح’ا م-ه-ت-ع-با-ت-م
.““رضضÿا““

ىلع يضضاملب لامج ينطولا بخت-نŸا برد-م د-م-ت-عا ^
باغو رضصÃ هترماغم ‘ بابضشلاو ةÿÈا يبع’ نم جيزم
.باضصŸا بلاط نب ليبن و مÓغ يزوف نم لك ةليكضشتلا نع
›امو يدنوروب نم لك عم Úتيدو Úتارابم رضضÿا ضضاخو
.يضضاŸا ناوج نم81 ‘ رضصŸ رفضسلا لبق
مهمدقتي ،ةÿÈا يوذ نم Úبع’ ةدوع ةليكضشتلا تدهضشو
ن’دعو ،يكÎلا ةضشغبÔف بع’ (اماع03) Êاميلضس مÓضسإا

.يزيلكنإ’ا تضسروف ماهغنتون بع’ (اماع33) ةرويدق
: ناكلاب تزاف يتلا ةليكضشتلا يلي اميفو
زع ،(يدوعضسلا قافت’ا) ي◊وبم ضسيار :ىمرŸا ةضسارح -
زتم) ةجدكوأا ردنضسكلأا ،(يدوعضسلا د-ئار-لا) ة-خود ن-يد-لا
.(يضسنرفلا

نب يمار ،(Êابضسإ’ا ضسيتيب لاير) يدنام ىضسيع :عافدلل -
يضسنيريروم) ضشيلح ق-ي-فر ،(ي-ضسنر-ف-لا ن-ير) ي-ن-ي-ع-ب-ضس

فضسوي ،(يدوعضسلا بابضشلا) يرمعلا نب لامج ،(›اغتÈلا
،(›اطيإ’ا لابضس) ضسراف دمfi ،(يضسنرفلا ضسين) لاطع
.(يضسنرفلا نير) نافز يدهم
يدهمو ،(›اطيإ’ا ›وبمإا) رضصان نب ليعامضسإا :طضسولل -
يارضس ةطلغ) ›وغف نايفضس ،(يضسنر-ف-لا نو-ج-يد) د-ي-ب-ع
ةرو-يد-ق ن’د-عو ،(ودارا-ب) يوا--ضضو--ب ما--ضشه ،(ي--كÎلا
ضسنل) تارهات يدهمو ،(يزيلك-نإ’ا تضسرو-ف ما-ه-غ-ن-تو-ن)
.(يضسنرفلا

ضسانو مدآا ،(يكÎلا ةضشغبÔف) Êاميلضس مÓضسإا :موجهلل -
ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م) زرfi ضضا-ير ،(›ا--ط--يإ’ا ›و--با--ن)
يليÓب فضسوي ،(يرطقلا دضسلا) حا‚وب دادغب ،(يزيلكنإ’ا
،(›اغتÈلا وتروب) يميهارب Úضسايو ،(يضسنو-ت-لا ي-جÎلا)
.( يضسنرفلا تنان ) روليد يدنا

ر .ق ^

رصصم ‘ يراقلا جاتلا كاتتفا ‘ اوح‚ نيذلا ÚبعÓلا ةمئاق
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 انوروك
افلأا41 ةافوو سصخصش ةباصصإا نويلم52 تلجصس ناريا

اهريغ لبق انوروك دسض حاقل ىلع لسصحت دق ايسسور
ديج لكصشب يرجي ،91-ديفوك دصض حاقل جاتنإا نإا  يصسورلا ةرصشابŸا تارامثتصس’ا قودنصص ماع ريدم لاق

.ىرخأ’ا نادلبلا لبق زجني دق ،ةيتحتلا ةينبلاو ءاملعلا لصضفبو ،ايصسور ‘

ةينبلأ عقأوم لك انيدل رفوتت““ :فاسضأو ^
،ديدج نمو .حاقل ريوطتل ةمزÓلأ ةيتحتلأ

انئاملع دوهج لسضفب ،ةمدقŸأ ‘ نوكنسس
يتلأ ثاحبألأو ةيملعلأ تاسسأردلأ لسضفبو
.““نآلأ ىتح اهب انمق
سصوسصخب ةيناطيÈلأ معأزŸأ ىلع أدرو
تأرابختسسلاب ةلسص ىلع ةنسصأرق مايق
ريوطت تامولعم ةقرسس ةلواحÃ ،ةيسسورلأ
أدنكو ايناطيرب ‘ سسوÒفلأ دسض حاقل
لوؤوسسŸأ هبن  ،ةدحتŸأ تايلولأو
تردسص يذلأ تقولأ ¤إأ هابتنلأ ،يسسورلأ

.معأزŸأ هذه هيف
Òثي ،لوأأ““ :يسسورلأ قودنسصلأ ريدم لاقو
حرط تقو رايتخأ بأرغتسسلأو ةسشهدلأ

ثدح ،عقأولأ ‘ كلذ نأل .معأزŸأ هذه
عقوتن اننأأ اننÓعإل ›اتلأ مويلأ ‘

.““توأأ ‘ انحاقل ىلع ةقفأوŸأ
سسات

ةديدج ةباصصإا فلأا07 نم Ìكأا
ةدحتŸا تاي’ولا ‘

ىلع انوروكب تاباسصلأ ددع عفترأ
نويلم  ¤أ ةرم لوأل ،يŸاعلأ ىوتسسŸأ

قفو ،ةعاسس001 نم لقأأ ‘ ةلاح
.زÎيور ةلاكول تأءاسصحإأ
ددع زواŒ ،›أوتلأ ىلع Êاثلأ مويللو

‘ انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ تلاح
،ةباسصإأ فلأأ07ـلأ ةدحتŸأ تايلولأ

نأاسشب دÓبلأ ‘ فÿÓأ رمتسسي اميف
بوسشن عم  ،تامامكلأ ءأدترأ ىودج
مأدختسسأ نأاسشب Úيكيرمألأ Úب تافÓخ

حتف ةداعإأ متتسس ناك أذإأ امو تامامكلأ
.عيباسسأأ ةعسضب لÓخ سسرأدŸأ
ةعم÷أ موي ةباسصإلأ تلاح تعفترأو
اهليجسست دعب لقألأ ىلع ةلاح47607
‘ سسيمÿأ موي99477 غلب ايسسايق امقر
ءدب ذنم ةلود يأأ اهتلجسس ةدايز Èكأأ
.زÎيورل ءاسصحإل اقبط ةحئا÷أ
عقأوب تايفولأ تلاح ددع عفترأ امنيب
ىلع موي عبأر ‘ لقألأ ىلع ةلاح219
نع ةافولأ تلاح ددع هيف عفتري ›أوتلأ

.ايموي ةلاح009
لجسس يتلأ ،ةدحتŸأ تايلولأ تلأز امو
ةباسصإأ ةلاح نويلم6,3 نم Ìكأأ اهب

‘ ةمخسض ةيموي تأزفق دهسشت ،ةدكؤوم
.91–ديفوكب ةباسصإلأ نم اهتاجوم ¤وأأ
تررسضت دق تناك ىرخأأ لود تأاطبأأو
Òبأدت ففخت تأأدبو سسوÒفلأ نم ةدسشب
راسشتنأ ءاطبإل اهتسضرف يتلأ ماعلأ لزعلأ
تأأدب Úح ‘ دجتسسŸأ سسوÒفلأ

ةنولسشرب يتنيدم لثم ىرخأأ قطانم
نم ةيناث ةلوج قيبطت ‘ نروبلمو

.يلÙأ ماعلأ قÓغإلأ
ددع نإأ ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تلاقو

⁄اعلأ ىوتسسم ىلع ةباسصإلأ تلاح
ابيرقت تأرم ثÓث ديزي انوروك سسوÒفب

ايونسس لجسسŸأ ةباسصإلأ تلاح ددع نع
.ةدا◊أ أزنولفنإلاب
نم Ìكأأ ةايحب نآلأ ¤إأ ةحئا÷أ تدوأأو
رهسشأأ ةعبسس لÓخ سصخسش فلأأ095
تلا◊ ىلعألأ د◊أ وحن ةهجتم ابيرقت
نم ايŸاع ةلجسسŸأ ةيونسسلأ ةافولأ
.أزنولفنألأ
نم Ìكأأ ةباسصإأ تأرابتخلأ تتبثأأو
مهنيب نم ليزأÈلأ ‘ سصخسش Êويلم
¤إأ ةفاسضإأ ورانوسسلوب Òياج سسيئرلأ
.ةافو ةلاح فلأأ67 نم Ìكأأ
ىرخألأ ةلودلأ يهو ،دنهلأ تدهسشو
تلاح اهيف تزواŒ يتلأ ةديحولأ
ةلاح فلأأ03 وحن ،ةلاح نويلم ةباسصإلأ
لÓخ طسسوتŸأ ‘ ايموي ةديدج ةباسصإأ
.يسضاŸأ عوبسسألأ
ءأرو يسسيئرلأ كرÙأ يه لودلأ كلتو
نع ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم نÓعإأ
تلاح ‘ ةيسسايق ةيموي ةدايز ليجسست
347732 تغلب انوروكب ةيŸاعلأ ةباسصإلأ

.ةلاح
وعدت  ةينابصس’ا تاطلصسلا و
 لزانŸا ةمزŸÓ ةنولصشرب ناكصس
سسوÒف راسشتنأ ةدوعل يدسصتلل و
وحن  ، ةينابسسلأ ةموك◊أ تعد،انوروك
ةنولسشرب ‘ سصخسش ÚيÓم ةعبرأأ
اميف ،““لزانŸأ مأزتلأ““ ¤إأ ةعم÷أ
حراسسŸأو امنيسسلأ تلاسص تقلغأأ
ةرايز اسضيأأ تعنمو ،ةيليللأ يهŸÓأو
نم Ìكأل تاعمجتلأو ÚنسسŸأ ةياعر رود
ىلع نّيعتيسسو .سصاخسشأأ ةرسشع
ةيباعيتسسلأ اهتردق سضفخ معاطŸأ

ديعسصلأ ىلعو .ةئŸأ ‘05 ةبسسنب
دا–لأ ةداق لسصأوي يبوروألأ

fiإأ لسصوتلل ةيمأرلأ تبسسلأ مهتاثدا¤
سشاعنإلأ ةطخ نأاسشب يطسسو لح

.لودلأ سضعب اهسضفرت يتلأ يداسصتقلأ
ةيلام ءأرزو دقع ،ىرخأأ ةهج نم
فراسصŸأ وظفاfiو نيرسشعلأ ةعوم‹

ةلواÙ تبسسلأ تاثداfi ةيزكرŸأ
دوكرلأ لظ ‘ يŸاعلأ داسصتقلأ زيف–

،دجتسسŸأ انوروك سسوÒف نع مجانلأ
ءبع فيفختل تأوعدلأ ديأزت طسسو
.ةÒقفلأ نأدلبلأ ىلع نويدلأ
52 ةباسصإأ نع نلعي Êاحور نسسح :نأريإأ

هدÓب ‘ افلأأ41 ةافوو سصخسش نويلم
ءابولأ ءدب ذنم
نم هنإأ Êاحور نسسح سسيئرلأ لاق
53 ¤إأÚ 03ب ام باسصي نأأ عقوتŸأ

ةلبقŸأ رهسشألأ ‘ سصخسش نويلم
.انوروك سسوÒفب
Êأريإأ نويلم52 نأأ Êاحور فاسضأأو
امنيب ،نآلأ ىتح انوروك سسوÒفب أوبيسصأأ
.ًافلأأ41 ‘وت
ةينأريإلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأو
‘ لزعلأ Òبأدت سضرف ةداعإأ ةعم÷أ
أذه ةلطع نم ًأءدب نأرهط ةمسصاعلأ
.عوبسسألأ
سسوÒفب تاباسصإلأ ةليسصح تزواŒو
ةبتع تبسسلأ   نأريإأ ‘ دجتسسŸأ انوروك
تاطلسسلأ ليجسستب ،افلأأ072ـلأ
ةديدج ةلاح فلأأ1.2 نم Ìكأأ ةيحسصلأ
.ةيسضاŸأ42ـلأ تاعاسسلأ لÓخ ءابولل
ل يحسصلأ عسضولأ نأأ ¤إأ ةرأزولأ تتفلو
دÓبلأ ميلاقأأ نم32 ‘ أÒطخ لأزي
اهنم ةرسشع ‘ عسضولأ نأأ ةدكؤوم ،13ـلأ

31ـلأ لأزت لو رمحأأ ىوتسسم دنع
.بهأات ةلاح ‘ ىرخألأ

تلاكو^

ايبيل
ةيسسور تإدإدمإإ نع فسشكت ةيعانسص رامقأإ روسص

Îف◊ ةديدج
أروسص نأأ ةيبيللأ قافولأ ةموكح لوقت ^
يسضاŸأ  نأوج61 ‘ تطقتلأ    رامقل
نم ةيسسور ةلتاقم تأرئاط دوجو  ترهظأأ

عافدلأ تأدحول اثيد–و ،42 يوخوسس زأرط
طسسو) ةيو÷أ ةرف÷أ ةدعاق ‘ يو÷أ
ءأوللأ تأوق اهيلع رطيسست يتلأ (ايبيل
دوجو تدسصر امك.Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ

يوج عافد تأدحوو ةيسسور تÓتاقم
يتلأ ةيو÷أ ةرف÷أ ةدعاق ‘ ةديدج

ةموكح تأوق ىلع اهتامجه ‘ اهمدختسست
..ايلود اهب فÎعŸأ ينطولأ قافولأ
تلاق ينطولأ قافولأ ةموكح تأوق تناكو

تأرئاط دسصر اهنإأ ،يرا÷أ رهسشلأ لئأوأأ ‘
بوŒ ةيسسور ةيبرح ىرخأأو ةيتأرامإأ ةÒسسم
تفسشكو ،ةتأرسصمو ترسس نم ةبيرق ءأوجأأ

.Îف◊ تأرامإلأ معد ىلع ديدج ليلد نع
رير– تايلمع ةفرغ مسساب قطانلأ حسضوأأو
نأأ هأرد يداهلأ دبع ديمعلأ ةرف÷أو ترسس
يرا÷أ  ةيليوج3 ةعم÷أ تدسصر هتأوق

.ةقطنŸأ ءامسس ‘ ةيتأرامإأ ةÒسسم تأرئاط
تأوقلأ نأأ ،يفحسص حيرسصت ‘ ،هأرد فاسضأأو
92 غيم عون نم ةيسسور تأرئاط اسضيأأ تدسصر
نيرقوبأأ بونج ةقطنم ءامسس بوŒ تناك
.(سسلبأرط ةمسصاعلأ قرسش ملك002)
نع اسضيأأ قافولأ ةموكح تأوق تفسشكو

موجهلأ ةÎف لÓخ ،ةيرحبلأ اهتأوق نك“
نفسسلأ ىدحإأ طبسض نم ،سسلبأرط ىلع
ءأوللأ تأرئاط دّوزت يهو ةيتأرامإلأ
.دوقولاب Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ
ةيركسسعلأ ةدايقلأ تلاق ،كلذ لبقو
نأوج81 ‘ (موكيرفأأ) ايقيرفأأ ‘ ةيكÒمألأ
ىلع ةروسصم Úهأرب اهيدل نإأ يسضاŸأ

ةرف÷أ ةدعاق نم ةيسسور ةلتاقم قيل–
.ترسس ةنيدم برق ىرخأأو
هذه نإأ ،موكيرفأأ مسساب قطانلأ   لاقو
حسضأولأ نم هنإأو ،ايبيل ‘ نكت ⁄ تÓتاقŸأ
.رخآأ دلب يأأ نم سسيلو ايسسور نم تتأأ اهنأأ
تأديرغت ةلسسلسس ‘ يكÒمألأ سشي÷أ لاقو
نم دأرفأأ اهداق ةلتاقŸأ تأرئاطلأ نإأ
تأرئاط ايبيل ¤إأ اهتقفأرو ،يسسورلأ سشي÷أ

.ةيسسور ةلتاقم

ايبيل عايسض يدؤوي نأأ ديرن ل :ةلفرو لئابق
يرسصŸأ سشي÷أ عايسضل
‘ ةلفرو لئابقل يعامتجلأ سسلÛأ نلعأأ
اهنأاسش نم تأوطخ يأل هسضفر نع ايبيل
دوعت ةدايسسلأ نأأ ىلع أددسشم ،دÓبلأ ميسسقت
.هدحو هتانوكم ةفاكب يبيللأ بعسشلأ ¤إأ
هنأأ ةعم÷أ هردسصأأ نايب ‘ سسلÛأ ركذو
ةدايسسلأ نهر لأوحألأ نم لاح يأاب لبقي نل““
لإأ ،يسسايسسلأ رأرقلأو سضرألأ ىلع ةيبيللأ
برغلأ ¤إأ قرسشلأ نم ةفاك يبيللأ بعسشلل
هسضفر ىلع أددسشم ،““بون÷أ ¤إأ رحبلأ نمو
ميسسقت ¤إأ يدؤوي نأأ هنأاسش نم لمع يأأ»ـل
.““ميلاقأأ ¤إأ هتئزŒ وأأ نطولأ
عاسض ام““ :هيبنتلاب رسصم سسلÛأ بطاخو

عايسض نوكي نأأ ديرن Óف ،عاسض دق ايبيل ‘
سشيج رخآأ ةراسسخو عايسض ‘ اببسس ايبيل

يتلأ عيراسشŸأ لك برسض هناكمإاب يوق يبرع
.““ةمألأ فدهتسست
ىلع ةثيدح ةÁدق ةرمأؤوم““ نم نايبلأ رذحو
ليئأرسسإأ Óمfi ،““يرسصŸأ سشي÷أ
ىلع ءاسضقلأ““ ¤إأ يعسسلأ نع ةيلوؤوسسŸأ
.““ةيبيللأ ةمزألأ ةبأوب نم يرسصŸأ سشي÷أ
ةÎفلأ ‘ ةوعد قلطأأ هنأأ ¤إأ سسلÛأ تفلو
نايعألأ ةكراسشÃ يرواسشت ءاقل ¤إأ ةيسضاŸأ
ةيبيللأ لئابقلأو تانوكŸأو ندŸأ تأدايقو
لخأد سصلاخ ينطو لح داجيإأ““ ‘ ثحبلل

أدكؤوم ،““يجراخ لخدت نودبو نطولأ دودح
.““أدج ابيرقو ابيرق““ مئتليسس ءاقللأ أذه نأأ
يذلأ عامتجلأ ةيفلخ ىلع نايبلأ ءاجو

يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصŸأ سسيئرلأ هدقع
خياسشم نم ددع عم يسضاŸأ سسيمÿأ
لاق ثيح ،ةيبيللأ ةيلبقلأ تأدايقلأ نايعأأو
ىلع يرسصŸأ ناÈŸلأ ةقفأوم بلطيسس هنإأ
سشي÷أ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ايبيل ¤إأ تأوق لاخدإأ
لإأ اهنم جرخي نلو ايبيل لخدي نل يرسصŸأ
.ةيلÙأ لئابقلأ نم بلطب
ةليقع ةسسائرب يبيللأ بأونلأ سسل‹ سضوفو

(هل أرقم قÈط نم ذختي يذلأو) حلاسص
ةيغب ايبيل ‘ ايركسسع لخدتلاب أرخؤوم رسصم
.““يموقلأ نيدلبلأ نمأأ ظفح““

تلاكو̂ 

¤إأ تومرسضح ةظفاfi دفو لسصو ^
يتلأ تأرواسشŸأ ‘ ةكراسشملل سضايرلأ
ةينميلأ فأرطألأ Úب ةكلمŸأ اهاعرت
.ةديدج ةموكح ليكسشت فدهب
نايب ‘ ““عما÷أ تومرسضح ر“ؤوم““ ركذو
Ïم ىلع ةعم÷أ ءاسسم لسصو دفولأ نأأ

.سضايرلأ ¤إأ ةسصاخ ةرئاط
¤إأ دفولأ هجوت نأأ نايبلأ فاسضأأو
““ةÁرك ةوعدل““ ةباجتسسأ يتأاي سضايرلأ

سصوسصخب سضوافتلل ةيدوعسسلأ نم
تامهافتو تأرأوح ‘ ةكراسشŸأ
.ايلاح ةيرا÷أ ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ
ةيجيتأÎسسإأ ةيمهأاب تومرسضح زات“و

ةحاسسŸأو ةوÌلأ ثيح نم نميلأ ‘
‘ ةعقأولأ ةظفاÙأ دعتو ،عقوŸأو
ةيبون÷أ تاظفاÙاب فرعت ام راطإأ
لث“و ،ةحاسسم نميلأ تاظفاÈ fiكأأ
.ةلماك دÓبلأ ةحاسسم ثلث

تومرسضح ‘ ةيسسيئر تانوكم ىعسستو
ددع اهيف لمعتو ةيطفنلأ ةوÌلاب ةينغلأ

ةكرسشلأ اهمهأأ– ةيطفنلأ تاكرسشلأ نم
سضرف ¤إأ –““ةليسسموÎب““ ةيموك◊أ
ةلداعŸأ ‘ يسسيئر فرطك ةظفاÙأ
نم اهيدل فواfl طسسو ،ةيسسايسسلأ
يبون÷أ ›اقتنلأ سسلÛأ دأرفنأ
ىلع لوسص◊أ ‘ تأرامإلأ نم موعدŸأ
بسصانمو سصسصح نم Èكألأ بيسصنلأ
ةفسصانم لكسشتسس يتلأ ةديد÷أ ةموك◊أ

.ةيلامسشلأو ةيبون÷أ تاظفاÙأ نم
كأر◊أ لظ ‘ تأروطتلأ هذه يتأاتو
تاهجو بيرقتل ةيدوعسسلأ هاعرت يذلأ
›اقتنلأ سسلÛأو ةموك◊أ Úب رظنلأ

نع نميلأ بونج لاسصفناب بلاطي يذلأ–
،ÌعتŸأ سضايرلأ قافتأ ذيفنتل –هلامسش
‘ Úفرطلأ Úب رتوتلأ فقوو
.ةيبون÷أ تاظفاÙأ

ةموكح ليكسشت سضايرلأ قافتأ لمسشيو
أريزو42 ىدعتت ل ةيسسايسس تأءافك
ةيبون÷أ تاظفاÙأ Úب ةفسصانم
.ةيلامسشلأو

نميلا
›اقتنلإ ضسلÛإ نومجاهي ةرهŸإ ›اهأإو ضضايرلإ تاسضوافÃ كراسشت تومرسضح

دهع ›و عولسض معإزم ‘ ققحي يسسنرفلإ ءاسضقلإ
نميلإ ‘ بيذعت لامعأاب   يبظ وبأإ

اقيق– ةيسسنرفلأ تاطلسسلأ تحتف ^
يبظ وبأأ دهع ›ول تاماهتأ ‘ ايئاسضق
‘ عولسضلاب ،نايهن لآأ ديأز نب دمfi خيسشلأ
اهيلع رطيسست ةينÁ نوجسسب بيذعت لامعأأ

.،ةيتأرامإأ تأوق
سضاق ¤إأ غÓبب ÚينÁ ةتسس مدقتو
‘ ةيناسسنإلأ دسض مئأر÷أ ‘ سصسصختم
نإأ ماهيرب فيزوج يماÙأ لوقيو .سسيراب
.ةيسسنرفلأ ةلأدعلأ ‘ Òبك لمأأ هيدل

‘9102 ربوتكأأ  ‘ حتف دق ›وأأ قيق– ناكو
ةرايز لÓخ ÚغÓب رثإأ ،ديأز نب ّدسض سسيراب
نيرسشت ‘ سسيراب ¤إأ اهب ماق ةيمسسر
.È 8102مفون/Êاثلأ
بيذعت لامعأأ ىلع Úيوعدلأ ىوحف زكرتو
عسضخت لاقتعأ زكأرم ‘ تبكترأ اهنأأ معزي
نأأو ةينميلأ يسضأرألأ ىلع تأرامإلأ ةرطيسسل
ةحلسسŸأ تأوقلل ماعلأ دئاقلأ بئان ،ديأز نب
هذه ذيفنتل رمأوألأ ردسصأأ نم وه ،ةيتأرامإلأ
هنأأ ىلع ديأز نب ¤إأ رظنيو.تاكاهتنلأ

نب دمfi ةيدوعسسلأ دهع ›ول قيثو فيلح
‘ ًأذوفن ةداقلأ Ìكأأ دحأأ هنأأ ىلعو – ناملسس

عم ةديطو تÓسصب طبتري هنأأو ،ةقطنŸأ
.نوركام ليوناÁإأ يسسنرفلأ سسيئرلأ
ةكلمŸأ معد تررق دق تأرامإلأ تناكو
اهلخدت ةيأدب ذنم ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ
هيجوتب ،5102 ماع نميلأ ‘ يركسسعلأ

.Úيثو◊أ دسض ةيوج تابرسض
نمألأ سسل‹ ¤إأ عفر ي‡أأ ريرقت بسسحبو
دقف ،حلسسŸأ عأزنلأو لافطألأ نأاسشب ›ودلأ

اميسسج اكاهتنأ2404 ثودح ديكأات ”
ةنسسلأ نميلأ ‘ Óفط9512 فدهتسسأ
امك Óفط593 لِتُق ،لامجإأو.ةيسضاŸأ
.لقألأ ىلع نورخآأ7441 بيسصأأ
‘ أوببسست Úيثو◊أ نأأ ريرقتلأ ‘ ءاجو
ببسست امنيب ،Óفط313 ةباسصإأ وأأ لتقم
ةباسصإأ وأأ لتقم ‘ ةيدوعسسلأ ةدايقب فلاحتلأ

ةحلسسŸأ تأوقلأ تببسست امك ،Óفط222
وأأ لتقم ‘ فلاحتلأ اهمعدي يتلأ ةينميلأ
لئاسصف تببسست كلذكو ،Óفط69 ةباسصإأ

ةباسصإأ وأأ لتقم ‘ Úيثوحلل ةئوانم ةحلسسم
.Óفط15

 فإو̂ 

اسسنرف ¤إإ ةينإركوألإ ““غنيوب““ نم دوسسألإ قودنسصلإ ميلسست نلعت نإريإإ
‘ نأرهط برق اهطاقسسإأ ” يتلأ ةينأركوألأ باكرلأ ةرئاط ¤إأ دئاعلأ دوسسألأ قودنسصلأ   اهميلسست   سسمأ ةينأريإلأ تاطلسسلأ تنلعأأ
.اسسنرف ¤إأ يسضاŸأ رياني
دحأأ ةقفرب ةينأريإلأ ÊدŸأ نأÒطلأ ةئيه نم Úلوؤوسسم نأأ ،دنوراهب نسسfi ،ةينوناقلأ نوؤوسشلل Êأريإلأ ةيجراÿأ ريزو دعاسسم دكأأو
.لبقŸأ Úنثلأ هتانايب ليل– ءأÿÈأ أأدبي نأأ ىلع ،ةعم÷أ سسمأأ موي سسيراب ¤إأ دوسسألأ قودنسصلأ أولقن ةاسضقلأ
.““ددسصلأ أذه ‘ نواعت نم هتدبأأ ام““ ىلع ةيسسنرفلأ ةموك◊أ Êأريإلأ يسسامولبدلأ ركسشو
ام ،يسضاŸأ رياني نم نماثلأ ‘ نأرهط راطم نم اهعÓقإأ نم زيجو تقو دعب ““غنيوب““ زأرط نم ةينأركوألأ باكرلأ ةرئاط تمط–و
.Úجان دوجو نود اهنتم ىلع أوناك اسصخسش671 حأورأاب ىدوأأ
نأاب ،ةقطنŸأ ‘ نطنسشأوو نأرهط Úب يركسسعلأ ديعسصتلأ ةورذ ‘ تعقو يتلأ ةثراكلأ نم مايأأ ةدع دعب ،ةينأريإلأ تاطلسسلأ تفÎعأو
.يروثلأ سسرحلل عبات يركسسع عقوم قوف اهقيل– لÓخ أاطÿاب Êأريإأ خوراسصب تطقسسأأ ةينأركوألأ ةرئاطلأ

تلاكو ^



““زيزع-ت““ ¤ا مو-سسرŸا اذ-ه فد-ه-يو  ^
سسوÒف ءابو را-سشت-نا ن-م ة-يا-قو-لا ما-ظ-ن
ه-ت-ح--فا--ك--مو (91–د-ي-فو--ك) ا--نورو--ك
،هب لومعŸا  ميظنتلا ‘ هيلع سصوسصنŸا

ـل96–02 مقر يذيفنتلا موسسرŸا اميسس ل
عو--م‹ و0202 ة-ن--سس سسرا--م12
.هب ةقحÓلا سصوسصنلا
ةيناثلا هتدام ‘ ديد÷ا موسسرŸا سصنيو

Òبادت مايا (80) ةينامث ةدŸ ديد“ ىلع
ة-عا-سسلا ن-م ,›ز--نŸا ي--ئز÷ا ر--ج◊ا
ة-عا--سسلا ة--يا--غ ¤ا ءا--سسم (8) ةنما-ث-لا
‘ ا-ه-ي--ل--ع سصو--سصنŸا ,(5) ة--سسماÿا
,0202 وينو-ي92ل يذيفنت-لا مو-سسرŸا
فل-سشلاو راردا تا-يلو ى-ل-ع ة-ق-ب-طŸاو
ةياج-بو ة-ن-تا-بو ي-قاو-ب-لا ماو طاو-غلاو
رئاز÷او ةريوبلاو ةيدلبلاو راسشبو ةركسسبو
ةبانعو سسابعلب يديسسو فيطسسو ةفل÷او
ركسسعمو ةيلسسŸاو ةيدŸاو ة-ن-ي-ط-ن-سسقو
سسادرموبو جريرعوب جربو نارهوو ةلقروو
قوسسو ة-ل-سشن-خو يداو-لاو تل-ي-سسم-سسي-تو
.نازيلغو ةزابيتو سسارها
دع-بو ةلو-ل-ل ن-كÁ ه-نأا ¤ا سصن-لا Òسشيو
لك ذاختا““ ةسصتıا تاط-ل-سسلا ة-ق-فاو-م
ةيحسصلا ةيعسضولا اهيسضتقت يتلا Òبادتلا
طبسض وا ليدعت وا رارقا اميسسل ,ةيلو لكل
فدهتسسي يلك وا يئزج ›زنم رجح تاقوا
ارؤوب دهسشتو Ìكا وا ايح وا اناكم وا ةيدلب
.““ىودعلل
مو-سسرŸا ن-م (3) ةث-لا-ث-لا ةداŸا تسصنو
مايأا (8) ةينامث ةدŸ عنم ىلع يذيفنتلا

ةسصاÿا تارايسسلا اهيف اÃ رورŸا ةكرح
هنا Òغ هÓعا ةروكذŸا تايلولا ¤او نم

Áوا ةرور-سضلا تسضت--قا اذا ,ةلو--ل--ل ن--ك
سصيخارت حنم ةيئانث-ت-سسلا تا-ي-ع-سضو-ل-ل
عنم ءارجلا نا ىلع ديكأاتلا ع-م ,رور-م-ل-ل

ل92 ـلا تايلولا ¤إا و نم رورŸا ةكرح
.علسسلا لقنو ÚمدختسسŸا لقن سصخي
(4) ةعبارلا هتدام ‘ موسسرŸا سصن امك

ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا طا-سشن ق-ي-ل-ع-ت ى--ل--ع
لÓخ سصاÿاو يمو-م-ع-لا ,سصا-خ-سشأÓ-ل
اميف92لا تايلولا ‘ ةيعوبسسلا لطعلا

Úعتي هنا ىلع (5) ةسسماÿا ةداŸا تدكأا
عيمج ذاختا ايميلقا Úسصتıا ةلولا ىلع
لÓغتسسÓ-ل ة-بو-ل-طŸا Òخ-سست-لا Òباد-ت
اسضيا مهنكÁو ةحاتŸا لئا-سسو-ل-ل ل-ث-ملا
تاسسسسؤوŸا ءابطا Òخسست كلذ ىلع ةدايز
لباقم طاسشنلا نع ةف-قو-تŸا تا-كر-سشلاو

.ءاسضتقلا دنع ةيلام تازيف–
اهتاهج ن-م تسصن-ف ة-سسدا-سسلا ةداŸا ا-ما

نا÷ اوكرسشي نا ةلولا ىلع Úعتي““ هنا ىلع
‘ ÊدŸا عمتÛا تا-ي-ع-م-جو ءا-ي-حلا

,سضرغلا اذهلو ÚنطاوŸا Òطأات تايلمع
ةبسسانŸا Òبادت-لا ذا-خ-تا م-ه-ي-ل-ع بج-ي
ةيدأاتو اهÒطأاتو اهميظنت نامسضب ةليفكلا
ةنجللا تا-ه-ي-جو-ت-ل ا-ق-ب-ط ا-ه-تا-طا-سشن
.““ةيئلولا

ره-سسلا كلذ-ك ةلو-لا ى-ل-ع Úع-ت-يو ،اذ-ه
حلاسصŸاو ةحسصلا حلا-سصم ع-م لا-سصتلا-ب
مئاد-لا نوزıا ز-يز-ع-ت ى-ل-ع ,ة-ي-ن-عŸا
ي-ب-ط-لا Úج-سسكولاو ف-سشك-لا ل-ئا-سسو-ل
ىوتسسم ىل-ع ا-ي-مو-ي ه-ت-ع-با-ت-م نا-م-سضو
لك ذاختا مهيل-ع Úع-ت-ي ا-م-ك ,““م-ه-تا-يلو
تايلم-ع نا-م-سضب ح-م-سست ي-ت-لا Òباد-ت-لا

ع-ي--م--جو قاو--سسلاو عراو--سشلا Òه--ط--ت
‘ تارم ةد-ع و ة-ي-مو-م-ع-لا تاءا-سضف-لا
.مويلا
نإاف ،ديد÷ا يذيفن-ت-لا مو-سسرŸا بسسحو

flيب-ط-لا ي-جو-لو-ي-ب-لا ل-ي-ل-ح-ت-لا ر-با
سصاÿا عاطقلل ةعباتلا كلتو ة-ي-مو-م-ع-لا
ليلا– ءارجإل ةلهؤوم انوناق اهل سصخرŸا
(91–ديفوك) انوروك سسوÒف نع فسشكلا
ةيحسصلا ةط-ل-سسلا مÓ-عا ا-ه-ي-ل-ع بج-يو
تلا◊اب اروف اهل حيرسصتلاو اهتا-طا-سشن-ب
.ةدكؤوŸا
مو-سسرŸا ن-م (01) ةرسشا-ع-لا ةداŸا ا-ما
سسسسؤوي““ هنا ىلع سصنت اهنإا-ف يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ةدئافل ,ةلودلا قتاع ى-ل-عو سصا-خ Úما-ت

ة-ح-سصلا ي-مد-خ-ت-سسمو ءا-ب-طألا ع-ي-م-ج
نم ةياقولاب ةرسشابم ÚينعŸا ةي-مو-م-ع-لا
تقولا ‘ ,““هتحفاكمو انوروك سسوÒف ءابو
ىقبت““ هنا ىلع11 ةداŸا هيف سصنت يذلا

ىرخلا ةيام◊او ةياقولا Òبادت ةق-ب-ط-م
راسشتنا نم ةياقولا ماظن راطا ‘ ةذختŸا

سصوسصنŸا ,هتح-فا-ك-مو ا-نورو-ك سسوÒف
.““هب لومعŸا ميظنتلا ‘ اهيلع

11 عقاؤلا نم

هتحفاكمو انورؤك ءابو راسشتنا نم ةياقؤلا ماظن ززعي يذيفنت مؤسسرم نمسض

انوروك ةهجاوÚ ÃينعŸا ةحسصلا يمدختسسŸ سصاخ Úمأات
نم ةياقؤلا ماظن زيزعت نمسضتŸا يذيف-ن-ت-لا مؤ-سسرŸا ة-ي-م-سسر-لا ةد-ير÷ا ن-م Òخأ’ا دد-ع-لا ‘ رد-سص

رباfl سضعب سصخت ة-ق-فار-م تاءار-جا ةد-عو ،ه-ت-ح-فا-ك-مو (91-ديفؤك) ا-نورؤ-ك سسوÒف ءا-بو را-سشت-نا
 .ءابؤلا راسشتنا ةهجاؤم راطا ‘  Úلماعلا ةيمؤمعلا ةحسصلا يينهمو ءابطأ’او فسشكŸا

عمتÛا مسسق^

ـه1441ةدعقلا وذ82ـل قفؤŸا م0202ةيليؤج91 دحأ’ا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

 ىم◊ا ‘ انورؤك ىسضرم ةيبلاغ كراسشتي امنيب
سسفنتلا قيسضو لاعسسلاو

 سضارعأ’ا ةنيابتم انوروكل عاونأا6 فاسشتكا
نوللحي نوينا-ط-ير-ب ءا-م-ل-ع ف-سشت-كا ^

لجسسي مادختسسلا عسساو قيب-ط-ت تا-نا-ي-ب
عاونأا6 ،““91–ديفو-ك““ سضر-م سضار-عأا

flنم ةعوم‹ اهنم لكل ،سضرملل ةفلت
  .سضارعألا
““ندنل جديلوك زجنيك““ ةيلك ‘ قيرف لاقو
تايوتسسÃ ًاسضيأا ةطبترم ةتسسلا عاونألا نإا

،سضيرŸا جايتحا لامتحابو ىودعلا ةدسش
Ÿهد-يوز-ت ل-ث-م سسف-ن-ت-لا ى-ل-ع ةد-عا-سس

.يعانسصلا سسفنتلل زاهج وأا Úجسسكألاب
يأا لÓخ ءاب-طألا ف-سشك-لا د-عا-سسي د-قو
يأا د-يد– ‘ ءا-بو-ل-ل ة-ل-ب-ق-م تا-جو--م
جاتحيو ةÒب-ك ر-طاfl ه-جاو-ي ،ى-سضرŸا
.ىفسشتسسم لخاد ةياعرل
تكراسش يتلا فيتسس Òلك ةروتكدلا تلاقو

عون ديد– نكمأا اذإا هنإا قيرفلا ةدايق ‘
سضيرŸا ةدعاسسŸ تقولا كيدلف““ ىودعلا
Úجسسكألا ةبقارم لثم رك-بŸا ل-خد-ت-لاو
ةرفو نامسضو ،مدلا ‘ ركسسلا تايوتسسمو
.““مئÓم لكسشب لئاوسسلا

ةي-ك-ير-مألا ز-كارŸا تف-سشك ،قا-ي-سسلا ‘
نأا اهنم ،ةياقولاو سضارمألا ىلع ةرطيسسلل

نوكراسشت-ي ““91–ديفوك““ ىسضرم ةي-ب-لا-غ
:ةثÓث Úب نم لقألا ى-ل-ع ًاد-حاو ًا-سضر-ع
.سسفنتلا قيسضو لاعسسلاو ىم◊ا
هنأا ةيكيرمألا ““نإا نإا يسس““ ةكبسش تركذو
د-يد-ج سضر--م ““91–دي-فو-ك““ نأل اًر-ظ-ن
،ةدودfi سضار-عألا لو-ح تا-مو-ل--عŸاو

اوعدوي ⁄ نيذ-لا ى-سضرŸا Úب ًا-سصو-سصخ
ةيكيرمألا زكارŸا تلسسرأا ،تايفسشتسسŸاب
مه-تدد-ح ن-يذ-لا ى-سضر-م-ل-ل ا-نا-ي-ب-ت-سسا

.ةيلÙا ةيحسصلا تاطلسسلا
ةعوم-جÃ غÓ-بإلا ى-سضرŸا ن-م ب-ِل-ُطو

flسضف ،سضارعألا نم ةعسساو ةفلتÓ نع
ةفورعم Òغ ةيفاسضإا سضارعأا يأاب غÓبإلا

.عسساو قاطن ىلع
ن--م %69 و-ح-ن نأا نا-ي-ب-ت-سسلا ر-ه--ظأاو
قيسض وأا لاعسسلا وأا ىم◊ا اوناع ىسضرŸا
.سسفنتلا
ذإا ،اعويسش Ìكألا سضرعلا وه لاعسسلا ناكو
مهيلإا لسسرأا نيذلا ىسضرŸا نم %48 ّنإا
،لاعسسلا نم اوناع مهنإا اولاق نا-ي-ب-ت-سسلا
ةيكيرمألا زكارŸا قيرف دجو ام بسسحب
.ةحسصلا ولوؤوسسمو
سضار-عألا Ìكأا Êا-ث نا-ك--ف ى--م◊ا ا--مأا

ى-سضرŸا ن--م %08 غÓ-بإا ع-م ،ا-عو-ي-سش
Ãقيسضل ةبسسنلابو ،سضرعلا اذه مه-تا-نا-ع

تلا-ح-ب ا-طا-ب-ترا Ìكأا نا-ك-ف سسف-ن-ت--لا
.ىفسشتسسŸا اولخد نيذلا سصاخسشألا
ةعونتم ةعومجÃ اسضيأا ى-سضرŸا ر-ع-سشو
ملآا :اه-ن-ي-ب ن-م ،ىر-خألا سضار-عألا ن-م
،عاد-سصلاو ،ةر-ير-ع-سشق--لاو ،تÓ--سضع--لا
.بعتلاو
ةدحاو ةلكسشÃ ىسضرŸا فسصن غ-ل-بأا ا-م-ك

،لاهسسإا اهبل-غأا ‘ ،ةد-عŸا-ب ل-قألا ى-ل-ع
ىرخأا سضارعأا ¤إا اسضيأا ىسضرŸا راسشأاو
ملآا :لثم ،يم-سضه-لا زا-ه÷ا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م
.ءيقلاو ،نايثغلاو ،نطبلاب
⁄ نيذلا سسا-ن-لا ن-م Èكألا ة-ب-سسن-لا ا-مأا
مسشلا ةسساح اودقفف تايفسشتسسŸا اولخدي
.قوذتلا وأا

م.ق ^

بلقلا ةحسصب رارسضأا اهل

 رغسصلا نسس ‘ ةنادبلا رطخ نم رذ– ةسسارد
Óيلد نويلاÎسسأا نو-ث-حا-ب ف-سشت-كا ^
ةكيمسسو ةبلسصتم Úيار-سش دو-جو ى-ل-ع
ةنمسسلا نم اوناع نيذلا لافطألا ىدل

.ةركبŸا ةلوفطلا لحارم ‘
،““كيو ا-سسي-ل-ي-م““ ةرو-ت--كد--لا تلا--قو
خودر-م ثا-ح-بأا““ د-ه-ع-م ‘ ذا-ت--سسألا
دو-ه-ج نإا ،ا-ي-لاÎسسأا ‘ ““لا--ف--طأÓ--ل
‘ ةرورسض ةماعلا ةحسصلا ىلع ظاف◊ا
ةنمسسلا لكاسشم ع-نŸ ¤وألا تاو-ن-سسلا
ةباسصإلا رط-خ بن-ج-ت-ل نزو-لا ةدا-يزو

Úق-هارŸا ىد--ل بل--ق--لا سضار--مأا--ب
.““Úغلابلاو
ÚيلاÎسسألا Úثحابلا نم قيرف فكعو

0081 ن-م Ìكأا سصح-ف-ب د--ه--عŸا ‘
نزولا سصخي اميف ،ا-ي-لاÎسسأا ‘ ل-ف-ط
تاجرد ديد-ح-ت-ل Úما-ع ل-ك لو-ط-لاو

‘ بل-ق-لا سضار-مأا-ب ة-با-سصإلا ر-ط-خ
.. مهتايح نم ةقحل لحارم
مييق-تو سصح-ف ” ،21و11 ن-سس ‘و
ن-ع Ó-سضف ،مد-لا ط-غ-سض تا-يو-ت--سسم
لوÎسسيلوكلاو ةيومدلا ةيعوألا ةحسص
.مدلا ‘ ركسسلا تايوتسسمو
ىد-ل نا-ك ه-نأا ¤إا نو-ث--حا--ب--لا را--سشأاو
ة-ن-م-سسلا ن-م او-نا-ع ن-يذ-لا لا--ف--طألا
بلسصت ى-ل-ع ة-لدأا ة-طر-فŸا ة-ن-م-سسلاو
ةناطب نم مهتاناعم بناج ¤إا مهنييارسش
ةسضرع Ìكأا اوناك لب ,Úيارسشلل ةيكمسس

ÿة-با-سصإلا ر--ط Ãت-Óل-ي-ث-م-ت-لا ة-مز
.هاي◊ا نم قحل تقو ‘ يئاذغلا
يئاذغلا ليثمت-لا ة-مزÓ-ت-م سصخ-سشتو

Ãةباسصإلا رطخ لماو-ع ن-م ة-عو-م-ج
.اعم ثد– يتلا بلقلا سضارمأاب
بلقلا سضارمأا تامÓع نأا ظحول دقو
لافطألا ءلؤوه ىناع املك أاوسسأا تناك
.ةطرفŸا ةنمسسلا وأا ةنمسسلا نم
ةيب-ط-لا ةر-سشن-لا ‘ نو-ث-حا-ب-لا لا-قو
ءوسضلا طلسست ةسساردلا نإا»: د-ه-ع-م-ل-ل

ةنادبلل ةتماسصلا راثآلاو رارسضألا ىلع
.. ةلوفطلا ةلحرم ‘

ةمظنم تاوعد عم ىسشامتت ان-ج-ئا-ت-نو
Êواع-ت-لا ل-م-ع-ل-ل ة-يŸا-ع-لا ة-ح-سصلا
لÓ-خ ن-م ر-مألا ة÷ا-عŸ ل--جا--ع--لا
ذيفنتو مظنلا ىلع ةم-ئا-ق-لا ج-ها-نŸا
.““تاسسايسسلا
لمسشت تاسسايسسلا هذ-ه““ نأا او-ح-سضوأاو
ةعنسصŸا ةمعطألا ىلع بئارسضلا ةدايز
نم ة-ي-لا-ع ة-ب-سسن ى-ل-ع يو-ت– ي-ت-لا
ماعلا لقنلا لئاسسوو ،ركسسلاو نوهدلا
¤إا ي--سشŸاو ة--نو--مأاŸاو ة--ن--سسÙا

ة-ط--سشنألا ل--ع--جو ،سسرادŸا تار‡
راعسسأاب Ìكأا ة-ي-ع-م-تÛا ة-ي-سضا-ير-لا

.““اهيلإا لوسصولا نكÁو ةلوقعم
ت’اكو  ^

يمÓسس’ا ⁄اعلا ةطبارل ر“ؤؤم ‘ ةلود54 ءاملع

””دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئاج دعب ام هقف ⁄اعم ..ئراوطلا هقف””
سسل‹و يمÓسسإلا ⁄اعلا ةطبار مظنت  ^

تبسسلا سسمأا ،يعرسشلا ءات-فإÓ-ل تارا-مإلا
يسضاÎفلا ›ودلا ر“ؤوŸا ،دحألا مويلاو
ةحئاج دعب ام هقف ⁄اعم..ئراوطلا هقف““

.““دجتسسŸا انوروك سسوÒف
ن-م ة-ب-كو-ك ة-كرا--سشم ر“ؤوŸا د--ه--سشيو
ةلود54 نم Ìكأا نم ةيملعلا تايعجرŸا
ءاملع-لا تا-ئ-م ن-م زرا-ب رو-سضح بنا-ج-ب
ة--ي--مÓ--سسإلا نوؤو--سشلا ءارزوو Úت--فŸاو
ءاحنأا نم Úثحابلاو ةي-ه-ق-ف-لا ع-ماÛاو
تارامإلا ءابنأا ةلاكو هتلقن اŸ اقفو ،⁄اعلا
.““ماو““

–72 يموي دقعي يذلا ،ر“ؤوŸا لمعيسسو
91 –81 قفاوŸا1441 ةدعقلا يذ82
لي-سصأا-ت-لا Ëد-ق-ت ى-ل-ع ،م0202 وي-لو-ي
سسسسألا نايبتو ،ئراوطلا هق-ف-ل ي-عر-سشلا
جورÿاو اه-ي-ل-ع مو-ق-ي ي-ت-لا د-عاو-ق-لاو
تلاÛا ‘ ةماه تا-ي-سصو-تو تارار-ق-ب
تادقتعم نم ةحئا÷ا ا-ه-ي-ف تر-ّثأا ي-ت-لا
.تÓماعمو تادابعو
يذلا تقو-لا ‘ ر“ؤوŸا م-ي-ظ-ن-ت ي-تأا-يو
ًةّيŸاع ًةمزأا هيف ةيرسشبلا دهسشتو تدهسش
انوروك سسوÒف يّسشفت ءاّرج ٍةقوبسسم Òغ
هرثأا رهظو هرطخ رسشتنا يذلا ّدجتسسŸا

‘ ءاملعلا ثحبي نأا مزلتسسي ام سساّنلا ىلع
‘ اودهتج-يو ““ئراو-ط-لا ه-ق-ف““ عو-سضو-م
يتلا تلاÛا ‘ يعرّسشلا يأارلا حيسضوت

.ءابولا اذهب ترثأات
ةسساردل ““ئراوطلا ه-ق-ف““ ر“ؤو-م فد-ه-يو
ا-ه-ي-ف ر-ثؤو-ت ي-ت-لا تلاÛاو ل-ئا--سسŸا

يهقف داهتجاب جورÿاو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
ع-قاو-ل-ل ًاÈت-ع-م ،ا-ه-ن-م طا-نŸا ق-ق-ح-ي
ةياعر ‘ عرسشلا دسصاق-م ى-ل-ع ًا-سسسسؤو-مو
نا-ك--مإا ل--ظ ‘ كلذو ،ق--لÿا ح--لا--سصم

مظاعتو Óًيوط ًان-مز ة-ح-ئا÷ا رار-م-ت-سسا
 .ةفلتıا تلاÛا ‘ اهتاÒثأاتو اهراثآا

سشقاني تاسسلج01 ر“ؤوŸا دقعي فوسسو
لا‹و ،ئراوطلا هق-ف ل-ي-سصأا-ت ا-ه-لÓ-خ

Òخأات ماكحأا :يهو لئاسسم4 ‘ تادابعلا
قÓغإاو ةح-ئا÷ا فور-ظ ل-ظ ‘ ةÓ-سصلا
Òخأاتو Ëدقت ماكحأاو ،ًات-قؤو-م د-جا-سسŸا

Úباسصملل ماي-سصلا ما-ك-حأاو ،ةا-كز-لا ع-فد
،ةيبطلا ةياعرلا مقاوطو انوروك سسوÒفب
ءابولا نمز ‘ هيلع نيرداقلل ج◊ا ماكحأاو
لا‹و ،سسا-ن-لا Úب ىود--ع--لا را--سشت--ناو
نم ناسسنإلا فقوم نمسضتتو ،تادقتعŸا
ةلأاسسم) اهرسسفي فيكو تامزألاو ثراوكلا
ًاسضيأاو ،(حل-سصألاو حÓ-سصلاو ر-سشلاو ÿÒا

نوكراسشŸا مدقيسس ،تÓماعŸا لا‹ ‘
يتلا دوقعلا ف-ل-تfl ‘ ي-عر-سشلا يأار-لا
ةيفيكو ،ةحئا÷ا ببسسب اهذ-ي-ف-ن-ت ر-خأا-ت
لاح ‘ (ةمذلا ‘ بترت امو) نويدلا دادسس
‘ ئراوطلا ةيرظنو ،يداسصتقلا مخسضتلا

 .ةيندŸا تÓماعŸا نوناق
ر“ؤوŸا ‘ نوكراسشŸا سشقان-ي-سس ا-م-ك
5 ‘ ة-ي-عر-سشلا بادآلاو ة--ح--سصلا لا‹

اياحسض نم ىتوŸا عم لماعتلا :يه لئاسسم
نم ةياقولل تاحاقللا مادختسساو ،انوروك
ا--نورو--ك سضير--م ة---ط---لاflو ،سضرŸا
سضرم ‘ ببسست نإا نمسضي لهو ءاحسصأÓل

،““تا-يا-ن÷ا““ با-ب ‘ ل-خد--ي ل--هو هÒغ
براقألاو نيدلاو-لا ةرا-يز ن-ع عا-ن-ت-ملاو
ناكمإاو ،ىودعلا فوخ ةحفاسصŸا مدعو
ةيداŸاو ةيسسفنلا ةحئا÷ا تاÒثأات رابتعا

متتختسسو ،ةيرسسألا تا-فÿÓا ا-يا-سضق ‘
لودلل ةزيمŸا دوه÷ا ةسشقانÃ تاسسل÷ا
 .انوروك ةحئاج عم لماعتلا ‘ ةيمÓسسإلا
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ي-شسي-ئر-لا فد-ه-لا نأا ًار--شس سسي--ل ^
تايششيليŸا ةيقبو جار-شسلاو نا-غودرإل
وه ،ةيبيل-لا ي-شضارألا ى-ل-ع ة-م-ئا-ق-لا

fiي-غ-ت ة--لواÒ ى-ل-ع ةو-ق-لا ن-يزاو-م
Èكأا كلÁ ةرف÷ا كلÁ نمف ،سضرألا

ىلع رطيشست ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-يو-ج ةد-عا-ق
ىلع هدي عشضي نمو ،ةفاك دÓبلا ءاوجأا
نم ةلودلا نئازخ كردي ،يبيللا طفنلا
.اهبارfi ¤إا اهباب
تاملكلا هذه روهظ تقو هنأا دهاششلاو
دق لات-ق-لا ةرار-شش نو-ك-ت اÃر رو-ن-ل-ل
رظنن نأا انيلع Úعتي اذه-لو ،تق-ل-ط-نا
ىلع يبيللا د-ه-ششŸا ¤إا ةدرا-ب سسأار-ب
ءادعأا ةقيقح نايبت لواحنلو ،سضرألا
ءاقششألا نأا اميشس ل ،Úيبي-ل-لاو ا-ي-ب-ي-ل
،نورهاظ ًا-شضيأا ءاد-عألاو ،نو-ح-شضاو
.ةارادم وأا ةاراوم نود نم
وه ه-ل-ئا-شسن نأا ا-ن-ل ّن-ع-ي ف-قو-م لوأا
نطنششاو لازت Óف ،يكÒمألا فقوŸا

لعلو ،سسانلا ةلغا-ششو ا-ي-ند-لا ة-ئ-لا-م
تد--ه---شش د---ق ةÒخألا تا---عا---شسلا
عطقت ،ةيكÒمأا تاكر–و تا-ح-ير-شصت
انعشضو Úح ،باو-شص ى-ل-ع ا-ن-ك ا-ن-نأا-ب

رودلا ىل-ع Úق-ي-لا مد-ع ن-م ًا-ششما-ه
.ايبيل ‘ يكÒمألا

له لا◊ا ةق-ي-ق-ح ‘ فر-ع-ن د-ع-ن ⁄
Êامثعلا اغألا عدر نع ةزجاع نطنششاو

مئاقلا ،رقتشسŸاو رمتشسŸا هباهرإا نع
؟لكلا Úعأا مامأا مداقلاو

،مرشصنŸا (لوألا ن-ير-ششت) ر-بو-ت-كأا ‘
¤إا يكÒمألا سسيئرلا ن-م ة-لا-شسر ‘و

نم تاملكب هعرق ،لو-ب-ن-ط-شسإا م-كا-ح
قحشس»ـب هددهو ،«قمحأا نكت ل» ةيعون
.«يكÎلا داشصتقلا

و-هو د--حاو بب--شسل ه--ل--ك كلذ ىر--ج
ي-كÒمألا سسق-لا كار-تألا زا-ج--ت--حا
ةمهتب ه-ي-ل-ع سضب-ق يذ-لا ،نو-شسنور-ب
ى-ع-شسي نآلاو ،ا-ي-كر--ت ‘ سسشسج--ت--لا
ةلود فاطتخا ¤إا مهوتŸا نا-ط-ل-شسلا
ن-مألاو م-ل-شسلا د-يد-ه-تو ،ا-ه--ت--مر--ب
‘ طشسوألا قرششلا قارغإاو ،Úيلودلا

¤إا دحأا ملعي ل ،ةديدج ةيثراك برح
فرعن دعن ⁄ اميف ،يشض“ نأا نكÁ نيأا

ل-خاد-لا ‘ ي-ب-ي-ل-لا ف-لŸا ر-بد ن--م
تلاÔج مأا ،سسي---ئر---لا ،ي----كÒمألا
.ةيجراÿا مأا ،نوغاتنبلا

ةشصاخبو ،ةيشضاŸا مايألا ىرج ام ءيشش
دفول ،ةيركشسعلا ةيشسايشسلا ةرايزلا دعب
رداشصم اهيلإا ترا-ششأا ي-ت-لاو ،ي-كÒمأا
ي-ن-طو-لا سشي÷ا د-ئا-ق-ل ،ة-ي-مÓ--عإا
نع ثيد◊او ،Îف-ح ة-ف-ي-ل-خ ÒششŸا

ءÓخإاو ،ايبادجأا ¤إا باحشسنÓل بلط
،ةحلشسم ةي‡أا تاوقل يطفنلا لÓهلا
.«قافولا» تاوق مدقت فقوو

ىرخأا ةيبيل رداشصم نأا ولو ،حرطلا اذه
ةدارإا نع مني ل هنأا لإا ،ام لكششب هتفن
¤إاو ةرم لخدتلل ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-ي-كÒمأا
نطنششاو نأاكو ،يبيللا فلŸا ‘ دبألا

كاراب نمز ‘ ا-هد-ه-ع ى-ل-ع لاز-ت ل
ءارو ن-م ةدا-ي-ق-لا ل--شضف--ت ،ا--ما--بوأا
ÚيبوروأÓل دهششŸا كرتو سسي-لاو-ك-لا
تاير‹ ع-م ل-عا-ف-ت-ل-ل ،راو÷ا لودو
.كانه ثادحألا

نطنششاو نأا ىر-ي ن-م كا-ن-ه نأا ى-ل-ع
فرطلا سضغتو ناغودرإا عم ى-ها-م-ت-ت

؛Úيشسيئر Úببشسل ايبيل ‘ هب موقي امع
ىلع ًاقديب كارتألا مادختشسا وه لوألا

رود يأا نم ماشصتخÓل ايبيل ذوفن عبرم
نوكي اÃرو ،يبي-ل-لا قر-ششلا ‘ ي-شسور

Ìكأا يكÒمألا لغاششلا لغششلا وه اذه
ديعي «رشصيقلا»ـف ،رخآا فده يأا نم

›ا--م--ششلا ل--حا--شسلا ى---ل---ع هدد“
،قمعلا ىلع قلطني نأا لبق ،يقيرفألا
ثي-ح ،ءار-م-شسلا ةرا-ق-لا Èع ى-ع-شسيو
ةيومنتلا سصرفلاو ،ةيعي-ب-ط-لا دراوŸا

Ÿقا نع كي-ها-ن ،ما-ع ي-ت-ئاÎنم هبا
«وتانلا» نيزاوم بلقو ،ابوروأا ئطاوشش
.ةيشسايشسوي÷ا
ديرت ل نطنششاو نإاف ،رخآا بناج نمو
ًارود تبعل ي-ت-لا ا-ي-كر-ت كÎت نأا ًاد-بأا

ةمقل ،ةدرا-ب-لا بر◊ا ن-مز ‘ ًا-م-ه-م
Óًهشس ًاديشص وأا ،سسورلا مف ‘ ةغئاشس
ناغودرأل عباتŸاو ،Úينيشصل-ل ًا-ن-ي-م-ث
تاشضقانتŸا ىلع لزغي هنأا فيك ىري
لك ‘ هنأا في-كو ،Úك-بو و-ك-شسو-م Úب
يكاردإلا „رطششلا عبر-م ى-ل-ع ة-ل-ق-ن

ن-مو ،قار-ع-لا ¤إا ا-يرو-شس ن-م ي‡ألا
ةراششإا نم Ìكأاب ثعبي ،ايبيل ¤إا نميلا
سضغ-ي ه-ل-ع ،ي--كÒمألا سسي--ئر--لا ¤إا
،ةيو÷او ةيرحبلا هعطق ن-ع فر-ط-لا
¤إا Úعاشسلا ه-ي-ي-با-هرإاو ه-ت-قز-تر-مو
.ايبيل
كيام يكÒمألا ةيجراÿا ريزو ثدحتي
اهشسفن تمحقأا ايكرت نإا ،لوقلاب ويبموب

¤إا لوخدلل نآلا دعت اه-نإاو ،ا-ي-ب-ي-ل ‘
سضفر يه هدÓ-ب ة-شسا-ي-شس نإاو ،تر-شس
قحي انه نمو ،ةي-جراÿا تÓ-خد-ت-لا
ىشصقأا اذه له ؟د-ع-ب اذا-م» لؤوا-شست-لا
بوŒ يتلا نطنششاول نكÁ ام ىشسقأاو
نيرششعو عبرأا لاوط راحبلا اهليطاشسأا

.«؟هلعفت نأا موي لك ةعاشس
،ل◊ا وه ةيبيللا تاذلا ى-ل-ع نا-هر-لا
ةشصلاخو ةحشضاو ءاقششألا فقاوم لعلو
راهن ير-شصŸا د-ه-ششŸا ‘ Úب-ت ا-م-ك
لازت لو تÈتعا يتلا رشصم ،سسيمÿا
،اهل يموق نمأا وه ي-ب-ي-ل-لا ف-لŸا نأا
نأا ¤إا ي-شسي-شسلا سسي-ئر-لا را-ششأا د--قو
نم بلطب لإا اي-ب-ي-ل ل-خد-ت ن-ل ر-شصم
نأاو ،مهنم رمأاب جر-خ-ت-شسو ،Úي-ب-ي-ل-لا

عطق Èع يبي-ل-لا م-ل-شسلا و-ه ا-ه-فد-ه
،ةيباهرإلا تايششيليŸا ىل-ع ق-ير-ط-لا
.اهمدقتو اهتاديدهت فقوو
يه ةمو-شسÙا Òغ ءاد-عألا ف-قاو-م
فقوŸا وه ام-ف ،ر-مألا ‘ ة-ج-عزŸا
،ا--ي--ناŸأا ن--ع اذا--مو ،Êا---ط---يÈلا
؟ايلاطيإاو
ًاحوشضو Ìكألا يه اشسنرف نوكت اÃر
ىلع ظافحل-ل ا-ه-ي-ع-شس ن-م ًا-قÓ-ط-نا

لود Úب ام اهدوجوو اهذوفن تاعبرم
تب-ث-ت فو-شسو ،ءار-ح-شصلاو ل-حا--شسلا
نأا ةي-بوروألا فار-طألا ة-ي-ق-ب-ل ما-يألا
ةيزان دلويشس Êام-ث-ع-لا ى-ل-ع تم-شصلا

ام ؛طشسو-تŸا فا-ف-شض ى-ل-ع ةد-يد-ج
.ًاقرأا مهليل نم ،ًاقلق مهراهن نم لعجي

Úملع ةكرعم ىلع نولب-ق-م ن-ح-ن ل-ه
د-ها-ششŸا ن-م ًاÒث-ك م-شس– ةد-يد--ج

Úب ةÁدقلا ةعقوŸا تلعف امك ةيلودلا
؟ءافل◊او روÙا لود

””طصسوألإ قرصشلإ””نع ^

ةديد÷إ Úملعلإو ترصس ةكرعم ...ايبيل
قيرط ‘ يصضÁ ءيصش لك نأاب يصشت ايبيل ‘ ضضرألا ىلع عاصضوألا تناك روطصسلا هذه ةباتك تقو
‘ تذخأا دق «قافولا» ةعامج عم فلاحتلاو اهتقزترم Èعو ايكرت نأا اميصس ل ،ةرظتنŸا ىÈكلا ةكرعŸا

Úعأا مامأا نوقفدتي نيذلا ةقزترŸا نم فلآلا Èع ،ةمدقتم ةيركصسع ةدعاق ¤إا ةتارصصم ليو–
تارئاطلا نم تائŸاو ،رودصصلا ىلع عرذألا دقع مث نمو ،ة-ي-ل-ك-صشلا ة-نادإلا-ب ي-ف-ت-كŸا ›ود-لا ع-م-تÛا
.يطفنلا لÓهلا ةقطنم ىلع ءÓيتصسلا فدهب ةرّيصسŸا

نأا ةيشسنرف-لا ““كير-فأا نو-ج““ ة-ي-عو-ب-شسا تر-كذ ^
سسكعت ،ةلاكولا-ب بر-ح ¤إا لو– ي-ب-ي-ل-لا عار-شصلا
قرششلا ‘ ةي-شسا-ي-شسو-ي÷ا تا-عد-شصت-لاو خور-ششلا
.وتانلا لخاد تاكاكتحلاو طشسوألا
‘ ينطولا قافو-لا ة-مو-ك-ح ر-ك-شسع-م Úب لا-ت-ق-لا

رشسكعمو ةدحتŸا ·ألا نم اهب فÎعŸاو سسلبارط
،Îفح ةفيلخ لاششراŸا ةدايقب ا-ي-ب-ي-ل قر-شش تاو-ق
Úيداه÷او ةيلبقلا تايششيليŸا ،سصاخ لكششب لمششي
:ةيبنجأا لود ةدع لبق نم نيÒشسŸا ةقزترŸاو

رصصم
حا-ت-ف-لا د-ب-ع ر--شصم نأا ““كير--فأا نو--ج““ تÈت--عا
يتلا اهدودح Úمأات ىلع اهنم ًا-شصر-حو ،ي-شسي-شسلا
يفف .Îفح ةفيلخ معد لشصاو-ت ،ا-ه-قاÎخا ل-ه-شسي
قافولا ةموكح تاوق مدق-ت د-ع-بو ي-شضاŸا و-ي-نو-ي
حÎقا ،Îفح تاوق عجارتو سضرألا ى-ل-ع ي-ن-طو-لا
نم ارذfi ،رانلا قÓ-طإا ف-قو ير-شصŸا سسي-ئر-لا

ايركشسع لخدتلا ةيناكمإاب ظفت– ةرهاقلا نأا ةبغم
قرشش نحن قافولا ةموكح تاوقل مدقت يأا فقول
.رشصم دود◊ا ثيح ايبيل

ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا
،تاون-شس ذ-ن-م ،Îف-ح لا-ششراŸا تارا-مإلا م-عد-ت

عاونأاو ةينيشص رايط نودب تارئاطو ةلتاقم تارئاطب
ةموكح يبظوبأا مهتتو .ةثيد◊ا ةحلشسألا نم ىرخأا
ناوخإلا ةعامج نم ةبيرق اهنأا-ب ي-ن-طو-لا قا-فو-لا
.ةشسرشش ةوادع تارامإلا مهل نكت يذلا ÚملشسŸا
تارامإلا اهتمدقم ‘ ةيجيلخ ًلود نأا ‘ هبتششيو
بناج ¤إا Ôغاف ةعوم‹ ة-قز-تر-م ل-خد-ت تلّو-م
معدب ا-شضيأا ى-ظ– ي-ت-لا ،Îف-ح لا-ششراŸا تاو-ق
و قششمد نم Úبر-قŸا Úيرو-شسلا Úل-تا-قŸا سضع-ب

.نادوشسلا نم اومدق ةقزترم

ايكرت
،يبرعلا ⁄اعلا ‘ ا-هذو-ف-ن ع-ي-شسو-ت ةر-ق-نأا لوا–

ام عم ،طشسوتŸا سضيبألا رحبلا ةقطنم ‘ ةشصاخو
بر◊ا ‘ طروت نم سصاخ لكششب كلذ هيلع يوطني

ن-يرا-ششت-شسم ةر-ق-نأا تدوز ،ا-ي-ب-ي-ل ‘ .ا-يرو-شس ‘
اًشضيأا تلشسرأاو ينطولا قافولا ةموك◊ Úيركشسع
نودب تارئاطو ايكرت نم ةيفاشضإا ةيروشس تايششيليم
.كانه تارئاطلل ةداشضم عافد ةمظنأاو رايط
رهشش ‘ ينطولا قا-فو-لا ة-مو-ك-حو ةر-ق-نأا تع-قو
يركشسع نواعت““ ةي-قا-ف-تا ى-ل-ع ي-شضاŸا Èم-فو-ن
يتلا ةيرحبلا دود◊ا مي-شسر-ت ة-ي-قا-ف-تاو ““ي-ن-مأاو
‘ ةعشساو قطانم ‘ اهقوقح ديكأاتب ايكÎل حمشست
تانوبركورديهلاب ةينغ ،ط-شسو-تŸا ر-ح-ب-لا قر-شش

.اهيلع مهذوفن طشسب ¤إا نورخآلا ىعشسي يتلاو
ايصسور

اهذوفن عشسوت ىرخألا يه Úتوب ÁÒدÓف ايشسور
كراششي ،ايبيل ‘و .ايروشس ‘ ةشصاخو ،ةقطنŸا ‘

Ôغاف ةكرششب تاقÓع مهطبر-ت ن-يذ-لا ة-قز-ترŸا
‘ ،يشسورلا سسيئرلا نم ةبيرق Èتعت يتلا ،ةشصاÿا
.Îفح لاششراŸا بناج ¤إا لاتقلا
ة-عو-م‹ نإا-ف ،ةد-ح--تŸا ·ألا ءاÈخ بشسح--بو
تايلمعلا““ عم Îف◊ ةيلاوŸا تاوقلا تمعد Ôغاف
.ينفلا معدلاو Úشصانقلاو ““ةيÒثأات-لاو ة-ي-لا-ت-ق-لا
تارئاط Òفوتب وكشسوم يك-ير-مألا سشي÷ا م-ه-تاو
هيفن-ت ا-م و-هو ة-قز-ترŸا ءلؤو-ه م-عد-ل ة-ل-تا-ق-م
.وكشسوم

اصسنرف
ةيتارابختشسا تامولعم تمدق اهنأاب سسيراب فÎعت
يركشسع معد يأا Ëدقت دنفت اهنكل ،Îفح لاششراملل
اشسنرف نيدتو .سسلبارط ىلع اهموجه لÓخ هتاوقل
تدعا-شصت د-ق .ا-ي-ب-ي-ل ‘ ي-كÎلا ل-خد-ت-لا ةو-ق-ب
ثداح عوقو دعب ةشصا-خ ،ن-يد-ل-ب-لا Úب تار-تو-ت-لا
.طشسوتŸا رحبلا ‘ Úتيبرح Úتنيفشس Úب يرحب
موي ؛نوركام ليوناÁإا يشسنرفلا سسيئرلا نلعأا دقو

عشضت نأا ““ناكÃ ةيمهألا نم““ هنأا ،يشضاŸا Úنثلا
تا-ف-لŸا ى-ل-ع ر-ششا-ب-م ل--ك--ششب ا--هد--ي ا--بوروأا
نوكي يك طشسوتŸا رحبلا ةقطنم ‘ ةيشسايشسوي÷ا

،““ىرخأا ىوق““ يديأا Úب سسيلو اهيدي Úب اهÒشصم
سسيئرلا ددششو .ايشسورو ا-ي-كÎل ن-ط-ب-م ما-ه-تا ‘

نمأل ةبشسنلاب ايبيل رارقتشسا ةيمهأا ىلع يشسنرفلا
.““لحاشسلا ةقطنمو ابوروأا

ايلاطيإا
اه◊اشصمو اهذوفن ىلع ةرويغ ةيرامعتشسا ةوق يهو
ايلاطيإا م-عد-تو .ط-ف-ن-لا ة-شصا-خو ،ة-يدا-شصت-قلا

يذلا معدلا وهو ،ايبيل ‘ ينطولا قافولا ةموكح
شضيأا ه--ل نو--ك--ي--شس ق-فد-ت ف-ي-فŒ ‘ ة-يو-لوأا ا--ً
طبه ،ةيلاطيإلا ةيلخادلا ةرازول اًقفو  .نيرجاهŸا

ام ةÎفلا ‘ ›اطيإلا لحاشسلا ىلع اًرجاهم8898
3،561ـب ةنراقم ،0202 ويلوي31و رياني لوألا Úب
بب-شسي .9102 ماع ن-م ةÎف-لا سسف-ن لÓ-خ ط-ق-ف
.دÓبلا ‘ ةديدج ةيشسايشس تارتوت

رطق
ةموعدŸا ،ينطولا قافولا ةموكح ةحودلا معدت

.ةدحتŸا ·ألا نم
 ““كيرفأا نوج»

 ..ةيبنجألإ ىوقلل ةصضقانتم ةدنجأإ ..ايبيل ‘

‘ ةمزألا تاروطت ةيبرع فحشص تششقان ^
دبع يرشصŸا سسيئرلا نÓعإا لظ ‘ ايبيل
ىلع رداق““ هدÓب سشيج نأا يشسيشسلا حاتفلا
لكششب ايبيل ‘ ير-ك-شسع-لا د-ه-ششŸا Òي-غ-ت
.““مشساحو عيرشس
سشيواج دولوم يكÎلا ةيجراÿا ريزو ناكو
ينطولا سشي÷ا““ تاوق ىلع نإا لاق دق ولغوأا
نم باحشسنلا Îفح ةفيلخ لاÔجلل ““يبيللا

لبق ةيو÷ا ةرف÷ا ةدعا-قو تر-شس ة-ن-يد-م
Úب را-ن-لا قÓ-طإا ف-قو-ل قا-ف-تا يأا مار--بإا
لاÔ÷او ايلود اهب فÎعŸا ةيبيللا ةموك◊ا

.Îفح
قرشش تاوق دئاق Îفح ةفيلخ رشصم معدتو
ينطولا سشي÷ا م-شسا-ب ة-فور-عŸا- ا-ي-ب-ي-ل
ةموكح تاوق ايكرت معدت ام-ن-ي-ب -ي-ب-ي-ل-لا
.ايلود اهب فÎعŸا ينطولا قافولا
““ةيبيللا ةيعرششلا»
““يأارلا““ ة-ف-ي-ح-شص ‘ ىرو-م◊ا زاو-ف ىر-ي
نم مل-شسي ⁄““ ي-ب-ي-ل-لا بع-ششلا نأا ة-ي-ندرألا
هتاور-ثو ه-شضرأا ى-ل-ع ةر-ئا÷ا تÓ-خد-ت-لا
رارقتشساو نامأاب سشيعلل هعلطتو هرارقتشساو
يلخادلا عارشصلاو ةن-ت-ف-لا را-ن ن-ع اد-ي-ع-ب
سشوي÷او سشعاد لبق نم يجراÿا عمطلاو
.““ةيبيللا ةحاشسلا ىلع ةرششتنŸا ةقرفتŸا
سسيل ايبيل ‘ مÓشسلا حاتفم““ نإا بتاكلا لوقي
رومأا ‘ لخد-ت-لا ة-ي-ه-ششو زا-غ-لاو ط-ف-ن-لا
نم ةيبيللا ةيعرششلاف ؛يبيللا بعششلا لاوحأاو

ة--ط--ل--شسلاو ناÈŸلاو ة--مو--ك◊ا لÓ--خ
يقيق◊ا حاتفŸا يه دÓبلا ىلع ةفرششŸا

.““نامألا ّرب ¤إا دابعلاو دÓبلا ةرادإل
نم ايبيل ‘ ل-خد-ت-لا““ :يرو-م◊ا ف-ي-شضيو
تلوج ينعي كلذ نأل اعورششم سسيل جراÿا

Òمدتو ،ةمزأÓل اديقعتو ،لاتقلا نم ةديدج
،ةيجراÿا ةنميهلل سصرفلا ةحا-تإاو ،دÓ-ب-لا
رشسخ يذلا يبيللا بعششلا تاردقم بلشسو
ىتح دsرششتو ،ايلاغ ن-م-ث-لا ع-فد-يو Òث-ك-لا
لوقتو .““نيّرمألا Êاعي لاز ا-مو ،ة-ظ-ح-ل-لا

:اهتيحاتتفا ‘ ““يبرعلا سسدقلا““ ة-ف-ي-ح-شص
باون سسل‹ سسيئر ،حلاشص ةليقع رششن دعب““

ّيرشصŸا سشي÷ا هي-ف و-عد-ي ا-نا-ي-ب ،قÈط
لئاشسو تركذ ،هدÓب ‘ ايرك-شسع ل-خد-ت-ل-ل
ىلعألا سسلÛا) نم ادفو نأا ةيرشصم مÓعإا
نم لشصو (ةيبيللا لئاب-ق-لا نا-ي-عأاو خو-ي-ششل

سسيئرلا ىقتلاو ةرهاقلا ¤إا يزاغنب ةنيدم
ناك اذإاو .يشسيشسلا حا-ت-ف-لا د-ب-ع ير-شصŸا
ةّيعرشش Ëدقت فنآلا ناي-ب-لا ن-م دو-شصقŸا
سسلÛاف ،ّيرشصم ّيركشسع لّخدتل ة-ي-ب-ي-ل
وهو ،بشسحف اوشضع53 هنم يقب روكذŸا

.““باشصِن ليكششتل يفكي ل ددع
نم خويشش مادقتشسا““ نأا ةفي-ح-شصلا ف-ي-شضتو
ةقÓعلا نع ثيد◊او ،ايب-ي-ل قر-شش ل-ئا-ب-ق
،ةّيرشصŸا لئابقلا عم اهل ةنيتŸا ةيخيراتلا

Úيبي-ل-لا-ب فا-ف-خ-ت-شسا ن-م ه-ي-ف ا-م ه-ي-ف

ام ةيقادشصم مدع مغرف ،اشضيأا ÚيرشصŸاو
لّثÁ وهف قÈط ‘ باونلا سسلجÃ ىمشسي
،ةثيد◊ا ةلودلاب طب-تر-ت ة-ّي-شسا-ي-شس ة-ي-ن-ب
مهدعاقم ىلع اول-شصح ه-باو-ن نأا سضÎف-يو
،يطارقÁد باختنا ةيلمع لوشصح ةج-ي-ت-ن
خويششـب ةير-شصŸا ة-لود-لا سسي-ئر ءا-ق-ل ا-مأا

مداقلا وهو ،لوألا نأا ينعيف ،Úيبيل لئابق
ةتب-لا لو-غ-ششم سسي-ل ،ّير-ك-شسع بÓ-ق-نا-ب
هّمهي لو ،بخت-ن-م باو-ن سسل‹ ج-ي-ج-شضب

يتلا ةمششاغلا ةوق-لا ف-ير-شصت Òغ ا-ي-ل-م-ع
Áعيطتف رَمؤوت تاهج ¤إا اهلّث““.

ةيجراÿا تÓخدتلا
ةفيحشص ‘ سصاشصقلا مركأا لوقي ،لباقŸا ‘

اهل قبشس رشصم““ نإا ةيرشصŸا ““عباشسلا مويلا““
‘ ةيجراÿا تÓخدت-لا د-شض ا-ه-نأا تد-كأاو
،ةلودلا ةطلشس ةداع-ت-شسا ع-م ا-ه-نأاو ،ا-ي-ب-ي-ل
نكل ،مهتاورثو مهتاطلشسل Úيبيللا كÓتماو

ءÓكوو تايششيليم حلاشصم عم مدطشصي اذه
Òيغتل ةلواfi ‘ رششابم ى-كر-ت ل-خد-ت ع-م
رمألا ىدأا ول ىتحو ،ةوÌلاو ةطلشسلا طئارخ

.““ايبيل ميشسقت ¤إا
لاوط رشصم تناك دقل““ :سصاشصقلا فيشضيو

،مو-ي-لا ىر-ج-ي ا-م ع-قو-ت-ت تاو-ن-شسلا هذ-ه
وأا لخدتلا مدع ىلع اهشصرح نم مغرلابو
ةيامح ‘ اهقحب كشسم-ت-ت ي-ه-ف ،ناود-ع-لا
تÓخدتلا مجح كردتو ،ي-مو-ق-لا ا-ه-ن-مأا
.““ايبيل ىف ةعطاقتŸاو ةكباششتŸا حلاشصŸاو
كارتألا ةازغلا رارمتشسا ةلاح ىفو““ :عباتيو

مهف ،رمحألا طÿا زواجت-ل م-ه-تا-كر– ‘
عtقوت نكÁ ل ى-ت-لاو ،بر◊ا را-ن نو-ل-ع-ششي
اهنمأا ةيامح ىلع رشصم ميمشصت عم ،اهتياهن
.““مشسحب يموقلا
نإا ايبيل Úع ةفيحشص ‘ قيقرلا ديبع لوقيو
رشصم دي ‘ هلماكب حبشصأا دق يبيللا نأاششلا““

عنشص ‘ نامكحتت اتراشص ناتلودلا ،...ايكرتو
ءو-شضلا نأا د-ق-ت-عأا .ا-بر-غو ا-قر-شش رار-ق-لا
ايكرتو رشصŸ رابكلا نم يطعُأا دق رشضخألا

قافتا ¤إا لوشصو ايبيل ‘ رمألا مامز مÓتشسل
.نأاششلا اذه ‘ ““امهنيب
مادشص ثدحي نل هنأا عقوتأا““ :قيقرلا فيشضيو

ةرف÷او تر-شس ‘ Úفر-ط-لا Úب ير-ك-شسع
ةئيهت فدهتشسي ي-مÓ-عإلا د-ي-ع-شصت-لا ا‰إا
هل ططخي ام لوبق-ل ي-ب-ي-ل-لا ما-ع-لا يأار-لا
.““يبيللا نأاششلا ‘ نو‹دنŸا نورخآلا
اكيرمأاو ايشسور نم Óك نأا دق-ت-عأا““ :ع-با-ت-يو
ترشس نوكت نأا ىلع نآلا تقفتا ىرخأا لودو
Úفرطلا تاوق-ل دو-جو ل ةد-ياfi ة-ن-يد-م
اهنم باحشسنلا Îفح لبقيشس ›اتلابو ،اهيف
‘ هتاوق ءا-ق-ب-ب ة-ي-لود تا-نا-م-شض ل-با-ق-م
حتف ةدا-عإا ا-شضيأا ل-م-ششي قا-ف-تلا .ةر-ف÷ا
نأاو ةيطفن-لا لو-ق◊ا ل-كو ط-ف-ن-لا ق-فد-ت
تآا-ششنŸا سسر-ح تاو-ق Úمأا-ت-لا م-ل--ت--شست
.““ةيطفنلا

بر◊إ بنجتل قافتإ ¤إإ ايكرتو رصصم لصصوتت له
؟ترصس ةنيدم لوح
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ابيرق ““ةمسض““ اهحرطت

””ايداكرأا ةاعر”” ردسصي ةنيليتف دمfi يئاورلا
ةموسسوŸا ،ةنيليتف دمfi  ،يرئاز÷ا يئاورلل ديد÷ا لمعلا اهحرط دعوم برق ،رسشنلل ةمسض راد تنلعأا
ةحجانلا هتاياور ةلسسلسس ¤ا ةياورلا هذه فاسضتل ،ةديدعلا اهذفانمو اهتابتكم ‘ ،““ايداكرأا ةاعر»ـب
.اهÒغو رئاز÷ا ‘ ةدع زئاوج تلان يتلا

ةÒسسم جوتت-ل ،““ا-يدا-كرأأ ةا-عر““ ي-تأا-تو ^
،يبدلأ جتنŸاب ةلفاح اهنكل ،ةÒسصق ةيبدأ

،““رايرهسش مÓحأأ““ ،““ةكئŸÓأ ةÒحب““ اهنم
.اهÒغو ،““ىفنŸأ مايخ»و ،““ةنيدŸأ رابغ““

““ة-ك-ئŸÓأ ةÒح-ب““ ها-ت-يأور تل-سصو د-قو
ةÒسصق-لأ ة-م-ئا-ق-ل-ل ““را-ير-ه-سش مÓ-حأأ»و

تلسصح امك ،ةيأورل-ل بيد د-مfi ةز-ئا÷
رهاطلأ ةزئاج ىلع ““ىفنŸأ مايخ““ هتيأور
،7102 ما-ع ة-ير-ئأز÷أ ة-يأور--ل--ل را--طو
ةزئاج ىلع ““رمسسأأ بل-ق““ ه-ت-يأور تزا-حو
هت-يأورو ،9102 عأدبإÓل د-ما-ح ن-ب د-سشأر
ةزئا÷أ ىلع ““ب◊أو هيتلأ ةلحر بئأرت““
ما-ع ة-ير-ئأز÷أ ة-يأور--لأ ةز--ئا÷ ¤وألأ

““سشير ى-ه-ق-م““ ه--ت--يأور تل--سصوو ،0202
.ةليوطلأ ةمئاقلل

ة-سصق) ““ة-بو-ل--قŸأ ةÙÈأ““ :ىر--خألأ
نل وميت““ ،3102 ،(ةيسسنرفلأ ةغللاب ةÒسصق
ةغللاب ةل-يو-ط ة-سصق) ““سسيرا-ب ¤إأ بهذ-ي

‘ تابات-ك ن-ع Ó-سضف ،5102 ،(ةيسسنرفلأ
‘ ةءأرق ةقاطب :اهنم ،تاسسأردلأو دقنلأ
ةيÁدا-كأأ ة-سسأرد ““ة-ك-ئŸÓأ ةÒح-ب““ سصن
،يبرعلأ بدألأ ‘ سسناسسيللأ ةداهسش لينل

..رايره-سش مÓ-حأأ““ ،5102 ةفل÷أ ةع-ما-ج
لاقم /““ةياك◊أ ةوطسسو خيرات-لأ ة-ط-ل-سس
مثيه :ملقب ،““تن.ةريز÷أ““ عقوم ‘ يدقن

‘ رداقلأ دبع Òمألأو Úترامل““ ،Úسسح
ةديرج ‘ يدقن لاقم ،““ةكئŸÓأ ةÒحب““
Ëأدلأ دب-ع :م-ل-ق-ب (ة-ي-ند-ن-ل-لأ) بر-ع-لأ
ةÒح-بو را-ير-ه--سش مÓ--حأأ““ ،ي--مÓ--سسلأ
،هنيليتف دمfi بيدألأ أديد-ج ،ة-ك-ئŸÓأ

دبع :ملقب ةير◊أ ةديرجب يفحسص لاقم
.اهÒغو ،باق Ëركلأ

سسلطأأ رأد ةزئاجب ة-ن-ي-ل-ي-ت-ف د-مfi زا-ف
را-ب--غ :ة--يأور) ،5102 ةيبر-ع-لأ ة-يأور-ل-ل
نسسحأل ةينوفكنرف-لأ ةز-ئا-جو ،(ة-ن-يدŸأ
““ةطوطıأ““ رأد-ل5102 ماع-ل سصسصق-لأ
.5102 وكسسينويلأ ةياعرب ،ةيسسنرفلأ
تفاط““ :أأرقن ““ايداكرأأ ةا-عر““ ءأو-جأأ ن-مو

،ا-يدا-كرأأ ي-عأرذ Úب ا-نأأو ةÒث-ك ة-ل-ئ--سسأأ
كل-ت ن-ك-ت ⁄ ،ب◊أ تÓ-ب-ق ا-ه-ت-ل-ع--سشأأ
تدب اهنأل ،فسصولأ ىلع ةÒسسي تاظحللأ
مهو ،كيلاعسصلأ ءأرعسشلأ كئلوأأ Òطاسسأاك

ةريزج نع أديعب بيغلأ راثآأ نوفتقي ةافح
بهتلŸأ اهÒفز ىنأوتحأ املكو ..برعلأ
جيز-م-ك ا-يدا-كرأأ ة-بوذ-ع تد-ب ةو-سشن-لا-ب

ناعتسسأ ىتلاب هبسشأأ ،نأو-لألأ ن-م ¤أÓ-ت-م
اهطلخ نأأ دعب ““ناتنومورف  Úحوأأ““ اهب
هتحول مسسÒل ءأر-ح-سصلأ ى-ف ه-ت-بر-ج-ت-ب
رسضحتسسي وهو ،““روقسصلأ ديسص““ ةروهسشŸأ
لوح نوقلحتŸأ ناك له ““ايداكرأأ ةاعر““
ل .لو معن ؟ايداكرأأ نم ؟نانويلأ نم دحللأ
طبترŸأ ىنعŸاب معنو ،ةاسسأاملل ةبسسنلاب
دقل ،ةيرسشبلأ ةايحلل ةيلزألأ ايديجأÎلاب
ةروسص هت-ل-ع-جو ا-ن-فر-ع-ي ة-لا-حر-لأ نا-ك
باتكلأ ىف ىردي نأأ نود ركفي ءأرحسصلأ
ةفورخز هابسشأأ نأأ ىلع رسصيو ،سسدقŸأ

ة-م-ظ-ع نو-ل-ثÁ نا-ع-ن--ك ءا--ن--بأأ ل--ث--م
.““ةيناسسنإلأ

ت’اكو /م.Ëرم ^

«يطÈسسإلا ناويدلا» هتياور ةيسضاÎفا ةيسسمأا ‘ ششقان

 ””ةفاقثلا رحب”” تاماهفتسسا نع بجي يواسسيع باهولا دبع  يئاورلا
نأأ ،باهولأدبع ،يرئأز÷أ يئأورلأ دكأأ ^

لجأل ،ةيخيراتلأ ةيأورلأ بتكي ل بتاكلأ
.خيراتلاب مرغم هنأل وأأ ةسصق درسسي نأأ
ةعوم‹ يه ةيخيراتلأ ة-يأور-لأ :ح-سضوأأو
‘ اهسشيعن يت-لأ ،ة-ن-هأر-لأ ة-ل-ئ-سسألأ ن-م
اهد‚و ،ةلئسسألأ هذه نع ثحبنو ،اننمز
لÓ-خ كلذ ءا-ج ،ا-م ن--مز ‘ ةدو--جو--م
ا-ه-ت-م-ظ-ن ي-ت-لأ ،ة-ي-سضأÎفلأ ة-ي-سسمألأ

،سسمأأ نم لوأأ ءاسسم ،ةفاقثلأ رحب ةسسسسؤوم
Ÿسسإلأ نأو-يد-لأ» ة-يأور ة-سشقا--نÈي-ط»،

ىلع لوسصحلل يواسسيع ًأÒخأأ تلهأأ يتلأو
.ةيبرعلأ ةيأورلل ةيŸاعلأ ةزئا÷أ

5891 ماع دولوŸأ يواسسيع باهولأدبع
،ةيبدألأ زئأو÷أ نم ديدعلأ ىلع لسصا◊أو
هتيأور نع ةيروهم÷أ سسيئر ةزئاج اهلوأأ
ةيرظنب نمؤوأأ انأأ :لاق ،«بوكاج ا-م-ن-ي-سس»
ةباتك نم يهتني امدنع يأأ ،«يئأورلأ توم»
،ديدج نم اهبيتÎب ئراقلأ موق-ي ،ه-ت-يأور
¤إأ يئأورلأ سصنلأ م-ث نأو-ن-ع-لأ ن-م أءد-ب
.سصنلأ لخأد يتلأ ثأدحألأ
عقوم هلقن حيرسصت ‘ ،يواسسيع فاسضأأو
«ةطÈسسإأ» أأرقي يذلأ : ،ةيتأرامإلأ ““نايبلأ““

تايوتسسŸأ نم ديدعلأ ‘ هأري نأونعلأ ‘
دقتعي ناك تأأرق يتلأ ،تÓيوأاتلأ بسسحو
ه-ب-سشت تنا-ك ةÎف-لأ كل--ت ‘ ر--ئأز÷أ نأأ

،حايسسلأ ىلع موقت ةنيدمو ،ةطÈسسإأ ةنيدم
.ليوأاتلأ ةيسضق ئراقللو ًانأونع تمدق انأاف
ل-خد-م ي-ه فÓ-غ-لأ ة-حو-ل نإأ :ح-سضوأأو
ةثداح امأأ ،اهحيتافم دحأأ يهو ،ةيأورلل
،ةيأورلاب ةروكذŸأ ةي-خ-يرا-ت-لأ ة-حورŸأ

،ثأد-حألأ ن-م Òث-ك-لأ ن--م ءز--ج ي--ه--ف
.ثد◊أ أذه نم Èكأأ ةيأورلاف
يتلأ ةيلا◊أ ةلئ-سسألأ نإأ :يوا-سسي-ع لا-قو
خيرات نم ةÒخألأ ةنسس03 ـلأ ‘ اهسشيعن
نم ةÒخألأ تأÎفلأ ‘ اهدجنسس ،رئأز÷أ
ءانبلأ ةقيرطب رئأز÷اب Êامث-ع-لأ ن-مز-لأ
ةقيرط ‘و ،سسانلأ عم لماعتلأو يسسايسسلأ
نيدلل ف-ي-ظو-ت-لأ بنا-ج-ب ،⁄ا-ع-لأ ة-يؤور
.ركسسعلأو
ةلود رئأز÷أ ًامئأد تناك املثم :فاسضأأو
،هباسشتت ثأدحألأ نم Òثك ‘ ام دح ¤إأ
ة-ل-ئ-سسألأ ن-م Òث-ك-لأ تد-جوأأ ›ا-ت-لا-بو
لك :عباتو .سسانلأ نم ة-ئ-ف ل-ك ة-ي-فر-عŸأ

،اهرظن ةهجو لوقت نأأ لوا– ايجولويديأأ
ن-عو ،ةد-حأو ة--يؤور--ب جورÿأ ن--كÁ لو
اهيلإأ دنتسسأ ي-ت-لأ ة-ي-خ-يرا-ت-لأ ردا-سصŸأ

ماعلأ لكسشلا-ب :لا-ق ه-ت-يأور ‘ يوا-سسي-ع
خيراتلأ بتك ¤إأ دن-ت-سست ا-ه-نإا-ف ة-يأور-ل-ل
.ًأديد– ةيخيراتلأ بق◊أو لحأرŸاب
لكيهلأ كان-ه Úخ-يرا-ت Úب ا-م :فا-سضأأو
اهيلإأ دنتسسي ،ةحسضأو ⁄اعÃ ةيأورلل ماعلأ
.ةيأورلل يقطنŸأ ءانبلأ لجأأ نم يئأورلأ
‘ تا-ظ-حŸÓأ د-ع-ب كا--ن--ه :ح--سضوأأو
دجوت لب ،ةيخيرات بتكب دجوت ل ةيأورلأ

.تأركذمو ةلحر باتك ‘
ث.ق ^

برعلا باتكلل

ةكراسشŸا باب حتفت ةيŸاعلا ””حلاسص بيطلا””
ةيŸاعلأ حلاسص بيطلأ ةزئاج تنلعأأ ^

ةكراسشŸأ باب حتف نع يباتكلأ عأدبإÓل
ءابدألأ ما-مأأ ةر-سشع ة-يدا◊أ ا-ه-ترود ‘

ة-سصق-لأو ة-يأور-لأ ؛تلا‹ ‘ ،بر-ع--لأ
يذلأ ،ÒغتŸأ ثلاثلأ روÙأو ،ةÒسصقلأ

لفكتت-سسو .ر-ع-سشل-ل ما-ع-لأ أذ-ه سصسصخ
ةسصسصختم ةلقت-سسم ة-ئ-ي-ه م-ي-ك-ح-ت-لا-ب
.ةزئا÷أ ةنامأأ اهيلع فرسشت
لا-م--عألأ نو--ك--ت نأأ ةز--ئا÷أ طÎسشتو
لأأو ،ةيبرعلأ ةغللاب ةبوت-ك-م ة-ح-سشŸÎأ
ّيأأ ‘ ةكراسشملل مدُق د-ق ل-م-ع-لأ نو-ك-ي

نم رسشُن دق نوك-ي لأأو ،ىر-خأأ ة-ق-با-سسم
امك .رسشنلأ لئاسسو نم ةل-ي-سسو ّيأا-ب ل-ب-ق
ر-سشن مد-ع-ب مأز--ت--للأ ةز--ئا÷أ طÎسشت
ةعبطلأ رأدسصإأ دعب لإأ ةمدقŸأ لامعألأ
.ةزئاجلل ةيعأرلأ ““نيز““ ةكرسش نم ¤وألأ
نا÷ تأرأرق نأاب ةزئا÷أ ةراجإأ ركذتو
ةبلا-طŸأ زوŒ لو ة-ي-ئا-ه-ن م-ي-ك-ح-ت-لأ
ة-مد-قŸأ لا-م--عألأ ا--مأأ .ا--ه--ف--سشك--ب
لامعألأو ،ةزئافلأ لامعألأو ،ةقباسسم-ل-ل
،ميكحتلأ نا÷ اهب يسصوت يتلأ ىرخألأ
¤وأأ ةعبط اهتعابط ““نيز““ ة-كر-سشل ق-ح-ي

ىلعو ،يراÒ Œغ أرسشن اهرسشنو طقف
ةكراسشŸأ بلط ىلع عيقوتلأ قباسستم لك
ىلع ÚحاتŸأ رسشنلاب ة-ق-فأوŸأ رأر-قإأو
Èع تاكراسشŸأ لبقت .ÊوÎكلإلأ عقوŸأ
قيرط نع وأأ ةزئاجلل ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
‘ ةزئا÷أ رقم نأون-ع-ب يدا-ع-لأ د-يÈلأ
ةنامأأ ديوزت ÚمدقتŸأ ىلعو .موطرÿأ
نأأ ىلع ،لمع-لأ ن-م Úت-خ-سسن-ب ةز-ئا÷أ
سضو--ت تا-نا-ي-ب--لأ فور--ظŸأ ى--ل--ع ح--ّ
.ةيسصخسشلأ
زوŒ ل هنأأ ىلع ةز-ئا÷أ ة-ئ-ي-ه دد-سشتو
ل امك ،بتاكلل لمع نم Ìكأاب ةكراسشŸأ

Œأ زوŸةكراسش ‘ fiنيرو flفلتÚ ‘
هل قبسس نŸ زوجي امن-ي-ب .ا-ه-تأذ ةرود-لأ
كراسشي نأأ ةق-با-سسلأ تأرود-لأ ‘ زو-ف-لأ
قحي .هزوف ىلع تأرود سسمخ رورم دعب

Ûخإأ ه-ل د--كأا--ت أذإأ ءا--ن--مألأ سسل-Óل
نم ةلحرم يأأ ‘ طورسشلأ هذهب كراسشم
نع نÓعإلأ دعب ىتح– ةقباسسŸأ لحأرم
ذا-خ-تأو ةز-ئا÷أ بح-سس –ن-يز--ئا--ف--لأ
.ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ

ث.ق ^

نازولا ىنŸ باتك ‘
اكنإ’ا ةراسضح لÓظ نأاّيفتي تايبرع ت’اّحر عسست

‘ نأزولأ ىنم ةيتيوكلأ ةبتاكلأ لّجسست ^
لابج ‘ اهتايموي ،““اكنإلأ لÓظ ‘““ اهباتك
لو-ح ن-م ا-ه-فأو-طو ،ا-ه-لو-ه-سسو وÒب--لأأ
اهندم ‘ اهروبعو ،اه-تأÒح-بو ا-هرا-ه-نأأ
اهيف ÚميقŸأ اهسسانب اه-ئا-ق-لو ،ا-هأر-قو
.سضرألأ ‘ ر-ه-ظو نا-سسنإلأ د-لُو نأأ ذ-ن-م
ةلسسلسس نمسض تردسص يتلأ تايمويلأ هذه

نع (قافآلأ دايترأ) ““د-يد÷أ دا-بد-ن-سسلأ““
رسشنلأو تا-سسأرد-ل-ل ة-ي-بر-ع-لأ ة-سسسسؤوŸأ
عسستل ّ‘اسشكتسسأ رفسس ةرمث لث“ ،توÒبب
دوعسصو ةعيبطلأ ‘ رفسسلل تاقسشاع ءاسسن
.لاب÷أ

لث“و ةلاحر Úعب تبتك تا-ي-مو-ي-لأ هذ-ه
تاقسشاع ءاسسن عسستل ّ‘اسشكتسسأ رفسس ةرمث
نكل ،لاب÷أ دوعسصو ةعيبط-لأ ‘ ر-ف-سسل-ل
هذه اهب تبتُك يتلأ ةطاسسبلأو ةلحرلأ ّسصَن
ب◊ ٌديسسŒ ي-ه ثي-ح ن-م ،تا-ي-مو-ي-لأ
ةفاقثلأ هيلع تّسضح امك سضرألأ ‘ رفسسلأ
ُتايمويلأ ىسصقتت نأأ نم اعنÁ ⁄ ،ةيبرعلأ

نأأ Ëد-ق-لأ ا-ك-نإلأ سضفر ن-م ى-ّق-ب-ت ا--م
،مهتراسضح Êابسسإلأ ُلÓتحلأ ف-ط-ت-خ-ي
يهف ،اهرأرسسأأ أوسشفي ⁄و Úتماسص أولظف
ءأرو ىرأوتت لوهسس ‘و ممق ىل-ع ة-ي-ن-ب-م

اهي-ل-ع Ìع-ي ⁄ كلذ-لو ،ة-ف-ي-ث-ك تا-با-غ
.نابسسإلأ
،وÒبلأأ ‘ ءاسسن عسست ةرماغم باتكلأ رّوسصي
توسص وه دحأو توسصب بت-ُك سصن-لأ ن-ك-ل
ر-كذ-ت ر-خآأو Úح Úب تنا-ك نإأو ،نأزو--لأ
نم كلتو هذهب ةلسصتم ة-ل-حر-لأ ‘ ع-ئا-قو
نم ئرا-ق-لأ ظ-ح-ل-يو .ر-ف-سسلأ تا-ق-ي-فر
ىرت ةلا-حر-لأ Úع نأأ ¤وألأ تا-ح-ف-سصلأ
نم sيداعلأ طق-ت-ل-تو ،ةÒب-ك-لأو ةÒغ-سصلأ
وأأ ًأرعسش رفسس tلك سسيل نأاب انرّكذتل ءايسشألأ
نو-ك-ي نأأ د-ب ل ر-ف-سسلأ سضع--ب نأأو ،ًا--بدأأ

فيطل ،بلطلأ ط-ي-سسب ،ة-عز-ن-لأ s‘ر-ع-م
تايمويلأ هذه ‘ ةمثف كلذ عمو .ءأدألأ
ةطيسسب ةركف ىلع ئراقلأ لي– تاهابتنأ
ّنأأ يهو ،رفا-سسŸأ ا-ها-ن-ب-ت-ي ة-م-ي-ظ-عو
.هنطو –سضرألأ لك– سضرألأ
،رفسسلأ ةركف ىلع هئراق باتكلأ ّسضحيو
ًأديعب ةماقإلأ ‘ ةبغرلأ هسسفن ‘ بهليو

ّلعل ،تقولأ سضعبل ولو ،لوألأ ناكŸأ نع
‘ اندوجو ىن-ع-م ن-ع بي-ج-ي ا-م كلذ ‘

.سسأأرلأ طقسسم ثيح برقألأ ناكŸأ
ث.ق ^

يئامنيسسلأ وتنرو-ت نا-جر-ه-م ن-ل-عأأ ^
““درووأأ روتكأأ تويبيرت““ ةز-ئا-ج ه-ح-ن-م
لÓخ تلسسنيو تياك ةيناطيÈلأ ةلثمملل
‘ اهدا-ق-ع-نأ ع-مزŸأ ة-ل-ب-قŸأ ه-ترود
Èمتبسس51 ‘ ثد◊أ ماقيسسو .Èمتبسس
أذ-ه-ب ءا--ف--ت--حأ ة--ي--سضأÎفأ ةرو--سصب
‘ ه-عو-ن ن-م م-هألأ و-هو ،نا-جر--هŸأ
.ةيلامسشلأ اكيرمأأ
ناجرهملل ةما-ع-لأ ةر-يدŸأ تح-سضوأأو

ةسسائر ‘ ةكرا-سشŸأ ي-ت-ن-سشي-ف ا-نأو-ج
ة--ع--مÓ--لأ تيا---ك دو---جو““ نأأ ثد◊أ
ردسصم لأز-ي ل ة-سشا-سشلأ Èع ةر-سسآلأو
رو-ه-م-ج-ل-ل ما-ه-لإأو ه-ي--فر--تو لا--هذإأ
تراسشأأو .““ءأوسسلأ دح ىل-ع Úل-ث-مŸأو
عبطت لأزت ل ةلثمŸأ نأأ ¤إأ ةلوؤوسسŸأ
اهتيدأات لÓخ نم ةيئامني-سسلأ ةر-كأذ-لأ
يه““ ةفيسضم ،““كيناتيت““ مل-ي-ف ة-لو-ط-ب

ةعاجسشلأو ةوقلأ نم هنيع ردقلاب لث“
راتخت يتÓلأ ءاسسنلأ امهب ىلحتت Úتللأ

Œّنهرأودأأ ديسس““.
ة-نا-ن-ف-لأ نأأ ¤إأ ي-ت--ن--سشي--ف تت--ف--لو
ةزئاج ى-ل-ع ة-ل-سصح-تŸأ ة-ي-نا-ط-يÈلأ
مليف ‘ اهرود نع ةلث‡ لسضفأأ راكسسوأأ
تÓثمŸأ ل-سضفأأ ن-م““ ي-ه ،““ئرا-ق-لأ““

.““اهليج ‘ امأÎحأ نهÌكأأو
ةي-ن-غ-مو ة-ل-ث‡ ي-ه تل-سسن-يو تيا-كو
‘5791 ربوتكأأ5 ديلأوم نم ةيزيل‚إأ

م-هأأ ن-م Èت-ع-تو ،ي-سشك-ير-ب ،غ--ند--ير
ز--ئأو÷أو تا--نا--جر--هŸأ تا--نا--ن---ف
ىلع ل-سص– ة-ل-ث‡ ر-غ-سصأأ تح-ب-سصأأو

تلسصحو .راكسسوأÓل تاحيسشرت ةسسمخ
رود ‘ ةلث‡ لسضفأأ ةزئاج ىلع تياك
يلث‡ ةبا-ق-ن ن-م5991 ما-ع د-نا-سسم
نونفل ةيناطيÈلأ ةيÁداكألأو ةسشاسشلأ
مليف ‘ اهرود نع نويزفلتلأو م-ل-ي-ف-لأ
.““ةفطاعلأو لقعلأ““

مليفلأ ‘ زور رودب تلسسنيو ترهتسشأو
¤إأ نوÒماك سسمي÷ ““كيناتيت““ Òهسشلأ

دقو ،ويرباك يد ودرانويل لثمŸأ بناج
⁄اع ‘ Ó-ئا-ه ا-حا‚ م-ل-ي-ف-لأ ق-ّق-ح

348.1 ¤إأ هحابرأأ تلسصو ىتح امنيسسلأ
تلّو– تقولأ كلذ ذنمو ،رلود رايلم
ة-م‚ ¤إأ ة-يدا--ع ة--ّل--ث‡ ن--م تيا--ك

زئأوج ئفاكتو .ة-ع-طا-سس ة-يدوو-ي-لو-ه
Úجرıأو ÚلثمŸأ ““درووأأ تويبيرت““

ىلع يئامنيسسلأ عاطق-لأ ‘ Úي-ن-هŸأو
نفلأ ءأرثإأ ‘ ةيئانثتسسلأ مهتامهاسسم
دقعي ،91 –ديفوك ءابو ببسسبو .عباسسلأ

هترود يئام-ن-ي-سسلأ و-ت-نرو-ت نا-جر-ه-م
ن-م ر-سشا-ع-لأ Úب Úع-برألأو ة--سسماÿأ

Úجه قسسنب هنم رسشع عسساتلأو Èمتبسس
تلا--سصلأ ‘ ثأد--حألأ Úب ع--م---ج---ي
.ةيسضأÎفلأ ديعأوŸأو

ث.ق ^

 يئامنيسسلا وتنروت ناجرهم
تلسسنيو تياك ةÒسسÃ ءافتحا



ةليترلإ

ناكلاب انجوت إذكه..يصضاملب

دعبتصسم مراصصلإ يحصصلإ رج◊إ
سسيئر راصشتصسم فصشك ^

فلكŸإ ةيروهم÷إ
ىصسيع ،ÊدŸإ عمتÛاب
قيبطت مدع ببصس ،رصضخلب
.يلكلإ وأإ ماتلإ رج◊إ
سسيئر راصشتصسم لاقو
حيرصصت ‘ ،ةيروهم÷إ
،ةعم÷إ ،سسمأإ لوأإ يمÓعإإ

عم انماصضت حوتفم موي  ‘
كانه”” :يبطلإ كلصسلإ
امدنع نكل ،فوخو ⁄أإ ةخرصص يهو ،ماتلإ رج◊اب إوبلاط ن‡ Òثكلإ
حلاصصم كانه ،مهتاصشاعم سس“ سسانأإ كانه ،رخآ’إ بنا÷إ ¤إإ رظنن
¤إ إÒصشم ،””ماتلإ رج◊إ رمأإ ‘ مصسح ةيروهم÷إ سسيئر إذهل ،لطعتت
ةهباÛ نماصضتلإ لاكصشأإ فلتflو ةيعامتج’إو ةيبطلإ تإدعاصسŸإ
.نÙإ ءانثأإ يرئإز÷إ بعصشلإ ميصش تتبثأإ اهنأإ ةصصاخ ،ءابولإ

ةقاعإلإ ةجحب نوصصقي نوفوفكم ةذتاصسأإ
نم نوفوفكم دصشان ^
تاطلصسلإ ةنيطنصسق
ةيفلخ ىلع مهفاصصنإإ
مئإوق نم مهداعبتصسإ
ةقباصسم ‘ Úحجانلإ
سساصسأإ ىلع فيظوتلإ
ةرإزول ةعباتلإ ةداهصشلإ
ةرصسأ’إو ينطولإ نماصضتلإ
مدع ةجحب ةأإرŸإ اياصضقو
ةصسرامŸ مهتيلهأإ
مهتقاعإإ ببصسب سسيردتلإ
تإذ ‘ إوح‚ دق ىرخأإ تاي’و ‘ مهل ءÓمز نأإو ةصصاخ ،ةيرصصبلإ
.ثيغم نم لمف ةقباصسŸإ

ةريزو تلاق ،ةرإزولإ ‘ ةطلصس ىلعأإ نم يمصسر لعف در لوأإ ‘و
»: ¤وأ’إ ةانقلإ نوفوركيم ‘ ،وكيرك رثوك ،ةديصسلإ ينطولإ نماصضتلإ
ةصصتıإ يمومعلإ فيظولإ ةيريدم ىلع هحرط ” لاغصشن’إ إذه نأإ

.””نوعط إذكه لثم ‘ رظنلإ ‘

انوروكب إوبيصصأإ Êإريإإ نويلم52
إوبيصصأإ Êإريإإ نويلم52 نأإ ،Êاحور نصسح ،Êإريإ’إ سسيئرلإ نلعأإ ^

ةرئإدل ريرقت اهنمصضت تإريدقتل إدانتصسإ ،نآ’إ ىتح ،انوروك سسوÒفب
.يبطلإ ميلعتلإو جÓعلإو ةحصصلإ ةرإزوب ثاحبأ’إ
نم Ìكأإ تايفصشتصسŸإ ‘ دقرو ،مهتايح إودقف افلأإ41”” نأإ :فاصضأإو
رخآإ سصخصش نويلم53 ¤إإÚ 03ب ام ةباصصإإ عقوتن نأإ يغبنيو ،فلأإ002

وأإ  يرا÷إ ماعلإ ةياهن ىتح سضرŸإ ةهجإوم Êاحور عقوتو ،””دÓبلإ ‘
.””اصضيأإ مداقلإ ماعلإ ةيإدب

 رصشنلإ ةلوؤوصسم  ةريدملإ
مإزح ةدح

ريرحتلإ سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلإو ةرإدإ’إ
 توواج رهاطلإ ةفاحصصلإ رإد

 رئإزجلإ - يام لوأإ
06.67.56.120  :فتاهلإ
87.67.56.120  :فتاهلإ
37.67.56.120  :سسكافلإ

 تنرتنأ’إ ىلع رجفلإ عقوم

ينورتكلإ’إ ديربلإ

 راــــــــــهصشإ’إ

 رجفلإ راهصشإإ ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكافلإ / فتاهلإ

 رئإزجلإ روتصساب جهن1 راهصشإ’إو رصشنلل ةينطولإ ةلاكولإ
95.59.37.120 : سسكافلإ87.67.37.120 : فتاهلإ

:عبطلإ
برغلإ ةعبطم :برغلإ -قرصشلإ ةعبطم :قرصشلإ -AIS : طصسولإ

 :عيزوتلإ
””رجفلإ”” : برغلإ - قرصشلإ - طصسولإ

يوهجلإ ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف رإوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلإ
10.18.29.130 :سسكافلإ

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أإ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو سسيداب نب عراصش11 ”” كاب ”” لامعأ’إ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلإ ةيريدم لباقم ) ناصسرفلإ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأإ ترصشن اهباحصصأ’ درت ’ ةديرجلإ لصصت يتلإ روصصلإ وأإ قئاثولإ لك

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئإرلإ م.م.ذ.سش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإ’إ اهلامصسأإر
رئإزجلإ1592630 ب00  :مقر يراجتلإ لجصسلإ

 يكنبلإ باصسحلإ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلإ يديربلإ باصسحلإ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ82ـل قفوŸا م0202ةيليوج91 دحألا

ةبصسانم تداع  ^
، ناكلإ سسأاكب جيوتتلإ
لكب إديد– رصصم نمو
ةليم÷إ اهتايركذ
ةرك خيرات ‘ ةدلاÿإو
ىلع ،ةيرئإز÷إ مدقلإ

‘ رصضÿإ لهأات رإرغ
،يخيراتلإ نامرد مأإ
.ةيوقلإ مهتاعيقوت رئإز÷إ لاطأإ داعتصسإو

فصشك ،فافلل يمصسرلإ عقوملل تاحيرصصت ‘و ،يصضاملب لامج
¤إ هب دوعيو رصصم نم يراقلإ جاتلإ لمحي ىلع رصصأإ هنأإ ةبصسانŸاب
.””نطولإ سضرأ’ جاتلإ لخدي نم لوأإ نوكي نأإ تدرأإ»:لاقو ،رئإز÷إ
نأإ ناك يأ’ نكمُي ’ عئإرلإ روعصشلإ إذه»: زإزتعإو رخفب فاصضأإو
‘ بتكُيصسو ،امئإد ىقبيصسو ،يتوم ةياغ ¤إ ينم هعزني
بختنمك ’ ،إديعب باهذلإ لجأإ نم ةصسفانŸإ انلخد...خيراتلإ

.””لوأ’إ رودلإ نم7102 ةعبط رداغ ،Òغصص

ةمصصاعلاب ونراكوصس ميعزلل يراكذت بصصن
›إو فرصشأإ ^

،ةفرصش فصسوي ،رئإز÷إ
ايصسينودنأإ ةÒفصس ةقفر
إÒفصس ،رئإز÷اب

fiصشدت ىلع ،ةصسورÚ
ميعزلل يراكذت بصصن
يحب ونراكوصس دمحأإ

نب فلاخ ىفطصصم
.نونكع
ةيروهمج هب ترداب يتلإ ،ةوطÿإ هذه نأإ ردصصŸإ سسفن فاصضأإو
ززعتو نيدلبلإ Úب ةقإدصصلإ ةقÓعو ،هلاصضنو ميعزلإ حورل خرؤوت  ،ايصسينودنأإ
اهصسصسأإ ةدمتصسم خيراتلإ قامعأإ ‘ ةدتمŸإ اتراكاجو رئإز÷إ Úب طبإورلإ

رئإز÷إ توصص عمصسأإو ةناتم يريرحتلإ حافكلل ىطعأإ يذلإ غنودناب حور نم
.ةرومعŸإ ءاحنأإ ‘

ثد◊ا لÓظ ‘

ةيبيللإ ةمزألإ حاتفم رئإزجلإ ىقبتو..
وأا ةيرئازج ةيؤور قفو قفألا يف حولت ةيبيللا ةمزأÓل لحل حمÓم يه له ^

سسيئر ةرايز عم انمازت هحرطن حلم لاؤوسس ،اهنم ةفيلوتب لقألا ىلع وأا ،اهتطاسسوب
دق نوكت يتلا ،سسمأا رئازجلا ىلا ،ىسسيع حلاسص ةليقع ،يبيللا باونلا سسلجم
يرئازج يسسامولبد كرحت دعب يتأات يهف ،ةيرئازجلا ةعاسسلا ىلع اهتيقوت تبتر

يف ةلعاف ىرخأاو راوجلا لود عمو ،ايبيل يف ةمزألا ءاقرف فلتخم عم ثيثح
دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل ةيوق تاحيرسصت نم طقف تاعاسس دعبو ،ةقطنملا
يلثمم عم يرود ءاقل لÓخ ،تبسسلا ىلا ةعمجلا سسمأا لوأا ةليل ،نوبت ديجملا
،ايبيل يف يروسسلا ويرانيسسلا خاسسنتسسا نم اهيف رذح يتلاو ،ةينطولا ةفاحسصلا

يف ءاقرفلا عيمج نم ةدحاو ةفاسسم ىلع رئازجلا فوقو ىلع هديكأات اهيف ددجو
نييبيللا ءاقرفلا عمج اهنكمي يتلا ةديحولا ةلودلا يه رئازجلا نأا دكأاو ،ايبيل
دئاق نم Óك نإا اهيف لاقو ،اهتيدايح وأا اهتهازن يف ككسشيو اهلاطي ظفحت نودب
زياف ،قافولا ةموكح سسيئرو ،رتفح ةفيلخ ريسشملا ،يبيللا ينطولا سشيجلا
ةيناكمإا نع Óسضف ،ةيرئازج ةطاسسو لوبقل مهدادعتسسا نع اوربع ،جارسسلا
.ةيبيللا ةمزأÓل لح داجيإا لجأا نم سسنوت وأا رسصم ءاوسس ،راوجلا لود عم نواعتلا

يف ةبختنم ةيعيرسشت ةسسسسؤوم لوأا هرابتعابو ،باونلا سسلجم سسيئر ةرايز
نم اهلاط ام مغرو ،4102 ذنم اهلاغسشأا تأادب يتلاو ،يكلملا دهعلا ذنم ايبيل

كرحت لوأا ربتعت ةرايزلا نأاو ةسصاخ ،ةغلاب ةيمهأا تاذ ربتعت ،كيكسشتو نعط
ةيفلخ ،يبيللا ينطولا سشيجلل ماعلا دئاقلا ةقفر مايأا لبق رسصم ىلا هترايز دعب

ةتيمتسسم ةسضراعم تيقل اهنأا ريغ ،ةمزألا لحل ةيسسايسس ةردابمب تجوت ،رتفح
نأا رظتنملا نم ثيح ،هل معادلا يكرتلا فرطلا نمو ينطولا قافولا ةموكح نم
نوكت ةيسسايسس ةردابم ثعب لبسس ةيجراخلا ريزوو ةيروهمجلا سسيئر عم ثحبي
راوحلا ىلا حونجلاو رانلا قÓطا فقوب فارطألا فلتخم عانقإل ةلهؤوم
بعسشلا ةدحو ددهت تحسضأا يتلا ةمزألا ليتف يهنت قفاوت ةيسضرأا ىلا لوسصولاو
  .هيسضارأاو يبيللا

حرتقا دق ناك حلاسص ةليقع نأا انملع ام اذإا رثكأا ةرايزلا هذه ةيمهأا ودبتو
ةرهاقلا ءاقل لÓخ ةلواطلا ىلع تحرطو ،يسضاملا ليرفأا ذنم ةيوسستلل ةردابم
،ايبيل يف نييعماج ةذتاسسأاو نييميداكا عم تارواسشم لحم تناكو ،ريخألا

نم ةعومجم لبق نم معد لحم تناك امك ،ةقرب ءاربخ سسلجم نم ءاسضعأاو
اهدونب يف ةدحاو ةمزحك لمحت““ اهنأا اودكأا نيذلا باونلا سسلجمب  ءاسضعا
طاقن ينامث ةيسسايسسلا ةردابملا نمسضتتو ،““ةيبيللا ةمزأÓل ةيرذجلا لولحلا
قافتلا نم ةقثبنملا ةيلاحلا ةيذيفنتلا ةطلسسلا ةلكيه ةداعإا““ اهنم  ةيسساسسأا
ميلاقألا ىلعو ،اهئاسضعأا رايتخا ةداعإاو تاريخسصلا يف عقوملا يسسايسسلا
رارمتسسا عم روتسسدلا ةباتك ةداعإاو ،نازفو سسلبارطو ةقرب ،ةثÓثلا ةيخيراتلا

ةليقع دقتنا امك ،““ةديدج ةيعيرسشت تاباختنا ءارجإا نيح ىلإا باونلا سسلجم
ةبراحمل هدÓبل يباهرإا فلآا01 نم رثكأا ايكرت لاسسرإا““ ةدسشب ةرهاقلاب حلاسص

،جارسسلا زياف ،قافولا ةموكح سسيئر نم معدب كلذو ،يبيللا سشيجلاو بعسشلا
ةيباهرإلا تاعامجلا نم دÓبلا ريهطتب موقي““ يذلا يبيللا سشيجلا حلاسصل اعفارم
،باحسسنلاو ةندهلا ىلع سشيجلا ةقفاوم ىلع ًادكؤوم ،““ةقطنملا نمأا ددهت يتلا
، ةرهاقلاب ةنلعملا ةردابملاو ةندهلا طورسشب مزتلت مل ىرخألا فارطألا نكل

.نيلرب ةردابم اهيف امب تاردابملا فلتخمل اهينبت مغر
يتلا ،ةريخألا ةيرسصملا ةردابملا يف تقرغ اهنأا ودبي ةردابملا هذه نأا ريغ

فسصو امل فارطألا يقاب سضفر ةيحسض تحارو ،““ةرهاقلا نÓعا»ـب تفرع
ءزج امهرابتعاب ،رسشابملا يرسصملا لخدتلابو ،رسصم نم رتفح ةفيلخ ةجرخب
قافولا ةموكح سسيئر ،جارسسلا هيف لثمي تقو يف ،لحلا سسيلو ةلكسشملا نم
افرتعم Óثمم هرابتعا مغر ،ةلكسشملا نم رخآلا ءزجلا ،ايكرت هتمعادو ،ينطولا
،اميزأات تدادزا ةمزألا نإاف ةمث نمو ،5102 يف تاريخسصلا قافتا دنم ،ايممأا هب

قافولا ةموكح اهتققح يتلا ةيناديملا ةيركسسعلا تاراسصتنلا دعب ةسصاخ
بارتلا لماك ىلع ةرطيسسلا دعب لا رتفح عم راوح يأا سضفر ىلع اهديكأاتو
.يبيللا

نود ،ةيرئازجلا ةطاسسولاب سسانئتسسلا وأا داجنتسسلا ةيمهأا رهظت انه نمو
ةزاحنمو ةنيابتم فقاوم نع اهبلغأا ربع يتلا ،مسصاوعلا يقاب يف نارودلاو فللا
وأا فوسشكمو رسشابم لكسشب ةلاكولاب برح يف اوطروتو كاذ وأا فرطلا اذه ىلا

ةطروتم ةيبنجأا فارطأا نيب تÓماجمو ةيلوكوتورب تاءاقل زوربو ،رسشابم ريغ
نيب تلاسصتا نم هنع فسشك ام لثم ،نييبيللا ناقذأا ىلع كحسضت ةمزألا يف
،نييبيللا ناقذأا ىلع حوسضفم كحسض يف ةمزألا لوح ،بمارتو ،نيتوبو ناغودرأا

،اسسنرف لثم ،ةيبيللا ةكعكلا نم اهبيسصنو اهحلاسصم ءاسصقا نم رذحت ىرخأاو
لÓخ نم اهدوجو ىلع ديكأاتلا ىلا ةيبرغملا ةكلمملا ىعسست ،هبناج نمو
يبيل قفاوت قيقحت يف ايلمع هلسشف تبثأا ولو تاريخسصلا قافتا ةيعجرم سسيركت
نييبيللا تاعانق باسسح ىلع اسضيأا ناك ولو ،ةيبنجأا ةياسصو ةيأا نع اديعب يبيل ـ

يف ،نييبيللا ءاقرفلا نسضتحا ءاعو درجم برغملا ناك ولو ىتح ،مهريسصمو
مهحلاسصمو مهتادنجأا قفو ءاقللا تاجرخمو ليسصافت نويبرغ ءاربخ رادأا نيح
 .ةقطنملا يف

اهناكمإابو  ،ىسضم تقو يأا نم رثكأا نييبيللا ءاقرفلا نم برقأا يه مويلا رئازجلاف
عطاقت طاقن ىلا لوسصولل ،مهريغ نودو ،مهديب ذخألاو يبيللا تاتسشلا ةململ
يبيللا مدلا قهز بنجتو رانلا قÓطا فقول ةيسضرأا نوكت ،يئدبم قفاوت وأا

ناك ولو ،ةيناث نيلرب ىلا ةنيدملا هذه اهلوحتو ،تريسس يف هدÓب ةدحو برسضو
راوح قÓطا مث ،تنمسسإلاب هئانب  دح ىلا لسصي ملو ايونعم لسصافلا طئاحلا

،ةيبنجأا تاياسصو وأا ،ةنطيسش وأا ةقيسض تاباسسح وأا تاينانأا ةيأا نم درجم يقيقح
رظنلا تاهجو برقت ،نكمأا نإا ةيقيرفاو ،ةيممأا ةياعرو ةيرئازج ةطاسسوب
ناطيسش حامج حبك نوكي ثيح ،مهافت ءوسس وأا تاجنسشت نم أارطي ام للذتو
ىلع قفاوتلا وه مهملاف ،ةيرئازجلا ةيسسامولبدلل اريبك ايدحت ليسصافتلا
ةلودلا تاسسسسؤوم ءانب ىلا دوقت يتلا ةيسساسسلا تايلآلاو ةسضيرعلا طوطخلا
.ةيفافسشو ةيطارقميد لكب ديدج نم ةيبيللا

ي◊اصص ىفطصصم ^
0202 ناوج51 ددع ‘ رصشن  ^
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اهاقلأا ةملك ‘ ريزولا لاقو ^
ناونعب ةيملع ةينطو ةودن لÓخ

فور-ظ-ل ىو-ت-ف--لا ةا--عار--م““
ةينقت ماد-خ-ت-سسا-ب ““ ع-م-تÛا
هعاطق نأا دعب نع ر-سضا-ح-ت-لا

نماسضتلل  ةلمح قÓطإاب موقيسس
Óمع نودؤوي““ نيذلا ءابطأ’ا عم
ة-ح-فا-كŸ ناد-يŸا ‘ ارا-ب--ج
ود-ع ه-نو-ك-ل  ا-نورو--ك سسوÒف
ع-ي--م÷ا د--نŒ ¤إا جا--ت--ح--ي
ةئفلا هذه بناج ¤إا فوقولاو
نأاب يدهملب فاسضأاو .““اهمعدو
نوموقيسس ةمأ’ا ةمئأاو ءام-ل-ع-لا
ح-سصن-لا Ëد-ق-ت-ب ة-ب-سسا-نŸا-ب
ةفاك ذاخت’ ÚنطاوŸا هيجوتو
ةمزÓ-ل ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا

ةيرسشبلا  سسفنلا ةيامح““ دسصق
.““كÓهلا نم

ةنجللا لمع نأاب ريزولا حسضوأاو
ةبكاوم و-ه ىو-ت-ف-ل-ل ة-يرازو-لا

عمتÛا روطت لحار-م ع-ي-م-ج
سصوسصنلاو قفاوتي اÃ ههيجوتو
يعسسلاو ةيوبنلا ةنسسلاو ةينآارقلا

‘ اميسس ’ ،رسش لك نم هتيام◊
انوروك سسوÒف ءابو ة-ح-فا-ك-م
.دÓبلا ‘ ىسشفت يذلا

عمتÛا دارفأا نإا يدهملب لاقو
ىوتفلا ةن÷ ‘ مهتلاسض اودجو
ىلع اونر“ ءاملع ا-ه-ي-ف ي-ت-لا

تاروطت قفو ىوت-ف-لا ة-سسرا‡
يذلا رودلا ازÈم ،ي-ع-م-تÛا
لÓخ نم ةنجللا تاذ هب موقت

ةهجاوم ‘ عمتجملل اهتقفارم
.انوروك ءابو

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

هل دودح ’ يبوروأ’أ قافنلأ
ل-يو– ى-ل-ع مو-ي-لا نو-ي-بورولا ى-كا--ب--ت--ي ^

ةيآا ةسسينك موعزŸا لوبنطسسإا ناطلسس ناغدرا
ن-ع-ط ى-ل-ع نو-ف-سسأا-ت-يو د-ج-سسم ¤إا ا-ي--فو--سص

ل و ،يمÓسسلا يحيسسŸا ينيدلا راو◊ا ناغدرا
لجر ىلع مدنلاو ءاكبلا عفني له فرعي دحأا

نأا لبق ناغدرا نأل ةفرطتŸا هعبانÃ فورعم
فوفسص ‘ Óسضانم ناك ناك-برأا بز-ح-ب ق-ح-ت-ل-ي
ي-ل-ي--م “فر--ط--تŸا ي--كÎلا ي--مÓ--سسإلا بز◊ا

لهجي نا يبورولا دا–Óل نكÁ ل و “صشيروغ
دا–Óل نإاف راسسŸا اذه مغرو ،ناغودرا راسسم
ايكرت ‘ مك◊ا ناغدرا ءÓتعا ‘ ايسساسسا ارود

حبسصي نأا-ب نو-نا-ق-لا م-ك-ح-ب ا-عو-ن‡ نا-ك ه-نأل
ةد-ع ي--كÎلا صشي÷ا ى--ق--ل--تو ،ءارزو صسي--ئر
صسيئر نوكي نأاب ناغدرأل حمسسي ىتح طوغسض
‘ نجسسلاب هيلع مك◊ا ءاغلا ”و ،اهنيح ءارزو
صسي-ئر ح-ب-سصي نا نا-غودرأل ن-ك-ي ⁄و ،ا-ه-ت-قو
ىلع يكيرملاو ي-بورولا ط-غ-سضلا لو-ل ءارزو
بسسح ة-ي-نا-م-ل--ع--ل--ل ي--ما◊ا ي--كÎلا صشي÷ا

ةجح ،ناغودرا لبقي ⁄ يذلاو ايكرت روتسسد
ÚيطارقÁدلا عم قيسسنتلاب كلذ ‘ Úيبورولا

‘ ي-سسا-ي-سسلا مÓ-سسلا بيرŒ و-ه ا-ك-ير--ما ‘
نويحيسسŸا لو– ا-م-ك لو-ح-ت-ي-سس اÃر ،م-ك◊ا
دامتعلا اوكرتو ةسسايسسلا ¤إا نويطارقÁدلا

.ةنايدلا ىلع
ملع نود يبورولا دا–لا اهمعد يتلا ةبرجتلا
اهتروط-خو ة-يو-مÓ-سسلا تارا-ي-ت-لا ة-ق-ي-ق-ح-ب
تناكو ،يقيقح صسوباك ¤إا ناغدرا عم لوحتت
ةيلمع ‘ يه نو-ي-بورولا ا-ها-ق-ل-ت ة-بر-سض لوا
مهيلع بذكي ناغدرا نا اوفسشتكا اŸ مامسضنلا

صضراعتي يروتاتكد زكر‡ ماظ-ن-ل ئ-ي-ه-ي ه-نأاو
صسسسا دحا Èتعت يتلا ةيبورولا ميقلا عم ايلك
را---سسŸا ف---ي---قو---ت م---ت---ف ،ي---بورولا دا–لا
 .ايئاهن يسضوافتلا

وه ا-م ¤إا ا-ن-ل-سصو فا-سشت-كا ¤إا فا-سشت-كا ن-مو
¤إا ا-ي-فو-سص ة-يا ف-ح-ت-م ل-يو– ،نآلا ه--ي--ل--ع
فا-ط-ع-ت-سسا نا-غدرا ن-م ة-لواfi ‘  ،د--ج--سسم
دسض مهلامع-ت-سسا ل ⁄و ،Úم-ل-سسŸا ن-م جذ-سسلا

يراسشكنا صشي-ج ¤إا م-ه-ل-يو-ح-ت-ب م-ها-ت-مو-ك-ح
ئطاوسش مامأا ةقاطلا نع بيق-ن-ت-لا م-ث ،د-يد-ج
،ي-بورولا دا–لا ‘ و-سضع-لا ة-لود--لا  ،صصÈق
نا-غودرا ف-سشت--كا ي--بورولا ط--غ--سضلا ما--مأاو
هترظنل ةبسسنلاب لانŸا لهسس وهو يبيللا طفنلا
صسنوتب ارورم صسلبارط ‘ هل نيرسصانم دوجول
.ةسضهنلا

هيف هاري ناك ام لك فلاخت ناغدرا تافرسصت
ة-ي-كÎلا تا--قÓ--ع--لا ل--سصوأا ل--ب ،نو--ي--برولا
¤إا لوحتت دقو ،ةيسسايسس ةمزأا ¤إا ةيبورولا
ةزيم نكلو ،ادج ابيرق ةينمأاو ةيركسسع ةمزا

يبوروألا قافنلا تفسشك اه-نأا نا-غدرا ة-سسا-ي-سس
.هتقيقح ىلع

طأرف رشضخل ..لشسكورب نم  ““رجفلأ““ لشسأرم ^
يشسلط’أ فلحلأو يبورو’أ داحت’أ ىدل دمتعم يفحشص ^
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Dimanche 19 Juillet 2020
GBNô G’CNÑÉQ هيجوتو  حسصنلا ميدقتب نوموقيسس ةمئألاو ءاملعلا

ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختل نينطاوملا

ةيبطلأ مقطأ’أ عم نماشضتلل ةينطو ةلمح
ابيرق انوروك ةحئاج ةبراحمل

ر-ئاز÷ا-ب ،صسما ،يد-ه-م-ل-ب ف-سسو-ي ،فا-قولاو ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-سشلا ر-يزو ن-ل--عا
لمعت يتلا ةيبطلا  مقطألا عم ةينماسضت ةينطو ةلمح ابيرق قÓطإا نع ةمسصاعلا

.دÓبلا  ‘ ىسشفت يذلا انوروك صسوÒف ةحفاكم  لجأا نم ناديŸا ‘

طرافلا صسرام ةمدخلا زيح ديزوب نب اهعسضو
ةزابيت ىفششتشسÃ يعانطشصأ صسفنت زاهج32 ءافتخأ

د-مfi ،ة-ح-سصلا ر-يد--م ح--ت--ف̂ 
مÓتسسإا دعب ةلي-ل-ق ا-ما-يأا ،ة-ل-حرو-ب

ةحسصلا ةيريدم سسأار ى-ل-ع ه-ما-ه-م
روف اقّمعم اقيق– ،ةزا-ب-ي-ت ة-ي’و-ل
ليقثلا رايعلا نم ةحيسضفل هفاسشتكا

Ãرداقلا دب-ع تياز-قا-ت ى-ف-سشت-سس،
سسفنت زا-ه-ج32 ءافتخاب ق-ل-ع-ت-ت
دبع ةحسصلا ريزو فرسشأا ،يعانطسصإا
ىلع ايسصخسش ديزو-ب ن-ب نا-م-حر-لا
53 لم‹ نم ةمدÿا زيح اهعسضو

¤إا ه-تدا-ق ةرا-يز ‘ اذ--هو زا--ه--ج
سسرا-م ر-ه-سش ةزا-ب-ي-ت ى-ف--سشت--سسم
ءا-بو ة-ح-فا-ك-م را-طإا ‘ ي--سضاŸا
متي ⁄ هنأا ةل-حرو-ب ف-سشكو.ديفوك
،اهنم طقف ازاهج21 ىوسس ليغسشت
‘ انوروكب تايا-فو-لا دد-ع نا م-غر
مهنم ،ةا-فو48 زواŒ ةزاب-ي-ت ة-ي’و

ىفسشتسسÃ ة-ئاŸا-ب05 ن--م د--يزأا
،سشاعنإ’ا ¤إا ةجاحب اوناك ةع-ي-ل-ق-لا

لوسص◊ا نم اونكم-ت-ي ⁄ م-ه-نأا Òغ
يعادب ةزابيت ىفسشتسسÃ ريرسس ىلع
سشاعنإ’ا ةحلسصÃ ناكم دجوي ’ هنأا
سسفنت زاه-ج21 ىلع رفو-ت-ت ي-ت-لا
يتلا ةقيق◊ا نكل  ،طقف يعانطسصإا

نأا مهي-لا-هاو ى-سضرŸا ا-ه-فر-ع-ي ’
اريرسس53 و ازاهج53 ترفو ةلودلا

Ãىلع نيرداق اوناك ةزابيت ىفسشتسس
Ëدقت لقأ’ا ى-ل-ع وأا حاورأ’ا ذا-ق-نإا
ى-سضرŸا ع-ن-ق-ت ة-ي-ح-سص ة--يا--عر
ةزهجأ’ا هذه لوخد مدع.مهيلاهاو

تا-مÓ-ع حر-ط-ي ة--مدÿا ز--ي--ح
نم تلعج ةÒثك ةلئ-سسأاو ما-ه-ف-ت-سسا

حتفل عراسسي ديد÷ا ة-ح-سصلا ر-يد-م
ريزو نأاو ةسصاخ ،ةيسضقلا ‘ قيق–

وه ،ديزوب نب نامحرلا دبع ،ةحسصلا
ةزهجأ’ا هذه عسضو ىلع فرسشأا نم
اهليغسشت متي ’ فيكف ،ةمدÿا زيح
ترداغ ت’اح دوجو مغر ةزابيت ‘

ىلع اهلوسصح مد-ع ة-ج-ي-ت-ن ةا-ي◊ا
ديكأاتو ةعيلقلا ىفسشت-سسÃ سشا-ع-نإ’ا
ل-ك نأا تياز-قا-ت ى-ف--سشت--سسم ةرادإا
ريراقت نأا تدكأاو.ةلوغسشم ةرسسأ’ا
ىفسشتسسŸا ةرادإا اهمدقت تناك ةبذاك

Ÿناو ة-سصا--خ ،ة--ح--سصلا ة--ير--يد
ةيدهم ،ةباينلا-ب ة-ق-با-سسلا ةر-يدŸا
ىل-ع تار-م ةد-ع ت◊أا ،ة-ي-ك-نار-ب
سشاعنإ’ا Ëدقتو ةزهجأ’ا لك ليغسشت
وأا ةعيلقلا نم ةمداقلا ت’ا◊ا لكل
‘ اذهو ،روظانلا وأا سسÓيغ يديسس
ءاب-طأ’ا ع-م ة-ي-م-سسر تا-عا-م-ت-جإا
ر ح̂  .Úيئاسصخأ’ا

يدامح نب ىشسوم ،قبشسأ’أ ديÈلأ ريزو ةافو

 : ةليمب ةيسضرألا ةزهلا
نوراه ينب دشس ىلع رطخ يأأ دوجو مدعب نئمطت ةيئاملأ درأوملأ ةرأزو
ة-ي-ئاŸا دراوŸا ةرازو تب-سسلا سسمأا تن-ئ-م-ط ^
ديدهت وأا رطخ يأا دوجو مدعب ةليم ةي’و ينطاوم
دعب ،نوراه ينب دسسب قلعتي اميف ،م-ه-تا-ي-ح ى-ل-ع
لوأا موي ةقطنŸا اهتده-سش ي-ت-لا ة-ي-سضرأ’ا ةز-ه-لا
نايب تبسسلا سسمأا هب دافا امبسسح ،ةعم÷ا ،سسما
دج دسسلا““ ةي-ع-سضو نا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو .ةرازو-ل-ل

برسض يذلا لازلزلا اذهب ر-ثأا-ت-ي ⁄ ذإا ،ةر-ق-ت-سسم
4ر5 ةجردب ةقيقد21 و9 ةعاسسلا ىلع ةقطنŸا

دسس نإا““ ردسصŸا سسفن فيسضيو .““Îسشير ملسس ىلع
،رئاز÷ا ‘ دودسسلا يقاب رارغ ىلع نوراه ينب

ثراوكلا نم عون-لا اذ-ه ة-ه-جاوŸ ا-ي-ن-ق-ت أا-ي-ه-م
سصحفلل تازيهŒ ىلع يوتحي هنا امك ةيعيبطلا

تازهلا عم دسسلا لعافت سسايقب حمسست ةروطتم دج
حابسص ،تلجسس دق ةلي-م ة-ي’و تنا-كو .““ ة-ي-سضرأ’ا

21 و ا-سس90 ةعا-سسلا دود-ح ‘ ،ة-ع-م÷ا سسما
ىلع تاجرد4ر5 اهتدسش تغلب ةيسضرأا ةزه ةقيقد
ددح ة-يداد-ترا تاز-ه ع-برأا ا-ه-ت-ل-ت ،Îسشير م-ل-سس
سسفنب ناورم يديسس ةقطنم قرسش-لامسشب اهزكرم
ةرواÛا ةنيطنسسق ةي’و ناكسس اهب سسحاو ةي’ولا

و.ق ^ .دايز نبا ةيدلب اميسس’

موي نم ةرخأاتم ةعاسس ‘ ‘وت ^
د-يÈل-ل ق-ب-سس’ا ر-يزو-لا ة-ع--م÷ا
،لاسصت’او مÓعإ’ا تايجو-لو-ن-ك-تو
ى-ف-سشت-سسÃ ،يدا-م-ح ن-ب ى-سسو-م
نم ملع امب-سسح ،ا-سشا-ب ى-ف-ط-سصم
يدامح نب دجاوتيو .يلئاع ردسصم

ة----سسسسؤوŸا----ب تقؤوŸا سسب◊ا ‘
Èمتبسس81 ذنم سشار◊ا ‘ ةيباقعلا

ىفسشتسسملل عوبسسأ’ا فسصتنم هلقن ” دقو ،9102
مدقت ،هتهج نم .ةيحسصلا ه-ت-لا-ح تءا-سس نأا د-ع-ب
،ةيكلسسÓلاو ةيك-ل-سسلا تÓ-سصاوŸاو د-يÈلا ر-يزو
ةلئاعل ةسصلاÿا هيزاعتب ،سسما ،راز-مو-ب م-ي-هار-با

ريزولا ،يدامح نب ىسسوم ،ديقفلا
سصن ‘ ءاجو .عا-ط-ق-ل-ل ق-ب-سسأ’ا
ة-ح-ف-سصلا ى-ل-ع ر-يزو-لا ة-يز-ع--ت
‘ ةرازو---ل---ل ة---ي----م----سسر----لا
د-ي-سسلا مد-ق-ت-ي»:““كو-ب-سسيا-ف-لا““
سصاÿا همسساب رازمو-ب م-ي-هار-با
لامعو تÓماع ةفاك ن-ع ة-با-ي-نو
هيوذو ديقف-لا ة-ل-ئا-ع-ل ،عا-ط-ق-لا

.““ةاسساوŸا قداسصو ءازعلا تارابع سصلخأاب ،اعيمج
نأاب ،يدامح نب ىسسوم ،ديقفلل ديÈلا ريزو اعدو
هيوذو هتلئاع مهليو هتمحر عسساوب هحور هللا دمغتي

ج.ق ^ .ناولسسلا ميظعو Èسصلا ليمج

ةيزعت
لج هللا ءاسضقب ةيسضار بولقب

ةرسس◊ا نم Òثكبو ،هلÓج
،هل روفغŸا ةافو يعن ينغلب ،⁄ألاو
،يدامح نب ىسسوم ،قبسسلا ريزولا

.انوروك صسوÒفب هتباسصإا دعب
،انأا مدقتأا ،لل÷ا باسصŸا اذه رثإاو

ةديرج ةريدم ،مازح ةدح
ةيزعتلا تارابع ىمسسأاب ،““رجفلا““

ديقفلا ةلئاع ¤إا ةاسساوŸاو
،جيريرعوب جربو ةمسصاعلاب

لحارلا دمغتي نأا ¤وŸا نم ةيجار
حيسسف هنكسسيو هتمحر عسساوب
  .Èسصلا ليمج هيوذ مهليو ،هتانج

نوعجار هيلغ انإاو هلل انإا

رورم ثدأوح ‘ نيرخأ7 كÓهو صصاخششأأ4 قرغ
‘ اقرغ صصاخسشأا4 ةافو ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس ^

قئارح5 ¤إا ةفاسضإلاب ،ةعاسس84 رخآا ‘ ئطاوسشو كرب
اوفوت اياحسض4 ثثج ذاقنإلا قرف تلسشتناو.تايلو5 تّسسم

قرغ امدعب ةنسس81 هرمع باسش ةثج  لاسشتنا ” نيأا ،اقرغ
‘ ““حسضاو يديسس تلÓسش““ ىمسسŸا ناكŸاب ةيئام ةكرب ‘

نب يبرعلا““ ئطاسش ‘ ن-ير-خآا قر-غ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب .ترا-ي-ت
اميف ،ةنسس12 و91 رمعلا نم ناغلبي ةدكيكسسب ““3 يديهم
ئطاسش ‘ قرغ امدعب ةيلولا صسفن ‘ رخآا ةثج تلسشتنا
ةيا-م◊ا ح-لا-سصم تد-كأاو .““ق-ئاد◊ا““ ةر-ئاد-ب ““ي-ج-ن-ط داو““
،فيطسس تايلو ‘ قئارح5 تلجسس اهنأاب اهنايب ‘ ةيندŸا
قيرح فّلخ نيأا ،صسابعلب يديسسو ةديلبلا ،ةسسبت ،رئاز÷ا
7 ةباسصإا ،فيطسس ‘ ““ةÒبكلا Úع““ ةرئادب ةرامع ‘ بسشن
ةيام◊ا تادحو تلجسس امك.صسف-ن-ت-لا ‘ ق-ي-سضب صصا-خ-سشأا
،يرا÷ا ةيليوج81 ¤إا61 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ،ةيندŸا

ةقرفتم رورم ثداوح رثإا نيرخآا323 حرجو صصاخسشأا7 ةافو
تلجسس اهنأاب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تدافأاو.نطولا Èع
7 ةافو تفّلخ ،ةقرفت-م رور-م ثداو-ح ل-جأا ن-م ل-خد-ت642
.تايفسشتسسŸا ¤إا مهليو– ّ” حورجب323 ةباسصإاو صصاخسشأا

4 ليجسست رثإا ،ةيومد ةليسصح Èكأا طاوغألا ةيلو تفرعو
ةباسصإاو صصاخسشأا3 ةافو تفّلخ ةيرورم ثداوح ‘ تÓخدت
امكجÓعلا يقلتل ةيئافسشتسسلا زكارŸا ¤إا اولقن نيرخآا5
ينطولا ىوتسسŸا ىلع لخدت5616 ةيام◊ا تادحو تلجسس
رارغ ىلع ،ةيندŸا ةيا-م◊ا طا-سشن تلا‹ ف-ل-تfl ل-م-سش

نع امأا.قئار◊ا دامخإاو يحسصلا ءÓجإلاو رورŸا ثداوح
تماق دقف ،““انوروك““ صسوÒف راسشتنا نم ةياقولا تاطاسشن
، ةيلوÈ 84ع ةيسسيسس– ةيلمع482 ـب ةيام◊ا حلاسصم
ةرايسس481 اهل ترخسس ميقعت ة-ي-ل-م-ع472 ¤إا ةفا-سضإلا-ب
.ةيندم ةيامح نوع9531 و ةنحاسش741 و فاعسسإا

ج.ق ^

ىلع أرشصاق صضرح صصخشش فيقوت
نأزيلغب ميتنشس نويلم52 ةقرشس
يداو ةرئاد ةرئاد ن-مأا-ب ة-ي-ئا-سضق-لا ة-طر-سشلا تاو-ق تن-ك“ ^

صضير–و ةقرسسلا ةمهت نع صصخسش فيقوت نم نازيلغب ويهرا
ةيادب ¤ا دو-ع-ت لا◊ا ة-ي-سضق ع-ئا-قو  .ة-قر-سسلا ى-ل-ع ر-سصا-ق
ةرئادب نمألا حلاسصم ¤ا صصخسش مدقت نيأا ›ا◊ا عوبسسألا

غلبم ةقرسس ¤ا هسضرعت صصوسصخب ىوكسش Ëدقتل ويهرا يداو
حتف متيل ،Úلوه‹ لبق نم مي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م52ـب ردق-م ›ا-م

تاذ لبق نم تايرحتلاو ثاحبألا فيثكتو ةيسضقلا ‘ قيق–
حرسص يذلاو يكاسشلا نبا فيقوت نع ترفسسأا يتلا ،حلاسصŸا
اقحل هفيقوت ” يذلا ةقرسسلا لعف ىلع هسضرfi نع هرودب

.ميتنسس نويلم02ـب ردقم ›ام غلبم عاجÎسسا ” امك

 فنعب ةقرشسلأ ةمهت نع رخآأ صصخشش فيقوتو
ن-مألا-ب ة-ي-ئا-سضق-لا ة-طر-سشلا تاو-ق تن-ك“ قا-ي--سسلا صسف--ن ‘

،فنعلاب ةقرسسلا ةمهت نع صصخسش فيقوت نم عباسسلا يرسض◊ا
¤ا هسضرعت ا-هدا-ف-م صصخ-سش ا-ه-ب مد-ق-ت ىو-ك-سش ر-ثا ى-ل-ع اذ-ه

فيقوت متيل ،ةقرسسلاب عوبتم صضيبأا حÓسس ةطسساوب ءادتعلا
قح ‘ ةيئاسضق تاءارجا تافلم زا‚ا متيل هيف هبتسشŸا صصخسشلا
ةلادعلا مامأا مهبجوÃ اومدق  ÚفوقوŸا

 قرزل ليشضفلب ^

ةبيبط ةناهأ ‘ طروتŸ صسب◊أ
تليشسمشسيت ‘ لتقلاب اهديدهتو
قح ‘ ةيلام ةمارغو صسبحب ،تليسسمسسيت ةمكfi تمكح ^
اهديدهتو اهماه-م ة-يدأا-ت ءا-ن-ثأا ة-ب-ي-ب-ط ة-نا-ها ‘  طرو-ت-م
نايب فسشكو .Òغلا كلŸ يدمعلا مي-ط-ح-ت-لا اذ-كو ،ل-ت-ق-لا-ب
،صسما لوا هنأا تليسسمسسيت ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو
ةناها ‘ طروتŸا (م.ت) هيف هبتسشŸا Ëدقت ” ،صسيمÿا
ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوŸاب (ي.ع) ةماعلا ة-ب-ي-ب-ط-لا
،لتقلاب اهديدهتو ““هللا دبع نب رارج““ ديهسشلا تليسسمسسيتل
ىفسشتسسŸا تاذب تانÓعإلا ةحول جاجز ميطحتب همايق عم
عÓطا صضرغل هناف يفحسصلا نايبلا تاذ حسضوأاو .يمومعلا
ى-ل-ع ءاد-ت-علا ةر-ها-ظ ة-براfi را-ط ‘ ه-نا-ف ما-ع-لا يأار-لا

تاسسسسؤوŸا يÒسسمو يبطلا هبسشو يبطلا كلسسلا يمدختسسم
ةنادإا ” .تاءادتعلا هذهل يئاهن دح عسضو دسصقو ةيحسصلا
ةيسضق-لا ‘ ة-م-كÙا تاذـب ح-ن÷ا م-سسق فر-ط ن-م طرو-تŸا
يرئازج ران-يد ف-لا05و اذفان ا-سسب-ح ار-ه-سش81 ـ--ب ¤ولا

ةعباتم دعب ،صسب◊ا نهر هعاديا عم ةذفان  ةيلام ةمارغ
ءانثا فظوم ةناها ةمه-ت ن-ع يرو-ف-لا لو-ثŸا ءار-جإل ا-ق-فو
‘ هتنادا ” امك  .لتقلاب ديده-ت-لا ة-ح-ن-جو ،ه-ما-ه-م ة-يدأا-ت
كلŸ يدمعلا ميطحتلا ةحنج-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ة-ي-نا-ث-لا ة-ي-سضق-لا
05 و اذفان اسسبح ماعب حن÷ا مسسقب هيلع مكح ثيح ،Òغلا
.ةسسل÷اب صسب◊ا نهر هعاديا عم ةيلام ةمارغ فلا

ب.ديمح ^

ريدم ،““رجفلا““ ةديرج ¤ا لسصاوت ةرايز ‘
:نسسود فسسوي ،توواج رهاط ةفاحسصلا

قيق–و غيلبتو نواعتلأ ىلع لمعنشس
 ةديد÷أ مÓع’أ ةلاشسر
راد--ل د--يد÷ا ر--يدŸا ،ن---سسود ف---سسو---ي د---ي---سسلا Èع ^

ةرايز لÓخ ،يا-م لوأا ة-حا-سسب ،تووا-ج ر-ها-ط ،ة-فا-ح-سصلا
صسمأا لاوز ،““ر-ج-ف-لا““ ةد-ير-ج ر-قŸ ،ا-سضيأا ل-سصاو-تو فرا-ع-ت
لجأا نم عيم÷ا عم نواعتلاو لمعلل هدادعتسسا نع ،تبسسلا

فاÎحلا ئدابم قفو  ةديد÷ا ةيمÓعإلا ةلاسسرلا قيق–
يتلا ةوجرŸا ةياغ-لا ¤ا ن-سسود را-سشأاو .ة-ن-هŸا تا-ي-قÓ-خأاو
حوسضوبو اهنع Èع يت-لاو ،ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا ا-ه-ي-لإا ى-ع-سست
،لا-سصتلا ر-يزوو ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا صسي--ئر
‘ لثمتتو ،رميحلب رامع ،ةموك◊ا مسساب يمسسرلا قطانلا

ف-ل-تfl هاŒ لوؤو-سسمو ي-عاوو ر-ح ي-ن-ه-م مÓ-عا صسير-ك-ت
ة-ي-لوؤو-سسم ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب ،ة-ي--مÓ--علا ة--ي--ل--م--ع--لا فار--طأا

هميعدتب مازتللا عم ،ماعلا يأارلا عم لما-ع-ت-لا ة-ي-سسا-سسحو
نع Óسضف ،ةيقÓخألاو ةي-نو-نا-ق-لاو ة-يداŸا ل-ئا-سسو-لا ل-ك-ب
فسسوي ديسسلا ،يمÓعلا رسشاب دقو    .ةيسسايسسلا ةدارلا

توواج رهاط ،ةفاحسصلا رادل ديدج ريدمك هماهم ،نسسود
لسضف يذلا ،ودود ةعمجوب  ديسسلل  افلخ ،يام لوأا ةحاسسب
لماح وهو ،يرا÷ا ةيل-يو-ج31 ذنم ،دعا-ق-ت-لا ¤ا جورÿا
ةيسضايرلا ة-فا-ح-سصلا ‘ ل-م-عو ،لا-سصتاو مÓ-عإا صسنا-سسي-ل
ي◊اسص.م ^.ةسصاخو ةيمومع دئارج ةدعب
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