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انوروك تاباسصإا عافتراو رطفلا ديع ويرانيسس راركت نم رذحي طاقب
انوروك صسوريف نم ةديدج ءافصش ةلاح6٤2 و ةافو31 ،ةباصصأ785ليجصست مت اميف
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مهت  ةيفلخ ىلعو هتلئاع هنع تفصشك ام بصسح
 ةيماظن ةئيه ةناهأو فنعلأ ىلع صضيرحتلاب

سســلجÃ ماــــــــهتإلا ةــــــــــــفرغ
رــــــــــــــــــــئاز÷ا ءاــــــــــــــــــــــــــــسضق
 زاكن ديسشر فلم مويلا حتفت
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:يوأرمع  ،تأرغثلأ لك دصس بجوتصسي ديجلأ يصسردملأ لوخدلأ نإأ لاقفورفل يغريصس يصسورلأ هريظن نم ةوعدب

ازجع يناعت سسرادملا
 كÓـــــسسلا لــــــــك يـــــــف

يــسساردلا مـــسسوملا حاــــــجن : ةــــــــــــبيدوب ^
مكحم يحسص يزارتحا ماظن طبسض مزلتسسي

حــــــــتف»: نودــــــــــــقاعتملا ةذــــــــــــــتاسسألا ^
““ ناـــجنف يف ةعــــبوز ةـــيطايتحلا مـــئاوقلا

نيدلبلا نيب تاقÓعلا زيزعتل ايسسور ىلإا ةرايز يف موداقوب
 عوبصسلأ ةياهن ةلطع يف بتاكملأ حتف دكؤويو ينورتكللأ عفدلأ قيرط نع ةيحصضألأ ءأرصشل اعد
رانيد فلا03ـب ديربلاب بحسسلا غلابم فيقسست :رازموب
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يفاقث عورسشم ليومتل ““راسضخ ةلواط““ ـل جوري ةبكوب بتاكلا
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ة-ي-ف-ح-شصلإ ه-تود-ن ‘ رإرو-ف ف--ششكو ^
عفتÒل ةديدج ةافو31 ليجشست نع ةيمويلإ
.ةافو0011 ¤إإ ›امجإلإ ددعلإ
ةلاح642 تلجشس ه-نأا-ب ثد-ح-تŸإ ر-كذو
›امجإلإ ددعلإ كلذب عفتÒل ةديدج ءافشش
64661 ¤إإ ءافششلل تلثا“ يتلإ تلاحلل

ةيانعلإ ت– اشضيرم65 دجإوت ليجشست عم
.ةزكرŸإ ةيبطلإ

مهيف هبتششŸإ نم ىشضرم40 صسمأإ ‘وت ^ر م ^
ةي-ل-يŸإ ى-ف-ششت-شسÃ ا-نورو-ك-ب ة-با-شصإلإ
دهعم نم دعب مهجئاتن رهظت ⁄و لجيجب
ةيلوب ليجشست ” اميف ةنيطنشسقب روتشساب

مهنيب نم ةديدج ةدكؤوم ةلاح31 لجيج
تا-شسشسؤوŸإ ىد-حإا-ب ل-م-ع-ي ما-ع بي-ب-ط

.ةيرإو÷إ ةيحشصلإ
‘ ةيئابولإ تاق-ي-ق-ح-ت-لإ ل-شصإو-ت-ت ا-م-ك

ةيحشصلإ تاشسشسؤوملل ةياغلل ةبعشص فورظ
مهيف هبتششŸإ جئاتن رخأات مغر ةيرإو÷إ

تايدلب ةدكؤوم ةلاح21 عم قيقحتلإ مهنم
.رهطلإ جربو يبيبح ينب ةعم÷إو ةقششلإ

ديفوك حلاشصÃ دجإوت-ي ىر-خأإ ة-ه-ج ن-م
Ãاشضيرم031 ›إوح ةيلولإ تاي-ف-ششت-شس
ةثÓثلإ ديفو-ك ح-لا-شصÃ ف-شصن-لإ م-ه-ن-م
44و Òها-ط-لإ ى-ف-ششت-شسÃ ة--حو--ت--فŸإ

Ãإ ى-ف-ششت-شسŸةيقب-لإو ة-ي-ل-ي Ãىفششتشس
صضعب د-ي-ف-ت ىر-خأإ ة-ه-ج ن-م.لجيج

هبتششŸإ وأإ تان-ي-ع-لإ دد-ع نأا-ب ردا-شصŸإ
ةبإرق دجوي ثيحب Òطخ ديإزت ‘ مهيف
Êاعي امي-ف.جئاتنلإ رظتن-ت ة-لا-ح004
اميشس قاهرإلإو بعتلإ نم ةيبطلإ مقطلإ

Ãهاطلإ ىفششتشسÒ ديزأإ هب دجوي يذلإ

انوروكب دكؤومو هبتششم Úب اشضيرم06 نم
‘ حدافلإ صصقنلل لح دا-ج-يإإ را-ظ-ت-نإ ‘

إو-ب-لا-ط ن-يذ-لإو ءا-ب--طألإو Úشضر--مŸإ
.ةيرإو÷إ تاشسشسؤوŸإ نم معدلإ Ëدقتب
رباخم حتفل تاءارجإلا نم ءاهتنلا

انوروك سسوريف نع فسشكلل
ءاقللإ صشماه ىلع لجيج ةيلو ›إو فششك
ن--مألإ Úشس– لو--ح مو--ي--لإ م---ظ---نŸإ
نأا-ب ل-ج-ي-ج-ب ة-ي-ح-شصلإ تا--شسشسؤوŸا--ب
ةينقتب ل-ي-لا-ح-ت-ل-ل flÈ ح-ت-ف تإءإر-جإ
RCPةزهجألإ لابقتشسإو ت“ دق Áنك

لإومألإ نأإ امك عوبشسألإ ةياهن عم نوكي نأإ
يرششبلإ دروŸإو تد-شصر د-ق ة-شصشصıإ
دعب ةيلمعلإ هتاه يتأاتو.دوجوم لهؤوŸإ
يتلإ ليلاحتلإ تا-ن-ي-ع-ل Òب-ك-لإ ر-خأا-ت-لإ

اموي51 نم Ìكأإ ذ-ن-م ر-ظ-ت-ن-ت لإز-تا-م
Ãقوفت يتلإو ةنيطنشسقب روت-شسا-ب ة-ق-ح-ل

ظا-ظ-ت-كإو ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششم ة-لا-ح005
لfi ةي-شضق-لإ تنا-كو  .تا-ي-ف-ششت-شسŸا-ب

¤إإ لجيج ةيلو نم بإون ةدعل تÓشسإرم
عإرشسإلإ لجأإ نم ةحشصلإ ريزو إذكو ›إولإ

ب .Úصساي ^  .ليلاحتلل flÈ حتف ‘

ةديدج Òبادت ذاختل دعتسست ةمسصاعلاب دمfiأا يديسس ةعطاقم

 ةيصسيئرلإ عرإوصشلإ سضعب قلغو يحصصلإ رج◊إ تاعاصس ليدعت ةيناكمإإ
ةعطاقملل بدتنŸإ ›إولإ د-ع-ب-ت-شسي ⁄ ^

ر--ئإز÷إ) د--مfiأإ يد---ي---شسل ة---يرإدإلإ
رج◊إ تاعاشس ليدعت ةيناكمإإ (ةمشصاعلإ
صشوديد يعراشش ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي-ح-شصلإ

عراشش قلغ إذكو يلعوب نب ةبيشسحو دإرم
ددعو (اقباشس يينوشسيم) دعشسو-ب تا-حر-ف
لÓخ ““حÓ-م ي-ل-ع““ قو-شسب تÙÓإ ن-م
انوروك ءابو يششفت نم دحلل عوبشسألإ إذه
.ةيلÙإ ةئيهلإ تإذل نايب هب دافأإ امبشسح
ةي-م-شسر-لإ ة-ح-ف-شصلإ ‘ ءا-ج ا-م بشسحو
د-مfiأإ يد-ي-شس ة-يرإدإلإ ة-ع-طا-ق--م--ل--ل
ةماعن ةيزوف ةد-ي-شسلإ نإا-ف كو-ب-شسي-ف-لا-ب

ةمزألإ ةيلخ ءاشضعأإ عم اعام-ت-جإ تد-ق-ع
Ûثي--ح91-ديفوك ةح-ئا-ج ة-ه-با ⁄

ةيحÓشصلل اقبط ءوجللإ ةيناكمإإ““ دعبتشست
رج◊إ تاعاشس ليد-ع-ت ¤إإ ا-ه-ل ة-لوıإ
صشوديد يعراشش ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي-ح-شصلإ

¤إإ ةفاشضإلاب ““يلعوب ن-ب ة-ب-ي-شسحو دإر-م
¤إإ عوبشسألإ إذه لÓخ ءوجللإ ة-ي-نا-ك-مإإ““

يينوشسيم) دع-شسو-ب تا-حر-ف عرا-شش ق-ل-غ

ÚنطإوŸا-ب ه-ظا-ظ-ت-كل إر-ظ-ن (ا-ق-با-شس
قو-شسب يراŒ ل49fi ›إوحو نئابز-لإو

Òبإد-ت-ل مإÎحإ مد-ع بب-شسب حÓ-م ي-ل-ع
.““ءابولإ نم ةيئاقولإ
قلغلإ ¤إإ ءوجللإ ةيناكمإإ ردشصŸإ ركذ امك
امهم ةشسشسؤوم لكل ةعاشس42 ةدŸ تقؤوŸإ
ىلع لجشست يتلإ اه-طا-ششن ة-ع-ي-ب-ط تنا-ك
صسوÒفب ةباشصإÓل ةدكؤوم تلاح اهإوتشسم
تايلمع فيثكت ى-ل-ع ةد-كؤو-م91-ديفوك
صسيشس– با-ب ن-م Òه-ط-ت-لإو م-ي-ق-ع-ت-لإ
دجإوتب اه◊اشصم ¤إإ نيدفإولإ ÚنطإوŸإ
مإÎحإ صضرفو تا-شسشسؤوŸإ هذ-ه-ب ءا-بو-لإ
يرا-ب-جإ ءإد-ترا-ك ة-ي-ئا-قو--لإ Òبإد--ت--لإ
.يعامتجإ دعابتلإ ةفاشسمو تامامكلل
دي-شس ة-ع-طا-قŸ بد-ت-نŸإ ›إو-لإ دد-ششو
ذيفنت ىدم ميي-ق-ت ة-شسل-ج لÓ-خ د-مfiأإ
تاميلعتلإ ف-ل-تflو ر-ط-شسŸإ ج-ما-نÈلإ
ءابولإ يششفت ةهباجÃ ةقلعتŸإ تإءإرجإو

Òبإوطلإو تاعمجتلإ يدافت ةرورشض ىلع
ةيراجتلإ تإءاشضفلإو ةيمومعلإ ن-كا-مألا-ب

ةيئاقولإو ةيزإÎحلإ تاطاي-ت-حلإ ذ-خأإو
‘ كلذو ة-ي-شسي-ئر-لإ عرإو-ششلإ ‘ ة-شصا-خ

قيرطلإ ةط-ير-خ ن-م ة-ي-نا-ث-لإ ة-ل-حرŸإ
يحشصلإ رج◊إ ن-م جور-خ-ل-ل ةر-ط-شسŸإ
ةيراجتلإ تاطا-ششن-لإ صضع-ب فا-ن-ئ-ت-شسإو
.ةيعامتجلإو ةيداشصتقلإو
ةطلتıإ ةنجللإ ثح ” راطإلإ إذه ‘و

دشصرل ةينإديŸإ تاجرÿإ فيث-ك-ت ى-ل-ع
Òبإدتل-ل ة-ف-لاıإ ة-يرا-ج-ت-لإ تÙÓإ
عم يروف-لإ ق-ل-غ-لإ حإÎقإ ع-م ة-ي-ئا-قو-لإ
حلاشصم فرط نم رإرق رإدشصإل عيمششتلإ
بناج ¤إإ فلاfl لك ة-ب-قا-عŸ ة-يد-ل-ب-لإ

Úن-طإوŸإ صسي-شس– ة-ي-ل-م-ع ة-ل-شصإو--م
تايانب ميقعت تا-ي-ل-م-ع ن-م ف-ي-ث-ك-ت-لإو
.ةيرإدإلإ ةعطاقŸإ ءايحأإو عرإوششو
ةشصتıإ حلاشصŸإ ةلوؤوشسŸإ تإذ تعدو
ةيزإوŸإ ةراجتلإ ىلع ءاشضقلإ ةرورشض ¤إإ
ديعلإ يحاشضأإ عيب طاقن ع-ي-م-ج ة-براfiو

ةيرإدإلإ ةعطاقŸإ تايدلب ىو-ت-شسم ى-ل-ع
ر كلام ^ .ةيرشضح ةقطنم اهرابتعاب

باسصم031و بيبط مهنم ةديدج ةلاح31 ءاسصحإا
Ãةيلولا تايفسشتسس 

ةحلصصم نم ىصضرم40 ةافو ليجصست
لجيجب ةيليŸاب انوروك

 ءابولا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ785و ةافو31 ليجصست
،ءاثÓثلا سسمأا ،راروف لامج ،رئاز÷ا ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأا

.ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح87242 ¤إا ددعلا عفتÒل انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا785 ليجسست نع

Ÿحا ىدم ةبقارÎا ماŸنطاوÚ بادتللÒ ةيئاقولا

 ةينإديŸإ تاجرÿإ نم فثكي فيطصس نمأإ
ةيراجتلإ تاحاصسŸإ ¤إإ

في-ط-شس ة-يلو ن-مأإ ح-لا-شصم تعر-شش ^
ىدم ةبقإرŸ ةينإديم تاجرخ ‘ صسمأإ
بجإولإ ةيئاقولإ Òبإد-ت-ل-ل ءلؤو-ه مإÎحإ
بناج ¤إإ مهتاطاششن ةيدأات ءانثأإ اهعابتإإ
ذاختإو تاهي-جو-ت-لإ ن-م ة-ل-م-ج Ëد-ق-ت
تا-حا-شسŸإ صضع-ب ق-ل-غ-ل ة-ي-نآإ تإرإر--ق
هذه اهباحشصأإ مÎحي ⁄ يت-لإ ة-يرا-ج-ت-لإ
.تاهيجوتلإ
ةلحرمك ة-طر-ششلإ ح-لا-شصم تفد-ه-ت-شسإو
قإوشسألإو ةيراجتلإ تإءاشضفلإ ىتشش ةيلوأإ
يتلإ ةيلولإ ةمشصاع ميلقإإ Èع ةعزوŸإ
ىلع ،Úنطإوملل اماه دفإوت ةداع فرعت
ىلع دغ موي نم ءدب ة-ي-ل-م-ع-لإ م-م-ع-ت نأإ

flكاكدلإ ف-ل-تÚ إو قإوشسألإوŸتاحاشس
يتلإ رئإودلإ ميلاقأاب ةدجإوتŸإ ةيراجتلإ
حلاشصم لبق ن-م ة-ي-ن-مأإ ة-ي-ط-غ-ت د-ه-ششت
ة-يلو ن-مأإ ح-لا-شصم ددÎت ⁄و .ة-طر-ششلإ

راجتلإ لكل تافلاfl رير– ‘ فيطشس
فلتfl عابتإإ ‘ Úنوا-ه-تŸإ Úن-طإوŸإو
لخإد ةمÓشسلإ دعإوقو ةيئاقولإ تإءإرجإإ
،دعابت-لإ تإرا-ششإل عا-ب-تإإ ن-م ،تÙÓإ
،ةر-يا-غ-م ة-قورأإ Èع جورÿإو لو--خد--لإ
دإوم لامعتشسإ ،ةي-قإو-لإ ة-ع-ن-قألإ ءإد-ترإ
تإءإرجإإ تذختإ ثيح اهÒغو مي-ق-ع-ت-لإ
Úفلاıإ صضعب دشض ةمراشص دج ةيعدر
حبكت نأإ اهنأاشش نم يتلإ تإءإرجلإ هذهل
نطإوŸإ لعŒو ةئطاÿإ تافرشصتلإ لك
  .فافختشسلإ بنŒ ىلع اشصرح Ìكأإ

عيمج فيطشس ةطرششلإ حلاشصم تعد دقو
ةليفكلإ ةيئاقولإ Òبإدتلإ عابتإإ ¤إإ ناكشسلإ
ىلعو انوروك ءابو راششتنإ حبك-ب ا-هد-حو-ل
نامشض ،ةيقإو-لإ ة-ع-ن-قألإ ءإد-ترإ ا-ه-شسأإر
يلحتلإو ميقعتلإ دإوم لامعتشسإ ،دعابتلإ
ل ىصسيع ^ .ةيلوؤوشسŸإ حورب

ىوتشسم ىلع ةيبطلإ حلاشصŸإ تلجشس ^
صسمأإ ءاشسم فيط-شس ة-يلو تا-ي-ف-ششت-شسم
تا-با-شصإلإ دد-ع ‘ إÒب-ك ا--شضا--ف--خ--نإ
ةباشصإإ42 ¤إإ تلزن ثيح ،انوروك صسوÒفب
46و صسمأإ لوأإ ةباشصإإ04 ليجشست ” امدعب
›امجإإ لشصو اميف .موي-ب ا-ه-ل-ب-ق ة-با-شصإإ
0422 دودح ¤إإ فيطشس ةيلوب تاباشصإلإ
،اندÓبب ءابولإ راششتنإ ةيإدب ذ-ن-م ة-با-شصإإ
لت– فيطشس ةيلو لإزت ل مقرلإ إذهبو
ر-ئإز÷إ د-ع-ب ا-ي-ن-طو ة-ي-نا-ث-لإ ة-ب-ترŸإ
نأإ ف-ي-ط-شس نا-ك-شس ل-مأا-يو .ة-م-شصا-ع-لإ
صضافخنلإ ‘ تابا-شصلإ دد-ع ل-شصإو-ت-ي
اماقرأإ اه-ب تل-ج-شس ي-ت-لإ ة-يلو-لإ هذ-ه-ب

‘ ةبا-شصإإ29 دودح ¤إإ تلشصو ة-ي-شسا-ي-ق
تل-ت-حإو ة-ي-شضاŸإ ما-يألإ لÓ-خ مو--ي--لإ
ليجشست ‘ ةي-لا-ت-ت-م ما-يأإ ةد-ع-ل ةدا-ير-لإ
لإز-ت ل ا--م--ك ،ة--ي--مو--ي--لإ تا--با--شصلإ

ايموي تايفولإ لجشست ةيلولإ تايفششتشسم
د-ي-م-ع ةا-فو ا-هر-خأإ نا-ك ءا-بو-لإ بب-شسب
ةيعمج صسيئرو ةم-ل-ع-لإ ة-ن-يدÃ ءا-ب-طألإ
تإونشس ةدعل ةملعلإ ةنيدŸ يبطلإ كلشسلإ
هشسافنأإ ظفل يذلإ ، ““يÁرب حبإر““ روتكدلإ
86 زهان رمع نع صسمأإ لوأإ ءاشسم ةÒخلإ

ةنيدÒ Ãثÿإ بور-شص ى-ف-ششت-شسÃ ة-ن-شس
.ةملعلإ

 ل ىصسيع ^

ةملعلا ةنيدÃ ءابطألا ديمع ةافو

انوروك سسوÒفب تاباصصإلإ ددع ‘ سضافخنإ
فيطصسب ةباصصإإ42 ¤إإ

هراسشتنا نم دحلل ةياقولا تاءارجإا مارتحا ىلإا اعد

انوروك تاباصصإإ عافترإو رطفلإ ديع ويرانيصس رإركت نم رذحي يناكرب
ةعباتŸ ةيمل-ع-لإ ة-ن-ج-ل-لإ و-شضع رذ-ح ^

Êاكرب طاقب انورو-ك ءا-بو ي-ششف-ت د-شصرو
رطفلإ ديع ويرانيشس رإركت نم Úيرئإز÷إ
ل كرابŸإ ىحشضألإ ديع لÓخ يشضاŸإ

تإءإرجإ مإÎحإ مدع-ب ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-شس
لد-ع-م نأإ ¤إإ إÒششم ،ي--ح--شصلإ ر--ج◊إ
ىلعو دعاشصت ‘ انوروك صسوÒفب ةباشصلإ
.رذ◊إو ةطي◊إ ذخأإ عيم÷إ
حيرشصت ‘ Êاكرب طاقب روشسيفوÈلإ لاقو
مإز-ت-للإ Úن-طإوŸإ ى-ل-ع““ ه-نأإ ي-مÓ-عإإ
ل عاطتشسŸإ ردق يعامتجلإ د-عا-ب-ت-لا-ب
نأل كرابŸإ ىحشضألإ ديع مايأإ ‘ اميشس

رطفلإ ديع دعب عقو ام نأإ كردم عيم÷إ
تاباشصلإ لدعم ‘ عا-ف-ترإ ن-م ي-شضاŸإ
مإÎحإ مد-ع ه-ب--ب--شس ا--نورو--ك صسوÒف--ب
تإرايزلإ ةÌكو يحشصلإ رج◊إ تإءإرجإإ
تإءإرجإإ ‘ نواهت يأإ نأاب إرذfi ،ةيلئاعلإ
نوكيشس ةلبقŸإ مايألإ ‘ يحشصلإ رج◊إ
ة-ن-ج-ل-لإ و-شضع بشسحو .““صضها-ب ه-ن-م--ث
ة-با-شصلإ تلا-ح بل-غأإ نإا-ف ة-ي-م-ل--ع--لإ
¤إ ع-جإر ةÒخألإ ما--يألإ ‘ صسوÒف--لا--ب
حإرفألإ اشصوشصخ ةيل-ئا-ع-لإ تا-ع-م-ج-ت-لإ
ددششو .ز-ئا-ن÷إ ‘ ي-عا-م÷إ رو-شض◊إو
عابتاب نومزلم Úيرئإز÷إ نأإ Êاكرب طاقب

ىوتفلإ ةن÷ نايب ‘ ةدرإو-لإ تا-ي-شصو-ت-لإ
Èع ىحشضألإ ديع مايأإ رفاغتلإ اشصوشصخ
تويبلإ ¤إإ لقنت-لإ لد-ب لا-شصتلإ ل-ئا-شسو
ةقلعتŸإ ىرخألإ تايشصوتلإ ¤إإ ةفاشضإلاب
.حبذلإ ةÒعششب
ةرشصاÙ ةعبتŸإ تإءإرجإلإ صصوشصخبو
ددع ‘ إÒبك اعافترإ فرع يذلإ ءابولإ
طاقب لاق ،Òخألإ عوبشسألإ ‘ تاباشصإلإ
نواعتلاب ÚيلÙإ Úلوؤو-شسŸإ نإإ Êا-كر-ب

صضرف ¤إإ نوأاجل-ي تا-ير-ح-ت-لإ ة-ن÷ ع-م
.صسوÒفلإ راششتنإ رؤوب ‘ يحشص رجح

ر كلام ^

 تÙÓا باحسصأا طسسو فيقوت ةلمحو ةنيطنسسقب ةعرسسب رسشتني انوروك

بعر ةلاح ‘ نايزوب ةماح لخدي قÓح ةافو
صسمأإ لوأإ ن-مألإ ح-لا-شصم تمد-قأإ ^
يهاقŸإ ديدعل ةمهإدم ةيلمع ىلع
ةدع ىوتشسم ىلع إر-شس ط-ششن-ت ي-ت-لإ
يلجنم يلع ةنيدÃ ةيرإوج تإدحو

باح-شصأإ تإر-ششع ف-ي-قو-ت ” ثي-ح
ةلاحإإ لبق مهعم قيقح-ت-لإو ي-ها-ق-م
رشسك ةمهتب ةلإدع-لإ ما-مأإ م-ه-تا-ف-ل-م
اميف ،نوناقلإ جراخ طاششنلإو رج◊إ

صسمأإ لوأإ ةافو تلاح ثÓث تلجشس
.نايزوب ةماح ةيدلبب
Úب نم دجوي هنإاف هانملع ام بشسحو
لجشس ى-ل-ع زو-ح-ي ل ن-م Úفو-قوŸإ

Œن-ير-خآإ ط--ب--شض ” ا--م--ي--ف ،يرا
وهو ،ةيفلخ بإوبأإ نم إرشس نوطششني

ر--ج◊إ تإءإر--جإإو صضقا--ن--ت--ي ا--م
با-ح-شصأإ طا--ششن ع--ن--مو ي--ح--شصلإ
تراثأإ لشصت-م قا-ي-شس ‘و.يهاقŸإ

صسمأإ لوأإ ءا-شسم با-شش ةا-فو ة--ثدا--ح
،رعذلإ نم ةلاح نايزوب ةماح ةيدلبب
ةيأإ هيلع رهظت ⁄و قÓح لغتششي هنوك
ةماع ةبيب-ط د-شصق-ي نأإ ل-ق صضإر-عأإ

دإرم صشوديد ىفششت-شسم ¤إإ ه-ت-ه-جو
صصحفلإ ةعاق هلوخد درجÃ ‘وت نيأإ
نكي ⁄و ا-نورو-ك-ب با-شصم ه-نأإ Úب-تو
‘ هطاششن صسراÁ ناكو كلذ-ب م-ل-ع-ي

fiإ ل◊Óام بشسح ةيداع ةفشصب ةق
ءإرجإإ ى-عد-ت-شسإ ا-م و-هو ،ها-ن-م-ل-ع

نم لك ةوعدو صسمأإ هتل-ئا-ع-ل ل-ي-لا–
ى-ف-ششت-شسÃ قا-ح-ت-لإ ¤إإ ه-لfi ج-لو
صصح--ف--لإ ءإر--جإل دإر--م صشود---يد
هنفد صسمأإ ر-ه-ظ ” د-قو .يرور-شضلإ

ÃقÈنايزوب ةماح ةيدلب ة.
يرادسسلا نيع ديرب زكرم قلغ

نايزوب ةماحب
Úع دير-ب ز-كر-م ق-ل-غ صسمأإ لوأإ ،”

ةباشصإإ ببشسب نايزوب ةماحب يرإدشسلإ
زكرŸإ لإزامو.انوروك ءابوب فظوم
نم ثيح صسمأإ راهن ةياغ ¤إإ اقلغم
ÚفظوŸإ يقاب عشضخ-ي نأإ ر-ظ-ت-نŸإ

.ىودعلإ رششنل ابنŒ ›زنم رج◊
سس .ديزي ^

ركصسعÃ يحصصلإ رج◊إ تإءإرجإإ قيبطت ءدب ذنم ةفلا9396fl ءاصصحإإ
ة-ي--ئا--قو--لإ تإءإر--جإلإ را--طإإ ‘ ^

انوروك ءابو راششتنإ نم دحلل ةذختŸإ
ين-مألإ ط-طıإ رواÙ إد-ي-شسŒو
ةيلو نمأإ حلاشصم فرط نم رطشسŸإ

فلتfl مإÎحإ ىلع ره-شسل-ل ر-ك-شسع-م
تإرإر--ق--لإو ةذ--خ--تŸإ تإءإر--جإلإ
نم ةيمومعلإ تاطل-شسلإ ن-ع ةردا-شصلإ

ة-ب-قإرŸإ تا-ي-ل-م-ع ف-ي-ث-ك-ت لÓ-خ

ıإذكو ة-يرا-ج-ت-لإ ة-ط-ششنألإ ف-ل-ت
تإءاشضفلإ Èع ةيحشصلإ تاطا-ي-ت-حلإ
نمأإ حلاشصم تلجشس ثيح ، ةيمومعلإ
ءدب ذنم اهشصاشصتخإ عاطق Èع ةيلولإ
ي-ح-شصلإ ر-ج◊إ تإءإر-جإإ ق-ي-ب-ط--ت

ق--ح ‘ ة--ف---لا9396fl ر---ير–
¤إإ اههيجوتو Úف-لاıإ صصا-خ-ششألإ
ةفلا117fl رير– ” ثيح، ةلإدعلإ

ةيراج-ت-لإ تÙÓإ با-ح-شصأإ ق-ح ‘
ةفاظ-ن-لإ د-عإو-ق ة-ف-لا-خÃ تق-ل-ع-ت
5401 رير– ” اميف تÙÓإ ميقعتو

flدعابتلإ تإءإرجإاب ةق-ل-ع-ت-م ة-ف-لا
ةفلا278fl ¤إإ ة--فا--شضإإ يد--شس÷إ

ىلع ةياقولإ زجإوح راهششإاب ة-ق-ل-ع-ت-م
ة-ي-مو-م-ع--لإ تإءا--شضف--لإ ىو--ت--شسم
ر-ير– ”و.روهمجلل ةبطقت-شسŸإ

5343flعانقلإ عشضو مدعب ةقلعتم ةفلا
912 بح-شس كلذ ¤إإ فا-شضي ي--قإو--لإ

قلغ رإرق حإÎقإ673و ايراÓ Œجشس
ديقتلإ ىقبي ثيح يراج-ت-لإ ل-ح-م-ل-ل
إرمأإ ةيئاقولإ Òبإدتلإ فلتfl مإÎحإو
يدافت-ل ع-ي-م÷إ فر-ط ن-م ا-ي-مإز-لإإ
نم د◊إو Òطÿإ ءابولإ إذهب ىودعلإ
ر م^.هراششتنإ
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لئاشسول سسمأا هتاحيرشصت ‘ Òفشسلا لاقو ^
ةيرئاز÷ا ةرافشسلا نأا ،ةي-ك-ي-ج-ل-ب-لا مÓ-عإ’ا
لتقم ةيشضق ‘ تاروطت-لا بقار-ت ا-ك-ي-ج-ل-ب-ب
ع-م ه-كا-ب-ت-ششا د-ع-ب ““مر-كأا““ و--عدŸا با--ششلا
اÒششم ،سسرافنأا ةقطنÃ ةيكيجلب-لا ة-طر-ششلا
““ Óئاق ،اهحيشضوت بجي رشصانع كانه هنأا ¤إا
كلت كلذ ‘ اÃ ،ويديفلا عطاقم يقلت نأا لمآا
ةيعامتج’ا تاكبششلا ىلع اهلواد-ت م-ت-ي ي-ت-لا
ىلع ءوشضلا ،ةث÷ا حيرششت جئاتن عم اهتعجارمو
يرئاز÷ا باششلا ناكو.““ةيشضقلا هذه طاقن
،اشضر نمحرلا دبع يرداق ،اكيج-ل-ب-ب م-ي-قŸا
هكابتششا دعب سسمأا لوأا ‘وت دق مركأا وعدŸا

ثيح ،سسرافنأا ةقطنÃ ةيكيجلبلا ةطرششلا عم
ةانقل يرشصح حير-شصت-ب مو-حرŸا ةد-لاو تلدأا
لتق دق اهنبا نأا هيف تدكأا ،““ةيبرعلا ثد◊ا““

يكيجلبلا نمأ’ا لبق نم هفيقوت بقع ةرششابم
Ÿادجاوتم ناك ا Ãسسرافنأا ةقطن.

Êاعي نكي ⁄ اهنبا نأا ،مركأا باششلا مأا تدكأا امك
ةرادإا ه--تر--كذ ا--م سسك--ع سضار---مأا يأا ن---م
نأا ¤إا ةÒششم ،ةافولا ر-ير-ق-ت ‘ ى-ف-ششت-شسŸا
قح اهئاطعإا اشضفر ةيروهم÷ا ليكوو ةطرششلا
لوأا ةحيبشص ىفششتشسŸاب اهنبا ةيؤورل لوخدلا
يعدŸا بتكم حتف ،قايشسلا تاذ ‘.سسمأا

‘ ًاقيق– ةيكيجلبلا ““بريوتنأا““ ةنيدم ‘ ماعلا
92 رمعلا نم غلبي يرئازج باشش لتقم ةيشضق
دي ى-ل-ع ه-لا-ق-ت-عا ن-م تا-عا-شس د-ع-ب ا-ما-ع
يتلا كل-ت-ب تف-شصو ة-ق-ير-ط ى-ل-ع ،ة-طر-ششلا

جرو-ج““ دو-شسأ’ا ي-ك-ير-مأ’ا ق-ح ‘ تشسرو--م
رهظ ثيح ،ةيكيرمأ’ا ةطرششلا دي ىلع ““ديولف

لشصاوت-لا ع-قاو-م سضع-ب ه-ت-لواد-ت و-يد-ي-ف ‘
رهظ ىلع ًاعكار ةطرشش طبا-شض ،ي-عا-م-ت-ج’ا
نلعت نأا لبق اشضر نمحرلا دبع يرداق باششلا
.هتافو قح’ تقو ‘ ةطرششلا

92 رمعلا نم غلبي Óجر نإا ةطرششلا تلاق امك
هيلع سضبقلا يقلأا ،يرئاز-ج ل-شصأا ن-م ا-ما-ع
دعب دحأ’ا موي بريوتنأا ‘ يهاقŸا دحأا مامأا

fiسصاخششأا ةمجاهم هتلوا.
ةيكيجلبلا ةطرششلا مشساب ثد-ح-ت-م-ل-ل ًا-ق-فوو
دعب طابشضلا ءاعدتشسا ” دقف ،تÒمول Úفشس
بشسح ““ةياغلل بر-ط-شضŸا““ ل-جر-لا لوا-ح نأا
لجرلا نأا ًافيشضم ،سسان-لا ة-م-جا-ه-م ،ه-ف-شصو
لواح-ي نا-كو ًارو-مfl اد-بو ل-ع-ف-لا-ب بي-شصأا

.ىهقŸا ثاثأا ميط–

ع.ي ^

ديدجلا يداسصتقلا جمانربلا ديسسجت يف يسساسسأا رود اهل نإا لاق
ةمدخلا نيضسحتل كرامجلا وعدي يدلاخ

 ةيداضصتقلا مئارجلا ةبراحمل

 ةيسضقلا ‘ قيق– حتف ““بيروتنأا““ ةعطاقŸ ماعلا يعدŸا

اكيجلب ‘ يرئازج باضش عم رركتت ديولف جروج ةثداح
مركأا باضشلا لتقم نأاضشب حضضوت اكيجلبب رئاز÷ا ةرافضس  ^

دبع يرداق يرئاز÷ا باسشلا ةافو ةيسضق ‘ ليسصافت كانه نأا ،ÓÊب رامع اكيجلبب رئاز÷ا Òفسس لاق
طابسض لخدت ىلع قيلعتلا بعسصلا نم ›ا◊ا تقولا ‘و ،اهحيسضوت يغب-ن-ي ا-ك-ي-ج-ل-ب-ب ا-سضر نا-م-حر-لا
.““مركأا““ باسشلا نطاوŸا لاقتعا اهلÓخ ” يتلا ةقيقدلا فورظلاو ةطرسشلا

نيدلا رون كرامجلل ماعلا ريدŸا زربأا ^
ةراد’ا رود ةيمهأا ءاثÓثلا سسمأا يدلاخ

ج--ما--نÈلا د--ي--شسŒ ‘ ة--ي---كر---م÷ا
لÓخ نم ام-ي-شس’ د-يد÷ا يدا-شصت-ق’ا

نم عفرلاو ة-ي-مو-م-ع-لا ة-مدÿا Úشس–
م--ئار÷ا ة--براfi ‘ ا--ه--ت--ي--لا---ع---ف
.ةيداشصتق’ا
ةباين اهاقلأا هل ةملك ‘ يدلاخ حشضوأاو

،ةماعلا ةيريدŸاب تاشساردلا ريدم هنع
بيشصنت م-شسار-م لÓ-خ ،ة-ك-ير-ب لا-م-ج
كرا-م÷ا ما-شسقأا تا-ي-ششت--ف--م ءا--شسؤور
-رئاز÷ا كرامجلل ةيوه÷ا ةيريدŸاب

ة-يدا-شصت-ق’ا تا-يد-ح-ت-لا““ نأا ،ءا-ن-ي--م
راطإا ‘ اهعفر بجي يتلا ةي-ل-ب-ق-ت-شسŸا
نم بلطتت ديد÷ا يداشصتق’ا جمانÈلا
تقو يأا نم Ìكأا فوقولا كرام÷ا ةرادإا

،ةيلوؤوشسمو ةمار-شصو مز-ع ل-ك-ب ،ى-شضم
م-ئار÷ا لا-ك-ششأا ة-فا-ك ة-براfi ى--ل--ع
يتلا اهنم كلت اميشس’ دودحل-ل ةر-با-ع-لا

Èع ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح--شصو ن--مأا--ب سس“
نم ةرو-ظÙا داوŸا لو-خد ة-ح-فا-ك-م
ةحفاكم Èع ةيداŸا تايناكم’او ،ةهج
ة-ه-ج ن-م Òتاو-ف-لا م-ي-خ-شضت م--ئار--ج

.““ىرخا
ه-جو ى-ل-ع بي-شصن-ت-لا م-شسار--م تشسمو
ةزمح ماعلا بقارŸا نم لك سصوشصÿا
ماشسقأا ةيششتفŸ اشسيئر بشصن يذلا دوغز
بقارŸاو ،ة-شصا-خ ة-م-ظ-نا-كرا-م÷ا
بشصن يذلا ةنانهم نيدلا لا-م-ج ما-ع-لا
-كرا-م÷ا ما-شسقأا ة-ي-ششت--فŸ ا--شسي--ئر
.ةراŒ رئاز÷ا
ةكر◊ا ذيفنت نمشض بيشصنتلا اذه يتأايو
اهترقأا يت-لا ةÒخ’ا ة-ي-ئز÷ا ة-يرود-لا
تشسم يتلاو كرامجلل ةماعلا ةيريدŸا

فلتfl ىوتشسم ىلع ماشسقأا ةيششتفم72
.ةيÈلا دود◊او تاراطŸاو ئناوŸا
يد--لا--خ بشسح ة--كر◊ا هذ--ه ل---ث“و
Òي-شست لا‹ ‘ ““ةد-يد-ج ة--قÓ--ط--نا““
زيزعت ¤إا فدهت ،ة-ي-كر-م÷ا ح-لا-شصŸا
نم كلذو ةي-مو-م-ع-لا ة-مدÿا ل-ي-هأا-تو

ءاشضق-لاو Úن-طاو-م-ل-ل ءا-غ-شص’ا لÓ-خ
لك ةحفاكمو ةيطارقوÒبلا ىلع يرذ÷ا
.ةيبلشسلا تاشسرامŸا لاكششا

““ةديد÷ا ةيكيمانيدلا““ هذه ىعشست امك
لا‹ ‘ ““ةماتلا ةيفافششلا““ ءافشضا ¤إا
عم““ كرامجلل ايلعلا بشصانŸا ‘ Úيعتلا
ةءا-ف-ك-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا Òيا--عŸا ماÎحا
ديقتلاو ةي-لوؤو-شسŸا حورو ءاد’ا ن-شسحو
لماكلا ماÎح’او ة-ن-هŸا تا-ي-قÓ-خأا-ب
قوق◊ ماتلا نوشصلاو ةيروهم÷ا Úناوقل
ماعلا ريدŸا فيشضي ““ةيمومعلا ةنيزÿا
.كرامجلل

حلاشصŸ ماعلا سشتفŸا دكأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةكر◊ا هذه نأا ،يوÓع Òبز ،كرام÷ا
‘ ةثيث◊ا تادوهÛا مي-عد-ت-ل ي-تأا-ت““

ع-ئا-شضب-ل-ل ة-ي-كر-م÷ا ة÷ا--عŸا لا‹
لكب يباقرلا رودلا ةيلاعفو نيرفاشسŸاو

اعافد يكرم÷ا ءاد’ا ةيقرتو ،ةمارشص
،نطاوŸاو ينطولا داشصتقÓ-ل ة-يا-م-حو
سشغ-لا لا-ك-ششا ل-ك ة-براfiو ة-ه-با‹و
ةرباعلا ةيداشصتق’ا مئار÷او بيرهتلاو
.““دودحلل
يوه÷ا ماعلا ريدŸا ،هبناج نم Èتعاو
Úشس◊ا ،ر-ئاز÷ا ءا-ن-يŸ كرا-م-ج--ل--ل
دشسŒ““ ةيئز÷ا ةكر◊ا هذه نأا ،ةبوروب
‘ كرام÷ا ةرادإÓل ةديد÷ا ةبراقŸا
ة--ير--ششب--لا دراوŸا Úم---ث---تو Òي---شست
ةيقرت لجا نم ةءافكلا ىلع ةدمتعŸاو
،ةيكرم÷ا ةيمومعلا ة-مدÿا ة-نر-شصعو
‘و ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب ‘ ةمهاشسم
،هتي-قر-تو ي-ن-طو-لا دا-شصت-ق’ا سشا-ع-نا

ة-ي-ح-شصلا فور-ظ-لا ل-ظ ‘ ا--م--ي--شس’
دÓبلا ا-ه-ششي-ع-ت ي-ت-لا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شس’او
يتلا ةنهارلا ةيداشصت-ق’ا تا-يد-ح-ت-لاو
قيق– لجأا نم عي-م÷ا د-نŒ ي-شضت-ق-ت
ن-م ناد-يŸا ‘ تازا‚’ا ن-م د--يزŸا

سشغ-لا ة-ح-فا-ك-مو ي-ئا-ب--ج ل--ي--شص–
ةلمعلل يعرششلا Òغ ليوحتلاو بيرهتلاو
.““ةمدÿا Úشس–و
روشضحب ترج بيشصنتلا مشسارم نأا ركذي

ة-ي-لÙا ة-ب-خ-ت-نŸا سسلاÛا ي-ل-ث‡
ة-ير-ك-شسع-لاو ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ط-ل-شسلاو
ة-يدا-شصت-ق’ا تا-شسشسؤوŸاو ة--ي--ن--م’او
رئاز÷ا ءانيم ىوت-شسم ى-ل-ع ة-ك-ير-ششلا
.كرام÷ا تاراطإاو ةينهŸا تايعم÷او

ر م ^

ى-ل-عأ’ا ي-مÓ-شسإ’ا سسلÛا سسي-ئر ا--عد ^
رئاز÷اب ءاثÓثلا سسمأا هللا مÓغ هللا دبعوب
ةي-نآار-ق-لا ة-ي-تو-شصلا ة-طر-ششأ’ا دا-م-ت-عا ¤ا
ثاÎلا ن-م ة-ع-با-ن-لا ر-ئاز÷ا ‘ ة-ل-ج--شسŸا
تابشسانŸا ءايحإا د-ن-ع Úي-ن-طو-لا خ-يرا-ت-لاو
.ةيمشسرلا ةينيدلا تÓف◊او
تايلاعف ماتتخا لفح لÓخ اهاقلأا ةملك ‘و
سسل-ج-م-ل-ل يدا-ه-ت-ج’ا ‘ا-ق--ث--لا م--شسوŸا
اهرشضح0202-9102 ةنشسل ىلعأ’ا يمÓشس’ا
ف-شسو-ي فا-قو’او ة-ي-ن-يد-لا نوؤو--ششلا ر--يزو
دامتعا نأا هللا مÓغ هللا دبع وب حشضوأا يدهملب
““ ةباثÃ د-ع-ي Úير-ئاز÷ا Úئر-قŸا ة-طر-ششأا
يرئازج ينطو وه ام لكل ““رابتعا»و ““Úمثت

عم بشسانتت يتلا ةءار-ق-لا هذ-ه ر-هدز-ت ى-ت-ح
.ينطولا يخيراتلا ثوروŸا
ى-ل-عأ’ا ي--مÓ--شسإ’ا سسلÛا سسي--ئر ا--عدو
ة-طر--ششأ’ا هذ--ه دا--م--ت--عا ¤إا Úلوؤو--شسŸا
ةءارقب رئاز÷ا ‘ تل-ج-شس ي-ت-لا تاءار-ق-لاو
‘ اÈعم ““مهعيجششتل انءارق““ توشصب ““سشرو““

ةطرششأا دا-م-ت-عا““ ـل ه-ف-شسأا ن-ع قا-ي-شسلا تاذ
نارقلا اهيف ىلتي ةيمشسر تابشسانم ‘ ةينآارق
.““ةيرئازج Òغ ةءارقب Ëركلا
ةيفا-ق-ث-لا ة-ل-ي-شص◊ا-ب ثد-ح-تŸا تاذ ر-كذو
مشسوŸا اذه لÓخ ماق يذلا سسلجملل ةيونشسلا
سصخت اياشضق لوح ةيداه-ت-جا تا-شسارد ةد-ع-ب
Òغ ةرجهلا اهنم ةشصاخ يرئاز÷ا عمتÛا
بناج ¤ا ثر’او علÿاو قÓطلاو ةيعرششلا

ة-فÒشصلاو دا-شصت-ق’ا سصخ-ت ىر-خأا ا-يا--شضق
ماق هشسل‹ نأا هللا مÓغ حشضوأاو .ةيمÓشسإ’ا
Òغ ةرجهلا باب-شسأ’ ة-ي-ث-ح-ب ة-شسارد زا‚إا-ب
تاهجلل عفر ريرقت-ب تجو-ت ي-ت-لا ة-ي-عر-ششلا
اهفشصو يتلا ةرهاظلا هذه نم دحلل ةينعŸا
ةرهاظ نع هثيدح ‘و .““يعام÷ا راحتن’اب““
نأا ثد-ح-تŸا تاذ لا-ق ر-ئاز÷ا ‘ قÓ-ط-لا

““سصقن““ نم Êاعي يرئاز÷ا يعيرششتلا ماظنلا
.ةرشس’ا نوناق ‘ ةشصاخ
Òشضحتلا ددشصب سسلÛا نأا لوقي لشسÎشساو

Ÿتا-ح-ل-ط-شصم-ل-ل سسو-ما-ق ف-ي-لأا-ت عور-شش
›اعلا ميلعتلا ةرازو عم نواعتلا-ب ة-ي-نو-نا-ق-لا
ةيبرعلا ةغلل ىلع’ا سسلÛا و يملعلا ثحبلاو
ةينأا اياشضقب قلعتت ىرخأا تاشسارد نع Óشضف
دج-ت-شسŸا ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو رار-غ ى-ل-ع

.هنم ةياقولل ““91-ديفوك““
فاقو’او ةينيدلا نوؤوششلا ريزو هون هتهج نمو
هماهم ءادأا ‘ سسلÛا اهلذبي يتلا دوه÷اب
ةيعامتج’ا اياشضقلل لو-ل-ح دا-ج-يا ة-لواfiو
روشس÷او تا-ي-قا-ف-ت’او تازا‚إ’ا-ب ار-كذ-م
.تاعاطقلا عيمج ¤ا ةدودمŸا
Úيداشصت-ق’او ءا-ه-ق-ف-لا نأا يد-ه-م-ل-ب ر-كذو
ةيكرحلل ““انوع““ نونوكيشس ءاكرششلاو ءاملعلاو
ة-مز’ا ن-م جور-خ-ل-ل ةد-يد÷ا ة-يدا-شصت-ق’ا
.ةيداشصتق’ا
نع Úلث‡ نم ددع Ëركت ةبشسانŸا هذهب ”و
ةيمÓع’او ةين-م’او ة-ي-ح-شصلا تا-عا-ط-ق-لا
¤ا ة-ي-ك-ن-ب-لا تا-شسشسؤوŸاو Úث-حا-بو ءاÈخو

تجل-ع تيا ر-ها-ط-لا خ-ي-ششلا ة-ل-ئا-ع بنا-ج
فاقو’او ةين-يد-لا نو-ششل-ل ق-با-شسلا ر-يزو-لاو
‘ رهششأا ذنم دجاوتي يذلا ناوشضر نب دمfiا
  .جÓعلا يقلتل ىفششتشسŸا
تاعاطق ةدع نم ءارزو ءا-ق-ل-لا اذ-ه ر-شضحو

›اعلا ميلعتلاو ةراجتلاو ة-ي-لاŸا رار-غ ى-ل-ع
ناءرقلا ةانق ريدم بناج ¤ا يملعلا ثحبلاو
.يرئاز÷ا نويزفلتلاب Ëركلا
يذ-لا ى-ل-ع’ا ي-مÓ-شس’ا سسلÛا نأا ر-كذ-ي
روتشسد-لا ن-م171 ةداŸا بجوÃ ئ-------ششنا

ةيروهم÷ا ةشسائر ىدل ةيراششتشسا ة-ئ-ي-ه6991
لك ‘ ةيعرشش ىواتف ردشصتو ةيهقف ءارأا يدبت
ر كلام ^ .عمتÛاو ةلودلا مهت يتلا لئاشسŸا

 ينطو وه ام لكل ““رابتعا»و ““نيمثت ““ ةباثمب اهربتعا
ةينآارقلا ةطرضشألا دامتعا ىلإا وعدي هللا مÓغ

رئازجلا يف ةلجضسملا

فورفل يغÒسس يسسورلا هÒظن نم ةوعدب
نيدلبلا Úب تاقÓعلا زيزعتل ايضسور ¤إا ةرايز ‘ موداقوب

يÈشص ة--ي--جراÿا نوؤو--ششلا ر--يزو عر---شش ^
¤ا ل-م-ع ةرا-يز ‘ ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا مودا-قو--ب
يشسورلا هÒظن نم ةوعدب ا-ي-شسور ة-ي-لارد-ي-ف
Úب تاقÓعلا زيزعت فدهب فورف’ يغÒشس
.ةرازولل نايب هدروأا ام بشسح نيدلبلا
يتأات يتلا ةرايزلا هذه نأا هتاذ ردشصŸا حشضوأاو

ىوتشسŸا ةعيفر ةرم-ت-شسŸا ت’ا-شصت’ا بق-ع
ةÒخ’ا ةيفتاهلا ةŸاكŸا اميشس’ نيدلبلا Úب

نوبت ديÛا دبع ديشسلا ةيروهم÷ا سسيئر Úب
جردنت يهو Úتوب ÁÒدÓف يشسورلا هÒظنو

زيزعت لبشس لوح تاثداÙا ةلشصاوم راطإا ‘
عيشسوت قافا سضارعتشساو ةيئا-ن-ث-لا تا-قÓ-ع-لا
ةكارششلا فادهأا ققحي اÃ ةيئان-ث-لا ة-كار-ششلا
.““نيدلبلا طبرت يذلا ةيجيتاÎشس’ا
هذه نوك-ت نأا ر-ظ-ت-ن-ي ““ ه-نأا نا-ي-ب-لا فا-شضأاو
اياشضقلا فلتfl لوح ثحابتلل ةشصرف ةرايزلا

كÎششŸا مامته’ا تاذ ةيلودلاو ة-ي-م-ي-ل-ق’ا
ايبيل ‘ ةشصاخ ةقطنŸا ‘ عاشضو’ا اميشس’و
نم’او ملشسلا ة-ي-قر-ت ل-ب-شسو ا-يرو-شسو ›ا-مو
قفو ةءانب ةيشسايشس تابراقم لÓخ نم ›ودلا
ةدايشسو ةدارا ماÎحا لظ ‘و ةيلودلا ةيعرششلا
.““ةينعŸا بوعششلا

م ناوضضر ^

 مهدÓب ¤إا ةدوعلا نم نومرحي يقدنفلا زجحلل Úلماح Òغلا نويضسنوتلا
رئاز÷ا نم ءÓجإ’ا ةيلمع نأا ،ءاثÓثلا سسمأا ،ة-ي-شسنو-ت-لا ةرا-ف-شسلا تد-كأا
ىلع رشصتقتشس لوبطلا مأا يدود◊ا ÈعŸا Èع ءاعبرأ’ا مويلا ة‹ŸÈا
ةيعرشش ةفشصب ÚميقŸاو Úيشسنوتلاب ÚجوزتŸا Úير-ئاز÷او Úي-شسنو-ت-لا
رج◊ا راطإا ‘ سضرغلل ةدعŸا لزنلا دحأاب يقدن-ف-لا ز-ج-ح-ل-ل Úل-ما◊ا

نشس نود مهلافطأاب ÚقوفرŸا ءايلوأ’ا دحأا ¤إا ةفاشضإا ،يرابجإ’ا يحشصلا
.مهتماقإا تارقÃ يتاذلا يحشصلا رج◊اب ÚمزتلŸاو ةنشس21
دحأا مهيف رفوتي ’ نيذلا Úيرئاز÷او Úيشسنوتلا ÚنطاوŸا ةرافشسلا تعدو
ب سس ^ .لوبطلا مأا يدود◊ا ÈعŸا ¤إا لوحتلا مدع نيروكذŸا Úطرششلا

ةيديلقت لبانق تضسو ةيباهرإلا تاعامجلل أابÒ 11flمدت
ىدحإا ،شسمأا ،يبعسشلا ينطو-لا ششي-ج-ل-ل زرا-ف-م تر-مدو تف-سشك ^
عنسصلا ةيديلقت لبانق تسسو ة-ي-با-هرإلا تا-عا-م-ج-ل-ل أا-بfl ةر-سشع
طيسش“و ثحب تا-ي-ل-م-ع ‘ ة-يودأاو ة-ي-ئاذ-غ داو-م ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
ةرازول نايب هب دافأا امبسسح ةيدŸاو ىلفدلا Úع نم لكب ةقرفتم
نم لكب يبعسشلا ينطولا ششيجلل زرافم تفقوأاو.ينطولا عافدلا

“Ôيجاب جربو تسسا flةينامث ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلاب رات
3و ةيئابرهك تادلوم3و عفدلا ةيعابر ةبكرم تطبسضو شصاخسشأا

نع عورسشŸا Òغ بيقنتلا تا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م-ع-ت-سست ط-غ-سض قرا-ط-م
قيسسنتلاب يبعسشلا ينطولا ششيجلل ةزرفم تزجح Úح ‘ ،بهذلا

02121 ةعبارلا ةيركسسعلا ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-لڨرو-ب كرا-م÷ا ح-لا-سصم ع-م
ةلواfi لحاوسسلا شسرح طب-حأا ا-م-ك.ةيرانلا باعلألا ن-م ةد-حو
يديلقت براق Ïم ى-ل-ع او-نا-ك ا-سصخ-سش21 ـل ة-ي-عر-سش Òغ ةر-ج-ه

.ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلاب نارهوب عنسصلا
ر م ^

 مويلا راهن ة‹Èم ةيناثلا ةلحرلا لوسصو راظتنا ‘
يداولاب ›ودلا رامق راطم ¤إا ةيدوعضسلاب قلاع يرئازج003 لوضصو

ةكلمŸاب قلاع يرئازج نطاوم003 لشصو ^
ةرششاعلا ةعاشسلا دودح ‘ ةيدوعشسلا ةيبرعلا

يذلا) ›ودلا رامق راطم ¤إا Úنث’ا ةليل نم
.(يداولا ةي’و ةمشصاع لامشش ملك01 دعبي
Úق--لا--ع--لا Úير--ئاز÷ا ء’ؤو--ه ءÓ---جإا ”و
فيقوت ذنم ةيدو-ع-شسلا ة-ي-بر-ع-لا ة-ك-ل-مŸا-ب
ةيئاقولا تاءارجإ’ا راطإا ‘ ةيو÷ا تÓحرلا
سسوÒف ةحئاج ةجيت-ن ةذ-خ-تŸا ة-يزاÎح’او
نم ةشصاخ ةرئاط Ïم ىلع (91 ديفوك) انوروك
ةيو÷ا طوطخل-ل ة-ع-با-ت (033 سصابر-يإا) عو-ن
حشضوأا ام-ك ““ءÓ-جإÓ-ل““ ة-شصشصfl ة-ير-ئاز÷ا

.›ودلا رامق راطم ةرادإا نم لوؤوشسم ردشصم
ن-م ة-مدا-ق-لا ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-لا÷ا تع-شضخو
تاءارجإ’اب مايقلا دعب راطŸا وهبب ةيدوعشسلا
ةشصشصختم ةيلوأا ةيبط تاشصوحف ¤إا ةيرادإ’ا
قلعت اميف اميشس’ يب-ط م-قا-ط ا-ه-ن-ع فر-ششأا
ةبشسن سساي-قو م-شس÷ا ةرار-ح ة-جرد سسا-ي-ق-ب
ةيبطلا تاءارجإ’ا را-طإا ‘ مد-لا-ب Úج-شسكأ’ا
متي نأا لبق ةيحشصلا مهتلاح ىلع نانئمطÓل
زارط نم ةشصاÿا قدانفلا ىد-حإا ¤إا م-ه-ل-ق-ن

ءاشضقل (يبهذلا لازغ-لا بكر-م) مو‚ سسم-خ
.يحشصلا رج◊ا ةÎف نم اموي41 ةدم

Úقلاعلا Úيرئازجلل ءÓجإ’ا ة-ي-ل-م-ع ي-تأا-تو
راطإا ‘ هذه ةيدوع-شسلا ة-ي-بر-ع-لا ة-ك-ل-مŸا-ب

Œدبع ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر تا-م-ي-ل-ع-ت د-ي-شس
اياعرلا لك ءÓجإا-ب ة-ي-شضا-ق-لا نو-ب-ت د-يÛا
امك نادلبلا ف-ل-ت-خÚ Ãق-لا-ع-لا Úير-ئاز÷ا
.راطŸا ةرادإا نم لوؤوشسم ردشصم فاشضأا

Œجإا م-ت-ي-شس ه--نأا ¤إا ةرا--ششإ’ا رد-Óي-قا-ب ء
ةيوج ةلحر ‘ ةيدوعشسلاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
حبار راطÃ طحتشس ة-ي-ل-يو-ج22 موي ة-ي-نا-ث
603 م-شضت ة-با-ن-ع ة-ي’و-ب ›ود-لا طا--ط--ي--ب

ر كلام ^ .ايرئازج

 هتلئاع هنع تفسشك ام بسسح
 زاكن ديضشر فلم مويلا حتفت رئاز÷ا ءاضضق سسل‹ ماهتا ةفرغ

ماهت’ا ةفرغ نا زاكن ديششر ةلئاع تفششك ^
موي-لا ر-ظ-ن-ت-شس ر-ئاز÷ا ءا-شضق سسل‹ ىد-ل
بحاشصو يشسايشسلا طششانلا فلم ‘ ءاعبرأ’ا
ديششر اشسنرفو رئاز÷ا-ب ة-ب-ير-غ-لا تا-جرÿا
.زاكن
رئاز÷ا ءاشضق سسلجÃ ماهت’ا ةفرغ ¤وتتشسو
امهب عباتي ناتللا Úتم-ه-ت-لا ‘ ر-ظ-ن-لا مو-ي-لا
4 خيرات ذنم نجشسلاب دجاوتي يذلا زاكن ديششر
ىلع ويديف هرششن ةيفلخ ىلع طرافلا Èمشسيد

كوبشسيف يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوÃ هتحفشص
ةناهاو فنعلا ىلع سضيرحتلا ¤ا ه-ي-ف و-عد-ي

ةيشسائرلا تاباختن’ا ةي-ششع ة-ي-ما-ظ-ن ة-ئ-ي-ه
يذلا روششنŸا سسفن ‘ زاكن اعد امك.ةÒخأ’ا
نو-نا-ق ر-ير“ ع-ن-م ¤ا ه-ل--جأا ن--م ع--با--ت--ي
ة-قدا-شصŸا ت“ يذ-لا د-يد÷ا تا--قورÙا

نيدلا رون قباشسلا لوأ’ا ريزولا نمز ‘ هيلع
رادلا ةمكÙ قيقحتلا يشضاقب ىدأا ام يودب
.تقؤوŸا سسب◊ا هعاديإاب رمأ’ا ¤إا ءاشضيبلا

نأا ةقباشس ةشسلج ‘ ماه-ت’ا ة-فر-غ-لو ق-ب-شسو
يشضاقل ةقباشسلا ةرŸا ‘ فلŸا اذه تداعأا
ىلع يليمكت قيق– ءارجإا لجأا نم قيقحتلا

ماهت’ا ةفرغ ددحتشسو ،ةلاحإ’ا رارق ة-ي-ف-ل-خ
ءاوشس ،زاكنل ةهجوŸا مهتلل يئاهنلا فييكتلا
ىلع هتلاحإاو ةيان÷ا عباط ن-م-شض ا-ه-ئا-ق-بإا-ب

fiة-ح-ن-ج ¤إا ا-ه-لاز-نإا وأا ،تا-يا-ن÷ا ة-م--ك
.حن÷ا ةمكfi ¤إا كلذب ةلاحإ’او

م ناوضضر ^
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لزن يذلأ ،رأز-مو-ب م-ي-هأر-بأ فا-شضأو ^
““حابشصلأ فيشض““ جمانرب ىلع ،سسمأ افيشض
فييكت متيشس هنأ ،¤ولأ ةيعأذلأ ةا-ن-ق-ل-ل
،ندŸأ Èع ديÈلأ بتاكم ‘ لمعلأ تاقوأ

Ãكمتل عوبشسلأ ةيا-ه-ن ة-ل-ط-ع ا-ه-ي-ف اÚ
‘ ايعأد، مهلأو-مأ بح-شس ن-م Úن-طأوŸأ
ةيل-م-ع ‘ ة-ي-نÓ-ق-ع-لأ ¤أ تقو-لأ سسف-ن
.طأرفأ نود نم بحشسلأ
ىوتشسم ىلع انا÷و ايÓخ كانه نأ دكأو
سصقن كرأدت ىلع لمعتو عبا-ت-ت عا-ط-ق-لأ
ايعأد ،تايلولأ عيمج Èع ةيلاŸأ ةلويشسلأ

ح-ف-شصت ¤أ Úن--طأوŸأ تقو--لأ سسف--ن ‘
نئابز دوزي يذلأ ““فوم““ يديÈلأ قيبطتلأ
بتاكم عاشضوأ ن-ع تا-مو-ل-عŸأ ع-ي-م-ج-ب
.ةغرافلأو اهنم ةظتكŸأ ديÈلأ
تا--ششا--ع--م بشص لود--ج سصو--شصخ---بو

ليعفت ” دقل ““رأزموب لاقف ،نيدعاقتŸأ
” امك لمعلأ ةرأزو عم قيشسنتلاب ةمانزر
ينطولأ قودنشصلأ عم تÓماعت-لأ ة-ن-م-قر
تائف ¤أ كلذ دعب ةيلمعلأ عشسوتلل دعاقتلل
.““ىرخأ
ÊوÎكللأ عفدلأ ةيمهأ ىلع ريزولأ ددششو

لثم ‘ ةشصاخ ةيبهذلأ ةقاطبلأ قيرط نع
ع‚لأ ل◊أ اه-نأ Èت-عأو فور-ظ-لأ هذ-ه
أركذم ،ماحدزلأ ةر-ها-ظ ى-ل-ع ءا-شضق-ل-ل
عيمج تاعزوم ‘ اهمأدختشسأ ةي-نا-ك-مإا-ب
حم-شست ة-قا-ط-ب-لأ هذ-ه نأ ا-م-ك كو-ن-ب-لأ
.Òتأوفلأ فلتfl عفدب مدختشسملل
ناكمإاب هنأ ددشصلأ أذه ‘ ريزولأ فاشضأأو
نع د-ي-ع-لأ ة-ي-ح-شضأ يÎششي نأ ن-طأوŸأ

لÓخ نم ةيديÈلأ ةقاط-ب-لأ هذ-ه ق-ير-ط
ع-فد-لأ نأ أد-كؤو-م ، سصأو-خ Úل-ما-ع--ت--م
08 ليجشست ” ثيح نشس– ‘ ÊوÎكللأ

نم لولأ يشسأدشسلأ لÓخ ةيلم-ع نو-ي-ل-م

.ةيرا÷أ ةنشسلأ
د-يÈلأ ر--يزو ف--ششك ىر--خأ ة--ه--ج ن--م
،ة-ي-ك-ل-شسÓ-لأو ة-ي-ك-ل-شسلأ تÓ--شصأوŸأو
غلا-ب-م ف-ي-ق-شست ن-ع ،رأز-مو-ب م-ي-هأر-بإأ
دنع ةيلآلأ تاعزوŸأ ىوتشسم ىلع بحشسلأ

سصقن لك-ششم ل◊ كلذو ،را-ن-يد ف-لأأ03
ىلع لوشص◊أ نم عيم÷أ Úك“و ةلويشسلأ
.مهلأومأأ
فلتÈ flع ديÈلأ بتاكم نأ رأزموب لاقو
تاقوأأ فيثكتو عيشسوت ىلع رهشست تايلولأ
اهبأوبأأ حت-ف-ت-شس ا-ه-نأأ ¤إأ أÒششم ،ل-م-ع-لأ

ندŸأ ‘ عوب-شسألأ ة-يا-ه-ن ة-ل-ط-ع لÓ-خ
اعدو.ىحشضألأ دي-عو ا-ن-مأز-ت ىÈك-لأ
¤أ انوروك ةحئاج لظ ‘ راجتلأ ريزولأ
امك ،تنأÎنألأ Èع عيبلأ تاشصنم باشستكأ

با-ح-شصأ با-ب--ششلأ ر--شصن--ع ى--ل--ع ثح
مهتقفأرمو عاطقلأ ةنرشصع ‘ عيراششŸأ

.لغششلأ بشصانم قلخ ‘

ةرون ةظيفح^

ةذ-تا-شسأÓ-ل ي-ن--طو--لأ ق--شسنŸأ دد--ن ^
رأرقلاب ،داشصق ىف-ط-شصم ،ن-يد-قا-ع-تŸأ
عورششلأ سصوشصخب ة-ي-بÎلأ ةرأزو-ل Òخلأ

زجعلأ دشسل ةيطايتحلأ مئأوقلاب لمعلأ ‘
لوخدلأ لبق ةرغاششلأ بشصانم ‘ لشصا◊أ
تاقباشسم ف-ي-قو-ت ل-ظ ‘ ي-عا-م-ت-جلأ
. انوروك ءابو راششتنأ ببشسب فيظوتلأ
،دا-شصق ح-شضوأأ ،““ر-ج-ف-لأ»ـل ح-ير-شصت ‘و
أزجع فرعت دأوŸأ نم ديدعلأ نأ ،سسمأ
” طا-ي-ت-حلأ م-ئأو-ق نأو ة-شصا-خ أÒب--ك
متيشس يتلأ ةيلا◊أ مئاق-لأو ا-هذا-ف-ن-ت-شسأ
فرعت يتلأ بشصانŸأ مشضت ل اهلÓغتشسأ

ايلعلأ يرأدŸأ يجرخ ددع نأ امك أزجع
ىلع أÒششم ، لشصا◊أ زجعلأ نودشسي ل
‘ يرأدŸأ سصع--ب نأ لا--ثŸأ ل--ي---ب---شس
‘ نيدعاقتŸأ لغتشست تلأزل ةم-شصا-ع-لأ

Òبك زجع دوجول أرظن تايشضايرلأ ةدام
. ةداŸأ هذه ‘

ةرأزو يو-ن-ت ا-م نأ ثد--ح--تŸأ فا--شضأو
لÓغت-شسأ لÓ-خ ن-م ه-ب ما-ي-ق-لأ ة-ي-بÎلأ
يذلأ غأرفلأ دشسل ةي-طا-ي-ت-حلأ م-ئأو-ق-لأ
، يقطنم Òغ نيدعاقتŸأ ةذتاشسلأ هكÎي

ةلاحأ دعب ةرغاششلأ بشصانŸأ  نأو ةشصاخ
بشصنم بلطتي دعاق-ت-لأ ى-ل-ع ةذ-تا-شسلأ
دامتعلأ سسيلو يشسي-ئر وأ نو-ك-م ذا-ت-شسأ

بلطتي رملأ نأ افيشضم Úيطايتحلأ ىلع
لÓغتشساب حمشست يتلأ ةيدعاق ةيقرت حتف
. ةيطايتحلأ مئأوقلأ
مهل نايب ‘ نيدقاعتŸأ ةذتاشسلأ Èتعأو
ة-ي-بÎلأ ةرأزو-ل Òخلأ رأر-ق--لأ نأ ،سسمأ
Úعألأ ‘ رابغ رذ ة-با-ثÃ و-ه ة-ي-ن-طو-لأ
لب ،اهنم ةدئاف ل ناجنف ‘ ةعبوز ةراثإأو
ب‚أاف ل-ب÷أ سضخ“ ه-ن-ع لو-ق-ن دا-ك-ن
دأوŸأ نأأ ملعن انلك ““نايبلأ فاشضأو ،““أرأاف
” دق اهلك اهÒطأات ‘ أزجع دهششت يتلأ
اهنم ةيقبلأ ا-مأ ،ا-ه-طا-ي-ت-حأ ذا-ف-ن-ت-شسأ

روعششلأ دشسل ‘اك ايلعلأ سسرأدŸأ جوتنمف

ةيطايتحلأ ةمئاقلأ نم فيظوتلأ نأو اهب
ةليآلأ بترلأو ةيدعاقلأ بترلأ ىلع نوكي
اهنم ديفتشسي ةغوأرم اهلعجي ا‡ لأوزلل
،مئأوقلأ هتاه يردشصتم نم عبرأأ وأأ ثÓث
وهف نيدقاعتŸأ ةذتاشسأÓل ءوجللأ سسكعب

لب-قŸأ م-شسوŸأ لÓ-خ ة-ي-م-ت-ح ةرور-شض
‘ مهفاشصنأو مهتيعشضو ةيوشست بجوتشسيل

نود ح-جا-ن م-شسو-م نا-م-شضل م-ه-قو--ق--ح
  .““ليقأرع
نيدقاعتŸأ ةذتاشسلأ ة-ي-ق-ي-شسن-ت تدد-نو

Ãل يتلأ ةيئأوششعلأ تأرأر-ق-لأ ه-تا-ه ل-ث
ديعب لو بيرق نم ل اتاتب عاطقلأ مدخت
اهيلع ىتأ د-ق ة-شسا-ي-شس ل-م– ى-ق-ب-ت ل-ب
بجوت يتلأ ةموظنŸأ هذه ‘ رمو نمزلأ
أذهب سضوهنلل ةزيكرلأو ةدعاقلأ نوكت نأ
روذج عÓتقأو Òيغتلأ ةحفشص حتفو نطولأ
Úهي ام ل-ك ن-ع را-ب-غ-لأ سضف-ن-ل دا-شسف-لأ
حور لكب هشسفن لبشس نمو ذاتشسلأو ملعŸأ

ىوشس لباقŸأ ‘ بلطي ⁄ ةنيمأأو ةقداشص
نيأاف هتمأرك ظف– ةفير-شش سشي-ع ة-م-ق-ل
فيشضي ““.ةمأركلأو ةزعلأ رئأزج نم نحن
. نايبلأ تأذ

قشسنŸأ ناشسل ى-ل-ع ةذ-تا-شسلأ فا-شضأو
سسيئر ءأدن انيبل اننأ ف-شسأا-ت-ن ““ ي-ن-طو-لأ
قح يذ لكل نوكي نأ دهعلأ انقداشصو ةملأ

اندناشسف ،بلاط هءأرو قح عاشض امو هقح
لمأ ‘ انك اننأل اهتمزأو اهتنfi ‘ دÓبلأ
ىلع ةرأزولأ در دعب اشصوشصخ ،لشضفأ دغب
لأ ةيقفأوت لولحب اهدوعوو انتافقو رخآأ
اهلاح ىلع ةيقاب نامقل رأد نأ رهاظلأ نأأ

و انفلم ةششقانÃ رششبت ةين يأ سسملن ملف
.ةعورششŸأ انقوق-ح ة-ي-ق-حأا-ب فأÎعلأ
ةشسايشس ةو-ق-بو م-ه-شضفر ن-ع دا-شصق Èعو
اهتدكأ يتلأو ةششهلأو ةني-هŸأ ف-ي-ظو-ت-لأ
ةذتاشسلأ فيظوت نم ةياغلأ اهلوقب ةرأزولأ
.طقف اتقؤوم روغششلأ دشسل وه نيدقاعتŸأ

ةرون ةظيفح ^

  تارغثلا لك دشس بجوتشسي دي÷ا يشسردŸا لوخدلا نإا لاق
طقف ةذتاسسألا سسيلو كÓسسلا لك ‘ ازجع Êاعت سسرادŸا :يوارمع

،يوأرمع دوعشسم ،ÊاÈŸلأ بئانلأ دكأ ^
نأ بجي ديج يشسردم لوخدل Òشضحتلأ نأ
نأ افيشضم يحأونلأ لك نم ةشسأرد لمششي
لك ‘ رجع فر-ع-ت ة-يو-بÎلأ تا-شسشسؤوŸأ
طقف ةذتاشسلأ بشصانم ‘ سسيلو كÓشسلأ
” دق-ل““ ه-ل رو-ششن-م ‘ يوأر-م-ع لا-قو .

كÓ-شسأل ة-ي-طا-ي-ت-حلأ م-ئأو-ق-لأ د-يد“
، ىرخألأ كÓشسألأ نود ط-ق-ف سسيرد-ت-لأ
كÓشسأل ÚنوكتŸأ ةيعشضو ة÷اعم نودو
يريدم ينعت يتلأو، ةنشسلأ هذه-ل Òطأا-ت-لأ
رأو-طألأ ف-ل-تı ة-يو-بÎلأ تا--شسشسؤوŸأ
كيهان ، ةيداشصتقلأ حلا-شصŸأ ي-ف-ظو-مو

كÓشسألأ فلتı ةيطايتحلأ مئأوقلأ نع
سشي-ت-ف-ت-لأو Òطأا-ت-لأ كÓ-شسأا-ك ىر-خألأ
ةيوبÎلأ تاشسشسؤوŸأ نأل ،ايجو-غأد-ي-ب-لأو
ا‡ كÓشسألأ فلتfl ‘ أÒبك أزجع Êاعت
يشسردم لوخدل أديج أÒشض– بجوتشسي

لك دشس ¤إأ ة-جا-ح-ب ي-ئا-ن-ث-ت-شسأو بع-شص
يحأونلأ عيمج نمو تأرغثلأ

،ÊاÈŸلأ بئانلأ رذ-ح ىر-خأ ى-ه-ج ن-م
ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو ،يوأر-م-ع دو-ع-شسم
لÓغتشسأ ‘ ةينطولأ مئأوقلأ لامعتشسأ نم
بهذي يتلأ ةيلمع-لأ ي-هو Úي-طا-ي-ت-حلأ

‘ اهتعا‚ تبثت ⁄و ذيمÓتلأ اه-ت-ي-ح-شض
. ةطرافلأ تأونشسلأ
ةرأزو نأأ رمألأ ‘ ÙÒأ نأ يوأرمع لاقو
Òغو ةشصقان نوكت اهتا÷اعم امود ةيبÎلأ

‘ ليشصفتلأ مدع رشسفن Õ لإأو ،ةيفوتشسم
اشضيأأ نمشضت-ت ل-هو ، د-يد-م-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع
تتبثأأ يتلأ ةينطولأ مئأوقلأ ىلع ةميلعتلأ

ةÒثك لكاششم ‘ اهبب-شستو ا-ه-ت-عا‚ مد-ع

ءوشس ةجيت-ن ذ-ي-مÓ-ت-لأ ا-ه-ت-ي-ح-شض بهذ
ةمئŸÓأ ءأوجألأ رفوت مدعو رأر-ق-ت-شسلأ
أÒثأات رثأأ ا‡ ةررك-تŸأ تا-با-ي-غ-لأ ةÌكو
ةيحشض أوبهذ ، ذيمÓتلأ انئانبأأ ىلع ايبلشس
،ة-ي-لاŒرلأو ة-شسوردŸأ Òغ تأرأر-ق--لأ
أاطÿأ سسفن باكترأ نم رذحن اننإاف أذلو
ةينطولأ ةمئاقلأ ىلع ىرخأأ ةرم دامتعلأو
نع نÓعإلأ ةيمشسر ةم-ي-ل-ع-ت-بو ” د-قو .

ءأرج ةيطايتحلأ مئأوقلأ لامعتشسأ ديد“
،  انوروك ءابو راششتنل يئانثتشسلأ فرظلأ

Ÿيتلأ ةذ-تا-شسألأ ف-ي-ظو-ت تا-ق-با-شس ”
ذإأ ،8102/7102 ةنشس نأونعب اهم-ي-ظ-ن-ت
ةيبÎلأ ةرأزوب ماعلأ Úمألأ ةميلعت تراششأأ
ةيليوج02 ‘ ةخرؤوŸأ957 مقر ةينطولأ

م-ئأو-ق-لأ لÓ-غ-ت-شسأ سصو-شصخ-ب0202
ةذتاشسألأ فيظوت تاقباشسŸ ةيطا-ي-ت-حلأ
ةبشسنلاب7102 يتنشس نأو-ن-ع-ب ة-م-ظ-نŸأ

ميلع-ت-لأو ط-شسو-تŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأ ةذ-تا-شسأل
ةذتاشسأل ةبشسنلا-ب8102 ةن-شس و يو-نا-ث-لأ
.يئأدتبلأ ميلعتلأ
Òبأدتلأ نم ةلمج ةلشسأرŸأ تنمشضت دقو
بجأولأ تأءأرجإلاب ةقلعتŸأ تأءأرجإلأو
مئأوقلأ لÓغتشسأ ¤إأ ءوجللأ لبق اهذاختأ
و ةيلقنتلأ ةكر◊أ ما“إأ اهنم ةيطايتحلأ

Úيعت دعب ةيجوغأديبلأ تاجايتحلأ طبشض
سسرأدŸأ سضئاف أذكو ، نيوك-ت-لأ جو-ت-ن-م
سسرأدŸأ يجيرخ أذكو ، ةذتاشسأÓل ايلعلأ
.ةذتاشسأÓل ايلعلأ
نم ةيطايتحلأ مئأو-ق-لأ لÓ-غ-ت-شسأ م-ت-يو

‘ Úيطايتحلأ Úح-جا-ن-لأ Úي-ع-ت لÓ-خ
بشسح ةر--فو--تŸأ ةر--غا--ششلأ بشصا--نŸأ
13 ة-يا-غ ¤إأ ، ي-جو-غأد-ي-ب-لأ جا-ي-ت-حلأ
هذه ةيحÓشص ءاهتنأ خيراتÈ 0202مشسيد
ن. ةظيفح ^ .مئأوقلأ

ءابولا نم ذيمÓتلا ةيامح يف مهاشستشس ةديدجلا ةيشسردملا لكايهلا نإا لاق
مكحم يحسص يزارتحا ماظن طبسض مزلتسسي يسساردلا مسسوملا حاجن : ةبيدوب

،““تشسبا-ن-ك““ ة-با-ق-ن ‘ يدا-ي-ق-لأ د-كأأ ^
ة-يو-بÎلأ ل-كا-ي-ه-لأ نأأ ،ة-ب-يدو-ب دو-ع-شسم
Óعاف Óماع لكششتشس ،اهمÓتشسأ جمŸÈأ

يئاقولأ يحشصلأ ماظنلأ ذيفنتو حا‚إأ ‘
يشسردŸأ لوخدلأ لÓخ هدامتعأ عمزŸأ

لكب ايئانثتشسأ نوكيشس يذلأ0202/1202
.سسيياقŸأ
،ةينطولأ ةعأذإÓل  حيرشصت ‘ ،ةبيدوب لاقو
لبقŸأ يشسأردلأ مشسوŸأ حا‚ نأاب ،سسمأ

ماظن طبشض مزلتشسي انوروك ةحئاج لظ ‘

ف--ل--تfl ‘ م--كfi ي---ح---شص يزأÎحإأ
ه-ب-شش ل-كا-ي-ه-لأ و ة-يو--بÎلأ تا--شسشسؤوŸأ
ى-ل-ع قا-ي-شسلأ تأذ ‘ أدد-ششم ،ة-يو-بÎلأ

ذيمÓتلل ةلماكلأ ةيام◊أ Òفو-ت ة-ي-م-ت-ح
ةروÒشس لÓخ ةيوبÎلأ تاعام÷أ دأرفأأو
.0202/1202 ةيشسأردلأ ةنشسلأ
د-مfi ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي--بÎلأ ر--يزو نا--كو
يشسردŸأ لوخدلأ نأأ دكأأ دق ، طوعجأو
راثآأ ببشسب  ايئا-ن-ث-ت-شسأ نو-ك-ي-شس ل-ب-قŸأ

ةموك◊أ لباقŸاب نكل ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج

ةقئل سسرد“ فورظ نا-م-شضب ة-مز-ت-ل-م
.ذيمÓتلاب

يذلأ ءاقللأ ‘ طوع-جأو د-مfi ف-ششكو
41 نأأ لبقŸأ يشسردŸأ لوخدلل سصشصخ
‘ أÒبك اطغشض  فرعت نطولأ Èع ةيلو

عيراششŸأ م-غر ذ-ي-مÓ-ت-لأ سسرد“ لا‹
.اهزا‚أ يرا÷أو ةلجشسŸأ
ةيبÎلأ ريزو فيشضي  ،طغشضلأ سصاشصتملو
ةديدج ةيوبرت ةشسشسؤوم686 مÓتشسأ متيشس

‘ flهبشش لكي-ه2501 و رأو-طلأ ف-ل--ت

ةشضايرلل تا-عا-قو م-عا-ط-م ن-م يو-بر-ت
مشسوŸأ لÓخ يحشصلأ فششكلل تأدحوو
.لبقŸأ يشسأردلأ
686 زا‚أ ا‹Èم نا---ك ه---نأأ فا----شضأأو
ةحئا-ج د-ع-ب ه-نأ Òغ ،ة-يو-بر-ت ة-شسشسؤو-م
تاجايتحأو تايولوأ ديد– ”91-ديفوك
ديحوت متي اهئوشض ىلع يتلأو ةيبÎلأ عاطق
ديج يشسردم لو-خد نا-م-شضل دو-ه÷أ ل-ك
 .سسلشسو

ن.ح ^

 ينورتكل’ا عفدلا قيرط نع ديعلا ةيحشضأا ءارششل وعدي رازموب

رانيد فلا03ـب ديÈلا Èع بحسسلا غلابم فيقسست
ةمزلا فيفÿ عوبسسلا ةياهن ةلطع ‘ ديÈلا بتاكم حتف ^

اهدهششت يتلا ت’Óتخ’ا نا ،راوزم ميهاربا ،ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوŸاو ديÈلا ريزو حشضوأا
Úنطاوملل Òبكلا دفاوتلل دوعت ةيدقنلا ةلويشسلا ‘ صصقنو ماحدزا نم ةÎفلا هذه لÓخ ديÈلا بتاكم
تايلمع ‘ ةيبهذلا ةقاطبلا لامعتشسا ¤إا ايعاد ،كرابŸا ىحشض’ا ديع ةبشسانŸ ابشس– مهلاوما بحشسل
ةنشسلا نم لوأ’ا يشسادشسلا لÓخ ةي-ل-م-ع نو-ي-ل-م08 تغلب يتلا ÊوÎكل’ا عفد-لا تا-ي-ل-م-عو بح-شسلا
.ةيرا÷ا

Úيطايتح’ا نم اهدافنتشسا ” ةرغاششلا بشصانŸا بلغأا نأا اودكأا

مئاوقلا حتف““: نودقاعتŸا ةذتاسسألا
““ ناجنف ‘ ةعبوز ةيطايتحلا

رجات فلا54وÚ 34ب ام مهددع حواÎي Úينعملل مئاوق رششنت

 راجتلا ددع عفرت ةراجتلا ةرازو
ديعلا لÓخ ÚموادŸا

ميظ-ن-ت ر-يد-م Êأر-ق-م د-م-حأأ ف-ششك ^
نهŸأو ةيراج-ت-لأ تا-طا-ششن-لأو قأو-شسألأ
ةمئاق ديد– نع ،ةراجتلأ ةرأزوب ةننقŸأ
ةلطع لÓخ ةموأدŸاب Úين-عŸأ را-ج-ت-لأ

.سسمأأ ءاشسم كرابŸأ ىحشضألأ ديع
ةعومجÃ راج-ت-لأ دد-ع م-ي-عد-ت ” ا-م-ك
ددعلأ لع-ج-ي ا-م  ،ة-ن-شسلأ هذ-ه ة-ي-فا-شضإأ
،جتنمو رجا-ت ف-لأأ54 وÚ 34-ب حوأÎ-ي
تfiÓو تلاقبلأو زباıأ ددعلأ مشضيو
يجتنم ¤إأ ةفاشضإلا-ب ه-كأو-ف-لأو ر-شضÿأ
.ةيندعŸأ هايŸأ
ةمئاق نع نÓعإلأ ةنشسلأ هذه متيشس امك
ديعلأ يموي ةموأدŸاب Úي-ن-عŸأ را-ج-ت-لأ
ةرأزول ي-م-شسر-لأ ع-قوŸأ ى-ل-ع ا-هر-ششنو
ةيئلولأ تايريدŸأ عقأوم أذكو ،ةراجتلأ
راجتلأ تايعمجو تامظنم عم قيشسن-ت-لا-ب
.كلهتشسŸأ ةيامحو
ليهشستب ةيلمعلأ حمشستشس Êأرقم بشسحو
نامشضو ةيشساشسألأ ةيئأذغ-لأ دأوŸأ ع-يزو-ت
عÓطإلأ هنكÁ يذلأ ،نطأوم-ل-ل ا-هÒفو-ت

ة-ي-ن-عŸأ تÙÓأو را-ج-ت-لأ ل--ك ى--ل--ع

.ةموأدŸاب
نع لوؤوشسŸأ تأذ فششك ىرخأأ ةهج نم
نأوعأل لخدت فلأأ057 نم ديزأأ ءاشصحإأ
ءابو يششفت ةيأدب ،ذنم ةيراجت-لأ ة-با-قر-لأ
اهنم ةفلاfl فلأأ55 ليجشست ”و .انوروك
لشصفلل ،ءاشضقلل هليو– ” فلم فلأأ25
مدع ‘ تافلاıأ بلغأأ قلع-ت-تو ،ا-ه-ي-ف
كلذ-كو ي-ح-شصلأ ر-ج◊أ طور-شش مأÎحأ

ج.ق ^ .دأوŸأ نيزختو لقن طورشش
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يداصصتقإا

عفرل لا‹ ’ هنأا سسما راطع دكأاو ^
كÓهتسسÓل زا-غ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا را-ع-سسأا
نوكيسس راعسسأ’ا عفر نأا افيسضم ،›زنŸا
كÓ-ه-ت-سس’ا تاذ ةÒب-ك-لا تا-كر-سشل--ل
عفد-ت نا لو-ق-عŸا Òغ ن-م ذا  ع-سساو-لا

يذلا ءابرهكلا رعسس سسفن ةÒبك ةكرسش
.طيسسبلا نطاوŸا هعفدي
عا--ط--ق ن--ع لو’ا لوؤو---سسŸا فÎعاو
رثأات كارطانوسس عم‹ جاتنإا  نا ةقاطلا
و انوروك سسوÒف تايعادت ببسسب اÒثك
سصوسصنلا Òسض– ‘ اÒثك   مÛا رخأات
.تاقورÙا نوناقل ةيميظنتلا
سصو-سصن-لا ّنإا ة-قا-ط-لا ر-يزو فا--سضأاو
نوكتسس تاقورÙا نوناقل ةيميظ-ن-ت-لا

نودب و ،لبقŸا Èم-ت-ب-سس ل-ب-ق ةز-ها-ج
نكÁ ’ نونا-ق-ل-ل ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت سصو-سصن
ةرورسض ىلع ادكؤوم ةكارسشلا فلم ريوطت
ءاكرسشلا باطقتسس’ مئÓم خانم Òفوت
ءايوقأا ءاكرسش نع ثحبلا عم  بناجأ’ا

.ةيوقاطلا ةعاجنلا قيقحتل Úلاعفو
سسما لزن يذلا ،ةقاط-لا ر-يزو قر-ط-تو

نمسض ةثلاثلا ةيعاذإ’ا ةانقلا ىلع افيسض
رخأاتلا ¤إا ،““ريرحتلا في-سض ““ ج-ما-نر-ب
ةكبسشب ن-ير-م-ث-ت-سسŸا ط-بر ‘ Òب-ك-لا
لطعت رخأاتلا اذه نأا اÈتعم ،ءابرهكلا

بسصا-ن-م ن-م ف’آ’ا تا-ئ--م ق--ل--خ ‘
.لغسشلا
هنأا ةقاطلا ريزو فسشك ددسصلا اذه ‘و
” ةيعا-ن-سص ة-ق-ط-ن-مÚ 05ب ن------م
’، ةÒخأ’ا تاو-ن-سسلا ‘ ا-ه-ثاد-ح-ت-سسا
نازيلغب ةيعانسصلا ة-ق-ط-نŸا ’إا د-جو-ت

،زاغلاو ءابرهكلا ةكبسشب اي-ل-ك ة-طو-بر-م
Êاعت يتلا -زاغلنوسس ىلع عيسضي ام وهو

رئاز÷ا ىلعو ةÒبك ل-ي-خاد-م -از-ج-ع
. لغسشلا بسصانم قلخ سصرف
لك نأا راطع حسضوأا ،ةيباسسح ة-ي-ل-م-ع-بو
04 ¤إا02 نم مسضت ةيعانسص ة-ق-ط-ن-م
Úب قلخ هناكمإاب لماعتم لكو  Óماعتم
فيسضي - روسصتو ، لمع بسصنم002و05
نكÁ يتلا لغسشلا بسصانم ددع -راطع

بلط0088 ›اوح ¤إا فاسضت ، اهقلخ
ىلع ،Úيفرحو راغسص نير-م-ث-ت-سسم ن-م
تادحوو م-ي-ح-ل-ت-لا وأا ةرا-ج-ن-لا رار-غ
›اوح بلط لوبق ” ، ةÒغسصلا جاتن’ا

اميف اهنم ةئاŸاب73 طبر ”  فلم5311
‘ وأا ةسساردلا ديق تابلطلا يقاب دجوت

.زاغلاو ءابرهكلا ةكبسشب طبرلا ةلحرم
زاغلنوسس ةسسسسؤوم نإا ةثلاثلا فيسض لاقو
ليقارعلا زواŒ ىلع ا-ي-ج-يرد-ت ل-م-ع-ت
لث“ يتلا تابلطلا هذه لكل ةباجتسس’او
طبرلا نكÁ ’و ىÈك ةيلاجعتسسا ةسشرو
¤إا اسضيأا اÒسشم ،دحاو نآا ‘ ةكبسشلاب
ةجاحب يحÓف طي0048fi نم Ìكأا نأا
مهنم0042 ،زاغلاو ءابرهكلاب طبرلا ¤إا
” زاغلنوسس ةسسسسؤوم ¤إا تابلطب اومدقت
طبرلاب ءاوسس ،اهنم ةئاŸاب66 ـب لفكتلا
دعي اذه نأا ادكؤوم ،زا‚’ا ةلحرم ‘ وأا
،ةيروهم÷ا سسي-ئر ج-ما-نر-ب ‘ ة-يو-لوأا

ىل-ع دد-سش يذ-لا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع
يتلا تابلطلا هذهل ةباج-ت-سس’ا ةرور-سض
. ةوÌلا قلخ اهنأاسش نم

^ Ÿح. ءاي 

فانئتسسا نع كارطانوسس عم‹ نلعأا  ^
لاسسŸا زاغلا بكرم ىوتسسم ىلع جاتن’ا
(K1LG) 61 موي نم ارابتعا ،ةدكيكسسب

مايقلل ماع فقوت د-ع-ب يرا÷ا  ة-ي-ل-يو-ج
.ةيرودلا ةنايسصلا لامعأاب
هنأا سسما رداسصلا نايبلا ‘ عمÛا دكأا و

بكرŸا طاسشنل يلكلا فقوتلا اذه لÓخ
ةعسضاÿا ةز-ه-جأ’او تاد-عŸا ل-ك نا-ف ،
ةدم ةياهن نمازتت يتلاو ةبقارŸا حئاولل

سصح-ف-لا تا-ي-ل-م-ع ةÎف ع-م ا-ه-ت-مد-خ
تايلمع ‘ ا-سضيا ت‹دا ،تارا-ب-ت-خ’او
اهيلع سصني يت-لا ة-ع-جارŸاو سشي-ت-ف-ت-لا
طبسض ةطلسس اهيلع فرسشت يتلاو ،نوناقلا
.مجانملل ةماعلا ةيريدŸاو تاقورÙا
ةنايسصلا لامعأا ناف ردسصŸا تاذ بسسحو
ةنايسصلا تادحو فرط نم اهذيفن-ت م-ت-ي
ءاÈخ نم م-عد-ب ع-م-ج-م-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا
ةنايسصلا تايلمع ‘ ةسصتıا تاسسسسؤوŸا
لاغسشأ’ا مدقت دعب ““ هنأا نايبلا فاسضأاو .
12 موي ثداح ل-ج-سس ة-ئاŸا-ب58 ةبسسن-ب
نم تانيبروتلا ىدحأا سسم ،0202 رياÈف
ىل-ع ةدو-جوŸا (41) ر-سشع ة-ع--برأ’ا Úب

.بكرŸا اذه ىوتسسم
ةفسصب Úبروت-لا اذ-ه لاد-ب-ت-سسا بل-ط-تو
ةي-ن-مز ةد-م -نا-ي-ب-لا ف-ي-سضي - ة-ل-ما-ك
.ارًهسش81زواجتت
ةيريدŸا تررق ، عسضولا اذه ةهجاوŸو
حÓ-سصإا كار-طا-نو-سس ع-مÛ ة--ما--ع--لا
ةررسضتŸا ءاز-جأ’ا لاد-ب-ت-سساو Úبرو-ت-لا
¤إا ه-تدا-عإا ل-جأا ن-م ةد-يد--ج ىر--خأا--ب
،ةيحان نم ،نك‡ تقو عرسسأا ‘ ةمدÿا
زا-غ-لا جا-ت-نا ن-م رد-ق ى-سصقا ق-ي--ق–و
و-يزرأا تا-ب-كر-م ‘ لا-سسŸا ي-ع-ي-ب-ط--لا
(Z1LG،Z2LGو Z3LG) لجا نم
ءاكرسش عم ةيدقاعتلا تامازتل’ا-ب ءا-فو-لا

.ىرخأا ةيحان نم ،كارطانوسس
ا-نورو-ك ءا-بو ي-سشف-ت ن-م م-غر-لا ى-ل-عو

قلغو يحسصلا رج◊ا ماظنو (91-ديفوك)
ة----سصتıا قر----ف-----لا تح‚ ،دود◊ا
،ةلوانŸا تاكرسش فلتflو كار-طا-نو-سسل
اميسس ’ ،ةسصتıا تاطل-سسلا ن-م م-عد-ب
حÓ-سصإا ‘ ،ة-ح-سصلاو ل-ق-ن-لا تا-ط-ل--سس
لا-غ-سشأ’ا ع-ي-م-ج ءا-ه-نإاو تا-ن-ي-برو-ت--لا
ينمزلا لود÷ا ماÎحاب اذهو  ة‹ŸÈا
لك ةينهمو ةيفاÎحا تنكم ثيح رطسسŸا
ةنايسصلا تايلمع ‘ ةمهاسسŸا فارطأ’ا

¤إاK1LG  ةدكيكسس بكرم ةداعإا نم
.يسسايق تقو ‘ جاتن’ا

ماعلا ريدŸا سسيئرلا لاق ،ددسصلا اذه ‘
Ûرثأاتت ⁄““  راكح قيفوت كارطانوسس عم

ةيلمعب لاسسŸا يعيبطلا زاغلا جاتنإا تايمك
لسضف-ب كلذو،K1LG بكرم ةنا-ي-سص

وZ1LG تابكرŸ ةلاعفلا ة-م-ها-سسŸا
Z2LGو Z3LGتايمك تطغ يت-لا

ة-نا-ي-سصلا ةÎف  لÓ-خ ة‹ŸÈا جا-ت-نإ’ا
431 ـب لب بسسحف ةئاŸاب001 ةبسسنب سسيل
.““ة‹ŸÈا تايمكلا نم ةئاŸاب

^ Ÿح.ءاي

ةيرودلا ةنايصصلا لامعأاب مايقلل ماع فقوت دعب
زاغلا بكرم ‘ جاتنإ’ا  فنأاتصست كارطانوصس

 ةدكيكصسب لاصسŸا

:راطع ,لبقملا ربمتبصس لبق ةزهاج نوكتصس تاقورحملا نوناقل ةيميظنتلا سصوصصنلا

رابكلا  ÚكلهتصسŸا سسمتصس ءابرهكلا تادايز
  ›زنŸا كÓهتصس’ا سسيلو

 ءايوقا ءاكرصش باطقتصسا انيلعو ةحئا÷ا ءارج اÒثك رثأات كارطانوصس جاتنإا  ^
 زاغلاو ءابرهكلا ةكبصشب ةطوبرم ةدحاو ةقطنم ةثيدح ةيعانصص ةقطنمÚ 05ب نم ^

اÒصشم ،راغصصلا Úكلهتصسملل ةبصسنلاب زاغلا ءابرهكلا ةÒعصست عفر ،راطع ديÛا دبع ،ةقاطلا ريزو  دنف
94 رظتنت تقو ‘ ،زاغلاو ءابرهكلا ةكبصشب طبرلل رمثتصسم0088 تابلط تقلت زاغلنوصس  حلاصصم نأا ¤إا

.ةكبصشلاب يلكلا طبرلا ةيعانصص ةقطنم

¤إا ،باقرع دمfi ,مجانŸا ريزو اعد ^
عاطقلا اذه ‘ ةديدج ةيك-ي-ما-ن-يد ثع-ب
لاعف لكسشب ةمهاسسŸا هنم رظتني يذلا

دراوم Úسس–و ينطولا داسصتق’ا عيونت ‘
.ةبعسصلا ةلمعلا نم دÓبلا
¤إا ة-لا-سسر ‘ با-قر-ع د-ي-سسلا ح--سضوأاو
اذه نأا ,مجانŸا عاطق لام-عو ي-ف-ظو-م
نم يدج د– مامأا دجوي دعاولا عاطقلا
ةيقيقح ةينطو ةسسايسس ذيفنتو ةيقرت لجأا
جمدت ةيكيمانيد ةيؤور-ل ا-ق-فو هر-يو-ط-ت-ل

ثحب ن-م ة-ف-ل-تıا تا-نو-كŸا ع-ي-م-ج
لÓ-غ-ت-سس’ا ¤إا ة-فا-سضإا فا--سشك--ت--سساو
.Úمثتلاو
نأا ¤إا ,قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ ,ر-يزو--لا تف--لو
لمع ةطخ ‘ ةلجسسŸا ةيمنتلا عيراسشم
ثحبلا ةيلمع طيسشنت ¤إا فدهت ,عاطقلا
يتلا نماكŸا ةيجاتنإا عفرو فاسشكتسس’او
قÓطإا اذ-كو ة-ب-ع-سص ة-ي-ع-سضو ‘ د-جو-ت
ل-يو-ح-ت-لا-ب ة-سصاÿا ىÈك-لا ع-يرا-سشŸا
.ةلاعف ةقيرطب سشاعنإ’او
تعسضو ةموك◊ا ل-م-ع ة-ط-خ نأا-ب ر-كذو
سشاعنإا ةي-ل-م-ع بل-ق ‘ م-جا-نŸا عا-ط-ق
رظنلاب اذهو ,هعونتو ينطو-لا دا-سصت-ق’ا

ةيلاعلا ةفاسضŸا ةمي-ق-لا تاذ ه-ت-ط-سشنأ’
بسصان-م ق-ل-خ ‘ ةÒب-ك-لا ه-تا-ي-نا-ك-مإاو
كاردإا ةرور-سض ¤إا را-سشأا ا-ن-هو .ل-م-ع--لا
ىلع ةحورطŸا تايدح-ت-لاو تا-نا-هر-لا
لكسشب ةمهاسسŸا ‘ ةلث-م-تŸاو عا-ط-ق-لا
دا-سصت-ق’ا ع-يو-ن-ت ‘ ““لا-ع-فو ي-سسا-سسأا““
ةيمنتلا قيقحتل فورظلا زيزعت ,ينطولا
ةيمجنŸا تاناكمإÓل ةمادتسسŸاو ىلثŸا
ةيجراÿا ةيلاŸا ةيعسضولا ةيوقت ,ةينطولا
م-عد ,تاردا-سصلا ق-ير-ط ن--ع دÓ--ب--ل--ل
سضيفخ-ت لÓ-خ ن-م ي-ن-طو-لا جا-مد-ن’ا
ةيمجنŸا تاجتنŸاو داوŸا نم تادراولا

.لمعلا سصرف قلخ ¤إا ةفاسضإا
نم لمعلا -ريزولا بسسح- كلذ بلطتيو
عاطقلا اذهل ةديدج ةيكيمانيد ثعب لجأا
نم ,اهنم Êاعي يتلا سصئاقنلا ح-ي-ح-سصت-ل

ةعجان ,ةثيدح““ Òيسست تاودأا لاخدإا لÓخ
ىلع لمعلاو هتيجاتنإا عفر نمسضت ““ةلاعفو
راطإا عسضو لÓخ نم رامثت-سس’ا ع-ي-ج-سشت

Úسس– ن--ع Ó---سضف كلذ---ل بسسا---ن---م
ةلماعلا تاءافكلا ليهأاتو نيوكت تايوتسسم

.عاطقلا اذه ‘
ديسسلا دكأا ,عاطقلا لمع ج-ما-نر-ب لو-حو

Úسس– لوح ايلمع روحمت-ي ه-نأا با-قر-ع
ل-جأا ن-م لو-ع-فŸا ة-يرا-سسلا Úناو--ق--لا

نسسح ,ةيمجنŸا تاطاسشنلا ةرادإا Úسس–
تاناكمإ’ا تاسساردو بيقنتلا جمارب Òسس
.ةرفوتŸا ةيمجنŸا
لوح عاطقلا لمع جمانرب روح-م-ت-ي ا-م-ك

Œا د-ي-سسŸك-لا ع-يرا-سشÈتغ-ل-ب ي-ت-لا ى
رداسصم عيونت ,جسضنلا نم ةمدقتم ةلحرم

عيجسشت اذكو ةيمج-نŸا ة-ط-سشنأ’ا ل-يو“
‘ ةيجولونكت-لا ة-كار-سشلا لا-ك-سشأا ة-فا-ك
.فاسشكتسس’ا ناديم
زكتري نأا بجي ,دوسشنŸا حاجن-لا غو-ل-ب-لو

يرسشبلا لاŸا سسأار ىل-ع عا-ط-ق-لا ل-م-ع
ه-ترا-ه-م ¤إا ة-فا-سضإا ه--ب ر--خز--ي يذ--لا
‘ Èتعي يذلا ريزو-لا بسسح ,ة-ي-عا-م÷ا

Úينقت-لاو ن-يÒسسŸا د-نŒ ,را-ط’ا اذ-ه
غ-لا-ب ‘ ار-مأا““ عا-ط-ق-لا لا-م-ع ة--فا--كو
.““ةيمهأ’ا
لامعو يفظوم ,هتلاسسر ‘ ريزولا دسشانو
هذه ‘ هتقفار-م ى-ل-ع ,م-جا-نŸا عا-ط-ق
مازتل’او ““ةيجيتاÎسس’او ةليبنلا““ ةمهŸا
جماÈلا ذيفنتل ةيمارلا دوه÷ا جمدل ماتلا
.ةيعاطقلا لمعلا ةطخ ‘ ةرطسسŸا

ح.ل ^

: مجانŸا  لامعو يفظوم ¤ا ةلاصسر هجوي باقرع

انمامأاو ديدج نم عاطقلا ثعبنصس
 هبصسك انيلع يدج د–

 رارقتصس’ا ةدوعل زاغلل ةردصصŸا لودلا ىدتنŸ يرازولا عامتج’ا ىلع نهارت رئاز÷ا
  زاغلا قاوصسأا ةيعصضو ىلع انوروك ةحئاج تايعادت ثحبي راطع

ىدتنم سسيئرو ةقا-ط-لا ر-يزو ع-م-ت-جا ^
،راطع ديÛا دبع ،زاغلل ةردسصŸا لودلا

عم ،دعب  نع يئرŸا لسصاوتلا ةينقت Èع
،نيرويتنسس يروي ،ىدتنم-ل-ل ما-ع-لا Úم’ا

زاغلا قاوسسا ةيعسضو نافرطلا ثحب ثيح
ي-ح-سصلا فر-ظ-لا اذ-ه لÓ-خ ا-م-ي-سس ’
بلطلا فعسض هز-ي-م يذ-لا ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا
نايب هب دافا امبسسح ،زاغلا ىلع يŸاعلا
.ةرازولل
نم Úفرطلل ةسصرف عامتج’ا اذه لكسشو
و ىدتنŸا تاطا-سشن ى-ل-ع ع-ل-ط-ت-لا ل-جا

¤ا قرطتلا اذ-ك و ة-ي-سسا-سس’ا ه-ع-يرا-سشم
ىدŸا ىلع اهقافا و زاغلا قاوسسا ةيعسضو
في-سضي ،د-ي-ع-ب-لا و ط-سسو-تŸا و Òسصق-لا
.نايبلا
عورسشم ذيفنت مييق-ت-ب كلذ-ك ح-م-سس ا-م-ك
لود-لا ىد-ت-نŸ ع-با-ت-لا ثح-ب-لا د-ه-ع--م
تايفيك اذك و رئاز÷ا-ب زا-غ-ل-ل ةرد-سصŸا
يرازولا عامت-جÓ-ل22 ةرودلا م-ي-ظ-ن-ت
È 0202مفو-ن21 موي ررقŸا ىدت-ن-م-ل-ل

.ةمسصاعلا رئاز÷اب
اذ-ه ة-ي-م-ها ¤ا را-ط-ع د-ي--سسلا را--سشأاو
لجا نم رئاز÷ا ةبغر ادد‹ ،عامتج’ا
لÓ-خ ن-م اذ-ه و ىد--ت--نŸا اذ--ه حا‚ا

عم هفيكت و هفادها غولبل ةلاعف ةكراسشم
يزاغلا عسضولا نع ةمجا-ن-لا تا-يد-ح-ت-لا

ثحبلا دهعم قيرط نع ةيجولونكتلا اميسس
.ىدتنملل عباتلا
““ةيتاوŸا Òغ““ ةيعسضولا ¤إا راسشأا نأا دعبو

ءارج ةيحسصلا ةمز’ا ببسسب زاغلا قاوسسأ’
ىلع اÒثك تر-ثأا ي-ت-لا و91-ديفوك ءابو
ريزو اعد ،زا-غ-لا ى-ل-ع يŸا-ع-لا بل-ط-لا
نم اذه و ىدتنملل Ìكا راكتبا ¤ا ةقاطلا

اهنأاسش نم ةديدج جهانم فاسشكتسسا لÓخ
و ءاسضع’ا لودلل ةديدج تازايتما Ëدقت
و ا-هدا-سصت-قا ة-ح-ل-سصم ‘ بسصت ي--ت--لا

د-ي-سسلا ر-كذ ،ه-ت-ه-ج ن-مو .““ا-ه--بو--ع--سش
رئاز÷ا اهيلوت يتلا ةيمهأ’اب نيروي-ت-ن-سس

Ÿا ‘ ا-ه-ت-كرا-سشŸو ىد-ت-ن Ÿاهتم-ها-سس
ىدتنŸا حا‚ لجا نم لاعف وسضع اهتفسصب

.هئاسشنا ذنم هعيراسشم اذك و
لوح سضورع Ëدقت ” ،ءاقللا اذه لÓخو
91-ديفوك ءابو Òثأات و زاغلا قاوسسا مييقت

ىلع زاغلا راعسسا و بلطلا و سضرعلا ىلع
تاÒثأا-ت و ط--سسو--تŸا و Òسصق--لا ىدŸا
.ليوطلا ىدŸا ىلع ةيحسصلا ةمز’ا
وه زاغلل ةردسصŸا نادلبلا ىدتنم نا ركذي

لÓ-خ تسسسسأا ة-كÎسشم ة-يرازو ة-م-ظ-ن-م
هذهل يمسسرلا Òغ عامتجÓل8لا ةرودلا
Èمسسيد ‘ وكسسوم ‘ دق-ع-نŸا ناد-ل-ب-لا

8002.
نم Ìكأاب رخزي اد-ل-ب21 ىدتنŸا م-سضيو
قلعتي و ⁄اعلا ‘ زاغلا تاطاي-ت-حا ي-ث-ل-ث
رسصمو ايفيلو-بو ر-ئاز÷ا ن-م ل-ك-ب ر-مأ’ا
و ايÒجينو ايبيلو نارياو ةيئاوتسس’ا اينيغو
و-غا-بو-طو ي-ت-ي-ن-ير-تو ا-ي-سسورو ر--ط--ق
Óيوزينيفو ةدحتŸا ةي-بر-ع-لا تارا-م’او
ناتسسخازاكو قارعلاو ناجيبرذأا Èتعت اميف
ناد-ل-ب ’و-غ-نأاو وÒبو نا-م-عو ج--يوÔلاو
ح.ل ^ .ةظحÓم

 نابايلا Òفصس  لبقتصسي يعامتج’او يداصصتق’ا ينطولا سسلÛا سسيئر
 نابايلاو رئاز÷ا Úب يداصصتق’ا نواعتلا زيزعت

ي-ن-طو-لا سسلÛا سسي-ئر ل-ب-ق--ت--سسا ^
,Òت ا-سضر ,ي-عا-م-ت--ج’او يدا--سصت--ق’ا
نا-با-ي-لا Òف-سس ,ة-م-سصا-ع--لا ر--ئاز÷ا--ب
قر-ط-ت ثي-ح ,اوا-غوأا ا-يوزا-ك ,ر-ئاز÷ا-ب
Úب يداسصتق’ا نواعتلا ةلاح ¤ا نافرطلا
.ةئيهلا هذهل نايب هب دافأا امبسسح,نيدلبلا
نافرطلا سضرعتسسا ,ءا-ق-ل-لا اذ-ه لÓ-خو

ةيداسصتق’ا تاقÓ-ع-لا و نوا-ع-ت-لا ة-لا-ح
يتلا تاردابŸا““ ¤ا اقرطت امك ,ةيئانثلا
هذ-ه ز-يز-ع-ت ل-جا ن-م ا-هذا-خ--تا بج--ي
.ردسصŸا فيسضي ,““تاقÓعلا
ةيخيراتلا تاقÓعلاب اواغوا ديسسلا ركذو
ىلع ديكأاتلا ادد‹ ,نيدلبلا طبرت يتلا
ريوطت-ل م-عد-لا Ëد-ق-ت ‘ هد-ل-ب ة-ب-غر““

ي--عا--م--ت--ج’ا و يدا--سصت---ق’ا لاÛا
.““رئازجلل

دادعتسسا ىلع Òت ديسسلا د-كأا ,ه-ت-ه-ج ن-م
روسسج دييسشت-ل““ ا-ه-سسأاÎي ي-ت-لا ة-ئ-ي-ه-لا
اميسس ’ ةينابايلا اه-تاÒظ-ن ع-م نوا-ع-ت-لا

متخي ,““ةÿÈا و نيوكتلا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف
ا.ق ^ .نايبلا
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تاقرفتم

مرصصنŸأ عوبصسأ’أ ةياهن ›أولأ مدقأأو ^
Êورمصس نك-صسم0021 ي-ح ¤إأ ةرا-يز-ب
ليحÎلأ ةيلمع ىلع فقيل ،تياف د’وأاب
جرب ةيدلبل ةديع-ج ن-ب نا-ك-صس ةد-ئا-ف-ل
.ةلئاع217 مهددع غلابلأو ؛يرحبلأ
رأد-ل-ل ة-يرأدإ’أ ة-ع--طا--قŸأ تن--ّك“ و
تأراتكه7 ›أوح عاجÎصسأ نم ءاصضيبلأ
ليحرت دعب يرحبلأ جÈب ةديعج نب يحب
،ةديدج تانكصس ¤إأ ةلئاع007 نم Ìكأأ
ةيوصضوفلأ ةيريدصصقلأ تايان-ب-لأ مد-هو
.3002 لأزلز دعب ترصشتنأ يتلأ

نع اهلÓغ-ت-صسأ ّم-ت-ي-صس ة-حا-صسŸأ هذ-ه

،تانكصسو ةيومنت عيراصشم زا‚إ’ بيرق
ةي-ع-صضو ن-صس– نأأ ا-ه-نأا-صش ن-م ي-ت-لأو
.مهل يصشيعŸأ راطإ’أو ةقطنŸأ ناكصس
تÓ-ئا-ع-لأ ة-ي-ع-صضو ة-فر-صش د--ق--ف--تو
ةد-يد÷أ تا-ن-ك-صسلأ ن-م ةد-ي-ف-ت--صسŸأ
و يقأرب ةيدلبل عباتلأ بو-هو-م سشو-ح-ب
صسم نأأ د-ع-ب ةر-يود--لأو تيا--ف د’وأأ ت-ّ
يريدصصقلأ ي◊أ ‘ Úنطاقلأ ةيل-م-ع-لأ
ير-ح-ب-لأ جر-ب ة-يد-ل-ب-ب ““ةد-ي-ع-ج ن-ب““

بقع أذه و,يقأرب ةيدلبب ““روقاصشوب»و
لمع ليهصستل تأÒصضح-ت-لأ ن-م ة-ل-م-ج

ةيلمعلأ ‘ ةينمأ’أ و ةيلÙأ تاطلصسلأ
 وحن ليحÎلل62
‘ ةيلمعلأ هذه نأأ هتأذ ثدحتŸأ دكأأ و

ةصشهلأ تايانبلأ ناكصس لاطتصسو ؛اهتيأدب
هنأأو ةمداقلأ مايأ’أ ‘ ىرخأأ تÓئاعو
000.7 مÓصستصسأ0202 ةنصس لÓخ متيصس
ةيلوأأ ةلحرمك ةيعامتجأ ةين-ك-صس ةد-حو
ب رد-ق-ت ة-ي-لا-م-جإأ ة-صصح ن-م-صض ن--م
ديق ةيعامتجأ ةي-ن-ك-صس ةد-حو000.22
نأأو قÓطن’أ ةلحرم ‘ ىرخأأو زا‚إ’أ

ى-ل-ع فر-صشي ة-ي-ن-ك-صسلأ ة-صص◊أ هذ--ه
ة-ي-قÎل-ل ة-ثÓ-ث-لأ ن-يوأود-لأ ا--هزا‚أ
رأدلأ) ةمصصاعلا-ب يرا-ق-ع-لأ Òي-صست-لأو
(سسيأر دأرم رئبو يأد Úصسح - ءاصضيبلأ
‘ ةلجصسŸأ تا-ب-ل-ط-لأ ة-ي-ب-ل-ت-ل كلذو
رايهن’اب ةدد-هŸأو ة-صشه-لأ تا-ن-ك-صسلأ
.ةيبقأ’أ و حطصسأ’أ تانكصس أذكو

ر ح^

ةكبصش ‘ لقنلأ ةكرح ،سسمأ، تدهصش ^
يرصض◊أ هبصش و يرصض◊أ لقنلأ ةصسصسؤوم
رأرق ببصسب ت’Óتخأ ةمصصاعلأ رئأزجلل
ي-با--ق--ن--لأ بت--كŸأ هذ--خ--تأ بأر--صضإأ
لاصصت’اب فل-كŸأ ف-صشك و.ة-صسصسؤو-م-ل-ل
نأأ سسا--ب--ع ن--صسحأأ ة---صسصسؤوŸأ تأذ---ب
يرصض◊أ هبصش و يرصض◊أ لقنلأ ةصسصسؤوم““
نأ اهيمدختصسم ملعت ةمصصاعلأ رئأز-ج-ل-ل
قÓطنأ ذنم ت’Óتخأ دهصشت دق اهتكبصش
هذختأ رأرق ببصسب كلذو مويلأ ةلحر لوأ
ع-با-ت-لأ ة-صسصسؤو-م-ل-ل ي-با-ق-ن-لأ سسلÛأ
نصشب Úيرئأز÷أ لامعل-ل ما-ع-لأ دا–Ó-ل

.““ويلوي91 ذغ موي نم ءأدتبأ بأرصضإأ
اهترصشاب يتلأ تاصضوافŸأ““ نأ فاصضأأ و
يرصض◊أ لقنلأ ةصسصسؤوŸ ةماعلأ ةيريدŸأ
ذنم ةمصصاعلأ رئأزجلل يرصض◊أ هبصش و
⁄ عأزنلأ أذهل لح داجيأ لجأ نم ويلوي41
.““ةجيتن يأ’ يصضفت
و يرصض◊أ لقنلأ ةصسصسؤوم رذتعت أذهل و»
أذل ةمصصاعلأ ر-ئأز-ج-ل-ل ير-صض◊أ ه-ب-صش
هنأأ ’إأ ““ثدحي دق جاعزأ يأأ نع اهنئابز

لقن نامصض متيصس ،ردصصŸأ سسفن بصسح
.ةيداع ةفصصب يبطلأ كلصسلأ ءاصضعأ

ر ح .^

““ازوتيا““ لقنلا ةكرح ‘ ت’Óتخا
ةمشصاعلاب ئجافم بارشضا رثا

ةينكسسلا غيّسصلا فلتfl مسضي

ةمشصاعلاب عيزوّتلل زهاج نكشس فلأا22
نم نيديفتسسŸا ىلع عيزوّتلل زهاج نكسس فلأا22 دوجو نع ةفرسش فسسوي ةمسصاعلا ›او فسشك

flةينكسسلا غيسصلا فلت Ãبتتكملل ““لدع““ جمانرب اهيف اÚ و اذه ،يئلولا ميلقإلا ىوتسسم ىلع ”
.تازواجتلا عنŸ اهتيعون و لاغسشألا ةبسسن مدقت ةعباتŸ ةنياعم ةن÷ فيلكت

تاميلعتلأ ذيفنت ىدم ىلع فوقولأ راطإأ
ةرئأدلأ سسيئرو يذيفنتلأ زاهجلل ةأدصسŸأ
ةيدلبل يدلبلأ ي-ب-ع-صشلأ سسلÛأ سسي-ئرو

Òبأد-ت-لأ مأÎحا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأو نأز-ي-ل-غ
ةياقولل ةذختŸأ تأءأر-جإ’أو ة-يزأÎحإ’أ
ةفاظنو انوروك ءا-بو ي-صشف-ت-ل يد-صصت-لأو
ةئيهتلأ ةصصاخ ةيومنتلأ جمأÈلأ ،طيÙأ
ة◊ا-صصلأ ها-يŸأ تا--بر--صست ،ة--ير--صض◊أ
ةي’و ›أو ،يحصصلأ فرصصلأ هايمو برصشلل

ءايحأ’ ةنياعمو ةيدقف-ت ةرا-يز-ب نأز-ي-ل-غ
نكامأ’أ ةصصاخ نأز-ي-ل-غ ة-يد-ل-ب عرأو-صشو
دهصشت يتلأو ةÌكب روهمجلل ةبط-ق-ت-صسŸأ
عيب قأوصسأأ رأرغ ىلع Úنطأوملل اكاكتحأ

) ة-صسا-طر-ف عرا-صش ،ه-كأو--ف--لأو ر--صضÿأ
،تابكرŸأ يح ،ودنابأرط عراصش ،(رأوتابلأ

076 يح ،ةنيدŸأ طصسو ،يصسورعل عراصش
ةقنز ،رو-ت-صسا-ك ،را-صصت-نإ’أ سس ن د ن-ك-صس
.ةباكرلأ
ةÒصصن ةي’ولأ ›أو تددصش ةنياعŸأ ءانثأأو
قيبطتلأو رهصسلأ ةرورصض ىلع ي-م-ي-هأر-ب
ةذ-خ-تŸأ ة-يزأÎحإ’أ Òبأد-ت-ل-ل مرا--صصلأ
بحصسلل نمأ’أ حلاصصم لخدت ‘ ةلثمتŸأو
ةيناثتصسإ’أ لقنتلأ سصخر قيلع-تو يرو-ف-لأ
ةرورصض جراخ ةلمعتصسŸأ اقباصس ةحونمŸأ
 .Úفلاıأ ةبقاعمو ،ةحلصصŸأ

قرزل ليشضوفلب ^

ةراجتلأ حلاصصŸ ةبقأرŸأ قرف فيثكت ^
Ÿل لا-ث-ت-مإ’أ ىد-م ة-ع-با--ت-Óتأءأر-جإ

سسوÒف نم ةياقولل ةيزأÎحإ’أ Òبأدتلأو
اميصس ’ قأوصسأ’أو تÙÓأ لخأد انوروك
لÓغت-صسأ مد-ع ي-قأو-لأ عا-ن-ق-لأ ءأد-ترأ
ة-براfiو را-ج-ت-لأ ل-ب-ق ن-م ة-ف--صصرأ’أ
و رأوتابلاب اميصس’ ةيعرصشلأ Òغ ةراجتلأ

ةداعإأ ة-ي-مÓ-صسإ’أ ةÈقŸأو ود-نا-بأر-ط
ةعابلل سصاصص’ قوصس لÓغتصسأو مي-ظ-ن-ت
نمأ’أ حلاصصم عم قيصسنت-لا-ب Úلو-ج-تŸأ
) ةاصصÙأ ءأدوصسلأ طاقنلأ ىلع ءاصضقلأ

ة-يد-ل-ب-لأ ءا-ي-حأأ م-ي-عد-ت ( ة-فا-ظ-ن--لأ
ليهصستل Òبك-لأ م-ج◊أ ن-م تا-يوا◊ا-ب

نع Íغلأ عفرو ةما-م-ق-لأ ع-فر ة-ي-ل-م-ع
ءا-ن-ت-عإ’أ ةرور-صض ة-فا-ظ--ن--لأ لا--م--ع
ةÒتو ع-ير-صست ءأر-صضÿأ تا-حا-صسŸا--ب
) ةيدلبلاب ةير-صض◊أ ة-ئ-ي-ه-ت-لأ لا-غ-صشأأ
067 يح رأرغ ىلع ( ةفصصرأ’أ و قرطلأ

ة-ب-صسا-نŸا-ب را-صصت-نإ’أ سس ن د ن-ك-صسم
ن-م ة-ل-م÷ نأز-ي-ل-غ ة-ي-لأو تع-م-ت-صسأ
.ÚنطأوŸأ ت’اغصشنأ

قرزل ليشضوفلب ^

Úمئاقلأ ةيئ’ولأ تاطل-صسلأ تب-لا-ط ^°°°°°°°°°
““رئأز÷أ زاغ يد-ن-ي-ل ““ ة-صسصسؤو-م ى-ل-ع
لئاصسلأ يبطلأ زاغلأ جاتنأ نع ةلوؤوصسŸأ
ةيعانصصلأ ةقطنŸأ ‘ ةنئاكلأ ،توز’أو

جوتنŸأ ميعدتب ،راج◊اب ي-صشو-ب ر-صسج
بلاطŸ ة-با-ج-ت-صس’أ ل-جأأ ن-م ه-ع-فرو
ةدا-م ن-م ،ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’أ تا-صسصسؤوŸأ
نوباصصŸأ ىصضرŸأ فاعصسإ’ Úجصسكأ’أ
أÈتعم اعافترأ فرعي يذلأ انوروك ءابوب

.سصوصصÿأ ىلع نطولأ قرصش Èع
تأزاغ-لأ جا-ت-نإ’ ة-با-ن-ع ةد-حو ي-ط-غ-ت
تاصسصسؤوŸأ بلاطم ،ةيبطلأو ةيعانصصلأ
،سسأرهأ قوصس تاي’و Èع ةيئافصشتصس’أ

ةقاطب ةصسبتو ةŸاق ،فراطلأ ،ةدكيكصس

قايصسلأ أذه ‘ ،ايموي Îل054 غلبت جاتنأ
ةرورصض ىلع ددصش دق ةي’ولأ ›أو ناك
ةحئا÷ يدصصتلأ لجأأ ن-م جا-ت-نإ’أ ع-فر
هذه نم زجعلأ ‘ عوقولأ يدافتو انوروك
عا-ف-ترأ ل-ي-ج-صست ع-م ا-صصو-صصخ ،ةداŸأ

جا-ت– ي-ت-لأ ةز-كرŸأ ة-يا-ن-ع-لأ ت’ا-ح
حان-ج ى-ل-ع Úج-صسكأ’أ ةداÃ د-يوز-ت-ل-ل
ع-م ،ى-صضرŸأ حأورأأ ذا-ق--نإ’ ة--عر--صسلأ
تاب Úجصسكأ’أ ةدام Òفوت نوكل ةراصشإ’أ

Èع ةيبطلأ مقأو-ط-لأ بلا-ط-م ¤وأأ ن-م
ةدجأوتŸأ ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوŸأ لج
Ãةجيتن ،نطو-لأ تا-ي’و بأر-ت ف-ل-ت-خ

ليجصست ‘ رصشابŸأ بب-صسلأ ه-صصق-ن نو-ك
.ايموي تايفولأ ددعب عافترأ

Œانوروك ءابو ةمزأأ نأأ ،ةراصشإ’أ رد ‘
تصضرف و ،ممهلأ تكرح دق تناك ةبانع
سصخت ىرخأأ و ةيو-عو-ت ج-مأر-ب Òط-صست
ةياقولأ لئاصسو جاتنأ قفأرم ىلع فوقولأ

فوقولأ بناج ¤أ سسوÒفلأ راصشتنأ نم
Úج-صسكأ’أ ةدا-م جا-ت-نأ ة-صسصسؤو-م ى-ل--ع
لجأأ نم ،ةيŸاعلأ سسيياقملل ةقباطŸأ
عيم-ج د-يوز-ت ة-مزأأ ‘ عو-قو-لأ يدا-ف-ت

ةيوي◊أ ةداŸأ هذهب ةي’ولأ تايفصشتصسم
تا-ي’و ي-قا-ب رأر-غ ى-ل-ع  ة-يرور--صضلأ
نات-ل-لأ و ة-ن-تا-بو ةر-ك-صسب ل-ث-م ن-طو-لأ
ت’ا◊ ةيصسايق اماقرأأ ليجصست نافرعت
 .ءأوصسلأ ىلع تايفولأ و ةباصصإ’أ

ع ةبيهو ^

رصصيون لامك ةديلبلأ ةي’و ›أو ماق ^
بط-ق-لأ ¤أ د-ق-ف-تو ل--م--ع ةرا--يز--ب
عقومو حاتفم فا-صصف-صصلا-ب ير-صض◊أ

ةديد÷أ ةنيدŸاب لد-ع ن-ك-صسم0053
ة-فا-ك ى-ل-ع ف--قو ثي--ح نا--ن--يو--ب--ل
و ةعباتŸأ فدهب ةيئاهنلأ تأزيهجتلأ

ةرأزو تاميلعتل اقيبطت تأزواجتلأ عنم
فاصصفصصب يرصض◊أ بطقلابو .نكصسلأ
3 نم نّوكتŸأ ““لدع““ جمانÈب سصاÿأ

ةغيصصب نك-صسم0573 عومجÃ ع-قأو-م
تانكصسلأ زا‚أ لاغصشأأ راجيإ’اب عيبلأ

،ةئاŸاب09 تقاف يتلأو أدج ةمدقتم
ة-ي-جراÿأ ة-ئ-ي--ه--ت--لأ لا--غ--صشأ ا--مأأ
زاغلاب ديوزتلأو ةيلخأد-لأ تا-ك-ب-صشلأو
ةاطغمو ة-ق-ل-ط-ن-م ي-ه-ف ءا-بر-ه-ك-لأو
ةتوافتم اهزا‚أ مدقت ةبصسنو ليومتلاب
.ةئاŸاب06 تقاف

تاميل-ع-ت تي-ط-عأ سصو-صصÿأ أذ-ه-بو
ع-قأوŸأ هذ-ه ن-م ءا-ه-ت-ن’أ ةرور--صضب
ةياهن لب-ق055+0021+0002 ثÓث-لأ
هذه ميلصستل لاجآ’أ سسفن يهو ،ةنصسلأ
ةيلمعلأ لمك-ت-صست نأ ى-ل-ع تا-ن-ك-صسلأ
.ةيجيردت ةفصصب
ةغيصصب نكصسلأ جمانرب سصخي اميف اّمأأ
نكصسم0435 يرا-ج-ي’أ ي-مو-م-ع--لأ

تأرامعلأ زا‚أ ةبصسن ناف0444+099
دينŒ ¤أ ةفاصضإ’اب ةئاŸاب09 ـب ردقت
تاصسصسؤوم بيصصنتو ةيلاŸأ تأدامتع’أ
ة-ئ-ي-ه-ت-لأ لا-غ-صشأا--ب ة--صصاÿأ زا‚’أ
ءابرهكلاب طبرلأو ةيلخأدلأو ةيجراÿأ
 .عقوم لكل زاغلأو

تاصسصسؤوŸأ فيلكت ” ،قايصسلأ أذه ‘
تيطعأ ام-ك ،زا‚’أ ‘ تقو-لأ ح-بر-ل
ءاهتن’أ ةرورصضب Úلواقملل تام-ي-ل-ع-ت

وذ عقوŸأ يÒصسم ىلعو لاغصش’أ نم
” يذلأ جمانÈلا-ب سصاÿأو ة-يو-لو’أ
،ةعيرصش ،سشيعي د’وأ Úنطأوملل هعيزوت

ةمÓصسلأ دأوو نأولم ما-م-ح ،ة-ع-مو-صص
ةي’و ›أو ماق امك .ةنصسلأ ةياهن دنع
ةديد÷أ ةنيدŸاب نانيوب عقوم ةرايزب
0053 زا‚أ عور-صشم ة-ن-يا-ع--م ” ن--يأ

ةÒتو فر-ع-ي يذ--لأ ““لد--ع““ ن--ك--صسم
تانك-صسلأ زا‚أ ثي-ح ن-م ة-عرا-صست-م
 .ءاهتن’أ كصشو عم يه يتلأو
طبرلأ لاغصشأ ى-ل-ع ›أو-لأ ف-قو ا-م-ك
ءدبب حمصست يتلأو زاغ-لأو ءا-بر-ه-ك-لا-ب

ةدئافل عور-صشم-ل-ل م-ي-ل-صست-لأ ة-ي-ل-م-ع
توأ ير-ه-صش ن-م أءأد-ت-بأ Úب-ت-ت--كŸأ
ةنصسلأ ةياهن ىتح لحأرم ىلع Èمتبصسو
.لجأأ رخآاك

ر ح ^

لبقŸا رهسشلا نانيوب و فاسصفسصلا يتقطنÃ تانكسسلا عيزوت

““2 لدع““ عيراششŸ ةيئاهنلا لاغششأ’ا نياعي ةديلبلا ›او

ÚيلÙا راجتلا ىلع ةباقرلا فيثكتل رماوأا و ..

تايفسشتسسŸاب Úجسسكألا ةدام ةردن ‘ عوقولا يدافتل
انوروك ةحئاج زع ‘ اهجوتنم ززعت ةبانعب ةيبطلا تازاغلا جاتنا ةشسشسؤوم

انوروك ىودع نم ابنŒ ةليشسŸاب ةيششاŸا قاوشسأا قلغ
ة-ق-ط-نÃ ة-ي-صشاŸأ قأو--صسأأ د--جو--ت ^

يحÓفلأ اهعبا-ط-ب ة-فور-عŸأ ة-ن-صض◊أ
،طاصشنلأ نع مات فقوت ةلاح ‘ يوعرلأ

Úعو حلŸأ Úعب لا◊أ وه ام رأرغ ىلع
و رور-صس ن-ب و ي--صضا--م د’وأأ و ل--ج◊أ
اهقلغب يئ’و رأر-ق رود-صص د-ع-ب لد‹أ

Œلعج ام ،91-ديفوك ىودع لاقتن’ ابن
ع--م م--هر--مأأ ن--م ةÒح ‘ Úن--طأوŸأ
Òبعت دح ىل-ع ،ى-ح-صضأ’أ د-ي-ع بأÎقأ
.مهنم ديدعلأ
Òثكلأ ىدل ةيصشاŸأ قأوصسأ قلغ زرفأأ و
دق امع بقÎلأ نم ةلاح ÚنطأوŸأ نم
لو-ح د-يد-ج ي-م-صسر رأر-ق ن-م رد--صصي
ـل تاحيرصصت ‘ مهصضعب دكأأ و عوصضوŸأ
ديعلأ ةيحصضأأ رحن نومزتعي مهنأأ ““جأأو““

ءانتقأ ىلع أودوع-ت م-ه-نو-ك ءا-بو-لأ م-غر

ىدل وأأ مهل بير-ق ن-م د-ي-ع-لأ ة-ي-ح-صضأأ
هعيبي منغلل اعيطق كلتÁ ن‡ مهفراعم
.فراعŸأ و براقأÓل ةنصس لك
د-مfi ،ة-ي--صشاŸأ ي--بر--م د--حأأ د--كأأو
فور-ع-م لأو-م و--ه و ،كلذ ،يوا--صسي--م
،مانغأ’أ سسوؤور ف’آأ كلÁ و ةقطنŸاب

سشبك ءانتقأ أودو-ع-ت Úن-طأو-م نأأ ا-ت-ف’
لبق عيباصسأأ ةعصضب ه-ع-ي-ط-ق ن-م د-ي-ع-لأ

أو-نا-ك نأ د--ع--ب أورر--ق--ي ⁄ ،هد--عو--م
.’ مأأ ةيحصضأ’أ نوÎصشيصس
قيوصست ةبوعصص نم ديزي ام نأ فاصضأأو
ةبوعصص قأوصسأ’أ قلغ ¤إأ ةفاصضإأ مانغأ’أ
ةدع ¤إأ همانغأ عيبي ناك دق و ،لقنتلأ
 .ةمصصاعلأ رئأز÷أ اهنم ةزوا‹ تاي’و

م ق  ^

 يئيبلا عشضولا نأاششب رايم’ا خبوت نازيلغ ›او

هايملل ةير-ئأز÷أ ح-لا-صصŸ نا-ي-ب دا-فأأ ^
ةيدŸأ ةي’وب تايدلب4 نأ ةيدŸأ ةدحو
هايŸأ عيزوت ةيلمع ‘ ا-بذ-بذ-ت فر-ع-ت-صس
ة-يد-ك د-صس ما-ظ-ن ن-م بر-صشل-ل ة◊ا-صصلأ
نم رصشع عباصسلأ موي نم  ءأدتبأ نودرصسأ
نورصشعلأو Êاثلأ ةياغ ¤أو يرا÷أ رهصشلأ

.رهصشلأ سسفن نم
د’وأ ، لوزغوب  تايدلب-ب ر-م’أ ق-ل-ع-ت-يو
ةروأذعلأ ةلÓ-صش، ف-ي-صسو-ب Úع، فر-ع-م
ىلع برصست حÓصصإأ لاغصشأأ ة‹رب ببصسب

·009 ر-ط-ق تأذ ر÷أ ةا-ن-ق ىو-ت--صسم
ةيدك دصس ها-ي-م ل-يو– ما-ظ-ن-ل ة-ع-با-ت-لأ
رصصق ةيدلب Úب طبأرلأ ءز÷أ ‘ نودرصسأ

فر-ط ن-م لوز-غو-ب ة-يد-ل-ب و يرا-خ-ب-لأ
تÓيوحتلأ و دودصسلل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ
(50) ةصسمخ لاغصشأ’أ مودتصس ثيح ىÈكلأ
.  مايأأ

تأءأر-جإأ ة-صسصسؤوŸأ تذ-خ-ّتأ د-قو أذ--ه
‘ تلث“ هايŸأ ةمزأأ فيفختل هيلاجعتصسأ
هايŸأ جات-نإأ ما-ظ-ن لÓ-خ ن-م ن-يو-م-ت-لأ
نيÒبلأ لقح و ةيلfi بقانم نم Ëدقلأ
جيراهصصلأ تانحاصش دينŒ ¤أ ةفاصضإ’اب
و ة-ي--مو--م--ع--لأ تا--صسصسؤوŸأ د--يوز--ت--ل
متي امثير ةيولوأ’أ ليبصس ىلع ةيئافصشتصس’أ
.  لاغصشأ’أ نم ءاهتن’أ

ب م ^

 ةيدŸا يبونج تايدلب4 ‘ ءاŸا عيزوت بذبذت
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ـه1441ةج◊أ وذ1ـل قفوŸأ م0202ةيليوج22 ءاعبرألأ

لجأا رخآا لبقŸا تبسسلا ليل فسصتنم
  ةلوطبلا Òسصم ‘ يأارلا ءادبإ’ ةيدنأÓل
52 خيرات ““فاف““ مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–لأ تدد-ح ^
لاشسرإل لجأأ رخآاك ،ليللأ فشصتنم ةعاشسلأ ىلع يرا÷أ ةيليوج

ةيوركلأ ةرشسألأ لبق نم ةيباتكلأ تأرواششŸاب ةقلعتŸأ دودرلأ
طرافلأ سسرام ذنم قلعŸأ مشسوŸأ Òشصم ‘ مشسحلل ةينطولأ
،ةيلأرديفلأ ةئيهلأ نم ملع امبشسح انوروك ةحئاج يششفت ببشسب
فافلل سصيخÎلأ ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو سضفر بقع كلذ يتأايو
مشسوŸأ Òشصم ‘ لشصفلل ةيئانثتشسلأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ د-ق-ع-ب
تلشسرأأو ،ةيباتكلأ ةقيرط-لأ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ ا-ه-مز-لأأ ا‡ ،يور-ك-لأ
نمشضتت ،تاطبأر-لأو ة-يد-نألأ ف-ل-تı تأرا-م-ت-شسأ ة-يدا–لأ

Úعتي ةيناثلأ ةلا◊أ ‘و ،اهئاهنإأ وأأ ةلوطبلأ ةلشصأوم امإأ ،نيرايخ
وأأ ،سضيبأأ مشسوم نÓعإأ يهو ،ةثÓثلأ تاحÎقŸأ ىدحإأ رايتخأ
عم ماشسقألأ لك ‘ تبعل يتلأ ةÒخألأ ةلو÷أ دنع بيتÎلأ دامتعأ

لطبلأ ديد– أÒخأأ و ،Úلزانلأ و نيدعاشصلأ و لطبلأ ديد–
ءاشضعأÓل ““فافلأ““ تحشضوأأو ،طوقشس نودب نكل و نيدعاشصلأو
Òيغت لاخدإأ متيشسف ،Òخألأ حأÎقÓل م-هرا-ي-ت-خأ لا-ح ‘ ه-نأا-ب

1202-0202 مشسوم نأأ يأأ ،يمرهلأ ةشسفانŸأ ماظن ىلع فيفط
مشسوم لÓخ يمرهلأ ماظنلأ ¤إأ ةدوعلأ لب-ق ،›ا-ق-ت-نأ نو-ك-ي-شس
‘و ،9102 ‘ ةماعلأ ةيعم÷أ لÓخ هرأرقإأ ” املثم1202-2202
نوراتخيشس نيذلأ ءاشضعألأ نأاب ةيلأرديفلأ ةئيهلأ دكؤوت ،Òخألأ
يتلأ لوزنلأو دوعشصلأ طورشش لوب-ق-ب نو-مز-ل-م ،Òخألأ حÎقŸأ

اهدعب رششنتشس يتلأو ›أرديفلأ بتكŸأ لبق نم اهرأرقإأ متيشس
›أرديفلأ بتكŸأ ناكو ،هب لومعŸأ نوناقلأ هيلع سصني املثم
موي هعامتجأ لÓخ ررق دق مدقلأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–Ó-ل
‘ لشصفلل ةيئانثتشسأ ةماع ةيعمج ءا-عد-ت-شسأ طرا-ف-لأ ءا-ع-برألأ

تشضفر ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو نأأ Òغ ،تاشسفا-نŸأ ل-ب-ق-ت-شسم
ةلا◊أ هذه نوك ةيئانثتشسلأ ةماعلأ ةيعم÷أ دقعب حامشسلأ اهدعب
.ةيدا–لأ ةئيهلل ةماعلأ Úنأوقلأ ‘ ةجردم تشسيل

رئأز÷أ ةيدولوم
ديمعلا عم ءاقبلا ‘ هتبغر ددجي Ëدروب
‘ هتبغر ديدج نم دكؤويل ،Ëدروب نمحرلأ دبع بعÓلأ داع ^

،هدقع ديدŒو رئأز÷أ ةيدولوم هيدا-ن فو-ف-شص ن-م-شض ءا-ق-ب-لأ
ىلعو ÚيرشسŸاب عامتجلأ دعب يئاهنلأ هرأرق ذختيشس هنأأ أدكؤوم
،ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘ يزيزعل قراط يشضايرلأ قشسنŸأ مهشسأأر
جراخ فأÎحÓل سضورع ةدع ىقلت هنأأ تقولأ تأذ ‘ أدكؤوم
،سسمأأ لوأأ ،ةيفحشص تاحيرشصت ‘ Ëدروب لاقو .ةينطولأ ةلوطبلأ
هل تمدقو قباشس تقو ‘ هب اهتلاشصتأ تطبر ““ديمعلأ““ ةرأدإأ نإأ

احجرم ،فيشصلأ أذه يهتني يذلأ هدقع ديدŒ لجأأ نم اشضرع
يب تلشصتأ رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ““ درطتشسأو ،ةيدولوŸأ ‘ هئاقب

ديدجتل اشضرع › تمدقو ،يزيزعل قراط يشضايرلأ قشسنŸأ Èع
ةيدولوم عم يدقع ددجأاشس ،فيشصلأ أذه يه-ت-ن-ي يذ-لأ د-ق-ع-لأ
يÒشسÃ عامتجلأ ةياغ ¤إأ رظتنأاشس يننكل ،%08 ةبشسنب رئأز÷أ
سضورع ةدع كلتمأأ““ فاشضأأو ،““يئاهنلأ يرأرق نÓعإل ،يدانلأ

،ليحرلأ ‘ أدبأأ ركفأأ ل يننكل ،ة-يدو-ع-شسو ،ة-ي-بوروأأ ة-يد-نأأ ن-م
قيرف ‘ ركفي نلو ،رئأز÷أ ةيدولوم ةفكل ليÁ بلقلأ نأأو ةشصاخ

.““رخآأ
دمfi ءاعبرألأ لمأأ يدان باعلأأ عناشصو مجاهم دكأأ ،هتهج نم
دكأأ ثيح ،رئأز÷أ ةيدولوÃ قاحت-للأ ن-م ه-بر-ق ،نا-يزو-ب Úمأأ
بابشش ةينطولأ ةلوطبلأ دئأر اهزربأأ سضورعلأ نم ديدعلأ هيقلت
ديدعلأ تيقلت““ ددشصلأ أذه ‘ لاقو ،ةنيطنشسق بابششو دأدزولب

‘ ،““رمحألأو رشضخألأ يزلأ باحشصأأ راتخأاشس يننكل سضورعلأ نم
نأرهو ةيعمج ةب-هو-م ع-م ةرأدإلأ ه-ي-ف تد-قا-ع-ت يذ-لأ تقو-لأ
عقو ثيح ،ةرهاط قراط ةنشس91 نم لقأل ينطولأ بختنŸأو
نأأ ¤إأ راششيو ،تأونشس ثÓثب هتدم تددح دقع ىلع بعÓلأ
امك ،رح عفأدم-ك ط-ششن-يوÈ 1002متبشس دي-لأو-م ن-م بعÓ-لأ
Èتعي يذلأو ،دعأولا-ب د-يد÷أ ا-ه-ب-عل د-ي-م-ع-لأ ةرأدإأ تف-شصو
.ةرششابŸأ تافلاıأ ذيفنت ‘ ايشصاشصتخأ

ةركسسب دا–ا

لزانتلاب ÚبعÓلا ضضعب بلاطت ةرادإ’ا
ةيلاŸا مهتاقحتسسم نم ءزج نع

لزانتلاب ،Úنئأدلأ ÚبعÓلأ سضعب ةركشسب دا–أ ةرأدإأ تبلاط ^
قيرفلأ فورظل ةاعأرم ،ةقلاعلأ ةيلاŸأ مهتاقحتشسم نم ءزج نع
نوك ىلع ةدايز ،اهيف طبختي يتلأ ةقناÿأ ةمزألأ ةدحو ةيلاŸأ

ببشسب رهششأأ ةدع ذنم ايرابجإأ ةفقوتم ،ةيشضايرلأ ةطششنألأ عيمج
.انوروك ةحئاج
بتكŸأ نإاف ،““نابيزلأ““ ةرأدإأ نم ةبرقم رداشصم هتدكأأ ام بشسحو
لمأأ ىلع ،ةينعŸأ رشصانعلأ عم هتلاشصتأ طبر ‘ عرشش ÒشسŸأ
يتلأ ،تاقحتشسŸأ مجح سصيلقت نأاششب قافتأ ةيشضرأأ ¤إأ لوشصولأ

ءوجللاب نوددهيو ،مهتمشص نع نوجرخي ÚبعÓلأ بلغأأ تلعج
وهو ،نوناقلأ ةوقب مهلأومأأ ىلع لوشصحلل ،تاعزانŸأ ةن÷ ¤إأ
لظ ‘ ،ىشسيع نب سسراف سسيئرلأ ةرأدإأ بعاتم نم دأز يذلأ رمألأ

.تاه÷أ سضعب تاناعإأ رخأاتو ةيلاŸأ درأوŸأ حشش
نويدلأ مجح عافترأ دعب ،ةرأدإلأ فرط نم ةوطÿأ هذه يتأاتو
راتfl ›اŸأ نم لك ةبلاطم دعب ،ميتنشس رايلم02 براقي ام ¤إأ

دمحأأ ،ةرامع نب فشسو-ي ق-ير-ف-ل-ل ق-با-شسلأ ي-ثÓ-ث-لأو ي-شسي-شس
لعج ام ،اهب نونيدي يتلأ مهلأومأاب روششاع نب ميهأربإأو ةيدعاشسم
ةلك-ششم ل◊ ،ةÒب-ك تا-يد– ما-مأأ ى-شسي-ع ن-ب سسرا-ف سسي-ئر-لأ
دنŒ بلطتت قيرفلأ ةيعشضو تتاب نيأأ ،ة-ق-لا-ع-لأ تا-ق-ح-ت-شسŸأ
Èكأأ Òفوتل تاهاŒلأ عيمج ‘ ،هشسفن تقولأ ‘ يعشسلأو عيم÷أ

،ÚبعÓلأ نم ددع ةيعشضو ةيوشستب حمشست يتلأ ،لأومألأ نم ردق
مهرأرشصإأ دعب ،لبقŸأ مشسوŸأ ءاقبلاب مهدوقع ةيهتنŸأ عانقإأو

.قيرفلأ نأولأاب بعللأ ةلشصأوم مدع ىلع

قا--فو ةرأدإأ سسل‹ سسي--ئر د---كأأ ^
هشضفر نأأ ،بأرعأأ نيدلأ زع فيطشس
يتلأ ةبشساÙأ بتاكم عم ل-ما-ع-ت-لأ
ةبقأرŸ ةينطولأ ةيريدŸأ اهتحÎقأ
ن-ك-ي ⁄ ة-فÙÎأ ة-يد-نألأ Òي-شستو
حأÎقأ ” نأأ ذ-ن-م ل-ب ،مو-ي-لأ د-ي--لو
عم ةيدنألأ ءاشسؤور عامتجأ ‘ ةركفلأ
‘ بأرعأأ لاقو  ،›أرديفلأ بتكŸأ
لÓخ تنلعأأ““ ةيف-ح-شص تا-ح-ير-شصت
ةنشسلأ علطم دقعنأ يذ-لأ عا-م-ت-جلأ
ءاشسؤور عمجو ،ىشسوم يديشسب ةيرا÷أ
لوألأ ÚفÙÎأ Úم-شسق--لأ ة--يد--نأأ
ة-ير--يدŸأ ءا--شضعأأ أذ--كو Êا--ث--لأو
بناج ¤إأ ،Òيشستلأ ةبقأرŸ ةينطولأ
” يتلأ ةبشساÙأ بتاك-م با-ح-شصأأ
عم عيقوتلأ ان-شضفر ن-ع ،ا-هرا-ي-ت-خأ

تحر-شش د-قو ،ة-ب--شساÙأ بتا--ك--م
تاكرششلأ بلغأأ نأأ اهنمو ،كلذ بابشسأأ
لو ةشسلفم ةيدنأÓل ةعباتلأ ةفÙÎأ

Áفاشضأأو ،““تيم لجرل ءأودلأ حنم نك
را-ي-ت-خأ ة-ير-ح كر-ت تحÎقأ ا-م--ك““
،ةيدنأÓل ةبشساÙأ بتاكم عم لماعتلأ
بتكم عم دقاعتلأ اننكÁ هنأأ رابتعاب

fiفيطشسب ةبشسا Ãطيشسب ›ام غلب،
باعتأأ ديدشستب ةبلاطم فافلأ نإاف لإأو
⁄ اهنيحو ،يه اهتراتخأ يتلأ بتاكŸأ

تÒثأأ يت-لأ ة-ج-شضلأ هذ-ه ل-ك ثد–
ذنم““ هثيدح بأرعأأ لشصأوو ،““أرخؤوم
ةزا-جإلأ ى-ل-ع ل-شصح-ن4102 ة-ن-شس
‘ لكششم يأأ ان-يد-ل سسي-لو ة-فÙÎأ
امك ،اهب لومعŸأ طورششلل ةباجتشسلأ
،سسلفم فيطشس قافو نأاب لقأأ ⁄ يننأأ
ى-ل-ع ةدو-جو-م ة-ي-لاŸأ ا-نر-يرا-ق-تو

عÓطإلأ ن-كÁو تا-ط-ل-شسلأ ىو-ت-شسم
ناب عنÁ ل أذه نكلو““ عباتو ،““اهيلع
نم أÒثك Êاع-ت ة-يد-نألأ ن-م د-يد-ع-لأ
قافو ‘ اننأأ نشضأأو ،ةيلاŸأ ة-ي-حا-ن-لأ

نم ميلشسلأ قيرطلأ ‘ Òشسن فيطشس
كلذو ،ا-ج-ت-ن-م يدا-ن-لأ ل-ع--ج ل--جأأ
رامثتشسلأ ىلع تأونشس ذنمو اندامتعاب

يذ-لأ د-ق-ع-لأو ،قا-فو-لأ ة-شسرد-م ‘
لوبتوف يتي-شسلأ ع-م فو-شصو-ب ها-شضمأأ

فيك لبقتشسŸأ ‘ نوÎشسو ،ليلد Òخ
انيبعل ىلع ةيبوروألأ ةيدنألأ تفاهتت
نمشضي نأأ يدانلل نكÁ فيكو ،نابششلأ

ةينÓقعب نكل ،ةÒبك ةي-لا-م ل-ي-خأد-م
ا-ن-تا-قا-ط--ل فأز--ن--ت--شسأ نود ن--مو
قيرفلأ حنم متي ول““ متتخأو ،““ةينابششلأ

هنكÁ قافولأ نإاف ،ةيعأر ةينطو ةكرشش
ع-يرا-ششŸأ ن-م د-يد--ع--لأ ذ--ي--ف--ن--ت
.““ةحبرŸأ ةيرامثتشسلأ

قبصسŸأ جأرفإلأ يفنت رامح ةلئاع
قباصسلأ قافولأ سسيئر نع

ىلع رامح ةلئاع تفن ،ىرخأأ ةهج نم
ÿÈأ ،رامح ناشسح ءاقششأأ دحأ ناشسل
قلعتŸأو ،سسمأأ لوأأ ءاشسم رششتنأ يذلأ
ق-ح ‘ ق-ب-شسم جأر-فإأ م-ك-ح رود--شصب
يذلأ ،قبا-شسلأ ف-ي-ط-شس قا-فو سسي-ئر
ةÎف نم أرهشش31 نآلأ ةياغ ¤إأ ىشضق

دق فيط-شس ة-م-كfi تنا-كو ،ه-م-ك-ح
3 نج-شسلا-ب ،9102 ةن-شس را-م-ح تنأدأأ

‘ ر-يوز-ت-لأ م-ه-ت-ب ،ةذ-فا-ن تأو--ن--شس
fiةقلعتم مهتو ،بشصنلأو ةيفرع تأرر

،راقعلا-ب بعÓ-ت-لأ سصخ-ت ،دا-شسف-لا-ب
‘ را-م-ح نا--شسح ق--ي--ق--شش ف--ششكو
لأزام هقيقشش نأاب ةيفحشص تاحيرشصت

ةتشس هنم ىقبتي يذلأ ،مك◊أ ذفنتشسي ⁄
،اقيلط أرح نوكي-شس ا-هد-ع-بو ،ر-ه-ششأأ
نأاب تفششك دق رداشصŸأ سضعب تناكو

دق رامح ناشسحب ةشصاÿأ عافدلأ ةئيه
تاطلشسل-ل بل-ط-ب ،سسمأأ لوأأ تمد-ق-ت
ركبم جأرفإأ ىلع لوشصحلل ،ةي-ئا-شضق-لأ

31 نم Ìكأأ ىشضق نأأ دعب ،رامح نع
تدكأأ رداشصŸأ تأذ ،نجشسلأ ‘ أرهشش
تح-ن-م ،ة-ي-ئا-شضق-لأ تا-ط--ل--شسلأ نأأ

نأأ Òغ ،بلطلأ ىلع ةيئاهنلأ اهتقفأوم
ة-ل-م-ج كلذ ى-ف-ن ي-ن-عŸأ ق--ي--ق--شش
.Óيشصفتو

ةبهوم ىلع لطاهتت سضورعلأ
يصسودنق فيطصس قافو

ىلع لطاهتت سضورعلأ تلأز امو أذه
ثيح ،يشسودنق دمحأأ باششلأ بعÓلأ
نأأ قيرفلأ ن-م ة-بر-ق-م ردا-شصم تد-كأأ
هذه هعم دقاعتلأ ديري تراغتوتشش يدان
ديري ÊاŸألأ يدانلأ نأأ لإأ ،ة-ف-ئا-شصلأ
ىلع يشسودنق تامدخ ىلع لوشص◊أ

،لقألأ ىلع دحأو مشسوŸ ةراعإأ لكشش
‘ طششانلأ Êانويلأ سسوكايبŸوأأ نأأ امك
لامعأأ ليكو ىلع سضرع ¤وألأ ةجردلأ
5 ةدŸ هعم د-قا-ع-ت-لأ ةر-ك-ف بعÓ-لأ

اهدعب لقتني نأأ ىلع ،ة-ل-ما-ك تأو-ن-شس
‘ ط-ششن-ت ة-ق-ير-ع ة-يد-نأل بعÓ--لأ
مشسأوŸأ لÓخ ةقومرم ةيبروأأ تلوطب
لfi بعÓ-لأ د-جو-ي ا-م-ك .ة-ل-ب-قŸأ
ايفو-شص ا-ك-شسي-شس ق-ير-ف ن-م ما-م-ت-هأ
دقاعتلأ ةيناكمإأ سسردي يذلأو يراغلبلأ

دعب أذ-هو ،م-شسأو-م ة-ثÓ-ث ةدŸ ه-ع-م
Úيرئأز÷أ ÚبعÓل ةحجانلأ براجتلأ

م-شسأوŸأ لÓ-خ ة-لو-ط--ب--لأ هذ--ه ‘
لfi يشسودنق دجأوتي امك ،ة-طرا-ف-لأ
يذلأو ،يكÎلأ يأرشس ةطل-غ ما-م-ت-هأ

ط-بر ر-ئأز÷أ ‘ ه-ي-فا-ششك ن-م بل-ط
بعÓ-لأو قا--فو--لأ ةرأدإأ ع--م لا--شصتأ

.قيرفلأ نأولأأ لمحب هعانقإل

قوراف.ج^

فيطصس قافو

““فافلا““ اهتحÎقا يتلا ةبسساÙا بتاكم عم لماعتلا ضضفرا ةرادإ’ا

ةمصصاعلأ دا–أ
ةراطسسوسسل ةديد÷ا ةرادإÓل ““افيف““ نم ةيوق ةعفسص

مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ي-لود--لأ ة--يدا–لأ ته--جو ^
هترأدإأو ةمشصاعلأ دا–ل ةيوق ةعفشص ،““افيف““
ةÒخألأ يقلت دعب ،““روبÒشس““ ةدايقب ةديد÷أ

Ÿنوللأ با-ح-شصأأ نا-مر-ح ا-هدا-ف-م ة-ل-شسأرÚ
تأÎف ثÓثل تابأدتنلأ نم دوشسألأو رمحألأ

تاقحتشسم عفد ‘ ر-خأا-ت-لأ بب-شسب ،ة-ي-لا-ت-ت-م
سسنأرب ›وغنوك-لأ ق-ير-ف-ل-ل ق-با-شسلأ بعÓ-لأ
.أرابيإأ
يمشصاعلأ يدانلأ ناك د-ق-ف ،ه-تأذ قا-ي-شسلأ ‘و
ة-ئ-ي-ه فر-ط ن-م ة-بو-ق-ع--لأ هذ--ه--ب أدد--ه--م
نع رخأات لاح ‘ ،ونيتنافنأأ Êايج يرشسيوشسلأ
فلأأ022 ةغلابلأ ،بعÓلأ تاقحتشسم ديدشست

نيذلأ دا–لأ وÒشسم هيف عقو ام وهو ،رلود
افيفلأ Èجأأ ام ةيع-شضو-لأ ة-يو-شست ‘ أو-ل-طا“
.تابأدتنلأ نم عنŸأ رأرق رأدشصإأ ىلع
قاششع عشضت نأأ لإأ ةيمشصاعلأ ةرأدإلأ تبأأو أذه
ىلع مهعÓ-طإأو ةرو-شصلأ ‘ ه-ي-بfiو ق-ير-ف-لأ
ةحفشصلأ ىلع يمشسر نا-ي-ب لÓ-خ ن-م رأر-ق-لأ
ةرأدإأ تقلت““ ةÒششم ،““كوبشسيافلأ““ ـب ةيمشسرلأ
اهعنÃ افيفلأ فرط نم اغيلبت ةمشصاعلأ دا–أ

يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع ÚبعÓلأ مأد-ق-ت-شسأ ن-م
تأÎف ف----ل----تfl لÓ----خ كلذو ،›ود-----لأو
.““أرابيإأ بعÓلأ ةيشضق ببشسب تÓيجشستلأ
لأو-مأأ د-يد-شست-ب ةرأدإلأ تد-ه-ع-ت ل-با--قŸا--ب

ي-ك-ي-ج-ل-ب-لأ تو-ششÒب يدا-ن-ل ›ا◊أ بعÓ-لأ
مدقت يذلأ ،Êاثلأ مشسق-لأ ة-لو-ط-ب-ل ي-م-ت-نŸأ
فده-ب ة-يŸا-ع-لأ ة-يور-ك-لأ ة-ئ-ي-ه-ل-ل ىو-ك-ششب
بقل لماح نم ةلماك ةنشس تاقحتشسم عاجÎشسأ
خ-شسف ة-ق-ير-ط نأأ أÈت-ع-م ،مر-شصنŸأ م-شسوŸأ

Òغ تناك يمشصاعلأ يدانلأ ةرأدإأ لبق نم هدقع
ا-ه-نأأ نا-ي-ب-لأ تأذ ‘ ترا-ششأأ ثي-ح ،ة-ي-عر-شش
بيرقلأ ‘ ةيلاŸأ بعÓ-لأ ة-ي-ع-شضو يو-شست-شس
يدافتو وتاكŸÒأ ذاقنإل ةمزألأ لحو لجاعلأ
دا–أ ةرأدإأ تررق““ تلاقو ،تاهاتم ‘ لوخدلأ
قيرط نع بعÓلأ تاقحتشسم ع-فد ة-م-شصا-ع-لأ
.““مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ

جيريرعوب جرب يلهأأ
fiلاو يسسنوتلا يرودلا ‘ بولطم ضشومح دمÓةرادإ’اب عامتج’ا نورظتني نوبع

،سشومح دمfi جيريرعوب جرب يلهأأ عفأدم ىقلت ^
‘ طاششنلأ يشسنوتلأ ةباششلأ لÓه قيرف نم اشضرع
ن-م ةدا-ف-ت-شسإلأ ‘ بغر-ي يذ-لأو ،¤وألأ ة-جرد--لأ

تÓيوح-ت-لأ ةÎف لÓ-خ ي-ل-هألأ ع-فأد-م تا-مد-خ
طابترأ يأأ نم أرح ىقبي بعÓلأ نأأ املع ،ةيفيشصلأ
.يرا÷أ مشسوŸأ ةياهن عم هدقع ةياهن دعب
هلبقتشسم ‘ لشصفلأ لبق ثيÎلأ ىلع سشومح دكأأو
‘ ،رخأأ مشسوŸ ةيجيأÈلأ ةليكششتلأ عم ءاقبلاب ءأوشس

Òيغت وأأ دق-ع-لأ د-يد-ج-ت-ل تا-شضوا-فŸأ حا‚ لا-ح
يشسنوتلأ قيرفلأ نأأ ةشصاخ ،رخأأ قيرف وحن ةهجولأ
.Úيرئأز÷أ ÚبعÓلأ نم ددع هفوفشص ‘ مشضي
يدانلأ ةرأدإأ ديد– يلهألأ يب-عل سضع-ب ر-ظ-ت-ن-يو
ناك يذلأ ءاقللأ ءاغلإأ دعب ،ديد÷أ عامتجلأ دعوم

قيبطت لشصأوت ببشسب ،Úطرافلأ Úمويلأ ‘ أررقم
تا-يلو ن-م Òث-ك-لأ ‘ ي-ح-شصلأ ر-ج◊أ تأءأر--جإأ
عمج وه ÚبعÓل ةب-شسن-لا-ب ل-مألأ ى-ق-ب-يو ،ن-طو-لأ
مهتاقحتشسم ديدشست-ل ،ة-ي-فا-ك-لأ ة-ي-لاŸأ ة-لو-ي-شسلأ
دق قيرفلأ ةرأدإأ تناكو ،ةيشضاŸأ رهششألأ ‘ ةقلاعلأ
ةئاŸاب05 ةبشسنب ÚبعÓلأ روجأأ ةعجأرم تحÎقأ
ف-قو-ت بب-شسب ي-شضاŸأ سسرا-م ر-ه-شش ن-م ة--يأد--ب
يلهألأ ةنيزخ ديفتشست نأأ بقترŸأ نمو.ةشسفانŸأ

نم ةحون‡ ةمهم ةناعإأ ن-م ة-ل-ب-قŸأ ما-يألأ لÓ-خ
يرايلم زهانت ةميق-ب ،جÈلأ ة-يد-ل-ب ح-لا-شصم فر-ط
رخأاتو ،قيرفلل ةحونمŸأ تاناعإلأ راطإأ ‘ ،ميتنشس
سضع-ب بب-شسب ق-ير-ف--لأ با--شسح ‘ ة--نا--عإلأ بشص

ةمزلم يلهألأ ةرأدإأ ىقبت ثيح ،ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ

Ãنك‡ تقو عر-شسأأ ‘ ل-شصا◊أ لا-ك-ششإلأ ة÷ا-ع،
نم يتلأو ةناعإلأ ىلع لوشص◊أ ق-ير-ف-ل-ل ى-ن-شست-ي-ل
نم ءزج ةيوشستل لماكلاب اهشصيشصخت متي نأأ حجرŸأ

نم لجشسŸأ رخأاتلأ دعب أذهو ،ÚبعÓلأ تاقحتشسم
 .بنا÷أ أذه
لاغششأأ ليجأات وح-ن ي-ل-هألأ تي-ب ‘ رو-مألأ ه-ج-ت-تو
¤إأ ةيراجتلأ ةكرششلأ ‘ Úمهاشسملل ةماعلأ ةيعم÷أ
رÁ يتلأ ةشصاÿأ فورظلأ لظ ‘ أذهو ،قحل تقو
ةافو دعب ،يدامح نب سسينأأ ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر اهب

Òشست رومألأ نإاف ›اتلابو ،ةطرافلأ مايألأ لÓخ همع
اهدقع متيل Úيفاشضإأ Úعوبشسأاب ةيعم÷أ ليجأات وحن
مشسح ‘ فافلأ رخأات عم ةشصاخ ،ىحشضألأ ديع دعب

.يرا÷أ مشسوŸأ Òشصم

ةرأدإأ نم ةيشصخشش ةفشصب بلط دق نأديز نيدلأ نيز ديردم لاير بردم نأاب Êابشسإلأ ““لأÎنشس اشسنفيد““ عقوم سسمأأ فششك^
دئاق نأاب ،عقوŸأ تأذ دكأأو ،ةباشصلأ نم أرخؤوم دئاعلأ لاطع فشسوي يشسنرفلأ سسين يدانو رشضÿأ بعل عم دقاعتلأ هقيرف
قيرفلأ ‘ أديحو طششني تاب يذلأ لاخبراك سضيوعتل بشسنألأ بعÓلأ ودأراب ةشسردم جيرخ ‘ ىري قباشسلأ ةكيدلأ بختنم
لشضفأأ دحأ لاطع فشسوي Èتعي ،قايشسلأ سسفن ‘و ،›اطيلأ نÓيم Îنإأ ¤إأ ةيمشسر ةفشصب يميكح ليحر دعب نÁأأ Òهظك
عقوŸأ ركذ ام بشسح ،أÒيف كيرتاب ةدايق ت– Úتنشس ىشضمأأ دق هنأأو ةشصاخ ،يشسنرفلأ يرودلأ ‘ ةطششانلأ ةرهظلأ
Úح ‘ ،Òبكلأ لكششŸأ يه لاطع هبعل نع يلختلأ سسين يدان اهلÓخ نم لبقيشس يتلأ ةميقلأ ىقبت Úح ‘ أذه ،Êابشسإلأ
نم ديدعلأ تناك يذلأ تقولأ ‘ ،وروأأ نويلم02 نع لقت نل يرئأز÷أ بعÓلأ لاقتنأ ةقفشص نأأ Êابشسلأ عقوŸأ حجر
.وروأأ نويلم03 قوفي لاطع دقع ‘ يئأزج طرشش دوجو ¤إأ تراششأأ دق ةيمÓعإلأ رداشصŸأ

لاطع ديري ناديز
ديردم لاير ‘

يميكح ليحر ضضيوعتل
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بابسشلا ريزو دكا
ميلسس قباسسلا ةسضايرلاو
حسشÎلا ‘ هتين يوانرب
ةيبŸو’ا ةنجللا ةسسائرل
همعد دكا امك ،ةيرئاز÷ا
ةيدا–’ا سسيئرل
،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا

يذلاو يسشطز نيدلا Òخ
نم تاطوغسض هجاوي
.ايلاح ةرازولا

،يوانر-ب م-ي-ل-شس فوؤور ثد–و ^
ةشضايرلإو بابششلل قباشسلإ ر-يزو-لإ
ةا-ن-ق ى-ل-ع ا-ف-ي-شض ه-لوز--ن ىد--ل
كلÁ هنأإ سسمأإ لوإ نإو ةيرئإز÷إ
ةنج-ل-لإ ة-شسا-ئر-ل ا-ير-ث ا‹ا-نر-ب
مدقت-ي-شسو ،ة-ير-ئإز÷إ ة-ي-بŸولإ
.اقحل حششÎلل
ن-ع ه-ف-شسإ ن-ع يوا-نر-ب بر--عإو

ة-ن-ج-ل-لإ ه-ي-لإإ تلآإ يذ-لإ ع-شضو-لإ
ر“ ي-ت-لإ ة-ير-ئإز÷إ ة--ي--بŸولإ
ا-ه-خ-يرا--ت ‘ تإÎف--لإ كل--حأا--ب
‘ ءإوت-للإ Îخ-ي ⁄و .ي-شضا-ير-لإ
يتلإ تايلوؤوشسŸإ ديدحت-ل ه-مÓ-ك
نع ةئيهلإ هذه عجإرت ‘ تببشست

هاŒ ي--ق--ي---ق◊إ ا---هرود بع---ل
مهتإ ثيح ،ة-ير-ئإز÷إ ة-شضا-ير-لإ

اهب-ت-ك-م ءا-شضعأإ ن-م إÒب-ك إءز-ج
نع إدمع تو-ك-شسلا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-لإ
يذلإ Òيشست-لإ ءو-شسو تإزوا-ج-ت-لإ
تعنو ،ةنجل-لإ ل-خإد ثد-ح-ي نا-ك

ع-م ؤو--طإو--ت--لا--ب ف--قوŸإ إذ--ه
تعبط يتلإ ةئ-طاÿإ تا-شسا-ي-شسلإ
تإونشسلإ لÓخ ةيبŸولإ ة-ن-ج-ل-لإ
.ةÒخألإ
ةشضايرلإو بابششلل قباشسلإ ر-يزو-لإ

بتكŸإ داقت-نإ ‘ ا-شضيأإ نإو-ت-ي ⁄
افشسأاتم ،ةيبŸولإ ةنجلل يذيفنتلإ

ةاقلŸإ ةيلوؤوشسŸإ نع اهيلخت نع
ط‰ ةبقإرم لا‹ ‘ اهقتاع ىلع
امك دعت ⁄ يهف ،ةئيهلإ هذه Òيشست
عل-ط-شضت ق-با-شسلإ ‘ ه-ي-ل-ع تنا-ك

Ãةيقيق◊إ اهتامه.
سصو--شصخ--ب لإؤو--شس ى---ل---ع إدر و
سسأاكب جيوتتلإ ‘ لشضفلإ باحشصأإ
انأإ .. عشضإوت لكب““ :9102 ايقيرفإإ

نم لك ييحأإو ريزوك يبجإوب تمق
““زا‚إلإ إذه ‘ مهاشس
نم »: Óئاق قباشسلإ ريزولإ فاشضإو
جيوتتلإ ‘ حاجنلإ بشسن فاحجإلإ
يشضاملبـل طقف اي-ق-ير-فإإ سسأا-ك ـب
.““ÚبعÓلإو

ر .ق ^

ةيسسنرفلا ةلوطبلا
سسيراب ‘ هءاقب دكؤوي يبابم

،يشسنرفلإ نامÒج ناشس سسيراب مجاهم يبابم نايليك مشسح ^
مشسوŸإ تاشسفانم لÓخ قيرفلإ فوفشص ‘ ءاقبلإ نم هفقوم
.ديد÷إ
لافت-حإ ““Îيو-ت““ ى-ل-ع ي-م-شسر-لإ ه-با-شسح Èع ي-با-ب-م بت-كو
ةحفشص ةباتك ىلع يتردقل روخف““ :هقيرفل ديد÷إ سصيمقلاب

.““1202/0202 مشسوÃ يدانلإ خيرات ‘ ةديدج
.““رهقي ل قيرف نحن ..اًعم““ :دعإولإ يشسنرفلإ مجاهŸإ فاشضأإو
يج سسإإ يب فوفشص نع ليحرلاب يبابم نايليك طبترإ اŸاطلو
ريراقتل اقفو ،Êابشسإلإ د-يرد-م لا-ير فو-ف-شص ¤إإ لا-ق-ت-نلإو

.ةديدع ةيفحشص
املع2202 فيشص ‘ يشسيرابلإ يدانلإ عم يبابم دقاعت يهتنيو
081 لباقم7102 فيشص ‘ وكانوم نم امداق قيرفلل مشضنإ هنأاب

.وروي نويلم

ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا
ابوروا ‘ يزاجعا مقر ققحي ودلانور

كابشش ،سسوتنفوي م‚ ،ودلانور و-نا-ي-ت-شسير-ك ›ا-غ-تÈلإ ز٫ه ^
43 ةلو÷إ تاشسفانم راطإإ ‘ ،زنايلأإ بعلم ىلع Úفدهب ويشستل
.›اطيإلإ يرودلإ نم
‘15ـلإ ه-فد-ه ¤إإ لو-شصو-لإ ‘ ه-ت-ي-ئا-ن-ث-ب ود-لا-نور ح‚و
.8102 فيشص ‘ ونيروت ¤إإ هلوشصو ذنم ،ويششتلاكلإ
بعل لوأإ حبشصأإ ودلانور نإاف ،““تروبير رششتيلب““ ةكبششل اًقفوو

يز-ي-ل‚إلإ يرود-لإ ‘ Ìكأإ وأإ ا-ًفد-ه05 لجشسي خ-يرا-ت-لإ ‘
.Êابشسإلإو ›اطيإلإو
اًفده05 غلبي بعل عرشسأإ تاب نودلإ نأإ ““اتبوأإ““ ةكبشش تركذ امك

16 ‘ هروهظ دعب كلذو ،5991-4991 مشسوم ذنم ،ويششتلاكلإ ‘
.ةإرابم
هكلتمإ يذلإ يشسايقلإ مقرلإ ›اغتÈلإ ›ودلإ مطح ،كلذبو
‘ قق– يذلإ ،نÓيم ةروطشسأإ ،وكنيششتفيشش ايردنأإ Êإركوألإ

.ةإرابم86
،ويشستل مجاهم ،يليبوÁإإ وÒششت عم ،يÒنوكنايبلإ م‚ لداعتو

لÓخ ،رخآلإ لج-شس ا-مد-ع-ب ،و-ي-ششت-لا-ك-لإ ‘إد-ه ةرإد-شص ‘
.امهنم لكل اًفده03ـب ايواشستيل ،ةإرابŸإ

يدصس÷ا دعابتلا مهماÎحا مدع ببصسب
رو-شضح ن-م Òها-م÷إ ع-نÃ دد-ه-ت ة-ي-شسنر-ف-لإ ة-مو-ك◊إ ^

روشضح رظ◊ ةدوعلاب ةيشسنر-ف-لإ ة-مو-ك◊إ تدد-ه-تا-يرا-بŸإ
دعإوق عابتإ متي ⁄ إذإإ ةيحشص بابشسأل بعŸÓإ ¤إإ Òهام÷إ

كو-ل-شس د-ع-ب ،د-ج-ت-شسŸإ ا-نورو-ك سسوÒف ىود-ع ة-ح-فا-ك-م
ناشس سسيرابل ة-يدو ةإرا-ب-م لÓ-خ لد-ج-ل-ل ÒثŸإ Úع-ج-ششŸإ

.يشضاŸإ ةعم÷إ نامÒج
ةماقإإ اه-نا-ك-مإا-ب نأإ سسمإ نا-ي-ب ‘ ة-شضا-ير-لإ ةرإزو ترذ-حو
تإءإرجإلإ مإÎحإ متي ⁄ إذإإ““ ةقلغŸإ بإوبألإ فلخ تايرابŸإ
تايرابŸإ لÓ-خ سسوÒف-لإ را-ششت-نإ ة-ح-فا-كŸ فد-ه-ت ي-ت-لإ
.““ةلبقŸإ
لوكو-توÈلإ ق-ي-ب-ط-تو تا-فا-شسŸإ مإÎحإ““ نأإ ى-ل-ع تدد-ششو
عيمجو Úعج-ششŸإ ة-ح-شصل ة-ق-ل-ط-م ةرور-شض ل-ث“ ي-ح-شصلإ
.““Úيشسنرفلإ
عج-ششم فلآإ5 روشضحب ةيل-يو-ج11 ذنم تاطل-شسلإ ح-م-شستو
مامأإ هبعلم ىلع يج سسإإ يبلل ةإرابم لوأإ ‘ نكل ،تايرابملل
مإÎحإ متي ⁄ ،يشضاŸإ ةعم÷إ يك-ي-ج-ل-ب-لإ ن-ير-ف-ي-ب د-نلإو
نودبو ةمامك نود عجششم نم Ìكأإ رهظو يحشصلإ لوكوتوÈلإ

.رخآإو عجششم لك Úب تافاشسŸإ ةاعإرم
سسرام11 ذنم هشضرأإ ىلع اشسنرف لطبل ةإرابم لوأإ هذه تناكو

لبق ،ابوروأإ لاطبأإ يرود ‘ دنو“رود ايشسوروب لبقتشسإ امنيح
.يبوروألإ دلبلإ ‘ يحشصلإ رج◊إ سضرف نم مايأإ ةشسمخ
مامأإ اشسنرف سسأاك يئاهن ةإرابم يج سسإإ يب سضوخي نأإ رظتنيو
،سصخشش فلآإ ةشسمخ اهرشضحي نأإ رظتني يتلإو ،نايتيإإ تناشس
.نوركام ليوناÁإإ دÓبلإ سسيئر اهرشضحي نأإ رظتنيو

ةيبŸو’ا ةنجللا ةسسائرل هحسشرت نلعا

فاÒب ةفÿÓ دعتصسيو يصشطز معدي يوانرب قباصسلا ريزولا

ودلانورو يسسيŸ ةÒبك ةبيخ

خيراتلا ‘ ةرم لو’ ةيبهذلا ةركلا بجح
ىلع لوبتوف سسنإرف ةل‹ تررق ^

ماعلإ ةخشسن ءا-غ-لإإ ،ئ-جا-ف-م و-ح-ن
،ةيبهذلإ ةر-ك-لإ ةز-ئا-ج ن-م ›ا◊إ

،⁄ا-ع-لإ ‘ مد-ق ةر-ك بعل ل-شضفأل
يتلإ ةليوطلإ ف-قو-ت-لإ ةÎف بب-شسب

.ةيŸاعلإ ةركلإ اهل تعشضخ
ةيلÙإ تاقباشسŸإ مظعم تفقوتو

يششفت ببشسب ⁄اعلإ ءاحنأإ ةفاك ‘
ررقت امك ،دجتشسŸإ انوروك سسوÒف
ابوكو0202 ا-بوروأإ سسأا-ك ل-ي-جأا--ت
ةرود ¤إإ ة---فا----شضإإ ،0202 ا--كÒمأإ
،(0202 ويكوط) ة-ي-بŸوألإ با-ع-لألإ
.لبقŸإ ماعلإ ¤إإ
سسنإر-ف““ تر--ثآإ ،كلذ ر--ثإإ ى--ل--عو
ةر-م-ل-ل ،ةز-ئا÷إ بج-ح ““لو-ب-تو-ف
بي--خ ا‡ ،6591 ما-ع ذ-ن-م ¤وألإ
نيذلإ ÚبعÓلإ نم ة-عو-م‹ لا-مآإ
زي‡ ءإدأإ دعب ،اهلينل Úحششرم إوناك

.ماعلإ إذه
زربأإ ىلع ءوشضلإ يقلي ›اتلإ ريرقتلإ
إذ-ه ن-م ن-ير--شساÿإو Úح--بإر--لإ
:رإرقلإ
نوحبإرلإ

ةÒبك ةعوم‹ نأإ ‘ كشش دجوي ل
‘ إودجو ،ÚقومرŸإ ÚبعÓلإ نم
،مشسوŸإ إذه ةيبهذلإ ةر-ك-لإ ءا-غ-لإإ

امدعب ،مههجو ءا-م ظ-ف◊ ة-شصر-ف
اهتمئاق نع بايغلل Úحششرم إوناك
.ةيلوألإ

،لاثŸإ ليبشس ىلع لوبرف-ي-ل و-ب-عل
ملف ،رمألإ إذ-ه ن-م Úح-بإر-لإ Ìكأإ
يدن-لو-ه-لإ عا-فد-لإ بل-ق ع-ط-ت-شسي
هئإدأإ ةلشصإو-م ،كيإد نا-ف ل-ي-جÒف
م-شسوŸإ ‘ ه-مد--ق يذ--لإ ‘إرÿإ
جور-خ د-ع-ب ا--شصو--شصخ ،ي--شضاŸإ

يرود ةقباشسم نم إركبم لو-بر-ف-ي-ل
و-ك-ي-ت-ل-تأإ د-ي ى-ل-ع ا-بوروأإ لا-ط-بأإ

.ديردم
يئانث ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي ه-شسف-ن ر-مألإ
حÓ-شص د-مÒ fiطÿإ لو-بر-ف--ي--ل
ىقبت امع امهبايغ نأل ،Êام ويداشسو
ءاهتنإ ينعي ،ةيبوروألإ ةقباشسŸإ نم
.إركبم امهمشسوم
نامزيرج نإوطنأإ ة-نو-ل-ششر-ب بعل
·أإ سسأاك ةلوطب ىلع إÒثك لوعي ناك
ةدا-ع-ت-شسإ ل-جأإ ن--م ،0202 ا--بوروأإ
عم نايشسنلل مشسوم دعب كلذو ،هقيرب
هيلإإ لقتنإ يذلإ Êولاتك-لإ ق-ير-ف-لإ

نويلم021 لباقم ديردم وكيتلتأإ نم
.وروي

ةر--ك--لإ ن--م ر--خآلإ بط---ق---لإ ‘
نديإإ يكيجل-ب-لإ ل-ششف ،ة-ي-نا-ب-شسإلإ

عم ديج م-شسو-م Ëد-ق-ت ‘ درإزا-ه
ىلع ةباشصإلإ تر-ثأإو ،د-يرد-م لا-ير

نم ىنثتشسي نأإ ايهيدب ناكف ،هئاطع

ز-ئإو-ج-ل-ل Úب-قإرŸإ تا-ح-ي-ششر-ت
.ماعلإ إذه ةيدرفلإ

ىلع دمتع-ي نا-ك ر-خآإ ي-شسنر-ف م‚
إدد‹ هشسف-ن سضر-ف-ل0202 ورو-ي

وه ،ةيدرفلإ ز-ئإو÷إ ة-حا-شس ى-ل-ع
ابجوب لوب دتيانوي Îشسششنام بعل
مظعم نع ة-با-شصإلإ ه-تد-ع-بأإ يذ-لإ

.›ا◊إ مشسوŸإ تاير‹
نورشساÿإ

ةليوط ةمئاق كانه ،ةيناث ةيحان نم
نونÁ إو-نا-ك ن-يذ-لإ Úب-عÓ-لإ ن-م
نولاب»ـلإ ىلع ةشسفانŸإ ‘ سسفنلإ
نم هومدق اŸ إرظن ،ماعلإ إذه ““رود
،فقوتلإ لبق ءإوشس ،ةزي‡ تايوتشسم
.هدعب وأإ

فإده زÈي ،ÚحششرŸإ سسأإر ىلع
ÊاŸألإ يرود-لإو خ-نو-ي-م نر--يا--ب
لشصإو يذلإ يكشسفودنافي-ل تر-بور

إذ--ه Úشسفا--نŸإ كا--ب--شش ق--يز“
.مشسوŸإ

‘ افد-ه15 يكشسفودنافيل ل-ج-شس
زافو ،مشسوŸإ إذه تاقباشسŸإ ةفاك
،اج-ي-ل-شسد-نو-ب-لإ فإد-ه ةز-ئا-ج-ب
‘إد-ه بي-تر-ت ا-ي-لا--ح رد--شصت--يو
قرافب ابوروأإ لاطبأإ يرود ةقباشسم
.هيدراطم نع Òبك
اÁز-ن-ب Ëر--ك ي--شسنر--ف--لإ ع--فرو

،مشسوŸإ إذه ةشسفانŸإ ‘ هظوظح
لاير زا‚إإ ىلع Òبكلإ هÒثأات ببشسب

بق-ل زإر-حإإ ‘ ل-ث-م-تŸإ د--يرد--م
‘ هلجشس امدعب ،Êاب-شسإلإ ا-ج-ي-ل-لإ
.افده12 ةقباشسŸإ

،سسومإر ويجÒشس ديردم لاير دئاق
باحشصأإ ÚبعÓلإ ن-م ا-شضيأإ Èت-ع-ي
ىلع ةشسفانŸإ ‘ ةÒفو-لإ سصر-ف-لإ
11 لجشس امدعب ،ة-يدر-ف-لإ ز-ئإو÷إ

مقر وهو ،Êابشسإلإ يرودلإ ‘ افده
بلق زكر-م ‘ بعÓ-ل ي-ئا-ن-ئ-ت-شسإ
.عافدلإ
Îشسششنا--م م‚ مد---ق ،إÎل‚إإ ‘و
اعئإر ءإدأإ نيورب يد ن-ف-ي-ك ي-ت-ي-شس

ه--ما--مأإو ،›ا◊إ م--شسوŸإ لÓ---خ
قيق– ‘ ةمهاشسملل ةدي-ج ة-شصر-ف
يرود بق-ل زإر-حإإ م-ل-ح ه--ق--ير--ف
.لاطبألإ
لينويل نايديلقتلإ ناÁرغلإ ى-ق-ب-يو
،ود-لا-نور و-نا-ي-ت-شسير--كو ي--شسي--م
زئإو÷إ قابشس ‘ Úمه-م Úشسفا-ن-م
زوفلل ىعشسي نا-ك لوألا-ف ،ة-يدر-ف-لإ
انيعتشسم ،ةعباشسلإ ةيب-هذ-لإ ه-تر-ك-ب
هتدايق ةيناكمإإو ةيدرف-لإ ه-شضور-ع-ب
ناك اميف ،بقللإ زإرحإل ة-نو-ل-ششر-ب
ةيفيدهتلإ هماقرأإ ىلع لّوع-ي Êا-ث-لإ
رإرمت-شسإ ¤إإ ة-فا-شضإإ ،ة-ي-شصخ-ششلإ
.لاطبألإ يرود عإرشص ‘ سسوتنفوي

،ءاثÓثلإ سسمإ ،Êابشسإإ يفحشص ريرقت فششك ^
،Úتيشس يكيك لبقت-شسم نأا-ششب د-يد-ج رو-ط-ت ن-ع
.ةنولششÈل ينفلإ ريدŸإ
هتلاقإإ متتشس Úتيشس نأإ تمعز ةقباشس ريراقت تناكو

،ديردم لاير حلاشصل اج-ي-ل-لإ بق-ل ةرا-شسخ بق-ع
ة-فر-غ ع-م ةر-تو-ت-م ة-قÓ-ع ‘ بردŸإ لو-خدو
.سسبŸÓإ
Úتيشس نإاف ،ةينابشسإلإ ““اكرام““ ةف-ي-ح-شصل ا-ًق-فوو

Áشس سشيعيو ءإدعشصلإ سسفنتي نأإ هنكÓاًتقؤوم اًم
.ةنولششرب ‘

دوعي تقؤوŸإ مÓشسلإ نأإ ¤إإ ةفيحشصلإ تراششأإو
وفيتروبيد ىلع قيرفلإ هققح يذلإ Òبكلإ زوفلل
يتلإ ةندهلل ةفاشضإلاب ،اجيللإ ةياهن ‘ سسيفلأإ

ةرإدإلإ عم تاعامتجإ بقع بردŸإ عم تدقع
.سسبŸÓإ ةفرغ ‘ ةداقلإو
عم اًعا-م-ت-جإ د-ق-ع Úت-ي-شس نأإ ر-يرا-ق-ت تر-كذو
م-ج-ن-لإو ،و-ي-مو-ترا-ب ا-يرا-م بي-شسو-ج سسي-ئر-لإ
.يشسيم لينويل ينيتنجرألإ
ديدحتل طقف عيباشسأإ3 همامأإ Úتيشس نأإ تحشضوأإو
نمث بايإإ ‘ ›وبان ةإرابÃ قلعتي يذلإ ،هلبقتشسم
.ابوروأإ لاطبأإ يرود يئاهن
ءاقبل نامشض يأإ دجو-ي ل ه-نإإ ة-ف-ي-ح-شصلإ تلا-قو
جئاتن تناك امهم ،توأإ رهشش ةياهن بقع Úتيشس
بردم ح-ن-مو .ا-بوروأإ لا-ط-بأإ يرود ‘ ق-ير-ف-لإ
مايأإ ةتشس قيرفلإ يبعل ،Úتيشس يكيك ،ةنولششرب

نم ةÒخألإ ةطحمل-ل دإد-عإلإ ل-ب-ق ة-حإر-لإ ن-م

يئاهن نمث بايإإ ءاقل سضوخ إديد–و ،مشسوŸإ
يرا÷إ توأإ8 موي ›وبان مامأإ ابوروأإ لاطبأإ يرود
ىهتنإ باهذلإ ءاقل نأاب املع ،ون بماك بعلم ىلع
.هلثŸ فدهب يباجيإلإ لداعتلاب
نودوعيشس Úب-عÓ-لإ نأإ ة-نو-ل-ششر-ب يدا-ن ن-ل-عأإو
.مداقلإ ءاثÓثلإ حابشص تابيردتلل
لاطبأإ يرودب جيوتتلل Êولاتكلإ قيرف-لإ ح-م-ط-يو
اجيللإ بقلل ه-ترا-شسخ سضيو-ع-ت ل-جأإ ن-م ا-بوروأإ
.كلŸإ سسأاك نم هجورخو
ةشصرفلإ يه جيلزنويبما-ششت-لإ نو-ك-ت نأإ ع-قو-ت-يو
هرإرمتشسإ حبشصأإ امدعب ،Úتيشس بردملل ةÒخألإ
هعامتجإ بقع ثودحلل برقألإ مشسوŸإ ةياهنل
.ويموتراب ايرام بيشسوج يدانلإ سسيئر عم Òخألإ

ةينابسس’ا ةلوطبلا
لاطب’ا ةطبار ‘ هجئاتنب طبترم ةنولصشرب بردم Òصصم
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تاقرفتم  انوروك
ةافو فلا206 تزواŒ تايفولاو

 ةباشصإا نويلم51 نم بÎقت تاباشصإ’ا : ⁄اعلا Èع انوروك
ضسوÒفلا راششتنا ذنم انوروكب ةيموي تايفو لدعم ىلعأا لجشست ناريإا ^

تايفولا ددع لسصوو ،سصخسش نويلم51 نم ،⁄اعلا Èع دجتسسŸا انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ددع بÎقا
.Úنث’ا ةياهنب سصخسش فلأا006 نم Ìكأا ¤إا

ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم تانايب ترهظأاو ^
‘ تادايزلا Èكأا نأا زنكبوه زنوج ةعماجو

دجتضسŸا انوروك سسوÒفب تاباضصإ’ا ددع
يه لود3 ‘ تثدح هنع ةŒانلا تايفولاو
.دنهلاو ليزاÈلاو ةدحتŸا تاي’ولا
تايفولاو تاباضصإ’ا ماقرأا يلي اميفو
Ìكأ’ا ثÓثلا لودلا ‘و ايŸاع ةلجضسŸا
اررضضت

Ìكأ’ا لودلا ‘ تاباسصإ’ا عزوتتو
: ›اتلاك اررسضت

ةمسسن تارايلم8.7 :ناكسسلا ددع
5.41 :انوروك سسوÒف تاباسصإا ›امجإا

ةباسصإا نويلم
سسوÒفلا ءارج ةيŸاعلا تايفولا ›امجإا
.ف’آا606 :
ةدحتŸا تاي’ولا

ةمسسن نويلم823 :ناكسسلا ددع
8.3 :انوروك سسوÒف تاباسصإا ›امجإا

ÚيÓم
341 :سسوÒفلا ءارج تايفولا ›امجإا
ةافو فلأا
ليزاÈلا

ÚيÓم902 :ناكسسلا ددع
1.2 :انوروك سسوÒف تاباسصإا ›امجإا

ةباسصإا نويلم
افلأا08 :سسوÒفلا ءارج تايفولا ›امجإا
دنهلا

ةمسسن رايلم53.1 : ناكسسلا ددع
2.1 :انوروك سسوÒف تاباسصإا ›امجإا

نويلم
افلأا72 :سسوÒفلا ءارج تايفولا ›امجإا

ةيموي تايفو لدعم ىلعأا لجسست ناريإاو
سسوÒفلا راسشتنا ذنم انوروكب
،ءاثÓثلا ةيناريإ’ا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
سسوÒف ببضسب ةديدج ةافو922 ليجضست
ىلعأا وهو ،ةعاضس42 رخآا لÓخ انوروك

ةباضصإ’ا ت’اح ¤وأا روهظ ذنم يموي لدعم
.دÓبلا ‘

كانه نأا ¤إا ةيناريإ’ا ةحضصلا ةرازو تراضشأاو
ةيحضص ةلاح ‘ انوروك سسوÒفب اباضصم9853

عفترا اميف ،ةزكرŸا ةيانعلا فرغ ‘ ةجرح
¤إا ““91-ديفوك““ سضرم نم ÚفاعتŸا ددع
153242.
ناريإا ‘ ةحضصلا ةرازو تدافأا ىرخأا ةهج نم
سصحف8591022 نآ’ا ىتح ترجأا اهنأاب
.دÓبلا مومع ‘ انوروك سصيخضشت
ةدع كانه نأاب ةيحضصلا تاطلضسلا تدافأاو
يضشفتل ةبضسنلاب رمحأا يحضص عضضو ‘ ميلاقأا

:يهو ،انوروك سسوÒف
،ةيقرضشلا ناجيبرذأا ،سسراف ،ناردنزام
،زÈلا ،يوضضر ناضسارخ ،ةيبرغلا ناجيبرذأا

،نامرك ،ناتضسلغ ،ناتضسرل ،ناتضسزوخ
.مÓيإاو ،نا‚ز
ءارج بهأات ةلاح ‘ اميلقإا31 كانه امك
:يهو سسوÒفلاب ةباضصإ’ا ت’دعم عافترا

،ناغزمره ،رهضشوب ،ناهفضصأا ،نارهط
ناضسارخ ،›امضش ناضسارخ ،يزكرم ،نيوزق

،ناتضسیسشولب و ناتضسیسس ،نادمه ،يبونج
.دمحأاريوبو ةيوليكهك ،ليبدرأا ،نانمضس
Úب ماتلا قÓغإ’ا سضرفت نامع ةنطلضسو

fiانوروك ببضسب اهتاظفا
رظح سضرف ،ءاثÓثلا   ،نامع ةنطلضس تررق
52 نم اهتاظفاfi ةفاك Úب ةكر◊ا ىلع
‘ لبقŸا سسطضسغأا8 ىتحو يرا÷اةيليوج

fiف راضشتنا نم دحلل ةلواÒانوروك سسو
.دÓبلا ‘ ىضشفتي يذلا
ررقت هنأا ةينامعلا ءابنأ’ا ةلاكو تحضضوأاو
ىتح ءاضسم ةعباضسلا نم لوŒ رظح سضرف
يتلا ةÎفلا سسفن لÓخ احابضص ةضسداضسلا
نكامأ’ا عيمج قلغتضسو ىحضضأ’ا ديع لمضشت
تاعاضس لÓخ ةيراجتلا تÙÓاو ةماعلا
.رظ◊ا
نع ،مويلا ،ةينامعلا ةحضصلا ةرازو تفضشكو
سسوÒف سضرÃ ةديدج ةباضصإا7841 ليجضست
Òغل823و Úينامعل9511 اهنم ،انوروك

ت’احلل يلكلا ددعلا حبضصيل Úينامع
ةافو733و78896 ةنطلضسلا ‘ ةلجضسŸا
.ءافضشلل ت’اح80664 لثا“و

ت’اكو^

ايناركوأا ‘ ةلفاح ‘ نئاهر   زجتحي لجر
تقو ‘ دÓبلا يبرغ ةلفاح ‘ نئاهر زجتحا  Óجر نأا ةيناركوأا مÓعإا لئاضسو تركذ ^
.Úقباضسلاو Úيلا◊ا ايناركوأا ةداقل بلاطم مويلا حرطي  وهو ،ءاثÓثلا ءاضسم قباضس
Úضسرأا ةيلخادلا ريزو مهنيبو ،ÚلوؤوضسŸا رابك نم ديري لجرلا  نأا مÓعإا لئاضسو تركذو
مهنإا ويديف تÓيجضست Èع اولوقي نأا ،وكتيضشوروب وÎيب قباضسلا سسيئرلاو فوكافأا
.““نوناقلا مهيمحي نويباهرإا““

فلؤوم هنأا معزيو ““(ءيضسلا) يوخولب ميضسكام““ مضسا هضسفن ىلع قلطي يذلا لجرلا مدقو
رضشني نأا وهو يكضسنيليز ÁÒدÓف ›ا◊ا سسيئرلل اضصاخ ابلطم ،““مرÛا ةفضسلف““ باتك
ماع رداضصلا ““سضرأ’ا ءانبأا““ مليف ةدهاضشم عيم÷ا ىلع““ لوقي احيرضصت تنÎنإ’ا Èع
.تاناويحلل رضشبلا لÓغتضسا ةيضضق نع ثدحتي يقئاثو مليف وهو ،““5002

يبرغ كضستول ةنيدم ‘ نئاهرك ابكار02 وحن زجتحاو ةلفا◊ا لجرلا فطتخا دق و
.ثدا◊ا ءاوتح’ ةيلمع ةطرضشلا يرŒو ،ايناركوأا

ةيناركوأا مÓعإا لئاشسو   ^

  ةزغ عاطق ءانبأ’ ةطورششم ةيلام ةدعاشسم مدقت ””اورنوأ’ا””
اهنأا ،““اورنوأ’ا““ Úينيطضسلفلا ÚئجÓلا ليغضشتو ةثاغإ’ ةدحتŸا ·أ’ا ةلاكو تنلعأا ^
‘ ÚميقŸا ةزغ نم Úطضسلف يئجÓل ةدحاو ةرŸ ةئراط ةيلام ةدعاضسم عزوتضس
.اهرفاوت بجي طورضشب نكلو ،ندرأ’ا
يتلا ةيداضصتق’ا ءابعأ’ا نم فيفختلل يتأات ةدعاضسŸا نأا ،ءاثÓثلا نايب ‘ تركذو

.دجتضسŸا انوروك سسوÒف اهفلخ
لكل Êدرأا رانيد001 ةميقب ةدحاو ةرŸ ةيدقنلا ةدعاضسŸا عيزوت متيضس““ :تفاضضأاو

نمضض نوكيضس ةدعاضسŸا عيزوت نأا حضضوأا يذلا نايبلا قفو ،(ر’ود041 وحن) ““ةلئاع
““اورنوأ’ا““ ىدل ÚلجضسŸا ةزغ عاطق ءانبأا نم ةرضسأ’ا بر نوكي نأا :ةيلاتلا ÒياعŸا
ةقاطب هيدل ةلئاعلا دارفأا دحأا وأا ةلئاعلا بر نوكي نأاو ،ندرأ’ا ‘ ةميقم ةلئاعلا نوكتو
.ةزغ عاطق ءانبأاب ةضصاÿا ةتقؤوŸا ةماقإ’ا
ندرأ’ا ‘ تاميقŸا ةزغ عاطق تانب نم تاجوزلا نوكت نأا ÒياعŸا تطÎضشا كلذكو
ىدل افظوم اهدارفأا دحأا وأا ةلئاعلا بر نوكي ’أاو ،Úيندرأا Òغ نم تاجوزتŸاو
نمضض Óجضسم نوكي ’أاو ،تباث يرهضش لخد هيدل افظوم ةلئاعلا بر نوكي ’أاو ““اورنوأ’ا““
.يعامتج’ا نامأ’ا ةكبضش جمانرب
نم مئاد لكضشب ةديفتضسŸا تائفلا نمضض نم ةلئاعلا بر نوكي ’أا ،قبضس ام ¤إا فاضضي
ةلئاعلا نوكت ’أاو ،ايروضس نم Úمداقلا Úطضسلف يئجÓب سصاÿا ئراوطلا جمانرب
لبق نم انوروك ةحئاج لÓخ ارخؤوم اهÁدقت ” يتلا ةيدقنلا ةدعاضسŸا نم تدافتضسا
.(ةزغ ميfl) سشرج ميfl ناكضسل ““اورنوأ’ا““

””ت’اكو ^
 ةدحتŸا تاي’ولا

دنÓتروب تاجاجتحا عمقل  طابشض لاشسرإاب ددهي بمارت
¤إا Úيلارديفلا نوناقلا ذافنإا طابضض نم ديزŸا لاضسرإاب بمارت دلانود سسيئرلا دده ^

.ةيرا÷ا تاجاجتح’ا ىلع ةرطيضسلل ىÈكلا ةيكيرمأ’ا ندŸا
كلذ ‘ اÃ ،““نويلاÈيللا نويطارقÁدلا““ اهريدي يتلا ندŸا نم ًاددع بمارت دقتناو
.فرضصتلا نوضشخي اهتداق نإا Óًئاق ،كرويوينو وغاكيضش
ماظنلا ةداعتضس’ ““عئار لمعب““ اوماق نوغيروأا ¤إا مهلاضسرإا ” نيذلا طابضضلا نإا لاقو

Úيلارديفلا طابضضلا نإا نويلfi نولوؤوضسم لوقيو .دنÓتروب ‘ تاجاجتح’ا مايأا لÓخ
.عاضضوأ’ا مقافت نوديزي
عضضولا ديعضصتب هايإا Úمهتم ،دنÓتروب نم تاوقلا جارخإاب بمارت ةي’ولا ةداق بلاطو
.تاباختن’ا ماع ‘ ةيضسايضس ةليح كلذ رابتعاب
روميتلابو تيوÎيدو ايفلدÓيفو وغاكيضشو كرويوين ةنيدم ديدحتلا هجو ىلع ىّمضس دقو
نويطارقÁد اهريدي (قطانم) اهلكو ،اندلب ‘ ثدحي اذه عدن نل““ لاقو . دنÓكوأاو
.““نويلاÈيل
.دنÓتروب ‘ لدجلل ةÒثŸا ›ارديفلا نوناقلا ذافنإا دوهجب بمارت داضشأاو
جروج ةافو ذنم ةنيدŸا ‘ ةطرضشلا ةيضشحو دضض ةرمتضسم تاجاجتحا ةنيدŸا تدهضشو
يام ‘ اتوضسينيم ةي’و ‘ ،حلضسم Òغ يقيرفإا لضصأا نم يكيرمأا لجر وهو ،ديولف
.يضضاŸا
ةئدهتل Úعوبضسأا لبق ةيكيرمأ’ا ةيبرغلا ةيلحاضسلا ةنيدŸا ‘ تاوق رضشنب بمارت ماقو
راثأا ام ،تامÓع لم– ’ تارايضس طابضضلا سضعب مدختضساو .ةيندŸا ‘ تابارطضض’ا
.ءاطضشنلاو ÚيطارقÁدلا نم ةنادإا

ت’اكو ^

ةكلمŸاب ةشسايشسلا ‘ ايشسور لخدت دكؤوي Êاطيرب ريرقت
دنفت ايشسورو ةدحتŸا

ةضسايضسلا ‘ يضسورلا لخدتلا ةعيبط لضصفي اًريرقت ةيناطيرب ةيناŸرب ةن÷ تردضصأا ^
.ةيناطيÈلا
Èكأا دحأا تناك ايناطيرب نإا ÊاطيÈلا ناÈŸلا ‘ نمأ’او تارابختضس’ا ةن÷ ءاضضعأا لاقو
.برغلا ‘ ةيضسورلا تارباıا فادهأا
.ةطولغŸا رابخأ’او تاعئاضشلا رضشن ¤إا تعضس وكضسوم نإا ةنجللا تلاقو
هلكضشت يذلا ديدهتلا ةهجاومو مييقت ‘ اهلضشفل ةيناطيÈلا ةموك◊ا ريرقتلا دقتنا امك
.يبوروأ’ا دا–’ا نم ايناطيرب جورخو ادنلتكضسا لÓقتضسا لوح تاءاتفتضس’ا لÓخ ايضسور
نع لضضفأا لكضشب عافدلل ةيموك◊ا لكايهلا ‘ لماضش حÓضصإا ءارجإا ¤إا ةنجللا تعدو
.ايناطيرب ‘ ةيطارقÁدلا
ىلعو ،ةيناطيرب سسضسŒ ت’اكو نم ةيرضس ةيرابختضسا داوم ىلع ،ريرقتلا دمتعاو
‘ يضسور لخدتب معازم دعب ريرقتلا اذه يتأايو .نيدياfi ءاÈخ نم تامهاضسم
.Úلمركلا هافن ام وهو ،يضضاŸا ماعلا ةماعلا تاباختن’ا

ريرقتلا ىلع ،افوراخاز ايرام ةيضسورلا ةيجراÿا مضساب ةثدحتŸا تقلع اهتهج نم
هذه““ :لوقلاب ،ةيناطيÈلا ةيلخادلا ةضسايضسلا ‘ موعزم يضسور لخدت نع ÊاطيÈلا
.““ريوزتلاو ليلضضتلاب ةجوز‡ ايبوفضسور
  .اوعقوت امك ،ةÒبك ةجضض ثدحي ⁄ ،ريرقتلا اذه رضشن نأا ،افوراخاز تفاضضأاو
ايضسور نأاب ،ÊاطيÈلا ناÈŸلا ‘ نمأ’او تارابختضس’ا ةن÷ تمعز ،قباضس تقو ‘و

.يدنلتكضس’ا لÓقتضس’ا نأاضشب4102 ءاتفتضسا ىلع Òثأاتلا تلواح
ت’اكو ^

يبوروأ’ا دا–’ا
وروأا رايلم057ـب يداشصتق’ا ضضوهنلل معد ةطخ لوح يخيرات قافتا ¤إا لشصوتلا
لراضش يبوروأ’ا سسلÛا سسيئر نلعأا ^
قافّتا ¤إا دا–’ا ةداق لضصوت نع لاضشيم
‘ يداضصتق’ا سضوهنلل ةيخيرات ةّطخ ىلع
بقع كلذو ،انوروك ةحئاج دعب ام ةلحرم
ترمتضسا لضسكورب ‘ ةقاضش تاضضوافم دعب
‘ دعابتب تزي“و ›ايل ةعبرأاو مايأا ةعبرأا
ةهج نم اضسنرفو ايناŸأا Úب فقاوŸا
غلبتو .ىرخأا ةهج نم ““ةدضصتقŸا لودلا»و
اهليو“ متيضس وروي رايلم057 ةطÿا ةميق
دا–’ا لود ةداق لّضصوتو .يعامج سضرقب
ةّمق ماتخ ‘ ،ءاثÓثلا حابضص72ـلا يبوروأ’ا

‘ لايل ةعبرأاو مايأا ةعبرأا تّرمتضسا ةينوثارام
ةيخيرات ةّطخ ىلع قافّتا ¤إا ،لضسكورب
ةحئاج دعب ام ةلحرŸ يداضصتق’ا سضوهنلل
سسلÛا سسيئر نلعأا ام بضسحب ،91-ديفوك
.لاضشيم لراضش يبوروأ’ا
،““!قافتا““ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ لاضشيم بتكو
يتلا ةضسرضشلا ةكرعŸا ءاهتنا كلذب انلعم
ةهج نم ““ةدضصتقŸا““ لودلا Úب تراد
هذه لوح ةيناث ةهج نم ايناŸأاو اضسنرفو
.وروي رايلم057 اهتميق ةغلابلا ةّطÿا
‘وضص ةيكيجلبلا ءارزولا ةضسيئر تحضضوأاو
عم !ديج قافتاو .قافتا ¤إا انلضصوت““ زمليف

7401 ةميقب7202-1202 ةÎفل  ةينازيم
057 اهردق سشاعنإا ةطخو (وروي) رايلم
ررق نأا يبوروأ’ا دا–Óل قبضسي ⁄ ،رايلم
‘ حومطلا نم ردقلا اذهب رامثتضس’ا
.““لبقتضسŸا
نوركام ليوناÁإا يضسنرفلا سسيئرلا بحرو
موي»ـب لكÒم Óيغنأا ةيناŸأ’ا ةراضشتضسŸاو
نوركام ىأارف ،يبوروأ’ا دا–Óل ““يخيرات
ةقطنمو ةيبوروأ’ا انتراقل يخيرات Òيغت““ هنأا
اهحايترا““ نع لكÒم تبرعأا اميف ““ورويلا
ةبعضص تاضضوافم دعب ابوروأا تتبثأا ذإا ““Òبكلا
.““اعم كرحتلا ناكمإ’اب لاز ام““ هنأا
““ةدضصتقŸا““ لودلا Úب ةضسرضش ةكرعم دعبو
” ،ىرخأا ةهج نم ايناŸأاو اضسنرفو ةهج نم
ةمق لÓخ ةيوضست ¤إا اÒخأا لضصوتلا
.ةعم÷ا تأادب ةيئانثتضسا
رايلم057 ةميقب قودنضص ىلع ةطÿا سصنتو
هجاوي يذلا يبوروأ’ا داضصتقÓل امعد وروي
ةيبوروأ’ا ةيضضوفملل نكÁ ،ايخيرات ادوكر
غلبŸا اذه عزوتيو .قاوضسأ’ا ‘ اهضضاÎقا
063و تادعاضسŸا نم ر’ود رايلمÚ 093ب

.سضورقلا نم وروي رايلم
اررضضت Ìكأ’ا لودلل تادعاضسŸا حن“و

انيد لث“ يهو ،91-ديفوك ءابو ءارج
هدادضس72ـلا لودلا ىلع Úعتي اكÎضشم
ىلع Úعتيف ،سضورقلا امأا .ةيعامج ةروضصب
.اهدادضس اهنم ةديفتضسŸا لودلا
ةوطخ لوأا وه كÎضشŸا نيدلا اذه رادضصإاو
موقيو ،يبوروأ’ا دا–’ا اهذختي اهعون نم
مدطضصا ÊاŸأا يضسنرف حاÎقا ىلع

Ãلودلا لبق نم ةديدضش ةضضراع
اضسمنلاو ادنلوه يهو ،““ةدضصتقŸا““

اهيلإا تمضضناو ،ديوضسلاو كرا‰ادلاو
.ادنلنف
دا–’ا ةينازيم ¤إا ةطÿا فاضضتو
7202-1202 ةÎفل دمأ’ا ةديعبلا يبوروأ’ا
¤إا عزوت وروي رايلم4701 اهتميق ةغلابلاو
.ةنضسلا ‘ وروي رايلم451
اهتعني يتلا ““ةدضصتقŸا““ لودلا تددهو
سضوهنلا ةطخ لاضشفإاب ““ةليخبلا»ـب سضعبلا
ةضصاخ ةروضصب اهنم ديفتضست يتلا يداضصتق’ا
يهو ،اينابضسإاو ايلاطيإا لثم بون÷ا لود
91-ديفوك ءابو ءارج اررضضت Ìكأ’ا لودلا

اهنوÈتعي Úيلامضشلا اهءاكرضش نأا Òغ
.›اŸا ديعضصلا ىلع لهاضستلا ةديدضش

 فاو ^

 نادوسسلا
لبقŸا رهششلا ¤إا9891 بÓقنا ةيشضق ‘ Òششبلا ةمكاfi ليجأات

ةمكاfi ليجأات ،Êادوضسلا ءاضضقلا ررق ^
تادايقو Òضشبلا رمع قباضسلا سسيئرلا
11 ¤إا ،9891 ماع بÓقنا ةيضضق ‘ ىرخأا

 .لبقŸا توأا نم
ددع نك“ مدعل ةضسل÷ا ةمكÙا تعفرو
رقم لوخد نم ÚمهتŸا يماfi نم

Òبادتلا نم ديدعلا ذاخت’و ةمكÙا
. انوروك سسوÒف دضض ةيئاقولاو ةيزاÎح’ا
تاضسلج ¤وأا ،ءاثÓثلا   حابضص تأادب تناكو

fiادوضسلا سسيئرلا ةمكاÊ رمع قباضسلا
بÓقن’ا ةمهتب ،ىرخأا تادايقو ،Òضشبلا

.9891 ةنضس ةبختنŸا ةموك◊ا ىلع

ةمكÙا مامأا لثÁ نأا رظتنŸا نم ناكو
Úيركضسعلا نم ددع Òضشبلا بناج ¤إا
ر“ؤوŸا““ ‘ تادايق بناجب ÚيندŸاو
‘ ذاقنإ’ا مكح ‘ اوكراضش نيذلا ““يبعضشلا

.¤وأ’ا رضشعلا اهنينضس
ت’اكو ^



ةيعم÷ا ضسيئر اعد ،راطإلا اذه ‘ ^
روسسفوÈلا ةعا-نŸا م-ل-ع-ل ة-ير-ئاز÷ا
مراسصلا قيبطتلا ¤إا تا-حو-ن-ج لا-م-ك
يتلا كلت اميسس ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإÓ-ل
رئاعسشب مايقلل ىوتفلا ةن÷ اهيلإا تعد
فورظ-لا هذ-ه لÓ-خ ى-ح-سضألا د-ي-ع
راسشتنا اهوج ركع  يتلا ةيئا-ن-ث-ت-سسلا

رار-م-ت-سسا نأا اد-كؤو-م ا-نورو-ك ضسوÒف
ةÒتو--لا ضسف--ن--ب ضسوÒف--لا را--سشت--نا
ملقأاتلا ىلع تاعمتÛا Èجي ةيلا◊ا

ءاد-ترا ةرور-سض ى-ل-ع ادد--سشم .ه--ع--م
تارا-يز-لا يدا-ف-تو ي-قاو-لا عا-ن--ق--لا
نم عمتÛا  ةيا-م◊ كلذو ة-ي-ل-ئا-ع-لا
و ةسصاخ انوروك ضسوÒف ىودع راسشتنا
ام ةجيتن ةيحسص ةمزأا ضشيعي ⁄اعلا““ نأا

هتحاتجا يتلا ةيناثلا ة-جوŸا-ب ي-م-سس
زÈت ⁄ يذلا ““ضسوÒفلا يسشفت ببسسب
ةمظنŸا بسسح هن-م ضصل-خ-ت-لا  رداو-ب
.ةحسصلل ةيŸاعلا

ةيلام تابوقع سضرفب بلاطم
Úفلاıا ىلع

ة-عا--نŸا م--ل--ع ‘ Òبÿا تاذ حÎقاو
ة--سسسسؤوŸا flÈ ة--ح--ل--سصم ضسي--ئرو
ضضرف ةبيورل ةيمومعلا  ةيئافسشتسسلا
ضضر-ف ل اŸو ““ة-مار-سص Ìكأا““ Òباد--ت

ىلع Úفلاıا ىلع ة-ي-لا-م تا-بو-ق-ع
ماز◊ ةبسسنلاب ه-ق-ي-ب-ط-ت ” ا-م رار-غ
.تارايسسلا لخاد نمألا

روسسي-فوÈلا قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ را-سشأاو
تاءار--جإلا ل--ك نأا ¤إا تا---حو---ن---ج

ضسوÒفلا راسشتنا نم د-ح-ل-ل ةذ-خ-تŸا
ا-ه-ق-فار-ي ⁄ اذإا ىود-ج نود ى-ق-ب--ت““

ÚنطاوŸا فر-ط ن-م مرا-سص طا-ب-سضنا
بسسح ىحسضألا ديع  ءاوجأاب لافتحÓل
 .““ةمزألا اهتسضرف يتلا فورظلا

flديع ويرانيصس راركت نم فوا
رطفلا

هيجوتو ةيامح ةيع-م-ج ضسي-ئر فو-خ-ت
ىفطسصم روتكدلا هطيfiو كلهتسسŸا
‘ ثدح ام راركت نم هتهج نم يدبز

يتلاو طرا-ف-لا يا-م ‘ ر-ط-ف-لا د-ي-ع
تلا◊ا ددع ‘ Óهذم اعافترا تفرع
نم ددعل يح-سصلا ع-سضو-ل-ل  ارو-هد-ت و
ءارج عاطقلل ةعبات-لا كÓ-سسألا دار-فأا

Òباد--ت--ل--ل Úن--طاوŸا ماÎحا مد---ع
د-عا-ب-ت-لا ة-فا-سسم ا-م-ي-سس ة-ي-ئا-قو-لا
يقاولا  عان-ق-لا ءاد-تراو ي-عا-م-ت-جلا
براقألا تارايز ‘ طارفإلا نع كيهان

.ديعلا يموي لÓخ
هذه ىحسضألا د-ي-ع ءا-ي-حا نأا  Èت-عأاو
تاون-سسلا ن-ع ا-ما“ ف-ل-ت-خ-ي ة-ن-سسلا
انوروك ضسوÒف  يسشفت ببسسب ةقباسسلا

ةيحسص تاءارجإاب ديق-ت-لا ضضر-ف-ي ا‡
يتلا  ىوتفلا قيبطت ¤إا اÒسشم ةمراسص

41 موي ة-يرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا ا-ه-ترد-سصأا
هذه ىلع ءاقبلا ع-م يرا÷ا ة-ي-ل-يو-ج

طور--سش ماÎحا ة--ط--ير--سش ةÒع---سشلا
‘ Óمآا .ةيئاقولا Òبادتلا و ةفاظنلا
د-ي-ع ي-ل-ت ي-ت-لا ما-يألا ل-ج-سست ل““ نأا
ددع ‘ ا-عا-ف-ترا  كرا-بŸا ى-ح-سضألا

.انوروك ضسوÒفب ةباسصإلا تلاح
قبطن ⁄ اذإا يفتخي نل سسوÒفلا

تاطايتحإلا
را-ج-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا ضسي--ئر
دقف راونلوب رهاطلا جا◊ا Úيفر◊او
ماÎحا ةرورسض ىل-ع ر-خآلا  و-ه دد-سش
راسشت-نا ح-ب-ك-ل ة-يزاÎحلا تاءار-جإلا

ÚلاوŸا نوك مغر هنأا ادكؤوم ضسوÒفلا
ن-م فا-ك دد-ع دو-جو-ب نو-ن--ئ--م--ط--ي
4 ¤إاÚ 3ب) دا-ت-عŸا-ك ي--حا--سضألا

هذ-ه-ب ما-ي-ق-لا فور-ظ نأا لإا (ÚيÓ--م
ن-ع ف-ل-ت-خ-ت““ ة-ن-سسلا هذ-ه ةÒع--سشلا

.““ضسوÒفلا يسشفت  ببسسب اهتقباسس
ح-بذ-لا بنŒ ¤إا لوؤو-سسŸا تاذ ا-عدو
‘ ا-م-ل-ث--م ي--حا--سضأÓ--ل ي--عا--م÷ا
ءايحألا لخادب  ةيناكسسلا تاع-م-ج-ت-لا

دا-ت-ع-لا م-ي-ق--ع--ت ى--ل--ع ضصر◊ا ع--م
ةفاسسم ماÎحاو ةرم لك ‘ لمعتسسŸا
راونلوب ثحو .يعا-م-ت-جلا د-عا-ب-ت-لا
هذه ي-حا-سضألا ءار-سش ى-ل-ع Úل-ب-قŸا
دعب نيديلل  دي÷ا لسسغلا ىلع مايألا

Ÿتارم ةدع اهمي-ق-ع-تو ضشا-ب-ك-لا ضس
يراب-جإلا ءاد-ترلا و ةرور-سضلا بسسح

ناكŸ دي÷ا فيظنتلاو يقاولا  عانقلل
عا-ط-ت--سسŸا رد--ق يدا--ف--ت و ح--بذ--لا
نم ديزŸا ¤ا ايعاد ةيلئاعلا  تارايزلا
ضسوÒف-لا ر-ط-خ نأل رذ◊او ة-ط-ي◊ا
ىلع““نيرهسش  وأا رهسش دعب ىسشÓتي نل““

. هلوق دح
نوؤوسشلا ةرازو-ب ىو-ت-ف-لا ة-ن÷ تنا-كو
ÚنطاوŸا تعد دق فاقوألاو ةينيدلا
ن-مألا طور-سشب مرا-سصلا ماز-ت-للا  ¤إا
د-ي-ع لÓ-خ ة-فا-ظ--ن--لاو ة--مÓ--سسلاو
ءابو راسشتنا  يدافت-ل اذ-هو ،ى-ح-سضألا
زوجي““ هنأا ةنجل-لا تح-سضوأاو .ا-نورو-ك
تناك اذإا ةيحسضألا نمث ‘ كاÎسشلا

نأا يحسضملل نكÁو  لبإلا وأا رقبلا نم
هيوبأاك ه-ت-بار-ق ن-ع ه-ت-ي-ح-سضأا يو-ن-ي
،م-هÒغو  ه-تاو-خأاو ه--تو--خإاو هدلوأاو
يدافت هنأاسش نم يهقفلا مك◊ا اذهو
 .ضسوÒفلا راسشتنا نم ليلقتلا

11 عقاولا نم

رئاز÷ا حاتŒ يتلا ةيناثلا ةجوŸا عم انمازت

flةثراك ¤إا ىحسضألا ديع لّو– نم نورذحي نوسصت
ÚنطاوŸا راتهتسسا لظ ‘ ىودج نود ىقبت ةياقولا تاءارجإا ^

راتهتصسا ببصسب  ةيقيقح ةثراك ¤إا ةدي-ع-صس ة-ب-صسا-ن-م ن-م ى-ح-صضألا د-ي-ع لو– ن-م نو-صصتfl رذ-ح
ةن÷و ةيمومعلا تاطلصسلا اهيلإا تعد يت-لا  ة-يا-م◊ا تاءار-جإل  مرا-صصلا م-ه-ق-ي-ب-ط-ت مد-عو Úن-طاوŸا
.لتاقلا انوروك سسوÒف ىودع لاقتنا نم عمتÛا ةيام◊ فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازول ىوتفلا
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انوروك لوح باوجو لاؤوسس

؟ انروك سسوÒف نم يم– ةمعطأا كانه له
فوفلŸا ىلع يوت– يتلا ةمعطألا نأا  نويبروأا ءاÈخ فسشك  ^

ضسوÒف دسض ةيامحلل ةديفم نوكت نأا اهنكÁ فوفلŸا للfl وأا
.دجتسسŸا انوروك
ضضافخنا ببسس رسسفي دق ةيذغألا هذه لوانت نإا نوثحاب لاقو
ةيبون÷ا ايروكو ايناŸأا ل-ث-م ناد-ل-ب ‘ ا-نورو-ك ن-م تا-ي-فو-لا

فاسضأاو .يئاذغلا مهماظن نم اÒبك اءز-ج ل-ك-سشي فو-ف-لŸا-ف
لثم لودلاف اسضيأا انوروك نم يمحي نأا نكÍ Áللا نأا ،نوثحابلا
تدهسش دق امك Òبك لكسشب هكلهتسست ايكرتو ا-يرا-غ-ل-بو نا-نو-ي-لا
““نسص يذ““ ةفيحسص هتلقن ام بسسح اسضيأا ةسضفخنم تايفو ةبسسن
.ةيناطيÈلا
Òبخو اسسنرفب هييلبنوم ةعماج ‘ يوئرلا بطلا ذاتسسأا حسضوأاو
ةيم◊ا عون نإا ،كسسوب ناج ،ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم ‘ قباسس

راسشأاو ،انوروك دسض اماه ايعانم ارود يدؤوت نأا نكÁ ةيئاذغلا
تارم ثÓث فوفلŸا لوانتيو نآلا يئاذغلا هماظن Òغ هنأا ¤إا

لك Íللا برسشيو عوبسسألا ‘ ةرم فوفلŸا للflو عوبسسألا ‘
.اسضيأا ةللıا تاورسضÿا لوانتي امك حابسص
اسسمنلاو ايناŸأا ‘ تايفولا لدعم نأا ةثيدح ةسسارد تدجوو
ادنلنفو قيطلبلا لودو ايكافولسسو ادنلوبو كيسشتلا ةيروهمجو
ةكلمŸاو اينابسسإاو ايلاطيإاو اسسنرفو ا-ك-ي-ج-ل-ب ن-م Òث-ك-ب ل-قأا
لوانتب قلعتم رمألا نوكي نأا اÃرف Úثحابلل اقفوو .ةدحتŸا

ةدسسكألا تاداسضÃ ةينغلا ةللıا ةمعطأÓل نادلبلا كلت ناكسس
دعاسسي يذلا،Ë 2ECAزنإا تايوتسسم نم للقت اهنأا دقتعيو

.مسس÷ا ايÓخ ‘ انوروك ضسوÒف راسشتنا ىلع

ـه.ك ^

عيبلا طاقن عنŸ ةبقارŸا تايرود فيثكت دعب

ديلبلا ليدب كوبسسياف ضضورعو تانÓعا
يحاسضألا ءارسشل Úي

كوب-سسيا-ف ضضور-عو تا-نÓ-عا ت-ّل-ح ^
ةنسسلا هذه يحاسضألا عي-ب طا-ق-ن-ل Ó-يد-ب
مهتلاظ ةديلبلا ةيلو ناك-سس ا-ه-ي-ف د-جوو

طاقن حتف ةيئلولا تاط-ل-سسلا ع-ن-م بق-ع
ةبقارŸا تايرود فيثكتو ةيماظنلا عيبلا

Ÿتاءارجإل ازيزعت اهن-م ة-ي-ئاو-سشع-لا ع-ن
.انوروك ضسوÒف يسشفت نم د◊ا
ةنسسلا هذه ةيئلو-لا تا-ط-ل-سسلا ترد-سصأا

حتف عن“ ةميلعت ةيسضاŸا تاونسسلا ضسكع
رثإا ةيمومعلا ةحسصلل ةيامح عي-ب-لا طا-ق-ن
نأا و اسصوسصخ يدعŸا ءابولا اذه راسشتنا
ثيح نم ةيناثلا ةبترŸا ‘ يتأات ةيلولا

بيتÎلا تردسصت نأا دعب تاباسصلا ددع
Ÿيذلا رمألا ،ر-ه-سشأا ة-ع-برألا تبرا-ق ةد
مهفورظ مهفع-سست ن‡ Úن-طاوŸا-ب ع-فد
ةÒع-سشلا هذ--ه ة--سسرا‡ ى--ل--ع ة--يداŸا
ثحبلل قرزألا ءاسضفلل ءوجللا ¤إا ،ةينيدلا

يحاسضأا عيبب ةسصاخ ضضورعو تانÓعإا نع
.ديعلا

تاحفسص تجسض ي-سضاŸا عو-ب-سسألا ذ-ن-م
يلÙا نأا-سشلا-ب ة-م-ت-هŸا كو-ب-سسيا-ف-لا
تانÓعإاب ةراعتسسم ءامسسأا لم– ىرخأاو
تامولعم نمسضتت يتلا ديعلا يحاسضأا عيب

اذ-كو ةر-فو-تŸا ي-حا-سضألا تلÓ-سس ن-ع
Ùاذكو روسصب ةقوفرم ا-هرا-ع-سسأا ن-ع ة

تقل يتلا ضضورعلا يهو ف-تا-ه-لا ما-قرأا
اذه يمدختسسم فرط نم ““اÒبك اجاور““
.عقوŸا
عنم نأا تانÓعإلا هذه باحسصأا دحأا دكأاو
كبرأا عيبلا طاقنل ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا

اورطسضا نيذلا ÚلاوŸا عيم-ج تا-با-سسح
يحاسضألا عيبل ةليدب لولح نع ثحبلا ¤إا
هذه زربأا ““كو-ب-سسيا-ف““ ع-قو-م ل-ك-سش ن-يأا
دعي هنوك م-ه-سضع-ب-ل ة-ب-سسن-لا-ب تارا-يÿا
فر-ط ن-م ا-ماد-خ--ت--سسا Ìكألا ع--قوŸا

flا تائف فلتÛعمت.
هن-با ل-ف-ك-ت يذ-لا - لاوŸا تاذ فا-سضأاو
ديدعلا ىقلت هنأا - نÓعلا رسشنب باسشلا

نع اهباح-سصأا ر-ف-سست-سسا تلا-سصتلا ن-م
تعبتا يتلاو راعسسألا و ةرفوتŸا تلÓسسلا
را-ي-ت-خل نو-بز-لا ع-م د-عو-م د-يد-ح-ت--ب
¤إا اÒسشم ،رعسسلا ىلع قافتلاو ةيحسضألا
ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا ىلع ضصرحي هنأا

ام اهنم اميسسل ،¤وألا ةجردلاب هل ةيامح
تامامكلا ءادترا ىلع نئابزلا رابجإاب قلعت
.ومات ينب ةيدلب ‘ هعدوتسسم لوخد لبق
ءابنألا ةلاكول حيرسصت ‘  ،دكأا رخآا لاوم
رسشن رايخ ¤إا هرودب أا÷ هنأا  ،ةيرئاز÷ا
عنم بقع ““كوبسسياف““ عقوم Èع تانÓعإا

نأا ةيئاوسشعلاو ةيماظنلا عيبلا طاقن حتف
ديعلا يحاسضأا ءارسش ىلع ÚنطاوŸا لابقا
نأا ¤ا را-سشأا ه-نأا Òغ ““ا-م-سشتfi لاز-ي ل““
ءانتقا لسضفت ÚنطاوŸا نم ةع-سساو ة-ئ-ف““
.““ديعلا لبق ةليلق مايأا ةيحسضألا
دمتعت ركذلا ةفلاسس تلا◊ا ضسكع ىلعو
اودو-ع-ت ن-يذ-لا ÚلاوŸا ن-م ىر-خأا ة-ئ-ف

ةديلبلا ةيلوب يمسسوŸا مهطاسشن ةسسرا‡
مهنئابز عم اهوطبر يتلا مهتاقÓع ىلع
ةيحسضأا ءانتقل ةنسس لك مهنودسصقي نيذلا
عيبلا طاقن عنم نأا اودكأا مهنأا Òغ ديعلا
.““مهتاعيبم ةبسسن ىلع ام اعون رثأا““

ةمسصاع تلخ اهعون نم ¤وأا ةقباسس ‘و
ةيماظنلا يحاسضألا عيب طاقن نم ةيلولا

‘ رسشتنت تناك يتلا ةيئاوسشعلا اذكو اهنم

دي-ع لو-ل-ح ل-ب-ق Úعو-ب-سسأا ق-با-سس تقو
““فسسأات»ـب ل-بو-ق يذ-لا ر-مألا ،ى-ح-سضألا
ذنم هوفلأا اديلقت““ هنوÈتعي نيذلا ضضعبلا
““لافطألا بولق ‘ ةحرفلا لخدي رغسصلا
اهنم ديدعلا نأاو ةسصاخ هل نسسحتسسم Úبو
تاعمجتلا ىوت-سسم ى-ل-ع د-جاو-ت-ت تنا-ك
.حئاورلا راسشتنا ‘ ببسستي ا‡ ةينكسسلا

ةداتعŸا نكامألا تلخ ةديلبلا ةيدلب يفف
Ÿأا÷ نيأا ،يحاسضألا عي-ب طا-سشن ة-سسرا-م
ءار-ك ¤إا ة-ن-سسلا هذ-ه ÚلاوŸا ن-م دد--ع
ةيرسسب مهطا-سشن ة-سسرا-مŸ تا-عدو-ت-سسم
تدهسش Úح ‘ ،ةباقرلا حلاسصم نع اديعب

‘ ““اظوحلم اعجارت““ ةيلولا تايدلب لج
.عيبلا طاقن
مايق ،ةيلولا قرسش ةعقاولا ،نانيوب ةيدلببف
ةاذاحÃ يحاسضألا قيوسستب ÚلاوŸا دحأا
ىلع ÚنطاوŸا لابقا نأا دكأا نيأا ،قيرطلا
ةنراقم لقي ⁄““ د-ي-ع-لا ة-ي-ح-سضأا ءا-ن-ت-قا
نم مغرلا ىلع اذهو ““ة-ي-سضاŸا ة-ن-سسلا-ب
تايعادت نم مه-ن-م ة-سضير-ع ة-ئ-ف رر-سضت
ردسصم ف-قو-ت ة-ج-ي-ت-ن ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
.مهقزر
ناك يذلا ،نئابزلا دحأا دكأا ،ناكŸا Úعبو
ةحرف هاكراسشيل نيÒغسصلا هينباب اقوفرم
ىلع ضصر-ح يذ-لاو ،د-ي-ع-لا ضشب-ك ءار-سش
‘ هلمع مكحب هنأا ،يقاولا عانقلا ءادترا
ةيداŸا هتيعسضو رثأات-ت ⁄ ما-ع-لا عا-ط-ق-لا
لكك ةيحسضألا ءارسشب هل حمسس يذلا رمألا

را-ع-سسألا ى-ل-ع ““ها-سضر““ ا-يد-ب--م ،ة--ن--سس
ةلÓسسو مجح ىلع فقوتت يتلا ةلوادتŸا
و فلأاÚ 83ب ام تحوارت يتلا و ةيحسضألا

.جد فلأا07
هتخأا هتفلك رخآا نوبز فسسأا-ت ،ه-ت-ه-ج ن-م
هنك“ مدعل ،ديعلا ةيحسضأا ءارسشب ةلمرألا

ةÒع-سشلا هذ-ه ة-سسرا‡ ن-م ة-ن-سسلا هذ-ه
هئانبأا بولق ‘ ةحرفلا لاخدإاو ة-ي-ن-يد-لا
ةليط ةيلاŸا هتارخدم عيمج كلهتسسا هنوك
هطاسشن فقوت ببسسب يحسصلا رج◊ا ةÎف
لاح وهو ةيسضاŸا رهسشألا لÓخ يراجتلا
ترثأا ن‡ هفراعمو هئاق-فر ن-م د-يد-ع-لا
،ةيداŸا مهتيعسضو ىلع ة-ي-ح-سصلا ة-مزألا
.ثدحتŸا تاذ فيسضي
ةيحÓف ةحاسسم رخآا رجات لغتسسا هرودب
يعرلل حلسصت ق-ير-ط-لا ةاذا-حÃ ةر-غا-سش
ةباقرلا حلاسصم هيومتل هيحاسضأل قيوسستلل
مييقتل اركبم تقولا لازي ل هنأا دكأا يذلاو
ضشابك ءارسش ىلع Úن-طاوŸا لا-ب-قا ىد-م
لسضفت مه-ن-م ة-سضير-ع ة-ئ-ف نو-ك د-ي-ع-لا

مكحب ىحسضألا د-ي-ع ل-ب-ق ما-يأا ا-هءار-سش
Œا اذ--ه ‘ ه--ت--برÛسشم .لاÒنأا ¤ا ا

ةنسسلا عم ةنراقم Òغتت ⁄ يحاسضألا راعسسأا
فلأا07 وÚ 53ب ام حواÎت يتلاو ةيسضاŸا
.جد
ن-يذ-لا را-ج-ت-لا و ÚلاوŸا ل-ج ع-م--جأا و
عيبلا طاقن عنم رارق نأا ىلع جأاو مهتقتلا
نم اونك“ مهنأا لإا مهيحاسضأا عيب ىلع رثأا
لسصاوتلا عقاوم اهزربأا ةليدب لولح داجيا
نم اهلÓخ نم اونك“ يتلا ي-عا-م-ت-جلا
نوؤوجليسس مهنأا نيدكؤوم مهع-ل-سسل ج-يوÎلا
لظ ‘ ىتح ةلبقŸا ةنسسلا رايÿا اذه ¤ا
¤إارظنلاب عيبلا طا-ق-ن ح-ت-ف-ل ضصي-خÎلا

.هتعا‚
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تدهصش ،ايبيل ‘ ةمزألا تاروطت ةيطغت راطإا ‘ ^
فارطألا راودأا نأاصشب ءارآلا ‘ انيابت ةيبرع فحصص

.عازنلا ‘ ةلعافلا ةيميلقإلا
اهراودأا ىلع قلع يتلا ةيميلقإلا فارطألا زربأا نمو
دئاق Îفح ةفيلخ معدت يتلا رصصم :فحصصو باّتُك
ينطولا ششي÷ا مصساب ةفورعŸا – ايبيل قرصش تاوق
قافولا ةموكح تاوق معدت يتلا ا-ي-كر-تو – ي-ب-ي-ل-لا
.ايلود اهب فÎعŸا ينطولا

””يطفنلإ لÓهلإ ىلع ءÓيتسسلإ ””
نم ةيرصصŸا ““نطولا““ ‘ بيدأا نيدلا دامع رذحي

اÓئاق ،ناغودرأا بيط بجر يكÎلا شسيئرلا ةيلقع
رماقي ،ىÎصشيو عيبي““ يذلا ““لواقŸا““ ةي-ل-ق-ع ا-ه-نإا
لوصص◊ا لجأا نم ءيصش لكو ءيصش يأا لعفي ،ديازيو

.““!ةلواقŸا دقع ىلع
طخ قاÎخا ىهو ،ىÈكلا ةلواقملل ىتأانو““ :فيصضيو
ةيرحبلا ةدعاقلا ىلع ءÓيتصسلاو ″ةرف÷ا – ترصس“

ايبيل قرصش ىف ةيجيتاÎصسلا دعاوقلاو تاراطŸاو
،يبيل-لا ي-ن-طو-لا ششي÷ا ر-صسك فاد-هأا ق-ي-ق-ح-ت-ل
دود◊ا ديدهت ،يطف-ن-لا لÓ-ه-لا ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-صسلا
ىدŸا ليوطو طصسوتم فازنتصساو ةيرصصŸا ةيبرغلا

ديدهتو ،رصصم داصصت-قاو ششي÷ تاو-ن-صسل ل-صصي د-ق
ر-ح-ب-لا قر-صش زا-غ ى-ف ة-ي-عر-صشلا ر--صصم قو--ق--ح

.““طصسوتŸا
قرصشلا““ ‘ رهو-ج لا-م-ج Òصشي ،ه-صسف-ن قا-ي-صسلا ‘

نÓعإا ذنم أادهت ⁄ ةرقنأا““ نأا ¤إا ةيندنللا ““طصسوألا
نم عبارلا ‘ ،ة-م-صصا-ع-ل-ل ة-يرادإلا دود◊ا ″ر-ير–“
اÃ يفتكت نل اه-ل-ع-لو .ي-صضاŸا (نار-يز-ح) و-ي-نو-ي

ـل ÚلاوŸ ااقفو – هيلع ترطيصس ام نأا كلذ .قق–
ولخت ةيوارحصص شضارأا نع ةرابع – ″ينطولا ششي÷ا“

بيط بجر يكÎلا شسيئرلا خفني اذل .طفنلا رابآا نم
ا-صضر-ب كا-ن-ه ه-تا-كر– ى--ظ– يذ--لا ،نا--غودرأا
نأا لمأا ىلع ،اهلاعصشإل اايعصس ،بر◊ا ران ‘ ،يكيرمأا
لÓهلا“ نم بÎقيو ،ةرف÷ا – ترصس طخ زواجتي
تاوعدلاو تاردابŸا ل-ك ل-هاŒ ،اذ-لو .″ي-ط-ف-ن-لا
.““بر◊ا فقوب ةيدانŸا
‘ ةيتارامإلا ““نا-ي-ب-لا““ ة-ف-ي-ح-صص لو-ق-ت ،ا-هرود-ب
.““ايبيل ‘ يهتنت ناغودرأا مÓحأا““ نإا اهتيحاتتفا
جارخإل اهقيرط قصشت ⁄ا-ع-لا لود تأاد-ب““ :ف-ي-صضتو
ل لمعي نمزلا داع امف ،ايبيل نم ةيكÎلا وزغلا تاوق

Ÿلو ناغودرأا ةحلصص Ÿحبصصأا ذإا ،″ناوخإلا“ ةحلصص
ةلازإا دعب ،هتحاصسم قيصضأا ‘ ناغودرأا ةروانم ششماه
لصشف ‘ ااببصس تناك ي-ت-لا ،ه-تÓ-خد-ت ن-ع با-ق-ن-لا
.““ايبيل ‘ يصسايصسلا لحلل ةقباصسلا تلواÙا
جرخيصس .ةدودعم ناغودرأا تاططfl مايأا““ :عباتتو
›ا-خ ،اÓ-جآا وأا اÓ-جا-ع را-تıا ر--م--ع شضرأا ن--م
تابرصض هيّقلت دعب هتا-صسك-ن ف-عا-صضت-ت-ل ،شضا-فو-لا

دهÁ دق ام ،ايروصس ‘ هلخدت ءارج ةعجوم ةيلاتتم
.““اايجراخو اايلخاد ةيصسايصسلا هتاحومط ءاهنإل

””عورسشم Òغ”” كر–
““ايبيل توصص““ عقوم ‘ فويعم دمحأا نيدي ،لباقŸاب

،لودلا نم اهم-ك-ح ‘ ن-مو ،ر-صصم““ :اÓ-ئا-ق ،ر-صصم
‘ يصسائرلا شسلÛا زواج-ت-ت ا-ه-نأل ة-ناد-م Èت-ع-ت
اهلخدت ةيعرصش نأا ىرتو ،ةيبيللا ماصسجألا عم اهلماعت
ةيعرصشلا هل رفوتت تتاب“ اهصسيئر باطخ ‘ درو امك
شصاÿا ةدحتŸا ·ألا قاثيم راطإا ‘ ءاوصس ةيلودلا
ةط-ل-صسلا ى-ل-ع ءا-ن-ب وأا شسف-ن-لا ن-ع عا-فد-لا ق-ح-ب
يأا يبيللا بعصشلا نم ةبختنŸا ةدي-حو-لا ة-ي-عر-صشلا

.““″باونلا شسل‹
يصسايصسلا قافتلاب فÎع-ت ر-صصم نأا اÃ““ :ف-ي-صضيو
بجي يعيبطلا اهرود نإاف ،هنع ةقثبنŸا ماصسجألابو
اذه نع تقثبنا يتلا ماصسجألا عم فوقولا نوكي نأا
هنع ةقثبنŸا ةموك◊ا دصض كر– يأا نأاو ،قافتلا
.““عورصشم Òغ اكر– Èتعي

‘ ةيرطقلا ““قرصشلا““ ةفيح-صص لو-ق-ت ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ةيبيللا ةمزألا ل◊ ديحولا ليبصسلا““ :ا-ه-ت-ي-حا-ت-ت-فا
قافتا ذيفنتب مازتللاو ،ينطولا قافولا ةموكح معدب
ر“ؤوم جئاتنو ،نمألا شسل‹ تارارقو ،تاÒخصصلا
.““Úلرب
كرحتي نأا ناكÃ ةرورصضلا نم““ :ةدير÷ا فيصضتو
اهنصشي يتلا بر◊ا فقول ،ةيدجب ›ودلا عمتÛا
هفادهتصساو ،شسلبارط ى-ل-ع Îف-ح ة-ف-ي-ل-خ لاÔ÷ا
تف-ل-خ ثي-ح ،لود-لا شضع-ب ن-م م-عد-ب ،Úي--ندŸا

اذه ‘و ،ةيعامج رباقمو ،اياحصضلا تارصشع بر◊ا
تا-صسرا-مŸا هذ-ه-ل ا-ه-ت-نادإا ر-ط-ق ترر-ك دد--صصلا
فرط معد نم ترذح امك ،ةينوناقلا Òغو ةÒطÿا

.““رخآا فرط دصض Úعم
رئإز÷إ ديب ل◊إ حيتافم

فار-طألا راودأا ثح-ب ن-ع ثيد◊ا ن--ع اد--ي--ع--بو
‘ ةدورصش نب ةيزوف ىرت ،عازنلا ‘ ةلعافلا ةيميلقإلا
حيتافم لم–““ اÃر رئاز÷ا نأا ةيندنللا ““مويلا يأار““

.““ةيبيللا ةمزألا لح
ةيبيللا ةمزألا ل◊ اهحرط ‘ رئاز÷ا ليمَت““ :لوقتو
ىلعو ،راو◊ا ىل-ع م-ئا-ق-لا ي-صسا-ي-صسلا م-صس◊ا ¤إا
ةدمتعم ،ءاقرفلا لك عم ةدحاو ةفاصسم ىلع ءاقبلا
ةوخإلا Úب ةين-طو-لا ة◊ا-صصŸا أاد-ب-م ى-ل-ع كلذ-ب
.““Úيبيللا
‘ ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا ةوق نم ديزي ام““ :فيصضتو
نأاصشلا اذهل ÚبقارŸا نم Òثكلا لعجيو يبيللا فلŸا
ىلع اافرط دناصست ل ا-ه-نو-ك ،ة-نزاو ةو-ق ا-ه-ي-ف نور-ي

ةلودك – رصصŸ ةبصسنلا-ب لا◊ا و-ه ا-م-ك ر-خآا با-صسح
هذه ‘ اايركصسع لو اايصسايصس ل اهطروت مدعبف ،ةروا‹

نع ةديعب ةديحو ةيميلقإا ةوقك اهصسفن شضرفت ةمزألا
يأا كل“ ل رئاز÷ا نأا كلذ ¤إا فصض ،تابذاجتلا لك
اهحصشري ام ،ايبيل ‘ ةيعصسوت لو ةيدا-صصت-قا ع-ما-ط-م
.““فلŸا اذه ‘ ةيمهألا غلاب رود بعلل

““يسس يب يب““ نع ^

ايبيل ‘ بر◊إ

 ؟ةمزألا لح حاتفم لم– ةيميلقإلا لودلا يأا

ة-ّي-نا-ب-صسإلا خ-يرا-ّت-لا بت-ك ¤إا اادا-ن-ت-صسا ^
ة-فÿÓا تاو-ق sنإا ،ة-ّي-صسردŸا ج--ها--نŸاو
لبج َق-ي-صضم تÈع ،117 ماعلا ‘ ،ة-ّيو-مألا

ةريز÷ا هبصشل ااّيركصسع ااوزغ تأادبو قراط
يتلا ةّيركصسعلا ةلم◊ا ةجيتن ناك ةّيÒبيإلا
ةيادب عم ةّيبرعلا ةريز÷ا هبصش نم تقلطنا
صسلا نر-ق-لا ن-يّد-لا ر-صشن فد-ه-ب ر-صشع ع-با-ّ
 .يمÓصسإلا
تزغ ةملصسŸا تاوقلا sنإا بتكلا هذه عباتتو
(لاغتÈلاو اينابصسإا) ةّيÒبيإلا ةريز÷ا هبصش
رصشن ¤إا اهيف تعصس ةصسّدقم برح نم ٍءزجك
نا-ك-صس ى-ل-ع ه-صضر-فو ي-مÓ-صسإلا ن--يّد--لا
نيّد-لا نو-ق-ن-ت-ع-ي او-نا-ك ن-يذ-لا ة-ق-ط-نŸا
ُتاو-ق-لا تمز-ه ا-م نا-عر-صس .ي-ح--ي--صسŸا
اهترطيصس تطصسبو ةّيطوقلا َةكلمŸا ُةّيومألا

دوجو اةصصلقم ،اينابصسإا ن-م Òب-ك ءز-ج ى-ل-ع
الامصش دتÁ طيرصش ¤إا ةّيحيصسŸا كلامŸا

.ةيÎصسألا لاب÷ا ‘ ةقيصض ةحاصسم ىلع
sدب ل ،اينابصسإا ‘ خيراتلا أارقو شسرد نم ّلك
sنأا يه ةقيق◊ا نكل .ةّصصقلا هذه فرعي هّنأا
.ة-ح-صضاو تصسي-ل ة-ّي--خ--يرا--ت--لا ردا--صصŸا

وزغلا لوانتت يتلا ةّي-مÓ-صسإلا شصو-صص-ّن-لا-ف
نرق ةدم ترخأات ،““اايبرع““ حتفلاو ،““ااّينابصسإا““

لوه‹ ،ديحولا ينيتÓلا ردصصŸاو ،فصصنو
ماع خيرأات““ ناون-ع ل-م-ح-ي يذ-لاو ،ف-لؤوŸا

هنكلو ،ÚملصسŸا لوخد ةثداح يوري ،““457
،هّنأا امك ،xينيد ٍدعب-ب ر-مألا ع-م ى-طا-ع-ت-ي ل
نع ثّدحتي ل ،عيم÷ا هيلع ق-ف-ّت-ي ٍل-ك-صشبو

.ةّيمÓصسإلا ةنايدلا رصشنو نيّدلا مصساب ٍوزغ
‘ كيكصشتلا ¤إا ÚخرؤوŸا رمألا اذه عفد
‘ ثدح ام sنأا ديكأاتلاو ةن-م-ي-هŸا ة-ياور-لا

نع ااŒان ااوزغ نكي ⁄ ةيبرعلا ةريز÷ا هبصش
تاجوم نم ةلصسلصس ناك لب ،ة-صسد-ق-م ٍبر-ح

.ةقطنملل بيرعت ةيلمع تدّلو يتلا ةرجهلا
رايتلا اذ-ه ن-ع Úع-فادŸا ّد-صشأا ن-م ٌد-حاو
،نيÒف شسيلازنوغ وي-ل-يÁإا و-ه ي-خ-يرا-ت-لا
ةعماج ‘ يمÓصسإلاو يبرعلا ركفلا ذاتصسأا
ةصصق““  هباتك ‘ ءاوصس دكؤوي يذلاو ،ةيليبصشإا
هباتك ‘ وأا (6002arazumlA) ““شسلدنألا
امدنع““ اهصسفن رصشنلا راد نع رداصصلا Òخألا
ر--ح--ب--لا شضو--ح sنأا ،(8102) ““اا-بر-ع اا-ّن--ك
قارصشتصسلا نم ةيلمع sبل ‘ ناك طصسوتŸا
،الوأا ،ة-ي-ح-ي-صسم ة-يدو-ه-ي ٍروذ--ج--ب تأاد--ب
.حصضاو xيمÓصسإا ٍعباطب ،دعب اميف ،ترمتصساو

،فخصسلا نم ااعون ودبي ،قايصسلا اذه نمصض
يصسيئر خيرا-ت-ك117 ما--ع--لا د---يد– ،ااذإا
،ةينيد ٍداعبأا يذ يركصسع وزغ نع ثيدحلل
‘ ترصشتنا ةئيطب بيرعت ةيلمع تناك دقل

ببصسب طصسوتŸا شضيبألا رحبلا ءاحنأا عيمج
.ةرمتصسŸا ةرجهلا تاكرح نم ةلصسلصس

لب ،ةسسدقم ٍبرح وزغ نكي ⁄
ةقطنŸإ تبّرع تإرجه ةلسسلسس

اكفاك زنارف لاق امك ،هرابتعا نكÁ ،باتكلا
مuط– ٌشسأاف““ هّنإا ،ةلزلزŸا بتكلا نع اةرم
،““انلخاد ‘ ةدو-جوŸا ةد-م-ج-تŸا را-ح-ب-لا

الدج حتفي نأا ،نيÒف هدارأا ام اذه لعفلابو
،نابصسإلا هب ل-صصي اار-ّصسج sدÁ نأاو اا-صشا-ق-نو
.يصسلدنألا يصضاŸا عم ،ااصضيأا برعلا لوقأاو
ةعزن باتكلا ةمدقم ن-م اا-ح-صضاو اد-ب د-قو
وحن نابصسإلا ةرظن Òيغت ‘ هتبغرو بتاكلا
نيدلا ،ة-فا-ق-ث-لا Úب ه-ي-ف ااز-ي‡ ،مÓ-صسإلا
قايصسلا اذه نمصض .ةث-يد◊ا تا-ع-م-تÛاو

Áنأا ىلع بات-ك-لا م-ه-ف ن-كsملع ‘ ةصسارد ه
وأا اابلط هنوك ىلع ةوÓع ،مÓصسإلاو خيراتلا
ةءارق :باتكلا ل-ب-ق ن-م اا-ّي-صصخ-صش اا-حاÎقا
.تاءاصصقإا نود Êابصسإلا خيراتلا

حتفلا““ لثم ةsي-لا-ك-صشإا ة-sي-خ-يرا-ت م-ي-ها-ف-م
ااّيبرع مدختصسŸا Òبعتلا وهو – ““يمÓصسإلا
امو –شسلدنأÓل يمÓصسإلا حتفلا ¤إا ةراصشإÓل
““يمÓصسإلا وز-غ-لا““ ن-م اا-sي-نا-ب-صسإا ه-ل-با-ق-ي
بحاصص اهدنع فقوتي ،““دادÎصسلا بورح»و
ة-ي-فا-ق-ث-لا لو-صصألا –م--ي--هار--بإا لاو--هأا““
خيرأاتلا ¤إا كلذ ‘ اادئاع ،(3102) ““مÓصسإÓل
نم ÚبرعتصسŸا نم هنارقأا ¤إاو  ،ششمهŸا
ايصسراغ وي-ل-يÁإاو وÎصسا-ك و-ك-يÒمأا لا-ث-مأا

اsمع نوعفادي ن-يذ-لا ن-م م-هÒغو ز-ي-مو-غ
ىsمصست يتلا يصضارألا عوم‹ ىلع ااقح ثدح

خيرات نع شسيلو ،خيراتلا Èع اينابصسإا مويلا
‘ اهنيوكت ناsبإا اي-نا-ب-صسإا ه-ي-ل-ع ترا-صص ا-م
.ثيد◊ا رصصعلا

sنأا نيÒف شسيلازنوغ عم ف-صشت-ك-ن-صس اذ-ك-ه
ىلع ،يطوقلا كلŸا شسيلو ،يومألا Òمألا

كلم““ Òبعت عصضو نم لsوأا وه ،لاثŸا ليبصس
وزغلا ةركف شضحد ¤إا ة-فا-صضإا ،““ا-ي-نا-ب-صسه
اهدافم ةّيخيرات ةق-ي-ق-ح زار-بإاو ،شضÎفŸا
ءانب فدهب شسلدنألا اوزغي ⁄ ÚملصسŸا sنأا

خيرات مهفي نأا ديري نمف““ ةّيمÓصسإا ةفÓخ
فرعي نأا هيلع بجي طصسوتŸا رحبلا ةقطنم
اائيصش نكت ⁄ كاذنآا ةيمÓصسإلا تاحوتفلا sنأا

امك ،ةقطنŸا كلت نع ““اايجرا-خ““ وأا اا-ب-ير-غ
تناك لب ،ةوقو فنعب اهصسفن شضرفت ⁄ اهنأا

،ةقطنملل ةيلخاد-لا ة-ب-ي-كÎلا ة-ي-ن-ب ن-م-صض
xينيد ٍوزغ ةرمث تصسيل شسلدنألا sنإا ›اتلابو ةئيطب ةيلمع ةجيتن يه لب ،ةصسدقم برح وأا
ةعئاصشلا ةماعلا تراوطت-لاو تار-tي-غ-ّت-لا ن-م
،هلمكأاب طصسوتŸا رح-ب-لا ط-يfi ‘ كاذ-نآا
ببصسب ة-يÒب-يإلا ةر-يز÷ا ه-ب-صش ‘ تزز-ع-ت
نيÒف دكؤو-ي ““ة-ي-طو-ق-لا ة-ك-ل-مŸا را-ي-ه-نا
ةصسارد ‘ هرمع فصصن ىصضق ثحاب ةيدايحب
.مÓصسإلا

نم ًاجيزم سسلدنألإ ىقبت نأإ بجي
ةفلتؤوم ةفلتfl رسصانع

ة-ط-ق-ن-لا هذ-ه د-ن-ع الو-ط-م ن-يÒف ف-ق--ي
ةياورل اينابصسإا راي-ت-خا بب-صس ن-ع لءا-صست-يو
اايلاتو ،يمÓصسإلا وزغ-لا ة-ياور يأا ،ة-ن-ي-ع-م
ة--ي--مو--ق--لا ة--يو--ه--لاو دادÎصسلا بور--ح

اهsنأا بتاكلا ىري يتلا ةيداحألا ةيكيلوثاكلا
نايكلا نإا ذإا““ ةيصسايصس بابصسأاو داعبأل دوعت
بور--ح““ شسا--صسأا ى--ل--ع ما---ق Êا---ب---صسإلا

د--جو--ت ل ،““وز---غ““ نود ن---مو ،““دادÎصسلا
نأا Òغ ،ة---م---ي---ق تاذ ““دادÎصسا بور---ح““
ااموهف-م لإا تصسي-ل ““ة-يدادÎصسلا ا-ن-بور-ح““

نكÁ اايخ-يرا-ت اا-ثد-ح تصسي-ل ي-ه-ف ،اادّر‹
اينابصسإل ةيصسيصسأات ةوق –ةركف اهنإا لب ،هتابثإا
ةصصقل ةياهنلا هذه تناك انه نم .““ةيدرفتلا
شصÓخإلا شسيل رمألا ‘ مهŸاف ،شسلدنألا
ءانب ‘ ةبغرلا لب ،ةيخيراتلا ثادحألا ¤إا

خيراتل ةن-ّي-ع-م ة-يؤور م-عد-ي xي-خ-يرا-ت ٍدر-صس
ف-قاو-م ،ٌح-صضاو و-ه ا-م--ك ،رÈّيو ،دÓ--ب--لا
  .رصضا◊ا تقولا ‘ ةنيعم ةّيجولويديأا

صضوي ا-م-ك ،نا-ب-صسإلا ة-ّيÌكأا ّنأا Òغ نيÒف حّ
،يصضاŸا نم ءز÷ا كلذ عم نوقفتي ل ،هصسفن
دوجو ،مهل ةبصسنلاب ،ينعي هنأل ،شسلدنألا يأا
لو تاقورفلا مهفي ل لئا-ه ي-مÓ-صسإا نا-ي-ك
ل مهف ،مويلا مهبذجي ل هنأا اÃو ،تاقوألا
خيرا-ت ن-م ءز-ج-ك ه-ع-م ل-ما-ع-ت-لا نود-ير-ي
ةصصق ءانب ‘ ةبغرلا رÈي ام اذهو .اينابصسإا

ةيصسايصسويج حلاصصم شساي-ق ى-ل-ع ة-م-sم-صصم
fiبرعلل ةّيبلصس ةرظن شساصسأا ىلع موقت ةدّد

ل شسورد-م ل-ك-صشب ا-هذ-ح-صش ” ،مÓ-صسإلاو
لوليأا نم رصشع يدا◊ا ثادحأا د-ع-ب ا-م-ّي-صس
نفد ¤إا روهم÷ا ةيÌكأا عفد ام اذهو ،1002
ةي-بر-ع-لا ة-فا-ق-ث-لا ن-م د-جو-ي ا-م شسم-طو
.Êابصسإلا خيراتلا ‘ ةيمÓصسإلا
ةيؤور قفاوت وه ،ااÒثك شسيل اÃر وأا ،بيرغلا
خيرا-ت-لا بت-ك ع-م Úي-مÓ-صسإلا Úي-لو-صصألا
وزغلا““ ةركف نع ثدحت-ت ي-ت-لا ة-ي-نا-ب-صسإلا
،ةّيمÓصسإلا ةّيلوصصألا ةيدرصسلاف .““يمÓصسإلا
ةورذ ا-ه-ل ة-ب-صسن-لا-ب شسلد-نألا ل-ث“ ي-ت-لاو
راد-صصإا ‘ ددÎت ل ،ة-ّي--مÓ--صسإلا ة--فÿÓا
تاعام÷ا Ìكأا ءاصضعأا امّيصس لو – تاوعدلا
شسلدنألا ةدا-ع-ت-صسل – اا-فّر-ط-ت تارا-ي-ت-لاو
.يركصسعلا وزغلا Èع ةّيمÓصسإلا ةفÿÓاو
شسلدنألا نع عافدلا نم sدب ل ناك انه نم
ةsيكرح دّصسŒ ةيخيرات ةاونكو يراصضح زمرك
وأا رخآا شصخصش ءاقل وحن تاذلا نم جورÿا

تاذلا عيصضت ل جورÿا اذه ‘و .رخآا ءيصش
اذهب .ددجت-تو ر-ّي-غ-ت-ت ل-ب بير-غ-لا اذ-ه ‘

اا-ما“ ،شسلد-نألا ى-ق-ب-ت نأا بج-ي ى--ن--عŸا
ااجيزم يأا .حّصشوŸا :اهتركتبا يتلا ةملكلاك
،ةدحاو ةديدع ،ةفلتؤوم ةفلتfl رصصانع نم
 .اايخيراتو اايراصضح ،اايفاقث ،اايناصسنإا

““اابرع انك امدنع““ باتك sنأا هيف كصش ل ا‡
Ÿإا هفلؤوÁف شسيلازنوغ وليÒهّنأل ،ٌديفم ،ني

ةّيخيراتو ةّيعامتجا ةحلصصم رصشن ‘ مهاصسي
نم لماك روfi ةداع-ت-صسا الوأا :ا-ي-نا-ب-صسإا ‘

مÓصسإلا عم لماعتلا اايناثو ،Êابصسإلا خيراتلا
،حيحصصلا هراطإا ‘ همهفو د÷ا لمfi ىلع
كراصشي يتلا تاصشقانŸا نم هرير– ›اتلابو
ملع هل نوكي نأا نود بدو ّبه نم لك هيف
 .عوصضوŸاب

اينابسسإا ‘ ميقم مجÎمو بتاك ..Êولعلا رفعج  ^

..نيÒف سسيلإزنوغ ويليÁإإ ـل ””ًابرع اّنك Úح””

سسلدنألا خيرات رير–
رئاز÷ا رود  ظوظحو ..ايبيل ‘ بر◊ا لوبط

..ّيكÎلا ذوفنلا ةهجاوُمو ايبيل ‘ اvيركصسع لّخدتلل ةّدعلا ّدعأاو هرمأا َمَصسح يرصصŸِا ششي÷ا ^
نوكي دق رئاز÷ا شضارِتعاو ..اÓعِف أادب اهبابصش نِم ششيج شسيصسأاتو ةّي-ب-ي-ل-لا ل-ئا-ب-ق-لا ح-ي-ل-صستو
ترِصس““ ةكرعŸ ““رفّصصلا ةعاصس»و مÓصسإلا فيصسو ““ةفذاذقلا““ عم راوح ةانق ماقأا يصسيصسلا ..اارّخأاتُم
بÎقت ““ةرف÷ا

ةداق مُصضَي يذلا ينطولا عافدلا شسلÛ ااعامتجا يصسيصسلا حاتفلا دبع شسيئرلا شسأاÎي امدنع
صسلا ءارزوو ةّي-ن-مألا ةز-ه-جألاو ة-ح-ّل-صسŸا تاّو-ق-لا قلغُم عامتجا مّعزتب هولتيو ،ةموكُ◊ا ‘ ةدايّ
ّنإاف ،ةّيبيللا ةمزألا ‘ xيركصسع ٍلّخدت ّيأل حوتفم xيعرصش ٍءاطِغ ىلع لوصصُحلل هل دّيؤوŸُا ناÈŸلل

Úب ةلاصصألابو ةرصشابŸُا ةهجاوŸُا ّنأاو ،اvدج اةكيصشو تتاب ةرف÷ا ـ ترصس ةكرعم ّنأا ينعي اذه
ايصسورو اصسنرف ىلع اةوÓع ،يبيللا برغلاو قرصشلا ‘ امهيمِعادو يكÎلاو يرصصŸِا Úصشي÷ا
ءاÿُÈا مظعُم يأار بصسح ،ةدودعم ماّيأا دعُب ىلعو اةكيصشو تتاب ،يرصصŸِا بنا÷ا ‘ تارامإلاو
.Úيركصسَعلا ÚيجيتاÎصسلا
ةّيركصسعلا هدوصشُح نم فعاصض لّوألا ،اهل اّدعتصساو بر◊ا رارق اذخّتا ّيرصصŸِاو ّيكÎلا نافرّطلا
ليقّثلا ّيركصسعلا داتعلا نم نانطألا فلآا ِلقنب ،(ةرف÷او ترصس) ÚتنيدŸا ماحتقل هدادعِتصساو
،Êاّثلا فرّطلا اّمأا ،ةّيتصسيلابلا خيراوصصلاو ،ةرّيصسŸا تارئاّطلا نم تارَصشعو (تاعّردمو تاباّبد)
،ةّيبيللا لئابقلا نم رصضخأا ٍءوُصض ىلع لصصح دقف ،اvيتارامإاو اvيصسنرفو اvيصسور موعدŸا ،رصصِم يأا
‘ اÓعِف أاَدبو ،حلاصص هليقع هصسيئرو قÈط ناŸرب نم ““ّيعرصش““ ءاطِغو ،اةّصصاخ اهنم ةّيقرصشلاو
ةداقو تادايِقلا عم لاصصّتا تاونق حَتفو ،ةّيرصصŸِا ةّيبيللا دودُ◊ا ّيبناج ىلع لئابقلا بابصش حيلصست
.مهِصسأار ىلع مÓصسإلا فيصس دّيصسلاو ،‘اذقلا رمعم ديقعلل ةيلاوŸُا لئابقلا
““قافولا““ ةموكُح اهّنصشل دعتصست يتلا ناكÈلا ةّيلمع مصساب ثّدحتŸا يعÛا ىفطصصم دّيصسلا
هّنأا Úنثلا مويلا ّ‘احصص ٍحيرصصت ‘ دّكأا ةرف÷ا ـ ترصس حايِتجل ،ةدحتŸا ·ألا نم اهب فÎعŸُا

،ااموصسfi اارْمأا تاب ““اهرير–““ ّنأاو ترصس ةنيدم برغ ةقوبصسم Òغ ةّيركصسع تاديصش– ترج
ةرطيّصسلاو يزاغنب برغ ّيطفنلا لÓهلا ‘ هئناوَمو طفنلا رابآا ىلع ةرطيّصسلل ااديه“ ،اvدج اابيرقو
.هيأار بصسح ،دّرمتلا ءاهنإاو يبيّللا بارّتلا ىلع ةلِماكلا

ةرئاط11 نِم ٌنّوكُم ةّيو÷ا ةرف÷ا ةدعاقو وكصسوم Úب يصسور يوج رصسج دصصر ىرج لباقŸُا ‘
يّو÷ا عافّدلل ““رصستنان““ خيراوصص تاموظنÃ اةلّمحُم تناك ةقÓمِعلا ““نصشويلا““ زارط نم نحصش
02 نم Ìكأاو ،ااصضيأا ““004 شسإا““ خيراوصص تاموظنم نع ثّدحتت ريراقت كانُهو تاباّبدو ،ةرّوطتŸُا

.ةرّوطتŸُا ““42 وصس»و ″92 غيم““ زارِط نِم ةّيبرح ةرئاط
نيوكت ‘ اÓعِف أادب يرصصŸِا ششي÷ا ّنأا دّكؤوُت ““مويلا يأار““ ةفيحّصصلا هذهل ةرّفوتŸُا تامولعŸا

دلوأا““ لئابق نم اةّصصاخو ،مهحيلصستو ةّيبيللا ةّيرصصŸِا دودُ◊ا ىلع ةّيبيللا لئابقلا بابصش نم ششيج
هبئاتكو ‘اذقلا رمعم ديقعلا تاّو-ق لو-ل-ُف ع-ي-مŒ ةدا-عإاو ،““ة-صصعاÈلا»و ““ةد-با-ب-ع-لا»و ““ي-ل-ع
ّمع نبا مدلا فاّذق دمحأل ٍروَد نع ثّدحتت ““ةدّكؤوُم هبِصش““ تامولعم كانُهو ،ةّينمألاو ةّيركصسعلا
هنيب ىرج يّرصس ٍءاقل نع اهصسفن تامولعŸا ثّدحتت امك ،ددّصصلا اذه ‘ ةرهاقلا ‘ ميقŸُا ديقعلا
قÓطإاو يصسيصسلا شسيئرلا ءاقِلل ةرهاقلل Òخألا ةرايز ءانثأا ،قÈط ناŸرب شسيئر ،حلاصص هليقع Úبو
.رخآلا فرّطلا نِم ٍلوبُق ّيأاب َظ– ⁄ يتلا ايبيل ‘ ّلحلل ةّيصسايصسلا ةردابŸُا

ءارو فِقَي يذلا وه ةّيبيللا لئابقلا حيلصست ِديعصص ىلع فّثكŸُا ّيرصصŸِا ّيركصسعلا كارِ◊ا اذه
ىلع عامتجا دقعل نوبت ديÛا دبع شسيئرلاب تعفدو ،ةّيرئاز÷ا طاصسوألا دوصست يتلا قلقلا ةلاح
،ةّيبيللا لئابقلا حيلصستل هتصضراعُمو هريذ– نع Òبعّتلاو ،دحألا ءاصسم مÓعإلا لئاصسو عم ٍلجَع
عصضولا زواŒ نأا دعب ›اموّصصلا جذومّنلا وحن دÓِبلا قلِزنا ‘ بّبصستي دق Òطخ رمأا““ هّنأاب هفصصوو
xيصسايصس xلح داجيإل ٍةّيصسايصس ٍةردابÃُ مّدقتلل““ يصسنوتلا را÷ا عم ىعصسي هّنأا فَصشكو ،““يروصسلا .““ةّيبيللا ةمزأÓل
‘ دعاصصتُمو ّيوق ّيركصسع ّيكرت رود دوجو ‘ لّثمتŸُا ،يرصصŸِا بنا÷ا قلق ردصصم ّنأا ااتفل ناك
ردقلاب ااقلق لّكصشُي ل ،ةيروصس نم مهلقن ىرج ““يداهِج““ لتاقُم فلأا71 نم Ìكأاب موعدم ايبيل برغ
ناغودرأا بّيط بجر شسيئرلا لَبِق نم ٍتانيمطت ¤إا كلذ دوعي امّبرو ،يرئاز÷ا فرّطلل هصسفن
نيراوِجلل ينمأا ديدهت ّيأا اولّكصشُي نلو ،ةرطيّصسلا ت– نونوكيصس ءلؤوه ّنأاب يرئاز÷ا هÒظنل
ّنكلو ،ددّصصلا اذه ‘ انل ٍلاؤوُصس ى-ل-ع قو-ثو-م ي-صسنو-ت رد-صصم ّدر بصسح ،ي-صسنو-ت-لاو ير-ئاز÷ا
،ةّيبيللا لئابقلل ٍلِعاف ٍرودب بلاط نم لّوأا ناك يذلا دّيعصس شسيق يصسنوتلا شسيئرلا ّنأا ظحŸُÓا
نِم ،اvينلع ولو ،اابرُق Ìكأا تاب ،ناتصسناغفأا ‘ هÒظن رارِغ ىلع اهل شسل‹ شسيصسأاتو ،““ثلاث رايِخك““
هبِصش““ ّيرئاز÷ا فقوŸا نع ،ىرخُأاب وأا ٍةقيرطب ،اادِعَتبُم ،يصسورلا يرصصŸِا يصسنرِفلا روحŸِا
.““دياحŸُا

ّلحلل دّهمُت دقو ،ةٍيبيللا شضرألا ىلع اياصضقلا نم ديدعلل اةمصساح نوكت دق تأادب اذإا ترصس ةكرعم
مهبيصصن ىلع لوصصُ◊او ،مه◊اصصŸ ااظْفِح ةمزألا ‘ ÚلّخدتŸُا عيمج هيلإا عّلطتي يذلا ّيصسايصسلا

ةباغ ايبيلف ،ااتّقؤوُم بر◊ا مصسح لّجؤوُت دق ةكرعم اهّنكلو ،ةّيبيللا ةّيزاغلاو ةّيطفنلا ةكعكلا نم
تايصشيليŸا عم ٍمادِصص ‘ تلخدو ،ناديŸا ¤إا ةحّلصسŸا لئابقلا تلخد اذإاو ،تايصشيليمو حÓِصس
ديزŸاو ٍتاونصسل ّرمتصست امّبرو ،لوطتصس دÓِبلا ‘ لاتِتقلا َةلاح ّنإاف ،ةّيبنجألا ىوِقلاو ةحّلصسŸا

.ملعأا هُللاو ..ةيادِبلا ذنُم وتاّنلا فلِح هيلإا عّلطتي ناك ام اذهو ىصضوفلا نم
ناوطع يرابلا دبع  ^
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 ةيشساŸا ةناوطشسألاب ““غنيكلوشس““تجوت

””ايÒغ”” هتينغأ’ ةدهاصشم رايلم761.1
‘ يتوشصلا جاتنإÓل ينطولا دا–لا نم ةيشساŸا ةناوطشسألا ىلع ““غنيكلوشس““ يرئاز÷ا نانفلا لشصح
لشضفب فينشصتلا اذه ىلع لشصح دق يرئاز÷ا نانفلا نأا دا–لا نلعأاو .““ايÒغ““ هتينغأا نع ،اشسنرف

.عامتشسا نويلم05  لداعي ام دشصح نم ةينغألا نك“

ة-ه-كا-ف““ مو-ب-لأا ن-م--سض ة--ي--ن--غألاوٱا ^
ىلع ًاعسساو ًاحا‚ تقّق-حو ،““نا-ط-ي-سشلا
062 نع لقي ل ام تدسصح  ذإا ،““بويتوي““

.8102 ةيادب اهحرط ذنم ةدهاسشم نويلم
تا-حا‚ ق-ق-ح--ي ير--ئاز÷ا نا--ن--ف--لا

761 و رايلم عمج نم هتنكم ة-ل-سصاو-ت-م
،طقف ةيمسسرلا هتانق ‘ ةدهاسشم نويلم
.““ايÒغ““ باسستحا نودو
ىلع ةديدج تسسيل ة-ي-سسا-ي-ق-لا ما-قرألاو
““اديلاد““ هت-ي-ن-غأا تق-ق-ح يذ-لا نا-ن-ف-لا

““مييليم»و ،ًانويل-م532 تغلب تاد-ها-سشم
نويلم941 ز-ها-ن-ي ا-م تد-سصح ي--ت--لا

““يتÒبيل““ ةينغأا تققحو اذ-ه .ةد-ها-سشم
،ةدهاسشم نوي-ل-م022 اهتح-ن-م ة-ج-سض
يرئاز÷ا بعسشلا Úبو مÓعإلا ‘ ةرهسشو
.كار◊ا بلاطم اهدييأات ببسسب
يجارد فوؤورلا دبع يŸاعلا ينغŸا ناكو
قلطأا دق ،““غن-ي-ك-لو-سس““ م-سسإا-ب فور-عŸا

ةنسسل ديد÷ا هموبلأا نم ةينغأا لوأا ارخؤوم
،(يكÓم) ““ميي-ل-ي-م““ ناو-ن-ع ت–0202

”و ،““وجاد““ يŸاعلا ربارلا ةقفر هتعمج
نمسضتو ،ايكرت ‘ بيلك ويدي-ف-لا ر-يو-سصت
Òهسشلا يكÎلا خابطلا عم دهاسشŸا سضعب
.““كاروب ““

““غنيكلوسسل ““ ةديد÷ا ة-ي-ن-غألا تع-ن-سصو
يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم Èع ثد◊ا

Êويلم نم Ìكأا ¤إا تلسصوو ،اهقÓطإا روف
.ةدحاو ةليل ‘ ““بويتويلا ““ ىلع ةدهاسشم
ه-نأا ار-خؤو-م ير-ئاز÷ا ي-ن-غŸا ف--سشكو
هقاسشعل ليقثلا رايعلا نم ةأاجافم قلطيسس
.““مارغتسسنا““ ىلع هباسسح Èع
بويتويل يمسسر-لا با-سس◊ا ف-ن-سص ا-م-ك
يŸاعلا يرئاز÷ا مجنلا ،يبرعلا نطولا
عباطل ينغ-م ح‚أاو لوأا-ك ،““غ-ن-ي-ك-لو-سس““
.9102 ‘ ةيبرعلا ةقطنŸاب ““بوه بيهلا““

بو-ي-تو-ي-ل ي-م-سسر-لا با-سس◊ا ‘ ءا-جو
يّنغم عّبÎي““ :Îيوت ىلع يبر-ع-لا ن-طو-لا
سشرع ىلع  غني-ك-لو-سس ير-ئاز÷ا بار-لا

ةق-ط-نŸا ‘ ““بو-ه بي-ه-لا““ ى-ق-ي-سسو-م
قل-طأا نأا د-ع-ب كلذو““ :ا-ف-ي-سضم .““مو-ي-لا
امه ،9102 ‘ حاجنلا يتقحاسس Úتينغأا
اهادهأا يتلاو ““يتÒبيلل»و ““رÁز““ ةينغأا
‘ حا‚ ¤إا حا‚ ن--م ..مألا ه--ن---طو---ل
0202““.

م.Ëرم.^

““ضضرألا ‘ نوبذعŸا““ بحاشص دÓيم ىركذ ‘
 يرامعتصس’ا ركفلل ضضهانم Êاصسنإا ركفم ..نوناف زنارف

ةيسصخسش ،نوناف زنارف مايألا هذه دوعت ^
زايتماب ةيŸاعو ةيرئازج ةيناسسناو ةيفاقث

Ãي-م ىر-كذ ة-ب-سسا--ن-Ó02 ،سسمأا لوأا ،هد
ة-ب-سسا-ن-م ي-هو ،(2691-1291) ةيل-يو-ج
نمو  ةيسصخسشلا هذه نم بناوج ةءاسضإل
تلسضان يتلا ،ةيركفلاو ةيعادبإلا اهŸاوع
ة-ير-سصن-ع-لا تا-سسرا‡ لا-ط-با ل-جأا ن-م
 .ءاسصقلاو رقفلاو رامعتسسلاو
زنارف ةداعتسسل ٌة-ب-سسا-ن-م ٌة-ظ◊ ا-ه-ّل-ع-ل
ةدحتŸا تايلولا ‘ ثد-ح ا-م-ف ،نو-نا-ف
ةيرسصنعلا عسضو دق ديولف جروج لتقم دعب

ي-ت-لا ة-ير-سصن--ع--لا ءو--سضلا ت– ًادّد‹
نكل ،رخآا ¤إا Úح نم اهمئارج اهحسضفت

بوعسش ّدسض عنسشألا اهلاع-فأا ا-ه-ح-سضف-ت ل
ةÁرج ةيرسصنع-لا .ا-ه-ل-م-كأا-ب تا-فا-ق-ثو
لكسشب لإا ثادحألا ا-ه-يّر-ع-ت ل ةّر-م-ت-سسم
ّر-سشلا ةّو-ه ءي-سضي ر-ك-ف-لا هد-حَو ،ر-با--ع
ذنم نوناف راسشأا ثيح كانه ،كلت ةلئاهلا
ركفلل نو-ك-ت نأا ل-مأا-ي نا-كو ،نر-ق ف-سصن
،‘اقثلا سشحولا اذه طاقسسإا ىلع ةردقلا
تّلقتسساو ،دوق-ع-لا تّر-م .تا-ه-ي-ه ن-ك-ل
،ةيندŸا قوق◊ا تد-ي-ع-ت-سساو ،ناد-ل-ب-لا
لوقي ،اهسسأارب ّلطت لازت ل ةيرسصنعلا نكلو
. .““ةثلاث ةفسض““ ـل ،نسسح نب يقوسش ،بتاكلا

باتك بحاسص ل-غ-ت-سشا ة-ق-ط-نŸا كل-ت ‘
ةبعل فسشك-ي نأا لوا-ح ،““سضرألا و-بّذ-ع-م““
ةازغلا اهعنطسصا يتلا ةيمهو-لا ة-ي-ب-تاÎلا
بوعسشلا بهنل قيرطلا اودّهمُي يك سضيبلا
،هاŒا نم Ìكأا ‘ نوناف لغتسشا  .ىرخألا
،اهتاذ ةيبرغلا ةيملعلا ةفرعŸا نم قلطنا

ىلع ““sي‚زلا““ ُءاملعلا عÎخا فيك حّسضوف
برقأا هولعجف ““يرامعتسسلا لقعلا““ جازم
كلذب نيرÈّم يئادب ناسسنإا وأا ناويح ¤إا
ةعنقألا““ طقسسأا ام-ك .ه-ل-ت-قو هدا-ب-ع-ت-سسا
ةرسشبلا““ باحسصأا هوجو ىلع نم ““ءاسضيبلا
ة-لآلا م-ه-ت-لّو-ح د--ق ءلؤو--ه--ف ““ءادو--سسلا
تاودأا ¤إا نوملعي ل ثيح نم ةيرامعتسسلا

 .مهسسفنأا ّدسض
،ءلؤوه دحأا نوناف نوكي نأا سضÎفُي ناك
د-ق-ف ،““ءا-سضي-ب ة-ع-ن-قأا ،ءادو-سس ةر--سشب““
يسسنرفلا يرامعتسسلا ماظنلا ه-ن-سضت-حا
حبسصيل ينهŸا حاجنلا سصرف لكب هّدمأاو

فقيسس يكينيتراŸا نأا لإا .ًايسسفن ًابيبط
لÓخ يعد دقف ،ةمج تا-سضقا-ن-ت ى-ل-ع
ة-مد-خ-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة--يŸا--ع--لا بر◊ا
يذلا يسسنرفلا سشي÷ا نمسض ةيركسسعلا
مهنأل ناŸألا ةبراfi را-ع-سش ع-فر-ي نا-ك

‘ ًاكلسسم سضقانتلا اذه حتف .نوّيرسصنع
Úح هيف Òسسيسس با-سشلا بي-ب-ط-لا ن-هذ
‘ ،ىرخأا تارم-ع-ت-سسم ر-ئاود-ب ى-ق-ت-لا
نئارق عمجي ناك هنأاكو ،سسنوتو رئاز÷ا

ةقيمعلا حور÷ا Èع رامع-ت-سسلا ةÁر-ج
.سضرألا باحسصأا سسوفن ‘ اهكÎت يتلا
رزا‹ ل-ك-سش ‘ م--ئار÷ا ىر--ن ا--ن--ل--ك
وه ام مكيرأا اولاعت :نوناف لوقي .حباذمو
اهعامطأاب ةيزا-غ ة-فا-ق-ث ي-تأا-ت ؛ع-ظ-فأا

كلذل ،اهمواقتسس ةيلfi ةفاقث نأا ةكردم
ركت–و ميقلا ةمظنأا لك رسسكت نأا اهيلع
ُةفاقثلا عسضت .ءيسسلاو د-ّي÷ا ة-يرا-ي-ع-م
،ةيناث ةجرد ‘ ةيلÙا ةفاقثلا ةيزاغلا
انهو ،ءايموم ¤إا اهايإا ةلّوfi اهدّمŒو

ُءانبأا نأل ،نونافل ةبسسنلاب ةÁر÷ا رهوج
تاءايموم مهنأا نورعسشيسس ءايموم-ٍةفاقث
ةفاقثلاب اوهّبسشتي ⁄ ام ءايسشأا دّر‹ وأا
ةقÓع Òمدت أادب-ي ا-ن-ه ن-مو ،ة-ب-لا-غ-لا
.هدسسج ىتحو هتارّوسصتو هتغل عم ناسسنإلا
يتلا ة-ي-م-هو-لا ة-ي-ب-تاÎلا ة-ب-ع-ل ف-سشك
بوعسشلا بهنل سضيبلا ةازغلا اهع-ن-ط-سصا
هذ-ه ى-ل-ع ه-ع-ب-سصإا ع-سضي و-هو ىر-خألا
راسشأا دق هنأاب دقتعي نوناف ناك ،ةطقنلا
بوعسشلا ىلع يذلا حيحسصلا رادŸا ¤إا
،““ليوطلا ليللا نم جورÿا»ـل هذختت نأا
‘ Òب---ك د---ح ¤إا ح‚ ه---نأا---ب ّكسش لو

fiول ًاسصوسصخ ،ًايفاقث رامعتسسلا ةرسصا
ةكر◊ رسشابŸا قايسسلا ‘ هراكفأا انعسضو
ا-ي-ق-ير-فأا ‘ را-م-ع-ت-سسلا ن-م رّر-ح-ت-لا

لين تاكرح مث يسضاŸا نرقلا فسصتنم
ةدحتŸا تا-يلو-لا ‘ ة-ن-يدŸا قو-ق◊ا
 .ةيكÒمألا

ّينمز مّلسس ‘ كلذ لك انعسضو ول اننأا Òغ
تاسساكتناو تاعجارت ىلع فقنسس ،Èكأا
سشاع ول نوناف فقاوم لّيختن نأا بعسصي
دÓ-ب-لا م-ظ-ع-م تلآا د-ق-ف ،ا-ه--سشيا--عو
““ءا--سضي--ب ة--ع--ن---قأا““ ةرادإا ¤إا ةرّرÙا
هل اوحتفو بابلا نم رامعتسسلا اوجرخأا
لاح نع امأا .ًادّد‹ بهن-ل-ل كي-با-ب-سشلا
،(اندÓب ‘ امك) دÓبلا كلت ‘ ناسسنإلا

حار-ج تم--كاÎف ،هÒسصŸ كر--ُت د--ق--ف
،ةديدج حارج ىلع رامع-ت-سسلا ة-ل-حر-م
ةرماغم سضوخ-ي نأا كلذ د-ع-ب ه-ل ف-ي-كو
زنارف دا-ع-ت-سس-ُي نأا ؟⁄ا-ع-لا ‘ رو-سض◊ا

¤إا هميهافمو هراكفأا ىعدُت نأا وه نوناف
 .ةديد÷ا تايعسضولا هذه لثم

ث.ق ^

ةبكوب قازرلا دبع بتاكلل

‘اقث عورصشم ليومتل ””راصضخ ةلواط””
ط-سشا-ن-لاو ي-مÓ-عإلاو بتا-ك-لا ق-ل-طأا ^

اÒثم اعورسشم ،ةبكوب قازرلادبع ،‘ا-ق-ث-لا
بسصن ‘ لثمتي ،‘اقثلا هعورسشم ل-يو-م-ت-ل

تاقفن ةيطغتل اهتادئاع دوعت راسضخ ةلواط
،لدجلل ةÒثŸا ةركفلا تلم-حو .ه-عور-سشم
يعادبإلا نأاسشلا ‘ Úلعافلل ةرفسشم لئاسسر
¤وأا ةنبلل اهعسضو ىلع يهف ،دÓبلاب ‘اقثلاو

ةيعبت يهني ،‘ا-ق-ث دا-سصت-قا ثع-ب را-سسم ‘
هفيظوت وأا لاŸا بحا-سصل رو-كذŸا ل-ع-ف-لا

ىلع Úطسشان-ل-ل ا-ه-ث-حو ،ىر-خأا سضار-غأل
دقف ،ةيتاذ ليو“ رداسصم داجيإل داهتجلا

ةيمسسر-لا بخ-ن-ل-ل ة-ن-ط-ب-م ة-نادإا تل-ك-سش
ىلع لاŸا رذ-ب-ت نأا ن-كÁ ي-ت-لا ،ة-ي-لاŸاو
‘ اقÓطإا ركفت ل اهنكل ،لامسشلاو Úميلا

.‘اقثلا طاسشنلا ليو“
ةردابŸا بحاسص ،ةب-كو-ب قازر-لاد-ب-ع د-ع-ي
نم ‘اقثلا لعفلا جارخإل ،رئاز÷ا ‘ ¤وألا

هلكسش ذخأل هعفدو ،ىÈكلا ندŸا تانولاسص
يذلا ،‘اقثلا ىهقŸا عورسشم Èع يقفألا
فلتخÚ ÃعدبŸا باط-ق-ت-سسا ¤إا ى-ع-سسي
تادلبو ندم Èع ةيبدألاو ةينفلا تلاÛا
يها-ق-م تاءا-سضف ‘ ،ة-ق-ي-م-ع-لا ر-ئاز÷ا

fiةيفاقثلا ةطرقمدلا““ نم لك-سش ‘ ،ة-ي-ل““
.ةيلاعلا اهجورب ‘ بخنلا سشرع ددهت يتلا
ىهقŸا ل-يو-م-ت-ل را-سضÿا ة-لوا-ط تءا-جو
ةلاسسرك جيرير-عو-ب جر-ب ة-ن-يدÃ ‘ا-ق-ث-لا
ىلع لاكتلا فد-ه-ت-سست ةر-ف-سشم ة-ي-عاد-بإا
‘ جتنم ¤إا ‘اقثلا لعفلا ليو–و سسفنلا

ةيعبتلا نم هرير-ح-ت-ل ةو-ط-خ ‘ ،ه-تاذ د-ح
يذلا نمزŸا زو-ع-لا ن-مو لاŸا با-ح-سصأل
.نآلا دح ¤إا همزل
يتلا ،راسضÿا ةلواط ةيزمرو تللد لوحو
ةقطنŸا تلخدأاو ةيسسا-ي-سس ة-م-ظ-نأا تب-ل-ق
:ةبكوب دكأا ،قوبسسم Òغ كارح ‘ ةيبرعلا
ميمسص نم عبان Êدم ‘اق-ث عور-سشم ن-ح-ن““
تانولاسصلل ةرمث سسي-لو ،ير-ئاز÷ا عرا-سشلا
،قلغŸا ي-تا-سسسسؤوŸا جازŸا وأا ة-ي-لا-ع-تŸا
دهسشŸا ىلع ائبع تا-بو ه-ل-سشف تب-ثأا يذ-لا
ةنيزÿا نم تارايلŸا مهتلي ثيح ،‘اقثلا
.““Óئاط مدقي نأا نود ةماعلا
ة-لوا-ط ة-يز-مر كرد-ن ا-ن-ه ن-م““ :فا-سضأاو
زمر ي-ه-ف ،ي-ب-ع-سشلا لا-يıا ‘ را-سضÿا

ليسص– ‘ هسسفن ى-ل-ع ن-طاوŸا دا-م-ت-عل
‘ را-سضÿا ة-لوا-ط ّنإا م-ث ،ي-مو-ي-لا ه-تو-ق

تابÓقنل ةسصنم تل-ث-م ةÒخألا ة-ير-سشع-لا
لÓخ ثدح امف ،يبرعلا جيسسنلا ‘ ةيزمر

رامثلا ن-ع ر-ظ-ن-لا سضغ-ب ،ة-ير-سشع-لا هذ-ه
.““راسضخ ةلواط نم اقÓطنا ناك هل ةيبلسسلا
ثدحن نأا Óعف ديرن““ :اننإا ،احسضوم لاقو
،يرئاز÷ا ‘اقثلا دهسشŸا ‘ ايرذج اÒيغت

Ãم نوكي نأا هل حمسسي اÈ›تايلآا ىلع ا
تاناهرلا عم ىسشامتت ،ةديدج ىؤورو جماربو
نأا كلذ نم ،ةظحللا اهسضرفت يتلا ةيفاقثلا
ينطاوم يعو ليكسشت ‘ ة-فا-ق-ث-لا م-ها-سست

.““ديدج
ةلاسسرلاو ةÒثŸا ةركفلا تاي-ف-ل-خ ن-ع ا-مأا
ىهقŸا عورسشم نأا ىلع ددسش دقف ،ةنطبŸا
قرسش ،جيريرعو-ب جر-ب ة-ن-يد-م ‘ ‘ا-ق-ث-لا
ماع فيرخ ‘ قلطنا ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا

ايندم ايفاقث اعورسشم لازي لو ناك .8102
لعفلل ديدج موهفم حرط ¤إا فدهي ،اعوطت
نأا عاطتسساف ،روهم÷اب هتقÓع ‘ ‘اقثلا
نكي ⁄و ،بابلا اذه ‘ ةلئاه جئاتن ققحي
مهبويج ىلع لإا نودمتعي هي-ف نو-ط-سشا-ن-لا
‘ ةفاقث-لا راد ل-ب-ق ن-م تا-نا-عإلا سضع-بو
فقوت ببسسب كلذ ل-ك ف-قو-ت م-ث ،ة-ن-يدŸا
تاءارجإلا عم اماجسسنا ةيناديŸا مهتاطاسشن
.انوروك ءابو اهسضرف يتلا ةيحسصلا
لقن ¤إا ،لاق امك ،ةبكوب عفد ديد÷ا عسضولا
قÓ-طإاو ي-سضاÎفلا ق-فألا ¤إا ه-تا-طا--سشن
لوأا ناك يذلا ““يسضاÎفلا ‘اقثلا ىهقŸا““

عسضولا عم تفيكت ةيرئازج ةيفا-ق-ث ةردا-ب-م
مه ‘اقثلا ىهقŸا بابسش نألو ،دجتسسŸا

تاهاركإاب اورثأات دقو ،مهمظعم ‘ نولطاع
نم دب ل هنأا ىأاترا دقف ،ةيحسصلا ةحئا÷ا
نمسضي لاŸا نم ءيسش Òفوتل ل-يد-ب دا-ج-يإا
ا-جذو‰ تا-ب يذ-لا ه-عور-سشم رار-م--ت--سسا
ىلع يأارلا رقتسسا نأا ناكف ،اينطو هب ىذتحي
نأا ىلع ،هكاوفلاو رسضÿا عيبل ة-لوا-ط ح-ت-ف
.‘اقثلا ىهقŸا ليومتل اهلك اهليخادم دوعت
لعفلا ‘ ةيداسصتقلا ةيدودرŸا ةيمهأا مغرو
نإاف ،يموك◊ا معدلا عم يزاوتلاب ‘اقثلا
داقتفاب اسسايق ،امÓيإا Ìكأا عاطقلا تلÓتخا
ةركذ-ت ءار-سش د-ي-لا-ق-ت-ل ير-ئاز÷ا در-ف-لا

دجو نإا يئامنيسس مليف وأا ةيحرسسم ةدهاسشم
ىلع يلكلا دامتعلاو ،سضرعلل ةعاق Óسصأا

ى-ل-ع ر-ثأا ا‡ م-عد-لا ر-ئاود ه--ب دوŒ ا--م
ام جراخ تاءارق Ëدقتو ةيعادبإلا بناو÷ا

.لاŸا بحاسص هديري
هدي ،ةÒثŸا راسضÿا ة-لوا-ط بحا-سص ع-سضو

ةهجو ¤إا قرط-ت-لا لÓ-خ ن-م حر÷ا ى-ل-ع
،‘اقثلا عاطقل-ل ي-مو-ك◊ا م-عد-لا لاو-مأا

باسسح ىلع ةءادرلاو ةاباÙا تنميه ثيح
يذ-لا ر-مألا ،ة-عد-بŸاو ةدا÷ا لا--م--عألا
،‘اقثلا لعفلا ةدوجو ةيعون ى-ل-ع سسك-ع-نا

وأا ةيرولكلف ةر-ها-ظ ¤إا ه-لو– ع-م ة-سصا-خ
.ةلومŸا ةسسسسؤوŸا ةروسص عيملتل ةلاسسر
نأا انقح نم““ هنأا نأاسشلا اذه ‘ ةبكوب ركذو
ةدافتسسلا تماد ام بعسشلا لام نم ديفتسسن

Úناو-ق ن-م ةا-ن-ب-ت-م ‘ا-ق--ث--لا لاÛا ‘
تماد ام نكل ،ابيع سسيل اذه .ةيروهم÷ا

تاءافكلا أادبم قفو بهذت ل تاناعإلا هذه
ا-ه-ع-يزو-ت ‘ ع-سضخ-تو ،تاءلو-لا ق-فو ل-ب

Óف ،كاذ وأا لوؤوسسŸا اذهل ةيسصخسش ةجزمأل
نحن ،فسسعتŸا عقاولا اذهل عسضخن نأا يغبني
ةÒغسص تناك و-لو دراو-م دا-ج-يإا ¤إا ى-ع-سسن
ىرنو هاودجب نمؤون يذلا انعورسشم ليومتل
ةينطولا ةظحللا ميمرت ‘ Óعف مهاسسيسس هنأا
.““ةمداقلا ةظحللا ءانبو ةمئاقلا
وأا دودح ينطولا لاسضنلل سسيل هنأا ىلع ددسشو

نمو هسسفن نطولا ةنايخ ادع ام ،رمحأا طخ
تامهŸا ءادأا ن-ع ل-سسا-ك-ت-لا ا-هر-ها-ظ-م
ةيفاقثلا عيراسشŸا لامهإاو ةمزÓلا ةيفاقثلا
.ايقيقح Óيدب لكسشت يتلا ةيقيق◊ا
وحنب ردقت ةحنم هيجو-ت-ب ةرازو-لا تف-ت-كاو
قود-ن-سص ¤إا Úب-سست-نŸا ى-ل--ع رلود004
قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ين-طو-لا ناو-يد-لا
ةحئا÷ا ءابعأا ةهجاوم لجأا نم ،ةرواÛا
هسشا-ع يذ-لا سضي-بألا م-سسوŸاو ،ة-ي-ح-سصلا
قÓطإاب تفتكاو ،روكذŸا ببسسل-ل عا-ط-ق-لا

‘ لد÷ا نم Òثكلا ترا-ثأا ة-ي-فا-ق-ث ة-ل‹
عفد يذلا وه عقاولا اذه .ةيفاقثلا طاسسوألا

هذه قÓطإا ¤إا هعم نمو ةبكوب قازرلادبع
هل حيرسصت ‘ ركذ قايسسلا اذه ‘و ،ةردابŸا
يه““ ،ةيلوألا لعفلا دودر لوح لاؤوسس نع اّدر
ةلاسسر كانه تناك اذإا .لعف در تسسيلو لعف
نمو ةوطÿا هذه لÓخ نم اههيجوت اندرأا

ةلاسسر يه-ف ،ا-ه-ب-ق-ع-ت-سس تاو-ط-خ لÓ-خ
نم ائيسش اورظتنت ل :ÚلقتسسŸا ءا-ط-سشن-ل-ل
يهف .ةيموكح ةهج ّيأا نم وأا ةفاقثلا ةرازو
لي-ع-ف-ت-ب ا-ه-ل ة-قÓ-ع ل رو-مأا-ب ة-لو-غ-سشم
ت’اكو /ث.ق ^                                        .““دهسشŸا

““رعاشش موي لك““ ةردابم
ةبرزوب نمحرلا دبع رعاصشلا فيصضتصست رصصم

سسلÛا ف-ي-سضت--سسي ^
،ةيرسصŸا ةفاقثلل ىلعألا

موي لك““ ةردابم لÓخ نم
،مويلا اذه ءاسسم ““رعاسش
دبع ير-ئاز÷ا ر-عا-سشلا
أارقيل ،ةبرز وب ن-م-حر-لا
ة-ير-ع-سش د-ئا-سصق ثÓ--ث
دهاسشم -لجر““ :ناون-ع-ب

ةباغ كÒفاسصع-ل -ي-مأل
ت– كلذ يتأايو ،““تمسص
سسانيإا ةروت-كد-لا ة-يا-عر

ةفاقثلا ةريزو Ëادلا دبع
سسلÛا ق--ل--طأا ثي---ح

ةنامأاب ةفاق-ث-ل-ل ى-ل-عألا
ي-مز-ع ما-سشه رو-ت-كد-لا
موي لك““ ةردابم ج-ما-نر-ب
اهمظن-ت ي-ت-لاو ““ر-عا-سش

سسلÛا-ب ر-ع-سشلا ة-ن÷
دمfi روتكدلا ة-سسا-ئر-ب
.ناردب لسضفلا وبأا
د-ق ر-ع-سشلا ة-ن÷ تنا-كو

حÎقŸا ى--ل--ع تل--م--ع
ةر-عا--سشلا ن--م مد--قŸا

يود-----ع-----لا ن-----يÒسش
Èع ة-ير-ع-سش ة-سصن-م Úسشد-ت ن-م-سضتŸاو
اه-ب كرا-سشي ة-ث-يد◊ا ل-سصاو-ت-لا ل-ئا-سسو
ءارعسشو ةيكي-سسÓ-ك-لا ةد-ي-سصق-لا ءار-ع-سش
ءارعسشو ةليعفت-لا ةد-ي-سصقو Ìن-لا ةد-ي-سصق
ر-سصم ل-خاد ن-م ة-ي-ما-ع-لاو ى-ح--سصف--لا
.اهجراخو
نم ة-سسدا-سسلا ما“ ‘ تا-كرا-سشŸا ثب-تو

لك نم ءاعبرألا ،Úنثإلا ،تبسسلا مايأا ءاسسم
ةنامأا ةانق Èع تاكراسشŸا ثبت امك .عوبسسأا
ع-----قو-----م Èع ن-----يل نوأا ، تار“ؤوŸا
¤إا ةفاسضإلاب بويتوي Òهسشلا تاهويديفلا
تار“ؤوŸا ةنامأا ةحفسص Èع نمازتلاب اهثب

.كوب سسيف يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع
ث.ق ^



ةليترلا

ايناطيرب ‘ بولطم ةمحر نب

 همسسا ديلولا لمحف اهتيبب ةأارما دلو
ة-يا-م◊أ نأو-عأأ ل-خد-ت  ^

لوأأ ةليل ةراشسو Úعب ةيندŸأ
هأأر-مأ فا-ع-شسإل Ó-ي-ل سسمأ

22 رمع-لأ ن-م غ-ل-ب-ت ل-ما-ح
مائولأ ي-ح-ب ن-ط-ق-ت ،ة-ن-شس

Ãع ةنيدÚ رمأأ وهو ،ةراشسو
¤أ نأوعألأ رطشضأو ،يداع
،ناكŸأ Úع ‘ ةأأرŸأ ديلوت
Úع ىفششتشسم ¤أ امهلقن مث
ة-ع-با-تŸأ ي-ق-ل-ت--ل ةرا--شسو
.ةيحشصلأ

فورظ ‘ ةأأرŸأ ديلوت ةيلمع حا‚ دعلو هنأأ وه ،يداعلأ Òغ امأأ
دحأأ مشساب ديد÷أ دولوŸأ ةيمشست ” ،اهلزنم لخأدب ةديج ةيحشص

قيبطت ‘ مهحا‚ دعب ،دمÚ، fiلخدتŸأ ةيندŸأ ةيام◊أ نأوعأأ
.. عيرشسلأ لخدتلأ

ولرخب وتي◊ نم
ةلويشسلأ ‘ احداف اشصقن ةÎفلأ هذه لÓخ ديÈلأ بتاكم دهششت ^

،““مهأردلأ سشناكام ““ايموي اهتأذ ةباجإلاب نونطأوŸأ لباقُي ذإأ ،ةيدقنلأ
نم غلبم عأديإاب نطأوم مايق دعب ديÈلأ بتكم دشصق نم  ظوظÙأو
لأومألأ فرشصب ةرششابم فظوŸأ موقي اهنيحف ،ديÈلأ بتكم ‘ لاŸأ

يذلأ رمألأ وهو ،عدوŸأ غلبŸأ ءاهتناب ةيلمعلأ يهتنتو غلبŸأ كلذ نم
.سسمأأ ةمشصاعلاب ديÈلأ بتاكم دحأأ ‘ ““ةليترلأ““ نويع هيلع تفقو

ةلويشسلأ سصقن ناف ،كابششلأ ف-ل-خ ن-م ة-ف-ظو-م ه-تد-كأأ ا-م بشسحو
عيزوت ةداعإاب طقف يفتكت يهو ،ىحشضألأ ديع دعب ام ¤أ لشصأوتيشس
نم““ لئاقلأ لثŸأ حشصي انهو ،Òغ ل نونطأوŸأ هعدوي يذلأ لاŸأ

.““ولرخب وتي◊

اينابسسا ““كاب““ ‘ لوألا يرئازج
بلا---ط----لأ ثد----حأأ ^

سسو--شسي--خ ،ير---ئأز÷أ
fiتيآأ ح---لا---شصلأ د---م

‘ ةأا--جا--فŸأ ،ر--يد---يإأ
لين نم هنكمتب ،اي-نا-ب-شسأ
ةدا-ه-شش ‘ لد-ع-م ى-ل-عأأ
،اينا-ب-شسإا-ب ا-يرو-لا-ك-ب-لأ
ل ثيح حششÎم رغشصأاكو
.ةنشس61 ـلأ هرمع زواجتي
قبشس ،ءانثتشسلأ بلا-ط-لأ
لقتنأ  هنأأ ¤أ Òششي يوبÎلأ هلجشسف ،لبق نم تآاجافŸأ ثدحأأ نأأ هل

ةثلاثلأ نمو ،ثلاثلأ ف-شصلأ ¤إأ ةر-ششا-ب-م ي-ئأد-ت-بإأ لوألأ ف-شصلأ ن-م
ةلشصأوم ‘ بلاطلأ بغري امك ،ةرششا-ب-م يو-نا-ث ¤وألأ ¤إأ ط-شسو-ت-م
 تايشضايرلأو ءايزيفلأ  سصشصخت ‘ ةعما÷أ هتاشسأرد
Úب عمجي سصشصخت ‘ ةيعما÷أ هتشسأرد لامكإأ ¤إأ ،بلاطلأ علطتيو
. تايشضايرلأو ءايزيفلأ

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحشصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهششإلأ

 رجفلأ راهششإأ ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتشساب جهن1 راهششإلأو رششنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرششلأ ةعبطم :قرششلأ -AIS : طشسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرششلأ - طشسولأ

يوهجلأ ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف رأوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأأ ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلأ لشصت يتلأ روشصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامشسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجشسلأ

 يكنبلأ باشسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باشسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊أ وذ1ـل قفوŸأ م0202ةيليوج22 ءاعبرأ’أ

يدا-ن ةرأدإأ تمد-ق--ت  ^
يز--ي--ل‚ألأ ““ما---ه تشسو““
ةرأدإل ي--م--شسر سضر---ع---ب
عم دقاعتل-ل ““درو-ف-ت-ن-ير-ب““
““ةمحر نب ديع-شس ي-ئا-ن-ث-لأ
تد-------كأأو ،““Úك--------تأوو
نويلم34 عفدل  اهدأدعتشسأ
ÚبعÓلأ عم دقاع-ت-ل-ل وروأأ

.اعم
يمÓعإلأ فششك ،هبناج نم
عشضي ،زديل بردم ،اشسلييب ول-ي-شسرا-م نأا-ب ،يرا-ه ل-ي-ف ،Êا-ط-يÈلأ
ةيولوأاك ،ةيرحشسلأ تاغوأرŸُأ بحاشص ،ةمحر نب ،رئاطلأ حان÷أ
،سسينل قبشسألأ بعÓلأ ىظحي امك  .د-يد÷أ م-شسو-م-ل-ل أدأد-ع-ت-شسأ
نم ا-هزر-بأأ ،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ ة-م-هŸأ تا-حÎقŸُأ ن-م د-يد-ع-لا-ب
.هدقع ءأرششل برقألأ ودبي يذلأ ،يشسليششت

 يسسائرلا وفعلا نم ديفتسسي راّمح
سسيئرلأ دافتشسأ ^

قافو قيرفل ق-با-شسلأ
نا--شسح ،ف--ي--ط--شس

و-ف--ع ن--م ،را--م--ح
ةدم يط-غ-ي ي-شسا-ئر
ن--م أر--ه--شش81

fiدقو ،هتي-مو-ك ”
ما--ع--لأ ه--ف--ي--قو--ت
ة-ح-ن-ج--ب ي--شضاŸأ
لامعت-شسأو ر-يوز-ت-لأ
.ةيرأدإأ تأررfi ‘ روزŸأ
Úح ‘ ،أرهشش81 ةدŸ يشسائرلأ وفعلأ نم رامح ناشسح دافتشسإأو
.ةيوقعلأ ةدم لامكتشسل رهششأأ ةتشس ةدŸ ةيباقعلأ ةشسشسؤوŸاب ىقبي

ثد◊أ لÓظ ‘

ايبيل ‘ بر◊ا توسص رسسك ‘ رئاز÷ا توسص حجني له
،ايشسور ىلأ ةيمشسر ةرايز يف ،مودقوب يربشص ،ةيجراخلأ ريزو سسمأأ موي عرشش ^

ةيئانثلأ تاقÓعلأ نوكتشس ثيح ،فورف’ يغريشس ،يشسورلأ هريظن نم ةوعدب
يشسورلأ يشسامولبدلأ  رأو-ح-لأ لا-م-عأأ لود-ج ة-مد-ق-م ي-ف ة-ي-ب-ي-ل-لأ ة-لأا-شسم-لأو
،عئاشضلأ لدب تقولأ نوكي دقو ،سساشسح تقو يف يتأات ةرايز يهو ،يرئأزجلأ

ذاقنإ’ رئأزجلأ نم ةردابمب ةيلودلأ ةعومجملأ هيف لخدتت نأأ نكمي سسفن رخآاكو
اهرمأأ ملشستو ،مكحتلأ قاطن نع جرخت نأأ لبق ،ةيبيللأ ةمزأ’أ يف هذاقنأ نكمي ام
قيرط نع كلذو ،ميشسقتلأ تاططخمو مدلأو حÓشسلأ ة-غ-ل ى-لأ ن-ي-ي-ب-ي-ل-لأ ر-مأأو
،ةلخدتملأ ريغو ايبيل يف ةرششابم لكششب ةلخدتملأ ةيبنجأ’أ فأرطأ’أ رافنتشسأ

هتاجرخم ىلع أوعقو يذلأ ،نيل رب رمتؤوم وطششنم ةشصاخو  ،نييبيللأ ءاقرفلأو
بنجتو يملشس قفأوت ىلأ لوشصولأ لجأأ نم ،حÓشسلأ عنم اهنمو ،ةقدب ةددحملأ

قرحي ،ئفطني ’ ران طخ ىلأ هليوحتو  ةرفجلأ ـ ترشس طخ ىلع عاشضوأ’أ روطت
.رأوجلأ لودو نييبيللأ

طاششن مشضخ يف يتأات ايشسور ىلأ ةيرئأز-ج-لأ ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لأ لوؤو-شسم ةرا-يز
ةلواط ىلع مهعمج لجأأ نم نييبيللأ ءاقششأ’أ هاجتاب ثيثح يرئأزج كأرحو

ةيأ’ لهشسملأو يعأرلأ رئأزجلأ هيف نوكت ،يممأأ فأرششأ تحت يبيل ـ يبيل رأوح
ربع نأأو قبشس ثيح ،مهنيب ةوخأأو دو نم ىقبت ام دشسفت دق تافÓتخأ وأأ تابقع
،ةيبيللأ ةمزأÓل يملشس لح داجيإ’ اهتيؤورو رئأزجلأ تاعانق نع ةيجراخلأ ريزو
ةقزترملأو حÓشسلأ قيرط نع ايبيل يف ةيبنجأ’أ تÓخدتلأ ريذاحم نع ربع امك
امور نم لك ىلأ ةرايز دعب يتأات امك ،كرحتم وه ام لك تلاط يتلأ سشييجتلأ ةغلو
ةيرئأزجو رئأزجلأ هاجتاب ةيلاطيأ ،نيتيشسائر ن-ي-ترا-يز-ل أر-ي-شضح-ت ،سسنو-ت م-ث
ةيبيللأ ةلأاشسملأ لبانق كيككفت لبشس ثحب اهلامعأأ لودج مدقتي ،سسنوت هاجتاب
ءاقرفلأ عمج ديرن““ مايأأ ةرششع ذنم ،موداقوب لاق دقو  ،رأوحلاب نييبيللأ عانقأو
يموقلأ نمأÓل نامهم ايبيل رأرقتشسأو نمأأ““ نأأ دكأأو ،““رأوحلأ ةلواط ىلع نييبيللأ
نع أربعم ،““ديدج لاموشص ىلإأ ايبيل لوحت نم نوفوختم نحن““ :ًاتف’ ،““يرئأزجلأ
ةيوشستلل رئأزجلأ ةردابم““ نإأ ه-لو-ق-ب ،ي-م-ل-شس ل-ح ى-لأ ل-شصو-ت-لأ ي-ف ر-ي-ب-ك ل-مأأ
.““ديدجلأ لمحتشس ةمداقلأ مايأ’أو ةمئاق ايبيل يف ةيشسايشسلأ

رودلأ مجح ىلأ رظنلاب ،ةقراف نوكت دق يتلأو ،وكشسوم ىلأ ةماهلأ ةرايزلأ هذه
سسيئرل يوق لخدت دعب يتأات ،يلودلأو ي-م-ي-ل-ق’أ رأر-ق-لأو ا-ي-ب-ي-ل ي-ف ي-شسور-لأ
ىمشسو ،فورحلأ ىلع طاقنلأ هيف عشضو يذلأو ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ
اهنع تربع املاط ةيدايحو ةيعوشضوم ةيؤور قاي-شس ي-ف ،ا-ه-تا-ي-م-شسم-ب ءا-ي-ششأ’أ
تناك ثيح ،ةيدأرملأ رشصق ىلأ سسيئرلأ ءيجم ذنم اهلجأأ نم تكرحتو ،رئأزجلأ
ايبيل يف لح ’ نأاب ديكأاتلأ ىلأ بهذ هنأأ ىتح ،هتدنجأأ تايولوأأ نمشض ةمزأ’أ

فلأأ ىلع دتمملأ يبيللأ يرئأزجلأ رأ وجلأ ىلأ رظنلاب ’وأأ ،رئأزجلأ روشضح نود
لولح ةيأأ نم رذحلأ ىلأ رظنلاب ايناثو ،كرتششملأ لبقتشسملأو خيراتلأو ،ملك
ةلبنق اهنم لعجت ،ةينويهشصلأو ةيميلق’أ ىوقلأ حلاشصم اهجشسنت ءاجرعو ءايمع
 .ةقطنملأ يف راششتن’أ ةداعإ’ ةيشضرأأ وأأ ةتوقوم
هت’اشصتأ يف ءأوشس  ،ةنمأزتم تابشسانم ةدع يف هتاعانق نع ربع يذلأ ،سسيئرلأ
ةلثممو ،يشسورلأ سسيئرلأو ،يشسنرفلأ سسيئرلأ مهشسأأر ىلع ،لودلأ ءاشسؤور عم
،ةينطولأو ةيبنجأ’أ ،ةيمÓع’أ هتأرأوح وأأ ،ايبيل يف ةدحتملأ ممأÓل ماعلأ نمأ’أ

ةشسائر رقمب ةينطولأ ةفاحشصلأ يلثمم عم هرأوحو ““42 سسنأرف““ ةانقل هرأ وح اهنمو
باطخلأ لشضف لب ،برهتلل ذفانم وأأ ةلماجم تاملك نع ثحبي مل ،ةيروهمجلأ
تلخأأ لودلأ سضعب نإأ ةفاحشصلأ عم ءا-ق-ل ي-ف لا-ق د-ق-ف ،ل-ي-م-ج-ت نود ر-ششا-ب-م-لأ
نأأو ،نيلرب رمتؤوم جئاتنب فأرطأ’أ نم ريثك مأزتلأ مدعو ،ايبيل وحن اهتامأزتلاب

ةمزأ’أ لقني ريطخ روطت وهو ،حÓشسلأ لمحل ةيبيللأ لئابقلأ عفدل ةلواحم كانه
يه ايبيل يف ة-عرا-شصت-م-لأ فأر-طأ’أ نأأ ثي-ح ،يرو-شسلأ جذو-م-ن-لأ ن-م ة-ي-ب-ي-ل-لأ
فشصعي دق ريطخ رمأأ““ وهو ،ةيلامو-شصلأ ة-لا-ح-لأ ى-لأ ،ا-يرو-شس ي-ف ة-عرا-شصت-م-لأ
يأأ لعف ذئدنع ناك يأأ ناكمإاب نوكي نلو ،لاموشصلأ هيلإأ تلآأ امل اهب لوؤويو دÓبلاب

’و انبذجي ’ ايبيل يف دوجوملأ رزجلأو دملأ““ :أدكؤوم سسيئرلأ لاقو ،““ايبيلل ءيشش
سشاقنلأ عابتأ بجيو ، يركشسعلأ مشسحل-ل ’ ..ة-ح-شضأو ا-ن-ت-ط-خ ..ه-ي-ف ل-خد-ت-ن
ًابرح ذختت يتلأ تاهجلأ مد سسيلو يبيل مد وه ليشسي يذلأ مدلأ نأ’ ،رأوحلأو
ىلع ديكأاتلأ ددج امنيبو ،““لكششم يأأ لحي نلو مل حÓشسلأ مأدختشسأ ..ةلاكولاب
ةردابم نأأو ،ايبيل يف ةمزأ’أ فأر-طأأ ءأزإأ ة-فا-شسم-لأ سسف-ن ى-ل-ع ر-ئأز-ج-لأ فو-قو
نأأ نود لح وأأ ةردابم يأأ سضرف اهنكمي ’ يهف ،اهيأأرب درفنت اهنأأ ينعي ’ رئأزجلأ

ةيباجيأ ةرظن دوجو ىلأ ةرم لوأ’و أريششم ،نمأ’أ سسلجمو ةدحتملأ ممأ’أ هانبتت
سسيئر ةرايز نمأزتتو    .يشسنوت -يرئأزج نوكي نأأ نكمي يذلأ يرئأزجلأ لحلل
مهفو رئأزجلل ةحشضأو ةيؤور نع قباشس تقو يف يذلأ ،ةيرئأزجلأ ةيشسامولبدلأ

نود اهتأرفشش كيكفت رئأزجلأ ةيناكمإاب كأردأو ،اهتابذاجتو ةمزأÓل قيمعو يعأو
،سشيعملأ عقأولأ يفو ،ثأدحأÓل ريبك عراشست عم ،فرط يأاب رأرشض’أ وأأ سساشسملأ

ايروشس يحلشسم قفدت لÓخ نم ،ةايحلأ رهاظم لك حيلشست ىلأ رومأ’أ هجتت ثيح
،يرحبلأو يوجلأو يربلأو ليقثلأو فيفخلأ ،هعأونأأ لكب حÓشسلأو ةقزترملأو
،ايكرت اهشسأأر ىلعو ،ةلاكولاب ةمزأ’أ يذغت يتلأ لودلأ نأاكو ،يتأرابختشس’أو
نع أديعب نأديملأ يف    ةيركشسعلأ اهتأردق سضأرعتشسأ ديرت ،ديدجلأ دفأولأ
ةمزأÓل رذقو يفرح خاشسنتشسأ ي-ف ،ا-ه-تآا-ششن-مو ا-ه-نا-ك-شسو ة-ي-بأر-ت-لأ ا-ه-م-ي-لا-قأأ
لئابقل يعامتج’أ سسلجملأ ةجرخ رشسك عم اشضيأأ ةرايزلأ نمأزتتو  .ةيروشسلأ

نع رظنلأ سضغبو ،رأوحلأو مÓشسلأ ةغل نع باجحلأ عفر يذلأ ،ايبيل يف ةلفرو
ةيبيللأ ةدايشسلأ نهر لأوحأ’أ نم لاح يأاب هشضفر ،سسمأأ لوأأ نلعأأ هنإاف ،هتأء’و
برغلأ ىلإأ قرششلأ نم ةفاك يبيللأ بعششلل ’إأ ،يشسايشسلأ رأرقلأو سضرأ’أ ىلع
ىلإأ يدؤوي نأأ هنأاشش نم لمع يأأ»ـل هشضفر ىلع أددششم ،““بونجلأ ىلإأ رحبلأ نمو
يرواششت ءاقل ىلإأ ةوعد قÓطأأ نعو ،““م-ي-لا-قأأ ى-لإأ ه-ت-ئز-ج-ت وأأ ن-طو-لأ م-ي-شسق-ت
لح داجيإأ ثحبل ةيبيللأ لئابقلأو تانوكملأو ندملأ تأدايقو نايعأ’أ ةكراششمب
ءاقللأ أذه نأأ أدكؤوم ،يجراخ لخدت نودبو نطولأ دودح لخأد سصلاخ ينطو
لك ىوتشسم ىلع اهلوبط عرقو برحلأ ةغل مغرو      .““أدج ابيرقو ابيرق““ مئتليشس
ثيح ،رأوحلأو ملشسلأ تأءأدن ىلع ةيغاطلأ ،ةيجراخلأو ةيلخأدلأ ةمزأ’أ فأرطأأ
نمؤوت رئأزجلأ تلأز ام ،ىلوأ’أ اهتشصاشصر قÓطأو  برحلأ نÓعأ ىوشس قبي مل
تاباختناب يهتنت  قيرط ةقرو ىلع نييبيللأ ءاقرفلأ عمجو  يملشسلأ لحلأ ةشصرفب
عانقأ يف دهتجت يهو ،ةديدجلأ ةيبيللأ ةلودلأ تاشسشسؤومل سسشسؤوت ةيطأرقميد
،برحلأ دعب ام رأوح ىلأ أورطشضي نأأ لبق ،ةيقابتشسأ ةيلأاك ،نآ’أ رأوحلاب نييبيللأ

ةبلشص ةيشضرأأ نوكت نل يتلأو ،مئانغلل هعيزوتو هلولح رشصتنملأ سضرفي ثيح
يحلاشص ىفطشصم ^.لبقتشسملأ وحن قÓطن’أو رأرقتشسÓل

moc.liamg@ihlas.ahpatsuM

 اكÒمأا ‘ مÓسسإلا ميلعتب متهي ندياب
وج ،ةيكÒمألأ ةيشسائرلأ تاباختنÓ-ل ي-طأر-قÁد-لأ ح-ششرŸأ بر-عأأ ^

،ةيكÒمألأ سسرأدŸأ ‘ يمÓشسإلأ ميلعتلأ دوجو مدعل هفشسأأ نع ،ندياب
،ةيمÓشسإلأ ةديقعلأ نع انشسرأدم ‘ ديزŸأ سسردن نأأ ىن“أأ““ :ًافيشضم
.““ةفاكةميظعلأ نايدألأ نع ثدحتن نأأ ىن“أأو
““تيقŸأ““ رفشسلأ رظحيشس ،هتشسائر نم لوألأ مويلأ ‘ هنإأ ،ندياب لاقو
،ةيمÓشسإلأ لودلأ نم ددع دشض بمأر-ت د-لا-نود سسي-ئر-لأ ه-شضر-ف يذ-لأ

،هديب هÒغيلف ًأركنم مكنم ىأأر نم““ فيرششلأ يوبنلأ ثيد◊اب أدهششتشسم
 .““هبلقبف عطتشسي ⁄ نمف ،هناشسلبف عطتشسي ⁄ نمف



اعبت““ هنأا هتاذ ردسصŸا حسضوأاو ^
ة-سسسسؤوŸا Òغ تا-مو-ل-ع--م--ل--ل
تاكبسش ‘ اسصو-سصخ ة-لواد-تŸا
ضصوسصخب يعامتج’ا لسصاو-ت-لا
عافتن’ا تاوÓعل موعزŸا ءاغلإ’ا
كار-طا-نو-سس  ي-ع-م‹ لا-م-ع-ل
حسضوت نأا ةرازولا دوت ،زاغلنوسسو
فرط نم رارق يأا ذختي ⁄ هنأا
هذ-ه ءا--غ--لإا نأا--سشب Úع--مÛا
.““تاوÓعلا
نم نكي ⁄““ هنأا ةرازولا تزربأاو
تاوÓ-ع ءا--غ--لإا ا--ما“ دراو--لا
لا-م-ع-ل ة-حو-ن-مŸا عا-ف--ت--ن’ا

زاغلنوسسو كارطانو-سس ي-ع-م‹
نأا ةحسضوم ،““9102 ةيلاŸا ةنسسلل
تائيهلا اهررقت تاوÓعلا هذه““
يأا تاسسسسؤوŸا هذهل ةيعامتج’ا
امومع ميقي ذإا ،ةماعلا تايعم÷ا

ى-ل-ع تاوÓ-ع-لا هذ-ه ىو-ت--سسم
ةياغ-ل غ-ل-ت ⁄و ج-ئا-ت-ن-لا ضسا-سسا
.““مويلا
قر-ط-ت-ت ⁄ ،ضضر--غ--لا اذ--ه--لو
كارطانوسسل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
هذ-ه ¤إا ار-خؤو--م ة--ع--م--تÛا
عمÛ ةب-سسن-لا-ب ا-مأا .ة-لأا-سسŸا

اهتيعمج دعب عمتŒ ⁄ ،زاغلنوسس

.ةماعلا
ىرخأا ةهج نم ةرازولا تبرعأاو

““اهفاÎعاو لماكلا اه-م-عد““ ن-ع
لامع  ا-ه-لذ-ب-ي ي-ت-لا دو-ه-ج-ل-ل
فرظلا اذه ‘ اميسس’ ،عاطقلا
عيمج““ نأاب مهن-ئ-م-ط-تو بع-سصلا

،““ظفحتسس  ةيعامتج’ا مهقوقح
.هتاذ ردسصŸا فيسضي

و.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 ايلود ايكرت لزعي ناغدرأا
تابوقع سضرف نع ثدحتت لود عبرأأ ،ايبوروأأ^
ايبيل ‘ رفاشسلأ اهلخد-ت-ل ا-ي-كر-ت د-شض ة-مرا-شص
يباهرأ0052 و يروشس يباهرإأ فلأأ61 اهلاخدإأو
،ةيروشس لامشش نم ›اعلأ بابلأ مهبلج يشسنوت
‘ ةيكÎلأ تاكرششلل ةمخشض تا-ق-ف-شص ل-با-ق-م

ع-م دود◊أ ى-ل--ع سسمأد--غ ‘و ا--ي--ب--ي--ل بر--غ
بر-شضل ة-ق--ير--ط ن--ع ثح--ب--ت ي--ت--لأ ر--ئأز÷أ
ÚبلاكتŸأ ÚيمÓشس’أ عم فلاحتلاب اهرأرقتشسأ

.رئأز÷أ دشض ايلاح
ة-ير-ك-شسع تأروا-نÃ مو-ق-ت ا--هرود--ب ا--ي--شسور
‘ ير-ك-شسع ف--لأ051 اه-ي-ف كرا-شش ة-م-خ-شض

ناجيبرذأأ عم دود-ح-ل-ل يذاÙأ ي-ن-مر’أ بنا÷أ
لب ا-ه-ل ه-م-عد نا-غدرأ ح-ير-شصت د-ع-ب ةر-ششا-ب-م
.هتداعك اهزاغل

ةديدشش رتوت ةلاح ‘ نانويلأو ايلاطيأ ،سصÈق
لجأ نم ايبيل ‘ ناغودرأ’ رفاشسلأ لخدتلأ نم
›ودلأ عمتÛأ نم ةلفغ ‘ اهتأورث ىلع وطشسلأ
.انوروك ةمزأاب لغششنŸأ
ل-شصوأأ ط-شسو-تŸأ قر--شش ‘ ي--كÎلأ ل--خد--ت--لأ
Úب يتأذلأ راجفن’أ ةفاح ¤إأ يشسلط’أ فل◊أ
لامعتشسأ سصخي قيقحتب أوبلاط نيذلأ هئاشضعأأ

هنم نذإأ نود ف-ل◊ا-ب سصاÿأ ما-ظ-ن-ل-ل ا-ي-كر-ت
نم ليكوت اهل ا-ي-كر-ت نأا-ب سسا-ن-لأ ما-ه-يإأ فد-ه-ب
ةيشضق .ايبيل ‘ لخدتلاب اهل حمشسي يشسلطأ’أ
ناغودرأ د-م-ج ة-ي-شسور-لأ004 سسأ’أ ما--ظ---ن
عم عفنت ⁄ اهنكلو ،ايكيرمأ’ ءاشضرأ اهلامعتشسأ
ءأر-شش ه-ششي-ج رر-ق يذ-لأ ي-ك-ير-م’أ ف-ي--ل◊أ
.ايكرت ¤إأ هجوم تناك يتلأ53 فأ تأرئاطلأ

ة-ه-جأوŸ ا-ه-شسف--ن ر--شض– ا--ه--ت--ه--ج ن--م ر--شصم
طوطÿأ تمشسر ا-مد-ع-ب ا-ي-كر-ت ع-م ة-ير-ك-شسع

ن-ل-ع-ل-ل تر-ه-ظ Úح ةر-ف÷أ ـ تÒشس ءأر--م◊أ
رشصم دشض هدقحو ناغودرأÓل ةيقيق◊أ ايأونلأ

ن-م ي-با-هرإأ ف-لأأ61 ه-تأر-شصم ¤إأ ه--لا--شسرأو
نود اعبط ،ديد÷أ يكÎلأ يراششكن’أ سشي÷أ
Êأو-خإ’أ ير-ط-ق-لأ ي--كÎلأ ر--مآا--ت--لأ نا--ي--شسن
نويلم011 سشيطعتل  ايبويثإأ عم  يليئأرشس’أ

 .يرشصم نطأوم
يتأاي هنأ’ رئأز÷أ هم-ه-ف-ت-ت ير-شصŸأ فر-شصت-لأ

ايكرت هدشض رمآاتت يتلأ اهبعشش حلاشصم نع اعافد
.اهروfiو
دشض فقوتتشس رومأ’أ نأأ دقتعأأ ’ ،ايشصخششو
عوجرÓلأ ةطقن ¤إأ تلشصو اهنأ’ روجأاŸأ أذه
فرششلأ نأديم ‘ توŸاف دود◊أ لك تزواŒو
اششطع توŸأ نم نشسحأ رشصم فرشش نع اعافد
.رطقل لشسوتلأ وأأ

..لشسكورب نم ““رجفلا““ لشسارم ^
^ ÿيشسلطلا فل◊او يبورولا دا–لا ىدل دمتعم يفحشص..طارف رشض
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GBNô G’CNÑÉQ اهررقت يتلأ يه تاشسشسؤوŸأ هذهل ةيعامتج’أ تائيهلأ نأأ تدكأأ

تاوÓعل موعزŸا ءاغلإلا دنفت ةقاطلا ةرازو
زاغلنوشسو كارطانوشسب عافتنلا

لشصأوتلأ تاكبشش اهتلوأدت يتلأ تامولعŸأ ،اهل نايب ‘ ،ةقاطلأ ةرأزو تدنف
.زاغلنوشسو كأرطانوشس يعم‹ لامعل  عافتن’أ تأوÓع ءاغلإأ نع يعامتج’أ

يلماكتو مظنمو دحوم راطأ يف مهشسفنأأ ةلكيه ىلأ مهاعد
انوروك دشض يئاقو لمع يف طارخنÓل ةثيدحلا تايعمجلا وعدي يوÓج

ة-----ي’و ›او ،ضسما ،ا------عد ^
،يوÓ-ج ردا-ق-لا د-ب-ع ،نار-هو
ءايح’ا نا÷و تايع-م÷ا ة-فا-ك
¤ا اثيدح مهدامت-عا ” ن-يذ-لا

ل-م-ع-لا ‘ طار-خ-ن’ا ةرور--سض
ةحفاكŸ يسسيسسحتلاو يوعوتلا

¤ا لوز-ن--لاو ا--نورو--ك ضسوÒف
ةلكيه را-طإا ‘ اذ-هو ،ناد-يŸا
ىوتسسم ىلع يو-ع-م÷ا ل-م-ع-لا
Úب قيسسنت Ìكأا نامسضل ،ةي’ولا

flي-ك-سشت ف-ل-ت-Óا تÛع-م-ت
أاد-ب-م د-ي-سسŒ را-طا ‘ ÊدŸا
،ةيكراسشتلا ةيطارقÁدلا
مويلا هروسضح لÓخ ،›اولا دكاو
ل-ب-ق ن-م م-ظ--نŸا ي--سسارد--لا

ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ةيريدم

ءايح’ا نا÷و تايعم÷ا ةدئافل
دامتعا ” امدعب اثيدح ةأاسشنŸا
،يح ةن÷و ةيعمج003 نم ديزا

ةلحر-م ي-ط-خ-ت ةرور-سض ى-ل-ع
عورسشلاو تايعم÷ا هذ-ه ءا-سشنإا

لÓخ ةسصاخ ايناديم لخدتلا ‘
نم ،91-ديفوك ءابو يسشفت ةÎف

تايلمع ميظنتو ةكراسشŸا لÓخ
ميقعتلاو ةيعوت-لاو ضسي-سسح-ت-لا

ددسش امك ،ءايحأ’ا ىوتسسم ىلع
لك عم لمع قيسسنت ةرورسض ىلع
‘ ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي-لا-ع-ف
مهل حمسسي لكيهمو مظنم راطإا
عم قيسسنتلاب مهل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت-ب
.ةيلÙا تاطلسسلا
دقع متيسس هنا ›اولا  دكا امك

ءاوسس ،Óبقت-سسم ة-يرود تاءا-ق-ل
ىل-ع) ي-لÙا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع
وأا (رئاودلاو تايدلب-لا ىو-ت-سسم
اديسسŒ ،يئ’ولا ىوتسسŸا ىلع

Ÿد-لا أاد-بÁةيكراسشتلا ةي-طر-ق
نا÷و تا--ي--ع--م÷ا كار--سشإاو
ة-ي-م-ن-ت-لا ة-ي-ل-م-ع ‘ ءا-ي-ح’ا
.ةي’ولاب ةيلÙا
نا÷و تاي-ع-م÷ا ›او-لا ا-عدو
يلماكت بلاق ‘ طارخنا ءايحا
عمتÛا ‘ ةوق ليكسشتل دحومو
Úلوؤوسسملل م-ه-تا-ب-ل-ط لا-سصياو
يتلا لامع’ا عيمج ‘ نماسضتو
حلاسصل ةماع-لا ة-ع-ف-نŸا-ب د-ع-ت
 . نطولاو نطاوŸا

سسانيا.م ^

 ةياقولأ تأءأرجإ’ ةفلاخم591 تقثوو لحم9241 تلمشش
  ةنيطنشسقب ايطرشش026 ةكراششÚ Ãفلاخملل ةعشساو ةبقارم ةيلمع

ةلفاح59 ذقنأأ ةيندŸأ ةيام◊أ نأوعأأ لخدت
ةمشصاعلاب ياد Úشسحب ““ازوتيا““ ةشسشسؤوم تÓفاح ةÒظحب قيرح دامخإا

ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تنك“  ^
نم ¤و’ا تاعاسسلا ‘ رئاز÷ا ةي’ول
بسش ق-ير-ح دا-م-خإا ن--م ،ضسما مو--ي
لقنلا ةسسسسؤوم تÓفاح نكر ةÒسضحب
ة-م-سصا-ع-لا ر--ئاز--ج--ل--ل ير--سض◊ا

(ASUTE) ضسلبارط عراسشب نئاكلا
امبسسح ،ةلفاح59  ذاقنإاو ياد Úسسحب
.ةئيهلا تاذل نايب هب دافأا
ةيا-م◊ا تاد-حو نأا نا-ي-ب-لا ح-سضوأاو
ن-م ءا-ثÓ-ث-لا ضسما تن-ك“ ة-ي-ندŸا

تÓفاح نكر ةÒظ-ح ق-ير-ح دا-م-خإا
رئازجل-ل ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا ة-سسسسؤو-م
،ضسلبارط عراسشب نئا-ك-لا ة-م-سصا-ع-لا
 .ياد Úسسحب
عيرسسلا لخدتلا نأا ردسصŸا فاسضأاو

بنج ةروكذŸا تاد-حو-ل-ل ع-جا-ن-لاو
59 ذاقنإا نم نك-مو ،ق-ير◊ا را-سشت-نا

تاذل (5) مقر ةÒظ◊ا لكسشت ةلفاح
.ةسسسسؤوŸا

ج.ق ^

فوقولا و ةعباتŸا راطإا ‘  ^
ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطت ىلع
د◊ا ‘ ةمهاسسمل-ل ة-يرا-ب-جإ’ا

،91 -ديفوك ضسوÒف يسشفت نم
‘ عافترا ليجسست لظ ‘ ةسصاخ
ضسوÒفلا ىودعب تاباسصإ’ا ددع
ن-ما ح-لا-سصم تم-ظ-ن ،ار-خؤو-م
ةيريدŸا ةيعÃ ةنيطنسسق ةي’و
ةبقارم ةلمح ،ةراجتلل ةي-ئ’و-لا

لك تلمسش قاطنلا ةعسساو ةفثكم
يترئاد ، ةنيطنسسق ة-ن-يد-م ن-م
كلذ و ،يلجنم يلع و بورÿا
تاءارجإ’ا قيبطت ىلع فوقولل
‘ ةمهاسسملل ةيرابجإ’ا ةيئاقولا
-ديفوك ضسوÒف يسشفت نم د◊ا

اهل ترخسس ةيلم-ع-لا.91
تردق ةيرسشب و ةيدام تايناكمإا
ف-ل-تfl ن-م  ي-طر-سش026 ـ-ب
ترمثأا ، ةبكر-م17 و حلا-سصŸا

Ã9241 ةب-قارfi-ل Œ-و يرا

مدعب قلعتت ةفلا591fl ليجسست
اميسس ’ ةياقولا Òبادتب ديقتلا

مدع و تاما-م-ك-لا ءاد-ترا مد-ع
، يدسس÷ا دعابتلا ىلع ظاف◊ا
ذ--خا مد--ع ¤إا ة---فا---سضإ’ا---ب
لÓخ نم ةيئاقولا تاطايتح’ا
ضصقن و ةيحيسضوت تاحول قيلعت
30 قلغ عم ، م-ي-ق-ع-ت-لا ل-ئا-سسو

fiÓت Œ(ىه-ق-م) ة-يرا ÿقر
ضصو-سصنŸا ق-ل--غ--لا تاءار--جإا

ةيلم-ع لÓ-خ ” ا-م-ك.اهيلع
مدعو قاطنلا ةعسساولا ةبقارŸا
و ة--فا--ظ--ن--لا طور--سش ماÎحا
فÓتإا و زجح ةيحسصلا ةفاظنلا

ة◊اسص Òغ ةي-كÓ-ه-ت-سسا داو-م
Òطانق3) ‘ تلث“ كÓهتسسÓل
و ءاسضيبلا موحللا نم غلك37 و
نم غلك4.81 ، جاجد-لا ءا-سشحأا

اذك و Òسشا-ك-لا و Í÷ا ي-تدا-م
”و .Òعسشلا زبخ نم غلك52.3

496 ةبقارم يلجنم يلع ةرئادب
fiÓ Œ98 ل--ي--ج--سست و ا---يرا
flا ةر--ئاد--ب و ،ة--ف--لاÿبور

و يرا--Œ ل--051fi ةب-قار-م
ا-مأا ،ة-ف--لا37fl ل-ي-ج--سست
نما تاعاطق ‘ ة-ن-ي-ط-ن-سسق-ب
و71،51،01،40،20،10 رسضاو◊ا

ةي-كر-ح ا-ه-ب د-ه-سشت ي-ت-لا ي-ه
Œكا ة--يراÈ ’ دو-جو-ب ا-م-ي-سس

” ثيح ،ةيراŒ زكارم و قاوسسأا
.اهب تافلاıا ةيقب ليجسست

سس.ي ^

نوع سضعي Òهاطلا ىفششتشسŸ رئاز
لجيجب ةمامك ببشسب نمأا

ىوتسسم ىلع ل-م-ع-ي ن-مأا نو-ع ضسما لوا ضضر-ع-ت ^
نم ءادتعا ¤إا ةيليللا ةبوانŸا ‘ Òهاطلا ىفسشتسسم
روهتم باسش لقن نم هعبسصا ضضع ” ثيح ضصاخ عون

ةرايزلا نم هعنم ببسسب هرمع نم ثلاثلا دقعلا ‘
ءادترا ضسيئرلا بابلا نم لوخد-لا ل-ب-ق ه-ت-ب-لا-ط-مو
حورج ءادتع’ا اده ببسس دقو ، رارفلاب د’و ةمامكلا
01 ب ةيسضرم ةزاجإا ىلع اهرثأا ىلع لسص– نوعلا
‘ اقيق– تحتف دق نمأ’ا حلاسصم نوكت اميف ، مايا

. ةيسضقلا تاسسبÓم
ب.Úشساي ^

هتزوحب اباشش فقوت ةيليŸا نمأا
 لجيجب روظfi سضيبأا حÓشس
لجيج ةي’و نمأاب ةيليŸا ةرئاد نمأا حلاسصم تمدق ^

نم غلبي ا-با-سش ة-سصتıا ة-ي-ئا-سضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا
روظfi ضضيبأا حÓسس لمح ةيسضق لجأ’ ،ةنسس02رمعلا
يروفلا لوثŸا تاءارجإ’ اقبط و ،يعرسش رÈم نودب

رانيد فلأا نورسشع اهردق ةيلا-م ة-مار-غ-ب ه-ت-نادإا ”
.هليبسس ءÓخإا عم يرئازج

ب.Úشساي ^

ةدشسافلا موحللا نم فشصنو Òطانق3 زجحي ةنيطنشسق نما
ة◊اøشص Òغ ةøيøئأذøغøلأ دأوŸأ نøم ةÈتøعøم تاøيøمøك طøبøشض نøم ،ةøنøيøطøنøشسق نøمأأ حøلاøشصم تنøك“ ^

” دقف ،““كوبشسيافلأ““ ‘ ةيمشسرلأ اهتحفشص ىلع ةنيطنشسق ةي’و نمأأ نايب بشسحو .كÓهتشسÓل
ةيئاجف تأرايز سشماه ىلع ،ةراجتلل ةيئ’ولأ ةيريدŸأ عم قيشسنتلاب سسمأأ ةدشسافلأ دأوŸأ هذه طبشض
ءاشضيبو ءأرمح مو◊ ‘ تأزوجÙأ تلث“و.تÙÓأ ‘ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ قيبطت ىدŸ ةيدقفت
يهتنم ““Òششاك»و نابøجأأ زøجøح ¤إأ ةøفاøشضإ’اøب .غøلøك1.373 ـب اøهøنزو ردøق ،ةدøشساøف جاøجد ءاøøششحأأو
ج.ق ^ .ةنيطنشسق ‘ قأوشسأأ ةدع ىوتشسم ىلع ،غلك4.81 هردق ›امجإأ نزوب ةيحÓشصلأ

حيرج فلأا ةباشصاو اشصخشش81 ةافو
يشضاŸا عوبشسألا رورم ثداوح ‘

عوقو رثأ حورجب نيرخآأ5901 بيشصأأو مهفتح اشصخشش81 يقل̂ 
ةÎفلأ لÓخ نطولأ نم ةفلتfl قطانم Èع رورم ثداح779
اهتدروأ ةليشصح بشسح ،يرا÷أ ةيليوج81 وÚ 21ب ام ةدتمŸأ
نأأ هتأذ ردشصŸأ  حشضوأأو .ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ ،سسمأ
سصاخششأ30 ةافوøب طأوøغأ’أ ةـي’و ‘ تلøجøشس ةøلøيـشصح لøقøثأأ

زøøكأرŸأ ¤إأ مـهøøلøøيو–و مøøهøøفاøøعøøشسإأ ” نøøيرøøخآأ31 حرøøøجو
تأدحو تماøقو.رورم ثدأوøح90 عوقو رـثإأ ةيøئاøفøششتøشس’أ
دامخإاب حمشس Óخدøت2152ـ ب ىرخأأ ةهج نøم ةøيøندŸأ ةøياøم◊أ

اميف ةـفلتfl قئأرحو ةيعانøشصو ةøيøلزøنøم اøهøنøم قøيرøح3802
ب مايقلاب ةÎفلأ تأذ لÓخ (0586) تÓخدتلأ فلتfl تحمشس
سصوشصخبو.رطخ ‘ سصاخششأ’ ذاقنإأو فاعøشسإأ ةøيøلøمøع8416
دقف ،انوروك سسوÒف راششتنأ نم ةياقولاب ةøقøلøعøتŸأ تاøطاøششنøلأ
اه◊اشصم فلتfl نأأ ¤أ ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ تراششأأ

ةدئافل ةيشسيشس– ةيلمع756ـ ب طرافلأ عوبشس’أ لÓخ تماق
ىلع اهلÓخ نøم مøهرøكذøتو مøهøث– ،ةøي’وÈ 84ع ÚنøøطأوŸأ

دøøعاøøبøøتøøلأ أذøøكو يøøحøøشصلأ رøøج◊أ دøøعأوøøق مأÎحأ ةرورøøøشض
ةيلمع087ـ ب ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماق امك.يعامتج’أ

ةيمومع لكايهو تآاششنم ةدع تشسم ةي’وÈ 84ع ةماع ميقعت
نوع7233 سصيشصخت عم عرأوششلأو ةينكشسلأ تاعمÛأ ةشصاخو

134و فاعøشسإأ ةراøيøشس384 و بترلأ فلøتøخÃ ةøيøندøم ةøياøمøح
.ةخشضم ةنحاشش

ج.ق ^

  بورÿاب اشصخشش مدشصي راطق
ةيندŸأ ةيامحلل ةيوناøثøلأ ةدøحوøلأ سسمأأ حاøبøشص تلøخدøت ^

ةيديد◊أ ةكشسلأ طخب00:70 ةعاشسلأ دودح ‘ ،بورÿاب
لجأأ نم بورÿأ ةيدلب اكشسوم ةقطنم يجأرد حلاشص يح

ىرشسيلأ لجرلاب Îب  ،ةنشس75 ،ركذ سسنج ““ م ب““ ةيحشضلأ
ىنميلأ لجرلاب ةغيلب حورøج أذøكو ،ةøبøكرøلأ ىوøتøشسم ىøلøع
ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ هل تمدق ،هل (ةرطاق)راطق مدشص ةجيتن
.بورÿأ ىفششتشسم ¤إأ لقنيل ناكŸأ Úعب

سس.ي ^

تاردfl ةيشضق51 ة÷اعم
لجيجب ةيلقع تارثؤومو
لÓخ لجيج ةي’و نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلأ رشصانع نك“̂ 

جيوÎل ت’واfi ةدع طابحإأ ،ةيرا÷أ ةنشس نم   نأوج رهشش
أذه ‘ ” ثيح ،بابششلأ طاشسوأأ ‘ ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ و تأردıأ
جيورتو كÓهتشسأ و ةزايحب ةشصاخ ةيشضق51 ة÷اعم راطإ’أ
نم ةيمك زجح تفرع ،ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ ‘ ةرجاتŸأ و تأردıأ
تأرثؤوŸأ نøم ةدøحأو ةروراøق و سصرøق384 بناøøج ¤إأ تأردıأ
حوأÎت مهيف هبتششم اشصخشش52 فيقوت  اهرثإأ ىلع ” ،ةيلقعلأ
تأءأرجإ’أ مهøنأاøششب تذøخøتأ ،ةøنøشس55 وÚ 91ب مøهراøمøøعأأ
رمأأ تردشصأأ يتلأ ةباينلأ مامأأ مهÁدقتو اهب لومعŸأ ةينوناقلأ
ةباقرøلأ ت– سصاøخøششأأ30 عشضو ،مøهøنøم50 قøøح ‘ عأدøøøيإأ
ءاعدتشسأ هيجوت ،نيرخآأ سصاخششأأ50 نع جأرفإ’أ ،ةيئاشضقلأ

دشض ةيلام تامأرغ و ذفانلأ Òغ سسب◊أ و دحأو سصخششل رششابم
ةيئاشضقلأ تاه÷أ ¤إأ ةيئاشضق تافلم30 لاشسرإأ ،سصاخششأأ70
دجوي سصاخششأ’أ دحأأ نع ايراج ثحبلأ ىقبي Úح ‘ ،ةشصتıأ

.رأرف ةلاح ‘
ب.Úشساي ^

ةيمك زجحو رارششأا ةعوم‹ فيقوت
ةنيطنشسقب ةشسولهŸا سصارقألا نم
عشضو نم يلجنم يلع ةرئأد نم’ ةطرششلأ تأوق تنك“  ^
مهفاقيإأ ” سصاخششأأ30 مشضت رأرششأأ ةعوم‹ طاششنل دح
سصئاشصÿأ وذ Úلاباøغøيرøب ءأود جøيورøت ‘ أوøطøششن اøعøيøمøج

ةفاشضإ’اب ،هنم ةلوøشسبøك084 زجح ” نيأأ، اøيøلøقøع ةرøثؤوŸأ
دأوŸأ هتاه عيزوت و لقن ‘ لمعتشست تناك ةÒغشص ةنحاششل
ةيرأو÷أ ةدحولأ ىوتشسم ىلع ت“ ةيلمعلأ.ةين’ديشصلأ
،ÚينعŸأ طاششن نع ةدكؤوم تامولعم لÓغتشسأ دعب ةعباشسلأ
ةيوه ¤إأ لوشصولأ و تايرøحøتøلأ و ثاøحøبأ’أ فøيøثøكøت مøتøيøل
ةينهم ةطخ دأدعإأ ” اهدعب ،مهطاششن ةقيرط و ،ÚينعŸأ

fiكøمøم ةøكøم تنøيإأ نøقøفاøهøب مøب قيشسنتلاÚ ةطرششلأ تأوق
و ،ةرئأدلأ نمأ’ ةيام◊أ تأÒماك ةعاق عم نأديŸأ ‘ ةلماعلأ
روثعلأ ” ،(ةÒغشص ةنحاشش) ةبكرملل قøيøقدøلأ سشيøتøفøتøلاøب

عم Úكشس و غøلøمÚ 051لاباغيرب ءأود نم ةøلøشسبøك084 ىلع
ز‚أأ نوينعŸأ.جيوÎلأ تأدئاع نم هنأأ حجري ›ام غلبم
ةيعمج نيوكت ةيشضق نع ةيøئأزøج تأءأرøجإأ فøلøم مøهدøشض

ةعورششم Òغ ةøقøيرøطøب ةøيøن’دøيøشص دأوøم ةزاøيøح ،رأرøششأأ
،كرfi تأذ ةبكرم راøشضحøتøشساøب جøيوÎلأ و عøيøبøلأ سضرøغøل

مامأ مهÁدقت متيل ،يعرشش رÈم نودب سضيبأأ حÓشس ةزايح
.ةيئأزج تأءأرجإأ فلم بجوÃ ةشصتıأ ةباينلأ

سس.ي ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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www.star7arab.com 
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