
كابلا يف ذاقنلا دامتعا يفنت ةيبرتلا ةرازو
””ةفرعملا””ةانق لولحو نيرامتب ةناعتصسÓل تاناحتمÓل نيحصشرملا وعدت ةرازولا^تاناحتملا ةرتف ةليط كابلا زايتجا ىلع نيلبقملل يرود صصحف^

ةيكيرملا تاعماجلا براجتب ةناعتصسÓل يكيرمألا ريفصسلا يقتلي نايز نب^””تاصس لين”” ىلإا ””ةفرعملا”” ةعباصسلا ةيمومعلا ةيميلعتلا ةانقلا ثب عيصسوت ^

يمصسرلا اهردصصم جراخ ةروصشنملا ةطولغملا تامولعملا نم رذحلا ىلا ذيمÓتلا تعد

ةعبرأا عم لبقملا عوبصسألا عامتجا نع فصشك
 :ةحصصلا ريزو ،ةلأاصسملا ثحبل ءارفصس
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  بمارت راصشتصسم عم دادح يلع اهمربأا ةقفصص ‘ ايئادتبا اقيق– حتفت ةماعلا ةباينلا
U¢61 رلود ÚيÓم01 ـبو اهليصصافتل ““يبول نروف““ يكيرمألا عقوŸا رصشن ةيفلخ ىلع

نمأÓل ىلعألا صسلجملل اعامتجا صسأارت
رمأاي نوبت صسيئرلا

دجاصسŸا حتفل دادعإلاب
ئطاوصشلاو ىÈكلا

4صص

2/3/5/7/11صص

ةبوقعلل مهذافنتصسا دعب ءاثÓثلا مويلا صسبحلا نارداغيصس اميف

ةـمكاحم ةـــصسلج لــــيجأات
ىصسوم يدـيصسو يريداق

توأا71 ىـــــــــــلإا
صشوـطيمحو يــبرعلبو يــنرارد قح يف اـنجصس تاونصس عـبرأا صساـمتلا  ^
ماعـطلا نـع بارـصضإا يـف عرـصشي يـمÓعل مـيهاربا طــصشانلا^
داصسفلا ةهبصشب ةيدملاب ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت اراطإا11 عصضو^

3صص

Mardi 04 Aout 2020

يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو
يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو
يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو
يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو
يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو
يراـبجإا ريغ انوروك حاقل
 هــــــــــــتيناجم صسردـــــــــــــنو

٦1صص

اــــــــــــــــنوروك حاــــــــقلل نوــــــــــعصضخيصس ةــــــــئاملاب57و07 نـــــــــيب ^
 هداريتصسا متيصس يذلا حاقللا ةيمك ددحيصس يذلا وه يملعلا صسلجملا ^
عجنألا انوروك حاقل رايتخل طورصش رتفد ىلع دمتعنصس”” :روتصساب دهعم ريدم ^
انوروك نم ةديدج ةلاح284 ءافصشو تايفو8 ،ةباصصإا705 ليجصست  ^

 ““فـغصش““ لوألا هرادــصصا دعب ““فــصصاوعلا نـمز““ باتك يــف هتاركذم نع فصشك

ةـــــقيلفتوب نــــع يزوـــــكراصس هــــلاق اــــم اذــــــه

 ةيبيللا ةمزألا لحو نيدلبلا نيب قيصسنتلا ثحب

ندملا نيب ةهئات ةيرئازج دئاصصق ..تباث قراطل ””مÓكلا نوفج قوف صصقرلا””

يركصش حماصس ،يرصصملا هريظن عم تاثحابم يرجي موداقوب يربصص
3صص

4صص

13صص

لايخلاو ملعلا نيب ةنرق ىفطصصمل ““انوروك نم نوبراه““ عمجت اميف
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ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا لاقو ^
هر“ؤوم ‘ راروف لامج روتكدلا انوروك صسوÒف
فلتÈ flع ةيبطلا حلا-صصŸا ““ نأا ي-ف-ح-صصلا

تاباصصإا فاصشتكا لصصاوت دÓبلا تا-ي-ف-صشت-صسم
ةديدج ةلا-ح705 ليج-صست ” ثي-ح ةد-يد-ج

Èع ةعزوم ةلاح27913 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل
تاذ حصضوأا دقف تايفولا نأاصشب امأا .““ةي’و84
42 لا لÓخ تدصصر ة-ن-ج-ل-لا ““ نأا ثد-ح-تŸا

ةديدج ةافو ت’اح Ê (8)امث ةÒخأ’ا ةعاصس
ةنمزŸا صضارمأ’ا باح-صصأا ن-م م-ه-ت-ي-ب-لا-غ
È 04ع ةعزوم ةافو9321 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل
راصشأا ءافصشلا ت’ا◊ قرط-ت-لا ءا-ن-ثأاو .““ة-ي’و
284 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا لوؤوصسŸا صسفن

›امجإ’ا ددعلا عفÎيل ءافصشلل ةد-يد-ج ة-لا-ح
ةيحصصلا تاصسصسؤوŸا اورداغ نيذلا ىصضر-م-ل-ل

ت– اصضيرم45 دجاوت ليجصست عم10912 ¤إا
 .““ ةزكرŸا ةيانعلا

ر كلام ^

،روتصساب دهعŸ ماعلا ريدŸا فصشك  ^
نوكيصس حاقللا ““ نأا رارد يزوف روتكدلا
نم صصلقي نأا نكÁ يذلا ديحولا ل◊ا
““ نأا ادكؤوم ““انوروك صسوÒف ءابو ةرؤوب
ىلع دمتعتصس دهعŸا لÓخ نم رئاز÷ا
ع‚أ’ا حا-ق-ل-لا را-ي-ت-خ’ طور-صش Îفد
.““ةيلودلا قوصسلا ‘ هحرط متيصس يذلا
ةعاذإÓ-ل ح-ير-صصت ‘ رارد يزو-ف د-كأاو
هل رئاز÷ا روتصساب دهعم ““ نأا ةينطولا
عم لماعتلا ةيحان نم ةÁد-ق د-ي-لا-ق-ت
هÈتعأا يذلا حيقلتلل ةجتنŸا رباıا
هذه ءاهنإ’ ةليف-ك-لاو ة-ي-ئا-قو-لا ةادأ’ا
““ةيناصسنإ’ا اه-ن-م Êا-ع-ت ي-ت-لا ة-نÙا

Úب ‘ر-ع-م لدا-ب--ت دو--جو““ ¤إا اÒصشم
ةيصسا-صسأ’ا ر-باıاو رو-ت-صسا-ب د-ه-ع-م
بي-تر-تو ة-فر-ع-م ثي-ح ن--م ىر--خأ’ا
بجي يت-لا ة-عر÷ا ة-ب-صسنو ح-ي-ق-ل-ت-لا

دعب متتصس تابيتÎلا هذه ل-ك ،ا-ه-ن-ق-ح
نوكيصس يذ-لاو ةر-جا-ت-م-ل-ل ح-ير-صست-لا
اذ-ه لا-م-ع-ت--صسا ‘ Òخأ’ا جر--ع--نŸا

.““حيقلتلا
د-ه-ع-م ““ نأا را-طإ’ا صسف-ن ‘ ح--صضوأاو
Úعم طورصش Îفد ىلع دمتعيصس روتصساب

Ÿةبصسن ىدمو حاقللا ةعا‚ ىدم ةفرع
نأاو هلامعتصسا دعب ةب-صست-كŸا ة-عا-نŸا
Îفد ‘ نودت فوصس تارصشؤوŸا هذه لك
.““ع‚أ’ا حاقللا رايتخ’ طورصشلا

Úعب ذخأ’ا بجي ““ هنأا ¤إا راصشأا امك
جتنتصس تاحاقللا هذه تناك اذإا رابتع’ا
.““ةيفاك ةبصسنب
رئاز÷ا موقتصس ام اذإا لوح لاؤوصس ‘و
ريدŸا دكأا حاقللا ةعا‚ لوح براجتب
نوكت نل ““ ه-نأا رو-ت-صسا-ب د-ه-عŸ ما-ع-لا

ىلع دامتع’ا متي لب براŒ يأا كانه
““ نأا ادكؤوم ““ةيصسيئرلا ر-باıا ج-ئا-ت-ن
حاقللا عنصص ىلع لم-ع-ت ي-ت-لا ر-باıا

،اهيلع نارود روfi لكصشتصس يتلا يه
ر-خآا ا-ي-مو-ي ع-با-ت-ي رو-ت-صسا-ب د-ه-ع-مو
.““حاقللا جاتنإاب ةقلعتŸا تادجتصسŸا

م ناوصضر ^

:فششكي ديزوب نب نامحرلأ دبع ةحشصلأ ريزو

(انوروك) صسوريفل داصضملا حاقلل نوعصضخيصس ةئاملاب57و07 نيب ام
 هداÒتصسا متيصس يذلا حاقللا ةيمك ددحيصس يذلا وه يملعلا صسلÛا  ^

حÓصصإاو ناك-صسلاو ة-ح-صصلا ر-يزو د-كأا ^
صسمأا ديزوب نب نمحرلا دبع تايفصشتصسŸا
نم ةئاŸاب57وÚ 07ب ا--م ““ نأا Úن--ث’ا
داصضŸا حا-ق-ل-ل نو-ع-صضخ-ي-صس Úن-طاوŸا
““(91 ديفوك ـ دجتصسŸا انوروك) صسوÒفل

دادعإا ددصصب يملعلا صسلÛا““ نأا افيصضم
متيصس يذلا حاقللا ةيمك د-يد-ح-ت-ل ة-صسارد
ىظحتصس يتلا تائ-ف-لاو ا-ق-ح’ هداÒت-صسا
.““ةيولوأ’اب
ةعاذإÓل تاحيرصصت ‘ ةحصصلا ريزو ددجو
نوكتصس رئاز÷ا ““ نأاب ديكأاتلا ةيرئاز÷ا

حاقللا ين-ت-ق-ت-صس ي-ت-لا لود-لا ل-ئاوأا ن-م
““ نأا ¤إا اÒصشم ““(انوروك) صسوÒفل داصضŸا
ةيمكلا ددحتصس يتلا يه ةيملعلا ة-ن-ج-ل-لا
ى-ظ-ح-ت-صس ي-ت-لا تا-ئ-ف-لاو ة-بو--ل--طŸا
.““ةيولوأ’اب
عا-ط-ق لا-م-ع ““ نأا ة-ح-صصلا ر--يزو ىر--يو
صضارمأا نوناعي يذلا صصاخصشأ’او ةحصصلا

يقلت ‘ ة-يو-لوأ’ا-ب نو-ظ-ح-ي-صس ة-ن-مز-م
ر-ك-ب-م لاز’ تقو-لا““ نأا ع-با-تو ““حا-ق-ل--لا
نأا ¤إا اتف’ ““ حاقللا مادختصسا نع ثيدحلل
تلخد يتلا ةديحولا ةلود-لا ي-ه ا-ي-صسور““
.““حاقللا ليجصستل ةثلاثلا ةلحرŸا
ىرخأا رباfl كانه ““ نأا ديزوب نب فاصضأاو
اهنم حاقللا جاتنإا ‘ ةمدقتم لحارم تغلب

flمأاو ة-ي-نا-ط-ير-بو ة-ي-ن-ي-صص ر-باÒةي-ك
نواعت تاقÓع اهيدل رئاز÷ا نأاو ةيصسورو
 .““رباıا نم ددعب ت’اصصتاو
قيصسنتلا-ب ر-مأا نو-ب-ت صسي-ئر-لا نأا-ب ر-كذو
‘ تمد-ق-ت ي-ت-لا ز-كارŸا ع-م يرو--ف--لا
اذهو حاقللا جا-ت-نإا صصو-صصخ-ب ا-ه-ثا-ح-بأا

Òفوت““ نأاب احصضوم ““هÒفوت روف هئانتق’
نوكل طقف تقو ةلأا-صسم ى-ح-صضأا حا-ق-ل-لا
لك-صشب مد-ق-ت-ت لاÛا اذ-ه ‘ ثا-ح-بأ’ا
Èصصلا بجي هنأا ’إا ““ Óئاق كردتصسيل ““Òبك

ة-مÓ-صسو ة-ي-ئا-ه-ن-لا ج-ئا-ت-ن-لا را-ظ-ت-ن’
.““تاحاقللا
ايمازلإا نوكي نل حاقللا ““ نأا ريزولا دكأاو

ةيرح ماÎحا متيصس ثيح ÚنطاوŸا ىلع
مقاوطلل ةيولوأ’ا ءاط-عإا ع-م صصا-خ-صشأ’ا
ةنمزŸا صضارمأ’اب Úبا-صصŸاو ة-ي-ب-ط-لا
.““ةينمأ’ا كÓصسأ’او
ةعبرأأ عم لبقملأ عوبشسألأ عامتجأ

 حاقللأ نع ثيدحلل ءأرفشس
عوبصسأ’ا عم-ت-ج-ي-صس““ ه-نأا ر-يزو-لا ف-صشكو

ا--ي--صسورو Úصصلا ءار--ف--صس ع--م ل--ب--قŸا
نع ثيدحلل ايناطيربو ةدحتŸا تاي’ولاو
حاقللا رايتخا““ نأا اÈتعم ““حاقللا عوصضوم
نأا ةطيرصش يملعلا فلŸا ىلع ءانب نوكيصس
دروŸا ıÈا د-ل-ب ‘ مد-خ-ت-صسا نو-ك--ي
.““كانه هتعا‚ تبثاو
دÓبلا ‘ ةيئابولا ةي-ع-صضو-لا صصو-صصخ-بو
ىتح هيف مكحتم عصضولا ““ نإا ريزولا لاق
ىلع عصضولا ‘ رارق-ت-صسا كا-ن-ه نأاو نآ’ا

Èع تايفصشت-صسŸا ن-م د-يد-ع-لا ىو-ت-صسم
flنطولا تاي’و فلت““.

نأا د-يزو-ب ن--ب ح--صضوأا ر--خآا بنا--ج ن--م
لجصسŸا صصقنلا نأا ترهظأا تاقيق-ح-ت-لا

هببصس لمÛا ‘ ناك Úجصسكأ’ا ةدام ‘
.طرفŸا كÓهتصس’ا

حاقل نم ةدافتشسلأ ةيناجم
اقحل اهتشسأرد متتشس ““انوروك““

ةي-نا‹ ““ نأا-ب ة-ح-صصلا ر-يزو ف-صشك ا-م-ك
اهتصسارد متتصس انوروك حاقل نم ةدافتصس’ا

اهءانبأا يم– رئاز÷ا ““ نأاب اهّونم ““اقح’
.““دÓبلا ‘ اينا‹ بطلا مادام
حاقللا ءانتقا ةفلك-ت ““ نإا د-يزو-ب ن-ب لا-قو
دبع ةيروهم÷ا صسيئر Òغ ةÒبك نوكتصس
رئاز÷ا نأاب تارم ةدع رّرك نوبت ديÛا

تناك و-لو ى-ت-حو ا-ه-ي-ن-طاو-م ة-مد-خ ‘
افيصضم ““ ةلودلا اهرفوتصسف ةÒبك ةفلكتلا
راصشت-نا بب-صسب ›ا◊ا ع-صضو-لا م-غر ه-نأا-ب
ة-لود لاز-ت ’ ر--ئاز÷ا ““ نأا ’إا صسوÒف--لا
ايقيرفإا ‘ ةصصاخ ةÒبكلا اهتبيهو اهتميقب
.““لئاوأ’ا Úب حاقللا ىلع لصصحتنصسو
يذلا يبوروأ’ا دا–’ا نا-ي-ب صصو-صصخ-بو
يتلا لودلا ةمئاق صصوصصخب انايب ردصصأا
يصضارأا ¤إا لوخدلاب ا-ه-ي-ن-طاوŸ ح-م-صسي
رئاز÷ا ىنثتصسا يذ-لاو ة-ي-بوروأ’ا لود-لا

هل ناك يصسامولبدلا بنا÷ا نإا ريزولا لاق
““ر-ق-ح-ُت ’ ر-ئاز÷ا““ نأا-ب ه-ي-ف د-كأا نا-ي-ب

اه-ل-ي-ج-صست م-غر ر-ئاز÷ا ““ نأا-ب ا-ف-ي-صضم
’ ارخؤوم ةبا-صصإا006وÚ 005ب ةلي-صصح
رارغ ىلع ايŸاع لجصسي اÃ اتاتب نراقت
Òغ دود◊ا تحتف يتلا ايناŸأاو اينابصسإا
صضعب دوجو نع لءاصستن ا-ن-ل-ع-ج-ي كلذ نأا
.““اÒثك ءابولاب تررصضت ةمئاقلا ‘ لودلا

يف عافترلأ ءأرو نانثأ ناببشس
 ةلجشسملأ تاباشصإلأ ددع

““ نإا ةحصصلا ريزو لاق ،لصصتم قايصس ‘و
‘ انوروك تا-با-صصإا-ب ة-ل-ج-صسŸا ما-قرأ’ا
ز-كار-م ع-ي-م-ج Èع ة-ح-ي-ح-صص ر-ئاز÷ا
عا-ف-تر’ا نأا Òغ ة-ح--صصلا تا--ير--يد--مو
.Úيصسيئر Úببصس هل لجصسŸا
‘ ةرصشابم ةقÓع هل نطاوŸا ““ نإا لاقو
ل-ك ه-ل-ي--م– بج--ي ’ ن--ك--ل عا--ف--تر’ا
ايناŸأا ‘ ثدح ام اصصوصصخ ة-ي-لوؤو-صسŸا
،رجحلل Úصضفار نطاوم فلأا71 جورخب
ف-ي-ف-خ-ت ‘ Úقfi ا-ن-ل-ع-ج-ي ا-م اذ-هو
ىلع ايصسف-ن ر-ثؤو-ي ر-ج◊ا نأ’ تاءار-جإ’ا
.““نطاوŸا
ةيعونو ةعيب-ط ““ و-ه-ف Êا-ث-لا بب-صسلا ا-مأا
ترّذح ةحصصلا ةمظنم ىتحف ،صسوÒفلا

اÃ ئبني Òبخ يأا دجوي Óف ،هراصشتنا نم
⁄اعلاف ،Óبقتصسم صسوÒفلا هيلع نوكيصس
ادكؤوم ““هل عيرصسلا راصشتن’ا نم Êاعي هلك
يحصصلا عصضولا ‘ ةمكحتم دÓبلا ““ نأاب
ف’آا4 ناك يام ‘ Óثم ةرصسأ’ا ددع نأاو
تاءارجإا دعب افلأا11 ¤إا ةيليوج ‘ عفتراو
تايفصشتصسŸا يريدمو ة’ولا عم ةذ-خ-ت-م
.““طايتحÓل قدانف Òفوتو
ءÓتما ليجصست ىرج““ هنأاب ريزولا حصضوأاو
ىصضرŸاب ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوŸا صضعب

رئبو ةياط Úع رارغ ى-ل-ع ة-ئاŸا-ب ة-ئا-م
دنع انهو في-ط-صس ى-ف-صشت-صسمو ة-يرار-ط
.““ناكم دجوي ’ هل لاقي صضيرŸا روصضح
ذاختا ““ د-يزو-ب ن-ب د-كأا ،را-طإ’ا اذ-ه ‘و
صسيئر عم ءاقل دعب ةيليوج01 موي تاءارجإا
ة’و5 عم ءاقل دعبو ،مويب اهلبق ةيروهم÷ا
ّ”و اÒبك اطغصض مهتا-ي’و تفر-ع ن-يذ-لا

حيصضوتلاو تايفصشتصسŸا يريدم لك عمج
يباصصم لجأا نم نوكتصس ماصسقأ’ا لك نأاب
.““انوروك““

ددع Òفوت ىلع ديكأاتلا ” ““ هنأاب حصضوأاو
طقف موي دعبو ،Úباصصملل ةرصسأ’ا نم ‘اك

ة-با-ن-ع ة-ي’و Ó-ث-م-ف ،رو--مأ’ا تن--صس–
،صشاعنإ’ا مصسق ن-م ة-ئاŸا-ب52 لمعت-صست
22 ةدكيكصسو ةئاŸا-ب84 صسابعلب يدي-صس
.““طقف ةئاŸاب
تايفصشتصسم ارخؤوم راز هنأاب ديزوب نب دكأاو
ظ-ح’ ن-يأا صض-ّي-ب-لاو ة-ما-ع-ن-لا ي-ت--ي’و
،صصقن يأا دو-جو مد-عو ا-ما-ت ارار-ق-ت-صسا

Úباصصم3 ىلع ’إا يوت– ’ صضّيبلا Óثمف
.صشاعنإ’ا مصسق ‘

ر كلام ^

 :فششكي روتشساب دهعمل ماعلأ ريدملأ
حاقللا رايتخ’ طورصش رتفد ىلع دمتعنصس””

””انوروكل داصضملا عجنأ’ا

ءابولأ تأروطت رخآأ فششكت ةحشصلأ ةرأزو

انوروك صسوÒفب ةديدج ةباصصإا705و تايفو8 ليجصست
سسوÒفب ةديدج ة-با-شصإأ705و ةا-فو تلا--ح Ê (8)امث ل-ي-ج-شست ““ Úن-ثإلأ سسمأأ ة-ح-شصلأ ةرأزو تن-ل-عأأ
.““ ةافو9321و ةلاح27913 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباشصإلأ ›امجإأ عفتÒل (انوروك)

ميشسأرم ةيمشسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ ددعلأ يف تدرو
مهب ةشصاخ

 يئ’و نما صسيئر43 ماهم يهني ةيروهم÷ا صسيئر
د-ب-ع ة-يرو--ه--م÷ا صسي--ئر رد--صصأا ^

43 ما-ه-م ءا-ه-نإا-ب رار-ق نو-ب-ت د-يÛا
دد-ع-لا ‘ ءا--جو ،ي--ئ’و ن--مأا صسي--ئر
ءانب هنأا ةيمصسر-لا ةد-ير÷ا ن-م Òخأ’ا

9 خيراتب ةرداصص ةيصسائر ميصسارم ىلع
ءاصسؤور ما-ه-م ءا-ه-نإا ”0202 ةيليو-ج

م-هؤوا-م-صسأا ة-ي-تآ’ا Úي--ئ’و--لا ن--مأ’ا
:ىرخأا فئاظوب مهفيلكتل

fiةي’و نمأ’ اصسيئر  هتفصصب روقاصش دم
ةديلبلا

ةŸاق ةي’و نما صسيئر رادوصش رامع
ةنيطنصسق ةي’و ‘ يرباو Ëركلا دبع
يزيلإا ةي’و ‘ قورز Êاجيت

يداولا ةي’و ‘ ›Óع ميك◊ا دبع
ةلصشنخ ةي’و ‘ يتوغرب ميك◊ا دبع
ةليم ةي’و ‘ يتانز دارم

fiع ةي’و ‘ دادغب دمÚ ىلفدلا
flع  ةي’و ‘ صشيبعك راتÚ تنصشوميت
fiةيادرغ ةي’و ‘ ةينداغز حلاصص دم

ردا-صص ي-صسا-ئر مو-صسر-م بجوÃ ” ا-م-ك
ءاصسوؤور ماهم ءاهنإا0202  ةيليوج9  خيراتب
ةداع’ م-هؤوا-م-صسا ة-ي-ت’ا تا-ي’و-لا ن-ما
: مهو ةيلصصأ’ا مهبتر ‘ مهجامدإا

ةنتاب ةي’و ‘ يصساصس رودق
ةركصسب ةي’و ‘ لماه فصسوي

راصشب ةي’و ‘ يبيرل يمصشاه
ةريوبلا ةي’و ‘ يفلاfl ركبوب

تصساÔ“ ةي’و ‘ ديكم صشاكع
ناصسملت ةي’و ‘ فولfl حلاصص

fiلجيج ةي’وب يرهوز دم
fiفيطصس ةي’و ‘ بيرخأا دم

ةديعصس ةي’و ‘ يرياصشقلب ىصسيع
fiةدكيكصس ةي’و ‘ طامزخ دم

يد-ي-صس ة-ي’و ‘ يرو-ها--ط ›Ó--ي--ج
صسابعلب

Âاغتصسم ةي’و ‘ يصصÓخ Òمصس
ةليصسŸا ةي’و ‘ مصساقلب نيدلا رون
ركصسعم ةي’و ‘ نايزم تيآا Úصسايل
ةلقرو ةي’و ‘  حÓصصوب ىيحي

صضيبلا ةصسي’و ‘ ةيلياfi دولوم
جرب ة-ي’و ‘ كلاŸا د-ب-ع ن-ب د-ي-م-ح
جيريرعوب
فودنيت ةي’و ‘ نزارÁإا ناميلصس

fiصسارها قوصس ةي’و ‘  يبلصش دم
fiةماعنلا ةي’و ‘ لدانقوب دم

‘ خرؤوم رخأا يصسائر موصسرم بجوÃو
ةداصسلا ماهم ى-ه-ن-ت0202 ةيليو-ج9
نمأا ءاصسؤور مهتفصصب مهؤوام-صسأا ة-ي-تأ’ا
‘ مهجا-مدإا ةدا-عإ’ ة-ي-تأ’ا تا-ي’و-لا
:مهو ةيلصصأ’ا مهبتر

fiا ةي’و ‘ يبلاط دمŸةيد
صسادرموب ةي’و ‘ يوادب يلع
فراطلا ةي’و ‘ Òبوب نامزلا رمق
خرؤوم  يصسائر موصسرم ىلع ءانبو ” امك

هللا دبع ماهم ءاهنا0202 ةيليوج9 ‘
ة-ي’و ن-مأا صسي-ئر ه-ت-ف-صصب ر-صصا-ن ن-ب
ةياجب

و.ق ^

دوهج ةلصشنخب ةيبطلا ةرصسأ’ا تدقف ^
اهعيصضر ةقفر »صش .ةيلا-ع““ ة-صضر-مŸا
ة-قورأا ل-خاد ا--نورو--ك صسوÒف بب--صسب

.مصساقلب ي◊اصص ل-ف-ط-لاو مأ’ا ةدا-ي-ع
ىلع رجفلا زو– يتلا قئاثولا بصسحو
دق تناك ةصضرمŸا نإا-ف ا-ه-ن-م ة-خ-صسن
يصضاŸا ةيليو-ج91 خيرات-ب تمد-ق-ت
’إا اهلمح ببصسب ةيئانثتصسا ةلطع بلطب
فرط نم صضفر-لا-ب ل-بو-ق ا-ه-ب-ل-ط نأا

ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸا ريدم
روهدتتل ةيل-يو-ج12 خ-يرا-ت-ب را-صشصشب

ةدايعل تبصسلا موي اهليو– متيو اهتحصص
ةلصشنخ مصساقلب ي◊ا-صص ل-ف-ط-لاو مأ’ا
اهلمح ةج-ح-ب ا-ه-لا-خدإا صضفر ” ن-يأا
.انوروك صسوÒفل

دعاصسمك اهت-ن-ه-م ا-ه-ل ع-ف-صشت ⁄ ا-م-ك
طقصسŸ اهتداعإا متيل كلذ ‘ صضير“

(ةلصشنخ بونج مك05) راصشصشب اهصسأار
مأ’ا ةدا-ي-ع-ل ة-ل-صشنÿ د--حأ’ا دو--ع--تو
” ليو-ط ءا-ن-ع د-ع-بو ثي-ح ل-ف-ط-لاو
ظفلتل كانه ةد’و ةيل-م-ع ا-ه-ل ءار-جإا
ءاهتنا نم ة-عا-صس ع-بر د-ع-ب ا-ه-صسا-ف-نأا
لامع طخصس تراثأا ةثدا◊ا  .ةيلمعلا
ة-ل-صشن-خ-ب ÊدŸا ع-م-تÛاو ة-ح-صصلا

ةليلق تاعاصس يتأات ثدا◊ا نأا ةصصاخ
نوناقلل ةيروهم÷ا صسي-ئر ع-ي-قو-ت ن-م
قلعتŸاو تابو-ق-ع-لا نو-نا-ق-ل م-م-تŸا
عاطق ي-مد-خ-ت-صسمو لا-م-ع ة-يا-م-ح-ب
  .ةحصصلا

صش .ر ^

ةلششنخب رركتت ةشسيدوب ةبيبطلأ ةثداح

 انوروك صسوÒفب اهعيصضرو ةصضر‡ ةافو

 رج◊أ ةÎفب ةطبترŸأ رئاشسÿأ نع اشضيوعت رهششأأ ةثÓث ةدŸ عفدت

انوروك نم نيررصضتملل ميتنصس ÚيÓم3 حنÃ صصاÿا موصسرŸا رودصص
يصضاقلا موصسرŸا ةيمصسرلا ةدير÷ا نم Òخ’ا ددعلا ‘ ردصص ^

نهŸا صضعب باحصصأ’ ايرهصش ميتنصس ÚيÓم3 ةحنم صصيصصختب
Òخأ’ا ددعلا ‘ ءاج ام بصسحو .انوروك ةحئاج نم نيررصضتŸا

02-112 مقر يذيفنت-لا مو-صسرŸا نا-ف ة-ي-م-صسر-لا ةد-ير÷ا ن-م
ةيلام ةدعاصسم حنم ن-م-صضت-ي0202 ةنصس ةي-لو-ج03 ‘ ردا--صصلا

بصسح ةحنŸا تددحو .انوروك نم نيررصضتŸا نهŸا باحصصأ’
رهصشأا ةثÓث ةدŸ عفدتو يرئازج رانيد فلأا03 ـب موصسرŸا تاذ

هذه حن“و .يحصصلا رج◊ا ةÎفب ةطبترŸا رئاصسÿا نع اصضيوعت
رهصشأا ةعبرأا لÓخ ةينهم ةئف لفكل مييقت بقع ةيلاŸا ةدعاصسŸا
’و ةبيرصضلل عصضخت ’ ةحنŸا وأا ةدعاصسŸا هذه نأا امك ،ةيصضاŸا

اذه قيبطت ةي-ف-ي-ك دد–و .ي-عا-م-ت-ج’ا نا-م-صضلا تا-كاÎصش’
يرازو رارق لÓخ نم اهيقحتصسم ىلع ةحنŸا عيزوتو موصسرŸا

ةيلاŸا ةرازوو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو Úب كÎصشم
ر كلام ^  .يعامتج’ا نامصضلاو لمعلا ةرازو ¤إا ةفاصضإ’اب
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ةيرسصŸا ةيجراÿا ةرازول نايب دافأاو ^
ًاددع تلوانت ةيفتاهلا ةثداÙا ““ نأاب شسمأا

رارق-ت-سس’ا ى-ل-ع ةر-ثؤوŸا ا-يا-سضق-لا ن-م
‘و يبرعلا ي-مو-ق-لا ن-مأ’او ي-م-ي-ل-قإ’ا

لسصوتلا ةرورسضو ايبيل ‘ ةمزأ’ا اهتمدقم
¤إا رارقتسس’ا ةدوع نمسضي يملسس لح ¤إا

.““دلبلا اذه
““ ¤إا نا-ي-ب-لا شسف-ن بسسح ا-قر-ط-ت ا-م--ك
ةلسصاوŸ امهنيب اميف بيرق ءاقلل بيتÎلا

.““كÎسشŸا مامته’ا تاذ اياسضقلا ةعباتم

ر م ^

ءÓجإاب ةضصاÿا تÓحرلا ديعاوم Òيغت عم ةازاوم
ايكرت ‘ Úقلاعلا

 ءÓجإل تارامإلا ¤إا ةلحر ة‹رب
يرابجإا انوروك ليل–و Úيرئاز÷ا

يركضش حماضس هÒظن عم تاثحابم يرجي موداقوب

رسصمو رئاز÷ا Úب مئادلا قيسسنتلا ثحب
ةكÎسشŸا اياسضقلا سصوسصخب

حماضس يرضصملا هريظن نم ايفتاه ’اضصتا دحأ’ا ءاضسم موداقوب يربضص ةيجراخلا نوؤوضشلا ريزو ىقلت
.نيدلبلا نيب ةكرتضشملا اياضضقلا صصوضصخب نيقيقضشلا نيدلبلا نيب مئادلا قيضسنتلا راطإا يف يركضش

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةكرسش ت‹رب ^
Úير-ئاز÷ا ءÓ-جإ’ ىر--خأا ة--يو--ج تÓ--حر
.ةيبرعلا تارامإ’او ايكرت نم لك ¤إا ÚميقŸاو
8 موي ايكÎب لوبنطسسإا وحن ةلحر ة‹رب ”و
ÚنطاوŸا““ نم لك شصختسس يتلاو يرا÷ا توأا
تÓ-ئا-عو Úم-ي-قŸا Úير--ئاز÷او كار--تأ’ا

يبد ¤إا ةلحر ة‹رب ” امك.““كارتأا Úنطاوم
ثيح يرا÷ا توأا01 موي ةيبرعلا تارامإ’اب

يب““ انوروك شسوÒف ليل–و حيرسصت طاÎسشا ”
رخآا ديعسص ىلعو .ةرئاطلا عÓقإا لبق ““رأا يسس

ديعاوم نأاب ةرقنأا-ب ر-ئاز÷ا ةرا-ف-سس تم-ل-عأا
ءÓجإاب ةقلعتŸاو اقباسس اهنع نلعŸا تÓحرلا
.تÒغت دق ايكÎب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
نأا كوبسسياف ىلع ةراف-سسلا ة-ح-ف-سص ‘ ءا-جو
ىلع توأا7 ةعم÷ا موي نوكتسس ¤وأ’ا ةلحرلا
”و .توأا50 ءاعبرأ’ا شضوع53:71 ةعاسسلا
ىلع توأا8 تبسسلا موي ةيناثلا ةلحرلا ة‹رب
امأا ،توأا60 شسيمÿا شضوع53:71 ةعاسسلا
ىلع توأا9 دحأ’ا موي قلطنتسس ةثلاثلا ةلحرلا
ر م ^ .عبر ’إا ةنماثلا ةعاسسلا

‘ ميهاربا يمÓعل يسسايسسلا طسشانلا شسمأا عرسش  ^
رداسصلا مك◊ا ىلع اجاجتحا ماعطلا نع بارسضإ’ا

نويلمو نجسسلا ‘ ارهسش81 ـب هدسض ةيليوج32 ‘
ةينطولا ةنجللا هتحسضوأا امبسسحو  .ةمارغك رانيد
‘ اهت-ح-ف-سص Èع كار◊ا ي-ل-ق-ت-ع-م ن-ع عا-فد-ل-ل
4 ‘ هتمكاfi ت“ يذلا يمÓعل نإاف كوبسسيافلا

(ةطرسشلا) ةناهإاو هتئÈت ت“و Òهسشتلاب قلعتت اياسضق

ةيسضق اذ-كو ي-طا-ي-ت-ح’ا شسب◊ا ن-هر ه-ع-سضو ”و
هتسسرا‡ ‘ ةيروهم÷ا ليكوو ةلادعلا زاه÷ هتناهإا
شسب◊ا ا-سضيأا ه-عاد-يإا-ب ر-مأا ه-ف-ئا-ظو-ل ة-ل-ما-ك--لا
رارقلا بجوÃ ميهاربإا يمÓعل عسضُوو  .يطايتح’ا
دعب ،ي-سضاŸا ناو-ج3 ‘ شسب◊ا ن-هر ي-ئا-سضق-لا
جيريرعوب جرب ةمكÙ ةيروهم÷ا ليكو ¤إا هÁدقت
  ع.ي ^  .يروفلا لوثملل قيقحتلا يسضاق مث

توأا71 ¤إا ىسسوم يديسسو يريداق ةمكاfi ةسسلج ليجأات
يبعسشلا كار◊ا ‘ Úطسشانلاب ةقلعتŸا فانئتسس’ا ةسسلج راردأا ءاسضق شسل‹ لجأا ^

‘ نوميميت ةمكfi تنادأاو.يرا÷ا توأا71 ¤إا يريداق Úسسايو ىسسوم يديسس دمحأا
ةفوقوم رهسشأا3 اهنم رهسشأا6 ةبوقعب ىسسوم يديسسو يريداق Úعوبسسأا لبق راردأا ةي’و
ر م ^ .ةبوقعلل مهذافنتسسا دعب ءاثÓثلا مويلا شسب◊ا نافوقوŸا رداغيسسو .ذافنلا

ر-ج◊ا ةÎف شسادر-مو-ب-ب Úن-ثإ’ا شسمأا ته-ت-نا ^
ةلود نم اهؤوÓجإا ” ةيرئازج ةيعر632 ل يحسصلا
انوروك شسوÒف نم ةياقولا Òبادت راطإا ‘ ايسسور
ءادلا اذهب ركذت ةباسصإا يأا ليجسست نود دجتسسŸا

ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم نم ردسصم هب دافأا امبسسح
عاطقلا تاذب مÓعإ’ا ةيلخب فلكŸا لاقو.ةي’ولاب

fiعإا ح-ير-سصت ‘ ي-كرا--ب د--م-Óر-ج◊ا ““ نأا ي-م
اهؤوÓجإا ” ةيرئازج ةيعر632 نع عفر يحسصلا

اذهل ةددÙا ةدŸا ءاهت-نا د-ع-ب ا-ي-سسور ة-لود ن-م
.““مايأا ةعبسسب تددح يتلاو يزاÎح’ا ءارجإ’ا

Œر-ج◊ا ةد-م شصي-ل-ق--ت ” ه--نأا ¤إا ةرا--سشإ’ا رد
نم ةدŸا ‘ ليدعت ءارجإا دعب يزاÎح’ا يحسصلا
تاه÷ا ةرا-سشت-سسا ر-ثإا ما-يأا ة-ع-ب-سس ¤إا ا-مو-ي41
رج◊اب Úي-ن-عŸا ءا-سضمإا ع-م ة-ي-ن-عŸا ة-ي-ح-سصلا
¤إا مهلزانÃ يزاÎح’ا رج◊ا ةلسصاوÃ تادهعت

.اموي41 ةدم ما“إا ةياغ

ةباسصإا ةلاح يأا لجسست ⁄ هنأا ردسصŸا شسفن دكأاو
نيذلا Úيرئاز÷ا اياعرلا فوفسص ‘ انوروك ءابوب

ة-سسسسؤوŸ ي-ل-ئا-ع-لا م-يıا-ب م-ه-ت-فا--سضت--سسا ”
.ةي’ولا لامسش وسصروق ةيدلبب كارطانوسس
شصاخسشأ’ا نم ءزج نطولا تاي’و Èع ليحرت ”و
Ïم ىلع ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ن-م اودا-ف-ت-سسا ن-يذ-لا

اميف لوانتŸا ‘ لقنلا حلاسصم اهتعسضو تÓفاح
لبق نم ÚحرسسŸا ن-م ي-ق-ب-تŸا ءز÷ا ل-ب-ق-ت-سسا
¤إا مه-ل-ق-ن-ب او-ل-ف-ك-ت ن-يذ-لا م-ه-يوذو م-ه-ي-لا-هأا

شصاخسشأ’ا ليحرت ةيلمع عم ةازاوŸابو.م-ه-لزا-ن-م
،ةيئ’ولا تاطلسسلا روسضحب ت“ يتلا نيروكذŸا
ةينعŸا تائيهلا نأا ¤إا مÓعإ’ا ةيلخ لوؤوسسم راسشأا
يتلا ÊابŸاو قفارŸا لك ميقعتو فيظنت ‘ تأادب
ةلاح ‘ لوانتŸا ‘ اهعسضو عم اياعرلا اهيف ماقأا
‘ جراÿا نم اهؤوÓجإا متي ىرخأا دوفو لابقتسسا
ر كلام ^.راطإ’ا شسفن

صسادرموبب ةيلمعلا ءاهتنا دعب ةباضصإا يأا ليجضست متي ⁄
 يرئازج632 ـل يحسصلا رج◊ا ةÎف ءاهتنا

ايسسور نم مهؤوÓجإا ”
 ““فضصاوعلا نمز““ باتك ‘ دكؤوي يزوكراضس قباضسلا يضسنرفلا صسيئرلا

 ””برغŸا وحن اهلويم ىلع اسسنرف مولي ناك ةقيلفتوب””

ل-جأا ن-م ›ود-لا ي-ع-ما÷ا د-سصرŸا م--ظ--ن--ي ^
اموي لب-قŸا Èم-فو-ن21 موي ةيبر-غ-لا ءار-ح-سصلا
لوح دعب نع رسضاحتلا ةينقت لام-ع-ت-سسا-ب ا-ي-سسارد
Òغ ميلق’ا اذه-ل ةر-سصا-عŸا تا-نا-هر-لا عو-سضو-م
.رامعتسس’ا ةيفسصت رظتني يذلا لقتسسŸا
ةبلطلل هجوم يسساردلا مويلا اذه نأا دسصرŸا دكأاو
هاروتكدلا دعب امو هاروتكد ةداهسش نورسضحي نيذلا
.عوسضوŸا اذه لوح مهثوحب Ëدقت ‘ Úبغارلا
ءارحسصلا لجأا نم ›ودلا يعما÷ا دسصرŸا حسضوأاو
ةيناسسنإ’ا مولعلا ةي-ل-ك-ب هر-ق-م دو-جوŸا ة-ي-بر-غ-لا
قلعتي رم’ا““ نأا نوبروسسلا ةع-ما÷ ة-ي-عا-م-ت-ج’او
ةيعامتجاو ةيناسسنا مولع) تاسصسصختلا ددعتم مويب
تايناسسللا عامتجا ملعو تا-ي-نا-سسلو نو-ن-فو بادآاو
متهت يتلا (اهÒغو ةيداسصتق’او ةينوناقلا مولعلاو
مولعلاو قوق◊ا) ميلقإÓ-ل ةر-سصا-عŸا تا-نا-هر-لا-ب
.(‘ارغÁدلا عامتج’ا ملعو داسصتقاو ةيسسايسسلا
عازنلاب اطابترا لقأا لئاسسم ¤ا اسضيأا ءاقللا قرطتيو

ملعو ايجولوبوÌنأاو خيرات) ةي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ‘

قطانŸا ا-سضيأا شس“ ي-ت-لا تا-ي-لا-ك-سشإ’او (را-ثآ’ا
نونفلاو ةر-ج-ه-لا) ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصل-ل ةرواÛا
ءا-كر-سشلا د-سصرŸا ا--عدو.(تاغ-ل-لاو ثاÎلاو
نم —افلا خيرات لبق مهثوحب لاسسرإا ¤إا ÚيÁداكأ’ا

يعما÷ا دسصرŸا Èتعيو .لبقŸا Èمتبسس رهسش
مسضي يذ-لا ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ل-جا ن-م ›ود-لا

تايسسن÷ا لك نم ÚيÁداكأ’ا ءاكرسشلا نم ةعوم‹
مسساقتلو جاتنإÓل ةيل-م-ع ةادأا ،ما-ج-ح’ا ف-ل-تflو
ةيعامتج’او ةيخيراتلا تا-ي-كر◊ا لو-ح فرا-عŸا
ىلعو ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةيسسايسسلاو ةيداسصتق’او
.تاتسشلا مهيف اÃ ةيبرغلا ءارحسصلا ناكسس ىوتسسم
مÓع’ا ةرورسضل ةباجت-سس’ا ‘ ا-ه-فد-ه ل-ث-م-ت-يو
ةيبرغلا ءارحسصلا لوح ةيعون تاذ ليلا– Ëدقتو
فل-تfl لو-ح ثح-ب-لا ع-ي-ج-سشتو م-عد لÓ-خ ن-م
ة-ما-ك-حو ةر-ج-ه-لاو نا-سسن’ا قو-ق-ح) ع-ي-سضاوŸا
ةيفاق-ث-لا تاÒغ-ت-لاو ةر-كاذ-لاو خ-يرا-ت-لاو دراوŸا
تايكر◊او ‘اقثلا ثاÎلاو لاسصت’اب ة-ط-ب-ترŸاو
ر م ^.(يسسايسسلا طاسشنلاو ةيسسايسسلا

’وكين قبسسأ’ا يسسنرفلا شسيئرلا فسشك ^
عوبسسأ’ا اذه هل ردسص باتك ‘ يزوكراسس

شسيئرلا نأا ““ فسصاوعلا نمز““ ناونع ت–
ةقيلفتوب زيزعلا دب-ع ق-با-سسلا ير-ئاز÷ا
هجول اهجو هعم ششاقنلا ءارجإا شضفري ناك
نم Ìكأا موللا هجو ةقيلفتوب نأا فسشك امك
اهتسساي-سس ‘ شسيرا-ب ت’و-ي-م ى-ل-ع ةر-م
شسيئرلا جّرعو .بر-غŸا و-ح-ن ة-ي-جراÿا
شضعب ىلع ه-با-ت-ك ‘ ق-با-سسلا ي-سسنر-ف-لا
ير-ئاز÷ا شسي-ئر-لا-ب ه-تا-قÓ--ع رار--سسأا
““ نأا ازÈم ةقيلفتوب زيزعلا د-ب-ع ق-با-سسلا

شسيئرلاب ه-ع-مŒ تنا-ك ي-ت-لا تاءا-ق-ل-لا
ثÓث مودتو ةليوط تاءاقل تناك ةقيلفتوب
شسيئرلا ““ نأا ازÈم ““ل-قأ’ا ى-ل-ع تا-عا-سس
اهجو هسشقاني نأا شضفري نا-ك ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب
يزوكراسس زربأاو .““بنج ¤إا ابنج لب ،هجول
هيلع بجوتي تاءاقللا هذه لÓخ ناك ““ هنأا

ةقيلفتوب زيزعلا دبع هاŒاب ههجو كير–
رعسشي هباتك ‘ ءاج امك هلعج ام هاري يكل
ةماقإ’ا رقم هترداغم دنع قنعلا ‘ م’آاب
ةقيلفتوب شسيئرلا اهيف هلبقتسسي ناك يذلا
شسيئرلا فسشك قا-ي-سسلا شسف-ن ن-م-سضو  .““

نم ¤وأ’ا ةعاسسلا ““ نأا قباسسلا يسسنرفلا
ا-م-ئاد تنا-ك ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب ع-م تاءا-ق-ل-لا

flةيريرحتلا ةروثلا نع ثيدح-ل-ل ة-سصسص
ا-ه-ف--ل--خ ي--ت--لا عا--جوأ’او م’آ’ا ن--عو
افيسضم ““رئاز÷ا ‘ يسسنرفلا رامعتسس’ا
هبتاعي ناك قباسسلا يرئاز÷ا شسيئرلا ““ نأا
ة-سسا-ي--سسل--ل ل--م--تÙا لو--يŸا بب--سسب
نأا Òغ برغŸا وحن ةيسسنرفلا ةيجراÿا

عفادي ناك ردسصŸا شسفن بسسح يزوكراسس
.““ةوقب ةيسسنرفلا ةيجراÿا ةسسايسسلا نع

ناوسضر دمحم ^

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا Ïم ىلع ءÓجإ’اب بناجأ’ا اياعرلل حامضسلا
ندنلو سسيراب وحن ÚميقŸاو اياعرلا ءÓجإل ةديدج تÓحر ميظنت

Úنث’ا شسمأا ةيرئاز÷ا ةيو÷ا تنلعأا ^
Úن-طاو-م-ل-ل ىر-خأا ءÓ-جإا ة-ي-ل-م-ع ن-ع
ندن-لو ا-سسنر-ف ‘ Úق-لا-ع-لا Úير-ئاز÷ا

““ نأا ةيرئاز÷ا ةيو÷ا نايب حسضوأا ثيح
4 خيراوتب نوكتسس ¤وأ’ا ءÓجإ’ا ةي-ل-م-ع
ا-مأا ،شسيرا-ب و-ح--ن يرا÷ا توأا9و5و
9 موي ندنل وحن قلطنتسس ةيناثلا ةيلمعلا
.““يرا÷ا توأا

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا نايب ‘ اسضيأا ءاج امك
تÓ-حر-لاو ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه لÓ-خ ““ ه--نأا
Úيسسنرفلا ا-يا-عر-لا نا-ك-مإا-ب ة-م-ظ-نŸا
¤إا ةدو-ع-لا ن-م ر-ئاز÷ا-ب ن-يد-جاو--تŸا
.““تÓحرلا هذه Ïم ىلع مهدلب
نم ¤وأ’ا يه تÓ-حر-لا هذ-ه نو-ك-ت-سسو
اهيف لقت يتلا يسضاŸا شسرام ذنم اهعون
¤إا ةفاسضإ’اب رئاز÷ا نم Úيسسنرف اياعر

.ءÓجإ’ا تارئاط Ïم ىلع ÚميقŸا
Úي--ن--عŸا ة--ير---ئاز÷ا ة---يو÷ا تعدو
مهيف رفوتت نيذلاو ءÓجإ’ا ‘ Úبغارلاو
Úم-ي-ق-م Úن-طاو-م ءاو-سس طور--سشلا ل--ك
ةيراجتلا ت’اكولا عم ل-سصاو-ت-لا ا-يا-عرو

نادوأا شسيرو-م ة-حا--سس ىو--ت--سسم ى--ل--ع
راطÃ ةيراجت-لا ة-لا-كو-لا ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب
ر م ^ .نيدموب يراوه ›ودلا رئاز÷ا

رخآا عوبضسأ’ ›زنم رجحب مايقلا ةيضصوت عم ةنيطنضسق قدانف اورداغ
رطقو ادنك نم مهؤوÓجإا ” ةيعر015 نع يحسصلا رج◊ا عفر

 داضسف ةهبضشب ةقÓع اهل تازواŒ ببضسب
 ةيدŸاب ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– اراطإا11 عسضو

 ةلمج رجات ةفضصب يراŒ لجضس ةزايح بلطتت
رجينلاو ›ام عم ةيدود◊ا ةسضياقŸا ةراŒ ةسسرامŸ ةديدج طورسش

ةيدود◊ا ةسضياقŸا ةراŒ ةسسرامŸ ةديدج اطورسش ةموك◊ا تعسضو ^
رجات ةفسصب يراŒ لجسس ةزايح طاÎسشا ” ثيح رجينلاو ›ام عم
مهل حومسسŸا راجتلا مئاو-ق داد-عإا م-ت-يو.ةسضياقŸا ةسسرامŸ ةلم-ج
Ãةسسرام Œا ةراŸتاي’و ‘ ةسضياق “Ôفودنتو راردأاو يزيليإاو تسسا

راطإا ‘ هريدسصت حومسسم اجوتنم41 ديد– ” امك.ة’ولا فرط نم
Œا ةراŸتسسا حو-م-سسم ا-جو-ت-ن-م63و ة-سضيا-قÒراطإ’ا شسفن ‘ هدا.

نم لك هعقو ،كÎسشم يرازو رارق ‘ ةديد÷ا طورسشلا تدرو ،ةراسشإÓل
ر م ^.ةراجتلاو ةيلاŸا اريزو

ةمكحÃ ¤وأ’ا ةفرغلل قيقحتلا يسضاق رمأا ^
رسشع ىد-حإا ع-سضو-ب ة-يدŸا ة-ي’و ة-ي-قاوÈلا
ثÓث مهنيب نم ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– اراطإا

ة-ي-نوا-ع-ت-ل ›ا◊ا ر-يدŸاو Úق-با-سس ءارد--م
ةفاسضإ’اب ةيقاوÈلاب ةفا÷ا لو-ق-ب-لا بو-ب◊ا
عرفلا لث‡و نيز-خ-ت-لا تاد-حو ›وؤو-سسم ¤إا

ةقمعم تاقيق– دعب رارقلا ءاجو  .يباقنلا
تفقو يتلاو ينطولا كردلا حلاسصم اهترسشاب

ةهبسشب ةقÓع اهل تازواŒ ىلع ا-ه-لÓ-خ ن-م
رارق نأا فلŸا اذهل نوعبتتم Èتعا دقو .داسسف
ةيجيتاÎسس’ا لظ ‘ ةيسساق ةبرسض ناك ةباينلا
.داسسفلا ةبراfi ‘ ةلادعلل ةديد÷ا

ف-ل-تfl تما-ق نأاو ي-سضاŸا ‘ ق-ب--سس د--قو
اياسضق ن-م د-يد-ع-لا ة÷ا-عÃ ن-مأ’ا ح-لا-سصم
دروتسسŸا حمقلاب قلعتت ،ةينواعتلا هذهب داسسف
حنم ‘ ششغ-لاو ي-لÙا ح-م-ق-لاو جراÿا ن-م
نم ديدعلا تلفي ناك ثيح ÚحÓفلل بوب◊ا
ب سس ^.باقعلا نم تاراطإ’او ÚلوؤوسسŸا

” يرئازج ةيعر015 نع لقي ’ ام رداغ ^
ةنيطنسسق ةي’و وحن رطقو ادنك نم مهؤوÓجإا
Òبادتلا راطإا ‘ يحسصلا رجحلل مهعاسضخإاو
دجتسسŸا انوروك شسوÒف يسشفت دسض ةيئاقولا
.مهرجح نكامأا
عفر نم نويرئاز÷ا اياعرلا ء’ؤو-ه دا-ف-ت-سساو
اقÓطنا) لزعلا نم عوبسسأا دعب يحسصلا رج◊ا

مايقلاب ةيسصوتلا عم (مرسصنŸا ويلوي62 نم
ا-م بسسح ر-خآا عو-ب-سسأ’ ›ز-نŸا م-هر-ج-ح-ب
ةحسصل-ل ة-با-ي-ن-لا-ب ي-لÙا ر-يدŸا ه-ح-سضوأا
متي ⁄““ هنأاب اد-كؤو-م شسا-عد ل-يد-ع نا-ك-سسلاو
‘91-ديفوكب ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح يأا ليجسست

شسيئر دكأا هتهج نم ““.اياعرلا ء’ؤوه فوفسص
ةحايسسلل ةيلÙا ةيريدŸاب ةحايسسلا ةحلسصم

نب رامع يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو
ء’ؤو-ه-ل ي-ح--سصلا ر--ج◊ا ةÎف نأا--ب ي--كر--ت
‘ تر-ج م-هؤوÓ-جإا ” ن--يذ--لا Úير--ئاز÷ا
ة-ير-يدŸا ح-لا-سصم““ نأا-بو ““ةد--ي--ج فور--ظ““
عم قيسسنتلاب ةدن‹ ىقبت ةحاي-سسل-ل ة-ي-لÙا

لكب لفكتلا لجأا نم ةينعŸا تاعاطقلا عيمج
ةيئاقولا Òبادتلا راطإا ‘ هؤوÓجإا متي يرئازج
Ÿف يسشفت عنÒا انوروك شسوŸفرط نم ةذخت

““.ةلودلا
اوناك ثيح ةيقدنفلا لكايهلل مهترداغم ىدلو
نم شصاخسشأ’ا ديدع ةق-فار-م ت“ Úم-ي-ق-م
نيرخآا لقن ” اميف مهتÓئاع نم دارفأا فرط

ةلفاحÏ 52م ىلع ةيلسصأ’ا م-ه-تا-ي’و و-ح-ن
اذهل اهسصيسصخت ” نيرفاسسملل يمومعلا لقنلل

.ةنيطنسسق ةي’و حلاسصم فرط نم شضرغلا
Œيرئازج ةيعر383 نأا ¤إا ةراسشإ’ا رد ”

اوناكو ايزيلامو ايلاطيإا يت-لود ن-م م-هؤوÓ-جإا
ةيقدنف تاسسسسؤوÃ يحسصلا رجحلل نوعسضخي
ةيدلببو يلج-ن-م ي-ل-ع ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا-ب
عفر دعب لكايهلا هذه تبسسلا اورداغ بورÿا
هعوم‹ ام ءÓجإا ” Òكذتلل.يحسصلا رج◊ا
نم لكب Úقلاع او-نا-ك ير-ئاز-ج ة-ي-عر339
قيلعت ببسسب رطقو ادنكو ايزي-لا-مو ا-ي-لا-ط-يإا
ةذخ-تŸا Òباد-ت-لا را-طإا ‘ ة-يو÷ا ة-ل-حر-لا

Ÿةي’و وحن انوروك ة-ح-ئا-ج ي-سشف-ت ة-ح-فا-ك
” يذلا ينطولا جمانÈلا مسسر-ب ة-ن-ي-ط-ن-سسق
.اياعرلا ء’ؤوه ءÓجإ’ هدادعإا

ر كلام ^

 ““لقتضسŸا Òغ ميلق’ا اذهل ةرضصاعŸا تاناهرلا““ عوضضوم صصخي
ةيبرغلا ءارحسصلا لوح يسسارد موي ميظنت

لبقŸا Èمفون رهسش ‘

  هقح يف رداضصلا يئاضضقلا مكحلا ىلع اجاجتحا
  ماعطلا نع بارسضإا يف عرسشي يمÓعل ميهاربا طسشانلا

سشوطيمحو يبرعلب Êرارد قح ‘ انجسس تاونسس عبرأا سسامتلا
دلاخ يفحسصلا قح ‘  انجسس تاونسس عبرأا ةبوقع ةمسصاعلا رئاز÷اب دمfiا يديسس ةمكfi تسسمتلا ^

مهتب ةثÓثلا نومهتŸا عباتيو.ةيندŸا قوق◊ا نم نامر◊ا عم ششوطيمح ناميلسسو يبرعلب Òمسسو Êرارد
هنأا Êرارد حرسص  ةمكاÙا ةسسلج لÓخو ،ةينطولا ةدحولاب شساسسŸاو حلسسŸا Òغ رهمجتلا ىلع شضيرحتلا

،ةمولعŸا نم ئراقلا Úكمتل  يبعسشلا كار◊ا تاÒسسم ةيطغت لÓخ نم ،رحو لقتسسم يفحسصك هلمع شسرام
ةيسضاقلا هتهجاوو ،ةينطولا ةدحولاب شساسسŸاو ةيهاركلا رسشن ىلع ث– تاباطخ رسشن دق نوكي نأا ايفان
شسرام7 خيراتب هدجاوت ببسس نع هلاؤوسسب ةيسضاقلا تماق امك  ،ةلطسسلل ةدقتنم تاروسشنÃ ةسسل÷ا ةسسيئر
ةيطغتل لزنيل نيرهاظتŸا توسص عمسس نيأا ششود-يد عرا-سش ‘ ن-ط-ق-ي ه-نأا م-ه-تŸا د-كؤو-ي-ل ،تار-ها-ظŸا-ب
ةيليوج2 خيراتب ادافتسسا دق ششوطيمح ناميلسسو يبيرع-ل Òم-سس نا-م-ه-تŸا نا-ك ،ةرا-سشإÓ-ل.تارهاظŸا
ىلع اهموي هرسسف ءارجا وهو ،تقؤوŸا جارف’ا نم  ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم◊ا شسيئر نم رارقب مرسصنŸا
   م .ناوسضر ^.يبعسشلا كار◊ا ءاطسشن عم عاسضوأ’ا ةئدهتل  ةين نسسحو ماظنلا نم ةوطخ هنأا
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ة-ي-ن-طو-لأ ة-م-ظ--نŸأ سسي--ئر ع--جرأو ^
ببشس ““رجفلأ »ـل حيرشصت ‘ Úفو-ف-ك-م-ل-ل
تأءأرج’أ ¤أ، دامتع’أ نع جأرف’أ رخأات
ةيروهم÷أ سسيئر أدششانم، ةيطأرقوÒبلأ

¤إأ تافتل’أو لخدتلاب نوبت ديÛأ دبع
فأÎعÓل ةيقيقح ةتافتلِأ ÚفوفكŸأ ةئف
مهقحب قلعت ام اميشس’ ،اينأديم مهقوقحب

نكشسلأو لغشش بشصانم ن-م ةدا-ف-ت-شس’أ ‘
نم تا-ئ-ف كلا-ن-ه نأ ة-شصا-خ ،ة-ح-نŸأو
دعب أوديفتشسي ⁄ Úفو-ف-كŸأ سصا-خ-شش’أ

جد ف’أ01 ب ةردقŸأ ةقاع’أ ةحنم نم
   . جد0001 ايرهشش نوشضاقتي أولأز ’و

ة-م-ظ-نŸأ نأ ›أو◊ لا-ق نأا-ششلأ تأذ ‘
تامظنŸأ قرعأ دعت Úفوفكملل ةينطولأ
دقو ةينطولأ ةحاشسلاب ةدجأوتŸأ ىرخأ’أ

كلد نأ ’أ3691 سسرام42 ‘ اهشسيشسأات ”
اهتدناشسÚ ÃلوؤوشسŸأ يدل اهل عفششي ⁄
امدعب ةد-ع-شص’أ ع-ي-م-ج ى-ل-ع ا-ه-م-عدو

، رشصبلأ ةشساح نم ةحيرششلأ هتاه تمرح
Úلوشستم ¤أ أولو– مهتيبلغأ نأو ةشصاخ

ةرأزو لبق نم مهل يقيقح معد دوجو مدعل
” امدعب ، ةر-شس’أو ي-ن-طو-لأ ن-ما-شضت-لأ
با-ح-شصأ ن-م-شض ة-ئ-ف-لأ ه-تا-ه ف-ي-ن-شصت
ةقاع’أ يود نم سسيلو ةنمزŸأ سضأرم’أ
قباشسلأ نماشضتلأ ريزو ده-ع ذ-ن-م أد-هو ،

›أو◊ هنأاششب لاق يذلأ سسابع دلو لامج
امدعب ةقاعŸأ ةئفلأ هتاه قوقح بهن هنأ
ةنمزŸأ سضأر-مأ يود ة-نا-خ ‘ م-ه-جردأ
ةئفلأ هد-ه تح-ب-شصأأو، م-ه-قو-ق-ح بل-شسل

Òبك لكششب ترثأأ نأأ دعب، تأونشسل ةششمهم
ي-عا-م-ت-ج’أ جا-مدإ’أ ة-شسا--ي--شس ى--ل--ع
ىلع لوشص◊أ ةرورشض نأأ نوك ،Úقوعملل
ةير◊ ايقيقح Óيبك-ت د-ع-ي ل-ق-ن-لأ د-ن-شس
رفشسلأ نمأزت أذإأ ايئاهن ىغلت يتلأو ،لقنلأ
‘ وأأ لقنلأ تأدنشسو تأرام-ت-شس’أ ذا-ف-نو

، ةلطعلأ موي ئجافم يرأرطشضأ رفشس ةلاح
ما-ع--لأ Úمأ’أ  را--ششأ قا--ي--شسلأ أذ--ه ‘و

Ÿأ ة-م-ظ-نŸفو-ف-كÚ يرئأز÷أÚ لثم نأأ
ةير◊أ ىل-ع ًءأد-ت-عأ Èت-ع-ي د-ن-شسلأ أذ-ه
  .فوفكŸأ يرئأز÷أ نطأوملل ةيشصخششلأ
نأ دمfi ›أو◊ دكأ رخأ د-ي-ع-شص ى-ل-عو
ذنم تماق Úفوفكملل ةينطولأ ة-م-ظ-نŸأ
ةينطولأ دو-ه÷أ م-عد-ب ة-ح-ئا÷أ ة-يأد-ب
ةحيرشش نم ة-ششه-لأ تا-ئ-ف-لا-ب ل-ف-ك-ت-لأو
ف’أ3 ءاهز مهيلع عيزوت دعب ÚفوفكŸأ

فظنم لولfiو تاما-م-كو ي-ئأد-غ در-ط

ةششروب اهجاتنأ متي يتلأ ميق-ع-ت-لأ تأودأو
افيشضم ،فيظنتلأ لئأوشسو سسناكŸأ جاتنأ
تماقل دامتع’أ اهل نا-ك و-ل ة-م-ظ-نŸأ نأ
يرخأ تائف ىتح تمعدو اهطاششن عيشسوتب

ةدحو ىوتشسم ىلع ةشصاخ ،نيزوعŸأ نم
.تأرهطŸأ جاتنأ
ن-م د-يزأ كلا-ن-ه نأ ›أو◊ بر-غ-ت--شسأو
لكششبو أرخؤوم اهدامتعأ ” ةيعمج0002
نأ ’أ، ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو ل-ب-ق ن-م ع-ير-شس
اهيلع سضرفي Úفوفكملل ةينطولأ ةمظنŸأ
‘ ةمظنŸأ تأراطأ دوهج ليبكتو راشص◊أ

سصاخششأÓل معدلأو جاتن’أ ةلجع كير–
،ف’أ’اب مهددع حبشصأ  نيذلأ ÚفوفكŸأ
عيمج نأ أÒششم نيرم’أ نوناعي م-ه-ب-ل-غأ

سسيئر دششانت ةمظنمل-ل ة-ي-ئ’و-لأ بتا-ك-م
نع جأرف’أو اهدوهج معد-ل ة-يرو-ه-م÷أ
 . دامتع’أ

  سسانيا.م^

ةانقلأ ثب عيشسوت نع ،سسمأأ ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تنلعأأ  ^
لين يعانشصلأ رمقلأ ¤إأ ““ةفرعŸأ““ ةعباشسلأ ةيمومعلأ ةيميلعتلأ

ةداهشش Êاحتمأ زايتجأ ى-ل-ع Úل-ب-قŸأ Úك-م-ت-ل كلذو ،تا-شس
ن--م (0202 ةرود) ايرولاك-ب-لأ ةدا-ه-ششو ط-شسو-تŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأ
.ةيجوغأديبلأ ةقفأرŸأو ةعجأرŸأ
ةيمومعلأ ةيميلعتلأ ةانقلأ نأأ ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ةرأزو-لأ تح-شضوأأو
تاشس موكلأأ““ يعانشصلأ رمقلأ ىلع ثبت يتلأ ““ةفرعŸأ““ ةعباشسلأ

قفو تاشس لين يعانشصلأ رم-ق-لأ ¤إأ ا-ه-ث-ب ع-ي-شسو-ت ” د-ق ،““1
taseliN،w3،97611 ecneuqerf 7 :ةيلاتلأ تأددÎلأ

H،.00572 S - BVD
ميلعتلأ ةداهشش Êاحتمأ زايتجأ ى-ل-ع Úب-ل-قŸأ ةرأزو-لأ تعدو
نيرامتلأو لول◊اب ةناعتشس’أ ¤إأ ايرولاكبلأ ةداهششو طشسوتŸأ
.ةيميلعتلأ ةانقلأ هذه لÓخ نم ةمدقŸأ

يتلأو ،دعب نع ميلعتلل ةيمو-م-ع-لأ ““ة-فر-عŸأ““ ةا-ن-ق نأأ ر-كذ-ي
91 موي اهقÓطإأ ىلع دأرج زيزعلأ دبع لو’أ ريزولأ فرششأأ

Èتعت ،1-تاشس موكلأ يعانطشص’أ رمقلأ Èع ،يشضاŸأ ويام
.ايشسفن مهتقفأرمو سسوردلأ Ëدقت ‘ سصتخت ةانق لوأأ
’ولحو نيرا“و ةيميعدتو ةي-م-ي-ل-ع-ت ا-شسورد ةا-ن-ق-لأ مد-ق-تو
سشتفمو ذاتشسأأ001 براقي ام دنŒو ،ذيمÓتلل ةيشسفن ةقفأرمو
ةينويزفلتلأ جمأÈلأو ةينوÎكل’أ تأءاشضفلأ فلتfl ةي-ط-غ-ت-ل
ةشص◊أ ةدم حوأÎتو ،““حاجنلأ حي-تا-ف-م““ رأر-غ ى-ل-ع ةا-ن-ق-ل-ل
.ةعاشسلأ عبرو ةعاشس ¤إأ ةقيقد03 نم ةيميلعتلأ
طشسوتم ةعبأرلأ ةنشسلأ ذيمÓتل ةشسردم دأوم9 ةانقلأ لوانتتو
ايرولاكبلأ نا-ح-ت-مأ ى-ل-ع Úل-ب-ق-م-ل-ل ة-شسردŸأ دأوŸأ أذ-كو
.بعشش تشسب ةشصاÿأو

ن.ح ^

نيدلبلا يف ثحبلاو نيوكتلا قافآا عيصسوت لوح اثدحتو يكيرم’ا ريفصسلا ىقتلا
ةيكيرم’ا تاعماجلا براجتب دجنتسسي نايز نب

›اعلأ مي-ل-ع-ت-لأ ر-يزو سسمأأ ى-ق-ت-لأ ^
،نايز نب يقابلأ دبع ،يملعلأ ثحبلأو
،هيششوريد نوج ،رئأز÷اب اكيرمأأ Òفشس
نم ةدافتشس’أ ةيناك-مأ لو-ح ثيد-ح-ل-ل

Œاهل  يتلأ ةيكيرمأ’أ تاعما÷أ برا
.ليغششتلأو Úهمتلأ نأديم ‘ ليوط عاب
ريزو  لابقتشسأ عم بلطلأ أذه نمأزتو
دبع ،يملعلأ ثحبلأو ›اع-لأ م-ي-ل-ع-ت-لأ
،ةرأزولأ رقÃ ،سسمأأ ،نايز ن-ب ي-قا-ب-لأ

ةي-ك-ير-مأ’أ ةد-ح-تŸأ تا-ي’و-لأ Òف-شس

قرطت ثيح هيششور-يد نو-ج ،ر-ئأز÷ا-ب
ةيعشضولأ ¤إأ ءاقللأ ةيأدب ‘ نافرطلأ
 .اهعم لماعتلأ ةيفيكو ةنهأرلأ ةيئابولأ

ر---يزو---لأ سضر---ع ،را---طإ’أ أذ----ه ‘
هد-عأأ يذ--لأ ،ي--ح--شصلأ لو--كو--توÈلأ
،ةحئا÷أ ةه-جأو-م ل-جأأ ن-م عا-ط-ق-لأ

ة-ي-لا◊أ ة-ي-ع-ما÷أ ة-ن-شسلأ ما-ت--ت--خ’
ي--ع--ما÷أ م---شسوŸأ لو---خد Òشض–و
Úب تا-ثداÙأ تل-م-شش ا-م-ك .ل-ب-قŸأ
ميل-ع-ت-لأ ل-ئا-شسم ن-م أدد-ع Úفر-ط-لأ

اهنيب ن-مو ،ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-لأو ›ا-ع-لأ
اشضيأأو ،نيوكتلل ““تيأرب لوف““ ج-ما-نر-ب
هقافآأ عيشسوتو نواعتلأ ريوطت تايناكمإأ

Úثحابلأ ةيكرحو ثحبلأو ن-يو-ك-ت-لأ ‘
براقتلأ لجأأ نم اهعيجششتو نيدلبلأ ‘

ةينأديŸأ براجتلأو تأÿÈأ باشستكأو
ىلع كلذك نافرطلأ قفتأ امك .ةيلمعلأو
نم ديد-ع-لأ ل-م-ششي-ل نوا-ع-ت-لأ ع-يو-ن-ت
 .ىرخأ’أ تاشصشصختلأ

ن. ةظيفح ^

اهدوعو قيبطت يف ةراد’ا لطامتب اديدنت

ابيرق ةعسساو ةيجاجتحا ةكرحب نوددهي بئارسضلا وفظوم
يفظوŸ ةل-ق-ت-شسŸأ ة-با-ق-ن-لأ تعد ^

ة-ي-با-ق-ن-لأ عور-ف-لأ ءا-ن--مأأ بئأر--شضلأ
ة-كر--ح ‘ لو--خد--ل--ل دأد--ع--ت--شسÓ--ل
ةليلقلأ ما-يأ’أ ‘ ة-ع-شسأو ة-ي-جا-ج-ت-حأ
ذنم ةقلعŸأ مهبلاط-م ع-فر-ل ة-مدا-ق-لأ

Úف---ظوŸأ ة---مأر---ك دأدÎشسأو ةد----م
‘ ةباقنلأ تنلعأأو .ةبولشسŸأ مهقوقحو
دعأوقلأ دي-نŒ ‘ ا-ه-عور-شش ه-ل نا-ي-ب
دوعولأ ديشسجتب ةبلاطم-ل-ل ة-ي-لا-م-ع-لأ
ةد-ع ذ-ن-م ةرأدإ’أ ل-ب-ق ن-م ة-مد--قŸأ

ةÒخ’أ هذه لطا“ نأ ةدكؤوم ، تأونشس
مهششيمهتو لامعلأ بلاطم ‘ رظنلأ ‘

.تاجاجتح’أ رايÿ ةدوعلل اهعفد
نم مغرلابو هنأاب ة-با-ق-ن-لأ نا-ي-ب ّد-كأأو
دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةبعشصلأ ة-ي-ع-شضو-لأ

ي-ف-ظو-م نأأ ¤إأ ا-يدا-شصت-قأو ا-ي-ح--شص
ةيمامأ’أ فوفشصلأ ‘ أوفقو بئأرشضلأ

ينطو-لأ دا-شصت-ق’أ ة-يا-م◊ Úط-بأر-م
.ةيمومعلأ ةنيزÿأ نزأوت ىلع ظاف◊أو

يتلأ تاماهت’أ ة-با-ق-ن-لأ تر-ك-ن-ت-شسأو
ةوششرلاب بئأرشضلأ عاطق وفظوم اهقلتي
ة-با-ق-ن-لأ ه-تÈت-عأ ا-م و-هو ،دا-شسف-لأو
،““اما“ سضوفرمو لوبقم Òغ ا-ما-ه-تأ““

عاطق ‘ داشسف-لأ ل-ما-ع““ نأأ ة-ح-شضو-م
ةجيتن و-هو ،ءا-ن-ث-ت-شسأ د-ع-ي بئأر-شضلأ

.““ةطرافلأ تأونشسلأ لÓخ ماظنلأ داشسف
م--غر -نا--ي--ب--لأ ف---ي---شضي - ه---نأأ ’إأ

’ يتلأ ةديهزلأ مهبتأورو م-ه-تأدو-ه‹
’ ،مهبشسح عوج ن-م ي-ن-غ-ت ’و ن-م-شست

ةرق◊أو سشيمهتلأ سشيعي عاطقلأ لأزي
ن.ح ^ .تايوتشسŸأ عيمج ‘

: نوبت دصشانتو رانيد0001 نوصضاقتي ولاز’ مهنا دكؤوت ةينطولا ةمظنملا

 نيلوسستم ىلإا اولوحت نوفوفكملا
ةلودلا نم معدلا سصقن ببسسب

ءاصصق’او صشيمهتلا ةصسايصس ،دمfi ›او◊ Úيرئاز÷ا Úفوفكملل ةينطولا ةمظنŸا صسيئر ركنتصسا
هنا اÒصشم، نطولا تاي’و ىوتصسم ىلع ادهو فوفكم فلا002 نم ديزا اهنم Êاعي يتلا ة’ابمÓلاو
لماصشلا و عصساتلا ينطولا ر“ؤوŸا داقعنا ذنم ادهو ةيلخادلا ةرازو ¤ا ةلصصاوتŸا تÓصسارŸا نم مغرلاب
ةبلاطمل-ل ةرازو ى-ل-ع9102 ة-ن-صس ‘ ا-هد-ع-ب ف--لŸا حر--طوÈ8102مصسيد22 خيراتب نا-صسم-ل-ت ة-ي’و-ب
ةنصسلا نم يرفيف51 خيراتب ةيصصولا تاطلصسلا  ¤ا تملصس ةقيثو رخا ناكو دامتع’ا ىلع لوصص◊اب
نع جارف’ا دعب متي ⁄ ه-نا ’ا ة-بو-ل-طŸا ق-ئا-ثو-لاو طور-صشلا ل-ك ف-لŸا ءا-ت-ف-ت-صسا د-ع-ب0202 ة-يرا÷ا
 . دامتع’ا

اهلÓخ نم ةمدقملا نيرامتلاو لولحلاب ةناعتصسÓل ““كابلا»و ““مايبلا““ يحصشرم وعدت ةرازولا
““تاسس لين““ ىلإا ““ةفرعملا““ ةعباسسلا ةيمومعلا ةيميلعتلا ةانقلا ثب عيسسوت

يتلا ةطولغŸا تامولعŸا نم رذ◊ا ¤ا ذيمÓتلا تعد
يمصسرلا اهردصصم جراخ رصشنت

ماظن دامتعا يفنت ةيبÎلا ةرازو
كابلا ‘ ذاقن’ا

،سسمأأ ، ةينطولأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو تد-ن-ف ^
لشصأوتلأ عقأوم سضعب اهتلوأدت تامولعم
ةموعزم تأرأرق سصوشصخب يعا-م-ت-ج’أ
ءأرجأو ذاقن’أ ما-ظ-ن دا-م-ت-عا-ب ي-شضق-ت
Èمتبشس ةرود ايرولاكبلأ ةدا-ه-شش نا-ح-ت-مأ

  .طقف ةيشساشس’أ دأوŸأ ‘0202
اŸ اعبت ““ هنأأ ، اهل نايب ‘ ةرأزولأ تدكأأو

ل-شصأو-ت-لأ ع-قأو-م سضع-ب ‘ ه--لوأد--ت ”
نأاششب تأءاعدأ سصو-شصخ-ب ي-عا-م-ت-ج’أ

، ايرولاكبلأ  ةداهشش ناحتمأ سصخت تأرأرق
أدينفت دنفت ةي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو نا-ف
اهل سساشسأأ ’ يتلأ تامولعŸأ هذه اعطاق
يأرلأ طيلغت ¤أ فدهت يتلأو ةحشصلأ نم
رأرقتشسأو  ةي-شسف-ن ى-ل-ع Òثأا-ت-لأو ما-ع-لأ
ةم-شسا◊أ ةÎف-لأ هذ-ه لÓ-خ ذ-ي-مÓ-ت-لأ
بلطتت يتلأو ناحتم’أ Òشضحتب ةطبترŸأ
زيكÎلأو دأدعتشس’أو ةنينأامطلأ نم أÒثك

.““ةقفأرŸأو
ةظقيلأ نم Òثكلأ ¤أ عيم÷أ نايبلأ اعدو
يمشسرلأ اهردشصم نم ةمولعŸأ يشصقتو
عقوŸأ ىلع يمو-ي-لأ عÓ-ط’أ لÓ-خ  ن-م
ةيمشسرلأ اهتاحف-شصو ةرأزو-ل-ل ÊوÎك-ل’أ

.يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم ىلع
ةظقيلأ ¤أ ذيمÓتلأ لك ةرأزولأ تعد امك
سصخي اميف زييمتلأ ىلع ةردقلأو رذ◊أو
تأونقلأ جراخ مهلشصت ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ
.ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزول ةيمشسرلأ
ل-شصأو-ت--لأ ع--قأو--م سضع--ب نأأ ¤أ را--ششي
تامولعم أر-خؤو-م تلوأد-ت ي-عا-م-ت-ج’أ
اهدافم ةي-شصو-لأ ةرأزو-لأ  ¤أ ا-ه-تد-ن-شسأأ
9 لدعم ىلع أولشص– نŸ ذاقن’أ دامتعأ““

أذكو ايرولاكبلأ ةداهشش  ناحتمأ ‘02 نم
.““طقف ةيشساشس’أ دأوŸأ ‘ هئأرجأ

ن.ح ^

يصسردملا لوخدلل  مراصصو صصاخ يحصص لوكوتورب
ةيميصسرلا تاناحتماو مداقلا

   تاناحتم’ا ةرتف ةليط كابلا زايتجا ىلع نيلبقملل يرود سصحف
نأرهو ةي’ول ةيبÎلأ ريدم سسمأأ فششك ^
لو-خد-لأ نأ، سسمأ ي-قزرأ Êا--م--ي--ل--شس
““ايئانثت-شسأ““ نو-ك-ي-شس ل-ب-قŸأ ي-شسردŸأ
،انوروك ةحئاج هتفلخ يذلأ رثأ’أ ببشسب

فورظ نامشضب  ةيريدŸأ مأز-ت-لأ أد-كؤو-م
لك ديحوت  دعب ذيمÓتلل ““ةقئ’““ سسرد“

““ ي--شسرد--م لو--خد نا--م---شضل دو---ه÷أ
. ةحئا÷أ مغر ماعلأ أذه““سسلشس
نأ ،““رج-ف-لأ»ـل ح-ير-شصت ‘ ي-قزرأ لا-قو
نم ةيوبرت عيراششÃ ززعتيشس ةيبÎلأ عاطق
ىلع سضورفŸأ طغشضلأ سصت“ نأ اهناشش
عم مÓتشسأ متيشس ثي-ح-ب ،تا-ه÷أ سضع-ب
هنم ، يوبر-ت ل-ك-ي-ه41 لبقŸأ لو-خد-لأ

‘ ة-ي-شسرد-م تا-ع-م‹و تا-ط-شسو-ت-م9
حتف بناج ¤أ، تايوناثو يئأدتب’أ روطلأ

لقنلأ Òفوتو ةديدج ةي-شسرد-م م-عا-ط-م
تاعمجت-لأ ‘ ن-يد-جأو-تŸأ ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل
ةيوبÎلأ تاشسشسؤوم نع ةديعبلأ ةي-ن-ك-شسلأ

Ãلظلأ قطان .  
ةيريدŸأ نأ يقزرأ Êاميلشس دكأ هتهج نم
” دقف ةيشصولأ ةرأزولأ تاميلعتل أذيفنتو
تأءأر-جإ’ا-ب سصا-خ لو-كو-تور-ب Òط-شست
ءأرجإأ زكأرم فلتخÃ ةيحشصلأو ةيئاقولأ
طشسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ ةدا-ه-شش تا-نا-ح-ت-مأ
نم ةياقولل0202 ةرود ايرولاكبلأ ةداهششو
لود عيمج ‘ يششفتŸأ ““انوروك““ سسوÒف
  .. ⁄اعلأ
زكتري ،يحشصلأ لوكوتوÈلأ نإاف هبشسحو

ةداهششل حششÎم93302 ›أوح Úمأات ىلع
زكرم68 ىلع مهعيزوت متيشس ايرولا-ك-ب-لأ
2666  د-ي-نŒ ” ا-م-ك ،نا-ح-ت-مأ ءأر-جإأ

مهن-ي-ب ن-م ،ةرود-لأ هذ-ه حا‚إ’ ر-طؤو-م
لامع نم مهÒغو ن-مأأ نأو-عأأو ةذ-تا-شسأأ
هذ--ه Òطأا--ت--ب ،Úف--ل---كŸأ ة---ي---بÎلأ
 . تاناحتم’أ
¤إأ ةيبÎلأ ةيريدم راششأأ قايشسلأ تأذ ‘و
ىلع اشساشسأأ موقي ،يحشصلأ لوكوتوÈلأ نأأ

ةÎف ة---ل---ي---ط ،Úح---ششŸÎأ سصح----ف
مأÎحأ ىل-ع سصر◊أ ع-م ،تا-نا-ح-ت-م’أ
تامامكلأ لامعتشسأو يعامتج’أ دعابتلأ

ىودع بنجتل تا-نا-ح-ت-م’أ ةÎف ة-ل-ي-ط
لوكوتوÈلأ أذه ديشسŒ متيشسو ،سسوÒفلأ
ديدحتب -ةيبÎلأ ريدم- لوقي ،يحشصلأ

رفوت عم ،ÚحششŸÎأ Úب نام’أ ةفاشسم
يرأر◊أ سسا-ي-ق-لأ ةز-ه--جأأو ة--ع--ن--قأ’أ
دنع ةيفاكلأ ةيمكلاب ›وحك-لأ ر-ه-طŸأو
نأأ ىلع ،لمعلأ تاعاق ‘و زكرŸأ لخدم
نيرطؤوŸأو ÚحششŸÎأ لوانتم ‘ نوكي

لئاشسلأ نوباشصلأو ءاŸأ رفوت ةرورشض عم
،ة-ي-ح--شصلأ ق--فأرŸأو ها--يŸأ تأرود ‘

ةيهيجوت تاقشصلŸأ عشضو ىلع ةفاشض’اب
لبق نم ةيحشصلأ ةياقولأ Òبأدت مأÎحاب

ن-م ز-كرŸا--ب ن--يد--جأو--تŸأ ع--ي--م--ج
دح ىلع ÚحششرŸأو ةيوبÎلأ ةعومÛأ

. ءأوشس
لوكوتوÈلأ نأأ ثدحتŸأ تأذ حشضوأأ امك
حششÎم85962 اشضيأأ سصخي-شس ي-ح-شصلأ
ن-يذ-لأ ط-شسو-تŸأ م-ي-ل-ع-ت--لأ ةدا--ه--ششل
” امدع-ب ،أز-كر-م29 ىلع نوعزو-ت-ي-شس
ع--ي--م--ج ¤أ تأءا--عد--ت--شس’أ لا---شسرإأ
تاناحتم’أ هذهل دأدعتشسÓل ÚحششŸÎأ

نم9و8و7 مايأأ اهميظنت  عمزŸأ ىلع
ءأدتبأ  ايرولاكبلأ ةداهششو Èمتب-شس ر-ه-شش
رهششلأ سسفن نم71 ةياغ ¤إأ31 خيرات نم
.
م-ي-ظ-ن-ت ن--ع ثد--ح--تŸأ تأذ ف--ششك و
عيمجو زكأرŸأ ءا-شسؤور ع-م تا-عا-م-ت-جأ
ةفاك ذاخت’ مهتائف فلت-خÃ ن-ير-طؤوŸأ
،ةمزÓلأ ةيح-شصلأو ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأ
لوكوتوÈلل مراشصلأ ذيفنت-لا-ب م-ه-مأز-لإأو

ع-ي-م-ج--ت--لأو ،ءأر--جإ’أ تأÎف ة--ل--ي--ط
ةحشصو ة-مÓ-شسل ا-نا-م-شض ،ح-ي-ح-شصت-لأو
   .ءأوشسلأ ىلع نيرطؤوŸأو ÚحششŸÎأ

 سسانيا.م ^
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يداسصتقإأ

فلتfl ة-صشقا-ن-م را-طإلا اذ-ه ‘ ”و ^
،ةيلمعلا هذهب ةقلعتŸا ةينقت-لا ل-ئا-صسŸا

تايئاهن اهرفوت يتلا ايازŸا ىلع ةوÓع
،انا‹ اهمدقت يت-لا ر-ئاز÷ا د-ير-ب ع-فد
‘ اميصس ل ،ÊوÎكلإلا عفدلل ا-ع-ي-ج-صشتو

ي-صشف-ت ءار-ج ة-ي-ح-صصلا فور-ظ-لا هذ-ه
.انوروك سسوÒف
ل ةقباط-ت-م ردا-صصم ه-ت-ف-صشك ا-م بصسحو
ع-فد-لا تا-ي-لا م-ي-م-ع-ت نا-ف ““ر-ج--ف--لا““
دعت تايلديصصلا ىوتصسم ى-ل-ع ÊوÎك-للا
عاطقلا ةنمقر لمع ططfl تاوطخ ¤وأا
رايتخا ” دق و تامدÿا عاطقو يراجتلا

نم ديف-ت-صسي طا-صشن لوأا-ك عا-ط-ق-لا اذ-ه
سصخت ةنيعم Òياعم ىلع ءا-ن-ب ة-ي-ل-م-ع-لا
‘ Úطصشان-لا و ة-ه-ج ن-م Úك-ل-ه-ت-صسŸا
تاعاطق اهعبتتل ىرخا ةهج نم لاÛا
ديفتصستصس يتلا ةلبقŸا مايألا لÓخ ىرخا

‘ ÊوÎكللا عفدلا ميم-ع-ت ة-ي-ل-م-ع ن-م
.رئاز÷ا
يذلا لمعلا ططfl نا انردصصم فيصضي و

د-يÈلا ةرازو ىو-ت-صسم ى-ل-ع ه-ط-ب--صض ”
عم ةيكلصسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸاو
ةراجت-لاو ة-ي-لاŸا ةرازو ن-م ل-ك كار-صشا
ÊوÎكللا عفدلا لئاصسو ميمعت ¤ا فدهي

وا تنا-ك ة-يراŒ تا-عا-ط--ق--لا ل--ك Èع
Úب قيصسنتلا ىلع سصر◊ا عم ة-ي-تا-مد-خ
تانايب Úمأاتل ثÓث-لا تا-عا-ط-ق-لا هذ-ه
لك ةبراfiو عفدلا تاقاطبو Úيرئاز÷ا

fiنم ريوز-ت-لاو ة-قر-صسلاو سشغ-لا تلوا
‘ ةصصصصختم ةكر-صشب ة-نا-ع-ت-صسلا لÓ-خ

قÓ-طإل Òصضح-ت-لا ير-ج-ي ا-م-ك لاÛا
فلتfl سس“ ة-ل-ما-صش ة-ي-لا-صصتا ة-ل-م-ح
ةيمهأاب مه-صسي-صسح-ت-ل ع-م-تÛا ح-ئار-صش
و Úصس– ‘ ÊوÎكللا عفدلاو ةنمقرلا
.دارفألا تÓماعم ليهصست
اهيلع زكتري يتلا ةماهلا طاقتلا Úب نمو

ةناعتصسلا ÊوÎكللا عفدلا ميمعت جمانرب
نم يتلا ““بأا تراتصس““ ةئصشانلا تاكرصشلاب
نم  ةيلمعلل ةفاصضŸُا ةميقلا Ëدقت اهناصش

بنŒو اهرفوت يتلا عفدلا تاصصنم لÓخ
ريوطتب ىوتÙا داÒتصسا ةيلمع رئاز÷ا

fiىو-ت fiتا-جا-ي-ت-حل بي-ج-ت-صسي ي-ل
ىوت-صسŸ ى-قر-يو ير-ئاز÷ا كل-ه-ت-صسŸا
. هتاعلطت
نم اهتÒظن عم ةراجتلا ةرازو تقفتا دقو
ديد–  ى-ل-ع تÓ-صصاوŸاو د-يÈلا ةرازو

يتلا ةيراج-ت-لا ة-ط-صشنألا ن-م ة-عو-م‹
عفدلا ةزهجأا-ب ا-ب-ير-ق ا-هد-يوز-ت م-ت-ي-صس
ةكÎصشم ةينقت ةن÷ ءاصشنإا عم ÊوÎكلإلا
عيجصشت د-صصق ة-ي-ن-عŸا تا-عا-ط-ق-لا Úب
 ،هلامعتصسا
ريزو عام-ت-جا بق-ع قا-ف-تلا اذ-ه ءا-جو
د-يÈلا ر-يزو-ب ،ق-يزر لا-م-ك ،ةرا-ج--ت--لا
,ة-ي-ك-ل-صسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸاو
بد-ت-نŸا ر-يزو-لا و ،راز-مو-ب م-ي--هار--بإا
،ياكب ىصسيع ,ةيجراÿا ةراجتلاب فلكŸا
لوألا ر-يزو-لا ىد-ل بد-ت--نŸا ر--يزو--لاو
,ةئصشانلاو ةÒغصصلا تاصسصسؤوŸاب ف-ل-كŸا
 .ديلو Úصساي
‘ جردني يذلا, عامتجلا اذه ‘ ررقت امك
سصخي اميف ةموك◊ا جمانرب ديصسŒ راطإا

,تاعاطق-لا ف-ل-تfl ة-ن-م-قرو ة-نر-صصع
ÊوÎكلإلا عفدلا ةينقت لامعتصسا عيجصشت

لجصسلا يلمعت-صسŸ تاز-ي-ف– لÓ-خ ن-م
.يراجتلا
ديع ة-ي-صشع د-يÈلا ر-يزو دد-صش Òكذ-ت-ل-ل
عفدلا ةي-م-ها ى-ل-ع   كرا-بŸا ى-ح-صضألا
ةيبهذلا ةقاطب-لا ق-ير-ط ن-ع ÊوÎك-للا

اهنا Èتعاو فورظلا هذه لثم ‘ ةصصاخ
ةر-ها--ظ ى--ل--ع ءا--صضق--ل--ل ع‚لا ل◊ا
‘ اهمادختصسا ةيناكمإاب اركذم ،ماحدزلا

هذه نا ا-م-ك كو-ن-ب-لا ع-ي-م-ج تا-عزو-م
فلتfl عفدب مدختصسملل حمصست ةقاطبلا
.Òتاوفلا
ناكمإاب هنا ددصصلا اذه ‘ ريزولا فاصضأاو
نع دي-ع-لا ة-ي-ح-صضا يÎصشي نا ن-طاوŸا

لÓخ نم ةيديÈلا ةقاطب-لا هذ-ه ق-ير-ط
ع-فد-لا نا اد-كؤو-م ، سصاو-خ Úل-ما-ع-ت--م
08 ليجصست ” ثيح نصس– ‘ ÊوÎكللا

نم لولا يصسادصسلا لÓخ ةيلم-ع نو-ي-ل-م
.ةيرا÷ا ةنصسلا
انوروك ةحئاج لظ ‘ راجتلا ريزولا اعدو
،تناÎنألا Èع عيبلا تاصصنم باصستكا ¤ا
باحصصا بابصشلا ر-صصن-ع ى-ل-ع ثح ا-م-ك
مهتقفارمو عاطقلا ةنرصصع ‘ عيراصشŸا

.لغصشلا بصصانم قلخ ‘

^ Ÿيولزرح .ءاي

نا ،يدواد يلع ،يحÓفلا Òبÿا  Èتعا ^
ةيزكرمل ىلع دمتعت ةيف-ير-لا ة-ي-م-ن-ت-لا
،رارقلا ذاختا ‘ ة-ي-ل-حر-م و ة-ي-ج-يرد-ت
Úل-عا-ف-ل-ل تا-ي-حÓ-صص ح-ن-م ن-م-صضت--ت
عيراصشمو لولح ريوطت لجا نم ÚيلÙا
.ةيميلقا
⁄ا-ع ،يدواد ي--ل--ع ذا--ت--صسلا ح--صضوأاو
ثحا-ب ذا-ت-صساو ي-حÓ--ف--لا دا--صصت--قلا
،ةيحÓفلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةصسردŸاب
نود ح-ج-ن-ت نأا ن-كÁ ل ة-يز-كر-مÓ-لا نأا
ةي-لÙا تا-ه-ج-ل-ل تا-ي-حÓ-صص ءا-ط-عا
لث“ يتلا ةيلÙا تايعم÷او ÚبختنŸا)
ذاختا نم اونكمتي ىتح (ÊدŸا عمتÛا
ةيمنتلا ‘ ةمهاصسŸا ›اتلا-بو تارار-ق-لا
قطانم ن-م ة-ق-ط-ن-م ل-ك-ل ة-ماد-ت-صسŸا
.ميلقإلا
راطإا ءاصشنإا يرورصضلا نم““ هنا فاصضا امك
ةيزكرمÓلاب ناحمصسي يتاصسصسؤوم لكيهو
تايحÓصصلا نم د-يز-م ءا-ط-عإا ل-جا ن-م
ن-م Úب-ير-ق-لا Úي-لÙا Úب-خ-ت-ن-م--ل--ل
م-ي-ل-قإلا دراو-م نو-فر--ع--يو Úن--طاوŸا
تا-جا--ي--ت--حا كلذ--كو ،ه--تا--بو--ع--صصو
‘ يدواد روصسيفوÈلا Èتعاو .““ÚنطاوŸا

يدلبلا يبعصشلا سسلÛا نأا ،قايصسلا اذه
هنأاو زايتماب ةيلÙا ةيمنتلا ةيلخ Èتعي
ح-لا-صصل ي-م-ي-ظ-ن-ت را--طإا ءا--صشنإا بج--ي
نم اونكمت-ي ى-ت-ح Úي-لÙا Úب-خ-ت-نŸا
هنكل .ةيميلقإلا ةيمنتلل تاصسايصس ر-يو-ط-ت
نأا ن-كÁ ل فد--ه--لا اذ--ه نأا ¤إا را--صشأا

ةيلÙا ة-يا-ب÷ا ر-يو-ط-ت نود ق-ق-ح-ت-ي
ةيلÙا تاهجلل لئاصسولا Òفوت ›اتلابو
تاصصصصfl راظتنا نود عيراصشŸا ذيفنتل
.ةلودلا نم ةينازيŸا
يرورصضلا ن-م““ ه-نا Òبÿا تاذ د-كا ا-م-ك
يلÙا ىوتصسŸا ىلع ةيبيرصض ايازم حنم
،قطانŸا هذه ‘ ةيبذاج ق-ل-خ ل-جأا ن-م
ايازŸا) اهت-ي-بذا-ج ىو-ت-صسŸ ا-ًق-فو ه-نأل
ن-م Òب-ك دد--ع--ل ن--كÁ (ة--ي--ب--ير--صضلا
.““قطانŸا هذهل اوبذجني نا نيرمثتصسŸا
نأا ى--ل--ع ،قا--ي--صسلا سسف---ن ‘ ،دد---صشو
ايازملل طقف نوبذجني ل ن-ير-م-ث-ت-صسŸا
صضيأا نكلو ،ة-ي-ب-ير-صضلا يصشيعŸا راطÓل اً
هذه““ نأا اًدق-ت-ع-م ، ه-ي-ف نو-ل-م-ع-ي يذ-لا
لكصشب ةز-ه‹ نو-ك-ت نأا بج-ي م-ي-لا-قألا

اًراطإا عصضت نأاو ةيتحتلا ةين-ب-لا-ب ي-م-ت-ح
.““تارامثتصسÓل امئÓم
سسل‹ عا-م--ت--جا ¤إا ه--ن--م ةرا--صشإا ‘و
ءاعبرألا يموي د-ق-ع-ي-صس يذ-لا ة-مو-ك◊ا
ه-نأا يدواد رو-صسي-فوÈلا د-كأا ،سسي-مÿاو
لوح يقيقح سشاقن حتفل ةصصرف نوكيصس““

ةليوط ةيؤور ءانب لجأا نم عوصضوŸا اذه
بجي يتلا ةيزكرمÓلا ةيصضق لوح ىدŸا
راصسم عم نكلو ،يجيردت لكصشب اهب مايقلا
.““ قيقدو حصضاو
نم ةئاŸاب26 نأا يدواد ذاتصسألا دكأا امك
21 نأاو يفير عباط تاذ ن-طو-لا تا-يد-ل-ب

.قطانŸا هذه ‘ نوصشيعي يرئازج نويلم
^ Ÿح.ءاي

،نيرمثتسسملأ بلجل ةيبيرسض ايأزم حنم ىلع نهأري
 :يدوأد يلع يحÓفلأ ريبخلأ

ريوطت نود ةيمنتلا قيقحت نكمي ل
 ةيلحملا ةيابجلا

 ةموكحلأ سسجاه نييرئأزجلأ تانايب نيمأات و نيديفتسسملأ لوأ تايلديسصلأ

 رئاز÷ا ‘ ÊوÎكللا عفدلا ةيلمع ميمعت ليسصافت هذه
 ةنمقرلا وحن سسلسس رورم نامسضل تاعاطق ثÓث ^

نم ،ةيرهأوط Ëركلأ دبع ،ةسسائرب ةلدايسصلأ ةدامع عم اقلغم اعامتجأ ديÈلأ عاطق ولث‡ سسمأ دقع
رئأز÷أ ديÈل ÊوÎكلإلأ عفدلأ ةزهجأاب نطولأ تايلو فلتÈ flع تايلديسصلأ ديوزت ةسسأرد لجأأ

. ةموك◊أ اهتقلطأ يتلأ ÊوÎكللأ عفدلأ لئاسسو ميمعت ةلمح راطإأ ‘ جردنت يتلأو

اه-تا-يو-ت-صسم بهذ-لا را-ع-صسأا تل-صصاو ^
بلطلا ززعت عم ةقوبصسŸا Òغو ةيصسايقلا

فواıا لعفب نمآا ذÓمك ندعŸا ىلع
يمانتل ةيدا-صصت-قلا تا-ي-عاد-ت-لا لا-ي-ح

‘ ا-عا-ف-ترا ن-ك--ل ،91-ديفوك تا-با-صصإا
.بصساكŸا نم دح رلودلا
تيقوتب53اصس60 ة-عا-صسلا لو-ل-ح--بو

ناك (رئاز÷ا تيقوتب53اصس70) سشتنيرغ
دنع ار-ق-ت-صسم بهذ-ل-ل يرو-ف-لا ر-ع-صسلا

دعب ،(ةصصنوألا) ةيقوأÓل رلود379.1ر57
4891ر66 دن-ع ة-ي-صسا-ي-ق ةورذ ل-ج-صس نأا
ة-يو-ي-صسآلا تÓ--ما--عŸا ل--ئاوأا ‘ رلود
ةلجآلا ةيك-ير-مألا بهذ-لا دو-ق-ع تدازو
.رلود299.1ر01 ¤إا ةئاŸاب0ر3
ÚيجيتاÎصسلا Òبك ييثراكم لكيام لاقو

تايونعŸا““ ،““سست-كرا-م ي-صس.مإا.ي-صس““ ‘
يمانت ،لوأا .قاو-صسألا ى-ت-صش ‘ رو-هد-ت-ت

يقيقح ق-ل-ق ثع-ب-م ة-با-صصإلا تلد-ع-م
راعصسأل ي-ق-ي-ق-ح م-عد رد-صصمو ⁄ا-ع-ل-ل
رلودلا عفدي هنإاف كلذ ءوصض ‘و .بهذلا
.““اصضيأا دوعصصلل يكيرمألا
ىرخألا ة-صسي-ف-ن-لا ندا-عŸا سصو-صصخ-بو
رلود42ر62 ¤إا ةئاŸاب0ر5 ةصضفلا تلزن
ةئاŸاب ادحاو ÚتÓبلا طب-هو ،ة-ي-قوأÓ-ل
ر-ق-ت-صسا Úح ‘ ،رلود798ر16 لجصسي-ل

.ةيقوأÓل رلود0902ر22 دنع مويدÓبلا
تÓمع ةلصس لباق-م رلود-لا ع-ف-ترا د-قو
جورخ ةجوم ترفاصضت ثيح Úنثلا  سسما

ىلع بلط عم ةفيث-ك ة-ن-يد-م ز-كار-م ن-م
طاقتلل ةصصرف اهيطعيل نمآا ذÓمك ةلمعلا
رصشع ‘ اهل أاوصسألا ناك رهصش دعب سسافنألا

.تاونصس
ةوق سسيق-ي يذ-لا ،رلود-لا ر-صشؤو-م د-ق-ف
نم Ìكأا ،ةيصسيئر تÓمع ةلصس مامأا ةلمعلا
أاوصسأا ‘ ،ةيليوج ر-ه-صش ‘ ة-ئŸا-ب ة-ع-برأا

ر-صشؤوŸاو .È  0102متبصس ذ-ن-م ه-ل ر-ه-صش
. سسرام ةورذ نع ةئŸاب ةرصشع سضفخنم
‘ Úبراصضملل ةنيدŸا زكارŸا ‘اصص ناك
ى-ل-عأا ¤إا ع-ف-ترا ي--ك--ير--مألا رلود--لا

دنع1102  توا ره-صش ذ-ن-م ه-تا-يو-ت-صسم
هره-ظ-ت ا-م-ب-صسح ،رلود را-ي-ل-م72.42

ةن÷ نم تانايبو زÎيور اهترجأا تاباصسح
.ةيكيرمألا ةلجآلا دوقعلا لوادت

موي ةئŸاب2.0 رلودلا رصشؤوم د-ع-صصو
لباقم ةيكيرمألا ةلمعلا تعفتراو ،Úنثلا

.رصشؤوŸا ةلصس تÓمع عيمج
‘ رلود3671.1 ورو--ي--لا ل--ج--صسو
نع لزنيل ،ندنلب ةيحا-ب-صصلا تÓ-ما-عŸا
ةل-ج-صسŸا رلودÚ 8091.1ما----ع ةورذ
ح.ل ^ يصضاŸا عوبصسألا

ةسسيفنلأ نداعملأ ىلع اهلÓسضب يقلت ةحئاجلأ تايعأدت

ةقوبسسم ريغو  ةيسسايق  تايوتسسم
 بهذلا  راعسسأل

  تÓماعملأ ةنمقرل ةراجتلأ ةرأزو جمانرب راطإأ يف
ابيرق تنرتنألا ربع ةيعامتجلا تاباسسحلا عاديإل قيبطت قÓطإا

قيبطت قÓ-طإا ةرا-ج-ت-لا ةرازو مز-ت-ع-ت ^
تاكر-صشل-ل ه-جو-م ,بير-ق ن-ع ,ÊوÎك-لإا
تا-با-صس◊ا عاد-يإا-ب ح-م-صسي ة-يرا-ج--ت--لا
هب دافأا امبصسح ,تنÎنألا Èع ةيعامتجلا
.ةرازولل نايب
ق-ي-ب-ط-ت-لا اذ-ه زا‚إا مد-ق-ت ة-ع-با-تŸو
قيزر لامك ةراجتلا ريزو سسأارت ,ديد÷ا
ةراجتلاب فلكŸا بدتنŸا ر-يزو-لا ة-ق-فر
رقÃ اعامتجا ,ياك-ب ى-صسي-ع ة-ي-جراÿا

تايلمع ةل-صصاو-م را-طإا ‘ كلذو ,ةرازو-لا
سسفن فيصضي ,عاطق-لا ة-ن-م-قرو ة-نر-صصع
.ردصصŸا
ريزو رمأا يذلا قيبط-ت-لا اذ-ه ح-م-صسي-صسو
ةباوبلا ىوتصسم ىلع هثادحتصساب ةرا-ج-ت-لا
,““موك لجصس““ يراجتلا لجصسلل ةينوÎكلإلا
يراجتلا لجصسلا زكارم ¤إا لقنتلا بنجتب
عاد-يإا ل-جأا ن-م ن-طو-لا Èع ةر--صشت--نŸا
,كلذ نع Óصضفو .ةيعامتجلا تاباصس◊ا

عفدلا لامعتصسا تايلآا زيزعت ‘ مهاصسيصس
تاءارجإلا ‘ تقولا ح-بر ع-م ÊوÎك-لإلا

ىلع لوصص◊ا نم عدوŸا نكم-ت-ي-صس ثي-ح
.عاديإلا موي سسفن ‘ عفدلا لاصصيإا
‘ قيبطتلا اذهب لمعلا ‘ عورصشلا متيصسو
كلذو Úعو-ب--صسأا ها--صصقأا ق--حل خ--يرا--ت
حصضوي ,مÓعإلا لئاصسو ف-ل-تfl رو-صضح-ب
.ةراجتلا ةرازو نايب

^ Ÿح.ءاي

طسسوألأ قرسشلأ يف ايجولونكتلأ ىلع دمتعت ةحجان ةيراجت تامÓع نسسسسأأ
 لامعلا تاديسس ىنغأل ““سسبروف““ ةمئاق يف تاّيبرع ثÓث

ةينانب-لو ة-ي-قار-عو ة-ير-صصم ترد-صصت ^
““طصسوألا قرصشلا سسبرو-ف““ ة-ل‹ ة-م-ئا-ق
ظاف◊ا نعطتصسا ،لامعألا تاديصس ىنغأل
يد–و ة-ح-جا-ن-لا ن-ه-تا-صسصسؤو-م ى--ل--ع
.ةئراطلا تادجتصسŸا ةبكاومو ،قئاوعلا

ةيقارع لوصصأا نم ةيكيرمألا تردصصت دقف
اهتمÓعب ›ا◊ا ماعلا ةمئاق ناطق ىده
معدب تيظح يتلا ،““يتويب ىده““ ةيراجتلا
ةصصنم ىلع عبا-ت-م نو-ي-ل-م64 ن---م Ìكأا
ما-ع-لا ‘ ا-ه-تور-ث ترد-قو ،““مار-غ-ت-صسنإا““
.رلود ÚيÓم016 ›اوحب يصضاŸا
ن-م %24 ““ءايزلاو ة-صضوŸا عا-ط-ق ل-ث-مو
ةدايقب ،لامعأا ةد-ي-صس71 عقاوب ةمئا-ق-لا

قر-صشلا ‘ ر-ه--صشألا ءا--يزألا ة--م--م--صصم
عاطق لحو ،ةركع Ëر ةينانبللا طصسوألا
9 عقاوب ،ةيناث-لا ة-ب-ترŸا ‘ تار-هوÛا

ن-م تاد-ي-صس ا-هدو-ق-ت ة-يراŒ تا-مÓ-ع
،يمهف ةزع ةيرصصŸا نهتردصصت ةقطنŸا

.›اغ ةمطافو ةنيمأا اهاتنباو
ةمئاق ›ا◊ا ما-ع-لا ‘ ة-لÛا تق-ل-طأاو
01 زر-بأا م-صضت ي-ت-لا ،لا-م-عألا تاد-ي--صس
ةحجان ةيراŒ تامÓ-ع ن-صسصسأا تاد-ي-صس
قرصشلا ‘ اي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت
تارام-ث-ت-صسا ع-م-ج ‘ ن-ح‚و ط-صسوألا
ن-----م تارلود------لا ÚيÃÓ ل------يو“و
ايا-ط-ع ى-ن-م ترد-صصتو ،ن-ير-م-ث-ت-صسŸا
لظ ‘ ،ةمئاقلا ليلخ يبأا انيل اهتكيرصشو

‘ ““dlrowzmuM““ ام-ه-ت-كر-صش حا‚
ن-م رلود نو-ي-ل-م05 ن--م Ìكأا ع--م---ج

.نيرمثتصسŸا
لو-صصألا ن-م لا-م-عألا تاد--ئار--ل نا--كو
ي-قا-ب Úب Èكألا بي-صصن-لا ة-ي-نا-ن--ب--ل--لا
،ةديصس41 عقاوب Úتمئاقلا ‘ تايصسن÷ا
مث ،تادي-صس01 عقاوب تايدوعصسلا نه-ت-ل-ت

لامعأا تادئار5و ،تاديصس01 عقاوب رصصم
ح,ل ^ .ةيندرأا لوصصأا نم
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تايلؤلا رابخأا

ةفاظنلل ةيئ’و-لا ة-شسشسؤوŸا تر-ط-شسو ^
ديع رهششل ،اشصاخ ا‹انرب ““تاناÎشسكا““
ةفعاشضم لÓ-خ ن-م ،كرا-بŸا ى-ح-شضأ’ا
ةÎفلا ‘ تايافنلا عفرل اهناوعأاو اهتايرود
ميقعت بناج ¤إا ،ةيئا-شسŸاو ة-ي-حا-ب-شصلا
فرظلا عم انمازت ،اهل ةعباتلا تا-يد-ل-ب-لا
.دÓبلا هب ر“ يذلا يئانثتشس’ا
““رجفلا““ ـل ةشسشسؤوŸا نم ردشصم حشضوأاو
رحنلا موي ذنم تفعاشضت تايافنلا ةبشسن نأا
ةليط تاياف-ن-لا ع-فر ة-ي-ل-م-ع ل-شصاو-ت-ت-ل
زكار-م ة-قا-ط و ا-ي-ششا“ كلذ و عو-ب-شسأ’ا
لمعلا تاعاشس تفعاشض يتلا ينقتلا مدرلا

ةيحشصلا ةمزأ’ا و ديعلا ‘رظ رابتعا ىلع
ةيدامو ةيرششب تايناكمإا Òخشست ” ثيح
ةعباتلا ةينكشسلا ءايحأ’ا فيظنتل ةرّخشسم
تايرود ةفعاشضÃ ،اهشصا-شصت-خا م-ي-ل-قإ’
راهنلا تاعاشس ‘ ةيلزنŸا تايافنلا عمج
.ءايحأ’ا ةفاظن نامشضل ،ليللاو
513  يتاّيل-م-ع-لا ط-ّط-خ-م-ل-ل ت‹ر-ب و
ةيدلب13 ىل-ع ة-عزو-م ة-كا-كد ة-ن-حا-شش
عم قيشسنتلا لباقم ،ةم-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
نا و ةشصاخ ط-طıا حا‚إ’ تا-يد-ل-ب-لا

0071 لداعي يداعلا يمويلا عفرلا لدعم
.نط
نا-ي-ب ح-شضو-ي ،ل-م-ع-لا ةÒتو ة-ه--جاوŸو
لماع ف’آا4 نم ديزأا دينŒ ،ةشسشسؤوملل
فلتخÃ ةفيظن ءايحأ’ا ءاقبإا ىلع رهشسلل
اميشس’ ،ديعلا مايأا لÓخ ةمشصاعلا تايدلب

ثيح ،““انوروك““ صسوÒف راششتنا رطخ عم
تازافقلا ءانت-قا-ب ““تا-ناÎشسكا““ تل-ف-ك-ت
اهتينازيم نم ةرهطم داومو تا-ما-م-ك-لاو

دق اÃ لامعلا ديوز-ت ل-جأا ن-م ،ة-شصاÿا
.ىودعلا نم مهيمحي
ىلع ل-م-ع-ت ““تا-ناÎشسكا““ ةرادإا تف-ك-ع و
ةيلزنŸا تايافنلا عمج تايرود ةفعاشضم
ىل-ع ءا-ق-بإ’ا ع-م ،ر-ح-ن-لا ة-ي-ل-م-ع د-ع-ب
ةعاشسلا ىلع Úترم ةي-ئا-شسŸا تا-يرود-لا
.Óيل رششع ةيدا◊او فشصنلاو ةعبارلا
مهاشست ،ةيئ’ولا ةشسشسؤوŸا هذه نأا ركذي
ءايحأ’ا ميقعتو Òهطت تاي-ل-م-ع ‘ ا-شضيأا

،صسوÒفلا دشض تايدلبلا نم ديدعلا Èع
هذهل جيراهشص اهب تانحاشش8 ترخشس ثيح

حلاشصم عم قيشسنتلا-ب ،ة-ي-مو-ي-لا ة-م-هŸا

ةداŸا Òفوتب لفكتت يتلا ةيدلبلا ةفاظنلا
.ءاŸاب طلخت يتلا ةمقعŸا

Òهطتلل ينطولا ناويدلا قلطأا ،هتهج نم
ةرورشضب ÚنطاوŸا ا-ه-ي-ف و-عد-ي ة-ل-م-ح

يمر مدعو يراشض◊ا كولشسلاب ي-ل-ح-ت-لا
فر-شصلا تاو-ن-ق ‘ ي-حا--شضأ’ا ا--يا--ق--ب
فرشصلا ةمظنأا ¤إا ءيشست يتلاو ،يحشصلا
ةيمومعلا ةحشصلا ىلع رثؤو-ي ا-م ،ي-ح-شصلا

صسيشسحتلل و فيشصلا لشصف ‘ اننأاو ةشصاخ
لÓخ نم اهثود-ح ل-م-تÙا ل-كا-ششŸا-ب
تاعولاب لخاد ي-حا-شضأ’ا تÓ-شضف ي-مر
°°°°°°°°°°°°°°.يحشصلا فرشصلا

ر ح ^

Îل8313 نوفلتي ةبانعب ةراجتلا ةيريدم ناوعأا
ةيندعŸا هايŸا نم

 ““ ةروديه““ فلأا13 عفرت ةمصصاعلا تاناÎصسكا ةصسصسؤؤم

 ىحصضأ’ا ديع يموي لÓخ تايافن نم نط0004
! مدرلا زكارم ‘ ةمزأا و

ىلع اهدحؤل ةعاصس42 لÓخ  ““ةروديهلا““ نم ةدحو فلأا31 براقي ام تاناÎصسكا ةصسصسؤؤم تعفر
0071 لصصي يذلا يمؤيلا لدعÃ ةنراقم ةÈتعم ةدايزب تايافنلا نم نط0004 لباقم  ةيدلب13 ىؤتصسم

...يحاصضألا تافلfl نم ءايحألا و عراؤصشلا ةفاك فيظنتل لصصاؤتي يذلا جمانÈلل اعبت نط

ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تدافأا ^
نم Îل8313 ل اهناو-عأا ز-ج-ح ،صسمأا
تfiÓ فلتÈ flع ة-ي-ند-عŸا ها-يŸا
اهشضرع ةجيتن ،ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا ع-ي-ب
هنم ترذح يذلا رمأ’ا وهو صسمششلل
اهل نايب Èع ،ةراجتلا ةيريدم تاطلشس
عشضو مدعب د-ي-ف-ي ،Úي-ن-ع-م-ل-ل ه-جو-م
صسمششلل ةيندعŸا هايŸا ريراوق تايمك

،ةشسا-شسح ةدا-م ا-ه-نو-ك را-ب-ت-عا ى-ل-ع
ي-شسا-ي-ق-لا عا-ف--تر’ا ع--م ا--شصو--شصخ

ىلع يبلشسلا هÒثأاتو ،ةرار◊ا تاجردل
¤ا لوحتت يتلا ةي-ند-عŸا ها-يŸا هذ-ه

بيشصت يتلا صضارمأ’ا فلتı ردشصم
  .اهيكلهتشسم
تناك فÓت’او زج◊ا ةيلمع نأا ركذي
يتلا ،ةينمأ’ا حلا-شصŸا ا-ه-ت-ق-فار د-ق
ناوعأا ةقفارŸ ةطرشش رشصانع ترخشس
ىلع نولمعي نيذلا ةرا-ج-ت-لا ة-ير-يد-م
صشغ-لا ة-ح-فا-ك-م ط-طfl ق-ي--ب--ط--ت
ف-ل-تfl ع-ي-بو ن-يز-خ--ت--لا تازواŒو
ف-ل-تÈ flÈ flع ة-ي-ئاذ--غ--لا داوŸا
تايدلب بارت Èع ةيراجتلا تاحاشسŸا
 .ةي’ولا

 ع ةبيهو ^

يحصصلا رج◊ا قيبطت ةيادب ذنم

مانياب ةباغب تايافّنلا نم نط23 نم ديزأا عمج
تايافنلا نم نط23 قوفي ام عمج ” ^

برغ مانياب ةباغ ىوتشسم ىلع ة-ف-ل-تıا
قيبط-ت ة-ياد-ب ذ-ن-م ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا
دحلل  يئز÷ا يحشصلا رج◊ا تاءارجإا

.91ديفوك انوروك صسوÒف يششفت نم
تاذ-ب مÓ-عإ’ا--ب ة--ف--ل--كŸا تح--شضوأاو
ـل ح-ير-شصت ‘ يد-ي-ع-شس ناÁإا ,ة-ير-يدŸا
ÚيمشسوŸا ةفاظنلا ةششرو ناوعأا نأا ““جأاو““
اونك“ ““مانيب““ تاباغلا ةعطاقÚ Ÿعباتلا

تايافنلا نم ن-ط23 نم ديزأا ع-م-ج ن-م
ةيجاجّزلا تاروراقلا رارغ ىلع ةفلتıا
باششعأ’او نو-ترا-ك-لاو ة-ي-ك-ي-ت-شسÓ-ب-لاو
لÓخ كلذو ةدماه ىرخأا تايافنو ةشسبايلا

ةياهن - رياÈف ةياهن) ة-ي-شضاŸا ر-ه-ششأا5
تاءارجإا قيبطت ةيادبو (مرشصنŸا و-ي-لو-ي

.يئز÷ا يحّشصلا رج◊ا
فيظنتلا ةيل-م-ع نأا رد-شصŸا تاذ را-ششأاو

صسيك0061 نم ديزأا عمج نع ترفشسأا هذه
08 لداعي اÃ غلك02 ةعشسب تايافنلا نم
ىلع ةظفاÙا فدهب  عوبشسأ’ا ‘ صسيك
اذكو ءارشضÿا تاحاشسŸاو يتابنلا ءاطغلا
نأا ةزÈم ,ةئي-ب-لا ة-يا-م-ح ‘ ة-م-ها-شسŸا
نم نوفثكي Úيم-شسوŸا ة-فا-ظ-ن-لا ناو-عا
ةÎف لÓخ ةشصاخ فيظ-ن-ت-ل-ل م-ه-تا-يرود
ةلكشسر تايلمعب اوماق امك ,عوبشسأ’ا ةياهن
.ةيبششخ تايوا◊ اهريودتو تايافنلا
““مانياب““ ةباغ نإاف ,ردشصŸا تاذل ادانتشساو
ةياه-ن ما-يأا لÓ-خ ة-شصا-خ ’ا-ب-قإا فر-ع-ت
ة-با-شص’ا صسوÒف ر-ط-خ م-غر ,عو-ب--شسأ’ا
رارق هيلع صصني ام وهو ,91-ديفوك ىودعب

ةيمومعلا قئاد◊ا ق-ل-غ-ب ق-ل-ع-ت-م ي-ئ’و
تاباغ-لاو ه-ي-فÎلاو ة-ي-ل-شست-لا تاءا-شضفو
Òبادت راطإا ‘ رخآا راعششإا ¤إا ةيرشض◊ا
ةيام◊ انوروك صسوÒف يششفت نم ةياقولا

.ÚنطاوŸا ةمÓشسو ةحشص
ئطاوششلا قلغ لظ ‘ هنأا ةثّدحتŸا تدّكأاو
تاباغلا يقابو ءابولا يششفت نم ة-يا-قو-ل-ل
ةيليوج5 - يواششوب) ةمشصاعلاب ةيرشض◊ا
ةأارŸا رد---ح---ن---م - نو---ن---ك----ع ن----ب
Úن-طاوŸا نإا-ف (ا-هÒغو...ة--ششحو--تŸا

““مانياب““ يباغلا ءاشضفلا ¤ا ةفاثكب اولو–
ثيح ,رورŸا ةكرح مامأا حوتفم ءاشضف وهو
حبشصأاو هقÓغإا نكÁ ’ يئ’و قيرط هÈعي

.Úيمشصاعلل اشسّفنتمو اذÓم
°°°°°°°°°°°°°° م ق ^

 عيرصس فصشك ةدحو05281 ءانتقا
نازيلغب انوروك نع

ةÒشصن ناز-ي--ل--غ ة--ي’و ›او تما--ق ^
05281 ب ردقت ةيمك ميلشستب ي-م-ي-هار-ب
ةدئافل91-ديفوكلل عيرشس فششك ةدحو
دشصق اذهو ناكشسلاو ة-ح-شصلا ة-ير-يد-م
ة-شسشسؤوŸا ىو-ت-شسم ى-ل--ع ا--ه--ع--يزو--ت
لكو ثÓثلا ةيئا-ف-ششت-شس’ا ة-ي-مو-م-ع-لا
فد-ه-ب ة-يراو÷ا ة-ح-شصلا تا-شسشسؤوŸا
قطانŸا ‘ لجاعلا ل-ي-لا-ح-ت-لا ،ءار-جا
اهب تلجشس يتلا ةي-ن-ك-شسلا تا-ع-مÛاو

ىودعلا رؤوب ،ءاوتحا دشصق ةباشصا ت’اح
Úب ا-ه-لا-ق-ت-نا ل-ب--ق د--حاو نا--ك--م ‘

.ÚنطاوŸا
اننا مغر ءاب-ط’ا ن-م د-يد-ع-لا فا-شضأاو
نأا ’إا رايشسبلا و Òناكشسلا ىل-ع د-م-ت-ع-ن

تاينقتلا مها نم عيرّشسلا فششكلا ةقيرط
بيبطلا هيجوت ‘ مهاشست يتلا ة-ي-ب-ط-لا
،راششتن’ا لظ ‘ Òشصق فرظ ‘ جلاعŸا
لÓخ نم ةي’ولاب ،ءابولا اذهل بيهرلا

را-ت-ه-ت--شس’ا ءار--ج تا--با--شص’ا دد--ع
’ لازي ’ يذلا نطاوŸا ىدل ة’ابمÓلاو
،صسوÒف نم ةياقولا طورشش Êدا مÎحي
دعابتلا رار-غ ى-ل-ع91 ديفو-ك ا-نورو-ك
مغر ةيقاولا ةعنق’ا عشضوو يعامتج’ا
لاطاو مزا اّ‡ انا‹ اهنم ف’آ’ا عيزوت

نازيلغ ةي’ولا ةمشصاعب ءابولا رمع نم
رهشش’ا لÓخ ةلاح رفشص تلجشس ،يتلا
.ةقباشسلا

قرزل ليصضوفلب ^

نم دحلل ةي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا را-طإا ‘ ^
91- ديفوك ا-نورو-ك صسوÒف ءا-بو را-ششت-نإا
ميلقإاب اهق-ي-ب-ط-ت ىد-م ى-ل-ع فو-قو-لاو
قر-ف-لا ف-ل--تfl تما--ق ،صصا--شصت--خإ’ا
ةيلمعب نازيلغ ةي’و نمأا-ب ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لا
ةرهاظ ةبراÙ قاطن-لا ة-ع-شساو Òه-ط-ت
Òشس ىلع رثؤوت يتلا ةيعرشش Òغلا ةراجتلا

، نازيلغ ة-يد-ل-ب ط-شسو ‘ رورŸا ة-كر-ح
نم غلك504 زجح نم ةيلمعلا تنكم ثيح

ةعطق87 ¤ا ةفاشضإ’اب ، هكاوفلاو راشضÿا
درجو زجح مت-ي-ل ، ة-ي-لز-نŸا Êاوأ’ا ن-م
تا--ه÷ا ¤ا ا--هÁد--ق--تو تازو--جÙا
. ةينعŸا

قرزل ليصضوفلب ^

 Êاو’ا نم ةعطق87 و راصضÿا نم غلك504 زجحو..

Úع ةيدلب ةي’ولا ةمشصاع تدافتشسا ^
هماوق ›ام غلبم نم ار-خؤو-م تن-ششو“

ءابو ةهبا‹ فدهب ميتن-شس نو-ي-ل-م59
غل-ب-م و-ه و91ديفوك انوروك د-ي-فو-ك

flو م-ي-ق-ع-ت-لا داو-م ءا-ن--ت--ق’ صصشص
ت’دب Òفوت بناج ¤ا (5ح.ت)Òهطتلا
ةيحشصلا تامامكلا و ةعنقأ’ا و ةياقولا
مشساق ¤وŸاد-ب-ع بشسح  تازا-ف-ق-لا و
ةيدلب ىوتشسم ىلع ةمزأ’ا ةيلخ صسيئر

لام-ع-لا ةد-ئا-ف-ل اذ-ه و تن-ششو“ Úع
و ميقعتلا تايلمع ىلع نوفرششي نيذلا
ل-ما-ع ف-ي-ث-ك-ت كلذ ¤ا ة--فا--شضإ’ا--ب
نم عشضولل اŸ صسيشسح-ت-لا و ة-ي-عو-ت-لا

تاباشص’ا رششؤوم فرعي ثي-ح ةرو-ط-خ
يلÙا ىوتشسŸا ىلع انوروك صسوÒفب
ةÒخأ’ا ة-نوآ’ا لÓ-خ اÒب-ك ا-عا-ف--ترا
ةعاشس42 ‘ ةباشصا04 فقشس هزواجتب
ة-ي-ب-ط-لا م--ق--طأ’ا تقد ن--يأا ةÒخأ’ا
ماز-ت-ل’ا مد-ع بب-شسب ر-طÿا صسو-قا-ن
وه و ةيئاقولا ةيحشصلا طورششلاب يلكلا
ع-شضو-لا م-قا-ف-ت ن-م داز يذ--لا ر--مأ’ا
قايشسلا ‘ Úبلاطم ةي’و-لا-ب ي-ئا-بو-لا
ةمهاشسŸا و ةياقو-لا-ب Úن-طاوŸا ه-تاذ

. صسوÒفلا راششتنا نم د◊ا ‘

حلاصص ^

تنصشو“ Úع ةيدلب ميقعتل ميتنصس نويلم59

يحصصلا فرصصلا تاونق نودب ةنطيقلا راود
ةعباتلا ةلغلا يشساح ةيدلب تدافتشسا ^

Úع ة-ي’و-ب ة-ير-ما-ع-لا ةر-ئاد-ل ا-يرادا
ةيومنت جمارب ةدع نم ارخؤوم تنششو“
لو-خد-لا ل-ب-ق رو-ن-لا ىر-ت نأا بق-تر-م
زكرم رارغ ىل-ع مدا-ق-لا ي-عا-م-ت-ج’ا
يذ-لا Úه-م-ت-لا و ي-ن-هŸا ن-يو--ك--ت--لا
راظتنا ‘ ايلك لاغششأ’ا ه-ب تل-م-ك-ت-شسأا

Œةبشسن تغلب ةديدج ةطشسوتم و هزيه
صصيشصخت نع Óشضف ةئاŸاب08 زا‚’ا

ةرا-ن’ا م-ي-م-ع-ت-ل Èت-ع-م ›ا-م غ-ل--ب--م
فلتÈ flع ““دÓلا““ تاينقتب ةيمومعلا
نم ةيد-ل-ب-لا تدا-ف-ت-شسا ا-م-ك ءا-ي-حأ’ا

Òبكلا مج◊ا نم يراوج بعلم عورششم
Áم04/م06 ةحاشسم ىلع دت Ãتافشصاو
عم كلذ-ك ه-مÓ-ت-شسا بق-تر-ي و ة-ي-لا-ع
هنع فششك ام بشسح يعامتج’ا لوخدلا
ديشسلا يدلبلا يبعششلا صسلÛا صسيئر

يتلا عيراششŸا نأا افيشضم كارشش مÓعوب
بعلŸا ‘ لثمتت ةيدلبلا اهيلع تلشص–

2م0042 ةحاشسÃ اكشسيد يحب يراو÷ا
ةئاŸاب09 براقت هب لا-غ-شش’ا ة-ب-شسن و
ةطشسوتم ذيمÓ-ت ل-ي-حر-ت م-ت-ي-شس ا-م-ك

عم ةديدج ةطشسوتم ¤ا نيدموب يراوه
‘ راط’ا صسفنل هلÓغتشس’ هب ظافتح’ا
نم ة-يد-ل-ب-لا تدا-ف-ت-شسا يذ-لا تقو-لا

ةيعاطقلا اهنم عيراششم30 نم عورششم
Ãنويلم005 و رايلم ه-ماو-ق ›ا-م غ-ل-ب
ةيمنتلا راطا ‘ Êاثلا عورششŸا و ميتنشس
نويلم009ب ردقي ›ام غلبÃ ةيلÙا

امأا. مي-ت-ن-شس نو-ي-ل-م008ب مي-ت-ن-شس
ءايحأ’ا و ن-ك-شسم601 يح صصو-شصخ-ب
ةيلمعلاف  ةيرشض◊ا ةئيهتلا رظتنت يتلا
ىل-ع ة-ل-ج-شسم ة-يد-ل-ب-لا صسي-ئر لو-ق-ي

و ةيمومعلا لاغششأ’ا ة-ير-يد-م ىو-ت-شسم

طبرلا نم ءاهتن’ا د-ع-ب زا‚’ا م-ت-ي-شس
ىرخأ’ا يه اهل دشصر دق و زاغلا ةكبششب

و ميتنشس ÒيÓم40 هماوق ›ام فÓغ
تاحاشسŸا و ةيفيرلا ةران’ا كلذك مشضت
صسلÛا اهذخأا ىرخأ’ا يه ءارشضÿا
قطانŸ اه‹ر-ب ثي-ح را-ب-ت-ع’ا Úع-ب
تÓفاح30 ىلع رفوتت ةيدلبلا. لظلا
ىلع ريواودÈ 30ع ÚشسردمتŸا لقنل

نم تدافتشسا يتلا صشودمح  راود رارغ
Úمشسقب ةيئادتب’ا ةشسرد-م-ل-ل ة-ع-شسو-ت
اذ-ه نو-شضغ لا-غ-ششأ’ا م-ه-ب ق-ل-ط--ن--ت
رظت-ن-ت ي-ت-لا ة-ي-ع-يار-ق-لا و  عو-ب-شسأ’ا

يذلا تقولا ‘ ةنطيقلا راود   و ةشسردم
ةعرزم ذيمÓت لقنل Òخ لعاف هيف موقي
، تÓئاع40 عوم‹ مشضت يتلا ““انودراك““
.لقنلا اهلشصي ’ عرازŸا نم ىقبت ام امأا

حلاصص ^

يرحبلا ديصصلا ةصسردÃ ديدج لجصسم237
و يرحبلا د-ي-شصلا ة-شسرد-م تعر-شش ^

Úع ةي’وب فاشص ينبل تايئاŸا ةيبرت
Úب--غار--لا ل--ي---ج---شست ‘ تن---ششو“

مشسوŸا لÓخ ة-شسردŸا-ب قا-ح-ت-ل’ا-ب
متت ليجشستلا ةيلمع. مداقلا ينيوكتلا
وأا ة-شسردŸا ع--قو--م Èع ا--ي--نوÎك--لا
تنّكم و.ليجشستلا بتكم نم برق-ت-لا-ب
237 ليجشست نم ةعاشسلا د◊ و ةيلمعلا

بناج ¤ا تاشصشصختلا فل-تfl ن-م-شض
 .ةينوÎكل’ا ةكبششلا Èع لجشسم043
بطقتشست ةشسردŸا نأا Òكذتلاب ريد÷ا

ن-طو-لا ءا-جرا ف-ل-تfl ن--م ÚشصبÎم
ف-ي-شسو-ب نا-شسل ى-ل-ع ءا--ج ا--م بشسح
ةشسردŸا تاذب نو-ك-م ذا-ت-شسا ي-قر-شش
يه ةينوÎكل’ا تÓيجشستلا نا افيشضم
Úب ن-م و ا-هرا-م-ث تط-عا و ة-ي--ن--طو

ةينيوكتلا ةنشسلل ل-ج-شسم237 عو-م‹
031 و لهؤوم راحب025 كانه ةمدقلا

نوع90و نفشسلا تا-كرÙا ةدا-ي-ق ‘
ةدايق20 و تايئاŸا ة-ي-بر-ت ‘ ي-ن-ق-ت
دئاق51 و تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-ت و ن-ف--شس
ينقت40 و يكيناكيم ورهك70 و يلحاشس
نم Èتعم ددع يط-ع-ي ا-م و-ه و د-ي-شص

اعد امك بعششلا فلتÚ ‘ flلجشسŸا
تا-ي’و-لا ة-ن-طا-ق با-ب-ششلا ذا-ت--شسأ’ا
صصاشصتخا ‘ ليجشست-لا ‘ ة-ي-ل-خاد-لا
جمانرب كا-ن-ه نو-ك تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-ت
¤ا دتÁ يذلا و ي-عا-ط-ق-لا صشا-ع-ن’ا

ميعدت ىلع ز-كر-ي يذ-لا و4202 ةياغ
بلطتي ام وه و تايئاŸا ةيبرت عاطق
. Úلهؤوم Úينقت دوجو

حلاصص ^
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ةطبإرب مجاهم لسضفأل حسشرم حا‚وب
8102 ايسسآإ لاطبأإ

›ودلإ بعÓ-لإ مد-ق-لإ ةر-ك-ل يؤ-ي-صسآلإ دا–لإ را-ت-خإ ^
زربأإ نمصض ،يرطقلإ دصسلإ مجاهم حا‚ؤب دإدغب يرئإز÷إ
8102 ايصسآإ لاطبأإ يرودل ةيلاثŸإ ةلي-ك-صشت-ل-ل Úح-صشرŸإ
هعقؤم Èع يراقلإ دا–لإ هقلطأإ تيؤصصت لÓخ نم كلذو
Úب نم مجاهم لصضفأإ رايتخل تيؤصصتلإ حتف ”و ،يمصسرلإ
حا‚ؤب دإدغب يرئإز÷إ ›ودلإ مهمدقت Úحصشرم ةينامث

ليحد-لإ بعل ا-صضيأإ م-ه-ن-م-صض Òت-خإو د-صسلإ يدا-ن بعل
دا–لإ ريرقت زر-بأإو ،ي-بر-ع-لإ ف-صسؤ-ي ي-بر-غŸإ ق-با-صسلإ
يرود ةخصسن لÓخ دصسلإ فإدهو م‚ تايئاصصحإإ يراقلإ
Úب لوألإ زكرŸإ Óتfi افده31 لجصس ذإإ ،8102 لاطبألإ
ىلع52 اهنيب نم ،ةرم94 ددصسو ،Úفإدهلإ ÚمجاهŸإ
ةفاصضإلاب اصضيأإ ÚمجاهŸإ Úب لوألإ زكرŸإ Óتfi ىمرŸإ
مجاهم نأاب ةبعلل يؤيصسآلإ دا–لإ دكأإو ،فإدهأإ3 هتعانصصل
8102 ماع ايصسآإ لاطبأإ يرود ‘ ةؤقب هصسفن سضرف دق دصسلإ
فإده ةزئاجب اه-لÓ-خ ن-م زا-ف ا-فد-ه31 لجصس امد-ع-ب
‘ ةلجصسŸإ فإدهألإ ددعب يصسايقلإ مقرلإ لداعو ،ةلؤطبلإ
ؤنا-يردأإو (3102) يكيرؤ-م ع-م ا-يوا-صست-م ةد-حإو ة-خ-صسن
ةخصسنلإ هذه ‘ كلتمإ دصسلإ نأاب دا–لإ Úب امك ،(6102)
يئانثلإ هفلخ نمو حا‚ؤب د-جإؤ-ت لÓ-خ ن-م ة-برا-صض ةؤ-ق
7 حا‚ؤب لج-صس د-قو ،ف-ي-ف-ع مر-كأإو ز-يد-نا-نÒه ‘ا-صشت
لÓخ فإدهأإ ةتصس فاصضأإ مث ،تاعؤمÛإ رود ‘ فإدهأإ
 .ةيئاصصقلإ رإودألإ

ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ فلم راتخي افيفلإ
 ةإوه مدقلإ ةرك ريوطتل

ةيريدŸإ فلم ““افيف““ مدقلإ ةركل ›ودلإ دا–لإ راتخإ ^
““فاف““ مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل ةين-طؤ-لإ ة-ي-ن-ف-لإ
ىدل مدقلإ ةرك ريؤطت ¤إإ يمري ديدج جمانرب ‘ ةكراصشملل
اهعقؤم ىلع ةيدا–لإ ةئيهلإ هنع تنلعأإ ام بصسح ةإؤهلإ
دق ةبعلل ›ودلإ دا–Óل ةينفلإ ةحلصصŸإ تناكو ،يمصسرلإ
ءانب ““فافلإ““ اهنيب نم ةؤصضعلإ تايدا–لإ نم إددع تراتخإ

ةؤعد متتصسو ،ةينطؤلإ ةينفلإ ةيريدŸإ هب تمدقت فلم ىلع
نفيتصس فرط نم قي-ف-صش ر-ما-ع ي-ن-طؤ-لإ ي-ن-ف-لإ ر-يدŸإ

ةصشقانŸ““ افيفلل ينفلإ ي-عر-ف-لإ م-صسق-لإ ر-يد-م سسن-ترا-م
ةيدا–لإ هب تمدقت يذلإ عور-صشŸإ و حÎقŸإ ق-ي-ق-ح-ت-لإ
ةيدا–لإ ةئي-ه-لإ نا-ي-ب ح-صضؤ-ي ،مد-ق-لإ ةر-ك-ل ة-ير-ئإز÷إ
‘ مهاصسي جمانرب عصضو ‘ ةبغر افيفلل نأإ افيصضم ،ةينطؤلإ
مدقلإ ةرك ةصسرا‡ ‘ سصرفلإ ددع ةدايز و ةكراصشŸإ فيثكت

لÓخ ينفلإ هعرف قيرط نع ““افيفلإ““ قلطأإ و ،⁄اعلإ Èع
ليل– و بهإؤŸإ ريؤطت““ نإؤنع ت– هعورصشم ماعلإ إذه
جمانÈل ةدعاق لكصشيصس يذلإ و ““مدقلإ ةركل يئيبلإ ماظنلإ
اهنايب فافلإ تمتخ و ،1202 ‘ ررقم لاع ىؤتصسم يذ
جمانرب ءاصشنإإ ررقت ،ئدابŸإ هذ-ه ن-م ا-قÓ-ط-نإ““ : ة-ل-ئا-ق
بنا÷إ إذه نأإو ةصصاخ ،ةإؤهلاب ةصصاÿإ مدقلإ ةرك ريؤطتل

لخإد ةيصساصسأإ ةناكم لتحي مدقلإ ةركل يئيبلإ ماظنلإ نم
وأإ دلو ءإؤصس سصخصش لكل حمصسي ثيح ،ةؤصضعلإ تايعم÷إ
  لجر وأإ ةأإرمإ وأإ تنب
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 ةيزيل‚إلا ““روÒم““ ةفيحصص بصسحب
 لوبرفيل ىلع يدنام لسصفت هينج نويلم8.1
نع ،Úنثإلإ سسمأإ ،ةيزيل‚إ ة-ي-ف-ح-صص ر-يرا-ق-ت تف-صشك ^

يرئإز÷إ مجنلإ تامدخ ىلع لؤصص◊اب لؤبرفيل طابترإ
،ةيلا◊إ ةيفيصصلإ تلاق-ت-نلإ ةÎف لÓ-خ يد-نا-م ى-صسي-ع
رداصصم نع Óق-ن ة-يز-ي-ل‚لإ ““روÒم““ ة-ف-ي-ح-صص تدا-فأإو
عم دقاعتلل ›وأإ سضرعب مدقت دق لؤبرف-ي-ل نأا-ب ،ة-ي-نا-ب-صسإإ

9 لباقم ،Êابصسإلإ سسيت-ي-ب لا-ير ع-فإد-م ،يد-نا-م ى-صسي-ع
يدانلإ نأاب اهتإذ ةفيحصصلإ تدكأإو ،ينيلÎصسإإ هينج ÚيÓم
هينج نؤيلم8.1 رإدقÃ سضرعلإ ةدايزب بلاط دق Êابصسلإ
يرؤfi عفإدم عم دقاعتلإ ىلع لؤبرفيل رصصيو ،ينيلÎصسإإ
نأاب ىريو ،غÈصسرطب ناصس تينيز ¤إإ نيرفؤل نايد عيب دعب
ددع-ت-م ه-نأإ اÃ ا-ي-لا-ث-م إرا-ي-خ د-ع-ي ير-ئإز÷إ ع-فإدŸإ
طÿإ ‘ نا-ك-م يأإ ‘ بع-ل-لإ ه-ن-كÁو ،تا-مإد-خ--ت--صسلإ
‘ يئإز÷إ طرصشلإ ةميق نأاب ةفي-ح-صصلإ تد-كأإو ،ي-ف-لÿإ

سسيتيب نأإ لإإ ،وروأإ نؤيلم03 غلبت (اماع82) يدنام دقع
‘ هنأإ اÃ ،بعÓلإ عيبل سضفfl سضرع لؤبقل دإدعتصسإ ىلع
 .يدانلإ عم هدقع نم ةÒخألإ ةنصسلإ
،يدنام ىصسي-ع ،ق-لأا-تŸإ ير-ئإز÷إ ع-فإدŸإ نأإ ¤إإ را-صشي
فؤفصصل همامصضنإ ذنم Êابصسإلإ يرودلإ ‘ هصسفن سضرف
هلماعت دعب هتاناكمإإ ريؤطت ‘ ح‚ ثيح ،سسيتيب لاير يدان

،““يصسلدنألإ““ يدانلإ ىلع إؤفرصشأإ نيزي‡ Úبردم ةّدع عم
يكيك ةنؤلصشرب قيرفل ›ا◊إ ي-ن-ف-لإ ر-يدŸإ م-هر-خآإ نا-ك
ةقفرب ةيلاعلإ هتإردق تابثإإ ‘ كلذك يدنام ح‚و .Úتيصس
ةليكصشت ‘ اي-صسا-صسأإ ا-ب-عل ح-ب-صصي-ل ،ير-ئإز÷إ بخ-ت-نŸإ
·أإ سسأاك بقلب جؤت ثيح ،يصضاملب لامج ينطؤلإ بردŸإ
فافلإ نئإزخ نع تباغ يتلإ ةÒخألإ اهتخصسن ‘ ايقيرفأإ
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‘ ةمحر نب ديعصس قلأاتŸإ يرئإز÷إ مجنلإ ح‚ ^
ةلهؤؤŸإ ““فوأإ يÓب““ يئاهنلإ ةإرابم ¤إإ دؤعصصلإ
يدان فرعتو ،““غيلÈÁÒلإ““ يزيل‚إلإ يرودلإ ¤إإ
يÓبلإ ةيئاهنلإ ةرابŸإ ‘ هصسفانم ىلع درؤفتنيرب
و زا-ت-مŸإ يز-ي-ل‚لإ يرود-لإ ¤إإ دؤ-ع-صصلإ فوأإ
زإرحإإ ‘ ح‚ يذلإ ماهلؤف يدا-ن-ب ر-مألإ ق-ل-ع-ت-ي

يصضاŸإ سسيمÿإ ءاصسم ةيئاهنلإ ةإرابŸإ ‘ دعقم
بايإإ ‘ هبعلم قؤ-ف ه-ترا-صسخ ن-م م-غر-لا-ب كلذ و
ـب يتيصس فيدراك هفيصض مامأإ يئاهنلإ فصصن رودلإ
باهذ ءاقل ‘ رصصتنإ دق ماهلؤف ناك و ‘2-1
هنإديم جراخ ن-م ر-ف-صصل Úفد-ه-ب ي-ئا-ه-ن ف-صصن
عؤمجÃ فيدراك ىلع ما-ه-لؤ-ف بل-غ-ت-ي ›ا-ت-لا-بو
مصسح د-ق درؤ-ف-ت-ن-ير-ب نا-كو ،2/3ـب .Úتإرا-بŸإ
دعقم لوأإ ةمحر نب ديعصس يرئإز÷إ هم‚ ةدايقب

غيلÈÁÒلل دؤعصصلل لهؤؤŸإ فوأإ يÓبلإ يئاهن ‘
ـب نيءاقللإ عؤمجÃ يتيصس يزنإؤصس ىلع هزؤف بقع
يتلإ فوأإ يÓبلإ ةيئاهنلإ ةرابŸإ نأإ ركذيو ،2-3
ثلاثلإ لهانŸإ ديدحتل يلبÃو بعلم اهنصضتحيصس
مؤ-ي-لإ بع-ل-ت-صس زا-ت-مŸإ يز-ي-ل‚لإ يرود-لإ ¤إإ
¤إإ دعصصي طقف سسيل اهب زئافلإ نأإ و توإ4 ءاثÓثلإ
ةيلام ةزئاج ىلع اصضيأإ لصصحيصس ا‰إإو غيلÈÁÒلإ
بقلب جؤتŸإ اهيلع لصصح-ت-ي يذ-لإ ن-م Èكأإ ةÒب-ك
ه-جإو د-ق و إذ-ه ،زا-ت-مŸإ يز--ي--ل‚لإ يرود--لإ
يرود ‘ مصسؤŸإ إذه Úترم ماهلؤ-ف درؤ-ف-ت-ن-ير-ب
باهذلإ ةإرابم تهتنإو ،ةيزيل‚إلإ ¤وألإ ةجردلإ
‘ اميف ،ةمحر نب ةعانصص نم رفصصل فدهب مهزؤفب
قلأات لظ ‘ درؤفتنرب نع ةحرفلإ دعتبت ⁄ بايإلإ
ةرير“ مدقو فده لجصس يذلإ يرئإز÷إ مجنلإ

نب زافو ،در نود ةيئانثب تهتنإ ةإرابم ‘ ،ةمصساح
نع ،بيصشنؤيبماصشلإ ‘ رهصشلإ بعل ةزئاجب ةمحر

ليجصست ‘ بعÓلإ ح‚و ،يصضاŸإ ةيليؤج رهصش
 .ىرخأإ فإدهأإ01 ةعانصصو افده71
 دؤعصصلإ ىلع زيكÎلإ ؤه ايلاح ‘ده :ةمحر نب
م‚ ،ةمحر نب ديعصس يرئإز÷إ ›ودلإ مجنلإ Èعو
سصؤصصخب هتداعصس نع ،يزيل‚إلإ درؤفتنيرب قيرف
دعب ،لانصسرأل مام-صضنÓ-ل ه-ت-ح-صشر ي-ت-لإ ءا-ب-نألإ
مصسؤŸإ ‘ بعÓلإ اهمدق يتلإ ةدي÷إ تايؤتصسŸإ
،ة-يز-ي-ل‚إلإ ¤وألإ ة-جرد--لإ يرود--ب مر--صصنŸإ
هتاحيرصصت ‘ ةمحر نب لاقو ،““بي-صشنؤ-ي-ب-ما-صشلإ““
،رخفلاب Êرعصشي رمأإ““ :““لؤبتؤف سسنإرف““ ةفيحصصل
عباتو ،““›ا◊إ تقؤلإ ‘ درؤفتنيرب عم ديعصس يننكل
،اهي-ل-ع ز-كرأإو ة-م-ه-م يد-ل““ :ير-ئإز÷إ م-ج-ن-لإ
رثؤؤي دقو ،يقيرف هاŒ قئÓ-لإ Òغ ن-م نؤ-ك-ي-صسو
مامتهإ نع بعÓلإ لاق لصصتم قايصس ‘و ،““بلصسلاب
ةيدنألإ هاŒ نانتملاب رعصشأإ““ :يصسليصشتو لانصسرأإ
نكلو ،ةÒخألإ ةÎفلإ لÓخ يعم دقاعتلاب ةمتهŸإ

قيق– ‘ درؤفتنيرب ةدعاصسم ىلع نآلإ يزيكرت لك
حيحصص““ :عباتو ،““يزي-ل‚إلإ يرود-لإ ¤إإ دؤ-ع-صصلإ
،فلتخي رمألإ انه نكل ،اصسنرف ‘ ةقث يدل تناك

،““يب نانمؤؤي امهنأإ › إرهظأإ بردŸإو يدانلإ نأل
لو ،يعم فرصصتي في-ك فر-ع يدا-ن-لإ““ :فا-صضأإو
مهلصضفب كلذ لك ،يفكي اÃ مهركصشأإ نأإ عيطتصسأإ
ىلع رؤثعلاب ملحأإ نكأإ ⁄ ةحإرصص ،بردŸإ لصضفبو
ةير◊إ ينيطع-ي بردŸإ““ :ع-با-تو ،““ل-صضفأإ نا-ك-م
ىلع انأإ ةإرابŸإ ةقرو ىلع ،بعلŸإ لخإد ةلماكلإ
فرعأإ يننأل ةيرحب بعللاب › حمصسي هنكل ،راصسيلإ
ىلع رؤثعلل امئإد Êزفحي إذهو ،يرودب مؤقأإ فيك
:مت-خو ،““قرا-ف-لإ ثد– ي-ت-لإ ةÒغ-صصلإ ءا-ي-صشألإ
رمألإ إذه ،Óيلق Êأاجاف درؤفتنيرب عم يإؤتصسم““
،افده71 ليجصستف ،ةياغل-ل إد-ي-ع-صس ي-ن-ل-ع-ج-ي
سسيل ،ةمصسا-ح تإر-ير“Ë 9دقت ¤إإ ة-فا-صضإلا-ب
 .““ءيصش لك دعب فإده انأإ اÃر ،Úهلإ رمألاب
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 ءاثÓثلا مويلا يلبماو بعلم اهنصضتحيصس ةمصساح ةهجاوم ‘

 غيلÈÁÒلإ ¤إإ يخيرات دوعسص قيق– نم ةدحإو ةوطخ دعب ىلع ةمحر نب

 رئاز÷ا ةيدولوم
 إدغ ›وÎبلإ عمÛإو رئإز÷إ ةيدولوم ييدان ديحوت ةيلمع قÓطنإ
ةيدؤلؤم و ›وÎبلإ يصضايرلإ عمÛإ دقعيصس  ^

›إؤتلإ ىلع ةيئانثتصسلإ ةماعلإ امهتيعمج رئإز÷إ
يدإؤب يئاŸإ بكرŸاب يرا÷إ توأإ6 و5 يمؤي

ملع ام بصسح امهديحؤت ميصسÎل ةمصصاعلاب ةرديح
ةماعلإ ة-ي-ع-م÷إ د-ق-ع-ت-صس و ،Úيدا-ن-لإ ىد-ل مؤ-ي
ةيإدب ءاعبرلإ إذه ›وÎبلإ عمجملل ةيئا-ن-ث-ت-صسلإ

ةيعمج دقعنت امن-ي-ب ،لإوز ة-ي-نا-ث-لإ ة-عا-صسلإ ن-م
سسيمÿإ يأإ ،›إؤŸإ مؤي-لإ ‘ ر-ئإز÷إ ة-يدؤ-لؤ-م
ةطقن نؤكتصس ثيح ،ءاصسم ةثلاثلإ ةعاصسلإ نم ةيإدب
Úيدانلإ ديحؤت يهو جمانÈلإ ‘ ةجردم ةدحإو

يه ةلحرŸإ هذه Èتعت و ،ردصصŸإ سسفن بصسح
ىلع عور-صشŸإ حر-ط د-ع-ب د-ي-حؤ-ت-لإ ؤ-ح-ن ¤وألإ
،ىرخأإ لحإرم اهعبتت نأإ ىلع Úتيعم÷إ ءاصضعأإ
و ›وÎبلإ عمÛإ ماحقإاب ديحؤتلإ ةيلمع متتصسو
رئإز÷إ ةيدؤلؤم راعصش ت–31 ةيصضايرلإ هعورف
يدانلإ لكصشتي نأإ ىل-ع ،عور-ف ة-ع-ب-صس م-صضي يذ-لإ
ةدع ديحؤت دعب اي-صضا-ير ا-عر-ف51 ن-م د-يد÷إ

ناكو ،Úيدا-ن-لإ ‘ ةدؤ-جؤ-م تنا-ك تا-صصا-صصت-خإ
ابصس– تاصضوافŸإ ةÒتو ‘ اعرصسأإ دق نايدانلإ
ةيؤئŸإ ىركذلإ فداصصيصس يذلإو ،ديحؤتلإ إذهل
فده-لإ نأإ ثي-ح ،1291 ماع ““ديمعلإ““ سسيصسأا-ت-ل
ةلئاعلإ لمصش ⁄ ةداعإإ ؤه ةيلم-ع-لإ هذ-ه-ل ى-م-صسألإ
ةين-طؤ-لإ ة-كر-صشلإ تنا-ك و ،ة-يدؤ-لؤ-م-ل-ل ةÒب-ك-لإ
رهصش ‘ تبحصسنإ دق ““كإرطانؤصس““ تاقور-ح-م-ل-ل

سسصسؤؤت-ل ر-ئإز÷إ ة-يدؤ-لؤ-م ن-م8002 نإؤ--ج
ميلصست عم ““›وÎبلإ عمÛإ““ ةيصضايرلإ اهتيعمج
دقو ،ة-صضا-ير-لإو با-ب-صشلإ ةرإزؤ-ل يدا-ن-لإ را-ع-صش
ةعبق ت– ىحصضأإ يذلإ ›وÎبلإ عمÛإ ظفتحإ

ءانثتصساب ايصضاير اعرف31 ـب ““كإرطانؤصس““ ةكرصش
،ة-يدؤ-لؤŸإ ة-ي-ع-م÷ تد-ن-صسأإ ي-ت-لإ مد-ق-لإ ةر-ك
دق تناك ةصضايرلإو بابصشلإ ةرإزو نإاف ،Òكذتللو
ةكرصشل رئإز÷إ ةيدؤلؤم Òيصست7791 ماع تدنصسأإ
ةيصضايرلإ تاحÓ-صصإلإ قا-ي-صس ‘ ،““كإر-طا-نؤ-صس““
 .كإذنآإ اهتجهتنإ يتلإ

 فيطسس قافو

   لاطبألإ ةطبإر بعل نم اهنامرح رإرق ‘ نعطت قافولإ ةرإدإإ
لوأإ ءاصسم ،فيطصس قافو يدان ةرإدإإ سسل‹ ررق
ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ ىدل نعطب مدقتلإ سسمأإ
بتكŸإ ناكو ،›إرديفلإ بتكŸإ رإرق دصض ،مدقلإ
راصشتنإ ببصسب ،ةلؤطبلإ ءاغلإإ رر-ق د-ق ،›إرد-ي-ف-لإ

بابصش ي-يدا-ن ح-ن-مو ،د-ج-ت-صسŸإ ا-نورؤ-ك سسوÒف
رئإز÷إ ليث“ فرصش ،رئإز÷إ ةيدؤلؤمو ،دإدزؤلب

،لبقŸإ مصسؤŸإ ايقيرفإإ لاطبأإ ةطبإر ةصسفانم ‘
قافؤلإ ةرإدإإ سسل‹ نأاب ،ةدكؤؤم رداصصم نم ملعو
ةيصضقلإ ‘ إدي-ع-ب با-هذ-لإو د-ي-ع-صصت-لإ رر-ق د-ق
‘ ةكراصشŸإ نم مرح نأإ دعب ،ه-قؤ-ق-ح ةدا-ع-ت-صسل
زكرŸإ ‘ ةلؤطب-لإ ه-ئا-ه-نإإ م-غر ،لا-ط-بألإ يرود
يفياطصسلإ يدانلإ نأاب تدكأإ رداصصŸإ تإذ ،Êاثلإ
لماعŸإ لماع ىلع دامتعلاب ““فافلإ““ رإرق Èتعإ
ةيراقلإ ةصسفانŸإ ‘ ةكراصشŸإ ة-يد-نألإ د-يد-ح-ت-ل
حئإؤل-لإو Úنإؤ-ق-ل-ل ف-لاıا-ب ،ل-ب-قŸإ م-صسؤŸإ
نأإ ¤إإ ةراصشإلإ ردŒو ،رئإز÷إ ‘ ةبعلل ةمظنŸإ

ثلاثلإ زكرŸإ ‘ ةصسفانŸإ ىهنأإ ،رئإز÷إ ةيدؤلؤم
قافو ن-ع فإد-هألإ قرا-ف-ب ة-ط-ق-ن73 ديصصر-ب

تايرابم ددعب نكلو ،ةفاصصؤ-لإ بحا-صص ،ف-ي-ط-صس
 .لقأإ
سسيئر ،بإرعأإ ن-يد-لإ ز-ع د-كأإ ،ه-تإذ قا-ي-صسلإ ‘و

ىدل نعطب همدقت ،فيطصس قافو يدان ةرإدإإ سسل‹
بتكŸإ رإرق دصض فانئتصسÓل ،ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ
سسأاك ‘ ةكراصشŸإ ¤إإ هقيرف ليؤحتب ،›إرديفلإ
‘ بإر-عأإ لا-قو ،ة-ي-ق-ير-فألإ ة-ي-لإرد-ي-ف-نؤ-ك--لإ
انررق دقل““ :سسمأإ لوأإ ءاصسم ،ةينؤيزفلت تاحيرصصت
رإرق دصض ،ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ ىدل نعطب مدقتلإ

مغر ،ةيلإرديفنؤكلإ سسأاك ‘ ةكراصشŸإ ¤إإ انليؤ–
:فاصضأإو ،““Êاثلإ زكرŸإ ‘ ةلؤطبلإ ا-ن-ي-ه-نأإ ا-ن-نأإ
ةفاك انعمجو ،فيلاكتلإ عيمج ديدصستب انمق دقل““
،ةينؤناقلإ لاجآلإ ‘ ،تإءإرجإلإ انم“أإو ،قئاثؤلإ
:متخو ،““ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ رإرق نآلإ رظتننصسو
،ةرإدإلإ سسل‹ عامتجإ لبق نعطلاب مدقتلإ انلصضف““

رخآإ نأإو ةصصاخ ،تقؤلإ انصسفنأإ ىلع عيصضن ل ىتح
 .““دحلإ سسمأإ لوأإ تناك ،نعطلإ Ëدقتل ةصصرف
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 ةمصصاعلا دا–ا
 تاعئاسشلإ ىلع درلإ لسصإوت ةراطسسوسس ةرإدإإ
ءاصسم ،ةمصصاعلإ دا–إ يدان ةرإدإإ سسل‹ ىفن ^

،إرخؤؤم اهلوإدت ىرج يتلإ تاعئاصشلإ لوألإ سسمأإ
زاه÷إو ،يصضايرلإ ريدŸإ ،يحي Îن-ع ل-ق-ن لؤ-ح

ةلحر Èع رئإز÷إ ¤إإ ،ÚبÎغŸإ ÚبعÓلإو ،ينفلإ
ةيمصسرلإ هتحفصص Èع ،نايب ‘ يدانلإ لاقو ،ةصصاخ
ةمصصاع-لإ دا–إ ةرإدإإ د-ن-ف-ت““ :““كؤ-ب-صسي-ف““ ى-ل-ع
لئاصسو سضعب اهلوإدتت يت-لإ ة-بذا-ك-لإ تا-مؤ-ل-عŸإ
،يحي Îنع لقنب ةقلع-تŸإ تا-ح-ف-صصلإو ،مÓ-عإلإ
قيرط نع ÚبÎغŸإ ÚبعÓلإو ي-ن-ف-لإ م-قا-ط-لإو
ع-مÛ كل-م ة-صصا-خ ةر-ئا-ط وأإ ،ة-صصا-خ ةر-خا-ب
ملعن““ :ةمصصاعلإ دا–إ ةرإدإ نايب فاصضأإو ،““رؤبÒصس
‘ رئإز÷اب لحيصس ي-ح-ي Îن-ع نأا-ب ما-ع-لإ يأإر-لإ
لخدت يتلإو ةيداع ةلحر Ïم ىلع ،ةمداقلإ مايألإ

،““اصسنرفب Úقلاعلإ ÚنطإؤŸإ ءÓجإإ ةيلمع راطإإ ‘
مايأإ ذنم تأإدب دق ةيرئإز÷إ تاطلصسلإ نأإ ¤إإ راصشي
Èع ،جراÿإ ‘ اهاياعر لماكل ءÓجإإ ةيلمع ،ةليلق
 .ةيرحبو ةيؤج تÓحر

 قوراف.ج ^
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ديشس ةشضا-ير-لأو با-ب-ششلأ ر-يزو ،سسمأ فر-ششأ ^
لوكوتوÈلأ عبزوت ة-ي-ل-م-ع ى-ل-ع ،يد-لا-خ ي-ل-ع
باعل’أ ¤أ ÚلهاتŸأ Úيشضايرلأ ى-ل-ع ي-ح-شصلأ
Úيشضايرلأ أذكو ،و-ي-كو-ط-ب ة-مدا-ق-لأ ة-ي-بŸو’أ
نم ما-يأ ل-ب-ق كلذو ،ل-ها-ت-لأ قا-ب-شسب Úي-ن-غŸأ
.مهتابيردت قÓطنأ
تأدا–’أ ءا-شسؤور ءأرأ ¤أ يد--لا--خ ع--م--ت--شسأو
Úي-ن-عŸأ ،Úي-شضا-ير-لأو Úي-ن-ف-لأ ن--ير--يدŸأو
.ةلبقŸأ تاقاقحتشسÓل تأÒشضحتلأ فانئ-ت-شسا-ب
،ةشضايرلأ بطل ينطولأ زكرŸأ ›وؤوشسم روشضحب
.لوكوتوÈلأ قيبطتب ةشصاÿأو

تقو ‘ تنلعأأ ،ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو تناكو
أونمشض نيذلأ Úيشضايرلل ح-م-شست-شس ا-ه-نأ ،ق-با-شس
نيذلأو ،ويكوط دايبŸوأأ ‘ ةكرا-ششم-ل-ل م-ه-ل-هأا-ت
ةدوعلاب ،فدهلأ سسفن قيق– لجأ نم نوشسفاني

،أذه ةدوعلأ ططfl نكل .تابيردتلأ فانئتشس’
ددع رخأات ةجيتن ةينقت تابوعشص نآ’أ ىتح هجأوي

نع فششك-لأ را-ب-ت-خأ ءأر-جإأ ‘ Úي-شضا-ير-لأ ن-م
امدعب ،ةدوعلل يشساشسأ’أ طرششلأ ،انوروك سسوÒف
““هذه Òفوت هنكÁ ’ ةشضايرلأ بط زكرم نأ Úبت
¤إأ ءوجلل تأدا–’أ سضعبب عفد ا‡ ،““ةمدÿأ

ناف ““ط-شسو-لأ ““ردا-شصم بشسحو .ة-شصا-خ ز-كأر-م
زاهج ءانت-ق’ ه-ج-ت-ت ة-شضا-ير-لأو با-ب-ششلأ ةرأزو
لي-لذ-ت ل-جأأ ن-م ،ا-نورو-ك سسوÒف ن-ع ف-ششك-لأ
يذلأ تابيردتلأ فانئتشسأ راشسم ما-مأأ تا-ب-ق-ع-لأ
،ةيرئأز÷أ ةموك◊أ تحنمو .عيم÷أ لمأأ ىقبي
¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم رشضخأ’أ ءو-شضلأ Úي-شضا-ير-ل-ل

‘ رمأ’أ رشصتقيشسو .ةينأديŸأ تابيردتلأ ةشسرا‡
Úل-ّهأا-تŸأ Úي-شضا-ير-لأ ى-ل-ع ¤وأ’أ ة--ل--حرŸأ
ةينابايلأ ةمشصاع-لأ ة-خ-شسن ،ة-ي-بŸوأ’أ با-ع-لأÓ-ل

ةيمأزلأ عم .1202 فيشص اهميظنت رّرقŸُأ ،ويكوط
هتّدعأأ يذلأ يّحشصلأ لوكوتوÈلاِب مراّشصلأ دّيقتلاِب
حÓشصإأو ناكشسلأو ةّح-شصلأ ةرأزو ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ِب
.““انوروك““ سسوÒفِب ةباشصإÓل ايدافت .تايفششتشسŸأ
أ’ نولّهأاتŸُأ نويرئأز÷أ نويشضايرلأ ناكو دايبŸوِ

نِم مهعنم نِم ،قباشس خيرات ‘ أوكتششأ دق ويكوط
سصشص◊اِب مه-ئا-ف-ت-كأو ة-ي-نأد-يŸأ تا-ب-يرد-ت-لأ
ء’ؤوه دكؤويو .(ةماقإ’أ ّرقمِب) ةيدر-ف-لأ ة-ي-نأرŸأ
سصشصح ةينأد-يŸأ تا-ب-يرد-ت-لأ نأأ نو-ي-شضا-ير-لأ

،ىÈكلأ تاقاقحتشسإÓل Òشضحتلل ةيرورشض ةينأرم
عنŸأ نوكِب ،كأذنآأ ةيمومعلأ تاطلشسلأ تّدر اميف
ةحئاج رطاfl رأرمتشسِ’ فدأرŸُأ ،هرÈُّي ام هل
.““انوروك““

ج.إا ^

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
ادمع لعسسي بع’ لكل درطلا وا ءارفسص ةقاطب

‘ ،ةديدج تأداششرإأو تاميلعت ،يزيل‚إ’أ دا–’أ ردشصأ ^
،ماكحلل حيتت ،انوروك سسوÒفل ةيحشصلأ ةمزأ’أ رأرمتشسأ لظ
وأأ مهيشسفانم هجو ‘ لاعشسلأ نودمعتي نيذلأ ÚبعÓلأ ةبقاعم
.درطلأ وأأ ءأرفشصلأ ةقاطبلاب ،ماك◊أ
رأرمتشسأ عم ةقبطŸأ ةيئاقولأو ةيزأÎح’أ دويقلأ لظ ‘و
ةديد÷أ تاميلعتلأ هذه قيبطت متيشس هنإا-ف ،ىود-ع-لأ ي-ششف-ت

.دÓبلأ ‘ ةيبعششلأ ةبعللأ تايوتشسم عيمج ىلعو ،روفلأ ىلع
Úعتي هنإأ ،ماكحلل ةه-جوŸأ ةد-يد÷أ دا–’أ ة-ق-ي-ثو تلا-قو

ام اًشصخشش نأاب مك◊أ دكأاتي امدنع““ رأرق ذاختأ ماك◊أ ىلع
بع’ هجو ‘ ةبيرق ةفا-شسم ن-مو ةد-م-ع-ت-م ةرو-شصبو ل-ع-شس
.““ةأرابŸأ ماكح دحأأ هجو ‘ وأأ سسفانم
وأأ ةيظفل ةءاشسإأ اهنأاكو لماعتشس ةفلاıأ نأأ ةقيثولأ تفاشضأأو
.اعم Úنث’أ وأأ ئيشس فرشصت
،درطلل يفكي اÃ ايوق فرشصتلأ نكي ⁄ نإأو““ ةقيثولأ تلاقو
ةلق نع مني ،يشضاير Òغ فرشصت ن-م ر-يذ-ح-ت-لأ ن-كÁ ه-نإا-ف
.““ةبعلل مأÎحأ
ÚبعÓلأ ةبقاعم ماك◊أ ىلع Úعتي ’ هنأأ ةقيثولأ تحشضوأأو

بنŒ ةرورشضب ÚبعÓلأ Òكذت مهيلعو ،ينيتورلأ لاعشسلأ ىلع
ءوشس وأأ ةفلاÈ flتعي ’ أذه نأأ مغر ،سضرأ’أ ىلع قشصبلأ
.فرشصت

ةينابسسا ةرك
لايرلا بيردتب ملحي ةÁز نب

هتبغر نع ،ديردم لاير مجاهم ،اÁزنب Ëرك يشسنرفلأ فششك
.لبقتشسŸأ ‘ يكلŸأ قيرفلل ينفلأ ريدŸأ بشصنم ›وت ‘

سضعب ةلئشسأأ ىلع اÁزنب باجأأ ““بويتوي““ عقوم ىلع ثب Èعف
يدانلاب هليمز زيجيردور سسميج م-ه-ن-م-شض ن-مو ه-ئا-قد-شصأأ
نÓيمو قباشسلأ ي‚ŸÒأ بع’ ،زيد-نا-نÒه و-ي-ثو ،سضي-بأ’أ
.›ا◊أ
دÒل ،لبقتشسŸأ ‘ لايرلأ بيردت ةيناكمإأ نع اÁزنب لئشسو
.““Óًعف كلذ دوأأ انأاف ،ام اًموي تعطتشسأ أذإأ““ :Óئاق
اشسيل ؟تأرير-م-ت-لأ Ëد-ق-ت مأأ فأد-هأ’أ ل-ي-ج-شست““ فا-شضأأو

flرايتخ’أ ّيلع ناك أذإأو ،ا-يو-شس ا-م-ه-ب-حأأ ي-ن-ن-ك-ل نا-ف-ل-ت
ديج عشضو ‘ ي-ل-ي-مز نا-ك أذإأ ن-ك-ل ،ل-ي-ج-شست-لأ را-ت-خأا-شسف
.““لجشسيل ةركلأ هيطعأاشسف
ردق يتÒشسم ة-لا-طإأ ى-ل-ع سصر-حأأو د-ج-ب ل-م-عأأ““ فا-شضأأو
حيتافم ،ماعطلأو يشسفنلأو Êدبلأ لمعلأ ،ةيحشضتلأ ،ناكمإ’أ
.““كلذ
‘ ءأز÷أ تÓكر ددشسم حبشصي نأأ ‘ بغري ناك أذإأ امعو
سسومأر““ :Ëرك ح-شضوأأ ،سسو-مأر و-ي-جÒشس ن-م ً’د-ب لا-ير-لأ
،اهنودب وأأ ءأز÷أ تÓكر ديدشستب ،ةياغلل ديج لكششب اهذفني
.““فأدهأ’أ نم ديدعلأ ليجشست هيلع بجي مجاهŸأ
يكلŸأ مجاهم حرشص ،روشصعلأ لك ‘ Úيشضاير3 لشضفأأ نعو
رمأ’أ قلعتي امدنع نكل ،Êومهلأأ ن-يذ-لأ ن-م Òث-ك-لأ كا-ن-ه““
بع’ ينلعج يذلأ (ةرهاظلأ) ودلانور راتخأاشسف ،رايتخ’اب
نوشسيات كيامو (ةلشسلأ ةروطشسأأ) نأدروج لكيامو ،مدق ةرك
 .““(ةمكŸÓأ م‚)

ةيبورو’ا ةركلا
قلطنت غيلزنويبماسشتلاو غيلابورو’ا ةعتم

يبوروأ’ا يرودلا فانئتسساادغ
، ءاعبرأ’أ أدغ نم أًرابتعأ ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ تاشسفانم فنأاتشست ^

لمكتشست ثيح ،انوروك ةحئاج ببشسب فقوتلأ نم رهششأأ5 وحن دعب
ءا-ع-برأ’أ ي-مو-ي ي-بوروأ’أ يرود-لا--ب ،61 ـلأ رود تا--شسفا--ن--م
باهذ ةلوج ‘ تميقأأ دق طقف تايرابم6 تناكو .سسيمÿأو
تشسلأ بايإ’أ تايرابم ماقتشسو ،تاشسفانŸأ فقوت لبق ،61 ـلأ رود
كلذو ،ةفايشضلأ باحشصأأ قرفلأ بعÓم ىلع تاهجأوŸأ كلتل
Îنإأ مامأأ ‘اتيخ يتهجأوم ماقت ،هشسفن دعوŸأ ‘و.Òهامج نود
نم ةهجأوم لك مشسحتشسو ،ايناŸأأ ‘ ، ةيليبششإأ مامأأ امورو ،نÓيم
رود ‘ اًباهذ سضعبلأ اهشضعب قرفلأ قتلت ⁄ ثيح ،ةدحأو ةأرابم
.61 ـلأ
ىلع كشستينود راتخاشش زوف تدهشش د-ق با-هذ-لأ ة-لو-ج تنا-كو
،1-3 زرجنير وجشسÓج ىلع نزوكرفيل ريابو ،1-2 جروبشسفلوف
Îشسششنا-م زو-فو ،1-1 سسوكايبŸوأأ عم نوتبماهر-ف-لوو لدا-ع-تو
تروفكنأرف تخأÎنيآأ ىلع لزابو ،0-5 زنيل كشس’ ىلع دتيانوي
.0-1 نجاهنبوك ىلع Òهشش كاششاب لوبنطشسأو ،3-0
نجاه-ن-بو-ك بعÓ-م ى-ل-ع ،تشسلأ با-يإ’أ تا-يرا-ب-م ما-ق-ت-شسو
نزوكرفيل ريابو نوت-ب-ما-هر-ف-لوو لزا-بو د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-مو
.كشستينود راتخاششو
ابوروأأ لاطبأأ يرود فانئتشسأ
ةعم÷أ موي نم أرابت-عأ ،لا-ط-بأ’أ يرود تا-شسفا-ن-م ف-نأا-ت-شست
وكيتلتأأو اتنÓتأأ ،ةينامثلأ رود ¤إأ لعفلاب لهأات دق ناكو ،لبقŸأ

.نامÒج ناشس سسيرابو جيزبي’و ديردم
نرياب مامأأ يشسليششت تاهجأوم ،بايإ’أ ةلوج مشس– نأأ رظتنيو
Îشسششنام مامأأ ديردم لايرو ،ةنول-ششر-ب د-شض ›و-با-نو ،خ-نو-ي-م
 .سسوتنفوي دشض نويلو ،يتيشس
بعÓم ىلع تبشسلأو ةعم÷أ يموي بايإ’أ تا-يرا-ب-م ما-ق-ت-شسو
.سسوتنفويو يتيشس Îشسششنامو ةنولششربو خنويم نرياب

دايبŸوÓل مهتاÒسض– قÓطن’ ابسس–

Úيسضايرلا ىلع يحسصلا لوكوتوÈلا عزوت ةرازولا

ةيرئاز÷ا ةيبŸو’ا ةنجللا

فاÒب يسضراعم نعط ضضفرت ةيسضايرلا ةمكÙا
““سساتلأ ““ ةيرئأز÷أ ةشضايرلأ ةمكÙأ تشضفر ^

ءاشضعأأ ةثÓث اهمدق يتلأ ىوعدلأ ،Úنث’أ سسمأ
ةيبŸوأ’أ ةنجلل يذيفنتلأ بت-كŸأ ن-م Úي-شصق-م
.““أوكلأ ““ ةيرئأز÷أ ةيشضايرلأو
نكل ،لكششلأ ثيح نم ىوكششلأ ““سساتلأ ““ تلبقو
نأ تÈت-عأو ،نو-م-شضŸأ ثي-ح ن--م ا--ه--ت--شضفر
بت-كŸأ ‘ Úي--ن--عŸأ ءا--شضعأ’أ فÓ--خ--ت--شسأ
ةيرئأز÷أ ةيشضايرلأو ةيبŸوأ’أ ةنجلل يذيف-ن-ت-لأ

.““أوكلأ »ـل يشساشسأ’أ نوناقلأ تأءأرجإأ قفو ”
ةيرئأز÷أ ةيشضا-ير-لأو ة-ي-بŸوأ’أ ة-ن-ج-ل-ل تنا-ك
قلعتيو يذيفنتلأ اهبتكم نم ءاشضعأأ ةشسمخ تشصقأأ

دا–أ سسيئر ،يوانرب ميلشس فوؤور نم لكب رمأ’أ
عفر دا–أ سسيئر ،يوÓلأ دبع يبرعلأ ،ةزرابŸأ
،ةحابشسلأ دا–أ سسيئر ،وداغوب م-ي-ك-ح ،لا-ق-ثأ’أ

ل-ي-ب-نو ،زا-ب-م÷أ دا–أ سسي-ئر ،ي-هأز نا-ي-ف-شس
.ةمكŸÓأ دا–’ قباشسلأ سسيئرلأ ،يدعشس
ءاشضعأأ ةثÓ-ث ع-فر ،ة-شسمÿأ ء’ؤو-ه ن-م-شض ن-مو
ءاشسؤورب رمأ’أ قلعتيو ءا-شصق’أ رأر-ق د-شض ىو-عد
.زابم÷أو ةحابشسلأ ،لاقثأ’أ عفر تأدا–أ
مهيلخت ببشسب ““ روكذŸأ يشسامÿأ ““ءاشصقإأ““ ”و

تاعامتجأ روشضح ‘ ةلث-م-تŸأ م-ه-تا-ب-جأو ن-ع
نوناقلأ هيلع سصني املث-م ،““يذ-ي-ف-ن-ت-لأ بت-كŸأ

.ةيبŸوأ’أ ةئيهلل يشساشسأ’أ
لÓ-خ دد-ج ءا-شضعأأ ة-شسم-خ-ب م-ه-شضيو--ع--ت ”و
يفناج ‘ ةدقعنŸأ ةئراط-لأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ
.ةيبŸوأ’أ ةئيهلأ رقÃ يشضاŸأ
يذيفنتلأ بتكŸأ أولخد نيذلأ دد÷أ ءاشضعأ’أو

فيدجتلأ دا–أ سسيئر ،دوعوب ديÛأ دبع :مه
ةرك دا–أ سسيئر ،يفيرعوب حبأر ،كاياك يوناكلأو
ةركلأ دا–أ سسي-ئر ،ي-ششوŸ ى-ف-ط-شصم ،ة-ل-شسلأ
،ودنوكياتلأ دا–أ سسيئر ،ةوÓع نب ديزي ،ةرئاطلأ
ة-يا-مر-لأ ة-يدا–أ سسي-ئر ،قرز-ل قأزر-لأ د-ب--عو
.ةيشضايرلأ

ةوق فشصن لثÁ ي-شسي-م ل-ي-نو-ي-ل نأأ كشش ’ ^
‘ هروهظو ،لقأ’أ ىلع ةيمو-ج-ه-لأ ة-نو-ل-ششر-ب
اشسراب-لأ نأأ يو-ق ر-ششؤو-م ة-ي-ن-ف ة-لا-ح ل-شضفأأ

يأأ ‘ سسفانŸأ ىمرم ى-ل-ع أÒًط-خ نو-ك-ي-شس
.ةهجأوم
امدنع ثوغÈلأ دوهج لك ¤إأ ةنولششرب جاتحيو
بعلم ى-ل-ع ،ل-ب-قŸأ تب-شسلأ ،›و-با-ن ه-جأو-ي
يئاهن نمث بايإأ تاشسفانم نمشض ،““ون بماك““

.ابوروأأ لاطبأأ يرود
يباجيإ’أ لداعتلا-ب با-هذ-لأ ةأرا-ب-م ته-ت-نأو
ليجشستلأ ¤إأ ةجاحب ةنولششرب نأأ ينعي ام ،1-1

ةئجافم ةرايز يأأ رطخ بنجتل بايإ’أ ءاقل ‘
حيطت دق نجي-ت-شش Òت ه-يرد-نأأ كرا-م كا-ب-ششل
.ةلوطبلأ جراخ اشسرابلاب
قرفلأ دشض يشسيم لجشس ““ةروووك““ سضرعتشسيو
Óًمأأ ةنول-ششر-ب ح-نÁ د-ق يذ-لأو ،ة-ي-لا-ط-يإ’أ
‘ ›وبان كاب-ششل ثو-غÈلأ ز-ه ة-ي-لا-م-ت-حا-ب

:ون بماك ةعقوم
ةيلاطيإ’أ قرفلأ دشض ةأرابم22 يشسيم سضاخ
ثوغÈلل قبشس ثي-ح ،ا-بوروأأ لا-ط-بأأ يرود ‘

- امور - سسوتنفوي - Îنإأ - نÓيم) دشض بعللأ
ن-م Úمدا-ق-لأ ما-مأأ ثو-غÈلأ ح‚و .(›و-با-ن
¤إأ ةفاشضإ’اب ،اًفده21 ليجشست ‘ ويششتلاكلأ

.ةمشساح تأرير“6 هئÓمز حنم
دشض ينيتنجرأ’أ مجنلأ ةيلعا-ف م-ظ-ع-م تءا-ج
هكابشش رأزو تايرابم8 همامأأ بعل يذلأ نÓيم
امك ،ءأزج تÓكر نم فأدهأأ4 اهنم تأرم8

تأرير“4 يÒنو-شسور-لأ ما-مأأ ي-شسي-م مد--ق
.ةمشساح
ثيح نم Êاثلأ بيتÎلأ ‘ سسو-ت-ن-فو-ي ي-تأا-يو

‘ لششف ثوغÈلأ نأأ ’إأ ،(5) تاهجأوŸأ ددع
لجشسو ،تأرم4 زوجعلأ ةديشسلأ كابشش ةرايز

.ةدحأو ةأرابم ‘ طقف Úفده هدشض
›وبانو Îنإأ كاب-شش ةرا-يز ‘ ثو-غÈلأ ل-ششفو

Úفده امور دشض لجشس امنيب ،تايرابم5 لÓخ
3 ‘ همامأأ كابششلأ تشصعتشسأو ،ديحو ءاقل ‘
.ىرخأأ تاهجأوم
قرفلأ ¤إأ ›وبان ة-فا-شضإأ ¤إأ ي-شسي-م فد-ه-يو
مشسوم ذاقنإأو ا-ه-كا-ب-شش رأز ي-ت-لأ ة-ي-لا-ط-يإ’أ
،لاطبأ’أ بقل ىوشس هيف قبتي ⁄ يذلأ ةنولششرب
.ةيلÙأ باقلأ’أ لك هتراشسخ دعب

ابوروأا لاطبا ةطبار

ايراق قلأاتلل يسسيم ىلع نهاري اسسÈلا

 



ـه1441ةج◊ا وذ41ـل قفوŸا م0202توأا4 ءاثÓثلا01 يلودلا

تاقرفتم انوروك
تايفولا دادعأا ىلع تÎسست ناريإا

  انوروكب ةباسصا ةلاح28844081  ليجسست
⁄اعلا Èع ةافو104986 و

سسوÒفب ةدكؤوŸا تاباسصإلا ددع نأا Úنثلا مويلا زنيكبوه زنوج ةعماج اهتلجسس يتلا تانايبلا ترهظأا
.⁄اعلا Èع ةافو104986 تايفولا تغلب امنيب ةلاح28844081  غلب دق انوروك

لت– ةدحتŸا تايلولا تلاز امو ^
ةلاح716451 اهليجسستب ¤وألا ةبترŸا
 ةباسصإا نويلم46.4و  ةافو
37.2 و ةافو ةلاح40149ـب ليزاÈلا  اهيلت
كيسسكŸا مث ،ةدكؤوم ةباسصا ةلاح نويلم
ةباسصا640934و ةافو ةلاح64774ـب

ةلاح10264 ـب ايناطيرب اهيلت ، ةدكؤوم
مث ، ةدكؤوم ةباسصأا ةلاح596403 ،ةافو
53183 ـب دنهلا ةسسماÿا ةبترŸا ‘ يتأات

.ةباسصا نويلم8.1 نم ديزأاو ةافو ةلاح
ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،اهتهج نمو
ةباسصإا8952 ليجسست ،Úنثلا ،ةيناريإلا

›امجإلا عفري ام ،انوروك شسوÒفب ةديدج
ةافو512 ليجسست تنلعأا امك ،530213 ¤إا

¤إا تايفولا ›امجإا عفري ام ،ةديدج
50471
Úباسصم4014 كانه نأا ¤إا ةرازولا تتفلو
‘ ةجرح ةيحسص ةلاح ‘ انوروك شسوÒفب

لباقŸا ‘ ةتفل ،ةزكرŸا ةيانعلا فرغ
شضرم نم ÚفاعتŸا ددع عافترا ¤إا
.822072 ¤إا ““91-ديفوك““

ترجأا اهنأا ةحسصلا ةرازو تدكأاو
شسوÒف شصيخسشت شصحف856.435.2
.مويلا ىتح ناريإا ‘ انوروك
تايفولا ددع نأا   رهظا قيق– نكل
ةثÓث وه ناريإا ‘ انوروك ءابو نع ةمجانلا
.ةيناريإلا ةموك◊ا هيعدت ام فاعسضأا
ةسصاÿا ةيموك◊ا تÓجسسلا نأا ودبيو
ببسسب اوتام شصخسش فلأا24 وحن نأا رهظت
،ةيليوج02 ىتح ““91-ديفوك““ شضارعأا

ةرازو مهنع تغلبأا ًاسصخسش50441 لباقم
.ايمسسر ةحسصلا
مهنأا فورعŸا شصاخسشألا ددع نأا امك
:ةيمسسرلا ماقرألا فعسض ًاسضيأا وه نوباسصم
.728,872 لباقم420,154
Ìكألا لودلا نم ةدحاو ناريإا تناكو
‘و .انوروك شسوÒفب Úسصلا دعب ًاررسضت
عافترا نم ناريإا تناع ،ةÒخألا عيباسسألا

.تلا◊ا ددع ‘ Êاث داح
ككسش ،ناريإا ‘ شسوÒفلا يسشفت ذنمو
.ةيمسسرلا ماقرألا ‘ ÚبقارŸا نم ديدعلا
Úب تانايبلا ‘ تافلاfl كانه تناكو
تثد– يتلاو ةيميلقإلاو ةينطولا بسسنلا

لواحو ،ةيلÙا تاطلسسلا شضعب اهنع

ةليدب تاريدقت Ëدقت نويئاسصحإلا
.اهنأاسشب
عيمج ‘ دادعألا ليلقت نم ىوتسسم رهظيو
¤إا Òبك دح ¤إا عجري ،⁄اعلا ءاحنأا
تارابتخلا Òفوت ىلع ةردقلا
نأا فسشكت ““  تامولعŸا نكل ،اهمادختسساو
ةيموي ماقرأا نع تغلبأا ةيناريإلا تاطلسسلا
لجسس دوجو نم مغرلا ىلع Òثكب لقأا

متكتلا ” هنأا ¤إا Òسشي ام - تايفولا عيم÷
.ًادمع اهيلع

ةيمسسرلا ماقرألا Úب شضقانتلا نأا امك
قباطي تÓجسسلا هذه ‘ تايفولا ددعو
تاباسسحو يمسسرلا مقرلا Úب قرفلا ًاسضيأا
ناوج فسصتنم ىتح ةدئازلا تايفولا
.يسضاŸا
تايفولا ددع ¤إا ةدئازلا تايفولا Òسشتو
فورظلا ‘ عقوتم وه ام زواجتت يتلا
.““ةيعيبطلا““

ءاحنأا عيمج ‘ هنأا ¤إا ةراسشإلا ردŒو
نم ةافو ةلاح619.1 كانه ناك ،دÓبلا

.Úيناريإلا ÚنطاوŸا Òغ
ةلطع لÓخ قÓغإلا تاءارجإا تسضرُفو

ةيناريإلا ةنسسلا شسأار) زورونلا ديع
‘ ثلاثلا عوبسسألا ةياهن ‘ (ةديد÷ا

‘ لباقم شضافخنا كانه ناكو ،شسرام
.تايفولاو تاباسصإلا
تأادب ، ةيموك◊ا دويقلا فيفخت عم نكلو
ىرخأا ةرم عافترلا ‘ تايفولاو تلا◊ا
.يام رخاوأا دعب

ءدب دعوم ددحي يسسور ريزو
دسض حاقل لوأل يراجتلا جاتنإلا

انوروك
يسسورلا ةراجتلاو ةعانسصلا ريزو لاق
ةيسسور تاكرسش3 نإا ،فوروتنام شسينيد
يراجتلا جاتنإلاب ،Èمتبسس ‘ رسشابتسس
دجتسسŸا انوروك شسوÒف دسض حاقل لوأل

.دÓبلا ‘
نم روكذŸا حاقللا نأا ،ريزولا ركذو
ثوحبلل يسسورلا ““›اميغ““ زكرم ميمسصت
.ةيجولويبوركيŸاو ةيئابولا
ءدبل ،›اميغ زكرم لمعي““ :فاسضأاو
اهيدل تاسسسسؤوم ثÓث عم يراجتلا جاتنإلا

وكسسوم تاعطاقم ‘ ةيجاتنإا عقاوم
نا لمأان نحن .لفÓسسورايو ÁÒدÓفو
.““Èمتبسس ‘ يراجتلا جاتنإلا أادبي
نآلا تاكرسشلا دعتسست ،ريزولل اقفوو
تادعŸا Òسض– يرجيو ،جاتنإÓل
.““ةيجولونكتلا ةيلمعلاو
اذه نم ¤وألا ةلحرŸا ‘““ :فاسضأاو
تاحاقللا نم فلآا ةدع جاتنإا متيسس ،ماعلا

لبقŸا ماعلا ةيادب لولحبو ،ايرهسش
ةدع ¤إا جاتنإلا تاكرسشلا ديزتسس
.““ÚيÓم
شسيئر ةبئان تلاق ،قباسس تقو ‘و
نإا ،افوكيلوغ انايتات ةيسسورلا ةموك◊ا
لسضفأا نم Èتعي ،““›اميغ““ زكرم حاقل
.شسوÒفلا دسض ةدعاولا تاحاقللا

ت’اكو ^

نيرفع ‘ كارتأا   ›وؤوسسم ئنهي يكÎلا ةيلخادلا ريزو
!ديعلاب ةيروسسلا

Úلماعلا نمألا لاجرو ›وؤوسسم ،ايفتاه ،وليوسص ناميلسس يكÎلا ةيلخادلا ريزو أانه ^
ىحسضألا ديع لولح ةبسسانÃ ،ةيدركلا ةيبلاغلا تاذ ةيروسسلا نيرفع ةقطنم ‘

.كرابŸا
‘ مكا◊ا ةيمنتلاو ةلادعلا بزح نع بئانلا ،ناميي Úسسح دقفت ،كلذ ىلع ةوÓعو
.نيرفع ‘ Úلماعلا كارتألا كردلاو ةطرسشلا تاوق ،ايكرت
ناكرأا (بونج) ةيكÎلا ياطه ةيلوب ولموق ءاسضق ماقمئاق ةرايزلا لÓخ ناميي قفارو
.يسشاباياق
ةسصرفلا لغتسسا يذلا ،ةيلخادلا ريزو عم ايفتاه لاسصتا ناميي ىرجأا ،ةرايزلا لÓخو
نسصغ““ تايلمع ةقطنم ‘ كارتألا كردلاو ةطرسشلا ›وؤوسسم عم ثدحتيل هرودب
.كرابŸا ىحسضألا رهسش لولح ةبسسانÃ مهئنهيو ““نوتيزلا

،““يروسسلا ينطولا ششي÷ا““ ىمسسي ا‡ معدب ةيكÎلا تاوقلا ترطيسس ،8102 شسرام ‘
. لماكلاب ةيروسسلا نيرفع ةقطنم ىلع

 قفسش يني  ^
ايروسس

ددني ماظنلاو ةيدركلا تاوقلاو نطنسشاو Úب يطفن قافتا
ةكرسشو ةيطارقÁدلا ايروسس تاوقب فرعت ام Úب مربأا قافتاب يروسسلا ماظنلا ددن ^

.ايروسس يقرسش لامسش طفنلا رابآا لÓغتسسا نأاسشب ةيكÒمأا طفن
هÈتعتو قافتلا اذه تارابعلا دسشأاب نيدت ايروسس نإا نايب ‘ ةيجراÿا ةرازو تلاقو
.““هل اينوناق رثأا لو Óطاب““

تأارو ،““نوÎسشي شصوسصلو نوقرسسي شصوسصل Úب ةقرسس دعي““ قافتلا نأا ةرازولا تفاسضأاو
.ةيروسسلا ةدايسسلا ىلع ءادتعا لكسشي هنأا
اهمعدتو داركألا نم اسساسسأا نوكتت يتلا- ةيطارقÁدلا ايروسس تاوق ايمسسر نلعت ⁄و
Úلوؤوسسم نأا Òغ ،قافتلا اذه ماربإا نع ةيدركلا ةيتاذلا ةرادإلا لو -ةدحتŸا تايلولا

ةيكÒمألا ةكرسشلا مسسا ركذ نودب ““طفنلا لوقح ريوطتل““ قافتا نع اوثد– نطنسشاو ‘
.ليسصافتلا نم ديزم Ëدقت وأا
ةداق عم ةديطولا هتقÓعب فرعي يذلا- ماهارغ يسسدنيل يروهم÷ا روتانيسسلا لاقو
‘ ثد– هنإا شسرغنوكلاب عامتسسا ةسسلج ‘ يسضاŸا شسيمÿا موي -ايروسس ‘ داركألا
.ةيطارقÁدلا ايروسس تاوقل ماعلا دئاقلا عم ةقفسصلا نع قباسسلا مويلا
‘ طفنلا لوقح ريوطتل ةيكÒمأا طفن ةكرسش عم ةقفسص اوعقو مهنأا ودبي““ Óئاق عباتو
.““““ايروسس قرسش لامسش
‘ نآلا نحنو ،لمأان انك ا‡ ليلقب لوطأا اتقو ةقفسصلا تقرغتسسا دقل““ ويبموب لاقو
.““ةياغلل ةيوق (ةقفسصلا) نوكت نأا نكÁ““ هنأا افيسضم ،““ذيفنتلا ةلحرم

ت’اكو ^

نانبل
هبسصنم نم ليقتسسي   ÚبÎغŸاو ةيجراÿا ريزو

،هبسصنم نم Úنثلا يّتح فيسصان نانبل ‘ ÚبÎغŸاو ةيجراÿا ريزو لاقتسسا  ^
قيقحتل ““ةلعاف ةدارإا““ بايغ يّتح دقتناو .ةموك◊ا ةسسائر ‘ ردسصم ركذ امبسسح

يجراخ معد ىلع نانبل لوسص◊ اطرسش ›ودلا عمتÛا اهعسضي ةحلم تاحÓسصإا
.يداسصتقلا رايهنلا ةماود نم هجرخي
عمتÛا اهعسضي ةحلم تاحÓسصإا قيقحتل ““ةلعاف ةدارإا““ بايغ Êانبللا لوؤوسسŸا دقتناو
.يداسصتقلا رايهنلا ةماود نم هجرخي يجراخ معد ىلع نانبل لوسص◊ اطرسش ›ودلا
هذه ‘ يماهم ءادأا رذعتلو ،تاذلا ةحراسصمو Òكفتلا دعب““ هيحنت نايب ‘ يّتح لاقو
يلكيهلا حÓسصإلا قيق– ‘ ةلعاف ةدارإا بايغ ‘و (...) ةيÒسصŸاو ةيخيراتلا فورظلا
،هب مايقلل ›ودلا عمتÛا انوعديو ينطولا انعمت‹ هب بلاطي يذلا بولطŸا لماسشلا

 .““ÚبÎغŸاو ةيجراخلل ريزوك يماهم نم ةلاقتسسلا تررق
معدب تيظح ،Úيسصاسصتخا ةموكح ›ا◊ا ماعلا علطم ‘ لكسش دق بايد ناسسح ناكو
 .ثيد◊ا نانبل خيرات ‘ ةيداسصتقا ةمزأا أاوسسأا مسضخ ‘ ،هئافلحو هللا بزح نم يسسيئر
،يسسامولبدلا كلسسلا ‘ ةليوطلا هتÿÈ ارظن Úيسصاسصتخلا ءارزولا نم يّتح Èتعيو
ةيروهم÷ا شسيئر همعزتي يذلا ““ر◊ا ينطولا رايتلا““ مهامسس نيذلا ءارزولا نم وهو
.نوع لاسشيم

فاو ^

 كوت كيت ىلع ذاوحتسس’ا تاسضوافم رارمتسسا دكؤوت تفوسسوركيام
ذاوحتسسلا ةقفسص ما“إل تاثداÙا رارمتسسا ةيكيرمألا تفوسسوركيام ةكرسش تدكأا  ^
.ينيسصلا كوت كيت قيبطت ىلع
رمأا ششقان ،Óيدان ايتاسس ،يذيفنتلا اهسسيئر نإا ةكرسشلا تلاق ،اهتنودم ىلع روسشنم ‘و
““ةيمهأا اما“ ردقت““ اهنأا ىلع ةددسشم ،بمارت دلانود ،يكيرمألا شسيئرلا عم ةقفسصلا
.رابتعلا Úعب شسيئرلا فواfl ذخأا
اهنأاو ،ينيسصلا قيبطتلل ةلماك ةينمأا ةعجارم يرجتسس اهنأا تفوسسوركيام تفاسضأاو
ىلع دوعتسس يتلا ““ةيداسصتقلا عفانŸاب““ ةمئاقب ةيكيرمألا ةموك◊ا ديوزتب مزتلتسس
ةسصاÿا تانايبلا عيمج لقن نامسض ىلع اهسصرح ةدكؤوم ،ةقفسصلا ءارو نم دÓبلا

Ãيكيرمألا نم كوت كيت يمدختسسÚ ا تايلولا ¤إاŸةدحت.
،شسناد تياب ةكرسش عم تاسضوافŸا ما“إا ‘ يكيرمألا ايجولونكتلا قÓمع لمأايو
نم لك ‘ قيبطتلا تامدخ ءارسشل ،لبقŸا  Èمتبسس51 لولحب ،ينيسصلا قيبطتلل ةكلاŸا
.ادنليزوينو ايلاÎسسأاو ادنكو ةدحتŸا تايلولا
نم موي دعب ،ةقفسصلا لوح تاثداÙا قيلعتب تدافأا ةيكيرمأا ريراقت بقع كلذ يتأايو
تايلولا ‘ ينيسصلا قيبطتلا رظحب يذيفنت رمأا رادسصإاب يكيرمألا شسيئرلا دهعت
.ةدحتŸا
قيبطتلا مادختسسا ةيناكمإا نم مهقلق نع اوبرعأا دق نويكيرمأا نوينمأا نولوؤوسسم ناكو
.ÚيكيرمأÓل ةيسصخسشلا تانايبلا عم÷ ويديفلا عطاقم ةكراسشÃ شصاÿا
اهكراسشت اهنأا وأا ةينيسصلا ةموك◊ا مكحتل ةعسضاخ اهنأاب تاماهتلا كوت كيت تفنو
.اهيمدختسسم تانايب
‘ لعاف يرهسش مدختسسم نويلم08 ¤إا لسصي ام راسشتنلا عيرسس قيبطتلا مسضيو
.ةدحتŸا تايلولا

ت’اكو ^

 ›ام
دÓبلا طسسو ششي÷ا ىلع Úيباهرا Úموجه ‘ ىحرجو ىلتق ةسسمخ طوقسس

نم ديزŸا ›اŸا ششي÷ا دبكت ^
Úنمازتم Úموجه ‘ دحألا رئاسسÿا

ىلتق ةسسمخ افلخ دÓبلا طسسو ‘
تلسشف Úح ‘ ،ىحرج ةسسمخو
‘ وكاماب ‘ ةطلسسلاو ةسضراعŸا
يتلا ةيسسايسسلا ةمزأÓل لح ¤إا لسصوتلا
عمتÛا ىدل اديازتم اقلق Òثت
.›ودلا
راهن فسصتنم جودزŸا موجهلا عقوو
ةقطنم ‘ ،ونوين ةدلب طيfi ‘ دحألا

نع Îموليك001 دعبت يتلا وغيسس
تسضرعت ثيحو ،ةيناتيروŸا دود◊ا
تاسساكتنا ةدعل ةحلسسŸا تاوقلا

.ماعلا ةيادب ذنم ةÒطخ
Îيوت ىلع نايب ‘ ششي÷ا ركذو
ةحلسسŸا تاوقلل ةثعب تسضرعت““
هبسصن Úمكل (اماف) ةيلاŸا
‘و .›ابايد و اروك-اموغ Úبنويباهرإا
ركسسعم ةمجاهم ت“ ،هسسفن تقولا

.““ةليقثلا ةحلسسألاب اروك-اموغ
،موجهلا اذه لÓخ““ ششي÷ا حسضوأاو
و ىلتق5 ةيلوأا ةليسصح ‘ اماف تلجسس

.تارايسسلا نم ددع Òمدتو ىحرج5
ةليسصح يأا رفاوتت ⁄ ،ودعلا بناج نم
لازت لو .تازيزعت لاسسرإا ” .دعب
.““ةيراج ثحبلا لامعأا
فادهتسسا ”““  هنأا يلfi لوؤوسسم لاقو
ةيرق نم ةهجّتم تناك ةيركسسع ةلفاق
يتلا ““›ابايد ةيرق ¤إا اروك-اموغ
.وكاماب برغ لامسش Îموليك003 دعبت
تسضرعت““ ةلفاقلا نأا ردسصŸا حسضوأاو
عبرأا رثأا دقُفو .Úمكل رهظلا ةبارق
اÒسشم ““ةعّردم ةيلآاو ةÒغسص تانحاسش
‘ نوسشيعي ةقطنŸا ناكسس نأا ¤إا
.““عله““

ذنم ةيماد فنع لامعأا ›ام دهسشتو
2102 ماع ةيلامسشلا اهقطانم طوقسس
⁄اعلا ‘ مهدرط ” Úيداهج يديأاب
.›ود لخدت لعفب ›اتلا
ةيسسايسسلا ةيعامتجلا ةمزألا دŒ ⁄ و
ىلع ،اًجرfl  ناوج ذنم ›ام زهت يتلا
تماق يتلا ةطاسسولا دوهج نم مغرلا
ىلع ايقيرفإا برغ لود ةعوم‹ اهب
.ىوتسسم ىلعأا

ةرداسصلا تايسصوتلا شضعب ذيفنت ”و
كلذ ‘ اÃ ،ةيميلقإلا ةمظنŸا نع
ةمكÙا ‘ ددج ةاسضق Úيعت
قلعتي يباختنا عازن ةيوسستل ةيروتسسدلا
‘ ترج يتلا ةيعيرسشتلا تاباختنلاب

لكسش ، ÚيسضاŸا ليرفأاو شسرام
.ةيلا◊ا ةمزألا مايقل ةرارسشلا
مسضت ةرغسصم ةموكح ليكسشت ” امك

،ةيدايسسلا تارازولا نم Óيلق اددع
‘ لسشف يسسيسس وبوب ءارزولا شسيئر نكل
5 ةكرح اهدوقت يتلا ةسضراعŸا عانقإا

ةموك◊ مامسضنلاب ،وينوي/ناريزح
.ةينطولا ةدحولا
ليحر ¤إا وعدت يتلا ،ةكر◊ا تنلعأاو
ناوج ذنم اتيك ركبوب ميهاربإا شسيئرلا
،Úنثلا ““ÊدŸا نايسصعلا““ فانئتسسا
.ةعم÷ا ىحسضألا ديع ةلطع ةنده دعب
تبسسلا هبناج نم اتيك شسيئرلا دكأاو

نم ارذfi ةطلسسلا ‘ ءاقبلا همزع
ةماعلا تاكلتمŸا““ ةمجاهم
.““ةسصاÿاو

فاو  ^
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قباسسلأ اسسنرف شسيئر ،يزوكراسس لوكين فسشك  ^
تناك يتلأ تاقلعلأ نع باقنلأ ،(7002-2102)
ةقطنŸأ ن-م ن-ير-خآأو ة-قرا-فأأ ءا-سسؤور-ب ه-ط-بر-ت
 .ةيبراغŸأ

فسصو ،““ف-سصأو-ع-لأ ن-مز““ ه-نأو-ن-ع با-ت-ك ي-ف-ف
لجرلاب»ـب شسداسسلأ دمfi برغŸأ كلم يزوكراسس
دأو هللأ دبع ق-با-سسلأ لا-غ-ن-سسلأ شسي-ئرو ““ي-كذ-لأ
اميف ،““دحأو نآأ ‘ ةبيرغلأو ةعتمŸأ ةيسصخسشلأ»ـب
نأأ نكÁ ل““ ةقيلفتوب عم تأءاقللأ نأأ ¤إأ راسشأأ
تامولعم ىطعأأ امك .““تاعاسس ثلث نم لقأأ مودت
7002 ‘ راكأد ‘ هاقلأأ يذلأ باطÿأ نع رفوأأ
ةيسسايسسلأ طاسسوألأ ‘ ا-ع-سسأو لد-ج را-ثأأ يذ-لأو
.ةيقيرفألأ

‘““ نأونع لم– يتلأ هتأركذم نم لوألأ ءز÷أ ‘
ر-ه-سشلأ ة-يا-ه-ن رد-سص يذ-لأو ““ف-سصأو-ع--لأ ن--مز
اسسنرف شسيئر ،يزوكراسس لوكين شصسصخ ،يسضاŸأ
لو-ح ة-ل-يو--ط ءأز--جأأ (2102-7002) ق-با-سسلأ
لود ءاسسؤور شضعبب هطبرت تنا-ك ي-ت-لأ تا-قل-ع-لأ
شسيئرلأ رأرغ ىلع ،ةيبراغŸأ ةقطنŸأو ايقيرفأأ
كلمو ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ليقتسسŸأ يرئأز÷أ
لحأرلأ يبيللأ ميعز-لأو شسدا-سسلأ د-مfi بر-غŸأ

نيز قباسسلأ يسسنوت-لأ شسي-ئر-لأو ‘أذ-ق-لأ ر-م-ع-م
.نيرخآأو ةيدوعسسلأ ‘ نوفدŸأ يلع نب نيدباعلأ
Úت-ن-سسلأ تا-طfi يور-ي يذ-لأ با-ت-ك-لأ ل-ك--سشو
يكل ،يزوكراسسل ةحناسس ةسصرف همكح نم Úيلوألأ
ةعماج بلط مامأأ هاقلأأ يذلأ باطÿأ ىلع قلعي
‘ راكأدب ةيلاغنسسلأ ةمسصاعلأ ‘ بويد اتنأأ خيسشلأ

7002.
اسسنرف ‘ اعسسأو لدج راثأأ باطÿأ أذه نأأ ركذيو
هنمسضت ام ببسسب ،ةيقيرفألأ لودلأ نم ديدعلأ ‘و
يذلأ ،““يقيرفألأ لجرلل““ تأداقتنأو تاناهإأ نم
لخدي ⁄““ هنإأ ،اهتقو يزوكراسس لو-ك-ي-ن ه-ن-ع لا-ق
.““دعب خيراتلأ
لب ،هجول اهجو ششقانتن نأأ شضفري ناك ةقيلفتوب»

““بنج ¤إأ ابنج
زيزعلأ دبع قباسسلأ يرئأز÷أ شسيئرلأ شصوسصخبو
تأءاقللأ““ نأأ يزوكراسس لوكين ىكح ،ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب
ثلث مودتو ةليو-ط تنا-ك ه-ب ه-ع-مŒ تنا-ك ي-ت-لأ

ناك ةقيلفتوب““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““لقألأ ىلع تاعاسس
¤إأ اب-ن-ج ل-ب ،ه-جو-ل ا-ه-جو ششقا-ن-ت-ن نأأ شضفر-ي

يهجو كرحأأ نأأ امئأد يلع بجوتي ناك““ .““بنج
قنعلأ ‘ ملآاب رعسشأأ ينلعج ام ،هأرأأ يكل ههاŒاب

ينلبقتسسي ناك يذلأ ةماقإلأ رقم ي-تردا-غ-م د-ن-ع
.““هيف
ةقيلفتوب عم تأءاقللأ ن-م ¤وألأ ة-عا-سسلأ““ ع-با-تو
ةرو-ث-لأ ن-ع ثيد-ح-ل--ل ة--سصسصfl ا--م--ئأد تنا--ك
اهف-ل-خ ي-ت-لأ عا-جوألأو ملآلأ ن-عو ة-ير-ير-ح-ت-لأ
قباسسلأ يرئأز÷أ شسيئرلأ نأأ افيسضم ،““رامعتسسلأ
ةسسايسسلل ةلمتÙأ لويŸأ ببسسب ي-ن-ب-تا-ع-ي““ نا-ك
عفأدأأ تنك نكل .برغŸأ وحن ةيسسنرفلأ ةيجراÿأ

لقألأ ىلع يبلق قامعأأ ‘ لئاق ةوقب يسسفن نع
لو ينبتاعي ل كلŸأ ،طابرلأ ‘ د-جأو-تأأ ا-مد-ن-ع
ة--يا--م◊أ ت– بر--غŸأ ع--قو أذاŸ ي--ن--لأا---سسي
.““ةيسسنرفلأ

““دحأو نآأ ‘ ةعت‡و ةبيرغ ةيسصخسش““ دأو هللأ دبع

فÎعأ ،باطÿأ أذه ىلع اماع31 رورم دعبو
‘ نمكت ⁄ ةلكسشŸأ““ نأأ قباسسلأ يسسنرفلأ شسيئرلأ

رمألأ ناك ام ردقب ه-تأذ د-ح-ب با-طÿأ نو-م-سضم
عامتسسلل زهاج Òغ روهم÷ ةقيق◊أ لوقب قلعتي
.““اهيلإأ
Ìكأأ ءايسشأأ لوقأأ نأأ تدرأأ له““ يزوكراسس لءاسستو
فينع لكسشب يراكفأأ نع تعفأد لهو ؟مزللأ نم
جسضنلأ ىوتسسم ريد-ق-ت ‘ تغ-لا-ب ل-هو ؟حرا-ج وأأ
اهنع بجي ⁄ ةلئسسأأ .““؟ةقرافألأ ىد-ل ي-سسا-ي-سسلأ
هباتك ‘ فسصو يذلأ قباسسلأ ي-سسنر-ف-لأ شسي-ئر-لأ
ةيسصخسشلأ»ـب دأو هللأ دبع قباسسلأ لاغنيسسلأ شسيئر
.““دحأو نآأ ‘ ةعتمŸأو ةبيرغلأ
ىلع لسص– .ف-ق-ث-م ل-جر دأو ““يزو-كرا-سس لا-قو
‘ نكل ،اسسنرفب داسصتقلأ لا‹ ‘ ايلع ةداهسش
Òغ هÒكفت ةقيرطو ةÌعب-م هرا-ك-فأأ تقو-لأ شسف-ن

نم أÒبك أدهج يعدتسسي هعم رواح-ت-لأ .ة-م-ظ-ن-م
09 ‘ يطأرقÁد لجر وه““ فاسضأأو .““...زيكÎلأ
شسفن ‘ رداق هنكل ،يسساي-سسلأ ه-ل-م-ع ن-م ة-ئŸا-ب
Úب نجسسلأ ‘ Úيسسايسسلأ هيسسفانÃ جزي نأأ تقولأ

.““ةلوهسس لكبو اهاحسضو ةيسشع
دمfi لثم كلم كلتماب أدج ظوظfi برغŸأ»
““شسداسسلأ
د-مfi نإأ يزو-كرا-سس بت-ك ،بر-غŸأ كل-م لو-حو
شصخسش وهو Òبك ءا-كذ-ب ع-ت-م-ت-ي ل-جر““ شسدا-سسلأ
راسشأأ اميف .““Êوفكنرفلأ ركفلأ ¤إأ ليÁو فيطل
““ةوقلأو ةطلسسلأ““ ثلث تافسص Úب جزÁ هنأأ ¤إأ
و ““ءاكذلأ»و Êاث-لأ ن-سسح هد-لأو ن-م ا-ه-ثرو ي-ت-لأ
شسيئرلأ Èتعأو .هليج امهب عتمتي يتلأ ““ةيناسسنإلأ““
““أد-ج ظو-ظfi بر-غŸأ““ نأأ ق-با-سسلأ ي-سسنر-ف-لأ
.““ةيمهألأ هذهب اكلم““ هكلتماب

ر-ير– ى-ل-ع ر-ك-سش شسيرا-ب ‘ ‘أذ-ق-لأ ة-م--ي--خ
تايراغبلأ تاسضرمŸأ

اهميعزو ايبيل نع يزوكراسس لوكين ثد–و ،أذه
يتلأ ةيودبلأ ةم-يÿأو ‘أذ-ق-لأ ر-م-ع-م لو-ت-قŸأ
رخافلأ ينيرم قدنف ةقيدح ‘7002 ‘ اهبسصن
يغبني ناك يذلأ نمثلأ وه كلذ““ لئاق شسيراب بلقب
ر-ير– د-ع-ب ا-نر-ك-سش ن-ع Òب-ع-ت-ل-ل ه--ع--فد--ن نأأ
.““تايراغلبلأ تاسضرمŸأ
قباسسلأ يبيللأ ميعزلأ تافرسصت يزوكراسس دقتنأو
،ةيزيل‚إلاب لو ةيسسنرفلاب ل ثدحتي ل““ هنأاب لئاق
مجÎم ¤إأ ءوجللأ انم دحأو لك ىلع بجوتي ناكو
.““أديج اهمهفأأ نكأأ ⁄ تاملكو تأوسصأاب قطني ناكو
““ةيوفعلأ هسصقنتو ابيرغ لجر ناك نيدباعلأ نيز»
ةسصسصıأ تاحفسصلأ يزوكراسس لوك-ي-ن م-ت-ت-خأو
نيز نع ثيد◊اب ةيبراغŸأ ةقطنŸأ لود ءاسسؤورل
رداغ يذلأ يسسنوتلأ شسيئرلأ ،يل-ع ن-ب ن-يد-با-ع-لأ
ةيبعسش تأرهاظم ءأرج1102 ‘ امغرم ةطلسسلأ

.ةقوبسسم Òغ
لجرلأ»ـب  يلع نب نيدباعلأ نيز يزوكراسس فسصوو
نأأ““ أد-ق-ت-ع-م ،““خو-ف-نŸأ““ ه-جو--لأ يذ ““بير--غ--لأ
.““ةÒثك أراثآأ هيلع تكرت ةيليمجتلأ ةحأر÷أ
هنأأ ىلع يلع نب ¤إأ رظني ناك يزوكراسس نأأ مغرو
““ةيعقأو““ Ìكأا-ب ⁄ا-ع-لأ ¤إأ ر-ظ-ن-ي يذ-لأ شسي-ئر-لأ

تناك هنأأ لإأ ،نيرخآلأ ÚيبراغŸأ ءامعزلاب ةنراقم
شسيئرلأ بسسح ““هتافر-سصت ‘ ة-يو-ف-ع-لأ ه-سصق-ن-ت““

.قباسسلأ يسسنرفلأ
‘ يسسنوتلأ شسيئرلأ طوقسسب أابنتي ⁄ هنأأ فÎعأو
نو-ي-سسنر-ف-لأ نو-سصسصخ-تŸأو ا-نؤوأر-ف--سس““ .1102
نولمعي أوناك نيذلأ لامعألأ لاجرو تأرابختسسلأو

أوعقوتي ⁄و ءيسش يأاب أورعسشي ⁄ (شسنوت ‘) كانه
.““قباسسلأ يسسنوتلأ ماظنلأ طوقسس
““ءايسضلأ ثعبي ههجوو ليمج ناك ليدنام نوسسلين»
ا-ه-سصسصخ ي-ت-لأ تا-ح-ف-سصلأ يزو-كرا-سس ى--ه--نأأو
ةقرافأأ ءام-عز-ب ه-ط-بر-ت تنا-ك ي-ت-لأ تا-قل-ع-ل-ل
هب يقتلأ يذ-لأ ل-يد-نا-م نو-سسل-ي-ن ن-ع ثيد◊ا-ب

رونلأ ثعبي ههجوو ل-ي-م-ج نا-ك““ لو-ق-لا-ب ،Úتر-م
‘ اهاسضق يتلأ تأونسسلأ نأأ ا-ح-سضو-م ،““ءا-ي-سضلأو
.““ميظعلأ لجرلأ أذه بلق رسسكت ⁄““ نجسسلأ
رأزيسس يÁإأ رعاسشلاب هباجعإأ نع اسضيأأ ثد– امك
بتكو .كينيتراŸأ ةريزج ‘8002 ‘ ‘وت يذلأ

⁄ يننأل هتزانج ‘ ة-كرا-سشŸأ ترر-ق““ يزو-كرا-سس
اسسنرف شسيئر) كأÒسش كاج هكرت يذلأ لد÷أ شسنأأ

شسيئر) نابسسوج ل-ي-نو-ي-لو (7002 ¤إأ7991 ن-م
امدنع (2002 ةياغل7991 نم ةيسسنرفلأ ةموك◊أ

لاغنسسلأ شسيئر نفد مسسأرم ‘ ةكراسشŸأ مدع أررق
  .1002 ‘ روغناسس دلوبويل Òهسشلأو قباسسلأ
 لكÒم تأردقب Òبك باجعأ
يزوكراسس لوكين قبسسألأ يسسنرفلأ شسيئرلأ برعأأ

لي‚أأ ةيناŸألأ ةراسشتسسŸأ ةرد-ق-ب ه-با-ج-عإأ ن-ع
.لمحتلأ ىلع لكÒم
هباتك ‘ ل-كÒم ن-ع (ا-ًما-ع56) يزوكرا-سس بت-كو
قأوسسألأ ‘ َحِرُط يذلأ ،““فسصأوعلأ نمز““ نأونعب
ىلع علطلل ‘اكلأ تقولأ اهيدل““ :ةعم÷أ مويلأ
اهنأاسش نم ليلقتلأ ..ءيسش نا-ي-سسن مد-عو ءي-سش ل-ك

.““حداف أاطخ
لكÒم هتدهأأ في-ك نا-هذألأ ¤إأ يزو-كرا-سس دا-عأأو

ةايح““ مليف هيلع نيزخت طيسسو ةيبوروأأ ةمق للخ
ةطلسس لغوت لو-ح رود-ي يذ-لأ ÊاŸألأ ““ن-ير-خآلأ
‘ (يزاتسش) اًقباسس ةيقرسشلأ ايناŸأأ ‘ ةلودلأ نمأأ

تلاق لكÒم نإأ ،يزوكراسس بتكو .ÚنطأوŸأ ةايح
يه هذه ..مليفلأ دها-سشت نأأ كد-يرأأ““ :ا-ه-ن-ي-ح ه-ل

‘- يزوكراسس فسصي ،هسسفن تقو-لأ ‘و .““ي-تا-ي-ح
ةÒثم ةيسسايسس اهنأا-ب ل-كÒم ةرا-سشت-سسŸأ -ه-با-ت-ك
.دراب مدب روكذلأ اهيسسفانم ششيمهتب موقت ،فوخلل
 ةحداف ءاطخأأ
نلعأأ يذلأو ،ةحفسص325 نم نوكŸأ باتكلأ ‘و
يحسصلأ رج◊أ ةÎف لل-خ ه-ب-ت-ك ه-نأأ يزو-كرا-سس
يسسنرفلأ شسيئرلأ رقي ،انوروك شسوÒف ببسسب ماعلأ
،هتيلو ةÎف للخ ءاطخألأ شضعب باكتراب قبسسألأ
.تأرأرقلأ نم ديدعلأ رÈيو
ةيسسايسسلأ ةاي◊أ لزت-عأ يذ-لأ يزو-كرا-سس يور-يو
هل موي لوأأ ذنم ةيسصخسشلأو ،ةيسسا-ي-سسلأ ه-تا-ير-كذ
ىتح ،7102 ويام61 نم ةيأدب ،اسسنرفل شسيئرك
.8002 ماعل ةيداسصتقلأ ةمزألأ
‘ يزوكراسس اهب فÎعأ يتلأ ءاطخألأ Úب نمو
ةسسائرل ناخ شسوأÎسس كي-ن-ي-مود-ب ه-ع-فد ه-با-ت-ك

ةدع ‘ ًامهتم ناك يذلأو ،›ودلأ دقنلأ قودنسص
4 هل شصسصخو ،ششر–و حلا-سصم شضرا-ع-ت ا-يا-سضق
نع اًئيسش فرعأأ نكأأ ⁄““ :ًلئاق هباتك ‘ تاحفسص
انبقوع »:ًافي-سضم ،““ه-تا-سسرا‡و ة-سصاÿأ ه-تا-ي-ح

.““هتÎخأ اŸ نمزلأ داع ولو هلاعفأأ ةجيتن ًاعيمج
ةلمج للخ هأاطخب ًا-سضيأأ ىزو-كرا-سس فÎعأ ا-م-ك
›اغنسسلأ هÒظن عم لاغنسسلاب هبا-ط-خ ‘ ا-ها-ق-لأأ
:لئاق ،راكأدب7002 ويلوي ‘ ،دأو هللأ دبع كأذنآأ
يتأات ايقيرفأأ ةاسسأام نكل أاط-خ را-م-ع-ت-سسلأ نا-ك““
عنسصي ⁄ يقيرفألأ لجر-لأ ..ا-ي-ق-ير-فأأ ن-م ا-سضيأأ
تراثأأ ةلم÷أ كلت نأأ ًاحسضوم ،““‘ا-ك-لأ خ-يرا-ت-لأ

ىلع هنأاب ًأد-ق-ت-ع-م لأز-يل ه-ن-ك-لو ًا-ع-سسأو ًلد-ج
ن-ع ة-ي-لوؤو-سسŸأ شضع-ب ل-م-ح-ت-ت نأأ ا--ي--ق--ير--فأأ

.هلوق دح ىلع ،““اهتبيسصم
،شسنرفلأ شسيئرلأ رذ-ح ه-نأأ يزو-كرا-سس ر-كذ ا-م-ك
ط-سسو-لأ بز-ح م-ي-عز ن-م ،نور-كا--م ل--يو--ناÁإأ
أوسسنرف ةيسسائرلأ تاباختنلأ ‘ قباسسلأ حسشرŸأو
.““ورياب
ل-ف-ح ن-ع ه-تأر-كذ-م ‘ يزو-كرا-سس ثد– ا--م--ك
ميقأأ ةيناطيÈلأ ةيكلŸأ ةلئاعلأ لبق نم لابقتسسأ
سشطع ناك ثيح ،روسسد-ن-يو ة-ع-ل-ق-ب ،اًبوك لوانتو اً
““Úج““ بورسشÃ لب ،ءاŸا-ب ءو-ل‡ ن-ك-ي ⁄ ه-ن-ك-ل
برسشي ل يذلأ يزوكراسس بتكو .يوقلأ ›وحكلأ
،يقاسس ‘ ةفجر-ب تب-سصأأ““ :دا-ت-عŸأ ‘ لو-ح-ك-لأ
.““يمف لعتسشأو

  يزوكراسس ايليسسيسس نم يقلط بابسسأأ هذه
‘ يزوكراسس فسصو ،ةسصاÿأ هتايحب قلعتي اميفو
،يزوكراسس ايليسسيسس نم هقلط ليسصفتلاب ،هباتك

سسي-ئر ه-با-خ-ت-نأ ” ا-مد-ن-ع ،7002 ر-بو-ت--كأأ ‘ اً
ةيرسسألأ ةاي◊أ تحبسصأأ““ :ًافيسضم ،ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل

يأأ لعفت نأأ ديرت ايليسسيسس د-ع-ت ⁄ .ة-لو-ب-ق-م Òغ
حبسصأأ عسضولأ ،رهاظŸأ ىلع ظاف◊أ ىتح ،ءيسش
.““ًليحتسسم
ةرسسألأ ةمكfi شسيئرب يتأأ فيك ىزوكراسس يورو

Ãتنان ةمكحÒ كلأÈةيرسس ‘ هيزيلإلأ رسصق ¤إأ ى
.ةيروهمجلل شسيئرك هبتكم ‘ قلطلأ نلعيل ةمات
‘ رسصقلأ ايليسسي-سسو ة-ي-سضا-ق-لأ تردا-غ““ :ع-با-تو
نلعأأ رطسسأأ ةعبرأأ نم ًايفحسص ًانايب تبتكو .ليللأ

.““انقلط اهيف
ةيسسايسس ةيفلخ يأأ هل شسيل باتكلأ تيقوت
،ةيسسنرفلأ ““وراجيفول““ ةفيحسص عم ةلباقم للخو
يأأ فدهتسسي ل باتكلأ تيقوت نأأ يزوكراسس دكأأ
ةاي◊أ لزتعأ هنأأ ا-ح-سضو-م ،ة-ي-سسا-ي-سس ًا-سضأر-غأأ
.““بسصن-م يأل ًأدد‹ ح-سشÎي ن-لو ة--ي--سسا--ي--سسلأ
ًأءزج شسيل باتكلأ نأاب شضعبلأ ينقدسصي ⁄ »:عباتو
.““ةقيقح اهنكلو ةيباختنأ ةلمح يأأ نم
 ءاسضقلأ لبق نم اقحلم ىقبيو..
قو-ق◊أ ر-ك-سسع-م ¤إأ ةدو-ع-لأ يزو-كرا-سس لوا-حو
لو .كلذ ‘ لسشف هنأأ لإأ ،7102 ماع ‘ ةيندŸأ
ن-مو .شسيرا-ب ‘ أًر-ثؤو-م Èت-ع-ي يزو-كرا-سس لأز--ي
ةمهتب فيرÿأ ‘ ءاسضقلأ مامأأ لثÁ نأأ ررقŸأ
.هتيلو ةÎف دعب تثدح ةيسضق ‘ ةوسشر يقلت
نم لواح هنأاب تاماهتأ قبسسألأ شسي-ئر-لأ ه-جأو-يو

نم ةيرسس تامو-ل-ع-م ى-ل-ع لو-سص◊أ ماfi لل-خ
fiّماع ما ‘ fiهذه يزوكراسس ىفنو .شضقنلأ ةمك

سضيأأ ل-م-تÙأ ن-مو .تا-ما-ه-تلأ ىلع هتمكاfi ا-ً
ىلع تّ“ اهنأأ ددÎي ةيباختنأ ةلمح ليو“ ةيفلخ
.نوناقلل فلاfl وحن

تلاكو/””42 سسنارف» ^

 ..““فصصأوعلأ نمز““ باتك ردصصأأ

 ةقرافأا ءامعزو ‘اذقلا ،يلع نب ،سسداسسلا دمfi ، ةقيلفتوب ،لكÒم نع ثدحتي يزوكراسس

هلتقم ىلع تاونسس9 دعب ايبيل ‘ ققحتت ‘اذقلا ةءوبن
رمعم لحأرلأ يب-ي-ل-لأ م-ي-عز-لأ رذ-ح ^

ةرمأؤوم نم Úيبيللأ1102 ةنسس ‘أذقلأ
ىلع ةرطيسسلأ اهفده دلبلأ دسض ةيجراخ

ة-ي-ب-ي-ل-لأ ي-سضأرألأو ي-ب-ي-ل-لأ ط-ف--ن--لأ
.ىرخأأ ةرم اهرامعتسسأو
،ةيناطيÈلأ ““فرزبوأأ““ ةفي-ح-سص تب-ت-كو
،‘أذقلأ لتقم ىلع تأونسس9 رورم دعب

ققحتت ‘أذقلأ ةءوبن““ ،نأونع ت– لاقم
لجأأ نم ةيبنجألأ ىوقلأ عرا-سصت-ت ا-م-ي-ف
ميعزلأ نإأ هيف تلاق ،““اي-ب-ي-ل ‘ ط-ف-ن-لأ
‘ ثأدحألأ ةيأد-ب ذ-ن-م ع-قو-ت ل-حأر-لأ
طفنلأ ىلع ةرطيسسلل ةرمأؤوم دوجو هدلب
اهل يدسصتلأ ¤إأ Úيبيللأ ا-عدو ،ي-ب-ي-ل-لأ
.مهدلب نع عافدلأو
دعب هنأأ اهلاقم ‘ ةف-ي-ح-سصلأ تح-سضوأأو
برح علدنأ دع-بو ،تأو-ن-سس ع-سست رور-م
أديعب ‘أذقلأ نلعإأ نكي ⁄ ،ةيناث ةيلهأأ

عجأرت عم هنأأ ¤إأ ةÒسشم ،ةقيق◊أ نع
،هتبعل يذلأ رودلأ نع ةدحتŸأ تايلولأ

ىلع ةيميلقإلأ ىوقلأ نم ةب-كو-ك تط-ب-ه
،ترسس ¤إأ ةكرعŸأ لاقت-نأ ع-مو ،ا-ي-ب-ي-ل

‘ حولت ،دلبلأ ‘ يطفنلأ للهلأ ةبأوب
ىلع ةرطيسسلل ةلم-تfi ة-ه-جأو-م ق-فألأ
.ةيطفنلأ ايبيل ةورث
رظحلل كاهت-نأ ‘““ :ة-ف-ي-ح-سصلأ تلا-قو
” ،ة-ح-ل-سسألأ ى-ل-ع شضور-فŸأ ›ود--لأ
اهب ةطيÙأ ءأرحسصلأو ةنيدŸأ قأرغإأ

ة--ح--ل--سسألا--ب ةÒخألأ ع--ي---با---سسألأ ‘
ةيلأوŸأ تأوقلأ ة-ئ-ب-ع-ت ع-م Úل-تا-قŸأو
كلتو بناج نم شسلبأرط ‘ ة-مو-ك-ح-ل-ل
،Îفح ةفيلخ لأÔ÷أ لجأأ نم لتاقت يتلأ
ن-م قÈط ‘  ناÈŸلأ ل-ب-ق ن--م ÚعŸأ
.رخآلأ بنا÷أ
ايبيل ‘ زنك مظعأأ نأأ ةفيحسصلأ تفاسضأأو

تايطاي-ت-حأ Èكأأ و-ه نآلأ كÙأ ى-ل-ع
.اهلمكأاب ةيقيرفألأ ةراقلأ ‘ ةيطفن
‘ ةيبيللأ طفن-لأ لو-ق-ح م-ظ-ع-م ع-ق-تو

ا-ه-تأدأر-يإأ غ-ل-ب-ت ي-ت-لأو ،تر-سس شضو-ح
تسضرفو .ا-يو-ن-سس تأرلود-لأ تأرا-ي-ل-م
،ترسس ىلع رطي-سست ي-ت-لأ ،Îف-ح تأو-ق

،رياني ‘ طفنلأ تأردا-سص ى-ل-ع أرا-سصح
عم تأدأر-يإلأ شضا-ف-خ-نأ ‘ بب-سست ا‡

›أوح ن-م ي-مو-ي-لأ جا-ت-نإلأ شضا-ف-خ-نأ
طقف ليمرب فلأأ001 ¤إأ ليمرب نويلم

.مويلأ ‘
ششيعت ا-ي-ب-ي-ل نأأ ة-ف-ي-ح-سصلأ تح-سضوأأو
نيذلأ يبيللأ ناÈŸلأو Îفح Úب ةهجأوم
نم ةسصاخ ›ودو يبرع معدب نا-ي-ظ-ح-ي

‘ ،ايسسورو ةيدوعسسلأو تأراملأو رسصم
هلكسشي يذلأ تايسشيلŸأ ركسسعم ةهجأوم
نم موعدŸأ يبيل-لأ ي-سسا-ئر-لأ شسلÛأ
نأأ ةفي-ح-سصلأ تفا-سضأأو .ر-ط-قو ا-ي-كر-ت

ديفيد ةدايقب ةدحتŸأ ةكل-مŸأ ة-مو-ك-ح
لو-ك-ي--ن د--ه--ع ‘ ا--سسنر--فو نوÒما--ك
طاقسسإأ بابسسأأ Úب نم ات-نا-ك يزو-كرا-سس
نآلأ ندنل لمع-ت ا-م-ن-ي-ب ن-ك-ل ،‘أذ-ق-لأ
،ة-ي-ب-نا÷أ طو-طÿأ ن-م ا-ي-سسا-مو-ل--بد

ىلع ثأدحألأ ىلع ةوقب شسيراب تظفاح
ةدايقب ايبيلو Îفح نآلأ معدتو ،شضرألأ

لود ‘ اهتأوق ةملسس نامسضل ةي-نا-م-ل-ع
ةقباسسلأ اهتأرمعتسسم ةدعاسسمو لحاسسلأ

.ةيداه÷أ تاعام÷أ دسض
””فرزبوأا» ^

تامارهألا ءانبأا Úب ةهجاوŸا تاهويرانيسس
Úيراسشكنلا دافحأاو

‘ ،فو-ك-ي-ن-ت-ي--سس رد--ن--سسك--لأأ بت--ك ^
تاهويرانيسس نع ،““اسسيرب ا-يا-ندو-بو-ف-سس““
دافحأأو تامأر-هألأ ءا-ن-بأأ Úب ة-ه-جأوŸأ
.Úيراسشكنلأ
،rewoperiF labolG فينسصتل اقفو
عتمت-ي ثي-ح .ا-ي-كر-ت ن-م ىو-قأأ ر-سصم نإا-ف
تابابدلأو دون÷أ ‘ ةÒبك ةزيÃ يسسيسسلأ
ام يفعسض قفني ناغودرأأ نكل ،تأرئاطلأو
فfiÎ ششيج ىلع لأومألأ نم رسصم هقفنت
.هب ةسصاخ ةقئل عافد ةعانسص هيدلو
مزهل ،حوتف-م نأد-ي-م ‘ لا-ت-ق-لأ نا-ك و-ل
Òسشت ماقرألأ ن-ك-ل .كأر-تألأ نو-ير-سصŸأ

خيراتلأ نأأ Úح ‘ ،تاناكمإلأ ¤إأ طقف
ترسصتنأ امدنع ةلثمألأ نم ديدعلأ فرعي
دقف .ةحلسسألأ ؤوفاكت لظ ‘ ىتح ،ةيلقألأ

لك لجfl لكسشب يرسصŸأ ششي÷أ رسسخ
مغر ،ليئأرسسإأ عم اهسضا-خ ي-ت-لأ بور◊أ
تأوقلأ ترسصتنأ Úح ‘ .فاعسضأاب هقوفت
ع-ي-م-ج ‘ ة-ث-يد◊أ ة-ي-كÎلأ ة-ح-ل-سسŸأ

،اهيف تكراسش يتلأ ةدودÙأ تاعأرسصلأ
Ãبنا-ج ¤إأ ة-لا-كو-لا--ب بر◊أ كلذ ‘ ا
نأأ انتوفي لو .اي-ب-ي-ل ‘ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح

““امهوقزم““ Úت-ل-لأ شصÈقو ة-يÒها-م÷أ
.ليئأرسسإاب ناهّبسشت ل Úفسصن ¤إأ
مهنأأ نم نوقثأو كأرتألأ نإاف ،كلذ عمو
مهنوفسصيو ،ةلوهسسب ÚيرسصŸأ نومزهيسس
نأأ بيرغ-لأ ر-مألأ .Úئ-ي-سسلأ Úل-تا-قŸا-ب
ششيج نأأ نم Úقي ىلع Úيراسشكنلأ دافحأأ
.انتحلسسأاب طقف زه‹ تامأرهألأ شضرأأ
وتانلأ Úب ةكرعم نو-ك-ت-سس ا-ه-نإأ نو-لو-ق-ي
.ةيسسورلأ ةحلسسألأو
رسصم Úب ةرسشابم بر-ح ع-لد-ن-ت ن-ل ،ا‰إأ
،Úيرك-سسع-لأ ءأÿÈأ ع-ي-م-ج-ف .ا-ي-كر-تو
نأأ نوري ،ةر-ق-نأأو ةر-ها-ق-لأ ‘ ،ا-ب-ير-ق-ت
ثأدحألل روطتلأ أذه لثم ثودح لامتحأ
عأر-سصلأ مد-ت-ح-ي اÃر .ر-ف--سصلأ لدا--ع--ي
.ةلاكولاب

””مويلا ايسسور» ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

31 ‘اقثلا ـه1441ةج◊ا وذ41ـل قفوŸا م0202توأا4 ءاثÓثلا

..تباث قراط رعاضشلل ““مÓكلا نوفج قوف سصقرلا““

ندŸا Úب ةهئات ةيرئازج دئاسصق
،““مÓكلا نوفج قوف سصقرلا““ ةديد÷ا ةيرعضشلا هتعوم‹ ‘ ،تباث قراط ،يرئاز÷ا رعاضشلا لواحي
ضسفن وفهت ةديعب ندم ءاوضضأا نع ثحبي نأا ،ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ةرازو نع ةديدج ةعبط ‘ ةرداضصلا هُ
.اهجهابÃ كاضسمإلاو اهغولبل

هذ-ه د-ئا-سصق ة-با-ت-ك خ-يرا--ت دو--ع--يو ^
9991 ي-ما-ع Úب ةÎف-لأ ¤إأ ة-عو--مÛأ
ن-ع Èع-ت ي-ه-ف ،ًا-ّي--نا--ك--م ا--ّمأأ .5102و
نم ديدعلأ Èع رعاسشلأ اهسشاع تأدباكم
مأأو ،ة-ن-تا-ب ا-ه-م-هأأ ،م-سصأو--ع--لأو ندŸأ
،دنهلأو ،ةنيطنسسقو ،ر-ئأز÷أو ،ي-قأو-ب-لأ
ةريزجو ،(بر-غŸأ) ة-ج-ن-طو ،ي-ب-ظو-بأأو
ندم ،(قأرعلأ) طسسأوو ،(ايكرت) تأÒمألأ
هدئاسصق هتمهلأأو ر-عا-سشلأ ا-ه-ن-ي-ب ل-ق-ن-ت
نمزلأ نع ةلئسسألأو ةبرغ-لا-ب ة-نو-ح-سشŸأ
.ةنكمألأو
لÓخ ةرسصانŸأ  نيدلأ زع رعاسشلأ لاقو
نوف-ج قو-ف ضصقر-لأ““ نأو-يد-ل هÁد-ق-ت
ةرابع تباث  قراط دئاسصق نأأ ،““مÓكلأ

¤إأ ونرت ةعطقتم ةي-ب-هذ ل-سسÓ-سس  ن-ع
Òغ ءوسض ،ةبيرق ةديعب ةنيدم ‘ ءوسض
عسضت ةقيسشر ةأأرمأ رسصخ وه امكو .يئرم
كلذك ايسسلدنأأ ا-حا-سشو ا-ه-ي-ف-ت-ك ى-ل-ع
¤إأ ل-ي“ ي-ه-ف تبا-ث قرا--ط ةد--ي--سصق
رعاسشلل ةعومÛأ هذه نأونع .ريودتلأ

ة-ثأد◊أ ةر-ئأد ‘ ضصقر-ي تبا-ث  قرا-ط
ةعونتم يهف ضصوسصنلأ امأأ ،اهدي-لا-ق-تو
عم عطاق-ت-ت ا-ه-تا-عا-ق-يإأ ن-ك-ل ءأو-جألأ

fiةأو--ن--لأ ¤إأ دو--ع--تو ةر--ئأد--لأ ط--ي
⁄ ةدحأو ةقهسشب تبتك اهنأاك ،ةيزكرŸأ
براقتŸأ تاعاقيإأ Èع رود-ت ،ع-ط-ق-ن-ت

‘ انايحأأ كرأدتŸأو طي-سسب-لأو ا-ب-لا-غ
ابلاغ ““ي-ل-ي-ع-ف-ت-لأ ر◊أ ر-ع-سشلأ““ را-طإأ
.ىرخأأ انايحأأ ““يدومعلأ»و
وهو ثهلي ،تباث قراط ،رعاسشلأ نأأ لاقو
نظأأ ضضماغ فده وحن ؛ةلوره ضضكري
Úن◊أ هدسشي ،ةلوه‹ ةسضماغ ةأأرمأ هنأأ
ةهج نمو ،لسصي ل هنكل يسسنŸأ عاقلأ ¤إأ
رظتني لو ةل-ئ-سسألأ ن-م Ìك-ي و-ه ىر-خأأ

. ةلئسسألأ مع نبأ وه رعسشلأ نأل ،ابأوج
ة-غ--ل ¤إأ ل--يÁ ر--عا--سشلأ نأأ فا--سضأأو
ر-ط-سسلأ ع-ط-ق-ن-ي ثي-ح ،تا--غأر--ف--لأ
¤إأ ليÁو ةروسصلأ مسسري يذلأ يرعسشلأ

ةيبايسسنلأ هرŒ ثيح ،ةركأذ-لأ ى-ف-ن-م
حورلأ عاق وحن ةيزمرلأ ةيكي-ت-نا-مور-لأ
عباتتلاف ،يسسأروألأ ثأÎلأ  عاقيإأ  لعفب
›اعت : عباتتلأ اهل لوقي  ،هسسفن ضضرفي
بسضغ-يو ،مÓ-ك-لأ نو-ف-ج قو-ف ضصقر-ن
كسشاسشر دعبأأ) تاقوعŸأ هجو ‘ انايحأأ

.لوطي ل هبسضغ نكل ( يهجو نع
ضصوسصن نأأ ¤إأ تفل يذلأ ،ةرسصانŸأ
ّنكل ،ءأوجألأ ةعّو-ن-ت-م ،تبا-ث ر-عا-سشلأ
ةرئأدلأ طيfi عم عطاقتت ا-ه-تا-عا-ق-يإأ
نا-كŸأ Úب ر-عا-سشلأ ا-ه--م--سسر ي--ت--لأ

يتلأ ةيزكرŸأ ةأونلأ ¤إأ دوعتو ،نامزلأو
،هأؤور اهنم قلطنتو رعاسشلأ اه-ي-ف ف-ق-ي
.عطقنت ⁄ ةدحأو ةقهسشب ْتبتُك اهّنأاك
ةديسصق ن-م ع-ط-ق-م ‘ ر-عا-سشلأ لو-ق-ي
ُبوجأأ :““مÓ-ك-لأ نو-ف-ج قو-ف ضصقر-لأ““
بكأرŸأ tرجأأ /قي-ف-ت-سست ي-ك تأرأدŸأ
هوجولأ فيك /ُءاŸأ ينُلئاسسُي /Úقراغلل
.رجفلأ ةحاسس ‘ درلأ هُعمسسُأأ /؟ُدّمجُت
ٌدقانو wيÁداكأأ تباث قراط ّنأأ ¤إأ ُراسشُي
‘ هأروتكدلأ ةداهسش ىلع ٌلسصاح ،ًاسضيأأ
لغتسشيو ،باطÿأ ليل–و تايئايميسسلأ
ردسصأأ ،ةنتاب ةعماجب ًأر-سضاfi ًأذا-ت-سسأأ

ةذايلإأ““ ؛Úتيرع-سش Úت-عو-م‹ ًا-ق-با-سس
ةبحاسص نذأأ ‘ تأءاسضفإأ»و ،““ضسأروألأ
.““ةلÓ÷أ

ت’اكو\ث.ق^

ةيأور ةنرقلأ ىفطسصم يئأوّرلأ ردسصأ ^
برسض يذلأ ءابولأ ن-ع ثّد-ح-ت-ت ةد-يد-ج

ضضيبأأ Úب قّرفي ⁄و ،هلود لك ضسمو ،⁄اعلأ
ةموسسوم ةيأور-لأ .Òق-فو ي-ن-غ وأأ دو-سسأأو
رعذلأ ةلاح فسصتو ،““انوروك نم نوبراهـب
نمو ،هرسسأاب ⁄اعلأ تباسصأأ ي-ت-لأ ع-ل-ه-لأو

يئأورلأ عاطتسسأ يبدألأ لمعلأ أذه لÓخ
را-ك-فألأ ن-م ة-عو-م‹ ر-ير“ ة-نر--ق--لأ
ةفاقثلأ نع مني لي-م-ج يدر-سس بو-ل-سسأا-ب

.يئأورلل Òبكلأ عÓطلأو ةعسسأولأ
ل اهنكل ،ةيملعلأ قئاق◊أ ىلع ةيأورلأ دمتعت
مدختسسي بتا-ك-لا-ف ،لا-يÿأ ن-ع ى-ل-خ-ت-ت

مسسرل كلذو ،ةينفلأ تاينقتلأ نم ةعوم‹
عو-سضوŸأ بسسا-ن-ت ة-ي-لا-ي-خ تا-ي--سصخ--سش
ةرأدإأو رأو◊أو درسسلأ ةغلب مكحتلأو ثد◊أو
اهلم‹ ‘ تاينق-ت-لأ هذ-ه ل-كو ،ثأد-حألأ
.يئأورلأ ءاسضفلأ فاطŸأ ةياهن ‘ لكسشت

ث.ق̂ 

Œب عمÚ او ملعلاÿلاي
““انوروك نم نوبراه““ ردسصي ةنرق ىفطسصم

‘ ةمجÎل-ل ““ة-م-ل-ك““ عور-سشم ق-ل-طأأ ^
يب-ظو-بأأ –ة-حا-ي-سسلأو ة-فا-ق-ث-لأ ةر-ئأد
بتك-لأ ن-م ة-عو-م‹ ة-م-جÎل ةردا-ب-م
ضضأرمألأ لوانتت يتلأ ةيملع-لأو ة-ي-بدألأ
فدهب ،رسضا◊أو يسضاŸأ ‘ ،ةئبوألأو
فراعŸأ ريوطتو ،يحسصلأ يعولأ ةدايز
زيف–و ،ةي-ح-سصلأ رو-مألا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
يحسص ةايح ط‰ عاب-تأ ى-ل-ع رو-ه-م÷أ

،عمتÛأ ىلع ايباجيإأ ضسكعني مأدتسسم
ةيامح ‘ ناسسنإلأ رود ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لأو
،ىودعلأ رطاfl ن-م ه-ع-م-ت‹و ه-سسف-ن
ةيباجيإلأ بنأو÷أ ىل-ع ءو-سضلأ ءا-ق-لإأو
.براجتلأ هذه نم ةدافتسسŸأ ضسوردلأو
دروفسسكأأ ةعماج ةعبطم عم نوا-ع-ت-لا-بو
““ة-م-ل-ك““ عور-سشم ل-سصح ،ة-ي-نا-ط--يÈلأ
بتك ةعبرأأ ةمجرت قوقح ىلع ةمجÎلل

ةÒهسشلأ دروفسسكأأ ةلسسلسس نم ةئبوألأ نع

يه ةعبرألأ بتكلأو .““ةزجوم تامدقم““
،كÓ-سس لو-ب ف-لؤو-م-ل-ل ““نو--عا--ط--لأ““

،Úليمكام ويلبد نايتسسيرك-ل ““ة-ئ-بوألأ»و
نا-مÒل-ك لو--ب--ل ““ة--عا--نŸأ زا--ه--ج»و
ن--يأو ا--تراŸ ““ة--يد--عŸأ ضضأر--مألأ»و
عورسشŸأ رداب امك  .ركلوب نإأ Úماجنبو
لÓخ ردسص باتك ةمجرت ىلع لمعلأ ¤إأ
ضسور-يا-ف رو-ه-ظ ن-م ¤وألأ ة--ل--حرŸأ
““ىودعلأ ‘““ نأونعب ايلاطيإأ ‘ انوروك
.ونأدروج ولواب ›اطيإلأ بتاكلل
““ةملك““ عورسشم راتخأ تايكيسسÓكلأ نمو
ما-ع ة-ل‹““ نأو-ن-ع-ب با-ت-ك ة--م--جر--ت
¤إأ ايعسس ،وفيد لاينأد بتاكلل ““نوعاطلأ
يتلأ لبسسلأو ضضرŸأ خيرات ىلع فرعتلأ

¤إأ تدأأو ه-ل يد-سصت-لأ ى-ل-ع تد-عا--سس
.هئافتخأ

ث.ق ^

““ةملك““ عورضشم
ةئبوأ’ا بلغأا مزهل بتك ةعبرأا

:نÓعضشلا ءانضسل ةياور سشقانت ،بيرق ةليضضف ،ةثحابلا

ينيطسسلفلا بعسشلا ةاناعم نع ةيزمر ةياور ..““نايسسنلا اهكردأا““
ة-ل-ي-سضف ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ث-حا-ب-لأ تسشقا-ن
‘ اه-ب ة-سصاÿأ ÎسساŸأ ة-لا-سسر ،بير-ق
ةغللأ ةيلك مسسق ‘ ثيد◊أ يبرعلأ بدألأ
رامع عماج ‘ يبرع-لأ بدألأو ة-ي-بر-ع-لأ
ةيؤورلأ““ نأونعب يهو ،رئأز÷أ ‘ يجيلث
ا-ه-كردأأ ة-يأور ‘ يدر-سسلأ ل-ي-ك-سشت--لأو
.““ًا-جذو‰أأ نÓ-ع-سشلأ ءا-ن-سسل نا-ي-سسن--لأ
نم ÎسساŸأ ةلاسسر ةسشقانم ةن÷ تنوكتو
.دو ،ًاسسي-ئر يرا-سضÿأ ي-ل-ع .د :ن-م ل-ك
.دو  ،ًأررقمو ًافرسشم Êا-م-ث-ع حا-بر-لو-ب

.ًاسشقانم عبيرك هللأ ءاطع
ليكسشتلأو ةيؤورلأ يحانم ةلاسسرلأ تلوانت
ةزÈم ،نايسسنلأ اهكردأأ ةيأور ‘ يدرسسلأ
م-ي-سسق-ت Èع ا-ه-ي--ف نا--مز--لأو نا--كŸأ
،ة“اخو ل-خد-مو Úل-سصف ¤إأ ة-سسأرد-لأ
ةيلخأدلأ تابتعلل ةسسأرد لخدŸأ نمسضت
تسسرد د--قو ،ة--يأور--لأ ‘ ة--ي--جراÿأو
ةلاسسرلأ ن-م لوألأ ل-سصف-لأ ‘ ة-ث-حا-ب-لأ
دنع تفقوتو ،ةيأورلأ ‘ ةيدرسسلأ ةيؤورلأ

نم ةيؤورو ،فلخ ةيؤورو عم ةيؤور :اهعأونأأ
ن--مز--لأ ة--سسأرد ن--ع Óً--سضف ،(،جراÿأ
،يراكذ-ت-سسلأو ‘أر-سشت-سسلأ :ه-عأو-نأا-ب
ن-كا-مألأو ،ة-ق-ل-غŸأ ن-كا-مألأ ة--سسأردو
ةلاسسرلأ نم Êاثلأ لسصفلأ امأأ.ةحوتفŸأ

تاي-سصخ-سشل-ل ة-ث-حا-ب-لأ ه-ت-سصسصخ د-ق-ف
.هئانب قرطو هعأونأأو ثدحللو ،ا-ه-عأو-نأأو
اه-ي-ف ة“ا-خ ¤إأ ة-سسأرد-لأ ته-ت-نأ نأأ ¤إأ
ةايح لوح قحلمو ،جئات-ن-لأ ن-م ة-ف-ئا-ط-ب
تلاقو .اهعأدبإأو نÓع-سشلأ ءا-ن-سس ة-ب-يدألأ
دق اهتيأور ةياهن ‘ ةب-تا-ك-لأ نأأ ة-ث-حا-ب-لأ
،ةيأورلأ هذهل ةسضÎفم تاياهن ةدع تطعأأ

نأاب ئراقلأ وأأ يقلت-م-ل-ل لاÛأ ة-ح-سسا-ف
هيمسسن ام أذهو ،ديري يتلأ ةياهنلأ راتخي
ئراقلأ بجأو نم يتلأ ةيسصنلأ تاغأرفلأ

Úب يذلأ يئأورلأ لمعلل همهف بسسح اهئلم
ضصن ق-ل-خ ‘ ا-كرا-سشمو Ó-عا-ف-ت-م ه-يد-ي

.ديدج
دد– ⁄ ة--ي--ئأور--لأ نأأ نأأ ¤إأ ترا--سشأأو

،ثأدحألأ بلغأأ هيف ترج يذلأ ناكŸأ
Úعم نمز نودب ةÒخألأ هذه تعقو دقف
دق  اهنأأ دقتعŸأ نمو ،ددÒ fiغ ناكمو
ةدراب ةيجل-ث ة-ن-يد-م ‘ هر-سصح-ب تما-ق

ةÒسشم ،““كا-ح-سضلأ““ تي-ب د-جو-ي ثي--ح
،ناكŸأ كلذ ¤إأ ““ءاهب““ لا-ق-ت-نا-ب كلذ-ل
ثأدحألأ ضضعب-ل ترا-سشأأ د-ق كلذ ل-ب-قو
ضسانلأ ملكتي ثيح قرسشلأ ‘ تثدح يتلأ
‘ ةلطبلأ تسشاع ثيح ،ةي-بر-ع-لأ ة-غ-ل-لأ
سسحأأ يذ--لأ م--ت--يŸأ م-ل-ظ-لا-ب ه-ي-ف ت--ّ
يأأو متيŸأ أذه نيأأ دد– ملف ةيسشحولأو
Óثمف ،ثأدحألأ هذ-ه ه-ي-ف تسشا-ع ن-مز
تمأد ةلطبلأ ةا-نا-ع-م نأأ ًا-سضيأأ ظ-حÓ-ن
ىرخأأ ايؤور كلذل نوكي لهف ،اماع Úعبسس
لÓخ نم هنم اندكأات ام أذه  معن ،ةبتاكلل
ةاناعم اهب دسصقت  يهف ؛ةيأورل-ل ا-ن-م-ه-ف
رامع-ت-سسلأ ءأزإأ ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ بع-سشلأ
.Êويهسصلأ

ت’اكو /م.م ^

راثآلأو ةحايسسلأو ةفاقثلأ ةرأزو تعن  ^
،مظاك لداع ،يحرسسŸأ بتاكلأ ةيقأرعلأ
،اماع18 زهان رمع نع دحألأ ‘وت يذلأ
لامعأاب امأرد-لأو حر-سسŸأ ىر-ثأأ ا-مد-ع-ب
ي-قأر-ع-لأ د-ها-سشŸأ نأد-جو ‘ تخ-سسر
.يبرعلأو
ناك لحأر-لأ نإأ ،نا-ي-ب ‘ ،ةرأزو-لأ تلا-قو
‘ أدهت‹ ،هبولسسأاب أزيمتم ايمأرد ابتاك““
هتÒسسم Èع يلÙأ عقأولأ ن-ع Òب-ع-ت-لأ
‘ نرق فسصن تزهان يتلأ ةليوطلأ ةينفلأ
هئدابم ىلع اظفاfi ،نويزفلتلأو حرسسŸأ

‘ ىÈكلأ ناسسنإلأ ايا-سضق-ل را-سصت-نلأ ‘
.““ةÁرك ةايح
نم جرختو9391 ماع دأدغب ‘ مظاك دلو
هلامعأأ لوأأ بتك .ةليم÷أ نونفلأ ةيÁداكأأ

ماع اهمدق يت-لأ ““بل-ح-ط-لأ““ ة-ي-حر-سسم

يتلأ ““عاكلأ““ هتيحرسسÃ رهتسشأ امك ،2691
ةبسشخ ىلع ترهظ يتلأ هلامعأأ لوأأ تناك
ةيحرسسŸأ ‘ لوانتو ،1791 ماع حرسسŸأ
اهعرزي يتلأ هسضرأاب حÓفلأ ةقÓع ةيناثلأ
رهظي اهيفو اهكلتÁ يذلأ ي-عا-ط-قإلا-بو
د-سض حÓ-ف-لأ ق-ح ن-ع عا-فد-ل--ل ه--ل--ي--م
.بسصتغŸأ
نم أدأدعإأ ““نافو-ط-لأ““ ة-ي-حر-سسم بت-كو
لوانت دقف ،6691 ماع ““ضشماجلج ةمحلم““
ةيؤورب ةروطسسألأ مدق-ت-م ي-بدأأ بو-ل-سسأا-ب
امسسقم ةيدوجو-لأ ة-ف-سسل-ف-لأ ن-م بÎق-ت
ةنهكلأ م-هو ةدا-سس ¤إأ Ëد-ق-لأ ع-م-تÛأ
مظاك مدقو .بع-سشلأ ءا-ن-بأأ م-هو د-ي-ب-عو
ةأأر÷اب تمسستأ يتلأ لامعألأ نم ةلسسلسس

.ضضرعلأو لوانتلأ ‘
ث.ق ^

 اماردلاو حرضسŸا نم نرق فضصن دعب
لجÎي مظاك لداع يقارعلا يحرسسŸا

ةنضس54 زواجتي ⁄ رمع نع
نسسح ابابب باÎلا ىراوي ششولسشوب ديعسس نحلŸا

عزوŸأو فلؤوŸأ نامثج ،ضسمأأ لوأأ ،عيسش  ^
هأوثم ¤أ ،ضشو-ل-سشو-ب د-ي-ع-سس ي-ق-ي-سسوŸأ
ر--ئأز÷ا--ب ،ن--سسح ا---با---ب ةÈقÒ Ãخلأ
عأرسص دعب ةنسس54 زهان نسس نع ،ةمسصاعلأ

أأد-بو .ه-برا-قأأ بسسح ،ضضرŸأ ع-م ل-يو--ط
هقاحتلأ ىدل ىقيسسوŸاب ديق-ف-لأ ما-م-ت-هأ
ةيرئأز÷أ ةيمÓسسإلأ ة-فا-سشك-لأ فو-ف-سصب

تزربو ونايب-لأ ى-ل-ع فز-ع-لأ م-ل-ع-ت ثي-ح
هيلأ تفل ام ،يق-ي-سسوŸأ ه-سسحو ه-ت-ب-هو-م
ةينويزفلتلأ تÓ-سسل-سسŸأ ي-جرfl را-ظ-نأأ
Êاغألأ يجتن-م ¤أ ة-فا-سضإأ ،تأرا-ه-سشلأو
‘ عدبأو هبهأوم اهيف تقتفت يتلأ ةيرسصعلأ

تفرع يتلأ ةينفلأ عيرا-سشŸأ ن-م د-يد-ع-لأ
ىلع مو-حرŸأ ع-بر-ت د-قو .ا-ع-سسأو ا-حا‚

تÓسسلسسŸأ تأراسش ىقيسسوم فيلأات ضشرع
0991 تأونسس Úب ام عزانم نود (كيÒن÷أ)
ن◊و .حرسسŸأ ‘ هتافلؤوŸ ةفاسضأ0002و
Úنانفلأ نم ديدعلل هتÒسسم لÓخ ديقفلأ

د-م-حأ د-ي-سس ،د-لا-خ با-سشلأ رأر-غ ى-ل--ع
ديسشرو Êوبا÷أ ريداك  ،ةوÓع ،يسشأر◊أ
““2و1ضسنودنوت““ Úموبلأ ه-ل ا-م-ك ة-ل-ي-سسك
مويلأ ةبسسانÃ لافطأÓل ةي-ن-غأأ ¤إأ ة-فا-سضإأ
ىقيسسوم نع كيها-ن ة-لو-ف-ط-ل-ل يŸا-ع-لأ
بحاسص و-هو .تا-ي-حر-سسŸأ ن-م د-يد-ع-لأ

اŸاط ي-ت-لأ ةÒه-سشلأ ة-ي-سضا-ير-لأ Êا-غألأ
‘ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ را--سصنأأ تد--ع--سسأأ
اي ةميŸ اي يÒ÷ل““ لثم ىÈكلأ ثأدحألأ

بيكيل اي–““،““ةلاح وريد دلولاي““ ،““رومانوم
.خلإأ..،““انويسسان
اهل ن◊ يتلأ ةينويزفلتلأ لامعألأ نع امأأ

ليبسس ىلع ركذن اهيف عدبأأو ةراسشلأ ىقيسسوم
ناحت-ملأو (6002) دوسسألأ عي-بر-لأ لا-ثŸأ
(8002) عأر-سص ‘ بو-ل-قو (7002) بعسصلأ
9002 ‘ يبهذلأ كنفلأ هلسضفب لان يذلأو
ةÒخلأ ىر-كذ--لأ ل--سسل--سسم ¤أ ة--فا--سضإأ
ث.ق ^    .(0102)

سسنوت ‘ تضضرع
تاملك Óب فنعلا .. ““نافوليسس ““

فيسص تايرهسس““ ةرهاظت روهمج عبات  ^
ايحرسسم اسضرع أÒخأأ ““تامام◊اب0202
ةبيبح ةجرخم-ل-ل ““نا-فو-ل-ي-سس““ نأو-ن-ع-ب
.ة-ي-مد-لأ ة-كر-سش جا--ت--نإأو ي--بود--ن÷أ
يوجرف يحرسسم ضضر-ع ““نا-فو-ل-ي-سس»و

ضسئأرعلأ حر-سسم ن-م-سض جرد-ن-ي تما-سص
مل◊أو لمألأ نع لأاسسي راب-ك-ل-ل ه-جوŸأ
حكرلأ ىلع نا-سسنإلأ تلا-ع-ف-نأ ل-ق-ن-يو
ما-غ-نأأ ى-ل-ع ةا-ي◊أ ه-ي-ف تث-ع--ب يذ--لأ
ةيأدبلأ ‘ تق-ل-ط-نأ ي-ت-لأ ى-ق-ي-سسوŸأ

تا-قز-قز ع-م تم-غا-ن-ت ةŸا-ح ة-ئدا--ه
ي-ت-لأ ءا-سضي-ب--لأ يدا--يألأو Òفا--سصع--لأ
و-عد-ت ا-ه--نأا--ك ءأو--سضألأ ت– ضصقأÎت
.اهعم ضصقرلأ ¤إأ روهم÷أ
لافطأأ تاكحسض تو-سص ضضر-ع-لأ ة-يأد-ب
كير--ظا--ن ما--مأأ ضصقأÎت تا--سشأر---فو
دعب لا◊أ بلقنت-ل ة-ج-ه-بŸأ ا-ه-نأو-لأا-ب
ةجسضو اي-سسف-ن ا-ف-ن-ع ثد-ح-ت-ل ق-ئا-قد
كلت يفتختو تايسصخسشلأ Òغتتو ككبرت
ةيسصخسشلأ رهظتل نأو-لألأو تا-ك-ح-سضلأ
عم ضصقرت ،رامح عانق ضسبلت ةي-سسي-ئر-لأ
تÒغتو تعفترأ يتلأ ةيقيسسوŸأ تاتونلأ
ه-سشي-ع-ت يذ-لأ فوÿأ ن-ع Èع-ت ا-ه-نأا-ك
.ةيسصخسشلأ
ةقيسش ةل-حر ن-ع ةرا-ب-ع ضضر-ع-لأ أذ-هو
ةÒمألأ دسسŒ ةباغلأ قمع ‘ .ةعزفمو

ةأأرŸأ ةلحر ““رام◊أ دلج-ب““ ة-ي-ف-خ-تŸأ
ةهجأوم ‘ تأذلأ نع اهعا-فد ة-ي-ف-ي-كو

لبق نم اهيلع طلسسŸأ فنعلأ دسض ةفينع
ىسصعلاب ل اهتÁزعو اهدهجب عمتÛأ
ةيلسصألأ ةسصقلأ ‘ ءاج ا-م-ك ة-ير-ح-سسلأ
.وÒب لراسش بتاكلل ةفورعŸأ
ةيمدلأ ‘ حورلأ ثعبت ““نا-فو-ل-ي-سس““ ‘و
ثيح ،ةسسيئرلأ تايسصخ-سشلأ ل-ث“ ي-ت-لأ
،ةيمدلأ عم مغانت-لأ ‘ نو-ل-ث-مŸأ عد-بأأ

،لايÿأ ⁄أوع ‘ ةلحرلأ روهم÷أ ضشاعف
ءوسضلأ لÓخ نم تبتك ثأدحألأ هذه لك
Óكسش Óماكتم لمعلأ نوكيل ىقيسسوŸأو
ةبيبح تلاق اهل حيرسصت ‘و .انومسضمو
ضسئأرع حرسسم نم وه لمعلأ““ :يبودن÷أ
عطاقت هيف ديدج هجوب نكلو ضساسسألاب
نونفو ضصقرلأ لثم نونفلأ فلتÚ flب
هيف ضسيلو يرسصب ضضرع وهو ،ةيليكسشت
يكرحو يقيسسوم ضصنلأ امنيب ،لوقم ضصن
ىلع قطنت يتلأ يه تاماÿأو ىمدلأو
.““حكرلأ
ضسئأرعلأ حر-سسم““ نأأ ي-بود-ن÷أ تد-كأأو
ة÷اعم انلواحو ،ضسانلأ لكل هجتيو Êوك
ىلع طلسسŸأ ةسصاخو عمتÛأ ‘ فنعلأ
اهتايسصوسصخ اهل ضسئأرعلأ نونفف ،ةأأرŸأ
.““ةيرعاسش ⁄أوع ‘ اننيب رحبت يتلأ

ث.ق ^



ةليترلا

ةبيقعلا بابسش ينهي ةمسصاعلا ›او

انوروك نم يسسيم يمحي سشارف
سسآا ”” ةفيحسص تلاقو ^

لينويل نأا ةينابسسإ’ا ””
يدان بع’ ،يسسيم
عون ىلع ماني  ،ةنولسشرب

ـب يمسسُي سشارفلا نم
naelcuriVوهو

ىلع ءاسضقلا عيطتسسي
ةبسسنب تاسسوÒفلا

سصخأ’ابو ،48.99%
nooM ceT ةكرسش نم هجاتنإا ” ،دجتسسŸُا انوروك سسوÒف
¤إا لسصي تاسسوÒفلل داسضŸا سشارفلا رعسسو نيرهسش ذنم ةينابسسإ’ا

.وروي0001
ىلع دعاسسُت  سشارفلل ةيجنفسسإ’ا ةلتكلا نأا ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تركذو
نإاف كلذل ،اهبحاسصل اًديج اًمون رفوُي ا‡ معان لكسشب Úمدقلا كيلدت

ةعوم‹ لسسرأاو سشارفلا اذه نم ةÒبك تايمك ءارسش ىلع مدقأا يسسيم
.Úتنجرأ’ا ‘ هترسسأ’ ىرخأا

حاقللاب ¤وأا ÚنمزŸا ىسضرŸاو نونسسŸاو سضيبألا سشي÷ا
رداسصم تفسشك  ^
نأا ةحسصلا ةرازو نم
ةحسصلا عاطق لامع
نيديفتسسŸا لوأا مه
سسوÒف حاقل نم نم
مهنأا اÃ ،انوروك
‘  نودجاوتي
ةيمامأ’ا فوفسصلا

Ÿءابولا ةهجاو، 
‘ ىوسصقلا ةيولوأ’ا مهل سضيبأ’ا سشي÷ا لامع نأا ةحسصلا ريزو دكأاو

سضارمأا مهيدل نيذلا سصاخسشأ’ا مهدعب يتأاي مث ،حاقللا نم ةدافتسس’ا
متي ام بسسح ميقعت لوكوتورب قيبطت متيسسو ،نسسلا رابكو ةنمزم
.ايŸاع هقيبطت
دق هنأا Òغ ،ايرايتخا نوكيسس حاقللا لامعتسسا نأا ريزولا دكأا امدعبو
ةمÓسس ىلع Úلوؤوسسم انرابتعاب سسرادŸا ‘ Óثم ايمازلإا نوكي
ةيدعŸا سضارمأ’ا ةحلسصم سسيئر يفسسوي دمfi فسشك ،ÚسسردمتŸا

Ãع سسيلو ةياقو حاقللا نأا ،كيرافوب ىفسشتسسÓغ هاقلتيسسو ،اجÒ
 ،ةعانŸا باسستك’ سسوÒفلاب ÚباسصŸا

نارهوب ةهزنلا براوق عنم
ميلقإا ‘ رحبلا سضرع ‘ ةهزنلا براوق جورخ نارهو ةي’و ›او عنم
ةرجهلا راسشتنإا ةرهاظ نم دحلل ،ديدجتلل ةلباق ،اموي51 ةدŸ ،ةي’ولا

ءارج’ا نم ينثتسسي هنأا ،ةي’ولا حلاسصŸ نايب ‘ ءاجو .ةيعرسشلا Òغ
،اسسوربرب ةيعمج اهنيب نم ،ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح تايعمج براوق

يبهذلا Úفلدلا ةيعمجو رحبلا ءاقدسصأا ةيعمج ،ايسسينيف ةيعمج
.نارهو ءانيم ىوتسسم ىلع ةطسشانلا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ”” كاب ”” لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ41ـل قفوŸا م0202توأا4 ءاثÓثلا

ريدŸا سسيئرلل ةئنهت ةلاسسر ،ةفرسش فسسوي ،ةمسصاعلا ›او ثعب ^
ةلوطبلا بقلب هجيوتت ةبسسانÃ ،ةرامع نيدلا فرسش ،يبرايسسلل ماعلا
.Òبكلا هخيرات ‘ ةرم عباسسل ةينطولا
ةبسسانÃ اهرحأاو Êاهتلا تارابع قدسصأاب مكل هجوتأا»: ›اولا لاقو

.””قحتسسŸُا زوفلاو فرسشŸُا زا‚إ’ا اذه
اريدج ناك يذلاو ،مكقيرفل اقحتسسُم ابسسكم دعي جيوتتلا»: فاسضأاو
،Úبع’ نم عيم÷ا ةدناسسُم لسضفب ءاج يذلاو ،Úمثلا بقللا اذهب
.””ءايفوأا راسصنأاو ةرادإا
نم ديزم وحن ،ةيسضايرلا مكتÒسسم ةلسصاوŸ انمعد مكل دكؤوأا»: متخو
.””باقلأ’او تازا‚إ’ا

““ةلئاع مهنأا..قيرف نم Ìكأا رسضÿا““
يتيسس Îسسسشنام م‚ ،زرfi سضاير ،رسضÿا م‚ داسشأا ^

،يرئاز÷ا بختنŸا فوفسص لخاد ةدئاسسلا ءاوجأ’اب ،يزيل‚’ا
 .يسضاملب ةدايقب
،””كوبسسيف”” ىلع هباسسح Èع هل ةروسص ،ينطولا بختنم دئاق رسشنو
·أا سسأاك لÓخ ،بختنŸا مو‚و ،يسضاملب لامج بردŸا ةقفر
.””ةلئاع اهنإا ،قيرف نم Ìكأا”” :اهيلع قلعو ،ةيسضاŸا ايقيرفأا

ثد◊ا لÓظ ‘

ةباسصعلا اياقب عرذأا عطق راظتنا ‘
‘ يروف قيق– حتفب ،ةيروهم÷أ سسيئر رمأاي نأأ ايداع أرمأأ سسيل ^
راسشتنلأ لثم ،ىحسضألأ ديع عم تنمأزت يتلأ ثدأو◊أ بابسسأأ
زكأرمو كونبلأ ‘ ةلويسسلأ سصقنو ،تاباغلأ قئأر◊ ئجافŸأ
ءاŸأ عاطقنأو ،رحبلأ هايم ةيلحتل اكوف ةطfi فقوتو ،ديÈلأ

اهل ناك يتلأو ،ىرخأأ ىÈك ندمو ةمسصاعلأ ‘ ءايحأأ نع ءابرهكلأو
.ينطولأ داسصتقلأو ÚنطأوŸأ ةايح ىلع يبلسس رثأأ

هذه نأاب ،هبناج نم ،لوألأ ريزولأ حرسصي نأأ ايداع أرمأأ سسيلو
،دÓبلأ ‘ رأرقتسسأ مدعو ةنتف قلÿ فدهت ةربدم لامعأأ ثدأو◊أ

سضرع لامتحأو ،قئأر◊أ لاعسشأ ‘ Úطروتم طبسض دكؤويو
نم كانه““ نأأ لوقي نأأو ،نويزفلتلأ Èع رسشابŸأ ىلع مهل تافأÎعأ

دعبف ،ديÈلأ بتاكم نم ةلويسسلأ جورخو لوخد عنم لواح
،““ةلويسسلأ ‘ ةردن قلÿ ةرمأؤوŸأ نم اعون انفسشتكأ قيقحتلأ

‘ رحبلأ هايم ةيل– ةطfi تلاط بيرخت ةيلمع نع ثدحتيو
 .ةكوف

نم ،مايأأ ذنم ،سسيئرلأ وكسشي نأأ اسضيأأ ايداع أرمأأ سسيلو
ةهجوŸأ معدلأ حنم لوسصو تلطع يتلأ ،ةرأدلأ ةيطأرقوÒب
ءابو راسشتنأ ةبراÒ fiبأدت نم ةررسضتŸأ تائفللو سضيبألأ سشيجلل

وهو ،ةيفر◊أو ةيراجتلأ ةطسشنألأ سضعب ديمŒ ةسصاخو ،انوروك
تايموي ىلع رثؤويو اهتأرأرق ةوقو ةلودلأ ةيقأدسصم ¤أ ءيسسي ام
ءي‹ ذنم ةحوتفŸأ ةقثلأ روسسج برسضيو ،طيسسبلأ نطأوŸأ
.ةيدأرŸأ رسصق ¤أ سسيئرلأ

فيوسستلأ نم Êاعت تلأزام يتلأ لئاسسŸأ رحب نم ةرطق هذه
اهعطق يتلأ هتامأزتلأو سسيئرلل ةبسسنلاب اهتيمهأأ مغر ،ليطعتلأو

ةطيسسب ةعباتمو ،لكك ةديد÷أ رئأز÷أ عورسشمو هسسفن ىلع
ةسصاخو ،لطامتلأو راظتنلأ ةلاح زÈي يذيفنتلأ زاه÷أ لامعأل
لك ‘ يسضتقت تناك يتلأو ،سسيئرلأ اهيلع نهأري تاسشرول ةبسسنلاب
ةعانسصل ةديد÷أ طورسشلأ رتافد ةيسضق لثم ،هسسفنب هلخدت ةرم
،ةينوÎكلإلأو ةيلزنمورهكلأ ةزهجألأو تأرايسسلأ بيكرتو
أدج ةليقثو ةئيطب تايلآأ قفو لمعت يتلأ كونبلأ ءأدأأ حÓسصأو
،تأرامثتسسلأو قوسسلأو نئابزلأ ىلع حتفتلأو ةنمقرلأ نع أديعب
Úب امو ،دحأولأ كنبلأ تلاكوو عورف Úب اميف قيسسنتلأو نواعتلأو
ةفÒسصلأ دامتعاب أرخؤوم تسسفنت يتلأو ،ةيمومعلأ كونبلأ
،نئابزلأو لامعألأ لاجر نم عسسأو عاطق باطقتسسل ،ةيمÓسسلأ

،رلود رايلم04 نم Ìكأاب ةردقŸأ ةيزأوŸأ قوسسلأ لأومأأ  عاجÎسسأو
فلتfl لÓغتسسأو فاسشكتسسأو ةيوأرحسصلأ ةحÓفلأ بناج ¤أ
ةيمومعلأ ةنيزÿأ ليخأدم عجأرت سضيوعتل ةرفوتŸأ نداعŸأ

عاطق لسصف ىسضتقأ ام وهو ،طفنلأ قوسسل اهتيعبت نم ررحتلأو
،لظلأ قطانÃ لفكتلأ جئاتن راظتنأ ‘ أذهو ،ةعانسصلأ نع مجانŸأ

قطانŸأو تائفلأ فأدهتسسأو ةيومنتلأ ةيلمعلأ ةيلومسش ثيح نم
.اهب ةينعŸأ

سسÎمتلأ ىلع نورسصم ةباسصعلأ اياقبو ةيطأرقوÒبلأ نأأ ودبيو
ماظن نم ةققÙأ اه‰اغم وأأ اهبسساكم ىلع ظفاحتل ،اهعقأوم ‘

،اهتأرأدأو ةلودلأ لسصافم لك ¤أ للسستو لغلغت يذلأ قباسسلأ داسسفلأ
رئأز÷أ هتلعج يذلأ يرذ÷أ Òيغتلأ ةيلمع ةلقرع نع Óسضف
ةكرت يرعيو نيدي نأأ هنأاسش ام لكو ،اهقيرط ةقرول افده ةديد÷أ
يتلأ نهولأو لجولأ ةلاح ةلغتسسم ،قرافلأ عنسصيو قباسسلأ ماظنلأ
انوروك ءابو راسشتنأ ءأرج ةلودلأ تاسسسسؤومو نطأوŸأ تباسصأأ

فأدهتسسأ ‘ تنخثأأ ثيح ،ةيسضاŸأ رهسشألأ ةليط هرأرمتسسأو
يتلأ لمألأو ةقثلأ روسسج رسسكو ،يعامتجلأ كسسامتلأو رأرقتسسإلأ

مره تايوتسسم لكو عمتÛأ لعأوف لك عم لسصأوتلل سسيئرلأ اهدم
فير–و ءابولأ عم ةلودلأ لماعت ةعيبط ‘ كيكسشتلاب ،ةلودلأ

سسيركت Èع ،ةلودلأو نطأوŸأ Úب ةقÓعلأ ةلخلخو ،هدسصاقم
. يمومعلأ قفرŸأ ‘ ةيبابسضلأو  ةيطأرقوÒبلأ

ةلودلأ لسصافم ‘ ةباسصعلأ اياقب ءأدأل عبتتŸأ نإاف ،كسش نود نمو
نم ديب برسضلاب حسصنيسس ،ةديد÷أ رئأز÷أ سسمسش ىسشخت يتلأ

يرذ÷أ Òيغتلاب حسصنيو ،Òيغتلأ ةيلمع لطعي نم لك ديدح
قئأرطلو ةيوه÷أو ةيزكرŸأو ةيلÙأ ةرأدلأ ىلع Úفرسشملل

اهب دهعت يتلأ Òيغتلأ جمأÈل ةنيمألأ ذيفنتلأ ةأدأأ اهنأل ،اهلمع
،لقألأ ىلع ،اهردأوب رهظت نأأ ناك اÃ ةرورسضلأ نم يتلأو ،سسيئرلأ
ليدعت راظتنأ ‘ أذهو ،ناك امثيح نطأوŸأ اهسسمليو ،ماعلأ يأأرلل
عورسشم Òطأاتو ةقفأرŸ ةيوسضع Úنأوق ةدع ةعجأرمو  روتسسدلأ
هنأاسش نم وهو ،ةقبسسم ةيلfiو ةيعيرسشت تاباختنأ ءأرجأو ،Òيغتلأ
انه ةكرحتŸأ اهعرذأأ عطقيو ميمسصلأ ‘ ةباسصعلأ اياقب برسضي نأأ

 .كانهو
ي◊اسص ىفطسصم ^

moc.liamg@ihlas.ahpatsum

ةنتابب ةعرقلاب عزوت يعامتجا نكسس0241
ةنتاب ةي’و حلاسصم دعتسست  ^

نكسسلا نم ةÒبك  ةسصح عيزوتل
ردقت يتلاو ،يراجي’ا يمومعلا
.ةدحاو ةعفد ةدحو0241 ـب
ÚنطاوŸا ءاسصحا ” امدعبو
،ةدافتسس’اب ةينعŸا تÓئاعلاو
ةحسصلاو ةيفافسشلا نم ديزŸو
ةيلمعلا نأا ¤ا تراسشا ، ةيمومعلا

Ú 01نث’ا موي ةعرقلا Èع رمتسس
نوكيسس حيتافمـلا ميلسست نأا ةحسضوم ،Èمفون لوأا يسضايرلا بكرŸاب توأا
فلتخÃ مازتل’ا ¤إا نيديفتسسŸا ةيعاد ،0202 توأا31 سسيمÿا موي
 .91-ديفوك انوروك سسوÒف نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا



ةي-مؤ-ي ه-تر-كذ ا-م بشسحو ^
با-ششلا نإا-ف ،““نا-يز-يرا-بؤ-ل““
ةنشس03 رمعلا نم غلابلا للب
ة-ن-يد-م لا-ط-با د-حأا Èت--عا
هتكراششŸ ،اشسنرفب لبؤ-نور-غ
نم ناغلب-ي Úل-ف-ط ذا-ق-نإا ‘
ىلع ماؤ-عأا01 و3 رمع-لا
نم ديدعلا ةدعاشسÃ ›اؤتلا
ةقطنم نم نيرخآلا بابششلا
اناك ل-بؤ-نور-غ ‘ فؤ-ن-ل-ي-ف

fiببشسب لزتم لخاد نيرشصا
‘ ةنيدŸا ‘ ىنبم ‘ قيرح
،طرافلا ناؤج رهشش نم12لا
ةقطنŸا ناكشس دحا ماق دقو
ه-مر-ك-ي-ل ة-ثدا◊ا ر-يؤ-شصت-ب
Òظن كلذ دعب ةنيدŸا ةدمع
هتايحب ةرطاıاو ه-ت-لؤ-ط-ب
    .Úلفطلا ذاقنإل
ةد-----ير÷ لل-----ب حر-----شصو
ةثدا◊ا دعب““ :““نايز-يرا-بؤ-ل““

لوألا ل-ف--ط--لا--ب تي--ق--ت--لا
هنأا ادج اديعشس تنك ،رغشصألا
فا--شضأاو ،““ م--ي--ل--شسو ن---مآا
لؤ-شصو د--ن--ع ه--نأا رد--شصŸا
، ةطرششلاو ئراؤطلا تامدخ
،يرئاز÷ا رجاهŸا ى-ف-ت-خا

ل-ط-ب-لا““ بق--ل ه--ب--شسكأا ا‡
د-حأا فÎعا ثي--ح ““ير--شسلا
حبشش ناك للب““ :ي◊ا ناكشس
هانثثح دقل !لؤهÛا لطبلا

¤إا ه-ت-عا-ج-شش غل-بإا ى--ل--ع
ة--------ن--------يد---------م سسل‹
ن-م د-بل نا-ك...ل-بؤ--نور--غ
  .““هتعاجششب فاÎعلا
ل-شصو لل-ب نإا-ف ،ةرا--ششإل--ل
رئاز÷ا نم Êؤناق Òغ لكششب

ة-يؤ-شست ‘ ل-مأا-يو ،8102 ‘
بشسح ،اشسنر-ف ‘ ه-ت-ي-ع-شضو
  .ردشصŸا تاذ

  ع.ي^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!ةقورÙا سضرألا ةصسايصسو ةباصصعلا
ةلويشسلا سصقنو تاباغلا قئارح طقف تشسيل ^
،رحبلا هايم ةيل– ةطfi ليطعتو كونبلا ‘

لامعألا اهدحو Úيرئاز÷ا ىلع هايŸا عطقو
ا-ه-ئارو ن-م فد-ه-ت-شسي ي-ت--لا ة--ي--ب--ير--خ--ت--لا
ةموكحو نوبت سسيئرلا لمع ىلع سشيوششتلا

مهنم ي-ن-ث-ت-شساو) Úي-ف-ح-شصلا ن-ج-شسف ،دار-ج
(زازتبلاب ÚمهتŸا Úيفحشصلاو ،راه-ن-لا ر-يد-م
سشيو-ششت ا-شضيأا ه-ي-ف كار◊ا ءا-ط-ششن سضع-بو
ةيشضق رشسفن اذاÃ لإاو ،ةيلا◊ا ةطلشسلا ىلع
رو-شصŸا ة-ق--فر ةÒخألا42 سسنار-ف ي-ف-ح-شص

 ؟دغلا ‘ هحارشس قÓطإا مث .هلاقتعا ” يذلا
يتلا ةباشصعلا روذج عÓتقا لهشسلا نم سسيل
ن-م د-يزأا ذ-ن-م ة-لود-لا ل-شصا-ف-م ى-ل-ع تف-ت-لا

حجني نأا اهتحلشصم نم سسيلو ،ةنشس نيرششع
قر◊ ةدعتشسم يهف كلذلو ،هماهم ‘ سسيئرلا
‘ ي-ه ي-ت-لاو تا-با-غ-لا سسي-لو ا--ه--ل--ك دÓ--ب--لا
باÎقا عم ةنشس لك ررك-ت-ت ة-ي-شضق ة-ق-ي-ق◊ا

.ىحشضألا ديع
ةلادعلا ةقحÓم عقوتت ي-ت-لا ة-با-شصع-لا لا-يذأا
دقفتو نجشسلا ‘ اه-شسوؤور ل-ث-م ي-ه-ت-ن-تو ا-ه-ل
برح سضوÿ ةدعتشسم اه◊ا-شصمو ا-ه-ب-شسا-ك-م
دشض طقف سسيلو اهلك دÓبلا دشض ةداوه نود
ةلودلا فاعشضإل ا-ما-ق-ت-نا ،ة-ي-لا◊ا ة-ط-ل-شسلا

تاونشس باهرإلا لعف امل-ث-م ا-ما“ ا-ه-ع-ي-كر-تو
عفد يذلا دادح ي-ل-ع نأا ى-ت-ح تا-ي-ن-ي-ع-شست-لا

نم برقم ¤إا رلود نويلم01 ب ةوششر ارخؤوم
نوبت ةداي-ق ت– ة-لود-لا نأا د-ق-ت-ع-ي ،بمار-ت

،ا-ه-ت-ثرو ي-ت-لا تا-مزألا ل-ك بب-شسب ة-ف-ي-ع-شض
ةطلشسلل حا‚ يأا عنŸ ةباشصعلا اهقلتخت يتلاو

ة-لواfi ¤إا أا÷ اذ-ه-لو ،تا-مزألا هذ-ه ل--ح ‘
سسيئرلا عارذ يلل جراÿا نم اه-ي-ل-ع ط-غ-شضل-ل
ح-ت-ف-ب سسي-ئر-لا ر-مأا-ي ا-مد-ن--ع--ف .ة--مو--ك◊او

وهف ةيبيرختلا لامعألا هذه لك ‘ تاقيق–
اشضيأا اÃرو لاعفألا هذه ةيفلخ كردي ديكأا

.اهءارو فقي نم
وهو ،ىرخألا لول◊ا سسيئرلا ديب ىقبي نكل

،ةديد÷ا رئاز÷ا ءانبل ا-قدا-شص ى-ع-شسي يذ-لا
نج-شسف ،ي-شضاŸا ثرإا ن-م سصل-خ-ت-ي نأا ه-ي-ل-ع-ف
سضعب تانيودت ببشسب وأا كار◊ا ‘ Úطششان
قوف اوشسيل مهو) Úيفحشصلا وأا طبÙا بابششلا
(مهتنهÃ قلعتت ل مهتب رمألا قلعتي اŸ نوناقلا

رئاز÷ا ‘ عشضولا ىلع ةيبلشس ةروشص لشسÒشس
ا-يا-شضق ل-ك م-كاÙا ي-ف-ك--ت لأا م--ث ،ةد--يد÷ا
لاز-ي ا-م ي-ت-لاو ،ا-ه--ما--مأا ة--شسد--كŸا دا--شسف--لا
ع-با-ت-ت ى-ت-ح د-ع-ب ه-ت-ن-ي ⁄ ا-ه-ي-ف ق-ي-ق-ح-ت--لا

⁄ ةباشصعلا م-ك-ح ن-مز ‘ ى-ت-ح-ف ،Úي-ف-ح-شص
رد-شصأا ل-ب ،م-ك-لا اذ-ه-ب نو-ي-ف-ح-شصلا ن--ج--شسي
يأا ةعباتم مدعب ارارق اهتقو ةقيلفتوب سسيئرلا

 ؟هلمع ببشسب يفحشص
برشصت نأا ةلادعلا ىلعو ةطل-شسلا ى-ل-ع ط-ق-ف
قلÿ ىعشسي نم لكو Úبرıا ديدح نم ديب
ةوقلا سسفنب ،لول◊ا دوه-ج ة-ل-قر-ع-ل تا-مزألا
.داشسفلاو باهرإلا اهب تبراح يتلا
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““قارح““ مركي اصسنرفب لبونورغ ةنيدم ةدمع
   ““لطبلاب““ فصصو يرئازج

لÓب وعدŸا يرئازج باششل ةيفرشش ةيلاديم اشسنرفب لبونورغ ةنيدم ةدمع حنم
لخاد نيرشصاfi اناك Úلفطا هذاقنإا دعب ةيعرشش Òغ ةقيرطب اشسنرف ‘ ميقŸاو

  .ةنيدŸاب ىنبم ‘ قيرح هب بششن لزنم

   نارهوب تاباغلاو ئطاوششلا وحن عوبشسألا ةياهن مامجتشسا تÓحر نامظني Úشصخشش فيقوت ” امنيب
ةمامكلا ءادترا مدعل جد فلا01 ـب اصصخصشË 04رغت

 ةلادعلا ىلع مهتلاحاو
ةقرف ،سسما تنك“ ^
م--ئار÷ا ة--ح--فا--ك--م
ةعبا-ت-لا ة-ي-تا-مؤ-ل-عŸا
ة-ي-ئلؤ-لا ة-ح-ل-شصم-ل-ل
نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
ن---م ، نار---هو ة---يلو
ناغلبي Úشصخشش فيقؤت
ةنشس82 ر--م--ع---لا ن---م
‘ ناطرؤت-م ،ة-ن-شس93و
تلحر ميظن-ت  ة-ي-شضق
لك ةياهن عم تاباغلاو ئطاؤششلل
Òغلا ةا-ي-ح سضير-ع-تو ، عؤ-ب-شسأا
،رطخلل ةيدشس÷ا م-ه-ت-مل-شسو
كا-ه-ت-نإا ى-ل--ع سضير--ح--ت--لاو
رج◊اب ة-ق-ل-ع-تŸا تاءار-جإلا
رج◊ا تاءارجا لظ ‘ يئز÷ا
تانلعإلا قيرط نع ، يحشصلا
يعامتجلا لشصاؤتلا ةكبشش Èع
فيقؤتلا ةيلمع   .( كؤبشسياف)

مل-علا-ب ف-ل--ك--م بشسح ت“
،““رجفلا »ـل نارهؤب ةيلؤلا نمل
لل-غ-ت-شسا و د-شصر ى-ل-ع ءا-ن--ب
ةاقشستشسŸا تامؤلعملل ÊاديŸا

ل--شصاؤ--ت--لا تا--ح--ف--شص ن---م
اهدافم كؤبشسياف يعا-م-ت-جلا
مي-ظ-ن-ت-ب مؤ-ق-ي سصخ-شش دؤ-جو
لك ةياهن عم مامج-ت-شسا تل-حر
، تاباغلاو ئطاؤششلا ؤحن عؤبشسأا
ةباغ ؤحن ةررقم تناك اهرخآاو
ة-فا-ك ءا-ف-ت-شسا د--ع--بو ، غاد--م
عشضو ” ، ةينؤناقلا تاءارجإلا
لل--خ ن--م ة--م--كfi ة--ط---خ
امهو امهيف هبت-ششŸا جارد-ت-شسا
ىلع ناك يتلا ةل-فا-ح Ïم ى-ل-ع
فل-تfl ن-م ا-نؤ-بز04 اهن-ت-م
ةلاح ‘ م-ه-ف-ي-قؤ-تو ،را-م-عألا

.سسبلت
تاقيقحت-لا تف-ششكو
ن-م--ث نأا ة--ي--ن--مألا
سصخ-ششل-ل ة-ل-حر--لا
ترد---ق د---حاؤ----لا
م-ت-ي-ل ، را-ن--يد005ـب

ءار-----جإا ر------ير–
د-شض ه--ب لؤ--م--عŸا
مد--ع--ل ن--ئا---بز---لا
Òباد-ت-ل م-ه--ماÎحا

مدع ، يحشصلا رجحلل ةيئاقؤلا
، يعامت-جلا د-عا-ب-ت-لا ماÎحا
ة-ي-قاؤ-لا ة-ع-ن-قأا ءاد--ترا مد--ع
ةمارغ مهÁرغ-ت ع-م ( ة-ما-م-ك)
رانيد000.01ـب ترد-ق ة--ي--لا--م
ر--ير– ” Úح ‘ ، ير--ئاز--ج
ناطرؤتŸا دشض ي-ئا-شضق ءار-جإا
، ةلادعلا مامأا هبجؤÃ نلاحيشس
، رششÙا ¤ا ة-ل-فا◊ا ل-يؤ–و
فلا01 ةيلام ةمارغ رير– عم
ءاد-ترا مد-ع-ل ن-ئا-بز-ل-ل  را-ن-يد
  .(تامامك) ةيئاقؤلا ةعنقألا

  سسانيا.م ^

ةيمقرلا ةيشضرلا حتفو ةرغاششلا بشصانملا نع حاشصفإلاب اوبلاط
  نوجتحي فلصشلاب نويطايتحلا ةذتاصسلا

ةيدŸاب ةيقاوÈلا تاباغب راجصشألا نم اراتكه51 مهتلت ناÒنلا
تاباغب ةلعتششŸا ناÒنلا تم-ه-ت-لا ^
51 نم Ìكأا ةيدŸا ة-يلؤ-ب ة-ي-قاوÈلا
ثيح ،سسمأا ةليل راجششألا نم اراتكه
ة-ق-ط-ن-م ›ا-عأا-ب ق-ئار◊ا تع-لد-نا
ق◊أا ام ةنيدملل ة-يذاÙا نا-نر-ف-لا
ةقÙÎا راجششألا نم ةÈتعم رئاشسخ

ثيح ،ةقطنŸاب ي-تا-ب-ن-لا ءا-ط-غ-لاو
يت-لا ةر-م-ثŸا را-ج-ششألا دد-ع ل-شصو
.ةÒجشش0701 نم Ìكأا ›ا تقÎحا
ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحؤلا لخدت لؤلو
مدقتŸا لترلاو ةي-قاوÈلا-ب ة-ي-ندŸا
تنا-ك-ل ق-ئار◊ا ة-ح-فا-كÃ سصاÿا

ناخدلا بحشس تطغ د-قو ،ة-ثرا-ك-لا
ةرواÛا ندŸاو ة-ن-يدŸا ف-ي-ث-ك-لا
ةي-حا-ن-لا ن-م ة-يلؤ-لا دود-ح تد-ع-ت
ةقطنŸا ناكشس سسحأا دقو ، ةيقرششلا
عا-ف-ترإلا ن--م ةرواÛا ق--طا--نŸاو
دح ›ا ةرار◊ا تاجردل سسؤشسÙا

.قاطي ل
ة-لؤ-ه‹ ق-ئار◊ا با-ب-شسأا ي-ق-ب--تو
فرط نم يرحتلاو ثحبلا تايلمعو
نم ةفرعŸ ةيراج ةي-ن-مألا ح-لا-شصŸا
. قئار◊ا هذه لاعششإا ‘ طرؤتŸا

سس.سشيبح ^

ةذ----تا----شسلا ،سسما جر----خ ^
تا--ق--با--شسم ‘ Úح--جا--ن---لا
8102و7102 يتنشسل ف-ي-ظؤ-ت-لا
م-----ئاؤ-----ق------لا ‘ ÚجردŸا
يئلو جاجتحا ‘ ةي-طا-ي-ت-حلا
ف-ل-ششلا ة-يلو ىؤ-ت-شسم ى--ل--ع
Ÿلا ريدم ةبلاطÎحاشصفلاب ةيب
حت-فو ةر-غا-ششلا بشصا-نŸا ن-ع
. ةيمقرلا ةيشضرلا
مهقؤقحب نؤيطايت-حلا بلا-طو

ددع ةفرع-م ‘و ف-ي-ظؤ-ت-لا ‘
Úب-لا-ط-م ةر-غا-ششلا بشصا-نŸا
حت-ف-ل ل-خد-ت-ل-ل ة-ي-بÎلا ةرازو

دعب ،بشصانŸا هذ-ه ‘ ق-ي-ق–
قيرط نع اهحنم نم م-ه-فؤ-خ-ت
نؤ--ج--تÙا ع--فرو، ةا--باÙا
املظ انافك““ اه-ي-ف نود تا-ت-فل
،فيظؤتلا انقح ن-م ا-ششي-م-ه-تو
.ةيمقرلا ةيشضرلا حتفب بلاطن
ر-يد-م نا  نؤ-ج--تÙا ل--ق--نو

ىؤتشسم ىل-ع ة-ير-ششب-لا دراؤŸا
خ-يرا-ت  ن--ل--عا ة--ي--بÎلا ةرازو
Úيطايتحلا ةذتاشسألل بيشصنتلا
‘ هنا Úح ‘ توا52 خيرات ؤه
فلششلا ةيلؤل ةي-بÎلا ة-ير-يد-م
نؤجتÙا هلقن ام-ب-شسح دد-ششت
Úي-طا-ي-ت-حلا ءا--عد--ت--شسا نا
ام ؤهو ، Èمتبشس03 ‘ نؤكيشس
. مهقح ‘ افشسعت هوÈتعا

ن.ح ^

قبصسألا ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو
fiهللا ةمذ ‘ ناوصضر نب دم

ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو ،سسمأا ،هللا ةمحر ¤ا لقتنا ^
رثإا ةنشس07 زهان رمع نع ناؤشضر نب دمfi ،قبشسألا
.هبراقأا ىدل ملع ام بشسح ،لاشضع سضرم
نانيؤبب0591 توأا02 مؤي دؤلؤŸا ،ديقفلا دلقت دقو
‘ ةينيد-لا نوؤؤ-ششلا ر-يزو بشصن-م ،ةد-ي-ل-ب-لا ة-يلؤ-ب
ةÎفلا ‘ ›ازغ دمحأا ديشس اهشسأارت يتلا ةمؤك◊ا
.2991 ¤إا1991 نم ةدتمŸا
Òمألا ةشسشسؤؤم سسيئر بئان بشصنم لحارلا لغشش امك
ذاتشسأا هتفشصب بطلا ةنهم سسرام ا-م-ك ،ردا-ق-لا د-ب-ع
ىفششت-شسÃ ة-يد-ل÷ا سضار-مألا ة-ح-ل-شصÃ د-عا-شسم
.ةمشصاعلا رئاز÷اب يعما÷ا اششاب ىفطشصم
مؤيلا رهظ دعب ديقفلا ةزانج عييششت متيشس ،ةراششإلل

ÃقÈأا يديشس ةfiةمشصاعلا ›اعأاب  ةعيرزؤبب دم.
ج.ق ^

نروف““ يكيرمألا عقوŸا رششن ةيفلخ ىلع
 رلود ÚيÓم01 ـبو اهليشصافتل ““يبول
ايئادتبا اقيق– حتفت ةماعلا ةباينلا

عم دادح يلع اهمربأا ةقفصص ‘
  بمارت راصشتصسم
ة-با-ي--ن--لا  تف--ششك^

سسل‹ ىد-ل ة--ما--ع--لا
نايب ‘ ،رئاز÷ا ءاشضق
نع ،Úن-ثلا سسمأا ا-ه-ل
يئادت-با ق-ي-ق– ح-ت-ف

ه-ت-لواد-ت ا-م ر-ثا ى-ل-ع
ن-م ة-ي-ن--طو ف--ح--شص
عوشضوم لوح تامولعم

نع نولث‡ همربأا دقع
عم ،دادح  يلع ،مهتŸا

ةميقب ةيكيرمأا ةكرشش
.رلود ÚيÓم01

سضعب ه-ت-لواد-ت ا-م ر-ثا ى-ل-ع ه-نأا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
دقع عوشضوم لوح تامولعم نم ةينطولا فحشصلا
ةكرشش عم ،يلع داد-ح ،م-ه-تŸا ن-ع نو-ل-ث‡ ه-مر-بأا
Ó--م---عو ،رلود ÚيÓ---م01 ة-م-ي-ق-ب ة-ي-ك-ير-مأا

Ãا تا--ي--شضت---قŸتاءار-جإلا نو--نا--ق ن--م11 ةدا
ءاشضق سسل‹ ىدل ةماعلا ة-با-ي-ن-لا نإا-ف ،ة-ي-ئاز÷ا
لوح يئادتبا قيق– حتفب ماعلا يأارلا ملعت رئاز÷ا
ت“ يتلا فورظلا ىلع فو-قو-لا سضر-غ-ب عو-شضوŸا

. اهنم يقيق◊ا فدهلا ديد–و ةقفشصلا هذه اهيف
فششك دق ““يبول نروف““ ىمشسي يكيرمأا عقوم ناكو
لا-جر ىد-ت-نŸ ق-با-شسلا سسي--ئر--لا نأا Úمو--ي ل--ب--ق
7وÚ  81ب ام نجشسلاب نادŸا ،دادح يلع ،لامعألا

اياشضق ديدع ‘ ه-ت-ل-ئا-ع ن-م دار-فأا ة-ق-فر تاو-ن-شس
ارا-ششت-شسم ل-م-عو بر-ق-م ل-جر-ب نا-ع-ت-شسا ،دا-شسف
01 ل-با-ق-م ،بمار-ت د-لا-نود ،ي-ك-ير-مألا سسي-ئر--ل--ل
.رئاز÷ا ىلع طغشضلل رلود ÚيÓم

يلع همربأا يذلا د-ق-ع-لا نأا رد-شصŸا سسف-ن ف-ششكو
Ëدق-ت ن-م-شضت-ي  ““نارو-نو-شس““ ة-عو-م‹ ع-م داد-ح
ةفاشضإلاب ،ةيشصخششو ةيراŒ ةيراششتشسا تامدخ

Úب هي-ل-ع ق-ف-ت-م سسا-شسأا ى-ل-ع ىر-خأا تا-مد-خ ¤إا
،هتمشسأا نم هتعقو دقعلا نأا عقوŸا ركذو ،Úيفرطلا

‘ دادح ةراششتشسم اهنإا تلاق ي-ت-لا ،ن-ب ة-ن-ير-با-شص
.سسيراب ،ةيشسنرفلا ةمشصاعلا

سسشسؤوم مشساب ل-ج-شسم د-ق-ع-لا نإا-ف ،ع-قوŸا بشسحو
،يذيفن-ت-لا سسي-ئر-لاو ،كيÎشس تر-بور ،ة-كر-ششلا

‘ ارا-ششت-شسم كيÎشس نا-كو ،جرو-ب نا-ي--ت--شسير--ك
،6102 ماع بمارت دلانود ةلم◊ يبرغلا لحاشسلا

بمار-ت لو-شصو ذ-ن-م ةور-ث ة-كر-ششلا تق-ق-ح د--قو
.ةشسائرلل

 م .ناوصضر ^

نمأÓل ىلعألا سسلجملل اعامتجا سسأارت
حتفل Òصضحتلاب رمأا-ي نو-ب-ت سسي-ئر-لا
ئطاوصشلاو ىÈكلا دجاصسŸا

دقعنŸا نمأÓل ىلعلا سسلÛا عامتجا ررق^
،ةيروهم÷ا سسيئر ةشسا-ئر-ب ،Úن-ثإلا سسمأا

ىلعو ،ة-ما-ه تاءار-جا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع
دجاشسŸا حتف ‘ اب-ج-يرد-ت عور-ششلا ا-ه-شسأار
Òبادتل مراشصلا قيبطتلا ع-م ،ءى-طاو-ششلاو
.انوروك ءابو راششتنا نم ةياقولا

حتفب عامتجإلا لÓخ ،نو-ب-ت سسي-ئر-ل ر-مأاو
اذ-كو ،Úل-شصŸا ما-مأا د-جا-شسم-ل-ل ي-ج-يرد--ت
سسيئرلا دكا امك .ÚفاطشصŸا مامأا ئطاوششلا

ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا ىلع سصر◊ا ىلع
.ئطاوششلاو دجاشسŸا لخاد دعابتلاو
¤وأا ة-ل-حر-م ‘ ءار-جإلا اذ-ه ل-م--ششي--شسو
اهباعيتشسا ةردق لشصت يتلا ىÈكلا دجاشسŸا
عام-ت-جا دا-ق-ع-نا ن-ماز-ت د-قو .ي-ل-شصم ف-لأا
ريزو-ل عا-م-ت-جا ع-م  ن-مأÓ-ل ى-ل-عألا سسلÛا
ف--شسو--ي ،فا--قوألاو ة--ي--ن--يد--لا نوؤو--ششلا
ءا-شضعأا سضع-ب ع-م ،Úن-ثإلا سسما ،يد-ه-م-ل-ب
.ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا

نأا ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-ششلا ةرازو--ل نا--ي--ب دا--فأاو
تاءاقللا ةلشسل-شس را-طإا ‘ ي-تأا-ي عا-م-ت-جلا
رارمتشسا لظ ‘ ةينيد اياشضق““ ‘ ثحابتلل
و.ق   ^.““دÓبلا ‘ انوروك ءابو يششفت



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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