
““طورسشب ئطاؤسشلاو دجاسسملا حتف ةداعإا
حاقللا ىلع نيلسصاحلا لئاوأا عم رئازجلا نؤكتل ىعسست نيسصلا :ديزؤب نب ^انورؤك سسوريف نم ةديدج ةلاح284 ءافسشو تايفو9 ،ةباسصإا235 ^

قيبطتلا زيح لخدي ةحسصلا يمدختسسم ةيامح نؤناق^هنمث ناك امهم هينتقنسسو ربؤتكأا لبق ازهاج نؤكي نل يسسورلا حاقللا ^

:فششكي دارج ،رذحلاو ةطيحلا ةلشصاوم ىلإا نينطاوملا اعد

:يدومحم يلع ،تاباغلل ماعلا ريدملا ،لؤواشستلاو ةريحلل وعدت قئارحلا صضعب نإا لاق
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 توأا42 يف ةدحتملا ممأ’ا رقم مامأا ةريسسم مظنت ““داسشر““
U¢3يبعششلا كارحلا ىلع ةرطيشسلا يف لششفلا دعب

:ةحيرڤنشش ،هنع ىنغ ’ رارقتشساو نمأا رشصنع هنأا دكأا

نيتمتلا ينطؤلا كردلا ىلع
بعسشلا عم ةقÓعلل رمتسسملا

نيتمتلا ينطؤلا كردلا ىلع
بعسشلا عم ةقÓعلل رمتسسملا

نيتمتلا ينطؤلا كردلا ىلع
بعسشلا عم ةقÓعلل رمتسسملا

نيتمتلا ينطؤلا كردلا ىلع
بعسشلا عم ةقÓعلل رمتسسملا

نيتمتلا ينطؤلا كردلا ىلع
بعسشلا عم ةقÓعلل رمتسسملا

2/٣/5/7/١١صص

٤/٦صص

ةرورشض ىلإا ،دارج ،لوأ’ا ريزولا اعد اميف
 يكنبلا ماظنلا ةنمقرو ةنرشصع

يرـئازجلا يـنطؤلا كـنبلا
تاـــــــمدخ يــــــــف عرـــــــــسشي
ةــــــيمÓسسإ’ا ةـــــــــــفريسصلا
لبقملا ربمتبسس ةيكنب ةلاكو23 ربع ةيمÓسسإ’ا ةفريسصلا طاسشن قÓطنا^
0202 ربمسسيد13 يف نــطؤلا تاـي’و لك رــبع تامدخلا هذـــه مـــيمعت^
لـماع ف’آا01 فـظؤيسس  جــيسسنلل““لاـــــــيات““ يــكرتلا يرـــئازجلا عـــمجملا^

5صص

Mercredi 05 Aout 2020

لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا
لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا
لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا
لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا
لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا
لخدتو تاباغلا قرح ميرجت
 اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا

 تاـــــباغلا قــــــئارح لاــــــعسشا يـــــف اؤــــطرؤت اسصـــــخسش21 فــــــيقؤت ^
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ملو ناؤعأ’ا هعجو يف رجفنا امغل71  ^
توأاو  ةـــيليؤج حــتافلا نــيب راتــــكه0088 ىـــلع يـــتأات نارـــينلا  ^

 تاـــــباغلا قــــــئارح لاــــــعسشا يـــــف اؤــــطرؤت اسصـــــخسش21 فــــــيقؤت ^
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ملو ناؤعأ’ا هعجو يف رجفنا امغل71  ^
توأاو  ةـــيليؤج حــتافلا نــيب راتــــكه0088 ىـــلع يـــتأات نارـــينلا  ^

 تاـــــباغلا قــــــئارح لاــــــعسشا يـــــف اؤــــطرؤت اسصـــــخسش21 فــــــيقؤت ^
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ملو ناؤعأ’ا هعجو يف رجفنا امغل71  ^
توأاو  ةـــيليؤج حــتافلا نــيب راتــــكه0088 ىـــلع يـــتأات نارـــينلا  ^

 تاـــــباغلا قــــــئارح لاــــــعسشا يـــــف اؤــــطرؤت اسصـــــخسش21 فــــــيقؤت ^
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ملو ناؤعأ’ا هعجو يف رجفنا امغل71  ^
توأاو  ةـــيليؤج حــتافلا نــيب راتــــكه0088 ىـــلع يـــتأات نارـــينلا  ^

 تاـــــباغلا قــــــئارح لاــــــعسشا يـــــف اؤــــطرؤت اسصـــــخسش21 فــــــيقؤت ^
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ملو ناؤعأ’ا هعجو يف رجفنا امغل71  ^
توأاو  ةـــيليؤج حــتافلا نــيب راتــــكه0088 ىـــلع يـــتأات نارـــينلا  ^

٣صص
 راعرعل افلخ ينطؤلا كردلل ادئاق ةيمسساؤق بيسصنت ^

: ناشسن’ا قوقحل يلودلا دشصرملا ،اهتكرت يتلا يشسآاملا نع فششكلل

رئازجلاب ةيسسنرفلا ةيوؤنلا براجتلا يف قيقحتلاب بلاطن

سسرادملاو تاعماجلا لكب تاعفد ربع ةيرؤسضح سسورد

دحأا مهركذتي داكي ’ نيذلا رسشبلا ء’ؤؤه ..ءارحسصلا ناكسس

دعب نع صسيردتلا ميظنت ىلع ءاقب’ا دكؤوت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
٣صص

٤صص

٣١صص

””ناويزلا ةكلمم””و ””داراماك””ـل ةثلاث ةعبط نلعي يناويزلا



ـه1441ةج◊ا وذ51ـل قفؤŸا م0202توأا5 ءاعبرأ’ا

alfadjrwatani@yahoo. fr

ينطو2

دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لإ ق-طا-ن-لإ لا-قو ^
لامج روتكدلإ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
حلاسصŸإ ““ نأإ يفحسصلإ هر“ؤوم ‘ رإروف
دÓبلإ تايفسشتسسم فل-تÈ flع ة-ي-ب-ط-لإ
” ثيح ةديدج تاباسصإإ فاسشتكإ لسصإوت
›امجإ’إ عفتÒل ةديدج ةلاح235 ليجسست
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح40523 ¤إإ
تإذ ح-سضوأإ د-ق-ف تا-ي-فو--لإ نأا--سشب ا--مأإ
42 لإ لÓخ تدسصر ةنجللإ ““ نأإ ثدحتŸإ

ةا--فو ت’ا--ح (9) ع--سست ةÒخأ’إ ة--عا--سس
سضإرمأ’إ باحسصأإ نم مهتيب-لا-غ ةد-يد-ج

ةافو8421 ¤إإ ›امجإ’إ عفتÒل ةنمزŸإ
.““ةي’وÈ 04ع ةعزوم
سسفن راسشأإ ءافسشلإ ت’ا◊ قرطتلإ ءانثأإو

474 لثا“ ليجسست ” ““ هنأإ ¤إإ لوؤوسسŸإ
دد-ع-لإ ع-فÎي-ل ءا-ف-سشل-ل ةد-يد-ج ة-لا--ح

إوردا-غ ن-يذ-لإ ى-سضر--م--ل--ل ›ا--م--جإ’إ

عم57322 ¤إإ ة--ي--ح--سصلإ تا--سسسسؤوŸإ
ةيانعلإ ت– ا-سضير-م75 دجإوت لي-ج-سست
.““ةزكرŸإ

ر كلام ^

،ÚملسسŸإ ءاملعلإ ةيعمج سسيئر لاق ^
““ نإإ ،ءاثÓ-ث-لإ سسمأإ ،مو-سسق قإزر-لإ د-ب-ع
رج◊إ تاقوأاب طبترم دجاسسŸإ حتف رإرق
مامأإ دجاسسŸإ حتف ““ نأإ احسضوم ““يحسصلإ
ر-ه-ظ-لإ ي-ت-قو ط-ق-ف سصخ-ي Úن-طإوŸإ
تاقوأإ ‘ نÓخدي ’ امهنأإ مكحب رسصعلإو
.““يحسصلإ رج◊إ
تاقوأإ Òيغت ““ ¤إإ تاطلسسلإ موسسق اعدو
نمسض تإولسصلإ عيمج لخدت ىتح رج◊إ
احÎقم دجاسسŸإ ‘ اهتيدأا-ت-ب حو-م-سسŸإ
ليبسس ىلع Ó-ي-ل ةر-سشا-ع-لإ ¤إإ ا-هÁد-ق-ت
.““لاثŸإ

ÚملسسŸإ ءاملعلإ ةيعمج سسيئر بلاط امك
تإءإرج’إو دعابتلإ مإÎحإ ““ ÚلسصŸإ نم
ظاف◊إ متي ىتح دجاسسŸإ لخإد ةيئاقولإ

نوقوتي إوناك Úيرئإز÷إ نأإو اميسس’ اهيلع
.““دجاسسŸإ حتفل ديعب نمز ذنم
مدع ةقاعإإ نم Êاعن انك ““ موسسق حسضوأإو
نا-ك م-ل-سسŸإ نأإو د-جا-سسŸإ ‘ ةÓ--سصلإ
ةيدابعلإ هتاي-ح ‘ ه-سصق-ن-ي ءي-سشب سسح-ي
ةياقولإ تإءإرجإإ مإÎحإ Úعت-ي ›ا-ت-لا-بو
‘ تإولسصلإ هذه ة-يدأا-ت ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل
.““دجاسسŸإ

ر م ^

:فصشكي دارج ،رذحلاو ةطيحلا ةلصصاؤم ىلإا نينطاؤملا اعد
””طورسشو طبإوسض ةدعل عسضخيسس ئطإوسشلإو دجاسسملإ حتف ةداعإإ””

ىلع دإرج زيزعلإ دبع لوأ’إ ريزولإ دكأإ ^
مرا-سص ل-ك-سشبو Úل-سصŸإ مإز-ت-لإ ةرور-سض
91-ديفوك ءابو دسض ةياقو-لإ تإءإر-جإ’ا-ب
بقترŸإ ئطإوسشلإو دجاسسŸإ ح-ت-ف د-ع-ب

تاميلعتل إذي-ف-ن-ت ة-ل-ب-قŸإ ما-يأ’إ لÓ-خ
سسل‹ عامتجإ ‘ ةموكحلل نوبت سسيئرلإ
ةدعل عسضخيسس حتفلإ ةداعإإ نأإ إزÈم نمأ’إ

.تإءإرجإإو طبإوسض
هفإرسشإإ لÓ-خ دإر-ج لوأ’إ ر-يزو-لإ لا-قو
نامحرلإ دبع نب نÁأإ ةيلاŸإ ريزو ةقفر

تامدخب لمعلل يمسسرلإ قÓ-ط-ن’إ ى-ل-ع
ى-ل-ع ة-ي-مÓ-سس’إ ة-فÒسصلإ تا-ج-ت-ن-مو
ير-ئإز÷إ ي-ن--طو--لإ كن--ب--لإ ىو--ت--سسم
نإ ينعي ’ دجاسسŸإ حت-ف نأإ ة-م-سصا-ع-لا-ب

اندÓبب انروك ءابو يسشف-تو د-جإو-ت ى-سسن-ن
نو-ك-ي نإ بج-ي د-ج-سسŸإ““ نإ ا--ف--ي--سضم

ةيئاقولإ تإءإرج’إ هذه مإÎح’ اجذو‰
Ãحإ ا--ه--ي--ف اÎد-عا-ب-ت-لإ تا-فا--سسم مإ

.““ةيقإولإ ةعنقأ’إ ءإدترإو يعامتج’إ
نوك-ت نأإ بج-ي ’ د-جا-سسŸإ ““ نأإ ح-سضوأإو
نأإ دب’ سسكعلاب لب ءابولإ را-سشت-ن’ ا-ب-ب-سس
مإزتل’إ قيرط نع كلذو هفقوتل اببسس نوكت
ÚنطإوŸإ اعد امك ““ةيئاقولإ تإءإرجإ’اب
نكامأ’إ هذه ىلع ظا-ف-ح-ل-ل ““ Úل-سصŸإو
ةفسصب اهتفاظن ىل-ع سصر◊إو ة-سسد-قŸإ
زيزعلإ دبع حسضوأإو .““ةب-سسا-نŸا-بو ة-يرود

ئطإوسشلإو دجاسسŸإ حتف ةداعإإ ““ نأإ دإرج
Òبإدتو ة-مرا-سص تإءإر-جإإ ى-ل-ع ر-م-ي-سس

ىلع ““ هنأإ دإرج فاسضأإو ،““ةسصاخ ةيئاقو
‘ ايلعف ةمهاسسŸإ ة-ي-مو-م-ع-لإ كو-ن-ب-لإ
نم هجإرخإإو ينطو-لإ دا-سصت-ق’إ سضو-ه-ن
يŸا-ع-لإ ءا-بو-لإ ه-ب-ب-سس يذ-لإ را-ي-ه--ن’إ
.““انوروك

دبع ة-يرو-ه-م÷إ سسي-ئر نا-ك ةرا-سشإÓ-ل
لوأ’إ سسمأإ ه-سسأإر-ت لÓ-خ نو-ب-ت د-يÛإ
لوأ’إ ريزولإ هجو نمأÓل ىلعأ’إ سسلجملل
ل-ك-سشب ةدا-ب-ع-لإ رود ح-ت-ف ةدا-عإإ ة‹Èل
ةلحرŸإ ‘ رمأ’إ رسصحني نأإ ىلع يجيردت
ىلع عسست يتلإ دجاسسŸإ ىÈك ‘ ¤وأ’إ
مإÎحإ اهيف ى-ن-سست-يو ل-سصم ف-لأ’ ل-قأ’إ

ةمامكلإ ءإدترإو يدسس÷إ دعابتلإ يطرسش
ر دمحم  ^ .ÚمزÓلإ

يحصصلا رجحلا تاقوأا رييغت ىلإا اعد
طقف رسصعلإو رهظلإ يتقو سصخي دجاسسملإ حتف :موسسق

 ءابؤلا تارؤطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإإ235و تايفو9 ليجسست
سسوÒفب ةديدج ة-با-صصإا235و ةا-فو ت’ا--ح (9) عصست ليج-صست ““ ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ة-ح-صصلا ةرازو تن-ل-عأا
.““ ةافو8421و ةلاح40523 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل (انورؤك)

ةجرح ةيعصضو يف عيمجلا عصضوو هتقو يف ءاج هنإا لاق
 حتفلاب تاطلسسلإ رإرق نمث يميجح

دجاسسملل يجيردتلإ
،ةمئأÓل ةينطولإ ةيقيسسنتلإ سسيئر نمث ^
،ةيروهم÷إ سسيئر رإرق يمي-ج-ح لو-ل-ج
يجيردتلإ ح-ت-ف-لا-ب نو-ب-ت د-يÛإ د-ب-ع
ليعفت ةرورسض ى-ل-ع إدد-سشم د-جا-سسم-ل-ل
يسشفتل يدسصتلل مكfi يئا-قو لو-ك-تور-ب
.91-ديفوك سسوÒف
““ يمÓ-عإإ ح-ير-سصت ‘ ي-م-ي-ج-ح دد-جو

دجاسسملل لسصإوتŸإ ميقع-ت-لإ ¤إإ ه-تو-عد
ىلع رهسسلل ÚعوطتŸإ ددع ةفعاسضم عم
.““ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ قيبطت
هتقو ‘ ءاج رإرقلإ نإإ ““ ثدحتŸإ فاسضأإو

حبسصأإ هللإ تويب قلغ رإرمتسسإ نأإو ةسصاخ
.““ةجرح ةيعسضو ‘ تاطلسسلإو انعسضي

ر م ^

ةدوب نإرهو ةي’ول ةحسصلإ ريدم دكأإ ^
ÚباسصŸإ نم ةئاŸاب07 ““ نأإ سسمأإ رسصان
ويزرأإ تايدلبب نومي-ق-ي ا-نورو-ك سسوÒف-ب
فاسضأإو ““نإرهو ةيدلبو ليدقو Ò÷إ رئبو
تلجسس يتلإ تايفولإ نم ةئاŸاب08   ““ نأإ

Ãإ ف-ل-ت-خŸإ ة-ي-ب-ط-لإ ح-لا-سصıةسصت
Úنسسم سصاخسشأا-ب ق-ل-ع-ت-ت91 ديفو-ك-ب
.““ ةنسس56 قوفت مهرامعأإ
حيرسصت ‘ نإرهول ةح-سصلإ ر-يد-م را-سشأإو
يتلإ ةيسضرŸإ ت’ا◊إ عيمج ““ نأإ رجفلل
ةيلfi ت’اح يه انوروك سسوÒفب تبيسصإ
ةدروتسسŸإ ت’ا◊إ نم سصلختلإ ” امدعب
Úيرئإز÷إ اياعر-لإ سصخ-ت تنا-ك ي-ت-لإو
رهسش دنم إذهو جراÿإ نم إومدق نيذلإ
يه ةيسضرŸإ ت’ا◊إ عيمج يقبتل ليرفأإ

ق-ير-ط ن-ع سضرŸإ ا-ه-ل ل-ق-ت-نإ ت’ا-ح
ط-سسو-لإ ‘ ر-خآ’ سصخ-سش ن-م ىود--ع--لإ
.““يلئاعلإ
بي----هÎل سسي----ل ثد–إ ا----نأإ ““لا----قو
رطخ نأإو ةÈعلإ ذخأ’ نكلو Úيرئإز÷إ
انوروك سسوÒف نأإ رطخأ’إو اننيب سسوÒفلإ

راسشتن’إ عيرسس حبسصأإ امدعب لتاقو يدعم
¤إإ ىودعلإ لقن د-حإو سضير-م نا-ك-مإا-بو
وهو فعاسضتي امئإد ددعلإو سصاخسشأإ ةتسس
تا-با-سصإ’إ ما-قرأإ عا-ف-ترإ ‘ م-ها-سس ا--م
.نطولإ تاي’و يقاب رإرغ ىلع ةي’ولاب
ايموي ءاسصحإإ ” د-ق-ف ثد-ح-تŸإ بسسحو
لابقتسسإو اهيف هبتسشم ةلاح003 نم ديزإ
ءابو-لا-ب ةد-كؤو-م ة-لا-ح09 ن------م Ìكأإ

Ãليجسست كلذ لباقيو ةي’ولإ تايفسشتسس
نم Òثك-لإو ة-ي’و-لا-ب ءا-ف-سش ة-لا-ح0081
.اهيف مكحتم ت’ا◊إ
ةثÓثب تايفسشتسسŸإ زيزعت نأإ ¤إإ راسشأإو

flفلإ نع فسشكلل رباÒتمهاسس سسو ‘
تقو ‘ اهيف هبتسشŸإ ت’ا◊ا-ب ل-ف-ك-ت-لإ
ليل–49 نم ديزإ ايمو-ي ءإر-جإا-ب ز-ي-جو
ةحسصلل ةسسسسؤو-م34 مي-عد-ت ن-ع Ó-سضف
سسوÒفلإ نع فسشكل-ل ر-با-خÃ ة-يرإو÷إ

ىلع لجسسŸإ ط-غ-سضلإ ن-م ف-ي-ف-خ-ت-ل-ل
 .تايفسشتسسŸإ

تايفسشتسسم نأإ رسصان ةدوب حسضوأإ هتهج نم
لا-ب-ق-ت-سسا-ب ة-ف-ل-كŸإ ة-سسمÿإ ة-ي’و-لإ
ريرسس966 نم إرخؤوم تدافتسسإ يسضرŸإ
ةي’و““ نإإ Óئاق ىسضرŸاب لفكتلل ‘اسضإإ
مكحب ةرسسأ’إ ‘ زج-ع ا-ه-ل سسي-ل نإر-هو
عباط تإذ تايفسشتسسم ةتسس نم Ìكأإ دوجو

نمو اهب لاغسشأ’إ ءاهتنإ كسشو ىلع يوهج
فاسضأإو““ ةرسسأ’إ نم ف’آ’إ رفوت نأإ اهنأاسش
ريرسسÒ 0061فوت متيسس تسضتقإ نإإ ““ هنأإ

Ãقور◊إ ىفسشتسس Ãإوطسسيإ ةعطاق. 
È 31ع ءابطأÓل ريرسسÒ 4011فوت ” امك
Òخسست ¤إ ةفاسضإإ ةيئا-ف-سشت-سسإ ة-سسسسؤو-م
هبسشو ءابطأ’إ لقنل ة-ل-فا-ح001 ن-م د-يزأإ
ةيقدنفلإ ةسسسسؤوŸإ Úب مهلق-ن-ل Úي-ب-ط-لإ
Òخ-سست بنا-ج ¤إإ ا-ي-مو-ي ى-ف-سشت-سسŸإو

ميتنسس رايل-م03 ب رد-ق-ي ›ا--م فÓ--غ
تإودأإو ةيبطلإ تإدعمو تإزيهŒ ءانتق’
.يسضرŸإو ءابط’إ ةدئافل ميقعتلإ
نأإ ثدحتŸإ تإذ لاق يفحسص حيرسصت ‘و

” امدعب رمتسسم ديإزت ‘ تاباسص’إ ددع
 .ةيئابو ةلاح408 مايأإ01 فرظ ‘ ليجسست

نأإ ر-سصا-ن ةدو-ب لا-ق عو--سضوŸإ سسف--ن ‘
لسصإوت ةيبطلإ اهمقطأإ ة-فا-ك-ب ة-ير-يدŸإ

تايناكمإإ دي-نŒ د-ع-ب ءا-بو-لإ ة-ح-فا-ك-م
لمعلإ تايناكمإإ Òفوتو يسضرŸاب لفكتلل
يتلإ ت’ا◊إ بل-غأإ نأإ إد-كؤو-م ءا-ب-طأÓ-ل
Êاعت ““انوروك““ جÓع ةحلسصم ىلع دفإوتت

نم ديدعلإ نأإ ثيح داح سسفنت قيسض نم
ÚنطإوŸإ راتهتسس’إ ¤إإ ةعجإر تاباسصإ’إ
نواهتلإ لظ ‘ هنأإ ““ دكأإو   ،ة’ابمÓلإو
لدعم نإاف ةيئاقولإ Òبإدتلاب راتهتسس’إو
ةعبرأإ دعب هقلق نع ابرعم ““عفتري ةباسصإ’إ
تاباسصإÓل رخإ يسسا-ي-ق عا-ف-ترإ ن-م ما-يأإ
لجسستسس ي-ت-لإ ت’ا◊إ ي-هو سسوÒف-لا-ب
Òبإدتلإ مإÎحإ مدع ةجيت-ن د-ي-ع-لإ د-ع-ب
سسانيإإ.م ^ .ةيئاقولإ

:رجفلل فصشكي نارهؤب ةحصصلا ريدم

تايدلبب نوميقي نيباسصملإ نم ةئاملاب07
 ليدقو ريجلإ رئبو ويزرأإو نإرهو

 ةنسس56مهرامعأإ قوفت تايفولإ نم ةئاملاب08 ^

وزو يزيت قدانفب يحصصلا رجحلا ةرتف اؤصضق امدعب
 مهتÓئاعب نوقحتليو مهتماقإإ رقم نورداغي اقلاع164

يزيتب اهؤصضق يتلا يحصصلا رج◊ا ةÎف تهتنا امدعب مهتÓئاعب اصصخصش164 ءاثÓثلا سسمأا قحتلا ^
سصاخصش’ا ء’ؤؤه نأا ةفيصضم ةلوؤؤصسم رداصصم رجفلل هنع تفصشك ام بصسح لماك عؤبصسا ةدم وزو
سضارعأا ةيا مهيلع رهظت ⁄ ن-يذ-لاو ة-يادر-غو راردأا ا-م-ي-صس’ ن-طؤ-لا Èع ة-ي’و83نم نوردحني
¤إا ء’ؤؤه لقنل وزو يزيتب لقنلا ةيريدم فرط نم ةلفاح32 سصيصصخت ” دقو .انورؤك سسوÒفل
تاطلصسلا فر-ط ن-م ما-يأا7 ةياغل ا-مؤ-ي41 نم رج◊ا ةدم سصيلقت ” هنا ة-ف-ي-صضم م-ها-ن-ك-صس ر-ق-م
اصسنرفب اميصس’ جراÿاب اقلاع اصصخصشÒ 006خأ’ا عؤبصس’ا تلبقتصسا دق وزو يزيت تناكو.ةيصصؤلا
راظتنا ‘ اذه يحصصلا رج◊ا ةÎف ةليط مهب لفكتلل قدانف01 مهل سصصصخ نيذلاو ادنكو ندنل
سشوÒمع لامج ^.مهيوذب ةيقبلا قاحتلا

حاقللا ىلع لؤصصحلل لئاوأ’ا عم رئازجلا نؤكتل ىعصست نيصصلا نإا لاق
ءابولل دح عسضو هنكمي نينطإوملإ نم ةئاملاب57 حيقلت :ديزوب نب

حÓ-سصإإو نا-ك-سسلإو ة--ح--سصلإ ر--يزو لا--ق ^
سسمأإ ديزوب نب نمحرلإ د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸإ
حرسص ايسصخسش ينيسصلإ سسيئرلإ ““ نأإ ءاثÓثلإ
لوسص◊إ ‘ لئإوأ’إ نم نوكتسس رئإز÷إ نأاب

.““هدÓب هجتنتسس يذلإ حاقللإ ىلع
حيقلت يرورسضلإ نم سسيل ““ هنأإ ريزولإ فاسضأإو
ءإÿÈإ نأإو ةسصاخ ÚنطإوŸإ نم ةئاŸاب001
ÚنطإوŸإ نم ة-ئاŸا-ب57 حيقلت نإإ نو-لو-ق-ي

Áءابولل دح عسضو هنك““.
““ نأإ ريزولإ فسشك ،حيقلتلاب ةينعŸإ ةئفلإ نعو
فوفسصلإ ‘ دجإوتي نم لكو ةيبطلإ مقطأ’إ
ن-م لوأإ نو-نو-ك-ي-سس ءا-بو--لإ ة--براÙ ¤وأ’إ

باحسصأإ ¤إإ ةفاسضإ’ا-ب ح-ي-ق-ل-ت-ل-ل ع-سضخ-ي-سس
نم-سض ا-سضيأإ نو-نو-ك-ي-سس ة-ن-مزŸإ سضإر-مأ’إ
‘ إدكؤوم ““حيقلتلل نوعسضخيسس نيذلإ لئإوأ’إ
ىرخأ’إ تائفلإ نأإ ينعي ’ إذه““ نأإ قايسسلإ تإذ
.““انوروك دسض حيقلتلل عسضخت نل

لبق ازهاج نؤكي نل يصسورلا حاقللا

هنمث ناك امهم هينتقنصسو ربؤتكأا
دهج يأإ رخدت نل ةلودلإ ““ نأإ ديزوب نب فسشكو

امهم هينتقتسس اهنأإ امك ““انوروك حاقل Òفوت ‘
نل يسسورلإ حاقل-لإ ““ نأإ فا-سضأإو ““ ه-ن-م-ث نا-ك
6 كلانهو لبقŸإ ربوتكأإ رهسش لبق إزهاج نوكي

flع ر-باÈ إ تغ-ل-ب ⁄ا-ع-لإŸنم ةثلاثلإ ةلحر
.““حاقللإ ريوطت
نع Óث‡ سسمأإ لبقتسسإ ““ هنأإ ديزوب نب فسشكو

flÈ هنأإ افيسضم حاقللإ نع ثيدحلل دروفسسكأإ
اهرباfl لمعت يتلإ لودلإ ءإرفسس لبقتسسيسس
.““Ìكأإ ليسصافتلإ نع ثيدحلل حاقللإ جاتنإإ ىلع
دجاصسملا يف ةمراصص ةيئاقو تاءارجإا

حتفلا رارق اهلمصشي يتلا
د-جا-سسŸإ ح-ت-ف رإر-ق ¤إإ ر-يزو--لإ قر--ط--تو
ءاج““ ه-نإإ لا-ق يذ-لإو ا-ي-ج-يرد-ت ئ-طإو-سشلإو
““ نأإ فا-سضأإو ““ Úن-طإوŸإ ى-ل-ع ف-ي-ف-خ-ت-ل-ل
‘ ةمراسص ةيئاقو تإءإرجإإ ذختتسس ةموك◊إ

نأإو ةسصاخ حتفلإ رإرق اهلمسشي يتلإ دجاسسŸإ
دعا-ب-ت-لإ مإÎحإ م-ه-ي-ل-ع نو-ك-ي-سس Úل-سصŸإ
ةÓ-سصلإ ةÒسصح بل-جو ة-ما-م--ك--لإ ءإد--ترإو
سصيسصخت متيسس ““ هنأإ ا-ف-ي-سضم ““م-ه-ب ة-سصاÿإ
قيب-ط-ت ى-ل-ع سصر◊إ م-ه-ت-م-ه-م سصا-خ-سشأإ
““.دجاسسŸإ ‘ دعابتلإو ةياقولإ تإءإرجإإ
ظاف◊إ ““ نأإ ريزولإ لاق ،ةلسص يذ قايسس ‘و

ابعسص نوك-ي-سس ئ-طإو-سشلإ ‘ د-عا-ب-ت-لإ ى-ل-ع
فيث-ك-تو ن-طإوŸإ ي-عو-ب ط-ب-تر-م ه-حا‚و

نكÁ ““ هنأإ ¤إإ إÒسشم ““سسيسسح-ت-لإ تا-ي-ل-م-ع
‘ ماعطإ’إ طاسشن لÓغتسساب حام-سسلإ ة-لود-ل-ل
تا-عا-ق-لإ ‘ سسي-لو ة-حو-ت-فŸإ تا-حا-سسŸإ
رابتعإ نكÁ ’ ““ هنأإ ديزوب نب دّدسشو .““ةقلغŸإ
اعفر ةموك◊إ لب-ق ن-م ةذ-خ-تŸإ تإءإر-جإ’إ

‘ إدكؤوم ““يئزج عفر وه لب رج-ح-ل-ل Ó-ما-ع
ةياقولإ Òبإد-ت مإÎحإ مد-ع““ نأإ قا-ي-سسلإ تإذ
.““قلغلإ ةداعإإ هنع مجني نأإ نكÁ دعابتلإو

ر كلام ^

:دكؤؤيو ئطاؤصشلاو دجاصسملا حتف ىلع قلعي طاقب دمحم يناكرب
””انوروك ءابول ةيباجيإلإ ةيحسصلإ ةلاحلإ ىلع ءانب ذختإ رإرقلإ ””

نأإ ىلع Úيرئإز÷إ ءابطأ’إ ةدامع سسيئر طاقب دمÊ fiاكرب ددسش ^
ىلع ظاف◊إ عم ئطإوسشلإو دجاسسملل يجيردتلإ حتفلاب عورسشلإ رإرق
يددعلإ لزانتلإ ىلع ءانب هذاختإ ” ““انوروك““ ءابو نم ةيئاقولإ تإءإرج’إ

بلا-طŸ ة-با-ج-ت-سسإو ما-يأإ ذ-ن-م ““ا-نورو-ك““ ءا-بو-ب ة-با-سصإ’إ ت’ا-ح ‘
““رجفلإ““ عم يفتاه لاسصتإ ‘ طاقب دمÊ fiاكرب راسشأإو   .ÚنطإوŸإ
بلاط-م ن-م نا-ب-ل-ط-م نإÈت-ع-ي ئ-طإو-سشلإو د-جا-سسŸإ ح-ت-ف ““ نأإ ¤إإ

ىلعأ’إ سسلÛإو ةيروهم÷إ سسيئر امهل با-ج-ت-سسإ يذ-لإو Úن-طإوŸإ
ءإدترإ نم ةفورعŸإ ةيئاقو-لإ تإءإر-جإ’إ مإÎحإ سسا-سسأإ ى-ل-ع ن-مأÓ-ل
ىلع ءانب ““ ذختإ رإرقلإ نأإ إدكؤوم ،““يعامتج’إ دعاب-ت-لإو تا-ما-م-ك-ل-ل
‘ سصقن نم ةÎفلإ هذه لÓخ ايباجيإإ تروطت يتلإ ةيئابولإ ةلا◊إ
ةيداعلإ ةاي◊إ ¤إإ ةدوعلل اب-ل-طو ا-ي-مو-ي تا-با-سصإ’إو ةد-كؤوŸإ ت’ا◊إ
ىفطسصم دي‹ ^ .““نطإوملل

 تاباصصإا سسمخ ىلإا عفتري ةدكؤؤملا ت’احلا ددع
نييوإرحسصلإ نيئجÓلإ تاميخمب انوروكب ةديدج ةباسصإإ ليجسست

دجتسسŸإ انوروك سسوÒفب ةديدج ة-با-سصإإ ة-لا-ح ل-ي-ج-سست ” ^
›امجإإ لسصيل Úيوإرح-سصلإ Úئ-جÓ-لإ تا-م-ي-خÃ (91-ديفوك)
ءابن’إ ةلاكو هب تدافأإ امبسسح ت’اح ةسسمخ ¤إإ ةدكؤوŸإ ت’ا◊إ
يمسسرلإ قطانلإ نع ةلاكولإ تلقنو .ءاثÓثلإ سسمأإ ةيوإرحسصلإ
دمfi روتكدلإ ،انوروك ءابو نم ةياقولل ةينطو-لإ ة-ن-ج-ل-لإ م-سسا-ب
لسصيل ةدكؤوم ةدحإو ةلاح لي-ج-سست ” ““ ه-نإإ ه-لو-ق خ-ي-سشلإ ⁄ا-سس
ت’اح ةثÓث اهنم ةد-كؤو-م ت’ا-ح ة-سسم-خ ¤إإ ت’ا◊إ ›ا-م-جإإ

فاسضأإو .““ةدحإو ةافو ةلاحو جÓعلل عسضخت ةلاحو ءافسشلل تلثا“
سصحفلإ قيرط نع اهيف هبتسشم ةلاح83 براقي ام““ دجوت هنأإ

ىلع (ريإإ يسس يب) ةيflÈ تانيع ذخأإ ” Úح ،عيرسسلإ يıÈإ
ىلع تناك ت’اح وأإ ،هب هبتسشم Úب ةلاح05 براقي ام Úتعفد
تدكأات سضيرŸ لمإوعلإ سسف-ن-ل سضر-ع-ت د-ق ر-خآإ ع-م كا-ك-ت-حإ
نأإ ىلع ةيلآÓل يمسسر-لإ ق-طا-ن-لإ دد-سشو .““سسوÒف-لا-ب ه-ت-با-سصإإ
ةظقيلإ ÚنطإوŸإ لك نم يعدتسست ءابو-ل-ل ة-ي-لا◊إ ة-ي-ع-سضو-لإ““

يمإزلإ’إ ءإد-تر’إو ة-حور-طŸإ ة-ي-ئا-قو-لإ تإءإر-جإ’إ مإÎحإو
نيذلإ كئلوأإ ةسصاخ ،ÚنطإوŸإ ةحسص ىلع اظافح يقإولإ عانقلل
.““ةنمزم سضإرمأإ نم نوناعي

ر م ^
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ةيقر-ب ‘ ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ نو-ب-ت دد-صشو ^
كلŸأ يبرغŸأ لهاعلأ ¤إأ اهلصسرأأ ةئنهت

fiسسداصسلأ دم، Ãديعل12 ىركذلأ ةبصسان
ىلع ،ةيبرغŸأ ءابنألأ ةلاكو بصسح سشرعلأ

طبأور قيثوت ‘ تبا-ث-لأ ر-ئأز÷أ ف-قو-م
.برغŸأ عم رأو÷أ نصسح
دمÙ ،نوب-ت سسي-ئر-لأ ة-ئ-ن-ه-ت ‘ ءا-جو
اهمنتغأأ ةبصسانم سشرع-لأ د-ي-ع““ سسدا-صسلأ
يتلأ ةقداصصلأ ةوخألأ رصصأوأأ قمع ديكأاتل

Œقيقصشلأ ان-ي-ب-ع-صش ع-مÚ، اهعبطت يتلأو
د-صضا-ع-ت-لأو ط-بأÎلأ م-ي-ق مأود-لأ ى-ل--ع
.““كÎصشŸأ خيراتلأ ‘ ةخصسأرلأ

03 فداصصي يذلأ ““سشرعلأ دي-ع““ Èت-ع-يو
،برغŸأ ‘ اينطو أديع ماع لك نم ةيليوج
سسداصسلأ د-مfi كلŸأ ›و-ت خ-يرا-ت و-هو
�Êاثلأ نصس◊أ لحأرلأ هدأول ا-ف-ل-خ م-ك◊أ

.9991 ماع
د-مfi كلŸأ ،ي-بر-غŸأ ل-ها-ع--لأ نا--كو

،نوبت ¤إأ ةلثامُم ةيقرب هجو دق ،سسداصسلأ
ديع ةبصسا-نÃ ،ي-صضاŸأ ة-ي-ل-يو-ج5 ‘

اهلÓخ سسداصسلأ دمfi دكأأو لÓقتصسلأ
ىلع ديكأاتلل ة-صصر-ف ة-ب-صسا-نŸأ هذ-ه ““ نأأ

Úبعصشلأ عمŒ يتلأ ةوخألأ طبأور ةناتم

اهتوق دمتصست يتلأو ،يبرغŸأو يرئأز÷أ
يذلأ قداصصلأ يوخألأ نماصضتلأ مكلذ نم
ةير◊أ لجأأ نم ›وطبلأ ام-ه-لا-صضن ى-كذأأ
خصسأرلأ امهناÁإأ نم كلذكو ،لÓقتصسلأو
.““كÎصشŸأ يبراغŸأ ÒصصŸأ ةدحوب

بلاطوب ةراسس  ^

دمfiأا يديضس ةمكfi لبق نم ةنضس51 ب هتنادإا دعب

لماه Êاغلأ دبع ةيسضق ‘ ماكحألأ رودسص
يرا÷أ توأأ21 ‘ هئانبأأو

 راو÷ا نضسحو ةوخأ’ا طباور قيثوت ةرورضض ىلع دكأا

 سشرعلأ ديع ىركذ ‘ سسداسسلأ دمfi ئنهُي نوبت
راوجلا نضسحو ةوخأ’ا طباور قيثوت نم ديزملا ىلإا رئازجلا يعضس ،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا دكأا
 .نيقيقضشلا نيراجلا يبرغملاو يرئازجلا نيبعضشلا نيب نواعتلاو

¤وألأ ة-ي-ئأز÷أ ة-فر-غ-لأ ق-ط-ن--ت--صس ^
Ãماكحألاب ةمصصاعلأ رئأز÷أ ءاصضق سسلج
ينطولأ نمأÓل قباصسلأ ماعلأ ريدŸأ قح ‘
هتجوزو ةعبرألأ هئانبأأو لماه Êاغلأ دبع
ةلو-لأ ن-م دد-عو ة-م--ي--ل--صس Êا--ن--عو--ب
تأذ مهتب ÚعباتŸأ Úقباصسلأ ÚلوؤوصسŸأو

لأومألأ سضييب-ت ا-هزر-بأأ دا-صسف-لا-ب ة-ل-صص
ذوفن-لأ لÓ-غ-ت-صسأو عور-صشŸأ Òغ ءأÌلأو
قرطب ةيراقع ةيعوأأ ىلع لوصص◊أ أذكو

.يرا÷أ توأأ21 خيراتب ةعورصشم Òغ
مو-ي ه-ت-ع-فأر-م ‘ ما-ع-لأ بئا-ن--لأ نا--كو
ىصصقأأ ديدصشت سسمت-لأ طرا-ف-لأ سسي-مÿأ
عيمج توبثل ÚمهتŸأ قح ‘ تا-بو-ق-ع-لأ
نوك أذكو داصسفلاب ةلصصتŸأ ةÁر÷أ ناكرأأ
.ةيمأرجإأ ÚمهتŸأ تافرصصت
تناك دمfiأأ يديصس ةمكfi نإاف ةراصشإÓل
دبع طرافلأ ليرفأأ نم —افلأ ‘ تنأدأ دق
أذفان ان-ج-صس51 ةبوق-ع-ب ل-ما-ه Êا-غ-لأ
.جد ÚيÓم8 اهردق ةيلام ةمأرغو

تأونصس01 ب رايمع هنبأ ةنأدإأ ت“ امك
جد ÚيÓم6 ب ةيلام ةمأرغو أذفان اصسبح
أذفان اصسبح تأو-ن-صس8 ب قي-ف-صش ه-ن-بأو

7 ب دأرم هنبأو جد ÚيÓم5 ب ةمأرغو
ÚيÓم5 ب ةمأرغو أذفان اصسبح تأونصس
أذفان اصسبح تأونصس3 ب زانيهصش هتنبأو جد
.جد ÚيÓم5 اهردق ةمأرغ عم

Úماعب ةميلصس Êانع هتجوز تنيدأأ اميف
تنأدأأو جد نويلÃ ةمأر-غو أذ-فا-ن ا-صسب-ح

فايصضوب كلاŸأ دبع Úقباصسلأ نيريزولأ
نايلأو امهي-ت-ف-صصب نÓ-عز Êا-غ-لأ د-ب-عو
أذفان اصسبح تأونصس3 ب نأرهوب ناقباصس
ةنأدإأ اصضيأأ ت“و جد نويلÃ ةيلام ةمأرغو
ناصسملتل اقباصس ايلأو هتفصصب Òبز نابصس نب

ىصسوم يÓغو أذفان اصسبح تأونصس3 ب
تأونصس5 ب ةزابيتل اقباصس اي-لأو ه-ت-ف-صصب

دمfiو جد نويلÃ ةمأرغو أذ-فا-ن ا-صسب-ح
نأويدل ق-با-صسلأ ما-ع-لأ ر-يدŸأ ة-يÁا-حر
ب يأد Úصسحب يراقعلأ Òيصستلأو ةيقÎلأ

ةيلام ةمأر-غو أذ-فا-ن ا-صسب-ح تأو-ن-صس3
.جد فلأأ005 اهردق
يتلأ تاكرصشلأ Ëرغتب ةمكÙأ تصضق امك

عم جد نويل-م23 ب لماه ةلئاع ا-ه-ك-ل“
تلو-ق-نŸأو كÓ-مألأ ع-ي-م-ج ةردا--صصم
 م نأوسضر ^ .ةزوجÙأ

ةد-ير÷أ ن-م Òخألأ دد-ع-لأ ‘ رد--صص ^
نوناقل ممتŸأو لدعŸأ رمألأ ،ةيمصسرلأ
ن-صسحأأ نا-م-صض ¤إأ ي-مأر-لأ تا-بو-ق-ع-لأ

تاصسصسؤوŸأو ةحصصلأ يمدختصسŸ ةيامح
تابوقع نمصضتي يذلأو ،ة-ي-ئا-ف-صشت-صسلأ

¤إأ ل-صصت د-ق ن-يد-ت-عŸأ د-صض ة--مرا--صص
.ةنصس02 ةدŸ نجصسلأ
تابوقع، لد-عŸأ ر-مألأ أذ-ه ن-م-صضت-يو
(5) سسمخ ¤أ Ú (20)تنصس نم سسب◊اب
¤أ فلأأ002 نم ةيلام ةمأرغبو تأونصس
ينه-م نا-هأ ن-م ل-ك-ل را-ن-يد ف-لأأ005
يمدخت-صسمو ي-ف-ظو-م د-حأأ وأأ ة-ح-صصلأ
وأ لوقلاب ةيحصصلأ تاصسصسؤوŸأو لكايهلأ
مصسرلأ وأ ةباتكلاب وأأ ديدهتلأ وأ ةراصشلأ

قبطتو ،اهتبصسانÃ وأأ مهماهم ةيدأات لÓخ
موقي نم ل-ك ى-ل-ع ا-صضيأأ ة-بو-ق-ع-لأ هذ-ه
ةيراقعلأ وأ ةلوقنŸأ كÓ-ملأ بير-خ-ت-ب
قبطت امك ،ةيحصصلأ تاصسصسؤوŸأو لكايهلل
ليجصستب موقي نم لك ىلع ةبوقعلأ تأذ
ر-صشن وأأ طا-ق-ت-لأ وأأ ثيد-ح وأأ تاŸا-ك-م
تامولعم وأ رابخأأ وأأ تاهويديف وأ روصص

لصصأوتلأ عقأوم ‘ وأأ ةينوÎكلأ ةكبصش ‘
رأرصضلأ وأ سساصسŸأ دصصق ي-عا-م-ت-جلأ
Úنهملل ةيونعŸأ ةمÓصسلاب وأ ة-ي-ن-هŸا-ب
تبكترأ أذأ قبط-ت ا-م-ك ،Úمد-خ-ت-صسŸأو

وأأ مهرصسأأو ىصضرŸاب رأرصضأ لاعفألأ هذه
ةمرحب سساصسم وأ ةيحصصلأ تاصسصسؤوŸاب
. ىتوŸأ
¤أ Ú (20)ت-ن-صس ن-م سسب◊ا-ب بقا-ع-يو
فلأأ002 نم ةمأرغبو تأونصس Ê (80)امث
فنعلاب ىدعتي نم لك رانيد فلأأ008 ¤أ
دحأأ وأأ ةحصصلأ ينهم دحأأ ىلع ةوقلأ وأأ

ل-كا-ي-ه-لأ ي--مد--خ--ت--صسمو ي--ف--ظو--م
مهماهم ةيدأات ءانتأأ ةيحصصلأ تاصسصسؤوŸأو
.اهتبصسانÃ وأأ
ىلع بترت أذإأ هناف ،رمألأ سسفن بصسحو
وأأ سضرم وأ حرج وأأ ءامدلأ ةلاصسأ فنعلأ
عم وأأ دصصÎلأ وأأ رأرصصلأ قبصس عم عقو

5 نم سسب◊اب ةبوقعلأ نوكت حÓصسلأ لمح
005 ¤أ نم ةمأرغبو ةنصس21 ¤أ تأونصس
نوكت امك ،ران-يد نو-ي-ل-م1ر2 ¤أ ف---لأأ
تأونصس (01) رصشع نم سسب◊اب ةبو-ق-ع-لأ
1 نم ةمأرغلا-بو ة-ن-صس (02) نير-صشع ¤إأ

تبكترأ أذإأ جد نو-ي-ل-م2 ¤أ جد نو-ي-ل-م
اهيلع بترت وأأ حÓصسلأ لامعتصساب لاعفألأ
نع زجع وأأ ءاصضعألأ دحأأ Îب وأأ هيوصشت
راصصبأ دقف وأأ رظنلأ دقف وأ ه-لا-م-ع-ت-صسأ
.ةÁدتصسم ةهاع يأ وأأ Úنيعلأ دحأأ
(30) ثÓث نم سسب◊اب ةبوق-ع-لأ نو-ك-تو
ةمأرغلابو تأونصس (01) رصشع ¤أ تأونصس
تدأأ أذإأ جد نوي-ل-م1 ¤أ ف-لأأ003 نم
يئز÷أ وأأ يل-ك-لأ ف-قو-ت-لأ ¤أ لا-ع-فألأ
نم ة-ح-ل-صصŸ وأأ ة-ي-ح-صصلأ ة-صسصسؤو-م-ل-ل

ة-قر-صس وأأ ا-هÒصس ة-ل-قر-ع وأأ ا-ه◊ا-صصم
.اهداتع
رهصشأأ (60) ةتصس نم سسب◊اب بقاعي امك
¤أ فلأأ06 نم ةمأرغبو تأونصس ثÓث ¤أ

لامعتصساب لخد ن-م ل-ك را-ن-يد ف-لأأ003
تا-صسصسؤوŸأ وأ ل-كا-ي-ه--لأ ¤أ ف--ن--ع--لأ
نم سسب◊اب ةبوقع-لأ نو-ك-تو ،ة-ي-ح-صصلأ

تأو-ن-صس (5) سسم------خ ¤أ Ú (20)ت-ن-صس
رانيد فلأأ005 ¤أ فلأأ002 نم ةمأرغبو
¤أ فنع-لأ لا-م-ع-ت-صسا-ب لو-خد-لأ ” أذإأ
.مظنŸأ لوخدلأ تأذ نكاملأ
ةنصس51 ¤أ5 نم سسب◊أ ةبوقع نوكتو
رانيد نويلم1ر5 ¤أ فلأأ005 نم ةمأرغبو
رج◊أ تأÎف لÓخ لاعفألأ تبكترأ أذإأ
وأأ ةيعيبط ةثراك عوقو لÓخ وأ يحصصلأ
نم اهÒغ وأ ايجولو-ن-ك-ت وأأ ة-ي-جو-لو-ي-ب
.ثرأوكلأ
رصشابت نأأ ةماعلأ ةباينلل رملأ أذه نكÁو
‘ ايئاقلت ةي-ئأز÷أ ة-ع-با-تŸأ تأءأر-جإأ

وأأ ةلودلأ ل– نأ نكÁ امك ،مئأر÷أ هذه
لfi ةمدخ-ت-صسŸأ ة-ي-ح-صصلأ ة-صسصسؤوŸأ
.سضيوعتلاب ةبلاطملل ةيحصضلأ

ر كلام ^

 ةيمضسرلا ةدير÷ا ممتŸاو لدعŸا رمأ’ا رودضص
 يمدختسسم ةيام◊ تابوقعلأ نوناق

قيبطتلأ زيح لخدي ةحسصلأ

ةئيبلاو ناضسنإ’ا ىلع اهتكرت يتلا يضسآاŸا نع فضشكلل

رئأز÷اب ةيسسنرفلأ ةيوونلأ براجتلأ ‘ قيقحتلاب بلاطي ناسسنلأ قوق◊ ›ودلأ دسصرŸأ
دصصرŸأ نأ ة-ي-مÓ-عأ ردا-صصم تف-صشك ^

ةلاكولأ بلاط هنأأ ،ناصسنإلأ قوق◊ ›ودلأ
لوح قيق– حتفب ،ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ
رئأز÷اب ةيصسنر-ف-لأ ة-يوو-ن-لأ برا-ج-ت-لأ
ي-ت-لأ ة-لا-صسر-لأ ‘ ءا-جو  .(1691-6691)
ةبصسانÃ هنأ ةلاكولل ماعلأ ريدŸأ ¤أ اهثعب
ةيوونلأ براجتلل يŸاعلأ مويلأ تلافتحأ

انبلط ديدŒ دون““ ،ةنصس لك نم توأأ92 ‘
براج-ت-لأ ف-ل-م ن-ع يرو-ف-لأ ف-صشك-لا-ب
¤إأ1691 نم رئأز÷أ ‘ ةيصسنرفلأ ةيوونلأ

ناصسنإلأ ىلع اهتكرت يتلأ يصسآاŸأو6691
ديكأات ›ودلأ دصصرŸأ لصصأوو  .““ةئيبلأو
ةيناصسنلأ مئأر÷أ هذه ىلع تكصسي نل هنأاب

بوعصشلأ لك دصضو يرئأز÷أ بعصشلأ دصض
Óئاق ةيوونلأ براجتلأ نم تررصضت يتلأ
عون““ سسمتصس ةق-م-عŸأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ نأ
،““ةيبنا÷أ راثآلأو هرابتخأ ” يذلأ حÓصسلأ

،اصسنرف اهتكرت ةيوون رباقم دوجوب أركذم
ناصسنإلأ ىلع ام-ئأد أر-ط-خ Èت-ع-ت ا-ه-نأل
نع ابرعم ،رئأز÷أ ءأرحصص ‘ ةعيبطلأو

ف-ي-صشرأأ ه-يد-ل نو-ك-ي نأأ د-صصرŸأ ة-ب-غر
.ةيوونلأ رباقŸأ عقأوم ديدحتل تÓجصسلأ
نأاب ،هذه هتجرخ ›ودلأ دصصرŸأ لدتصسأو
اهل ة-يرذ-لأ ة-قا-ط-ل-ل ة-ي-لود-لأ ة-لا-كو-لأ

وصضع اهنأل اصسنرف هاŒ ةيقÓخأأ ةيلوؤوصسم
ا-ها-يإأ ا-ب-لا-ط-م ،ن-مألأ سسل‹ ‘ م--ئأد
تافلŸأ عيمج فاصشت-كأ ‘ ة-م-ها-صسŸا-ب
.ةيوونلأ براجتلاب ةقلعتŸأ

و.ق ^

 بعضشلا عم ةقÓعلل رمتضسŸا Úتمتلا ةرورضض ىلع ثح
 ””هنع ىنغ ل رأرقتسسأو نمأأ رسصنع ينطولأ كردلأ”” :ةحيرڤنسش

 راعرعل افلخ ينطولأ كردلل دئاق ةيمسسأوق بيسصنت ^
ي-ن-طو-لأ سشي÷أ نا--كرأأ سسي--ئر ،بصصن ^

مصساب ،ةحيرقنصش ديعصسلأ قيرفلأ ،يبعصشلأ
تأوقلل ىلعألأ دئاقلأ ،ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر
رون ديمعلأ ،ينطولأ عافدلأ ريزو ،ةحلصسŸأ
كردلل ديد-ج د-ئا-ق-ك ة-ي-م-صسأو-ق ن-يد-لأ
.راعرع نامحرلأ دبع ءأوّلل افلخ ،ينطولأ

لفح لÓخ ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،ةحيرڤنصش لاقو
،ينطولأ كردلل ديد÷أ دئاقلل بي-صصن-ت-لأ
دئاقلأ ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر د-ي-صسلأ م-صسا-ب““
عافدلأ ريزو ،ةح-ل-صسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عألأ
خرؤوŸأ يصسائرلأ موصسرملل اقفوو ،ينطولأ

ديمعلأ ايمصسر بصصنأأ ،0202 ةيليوج03 ‘
ينطولأ كردلل أدئاق ةيمصسأوق نيدلأ رون

.““راعرع نامحرلأ دبع ءأولل افلخ
هتطلصس ت– لمعلاب مكرمآأ ،هيلعو““ عباتو
هيلÁ اÃ هتاميلعت ذيفن-تو هر-مأوأأ ة-عا-طو

مظنلأو دعأوقلل أديصسŒ ،ة-مدÿأ ح-لا-صص
ةيروهم÷أ Úنأو-قو ة-يرا-صسلأ ة-ير-ك-صسع-لأ
أديلختو رأربألأ انئأدهصش تايحصضتل ءافوو
.““قفوŸأ هللأو ،ةديÛأ انتروث ميقل

مي-ل-صست ر-صضfi ى-ل-ع ق-يد-صصت-لأ د-ع-بو
تأراطإأو ةدايقب قيرفلأ ىق-ت-لأ ،ة-ط-ل-صسلأ
،ةيهيجوت ةملك ىقلأأ ثيح ،ينطولأ كردلأ
كردلأ تأدحوو ةيوه÷أ تأدايقلأ ¤إأ تثب
يئرŸأ رصضاحتلأ ةينقت قيرط نع ينطولأ

يتلأ ةيانعلاب ديدج نم اهيف ركذ ،دعب نع
لبق نم ينطولأ كردلأ كلصس اه-ب ى-ظ-ح-ي

تانوكŸأ دحأأ هرابتعاب ،ا-ي-ل-ع-لأ ةدا-ي-ق-لأ
.يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل ةيصسيئرلأ

ةياعرلأ ىدم ،مك-ي-ل-ع ى-ف-خ-ي ل““ لا-قو
،ينطولأ كردلأ كلصسل اهيلون يتلأ ةيانعلأو
،ةيصساصسألأ امهŸاعم ىلجتت ةيانعو ةياعر

تابجوم Òفوت ىلع ،ديدصشلأ سصر◊أ ‘
ة-م-ئأد ة-ف--صصب ،حÓ--صسلأ أذ--ه ر--يو--ط--ت
ةيصساصسح عم مغانت-ي ل-ك-صشبو ،ةر-م-ت-صسمو
قفأوتيو ،هب ةطونŸأ ما-هŸأ ة-ي-صصو-صصخو

سشيجل-ل ا-ي-ل-ع-لأ ةدا-ي-ق-لأ مز-ع ع-م ا-ما“
ريرحتلأ سشيج ليل-صس ،ي-ب-ع-صشلأ ي-ن-طو-لأ
كرد-لأ كل-صس ن-م ل-عŒ نأا-ب ،ي--ن--طو--لأ
انتأوق تانوكم نم يصساصسأأ نوكمك ،ينطولأ
نمألأ مئاعد نم ةيصساصسأأ ةماعد ،ةحلصسŸأ
،اصضيأأ هرابتعا-بو ،ا-ندÓ-ب ‘ رأر-ق-ت-صسلأو

ةياغ ‘ يموي لاصصتأو ،ةيوق لصصو ةزمه
قطانŸأ ‘ اميصسل ،بعصشلأ ع-م ة-ي-م-هألأ
اهيف لماعتي يتلأ ،ةيرصض◊أ هبصشو ةيفيرلأ
مهنأوخإأ عم ايموي ي-ن-طو-لأ كرد-لأ لا-جر
كردلأ حÓصس نم لعجي ام وهو ،ÚنطأوŸأ
،هنع ىنغ ل رأرقتصسأو نمأأ رصصنع ينطولأ
لا‹ ‘ ،ةرورصضلأ ة-يا-غ ‘ ة-لا-ع-ف ةأدأأو

مئأدلأ رهصسلأو ،نطأوŸأو ن-طو-لأ ة-مد-خ
Úنأو-ق ق-ي-ب-ط-تو مأÎحأ نا-م--صض ى--ل--ع
ثحو  .““ع-ي-م÷أ ل-ب-ق ن-م ة--يرو--ه--م÷أ
ىل-ع ي-ن-طو-لأ كرد-لأ تأرا-طإأ ،ق-ير-ف-لأ
،لمكألأ هجولأ ىلع مهماهم ءأدأأ ‘ Êافتلأ

رمتصسŸأ Úتمتلأ ىلع امود أوصصرحي نأأو
عوبر ةفاك ‘ ،بعصشلأ ءا-ن-بأأ ع-م ة-قÓ-ع-ل-ل
ما-هŸأ هذ-ه ة-يو-ي-ح نإأ ““Ó-ئا-ق ،ن-طو--لأ
مكنم بلطت-ت ،ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ة-ل-كوŸأ

‘و ،ينطولأ كردلأ لاجر م-ت-نأأ ،ا-ع-ي-م-ج
ىلع سصر◊أ نم Òثكلأ ،مكعقأو-م ع-ي-م-ج

بجوتصسي ا‡ ،لمكألأ هجولأ ى-ل-ع ا-ه-ئأدأأ
¤إأ ،يعأولأو ثي-ث◊أ ي-ع-صسلأ ةرور-صضلا-ب
،بعصشلأ ءانبأأ عم ةقÓعلل رمتصسŸأ Úتمتلأ

بصسك ىقب-ي يذ-لأ ،ن-طو-لأ عو-بر ة-فا-ك ‘
ن-م ي-صسا-صسألأ رد-صصŸأ ة--با--ثÃ ،ه--تـقـث

ملع ىلع انأأو ،لامعألأ ‘ حاجنلأ رداصصم
هنوحن“و بنا÷أ أذه نوعأرت مكنأاب اصضيأأ
سسيئر ناكو  .““اهق-ح-ت-صسي ي-ت-لأ ة-ي-م-هألأ
ةحلصسŸأ تأوقلل ىلعألأ دئاقلأ ةيروهم÷أ
دق نوبت ديÛأ دبع ،ينطولأ عافدلأ ريزو
ن-يد-لأ رو-ن د-ي-م-ع-لأ Úي-ع-ت--ب سسمأأ ما--ق
ءأولل افلخ ينطولأ كردلل أدئاق ةيمصسأوق
نايب ‘ ءاج ثيح راعرع نا-م-حر-لأ د-ب-ع
دي-م-ع-لأ Úي-ع-ت نأأ ة-يرو-ه-م÷أ ة-صسا-ئر-ل
راعرع نامحرلأ دبع ءأولل افلخ ةيمصسأوق
Úع امك .دعاقتلأ ىلع هتلاحإأ ت“ امدعب
جا◊وأأ يلع د-ي-م-ع-لأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
افلخ ينطولأ كرد-لأ ةدا-ي-ق نا-كرأأ سسي-ئر
 .ةيمصسأوق نيدلأ رون ديمعلل

بلاطوب ةراسس ^

يبعضشلا كار◊ا ىلع ةرطيضسلا ‘ لضشفلا دعب

 توأأ42 ‘ ةدحتŸأ ·ألأ رقم مامأأ ةÒسسم مظنت ””داسشر””
42 يف ةريضسم ميظنتل ةيومÓضس’ا ““داضشر““ ةكرح رضضحت ^
ةلواحم يف في-ن-ج-ب ةد-ح-ت-م-لا م-مأ’ا ر-ق-م ما-مأا يرا-ج-لا توأا
مدلا تاونضس ىلإا اهب ةدوعلاو رئازجلا رارقتضسا برضضل ةضسئاي
.يلودلا ماعلا يأارلا ىلع ريثأاتلا ةلواحم هنمو رامدلاو
ةريضسم كارحلا معزت يف تلضشف يتلا داضشر ةكرح مظنتو
ةرود لÓخ فيفج-ب ةد-ح-ت-م-لا م-مأ’ا ر-ق-م ما-مأا ما-يأا8 ةدم-ل
ىلاو توأا42 نم قلطنت يتلا ةلبقملا ناضسن’ا قوقح سسلجم
ميقملا يباهرإ’ا اعد نأاو قبضس دقو  .رهضشلا سسفن نم82 ةياغ

هامضسا ام راطإا يف كارحلا حيلضست ““ ىلإا عاردوب اضضر ايكرتب
ن-ع عا-فد-لا ل-جأا ن-م ة-لود-لاو بع-ضشلا ن-ي-ب بعر-لا نزاو-ت--ب
،ةرضصنلا ةهبج نم برقملا يباهرإ’ا ةوعد ربتعتو  .““سسفنلا
،ةيرضسيوضسلا فينج اهرقم يتلا ““ة-مار-ك-لا““ ة-م-ظ-ن-م و-ضضعو
يف قلطنأا يذلا كارحلا ليوحت ىلإا ةحيرضصلا ةوعدلا ةباثمب
لضصحي ام ةلكاضش ىلع حلضسملا لمعلا ىلإا ايملضس9102 يرفيف22
ةلودل ةعبات ““ةماركلا““ ةمظنم نأا فورعمو  .ايبيلو ايروضس يف
ليومتب ““يبر-ع-لا ع-ي-بر-لا““ ة-جو-م قÓ-ط-نا ذ-ن-م مو-ق-تو ر-ط-ق

،ةديدع ةيبرع لودو ايبيلو ايروضس يف ةيباهرإ’ا عيماجملا
يبا-هرإ’ا ي-قد-لا ن-ضسح ن-م ل-ك ه-ي-لإا ي-م-ت-ن-ي م-ي-ظ-ن-ت ي-هو
نييباهرإ’ا بيردتل اركضسعم3102 يف سسضسأا يذلا يتارامإ’ا
ايروضس يف رحلا سشيجلا دئاقو ،ةمأ’ا ءاول ايضشيلمل نيعباتلا
ةنيهد دارم اهضسأاريو ،طوطيز يبرعلا دمحمو دعضسأ’ا سضاير
تضسيل ةرتف ذنم ىعضست يتلا ““داضشر““ ةكرح اضضيأا معزتي يذلا
يرطق مدعب رئازجلا يف كارحلا ىلع ةرطيضسلا ىلإا ةريضصقلاب
لاقتن’ا ار-ي-خأا رر-ق-تو .ي-بر-غ-م ي-ضسنر-ف ي-ل-ي-ئار-ضسإا ي-كر-ت

ةو-ق-لا-ب ي-ب-ي-ل-لاو يرو-ضسلا جذو-م-ن-لا ق-ي-ب-ط-ت ى-لإا ة-عر-ضسبو
ءÓمعلا سسفن مادختضسابو تاهجلا سسفن نم كيرحتب ةحلضسملا
ا-ي-كر-تو ر-ط-قو ار-ضسيو-ضسو سسيرا-بو ند-ن-ل ي-ف ن-ي-م-ي-ق--م--لا
لمعلا متي ثيح دحأا ىلع ايفاخ حبضصي مل ام وهو ،برغملاو
فرط نم همعزتو كارحلا ءاوتحا ىلع ةريضصق ريغ ةرتف ذنم
يف يبرعلا عيبرلا ةدنجأا ذي-ف-ن-ت ة-بر-ح سسأار ““دا-ضشر““ ة-كر-ح
.رئازجلا

بلاطوب ةراسس ^
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ميلعتلأ ةرأزو اهب  تثعب ةركذم تهبنو ^
ةيعضضولأ نأأ ،تا-ع-ما÷أ ءا-ضسؤور-ل ›ا-ع-لأ
ىرخأأ مأدختضسأ مت– ة-ي-لا◊أ ة-ي-ح-ضصلأ

Ÿىلع تدكأأو ،يجوغأديبلأ لعفلأ ةلوأز
عضضوو ،دعب نع سسيردت-لأ م-ي-ظ-ن-ت ءا-ق-بإأ

تي-نÎنأ تأءا-ضضف ة-ب-ل-ط--لأ فر--ت ت–
لامع-ت-ضسلأ ع-م  ،›آلأ مÓ-عإلأ ل-ئا-ضسوو
Úب ام لئاضسو-لأو تأز-ي-ه-ج-ت-ل كÎضشŸأ
ةبلطل نكÁ ثيح ،ةيعما÷أ تاضسضسؤوŸأ
لئاضسولأ لام-ع-ت-ضسأ ة-ما-قإلأ ة-يلو سسف-ن
Òغ ىرخأأ ةيعماج ةضسضسؤوŸ ةيجوغأديبلأ
ةنضسلأ سسورد مدقتضس امك ،اهب ÚلجضسŸأ
لÓخ نم طÿأ Èع0202/1202 ةعما÷أ
تاضسضسؤو-م-ل-ل ة-ي-جو-غأد-ي-ب-لأ تا-ضصنŸأ
مئاعدلأ لكو ،يزفلتلأ ثب-لأو ،ة-ي-ع-ما÷أ
.ىرخألأ
لوقت ،يروضض◊أ ميلع-ت-لأ سصخ-ي ا-م-ي-فو
نع ةيروضض◊أ سسوردلأ ميظنت““ ةركذŸأ

ةينمز ةدŸو ةبل-ط-لأ ن-م تا-ع-فد ق-ير-ط

ايلعلأ سسرأدŸأو تاعما÷أ نم لكب ةقلغم
سسيردتل Úعوب-ضسأأ سصي-ضصخ-ت م-ت-ي ثي-ح
Úعوبضسألأ مث ،سسناضسيل ¤وألأ ةنضسلأ ةبلط

،سسناضسيل ةيناثلأ ةنضسلأ ةب-ل-ط-ل Úي-لأوŸأ
ةثلاثلأ ة-ن-ضسلأ ة-ب-ل-ط-ل Úعو-ب-ضسأأ أÒخأأو
.““Îضسام ¤وألأ ةنضسلأو ،سسناضسيل
ةبلط ،لابقت-ضسل Òضضح-ت-لأ ى-ل-ع تد-كأأو
‘ Îضسام ةيناثلأ ةنضسلأ ةبلطو هأروتكدلأ

لامضشلأ ةبلطل ةب-ضسن-لا-ب ،يرا÷أ توأأ32
ةبلط ةدوع نوكت نأأ ىلع ،ايلعلأ باضضهلأو
،Èمتبضس —افلأ نم أدب بون÷أ تاضسضسؤوم
دعبل أرظن بون÷أ ةبلطل حاضسŸأ متيضسو
تاعما÷أو مهتانكضس تأرقم Úب ةفاضسŸأ
ةضضا-ير-لأو با-ب-ضشلأ تا-عا-ق مأد-خ-ت-ضسأ
نكا-مألأ لÓ-غ-ت-ضسل ي-ن-هŸأ ن-يو-ك-ت-لأو
.›آلأ مÓعإلأ لئاضسوو

ن.ح^

لامعل ةينطولأ ةيلأرد-ف-لأ تر-ك-ن-ت-ضسأ ^
ـب هتمضس ام ، ةعيبطلأو ةئ-ي-ب-لأو تا-با-غ-لأ
هل سضرعتت يذ-لأ ““ج-ه-ن-مŸأ بير-خ-ت-لأ““
ةربدم““ قئأرح لÓخ ن-م ة-ي-با-غ-لأ ةوÌلأ
لمعلأ لئاضسو Òفوت ¤إأ ةيعأد ،““ةلعتفمو
ةيكراضشت ةبراقم ىلع دامتعلأو ةيرورضضلأ

Ÿةرهاظلأ ةهجأو.
ة-نا-ملأ نأأ ،ة-ي-لأرد-ف-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا--جو
دا–Óل ةعباتلأ ةيلأردفلأ هذهل ةيذيفنتلأ
ةوقب نيدت““ ،Úير-ئأز÷أ لا-م-ع-ل-ل ما-ع-لأ
ىلع مأرجإلأ يدايأأ رأرضصإأ ةدضشب ركنتضستو
ةيباغ ةورث نم ىقبت اŸ جهنمŸأ بيرختلأ

بل-غأ ‘ يد-م-ع-لأ مأر-ضضإلأ لÓ-خ ن--م
ىلع تتأأ ةلوهم تاباغ قئأر◊ تلا◊أ

ءيضشلأ ،يتابنلأ ءاطغلأ نم راتكه فلأأ01
ة-ي-ثرا-ك را-ثأأ ¤إأ ا-م-ت-ح يدؤو-ي--ضس يذ--لأ
تا-يو-ت-ضسŸأ ى-ل--ع ة--م--ي--خو بقأو--عو
ةيعام-ت-جلأو ة-ي-ئ-ي-ب-لأو ة-ي-جو-لو-ك-يلأ
ا-هرا-ثأأ كأردإأ م-ت-ي-ضسو ،ة--يدا--ضصت--قلأو
تأو-ن-ضسلأ لÓ-خ حو-ضضو-بو ة--م--ي--خو--لأ
.““ةمداقلأ
اهيلع لضصحتŸأ تامولعŸأ نأاب تفاضضأأو
ة-ن-مأز-تŸأ ق-ئأر◊أ بل-غأأ““ نأا-ب ي-حو-ت

،دضصق نع ةيمأرجإأ يدايأاب ةلعتفمو ةربدم
‘و ة-ع-ضسأو ق-طا-ن-م ‘ تر-ضشت-نأ ثي--ح
قيعت ةرعو سسيراضضتو ةفاثك تأذ تاباغ
،اهدام-خإل ة-ي-لوألأ تÓ-خد-ت-لأ ة-عر-ضس
فور-ظو ةد-يد-ضش ةرأر-ح ع-م ن-مأز-ت-لا-ب

راضشتنأو علدنأ ةعر-ضس ن-م-ضضت ة-ي-خا-ن-م
هضسفن تقولأ ‘ تاهبج ةدع ىلع قئأر◊أ
.““ةرمدم نأÒن جأومأابو
قئأر◊أ هذه ءأرو نم دأري هنأأ تÈتعأو
ةيعيبطلأ تأوÌلأ نم لي-ن-لأ““ ،ة-ل-ع-ت-فŸأ
نم ةلاح قلخو ةضصاÿأ تاكلتمŸأو ةمأÓل
ÚنطأوŸأ طاضسوأأ ‘ قل-ق-لأو نا-ق-ت-حلأ
قطانŸأو ةيفيرلأ قطانŸأ ‘ سصخألابو
رد-ضصÃ سسا-ضسŸأو ،ة-با--غ--ل--ل ةرواÛأ
.““مهقزر
ةناملأ تعد ،ةيع-ضضو-لأ هذ-ه ة-ه-جأوŸو
تايرود فيثكت ¤إأ ةيلأردفلل ةيذ-ي-ف-ن-ت-لأ
تايلم-ع-لأ ع-ي-ضسو-تو ة-مرا-ضصلأ ة-با-قر-لأ
ةظقي-لأ نا÷ ل-ي-ك-ضشت ع-م ة-ي-قا-ب-ت-ضسلأ

ة-م-خا-تŸأ ق-طا-نŸأ نا--ك--ضس كأر--ضشإأو
ةهوبضشŸأ تاكر-ح-ت-لأ د-ضصرو تا-با-غ-ل-ل
ثا-ح-بألأو تا-ير-ح-ت--لأ ‘ ةر--ضشا--بŸأو
،تايلوؤوضسŸأ ديدحتل ةقمعŸأ ةي-نأد-يŸأ
ديدضش لعف»ب قّلع-ت-ي ر-مألأ نأأ را-ب-ت-عا-ب
ةج-ي-ت-ن وأأ د-ضصق ن-ع- فد-ه-ي ةرو-طÿأ
ة-ي-با-غ-لأ ةوÌلأ ى-ل-ع ءا-ضضق-لأ -نوا-ه--ت
ةمÓضسو نطولأ نمأاب سساضسŸأو ةي-ن-طو-لأ
.““ÚنطأوŸأ
هذه نم جورخلل ةيرورضضلأ لول◊أ لوحو
¤إأ ةيذيفن-ت-لأ ة-نا-مألأ تعد ،ة-ي-ع-ضضو-لأ
ةمزÓلأ لمعلأ لئاضسو Òفوت ىلع زيكÎلأ
زرف نم ةيأدب ةيلوألأ تÓخدتلاب مايقلل
ةئيه-ت-لأ لا-غ-ضشأأو كلا-ضسŸأ ح-ت-ف ةدا-يزو
تأءاضضفلأ فيظن-تو ة-يرود-لأ ة-نا-ي-ضصلأو
تائضشنŸأو ةبقأرŸأ جأربأأ فيثكتو ةيباغلأ
را-ضشت-نأ ة-طرا-خ م-ضسر ةدا--عإأو ة--ضصاÿأ
ق---فأرŸأ Òفو---تو نأو---عألأ ع---يزو---تو
ة-يرور-ضضلأ تÓ-ي-ه-ضست-لأو تا-نا-ك--مإلأو
.مهتدئافل
تاططfl ‘ رظنلأ ةداعإاب تب-لا-ط ا-م-ك
دامتعلأو اهث-يد–و ق-ئأر◊أ ة-ح-فا-ك-م
ةروطتŸأ ةيجولون-ك-ت-لأ ل-ئا-ضسو-لأ ى-ل-ع
ةبقأرŸأ ميعدتو تامو-ل-ع-م كن-ب زا‚إأو
ÊأديŸأ ليعف-ت-لأو ة-يو÷أ تÓ-خد-ت-لأو
حتفو ةيد-ل-ب-لأو ة-ي-ئلو-لأ نا-ج-ل-لأ رود-ل
نوكي ةيجامدنأو ةيكراضشت ةبراقŸ لاÛأ
.اهيف ايضساضسأأ أرود Úلعافلأ لكل
ةرأدإأ ميعدت -نايبلأ بضسح- اضضيأأ بجيو
ةيرضشبلأ لئاضسولا-ب ا-هد-يوز-تو تا-با-غ-لأ
ماهŸأ ءأدأأ ا-ه-ل ى-ن-ضست-ي ى-ت-ح ة-يداŸأو
رابتعلأ ةداعإأو ة-ه-ج ن-م ا-ه-ل ةد-ن-ضسŸأ

Ÿمهب ءاقترلأو مهتناكم زيزعتو اهيبضستن
هبضشلأ ةضصاÿأ تأرأدإلأ نأوعأأ فضصم ¤إأ

 .ىرخأأ ةهج نم ةيركضسع
ءاقل ميظنتب ةيذيفن-ت-لأ ة-نا-مألأ تب-لا-طو

ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو عم لجاع
Ÿتا--با--غ--لأ عا--ط--ق عا--ضضوأأ ة--ضشقا---ن

هنأوعأل ةيعامتجلأو ةينهŸأ تلاغضشنلأو
،اهل ةبضسانŸأ لو-ل◊أ دا-ج-يإأو ه-تأرا-طإأو
.نايبلأ فيضضي

ج.ق  ^

يناطيربلا ريفشسلا لبقتشسي نايز نب
تاربخلا لدابتو ميلعتلا ريوطتل ايناطيرب عم قفتت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ثحبلأو ›اع-لأ م-ي-ل-ع-ت-لأ ر-يزو ق-ف-تأ ^
Òفضس ةقفر نايز نب يقابلأ دبع ي-م-ل-ع-لأ
أدنلريإأو اي-نا-ط-يÈل ةد-ح-تŸأ ة-ك-ل-مŸأ
ميلعتلأ ريوطت ىلع ر-ئأز÷ا-ب ة-ي-لا-م-ضشلأ
›ا‹ ‘ تأÿÈأ لدابتو ،هتدوج نامضضو
هجوتي نأأ ىلعو ،ةيلاŸأو دقنلأو ميظنتلأ
با-ط-قأأ و-ح-ن ر-مألأ ة-يأد-ب ‘ نوا-ع-ت-لأ
نيدايم ¤إأ كلذ دعب ع-ضسو-ت-ي-ل ،زا-ي-ت-ملأ

.ىرخأأ تاضصضصختو ةيثحبو ةيملع
ميلعتلأ ريزو نايز نب يقابلأ دبع  لبقتضسأو
ةرأزولأ رقÃ سسمأأ  ،يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ
ا-ي-نا-ط-يÈل ةد-ح-تŸأ ة-ك-ل-مŸأ Òف--ضس ،

.نأول يراب ،رئأز÷اب ةيلامضشلأ أدنلريإأو
لبضس ثحب ءاق-ل-لأ أذ-ه لÓ-خ ىر-ج د-قو
نيدلبلأ Úب هقافآأ عيضسوتو نواعتلأ زيزعت

،ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-لأو ن-يو-ك-ت-لأ ›ا‹ ‘
›اعلأ مي-ل-ع-ت-لأ ر-يزو ا-عد ة-ب-ضسا-نŸا-بو
ةناكم زيزعت ¤إأ ةفاضضإأ، يملعلأ ثحبلأو
عيونت ¤إأ ،اهتيميلع-تو ة-يز-ي-ل‚لأ ة-غ-ل-لأ
ةيملع نيدايمو تاضصضصخت لمضشيل نواعتلأ
ةيجولونكتلأو ةيملع-لأ ا-ضصو-ضصخو ،ىر-خأأ

ةيرئأز÷أ ةع-ما÷أ نأأو ا-م-ي-ضس ل ،ا-ه-ن-م
ةيداضصتقلأ ةيمنتلأ ةرطاق نوكت نأل ىعضست
.ةينطولأ

نم Úثحابلأ بيرقت ¤إأ نافرطلأ قفتأ امك
¤إأ مهتيكرح لي-ه-ضستو سضع-ب-لأ م-ه-ضضع-ب
براج-ت-لأو تأÿÈأ م-ضسا-ق-ت-ل ن-يد-ل-ب-لأ
ةبرŒ نم ةدافتضسلأ كلذ-كو ،ة-ي-نأد-يŸأ
ةماقإأو ،ةيليغضشتلأ نأد-ي-م ‘ ا-ي-نا-ط-ير-ب
ةديفم ةكÎضشم ةيث-ح-ب ع-يرا-ضشمو ج-مأر-ب
،حبأر حبأر أأدبم قل-ط-ن-م ن-م ،Úفر-ط-ل-ل
¤إأ يعضسلأو، رمتضسŸأ مييقتلل اهعاضضخإأو
ع--م ة--ي--تلوا--قŸأ لا‹ ‘ نوا--ع--ت---لأ
تأذ ةي-نا-ط-يÈلأ ة-ي-ع-ما÷أ تا-ضسضسؤوŸأ
.نأديŸأ أذه ‘ ةليوطلأ ةÿÈأ

ن.ح ^

ةيبرتلل يشساشس’ا نوناقلا ت’Óتخ’ ةيئاهن ةجلاعمب مهتباطم اودكأا
ةيلخادلا ةيقرتلا تاناحتما تارارق ىلع نوجتحي يداولا تايوناث راظن

يدأولأ ةيلول تايونا-ث-لأ را-ظ-ن م-ظ-ن ^
ريدم  ميلضستو ةيبÎلأ ةيريدم رقم مامأأ
جاجتحلأ نايب نم ةخضسن ةيلولاب ةيبÎلأ

.ةينطولأ ةيبÎلأ ريزول هميلضست دضصق
،مهل نايب ‘ نوجتÙأ راظنلأ فضسأاتو
ةيقÎلل ةينهŸأ تا-نا-ح-ت-ملأ تأرأر-ق-ل
بنا-ج-ب ق-ل-ع-ت ا-م ة-ضصا-خ ،ة-ي-ل-خأد--لأ
دعب ،ةيرضشبلأ درأوŸأ Òيضستو في-ظو-ت-لأ
ة-ي-بÎلأ ةرأزو ن-م نور-ظ-ت-ن-ي أو-نا--ك نأ
تلÓت-خل ة-ي-ئا-ه-ن ة÷ا-ع-م ة-ي-ن-طو-لأ
هذ-ه ،ة-ي--بÎل--ل ي--ضسا--ضسلأ نو--نا--ق--لأ
ىلع ةيبلضس راثأ اهل ناك يتلأ تلÓتخلأ
ةبتر ةضصاخو بترلأ سضعبل ينهŸأ راضسŸأ
.ةيوناث رظان
بير-غ-لأ ن-م ه-نأ نا-ي-ب--لأ تأذ ‘ ءا--جو
سصخرلأ ىل-ع دا-م-ت-علأ ‘ رأر-م-ت-ضسلأ
3102 ةنضس ذن-م ةردا-ضصلأ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-ضسلأ

ةكراضشŸأ طورضش سضيفختب حمضست يتلأو
ةنيعم ةئف حلاضصل ةيقÎلأ تا-نا-ح-ت-مأ ‘
يقاب باضسح ىلع عاط-ق-لأ ي-ف-ظو-م ن-م
سسملأ ةذاتضسأ““ راظنلأ اهنيب نمو بترلأ
.““لبقتضسŸأ ‘ عاطقلأ تأراطأ نأزخو
ي-تأا-ت سصخر-لأ هذ-ه نأ را-ظ-ن-لأ Èت-عأو

لك مدقت ةضسضسؤوم Òغ تابل-ط-ل ا-ق-ي-ق–
ققحتلأ متي ل تايطعم ى-ل-ع ءا-ن-ب ة-ن-ضس
راظنلأ ددعب قلعت ام ةضصاخ ،اهنم دكأاتلأو
راضسŸأ ‘ جردتلأ ‘ مهت-ي-ق-حأو ا-ي-ن-طو
ةيذيفنتلأ ميضسأرŸأ هيل“ ام قفو يرأدلأ
ةلودل-ل ة-ي-م-ضسر-لأ د-ئأر÷أ ‘ ةردا-ضصلأ
وه ةيبÎلأ عاطق حبضصأ ثيح ،ةيرئأز÷أ
تأرأرق أذكه لثÃ بلاطي يذلأ ديحولأ

.ليدبلأ Ëدقتو لمعلأو داهتجلأ نم د–
نوناقلأ قيبطت راظنلأ بلاطم زربأ نمو

،ةيقÎلأ تأراضسŸ لماكلأ مأÎحلأ Èع

مث يوناث ميلعت ذاتضسأ نم ةيبÎلأ راضسم
سشتفمف نوكم ذاتضسأ م-ث ي-ضسي-ئر ذا-ت-ضسأ

ميلعت ذاتضسأ نم يرأدلأ راضسŸأ امأ ، ةدام
سشتفمف ةضسضسؤوم ريدمف ،رظا-ن-ف يو-نا-ث
أد-ب-م ى-ل-ع ظا-ف◊أ ن-ع Ó--ضضف ، ةرأدأ
Òبك روغضش ةلاح ‘ كلضس لك قفو ةيولولأ

أذكهل اŸ نيراضسŸأ بضسح بضصانŸأ ‘
ة-ي-عو-ن-لأ ى-ل-ع ة-ظ--فاfi ن--م ءأر--جأ
‘ ةينطولأ ةكراضشŸأ ةيناكمأو ةيدودرمو
ريدم ةبترل ليهأاتلأ وأ ةينهŸأ ةقباضسŸأ
سصخر-لأ ¤أ ءو-ج-ل--لأ ل--ب--ق، ة--يو--نا--ث
لمعلأ تاضشرو ‘ مهكأرضشأو ،ةيئانثتضسلأ
بنجتل يضساضسلأ نوناقلأ ليدعتب ةضصاÿأ
ةداعأو هقباضس لثم ةÒبك تلÓتخأ دوجو
نم هنيك“و61فنضصلأ ‘ رظانلأ فينضصت

. ةيلوؤوضسŸأ ةحنم
ن.ح ^

مهتاكلتممو نينطاوملا تمحو يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكهلا ف’آا تذقنأا اهتÓخدت
اقيرح1343 دامخا يف حجنت ةيندملا ةيامحلا

8574ـب ،ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماق ^
اهنم ،اقيرح1343 دامخإاب حمضس Ó-خد-ت

لÓخ ،ةـفلتfl قئأرحو ةيعانضص ةي-لز-ن-م
توأأ1 ¤إأ ةيليوجÚ 62ب ام ةدتمŸأ ةÎفلأ

0202.
ةيامحلل ةماعلأ ةير-يد-م-ل-ل نا-ي-ب بضسحو
ق-ئأر-ح ة-ح-فا-ك-م زا-ه-ج ما-ق ،ة-ي-ندŸأ
سسفن لÓخ ةيعأرزلأ ليضصاÙأو تاباغلأ
002 اهنم ،ا-ق-ير-ح864 دام-خإا-ب ،ةÎف-لأ

.لاغدأأ قيرح011و ،ةباغ قيرح
94و سشأرحأأ ق-ير-ح901 ¤إأ ةفا-ضضإلا-ب

.ةيعأرز ليضصاfi قئأرح
راتكه6362 فÓتإأ ¤إأ قئأر◊أ هذه تدأأو

لاغدألأ نم رات-ك-ه7771و ،تاباغ-لأ ن-م
03272 أذكو ،سشئاضش◊أ نم راتكه0631و
.ةقورfi ةرمثم ةرجضش36163و Íت ةطبر
مئأدلأ دينجتلأو عيرضسلأ لخدت-لأ ،ر-كذ-ل-ل
داقنإأ نم نكم ،ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحول
يتابنلأ ءاطغلأ نم تأراتكهلأ نم فلآلأ
.مهتاكلت‡و ÚنطأوŸأ ةيامح أذكو
ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماق ،امومعو
ةيطغتل ،ةÎفلأ سسفن يـف لـخدت2426ـب
‘ سصاخضشألأ ذاقنإأ و فاعضسإأ ةيلمع9265

.رطخ
ةقل-ع-تŸأ تا-طا-ضشن-لأ سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
ا-نورو-ك سسوÒف را-ضشت-نأ ن-م ة-يا-قو--لا--ب

ة--يا---م◊أ تأد---حو تما---ق ،91-ديفوك
ة-فا-ك Èع ةÎف-لأ سسف-ن لÓ-خ ة--ي--ندŸأ
ةيضسيضس– ةيلمع518 ـب ين-طو-لأ بأÎلأ
.ةيلوÈ 84ع ÚنطأوŸأ ةدئافل
ميقعت ةيلمع287 ـب مايقلأ ¤إأ ةفاضضإلاب

تآاضشنم ةد-ع تضسم ،ة-يلوÈ 84ع ةما-ع
تاعمÛأ ة-ضصا-خو ة-ي-مو-م-ع ل-كا-ي-هو
.عرأوضشلأو ةينكضسلأ
ةيامحلل ةما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تضصضصخ ن-يأأ
نوعÚ، 7033تيلم-ع-لأ Úتا-ه-ل ة-ي-ندŸأ

ةفاضضإلاب ،بترلأ فلتخÃ ةيندم ة-يا-م-ح
ةنحاضش293 و فا-ع-ضسإأ ةرا-ي-ضس415 ¤إأ

م.ق ^ .ةخضضم

دعب نع سسيردتلا ميظنت ىلع ءاقب’ا دكؤوت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

سسرادملاو تاعماجلا لكب تاعفد ربع ةبلطلل ةيروضضح سسورد
ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا ءاشسؤور ايهل دمتعي ،ةشصاخ تاءارجإا ،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تعشضو

تاقباشسŸاو مييقتلا لمششت يتلاو ةيوغاديبلاو ةيميلع-ت-لا تا-طا-ششن-لا ف-ل-تfl فا-ن-ئ-ت-شسا م-ي-ظ-ن-ت ‘
نامشض ¤إا فدهت ةذختŸا تاوطÿا نأا ةرازولا تهبنو ،انوروك سسوÒف راششتنا لظ ‘ ،تاناحتم’او
يعما÷ا لو-خد-لا Òشض–و9102/0202 ةيعام÷ا ةنشسلا ماتتخاو ،ةيعما÷ا تا-طا-ششن-لا فا-ن-ئ-ت-شسا

.كابتر’او علهلا بنŒو ئداهلاب هفشصت قايشس ‘0202/1202

عيشسوتو ةمراشصلا ةباقرلا تايرود فيثكت ىلإا اوعد
ةيقابتشس’ا تايلمعلا

تاططخم يف رظنلا ةداعإاب نوبلاطي تاباغلا لامع
اهثيدحتو قئارحلا ةحفاكم

:نماشضتلا ريزو ،ةينورتكلإا تامدخ ةدع ثادحتشسا  نع تفششك اميف
““عضسوأا لÓغتضسا““ ىلع زكتريضس نماضضتلا عاطق

ةثيدحلا تايجولونكتلل
ةرضسألأو ينطولأ نماضضتلأ ةريزو تدكأأ ^

نامضضلأو ليغضشتلأو لمعلأو ةأأرŸأ اياضضقو
لوأأ ,وكيرك رثوك ,ةباي-ن-لا-ب ي-عا-م-ت-جلأ
ةديد÷أ ة-ضسا-ي-ضسلأ نأأ تضسأÔم-ت-ب ،سسمأأ
““عضسوأأ لÓغ-ت-ضسأ““ ى-ل-ع ز-كر-ت عا-ط-ق-ل-ل
.ةثيد◊أ تايجولونكتلل
دقفتو لمع ةرايز لÓخ ،ةريزولأ تلاقو
ةعبات-لأ ز-كأرŸأو تا-ضسضسؤوŸأ ن-م دد-ع-ل
لمعلأ و ي-ن-طو-لأ ن-ما-ضضت-لأ ي-عا-ط-ق-ل
نأأ ,ي-عا-م-ت-جلأ نا-م-ضضلأو ل-ي-غ-ضشت-لأو
ة-مدÿأ Úضس– ى-ل-ع ل-م-ع-ي ا-ه-عا-ط-ق
كلذو اهب لفكتي يتلأ تا-ئ-ف-ل-ل ة-مد-قŸأ
لا-م-ع-ت-ضسأ ع-ي-ضسو-ت ى-ل-ع دا-م--ت--علا--ب
ل-ك ة-ن-م-قر لÓ-خ ن-م ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت--لأ
ديدحتل  ،عاطقلاب ةقل-ع-تŸأ تا-ي-ط-عŸأ
تأد-عا-ضسŸأ ة-ع-ي-ب-طو ن-يد-ي-ف--ت--ضسŸأ
أذ-ه ‘ ترا-ضشأو .ة-قد-ب م-ه-ل ة-مد--قŸأ
تامدخ ةدع ثأدحتضسأ ” هنأأ ¤إأ ددضصلأ
نع غيلبتلاب قلعتب اميف ءأو-ضس ،ة-ي-نوÎك-لإأ
غيلبتلأ وأأ ,رطخ ةلاح ‘ نضسŸأ سصخضشلأ

ةمدخ أذكو ,ىوأام نودب سصاخضشألأ ىلع
تÓئاعلل ةهجوŸأ ““ةيرضسألأ تأراضشتضسلأ““
سشي÷أ»و ,انوروك ةحئا-ج ن-م ةرر-ضضتŸأ
تÓ-ئا-ع-ل ة-ه-جوŸأ ““Òضشت--ضسي سضي--بألأ
.مهنم ءاضسنلأ ةضصاخو ,ةيبطلأ مقطألأ
اضضيأأ ةرايزلأ سشماه ىلع ةريزولأ تزربأأو
ةلاكو راطأ ‘ عورضشم007 سصيضصخت ¤أ
ى-ل-ع ة-عزو-م ر-غ-ضصŸأ سضر-ق-لأ Òي-ضست

flخ ةيلولأ تايدلب فلتÓ0202 ةنضس ل,
” انوروك ةحئاج ةيأدب ذنم هنأأ ةفيضضم

ة-يا-م◊ ة-ي-ئا-قو تأءأر-جأ ةد-ع ذا-خ--تأ
تا-ضسضسؤو-مو Úن-ضسŸأ رود--ب Úم--ي--قŸأ
.ءابولأ أذه نم ةفعضسŸأ ةلوفطلأ
د◊ ه-نأأ ¤أ ,عو-ضضوŸأ أذ-ه ‘ ترا--ضشأو
،زكأرŸأ هذهب ةافو ةلاح يأأ لجضست ⁄ نآلأ
نيذلأ عاطقلأ لام-ع ,ة-ب-ضسا-نŸا-ب تي-حو
،ةئفلأ هذه ةيام◊ ةÒبك أدوه-ج نو-لذ-ب-ي

ءاقبلأو رج◊أ أورثآأ نيذلأ مه-ن-م ة-ضصا-خ
.يلئاعلأ و÷اب قاحتللأ ىلع ÚميقŸأ عم
ليغضشتلأو لمعلأ عاط-ق-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
هنأ ةريزولأ تدكأأ ,يعامت-جلأ نا-م-ضضلأو
ىÈك ةيضسيضس– ةينطو ةلمح قÓطأ متيضس
قودن-ضصل با-ضست-نلأ ةرور-ضضب ة-ي-عو-ت-ل-ل
,ءأرجلأ Òغ لامعلل يعامتجلأ نامضضلأ
نكÁ يتلأ قوق◊أو تأزايتمÓل جيوÎلأو
قودنضصلأ أذهل ÚبضستنŸأ اهنم ديفتضسي نأأ
.عاطقلل ةعباتلأ قيدانضصلأ وأأ
نماضضتلأ يعاطق نأأ وكيرك ةديضسلأ تلاقو
ةيلمع ‘ ““Òبك لكضشب نÓماكتي““ لمعلأو
⁄اع ‘ مهجامدأو ةضشهلأ تائفلاب لفكتلأ
.ةيداضصتقلأ ةيمنتلأ قيق–و ةيتلواقŸأ

عاطق نأأ ةريزولأ تدكأأ ,ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
جامدأ ىلع هلمع زيكرت لضصأويضس نماضضتلأ
نم  ,ةيداضصتقلأ ةيمنتلأ ‘ ةضشهلأ تائفلأ

نم ةدافتضسÓل مهميعدتو مهنيوكت لÓخ
،رغضصŸأ سضرق-ل-ل Òي-ضست ة-لا-كو سضور-ق
›اŸأ لÓ--ق--ت--ضسلأ ق--ي--ق– ة--ي---غ---ب
ةر-ئأد ن-م م-ه-جور-خو ن-يد-ي-ف-ت-ضسم-ل--ل
قيق– ‘ مهتمهاضسمو ›اتبو  ,جايتحلأ
م.ق ^ .ةيداضصتقلأ ةيمنتلأ
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يداسصتقإا

طاسشن نأأ ةبسسانŸأ هذهب دأرج ديسسلأ لاقو ^
ىلع اهميم-ع-ت م-ت-ي-سس ة-ي-مÓ-سسإ’أ ة-فÒسصلأ

لك ديفتسستسس ثيح ينطولأ ر-ط-ق-لأ ىو-ت-سسم
نم عونلأ أذ-ه ن-م ن-طو-لأ تا-ي’و ن-م ة-ي’و
دق رئأز÷أ نأأ افيسضم ة-ي-ك-ن-ب-لأ تا-ج-ت-نŸأ

.لاÛأ أذه ‘ أرخأات تفرع
ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلاب لمعلأ نأأ دكأأ نأأ دعبو
ريوطتل ةمو-ك◊أ تا-ه-ي-جو-ت ن-م-سض ل-خد-ي
،اهتامدخو اهتاجتنم عيونتو ةيلاŸأ ةموظنŸأ
لمعلأ متيسس ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلأ نأأ ¤إأ تفل
ىلع دامتع’اب يجيردت لكسشب اهميمعتو اهب

،ةعيرسشلأ ئدابم راطإأ ‘ ةقيقدو ةيملع قرط
نكÁ هنأأ فاسضأأو ،نطأوŸأ ةقث بسسكل كلذو
نأد-ل--ب--لأ براŒ ن--م كلذ--ك ةدا--ف--ت--سس’أ
 .لاÛأ أذه ‘ انتقبسس يتلأ ةيمÓسسإ’أ
تأراطإأ نيوكت ¤إأ قا-ي-سسلأ تأذ ‘ ا-عد ا-م-ك
ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلأ تاينقتو مظن ‘ ردأوكو
مهديوزتو نئابزلأ مامأأ حاتفنÓل كونبلأ ثحو
طاسشن لوح ةيفأولأ تاحورسشلأو تامولعŸاب
نم ةدافتسس’أ تايفيكو ةي-مÓ-سسإ’أ ة-فÒسصلأ

 . هتاجتنم
ةنرسصع يرورسضلأ نم هنأأ قايسسلأ تأذ ‘ لاقو
لكسشم ةه-جأوŸ ي-ك-ن-ب-لأ ما-ظ-ن-لأ ة-ن-م-قرو
كونبلأ فرط نم نطأوŸأ ةقث بسسكو ةلويسسلأ
تاقاطبلأ لامعت-سسأ ى-ل-ع ه-ع-ي-ج-سشت-ل كلذو
.بحسسلأ تايلمع ‘ ةيكنبلأ
كنبلل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ مد-ق نأأ د-ع-بو
ريزولل  ،ةتحأرف دول-ي-م ،ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ
ةفÒسصلأ طاسشن لوح ة-ي-فأو تا-حور-سش لوأ’أ
رهسش ةياهن متيسس ه-نأأ د-كأأ ثي-ح ،ة-ي-مÓ-سسإ’أ

ة-فÒسصلأ طا-سشن قÓ-ط-نأ ل-ب-قŸأ Èم-ت-ب-سس
Èع كنبلل ةعبات ةيكنب ةلاكوÈ 23ع ةيمÓسسإ’أ
متيسس هنأأ قايسسلأ تأذ ‘ ن-ل-عأأ ا-م-ك .ن-طو-لأ
تاي’و لك Èع طاسشنلأ نم عونلأ أذه ميمعت

.È 0202مسسيد13 ‘ نطولأ
ةفÒسصلأ لا‹ ‘ ردأوكلأ نيوكت لا‹ ‘ امأأ
” هنأأ ةتحأرف ديسسلأ د-كأأ د-ق-ف ،ة-ي-مÓ-سسإ’أ
أذه ‘ لمعل-ل را-طإأ031 نيوكت مويلأ ةيا-غ-ل
.طاسشنلأ
حر-ط د-ق ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ كن-ب-لأ نا--كو

ليومتلأو راخد’أ غيسص نم ةعونتم ةعوم‹
اهيلع ةقداسصŸأ ت“ يتلأو ةعيرسشلل ةقفأوŸأ

أذك و كنبلاب ةيعرسشلأ ةباقرلأ ةئيه لبق نم
ءاتفإÓل ةينطولأ ةيعرسشلأ ةئ-ي-ه-لأ فر-ط ن-م
.ةيمÓسسإ’أ ةيلاŸأ ةعانسصلل
،ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلأ طاسشن ةيهام سصوسصخبو
وسضعو ىلعأ’أ يمÓسسإ’أ سسلÛأ وسضع زربأأ
ةعانسصلل ءاتفإÓل ةينطولأ ة-ي-عر-سشلأ ة-ئ-ي-ه-لأ
تاطاسشن ةبقأرÃ ةفلكŸأ ةيمÓسسإ’أ ةيلاŸأ
نأأ ،يديزوب لامك ،ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلاب لمعلأ
ىلع اهطاسشن ‘ دمتعت ة-ي-مÓ-سسإ’أ ة-فÒسصلأ
سضرقت ’ يهو ةحبأرŸأ وأأ ةراجإ’أ وأأ عيبلأ
.لأومأ’أ
ة-ع-سست ‘ ة-حور-طŸأ تا-ج-ت-نŸأ ل-ث-م-ت-تو
:›أوتلأ ىلع يهو تÓماعم
،داتعلأ ةراجإأو ،كيلمتلا-ب ة-ي-ه-ت-نŸأ ةرا-جإ’أ

،تأزيهجتلل ةحبأرŸأو ،تأرايسسلل ةحبأرŸأو
،(رسصقلأ) بابسشلل يمÓسسإ’أ Òفوتلأ باسسحو
با-سس◊أو ،بل-ط-لأ ت– ع-ئأدو--لأ با--سسحو
،ة-يرا-ق-ع-لأ ة-ح-بأرŸأو ،ي-مÓ-سسإ’أ يرا÷أ
د-ي-سسلأ زÈي  ،ي-مÓ-سسإ’أ Òفو-ت-لأ با--سسحو
هذ-ه ن-م ة-ع-برأأ نأأ ح-سضوأأ ا--م--ك ،يد--يزو--ب
ةيراخدأ تاجتنم نع ةراب-ع ي-ه تا-ج-ت-نŸأ
يه ىرخأأ ةسسمخو (كونب-لأ درأو-م ة-ئ-ب-ع-ت-ل)
.ةفلتıأ عيراسشŸأ ليومتل
طا-سشن-ب ل-م-ع-لأ ن-م لوأ’أ فد-ه-لأ نأأ لا-قو
لاŸاب لمعلأ نامسض وه ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلأ
راخد’ ن-ئا-بز-لأ ىد-ل ة-ق-ث-لأ ق-ل-خو لÓ◊أ
عيراسشŸأ ليو“ لجأأ نم كونبلأ ىدل مهلأومأأ
.ةفلتıأ
ةفÒسصلأ طاسشنب ةلماعلأ كو-ن-ب-لأ نأأ ح-سضوأأو
دئأوف ىسضاقتت ’ ةلا◊أ هذه ‘ ةيمÓسسإ’أ
نم ةنيعم ةبسسن بسسك-ت ل-ب ،ا-ه-تا-مد-خ ءا-ق-ل
ءأرسشلأو عيبلأ تايلم-ع ا-هرد-ت ي-ت-لأ حا-برأ’أ
ةدئافل اهب مو-ق-ت ي-ت-لأ ة-ح-بأرŸأو ةرا-جإ’أو
موقي ’ كونبلأ نم عونلأ أذه نأأ اتف’ ،اهنئابز
كنبلأ ا-ه-ب مو-ق-ي ي-ت-لأ سضر-ق-لأ تا-ي-ل-م-ع-ب
.يكيسسÓكلأ

يداسصتق’ا مسسقلا ^

لوأ’أ ريزولأ ىدل بدتنŸأ ريزولأ نلعأأ ^
مي-سسن ةر-غ-سصŸأ تا-سسسسؤوŸا-ب ف-ل-كŸأ

امع““ ءاسشنإأ نع ةنيطنسسق نم  تافايسض
ايرسصح ةسصسصfl تاطاسشن قطانم بيرق
ةقفأرم ءأرجإاك ““ةرغ-سصŸأ تا-سسسسؤو-م-ل-ل
دي-كأا-ت““ ن-م تا-سسسسؤوŸأ هذ-ه ن-ك-م-ي-سس
زيزعت ‘ ةكراسشŸأ و ةينأديŸأ اهتأراهم
““.دÓبلأ داسصتقأ
يذلأ راقعلأ لكسشم نع ثد– نأأ دعبو
د-ي-سسŒ ““نا-ي-حأ’أ بلا-غ ‘ ل--قر--ع--ي““

نم اهيلإأ ةردابŸأ ت“ ةيداسصتقأ عيراسشم
ةلاكولل ةعبات ةر-غ-سصم تا-سسسسؤو-م فر-ط

نلعأأ ,بابسشلأ لي-غ-سشت م-عد-ل ة-ي-ن-طو-لأ
باحسصأأ عم ءاقل لÓخ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ

نع ياب دمحأأ ةعاقب ةرغسصم تاسسسسؤوم
ةسصسصfl تاطاسشن ق-طا-ن-م ثأد-ح-ت-سسأ
ىد-حإأ Èت-ع-ت ي-ت-لأ تا--سسسسؤوŸأ هذ--ه--ل
.ينطولأ داسصتق’أ ‘ ““ةيوقلأ تاقل◊أ““

ةلودلأ مأزتلأ ىلع ديكأاتلأ ددج نأأ دعبو
Ãأ ة-ق-فأرŸةلاكو-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ تا-سسسسؤو

لÓخ نم بابسشلأ ليغسشت معدل ةينطولأ
نيوكتلأ اهنيب نم يتلأ Òبأدتلأ نم ةلسسلسس
نويد-لأ ة-لود-ج ةدا-عإأ و سضور-ق ح-ن-م و
تابو-ق-ع ءا-غ-لإأ و ة-ي-ئا-ب÷أ و ة-ي-ك-ن-ب-لأ
نأأ تا-فا-ي-سض د-ي--سسلأ Èت--عأ ,Òخأا--ت--لأ
ةسصسصfl تاطاسشن ق-طا-ن-م ثأد-ح-ت-سسأ
ءاطعإأ»ب حمسسيسس ةرغسصŸأ تاسسسسؤوملل
سشاعنإأ““ و تاسسسسؤوŸأ هذهل ““ةديدج ةعفد
‘ ه-ئأدأأ Úسس– ل-جأأ ن-م زا--ه÷أ أذ--ه
““.ينطولأ داسصتق’أ ةمدخ
ةيجيتأÎسسأ نأا-ب دد-سصلأ أذ-ه ‘ ف-سشكو
ة-ب-سسن-لا-ب بد-ت-نŸأ يرأزو-لأ ه-عا--ط--ق
ةبراقم““ وحن هجتت ةرغسصŸأ تاسسسسؤوملل
عيمج ‘ رامث-ت-سس’أ ع-ج-سشت ة-يدا-سصت-قأ
هجو ىلع ةيحÓفلأ و ةيعانسصلأ ت’اÛأ
ح-سضوأأ ,دد--سصلأ أذ--ه ‘و ““.سصو--سصÿأ
ةÒبك دوهج لذب متي هنأاب بدتنŸأ ريزولأ
لجأأ نم ةيروهم÷أ سسيئر تاهيجوتل اقفو
و ةيرأدإ’أ تابوعسصلأ و تابق-ع-لأ ل-ي-لذ-ت
ة-موÁد و رو-ط-ت ل-قر-ع-ت ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ

.ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأ
نويد حسسم ةي-نا-ك-مإأ د-ع-ب-ت-سسأ نأأ د-ع-بو
ه-جأو--ت ي--ت--لأ ةر--غ--سصŸأ تا--سسسسؤوŸأ

ميسسن  ركذ ,سسÓفإأ ةلاح ‘ وأأ تابوعسص
و ةيئاسضقلأ تاعباتŸأ قيلع-ت-ب تا-فا-ي-سض

دسض ا-ه-تر-سشا-ب-م ت“ ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أ
امثير““ تابوعسص هجأوت ي-ت-لأ تا-سسسسؤوŸأ
ةلاح ةحورطŸأ ل-كا-سشŸأ ة÷ا-ع-م م-ت-ت
““.ةلاحب
أءدب““ قÓطإأ نع تافايسض ديسسلأ نلعأأو
ةعسسأو ءاسصحإأ ةيلمع ““لبقŸأ Èمتبسس نم
ةرسشابم لجأأ نم““ ةرغسصŸأ تاسسسسؤو-م-ل-ل
قفو ةرغسصم ةسسسسؤوم لك ةي-ع-سضو ة-سسأرد
داجيإاب حمسستسس اهي-ف قو-ثو-م تا-ي-ط-ع-م
تايل-م-ع-لأ ن-ع أد-ي-ع-ب ة-م-ئÓ-م لو-ل-ح

““.ةسسيسسŸأ و ةيسسايقلأ
” يت-لأ تا-حÓ-سصإ’أ نأا-ب د-كأأ نأأ د-ع-بو
قÿÓأ عا-ط-ق-لأ أذ-ه ‘ ا-ه-ي-ف عور-سشلأ
ع-قأو-لأ را-ب-ت-ع’أ Úع-ب ذ-خأا-ت-سس ةوÌل-ل
يجولونكتلأ روطتلأ و دÓبلل يداسصتق’أ
بدتنŸأ ريزولأ ددسش ,⁄اعلأ هدهسشي يذلأ

¤إأ بابسشلأ ايعأد ,نيوكتلأ ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع
ةبكأوŸ““ مهفرا-ع-م و م-ه-تأرا-ه-م Úسس–

يد– بسسك و ة--عا--سسلأ تا--ب--ل--ط--ت--م
لمعت ةلودلأ نأاب دكأأ نأأ دعبو ““.ةيسسفانتلأ

تاسسسسؤوملل ءابعأأ تاططfl نامسض ىلع
باحسصأأ بدتنŸأ ريزولأ ا-عد ,ةر-غ-سصŸأ

‘ مهسسفنأأ مي-ظ-ن-ت ¤إأ تا-سسسسؤوŸأ هذ-ه
فوفسص ن-م-سض ي-سضŸأو تÓ-ت-ك-ت را-طإأ

ةيمومعلأ تاطلسسلأ عم نواعتلأ و ةدحوم
““.اينأديم ةرمثم جئاتن لجأأ نم““

نيذلأ و ءاقللأ أذه ‘ نوكراسشŸأ اعدو
تابو-ع-سصلأ و ل-كا-سشŸأ د-يد-ع أو-حر-ط

جمانرب زيزعت ¤إأ ةيلاŸأ و ةيطأرقوÒبلأ
نم مهتاسسسسؤوم Úك“ لجأأ ن-م ة-لوا-نŸأ
ةنيطنسسق ةي’ول هترايز لÓ-خو .رو-ط-ت-لأ

ةينطولأ ةلاكولأ رقم تافايسض ديسسلأ نياع
لÿأ عنسصل ةدحو و بابسشلأ ليغسشت معدل
.سصوسصÿأ هجو ىلع يئأذغلأ

^ Ÿح.ءاي

 ينطولا داسصتق’اب عفدلاو ةيناديملا اهتاراهم ديكأاتل
ةرغسصŸا تاسسسسؤوملل ايرسصح ةسصسصfl تاطاسشن قطانم

 لبقŸا رهسشلا ةÒغسصلا تاسسسسؤوملل ةلماسش ءاسصحا ةيلمع قÓطا^

 يكنبلا ماظنلا ةنمقرو ةنرسصع ةرورسض ىلا ،دارج ،لوأ’ا ريزولا اعد اميف

ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا تامدخ ‘ عرسشي يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
لبقملا ربمتبسس ةيكنب ةلاكو23 ربع ةيمÓسسإ’ا ةفريسصلا طاسشن قÓطنا ^

0202 ربمسسيد13 يف نطولا تاي’و لك ربع تامدخلا هذه ميمعت  ^
نم يرئاز÷ا ينطولا كنبلا ىوتسسم ىلع ايمسسر ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا طاسشن قÓطإا ،ءاثÓثلا ،ضسمأا ”
،ةيلاŸا ريزوو ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا فارسشإا ت– ةعيرسشلل ةقباطم تاجتنم قيوسست لÓخ

.نامحرلا  دبع نب نÁأا

 طفنلا راعسسا ‘ ضسوسسfi ضضافخنا
  يرا÷ا رهسشلا طفنلا جاتنإ’ ديدج ضضيفخت وحن

 ةيلحم ةلوانم ةكبسش قلخ و جيسسنلا نهم يف يرئازج لماع ف’ا01 فيظوت
 ةيرئازج يدايأاب يكرت جيسسن جاتنإ’ ةكارسش ةيقافتا

نيوكتلا يجيرخ نم788 فظويسس ““لايات““ يكÎلا يرئاز÷ا عمÛا ^

:فسشكي يراجتلا لجسسلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا
 يراجلا رهسشلا ةياهن ةيعامتج’ا تاباسسحلل  ينورتكل’ا عفدلا قÓطا

 ةحئاجلا ببسسب ربمتبسس ةياهن ىلإا ةيعامتجإ’ا تاباسسحلا عاديإا لاجآا ديدمت^
دمfi يراجتلأ لجسسلل ينطولأ زكرملل ماعلأ ريدŸأ سسمأ فسشك ^
عأديإأ ةيلمع ليهسستل  ÊوÎكلإأ ق-ي-ب-ط-ت قÓ-طإأ د-عو-م ن-ع Êا-م-ي-ل-سس
رهسش  ةياهن نوكتسس يتلأ و  تينÎنإ’أ قيرط نع  ةيعامتجإ’أ تايلمعلأ
ةطيسسب ةيلمعلأ  نأأ ¤وأ’أ ة-ي-عأذإ’أ ةا-ن-ق-ل-ل ح-ير-سصت ‘ ح-سضوأأو .توأ
نوسضغ ‘ هتيب وأأ هبتكم نم ةيلمعلاب مايقلأ لماعتŸأ ىلع لهسستسسو
تاباسس◊أ عأديإأ ةداه-سش ا-سضيأأ ا-ي-نوÎك-لإأ ا-ه-لÓ-خ ى-ق-ل-ت-ي  تا-عا-سس
رهسشلأ رخأوأأ قيبطتلأ نع نÓعإ’أ متيسس هنأأ ¤إأ أÒسشم ، ةيعامتجإ’أ
عأد-يإأ لا-جآأ د-يد“ ن-ع ثد-ح-تŸأ ن-ل-عأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن--م .يرا÷أ
ةمدخ كلذو ،ل-ب-قŸأ Èم-ت-ب-سس ة-يا-ه-ن ¤إأ ة-ي-عا-م-ت-جإ’أ تا-با-سس◊أ
91ديفوك راسشتناب ةطبترŸأ فورظلأ ببسسب ‘  Úيداسصتقإ’أ Úلماعتملل
هجوم ,بيرق نع ,ÊوÎكلإأ قي-ب-ط-ت قÓ-طإأ ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو مز-ت-ع-تو .
.تنÎنأ’أ Èع ةيعامتج’أ تاباسس◊أ عأديإاب حمسسي ةيراجتلأ تاكرسشلل

لامك ،ةراجتلأ ريزو سسأأرت ,ديد÷أ قيبطتلأ أذه زا‚إأ مدقت ةعباتŸو
,ياكب ىسسيع ،ةيجراÿأ ةراجتلاب فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ ةقفر ،قيزر
ةنمقرو ةنرسصع تايلمع ةلسصأوم راطإأ ‘ كلذو ,ةرأزولأ رقÃ اعامتجأ
ريزو رمأأ يذلأ قيبطتلأ أذه حمسسيسسو  .ردسصŸأ سسفن فيسضي ,عاطقلأ
يراجتلأ لجسسلل ةينوÎكلإ’أ ةبأوبلأ ىوتسسم ىلع هثأدحتسساب ةراجتلأ
Èع ةرسشتنŸأ يراجتلأ لجسسلأ زكأرم ¤إأ لقنتلأ بنجتب ,““موك لجسس““
مهاسسيسس ,كلذ نع Óسضفو .ةيعامتج’أ تاباسس◊أ عأديإأ لجأأ نم نطولأ

تأءأرجإ’أ ‘ تقولأ حبر عم ÊوÎكلإ’أ عفدلأ لامعتسسأ تايلآأ زيزعت ‘
موي سسفن ‘ عفدلأ لاسصيإأ ىل-ع لو-سص◊أ ن-م عدوŸأ ن-ك-م-ت-ي-سس ثي-ح

هاسصقأأ قح’ خيرات ‘ قيبطتلأ أذهب لمعلأ ‘ عورسشلأ متيسسو  .عأديإ’أ
ةرأزو نايب حسضوي ,مÓ-عإ’أ ل-ئا-سسو ف-ل-تfl رو-سضح-ب كلذو Úعو-ب-سسأأ
ح.ءايŸ  ^ .ةراجتلأ

لعفب اعجأرت طفنلأ راعسسأأ  تلجسس ^
هجتت ذإأ سضورعم ة-م-خ-ت ن-م فواıأ
تاسضيفخت سصيلق-ت-ل ا-هؤوا-ف-ل-حو كبوأأ
يمانت ئبني امنيب يرا÷أ توأ ‘ جاتنإ’أ
⁄اع-لأ ءا-ح-نأأ ‘91-ديفوك تابا-سصإأ
ةعاسسلأ لولحبو .بلطلل أاطبأأ ن-سسح-ت-ب
دوقعلأ تناك ،رئأز÷أ تيقوتب70 :24
اتنسس72 ةسضفخنم تنر-ب ماÿ ة-ل-جآ’أ

Ãاب6.0 لداعي اŸر’ود52.34 ¤إأ ةئا
يكيرمأ’أ ماÿأ دوقع تلزنو .ليمÈلل

8.0 وأأ اتنسس43 طيسسولأ سساسسكت برغ
.ر’ود39.93 لجسستل ةئاŸاب

رهسش ‘ عبأرلأ رهسشلل عفترأ تنرب ناكو
ي-ك-ير-مأ’أ ماÿأ دأز Úح ‘ ة-ي-ل-يو-ج

نم Úماÿأ Óك دوعسص عم ثلاثلأ رهسشلل
، ليرفأأ رهسشل Êدتلأ ةغلاب تايوتسسŸأ

⁄اعلأ نم ةعسسأو قطانم تناك امدنع
ببسسب لماسشلأ قÓغإ’أ تأءأرجإأ ت–
.انوروك سسوÒف ةحئاج
ةردسصŸأ نأدلبلأ ةمظنم جاتنإأ عفترأو

‘ ايموي ليمرب نويلم نم Ìكأأ لوÎبلل
ءاسضعأأو ةيدوعسسلأ ءا-ه-نإأ ع-م ة-ي-ل-يو-ج
ةيفاسضإأ ةيعوط أدويق نيرخآأ Úيجيلخ
قاف-تأ ‘ مŸÈأ قو-ف سضور-عŸأ ى-ل-ع
طفنلأ جا-ت-نإأ ر-ق-ت-سسأو .كبوأأ ةدا-ي-ق-ب
ة-ي-ل-يو-ج ر-ه-سش ‘ Òغ-ت نود ي-سسور-لأ

امبسسح نأوج رهسش تايوتسسم عم ةنراقم
ررقŸأ نمو .سسمأ ةقاطلأ ةرأزو هتركذ
مسضت يذلأ ،+كبوأأ ة-عو-م‹ د-يز-ت نأأ
جاتنإ’أ ،ايسسور مهنيب نم ءافلحو كبوأأ

ليمرب نويلم5.1 ›أوح خسضتل ،توأ ‘
.يŸاعلأ سضورعŸأ ‘ ةيفاسضإأ ايموي

يŸا-ع-لأ كن-ب-لأ ف-سشك ،ه--ت--ه--ج ن--م
يŸاعلأ بلطلأ  نأ  سسكاسس نامدلوج
ليمرب نويلم3.69 لجسسيسس طفنلأ ىلع

لظيل0202 ما-ع-لأ ة-يا-ه-ن ‘ ا-ي-مو--ي
ايموي ليمرب ÚيÓم ةتسس وحنب اسضفخنم
-ديفوك ةحئاج لبق هتاعقوت-ب ة-نرا-ق-م
91.
هعقوم Èع هرسشن ام بسسح كنبلأ لوقيو
ةرا--سسخ ا--سضيأأ سضÎف--ن““  ÊوÎك---ل’أ

نأأ عقوتيو ““لمع-لأ تÓ-حر-ل ةر-م-ت-سسم
‘ تأرئاطلأ دوقو ى-ل-ع بل-ط-لأ ل-ظ-ي
ليمرب نويلم7.0 اسضفخنم1202 ةياهن
.9102 ةياهن ‘ هأوتسسم نع ايموي

يسسورلأ ةقاطلأ ر-يزو لا-ق ه-ت-ه-ج ن-م
أÒبك ايفاعت عقوتي هنإأ  كافون ردنسسكلأأ
توأ رهسش ‘ طفنلأ ىلع يŸاعلأ بلطلل
نود ة-ئŸا-ب ةر-سشع ¤إأ ن--سسح--ت--ي نأأو
.انوروك سسوÒف ةمزأأ لبق ام تايوتسسم
نا-ك يذ-لأ ،بل-ط-لأ نإأ كا-فو--ن لا--قو

ليبق ايموي ليمرب نو-ي-ل-م001 ›أو-ح
تايوتسسم نود ام ¤إأ عجأرت ،ةحئا÷أ

‘ ةئŸا-ب52 ةب-سسن-ب ة-مزأ’أ ل-ب-ق ا-م
ةردسصŸأ نأدلبلأ ةمظنم تناكو .ليرفأ
ايسسور مهنيب نم ءافلحو (كبوأأ) لوÎبلل
عوبسسأ’أ أذه قباسس تقو ‘ أوقفتأ دق
طفنلأ سضورعم تاسضيفخت سصيلقت ىلع
بآأ سسطسسغأأ نم أءد-ب ة-قو-ب-سسŸأ Òغ
داسصتقÓل ءيطب فاع-ت ع-م ن-مأز-ت-لا-ب
نإأ أولاق مهنكل ،ةح-ئا÷أ ن-م يŸا-ع-لأ

دقعت د-ق سسوÒف-لأ ن-م ة-ي-نا-ث ة-جو-م
.قوسسلأ ¤إأ نزأوتلأ ةداعإأ دوهج
فرعي اميف ،اهؤوافلحو كبوأأ تسصلقو
Ãذنم طفن-لأ جا-ت-نإأ ،+كبوأأ ة-عو-م-ج
يأأ ،ايموي ليمرب نويلم7.9 رأدقÃ يام
.يŸاعلأ سضورعŸأ ن-م ة-ئŸا-ب ةر-سشع
نويلم7.7 ¤إأ سضفÿأ سصل-ق-ت--ي--سسو
. Èمسسيد ¤إأ توأ نم ايموي ليمرب

ح.ل ^

م-ي-ل-ع-ت-لأو ن-يو-ك-ت-لأ ةر-يزو سسمأ تمر-بأأ ^
بدتنŸأ ريزولأو ،ةحيرف نب ما-ي-ه ،Úي-ن-هŸأ
Úسسا-ي ،ةر-غ-سصŸأ تا--سسسسؤوŸِا--ب ف--ل--كŸأ

عمجمل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ بنا-ج ¤أ ،تا-ف-ي-سض
عقأو-لأ ““لا-يا-ت““ ج-ي-سسن-ل-ل ير-ئأز÷أ ي-كÎلأ
ةي’وب باطخ يديسسل ةيعان-سصلأ ة-ق-ط-نŸا-ب

جامدإأ ¤إأ فيدهت ةيثÓ-ث ة-ي-قا-ف-تأ ،نأز-ي-ل-غ
تاسصسصخت ‘ نيوكتلأو ميلعتلأ زكأرم يجيرخ
نم ديزأأ فيظوت  متيسس ثيح ،جيسسنلأ ةعانسص
ع-ي-م-ج لا-م-ك-ت-سسأ د--ن--ع ،ل--ما--ع ف’أ01
نيوكت ¤إأ ةفاسضإ’اب عمÛاب تأرا-م-ث-ت-سس’أ
ن-كÁ ي-ت--لأ ،ة--لوا--نŸأ را--طإأ ‘ با--ب--سشلأ
.اهب ةسصاخ ةكبسش ثأدحتسسأ
يجيرخ ،ةيقافتإ’أ هذه بجوÃ جامدإأ متيسسو
،““لايات““ عم‹ ‘ نيوكتلأو م-ي-ل-ع-ت-لأ ز-كأر-م
لاÛأ ‘ سصبÎل-ل Úي-ن-هŸأ لا--ب--ق--ت--سسأو
قافتإ’أ ” امك ،سصبÎلأ ةÎف دعب مهجامدإأو

ةرغسصم تاكرسش ثأدح-ت-سسا-ب ة-بوا-نŸأ ى-ل-ع
،““لايات““ عم‹ ‘ مهنيوكتو جيسسنلأ ةعانسصل

ىوتسسŸ ةكأرسشلأ عفرل زا-ي-ت-مأ بط-ق ق-ل-خو
نيوكتلأ ةريزول ةرايز-لأ ة-يأد-ب تنا-كو .ى-ل-عأأ
فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأو ÚينهŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأو
رئأز÷اب ايكرت ةÒفسسو ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸاب
باب-سشلأ د-حأ ة-سسسسؤوÃ ،رو-ن-ي-ها-م ÁÒدزوأ
لبقتسسي يذلأو ،ينهŸأ نيوكتلأ نم جرختŸأ

هنأ ملعلأ عم ،ÚنهمتŸأ هتسسسسؤوم ىوتسسم ىلع
““.جاسسنوأ““ قيرط نع ةسسسسؤوŸأ هذه قلخ ”

” ه-نأأ نأز-ي-ل-غ ن-م عا-ط-ق-لأ ةر-يزو تد-كأأو
‘ ينهŸأ نيوكتلأ نم جر-خ-ت-م788 فيظوت
ةكأرسشلاف““ ،““لايات““ يكÎلأ يرئأز÷أ عمÛأ

ن-م تن-ك-م ة-يدا-سصت-ق’أ ة-سسسسؤوŸأ هذ-ه ع-م
،جيسسنلأ لا‹ ‘ باسش ف’أأ6 نم Ìكأ نيوكت
دنع مهفيظوت متيسس لماع ف’أأ01 نم Ìكأو
.عمÛاب تأرام-ث-ت-سس’أ ع-ي-م-ج لا-م-ك-ت-سسأ
Èعو جيسسنلاب ةقلعتŸأ تانيوكتلأ لكل عسسوتتو

flنيوكت ¤إأ ةفاسضإ’اب ،نيوكتلأ طا‰أ فلت
ثأدحتسسأ نكÁ يتلأ ةلوانŸأ راطأ ‘ بابسشلأ

بكرŸأ نأأ ،ركذلاب ريدج .اهب ةسصاخ ةكبسش

ةقطنŸاب عقأولأ ““لايات““ جيسسنلأ نهŸ جمدŸأ
لخد ،نأزيلغ ةي’وب باطخ يديسسل ةيعانسصلأ

بطقلأ أذه دعيو ،8102 سسرام ‘ جاتنإ’أ زيح
قفو ةكأرسشلأ راطإأ ‘ جردني يذلأ يعانسصلأ
““ياتÎنأ““ ةيكÎلأ ةكرسشلأ Úب94-15 ةدعاقلأ

ةيرئأز÷أ تاسسسسؤوŸأو ““ابيات““ عم‹ نم عرف
ةكرسشلأو ““غلاسسكيت»و ““سشأأ دنأأ يسس““ ةيمومعلأ
ءاسشنإاب تجوت يتلأو تيÈكلأو غبتلل ةي-ن-طو-لأ
.““لايات ““ ةطلتıأ ةكرسشلأ
لاغسشأأ تق-ل-ط-نأ يذ-لأ بكرŸأ أذ-ه Èت-ع-يو
052 ةحا-سسم ى-ل-ع ،6102 ير-ف-ي-ف ‘ هزا‚إأ

جد رايل-م171 هرامثتسسأ غلبم قوف-يو را-ت-ك-ه
ى-ل-ع ه-عو-ن ن-م Èكأ’أ (ر’ود نو-ي-ل-م417)
ةيلÙأ ةيريدŸأ ق-فو ي-ق-ير-فإ’أ ىو-ت-سسŸأ
.مجانŸأو ةعانسصلل
سصيلقت ¤إأ ،يداسصتق’أ بسسكŸأ أذه فدهيو
هنوكو ،ينطو-لأ دا-سصت-ق’أ ع-يو-ن-تو تأدرأو-لأ
  .ةيلÙأ ةلماعلأ ديلأ نيوكت ‘ اسضيأأ مهاسسي

 يو’زرح ءايمل ^
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ـه1441ةج◊ا وذ51ـل قفوŸا م0202توأا5 ءاعبرألايلÙا6

:يدومfi يلع ،تاباغلل ماعلا ريدŸا ،لؤواسستلاو ةÒحلل وعدت قئار◊ا ضضعب نإا لاق

ŒرË اديدج اسسفن اناطعأا سسيئرلا لخدتو تاباغلل يدمعلا قر◊ا 
ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ⁄و ناوعألا هعجو ‘ رجفنا امغل71 ^   تاباغلا قئارح لاعسشا ‘ اوطروت اسصخسش21 فيقوت  ^

فيقوت ” امك ،ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–3 و ،تقؤوŸا ضسب◊ا ‘ نيدوجوم3 مهنيب ،فراطلاب ““ةمركلا““ ةيدلب ‘ ضصاخسشأا6 فيقوت نع ،يدومfi يلع ،تاباغلل ماعلا ريدŸا فسشك
” ““ةناسسكات““ ةيدلب ‘و ،““ضسيدسسف““ ةباغ ‘ ءاوسشلل اوبهذ بابسش3 ،ديع Êاث موي فيقوت ¤إا ةفاسضإلاب ،ةقطنŸاب تاباغلا ضضعب قرح ‘ اوببسست ،ةيلولا ضسفنب رخآا ضصخسش

.تاباغلا ةرادإا ناوعأا ىلع ايدعت Úسصخسش ضسمأا فيقوت ” ةزابيت ‘و ،اسضيأا ضصخسش فيقوت

ليجسست ” ه-نأا-ب يدو-مfi ي-ل-ع د-كأاو ^
Èع تا-با-غ ةد-ع ‘ ةÒث-ك تارا--ج--ف--نا
سسم تا-يلو-لا ثي-ح ،تا-با-غ-لا ناو-عأا ت-ّ
يديسسو ةديعسس ‘ ةيديلقت لبانق ترجفنا
‘ نوع بيسصأا نيأا ،وزو يزي-تو ضسا-ب-ع-ل-ب

لبانقلا د-حأا را-ج-ف-نا د-ع-ب ةÒخألا هذ-ه
ل-ي-ج-سست ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ،ة-يد-ي-ل-ق--ت--لا
ةيلوو ،ىلفدلا Úعو ةيدŸا ‘ تاراجفنا
ةداسضم ماغلأا اهيف ترجفنا يتلا فراطلا
ط-خ““ ‘ د-جاو-ت-ت ي-ت-لا ضصا--خ--سشأÓ--ل

،رجفنا امغل71 ةليسص◊ا غلبتل ،““ضسيروم
.ةيرسشب رئاسسخ ّيأا لجسست ⁄و
اهنإا يدومfi لاق ،قئار◊ا بابسسأا نعو
،يعيبطلاو يرسشبلا لما-ع-لا Úب ةدد-ع-ت-م
ةÒح-ل-ل و--عد--ت ق--ئار◊ا ضضع--ب نأا Òغ
وزو يزيت ‘ علدنا قيرح لثم ،لؤواسستلاو
‘ راتكه005 و اهيف راتكه005 ىلع ىتأا
اهلزنÃ ةلطع تسضمأا ةلئاع لعفب ةياجب
.ةباغلا طسسو
تاباغلا ةيام◊ ططfl دوجو ¤إا راسشأاو
،هنيي– بجيو7891 ماع ذنم قئار◊ا نم
لك ‘ كانهو ،لوألا ريزولا هيلإا راسشأا امك
بسسح اهب ضصاخ ةحفاكم ططfl ةيلو
Ú 84ب نمف ،اهيد-ل ةد-نÛا تا-نا-ك-مإلا
اذل ،قئار◊اب ررسضتت ةيلو04 كانه ةيلو
ةيلو لكو ،ةيامح تاططfl اهل تعسضو
ة-يا-م◊ ة-سصسصfl ¤وألا ،Úت--ن÷ ا--ه--ل

ةيناثلاو ،›اولا ا-ه-سسأاÎي ة-ي-با-غ-لا ةوÌلا
مث ،ماعلا Úمألا اهسسأاÎي لخدتلل ةيتايلمع

‘و ،ةرئاد744 ةغلابلا رئاودلا ىلع نا÷
ـب تايدلبلا مث ،ةيتايلمع ةن÷ اهل ةرئاد لك
.ةيتايلمع نا÷ اسضيأا اهلو ةيدلب6031
يرئاز÷ا عرسشŸا نأا-ب يدو-مfi ف-سشكو

هنأا ىلع تاباغلل يد-م-ع-لا قر◊ا ف-ن-سص
ةيعÃ ةيروهم÷ا ضسيئر رمأا دعبو ،ةيانج

ةيناديŸا تاءارجإلا تأادب ،لوألا ريزولا
دكأا ،ضصوسصÿا اذه ‘و   .اهجئاتن يطعت

ةعباتم ةن÷ بيسصن-ت نأا-ب يدو-مfi ي-ل-ع
،اهتقو ‘ تءاج قئار◊ا عا-ف-ترا با-ب-سسأا

اننأاب ضسحن انك دقف ،اديدج اسسفن انتطعأاو
هنإا Óئاق  ،ةرهاظلا هذ-ه ا-ند-حو-ل ه-با‚

نأاب انل رهظأا ،لوألا ريزولا عم عامتجا دعب
ضصيسصخت عم ،داسصرŸاب فق-ت-سس ة-لود-لا
‘ Úلعا-ف-لا ل-كو كرد-لاو ن-مألا ناو-عأا

نايبت ‘ ة-ي-لÿا ةد-عا-سسمو ا-ن-تد-عا-سسم
.تاباغلا قئارح عافترا بابسسأا
ريزولا تاي-سصو-ت نأا-ب ثد-ح-تŸا ح-سضوأاو
ضصئا--ق--ن--لا د--يد– ى--ل---ع ث– لوألا
ةيامح نونا-ق Úي– ل-جأا ن-م با-ب-سسألاو
7891 ماع ن-سسŸا ق-ئار◊ا ن-م تا-با-غ-لا
.دÓبلل ةيلا◊ا ةلا◊ا عم قباطتيل

ضضع-ب-ب مو-ي-لا ‘ ا-ق-ير--ح06 انل-ج-سس
!تايلولا
ماع-لا ر-يدŸا ح-سضوأا ،ل-سصت-م قا-ي-سس ‘و
ناوج1 نم ةققدŸا ةليسص◊ا نأا ،تاباغلل
718 ليجسست تنّيب ،طرافلا ةيليوج52 ¤إا

51 لدعÃ راتك-ه7724 ىلع تتأا ق-ير-ح
.مويلا ‘ اقيرح
ةعاذإÓل حيرسصت ‘ ،يدومfi يلع فسشكو
يباغلا جيسسنلا نأاب ،ءاثÓثلا ضسما ،ةينطولا

52و ناوجÚ 1ب راتكه7724 فÓتإا فرع
،تاباغ8941 ىلع ةمسسقم ،طقف ةيليوج
راتكه9451و ،لاغدألا نم راتكه0321و

مويلا ‘ اقير-ح51 لدعÃ ،ضشار-حألا ن-م
.قيرح لكل راتكه52.5 ةراسسخو
ةيرسشن تدرو ،ةيليوج62 موي هنأاب فاسضأاو

‘ ةرار◊ا عافتراب ةيو÷ا داسصرأÓل ةسصاخ
،مايأا3 لÓخ قيرح823 انلجسس نيأا ،ةيلو02
راتكه4521 اهنيب ،را-ت-ك-ه8293 تفل-تأا

نم رات-ك-ه078و لا--غدأا4181 ،تا-با-غ
.ضشارحألا
51 نم قئارحلل ةيمويلا ة-ل-ي-سص◊ا ع-ف-تÎل

06 ةياغ ¤إاو مويلا ‘ اقيرح74 ¤إا اقيرح
.تايلولا ضضعب ‘ مويلا ‘ اقيرح
Ìكألا تا-يلو-لا نأا-ب ثد--ح--تŸا ح--سضوأاو
⁄ اهنأا مغر يتلا ،لجيج ةيلو يه اررسضت
قئارح ةيليوج52 ¤إا ناو-ج1 نم فرع-ت
ى-ت-ح Úق-ير-ح ل-ي-ج-سست ” ه-نأا لإا ،ةÒث-ك
تلجسس نكل ،ةيليوج62 موي راهن فسصتنم
اهعبتت ،طقف Úتعاسس دعب اقيرح51 اهدعب
قوسسو ةدكيكسس ،اقيرح63 ـب وزو يزيت ةيلو
31 ـب ةياجبو ةيدŸا ،اقيرح51 ـب ضسارهأا

.اقيرح
يلع دكأا ،ديعلا يموي ةل-ي-سصح ضصو-سصخ-بو

fiتا-جرد ‘ عا-ف-ترا ل--ي--ج--سست يدو--م
95 لدعمـب قيرح431 يسصحأا نيأا ،ةرار◊ا

مويلا ‘ اقيرح57 و لوألا مويلا ‘ اقيرح
تايلولا Ìكأا فراطلا تردسصت انهو ،Êاثلا
،اقيرح81 لجيج مث ،اقيرح72 ـب اررسضت
8 ـب ةيدŸا ،قئارح01 ـب ةدكيكسسو وزو يزيت

يقاوبلا مأاو تليسسمسسي-ت ،ة-با-ن-عو ،ق-ئار-ح
.ةيلو لكل قئارح3 ـب ضسادرموبو

تلاكو /و.قر ح ^

 قئار◊ا نم تررسضت ةيلو62
ىحسضألا ديع يموي لÓخ

توأاو  ةيليوج —افلا Úب راتكه0088 ىلع يتأات ناÒنلا
—افلاو وينوي رهسش نم —افلا Úب قيرح ةرؤوب612.1 تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تلجسس ^
نايب ‘ ءاج امبسسح ,راتكه877.8 اهردق ةيلامجا ةحاسسم ىلع تتأا ضسطسسغأا رهسش نم
.ةيريدملل
نم راتكه542.3 و تاباغلا نم راتكه648.2 تفلتأا““ ناÒنلا نأا هسسفن ردسصŸا حسضوأاو
و ايموي ةرؤوب02 هلدعم ام ليجسست ¤إا اÒسشم ،““ضشارحألا نم راتكه786.2 و لاغدألا

.ةÎفلا هذه لÓخ ةرؤوب/راتكه7ر2 ةحاسسم
نم اررسضت تايلولا Ìكأا يه وزو يزيت ةيلو نأا تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تراسشا امك

,(تاباغلا نم راتكه414ر5 اهنم) ةرؤوب351 و راتكه767.1ر5 ليجسستب تاباغلا قئارح
258ر58) ترايت مث ,(تاباغلا نم راتكه974 اهنم ةرؤوب86 و راتكه615.1ر5) ةياجب اهيلت

ب فيطسس ةيلو اÒخأا و ,(تاباغلا نم راتكه852ر3 اهنم ةرؤوب23 هعوم‹ امو راتكه
Úب ام ةدتمŸا ةÎفلل ةبسسنلابو .(تاباغلا نم راتكه663ر5 اهنم ةرؤوب32 و راتكه617ر5
ةيلامجا ةحاسسم ىلع تتأا قيرح ةرؤوب418 ليجسست ” ,ويلوي52 و وينوي رهسش نم —افلا

945.1 و لاغدألا نم راتكه032.1 و ,تاباغلا نم راتكه894.1 اهنم راتكه772.4 اهردق
.ةدحاولا ةرؤوبلل راتكه5 حاسسم و مويلا ‘ ةرؤوب51 لدعÃ يأا ,ضشارحألا نم راتكه
ىلع تتأا ةرؤوب823 ليجسست ” دقف ويلوي92 وÚ 52ب ام ةدتمŸا ةÎفلاب ضصخي اميف امأا

418.1 و تاباغلا نم راتكه452.1 ةحاسسم فلتأا راتكه829.3 اهردق ةيلامجا ةحاسسم
راتكه21 ةحاسسم و موي/ةرؤوب74 لدعÃ يأا ,ضشارحألا نم راتكه078 و لاغدألا نم راتكه
.ةرؤوب لكل
نم ةسصاخ ةيوج ةيرسشن لاسسرا ” ذإا ةديدسش رح ةجوم ويلوي82 و72 و62 مايأا تفرعو
.قئار◊اب ةينعŸا تايلولل تاباغلا تاظفاfi عيم÷ ةيو÷ا داسصرألا حلاسصم لبق
ةيلو42 نم لك ‘ اقيرح702 ليجسست ر◊ا ةجوم نم ةثÓثلا مايألا هذه لÓخ ” دقو

Ãنلا اهتلمسش ةحاسسÒراتكه9403 ب تردق نا Ãو تاباغلا نم راتكه3301 كلذ ‘ ا
ةحاسسمو مويلا ‘ اقيرح96?? لدعÃ ،لاغدلا نم راتكه716 و ضشارحلا نم راتكه9931
ةيريدŸا تراسشا دقف ،ديعلا يموي ةلجسسŸا ةليسص◊اب قلعتي اميفو .قيرح لكل راتكه51
ةتقؤوŸا ماقرألا ردقتو ،لوألا مويلا لÓخ اًقيرح95 اهنم ،قيرح431 ¤ا تاباغلل ةماعلا
491 و تاباغلا نم اًراتكه551) اًراتكه316 ـب Úمويلا نيذه لÓخ ةررسضتŸا قطانŸا

.(لاغدلا نم راتكه462 و ضشارحلا نم اًراتكه
لÓخ قئار◊ا نم ةررسضتم ةيلو62 ¤ا تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تراسشا ددسصلا اذه ‘
وزو يزيتو (اقيرح81) لجيج و (اقيرح72) فراطلا نم لكب رملا قلعتيو Úمويلا نيذه
قئارح6) ةريوبلاو ضسارهأا قوسسو (قئارح8) ةيدŸا و (امهنم لكل قئارح01) ةدكيكسسو
Â (4اغتسسمو ةديلبلا و ةلسشنخ و ،(امهنم لكل قئارح5) فيطسسو ةنتاب و ،(امهنم لكل

و ،(امهنم لكل قئارح3) ضسادرموبو يقاوبلا مأا و تليسسمسسيتو ةبانعو ،(امهنم لكل قئارح
ناقيرح) ةليسسŸاو ةلفدلا Úع و ضسابعلب يديسس و فلسشلا و ةŸاق و ةسسبت و جيريرعوب جرب
قئارح نم ةياقولا ماظن ىلع ظاف◊ا متيسس هنا ردسصŸا تاذ حسضوا امك .(امهنم لكل
13 ‘ ةررقŸا ،ةلم◊ا ةياهن ىتح0202 وينوي1 ذنم هب لومعŸا اهتحفاكمو تاباغلا
.يرا÷ا ربوتكأا
”و ،تاباغلا قئارح نم تررسضت ةيلو73 اهنيب نم ،ةيلو04 ـب زاه÷ا اذه قلعتيو
.ةماعنلاو طاوغألاو ضضيبلا يهو نآلا ىتح اهنم ةثÓث ءانثتسسا

تاباغلا قئارح عسضو تاروطت مييقتو ةعباتÃ ةفلكŸا ةظقيلا ةيلخ بسصني لوألا ريزولا
ة-ي-ل-خ بي-سصن-ت ,طرا-ف-لا ضسي-مÿا ,” ^

تاروطت مييقتو ةعباتÃ ةفل-كŸا ة-ظ-ق-ي-لا
ةيلاعفو رارمتسساب تا-با-غ-لا ق-ئار-ح ع-سضو
اذهل ةسصسصıا ةحفاكŸاو ةياقولا ةزهجأا
 ,ضضرغلا

:لماكلا هسصن  يلي اميف
زيزعلا د-ب-ع د-ي-سسلا ،لوألا ر-يزو-لا بسصن»

ةيلخ ،0202 ويلوي03 ضسيمÿا موي ،دارج
تاروطت مييقتو ةعباتÃ ةفل-كŸا ة-ظ-ق-ي-لا
ةيلاعفو رارمتسساب تا-با-غ-لا ق-ئار-ح ع-سضو
اذهل ةسصسصıا ةحفاكŸاو ةياقولا ةزهجأا
.ضضرغلا
لثمتي ةيلÿا هذه رود نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-جو
هذه علدنا لوسصأا لوح قيقحتلا ‘ اسضيأا
نم ةذختŸا تابيتÎلا لك ذيفنتو قئار◊ا

Úمأا-تو ة-يا-م-ح ل-جأا ن-م ة-لود--لا فر--ط
.تاكلتمŸاو ناكسسلا
،هذه ةظقيلا ةيلخ بيسصنت لÓخ Òسشأا دقو
92 خيرات دن-ع د-عأا يذ-لا ر-ير-ق-ت-لا نأا ¤إا

2801 عو-قو ن--ع نا--بأا د--ق ،0202 ةيليو-ج
5618 اهردق ةيلامجإا ةحاسسم مهتلا اقيرح
و تاباغلا نم ارات-ك-ه1962 اهنم ،اراتك-ه
نم اراتكه3242 و لاب÷ا نم اًراتكه1503
.ضشارحألا
يتلا تاحاسسŸا نم ددع Èكأا نأا لجسس دقو
عوبسسألا لÓخ ناك دق قئار◊ا اه-ت-م-ه-ت-لا
.ةيليوج رهسش نم Òخألا

ل ريرقتلا اذه نأا حايتراب ظحول هنأا Òغ
لسضفب كلذو ،ةيرسشب رئاسسخ يأا ¤إا Òسشي
ةماعلا ةيريدŸا حلاسصŸ ةبوؤودلا ةئ-ب-ع-ت-لا
ةماعلا ةيريدŸا حلاسصمو ،ةيندŸا ةيامحلل
.ةيمومعلا تاطلسسلا اذك و تاباغلل
تايلولا Úب نم هنأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ امك
زاهج را-طإا ‘ ل-خد-ت ي-ت-لا Ú (04)ع-برألا
(4) عبرأا نأا ل-ج-سس ،ة-ح-فا-كŸاو ة-يا-قو-لا
.تاباغلل قئارح دهسشت ⁄ طقف اهنم تايلو
اًددع نأا ليلدلاب Úبت دقف ،ىرخأا ةهج نم
لامعأا ةجيتن تناك دق تاباغلا قئارح نم
دق ÚموعزŸا اهيبكترم ضضعب نأاو ةيمارجإا

.مهفيقوت ”
ةعرسسب عسضولا اذه ‘ مك-ح-ت-لا ل-جأا ن-مو
ديسسلا رد-سصأا ،تا-با-غ-لا ق-ئار-ح ءاو-ت-حاو

:ةيلاتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا لوألا ريزولا
ةرازو اهسسأاÎت يتلا ةظقيلا ةيلخ لكسشتت -
ةئيهتلاو ةيلحمـلا تا-عا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا
ةينعŸا تاعاطقلا عيمج نم ،ة-ي-نار-م-ع-لا
،ةيئاŸا دراوŸا ،ةحÓفلا)
نمأÓل ةماعلا ة-ير-يدŸا ،ي-ن-طو-لا كرد-لا
ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا ،ينطولا
.(تاباغلل ةماعلا ةيريدŸاو
ضصوسصخب ةيروف تاقي-ق– ءار-جإا بج-ي -
اهنأا تارسشؤومـلا ديفت يتلا تاباغلا قئارح
.ةيمارجإا ةعيبط تاذ
ءاسصحإا ءارجإاب لجع ىلع مايقلا ةرورسض -

،لمع-لاو ة-حا-تŸا ة-يداŸا دراوŸا ع-ي-م÷
يروف) جمانرب حاÎقا ىلع ،ءاسضتقلا دنع
لجأا نم (ىدمـلا طسسوتمو ىدمـلا Òسصقو
.ةدوجومـلا ةÒظ◊ا زيزعت

هب لومعŸا ماظنلل يعوسضوم مييقت ءارجإا -
،اهتحفاكمو تاباغلا قئار-ح ن-م ة-يا-قو-ل-ل
Úسسحتب حمسست يتلا Òبادتلا عيمج حاÎقاو
.هتيلاعف
زيزعتل ةيجولونكتلا اندراوم عيمج دسشح -
قيرط نع ةبقارŸا اذكو ةيو÷ا ةبقارŸا
غيلبتلا تايلمع Úسس–و ةيعانسصلا رامقألا

.تاباغلا قئارح بوسشن نع
لÓخ نم ÚنطاوŸا ىدل نماسضتلا زيزعت -
تايعم÷او Úعوطتمـلاو نا-ك-سسلا ة-ئ-ب-ع-ت
ةيرسشبلا ةباقرلا زيز-ع-ت ل-جأا ن-م ة-ي-ندŸا
.اهتحفاكمو تاباغلا قئارح نم ةياقولاو
حتفب ليجعتلا ¤إا ةيلÙا تاطلسسلا ةوعد -
عيمجب اذكو تاباغلا ىوتسسم ىلع كلاسسŸا
لخدت ليهسستب ةلي-ف-ك-لا ىر-خألا لا-غ-سشألا
.اهدسشح متي يتلا لئاسسولا

:يلي اÃ ةظقيلا ةيلخ فلكت امك
ق-ئار-ح ة-ي-ع-سضو م-ي-ي-ق-تو ة-ع-با-ت--م -1
.كلذ نع ةيموي ةرسشن دادعإاو تاباغلا

ق-ئار◊ ة--ي--ن--طو ة--ط--ير--خ داد--عإا -2
تاذ تا-ي--ئا--سصحإلا ط--ب--سضو تا--با--غ--لا
.ةلسصلا

Úسس– هنأاسش نم ءارجإا لك حاÎقا -3
.اهتحفاكمو تاباغلا قئارح نم ةياقولا

ناكسسلا غÓبإاو لاسصتا ةطخ عسضوو -4
.عسضولا روطت نع ماظتناب

تاعاطقلا عيمج لوألا ريزو-لا ف-ل-ك د-قو
ةديدج ةيجيتاÎسسا ‘ Òكف-ت-لا-ب ة-ي-ن-عŸا
اهقابتسساو تابا-غ-لا ق-ئار-ح ن-م ة-يا-قو-ل-ل
روح-م-ت-ت نأا Úع-ت-ي ثي-ح ،ا-ه-ت-ح-فا-ك-مو

ع-ي-م-ج ر-فا-سضتو د-سشح لو-ح ا--سصو--سصخ
ل-ئا-سسو كلذ ‘ اÃ ة-ن-ك-مŸا ل--ئا--سسو--لا
.تاقيقحتلاو يرحتلا
” ،اهئارثإاو ةيجيتاÎسسلا هذه ق-ي-م-ع-ت-لو
هذهل ضصسصخي ينطو موي ميظنت ىلع قافتلا
.ةيلاكسشإلا
هنأا ¤إا لوألا ر-يزو-لا د-ي-سسلا را-سشأا ،اÒخأاو
هذه رسصانع ددحي مو-سسر-م داد-عإا م-ت-ي-سس
ح-م-سسي-سس ا‡ ،ةد-يد÷ا ة-ي-ج--ي--تاÎسسلا
ةيميظنتلاو ةينوناق-لا ضسسسألا ا-ه-ئا-ط-عإا-ب
.اهتعباتمو اهذيفنتل ةمزÓلا

لئاسسو Òفوتل تعد
ةيرورسضلا لخدتلا

تاباغلل ةينطولا ةيلاردفلا
جهنمŸا بيرختلا ركنتسست

لامعل ةين-طو-لا ة-ي-لارد-ف-لا تر-ك-ن-ت-سسا
بيرختلا““ ،ةعيبط-لاو ة-ئ-ي-ب-لاو تا-با-غ-لا
ةيباغلا ةوÌلا هل ضضرعتت يذلا ““جهنمŸا

.““ةلعتفمو ةربدم““ قئارح لÓخ نم
نع Óقن اهل نا-ي-ب ‘ ،ة-ي-لارد-ف-لا تعدو
لئاسسو Òفوت ¤إا ،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكو
ةبراقم ىلع دامتعلاو ةيرورسضلا ل-م-ع-لا
.ةرهاظلا ةهجاوŸ ةيكراسشت
ةيذيفنتلا ةنامألا نأا نايبلا تاذ ‘ ءاجو
ماعلا دا–Óل ةعبا-ت-لا ة-ي-لارد-ف-لا هذ-ه-ل
ركنتسستو ةوقب نيدت““ ،Úيرئاز÷ا لامعلل
ى--ل--ع مار--جإلا يدا--يأا رار--سصإا ةد---سشب
ةيباغ ةورث نم ىقبت اŸ جهنمŸا بيرختلا

بل-غا ‘ يد-م-ع-لا مار-سضإلا لÓ-خ ن--م
ىلع تتأا ةلوهم تاباغ قئار◊ تلا◊ا

.يتابنلا ءاطغلا نم راتكه فلأا01



alfadjrwatani@yahoo.  fr

7 يلÙاـه1441ةج◊ا وذ51ـل قفوŸا م0202توأا5 ءاعبرأ’ا

تاي’ولا رابخأا

ت’ا◊ ق-ل--قŸا عا--ف--تر’ا ءار--جو ^
ة-ح-شصلا ة-ير-يد-م تذ-خ-تا ،ة-با-شصإ’ا

نم ديدعلا ةيئ’ولا تاطلشسلاب ةقوفرم
‘ بشصت ي-ت-لا ة-يزاÎح’ا تاءار-جإ’ا
¤ا ،سشاعنإ’ا ةر-شسأا ن-م د-يزŸا Òفو-ت

مقاوطلل ةيئاقولا لئاشسولا Òفوت بناج
يدافتل ةيشضيرمتلا و ةينقتلاو ةي-ب-ط-لا
و ةحفاكم نامشضو مهل ىودعلا لاقتنا
دادزي ن-يذ-لا ى-شضرŸا-ب ل-ث-مأا ل-ف-ك-ت

ةي’ولا تل-ج-شس ثي-ح ا-ي-مو-ي م-هدد-ع
عم تايفو01 و  ة-با-شصإا635 ›امجا
42 لا لل-خ ت’ا-ح3 ءافشش ليج-شست
نأا ةرا-ششإ’ا ردŒو ،ة-طرا-ف-لا ة-عا--شس
لغششلا تا-ب Úج-شسكأ’ا ر-يراو-ق Òفو-ت
يششفت ةعباتم و ةظقيلا ةيلÿ لغاششلا

تاذ حر-ط-ي ثي-ح ،ا-نورو-ك ة--ح--ئا--ج
يمي-ي-ق-ت عا-م-ت-جا ل-ك د-ن-ع ل-ك-ششŸا

  .ةيلÿا ءاشضعأ’
يحشصلا لاÛا ‘ نوشصتıا عجرأاو
ت’د-ع-م عا-ف-ترا با-ب-شسأا ،ة-ي’و-لا ‘

ةيئاقولا ميلاعتلا ماÎحا مدعل ةباشصإ’ا
اهزربأا نم يتلاو انوروك ءابوب ةشصاÿا
.تاعمجتلا بنŒو ةمامكلا ءادترا
نأا ةرا-ششإ’ا ردŒ ،قا-ي--شسلا اذ--ه ‘ و
تا-يرود تر-ّط-شس ة-ي-ن-مأ’ا ح-لا--شصŸا

Œةيبعّششلا ءايحأ’ا بو Ÿهذه لثم عن
نم لكل يروفلا فيقوّتلا عم تاعمجّتلا
Ëرغت بناج ¤ا ،›زنŸا رج◊ا قرخي
ءاد-ترا-ب Úمز-ت-ل-م Òغ-لا سصا-خ--ششأ’ا
003 نم ديزأا ليجشست مت-يو ،ة-ما-ّم-ك-لا

سسكعي ام دحاو عوبشسأا للخ فوقوم
شسلا Èتع-ت ي-ت-لا ة’ا-ب-مل-لا م-ج-ح ببّ

يتلا ةباشصإ’ا ت’ا-ح ع-فر ‘ ر-ششا-بŸا
اه-حا-ي-ت-جا ““ر-ج-ف-لا““ ردا-شصم تدا-فأا

هذه لثم تلجشس ثيح اهلمكأاب تلئاعل
نم ا-هÒغ و Ëر-لا ي-ح ‘ تا-با-شصإ’ا
ي-عد-ت-شسي ا-م ة-ن-يدŸا ط-شسو ءا-ي--حأا
ىلع اه ديدششت و ةيباقرلا قرفلا فيثكت
دد-ع ‘ ع-جاÎلا ق--ي--ق--ح--ت--ل ل--ق’ا
. تاباشصإ’ا
اÈتعم اددع نأا ركذي راط’ا اذه ‘ و
‘ م-ه-جل-ع نو-ع-با-ت-ي ى-شضرŸا ن--م
ةيبطلا ةيرودلا ةعباتŸا عم ،مه-لزا-ن-م
” دقو ،ماتلا مهئا-ف-شش ة-يا-غ ¤ا م-ه-ل
في-ف-خ-ت-ل ءار-ج’ا اذ-ه ل-ث-م ذا-خ-تا
ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوŸا ىلع طغشضلا
هدمتعت يذلا ءارجإ’ا تاذ وه و ةي’ولل
دهششت يتلا تايفششت-شسŸا ن-م د-يد-ع-لا

Úبا-شصŸا دد-ع ‘ اÒب-ك ا-ظا--ظ--ت--كا
ل-ث-م ةÒطÿا Òغ-لا ت’ا◊ا ة--شصا--خ
اذه و ةنيطنشسق و ةزابيت و ةديلبلا ةي’و

   .اشضيأا ةحاتŸا تايناكمإ’ا و ايششا“
عاطقلاب Úلماعلا و ءابطأ’ا فوختي و
رج-ح-ل-ل ي-ل-ك-لا ح-ت-ف-لا ن-م ي-ح-شصلا
ىلع ينطولا ىو-ت-شسŸا ى-ل-ع ي-ح-شصلا
Òغ ةعاشسلا د◊ ÚنطاوŸا نأا رابتعا

‘ حمشسيشس ام وه و مه-ت-ح-شصب Úلا-ب-م
دجاشسŸاب ةشصاخ Ìكأا مهل لاÛا حتف
مهبقرت رابتعا ىلع ةي’ولاب ئطاوششلا و
ةشصاخ ةيروهم÷ا سسيئر رارق قيبطتل
و تا-با-غ-لا و ة-ح-شسف-لا ن-كا-مأا ح--ت--ف
. ةي’ولا اهب رخزت يتلا ئطاوّششلا

ع ةبيهو ^

Úشسحتب نوبلاطي ةبانعب ⁄اشس يديشس ناكشس
 يئيبلا عشضولا

  لمعلا طغسض ببسسب Úينقّتلاو ءابطأ’ا طسسو ءامغا ت’اح

ةبانع ‘ انوروكب ةديد÷ا تاباشصإلل عراشستم عافترا
ءامغا ت’اح ،ةبان-ع ة-ي’و-ل ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا تا-سسسسؤوŸا Èع91 ديفوك ةحفا-ك-م ح-لا-سصم تل-ّج-سس
ليجسست ةيفلخ ىلع Òبك لكسشب عفترا يذلا لمعلا طغسض ةجيتن ÚسضرمŸاو Úينقتلاو ءابطألل
63 مث ةلاح82 ليجسستب ةطرافلا ةعاسس نيرسشعلاو ةعبرأ’ا نوسضغ تعفترا يتلا تاباسصإ’ا نم ديزŸا

  .›اوتلا ىلع ةلاح
نئاكلا نكشسم007 يح ناكشس Êاعي ^
يديشس مخشضلا Êارمع-لا ع-م-ج-ت-لا ‘

ةيعشضو نم ،Êوبلا ةيدلبل عباتلا ⁄اشس
ءاّرج ي-ئ-ي-ب-لا ط-ي-ح-م-ل-ل ةرو-هد-ت-م
تايمكل ي-ئاو-ششع-لا قر◊ا تا-ي-ل-م-ع
ةرثانتŸا ةيلزنŸا تايافنلا نم ةماه
اذه ناخدلا مع-ي ثي-ح ،كا-ن-هو ا-ن-ه
قانتخا ‘ اببشستم ين-ك-شسلا ع-م-ج-ت-لا
نو--با--شصŸا ا--شصو--شصخو Úن--طاوŸا

Ãةيشسفنتلا سضارمأ’ا فلتخ.
ي◊ا ءا-ن-بأا ّن-شش، قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ و

عفرو عم÷ فدهت ةي-ن-ما-شضت ة-ل-م-ح
حلاشصم عم نواعتلاو تافلıا هذهل

تانحاشش Òخشستل ةيلÙا تاعام÷ا
ع-م ،مدر-لا ز-كار-م ¤ا ا-ه-ه-ي-جو-ت--ل
مهشسفنأا ي◊ا ناكشس ›و-ت-ل ةرا-ششإ’ا
ةئيهت و ءايحأ’ا في-ظ-ن-ت تا-ي-ل-م-ع-ل
تارامعلا ناردج ءل-ط ع-م ة-ي-ب-قأ’ا

Ãةوطخ ‘ ةينفلا تاحو-ل-لا ف-ل-ت-خ
ما-م-ت-ه’ا ى-ل-ع ع-ي-ج--ششت--لا و--ح--ن
ةطقن ىقبت يتلا ةئي-ب-لا و ط-يÙا-ب
ةجيتن Êوبلا ةيدلب لجشس ‘ ءادوشس
نم هئانث-ت-شسا و ي◊ا اذ-ه سشي-م-ه-ت

flةينارمعلا ةئي-ه-ت-لا لا-غ-ششأا ف-ل-ت
.ةديدع تاونشسل

ع ةبيهو ^

  حايرلا اهتعقر عاسستا ‘ تمهاسس

  ةبانع ‘ يتابنلا ءاطغلا نم اراتكه06 نم Ìكأا فلتت قئار◊ا
ةملعلا ةيباششلا لاحرب تايدلب تششاع  ^

ديع يموي رادم ىلع ةنانرفوب ة-ق-ط-ن-مو
ةلوهم قئار-ح ع’د-نا كرا-بŸا ى-ح-شضأ’ا
،ةرار◊ا تاجردل يشسايقلا عافتر’ا ةجيتن

نم ةماه تاحاشسم فل-تا ه-ن-ع ر‚ا ا-م
يتابنلا ءاط-غ-لا و ة-ي-عارز-لا ل-ي-شصاÙا
  .ءاوشسلا ىلع ةيباغلاو
ناوعأ’او تاباغلا ناوعأا تاراطإا لّخدتو
ناÒنلا دام-خإا تا-ي-ل-م-ع ‘ Úي-م-شسوŸا
عم نواعتلاب كرحتŸا لتر-لا لل-غ-ت-شسا-ب

ةراششإ’ا ردŒو ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم
تاباغلا ةظفاfi بشسح رئاشسÿا مجح نأا
رابتعا ىلع اراتكه06 لا زواŒ دق ناك
طرافلا عوبشسأ’ا ةياهن ذنم ناÒنلا ع’دنا

Úب ةد--جاو--تŸا لا--ب÷ا ة--ل--شسل--شس Èع
يذلا رمأ’ا ،دايز داوو ةزار-خ ي-ت-ق-ط-ن-م
ع’دنا و ،ر◊ا ة-جو-م داد-ت-ششا ‘ بب-شست

قطانم ‘ حايرلا لعفب ناÒنلا نم ديزŸا
¤ا ناÒنلا تلشصو ثيح لاحربو ةيباششلا
و ناكشسلاب ةل-ه’ا ة-ي-نار-م-ع-لا ق-طا-نŸا
  .Úنطاوملل بعر و عله ةلاح ‘ ببشستلا
ءادأا نم ،ىحشضأ’ا ديع ةبشسانم عن“ ⁄و
،تاباغلا ةظفاfiو ةيندŸا ةيام◊ا دارفأا
” ثيح ناÒنلا ةنشسلأا ةهبا‹ ‘ مهبجاول
” عشسوم طاششن للخ نم اهي-ف م-ك-ح-ت-لا

Œعاطقلا لامع عيم-ج د-ي-نÚ للغتشساب
لتر ن-م ةر-فو-تŸا ة-يداŸا تا-ي-نا-ك-مإ’ا

عقاوم ديد-ح-ت-ل ،تا-ي-حور-مو كر-ح-ت-م
¤ا ا-ه-لا-ق-ت-نا ع-نŸ ا-هدا-م-خاو ناÒن-لا

رفوت عم اشصوشصخ ىرخأا ةيباغ تاحاشسم
ةعقر عي-شسو-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ت ي-ت-لا حا-ير-لا
يتابنلا ءاطغلا Èع ةلعتششŸا تاحاشسŸا
  .ةي’ولل
تابا-غ-لا ة-ظ-فاfi نأا ،ر-كذ-لا-ب ر-يد÷ا

اططfl ترطشس دق تناك ة-با-ن-ع ة-ي’و-ل
ةيرا÷ا ةنشسلل قئار◊ا ةحفا-كŸ ا-شصا-خ
01 اهنم ةشصا-خ نا÷ بي-شصن-ت لل-خ ن-م
52 اذكو رئاودلل ةعبات6و تايدلبلل ةعبات

ةيشسيشس– تلمح ن-شش ع-م ،ة-يرازو ة-ن÷
،ناكمإ’ا ردق قئار◊ا نم سصيلقتلل فدهت
ة--فا--ك ذا--خ--ّت’ Úحل--ف--لا سسي--شس–و
ىلع ةظفا-ح-م-ل-ل ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا

fiعششلا ح-م-ق-لا ل-ي-شصاÒ وflعاونأا فلت
ذختŸا ءارجإ’ا سسفن وه و ،تا-ي-لو-ق-ب-لا

يتلا قئار◊ا لظ ‘ تاي’ولا ىوتشسم ىلع
ىلع سشارحأ’ا و تاباغلا نم ددع تشسم
ةرادإ’ا تد-م-ع ثي-ح ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسم
جمانرب Òط-شست ى-ل-ع تا-با-غ-ل-ل ة-ما-ع-لا
قيشسنّتلاب قئار◊ا ةهباÛ ““›اج-ع-ت-شسا““

  .ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا عم
ع ةبيهو ^

 راجششألا نم راتكه51 مهتلت ناÒنلاو..
ةيقاوÈلا تاباغب

تاباغب ةلعت-ششŸا ناÒن-لا تم-ه-ت-لا ^
51 ن-م Ìكأا ة-يدŸا ة-ي’و-ب ة-ي-قاوÈلا

ثيح ،سسمأا ةليل راجششأ’ا ن-م را-ت-ك-ه
ة-ق-ط-ن-م ›ا-عأا-ب ق-ئار◊ا تع--لد--نا
ق◊أا ام ةنيدم-ل-ل ة-يذاÙا نا-نر-ف-لا

ةقÙÎا راجششأ’ا نم ةÈتعم رئاشسخ
لشصو ثيح ةقطنŸاب يتابنلا ءاطغلاو

تقÎحا يتلا ةرم-ثŸا را-ج-ششأ’ا دد-ع
.ةÒجشش0701 نم Ìكأا ›ا
ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحولا لخدت ’ولو
مدقتŸا لتر-لاو ة-ي-قاوÈلا-ب ة-ي-ندŸا
تنا-ك-ل ق-ئار◊ا ة--ح--فا--كÃ سصاÿا
ناخد-لا بح-شس تط-غ د-قو ،ة-ثرا-ك-لا

ةرواÛا ندŸاو ة-ن-يدŸا ف-ي-ث--ك--لا
ة-ي-حا-ن-لا ن-م ة-ي’و-لا دود-ح تد-ع--ت
ةقطنŸا ناك-شس سسحأا د-قو ة-ي-قر-ششلا
عا--ف--ترإ’ا ن--م ةرواÛا ق--طا---نŸاو
’ دح ›ا ةرار◊ا تاجردل سسوشسÙا
.قاطي
ة-لو-ه‹ ق-ئار◊ا با-ب--شسأا ي--ق--ب--تو
فرط نم يرحتلاو ثحبلا تا-ي-ل-م-عو
نم ةفرعŸ ةيرا-ج ة-ي-ن-مأ’ا ح-لا-شصŸا
نحنو قئار◊ا هذه لاعششإا ‘ طروتŸا

يعيبط Òغلا عافترإ’ا و فيشصلا زع ‘
.ةنشسلا هذه ةرار◊ا تاجردل

شس ششيبح ^

نم ميق-ع-ت-ل-ل ير-ف-يا ع-م‹ ن-ّك“ ^
باÎب قطانŸا نم د-يد-ع-لا ف-ي-ظ-ن-ت
ا-ه-ي-ف ثك-م د-ق نا-ك ي-ت-لا وزو يز-ي-ت
هلاحر د-ششي نا ى-ل-ع ل-ما-ك ا-عو-ب-شسا
هتلمح راطا ‘ ىرخا ةي’و-ل ءا-ثل-ث-لا
انوروك ءابول هتهجاوم لجأا نم ةينطولا
تفششك ام بشسح, يŸا-ع-لا د-ج-ت-شسŸا

ة-لوؤو-شسم ردا-شصم ““ر-ج-ف--لا““ ـل ه--ن--ع
ةدع راز امدع-بو ع-مÛا نا ة-ف-ي-شضم,
يتلا كلت امي-شس’, ن-طو-لا ن-م تا-ي’و
طح-ي نارر-ق91د-ي-فو-ك ن-م ترر-شضت
ىرخا ةطحمك ةرجرج ةمشصاعب هلاحر

تاطلشسلا ةقفارم لجا نم, ه‹انرب ‘

نم ةيلÙا تاعام÷ا اميشس’ ةيلÙا
و ةلماك م-ي-ق-ع-ت تل-م-ح ءار-جا ل-جا

و اهيف هبتششŸا نكام’ا نم ددعل ةلماشش
لقنل ايدافت, انوروك سسوÒف-ل ة-ل-ما◊ا
.سسانلا Úب ىودعلا
ةرايزب ماق هنأا رداشصŸا تاذ تفاشضأا و

هثكم عوبشسا ةل-ي-ط ق-طا-نŸا ن-م دد-ع
Úع ة-قزاز-ع رار-غ ى-ل-ع وزو يز-ي-ت-ب
انوروك ةحئاجب ترر-شضت ي-ت-لا ما-م◊ا
بناج ¤ا تر-يز-ق-ي-ت ع-م Òب-ك ل-ك-ششب

نب عارذ اذك و وزو يزيت ةنيدم و ةقثاعم
.ةدخ

ششوÒمع لامج ^

 وزو يزيت تايدلب مّقعي يرفيا عم‹

 ةيدŸا بونج تايدلب01 ‘ هايŸا عيزوت ‘ بذبذت
تن--ل--عا سسما رد--شص ا--ه--ل نا--ي--ب ‘ ^

ةرششع نا ةيدŸا ةدحو هايملل ةيرئاز÷ا
- ةيÒبوز  يهو ة-يدŸا بو-ن-ج تا-يد-ل-ب
د’وأا - È‹ - ر-ئاود ة-ثل-ث - ناو--غ--شس
- لوز-غو-ب - يرا-خ-ب-لا ر-شصق - فر-ع-م
راغوب - فيشسوب Úع - ةرواذعلا ةللشش
هايŸا عيزوت ةيلمع ‘ ا-بذ-بذ-ت فر-ع-ت-شس
د-يوز-ت-لا ما-ظ-ن ن-م بر-ششل--ل ة◊ا--شصلا
ة‹رب ببشسب نودرشسا ةيدك دشسب سصاÿا
ةانق ىوتشسم ىل-ع بط-ع حل-شصإا لا-غ-ششا
و È‹ ةيدل-ب-ب ·0001 ر-ط-ق تاذ ر÷ا

ةيدك دشس ها-ي-م ل-يو– ما-ظ-ن-ل ة-ع-با-ت-لا
توا50 ءاعبر’ا موي نم اءادتبا نودرشسا

و دودشسلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم0202
 . ىÈكلا تليوحتلا

بشسح هايملل ةيرئاز÷ا تذختا دقو اذه
فيفختل هيلاجعتشسا تاءارجإا نايبلا تاذ
للخ نم نيومتلا ‘ لثمتت هايŸا ةمزأا نم
ةيلfi بقانم نم Ëدقلا هايŸا جاتنإا ماظن
د-ي-نŒ ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ن-يÒب-لا ل-ق--ح و
ديوز-ت-ل ج-يرا-ه-شصلا-ب ةدوز-م تا-ن-حا-شش
ىلع ةيئافششتشس’ا و ةيمومعلا تاشسشسؤوŸا

ةيلمع م-ي-عد-ت كلذ-ك و ة-يو-لوأ’ا ل-ي-ب-شس
امثير ةروكذŸا تايدلبلا ناكشسل نيومتلا
¤إا هايŸا عيزوت نامشضل بطعلا حلشصإا متي

.ةيعيبّطلا هتلاح
داد-ع-ت-شس’ا ”أا ى-ل-ع ة-كر-ششلا ى-ق-ب--ت و
ة-حور-ط-م ت’ؤوا-شست يأا ى-ل-ع ة-با-جإل-ل

ما-قرأا Èع ة-شسشسؤوŸا و ن-ئا-بز-ل-ل ة-مد-خ
لابقتشس’ يتاّي-ل-م-ع-لا ي-ف-تا-ه-لا ز-كرŸا
42  ةحاتŸا مهت’اغششنا و مهتاراشسفتشسا

.عوبشسأ’ا ‘ ماّيأا7 و مويلا ‘ ةعاشس
ب م ^

ةيرشصبلا فايلألاب طبر عورششم41ليجشستو..
 ةنشسلا ةيادب ذنم

ر-ئاز÷ا ت’ا-شصتا ة-ير-يد--م تن--ك“ ^
ما--ع--لا ة--ياد--ب ذ---ن---م وزو يز---ي---ت---ب
‘ ماه عورششم41 طشسب نم,0202يرا÷ا

ةينقتك ,ةيرشصبلا فاي-لأ’ا-ب ط-بر-لا لا‹
ةيجيردت ةفشصب و اقح’ لخدتشس ةديدج

ةي’ولا ميل-قإا-ب Úن-طاوŸا ع-ي-م-ج تو-ي-ب
رداشصم ““رجفلا““ ـل هنع تفششك ام بشسح,

‘ و حلاشصŸا تاذ نا ة-ف-ي-شضم ة-لوؤو-شسم
جاردإا ¤ا تد-م-ع, ة-ي-قا-ب-ت-شسا ةو--ط--خ

لاخدإ’ عوبشسأ’ا اذه ةياهن لبق Úعورششم
¤إا ( يج تاكل) وا عباّر-لا ل-ي÷ا ة-ي-ن-ق-ت

ةيلحاشسلا ةه÷اب ورقا و بير-غا ق-طا-ن-م
تاّيلمع ةلشصاوم راظتنا ‘ . وزو يزيتل
ىقبت يّتلا ةي-ّق-ب-تŸا ق-طا-ن-م-ل-ل ط-بّر-لا
عفر عم لشصاوّتلا تايلآا ¤ا ةشسام ةجاحب
ّلظلا ق-طا-ن-م نا-ك-شس ى-ل-ع ا-شضيأا Íغ-لا
.ةّيلÙا ةيمنّتلا جمارب راطإا ‘ ةجردŸا

ششوÒمع لامج ^

هبّششلا كلشسلا نوكراششي راشششش ةيدلب اونطاوم
ةيجاجتحإلا مهتفقو يبطلا

راششششب رمعم يدعشس ىفششتشسم دهشش ^
اهمظن ةيجاجتحا ةف-قو ة-ل-ششن-خ ة-ي’و
ىفششتشسŸاب لماعلا يبطلا هبششلا كلشسلا
ةافو دعب اذه و راشششش ةيدلب اونطاوم و
( ىدهلا رون سسمشش ةيلاع )  ةشضرمŸا
م’ا ىفششتشسÃ اهتدولوŸ اه-ع-شضو د-ع-ب
نونطاوم جتحا امك ،ةلششن-خ-ب ل-ف-ط-لاو
ل-يو-ح-ت-ب Úب-لا-ط--م ى--ف--ششت--شسŸا--ب
مألل ىفششتشسم ¤ا Ëدق-لا ى-ف-ششت-شسŸا

دعب كلذو Úيئاشصخأاب اهديوزتو لفطلاو
نب ›ذاششلا ديد÷ا ىفششتشسŸا حا-ت-ت-فا

ةشضرمŸا نام-ث-ج يرو ا-م-ن-ي-ب ،د-يد-ج
ÃقÈع ةÚ ام بشسح مويلا رهظ ةمحللا

روشضحب اذ-ه و ا-ه-تا-فو ل-ب-ق ه-ب تشصوأا
‘ و ةلششنخ ناكشس و اهئلمز ةعوم‹

وأا ةلششنخ ةي’ول ةحشصلا ريدŸ مات بايغ
.ةيلÙا تاطلشسلا نع لث‡

شش ر ^
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ـه1441ةج◊ا وذ51ـل قفوŸا م0202توأا5 ءاعبرألا

 ءاŸا ‘ ونيروت عم تاسضوافŸا طوقسس دعب
ةقفضص مضسح نم بÎقي ›اطي’أ ويضست’

fiضسراف دم 
،ضسراف ميلشس دمfi ،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ ظفاح ^
ليوطلأ هبايغ مغر ،ايلاطيإاب تلاقتنلأ قوشس ‘ هتميق ىلع
ضضعب تناكف ،ةباشصإÓل هشضرعت ببشسب ،بعŸÓأ نع أدج

لعششتل ةيفاك ،هتدوع ذنم اهشضاخ يتلأ ةليلقلأ تايرابŸأ
،Òهششلأ يفحشصلل اقفوو ،ىرخأأ ةرم هتامدخ ىلع قابشسلأ
كلتÁ يذلأ لابشس يدان Úب قافتلأ نإاف ،لوديب وديرفلأأ

ضسراف لاقتناب يشضقي يذلأ ،ونيروت يدانو ،بعÓلأ دقع
ضضورع ببشسب ،ءاŸأ ‘ طقشس دق ،وروأأ نويلم11 لباقم
يرودلأ عبأر ،ويشستلو انيتنرويف يدان نم ه-ت-ل-شصو ةد-يد-ج

Êوميشس ،ينفلأ ريدŸأ نأاب ،ردشصŸأ تأذ فششكو ،›اطيإلأ
ةيولوأأ هعشضيو ،ضسراف بعل ةقيرطب أدج بجعم ،يغأزنإأ
ضسل‹ لعج ام ،رشسيألأ Òهظلأ بشصنم لغششي يكل همشضل
ىلع ةرششا-ب-م تا-شضوا-ف-م ‘ ل-خد-ي ““›ا-ي-شستÓ-لأ““ ةرأدإأ

،ايشصخشش ،وتيتول ويدوÓك ،يدانلأ كلام لشصأوتو ،هتامدخ
لي-ه-شست ل-جأأ ن-م لو-ط-م ا-ثدا–و ،لا-ب-شس يدا-ن ضسي-ئر-ب
يدانل لاشصتلأ حمشسيل ،هلاقتناب حم-شست ي-ت-لأ تا-شضوا-فŸأ
انيتنرويفك ةمتهŸأ ةيدنألأ ةيقب ىلع مدقتي نأاب ،ةمشصاعلأ
ةطبترم لابشس نع ضسراف لي-حر ة-ي-شضق ى-ق-ب-تو ،و-ن-يرو-تو
وحن قيرفلأ لوزن دنع هتردا-غ-م طÎششأ نأأ د-ع-ب ،تقو-لا-ب
وهو ،فلÿأ وحن تأوطخب دوعي نأأ ىبأاي ثيح ،““يب يÒشس““
ÚبعÓلأ زربأأ دحأأو ،يرئأز÷أ بختنŸأ عم ايقيرفأأ لطب

 .ويششتلاكلاب هزكرم ‘
 قوراف.ج ^

Úنث’أ موي عمتجي ›أردفلأ بتكŸأ
 لبقŸأ

ةيدا–Óل ›أرديف-لأ بت-كŸأ د-ق-ع-ي نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن-م ^
نم ةيأدب توأأ01 مداقلأ Úنثإلأ موي ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ
›أدب ةيدا–لأ رقÃ اعامتجأ ،احابشص ةرششا-ع-لأ ة-عا-شسلأ
ىلع ضسمأأ ردشص فافلل نايب بشسحو ،ةمشصاع-لا-ب م-ي-هأر-بإأ
ىلع زكتÒشس عامتجلأ لامعأأ لودج نإاف ،يمشسرلأ عقوŸأ
ىلعو ،طرافلأ ةيليو-ج51 ةشسلج رشضfi ىل-ع ة-قدا-شصŸأ

ةطبأرو ،مدقلأ ةرك-ل ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ر-يرا-ق-ت ضضر-ع
ةيوشسنلأ ةركلأ ة-ط-بأرو ،تا-ه÷أ Úب ا-م ة-ط-بأرو ،ةأو-ه-لأ
لÓخ عامتشسلأ متيشس امك ،ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةرك ةطبأرو

ضضورع ¤إأ ا-م-ئأد ““فا-ف-لأ““ نا-ي-ب بشسح عا-م-ت-جلأ أذ-ه
flةنجللأو ،رئأز÷أ ضسأاك ةن÷ رأرغ ىل-ع ،نا-ج-ل-لأ ف-ل-ت

ةيدا–لأ نايب فاشضأأو ،تاعأزنلأ ةن÷و ةيبطلأو ةيلاŸأ
ةينطولأ ةينقتلأ ةشسردŸأ عورششم Ëدقت اشضيأأ متيشس هنأاب
ضضرعو ،ةينوÎكلإلأ ءا-ق-ل-لأ ة-قرو عور-ششم ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب
 .9102 ماعل ›اŸأ ريرقتلأ
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 ةليحتسسم ›وبان ¤ا هتدوع
Úيدان ىلع ضضورعم ضسانوأأ مدآأ

  ويضشتلاكلأ نم
›ودلأ نم ضصلختلأ ¤إأ ›اطيإلأ ›وبان يدان ططخي ^

لكششي تاب ثيح ،تناك ةقيرط يأاب ضسانو مدآأ يرئأز÷أ
تشضرع يتلأ يهو ل فيك ،يدانلأ ةرأدإأ ىلع Óيقث ائبع
هتدوع نأاب دكؤوي ا‡ ،وتنفينيبو امراب ييدان ىلع ،هتامدخ

ةيمÓعإأ لئاشسو تراششأأو .ا-ي-لا-ح ة-ل-ي-ح-ت-شس-ُم ›و-با-ن ¤أ
امامتهإأ ايدبُي ⁄ ،امهركذ فلاشسلأ Úقيرفلأ نأاب ،ةيلاطيإأ
.ةÎفلأ هذه ‘ رئا-ط-لأ حا-ن÷أ ع-م رو-مألأ م-ي-شسÎل أÒب-ك
ةÒبك ةبوعشص دجيشس ايقيرفإأ لطب نأاب ،ةمولعŸأ هذه دكؤوتو
همهشسأأ طوقشس دعب ،يرا÷أ وتاكŸÒأ لÓخ هشسفن قيوشستل
هتهج نم لواحُي ،›و-با-ن نأا-ب ر-كذ-ُي .قو-ب-شسم Òغ ل-ك-ششب
تاباشسح ‘ لخدي ل هرابتعإاب ،رئاطلأ حان÷أ نم ضصلختلأ
ةقرو لÓغتشسل ›وبان ىع-شسيو .وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج بردŸأ
يفيشصلأ وتاكŸÒأ لÓخ نوكي ام لشضفأاك ضسانو يرئأز÷أ
ةيدنأأ ةدع هيف ىرتو ةياغلل أدعأو ابعل هرابتعاب ،مداقلأ

لإأ ،قلأاتلأ لجأأ نم طقف اهتأÈخ لقشصل جات– ةرششبم ةماخ
.ديدج يدان يأل هعيب وأأ هقيوشست ‘ نآلأ د◊ حجنت ⁄ اهنأأ
قاطن ‘ يشضاŸأ مشسوŸأ ‘ طششن يذلأ ،ضسانو طبتريو
ةنشس ىتح دتÁ ›وبان عم دقعب ،يشسنرفلأ ضسين عم ةراعإلأ

برد-م وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج ›ا-ط-يإلأ ط--ط--خ--ي لو ،2202
مدع ببشسب ،›ا◊أ مشسوŸأ ‘ هتداعتشسل ““ي-بو-ن-ي-ترا-ب-لأ““
ةÎفلأ لÓخ قيرفلل ةفاشضإلأ Ëدقت ىلع هتردقب هعانتقأ
ضسانو نأأ ىلع ايلاطيإأ ‘ ÚظحŸÓأ ديدع عمجيو .ةلبقŸأ

Áغ ،ةداعلل ةقراخ ةبهوم كلÒ اهفيظوت وه هجاتحي ام نأأ
يذلأ يدرفلأ بعللأ ن-م ضصل-خ-ت-لأو ،ة-عو-مÛأ ح-لا-شصل
93 ‘ كراشش نأأ يرئأز÷أ حانجلل قبشسو ،هئأدأأ ىلع ىغطي

تاقباشسŸأ فلتfl ‘ ›اطيإلأ بون÷أ قيرف عم ةأرابم
 .ليجشستو ةعانشص Úب ام فأدهأأ6ـب اهيف مهشسأأ
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نأأ ،دأدزولب بابشش تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأأ  ^
قيفوت يشسفانتلأ بطقلأ ريدم ةدايقب Òخألأ ةرأدإأ

يئانثلأ نع Òبك لكششب رظنلأ تفرشص دق ،يششيرق
دعب ،Êأوشضر يدعشسو يوأرد ءاير-كز ي-ف-يا-ط-شسلأ
 .امهعم تاشضوافŸأ Ìعت
يدا---ن---لأ ةرأدإأ نأأ ¤إأ ترا---ششأأ ،ردا----شصŸأ تأذ
ع-م قا-ف-تأ ة-ي-شضرأأ ¤إأ ل-شصو-ت-ت ⁄ يدأدزو-ل-ب--لأ
ولت ةدحأولأ تاق-ف-شصلأ كلذ-ب ع-ي-شضت-ل Úب-عÓ-لأ
نل ةلوطبلأ بقلب بابششلأ جيوتت نأأ دكأاتيو ،ىرخألأ
ةلهشس رشصانعلأ زربأأ مأدقت-شسأ ة-م-ه-م ن-م ل-ع-ج-ي
Òبك د– مامأأ نوكتشس ةرأدإلأ ضسكعلاب لب ،اقÓطإأ
 .تاقفشصلأ نشسحأأ نامشضل
عم ةيمشسر تاشضوافم ‘ تلخد دق ةرأدإلأ تناكو
ضضورع Ëدقت ل-جأأ ن-م ،ف-ي-ط-شس قا-فو ي-ئا-ن-ث

أدي-ج ر-شست ⁄ رو-مألأ ظ◊أ ءو-شسل ن-ك-ل ،ة-ير-غ-م
ثيح ،““ةبيقعلأ““ يÒشسمو يششيرق قيفوتل ةبشسنلاب
ام بشسح رئأز÷أ ةيدولوÃ قاحتللأ يوأرد لشضف
عيقوتلأ ىوشس قبي ⁄و ،را-ب-خألأ ر-خآأ ه-ي-لإأ ترا-ششأأ
دق ناك Êأوشضر نأأ Úح ‘ ،دقعلأ ىلع يمشسرلأ

دا–إأ ق-با-شسلأ ه-ق-ير-ف-ل ةدو-ع-لأ ةÎف ذ-ن-م رر--ق
يشضايرلأ ريدŸأ عورششÃ عنتقأ امدعب ،ةمشصاعلأ
 .ىيحي Îنع ديد÷أ

ناك يذلأ Òبكلأ لد÷أ دعبو ،ةلشص يذ قايشس ‘و
ة-با-شصإأ لو-ح ي-عا-م-ت-جلأ ل-شصأو-ت-لأ ع-قأو-م ‘
ىمأدق دشض ةأرابم ءانثأأ لدا-ع نأد-يŸأ ط-شسو-ت-م
نيدايŸأ نع هدعبتشس اه-نإأ ل-ي-ق ي-ت-لأو ،Úب-عÓ-لأ

ةلم-ج ÿÈأ رأر-ج ى-ف-ن ،ر-ه-ششأأ ة-ي-نا-م-ث ›أو◊
›أو◊ دتمتشس ةفيفط ةباشصإأ اهنأاب دكأأو Óيشصفتو
لب بعل يأأ عم كتحي ⁄ هنأأو ،طقف دحأو رهشش
‘ هباشسح Èع رأر-ج ف-ششك ا-م-ك ،هد-حو-ل بي-شصأأ
ةيدأدزولبلأ ةرأدإلأ مÓعإاب ماق هنأا-ب ،““كو-ب-شسيا-ف““

ىتح ءافششلأ هل ةينمتم ،رمألأ تمهفت اهرودب يتلأو
دعوم نأأو اشصوشصخ ،فانئتشسلأ د-ع-ب ةو-ق-ب دو-ع-ي
 .دعب ددحي ⁄ لأزل لبقŸأ مشسوŸأ ةلوطب قÓطنأ
قيرفلل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ تنلعأأ ،رخآأ ديعشص ىلعو

أأدبتشس ةشسفانÃ موقتشس اهنأاب ،““كوبشسيا-ف-لأ““ ى-ل-ع
نأونع ت– ،رهششلأ تأذ نم13 ةياغ ¤إأ توأأ9 نم
““BRC ud enmyh““،شضحتلأ لجأأ نم أذهوÒ
تبلاطو أذه ،Óبقتشسم ق-ير-ف-لا-ب ضصا-خ د-ي-ششن-ل
أذهب ةقفرŸأ ةرامتشسلأ أÚ ÃÓحششŸÎأ ةرأدإلأ
دوجوŸأ رقŸأ نأونع ¤إأ ا-ه-نو-ل-شسر-يو ،نÓ-عإلأ
دكؤوتل ،ةيشصخششلأ تامولعŸأ لكب ،نيدمح ديعشسب
ةيفأÎحلأ ةردابŸأ هذهب ““رأدام““ ةكلاŸأ ةكرششلأ
 .ةرم لك ‘ اهديشسجتل ىعشست يتلأو ةÒبكلأ

قوراف.ج^

دادزولب بابسش

 Êأوضضر يوأرد يفياطضسلأ يئانثلأ بأدتنأ نع رظنلأ فرضصت ةرأدإ’أ

 ““انوروك““ سسوÒفب هتباسصإا بعÓلا ىفن اميف
ةضصاخ ةرئاط Úمأات ررقي يدوعضسلأ ةدج يلهأأ

 ةيدوعضسلأ ¤إأ يليÓب ةداعإ’
يدان ‘ مÓعإلاب فلكŸأ ديأز لشصيف فششك ^

تررق دق قيرفلأ ةرأدإأ نأاب ،يدوعشسلأ ةدج يلهأأ
اهبعل ةداعأأ لجأأ نم ةشصاخ ةر-ئا-ط ضصي-شصخ-ت
ذنم رئأز÷أ ‘ قلاعلأ يليÓب فشسوي يرئأز÷أ

لا-قو ،ة-يو÷أ تÓ-حر-لأ ف--قو--ت بب--شسب ةÎف
Èع ““ةينأويدلأ““ جمانÈل تاحيرشصت ‘ ثدحتŸأ
دوعيشس يليÓب““ :““ةيشضاير-لأ ة-يدو-ع-شسلأ““ ةا-ن-ق-لأ
”و ،هليحر نع لوأدتي اŸ ة-ح-شص لو ،ي-ل-هأÓ-ل
همودق رخأاتو ،توأأ01 موي هل ةشصاخ ةرئاط Úمأات
:فا-شضأأو ،““هدÓ-ب ‘ ق-ل--غŸأ نأÒط--لأ بب--شسب
ددحيشس نم وه ضشتي-ف-يو-ل-ي-م نأدÓ-ف بردŸأ““
نم ةيقبتŸأ تايرا-بŸأ ‘ ه-ت-كرا-ششم ة-ي-نا-ك-مإأ
›زنم رجح هلوخد عم اشصوشصخ ،ل مأأ يرودلأ
لأزامو ،ةيشضاŸأ ةÎفلاب قيرفلأ عم هبردت مدعو
ضسأاكو ايشسأأ لاطبأأ يرودب تاقاق-ح-ت-شسأ ا-ن-يد-ل
ابلق روهم÷أ عم نوكن نأأ لواحن““ :متخو ،““كلŸأ
،عاششي ام لك يفنن لو ،ثد◊أ ةبكأومو ،ابلاقو
 .““ضصيرحو مهافو عأو يلهألأ روهمجو
 انوروك ضسوÒفب هتباضصإأ يفنيو تاعئاضشلأ ىلع دري يليÓب
يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ فششك ،رخآأ قايشس ‘و
،يدوعشسلأ يلهألأ قيرف حانج ،ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي

انوروك ضسوÒفب هتباشصإأ لوح ددر-ت ا-م ة-ق-ي-ق-ح

،دجتشسŸأ
ءا-ب-نأأ تددر-تو

ةÎف--لأ لÓ--خ
لوح ،ةي-شضاŸأ
فشسو-ي ة-با-شصإأ
يليÓب
ضسوÒفب
لÓخ ،ا-نورو-ك
‘ هد---جأو----ت
يليÓب ،نأر-هو
لشصأوتلأ عقوم ىلع يم-شسر-لأ ه-با-شسح Èع ر-ششن
ةقيقح اهيف فششكي ،ةديرغت ““Îيوت““ يعامتجلأ

دعبو تاعاششإلأ ةÌك دعب““ :لاق ثيح ،ددرت ام
لو-ح تأو-ن-ق-لأ ضضع-ب ن-م ة-لوأد-تŸأ را-ب-خألأ
أذهب يتباشصإأ يفنأ انأأ ،انوروك ضسوÒفب يتباشصإأ
فشسوي دجأوتيو ،““ةدي-ج ة-ح-شصب ا-نأأو ضسوÒف-لأ
ةدوعلأ عطتشسي ⁄ ثيح ،نأرهو ‘ ايلاح يليÓب
رظح ببشسب ،ةيدوعشسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸاب ةدج ¤إأ
نم دحلل ةيزأÎحلأ تأءأرجإلأ نمشض نأÒطلأ
عم يليÓب فشسوي بعلو ،انوروك ضسوÒف راششتنأ
يرا÷أ م-شسوŸأ لÓ-خ ةأرا-ب-م81 ‘ ي-ل-هألأ
3 عنشصو فأدهأأ5 مهيف لجشس ،تاقباشسŸأ عيمجب
 .قيرفلاب هئÓمزل نيرخآأ

فيطسس قافو
 قافولأ عم هدقع ديدجتب ةرماغŸأ ضضفري يكوكلأ

ليبن يشسنوتلأ بردŸأ نم ةبرقم رداشصم تفششك ^
عم هدقع ديدŒ ضضفري Òخألأ أذه نأاب يكوكلأ
ة-يرأدإلأ ل-كا-ششŸأ بب-شسب ،ف-ي-ط-شس قا--فو ةرأدإأ
لعج يذلأ رمألأ ،يدانلأ اهيف طبختي يتلأ ةÒبكلأ
ىلع مأدقإلأ نم ةفيخ ضسجوتي يشسنوت-لأ ي-ن-ق-ت-لأ

مغر ،دوشسألأ ر-شسن-لأ ع-م هد-ق-ع د-يدŒ ةر-ما-غ-م
ذنم قافولأ عم يكوكلأ اهققح يتلأ ةعئأرلأ جئاتنلأ

نيأأ ،بايإلأ ةلحرم تأءا-ق-ل ‘ ا-م-ي-شسلو ،ه-ئ-ي‹
جأرخإأو هتشسŸ ءافشضإأ نم يشسنوتلأ بردŸأ نك“

لكششب هجئاتن Úشس–و ،ةجاجزلأ قنع نم قافولأ
ي-كو-ك-لأ نإا-ف ردا-شصŸأ تأذ بشسح-بو ،ظو-ح-ل-م
عم دود◊أ قلغ ببشسب ضسنوت ‘ ايلاح دجأوتŸأ
قيرفلأ عم هدقع يهتنŸأو انوروك ضسوÒف راششتنأ
ضضفريو ،ر-ئأز÷أ ¤إأ ةدو-ع-لأ ضضفر-ي ،ير-ئأز÷أ
ةشصاخ ،ديدجتلأ ىلع قافولأ ةرأدإأ ع-م ضضوا-ف-ت-لأ
لكاششŸأ نم أر-خؤو-م ق-ير-ف-لأ ه-ب ر-م يذ-لأ د-ع-ب
يذلأ ةيافلح دهف يشضايرلأ ريدŸأ نجشس اهمدقتي
نÓعإأ بناج ¤إأ ،ق-ير-ف-ل-ل ه-مأد-ق-ت-شسأ ءأرو نا-ك
ةيعامج ةلاقتشسأ نع أرخؤوم ة-ي-ف-يا-ط-شسلأ ةرأدإلأ
فرط نم يدان-لأ ه-ل ضضر-ع-ت يذ-لأ م-ل-ظ-لأ د-ع-ب
‘ ةكراششŸأ نم دوشسألأ رشسنلأ نامرحو ،““فافلأ““

‘ رأرقتشسلأ مدع لمأوع نأأ ثيح ،لاطبألأ ةطبأر

ضسجوتي يشسنوتلأ ينقتلأ تلعج يفياطشسلأ يدانلأ
عم دقعلأ ديدجتب ةرماغŸأ ىلع مأدقإلأ نم ةفيخ

 .قافولأ
 يضشطز ةئيه دضض ضضفتنت قافولأ Òهامج

،فيطشس قافو قيرف راشصنأأ مظن ،ىرخأأ ةهج نم
مهشضفر نع Òبعتلل ة-ي-جا-ج-ت-حأ ة-ف-قو ضسمأأ لوأأ
مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ة-يدا–لأ رأر-ق-ل ،ق-ل-طŸأ
بيترتوو ةلوطبلأ فيقوتب ةقلعتŸأ تأرأرقلأ نأاششب
ناكو ،ةيقيرفلأ تاشسفانŸأ ‘ ةكراششŸأ ةيدنلأ
ة-شسفا-نŸأ ءا-غ-لإأ ن-ل-عأأ د-ق ›أرد-ي-ف-لأ بت--كŸأ
زكرŸأ بحاشص ،رئأز÷أ ةيدولوم حنمو ،ةيلÙأ
،ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ‘ ةكراششŸأ فرشش ،ثلاثلأ
قافو نم لدب دأدزو-ل-ب با-ب-شش ل-ط-ب-لأ بنا-ج ¤إأ

‘ ةشسفانŸأ ىهنأأ نم وه Òخألأ نأأ مغر ،فيطشس
فيطشس قا-فو Òها-م-ج تب-لا-طو ،Êا-ث-لأ ز-كرŸأ
نع ا-شضو-ع ،لا-ط-بألأ يرود ‘ ا-ه-يدا-ن كأر-ششإا-ب
زكرŸأ بحاشص هرابتعاب ،ةيقيرفإلأ ةيلأرديفنوكلأ
،ضضيبألأو دوشسألأ Úنوللأ قاششع برعأأ امك ،Êاثلأ

ةيدا–Óل ةÒخألأ تأرأرقلأ ن-م م-ه-ئا-ي-ت-شسأ ن-ع
ىلع دمتعت تحب-شصأأ ا-ه-نأأ ن-يÈت-ع-م ،ة-ير-ئأز÷أ

 .ÚلايكÃ ليكلأ ةشسايشس

›وغيف يرغت دق جيلÿأ لأومأأ
رطق ‘ فأÎح’أ ‘

›ود-لأ ل-ي-كو نأأ ،ة-ي-كر-ت ة-ي-ف-ح--شص ردا--شصم تف--ششك ^
ةيدنأأ عم ةمدقتم تاشضوافم ‘ ،›وغيف نايفشس ،يرئأز÷أ

نأأ ،رداشصŸأ تأذ ترششنو .اهتيوه نع فششكلأ نود ةيرطق
نع تÈعو ““رشضÿأ““ نأديم طشسو ترغأأ ةيرطقلأ ةيدنألأ
Òغ ،وروأأ ÚيÓم5 ـلأ براقي يونشس بتأر عفدل اهدأدعتشسأ
““È7خ روبشس““ ةفيحشصل قبشسو .هحيرشست ةقروب لفكتت نل اهنأأ
اشضرع تمد-ق ة-فأر-غ-لأ ةرأدإأ نأأ ¤إأ ترا-ششأأ نأأو ،ة-ي-كÎلأ

بخ-ت-ن--م م‚ م--شض ل--جأأ ن--م ورو--ي ÚيÓ--م8 هتم-ي-ق
،““دوهفلأ““ يدان بناج نم يشسايق ضضرع وهو ،““ÚبراÙأ““
مجاهŸأ مشض دنع ،هخ-يرا-ت ‘ ة-ق-ف-شص ى-ل-غأأ مر-بأأ يذ-لأ
2.7 لباقم3102 ماع فيشص زيبول وردناشسيل ين-ي-ت-ن-جرألأ

ريراق-ت تنا-كو .ي-شسنر-ف-لأ نو-ي-ل يدا-ن ن-م ورو-ي ÚيÓ-م
يأرشستلاغ ةرأدإأ عشضو نع تف-ششك د-ق ،ة-ي-كر-ت ة-ي-مÓ-عإأ
ديد– عم ،عيبلل ÚشضورعŸأ ÚبعÓلأ ةمئاق ‘ ›وغيفل

لجأأ نم أذهو ،هتامدخ ‘ بغأرلل وروي ÚيÓم01 غلبم
Œأ زواŸأ لكاششŸيتلأ ةيلا Áيتلأ ةمزألأ ءأرج قيرف اهب ر
مشضنأ دق (اماع03) ›وغيف ناكو .انوروك ضسوÒف اهفلخ

ذإأ ،يزيل‚إلأ ماهت-شسيو ن-م7102 ماع يأرشستلاغ يدا-ن-ل
ايكرت ‘ ضسأاكلأو ةلوطبلأ بقل زأرحإل قيرفلأ ةدايق ‘ ح‚
Ÿم-شسوÚ ي-لا-ت-ت-مÚ، ت-ع-يوÈ لأ نم ›وغي-فÓبعÚ نيذلأ

بعلي ناك امدنع يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ليث“ أوراتخأ
ضسكع ،هعم قلأاتي ناك يذلأ Êابشسإلأ ا-ي-شسن-لا-ف ق-ير-ف ع-م
مهدلب راي-ت-خأ Úب ددÎت ي-ت-لأ ةد-عا-شصلأ ءا-م-شسألأ ضضع-ب
ةأرابم501 ،يرئأز÷أ مجنلأ بعلو .ةماقإلأ دلبو يلشصألأ
عنشصو ،اًفده72 اهلÓخ لجشس ،يكÎلأ يدانلأ عم ةيمشسر
ةيدنألأ ديدع ›وغيف لث-م ،ة-يور-ك-لأ ه-تÒشسم لأو-طو ،32
 .Êابشسإلأ ايشسنلاف يدان اهشسأأر ىلع ؛ةيŸاعلأ
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ا---نورو---ك سسوÒف ة---ح---ئا----ج م----غر
ة-يزاÎح’ا تاءار-جإ’او ،د-ج-ت--سسŸا
لود مظ-ع-م ا-ه-تذ-خ-تا ي-ت-لا ةدد-سشŸا
نع Òبعتلا ’إا Òهام÷ا تبأا ،⁄اعلا

تناك يذلا جهن-لا سسف-ن ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف
.سسوÒفلا لبق هيلع

طا-صشن-لا ف-قو-ت ‘ بب--صست ا--نورو--ك سسوÒف ^
سسرام ذنم ⁄اعلا ءا-ح-نأا م-ظ-ع-م ‘ ي-صضا-ير-لا
‘ ايجيردت فانئتصسÓل دو-ع-ت نأا ل-ب-ق ،ي-صضاŸا

.يصضاŸا ناوجو يام يرهصش
نم ديدعلا مصسح ىلع تلمتصشا ةرخأاتŸا ةدوعلا
تلوطب Úب ،⁄اع-لا ءا-ح-نأا م-ظ-ع-م ‘ با-ق-لألا
ةردقل ارابت-خا ل-ث-م ا-م و-هو ،سسأا-ك-لاو يرود-لا
يعامتجلا دعابتلا دعاوق قيبطت ىلع Òهام÷ا
ي-صشف-ت ع-نŸ ة-مزÓ-لا ة-يزاÎحلا تاءار--جإلاو
.انوروك سسوÒف

ةيبوروألا لود-لا بل-غأا ‘ مد-ق-لا ةر-ك Òها-م-ج
‘ اهتادا-ع تصسرا-م ثي-ح ،را-ب-ت-خلا ‘ تل-صشف
‘ عمجتلا لÓخ نم ،وحنلا سسفن ىلع لافتحلا

.تاءارجإا وأا دعاوق يأل ةاعارم نود ،Úعم ناكم
Òهام-ج ح-لا-صصل تنا-ك ىÈك-لا ة-حر-ف-لا ل-ع-لو
يرودلا ةلوطبب اهقير-ف زا-ف ا-مد-ع-ب ،لو-بر-ف-ي-ل
ا-ها-م-صسÃ ¤وألا ةر-م-ل-ل زا-ت-مŸا يز--ي--ل‚إلا
.اماع03 رمتصسا بايغ دعب ،ديد÷ا
بعلم مامأا ما-يأا راد-م ى-ل-ع Òها-م÷ا تع-مŒو
وهو ،بقللاب لافتحÓل ““ديلفنأا““ Òهصشلا لوبرفيل

نع دعبلاب Òها-م÷ا ة-ب-لا-طŸ يدا-ن-لا ع-فد ا-م
.مهتحصص ىلع ظافحلل تاعمجتلا
زديل Òها-م-ج لا-ف-ت-حا نا-ك ،ا-صضيأا اÎل‚إا ‘و
يزيل‚إلا يرودل-ل ا-ه-ق-ير-ف دو-ع-صصب د-ت-يا-نو-ي
.ةياغلل ازي‡ اماع61 رمتصسا بايغ دعب زاتمŸا
بقع ديردم لاير Òهامج عم ثدح هصسفن رمألا
بقع سسوتنفويو ،Êا-ب-صسإلا يرود-لا-ب ج-يو-ت-ت-لا
.›اطيإلا يرودلا ىلع لوصص◊ا

›اغتÈلا وتروبو Êانويلا سسوكا-ي-بŸوأا Òها-م-ج
جيوتت دعب ةينونج تلافتحا عم دعوم ىلع اوناك
.يلÙا يرودلا يبقلب Úقيرفلا
Òهام-ج ع-م ار-خؤو-م نا-ك تلا-ف-ت-حلا ما-ت-خو
جيوتتلاو يصسليصشت ىلع اهقيرف زوف دعب ،لانصسرأا
،اعقوتُم نكي ⁄ ام وهو ،يزيل‚إلا دا–لا سسأاكب
زكرŸا ‘ يزيل‚إلا يرودلا قيرفلا متخ امدعب
.نماثلا

ج.إا ^

ابوروأا لاطبأا ةطبار
 هقافرو زرfi رذحي Êور

لايرلا ردغ نم

نإا ،قبصسألا اÎل‚إا بخ-ت-ن-م د-ئا-ق ،Êور ن-ياو لا-ق ^
ةفاظن ىلع ظاف◊ا ‘ ةبوعصص هجاويصس يتيصس Îصسصشنام
رود بايإاب ديردم لاير مامأا ةلبقŸا هتارابم ‘ ،هكابصش
.لبقŸا ةعم÷ا ةررقŸا ،ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا
مرصضıا Êابصسإلا هبردي يذلا يزيل‚لا قيرفلا زافو
سسرا-م ‘ ،(1-2) هبعلم جراخ ابا-هذ لو-يدراو-ج بي-ب
ةيدنأÓل ¤وألا ةيبوروألا ةلوطبلا فقوت لبق ،يصضاŸا
.انوروك ةحئاج ببصسب
دتيانوي Îصسصشنام عم ةلوطبلا بقلب جوت يذلا Êور نكل
ةÒبك ةصصرف يت-ي-صس ىد-ل نأا د-كأا ،8002 ‘ يزي-ل‚إلا
.اصضيأا ¤وألا ةرملل بقللاب جيوتتلل
اÃر““ :““زÁات يادنصص““ ةفيحصص ‘ هدومع ‘ Êور بتكو
يرود بقلب زوفل-ل ي-ت-ي-صسل ة-صصر-ف ل-صضفأا هذ-ه نو-ك-ت
.““لاطبألا
فوقوم سسومار ويجÒصس (ديردم لاير دئاق)““ فاصضأاو
نأا دقتعأاو لايرلا عافدل ةبصسنلاب ةلئاه ةراصسخ هذهو
هطخ ةيلعاف ىدم وه ديحولا ›اؤوصس .لجصسيصس يتيصس
.““يفلÿا
بلق ‘ يتيصسلا يبعل فده-ت-صسي-صس لا-ير““ Êور ع-با-تو
رصسخ ›ا◊ا مصسوŸا لÓخ هنأل اقلق لثÁ اذهو عافدلا

ىلع) رابكلا ةتصسلا Úب ىرخألا قرفلا عيمج مامأا يتيصس
هنإاف ›اتلابو ..مصسوŸا اذه (زاتمŸا يرودلا ىوتصسم
قرفلا داعبإا ‘ ةبوعصص هجاوي لويدراوج قيرف نأا Úبت
.““هكابصش نع لصضفألا
Îصسصشنام هصسفانم لاير كÎي نأا عقوتي هنإا Êور لاقو
قيرط نع هئجاف-ي م-ث ةر-ك-لا ى-ل-ع ذو-ح-ت-صسي ،ي-ت-ي-صس
.ةدترŸا تامجهلا
اذهب موقي ناديز نيدلا نيز تيأار““ كلذ نع Êور فدرأاو

لÓ-خ د-يرد--م لا--ير بيرد--ت ‘ ¤وألا ه--تÎف لÓ--خ
ققحو لويدراوج بولصسأا قبطت قرف عم ةÒبك تاهجاوم

.““كلذ ‘ احا‚
Òغ وهف .نآلا ىتح يتيصسلا ىلع نهارأا ينكل““ متخو
لم– هعصسوب نأا ىتح .فيدهت-لاو سضيو-ع-ت-ل-ل ر-ط-صضم
.““ةيلاتلا ةلحرملل لهأاتلاو (0-1) ةراصسÿا

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
وسشناسس مسض ىلع قفتي Îسسسشنام

›ايخ بتار لباقم
نع ،ءاثÓث-لا سسما ،ÊاŸأا ي-ف-ح-صص ر-ير-ق-ت ف-صشك ^

ا-ي-صسورو-ب م‚ ،و-صشنا-صس نودا-ج يز-ي-ل‚إلا ع--ي--قو--ت
.لبقŸا مصسوŸا لÓخ دتيانوي ÎصسصشناŸ ،دن“رود
دتيانوي Îصسصشنام نإاف ،ةيناŸألا ““دليب““ ةفيحصصل اًقفوو
ةيصصخصشلا طورصشلا ىلع وصشناصس عم قافتلا مويلا ىهنأا

ا-ه-ي-ل-ع ع-قو يز-ي-ل‚إلا بعÓ-لا نأا ا-م-ك ،د-ق-ع-لا ‘
.ةقفاوŸاب
،ماوعأا5 ¤إا دتميصس Úفرطلا Úب دقعلا نأا ¤إا تراصشأاو
فلأا043 غلبي يعوبصسأا بتار ىلع وصشنا-صس ل-صصح-ي-صسو
وهو ماعلا ‘ نوي-ل-م61ـلا كلذب ىطختيل ،ين-ي-لÎصسإا
.(اماع02) هرمعل ةبصسنلاب مخصض بتار
عم قافتا ¤إا دت-يا-نو-ي ل-صصو-ت ى-ق-ب-ت-ي ه-نأا تح-صضوأاو
ةميق ينيلÎصسإا ÚيÓم801 عفد ةقيرط نأاصشب دنو“رود
.يمصسر لكصشب لاقتنلا نÓعإل ،ةقفصصلا
م-صسح ع-قو-تŸا ن-م ه-نإا ة-ي-ناŸألا ة-ف-ي-ح-صصلا تلا-قو
،د-نو“رودو ر-م◊ا Úطا-ي-صشلا Úب ا-ًي-ئا-ه-ن ة-ق-ف-صصلا
.لبقŸا عوبصسألا
نويلم36 عفد ديري دتيانوي نأا ةيفحصص ريراقت تمعزو
ينيلÎصسإا نويلم72 دنو“رود حنم مث ،اًمدقم ينيلÎصسإا

فيصص ‘ ينيلÎصسإا نو-ي-ل-م81و ،لب-قŸا ف-ي-صصلا ‘
2202.

سسوÒفلا يسشفت مغر ةيعامج تاجاجتحاو ت’افتحا

انوروك ىدحتت مدقلا ةرك Òهامج

 ميتنسس رايلم001 تقاف ةفلكتب
مداقلا Èمسسيد طسسوتŸا باعلاب صصاخ يسضاير قفرم لوأا مÓتسسا

مدقلا ةركل ديد÷ا بعلŸا مÓتصسا بقتري ^
عصستي يذلا و ،ركصسعم ةيلوب قيصس ةرئادب عقاولا

،لبقŸا Èمصسيد ر-ه-صش ‘ جر-ف-ت-م ف-لأا02 ل
با-ب-صشلا ةرازو ح-لا-صصم ن-م م--ل--ع ا--م--ب--صسح
ةي-صضا-ير-لا ةأا-صشنŸا هذ-ه Èت-ع-تو .ة-صضا-ير-لاو
ةينعم نوكت-صس ي-ت-لا ق-فارŸا Úب ن-م ةد-يد÷ا
راطإا ‘ مدقلا ةر-ك ةرود تا-يرا-ب-م نا-صضت-حا-ب
طصسوتŸا سضيبألا رحبلا باعلأل91 لا ةعبطلا
نع ملك05 ›اوحب دعبت يتلا ،نارهوب ةررقŸا

نأاب ردصصŸا سسفن دكأاو .2202 ةفئاصص ‘ ،قيصس
قفو زجني يذلا ،ينعŸا بعلŸا لا-غ-صشأا ة-ب-صسن
ام ،ةئاŸاب09 تغلب ةيلودلا ةينق-ت-لا Òيا-عŸا
دعي امك .ةيرا÷ا ةنصسلا ةياهن ‘ همÓتصسا حصشري

ةعباتلا ةيصضايرلا لكايهلا نم دحاو قفرŸا اذه
Ÿب-ك ي-صضا-ير بكرÒ ةددعتم ةعاق ا-صضيأا م-صضي

باعلأل بعلمو جرفتم005 ل عصستت تاصضايرلا
ايبŸوأا احبصسم اهنيب نم حباصسم ةثÓثو ىوقلا
ذنم ةمدÿا ز-ي-ح تل-خد ي-ت-لا ق-فارŸا ي-هو
قي-صس بع-ل-م يو-ت-ح-يو .ه-ي-لإا Òصشأا ا-م-ك ،ةÎف
دقو ،لماكلاب ةاطغ-م تا-جرد-م ى-ل-ع د-يد÷ا
رايلم1ر7 ب ردقي اغلبم ةلود-لا ة-ن-يز-خ ف-ل-ك
¤إا تد-ن-صسأا هزا‚إا لا-غ-صشأا نا ا-م-ل-ع ،را--ن--يد
ام-ك .4102 ةنصس تقلطنا و ة-ير-ئاز-ج ة-صسصسؤو-م
يصسيئرلا بعلŸا ناديم ةيطغت ةم-ه-م تد-ن-صسأا
ىرخأا ةينطو ةصسصسؤوم ¤إا ي-ع-ي-ب-ط-لا بصشع-لا-ب

flا ‘ ة--صصتÛتاذ-ب ا-صضيأا تما-ق ي-ت-لاو لا

يذلا قحلŸا بعلŸا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-ل-م-ع-لا
.ردصصŸا سسفن في-صضي ،تا-ب-يرد-ت-لا ن-صضت-ح-ي
يور-ك-لا ق-فرŸا نأا ا-صضيأا ر-كذ-لا--ب ر--يد÷او
ة-ق-ير-ط-لا ى-ل-ع هد-ي-ي-صشت م-ت-ي يذ-لا د-يد÷ا
ةثيدح تازيهŒ ةدع ىلع لمت-صشي ة-يز-ي-ل‚لا

باوبأاو تاÒماكلاب ةبقارملل زاه-ج رار-غ ى-ل-ع
.اهÒغو سسبŸÓا ليدبتل فرغ عبرأاو ةينوÎكلإا
Èع ،هون دق مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا ناكو
،زا‚إلا اذ-ه-ب ،ي-م-صسر-لا ÊوÎك-لإلا ه-ع-قر-م
احرصسم نوكيصس هنأا افيصضم ةفحتلا ب هايإا افصصاو

Ÿا باعلألا نمصض مدقلا ةرك تايرابŸةيطصسوت
. ىرخأا قطانم و ةنيدŸا ةيدنأا حلاصصل اذكو

ر .ق ^

ليحر ة-ي-نا-ك-مإا ن-ع ثيد◊ا ىد-صص لاز-ي ا-م ^
،سسوتنفوي نع ،يراصس ويصسيروا-م ي-ن-ف-لا ر-يدŸا
وينوطنأا ،قباصسلا هبردÃ يÒنو-ك-نا-ي-ب طا-ب-تراو
،ةيلاطيإلا ةفاحصصلا ‘ اÒبك اجاور ىقلي ،يتنوك

.درلل Òخألا عفد ا‡
تدكأا دق ،ةيلاطيإلا ““اكيلبوبير ل““ ةفيحصص تناكو
ةلئصسألا تحرط امنيب ،سسوتنفوي عم يتنوك لصصاوت

.يراصس لبقتصسم لوح
يفنأا عطاق لكصشب““ :اصسنأا ة-لا-كو-ل ،ي-ت-نو-ك لا-قو
نأا لبق ،““هيبعلو سسوتنفوي ›وؤوصسم عم ثدحتلا
.““؟يراصس نوليقيصس له““ :لءاصستي
ررÙاو لاقŸا اذه بتك نم يصضاقأاصس““ :دكأاو
.““ةفيحصصلا نع لوؤوصسŸا
‘ تاونصس3 هتدم عورصشÃ تمزتلا دقل““ :”أاو
لتاقأاو دجب لمعأاصس ،اًمئاد تلعف امكو ،نÓيم Îنإا
.““حجان عورصشم ءاصشنإل ،يتاردقو ،يتوق لكب
روطت نع ،ءاثÓثلا سسما ،يفحصص ريرقت فصشكو

،يتنوك وينوطنأا ›اطيإلا لبقت-صسم نأا-صشب د-يد-ج
.لبقŸا مصسوŸا لÓخ ،Îنإل ينفلا ريدŸا
ةرادإا دصض ةبصضاغ تاحيرصصتب جرخ يتنوك ناكو
Òثكلا راثأا ام ،›اطيإلا يرودلا ءاهتنا بقع Îنإا

.هÒصصم لوح تلؤواصستلا نم
يتنوك نإاف ،““ايلاطيإا تروبصس ياكصس““ ةكبصشل اًقفوو

Úنثإلا سسمأا ،Îنإا سسيئر ،„اصشت نفيتصس عم ثد–
.ةيدو ةŸاكم لÓخ ويديفلاب لاصصتا Èع

رارق يأا ذختت نل نÓيم Îنإا ةرادإا نأا ¤إا تراصشأاو
‘ قيرفلا ةÒصسم ةياهن ىتح يتنوك لبقتصسم نأاصشب
.يبوروألا يرودلا ةلوطب
يرودلاب اتنلاتأا ةارابم بقع حرصص يتنوك ناكو
نم ادج ليلقلا ىلع اعيم-ج ا-ن-ل-صصح““ :›ا-ط-يإلا
ةياهن ‘ كلذ سشقان-ن-صسو ،يدا-ن-لا ن-م ة-يا-م◊ا

Úصصلا ‘ وهو سسيئرلا لباقأا نأا بجي ،مصسوŸا
.““ايلاح
،تاداقتنÓل سسانلا مامصضنا ينبجعي ل““ :فاصضأاو
ةدي÷ا تاقوألا ‘ ن-يدو-جو-م او-نو-ك-ي نأا بج-ي
نكي ⁄ Îنإا ‘ ان-هو ة-ئ-ي-صسلا تا-قوألا ‘ ا-صضيأاو
.““كلذك رمألا

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
‘ويلا ¤ا يتنوك بردŸا ةدوع نع ءابنا
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تاقرفتم   ةينيتÓلا اكÒمأا ‘ باسصم ÚيÓم5

ةباضصا نويلم52.81  ⁄اعلا Èع انوروك ةليضصح
   ةافو فلا396 نم ديزأاو

ةديدج ةليسصح ةيكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج تلجسس ، ءاثÓثلا مويلا حابسص اهل تايئاسصحإا رخآا ‘
تاباسصلا تغلب ثي؛ ⁄اعلا Èع انوروكب تايفولاو تاباسصإÓل

تايفولا ددع غلب امنيب ،ةباضصإا44115281 ^
ىلع ةدحتŸا تايلولا ىقبتو  ةافو687396
تايفوو تاباضصغ Ìكألا لودلا  ةمئاق سسار
ولاح622551 و ةباضصإا3697964 ـب ءابولاب
8130572 ةافو56649 ليزاÈلا اهيلت ، ةافو
. ةباضصإا

لت– امنيب ،دنهلاو ايناطيÈف ،كيضسكŸا مث
مث اضسنرف اهيلت  ةضسداضسلا ةبترŸا ايلاطيإا
. اينابضسأا
سسوÒفب تاباضصإلا ددع ىطخت ،امنيب
لظ ‘ ÚيÓم5 ةينيتÓلا اكÒمأا ‘ انوروك
ةدع ‘ ةعيرضس ةÒتوب ءابولا يضشفت رارمتضسا
لكضشب تاباضصإلا ديازتت امك ،ةقطنŸاب لود
ةمظنم تÈع Úح ‘ ،ةيبوروأا لود ‘ قلقم
.ةمئاضشتم تاعقوت نع ةيŸاعلا ةحضصلا
اذه ةينيتÓلا اكÒمأا ‘ تاباضصإلا تغلبو
01 ليجضست ايبمولوك تنلعأا نأا دعب ىوتضسŸا
هذه ‘ تايفولا امأا ،ةديدج ةباضصإا فلآا
⁄اعلا ‘ ءابولل ةرؤوب Èكأا تتاب يتلا ةقطنŸا

.ةافو فلأا002 تزواŒ دقف
‘ سسماÿا مويلل لجضسŸا عجاÎلا مغرو
نإاف ،ةدحتŸا تايلولاب تاباضصإلا ددع
ةحفاكم نوؤوضشل سضيبألا تيبلا ةراضشتضسم
دق تناك سسكÒب اروبيد انوروك سسوÒف

ةديدج ةلحرم لخدت دÓبلا نأا نم ترذح
.ىودعلا يضشفت نم
بمارت دلانود يكÒمألا سسيئرلا دقتنا دقو
لاقو ،اروبيد ةراضشتضسŸا تاحيرضصت Úنثلا
تايلولا برغو بونجب رضسحني ءابولا نإا
.ةدحتŸا
تاباضصإلا دادعأا ديازت Òثي ابوروأا ‘و
اضسنرف لثم لود ‘ اقلق انوروك سسوÒفب
كلذ ىدأا دقو ،اينابضسإاو ايناŸأاو ايناطيربو
قطانŸا سضعب ىلع دويق سضرف ةداعإا ¤إا
.سضرŸا اهيف ىضشفتي يتلا
0033 نم Ìكأا ليجضست سسمأا اضسنرف تنلعأاو
ةثÓثلا مايألا لÓخ سسوÒفلاب ةديج ةباضصإا
اهنيب افلأا191 ›امجإلا ىدعتيل ،ةيضضاŸا
ددع نإا تلاقو ،ةافو ةلاح فلأا03 نم Ìكأا
ةياعرلا تادحو ‘ جÓعلل Úعضضاÿا
.عافترلا دواع ةقئافلا
طضسوتم لظ ،›اوتلا ىلع سسماÿا مويللو
‘ كلذو ،فلألا قوف اضسنرف ‘ تاباضصإلا
رمتضسا يذلا ماعلا لزعلا ذنم لدعم ىلعأا

.نيرهضش
ةليلقلا مايألا ‘ تدهضش يتلا ايناطيرب ‘و
قطانم ‘ ادد‹ لزعلا سضرف ةيضضاŸا
ةباضصإا839 سسمأا تلجضس ،اÎل‚إا لامضشب

ددع ىلعأا Êاث وهو ،انوروك سسوÒفب ةديدج
›امجإا زواجتيل ،ناوج ذنم ةيموي تاباضصإا

.ةباضصإا فلآا503 تاباضصإلا
مويلا ركبم تقو ‘ ايناŸأا تنلعأا ،اهتهج نم
›امجإلا زواجتيل ةديدج ةباضصإا978 نع
لضصيل تايفو8 ¤إا ةفاضضإلاب ،افلأا112
.ةافو5619 ¤إا ›امجإلا
لزعلا سضرف ارخؤوم تداعأا اينابضسإا تناكو

دÓبلا ›امضش ىرخأا قطانمو ةنولضشرب ىلع
.انوروكل رؤوب ةدع فاضشتكا بقع
ةيدوعضسلاو قارعلا لاز امف ،ايبرع امأا
دادعأا ثيح نم Òبك قرافب ناردضصتي
.انوروك سسوÒف ءارج تايفولاو تاباضصإلا
ةافو ةلاح512 تلجضس ،ناريإا ةرا÷ا ‘و

ةعفترم ةÒتوب انوروك يضشفت طضسو ةديدج
قفو ،قئاقد7 لك ةافو ةلاح ليجضست عم
.Êاريإلا نويزفلتلا
ريزو لخد ،⁄اعلاب ىرخأا قطانم ‘و
ءارزو اضسيئرو هاضش تيمأا يدنهلا ةيلخادلا
نم جÓعلل ىفضشتضسŸا ÚتÒبك Úتيلو
ددع زواŒ عم ،دجتضسŸا انوروك سسوÒف
سسماÿا مويلل افلأا05 دنهلا ‘ تاباضصإلا

‘ ءارزو3 سضرŸا باضصأا امك .›اوتلا ىلع
دق وفوضسوك ءارزو سسيئر ناكو ،ايبماغ
.انوروك سسوÒف ىودعل هرودب سضرعت
موناهدأا سسورديت ةمظنŸا ريدم لاقو

دقع يفحضص ر“ؤوم ‘- سسويضسيÈيغ
ةمث سسيل““ -فينج نم تنÎنإلا Èع Úنثلا

.““ادبأا دجوي ل دقو ،ايلاح يرحضس لح
Óمأا يطعت ةيريرضسلا براجتلا نأا فاضضأاو
حاقل جاتنإا ةرورضضلاب ينعي ل كلذ نكلو
.نمزلا رورم عم اضصوضصخ ،لاّعف
ىلع ةرطيضسلا نكÁ كلذ عم هنأا دكأاو
دويقلا Èع اضصوضصخ ،سسوÒفلا
مازتللا»و ““ةدي÷ا تاضسرامŸا»و
.““يضسايضسلا
تلدعم اهيف ديازتت يتلا لودلا نإا لاقو

ةجاحب ،دنهلاو ليزاÈلاك ،ىودعلا
قيرط““ نأا افيضضم ،ةÒبك ةكرعŸ دادعتضسÓل
.““امادتضسم امازتلا بلطتيو ليوط جورÿا
قباضس تقو ‘ ترذح ةحضصلا ةمظنم تناكو
.أاوضسأا مداقلا نأا نم

نم بلطت ةينيبلفلا تاطلسسلا
عم مهلزانم ‘ ءاقبلا ÚيÓم تارسشع

انوروكب تاباسصإلا ددع فعاسضت
ÚيŸÓا تارضشع ةينيبلفلا تاطلضسلا ترمأا

ءاقبلاب اهطيfiو Óينام ةمضصاعلا ناكضس نم
ددع فعاضضت نأا دعب ىرخأا ةرم مهلزانم ‘
‘ انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸا ةباضصإلا تلاح

نع تاباضصإلا ةلضصfi ديزتل رهضش نم لقأا
.فلأا ةئام
تÙÓا بلغأا نم تاطلضسلا تبلط كلذك
.ةماعلا تÓضصاوŸا قيلعت ”و اهباوبا قÓغإا
ةيزاÎحلا تاءارجإلا نإا تاطلضسلا تلاقو

ةدŸ اهب لمعلا رمتضسيضس Óينام ةمضصاعلا ‘
.Úعوبضسأا
نم ترذح دق دÓبلا ‘ ءابطألا ةباقن تناكو

دÓبلا ‘ ةيحضصلا ةياعرلا ماظن رايهنا رطخ
لدعم ‘ عافترلا رمتضسا ام لاح ‘

.تاباضصإلا
ةحفاكم ‘ ““Òبك مدقت““ نع ثدحتي بمارت

ةدحتŸا تايلولا ‘ انوروك سسوÒف
نإا بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا لاق
مدقت قيق– رهظي ام دهضشت تأادب هدÓب
.انوروك سسوÒف يضشفت ةحفاكم ‘ Òبك
كانه نإا يفحضص ر“ؤوم ‘ بمارت لاقو
تلا◊ا ددع ‘ ةئاŸاب ةتضس ةميقب اعجارت
.يضضاŸا عوبضسألا لÓخ ةديد÷ا
يذلا تقو ‘ بمارت تاحيرضصت يتأاتو

Œءابولا ءارج تايفولا ةليضصح هيف تزوا ‘
تاباضصإلا ددع عيف بÎقيو ،افلأا051 دÓبلا
.فلأا008و ÚيÓم ةعبرأا نم ةدكؤوŸا

تلاكو ^

 مظعأا أاطخ طضسوألا قرضشلا ىلغ تاوق لاضسرإا رارق : بمارت
قرضشلا ¤إا تاوق لاضسرإاب نطنضشاو رارق ،بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا فضصو ^

خيرات ‘ أاطخ Èكأا هنأاب ،ةقطنŸا كلت ‘ ةعلدنŸا تاعازنلا ‘ لخدتلاو ،طضسوألا
قرضشلا ةقطنم ¤إا تاوق لاضسرإا رارق ناك““ :““سسويضسكأا““ عم ةلباقم ،بمارت لاقو .دÓبلا
هذه .اندÓب خيرات ‘ أاطخ مظعأا وه ،طضسوألا قرضشلا تاعارضص ‘ اهجزو ،طضسوألا
.““يرظن ةهجو
ةضسايضس ءاهنإا مزتعت ةدحتŸا تايلولا نأاب ،قباضس تقو ‘ ارارم حرضص بمارت ناكو
سسفانتلا نم لدب ⁄اعلا لود عم تاكارضش ةماقإا ¤إا ىعضستو ““اهل ةياهن ل يتلا بور◊ا““

.اهعم رحانتلاو
سسات ^

ةقطنم يأا ‘ ةيكيرمأا خيراوضص رضشن ىلع دÎضس ايضسور
ةيوونلا Òغو ةيوونلا خيراوضصلا رضشن ىلع دÎضس وكضسوم نأا ةيضسورلا ةيجراÿا ةرازو تنلعأا ^

.⁄اعلا نم ةقطنم يأا ‘ ةيكيرمألا
نم ةدحتŸا تايلولا باحضسنا ىلع ماع رورم ةبضسانÃ ردضص نايب ‘ ةيجراÿا تراضشأاو
مدع““ ¤إا تدأا نطنضشاو تافرضصت نأا ¤إا ،Úنثلا   ،ىدŸا ةÒضصقو ةطضسوتŸا خيراوضصلا ةدهاعم
ىلع رطاıا ةدايزو سضرألا ىلع ىدŸا ةÒضصقو ةطضسوتŸا خيراوضصلا رضشن ىلع دويق يأا دوجو
.““نمألاو رارقتضسلا
خيراوضصلا ريوطت ما“إا وحن اجهن تذختا““ ةدهاعŸا نم اهباحضسنا دعب نطنضشاو نأا ،تعباتو
تاظفحتلا باوضص دكؤوي ام ،اهرابتخا ”و نكÁ ام عرضسأاب ةدهاعŸا بجوÃ ةروظÙا
.““تاونضس ذنم ةدهاعŸاب نطنضشاو مازتلا ىدم ىلع ةيضسورلا
ةيخوراضصلا ةمظنألا رضشن ىلع اهمزع نع تنلعأا ةدحتŸا تايلولا نأا ¤إا ةيجراÿا تتفل امك

.اضضيأا ابوروأا ‘ اÃرو ئداهلا طيÙاو ايضسآا ةقطنم ‘
فلتfl ‘ ىدŸا ةÒضصقو ةطضسوتŸا ةيكيرمألا خيراوضصلا رضشن نأا حضضاولا نم““ هنأا تدكأاو
.““حلضستلا قابضسل Òطخ ديعضصت ¤إا يدؤويضسو يملقإلاو يŸاعلا نمألا سضوقيضس ⁄اعلا ‘ قطانŸا
عباطب مضستت ةديدج ةيخوراضص تاديدهت روهظ لهاجتت نأا ايضسورل نكÁ ل““ هنأا تعباتو
ةدوزم ةيكيرمألا خيراوضصلا نوكتضس اذإا امع رظنلا سضغب ،ايروف ادر بلطتيضس اذهو يجيتاÎضسا
.““ل مأا ةيوون سسوؤورب

يتضسوفون

koTkiT قيبطت عيب سضرف بمارت تلواÚ :fiضصلا
Ÿةفوضشكما ةقرضسب تفوضسوركيا

koTkiT قيبطت عيب سضرف ،بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا ةلواÚ fiضصلا تفضصو ^
نل اهنأا تدكأاو ،ةفوضشكŸا ““ةقرضسلا““ ةيلمعب ةيكيرمألا تفوضسوركيام ةكرضشل Òهضشلا ينطولا
.رمألا اذهب لبقت
تياب““ ةكرضش رابجإا تلواfi ىلع دÎضس Úضصلا نأا ،ءاثÓثلا مويلا   ““يليد انياضش““ ةفيحضص تنلعأاو
ةقفضصلا ةفضصاو ،ةيكيرمألا تفوضسوركيام ¤إاkoTkiT قيبطت عيب ىلع ةينيضصلا ““سسناد
.ةحقوو ةفوضشكم ““ةقرضس““ اهنأاب ةموعزŸا
نم عبني ةينيضصلا ايجولونكتلا تاكرضشل ةدحتŸا تايلولا بيهرت““ نإا مويلا ةيحاتتفا ‘ تلاقو
سضوخ وأا عوضضÿا ىوضس ارايخ Úضصلا مامأا كÎي لو (لوأا اكيرمأا) اهراعضشل نطنضشاو ةيؤور
.““ايجولونكتلا ‘ ةتي‡ ةكرعم
اهتاديدهت ةيكيرمألا ةرادإلا تذفن اذإا درلل ةديدع قرط““ اهيدل Úضصلا نإا ةفيحضصلا تلاقو
.““ةينيضصلا ةكرضشلا ىلع هل ططıا اهذاوحتضساو
نأا ،ةيديدهت ةجهلب سضيبألا تيبلا ‘ Úيفحضصلل بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا نلعأا ،سسمأاو
ةيكيرمأا ةكرضشل هعيب متي ⁄ ام ةدحتŸا تايلولا ‘ هفاقيإا متيضس ينيضصلاkoTkiT قيبطت
.Èمتبضس51 لولحب
ىلع ذوحتضسي يذلا قيبطتلل ةكلاŸا ةكرضشلا ÚلوؤوضسŸا سضعب مهتا ،ةدحتŸا تايلولا ‘و
.Úكبل تانايبلا عم÷ همادختضساو ةينيضصلا تاطلضسلاب طابترلاب مدختضسم رايلم نم ةدعاق
ةلضص يأا هل سسيل نأا دكأاو ةيكيرمألا معازŸا هذه اراركتو ارارمkoTkiT قيبطت ىفنو
.ةينيضصلا ةموك◊اب

””سسكافÎنإا» ^

ايروضس بونج ة  ةيركضسع عقاوم ىلع ةيليل ةيليئارضسإا تاراغ
ةيروضسلا ةيو÷ا تاعافدلا نأا ءاثÓثلا ““اناضس““ ةيمضسرلا ةيروضسلا ءابنألا ةلاكو تدروأا ^

نم .ايروضس بونج ‘ اهتنضش اهنأا ليئارضسإا تنلعأا ةيوج تاراغل يدضصتلا Úنثلا ءاضسم تعاطتضسا
ةيلمع ىلع ادر““ ةيوج تابرضضب يروضسلا سشيجلل عقاوم تفدهتضسا اهنأا ليئارضسإا تدكأا ،اهتهج
.يليئارضسإلا سشيجلل نايب قفو ،نلو÷ا ةبضضه بونج ‘ ““اهطابحإا ” يتلا ةفضسانلا تاوبعلا عرز
نم ناريإل ÚلاوŸا ÚلتاقŸا نم ارضصنع51 وحن نأاب ناضسنإلا قوق◊ يروضسلا دضصرŸا دافأاو

.ةلوه‹ تارئاطب فضصقلا نم تلوج لÓخ هضسفن مويلا ‘ اولتق ةيقارع ةيضسنج
ةرضشاعلا ةعاضسلا ما“ ‘ هنأا يركضسع ردضصم نع ““اناضس““ ةيمضسرلا ةيروضسلا ءابنألا ةلاكو تلقن و
ىلع خيراوضصلا نم تاقضشر قÓطإاب ةيليئارضسإا تارئاط تماق Úنثلا ءاضسم نم ةقيقد04و
.ةرطينقلا هاŒاب ةيمامألا دود◊ا ىلع ةعقاولا ةيركضسعلا طاقنلا
يليئارضسإا فضصق ةجيتن““ ةفينع تاراجفنا يود عامضسب ناضسنإلا قوق◊ يروضسلا دضصرŸا دافأاو
.يبرغلا يبون÷ا ةرطينقلا فير ‘ ““رمحألا لتلا ةقطنم ‘ ةيركضسع عقاوم فدهتضسا
وأا Úيروضسلا دون÷ا فوفضص ‘ ىلتق تعقوأا دق تابرضضلا تناك اذإا ام دضصرŸا حضضوي ⁄و
ةنيدم فادهتضساب نمحرلا دبع يمار دضصرŸا ريدم دافأاو .ماظنلا عم ÚفلاحتŸا ÚلتاقŸا
.““.ةيليئارضسإا خيراوضصب دÓبلا قرضش لامضش ‘ لامكوبلا
نم قلطنت ةيلمع يأا نع لوؤوضسم يروضسلا ماظنلا Èتعي““ يليئارضسإلا سشي÷ا نأا نايبلا دروأاو
            .““ليئارضسإا ةلود ةدايضسب سسÁ لمع يأا دضض ميمضصتب لمعلا لضصاويضسو هيضضارأا
ةعبرأا نم ةنوكم ةعوم‹ دحألا ليل فدهتضسا هنأا Úنثلا نلعأا دق يليئارضسإلا سشي÷ا ناكو
‘ ليئارضسإا هتنب يذلا ينمألا جايضسلا نم برقلاب ةفضسان تاوبع عرز ىلع لمعت تناك Úحلضسم
.لتÙا يروضسلا نلو÷ا
روزلا ريد ‘ ““دضسق»ـل ةضضراعم تارهاظم ىلع ران قÓطإاب ىحرج  و
روزلا ريد ‘ ةجيو◊اب دضصقل ةضضراعم كانه نيرهاظتŸا ىلع رانلا قÓطإاب  سصاخضشأا6 بيضصأا
 ةيروضسلا
طضسو ،نيرهاظتم ىلع رانلا تقلطأا ““دضسق““ ةيطارقÁدلا ايروضس تاوق نأاب رداضصم تدافأاو
.اه دضض سسمأا تقلطنا تاجاجتحا
نابيذو ليحضشلا ¤إا دت“ تاجاجتحلا تلعج لماعتلا ‘ ةقيرطلا كلت نأا رداضصŸا تفاضضأاو
.بضضغلا نم ةلاح طضسو جياو◊ا ¤إا ةفاضضإا
ةقيقح فضشكب نوبلاطي اوناك نيرهاظتŸا نأا ¤إا رداضصŸا تراضشأا تارهاظتلا بابضسأا لوحو
ىلع رانلا Úلوه‹ قÓطإاب (لفهلا دومحا رضشطم خيضشلا) تاديكعلا ةليبق خويضش دحأا لتقم
.جياو◊ا ةيرق برق ،سسمأا اهلقتضسي ناك ةرايضس
اهنإا اولاق اŸ ةروضصم تÓيجضستو اروضص يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم ىلع نوطضشان رضشن دقو
.““دضسق»ـل تارقم ىلع ةيرقلا نم دارفأا ةرطيضس

تلاكو ^

ايبيل
هدضض ةعوفرم اياضضق ىلع ةيكÒمأا ةيلاردف ةمكfi مامأا درلا ررقي Îفح

ىلع درلا Îفح ةفيلخ يبيللا ءاوللا ررق
ةيلاردفلا مكاÙا ‘ هدضض Úتعوفرم Úتيضضق
كلذو ،برح مئارج باكتراب هنامهتت ةيكÒمألا
.يبيللا برغلا ‘ هتاوقب مئازه تق◊ امدعب
تضسوب نطنضشاو ةفيحضصل ريرقت بضسحو
-رمألا ةيادب ‘- لهاÎ Œفح نإاف    ةيكÒمألا
ةمكfi مامأا هدضض ÚتعوفرŸا Úتيضضقلا
مهتلا ىلع درلا نآلا ررق هنكل ،اينيجرف ةيلوب
ةلاضسر ‘ ءاج ام بضسح كلذو ،هيلإا ةهجوŸا
.ةمكÙا ¤إا Îفح يماfi اههجو
Îفح ءارضش ¤إا Òضشي ام ىوعدلا قئاثو مضضتو
هترضسأاو -ةيكÒمألا ةيضسن÷اب ظفتحي يذلا-
Úب رلود ÚيÓم8ـب اينيجÒف ‘ تاراقع
.7102و4102 يماع
ةيكÒمألا زÁات كرويوين ةفيحضص تناكو
ةمكÙا نأا نع يضضاŸا ناوج ‘ تفضشك
Úتيبيل Úَتلئاع نم تملضست اينيجرفب ةيلاردفلا

Îفح اهبكترا مئارج نأاضشب امهيتيضضق فلم
امك ،امهكÓمأاو امهرضسأا قحو امهقحب
هللا دبع Úيبيللا نم لك لاوقأا ¤إا تعمتضسا

Úتيحضض امهرابتعاب ديوضص ىنمو ينيضشركلا
.ةيضضقلا ‘

مامأا ىوعد يرفيف ‘ نويبيل نونطاوم عفر امك
Îفح دضض نطنضشاو ‘ ةيلاردفلا مكاÙا
باكترا ةمهتب هل ةمعادلا تارامإلا ةلودو

طروتلاو ،مهل ءابرقأا قحب ةÒطخ برح مئارج
.ةعضساو ةيقوقح تاكاهتنا ‘

ينطولا قافولا ةموكح تاوق تنك“و
نم يضضاŸا ناوج4 ‘ ايلود اهب فÎعŸا

تاوق اهيلع ترطيضس يتلا قطانŸا لك رير–
عمو ،سسلبارطب ةطيÙا قطانŸا ‘ Îفح

قافولا ةموكح تÌع Îفح تاوق باحضسنا
تائم تافر مضضت ،ةيعامج ةÈقم11 ىلع
.لافطأاو ءاضسن مهنيب ،ىلتقلا

Îفحو جارضسلا :دومضصلا ءاول ‘ يدايقو
!ةدحاو ةلمعل ناهجو
ءاول نأا ةيلاطيإلا ““افون““ ءابنأا ةلاكو تركذ
يداب حÓضص ““ديمعلا““ همعزتي يذلا دومضصلا

نم““ سسلبارط ‘ قافولا بناج ¤إا لتاق هنإا لاق

لمع يأا سضفرو ايبيل ‘ ةيعرضشلا ميك– لجأا
‘ مÓضسإلا سضراعت يتلا ةيبرغلا Úناوقلاب
.““دÓبلا
ءاول ‘ يدايقلا ،نارمع نب دمحأا دقتناو
ةموكح ““افون““ ءابنأا ةلاكول حيرضصت ‘ دومضصلا
اهمهتاو ،جارضسلا زياف ةضسائرب ينطولا قافولا
‘ Îفح ةفيلÿ اهتضضراعم نع ثدحتت““ اهنأاب
دئاق عم سضوافتت يه عقاولا ‘ امنيب ،نلعلا
.““يبيللا ينطولا سشي÷ا
جارضسلا زياف““ نأا دومضصلا ءاول ‘ يدايقلا ىأارو
.““ةدحاو ةلمعل ناهجو Îفح ةفيلخو
عم فلاحتلاب هتاوق نأا ىلع نارمع ددضشو
ةوقب دهضشملل تداع ىرخأا ةيمÓضسإا بئاتك
نل ةضساضسح عقاوم ىلع رطيضست تحبضصأاو
نوخت وأا““ اهبضساكم نع لزانتت وأا اهيف طرفت
.““ءادهضشلا تايحضضت
‘ ايلاح عضضولا Òغت نأا دعب ىتأات كلذ نأا ىأارو

Îفح عورضشم““ ءاهتناب ،ايبيل برغو سسلبارط
.““ايبيل برغ ‘

افون ^



ىلع اهصسفن انوروك ة-ح-ئا-ج تصضر-ف ^
،رئاز÷ا ‘ ة-يو-ع-م÷ا ة-كر◊ا طا-صشن
ترخصس يئانثتصس’ا فرظ-لا اذ-ه ي-ف-ف
ءابولا اذه ةحفاكŸ اهدوهج تايعم÷ا
نأا مغرو هراصشتنا رطاfl نم ةيعوتلاو
بصسح سصاÿا اه‹انرب ةي-ع-م-ج ل-ك-ل
نأا Òغ ةيرصشبلاو ةيداŸا ا-ه-تا-ي-نا-ك-ما
ى-ل-ع ءا--صضق--لا و--هو د--حاو فد--ه--لا
.سسوÒفلا

ةلمح قلطت““ارديسس““ ةيعمج
ةينطو

تايعم÷ا نم ةدحاو  ارد-ي-صس ة-ي-ع-م-ج
جرا-خو ر-ئاز÷ا ‘ ةو-ق-ب ة-ط--صشا--ن--لا
يتلا ةجر◊ا ةلحرŸا هذه ‘و رئاز÷ا

ر-ه-صست ا-نورو-ك ءا--بو را--صشت--نا تفر--ع
تاز-ي-ه-ج-ت-لا لا-صصيا ى-ل-ع ة-ي-ع--م÷ا
يمدختصسم ةدئاف-ل ة-يا-قو-لا-ب ة-صصاÿا
نيوكت و ةيعوت تÓمح ميظنت و ةحصصلا

.تنÎن’ا قيرط نع سسوÒفلا لوح
ةيعم-ج سسي-ئر ح-صضوأا قا-ي-صسلا اذ-ه ‘

قافتا ماربا ” هنأا ›Óيف ميصسن ارديصس
““رئاز÷ا اصسديم““ ةيعمج عم ي-ق-ي-صسن-ت

-ةيعمصس ÚماصضÃ ةينطو ةلمح قÓطإ’
اهنم فدهلا تاموصسر و ةيمقر و ةيرصصب
ى-ت-ح ط-ي-صسب و حر-م““ و-يد-ي-ف Ëد-ق--ت
رامعأ’ا عيمج نم سصاخصشأ’ا هبعوتصسي
طيصشنت نم ““ة-ي-فا-ق-ث-لا تا-يو-ت-صسŸا و
‘ سصتfl  ، ي-ل-عاو دار--م رو--ت--كد--لا
يئاف-صشت-صس’ا ى-ف-صشت-صسŸا-ب سشا-ع-ن’ا
. سسوصسم ينب يعما÷ا
رصشت-نا يذ-لا و-يد-ي-ف-لا اذ-ه نأا دا-فأا و
لصصاوت-لا تا-ك-ب-صش ى-ل-ع ع-صساو ل-ك-صشب
نويلم1 نم Ìكأا لجصس دق يعامتج’ا

نم ةلصصاوتم ةفصصب ثبي نأا لبق ةدهاصشم
،نويزفلتلل ةيموم-ع-لا ة-صسصسؤوŸا فر-ط
ة-عا-ب-ط ¤ا ىر--خأا ة--ه--ج ن--م اÒصشم
ةيمومعلا نكامأ’اب اهقيلعت-ل تا-ق-صصل-م
ليلد ميمصصت و دادزول-ب د-مfi ة-يد-ل-ب-ب

Òيصست لجأا نم ةدي÷ا تاصسرامŸا لوح
ع-صضو ¤ا ة--فا--صضا ة--مزأÓ--ل ““لا--ع--ف““
تÙÓا ىو--ت--صسم ى--ل--ع تا--نÓ---عا
.ةيراجتلا

ة-ل-م-ح لÓ-خ ن-م ه-نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
تمد-ق ““نا-صضمر ر-ه-صش ‘ ن-ما-صضت--لا““

ةي-ئاذ-غ تاد-عا-صسم ارد-ي-صس ة-ي-ع-م-ج
اهصسم يت-لا كل-ت و ةزو-عŸا تÓ-ئا-ع-ل-ل
ةعوم‹ ميظنت ¤ا ة-فا-صضا91-ديفوك
‘ ةمزتلŸا تايعم÷ا عم تاراو◊ا نم
.““انوروك دصض نوعوطتم““ ةكرح

Úلماعتم ىلع لّوعت ““ÿÒا سسان
Úيداسصتقا

اصضيأا يه ةفورعŸا ““ÿÒا سسان““ ةيعمج
ةينماصضتلا اهتاطاصشنب Úيرئاز÷ا ىدل
Úيداصصتقا Úلماعتم ماهصسا ىل-ع لّو-ع-ت

ةلودلا تاصسصسؤوم عم رواصشتلاب Úعوطتم
تÓيهصستلا و سصيخاÎلا حنم سصوصصخب
.ىرخأ’ا
ةÎف لÓ-خ ة-ي-ع-م÷ا تا-طا--صشن ن--عو
ماعلا قصسنŸا لوقي  انوروك ءابو راصشتنا
ةيعم÷ا نأا يقورز Ëركلا دبع ةيعمجلل
ءابولا راصشتنا ةادغ ةمزا ة-ي-ل-خ تل-ك-صش
لكل اًصصخصش رصشع ينثا نيوكتب تردابو
عقاوŸا Òهطت تا-ي-ن-ق-ت ى-ل-ع ة-ي’و-لا
مق-طأا  ةر-صشع ›او-ح ع-يزو-تو ةءو-بوŸا

ةماقإا لÓخ نم كلذكو ةي’و لكل ةيبط
ةي’و63 ‘ تامامك جاتنإ’ لمع تاصشرو

Ãةمامك ف-لأا03 ¤إا ف-لأا02 لدع ‘
.ÚنطاوŸا ىلع اًنا‹ اهعيزوت متي مويلا

006 ›اوح جاتنا ىلع ةيعم÷ا رهصستو
ةيلوحكلا ةيئاŸا ليلاÙا نم اًيموي Îل

‘ flتÈعوطتملل ةحاتم تاÚ لبق نم
.ليمجتلا تارصضحتصسم يعنصصم

كرابŸا ى-ح-صضأ’ا د-ي-ع ة-ب-صسا-نÃو
سصصصح نم ةلئاع0002 ›اوح تدافتصسا

ح-صضوأا نأا-صشلا اذ-ه ‘و مو-ح--ل--لا ن--م
ة-صصا-خ ق-ل-ع-ت-ي ر-م’ا““ نا ثد--ح--تŸا
نهŸا ىلع سشا-ت-ع-ت ي-ت-لا تÓ-ئا-ع-لا-ب
ةمزأ’اب ةد-صشب تر-ثأا-ت ي-ت-لاو ةÒغ-صصلا
دق ةÒخ’ا هذه نا افي-صضم ،““ة-ي-ح-صصلا
ىلع ،نا-صضمر ر-ه-صش لÓ-خ تدا-ف-ت-صسا

ةبجو0051 نم ،ةيبط-لا م-ق-طأ’ا رار-غ
.ايموي

زاهج58 ةيعم÷ا تنتقا ،ةيناث ةهج نم
يتلاو ،ليصصوتلا ديق دجوت يتلا سسفنت
لكايه ¤او ةخوخيصشلا رودل سصصصختصس
نم ةيئانلا قطانŸا ‘ ةدوجوم ةيحصص

ن-م Úعو-ط-تŸا ل-صضف-ب كلذو ،دÓ-ب-لا
.جراÿا ‘ ةميقŸا ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا
يصشفت رؤوب ¤ا ةزه-جأ’ا هذ-ه ه-جو-ت-صسو
،عصضولا ىلع ةرطي-صسلا در-جÃو ءا-بو-لا
تاصسصسؤوم ةدئافل ةزهجأ’ا هذه داعتصست
.ىرخأا

ركذتت ““ةدحتŸا ءاسضيبلا رادلا““
ةسصاÿا تاجايتحلا يوذ

““ةدحتŸا ءاصضيبلا راد-لا““ ة-ي-ع-م-ج ا-مأا
ةيعمجÚ 41ب ن-م ةد-حاو د-ع-ت ي-ت--لا
ي-عو-ط-ت-م ة-ي-ق-ي-صسن-ت““ ت– يو-صضن-ت
‘ تلّد-ع د-ق-ف ““ة-م-صصا-ع--لا ر--ئاز÷ا

flًةيل-ُك ه-صصصصخ-ت-ل ا-ه-تا-طا-صشن ط-ط
Ÿخ نم  ،انوروك ءابو ةحفاكÓعينصصت ل

ىوتصسŸا ىلع تعّزُو يت-لا تا-ما-م-ك-لا
اهب تبا-ج ة-ل-فا-ق لÓ-خ ن-مو ي-لÙا

ةلماك مقطأا ليصصوت فدهب دÓبلا قرصش
ي-صسرا‡ ن--م ا--صسرا‡004 ةدئا-ف-ل
يقاوب-لا مأاو ف-ي-ط-صس ة-ي’و-ب ة-ح-صصلا
.اهÒغو
ةيعم÷ا  سسيئر ،موت-ي-ت د-مfi ح-صضوأاو
ةيعم÷ا نأا ،““ةدحتŸا ءاصضي-ب-لا راد-لا““
اهدوهج تزكرو يراو÷ا لمعلاب م-ت-ه-ت

ديÈل عقاوم5 ‘ ةيليوج رهصش ةياهن ‘
اÒب-ك اد-فاو-ت تد-ه-صش ي-ت--لا ر--ئاز÷ا
حن-م وا م-ه-ب-تاور بح-صسل Úن-طاو-م-ل-ل
هذه عم قيصسن-ت-لا-ب كلذ و ،م-هد-عا-ق-ت
يدلبلا يبعصشلا سسلÛا عمو ةصسصسؤوŸا
نا د-كاو .ة-يرادإ’ا ة-ع--طا--قŸا هذ--ه--ل
رادم ى-ل-ع ،او-عا-ط-ت-صسا Úعو-ط-تŸا““
يفظو-م ¤إا ةد-عا-صسŸا د-ي د-م ،ما-يأ’ا

نم ،ÚكهنŸا يدلبلا يبعصشلا سسلÛا
لجأا نم راظتن’ا Òباوط ميظنت لÓخ

ام نأا املع ،يدصس÷ا د-عا-ب-ت-لا ماÎحا
اومدق مويلا ‘ سصخصش008 وÚ 006ب
دد-صصلا تاذ ‘ ”و .كي-با-ب--صشلا ما--مأا
م-ه-ل ة-ي-لو-ح-ك ورد-ي-ه-لا داوŸا Òفو-ت
ÈكأÓل ةهجوŸا ةيندعŸا هايŸا كلذكو
.““ نئابزلا Úب نم انصس
ةمظ-نŸا تز-ي“  ،كلذ ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب

يوذل اهتادعاصسم Ëدقتب ةيموك◊ا Òغ
رارط-صضا نود““ ة-صصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا

ىودعلا بنŒ ة-ي-غ-ُب ر-ف-صسلا ¤إا ء’ؤو-ه
فلتخÃ مهديوزت لÓخ نم  ،سسوÒفلاب
ام-ك  ،““ة-يا-قو-لا ل-ئا-صسوو تا-جو-ت-نŸا
نأا فاصضأا يذلا موتيت د-ي-صسلا ه-ح-صضو-ي
تÓئاعلا ةدعاصسÃ تماق دق ةمظنŸا
سسوÒف ببصسب اهل ابيرق تدقتفا يتلا
.مهنفدو ىتوŸا لقن لا‹ ‘ انوروك

ةطخ عسضت ““رئاز÷ا لمأا““
عسضولا ءاوتحل ةيلاجعتسسا

لمأا““ ةصسيئر ر-صضح-ت-صست  ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ة-طÿا““ ي-ب-ير-ع--لا Ëر--م  ،““ر--ئاز÷ا
ةيعم÷ا اهتدمتعا يتلا ““ةيلاج-ع-ت-صس’ا

كلذ ‘ اÃ  ،سسوÒف-لا رو-ط-ت ءاو-ت-ح’
نع ديزي ام عيزوت سصوصصÿا هجو ىلع
حلاصصل Ëركلا رهصشلا لÓخ ةبجو0081
رئاز÷ا ‘ ءابولاب ترثأا-ت ي-ت-لا ر-صسأ’ا
،ةلقنتم ةلفاق لÓخ نم اذهو  ،ةمصصاعلا
ىتح ““ةكرب ةفق““0005 عيزوت ¤إا ةفاصضإا
ةزابيتو ةديلب-لاو ر-ئاز÷ا تا-ي’و-ب نآ’ا
’““ ةيلمعلا هذه نأا ملع-لا ع-م ةر-يو-ب-لاو
.““ةرمتصسم لازت
ةيعوت تÓم-ح-ب ة-ي-ع-م÷ا تما-ق ا-م-ك
اهيف اÃ  ،عقاوم ةدعل Òهطت تايلمعو
ŸÚ““ يع-ما÷ا ي-ئا-ف-صشت-صس’ا ز-كرŸا
،داولا بابب ديÈلا بتكم رقمو ““Úغابد
ى-ل-ع تا-ما-م-ك-لا ع-يزو-ت ى-ل-ع ةدا--يز
يذلا يŸاعلا م-ه-مو-ي لÓ-خ لا-ف-طأ’ا

ي◊ا اذه ‘ يصضاŸا ناوج1 فداصص
.ةبيورو وديمح سسيار يتيدلب ‘و
تايعمج نم طقف تانيع ’إا هذه امو
تارصشعلا كانهو  ،ةحاصسلا ىلع طصشنت

رارغ ىلع  تامظنŸاو تا-ي-ع-م÷ا ن-م
ة-ير-ئاز÷ا ة--ي--مÓ--صس’ا ة--فا--صشك--لا
ةيئيبلاو ةيفاقثلاو ةيصضايرلا تايعم÷او
اذه مامأا يديأ’ا ةفوتكم فقت ⁄ يتلا
تايناكما نم اهدنع اÃ تردابو عصضولا
سسوÒف راصشتنا نم د◊او يعولا رصشنل
.انوروك

11 عقاولا نم

نيررسضتŸا ةناعإاو دارفألا ةيعوت اهقتاع ىلع تذخأا

... رئاز÷ا ‘ ةيوعم÷ا ةكر◊ا
انوروك ضسوÒف ةحفاكŸ ةدحاو دي

،ميقعتلا تايلمع سصخت  ةفثكم تاطاسشن لÓخ نم انوروك ةحئاج ىلع بر◊ا ةيوعم÷ا ةكر◊ا تنلعأا
دعب ،ينطولا ديعسصلا ىل-ع تا-با-سصإلا د-ياز-ت ع-م ا-سصو-سصخ سسوÒف-لا را-سشت-نا ر-طاfl ن-م ة-ي-عو-ت-لاو
نامسض يعدتسسي يذلا رمألا ،ةفقوتم تناك يتلا ةيتامدÿاو ةيراجتلا ةطسشنألا نم ديدعلا فانئتسسا

.عسضولا  ءاوتحل مراسص يئاقو يحسص ماظن Òطأاتو

ـه .ةÁرك^
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ىودع نم كيمحي Úعلا ىلع ةيقاو ةراظن ءادترا له ^
؟انوروك

هجولل تايقاو وأا ةيقاو تاراظن اًعيمج يدترن نأا بجي له ^
..؟Úعلا لÓخ نم انوروك ىودعل لاقتنا نم ةياقولل
ةلدأا““ كانه نأا رهصشلا اذه نم قباصس تقو ‘ ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم تدكأا
‘ ةدوجوŸا ذاذرلا تارطق نم سسوÒفلاب نوباصصي سسانلا نأا ىلع ““ةئصشان
نم يه كمصسج اهب لخدت نأا تارطقلا كلتل نكÁ يتلا قرطلا ىدحإاو ءاوهلا

ىلع ةرطيصسلا زكارŸ اًق-فوو .ي-ك-ير-مأ’ا ““NNC““ عقوم ق-فو .Úع-لا لÓ-خ
باصصت نأا اًصضيأا نكمŸا نم هنأا ““CDC““ ةيكيرمأ’ا اهنم ةياقولاو سضارمأ’ا
.Úعلا سسŸ مث ثولم حطصس سسŸ قيرط نع ىودعلاب

‘ يكينيلكإ’ا ثدحتŸا ،نامنياتصش سساموت روتكدلا حصضوأا ،قايصسلا اذه ‘
ىودع لاقتنا ديكأاتلاب نكمŸا نم هنإا ،نويعلا بط-ل ة-ي-ك-ير-مأ’ا ة-يÁدا-كأ’ا
طقصست نأا نكÁ ءاوهلا ‘ سسوÒفلا تارطق فاصضأاو.Úعلا لÓخ نم انوروك
لقأا كينيع لÓخ نم سسوÒفلاب ةباصصإ’ا ةيلامتحا نإا ¤إا ًاÒصشم ،Úعلا ىلع
.هقاصشنتصسا نم وأا كمف وأا كفنأا لÓخ نم هرير“ نم ً’امتحا
،مهنويع Èع ىودعلاب سصاخصشأ’ا نم Òبك ددع بيصصأا اذإا هنأا نامنياتصش دافأاو
باهتلاب ÚباصصŸا انوروك ىصضرم نم ديزŸا ءابطأ’ا ىري نأا لمتÙا نمف
Úعلا دوجو نأا نم مغرلا ىلع““ ةيدرولا Úعلا مصساب اًصضيأا فورعŸا ،ةمحتلŸا
.““سسوÒفلا كيدل نأا ةرورصضلاب ينعي ’ ةيدرولا

ثيح ،كتباصصإ’ سسوÒفلا هذختي نأا بجي يذلا راصسŸا اًصضيأا كرابتعا ‘ عصض
لقتني فوصس ،فنأ’ا نم كعومد لÓخ نم كفنأا ¤إا لقنيو كنيع حطصس بيصصي
.Úتئرلا ¤إاو ةيئاوهلا بعصشلا ¤إا كانه نمو ،قل◊ا وأا مفلا ¤إا
سصاخصشأÓل ةميكح ةوطخ تناك Úعلا تاراظن وأا ةيطغأا نأا نامنياتصش لاقو
نيذلا كئلوأا وأا قوثوم لكصشب يعامتج’ا دعابتلا ةصسرا‡ مهنكÁ ’ نيذلا
Úلماع مهنأ’ اÃر ،اًثولم ءاوهلا اهيف نوكي دق يتلا قطانŸا ‘ اونوكي نأا بجي

.سسوÒفلاب باصصŸ ›زنم ةياعر مدقم وأا ةيحصصلا ةياعرلا ‘
لاصصتا ىلع نوكي ’ وأا لزنŸا نم لمعي يذلا يداعلا سصخصشلل ةبصسنلاب نكلو
ةفاصسم ىلع ظاف◊او هجولل عانق ءادترا نإاف ،لزنŸا جراخ نيرخآ’ا عم قيثو
.اًيفاك نوكي اÃر نيرخآ’ا نم ةنمآا
نمف ةروطÿا ةيلاع فقاوم ‘ تنك اذإا Úعلا ةيطغت نم عون ءادترا بجي
Ìكأا نوكت نأا ‘ طقف بغرت تنك اذإاو سسوÒفلا عم سسمÓتت نأا لمتÙا
نم ةيفاصضإا ةقبط فيصضي نأا هجولا يقاو وأا ةيقاولا تاراظنلل نكميف ،اًنامأا
ةصسرا‡و هجولا عانق ءادترا نإاف ، يداعلا سصخصشلل ةبصسنلاب نكلو ةيام◊ا
.اًيفاك نوكي نأا نكÁ يعامتج’ا دعابتلا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

:يدبز ىفطسصم ،كلهتسسŸا ةيامح ةيعمج سسيئر
بيرغ انوروك ءابو عم لماعتلا ‘ Úيرئاز÷ا ضضعب كولشس

ةينطولا ةيعم÷ا سسي-ئر بر-غ-ت-صسا ^
نم ،يدبز ىفطصصم كلهتصسŸا ةيام◊

سضعب اهيدبي يتلا رات-ه-ت-صس’ا ر-ها-ظ-م
، انوروك ءابو عم لماعتلا ‘ Úيرئاز÷ا

د--عا--ب--ت--لا ماÎحا مد--ع ا---صصو---صصخ
يقاولا عانقلا ءادرا مدعو ي-عا-م-ت-ج’ا
Úب اهميقعتو يد-يأ’ا ل-صسغ-ب ماز-ت-ل’او
.رخآ’او Ú◊ا
““بجعتلا نم ةÈنب يدبز روتكدلا لوقي

⁄ Úيرئاز÷ا سضعب نأا اود-ب-ي ا-م ى-ل-ع
يذلا ءابولا ةروطخ ةظحللا د◊ اوكردي
تائŸا ةافو و ف’آ’ا ةباصصإا ‘ ببصست

‘ هنأا ادكؤوم .⁄اع-لا ءا-ح-نأا ل-ما-ك Èع
‘ Úن-طاوŸا سضع-ب رار-م-ت-صسا ة--لا--ح

رئاز÷ا لصصتصس ءادلا عم ةيبلصسب لماعتلا
اننأا و ةصصاخ اهابقع دمحي ’ ةلحرم ¤إا
ةي-ح-صصلا ق-فار-م-ل-ل د-ق-ت-ف-ن ف-صسأÓ-ل

هذهب سضر-م ع-م ل-ما-ع-ت-ل-ل ة-يرور-صضلا
ثدح-تŸا تاذ ف-ي-صضي ثي-ح ةرو-طÿا
‘ زجع تلجصس و ةمدقتم و ىمظع لود
.تاباصصإ’ا عيمجب لفكتلا
سسمأا لوأا لح يذلا يد-بز رو-ت-كد-لا ا-عد

يترصسأا ي-عاذ’ا ج-ما-نÈلا ى-ل-ع ا-ف-ي-صض
و  ةيلوؤوصسŸا حورب يلحتلا ¤إا ÚنطاوŸا
رصشتنا يذلا ءابولا عم ةيد-ج-ب ل-ما-ع-ت-لا
‘ و .سسمÿا تاراقلا ‘ ةلوهم ةعرصسب
ةبراصضŸا Ëر-ج-ت-ب بلا-ط قا-ي-صسلا تاذ
،عيرصسلا حبرلل راجتلا سضعب اهدمتعي يتلا
يذلا رهطŸا لئاصسلا رع-صسب د-ه-صشت-صسا و
قايصسلا ‘ اددصشم .هرعصس فاعصضأا ¤إا زفق
راجتلا ء’ؤوه ةبقاع-م ةرور-صض ى-ل-ع ه-تاذ
ة-نا-خ ‘ ف-ن-صصي ه-ب نو-مو--ق--ي ا--م نأ’
.ةيحصصلا و ةيداصصتق’ا ةÁر÷ا

ــه.ك ^

=

 تاردıا نم ةياقولل يوعوت طاششن1853
0202 لوألا يشسادشسلا ‘

طاصشن185.3 ةطرصشلا حلاصصم تمظن ^
لÓخ تاردıا ن-م ة-يا-قو-ل-ل يو-عو-ت
،ة-يرا÷ا ة-ن-صسلا ن--م لو’ا ي--صساد--صسلا

انمازت  ،عمتÛا حئارصش فلتfl تصسم
يتلا ةيئانثتصس’ا ةيحصصلا ة-ي-ع-صضو-لا ع-م
لود يقا-ب رار-غ ى-ل-ع دÓ-ب-لا ا-ه-صشي-ع-ت
.⁄اعلا
ةيريدم-ل-ل نا-ي-ب دا-فأا  ،را-ط’ا اذ-ه ‘و
ليجصست ” ““ هنأا .ينطولا نمأÓل ةماعلا

لÓ-خ يو-عو-ت ›ا-صصتا طا--صشن227.2
ه-جو-م  ،0202 ةن-صس ن-م لوأ’ا ي-ثÓ-ث-لا
،ةيميل-ع-ت-لا راو-طأ’او ما-صسقأ’ا ةد-ئا-ف-ل
امأا  ،عمتÛا تائف فلتflو ةينيوكتلا

،ةنصسلا سسفن نم Êا-ث-لا ي-ثÓ-ث-لا لÓ-خ
تصسم يتلا ةيئابولا فورظلا عم افيكتو

flةحئاج يصشفت ءارج نطولا ءاحنأا فلت
958 ةطرصشلا حلاصصم تدصسج  ،91-ديفوك
نم ةياقولا ¤إا فد-ه-ي ا-يو-عو-ت ا-طا-صشن

.ةيلقعلا تارثؤوŸاو تاردıا
،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا سصر–و

راطإا ‘ ةيعوتلا تاطاصشنلا فيثكت ىلع
ةفاك لامعتصساب  ،ةيعمت‹ ةيراوج ةبراقم
اهنم  ،ة-ي-م-صسر-لا ة-ي-لا-صصتإ’ا تاو-ن-ق-لا
ا-ه--ي--ت--ح--ف--صصو  ،ÊوÎك--لإ’ا ع--قوŸا
Îيو-تو كو-ب-صسيا-ف ى-ل-ع Úت-ي-م--صسر--لا
Òثأا Èع ةيوعوتلا جماÈلا ¤إا ةفاصضإ’اب
يتلاو  ،ينطولا نمأÓ-ل ي-عاذإ’ا ءا-صضف-لا
‘ ةرصشابŸا ةيلعافتلا تاونقلا نم ىقبت
.عمتÛا عم يلصصاوتلاو يوعوتلا لمعلا
ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ر-كذ-ت ا-م-ك
رصضخأ’ا مقرلاب ÚنطاوŸا ةفاك ينطولا
مقرلاو  ،71 ةدجنلا طخ  ،Ê 8451اÛا

ت’اغصشن’ ءاغ-صصإÓ-ل ة-صصصصıا  ،401
ة-طر-صشلا ما-هÃ ة-ق-ل-ع--تŸا ن--طاوŸا
.ينمأ’ا لمعلا ‘ هرود زيزعتو

م.ق ^
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““نأويزلأ ةكل‡““و ““دأراماك»ـل ةثلاث ةعبط نلعي Êأويزلأ

دحأا مهركذتي داكي ل نيذلا رصشبلا ءلؤوه ..ءارحصصلا ناكصس
في◊أ قيفر …دأراماك““ ،هيتيأور نم لكل ةثلاثلأ ةعبطلأ رودضص نع ،دمحأأ جاح قيدضصلأ ،يئأورلأ نلعأأ

باتكلأ قوضس نم Úتيقباضسلأ Úتعبطلأ دافن دعب كلذو ،(مولعلأ بكوك رأد نع) ““نأويزلأ ةكل‡»و ،““عايضضلأو
.ةيرئأز÷أ

ةاي◊ا ليسصافت ‘ نا-سصو-غ-ت نا-ت-ياور-لا ^
بونج ¤ا يمتنت يتلا بوعسشلل ةيوارحسصلا
ةيقيرفلا ءارحسصلا لود فلتflو رئاز÷ا
اياسضق داراماك““ جلا-ع-ت Úح ي-ف-ف ،ىÈك-لا
¤ا اهنمو ،رئاز÷ا وحن ةيقيرفإلا ةرجهلا
¤ا ““ناويزلا ةكل‡““ قرطتت ،ا-نا-ي-حا ا-بورأا
رثؤوت فيكو ،ةÁدقلا تاوت روسصق Úب ةاي◊ا

ةاي◊ا ىلع قفارŸا شصقنو خانŸا ةواسسق
.شسانلا Úب تاقÓعلاو ةيعامتجلا
G’CaÉQbá GŸ¡ªû°ƒ¿
اهنا ““داراما-ك““ :ه-تا-ياور ثد-حأا ن-ع لا-قو
وهو ،ا-ن-هارو ا-سسا-سسح ا-عو-سضو-م ج-لا-ع-ت
شسودرف وحن ة-قرا-فأÓ-ل ة-ير-سسلا ةر-ج-ه-لا
ةروسصلا ةفاقث ىلع تلمع دق اهنأاو ،ابوروأا
ن-م كن-ب ع-م-جو ،ير-سصب-لا ع-ي-ط--ق--ت--لاو
،م-ه-خ-يرا-تو ة-قرا-فألا ن-ع تا-مو--ل--عŸا
بتاكلا ماق نأا دعب- مهتايسسفنو ،مهتاينهذو
اهنم ،ةيقيرفإلا نادلبلا نم ددع Èع ةلوجب

نكمتتل -وسساف انيكرو-بو ،ر-ج-ي-ن-لاو ،›ا-م
تللح .““ودامام““ شصنلا لطب قلخ نم اÒخأا
ةقرافألا وعد-ت ي-ت-لا با-ب-سسألا ““دارا-ما-ك““
بور◊او ،ةيسسايسسلا عا-سضوألا-ك ،ةر-ج-ه-ل-ل
،ةئبوألاو ،رقفلا اذكو ،تابÓقنلاو ،ةيلهألا
.ةير◊او
،““عايسضلاو في◊ا ق-ي-فر دارا-ما-ك““ نأا ىر-يو

Œيقيرفألا راو÷ا رامثتسسا وحن عزنت ةبر،
ة-ير-ئاز÷ا ة-ياور-لا ‘ ا-ب-ي-غ-م ل-ظ يذ--لا
بتاكلا هب رظني يذلا ،›اعتلل ارظن ،ةيبرعلاو
يهف ،ةسسئابلا ةيقير-فألا بو-ع-سشل-ل ي-بر-ع-لا
ةيعرسشلا Òغ ةرج-ه-لا ة-م-ي-ت ج-لا-ع-ت ة-ياور
نأا ،شصنلا لواح ثيح ،ابوروأا وحن ةقرافأÓل
،ةكئاسشلا ةيسضقلا هذه لوح ةل-ئ-سسألا حر-ط-ي
‘ شصوغلاو ،ةئفلا هذه ششماه ةيرعتب كلذو
،اهب ةقدÙا رطاıاو اهمÓحأاو اهتايسسفن
ةياور يهو ةثلاث ةياور ةباتك ¤إا رسضحي وهو
ناسسنإا ةايح ‘ ةماهو ةديدج ة-م-ي-ت ج-لا-ع-ت
.يوارحسصلا ءاسضفلا
ههجوتب هزازتعا نع يرئاز÷ا يئاورلا Èعو
ناهرك ،““يوارحسصلا درسسلا““ ¤ا يرايتخلا

ةمسصب وا ،ةيبرعلا ةياورلا ⁄اوع محتقي ديدج
دق باتكلا نم اددع نأا ¤إا اÒسشم ،ةددجتم
‘ ةردجوب ديسشر مهنم ،ليبسسلا اذه اوكلسس
يدا-ن““ ‘ ي-ط-ل-ج ة-ع-ي-برو ،نو-م-ي-م--ي--ت““““
Òخألا يدوهيلا““ ‘ يوازلا Úمأاو ،““ربونسصلا
كل-ت““ ‘ ح-ئا-سسلا بي-ب◊و ،““ط-ي-ط-ن-م--ت--ب
،““ةيباÿا““ ‘ يوا-ب-ل-ط ة-ل-ي-م-جو ،““ة-بÙا
.نيÒثك اوسسيل مهنكلو

e¨ôjÉä GdôhGjá
ةبا-ت-ك-لا ⁄ا-ع ¤إا ه-بذ-ج-ي ا-م م-هأا ن-عو
ةباتكلا ،يرئاز÷ا يئاورلا فسصو ،ةيئاورلا
لظت ،نمزم شضرمو ةيح-سص ة-ثو-ل ““ ا-ه-نأا-ب

اÒسشم ،هقفاري يذلا هلظو بتاكلا شسفنتم
،يعوÓ-لا ‘ ه-سسف-ن د-ج-ي بتا-ك-لا نأا ¤إا
عرا-سشلاو تي-ب-لا ‘ ه-تاد-ها-سشم نز-ت-خ--ي

،ةيمومعلا تا-حا-سسلاو ى-ه-قŸاو قو-سسلاو
Òثيف ،دهاسشŸا نم ده-سشم هز-ف-ت-سسي د-قو
‘ هنع ىلختت كنأا ثدحي““ :Óئاق ،ههابتنا
،ةهباسشم ةظ◊ ‘ ءوتنلا دواعي مث ،ةظحللا

.““ ةباتكلل ايلخاد اطغسض لكسشي ا‡
⁄اعل هما-ح-ت-قا خ-يرا-ت Êاو-يز-لا ح-سضوأاو
فيك يردأل““ :تفاخ توسصب Óئاق ،ةياورلا
يذلا لك ،ةياور-لا ⁄ا-ع ‘ ي-سسف-ن تد-جو
رئاز÷ا بونج ىسصقأا راردأا ةيلو نأا هملعأا
ةياورلا باتك نم ولخت تناك ،اهب ميقأا يتلا
،رعسشلا ‘ اوعرب مهل-ع-ل ،ا-ه-ي-ن-طا-ق ىد-ل
ةفا-ق-ث-لا راد ر-يد-م نأا يد-ن-ع ر-ها-ظ-لاو
Ëركلاد-ب-ع ر-عا-سشلاو ذا-ت-سسألا ،ق-با-سسلا
،ا-نرا-يد ‘ در-سسلا ةدلو ‘ ر-ك-ف ،ة-ن-ي-ن-ي
ةكل‡““ ¤وألا يتياور بتكأا نأل ينعجسشف
عم هلعف يذ-لا ه-تاذ ر-مألا و-هو ،““ناو-يز-لا

،مورك هللادبع بتاكلا يق-ي-فرو ي-ق-يد-سص
ه-ت-عو-م‹ ة-با-ت--ك ى--ل--ع ه--سضر--ح Úح

لفكتف ،““ةنومحر طئاح““ ¤وألا ةيسصسصقلا
‘ ،‘اقثلا قفرŸا قتاع ىلع رسشنلاب انل
.““يتيادب تناك اذكه يداقتعا

HÚ GdØôGfµƒaƒÊ hGŸ©ôqÜ
ةبتاك-لا بخ-ن-لا نو-ك-ل Êاو-يز-لا ف-سسأا-تو
اهمظعم ‘ ،رئاز÷اب ة-ياور-ل-ل ة-سسسسؤوŸا

اهتدافتسسا ‘ اجرح َري ⁄ هنكل ،ةينوفكنارف
دكأاو ،هتانسسحو يطسسو-تŸا حا-ت-ف-نلا ن-م
،باتكلا ن-م د-يد÷ا ل-ي÷ا نأا ل-با-قŸا-ب

،ةيوبÎلاو ةيفاقثلا ةأاسشنلا م-ك-ح-ب بر-ع-م
هب فذقت ،ام-خ-سض ادا-سصح ا-يو-ن-سس ج-ت-ن-ي
،ةيبراغŸا لودلا هذه ‘ ةنسس لك عباطŸا
لواfi ،ديدج مدو حورب بتكي ليج وهو
،ةديدج ةيدرسس قئارط ابر‹و ،هتاذ تابثإا

،هلامعأا ىلع ة-ي-عر-سشلا ن-م عو-ن ءا-ف-سضإل
ةباتكلا ‘ ةيديل-ق-ت-لا ة-ي-ط-م-ن-لا Òسسك-تو
.ةياورلل ةيدرسسلا

ةياورلا نأا Êاويزلا لا-ق ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
،ةزغلم تارفسشو مسسÓط تسسيل ةيرئاز÷ا

ةئيبلاف ،قرسشŸا ‘ ئراقلا اهمهفي ل ىتح
نأا امك ،ةهبا-سشت-م بر-ع-لا دÓ-ب-ل ة-ما-ع-لا
وأا قرسشŸا ‘ ،اهسسفن يه ةيبرعلا ةينهذلا
‘ ن-ما-ك-لا لا-ك-سشإلا ن-ع ا--مأا ،بر--غŸا
ةيجهللا تاقايسسلاو تارابعلا شضعب فيظوت
يبرعلا مادام اقئا-ع شسي-ل و-ه-ف ،ة-ي-لÙا
،ة-م-جŸÎا ة-ي-بر-غ-لا تا-ياور-لا ى-ق-ل-ت-ي
اهدارأا امك ةيبيرقتلا ا-ه-حور-ب ا-ه-م-ه-ف-يو
دكؤوŸا ديكألاف ،ةيلسصألا اهتغل ‘ ا-ه-ب-تا-ك
.يبراغŸا شصنلا مهفي هنأا نذإا
Òغ يرئاز÷ا يد-ق-ن-لا د-ه-سشŸا نأا ىأارو
،ماعلا يبرعلا يدقنلا دهسشŸا نع لسصفنم
،ةيعادبإلا شصوسصنلل ةبكاوم مدع كا-ن-ه-ف
دقنلا نأاو ،ايموي عباطŸا اهب فذقت يتلا
بنا÷ا ةبلغ اهنم ،ةÒبك ة-ي-لا-ك-سشإا Êا-ع-ي
.قيبطتلاو طاقسسلا ىلع يÒظنتلا

ةباتكلا ‘ ةياسصو ل +
د-م-حأا جا-ح ق-يد-سصلا ي-ئاور-لا ع--ج--سشو
هوجولا ،قباسس تقو ‘ ،Êاويزلاب فورعŸا

نإا Óئاق ⁄اع محتقت تأاد-ب ي-ت-لا ة-با-سشلا
نمو ،دحأا نم ةياسصو اه-ل تسسي-ل ة-با-ت-ك-لا

طورسشب ديقتلا ةطيرسش مهتاذ تابثإا مهقح
امو ،اهلاهسستسسا مدعو ،ةيئاور-لا ة-با-ت-ك-لا
لبقت مدع وه بابسشلا باتك-لا ى-ل-ع با-ع-ي
.رورغلا نع Óسضف ،عرسستلاو ،دقنلا

،رئاز÷ا ‘ يدقنلا دهسشŸا نع هثيدح ‘
نع فلتخي ل دهسشŸا اذه نأا يئاورلا دكأا
ازجاع فقي ثيح ،يبرعلا يدقنلا دهسشŸا

،ةعراسستŸا ةيعادبإلا ةكر◊ا ةبكاوم نع
،ةليلق ةئف كانه د‚ ،ةيللسشلا ةرمغ ‘و
ايرئازج ةسساردلاو دقنلاو ةءار-ق-لا بكاو-ت
مكلا اذه ةيطغتل ،يفكت ل اهنأا Òغ ،ايبرعو
نم ايموي عباطŸا هفذ-ق-ت يذ-لا ،ل-ئا-ه-لا
بلطتي ا‡ ،ةيدرسسلاو ةيرعسشلا شصوسصنلا
ىدل ةيفاكلا ةعاجسشلا قلخو عقاولا حيرسشت
،اذه نوكي نلو ،شصوسصنلا ةلبرغ ‘ ،داقنلا
.ةيحسضتلاو لاسضنلا نم Òثكب لإا
لاق ،رئاز÷ا ‘ ةياورلا عقاو همييقت ‘و
ةياورلا““ :ةحسضاوو ةحيرسص ةغلب ثدحتŸا
تأادب ةديدج مÓقأا كانه ،Òخب ةيرئاز÷ا

ءامسسألا بناج ¤إا دهسشŸا ‘ اهمسسا رف–
،ةبا-سشلا مÓ-قألا هذ-ه نأا ا-م-ك ،ة-سسر-كŸا
ة-ثورÒ fiغ ق-طا-ن-م ن-ع ثح-ب-ت تأاد--ب
ى-ل-ع ل-غ-ت-سشتو ،ةد-يد-ج ⁄او-عو ا-يدر-سس
،ةيدرسسلا تاينقتلاو قئارطلا ‘ بيرجتلا
ةبا-ت-ك ‘ ق-با-سست-لا اذ-ه نإا-ف ل-با-قŸا-بو
Úسسر-كŸا با-ت-ك-لا فر-ط ن-م ة--ياور--لا
لا-ه-سسا د-لو ،ءاو-سس د-ح ى-ل-ع با-ب--سشلاو
ل ،انايحأا كلعجي ا‡ ،ةباتكلاب لاهسستسساو

Œشصوسصنلا شضعب شسي-ن-ج-ت-ل ا-غو-سسم د،
لاقو .ةياورلل اهنم رطاوخ-ل-ل بر-قأا ي-ه-ف
،Êاويزلاب فورعŸا ،دمحأا جا-ح ق-يد-سصلا
نمو ،لمأاتلاب طبتري يئاورلا لي-ل-ح-ت-لا نأا
،يئاورلا شصنلاب ةيلمأات تاءوتن عرز نإاف ةمث
ا-ياوز ة--ياور--لا با--سسكإل ،يرور--سض ر--مأا

انألا ةقÓع لÓخ نم ،ة-ق-ي-م-ع ة-ي-ف-سسل-ف
يجراÿا ⁄اعلل ةينوكلا ةرظن-لاو ،ر-خآلا-ب

.بتاكلا ندل نم
فورعŸا دمحأا جاح قيدسصلا روتكدلا دعي
ةعماج ‘ يعماج ذاتسسأاو يئاور ،Êاويزلاب
نون÷ا دح اسسووهم ،ايوارحسص اهجو ،راردأا
طسسولاب أاسشن تدلو ،هلمرو هنيط ةيفارغجب
‘ جردت ،ي-ن-ي-ط-لا ي-تا-حاو-لا يرو-سصق-لا
ةداهسش ى-ل-ع ز-ئا-ح ،ي-ما-ظ-ن-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةعماج نم ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-ل-لا ‘ ةارو-ت-كد-لا
ة-ك-ل‡ ¤وألا ه-ت--ياور ترد--سص ،ر--ئاز÷ا
قيرط نع رئاز÷ا ‘3102 ماع ناويزلا
ةيقرسشم ةعبط ‘ اهعبط ديعأاو ،اÒسسيف راد

اهدعب ،5102 ماع ةيندرألا تاءاسضف راد ‘
قيفر -داراماك ةينا-ث-لا ه-ت-ياور ه-ل ترد-سص

ماع تاءاسضف راد قيرط نع عايسضلاو في◊ا
ميلقإل ‘ا-ق-ث-لا خ-يرا-ت-لا““ كلذ-كو ،6102
يدا-ب ن-ب د-مfi خ-ي-سشلا““ ،3002 ،““تاو-ت
نم دد-عو9002 ،““هراثآاو هتايح ي-ت-ن-ك-لا
.ةيدقنلا بتكلاو تااسساردلا

م.Ëرم ^

““نيرجاهŸا بيبط““ ةسصق تلو– ^
ايلاح وهو ،ولو-ترا-ب وÎي-ب ›ا-ط-يإلا

مليف ¤إا ،يبوروألا ناÈŸلا ‘ وسضع
ةبسسن ،““رون““ ناونع لمحي يئام-ن-ي-سس
تناك تاونسس01 غلبت ةيروسس ةاتف ¤إا

نأا لبق اهدرفÃ طسسوتŸا تÈع دق
اهلماع ثيح هلزنŸ ولوتراب اهذخأاي
‘ ارخؤوم ملي-ف-لا كرا-سشو .ه-ت-ن-با-ك
،ي-ئا-م-ن-ي-سسلا و-ت-نرو-ت نا--جر--ه--م
لÓ-خ ا-م-ن-ي-سسلا رود ‘ شضر-ع-ي-سسو
عانسصو ولوتراب زهتناو .ةمداقلا مايألا
¤إا ءادن قÓ-طإل ة-سصر-ف-لا م-ل-ي-ف-لا
ةيلوؤوسسŸا ل-م-ح-ت-ل ⁄ا-ع-لاو ا-بوروأا

Œا هاŸنيرجاه.
›ا-ط-يإلا بي--ب--ط--لا ةÒسس تلو–و
جلاعي ناك يذلا ،ولوتراب وÎيب Òهسشلا
ةر-يز-ج ¤إا ن-يد-فاو-لا ن-ير-جا-هŸا

ملي-ف ¤إا ،براو-ق-لا Èع ازود-ي-ب-مل

ويزيروم جرخملل ،““رون““ ناونع لمحي
بات-ك ¤إا م-ل-ي-ف-لا د-ن-ت-سسيو .ورا-كز
.““بيبط ةسصق ..حلŸا عومد““ ناونعب
ةاتف يهو ،““رون““ نع ةسصقلا ثدحتتو
رحبلا تÈع تاونسس01 غلبت ةيروسس
Èتعتو ،اهدرفÃ ابوروأا ¤إا طسسوتŸا
ا-ه-نأا لإا ،Úجا-ن-لا ن-م ةد--حاو رو--ن

⁄ اهنأل ،ةديدسش ةيسسفن املآا تلم–
⁄ ثيح ،اهمأا Òسصم وه ام فرعت دعت
رداغ يذلا براقلا Ïم ىلع مألا نكت

.ايبيل نم
وتنروت ناجرهم لÓخ مليفلا شضرُعو
رود ‘ شضر-ع-ي-سسو ،ي-ئا--م--ن--ي--سسلا
21 ¤إاÚ 01ب ام ةÎفلا ‘ امنيسسلا
اءد-بو ،““ن-ج-ي-ف““ راد ‘ يرا÷ا توأا

راد ‘ ه-سسف-ن ر-ه-سشلا ن--م02 ن-م
.““ياكسس““

ث.ق ^

““ةÒق““ ليوطلا يئاورلا مليفلا يكحي ^
يسسنوتلا يئامنيسسلا جرخم-ل-ل (بر-ح)
ةلحر ةقيقد511 ‘ يريز÷ا لسضافلا
ةبراfi ىعدا ““د-يزو-ب““ ه-م-سسا ة-ي-عاد
ششطع-ت-م ة-ي-غا-ط ¤إا لو–و م-ل-ظ-لا
شساكعنا يه ةيسصخسشلا هذهو ،ءامدلل
يدادكلا دليوخ ن-ب د-يز-ي ي-بأا ة-سصق-ل
بحا--سص د--يزو--ب““ م--سسا--ب فور--عŸا
نم اهجرخأا يريز÷ا ن-ك-لو ،““را-م◊ا
ةعيبط عم اهملقؤويل يخ-يرا-ت-لا ا-ه-بو-ث
‘ كراسشيو .نهارلا يسسنوت-لا ع-قاو-لا
ÚلثمŸا نم ةلث طيرسشلا اذه ثادحأا
ىسسيع رها-ط رار-غ ى-ل-ع Úي-سسنو-ت-لا
ةرا-سسو ير-سصن ي-ما-سسو ي--بر--ع--لا--ب
نب ز-ع-مو ير-يز÷ا ة-ن-مآاو ي-سشا-ن◊ا

ةكوك د-مfiو ير-يز÷ا ي-ل-عو بلا-ط
.يÒسض◊ا مثيهو نيرقوب مركأاو

نع Òبعتلل ةفينع دهاسشمو ة“اق روسص
ثي-ح ،““بر◊ا““ وأا ““ةÒق--لا““ ى--ن--ع--م
نم اغلاب امامت-ها د-ها-سشŸا ظ-حÓ-ي
‘ د-ها-سشŸاو رو-سصلا هذ-ه--ب جرıا
دسسجتل ةيوادوسس ة“اق تدب ذإا ،مليفلا

ا-هÓfi-م ف-ل-ت-خÃ بر◊ا Êا--ع--م
يدام بيذعتو بعرو فنع نم ةيمادلا
.ةيناسسنإا ةاسسأامو يسسفنو
اهل نكامأا ةثÓث ‘ ““ةÒق““ ثادحأا رودت
ةظفاحÃ ““ةبسصقلا ملعم““ يه اهتيزمر
هديسش يذلا ،شسنوت برغ لامسش فاكلا
،يدÓيم0061 ةنسس نو-ي-نا-م-ث-ع-لا
يذلا عفترŸا كاذ ““ةطرغوي ةدئام»و
ةطرغوي يديمونلا دئاقلا ه-ب ى-م-ت-حا

عفان نب ةب-ق-ع ع-ما-جو ،نا-مور-لا ن-م
دهمك ةنيدŸا هذه ةيز-مرو ناوÒق-لا-ب
وهف نامزلا امأاو ،ةيمÓسسإلا ةراسضحلل
نم كلذ ىلŒو نهارلا يسسنوتلا عقاولا

ةحلسسألاو تايسصخ-سشلا شسبÓ-م لÓ-خ
ةير-سصع-لا تارا-ي-سسلاو ة-مد-خ-ت-سسŸا
ةيمقرلاو ة-ث-يد◊ا لا-سصتلا ل-ئا-سسوو
.تنÎنإلاو لاو÷ا فتاهلاك
هذه Úب اعيفر اطيخ يريز÷ا دجوأاو
ة-ي-خ-يرا-ت-لا ا-ه-ت-يز--مر--ب ن--كا--مألا
بحا-سص ةرو-ث““ ة-سصقو تا-ي-سصخ--سشلاو
ثاد----حألا ه----با----سشت ‘ ““را-----م◊ا

،›ا◊ا ع-قاو-لا ع--م تا--ي--سصخ--سشلاو
رام◊ا بحا-سص ةرو-ث ما-ي-ق با-ب-سسأا-ف
ةكرح ‘ جرıا اهدروأا اهتا-ي-عاد-تو
ةروث مايق بابسسأا عم ام دح ¤إا عطاقت
ةرو-ث ل-سشف ن-م ه-ّب-ن-ي كلذ-لو ،1102
بحا-سص ةرو-ث تل--سشف ا--م--ك1102
.رام◊ا
‘ ةبيرقلا تاط-ق-ل-لا جرıا ف-ظوو
تايسصخسشلا قامعأا ‘ شصوغيل مليفلا
ةلودلا نوؤوسش ةرادإا ‘ اهتعاسشب زÈيو
،ةقيسضلا ةيتاذلا حلاسصŸا اهمك– يتلا
¤إا ادا-ن-ت-سسا بسصا-نŸا ا-ه-ي-ف عزو--تو
اهيفو ،ةءافكلا ¤إا ل ةيومدلا ةبارقلا
فيظوتو ةلودلا ةزهجأل لÓغتسسا اسضيأا
ءارسشتسسا لماوع نم ي-هو ،ا-ه-ئا-سضق-ل
راسشتناو لدعلا بايغو ةقرسسلاو داسسفلا
.عو÷او رقفلا مقافتو ملظلا
:ناعون ““ةÒق““ تايسصخسش Úب عارسصلاو
بلاطŸا بعسشلاو Úيسسايسسلا Úب لوألا
Úب Êاثلا عارسصلاو ،Ëر-ك-لا ششي-ع-لا-ب
يت-لا ة-م-كا◊ا ة-ي-سسا-ي-سسلا فا-ي-طألا

شضع-ب-لا ا-ه-سضع-ب-ل شسئا-سسد--لا كي–
ل ةطلسسلا يفف .ةط-ل-سسلا-ب دار-ف-نÓ-ل

لا‹ لو ة-ي-نا-سسنإلا م-ي-ق-ل-ل نا--ك--م
ظاف◊ا لجأا نمف ،ءافولاو ةماقتسسÓل

برقأاب مكا◊ا يحسضي دق مك◊ا ىلع
.هؤوانبأا مهو هيلإا شسانلا

ءا-ج ل-م-ع--لا اذ--ه ‘ ةأارŸا رو--سضح
fiم-Ó لئاسسرلاو ةقيمع-لا تللد-لا-ب

نم يريز÷ا اهسصلخ د-ق-ف ،ةر-سشا-بŸا
تدبف ،اهيلع ةطلسسŸا ةيروكذلا دويقلا
يريز÷ا ةنمآا ناتيسسيئرلا ناتيسصخسشلا
نم ىت-ح ا-ف-ن-ع Ìكأا ي-سشا-ن-ح ةرا-سسو
شسئاسسدلا ناكي– ،م-ه-سسف-نأا لا-جر-لا
ىل-ع لو-سص◊ا ل-جأا ن-م نا-ب-عÓ-ت-تو
ميقللو بحلل ناكم Óف ،ةي-تاذ ع-فا-ن-م
ةطقنلا نكلو ،ةط-ل-سسلا ‘ ة-ي-نا-سسنإلا
لعج جرıا نأا يه ةأارŸا ‘ ةئيسضŸا

““ديزوب““ روتات-كد-لا م-كا◊ا ة-ي-سصخ-سش
ىلع قلطنتل ،ةأارما دي ىلع هفتح ىقلي
ىقلي دق ةديدج ةيسسايسس ةايح كلذ رثإا
ىغط اذإا هسسف-ن ÒسصŸا ا-ه-ي-ف م-كا◊ا
.اداسسف ثاعو

““ةÒّق““ ‘ يريز÷أ لضضاف
رام◊ا بحاصص ةروثو .. ةيصسنوتلا ةروثلا

..مايأأ لÓخ ““رون““ مليف

›اطيإلا نيرجاهŸا بيبط ةصصق



ةليترلا

 بع’ لسضفأا رسصان نب نوفنسصي داقنلا ،Òهام÷ا دعب

ةينطولا ةيارلا عفر لباقم دايبŸوألل ÚلهأاتŸا ةياعر
بابسشلأ ريزو عطق ^

يلع ديسس ،ةسضايرلأو
كسشلأ ،يدلاخ
ثيح ،Úقيلاب لد÷أو
يسصخسشلأ همأزتلأ دكأأ
يلث‡ ةياعرو معدب
باعلألأ ‘ رئأز÷أ
‘ ةمداقلأ ةيبŸوألأ

نيذلأ ،ويكوط
.““اهتهجأوو رئأز÷أ ءأرفسس نونوكيسس““

ايدبم ،كانه ةينطولأ ةيأرلأ فيرسشت ‘ هلمأأ فخي ⁄ ريزولأ نأأ Òغ
‘ ةينطولأ ةيأرلأ عفرل ةدعروبو ‘ولfl ءأدأأ نأاسشب  Òبكلأ هبقرت
.ةينابايلأ ءامسسلأ

تاغل8 ¤إا مجÎتو ةيكذ ةمامك

سسوÒف راسشتنأ ببسسب ةيقأولأ ةعنقألأ ىلع بلطلأ ديأزت لظ ‘ ^
لسصتت ةيكذ ةمامك ةينابايلأ ““سسكيتوبور تانود““ ةكرسش تركتبأ ،انوروك
اهحرطل ةكرسشلأ ططختو ،““كسسام يسس““مسسأ اهيلع تقلطأأ ،تنÎنإلاب
.لبقŸأ Èمتبسس رهسش عيبلل
،يعامتجلأ دعابتلأ نأاسشب تاميلعت اهيدترم يطعت نأأ اهنكÁ ةمامكلأ
ةينيسصلأو ةيزيل‚إلأ يه ،ىرخأأ تاغل8 ¤إأ ةينابايلأ ةغللأ ةمجرتو
.ةيدنلياتلأو ةيسسينودنإلأو ةيمانتيفلأو ةيروكلأو ةيسسنرفلأو ةينابسسإلأو
ىلع بجوتي امك ،أرلود04 ›أوح ةيكذلأ ةمامكلأ رعسس غلبيو
Èع ةرفوتŸأ رجاتŸأ لÓخ نم ةمامكلل يكذ قيبطت ءأرسش كلهتسسŸأ
.اهليغسشت لجأأ نم ،تنÎنإلأ

نجسسلا نم برهت تاردıا بيرهتب ةمهتم ةره
دعب اكنÓيرسس ‘ يسسيئرلأ نجسسلأ ‘ تزجتحأ ةره تبره ^

fiبيرهت اهتلوا flتدافأأ ام قفو ،ةيولخ فتأوه تاقاطبو تأرد
.ةيمÓعإأ ريراقت
عسضخي يذلأ أداكيليو نجسس ‘ تأرابختسسلأ ولوؤوسسم ةرهلأ دسصرو

.ةطرسشلأ نم رسصنع قفو ،ةددسشم ةسسأر◊
فتاه يتقاطبو نيوÒهلأ نم Úمأرغ وحن نأأ هسسفن ردسصŸأ فاسضأأو
قنع لوح طوبرم Òغسص كيتسسÓب سسيك ‘ تطبسض ةركأذ ةقاقرو
 .ةطقلأ

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

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

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ51ـل قفوŸا م0202توأا5 ءاعبرألا

،رسضÿأ م‚ نأأ ،ايلاطيإأ ‘ مدقلأ ةركل نوعبتتŸأ داقنلأ  عمجأأ ^
.مسسوŸأ أذه نÓيم يدان ‘ لسضفألأ  Èتعي ،رسصان نب ليعامسسأ
داقنلأ ءأرآأ أوح لوطم لاقم ‘ ،ةيلاطيإلأ ““اكيلبيبير““ ةفيحسص تلاقو
هنأأو ،نأديŸأ ةيسضرأأ قوف ةديدج احور نÓيم قيرف حنم رسصان نب نأأ
حبسصأأ ةركلاب هجورخ ىتح ،رومألأ مامزب ذخأاي حبسصأأو أÒثك روطت

نأأ أودكأأ امك ،ءأرفسصلأ تاقاطبلأ نم Òثكلأ هيقلت هبيعي ام ،ايلاثم
نوكي امدنع ةسصاخ ،›ويب ،بردŸأ عم هتلاسض دجو رحاسسلأ بعÓلأ

.زاكترأ بعÓك أديحو سسيلو هبناجب رخآأ بعل

 مارغتسسناو كوبسسياف نم عون‡ Êودويد
¤أ ،لابم لابم Êويدويد ،يقوق◊أ طسشانلأو لثمŸأ سضرعت ^
.مأرغتسسنأ و كوبسسياف Èع Úيمسسرلأ هيباسس◊ رظح ةيلمع
،يعامتجلأ لسصأوتلأ تاسصنم نم Êدويد ءاسصقإأ رأرق ءأرو فقيو
قلعتت مهت يقوق◊أ طسشانلل تهجو ثيح ،اسسنرفب يدوهيلأ يبوللأ

Ãأ راكنإأو ةيماسسلأ ةأداعÙةيدوهيلأ ةقر.
نأل اسسنرف ‘ ةنياهسصلأ اهنسشي يتلأ ةمظنŸأ تÓم◊أ لسصأوتتو
.ليئأرسسإل ÚسضراعŸأ دسشأأ نم Èتعي لثمŸأ

ثد◊ا لÓظ ‘

Òيغتلا ناهر ÊدŸا عمتÛاو نطاوŸا
نطاوŸا مقر لعج ¤ا رارسصإابو ةوقبو ةيمومعلا تاطلسسلا هجتت ^

fiيغتلاو ةيمنتلا ةلداعم روÒ سساوÎاهقيق– يرا÷ا ةقثلا عاج
،ةديد÷ا رئاز÷ا نع نÓعإلاب اهجيوتتو Èمسسيد تايسسائر ذنم
،ةيقبطلاو ةيعامتجلا قراوفلا ىلع ءاسضقلا ¤ا ىعسست يتلا

،صصرفلا ؤوفاكت بلطم ديسسŒو ،ةوÌلل فسصنŸا عيزوتلا قيق–و
رهاظمو ةيطارقوÒبلا تاسسرامŸا ىلع ءاسضقلا بلطتي ام وهو
يهو ،Úتيرسشع ةليط ترثاكتو تسشسشع يتلا داسسفلاو  ةاباÙا
،تايلمع ةدع ة‹رب لÓخ نم اهذيفنت ‘ عرسش يتلا فادهألا
رئاز÷ا ‘ صشيمهتلاو فلختلا رؤوبو لظلا قطانم ةبراfi اهزربأا
قطانم دعبأا ‘و نطاوŸا ¤ا لوسصولل ىعسسي يتلاو ،ةقيمعلا

امكو ،ةمهŸا لمتكت ىتحو  ،يراحسصو افايرأا ،ةعسساسشلا انتيفارغج
ةيمومعلا تاطلسسلا ةدعاسسم ‘ هرود بعلي نأا نطاوŸا ىلعف ،اهل ديرأا
ةسسرامŸاو ةيمنتلا ‘ ءادوسسلا طاقنلا فسشكو اهعم لسصاوتلاب
ةنطاوŸا أادبم تايلŒ زربأا دحأا ‘ ،ةحاتŸا قرطلا لكبو ةيمويلا

.يلÙا ىوتسسŸا ىلع ةرادإÓل نطاوŸا ةبقارمو
يلث‡ عم ءاقل رخآا ‘ ،ةيروهم÷ا صسيئر Èع نأاو قبسس دقل

،نوناقلاب لإا ةلداعو ةيوق نوكت نل ةلودلا نأا ،ةينطولا ةفاحسصلا
نأاو اقباسس ىرج اŸ  دح عسضوب ادهعتم ،Ëدقلا خانŸا Òهطتو
،يهتنت نا دبل قÓخأاÓلاو ةيداسصتقلاو ةيعامتجلا صضارملا

اوحسض نيذلل ةيفو نوكت يتلا يه  ةيعامتجلا ةلودلا نأا احسضوم
لخدلا عيزوت ,رقفلا برا– ةلداع ةلود ءانب لجأا نم مهسسفنأاب
.صساطسسقلاب ÚنطاوŸا ىلع يموقلا

امهرودو ÊدŸا عمتÛاو نطاوŸا ىلع هتنهارم نع حوسضوبو Èع امك
اÒثك لايم هنإا لاقو ،Úنطاوملل ةيمويلا لكاسشŸا ةهجاوم ‘ يوي◊ا
تايمويب متهت يتلا ةيوعم÷ا ةكر◊ا طيسشنتو ÊدŸا عمتÛا ءانبل
نوطسشني بابسش دوجوب هراختفا نع Èعو  ،اهتهازنل  ارظن ،ÚنطاوŸا

.ةئيبلا ةيامحو ىسضرŸا ةدئافل ةيعوبسسألا مهلطعب نوحسضيو اعوطت
ةلودو ،ةديد÷ا رئازجلل فرسصلا ÊدŸا هجوتلا اذه مسضخ ‘و

صسيئر فلك ،ÚيلÙا هيبدتنمو طيسسولا ةيلآا نع Óسضفو ،ةنطاوŸا
،ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزوو ،لوألا ريزولا ،صسمأا ةيروهم÷ا

يواكسش ةعباتÃ ةقلعتŸا تايلآلاو Òبادتلا صضعب ذاختاب ،ةلولاو
ىلع يواكسشلل لجسس حتفب قلعتت ةيروهم÷ا ةلو ¤إا ،ÚنطاوŸا

ةيلÙا تارادإلا ةفاكو ةبدتنم ةيلو لكو ،ةيلو لك ىوتسسم
نم ¤وألا فرحألاب اعقومو امقرم لجسسلا نوكي نأا ىلع ،اهب ةقحلŸا

متت نأا ىلع ،هسضوفم لبق نم وا ،ةينعŸا ةرادإÓل لوألا لوؤوسسŸا لبق
ليبسس ىلع ،رهسشلا ‘ Úترم ،هنم ةخسسنب ةيروهم÷ا ةسسائر ةافاوم
ةعباتم ينعي ام وهو ،لÓغتسسا لfi نوكتسس يتلاو ،لÓغتسسلا

عم يمومعلا قفرŸا لعافت ىدمو نطاوŸا تايمويل ةينآاو ةيقيقح
تاءارجاو تارارقل Úمألا ذيفنتلا نع Óسضف ،هتلاغسشناو هتايجاح
.ةلودلا تاسسسسؤوم

صشي÷ا ناكرأا صسيئر Èتعا ،ديكأاتلاب ةفدسص صسيل نمازت ‘و
ينطولا كردلا كلسس ،ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا ،يبعسشلا ينطولا
،بعسشلا عم ةيمهألا ةياغ ‘ يموي لاسصتاو ،ةيوق لسصو ةزمه““

لاجر اهيف لماعتي يتلا ،ةيرسض◊ا هبسشو ةيفيرلا قطانŸا ‘ اميسسل
حÓسس نم لعجي ام وهو ،ÚنطاوŸا مهناوخإا عم ايموي ينطولا كردلا
‘ ةلاعف ةادأاو ،هنع ىنغ ل رارقتسساو نمأا رسصنع ينطولا كردلا

ىلع مئادلا رهسسلاو ،نطاوŸاو نطولا ةمدخ لا‹ ‘ ،ةرورسضلا ةياغ
مهثحيل ،““عيم÷ا لبق نم ةيروهم÷ا Úناوق قيبطتو ماÎحا نامسض
امود اوسصرحي نأاو ،لمكألا هجولا ىلع مهماهم ءادأا ‘ Êافتلا““ ىلع
،نطولا عوبر ةفاك ‘ ،بعسشلا ءانبأا عم ةقÓعلل رمتسسŸا Úتمتلا ىلع

حاجنلا رداسصم نم يسساسسألا ردسصŸا ةباثÃ ،هتقث بسسك ىقبي يذلا
هنوحن“و بنا÷ا اذه نوعارت مكنأاب اسضيأا ملع ىلع انأاو ،لامعألا ‘

.““اهقحتسسي يتلا ةيمهألا
ةيلمع ‘ ىوسصق ةيمهأا نطوŸا ءÓيا وحن هجوتلاو قفاوتلا اذه

يبعسشلا كارحلل يسساسسألا راعسشلا تناك يتلاو ،ةدوسشنŸا Òيغتلا
تاسسرا‡ ةحفسص يط ¤ا ةيمومعلا تاطلسسلا يعسس زÈي ،كرابŸا
يتلا ،ةلتاقلا ةيطارقوÒبلاو ةاباÙاو داسسفلا ‘ ةقراغلا يسضاŸا

‘ كيكسشتلاو ةلودلا تاسسسسؤوم نم روفنلا ¤ا نطاوŸا تعفد
مغر ،تاباختنإلا اهيف اÃ ،اهتاردابم لك ةعطاقمو ،اهتاسسايسس
ةوعدو ،بعسشلا ةطلسسل ايوق اÈنم  اهرابتعاب ،نطاوملل اهتيمهأا

ةبقارم نم هنيك“و لب ،اهاعسسم ‘ طارخنلا ¤ا نطاوملل ةحيرسص
ةيعاطقلا جماÈلاو عيراسشŸا تاطاقسساو ةيلÙا تاعام÷ا ›وؤوسسم
.ةينطولاو

ي◊اسص ىفطسصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

انوروك نود0202 جح ءاهتنا
ءابنألأ ةلاكو تدافأأ ^

جاج◊أ نأاب ،ةيدوعسسلأ
دحألأ سسمأأ لوأأ أورداغ
دجسسŸأ ¤إأ ىنم رعسشِم
،عأدولأ فأوط ءأدأل مأر◊أ
تأرم÷أ يمر أو“أأ امدعب
نم21 مويلأ ‘ ثÓثلأ
أولمكأأ نيأأ ،ةج◊أ يذ
فأوطب ج◊أ كسسانم
.انوروك سسوÒفب ةباسصأ ةلاح ةيأأ لجسست نأأ نود ،عأدولأ
‘ ÚميقŸأ ىلع هراسصتقأو جيج◊أ ددع طبسض ¤أ حاجنلأ أذه عيو
ذاختأ بناج ¤أ ،طقف جاح فلآأ01  ـب مهددع ردقŸأو ،ةيدوعسسلأ
دعابتلل تأراسسم زيكÎلأ ةسصاخو ،ةمراسص ةيحسص Òبأدتو تأءأرجإأ
.يعامتجلأ



ي--ت--لا تا--مو--ل---عŸا بشسحو ^
نإا-ف ،””ر-ج-ف-لا”” ا-ه-ي-ل-ع تل-شص–

ةلوشسبك را-ج-ف-نا ‘ ل-ث“ ثدا◊ا
‘ لمعتشست يتلا ةرجفتŸا داوŸا
،مج-نŸا ل-خاد رو-خ-شصلا عÓ-ت-قا

لامع8 ة-بار-ق نا-ك ا--م--ن--ي--ح
روفو ،مجنŸا لخادب نيد-جاو-ت-م
حلاشصم تل-خد-ت را-ج-ف-ن’ا عو-قو
اياحشضلا تلقنو ةي-ندŸا ة-يا-م◊ا
.””يوÓعي فشسوي”” ىفششتشسم ¤إا
بيشصأاو امهعرشصم نÓماع ي-ق-لو
رايهناب عو-ب-ت-م را-ج-ف-نا ‘ ثلا-ث

ةشسشسؤوŸاب بيق-ن-ت ق-ف-ن-ل ي-ئز-ج
Òغ داوŸا نع بيقنتلل ة-ي-ن-طو-لا
ةقطنÃ ةعفانلا داوŸاو ةيديد◊ا
Úع ةنيدم قرشش ءارم◊ا ةبعششلا
. فيطشس بونج مك05 ،لازأا
ءارم◊ا ةبعششلا مجنم ريدم حجرو
،فيطشس ةي’و-ب لازأا Úع-ب كنز-ل-ل

بب-شس نو-ك--ي نأا ،›Ó--ه--ل لÓ--ه
تايلمعل تارجفتم ايا-ق-ب ثدا◊ا
.ةÁدق يمر
ةعاذإ’ ح-ير-شصت ‘ ،›Ó-ه-ل لا-قو
ةيلم-ع نإا ،ف-ي-ط-شس ن-م ر-ئاز÷ا
م-ج-نÃ كنز-لا ةدا-م ن--ع ر--ف◊ا

ق-ير-ط ن-ع م-ت-ت ءار-م◊ا ة-ب-ع-شش
،Úجوف Èع تارجفتŸا لامعتشسا

¤إا دوعي اÃر ةثدا◊ا نأا افيشضم
تايلمعل تارجفتم اياقب را-ج-ف-نا
.ةيمدق يمر
ىل-ع نار-ه-شسي Úجو-ف نأا ح-شضوأاو
موقي ثيح ،مجنŸا ل-خاد ل-م-ع-لا
احابشص ةشسماÿا ن-م لوأ’ا جو-ف-لا

ةيلمع ¤وتيو ’اوز ةدحاولا ىتح
Êاثلا جوفلا ¤وتي ا-م-ن-ي-ب ،ر-ف◊ا
ةنماثلا ىتح لمعلا ل-شصاو-ي يذ-لا
نأا افيشضم ،Òجفتلا ة-م-ه-م ،Ó-ي-ل
عقو ثدا◊ا نأا زر-بأ’ا لا-م-ت-حإ’ا

ةحازإا-ب لوأ’ا جو-ف-لا ما-ي-ق لÓ-ح
¤إا اهلقنل م-ج-نŸا جرا-خ ة-بر-تأ’ا
 .نيÎموليك دعب ىلع عنشصŸا

مÓع’اب فلكŸا دكأا ،هب-نا-ج ن-م
بيقنلا ،حلاشصŸا تاذل لاشصت’او
ةيام◊ا قرف نأاب ،ةرمامعل دمحأا
دق لازأا Úع ةيدلبل ةعباتلا ةيندŸا
دودح ‘ سسمأا ةح-ي-ب-شص تل-خد-ت
احابشص فشصنلاو ةنماث-لا ة-عا-شسلا
لاششتنا ¤ا ىدأا ام ثدا◊ا اذه رثإا
سضا-ق-نأ’ا ت– ن-م Úت-ي--ح--شضلا
ناك يذلا ثلاثلا لما-ع-لا ذا-ق-ناو،
سسفنتلا ‘ ةداح ةبوعشص نم Êاعي
بيقن-لا بشسحو .را-ب-غ-لا ة-ج-ي-ت-ن
ثحب-لا ة-ي-ل-م-ع نا-ف ،ةر-ما-م-ع-ل

سضاقن’ا لخاد ايلا-ح ة-ل-شصاو-ت-م
ريدŸا فارششا ت– ناكŸا Úعب

نم دكأاتلل ةيندŸا ةيامحلل يئ’ولا
Úح ‘، نيرخآا لامع دوجو مدع
ةيامحلل ةشصشصختم قر-ف ته-جو-ت
دقو .قفنلا لخاد ثحبلل ةيندŸا

،Úي-فو-تŸا Úت-ي-ح-شضلا ل-ق--ن ”
¤ا  ،ة--ن--شس83و35 امهر-م-عو
ىفششتشسÃ ثث÷ا ظفح ة-ح-ل-شصم
‘ ،لازآا Úع-ب ””يوÓ-ع-ي ف-شسو--ي””

ل-ما-ع-لا ل-ق-نو فا--ع--شسا ” Úح
ةحلشصم ¤ا،ة-ن-شس53 ،با--شصŸا
تاذ-ب ة-ي-ب-ط-لا ت’ا-ج-ع--ت--شس’ا
دقفتو ،اذه .ة-ي-ح-شصلا ة-شسشسؤوŸا
،با-قر-ع د-مfi ،م-جا-نŸا ر-يزو
دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نم فيلكتب
ة-ب-ع-ششلا م-ج-ن-م ،نو-ب-ت د--يÛا
بثك نع فقوو لازأا Úعب ءارم◊ا

،ثدا◊ا تا-شسبÓ-مو فور-ظ ن-ع
يباشصم دحأا ةحشص ىلع نأامطا امك
ى-ف-ت-شششسÃ د-قر-ي يذ-لا ثدا◊ا
مدق امك .جÓعلا يق-ل-ت-ل ة-ن-يدŸا
يتلئاعل ةيروهم÷ا سسي-ئر يزا-ع-ت
  .Úتيحشضلا

ل.ىصسيع /ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 ؟اذه لك Êرارد قحتصسي له
دلاخ ليمزلأ اهب لطأأ يتلأ ةروسصلل أدج تŸأات ^
هتمكاfi ءانثأأ بيا-ك-سسلأ ق-ي-ب-ط-ت Èع Êرأرد
،ةبوسسنŸأ مهتلأ سشقانأ’ انه تسسلو ،سسمأأ لوأأ

له نكل ،هقح ‘ ةماع-لأ ة-با-ي-ن-لأ سسا-م-ت-لأ ’و
؟أذه لك Êرأرد دلاخ ةماق ‘ يفحسص قحتسسي

بنا-ج ¤إأ ن-ج-سسلأ ‘ ى-مر-ي نأأ ق-ح-ت--سسي ل--ه
دلاخ تيقتلأ ؟دÓ-ب-لأ أو-ب-ه-ن ن-يذ-لأ سصو-سصل-لأ

يت ريأزد““ ةانق ‘ ينفاسضتسسأ امدنع ةرم لوأ’
‘““ Ÿتأر-سشن-لأ ىد--حإأ ‘ دأد--ح ي--ل--ع ا--ه--ك--لا

ءانثأأ ةطرسشلأ لبق نم يفيقوت دعب ةيرابخإ’أ
انك اŸ ،ة-ع-بأر-لأ ةد-ه-ع-ل-ل ة-سضفأر-لأ تأر-ها-ظŸأ

لبق كأرح ‘ عراسشلأ ¤إأ جرخن ةليلق ةسشمك
‘ ي-ت-فا--سضت--سسأ نأأ ا--ق--ح’ تفر--عو ،كأر◊أ

ناك يذلأ ةقيلفتوب ديعسسلأ قيد-سص نو-يز-ف-ل-ت
،دلاÿ ابعاتم تببسس دق ،دÓبلل يلعفلأ سسيئرلأ

هذه ‘ لمعلأ نم هفيقوت بابسسأأ ىدحإأ تناكو
ىلع ““PPC““ جمانرب ‘ اقح’ هتفرع مث ،ةانقلأ
ناكو ،يسضاق ناسسحإأ ليمزلأ ةقفر ““ مأأ ويدأر““

نم لاع فقسسو ةينهÃ ج-ما-نÈلأ ر-يد-ي د-لا-خ
ةنهملل هبح ’إأ لجرلأ نع فرعأأ ⁄و ،ةير◊أ

املك مهتدناسسŸ عرا-سسي نا-ك ن-يذ-لأ ءÓ-مز-ل-لو
.ىذأأ يأأ مهب ق◊
كأر◊أ بلاط-م ع-فر يذ-لأ تو-سصلأ نا-ك د-لا-خ
يفحسصلأ وهف ،⁄ا-ع-لأ ل-ك ¤إأ ا-ه-ل-سصوأأو ا-ي-لا-ع

،انايحأأ أاط-خأأ نو-ك-ي اÃر ،ه-ت-ن-ه-م ق-سشع يذ-لأ
هؤواطخأأ تناك امهم نكل ،ئطخنو Ìعت-ن ا-ن-ل-ك-ف
ناكمف ،ءاطخأأ فÎقأ دق نوكي نأأ دقتعأأ ’و

يتلأ ةديد÷أ رئأز÷أو ،نجسسلأ ‘ سسيل دلاخ
ةماق نم لاجرو ىنبت نأأ نكÁ ’ اهئانبل ىعسسن

ةجاح ‘ ةد-يد÷أ ر-ئأز÷أ ،ن-ج-سسلأ ‘ د-لا-خ
.قباسسلأ ماظنلأ عم أوطروتي ⁄ ن‡ اهئانبأأ لكل
بجي يتلأ تاسشرولأ ن-م Òث-ك-لأ ة-ط-ل-سسلأ ما-مأأ

تامزأ’أ نم اهجأرخإ’و ،دÓبلاب سضوهنلل اهحتف
نأأ اهل سسيلف ،ةباسصعلأ اهتببسس يتلأ ةمكأŸÎأ

ءي-سست نأأ ’و ،ة-ي-ب-نا-ج ا-يا-سضق-ب نآ’أ Ìع-ت--ت
.Úيفحسص نجسسب اهتعمسسل
دي ىلع ة-ن-هŸأ ه-ت-ع-فد يذ-لأ ن-م-ث-لأ ي-ف-ك-ي ’أأ
فده-ت-سسأ ا-مد-ن-ع ،دÓ-ب-لأ ر-مد يذ-لأ با-هرإ’أ
مهعئاظف ف-سشك-ي تو-سص يأأ ق-نÚ ÿي-ف-ح-سصلأ

ف-سشك كلذ ع-مو ،⁄ا-ع-لأ ما-مأأ م-ه--ت--ق--ي--ق--حو
حابسص لك نول-م-ح-ي أو-نا-ك ن-يذ-لأ نو-ي-ف-ح-سصلأ
أدن-غا-بوÈلأ ة-ق-ي-ق-ح ،م-ه-ف-كأأ ى-ل-ع م-ه-نا-ف-كأأ
تأو-ن-ق-لأ سضع-ب ا-ه--جور--ت ي--ت--لأ ة--ي--مÓ--عإ’أ

.رئأز÷أ دسض تاموك◊أو
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مجنم لخاد راجفنا ‘ حيرجو نÓيتق
فيطصسب لازأا Úعب

قافنأأ دحأأ لخأد راجفنأ ،احابسص ةنماثلأ ةعاسسلأ دودح ‘و ،سسمأ حابسص عقو
ةافو ¤أ ىذلأ ،فيطسس ةي’وب لأزأ Úع ةيدلب بونج ءأرم◊أ ةبعسشلأ مجنم

.  حورجب رخأ ةباسصأو Úلماع

اياحسضلأ ةمئاق نوردسصتي بابسشلأو لافط’أ
0202 ‘ ةئŸاب12 ـب رورŸا ثداوح تايفولا ةبصسن عجارت

نم لو’ا يشسادشسلا لÓخ لجشس ^
ب تايفولا ةبشسن ‘ سضافخنا0202
رورŸا ثداوح ببشسب ةئŸاب12ر73
توŸا نم سصخ-شش253 ةاجن-ب يأا

-9102 نم ةÎفلا سسفن عم ةنراقم
ةيبودنŸا نم نايب، سسما هدكا امك-
حشضوأا و . قرطلا ‘ نمأÓل ةينطولا
هذه ‘ ليجشست ” هنا نايبلا تاذ
اشصخشش2321  ةافو تاذلاب ةÎفلا

و روكذلا ةئ-ف ن-م2201 مهنيب ن-م
سضافخناب يا ثان’ا ةئف نم012
ةاجنب يأا ةئŸاب12ر73 ةبشسنب ردقي
عم ةنراقم توŸا نم سصخشش253
” ام-ك.9102 ن-م ةÎف-لا سسف-ن
ةÎفلا هذ-ه سسف-ن لÓ-خ ل-ي-ج-شست
يأا يرورم ثدا-ح1588 ةروكذŸا
ثداح2092 ب ردقي سضا-ف-خ-نا-ب
حيرج2369 ىحر÷ا ددع غلب امنيب
62ر54  ةبشسنب  ردق سضافخناب كلذو
حيرج8824 لداع-ي ا-م يأا ة-ئŸا-ب

نم ¤و’ا ي-شساد-شسلا ع-م ة-نرا-ق-م
Ìك’ا ةيرمعلا ةئفلا لث“و.9102
لÓ-خ رورŸا ثداو-ح ‘ ا--طرو--ت
ام ةنشسلا هذه نم لو’ا يشسادشسلا
تببشست ثيح ( ةنشس92 و81) Úب

ثداح3962 عوقو ‘ ة-ئ-ف-لا هذ-ه
34,03  ةبشسنب يأا Êامشسج يرورم
. ةئŸاب
-  بابششلاو لاف-ط’ا رد-شصت-ي ا-م-ك
ة-م-ئا--ق -رد--شصŸا تاذ ف--ي--شضي

” ثي-ح رورŸا ثداو-ح ا-يا-ح--شض
زواجتي ’ با-شش735 ةافو ليج-شست
سسف-ن لÓ-خ ة-ن-شس92 مهرا-م-عأا
باشش9946 حرج بناج ¤ا ةÎفلا

98,45 لداعي ام وهو ةئفلا تاذ نم
. ا-يا-ح-شضلا عو-م‹ ن-م ة--ئŸا--ب
Úيشساشس’ا ÚطروتŸا سصو-شصخ-بو

تاذ د------كأا- ثداو◊ا هذ------ه ‘
Úق--ئا--شسلا ة--ئ---ف نأا -رد---شصŸا
ةقاي-شس ة-شصخر ى-ل-ع Úل-شصح-تŸا
م-ه تاو--ن--شس سسم--خ ن--م ل--ق’ا
يرورم ثداح5804 ‘ نوطروتŸا

ةرو-كذŸا ةÎف-لا لÓ-خ Êا-م-شسج
نم ةئŸاب64 ةبشسن براقي ام وهو
. Úطرو-تŸا Úق-ئا-شسلا ›ا--م--جا
طرو-ت ه-نا نا-ي--ب--لا تاذ فا--شضأاو
‘ ةيرانلا تا-جارد-لا و-ل-م-ع-ت-شسم
48  ةبشسنب يأا يرورم ثداح9751
ثداو◊ا ةع-م‹ ن-م ة-ئŸا-ب71,
Ìك’ا تا----ي’و----لا نا ¤ا اÒششم,

ر-ئاز÷ا ي-ه ثداو-ح-ل-ل ة--شضر--ع
ةرادشصلا لت– ىقبت يتلا ةمشصاعلا

093 اهل-ي-ج-شست-ب ثداو◊ا دد-ع ‘
‘ اهيل-ت Êا-م-شسج يرور-م ثدا-ح

يتلا ةليشسŸا ةي’و ةيناثلا ةبترŸا
اهدعب و ثداح873 اهرودب تلجشس
ثداح973 ليجشستب فل-ششلا ة-ي’و
ةÎف---لا سسف---ن لÓ----خ يرور----م
ةجرد سصخ-ي ا-م-ي-فو.ةروكذŸا

ةي’و تدهشش دقف ثداو◊ا ةروطخ
اعا-ف-ترا Ìك’ا ة-ب-شسن-لا ة-ل-ي-شسŸا
77 اهليجشستب ىلتقلا رششؤوŸ ةبشسنلاب

يتي’و اهيلت ح-ير-ج085 و ةي-ح-شض
ةافوب فيطشسو ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا

لك قرط ىوتشسم ى-ل-ع سصخ-شش85
Úمويلا فر-عو. امه-ن-م ةد-حاو
) عوبشس’ا  مايأا نم Òخ’او لو’ا
هد-كأا ا-م--ك--( سسي--مÿاو د--ح’ا
ثداح6162 ليجشست ه-تاذ نا-ي-ب-لا

ثداو◊ا ددع ›امجا نم يرورم
نم لو’ا يشسادشسلا لÓخ ةلجشسŸا

ةيرورŸا ةكر◊ا ببشسب كلذو0202
نيذه لÓخ تظحول يتلا ةفيثكلا
. عوبشس’ا نم Úمويلا

ج.ق ^

  براقلأ مهب بلقنأ نيرخأ7 نأدقف عم
  ةينابصسإلا لحاوصسلا برق يرئازج قارح ةثج لاصشتنا

ةثج ةينابشسإ’ا ةيرحبلل ةع-با-ت-لا ذا-ق-نإ’ا ح-لا-شصم تل-ششت-نا ^
¤إا ةفاشضإا اينابشسإا ‘ ايŸÒأا لحاوشس ةلابق يرئازج ””قارح””
اقفوو  .نيدوقف-م7ليجشست ” امنيب ،سصاخششأا ةثÓ-ث ذا-ق-نإا
ىرخأا ةينابشسا ةنيفشس تذقنأا دقف ،ةينابشسإ’ا مÓعإ’ا لئاشسول
،قرغلا كششو ىلع ناك ايعرشش Òغ اًرجاهم لحاوشسلا ىلع تناك

براق Ïم ىلع ناك هنأا ذاقنإ’ا حلاشصÒ Ÿخأ’ا اذه حرشص ثيح
‘ مهب بلقنا ثيح Úيرئاز÷ا ةقار◊ا تارششع لقني ””توŸا””

Ïم ىلع اوناك7 نادقفو باشش ةافو نع رفشسأا ا‡ رحبلا سضرع
تاطلشسلا اهتلوادت يتلا تا-مو-ل-عŸا هذ-ه د-ع-بو  .برا-ق-لا
هلئاشسو فلتÊ flابشسإ’ا يرحبلا ذاقنإ’ا زكرم رششن ،ةينابشسإ’ا
اهعشضو ” ةيحورم ةرئاط لشضفب ””ةقار◊ا”” ذاقنإ’ ةيكتشسيجوللا

ةقارح ةثÓث ذاقنإا اهلÓخ نم ” ةقطنŸا سشيتفتل اشصيشصخ
دششح عم ثلاث سصخشش ةثج ذاقنإ’ا لاجر داعتشسا امك نيرخآا

يتلا ماقرأ’ا بشسحو  .نيدوقفŸا ىلع روثعلل عÓطتشسا ةرئاط
814 نم ديزأا لشصو دقف ةينابشسإ’ا فحشصلا نم ددع اهنع تفششك
¤إا براوق Ïم ىلع ر-شص-ُق م-ه-ن-ي-ب ن-م ي-عر-شش Òغ ر-جا-ه-م
نورجاهŸا لشصوو ،Òخ’ا عوبشسأ’ا لÓخ ةينابشسإ’ا لحاوشسلا

ةيرئاز÷ا لحاوشسلا نم Úمداق ًاعابت ًاÒغشص ًابراقÏ 13م ىلع
بونج ةعقاولا ،سسيرومو يتناكيلأا لحاوشس ىلع اوطحيل ،ةيبرغلا

ةعومÛا ،Úتعوم‹ ىلع براوقلا تلشصوو  .اينابشسإا قرشش
Ïم ىلع يشضاŸا ةعم÷ا موي تلشصو ًارجاهم681 تمشض ¤وأ’ا

موي تلشصو ًارجاهم232 نم ةنوكم ةيناث ةعوم‹ مث ًابراق31

قرف تماق ثيح ،رشصق6 مهنيب نم ًابراقÏ 81م ىلع تبشسلا
ىدل نيرجاهŸا براوق سضاÎعاب ةينا-ب-شسإ’ا ل-حاو-شسلا ر-ف-خ
ةباشصإا نع تفششك يتلا ةيبطو تاشصوحفل مهعاشضخإاو مهلوشصو
لق-ن ” د-ق-ف ،ردا-شصŸا ق-فوو  .انورو-ك سسوÒف-ب م-ه-ن-م7
تاءارجإا سضرف ” اميف ،جÓعلا يقلتل ىفششتشسم ¤إا ÚباشصŸا
رششنو  .ًاموي41 ةدŸ نيرجاهŸا ةيقب ىلع يحشصلا لزعلا
لÓخ ةروشص Îيوت ‘ هباشسح ىلع يتناكيلأ’ رمحأ’ا بيلشصلا
تاعاشسلا لÓخ”” در-غو ‘ ن-ير-جا-هŸا ةد-عا-شسم-ل-ل هÁد-ق-ت
نيذلا نيرجاهملل ةيناشسنإا ةدعاشسم تايلمعË 6دقت ” ةÒخأ’ا
  .””يتناكيلأا لحاوشس نم ةفلتfl طاقن ¤إا اولشصو

  ع.ي ^

مدقلا ةرك يبعÓل ءارمح ةقاطب
لاعصسلا نودمعتي نيذلا

ن---م ل---ك ف----ششك ^
ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا
دا–’او مد-----ق-----لا
مدقلا ةركل يزيل‚إ’ا
ن-يذ-لا Úب--عÓ--لا نأا
هجو ‘ اًدمع نولعشسي

وأا ن--ير---خآا Úب---ع’
تا-يرا--بŸا ›وؤو--شسم
لوشص◊ا نوه-جاو-ي-شس
.ءارمح ةقاطب ىلع
›ودلا دا–’ا نلعأاو
،ةغل مادختشسا نمشض عقت ةفلاıا هذه نأا مدقلا ةركل
.ةيموجه وأا ةنيهم وأا ةئيشسم تاءاÁإا وأا
نّيعتي ،تافلاıا عيمج عم لا◊ا وه امك :فاشضأاو

ةيقيق◊ا ةعيبط-لا لو-ح م-ك-ح راد-شصإا م-ك◊ا ى-ل-ع
.””ةفلاخملل
ذختي نلف ،اvيشضرع رمأ’ا ناك اذإا”” :دا–’ا فاشضأاو
لاعشسلا ثودح لاح ‘ لعفي نل امك ،ءارجإا يأا مك◊ا
.””ÚبعÓلا Úب ةÒبك ةفاشسم ىلع””
لاعشسلا لشصحي امدنع ،كلذ عمو”” هّنأا ¤إا راششأا هنكل

اvيموجه Óًمع نوكيل يفكي اÃ ةبير-ق ة-فا-شسم ى-ل-ع
””.ءارجإ’ا ذاختا مكحلل نكÁ ،حشضاو لكششب
.انوروك سسوÒف ةحئاج طشسو هيجوتلا اذه يتأايو

ر.ق ^

رثأا لجيجب تاياغلا ظفاfi ةافو
انوروكب هتباصصإا

،ليعامسسإأ ةيدك ،جيج ةي’ول تاباغلأ ظفاfi سسمأأ ‘وت ^
ىفسشتسسÃ انوروك ةحلسصÚ Ãعوبسسأأ نم Ìكأأ هثوكم دعب

ت– موحرŸأ ناك دقو ،انوروك سسوÒفب هتباسصإأ رثأأ لجيج
. هتافو ةياغ ¤إأ يعانطسص’أ سسفنتلأ

ب.Úصساي ^

نوفزأاب Úباصشل Úتثج لاصشتنا
وزو يزيتب
وزو يزيت لحاسسب نوفزاب ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تنك“ ^

ناغلبي Úباسشل Úتثج لاسشتنأ نم, ءاثÓثلأ سسمأ رهظ دعب
نم برقلاب رحبلأ امهعلتبأ نأ  امدعب ، ةنسس22و02رمعلأ نم
نايب ‘ ةيندŸأ ةيام◊أ هنع تفسشك ام بسسح، نوفزأ ءانيم
” ¤و’أ ةث÷أ نأ ةفيسضم  ،هنم ةخسسن رجفلأ تقلت اهل
” Úح ‘ لأوز-لأ د-ع-ب ةد-حأو-لأ دود-ح ‘ ا-ه-ي-ل-ع رو-ث-ع--لأ
ةقيقد نورسشعو ةدحأولأ دودح ‘ ةيناثلأ ةث÷أ لاسشتنأ
ىفسشتسسم ¤أ Úتث÷أ ليو– ” دقو ثح-ب تا-ي-ل-م-ع د-ع-ب,
.نوفزأ

ششوريمع لامج ^

ةرايصس بÓقنا ثداح ‘ ليتق
 ةيدŸاب

ةيرامعلأ ةرئأدل ةيندŸأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت ^
ثداح لج أأ نم سسمأ موي نم55 اسس32 ةعاسسلأ دودح ‘

قيرط-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع ورزأأ دأو ى-م-سسŸأ نا-كŸا-ب ع-قو رور-م
فأرحنأ ‘ لث“ ثدا◊أ ةيرام-ع-لأ ة-يد-ل-ب40 مقر ين-طو-لأ

‘ سصخسش ةافو فلخ ،““ويلك ونور““ عون نم ةرايسس بÓقنأو
¤إأ هتث-ج ل-يو– ” (ة-ن-سس13) رمعلأ ن-م غ-ل-ب-ي نا-كŸأ Úع
 .ةرئأدلأ تأذ فسصوتسسم

ب.م ^

8401 ملصست عافدلا ةرازو
Ÿةصصاخو ةيمومع تاصسصسؤو

ةرأزول ة-ير-ك-سسع-لأ تا-عا-ن-سصلأ ة-ير-يد-م ،سسمأ تم-ل-سس ^
8401 ،ةيناثلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب ترايت-ب ي-ن-طو-لأ عا-فد-لأ

-سسديسسرم““ ةمÓع نم ةيعفن تأرايسسو ماهŸأ ةددعتم ةبرع
تأرايسسلأ جاتنإ’ ةيرئأز÷أ ةكرسشلأ فرط نم ةعّنسصم ،““زنب
،دأر-فأ’أ ل-ق-ن-ل ة-سصسصfl ، ز-ن-ب سسد-ي-سسر-م ة-مÓ-ع--لأ تأذ
كلذو ، نأÒنلأ ءافطإأو عئا-سضب-لأ ل-ق-ن ،ةرا-سشإ’أ ،فا-ع-سسإ’أ
عافدلأ ةرأزو-ل دا-ت-ع-ل-ل ة-يز-كرŸأ ة-ير-يدŸأ ن-م ل-ك ةد-ئا-ف-ل
ةئي-ه-ت-لأو ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو ،ي-ن-طو-لأ
ةماعلأ ةيريدŸأ ،ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ ،ةينأرمعلأ
تاسسسسؤومو تابا-غ-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ ،ة-ي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل

ةماهلأ ةيلمعلأ هذه نأأ ،ةراسشإ’أ ردŒ .ةسصاخو ةيمومع
هذه ةردق دكؤوت يتلأو ،ةقباسس ميلسست تايلمعل ةلمكت يتأات
‘ فيكلأو مكلأ ثيح نم اهنئابز تابلط ةيبلت ىلع ةكرسشلأ
.ةددÙأ لاجآ’أ

ر.ق ^

⁄اعلا ‘ بردم لصضفأا ناديز

،ديردم لاير بردم ،ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحسص تفنسص ^
نأديز زواŒو .⁄اعلأ ‘ بردم لسضفأاك ،نأديز نيدلأ نيز
ه-تدا-ي-ق ت– زا-ف يذ-لأ ،بو-ل-ك ن-غرو-ي ،لو-بر-ف-ي-ل برد-م
ىطخت امك ،اماع03 ذنم ¤وأ’أ ةرملل ةيزيل‚إ’أ ةلوطبب

يتيسس ،Îسسسشنام بردم ،ÚسصسصختŸأ ىوقأأ فينسصت بسسح
نيز ،ةيرئأزج لوسصأأ نم ،يسسنرفلأ داقو .’ويدرأوغ بيب
يكلŸأ هقيرف ،د-يرد-م لا-ير-ل ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ  ،نأد-يز ن-يد-لأ
-2) راسصتن’أ بقع ،يدانلأ خيرات ‘43 ـلأ اغيللأ بقل قيقحتل
ر.ق  ^ .يرا÷أ رهسشلأ فسصتنم ،لايرايف ىلع (1



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

