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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ع-با-ت-مو
حلاسصŸأ ““ نأأ يفحسصلأ هر“ؤوم ‘ رأروف
دÓبلأ تايفسشتسسم فل-تÈ flع ة-ي-ب-ط-لأ
” ثيح ةديدج تاباسصإأ فاسشتكأ لسصأوت
عفتÒل ةديدج ة-لا-ح155 ليجسست مو-ي-لأ
È 84ع ةعزوم ةلاح55033 ¤إأ ›امجإلأ
تأذ حسضوأأ دقف تايفولأ نأاسشب امأأ .““ةيلو
42 لأ لÓخ تدسصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ

ةديد-ج ةا-فو ة-لا-ح31 ةÒخألأ ة--عا--سس
ةنمزŸأ ضضأرمألأ باحسصأأ نم مهتيبلاغ
ةعزوم ةا-فو1621 ¤إأ ›ام-جإلأ ع-ف-تÒل

.““ةيلوÈ 04ع
ضسفن راسشأأ ءافسشلأ تلا◊ قرطتلأ ءانثأأو

724 لثا“ ليجسست ” ““ هنأأ ¤إأ لوؤوسسŸأ
دد-ع-لأ ع-فÎي-ل ءا-ف-سشل-ل ةد-يد-ج ة-لا--ح

أوردا-غ ن-يذ-لأ ى-سضر--م--ل--ل ›ا--م--جإلأ

عم20822 ¤إأ ة--ي--ح--سصلأ تا--سسسسؤوŸأ
ةيانعلأ ت– ا-سضير-م55 دجأوت لي-ج-سست
.““ ةزكرŸأ

ر كلام ^

—ا-ف-لأ ى-ف-سشت-سسم ر-يد--م ضسمأأ د--كأأ ^
يروسصنم روتكدلأ نأرهو-بÈ 4591مفون

fiأ ““ نأأ رجفلل حيرسصت ‘ دمŸىفسشتسس
يأأ كÎي ⁄و ى-سضرŸأ ع-ي-م-ج-ب ل-ف--ك--ت

91ديفوك Òغ رخآأ ضضرم نم Êاعي ضضيرم
.““ءابولأ ةيأدب دنم أذهو
حلاسصŸأ لك دينŒ ” ““ هنأأ ريدŸأ لاقو
نم Ìكأاب يسضرŸأ عيمجب لفكتلل ةيبطلأ

نم فلآلأ بناج ¤إأ زكرŸاب ةحلسصم54
ةسصاخ ÚسضرمŸأو نيدعا-سسŸأ ءا-ب-طألأ
ة-مزÓ-لأ ل-ئا-سسو-لأ تع--سضو ة--لود--لأ نأأ
ىسضرŸاب لفكت-لأو ضسوÒف-ل-ل يد-سصت-ل-ل
نأأ ¤إأ اتفل ““ىودعلأ لاقتنأ ةلسسلسس رسسكل
عسضخت ⁄ ةسسسسؤوملل ةيمو-ي-لأ ة-ط-سشنألأ ““

”و ءا-بو-لأ را-سشت-نأ ذ-ن-م تأÒي--غ--ت يأل
لفكتلأو ى-ف-سشت-سسŸا-ب ا-ه-ي-ل-ع ظا-ف◊أ
.““ تاسصسصختلأ عيمج Èع ىسضرŸاب
رهسش ءابولأ ةيأدب ذنم ىفسشتسسŸأ لجسسو
ةيبط ةح-ن-جأأ01 ح-ت-ف طرا-ف-لأ ضسرا--م
عافترأ دعب انوروك ضسوÒف يسضرم ءأوتحل
يتلأو أرخؤو-م ة-يلو-لا-ب تا-با-سصلأ دد-ع
مامأأ ةديدج ةيبط حلاسصم حت-ف-ب تح-م-سس
تايناكمإأ عسضو عم مهب لفك-ت-ل-ل ى-سضرŸأ

ىسضرŸاب لفك-ت-لأ Úسس– ة-ي-غ-ب ة-سصا-خ
عفرلل ةيفاسضإأ حلاسصم دينجتل دأدعتسسلأو
زكرŸأ حبسصأأ امدعب باعيتسسلأ ةردق نم
ةلاح08 نم ديزأأ ايموي لبقت-سسي ي-ب-ط-لأ
فورظلأ نم مغرلاب ““ هنأأ احسضوم““ ةيئابو
رأرغ ىلع دÓبلأ اهسشيع-ت ي-ت-لأ ة-ب-ع-سصلأ
نأ لإأ ةح-ئا÷أ بب-سسب ⁄ا-ع-لأ لود ي-قا-ب
لمع جمانرب تر-ط-سس ى-ف-سشت-سسŸأ ةرأدأ
يسضرŸأ عيمجب لفكتلل يحسص لوكوتربو
ط--ق--ف ضسي--لو تا--سصسصخ--ت--لأ ل--ك ‘و
.““ انوروك ضسوÒفب Úباسصملل
ةحأرج ةح-ل-سصم ““ نأأ ثد-ح-تŸأ ح-سضوأأو
ة-ي-عوألأ ة-حأر-جو را-ظ--نŸأ نا--طر--سس

ة-حأر-جو بل-ق-لأ ة-حأر--جو ة--يو--مد--لأ
ةحأر÷أو ةيب-سصع-لأو ة-ي-لو-ب-لأ كلا-سسŸأ
امئأد تيقب روسسك-لأو ما-ظ-ع-لأ ة-حأر-جو
 .““ ىسضرŸأ مامأأ ةحوتفم
ةيمسسرلأ ريراقتلأ تحسضوأأ ىرخأأ ةهج نم
ة÷اعمو لاثت-مأ ن-ع ى-ف-سشت-سسŸأ تأذ-ل
سضير-م4892 4972 زكرŸأ يرجأ ا-م-ك ،ا-ً
زأÒميلوبلأ لعا-ف-ت-ل ا-ًي-با-ج-يإأ أًرا-ب-ت-خأ
ةلاح0002 نم Ìكأأ جÓع ”و ،لسسلسستŸأ

لز-نŸأ ‘ م-ه-جÓ-ع ”053 مهني-ب ن-م
082و ءأودلأ لوكوترب نم أودافتسسأ امدعب
ةيحسصلأ مهتلاح نأل ىفسشتسسŸأ ‘ أوقب
اسضيأ مهب لفكتلأ ”و ةرقتسسم Òغ تناك
‘ ةسصسصختŸأ ةيب-ط-لأ قر-ف-لأ ل-ب-ق ن-م
.ةيبط حلاسصمÈ 01ع91 ديفوك
هبسشو ةي-ب-ط-لأ كÓ-سسألأ ل-ك د-ي-نŒ ”و
ميعدت دسصق تاسصسصختلأ فلتı ةيبطلأ
ىوتسسم ىلع ةسسرا-مŸأ ة-ي-ب-ط-لأ قر-ف-لأ
-ديفوكب ÚباسصŸاب لفكتت يتلأ حلاسصŸأ

91.
يروسصنم روت-كد ن-ل-عأأ ل-سصت-م قا-ي-سس ‘

fiفوت ” هنأ دمÒ 021 ةعسسب ىفسشتسسم
52 ةعسسب ةزكرŸأ ةيانعلل ةدحو عم أًريرسس
نم نونا-ع-ي ن-يذ-لأ ضصا-خ-سشأÓ-ل أًر-ير-سس
 .91 ديفوك
” دقف يبطلأ هبسشو يبطلأ مقاطلأ امأأ
عيم-ج ن-م ضسرا‡005 نم Ìكأأ ة-ئ-ب-ع-ت
نيدعاسسŸأ فلآأ مهقفأري ،تاسصسصختلأ
ةيا-عر-ل ل-سضفأأ را-طإأ نا-م-سضل Úي-ب-ط-لأ
.““ىسضرŸأ
ة-ل-ي--سسو ن--سسحأأ نأأ يرو--سصن--م Èت--عأو
قيبطتلأ““ وه تاباسصإلأ ددع نم فيفختلل
ة-سصا-خ ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإÓ-ل مرا--سصلأ
عانقلأ ءأدترأ ةيمأزلإأو يعامتجلأ دعابتلأ
مو--سسرŸأ ه--ب ضصن ا--م بسسح ي---قأو---لأ
سسانيإا م ^ .““يذيفنتلأ

ءابولا ةبراحم يف دعاضسيضسو بئاضص رارق دجاضسملا حتف نأا لاق

اهرودب مايقلا يف ةيلحملا تاطلسسلا بايغ فسشك انوروك :ةيبيابط
  ىحسضألا ديع نم نيعوبسسأا دعب تاباسصإلا ددع عافترا نم فواخم ^

ي-ل-خأد-لأ بط-لأ ة-ح-ل-سصم ضسي-ئر Èت--عأ ^
Ãةيعمج ضسيئرو ،رايبألاب ةيرأرط رئب ىفسشتسس

حتف رأرق نأ ،ةيبيابط رام-ع ي-ل-خأد-لأ بط-لأ
مأز-ت-للأ ” أذإأ ه-لfi ‘و بئا-سص د-جا--سسŸأ
،انوروك ءا-بو ن-م ة-يا-قو-لأ تأءأر-جأ مأÎحأو
ةيعوت ‘ Òبك رود اهل دجاسسŸأ نأأ ¤إأ أÒسشم
.ظعأوŸأ Ëدقتو ÚنطأوŸأ
دحأ ل نأ ،““رجفلأ»ـل حيرسصت ‘ ةيبيابط لاقو

Áدعب ءأوسس ،انوروك ءاهتنأ تيقوت عقوتي نأ هنك
فيفخت ةلودلأ مزلأ ام وهو ،رهسشأ6 وأ رهسش
بلاط يتلأ دجاسسŸأ ةسصاخ رج◊أ تأءأرجأ
نا-سسنلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،بع-سشلأ ة-ي-ب-ل-غأ ا-ه-ب

هللأ ¤أ ا-ج-ل-ي ف-ع-سض ة-ل-حرÃ رÁ ا-مد-ن-ع
دعاسست دق دجاسسŸأ نأ افيسضم ، هل عرسضتيو
نم ةيلا◊أ ةمزلأ ىلع بلغتلأ ‘ Òبك لكسشبو

ظعأوŸأ Ëد-ق-تو Úن-طأوŸأ ة-ي-عو-ت لÓ-خ
ضسفنلأ ىلع ةظفاÙأو ة-يا-قو-لا-ب مأز-ت-لÓ-ل
ام وهو ،فوÿأ ىلع بلغتلأو مهتايونعم عفرو
ن-سسح أذإأ ا-نورو--ك ة--براfi ى--ل--ع د--عا--سسي
تعد يتلأ تأءأرجلأ قيبطت ” أذأو ،هلÓغتسسأ
ةداجسسلأ لامعت-سسأ لÓ-خ ن-م ةرأزو-لأ ا-ه-ي-لأ
ةÓسصلأ نم ءاهتنلأ دنع جورÿأو ةيسصخسشلأ
. دجاسسŸأ ميقعتو
نم هفوخت ثدح-تŸأ ىد-بأ قا-ي-سسلأ تأذ ‘و
¤إأ أÒسشم ،طقف ىÈكلأ دجاسسŸأ حتف رأرق

ةيقب نم ÚلسصŸأ عفدي دق رأرقلأ أذه لثم نأأ
ام وهو ىÈكلأ دجاسسŸأ ¤أ هجوتلأ قطانŸأ

مايقلأ ¤أ تايعم÷أ ايعأد ،اظاظتكأ قلخي دق
راسشتنأ يدافتل ةيعوت-لأو م-ي-ظ-ن-ت ‘ ا-هرود-ب
.““ءابولأ

‘ للخ كانه نأ ةيبيابط دكأ ىرخأ ةهج نم
دكأأ ثيح ،تاطلسسلأو تاسسسسؤوŸأ Úب قيسسنتلأ
ل ايلعلأ تاطلسسلأ نم ردسصت يتلأ تأرأرقلأ نأأ
ةيلوؤوسسŸأ Óمfi عقأو-لأ ضضرأ ى-ل-ع ق-ب-ط-ت
ةÒخلأ هذه نأ افيسضم ،ةي-لÙأ تا-ط-ل-سسل-ل

يهو ،بجي امك اهرود يدؤوت لو اما“ ةبئاغ
ف-ي-سضي ة-ث-يد-ح تسسي-لو ةÁد--ق تا--سسرا‡

موقي ل نم لك تحسضف انوروك نكل ثدحتŸأ
Úلوؤوسسم وأ ةلو وأ را-ي-مأ ن-م ءأو-سس ه-ب-جأو-ب
.نيرخأ
،ءابطلأ ىلع ةرركتŸأ تأءأدتعلأ ضصوسصخبو
نأ ن-طأوŸأ ق-ح ن-م ه-نأ رو--سسي--فوÈلأ د--كأ
لاب-ق-ت-سسلأ ن-سسحو ة-يا-عر-لأ ى-ل-ع ل-سصح-ي
ءابطلأ ىلع ءأدت-علا-ب ضسي-ل ن-ك-ل ،جÓ-ع-لأو
يتلأ ضصئاقن-لأ ‘ ل-خد يأ م-ه-ل ضسي-ل ن-يذ-لأ
نم تايفسشتسسŸأو ةيحسصلأ زكأرŸأ ا-ه-فر-ع-ت
- ءابطلأ اهب ىدان اŸاط يتلأو ،ةزهجأو ةيودأ
يتلأ تأءأرجلأ انسسحتسسم، -ثدحتŸأ لوقي
نيدتعŸأ ةبقاعم ضصخي اميف ةلودلأ اهتذختأ

نل رأرقلأ أذه نكل ةحسصلأ عاطق لامع ىلع

ىلع بجيو ،ةيبيابط لوق-ي Ó-ب-ق-ت-سسم ع-ف-ن-ي
ة-مزلأ هذ-ه ن-م ضسرد-لأ ذ-خأا--ت نأ ة--لود--لأ
ةحسصب مامتهلأو ةحسصلأ عاط-ق-ب ضضو-ه-ن-لأو
ةزهجلأ Òفوتو تايفسشتسسم ءانب نم نطأوŸأ
.ءابطأÓل لمعلأ فورظ Úسس–و ةيودلأو
نم هفوخت ثد-ح-تŸأ ىد-بأ ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
مأÎحأ مدعل أرظن ثد– د-ق ي-ت-لأ بقأو-ع-لأ
لÓخ ÚنطأوŸأ فرط نم ةياقولأ تأءأرجلأ

ع-ف-تر-ت ⁄ أذإأ ه-ن ¤إأ أÒسشم ،ى-ح-سضلأ د-ي-ع
اموي51ـب رطفلأ ديع دعب تاباسصلأ ةليسصح
Èكأأ عافترأو ةثراك تدافت د-ق ر-ئأز÷أ نو-ك-ت
.ءابولاب تاباسصلأ ددعل

نأ ةيبيابط روسسيفوÈلأ راسشأ ،رخأ بناج نم
عافترأ ‘ ببسست ام ةمزلأ Òيسست ‘ للخ كانه
،ةلوهم Òغو ةيداع اهÈت-عأ ي-ت-لأ ة-ل-ي-سص◊أ

تا-ط-ل-سسلأ ،ن-طأوŸأ ن--م ل--ك نأأ ¤إأ أÒسشم
عمتÛأو يبط-لأ زا-ه÷أو مÓ-علأ ة-ي-لÙأ
اهنم Êا-ع-ت ي-ت-لأ ة-مزلأ ‘ رود م-ه-ل ÊدŸأ
دأز Òيسستلأ ءو-سسو ق-ي-سسن-ت-لأ مد-عو ر-ئأز÷أ
¤أ ÚيلÙأ ÚلوؤوسسŸأ ايعأد ،اÁزأات عسضولأ
ةينأديم تأرايزب مايق-لأو بتا-ك-م ن-م جورÿأ
يتلأ ضصئاقنلأ ىلع عÓطÓل تا-ي-ف-سشت-سسم-ل-ل
تاسسسسؤوŸأ Úب قيسسنت ةلواfiو ا-ه-ن-م Êا-ع-ت
.ءابولأ ةبراÙ ةرأزولأو

ةرون ةظيفح ^

:رجفلل دكؤوي نارهوب45 ربمفون حتافلا ىفضشتضسم ريدم

54 ىوتسسم ىلع ىسضرملا عيمجب انلفكت ””
 ””ءابولا راسشتنا مغر ةحلسصم

  انوروك سسوريف يسضرمب لفكتلل ةيبط حلاسصم01 سصيسصخت  ^

 ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
 انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا155و ةافو ةلاح31 ليجسست

ءاـــــــــــــــــفسشلل ةدـــــــــــــــــيدج ةـــــــــــــــــلاح724 لـــــــــــــــــثامت  ^
““انوروك““ سسوÒفب ةديدج ةباضصإا155و ةافو ةلاح31 ليجضست ““ ءاعبرأ’ا سسمأا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو1621و ةلاح55033 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباضصإ’ا ›امجإا عفتÒل

ةيبرغلا ءارحضصلا نم رامعتضس’ا ةيفضصت

 ةينوناقلاو ةيسسايسسلا اهتايلوؤوسسم لمحتب ةبلاطم اينابسسإا
بيلاسسألأ نم ويراسسيلوبلأ ةهبج ترذح ^

اهمدختسست يتلأ ةيسسامولبدلأو ةيسسايسسلأ
نم برهتلل ةيلسسوك ةي-نا-ب-سسإلأ ة-مو-ك◊أ

هاŒ ةينوناقلأو ةيسسايسسلأ ا-ه-تا-ي-لوؤو-سسم
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ نم رامعتسسلأ ة-ي-ف-سصت
يسضŸأو عوسضÿأ نم اعون ره-ظ-ت ي-ت-لأو

 .يبرغŸأ ماظنلل ةيعسسوتلأ بلاطŸأ فلخ
(ضصأو) ةيوأرحسصلأ ءابنألأ ةلاكو تدافأأو
هللأ دبع ،اينابسسإأ ‘ ةهب÷أ لث‡ نأأ ضسمأأ
ةموكحلل بأوج ىلع هدر ‘ لاق ،يبأرعلأ
لوح ناÈŸلا-ب لأؤو-سس ى-ل-ع ة-ي-نا-ب-سسإلأ

ءافتخأو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ اهتيلوؤوسسم
هذه نأأ““ ،يÒسصب ميهأربإأ يديسس ديقفلأ
زاجتحلأ نهر هدوجو ءانثأأ تثدح ةعقأولأ
نمف ،›اتلابو ،ة-ي-نا-ب-سسإلأ ة-لود-لأ ىد-ل
قئاق◊أ حيسضوت د-يرد-م ة-مو-ك-ح بجأو
ىسصقأأ ةيوسستو ÚلمتÙأ ةان÷أ ديد–و

.““رأرسضألأ كلت نم نك‡ دح
ىلع يوأرحسصلأ يسسامولبد-لأ دد-سش ا-م-ك
نأأ ةينابسسإلأ ةموك◊أ ىل-ع ي-غ-ب-ن-ي““ ه-نأأ
طيلسستل اهيف ضسبل ل يتلأ ةدأرإلأ يدبت
نم ةملظŸأ ةحف-سصلأ هذ-ه ى-ل-ع ءو-سضلأ

ءأرحسصلأ ةقباسسلأ اهترمعتسسم ‘ اهيسضام
0202 ماع-لأ ‘ ن-ح-نو ا-م-ي-سس ،ة-ي-بر-غ-لأ
د-ق-ع-لأ ن-م ةÒخألأ ة-ن-سسل--ل فدا--سصŸأ
رامعتسسلأ ىلع ءا-سضق-ل-ل ثلا-ث-لأ ›ود-لأ
ةسصرف ديردم هنم لعŒ نأأ بجي يذلأو

ءأرحسصلأ ‘ يرامعتسسلأ ع-سضو-لأ ءا-ه-نإل

.““ةيبرغلأ
لوؤو---سسŸأ دد---ج ه---تأذ قا---ي---سسلأ ‘و
ةيسضق-لأ نأأ ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لأ يوأر-ح-سصلأ
لاقتنلأ ذنم ةقلاع لأز-ت ل ة-يوأر-ح-سصلأ
هنأأ افيسضم ،اينابسسإأ ‘ ةيطأرقÁدلأ ¤إأ

لاغتÈلأ اهتراج لثم يسضŸأ ديردم ىلع
لÓخ نم كلذو ،ةيقرسشلأ روميت ةلاح ‘

ةيسسايسسلأ اهتاي-لوؤو-سسŸ ي-ل-ك-لأ مأÎحلأ
يذلأ ليوطلأ ملظلأ ءا-ه-نإل ة-ي-نو-نا-ق-لأو
ديزي اŸ يوأرحسصلأ بعسشلأ دسض بكتري

.فسصنو دوقع ةعبرأأ نع
اهمدقت ي-ت-لأ تأءا-عدإلأ ضصخ-ي ا-م-ي-فو
ن-م ل-سصن-ت-ل-ل ة-ي--نا--ب--سسإلأ ة--مو--ك◊أ

ءأرحسصلأ ‘ عسضو-لأ هاŒ ا-ه-تا-ي-لوؤو-سسم
مدق ،اهنم رامعتسسلأ ةي-ف-سصتو ة-ي-بر-غ-لأ
نم ةعوم‹ يبأرع-لأ ه-ل-لأ د-ب-ع د-ي-سسلأ
ظافتحأ اهنم ،ةغمأدلأ ةينوناقلأ قئاق◊أ

ايناب-سسإل ›ود-لأ ÊدŸأ نأÒط-لأ ة-ئ-ي-ه
،ةيبرغلأ ءأرحسصلل يو÷أ لاÛأ ةرأدإاب
·أÓل ةينو-نا-ق-لأ نوؤو-سشلأ ةرأدإأ رأر-ق م-ث
رياني92 ‘ خرؤوŸأ (2002/161) ةدحتŸأ

ديردم ةيقافتأ نÓ-ط-ب د-كأأ يذ-لأ2002
ةمكÙأ رأرقل اسضيأأ ةفاسضإلاب ،ةيثÓثلأ
‘ خرؤوŸأ (4102/04) ةينابسسإلأ ةينطولأ

ةطلسسلأ نأا-ب ي-سضا-ق-لأ4102 وي-لو-ي4
لأز-ت ل ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-سصلأ ‘ ة-يرأدإلأ

ة-ه-ب-ج ل-ث‡ ضصل-خو أذ-ه .ا-ي-نا--ب--سسإل
ميلقإأ نأأ ىلع هدر ‘ اينابسسإاب ويراسسيلوبلأ
·ألأ هتددح نأأ ذنمو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
د-ع-ب ع-ت-م-ت-ي ⁄3691 ‘ ةد---ح---تŸأ
راظتنأ ‘ لأزي لو ،يتأذلأ لÓ-ق-ت-سسلا-ب
·أÓل ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ رأر-ق ق-ي-ب-ط-ت
41 ‘ خرؤو---Ÿأ (51-د) (4151) ةدح-تŸأ
حنم نÓعإأ مسساب فورعŸأÈ 0691مسسيد
(ةرمعتسسŸأ بوعسشلأو نأدلبلل لÓقتسسلأ
‘ ةيلودلأ لدعلأ ةمكfi هتدمتعأ يذلأو
‘ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ةيسضق نأاسشب اهأوتف
ر م ^ .5791 ربوتكأ61

91-ديفوك تاباضصإا ددع يف عافترا ليجضست بقع

ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلب ىوتسسم ىلع يئزج يلزنم رجح
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ ^

اهل نايب ‘ ءاعبرلأ ضسمأأ ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
ةنماثلأ ةعاسسلأ نم يئزج ›زنم رجح رأرقإأ

مويلأ حابسص ن-م ا-حا-ب-سص ة-سسماÿأ ¤إأ ءا-سسم
عأرذو وزو يزيت يتيدلب ىوتسسم ىلع ›أوŸأ
اموي41 ةدŸ أذهو وزو يزيت ةيلوب ةدخ نب
نايبلأ حسضوأأو .ضسيمÿأ مويلأ راهن نم ءأدتبأ

فيقوتلأ““ يئز÷أ رج◊أ أذه نع م-ج-ن-ي ه-نأأ
ةيداسصتقلأو ةيراجت-لأ ة-ط-سشنألأ ل-ك-ل ما-ت-لأ
لقن ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ة-ي-عا-م-ت-جلأو
هتأذ ردسصŸأ راسشأأو .““تأرايسسلأو نيرفاسسŸأ
ماكحأاب Óمع““ ءأرجإلأ أذه رأرقإأ ” هنأأ ¤إأ
71 ‘ خرؤوŸأ281-02 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ
ويلوي9ل قفأوŸأ يرجه1441 ماع ةدعقلأ وذ

نم ةياقولأ ماظن زيزعت نمسضتŸأو0202 ةنسس
(91-د--ي--فو--ك) ا--نورو--ك ضسوÒف را---سشت---نأ
لوخت يتلأ هنم20 ةداŸأ اميسسل ،هتحفاكمو
رأرقإأ ،ةرورسضلأ دنع ،ةلولأ ةداسسلأو تأديسسلل
وأأ يئزج ›زنم رجح تاقوأأ طبسض وأأ ليدعت وأأ
Ìكأأ وأأ ايح وأأ اناكم وأأ ةيدلب فدهتسسي يلك
ع ج ^ .““ىودعلل أرؤوب دهسشت

طضشلا ةيدلب نع هعفر ررقت اميف

فراطلاب ةلاقلا ةيدلب ىلع يئزجلا رجحلا ديدمت
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ ^

اهل نايب ‘ ءاعبرلأ ضسمأأ ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
ن-م ي-ئز÷أ ›ز--نŸأ ر--ج◊أ د--يد“ ن--ع
حابسص نم ةسسماÿأ ¤إأ ءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ
ةيدلب ىوتسسم ىلع اموي41 ةدŸ ›أوŸأ مويلأ
اميف ،ضسيمÿأ مويلأ نم ءأدتبأ أذهو ،ةلاقلأ
نسس– دعب طسشلأ ةيدلب نع رج◊أ عفر ررقت
هنأأ نايبلأ حسضوأأو .اهيف ةي-ئا-بو-لأ ة-ي-ع-سضو-لأ

ةيدلب نع يئز÷أ رج◊أ د-يد“ ن-ع م-ج-ن-ي
،ةيراجتلأ ةطسشنألأ لكل ماتلأ فيقوتلأ““ ،ةلاقلأ
فيقوت كلذ ‘ اÃ ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ

راسشأأو .““تأرايسسلأو نيرفا-سسŸأ ل-ق-ن ة-كر-ح
ءأرجلأ أذه رأرقأ ” هنأأ ¤إأ هتأذ ردسصŸأ
-02 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ ماكحأا-ب Ó-م-ع““

1441 ما-ع ةد-ع-ق-لأ وذ71 ‘ خرؤو--Ÿأ281
0202 ة-ن-سس و-ي-لو-ي9ل ق-فأوŸأ ير--ج--ه

راسشتنأ نم ةياقولأ ماظن ز-يز-ع-ت ن-م-سضتŸأو
،هتحفا-ك-مو (91-د-ي-فو-ك) ا-نورو-ك ضسوÒف
تأديسسلل لوخت يتلأ ه-ن-م20 ةداŸأ امي-سسل
ليدعت وأأ رأرقإأ ،ةرورسضلأ دنع ،ةلولأ ةداسسلأو
يلك وأأ يئزج ›زنم ر-ج-ح تا-قوأأ ط-ب-سض وأأ
دهسشت Ìكأأ وأأ ايح وأأ اناكم وأأ ةيدلب فدهتسسي
 .““ىودعلل أرؤوب

ر م  ^

 قدانفلا يف يحضصلا رجحلا فيراضصم عفد مهيلع تضضرف

 توأا21 يف رئازجلاب نيقلاعلا اهاياعر لحرت سسنوت
.0202 توأأ21 ءاعبرألأ موي كلذو رئأز÷اب Úقلاعلأ اهينطأوم ءÓجإل ةيسسنوتلأ طوطÿأ Ïم ىلع ةيوج ةلحر ة‹رب ت“ هنأأ ،رئأز÷اب ةيسسنوتلأ ةيروهم÷أ ةرافسس تنلعأأ ^

قدانفلأ دحأاب يقدنفلأ زج◊اب راهظتسسلأ مهيلع بجوتي ““ هنأأ نايبلأ فاسضأأو ““ ÊوÎكلإلأ اهديرب Èع مهئامسسأأ ليجسستل ÚينعŸأ ةÒخألأ هذه تعد دقف ،ةرافسسلأ نايب بسسحو
مايقلأ نم أونكمتي ⁄ نيذلل مايأأ01 ةدŸو ““رأأ يسس يب““ ليل– ةداهسش نورهظتسسي نيذلل مايأأ ةعبسس هتدمو يرابجإلأ يحسصلأ رج◊أ ءاسضقل ةرافسسلأ ةحفسصب ةروسشنŸأو ضضرغلل ةدعŸأ
لبقŸأ دحألأ موي ليجسستلل لجأأ رخآأ نوكيسسو ،ةنسس21 نود ءانبأأ مهتقفرب ناك ولو ىتح ،ءانثتسسأ نود ،نيرفاسسŸأ لك ىلع قبطي ءأرجإلأ أذه نأأ نايبلأ دكأأو .هيلإأ راسشŸأ ليلحتلاب

ب ةراسس ^ .احابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ ىلع
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““ نو-ب-ت سسي-ئر-لا ة-يز-ع-ت تن-م-ضضتو ^
راجفنلا أابن ىضسألاو نز◊ا غلابب تيقلت
ءاثÓثلا ءاضسم توÒب أافرم ‘ عقو يذلا
رئاضسخو ىحرجو اياحضض نم هفّلخ امو
““ ةيروه-م÷ا سسي-ئر فا-ضضأاو .““ة-يدا-م
مكيلإا مدقتأا لل÷ا باضصŸا اذه مامأاو
Êا-ن-ب-ل-لا بع-ضشلا ¤إا م-ك-لÓ--خ ن--مو
ر-حأا-ب ا-يا-ح-ضضلا ر-ضسأا ¤إاو ق-ي-ق--ضشلا
نماضضتلاو فطاعتلا قدضصأاو يزا-ع-ت-لا
عضساوب اياحضضلا دمغت-ي نأا ه-ل-لا ا-ي-عاد
هت-ي-فا-ع-ب Úبا-ضصŸا ل-م-ضشيو ه-ت-م-حر
قيقضشلا Êانبللا بعضشلا بنجيو هئافضشو
ددجأا ذإاو ““سسيئرلا عباتو.““هوركم لك

مكبناج ¤إا اهفوقوو ر-ئاز÷ا ن-ما-ضضت
نأا وجرأا ،ىÈكلا ة-ع-جا-ف-لا هذ-ه ما-مأا

ريدقتلا تارابع ىمضسأا لوبقب اولضضفتت
.““ماÎحلاو

ر كلأم^

 يموقلا نمأÓل بمارت راسشتسسم ناسسل ىلع يمسسر فقوم ‘
سضفارلا رئاز÷ا فقوم معدت نطنسشاو

 أيبيل ‘ يركسسعلا لخدتلل

 توريب ةمسصاعلا زه يذلا راجفنلا رثإا ىلع

Êأنبللا بعسشلا عم رئاز÷ا نمأسضت ددجي نوبت سسيئرلا
لاسشيم ،ينانبللا هريظن ىلإا ةاسساومو ةيزعت ةيقرب ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر ثعب

ةغلاب حورجب فلآا4 نم رثكأا ةباسصإاو اسصخسش001 ةايحب ىدوأا يذلا توريب أافرم راجفنا رثإا ،نوع
.ةيلوأا ةليسصحك

ايمضسر ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا تمعد ^
نع ايبيل ةمزأا ل◊ ي-عاد-لا ر-ئاز÷ا ف-قو-م
يبنجألا لخدتلا سضفرو يملضسلا راو◊ا قيرط

سسي-ئر-لا را-ضشت-ضسم نا-ضسل ى-ل-ع ير-ك--ضسع--لا
هدÓب سضفر دكأا يذلا يموقلا نمأÓل يكيرمألا
‘ يبنجلا يركضسعلا دجاوتلل ا-ع-طا-ق ا-ضضفر
.ايبيل
سسمأا ةيكيرملا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا تن-ل-عأاو
يكيرملا سسيئرلا راضشتضسŸ نا-ي-ب ‘ ا-ي-م-ضسر
نياربوأا تربور يموقلا نمأÓل بمارت دلانود
دعاضصتŸا عازنلا لايح ةدضشب اهلاغضشنا نع

يركضسعلا لخد-ت-لا ةد-ضشب سضفر-تو ا-ي-ب-ي-ل ‘
ة-قز-ترŸا ماد-خ-ت-ضسا كلذ ‘ اÃ ي-ب-ن--جلا
بناج نم Úضصاÿا Úيركضسعلا نيدقاعتŸاو
ةدع Úب عارضصلا نأا فاضضأاو .فارطألا ةفاك
يطفن-لاو ي-ج-ي-تاÎضسلا د-ل-ب-لا اذ-ه ‘ لود
يميلقإلا رارقتضسÓل ةÒطخ تاديدهت لكضشي
نا-ف ن-يار-بوأا بضسحو .ة-يŸا-ع-لا ةرا-ج-ت--لاو
عم ارخؤوم تاثحا-ب-م ىر-جأا بمار-ت سسي-ئر-لا

هنأا تاءاقللا هذه ‘ حضضتا ثيح لود ةدع ةداق
ةلود قزÁ يذلا عازنلا ‘ حبار كانه سسيل
اذهبو .‘اذقلا رمعما ماظن طوقضس ذنم ايبيل
ةئداهلا ةيضسامولبدلا نوكت يكيرمألا فقوŸا

ىلع ةمئاقلاو دلبلا اذه ‘ رئاز÷ا اهتنبت يتلا
ايضسايضس ةمزألا لحو يبن-جألا ل-خد-ت-لا سضفر

عازنلا فارطأا ع-ي-م-ج Úب راو◊ا ق-ير-ط ن-ع
قيرطلا اه-ل د-هÁ ا-م-عدو ارا-ضصت-نا تل-ج-ضس

Ÿةمزألا هذه لح ¤ا ةيمارلا اهدوهج ةلضصاو
نم رئاز÷ا نمأا ىلع ابلضس اهتايعادت رثؤوت يتلا

ع-ضضوو ة-ي-ن-طو-لا ة◊ا-ضصŸاو راو◊ا لÓ--خ
لÓخ نم رابتعا لك قوف Úي-ب-ي-ل-لا ة-ح-ل-ضصم
ةيبيللا يضضارألا ةدايضسو ةد-حو ى-ل-ع ظا-ف◊ا
تاضسضسؤوم مايقل ده“ ةيقفاوت لو-ل-ح دا-ج-يإاو
ةبراقŸ نطنضشاو معد يتأايو .ة-ي-ب-ي-ل ة-ي-ن-طو
تنلعأا لثا‡ معد دعب ةمزلا هذه ‘ رئاز÷ا

ايناŸأا ايناطيرب اهنم ةيلودلا ىوقلا ديدع هنع
نم ديدعلا ‘ تÈع رئاز÷ا ناو اميضسل ادنكو
راوح ناضضتحل اهدادعتضسا نع ةيلودلا ربانŸا
ةديحولا ةلودلا رئاز÷ا Èتعت امك .يبيل– يبيل
ناك ثيح ايبيل ‘ حلاضصم يأا اهل سسيل يتلا
ةرم نم Ìكأا دكأا دق نوبت ديÛا دبع سسيئرلا
ديرت ةيلود-لا ىو-ق-لا ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-ه نا

ةيامح كانه ة-لا-كو-لا-ب ة-ي-لود بر-ح سصو-خ
Ÿيبيللا بعضشلا باضسح ىلع ةقيضضلا اه◊اضص

 .قيقضشلا
^ fiر دم

 نجسسلا ناردأغي ىسسوم يديسسو يريدأق نأطسشأنلا
دافنتضسا دعب ،راردأا نجضس ،ىضسوم يديضس دمحأاو يريداق رضساي نم لك ،سسمأا ،رداغ^
ةدحولاب سساضسŸا ةمهتب ةذفان سسبح رهضشأا ثÓثب امهتنادأا راردأا ةمكfi تناكو .امهتبوقع
 ب سس ^.سسب◊ا اعدوأاو رهضشأا ةثÓث ذنم امهفيقوت ” دق ناطضشانلا ناكو ،ةينطولا

يرضصبلا ي-ع-م-ضسلا ط-ب-ضض ة-ط-ل-ضس تق-ل-ت ^
Úعب ىÈكلا ةيناجيتلا ةيوازلا نم اجا-ج-ت-حا

ىلع ه-ي-ف ف-ضسأا-ت-ت طاو-غلا ة-يلو-ب ي-ضضا-م
Èخ يمومعلا نويزفلتلا اهب ثب يتلا ةيفيكلا
ةقيرط اذكو سساينا Êاجيتلا دمحأا ديضسلا ةافو
يتلا ىرخلا تاونقلا سضعب ل-ب-ق ن-م ه-لواد-ت
ةقيرطلل ماعلا ة-ف-ي-لÿا Òخألا اذ-ه تÈت-عا
ميهاربا خيضشلا موحرŸا هدلاو نأاو ةيناجيتلا
ةطلضسل نايب ح-ضضوأاو .ا-ه-ضسضسؤو-م و-ه سسا-ي-نا

نا ءاثÓثلا ءاضسم ير-ضصب-لا ي-ع-م-ضسلا ط-ب-ضض
بضصنم““ ناب دكؤوت ىÈكلا ةيناج-ي-ت-لا ة-يواز-لا
يأا نود ةيناجيتلا ة-ق-ير-ط-ل ما-ع-لا ة-ف-ي-لÿا
ةقيرطلل ماعلا ة-ف-ي-لÿا بق-ل و-ه سصي-ضصخ-ت
وهو اياوزلا عيمج خيضشو ⁄اعلا ‘ ةيناجيتلا

دافحأا اه-ب سصت-خ-ي ة-ي-حور ة-ب-تر-مو بضصن-م
ةقيرط-لا سسضسؤو-م Êا-ج-ي-ت-لا د-م-حا خ-ي-ضشلا
يبارعلب يلع ديضسلا ايلا-ح و-هو ة-ي-نا-ج-ي-ت-لا
دمحأا خيضشلا لضسن نم ردحني يذلا Êاجيتلا
يذلاو ةيناجيتلا ةقيرطلا سسضسؤوم Êا-ج-ي-ت-لا
هد-ع-ب ن-م ه-ت-يرذ ن-طو-م نو-ك-ي نا-ب ى--ضصوأا
د-م-حأا مو-حرŸا““ نأا ¤ا ترا-ضشأاو .““ر-ئاز÷ا
ةقيرطلا ءافل-خ د-حأا و-ه سسا-ي-نأا Êا-ج-ي-ت-لا
فورعمو لاغنضسلا ةلود عو-بر ‘ ة-ي-نا-ج-ي-ت-لا
ةحفانŸاو مÓضسلا رضشن ‘ ةليل÷ا هتامدخب

لا◊ا وه امك ةيطضسولاو حماضست-لا م-ي-ق ى-ل-ع
ميهار-با خ-ي-ضشلا مو-حرŸا هد-لاو-ل ة-ب-ضسن-لا-ب

.““سساينا
نايب قفو ىÈكلا ةيناجيت-لا ة-يواز-لا تبر-عأاو
اهفضسأا““ نع يرضصبلا يعمضسلا ط-ب-ضض ة-ط-ل-ضس
تاذ عيضضاوŸا هذه لثم لوانت ‘ ةيلاŒرÓل
ةيميلقلا فورظلا هذه ‘و ةغلاب-لا ة-ي-م-هلا
Èع هثب ” ÿÈا نا اميضس ةضصاÿا ةينطولاو
““نع ةيوازلا تبرعأا امك .““ةينطو ةيمومع ةانق
هذه مامأا ةغلابلا اهتناداو ديدضشلا اهضضاعتما
ةيعجرŸاب رضضت يت-لا ة-لوؤو-ضسم Òغ را-ب-خلا
Èع اهل سسضسا يتلا اه-تا-ب-ضست-كÃو ة-ي-ن-طو-لا
بضسح ،““ ىدفŸا نطولا اذه لاجر روضصعلا
فاضضأاو .يرضصبلا يعمضسلا طبضض ةطلضس نايب
ةيناجيتلا ةقيرطلل ةماعلا ةفÿÓا نأا نايبلا
ÿÈا ¤ا تل-ل-ضست ي-ت-لا ءا--ط--خلا تÈت--عا
يذ-لا سسا-ضس◊ا تقو-لا ‘ اÒط-خ ا-قلز--نا““

يتلا تاحÓضصلا برضضل تارماؤوŸا هيف تÌك
‘ كضشن ل يتلاو ةيرئاز÷ا ةلودلا اهب موقت
امئاد اهئÓياو ةيناجيتلا ةقيرطلاب اهزازتعا
لعاف اهنوك ةغلابلا ةيانعلاو ةضصاÿا ةياعرلا
‘ا--ق--ث--لاو ي--حور--لا لاÛا ‘ ي--ضسا--ضسأا
⁄اعلا ‘ رئاز÷ا ›اغلا اننطول يعامتجلاو
.““عمجا
ىلع يرضصبلا يعمضسلا طبضض ة-ط-ل-ضس تد-كأاو
قلعتت رابخا رضشن ‘ ققحتلاو يرحتلا ةرورضض““

Ãاقثو يعامتجاو ي-حور د-ع-ب تاذ ل-ئا-ضس‘
ر م ^   .““نطولل ةبضسنلاب ةغلاب ةيمهأا تاذ

ضساينا Êاجيتلا دمحأا ةافو Èخ لوادت ةيفيك ضصوسصخب
ةطلسس ىدل جت– ىÈكلا ةينأجيتلا ةيوازلا

يرسصبلا يعمسسلا طبسض

 اهتنfi ‘ نانبل عم لماكلا هنماسضت دكأا
 نوع لأسشيم عم ةيفتأه ةŸأكم يرجي نوبت سسيئرلا

ءاعبرألا سسمأا ة-قار-ضشلا ة-م-كfi تل-جأا ^
ةديضسلا““ اه-م-ضسا-ب ة-فور-عŸا »ز ن““ ة-ي-ضضق
Úلوؤو-ضسŸا ن--م دد--ع بنا--ج ¤إا ““ا--يا--م
رهضش نم62 خيرات ¤إا ةلودلا ‘ Úقباضسلا
فلم نأا ¤إا ةراضشإلا ردŒو .يرا÷ا توأا
ددع هيف طروت داضسف فلم وه ايام ةديضسلا

رملا ق-ل-ع-ت-يو Úق-با-ضسلا Úلوؤو-ضسŸا ن-م
غلابمو ميتنضس اراي-ل-م11 قوفي ام ز-ج-ح-ب

““يتيروم““ ةماقإاب ةبعضصلا ةلمعلا-ب ة-م-خ-ضض
.““ايام مادم““ ةوعدŸا اهيف تطروت يتلاو
ن-يرزو--لا ن--م ل--ك ةÒخألا هذ--ه تر--جو
يزاغلا دمfiو نÓعز Êاغلا دبع Úقباضسلا
ينطولا نمأÓل قباضسلا ريدŸا اذكو هل‚و
01 بنا-ج ¤إا ل-ما-ه Êا-غ-لا د-ب-ع ءاو-ل--لا

لا◊ا ةيضضق ‘ طروت امك .نيرخآا Úمهتم
نÓعز ،لماه Êاغلا دبع نم لك بناج ¤إا
““ي-ل-ع.ط““ ة-مألا سسل‹ و-ضضع يزا--غ--لاو
،““ف.ب»و ““إا.ب““ امهو ““ايام مادام ““ يتنباو

،““سش.غ““ ،““م.ب““ ،““ع.ي»و ““ع.ب““ نيوعدŸاو
د-----ع-----ب ،““ب.ب““،““م.سس““ ،““ك.ق““ ،““م.ب““
ةقلع-تŸا م-ه-ت-لا ن-م ة-ل-م-ج ‘ م-ه-طرو-ت

flا ميظنتلاو عيرضشتلا ماكحأا ةفلاÿضصاÚ
¤إاو نم لاومألا سسوؤور ة-كر-حو فر-ضصلا-ب
ةعامج را-طإا ‘ لاو-مألا سضي-ي-ب-ت ،جراÿا
ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإا ،ةمظنم ةيمارجإا
.ذوفنلا لÓغتضساو
رثا ى-ل-ع ق-ي-ق-ح-ت-لا ف-ل-م ح-ت-ف ” د-قو
ةي-ط-ب-ضضلا ح-لا-ضصم ¤إا تدرو تا-مو-ل-ع-م
›ام غلبم دجاوتب ديفت ةمضصاعلاب ةيئاضضقلا
““يتيروم““ ةماقإا رقمـب نئاك نكاضسŸا دحأاب
.هوبضشم هردضصم ةمضصاعلاب ›اواطضس ةيدلبب
،نكضسŸا سشيتفتب نذإا بلط اهرثإا ىلع ”و
Èتعم ›ام غلبم هلخادب ط-ب-ضض ” ه-ي-ل-عو
فلأا072 غلبمو ،متينضس رايلم11 ـلا قوفي
غلك71 ›اوحو ،يكيرمأا فلأا03 غلبمو ،وروأا

ر م ^ظ .تارهوÛا نم

ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ىرجأا ^
عم ةيفتاه ةŸاكم ،ءا-ع-برألا سسمأا ،نو-ب-ت
هدروأا امبضسح ،نوع لاضشيم Êانبللا هÒظن
.ةيروهم÷ا ةضسائر نايب

هذ-ه-ب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر دد--ج د--قو

نوع لاضشي-م سسي-ئر-لا ه-ي-خأل ة-ب-ضسا-نŸا
ق-ي-ق-ضشلا ه-ب-ع-ضشلو ه-ل ر-ئاز÷ا يزا--ع--ت
هتاين“و را-ج-ف-نلا ا-يا-ح-ضض تÓ-ئا-ع-لو
.ىحرجلل لجاعلا ءافضشلاب
Êانبللا هÒظنل ةيروهم÷ا سسيئر دكأا امك

هذه ‘ نانبل عم لماكلا رئاز÷ا نماضضت
نهر هبناج ¤إا فوقولاو ةميلألا ةنÙا
نم فيفختلل هتابلط لك ة-ي-ب-ل-ت-ل ةرا-ضشإلا
.ةعجافلا ةأاطو

ب ةرأسس

 ةيحسض يأا ليجسست مدع دكؤوت ةيجراÿا
 توÒب رأجفنا ‘ حورجب Úيرئازج Úنطاوم ةبأسصإا

نوؤوضشلا ةرازو مضساب يمضسرلا قطانلا فضشك ^
” هنأا فيرضش يلع نب زيز-ع-لا د-ب-ع ة-ي-جراÿا
فوفضص ن-م Úن-ثا Úن-طاو-م ة-با-ضصإا ل-ي-ج-ضست
رثإا ىلع ةفيفط حورجب نانبلب ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا
لوألا سسمأا توÒب ةمضصاعلا زه يذلا راجفنلا

نطاوم يأل دوجو ل هنأا قايضسلا سسفن ‘ ازÈم
.توÒب راجفنا اياحضض Úب نم يرئازج
قطان-لا بضسح ةر-فو-تŸا تا-مو-ل-عŸا بضسحو
يأا دجوي ل هنإا-ف ة-ي-جراÿا ةرازو-ل ي-م-ضسر-لا

راجفنلا ثداح اياحضض Úب نم يرئازج نطاوم
هنأا احضضوم توÒب ةينانبللا ةمضصاعلا زه يذلا

حورجب Úيرئازج Úنطاوم ةبا-ضصإا ل-ي-ج-ضست ”
.ةفيفط
نأا لبق ةيادبلا ‘ دحاو نطاوم ةباضصإا ¤ا راضشأاو
ةيحضصلا تاطلضسلا فرط نم تامولع-م د-كأا-ت-ت
دجاوت نع توÒبب رئاز÷ا ةرافضسل ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا

توÒب تايفضشتضسم دحأا ‘ رخآا يرئازج نطاوم
حلا-ضصم Úب ا-م-ئا-ق ل-ظ لا-ضصتلا نأا ا-ف-ي-ضضم
اذه نم دكأاتلل ةينانبل-لا تا-ط-ل-ضسلاو ةرا-ف-ضسلا
ةبضسنلاب راج-ف-نلا را-ثآا ى-ل-ع فو-قو-لاو ÿÈا

.نانبل ‘ انتيلاج ءاضضعأل
توÒبب ةيرئاز÷ا ةرافضسلا نأا ““ يلع نب حضضوأاو

ةثÓثل ةمزÓلا ةدعاضسŸا دي Ëد-ق-ت-ل تل-خد-ت
مه-لزا-ن-م تب-ي-ضصأا Úير-ئاز-ج Úن-طاو-م (30)
ةثÓث كÓمأا تضضرعت اميف ،ة-م-ي-ضسج رار-ضضأا-ب
ةرافضسلا رقمو نيرخآا Úيرئازج Úنطاوم (30)

ءارج ةفيفط رارضضأاب Òفضسلا ةماقإاو توÒب ‘
مضساب ثدحتŸا دكأا امك  .ذفاونلا جاجز مط–

توÒب-ب ة-ير-ئاز÷ا ةرا-ف-ضسلا ““ نأا ة--ي--جراÿا
انتيلاج ءاضضعأا عم رمتضسم لضصاوت ‘و ةدن‹

مهنم ردضصي دق ةدعاضسم بلط يأل ةباجتضسÓل
نانبل هد-ه-ضشت يذ-لا بع-ضصلا فر-ظ-لا اذ-ه ‘

م ناوسضر  ^ .““ةقيقضشلا

 توÒب ‘ سسبيلأكوبأا
توÒب ‘ ءاقدضصا عم يفتاه لاضصتا ‘  ^

هنأاب عضضولا  اوفضصو ، ⁄اعلا ةانقب ءÓمزو
يضصاعلا ايرث ةليمزلا تفضصو ثيح ، يثراك
يذلا راجفنلا نا ،راب-خألا-ب ة-ي-ف-ح-ضصلا

نم ةوق دضشا ناك  ءاثÓثلا رهظ دعب ثدح
ةعضضب نم توÒب هتفرع يذ-لا را-ج-ف-نلا

نضسوضس ةليمزلا تف-ضصو ا-م-ن-ي-ب ،تاو-ن-ضس
،طضسولا قرضشلا ةفيحضصب ةبتاكلا حطبألا
اهتضشاع يتلا بر◊ا لاوط دهضشت ⁄ اهنا

اراجف-نا ي-ضضاŸا نر-ق-لا تاو-ن-ضس نا-ن-ب-ل
،ةيرئاز÷ا ةيئاورلا تلاقو ، اذهك ارمدم
نا ،توÒبب سشيعت يتلا ،ي‰اغتضسم مÓحأا
ÚيتوÒبلا نم Òث-ك-لا ناو ي-ثرا-ك ع-ضضو-لا
. تاونقلا Èع مهل نيدوقفم نع نولءاضسي
عا-ط-ق-نلا و-ه ا--مزأا--ت ع--ضضو--لا داز ا--مو
ةانقب ءÓ-مز بضسح تي-نÎنÓ-ل ل-ضصاو-تŸا
ىلع تاحفضصلا سضعب تلوادت امك .““⁄اعلا““
نم توÒب ناكضسل تار-يذ– كو-ب-ضسيا-ف-لا

نع ةمجان-لا ة-يوا-م-ي-ك-لا داوŸا ةرو-ط-خ
نم لك تحضصنو ناكضسلا ةحضص نع راجفنلا
.ددÎي لا توÒب ن-م جورÿا ه--نا--ك--مإا--ب
لا-ق ،⁄ألاو ةر-ضس◊ا ه-ق--ن--خ--ت تو--ضصبو
اياحضضلا دادعأا نأا ،روبد دامع ،يمÓعلا

نم دادزتو ،ىحر÷ا دادعأا اذكو عافترا ‘
هناب ثدا◊ا فضصوو تاماهتلا ىرخأا ةهج
ةاضسأاŸا رŒ نا فوÿا ،رخا Èمتبضس11
ح.ح ^. ديدج نم ةيلهأا برح ¤ا

 توÒب ةمسصاعلاب أافرم راجفنا هفلخ يذلا رامدلا رثإا
 أهتدعأسسم ¤إا ةموك◊ا وعدت ““سسمح““و نأنبل عم هنمأسضت نع Èعي ““نÓفلا““

ريرح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ما-ع-لا Úمألا Èع ^
عم هنماضضت نع ،يجعب لضضف-لا و-بأا ،ي-ن-طو-لا
‘ عقو يذلا مي-لألا ثدا◊ا ر-ثإا نا-ن-ب-ل ة-لود
د◊ ليت-ق001 ›اوح هت-ي-ح-ضض حارو أا-فرŸا
.ةعاضسلا
ةيمضسرلا هتحفضص ىلع ،يجعب روضشنم ‘ ءاجو

عم نماضضتلا لك ““ نع هيف Èعي كوبضسيافلا Èع
.““ةبيضصعلا ةقطنŸا هذه ‘ Úينانبللا ةوخلا
ةمحرلاب ءاعدلا““ نÓفÓل ماعلا Úمألا عباتو
.““Úباضصملل لجاعلا ءافضشلاو ءايربلا اياحضضلل

،ملضسلا ع-م-ت‹ ة-كر-ح تعد ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
نانبل بناج ¤إا فوقولل ةيرئاز÷ا ةموك◊ا

.اهتنfi ‘ ايونعمو ايدام
لفاوق لاضسرإاب ،اهل نايب ‘ ،““سسمح““ تبلاطو

لودلا تعد امك ،ةل-جا-ع ة-ي-ن-ما-ضضتو ة-ي-ّب-ط
‘ عارضسإلا ¤إا ›ودلا ع-م-تÛاو ة-ق-ي-ق-ضشلا
ةيبلتو ةيحضصلاو ةيبطلا تاد-عا-ضسŸا Ëد-ق-ت
.Êانبّل-لا بع-ضشل-ل ة-ي-ضسا-ضسألا تا-جا-ي-ت-حلا
نانبل ةلود عم اهنماضضت نع ،ةكر◊ا تبرعأاو

بيرقلا ‘ سصÿÓا ةينمتم ،ابع-ضشو ة-مو-ك-ح

.لجاعلا
ةيفلخ ىلع ة-ب-ع-ضص ة-ي-ع-ضضو نا-ن-ب-ل ه-جاو-تو
ببضسب ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا علدنا يذلا راجفنلا

لئاضسو هب تحّرضص ام بضسح ةي-ئا-ي-م-ي-ك داو-م
أافرÃ راجفنلا عقو ثيح ةينا-ن-ب-ّل-لا مÓ-عإلا
ىحر÷ا فلآا ‘ بّب-ضستو ،توÒب ة-م-ضصا-ع-لا
ةيدام رئاضسخ ¤إا ة-فا-ضضإا ،ةا-فو001 ›اوحو
بايد ناضسح Êانبللا ءارزولا سسيئر ناكو .ةÒبك
بناج ¤إا فوقولا ةقيقضشلا لودلا دضشان دق
بلأطوب ةرأسس  ^ .هتبيضصم ‘ نانبل

 يبوروأا دلب ‘ يبط لفكت نم دافتسسا هنأا تدكأا
 رارف ةلأح ‘ نكي ⁄ باوسص حأتفم ءاوللا :عأفدلا ةرازو

 تأعأسشلا هذه يجورم دسض ةيئأسضق تأعبأتم نع نÓعإلا ^
اهل نا-ي-ب ‘ ءا-ع-برألا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو تبذ-ك̂ 

ضضعب اهلوادت يتلا ة-بذا-ك-لا تا-مو-ل-عŸا ي-ع-ط-ق ل-ك-سشب
ءاوللا نأاب معز-ت ي-ت-لاو ن-يرو-جأاŸا Úي-ف-ح-سصلا ها-ب-سشأا

قباسسلا ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا دئاق باوسص حاتفم
لفكت نم دافتسسا هنأا ةدكؤوم جراÿاب رارف ةلاح ‘ ناك

¤ا ءاثÓثلا ضسمأا داع هنأاو يبوروأا دلب ‘ جÓعلل يبط
.نطولا ضضرأا

ضصاخسشألا ضضعب لقانت ““ هنأا عافدلا ةرازو نايب ‘ ءاجو
ءاÎفلا نو-ن-ه-تÁ ن-يذ-لاو ن-طو--لا جرا--خ Úبرا--ه--لا

تامولعم نيرخآلا ةعمسس هيوسشتو ق-ئا-ق◊ا ف-ي-يز-تو

باوسص حاتفم ءاوللا نأاب معزت مهلايخ جسسن نم ةبذاك
ةلاح ‘ ناك قباسسلا ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا دئاق
نم ايئاسضق عباتم ه-نأاو ة-ي-بوروألا ناد-ل-ب-لا د-حأا-ب رار-ف

عافدلا ةرازو تدنف ،هيلعو .““ةيرئاز÷ا ةلادعلا فرط
يتلا ةبذاكلا تا-مو-ل-عŸا هذ-ه ي-ع-ط-ق ل-ك-سشب ي-ن-طو-لا
نوعباتم مهسسفنأا مه نيروجأام Úيفحسص هابسشأا اهلوادتي
طيلغتلاو زازت-بلا نو-سسراÁ رار-ف ة-لا-ح ‘و ا-ي-ئا-سضق
امك .ةسضرغŸا مهفادهأا مدخي اÃ ماعلا يأارلا هيجوتل
نم دافتسسا باوسص حاتفم ءاوللا ““ نأا ةرازولا نايب دكأا

ةيعامتجلاو ةيحسصلا حلاسصŸا فرط نم ي-ب-ط ل-ف-ك-ت

دحأا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل ة-ع-با-ت-لا
هنأاو0202 يرفيف رهسش ذنم يبوروأا دلب ‘ تايفسشتسسŸا

نأا ¤إا رخآا دلب يأا ‘ جÓعلل ىفسشتسسŸا اذه رداغي ⁄
هؤوابطأا هحسصن نأا دعب نطولا ضضرأا ¤إا ضسمأا موي داع

ىفسشتسسŸا ىوتسسم ىلع جÓعلا لام-ك-ت-سسا-ب نو÷ا-عŸا
.““ةجعنلا Úعب ضشاقنلا Òغسصلا دمfi ضشيجلل يزكرŸا

تاسسرامŸا-ب ا-ه-نا-ي-ب ‘ ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو تدد-نو
ةينوناقلا تاءارجإلا ذ-خ-ت-ت-سس ا-ه-نا ةد-كؤو-م ة-ث-ي-بÿا
.ايئاسضق ضصاخسشألا ءلؤوه ةعباتŸ ةبسسانŸا

م ناوسضر ̂ 

 ةلودلا ‘ نوقباسس نولوؤوسسمو ءارزو هيف طروت
توأا62 خيرأت ¤إا ““أيأم مادأم““ دأسسف فلم ليجأأت
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ةيودي ضشر ةخضضم ةمئا-ق-لأ تن-م-ضضتو ^
فضشكلأ زاهجو ميقعت-لأ ‘ لا-م-ع-ت-ضسÓ-ل
دأو-م ف-ل-تflو ة-ي-قأو ة-ع-ن-قأأو يرأر◊أ
تاضسضسؤوŸأ ءأردم نم بلط امك ،فيظنتلأ
ءانتقل تايدلبلأ ع-م ق-ي-ضسن-ت-لأ ة-يو-بÎلأ
تا-يا-ف-ن-لأ تا-يوا-حو ة-لزا--ع ز--جأو--ح
.ناحتملأ زكأرم لخأدم دنع اهلامعتضسل
ةرأزو هت-ع-ضضو يذ-لأ لو-كو-توÈلأ ضصن-يو
قفأرم عيمج Òهطتو ميقعت ىلع ةيبÎلأ
تÙÓأ قلغو هحتف لبق ءأرجإلأ زكرم
نم دكأاتلأ عم ،لمعتضست ل يتلأ قفأرŸأو
ةيرورضضلأ ةيب-ط-لأ تا-مز-ل-ت-ضسŸأ ر-فو-ت
.هايŸأ تانأزخ Òهطت نم دكأاتلأو
ل-خأد ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإل ة--ب--ضسن--لا--بو
يضسأركلأو تلواطلأ عضضو ررقت ،ماضسقلأ
د-عا-ب-ت-لأ مأÎحأ ن-م ن-ك“ ة-ق--ير--ط--ب
ŸÎأ قوفت يتلأو ةعاقلأ لخأد يعامتجلأ
نم دكأا-ت-لأ ع-م ،Úح-ضشŸÎأ Úب د-حأو-لأ
ضسايقلأ ةزهجأأو ةي-قأو-لأ ة-ع-ن-قألأ ر-فو-ت
تايواحو ةيكتضسÓبلأ ضسايكألأو يرأر◊أ
.ةيفاكلأ تايمكلأو دأدعألاب تايافنلأ
Òفو-ت-ب لو-كو-توÈلأ تأذ ي-ضضق--ي ا--م--ك
دنع ةيفاكلأ ةيمكلا-ب ›و-ح-ك-لأ ر-ه-طŸأ
نأأ ىلع ،لمعلأ تاعاق ‘و زكرŸأ لخدم
نيرطؤوŸأو ÚحضشŸÎأ لوانت-م ‘ نو-ك-ي
لئاضسلأ نوباضصلأو ءاŸأ رفوت ةرورضض عم

.ةيحضصلأ قفأرŸأو هايŸأ تأرود ‘
عضضو ،كلذك ةذختŸأ تأءأرجإلأ Úب نمو
ضضرألأ ىلع ءÓطو ةنولم ةطرضشأأو تاتفل
اهنأاضش نم ة-يدا-م ز-جأو-حو ر-ها-ظ نو-ل-ب
Úب يعامتجلأ د-عا-ب-ت-لأ مأÎحأ نا-م-ضض
تاقضصلŸأ عضضو ىلع ةدايز ،ÚحضشŸÎأ
نمضضتت يت-لأ ة-ي-ه-ي-جو-ت-لأ تأرو-ضشنŸأو
ةيئاقولأ تأءأرجإلأو ةمÓضسلأ تام-ي-ل-ع-ت
اهب مأزتللأ بجأولأ Òبأدتلأو ة-ي-ح-ضصلأو
.زكرŸاب نيدجأوتŸأ عيمج فرط نم
ابضس– ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تضصرح امك
ءأر-جأ ما--يأ لÓ--خ ع--ي--م÷أ ة--مÓ--ضسل
Òهطتو يمويلأ فيظنتلأ ىلع ،ناحتملأ
ÚتÎف-لأ تأرا-ب-ت-خأ د--ع--ب تا--عا--ق--لأ
نع ءانغت-ضسلأو ة-ي-ئا-ضسŸأو ة-ي-حا-ب-ضصلأ

دنع لإأ ناكمإلأ ردق تافيكŸأ لامعتضسأ
ضضرف ¤أ اضضيأأ ةراضشلأ ت“و .ةرورضضلأ
ÃÎ يئاقولأ يعامتجلأ دعابتلأ مأÎحأ
ذاختأو ÚحضشŸÎأ Úب لقألأ ىلع دحأو
أذه قيبط-ت-ل ة-يرور-ضضلأ تا-ب-ي-تÎلأ ل-ك
‘و جورÿأو لو--خد--لأ د--ن--ع ءأر---جإلأ
تا--عا--ق ل--خأدو ة--قورألأو تا--حا--ضسلأ
Òغ ضصخضش يأأ لوخد عنم عم ناحتملأ
.ءأرجإلأ زكأرم ¤إأ هل ضصخرم
ءأدترأ ي-ح-ضصلأ لو-كو-توÈلأ ضضر-ف ا-م-ك
Òهطتو عيم÷أ فرط نم ةيقأولأ ةعنقألأ
مأزلإأو اهحتف لب-ق ع-ي-ضضأوŸأ تا-ظ-فا-ح
لبق مهيد-يأأ Òه-ط-ت-ب ضسأر◊أ ةذ-تا-ضسألأ
دعب مهنم اهمÓتضسأ دنعو قأروألأ عيزوت
.رابتخأ لك ةياهن

ةرون ةظيفح^

ةي-مو-م-ع-لأ لا-غ-ضشلأ ر-يد-م ف-ضشك ^
نع، نا-يز-م ي-ح-ي  ضسأدر-مو-ب ة-يلو-ب
لماك لÓغتضسإلأ زي-ح لو-خدو مÓ-ت-ضسأ
ةمضصاعل يبانت-جلأ ق-ير-ط-لأ ع-طا-ق-م
ةيدلب نم دتÁ يذلأ ،ضسأدرموب ةيلو
ينطولأ قيرطلأ وح-ن لا-م-ضش و-ضصرو-ق
,ضسلد ةن-يد-م هاŒا-ب ا-قر-ضش42 م-قر
1202 ن-م Êا-ث--لأ ي--ضسأد--ضسلأ لÓ--خ
.ريدقت ىضصقأاك
نأاب ، جأأول حيرضصت ‘ نايزم يحي دكأأو
مدق ىلع ايلاح ةيراج”” زا‚إلأ لاغضشأأ
كف دوهج”” ةل-ضصأو-م ل-جأأ ن-م ””قا-ضسو
‘ ةضصاخ ضسأدرموب ةنيدم نع ””قانÿأ
لÓ-خ ن-م فا-ي-ط-ضصلأ م--ضسو--م ةÎف
ةيقبتŸأ عطاقŸأ ميلضستو زا‚إأ ما“إأ””
لÓ--خ يو--ي◊أ عور--ضشŸأ أذ---ه ن---م
.””1202 نم Êاثلأ يضسأدضسلأ
‘ عورضشلأو ميل-ضست مو-ي-لأ د-ح ¤إأ ”و
-- عورضشŸأ أذه لم‹ نم لÓغتضسإأ
‘ أرخأات فرعيو6102 ةنضس لجضس يذلأ
ا-ه-م--هأأ ق--ل--ع--ت--ت با--ب--ضسأل زا‚إلأ
ة-بو-ع-ضصب و Úن--طأوŸأ تا--ضضأÎعا--ب
تاكبضشلأ فلتfl ةيامحبو ضسيراضضتلأ
ىرخأأو قيرطلأ عطاقم ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ
ملك5 ةفاضسم -- انوروك ةحئاجب قلعتت
ةدتمŸأ قيرطلأ أذه ةفاضسم لم‹ نم
دقف اهنم يقابلأ امأأ ,ملك51 لوط ىلع
ضسفن بضسح ,ه-ت-ئ-ي-ه-تو ه-ح-ي-ط-ضست ”
.ردضصŸأ
,عورضشŸأ أذه هنمضضتي ام مهأأ Úب نمو
زا‚إأ ,تاحيضضوتلأ ضسفن ›إأ أدانتضسإأ

Òبك-لأ م-ج◊أ ن-م Úت-ي-ن-ف Úتأا-ضشن-م
57 اهب زا‚إلأ ةب-ضسن تغ-ل-ب ا-م-هد-حأأ
ةعبرأأو ةئاŸا-ب52 ىر-خألأو ة-ئاŸا-ب
””ا-ب-ير-ق-ت ته-ت-نإأ”” ة-ي-ضسي-ئر تلوfiو
.اعيمج مهب لاغضشألأ
زجن-ي يذ-لأ عور-ضشŸأ أذ-ه نأا-ضش ن-مو
,جد ÒيÓ-م60 برا-ق-ي ›ا-م فÓ-غ-ب
قا-نÿأ كف”” ,نا--يز--م د--ي--ضسلأ بضسح
ذ-ن-م ة-ن-يدŸأ ه-ضشي-ع-ت يذ-لأ ””Òب-ك-لأ
اميضسل رورŸأ ةكرح ليه-ضستو تأو-ن-ضس
حتف بناج ¤إأ فايطضصلأ مضسوم لÓخ
و ةيدل-ب-لأ هذ-ه-ل ةÒب-ك ة-يو-م-ن-ت قا-فآأ
.اهل ةرواÛأ قطانŸأ
د-ق ضسأدر-مو-ب ة-ن--يد--م نأأ ¤إأ را--ضشي
ضسفن ‘ ,ةÒخألأ تأونضسلأ ‘ تدافتضسأ
,اهنع يرورŸأ قانÿأ كف معد راطإأ
ق-ير-ط-لأ ا-ه-م-هأأ ع-يرا-ضشم ةد-ع ن--م
اهنيب طبري يذلأ يجأودزإلأ يبانتجإلأ
هنيمأات و5 مقر ينطولأ ق-ير-ط-لأ Úبو
ىلع يضسيئر لوfi زا‚إاب ثدأو◊أ نم
فلتخÃ (ةنيدŸأ) ا-ه-ط-بر-ي هأو-ت-ضسم
.تاهاŒلأ
ف-ل-ك يذ-لأ ,عور-ضشŸأ أذ-ه م-ها--ضسيو
‘ ,جد نويلم009 زواجتي غلبم هزا‚إأ
ةنيدم ل-خأد-م ل-ك ن-ع قا-ن-ت-خلأ كف
اهنم ةيقرضشلأ ةه÷أ اميضسل ,ضسأدرموب
Úب ط-بأر-لأ ›ا◊أ ق-ير--ط--لأ بنŒو
مقر ينطولأ قيرطلأو ضسأدرموب ةنيدم
فرعي يذلأ ÚبÓجيت ةيدلبب أرورم5
.أديدضش اقانتخأ تأونضس ذنم

ج.ق ^

عيزوت تاكبسشو تاخسضملاو هايملا تانزخ لÓغتسساو لخدتلاو ةنايسصلا لامعأا نمسضتي
بورسشلا ءاملاب اهئايحا ديوزت نامسضل ““لايسس““ عم اقافتا عقوت ““لدع““

و نكضسلأ Úضسحتل ةينطولأ ةلاكولأ تعقو ^
عم قافتأ لوكوترب ضسمأأ ””لدع””  هريوطت
””لايضس”” رئأزجلل Òهط-ت-لأو ها-يŸأ ة-كر-ضش
درأوŸأ لكايه Òيضستب ل-ف-ك-ت-لأ ن-م-ضضت-ي
””لدع”” ءايحأل ةينكضسلأ ع-قأوŸا-ب ة-ي-ئاŸأ
.””لدع”” ةلاكو نايب هب دافأأ امبضسح
ماعلأ ريدŸأ فرط نم قافتلأ عقو دق و
،يبيرعل-ب قرا-ط د-مfi ،””لد-ع”” ة-لا-كو-ل
،يضسيرب لاب يباك ،””لايضس”” ـل ماعلأ ريدŸأو

Ãضسحتل ةي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ ر-قÚ نكضسلأ
ريدŸأ روضضحب كلذ و، ةمضصاعلاب هريوطتو
يراقعلأ Òيضست-لأ عر-ف-ل د-عا-ضسŸأ ما-ع-لأ
. ضسÓب  ديضشر
لوكوتوÈلأ أذه نإاف ردضصŸأ تأذ بضسح و
، ةزابيتو رئأز÷أ ي-ت-يلو ن-م ل-ك ل-م-ضشي
Úب ام ةمŸÈأ تايقافتÓل اجيوتت يتأايو
ةرأزوو ةنيدŸأو نأرمعلأ ن-ك-ضسلأ ي-ترأزو
.ةيئاŸأ درأوŸأ

Òيضستب لفكتلأ ىلع لوكو-تÈلأ ضصن-ي ا-م-ك
ةينكضسلأ ءايحألأ ‘ هايŸاب ديوزتلأ لكايه
و لخدتلأو ةعباتŸأ و ةنايضصلأ لامعأأ لدع
تا-خ-ضضŸأو ها-يŸأ تا-نز-خ لÓ-غ--ت--ضسأ
ءاج دق و ،بورضشلأ هايŸأ عيزوت تاكبضشو
ديوزتلأ تامد-خ Úضسح-ت-ل قا-ف-تلأ أذ-ه
تاعاطقنلأ ةهجأو-م و بور-ضشلأ ها-يŸا-ب
””.لدع”” ءايحأأ ‘ ةرركتŸأ

ج.ق ^

تاعاقلا لخاد نينهتمملا ددع يف سضيفختو تيقوتلا لوادج ةداعا
يراجلا توا03 يف اهطاسشن فنأاتسست ينهملا نيوكتلا زكارم

،ÚينهŸأ ميلعتلأو نيوكتلأ ةرأزو تررق ^
،يرا-÷أ توأأ03 ‘ ،نيوكتلأ فان-ئ-ت-ضسأ
ن-م ن-ير-م-ت-ضسŸأو دد÷أ Ú‹د--م--ل--ل
ميلعتلأ ذيمÓ-تو Úن-ه-ت-مŸأو ÚضصبŸÎأ
لوخد ‘ نيوكتلأ أورضشاب ن-يذ-لأ ي-ن-هŸأ
ةرأزو--لأ تع--ضضوو ،ي--ضضاŸأ ير--ف--ي---ف
فورظ ‘ ةدوعلأ نامضضل ،ةيءاقو تأءأرجإأ
.ةنضسح ةيحضص
‘ ،ةرأزولأ اهتعضضو يتلأ تأءأرجإلأ نمو
،تايلولاب عاطقلأ ءأردŸ هب تثعب روضشنم

ة-ير-يدŸأ ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ة-ن÷ بي-ضصن--ت
تأءأر-جإلأ ة-ع-با-تÃ ل-ف-ك-ت-ت ،ة-يءلو--لأ
ىلع اهذيفنتو اهذاختأ بجأولأ ةيءاقولأ
،ةنجللأ ¤وتتو ،نيوكتلأ تاضسضسؤوم ىوتضسم
لك Òهط-تو م-ي-ق-ع-ت تا-ي-ل-م-ع ة-ع-با-ت-م
ل-كا-ي-ه-لأو ة-ي--ن--يو--ك--ت--لأ تا--ضسضسؤوŸأ
تأرود ةئيهت ،م-عا-طŸأو تأز-ي-ه-ج-ت-لأو
اهديوز-تو ا-ه-ت-فا-ظ-ن ن-م-ضضي اÃ ها-يŸأ
Òفوتو ،ميقعتلأو Òهطتلأ دأومو ،هايŸاب
ةذتاضسأÓل م-ق-عŸأ ل-ئا-ضسلأو تا-ما-م-ك-لأ

ضصر◊أو ،Úف------ظوŸأو Úنو-------كŸأو
ةمامكلأ ءأدترأ ةيرابجإأ ى-ل-ع د-يد-ضشت-لأو
ماعطإلأ ةمدخ ضصي-ل-ق-تو ،لو-خد-لأ ل-ب-ق
قلغ عم ،ىوضصقلأ تلا◊أ ‘ لإأ ءأويلأو
تيقوت لوأدج دأدعإأ ررقت امك .يدأونلأ
‘ ÚنوكتŸأ نم لقأأ ددع دجأوتب حمضست
تاعاقلأ لام-ع-ت-ضسأو ،ضسيرد-ت-لأ تا-عا-ق
تا--جردŸأو تا---حا---ضسŸأو ةÒب---ك---لأ
لجأأ نم ،يدأونلأو تابتكŸأو معاطŸأو
ن.ح ^ .دعابتلأ ةفاضسم مأÎحأ

نيزختلا طاقن ىدل مهتاجتنم عفدب نيحÓفلا لكل حامسسلا
ربمتبسس ةياهن ىتح نيحÓفلل ةحوتفم بوبحلا نيزخت طاقن ىلع ءاقب’ا

بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ دافأأ ^
بوب◊أ نيزخت طاقن نأ ،ضسمأ هل نايب ‘
رهضش ةياهن ةياغل ÚحÓفلل ةحوتفم ىقبتضس
.لبقŸأ Èمتبضس
ةحÓفلأ ةرأزو هترضشن يذلأ نايبلأ ‘ ءاجو
يمضسرلأ اهباضسح ىلع ةيفيرلأ ة-ي-م-ن-ت-لأو
كوبضسيف يعامتجلأ لضصأوتلأ عقوم Èع
بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ ملعي””
عمج طاقن نأأ بوب◊أ ةبعضش يحÓف ةفاك

fiمضسوملل ضسردلأو داضص◊أ ةلمح ليضصا
Èمتبضس03 ةياغل ةحوتفم ىقبتضس ›ا◊أ
.””لبقŸأ
ءأر-جإلأ أذ-ه نأ رد--ضصŸأ تأذ فا--ضضأو
ع-فد-ب ÚحÓ-ف-ل-ل حا-م--ضسلأ ¤إأ فد--ه--ي
نيزختلأ طاقن ىدل بوب◊أ نم مهتاجتنم

.روكذŸأ خيراتلأ ةياغل
ي-ن-هŸأ ير-ئأز÷أ نأو-يد-لأ ح-ضضوأأ ا-م-ك
نيذلأ ÚحÓفلل ة-ب-ضسن-لا-ب ه-نأأ بو-ب-ح-ل-ل
لفكتت نأأ نكÁ ””لقنلأ لئاضسول نور-ق-ت-ف-ي
لقنب ةفا÷أ لوقبلأو بو-ب◊أ تا-ي-نوا-ع-ت

fiطا-ق-ن ¤إأ م-ه-عرأز-م ن-م م-ه-ل-ي--ضصا
.””ميلضستلأ
ة أزول ةقباضس تاعقوت بضسحو هنإاف ةراضشإل
رئأز÷أ دهضشت نأ عقو-ت-ي ه-نا-ف ة-حÓ-ف-لأ
ة-ل-م-ح لÓ-خ بو-ب◊أ جو-ت-ن-م ‘ ةر--فو
65 هغولبب مضسوŸأ أذهل ضسردلأو داضص◊أ
.راطنق نويلم
،تأرضشؤوم ىلع تاعقو-ت-لأ هذ-ه د-ن-ت-ضستو
ضسرام يرهضش لÓخ راطمألأ طقاضست اهنم
‘ نضسحتلأ بناج ¤إأ ،ÚيضضاŸأ ليربأأو

‘ دعاضست ىرخأأ لمأوعو ينقتلأ Òطأاتلأ
ةمهاضسم رأرغ ىلع ،ةي-جا-ت-نإلأو جا-ت-نإلأ
رودلأ أذكو ةلم◊أ ةعباتŸ ةينطولأ ةنجللأ
نأويدلأو Úمأاتلأ تلاكوو كونبلل لاعفلأ
.بوبحلل ينطولأ
لÓخ مÓتضسأ ” ،نيزختلاب قلعتي اميفو
ة-قا-ط-ب ةÒب-ك نزاfl ع-ضست ة-ن-ضسلأ هذ--ه
راطنق نويل-م3,5 ¤إأ ل-ضصت با-ع-ي-ت-ضسأ
زيزعت فدهب ىرخأ تأءأرجإأ ¤إأ ةفاضضأ
ىوتضسم ىل-ع ة-ضصا-خ ن-يز-خ-ت-لأ تأرد-ق
قطانŸأ ‘ و بون÷أ ‘ ةديعبلأ عرأزŸأ
عم جاتنلأ ‘ اباطقأ لكضشت تحبضصأأ يتلأ
ةطقن005 ¤أ عيمجتلأ طاق-ن ن-م ع-فر-لأ
.نطولأ Èع

ج.ق ^

زكرم لك يف ةيرورسض ةيقاو ةعنقأاو يرارحلا فسشكلا زاهجو ميقعتلل سشر ةخسضم

ةيئاقولا تامزلتسسملا ةمئاق ددحت ةيبرتلا
““مايبلا““و ““كابلا““ ءارجإا زكارم لخاد

ةداهسش يناحتماب ةينعملا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ءاردم ىلإا ةميلعت تاي’ولا يف ةيبرتلا ءاردم هجو
لوكوتورب اهب ءاج يتلا ةيرورسضلا تامزلتسسملا ةمئاق تنمسضت ايرولاكبلا ةداهسشو طسسوتملا ميلعتلا
.ءارجإ’ا زكارمب ةيحسصلاو ةيئاقولا تاءارجإ’ا

رخا سسيراسضتلا ةبوعسص نا دكا ةيمومعلا لاغسش’ا ريدم
عورسشملا ميلسست

زيح شسادرموب ةنيدمل يبانتج’ا قيرطلا
1202 ةياهن لبق لÓغتسسإ’ا

رأديضس ين-ي-ج ة-ضسضسؤو-م لا-م-ع بلا-ط ^
ةرورضضب ةيضصولأ تاه÷أ نم, وزو يزيتب
ةينهŸأ مهتيعضضو ل◊ لجا-ع-لأ ل-خد-ت-لأ
ةجرد ¤أ روهضش ذنم ةقلا-ع تي-ق-ب ي-ت-لأ,

ةينامث ذنم مهروجأ نم لا-م-ع-لأ نا-مر-ح
. ةلماك رهضشأ
””رجفلأ»ـل مه-ح-ير-ضصت ‘ لا-م-ع-لأ ا-عدو
بلاطم هاŒأ كرحتت نأ لمعلأ ةيضشتفم،
ة-ي-ع-ضضو-لأ هذ-ه ‘ ر-ظ-ن-لأ و, لا-م--ع--لأ
نيدكؤوم, اتÓفنأ فرعت نأ لبق ةضساضس◊أ

ىتح اضضيأ نورظتني مهنأ قايضسلأ تأذ ‘
و8102 يتنضسب ةضصاÿأ لطعلأ تاقحتضسم
د-ي-ع ‘ م-ه-كÎل Úف-ضسأا-ت--م ،9102أذك
نأ مغر ، ةيلام تاقحتضسم نود ىحضضلأ
هجو امك ، تÓئاع بابرأ لامعلأ ةيبلاغ
لاغضشلأ ريزوو, وزو يزيت ›أول ءأدن ءلؤوه
لامعلأ Òضصم ‘ رظنلأ لجأ نم  ةيمومعلأ
يتلأ ةيعضضولأ هذه ميحج نم مهلاضشتنأ و
.ةيجاتنلأ ةردقلأ ىلع رثؤوتضس

ششوريمع لامج ^

لخدتلا ةيمومعلا لاغسش’ا ريزوو يلاولا  اوبلاط
رهسشا8 ذنم روجا نود وزو يزيتب ““راديسس ينيج““ لامع

يحسصلا فرسصلا تاكبسش ىوتسسم ىلع Óخدت245 لجسس
اعافترا فرع هايملا لامعتسسا : ريهطتلا ناويد

ديعلا لÓخ اسسوسسحم
ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ تأد-حو تر-جأأ ^
ىحضضألأ ديعلأ يموي لÓخ ،Òه-ط-ت-ل-ل
تا-ك-ب-ضش ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ل-خد-ت245
عفرلأ تاطfi ضضعبو يحضصلأ فرضصلأ
. ةضسضسؤوملل نايب  ،ضسمأأ هب دافأأ امبضسح
كف--ب تÓ--خد--ت--لأ هذ--ه تح--م---ضسو
نا-م--ضضو تأو--ن--ق--لأ ‘ تأدأد--ضسنلأ
فر-ضصلأ ها-يŸ يدا--ع--لأ ف--ير--ضصت--لأ
ة-ي-لوألأ ة--ل--ي--ضص◊أ بضسح ي--ح--ضصلأ
.ردضصŸأ تأذ فيضضي , نأويدلل
ىدل مÓعلأ ةف-ل-كŸأ تر-كذ ا-مد-ع-بو
Ëر-م ،Òه-ط-ت-ل-ل ي-ن-طو-لأ نأو--يد--لأ
رطضس دق ناك نأويدلأ  نأأ جأول ىيحيوأأ

flنا-م-ضضل فد--ه--ي ا--ضصا--خ ا--ط--ط
Òهطتلل ةيمومعلأ ةمدÿأ ةيرأرم-ت-ضسأ
تلا-غ-ضشنأ ل-ك-ب ع-ير-ضسلأ ل-ف--ك--ت--لأو
،ىحضضألأ ديع يموي لÓخ ÚنطأوŸأ
149 ةبضسانŸاب دنج  نأويدلأ نأأ تدكأأ
لÓغتضسلأ نأوعأأو تأراطإأ ن-م ل-ما-ع
ةنحاضش411 ل-م-ع-ت-ضسأو ة-نا-ي--ضصلأو
مج◊أ نم ةن-حا-ضش19 اهنم Òهطت-ل-ل
57 و ىرخأأ ةيداع ةنحاضش601 و  Òبكلأ
و رف◊أ داتع و عفدلأ ة-ي-عا-بر ةرا-ي-ضس
.مدرلأ
هايŸأ مج-ح نأأ ¤أ ى-ي-ح-يوأأ أ تت-ف-لو

اضسوضسfi اعافترأ تلجضس ةلم-ع-ت-ضسŸأ
لÓ-خ ا-ضصو-ضصخ د-ي-ع-لأ ي-مو-ي لÓ-خ
. ةيحابضصلأ ةÎفلأ
تأذ ف--ي--ضضت - ،را--طإلأ أذ---ه ‘ ”و
ةليط ةموأدŸأ ماظن عضضو  -ةلوؤوضسŸأ
يزكرŸأ ىوتضسŸأ ىل-ع د-ي-ع-لأ ي-مو-ي
ترخضس ثيح ،نأويدلأ تأدحو لك Èعو
نامضضل ةÒبك ةيرضشبو ةيدام تايناكمإأ
فر--ضصلأ تا--ك--ب--ضشل يدا--ع---لأ Òضسلأ
حامضسلأو Òهط-ت-لأ تآا-ضشن-مو ي-ح-ضصلأ
فورظ ‘ ديع-لأ ءا-ضضق-ب Úن-طأو-م-ل-ل
.ةنضسح
Òهطتلل ينطولأ نأو-يد-لأ نأأ تفا-ضضأأو
قيضسنتلاب ديعلل لوألأ مويلأ ‘ كراضش
‘ ة-ي-ئلو-لأ تا-ط-ل-ضسلأ ف-ل-تfl ع--م
ميقعتلأو فيظنت-لأ تا-ي-ل-م-ع تأر-ضشع
يحاضضألأ رحن ةي-ل-م-ع د-ع-ب عرأو-ضشل-ل
.انوروك ضسوÒف راضشتنأ يدافتل
تح-م-ضس تأدو-هÛأ هذ--ه نأ تلا--قو
Òضسلأ لقرعي نأأ هنأاضش نم ام لك يدافتب
تآا-ضشنŸ و فر-ضصلأ تأو-ن-ق-ل ن--ضس◊أ
ىلع للخ يأأ لجضسي ⁄ ثيح ،Òهطتلأ
Òهط-ت-لأ تا-ك-ب-ضشو تآا-ضشن-م ىو-ت-ضسم
.نأويدلأ فرط نم ةÒضسŸأ

ج.ق ^
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:راطع ،ةيسسايق تايوتسسم ¤ا تراهنا زاغلا راعسسأا

 دوقعلا ةنورم لشضفب ةحئا÷ا عم تفيكت كارطانوشس
 ةمŸÈا اهدوقعب لخت نلو هب قوثوم نوممك ةعمشس كلÁ عمÛا ^

تاÒثأاتلا رّيسسُت ““كارطانوسس““ تاقورحملل ةينطولا ةكرسشلا نأا ،راطع ديÛا دبع ،ةقاطلا ريزو حرسص
صصوسصنŸا ةنورŸا ىلع صصاخ لكسشب دامتع’اب ،ةيلودلا زاغلا قوسس ىلع91-ديفوك ءابو اهفلخ يتلا

.ىرخأا لولح ¤إا ءوجللاو ،اهب ةسصاÿا زاغلا دوقع ‘ اهيلع

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

ÊوÎكلإ’ا ع-قوŸا ع-م ه-ل ثيد-ح ‘و ^
،““Ê““sttalP labolG P&SاطيÈلا
دق زاغلا راعشسأا““ نأا راطع دكأا ،سسما رششن
ة-شضف-خ-ن-م تا-يو--ت--شسم ¤إا تع--جار--ت
دق كارطانوشس““ نأا دكأا Úح ‘ ،““ايخيرات

يئانثتشس’ا عشضولا اذه ةرادإا نم تنك“
سصوشصنŸا ةنورŸا لشضف-ب ا-ه-ن-ئا-بز ع-م
لÓخ نم كلذكو ،زاغلا دوقع ‘ اهيلع
.““قوشسلا فورظ عم فيكتت يتلا لول◊ا
لعفلاب Êاعت زاغلا قاوشسأا نإا راطع لاقو
9102 ماع ةيادب ذنم طرفŸا سضرعلا نم
سضافخن’ا نمو ،انوروك ةحئا-ج رو-ه-ظو

¤إا ىدأا ا‡ ،كلذ نع مجانلا بلطلا ‘
.عشضولا روهدت
تاششقا-ن-م يرŒ كار-طا-نو-شس نإا لا-قو
،ةيقفاوت لولح داجيإ’ اهنئابز عم ةمئاد
ةيتايلمعلا ةنورŸاب قلعتي ام-ي-ف ا-م-ي-شس’
.يئانثتشس’ا عشضولا اذه ةهجاوم فدهب
تروطت دق زاغلا قاوشسأا نأا راطع دكأا امك
لجأ’ لعاوفلا نم ديدعلا ل-خد-ت ل-شضف-ب

ىلع لاشسŸا يعيبطلا زاغلا ةراŒ نامشض
Ëدق-تو ،ة-ي-م-ي-ل-قإ’ا قاو-شسأ’ا ىو-ت-شسم
تا-ي-لآاو دو-ق-ع-لا ‘ عو-ن-ت-لا ن-م د-يزŸا
ىلع ةشسفانŸا قاي-شس ‘ اذ-هو ،Òع-شست-لا
لا‹ ‘ اميشس’ ،ىر-خأ’ا دو-قو-لا عاو-نأا
.ءابرهكلا
هنأا ¤إا ىرخأا ةر-م ة-قا-ط-لا ر-يزو را-ششأاو
كارطانوشس لازت ’ ،قا-ي-شسلا اذ-ه م-غرو
تبشستكا ثيحب ،زاغلا قوشس ‘ اماه Óعاف
ءوشضلا اطلشسُم ،““هب قوثوم نوممك ةعمشس““

اهتدمتعا يتلا نواعتلا ةيجيتاÎشسا ىلع
أادبم ىلع موقت يتلاو ،ةين-طو-لا ة-كر-ششلا
ا-ه-ئا-كر--شش ع--م ة--شصا--خ ،ح--بار-ح--بار
.Úيبوروأ’ا
نأا نكÁ كارطانوشس““ نإا هلوقب نأامط امك
ةنورŸا اهيدلو ةيدقاعتلا اهتامازتلاب يفت

قو-شسلا ‘ ة-ي-فا-شضإا تا-ي--م--ك ع--شضو ‘
.““ةيروفلا

باعيتسس’ ةدكيكسسب يطفن ءانيم
ةÒبكلا تÓقانلا

ءانيŸاب زا‚’ا ديق عورششم دوجوب دافأاو
باعيتشسا هنأاشش نم ةدك-ي-ك-شسب ي-ط-ف-ن-لا
رمأ’ا وهو ،ادج ةÒب-ك-لا زا-غ-لا تÓ-قا-ن
تارايخ عيشسوتب ،هبشسح ،ح-م-شسي-شس يذ-لا
.لاشسŸا يعيبطلا زاغلا ديروت
نئابز عونت ¤إا ىرخأا ةهج نم راششأا امك

ادكؤوم ،““كارطانوشس““ يموم-ع-لا ع-مÛا
زكترت عمÛا ‘ قيوشستلا ةيجيتاÎشسا نأا

.ةديدج قاوشسأا نع ثحبلاو عشسوتلا ىلع
ةبوعشصو ايلاح راعشسأ’ا سضا-ف-خ-نا م-غرو
زاغلا نإاف ،راطع د-ي-شسلا لو-ق-ي ،ة-ئ-ي-ب-لا

.لبقتشسŸا ‘ يشساشسأ’ا دوقولا لظيشس
نشسحتيشس ع-شضو-لا““ نإا لو-ق-ي در-ط-ت-شساو
دو-قو-لا زا-غ-لا ل-ظ--ي--شسو ا--ي--ج--يرد--ت
جيزم ‘ هبي-شصن دادز-ي-شس ا-م-ك.ل-شضفŸا
.““يŸاعلا ةقاطلا

زيزعتل ةسصرف ةيحسصلا ةمزأ’ا
زاغلل ةردسصŸا لودلا ىدتنم

ةشسائر ¤وتي يذلا ةقاطلا ريزو Èتعاو
لود-لا ىد-ت--نŸ يرازو--لا عا--م--ت--ج’ا
رئاز÷ا هنشضتحتشس يذلا زاغلل ةردشصŸا

ةيداشصت-ق’ا ة-مزأ’ا نأا Èم-فو-ن21 ‘
91 دي-فو-ك ءا-بو ي-ششف-ت ن-ع ة-م-جا-ن-لا
زا-غ-لا را-ع-شسأ’ ›ا-ت-تŸا سضا-ف-خ-ن’او

ÁثÓا رود زيزعتل ةشصرف نŸىدتن.
ة-شصر-ف ي-ه ة-مزأ’ا هذ-ه نأا ¤إا را-ششأاو
لئاشسولاو لبشسلا نع ثحبلاو را-ك-ت-بÓ-ل
ةردشصŸا لودلا ىدتنم زيزعتب ةلي-ف-ك-لا
ةيكيمانيدلا نأا احشضوم Èكأا لكششب زاغلل
⁄ زاغلل ةيŸاعلا قوشسلا ايلاح مك– يتلا
‘ رارقتشسا يأا ق-ي-ق– ‘ د-ع-ب ح-ج-ن-ت
.راعشسأ’ا

¤إا راط-ع د-ي-شسلا ا-عد قا-ي-شسلا تاذ ‘
ÚيŸاعلا ÚجتنŸا Úب نواعتلا نم ديزم
قاوشسأا Úب دوجوŸا قرافلا ازÈم ،زاغلل
يذ-لا ر-مأ’ا ط-ف-ن-لا قاو--شسأا و زا--غ--لا
Úب مهأا ا-نوا-ع-ت ،لا-ق ا-م-ك ،ي-عد-ت-شسي

flرارقتشسا قيقحتل زاغلا يجتن-م ف-ل-ت
.قوشسلا

ه-نأا ة-قا-ط-لا ر-يزو د-كأا دد-شصلا تاذ ‘
.زاغلاب ةشصاخ بيبوأا دجوي’
لود--لا ىد--ت--نŸ ما--ع--لا Úمأ’ا نا--كو
دق ،نيرويتناشس يروي ،زا-غ-ل-ل ةرد-شصŸا

Èت-ع-ي ه--نأا مر--شصنŸا ناو--ج ‘ حر--شص
تاطاششنل جذو‰ ةباثÃ بيبوأ’ا ةمظنم
.زاغلل ةردشصŸا تاعمÛا
““تقو-لا نا-ح د--ق““ ه--نأا ا--شضيأا Èت--عاو
ة-شصاÿا لو-ل◊او فرا-عŸا ق-ي-ب-ط-ت--ل
.ةيزاغلاو ةيطفنلا ةعانشصلاب
ةيئاوتشس’ا اينيغو رئاز÷ا نإاف ةراششإÓل
تارا-م’او ا-يÒج-ي-نو ا-ي-ب-ي-لو نار--يإاو
‘ ءاشضعأا Óيوزنفو ةدح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا
لودلا ىد-ت-ن-مو بي-بوأ’ا) Úت-م-ظ-نŸا
.(زاغلل ةردشصŸا
زاغلل ةردشصŸا لودلا ىدتنم ئششنأا دقو
ن---م %07 كلÁ و------هو1002 ة-ن--شس
بشسح زاغلل ةتباثلا ةيŸاعلا تاطايتح’ا
.تاريدقتلا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

د-ب-ع ن-ب نÁا ،ة-ي-لاŸا ر--يزو ثحا--ب--ت̂ 
عم ،دعب نع رشضاحتلا ةينقت Èع ،نامحرلا
ةقطنم نوؤو-ششل ›ود-لا كن-ب-لا سسي-ئر بئا-ن
،جاحلب ديرف ،ايقيرفإا لامششو طشسوأ’ا قرششلا

قافآاو ةي-ع-شضو ¤ا نا-فر-ط-لا قر-ط-ت ثي-ح
.،ةيلودلا ةئيهلا هذهو رئاز÷ا Úب نواعتلا
دقف ةيلاŸا ةرازو نع رداشصلا نايبلا بشسحو
لدابتلا لجأا نم Úفرطلل ةشصرف ءاقللا ناك

نا اهنأاشش نم ي-ت-لا ل-ئا-شسو-لاو ل-ب-شسلا لو-ح
رئاز÷ا دوهج معدب ›ودلا كن-ب-ل-ل ح-م-شست
Òشصقلا ÚيدŸا ىلع ا-م-ي-شس ’ ،ة-يو-م-ن-ت-لا
.ردشصŸا تاذ فيشضي ،طشسوتŸاو
د-ب-ع ن-ب د-ي-شسلا بر-عأا ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
عم ةكارششلا ىوتشسŸ هحايترا نع نا-م-حر-لا
ناب ،ددشصلا اذه ‘ ،احشضوم ،›ودلا كنبلا
حومط تاحÓشصا راشسم ‘ تعرشش رئاز÷ا
ةراد’ا ¤إا ةفاشضإا لمششي يكراششت ىعشسم قفو
ءاكرششلا فل-تfl ة-ي-مو-م-ع-لا تا-شسشسؤوŸا و
.نايبلا فيشضي ،Úيعامتج’ا و Úيداشصتق’ا
يتلا تاحÓشص’ا هذه ناب ر-يزو-لا د-كأا ا-م-ك

ةياب÷ا رارغ ىلع ت’اÛا فلتfl سصخت
فدهت ةيلاŸاو ةيكنبلا ةموظنŸاو ةينازيŸاو
.رئاز÷اب لامع’ا خانم Úشس– ¤ا
¤ا أا-ج-ل-ت ن-ل ر-ئاز÷ا نا-ب ر--كذ نا د--ع--بو
فلتfl ¤ا أاجلتشس اهناو ةيجراÿا ةنادتشس’ا
ليو“ تايجاح ةيطغتل ةيل-خاد-لا م-ئا-عد-لا

دب-ع ن-ب د-ي-شسلا ا-عد ،يو-م-ن-ت-لا ا-هرا-شسم
‘ رارمتشس’ا ¤ا ›ود-لا كن-ب-لا نا-م-حر-لا
ةينقتلا ةدعاشسŸا لÓخ نم رئازجلل همعد
رفوتت ثيحب تاحÓشص’ا ت’ا‹ ‘ اميشس’
.ةدكؤوم ةÈخب ةئيهلا هذه
›ودلا كنبلا سسيئر بئا-ن هو-ن ،ه-ت-ه-ج ن-مو
لا-م-ششو ط-شسوأ’ا قر-ششلا ة-ق-ط-ن-م نوؤو-ششل
دح ¤ا ةمئاقلا ةكارششلا ىوت-شسÃ ا-ي-ق-ير-فإا
ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-ب ادد‹ ،ر-ئاز÷ا ع-م ن’ا
‘ رئاز÷ا ةقفارمو معدل كنب-لا داد-ع-ت-شسا

اهتيم-ن-ت ثع-ب ةدا-عا و ا-ه-تا-حÓ-شصا را-شسم
عونتم داشصتقا ءانبل ةيعامتج’ا و ةيداشصتق’ا
.نايبلا فيشضي ،رهدزم و يوق و

 ̂Ÿح.ءاي

ءوجللا مدع ›ودلا كنبلا ›وؤوسسŸ دكؤوي ةيلاŸا ريزو
 ةيجراÿا ةنادتسسÓل

 رئاز÷ا تاحÓشصإاب متهم  ›ودلا كنبـلا

ى--ق--ت--لŸا ‘ نو--كرا---ششŸا ءاÿÈا د---كأا ^
ايقيرفإا ‘ رامثتشس’ا لوح ›ودلا يداشصتق’ا
نع يئرŸا رشضاحتلا ةينقت قيرط نع  دقعنŸا
’وأا رÁ ةراقلا ‘ يداشصتق’ا لوحتلا نأاب ,دعب
تاعا-ط-ق-لا ‘ ي-تاذ-لا ءا-ف-ت-ك’ا ق-ي-ق-ح-ت-ب
.ةيجيتاÎشس’ا
ةلازغ وبأا لÓط Òبÿا حشضوأا ,راطإ’ا اذه ‘و
ىوتشسŸا ىلع ةمدتÙا ةشسفانŸا لظ ‘ هنأا
يداشصتق’ا لوحتلا نإاف ,⁄اعلا ‘ يداشصتق’ا
لك ديعشص ىلع ةلماشش ةينطو ةيؤور قيرط نع متي
نمشضتت ,يوه÷ا ىوتشسم ىلعو ةدح ىلع دلب

ةثÓث ‘ يتاذ-لا ءا-ف-ت-ك’ا ق-ي-ق-ح-ت-ل ط-ط-خ
.ميلعتلاو ءاودلاو ءاذغلا يهو تاعاطق
دÓبلا ةيامح ‘ ىوشصق ةي-م-هأا كلذ ي-شست-ك-يو
ايشساشسأا ارشصنعو ايشساي-شسو ا-ي-لا-مو ا-يدا-شصت-قا

وبأا روتكدلا هدكأا ا-م-ب-شسح ,تا-مزأ’ا قا-ب-ت-شس’
زكرŸا همظ-ن يذ-لا ى-ق-ت-لŸا اذ-ه ‘ ة-لاز-غ
بتكم) ريوطتلاو رامثتشسÓل يقيرفإ’ا ي-بر-ع-لا
ةششقانŸ سصشصıاو (سصاخ يرئازج تاشسارد
.““يداشصتق’ا لوحتلاو انوروك““ عوشضوم
يداشصتق’ا لوحتلا ططخ زكترت نا بجي امك

ةلازغ وبأا روتكدلا بشسح ,عاد-ب’ا ل-ما-ع ى-ل-ع
مدع ةيمهأا ى-ل-ع سصو-شصÿا اذ-ه-ب د-كأا يذ-لا
اهليو– نكلو ةديدج تاراكتباب مايقلاب ءافتك’ا
.اهقيوشستو ةفاشضم ةميق وذ جتنم ¤إا
,›ا◊ا يŸا-ع-لا يدا-شصت-ق’ا فر-ظ-لا لو-حو
Èك’ا وه داشسكب قلعتي رمأ’ا نأاب Òبÿا Èتعا

نأا نكÁ ’ ‘ا-ع-ت-لا نأا-بو ة-ير-ششب-لا خ-يرا-ت ‘
ىلع تاونشس ةثÓث دعب يأا4202 ماع لبق  لشصحي
ديشسŒ اه-ي-ف Úع-ت-ي ي-ت-لا ةÎف-لا ي-هو ل-ق’ا
ةيبرعلا لودلا ‘ دوششنŸا يداشصتق’ا لوحتلا
.ةيقيرف’او
ءان-ب ى-ل-ع ز-ي-كÎلا-ب ا-ن-ي-ل-ع““ : Ó-ئا-ق حر-شصو
ناك اذإا .طابحإ’اب روع-ششلا بج-ي ’ .تارد-ق-لا
بجي .أاوشسأا ةيبرغلا لودلا عشضوف ئيشس انعشضو
.““هيلع رشصتننشس يد– ماما انناب روعششلا طقف
ةيلاŸا ريزوو ›اŸا Òبÿا Èت-عا ,ه-ت-ه-ج ن-م
ةحئاج نأاب ،ةفلاخ نب نامحرلا دبع ،قباشسلا
ايلاح دجوت ةيقيرفإ’ا لودلا ناب تفششك انوروك

ةميقلا نأا ثيح  ةيŸاعلا ميق-لا ة-ل-شسل-شس جرا-خ
ارطخ““ لثÁ ام وهو اهجرا-خ ج-ت-ن-ت ة-فا-شضŸا

.““اهيلع ايقيقح
تاعا-ن-شصلا سسÁ يذ-لا دو-كر-لا نأا ن-م رذ-حو
يدؤوي دق ⁄اعلا ‘ علشسلا ةكرحبو ةيجيتاÎشس’ا

ةراقلا بو-ع-شش دوز-ت سس“ ر-طاfl ¤إا ا-ب-ير-ق
.ةيذغأ’اب
-Òبÿا بشسح -  كلذك ةحئا÷ا هذه تدكأاو
ةمدشصلا نأا ثيح ةيميلقإ’ا تÓتكتلا ةيمهأا ¤إا
ايداشصتقا ة‹دنŸا لودلل ةبشسن-لا-ب ل-قأا تنا-ك
.اهراوج عم
ةيقيرف’ا ةراقلا لود ىلع Úعت-ي ه-نإا-ف ه-ي-ل-عو
تتاب يتلا يميلق’ا اهجامدنا عيراششم ل-ي-ع-ف-ت
عم ةازاوŸاب ““ةموÁدلا ر-شصا-ن-ع““ د-حأا Èت-ع-ت
تي-ب-لا بي-تر--ت ةدا--عإ’ ي--مر--ت تا--حÓ--شصإا
.““ةيرهوج““ ةفشصب يلخادلا يداشصتق’ا
ىوتشسŸا ىلع انورو-ك تا-ي-عاد-ت نأا ح-ي-ح-شص»

ةدح لقأا تناك ةيق-ير-فإ’ا ةرا-ق-لا ‘ ي-ح-شصلا
يداشصتق’ا دوكرلا نكل ,تاراقلا يقابب ةنراقم
عÓقإا ثادحإا انيلع مت-ح-ي ا-م و-هو ,Èكأا تنا-ك
,ةفلتfl ةمكوح تاودأابو Èكأا ةأارجب يداشصتقا
نم دب’ يتلا ةحئا÷ا هذه عم يزاوتلاب اذهو
.ةفلاخ نب ديشسلا لوقي ,““اهعم سشياعتلا
ةيداشصتق’ا ةدحولا سسلÛ ماعلا Úمأ’ا Èتعاو
نا ,عيبرلا دمfi ,ةيبرعلا لودلا ةعما÷ عباتلا

ءانبو ةقافتشسÓل ةشصرف لث“ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
ىدŸ يعوشضوم مييقت نم قلطنت ةديدج ةيؤور
نم ةددÙا ةمادتشسŸا ةيمنتلا فادهأا ذيفنت

.ةقطنŸا ‘ ةدحتŸا ·أ’ا فرط
¤إا Òششت ةقباشسلا براجتلا عيمج““ ناب دكأا انهو
سسيلو اعم لمعلا ‘ نمكي حاجنلا لماوع دحأا نأا

عا-جÎشسا ¤إا قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ ا-ي-عاد ““ىدار-ف
لاوما سسوؤور نم ةمخشضلا ةيبرعلا تارخدŸا

لظ ‘ نمأام ‘ حبشصت ⁄““ اهرابتعاب جراÿا ‘
لكشش ‘ اهخشضو ““ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج تا-ي-عاد-ت
جا-مد-ن’ا زز-ع-ت ة-ق-ط-نŸا ‘ تارا-م-ث--ت--شسا
.يميلق’ا

دا–’ا ة-ي-شضو-ف-م ل-ث‡ د-كأا ,ه--ب--نا--ج ن--م
يداشصتق’ا فرظلا نأا ,نشسح Úشسح ,يقيرف’ا
ةيؤور جاتنا ىشضم تقو يأا نم Ìكأا سضرفي ›ا◊ا

ف-ل-تfl ‘ تا-يد-ح-ت-لا ة-ه--جاوŸ ة--كÎششم
.اهداعبأا
امامت-ها تر-ه-ظأا ة-ح-ئا÷ا نأا ¤إا را-ششأا ا-م-ك
فرط نم ةيقيرفإ’ا ةراقلا عم ةكارششلل اديازتم
نم ةدافتشس’ا ¤إا ايعاد ةروطتŸا تايداشصتق’ا
ءاكرشش““ عم تÓ-ما-ك-ت ءا-ن-ب-ل ن-هار-لا ع-شضو-لا
.ةيبشسنلا ايازŸا سساشسأا ىلع ““ةيمنتلا
ناوزغ ,ايكرت ‘ ميقŸا يداشصتق’ا Òبÿا اما

ا‡ مغرلا ىلع ةحئا÷ا نا ¤إا راششأاف ,يرشصم
اهعم لم– يهف ةيبلشس تايعادت نم هيف تببشست
طو-ب-ه-لا نا-ب اد-كؤو-م ا-هد-شصر بج-ي ا-شصر--ف
‘اع-ت ه-ي-ل-ي-شس ا-ي-لا-ح دو-ه-ششŸا يدا-شصت-ق’ا
دعاوق قفو نك-ل جا-ت-نإ’ا ة-كر-ح ‘ سشا-ع-ت-ناو

.ةديدج
وحن لودلا هجوت ديزي نا عقوت-ي ه-نإا-ف ,ه-ي-ل-عو
لشسÓشسل ةيعبت-لا ل-ي-ل-ق-تو ي-لÙا ع-ي-ن-شصت-لا
,يتاذلا ءافتك’ا وحن هاجتلاو ةيŸاعلا ديروتلا

ةرورشض ىلع ددشش يذلا يرشصم روتكدلا بشسح
جاتنا لÓخ نم اميشس ’ يحشصلا نم’ا قيق–

ةدايزو ةيشسيئرلا ةيود’او ةيحشصلا تامزلتشسŸا
.يعانطشص’ا ءاكذلاو ةنمقرلا ىلع دامتع’ا
يبرعلا دا–’ا سسيئر Èتعا ,سصوشصÿا اذهبو
نأا ,مينغ باهو-لا د-ب-ع ,ي-م-قر-لا دا-شصت-قÓ-ل
يداشصتق’ا لوحتلا رواfi مهأا لث“ ةنمقرلا

لجشسŸا رخأات-لا كارد-ت-شسا ¤إا ا-ي-عاد ا-ي-لا-ح
قيرط نع اميشس’ لاÛا اذ-ه ‘ ة-ق-ط-نŸا-ب
.اينوÎكلا ةينيبلا ةيراج-ت-لا ت’دا-بŸا ز-يز-ع-ت
ام ةيبرعلا لودلا ‘ يمقرلا داشصتق’ا لثÁو
نم ةئاŸاب4 ›اوح يأا ر’ود رايلم011 هتميق
ردقت امنيب ةقطنŸا تاداشصتقا ةم-ي-ق ›ا-م-جإا

ةئاŸاب51 يأا ر’ود نويليرت31 ب ايŸاع هتميق
ي-ت-لا ما-قر’ا بشسح يŸا-ع-لا دا-شصت-ق’ا ن--م
ح.ل ^                                         .مينغ ديشسلا اهدروأا

 اهاوتسسم ىلع رورŸا فيلاكتو تقو ‘ مكحتلاو تامدÿا ةنمقر راطإا ‘  جردنت

 رئاز÷ا ئناوم عمŒ ةيمقر ةيشضرا قÓطا
““روبÒشس““  ةيئانيŸا تامدÿا عم‹ نلعا    ^
ةيمقرلا تايطعŸا لدابت-ل ة-ي-شضرا قÓ-طا ن-ع
عيم÷ ةعبات-لا ئ-ناوŸا ي-مد-خ-ت-شسم ةد-ئا-ف-ل
ةشسشسؤوم نا ،هل نايب ‘  عمÛا حشضواو.اهعورف
لجا نم ئناوملل يمقر لوح-ت-ب تما-ق رو-برا-شس
.Òيشستلا Úشس–و ةمدقŸا تامدÿا ةنرشصع
اذ-ه نأا ¤إا ،قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ رو-بÒشس ترا-ششأاو
ةيؤور :يهو ،ةنيعم رواfi ىلع ي-ن-ب-م Òك-ف-ت-لا
لشضفا Òيشست و ،ن-ئا-بز-لا ع-م ة-قÓ-ع-ل-ل ل-شضفأا
¤إا ةفاشضإ’اب ةطششنأ’ا ‘ و‰ و ،تا-مو-ل-ع-م-ل-ل

ئناوŸاب رورŸا تقوو فيلاكت ‘ لشضفأا مك–
.اهماهÃ قلعتي اميف
” يتلا ةيشضر’ا هذه نا ردشصŸا تاذ حشضواو
82 ذنم اهلÓغتشسا ‘ عرشش و اًر-خؤو-م ا-ه-قÓ-طإا

عقوŸا Èع اهيلإا جولولا نكÁ ،يشضاŸا ةيليوج
تاشسشسؤوŸا يمدختشسŸ سصشصıا ÊوÎكل’ا
zd.tropres-g.www. ةيئفرŸا
ÊوÎكلإ’ا نÓعإ’اب ،اهقÓطإا دنع حمشستشس امك
نفشسلا تانÓعإ’ ÊوÎكلإ’ا نÓعإ’ا و ،نا-ي-ب-ل-ل
نفشسلا ت’اح لوح يقيق◊ا تقولا ‘ رواششتلاو

تقولا ‘ رواششتلاب حمشست امك ئناوŸا عيمج ‘
ىلع نفشسلا بيشسنت ر“ؤوم حئاول لوح يقيق◊ا

.ئناوŸا عيمج ىوتشسم
Úتمئاق ىلع ةيشضر’ا يوت– ،كلذ ¤إا ةفاشضإ’اب
Ëدقت وأا ةدعاشسم بلطب Úمدختشسملل ناحمشست
.ةحاتم ةهجاو Èع تاحاÎقا
ةيشضراب قلعتي رم’ا نا هتاذ هشسفن ردشصŸا لاقو
نك“ ةنرمو ، ةلومfiو ،ةيكيمان-يد ة-ي-نوÎك-لا
نم ةطfi يأا نم اهب لاشصت’ا نم ÚمدختشسŸا
ىلع عÓط’ا وأا ليم– وأا تانايبلا لاخدإا لجأا
اذه ¤إا لوشصولا نأا ىلع ديكأاتلا عم ،““تايطعŸا
تا-با-شسح Èع ن--مؤو--م ،ÊوÎك--ل’ا ءا--شضف--لا

ليجشست) مدخ-ت-شسم ل-ك-ل ة-شصشصfl ة-ي-شصخ-شش
.(ةديحولا رشسلا ةملكو لوخدلا
ةيشضرا ءاششنإا لÓخ نم هنا هتاذ نايبلا ‘ ءاجو
ÚمدختشسŸا حلاشصل ةبشسوfi تانا-ي-ب لدا-ب-ت-ل
ةنمقر ¤إا ىعشسي عمÛا““ ناف ،ئناوŸا عيمجو
ما-ظ-ن و-ح-ن با-هذ-لا ل-جأا ن-م تا--شسرا--مŸا

شضيأا ع-مÛا Èت-ع-ي و .““ي-ع-م-ت‹ ة-ي-لأ’ا نأا ا-ً
ةلازإاو ئناوملل ةيتشسجوللا تايلمع-ل-ل ة-ي-م-قر-لا
ةادأا ل-ظ-ت تاءار--جإ’ا ن--ع يداŸا ع--با--ط--لا
ةيبلتو ةعرشسب لعافت-لا-ب ح-م-شست ة-ي-ج-ي-تاÎشسا
ح.ل̂                                            . اهنئابز تاجايتحا

قيقحتب رÁ ايقيرفا ‘ يداسصتق’ا لوحتلا نأا اودكأا
:ءاÈخ ،يتاذلا ءافتك’ا

4202 لبق انوروك ةحئاج نم داشصتقÓل ‘اعت ’
ةفلتfl ةمكوح تاودأابو Èكأا ةأارجب يداشصتقا عÓقإا ثادحإا انيلع: ةفلاخ نب ^

تايسسن÷ا ةددعتم تاكرسشلا ‘ ةنسس02 هتÈخ قوفت
رئاز÷ا ““موتشسلأا““ ةكرششل اديدج اماع اريدم يقاوشش رامع Úيعت
بشسحو .رئاز÷ا ‘ ةكرششلل اماع اريدم  ،يقاوشش رامع ،موتشسلأا ةكرشش سسما تنيع
‘ موتشسلأا ةكرششب قحتلا يذلا يقاوشش رامع ناف ،سسما ةكرششلا نع رداشصلا نايبلا
ةددعتم تاكرشش ‘ ةنشس02 نم Ìكأا ذنم ةينغو ةليوط ةبرŒ كلÁ -9102 ربوتكأا
.ةيديد◊ا ككشسلاو زاغلاو لوÎبلاو ناÒطلا ت’ا‹ ‘ تايشسن÷ا
ةرواÛا تايلمعلاو ةيجيتاÎشس’ا ةيعانشصلا تاكارششلا ‘ Òبخ وه  ،يقاوشش رامعو
.اهل

 ̂Ÿح.ءاي
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تايلولا رابخأا

قيسسنتلاب ةيئ’ولا تاطلسسلا ترسشاب ^
Ëدهت ةي-ل-م-ع ة-ي-ن-مأ’ا ح-لا-سصŸا ع-م
لغسشت تناك ةل-ئا-ع88 ›او◊ ة-ع-سساو

ىلع نيراتكهب رّدقت ةحاسسÃ مهم راقع
ةيدلبب Ëدقلا نيدهاÛا يح ىوتسسم
ديسسجت-ل ج-مر-ب يذ-لا و ة-ج-ع-ن-لا Úع
رسصانعلا ذفنŸ قيرطلا لوfi عورسشم
ةفاسصفسصلا Úب ،هع-ط-ق-م ‘ ي-بو-ن÷ا

ينطولا قيرطلا وحن مداخ رئب  بونج
3 ›او-ح ه-ل تسصسصخ نأا د-ع--ب1 م-قر
.يرئازج رانيد ÒيÓم
دار-م ر-ئ-ب-ب بد-ت-نŸا ›او-لا ف--سشك و
ليحÎلا ةيلمع نأا رمعا سسايك  سسيار
Úع ةيدلبب نيدهاÛا يح تسسم يتلا
Êوغمسس يحب ةقئ’ تانكسس ¤ا ةجعنلا

ةكرسشلا لامكتسس’ تياف د’وا ة-يد-ل-ب-ب
ي-ت-لا ة-ي-ن-ف-لا ةأا-سشنŸا زا‚ا لا-غ-سشأا

رئب ةيدلبب ةجعنلا Úع ة-يد-ل-ب ط-بÎسس
وه و1 مقر ينطولا قيرطلا Èع مداخ
‘ قيرطلا ىلع اسضيأا قانÿا كفيسس ام
قانتخإ’ا ىلع ءا-سضق-لا ي-عا-سسم را-طإا
يذلا و ةمسصاعلا ذفانم Èع يرورŸا

لاغسشأ’ا ةيريدم  Úك“ اسضيأا هنأاسش نم
عورسشم زا‚ا ةلسصاوم نم ة-ي-مو-م-ع-لا
رئب ةيدلب ىوتسسم ىلع لوÙا قيرطلا

يرورŸا قانÿا كف““  حمسسيسس ام مداخ
رسسج ةيدلب ةسصاخ ةقطنŸا هذه ىلع
ىلع مداخ رئب ةيدلبب ارورم ةنيطنسسق
““1 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
اذ-ه نأا فا-سضأا ، ر-كذ--لا--ب ر--يد÷ا و
ر-ئاز÷ا ة-ي’و ه-ل تسصسصخ““ عور-سشŸا

عقوتيو جد را-ي-ل-م3 اهردق ةي-ناز-ي-م
ةلبقŸا ةنسسلا ةياهن اهب لاغسشأ’ا ءاهتنا

هل نوكتسس لوÙا اذه نأا لاقو ,““1202
قا-ن--ت--خ’ا كف ‘ ““ةÒب--ك ة--ي--م--هأا““
مداخ رئب بونج ةيحان ‘ ’وأا يرورŸا
نوكيسس ثيحب (ةجعنلا Úعو ةفاسصفسص)
ينطولا ق-ير-ط-لا ¤ا ةر-سشا-ب-م رورŸا
قيرطلا ىلع قانÿا كف ايناث ,1 مقر
رئب لوfi ق-ير-ط ن-ع1 مقر ين-طو-لا

ةÒبك ةيرورم ةمحز لجسسي يذلا مداخ
  .ةيندŸا طسسو وحن
ه-نأا ¤إا ,ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘ ,را-سشأا ا-م--ك
مده ةيلمع نم ءاهتن’ا د-ع-ب ةر-سشا-ب-م
ةينقت-وي÷ا لاغسشأ’ا ءاه-ت-ناو لزا-نŸا
قير-ط-لا و-ح-ن رورŸا ة-كر-ح ل-يو–و
قلعت-ي ا-م ل-ك عز-ن م-ث1 مقر ين-طو-لا
قلطنتسس ءا-بر-ه-ك-لاو زا-غ-لا تا-ك-ب-سشب

زا‚ا ‘ ةيموم-ع-لا لا-غ-سشأ’ا ح-لا-سصم
ةحاسسŸا سسفن ‘ لوÙا مث نيرسسج

.ةعجÎسسŸا ةيراقعلا

ر ح ^

ةنيطنسسقب  Òهطتلاو ءاŸا عيراسشم ديسسجتل ةيفاسضإا ÒيÓم8

ةجعنلا Úعب نيدهاÛا يح ليحرت ةيلمع نم نيراتكه عاجÎسسا دعب

قانÿا كفل نيرسسج زا‚إل رانيد ÒيÓم3
1 مقر ينطولا قيرطلا ىلع

عاجÎسسا نم ةيئلولا تاط-ل-سسلا ا-ه-تر-سشا-ب ي-ت-لا62 ـلا ل-ي-حÎلا ة-ي-ل-م-ع ،سسمأا لوأا، تح-م--سس
بابلا حتفي ام وه و ةجعنلا Úع ةيدلبب نيدهاÛا يحب لزنمË 88دهت ةيلمع رثإا نيراتكه
و ةمسصاعلل ةيبون÷ا ةه÷ا ىلع قانÿا كف هناسش نم يذلا قيرطلا لوfi زا‚إا عورسشم ديسسجتل
.Úتنسس نم ديزأل قرو ىلع اÈح ناك يذلا

ةي’وب دارم سشوديد ةيدلب سسيئر ،دكأا ^
ÒيÓم8 سصيسصخت ” ه-نأا ة-ن-ي-ط-ن-سسق
ةقÓع اهل ع-يرا-سشم د-ي-سسج-ت-ل م-ي-ت-ن-سس
. ÚنطاوŸا ةسشيعم Úسسحتب ةرسشابم
” غلبŸا اذه نأا ““رجفلا““ ـل محسشوب  لاقو
ةيدلبلل ةيفاسضإ’ا ةينازيŸا نم هعاطتقا

Ÿا سضع-ب ة÷ا-عŸيتلا ةق-لا-ع-لا ل-كا-سش
قايسس ‘ افيسضم ، ةيدل-ب-لا ا-ه-ن-م Êا-ع-ت

ططfl راطإا ‘و كلذ-ك ” ه-نأا ه-ث-يد-ح
هل اهبلغأا عيراسشم ةلمج ليجسست ةيدلبلا

Òهطتلاو بورسشلا ءاŸا عيزو-ت-ب ة-قÓ-ع
. يحسصلا
رابتع’ا ةداعإ’ عيراسشŸا سضعب تقلطناو
ي◊ ةبسسنلاب لا◊ا وه ا-م-ك Úت-ك-ب-سشل-ل

Òهطتلا ةكبسش عيسسو-تو ع-ب-سصو-ب ى-سسو-م
سشوديد ›اعأاب لÓقل راسصق ىوتسسم ىلع
جورŸا ما ةتسشÃ فيرسصتلا تاونق زا‚او
اذكو ،ةنيتسسم ي-ن-ب ق-ير-ط-ب ةد-جاو-تŸا

عم دود◊ا ىلع ناميل-سس ى-سسو-م ة-ت-سشم
  .فسسوي دوغيز ةرواÛا ةيدلبلا
ىرخأ’ا يه ةبترلا ة-ق-ط-ن-م فر-ع-ت-سسو
ةك-ب-سشو زا‚إاو Òه-ط-ت-لا عور-سشم ما“إا
عم‹و ةسصفح ةتسشم ىوتسسم ىلع ىرخأا

. يدوبع دمحا يحو حبار يرفعج يح
را-طإا ‘و ه--نأا سشود--يد ““ Òم““ فا--سضأاو
د-يوز-ت ” كلذ-ك ة-ي-فا-سضإ’ا ة-ي-ناز-يŸا

ءاŸا-ب ما-سسب ة-ق-ط-نÃ ح-بار يوا-ف-ل--ح
اديدج اعور-سشم71كان-ه نأاو بور-سشلا

.ةيدلبلاب ابيرق قلطنتسس
فسسوي دوغيزب يمهاسست نكسس57 وبتتكم
 ةنسس31 ذنم مهتانكسس نورظتني

ةيدلبب ايمهاسست انكسس57 اوبتتكم لازي ام
نورظتني ،ةنيطنسسق ةي’وب فسسوي دوغيز
ثيح ،ةن-سس31 ذنم مهققسشب قا-ح-ت-ل’ا
نم لخدتلاب ةيلÙا تاطلسسلا نوبلاطي
.مهتلكسشŸ لح داجيإا لجأا
ةنسس ذنم أادب عورسشŸا نأا نوبتتكم ركذو
تانكسس ‘ سشيعلاب مه-م-ل-ح ن-ك-ل7002
ة-ي-ب-لا-غ نأا و  ا-م-ي-سس ’ ، ر-خ-ب-ت ة-ق-ئ’
ةيعامتجا ا-فور-ظ نو-سشي-ع-ي Úب-ت-ت-كŸا

وأا ةلئاعلا تيب ‘ مهلافطأا ةق-فر ة-ب-ع-سص
Ãح ‘ ا-هور-جأا--ت--سسا لزا--نÚ م-ه-نأا ’

ةينكسس غيسص ‘ ليج-سست-لا نو-ع-ي-ط-ت-سسي
يقرم-ل-ل تاراذ-عإا ته-جُو د-قو .ىر-خأا
دعب لاغسشأ’ا نع فقوتي ناك هنكل ،ينعŸا
عسضو وهو ،ةسشرولل فانئتسسا ةي-ل-م-ع ل-ك
،ةنسس31 ةدŸ لسصاوت هنإا نوبتتكŸا لوقي
تاقحتسسŸا فل-تfl اودد-سس م-ه-نأا م-غر
ينطولا قودنسصلا ةناعإا اهنيب نمو ةيلاŸا
نيدسشانم ،يكنبلا سضرقلا كلذكو نكسسلل
Úعب مهلاغ-سشنا ذ-خأا-ب ة-ن-ي-ط-ن-سسق ›او
حمسست ةيلآا داج-يإ’ ل-خد-ت-لا و را-ب-ت-ع’ا
لاغسشأ’ا ةبسسن نأا ةسصاخ ،عورسشŸا ما“إاب

بسسح ،Òثكلا ءيسشلا قبتي ⁄ و هب ةمدقتم
 .مهديكأات

سس ي ^

تايفدسصلا ةيبرت عرازم و كامسسألا ةيبÎل3 اهنم
تنسشو“ Úعب تايئاŸا ةيبرت و يرحبلا ديسصلا عاطقب زايتما رّرقم41

ةيبرت و يرحبلا ديسصلا عاطق فرعي ^
ةيكر-ح تن-سشو“ Úع ة-ي’و-ب تا-ي-ئاŸا
فورظلا نم مغّرلاب ةز-ي-م-ت-م ة-يو-م-ن-ت
نطولا و ةي’ولا اهسشيعت يتلا ةيئانثتسس’ا
” ثيحب91 ديفوك انوروك ةحئاج Òظن

80 ـب تايئاŸا ةيبرت لا‹ ميعدت ارخؤوم
وأا كا-م-سسأ’ا ة-ي-بÎل زا-ي-ت-ما تارر-ق--م
ءاسشنإ’ تاررق-م30 اذ-ك و تا-ي-فد-سصلا

ن-يرر-ق-م و تا-ي-فد-سصلا ة-ي-بÎل عراز-م
دحاو عورسشم و انو-ط-لا كم-سس Úم-سست-ل
.ةبذعلا هايŸاب كامسسأ’ا ةيبÎل
ةسسردم ارخؤوم تقلطأا ،قايسسلا اذه ‘ و
اهعقوم Èع فاسص ينبل يرحبلا ديسصلا
ةيمسسرلا تÓيجسستلا تايلاعف يم-سسر-لا
ةيلمعلا ثيح لب-قŸا ي-ن-هŸا لو-خد-ل-ل

وبري ام ليجسست زيجو تقو ‘ و تفرع

ف--ل--تÈ flع ل--ج---سسم007 ن----ع
يرادا مقاط تعسضو ام-ك ،تا-سصسصخ-ت-لا
ةسسردŸا-ب تا-ف-لŸا مÓ-ت-سسا-ب ل-ف-ك-ت-ي
انه و فاسص ينبل رئبلا ئطاسشب ةنئاكلا
قطانŸا ناكسس  بابسش ةذتاسسأ’ا دحأا اعد
لاÛا اذه ‘ را-م-ث-ت-سس’ا ة-ي-ل-خاد-لا
.ةبذعلا هايŸاب كامسسأ’ا ةيبÎب

هيف دهسشت يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي
قرزأ’ا بطق-لا ى-ل-ع ة-ل-طŸا ق-طا-نŸا
ةدا-م ‘ ا-م-ي-سس ’ و را-ع-سسأ’ا ‘ بي-ه--ل
بيرق-لا سسمأ’ا-ب تنا-ك ي-ت-لا ن-يدر-سسلا
’ نآ’ا حبسصأا اهرعسس نأا ’ا ءارقفلا ةبجو
‘ لسصي و دحاولا غلكلل جد005 نع لقي
غكل-ل جد ف-لأا ق-سس تارŸا ن-م د-يد-ع-لا
سسفاني نيدرسسلا لعجي ام وه و دحاولا
ىل-ع ار-ك-ح و-ه يذ-لا سضي-بأ’ا كم-سسلا

راسشتنا عم و كاذ و اذه Úب و ةنيعم ةقبط
مهرودب رحبلا وينهم رثأات91 ديفوك ءابو
ع-مŒ تن-سشو“ Úع ة-ي’و  Êاو-م نو--ك
ل-ع-ج ا-م و-ه و ة-ي’وÈ 84ع ةراح-ب-لا
رج◊ا ةيلمعل لثت“ ةيلÙا تا-ط-ل-سسلا
تا-عا-ط-ق-ل-ل لا◊ا و-ه ا-م-ك ي-ح--سصلا
.ىرخأ’ا
نم ينهم0032 دافتسسا ،قايّسسلا اذه ‘ و
يت-لا و ير-ئاز-ج را-ن-يد ف’آا01 ةحن-م
نم نيررسضتملل ةيروهم÷ا سسيئر اهرقا
059 دافتسسا اميف ¤وا ةع-فد-ك ة-ح-ئا÷ا

‘ اورخأات نيذلا ةيناثلا ةعفدلا ‘ ينهم
نع مهل سضيوعتك حنم يه و مهتافلم عفد
مهطاسشن فقوت دعب ةدب-ك-تŸا ر-ئا-سسÿا

.راجزوب و فاسص ينب يئانيم ىوتسسم ىلع
°°°°°°°°°°°°°°°   حلاسص  ^

ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم سسمأا لوأا تماق ^
عراوسش تلمسش ةعسساو ميقعت ةيل-م-ع-ب مو-ي-لا
يلجنم يلع ةديد÷ا ةن-يدŸا تا-سسسسؤو-مو

ة-براÙ ة-لوذ-بŸا تادو-هÛا را-طإا  ‘
تايلمع رارغ ىلع91 ديفوك انوروك ةحئاج

.ةقباسسلا ميقعتلا
بدتنŸا ›اولا فارسشإا ت– ةيلمعلا تّ“ و
ديسسلاو يلجنم يلع ةيرادإ’ا ة-ع-طا-ق-م-ل-ل
ةيا-م◊ا ر-يد-م ة-جرارد د-م-حأا د-ي-ق-ع-لا
هذهل رخسس ثيح ةنيطنسسق ةي’ول ةيندŸا

نوع05 ›اوح و لخدت ةنحاسش21 ةيلمعلا
Ãإا ءادن هجو-ن ه-ي-ل-عو، بتر-لا ف-ل-ت-خ¤

مهتمÓسس ىلع ظاف◊ا لجأا نم ÚنطاوŸا
رج◊اب مازتلإ’ا ةرور-سض م-ه-يوذ ة-مÓ-سسو
دحلل ةيئاقولا دعاوقلاب دي-ق-ت-لاو ›ز-نŸا

ىلع ةسصاخ ديكأاتلا و سسوÒفلا راسشتنا نم
سصاخسشأ’ا Úب دعابتلاو، ةمام-ك-لا ءاد-ترإا
ءافتك’او ةحفاسصŸا مد-ع ن-يد-ي-لا ل-سسغ،
.اهÒغو ةيحتلاب

سس ي ^

يلجنم يلعب ةعسساو ميقعت ةيلمعو..

  ةيمومعلا تاسسسسؤوŸاو كونبلا ميقعت رسشابت ةبانع ةيدلب حلاسصم
،طسسو ةبانع ةيدلب نم ناوعأا قفار  ^
ةيمومعلا تاسسسسؤوملل ميقعت تا-ي-ل-م-ع
ةدام مادختسساب اهنم كونبلا اسصوسصخو

نأاو قبسس ثيح ،مويدوسصلا تيرولكوبيه
يتلا ةداŸا هذه ةروطخب سسيسسحتلا ”
›اع ل-ي-فا÷ا ةدا-م ى-ل-ع ةرا-ب-ع ي-ه

ةددfi تايمك ‘ هليل– بجي زيكÎلا
ى-ل-ع ار-ط-خ ل-ك-سشت ’ ي-ك ها-يŸا ن-م
اذه ‘ ،اهنوقسشنتسسي نيذلا سصاخسشأ’ا
تايلمع ةيدل-ب-لا ناو-عأا ى-ّلو-ت را-طإ’ا
ءابو راسشتنا ةحفاكم راطإا ‘ ميقعتلا
ديزأا ةبانع ةي’و ‘ لجسس يذلا انوروك

عافترÓل حسشرم مقرلاو ةباسصإا005 نم
د--ي--ق--ّت--لا مد--ع لا--ح ‘ ا--سصو--سصخ
ا-ه-ع-با-ت-ت ي-ت-لا ة-يا-قو-لا تاءار-جإا--ب
لج Èع ةمارسص لكب ةينمأ’ا حلاسصŸا
  .ةي’ولا تايدلب

عةبيهو ^

ةÒخألا ةعاسس84 لÓخ تايافنلا نم انط435 عفرو..
تماق  ةيام◊ا حلاسصم سسمأا لوأا تماق ^
يلع ةيرادإ’ا ةعطاقŸاب ةفاظنلا ةسسسسؤوم
نم ان-ط435 عفرب ،ةنيطنسسقب ي-ل-ج-ن-م
،ىحسضأ’ا دي-ع ي-مو-ي لÓ-خ تا-يا-ف-ّن-لا

ءاوسس ةحاتŸا تاينا-ك-م’ا ل-ك ة-ل-غ-ت-سسم
.ةيدام وأا ةيرسشب تناك
نأا ،نيدلا رون لوسسب يدلبلا بودنŸا لاقو
اوعفر ““مافيغيا““ ةسسسسؤوÃ ةفاظنلا ناوعأا
Òخسست ” هنأا احسضوم ،ةروكذŸا ةيمكلا

امك ،ةرود17 نم Ìكأاب تماق ةنحاسش65
طاقنو تايوا◊ا ةفاظن ىلع هسسفنب فقو

،لسصيف يدور-ط بود-نŸا ة-ق-فر ي-مر-لا
عم ي-مر-لا تي-قو-ت د-يد– د-ع-ب ة-سصا-خ
يموي لÓخ ةمامقلا عفر تايلمع ميظنت
.ديعلا
و «ما-ف--ي--غ--يإا» ،سسمأا لوأا تما--ق ا--م--ك
قرطلاو Òهطتل-ل ة-ي-مو-م-ع-لا ة-سسسسؤوŸا
051 نم Ìكأا عمجب ،ةنيطنسسق ‘ بورÿاب

يحب ةيمومعلا ةغرفŸاب تايافنلا نم انط
ةدعل اهمكارت دعب سشيعلا راطقب انكسسم05
.تاونسس

سس ي ^

Îل0002 و ةنيرف نط2 نم Ìكأا فÓتا
ةبانعب ةيزاغ تابورسشم

عمقو ةراجّتلا ةيريدم ناوعأا طاسشن رفسسأا ^
63.2 هنزوام زجح نع ،ةبانع ةي’وب سشغلا

Òغ لكسشب اهنيزخت ” ةنيرفلا ةدام نم نط
›اتلاب و فلتلل اهسضرع ام سسيياقملل قباطم

،كلهتسسŸا ةحسص ىلع رطخ ردسصŸ اهلو–
لجأا نم ةيمكلا ةرداسصم ت“ قايسسلا اذه ‘

Îل0542 زجح ” امك ايئاهن اهنم سصلختلا
ةسضورعم تنا-ك ة-يزا-غ-لا تا-بور-سشŸا ن-م
و تهب-ن يذ-لا ر-مأ’ا و-هو سسم-سشلا ة-ع-سشأ’
ÚلماعتŸا ةراجت-لا ة-ير-يد-م ه-ن-م ترذ-ح

ديقتلا بوجو دكؤوت تانايب نمسض Úيراجتلا
داوŸا عيم÷ سسيياقملل قباطŸا نيزختلاب
لجأا نم اهنم ةسساسس◊ا اسصوسصخ و ةيئاذغلا
ي-سضر-م رد-سصŸ ا-ه-لو– نود ة-لو--ل--ي◊ا
ةÒتو عفر نأا ةراسشإ’ا ردŒو ،كل-ه-ت-سسم-ل-ل
ديع مايأا لÓخ ةراجتلا ةيريدم ناوعأا طاسشن
تازوا-ج-ت-لا تار--سشع ف--سشك ى--ح--سضأ’ا
ق-ح ‘ ا-ه-ت-سسرا‡ م-ت--ت ي--ت--لا ةÒطÿا
.كلهتسسŸا

ع ةبيهو̂ 

تنسشو“ Úع تاباغب قيرح41 ليجسست
تنسشو“ Úع ةي’وب0202 فيسص مسسوŸا اذه لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس ^
فداهلب لو’ا مزŸÓا هÈتعا ام وه و  تاباغلا ىوتسسم ىلع قئار◊ا دامخإ’ Óخدت41
قئار◊ا ع’دنا بابسسا اعجرم ةيسضاŸا تاونسسلا بعسصا نم ةيرا÷ا ةنسسلا نا دمحا ديسس
قÓطن’ا مزتعت ه◊اسصم نا ثدحتŸا تاذ فسشك امك ÚنطاوŸا لبق نم ة’ابمÓلا ¤ا

‘ Œعم قيسسنتلاب سسيسسحتلا و ةيعوتلا لماع ىلع اسساسسا زكتري ديدج جمانرب ديسس
fiتاباغلا ةظفا. 

   حلاسص^



يشضايرلإ8

alfadjrwatani@yahoo.fr

ـه1441ةج◊ا وذ61ـل قفوŸا م0202توأا6  سسيمÿا

رئاز÷ا دا–ا
يبرإدلإ ةيشضقب يششطز ركذت ةراطشسوشس ةرإدإإ

  ايدو إرابيإ بعÓلإ ةيشضق لح يفنتو
دق اهنأاب ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ق-ير-ف ةرادإا سسمأا تف-صشك ^

دكؤوتل ،““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تلصسار
دعب يهت-ن-ي ⁄0202 /9102 يورك-لا م-صسوŸا نأا ا-ه-ل
⁄ ةطبارلا عم هتيصضق نوك يمصصاعلا قيرف-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب
ةمصصاعلا يبرادب ةقلعتŸا ةيصضقلا يهو ،دعب اهيف لصصفت
ىدل ايلاح هفلم دجو-ي يذ-لاو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-ما

fiيدانلل نايب ‘ ءاجو ،ةيلودلا ةيصضايرلا ميكحتلا ةمك
لصصاوتلا ع-قو-م ‘ ي-م-صسر-لا ه-با-صسح Èع ي-م-صصا-ع-لا
‘ ةمصصاع-لا دا–ا را-صصنأا““ :““كو-ب-صسي-ف““ ي-عا-م-ت-ج’ا
اميف ةيلودلا ةيصضايرلا ةمكحملل يئاهنلا رارقلا راظتنا
موي جمŸÈا رئاز÷ا ةيدولوم دصض يبرادلا ةيصضق سصخي
دا–ا ةرادإا مو-ق-ت““ :نا-ي-ب-لا فا-صضأاو ،““مدا-ق-لا توا81
تماق ثيح ،برق ن-ع ف-لŸا اذ-ه ع-ب-ت-ت-ب ة-م-صصا-ع-لا

Ãخ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيلارديفلا سسيئرل ةلصسارÒ
9102/0202 يوركلا مصسوŸا نأاب Òكذتلل يصشطز نيدلا

¤إا اذهو ةمصصاعلا دا–ا قيرفل ةبصسنلاب دعب يهتني ⁄
ةيصضايرلا ةمكÙا فرط نم يئاهنلا مك◊ا رودصص ةياغ
اصضيا ةراطصسوصس ةرادإا تفصشك ،ىرخأا ةهج نم ،““ةيلودلا

اهبع’ عم يدولا ل◊ا سضفرت اهنأاب ،اهل يمصسر نايب Èع
ةفاك ىقلتيصس هنأاب ةدكؤوم ارابيإا سسنارب ›وغنوكلا قباصسلا
ءاجو ،ةÒخأ’ا ““افيفلا““ ةلصسارم ‘ ءاج ام بصسحب هلاومأا

““عقوم ‘ يمصسرلا هباصسح Èع يمصصاعلا يدانلل نايب ‘
ةديدع ت’اصصتا تقلت دق دا–’ا ةرادا نأاب ““كوبصسياف
ةيوصستلا ىمصسي ام لجأا نم هيماfiو ارابيإا بعÓلا نم
امك ،لايتح’ا نم افوخ ةركفلا تصضفر ةرادإ’ا نكل ةيدولا
02 موي ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تلصسار دق اهنأاب ةرادإ’ا دكؤوت

يتلا لاومأ’ا نم غلبŸا ةفاك عفد لجأا نم يصضاŸا ةيليوج
نم تاعومÛا يرودل قيرفلا لهأات دعب ةرادإ’ا اهتقلت
 .ايقيرفإا لاطبأا يرود

 قوراف.ج̂ 

 يوإدوب عم نونماشضتي شسين وبع’
عم مهنماصضت ي-صسنر-ف-لا سسي-ن يدا-ن و-ب-ع’ ىد-بأا ^

ىقلت يذلا يوادوب ماصشه يرئاز÷ا ›ود-لا م-ه-ل-ي-مز
ركصسعم ةرداغم ىلع هتÈجا ةبكرلا ‘ ةÒطخ ةباصصا
،سسين يدان وبع’ داصشأاو ،سسمأا لوا اكيجلب ‘ قيرفلا
هنأاب نيد-كؤو-م ،يوادو-ب ما-صشه ير-ئاز÷ا م-ه-ل-ي-مز-ب
يصسنرفلا يرودلا نم ةمداقلا ةعبطلا لÓخ رجفنيصس
سسين سسراح حرصصو ،ارهاز امصسوم هل Úعقوتم لو’ا
Óئاق يرئاز÷ا ناد-يŸا ط-صسو-ت-م نأا-صشب لا-ن-يدرا-ك

لاطع دعب““ :ةيصضايرلا ةي-صسنر-ف-لا ““بي-ك-ي-ل““ ةد-ير÷
ىلعو ،““ديد÷ا مصسوŸا ةأاجافم يوادوب نوكي نأا عقوتأا
امدنع““ :لاق يذلا وليم سسيل هليمز راصس جهنلا سسفن
ام ارمأا نأاب نصس– ،تابيردتلا ‘ ثدحي ام دهاصشت
ماصشهب ةداصشإ’ا هذه تنمازتو ،““ديكأات ل-ك-ب ثد-ح-ي-صس
ىوتصسم ىل-ع ةÒط-خ ة-با-صصإ’ ،ه-صضر-ع-ت ع-م يوادو-ب
تبصسلا موي يدو ءاقل ‘ هتكراصشم لÓخ كلذو ةبكرلا
،ق-ير-ف-لا سصبر-ت ةردا-غ-م ى-ل--ع ه--تÈجأا ،ي--صضاŸا
تاصصوحفلا نم ةلصسلصسل ،اي-ق-ير-فإا ل-ط-ب ع-صضخ-ي-صسو
نع ا-ه-ي-ف بي-غ-ي-صس ي-ت-لا ةدŸا ة-فر-عŸ ،ة-ق-م-عŸا
Òبك قل-ق-ب ة-با-صص’ا هذ-ه تب-ب-صست ثي-ح ،ة-صسفا-نŸا
نبا ىلع اÒثك لوعي ناك يذلا اÒيف كيرتاب بردملل

 .راصشب ةنيدم

دادزولب بابسش
رإرج اهبع’ ةباشصإإ نلعت ةبيقعل ةرإدإإ

  عيباشسأإ ةتشس نع لقت ’ ةÎفل هبايغو
اهبع’ ةباصصإا دادزولب بابصش قيرف ةرادإا سسمأا تنلعأا ^
’ ةÎفل هبايغو قاصسلا ةلصضع ىوتصسم ىلع رارج لداع
،حجان يحارج لخدتل هعوصضخ دعب عيباصسأا ةتصس نع لقت
ةباصصإ’ا ىقلت دق بعÓلا نإاف رداصصŸا سضعب بصسحبو

دق ام وهو ،ءايحأ’ا Úب ام ةارابم ‘ هتكراصشم لÓخ
‘ ءاجو ،ديد÷ا مصسوŸا ةلوطب قÓطنا عيصضي هلعجي
ةباصصإا نع نعلن““ :دادزولب بابصش قيرف ةرادإا هترصشن نايب

جراخ ثدا◊ هصضرعت ءارج رار-ج لدا-ع ق-ير-ف-لا بع’
ىلع ةبا-صصإ’ا““ :نا-ي-ب-لا فا-صضأاو ،““ق-ير-ف-لا تا-ب-يرد-ت

ةلصضع ةطبرأا دحا عطق ‘ لثمتتو قاصسلا ةلصضع ىوتصسم
يحارج لخدتل عصضخ بعÓلا““ :نايبلا لصصاوو ،““قاصسلا
ةتصس ايئدبم مودت ةحار نم هرثإا ىلع ديفتصسيصسو ،حجان
قيرفلا بيبط عيقوتب نايبلا ءاجو ،““لقأ’ا ىلع عيباصسأا

 .بعÓلا ةلاح ىلع ايصصخصش فرصشا يذلا يدلاخ

يرشصم مكحب Úعتشست ميكحتلإ ةن÷
ماكحلل ةينيوكت ةرود Ëدقتل

  Úيرئإز÷إ
لغصش يذلاو دارم ديصس قباصسلا يرصصŸا مك◊ا يقلت ^
ماك◊ا ةنجلب ةينفلا ةنجللا سسيئر بئان بصصنم اقباصس
ةن÷ سسيئر يصسيع نب دمfi نم ةوعد رصصم ‘ ةيصسيئرلا
ةرود ‘ رصضاحمك ةكراصشملل رئاز÷اب ميكحتلا ريوطت
ةيرئاز÷ا ميكحتلا ةن÷ اهتمظن يتلا و ماكحلل ةينيوكت
Úير-ئاز÷ا ما-ك◊ا ةد-ئا-ف-ل ي-تو-غ د-مfi ة-صسا--ئر--ب
Èع دعب نع ةينيوكتلا ةرودلا تيمقا ثيح ،ÚصصبŸÎا
ءاطخأ’ا““ ناونعب ةرصضاÙا تناك Úح ‘ ،موز قيبطت
و ،““مك◊ا كر–و زكر“و تافلاıا ةدصشو ةيكيتكتلا
نع Èع يتلا ةوعدلا هذه دارم ديصس يرصصŸا مك◊ا يبل
ةيرئاز÷ا ميكحتلا ةنج-ل-ل ر-ك-صشلا مد-قو ا-ه-ب ه-فر-صشت
لك اينمتم اهيلوئصسŸو اهل هنانتماو هركصش نع برعأاو
يبرعلا ميكحتلاو يرئاز÷ا ميكحتلل راهدز’او مدقتلا
 .امومع يقيرفأ’او

ر.ق ^

fiراجفنإ اياحشض عم نماشضتي زر
  توÒب

ةيمصسرلا هتاحفصص Èع Êابصس’ا ةنول-صشر-ب يدا-ن ن-ل-عأا
ةمصصاعلا عم هنماصضت ،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع
أافرم برصض يذلا يودŸا راجفن’ا دعب ،توÒب ةينانبللا
:هنايب ‘ ،Êولاتكلا يدانلا لاقو ،سسمأا لوأا ءاصسم توÒب
،““توÒب راجف-نا ا-يا-ح-صض ر-صسأا ¤إا يزا-ع-ت-لا سصلا-خ““

دعب ،علهلا نم ة-لا-ح ،ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا ة-م-صصا-ع-لا تصشا-عو
Úبا-صصم ثود-ح ‘ بب-صست يذ-لا م-خ-صضلا را-ج--ف--ن’ا
،يتيصس Îصسصشنام يئانث Èع ،ةينا-ث ة-ه-ج ن-م ،تا-ي-فوو
ءارج ديدصشلا امهنزح نع ،غنيلÎصس ميحرو زرfi سضاير
روذج نم ÊاŸأ’ا مجنلا ،سسنوي Úمأا لاقو ،راجفن’ا
ىدبأا امك ،نانبل ¤إا هتبfiو هتÓصص لصسري هنإا ،ةينانبل
عم هنماصضت ،نامÒج ناصس سسيراب م‚ رامين يليزاÈلا

يزيل‚’ا دتيانوي Îصسصشنام يدان نماصضتو ،نانبل بعصش
اونوكي نأاب Úينانبللا تبلاط ةلاصسر لÓخ نم ،نانبل عم
 .ةوق Ìكأا

عم ةكراششŸإ ىنمتي فيرتوب ريديإإ
نوÒماكلإ ناك ‘ يشضاملب ةبيتك

باصشلا يرئاز÷ا مجا-هŸا ف-ير-تو-ب ر-يد-يإا ف-صشك  ^
نع يكيجلبلا رو-ي-صسل-صسكإا يدا-ن فو-ف-صص ‘ ط-صشا-ن-لا
ةقفر2202 ايقيرفإا سسأاك تايئاهن ‘ ةكراصشŸاب هتينمأا
عقوŸا رصشنو ،يصضاملب لامج ين-طو-لا بردŸا ة-ب-ي-ت-ك
’وطم اراوح مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إÓل يمصسرلا
،›اطيإ’ا ايرودبماصس قيرفل قباصسلا بعÓلا عم هترجأا

·أا سسأاك بقلب جيوتتلا تاظ◊ تصشع دقل““ :لاق ثيح
يتلئاع ىتح““ :فاصضأاو ،““زازتعاو رخ-ف ل-ك-ب ا-ي-ق-ير-فإا
نم هنإاو ،جيوتتلا كلذب يعم اÒثك اولفتحا يئاقدصصأاو
ةراقلا ‘ ةلو-ط-ب ىو-قأا-ب ا-ن-ب-خ-ت-ن-م جو-ت-ي نأا ع-ئار-لا
انأا تنك رويصسل-صسكإ’ ق-ير-ف ‘ ““ :ل-صصاوو ،““ة-ي-ق-ير-ف’ا
ماعلا رصضÿا جيوتتب اÒثك اندعصسو ،رخآا يرئازج بع’و
،““نيرخآ’ا انئÓمز نم Êاهتلا ىتح ان-ي-ق-ل-تو ،ي-صضاŸا
تصسيل ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ‘ ةكراصشŸا““ :متخو

ماع انلصصفي هنأ’ ملح اهنكل ،بصسحو › ةبصسنلاب فده
بختنŸاب قاحللا بعصصلا نمو اه-قÓ-ط-نا ى-ل-ع د-حاو
‘ ادج روخف نوكأاصسو ،ةÒصصقلا ةÎفلا هذه ‘ ينطولا

 .““ةمداقلا ةلوطبلا ‘ ةكراصشŸا لاح

يزيل‚’ا دروفتنيرب قيرف سسراح أاطخ ىدهأا ^
يرودل دوعصصلا ةقاطب ماهلوف قيرف ،ايار ديفيد
لوأ’ا زو-ف د-ع-ب ،يز-ي-ل‚إ’ا ةزا-ت-مŸا ة-جرد-لا
تميقأا يتلا ةهجاوŸا ‘  ،فده لباقم Úفدهب

لوأا ءاصسم ندنل ةمصصاعلا ‘ ““يلبÁو““ بعلم ىلع
،ةيماتÿا تايفصصتلل يئاهنلا ءاقللا لÓخو ،سسمأا
لداعتلاب ةارابملل يل-صصأ’ا تقو-لا ءا-ه-ت-نا د-ع-بو
رخآا ‘و ،‘اصضإ’ا تقولل ناقيرفلا أا÷ ،يبلصسلا
يوج لغتصسا ،لوأ’ا ‘اصضإ’ا طوصشلا نم ةقيقد
ةرك لصسÒل ،دروفتنيرب سسراح زكر“ ءوصس نيارب
،كابصشلا زه ‘ اهلÓخ نم ح‚ ،ةعداfl ةتباث
،غيلÈÁÒلل روبعلا ةقاطب فطخ ‘ مدق عصضوو
يدان دناصست ى-ل-ع ة-ير-ئاز÷ا Òها-م÷ا تنا-كو
نب قيرف عصضي زوف ‘ سسفنلا ين“ و دروفنيرب
‘ مصضي ق-ير-ف-لا نو-ك ،را-ب-ك-لا يرود ‘ ة-م-حر

وهو ،ةيرئاز÷ا ةركلا مو‚ زر-بأا د-حأا ه-فو-ف-صص
،ماهلوف قيرف لصصحيصسو ،ةمحر نب ديعصس بعÓلا
سشتيمورب تصسيوو دتيانوي زديل ةيدنأا قفار يذلا
061 ـب ردقي غلبم ىلع ،زاتمŸا يرود-ل-ل نو-ي-ب-لأا

نم (ر’ود نويلم82.902) ينيلÎصسإا هينج نويلم
ةثÓث رادم ىلع هيلإا مدقتصس ،ةيفاصضإ’ا تاداريإ’ا

ىلع دوعصصلا قحلم يئا-ه-ن ه-م-صسح د-ع-ب ،ماو-عأا
‘ سسفنلا ينÁ ناك ةمحر نب ،دروفتنيرب باصسح
كلت مدقي ⁄ هنأا Òغ ،غيلÈÁÒلل هقيرف ةدايق
نأاصش هنأاصش هنم ةعقوتم تناك يتلا ةÒبكلا ةارابŸا

،ةيناطيÈلا فحصصلا تحصضوأاو ،ÚبعÓلا عيمج
وهو دروفنيرب يبع’ ىلع اÒبك ناك طغصضلا نأاب
ةارابم ‘ داتعŸا Òغ مهئادأ’ يصسيئرلا ببصسلا

لوا ءاصسم ةارابم نإاف ،قايصسلا سسفن ‘و ،يئاهنلا
Íل ةب-صسن-لا-ب ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب ةÒخأ’ا تنا-ك سسمأا
بعÓلا نوكيصس ثيح ،دروفتنير-ب ناو-لأا-ب ة-م-حر
يرودلا رابك دحأا ¤ا لاقتنÓل احصشرم رئاز÷ا
Óيف نوتصساو لانصسرا ةيدنأا عراصصتتو ،يزيل‚إ’ا
مجاهŸا عم دقاعت-لا ى-ل-ع م-هÒغو ي-صسل-ي-صشتو
 .يرئاز÷ا

قوراف.ج^

 دروفنيرب ناولأاب هل Òخألا وه ماهلوف مامأا هءاقل

زاتمŸإ يزيل‚’إ يرودلإ ¤إإ دوعشصلإ عيشضي ةمحر نب

مشساب ةديعشس بعلم ةيمشست حÎقت ةفÙÎإ ةطبإرلإ
 ةرامع ديعشس لحإرلإ دهاÛإ

ةركل ةفÙÎا ةينطو-لا ة-ط-بار-لا تحÎقا ^
ةديعصس ةنيدŸ ““ليرفأا31““ بعلم ةيمصست مدقلا
ةهبج قيرفل قباصسلا بعÓلا ةرامع ديعصس مصساب
ةينŸا هتفاو يذلا دهاÛاو ينطولا ريرحتلا
و ،ةنصس78 زهان رم-ع ن-ع ي-صضاŸا د-حأ’ا مو-ي
اذه نأاب يمصسرلا اهعقوم ىلع ةطبارلا تحصضوأا
Ëركلا د-ب-ع ا-ه-صسي-ئر فر-ط ن-م ءا-ج حاÎق’ا

ةديعصس ›او فرط نم هلاب-ق-ت-صسا لÓ-خ راود-م
سشماه ىلع يصضاŸا Úنث’ا موي دويعصس ديعصس
،ةيوركلا ةئيهلا يزاعت Ëدقتل ديقفلا ةلئاع ةرايز
›اولا لبق نم هلابقتصسا ىدل اقوفرم راودم ناكو
Úصساي ةديعصسل ةيوه÷ا ةطبارلا سسيئر نم لكب
ديبع ةديعصسل ةيئ’ولا ةطبارلا سسيئر و ةزمح نب

›اولا دعو دقف ،ردصصŸا سسفن بصسحو ،يكم
 .رابتع’ا Úعب حاÎق’ا اذه ذخأاي نأاب
سشتام““ ةيصضرأا لامعتصسا ةيدنأ’ا ى-ل-ع سضر-ف-تو
  ÚبعÓلا دوقع ماربإ’ ““ورب

ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-لا ترذ-ح ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
اهنأا نم ةيدنأ’ا سسمأا لوأا مدقلا ةركل ةفÙÎا

’ يتلا ÚبعÓلا دوقع رابتع’ا Úعب ذخأات نل
ةÎفلا لÓخ ““ورب سشتام““ ةيصضرأا ةطصساوب لصسرت
يورك-لا م-صسو-م-ل-ل تÓ-ي-ج-صست-ل-ل ة-ي-نو-نا-ق-لا

ىلع ةيورك-لا ة-ئ-ي-ه-لا تح-صضوأا و ،0202-1202
نأاب ةفÙÎا ةطبارلا رذ–““ :يمصسرلا اهعقوم
سشتام““ ةيصضرأا ةطصساوب هلاصسرإا متي ’ دقع لك
و ،““لبقي نل ةددÙا ةينوناقلا لاجآ’ا ‘ ““ورب
مهن-م ءاو-صس Úب-عÓ-لا ل-ك رار-ق-لا اذ-ه سصخ-ي
يبع’ دوقع نم ةيناب-صشلا فا-ن-صصأ’ا وأا ر-با-كأ’ا
Úعباتلا ناب-صشلا Úب-عÓ-لا ل-ي-ج-صست و ف-يدر-لا
فاصضأاو ،ةيناثلا و ¤وأ’ا ÚتفÙÎا Úتطبارلل
هذه ةطصساوب““ :يلي ا-م ة-يور-ك-لا ة-ئ-ي-ه-لا نا-ي-ب
‘ تاÒيغتب مايقلا ةيدنأ’ا عي-ط-ت-صست ،ة-ي-صضرأ’ا
ةميق و اهتدم ‘ سصوصصÿاب و ةقباصسلا دوقعلا
د-ق تÓ-ي-ج-صست-لا ةÎف نأا ¤ا ةÒصشم ،““بتار-لا
حاتتفا عم تنمازت يتلا و توأا5 سسمأا تقلطنا
72 ةياغ ¤ا رمت-صسي يذ-لا ي-ف-ي-صصلا و-تا-كŸÒا
 .ربوتكا

 قوراف.ج ^

فيطسس قافو
 ةيشضايرلإ تاطلشسلل ةيئإوششعلإ تإرإرقلل ةيحشض قافولإ :ششÓغز

ÒصسŸا بت-كŸا سسي-ئر ،سشÓ-غز ر-با-ج د--كأا ^
⁄ ةرادإ’ا سسل‹ ءاصضعأا نأا-ب ،ف-ي-ط-صس قا-فو-ل
همعد نع ابرعم ،ةيبات-ك ة-لا-ق-ت-صسا-ب او-مد-ق-ت-ي
‘ ،سشÓ-غز لا-قو ،يدا-ن-لا را--صصنأ’ ه--ماÎحاو
يذلا ملظلا دصض انلك““ :ةينو-يز-ف-ل-ت تا-ح-ير-صصت
،راصصنأ’ا طقف سسيلو ،فيطصس قافو هل سضرعت
زكرŸا ‘ ةلوطبلا يهنت نأا لوقعŸا Òغ نمف
،““ةثلاثلا ةبترŸا ‘ ةأاجف كصسفن د-ج-ت-ل ،Êا-ث-لا
ةرادإا نوÈتعي ف-ي-ط-صس قا-فو را-صصنأا““ :فا-صضأاو
ديكأاتلل ينعفدي اذهو ،ثدح امع ةلوئصسم يدانلا
ةيئاوصشعلا تارارقلل ة-ي-ح-صض نا-ك ا-ن-ق-ير-ف نأا-ب

اميف ةرادإÓل ل-خد ’و ،ة-ي-صضا-ير-لا تا-ط-ل-صسل-ل
لمعب انمق اننأاب ملعي ع-ي-م÷ا““ :ع-با-تو ،““ثد-ح-ي
،طوقصسلا يدافتل بعلي قيرفلا ناك نأا دعبف ،Òبك
‘ سصاÿاو ماعلا ثيدح زيجو فرظ ‘ حبصصأا
لÓت-حا ‘ ةرادإ’ا ة-يؤور ل-صضف-ب ح‚و ،ر-ئاز÷ا
،يواهلا يدانلا نأا دكؤوأا““ :متخو ،““Êاثلا زكرŸا
يأا قلتي ⁄ ،ف-ي-ط-صس قا-فو-ل كلاŸا هرا-ب-ت-عا-ب
نأا دقتعأاو ،ةرادإ’ا سسل‹ ءاصضعأا نم ةلاقتصسا

ةلاقتصس’ا ¤إا مهتعفد ›ارديفلا بتكŸا تارارق
 .““طقف ايهفصش

 قوراف.ج ^

 رئاز÷ا ةيدولوم
 ديد÷إ مشسوملل Òشضحتلإ ‘ عرششت ةيدولوŸإ ةرإدإإ

دبع يصضايرلا ريدŸاب سسمأا لوأا ،رئاز÷ا ةيدولوم يدان ةرادإا سسل‹ سسيئر ،سساŸأا رصصانلا دبع عمتجا ^
،لبقŸا مصسوملل تاÒصضحتلا ةرصشابمو ،عصضولا تادجتصسم ةصشقانŸ ،زيغن ليبن بردŸاو ،وياروب فيطللا
متيصس يتلا تافلŸا مهأاو ،عصضولا تادجتصسم رخآا ،يمصصاعلا يدانلا رقÃ دقع يذلا عامتج’ا سشقانو

ةطراخ عصضو عامتج’ا دهصشو ،رئاز÷ا ‘ ةيصضايرلا تاصسفانŸا فانئتصسا لبق ،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ اهمصسح
¤إا عامتج’ا قرطت امك ،لبقŸا مصسوملل لثمأ’ا Òصضحتلا نامصض لجأا نم ،ةلبقŸا ةلحرملل ةديدج قيرط
،ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةذفان حتف عم مهمصض يمصصاعلا يدانلا مزتعي نيذلا ÚبعÓلاو ،تامادقتصس’ا فلم
 .ÚحرصسŸا ةمئاق ¤إا ةفاصضإا ،قيرفلا فوفصص معدل

 قوراف.ج ^
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يتلا ءامصسلا لوح رئاز÷اب لد÷ا لصصاوتي ^
يتلا قرفلا اذكو ،ةديد÷ا بعŸÓا اه-ل-م-ح-ت-صس
لاغصشا ءاهتنا باÎقا عم ةصصاخ ،اهنم ديفتصستصس
.مداقلا ماعلا اهمÓتصسا رظتني ثيح ،اهءانب
،اÒب-ك بعŸÓا ءا-م-صسأا لو-ح لاد÷ا ح--ب--صصاو

حÎقا يذلاو د-يد÷ا وزو يز-ي-ت بع-ل-م ة-صصا-خ
بوطعم ريدقلا نانفلا مصسا-ب ه-ت-ي-م-صست سضع-ب-لا
دق مصسلا نا ¤ا نورخا بهذ Úح ‘ ،سسانول
نايب ىلع ردصصي ⁄ هنأا مغر ةيمصسر ةروصصب Òتخا
.كلذ لوح حيرصصت وا يمصسر
مها نوكي نا رظتني يذلا يقارب بعلŸ ةبصسنلابو
لوح مئاق Èكلا عارصصلا ناف ،ةمصصاعلاب بعلم
ةدع عراصصتت ثيح ،هنم ديفتصسيصس يذلا يدانلا
،دادزولب بابصش ،رئاز÷ا ةيدولوم اهزربا ،ةيدنا
.سشار◊ا دا–او ةمصصاعلا دا–ا
،سشار◊ا ةنيدم نم برقلاب عقي بعلŸا نا مغرو
›اتلابو ،ايمصسر يقارب ةيدلب دود◊ عبات هنأا لا

.قيرف يل موصسfi سسيل هنم ةدافتصسلا عارصص ناف
دق ةوارور د-مfi ،ق-با-صسلا فا-ف-لا سسي-ئر نا-كو
،ريدقلا بردŸا مصسا قلطتصس تاطلصسلا نا فصشك
بهذ ةوارور نا لا ،يقارب بعلم ىلع ،›امرك
ءيصش يا د-جو-ي لو تل-حر ة-ق-با-صسلا ة-ط-ل-صسلاو
.يمصسر
رداقلا دبع مصسا قÓطل ىعصست تاطلصسلا ناكو
نم ددع نكل ،ديد÷ا نارهو بعلم ىلع ةحيرف
نا رظتني بعلŸ ةبصسنب رخأا مصسا ديري ةنارهولا
.ملصسي ديدج بعلم لوا نوكي

مدقلا ةر-ك ة-ط-بار تحÎقا ،ر-خا د-ي-ع-صص ى-ل-ع

ةديعصس ةنيدŸ ““ليربأا31““ بعلم ةيمصست ةفÙÎا
ةهبج قيرفل قباصسلا بعÓلا ,ةرامع ديعصس مصساب
نع دحألا موي ةينŸا هتفاو يذلا ينطولا ريرحتلا

.ةنصس78 زهان رمع
اذه نأاب يمصسرلا اهعقوم ىلع ةطبارلا تحصضوأا و
Ëركلا د-ب-ع ,ا-ه-صسي-ئر فر-ط ن-م ءا-ج حاÎقلا

,ةديعصس ›او فرط نم هلاب-ق-ت-صسا لÓ-خ ,راود-م
ةلئاع ةرايز سشماه ىلع ,Úنثلا موي ,دويعصس ديعصس

.ةيوركلا ةئيهلا يزاعت Ëدقتل ديقفلا
,›اولا لبق نم هلابقتصسا ىدل اقوفرم راودم ناكو
Úصساي ,ةديعصسل ةيوه÷ا ةطبارلا سسيئر نم لكب
ديبع ,ةديعصسل ةيئلولا ةطبارلا سسيئر و ةزمح نب

.يكم
اذه ذخأاي نأا ›اولا دعو““ ,ردصصŸا سسفن بصسحو
.““رابتعلا Úعب حاÎقلا

ج.إا ^

غيلابورو’ا
مويلا ةرهشس امور يقÓي هيليبششا

يرودلا يئاهن نمث  ةهجاوم مويلا ةرهصس ةيليبصشإا بعلي ^
،ةيناŸألا جروبصسيود ةنيدÃ ›اطيإلا امور مامأا ،يبوروألا

.رودلا اذه ةمق ءاقل ‘
عوبصسألا ةياهن ،ةيدرفلا تابيردتلل ،ةي-ل-ي-ب-صشإا و-ب-عل دا-عو
،Úموي ةدŸ تابيردتلا نع يرابجإلا فقوتلا بقع يصضاŸا
بعÓل دجتصسŸا انوروك سسوÒف راب-ت-خا ة-ي-با-ج-يإا بب-صسب
.يليدوج اينامين يبرصصلا طصسولا
Úلوج بردŸا ةداي-ق ت– ق-ير-ف-لا ي-ب-عل ع-ي-م-ج ىدأاو
نومار هيصسوخ ةنيدم ‘ ةيعامج تا-ب-يرد-ت ،ي-ج-ي-ت-ي-بو-ل
،هلزنم ‘ بردتي يذلا يليدوج ءا-ن-ث-ت-صسا-ب ،سسوÒن-صسي-صس
.يصسنرفلا سسينل Òعأا يذلا ،زيبول Êور مجاهŸا اًصضيأاو
‘ اجيللا ‘ يصضقنŸا مصسوŸا ،يصسلدنألا قيرفلا ىهنأاو
يرودب تاعومÛا رود ¤إا ةرصشابم لهؤوŸا ثلاثلا زكرŸا
.لبقŸا مصسوŸا ابوروأا لاطبأا
هبعل بيصصأا نا دعب نيز-ح Èخ ى-ق-ل-ت د-ق ق-ير-ف-لا نا-كو

ه-تد-كأا اŸ ا-ق-فو د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب ي-ل-يدو--ج
زاه÷او قيرفلا يبعل عيمج ا-ه-ل ع-صضخ ي-ت-لا تا-ح-صسŸا
.ءاعبرألا يدانلا هدكأا اŸ اقفو ،يصضاŸا دحألا ينفلا
‘و سضارعأا يأا نم Êاعي ل هبعل نأا يدانلا نايب حصضوأاو

قيرفلا نأا ¤إا اÒصشم ،هلزنم ‘ لوزعمو ةديج ةيحصص ةلاح
.ةيصضايرلا هتآاصشنÒ Ÿهطت ةيلمع يرجيصسو هتابيردت فقوأا

ابوروا لاطبأا ةطبار
هقافرو زرfi نم فوختم ناديز

تاملكلا نع ،ءاعبرألا مويلا ،Êابصسإا يفحصص ريرقت فصشك ^
ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ،ناديز نيدلا نيز اهلاق يتلا
.يتيصس Îصسصشنام ةهجاوم لبق ،هيبعÓل
بعلÃ ،ةعم÷ا ءاصسم ،يتيصسلا ىلع اًفيصض ديردم لاير لحيو
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود بايإا ‘ ،دا–لا
،ةارابŸا كلت ‘ Úفده قرافب زوفلل ديردم لاير جاتحيو
باهذلا ءاقل رصسخ هنأاب اًملع ،يئاهنلا عبرل روبعلا لجأا نم
.(1-2) ةجيتنب ويبانرب وجايتناصس هبعلم ىلع
ثد– دقف ،Êابصسإلا ““لاÎنيصس اصسني-ف-يد““ ع-قو-م بصسح-بو
ام نايصسن مكيلع““ :مهل لاقو ،هيبعل عم ةيدجب لكب ناديز
اذإا راهنن لأا بجي ،نآلا انعفني نل اذه ،يرودلا ‘ مكل هتلق
.““ةÒخألا ةيناثلا ىتح لتاقن نأا بجي ،فده يأا انلبقتصسا
ةقباصسم لÓخ هيبعÓل ناديز تاملك نأا ¤إا ،ريرقتلا راصشأاو
كابصشلا ةفاظن ىلع ظاف◊ا ةرورصض ‘ لثمتت تناك ،اجيللا
.يدجُي نل لداعتلاف لاطبألا يرود ‘ امأا ،حاجنلا قيقحتل

اسسنرف دعب
Òهام÷ا ةدوع ‘ حمشست ايناŸأا

بعÓملل

يئدبŸا اهدييأات ،ءا-ع-برألا مو-ي-لا ،ة-ي-ناŸألا ة-مو-ك◊ا ^
ÿألا يرود--لا ة--ط--بار ة--طŸاÊ ها--م÷ا ةدا--عإلÒ إا¤

.تاداتصسلا
نع ةلوؤوصسŸا يهو ،ةيلخادلا ةرازو م-صسا-ب ثد-ح-ت-م لا-قو
ةوطخ““ ةطبارلا هنع تنلعأا يذلا قافتلا نإا ،ةصضايرلا عاطق

.““بيحÎلاب ةريدج
ةح-صصلا ةرازو م-صسا-ب ثد-ح-ت-م بحر ،ل-صصت-م قا-ي-صس ‘و
اهل يلعفلا ذيفنتلا وه نآلا مهŸا نأا ¤إا اÒصشم ،ةطÿاب

.ةيدنألاو تاطلصسلا عم قيصسنتلاب ،سضرألا ىلع
لÓخ ،ةقطنم ل-ك ‘ ة-با-صصإلا تلد-ع-م ةا-عارÃ بلا-طو
.ةطÿا هذه ذيفنت
سسمأا ،تقفتا دق ةيناŸألا مدقلا ةرك ةيدنأا ةيبلاغ تناكو
فدهب ،يرودلا ةطبار اهتحÎقا Òبادت ةمزح ىلع ،ءاثÓثلا
¤وألا Úت-جرد-لا يرود ‘ بعŸÓا ¤إا Òها-م÷ا ةدا--عإا
.ليلق ددعب ،ةيناثلاو (اجيلصسدنوبلا)
عيب رظح ،Òبادتلا هذه ‘ ةي-صسا-صسألا طا-ق-ن-لا ن-م-صضت-تو
فوقو نكامأا ءاغلإاو ،تايرابŸا ءانثأا ةيلوحكلا تابورصشŸا
.Òهام÷ا

 Òهامج روصضح داعبتصسا ¤إا ةفاصضإلاب اذهو
تنÎنإلا ىلع ماظن قيبطت ¤إا ةفاصضإلاب ،فيصضلا قيرفلا
لظ ‘ ىودعلا ةلصسلصس عبتت سضرغب ،ةيصصخصش ركاذت Òفوتل

نارهوو يقارب ،وزو يزيت بعÓم ىلع ةحيرفو يلامرك ،بوطعم ءامسسأا حارتقا

ةديد÷ا بعŸÓا ةيكلمو ءامشسأا ىلع نخاشس عارشص

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
يدنام رظتنيو اشسنرفب لحي لوبرفيل

ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ،بو-ل-ك ن-جرو-ي ÊاŸألا د-كأا ^
‘ زديرلا هيصضقي يذلا عوب-صسألا نأا ،لو-بر-ف-ي-ل-ل

اًرود بعلي ،مصسوŸا ةيادب لبق يجرا-خ ر-ك-صسع-م
اميف قيرفلا هيلع رهظي يذلا ىوتصسŸا ‘ اÒًبك
.دعب
نايفيإا ة-ن-يد-م ¤إا لو-بر-ف-ي-ل ة-ل-حر تح-ب-صصأاو
ةداع ،ةيرصسيوصسلا دود◊ا نم برقلاب ،ةيصسنرفلا

حصضوأا دقو ،مصسوŸا قÓطنا لبق زديرلل ةيونصس
‘ تناك يتلا ة-ل-حر-لا كل-ت ة-م-ي-ق ىد-م بو-ل-ك
.لبقتصسŸا ‘ رمتصستصسو ،يصضاŸا
ةفي-ح-صص ا-ه-تزر-بأا تا-ح-ير-صصت ‘ بو-ل-ك لا-قو
كنأا وه ةيمهأا Ìكألا ءيصشلا““ :““و-ك-يإا لو-بر-ف-ي-ل““
لÓخف ،ليوط مصسوŸ ة-ي-ند-ب-لا كتارد-ق ي-م-ن-ت
سسيل ،تايرابملل دادعتصسلا طقف انيلع مصسوŸا

.““بيردتلل تقولا نم Òثكلا كانه
،اهيلإا علطتن نحن ،ةياغلل ةمهم نايفيإا““ :فاصضأاو
دعاصست مصسوŸا لبق ام ةÎف ‘ ةدي÷ا جئاتنلا

نم ناك ،ءيصش مهأا سسيل اذه نكلو ،ةقثلا ءانب ىلع
مهأا نوكيصس نايف-يإا ر-ك-صسع-م نأا ا-ًم-ئاد ح-صضاو-لا
.““مصسوŸا ‘ عوبصسأا

‘ مصسوŸا اذه ح‚ لوبرفيل نأا ركذلاب ريدج
،هخيرات ‘91ـلا ةرملل جيلÈÁÒلا بقل قيق–

.اًماع03 ذنم ¤وألاو

طابترا نع ،ةيزيل‚ا ةيفح-صص ر-يرا-ق-ت تف-صشكو
،يرئازج م‚ تامدخ ىلع لوصص◊اب لو-بر-ف-ي-ل

.ةلبقŸا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ
نع Óقن ةيزي-ل‚لا ““روÒم““ ة-ف-ي-ح-صص تدا-فأاو
›وأا سضرعب مدقت لوبرفيل نأاب ،ةينابصسإا رداصصم
سسيتيب لاير عفادم ،يدنام ىصسيع عم د-قا-ع-ت-ل-ل
.ينيلÎصسإا هينج ÚيÓم9 لباقم ،Êابصسإلا
بلاط Êاب-صسلا يدا-ن-لا نأا ،ة-ف-ي-ح-صصلا تد-كأاو
هينج نو-ي-ل-م8.1 راد-قÃ سضر--ع--لا ةدا--يز--ب
.ينيلÎصسإا
يروfi عفادم عم دقاعتلا ىلع لوبرفيل رصصيو
،جÈصسرطب ناصس تينيز ¤إا نيرفول نايد عيب دعب
اÃ ايلاثم ارايخ دعي يرئاز÷ا عفادŸا نأا ىريو
يأا ‘ بعللا هنكÁو ،تامادختصسلا ددعتم هنأا

.يفلÿا طÿا ‘ ناكم
‘ يئاز÷ا طرصشلا ةميق نأا ة-ف-ي-ح-صصلا تد-كأاو

نأا لإا ،وروي نويلم03 غلبت (اًماع82) يدنام دقع
عيبل سضفfl سضرع لوبقل دادعتصسا ىلع سسيتيب
عم هدقع نم ةÒخألا ةنصسلا ‘ هنأا اÃ ،بعÓلا
.يدانلا

،›وبان ةهجاوŸ هتدادعتصسا ةنو-ل-صشر-ب ل-صصاو ^
دهصش ثيح ،Èماج ناوخ زكرم ‘ ،ءاعبرألا سسما
.Úتيصس يكيكل ةديعصس ةأاجافم نارŸا
تبصسلا موي ،›وبان ةهجاوŸ ةنو-ل-صشر-ب د-ع-ت-صسيو
61ـلا رود بايإا ‘ ،ون بماك بعلم ىلع ،لبقŸا
.ابوروأا لاطبأا يرودل
دقف ،ةينولات-ك-لا ““ترو-ب-صس““ ة-ف-ي-ح-صص بصسح-بو
دلانورو يلبÁد نامثع يئانثلا نارŸا ‘ كراصش
ثيح ،Úتيصس يكي-ك فر-صصت ت– ا-تا-بو ،و-خوارأا

Áامهب عفدلا ةيرح كل.
لحاكلا ‘ ءاوتلاب ةباصصإل سضرعت دق وخوارأا ناكو

لداباصس د-صضB ةنولصشرب ق-ير-ف ةارا-ب-م لÓ-خ
موي ةفيفخ تابيردت ىدأا ثيح ،يصضاŸا عوبصسألا
كراصشيل ءاع-برألا دا-عو بع-لŸا جرا-خ ءا-ثÓ-ث-لا
ة-ب-صسن-لا-ب لا◊ا كلذ--كو ،ي--عا--م÷ا نارŸا--ب
.يلبÁدل
حمصس نإا) يلبÁدل لوألا يه ةارابŸا هذه Èتعتو
/رياÈف ‘ هتباصصإا دعب ،(ةكرا-صشŸا-ب Úت-ي-صس ه-ل

هدعبتصس تناك ةحارج ه-ئار-جإاو ي-صضاŸا طا-ب-صش
.انوروك سسوÒف لول ،مصسوŸا ةياهنل

ناو-ط-نأا ي--صسنر--ف--لا كرا--صش ،ه--تاذ تقو--لا ‘
نم سصلختو نارŸاب ،قيرفلا مجاهم ،نامزيرج
مدع ةيلامتحا لوح كوكصشلا ل-يز-ي-ل ملآلا ة-فا-ك

‘اع-ت ن-م م-غر-لا ى-ل-عو ›و-با-ن ءا-ق-ل-ب ه-قا◊
نأا لإا ،ةيلصضعلا هتباصصإا نم لما-ك-لا-ب نا-مز-ير-ج
نم هب ةرطاıا مد-ع ‘ ر-ك-ف-ي Úت-ي-صس ي-ك-ي-ك
دعاقم ىلع دجاوتي نأا لم-تÙا ن-مو ،ة-ياد-ب-لا
.هل جايتحلا لاح هب عفدلاو ،ءلدبلا

ابوروا لاطبأا ةطبار
›وبان ماما هتحلشسا عيمج ديعتشسي ةنولششرب
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 توÒب أافرم راجفنأ

 ةمدصصلا ت– نانبل
 هنع ÚلوؤوصسŸاب تابوقعلا دصشأا لزننصس : نوع لاصشيم ^

توÒب أافرŸا ›وؤوصسم ىلع ةيÈ÷ا ةماقإ’ا سضرفت   ةينانبللا ةموك◊ا ^
ر’ود  رايلم5 براقي رئاصسÿا مجحو سصخصش511 نم Ìكا ¤ا ىلتقلا ةليصصح عافترا ^

رسصانع نم01 مهنيب نم سصخسش001 نم Ìكأأ تلجسس ثيح، عافترلأ لسصأوت توÒب أافرم راجفنأ اياحسض ةليسصح لأزت ل
نم تائŸأ دقفو ،Êانبللأ رمحألأ بيلسصلأ نم ةاقتسسم تامولعم  بسسح ،  ىحر÷أ فلآأ و ،نيدوقفŸأ نم مهفاعسضأأو ءافطإلأ
‘ حمقلأ نزاfl تررسضت دقو . توÒب ظفاfi بسسح رلود رايلم5 وÚ 3ب رئاسسÿأ مجح حوأرت اميف .مهنكاسسم ي◊أ ›اهأ
.ءانيŸأ ‘ ةمئاقلأ عمأوسصلأ

Úحطلا عيب رصصح عافدلل ىلعألا سسلÛا رقأاو ^
رارصضألا حصسÃ ةثاغإÓل ايلعلا ةئيهلا فيلكتو نارفأÓل
عيمج عم لصصاوتلاو ،Êانبللا سشي÷ا عم قيصسنتلاب
تابهلاو تادعاصسŸا Úمأاتل اهتارافصسو لودلا
هدكا املثم ةياغلا هذهل سصاخ قودنصص ءاصشنإاو ةمزÓلا
.نوع لاصشيم Êانبللا سسيئرلا

فقوتن  نأأ انيلع :ةينانبللأ ةموك◊أ   سسيئر
عم لماعتلل فأرسصنلأو تلاجسسلأ ىلع

 ةثراكلأ
لهتصسم ‘  بايذ نصسح ةينانبللا ةموك◊ا سسيئر اعد

سسانأا ، ادج ةÒبك ةمدصصلا نأا ،ءارزولا سسل‹ ةصسلج
مهرامعأا ىنج اورصسخ سسانأاو ،مهلهأاو مهدلوأا اورخ
يتلا ةثراكلا مجحو ، مهتويب اورصسخ سسانأاو
ةيناكمإا نم Òثكب Èكأا -لوقي -اهيلع انصضقيتصسا
هفصصو
نع فيفختلل اراهنو Óيل لمعلا تقو هنا ،فاصضأاو
نا ءارزولا نم ءارزولا نم بلطو دÓبلا نعو سسانلا
وه مويلا نا لاقو  لمع ةصشرو ‘ اعيمج اوكراصشي
ةيولوأاك نطولا ةحلصصم Ëدقتو دلبلل ءامتنلا ناحتما

. ءيصش لك ىلع
عيم÷ا ىلعو ةينطو ةمزأا سشيعي دلبلا نأا ،فاصضأاو
يتلا ةثراكلا عم لماعتلل فارصصنلاو تلاجصسلا فقو
ىلحتي نأا مÓعلا نم بلطو ،دÓبلا تباصصأا

Ãلاقو ،ةبيصصعلا تاظحللا هذه ‘ ةينطو ةيلوؤوصس
تايعادت ة÷اعل ةصشرو ‘ لامع انلك مويلا اننأا
.ةثراكلا
يبرعلا ديحوتلا بزح سسيئرو Êانبللا ةئيبلا ريزو اعد
‘ باهو مائو ،
نوكت نأا بجي هجئاتنو ةيولوأا قيقحتلا فلم  نأا لاقو
نع ثحبلاو اياحصضلا لاصشتنا تايلمع فيثكتل ةعيرصس
تقؤوم ىوأام Úمأاتو ،ىحر÷ا ة÷اعمو نيدوقفŸا

ةعيرصس  ةيلمع قÓطإاو ،ةررصضتŸا لزانŸا باحصصل
Ÿل  ةلجاع تادعاصسم فرصصو رارصضألا حصسÎميم

. بتاكŸاو لزانŸا
‘ Êانبللا ةئيبلا ريزو باهو مائو  اعد هتهج نم
ةدحو ةموكح ليكصشت ¤إا ،Îيوتلا ىلع هل ةديرغت
انيار ““نم مغرلاب ةصسيباينلا لتكلا لك مصضت ةينطو
قرغت ةنيفصسلا اميف ،لوقي ،ديحولا جرıا يهف ،اهيف
ةÒغصصلا انتاباصسح قوف -لاق- ›اعتنلف  عيم÷اب
““ ةقيصضلاو

دأوم دوجوب ملعن انك :توÒب أافرم ريدم
 ملك02 ¤إأ تدتمأ راجفنلأ راثأأو ةÒطخ

Óئاه اراجفنا دهصش يذلا توÒب أافرم ريدم لاق
دوجوب““ ملع ىلع تناك أافرŸا ةرادإا نإا ،ءاثÓثلا ءاصسم
هذهب نوكتصس اهنأا عقوتت ⁄ نكل أافرŸا ‘ ةÒطخ داوم
.““ةروطÿا
تاباطخ اولصسرأا ماعلا نمألاو كرام÷ا““ فاصضأاو

ادر اوقلتي ⁄ مهنكل ،أافرŸا نم ةرطÿا داوŸا ةلازإل
.““تاونصس6 رادم ىلع
نيزختل ةدع تاعدوتصسم Òمدت ‘ راجفنلا ببصستو
ملصست ⁄ امك ،حمقلل تاعدوتصسم اهنيب نم ،عئاصضبلا

تناك يتلا ةحصصلا ةرازو تاعدوتصسم راجفنلا نم
.ةيحصص تادعمو ةيبط تامزلتصسم ىلع يوت–

ÊابŸا تائم Òمدت ¤إا   كلذك راجفنلا ىدأاو
ةحاصسم ىلع ةيجاجزلا اهتاهجاو ميصشهتو ةينكصسلا
4 تررصضت تقو ‘ ،تاÎموليك ةدع تدتما

ةمدÿا نع اما“ تجرخو ةنيدŸا ‘ تايفصشتصسم
.راجفنلا ءارج نم
نع ثحبت ÊدŸا عافدلاو ذاقنإلا قرف لازت لو
¤إا هراثآا تدتما يذلا راجفنلا ناكم ‘ نيدوقفم
.توÒب ‘ اÎموليك02 نم Ìكأا

تابوقعلأ دسشأأ لزننسس : نوع لاسشيم
توÒب راجفنأ نع ÚلوؤوسسŸاب

لازنإاب ،ءاعبرألا ،نوع لاصشيم Êانبللا سسيئرلا  دعوت
يذلا راجفنلا نع ÚلوؤوصسŸا قحب تابوقعلا دصشا

تاطلصس نإاو ، ءاثÓثلا سسمأا ءاصسم توÒب أافرم زه
‘““ راجفنلا تاصسبÓم فصشك ىلع ““ةممصصم““ دÓبلا
.““تقو عرصسأا

تاقيقحتلا ‘ Òصسلا ىلع نوممصصم اننإا““،فاصضأاو
،نك‡ تقو عرصسأا ‘ لصصح ام تاصسبÓم فصشكو
دصشأا لازنإاو نيرصصقŸاو ÚلوؤوصسŸا ةبصساfiو
.““مهب تابوقعلا
يتلا تاقيقحتلا جئاتن ةيفافصشب نلعنصس““ :فاصضأاو
ءاصضقلا ¤إا اهجئاتن عجرتو ،قيقحتلا ةن÷ اهيرجتصس
.““سصتıا
ةزهجألاو Úينانبللا““ لمعب Êانبللا سسيئرلا هونو
ÊدŸا عافدلاو ةيفاعصسإلاو ةيبطلا مقطألاو ةينمألا
دي سسمأا موي اومدق نيذلا ،رمحألا بيلصصلاو
.““ةدعاصسŸا

اهلامعأا فيثكت ¤إا ةثاغإÓل ايلعلا ةئيهلا وعدأا““ :عباتو
تاصضيوعتلا Ëدقتو رارصضأÓل لماصش حصسم ءارجإل
.““ةمزÓلا
ةقيقصشلا لودلا ‘ ÚلوؤوصسŸا لكل ركصشلاب هجوت امك
مهمعد نع اوÈعو انب اولصصتا نيذلا““ ةقيدصصلاو
.““ةدعاصسŸا Ëدقت ‘ مهتبغرو نانبلل
معدل نانبل ةدعاصسم ‘ عارصسإلاب““ لودلا هذه دصشانو
رامدلا ميمرتو ،ةبوكنŸا تÓئاعلاو تايفصشتصسŸا
دهصشي نانبل نأاو اصصوصصخ ،ÊابŸا ‘ لصصح يذلا
.““ةقوبصسم Òغ ةيداصصتقا ةمزأا

ةماقإلأ سضرفت   ةينانبللأ ةموك◊أ
 توÒب أافرŸأ ›وؤوسسم ىلع ةيÈ÷أ

سسيئر نلعأا ، Îيوتلا عقوم ىلع هل  ةديرغت ‘
نع ÚلوؤوصسŸا لك عصضو باهو مائو ةينانبللا ةموك◊ا
نهر  توÒب أافرم ‘ ،سسمأا نانبل تزه يتلا  ةÁر÷ا
ةعبرأا دعب تاقيقحتلا ءاهتنا ىتح  ةيÈ÷ا ةماقإلا
 مايأا
نÓعإا رقأا ءارزولا سسل‹ نإا ““ةرصشنلا““ عقوم لاقو

.ءارزولا نم يأا نم سضاÎعا نود نم ئراوطلا ةلاح
‘ ÚلوؤوصسŸا لك عصضو تررق  ةينانبللا ةموك◊ا نإا

ءاهتنا Úح ¤إا ةيÈ÷ا ةماقإلا ت– توÒب أافرم
ةينانبللا ةحصصلا ةرازو  تنلعأا Úح ‘ .تاقيقحتلا
،ثحبلا تايلمع رارمتصسا ءارج اياحصضلا ددع عافترا

.511 ¤إا نآلا ىتح ددعلا لصصو ثيح
جروج Êانبللا رمحألا بيلصصلل ماعلا Úمألا ناكو
.““نآلا ىتح حيرج0004 نم Ìكأا كانه““ نأا دكأا ةناتك

 رجفلا
! توÒب أافرم ¤إأ رامدلأ ةنحسش تلسصو أذكه
لوح ةياور تاصصنŸاو عقاوŸا نم ديدعلا ترصشن
أافرم سسما ترجف يتلا موينموللا تاÎين ةنحصش
ةنحصش نأا ،ىلتقلا نم تايŸا اهتيحصض حارو توÒب
أافرم تاعدوتصسم ¤إا تلصصو هذه موينومألا تاÎن
ملع لم– تناك ““RRRRRR““ ىعدت ةنيفصس Ïم ىلع توÒب

موينومألا تاÎن نم انط0572 اهنتم ىلعو افادلوم
نمÈ 3102متبصس32 ‘ تقلطنا ““RRRRRR““ ةنيفصسلا تناكو
¤إا ةنحصشلاب ةهجوتم ايجروج ‘ يموتاب ءانيم
سصحف ءارجا ” تيا ،توÒب ءانيÃ ارورم ،قيبمزوم
ءاÿÈا نإا ليقو ،أافرŸا تاطلصس لبق نم اهيلع ينف
نم اهعنم اوررقو ةنيفصسلاب ةÒبك ابويع اوفصشتكا

¤إا ةنيفصسلا مقاط مظعم عجرأاف ،اهتلحر ةلصصاوم
ىلع مقاطلا دارفأا نم3و ناطبقلا Èجأاو ،مهنادلب
تلواfi عيمج تلصشف اهدعب نكل ،اهنتم ىلع ءاقبلا
اهتنحصشب ةقلاع ةنيفصسلا تيقبو اهكلاÃ لاصصتلا

لح داجيا ‘ةيصسامولبدلا دوه÷ا لك تلصشف و كانه
ÚقبتŸا مقاطلا دارفأا لصصتا ةياورلا بصسحو .اهل
ةعيبط رطخ نم اورذحو ،Úصصصصختم Úينوناقب
تعطقت نأا دعب ةددهم ةراحبلا ةايح نأاب و ةنحصشلا
يصضاقلا ردصصأاو حاجنلاب تللكت ةلواÙا .لبصسلا مهب
.توÒب ةراحبلا رداغ Òصصق تقوب هدعب ،ائراط ارمأا
تكرُتو ،ةنيفصسلا كلام تمصص كلذ بقع لصصاوتو
قتاع ىلع راجفنلا ةديدصش ةنحصشلا ةيلوؤوصسم
تايلاكصشإا نوكت نأا حجريو .توÒب أافرم ‘ تاطلصسلا

‘ موينومألا تاÎن ةنحصش عيب نود تلاح دق ةينوناق
نم سصلختلل ديحولا ليبصسلا اهرابتعاب ،ينلعلا دازŸا
لقن ،ةياورلا هذه قفو ىرج ،اذكهو .ةرطÿا اهتاعبت
Úب ام تقو ‘ ،راجفنÓل ةلباقلا ةداŸا هذه نانطأا

أافرÃ عدوتصسم ¤إا5102 ربوتكأاو4102 ةيليوج
ةثراكلا سسما تعقو نأا ¤إا كانه تيقبو ،توÒب
ةيلود مÓعإا لئاصسو :ردصصŸا

توÒب راجفنأ ءأرو لامهإلأ :””زÎيور
تأونسس ذنم رطÿأ سسوقان أوقد ءأÈخو

‘ ةيلوألا تاقيقحتلا نأاب ““زÎيور““ ةلاكو تدافأا
أافرم سسمأا زه يذلا رمدŸا راجفنلا ببصس
¤إا دوعي هنأا ¤إا تصصلخ توÒب ةينانبللا ةمصصاعلا
.تاونصسل رمتصسŸا ديدصشلا لامهإلا
ببصس نأا هديكأات لوؤوصسم ردصصم نع ةلاكولا تلقنو
001 نم Ìكأا ةايحب ىدوأا يذلا يواصسأاŸا ثدا◊ا

‘ نمكي فلآا ةعبرأا ةباصصإاو لقألا ىلع سصخصش
ةنحصش نيزخت ¤إا ىدأا يذلا لامهإلاو يخاÎلا
راجفنلا ةديدصش موينومألا تاÎن ةدام نم ةÒبك

.أافرŸا تاعدوتصسم دحأا ‘
تصضرع نيزختلا ةمÓصس ةلأاصسم نأا ردصصŸا دكأاو

ةوطخ يأا اوذختي ⁄ مهنكل ،ةاصضقو نا÷ ةدع ىلع
نم لاعتصشÓل ةلباقلا داوŸا هذه لقنب رمأا رادصصإل
.اهنم سصلختلا وأا ءانيŸا
ثدا◊ا ببصس نع اثدحتم ردصصŸا لاقو
.““لامهإا هنإا““ :يواصسأاŸا
‘ بصشن قيرح نع م‚ راجفنلا نأا ردصصŸا ركذو
عدوتصسŸا ¤إا دتماو ءانيŸا ‘9 مقر عدوتصسŸا
.ةنزfl موينومألا تاÎن ةنحصش تناك ثيح21 مقر
‘ فظوم نم برقم رخآا ردصصم ركذ ،هبناج نم
ةنحصشلا هذه نياع ءاÿÈا نم اقيرف نأا ءانيŸا

نم اهلقن متي ⁄ اذإا هنأا نم رذحو ،رهصشأا ةتصس لبق
.““اهلك توÒب رجفتصس““ اهنإاف عقوŸا
نأاب  ةينانبللا كرامجلل ماعلا ريدŸا  حرصصو
ةيئاصضقلا ةطلصسلا ¤إا قئاثو تصس تلصسرأا كرام÷ا
ةداعإا تبلطو ارطخ لكصشت ةداŸا نأا نم ريذحتلل
.ثدحي ⁄ كلذ نكل ،اهريدصصت
اهنزو ردقي يتلا ةنحصشلا هذه ةرداصصم ت“و
ت– رحبت يتلا ““سسوصسور““ ةنيفصس نم انط0572ـب

دعب ةينانبللا تاطلصسلا اهتعنمو افودلوم ملع
مث ءانيŸا ةرداغم نمÈ 3102متبصس ‘ سشيتفتلا
.Òصصق تقو دعب اهوكلام اهنع ىلخت
ةنحصشلا لقنب تماق ءانيŸا تاطلصس  تناكو
رطاıا ببصسب ،أافرŸا تاعدوتصسم ¤إا ةÒطÿا
Ïم ىلع موينومألا تاÎن ءاقبإاب ةقلعتŸا
.ةنيفصسلا

زÎيور ^

توÒب ‘ نوركام
 سسيمÿا  مويلا

،Îيوتلا ىلع ةينانبللا ةصسائرلا ةحفصص ىلع  ةديرغت ‘ ^
ةرايز نع ، مويلا دقعنŸا Êانبللا  ءارزولا سسل‹ غلبت
¤إا سسيمÿا  مويلا يصسنرفلا سسيئرلا اهب موقيصس ةرايز
يتلا ةنÙا ‘ Úينانبللا عم نماصضتلا ديكأاتل ، توÒب

.مهتبرصض
هنماصضت نع هل ةديرغت ‘ سسمأا Èع نوركام سسيئرلا ناكو
Òبك ددعب ببصست يذلا راجفنلا دعب Úينانبللا عم يوخألا

¤إا فقت اصسنرف نأا فاصضأاو .لاق املثم اياحصضلا تم
. امئاد نانبل بناج
،يصسنرفلا ÊدŸا نمألا نم قيرفا نأا نوركام فصشكو
امك ،ةيبطلا لئاصسولا نم نانطأا ةعصضبو تادعاصسم لقنيصس
دي Ëدقتل  ةينانبللا تايفصشتصسŸا ¤ا  Úفعصسم لصسÒصس
 . نوعلا

 رجفلا
نانبل ةرايزل دعتسسي طيغلأ وبأأ
وبأا دمحأا ةيبرعلا لودلا ةعما÷ ماعلا Úمألا ىرجأا
،نوع لاصشيم Êانبللا سسيئرلاب ايفتاه لاصصتا ،طيغلا
 توÒب تاÒجفت اياحصض ‘ ءازعلا Ëدقتل كلذو
لودلا ةعما÷ ةماعلا ةنامألاب لوؤوصسم ردصصم حرصصو
دصشح لبصس لاصصتلا لÓخ لوانت طيغلا وبأا نأاب ،ةيبرعلا
يتلا ةبكنلا تاعبت ةهجاوم ‘ نانبل ةدناصسŸ معدلا
نوصضغ ‘ نانبل ةرايزب همازتعا نع Èع امك ،اهل سضرعت
ةيفيكو ةلجاعلا ةينانبللا تاجايتحلا ىلع فوقولل مايأا
ةروصصب ءازعلا Ëدقتلو هل يبرعلا معدلا قيصسنتو Ëدقت
.ةيصصخصش
قباصس تقو ‘ قلطأا دق ناك طيغلا وبأا نأا ردصصŸا فاصضأاو
تامظنŸاو ›ودلا عمتÛاو ةيبرعلا لودلل ةدصشانم
Ëدقت ‘ عارصسإÓل ،ةيŸاعلاو ةيبرعلا ،ةيثاغإلا
كر– ¤إا ايعاد ،نانبلل ةلجاعلا ةيناصسنإلا تادعاصسŸا
ةعورŸا ةثراكلا ةهجاوم ىلع نانبل ةدعاصسŸ يروف ›ود
.اهب رÁ يتلا

تايسسن÷أ تأرسشع نم توÒب راجفنأ اياحسض
ةيبنجألأو ةيبرعلأ

‘ ةفلتfl تايصسنج  نم اياحصضلا نم ديدعلا طقصس
.ةيبنجأا و ةيبرع لود نم  ،سسمأا توÒب زه يذلا راجفنلا
برغŸاو رصصم اهنيب ،لودو تامظنم تنلعأا نآلا ىتحو
ادنكو ادنلوهو ايكرتو ايروصسو رئاز÷او قارعلاو
ةباصصإاو لتقم ،ةدحتŸا ·ألاو نميلاو سصÈقو ايلاÎصسأاو

ةينمألاو ةيصسامولبدلا اهتاثعب يفظومو اهينطاوم نم ددع
أافرŸا ‘ عقو يذلا يمادلا راجفنلا ءارج توÒب ‘

.ةينانبللا ةمصصاعلل يرحبلا
‘ رصصŸا ةرافصسلل  كوبصسياف  ىلع ةيمصسرلا ةحفصصلا تعن
ديصسلا ليعامصسا يلع    اهينطاوم دحأا ةافو ،  ‘ نانبل
راجفنلا ءارج  ، (ةيبرغلا ةظفاfi دونمصس زكرم) هتاحصش
تاءارجلا ذاختا يراجو ، توÒب ‘ سسمأا عقو يذلا
.نطولا سضرأا ¤ا نامث÷ا لقنل ةمزÓلا
01 ةباصصإا نع يقارعلا رمحألا لÓهلا ةيعمج تنلعأا  امك

ةرقتصسم ةلاح ‘ مهنأا تفاصضأاو ،راجفنلا لÓخ Úيقارع
.ايلاح جÓعلا نوقلتيو
تنلعأا اميف ،ةفيفط حورجب   نانثا ناينÁ  بيصصأا امك
ةباصصإا  نع ندرألا ‘ ÚبÎغŸا نوؤوصشو ةيجراÿا ةرازو
.راجفنلا اذه ‘ Úنثا Úيندرأا Úنطاوم
·أÓل ةعبات ةمظنÃ لمعت ةيبرغم ةنطاوم  تبيصصأا امك
مدقلا ىوتصسم ىلع روصسكب  ةينانبللا ةمصصاعلاب ةدحتŸا

.راجفنلا ءارج
ÚنطاوŸا نم Úنثا““ نأا نايب ‘ ايكرت ةرافصس  تدكأاو
.راجفنلا ةجيتن ةفيفط حورجب ابيصصأا كارتألا
رازن ““ةينانبللا بئاتكلا““ بزح ماع Úمأا نأا ادنك تركذو

ءاثÓثلا  رصصع عقو يذلا راجفنلا ‘ لتق يذلا نايرا‚
Ãب أافرÒةينانبللا هتيصسنج بناج ¤إا اهتيصسنج لمحي تو.

نأا نوصسيروم توكصس ›اÎصسألا ءارزولا سسيئر نلعأاو
ءارج ““Òبك لكصشب تررصضت““ توÒب ‘ ةيلاÎصسألا ةرافصسلا
.““ةÒطخ تاباصصإا نود اورف ÚفظوŸا““ نكل ،راجفنلا
راجفنلا اذه ‘  ايلاÎصسا انطاوم  لتقم نع نلعأا امك
.عورŸا
.اصضيا ،ىوتصسŸا عيفر ايصصÈق ايصسامولبد  بيصصا امك
مصساب ثدحتŸا بئان قح ناحرف نلعأا ،كرويوين نمو
‘ سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا
ةدحتŸا ·ألا يفظوم نم84 ةباصصإا ،ةزفلتم تاحيرصصت
راجفنا ةجيتن مهراوز نم3و مهرصسأا دارفأا نم72و
.اياحصضلا تايصسنج نأاصشب ىرخأا ليصصافت ركذ نود ،توÒب
،رارصضأل توÒب ‘ ةيصسورلا ةرافصسلا ىنبم سضرعت امك
ذفاون جاجز يظصشت رثإا ،ةفيفط حورجب ةفظوم تبيصصأاو

.راجفنلا اهمطح
بيصصا Òفصسلا نأا،نايب ‘ ناتصسخازاك ةرافصس تلاقو
.راجفنلا ءارج ةرافصسلا ىنبم نم ءازجأا ررصضتو حورجب
و، اهيفظوم نم5 ةباصصإا ،نايب Èع ادنلوه ةرافصس تنلعأاو
‘ ““ليفينوي““ ةي‡ألا مÓصسلا ظفح تاوق تنلعأا ،اهرودب
.(اددع ركذت ⁄) اهدارفأا سضعب ةباصصإا نانبل
يذلا لئاهلا راجفنÓل ةجيتن هنإا ،نايب ‘ ““ليفينوي““ تلاقو

ةعباتلا اننفصس ىدحإا تررصضت ،ةينانبللا ةمصصاعلا زه
¤إا ىدأا ام ،ءانيŸاب تصسر يتلا ةيرحبلا لمعلا ةقرفل
.““ةرطخ““ مهصضعب ةلاح ،حورجب اهدارفأا سضعب ةباصصإا
¤إا ÚباصصŸا مÓصسلا ظفح دونج لقنب موقن““ :تفاصضأاو
موقت اميف ،يبطلا جÓعلا يقلتل تايفصشتصسŸا برقأا
ىلع رثألا مجح كلذ ‘ اÃ ،عصضولا مييقتب ايلاح ليفينوي
.““ةوقلا دارفأا

 ت’اكو ^



موي دعب اموي قرغلا را-ب-خأا ¤او-ت-ت^
ة-ي-ندŸا ة--يا--م◊ا تاد--حو ل--شصاو--تو

Òغ حاورألا ذاقنا تلواfi ‘ اهتادوه‹
محرت ل كÈلاو تاعقنتشسŸا ثداوح نأا
تادحو لخدتتل اياحشضلا عÓتباب يهتنتو
ىلعف ،ثث÷ا لاششتنل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا

ة-يا-م◊ا ةد-حو تل-خد-ت لا-ثŸا ل-ي-ب-شس
اذه ةيادب ةعموشصلا ةيدلب عاطقل ةيندŸا
لجأا نم د72و اي61 ةعاشسلا ىلع عوبشسألا

زكرÃ يئاŸا عمÛاب لفط قرغ ةلاح
ءادنلا يقلت روفو .ةعموشصلا ةيدلب ةخورف

يشساطغل ةشصتıا ةقرفلاب داجنتشسلا ”
ةيلمع اورششا-ب ن-يذ-لا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
فشصنو ةعاشس تقاف ةدŸ ثحبلاو سصوغلا

فرشش .سش ““ لفطلا ةثج ىلع روثعلا ”
ى-ل-ع ي-ئاŸا ع-مÛا ر-ع-ق ‘ ““ن--يد--لا
دعب اهلقنو اهلاششتناو د02و اشس81 ةعاشسلا
.كيرافوب ىفششتشسم وحن كلذ
ةيام◊ا حلاشصم وشساط-غ ن-ك“ ا-ه-ل-ب-قو
ناوعأاب Úموعد-م ،ةد-ك-ي-ك-شسب ة-ي-ندŸا
،ةبازعب ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةقرفلا

فاك ““ ئطاششب قرغ لفط ةثج لاششتنا نم
،ةيلولا يقرشش زوزع نب ةيدلبب ““ ةمطاف
 .سسورÙا Òغ
ةيحشضلا ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم بشسحو
،ةنشس41 رمعلا نم غلبي ““ سض ،إا ““ وعدŸاو

ن-م Îم03 دعب ىل-ع ه-ت-ث-ج لا-ششت-نا ”
ةيحشضلا ليو– متي-ل ،رو-كذŸا ئ-طا-ششلا
ة-شسشسؤوŸا-ب ثث÷ا ظ-ف-ح ة-ح-ل-شصم ¤إا
.ةبازعب نادند دمfi ةيئافششتشسإلا
يشضاŸا سسي-مÿا مو-ي ةÒه-ظ تل-ششت-ناو

ةقرفلا يشساطغ فرط نم ينيرششع ةثج
هايم قامعأا نم ةيندŸا ةيامحلل ةشصتıا

،ةراهرهلا ىمشسŸا ناكŸاب يئام عم‹
ةيدلبل ايميلقإا ةعبلتلا ديعلا دلوأا ةقرفب
.ةيدŸا يقرشش ناميلشس ينب
مÓ-عإا ة-ي-لÿ نا--ي--ب بشسح ة--ي--ح--شضلا
غلبي ،ةيندŸا ةيامحلل ةيئلو-لا ة-ير-يدŸا

ةلاحإا ت“و اقرغ ‘وت ةنشس42 رمعلا نم
ينب ىفششتشسÃ ظف◊ا ةحلشصم ¤إا هتثج
لبق نم قيق– حتف ” ا-م-ي-ف ،نا-م-ي-ل-شس
اي-م-ي-ل-قإا ة-شصتıا ة-ي-ن-مألا ح-لا-شصŸا

Ÿدعتل ،ةيحشضلا ةافوو قرغ فورظ ةفرع
لقأا ‘ اهعون نم لاششتنا ةيلمع Êاث هذه
ة-ع-برأا ¤إا عو-مÛا ل-شصي-ل عو-ب-شسأا ن--م

سصاخششأا ةثÓث قرغ ةثداح دعب اياحشض
يقرشش ىشصقأا باوج ةيدلبب ةليلق مايأا لبق
.ةيلولا
ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدتو
Úعوبشسأا ذنم ناز-ي-ل-غ ‘ و-ي-هرأا يداو-ب

ةنشس31 رمعلا نم غلبي قيرغ ةثج لاششتنل
يحب ،نيÎم ›اوح هقمع يئام عم‹ نم
ةثج تلقن ذإا ويهرأا يداو ةيدلبب ةششامرخ

ىفششتشسم ¤إا ةدجن-لا ل-ب-ق ن-م ل-ف-ط-لا
.سسيشسنرف دمحأا
تلاط قرغلا تلاح نأا رمألا ‘ فشسؤوŸا

ةمÓع حرطي يذ-لا ر-مألا ع-شضر-لا ى-ت-ح
؟ ءلؤو-ه ءا-ي-لوأا ن-يأا ةÒب-ك ما--ه--ف--ت--شسا
تيفوت يتلا ةعيشضر-لا ن-ع ا-ن-ه ثيد◊او
يئا-م ع-م-جÃ ا-قر-غ ي-شضاŸا عو-ب-شسألا
باطخ يديشس ةيدلبب ة-يد-يا-ب-ع-لا راود-ب
ةيشسيئرلا ةدحو-لا تل-خد-ت ذإا ،ناز-ي-ل-غ-ب
لجأا نم نازيلغ ةيلول ةيندŸا ةيامحلل

رمعلا نم غلبت يتلا ةعيشضرلا ةثج ليو–
تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلا نم ارهشش81
د-مfi ى-ف-ششت-شسم ¤إا با-ط-خ يد-ي-شسب
اقرغ تيفوت ةيحشضلا نأا ركذي .فايشضوب

حلاشصم تماق اهتهج نم ،ناكŸا Úع ‘
.ةثدا◊ا ‘ قيق– حتفب ينطولا كردلا
نم ةلئاع تعجف يتلا ة-ي-نا-ث-لا ة-ثدا◊او
يذلاو تاونشس عبرألا وذ اهلفط ‘ ةريوبلا

ةيرقب يئام سضوح ‘ اقرغ ه-ف-ت-ح ي-ق-ل
ةيلو-ب يدÈلا يدادو ة-يد-ل-ب ة-شسكار-ف-لا
.ةريوبلا
ثدا◊ا ةيندŸا ةيا-م◊ا ح-لا-شصم ق-فوو
و81 ةعاشسلا دودح ‘ سسيمÿا موي عقو
لاششتنا ”و ،لزنŸاب يئام سضوح ‘ د23
¤إا هميلشستو ةلئاعلا فرط ن-م ة-ي-ح-شضلا
ىفششتشسم ¤إا ه-ل-ق-ن-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا

fiةنياعم دعب ،ةريو-ب-لا-ب فا-ي-شضو-ب د-م
تحتف امني-ب ،‘و-ت-م ه-نأا Úب-ت بي-ب-ط-لا
.ثدا◊ا ‘ اقيق– ةينملا حلاشصŸا
ةفاك ذاختا ءا-ي-لوألا ن-م ى-جر-ي ه-ي-ل-عو
يتلا لزانŸا لخاد رذ◊او ةطي◊ا Òبادت

ةبقارمو ةيئا-م ا-شضاو-حأا وأا ارا-بآا يو-ت–
قرغلا تلاح بنج-ت-ل را-غ-شصلا لا-ف-طألا
رطخب انشس Èكألا ةيعوت اذكو ،ةيواشسأاŸا
ل يتلا تاعقنتشسŸاو كÈلا ‘ ةحابشسلا
رذ-ح-ُي ذإا قر-غ-لا ى-ل-ع ط-ق-ف ر-شصت-ق--ت
‘ ة-حا-ب--شسلا ر--ط--خ ن--م نو--شصتıا
ارظن ةيئاŸا تاعمÛاو تاع-ق-ن-ت-شسŸا

اهيلع نيدفاولا ىلع ةيبلشسلا تاشساكعنل
اهنأا Úحشضو-م لا-ف-طألا ة-ئ-ف ا-شصو-شصخ
نويعلا تاباهتلا وأا لاهشسإلا تلاح ببشست
ةيدعŸا تاحرقتلل سضرعتلا ن-ع كي-ها-ن
‘ ل-جا-ع-لا ل-ف-ك-ت-لا ي-عد-ت-شست ي--ت--لا
.تايفششتشسŸا

11 عقاولا نم

رجشضلاو ر◊ا مهكهنأا نوقهارمو لافطأا اياحشضلا

انوروك راشصحو قفارŸا بايغ ‘ ءايربألا عÓتبا لشصاوت كÈلا
مغرف ،فايطشصلا مشسوم قÓطنا ذنم انعماشسم ىلع ايموي رركتي Èخ ””يئام عم‹ ‘ اقرغ لفط ‘وت»
نم ةيغاشص ناذا قلت ل تاهيبنتلا كلت نأا لإا ،ةنشس لكك ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم اهقلطت يتلا تاريذحتلا
مهيلع هشضرف يذلا راشص◊او مهنشضت– قفارم بايغ لظ ‘ رجشضلاو ر◊ا مهكهنأا Úقهارمو لافطأا
. انوروك ةحئاج يششفت ببشسب يحشصلا رج◊ا

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ61ـل قفوŸا م0202توأا6  سسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ىل-ع Òثأا-ت-لا نود ف-ي-شصلا ى-ف ة-ما-م-ك-لا يد-تر-ت ف-ي-ك ^
؟كشسفنت
عم ةشصاخ اعيمج اههجاون ىتلا ةجعزŸا لكاششŸا نم فيشصلا ‘ ةمامكلا ءادترا
‘ رارمتشسلا نم دبل كلذ مغرو ،ةمامكلا ‘ ثد– يتلا ةبوطرلاو قرعلاو ةرار◊ا
.ىودعلا نم ةياقولل اهءادترا

سسول ‘ اينروفيلاك ةع-ما-ج ‘ ة-ئ-بوألا م-ل-ع ةذا-ت-شسأا ،ÁÚر نآا تمد-ق كلذ ل-جأل
flعقوم اهلقن ،فيشصلا ‘ ةمامك ءادترا ةيفيك لوح حئاشصنلا نم ةعوم‹ نوشصت
ehtlehثك نطقلا لشضفيو ،ةدو÷ا ›اع عانق رايتخا حئاشصنلا هذه لوأاÒًامك ،ا
نوكت نأا بجيو ،كهجو عم حيرم لكششب بشسانتي نأا بجي ›اثŸا هجولا عانق نإا تلاق
.هلكشش ىلع Òثأاتلا نود هفيفŒو هلشسغ ىلع اًرداق
كفنأا عانقلا يطغي نأا بجيف ،حيحشص لكششب ةمامك ءادترا نم دكأاتلا يه ةحيشصن Êاث
لخادلا ‘ سضافشضف لكششب نكلو ،كهجو يبناج ىلع حيرم لكششب همئÓيو كمفو

نوكت امدنع طقف كلذ لعفا ،عانقلا علخ ¤إا ةجاحب تنك اذإا ،كشسفنت قيعي ل ىتح
.نيرخآلا نم Îم2 دعب ىلع
بطرلا عانقلا نأل ىرخأا ةمامكب ةقرعتŸا ةمامكلا لادبتشسا يه ةثلاثلا ةحيشصنلا
.سسفنتلا ىلع ةردقلا نم دحيو هجولا ىلع قشصتلي
ةباشصإلا رطخ نوكي ام ةداعف ،ةرورشضلا د-ن-ع عا-ن-ق-لا ءاد-ترا ي-هو ة-ح-ي-شصن ع-بار
.نيرخآلا عم ةفاشسŸا ىلع ظاف◊ا كنكÁ ذإا ،قلطلا ءاوهلا ‘ لقأا سسوÒفلاب
لو ،ماع لكششب ةنمآا اهنأاب ةشصتıا لوقتف ئطاوششلاو ةحابشسلا تامامح ‘ امأا
لخاد نيرخآلا نم ةفاشسم ىلع قبا طقف ،سسوÒفلا ىلع يوتحي ءاŸا نأا دقتعي
كيلع بجي نكلو ،ءاŸا ‘ عانق ءادترا يلمعلا Òغ نم هنأا تفاشضأاو ،ءاŸا جراخو
ةفاشسŸا ىلع ظاف◊ا نم نكم-ت-ت ⁄ اذإا ة-شصا-خ ،ءاŸا ن-م جورÿا د-ن-ع ه-ئاد-ترا
.نيرخآلا Úبو كنيب ةمزÓلا
يشسفنتلا زاه÷ا سضارمأا وأا ةنمزŸا ةئرلا سضارمأا وأا وبرلا نم نوناعي ن‡ تنك اذإاو
مقافت اذإا ةرار◊ا ‘ سسفنتلا ىلع كتردق Òغت ةيفيك ‘ Òكفتلاب كيلع ،ىرخألا
.ناكمإلا ردق ةرار◊ا نع اًديعب قبا ،عشضولا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

:›وبغ لداع ،ةيرئاز÷ا تاءافكلا ىدتنم سسيئر

عبتتو ل◊ا وه ماعلا يحشصلا لزعلا
حداف أاطخ ةيبوروألا تاوطÿا

ةيرئاز÷ا تاءافكلا ىدتنم سسيئر اعد ^
تا--ط--ل--شسلا ،›و---ب---غ لدا---ع ،حار÷ا
ماعلا يحشصلا لزع-لا سضر-ف-ل ة-ير-ئاز÷ا

Ÿعو-ب-شسا ةدÚ لقألا ى-ل-ع Ÿءابو ةهجاو
⁄اعلا ءاحنأا عيمج ‘ رششتنا يذلا انوروك

flا فلآا افلŸاو ىتوŸباشصÚ، نأاب دكأاو
يتلا ةوطÿا هذ-ه ذ-خ-ت-ت ⁄ اذا ر-ئاز÷ا
دمحي ل ةلحرم غلبتشس ةلجاعلا-ب ا-ه-ف-شصو

.اهابقع
لوأا لح يذلا ،›ويبغ لداع حار÷ا ددششو
عمتÛا سضبن جمانرب ىل-ع ا-ف-ي-شض سسمأا

ىلع رفويشس يحشصلا لز-ع-لا ل-ح نأا ى-ل-ع
ةجا◊ا سسمأاب نحن يذلا تقولا رئاز÷ا
دعو رشصح نم هلشضف-ب ن-ك-م-ت-ت-شسو ه-ي-لإا
لفكتلا ›اتلابو ءابولاب ةديد÷ا تاباشصإلا
يحشصلا لزعلا ةلأاشسم افشصاو . مهب دي÷ا
نم لك ‘ هتيلاعف تبثا يذلا يد÷ا ل◊اب
.ةيلامششلا ايروكو نابايلاو Úشصلا
ى-ل-ع ي-ح-شصلا لز-ع-لا د--ي--شسŒ حÎقا و
ةيلوو ةمشصاعلا رئاز÷ا نم ةيادب لحارم
نكمتت ىتح اذهو كيرافوب ةنيدمو ةديلبلا
ددعلا ة-فر-ع-م ن-م ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-شسلا
ءابو راششتنا يدافتو Úباشصمل-ل ي-ق-ي-ق◊ا
يلحتلا ¤إا ÚنطاوŸا دششان امك .انوروك

سضرŸا ةروطخ كاردإاو مزÓ-لا ي-عو-لا-ب
ةشصاخو ءابطألا حئاشصنب مازتلإلا لÓخ نم
ةرورشضلا دنع جورÿاو تي-ب-لا ‘ ءا-ق-ب-لا
جورخل-ل رار-ط-شضلا لا-ح ‘و ،ىو-شصق-لا
نم دبل نيرخآا سصاخ-ششأا ع-م ل-ما-ع-ت-لاو
ىلع ظاف◊اب ةمÓشسلا تاءارجإاب ديقتلا

نع لقت ل يتلا ةيرورشضلا ناملا ةفاشسم
نكامألا ‘ يقاولا عا-ن-ق-لا ع-شضوو ن-يÎم
،نيرخآلا ¤إا ثدحتلا دن-عو ة-ي-مو-م-ع-لا
¤ا ةدوعلا دنع نيد-ي-لا م-ي-ق-ع-تو ل-شسغو
م-ي-ق-ع-ت ع-م ءي-شش يأا سسŸ ل-ب-ق لز-نŸا

نم حيباشصŸا عطاو-قو باو-بألا سضبا-ق-م
ة-با-شصلا ‘ كششلا لا-ح ‘و .ر--خآل Úح
ةيبطلا ليلاحتلاب مايقلا نم دبل سضرŸاب
عنŸ ›زنŸا رج◊اب ماز-ت-للاو ة-مزÓ-لا
.نيرخآا سصاخششأل ىودعلا لاقتنا

نم سصتıا تاذ رذح ،لوشصوم قايشس ‘
لماعتلا ‘ ةيبروألا تاوطÿا عبتت ةبغم
هذ-ه نأا-ب د-كأاو ،Òطÿا ءا-بو-لا اذ-ه ع-م
ءاوتحا ‘ تلششفو ةئطاخ تناك تاوطÿا
فلآا ليجشست وه كلذ ىلع ليلدلاو عشضولا
سسوÒف بب-شسب تا-ي--فو--لاو تا--با--شصلا
.انوروك

ـه.ك ^
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ةبراfi عم انمازت يراو÷ا اهطاششن فثكت نمألا حلاشصم
انوروك سسوÒف

تاردıا نم ةياقولل يوعوت طاششن1853
0202 لوألا يشسادشسلا ‘

طاششن185.3 ةطرششلا حلاشصم تمظن ^
لÓ-خ تاردıا ن-م ة-يا-قو-ل-ل يو-عو-ت
تشسم ,ةيرا÷ا ةنشسلا نم لولا يشسادشسلا

flا ح-ئار-شش ف-ل-تÛعم ا-ن-ماز-ت ,ع-م-ت
يتلا ةيئا-ن-ث-ت-شسلا ة-ي-ح-شصلا ة-ي-ع-شضو-لا
لود يقاب رار-غ ى-ل-ع ،دÓ-ب-لا ا-ه-ششي-ع-ت
ةيريدملل نايب ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ,⁄ا-ع-لا
.ينطولا نمأÓل ةماعلا
““ هنأا ردشصŸا تاذ حشضوأا ,راطلا اذه ‘و

يوعوت ›اشصتا طاششن227.2 ليجشست ”
هجوم ,0202 ةنشس نم لوألا يثÓثلا لÓخ

,ةيم-ي-ل-ع-ت-لا راو-طألاو ما-شسقألا ةد-ئا-ف-ل
امأا ,عمتÛا تائف فلتflو ةي-ن-يو-ك-ت-لا

,ةنشسلا سسفن ن-م Êا-ث-لا ي-ثÓ-ث-لا لÓ-خ
تشسم يتلا ةيئابولا فورظلا عم ا-ف-ي-ك-تو

flةحئاج يششفت ءارج نطولا ءاحنأا فلت
958 ةطرششلا حلاشصم تدشسج ,91-ديفوك
نم ةياقو-لا ¤إا فد-ه-ي ا-يو-عو-ت ا-طا-ششن

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

راطإا ‘ ةيعوتلا تاطاششنلا فيث-ك-ت ى-ل-ع
ةفاك لامعتشساب ,ةيعمت‹ ةيراوج ةبراقم
عقوŸا اهنم ,ةيمشسرلا ةيلاشصتإلا تاونقلا
ىلع Úتيمشسرلا اهيت-ح-ف-شصو ,ÊوÎك-لإلا

جماÈلا ¤إا ةفاشضإلاب Îيو-تو كو-ب-شسيا-ف
نمأÓل يعاذإلا ءاشضفلا Òثأا Èع ةيوعوتلا
ةيلعافتلا تاونقلا نم ىقبت يتلاو ,ينطولا
يلشصاوتلاو يوعوتلا لمع-لا ‘ ةر-ششا-بŸا

.عمتÛا عم
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا ركذت امك
ÊاÛا رشضخألا مقرلاب ÚنطاوŸا ةفاك
,401 م-قر--لاو ,71 ةد-ج-ن-لا ط--خ ,8451
نطاوŸا تلاغششنل ءاغشصإÓل ةشصشصıا
‘ هرود زيزعتو ةطرششلا ماهÃ ةقلعتŸا
.ينمألا لمعلا

م.ق ^

رانيد051وÚ 001ب حواÎي ارعشس لقألاو رهششألا قبطلا يه
يداولاب فيشصلا لشصف ‘ اجاور Ìكألا ةيبعششلا ةلكألا ..ّةرابودلا

Ìكألا ةيب-ع-ششلا ة-ل-كألا ““ةرا-بود-لا““ د-ع-ت ^
لشصف زع ‘ ةيفوشسلا تÓئاعلا ىدل اجاور
توأاو ةيليوج يرهشش لÓخ اميشسل فيشصلا

54 ـلا ةزواجتم ةرار◊ا ةجرد دتششت امدنع
.لظلا ت– ةيوئم ةجرد
ابلاغو ايشساشسأا ا-ق-ب-ط ة-ل-كألا هذ-ه Èت-ع-تو
ءادغلا ةبجو ةدئام ىلع عشضوي يذلا ديحولا
تÓئاعلا ديدع لشضفتو ةقط-نŸا-ب ر-شسأÓ-ل
م-شس÷ا ةرار-ح ة-ه-جاوŸ ةدرا-ب ا-هÁد-ق-ت
دبك ‘ ةعطاشسلا سسمششلا ةرارح نع ةŒانلا
.ءاذغلا ةÎف ءامشسلا
““ةرابودلا““ قبط ›وانتم نم ديدعلا عجريو
ةلقتشسمو ةيشساشسأا ءاذغ ةبجو-ك ا-هدا-م-ت-عإا

،نيرششعلا نرقلا ةيادب اهراششتنا ةيادب ذنم
ىلع ءاشضقلا ‘ دعاشست ةزي‡ ة-ل-كأا ا-ه-نو-ك
مويلا تاعاشس ةليط عو÷او سشطعلاب روعششلا

رشصانع ىلع اهئاوتحإل فيشصلا لشصف لÓخ
سصم◊ا ءاوشس بوب◊ا اهمهأا ةمهم ةيئاذغ
تا-نو-كŸا ي-قا-ب ¤إا ة-فا-شضإلا-ب لو-ف-لا وأا
مطامطو ةجزاط مطامطو رشضخألا لفلفلا)

تيزو لباوتو ة-شسير-هو مو-ثو ح-ل-مو ةÈشصم
دعاشست تانوكم اهلك ي-هو (نو-ت-يزو نو-ت-يز
لشصف لÓخ ةرار◊ا ةمواق-م ى-ل-ع م-شس÷ا
.فيشصلا
اشصوشصخ ةيفوشسلا تÓئاعلا مظعم لشضفتو

لو-شصف-لا ي-قا-ب سسك-ع ى-ل-عو ف-ي-شصلا ‘
دعب تيبلا-ب ة-ي-ب-ع-ششلا ة-ل-كألا هذ-ه Òشض–

مهفوزعو قوشسلا نم ةيانعب اهتانوكم ءاقتنا

ةيكيتشسÓب سسايكأا لخاد ةبلعم اهئانتقا نع
عيبل ةشصشصıا تاءاشضفلا نم ةيلزنم Êاوأاو

عافترا ةجيتن اهفلت ةفاfl كلذو ةلكألا هذه
.ةرار◊ا ةجرد
طشسو اهلوانت نولشضفي لاجرلا سضعب نأا لإا
تلواطلا ¤إا يشساركلا نم يديلقت روكيد
ق-ب-ط-لا ا-ه-ي-ف ع--شضو--ي ي--ت--لا Êاوألا ¤إا
ةيمويلا قاوشسألا-ب ة-يرا-ج-ت-لا تاءا-شضف-لا-ب
قوشسلاب اميشسل سضر-غ-لا اذ-ه-ل ة-شصشصıا
ةلكألا هذه جورت نيأا ةنيدŸا طشسو يزكرŸا
¤إا حابشصلا نم ¤وألا تاعاشسلا نم ءادتبا

.لاوزلا دعب ةدحاولا ةياغ
لغتششي راطإا باشش وهو ،ب/نيدلا ردب لوقيو
هنأا  ،بون÷اب ةيلوÎب-لا تا-كر-ششلا ىد-حإا-ب
تاءا-شضف-لا-ب ““ةرا-بود-لا““ لوا-ن--ت ل--شضف--ي
ط-شسو ة-ب-جو-لا هذ-ه ج--يوÎل ة--شصشصıا
سصاÿا ع-با-ط-ل-ل ار-ظ-ن يز-كرŸا قو--شسلا
ةهكن حنÁ يذلا تاءاشضفلا هذهل يديلقتلا

سسوقطو ةلكألا هذه خ-يرا-ت-ب ط-بر-ت ةز-ي‡
.اهلوانت
روطلاب ةذاتشسأا ،ز /ةدوعشسم ةديشسلا نأا لإا
يهو تÙÓا ىدحإاب اهانيق-ت-لأا يو-نا-ث-لا
ق-ب-ط ر-يدا-ق-مو تا-نو-ك-م ءا-ن-ت-قا دد-شصب
ق-ب-ط ىÎششت ل ا-ه-نأا تد--كأا ،““ةرا--بود--لا““
اهتيب ‘ اهدادعإا لشضفت يهف ابلعم ةرابودلا
ةلكألا هذه تانوكم نم ريداقŸا نل يلئاعلا
اهترشسأا قوذو اهتاجايتحا ىلع ءان-ب ا-هد-ع-ت
Ìكا ة-ي-ح-شص ا-ه-نأا لو-ق-لا د-ح ¤إا تب-هذو

.فيشصلا لشصف ‘ اميشسل
ةبر يهو ،ع.ةليمج ةديشسلا اهتهج نم تدكأاو
نم طقف راتمأا دعب ىل-ع ا-ها-ن-ي-ق-ت-لإا تي-ب
ع-ي-ب-ل ة-شصشصıا ة-يرا-ج-ت-لا تاءا-شضف--لا
ءارششل بهأاتت يزكرŸا قوشسلا-ب ““ةرا-بود-لا““
اهنأا تدكأا ،فيشصلا لشصف ‘ ةلشضفŸا اهتلكأا
ةÒششم قوشسلا نم ةلكلا هذه ءارشش لشضفت
لÓخ نم اهت-ي-حÓ-شص ى-ل-ع ظ-فا– ا-ه-نأا

يهف كلذ ¤إا ةفاشضإا لزنŸا ¤إا اهلقن ةعرشس
موقتو ةأاز‹ ريدا-قŸاو تا-نو-كŸا يÎششت
.اهÒشضحتب
فيشصلا لشصف ‘ قبطلا هذ-ه ق-يو-شست ن-عو
لfi مدقأا بحاشص وهو ،سس/ دمfi لوقي
قوشسلا طشسو ة-ي-ب-ع-ششلا ة-ل-كلا هذ-ه ع-ي-ب-ل
عي-ب تfiÓ حا-ن-ج يدا-تر-م نأا ،يز-كرŸا
مهقبط نولكأاي نئابز Úب نوعزوتي ““ةرابودلا““
ة-شصشصıا تاءا-شضف--لا هذ--ه--ب ل--شضفŸا
ةبلعم ةلكلا هذ-ه ذ-خأا نو-ل-شضف-ي ن-ير-خآاو
ةنراقم لقألا ةئفلا يهو مهلزانم ¤إا اهلقنل
.ةنشسلا لوشصف يقابب
ةلشضفŸا ةيبعششلا ةلكألا ““ةرابود-لا““ ى-ق-ب-تو
فÓتخا ىلع ةيفوشسلا تÓئاعلا نم ديدعلل
ظفت– تلازل يهف ،ة-ي-ئار-ششلا م-ه-تارد-ق
اذه وشصتfl هعنشص يذلا اهجرهبو اهقيÈب
““ةيجرابودلا““ مشسإا مهيلع قلطي نيذلا قبطلا

Ú 001ب حواÎي يذلا ارعشس لقألا قبطلا يهف
.رانيد051و
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لوح لاقم نم Ìكأا  انبتك نأاو انل قبصس ^
ماظنلا ىلع يكيرمألا رلود-لا ة-ن-م-ي-ه
هذه ةروطخ انحصضوأاو ،يŸاعلا ›اŸا
اكيرمأل ةبصسنلاب اهتيمهأا ىدمو ةنميهلا
رلودلا نأا ىلع اندكأا دقو ،اهداصصتقاو
ةبلصصلا ةوق-لا ن-م Èكأاو ىو-قأا Òثأا-ت ه-ل
هذه نم جورÿا نأاو ،ةدحتŸا تايلولل
ىلع ةنهارŸاو ،ةبوعصصلا ديدصش ةنميهلا
هيف رمأا رلودلا ة-ن-م-ي-ه ر-صسك-ل Úصصلا
با-طÿا ىدا-ف-ت-ن نأا ي-غ-ب-ن--يو ،مÓ--ك
ةحلصصمف ، اهÒغ وأا Úصصلل يقيوصستلا
سسك-ع-لاو ا-ك-ير-مأا-ب ة-ط-ب--تر--م Úصصلا

ما-مأا ف-قاوŸا ن-م Òث-ك-لاو ،ح-ي-ح--صص
نع ةرورصضلاب Èعت ل اÒماكلا تاصسدع
ةموعدم ةيكيرمألا ةوقلاف ،لا◊ا عقاو
نم اهينج ” يتلا ةينيصصلا تارخدŸاب

flعلصسلا وزغل ةجيتن ⁄اعلا عا-ق-ب ف-ل-ت
يكيرمألا رلودلا نإاف ›اتلابو ،ةينيصصلا
ينيصصلا ›اŸا معدلا نم هتيفاع دمتصسي

–
جاتحي ل رمأا اذه ةدعاصص ةوق Úصصلاف
ناكصس بلغأا تويبف ،لد÷ا ن-م Òث-ك-ل-ل
ةينيصص تاجتنمو ع-ل-صس ن-م-صضت-ت سضرألا
ةغللاو ةفاقثلل جيوÎلا ةيلم-عو ،ع-ن-صصلا
بلغأا ‘ قاصسو مدق ىلع مت-ت ة-ي-ن-ي-صصلا
ةو-ق--لا--ف ،⁄ا--ع--لا Èع ىÈك--لا ندŸا
ةوق ةيعبتلاب اهنع جت-ن-ي-صس ة-يدا-صصت-قلا

جات– ةيداصصتقلا ةنميه-لاو ،ة-ي-صسا-ي-صس
معن ، راصشتنلا ةيلمع لهصست ةمعان ةوقل
مد-خ-ي ي-ك-ير-مألا–ي-ن-ي-صصلا عار--صصلا

،ةدعاصصلا نادلب-لا ن-م Òث-ك-لا ح-لا-صصم
ايزيلامو ايكر-ت ح-لا-صصم مد-خ-ي Ó-ث-م-ف
امك ،ةيمÓصسإا نادلب يهو ا-ي-صسي-نود-نأاو
ةصسفانم ةلود يهو دنهلا حلاصصم مدخي
راركت يغبني ل هنأا هلوق ديرأا ام –Úصصلل
نر-ق-لا ة-ياد-ب ي-ف-ف ،ي-صضاŸا ءا-ط-خأا
ايناطيرب ىل-ع ة-ن-هارŸا ت“ ي-صضاŸا
ة-يرو-طاÈملا ة-كو-صش ر-صسك-ل ا-صسنر--فو
يبرعلا ⁄اعلا ىلع اهتنميهو ةينام-ث-ع-لا

لتÙا جارخإلو ؟ةجيتنلا تنا-ك اذا-م-ف
ىلع ةنهارŸا ت“ يصسنرفلاو ÊاطيÈلا
جج◊ا نمو ،ةدعاصصلا ةيكيرمألا ةوقلا
اكيرمأا نأا ،ذئني-ح ا-هدا-م-ت-عا ” ي-ت-لا
دعصص امدنعو ،يرامعتصسا خيرات اهل سسيل

‘ سضعبلا ى“را يتيفوصسلا دا–لا م‚
ةنم-ي-ه-لا ةءا-ب-ع ن-م جور-خ-ل-ل ه-ن-صضح

زاÎبا سضر---غ---بوأا ة----ي----ك----ير----مألا
باصصتغا ة-ج-ي-ت-ن-لا تنا-ك-ف..ا-ك-ير-مأا

ÚتمظعŸا Úتوقلا نم دييأاتب Úطصسلف
ا-ك-ير-مأا Úب ق-فاو-ت-ب قار-ع-لا Òمد--تو
ايبيل ‘ ررك-ت-ي ر-مألا سسف-نو ، ا-ي-صسورو
..ايروصسو نميلاو

وأا ،ئطاÿا ناهرلا سسفن راركت ديرن ل
ىلع فافتلÓل ةديدج تانك-صسم ي-ن-ب-ت

نم يبر-ع-لا ن-طو-لا-ف ،ءاد-لا ن-ما-ك-م
Òيغت ¤إا ةجاح ‘ ةمانŸا ¤إا طابرلا
حلاصص  مك◊ سسيصسأا-ت-لاو ي-طار-قوÁد
ناد-ل-ب-لا ح-لا-صصم ة-يا-م-ح ى-ل-ع ردا-ق
نهولا ةلاح نم ةمألا جارخإاو بوعصشلاو
ىلع ةنهارŸا امأا..ةلذŸا ة-ي-ئا-ث-غ-لاو
يذ Òغ ،يكيرمألا – ينيصصلا عارصصلا

ىلع Êأل ،ةيبرعلا اننادلب بلغأل ةيمهأا
Úب سسيل““ ة-ل-ئا-ق-لا ة-م-ك◊ا-ب ة-عا-ن-ق
د-ي-فŸا ن-م ن-ك-ل،““سسل-مأا ذ-فا-ن--ق--لا
ةيوصضه-ن-لا ة-بر-ج-ت-لا ن-م ةدا-ف-ت-صسلا
لÓغتصسا نم تن-ك“ ف-ي-كو ة-ي-ن-ي-صصلا
اهدوعصص قيقحتل ة-ي-لود-لا ة-ي-فر-ظ-لا
مئازهلا نم ةدا-ف-ت-صسا ف-ي-كو ،ا-هو‰و
نر-ق-لا ع-ل-ط-م د-ن-ع ا-ه-ب تق◊ ي-ت-لا
لاق-م ‘ كلذ تح-صضوأا د-قو ،ي-صضاŸا

نم Úصصلا لاقتنا ةصصق““ ناونعب قباصس
، لاقŸا اذه ‘و ..““ةوقلا ¤إا نهولا

دو-ع-صص  ة-برŒ ادد‹ سضر-ع-ت--صسن--صس
نم لاقتنلا ن-م تن-ك“ ف-ي-كو Úصصلا
ى-ل-ع ز-ي-كÎلا-ب ، ةو--ق--لا ¤إا ن--هو--لا

fiلوألا :ة-ي--م--هألا ة--يا--غ ‘ ن--يرو
‘ اهرودو ةيكذلا ةيد-ق-ن-لا ة-صسا-ي-صسلا

امأا ،نادلبلا بلغأل ةينيصصلا علصسلا وزغ
ةقطنÚ Ãصصلا ذوفن ةرئاد عيصسوت Êاثلا
..كيفصسابلاو يداهلا طيÙا
اهتازا‚إا قيق– ‘ Úصصلا تأادب دقل
،8791 ماع ذنم ة-ل-ئا-ه-لا ة-يدا-صصت-قلا

يذلا ومنلا لدعم طصسوتم لصصو ثيح
ايونصس %9وحن ينيصصلا داصصتقلا هققح
.(2102 –3891 ) ةÎف---لا لÓ----خ
زيكÎلا ” عفترŸا ومنلا اذه قيقحتلو

ةصسفانÚ Ãصصلا تماق ذإا ،عينصصتلا ىلع
جات-نإلا ‘ ىÈك-لا ة-ي-عا-ن-صصلا لود-لا
هذه ةنوخ-صس ن-م داز ا‡و ،ي-عا-ن-صصلا
ةينيصصلا تاجتنŸا قارغإا وه ةصسفانŸا

.⁄اعلا قاوصسأل
ناك ينيصصلا يعا-ن-صصلا وز-غ-لا اذ-ه نإا

لبق نم ةيكذ ةيدقن ةصسايصسب ابوحصصم
سضفخ ىلع تلمع ةÒخألا هذهف Úصصلا

) ةيصسيئرلا  تÓمعلا لباقم ناويلا رعصس
قو-صسلا نا--ك اŸو ،(ورو--ي--لاو رلود--لا
ةينيصصلا تارداصصلل قوصس مهأا يكيرمألا

‘ رامثتصسلا ىلع Úصصلا تل-م-ع د-ق-ف
ىلع ظافحلل يكيرمألا نيدلا تادنصس
يهو ،فيعصض ناو-ي ل-با-ق-م يو-ق رلود
اهتارداصصل رصشابم Òغ معد مدقت كلذب
هبنت دقل ،ةدحتŸا تايلو-ل-ل ة-ه-جوŸا
هذهل Úيكيرمألا Úيعانصصلا نم ديدعلا
نأا ود-ب-ي ن-ك-ل ة-ي-ن-ي-صصلا ة--صسا--ي--صسلا
ءانبب اومتها ثيح يكذأا اوناك Úينيصصلا

مام-ت-هلا لد-ب ة-ي-عا-ن-صصلا م-ه-تارد-ق
ىلع اوزكرو  يروطاÈمإا ملح قيقحتب
ن-م لد-ب د-مألا ة-ل-يو-ط--لا بصسا--كŸا
.ةينآلا بصساكŸا

سضعب نع ةيادبلا ‘ ىصضاغ-ت بر-غ-لا-ف
هنأل  ،ةيني-صصلا ة-يد-ق-ن-لا تا-صسا-ي-صسلا
‘  Úصصلا رارمتصسا  نأاب  امزاج دقتعا

ةلمعلا ةمي-ق سضف-خو را-ع-صسألا سضف-خ
‘ Úكلهتصسملل امعد Èت-ع-ي ة-ي-ن-ي-صصلا
ةينيصص علصس  Ëدقت نألو ،ةينغلا لودلا
نآا  ةرورصضلاب ينعي ل  ،نمثلا ةصصيخر

مامأا Óعف سسفانت نأا نكÁ علصسلا هذه
راعصسألا نم ةبيرق اهراعصسأا ةيبرغ علصس
اهتزرفأا يتلا جئاتنلا نأا Òغ .ةينيصصلا
يذ-لا  ›اŸا ر-صسع-لاو ة-ي-لاŸا ة-مزألا

ةيبرغلا نادلبلا تانزاومو ةيلام  عبط
دعب ايجولون-ك-ت-لا ة-ي-صصا-ن-ب ة-ك-صساŸا

عتمتي يذلا د-ل-ب-لا Úصصلا ن-ك-م ،8002
هذه لÓغتصسا نم ةحيرم ةيدقن ةلويصسب
ملصس ‘ بصساكم قيقحتل ةيبصسنلا ةزيŸا
.يعانصصلا يقرلا

ذوحتصست  جيردتلاب تح-ب-صصأا Úصصلا-ف
لكصش امو-هو.. ة-يŸا-ع تا-كرا-م ى-ل-ع
ة-صسا-ي-صسل--ل ي--ج--ي--تاÎصسا  را--صصت--نا
امك . Úصصلل ةيريد-صصت-لاو ة-ي-عا-ن-صصلا

يجيتاÎصساويج بصساكم  Úصصلا تققح
بعÓلا ل-ث“ مو-ي-لا ي-ه-ف  ة-ما-ه د-ج

طيÙا ةقطنم ‘ يو-ق-لا ي-م-ي-ل-قإلا
عجارت لباقم ‘ ،كيفصسا-ب-لاو يدا-ه-لا
Úصصلاف ،ةيكيرمألا ةنميهل-ل ي-ج-يرد-ت

نم ةدحتŸا تايلولا جارخإا نم تنك“
. Úصصلل يوي◊ا لاÛا
ةقÓعلا ‘ ينمصض Òيغت ي-ن-ع-ي ا-مو-هو
طو-ب-هو Úصصلا دو-ع--صص Úتو--ق--لا Úب
Úب ةوقلا لاقتنا ىلع تللدلاو ،اكÒمأا
Ìكأا تحصضأا Úصصلا-ف ،ةÒث-ك Úت-لود-لا
ةقيرطب نإاو ًامزج Ìكأاو سسفنلاب ةقث
ةقيرط ‘ ًاح-صضاو نا-ك اذ-هو ،ة-م-عا-ن
رلودلا ةميق لوح اهقلق ن-ع ا-هÒب-ع-ت
ةلأاصسم ةÒثم ،ماعلا نيدلا ةمزأا لوحو
قوقح سساصسأا ىلع ةيطايتحلا ةل-م-ع-لا

موللاب اهئاقلإا عم ،ةديدج ةصصاخ بحصس
نطن-صشاو ‘ ة-صسا-صسلا تا-فر-صصت ى-ل-ع
ةصصاخو ةيبرغ-لا كو-ن-ب-لا  تا-ب-عÓ-تو
ةيلاŸا تامزألا ةلأاصسم ‘ ة-ي-ك-ير-مألا
�.ةيلاتتŸا
دوجو داقتعا أاطÿا نم نو-ك-ي-صس ن-ك-ل
هاÚ Œصصلا ف-قو-م ‘ ي--صسي--ئر Òغ--ت
ةينيصصلا فادهألاف ،ةدحتŸا تايلولا
غنيد» اهددح ا-م-ك لاز-ت ل ة-ي-صسي-ئر-لا
ةقحاصسلا ةيولوألا نأا يهو «غ-ن-ي-بوا-يز

تارصشع لاصشتناو يداصصتقلا ومنلا يه
ةيجراخ ةئيب  قلخو .رقفلا نم فلآلا

ينعي فدهلا اذه قيق– لجألو ةبصسانم
تاقÓع  ىلع ةظفاÙا يرورصضلا نم
Úصصلاف ،ةدحتŸا تايلولا عم ةمئÓم
كردت يهف نمأا جرfl داجيإا ¤إا ىعصست

،يكيرمألا داصصتقلا  راي-ه-نا نأا اد-ي-ج
نطاومل-ل ة-ي-ئار-صشلا ةرد-ق-لا ف-ع-صضو
ىلع ةيبلصس تاعبت هل نوكتصس يكيرمألا
‘ ن-ك-ل  ،Úصصل-ل ي-ل-خاد--لا ع--صضو--لا
م-عد-ب Úصصلا ماز-ت--لا نا--ف ل--با--قŸا
تادنصس ءارصش ‘ رار-م-ت-صسلاو رلود-لا
ةمهم تلزانت هلباقي يكير-مألا ن-يد-لا

هذ-ه م-هأا ن-مو Úصصلا ا-ه-ي-ل-ع ل-صص–
نم ةدحتŸا تايلولا جورخ تلزانتلا
ةقطنم ين-عأاو Úصصل-ل يو-ي◊ا لاÛا
نأا دبلو ،كيفصسابلاو يداهلا طيÙا
نم ةدحتŸا تايلولا باحصسنا نأاب رقن

م-ل◊ا را-ي-ه-نا ي-ن-ع-ي ة-ق-ط-نŸا هذ--ه
ةرود--ف  ي--ك---ير---مألا يرو---طاÈمإلا
دكؤوŸا نمو ، ايصسأا ¤إا تلقتنا نارمعلا
را-م-ث د-صص◊ ةد--ع--لا د--ع--ت Úصصلا نأا
– ةيكيرمألا تاراصسكنلا
دا--صصت--قلا ‘ سصصصخ--ت--م يÁدا---كأا
مولعلا ذاتصسأا ،يويصسآا قرصشلاو ينيصصلا
..ةماعلا تاصسايصسلاو ةيصسايصسلا

يواسسيل قراط .د ^

ةيكيرمأ’ا تاراصسكن’ا رامث دصص◊ ةدعلا دعت

رذحب لماعتلا ةيمÓسسإ’او ةيبرعلا بوعسشلا ىلع
 ينيسصلا دفاولا عم ةيتامغربو

اهءافلحو ةدحتŸا تاي’ولا بسساحيسس نم
؟ىتمو ةيناسسن’ا دسض مهمئارج ىلع

ةانق هتدعا يذلا يقئاثولا مليفلا داعا ^
(ةيزيلكنلا /ةيناثلا ة-طÙا ي-صس ي-ب ي-ب)

تا-ير-كذ-لا ل-ك قار-ع-لا ى-ل-ع بر◊ا ن-ع
ف-صصق-لا ت– ا-ها--ن--صشع ي--ت--لا ةŸؤوŸا
تلا-ط ي-ت-لا ي-مو-ي-لا ل-ت-ق-لاو Òمد-ت--لاو
تاوقلا هتبك-ترا ا-مو ،ءا-ير-بلا Úي-قار-ع-لا
نم اهعم فلا– نمو ةيزا-غ-لا ة-ي-ك-ير-ملا

،3002 قارعلا لÓتحا بر-ح ءا-ن-ثا ع-ئا-صضف
اذ-ه د-صسفا ا-م اÃر .(1991 برح اهلب-قو)
نيذلا ،فويصضلا سضع-ب ا-م ا-عو-ن ج-ما-نÈلا
اياونل Úكردم Òغ لافطا اما هنيح ‘ اوناك
رو-صص يذ-لا ر-ملا ،ي-ك-ير-ملا لÓ-ت-حلا
ن-ع Úصضار او-نا-ك م-ه-نأا--كو Úي--قار--ع--لا
ىوتصسم ىلع اونوكي ⁄ نيذلا وا ،لÓتحلا
.يصصق ما ةديصسلا لثم ،هصسفن يقئاثولا مليفلا
نا جمانÈلا عاطتصسا ماعلا لمÛا ‘ نكلو
ÚلتÙا ةيجمهو لÓتحلا ةعاصشب رهظي
رركا نا يصسفنل حمصساو .ءامدلل مهصشطعتو
نويصسايصس قارعلا ‘ ناك ول هنا ىرخا ةرم
مهبولقو مهلمع ‘ قارعلا ةحلصصم نوعصضي
افاÎعا جمانÈلا اذه ‘ اودجول مهنادجوو
ىلع ةيلود ىواعد ةماقإل رخا اببصسو ايمصسر
‘و قارعلا ىلع بر◊ا نصش يذلا فلاحتلا

.ايناطيربو ةدحتŸا تايلولا مهتمدقم
رملا اذ-ه ى-ل-ع ع-ج-صشي نا بج-ي ا-م اÃر
ذنم برغلا ‘ ¤اعتت تأادب يتلا تاحيصصلا

ةلاحا ¤ا وعدت يتلاو ةديعبلاب تصسيل ةدم
Èتعت يت-لا تا-قورÿا ن-ع Úلوؤو-صسŸا ل-ك

.ةيلودلا مكاÙا ¤ا ةيناصسنلا دصض مئارج
بجي نكلو ،حرفت ةوعد هذه ناف ديكأاتلابو
برعلا تاذلابو ،ثلاثلا ⁄اعلا ءانبا مهفي نا
ل-م-صشت ل تاو-عد-لا هذ-ه نا ،Úم-ل-صسŸاو
،ةيبرغلا لودلا وا ةدحتŸا تايلولا ءاصسؤور
.لودلا كلت ‘ رابكلا ÚلوؤوصسŸا نم يا وا

،مهنم ناكيرمألا تاذلابو ،ا-ع-ي-م-ج ءلؤو-ه
‘ روصشنم) Úصصر يكير-ما ثح-ب م-ه-ف-صصو

ناريزح ‘ebolG notsoB ةفيحصص
،(نومfiÎ بر-ح و-مر‹) م-ه-نا-ب (9102
raw elbatcepser s’aciremA
.slanimirc‘ ا هذ--هŸح-صضوا ة-لا--ق
نم رابك ناكيرمأا نويصسايصس هبكترا ام بتاكلا

ةيناصسنلا دصض مئارج زايتماب Èتعت عئاصضف
.ايروصسو ايبيلو قارعلا ‘
labolG ع-قو-م تب--ثا ىر--خا ة--صسارد ‘
hcraeseRتايلولا بورح نا يدن-ك-لا
تببصست ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا دعب ةدحتŸا

لوح ناصسنا نويلم ÚثÓث نم Ìكا لتقم ‘
تايلولا تبأاد يصضاŸا سسرام ذنمو .⁄اعلا
ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا ديدهتب ةدحتŸا
قيقحتلا تدارا اهنا درÛ اهيلع قييصضتلاو
برح مئارج اوبكترا ناكÒمأا Úفظوم عم

يا ،ا-ه-ع-نŸو قار-ع-لاو نا--ت--صسنا--غ--فا ‘
Úلوؤوصسم عم تاقيق– ءارجا نم ،ةمكÙا
ةف-ي-ل-ح) لود ن-م وا نا-ك-ير-مأا Úف-ظو-مو
كلذ-ب دو-صصقŸاو ،(ةد-ح-تŸا تا-يلو--ل--ل

Úمهتم Úيل-ي-ئار-صسا Úف-ظو-مو Úلوؤو-صسم
.برح مئارج باكتراب

اهترجا ةماه ةصسارد تتبثا ىرخا ةيحان نم
ى-ل-ع بر◊ا““ نأا ىر-خا ة-ن--ي--صصر ة--ه--ج

دق ةدحتŸا تايلولا اهدوقت يتلا ““باهرإلا
اذه نكل .سصخصش Êويلم ¤إا لصصي ام تلتق
ةيلوؤوصسŸا نم اط-ي-صسب اءز-ج ل-ثÁ م-قر-لا
قارعلا ‘ تايفولا نع ماقرألا نم وا ةيبرغلا
دعب مث) ،ناتصسكاب لقا ةروصصبو ناتصسناغفأاو
رادم ىلع ،لاموصصلاو ايروصسو ايبيل ‘ كلذ
ل ماقرلا هذه اعبطو .ÚيصضاŸا نيدقعلا

.(Úينيطصسلفلا نم ليئارصسا هلتقت ام لمصشت
ءابطأا ةمظنم تردصصأا ماعلا اذه ةيادب يفف
(RSP) ةيعامتجلا ة-ي-لوؤو-صسŸا ل-جأا ن-م
laicoS rof snaicisyhP
ytilibisnopseRنطنصشاو اهر-ق-مو
ددع نأا ¤إا تصصلخ ةيخيرات ةصسارد ةمصصاعلا
ىلع بر◊ا““ ن-م تاو-ن-صس01 دعب ىلت-ق-لا
3.1 وه Èمتبصس11 تامجه ذنم ““باهرإلا

لصصي نأا نكÁو ، لقألا ىلع اصصخصش نويلم
هذه بجح ” هنا لا .نويلم2 ¤إا ددعلا
ًابيرقت لماكلاب ةصساردلا ‘ ةدراولا قئاق◊ا

ةغللاب ةقطا-ن-لا مÓ-عإلا ل-ئا-صسو ل-ب-ق ن-م
.ةيزيل‚إلا

ة-ل‹ تر-صشن6002 ما-ع ف--صصت--ن--م ‘
ةقومرŸا ةينا-ط-يÈلا ة-ي-ب-ط-لا ““تي-صسنل““

فلا076 ›او-ح نا ا-ه-ي-ف تد--كا ة--صسارد
.ه-ب-ب-صسبو لÓ-ت-حلا د-ع-ب او-ل-ت-ق ي-قار-ع
Òبك يمÓعا موجهل ةصساردلا هذه تصضرعتو

”و ةد-ح-تŸا تا-يلو-لاو ا-ي-نا-ط--ير--ب ‘
بصسح) ،اهتدروا يت-لا ما-قرألا-ب كي-ك-صشت-لا
نم Úتنصس دعب ةدحتŸا تايلولا تايئاصصحا

نم Ìكا نوكي اÃر مقرلا نا ةصساردلا هذه
تأادب مايلا رورم عمو .(ليلقب ليتق فلا03
هتدروا يذلا مقرلا حبصصاو رهظت قئاق◊ا

تءاج مث .ةقدلل برقلا ودبي تيصسنل ةل‹
بر◊ا نا تب-ث-ت-ل ةÒخلا ة-صسارد-لا هذ--ه
ةدحتŸا تايلولا اهتنصش يتلا تا-م-ج-ه-لاو

اهب بب-صست ي-ت-لا تا-ي-فو-لاو قار-ع-لا ى-ل-ع
نم ةÎف-ل-ل Êا-صسناÓ-لاو ⁄ا-ظ-لا را-صص◊ا

نويلم9.1 ةاي-ح-ب تدوا3002 ¤إا1991
›اوح لتق ادوعصص3002 ماع نم مث ؛ يقارع
ÚيÓم3 ›اوح نا يا ،رخآا سصخصش نويلم
نم نيدقع ىدم ىلع مهفتح اوقل يقارع
ببصسب وا ةدحتŸا تايلولا دي ىلع نمزلا

تحوارتو .ةصساردلا هذه بصسح ،اهتصسايصس
اياحصضلا ءلؤوه اهيف لتق يتلا قرطلا ةعاصشب

دو-ن÷ا ن-م فللا تار-صشع ن--فد Úب ا--م
نويلم Ìكا ل-ت-ق وا م-ه-قدا-ن-خ ‘ ءا-ي-حلا
ءاذغلا نم نامر◊اب سصخ-صش ة-ئا-م نا-م-ثو
Úي-ندŸا فاد-ه-ت-صسا ¤ا لو-صصو ءاود--لاو
مئارج اما .ةفثكم ةيئاوصشع تاراغب ءايربلا
(اجذو‰ بيرغ وبا) نوج-صسلا ‘ بيذ-ع-ت-لا

‘ يرجيو ىرج ام اعبطو .جرح لو ثدحف
نم نانبلو نميلاو اي-ب-ي-لو ا-يرو-صسو قار-ع-لا

Úيباهرلاو باهرلا ر-صشنو م-عد ة-صسا-ي-صس
ل ةصسرا‡و ةصسايصس يهف لودلا هذه Òمدتل

.اهتابثإل ليلدل جات–
ÁÓ نا نكÁ مئار÷ا هذه نع ثيد◊ا نا

ناك اذا وه را-ث-ي يذ-لا لاؤو-صسلاو ،تاد-ل‹
يبكترم ةقحÓم ىلع اقح اصصيرح برغلا

ادبي ل اذاملف ⁄اعلا لوح مئار÷ا هذه لثم
تببصست يتلا تادايق-لاو ةÒب-ك-لا سسوؤور-لا-ب
نوتنلك ليبو نبلا سشوب جرو-ج ل-ث-م ،ا-ه-ي-ف
لواب نلوكو دليفصسمار د-لا-نودو Òل-ب Êو-تو
ازيلادنوكو تياÈلوا Úلدامو زتيوفلو لوبو
تارازو ءاصسؤورو كلذكو ،Ìك مهÒغو سسيار
اودناصس نيذلا ايلاÎصساو ايلاطياو ا-ي-نا-ب-صسا
ةدابإاب تمهاصس يت-لا بور◊او تا-صسا-ي-صسلا

؟ةيرصشبلا سسوفنلا نم ةلئاهلا دادعلا هذه
ن-م كا-ن-ه نا Ìكا ف-صسؤوŸا ر-ملا ا-ع-ب-ط

نا دقتعي لاز-ي ل ن-م بر-ع-لاو Úي-قار-ع-لا
ادو-ق-ع-م ى-ق-ب-ي رو-ملا حÓ-صصإا ‘ ل--ملا
برغلاو اينا-ط-ير-بو ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا-ب
.ةماع ةروصصب
سسوؤورلا ة-ب-صسا-حÃ ة-ب-لا-طŸا ل-ث“ اÃر
هÈتعي اÃرو ،ي-ن-م-ت-لا ن-م ا-عو-ن ةÒب-ك-لا
ةيخيراتلا براجتلا نكلو ،ا-جذا-صس سضع-ب-لا
Èجتي نم لك للذإاب ليفك نمزلا نا انÈخت
لودلا هذه ىلع موي يتاي-صس ه-ناو ،ى-غ-ط-يو
نم راذتعلا ¤ا هيف رط-صضت ة-صسر-ط-غ-تŸا
اÃر .اهصضيوعتو اهيلا تءاصسا يتلا بوعصشلا
ىوتكا يذلا انل-ي÷ ر-ملا اذ-ه ثد-ح-ي ن-ل
لايجلا نكلو ،اهترارم سشاعو مئار÷ا هذهب
ىلع لصصحتصسو هعباتتصسو هصشيعتصس ةمداقلا
انÈخي خيراتلا نا امك .سضيوعتلاو راذتعلا
وا تنواعت يتلا تاميظنتلاو رصصانعلا لك نا

ةيرام-ع-ت-صسلا ىو-ق-لا ع-م نوا-ع-ت-ت تلازل
اهناكم لت-ح-ت-صس ا-ه-م-ئار-ج ن-ع تت-ك-صسو
¤ا مهبوعصش مهنعلتصسو خيراتلا ‘ يزıا
.نوثعبي موي

يقارع يÁداكاو بتاك..داوج يجان دعسس .د ^

‘ ، ةيصسنرفلا ““وراغيفول““ ةفيحصص تلاق ^
،ءاثÓثلا ،سسمأا لوأا رداصصلا اهددع ةيحاتتفا
نودب تارئاطلاو ةيبر◊ا قراوزلاو نفصسلا نإا

،حصضاو فد-ه-لاو ؛ف-ي-صسلا لfi ت-ّل-ح را-ي-ط
بجر يكÎلا سسيئرلا د-ير-ي ثي-ح ،ا-ه-ب-صسح-ب

ه----ت----ف----صصو يذ----لا ،نا-----غودرأا بي-----ط
ةيلايÈمإلا ةوقلا زاربإا ،ديد÷ا““ناط-ل-صسلا»ب

‘ لا◊ا ناك امك ، ا-هدود-ح جرا-خ ةÁد-ق-لا
دعبف .ايكرت رخف ةداعتصساو ، Êاثلا دمfi دهع

مرصصنŸا ويلوي01 ‘ ،دجصسم ايفوصص ايآا ليو–
ةرم خيرا-ت-لا ““—ا-ف-لا نا-غودرأا““ ر-صضح-ت-صسا ،
نم ةيميلقإلا هتصسايصس ‘ لوحتلا ريÈتل ىرخأا

عم لكاصشم رفصص““ ةصسايصس ة-يا-ه-ن رار-قا لÓ-خ

.““ناÒ÷ا
نأا اهتيحاتتفا ‘ ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تفاصضأاو
رحبلا ‘ ةديدج ةلصصاف اًطوطخ مصسر ناغودرأا
صسلا ز-ئا-ف ع-م ط-صسو-تŸا سضي-بألا سسي-ئر جار-ّ

نم اهب فÎعŸا ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح
سسيئر-لا ع-م ف-لا– يذ-لاو ،ةد-ح-تŸا ·ألا
.نويبرغلا هؤوافلح هنع ىل-خ-ت نأا د-ع-ب ي-كÎلا

اذه نإاف ، ناغودرأا بي-ط بجر-ل ة-ب-صسن-لا-ب-ف
““ةقاطلا لا‹و يركصسعلا لاÛا ‘ نواعتلا““

يتلاو ““رفيصس ةدهاعم““ ىلع ةلواطلا بلق دق
يه اهيلع ةينامث-ع-لا ة-لود-لا ة-قدا-صصم تنا-ك
دعب اهرايهناو اهككفت سشعن ‘ Òخألا راصسŸا
هذ--ه لاز--ت ا--مو .¤وألا ة--يŸا--ع---لا بر◊ا

اهل سضرعت يت-لا تا-نا-هإلا د-صسŒ ةد-ها-عŸا
.يكÎلا يعام÷ا يعوÓلا ‘ دلبلا
اهتيحاتتفا ‘ حيصضوتلا ““ورا-غ-ي-فو-ل““ تع-با-تو

تاقÓعلا ممصست ةيرحبلا دود◊ا ةيصضق نأا هذه
دقو ؛دوقع ذنم نانويلا ا-ه-ترا-جو ا-ي-كر-ت Úب
زاغلا بصساور فا-صشت-كا ذ-ن-م ر-تو-ت-لا م-قا-ف-ت
بصسحب ،““ناطلصسلا““ عمط ججؤوت يتلا يعيبطلا
هجاوت ايكرت نأا ¤إا تراصشأا ي-ت-لا ،ة-ف-ي-ح-صصلا
رصصمو ليئارصسإاو نانويلا نم Óًك درفنم لكصشب
يعيبطلا زاغلا ريدصصتل ططخت يتلاو ،سصÈقو
ن-ك-ل .بر-غ-لا ن-م م-عد--ب كلذو ،ا--بوروأا ¤إا
لبق نم ة-مألا ““ع-ي-ط-ق-ت““ ر-ك-ن-ت-صسا نا-غودرأا
– برغلا نم مهم-ظ-ع-م – ““Úي-جرا-خ ءاد-عأا““

.هصشيج تاردق ‘ قثي هنإا لوقيو
يذ-لا ،نا-غودرأا نأا ““ورا-غ--ي--فو--ل““ تفا--صضأاو
معدلا عجارتو ةيداصصت-قلا ة-مزألا ه-ت-ف-ع-صضأا

مهنأاب كارتألا دعو ،(ةيمنتلاو ةلادعلا) هبز◊
هذه نم لداعلا مه-ب-ي-صصن ى-ل-ع نو-ل-صصح-ي-صس
‘و سصÈق ةلا-ب-ق ر-ف◊ا-ب ر-مأا د-ق-ف .ةوÌلا
نفصس ةيبر◊ا نفصسلا قفار-ت .وز-يرو-ل-ي-ت-صسا-ك
‘ Òطخ ديعصصت ‘ .اب-ب-صست-م ،فا-صشك-ت-صسلا
ةهجاوم ‘ ناغودرأا عجارتو .ةينانويلا هايŸا
نل هنكل ،ةيبوروألا تابو-ق-ع-لا-ب تاد-يد-ه-ت-لا
رحبلا قرصش تاورث لجأا نم ةكرعŸاف .ملصستصسي
.““وراغيفول““ متتخت ،اهوتل تأادب طصسوتŸا

““وراغيفول““ نع ““يبرعلا سسدقلا» ^

““—افلا““ ناغودرأا هيلإا ىعسسي ام اذه
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 رئاز÷ا راروث نع اهعافد ببشسب هتناع ام لوح  اهل راوح رششن ديعت ””دنومول»

نولشسري ،يلع نوقشصبي أوناك :يميلح ليزيج
 لتقلاب Êوددهيو  تيبأوتلأ

””اششابوبو يميلح Úب ” ءاقل نأأ ول”” :Òكابوب ^
ليزيج ،ةيشسنرفلا ةيماÙا عم ةقباشس تÓباقم رششن ةيرئاز÷او ةيشسنرفلا فحشصلا ضضعب تداعأا

اياشضق ليبشس ‘ لاشضنلاب ةرماع ةايح دعب ،ةنشس39 زهان رمع نع مايأا ذنم تيفوت يتلا ،يميلح
.ةأارŸاو ررحتلا

،اهرسشن داعŸا تÓباقŸا كلت Úب نم  ^
،ةيسسنرفلا ““دنومول““ ةفيح-سص ه-تر-جأا راو-ح
ي-ت-لا ةأارŸا ي-هو ،È 9102متبسس ‘ ا-ه-ع-م
ةتامتسساب تعفادو ةيرئاز÷ا ةروثلا تدناسس
ررحتلا ايا-سضق ن-ع تع-فادو ،ا-هزو-مر ن-ع
ةيسضقلا اه-سسأار ى-ل-عو ،⁄ا-ع-لا ‘ ة-لدا-ع-لا
.ةينيطسسلفلا

تايماÙا نم ِتنك““ :““دنومول““ لاؤوسس نع
راّو-ث-لا ن-ع ن-ع-فاد ي-تاو-ل--لا ،ل--ئÓ--ق--لا
ناك :يميلح ليز-ي-ج تبا-جأا ““؟Úير-ئاز÷ا
ر-ئاز÷ا را-سصنأاو ،ي-سسنر--ف--لا ر--ك--سسع--لا
،““اسسنرف ةنئاخ““ ـب ين-نو-ف-سصي ،ة-ي-سسنر-ف-لا

نع عافدلل ة-م-كÙا ل-خدأا تن-ك ا-مد-ن-ع
،نو-ق-سصب--ي او--نا--ك ،Úير--ئاز÷ا راّو--ث--لا
ىدل يبرسض نولواحيو ،نومتسشي ،نونجهتسسي
ي-ن-ل--سصت تنا--ك .ة--م--كÙا ¤إا ›و--سصو
نم““ :رارغ ىلع ،ةيلي-ل ة-ي-ف-تا-ه تاŸا-ك-م
اهت-يأا ،كلا-ف-طأا-ب ي-ن-ت-ع-ت نأا ،كل ل-سضفألا
،اسضيأا ىقل-تأا تن-ك““ :ف-ي-سضتو .““!ةر-جا-ف-لا
ينلسصت تناكو ،›زنم Òج-ف-ت-ب تاد-يد-ه-ت
تلّم– اذكه .ديÈلاب لسسرت ةÒغسص تيباوت
ف-يو-خ-ت-لاو تاد-يد-ه-ت-لا ة-ل-يو--ط ةدŸو
ليتغا Úح ،1691 ةنسس ةياغ ¤إا ،بيهÎلاو
ر-ئاز÷ا ‘ ي-ن-م اد-ج نا-ب-ير-ق نÓ--ي--مز
نم ةاسض‡ ،ةقرو ينتلسصو اهدعبو ،ةمسصاعلا

،(SAO’l)يرسسلا سشي÷ا ةمظ-ن-م فر-ط
،يمادعإاب مك◊ا رارق نع اهلÓخ نم ةنلعم
نم لسضانم لكل ،ذيفنتلا رمأا ءادسسإاب كلذو
‘و ،اروف يلتقب ،ةيرسسلا ةمظنŸا يلسضانم
رعسشأا ⁄ كلذ مغرو .هيف دجاوتأا ناكم يأا
ةدجاوتم تنك ،ةليل ‘ ادعام ،فوÿاب ادبأا

رئاز÷ا سشينروك ونيزاكب بيذعتلا زكرم ‘
اهتظ◊ ينمهاد ،ييمرب اوماق ،ة-م-سصا-ع-لا

اناك دقف ،نيÒغسصلا ينبا ءازإا ،بنذلاب روعسش
امهكرتأا نأا ،تاونسس6 و3 رمعلا نم ناغلبي

ŸسصÒمهمكح ذيفنت دعب امه““.
اباتك يميلح ليزيج تردسصأا ،2691 ةنسس ‘

نوميسس  ،ةيسسنرفلا ةفوسسليفلا عم كاÎسشلاب
ةمواقمو حا-ف-ك-ب ه-ي-ف د-ي-سشت ،راو-فو-ب يد
ناولأا لكل اهسضرعتو ،اسشابوب ةليمج ةعاجسشو

رامعتسسلا فر-ط ن-م بيذ-ع-ت-لاو سشط-ب-لا
هيرتروب باتكلا فÓغ نمسضت-ي ؛ي-سسنر-ف-لا

همسسر ،ةÒبكلا ةيرئاز÷ا ةلسضانم-ل-ل Òه-سش
.وسساكيب يŸاعلا Êابسسلا نانفلا
:هل روسشنم ‘ Òكابوب زيزعلا دبع اهنع بتكو
تين“““ :Óئاق ،““ليزيج ةدهاÛا ...اعادو““
ءاقل ميظنت ¤إا تعسس نيدهاÛا ةرازو نأا ول
Úبو سسمأا انتعدو يتلا يميلح ليزيج Úب

ةاي◊ا ديق ىلع تلاز ام يتلا اسشابوب ةليمج
.““انوروكلاب اهتباسصإا مغر
يه هذه -Òكابوب لوقي- يم-ي-ل-ح ل-يÒجو

fiتعسضر ،يدوهي لسصأا نم ةي-سسنو-ت ة-ي-ما
اهترسسأا ‘ اهرفاظأا ةموعن ذنم درمتلا بيلح

‘ ةلداعلا اياسضقلا لك تنبت كلذ دعب مث ،لوأا
ÚيلÓ-ق-ت-سسلا ن-ع عا-فد-لا-ب اءد-ب ⁄ا-ع-لا
نع ةعفارŸاب ارورم ،Úيسسنوتلا Úيباقنلاو
ر-ئاز÷ا ‘ ماد-عإلا-ب م-ه-ي-ل--ع مو--كÙا
مئار÷ا ‘ ق-ي-ق-ح-ت-لا ة-ن-ج-ل-ل ا-ه-سسأار-تو
ةيسضقلاب ءاه-ت-ناو ،ما-ن-ت-ي-ف ‘ ة-ي-ك-ير-مألا
دنارترب فوسسليفلا ةمكfi ‘ ةينيطسسلفلا
.لسسار
زربأا نم تناك ،اسسنرف ،اهدلب ‘““ :فيسضيو

قحو ةيوسسنلا ة-كر◊ا ‘ هو-جو-لا سسر-سشأاو
رئاز÷اب اهتل-سص ا-مأا .سضا-ه-جإلا ‘ ةأارŸا

اهبذع يتلا اسشابوب ةليمج-ب تط-ب-ترا د-ق-ف
نويسسنرفلا دون÷ا نج-سسلا ‘ ا-ه-ب-سصت-غاو
رتراسس برد ةقيفر اهيلإا تمظناو .سشوحولا

اباتك اهعم ترسشن يتلا ،راوفوب يد نوميسس
مظنا مث ،““اسشابوب ةليم-ج““ ناو-ن-ع-ب ا-كÎسشم
يذلا ،وسساكيب ولباب يŸاعلا ماسسرلا امهيلإا
رتل““ ‘ هرسشنو سصاسصرلا ملقب اهتروسص مسسر
راد ‘ باتكلل فÓغك كلذ دعبو ،““زاسسنارف
.““راميلاغ تاروسشنم““ رسشنلا
ةقافتسسا راظتنا ‘و““ :Óئاق هروسشنم متخو
ةليمج ةدا-ه-سش م-ك-ي-لإا ،ن-يد-هاÛا ةرازو
مويلا اهلقن امك يميلح ليز-ي-ج ‘ ا-سشا-بو-ب

ةملك ‘ ءاج ا‡و ،““يرهاط ديمح يقيدسص
‘ Òكابوب ذا-ت-سسألا ا-هدروأا ي-ت-لا ا-سشا-بو-ب

نم Òبك ءزج ىفتخا دقل““ :ةيسسنرفلا اهتغيسص
لب ،بسسحف ةيماfi ليزيج نكت ⁄ .يتايح
.اهيلع دامتعلا ينن-كÁ ةÒب-ك ا-ًت-خأا تنا-ك
‘ ةسصاخ ،تاقوألا بعسصأا ‘ ينتدعاسس دقل
دمتعأا دحأا ّيدل نكي ⁄ ثيح اسسنرف نوجسس
.““هيلع

تلاكو /م.Ëرم ^

،يحام قيدسص ،لوج-تŸا ي-تاوا-ك◊ا رد-سصأا ^
ىرخا تاياكحو ¤وم ¤وم““ ناونعب ديدج فلؤوم
قوسشم بولسسأاب هيف يوري ““(ةيرئازج تا-يا-ك-ح)
سصسصق يتاواك◊ا وا لاوقلا ةقيرط ىلع ليمجو
.ليسصلا يرئاز÷ا ثوروŸا نم ةاحوتسسم
تا-يا-ك◊ا هذ--ه نا ئرا--ق--لا ف--سشت--ك--ي--سسو
،يبرعلا سسدقلا راد نع ةردا-سصلا ،ة-يرو-ط-سسألا

عقاولا عم لسصاوتلا ىلع ةردق اه-ب-تا-ك ا-ه-ح-ن-م
دارا يتلا تاءاحيلاو ةيزمرلا ةوق لسضفب ›ا◊ا
نم Ìكلا نع Òبعتلاو هلئاسسر ليسصوت بتاكلا اهب
.بابسشلا مهت يتلا لئاسسŸا

Úتغللاب هتاياك-ح تمد-ق يذ-لا با-ت-ك-لا اذ-ه-ف
‘ ظفاح ةحفسص09 ‘ عقي ةيسسنرفلاو ةيبرعلا
ىدل ءاقلإلا حور ىلع هتبيكرتو يوغ-ل-لا ه-بو-ل-سسأا
ةمدقم ىلع هئاق-با ا-سضياو هدر-سس ‘ ي-تاو-ك◊ا
.ةياكح لك ‘ رركتت يتلا ةسصقلا ة“اخو
عبسشتŸا ،يحا-م ق-يد-سص ،ف-لؤوŸا را-ت-خا ا-م-ك
‘ نفلا اذه ةناكÃ يعاولاو لاوقلا حورو ⁄اوعب
ةيلخادلا ندŸا ‘ اميسسل ،يرئاز÷ا عمتÛا
ئراقلا بل÷ ةقوسشمو ةبذهم ةغل بون÷ا ‘و
قلحيو يوارلا ءارو ¤وألا ةلهولا نم قاسسني يذلا

رحبلا هايم ‘ اسضيا ه-ع-م سصو-غ-يو تار-م ه-ع-م
.ةياك◊ا نمزو ناكم بسسحب ةلوهŸا
ةعبسشŸا تاياك◊ا هذ-ه ‘ ئرا-ق-لا ف-سشت-ك-يو
ثاÎلا نع Òثكلا ةبيجعلا Òطا-سسألاو لا-يÿا-ب
Òبك رود مهل ناك نيذلا Úلاوقلا ةغÓبو يوفسشلا

نع هيفÎلا اسضياو لايجألا ةي-بر-تو ف-ي-ق-ث-ت ‘

.سسانلا
نم ةمهلت-سسم تا-يا-ك-ح ثÓ-ث ف-لؤوŸا ل-م-سشو
ةيز-مر-لا ن-م Òث-ك-لا ل-م–و ي-ب-ع-سشلا ثاÎلا
ف-قاوŸا ن-م Òث-ك ن-ع Òب-ع-ت-ل-ل تاءا-ح-يإلاو
.›ا◊ا عمتÛا اهسشيعي يتلا لئاسسŸاو
ب ةموسسوŸا ¤ولا ةياك◊ا ‘ بتاكلا داع دقو
ةكلم ةسصق ¤او ةرباغلا ةنمزألا ¤ا ““¤وم ¤وم““
.اهامسس امك ““نانيه Úت لل““ قراوتلا
روسضح هسصسصق ي-قا-ب-ك ا-سضيا ة-سصق-لا هذ-ه ‘و

ةيرحلل ةيوق ةراسشإا ‘ ““Òطلا““وا رئاطلل يرهوج
زÈيو .يغيزاملا ناسسنإلا دوجو سساسسا يه يتلا
اسضياو اهتمك-حو ةأارŸا ة-نا-ك-م ا-ه-ي-ف بتا-ك-لا
ماق دقو .يقÎلا عمتÛا ‘ رزآاتلاو نماسضتلا
هلمع ءانثا ةسصق-لا هذ-ه ءاز-جا ع-م-ج-ب بتا-ك-لا
.راقهألا ةقطنم ‘ يتاوكحك
هراقنم Òطلا““ ةيناثلا ةياك◊ا ‘ فلؤوŸا ذخأايو
دوجوو ةبيرغلا Òطاسسألا ملع ¤ا ئراقلا ““رسضخأا
ارطخ نوكت دق يتلا ةبيجعلا رويطلاو تاناوي◊ا

اسضيأا اهنكل .باغلا ⁄اع ‘ ناسسنإلا ةايح ىلع
Áةجا◊ا دنع هتلاسض ناسسنلا اهيف دجي نا نك.

تاراسشإاو ةيزمرلا نم Òثكب ةياك◊ا هذه زيمتتو
يقلتل باتكلا حفسصتم ماما قيرطلا ءيسضت ةيوق
.اهزومر كفو ةلاسسرلا

اذه ““سسرونلا““ ب اهنونع يتلا ةثلاثلا ةياك◊ا ‘
ءا-بدلا ىد-ل ةÒب-ك ة-نا-ك-م ه-ل يذ-لا ر-ئا-ط--لا
ا-سضياو قو-سشلاو لا-حÎل-ل ز-مر-ي ذا ءار--ع--سشلاو
.ةدحولل

ةÒخألا ةسصقلا ىلع قبطنت ةÒخلا ةفسصلا هذهو
رحبلا ¤إا يقلتŸا يحام قيدسص اهيف ذخا يتلا
نم نيوخا ةياكح لÓخ نم هرطاflو هجاومأاو
.ةينغ ةرسسأا
لك ىلع Èكلا خلا ›وتسسي دلاولا ةافو دنع نكل
رحبلا لاوها يد– ¤ا هيخأاب عفديو ثاŸÒا
ةراسشا انه د‚و سشيعلا ةمقل نع اثحب ةرماغŸاو
نوكت ام ابلا-غ ن-يذ-لا ة-قار◊ا ⁄ا-ع ¤ا ة-يو-ق
.ةيوسسأام مهتياهن
يتلا هتدلاوب بتاكلا رثأات تايا-ك◊ا هذ-ه د-كؤو-ت
وا يتاوك◊ا رود اسضياو لولا هماهلا ردسصم تناك
اسضياو درسسلا ‘ نانفلا ةبهوم ةيمنت ‘ لاوقلا

‘ هتبرŒ نم ةسصاخ اه-ب-سست-كا ي-ت-لا ه-تا-كر-ح
‘ روطسسلا Èع اسضيا اهفسشتسسن يتلاو حرسسŸا

امك .ةيروط-سسلا ه-سصو-خ-سش تار-ما-غŸ هدر-سس
ملقأاتل-ل ةو-ق تا-يا-ك◊ا هذ-ه-ل بتا-ك-لا ى-ط-عا
امك ةبيجع انايحأاو ةفولأام Òغ تاياهن رايتخاو

.Òطاسسلا ⁄اع ‘
ملسسم يقيق◊ا همسساو يحام ق-يد-سص نا ر-كذ-ي

هل0691 ‘ سسابعلب يديسس ديلاو-م ن-م ق-يد-سص
Œا ‘ ة-برŸب ما-قو .حر-سسÎلامعا ةدع ة-م-ج

تاسشرو ةدع طسشنو يرمعم دولوŸ سصسصق اهنم
سسنوتوو يبرعلا جيلÿا ‘و رئاز÷ا ‘ ةينيوكت
ة-ي-عاذا ج-مار-ب ط-سشن ا-م-ك .ا-هÒغو ا-سسنر-فو
هتاعادبا لاسصياو Òبعتلل تاءاسضفلا لك لغتسسيو
.Úقلتملل

ث.ق ^

لوح رو-سصم لو-ط-م لا-ق-م مuد-ق-ي ^
دمfi ،يرئاز÷ا بتاكلل ةيتاذلا ةÒسسلا
““ةباتكلا نكامأا وأا ناسسملت““ هناونع ،بيد

Ùة-ئ-ي-ب ن-ع ًة fiةلحر-م ‘ بيد د-م
‘ وتلل رسشُن دقو ،هتق-هار-مو ه-ت-لو-ف-ط

ةعبط ‘ (خزر-ب تارو-سشن-م) ة-م-سصا-ع-لا
،اه-ب-ت-ك ة-مuد-ق-ُم ع-م ة-ع-سسو-م ةد-يد-ج
نم ةديدج تاموسسرو ،جرعألا ينيسساو
نم ةيuنفلا اهتبهوم تثرو يتلا ،بيد زيول

مايأا ذنم رئاز÷ا تلفتحا يذلا ،اهuدج
دحأاك هدÓيŸ ¤وألا ةيو-ئŸا ىر-كذ-لا-ب
ير---ئاز÷ا بدأÓ---ل ÚسسسسؤوŸا ءا---بآلا
.ةيسسنرفلا ةغللاب بوتكŸا
،ةيناŸألا ةرسشان-لاو ة-ب-تا-ك-لا تد-م-عو
ءوسضلا طلسست نأا ¤ا ،‘اغَسس لياك انيجير

ير-ئاز÷ا بدألا ءا-م-ظ-ع د-حأا ى--ل--ع
ودبي نا-ك““ :‘ا-غ-سس تب-ت-كو .يŸا-ع-لاو
اذ-ه ن-ك-لو ،بذ-ه-م Êا-ط-ير-ب ل-جر-ك
يبرا-غ-م بتا-ك لsوأا نا-ك يذ-لا- بيدألا

ىلع4991 ماع ‘ لسصحي قÓطإلا ىلع
ن-م ة-ي-نو-ف-ك-نار-ف-لا ىÈك-لا ةز--ئا÷ا
بتك نأا هل قبسس -ةيسسنرف-لا ة-يÁدا-كألا

متي-سس““ :3991 ما-ع ‘ ة-ظ-حŸÓا هذ--ه
،رجغلاو نيرجاهŸا نم اًمئاد انرابتعا
ةنيدŸا فارطأا دن-ع نو-م-uي-َخ-ُي ن-يذ-لا
ناsكسسلا نم جاجدلا ة-قر-سسب نو-م-ه-sت-ُيو
” يذ--لا ف--لؤوŸا اذ--ه .““Úي--ل---سصألا
لبون ةزئاج لينل ةرم نم Ìكأا هحاÎقا
بدألا ديم-ع ،بيد د-مfi :و-ه ،بدأÓ-ل
ةيسسنرفلا ةغ-ل-لا-ب بو-ت-كŸا ير-ئاز÷ا
.““يŸاعلا بدألا ءامظع دحأاو
ةنيدم ‘0291 ماع ‘ دلُو““ :تفاسضأاو
ةيناسسملت ةرسسأل رئاز÷ا برغ ناسسملت
يكسسيروŸا ثرإلا رuدق-ُت ة-ي-uن-فو ةÒق-ف
نهم ‘ لمعلا بsرجو .عيفرلا يسسلدنألا

flمأا-ت-ل ة-ف-ل-تÚ لعُمك ه-مو-ي تو-قuم ‘
ةيدا-ب-لا ‘ لا-ف-طأÓ-ل ة-ي-ف-ير ة-سسرد-م
يفحسصو سشي÷ا ‘ مجÎمو بسساfiو
هتنه-م د-ج-ي نأا ل-ب-ق ،دا-sج-سس م-م-سصمو
.““ةباتكلا :ةحيحسصلا
،ةÒبكلا رادلا هتياور ‘““ :اسضيأا تبتكو
ف-لؤوŸ ة-ياور لsوأا ة-ب--سسا--نŸا--ب ي--هو
ةيناŸألا ¤إا اه-ت-م-جر-ت ت“ ي-برا-غ-م
،تليف دنوأا كلوف رسشن راد نع تردسص)

بيد دمfi فسصي ،(ةي-قر-سشلا Úلر-ب ‘
ىدل ةيمانتŸا ةرو-ث-لاو ع-قدŸُا ر-ق-ف-لا
Òن ت– Úحزارلا Úيرئاز÷ا ›اهألا
ةيادب دنع يسسنرفلا يرامعتسسلا ماظنلا
كلذ-كو““ ..““ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع--لا بر◊ا
(يفحسصلاو لسضانŸا) بناج ¤إا طرخنا

بز◊ا ‘ Úسسا--ي بتا--كو قÓ--ع يÔه
تاجا-ترو-ب-ير بت-ك-ي نا-كو ،ي-عو-ي-سشلا
بز◊ا ةل‹ ىدل ةيداقتنا ة-ي-عا-م-ت-جا
““ناكي-ل-ب-ي-ب-ير ي÷أا““ ة-ل‹و ““ي-تÈي-ل““
هدر-ط ” د-قو (ة-يرو-ه--م÷ا ر--ئاز÷ا)
ةيرامعتسسلا تاطلسسلا لَبِق نم ةعرسسب

تيلوك  ،هتجوز عم رقتسسا مث .رئاز÷ا ‘
ماع ا-سسنر-ف بو-ن-ج ‘ ًلوأا ،نا-سسي-ل-ي-ب
““9591.

نم نsكمتي ⁄ بيد دمfi نكلو““ :تقلعو
هنطو ‘ ديدج نم هل مدق ئطوم داجيإا

نكي ⁄ يتلا ،رامعتسسلا دعب ام رئازج
بزح ىلع مئاقلا اهمكح ماظن لsمحتي
ةيأا ينطولا ريرحتلا ةه-ب÷ ع-با-ت د-حاو
sنإاف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو .تاداقتنا
¤إا ومني نأا هل رuدُق يذلا ،عسساولا هجاتن
د-حاو لÓ-خ اًد-ل‹ ÚثÓ--ثو ة--ع--ب--سس
تاياور اهيف لو-م-سشم) ا-ًما-ع Úسسم-خو
سصسصقو تلا--ق--مو حر--سسمو ر---ع---سشو
sلظ ،(لافطأا سصسصقو ةيبعسش تا-يا-ك-حو ،ةياهنلا ىتح رئاز÷ا رهوجب ا-ًط-ب-تر-م

‘ ةيجراÿا عقاوŸا ترsي-غ-ت نإاو ى-ت-ح
.““قحل تقو

نم ةيŸاعلا هتر-ه-سش بيد د-مfi ق-sق-ح
““رئاز÷ا ةيثÓث““ ¤وألا هتمح-ل-م لÓ-خ
¤إا تم-جر--تو2591 ما---ع ترد---سص)
رادلا :ناون-ع-ب4591 ما-ع ة--ي--ناŸألا
ماع تردسص) ““قير◊ا““ ةياورو ،(ةÒبكلا

،(6591 ماع ةيناŸألا ¤إا تمجرتو4591
7591 ما--ع ترد--سص) ““لْو--ن--لا““ ة--ياورو
يتلا ،(9591 ماع ةيناŸألا ¤إا تمجرتو
لsوألا لي÷ا كلذ بكاوم اهلÓخ نم داق
ة-غ--ل--لا--ب Úي--برا--غŸا Úف--لؤوŸا ن--م
.ةيسسنرفلا
ةفاسضإلاب رئاز÷ا ‘ لي÷ا اذه لمسشي
Úسسا-ي بتا-ك ن-م Óً--ك بيد د--مfi ¤إا
-3191) نوعر-ف دو-لو-مو (9291-9891)
(9891-7191) ير-م-ع-م دو-لو-مو (1691
سسنو-ت ‘و ،(5102-6391) رابج اي-سسآاو
ةديعب Òغ ةÎف لبق ىفوتŸا ي‡ Òبلأا
سسيردإا بر-------غŸا ‘و ،(0291-0202)
.(7002-6291) يبيارسشلا
اًسضيأا بيد دمfi بsرج ،ةياهنلا ىتحو
ىتح يقبو ،ةيبدأا تاعو-سضو-مو ًلا-ك-سشأا
سصلfl ة-يا-ه-ن-لا ،ةيناسسنإلا ه-ب-لا-طŸ ا-ً
يبدألا فلؤوŸا حومط ةدحو ىلع sرسصأاو
نم مغرلا ىلعو .ةيقÓخألا هتيلوؤوسسمو
¤إا تمجرُت يت-لا- ر-ئاز÷ا ة-ي-ثÓ-ث sنأا
‘ اهريوسصت ”و ةغ-ل ن-ير-سشع ن-م Ìكأا

ماع ‘ يرئاز÷ا نويزفلتلا حلاسصل مليف
بجي يتلا سصوسصن-لا ن-م Èت-ع-تو4791
اهتءارق ةيرئاز÷ا سسرادŸا لافطأا ىلع
بولسسأاب اهفينسصت ”و ،اذه انموي ىتح
ريرحت-لا بر-ح ة-عا-ظ-ف sنإا-ف -ي-ع-قاو
ًلtو– تثدحأا (2691 -4591) ةيرئاز÷ا

.يباتكلا بيد دمfi بولسسأا ‘ اًيرذج
كلذ ذ-ن-م ل-م-سشي تا-ب بو-ل-سسألا اذ--ه
تاراعتسساو ةيمÓحأاو ةيلايرسس رسصا-ن-ع
فtو-سصت-لاو ق-ي-م-ع-لا سسف-ن-لا م-ل-ع ن-م
.يملعلا لايÿاو

رsكذتي ْنَم““ ةيلايÿا ه-ت-ياور ة-مuد-ق-م ‘
¤إا تمجرتو ،2691 ماع تردسص) ““رحبلا
روسص ‘ مسسرت يتلا ،(2991 ماع ةيناŸألا

سسوباكلا هبسشت ة-يراد-ج ًة-حو-ل ة-عuور-م
اهنم دجوتو) ر-ير-ح-ت-لا بر◊ بعرŸا
Òسشي ،(ةرuبع-ُم ة-ي-ناŸأا ة-ي-عاذإا ة-خ-سسن

fiةحو-ل ¤إا ة-حار-سصب ه-سسف-ن بيد د-م
فيك““ :اهيف لءاسستيو ،اكينÒغ وسسا-ك-ي-ب

Áد-ع-ب ر-ئاز÷ا لو-ح ة--با--ت--ك--لا ن--ك
(fiة-قر) وسسراو وتيغ دع-ب ،ز-ت-ي-ف-سشوأا
.““؟اميسشوÒه دعب ،يدوهيلا

تلاكو /م.Ëرم ^

..””ةباتكلا نكامأا وأا ناشسملت””ناونعب روشصم لاقمو باتك لÓخ نم

 ..بيد دمÙ لÓجإأ ةي–
يŸاعلأ بدألأ ءامظع دحأأ

 يحام قيدشص ،يتاواكحلل فلؤوم لوأا رودشص

 ةبيجعلأ Òطاشسألأو لايÿاب ةعبششم تاياكح .””ىرخأ تاياكحو ¤وم ¤وم””

د-ج-ت-سسŸا ا--نورو--ك سسوÒف بب--سست ^
نم Òثكلا ليجأاتو ءاغلإا ‘ (91-ديفوك)
ىمسسم Òغ لجأا ¤إا ةيئامنيسسلا مÓفألا

.نآلا ىتحو ،يسضاŸا سسرام رهسش ذنم
مليف نك“ اÒًخأا ،راظتنا لوط دعبو نكل
ناكم زجح نم ““ةديقع““ يملعلا لايÿا
،ةيئا-م-ن-ي-سسلا سضر-ع-لا رود ‘ ه-سسف-ن-ل

روهم÷ا نم ةرسشبم لعف دودر Óًجسسم
.ديدج نم سضرعلا رود ةدوعل قوسشتŸا
سضومغلا نم ةلاه ““ةديقع““ مليف طاحأا

مغرو ،ة-ق-با-سسلا نلو-ن مÓ-فأا ل-ك ل-ث-م
fiم كف رو---ه---م÷ا تلوا---Óتا--سسب

ن-م Òث-ك كا-ن-ه ل-ظ-ي ن-ك-ل ه-سضو-م-غ

.لي-ف-لا لو-ح تÓ-يوأا-ت-لاو تا-ع-قو-ت-لا
م-ل-ي-ف-لا نأا تا-ع-ئا--سشلا سضع--ب تعداو
نلون مليف نم Êاثلا ءز÷ا وه ديد÷ا
م-ج-ن-ل-ل (ة-ياد-ب) ““ن-سشب-سسنإا““ ح-جا-ن-لا
.ويرباك يد ودرانويل
ىتح مليفلا نع هفرعن ام نأا عقوŸا دكأاو
د-ي-ف-يد نود ة-لو-ط-ب ن-م ه-نأا و--ه ،نآلا
ةمظنم ‘ ليمعك لمعي يذلا نطنسشاو
ىسضتقÃ لماعتيو ،““ةديقع““ اهيلع قلطي
بع-ل-ي ةد-ع تا-ي-سصخ-سش ع-م ه-ت-ف-ي--ظو
Úك لكيامو نوسسنيتا-ب تر-بور م-هراودأا
.هانارب ثينيكو

ث.ق ^

نطنششاو ديفيد ةلوطب نم

انوروك ةمزأأ يطخت ‘ حجني ””ةديقع»



ةليترلا

اميضشوÒه سسمُخ توÒب راجفنا ةوق

 ءاŸاب دوزتلل ””لاّيضس”” عم قفتت ””لدع»
ة-لا-كو ءا-ع-برألأ سسمأ تع--قو ^
ةكرشش عم قافتأ لؤ-كؤ-تور-ب ““لد-ع““
Òيشستب لفكتلل،““LAAES  لايشس““

عقأؤŸا-ب ة-ي-ئاŸأ درأؤŸأ ل-كا-ي-ه
يت-يلؤ-ب  لد-ع ءا-ي-حأل ة-ي-ن-ك-شسلأ
.ةزابيتو رئأز÷أ
ءيششل ل ،لشصاح ليشص– عيقؤتلأ
ةÒشسŸأ ي----ه ““لا----ي----شس““ نأل لإأ
‘ بر---ششلأ ها---يŸ ةد---ي---حؤ----لأ
ةمزلم اهنأأ ينعي ام ؤهو ،ÚتقطنŸأ
اهÒغو تا-ن-ك-شسلأ هذ-ه ن-يؤ-م-ت-ب
ةكبششلأ ة-نا-ي-شصو ،بور-ششلأ ءاŸا-ب
ليشصؤت تاكبششو تاخشضŸأو هايŸأ تانأزخ لÓغتشسأ ،لخد-ت-لأو ة-ع-با-تŸأو
تامأزتلأ ديدششت ؤه قافتلأ نم ةديحؤلأ ةدئافلأ نأأ ودبيو .بورششلأ هايŸأ
يرؤفلأ لخدتلأو ءاŸاب  يداعلأ نيؤمتلأ نامشض ثيح نم ةشصاخو ، لايشس
تاه÷أ ىلع هدؤ-ن-ب-ب ل Ó-خأ يأأ ة-لا-حأ ة-ي-نا-ك-مأ ع-م  ،بط-ع يأأ حÓ-شصإل
.ةيئاشضق وأأ ةيرأدأ ،ةشصتıأ

ايلاطيإاب Úعتضست ةئضشانلا تاكرضشلاو ةفرعŸا داضصتقا
داشصتقلاب فلكŸأ لوألأ ريزؤلأ ىد-ل ة-بد-ت-نŸأ ةرأزؤ-لأ ن-ع نؤ-ل-ث‡ رأز ^
.أرأÒف لأؤكشساب ،رئأز÷اب ›اطيلأ Òفشسلأ ،ةئششان-لأ تا-كر-ششلأو ة-فر-عŸأ
ةفرعŸأ داشصتقلاب فلكŸأ لوألأ ريزؤلأ ىدل بدتنŸأ ريزؤلأ  هرششن ام قفوو
نإاف ،كؤبشسياف ‘ ةيمشسرلأ هتحفشص ىلع ،ديلو Úشساي ،ةئششانلأ تاكرششلأو
ايلاطيإأ Úب نواعتلأ زيزعت راطإأ ‘ لخدت ، ايلاطيأ ةرايزل رشض–  ةرايزلأ
تاكرششلأو ةط-شسؤ-تŸأو ةÒغ-شصلأ تا-كر-ششلأو را-ك-ت-بلأ لا‹ ‘ ر-ئأز÷أو
.ةئششانلأ

حرطل يعرضشو يبضساÊ، fiوناق راطإا
ةيمÓضس’ا ةفÒضصلل كونبلا

نب نÁأأ ،ة-ي-لاŸأ ر-يزو د-كأأ  ^
عباط-لأ   ن-ع ، نا-م-حر-لأ د-ب-ع
تا-مدÿ ي-عر-ششلأو Êؤ-نا-ق-لأ
ي-ت--لأ ة--ي--مÓ--شسلأ ة--فÒشصلأ
كؤنبلأ فل-تfl  ا-ه-ي-ف تعر-شش
Òفؤت كنبلأ ىلع»:ريزؤ-لأ لا-قو
ي-ب-شساÙأو Êؤ-نا-ق-لأ را-طإلأ
تاجؤتنŸأ Ëدقت مث ،يعرششلأو
ةينطؤلأ ةي-عر-ششلأ ة-ئ-ي-ه-لأ ¤إأ
ى-ل-ع ة-ي--مÓ--شسإلأ ة--فÒشصل--ل
ي-مÓ--شسإلأ سسلÛأ ىؤ--ت--شسم
كلذ لك Ëدق-ت أÒخأأو ،ى-ل-عألأ

،ةقثلأو ديكأاتلأ نم ديزÃو  . يئاهنلأ دامتعلأ متيل  رئأز÷أ كنب ¤أ
ىزغŸأ قيقحتل تعشضو““ تاجؤتنŸأ هذه نأأ ،نمحرلأ دبع نب حشضوأأ
أذه ‘ نؤبزلأ نطأؤŸأ قثي ىتحو ةيمÓشسإلأ ةفÒشصلأ نم يقيق◊أ
.““ةيمÓشسإلأ ةعيرششلل قباطم جؤتنŸأ

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحشصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقؤم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهششإلأ

 رجفلأ راهششإأ ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ رؤتشساب جهن1 راهششإلأو رششنلل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرششلأ ةعبطم :قرششلأ -AIS : طشسؤلأ

 :عيزؤتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرششلأ - طشسؤلأ

يؤهجلأ ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأأ ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلأ لشصت يتلأ رؤشصلأ وأأ قئاثؤلأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيمؤي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردشصت
جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامشسأأر

رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجشسلأ
 يكنبلأ باشسحلأ

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلأ يديربلأ باشسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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،فشسؤؤŸأ توÒب راجفنأ نإأ ةيناطيÈلأ ““نشص أذ““ ةفيحشص تلاق ^
لقألأ ىلع سصخشش001 لتقم نع رفشسأأ يذلأو ،ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ
.اميششوÒه راجفنأ سسمخ ؤحنب همجح ردقُي ،فلآلأ ةباشصإأو
ًانط0572 ؤه راجفنلأ ردشصم نأأ دقتعي ،ةيلا◊أ تامؤلعŸأ بشسحو
نود4102 ماع ذنم عدؤتشسم ‘ اهنيزخت ” مؤينؤمألأ تأÎن نم
‘ اًشضيأأ توأأ ‘ اميششوÒه راجفنأ عقوو .ةمÓشسلأ Òبأدت ذاختأ
تايلؤلأ سسيئر نم رمأاب5491 ماع ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ ةياهن
ىلع ةينابا-ي-لأ ة-يرؤ-طأÈمإلأ را-ب-جإل ،نا-مور-ت يرا-ه ،ةد-ح-تŸأ
 .طورشش يأأ نود  مÓشستشسلأ

ةياجب ةحيضضف ىلع ةوقب درت ةفاقثلا ةريزو
يذلأ لد÷أ  مشس◊ لخدتلأ ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلأ ةريزو تررق ^
يمÓشسإلأ دئاقلأ Úهي ،ةياجب ةيلؤب ةفاقثلأ ةيريدŸ رؤششنم هراثأأ
وزغلاب يمÓشسإلأ حتفلأ فشصيو ،عفان نب ةبقع ،برغŸأ دÓب —اف
ريدŸأ فيقؤتل لخدتلأ نؤيكؤبشسيافو نؤنطأؤم بلاط ثيح ،يبرعلأ
ةعاششإأ  اهايأ نيÈتعم ،ة-ح-ي-شضف-لأ هذ-ه ‘ Úب-ب-شستŸأ ة-ب-قا-ع-مو
.تافأرخلل رششنو ،قئاقحلل Òبك ريوزتو ...ةيرشصنعلأو ةيهأركلل
ةيلؤل ةفاقثلأ ةيريدم هترششن ام نإأ ،اهل رؤششنم ‘ ،ةدود نب تلاقو
ديعب ةقÓع اهل ةيفأرخ تÓيوأات لؤح ،ةيمشسرلأ اهتحفشص ىلع ةياجب
بحشسب انرمأأ دق ““تعبا-تو ،““ا-نؤ-م-شضمو Ó-ك سضؤ-فر-م ،ى-ح-شضألأ
¤إأ ؤعدي ام لك ذبن ىلع ددشش امك ،ببشستŸأ ةبقاعمو ،أرؤف رؤششنŸأ
.““ةيخيراتلأ زؤمرلأ ¤إأ ةءاشسإلأو Úيرئأز÷أ Úب ةقرفتلأ

ثد◊ا لÓظ ‘

..نانبل اي هللا كل
،ليم÷ا ،Òغسصلا دلبلا اذهل ءرŸا هانمتي ام طسسبأا وه ،نانبل اي هللا كل^

ةي-سسا-ي-سسلا ة-ه-جاو-لا ن-يز-ت تلازا-مو تنا-ك ي-ت-لا ة-ي-طار-قÁد-لا ة-حاو
يÌتو ترثأا يتلا يركفلاو ‘اقثلا جاتنإلاو ةفاقث-لا ة-ه-جاوو ،ة-ي-بر-ع-لا
اه هنكل ،اهيف ةيسسايسسلاو ةيوبÎلا تاموظنŸاو ةيبرعلا بخنلاو تابتكŸا

أافرم برسض بيهر راجفنا ،جراÿاو لخادلا نم رسصعيو رسصتعي مويلا وه
ةسسفانملل لتاق يفئاط ماظن  ،نان-ب-ل ‘ ةا-ي-ح-ل-ل ضضبا-ن-لا ل-سصفŸا ،توÒب
،ةيفئاطو ةينيد ضسسسأا ىلع ةطلسسلاو Êانبللا بعسشلا مسسقي ،ةءافكلاو
،Ìكأا عسضولا تدقع ،ة-ق-نا-خ ة-يدا-سصت-قاو ة-ي-سسا-ي-سس ة-مزأاو ،ة-ي-قر-عو
طبسضو ،يسسايسسلا فافطسصلا ¤ا هتعفدو ،عراسشلا ¤ا Êانبللا تجرخأاو
Êويهسصلا نايكلاو ،ةمواقŸا ةحداسصلا هتيقدنبو هللا بزح هاŒ ةفاسسŸا

دهع ذنم اهسضفر نع نلعأا يتلاو ،طسسوألا قرسشلا ‘ برغلا عيراسشمو
ندرألا عم ةبرع يداوو ،رسصم عم8791 ‘ ديفيد بماك ،عيبطتلا تاقفسص

ةطلسسلا ماهتاو ،نمألا ظفح تاوق ةهجاومو قر◊او فنعلا ¤او ،4991 ‘
بويج باسسح ىلع فÎلاو بهنلا ةياوه ضسرا“ داسسف ةموظنم مسساقتب
..هرارقتسساو دلبلا نمأاو ،هرمأا ىلع بولغŸا طيسسبلا نطاوŸا

تانايدلا نم لكسشŸا يفئاطلا ماظنلا نم مهسسجوت ىلع نوينانبللا عمجي
‘ ضسركŸاو ،ايمسسر اهب فÎعم ةفئاطو ابهذم81و ،ةثÓثلا ةيوامسسلا
ةدارا““ راعسش ت– هتÎسسد ىرج يذلاو ،9891 ةنسس ذنم فئاطلا قافتا
نأاسشلاو دÓبلا ةراداو Òيسست تاطلسس مسساقتل ةيلآا هدامتعاو ،““اعم ضشيعلا
بنجيو نانبل ةدحو نمسضيو رخآلا لبق-ت ق-ق-ح-ي ي-ق-فاو-ت ل-ك-سشب ،ما-ع-لا
نوينانبللا قاذ دقف ،يف-ئا-ط-لاو ي-ن-يد-لا لا-ت-ت-قلاو بور◊ا Úي-نا-ن-ب-ل-لا

،ضصخسش ف-لأا021 تل-ت-ق ،0991 ما--ع ¤إا5791 نم ة-ي-ل-هأا بر-ح تÓ-يو
راد÷ا ىت-حو ي-عا-م-ت-جلا كسسا-م-ت-لاو ة-يدا-سصت-قلا تارد-قŸا تبر-خو
تناك امهم ىرخأا ة رم اهخاسسنتسسا نوينانبللا ضضفري ةاسسأام يهو ،ينطولا
.تاراعسشلا تناك امهمو فورظلا

ةيفئاطلا ماظن نومهتي9102 ‘و2102 ةنسس اوجرخ نيذلا نوينانبللاف
نع ةلودلل ةيسسيئرلا عقاوملل يبهذŸاو يف-ئا-ط-لا م-سسا-ق-ت-لا ضسر-ك يذ-لا

ةلودلا ‘ ةيفئاطلا يسشفتو خيسسرت ¤ا ىدأا يذلاو ،ةسصسصاÙا قيرط
ةموظنم نمسض هسسرا‡ ةنعرسشو داسسفلا را-سشت-نا ة-ي-لوؤو-سسم  ،ع-م-تÛاو
ي-ن-يد-لا ءلو-لاو ءا-م-ت-نلا ى-ل-ع مو-ق-ت ة-يدا-سصت-قا ة-ي-ن-يد ة--ي--سسا--ي--سس
،ق◊او نوناقلاو روتسسدلا ضسيلو ،ةيكيتكت-لا تا-يو-سست-لاو ،ي-سسا-ي-سسلاو
مايق ¤إا ¤ا اوعد امك ،يفئاطلا ماظنلا طاقسسإاب بلاطت تافاته اوقلطأاو
.ةنطاوŸا أادبم نم قلطنت ،ةيندم ةلود

عراسشلا كارح نع لزعÃ يداسصتقلاو ي-عا-م-ت-جلا ع-سضو-لا ن-ك-ي ⁄و
‘ ضصرفلا ؤوفاكت قيقحتب بلاط يذلاو ،Ó-سصاو-ت-م لازا-م يذ-لا ،Êا-ن-ب-ل-لا
ىلع دمتعي ،يفئاطلا وأا يبهذŸا وأا ينيدلا ءامتنلا رظنلا ضضغب لمعلا
‘ تاطاسسولا ديدح نم ديب برسضلاو ،ةينهŸا ةراهŸاو ةءافكلا ‘ ضسفانتلا
ةيداسصتقلا بسساكŸا ىلع لوسص◊او تا-ي-لوؤو-سسŸا بسصا-ن-م ¤ا لو-سصو-لا

نأل نلعلا ‘ ضسرا“ تحسضأا يتلا ىواسشرلاو داسسفلا ةبراfiو  ،ةيعفنلاو
ىندألا د◊ا عفرب  نوينانبللا بلاط ام-ك ،م-ه-تاءلو-ب نو-ي-مfi ا-ه-با-ح-سصأا
زيزعت بناج ¤ا ،تاقورÙاو ةيسساسسألا داوŸا راعسسأا ضضيفختو روجأÓل
اهÒغو نكسسلا ‘ ق◊او  يعامتجلا نامسضلا تامدخو يمسسرلا ميلعتلا

.Ëركلا ضشيعلاو ةاي◊ا تايموي ‘ لخدت يتلا ةيعامتجلا بلاطŸا نم
ةينانبللا ةموك◊ا ىلع ةسسرامŸا ةيكيرمألا طوغسضلا تفعاسض دقو

عبانم فيفŒو ،Êويهسصلا نايكلا ةمواقم أادب-م ن-ع ي-ل-خ-ت-لا ¤ا ا-ه-ع-فد-ل
امنيبف ،ةاي◊ا بعاسصمو ل-كا-سشم ن-م ه-حÓ-سس ر-سسكو ه-ل-لا بز-ح ل-يو“

فراسصŸا ىلع ن-ط-ن-سشاو ز-كر-ت ،ا-يرو-سس ى-ل-ع ““ر-سصي-ق-لا““ نو-نا-ق تسضر-ف
داÒتسسا عنم لجأا نم  ،جراÿا ‘ نانبل فرسصم اهعم لماعتي يتلا ةينانبللا
ةردقلا اهعمو ةينا-ن-ب-ل-لا ة-ل-م-ع-لا را-ي-ه-نا ¤ا ىدأا ا-م ،ة-ي-سسا-سسألا ع-ل-سسلا
ةسصاخ ،زوعلاو رقفلا رهاظم راسشتنا مامأا بابلا حتف ام ،نطاوملل ةيئارسشلا

،ايلك تلطعت ،نانبل ةينازيم Òيسست ‘ ةيسساسسألا ،ةحايسسلا ليخادم نأاو
ضسوÒف راسشت-نا بب-سسب  ،ةر-سشا-بŸا ة-ي-ب-ن-جألا تارا-م-ث-ت-سسلا بنا-ج ¤ا

5 لا يموقلا هŒان لسصي ل رلود رايلم91 قفني يذلا نانبلف ،انوروك
عدسصتو رايهناب اهتاسسسسؤومو ةينانبللا ةلودلا ددهي ام وهو ،رلود تارايلم

.يقيقح
نانبل تابوعسص يهتنت نأا ةيسسايسسلا ةبخنلاو Êانبللا عراسشلا بقÎيو

بيهرلا راجفنلا ،ضسمأا لوأا اهل فيسضأا يتلاو ،ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلا
باسصأاو ،نطاو-م001 ةايح-ب ىودأا يذ-لاو ،توÒب أا-فر-م ه-ل ضضر-ع-ت يذ-لا
يسسايسس ماظنل ضسيسسأاتلا ¤ا نوينانبللا هج-ت-ي نأا ،ما-ت-لا ل-ل-سشلا-ب نا-ن-ب-ل
يجيردت لكسشب ،نوناقلاو تاسسسسؤوŸا ةلودو ةنطاوŸا أادبم ىلع موقي Êدم
نم اررحتم ،ةياغلا وه نطاوŸا اهيف نوكي ،فايطألاو فارطألا لك قفاوتبو
ةيسسايسس  ةÒبك تلاسضن ¤ا جاتحي بلطم وهو ،يفئاطلا وأا ينيدلا ءلولا

ةيلأاك هءارو نوسسÎمتم هنم نيديفتسسŸا نأل ،ضسفنلا ة-ل-يو-ط ة-ي-م-ل-سسو
نولسضفي نانبل ءادعأا نأا امك ،ىرخأا ةيلهأا بور◊ ةياقوكو ،ةيروتسسد
مهعيراسشم هجاوت ةيركسسعو ةيداسصتقا ةوق حبسصي نأا نم هعنمو هقارغا

ةيبرعلا ةمألا نامرح ةمث نمو ،Êويهسصلا نايكلا اهتمدقم ‘و ،ةقطنŸا ‘
‘ نانبل ناك امك ،ة-يدا-سصت-قاو ة-ي-سسا-ي-سسو ة-ي-فا-ق-ث ة-فا-سضم ة-م-ي-ق ن-م
.طسسوألا قرسشلا ‘ ةنميهلا عيراسشم ةهجاوم نمو ،قباسسلا

ي◊اسص يفطسصم
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

انوروكل ىرخأا ةيحضض ””زني÷ا””
لثم ةÒهشش زنيج تاكرشش تنلعأأ ^
noigileR eurTو
waR ratS-GوykcuL
dnarBفإأ-Óأرخؤؤم اهشس،
ا-نورؤ-ك را-ششت-نأ ع-م ن-مأز--ت--لا--ب
،رجاتŸأ مظعم قÓغإأ رأر-م-ت-شسأو
سسبŸÓأ ءأر-شش ¤إأ سسا-ن-لأ هاŒأو
.ةحأر Ìكألأ
ةديدج تأداع ءابؤ-لأ سضر-ف د-ق-ف
ثيح ،دعب نع لمعلأ اهشسأأر ىلعو
لمعلل ةبشسانŸأو لزنŸأ ‘ ةحيرŸأ سسبŸÓأ ءأدترأ نؤلشضفي سصاخششألأ حبشصأأ
تقؤلأ ‘و ،ؤيديفلأ تاŸاكم ءانثأأ فظؤŸأ رهظم ىلع نؤلشصحي كلذبو ،اشضيأأ
.لزنŸأ لخأد ةكر◊أ ةيرحو ةحأرلاب نؤظفتحي هتأذ



ءارزو عامتجلا اذه رسضحو ^
ة-ي-ل-خاد-لاو ة-ي-لاŸا ن--م ل--ك
ةئيهتلاو ةي-لÙا تا-عا-م÷او
ةيمنتلاو ةحÓفلاو ةي-نار-م-ع-لا
نارم-ع-لاو ن-ك-سسلاو ة-ي-ف-ير-لا
ءاردŸا بنا--ج ¤ا ة--ن--يدŸاو
ة-يا-م◊او تا-با-غ-ل-ل Úما-ع-لا
.ةيندŸا
حيرسصت ‘ دار-ج د-ي-سسلا لا-قو
لاغسشا قÓطنا ليبق ةفاحسصلل

عامتجلا اذه““ نأا عامتجلا اذه
تاروطت رخا ثحبل سصسصخيسس
ق-ئار-ح ن-ع ر-ج-نŸا ع-سضو--لا
‘ ناكسسلا تسسم يتلا تاباغلا
Èع ةي-ف-ير-لا ق-طا-نŸا سضع-ب
تاسساكعنا ثحب اذ-كو ،ن-طو-لا

طيÙا ى-ل-ع ةر-ها-ظ-لا هذ-ه
.““ ةنكاسسلاو يفيرلا
فكعنسس““ دارج ديسسلا فاسضأاو
ىلع عامتجلا اذه لÓخ اسضيأا

يتلا ةيداŸا رئا-سسÿا م-ي-ي-ق-ت
(..) قئار◊ا هذه اهيف تببسست
ةيأا  اهنع رجنت ⁄ هلل دم◊او

.““ ةيرسشب رئاسسخ
روسضحب اسضيا ثدحتنسس““ عباتو
نع ةينعŸا تاعاطقلا لك ءارزو
ا-ي-لا-ح ة-حا--تŸا ل--ئا--سسو--لا
هذ-ه ة-ه--جاوŸ ا--هÒخ--سست--ل
ر--فو--ت““ اد--كؤو---م ,““ق---ئار◊ا
هذه ةدح نم ليلقتلل لئاسسولا

.““ةيفرظلا ةمزلا
تاءارجا نأا لوألا ريزولا لاقو

اذ-ه ن-ع سضخ-م-ت-ت-سس ة-ما--ه
ةقلعتŸا كلت اميسسل ،عامتجلا
ةيلاŸاو ةيداŸا تاسضيوع-ت-لا-ب
هذه نم نيررسضتŸا-ب ة-سصاÿا
سسي-ئر ا-هر-قأا ي-ت-لا ق--ئار◊ا
ديÛا دبع ديسسلا ،ةيروهم÷ا
.نوبت

و.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

توÒب شسفانت امدنع
 !رامدلا ىلع اميششوÒه

^« ’ Áلكب ،يتقيدسص اي ةعجافلا كل فسصأا نأا نك
اÓ Ÿثا‡ ارامد دهسشن ⁄ ،توÒب اهتناع يتلا بر◊ا

.””مويلا ثدح
ةليمزلا › تسصÿ قنتıا اهتوسصبو تاملكلا هذهب
،طسسوأ’ا قر-سشلا ة-ف-ي-ح-سصب ة-ي-ف-ح-سصلا ة-ب-تا-ك-لا

ةمسصاع سسمأا تبرسض يتلا ةاسسأاŸا حطبأ’ا نسسوسس
لبق قرسشلا ارسسيوسس اهيلع قلطي ناك يتلا ،لام÷ا
.ةيفئاطلا بر◊ا عارسص ‘ تاونسسل قرغت نأا

ميقŸا يسسنوتلا يمÓع’ا لوقي فوÿا لك فوÿا
تاماهت’ا لدابت لوحتي نأا نم روبد دامع ،توÒب ‘

تا--ن--حا--سشŸا .ة--ي--ل---هأا بر---ح ¤إا ةا---سسأاŸا نأا---سشب
لازت ’و تناك ةيفئا-ط-لا تا-عار-سصلاو ة-ي-سسا-ي-سسلا

يذلا راجفن’ا ىطعأا دقو ،يمويلا Úينا-ن-ب-ل-لا ز-ب-خ
تائمو ن-يدو-ق-فŸاو ى-ل-ت-ق-لا ن-م تا-ئŸا ةا-ي-ح-ب ىدوأا
ةفئاط لك ،توملل نوحسشرم مهنم Òثكلا ىحر÷ا

ة-ف-ئا-ط-لا-ب ة-م-ه-ت-لا قا-سصلإ’ ة--سصر--ف بز--ح ل--كو
،هعم سضيقنلا ‘رط ىلع فقي يذلا رخآ’ا بز◊ابو
تاينيعبسس نانبل ترمد يتلا ءادعأ’ا ةوخإ’ا برحف
ام ،فئاطلا قافتا دعب اهحÓسس تقلأاو ،يسضاŸا نرقلا

اهدامر ت– لاز ا-مو ،د-ع-ب ا-ه-ناÒن د-م-خ-ت ⁄ تلاز
هللا بزح ن-ط-ي-سشي م-ه-سضع-ب-ف ،ئ-ف-ط-ن-ي ⁄ ار-م-ج
رخآ’ا سضعبلاو ،ةثراكلا ف-ل-خ فو-قو-لا-ب ه-م-ه-ت-يو
Òسصقتلاب نوع لا-سشي-م سسي-ئر-لاو ة-مو-ك◊ا م-ه-ت-ي
،نانبلب تفسصع يتلا تامزأ’ا لك ةرادإا ‘ لسشفلابو
دعب ىتح هتامزأا زواŒ نم نكمتي ⁄ يذلا نانبلو

ةÁر÷ا دعب ةنسس51 نم ديزأا ذنم ايروسس جورخ
قباسسلا اهتموكح سسيئر ةا-ي-ح-ب تدأا ي-ت-لا ة-ع-سشب-لا

فوفسص تدازو ،يرير◊ا قيفر ينسسلا رايتلا ميعزو
ةيليئارسس’ا تارئاطلل نوقفسصي مهو ة-قر-ف ه-ئا-ن-بأا

دسض اهبرح ‘ ة-ي-حا-سضلا ى-ل-ع ا-ه-م-م-ح بسصت ي-هو
ىلع ةعيسشلا توي-ب مد-ه-تو6002 ةنسس ه-ل-لا بز-ح
.راذأا41 ىوق تاقيفسصت ت– لافطأ’ا سسوؤور
قرح نم ؟أافرŸا رمد نمو ،سسمأا Úينانبللا لتق نمف
لك مهيفكت ’أا ؟مهعيوŒ ديريو Úي-نا-ن-ب-ل-لا Úح-ط

هفلخ امو ةينانبللا ةÒللا رايهناو ،ةمكاŸÎا مهتامزأا
هذه مهديزتل ،Úي-نا-ن-ب-ل-لا ةا-ي-ح ى-ل-ع رار-سضأا ن-م
سضعبل ي-تا-ع-با-ت-م ن-م ؟را-مد ى-ل-ع ارا-مد ة-ع-جا-ف-لا
مز÷ا يننكÁ ،ةينانبل تاونقل ةيعامتج’ا جماÈلا
نأاو ،ة-ي-ل-هأا بر-ح ن-م ق-م-عأا و-ه نا-ن-ب-ل حر-ج نأا--ب
’ اهيح“ نل نمزلا نم ادوقع ة-م-كاŸÎا ة-ي-هار-ك-لا
نانبل يفف ،ىرخأا تا-ي-قا-ف-تا ة-يأا ’و ف-ئا-ط قا-ف-تا

اهقطن-م ة-ف-ئا-ط ل-ك-لو ،ف-ئاو-ط-لا دد-ع-ب تا-مو-ك-ح
ةفئاطلا ىلع حÓسسلا دحب اهسضرفت يتلا ،اهنيناوقو
حسضو ‘ لتق مئارجو ،تايتفل فاطتخا ،فعسضأ’ا
نويزفلتلا تاهوتÓب ىلع اهباحسصأا ا-ه-يور-ي ،را-ه-ن-لا

’إا توÒب ‘ رسضاح ءيسش لكف ،عدر وأا فوخ نود
ةيزكرم ةطل-سس با-ي-غو ة-ي-طار-قوÒب-لا .نو-نا-ق-لا

تتكسس نم يهو ،سسمأا نانب-ل تر-ج-ف ن-م ي-ه ة-يو-ق
نم نانطأا ةعسضب ماوقب ةتوقوم ةلبنق ىلع تÎسستو
ن-ع ا-ه-ناذآا تد-سسو ،Òطÿا مو-ي--ن--مو--ل’ا تاÎي--ن
ام دÓب ‘ ،ةديدج اميسشوÒه تنا-ك-ف تار-يذ-ح-ت-لا

نكل ،تاراجفن’ا عقو ىلع موي لك قيفتسست تلاز
!ةمايق مويب اهيبسش ناك سسمأا راجفنا
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GBNô G’CNÑÉQ  ةنكاسسلاو يفيرلا طيحملا ىلع ةرهاظلا هذه تاسساكعنا  لوانتي

شضيوعت ثحبل ايرازو اعامتجا شسأارتي دارج
تاباغلا قئارح نم نيررشضتملا

اعامتجا ،ةمسصاعلا رئاز÷اب ءاعبرأ’ا سسمأا ،دارج زيزعلا دبع ديسسلا ،لوأ’ا ريزولا سسأارت
اذكو تاباغلا قئارح نم نيررسضتŸا سضيوعت لبسسو تايفيك ةسساردل اسصسصfl ايرازو

.نطولا Èع قطانŸا نم ديدعلا تسسم يتلا ةرهاظلا هذه ةهجاوŸ ةرخسسŸا تايناكم’ا

طرافلا ةيليوج82و72 و62 لÓخ راتكه فلا3 فÓتا
ةرار◊ا ةديلو شسيلو ةلعتفم تاباغلا قئارح :هللادبع نب

ة--يا--قو--لا ر--يد---م ف---سشك ^
ديسشر ،تاباغلل ةماعلا ةيريدŸاب
‘ لي-ج-سست ن-ع ،ه-ل-لاد-ب-ع ن-ب
توأا3و ةيليو-جÚ 1ب ةÎف--لا

‘ تبب-سست ق-ير-ح ةرؤو-ب382.1
اهردق ةيلامجا ةحا-سسم فÓ-تإا

.راتكه561.9
نا ه-ل-لا د-ب-ع ن-ب د-ي-سشر لا-قو
هذه ‘ ق-ئار◊ا علد-نا لد-ع-م
ايموي اقير-ح02  غ-ل--ب ةÎف--لا

Ãسشم ،تاراتكه7 طسسوتÒنأا ا
ا-ب-ير-ق-ت ل-ث“ ة-ل-ي-سص◊ا هذ-ه
ةÎفلا ‘ هليجسست ” ام فعسض
772.4) ويلوي52 و وينويÚ 1ب

Ìكلا ما-يلا ن--عو .(را--ت--ك--ه
ح-سضوأا ,ق-ئار-ح-ل-ل Ó--ي--ج--سست
تردسصأا يتلا مايلا نأا لوؤوسسŸا
داسصرلا حلا-سصم ا-ه-سصو-سصخ-ب
نم رذ– ةسصاخ ةيرسشن ةيو÷ا
يهو ةعفترŸا ةرار◊ا تاجرد
اددع تلجسس ,ويلوي82و72 و62
702ب ردقي قئار◊ا نم اÈتعم
قيرح96 لد-عÃ يأا ,ق--ير--ح
لÓخ قئار◊ا تمهتلاو ،ايموي

940.3 ا-هد--حو--ل ما--يلا هذ--ه
نم راتك-ه330.1 اهنم رات-ك-ه
دبع نب ديسسلا فيسضي ,تاباغلا
.هللا
13) ديعلا يموي سصو-سصخ-ب ا-مأا

” د--ق--ف ,(توأا1و  ة-ي-ل-يو-ج
قيرح95) اقيرح431 ليجسست

‘ قير-ح57و لوألا مو-ي--لا ‘
يسسيئر لكسشب تسسم (Êاثلا مويلا
ل-ج--ي--جو فرا--ط--لا تا--يلو
.وزو يزيتو ةياجبو ةدكيكسسو
بب--سستŸا نأا لوؤو--سسŸا د---كأاو
قئار◊ا هذه مظعم ‘ يسسيئرلا

Òغب وا دسصقب ءاوسس ناسسنلا وه
تا-جرد نأا-ب ا-ف--ي--سضم ,د--سصق
لإا ي-ه ا-م ة-ع-ف--ترŸا ةرار◊ا

راسشتنا لماوع نم دعاسسم لماع
تاسسرامŸا Úب ن-مو .ق-ئار◊ا
علدنا ¤إا يدؤوت يت-لا ة-ئ-طاÿا

,ةيباغلا ةوÌلل ةر-مد-م ق-ئار-ح
¤إا هل-لا د-ب-ع ن-ب د-ي-سسلا را-سشأا

ليسصاÙا مامأا ةيقنتلا تايلمع
اهب موقي يت-لا ,ا-يا-ق-ب-لا قر-حو
ةي-حÓ-ف-لا ي-سضارلا با-ح-سصأا

نم ,نسسلا رابك ةئف نم اميسسل
ةرورسض) تاطايت-حلا ذ-خأا نود
‘اك ددعو ءام ج-ير-ه-سص Òفو-ت

ةي-ل-م-ع-لا ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لا ن-م
.(لمتfi قيرح يأا ءافطإل
علدنا بابسسأا Úب نم د‚ امك
,يرسشبلا ردسصŸا تاذ قئار◊ا
ىلع Úنطاوملل فثكŸا لابقلا
قلغ لظ ‘ هزنتلا رسضغب تاباغلا
نم كلذ بحاسصي امو ئطاوسشلا

ذ-خلا نود ءاو-سشلا تا-ي-ل--م--ع
.ةمزÓلا تاطايتحلا
تا--ي--ل--م--ع ,كلذ ¤إا فا---سضي
اهباحسصا اهب موقي يتلا قارحلا
سسرغلل ةقطنŸا عيسسوت سضرغب
ءاط-غ-لا د-يد-ج-ت-ل وأا ي-عر-لاو
Òغ لكسشب زجنت يتلاو يتا-ب-ن-لا

لوؤوسسŸا ىكتسشأاو .هيف مكح-ت-م
““ةلماعلا ديلاو داتعلا سصقن““ نم
رسشابم ل-ك-سشب  ““ر-ثؤو-ي ا-م““ و-هو

‘ تاباغلا ناوعأا تارد-ق ى-ل-ع
لوح ةروحمتŸا م-ه-ما-ه-م ءادأا
ما-ي-ق-لاو غ-ي-ل-ب-ت-لاو ة--سسار◊ا
ن.ح ^ .ةيلولا تÓخدتلاب

بيهم يزئانج وج طسسو
فيطشسب لازأا Úعب ءارم◊ا ةبعششلا مجنم راجفنا يتيحشض ةزانج عييششت
،سسمأا رهظ تعي-سش ^
عاط““ Úتيحسضلا ةزانج

و ةنسس45 ““يبرعلا هللا
،ةنسس73 ““يزوف يبرغ““
‘ ا--ي--فو--ت ناذ--ل---لا
ع-قو يذ-لا را-ج-ف-نإلا

دحأاب سسمأا لوأا حابسص
كنز-لا م-ج-ن-م قا-ف-نأا

Ãة-ب-ع--سشلا ة--ق--ط--ن
ةيدلب بون-ج ءار-م◊ا

 .فيطسسب لازأا Úع
ةزانج عييسشت ميسسارم ترجو

سسا-ق ن-ب ةÈقÚ Ãت--ي--ح--سضلا
بي-ه-م يز-ئا-ن-ج و--ج ط--سسو،
Úع ةنيدم ناكسسل يوق روسضحب،
ن--م سضع--ب--لا بنا---ج ¤ا لازأا

ح-لا-سصم و ة-طر-سشلا ر-سصا--ن--ع
.ينطولا كردلا

ىدوأا يذ-لا ثدا◊ا نأا ر-كذ--ي

بب-سسب ع-قو Úل-ما-ع-لا ةا-ي-ح--ب
ةرجفتŸا داوŸا ةلوسسبك راجفنا
كنزلا تاقبط ‘ لمعتسست يتلا

لخدم نع Îم0071 دعب ىلع
ببسست ا-م-ك ،ي-سسي-ئر-لا ق-ف-ن-لا
زاوف““ لماعلا ةباسصإا ‘ ثدا◊ا

flلقن حورجب ة-ن-سس83 ““‘و-ل
فسسوي ىفسشتسسم ¤إا اهرثإا ىلع
¤ا هليو– متي نأا لبق يوÓعي

نيأا يعما÷ا فيطسس ىفسشتسسم

جÓعلل عسضخي لازي ل
ر--------------خآا بسسح و
هتلاح نإاف  تامولعŸا
   .ةرقتسسم ةيحسصلا

Œنأا ¤إا ةرا--سشإلا رد
د-ق لازأا Úع ة-يد-ل--ب
،ةلثا‡ ةثداح تدهسش
امنيح ،ةن-سس03 ذن-م
لخاد Óماع91 ‘وت

فسسوي ةزر-خ م-ج-ن-م
و ةيفو÷ا هايŸا مهترمغ امدعب،
مجنŸا قافنأا لخاد مهثثج تيقب
مجنم نع اÒث-ك د-ع-ب-ي ل يذ-لا
بيرغ ن-مو ،ءار-م◊ا ة-ب-ع-سشلا
ي-بر-غ““ ة-ي-ح-سضلا نأا فد--سصلا

دق سسمأا لوأا ‘وت نيذلا ““يزوف
م-ج-ن-م ة-ثدا-ح ‘ هد-لاو ‘و--ت

   .فسسوي ةزرخ
   جلشصل ىشسيع ^

 : توÒب أافرم راجفنا
ةيزعت ةيقÈب ثعبي لوأ’ا ريزولا
Êانبللا ءارزولا شسل‹ شسيئر ¤إا

,ءاعبرألا سسمأا ,دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ثعب ^
ديسسلا ،Êانبللا ءارزولا سسل‹ سسي-ئر ¤إا ة-يز-ع-ت ة-ي-قÈب

توÒب أافرم زه يذلا راجفنلا رثإا ىلع كلذو ,بايد ناسسح
.ىحر÷ا فلآاو ليت-ق001 نم ديزأا فلخو ءاثÓ-ث-لا مو-ي
أابن ,ةرسس◊او رثأاتلا غلابب تيقلت دقل““ : ةيقÈلا ‘ ءاجو
أافرم دهسش يذلا قي-ق-سشلا نا-ن-ب-ل تبا-سصأا ي-ت-لا ة-ثرا-ك-لا

نم Òثكلا ةايحب ىدوأا افين-ع ارا-ج-ف-نا توÒب ه-ت-م-سصا-ع
فلخو ÚنطاوŸا ن-م فلآلا حر-ج ‘ بب-سستو ا-يا-ح-سضلا

هذه-ب““ ,لوألا ر-يزو-لا فا-سضأاو .““ةÒبك ة-يدا-م ر-ئا-سسخ
اذه ‘ ملآلا مكرطاسشأا نأا لإا ينعسسي ل ,ةميلألا ةبسسانŸا
مسسابو سصاÿا يمسساب مكيلإا مدقتأا نأاو ,لل÷ا باسصŸا
,ةباسصŸا رسسألا ¤إا مك-لÓ-خ ن-مو ,ة-ير-ئاز÷ا ة-مو-ك◊ا
ايعاد ,فطاعتلاو ةاسساوŸا قدسصأاو ءازعلا تارابع سصلخأاب
ةرهاطلا اياحسضلا حاورأا دمغتي نأا ريد-ق-لا ي-ل-ع-لا ¤وŸا
,ناولسسلاو Èسصلا مهيوذ مهلي نأاو هنارفغو هتمحر عسساوب
,ىحر÷ا ءافسشب لجعي نأا ,¤اع-تو ه-نا-ح-ب-سس ه-لأا-سسأا ا-م-ك
و.ق ^ .““هوركم لك نم قيقسشلا Êانبللا بعسشلا ظفحيو

 بيل◊ا عمج عجارت اميف
مسسوŸا اذه Îل نويلم03 ¤ا

ريزولا نودششاني وزو يزيت وحÓف
ةيناوي◊ا مهتورث ذاقنا

ة-حÓ-ف-لا ر-يزو ،سسما ،وزو يز-ي-ت ة-ي’و و-حÓ-ف د--سشا--ن ^
توŸا نم ةيناوي◊ا مهتورث ذاقنا لجا نم ,لجاعلا لخدتلا
ةلق بناج ¤ا ,فÓعأÓ-ل سشحا-ف-لا ءÓ-غ-لا ل-ظ ‘ ءي-ط-ب-لا
. مهيدل تايناكم’ا

اوررسضت مهناف ،””رجفلا»ـل مهنم سضعبلا تاحيرسصت بسسح و
ىلع ابلسس ترثا يتلا راطم’ا طقاسست ةلق لعفب ماعلا اذه
لولح لبق ةلحاق تحسضا يتلا ,ةيوعرلا تاحاسسŸا دجاوت
راعسسا ‘ Òبكلا عا-ف-تر’ا ن-ع كي-ها-ن , ع-ي-با-سسا-ب ف-ي-سصلا
سسيكلل جد0024ةياغ ¤ا جدÚ0082ب حواÎت يتلا فÓع’ا
’و-ه‹ اÒسصم نا ن--يد--كؤو--م, ة--ي--عو--ن--لا بسسح د--حاو--لا
بيرقلا ‘ ةي-سصو-لا تا-ط-ل-سسلا ل-خد-ت-ت ⁄ اذا م-هر-ظ-ت-ن-ي
لعفب ةيسشاŸاو راقب’ا سسوؤور نم ديدعلا حيزي دق ام ,لجاعلا
ةقطنم Èع اميسس’, ÚيبرŸا و ÚيحÓفلل ةسشهلا ةيعسضولا

.نونقاوب Úيعبوقيث
يرا÷ا ماعلا ةيادب ذنم يا مسسوŸا اذه ” ،قايسسلا تاذ ‘و

ي-ت-لا ة-ب-سسن-لا ي-هو, ر-ق-ب-لا بي-ل-ح ن-م Îل نو-ي--ل--م03عمج
سصقن ببسسب ,ةطرافلا ماوع’اب ةنرا-ق-م ة-ئŸا-ب5ب تعجارت
رم’ا ,وزو يزيت قطانم ةيبلاغ قح’ يذلا فاف÷او فلعلا
نم مهتدعاسسم لجا نم ءادن قÓطا ¤ا ÚبرŸاب عفد يذلا

.ةيسصولا تاطلسسلا فرط
ششوريمع لامج ^

قاطن ىلع ويديف لوادت دعب
لسصاوتلا ةكبسش ‘ عسساو
حÓشسب تدتعأا رشصاق ةباشش فيقوت
 ةنيطنشسقا بلق ‘ باشش ىلع شضيبأا

حÓسسب ءادتع’ ة-ن-سس72 رمعلا ن-م غ-ل-ب-ي با-سش سضر-ع-ت ^
ق-ير-ط) ى-ف-ط-سصم ي-طاو-ع عرا-سشب ةا-ت-ف ل--ب--ق ن--م سضي--بأا

نم نم’ا حلاسصم تنك“ ناكŸا Úع ‘و ةرسشابمو ،(فيطسس
،ةنسس71رمعلا نم غلبت رسصاقب رمأ’ا قلعتيو ةينعŸا فيقوت
تعمسسو ةسشهلا سصا-خ-سشأ’ا ة-يا-م-ح ة-قر-ف-ل تلو-ح ي-ت-لاو
سضـيبأ’ا حÓـسسلا اهنم عزن ” امك ،اهرمأا ›و روسضحب اهلاوقأا
ىلع لمعلاو (روت-ي-ك)-قرو ع-طا-ق) ءاد-ت-ع’ا ‘ ل-م-ع-تـسسŸا
ةيحسضلا ليو– عم ،ةمزÓلا ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا ذا-خ-تا

.رداغو ةمزÓلا تافاعسس’ا ىقلت نيأا ىفسشتسسملل ةرسشابم
لسصاوتلا عقاوم Èع هلوادت ” ويديف اهنع رسشتنا ةيسضقلا
دعب ىلع اهتلت يتلاو ءادت-ع’ا ة-ي-ل-م-ع ر-ه-ظأا ي-عاـم-ت-ج’ا
ذا-خ-تاو، فا-ق-يإ’ا ة--ي--ل--مـع ر--يو--سصت--لا نا--ك--م نـم را--ت--مأا
ةباينلا عم قيسسنتلاب Ú◊ا ‘ ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارـجإ’ا
ة-م--كÙا--ب ة--ي--سضق--لا فار--طأا Ëد--ق--ت ” ثي--ح ،ة--يـلÙا
نع ةيئازج تاءارـجإا فلم بـجوÃ  ،ةنـيطنسسق ةيـئادتب’ا

رو-ظfi سضي-بأا حÓ-سسب يد-م-ع--لا حر÷او بر--سضلا ة--ي--سضق
لمحي باسش رهظي ويديفل ةبسسنلاب رخآا قايسس ‘ .(روتيك)

نمأا حلاسصم ، رخآا سصخسشل قئاثو بلسس هنأا سضÎفي وأا فيسس
نيأا ويديفلا لوح قيق– ةرسشابم تحتف ةنيطنسسق ةي’و

.اسسينيسساÃ حيرسضلا يحـب ريوسصتلا ناكم نم دكأاتلا ”
شس.ي ^

Ãنم نيدلا ءاملع نم ةرداب flفلت
Úثحابو نيركفمو ÚيمÓعإاو نايد’ا

ةمظنم دÓيم ىنبتت ةدحتŸا ·’ا
ةيبرعلا ريونتلا

ÚيمÓعإاو نايد’ا فلتfl نم نيدلا ءاملع نم ةعوم‹ ^
سسيسسأاتب اوماق ⁄اعلا ءاحنا فلتfl نم Úثحابو نيركفمو
اهسساÎيو ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا ريونتلل ةي-بر-ع-لا ة-م-ظ-نŸا
ةÒنلا هراكفأاب فور-عŸا ،د-سشار ى-ف-ط-سصم ،ل-سضا-ف-لا ما-م’ا

دمتعي يذلا ÚملسسŸا ناوخ’او Úيفلسسلا ركفل هتبراحÃو
مهÒغ لبق ÚملسسŸا رفكي يذلا ةيميت نبا ركف رسشن ىلع
لتقي اوهسس ةÓسصلا ةكرات ىتح مهلتقب بلاطي لب للŸا نم

.ةيميت ناب دنع
سسفن مهل ÚيثاÎلا نم ةÒب-ك ة-عو-م‹ كا-ن-ه ف-سسأÓ-لو

و ⁄اعلا ‘ ملسسŸا ةروسص ¤إا تأاسسأا يتلاو ةفرطتŸا راكف’ا
Èتعي ي-ت-لاو ة-م-ظ-نŸا هذ-ه .ةا-ف-سصلا ل-ك-ب تع-ن-ي ه-ت-ل-ع-ج

وهو ا-سضيا ا-ه-ي-سسسسؤو-م د-حا ر-ها-م ود-ب-ع د-م-حا را-سشت-سسŸا
ن-يد-لا ا-ه-ب ن-ق-ل-ي ي-ت-لا بت-ك تا--يو--تfi ح--سضف--ب فور--عŸا
دح ¤إا اه-ن-م سضع-ب-لا بهذ-ت ي-ت-لاو ،ر-هز’ا ‘ ي-مÓ-سس’ا
ىلع Òسس’ا دابعتسساو دترŸا لتقو يمدآ’ا مد لكا لÓحإا

راسشتسسŸا Èتعيو ،Ëركلا نآارقلا ميلاعت عم سضقانتو فÓخ
عم سضقانتت ”ةيمÓسس’ا تا-حو-ت-ف-لا” نا ر-ها-م ود-ب-ع د-م-حا
ىرخ’ا بوعسشلاو نا-طوأÓ-ل را-م-ع-ت-سسا در‹ ي-هو نآار-ق-لا

  .نامأا ‘ سشيعت تناك
ةÒفسسلا ركذنو ةمظنŸا هذه ةاون نم ءاسسن نم ةعوم‹

مظنتسسو ةيروسس نم بيبح ماسسو تخأ’او تاكرب نيÒسش
دوهج ديحوت لجا نم ةم-ظ-ن-م-ل-ل تا-ير-خا تÓ-ي-سضف ءا-سسن
و ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ‘ ر-يو-ن-ت-لا ل-ي-ت-ف لا-ع-سشا ¤إا ة-ي--مار--لا
نم لعج يÒفكتلا ركفلا ةرطيسس نم Êاعي يذلا يمÓسس’ا
هارن امك يركسسعلا ىتحو يسسايسسلا فيظوتلل ةسضرع هئانبا

‘ flع ا-ن-ناد-ل-ب ف-ل-تÈ اŸسضر’ا ‘ ثيع-ت ي-ت-لا تا-ي-سشل-ي
وا هللا راسصنا ىتح و ةدعاقلاو سشعاد وا هللا بزح نم اداسسف
  .Ëركلا نآارقلا ميلاعت عم سضقانتت راكفا اهلكو ةنسسلا راسصنا
را-سصن Ëد-ن ب’ا ل-ث-م Úي-ح-ي-سسم ءا-م-ل-ع م-سضت ة-م--ظ--نŸا

امك ،ليئاخيم لي-ئاÈج بي‚ ير-سصŸا ي-قو-ق◊ا ط-سشا-ن-لاو
”نوعاطلا” باتك فلؤوم يجاح قارط بتاكلا ةعومÛا مسضت
Êارمعلا هلإ’ا دبع مام’ا ،ملسسأاتŸا باهر’ا ركف ‘ ةءارق
رداقلا دبع بنيز د لثم ÚسسسسؤوŸا دحا قيقسشلا برغŸا نم

ةدع ةمظنŸا مظت امك ةمظنŸا ةراد’ا سسل‹ وسضع يريدغ
تفرع ةف-ل-تfl تا-نا-يد ن-مو ة-ي-بر-ع تا-ي-سصخ-سشل ءا-م-سسا
لقعلا ريونت لا‹ ‘ سشاقنلا ءارثاو ةيركف-لا ا-ه-تا-ما-ه-سسإا-ب
نع دعتبيو يثاÎلا رك-ف-لا ةر-ط-ي-سس ن-م رر-ح-ت-ي-ل ي-بر-ع-لا
مام’ا لوقي امك ةفÿÓا مهو لثم هيف تعرز يتلا ماهو’ا

  .دسشار ىفطسصم
:لسسكورب نم ””رجفلا”” لسسارم ^^

ÿسسسسؤوم وسضع طارف رسض Ÿةعباتلا يبرعلا ريونتلا ةمظن
ةيبورو’ا تاسسسسؤوŸا ىدل دمتعم يفحسص ةدحتŸا ·أÓل

.يسسلط’ا فل◊او
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