
ةلادعلل ديدج ضسفن ءاطعإا ديري نوبت
 نــــــــيرخآا لــــــــيوحتو اــــــــماع اــــــــبئان91و ءاــــــــشضق ضســــــــلجم ضســــــــيئر71 ماــــــــهم ءاــــــــهنا  ^

نوماعلا باونلاو صسلاجملا ءاصسؤور كلصس يف ةعصساو ةكرح يرجأا

 تارئاط عبرأا ربع تلقن ثراوك يريصسمو نيفعصسم مقاط بناج ىلإا

-جد01نمثلا0395ددعلا-نورصشعلا ةنصسلا-ـه1441 ةج◊ا وذ81ـل قفاوŸام0202 توأا80تبصسلا

ةيرششب رئاشسخ ’و ةليمب نيتيشضرأا نيتزه يف تاققششتو تارايهنا
U¢61رارصضلا مييقت يف عارصسلاو نينطاوملاب يروفلا لفكتلاب رمأاي ةيروهمجلا صسيئر

لح داجيا ةرورصض ىلع تدكأا
:““صشيجلا““ ةلجم ،ةمزألا يملصس

برـــــــــــــــــــــــحلا تاــــــــــــــــــيعادت
اــــــــــــيبيل يــــــــــــف ةــــــــــــــلاكولاب

 ةقطنملا ىلع ةميخو نوكتشس

٣صص

٣/0١صص

ةرمثم راجصشأل ةجاحب نيلاوملاو نيحÓفلا نإا لاق
: نامحرلا دبع نب ،طاصشنلا يف رارمتصسÓل ةيصشامو

نيررشضتملا تاشضيوعت
قـــــــــــــــئارحلا نــــــــــــــــــم
ةــــــيلام نوـــــــــــكت نــــــــل
ايداشصـتقا ابلـطم نوـكت نا لبـق يعامتجا بـلطم ةيمÓشس’ا ةفريـشصلا^
 ديدجلا رييشستلا  طمنو ةيشسفانتلا ضضرفل كونبلا لام ضسار حتفتشس ةلودلا^
تقو يأا يفو كنبلا نم ديري يذلا غلبملا بحشسي نا نطاوملا قح نم^

4صص

Samedi 08 Aout 2020

نانبل ىلإا تادعاشسم نط002 لشسرت رئازجلا نانبل ىلإا تادعاشسم نط002 لشسرت رئازجلا نانبل ىلإا تادعاشسم نط002 لشسرت رئازجلا نانبل ىلإا تادعاشسم نط002 لشسرت رئازجلا
 نانبل فرشصت تحت ايناديم ايركشسع ىفششتشسم انعشضو :ةحيرقنشش قيرفلا^

Óيتق451 ىلإا لشصي اياحشضلا ددعو أافرملاب ضضاقنأ’ا عفر تايلمع ةلشصاوم ^
دراو يجراخ لخدت لامتحاو ’وهجم لازي ’ توريب راجفنا ببشس :نوع  ^

ءاذغلا ريفوتل ايدحت هجاوي نانبل ..توريب أافرمب بوبحلا ةعموشص راجفنا دعب ^

٣صص

انوروك نم ةديدج ةلاح9٢4 ءافصش و تايفو90 ،ةباصصا9٢5تلجصس اميف

انوروك حاقل ةيزهاج يناطيربلا ريفشسلا عم ثحبي ديزوب نب

ةينطولا ةركاذلا جمانربل ديهمت ريرحتلا ةهبج ييماحمو يميلح ميركت

““نكمم ريغو ّبحتشسم ريغ““ اشسنرفو رئازجلا نيب خيراتلل ةكرتششم ةباتك

رئازجلا لجأا نم اوحصض نمب انافرع ةيصسايصس تايصصخصش روصضحب ةصصاخ ةفقو يف
٢صص

٣١صص

٣١صص

 :يخيصش ،اروتصس نيماينب نييعت نم نويصسنرفلا دصصقي ام بقرت ىلا اعد
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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك صسوÒف ة-ع-با-ت-مو
ةيبلا-غ ““ نأا ي-ف-ح-سصلا هر“ؤو-م ‘ رارو-ف
ايمو-ي ل-ي-ج-سست ل-سصاو-ت ن-طو-لا تا-ي’و
فاسشتكا صسمأا ” ثيح ةد-يد-ج تا-با-سصإا

¤إا ›امجإ’ا عف-تÒل ةد-يد-ج ة-لا-ح925
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح55143
تايفولا صصوسصخب ثدحتŸا تاذ حسضوأاو
ةعاسس42 لا لÓخ تد-سصر ة-ن-ج-ل-لا ““ نأا
مهتيبلاغ ةديدج تايفو (9) عسست ةÒخأ’ا

عفتÒل ة-ن-مزŸا صضار-مأ’ا با-ح-سصأا ن-م
È 04ع ةعزوم ةافو2821 ¤إا ›امجإ’ا
” ““ هنأا ¤إا لوؤوسسŸا صسفن راسشأاو .““ةي’و

ءافسشلل ةديدج ةلا-ح924 لثا“ ليج-سست
نم ةيلاخ ةÒخأ’ا ليلاحتلا تءاج امدعب
›ا--م--جإ’ا دد--ع--لا ع--فÎي--ل صسوÒف--لا

تا-سسسسؤوŸا اوردا-غ ن-يذ-لا Úبا-سصم--ل--ل
دجاوت ليجسست عم76632 ¤إا ةيئافسشتسس’ا

.““ ةزكرŸا ةيانعلا ت– اسضيرم06

فيطسس ةي’وب ةيئابولا ةلا◊ا تفرع ^ر كلام ^
دد-ع ‘ ع-جار-تو ا-ظو-ح--ل--م ا--ن--سس–

ةنراقم ةÒخ’ا مايأ’ا لÓ-خ تا-با-سص’ا
” ثيح ةيسضاŸا ره-سشأ’او ع-ي-با-سسأ’ا-ب
ÚباسصŸا نم Òبك ددع ل-ثا“ ل-ي-ج-سست
مهتردا-غ-مو ءا-ف-سشل-ل ا-نورو-ك صسوÒف-ب
.تايفسشتسسملل
ةفلكŸا ةيرازولا ة-ن-ج-ل-لا تن-ل-عا د-قو
لوأا ءاسسم انوروك صسوÒف ةعباتمو دسصرب
ةي’وب ةديدج ةلاح81 ليجسست نع صسمأا

ةلاح91 ليجسست ” مويب اهلبقو فيطسس
لجسست فيطسس ةي’و تناك امدعب اذهو
تلسصو تاباسص’ا ددع ‘ ةيسسايق اماقرأا
.دحاو موي لÓخ ةباسصإا29 دودح ¤إا
لثا“ ةيئافسشتسس’ا حلاسصŸا تلجسس امك

انوروك صسوÒفب ÚباسصŸا نم Òبك ددع
.ىفسشتسسملل مهترداغمو ءافسشلل
تاسضيرŸا ىدحا صسمأا لوأا ترداغ دقو
يعما÷ا رونلا دبع ةنداع-سس ى-ف-سشت-سسم
ايموي05 صشاعنإ’ا ةحلسصÃ اهئاقب دعب
صسمأا لوأا لفتحا ام-ك ،جÓ-ع-ل-ل ع-سضخ-ت
ةحلسصÃ يبطلا هبسشلاو يبطلا مقاطلا
،رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسÃ صشاعنإ’ا
دحأا لثامتب حابسصم ليبن روتكدلا ةدايقب
اموي92 هثوكم دع-ب ءا-ف-سشل-ل ى-سضرŸا
اهنم اموي12 ىسضق يذلاو ةحل-سصŸا-ب

تاذ-ب ي-عا-ن-ط--سص’ا صسف--ن--ت--لا ت–
.ةحلسصŸا
ةي’ولا بونجب ناŸو Úع ى-ف-سشت-سسÃو
ت’ا◊ا ددع ‘ اÒب-ك ا-ع-جار-ت ل-ج-سس
ثيح لزعلا ةحلسصÃ جÓعلل صضخت يتلا
تناك امد-ع-ب ة-لا-ح94 ¤إا صضف--خ--نا

لÓخ ةلاح761 ةحلسصŸا تاذ يسص–
.يسضاŸا رهسشلا
ت’اجعتسس’ا ةحلسصÃ فظوم ةافوو..

Ãانوروكب ةملعلا ىفسشتسس
ةنيدÒ Ãثÿا بورسص ىفسشتسسم لجسس

لوأا ،فيطسس ةي’و قرسش ةعقاولا ةملعلا
نع ““ليقع لامج““ فظوŸا ةافو صسمأا

هتبا-سصا بب-سسب ة-ن-سس54 ز-ها-ن ر-م-ع
.انوروك صسوÒف صسوÒفب
يو-نا-ث ل-سصfi ل-م-ع-ي نا-ك ة-ي-ح--سضلا

Ãة-ي-ب-ط-لا ت’ا-ج-ع-ت--سس’ا ة--ح--ل--سص
صسوÒف-لا را--سشت--نا ذ--ن--م ة--ي--حار÷ا
يبطلا مقاطلا نمسض ناكو ،ة-ق-ط-نŸا-ب
ةهباÛ ¤وأ’ا فو-ف-سصلا ‘ Úف-قاو-لا
.ءابولا
صسمأا لوأا ءاسسم هتزانج عييسشت ” دقو

ÃقÈهتافو ة-ثدا-ح تف-ل-خو ة-م-ل-ع-لا ة
هئÓمز طسسو نز◊اب ة-نو-ح-سشم ءاو-جا
  .ةملعلا ةنيدم ناكسسو ىسضرŸاو هلهأاو

 جلضصل ىضسيع ^

ةحصصلا لاجم يف يئانثلا نواعتلا هعم ثحب
انوروك حاقل ةيزهاج يناطيربلا ريفضسلا عم ثحبي ديزوب نب

نب نم-حر-لا د-ب-ع ة-ح-سصلا ر-يزو ثح-ب ^
ايناطيرب ةكل‡ Òفسس عم صسمأا لوأا ديزوب
نيول ر-بور يرا-ب ر-ئاز÷ا ىد-ل ى-م-ظ-ع-لا
لا‹ ‘ نيد-ل-ب-لا Úب ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا
.(انوروك) حاقل ةيزهاج ىدمو ةحسصلا
لبقتسسا ريزولا ““ نأا ةحسصلا ةرازول نايب لاقو
ثح-ب ثي-ح ر-ئاز÷ا-ب ا-ي-نا-ط-ير-ب Òف-سس
يئانثلا نواعتلا ت’ا‹ فلتfl نافرطلا

فورظلا هذه ‘ اميسس’و ةحسصلا لا‹ ‘
.““(91-ديفوك) ةحئاج يسشف-ت د-ه-سشت ي-ت-لا

صضرع ديزوب ن-ب ““ نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-سضوأاو
‘ ةيئابولا ةلا◊ا ÊاطيÈلا Òفسسلا ىلع
تادوه‹ ىلع ءوسضلا طلسس ا-م-ك ر-ئاز÷ا
صسوÒفلا يسشفت نم دحلل ايلعلا تاطلسسلا
نوبت صسيئرلا اهيلوي يتلا ةغلابلا ةيمهأ’او

.““(انورو-ك) صسوÒف د-سض حا-ق-ل-لا ءا-ن-ت-ق’
تاثحا-بŸا ““ نأا ¤إا رد-سصŸا صسف-ن را-سشأاو
صشاقنلا قيمعت ” ثيح Úبنا÷ا Úب تدتما
رباfl ىدل حاقللا ةيزهاج ىدم صصوسصخب
““ نأا ديزوب نب دكأا ثيح ““ةيناطيÈلا جاتنإ’ا

رباı ةنياعم ةيلمع ‘ تعرسش رئاز÷ا
د-سض تا-حا-ق--ل--لا ‘ ةد--ئار--لا جا--ت--ن’ا
ركذي .““ةيلودلا ةيجولويزيف-لا تا-سسوÒف-لا
يسضاŸا عوبسسأ’ا نلعأا دق ناك ديزوب نب نأا
لجأا نم ةنياعم ةيلمع تقلطأا رئاز÷ا ““نأا
هنأاو (انوروك) دسض حاقللا بيرق نع ءانتقا

ا-ي-سسورو Úسصلا ءار-ف-سس ع-م ع-م-ت--ج--ي--سس
نع ثيدحلل ايناطيربو ةدحتŸا تاي’ولاو
.““حاقللا عوسضوم

ر كلام ^

جÓعلل اهعوصضخ دعب ضشاعنإلا ةفرغ ةصضيرم ةرداغم
 اموي05 ةدمل

شسوريفب نيباضصملا نم ريبك ددع لثامت
فيطضسب ءافضشلل انوروك

 ءابولل ةليصصح رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو
انوروك شسوريفب ةديدج ةباضصإا925و تايفو عضست ليجضست

عفتÒل (انوروك) ضسوÒفب ةديدج ةباصصإا925 تايفو عصست ليجصست ““ ةعم÷ا ضسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو2821و ةلاح55143 ¤إا ضسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإلا ›امجإا

 ةيعر فلأاب تلفكت جرف يديصسب يقدنفلا رييصستلا ةصسصسؤوم
نيمداقلل يحضصلا رجحلا ةدم شصيلقت

مايأا7 ىلإا جراخلا نم
ةسسسسؤوŸ ماعلا ريدŸا صسيئرلا فسشك ^

نأا جر-ف يد-ي-سسب ي-قد-ن--ف--لا Òي--سست--لا
يسشفت ذنم ةيعر0001 ـب تلفكت ةسسسسؤوŸا
حبسصأا يحسصلا رج◊ا نأا دكأا ثيح ءابولا

.اموي41 قرغتسسي ناك امدعب مايأا7
نم Úيرئازج اياعر لبقتسسنسس ““ فاسضأاو
مهددع غلبي نير-خآاو تيو-ك-لاو نادو-سسلا

متي ⁄ ““ هنأا ¤إا اÒسشم ““اسصخسش042 ›اوح

طسسو91 ديفوكل ةيباجيإا ةلاح ةيا ليجسست
عيم÷او جراÿا نم Úمداقلا ÚنطاوŸا

.““ةديج ةحسصب مه
تايلمع ةياد-ب ذ-ن-م ا-ن-ل-ب-ق-ت-سسا ““ لا-قو
يرئازج ن-طاو-م ف-لأا ن-م Ìكأا ءÓ-جإ’ا
راظتنا ‘ ةعبارلا ةلحرŸا ‘ مويلا نحنو
.““ةسسماÿا ةلحرŸا ‘ قÓطن’ا

ر م ^

نم لك Èع صسيمÿا ةحيبسص تقلطنا ^
نونك-ع ن-ب ة-با-غو ““تÓ-با-سصلا““ هز-ت-ن-م
ىÈك ميقعت ةلمح صشار◊اب ““هايŸا عبنم»و

انوروك صسوÒف راسشتنا ةحفا-ك-م را-طإا ‘
““حتف ةداعإ’ ادادعت-سسا““ كلذو د-ج-ت-سسŸا

امبسسح يجيردت ل-ك-سشب تاءا-سضف-لا هذ-ه
صسايلإا ناويدل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ىد-ل م-ل-ع
.Êاقمق
رئاظح ناويد نأا ““ حيرسصت ‘ Êاقمق دكأاو
قلطنا رئاز÷ا ةي’ول ةيلسستلاو تاسضايرلا

ىÈك Òهطتو ميق-ع-ت ة-ل-م-ح م-ي-ظ-ن-ت ‘
فايطسص’ا مسسوم ةياهن ةياغ ¤إا رمسستتسس
Úسسح ةيدلبب تÓباسصلا هزتنم نم لك Èع
5 بعلŸ ةلباقŸا نون-ك-ع ن-ب ة-با-غو ياد

ديد÷ا ““هايŸا عبنم““ هزتنم اذكو ةيليوج
راطإا ‘ كلذو صشار◊ا يداو ىلع لطŸا
قيبطت-ب صصاÿا ر-ئاز÷ا ة-ي’و ج-ما-نر-ب
ة-ح-فا-كÃ ة-سصاÿا ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا
تاهزتنŸا هذه حتفل ابسس–»و91-ديفوك

.““ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا ‘
را-ظ-ت-نا ‘ ه-نأا ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘ ح-سضوأاو
حتف ةداعإا دعوم ن-ع ““ا-ي-م-سسر نÓ-عإ’ا““

صسيئر رماوأ’ اقيبط-تو تا-هز-ت-نŸا هذ-ه
ةقلعتŸا نوبت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
نكامأاو تاهزتنŸاو ئطاوسشلا حتف ةداعإاب
اذ-ه ‘ ة-سصا-خ Úن-طاو-م-ل-ل ة-حاÎسس’ا
يجيردت لك-سشب كلذو ي-ف-ي-سصلا م-سسوŸا
لك ةئيه-ت ى-ل-ع““ ر-ئا-ظ◊ا ناو-يد ل-م-ع-ي
““ÚفاطسصŸا لابقتسس’ ةيحسصلا طورسشلا

ءاد--ترا ة--يرا--ب--جإا ¤إا ه--ن--م ةرا--سشإا ‘
مقعŸا لئاسسلا Òفوتو ةيقاولا تامامكلا

ميقعت اذ-كو يد-سس÷ا د-عا-ب-ت-لا ماÎحاو
ق--فارŸا ل--كو ة--يرا--ج---ت---لا تÙÓا
تÓباسصلا هزتنÃ ةدجاوتŸا ة-ي-تا-مدÿا
رئازجلل ةيرحبلا ة-ه-جاو-لا ى-ل-ع ل-طŸا
.مويلا ‘ تارم3 لدعÃ ةمسصاعلا
تÓباسصلا هزتنم ةحاسسم““ نأا Êاقمق دكأاو
نوكتسس راتكه02 ¤إا لسصت يتلا ةعسساسشلا
نم ÚفاطسصŸا دوفو لاب-ق-ت-سس’ ة-ي-فا-ك
ةحسسف نع Úثحابلا باب-سشلاو تÓ-ئا-ع-لا
نم هنإا لاقو ““مايأ’ا هذه ‘ مامجتسسÓل
هذه حتف ةداعإا ““Òسس نسسح نامسض““ لجأا
لامع ل-ك ““Òخ-سست““ م-ت-ي-سس تا-هز-ت-نŸا
نم ةيفاسضإا مقطأاب مه-م-ي-عد-تو ناو-يد-لا

ةئيبلا ةيامحو ةيرسض◊ا ةفاظنلا ةسسسسؤوم
(EPUH) تا-ك-ب-سش ة-نا-ي-سص ة-سسسسؤو--مو
كيهان Ò (TUORSA)هطتلاو قرطلا

نم ةلعافلا تايعم÷ا ع-م ق-ي-سسن-ت-لا ن-ع
ماÎحا ةيمهأاب Úن-طاوŸا صسي-سس– ل-جأا
.صسوÒفلا نم ةياقولا Òبادت
راوز نأا نأاسشلا تاذ ‘ ثدحتŸا فدرأاو
تامدخ نم نوديفتسسيسس تÓباسصلا هزتنم
ةيهيفÎلا باع-لأ’او ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا

““صضيبأ’ا دومعلا““ ئطاسش حتف ىلع ةوÓع
حبسسŸا اذكو رخآ’ا وه هت-ئ-ي-ه-ت ” يذ-لا
.هقحاول لكو
ÚفاطسصŸا ماعلا ريدŸا اعد Òخأ’ا ‘و
ة-ي-ح-سصلا ة-مÓ-سسلا ما--ظ--ن ماÎحا““ ¤إا
تاه÷ا اهب حسصنت يتلا Òبادتلاب مازتل’او
تا-با-سصإا يأا يدا-ف-ت ل-جأا ن-م ة-ي-ح-سصلا

.““ةمداقلا ةÎفلا لÓخ ءابولاب ةديدج
ر م ^

 ةمصصاعلاب نيفاطصصملا لابقتصسل ةيحصصلا طورصشلا ةئيهت راطإا يف

نونكع نب ةباغو ““تÓباضصلا““ هزتنم ميقعت
امهحتف ةداعإل ابضسحت

رهصشلا ضسفن نم61 لا يف يهتنتو توأا4 يف تقلطنا ةيلمعلا
 جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلل ءÓجإا ةلحر12 ةجمرب

نع ة-ي-جراÿا نوؤو-سشلا ةرازو تن-ل-عأا ^
تÓحرلل ةثلاثلا ةلحرŸا ج-ما-نر-ب Úي–

Úير-ئاز÷ا ءÓ-جإ’ ة-ي-ق--ب--تŸا ة--يو÷ا
توأا4 موي تقلطنا يتلا جراÿاب Úقلاعلا
.رهسشلا صسفن نم61 ةياغ ¤إا لسصاوتتو

ةرازو مسساب ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا ف-سشكو
ام مويلا ةياغ ¤إا ءÓجإا ” هنأا ةيجراÿا
Ïم ىلع ايرئاز-ج ا-ن-طاو-م026 براق-ي
.توأا5و4 يموي صسيراب نم Úتلحر
تÓ-حر-ل-ل ÙÚا ج-ما--نÈلا ن--م--سضتو
ةياغ ¤إا ءÓجإ’ا ةيلمعل ةيقبتŸا ةيو÷ا

ةمسصاعلا نم ةيوج ةلحر يرا÷ا توأا61
Úن-طاوŸا ءÓ-جإ’ توأا6 موي نط-ن-سشاو
ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’و-لا-ب Úق-لا-ع-لا
ة-يو-ج ة-ل-حرو ة-م-سصا-ع-لا را-ط-م و-ح--ن

صسمأا تمظن ،ايقيرفإا بونج غروبسسناهوج
““’وغنا““ ادناور نم ل-ك-ب ارور-م ،ة-ع-م÷ا
““راوفيد توك““ نوجيبأا ““نوباغلا““ ل-ي-فÈي-ل
ةلحر اذكو ،ةمسصاعلا رئاز÷ا راطم وحن

““ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإ’ا““ يبد نم ةيوج
نم ىرخأا ةيوج ةلحرو ،نارهو راطم وحن
‘ رئاز÷ا راطم وحن ““ايكرت““ لوبنطسسإا

.مويلا صسفن
،تبسسلا مويلا ةيوج تÓحر5 ميظنت ”و
وحن ““رطق““ ةحودلا نم ةلحر ‘ لثمتتو
““تيوكلا““ نم ةيوج ةلحرو ،رئاز÷ا راطم
نم ةيوج ةلحر اذكو ،رئاز÷ا راطم وحن
،ر-ئاز÷ا را-ط-م و-ح-ن ““ا-سسنر-ف““ صسيرا-ب
موطرÿا نم ةيوج ة-ل-حر ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب
ةل-حرو ر-ئاز÷ا را-ط-م و-ح-ن ““نادو-سسلا““

راطم وحن ““ايكرت““ لوب-ن-ط-سسإا ن-م ة-يو-ج
توا90 موي ةيوج تÓحر ميظنتو رئاز÷ا

وحن ““ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا““ ةدج نم
صسيراب نم ةيو-ج ة-ل-حر ،ر-ئاز÷ا را-ط-م
ةيوج ةلحر ،رئاز÷ا راطم وحن ““اسسنرف““

راطم وحن ““ةدحتŸا ةكل-مŸا““ ند-ن-ل ن-م
““ايكرت““ لوبنطسسإا نم ةيوج ةلحر ،رئاز÷ا
ÚنطاوŸا ءÓجإ’ ةنيطنسسق را-ط-م و-ح-ن
.ىرخأ’ا نادلبلاو ايكÎب Úقلاعلا
نانبلو ايروسس ‘ Úقلاع-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا

نيأا ›ودلا توÒب راطÃ مهعيمŒ متيسس
تÓحرو مهئÓجإ’ تÓحرلا هذه طحتسس

ةيوج ةلحر اهنم ،توا01 موي ،ىرخا ةيوج
،رئاز÷ا راطم وحن ““ادنك““ لايÎنوم نم

ةيبرعلا تارامإ’ا““ يبد نم ة-يو-ج ة-ل-حرو
ةيوج ةلحر ،رئاز÷ا راطم وحن ““ةدحتŸا

راكادب ارورم ““اينا-ت-يرو-م““ ط-سشقاو-ن ن-م
ةيوج ةلحرو يداولا راطم وحن ““لاغنسسلا““

راطم وحن توأا11 موي رطق ةحودلا نم
Úير-ئاز÷ا ءÓ-جإ’ صصسصخ-تو ة--با--ن--ع
ةفاسضإ’اب84 مهددعو قارعلا ‘ Úقلاعلا
ن-م ة-يو-ج ة-ل--حرو .ىر--خأا ناد--ل--ب ¤إا
راطم وحن توأا31 موي ““ايكرت““ لوبنطسسإا
نطنسشاو نم ىرخا ةيوج ةلحرو ،نارهو
راطم وحن ““ةيكيرم’ا ةدحتŸا تاي’ولا““

““ يبد نم ةيوج ةلحر ¤ا ةفاسضإ’اب ،نارهو
توأا61 موي ““ةدحتŸا ةيبر-ع-لا تارا-مإ’ا
قطانلا دعبتسسي ⁄و  .ةنيطنسسق راطم وحن
تÓيدعت ثادحإا ةيجراÿا مسساب يمسسرلا

ح-يرا-سصت-لا بب-سسب ج-ما-نÈلا اذ-ه ى-ل--ع
تارادإا صصيخارت اذكو ةيحسصلاو ةيرادإ’ا
حتف ¤إا اÒسشم ،نادلبلا فلتı ناÒطلا

راسشتنا-ب ة-ط-ب-ترŸا يو÷ا لاÛا ق-ل-غ
لودلا صضعب اهذختت يتلا انوروك صسوÒف
.اهتاراطم نم انينطاوم ءÓجإا متيسس يتلا

ب شس ^

امهيلع يحصصلا رجحلا ضضرف نم نيلوألا نييمويلا لÓخ
ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلبب ةيئاقولا تاءارجإلاب ريبك ديقت

ىرخأا قطانمل يحضصلا رجحلا ميمعت ةرورضض ىلع عامجإا  ^
نب عارذو وزو يزيت يتيدلب Èع ÚنطاوŸا نم ديدعلا نسسحتسسا ^
ةنجللا نم ريرقتب ةيلخادلا ةرازو فرط نم ذختŸا رارقلا ةدخ

يحسصلا رج◊ا صضرف ةدوع صصوسصخب Úموي ذنم ةيئ’ولا ةيملعلا
Òغ صصاخسش’ا صضعب تافرسصت ببسسب Úت-ق-ط-نŸا Úتا-ه ى-ل-ع
ءابو يسشفت رثإا ةيلا◊ا ةيحسصلا ة-ي-ع-سضو-لا ةرو-ط-خ-ب Úي-لا-بŸا
91 ديفوك فحز نم امتح للقيسس رمأ’ا ““ نأا ء’ؤوه Èتعاو .انوروك
ةيحسصلا تايسصوتلا ماÎحا-ب م-هرا-م-عأا ف-ل-ت-خÃ نا-ك-سسلا Úب

¤إا جورÿا اذكو تاعمجتلا ةيلئاع-لا تارا-يز-لا يدا-ف-ت ا-م-ي-سس’
ةيناديم ةلوج لÓخو .““صسارعأ’ا روسضحو ةيمومعلا تاحاسسŸا

Úتيدلبلا ناكسس فرط نم Òبك بيحرت انسسمتلا ،رجفلا اهب تماق
صصوسصنŸا ةيحسصلا تاءارجإ’ا نومÎحي-سس م-ه-نأا اود-كأا ن-يذ-لا

تاعاسس او-مÎحا ثي-ح Úسصتıاو ءاÿÈا فر-ط ن-م ا-ه-ي-ل-ع
نم ارجف ةسسماÿا ةياغل Óيل ةنماثلا Úب ةررقŸا يحسصلا رج◊ا
اوحار ناكسسلا نأا ظحŸÓاو .Óماك اموي41 ةدŸ ›اوŸا مويلا
ةعنقأÓل مهئادترا لÓخ نم قباسسلا فÓخ ىلع مهسسفنأا نومظني
عم نسسلا رابك ىتحو مهنم بابسشلا اميسس’ ةÒبك ةبسسنب ةيقاولا
ةفاسسم ماÎحاب يعامتج’ا دعابتلا ةلأا-سسم ما-م-ت-ها لfi ع-سضو

لافط’ا ىدل تامامكلا عسضو مدع انظح’ يذلا تقولا ‘ نامأ’ا
رسضÿا تfiÓو ةيراجتلا زكارŸا ¤ا مهئايلوأاب Úقوفرم مهو
نب عارذو وزو يزيت يتيدلب نم لكب ءابولا روطت مامأاو .هكاوفلاو

ةيدلبلا ناكسس دكأا ةي’ولا رقم نع ملك01 دعب ىلع ةعقاولا ةدخ
اهيلع صصوسصنŸا ةيئاقولا تاءارجإ’ا ماÎحا ىلع نولمعيسس مهنأا

لاجآ’ا برقأا ‘ ةيلا◊ا ة-ي-ح-سصلا ة-مز’ا ن-م جورÿا ل-جأا ن-م
تاباسص’ا ددع مقافت اذكو صسوÒفلل حاقل بايغ لظ ‘ اميسس’
هذه ¤إا راجتلا مسضنا مهرودب .Úت-ق-ط-نŸا Úتا-ه ‘ ة-ي-مو-ي-لا
.مهتfiÓ ¤إا لوخدلا ءانثأا ةمامكلا صضرف لÓخ نم ةردابŸا

صضرغب ةيعÓطتسس’ا تايرودلا نم نمأ’ا ح-لا-سصم تف-ث-ك ا-م-ك
ةعاسسلا دعب لوجتلا مدع نامسضو يحسصلا رج◊ا ماÎحا صضرف
.Óيل ةنماثلا
رج◊ا صضرف نأا فسشك دق عماج دومfi وزو يزيت ›او ناكو
عافترا ¤إا دوعي ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلب ىلع يحسصلا

ناتللا Úتيدلبلا Úتا-ه ى-ل-ع ا-نورو-ك صسوÒف-ب ة-با-سص’ا ت’ا-ح
.ةديدج تاباسصإا ليجسست ايموي نافرعت

ششوريمع لامج ^
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““ نأا ة-يرو-ه÷ا ة-صسا-ئر-ل نا-ي--ب لا--قو ^
سسل‹ اصسيئرÚ 71يعتب ماق نوبت سسيئرلا
71 ماهم ءا-ه-نإاو ر-خآا81 ل-يو–و ءا-صضق
‘ ““ هنأا فاصضأاو ““يئاصضق سسل‹ سسيئر
ابئانÚ 91يعت ” Úما-ع-لا باو-ن-لا كل-صس
ابئان91 ماهم ءاهنإاو رخآا71 ليو–و اماع
.““اماع
ماهم ءاه-نإا ” ““ ه-نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-صضوأاو

fiا ىد-ل ة-لود-لا ظ-فاÙةيرادإلا ةم-ك
ةفيظوب هفيلك-ت-ل بلا-ط د-مfi ة-يادر-غ-ب
.““ىرخأا
لÓخ ” ““ هنأا ¤إا ردصصŸا سسفن راصشأاو
ءاطعإل سسي-يا-ق-م ةد-ع ةا-عار-م ة-كر◊ا
ءادأا Úصس–و يئاصضقلا لمعلل ديدج سسفن
رابتعلا ةداعإاو ة-لاد-ع-ل-ل ما-ع-لا ق-فرŸا

.““ءاصضقلا كلصس ‘ ةيعونلا فئاظولل
ءا-صضق-لا كل-صس ‘ ة-كر◊ا هذ-ه نأا ر-كذ-ي
اهير-ج-ي ي-ت-لا ا-ه-عو-ن ن-م ¤وألا Èت-ع-ت

ةلادعلا زاهج ‘ نوبت ديÛا دبع سسيئرلا
نم Èمصسيد رهصش دÓبلل اصسيئر هباختنا ذنم
 .مرصصنŸا ماعلا

ر كلام ^

ةشسماÿا ةمقلل ةيÒشضحتلا ةنجللا عامتجا
 تاناÈŸلا ءاشسؤورل

نماصضتلل ⁄اعلا تاناŸرب وعدي Úنصش
Êانبللا بعصشلا عم

 يئاشضقلا لمعلل ديدج شسفن ءاطعإا شضرغب

ءاصسؤور كلصس ‘ ةكرح يرجي نوبت
نوماعلا باونلاو شسلاÛا

ىهنأا ءاشضقلا كلشس يف ةعشساو ةكرح شسيمخلا شسمأا لوأا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا شسيئر ىرجأا
.ىرخأا ىلإا ةيلو نم نيرخآا ليوحت مت اميف اماع ابئان91و ءاشضق شسلجم شسيئر71 ماهم اهبجومب

ينطولا يبع-صشلا سسلÛا سسي-ئر ا-عد ^
‘ سسي-مÿا سسمأا لوأا Úن-صش نا-م--ي--ل--صس
ةيÒصضحتلا ةن-ج-ل-ل سسدا-صسلا عا-م-ت-جلا
¤إا تاناÈŸلا ءاصسؤورل ة-صسماÿا ة-م-ق-ل-ل
Êانبللا بعصشلا عم ⁄اعلا ÊاŸرب نماصضت
عقو يذلا راجفنلا تاع-ب-ت ه-جاو-ي يذ-لا
Ãب أا-فرÒتو flىلتقلا نم ديد-ع-لا ا-ف-ل
.ىحر÷او
اذه لÓخو هنأا سسلج-م-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
نع رصضاحتلا ةينقت-ب ” يذ-لا عا-م-ت-جلا
ن-ما-صضت““ ةرور-صض ى-ل-ع Úن-صش د-كأا د-ع-ب
دا–لا هردصصي ناي-ب Èع ⁄ا-ع-لا ÊاŸر-ب
يذلا Êانبللا بعصشلا عم ›ودلا ÊاÈŸلا
ناد-ق-ف ¤إا ىدأا ا-ب-ي-ه-م ارا-ج-ف-نا ه-جاو
رارصضأاو ىحر÷ا فلآاو حاورألا تارصشع
نم عامجإاب هينبت ” ام وهو ةÒبك ةيدام

.““ عامتجلا اذه ‘ ÚكراصشŸا ءاصسؤورلا
ينطولا يبعصشلا سسلÛا سسيئر Èع امك
ةمقلل يÒصضحتلا عا-م-ت-جلا اذ-ه لÓ-خ
يرا÷ا توأا02و91 يموي اهدقع عمزŸا
ÊاÈŸلا ل-م-ع-لا ز-يز-ع-ت““ ةرور-صض ى-ل-ع
ي-ئا-ن-ث-ت-صسلا قا-ي-صسلا اذ-ه ‘ كÎصشŸا
ةيقر-تو بو-ع-صشلا Úب نوا-ع-ت-لا ز-يز-ع-ت-ل
Èع راهدزلاو نملا ققحي اŸ نماصضتلا
.““⁄اعلا عوبر
يتلا ةيÒصضحتلا ةنجللا عامت-جا ن-م-صضتو
طاق-ن سسم-خ ا-ه-لا-غ-صشأا سسمأا تم-ت-ت-خا
نم ةحÎقŸا تÓيدعت-لا ة-صسارد ا-هزر-بأا
نÓعإلاب ةصصاÿا ةينطولا تاناÈŸلا لبق
طبصضو ةعباتم بناج ¤إا ةمقلل ي-ئا-ه-ن-لا
ءاقللا اذهب ة-صصاÿا تاÒصضح-ت-لا مد-ق-ت
ر م ^ .““ ÊاÈŸلا

لوأا يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا فرصشأا ^
نط002 نم ديزأا لاصسرإا ةيلمع ىلع سسمأا
ةقفرم تناك نان-ب-ل ¤إا تاد-عا-صسŸا ن-م
Úف-ع-صسم م-صضي لÓ-ه--لا ن--م م--قا--ط--ب
ةدعا-صسŸ ثراو-ك-لا Òي-صست ‘ Úصصتflو
رثإا هتنfi زواŒ ىلع قيقصشلا دلبلا اذه
ءانيÃ ءاثÓثلا مو-ي ع-قو يذ-لا را-ج-ف-نلا
.ىحرجو ىلتق افلfl توÒب
ر--م--حألا لÓ--ه--لا ة--صسي--ئر تح--صضوأاو
كانه ““ نأا سسليبح نب ةديعصس يرئاز÷ا
ةدئافل تادعاصسŸا نم نط002 نم Ìكأا
““ه-ت-نfi ‘ ه-ترزاؤوÊ Ÿا-ن-ب-ل-لا بع--صشلا
ةيذغأا مصضت تادعاصسŸا““ نأا ¤إا ةÒصشم
Èع ا-ه-لا-صسرإا ” ا-هÒغو ة-ي-ب-ط داو--مو
.““ةيركصسع تارئاط
رمحألا لÓه-لا م-ها-صس قا-ي-صسلا تاذ ‘و
نم اددع مصضي قير-ف لا-صسرإا-ب ير-ئاز÷ا
ثراوكلا Òيصست ‘ Úصصتıاو ÚفعصسŸا

اذ-ه ‘ نا-ن-ب-ل ةد-عا-صسÃ نو-مو-ق-ي--صس““
.““بعصصلا فرظلا
نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ناكو
ةيروف ةدعاصسم Ëدقتب ءا-ع-برلا ر-مأا د-ق
ةŸاكم دعب ق-ي-ق-صشلا Êا-ن-ب-ل-لا بع-صشل-ل
نوع لاصشيم Êانبللا هÒظ-ن ع-م ة-ي-ف-تا-ه
.ةيروهم÷ا ةصسائرل نايب بصسح
دعتصست رمألا اذهل اذيفنت هنأا نايبلا ركذو
هاŒاب عÓقإÓل ة-ير-ئاز-ج تار-ئا-ط ع-برأا
ءابطألا نم امقطأا لقت توÒب ة-م-صصا-ع-لا
ة-ي--ندŸا ة--يا--م◊ا لا--جرو Úحار÷او
داوŸاو ة-ي-نلد-ي-صصلاو ة-ي-ب-ط-لا داوŸاو
م-يÿا ل-م– ة-ع-بار ةر-ئا-طو ة-ي-ئاذ-غ-لا
.تامزلتصسŸا نم اهÒغو ةيطغألاو
اهنتم ىلعو ةيرئازج ةرخاب Òخصست ” امك
‘ ةدعاصسملل ءان-ب-لا داو-م ن-م تا-ن-ح-صش
.راجفنلا هرمد ام Òمعتو ءانب ةداعإا

ر م ^

 ثراوكلا يÒشسمو ÚفعشسŸا نم مقاط ¤إا ةفاشضإلاب

نط002 نم ديزأا لصسرت رئاز÷ا
نانبل ¤إا تادعاصسŸا نم  Êانبللا ششي÷ا دئاق عم ايفتاه لاشصتا ىرجأا

 نانبل فرصصت ت– ايناديم ايركصسع ىفصشتصسم انعصضو :ةحيرقنصش قيرفلا

ن-ع ي-ن-طو-لا ءا-ن-ب-لا ة-كر--ح تف--صشك ^
مداقلا ءاثÓثلا موي ةديدج ةردابم اهقÓطا

ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا ةردا-ب-م ى-م-صسم ت–
ةوقو ةيباج-يإا ة-فا-صضإا نو-ك-ت-ل حÓ-صصإÓ-ل
ةقيمع ةيقيقح تاحÓصصإا ديصسجتل حاÎقا

‘ ءاجو .Òيغتلا ‘ ةيبعصشلا ةدارإلا قق–
اهدوقي يتلا ةيصسايصسلا ةليكصشتلا هذهل نايب
قيق– لجأا نم هنأا ةنيرق نب رداقلا دبع
ةينطولا ىوقلا تايلاعف نإاف ىعصسŸا اذه
قÓطإل ءاقل د-ق-ع ن-ع ن-ل-ع-ت حÓ-صصإÓ-ل
ةينطولا ة-حا-صسل-ل ا-ه-نÓ-عإاو ا-ه-تردا-ب-م
.ةمصصاعلا رئاز÷اب مداقلا ءاثÓثلا
ءانب ¤ا نا-ي-ب-لا بصسح ةردا-بŸا فد-ه-تو
ةيفولا ةهيز-ن-لا ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-ل-ل را-طإا
لوح-ت-لا-ب ة-ن-مؤوŸا ة-ي-ن-طو-لا تباو-ث-ل-ل
يروتصسدلا راصسŸاو ن-مآلا ي-طار-قÁد-لا
ي-ب-ع-صشلا كار◊ا تا-ب-صست-ك-م ة-يا-م-حو

ةيوه Úصص– نامصضو هتاعل-ط-ت د-ي-صسŒو
معدو ة-ي-ن-طو-لا ةد-حو-لا ز-يز-ع-تو ة-ملا
جيصسنلا ةيامحو ةيطار-قÁد-لا بصسا-كŸا
هك-صسا“ ز-يز-ع-تو ي-ن-طو-لا ي-ع-م-تÛا
ةردابŸا اذ-كو ه-ق-يز“ تلواË fiرŒو
ةيعصضولا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل ة-ع-جا-ن تاءار-جإا-ب
ةمزألا تاعبتو ن-طاو-م-ل-ل ة-ي-عا-م-ت-جلا
سشا-ع-نإاو ا-نورو-ك ءا-بو ءار-ج ة-ي--ح--صصلا
.ينطولا داصصتقلا
ىوقلا نأا ينطولا ءانبلا ةكرح تحصضوأاو
بعصشلا تاعلطتل ةيفولاو ةهيزنلا ةينطولا
تاصشروو تاءاقلو يعاصسمو دو-ه-ج د-ع-بو
‘ ةلعاف تا-نو-ك-م ا-ه-ي-ف تكرا-صش ل-م-ع
هذه قÓطإا نع تنلعأا ةين-طو-لا ة-حا-صسلا
تانوكم ما-مأا ة-حو-ت-ف-م تلازل ةردا-بŸا
.ةينطولا ةحاصسلا

 م ناوصضر  ^

ين-طو-لا سشي÷ا نا-كرأا سسي-ئر ىر-جأا ^
لوأا ،ةحيرڨنصش ديعصسلا قير-ف-لا ،ي-ب-ع-صشلا
قيرفلا عم ايفتاه لاصصتا ،سسيمÿا سسمأا
،Êانبللا سشي÷ا دئاق ،نوع فيزوج لوألا
رعاصشمو ةصصلاÿا يزاعتلا هل مدق ثيح
راجفنلا ةعجاف رثإا ىلع رزآاتلاو نماصضتلا
فوقو هل دكأاو ،توÒب زه يذلا مخصضلا
Ëدقتل يبعصشلا ينطولا سشي÷ا دادعتصساو
.Úيرورصضلا ةدعاصسŸاو نوعلا

هنأا ،ينطولا عافدلا ةرازول نايب ‘ ءاجو
دئاقلا ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت ىلع ءانب
عافدلا ريزو ،ةحل-صسŸا تاو-ق-ل-ل ى-ل-عألا
تاوقلا فرصصت ت– عصضو ررقت ،ينطولا
يركصسع ىفصشتصسم ةينا-ن-ب-ل-لا ة-ح-ل-صسŸا
تافاعصسإلا Ëدقتل يبط ق-ير-فو Êاد-ي-م
.ةمزÓلا ةيبطلا تاجÓعلاو
نم ةلمج رارقإا ” ه-نأا ،نا-ي-ب-لا فا-صضأاو
ةيروهم÷ا سسيئر ل-ب-ق ن-م تاد-عا-صسŸا

نحصش تارئاط عبرأا سصيصصخت ‘ ةلثمتŸا
ةيئاذغلا داوŸاب ةلمfi ةيو÷ا تاوقلا نم
ةيطغألاو ميÿاو ةينلديصصلاو ة-ي-ب-ط-لاو
قرفو Úحار÷او ءابطألا نم امقطأا اذكو
ةرخاب رحبتصس ا-م-ي-ف ،ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
داوم نم تانحصش اهن-ت-م ى-ل-ع ة-ير-ئاز-ج
Òمعتو ءانب ةداعإا ‘ ةد-عا-صسم-ل-ل ءا-ن-ب-لا
ن-م ةرر-صضتŸا ق-طا-نŸاو توÒب ءا-ن-ي-م
بلاطوب ةراصس ^.راجفنلا

ةمزألا يملشس لح داجيا ةرورشض ىلع تدكأا

 ةقطنŸا ىلع ةميخو نوكتصس ايبيل ‘ ةلاكولاب بر◊ا تايعادت :ششي÷ا ةل‹
لÓ--خ ن--م سشي÷ا ة--ل‹ تقر--ط--ت ^
عصضولا ¤إا Òخألا اهددع ‘ اهتيحاتتفا
نأا ى-ل-ع تدد-صش ثي-ح ن-هار-لا ي-ب-ي-ل-لا
ططخت يتلا ةلاكو-لا-ب بر◊ا تا-ي-عاد-ت
ىلع ةميخو نوكتصس ايبيل ‘ تاه÷ا سضعب
حلصست نأا كلذ نم رط-خأاو ة-ق-ط-نŸا لود
لاموصص ¤إا دلبلا لوحيصس ةيبيللا لئابقلا
.ديدج
نم ر-ئاز÷ا ف-قو-م نأا ة-لÛا تد-كأاو
‘ ةتباث ئدابم ¤إا دنتصسي ،ةيبيللا ةمزألا
سسول÷او راوحلل ماكتحلاب اهتيصسامولبد
تاعازنلا سضف-ل تا-صضوا-فŸا ة-لوا-ط ¤إا

اديعب ،ةيراصضحو ةيملصس قرطب تافÿÓاو
،ي-جراÿا ل-خد-ت-لاو حÓ-صسلا ة-غ-ل ن--ع
دق ايبيل ‘ ع-صضو-لا رو-ط-ت نأاو ا-صصو-صصخ
ان-ن-مأا ى-ل-ع تاد-يد-ه-تو تا-يد– زر-ف-ي
سسيئر ح-ير-صصت ر-صسف-ي ا-م و-هو ي-مو-ق-لا
نمأا نم ايبيل نمأا نأا دكأا Úح ةيروهم÷ا
.رئاز÷ا
ىلع ىقبتصس ر-ئاز÷ا نأا ،رد-صصŸا ع-با-تو
Úي-ن-عŸا Úفر-ط-لا ن-م ةد-حاو ة-فا-صسم
ةصصيرح ىقبتو ايب-ي-ل ‘ ›ا◊ا عار-صصلا-ب
ةحلصصم ‘ نوكي يملصس ل-ح دا-ج-يإا ى-ل-ع
.هاوصس نود يبيللا بعصشلا

يتلا رئاز÷ا نأاب ،ةيحات-ت-فلا تفا-صضأاو
دود◊ا نم مل-ك0001 وحن ايبي-ل كرا-صشت
يأا نأاب ة-خ-صسار ة-عا-ن-ق ا-هود– ،ة-يÈلا
رئاز÷ا سسميصس ايبيل هل سضرع-ت-ت هور-ك-م
‘ ده÷ا نم ديزم لذب ¤إا ةيعاد ،اصضيأا
،ةمزأÓل يصسايصس لح داجيإاب ليجعتلا هاŒا
ه-ل-م-ع لÓ--خ ن--م سشي÷ا نأا ¤ا ةÒصشم
،ةكرعŸا ماوق ريوطتل رمتصسŸاو بوؤودلا
ةظ-ق-ي-لا تا-جرد ى-ل-عأا ‘ ا-مود د-جو-ي
اندودح ىلع اصسراح ف-ق-يو ،ة-يز-ها÷او
.ديدهت يأا هجو ‘ اعينم ادصس ةعصساصشلا

ب ةراصس ^

 ايقيرفإا ‘ ةذفانلا بازحألا روشضح فرعتشس

ايصسور ‘ بازحألل ةريدتصسŸا ةدئاŸا ‘ كراصشي نلفألا
ة-ه-ب-ج بز◊ ما-ع-لا Úمألا ل-ب-ق-ت-صسا ^
Òفصس ،يجعب لصضفلا وبأا ،ينطولا ريرحتلا
روغيإا رئاز÷اب ةيدا–لا ايصسور ةيروهمج
.ةرديح ›اعأا ‘ بز◊ا رقÃ ،فيايليب
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ نايب ركذو
تاقÓعلا عقاو ا-صضر-ع-ت-صسا Úفر-ط-لا نأا
نواعتلا قيمعت لبصسو ،ةيصسورلا ةيرئاز÷ا
ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-صصا-خ تلاÛا ل--ك ‘

Úب تاقÓعلاو ةيناÈŸلا ةيصسامو-ل-بد-لا-ب
.نيدلبلا ‘ بازحألا
ريرحتلا ةهبج بزح ىقلت ،راطإلا اذه ‘و
ةد-ئاŸا ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل ةو-عد ي-ن--طو--لا
مداقلا رهصشلا اهميظنت عمزŸا ةريدتصسŸا
ةيبلغألا يذ ةدحوŸا ايصسور بزح عمŒو
‘ ةذفانلا باز-حألا-ب ا-مود-لا سسل‹ ‘
انوروك ةحئاج تايعادت ةصشقانŸ ايقيرفإا

.ايعامتجاو ايداصصتقا
Úب نواعت-لا ه-جوأا ف-ل-تfl لوا-ن-ت ىد-لو
تاقÓعلا نأا ىلع نافرطلا قفتا ،نيدلبلا
نم Òثك-ب ل-قأا ة-يرا-ج-ت-لاو ة-يدا-صصت-قلا
ر-ئاز÷ا Úب ي-صسا-ي-صسلا راو◊ا ىو-ت--صسم
‘ اقباطتم نوكي داك-ي يذ-لاو و-ك-صسو-مو
.تافلŸا نم ديدعلا

ر م ^

 ينطولا كردلا ةدايق

 ناكرألل اديدج اصسيئر جا◊و يلع يحي ديمعلا بيصصنت
يلع يحي ديمعلا بيصصنت سسيمÿا ” ^
ينطولا كردلا ةدايق ناكرأل ًاصسيئر جا◊و
كرد-لا ةدا-ي-ق-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م بصسح
.ينطولا
موصسرملل ًاذ-ي-ف-ن-ت““ ه-نأا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
0202 ةيليو-ج03 ‘ خرؤوŸا ي-صسا--ئر--لا
جا◊و يلع يحي ديمعلا Úيعت نمصضتŸا
ينطولا كردلا ةدايق ناكرأا سسيئر ماهم ‘

دئاق نيدلا رون ةيمصساوق دي-م-ع-لا فر-صشأا
0202 توأا60 مويلا اذه ‘ ينطولا كردلا
يلع يحي ديمعلا بي-صصن-ت م-صسار-م ى-ل-ع
كردلا ةدايق ناكرأل ًاصسيئر هتفصصب جا◊و
.““ينطولا
ةملك لÓخ ينطولا كردلا دئاق ثح دقو
كردلا تاناكرأا““ ةبصسانŸا هذ-ه-ب ا-ها-ق-لأا
تا-ئ-ي-ه-لا ءا-صسؤور ‘ Úل-ث‡ ي--ن--طو--لا

ةدايق ناكرأا سسيئر ةعاط ى-ل-ع ة-يز-كرŸا
نوناقل اذيفن-ت د-يد÷ا ي-ن-طو-لا كرد-لا
ايعاد ““يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ‘ ةمدÿا
لكب قيثولا نواعتلاو دوه÷ا رفاصضت““ ¤إا
ة-ل-كوŸا ما--هŸا ءادأا ‘ ة--نا--مأاو قد--صص
Ÿةمدخ ليبصس ‘ ينطولا كردلا ةصسصسؤو
.““نطاوŸاو نطولا

ر م ^

 مداقلا ءاثÓثلا اهنع فششكت

ىوقلا ةردابم قلطت ينطولا ءانبلا ةكرح
 حلصصإلل ةينطولا
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هتفأسضتسسا ىدل ،نمحرلا دبع نب حسضوأاو ^
نأا ،ي--عاذ’ا ““حأ--ب--سصلا ف--ي--سض““ ج--مأ--نÈب
مهرأجسشأا تررسضت يذلا  ÚلاوŸا وأا ÚحÓفلا
¤إا ةجأحب سسيل مهتيسشأم نأعطق وأا ةرمثŸا
سسوؤورو و رأجسشأا ¤إا مه-ت-جأ-ح رد-ق-ب لاو-مأا

، مهطأسشن ‘ اورمتسسي ىتح أهودق-ف ة-ي-سشأ-م
نول-سضف-ي ن-يرر-سضتŸا م-ظ-ع-م نأا ¤إا اÒسشم
ة-ن-يأ-عŸا نإا لأ-قو ، ة-ي-ن-ي-ع-لا تأ-سضيو-ع-ت-لا
لكل ةقيق◊ا رئأسسÿا مجح رهظتسس ةيناديŸا

.سسأسس’ا اذه ىلع نوكيسس سضيوعتلاو ررسضتم
ءأبو يسشف-ت-ب ي-ن-طو-لا دأ-سصت-ق’ا ر-ثأأ-ت ن-عو
سسرأم22 ذنم هنإا ةيلأŸا ريزو لأق ،أنوروك
ذأختا ةلودلا هيف تررق يذلا خيرأتلا ،0202
سسوÒف نم ÚنطاوŸا ةيأقول ةلمأسش تاءارجإا
نم هÒغك يرئاز÷ا دأسصتق’ا عجارت ،أنوروك
مد-ع نأا ¤ا اÒسشم  ،⁄أ-ع-لا لود تادأ-سصت--قا
ةلمأسشلا ةيدأسصتق’ا ةكر◊أب رئاز÷ا لسصاوت
” أم رارغ ىلع ة-مد-سصلا أ-ه-ب-ن-ج ،ة-ي-لود-لا

ىلع دمتعت يتلا ىرخأ’ا لودلا ‘ هتظحÓم
ةيدأسصتق’او ةيرأجتلا ت’دأب-ت-لاو ة-حأ-ي-سسلا
د-ب-ع ن-ب ف-ي-سضي -أ-ند--هأ--سش ن--يأا  ىÈك--لا
ع-جاÎل-ل ة-ي-سسأ-ي-ق تأ-يو-ت-سسم -ن--م--حر--لا
ءاÿÈا ةدأهسشب ةلأطبلا ي-سشف-تو يدأ-سصت-ق’ا
ةدوعل نمزلا نم ادقع مزلتسسي هنا اودكأا نيذلا
هذه ‘ أ-ه-ت-ع-ي-ب-ط ¤إا ة-يدأ-سصت-ق’ا ة-كر◊ا
.نادلبلا
رسشؤوم نأا ةيلأŸا ريزو فسشك ، مأقر’ا ةغلبو
- تأقورÙا عأطق جرأخ يدأسصتق’ا ومنلا
أ-نورو-ك ة-مزأا ءار-ج Òب-ك ل-ك-سشب ر-ثأأ-ت يذ-لا
ىلع أعأفترا فرع -طفنلا كÓهتسسا عجارتو

6.2 + ـب ةي-ئاذ-غ-لا تأ-عأ-ن-سصلا عأ-ط-ق رار-غ

8.0+ ـب ةيمومع-لا لأ-غ-سشأ’ا عأ-ط-قو ة-ئأŸأ-ب
ةفأسضإا ،0202 نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ  ةئأŸأب
ديسصلاو و ةين’ديسصلا ةعأنسصلا تأعأطق ¤إا
ةÎفلا لÓخ  اÈتعم او‰ تدهسش يتلا يرحبلا
.نمحرلا دبع نب نÁأا دكؤوي أهتاذ
أهرقأا يتلا تاءارجإ’ا نأا حأبسصلا فيسض لأقو
،داÒتسس’ا ةروتأف سصيلقتل ةيروهم÷ا سسيئر
لك-سشب تر-ثأا تارو-تأ-ف-لا م-ي-خ-سضت ع-جار-تو
Ëدقت متيسسو ،تأعوفدŸا نازيم ىلع يبأجيإا
يثÓثلا ةيأهن ‘ ةيفأفسش لكب مأقرأ’او بسسنلا
.ةيرأ÷ا ةنسسلا نم ثلأثلا
فعسضب ر-يزو-لا فÎعا ،ي-ك-ن-ب-لا لأÛا ‘و
نا ¤ا أيعاد ،ةيمومعلاو ةسصأÿا كونبلا ةكبسش
نمو ،أيناو أيلأا ةلسصاوتم ةيكنبلا ةكبسشلا نوكت

‘ هديري يذلا غلبŸا بحسسي نا نطاوŸا قح
تأ-ي-ن-هذ ةد-ع كأ-ن-ه نا ¤ا اÒسشم ،تقو يأا
ةيطارقوÒبلا ¤ا ةفأ-سضإ’أ-ب ،Òغ-ت-ت نا بج-ي

‘ رظنلا ةدأعإاو أهي-ل-ع ءأ-سضق-لا بج-ي ي-ت-لا
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-م-كو◊او ير-سشب-لا ل-مأ-ع-لا
تأحÓسصإ’ا بلسص ‘ ل-خد-ي اذ-هو ،كو-ن-ب-لا
‘ ‘رسصŸا مأظنلا ىلع أهلخدن فوسس يتلا
فوسس ةلودلا نا ادكؤوم ،ينطولا يكنبلا مأظنلا
لجا نم كونب-لا هذ-ه لأ-م سسار ح-ت-ف-ب مو-ق-ت
ديدج ط‰ لأخداو ةيسسفأنتلا ىلع أهرأبجا

.Òيسستلا ‘
أهنا لأ-ق ،ة-ي-مÓ-سس’ا ة-فÒسصلا سصو-سصخ-بو
أ-ب-ل-ط-م نو-ك-ت نا ل-ب-ق ي-عأ-م-ت-جا بل-ط-م
ةوطÿا هذه ديسسجتب أن-م-ق د-قو ،أ-يدأ-سصت-قا
ة◊أ-سصÃ ح-م-سست فو-سس ي-ت-لا ة--عأ--ج--سشلا
ةيكنبلاو ةيفرسصŸا هتمو-ظ-ن-م ع-م ع-م-تÛا
ر-ط’ا ل-ك أ-نر-فوو ،ة-مأ-ع ة-ف-سصب ة-ي--لأŸاو
حأ‚’ ةيمظ-ن-ت-لاو ة-ي-نو-نأ-ق-لا تاءار-ج’او
.رئاز÷ا ‘ ةيمÓسس’ا ةفÒسصلا

ن.ح^

ثارح نب ةÒسصن ،ةئيبلا ةريزو تدقع ^
،ÚينهŸا ميلعتلاو نيوك-ت-لا ةر-يزو ة-ق-فر

أعأمت-جا ،سسما لوا ، ة-ح-ير-ف ن-ب مأ-ي-ه
Úب نوأعت ةيقأفتا Òسض– دسصق رئاز÷أب
ةديدج تأسصسصخت حتفب حمسست Úعأطقلا
نأيبلا حسضوا و .ةئيبلا لأ‹ ‘ نيوكتلل
أهبأسسح ىلع ةئيب-لا ةر-يزو ه-تر-سشن يذ-لا
يعأمتج’ا لسصاوتلا عقوم Èع يمسسرلا
ءأقل و-ه عأ-م-ت-ج’ا اذ-ه نا ““كو-ب-سسي-ف““

ة-سضير-ع-لا طو-طÿا ع--سضو--ل““ يÒسض–

Ùب نوكتسس يتلا نوأعتلا ةيقأفتا روأÚ
و .““ ينهŸا نيوكت-لا و ة-ئ-ي-ب-لا ي-عأ-ط-ق
عمزŸا ةيقأفت’ا نا ردسصŸا تاذ فأسضا
حتف““ ¤إا فده-ت  Úفر-ط-لا Úب أ-ه-مار-بإا
.““ةئيبلا لأ‹ ‘ ةديدج تأسصسصخت
ثار-ح ن-ب تد-كا ،ة-ب--سسأ--نŸا هذ--ه--ب و
تأ-سسسسؤوŸا باو-بأا ح-ت-ف-ل أ-هداد-ع-ت--سسا
ة-ئ-ي-ب-لا ةرازو ة-يأ--سصو ت– ة--ع--قاو--لا
ÚسصبŸÎا حلأسصل ةيقيبطت-لا تأ-سصبÎل-ل
ج.ق ^       .ÚنوكتŸاو

رتضسام ةداهضش ىلع نيلضصاحلأ سصخت
يزكرم ضشتفم ةبترل بئارشضلا لامع ةيقرتل ضصخري يمومعلا فيظولا

ةئملاب08 تغلب لاغضشلأ
ابيرق ةنيطنشسقب72 مقر ينطولا قيرطلاب1 مقر يئ’ولا قيرطلا طبر عورششم مÓتشسا

عورسشم مÓتسسا ““بيرق أمع““ متيسس ^
هرطسش ‘1 مقر يئ’ولا قيرطلا طبر
و-ير-جو--ب دو--ع--سسم ة--يد--ل--ب--ب رأŸا
72 مقر ينطولا قيرطلأب (ةني-ط-ن-سسق)
,ةليم و ةنيطن-سسق ي-ت-ي’و Úب ط-بار-لا

ر-يد-م ن-م ،سسما لوا م-ل-ع أ--م بسسح
.حباروأا ديسشر ةيمومعلا لأغسشأ’ا
لÓخ ةيمومعلا لأغسشأ’ا ريدم حسضوأاو

زأ-ه÷ا سسي-ئر-ل ة-ي-ناد--ي--م ة--جر--خ
ظيف◊ا دبع دمحأا يلÙا يذيفنتلا

ةيومنتلا عيرأسشمل-ل ة-سصسصfl ي-سسأ-سس
رطسشلا اذه نأأب ويرجوب دوعسسم ةيدلبب

رسسج عم ملك5 ىلع دتمŸا قيرطلا نم
ة-ق-ط-نÃ هزأ‚إا ” ›و-ط Îم004ب
نويلم022ب ردقي رأمثتسسأ-ب ةد-ي-سسم
هذه نع ةلزع-لا كف ‘ م-هأ-سسي-سس ج.د

.ةيلÙا ةعأم÷ا
لأغسشأا مدقت لد-ع-م نأأ-ب ح-باروأا دأ-فأاو

‘ أهلأغسشأا قÓطإا ” يتلا ةسشرولا هذه
,ةئأŸأب08 ›أ◊ا تقولا ‘ غلب7102
ةز---ج---نŸا ة----سسسسؤوŸا نأا ¤إا اÒسشم
Èمتبسس رهسش لÓخ““ هميلسست-ب تمز-ت-لا
روÙا اذه مÓتسسا مت-ي-سسو ““.ل-ب-قŸا

ةيوسست لأغسشأا لأمكتسسا دعب قيرطلا نم
,ةيتلفسسإ’ا ةنأسسرÿأب قيرطلا ديبعت و

.ردسصŸا تاذ بسسح
““ىÈك ةيمهأا““ قيرط-لا هذ-ه ي-سست-ك-تو
لكسشت““ و ةقطنŸا هذه نأكسسل ةبسسنلأب

ديدع نع ةلزعلا كفل رظنلأب ““أبسسكم
حمسستسس أهنو-ك ى-ل-ع ةوÓ-ع ق-طأ-نŸا
ويرجوب دوعسسم ةيدلب يحÓف بيرقتب

ةدجاوتŸا بوب◊ا نيزخ-ت طأ-ق-ن ن-م

ةنيطنسسق يتي’و Úب ةيرادإ’ا دود◊أب
.هحأسضيإا ” أم بسسح ,ةليم و
سسي-ئر ع-ل--طا ة--جرÿا هذ--ه لÓ--خو
عورسشم ىلع يلÙا يذيفنتلا زأه÷ا
441 مقر يئ’ولا قيرطلا ليهأأت ةدأعإا
و ةفلأخوب د’وأا يتقط-ن-م Úب ط-بار-لا
5 ةفأسسم ىلع97 مقر ينطولا قيرطلا
هب لأغسشأ’ا مدقت لدعم غلب يذلا و ملك
.ةئأŸأب14
ةنيطن-سسق ›او ى-ط-عأا نأ-كŸا Úع-بو
Úف-ل-كŸا Úلوؤو-سسم-ل-ل تأ-م--ي--ل--ع--ت
›أم فÓغ هل رخسس يذلا عورسشŸأب
لجأا ن-م ج.د نو-ي-ل-مÌ 45كأأب رد-ق-ي
همÓتسسا لجأا نم لأغسشأ’ا ةÒتو عيرسست
““.ةيرأ÷ا ةنسسلا ةيأهن لبق““

ج.ق ^

نم سضيوفتبو يمومع-لا ف-ي-ظو-لا تح-ن-م ^
أسصي-خر-ت دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لو’ا ر-يزو-لا
ةمأعلا ةيريدŸا يفظوم ةي-قÎل ة-ي-ئأ-ن-ث-ت-سسا
ةبسسأ-ح-م-ل-ل ة-مأ-ع-لا ة-ير-يدŸاو  بئار-سضل-ل
ة-ب-تر ¤ا ،ÎسسأŸا ةدأ-ه-سش ى-ل--ع Úل--سصأ◊ا

تثعبو . ةدأهسشلا سسأسسا ىلع يزكرم سشتفم
¤ا ةلسسارم يمومعلا فيظولل ةمأعلا ةيريدم
رسضخ’ا ءو-سضلا أ-ه-ي-ف تط-عا ة-ي-لأŸا ةرازو
أهيف ءأج أه◊أسصÚ Ÿعبأتلا لأ-م-ع-لا ة-ي-قÎب
نم تÓسسارم رارمت-سسأ-ب ي◊أ-سصم ي-ق-ل-ت-ت““
ةيريدŸا) ةيرازولا مكترئادل ةعبأتلا حلأسصŸا
ة-مأ-ع-لا ة-ير--يدŸاو ،بئار--سضل--ل ة--مأ--ع--لا
أسصخر أه-لÓ-خ ن-م سسم-ت-ل-ت ،(ة-ب-سسأ-ح-م-ل-ل
ىلع أهل Úعبأت Úفظوم ة-ي-قÎل ة-ي-ئأ-ن-ث-ت-سسا
كلذو ، يزكرم سشتفم ةبتر ¤إا ةدأهسشلا سسأسسا
ةدأهسش ىلع ،ةمدÿا ديق مهو مهلوسصح دعب
Úناوقلا ‘ ةجردŸا تأسصسصختلا ‘ ÎسسأŸا
.أهب ةسصأÿا ةيسسأسسأ’ا
بج-ي ، دد-سصلا اذ-ه-ب و““ ة--ل--سسارŸا تد--كاو
01 مقر يذيفنتلا موسسرŸا مأكحأا نأا ، Òكذتلا

نمسضتŸا،È 0102مفون92 ف خرؤوŸا992 -
Úف-ظوŸأ--ب سصأÿا ي--سسأ--سسأ’ا نو--نأ--ق--لا

و ةيئأب÷ا ةرادإ’أب ةسصأÿا كÓسسأÓل ÚمتنŸا
92 و خرؤوŸا892 -01 مقر يذيفنتلا موسسرŸا
يسسأسسأ’ا نونأ-ق-لا ن-م-سضتŸا ،È 0102مفو-ن
كÓ-سسأÓ--ل Úم--ت--نŸا Úف--ظوŸأ--ب سصأÿا
تأنيمأأتلاو ةبسسأÙاو ةنيزÿا ةرادإأب ةسصأÿا

،ىلعأا ةبتر ¤إا ةيقÎلا ةينأكمإا ىلع سصنت ⁄
قأحتلإ’ا نأ’ كلذو ÎسسأŸا ةدأهسش سسأسسا ىلع
31 فنسصلا ‘ ةفنسصŸا  يزكرم سشتفم ةبترب
.““ةدحاو ةنسس هتدم أسصسصختم أنيو-ك ي-سضت-ق-ي

موسسرŸا ن-م42 ةدأŸا نأا ¤إا ةرأ--سشإ’ا ع---م
Èمفون92  ‘ خرؤوŸا792/01 مقر يذيفنتلا

سصأÿا يسسأسسأ’ا نونأق-لا ن-م-سضتŸا ،0102
ةرادإ’أب ةسصأخ كÓسسأ’ ÚمتنŸا ÚفظوŸأب
ةيقÎلا ةينأكمإا تسسرك ، ةينازيŸأ-ب ة-ف-ل-كŸا

للfi سشتفم ةب-تر ¤ا ةدأ-ه-سشلا سسأ-سسأا ى-ل-ع
ةبسسنلأ-ب ،(31 فنسصلا) ةينازي-م-ل-ل ي-سسي-ئر
ىلع مهفيظوت دعب اولسص– نيذلا Úفظو-م-ل-ل
أهل ةلدأعم ةدأه-سش وا ة-لود سسد-ن-ه-م ةدأ-ه-سش
أهيلع سصوسصنŸا تأسصسصختلا دحأا )ÎسسأŸا(

تاذ فأسضاو . موسسرŸا تاذ نم5 ةدأŸا ‘
Úب مأ-ج-سسنÓ-ل أ-نأ-م-سضو كلذ--ل ““ رد--سصŸا
يفظوÃ ةسصأÿا ةيسسأسس’ا Úناوقلا مأكح’ا

فأسصن’او ،““ ةيلأŸا عأطق““ دحاو-لا عأ-ط-ق-لا
أقبط ن ينهŸا مهرأسسم روطت ‘ هيفظوم Úب
موسسرŸا نم42 ةدأŸا ‘ ةسسركŸا مأكحÓل
Èمفون92 ‘ خرؤوŸا792 -01 مقر يذيفنتلا

ارأبت-عاو ، ة-ه-ج ن-م ،ر-كذ-لا ة-ف-لأ-سس0102
، (31فنسصلا) يزكرم سشتفم ةبتر ف-ي-ن-سصت-ل
مأظن Îسسأم ةدأهسش ليهأأت ىوتسسم بلطتت يتلا
مقر يسسأئرلا موسسرŸا مأكحأأب Óمع ،““ د،م،ل““

يذلا نÈ 7002متبسس92 ‘ خرؤوŸا70-403
ÚفظوŸا تأبترŸ ةيل’دتسس’ا ةكبسشلا ددحي
رأظتنا ‘و ، ةهج نم ن مهبتاور عفد مأظنو
كÓسسا فلتı ةيسسأسس’ا Úناو-ق-لا ل-يد-ع-ت
ن مكملع ¤ا يهنا نا ينفرسشي ،ةيلأŸا عأطق
ÚفظوŸا ةيقرت نم أعنأم ىرت ’ ي◊أسصم نا
ةطيرسش ، يزكرم سشت-ف-م ة-ب-تر ¤ا Úي-ن-عŸا
مأكحا رأطا ‘ ، ةرغأسش ةيلأم بسصأنم رفوت
ةخرؤوŸا10 مقر ةكÎسشŸا ةيرازولا ةميلعتلا

تأيفي-ك دد– ي-ت-لاÈ 5102م-سسيد32 ‘
Œباد-ت-لا د-ي-سسÒ ةيملعلا

ز--يز--ع--ت ¤ا ة--ي--مار---لا
ة-ي-ل-خاد--لا تأ--نزاو--ت--لا
ن ةظيفح ^.““دÓبلل

راهضشإأ

طاضشنلأ يف رأرمتضسÓل ةيضشامو ةرمثم راجضشأل ةجاحب نيلأؤملأو نيحÓفلأ نإأ لاق

 نيررشضتŸا تاشضيوعت : نامحرلا دبع نب
ةيلام نوكت نل قئار◊ا نم

طمنو ةيشسفانتلا ضضرفل كونبلا لام ضسار حتفتشس ةلودلا ^ ايداشصتقا ابلطم نوكت نا لبق يعامتجا بلطم ةيمÓشس’ا ةفريشصلا  ^
تقو يأا يفو كنبلا نم ديري يذلا غلبملا بحشسي نا نطاوملا قح نم ^  ديدجلا رييشستلا

كلذو ةينيع نؤكتضس ،تاباغلأ قئأرح نم نيررضضتملأو نيحÓفلأ تاضضيؤعت نأأ ،نمحرلأ دبع نب نميأأ ،ةيلاملأ ريزو فضشك
. رئاضسخلأ مييقتب ةضصاخلأ ريراقتلأ لامكتضسأ دعب

نيضصبرتملل ةئيبلأ ةرأزو ةياضصو تحت ةعقأؤلأ اهتاضسضسؤؤم حتفت نيؤكتلأ ةرأزو

تاشصشصخت حتفل نواعت ةيقافت’ ريشضحتلا
ةئيبلا لاجم يف ةديدج

ثحبلاو ›أعلا ميلعتلا ريزو سضرعتسسا  ^
،سسما لوا ،نأيز نب يقأبلا دبع ,يملعلا

Úمأا ,رئاز÷أب Úطسسل-ف ة-لود Òف-سس ع-م
Úب ةيخيرأتلا تأ-قÓ-ع-لا ع-قاو ,لو-ب-ق-م
‘ يئأنثلا نوأعتلا زيزعت لبسسو ن-يد-ل-ب-لا

,يملعلا ثحبلاو ›أ-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا لأ‹
.ةرازولل نأيب هب دأفأا أم بسسح
أثحب Úفرطلا نأا ¤ا ردسصŸا تاذ رأسشأاو

اذكو نوأعتلا اذه زيزعت لبسس““ ءأقللا لÓخ

تأيقأفتا ماربإاو تاÿÈا لدأب-ت ع-ي-ج-سشت
نأا اركذم ,““نيدلبلا تأ-ع-مأ-ج Úب ة-مأاو-ت
نيوكت ‘ تمهأسس““ ةيرئاز÷ا تأعمأ÷ا

‘ Úينيطسسلفلا ة-ب-ل-ط-لا ن-م Òب-ك دد-ع
,سسنأسسيل) ميلعتلا راوطأاو نيدأيŸا عيمج
أيلأح د-جاو-ت-ي ثي-ح ,(هارو-ت-كد ,Îسسأ-م
ىلع Úعزوم ي-ن-ي-ط-سسل-ف بلأ-ط7941
 .““ةيرئاز÷ا تأعمأ÷ا

ج.ق ^

Úب ةمأأؤت تايقافتأ مأربإأو تأÿÈأ لدابت عيجضشتل
نيدلبلأ تاعماج

لبشس Úطشسلف Òفشس عم ضضرعتشسي نايز نب
›اعلا ميلعتلا لا‹ ‘ نواعتلا

يقار-ب ،ة-ي-ئأŸا دراوŸا ر-يزو نأأ-م-ط ^
ÚنطاوŸا ة-فأ-ك ،ة-ع-م÷ا سسما ،ي-قزرا

،دÓب-ل-ل ة-ي-قر-سشلا ة-ق-ط-نŸا ‘ أ-م-ي-سس
موأق نورأه ينب دسس نأا ى-ل-ع د-ي-كأأ-ت-لأ-ب
يأا ليجسست متي ⁄و ،يبأجيإا لكسشب لازلزلا

.ركذي ررسض
ةن÷ نأا ،ة-ي-ئأŸا دراوŸا ر-يزو ح-سضوأاو

تدأفأا ثيح ،دسسلل تلقنت ةسصتfl ةينقت
ليجسست مدعب أهتعفر يتلا ةينقتلا ريرأقتلا
رأسشأاو .دسسلا ىوتسسم ىلع ررسض وأا رثأأت يأا
ةليم ةي’و ىوتسسم ىلع دودسس3 نأا يقارب
.ةيسضر’ا ةزهلأب رثأأتت ⁄ أهلك
لك ةيئأŸا دراوŸا ةرازو تدنف أهتهج نم
سصوسصخب ةطولغم رأبخأا نم هلوادت متيأم
نورأه ينب دسس هأيم غيرفت ةيلمع ةرسشأبم
أميسس ، ٔيرأط ي’ أبسس– طغسضلا فيفختل
ليجسست مدعب ةينقتلا ريرأقتلا تعفر أهناو
دودسس3 ىوت-سسم ى-ل-ع رر-سض ؤا ر-ثٔأ-ت ئا
ةيسضر’ا ةزهلأب رثٔأتت ⁄ يتلاو ةليم ةي’وب
.يبأجيا لكسشب تموأق و
ئا ليجسست متي ⁄ هنأا نأيبلا سسفن فأسضاو

دأفأاو .ةليم ةي’وب نورأه ينب دسسب ررسض
تلقنت ةسصتfl ةينقت ةن÷ نٔا نأيبلا تاذ
بر-سض يذ-لا لاز-لز-لا عو-قو رو-ف د-سسل--ل
9,4 ةوقب ةع-م÷ا سسما حأ-ب-سص ة-ق-ط-نŸا

.Îسشير ملسس ىلع
دودسسلل ةينطولا ةلأكولا تدنف أهتهج نم
دسس غيرفتب قلع-تŸا ÿÈا تÓ-يو-ح-ت-لاو
تلأق و ،ةيسضرأ’ا ةزهلا ببسسب نورأه ينب
““كوبسسيأفلا““ ىلع أهتحفسص Èع ة-لأ-كو-لا
رسشنل ةيمسسر-لا ة-ح-ف-سصلا قاÎخا ” ه-نأا

.بذأكلا ÿÈا اذه
دودسسلل ةينطولا ةلأكولا حلأسصم نا ركذي
ا ““T.B.N.A““   ىÈك-لا تÓ-يو-ح-ت-لاو
ءأم بوسسنم غيرفت ةيلمع تمأق أهنا تدكا

ترسشنو .ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب نورأ-ه ي-ن-ب د-سس
ىلع ةيم-سسر-لا أ-ه-ت-ح-ف-سص Èع ة-لأ-كو-لا
تءأج غيرفتلا ة-ي-ل-م-ع نأا ،كو-ب-سسيأ-ف-لا

ةيحأسضب ةيسضرأا ةزه ليجسست دعب ةرسشأبم
دسسلا ىلع طغسضلا سصأقنإ’ اذ-هو ،ة-ل-ي-م

يتلا ةمول-عŸا ي-هو ،ئرأ-ط يأ’ أ-ب-سس–
ن.ح ^ . ةلأكولا أهتفن

ئراط يأل ابضس– طغضضلأ فيفختل

ةيلمع ةرششابم يفنت ةيئاŸا دراوŸا ةرازو
نوراه ينب دشس غيرفت

 فيطضس:ءاضضق سسلجم
 لأزأأ نيع: ةمكحم

 مكح
لوأأ يفو ايرؤضضح اينل-ع ةر-ضسألأ نوؤؤ-ضش ا-يا-ضضق ي-ف ا-ه-ل-ضصف لا-ح ة-م-ك-ح-م-لأ تم-ك-ح
ي-ف،ةر-ب-خ-لأ ءأر-جأ د-ع-ب ىؤ-عد--لأ ي--ف ر--ي--ضسلأ ةدا--عإأ لؤ--ب--ق:ل--ك--ضشلأ ي--ف:ة--جرد
خيراتب لاحلأ ةمكحم ىدل ةرضسألأ نوؤؤضش مضسق ن-ع ردا-ضصلأ م-ك-ح-لأ غأر-فإأ:عؤ-ضضؤ-م-لأ
ريبخلأ لبق نم ةزجنملأ ةرب-خ-لأ ر-ير-ق-ت ى-ل-ع ة-قدا-ضصم-لأو9931 م-قر02/01/9102
و،222 م-قر81/21/9102 خيراتب ةمكحملأ طبضض ةنامأأ ةعدؤملأ ة-ل-ي-م-ج ي-نأؤ-ل-ع-لأ
نبأ نؤيعلأ سسأرب2391دؤلؤملأ””نامحد فيضصؤلب””هدضض عجرملأ ىلع رجحلاب ءاضضقلأ

هيلع امدقم ””دمحأ فيضصؤلب””عجرملأ هنبأ نييعت عم ةميطف فيضصؤلب همأأ و يرخضس
أذه قؤطنم رضشنب رمألأ عم،هيلع رجحلأ ببضس لأوز نيح ىلإأ هنوؤؤضش رييضست و هتياعرل
نيع ةيدلبل ةيندملأ ةلاحلأ طباضض رمأأ أذك و مÓعÓل ةيمؤيلأ دئأرجلأ ىدحإأ يف مكحلأ
ليمحت و ةباينلأ نم يعضسب هيلع رؤجحملأ دÓيم ةداهضش ىلع رجحلاب ريضشاتلاب رجحلأ
و مكحلأ أذه ردضص أذب.ةربخلأ فيراضصم اهيف امب ةيئاضضقلأ فيراضصملأ عجرملأ يعدملأ
انيضضمأأ هتحضصل و،هÓعأأ رؤكذملأ خيراتلاب ةدقعنملأ ةضسلجلاب أÓملأ مامأأ أراهج هب حضصفأأ
 .طبضضلأ نيمأأ و سسيئرلأ نحن هلضصأأ
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يداسصتقإا

هل ةملك ‘ ديلو يدهŸأ ديصسلأ لاقو ^
لو’أ شسمأأ رصشاعلأ يرودلأ هئاقل لÓخ
ةركتبŸأ عيراصشŸأ باحصصأأ نم ددع عم
موي لك دقعي يذلأ ة-ئ-صشا-ن-لأ تا-كر-صشلأو

لخدي ءاقللأ أذه نأأ ةرأزولأ رقÃ شسيمخ
با-ح-صصأأ ن-م ةرأزو-لأ بير-ق--ت را--طإأ ‘

¤إأ عامصسلأ لجأأ نم ةرك-ت-بŸأ ع-يرا-صشŸأ
يتلأ تا-بو-ع-صصلأ ل-ي-لذ-تو م-ه-ت’ا-غ-صشنأ
‘ كلذو اهنم ةيرأدإ’أ اميصس’ مهصضÎعت
.ةركتبŸأ مهعيراصشم قيق– ليبصس

مو-ق-ي-صس ه-نأ قا-ي-صسلأ تأذ ‘ فا--صضأأو
تاي’و فل-تfl ىو-ت-صسم ى-ل-ع تأرا-يز-ب
باحصصأأ عم ةلثا‡ تأءاقلب مايقلل نطولأ
ةئصشانلأ تاكرصشلأ و ةرك-ت-بŸأ ع-يرا-صشŸأ

عم ءاقل هل نوكيصس مداقلأ عوبصسأ’أ نأأ انلعم
باحصصأأ و ةرك-ت-بŸأ ع-يرا-صشŸأ ي-ل-ما-ح

فيطصس يتي’و نم لكب ةئصشانلأ تاكرصشلأ
.ةنيطنصسقو
و ةركتبŸأ عيراصشŸأ با-ح-صصأأ ع-فر د-قو
ةدع ءاقللأ لÓ-خ ة-ئ-صشا-ن-لأ تا-صسصسؤوŸأ
ريزولأ ىدل بدتنŸأ ريزولأ ¤أ ت’اغصشنأ
ة--فر--عŸأ دا--صصت--قا--ب ف--ل--كŸأ لوأ’أ

ليلذتب اصساصسأأ قلعتت ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸأو
نوصضرعتي يتلأ ةيطأرقوÒبلأ تابو-ع-صصلأ
م-ه-ع--يرا--صشم ق--ي--ق– را--صسم ‘ ا--ه--ل
.ةيرامثتصس’أ

‘ ةصصتfl ةئصشان ةصسصسؤوم Òصسم دكأأ دقو
نأأ ةين’ديصصلأ تايافن-لأ ة÷ا-ع-م و ة-لأزإأ

Êاعت يه و8102 ةنصس تصسصسأات هتصسصسؤوم
تأد-ي-ق-ع-ت-لأ ن-م خ-يرا--ت--لأ كلذ ذ--ن--م
دكأأ اميف  ،ةزابيت ة-ي’و-ب ة-ي-طأر-قوÒب-لأ

ةعانصص ‘ ةصصتfl ةئ-صشا-ن ة-كر-صش ل-ث‡
نأأ مقعŸأ Òغ و مقعŸأ ةحأر÷أ طيخ

تأونصس ةثÓث ذنم لطعم ةكرصشلأ طاصشن
.ةيرأدإ’أ لكاصشŸأ ببصسب
تا-صسصسؤوŸأ با-ح--صصأأ ن--م دد--ع نا--كو
ريزولأ ىلع مهعيراصشم أوحرط دق ةئصشانلأ
و تÓ-ي-ه-صست ى-ل--ع لو--صص◊أ شضر--غ--ب

عورصشم رأرغ ىلع اهليع-ف-ت-ل تأد-عا-صسم
تÓ-م-ع-لأ لا‹ ‘ تا-مدÿأ ر-يد-صصت““
ةيمقر ة-صصن-م عور-صشم أذ-كو ““ ة-ي-م-قر-لأ

مايقلأ دصصق ىÈكلأ تا-كر-صشل-ل ة-ه-جو-م
زواجتي ’ يصسايق فرظ ‘ در÷أ تايلمعب
.مايأأ01

^ Ÿيو’زرح .ءاي

مطامطلأ ليو– و ينج ةلمح فرعت  ^
ةلجصسم ا-ه-جوأأ0202-9102 ةيعا-ن-صصلأ
31 براقي ›امجأ جاتنإاب ة-ل-هذ-م ج-ئا-ت-ن

نع ةرداصصلأ ماقرأ’أ بصسح , راطنق نويلم
.ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ ةرأزو
ين÷أ تايلم-ع““ نإأ ةرأزو-لأ نا-ي-ب را-صشأأ و
ىلع يصضاŸأ يفناج رهصش تقلطنأ يتلأ

Êاثلأ فصصتنŸأ و بون÷أ تاي’و ىوتصسم
,نطولأ لامصش ق-طا-نÃ نأو-ج ر-ه-صش ن-م
راطنق نويلم21ر7 مويلأ ةياغ ¤أ تغلب

Ãرات-ك-ه347 غ-ل-ب ط-صسو-ت--م دودر ‘
اهتبصسن ةدايز ليجصستب يأأ دحأولأ راطنقلأ

‘ ةلجصسŸأ تايمكلاب ةنراقم ةئŸاب77
” ثيح ةيصضاŸأ ةنصسلأ نم ةÎفلأ شسفن
.““راطنق نويلم7ر2 جاتنأ ليجصست
5ر3 ليو– ” ,ةيمكلأ هذه ›امجأ نم و
حمصس ا‡ مطامطلأ ن-م را-ط-ن-ق نو-ي-ل-م
مطامطلأ زكرم نم راطنق087174 جاتنإاب
زكرم نم را-ط-ن-ق229.932 و ي-ثÓ-ث-لأ
.فعاصضŸأ مطامطلأ

نأأ ةرأزو--لأ تح--صضوأأ ,دد--صصلأ أذ---ه ‘
ةعأرزل ةنصسلأ هذه ةصصصصıأ ةحاصسŸأ
354.42 ب تردق ةيعان-صصلأ م-طا-م-ط-لأ

.اهنم راتكه00071 ينج ” راتكه
و رأردأأ ) بو-ن÷أ ة-ق-ط-ن-م ته--نأأ د--ق و

“Ôغلب جا-ت-نإا-ب ي-ن÷أ تا-ي-ل-م-ع (تصسأ
غلب دودرم طصسوتÃ يأأ راطنق583.627
تايلمع نأأ Úح ‘ راتكهلأ ‘ راطنق306
نطولأ لامصشب ةل-صصأو-ت-م لأز-ت ’ ي-ن÷أ
Úع و ةبانع و فراطلأ و ةŸاق و ةدكيكصس)
. (فلصشلأ و ىلفدلأ
” ,عاطقلأ ‘ Úلعافلأ عيجصشت فدهب و
لوح د-يد-ج ءأر-جأ ق-ي-ب-ط-ت ‘ عور-صشلأ
ةروÒصسلأ ةب-قأر-م و ح-نŸأ ع-فد ل-ي-ه-صست
.ةلم◊أ هذه نم ءأدتبأ
ءأر-ج’أ أذ--ه““ نأأ ¤أ ةرأزو--لأ ترا--صشأو
حنŸأ عفد ة-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-صست-ب ح-م-صسي-صس
ةدئافل ةيعانصصلأ مطامط-لا-ب ة-ط-ب-ترŸأ
.““ÚلوÙأ و ÚعرأزŸأ

هنأأ هتأذ ردصصŸأ حصضوأأ ,ىرخأأ ةهج نم
نم متي ,ديد÷أ يمقرلأ ماظنلأ لصضفب““
‘ ةر-صشا-ب-م ح-نŸأ بصص أد--عا--صصف نآ’أ

Úح ‘ ÚلوÙأ و ÚعرأزŸأ تاباصسح
نوبصصي نم مه قباصسلأ ‘ نولوÙأ ناك
يصضفي ناك ا‡ Úعرأزملل ميعدتلأ حنم

.““Úجتنملل عفدلأ ‘ تأرخأات ليجصست ¤أ
ةلودلأ نأاب ةرأزولأ تركذ ,قايصسلأ أذه ‘
مطامطلأ نم دحأولأ غ-ل-ك-ل-ل جد4 ح-ن“

ىقلتت يتلأ ليوحتلأ ةد-حو-ل م-ل-صسي يذ-لأ
 .دحأو غلك ليوحتل جد5,1 ىرخأ’أ يه
م-طا-م-ط-لأ نإا-ف ةرأزو-لأ ما--قرأ بصسح و
نم اظوحلم أرو-ط-ت تفر-ع ة-ي-عا-ن-صصلأ
نم تلقتنأ ذأ ةحاصسŸأ و جات-ن’أ ة-ي-حا-ن
نويلم2.9 هردق جاتنأ و را-ت-ك-ه859.61
و راتك-ه008.42 ¤إأ3102 ةنصس راط-ن-ق
.9102 ةنصس راطنق نويلم5.61 جاتنأ
لكصشب مطا-م-ط-لأ ز-كر-م جا-ت-نأ ع-ف-ترأ و
¤أ3102 ‘ ن---ط002.9 نم ظو-ح-ل-م
يثÓثل ةبصسنلا-ب9102 ‘ ن---ط250.68
مطامطلأ جا-ت-نأ ل-ق-ت-نأ Úح ‘ ز-ي-كÎلأ

ةنصس ن-ط456.12 نم زي-كÎلأ ف-عا-صضم
.9102 ‘ نط434.12 ¤إأ3102
غولب نم جاتن’أ ‘ نصسحتلأ أذه نكم دق و
نع ءانغتصس’أ نم ينطولأ يتأذلأ ءافتك’أ
ثيح مطامطلأ زكرŸ ايجيردت دأÒتصس’أ

نم5102 ةنصس ن-ط287.21 دأÒت-صسأ ”
829.5 لباقم فعاصضŸأ مطامطلأ زكرم
.7102 ‘ نط
ةداŸأ هذهل دأÒتصسأ يأ ليجصست متي ⁄ و

.9102 و8102 يتنصس لÓخ
ملف يثÓثلأ مطامطلأ زكرم شصوصصخب امأ
ةنصس ن-ط252.6 ىوصس ر-ئأز÷أ درو-ت-صست
.5102 ‘056.34 لباقم9102
نم ÚلماعتŸأ دوهجب ةرأزولأ تهون دقو
هذه ريوطت ليبصس ‘ Úعنصصم و ÚحÓف
تاطلصسلأ رود و ةي-ج-ي-تأÎصس’أ ة-ب-ع-صشلأ
هذهل ينقتلأ Òطأاتلأ معد ‘ ة-ي-مو-م-ع-لأ
.ةبعصشلأ
‘ ظوحلŸأ روطتلأ أذه““ نأ ةرأزولأ ىرتو
ةفاصضŸأ ةميقلأ قلخي نأ هناصش نم ءأدأ’أ
ةروتاف نم شضفخيو ين-طو-لأ دا-صصت-قÓ-ل
ق-ي-ق– ¤أ ة-فا-صضأ ةÈت-عŸأ دأÒت-صس’أ
قا-فأ ح-ت-ف و ة-ب-ع-صصلأ ة-ل-م-ع-لا-ب حا--برأ
.““ريدصصتلل
جئاتنلأ ناب Òخ’أ ‘ ةرأزولأ تركذ امك
عاطقلأ قيرط ةطراخ و ىصشامتت ةققÙأ
أرخؤوم ءأرزولأ شسل‹ اهيلع قداصص يتلأ
و ينطولأ جاتن’أ ةيقرت ¤أ فدهت يتلأو
.دأÒتصس’أ ةروتاف نم شضيفختلأ

ح.ءايمل ^

 ريفولا جاتنلا لسضفب يتاذلا ءافتكلا ققحت رئازجلا

0202 نم ةيادب مطامطلا زكرŸ داÒتصسا ’
 مصسوŸا اذه ةيعانصصلا مطامطلا نم راطنق نويلم31 براقي ام جاتنا ^

مهعيراسشم لقرعت يتلا تابوعسصلا ليلذتو  مهتلاغسشنل عامتسسلا فدهب

 ةدئافل ةطاصسولاو ءاغصصإلل ةيلخ ءاصشنإا
ةركتبملا عيراصشملا يلماح

ديلو يدهŸا Úسساي ةئسشانلا تاسسسسؤوŸاو ةفرعŸا داسصتقاب فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا نلعأا
دسصقب ةئسشانلا تاكرسشلاو ةركتبŸا عيراسشŸا يلماح ةد-ئا-ف-ل ة-طا-سسو-لا و ءا-غ-سصإل-ل ة-ي-ل-خ ءا-سشنإا ن-ع

.مهعيراسشم قيق– سضÎعت يتلا تابوعسصلا لك ليلذتو مهتلاغسشنا ¤إا عامتسسلا

ةينطولا ةسسردملاو ““سسانك““ نيب نواعت ةيقافتا ىسضتقمب
تنمجانملل ايلعلا

 عمتجملل ةيداصصتق’ا عيصضاوملا مهأا
 صشاقنلا ةلواط ىلع يرئازجلا

يديسصلا داسصتقلا ليعفت جمانربل اديسسجت
 ابيرق.. تاينواعت لكصش يف  نيدايصصلا ميظنتل صصاخ موصسرم

ي--ن--طو---لأ شسلÛأ  ع---قو  ^
و ي-عا-م-ت--ج’أ و يدا--صصت--ق’أ
ا-ي-ل-ع-لأ ة-ي--ن--طو--لأ ة--صسردŸأ
اهفده نواعت ةيقافْتأ تنمجانملل

و رواصشتلأ و رأوحلل ةصصنم قلخ
ميظنتل Úتئي-ه-لأ Úب ة-صشقا-نŸأ
لوح ةيتاعوصضوم ل-م-ع تا-صشرو
ةيداصصتق’أ عيصضأوŸأ نم ديدعلأ
ع-م-تÛأ ‘ ة-ي-عا--م--ت--ج’أ و
.يرئأز÷أ
ن-ع ردا--صصلأ نا--ي--ب--لأ بصسح و
ه-تا-ه ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لأ ” د-ق-ف شسلÛأ
ينطولأ شسلÛأ شسيئر لبق نم ةيقافت’أ
و ,Òت ا-صضر ,ي-عا-م-ت-ج’أو يدا-صصت--ق’أ

ا-ي-ل-ع-لأ ة-ي-ن--طو--لأ ة--صسردŸأ ةر--يد--م
.دياصسم ةنيمأأ ءانصسح ,تنمجانملل
شسف-ن بصسح ,ة-ي-قا-ف-ت’أ ه-تا-ه فد-ه-تو
رواصشتلأو رأوحلل ةصصنم قلخ ¤إأ ,ردصصŸأ
اهنصضت– ,يرود لكصشب مظن-ت ة-صشقا-نŸأو

تنمجا-نŸأ ة-صسرد-م ¤وأ’أ ة-ل-حرŸأ ‘
ةي-ع-ما÷أ با-ط-قأ’أ كلذ د-ع-ب ل-م-صشت-ل
تاصشرو لوح ,نطولل ة-ي-ل-خأد-لأ ىر-خأ’أ

ىمصسي ا-م را-طإأ ‘ ة-ي-تا-عو-صضو-م ل-م-ع
““يكولصسلأ Òكفتلأ ةعوم‹““ ـب احÓطصصأ
ÚيÁداكأأ و Úيعماج ةذتاصسأأ اهيف كراصشي
ÊدŸأ ع-م-تÛأ ن-م ءا-صضعأأو ة-ب--ل--ط و
¤إأ نومتني بناجأأ Úيئاصصخأأو ÚيمÓعإأو

.ةيوبخن Òكفت رئأود
هذه لÓخ راثتصس يتلأ عيصضأوŸأ مهأأ نمو
لاثŸأ ليبصس ىلع ,نايبلأ فيصضي ,تأءاقللأ

Òكفت-لا-ب ق-ل-ع-ت-ت ي-ت-لأ كل-ت ,ر-صص◊أ ’
اŸ يرئأز÷أ درفلأو عمتجملل ي-كو-ل-صسلأ
ىلع رصشابم Òغ وأأ ر-صشا-ب-م Òثأا-ت ن-م ه-ل
ةيئيبلأو ةيعامتج’أو ةيداصصت-ق’أ ةا-ي◊أ
داصسفلأ ةبراfi ,ةلوفطلأ ةياعرك ,نطولل
ةظفاÙأ ,تاقرطلأ نمأأ ,هعأونأأ ىتصشب

و ةيحصصلأ ةياقولأ ,ريذبتلأ ,ةئ-ي-ب-لأ ى-ل-ع
هذه نأأ نايبلأ فاصضأو .يبيرصضلأ برهتلأ
نيركفم مصساب مظنتصس ةيرودلأ تأءا-ق-ل-لأ
أر-يد-ق-ت ,أو-ل-حر Úير-ئأز--ج Úث--حا--بو

‘ ةلي-ل÷أ م-ه-تأءا-ط-عو م-ه-تا-ما-ه-صسإ’
نطولأ ةيمنت ليبصس ‘ مهصصاصصتخأ نيدايم
رهصش فصصتن-م ن-م ءأد-ت-بأ أذ-هو ه-ي-قر و
ح.ل ^ .مداقلأ ربوتكأأ

تاجتنŸأو يرحبلأ ديصصلأ ريزو دافأأ ^
لمعلأ  ناب يخورف دمحأأ ديصس ,ةيديصصلأ

رأدصصإأو Òصضحت-لأ ل-جأأ ن-م ا-ي-لا-ح را-ج
Úيفر◊أ نيدايصصلأ ميظنتل شصاخ موصسرم

فلتfl ‘ ة-ي-ن-ه-م تا-ي-نوا-ع-ت ل-ك-صش ‘
.يرحبلأ ديصصلأ ت’ا‹

يفحصص حيرصصت ‘ يخور-ف ر-يزو-لأ لا-قو
ع-يرا-صشŸ ة-ن-يا-ع-مو د-ق-ف-ت ةرا-يز بق-ع
ةي’و قرصش ,شسلد ةنيدÃ ةيديصص تآاصشنمو
اموصسرم كانه نأاب لو’أ شسمأ شسأدرموب

مي-ظ-ن-ت-ب ق-ل-ع-ت-ي دأد-عإ’أ د-ي-ق ا-صصا-خ
تاينواعت لك-صش ‘ Úي-فر◊أ ن-يدا-ي-صصلأ
أد-ي--صسÊ, ŒدŸأ ع--م--تÛأ كأر--صشإا--ب
هقصش ‘ يديصصلأ داصصتق’أ ليعفت جمانÈل
.يرحبلأ ديصصلأ لاجÃ قلعتŸأ
موصسرŸأ أذه نأأ ¤إأ ريزولأ راصشأأ امدعبو
نكÁو ةموك◊أ لمع جمانرب نمصض جردني
,تايئاŸأ ةيبرت لا‹ ل-م-صشي-ل ع-صسو-ي نأأ
لمصشت ةيعامج ةيلآأ ءأرجإ’أ أذه نأاب Èتعأ

ماجحأ’أ فلتfl ‘ لاÛأ ‘ Úلماعتم

لمعلأ ىلع ةيداŸأ و ةيرصشبلأ ةردقلأ مهلو
.راطإ’أ أذه نمصض
ةيديصصلأ ةينهŸأ تايعم÷أ فÓخ ىلعو
- تاينواعتلأ هذه لم– ,ايلاح ةدوجوŸأ

ا-ع-با-ط -- ي-خور-ف ر-يزو--لأ ح--صضو--ي -
نم اهيبصستن-م ن-كÁ ا-يراŒو ا-يدا-صصت-قأ
جاتنإ’أ بنا-ج ¤إأ لاÛأ ‘ را-م-ث-ت-صس’أ
.قيوصستلأو
ىلع ,ريزولأ فصشكي ,ايلاح Òكفتلأ يرجيو
ميظنتلأ أذهل ة-ي-نو-نا-ق تÓ-ي-ه-صست جأردإأ
لهصسيو اينأديمو ايلمع نوكي ىتح ديد÷أ
نم هايأزم نم ةدافتصس’أو هيف طأرخن’أ

ه-جو ى-ل-ع Úي-ن-عŸأ Úي--ن--هŸأ فر--ط
.شصوصصÿأ

ةرورصض و ةيمهأأ ىلع راطإ’أ أذه ‘ ددصشو
جامدإأ حيتت لاÛأ ‘ ةينوناق غيصص Òفوت

ÚينهŸأ عيمج ديد÷أ مي-ظ-ن-ت-لأ ن-م-صض
ن-هŸأ با-ح-صصأأ م-ه-ي--ف اÚ Ãي--فر◊أو
قطانم ‘ نول-م-ع-يو م-ج◊أ ‘ ةÒغ-صصلأ

.دحأ’ ءاصصقإأ نود مهÒغو ةأايهم Òغ

ةنيدم ¤إأ ريزولأ ةرايز نأأ ¤إأ ةراصشإ’أ عم
لاغصشأ’أ ةنياعم بناج ¤إأ ,تنمصضت ,شسلد
ىلع ت“ يتلأ ينماصضت راطإأ ‘ ةيعوطتلأ

‘ر◊أ ديصصلل يعيبطلأ أا-ج-لŸأ ىو-ت-صسم
لمعلأ فورظ Úصسحتل شسوقلأ يديل-ق-ت-لأ

تأراي-ت-لأ ن-م ه-ت-يا-م-حو هأو-ت-صسم ى-ل-ع
نيدايصصلأ نيوكت ةصسردم ةنياعم ,ةيرحبلأ

شسف-ن-ل Ëد-ق-لأ ءا-ن-يŸأ ىو-ت-صسم ى-ل--ع
.ةنيدŸأ
طاصشن لوح شضرعل ريزولأ عام-ت-صسأ د-ع-بو

عم ءاقل ىلع فرصشأأ ,ينيوكتلأ ءاصضفلأ أذه
حرط هلÓخ ن-م ” Úي-فر◊أو Úي-ن-هŸأ
موقيل ,نيدايصصلل ة-ف-ل-تıأ ت’ا-غ-صشن’أ
ديصصلأ““ ةيعمج دامتعأ رأرق ميلصستب اهدعب
ىوتصسم ىلع طصشنت يتلأ ““شسوقلأ هيفÎلأو
ةنيدŸأ شسفنب يديلقتلأ ““شسوقلأ““ أا-ج-ل-م
““ةيصسيلوب يلع““ موحرŸأ ة-ل-ئا-ع Ëر-ك-تو
ديصصلل ة-ير-ئأز÷أ ة-فر-غ-لأ شسي-ئر بئا-ن
ن-م دد-عو تا-ي-ئاŸأ ة-ي-بر-تو ير-ح-ب--لأ
ح.ءايمل ^ .نيدايصصلأ

قاطن عسسوأا ىلع ةسسفانملاو ةيفافسشلاو فاسصنلا نم ديزم ءافسضإل لمعتسست
ةرغصصملاو ةئصشانلا تاصسصسؤوملا تاصصقانمل ةينورتكلا ةباوب ..””كتقفصص””

ةينوÎكلأ ةبأوب  ديÈلأ ةرأزو تقلطأأ    ^
تأرا---صشت---صس’أو تا---صصقا---ن---م----ل----ل
(zd.citaqfas.www) أÿة-----------صصا
ةطصشانلأ ةرغصصŸأو ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸاب

ة-ي-ك-ل-صسلأ ت’ا-صصت’أو د-يÈلأ عا-ط-ق ‘
هذه قÓطإأ مصسأرم ترجو .ةيك-ل-صسÓ-لأو
ريزو روصضحب ةديد÷أ ةينوÎكل’أ ةبأوبلأ
،ةيكلصسÓلأو ةيكلصسلأ ت’ا-صصت’أو د-يÈلأ
ىدل بدتنŸأ ريزولأو ،رأز-مو-ب م-ي-هأر-بإأ
ةفرعŸأ داصصتقا-ب ف-ل-كŸأ لوأ’أ ر-يزو-لأ
.ديلو يدهŸأ Úصساي ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸأو
هذه ششماه ىلع رأز-مو-ب د-ي-صسلأ حر-صصو
اهميم-صصت ”““ ة-بأو-ب-لأ هذ-ه نأأ م-صسأرŸأ
ع-م ق-ي-صسن-ت-لأ و روا-صشت-لا-ب ا-هر-يو-ط-تو
ةيقافت’أ دونبل أديصسŒ ةثÓثلأ فأرطأ’أ
ةيمأرلأ مرصصنŸأ نأوج ‘ ةمŸÈأ راط’أ
و عيراصشŸأ يلماح با-ب-صشلأ ع-ي-ج-صشت ¤إأ

.مهتقفأرم
هذه نأأ نم مغرلأ ىلع““ هنأأ ¤إأ راصشأأ هنكل
ةي-نو-نا-ق-لأ ما-ك-حأ’أ شضو-ع-ت ’ ة-بأو-ب-لأ
تاقفصصلأ رصشن ةيمأزلإاب ةصصاÿأ ةيراصسلأ

اهنأأ ’إأ ةبوتكŸأ ةفاحصصلأ Èع ةيمومعلأ
ي-ت-لأ ة-ير-صصع-لأ ل-ئا-صسو-لأ ن--م Èت--ع--ت
و فاصصن’أ نم ديزم ءافصضإ’ لمعتصستصس
عصسوأأ ىلع ةصسفان-م نا-م-صضو ة-ي-فا-ف-صشلأ
هذ-ه ى-ل-ع لو-صص◊أ ة-ي-ل-م-ع ‘ قا-ط--ن
.““تاقفصصلأ
هذه حبصصت نأأ ‘ هلمأأ نع ريزولأ برعأأو
ة--عا‚ Ìكأ’أ تأودأ’أ د--حأأ““ ة--بأو--ب--لأ
‘ ةكراصشŸاب ÚلواقŸأ بابصشلل حامصسلل

‘ ةكراصشŸأ مث نمو ماعلأ بلطلأ عيراصشم
.““ةينطولأ ةيمنتلأ دوهج
ةلحرم ‘ ةديد÷أ ةبأوبلأ هذه حمصستصسو
ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ق-ف-صصلأ ل-ك ر-صشن--ب ¤وأأ
عاطقل ةعبات ع-يرا-صشم زا‚إا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
ةيكلصسÓلأو ةيكلصسلأ ت’اصصت’أو ديÈلأ
ةيلمع ديصسجتب ةيناث ةلحرم ‘ حمصستصسو
نم تاقف-صصلأ را-صسŸ ة-ما-ت-لأ ة-ن-م-قر-لأ
Îفد رصشن ذنم كلذ و هتياهن ىتح هتيأدب
امبصسح ،يئاهنلأ ميلصستلأ Úح ¤إأ طورصشلأ

عقوŸأ أذهب شصاÿأ شضرعلأ لÓ-خ م-ل-ع
ر-فو-ت ““كي-ت-ق-ف-صص““ ة-بأو--ب .ÊوÎك--ل’أ

ةبوعصص نم أوكتصشأ اŸاطل نيذلأ ،بابصشلل
ثحب كرfi ،ة-مو-ل-عŸأ ى-ل-ع لو-صص◊أ

اصصيصصخ م-م-صص-ُم ة-بأو-ب-لأ هذ-ه-ب شصا-خ
تا--صصقا--نŸأ شضور--ع ل--ك ءا--ق---ت---ن’
‘ ة-حا-تŸأ شصر--ُف--لأو تأرا--صشت--صس’أو
ت’ا‹و تا--ي’و--لأ بصسح عا---ط---ق---لأ
،ةيلعافتلأ ةبأوبلأ هذه حيتت امك .طاصشنلأ

‘ ةقبطŸأ ةينوناقلأ شصوصصنلأ نع Óصضف
تاقفصصلاب ةطبترŸأ حنج ليج-صست ة-لا-ح

لك ى-ل-ع ة-حو-ت-ف-م ةذ-فا-ن ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
اهتاماهصسأ Ëدقت ‘ ةبغأرلأ تاعاطقلأ
ءأر-ثأو ءأدأ’أ Úصسح--ت--ل ا--ه--تا--حأÎقأو
نÓعإ’أ قايصسلأ تأذ ‘ متيصسو .نومصضŸأ

ةد-ئا-ف--ل ما--م--ت--ه’أ ءأد--بأ بل--ط ن--ع
تا--صسصسؤوŸأو ةر---غ---صصŸأ تا---صسصسؤوŸأ
د-يÈلأ لا‹ ‘ ة-ط-صشا-ن-لأ ة-ئ--صشا--ن--لأ
يتلأو ةيكلصسÓلأو ةي-ك-ل-صسلأ ت’ا-صصت’أو
لغتصست ةمولعم ردصصم اهماهصسأ ل-ث-م-ي-صس
تاصسصسؤوŸأ هذهل ةيعجرم تانايب ةدعاقك
‘ كيرصشك عاطقلأ اهيلع دمتعيصس يتلأو
ح.ل  ^  .ه‹أرب ريوطت
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ةيريدم حلاسصم  تدقع ،نأاسشلا اذه ‘و ^
اعامتجا ، ةلسشنخ-ب ة-ي-ع-ما÷ا تا-مدÿا

Ãرفوت ىدم ىلع فوقولل صصسصخ اهرق
‘ ةبلطلا لابقتسس’ ةفلتıا تاناكمإ’ا

صسوÒف ة-ح-ئا-ج ل-ظ ‘ ةد-ي-ج فور--ظ
تامدÿا ر-يد-م  فر-سشأا ثي-ح ، ا-نورو-ك
ر-يد-م د-ي-م◊ا د-ب-ع را-ي-ط ة-ي-ع--ما÷ا
ىلع ةلسشنخ ةي’و-ل ة-ي-ع-ما÷ا تا-مدÿا
و ماسسقأ’ا ءاسسؤور  مسض يÒسض– عامتجا
تاماقإ’ا ءارد-م و ة-ير-يدŸا-ب ح-لا-سصŸا
.ءابطأ’ا قسسنم اذكو ، ةعبسسلا ةيعما÷ا

Òسضحتلا صصخت طاقن ةدع ةسسارد ”  نيأا
و ي-ع-ما÷ا م-سسوŸا لا-م-ك-ت-سسإ’ يداŸا
تاماقإ’ا  ةيز-ها-ج ىد-م ى-ل-ع فو-قو-لا
ل-ظ ‘ ة-ب-ل-ط-لا لا-ب-ق-ت-سسإ’ ة-ي-ع-ما÷ا
صضر-ع ع-م دÓ-ب-ل-ل ة-ي-ح-سصلا فور-ظ-لا
اذ-ه ة-ه-جاوŸ ة-سصاÿا تا--ي--نا--ك--مإ’ا
ةرغاسشلا ةّرسسأ’ا ءاسصحإا اسضيأا و ،فرظلا

بلاط لكل ةيدرف ةفرغ صصيسصخت لجأا نم
.هب لمعلا يراسسلا لوكوتوÈلا قفو ميقم

ليقارعلا ة-سشقا-ن-م  ” ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
يعما÷ا لوخدلا هجاوت يت-لا ل-كا-سشŸاو
تامدÿا Úسس– تاحاÎقا ع-م ،ل-ب-قŸا
،ماع-طإ’ا ،ل-ق-ن-لا ا-ه-ي-ف اÃ ،ة-ي-ع-ما÷ا
نمأ’او ةيحسصلا ةياقولا ،ةحنŸا ،ءاويإ’ا

ةي-ع-ما÷ا تا-مدÿا ر-يد-م ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةرورسض ىل-ع ع-ل ة-م-ل-ك ‘ د-كأا ة-ي’و-لا-ب
ىوتسسم ىلع ناجللا بي-سصن-ت لا-م-ك-ت-سسا
ةنجللا بيسصنت ع-م ة-ي-ع-ما÷ا تا-ما-قإ’ا
تاÒسضحتلا ةرسشابŸ ،ةيريدŸاب ةيئ’ولا
ة-يز-ها-ج ىد-م ا-ي-سصخ-سش ه-ت-ع--با--ت--مو
.تاماقإ’ا
ماهÃ مازتلإ’ا ىلع ،ثدحتŸا تاذ دّكأا و

flلامك-ت-سسا نأاو ة-سصا-خ نا-ج-ل-لا ف-ل-ت
ةيلا◊ا فورظلا لسض ‘ يعما÷ا لوخدلا
ةيريدŸا نوك ،ايئا-ن-ث-ت-سسا ا-فر-ظ Èت-ع-ي
ةيجاودزا ببسسب ابعسص ناحت-ما ه-جاو-ت-سس
،توأا رهسش فسصتنم ‘ ةسساردلا فانئتسسا
لوانت ثيح ،لب-قŸا ي-ع-ما÷ا لو-خد-لاو
ىلع دكأا نيأا تاÒسضحتلا فلتfl ءاقللا
ءاسضقلا و ةبلطلا لابقتسسا تاي-لآا ل-ي-ع-ف-ت

اذ-ه ‘ ة-حور-طŸا تا-بو-ع--سصلا ى--ل--ع
ةفا-ك-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عإا-ب كلذ و ،لاÛا

ثيح ÚميقŸا ةبلطلا لابق-ت-سسا ة-ح-ن-جأا
خيرات لبق ةبلطلا فرغ ةنياعم ةداعإاب  رمأا
لبق ةز-ها-ج نو-ك-ت-ل ي-ع-ما÷ا لو-خد-لا
قلخو ،ةسساردلا فانئتسسا خيرات نم عوبسسأا
ÚميقŸا ة-ب-ل-ط-لا ع-م ر-م-ت-سسم ل-سصاو-ت
.هجو نسسحأا ىلع مهب لفكتلل
ءابطأ’ا قسسنم دكأا ةيئاقولا ةيحانلا نم و

ةيئاقولا Òبادتلاب مازت-لإ’ا ةرور-سض ى-ل-ع
ديفوك““ انوروك صسوÒف راسشتنا ن-م د-ح-ل-ل
تادحو-ب ءا-ب-طأ’ا رود ى-ل-ع اد-كؤو-م ،91°
ةيعوت ‘ تاماقإ’ا لك-ل ي-ئا-قو-لا بط-لا
ةسصاخ ،ءاوسس دح ىلع لام-ع-لاو ة-ب-ل-ط-لا

ةيبطلا تامامكلا Òفو-ت-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف
... نامأ’ا ةفاسسم ماÎحاو نيديلا لوسسغو
ريرسس0002 ةيعما÷ا ةماقإ’ا ريدم دكأاو
ةيعما÷ا ةماقإ’ا نأا ديرف ي°رسش ةما◊ا

نم ةبلطلا لابقتسسإ’ دادعتسس’ا ”أا ىلع
لكب ةزه‹ ةيدرف ةفرغÒ 006فوت لÓخ

نع كي-ها-ن ة-سشر-فأاو دا-ت-ع ن-م مزاو-ل-لا
قفارم لك و  ةحنجأÓل رمتسسŸا  ميقعتلا
‘ ةماقإاب ة-سصاÿا ةدا-ي-ع-لا ع-م ة-ما-قإ’ا

نامسضل42/42 ة-م-ئاد بهأا--ت ة--لا--ح
. ةيبطلا ةقفارŸا
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فيطسس ›او نوبلاطي ةملعلا ناكسس
  ةئيهتلا بايغل لخدتلاب

نيميقملا ةبلطلا ةدوعل رشضخألا ءوشضلا راظتنا يف

رّسض– ةلسشنخب ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم
ةيعما÷ا ةنسسلا لامكتسسإ’

،ةلششنخ رورغل سسابع ةعماج ىوتشسم ىلع يعما÷ا لوخدلا لامكتشسإاب ةشصاÿا تاÒشضحتلا لشصاوتت
ىلع فوقولا ىلع ةÒخألا ةنوآلا ‘ تف-ك-ع ي-ت-لا ة-ي-ع-ما÷ا تا-مدÿا ة-ير-يد-م تا-طا-ششن لÓ-خ ن-م
.ةبلطلا لابقتشسإل اهتيزهاج ىدمو تاماقإلا ةيعشضو

ةي’و ‘ ةملع-لا ة-يد-ل-ب نا-ك-سس ل-سسار ^
ل-جأا ن-م ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا ة-با-ن--ع
راط’ا Úسس– صصخت بلاطŸ ةباجتسس’ا
‘ ةديد÷ا ءايحأ’ا نم ديدعلل يسشيعŸا

ذنم ةدافتسس’ا مدع بقع ،ةيد-ل-ب-لا هذ-ه
ةئيهتلا لاغسشأا ن-م تاو-ن-سس6 ن--م Ìكأا
طبرلا اهنمسض لخدي يت-لا ،ة-ي-نار-م-ع-لا

Ãبناج ¤ا ةيتحتلا ةينبلا تاكبسش فلتخ
زا‚ا حلاسصل ة-ي-لا-م ة-ف-ل-غأا صصي-سصخ-ت

.ةيراوج ةيحسص زارم و ةيوبرت تاسسسسؤوم
لخدت نوينعŸا د-سشا-ن را-ط’ا اذ-ه ‘ و
ىلع Úمئا-ق-لا ز-ج-ع د-ع-ب ة-ي’و-لا ›او
وهو Úينعملل لح داجيإا نم ةيدلبلا نوؤوسش

تاجاجتح’ا ديدع ليجسست ءارو ناك ام
اومدقأا نيذلا ةيدلبلا ناك-سسل ة-ب-خا-سصلا

نم ÚفظوŸا عنم و ةيدلبلا رقم قلغ ىلع
لخدت Úح ¤ا ،مهلمع بسصانÃ قاحتل’ا
و ماظنلا تسضرف يتلا ةينمأ’ا ر-سصا-ن-ع-لا
ÚجتÙا نع Úلث‡ ةقفارم عم ءودهلا
يتلا ةيئ’ولا تاطلسسلل مهلاغسشنا صضرعل
قطانÃ ماتلا ل-ف-ك-ت-لا تد-كأا نأاو ق-ب-سس
اسصوسصخ ةبانع ةي’و تايدلب Èع لظلا
‘ ةلثمتŸا و اهنم يفير-لا ع-با-ط-لا تاذ
ةقطنم و ةملعلا ،ةدرابلا Úع لثم تايدلب

 .يبياطسش و تاعيÎلا لاحرب ،ديسصلا Úع
جلسصل ىسسيع ^

ةعشساو ميقعت ةيلمع ةرششابم عم
  ةبانع يف ىحسضأ’ا ديع لÓخ نيتيدلب تايافن نط0031 عفر

ةي’و ‘ ةفيظن رئاز÷ا ةسسسسؤوم تعفر ^
نط0031 ىحسضأ’ا ديع موي لÓخ ةبانع
ةبانع يتيدلب م-ي-ل-قإا Èع تا-يا-ف-ن-لا ن-م
ة-غر-فŸا ¤ا ا-ه-ه-ي--جو--ت ” ،Êو--ب--لاو
مادختسساب ““ءاقرزلا ة-كÈلا ““ ة-ي-مو-م-ع-لا
حا‚إا حلاسصل ةيرسشبو ةيداŸا تايناكمإ’ا
انوروك ءابو يسشفت عم اسصوسصخ ة-ي-ل-م-ع-لا
ميقعتلا Òبادت-ب ماز-ت-ل’ا بل-ط-ت-ي يذ-لا
  .ةفاظنلاو
ةفاظن لماع054 هعوم‹ ام دينŒ ”و
عفر تايلم-ع ذ-ي-ف-ن-ت اور-سشا-ب د-ق او-نا-ك
،ةسسابك ةنحا-سش14 مادختسساب ةمام-ق-لا
تانحاسش8 بناج ¤ا ،ةبÓق ةنحاسش63و

Èع ةيلزنŸا ةمامقلا تايمك نحسشل ةيداع
مدرلا ةسسسسؤوم فرط نم Úتيدلبلا بارت
يتلا ،ةبانع ةي’ول تايافنلا Òيسستل ينقتلا

عمج قطانم لج اذكو روبعلا زكرم تسسم
تايعمج ةكراسشŸ ةراسشإ’ا عم ،تايا-ف-ن-لا
لÓخ نم ةيل-م-ع-لا ‘ ط-يÙاو ة-ئ-ي-ب-لا
عم÷ ةيكيتسسÓبلا صسايكأ’ا نم مهتدافتسسا
ةدام صشر ى-ل-ع م-ه-فار-سشا و ،تا-ف-لıا
تايافنلا عمج تايواح طيÈ fiع Ò÷ا

و ةينكسسلا تاعمجتلا ءاي-حأا ف-ل-تÈ flع
 .ةينارمعلا باطقأ’ا

لماع22 نأا ةراسشإ’ا ردŒ رخا بناج نم
لقن ةيلمع ىل-ع فر-سشأا د-ق نا-ك ة-فا-ظ-ن

ةكÈلاب مدرلا ز-كر-م ‘ تا-يا-ف-ن-لا صصرو
ثاعبن’ اعنم Ò÷ا ةدام صشر عم ءاقرزلا
عافتر’ا عم اسصوسصخ ة-ه-ير-ك-لا ح-ئاور-لا
ردŒ امك ،ةرار◊ا تا-جرد-ل ي-سسا-ي-ق-لا
لازت’ ةمامقلا عفر تاي-ل-م-ع نأا ةرا-سشإ’ا

عم ةي’ولا تا-يد-ل-ب ي-قا-ب Èع ةر-م-ت-سسم
لازت’ رامع يديسس ةيدلب نوكل ،ةراسشإ’ا
لامعلا ددع ‘ حدافلا صصقنلا نم Êاعت
عمجب ةسصاÿا ناكسسلا بلاطم ة-ي-ط-غ-ت-ل
لوجتل د-ح ع-سضوو ة-ي-لز-نŸا تا-يا-ف-ن-لا

،ةنيدŸا طسسو منغو را-ق-بأا ن-م ة-ي-سشاŸا
دق ناك ÚنطاوŸا نم اÒبك اددع نأا املع
رحن اياقب فيظنت تÓمح نسش ‘ كراسش
يديسس ةيدلب ءايحأا نم ديدعلا Èع ةيحسضأا

ةوطخ ‘ ةي’ولا تايدلب نم اهÒغ و رامع
انوروك ءابو راسشتنا ةعقب عاسستا عنم وحن
عافترÓل ةحسشرم ةباسصإا635 لجسس يذلا
Òبادتب مازتل’ا متي ⁄ لاح ‘ Ìكأاف Ìكأا
ىلع طيÙا و درفلل ةفاظنلا و ميقعتلا
°°°°°°°°°     .ءاوسسلا

لÓخ ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم تسصحأا ^
1031 ›ا◊ا رهسشلا نم عوبسسأا نم لقأا

نم Ìكأا فيقوتل تسضفأا ةيطر-سش ة-ي-ل-م-ع
مئارج ‘ مهطروت ةجيتن ،صصخسش0001
فلاسسلا مقرلا م-جÎيو ،ة-ف-ل-تfl ح-ن-جو
عاونأا ت’دعŸ يداع Òغلا عافتر’ا ركذلا
يئانثتسس’ا طاسشنلا دكؤوي هنأا امك مئار÷ا
يتلا ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ نمأ’ا رسصانعل
يذلا بيسصعلا يحسصلا فرظلا-ب ز-ي-م-ت-ت

  .ماع لكسشب دÓبلا هب ر“
نمأا حلاسصŸ نايب بسسح مئار÷ا تعونتو
ةزايح ،تاردıا ةزايح Úب ،ةبانع ةي’و
تارثؤوم ةزايح ،ةروسضfi ءاسضيب ة-ح-ل-سسأا

و تاءادتع’ا مئارج نم اهÒغو ة-ي-ل-ق-ع
تاطاسشنلا هذه ةيفلخ ىلع ”و ،ةقرسسلا
هذه ‘ اطروت-م ا-سصخ-سش3751 فيقو-ت
،صصاسصت-خ’ا عا-ط-ق ل-ما-ك Èع م-ئار÷ا
م-قر ة-ي-ن-عŸا ح-لا--سصŸا تÈت--عا د--قو
طاسشن ةÎف  عم يزاوتلاب ’وهم ÚفوقوŸا
ىتح ل-سصت ⁄ ي-ت-لا ة-ي-ن-مأ’ا ر-سصا-ن-ع-لا
تافيقوت نوكل ةراسشإ’ا عم ،Óماك اعوبسسأا

نمسض ةجردم Òغ يحسصلا رج◊ا قرخ

نأا عم ،ركذلا نوف-لا-سسلا Úفو-قوŸا دد-ع
صصخسش002 لا زواجتي ايموي م-هداد-ع-ت
’ نم و ›زنŸا رج◊ا نوقرخي نم Úب
ماÎحا و تامام-ك-لا ءاد-ترا-ب نود-ي-ق-ت-ي
  .انوروك ءابو ةبراحÃ ةسصاÿا دعاوقلا

Œةبانع ةي’و نمأا حلاسصم نأا ةراسشإ’ا رد،
اسصاخ اينمأا ا‹انر-ب تر-ط-سس د-ق تنا-ك
تازيز-ع-ت-لا ه-ن-ع صضخ“ ا-نورو-ك ءا-بو-ب
و ماظنلا بابتتسسا ‘ تمهاسس يتلا ةينمأ’ا
ددع طاسشنل دح عسضو لÓخ نم ةنيكسسلا
،تابا-سصع-لا دار-فأا و ÚمرÛا ن-م Òب-ك
بناج ¤ا ÚفوقوŸا ددع عافترا ›اتلابو

و تاردıا جيورت طاسشنل ةعسساو ةلقرع
رارمتسس’ ةراسشإ’ا عم ،ةيلقعلا تارثؤوŸا

عم اسصو-سصخ ة-ي-ن-مأ’ا تاز-يز-ع-ت-لا هذ-ه
ءابوب ة-با-سصإ’ا ت’ا-ح عا-ف-ترا ل-ي-ج-سست
ام ،ةباسصإا355 ¤ا تلسصو يتلا انوروك
جمانÈلا قيبطت ىلع تا-ب-ث-لا ي-عد-ت-سسي
و ةايح ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل مرا-سصلا ي-ن-مأ’ا

ةمهاسسŸا بناج ¤ا ،ÚنطاوŸا تاكلت‡
‘ بذبذتŸا يحسصلا عسضولا بابتتسسا ‘

 ع ةبيهو ^ .ةيلا◊ا ةÎفلا

شصخسش0051 نم Ìكأا فقوت ةبانع نمأا
  عوبسسأا نم لقأا ‘

زيح شسادرموبل يبانتج’ا قيرطلا لوخد
ةنسسلا ةياهن لÓغتسسإ’ا

يفيرلا نكسسلل تاناعإاب نوبلاطي ةياجبب ةنيقرد ناكسس

,لÓغتسسإ’ا زيح لو-خدو مÓ-ت-سسا م-ت-ي-سس
ةمسصاعل يبانتج’ا قيرطلا عطاقم لماك
ةيدل-ب ن-م د-تÁ يذ-لا ,صسادر-مو-ب ة-ي’و
مقر ينطولا قيرطلا وحن ’امسش وسصروق
لÓ-خ ,صسلد ة-ن-يد-م هاŒا-ب ا-قر-سش42
ىسصقأاك1202 ن-م Êا-ث-لا ي-سساد--سسلا
.ريدقت
ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريدم نايزم يحي دّكأاو
مدق ىلع ايلاح ةيراج““ زا‚إ’ا لاغسشأا نأاب
كف دو-ه-ج““ ة-ل-سصاو-م ل-جأا ن-م ““قا--سسو
‘ ةسصاخ صسادرموب ةن-يد-م ن-ع ““قا-نÿا

ما“إا““ لÓخ نم فايطسص’ا مسسوم ةÎف
اذه نم ةيقبتŸا عطاقŸا ميلسستو زا‚إا
Êاثلا يسسادسسلا لÓخ يوي◊ا عورسشŸا

.““1202 نم
‘ عور-سشلاو م-ي-ل-سست مو-ي-لا د--ح ¤إا ”و
-- عورسشŸا اذ-ه ل-م‹ ن-م لÓ-غ-ت-سسإا
‘ ارخأات فرعيو6102 ةنسس لجسس يذلا
تاسضاÎعاب اهمهأا قلعتت بابسسأ’ زا‚إ’ا
ةيامحبو صسيراسضتلا ةبوعسصب و ÚنطاوŸا

flعطاقم اهب ر“ يت-لا تا-ك-ب-سشلا ف-ل-ت
- انوروك ةحئاجب قلعتت ىرخأاو قيرطلا

اذه ةفا-سسم ل-م‹ ن-م م-ل-ك5 ةفا-سسم
امأا ,ملك51 لوط ىلع ةدتمŸا قيرطلا
,هتئيهتو هحيطسست ” دقف اه-ن-م ي-قا-ب-لا

ا-م م-هأا Úب ن-مو .رد-سصŸا صسف-ن بسسح
صسفن ›إا ادانتسسإا ,عورسشŸا اذه هنمسضتي
نم Úتينف Úتأاسشنم زا‚إا ,تاح-ي-سضو-ت-لا
زا‚إ’ا ةبسسن تغلب امهدحأا Òبكلا مج◊ا
ةئاŸاب52 ىر-خأ’او ة-ئاŸا-ب57 اه-ب
““ابيرقت تهتنإا““ ةيسسيئر ت’وfiو ةعبرأاو
.اعيمج مهب لاغسشأ’ا
ز-ج-ن-ي يذ-لا عور-سشŸا اذ-ه نأا-سش ن--مو
بسسح ,جد ÒيÓم60 براقي ›ام فÓغب

هسشيعت يذلا ““Òبكلا قانÿا كف““ ,نايزم
رورŸا ةكرح ليهسستو تاونسس ذنم ةنيدŸا

¤إا فاي-ط-سص’ا م-سسو-م لÓ-خ ا-م-ي-سس’
ةيدلبلا هذهل ةÒبك ةيومنت قافآا حتف بناج
.اهل ةرواÛا قطانŸا و

م ق

ةي’ولا تايدلب ىلع قانÿا كفل نويلم009 و..
د-ق صسادر-مو-ب ة-ن--يد--م نأا ¤إا را--سشي ^

صسفن ‘ ,ةÒخأ’ا تاونسسلا ‘ تدا-ف-ت-سسا
نم ,اهنع يرورŸا قانÿا كف معد راطإا

يبانتجإ’ا قيرطلا اه-م-هأا ع-يرا-سشم ةد-ع
قيرطلا Úبو اهنيب طبري يذلا يجاودزإ’ا
ثداو◊ا نم ه-ن-ي-مأا-ت و5 مقر ين-طو-لا
اهطبري هاوتسسم ىلع يسسيئر لوfi زا‚إاب
.تاهاŒ’ا فلتخÃ (ةنيدŸا)

هزا‚إا فلك يذلا ,عورسشŸا اذه مهاسسيو
كف ‘ ,جد نو-ي-ل--م009 زواجتي غ-ل-ب-م
,صسادرموب ةنيدم لخادم لك نع قانتخ’ا

بنŒو اه-ن-م ة-ي-قر-سشلا ة-ه÷ا ا-م-ي-سس’
ة-ن-يد-م Úب ط-بار--لا ›ا◊ا ق--ير--ط--لا
ارورم5 مقر ينطولا قيرطلاو صسادرموب
تاونسس ذنم فرعي يذلا ÚبÓجيت ةيدلبب
م ق ^   .اديدسش اقانتخا
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ةياجب ةي’وب ةنيقرد ةيدلب ناكسس بلاط ^
ميعدت ةرورسضب ةيمومعلا تا-ط-ل-سسلا ن-م
نكسسلا راطا ‘ ةيلام تاناعإا-ب ة-ق-ط-نŸا
ةيفارغ÷ا ةعيبطلا ¤ا رظن-لا-ب ,ي-ف-ير-لا
عم مئÓتت يّتلا و ,ةقطنŸا اهب زيمتت يتلا

. تانكسسلا نم فنسصلا اذه
ةيد-ل-ب نا ““ر-ج-ف-لا““ ـل ردا-سصم تفا-سضأا و
فلم004نع لقي ’ ام تلبقتسسا ةنيقرد
ىلع لوسص◊ا ‘ مهتبغر اهباحسصا نلعا
نويلم07 ـب ةرد-قŸا و, ة-لود-لا تا-نا--عا

›او◊ ةناعإا حنم متيسس هنا ةفيسضم, ميتنسس
¤ا رظنلاب ليلقلاب دعي ام د-ي-ف-ت-سسم04
ي-ف-ير-لا ن-ك-سسلا ى-ل-ع Òب-ك-لا بل-ط--لا
تا-ن-يا-ع-م بسسح Úب-ت ي-ت-لا ,ة-ن-ي-قرد-ب

ىلع ‘اكلا ردقلاب رفوتت ’ اهنا ةيناديم
دييسشتب حمسست دق ي-ت-لا, ة-يرا-ق-ع ة-ي-عوا

تÓئاعلا ةقفارŸ ة-ي-عا-م-ت-جا تا-ن-ك-سس
. ةجاتÙا

ةياجبب ناوله ناكسس دسشان ،ىرخأا ةهج نم
ءاهنا لجا نم ,زاغلنوسس و يجيبوأا حلاسصم
يذلا ,زاغلا و ءابرهكلا لكسشم عم مهتاناعم

ام4102ذنم دعب مهتا-ن-ك-سس ¤ا ل-سصي ⁄
اذه ءارج, Òبكلا مهئايتسسا و مهرمذت راثا
مهنا نيدكؤوم ,مهبسسح لامه’ا و نواهتلا
اومدطسصا مهنكل حرفب مهحيتافم اوملتسسا
ءابرهكلا رارغ ىلع صصئاقنلا نم ةلمجب
مويلا ةبعللا نا Úفيسضم قيرط ’ و ءاŸا
ششوريمع لامج ^ .يجيبوأا و زاغلنوسس Úب
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 ةمسصاعلا داحتا

أوصسنأرف ة-م-صصا-ع-لأ دا–ل د-يد÷أ بردŸأ د-كأأ ^
ىلع ،ينفلأ همقاط ةقفر رهصسيصس ه-نأأ ،ي-ن-ي-لو-ك-ي-صس
ن-م دد-ع Èكأل ق-ير-ف-لأ ةدا-ي-ق ل-جأأ ن-م ل--م--ع--لأ
¤وألأ ةفÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ة-لو-ط-ب ‘ تأرا-صصت-نلأ
قيرفلل يمصسرلأ عقوŸأ سصخ ثيح ،لبقŸأ مصسوŸأ
عم هقافتل هتأدعصس نع اهلÓخ برعأأ ،تاحيرصصتب
Òبك قيرف ‘ لمعل-ل Òب-ك-لأ هر-خ-ف ن-عو ن-يÒصسŸأ
Óفاح Óجصس كلÁ يذلأ ة-م-صصا-ع-لأ دا–أ م-ج-ح-ب
قبصسألأ دئاق-لأ دو-جو-ب ة-صصا-خ ،Úبو-هو-م Úب-علو
رمألأ ،يصضاير ريدمك ىيحي Îنع ينطولأ بختنملل
““ةراطصسوصس““ بيردت رأرق ذاختأ ىل-ع هد-عا-صس يذ-لأ
تنك““ اصضيأأ لاقو ،ليصصافتلأ ةفاك ىلع أركبم قافتلأو

،4102-5102 مصسوم ‘ لئابقلأ ةبيبصش سسأأر ىلع
،““ةمصصاعلأ دا–أ ةهجأوŸ يمامأأ ةصصرفلأ حتت ⁄و
عم ةمصصاعلأ دا–ل تايرابم ةدع عبات هنأأ احصضوم
تايناكمإأ كلÁ قيرف-لأ نأأ د-كأأو ،Úف-ل-تÚ flبرد-م
ةÒثك افأدهأأ ىقلتي لباقŸأ ‘ هنكل ،ةمهم ةيموجه
‘ ةجاحب دا–لأ نأأ ىري ا-م-ك ،ة-يدر-ف ءا-ط-خأأ ن-م
ةلحرŸ أولصصو““ Úبعل عم د-قا-ع-ت-ل-ل ›ا◊أ تقو-لأ
 .““ةفÙÎأ ةلوطبلأ ‘ ةÿÈأ نوكلÁو جصضنلأ

قفألأ ‘ حولي أÒبك اعأرصص نأأ ودبي ،رخآأ ديعصص ىلعو
بب-صسب ي-صسقا-ف-صصلأ يدا-ن-لأو ة-م-صصا-ع-لأ دا–أ Úب

،يصسنوتلأ يدانلل راعŸأ ة-عا-صش ن-ب ءا-ير-كز بعÓ-لأ
هتردصصأأ يذلأ نايبلاب يمصصاعلأ يدانلأ أاجافت ثيح

رطصضأ ام ،هبعل دقع ءأرصش نأاصشب ،يصسقافصصلأ ةرأدإأ
دقل““ ه-ي-ف Òصشت ،ر-خآأ نا-ي-ب-ب در-لأ ¤إأ دا–إلأ ةرأدإأ
ةحفصصلأ هترصشن يذلأ روصشنŸأ ‘ درو اÃ انأاجافت
انرصشن امدعب ،يصسنوتلأ يصسقافصصلأ يدانلل ةيمصسرلأ

،Èمتبصس03 ¤إأ ،ةعاصش نب ايركز ةراعإأ ديد“ Èخ
فاصضأأو ،““ربوتكأأ1 نم ءأدتبأ قير-ف-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأو
ةعما÷أ ل-صسأر ي-صسقا-ف-صصلأ يدا-ن-لأ““ ه-تأذ نا-ي-ب-لأ
،بعÓلاب ظافتحلأ لجأأ ن-م ا-ف-ي-ف-لأو ،ة-ي-صسنو-ت-لأ
¤إأ ةهجوم ةلصسأرم ‘ ،كلذ عمو ايئاهن هدقع ءأرصشو

ةرأدإأ ،0202 ةيليوج03 ‘ ةمصصاعلأ دا–أ ةرأدإأ
ديد“ لجأأ نم ،دا–لأ نواع-ت تب-ل-ط ي-صسقا-ف-صصلأ

ةقيقد يأأ بعلي ⁄و بيصصأأ ثيح ،ةعاصش نب ةراعإأ دقع
نب نأاب ،انراصصنأأ نئمطن““ متخو ،““ةيمصسر ةأرابم ‘

ةيصسنوتلأ ةلوطبلأ ةياهن دعب لعفلاب انيلإأ دوعيصس ةعاصش
 .““È 0202متبصس03 ‘ ةررقŸأ

دا–أ تيب ن-م ة-بر-ق-م ردا-صصم تد-كأأ ،ل-با-قŸا-ب
لوأأ نوكيصس ،يروصصنم ليعامصسإأ سسرا◊أ نأ ةمصصاعلأ
عيقوت ةÒبك ةبصسنب نمصض قيرفلأ نأأ اÚ ÃحرصسŸأ
نايتإأ تناصس يدان نم امداق ،زودنڤ باصشلأ سسرا◊أ
ىلع سشومامز سسرا◊أ نوكي-صس تقو ‘ ،ي-صسنر-ف-لأ

نم سضوافتلل ىيحي Îنع ÒجانŸأ عم ةدحأو ةلواط
قفأو ام لاح ‘و ،ءاقبلأ دأرأ أذإأ هبتأر سضيفخت لجأ
نوكيصسو تاباصس◊أ جراخ نوكيصس يروصصنم نإاف كلذب

 .قيرفلأ نم ايمصسر احرصسم

قوراف.ج^

 نارهو ةيدولوم

يمهاشسم نم بشضاغ ينازولا فيرشش
 نارهو ةيدولوم

ةيهت-نŸأ ،نأر-هو ة-يدو-لو-م ةرأدإأ سسل‹ ىد-بأأ ^
نم هبصضغ ،Êأزولأ فيرصش رهاط ةدا-ي-ق-ب ،ه-ما-ه-م
نم هئاصصقإاب ،ةفÙÎأ ة-كر-صشلأ ي-م-ها-صسم رأر-ق
ةيدولو-م ةرأدإأ تلا-قو ،ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ لا-غ-صشأأ
ءاصصقإلأ انيقلت ،ديدصش بأرغتصساب““ :نايب ‘ ،نأرهو
Úنثإلأ اهميظنت عمزŸأ ةماعلأ ةيعم÷أ لامعأأ نم
مدعب اهملعي يئاصضق رصضfi لو-صصو د-ع-ب ،ل-ب-قŸأ
مصسوÃ قل-ع-تŸأ ›اŸأ ر-ير-ق-ت-لأ ة-صشقا-ن-م جأردإأ
فاصضأأو ،““لام-عألأ لود-ج ن-م-صض9102-0202
ناك ،Êأزولأ فيرصش رهاطلأ ماعلأ ريدŸأ““ :نايبلأ
تأدوه‹ أولذب نيذلأ سصاخصشألأ ةعيلط ‘ لأز لو

نم قيرفلأ Úك“و ،ةيرأدإلأ ةمزألأ ةيوصستل ةمخصض
روصضح““ :عباتو ،““ةينطو ةكرصش ن-م ةدا-ف-ت-صسلأ ق-ح

سشاقنلأ يÌي نأأ هنأاصش نم ،لمعلأ ةصسلج ،Êأزولأ

يفصضيو ةقلاع-لأ تا-ف-لŸأ سضع-ب ل-ح ‘ م-ها-صسيو
،تاعئاصشلاب قلعتي اميف لد÷أ مصسحيو ة-ي-فا-ف-صشلأ

دوجو نع ثدحتي قباصسلأ يدانلأ سسيئر نأأ ةصصاخ
 قوراف.ج ^ ““ÚيŸÓاب ردقت ةيلام ةرغث

 ةنيطنسسق بابسش
 قيرفلا عم هدقاعت ديدجت يفني ضشيرهلا يبيللا

فوفصصب فÙÎأ ،سشيرهلأ ايركز يبيللأ ىفن ^
ددرت ام ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ةنيطنصسق بابصش يدان

‘ ،سشيرهلأ لاقو ،يصسايصسلأ عم هدقاعت ديدŒ نع
،““نآلأ ىتح يمصسر ءيصش دجوي ل““ :يفحصص حيرصصت
سشيرهلأ نأاب تركذ دق ،ةفلتfl مÓعإأ لئاصسو تناكو
ةقيثو بلجب لفكتيصسو ،ةنيطنصسق بابصش ‘ ىقبيصس

زربأأ نم ،اماع22 سشيرهلأ دعيو ،ايبيل نم حيرصستلأ
سضاخ نأأو بعÓل قبصسو ،ايبيل ‘ بابصشلأ ÚبعÓلأ

دا–أو ،دو-صسألأ ل-ب÷أ ‘ ة-ي-فأÎحأ براŒ ةد--ع
يل-هألأ فو-ف-صص ‘ بع-ل ا-م-ك ،ي-بر-غŸأ ة-ج-ن-ط

.ايبيل ‘ ،سسلبأرط يلهأأو ،يتأرصصŸأ
 قوراف.ج ^

 يوق قيرف ءانبب راشصنألا دعي ديدجلا بردملا

بشصنم ›وتل حششرم رارشس
 قيرفلل ماعلا ريدŸا

جرب يلهأأ قيرف ن-م ة-بر-ق-م فأر-طأأ تصضر-ع ^
دبع فيطصس قافول قباصسلأ سسيئرلأ ىلع جيريرعوب
يلهأÓل ماعلأ ريدŸأ بصصنم ›وت ،رأرصس ميك◊أ

هذه رظ-ن ‘و ،دا-نزو-ب ق-با-صسلأ ر-يد-م-ل-ل ا-ف-ل-خ
وه رأرصس نإاف ،راصصنألأ نم ديدعلأ ىتحو فأرطألأ
هتÿÈ أرظن أذهو ،ماعلأ ريدŸأ بصصنÃ قحألأ
اصسيئر ناك اŸ ةصصاخ ،مدقلأ ةرك لا‹ ‘ ةعصسأولأ
دا–إأ قيرفل ماع ريدمك ى-ت-حو ف-ي-ط-صس قا-فو-ل
مدع قباصس تقو ‘ دكأأ دق رأرصس ناكو ،ةمصصاعلأ
،جÈلأ يلهأل ماعلأ ريدŸأ بصصنم ‘ اما“ هÒكفت
ر-يدŸأ بصصن-مو نآلأ تÒغ-ت تا-ي-ط-عŸأ نأأ و-لو
نأأ ولو ،دانزوب لي-حر د-ع-ب أر-غا-صش ح-ب-صصأأ ما-ع-لأ
بصصنŸأ أذه بحاصص ةيوه ‘ ي-ئا-ه-ن-لأ ل-صصف-لأ

ةكرصشلل ةماعلأ ةيعم÷أ لاغصشأأ سشماه ىلع متيصس
 .يرا÷أ توأأ01 موي
ماعلأ ريدŸأ نم ةبرقŸأ رداصصŸأ سضعب تثد–و
ينعŸأ ¤وتي نأأ ةيناكمإأ نع ،دانزوب ريذن يلهأÓل

‘ رئأز÷أ ةيدولوم قيرفل ماعلأ ريدŸأ بصصنم
ةلصصا◊أ تأÒيغتلأ قايصس ‘ أذهو ،ةلبقŸأ ةÎفلأ

ةءافكب نيÒصسŸأ باجعإأو ،يمصصاعلأ يدانلأ ‘
ةÿÈأ نع Óصضف ،لم-ع-لأ ‘ ه-ت-ق-ير-طو دا-نزو-ب
ةياهن دكأأ دق دانزوب ناكو ،اهكلتÁ يتلأ ةÒبكلأ

اميف ،طرافلأ رهصشلأ ةياهن عم يلهألأ عم هتمهم
ةكرصشلل ةماعلأ ةيعم÷أ لاغصشأل هروصضح نوكيصس
سسيئرلأ عم هقافتإأ دعب ،ايلكصش يلهأÓل ةيراجتلأ
يلهألأ ةرأدإأ نم ليحرلأ ىلع يدامح نب سسينأأ

 .ةفئاصصلأ هذه
دمfi جÈلأ يلهأأ مجاهم دجأوتي ،رخآأ قايصس ‘و

قرف ةدع مامتهأ لfi ،لابرغ-لأ نا-م-حر-لأ د-ب-ع
ىلع سضرفي ام وهو ةفئاصصلأ هذه ةيبوروأأو ةيبرع
فأÎحأ فلم عم ةيدجب لماعتلأ يلهألأ يÒصسم
نم يلهألأ ىلع ةدئافلاب دوعي اÊ Ãأدوصسلأ ›ودلأ
نأأ املع ،سصوصصÿأ هجو ىل-ع ة-ي-لاŸأ ة-ي-حا-ن-لأ
نع طرا-ف-لأ تا-عا-صسلأ لÓ-خ ةو-ق-ب رأد ثيد◊أ
لابرغلأ تامدخب ةيتأرامإلأ ةيدنألأ دحأأ مامتهأ

›اŸأ سضرعلأ عفرل يتأرامإلأ قيرفلأ دأدعتصسإأ عم
ةاناعŸأ مامأأو ،يلهألأ نم بعÓلأ دقع ءأرصش ةيغب
ةلتكلأ عافترإأو ةيلاŸأ ةيحانلأ نم قيرفلل ةÒبكلأ
ىلع نهأرت يلهألأ ةرأدإأ نإا-ف رو-جأÓ-ل ة-ير-ه-صشلأ
مصسوŸأ نم ةيأدب روجأÓل ةيرهصشلأ ةلتكلأ فيقصست
‘ عوقولأ قيرف-لأ ىدا-ف-ت-ي ى-ت-ح أذ-هو ،مدا-ق-لأ
،يرا÷أ مصسوŸأ لÓخ لصصح امك ،ةيلام تامزأأ
ÚبعÓلأ عانقإأ ىلع رو-جألأ ف-ي-ق-صست رأر-ق رÁو
يتلأ ةوطÿأ ي-هو م-ه-ب-تأور سضي-ف-خ-ت ةرور-صضب
ةÎفلأ لÓخ اهب مايقلأ ىلع قيرفلأ ةرأدإأ نهأرت
 قوراف.ج ^  .ةلبقŸأ

 جربلا يلهأا

نكل بقللاب انجيوتتب ديعشس :امود
 ةشسفانŸا ةلشصاوم ىن“أا تنك

هتداعصس نع ،ا-مود كنأر-ف دأدزو-ل-ب با-ب-صش برد-م بر-عأأ ^
¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب بقل هق-ي-ق– د-ع-ب ةÒب-ك-لأ
عقوŸأ اهب سصخ يتلأ هتاحيرصصت ‘ أÒصشم ،““ةبيقعلأ““ ةقفر
رظنلاب قحتصسم جيوتت-لأ نأأ ،ي-م-صصا-ع-لأ يدا-ن-ل-ل ي-م-صسر-لأ
نم اهبعل ” يتلأ ةلوج22 ـلأ ‘ هلابصشأل ناك يذلأ رأوصشملل

سسوÒف راصشتنأ ببصسب فافلأ نم رأرقب ىغلŸأ مصسوŸأ رمع
ناك هنأأ تقولأ تأذ ‘ حصضوأأ يصسنر-ف-لأ ي-ن-ق-ت-لأ  .““ا-نورو-ك““
8 هنم ىقبت مصسوŸأ نأأو ةصصاخ ،ةصسفانŸأ ةل-صصأو-م ى-ن-م-ت-ي

ديعصس ،ةلوطبلأ بقلب انجيوتتل ديعصس انأأ““ لاقو ،ةلماك تلوج
‘ مهاصس نم لكو ،رأدام ةكرصشو ،ÚبعÓلأ ،راصصنألأ لجأأ نم
مدع ،سسفانمكو ،مدق ةرك يصضايرك““ فاصضأأو ،““زا‚إلأ أذه
Úنأوقلأ يه هذه نكل ،ام اعون ينجعزأأ ةلوطبلأ فانئتصسأ
 .““ىرخأأ ةصصرفب ىظحنصس اننكل ،اهلبقت انيلعو
Óئاق ،امود كنأرف ح-صضوأأ ي-ف-ي-صصلأ و-تا-كŸÒأ سصو-صصخ-بو
ةيعصضول رظنلا-ب ة-ل-حرŸأ هذ-ه ‘ ة-ب-ع-صص تا-مأد-ق-ت-صسلأ““
بجي ل ةديج ةليك-صشت كل‰ ن-ح-ن ،م-ه-ت-يد-نأأ ع-م Úب-عÓ-لأ
 .““ةيمكلأ سسيلو ،ةيعونلأ ىلع زيكÎلأ طقف ايلع ،اهÒيغت
،هتأدقاعت ¤وأأ نع يدأدزولبلأ يدانلأ نلعأأ ،رخآأ قايصس ‘و

ةرأدإلأ تدقاعت ثيح ،ةيرا÷أ ةيفيصصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ
امداق ،تأونصس3 ةدŸ ،يوأرد ءايركز طصسولأ طخ بعل عم
ىلع لوصص◊أ ‘ ،دأدزولب بابصش ح‚و  .فيطصس قافو نم
،رئأز÷أ ةيدولوم نم ةديدصشلأ ةصسفانŸأ مغر ،يوأرد تامدخ

 .طصسولأ طخ ميعدتل ،بعÓلأ عم دقاعتلاب امتهم ناك يذلأ
لقتني نأأ لبق ،دأدزولب بابصش فوفصص ‘ لبق نم يوأرد بعلو

دأدزولب بابصش حمطي تقو ‘ ،فيطصس قافو ¤إأ8102 فيصص
ديزŸأ مصسح ¤إأ يصشيرق قيفوت يصسفانتلأ بطقلأ ريدم ةدايقب

معدل ،ةيرا÷أ ةيفيصصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ ،تاقفصصلأ نم
ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ‘ ةكراصشملل اب-صس– ،يدا-ن-لأ فو-ف-صص

 قوراف.ج  ^ .لبقŸأ مصسوŸأ

 دادزولب بابسش

ضسابع ءÓع يقارعلا ضضوافت ةرادإلا
 ةركفملا يف يريجين مجاهمو

دبع ةيروهم÷أ سسيئر فيطصس قافو ةرأدإأ سسل‹ دصشان ^
،ةموصضهŸأ قيرفلأ قوقح عا-جرإل ل-خد-ت-ل-ل ،نو-ب-ت د-يÛأ
 .لبقŸأ مصسوŸأ ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر بعل ‘ ةلثمتŸأ
ةلوطبلأ لامكت-صسأ مد-ع ،ي-صضاŸأ عو-ب-صسألأ فا-ف-لأ ترر-قو
ردصصتŸأ دأدزولب بابصش حنمو ،انوروك سسوÒف ةحئاج ببصسب
قرافب امدقتم ةأرابم12 نم ةطقن04 كلÁ ناك يذلأ ،بقللأ
تللاقو ،رئأز÷أ ةيدولومو فيطصس قا-فو ى-ل-ع طا-ق-ن ثÓ-ث
لبقŸأ مصسوŸأ ايقيرفإأ لاطبأأ ‘ كراصشيصس ““ديمعلأ““ نإأ فافلأ

سسأاك ‘ فيطصس قافو كراصشيصس ام-ن-ي-ب ،دأدزو-ل-ب با-ب-صش ع-م
نم ةطقن73 دصصح ةيدولوŸأ نأل أرظن ،يقيرفإلأ دا–لأ
ديصصرلأ كلÁ يذلأ فيط-صسل ةأرا-ب-م22 لباقم ةأراب-م12
ليثمتل Êاثلأ زكرŸأ ىلع لوصص◊اب قافولأ بلاطيو  .هتأذ
فافلأ امهتم ،ايقيرفإأ ‘ ةيدنأÓل ةقباصسم عفرأأ ‘ رئأز÷أ

Ãةرأدإلأ تلخد ،لصصفنم قايصس ‘  .ىرخأأ فأرطأأ ةلماج ‘
همصض لجأأ نم ،سسابع ءÓع يقأرعلأ مجاهŸأ عم تاصضوافم
باجعإأ دعب ةيفيصصلأ تÓيوحتلأ ةÎف ‘ قافولأ دأدعت ¤إأ
قيرفل ›ا◊أ بعÓلأ همدق يذلأ ىوتصسŸاب ينفلأ مقاطلأ
سضرع Ëدقت ىلع قافولأ ةرأدإأ نهأر-تو ،ي-ت-يو-ك-لأ تيو-ك-لأ

ابولطم ىقبي يذلأ ،بعÓلأ مصضل ةيلاŸأ ةيحانلأ نم يرغم
عم دقاعتلأ ىلع قافولأ ةرأدإأ نهأر-ت ا-م-ي-ف ،ىر-خأأ قر-ف ن-م
‘ ،قيرفلأ فوفصص ميعدتل ةيÒجين ةيصسنج نم رخأأ مجاهم
 .ةفئاصصلأ هذه ءأوجألأ Òيغتب ةنوملقوب مجاهŸأ رأرق لظ
عامتجإلأ بأرعأأ نيدلأ زع قافولأ ةرأدإأ سسل‹ سسيئر بلطو
اياصضقلأ نم Òثكلأ ة-صشقا-ن-م ل-جأأ ن-م أذ-هو ،ن-يÒصسŸأ ع-م
نم ةماه تأرأرق ذاخ-تأ ن-ع ثيد◊أ رود-ي ثي-ح ،ة-ق-لا-ع-لأ

ةلكيه ةداعإأ ةرورصض ىلع بأرعأأ رصصيو ،قافولأ ةرأدإأ فرط
” يتلأ سصئاقنلأ لظ ‘ أذهو ،ةيرأدإلأ ةيحانلأ نم قيرفلأ

ريدŸأ عأديإأ دعب اميصسل ،ةطرافلأ ةÎفلأ لÓخ اهتظحÓم
نع ثيد◊أ روديو ،تقؤوŸأ سسب◊أ ةيافلح دهف ةكرصشلل ماعلأ
يهو ،ةرأدإلأ سسل‹ ءاصضعأأ Úب ماهŸأ ميصسقت ةداعإأ ةيناكمإأ
لك ليو– م-ت-ي نأأ ل-ب-ق ن-م ة-ع-ب-ت-م تنا-ك ي-ت-لأ ة-ق-ير-ط-لأ
،ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ةرأدإلأ سسل‹ سسي-ئر و-ح-ن تا-ي-حÓ-صصلأ
 قوراف.ج ^  .قافولأ اهب رم يتلأ ةبعصصلأ فورظلأ ببصسب

 فيطسس قافو

لوأا دادح ذاعم ةدكيكشس ةبيبشش عفادم
 رئاز÷ا ةيدولوم ‘ ÚمدقتشسŸا

ذاعم ،ةدكيكصس ةبيبصشل طصسوألأ عفأدŸأ حبصصأأ ^
لÓخ رئأز÷أ ةيدولوم همدقتصست بعل لوأأ ،دأدح
هتدم دقعل هعيقوت دعب ،ةيفيصصلأ تلاقتنلأ ةÎف
ىلع يمصصاعلأ يدانلأ هن-ل-عأأ ا-م بصسح ،Úم-صسو-م
 .كوبصسياف ةيمصسرلأ هتحفصص
‘ ةدكيكصس ةبيبصشب قحتلأ دق (ةنصس32) دأدح ناكو
لكصشب قلأاتيل ،ةنتاب بابصش نم اهيلإأ امداق ،8102
زكرŸأ تلتحأ يتلأ ةيدكيكصسلأ ةليكصشتلأ عم تفل
-9102 مصسوŸ ةيناثلأ ةطبأرلأ ةلو-ط-ب ‘ Êا-ث-لأ
،ءأوصضألأ مصسقل دوعصصلأ نم اهنكم ام وهو ،0202
فيقوتب مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ رأرق دعب
-ديفوك) انوروك ةحئاج ببصسب ا-ي-ئا-ه-ن ة-صسفا-نŸأ
ةمظتنم ةفصصب ىعدتصسي لقلأ ةنيدم نبأ ناكو .(91
فأرصشإأ ت– ا-ما-ع32 نود ينطولأ بخت-ن-م-ل-ل
كيفودول يصسنرفلأ ،ةئفلل قباصسلأ ينطولأ بردŸأ
-ايقيرفإأ سسأاك تايفصصت ‘ كراصش ثي-ح ،ي-ل-ي-تا-ب
 .يرمعلأ فنصصلأ أذهل9102

ايمصسر انايب ““ديمعلأ““ ةرأدإأ ترصشن ،هتأذ قايصسلأ ‘و
ةيدولوŸأ ‘ بعÓل يمصسرلأ ءاصضمإلأ نع هيف نلعت
ءأدعصس““ نايبلأ ‘ ءاج ثيح ،Úلماك Úمصسوم ةدŸو
ةيدولوم اي– ..ديمعلل دأدح ذاعم مامصضنأ نÓعإاب
 .““رئأز÷أ
‘ رئأز÷أ ةيدو-لو-م فو-ف-صص ¤إأ دأد-ح ل-ق-ت-نأو

ةبيبصش عم هدقع ءاهتنأ بقع ،رح لا-ق-ت-نأ ة-ق-ف-صص
يدا-ن-لأ ح‚ ثي-ح ،م-صسوŸأ ة-يا-ه-ن-ب ةد-ك-ي-ك--صس
ديدصشلأ ةصسفانŸأ مغر ،دأدح فطخ ‘ يمصصاعلأ

نيذللأ ،جÈلأ يلهأأو ،ةنيطنصسق بابصش يقيرف نم
تÓ-يو-ح-ت-لأ ةÎف لÓ-خ ،بعÓ-لأ م-صض ‘ ا-ب-غر
ÚعفأدŸأ زربأأ نم دحأو دأدح دعي امك ،ةيفيصصلأ

ءأوصضألأ فطخ ثيح ،ةيناثلأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘
ÚمهاصسŸأ زربأأ Úب نم ناكو ،““أداكيصسورلأ““ ةقفر

بايغ دعب ¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ¤إأ مهتدوع ‘
 .اًماع33 مأد

 قوراف.ج ^
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بابسش راسصنأا ،سسمأا لوأا ةرهسس لفتحا ^
ةينطولا ةلوطبلا بقلب م-هزو-ف-ب دادزو-ل-ب
لو– ثيح ،ةرهبم ةقيرطب ،مدقلا ةركل
ءارمح ناÒن ¤ا نكاد-لا ة-م-سصا-ع-لا ل-ي-ل
يذلاو ،قيرفلل عباسسلا بقللاب احرف تبهلأا
ببسسب ة-ب-ع-سصو ة-سصا-خ فور-ظ ‘ ي-تا-ي
عنميل نكي ⁄ هنكل ،انوروك ةحئاج يسشفت
.اهروسص ىهبا ‘ ةحرفلا مسسر
لبق تقلطنا دادزولب بابسش راسصنأا حارفأا
‘ هراسصنأا لفتحا امنيح ،ن’ا نم عوبسسا
اروسص اوعنسصو ،ندنل ةيزيل‚’ا ةمسصاعلا
مÓع’ا ل-ئا-سسو ن-م د-يد-ع-لا ا-ه-ت-لواد-ت
¤ا ندنل ›ايل ىدحا اولوح ثيح ،ةيŸاعلا
ةحرف ¤ ىتح تغط ،ءارمح كÒسس ءاوجأا

بقلب لا-ن-سسرا زو-ف-ب ،Úي-لÙا نا-ك-سسلا
.يزيل‚’ا دا–’ا سسأاك
““جاكاراك““ اوعن-سص دادزو-ل-ب با-ب-سش را-سصنأا
،ندنل ،ةيزيل‚إ’ا ةمسصا-ع-لا ‘ ي-خ-يرا-ت
يرودلاب لسضفŸُا مهقيرف جيوتتب ’افتحإا
.هخيرات ‘ ةرم عباسسل
‘ جÈلا رسسج يبرا-ي-سسلا و-ب-ح-ُم ل-ت-حإاو

نا-ن-ع-لا Úق-ل-ط-ُم ،با-ب-سضلا ة-م--سصا--ع
‘ ،ÚيناطيÈلا ةسشهد ط-سسو م-ه-حار-فأ’
.ةعئار نم Ìكأا روسص
‘ ةبيقعل ءانبأا نم ةجرÿا هذه تءاجو
مهقيرفب مئادلا مهطابترإا ةدكؤوم ،ةبرغلا
.رايدلا نع اديعب مهدجاوت مغر بوبÙا
عوبسسا راظتنا دادزولب بابسش  راسصنأا لسضفو
““ عنسص ‘ اوح‚و ،حارف’ا دادعا لجأا نم
هل ةمسصاعلا ىرت ⁄و ،قوبسسم Òغ ““جاكراك
حار-ف’ا رو-سص تتا-بو ،ق-با-سسلا ‘ ل-ي-ث-م

‘و ةم-سصا-ع-لا-ب ،سصاÿاو ما-ع-لا ثيد-ح
ةدع اهادسص لسصوو ،نطولا تاي’و يقاب
.ةيبنجأا لود
راسصنأا حارفأا فسصو نع تاملكلا ز-ج-ع-تو
نم اهدحو روسصلا نأا ثيح ،دادزولب بابسش
ءانبأا اهع-ن-سص ي-ت-لا ءاو-جأ’ا ¤ا ا-ن-بر-ق-ت
ةجرف تعن-سصو ،ة-ع-م÷ا ةر-ه-سس ةر-م◊ا
تا طوغسض نم Óيلق ف-ط-ل-ت د-ق ة-ع-ت-مو
عيم÷ا ىلع سصرف يذلا انوروك سسوÒف
ى-ت-حو سشي-ع-لا ة-ق-ير-ط Òي-غ-تو د-عا-ب-ت
.لافتح’ا
سسار-ع’ا ه-ي-ف تع-ن-م يذ-لا تقو--لا ‘و
ميقا Òبكلا سسر-ع-لا نا-ف ،ا-نورو-ك بب-سسب
ردق دعابتلا ماÎحا-ب ،لوأ’ا سسما ةر-ه-سس
نا نم Èكأا تناك ةحرف-لا ن-ك-ل ،نا-ك-م’ا

طوطÿا تزاتجا اهنكل ،دعاوقلا اهد–
.رركتت نل يتلا تاعاسسلا سضعبل ءارم◊ا

ميهاربا .ج^

نابصس’ا ةقفر زرب’ا حصشرملا نرايبلا

رابكلا روشضحب دوعت لاطب’ا ةطبار

ريهامجلا ةدوع ىلع قفاوت ةيدن’ا
ةينامل’ا ةلوطبلا

ÊاŸأ’ا يرود--لا ة--ط--بار تد---ق---ع ^
‘ نوكراسشي ن‡ ،اًيدان63 عم اًعامتجا
ةسشقانŸ ،ةيناثلا ةجردلاو اجيل-سسد-نو-ب-لا
كلذو ،تاجردملل Úع-ج-سشŸا ةدو-ع ر-مأا
ببسسب ةيسضاŸا ةÎف-لا ‘ م-ه-با-ي-غ د-ع-ب

،““دليب““ ةفيحسص بسسحبو .انوروك ةحئاج
ةيدنأ’ا ةقفاوم نع رفسسأا عا-م-ت-ج’ا نإا-ف
مسسوŸا ‘ ،بعÓملل Òهام÷ا ةدوع ىلع
ةطبارلا لوسصح لاح ،1202-0202 لبقŸا

تاسسسسؤوŸا لبِق نم رسضخأ’ا ءوسضلا ىلع
ىلع ةيدنأ’ا تقفاوو  .ةيحسصلاو ةيموك◊ا

ةدو--ع نأا--سشب ة--ط--بار---لا تا---حÎق---م
نود تايرابŸا ةماقإا طرسشب ،ÚعجسشŸا

ةياهن ىتح رئازلا قيرفلا يعجسشم روسضح
فرغ حتف مدع كلذ ¤إا ة-فا-سضإاو .ما-ع-لا
ربوتكأا13 ىتح Òهام÷ا مامأا را-ظ-ت-ن’ا

ع-ن-م-ت-سس ا-م--ك  .ل--قأ’ا ى--ل--ع ل--ب--قŸا
،بعŸÓا لخاد ةيلو-ح-ك-لا تا-بور-سشŸا

ةيوه ىلع فر-ع-ت-لا ة-ي-م-ت◊ ة-فا-سضإ’ا-ب
.بعŸÓا لوخد لبق ÚعجسشŸا

عانقإا ةيدنأ’ا ةفاكو ةطبارلا ىلع Úعتيو
،رارقلا اذه ىل-ع ة-ق-فاوŸا-ب Úلوؤو-سسŸا
بعلم لك-ل نأا ‘ ن-م-ك-ت ة-ل-ك-سشŸا ن-ك-ل

حتفل ٍدان لك عفدي ا‡ ،ةفلتfl تابلطتم
.ةنيدم لك ›وؤوسسم عم لاسصتا طوطخ
سسيئر ،تÒفيسس نايتسسيرك دكأا ،هبناج نم

ةدوع ىل-ع ز-ك-تر-ت ة-طÿا نأا ،ة-ط-بار-لا
عم ،بعŸÓا ¤إا يئزج لكسشب ÚعجسشŸا

ةمÓسس ن-م-سضت تاءار-جإا ذا-خ-تا ةرور-سض
ةداقلا رارقب قلعتي رمأ’ا““ نأا انيبم ،عيم÷ا
ديد÷ا مسسوŸا ق-ل-ط-ن-يو .““Úي-سسا-ي-سسلا
.لبقŸا ÈمتبسسÊ ‘ 81اŸأ’ا يرودلل

ابوروا لاطبا ةطبار
زيل‚Óل ةليحتشسم ةمهم : يشسليششت – خيونيم نرايب

،يسسليسشت هÒظن ،خنويم نرياب لبقتسسي ^
‘ ،مويلا ةرهسس ،انيرأا زناي-لأا بع-ل-م ى-ل-ع
.ابوروأا لا-ط-بأا يرود ي-ئا-ه-ن ن-م-ث با-يإا
هزوف دعب8 ـلا رود ‘ اًمدق عسضو يرافابلا
،ةفيظن ةيثÓثب زولبلا راد رقع ‘ اًباهذ
4 قرافب زو-ف-ل-ل ة-جا-ح-ب Òخأ’ا ح-ب-سصي-ل
.يئاهنلا عبرل لهأاتلل ،لقأ’ا ىلع فادهأا

ةقباسسŸا فقوت دعب ةهجاوŸا هذه يتأاتو
،انوروك ةحئاج ببسسب يسضاŸا سسرام ذنم
‘ ةÎفلا هذه لÓخ ،خنويم نرياب حجنيل
.ايناŸأا سسأاكو يرودلا ةيئانثب جيوتتلا

،اًدد‹ ةيثÓثلاب زوفلل نر-يا-ب ح-م-ط-يو
بردملل لوأ’ا مسسوملل مات-خ Òخ نو-ك-ت-ل
زاه÷ا سسأار ى-ل-ع ،كي-ل-ف ز-نا-ه ÊاŸأ’ا
 .يرافابلل ينفلا
‘ نرياب هق-ق-ح ا-م ةرووو-ك سضر-ع-ت-سسيو
جوت تابسسانم5 رخآا لÓخ لاطبأ’ا يرود
وحنلا ىلع كلذو ،ةيلÙا ةيئانثلاب اهيف
 :›اتلا

يئاهنلا ‘ مدق
بردŸا دا----ق ،0102-9002 م--سسو--م ‘

قÓ-م-ع-لا ،لا-ج نا-ف سسيو-ل يد-ن-لو-ه-لا
‘ ة-ي-لÙا ة-ي-ئا-ن-ث-لا سصن-ق--ل ،ÊاŸأ’ا

.قيرفلا عم لوأ’ا همسسوم
،د◊ا اذه دنع لاج ناف زا‚إا فقوتي ⁄و
يرود يئاهن ¤إا لهأاتل-ل ق-ير-ف-لا دا-ق ل-ب
‘ نÓيم Îنإا عم اًدعوم برسضيل ،لاطبأ’ا
.ويبانÈلا يئاهن

‘ يدن-لو-ه-لا بردŸا لا-جر ع-ما-ط-م
مادقأا ت– تددبت ،ةي-ثÓ-ث-لا-ب ج-يو-ت-ت-لا
لجسس يذلا ،وتيليم وجي-يد ي-ن-ي-ت-ن-جرأ’ا
،ةيئاهن-لا ةارا-بŸا ‘ Îنإ’ا زو-ف ة-ي-ئا-ن-ث
.نرياب يبع’ يدايأا نم بقللا عيسضيل
سضيوعتل تاونسس3 ،نرياب وبع’ رظ-ت-ناو

اهققح ،ةيلfi ةيئانث لوأا عم قافخإ’ا اذه
سسكنياه بوي ÊاŸأ’ا بلعثلا ةدايق ت–
.3102-2102 مسسوم ‘

،زا‚إ’ا اذ-ه سسك-ن-يا-ه لا-جر ع-ب--تأاو
يقÓي-ل ،ي-ل-بÁو ي-ئا-ه-ن ¤إا لو-سصو-لا-ب
.دنو“رود ايسسوروب هÁرغ قيرفلا
طا-ق-سسإا ن-م كاذ-نآا يرا-فا-ب--لا ن--ك“و
همسسوم ةياهن ‘ جوتيل ،(1-2) دنو“رود

سسأاك ،اجيلسسدنوبلا ةيثÓثب ةي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا
.لاطبأ’ا يرودو ايناŸأا

،’ويدراوج بيب Êابسسإ’ا بردŸا ملسست و
،3102 فيسص ‘ ةيثÓثلاب اًجو-ت-م ا-ًق-ير-ف
.سسكنياه بويل اًفلخ ةمهŸا ¤وت امدعب

جيوت-ت د-ه-سش ،لوأ’ا ’و-يدراو-ج م-سسو-م
اذه نكل ،اًدد‹ ةيلÙا ةيئانثلاب قيرفلا
ديعسصلا ىلع يودم طوقسس هباسش زا‚إ’ا
.يبوروأ’ا

فسصن ¤إا اولسصو Êابسسإ’ا بردŸا لاجر
او-مد-ط-سصي-ل ،لا-ط-بأ’ا يرود ي--ئا--ه--ن
ةدايقب ،ديردم لاير Êاب-سسإ’ا قÓ-م-ع-لا-ب
.يتوليسشنأا ولراك ›اطيإ’ا
ةباسصإا ‘ ،ودلانور ونايتسسيرك قافر ح‚و
‘ ةيعابرب ريون ليو-نا-م سسرا◊ا ى-مر-م
اًباهذ زوفلا نم لايرلا نكمتيل ،خنويم بلق
،ÚتارابŸا عوم-جÃ (0-5) ةجيتنب اًبا-يإاو
.ةنيهم ةقيرطب ةلوطبلا نرياب عدويل
هلمأا ةبيخ وfi ،’و-يدراو-ج ع-ط-ت-سسي ⁄و
ققح ذإا ،تاون-سس3 رادم ىلع ة-ي-بوروأ’ا
-5102 مسسوم ةياه-ن ‘ اًدد‹ ة-ي-ئا-ن-ث-لا

6102.
نمازتلاب يبوروأ’ا هقافخإا رركو داع هنكل

ن-م جورÿا-ب ،ي-لÙا زا‚إ’ا اذ--ه ع--م
.ديردم وكيتلتأا دي ىلع يئاهنلا فسصن
برد ىلع ،سشتافوك وكين يتاوركلا راسسو

امدع-ب ،مر-سصنŸا م-سسوŸا ‘ ’و-يدراو-ج
،قيرفلا عم لوأ’ا همسسوم ‘ ةيئانثلا ققح

كلت ‘ اًفلتfl ناك جورÿا ويرانيسس نكل
نم اًديد–و ،ركبم تقو ‘ ءاج ذإا ،ةرŸا
.61 ـلا رود
،لوبرفيل ىل-ع بل-غ-ت-لا ‘ نر-يا-ب ل-سشفو
-3) هراد رقع ‘ يرافابلا ىلع زاف يذلا

عدويل ،دليفنأا ‘ اًب-ل-سس لدا-ع-ت-لا د-ع-ب ،(1
.اًركبم ةلوطبلا ÊاŸأ’ا قيرفلا

ةقباسسم نم ة-ي-لا◊ا ة-خ-سسن-لا د-ه-سشت ^
ةيدنأا Úب يوق عارسص ،ابوروأا لاطبأا يرود
.يزيل‚إ’او Êابسسإ’ا Úيرودلا
كانهف ،اًرخؤوم زيل‚إ’او نابسسإ’ا ةداعكو
،ةيبوروأ’ا ت’وطبلا ىلع ة-ما-ت ةر-ط-ي-سس
ىتح وأا ،لاطبأ’ا يرود ديعسص ىلع ءاوسس
عسضخ-يو ،1102 ماع ذنمو .جي-ل ا-بورو-ي-لا
ةوقك ةيناب-سسإ’ا ة-يد-نأÓ-ل لا-ط-بأ’ا يرود
تاÎف ىلع ةيزيل‚إ’ا ةيدنأ’او ،ىمظع
اينابسسإا ةيد-نأا تق-ق-ح ثي-ح ،ةد-عا-ب-ت-م
4 عقاوب ،ةيلاتتم5 اهنم ماوعأا6 ‘ بقللا

،ةنولسشÈل Úترمو ،ديرد-م لا-ير-ل تار-م
،Úترم بقللا اÎل‚إا ةيدنأا تققح امنيب
.لوبرفيلل ىرخأاو يسسليسشتل ةدحاو
اهمك-ح ي-ت-لاو ،3102 ةخسسن ءانث-ت-سسا-بو
خنويم نرياب Úب ةي-ئا-ه-ن ةارا-بÃ ،ناŸأ’ا
ة-حا-طإ’ا بق-ع ،د-نو“رود ا-ي--سسورو--بو
،ديردم لايرو ةنولسشرب Êابسسإ’ا يئانثلاب
Êابسسإا ىوسس Óًطب اًدهسشت ⁄ ةلوطبلا نإاف
 .ماوعأا8 رخآا ‘ يزيل‚إا وأا
ةارا-بŸا ‘ يز-ي-ل‚إ’ا رو-ه-ظ--لا م--غرو
2102 ذنم ةرم لوأ’ ،8102 ماع ةيئاهنلا
ناك هنكل ،يسسلي-سشت ج-يو-ت-ت د-ه-سش يذ-لاو

flلاير مامأا لوبر-ف-ي-ل ر-سسخ ثي-ح ،ا-ًب-ي
.1-3 ةجيتنب ديردم
ديسست-ت-ل اÎل‚إا تدا-ع9102 ما---ع ‘و
ةيئاهنلا ةارابŸا تدهسش امدعب ة-لو-ط-ب-لا
،8002 ذنم ةرم لوأ’ زيل‚إا Úيدان دجاوت
ققحي نأا لبق ،ماهنتوتو لو-بر-ف-ي-ل ا-م-هو
.0-2 هزوفب بقللا لوبرفيل

دوعي نرياب
لسضفأا نم اًد-حاو خ-نو-ي-م نر-يا-ب سشي-ع-ي

اÃرو ،ةÒخأ’ا تاونسسلا لÓ-خ ه-م-سساو-م
ةينابسسإ’ا ةيدنأÓل Èكأ’ا ديد-ه-ت-لا Èت-ع-ي
.ماعلا اذه ةخسسن ‘ ةيزيل‚إ’او
رود روبع نم ةياغل-ل ا-ًب-ير-ق نر-يا-ب تا-بو
كلذ نوك-ي-سسو ،8ـلا رودل لهأا-ت-لاو61ـلا

قيرفلا زاف نأا دعب ،يسسليسشت باسسح ىلع
،ةفيظن ةيثÓثب ندنل ‘ اًبا-هذ يرا-فا-ب-لا
ةدوعلا ءاقل ‘ ةزجعم ¤إا زولبلا جاتحيو
.روبعلا لجأا نم
نرياب3102 ةيثÓث راركت م-ل-ح سضوار-يو
امدعب ةسصاخ ،ماعلا اذه Òبك لكسشب خنويم
مدقيو ،سسأاكلاو يرودلا ي-ت-لو-ط-ب ق-ق-ح
،مسسوŸا اذه ةره-ب-م تا-يو-ت-سسم هو-ب-ع’
ديلاقم كيلف زناه ¤وت نأا ذنم اًديد–و
.رومأ’ا

اينابصسإا ةصصرف
‘ ةمئاق ةينابسسإ’ا ةيدنأ’ا ة-سصر-ف ل-ظ-ت
،ديدج نم ةلوطبلا ىلع ةرطيسسلا ةداعتسسا

ةيدنأا3 مسضي8ـلا رود د‚ نأا نكÁ ثيح
.ةينابسسإا
طسسو هدجاوت ديرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأا ن-م-سضو
،يسضاŸا رياÈف رهسش ذنم رابكلا ةينامثلا
‘و ،بقللا لماح لوبرفيلب حاطأا نأا دعب
‘ ةيل-سضفأا ة-نو-ل-سشر-ب كلÁ ه-تاذ تقو-لا
نأا دعب ،›وبان ن-ع رود-لا اذ-ه-ل ل-هأا-ت-لا
.هلثŸ فدهب هبعلم جراخ لداعت

ةمصصاعلا ىلا ندنل نم
انوروكلا نمز ‘ تباغ ةحرف نوعنشصي دادزولب راشصنأا

ابوروا لاطبا ةطبار
: يلوبان – ةنولششرب

انوروك ىششخي اشسربلا
ءاشصق’او

،مويلا ءاسسم ،ةنولسشرب يدان لبقتسسي ^
لاط-بأا يرود-ل61ـلا رود با------يإا ‘

اًملع ›اطي’ا يلبوان ه-ف-ي-سض ،ا-بوروأا
لداعت-لا-ب ى-ه-ت-نا با-هذ-لا ءا-ق-ل نأا-ب
.(1-1) يباجيإ’ا
دا–’ا ىد-ل فواfl كا-ن--ه تنا--كو
‘ ةارا--بŸا ة--ما--قإا ن--م ،ي---بوروأ’ا
انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب ،اينابسسإا

.اينولاتك ميلقإا ‘ اسصوسصخو ،اًرخؤوم
ةرازو نأا،Êابسسإا يفحسص رير-ق-ت د-كأاو
دا–’ا تÈخأا ة-ي-نا-ب-سسإ’ا ة--ح--سصلا
،لعفلاب ““افيوي““ مدقلا ةر-ك-ل ي-بوروأ’ا
ةارابم ةماقإا نم رطخ يأا دوجو مدعب
.ون بماك بعلم ىلع ،›وبانو ةنولسشرب
““وفيتروبيد ودنوم““ ةفي-ح-سص بسسح-بو
ةاراب-م ‘ رو-سض◊ا نإا-ف ،ة-ي-نا-ب-سسإ’ا
083 نع ديزي ن-ل ›و-با-نو ة-نو-ل-سشر-ب
بعلم ‘ نير-سضا-ح او-نو-ك-ي-سس ،اًدر-ف
.ةارابŸا
ÚبعÓلا نم Óك دد-ع-لا اذ-ه ل-م-سشيو
Úق-ير-ف-لا Ó--ك ›وؤو--سسمو ÚبردŸاو
ي----بوروأ’ا دا–’ا ي----ف----ظو-----مو
¤إا ةفاسضإ’اب ،نيروسصŸاو Úيفحسصلاو
يبوروأ’ا دا–’ا نلعأاو .نمأ’ا لاجر
ةارابم مكح نع ،(افيوي) مد-ق-لا ةر-ك-ل
لا-ط-بأا يرود ‘ ›و-با-نو ة-نو-ل-سشر--ب
.ابوروأا
،ةينولاتكلا ““تروبسس““ ةفيحسص بسسحبو
تينوك ي-كÎلا م-ك◊ا Úي-ع-ت ” د-ق-ف
.›وبان دسض ةنولسشرب ءاقل ةرادإ’ Òكاسش
ةنولسشر-ب نأا ¤إا ة-ف-ي-ح-سصلا ترا-سشأاو

Áكاسش عم ةئيسس تايركذ كلÒ، ثيح
اهر-سسخ ي-ت-لا ةÒه-سشلا ةارا-بŸا رادأا
بعلم ىلع0-4 لوبرفيل مامأا ةنولسشرب
اه-ت-قو عدوو ،9102 يا-م7 ‘ دلي-ف-نأا
ف--سصن رود--لا ن--م لا---ط---بأ’ا يرود
يت-لا تا-يرا-بŸا Úب ن-مو .ي-ئا-ه-ن-لا

يرود يئاهن ،ةنولسشÈل Òكا-سش ا-هدا-ق
-3) سسوتنفوي دسض5102 ابوروأا لاطبأا

.ÚلÈب يبŸوأ’ا بعلŸا ‘ (1
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‘ قيق-ح-ت-لا نأا ة-ع-م÷ا نو-ع د-كأاو ^
ناك اذإا ام لوانتي-سس م-خ-سضلا را-ج-ف-نلا

وأا لا-م-هإا هءارو نا-ك مأا ا-سضرا-ع ا-ثدا-ح
.لمتfi يبنجأا لخدت
لوه‹ لازي ل راجفنلا ببسسنأا ،عباتو
لÓخ نم يجراخ لخدتل لامتحا كانهو

.““رخآا ءيسش يأا وأا ةلبنق وأا خوراسص
اروسص سسردت-سس تا-ط-ل-سسلا نأا  فا-سضأاو
راجفنلا ناك اذإا ا‡ دكأاتلا ةيغب ةيئاسضف
ىلع اسصخ-سش451 حاورأا--ب ىدوأا يذ--لا
لامهإا وأا يجرا-خ ل-م-ع ة-ج-ي-ت-ن ل-قألا
نأا ىلع ةيروهم÷ا سسيئر ددسشو .يلخاد
ÚلوؤوسسŸا ديد– ىلع زكÒسس قيقحتلا

كانه نوكي نأا نود ،توÒب راجفنا نع
.ةيسضقلا ‘ Úطروتملل ءاطغ يأا
نانب-ل ن-ع را-سص◊ا كف ثدا◊ا““ :لا-قو
تقو عرسسأاب رامعإلا ةداعإا ةيلمع أادبتسسو
رابكلا مامأا ة-حو-ت-ف-م م-كاÙا باو-بأاو
.““دحأل ءاطغ لو راغسصلاو

مويلا حبسصأا نانبل نأا ىلع نوع ددسشو
هماظن ‘ رظنلا ةدا-عإاو تاÒي-غ-ت ما-مأا
نأا نم هسسفن تقولا ‘ ارذfi ،يسسايسسلا

لب اعيرسس لسصحي نأا نكÁ ل رمألا اذه
.تقولا نم اديزم بلطتي
أافرÃ بوب◊أ ةعموشص راجفنأ دعب

ايد– هجأوي نانبل ..توÒب
ءأذغلأ Òفوتل

توÒب راجفنا نأا  نوينانبل نولوؤوسسم دكأا
،ءانيŸا ‘ ةديحولا بوب◊ا ةعموسص رمد

ةعمو-سص ءا-سشنإا ط-ط-خ تئ-جرأا Úح ‘
ماوعأا لب-ق ،سسل-بار-ط ءا-ن-ي-م ‘ ىر-خأا
سسيروم لا-قو  .ل-يو-م-ت-لا سصق-ن بب-سسب
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ثوعبم ةداعسس

رغسصأا نيزخت عقاو-م كا-ن-ه““ نا-ن-ب-ل ‘
Úعتي هنأل سصاÿا عاطقلا نحاطم لخاد
هليو–و هنحط لبق حمقلا نيزخت مهيلع
.قيقد ¤إا
كلت تناك ،بوب◊ا عماوسصب قلعتي اميف»

.““ةيسسيئرلاو ةديحولا يه
021 وحنل عسستت ةرمدŸا ةعموسصلا تناك
اهÒمدت ينعيو .بو-ب◊ا ن-م ن-ط ف-لأا
ي-سسي-ئر-لا ذ-ف-نŸا ،ءا-ن-يŸا ل-ط--ع--تو
ىلع نوكي-سس ه-نأا ،ة-ي-ئاذ-غ-لا تادراو-ل-ل

تآا-سشن-م ى-ل-ع دا--م--ت--علا ن--يÎسشŸا
ا-م-ج-ح ر-غ-سصألا ة-سصاÿا ن-يز-خ--ت--لا

ŸسشÎاذه زز-ع-يو .ح-م-ق-لا ن-م م-ه-تا-ي
‘ ءاذغلا تادادمإا لايح قلقلا ثعاوب
ةتسسلا ىلع هناكسس ددع وبري يذلا نانبل

هتاجايتحا عيمج دروتسسيو ةمسسن ÚيÓم
ةيذغألا جمانرب ناكو .حمقلا نم ابيرقت
نأا نم هقلق نع ،ةعم÷ا برعأا يŸاعلا
ببسستيسس توÒب أافرÃ ق◊ يذلا ررسضلا

بعسصلا يئاذغلا نمألا ع-سضو م-قا-ف-ت ‘
.لعفلاب

سضاقنأ’أ عفر تايلمع ةلشصأوم
Ãب أافرÒاياحشضلأ ددعو تو

Óيتق451 ¤إأ لشصي
ىو-ق-لاو ÊدŸا عا-فد-لا قر-ف ل--سصاو--ت
سضاقنألا عفرو ثحبلا تايلمع ة-ي-ن-مألا

موي راجفنا هزه يذلا ،توÒب أافرم ‘
ددع طوقسس ¤إا ىدأا ،يسضاŸا ءاثÓثلا
تÌعو .ÚباسصŸاو ايا-ح-سضلا ن-م Òب-ك
لامعأا لÓخ ثثج3 ىلع  ع ثحبلا قرف
تلاقو توÒب أافر-م ن-م سضا-ق-نألا ع-فر
هذه ىدحإا نإا ة-ي-نا-ن-ب-ل مÓ-عإا ل-ئا-سسو
ناك يذلا يقيقع وج باسشلل دوعت ثث÷ا

ريزو نلعأاو .را-ج-ف-نلا بق-ع ادو-ق-ف-م
ددع عافترا نسسح دمح Êانبللا ةحسصلا
ايلعلا ةئيهلا تنلعأاو .451 ¤إا ،اياحسضلا
فلآا8 نم Ìكأا نأا نا-ن-ب-ل ‘ ة-ثا-غإÓ-ل
أافرم راجفنا ءارج تررسضت ةينكسس ةدحو
سسي-ئر د-كأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن--م . .توÒب
رثأا ل هنأا Êات-ي-ع لا-م-ج توÒب ة-يد-ل-ب
اوناك نيذلا توÒب ءافطإا جوف ر-سصا-ن-ع-ل
ىتح راجفنلا ع-قو-م ¤إا Úل-سصاو-لا لوأا
رحسس ةعو-ط-تŸا ءا-ن-ث-ت-سسا-ب ،ة-عا-سسلا

.سسمأا اهنامثج عييسشت ” يتلا ،سسراف
نأا ¤إا Êويزفلت ثيدح ‘ Êاتيع تفلو
تاكرسش5 ع-م تل-سصاو-ت توÒب ة-يد-ل-ب

ءاعدتسسا ” هنأا ¤إا اÒسشم ،ماكرلا ةلازإل
مهرسشن ” دقو توÒب سسرح رسصانع لك

.ةعاسس42 رادم ىلع قطانŸا ‘
ن--م %02 نأا ة--ح--سصلا ر---يزو ح---سضوأاو
نأاو ،جÓعلا يقلت ¤إا نوجاتحي ىحر÷ا
نأا ¤إا اÒسشم ،ة-جر-ح ة-لا--ح021 ةم-ث
ةغلاب تاباسصإا ¤ا ىدأا رياطتŸا جاجزلا

.ةقيقد ةيحارج تايلمع ¤إا جات–
ةيلÙا ذاقنإلا قرف فثكت ،ءانثألا ‘و
أافرم ‘ اهدو-ه-ج ة-ع-م÷ا ة-ي-ب-ن-جألاو
نيذلا نيدوق-فŸا ى-ل-ع رو-ث-ع-ل-ل توÒب
.ةبعسص راظتنا تاعاسس مهتÓئاع سشيعت
ةحاسسب هبسشأا حب-سصأا يذ-لا أا-فرŸا ي-ف-ف

ذنم ذاقنإا لامع كمهنا ،ةم-خ-سض ةدر-خ
ثحبلا ةلسصاوÃ ¤وألا حابسصلا تاعاسس
سضاقنألا نم لاب-ج Úب ن-يدو-ق-ف-م ن-ع
طيfi ‘ ترسشتنا يتلا بوب◊ا ماوكأاو
..ناكŸا
ةيلاطيإاو ةي-سسنر-ف ذا-ق-نإا قر-ف ثح-ب-تو
ةعبسس نع ع-قوŸا ‘ ة-ي-سسورو ة-ي-ناŸأاو
‘ نولمعي او-نا-ك ل-قألا ى-ل-ع Úف-ظو-م
حمقلا نزاfl ‘ مّكحتلاو ةرادإلا ةفرغ

‘ ف-ظوŸا ي-تور-سصح نا-سسغ م-ه-ن-ي-ب
.ًاماع83 ذنم أافرŸا
‘ ًاقيق– ةي-ئا-سضق-لا ةز-ه-جألا يرŒو
مجان هنإا تاطلسسلا تلاق يذلا راجفنلا

تاÎين ةدام نم ًا-ن-ط0572 نيزخت ن-ع
.تاونسس تسس ذنم موينومألا
ردسصم لاق ام قفو- ÚفوقوŸا Úب نمو
سسيئر -ةيسسنرفلا ةفاحسصلا ةلاكول ينمأا

.مطيرق نسسح أافرŸا ةرادإا سسل‹
قفو ،ًاسصخسش81 نم Ìكأا باوجتسسا ّ”و

ةرادإا سسل‹ ‘ Úلوؤو-سس ن-م ،ي-ق-ي-ق-ع
Úلوؤوسسمو كرام÷ا ةرادإاو توÒب أافرم
هذ-ه يذ-ف-ن-مو ة-نا-ي-سصلا لا-م-عأا ن--ع
نيزخت ّ” ثي ،21 مقر Èنعلا ‘ لامعألا
داو-م““ ¤إا ة-فا-سضإا مو-ي-نو--مألا تاÎي--ن

تÓباكو لا-ع-ت-سشلا ة-ع-ير-سس ة-ب-ه-ت-ل-م
نوينانبللا لم-حو .““ءي-ط-ب-لا Òج-ف-ت-ل-ل

يتلا ةمكا◊ا ةطلسسلل راجفنلا ةيلوؤوسسم
Úبلاطم رهسشأا ل-ب-ق ا-هد-سض او-سضف-ت-نا
تاهجاو-م Óً-ي-ل تع-لد-ناو .ا-ه-ل-ي-حر-ب

fiب ةدودÚ بسضاغلا نابسشلا تارسشعÚ
تعدو .توÒب ط-سسو ة-ي-ن-مألا ىو-ق-لاو

‘ ةيلود تامظن-م ا-ه-ن-ي-ب ةد-ع تا-ه-ج
سشتوو سست-يار ن-مو-ي-ه ا-هزر-بأا ،توÒب
ءا-سسؤور ¤إا ة-فا-سضإا ،ة-ي-لود-لا و-ف-ع--لاو

قي-ق– ءار-جإا ¤إا ،Úق-با-سس تا-مو-ك-ح
را-ج-ف--نلا تا--سسبÓ--م ف--سشك--ل ›ود
لÓخ يسسنرفلا سسيئرلا برعأاو .مخسضلا
قيق– ءارجإا““ هدييأات نع توÒب هترايز
ءافخإا نود ةلوليحلل فافسشو حوتفم ›ود
.““كيكسشتلا عنŸو ًلوأا رومألا
Úّي-نا-ن-ب-ل-لا Úلوؤو-سسŸا نور-كا-م ا-عدو
لاŸا ردهو زجعلاو داسسفلا-ب Úم-ه-ّتŸا
لّم–““ Èع ““ق-ي-م-ع Òي-غ-ت““ ¤إا ،ما-ع-لا

قاثي-م سسي-سسأا-ت ةدا-عإاو م-ه-تا-ّي-لوؤو-سسم
.هتقث ةداعتسسل بعسشلا عم ““ديدج

›ود نماشضت
دŒ تأادب ةيلودلا تادعاسسŸا ام-ن-ي-بو

مايألا اسسنرف دقعت ،نانب-ل ¤إا ا-ه-ق-ير-ط
معدل ايلود ار“ؤو-م ة-ل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا
لاسسرإل ةيبرع لود ةدع تعرهو .نانبلل
توÒب تاطلسسلا تنلعأا دعب تادعاسسŸا

.ةبوكنم ةنيدم
نإا ةعم÷ا  ة-ي-كÒمألا ةرا-ف-سسلا تلا-قو
Ìكأا Ëدقتب تدهعت ةدح-تŸا تا-يلو-لا

تادعاسسم نانبلل رلود نو-ي-ل-م71 ن-م
راجفنا دع-ب ثراو-ك-لا ة-ه-جاوŸ ة-ي-لوأا
مسساب ثدحتم لاق هته-ج ن-م .ءا-ثÓ-ث-لا

Èع ةدافإا ‘- ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم
رار-سضألا نإا -ةد-ح-تŸا ·أÓ-ل تنÎنإلا
‘ تببسست تايف-سشت-سسŸا-ب تق◊ ي-ت-لا
005 عقاوب ةحاتŸا ةّرسسألا ددع سصيلقت
ةعما÷ ما-ع-لا Úمألا ه-جو-ت-يو .ر-ير-سس
¤إا طيغ-لا و-بأا د-م-حأا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا
بقع نانبل عم ا-ن-ما-سضت ،تب-سسلا توÒب
ناي-ب بسسح ،ي-ماد-لا را-ج-ف-نلا ة-ثرا-ك
لاب-ق-ت-سسا د-ع-بو .ة-ع-م÷ا ة-ع-ما-ج-ل-ل
يسسنرفلا سسيئرلا هاقلت يذ-لا Ú–ا-ف-لا
قطانŸا هترايز لÓخ نوركام لويناÁإا
،توÒب أافرم راجفنا نم اررسضت Ìكألا
لد-ع-لا ةر-يزو در--ط سسمأا ا--ت--فل نا--ك
اهدقفت لÓخ م‚ دولك يرام ةينانبللا
نونطاو-م ق-حلو.اهسسفن ق-طا-نŸا
نم ليحرلاب اهوبلاطو ةريزولا نوينانبل
نع اهداعبإل هايŸاب اهوقسشرو ةقطنŸا
بقع اهدقفتل تءا-ج ي-ت-لا ،ة-ق-ط-نŸا
ىلتقلا تارسشع ف-ّل-خ يذ-لا را-ج-ف-نلا
تارا-ي--لÃ ر--ئا--سسخو ى--حر÷ا فلآاو
.تارلودلا

مهنيب نم ’وؤوشسم61  فيقوت
توÒب أافرم ريدم

61 ىلع سضبقلا ةينانبللا تاطلسسلا تقلأا
سصخ-سش راجفناب قيق-ح-ت-لا ة-مذ ى-ل-ع ا-ً
ن-سسح أا-فرŸا ر-يد-م م-ه--ن--مو أا--فرŸا

ةينانبللا مÓعإلا لئاسسو تركذو.مطيرق
رمأا ذيفنتب تماق ةيركسسعلا ةطرسشلا نأا
عنÃ ارمأا ءاسضقلا ردسصأا امك ،فيقوتلا
مهنيب نمو ،رفسسلا نم ÚلوؤوسسŸا سضعب
.ةيكنبلا مهتاباسسح ديمŒو ،مطيرق
ىل-ع م-ه-ب-سضغ ن-ع توÒب نا-ك-سس Èعو
لا-م-هإا ه-نإا نو-لو-ق-ي ا-م ءازإا ة-مو-ك◊ا
.مخسضلا ءاثÓثلا راجفنا ¤إا ىسضفأا
،دا-سسف-لا-ب تا-ط-ل-سسلا نوÒث-ك م--ه--تاو
.ةرادإلا ءوسسو لامهإلاو

ايلود أر“ؤوم دقعيشس نوركام
Êانبللأ بعششلأ معدل

نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا لاق
ةدحتŸا تايلولا عم مظنتسس اسسنرف نإا
لÓخ ،يبوروألا دا–لاو ›ودلا كنبلاو
معدل ا-يŸا-ع ار“ؤو-م ،ة-ل-ب-قŸا ما-يألا
ر“ؤوم ‘ نوركام لاقو .Êانبللا بعسشلا

،يسسنرفلا Òفسسلا رقÃ هدقع ،يفحسص
لبقŸا ر-ه-سشلا نا-ن-ب-ل ¤إا دو-ع-ي-سس ه-نإا

Ÿا تاروطت ةعباتŸدعب يسسايسسلا فقو
Òيغت ءارجإاب Úينانبللا ةداقلا بلاط نأا
ةنيدملل هترايز لÓ-خ ،ا-عدو .““ق-ي-م-ع““
.راجفنلا ‘ ›ود قيق– ¤إا ،ةبوكنŸا
وحنو Óيتق731  ىلتقلا ةليسصح تعفتراو
.Òبك رامدو ،حيرج فلآا5

تلاكو ^

ضسوÒفل حاقل لوأا  لجصست ايصسور
لبقŸا عوبصسألا انوروك

،فينديرغ غيلوأا ،ي-سسور-لا ة-ح-سصلا ر-يزو بئا-ن حر-سص ^
هرو-ط يذ-لا ““91-ديفوك““ دسض حاقللا نأا-ب ة-ع-م÷ا حا-ب-سص
.ةلبقŸا مايألا ‘ هليجسست متيسس ““ايلامغ““ زكرم
تايمك دادعإا ىلع ايلاح راج لمعلا““ نإا فينديرغ لاقو
Ìكألا تائفلا ميعطت متيسس هنأا ¤إا راسشأاو ،““حاقللا نم ةÒبك
نسسلا رابكو ،يبطلا لاÛا ‘ Úلماعلا نم سضرملل اسضرعت
ميعطتلا Òثأات نأا يسسورلا ةحسصلا ريزو بئان عباتو .لوأا

ةعانŸاب ىمسسي ام لكسشتي امدنع““ اظوحلم حبسصي فوسس
،““ايلمع ليحتسسم سسوÒفلا لاقتنا نوكي امدنعو ،ةيناكسسلا
متي نيذلا سصاخسشألا ددع ىلع دمتعتسس كلذ ةعرسس نأا امك
.ميعطتلا راسشتنا ىدمو ،مهميعطت

ضسكافÎنإا   ^

:يÈ÷أ دعشس
تاماهتا هجاوي يدوعسسلا دهعلا ›و

  ادنك ¤إا ت’ايتغا ةقرف لاسسرإاب
مامأا ةيئاسضق ىوعد قباسس يدوعسس ينمأا لوؤوسسم عفر ^

fiيدوعسسلا دهعلا ›و اهيف مهتي ةيكيرمأا ةمك fiنب دم
تءاجو.ادنك ‘ هلتقل لايتغا قير-ف لا-سسرإا-ي نا-م-ل-سس

fiدعسس روتكدلا تفدهتسسا يتلا ة-ل-سشا-ف-لا ل-ت-ق-لا ة-لوا
لامج سضراعŸا يفحسصلا لايتغا نم مايأا دعب يÈ÷ا

فسشكت امبسسح ،لوبنطسسا ‘ هدÓب ةيلسصنق ‘ يجقسشاخ
.ةيسضقلا ‘ ءاعدلا قئاثو
ناك قباسس يدوع-سس ي-تارا-ب-خ-ت-سسا لوؤو-سسم و-ه يÈ÷او
‘ ميقيو ،فيان نب دمfi قباسسلا دهعلا ›و نم ابرقم
.ةسصاخ ةينمأا ةيامح ت– تاونسس3 نم Ìكأا ذنم ىفنŸا
،ءاعدلا قئاثو بسسح ،   ةموعزŸا ةلواÙا لسشف ببسسو
وتنروت ‘ نوسسÒب راطم ‘ Úيدنكلا نمألا لاجر هابتسشا

.دÓبلا لوخد مهتلواfi ىدل لايتغلا قيرف ءاسضعأا ‘
رسصنع اماع16 ايلاح رمعلا نم غلبي يذلا يÈ÷ا ناكو
تاراب-خ-ت-سسلاو ة-يدو-ع-سسلا تارا-ب-خ-ت-سسلا Úب لا-سصتا
تارابخ-ت-سسلا ةز-ه-جأا ن-م دد-عو (6يأا مإا) ةي-نا-ط-يÈلا
يتلا قاروألا نم601 مسضت يتلا ،ىوعدلا مهتتو.ةيبرغلا

ةمسصاعلا ‘ ةم-كfi ا-هر-ظ-ن-تو ا-ه-ن-م تب-ث-ت-لا م-ت-ي ⁄
لايتغا ةلواحÃ ناملسس نب دمfi ،نطن-سشاو ة-ي-ك-ير-مألا
.هتاكسسإا فدهب يربا÷ا
ةديدسش““ تامولعم ىلع اع-ل-ط-م نا-ك ه-نإا يÈ÷ا لو-ق-يو
لمسشت تامولعŸا هذه نأا قئاثولا فسشكتو .““ةيسساسس◊ا

ةقزترŸا نم قير-ف ى-ل-ع فار-سشإلاو دا-سسف-لا-ب م-عاز-م
.““رومنلا قيرف““ ىمسسم ت– Úيسصخسشلا
لايتغا ةيل-م-ع ‘ ““رو-م-ن-لا ق-ير-ف““ ن-م ءا-سضعأا كرا-سشو

،8102 ماع لوبنطسسا ‘ ةيدوعسسلا ةيلسصنقلا ‘ يجقسشاخ
‘““ ىوعدلا قئاثو ىدحإا لوقتو.ىوعدلا قئاثو بسسح
نيدتو Úسشت ةيزfl تامولعم دجوت ن-كا-مألا ن-م ل-ي-ل-ق
روتكدلا ةركاذو نهذ هيعي ا‡ Èكأا ردقب ناملسس نب مهتŸا

ابسس– دعسس روتكدلا اهارجأا تÓي-ج-سست د-جو-تو ،د-ع-سس
““.هلتقل
ىعسسو هلتق ‘ ناملسس نب مهتŸا بغري كلذل““ فيسضتو
““.ةيسضاŸا ةثÓثلا ماوعألا لاوط كلذل
ةليل ليبق ادنك ¤إا مث ايكرت ¤إا هدÓب نم يÈ÷ا برهو
‘ لامعألا لاجرو ءاير-ثألاو ءار-مألا ن-م دد-ع لا-ق-ت-عا

نب نأا يÈ÷ا معزيو.7102 ماع سضايرلا ‘ زتير قدنف
هجو هنأا ىتح ةيدوعسسلا ¤إا هتداعإا ارارم لواح ناملسس
لسصنسس ديكأاتلاب““ اهادحإا لوق-ت ة-ي-سصخ-سش ل-ئا-سسر ه-ي-لإا
لسسرأا عقاولا ‘ ناملسس نب““ نأا ¤إا ىوعدلا Òسشتو.““كيلإا

،““يÈ÷ا لتق فدهب ةيلامسشلا اكيرمأا ¤إا ةلتقلا قيرف
هلتق ةلواحÃ يدوعسسلا ده-ع-لا ›و ة-م-كا-حÃ بلا-ط-تو

سصاÿا يكيرمألا نوناقلل كاهتنا ‘ نوناقلا قاطن جراخ
.›ودلا نوناقللو بيذعتلا اياحسض ةيامحب
سسيل هنإا Òلب ليب يدنكلا ماعلا نمألا نوؤوسش ريزو لاقو
نإا لاق هنكل ، ديدحتلاب ةيسضقلا هذه ىلع قيلعتلا هناكمإاب
بناجأا اهلÓخ لواح عئاقوب ملع ىلع““ ةيدنكلا ةموك◊ا

ىلع Úميقمو Úيدنك Úنطاوم ديدهتو زازفتسساو ةبقارم
نلو ادبأا لب-ق-ن ن-ل““ Òل-ب فا-سضأاو».““ةيدنكلا ي-سضارألا
وأا يدنكلا يموقلا نمألا ديدهتب بناجأا مايق عم حماسستن
نويدنكلا قثي نأا بجيو .Úميقم وأا Úيدنك Úنطاوم نمأا

تاردقلا مهيدل ةيتاراب-خ-ت-سسلا ا-ن-تلا-كوو ا-ن-ن-مأا نأا ‘
ÚمهتŸا عبت-ت-ل ة-مزÓ-لا تارا-هŸاو دراوŸاو ة-ي-فا-ك-لا
.““تاديدهتلا هذه عم لماعتلاو مهعم قيقحتلاو
ىلع ظافحلل ةبولطŸا تاءارجإلا ذختن فوسس““ فدرأاو
مÓسسب اننيب نوسشيع-ي ن-يذ-لا Úم-ي-قŸاو Úيد-ن-ك-لا ن-مأا
.““هب نورعسشي رطخ يأا نع غÓبإÓل عيم÷ا وعدنو
نع يسضاŸا رايآا \ ويام ‘ تلقن دق يسس يب يب تناكو

” دق يÈ÷ا ءانبأا نأاب هلوق ،يÈ÷ا لا‚أا Èكأا ،دلاخ
““.نئاهرك““ مهزاجتحا

؟يÈ÷أ وه نم
نب دمÒ fiمأÓل ىنميلا عارذلا تاونسسل يÈ÷ا ناك دقل
برغلا هيلإا رظني ناك يذ-لاو ق-با-سسلا د-ه-ع-لا ›و ف-يا-ن
‘ ةكلمŸا ‘ ةدعاقلا ميظنت عمق ‘ هتمهاسسŸ ريدقتب
Úب طبرلا ةقلح ناكو .يسضاŸا نرقلا نم Òخألا دقعلا
ةيكيرمألا تارابختسسلا ةزهجأاو ةيدوعسسلا تارابختسسلا
.ةيدنÓيزوينلاو ةيلاÎسسلاو ةيدنكلاو ةيناطيÈلاو
ءاكذلا ‘ ةاروتكدلا ىلع لسصاح ءىداه لجر يÈ÷او
‘ يÈ÷ا ى-قر-تو .هÈندإا ة-ع-ما-ج ن-م ي-عا-ن-ط--سصلا
وسضع ريزو بسصنم ¤إا لسصو ىت-ح ة-ي-مو-ك◊ا بسصا-نŸا

Ãةيلخادلا ةرازو ‘ ءاول ةبتر ىلع لسصحو ،ءارزولا سسلج.
.تلاكو ^

ةيقافتا ضضفرت ايكرت
رسصم Úب دود◊ا ميسسرت

نانويلاو
،ةيكÎلا ة-ي-جراÿا ةرازو تن-ل-عأا ^

ميسسرت ةيقا-ف-تا““ ا-ه-سضفر ،سسي-مÿا
رسصم Úب ““ةيرحبلا ةيحÓسصلا قطانم
.نانويلاو
دجوت ل““ هنإا   ،نايب ‘ ةرازولا تلاقو

امو ،رسصمو نانويلا Úب ةيرحب دودح
ق-طا-ن-م م-ي-سسر-ت ة-ي-قا-ف-تا ى-م-سست
Úب مويلا ةعقوŸا ةيرحبلا ةيحÓسصلا

¤إا ةبسسنلاب ةلطا-ب ،نا-نو-ي-لاو ر-سصم
.““ايكرت
ةلواfi ةي-قا-ف-تلا نأا نا-ي-ب-لا د-كأاو
.““ايبيل قوقح باسصتغل““

يأل ح-م-سست ن-ل ةر--ق--نأا نأا فا--سضأاو
،ةروكذŸا ةقط-نŸا ن-م-سض ة-ط-سشنأا
ن-ع عا-فد-لا كسش Ó-ب ل-سصاو--ت--سس»و
ةسصرابقللو ايكÎل ةعورسشŸا قوق◊ا
““.طسسوتŸا يقرسش كارتألا
رسصم تعقو ،سسيمÿا قباسس تقو ‘و
ميسسÎل ةكÎسشم ةيقا-ف-تا ،نا-نو-ي-لاو
.نيدلبلا Úب ةيرحبلا دود◊ا

تلاكو ^

ةلقانلا ةنيفصسلا  ناطبق بوجتصست ضصÈق
توÒب أافرم ¤إا موينومألا تاÎن ةنحصشل

روغيإا ىعدي ايسسور ةينانبللا تاطلسسلا نم ““بلط-ب““ ة-ي-سصÈق-لا ة-طر-سشلا تبو-ج-ت-سسا ^
توÒب أافرم ¤إا موينومألا تاÎن ةنحسش تلقأا يتلا ةنيفسسلاب ةقÓع هل  تناك Úكسشوسشتيرغ

ام ¤إا ادانتسسا ،يسضاŸا ءاثÓثلا ةنيدŸا زه يذلا Òبكلا راجفنلا ببسس تناكو3102 ‘
مسساب ثدحتم لاقو .سسيمÿا ةيسسنرفلا ءابنألا ةلا-كو-ل ة-طر-سشلا م-سسا-ب ثد-ح-ت-م هر-كذ
حرطو سصخسشلا اذه ناكم ديد– مهنم تبلط ةينانبللا تاطلسسلا   نأا ةيسصÈقلا ةطرسشلا
فيقوت متي ⁄ هنأا ¤إا اÒسشم ،““نانبل ¤إا تلسسرأا ةبوجألا كلت““ نإا فاسضأاو .هيلع ةلئسسألا
ةطرسشلا بتكم نم بلطب ،ةنيفسسلا ةلومح نأاسشب طق-ف باو-ج-ت-سسÓ-ل ع-سضخ ل-ب ل-جر-لا
Úكسشوسشتيرغ ميقي ،ةيسصÈقلا ““سسيتيلوب““ ةفيحسص بسسحبو .نانبل ‘ (لوبÎنإلا) ةيلودلا

يتلا ةيسسورلا هتجوز عم ،طسسوتŸا ‘ تيزناÎلل اماه ازكرم دعت يتلا لوسساميل ةنيدم ‘
فاو  ^ .يسصÈق رفسس زاوج لم–

 توÒــــــــــــــــــــب راــــــــــــــــــــجفنأ

 أافرŸاب ضضاقنألا عفر تايلمع ةلصصاوم
Óيتق451 ¤إا لصصي اياحصضلا ددعو

دراو يجراخ لخدت لامتحاو لوه‹ لازي ل توÒب راجفنا ببصس :نوع^
ثدا◊أ نوكي نأأ لامتحأ كانهو ،’وه‹ لأزي ’ توÒب أافرم ‘ رمدŸأ راجفن’أ ببشس نأأ ،نوع لاششيم Êانبللأ سسيئرلأ نلعأأ
.““يبنجأأ لخدت““ نع امجان يواشسأاŸأ



ةلشضفŸا ةلبقلا تÓباشصلا هزتنم دعي ^
يتلا ة-ير-ئاز÷ا تÓ-ئا-ع-لا ن-م Òث-ك-ل-ل
ةدايزف ، اهلافطأل انمأا اشسفنتم هيف تدجو

ىلع يوتحي وهف حوتف-م ءا-شضف ه-نأا ى-ل-ع
flا ف-ل-تŸكاششكأاو معا-ط-م ن-م ق-فار

تايجاح رفو-ت ي-ت-لا با-ع-لأا تا-حا-شسمو
تنا-ك ة--ف--ئا--شصلا هذ--ه نأا Òغ ،راوز--لا
ثوكŸا تÓئاعلا ىلع تشضرفو ةيئانثتشسا

نم ليلقتلل ةيزاÎحا تاءارجإا لزانŸا ‘
سسف-ن ،ا-نورو-ك سسوÒف ىود--ع را--ششت--نا
يتلا  نونكع نب ةبا-غ-ل ة-ب-شسن-لا-ب ءي-ششلا
عم تÓئاعلا نم اÈتعم اددع بطقتشست
Úب نم ىرخألا ي-ه-ف عو-ب-شسأا ل-ك ة-يا-ه-ن
‘ ةشصاخ تÓئاعلل ةل-شضفŸا تا-ه-جو-لا
. ةيئاشسŸا تاÎفلا
تقلطأا قفارŸا هذه حتف ةداعإل ابشس–و

¤إا ّرمتشستشس ىÈك Òهطتو ميقع-ت ة-ل-م-ح
نم لك Èع فايطشصلا مشسوم ةياهن ةياغ
ةباغو ياد Úشسح ةيدلبب تÓباشصلا هزتنم
،ةيليوج5 بعلŸ ةل-با-قŸا نو-ن-ك-ع ن-ب
ديد÷ا ““هايŸا عبن-م““ هز-ت-ن-م ن-ع Óً-شضف
راطإا ‘ كلذو سشار◊ا يداو ىلع ّلطŸا
قيبطتب سصاÿا ر-ئاز÷ا ة-يلو ج-ما-نر-ب
ديفوك ةحفاكÃ ةشصاÿا ةيئاقولا Òبادتلا

91““.
ناويدل ماعلا ريدŸا حشضوأا نأاششلا اذه ‘
ةيلو-ل ة-ي-ل-شست-لاو تا-شضا-ير-لا ر-ئا-ظ-ح

تاحيرشصت ‘ Êاق-م-ق سسا-ي-لإا ،ر-ئاز÷ا

““ايمشسر نÓعإلا““ راظتنا ‘ هنأا ةيمÓعا
ئ--طاو--ششلا ح--ت--ف ةدا--عإا د--عو--م ن--ع
لمعي ،ةحاÎشسلا ن-كا-مأاو تا-هز-ت-نŸاو
طورششلا لك ةئيهت ىلع““ رئاظ◊ا ناويد
نم ًءدب ،““ÚفاطشصŸا لابقتشسل ةيحشصلا
Òفوتو ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيرابجإا
يدشس÷ا دعابتلا ماÎحاو مقعŸا لئاشسلا
قفارŸا لكو ةيراجتلا تÙÓا ميقعتو
تÓباشصلا هزتنÃ ةدجاوتŸا ة-ي-تا-مدÿا
رئازجلل ةيرحبلا ةه-جاو-لا ى-ل-ع ّل-طŸا
.مويلا ‘ تارم3 لدعÃ ةمشصاعلا
هز-ت-ن-م ة-حا-شسم نأا ثد-ح-تŸا فا--شضأاو
02 ¤إا لشصت يت-لا ة-ع-شسا-ششلا تÓ-با-شصلا

دوفو لابقتشسل ةي-فا-ك نو-ك-ت-شس اًرا-ت-ك-ه
با-ب-ششلاو تÓ-ئا-ع-لا ن-م Úفا-ط--شصŸا
مايألا مامجتشسÓل ةح-شسف ن-ع Úث-حا-ب-لا

نم هزتنŸا راوز دي-ف-ت-شسي-شسو ، ة-ل-ب-قŸا
باع-لألاو ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا تا-مد-خ

دومعلا““ ئطاشش حتف ىلع ًةوÓع ،ةيهيفÎلا
ةقفر رخآلا وه هتئيهت ” يذلا ““سضيبألا
.هقحاول لكو حبشسŸا

نم هنأا ¤إا لوؤوشسŸا تاذ راششأا ماتÿا ‘
حتف ةداعإا ةيلمع Òشس نشسح نامشض لجأا

لامع لك Òخشست متيشس ،تاهزتنŸا هذه
نم ةيفاشضإا مقطأاب مهم-ي-عد-تو ناو-يد-لا

ةئيبلا ةيامحو ةيرشض◊ا ةفاظنلا ةشسشسؤوم
قر-ط-لا تا-ك-ب-شش ة-نا--ي--شص ة--شسشسؤو--مو
متيشس كلذ ىلع ةوÓع  ““تورشسأا““Òهطتلاو
لجأا نم ةلعافلا تايعم÷ا عم ق-ي-شسن-ت-لا

ماÎحا ة-ي-م--هأا--ب Úن--طاوŸا سسي--شس–
يعامتجا دعابت نم  ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا
.نيديلا ميقعتو تامامكلا ءادتراو
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ليلقتلا ةيششامقلا هجولا ةعنقأل نكÁ له
؟ انوروك راششتنا نم

Îشسامكام ةعماجو ديوشسلا ‘ اكشسنيلوراك دهعم نم لك اهب ماق ةشسارد تحشضوأا ^
يتلاو ،حيششÎلا نم اًيريرشس ةديفم تايوتشسم رفوت ةيششامقلا هجولا ةعنقأا نأا ،ادنك ‘

تاشسوÒفلا راششتنا نم د◊ا ىلع ةردقلا اهيدل
ةعنقأا ءادترا معدت كينيلك ويام ةل‹ ‘ ترششن ” يتلا جئاتنلا نإاف ،Úثحابلل اًقفوو
.ديد÷ا يجاتلا سسوÒفلا راششتنا ليلقتل سشامقلا نم
ةئبوألا ملع مشسق ‘ ةئبوألا ملع ذاتشسأا ،وريراك سسوشسيج ناوخ حشضوأا هبناج نم
نأل ،سسوÒفلا لاقتنا نم للقت هجولا ةعنقأا نأا ىلع رششابم ليلد انيدل سسيل ““ :ةيبطلا
نإاف ،كلذ عمو ،““اهءارجإل ةيقÓخأا نوكت نل ةيئاوششع ةيريرشس ةبرŒ بلطتيشس كلذ
راششتنا نم للقت نأا نكÁ هجولا ةعنقأا نأا حوشضوب رهظت اهاندجو يتلا تايئاشصحإلا
ةيشصوتلل ةيفاك نم Ìكأا ةلدألا هذه نوكت نأا بجيو ،اهيدترم يم–و تاشسوÒفلا
.““رمتشسŸا ءابولا ىلع ةرطيشسلا ةبوعشص ¤إا رظنلاب ةشصاخ ،اهمادختشساب
وأا ةششمقأÓل حيششÎلا سصئاشصخ تشسرد ةروششنم ةلاقم52 ثحبلا ةعوم‹ تددحو
قرطب تارابتخلا ءارجإا ”و ،داوŸاو ميماشصتلا فلتfl نم ةيششامقلا هجولا ةعنقأا

flقرط مادختشسابو ةفلت flا بعشصلا نم لعج ا‡ ،ةفلتŸاهنيب ةنراق.
ةيام◊ا تادعم دامتعل ةمئاقلا ةيبطلا ÒياعŸا تاشسارد-لا ن-م ل-ي-ل-ق-لا تع-ب-تاو
اقفو ،كلذ نم مغرلا ىلع ،ةيحشصلا ةياعر-لا ‘ ماد-خ-ت-شسÓ-ل ةد-عŸا ة-ي-شصخ-ششلا
نم للقت ةيششامقلا هجولا ةعنقأا سضعب نأا عنقم لكششب جئاتنلا ترهظأا ،Úثحابلل
.ةقششنتشسŸا تاميشس÷ا نم للقتو اهيدترم طيfi ¤إا تاميشس÷ا راششتنا
طويÿا Úب ةحاشسم دوجو عم ،ةجوشسنŸا سشامقلا نأا لوقعŸا Òغ نم ودبي دق»
ءابهلا مجح قاطن ‘ ةقيقدلا تاميشس÷ا عنÁ نأا نكÁ ،ةدرÛا Úعلل ةيئرŸا
سضعب دشست ةيدرفلا تاقبطلا ىتح ،اهتيلعاف لكششب رهظت تانايبلا نكل ، يو÷ا
اًنوكم هجولا ةعنقأا مادختشسا نوكي نأا بجي هنأا ىلع نوثحابلا ددششو ،تاميشس÷ا
ةمظنم نم ةيلا◊ا تايشصوتلا عم ىششامتي يذلاو ،سسوÒفلا راششتنا نم دحلل اًيشسيئر
.““ةدحتŸا تايلولا ‘ سضارمألا ىلع ةرطيشسلا زكرمو ةيŸاعلا ةحشصلا
Òغ نطقلا نم عون) سشاششلا يه ةيا-م-ح ل-شضفأا Ëد-ق-ت-ل ة-شضور-عŸا داوŸا تنا-ك
عانق ىدأا ،لاثŸا ليبشس ىلع ،تاقبط4 ¤إا3 ‘ نوكي نأا لشضفيو ،نطقلاو (لمتكŸا
ءاوهلا ثولت ليلقت ¤إا سشاششلا نم تاقبط4 نم عونشصŸا يخيراتلا يحار÷ا هجولا
ةبشسنلاب ىتح ، اهنم سصلختلا نكÁ ي-ت-لا ة-ي-ب-ط-لا ه-جو-لا ة-ع-ن-قأا ىد-م سسف-ن ¤إا
.يو÷ا ءابهلا مجح قاطن ‘ ةقيقدلا تاميشسجلل

ـه.ك

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

 يندملا فرطلل صضيوعت ميتنصس نويلم02 و ميتنصس نييلم01 ـب ةمارغ عم
ىفششتشسم ىشضرم روشصمل اذفان اشسبح ماع

مهاشضر نود ةيدملا

اهحتف  ةداعإا دعوم نع ايمصسر نلعإلا راظتنا يف

نونكع نب ةباغو ““تÓباشصلا““ هزتنمل عشساو ميقعت
صشارحلاب ““هايملا عبنم ““و

مويلا يف تارم3 لدعمب ةيتامدخلا قفارملاو ةيراجتلا تÓحملا ميقعت متيشس^
ةيلمع رثإا اهل يجيردتلا حتفلا دعب ابيرق نيفاطصصملا لبقتصسل تاباغلاو ئطاوصشلاو تاهزتنملا دوعتصس
ربع ،صسمأا لوأا تقلطنا ذإا ،دجتصسملا انوروك صسوريف راصشتنا ليلقتل ةفئاصصلا هذه اهتفرع يتلا قلغلا

كلذو ،ىربك ميقعت ةلمح ،صشارحلاب ““هاي-م-لا ع-ب-ن-م»و نو-ن-ك-ع ن-ب ة-با-غو ““تل-با-صصلا““ هز-ت-ن-م ن-م ل-ك
.ةلبقملا ةليلقلا مايألا نم اًرابتعا يجيردت لكصشب تاءاصضفلا هذه حتف ةداعإل اًدادعتصسا

ذفان سسبح ماعب مكح سسمأا ءاشسم ردشص ^
ميتن-شس ÚيÓ-م01 ـب ة-ي-لا-م ة--مار--غو
نويلم02 ـب ÊدŸا فر-ط-ل-ل سضيو-ع--تو
روشص ذخأاب ما-ق سصخ-شش ق-ح ‘ م-ي-ت-ن-شس
د-مfi ى-ف-ششت-شسم ل-خاد تا-هو-يد-ي--فو
ىشضر وأا سصيخرت نود ةيدŸاب فايشضوب

.ىشضرŸا نم
ىدل ةيرو-ه-م÷ا ة-با-ي-ن-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو

fiةمشصاعب يميل-قإلا سصا-شصت-خلا ة-م-ك
941 ةداملل اقبط تتأا ةيلمعلا نأاب ،ةيلولا

ممتŸاو لدعŸا02/10 رمألا نم30رركم

تاءارجإل اقبطو تا-بو-ق-ع-لا نو-نا-ق ن-م
كÓشسألا ةيامحب سصاÿا يروفلا لوثŸا
ةيحشصلا تاشسشسؤوŸاو ةيبطلا هبششو ةيبطلا
.ةيمومعلا ةيئافششتشسإلاو
لخاد نم غÓب رثإا هيف هبتششŸا فيقوت ”و
ريوشصتب سصخشش ما-ي-ق لو-ح ى-ف-ششت-شسŸا

رشضfi زجنيل مه-ترا-ششت-شسا نود ى-شضر-م
،ةيدŸا ةمكfi ةباين ن-م ر-مأا-ب ع-ئا-قو-لا

ةحنج نع ا-هر-ثإا ى-ل-ع ه-ت-ق-حÓ-م ت“
رارشضإلا سضرغب تاهويديفو روشص طاقتلا
م.ق ^ .ةيحشصلا لكايهلاو تاشسشسؤوŸاب

يراجلا توأا21 يف لجصسيصس
نشسلا رابكو ءابطأÓل نوكيشس ““انوروك““ دشض يلوألا حاقللا

انوروك صسوريف جÓعل قاششنتشسلاب ““ليداتبيفا““ راقع ىلع ةقفاوم
قاصشنتصسلا قيرط نع مادختصسلل ليداتبيفأا راقع ىلع ةيكيرمألا ةيودألاو ةيذغألا ةئيه تقفاو ^
زاهجلا لصشف ىلإا مهمدقت عنمل ،ديدصشلاو لدتعملا انوروك صسوريف نم نوناعي نيذلا ىصضرملا يف
براجتلا أادبت نأا عقوتملا نم هنأا تركذ يتلا زميات كرويوين يذ  ةفيحصصل اقفو كلذو ،ىصسفنتلا
ةرابع راقعلا نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو .هلبق وأا لبقملا ربمتبصس رهصش رصضحتصسملا اذه ىلع ةيريرصسلا

ةيودألاو ةيذغألا ةئيه نم اهيلع ةقفاوملا تمت ىذلاو ،عارتخا ةءارب ىلع ةلصصاح ةبيكرت نع
،ةديدصشلا تلاحلا ىف ، انوروك صسوريف ىصضرم جلعل ،ئراوطلا تلاح يف مادختصسلل ، ةيكيرمألا
ةيرصشبلا براجتلا أادبت نأا رر-ق-م-لا ن-م ه-نأا ثي-ح ،ى-صسف-ن-ت-لا ل-صشف-لا رو-ط-ت ع-ن-م-ل ،ة-ط-صسو-ت-م-لا وأا
صسوريفل جلع لوأاك رهظي ،““ليداتبيفأا““ راقع نأا تلاقو  .هلبق وأا ربمتبصس نم لوألا ىف رصضحتصسملل

ىف تانيكوتيصسلا نيوكت اًصضيأا عنمي امك ،ةيرصشبلا ةئرلا ايلخ ىف صسوريفلا رثاكت عنمي ،انوروك
.““اهريمدتو ةئرلاب ةميلصسلا ايلخلا ةمجاهم ىلإا ىدؤوي ام ىعانملا زاهجلا اهزرفي ىتلا»و ،ةئرلا

تاكرصش نإا ،ةدحتملا تايلولاب ةيدعملا صضارمألا ىلوئصسم ريبك ىصسوف ىنوتنا لاق ،ىرخأا ةهج نم
نم لوألا ءزجلا يف انوروك صسوريف تاحاقل تاعرج نم نييلملا تارصشع رفوتصس ةيودألا ةعانصص

هنأاو ،1202 ماع ةياهن لولحب ةحاتم حاقل ةعرج رايلم كانه نوكي دق هنأا ىلإا اريصشم ،لبقملا ماعلا
صصخصش فلأا007 نم رثكأا ةايحب ىدوأا ىذلا انوروك صسوريف ءابو زواجت نم ملاعلا نكمتي نأا يف لمأاي

ـه.ك ^ .ملاعلا ءاحنأا عيمج يف نآلا ىتح

نأا يشسورلا ةحشصلا ر-يزو بئا-ن ن-ل-عأا ^
يذلا ،انوروك سسوÒف دشض ›وألا حاقللا

متيشس ،ي-شسور-لا ““›ا-ما-ج““ ز-كر-م هرو-ط
ىلع نولم-ع-ي ن-يذ-لا  ءا-ب-طأÓ-ل هؤوا-ط-عإا

.سسوÒفلا ةهجاوم
ةلاكول حيرشصت ‘ - فينديرج جيلوأا لاقو
حاقللا نإا““ - ةعم÷ا سسمأا كينتوبشس ءابنأا

مويلا نحنو ،يرا÷ا توأا21 ‘ لجشسيشس
اذه نأا نم د-كأا-ت-ل-ل ةÒخألا ة-ل-حرŸا ‘

.““نمآا حاقللا
لاÛا ‘ Úلماعلا ميعطت متيشس““ افيشضم
،““حاقللا اذ-ه-ب لوأا ن-شسلا را-ب-كو ي-ب-ط-لا

مييقت نكمŸا نم نوكيشس هنأا ¤إا اÒششم
ةعانم ليكششت متي امدنع حاقل-لا ة-ي-لا-ع-ف

.ناكشسلا دنع
دق ةيشسورلا كلهتشسŸا ةيامح ةئيه تناكو
اعون62 ريوطت نع قباشس تقو ‘ تنلعأا

flف دشض تاحاقللا نم افلتÒانوروك سسو
.ةيملع ةمظنم71 براŒ سساشسأا ىلع
هروط ادحاو احاقل نأا ¤إا ةئيهلا تراششأاو
ةيريرشسلا براجتلا زاتجا ““›اماج““ زكرم
ز-كر-م نأا ة-ح-شضو-م ،Úعو-ط-تŸا ى-ل--ع

حاقل ريوطتب اشضيأا موقي يشسورلا ““روتكيف““
،ةفلتfl ةيجولو-ن-ك-ت تا-شصن-م6 ى-ل-ع
حاقل لوأا قÓ-طإا رر-قŸا ن-م ه-نأا تد-كأاو
نم ربوتكأا ‘ Êاثلاو ،Èمتبشس ‘ امهنم
.ماعلا اذه

م.ق ^

مصسجلا ىلعو حطصسألاو ءاوهلا يف اهصشر نكمي
انوروكب ةباشصإلا ليلقتل ةنمآا ميقعت ةقيرط راكتبا

ةيكيرمألا ودÒب ةعماجب نوثحاب روط ^
‘ اهششر نكÁ مي-ق-ع-تو Òه-ط-ت ة-ق-ير-ط

ىودعب ةباشصإلا رط-خ ن-م ل-ل-ق-ت ءاو-ه-لا
داوم نوثحابلا مدختشساو ،انوروك سسوÒف
و ،ةركتبŸا ةيÒهطتلا ةينقتلا هذه ‘ ةنمآا
ي-هو ل-كأÓ-ل ة◊ا-شص داو-م او-مد-خ-ت-شسا
هذه سشر نكÁو ماع-ط-لا ن-يو-ل-ت غا-ب-شصأا
ةفلتıا حطشسألا وأا مشس÷ا ىلع ةداŸا

.ةباشصإلا رطاfl ليلقتو ميقعتلا سضارغأل
ةعماج قيرفل Òهطتلا ةقير-ط مد-خ-ت-شست

قيرف مدق دقو لكأÓل ة◊اشص داوم ودÒب
ويلوي رهشش ‘ ةديد÷ا ةينقتلا هذه ثحبلا

ةياعرب انوروك نع يشضاÎفا ر“ؤوم لÓخ
ةدايرو ايجولونكت-ل-ل ي-ك-ير-مألا سسلÛا
.““لاكيديم““ عقوŸ ًاقفو .لامعألا
اًديدج اًءوشض انوروك سسوÒف ةحئاج تقلأا

لشضفأا Òهطت قرط راكتبا ¤إا ةجا◊ا ىلع
ن--م تآا--ششنŸاو دار--فأÓ--ل ًا--نا--مأا Ìكأاو
يذلا تقولا ‘ طقف ةيئايميكلا تاجتنŸا
ةداشضŸا تاخا-خ-ب-لا م-ظ-ع-م ه-ي-ف د-ع-ت

‘ ةمدخت-شسŸا م-ي-ثار÷او تا-شسوÒف-ل-ل
تا--شسوÒف--ل--ل ةدا--شضŸا تار---ه---طŸا
ديشسكوÒب لثم ،ًاوج ةلومÙا ميثار÷او
ةءاشضإلاو نوزوألاو ،رياطتŸا Úجورديهلا

ىلع ةÒطخ ،ةقيمعلا ةي-ج-شسف-ن-ب-لا قو-ف
نأا امك .ةيجولويبلا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ر-ششب-لا
ديشسكأا Êاث ىلع يوت– يتلا تارهطŸا
ةيندعŸا ةيونانلا تاميشس÷او موينات-ي-ت-لا
ناطرشسلل ةببشسم رطاfl لكششت ة-ل-ي-ب-ن-لا
ـه.ك ^ ““.ةيولÿا ةيمشسلاو

 ةتوتلا رئبو يداولا باب ،دمحمأا يديصس ،ءاصضيبلا رادلا تاعطاقم تلمصش
ةمشصاعلاب انوروك نم ةياقولا تاءارجإا قرخ يراجت لحم0045 قلغ

ةف-ل-كŸا ة-ط-ل-تıا ة-ن-ج-ل-لا تما-ق ^
Ãا راجتلا عدرو ةبقارıفلاÚ تاءارجإل

ا-نورو-ك سسوÒف ي-ششف--ت ن--م ة--يا--قو--لا
قيلعتب ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب د-ج-ت-شسŸا
يرا-Œ ل--0045fi ة--بار--ق طا---ششن
ءا-شضي-ب-لا راد-لا ة-يرادإلا تا-ع-طا-قŸا--ب
ةتوتلا رئبو يداولا بابو دمfiأا يديشسو
سسرام رهشش ةيادب ةيلمع-لا قÓ-ط-نا ذ-ن-م
ىلع رئاز÷ا ةيلو نايب بشسحو .مرشصنŸا

رششن ““كوبشسيافلا““ ‘ ةيمشسرلا اهت-ح-ف-شص

طاششن قيلعت ” دقف ،سسيمÿا  سسمأا لوأا
9943fiا-ب لŸراد-لا ة-يرادإلا ة-ع-طا-ق
ةيادب ذنم ةيراŒ زكارم8 اذكو ءاشضيبلا

مد--ع بب--شسب ,مر--شصنŸا سسرا--م ر--ه--شش
يششفت دشض ةيئاقولا تاءارجإلا اهماÎحا

،ةيناث ةهج نم.دجتشسŸا انوروك سسوÒف
ة-ن-ج-ل-لا نأا ح-لا-شصŸا تاذ-ل نا-ي-ب را-ششأا
ةعطاقŸا ىوت-شسم ى-ل-ع تما-ق ة-ي-ئلو-لا
قيلعت و يروفلا قلغلاب يداولا باب ةيرادإلا
اهني-ب ن-م ،يراŒ ل0051fi ل طاششن-لا

333fiةيراجت-لا تا-ع-م-ج-ت-لا جرا-خ ل
ةيراŒ زكارم7 قلغ بناج ¤إا ،قاوشسألاو
افيثك ادفاوت فرعت يتلا ةيدلب قاوشسأا3 و
تررق ةنجللا نأا نايبلا فدرأاو.Úنطاوملل
قلغ اذكو يراŒ ل802fi طاششن قيلعت

ةيدل-ب قاو-شسأا3 و ÚيراŒ ن--يز--كر---م
ذنم دمfiأا يديشس ة-يرادإلا ة-ع-طا-قŸا-ب

را-ج-ت-لا لÓ-خإل كلذو مر-شصنŸا سسرا-م
انوروك ءابو يششفت نم ةياقولا تاءارجإاب
سضعبلا ىدل يعولا سصقنو بايغ ليجشستو
نايب فاشضأاو.ردشصŸا تاذ قفو ,مه-ن-م
تماق ةنجللا تاذ نأا حلاشصŸا تاذل رخآا
ى-ل--ع يراŒ ل191fi طاششن قيل-ع-ت-ب

¤إا ةتوتلا رئب ةيرادلا ةعطاقŸا ىوتشسم
تاذ ‘و.““لاتيميتاب““ قوشس قل-غ بنا-ج

رهشست ةنجللا تاذ نأا نايبلا راششأا راطإلا
تÙÓا ىلع ةبقارŸا فيثكت ىلع ايلاح

لÓخ Úنطاوملل افيثك لابقإا فرعت يتلا
عيب تfiÓ رارغ ىلع فايطشصلا مشسوم
قيبطت ىدم لوح عيرشسلا لكألاو تاجلثŸا
.ءابولا ءاوتحل ةيزاÎحلا تاءارجإلا

م.ق ^

ينطولا نمألا حلاصصŸ ةليصصح ‘
عوبشسأا لÓخ نيرخآا113 بيشصتو صصاخششأا01 لتقت رورŸا ثداوح

ةيرصض◊ا قطانŸاب لجصس رورم ثداح942 ‘ حورجب نورخآا113 بيصصأاو مهفتح صصاخصشأا01 يقل ^
ةنراقم هنأاب ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدŸا تدافأاو .توأا3 و طرافلا ةيليوجÚ 82ب ام ةÎفلا ‘

رمألا صسفنو اثداح91 ـب ردق رورŸا ثداوح ددع ‘ عافترا لجصس ،يصضاŸا عوبصسألا تايئاصصحإاب
.تلاح ثلثب تايفولا ددع ‘ عجارت ظحول اميف ،اباصصم52 ـب عفترا يذلا ىحر÷ا ددعل ةبصسنلاب
ةبصسنب يرصشبلا رصصنعلا ¤إا ¤وألا ةجردلاب دوعت ثداو◊ا هذه بابصسأا نأا ¤إا تايطعŸا Òصشتو
ةماعلا ةيريدŸا ددŒ ،قايصسلا اذه ‘ .““رورŸا نوناق ماÎحا مدع ةجيتن““ كلذو ““ةئاŸاب69 قوفت““

اظافح ،ةقايصسلا ءانثأا رذ◊ا و ةطي◊ا يخوت ¤إا ماعلا قيرطلا يلمعتصسŸ اهتوعد ينطولا نمألل
(71) ةدجنلا طخو (8451) رصضخألا مقرلا ÚنطاوŸا فرصصت ت– عصضت امك ،عيم÷ا ةملصس ىلع
م.ق ^ .اصس42/اصس42 تاغلبلا يقلتل
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ـه1441ةج◊ا وذ81ـل قفوŸا م0202توأا8  تبسسلا21 Òباعت

اهلوأدت ” يتلأ ويديفلأ عطاقم نأأ مغرو ^
اهروسصو ةفيزم Òغو ةيلسصأأ ودبت ثدا◊أ نع
عقوم نم برق-لا-ب م-ه-لزا-ن-م ن-م نو-ن-طأو-م
راجفن’أ ببسس لوح تاعئاسشلأ نأأ ’إأ ،راجفن’أ
ل-سصأو-ت-لأ تا-سصن-م ى-ل-ع ة-عر-سسب تر-سشت-نأ
وه ام-ف .بآا-سستأوو Îيو-ت ل-ث-م ي-عا-م-ت-ج’أ
؟تنÎنإ’أ Èع رسشتنأ يذلأ ليلسضتلأ

لبانقلا ىلإا ةيرانلا باعلأ’ا نم
ةيوونلا

تأراجفنأ ةلوأدتŸأ ويديفلأ عطاق-م تر-ه-ظأأ
ا-ه-ب-ق-عأأ م-ث ،’وأأ نأÒن-لأ د-عا-سصتو ر-غ--سصأأ
Òسشت تأديرغت رسشن ” يذلأ ،Òبكلأ راجفن’أ
.ةيرانلأ باعلأÓل عنسصم ‘ ثدح هنأأ ¤إأ
أÒسسفت ةيرانلأ باعلأ’أ راجف-نأ م-عأز-م تد-ب

تأديرغت نكل ،تقولأ كلذ ‘ ثدح اŸ ’وقعم
راجفن’أ نأأ ¤إأ تراسشأأ ةدسشب ترسشتنأ ىرخأأ

ةباحسس روهظ ببسسب كلذو ةيوون ةلبنق نع م‚
كلت هبسشت بأرغلأ سشي-ع ر-ط-ف ه-ب-سشت ءا-سضي-ب
.ةيوون لبانق Òجفت نع ةŒانلأ
تراسشأأ دق - اقح’ تفذح - ةديرغت تناكو
ةديرغتلأ رسشنو ،““ا-يرذ““ نا-ك را-ج-ف-ن’أ نأأ ¤إأ

فلأأ001 نم Ìكأأ هعبات-ي Îيو-ت ى-ل-ع با-سسح
تا--كرا--سشŸأ ن--م ف’آ’أ د--سصحو ،سصخ--سش
.تاباجعإ’أو
يفنت ريراقت رسشن ¤إأ ةحلسسأ’أ ءأÈخ عراسسو
ول راجفن’أ نأأ ¤إأ أوراسشأأو ،يرذلأ راجفن’أ
سضيمو رهظ دق ناكل ةيوون دأوم نع امجان ناك
ةرأر◊أ ‘ عافترأ كلذكو ،رسصبلأ يمعي سضيبأأ
.ةدسشب سسانلأ قرحتسس تناك
سشيع هب-سشت ي-ت-لأ ءا-سضي-ب-لأ بح-سسلأ نأأ ا-م-ك
.ةيوونلأ لبانقلأ ببسسب طقف رهظت ’ بأرغلأ
ءأوهلأ طغسضل ةجي-ت-ن ي-ه-ف ،ءأÈخ-ل-ل ا-ق-فوو
.ةباحسسلأ نوكيو ءاŸأ فثكي يذلأ،بطرلأ

””ةيخوراسص ةبرسض وأا ةلبنق راجفنا»
‘ اه-ل سسا-سسأأ ’ ي-ت-لأ تأءا-عد’أ تر-م-ت-سسأ

ةلبنقلأ»ـب موجهلأ ةيلوؤوسسÃ تقلأأو ،راسشتن’أ
وأأ ليئأرسسإأ وأأ ةدحتŸأ تاي’ولأ ىلع ““ةيوونلأ

ى-ل-ع تأءا-عدإ’أ هذ-ه ر-سشن ”و .ه-ل-لأ بز-ح
كلذكو .فرط لكل ةعباتلأ ةيرابخإ’أ عقأوŸأ
.ةماع تايسصخسش اهترسشن
ىلع ةفرطتŸأو ةددسشتŸأ تاعام÷أ تلخدو
ى-ل-ع ةر-مأؤوŸأ تا--ير--ظ--ن تكرا--سشو طÿأ

مأرغيلت قيب-ط-تو تيد-يرو نا-سش4و كوبسسي-ف
رأو◊أ دهعم ن-م ثح-ب-ل ا-ق-فو ،ة-ل-سسأر-م-ل-ل
.يجيتأÎسس’أ
تأءاعد’أ ىلع يسسيئر لكسشب لئاسسرلأ تزكر
،ايليئأرسسإأ اموجه ناك ثدح ام نأاب ةبذاكلأ
عدوتسسم ىلع ةيخوراسص ةبرسض وأأ ةل-ب-ن-ق-ب ا-مإأ
.هللأ بز◊ عبات ةحلسسأأ
رأو◊أ د-ه-ع-م ن-م ،ر-ف-ي-لو-ك يو-ل--ك تلا--قو
رداسصم انيأأر““ :زوين يسس يب يبل يجيتأÎسس’أ

تاعامج تاكبسش اهنم ،ليلسضتلأ رسشنل ةفورعم
معأزم رسشنت ،تنÎنإ’أ ىلع فرطتŸأ Úميلأ

.““راجفن’أ عفأودو ةعيبط لوح اهل سساسسأأ ’
راجفن’أ طبر لوا– تايرظن كلذ نمسضت دقو
.ىرخأأ لود وأأ ليئأرسسإاب
ل-ي-ئأر-سسإأو نا-ن-ب-ل ‘ تا--ط--ل--سسلأ تسضفرو
ءأرو فوقولا-ب ل-ي-ئأر-سسإأ م-ه-ت-ت تا-ح-ي-م-ل-ت
.ثدا◊أ
Úميلأ تاعامج نم ةرمأؤوŸأ ورظنم أأدب امك
نونأأ ويك ةعامج راسصنأأ كلذ ‘ اÃ ،فرطتŸأ

ةبذاك تأءاعدأ لدابت ‘ ،ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘
¤إأ نوÒسشي مهو .راجفن’أ لوح كوبسسيف ىلع
ةمو-ك◊أ Úب بر-ح““ ـب ط-ب-تر-م مو-ج-ه-لأ نأأ
.نانبل ‘ ،““يزكرŸأ ‘رسصŸأ زاه÷أو
ةعسسأو ةرمأؤوم ةيرظن عبتت نونأأ ويك ةعامجو
دلانود يكيرمأ’أ سسيئرلأ نأاب لو-ق-ت قا-ط-ن-لأ
نيذلأ ةبخنلأ دسض ة-ير-سس ا-بر-ح ن-سشي بمأر-ت
‘ لافطأ’أ ىلع نيدتعŸأو ناطيسشلأ نودبعي
معزتو ،مÓعإ’أ لئاسسوو داسصتق’أو ةموك◊أ
نم ةر-مأؤوŸ نو-سضر-ع-ت-ي هرا-سصنأأو بمأر-ت نأأ
.““ةقيمعلأ ةلودلأ““ ىمسسي ام Òبدت

يف راجفن’ا عقوم ىلإا رسشي مل وهاينتن
8102 ماع

يعامتج’أ لسصأوتلأ لئاسسو ومدختسسم لوأدت
Úماينب ي-ل-ي-ئأر-سسإ’أ ءأرزو-لأ سسي-ئر-ل أرو-سص
ةماعلأ ةيعم÷أ مامأأ باطخ ءان-ثأأ ،و-ها-ي-ن-ت-ن
Òسشي ناك هنأأ أومعزو ،8102 ‘ ةدحتŸأ ·أÓل
مو-ي ع-قو يذ-لأ ،توÒب را-ج-ف--نأ ع--قو--م ¤إأ
.ءاثÓثلأ
ل-سصأو-ت-لأ ل-ئا-سسو و-مد-خ-ت-سسم ل--غ--ت--سسيو

نأأ ىل-ع ““ل-ي-لد-ك““ رو-سصلأ هذ-ه ي-عا-م-ت-ج’أ
.Òجفتلأ ‘ أدي ليئأرسسإ’
،اهب بعÓتلأ متي ⁄و ةيقيقح لعفلاب روسصلأ
.اهقايسس Òغ ‘ اهمأدختسسأ ” نكلو

نانبل ةطيرخ لعفلاب وهاين-ت-ن ع-فر ع-قأو-لأ ‘
‘ اما“ ةفلتfl ةقطنم ¤إأ Òسشي ناك هنكل

،راجفن’أ دهسش يذلأ أافرŸأ نع ،توÒب ةنيدم
هللأ بزح هيف ىفخأأ عقوم هنأأ وهاينتن معزو
.ةحلسسأأ
تأÎموليك ةدع دعب ىلع راجفن’أ عقوم عقي
ىلع وهاين-ت-ن هدد-ح يذ-لأ ““1 عقوŸأ““ لا-م-سش
.اهمدختسسأ يتلأ ةطيرÿأ

بمارت تاقيلعت
لمتfi موجه عوقو لوح تاعئاسشلأ ترسشتنأ
د-لا-نود ي-ك-ير-مأ’أ سسي-ئر-لأ ف-سصو نأأ د-ع-ب
‘ كلذو ،““بيهر موجه““ هنأاب ثدا◊أ ،بمأرت

.راجفن’أ دعب سضيبأ’أ تيبلأ ‘ يفحسص ر“ؤوم
يجيتأÎسس’أ رأو◊أ دهعم هأرجأأ ثحب دسصر
اهتكرا-سشمو ا-ه-ل-قا-ن-ت ” بمأÎل تا-ق-ي-ل-ع-ت
ةيني-م-ي-لأ تا-عا-م÷أ بنا-ج ن-م ا-هر-ير–و
يعامتج’أ لسصأوتلأ لئاسسو ىل-ع ة-فر-ط-تŸأ
وأأ ايباهرإأ اموجه ناك راجفن’أ نأأ ¤إأ Òسشتل
.ةلبنق
نأأ مأرغيلت قيبطت ىلع تأروسشنŸأ دحأأ معزو
.““عورم يباهرإأ موجه هنأأ ودبي““ هنإأ لاق بمأرت
هنأاكو ود-ب-ي ه-نإأ لا-ق ع-قأو-لأ ‘ بمأر-ت ن-ك-ل
.““بيهر موجه““

ا-سضيأأ كا-ن-ه نأأ ر-ف-ي-لو-ك يو-ل--ك تح--سضوأأو
بمأرت سسيئرلأ نا-ي-ب ¤إأ د-ن-ت-سست ““تأءا-عدأ““
وهو ،““ موجه ““هنأأ ¤إأ تراسشأأ راجفن’أ نأاسشب

ةيسضاŸأ ةعاسس42 لأوط ةعفأد ةو-ق ح-ن-م ا-م
ةرمأؤوŸأ ةير-ظ-ن-ل جور-ت ي-ت-لأ تا-عا-م-ج-ل-ل
دوجو ىلع لد-ي ا-م ،ة-ل-ل-سضŸأ تا-مو-ل-عŸأو

flة-غ-ل-لأ مأد-خ-ت-سسأ ‘ ة-قد-لأ مد-ع-ل ر--طا
.““ةمزأ’أ تاقوأأ لÓخ نيرخآ’أ عم لسصأوتلأو
لسصأوتلأ لئاسسو ىلع ىرخأأ تأروسشنم تلوانت
تاقيلعت نع ةحيحسص Òغ معأزم يعامتج’أ
تاي’ولأ نأأ ¤إأ Òسشت ا-ه-نأأو بمأر-ت سسي-ئر-لأ
.راجفن’أ نم اقبسسم ترذح ةدحتŸأ
ةلجاعلأ ةيرابخإ’أ ثأدحأ’أ نأاب مهم Òكذت هنإأ

ةللسضŸأ تامولعŸأ لوأدت-ل ة-ب-سصخ ةÎف ي-ه
نأأ بج-ي كلذ-ل .تنÎنإ’أ Èع تا-ي-سضر-ف--لأو
.تأروسشنŸأ كراسشن وأأ لوأدتن نأأ لبق ركفن

““يسس يب يب» ^

 ..توريب راجفنا
 ةرــــــــماؤوملا تاــــــــيرظن ترــــــــسشتنا فــــــــيك

يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ىلع
ةيلوأا ريراقت ترسشتنا اعيرسس
أافرم يف مخسضلا راجفن’ا نع
عقاوم ىلع ،نان-ب-ل ي-ف تور-ي-ب
د-ع-ب ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو--ت--لا
مو--ي ه--عو--قو ن--م تا--ظ---ح---ل
.ءاثÓثلا

بر◊ا لامتحا نع
!ليئارسسإاو «ةعنامŸا» روÚ fiب

تأريدقتلأو تاع-قو-ت-لأ سسك-ع ى-ل-ع ^
روfi فأرطأأ Úب ًابرح د-ع-ب-ت-سست ي-ت-لأ
تاعقو-ت ة-م-ث ،ل-ي-ئأر-سسإأو «ة-ع-نا-مŸأ»
لÓخ ةمداق برحب لو-ق-ت تأدا-ه-ت-جأو
(لوليأأ) Èم-ت-ب-سس ر-ه-سش ىد-ع-ت-ت ’ ةÎف
اهنأديم نان-ب-ل نو-ك-ي نأأ ى-ل-ع ،ل-ب-قŸأ
ليعفت عم ،لما-ك-ت-لا-ب ن-ك-ل ،ي-سسي-ئر-لأ
لئ’دو ،ةينيطسسلفلأو ةيروسسلأ Úتهب÷أ

نأرهط Úب ديد÷أ قافت’أ لماكتلأ أذه
يو÷أ عافدلأ ةمظنأأ ر-يو-ط-ت-ل ق-سشمدو
يظف-ل-لأ د-ي-ع-سصت-لأ ر-تأو-تو ،ة-يرو-سسلأ
«سسامح» ةكرح نم ةداقل تأديد-ه-ت-لأو
دسض «هللأ بزح»و «يمÓسسإ’أ داه÷أ»و

ثيد-ح تي-قو-ت م-ث ،بي-بأأ ل-ت ة-مو-ك--ح
بزح»ـل ماعلأ ÚمأÓل يسسايسسلأ نواعŸأ
ةديدج ليسصافت نع ،ليلخ Úسسح «هللأ

،6002 برح لÓخ ايروسس رودب ةقلعتم
ةهبج حتفل اه-ت-يز-ها-ج نÓ-عإأ ا-ه-م-هأأ
ليئأرسسإأ هتنل-عأأ ا-م كلذ زز-ع-ي ،ن’و÷أ

ةيلخ دأرفأأ ىلع ءاسضق-لأ ن-ع ما-يأأ ذ-ن-م
ةفسسان تأوبع عرز تلواح نأريإاب طبترت

تا-بر-سض ه-ت-ل-ت ،ة--يرو--سسلأ دود◊أ Èع
تلاط ،ةيباقع ليئأرسسإأ اهتÈتعأ ،ةيوج
ما-ظ-ن-لأ تأو-ق--ل ة--يدود--ح تأز--كر“

.يروسسلأ
ًاطبر بر◊أ لا-م-ت-حأ ح-جر-ي ن-م ة-م-ث
ْنإأو ،نطنسشأوو بيبأأ لت ةجاح ي-ما-ن-ت-ب
،رايÿأ أذهل ،ةنيابتم بابسسأ’و تاجردب
تعجأرت دقو بمر-ت د-لا-نود سسي-ئر-لا-ف

بسسح ،ة--ي--نا--ث ة--ي’و--ب ه---ظو---ظ---ح
نأأ نكÁ امع ثحبي ،يأأرلأ تاعÓطتسسأ
اÃرو ،د-يد-ج ن-م هزو-ف سصر--ف زز--ع--ي
د-يد-سشت-ل ل-ي-ئأر-سسإأ ع-ي-ج-سشت ا-هأد-حإأ

‘ ة-ي-نأر-يإ’أ ع-قأوŸأ د-سض ا-ه-تا-بر--سض
،ةعسسأو برح ع’دن’ تسضفأأ نإأو ،ايروسس
،ًأرسصن بلŒ ةÒغسص ًابرح نأأ فورعŸأو

بذ÷ ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ قر-ط-لأ ىد-حإأ ي-ه
ة-ثرا-ك-لأ بق--ع ة--سصا--خ ،Úب--خا--ن--لأ
ر-ْج◊أ ن-ع تم‚ ي-ت-لأ ة-يدا-سصت--ق’أ
ةيكÒمأ’أ ةيبعسشلأ لعفلأ دودرو ،يحسصلأ
زييمتلأ رهأوظ سضع-ب د-سض ع-سست-ت ي-ت-لأ
.يرسصنعلأ
طقف سسيل ىلجتتف بيبأأ ل-ت ة-جا-ح ا-مأأ
فافتلÓل ةليسسوك بر◊أ هذه فيظوتب

لب ،ةيلخأدلأ اهتامزأأو اه-تا-فÓ-خ ى-ل-ع
Êأريإ’أ دوجولأو «هللأ بزح» نم لينلل

هÈت--ع--ت اŸ د--ح ع--سضوو ،ا---يرو---سس ‘
امهديدهت تزز-ع ة-ي-عو-ن تأد-ج-ت-سسم

Ÿسس’أو ة-ن-هأر-لأ ا-ه◊ا-سصÎةي-ج-ي-تأ،
نأرهط ايسشيل-ي-م تد-غ نأأ د-ع-ب ة-سصا-خ
«ه-ل-لأ بز-ح» زواŒو ،ا-هدود--ح بر--ق
‘ Óًغوتم نانبل ‘ ةيديلق-ت-لأ ه-ع-قأو-م
نم ،يرو-سسلأ يدود◊أ ط-ير-سشلأ ق-م-ع
ى-ت-ح ،سصم-ح ف-ير ،Òسصق-لأ ة-ن--يد--م
ام ،قسشمد بر-غ ،Êأد-بز-لأ تا-ع-ف-تر-م
ىلع Èكأأ ةردق «ةعنامŸأ» روfi بسسكأأ
ءا-ف-خإأ ى-ل--عو ،ةروا--نŸأو ة--ه--جأوŸأ

ةحلسسأ’أ سضعبو ةيخوراسصلأ هت-مو-ظ-ن-م
لت هÈتع-ت يذ-لأ ر-مأ’أ ،ة-ي-ج-ي-تأÎسس’أ
نكÁ ’ ًأÒطخ ًأروطتو رمحأأ ًاطخ بيبأأ

.هنع توكسسلأ وأأ ،هرير“
،ليئأرسسإأو اكÒمأأ ،Ìكأأ عجسشي ام لعلو

ر-فو-ي ما-ع خا-ن-م مد-ق-ت ،بر◊أ ى--ل--ع
يركسسعلأو يسسايسسلأ ءاطغلأ ًايعو-سضو-م
راسسحنأ هودحي ،موجهلاب اترداب نإأ امهل
نيديعسصلأ ىلع اهئافلحو نأريإأ ة-ي-ب-ع-سش
مهتأءاعدأ طوق-سسو يŸا-ع-لأو ي-بر-ع-لأ

تايعأد-ت-لأ م-ث ،Úط-سسل-ف ر-ير– لو-ح
«ا-نورو-ك» ة-ح-ئا÷ م-ه-ي-ل-ع ة-ي-ب-ل--سسلأ
ةيداسصتق’أو ةي-عا-م-ت-ج’أ م-ه-تا-مزأ’و
ةيروسسلأ ÚتاسسأاŸأ ‘ فيıأ مهلغوتلو
دأدعأ’ تفÓلأ ديأزتلأ مهأ’أو ،ةينميلأو
Úسضفأرلأ نا-ن-ب-لو قأر-ع-لأ ‘ ة-ع-ي-سشلأ
تاسسايسسل ÚسضهانŸأو يبهذŸأ عأرسصلل

ىلع ةنميهلل اهيعسسو ةيلخد-ت-لأ نأر-ه-ط
ام رامث نأاب داقتع’أ مهأ’أو ،ة-ق-ط-نŸأ

تأو-ن-سسلأ لÓ-خ ن-ط-ن-سشأو ه--ب تما--ق
ىلع تا-بو-ق-عو طو-غ-سض ن-م ة-ي-سضاŸأ
،اهفاطق ناحو تعنيأأ دق اهئافلحو نأريإأ
فورظ قلخ ‘ ا-ه-ت-ف-ي-ظو تّدأأ ل-ق-ن-لو
،ةمسساحو ة-ع-ير-سس بر-ح ن-سشل ة-ي-تأؤو-م

نأرهط عرذأأ ميج–و رسسكل ،ةفلكت لقأابو
.Úطسسلفو ايروسسو نانبل ‘
نكÁ سسكعلأ نأأ ىري نم ةمث ،لباقŸأ ‘

ةعنامŸأ روfi فأرطأأ نأأو ،لسصحي نأأ
كف-ل ًأد-ي-ع-ب با-هذ-ل-ل ةد-ع-ت-سسم تتا-ب
ةيداسصتق’أ طوغسضلأ فيفخ-تو را-سص◊أ
ناهر ‘ ،اهل نوسضرع-ت-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأو

ةلواطلأ بلقل بر◊أ هذه يسضفت نأأ ىلع
لو-ح-ت-ت نأأو ،قأروأ’أ ع-ي-م--ج ط--ل--خو
قابسسلأ ‘ بمÎل ةرسساخ ةقرو اهجئاتن
دمتعت نأأ فولأام ديلقت و-هو ،ي-سسا-ئر-لأ
ة-يدأد-ب-ت-سس’أ تا-عا-م÷أو ة-م--ظ--نأ’أ
،مامأ’أ ¤إأ بور-ه-لأ ة-سسا-ي-سس ة-موزأاŸأ
حبرل ةيجراخ بورح لاعتفأ ¤إأ أا-ج-ل-تو
تÓكسشŸأ نم بور-ه-لأ سصر-فو تقو-لأ
‘ لغوتلأ نأأ ةسصاخ ،اهب نوطبختي يتلأ
مهيدجي دعي ⁄ فنعلأو عم-ق-لأ بي-لا-سسأأ
لاح ‘ لسضفأأ ةجيتنلأ نوكت نلو ،ًاعفن
مه-ما-مأأ كÎي ا-م ،ع-جأÎلأو ءا-ف-ك-ن’أ
بر-ح لا-ع-ت-فأو عأر-سصلأ Òع-سست ةذ-فا-ن

با-ب-سسأ’أ ى-ل-ع فا-ف-ت-لÓ-ل ،ة-ي-جرا-خ
طا-ق-ن بسسكو م-ه-تا-مزأ’ ة--ي--ق--ي--ق◊أ
ةيعرسشلأ سضعب ل-ي-سص– ‘ م-هد-عا-سست
!تابقعلأو تاعدسصتلأ مهأأ ة÷اعمو
‘ نو-قرا-غ ا-هءا-ف-ل-حو نأر-يإأ نأأ ع-مو
نان-ب-لو ا-يرو-سسو قأر-ع-لأ تا-ع-ق-ن-ت-سسم
ةيداسصتقأ ةمزأأ مهبوعسش سشيعتو ،نميلأو
ةمث ،اهل قباسس ’ ةيحسصو ةيتايح ةاناعمو
درك برح نسشل مويلأ مه-يد-ل يو-ق ع-فأد
ءام ظف◊ لقأ’أ ىلع وأأ ،يماقتنأو عدأر
⁄ ةيليئأرسسإأ فسصق تايلمع ىلع ،هجولأ
بزح»و نأريإأ تأز-ك-تر-م د-سض ف-قو-ت-ت
‘ «ي-مÓ-سسإ’أ دا-ه÷أ» ة-كر-حو «ه-ل-لأ

م-هزو-مر ن-م ًأدد--ع تلا--طو ،ا--يرو--سس
تايعأدت فيظوت كلذ ‘ اÃ ،مهردأوكو

ا-ي-سسور در-ف-ت ن-م د-ح-ل-ل بر◊أ هذ--ه
Úب نيابتلأ نأأ ةسصاخ ،يروسسلأ ÒسصŸاب

يسشت ةجرد ¤إأ لسصو نأر-ه-طو و-ك-سسو-م
رخآأو ،اهلهاŒ حسصي دع-ي ⁄ تا-فÓ-خ-ب

Œةقرفلل ماهت’أ عباسصأأ هيجو-ت ا-ه-تا-ي-ل
Òجفت ‘ نأريإأ اهمعد-ت ي-ت-لأ ة-ع-بأر-لأ

ةدعاق برق ةي-سسور-لأ تأو-ق-ل-ل ة-ل-فا-ح
Úب لايتغ’أ تايلمع لدابت امك ،ميميمح
ام-هد-حأأ ،ا-عرد ة-ظ-فاÚ ‘ fiل-ي-سصف
مدقت مث ،وكسسوŸ رخآ’أو ،نأرهطل ٍلأوم
ىلع ةرطيسسلل مايأأ لبق ةيسسورلأ تأوقلأ

دعب ،روزلأ ريدب يطفن-لأ «درو-لأ» ل-ق-ح
امو ،هنم ةينأريإ’أ تا-ي-سشي-ل-يŸأ جأر-خإأ
راعسشتسسأ ،ًا-حو-سضو بر◊أ را-ي-خ د-يز-ي

يقابتسسأ درل مهتجاحب اهئافلحو نأرهط
ةيليئأرسسإأ تأÒسض– نم ح-سشر ا-م ى-ل-ع
ًابرح نأاب ةعانق مهود– ،بر◊أ نسشل
اÃر مهلهؤوتو ،مويلأ مهتدأرإاب اهنوسضوخي
ًأءوسس لقأأ يه ،راسصتن’أ سضعب قيقحتل

اهيف مهتÁزهو ،مهيلع سضرفت برح نم
.ةدكؤوم هبسش
هذهب ةينعŸأ فأرطأ’أ لف-غ-ت ن-ل ثي-حو
نمثلأو ةفلكتلأ تاباسسح ةديتعلأ بر◊أ
اهفقسس نإا-ف ،ًا-ظ-ها-ب نو-ك-ي اÃر يذ-لأ
ةيكÒمأأ ةح-ل-سصم دو-جو-ب اÃر دد-ح-ت-ي
روسضح رأرمتسسأ ‘ ةرمسضم ةيليئأرسسإأو
‘ ة-عأز-ف-ك ا-هروfi فأر--طأأو نأر--يإأ
ايروسس ‘ ةاي◊أ ّلسشل ،يسسايسسلأ دهسشŸأ
وأأ ،اهمدقت سصرف Òمدتو قأرعلأو نانبلو

Ùاهلاغسشإأو ةيبرع-لأ فأر-طأ’أ ةر-سصا،
روÙ ة-فو-سشك-م ة-ح-ل-سصم ا-ه-ل-با--ق--ت
ديدهتلأ ءاقب ىلع ءاكت’أ ‘ «ةعنامŸأ»
ر-يÈتو قأروأ’أ ط--لÿ ي--ل--ي--ئأر--سسإ’أ

!ةقطنŸأ نوؤوسش ‘ ةيلخدتلأ هتسسايسس
،ًاتقؤوم ليئأرسسإأ تمجحأأ ءأوسس ،لا◊أو
برح ّنسش نع ،نط-ن-سشأو ا-ه-ف-ل-خ ن-مو

تعرŒ وأأ ،ةعنامŸأ روfi دسض ةديدج
ام سسأاك ،تمسصو ّلذب ،اهؤوافلحو نأرهط

نم Úبسسحتم ،ر-ئا-سسخ ن-م ه-نود-ب-ك-ت-ي
ةليط هومكأر ام حيطت دق ةعسسأو برح
نل ديعسصتلأو رتوتلأ تاجوم نإاف ،Úنسس
تا-عا-فد-نأ ¤إأ ي--سضف--ت اÃرو ،أأد--ه--ت

،ةقطنŸأ هسشيعت ام اهعم ودغي ،ةرمدم
.لافطأأ بعلب هبسشأأ ،مايأ’أ هذه

““طسسوألا قرسشلا““ نع ^

،ةيتآ’أ ةكرعŸأ راظتنأو ،فوÿأو بور◊أ ىوسس نانبل نم فرعأأ ’ ^
Úب ةنده ىقبي ،لاط نإأو ،ملسسلا-ف .لو-هÛأ ن-م ل-سصأو-تŸأ بر-ه-لأو

ئبتخت ةنمآأ ةفرغ هيف تناك نإأ ركفتف ًاتيب يÎسشت .نيراجفنأ وأأ Úبرح
¤إأ لغسشنتف كد’وأأ جرختي .نÙأ دنع ،ةرايسسلل جأركو ،أاجلم وأأ اهيف
‘ .ًامتح ةعقأو اهنأأ فرعت ،ةاسسأام مهيقتل مهرّدسصت نأأ كنكÁ دÓب يأأ
‘ ’و ،ةحسسف نطأوملل قحي د-ع-ي ⁄ ،نو-ك-سس ’و ،ا-ه-ي-ف نا-مأأ ’ دÓ-ب
رهنلأ ءام لو–و ةرجسشلأو ةبسشعلأ ¤إأ داسسفلأ لسصو نأأ دعب ،يرأÈلأ

تذختأ مث ،رجحلل ًأرامدو سسانلل ةلتقم اهنأÒنب بور◊أ تناك .ًاّمسس
،سسلف رخآأ اهنم تّلتسسأو ،بوي÷أ ¤إأ اهعباسصأأ تّدمف ،ىرخأأ ًاهوجو
.مهئجÓم رخآأو مهقايرت نم ىسضرŸأ تمرحف تايفسشتسسŸأ ¤إأ تلسصو

عون نم برح داسسفلأ .مهبرح ‘ امك مهملسس ‘ Úينانبللأ دحأأ محري ⁄
قسشنت نم ،نآ’أ رذحي نم ةمث .خيرأوسصلأ نم ةسسأرسش Ìكأأ اهنأأ Úبتي ،رخآأ
نولوقي ؟بهذن نيأاف .ءأوجأ’أ ثولت نمو «Òبكلأ راجفن’أ» دعب ،ءأوهلأ
أذهل ةياهن نم لهو ؟تقولأ نم مكلو ؟نŸ ،نكل ،«!دÓبلأ كرتأ» :كل
ةلسسلسس ‘ ،رذقأ’أ بر◊أ و-ه ،Òخأ’أ «توÒب بأر-خ» ؟سسب-ي-لا-كو-بأ’أ
نإأ ،ةلئاع لك بولق تلعسشأأ يتلأ ةقر◊أ هنإأ .ةهيركلأ ةلسسانتŸأ بور◊أ

لسصو نأأو ،اهفسصن رّمد نأأ توÒبل قبسسي ⁄ .اهكلمبف ،اهدلوب عجفت ⁄
بأرÿأو ،روسصتلأ قوفت ةبكنلأ .قاقزو ناكدو اهيف تيب لك ¤إأ رامدلأ
نم ثيغتسسي ،اياحسضلأو ،لأزلز نم تجرخ ةمسصاعلأ نأأ ول امك ،يروطسسأأ
نيدوقفŸأ ›اهأأو ،ةرثانتم ءÓسشأ’أ اميف ،ماكرلأ ت– مهنم ًايح يقب
.مهد’وأأ نع ًاثحب تايفسشتسسŸأ نوبوجي
’و ،ةيمتح نكت ⁄ يتلأ منهج .هيدا-ف-ت ن-كÁ نا-ك يذ-لأ ،م-ي-ح÷أ ه-نإأ

ÚنمؤوŸأ Èسصب نولتبŸأ اهعرجتي ةيناّبرلأ ثرأوكلأ .Úب÷أ ىلع ةبوتكم
يد-يأا-ب بك-ُترأ ،Úمر‹ ع-ن-سص ن-م و-ه نآ’أ ثد-ح-ي ا--م .Úع--سضاÿأ

نم أودرجتي نأأ ÚنطأوŸأ ىلع ةدحأو ةّرŸ .أوبقاعي نأأ بجيو ،Úحاّفسس
ام نأأ أوكرديو ،أوغسصي نأأ ÚلوؤوسسŸأ ىلع .ةق◊أ مهتيناسسنإأ ’إأ ءامتنأ لك

ةنفح عسضوو ،ةلطا‡و ،ليمŒو هيو“ تايلمعب رÁ نأأ نكÁ ’ لسصح
عقوتي ناك يذلأ نانبل ¤إأ رظني هلك ⁄اعلأ .نابسضقلأ ءأرو ÚكاسسŸأ نم
.رسصبلأ حملب ًاعيرسص ّرخي هب أذإاف ،رهسشأ’ دتÁ دق ،ءطبب راهني نأأ
مهتاباسسح ىلع قناسشŸأ رو-سص نو-ي-نا-ن-ب-ل-لأ ر-سشن ،توÒب ةرز‹ د-ع-ب
رعاسشŸأ نإاف ،مهروسصق ‘ نوسسلا÷أ ء’ؤوه ،نوكردي أوناك ول .ةيÎيوتلأ

.رودسصلأ ‘ جلتعي ⁄أ’أ نم مك ،طقف نوملعي ول .مراع بسضغلأو ،ةسشايج
Úلوؤوسسم ،رخآأ فنسص نم ًاماّكح قحتسسي ،⁄اسسŸأ نداهŸأ بعسشلأ أذه

.ىرخأأ ةنيط نم
توÒب لأزلز» وه «Òبكلأ بأرÿأ» دعب ينيع هيلع تعقو نأونع أأوسسأأ
أذه ًأÒثك مهينعي له ؟نوينانبللأ هديري ام أذه له .«رأذآأ41و8 ييحي
يأأ .زبخ Óب Òثكب مهنم Ìكأأو ،ىوأام Óب ف’آ’أ تائم تاب دقو ،لأزنلأ
ةفرعم نديري ت’وكثŸأ ؟ناطيسشلأ ةمدخ ‘ ةسسايسسلأ نوكت نأأ ءÓتبأ

نع رظنلأ فرسصب ،نيدّفسصم Úبقاعم مهنور-ي نأأو ،ن-هءا-ن-بأأ ل-ت-ق ن-م
ةيفسصت ’و ،اهتقو أذه سسيل ة-يرأا-ث-لأ .م-ه-بأز-حأأو م-ه-تأء’وو م-ه-نا-يدأأ
اي مكب نوررغي نولأزي ’ بيسساÙأ سضعب .ةيتوسشيكنودلأ تاباسس◊أ

⁄ ،مكعم تسسيل ةتماسصلأ ةيبلاغلأ نأ’ ،مكنوقدسصي ’ مهنإأ .موقلأ ةداسس
تّلو عاطقإ’أ مايأأ .ةبسسانŸأ ةظحللأ راظتناب تمسصت يهو ،مكءأرو دعت
تنك“ نابسشلأ نم ةÒغسص ة-عو-م‹ نأأ نو-م-ل-ع-ت ل-ه .ة-ع-جر Òغ ¤إأ
تاعÈتلأ نم ر’ود ÚيÓم4 عمج نم «مأرغتسسنإأ» ىلع عسضأوتم نÓعإاب

نوملعت له ؟ةيسسايسس ةانق يأاب رورŸأ نم ةنومأام اهنأ’ طقف ،مايأأ3 ‘
مكنأأ نوفرعي مهو ،مكديي– ىوسس مهل طرسش ’ ةدعاسسŸأ نوديري نم نأأ

’ ء’ؤوه .مكنم دحأأ يأأ Úب قرف ’و ،نماسضتلأو لفاكتلاب دÓبلأ متمكح
ةنيفدلأ مكداقحأأ زواجتت ةاسسأاŸأ نأ’ ،41و8 نم مكماقرأأ نع نولأاسسي
.ءايربأ’أ هوجو ‘ اهÒجفت نوديرتو ،يسضاŸأ نرقلأ نم اهنوئبخت يتلأ
ةفرغ ‘ ،ام ةلواط ىلع Óًح اهل دŒ نأأ ةتيمŸأ تاعأرسصلأ هذهل نآأ امأأ

ًاقح ؟لبقلأ أولدابتتل يسسنرفلأ سسيئرلأ نورظتنت متنك له ؟مكسسايق ىلع
ميعز يأأ نم ةيبعسش Ìكأأ نور-كا-م ل-يو-ناÁإأ ح-ب-سصي نأأ Úسشم ر-مأ’ ه-نإأ
يأأ نكمتي ’أأ ،ىرخأأ ةبكنل اهنإأو .ةبوكنŸأ ءايحأ’أ ‘ لوجتي وهو ،Êانبل
هنأأ ًأديكأأ سسيلو ،نعليو درطيو قسشÒسس هنأ’ يتوÒب يح ةرايز نم ريزو
.ًاŸاسس ىقبيسس
ةقل◊أ هذهل رسسك وه ،دهسشŸأ ‘ بÓق-نأ و-ه نوŸأا-تŸأ هر-ظ-ت-ن-ي ا-م
.مهنوسصمقتي نم وأأ اهسسفن هوجولأ اهيلع لوأدتت يتلأ مك◊أ ‘ ةيمنه÷أ
يتلأ تأرهاظŸأ .زأزفتسس’أ ّد-ح ،نوŸا-سسم ،نوŸا-سسم نو-ي-نا-ن-ب-ل-لأ
تاكنلأو ةفيرطلأ تأراعسشلأو تايرأد÷أو مسسرلأو ة-ي-ن-غأ’ا-ب تح-ل-سست
نم نأأو ،رمتسسي نأأ نكÁ ملظلأ نأاب ًائطاخ ًاعابطنأ تطعأأ ،ةعذÓلأ
،اهيبأأ ةركب نع ةنيدم فسسنت يتلأ ،ةلتاقلأ دأوŸأ نم نط0072 كرت
نأأ نكÁ ،ًأرمآاتم وأأ ًانواهتم ،تأونسس7ـل ،ناكسسلاب ةظتكم ءايحأأ برق
.باقعلأ نم ّرفي
.متلعف دقو .نوكلÁ ام ىلغأأ ‘ مهونحت“ Óف ،دودح سسانلأ Èسصل

حطبألا نسسوسس  ^
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alfadjrwatani@yahoo.  fr

31 ‘اقثلا ـه1441ةج◊ا وذ81ـل قفوŸا م0202توأا8  تبسسلا

نمو يميلح ةلحإرلإ حور Ëركت ىدلو ^
ة-ه-ب-ج ي-ي-ماfi ن-م ة-عو-م‹ ا-ه--ئإرو
ةفقولإ ّنأإ يخيسش حسضوأإ ،ينطولإ ريرحتلإ
ةرو-ث--لإ ‘ ةد--ها‹ Ëر--ك--ت--ل تءا--ج““
مكاÙإ ‘ لاسضنلابو ةملكلاب ةيريرحتلإ
ةيرامعتسسإ ةلآإ ةهجإوم ‘و ،ةيرامعتسسلإ

.““محرت ل
ةرابج دوهج

راب÷إ““ لم-ع-لإ ¤إإ ه-تإذ لوؤو-سسŸإ را-سشأإو
ةعوم‹ ةقفر ي-م-ي-ل-ح ه-ب تما-ق يذ-لإ
Úير-----ئإز÷إ ÚماÙإ ن-----م ةÒب------ك
ريرحتلإ ةهبج مهتدّنج نيذلإ Úيسسنرفلإو
إوبلاط رإوثو Úلسضانم نع عافدلل ينطولإ
،لÓقتسسلإو ةير◊إ ‘ Úيرئإز÷إ قحب
‘ مسشاغ رامعتسسإ دسض مهفو-قو إو-ن-ل-عأإو

fiاظلإو ةيرسسقلإ همكاŸكأإو ةÌتناك اه
.““ةيركسسع
سسي-ئر را-سشت--سسم ا--هر--سضح ة--ف--قو ‘و
ةي-ن-مألإ نوؤو-سشلا-ب ف-ل-كŸإ ة-يرو-ه-م÷إ
ريزوو ،دها‹ زيزعلإ دب-ع ة-ير-ك-سسع-لإو
Êوتيز بيطلإ قوق◊إ يوذو نيدهاÛإ
:ي-خ-ي-سش لا-ق ،تا-ي-سصخ-سشلإ ن-م دد-عو
ءلؤو--ه إد--بأإ ى--سسن--ت ن--لو ل ر---ئإز÷إ““
اهتروث بناج ¤إإ إوفقو نيذلإ ÚماÙإ

Ãتلبأإ يتلإ يميلح ليزيج ةلحإرلإ مهيف ا
ةدهاÛإ نع عا-فد-لإ ‘ ن-سس◊إ ءÓ-ب-لإ

.““ةسشابوب ةليمج
ةهبج ييماfi ة-عو-م‹ ّنأإ ى-ل-ع دّد-سشو
ةنسس نم ءإدتبإ تبعل““ ي-ن-طو-لإ ير-ح-ت-لإ

ةيركسسعلإ مكاÙإ ‘ ايسساسسأإ إرود6591
اه-ي-ف ع-بو-ت ي-ت-لإ ة-ي-سسنر-ف-لإ ة-ي-ندŸإو
اهيف إوق-فإرو نود-هاÛإو نو-ل-سضا-نŸإ
مه-ع-م إو-ل-م–و م-ه-ت-نÚ ‘ fiجا-سسŸإ
إونجسس مه-ن-م Òث-ك-لإ نل ا-ه-ن-م سضع-ب-لإ
ة-ب-سسن-لا-بو.““ل-ت-ق وأإ بذ-ع ن-م م-ه-ن--مو
اهديرن““ ةفقولإ هذه ّنإاف ،هسسفن لوؤوسسملل

ليزي÷ اÁركتو لÓجإإو إريدقتو انافرع
نيذلإ ÚماÙإ لكل اهلÓخ نمو يميلح
رقع ‘ رامعتسسلإ م-ه-ت-ق-ير-ط-ب إو-موا-ق
.““ةيركسسعلإ همكاfi ‘ مهرإد
نمسض لخدي لمعلإ إذه نأاب يخيسش دكأإو
ةيروهم÷إ سسيئر اهب ينفلك يتلإ ماهŸإ““

ةينطولإ ةركإذلإ ىلع فإرسشإلإ لÓخ نم
عم‚ نأإ لواحن ثيح ،ينطولإ فيسشرألإو

طسشننو معدنل فيسشرألإ إذه نم نكمأإ ام
،““ةينطولإ ةركإذلإ فلمو ةيخيراتلإ ةباتكلإ

لوأإ يه““ ةيÁركتلإ ةفقولإ هذه ّنأإ إÈًتعم
اًبيرق عبتيسسو ،ىعسسŸإ إذه قايسس ‘ لمع
ةركإذلإ جمانرب نع حاسصفإÓل ةودن دقعب
دّنŒ نأإ دبل يتلإ تاعاطقلإو ة-ي-ن-طو-لإ
.““فلŸإ إذهل
يماfi ةمظنم بيقن دكأإ ،ه-ل-خد-ت ىد-لو
Ëركت ّنأإ ،ينيلسس د-يÛإ د-ب-ع ،ر-ئإز÷إ

نم هاŒ ةمألإ تابجإو““ نم يميلح ليزيج
ا-ه-قو-ق-ح ل-جأإ ن-م إو-ح-سضو ا-هو-مد-خ

تا-ق-ل-ح ل-ك ‘ ة-ي-سصخ-سشلإو ة-ي-ن-طو--لإ
،نطولإ إذه خيرات تا-ح-ف-سصو تا-طfiو
ريرحتلإ ةهبج يماfi ةحفسص اه-ن-ي-ب ن-م
ةلحإرلإ ينيلسس ذاتسسألإ فسصوو .““ينطولإ
ته-جإوو تسسب-ح ي--ت--لإ ة--ل--سضا--نŸإ»ـب
ا-ه-م-سسإ نÎقإ ي-ت-لإ ي-هو ر-م-ع--ت--سسŸإ
تعفإد يتلإ اسشابوب ة-ل-ي-م-ج ةد-هاÛا-ب

.““ةيخيرات ةفقو اهعم تفقوو اهنع
ليمجلاب فارتعا

ديسشيل ةسصرفلإ ينيلسس يماÙإ توفي ⁄و
Ãليز-ي-ج ءإزإإ ة-يرو-ه-م÷إ سسي-ئر ف-قو
ريرحتلإ ةهبج ييماfi عيم-جو ي-م-ي-ل-ح

سسكعي““ فقوŸإ إذه ّنإإ Óً-ئا-ق ،ي-ن-طو-لإ
فإÎعلإ ‘ اهبعسشو رئإز÷إ ئدابمو ميق
انبجإو ن-م نا-ك““ ه-نأا-ب لا-قو .““ل-ي-م÷ا-ب
لÓ-جإإو ا-فإÎعإ ف-ق--ن نأإ Úما--ح--م--ك
نابإإ ÚماÙإ ءلؤوه همدق اŸ إزإزتعإو
،““رئإز÷إ ل-جأإ ن-م ة-ير-ير-ح-ت-لإ ةرو-ث-لإ

4002 سسرا-م32 ‘ ما-ق ه-نأا-ب إًر--ّكذ--م
ييماÙ اÁًركت ةي-لإد-ي-م ثإد-ح-ت-سسا-ب

خيراتلإ إذه ذاختإو ينطولإ ريرحتلإ ةهبج
ىركذل إديلخت Úماح-م-ل-ل ا-ي-ن-طو ا-مو-ي
ءإد-ه-سشلإ ز-مر ل-ج-ن-مو-ب ي-ل-ع لا-ي-ت-غإ
.ÚماÙإ
،ز-يز-ع-لإ د-ب-ع نإر-ق-مأإ ي-ماÙإ ا-عدو
ةروثلإ خيرات ‘ اثحابو اخرؤو-م هرا-ب-ت-عا-ب
تامكاÙإ فيسشرأإ عمج ¤إإ ،ةيريرحتلإ
ةروث يلسضانÃو ةينطولإ ةكر◊اب ةقلعتŸإ
ةدع ‘ ا-ًعّزو-م لإز-ي ل يذ-لإ ر-ير-ح-ت-لإ

باب““ نم هنأإ ¤إإ إÒًسشم ،ةيئاسضق تاهج
نوكيل فيسشرألإ إذه عمج حÎقن ةركإذلإ

Úثحابلل ى-ن-سست-ي ى-ت-حو ،ن-مآإ نا-ك-م ‘
.““هيلع عÓطلإ ÚخرؤوŸإو
ة-سسسسؤو-م ،سسي-مÿإ سسمأإ لوأإ ،تم-ظ--نو
ة-يÁر-ك-ت ة-ف-قو ،ي-ن-طو--لإ ف--ي--سشرألإ

Ûن-م ة-عو-م fiريرحتلإ ةه-ب-ج ي-ي-ما
ةيرئإز÷إ ةيسضقلإ نع ÚعفإدŸإ ينطولإ
ةسسسسؤوŸإ تأاترإو ،ةيريرحتلإ ةروثلإ نابإإ
إونا-ك ن-يذ-لإ ÚماÙإ ن-م دد-ع Ëر-ك-ت
‘ نيدهاÛإو ÚلسضانŸإ نع نوعفإدي
نابإإ ينطولإ ريرحتلإ ةهبج ةعوم‹ راطإ
.ةكرابŸإ ةيريرحتلإ ةروثلإ
لكل نافرع ةفقو ةباثË Ãركتلإ إذه دعيو
اهيلسضا-ن-م ن-ع ع-فإدو ر-ئإز÷إ بحأإ ن-م
ةبلا-طŸإ ‘ م-ه-ق-ح ن-عو ا-ه-يد-ها‹و
ةدايسسلإ عاجÎسسإو لÓقت-سسلإو ة-ير◊ا-ب
ة-ف-قو-لإ رو-سضح ر-سصت-قإو .ة--ي--ن--طو--لإ
فيسشرلإ رقم اهنسضتحي يتلإ ة-يÁر-ك-ت-لإ
ةعوم‹ ىلع -يخي-سش بسسح- ي-ن-طو-لإ

ةاعإرم إذ-هو ،تا-ي-سصخ-سشلإ ن-م ة-ل-ي-ل-ق
ع-نŸ ةذ-خ-تŸإ ة-يزإÎحلإ تإءإر-جإÓ--ل
.انوروك ءابو راسشتنإ

ث.ق^

فيسشرألإ ة-سسسسؤوŸ ما-ع-لإ ر-يدŸإ د-كأإ ^
ةيروهم÷إ سسيئر ىدل راسشتسسŸإو ينطولإ
،ةركإذلإ فلمو ينطولإ فيسشرألاب فلكŸإ

،سسيمÿإ سسمأإ لوأإ ،يخيسش ديÛإ دبع
نويسسنرفلإ دسصقي إذام رظتنت رئإز÷إ ّنأإ

فلم ىلع لمعلل إروتسس Úماينب Úيعت نم
ّنأإ ى-ل-ع إًدّد-سشم ،ر-ئإز÷إ ع-م ةر--كإذ--لإ
Úب خيراتل-ل ة-كÎسشم ة-با-ت-ك ن-ع ثيد◊إ
.““نك‡ Òغو ّبحتسسم Òغ““ نيدلبلإ
ةلسضانملل ةيÁرك-ت ة-ف-قو سشما-ه ى-ل-عو
يتلإ ،يميلح ليزيج ،ةلحإرلإ ةيماÙإو
حسضوأإ ،طرافلإ ءاثÓ-ث-لإ ة-ي-نŸإ ا-ه-ت-فإو
نم نويسسنرفلإ دسصقي إذام رظتنن““ :يخيسش
فلم ىلع لمعلل إروتسس Úماينب Úيعت ءإرو
يذلإ لاÛإ وه امو ،رئإز÷إ عم ةركإذلإ

،““كÎسشŸإ لمعلإ إذه ة-يإد-ب-ل ح-ت-ف-ُي-سس

ةكÎسشم ةباتك نع ثيدح ةمث““ ّنأإ اًفيسضم
يأإ نم نك‡ Òغو بحتسسم Òغ خيراتلل

.““بناج
بحاسص ناك““ :إروتسس Úماينب نأإ درطتسسإو
ذنم نكل ،كÎسشŸإ خيراتلإ ةباتك ةردابم
نأإ ‘ هل-مأإ ن-ع ر-ّب-ع ثي-ح ،ل-يو-ط ن-مز
نويسسنرفو نويرئإزج نو-خرؤو-م ع-م-ت-ج-ي
نع لّدع هّنأإ نظأإو ،كÎسشم خيرات ةباتكل

لاق امنيح ةÒخألإ ةدŸإ ‘ ةركفلإ هذه
إذه ‘ هتعانق نع اًبرعم ،““بعسص رمألإ ّنإإ
ّنأل إًدج بعسص لعفلاب““ رمألإ ّنأاب قايسسلإ

.““Úفرطلل اهسسفن تسسيل تاقلطنم هيف
اًينطو اًخيرات ديرن نحن““ :يخيسش فاسضأإو
اًخيرات نوديري مهو ،Óًسسلسستمو اًقسسانتم

ن-م Òث-ك-لإ د--جو--ي““ :إًدّد--سشم ،““ا--ًئز‹
ّنأإ مغر اهئا-ف-خإإ نود-ير-ي اÃر ل-ئا-سسŸإ

ةÎف-ل ة-ي-ح-سض نا--ك ير--ئإز÷إ بع--سشلإ
.““ةسسرسش ةيرامعتسسإ
ةيروهم÷إ سسي-ئر ىد-ل را-سشت-سسŸإ ر-كذو
ةركإذلإ فلمو ينطولإ فيسشرألاب فلكŸإ

Ãح نوب-ت سسي-ئر-لإ ه-ب ّحر-سص اÚ ّنأاب دكأإ
ّلإإ اهخيرات نع لزانتت نأإ نكÁ ل رئإز÷إ
تاقÓع ءا-ن-ب ى-ل-ع ل-م-ع-ت نأإ ن-كÁ ه-نأإ

ر-مأإ““ و-هو ر-خآلإ فر-ط-لإ ع-م ة-نزإو-ت-م
نك-لو ،ة-ي-لود-لإ تا-قÓ-ع-لإ ‘ بو-ل-ط-م
بعسشل-ل كل-م إذ-ه-ف خ-يرا-ت-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
.““عقو ام ةفرعم هّقح نم يذلإ يرئإز÷إ
عاجÎسسإ ىعسسم لوح لإؤوسس ىلع هدر ‘و
ف-لŸإ ّنأإ ي-خ-ي--سش ح--سضوأإ ،ف--ي--سشرألإ
Úب قيسسنتلاب هلوانت متيو لإز لو حورطم““

تاهجو بيرقتل ةلودلإ ‘ ةديدع حلاسصم
.““رظنلإ

نب ةكيلم نونفلإو ةفاقثلإ ةريزو تعقو ^
ر-ئإز÷إ ىد-ل ي-ك-ير-مألإ Òف--سسلإو ةدود

ر--ئإز÷ا--ب ،سسمأإ لوأإ ،ر--سشور--يد نو--ج
ظف◊ يذيفنت جمانرب ى-ل-ع ،ة-م-سصا-ع-لإ
‘ ةمهاسسم-ل-ل ‘ا-ق-ث-لإ ثإÎلإ م-ي-مر-تو
Òيسستل ينطولإ نإو-يد-لإ تإرد-ق ز-يز-ع-ت
،ةيمÙإ ةيفاقثلإ تاكلتمŸإ لÓغ-ت-سسإو

.ةفاقثلإ ةرإزول نايب بسسح
Úيرثألإ ÚعقوŸاب جمانÈلإ إذه لف-ك-ت-ي
نمسض ÚفنسصŸإ (ةنتاب) داقميتو ةزاب-ي-ت-ل
جمانÈلإ Èتعيو .يŸاع-لإ ثإÎلإ ة-م-ئا-ق
قيرط ةطراخ““ نم ءزج  ةباثÃ يذيفنتلإ

ةركذŸإ هذه ذيفنتل ““تإونسس سسمخ اهتدم
تايلولإو رئإز÷إ اتموكح اهت-ع-قو ي-ت-لإ
،ةطرافلإ ةنسسلإ نم توأإ51 ‘ ةدحتŸإ

ةفداهلإ ةطسشنألإ نم ةلسسلسس نمسضتت يتلإو
ةيفاقثلإ تا-ك-ل-ت-مŸإ به-ن ن-م د◊إ ¤إإ
‘ا-ق-ث-لإ ثإÎلإ ة-يا--م--حو ة--ير--ئإز÷إ
يمل-ع-لإ لدا-ب-ت-لإ ةدا-يز إذ-كو ير-ئإز÷إ
.يميلعتلإو ‘اقثلإو
““كÎسشŸإ مإزتللإ““ ةيقافتلإ هذه زÈتو
ةيامح-ب ةد-ح-تŸإ تا-يلو-لإو ر-ئإز-ج-ل-ل
ة-ي-م-ن-ت-لإ ز--يز--ع--تو ير--ئإز÷إ ثإÎلإ
،ةمإدتسسŸإ ةحاي-سسلإ لو-ح ة-يدا-سصت-قلإ
Òغ راŒإلإو بهنلإ عفإود نم للقت امك
هتهج نمو .ةيفاقثلإ تاكلتمŸاب عورسشŸإ
إذه رئإز÷ا-ب ي-ك-ير-مألإ Òف-سسلإ Èت-عإ
تاطاسشن ةلسسلسس نم ¤وأإ ةق-ل-ح قا-ف-تلإ
.ثإÎلإ ةيامح ¤إ ةيمإرلإ نيدلبلإ Úب

ث.ق ^

 يكيرمألا ريفسسلا عم ةفاقثلا ةريزو هتعقو

ثإرتلإ ميمرتو ظفحل يذيفنت جمانرب
ةيسسايسس تايسصخسش روسضحب ةسصاخ ةفقو يف

 ديه“ ريرحتلإ ةهبج ييماfiو يميلح Ëركت
ةينطولإ ةركإذلإ جمانÈل

 رئإز÷إ بحأإ نم لكل نافرع ةلحإرلإ ةلشضانŸإو ةيماÙإ Ëركت :يخيشش ^
 اهلجأإ نم إوحشضو نم هاŒ ةمألإ تابجإو نم يميلح ليزيج Ëركت :ينيلشس ^

فيسشرألاب فلكملا ةيروهمجلا سسيئر ىدل راسشتسسملاو ينطولا فيسشرألا ةسسسسؤومل ماعلا ريدملا دكأا
،ةلحارلا ةلسضانملاو ةيماحملا  ميركت ّنأا ،سسما لوا ،يخيسش د-ي-ج-م-لا د-ب-ع ،ةر-كاذ-لا ف-ل-مو ي-ن-طو-لا

ةروث نابإا اهيدهاجمو اهيلسضانم نع عفادو رئازجلا بحأا نم لكل ريدقتو نافرع وه ،يميلح ليزيج
.ةينطولا ريرحتلا

 :يخيسش ،اروتسس نيماينب نييعت نم نويسسنرفلا دسصقي ام بقرت ىلا اعد
””نكمم ريغو ّبحتشسم ريغ”” اشسنرفو رئإزجلإ نيب خيراتلل ةكرتششم ةباتك

””أإزجم اًخيرات نوديري مهو ،Óًشسلشستمو اًقشسانتم اًينطو اًخيرات ديرن نحن””  ^

جورم““ نإون-ع-ب ة-ي-سصسصق ة-عو-م‹ د-ع-ب̂ 
ةيخيرات سصسصق يه) ““ةيإرو سضرأإ»و ،““Êامألإ

د-ع-ت-سست ،(ةد-يÛإ ةرو-ث-لإ ن-م ةا-حو-ت-سسم
ةعوم‹ رإدسصل ،يبوهيم ةليمج ،ة-ب-تا-ك-لإ

.ةرŸإ هذه لفطلل ةهجوم اهن-ك-لو ،ةد-يد-ج
تمتهإ““ :اهتبرŒ نع يبوهيم ةلي-م-ج لو-ق-ت
همÓحأإ يكاحأإ تنكف ،لفطلل ةباتكلاب اسضيأإ
بلاق ‘ اهطسسبأإ سصسصق لÓخ نم هحإرفأإو
دقف ،عتمتسسي وهو ملعتي لفطلإ لعجي لهسس
‘““ نإونع-ب لا-ف-طأÓ-ل ة-يإور لوأإ › ترد-سص
تلان ةيلايخ ة-يإور ي-هو ““بي-جا-عألإ ةÒح-ب
ناث ءزجب نوبلاطي مهلعج ام راغسصلإ باجعإإ
بتكأإو مهتبغر دنع لزنأإ نأإ لإإ › ناك امف ،اهل
ةيإورلإ تايسصخسش سضعب اهيف ةيناث ةيإور مهل
ءانهلإ رإد نع ردسصتسس ةيإورلإ هذهو ،¤وألإ

.هللإ ءاسش نإإ اقحل
لافطأÓل ديسشانأإ باتك › ردسص امك““ :فيسضتو
ةلسسلسس نم ناتسصق كلذكو ،““ينغنل ايه““ نإونعب

‘ يكيك““ :›إوتلإ ىلع امهو ونون ترماغم
امك ،““ةل-ي-م÷إ ي-ت-لا-ق-ن»و ““ةر-ما-غŸإ بل-ق
نإونعب ءإزجأإ ةعبسس ن-م ة-ل-سسل-سس › ترد-سص

لف-ط-لإ د-ج-ي ا-ه-ي-فو ،““ثإÎلإ ن-م سصسصق““
قرولإ ىلع تامسسب مسسترت تإد÷إ تاياكح

ةلسسلسس تردسص إذكو ،دإدجألإ مكح يكاحتل
ة-ئ-سشا-ن-لإو لا-ف-طأÓ-ل ءإز-جأإ ة-ي-نا-م-ث ن--م
اهيفو ،““يبهذلإ رسصعلإ نم ءا-م-ل-ع““نإو-ن-ع-ب
تءاسضأإ يتلإ ملعلإ حيباسصم سضعب ةايح لوانتأإ
نبإو يمزرإوÿإو ،ÊوÒب-لا-ك ا-ن-تا-ي-ح ا-ه-ب

نأإ يبوهيم ةليم÷ قبسسو.مهÒغو نودلخ
نوانعب ءزج رسشع ةعسست نم ةلسسلسس تردسصأإ
لاف-طأÓ-ل ة-ه-جو-م ي-هو ،““ر-ئإز÷إ دو-سسأإ““

ءإدهسش ةÒسس نع ثدحتتو، ا-سضيأإ ة-ئ-سشا-ن-لإو
يرإوح بلاق ‘ ةديÛإ انتروث نم لاطبأإو

هئÓمز عم وأإ هتلئاع دإرفأإو لفطلإ Úب ليمج
ديق بت-ك ا-ه-يد-لو ،ة-سسردŸإ ‘ ه-تذ-تا-سسأإو
رعسشلإ Úب عمجي يرعسش نإويد اهنم ،عبطلإ
فلتfl لوانتيو ةليعف-ت-لإ ر-ع-سشو يدو-م-ع-لإ
،عمتÛإو درف-لإ م-ه-ت ي-ت-لإ تا-عو-سضوŸإ
،لايÿإو عقإو-لإ Úب ع-مŒ با-ب-سشل-ل ة-يإورو
اهكÎت يتلإ بتكلإ نم ددع اسضيأإ اهل ردسصيسسو
.لافطأÓلو رابكلإ Úتئفلإ Óكل ئراقلل ةأاجافم
رإد نع تردسص دق اهبتك سضعب نإاف ،ةراسشإÓل
ديعأإو ةفاقثلإ ةرإزو نم م-عد-ب ر-سشن-ل-ل إزا-ك

،عيزوتلإو رسشنلل ءانهلإ رإد فرط نم اهعبط
نم رخآإ ددع ةعاب-ط رإد-لإ هذ-ه تلو-ت ا-م-ك
ينب رإد نع رخآلإ سضعبلإ ردسصو .اهتافلؤوم
م.م̂ .عيزوتلإو رسشنلل ةنغزم

““ينامألا جورم““ ناونع تحت ةديدج ةياورب

لفطلإ ملاعل دوعت يبوهيم ةليمج

ةينغ-م-ل-ل ““غ-ن-ي-ك زإإ كÓ-ب““ م-ل-ي-ف جرد ^
ةسصنم ىلع ،سسمأإ لوأإ يسسنويب ةيكيرمألإ
امي-فو ،““سسÓ-ب Êز-يد““ ي-ق-فد-ت-لإ ثب-لإ

،ءإدوسسلإ ةفاقثلإ هزإربإل تإداسشإاب يظح
هتيؤور ببسسب تإدا-ق-ت-نإ ل-با-قŸإ ‘ را-ثأإ
مليفلإ ق-فإر-ي .ا-ي-ق-ير-فإإ ن-ع ة-هّو-سشŸإ
:غنيك نيل يذ““ ةنإوطسسأإ ليوطلإ يئإورلإ
نم ةيليوج ‘ تق-ل-طأإ ي-ت-لإ ““تف-ي-غ يذ
نم ىحو-ت-سسم و-هو .910 ،يسضاŸإ ما-ع-لإ

‘ (كلŸإ دسسألإ) ““غنيك نو-ي-ل يذ““ م-ل-ي-ف
ةرّوسصم دهاسشم ن-م-سضت-ت ي-ت-لإ ه-ت-خ-سسن

.ةيقيقح
نيل يذ““ عوسضوم ““غنيك زإإ كÓب““ لوانتيو
Òغسص يبسص ةسصق Èخي ذإإ ،ه-سسف-ن ““غ-ن-ي-ك
دقو .مّلعتلإ ¤إإ فدهت ة-ل-حر ‘ ق-ل-ط-ن-ي

ًاعور-سشم م-ل-ي-ف-لإ إذ-ه ي-سسنو-ي-ب تلّو-ح
.داّقنلإ هب داسشأإو تايلامجب زيمتي ًاحومط
يد-نإإ““ ع-قو-م ن-م يإرد دو-ج تحد-ت-مإو
تإرثؤوŸاب م-خ-تŸإ““ م-ل-ي-ف-لإ إذ-ه ““ر-يإو
عور-سشم بسست-كإو .““ة-ل-هذŸإ ة-ير-سصب--لإ
يتلإ ةكر◊إ لعفب ةفعاسضم ةيمهأإ مليفلإ
¤إإ ًإرظن ،ديولف جروج لتقم دعب تدلو
.دوسسألإ ثإÎلإ ىلع هتّمرب روحمتي هّنوك
ع-قو-مو ة-ل‹ ن-م رو-ف-يد نو--ج را--سشأإو
““غنيك كÓب يذ““ نأإ ¤إإ ““رتروبير دوويلوه““
““ءاكذب““ ةقرافأإ Úنانف لامعأإ جإزتمإ رهظي

‘ روذ-ج م-ه-يد-ل Úي-ك-ير-مأإ““ ل-م-ع ع-م
مليفلإ ‘ يسسنويب تناعتسسإ دقف .““ةراقلإ

،دلآإ يميي ة-يÒج-ي-ن-لإ ة-ي-ن-غŸا-ب Óً-ث-م
نانفلابو إوسسي-سسو-ب ة-ي-ق-ير-فإإ-بو-ن÷إو
مليفلإ ‘ نورهاظ وهو .ليو اّتسش Êاغلإ
يتلإ ةنإوطسسألإ ‘ نوزراب مه ا‡ Ìكأإ
.نويكيرمألإ موجنلإ اهيلع ىغطي
ة-هّو-سشŸإ ة-يؤور-لإ د-ق-ت-نإ سضع-ب-لإ ّن-ك-ل
نع يسسنويب اه-ت-مد-ق ي-ت-لإ ة-جوز-مŸإو
““إدناكإو““ ةكلمÃ اهايإإ Úهبسشم ،ايقيرفإإ
كÓب““ ةكرحتŸإ موسسرلإ مليف ‘ ةيلايÿإ
Èع نوتيوف يياك يÒجينلإ دّرغو .““Îناب
ام دحأإ لوقي نأإ نكÁ له““ بتكف ““Îيوت““
ايقيرفإإ ‘ ةدحإو ةفاق-ث ل نإإ ي-سسنو-ي-ب-ل
.““؟نويعيبط سسانأإ اننإإو
ةيقرعلإ ةإواسسŸإ لجأإ نم ةط-سشا-ن-لإ ا-مأإ
يذ““ ةفيحسص ‘ تبتكف ،ثيمسس ا-ك-ي-م-ي-ت
يغبني رومأإ ةمث““ ةيناط-يÈلإ ““تند-ن-بد-نأإ
بسضغلإ نم ًاحا◊إإ Ìكأإ ةروسصب اهب مايقلإ

مدختسست ةيك-ير-مأإ-ة-ي-ق-ير-فإإ ةأإر-مإ ن-م
‘ ،اينف رّسسفتو فسشكتسستو لأاسستل اهلئاسسو

fiا-ه-ت-يو-ه ‘ سصقإو-ن-لإ ّد--سسل ة--لوا““.
Úب تÓسصلإ يه سصقإونلإ هذه““ تفاسضأإو
،ايقيرفإإ ‘ مهيسضامو ةقرافألإ Úيكيرمألإ
طبإورلإ هذه نيوكت ةداعإإ ¤إإ نوعسسي مهو
ث.ق ^ .““تَعِطُق يتلإ

يسسنويببل مليف
تإداقتنإو ًاباجعإإ ىقلي ””غنيك زإإ كÓب””



ةليترلا

رئاز÷ا ركصشت ””اصسيلإا””

 سسولراك ناوÿ ًايرايتخا ىفنم يبظوبأا
““يضس.يب.هيإا““ ةفيحضص تفضشك ^

نأا ،ةعم÷ا سسما ،ةيكيرمألا
ناوخ ،قباضسلا اينابضسإا كلم
يبظوبأا ةنيدم راتخا ،سسولراك
بقع كلذو ،نمآا ذÓمك

اينابضسإا لخاد تاقيق–
‘ هطروتب ديفت اهجراخو
اهيلا رفاضس دقو ،داضسف تاهبضش
موي ةضصاخ ةرئاط Ïم ىلع
.يضضاŸا Úنثلا
ةرئاطلا نأا ةفيحضصلا تحضضوأاو
وجيب ةنيدم ‘ تفقوتو ،يبظوبأا ¤إا سسيراب نم اهقيرط ‘ تناك
هنمأا سسارح نم ةعبرأاو سسولراك ناوخ لقنل اينابضسإا برغ لامضشب
ماع يبيليف هنبل سشرعلا نع (ًاماع28) سسولراك لزانتو .رخآا سصخضشو
ًابتار ىضضاقتيو ،كلŸا بقلب Ú◊ا كلذ ذنم ظفتحي ناك هنأا لإا ،4102
.وروي548و ًافلأا891 هردق ًايونضس

Úينانبللا عم نونماصضتي ىلفدلا Úع ناكصس
ةيمك ىلفدلا Úع ةيلو تلضسرا

ةيئاذغلا داوŸا نم ةÈتعم
انماضضت انط03 قوفت ةيضساضسألا

رثا قيقضشلا Êانبللا بعضشلا عم
ثداح ‘ هب تŸأا يتلا ةعجافلا
ةيلمعلا  .توÒب أافرم راجفنا

ةيئلولا تاطلضسلا اهترضضح
تايعم÷ا سضعب ةكراضشÃو
.نماضضتلا لا‹ ‘ ةطضشانلا
ىلع تايعم÷ا هذه تبأاد دقو
،ةيناضسنلا تادعاضسŸا Ëدقت
ةدع تقلطأا ثيح ،ةلضصاوتŸا انوروك ةحئاج لÓخ ةوقب ترهظ يتلاو
.ءابولا نم ةررضضتŸا تايلولا هاŒاب لفاوق

ةلوطبلاب مهتقيرطب نولفتحي ةبيقعلا د’وأا
بابضش قيرف راضصنأا سشاع ^

،سسمأا لوا ةيضسمأا دادزولب
ترمتضسا ةجيهب ءاوجأا ،سسيمÿا
جيوتتلاب لافتحا ليللا ¤ا
 .ةلوطبلا بقلب عباضسلا
ةبيقعلا  بابضش راتخا دقو

مهتلافتحا سسوقط ةضسرا‡
تايار Úعفار لزانŸا تافرضش
ةدلfl تاراعضش نيددرمو يدانلا
يكذ لماعت ‘ كلذو ،هل
لاوجتلا رظح عم لوؤوضسمو

.يحضصلا رج◊ا ببضسب ةنماثلا ةعاضسلا نم ةيادب سضورفŸا

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهضشإلا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإلاو رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرضشلا ةعبطم :قرضشلا -AIS : طضسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرضشلا - طضسولا

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف راوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأا ترضشن اهباحضصأل درت ل ةديرجلا لضصت يتلا روضصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامضسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجضسلا

 يكنبلا باضسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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لودلا لكو رئازجلل اهركضش نع ،اضسيلإا ،ةينانبللا ةمجنلا تÈع ^
راجفلا ةيفلخ ىلع ،نانبل ةلودل ةمدقŸا تادعاضسŸا ىلع ةيبرعلا

ةيدام رئاضسخو ،ىحر÷ا فلآاو Óيتق051 فلخ يذلا ،توÒب أافرم
.ةÒبك
ةيبرعلا لودلا لكل ركضش““ :““Îيوت““ عقوÃ اهباضسح Èع اضسيلإا تلاقو
،رضصم ،ةيدوعضسلا :نانبل ¤إا ةدعاضسŸا Ëدقت ‘ ددÎت ⁄ يتلا
،نامع ،رئاز÷ا ،قارعلا ،رطق ،برغŸا ،تارامإلا ،سسنوت ،تيوكلا
اكÒمأاو ايناطيربو اضسنرفل اضضيأا ركضشلا““ :تفاضضأاو ،““ندرألا
.““يضشلاه وتبثأا وتنإاو دحاو ناضسنإلا ،ايلاطيإاو

ةيبرعلاب Êانبللا بعصشلا عم فطاعتي ليزوأا
،ليزوأا دوعضسم ،ÊاŸألا هجو ^
ةركل يزيل‚إلا لانضسرأا قيرف بعل
بعضشلل معدو ةاضساوم ةلاضسر ،مدقلا
‘ عقو يذلا راجفنلا رثإا Êانبللا
.ءاثÓثلا توÒب

ةغللاب ““ةنيودت““ ‘ ليزوأا لاقو
عقوم ىلع هتحفضص Èع ةيبرعلا
لك““ :يعامتجلا لضصاوتلل ““كوبضسيف““
،Êانبللا بعضشلا عم نماضضتلاو معدلا
باضصأا امك اما“ انبولق باضصأا يذلا ميلألا ثدا◊ا اياحضض رضسأاو
.““هللا مكظفحيلو ،مكتعاجضشو مكتوقب نمؤون ..توÒب

ثد◊أ لÓظ ‘

..اهتياوه اصسنرف سسرا“ Úح
لاجو ،نوركام ،يسسنرفلأ سسيئرلأ لاسص ،ةيسسامولبدلأ فأرعألأ رطأأ جراخ ^
أافرم راجفنأ اهكرت يتلأ سضاقنألأ طسسو ،ةيسضأرعتسسأ ةرايز ‘ ،توÒب ‘

ةعدسصتŸأ مهترامعو ةيواهتŸأ مهتسساسس ةطلسسو Úينانبللأ رعاسشم ىلع ،نانبل
ةدعاسسŸاب أذه دعي ،ةيبرغلأو ةيبرعلأ تأرامثتسسلأو حايسسلل ابطق تلظ يتلأ

،ةطلسسلأ ىلع وطسسلأو لسشفلاب رخآأ مهتيو ،ةمدسصلأ ةأاطو كأذ نع ففخيو
ماظنلأ ةموظنم أورمثتسسأ ،دسساف ماظن ءأرو ÚسسÎمتŸأ كئلوأأ ةبسساحÃو
قافتأ ‘ ءاج ام لك أوقبطي نأأ نود ،فيسضلأ يعافتنلأ بناج ‘ يفئاطلأ
ةناسصح اهحنمو اهتسسسسأامو لب ،داسسفلأ تاسسرا‡  ىلع عجسش ام ،فئاطلأ

فأرطألأ لك نأل ،تاماهتأ وأأ كوكسش ةيأأ نع اههزنت ةيفئاطو ةينيدو ةيسسايسس
.ةمختلأ دح هعير نم تلكأأو داسسفلأ معط تقأذ فايطألأ لكو

،يزيلألأ ءلزن هلعفيو هلعف ام رأرغ ىلعو ،يسسنرفلأ سسيئرلأ سضقنأ دقل
‘ طابحإلاب ةئيلŸأ ةيئانثتسسلأ ةسصرفلأ هذه ىلع ،نوقحÓلأو نوقباسسلأ
ةقبطو ،ماقتنلأ دح ¤أ لمألأ نأدقفو بسضغلأ رعاسشمو ⁄ألأو ،نانبل

لسشفلأو داسسفلأ مهتب جراÿأ نمو لخأدلأ ‘ ةقحÓم ،ةكهنم ،ةلبكم ةيسسايسس
‘ ،ةيطأرقÁدلأ ةير◊أ ىوق ةسضهانمو يداسصتقلأ ومنلأ قيق–و مك◊أ ‘

،رامعتسسلأو ةنميهلأ ‘ ةديد÷أ ةÁدقلأ اسسنرف ةيأوهل حوسضفم خاسسنتسسأ
ذقنŸأ رهظÃ ،ربونسصلأ رسصقو ،ةيفرسشألأ يح عراسش ‘ ةرŸأ هذه اهرهاظتو
قوفت ةيبرع ةغلو ،ةينانبللأ ةموك◊أ ةينانبل قوفت ةينانبلبو ،Êانبللأ بعسشلل
ةيسسنرف ذوفن ةقطنمك نانبل سسركي ،يŸاعو يسسنرف ،Êانبل دهسشم ‘ ،مهتغل
،ديدج نم يسسنرفلأ بأدتنلاب Úينانبللأ سضعب تأءأدن هنتيز دقو ،زايتماب
أافرم راجفنأ كلهتسسأو ،مك◊أ ماظن رأرمتسسأ ىودج نم مهÈسص أودقف امدعب
ىتح أونواعتي نأل نودعتسسم مهو ،Òيغتلأ لمأأ ىلع مهÈسص نم ىقبت ام توÒب
Úلوؤوسسمو ءأرزو ةرايز أوعنمو أوجتحأ امنيب ،عسضولأ Òيغتل ناطيسشلأ عم
،ءأرفسسو ءأرزو ىتح اهنع Èع يتلأ فقأوŸأ تأذ يهو ،راجفنلأ عقوÚ Ÿينانبل

ايبيل ‘ موؤوسشŸأ ““يبرعلأ عيبرلأ““ تاهويرانيسس رأركتب ئبني Òطخ هجوت ‘
ةيركسسعو ةيسسامولبدو ةيسسايسس تايسصخسش تبلط وأأ تلاقتسسأ Úح ،ايروسسو
،يزردلأ ميعزلأ نم برقم بئان ةلاقتسسأ امو ،ندنل وأأ سسيراب ¤أ ءوجللأ

،راجفنلأ““ نإأ اهيف تلاق يتلأ ،اهتاحيرسصتو ندرألأ ‘ نانبل ةÒفسس ةجرخو
ًأدحأأ محرن لأأ رأذنإلأ سسرج تّقد ،تلسصح يتلأ ةثراكلأ هذه ،ةرزÛأ هذه
.ةنيع لإأ ““لماسش لامهإأ هنإأ ..أولحري نأأ بجي مهلكو

¤أ هتجاحو نانبل ةعجاف ىلع بيرغ لكسشبو سضقنأ يسسنرفلأ سسيئرلأ
نويدوعسسلأ ل ،برغلأو ÚملسسŸأو برعلأ ،ءاسسؤورلأ لك نع لزعÃو ،نماسضتلأ

نوركام درفنأ ،ناŸألأ لو نويكيرمألأ لو ،مهلكاسشÃ نولغسشنŸأ ،نويرسصŸأ لو
ةنياعÚ Ãعوبسسأأ ذنم ،نايردول ،يسسروديكلأ لوؤوسسم درفنأ امك ،نانبل ةرايزب
اهنأل ،نانبل ‘ يسسايسسلأ عسضولأ كباسشتو ،كونبلأ نئأزخو داسصتقلأ لسصافم
لان نانبل نأأ مغر ،كلذك تلأزامو ،ةقباسس ةيسسنرف ةرمعتسسم ةطاسسبب
ىوقلأو ،طقف ةنسس02 قرغتسسأ يسسنرف بأدتنأ دعب3491 ‘ هلÓقتسسأ
قبطتو ،ىرخأأ ‘ لماكتتو رأودألأ مسساقتت ›ودلأ رأرقلأ ‘ ةلعافلأ ىمظعلأ
ةكمهنم نطنسشأو نأأو ةسصاخ ،ةلاكولاب ةÒثك Úياحأأ ‘ ةيلودلأ تÓخدتلأ
ةديدسشلأ ةسسفانŸأ نم يداسصتقلأ ةيامحو ينيسصلأ دŸأ ةهجأوم ‘ نآلأ

ددعت ¤أ هجتيو لكسشتي يذلأ ،يŸاعلأ ماظنلل اهتدايقو اهتداير ىلع ظاف◊أو
.انوروك ةحئاج دعب باطقلأ

‘ ةطلسسلأ مهتأ دقل ،نانبل نعو نانبل ‘ يسسنرفلأ سسيئرلأ هلاق ام ينلاه دقل
سضايب ىلع كسص عيقوتل نانبل ¤أ بهذي ⁄ هنأابو ،ةيعرسشلل اهراقتفاب نانبل
تأدعاسسŸأ اهحنم ةلاحتسسأ هنع رجني ام وهو ،ةيعرسشلاب عتمتي ل ماظنل
كلذو ،اسسنرف اهدد– تايلآأو تأونقو طورسشب لإأ يبرغلأو يسسنرفلأ نوعلأو
‘ تعمتجأ يتلأ ةحناŸأ لودلأ تامهاسسم ةلأاسسŸ ةبسسنلاب ثدح ام رأرغ ىلع
تايفلخ ‘ قيقحتلأ ‘ رسشابŸأ يسسنرفلأ لخدتلأو ،9102 ةياهن سسيراب
ةجاح ‘ نحن““ ايفرح لاقو ،هجئاتن ىلع ةيقأدسصŸأ ءافسضإل توÒب أافرم راجفنأ
يأأ ءاقب وأأ ءيسش يأأ ءافخإأ مدع نامسضل حيرسصو فافسش ›ود قيق– ¤إأ

تئج““ لاق ذإأ ،ديدج مكح ماظن دامتعاب ةيسسايسسلأ ةقبطلأ بلاط امك ،““كوكسش
مهتبلاطŸ ةيسسايسسلأ لئاسصفلأ لك عم ثد–أ فوسسو ةدعاسسملل حابسصلأ أذه

Ãنانبل ‘ ةطلسسلأ دعوتو دده يسسنرفلأ سسيئرلأ نإأ لب ،““ديدج قاثي Ãاهحن
يأأ ثدحي ⁄ أذأ هتايلوؤوسسم لمحتيسس هنأأو ،لبقŸأ Èمتبسس ةياغ ¤أ ةلهم
  .مدقت

،ةيبرعلأ بوعسشلأو Úينانبللأ نم Òثكلأ تجعزأأ ةيسضأرعتسسلأ ةرايزلأ هذه
نإأ ““جÈمولب““ ةلاكو تلاق دقف ،نويكيرمألأ اهنمو ،ةيبرغ افأرطأأ تجعزأأ امك
ةقطنم ‘ ايŸاع أدئاق نوكي نأأ ‘ هحومط رهظت نانبلل يسسنرفلأ سسيئرلأ ةرايز

،ةÒخألأ تأونسسلأ ‘ ةوقلأ نأزيم ىلع ايسسورو ةدحتŸأ تايلولأ اهيف تظفاح
قرسشلأ جمانرب ريدم تابراقÃ تسسنأاتسسأو ،““اهيف اهتÓسضع ايكرت سضرعتسستو
يتلأ ،نامÎلأ نوج ،يكيرمألأ ةيجيتأÎسسلأ تاسسأردلأ زكرم ‘ طسسوألأ

يرŒ نأأ ةرورسض ¤إأ اعدو ،ةينانبللأ ةحاسسلأ نم نطنسشأو باحسسنأ دقتنت
ةكلمŸأو ،اسسنرف عم ةقيمع تاسشقانم ،بمأرت دلانود ،يكيرمألأ سسيئرلأ ةرأدإأ
قفو عبط ،نانبل ‘ يرزŸأ عسضولأ ةلحل◊ ،ةيبرعلأ جيلÿأ لودو ،ةدحتŸأ
ابعسش ،نوينانبللأ هسضفري ام وهو ،Êويهسصلأ نايكلل معأدلأ يكيرمألأ روظنŸأ

.ايلاغ كلذ نمث نوعفديو ،ةموكحو
اهعسضعسضتو نانبل ‘ ةطلسسلأ فعسض تلغتسسأ يتلأ ،ةيسسنرفلأ تاسسرامŸأ هذه

ةفدسص ،نمأزتŸأ ،ةيسضاقلأ ةبرسضلأ ةباثÃ توÒب راجفنأ ناكو ،ايلودو ايبعسش
عم ،ليئأرسسأ اهتمدقم ‘و ،نانبل فقأوŸ ةيداعم ةهج ةيأأ فرط نم أÒبدت مأأ

ةقبطم ،يرير◊أ قيفر لايتغأ ةرز‹ لوح ياهل ةمكfi رأرق بقرت
وعدت ،ايقيرفأ قمعو ايقيرفأ لامسش ‘ ،ةقباسسلأ تأرمعتسسŸأ لك ‘ ةيجهنÃو
مهنمو ،ءاسسؤورلأ ىتحو ،هيزيلإلأ رئأودل ايأونلأ نÓعأ بذكتو ،قلقلأ ¤أ
ءاسضرإل تاملك قÓطأ در‹ اهنأأ ودبي ثيح ،تابسسانم ةدع ‘ ،نوركام سسيئرلأ
كÎت نل سسيراب نأأو ،رخآأ رمأاف ةقيق◊أ امأأ ،بسسحو ،رعاسشŸأ ةئدهتو سسوفنلأ

قفو ةيداسصتقلأو ةيسسايسسلأ اهتاعانق راتختو ،براغلأ ىلع لودلأ هذه لبح
اهنأاب ترعسش أذأ اهأرقتسسأو اهتمظنأأ قأروأأ طلÿ ةدعتسسم يهو ،اهبوعسش حلاسصم
 .ىرخأأ ةلودب اهسضيوعت وأأ درطلاب ةددهم

ي◊اصص ىفطصصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

 ةمصصاعلاب انوروك Òبادت قرخ ل0406fi قلغ
تاءارجإل Úفلاıا راجتلا عدرو ةبقارÃ ةفلكŸا ةطلتıا ةنجللا تماق ^

0406fiÓً قلغب ةمضصاعلا رئاز÷اب دجتضسŸا انوروك سسوÒف يضشفت دضض ةياقولا
Œاو قاوضسألا نم ددعو اًيراŸع ةيراجتلا زكارÈ flا فلتŸةيرادإلا تاعطاق

ىلع رئاز÷ا ةيلو نايب ركذو.سسيمÿا مويلا ةياغ ¤إا مرضصنŸا سسرام رهضش ذنم
ةنجلل ةيناديŸا تاجرÿا ةليضصح نمضضت ““كوبضسيافلا““ ‘ ةيمضسرلا اهتحفضص

ءابو يضشفت نم ةياقولا Òبادتل لاثتملا ىدم ةبقارÃ ةفلكŸا ةطلتıا
0543fiÓً قلغ ىرج ،مويلا ةياغ ¤إاو طرافلا سسرام ةيادب ذنم هّنأا ،91-ديفوك
رادلا ةيرادإلا ةعطاقŸاب دحاو يراŒ زكرم طاضشن قيلعتو Úيدلب Úقوضسو
Úضسح ،ةدلارز ،يداولا باب ،ةبيورلا ةعطاقم نم لكب ىرخأا تfiÓو ،ءاضضيبلا
 .سسيار دارم رئبو  ،ةتوتلا رئبو ةيراردلا ،ياد



حلاشصم هنع تفششك ام بشسحو  ^
سسي-ئر ر-مأأ د-ق-ف ،¤و’أ ةرأزو-لأ
ةيلخأدلأ ريزو نم لك ،ةيروهم÷أ
¤أ لقن-ت-لا-ب ،ن-ما-شضت-لأ ةر-يزوو
رئاشسÿأ ةن-يا-ع-مو ،ة-ل-ي-م ة-ي’و
.اهناكشس تاجايتحأو ةلجشسŸأ

دبع لو’أ ريزولأ دكأ ،هتهج نم
ح--ير--شصت ‘ ،دأر--ج ز--يز---ع---لأ
ينب دشس نأأ ،يمومعلأ نويزفل-ت-ل-ل

ةز-ه--لأ ن--م رر--شضت--ي ⁄ نورا--ه
.ةليم ةي’و تبرشض يتلأ ةيشضرأ’أ
م-ت-ي ⁄““ لوأ’أ ر--يزو--لأ فا--شضأأو
سضعب ’أ ،ةيرششب رئاشسخ ليجشست
م-ت-ي-شس ثي-ح ،ة-يداŸأ ر-ئا-شسÿأ
اÃ اهلح ‘ ةعراشسŸأو اهمييقت

تا--قر--ط--لأ م--ي---مر---ت كلذ ‘
ةدعاشسم ‘ عأرشسإ’أو ،ةررشضتŸأ

دكأأو .““م-ه-تا-ن-ك-شس ترر-شضت ن-م
ىل-ع ى-ق-ب-ي-شس ه-نأأ لو’أ ر-يزو-لأ
ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-شسلأ ع-م لا-شصتأ
ةيأأ ليجشست لجأأ نم ،ةليم ةي’ول

.بلاطمو تأدجتشسم
سسيئرلا :ةيلخادلا ريزو
تاءارجا لك ذاختاب رما

 نيررصضتŸا ةدعاصسم
ةيلخأدلأ ر-يزو د-كأأ ،ه-ب-نا-ج ن-م
لا-م-ك ،ة--ي--لÙأ تا--عا--م÷أو
ةريزو ةقفر هترايز لÓخ ،دوجلب
،ةليم ةي’و ¤أ ،وكيرك ،نماشضتلأ
بناج ¤أ امئأد ف-ق-ت ة-لود-لأ نأ
،مه-ن-ع ى-ل-خ-ت-ت ن-لو Úن-طأوŸأ

فور-ظ-لأ هذ-ه ل-ث-م ‘ ا-م--ي--شس
ذ--خ--ت---ت---شس ا---ه---نأو ت’ا◊أو
.كلذل ةبشسانŸأ تأءأرج’أ

نوراه ينب دصس»:يقزرا
لكصشب ةيصضر’ا ةزهلا مواق

““يباجيا
،ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو نأامط امك
ةفاك ،ةعم÷أ سسمأ ،يقزرأ يقأرب

ةيقرششلأ ةق-ط-نŸأ ‘ Úن-طأوŸأ
ينب دشس نأأ ىلع ديكأاتلاب ،دÓبلل

ل-ك--ششب لأز--لز--لأ موا--ق نورا--ه
ررشض يأأ ليجشست متي ⁄و ،يباجيإأ
ة-ي-ن-ق-ت ة-ن÷ نأأ ح-شضوأأو ،ر-كذ-ي

flتدافأأ ثيح ،دشسلل تلقنت ةشصت
مدعب اهتعفر يتلأ ةينقتلأ ريراقتلأ
ىل-ع رر-شض وأأ ر-ثأا-ت يأأ ل-ي-ج-شست

3 نأأ يقأرب راششأأو ،دشسلأ ىوتشسم
ةليم ة-ي’و ىو-ت-شسم ى-ل-ع دود-شس
.ةيشضر’أ ةزهلاب رثأاتت ⁄ اهلك
ةعاشسلأ ىلعو سسمأ ” هنأ ركذي
ةزه ليجشست، ة-ق-ي-قد51 و70
تغلب ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب ¤وأأ ة-ي-شضرأأ

ملشس ى-ل-ع تا-جرد9،4 اهتد-شش
ملك2 ب اهزكرم ددح و ،Îششير

سسف-ن-ب ة-لا-م-ح قر--شش-بو--ن--ج
‘ اهدع-ب تل-ج-شس ا-م-ك ،ة-ي’و-لأ
31 و21 ةعاشسلأ ىلع مويلأ سسفن
تغلب ةينا-ث ة-ي-شضرأأ ةز-ه ة-ق-ي-قد
ملشس ى-ل-ع تا-جرد5،4 اهتد-شش
ملك3 ب ا-هز-كر-م دد--ح ،Îششير

.ةلامح بونج
ناتللأ ناتيشضرأ’أ ناتزهلأ تببشستو
رايهن’أ ‘ ةليم ة-ي’و-ب ا-ت-ل-ج-شس
‘ تاققششتو لزانم ةثÓث-ل ما-ت-لأ
ىرخأأ تان-ك-شس نأرد-جو ةد-م-عأأ
نأأ نود ،ة-ي’و-لأ تا-يد-ل-ب ةد-ع--ب
.حأور’أ ‘ رئاشسخ لجشست
ح-لا-شصم ه--ب تدا--فأأ ا--م بشسحو

ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ي-لÙأ ة--ير--يدŸأ
‘ اببشست Úلأزلزلأ نإاف ،ةيندŸأ
ةنيدŸاب ÚلزنŸ مات-لأ را-ي-ه-ن’أ
ةبرÿأ يحب رخآأ لزنمو ةÁدقلأ
4 نم نو-ك-ت-ي ة-ي’و-لأ ة-م-شصا-ع-ب

قيرطلأ ققششت ىلع ةوÓع قبأوط
،م005 ةفاشسم ى-ل-ع ي◊أ تأذ-ب

نم أوجرخ ÚنطأوŸأ نأأ افيشضم
.مهتويب
‘ ا-شضيأأ نا-تز-ه-لأ تب-ب-شست د-قو
و نأرد÷أ و ةدمعأ’أ ‘ تاققششت

51 ‘ ةيئز÷أ تأرايهن’أ نم ددع
11 و ةÁد-ق-لأ ة-ن-يدŸا-ب ’ز-ن--م
يحب لزانم5 و ةبرÿأ يحب ’زنم
.ةليم ةيدلبب ءاŸأ رشصق
يلÙأ ريدŸأ حرشص ،هت-ه-ج ن-م
هللأ دبع ،ة-ي-مو-م-ع-لأ لا-غ-ششأÓ-ل

‘ اتب-ب-شست Úتز-ه-لأ نأا-ب ،يÓ-شص
راجحأ’أ نم ةÒبك ةي-م-ك طو-ق-شس
أركذم ““رأر-شضأأ يأأ ل-ي-ج-شست نود
” ةيقابتشسأ ةيلمع راطإأ ‘““ هنأاب
أذهل يئز÷أ قلغلأ سسيمÿأ سسمأأ
عزن لا-غ-ششأا-ب ما-ي-ق-ل-ل ق-ير-ط-لأ
أذه يلمعتشسم ددهت يتلأ ةراج◊أ
.““روÙأ
لا-غ-ششأ’أ ح-لا-شصم““ نأا-ب فا-شضأأو
ناكŸأ Úعب تلخدت دق ةيمومعلأ
يتلأ را-ج-حأ’أ عز-ن دد-شصب ي-ه و
.““تطقشس

ن. ةظيفح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

  !ديد÷ا بادتنلا ةطلشسو نانبل
ليوناÁإا يصسنرفلا سسيئرلا لخدي نأا يعيبطلا نم ^
ه-ل-ب-ق-ت-صسا د-ق-ف ،ذ-ق-نŸا لو-خد نا-ن-ب-ل ¤إا نور--كا--م
مهنم ف’آ’ا عقوو Ú–ا-ف-لا لا-ب-ق-ت-صسا نو-ي-نا-ن-ب-ل-لا

.بادتن’ا ةدوعب بلاطت ةصضيرع
نم نرقلا ةبارق ذن-م نا-ن-ب-ل ه-صشي-ع-ي ا-م نأا ة-ب-ي-صصŸا

ةجيت-ن و-ه ف-ئاو-ط عار-صصو ،ة-ي-ل-هأا بور-حو عار-صص
،Êامثعلا سضيرŸا لجرلا كÓمأا ثرو يذلا بادتنÓل
-اق-ح جر-خ نا-ك اذإا اذ-ه- ،ة-ق-ط-نŸا ن-م جر-خ نإا ا-مو

تÓيود ¤إا بيصصÿا لÓهلا تتفو اهلاصصوأا عطق ىتح
لود ءانب نم عن“ يتلا بابصسأ’ا لك اهتايط ‘ لم–

¤إا نوركام عره اذهلو ،بدتنŸا نع ةلقتصسم ةيوق
هذه ةرايز ‘ يبر-ع م-ي-عز يأا ر-ك-ف-ي نأا ل-ب-ق توÒب
ةيبرعلا لودلا ةعما÷ ماعلا Úمأ’اف ،ةبوكنŸا ةنيدŸا
يردأا ’و ،تبصسلا مويلا ’إا توÒب يتأاي نل ،ةعناÿا

ءا-ج ا-م-ن-ي-ب ،ف-صسأ’ا Òغ ه-ت-ب-ع-ج ‘ بل-ج-ي-صس اذا-م
ر“ؤوÃ دوعوو ،تادعاصسŸا نم انانطأا Óماح سسيئرلا

‘ Òج-ف-ت-لا ه-مد-ه ا-م ءا-ن-ب ةدا-عإ’ Úح-نا-م-ل-ل ›ود
.نانبل

سسيئر تفدهتصسا يتلا ءاعنصشلا ةÁر÷ا ةادغ ىتحف
،5002 يرفيف ‘ ير-ير◊ا ق-ي-فر ق-ب-صسأ’ا ة-مو-ك◊ا

ةجوز اق-فار د-ق-ف ن-يز-عŸا لوأا ه-مر-حو كاÒصش نا-ك
.ةيبرعلا يزاعتلا تايقرب لوصصو لبق ،رودغŸا

Òيغتب رمأايو نوركام سسيئرلا أارجتي نأا يعيبطلا نمف
دامعلا سسيئرلا هددر ا-م و-هو ،نا-ن-ب-ل ‘ م-ك◊ا ما-ظ-ن
مامأا مويلا حبصصأا نانبل نأا““ لاق امدنع نوع لاصشيم
ماظنلا ،““يصسايصسلا هماظن ‘ رظنلا ةداعإاو تاÒيغت
م-ي-صسق-ت-ب ف-ئا-ط-لا قا-ف-تا ن--ع ثوروŸا ي--صسا--ي--صسلا
ناÈŸلاو ،Úينوراملل ةصسائرلا ،هفئاوط Úب تاطلصسلا
ماظن Òيغت لهف ،ةموك◊ا ةصسائر ةنصسللو ،ةعيصشلل
هللا بزح ةعيصش ¤وأ’ا ةجردلاب فدهتصسيصس مك◊ا
ة-ي-ق-ب ر-ظ-ن ‘و ،بر-غ-لا ر-ظ-ن ‘ ءادو--صسلا ةر--ق--ب--لا
،نانبلب ل– يتلا بئاصصŸا لكب همهتت يتلا فئاوطلا

ةموك◊ا سسيئر دعصس قيقصش ،يرير◊ا ءاهب لاق دقف
ثراو-ت-ت تÓ-ئا-ع نا-ن-ب-ل ‘ ة-صسا-ي--صسلا--ف ،ق--ب--صسأ’ا
سصخصش لك نإا““ : لاق ،داصسفلا ثراوتت املثم بصصانŸا

ءانيم ىلع رطيصسي ““هللا بزح““ نأا فرعي توÒب ‘
⁄ تاط-ل-صسلا نأا لو-ق-عŸا Òغ ن-مو ا-هرا-ط-مو توÒب
تناك ةلتاقلا موينومأ’ا تاÎن ةنح-صش نأا م-ل-ع-ت ن-ك-ت

flة-نز Ãةحصضاو ةرو-صصب ا-ه-جو-م ،““كا-ن-ه عدو-ت-صس
.هللا بزح ¤إا ماهت’ا عباصصأا

نوركام هلصصفيصس يذلا نان-ب-ل ‘ م-ك◊ا ما-ظ-ن ل-ه-ف
ة-لود ح-نÃ ما-صشلا م-ي-صسق-ت باد-ت-ن’ا ل-صصف ا-م-ل-ث--م
Ÿلبقتصسم باصسح بصسح-ي نأا نود ،قر-صشلا ي-ي-ح-ي-صس
،كانه تيقب يتلا ةملصسŸا فئاوطلل ‘ارغÁدلا ومنلا

دد-ع ة-ن-صسو ة-ع-ي--صش Úب Úم--ل--صسŸا دد--ع زوا--ج--ت--ف
ادادعت نانبل ‘ ةطلصس ةيأا رŒ ⁄ اذهلو ،ÚيحيصسŸا

نم مهو ،ةيلقأا نويحيصسŸا حبصصي نأا نم افوخ ايناكصس
تا-ط-ل-صسلا ن-م Òث-ك-لاو سشي÷ا ما-مز-ب نو-ك-صسم--ت--ي
باصسح ىلع اذه مك◊ا ماظ-ن ى-ن-ب-ي-صس ل-ه ،ىر-خأ’ا

اوناك ةعيصشلا نأا ام-ل-ع ؟ة-موا-قŸا حÓ-صسو ه-ل-لا بز-ح
ايلع بصصانم دلقت نم نوعون‡ مهنأا نوكتصشي امئاد

نوركام هفيصضو نوع ىلع ناك مث ؟Êانبللا سشي÷ا ‘
ىلعو نانبل ‘ مكح-ل-ل ما-ظ-ن ءا-صشنإا ن-ع ا-ثد-ح-ت-ي نأا

دجوت ’ هنأا تبثأا نانبل ‘ عقاولا نأ’ ،ةلود سسيصسأات
،اهماكحأاب مك– ةفئاط لكف ،ماظن ’و نانبل ‘ ةلود
قا-ف-تا د-ع-ب ا-ه-حÓ-صس تق-لأا ي-ت-لا ة-ي--ل--هأ’ا بر◊او
ت’ا--ج--صسلاو تا--عار--صصلا ل--ك تت--ب--ثأا ،ف--ئا---ط---لا
ن-م سصل-م--ت--لاو تا--ما--ه--ت’ا لدا--ب--تو ة--ي--صسا--ي--صسلا
⁄ ا-ه-ناÒن نأا ،ة-ي-صضاŸا دو-ق-ع-لا لاو-ط تا-ي-لوؤو--صسŸا

  .ئفطنت
Úينانبللا ديحوت ¤إا توÒب راجفنا يدؤوي نأا لمأان انك

يدؤوي ’ ىتح ابناج تاعارصصلا كرتو ،مهدÓب لوح
نأا ودبي نكل ،ىرخأا تارا-ج-ف-نا ¤إا Úع-ل-لا را-ج-ف-ن’ا

يفكيو ،قيقحتلا ديعب ام-ل-ح ى-ق-ب-ت-صس نا-ن-ب-ل ةد-حو
أافرŸا سضاقنأا لوح مئاقلا لد÷ا ‘ ةعيرصس ةءارق
.يهتنت نل ىرخأا تامزأ’ حصشرم عصضولا نأا مهفنل
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GBNô G’CNÑÉQ ÚنطاوŸاب يروفلا لفكتلاب رمأاي ةيروهم÷ا سسيئر

رارصض’ا مييقت ‘ عارصس’او

ةليمب نيتيشضرأا نيتزه يف تاققششتو تارايهنا
““مهنكاشسم تررشضت نÃ لفكتنو ةيرششب رئاشسخل““: دارج ^

تاجايتحا لكب لفكتلل تاميلعت ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ىطعأا
Úتزهلا دعب ،ةمئŸÓا ةباجتصس’ا و مزÓلا معدلا Òفوت دصصق ةليم ناكصس

.ةي’ولاب سسما اتلجصس يتلا Úتيصضرأ’ا

تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةربتعم تايناكمإاو ةيامح نوع فلأا51 ريخصست

ةÒخلا تاباغلا قئارح ‘ اطروتم51 فيقوت
ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تر-خ-شس ^

تايناك-مإأ ة-ي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل
فايطشص’أ مشسوم لÓخ ةÈتعم
قئأرح ةحفاكم لا‹ ‘ ›ا◊أ
‘ أرخؤوم تلجشس يتلأ تاباغلأ

نم أذهو نطولأ قطان-م د-يد-ع
Óقنتم Ó-تر56 د-ي-نŒ لÓ-خ
تأرئاط4 و لخدت ةدحو505و
نايب هيلإأ راششأأ امبشسح ،ةيحورم
. ةيريدملل
نأأ ه--شسف--ن رد---شصŸأ ح---شضوأأو
0521““ تشصشصخ ة----ير-----يدŸأ

ةرايشس075و ءا-ف-طأ ة-ن-حا--شش
عيمج نم نوع266.51 و فاعشسأ
لا-ترأ’أ نأأ ا-ف--ي--شضم ،““بتر--لأ
قئأرح ةحفاك56Ÿ ـلأ ةلقنتŸأ
نم نوع003““ نم نوكتت تاباغلأ

ةنحاشش056 و بتر-لأ ع-ي--م--ج
.““فاعشسأ ةرايشس56 و ءافطأ

ةيريدŸأ تدكأأ ،ىرخأأ ةهج نم
نأأ ةيندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ما-ع-لأ
526.21““ مشضت لخدت-لأ تأد-حو

006و بتر-لأ ع-ي-م-ج ن-م نو--ع
ةرايشس505 و ءا-ف-طأ ة-ن-حا--شش
ةد-حو-لأ نأأ Úح ‘ ،““فا--ع--شسأ
تأرئاط4““ ل--م--ششت ة---يو÷أ

ATSUGA زأرط نم ةيحورم
.““ينقت02 و رايط71 و931
زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ ناكو

ءا-ع-بر’أ سسأأر--ت يذ--لأ دأر--ج
سصشصخ اكÎششم ايرأزو اعامتجأ
سضيوعت لبشسو تايفي-ك ة-شسأرد-ل
تاباغلأ قئأرح نم نيررشضتŸأ
ةر-خ-شسŸأ تا-ي-نا-ك-م’أ أذ-ك و

Ÿد-ق ،ةر-ها-ظ-لأ هذ-ه ة-ه-جأو
مييقت ةن÷ بيشصنت ىلع فرششأأ

.تاباغلأ قئأرح رئاشسخ
تاباغلأ قئأرح ة-ل-ي-شصح Òششتو
¤أ ءاع-بر’أ ة-يا-غ-ل ة-ل-ج-شسŸأ
ىلع قيرح ةرؤو-ب1831 ليجشست

69441ب ردقت ةيلامجأ ةحاشسم
نم راتك-ه8624 اهنم را-ت-ك-ه
نم رات-ك-ه3655 و تا-با-غ--لأ
نم رات-ك-ه5664 و لا----غد’أ

.سشأرح’أ
ر-يزو-لأ ح-لا-شصم نا-ي--ب بشسحو
ا--شضيأ رأر--شض’أ سصخ--ت ،لوأ’أ

ن-م را-ت-ك-ه5801 ة--حا--شسم
fiع-ششلأ و ح-م-ق-لأ ل-ي--شصاÒ و

676401 و Íت ة-مز--ح128541
063 و ةلخن1115 و ةرمثم ةرجشش

.لحن ةيلخ
تاقيقحتلأ نأ ناي-ب-لأ ف-ي-شضيو
عشضو ¤أ تشضفأ اهيف رششوب يتلأ

ر-ششع ة--شسم--خ طا--ششن--ل د--ح
نيذلأ و قئأر◊أ أولعتفأ سصخشش

مهنيب نم ،بأوجتشسÓل أوعشضخ
‘ (3) ثÓث و ةمركلأ Úع ‘6
ةيدŸأ ‘2 و ةزابيت ‘2 و ةنتاب
و لجيج ‘ (1) دحأو سصخشش و
نم ، فرا-ط-لأ ‘ ر-خأأ سصخ-شش
سسب◊أ نهر أوعدوأ  ةثÓث مهنيب
ت– أو-ع-شضو نور-خأأ ة-ثÓ--ث و
.ةيئاشضقلأ ةباقرلأ

ج.ق ^

  ›زنŸا رج◊ا تاءارجإا اوقرخ اشصخشش362 فقوي ةبانع نمأا
‘و ة-با-ن-ع ن-مأأ ح-لا-شصم تف-قوأأ ^
أوناك اشصخشش362 ،طقف مايأأ6 نوشضغ
›زنŸأ رج◊أ تأءأرجإأ أو-قر-خ د-ق
ةحفاكم لجأأ نم اه-ي-ل-ع سصو-شصنŸأ

ةبكرم21 عشضو ” امك ،انوروك ءابو
يدلبلأ رششÙأ ‘ ةيران ةجأرد521و

ةقلعتم تافلاfl اهباحشصأأ با-ك-تر’
ءابوب ةقلعتŸأ ةياقولأ تأءأرجإأ قرخب

ح-لا-شصم ن-م نا-ي-ب دا-فأأو ،91 ديفو-ك
تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ ” هنأأ ةطرششلأ
،Úفلاıأ قح ‘ ةمزÓلأ ةينوناقلأ

ةيفتاه ماقرأأ عشضو ىلع د-ي-كأا-ت-لأ ع-م

لجأأ نم Úن-طأوŸأ ح-لا-شصل ءأر-شضخ
ةحفاكŸ لشصأوتلأو قيشسنت-لأ نا-م-شض
لا-ك-ششأأ ل-كو ةÁر÷أ عأو-نأأ ع-ي-م--ج

  ع/ةبيهو  ^ .تافلاıأ

نوزجحي صسارها قوشس كرامج
  ةيلوحك تابورششم ةدحو0021
ذيفنت ،سسأرهأأ قوشس ةي’و كرامج حلاشصم تفششك ^

ةلقنتŸأ ةقرفلأ ىوتشسم ىلع ةيعون ةيلمعل اهنأوعأأ
ةÈتعم ةيمك زجح ىلع ترفشسأأ طرافلأ عوبشسأ’أ ةياهن

ةدحو0021 ب تردق ةي-لو-ح-ك-لأ تا-بور-ششŸأ ن-م
flم ىلع اهليم– ” عأونأ’أ ةفلتÏ 3نم تأرايشس

نأأ Òغ ،سسلشس لكششب اهبيرهت نامشضو هيومتلأ لجأأ
قرفلأ طاششن أذكو كرام÷أ حلاشصŸ ةتباثلأ دودشسلأ
ةحاطإ’أ نم نكم يجراÿأ طاششنلأ نمشض ةلقنتŸأ
تأءأرجإ’أ ةرششابم ” ةعاشضبلأ عاجÎشسأ ة ÚينعŸاب
  .ركذلأ ةفلاشسلأ عئاقولأ ‘ ةينوناقلأ

 ع/ةبيهو ^

غلك3مهتزوحب صصاخششا6فيقوت
وزو يزيتب فيكلا نم

Òغ راŒ’ا ةبراfi قرف حلاصصم تنك“ ^
وزو يزيت ةي’و ن-ما-ب تاردıا-ب ي-عر-صشلا
سصاخصشا6 ىلع سضبقلا ءاقلا نم ,سسما لوا
,جلاعŸا فيكلا نم مارغ831و غلك3 مهتزوحب

نايب ‘ وزو يزيت نما هنع فصشك ام بصسح
نايبلا فاصضاو .هنم ةخصسن رجفلا تقلت هل
ةنصس04وÚ12ب حواÎت Úم-ه--تŸا را--م--عا نا
نم رماب سسب◊ا مهنم ةصسمخ عاديا ” دقو,

‘ ,ةقزازع ةمكfi ىدل ةيرو-ه-م÷ا ل-ي-كو
ت– سسدا-صسلا م--ه--تŸا ع--صضو يذ--لا تقو--لا
لحارم لامكتصسا ةياغل ةيئاصضق-لا ة-با-قر-لا
Úطروتم فيقوت و ,ة-ي-صضق-لا ‘ ق-ي-ق-ح-ت-لا
.اهيف نيرخا

صشوريمع لامج ^

8 ىلع سضبقلا ىقلأا اميف
  رارفلا ىلع هودعاصس سصاخصشا
مايأا لوا ةبانعب هراج لتاق فيقوت

  ىحشضألا ديع
ة-ح-ل-صصم-ل-ل ة-ي-ئا-ن÷ا ة-قر-ف-لا تدا--فأا ^

ف-ي-قو-ت ،ة-ي-ئا-صضق-لا ة-طر-صشل-ل ة-ي--ئ’و--لا
ةÁر-ج ‘ طرو-تŸا ي-صسي-ئر-لا ه-ب ه-ب-ت--صشŸا
غلاب غلبي سصخصش اهتيحصض حار ي-ت-لا ل-ت-ق-لا

ى-ح-صضأ’ا د-ي-ع مو-ي ة-ن--صس65 ر-م-ع-لا ن--م
ءا-ق--لا ” ا--م--ك ،بهذ--لا داو ي--ح--ب كرا--بŸا
تحوارت نير-خا سصا-خ-صشأا6 ىل-ع سضب-ق-لا
ةحنج ‘ اوطروت ةنصس15وÚ 52ب مهرامعأا
ةيان-ج بك-تر-م سصخ-صشل يد-م-ع-لا ءا-ف-خ’ا

رار-ف-لا ى-ل-ع ه-تد-عا-صسمو ،ه-ن--ع ثو--ح--ب--م
Úصصخ-صش ف-ي-قو--ت بنا--ج ¤ا ءا--ف--ت--خ’او
ة-ح-ن-ج ة-ي-صضق ‘ ا-م-ه-ي-ف ه-ب-ت-صشم ن-ير-خا

نأا ةرا-صشإ’ا ردŒ ،ةÁر÷ا ⁄ا-ع--م سسم--ط
كرابŸا ىحصضأ’ا  ديع موي  تثدح عئاقولا

نا--ك ا--مد--ن--ع ،ر--كذ---لا ف---لا---صسلا ي◊ا ‘
تايلمع بقاري يصسرك ىلع اصسلاج ةيحصضلا
ىلع لزني Êا÷اب أاجافتي-ل ي-حا-صضأ’ا ر-ح-ن
‘ هت-لا-ي◊ اد-ح تع-صضو ةدا-ح ة-لا-ب ه-صسار
ة--ه--جو بو--صص ا---برا---ه ر---ف---يو نا---كŸا Úع

 .ةلوه‹
  ع.ةبيهو  ^

تاعمÛاب قرغ ةلاح Êاث ليجشست
ةديلبلاب عوبشسأا فرظ ‘ ةيئاŸا

ةديلبلا ةي’وب ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تلجصس ^
ةيئاŸا تاعمÛاب قرغ ةلاح Êاث ، سسمأا لوا ءاصسم

با-صش ةا-فو ن-ع تر-ف-صسأا ي-ت-لا و عو-ب--صسأا فر--ظ ‘
ةثداح ليجصست دعب ،ةنصس51 رمعلا نم غلبي قهارم

غلبي لفط اهتيحصض حار مرصصنŸا تبصسلا موي ةلثا‡
.حلاصصŸا تاذل نايب بصسح ،ةنصس31 رمعلا نم
ةيدلب عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نأا نايبلا دافأاو
و سسي-مÿا سسمأا ءا-صسم تل-خد-ت (ا-بر--غ) ر--ج يداو
لجأا نم ةيندŸا ةيام◊ا يصساطغ ةقرف نم معدب

عمÛاب قرغلل سضرع-ت ق-هار-م با-صش ذا-ق-نإا ة-ي-ل-م-ع
.رج يداو ةيدلبب ةيعيارذلا يحب يئاŸا

ءاد--ن ي--ق---ل---ت رو---ف ه---نأا ح---لا---صصŸا تاذ تفا---صضأاو
عم قرغلا ناكم و-ح-ن قر-ف-لا تعرا-صس ،ة-ثا-غ-ت-صس’ا
ةيندŸا ةيام◊ا ي-صسا-ط-غ د-حأا-ب ق-ب-صسŸا لا-صصت’ا
د-ي-حو-لا سسا-ط-غ-لا ه-نو-ك ة-حار ةÎف ‘ نا-ك يذ-لا
‘ ددÎي ⁄ يذلا و ناكŸا Úع نم برق’ا ناك يذلا

ةدحولا نم ةقرفلا لو-صصو Úح ¤إا ءاد-ن-لا ة-ي-ب-ل-ت
.ةيصسيئرلا

ةقفر ناك قيرغلا باصشلا ناف ،نايبلا سسفن قفوو
ما-ق ن-يأا ي-ئاŸا ع-مÛا ةاذا-حÃ ة-هز--ن ‘ ه--ت--ل--ئا--ع
ةدوعلا و نزاوتلا ‘ ظ◊ا هفعصسي ⁄ و ةحابصسلاب
Úعب اوناك نيذلا نونطاوŸا موقيل عمÛا ئطاصش ¤إا
ل-ما-ك ل-صشف د-ع-ب ة-ثدا◊ا ن-ع غ-ي--ل--ب--ت--لا--ب نا--كŸا

fiهذاقنا ‘ مهت’وا.
¤ا تعراصس يت-لا ة-صصتıا ح-لا-صصŸا ل-خد-ت بق-عو
ةيلمع تأادب ،ةدجنلا ءادن ا-ه-ي-ق-ل-ت رو-ف نا-كŸا Úع

نم ةنصس51 رمعلا نم غلابلا باصشلا ةثج نع ثحبلا
يذلا ،داي-عرد-يو-ق ما-صشه عو-ط-تŸا سسا-ط-غ-لا ل-ب-ق
ثث÷ا ظ-ف-ح ة-ح-ل-صصم و-ح-ن ا--ه--ل--ق--ن و ا--ه--ل--صشت--نا

Ãنورفعلا ىفصشتصس.
ةيدلب عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نم لك ركذي
ةيام◊ا يصساطغ ةقرف معدب و (اقرصش) ةعموصصلا
ةديلب-لا ة-ي’و-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم ة-ي-ندŸا

لجأا نم يرا÷ا عوبصس’ا ع-ل-ط-م تل-خد-ت د-ق تنا-ك
““ورجوب““ يئاŸا عمÛا-ب ق-ير-غ ل-ف-ط ة-ث-ج لا-صشت-نا

Ãع يتلا ةعمو-صصلا ة-يد-ل-ب-ب ة-خور-ف ز-كرÌ اهيلع
تقا-ف ا-ه-ن-ع ثح-ب-لا ة-ي-ل-م-ع تنا-ك و ع-مÛا ر-ع--ق--ب
.نمزلا نم فصصنلا و ةعاصسلا

ج.ق ^
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ى-ل--ع ر--ئاز÷ا ة--ي’و نا--ي--ب بشسحو ^
رششن ““كوبشسيافلا““ ‘ ةيمشسرلا اهت-ح-ف-شص
9943 طاششن قيلعت ” دقف ,سسيمÿا موي

fiا-ب لŸءاشضيبلا رادلا ةيرادإ’ا ة-ع-طا-ق
رهشش ةيادب ذ-ن-م ة-يراŒ ز-كار-م8 اذ-كو
اه-ماÎحا مد-ع بب-شسب ,مر-شصنŸا سسرا-م
سسوÒف يششفت دشض ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا
.دجتشسŸا انوروك
نأا حلاشصŸا تاذل نايب راششأا ةيناث ةهج نم
ىوت-شسم ى-ل-ع تما-ق ة-ي-ئ’و-لا ة-ن-ج-ل-لا
قلغلا-ب يداو-لا با-ب ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا
ل0051fi ل طاششنلا ق-ي-ل-ع-ت و يرو-ف-لا

Œ333 ا-ه-ن--ي--ب ن--م يراfiجرا--خ ل
بناج ¤إا قاوشسأ’او ةيراجتلا تاعمجتلا
يتلا ةيدلب قاوشسأا3 و ةيراŒ زكارم7 قلغ
.Úنطاوملل افيثك ادفاوت فرعت
فيثكت ىلع اي-لا-ح ة-ن-ج-ل-لا ر-ه-شست ا-م-ك
’ابقإا فرعت يتلا تÙÓا ىلع ةبقارŸا
Úنطاوملل افيثك
رار-غ ى-ل-ع فا-ي-ط-شصإ’ا م-شسو-م لÓ--خ

fiÓا عيب تŸلوح عيرشسلا لكأ’او تاجلث

دشض ةيزاÎحإ’ا تاءارجإ’ا قي-ب-ط-ت ىد-م
.انوروك ءابو يششفت
ىلع كلذ نم ةلباقŸا ةه÷اب اشضيأا ّ” و
يد-ي-شسل ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا  ىو--ت--شسم
ذنم ةطلتıا ةنجللا ةليشصح ‘ دمfiأا
قيلعت ىلع عدرلاو ةيعوتلا ةلمح قÓطنا
سسرام رهشش نم يراŒ ل802fi طاششن
ةجيتن ناك يروفلا قلغ-لا اذ-ه ا-ن-مو-ي ¤ا
د-شض ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا ماÎحا مد-ع
ن-يز-كر-م ق-ل-غ ع-م ا-نورو-ك ءا-بو ي-ششف-ت

ŒيراÚ ثوÓةيدلب قاوشسأا ةث.
يراŒ ل172fi طاششن قيلعت بناج ¤إا
(CND) سسيرششنولا يح قوشس قلغ عم
يرا-Œ ل-97fi ›او-ح و.ة-يا-غر-لا-ب
قيلعت عم ةد-لارز-ل ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا-ب
ل631fi ›اوح و يراŒ زكارم8 طاششن

Œاب  يراŸشس◊ ةيرادإ’ا ةعطاقÚ ياد
يراŒ لÚ 231fiيدلب Úقوشس قلغ عم
يراŒ ل191fi طاششن قيلعتو  ةيراردلاب

Ãةتوت رئب ةعطاق 
رئب ةعطاقÃ امأا دحاو يدلب قوشس قلغ عم
ل182fi طاششن قيلعت ” دقف سسيار دارم

Œقو--شس ق--ل--غ ع--م يراÚ يد-ل-بÚ ،ا-مأا

Ãطاششن قيلعت ” دقف يداولا باب ةعطاق
933fiل Œزكارم7 قلغ و ةيرا Œو ةيرا
.ةيدلب قاوشسأا3 قلغ اذك
ةبقارŸا فيثكت ىلع ايلاح ةنجللا رهشستو
افيثك ’ابقإا فر-ع-ت ي-ت-لا تÙÓا ى-ل-ع
Úنطاوملل
رار-غ ى-ل-ع فا-ي-ط-شصإ’ا م-شسو-م لÓ--خ

fiÓا عيب تŸلوح عيرشسلا لكأ’او تاجلث
دشض ةيزاÎحإ’ا تاءارجإ’ا قي-ب-ط-ت ىد-م
.انوروك ءابو يششفت
يذلا و حلاشصŸا تاذل رخآا نايب فاشضأاو

تاذ نأا هنم ةخ-شسن ى-ل-ع ““ر-ج-ف-لا““ زو–
ل191fi طاششن قيلعت-ب تما-ق ة-ن-ج-ل-لا

Œا ىوتشسم ىلع يراŸرئب ةيراد’ا ةعطاق
.““لاتيميتاب““ قوشس قلغ بناج ¤إا ةتوتلا
تاذ نأا نا-ي--ب--لا را--ششأا را--طإ’ا تاذ ‘ و
ةبقارŸا فيثكت ىلع ايلاح رهشست ةنجللا
افيثك ’ابقإا فر-ع-ت ي-ت-لا تÙÓا ى-ل-ع
ىلع فايطشص’ا مشسوم لÓخ Úنطاوملل
عيرشسلا لكأ’او تاجلثŸا عيب تfiÓ رارغ
ةيزاÎح’ا تاءارجإ’ا قيبطت ىدم لوح
.ءابولا ءاوتح’

ر ح ^

قرطلا نم ملك044ديبعتل رايلم082
وّزو يزيتب ةيدلبلا

انوروك سسوريف نم ةياقولا تاءارجإا مارتحا مدعل

مرصصنملا شسرام رهصش ذنم ةمصصاعلاب لحم0045 قلغ
نم ةياقولا تاءارجإل نيفلاخملا راجتلا عدرو ةبقارمب ةفلكملا ةطلتخملا ةنجللا عوبسسألا ةياهن تماق
يراجت ل-ح-م0045 ةبارق طاسشن قيلعت-ب ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز-ج-لا-ب د-ج-ت-سسم-لا ا-نورو-ك سسور-ي-ف ي-سشف-ت
ةيلمعلا قÓطنا ذنم ةتوتلا رئب و يداولا باب و دمحمأا يديسسو ءاسضيبلا رادلا ةيرادإلا تاعطاقملاب
.مرسصنملا سسرام رهسش ةيادب

لا-غ-شش’ا ة-ير-يد-م ح-لا-شصم تن--ّك“ ^
زا‚ا نم7102ذنم وزو يزيتب ةيمومعلا
تيفزت و ديبعت ةداعإاب قلعتي ,ماه عورششم
ق-طا-ن-م ف-ل-تÈ flع ة-يد-ل-ب تا-قر--ط
ـل ة-م-ي-ل-ع ردا-شصم تفا-شضأا و .ة--ي’و--لا
’ ام ديشسŒ ¤ا تلّشصوت يتلا ““رجفلا““
ّ” ,ةيدلبلا تاقرطلا نم ملك044نع لقي
ةايح Òفوت ةيغب اهديبعت و اهتئيهت ةداعا
قطانŸا Èع ا-م-ي-شس’ ,نا-ك-شسل-ل ل-شضفا
امك, ةرعولا اهشسيراشضتب ةفورعŸا ةديعبلا
تشصشصخ ةيمومعلا لاغشش’ا ة-ير-يد-م نأا

را-طا ‘ جرد-ن-ي يذ-لا عور-ششŸا اذ--ه--ل
لقي ’ ام ة-ي-م-ن-ّت-ل-ل يد-ل-ب-لا ط-ّطıا
.ميتنشس رايلم082نع
نم ماعلا اذه وزو يزيت ةي’و تززعت و
لا-غ-ششا زا‚ا ‘ ل-ث-م-ت-ي ,ر-خا عور-ششم
ةيلام ةميقب ةيئ’ولا قر-ط-لا ن-م م-ل-ك85
راظتنا ‘ اذه ,ميتنشس رايلم07 ¤ا لشصت
Òشضحتل ةيراد’ا ةل-حرŸا ن-م ءا-ه-ت-ن’ا
تاشسشسؤوملل لاغشش’ا دا-ن-شسا و ,تا-ف-لŸا
.زا‚’ا رخأات يدافت لجا نم ةلهؤوŸا
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مايألا هذه لÓخ ردسصي يذلا يذيفنتلا موسسرملا راظتنا يف
امهحتف ةداعإ’ ابصسحت نونكع نب ةباغو ““تÓباصصلا““ هزتنم ميقعت

نم لك Èع ،عوبشسأ’ا ةياهن، تقلطنا ^
نونك-ع ن-ب ة-با-غو ““تÓ-با-شصلا““ هز-ت-ن-م
ميقعت ةل-م-ح سشار◊ا-ب ““ها-يŸا ع-ب-ن-م»و
سسوÒف راششتنا ة-ح-فا-ك-م را-طإا ‘ ىÈك
ةداعإ’ ادادعتشسا““ كلذو دجتشسŸا انوروك
.يجيردت لكششب تاءاشضفلا هذه ““حتف
Êاقمق سسايلا ناويدلل ماعلا ريدŸا دكأاو
ةيلشستلاو تا-شضا-ير-لا ر-ئا-ظ-ح ناو-يد نأا
ةلمح ميظنت ‘ قل-ط-نا ,ر-ئاز÷ا ة-ي’و-ل
ةياغ ¤إا رمشستتشس ىÈك Òهط-تو م-ي-ق-ع-ت
هزتنم نم لك Èع فايطشص’ا مشسوم ةياهن
نب ةباغو ياد Úشسح ةيدل-ب-ب تÓ-با-شصلا
اذكو ةيليو-ج5 بعلŸ ةلباقŸا نو-ن-ك-ع
ىلع لطŸا ديد÷ا ““هايŸا عبنم““ هزتنم
ج-ما--نر--ب را--طإا ‘ كلذو سشار◊ا يداو
Òبادتلا قيبط-ت-ب سصاÿا ر-ئاز÷ا ة-ي’و
91-ديفوك ةحفاكÃ ة-شصاÿا ة-ي-ئا-قو-لا
مايأ’ا ‘ تاهزتنŸا هذه حتفل ابشس–»و
.““ةمداقلا ةليلقلا
راظت-نا ‘ ه-نأا ,ه-تاذ قا-ي-شسلا ‘ ح-شضوأاو
حتف ةداعإا دعوم ن-ع ““ا-ي-م-شسر نÓ-عإ’ا““

سسيئر رماوأ’ اقيبطتو تا-هز-ت-نŸا هذ-ه
ةقلعتŸا نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
نكامأاو تاهزتنŸاو ئطاوششلا حتف ةداعإاب
اذه ‘ ة-شصا-خ Úن-طاو-م-ل-ل ة-حاÎشس’ا
,يجيردت لكششب كلذو ,يفيشصلا مشسوŸا
لك ةئيهت ى-ل-ع““ ر-ئا-ظ◊ا ناو-يد ل-م-ع-ي
لا--ب--ق--ت--شس’ ة---ي---ح---شصلا طور---ششلا
ةيرابجإا ¤إا هنم ةراششإا ‘ ,““ÚفاطشصŸا
لئاشسلا Òفوتو ةيقاولا تامامكلا ءادترا

اذكو يدشس÷ا دعابت-لا ماÎحاو م-ق-عŸا
قفارŸا لكو ةيراجتلا تÙÓا م-ي-ق-ع-ت
,تÓباشصلا هزتنÃ ةدجاوتŸا ةيتامدÿا
رئازجلل ةيرحبلا ةه-جاو-لا ى-ل-ع ل-طŸا
.مويلا ‘ تارم3 لدعÃ  ,ةمشصاعلا
هز-ت-ن-م ة--حا--شسم““ نأا ,Êا--ق--م--ق د--كأاو
02 ¤إا لشصت يت-لا ة-ع-شسا-ششلا تÓ-با-شصلا
دوفو لابقتشس’ ة-ي-فا-ك نو-ك-ت-شس را-ت-ك-ه
با-ب-ششلاو تÓ-ئا-ع-لا ن-م Úفا-ط--شصŸا
هذه ‘ مامجتشسÓل ةحشسف نع Úثحابلا
نشسح نامشض““ لجأا نم هنإا لاقو ,““مايأ’ا
متيشس تاهزت-نŸا هذ-ه ح-ت-ف ةدا-عإا ““Òشس
مهميعدتو ناويد-لا لا-م-ع ل-ك ““Òخ-شست““
ةفاظنلا ةشسشسؤو-م ن-م ة-ي-فا-شضإا م-ق-طأا-ب
(EPUH) ةئي-ب-لا ة-يا-م-حو ة-ير-شض◊ا
Òهطتلاو قرطلا تاكبشش ةنايشص ةشسشسؤومو

(TUORSA) عم قيشسنتلا نع كيهان
سسيشس– لجأا ن-م ة-ل-عا-ف-لا تا-ي-ع-م÷ا
ةياقولا Òبادت ماÎحا ةيمهأاب ÚنطاوŸا
.سسوÒفلا نم
راوز نأا ,نأاششلا تاذ ‘ ,ثدحتŸا فدرأاو
تامدخ نم نوديفتشسيشس تÓباشصلا هزتنم
ةيهيفÎلا باعلأ’ا و ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا
““سضيبأ’ا دومعلا““ ئطاشش حتف ىلع ةوÓع
حبشسŸا اذكو رخآ’ا وه هتئ-ي-ه-ت ” يذ-لا
.هقحاول لكو
ÚفاطشصŸا ماعلا ريدŸا اعد Òخأ’ا ‘و
ة-ي-ح-شصلا ة-مÓ-شسلا ما--ظ--ن ماÎحا““ ¤إا
ا-ه-ب ح-شصن-ت ي-ت-لا Òباد-ت-لا-ب ماز-ت-ل’او
يأا يدا-ف-ت ل-جأا ن-م ة-ي-ح-شصلا تا--ه÷ا
ةÎفلا لÓ-خ ءا-بو-لا-ب ةد-يد-ج تا-با-شصإا
°°°°°°°°°°°°°°°°.““ةمداقلا

فور-عŸا مار-غا ة-ق-ط-ن-م نا-ك-شس ّقد ^
fiسسما وزو يزيتب ةيشضاو ةيدلبب وتافب ايل

سضورفŸا سشيمهتلا ءارج, رطÿا سسوقان
نا ةجرد ¤ا ت’اÛا فلتfl ‘ مهيلع
,ناظقي نبا ةايح Òث-ك-ب ه-ب-ششت م-ه-تا-ي-ح
ةقطنŸا ىلع ميخي يذلا مÓظلا ببشسب
هنع تفششك ام بشسح, ةل-ما-ك ة-ن-شس71ذنم
Úن-طاوŸا سضع-ب تا-ح-ير-شصت ر-ج-ف-ل--ل
فرط نم ادوعو او-ق-ل-ت م-ه-نا ن-يد-كؤو-م,
مه-ل-كا-ششم ة-يو-شست ل-جا ن-م Úلوؤو-شسŸا
مت-ي نا نود, ةدŸا هذ-ه ة-ل-ي-ط ة-ق-لا-ع-لا

بوجو ¤ا Úيعاد, ناديŸا ‘ ا-ه-ق-ي-ق–

و, ناو’ا تاوف لبق مهفاشصنا ‘ ليجعتلا
سشيعت ةلئاع18ءاشصحا ” هنا ء’ؤوه فاشضا

ةماق’ا هذهب ةلماك ةنشس71ذنم مÓظلا ‘
¤ا مهفد ام, ةيلبج ةقطنم طشسوتت يتلا,
¤ا مهتوشص لاشصيإ’ ة-ي-شضاو ة-يد-ل-ب ق-ل-غ
تاءاقل ‘ اولخد ام-ك, ة-ي-شصو-لا تا-ه÷ا
داجيا نود, ةرئادلا سسيئر عم ةينوطارام
تاطلشسلا ناكشسلا لهما دقو, لجاع لح
نا ل-ب-ق ر-خأا-ت-لا كراد-ت-ل ما-يا ة-ي-لÙا
ةقيرطب مهتمشص نع ىرخا ةرم اوجرخي
.ةرياغم
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ةنصس71ذنم ءابرهك نود ةيصضاوب مارغا ناكصسو..

لكصشم ل◊ ميتنصس ÒيÓم01 شصيصصختو..
ةي’ولاب بورصشلا ءاŸا

تنصشو“ Úعب ةيرماعلاب دجاصسŸا حتفل ابصس– ةيزاÎحا تاءارجا

ÒيÓم01 وزو يز-ي-ت ة--ي’و تشص--ّشصخ ^
بورششلا ءاŸا لكششم لح لجا نم ميتنشس
هنع ف-ششك ا-م بشسح, ة-ي’و-لا بار-ت Èع
غلبŸا نا اف-ي-شضم ع-ما-ج دو-مfi ›او-لا
ءاŸا ل-كا-ششم ل◊ سصشصخ-ي-شس رو--كذŸا
¤ا ةديعبلا قطانŸا Èع اميشس’, بورششلا
تابرشستلا لكششÃ دا÷ا ل-ف-ك-ت-لا بنا-ج
اذهب دوزتلا ةيلمع ىلع ابلشس ترثا يتلا
Èع ا-شصو--شصخ, ما--ه--لا يو--ي◊ا دروŸا
ةفاثك-ب ة-فور-عŸا ة-ي-ل-خاد-لا ق-طا-نŸا
ىلع لوأ’ا لوؤوشسŸا فا-شضأا و .ا-ه-نا-ك-شس
لباقŸا ‘ لشسار هنا ,يذي-ف-ن-ّت-لا زا-ه÷ا
لجا نم, ةموك◊ا و ةيئاŸا دراوŸا ةرازو
ةيل– ةي-ف-شصت سصخ-ي ما-ع عور-ششم جاردا
ةرئادب نشسي-ل-فا ة-ق-ط-نÃ ر-ح-ب-لا ها-ي-م

لجا نم, ةيل-حا-شسلا ة-ه÷ا-ب تر-يز-ق-ي-ت
اشصوشصخ ءاŸاب ةدافتشس’ا ةيلمع ع-ي-شسو-ت
يزيتل ةيلامششلا ةه÷اب ةعقاولا قطانملل
ما“ا بوجو ¤ا لباقŸا ‘ اعد امك ,وزو
جماÈلا راطا ‘ ةلجشسŸا دودشسلا لاغششا
رار-ق نا ر-كذ-ي و, ةد-عاو-لا ة-ي-عا-ط-ق-لا
ىلع ءاج روكذŸا ›اŸا غلبŸا سصيشصخت
Úم’ا اهشسارت يتلا ةيرازولا ةنجللا ةيفلخ
ن-م ر-مأا-ب ة-ي-ئاŸا دراوŸا ةرازو-ل ما-ع-لا
اهئاشضعأا لّقنت ثيح يقارب يقزرا ريزولا
لجا نم وزو يزيت ةياغل, Òخ’ا عوبشس’ا
ةيمومعلا ةمدÿا ةيعشضو ى-ل-ع فو-قو-لا
ةيلمع ‘ تابارطشضا تلجشس امدعب هايملل
.تايدلبلا سضعبب عيزوتلا

ششوريمع لامج ^

 نوراه اŸا ةغرفم ىلع ءاصضقلل ةعصساو فيظنت ةلمح

يزيتب ةئيبلا ةيريدم حلا-شصم تر-ششا-ب ^
يلي-ل-خا تيا ة-يد-ل-ب ح-لا-شصم ة-ي-عÃ وزو
ةعشساو فيظنت ةل-م-ح ‘, ع-ل-ق-م ةر-ئاد-ب
ةددهŸا نوراه اŸا ةغرفم ىلع ءاشضقلل
ةقطنŸا هذهب يتابنلا ءاطغلا و, طيحملل
ردا-شصم ه-ن-ع تف-ششك ا-م ق-فو ة-ي--ل--ب÷ا
نم ديدعلا نا ةفيشضم ,““رجفلا““ ـل ةلوؤوشسم
ةرواÛا قطانŸا و ىرق-لا ن-م نا-ك-شسلا
نم سصلختلا ل-جا ن-م نا-كŸا نود-شصق-ي
رم’ا اهنم ةيلزنŸا ام-ي-شس’ ,م-ه-تا-يا-ف-ن
ع’دنا ‘ فيشص لولح لكك ببشستي يذلا
تانكشس ة-يا-غ ¤ا ل-شصت ة-لو-ه-م ق-ئار-ح
ةيامح رارفلا مهيلع متحتي نيذلا ,›اه’ا
. مهحاورأ’
ددهت ةغرفŸا نا رداشصŸا تاذ تفاشضأا و
يتلا ةيباغلا تاحاشسŸا و نا-ك-شسلا مو-ي-لا
ىرخا نم و ةهج نم اÒب-ك ا-ثو-ل-ت فر-ع-ت

ةغرفŸا نو-ك ناÒن-لا ة-ن-شسلا ا-ه-ق-حÓ-ت
ق-ئار◊ا بو-ششن-ل ي--شسي--ئر--لا رد--شصŸا
د-ه-ششت قا-ي-شسلا تاذ ‘ و. ة-ق--ط--نŸا--ب
,سسما ذنم فليغ ةلاتل ةيحايشسلا ةÒظ◊ا
لاّمع اهيف كراشش ةعشساو فيظ-ن-ت ة-ل-م-ح
و ةيلfi تايعمج عم تا-با-غ-لا و ة-ئ-ي-ب-لا
خاشسو’ا ع-فر ل-جا ن-م, ÊدŸا ع-م-تÛا
و تاتابّنلا ةيام◊ اذك و اهيف ةدجاوتŸا

flسشيعت يتلا تاناو-ي◊ا فا-ن-شصا ف-ل-ت
قئار◊ا رطخ داعبا ءارو يعشسلا عم اهيف
راوز-لا ن-م Òث-ك-لا ناو ا-شصو-شصخ ا-ه-ن-ع
طشسق ذخا و مامجتشسÓل ارخؤوم اهدشصقي
’ا عوبشس’ا ةياهن عم اميشس’, ةحارلا نم
ةيحشصلا Òبادّتلل مهماÎحا ء’ؤوه ىلع هنا
.انوروك ءابو يششفت يدافتل

ششوريمع لامج ^
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Úع ةي’و-ب ة-ير-ما-ع-لا ةر-ئاد ف-ك-ع-ت ^
ي-ت-لا د-جا-شسŸا در-ج  ى--ل--ع تن--ششو“
لÓخ نم ةيزكرŸا تا-ط-ل-شسلا ا-ه-تدد-ح
ءابو را-ششت-نا ن-م ة-يا-قو-لا Òباد-ت ماÎحا
لوقي ددشصلا اذه ‘ و91 ديفوك انوروك
ةرئادلل ماعلا Úمأ’ا ابور ق◊ادبع ديشسلا
فيظنت و ميقعتلا ةيلمعب مايقلا متيشس هنأا

flا ف--ل--تŸرود ءا-شصحا اذ-ك و د-جا--شس
يلشصم فلأا نم ديزأ’ عشستت يتلا ةدابعلا
تايدلبلا ءاشسؤورل تاميلعت ءادشسا ” امك
ةليفكلا Òبادتلا ذخأا ةرورشضب اهل Úعباتلا

فورظلا نشسحأا ‘ ÚفاطشصŸا لابقتشس’
. ئطاوششلل يجيردتلا حتفلا ةلاح ‘
ديشسلا اهشسأارت لمع ةشسلج اهتقبشس ةيلمعلا

fiقم دمÒيذلا ةيرماعلا ةرئاد سسيئر ي
لظ ‘ ةياقو-لا طور-شش ماÎحا ى-ل-ع د-كأا
ءاعدتشسا لÓخ نم ءابولا ة-ح-ئا-ج دو-جو
‘ تام-ي-ل-ع-ت-لا ماÎحا و ة-م-ئأ’ا ق-شسن-م
لوشصو را-ظ-ت-نا ‘  د-جا-شسŸا ف-ي-ظ-ن-ت
حتفب ة-شصاÿا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا و تارار-ق-لا
.ئطاوششلا و دجاشسملل يجيردتلا
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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