
 ةــــــــــنمآا رـــــــــــــئازجلا ئـــــــــــناوم
ئناوملاب ةريطخلا عئاسضبلا نيزخت وأا زجح عنمل ةقابسسلا لودلا نم رئازجلا ^ةلسصفم ريراقت لاسسرإاو ةنزخملاو ةزوجحملا علسسلل ةيعوبسسأا تاءاسصحإا دادعإا^

اهل يدسصتلاو نيدروتسسملا سضعبل ةطولغملا تاحيرسصتلا ةبراحم^نجسسلا دح تغلب ئناوملا يلوؤوسسم سضعب دسض ةديدسش ةيباقع تاءارجإا ذاختا ^

 : نئمطي لقنلا ريزو ،ةرجفتم وأا ةريطخ داوم ةيأا نيزخت لوح صشيتفتو ةنياعم ةرايز داق

مويلا يعامتجلاو يداشصتقلا صشاعنإلاو يعماجلا لوخدلا ءارزولا صسلجمل عامتجا صسردي اميف
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ةيجراخلا ىنبم اولتحا نورهاظتمو توريب يف ةمراع تارهاظم
U¢61نيينانبللا بشضغ و ربشص رجفي توريب آافرم راجفنإا

ءارمحلا ةناخلا يف ةيانب39 فينشصت
:نكشسلا ريزو ،ةيلاقتربلا يف7١١و
ناكسسا ةداعاو ةيلام تاناعا
ةليم لازــلز نــم نــيررسضتملا

٤صص

٢/3/5/7/١١صص

تامدخلا ةينطولا ةنجللا دعتشست امنيب
نيريرقتلا صضرعل ةيبرتلا لامعل ةيعامتجلا

9١0٢ ـل يبدألاو يلاملا

: ةماعلا ةيسشتفملا
يأا اهل سسيل ةنجللا

ةــــــينوناق ةدـــــعاق
عاطقلا تاباقنب ءازهتسساو نوناقلل خراسص قرخ  رمأ’ا :””فاتاسسلا””^

٤صص

Dimanche 09 Aout 2020

 تبسسلا اذه معاطملاو يهاقملا ،ءىطاوسشلا ،دجاسسملا حتف تبسسلا اذه معاطملاو يهاقملا ،ءىطاوسشلا ،دجاسسملا حتف تبسسلا اذه معاطملاو يهاقملا ،ءىطاوسشلا ،دجاسسملا حتف تبسسلا اذه معاطملاو يهاقملا ،ءىطاوسشلا ،دجاسسملا حتف

٤صص
ةليم لازلز ببسس سسيلو رطخ يأا لكسشي ’ نوراه ينب دسس :يقارب يقزرا^
ةليم لازلز رثا رئاز÷ا عم اهنماسضت نلعت ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح ^

:ليروب بيزوج ديشسلا ،ةينمألا ةشسايشسلاو ةيجراخلا نوؤوششلاب فلكملا داحتÓل يماشسلا لثمملا

لقتسسم ريغ اميلقإا ةيبرغلا ءارحسصلا ربتعي يبوروأ’ا داحت’ا

تاباغلا قئارح تاسضيوعت يف نييزاهتن’ا فسشكب نوبلاطي نوحÓفلا

ملاعلا ربع ملسسلا لÓحاو مÓسس’ا ميلاعت رسشن يف ماه رود  ةيناجيتلل

صضيوعت ىلع لوشصحلا فدهب ةبذاك تاءاعدا نومدقيو ةشصرفلا نولغتشسي
٢صص

٤صص

١١صص

:يناجيتلا يبارعلا يلع نب دمحم خيششلا ،ةيناجيتلا ةقيرطلل ماعلا ةفيلخلا

ةي’و92 ـب يراجلا توأا13 ىلإا يحسصلا رجحلا ددمي اموسسرم عقوي دارج^
ةينعملا92 ـلا تاي’ولا ىلإاو نم ةسصاخلا تارايسسلا لقنت عنم عفر^
دجاسسملا يف مراسص يئاقو لوكوتوربب مازتل’ا ىلع دكؤوت ةينيدلا نوؤوسشلا^
انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا835و ةافو ةلاح11 ليجسست^
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ينطو2

دصصر ةنجلل ي-م-صسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
““ نأأ يمويلأ ي-ف-ح-صصلأ هر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
” مويلأ راهن ةلجصسŸأ ةديد÷أ تاباصصإ’أ
ليجصست متي ⁄ اميف ةي’وÈ 23ع اهفاصشتكأ
.““ةيقبتŸأ ةي’وÈ 61ع ةباصصإأ يأأ
تدصصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو

ةافو ةلاح11 ةÒخأ’أ ةعاصس42 لأ لÓخ
ةنمزŸأ سضأرمأ’أ باحصصأأ نم مهتيبلاغ
ةعزوم ةا-فو3921 ¤إأ ›ام-جإ’أ ع-ف-تÒل

.““ةي’وÈ 04ع
ةلاح614 لثا“ ليجصست ” ““ هنأأ ¤إأ راصشأأو

ةيبلصس اهل-ي-لا– تءا-ج ءا-ف-صشل-ل ةد-يد-ج
نيذلأ Úباصصملل ›امجإ’أ دد-ع-لأ ع-فÎي-ل

¤إأ ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’أ تا-صسصسؤوŸأ أوردا--غ
اصضيرم26 دجأوت ليجصست عم ةلاح38042

.““ةزكرŸأ ةيانعلأ ت–

ر كلام ^

عافترأ عوبصسأأ دنم لجيج ةي’و دهصشت ^
يتلأو انوروك سسوÒفب تاباصصإ’أ ددع ‘

ةلاح08 ¤إأ نيÒخأ’أ Úمويلأ ‘ تلصصو
ةلاح005 ›امجإ’أ دد-ع-لأ زواŒ ا-م-ي-ف
ءابطأ’أ فواfl نم دأز ام وهو ،ةدكؤوم
ح-لا-صصم نأا-ب ر-ج--ف--ل--ل أود--كأأ ن--يذ--لأ
دهصشتو اهرخآأ نع ةظتكم تاي-ف-صشت-صسŸأ
نيرخآ’أ ىصضرŸا-ب ل-ف-ك-ت-لأ ‘ بذ-بذ-ت
ىصضرÃ ةصصاخ حلاصصم ةد-ع ح-ت-ف بب-صسب
.نيرخآ’أ ىصضرŸأ باصسح ىلع انوروك
Ìكأأ ذنم دجأوتي هنأأ ةيبط رداصصم تلاقو
باحصصأأو لوهكلأ نم Òبك ددع عوبصسأأ نم
رامعأ’أ فل-تfl ن-م ة-ن-مزŸأ سضأر-مأ’أ
مهبلغأأ ةنيدملل ةثÓث-لأ تا-ي-ف-صشت-صسŸا-ب

نورظتني انوروك سسوÒفب مهتباصصإأ هبتصشم
. ةيبطلأ ليلاحتلأ جئاتن

Òطÿأ عافتر’أ نم ءابطأ’أ فوختيو أذه
دجأوت لÓخ نم لجيجب تاباصصإ’أ ددعل
‘ نولوجتي هي-ف ه-ب-ت-صشم005 ن-م د-يزأأ
رهظت ⁄ ةي-مو-م-ع-لأ ن-كا-مأ’أو قأو-صسأ’أ
Ìكأأ ذنم مÓتصس’أ ‘ رخأات دعب مهجئاتن

ةنيطنصسقب روتصساب رباfl ‘ اموي02 نم

ةفاصضإ’اب لجيج flÈ حتف مدع لظ ‘
فلتfl نم تÓئاعلأ نم تائŸأ دفأوت ¤إأ
ءاصضق-ل وأأ فا-ي-ط-صصÓ-ل ن-طو-لأ تا-ي’و
باحصصأأ يعو مدع لظ ‘ لجيجب ةلطعلأ
ءأركلأ ةيلمعب  نوموق-ي ن-يذ-لأ ن-كا-صسŸأ
نم ءابولأ نم ةياقولأ Òبأدت ىندأأ نودب
انلجصس ثيح-ب ،هÒغو ن-ك-صسم-ل-ل م-ي-ق-ع-ت
رهصش نايصضقي اناك اهجوزو سسورع ةباصصإأ
امهب ي-ه-ت-ن-ي-ل ن-كا-صسŸأ د-حأا-ب ل-صسع-لأ
.انوروك ةحلصصÃ ةفرغ ‘ فاطŸأ

021 ›أوح سسمأأ ةياغ ¤إأ دجأوتيو أذه
لجيجب91ديفوك حلاصصم فلتخÃ اصضيرم
ليجصست عم Òهاطلأ ىفصشت-صسÃ م-ه-ب-ل-غأأ
نج نج ءانيم طاصسوأأ ‘ ةديدج تاباصصإأ
.ةرÓبب ةيعانصصلأ ةقطنŸأو
نم تايفصشتصسŸأ ومدخت-صسم Êا-ع-ي ا-م-ك
ة-ل-ق ¤إأ ر--ظ--ن--لا--ب بع--ت--لأو قا--هرإ’أ
بلط مغرو ةيقأو ةصسبلأأ نم تا-ي-نا-ك-مإ’أ
ل-ج-ي-ج ›أو ن-م Úصضر-مŸأو ءا--ب--طأ’أ
تيقب يتلأو ةيرورصضلأ مزأوللاب مهميعدت
.در نود

ب .نيصساي ^

ربكأأ معدب نؤبلاطي ةنيطنسسق تايفسشتسسم ءابطأأ
  دارم سشوديد ىفصشتصسمب دحاو موي يف انوروكب تايفو ثÓث ليجصست

ةنيطنصسقب افيfl أراصشتنأ انوروك ءابو فرعي ^
ةÒخأ’أ مايأأ ةصسمÿأ لÓخ اهب تلجصس يتلأ

Òخأ’أ سسيمÿأ موي تلتحأ ،ةلاح051 ›أوح
ةلاح05 اهنم ة-لا-ح18 ب ¤وأ’أ ة--ب--ترŸأ
سضرم ةحلصصÃ هدحول يعما÷أ ىفصشتصسŸاب
.ايئاهن تقلغأأ يتلأ ناطرصسلأ
ىفصشتصسÃ سصاخصشأأ ةثÓث ةافو سسمأأ لجصسو
لابقتصسأ ىلع أرداق دعي ⁄ يذلأ دأرم سشوديد
ة-ح-ل-صصم نأأ ا-ن-م-ل-ع Úح ‘ ،دد-ج Úبا-صصم
باعيتصسأ ىلع ةرداق دعت ⁄ ةز-كرŸأ ة-يا-ن-ع-لأ

ةباصصإأ عم ةصصاخ ةدقعم مهتلاح ددج ىصضرم

هذ-ه أو÷و سشود--يد ى--ف--صشت--صسÚ Ãصضر‡
.ةحلصصŸأ
ةينعŸأ تاطلصسلأ نم Èكأأ معدب ءابطأأ بلاطو
يبلأ) ليلاحتب Ìكأأ تافوصشك ءأرجإأ ةرورصضبو
تأءأرجإأ ¤إأ ةوق-ب ةدو-ع-لأ ةرور-صضبو (رآأ ي-صس
.يخأÎلأ ةلاح زواŒو رج◊أو ةياقولأ

ةنيطنصسقب ينطولأ كرد-لأ ح-لا-صصم تف-قوأأو
ةعاصسلأ دعب سضورفŸأ رج◊أ أوقرخ Úنطأوم
مهتزوحب سصاخصشأأ فيقوت ” امك ،Óيل ةنماثلأ
يل-ع ة-يرأدإ’أ ة-ع-طا-قŸا-ب ءا-صضي-ب ة-ح-ل-صسأأ

.يلجنم

ينطولأ كردلل ةيميل-قإ’أ ة-عو-مÛأ تما-قو
Ãءاصضقلأ راطإأ ‘ سسمأأ لوأأ ةي-ل-ي-ل تا-م-هأد
حÓ-صسلأ ل-م-ح ة-براfiو مأر-جإ’أ رؤو-ب ى--ل--ع
نمأ’أ ىلع ظاف-ح-ل-ل ا-ه-ن-م ا-ي-ع-صس ،سضي-بأ’أ
ينطأوŸ ةنيكصسلأ نامصضو ،Úيمومعلأ ماظنلأو
يح نم تامهأدŸأ تقلطنأو ةنيطنصسق ةي’و
نأوعأأ باج ثيح ،ناميلصس يغأوزب ابيتانوصس
تعصضو اميف ةهوبصشŸأ نكامأ’أ سضعب كردلأ

ةن-ي-ط-ن-صسق ة-ي’و ل-خأدÃ ة-ت-قؤو-م ز-جأو-ح
Ÿعصضولأ ةبقأر.

سس.ديزي ^

لجيج ىلع نيفاطسصملأ دفأؤت لسصأؤت نم فواخم طسسو
تايفصشتصسملاب ظاظتكاو نيموي يف ةدكؤوم ةلاح08 ليجصست

دعب مهجئاتن رهظت مل قاوصسأ’ا يف نولوجتي مهيف هبتصشم005^

 ءابؤلأ تايئاسصحإأ رخآأ فسشكت ةحسصلأ ةرأزو

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا835و ةافو ةلاح11 ليجصست
سسوريفب ةديدج ة-با-سصإأ835و تايفو ةا-فو ة-لا-ح11 لي-ج-سست ““ تب-سسلأ سسمأأ ة-ح-سصلأ ةرأزو تن-ل-عأأ
.““ ةافو3921و ةلاح39643 ىلإأ سسوريفلاب ةطبترملأ تاباسصإلأ يلامجإأ عفتريل (انورؤك)

انورؤك دسض ةمراسص ةيحسص تأءأرجإأ ذختت ةحايسسلأ ةيريدم
وزو يزيتب لبقملا عوبصسأ’ا رحب ئطاوصشلا حتف ةداعإا

ةيريدم ن-م ة-لوؤو-صسم ردا-صصم تف-صشك ^
لامتحأ نع رجفلل وزو يزيت-ب ة-حا-ي-صسلأ
ÚفاطصصŸأ مامأ ئ-طأو-صشلأ ح-ت-ف ةدا-عإأ
‘ أذهو دح ىصصقأاك لبقŸأ عوبصسأ’أ رحب
فر-ط ن-م مو--صسر--م رود--صص را--ظ--ت--نأ
.ةيلمعلأ هذه سصخي ايلعلأ تاطلصسلأ
ة--ير--يد--م ““ نأأ ردا--صصŸأ تأذ تف--صشكو
تا-ب-ي-تÎلأ ل-ما--ك تع--صضو ة--حا--ي--صسلأ

فورظ ‘ ماعلأ أذه ا-هرأوز لا-ب-ق-ت-صس’
ءابو يصشفت بب-صسب ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسأ ة-ي-ح-صص
” ““ هنأ لصصتم قايصس ‘ ةدكؤوم ““انوروك
قلعت ام اميصس’ تايرورصضلأ لماك Òخصست
ءابو راصشتنأ عنم ةيغب يحصصلأ لوكوتوÈلاب
نيذلأ اميصس’ ÚفاطصصŸأ Úب91 ديفوك

ةحومصسŸأ ةينامثلأ ئطأو-صشلأ نود-صصق-ي
.““نوفزأأو تريزقيت نم لك ‘ ةحابصسلل
مأÎحأ متيصس ““ هنأأ رداصصŸأ سسفن تدكأأو
دعابتلأ عم سسانلأ Úب تا-ما-م-ك-لأ ع-صضو
ل-خد-م سضر-ف بنا-ج ¤أ ي-عا-م-ت--ج’أ

يدافتل ئ-طا-صش ل-ك جرfl ن-ع ل-صصف-ن-م
.““رأوزلأ Úب كاكتح’أو تأءاقللأ

تانايب ةدعاق لاصسرإأ ” أذه نع Óصضف
Òصسلأ نامصضب ةين-عŸأ قدا-ن-ف-لأ ل-ما-ك-ل
مصسوŸأ أذهل فايطصص’أ مصسوŸ نصس◊أ

ةي-ح-صصلأ تأءأر-ج’أ ق-ي-ب-ط-ت ل-جأ ن-م
ءأÿÈأ فر-ط ن-م ا-ه-ي-ل--ع سصو--صصنŸأ
ءابو ةعباتمو دصصرل ة-ي-م-ل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأو
سشوريمع لامج ^ .انوروك

ةر-ئا-ط تب-صسلأ سسمأأ حا-ب-صص تع--ل--قأأ ^
تأدعاصسŸأ نم ةنحصشب ةلمfi ةيركصسع
يوأرح-صصلأ بع-صشلأ ةد-ئا-ف-ل ة-ي-نا-صسنإ’أ
كيرافوبب ةيو÷أ ةدعا-ق-لأ ن-م ق-ي-ق-صشلأ
.فودنتب راصشتنÓل ةيو÷أ ةدعاقلأ هاŒاب
ة-ل-صصأو-م را-طإأ ‘ ةردا-بŸأ هذ-ه ي-تأا-تو
لودلأو رئأز÷أ Úب ةينماصضتلأ تايلمعلأ
ل-ظ ‘ ة-صصا-خ ة-ق-يد-صصلأو ة-ق-ي--ق--صشلأ
ةطبترŸأ ةنهأر-لأ ة-ي-ح-صصلأ ة-ي-ع-صضو-لأ
،(91-دي-فو-ك) ا-نورو-ك سسوÒف را-صشت-نا-ب
دئاقلأ ةيروهم÷أ سسيئر تاميلعتل أذيفنتو
عافدلأ ريزو ةح-ل-صسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عأ’أ
 .ينطولأ

‘ ةيناصسنإ’أ تأدعا-صسŸأ هذ-ه ل-ث-م-ت-تو
تأدعŸأو ةيئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م ن-ط (13)
لÓهلأ فر-ط ن-م ة-حو-ن-مŸأ ،ة-ي-ب-ط-لأ
ةيزكرŸأ ة-ير-يدŸأو ير-ئأز÷أ ر-م-حأ’أ

Ÿعافدلأ ةرأزول ةيركصسعلأ ةحصصلأ حلاصص
.ينطولأ
““ نإاف ينطولأ عافدلأ ةرأزو نايبل ةبصسنلابو

اهلÓخ نم ددŒ ة-ح-نا-صس ةردا-بŸأ هذ-ه
ةوخأ’أ رصصأوأأ زيزعت ىلع اهمزع رئأز÷أ
دكؤوتو ،Úقيقصشلأ Úبعصشلأ Úب ةقأدصصلأو
ينطولأ سشي÷أ ةيزهاج ىدم ىلع اصضيأأ
هذه لثم ‘ ةيلاعفب ةمهاصسمل-ل ي-ب-ع-صشلأ
ر م^ .““ةيناصسنإ’أ تايلمعلأ

 انورؤك راسشتناب ةطبترملأ ةنهأرلأ ةيحسصلأ ةيعسضؤلأ لظ يف
يوارحصصلا بعصشلا ةدئافل ةيناصسنإ’ا تادعاصسملا نم ةنحصش لقن

 ةيحسصلأ تاسسسسؤؤملأ أورداغو ءافسشلل أؤلثامت ربتعم ددع

فيطصس تايفصشتصسمب انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع عجارت
ددع ‘ عجأرت ةيصضاŸأ ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ فيط-صس ة-ي’و تا-ي-ف-صشت-صسم تل-ج-صس ^

ةعباتمو دصصرب ةفلكŸأ ةيرأزولأ ةنج-ل-لأ تن-ل-عأأ ثي-ح ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-با-صص’أ
مويب اهلبقو فيطصس ةي’وب ةديدج ةلاح51 ليجصست نع سسمأأ لوأأ ءاصسم ،انوروك سسوÒف

‘ ةيصسايق اماقرأأ لجصست فيطصس ةي’و تناك امدعب أذهو ،ةدكؤوم ةلاح91 ليجصست ”
ةيئابولأ ةلا◊أ تفرع امك .دحأو موي لÓخ ةباصصأ29 دودح ¤إأ تلصصو تاباصص’أ ددع
سسوÒفب ÚباصصŸأ ىصضرŸأ نم Òبك ددع لثا“و اظوحل-م ا-ن-صس– ف-ي-ط-صس ة-ي’و-ب
 .تايفصشتصسŸأ اعيمج أورداغ ثيح ءافصشلل انوروك

جلصصل ىصسيع ^

 ةرأزؤلأ هردسصتسس يذلأ يئاقؤلأو يحسصلأ لؤكؤتربلأ راظتنأ يف

 دجصسم161 حتف جمربت نارهوب ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم
يلصصم فلأا اهباعيتصسا ةقاط قوفت ةينعملا دجاصسملا ^

فاقو’أو ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةيريدم تعصضو ^
ةي’ولأ دجاصسŸأ حتفل لم-ع ج-ما-نر-ب نأر-هو-ب
ةيصصولأ ةرأزولأ تاميلعتل أذيفنت ÚلصصŸأ مامأ
ةيلوأأ ةلحرمك متيصس ثيح كلذل سصخÎصس يتلأ
لظ ‘ حتفلأ ةيلمعب ينعم دجصسم161 سصيصصخت
.دجصسم826 لصصأأ نم كلذو ة-ح-ئا÷أ ي-صشف-ت
دوعصسم فاقو’أو ةينيدلأ نوؤو-صشلأ ر-يد-م لا-قو

لÓخ نم ““ هنأأ رجفلل سسمأأ حيرصصت ‘ سشوÒمع
ىلع ةيئ’ولأ ةنجللأ ه-تد-ق-ع يذ-لأ عا-م-ت-ج’أ

دجاصسŸ ةقيقد ةصسأرد دعبو ةيريدŸأ ىوتصسم
سصخي اميف جئاتن-لأ كل-ت ¤إأ ا-ن-ل-صصو-ت ة-ي’و-لأ

‘ يلصصم0001 بعوتصست يتلأ دجاصسŸأ ة‹رب
لاقتنأ يدافتل أذهو ةيلوأأ ةبرجتك حتفلأ ةيلمع
.ÚلصصŸأ Úب ىودعلأ

ةيباعيتصس’أ هتقاط رخآأ دجصسم06 دصصر ” امك
‘ طايتح’أ ةمئا-ق ‘ ي-ل-صصم0001 نم ل-قأأ
ىÈكلأ دجاصسŸأ لمصشتل ةيلمعلأ عيصسوت راظتنأ
نوؤو-صشلأ ةرأزو ن-م سصي-خÎب كلذو ة-ي’و--لا--ب
ةيام◊ ةيلمعلأ رطؤوت يتلأ فا-قوأ’أو ة-ي-ن-يد-لأ
نم ءاه-ت-ن’أ ” ثي-ح سسوÒف-لأ ن-م Úل-صصŸأ

اهÒهطتو ةي’ولأ دجاصسم عيمج ميقعت ةيلمع
عصضوب ةياقولأ Òبأدت لامع-ت-صسأو تا-ف-ظ-نŸا-ب

ىلع ث◊أو دعاب-ت-ل-ل د-ج-صسŸأ ‘ تا-ق-صصل-م
ةيريدم تمظن اهتهج نم  .تامامكلأ لامعتصسأ
ةيصسيصس– ةلم-ح فا-قوأ’أو ة-ي-ن-يد-لأ نوؤو-صشلأ

Ûىصسرم ةيدلبب91- ديفوك انورك ءابو ةهبا
دمت-ع-م فأر-صشإأ ت– ةو-ي-ط-ب ةر-ئأد جا-ج◊أ
ةيام◊أ عم قيصسنتلابو ةمئأ’أ نم ةلثو ةرئأدلأ
ة-ي-عو-ت-ل أذ-هو ي-ن-طو-لأ كرد--لأو ة--ي--ندŸأ
يتلأ ةيئاقولأ تأزأÎح’أو Òبأد-ت-ب Úن-طأوŸأ

رظتني يتلأ دجاصسŸأ لخأد اهب لماعتلأ متيصس
رئاعصش ءأدأ’ مهمامأ أدد‹ ا-ه-ح-ت-ف Úل-صصŸأ
سسانيإا.م ^  .اهيف ةينيدلأ

 رانيد فلآأ01 ةحنم نم أوديفتسسي نأأ ررقملأ نم

تنصشومت نيعب انوروك ءابو يصشفت ءارج Óقان7571 ررصضت ءاصصحإا

نأرهؤب ةلاسصأأو اسشابلأ يقدنفب مهلابقتسسأ مت

عوبصسأا ةدمل يحصصلا رجحلا يف يبد نم اومدق نطاوم362 عصضو
راطم ¤إأ انطأوم362 تبصسلأ سسمأأ لصصو ^

ةنيدم نم Úمداق ةلب نب دمحأأ ›ودلأ نأرهو
هيجوت ”و.ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’اب يبد

طصسو ةلاصصأأو اصشاب-لأ ي-قد-ن-ف ¤إأ Úن-طأوŸأ
يحصصلأ رج◊أ ‘ مهعصضو لجأأ نم ةنيدŸأ

Ÿأ تعصضوو.عوبصسأأ ةدŸأ حلاصصŸةقرف ةينع

flرهصسلأ لجأأ نم تاعاطقلأ ةددعت-م ة-ط-ل-ت
ةليط ÚنطأوŸأ ةمÓصسو ةح-صص نا-م-صض ى-ل-ع
ر م ^.ةÎفلأ هذه

:ليرؤب بيزؤج ديسسلأ ،ةينمألأ ةسسايسسلأو ةيجراخلأ نوؤؤسشلاب فلكملأ داحتÓل يماسسلأ لثمملأ

لقتصسم Òغ اميلقإا ةيبرغلا ءارحصصلا Èتعي يبوروأ’ا دا–’ا
نأأ ،ليرؤب بيزؤج ديسسلأ ،ةينمألأ ةسسايسسلأو ةيجراÿأ نوؤؤسشلاب فلكŸأ يبوروألأ دا–Óل يماسسلأ لثمŸأ دكأأ ^

جئاتن لÓخ نم يئاهنلأ هعسضو ديد– متيسس ،لقتسسم Òغ اميلقإأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ Èتعي““ يبوروألأ دا–لأ
.““يرا÷أ ةدحتŸأ ·ألأ راسسم
انيناج ةديسسلأ ةيدنلؤبلأ ةيبوروألأ ةيناÈŸلأ هيلإأ هتهجو يذلأ لأؤؤسسلأ ىلع رخآأ يباتك در ‘ ،ليرؤب راسشأأو
(5791 ماع ذنم برغŸأ اهلتحي يتلأ) ةيبرغلأ ءأرحسصلاب قلعتي اميف يبوروألأ دا–لأ فقؤم““ نأأ ¤أ ،اكسسجؤسشوأأ

يبوروألأ دا–لأ““ نأأ ىلع ليرؤب ديسسلأ ددسش ،ددسصلأ أذه ‘.““›ودلأ نمألأ سسل‹ حئأؤل عم أذما“ قفأؤتم
ي‡لأ راسسŸأ جئاتن لÓخ نم يئاهنلأ هعسضو ديد– متيسس ،لق-ت-سسم Òغ أذ-م-ي-ل-قإأ ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-سصلأ Èت-ع-ي
أذرخؤؤم Òبعتلأ ” دقف ،درلأ أذه ¤إأ ةفاسضإلاب و .راسسŸأ أذهل يبوروألأ دا–لأ معد ىلع ديكأاتلأ عم ،““يرا÷أ

نمسض ،(0202 ؤيلؤي31 و7 و3) ةدع تابسسانم ‘ يوأرحسصلأ عأزنلاب قلعتي اميف يئدبŸأ يبوروألأ دا–لأ فقؤم نع
¤إأ ،ةيسسايسسلأ تاعؤمÛأ لكب ،يبوروألأ ناÈŸلأ ءاسضعأأ اههجو يتلأ ةيناÈŸلأ ةلئسسألأ ىلع ةبؤتكم دودر

اهدرأؤÊ Ÿؤناقلأ Òغ لÓغتسسلأو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ لÓتحأ لؤح هفقؤتسسي ةيبوروألأ ةيسسامؤلبدلأ سسيئر
ءاحنألأ عيمج ‘ عسسأو قاطن ىلع سسراÁ يذلأ بيذعتلأو ناسسنإلأ قؤق◊ ةرركتŸأ تاكاهتنلأ كلذكو ةيعيبطلأ

بز◊أ نم ،اكسسجؤسشوأأ ةديسسلأ نأأ ،Òكذتلل .ةيبر-غŸأ نؤ-ج-سسلأ ‘ Úيوأر-ح-سصلأ Úي-سسا-ي-سسلأ Úل-ق-ت-عŸأ د-سض
ةسسايسس ،يام6 ‘ خرؤؤŸأ اهلأؤؤسس ‘ تدقتنأ دق ،يبوروألأ ناÈŸلأ ‘ ةيسسايسس ةؤق لوأأ ،يبوروألأ يبعسشلأ
ءأرحسصلأ نم Òبك ءزج““ نأأ ¤إأ ،اهلأؤؤسس ‘ ،تراسشأأ امك .ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ عأزنلأ هاŒ ةيبوروألأ ةيسضؤفŸأ
‘““ متي كلذ نأأ ةفيسضم ،““ةنسس54 ةبأرق ذنم ›ودلأ نؤناقلل خراسص كاهتنأ ‘ برغŸأ هلغتسسأو هلتحأ دق ةيبرغلأ

نأأ ىلع تددسش امك.““ رركتم لكسشب كاهتنÓل ةيسساسسألأ مهقؤقح تسضرعت نيذلأ ،ÚيلÙأ ناكسسلأ حلاسصŸ د–
بعسشلل ÒسصŸأ ريرقتل ءاتفتسسأ ميظنت ةرورسض ىلع تدكأأ دق ،تأرأرقلأ نم ديدعلأ لÓخ نمو ةدحتŸأ ·ألأ
ةيلباق مدع ىلع دكأأ يذلأ ،È 6102مسسيد12 خيراتب ةيبوروألأ لدعلأ ةمكfi مكح ¤إأ ةراسشإلأو ،يوأرحسصلأ

و لقتسسŸأ““ اهعسضو ببسسب ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ى-ل-ع بر-غŸأو ي-بوروألأ دا–لأ Úب ة-مŸÈأ تا-ي-قا-ف-تلأ ق-ي-ب-ط-ت

.ةيبرغŸأ ةكلمŸأ نع ““لسصفنŸأ
هذه حامسس تركنتسسأ يتلأ ،ةيبوروألأ ةيسضؤفملل ةيلا◊أ ةسسايسسلأ ةيبوروألأ ةيناÈŸلأ تدقتنأ دقف ،›اتلابو
رأرق حؤسضو نم مغرلأ ىلع ،ةيوأرحسصلأ يسضأرألأ ىلع برغŸأو يبوروألأ دا–لأ Úب تاقافتلأ قيبطتب ةÒخألأ
لئاسسو نع ،قايسسلأ سسفن ‘ تلءاسستو.عؤسضؤŸأ أذه سصخي اميف طلخ يأأ نم Êاعت ل يتلأ ةيبوروألأ ةلأدعلأ
يبوروألأ دا–لأ Úب ةيلا◊أ تايقافتلأ نؤكت نأأ““ نامسضل ةي-بوروألأ ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ ة-ط-ل-سسل-ل ة-حا-تŸأ ة-با-قر-لأ

ةيناÈŸلأ تلءاسست ا-م-ك.““يوأرحسصلأ بعسشلأ حلاسص ‘ ير-سست ،ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-سصلأ ي-ط-غ-ت ا-ه-نأأ اÃ ،بر-غŸأو
ءز÷أ““ ‘91-ديفؤك ةحئاج ةحفاكم راطإأ ‘ ةيبوروألأ ةيسضؤفŸأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ نع أÒخأأ ةيبوروألأ
يبوروألأ دا–لأ تأدعاسسم لؤسصو نامسضل ةمزÓلأ لئاسسؤلأ Òخسستب ةبلاطŸأ عم ،““ةيبرغلأ ءأرحسصلأ نم لتÙأ
.يوأرحسصلأ بعسشلأ ¤إأ

د.ق ^

Úع ة-ي’و-ل ل-ق-ن-لأ ة-ير--يد--م تصصحأأ ^
ةÎف نم أررصضت-م Ó-قا-ن7571 تن-صشو“

مهطاصشن فقوت ن-يذ-لأو ي-ح-صصلأ ر-ج◊أ
91 د-ي-فو-ك ا-نورو-ك سسوÒف ءا--بو بب--صسب
ةلحرمك جد ف’آأ01 ةحنم نم ةدافتصسÓل
باحصصأأ لمصشت يتلأو ةيلمع-لأ ن-م ة-ي-نا-ث
.تاي’ولأ Úب اميف لقنلأو ةرجأ’أ تأرايصس
تأذب ةحلصصم سسيئر رصضÿ ديدح بصسحو
لحأرم Èع متت ةدافتصس’أ ناف ةيريدŸأ
نم ءاهتن’أ متي نأ ىلع ظاظتكÓل ايدافت
ىصصقأاك يرا÷أ عوبصس’أ ةياه-ن ة-ي-ل-م-ع-لأ
ام يصص– لقنلأ ةيريدم نأ املع ريدقت

 .ررصضتم4042 عوم‹

ةيبودنم عم قيصسنتلاب ةيل-م-ع-لأ ت“ د-قو
ة-ير-يدŸأ أذ-كو ة-مز’أ ة--ي--ل--خو ن--م’أ
ÚلماعتŸأ عيمجب لفكتلأ ” نيأ ةيلÙأ
هنأأ ’إأ Êاثلأ رطصشلأو لو’أ رطصشلأ عفدو
ةرامتصس’أ أÓم مدع Òظن ت’Óتخأ تعقو
قلغ بناج ¤أ ÚلماعتŸأ سضعب لبق نم
سضع-بو ر-خآ’أ سضع-ب-ل-ل يرا÷أ با-صس◊أ
‘ ةيلمعلأ ترفصسأ ثيح ةيرأد’أ ءاطخ’أ

Óقان5431 ل ةحنŸأ عفدب لوأ’أ اهرطصش
مهنم مهب ة-صصاÿأ كو-ك-صصلأ ق-ير-ط ن-ع
يت لومfi كصص وأأ ةلومfi ت’أوح037
قايصسلأ أذه ‘و.ةنيزÿأ لبق نم هفرصص
أوعفد ن‡ ÚلماعتŸأ ثدحتŸأ تأذ اعد

¤أ مدقتلأ ةحنŸأ أوقلتي ⁄ و تأرامتصس’أ
كانه ثيحب راصسفتصسÓل ةيصصولأ ةيريدŸأ

ديدصست دعب ةنجللأ لبق نم هصضفر ” نم
عوبصس’أ ةيا-غ ¤إأ أذ-هو ثلا-ث-لأ ر-ط-صشلأ
.ريدقت ىصصقأاك مداقلأ
دد--ع نأأ ة--ح--ل--صصŸأ سسي---ئر لو---ق---يو
ثيحب ةطوبصضمو ةمقرم يه تأرامتصس’أ
عÓط’أ هناكمإاب ةرام-ت-صس’أ ع-فد ن-م ل-ك
رأرغ ىلع ةح-نŸأ ع-فد مد-ع بب-صس ى-ل-ع
ببصسب اÃر وأأ ةح-نŸا-ب ل-ي-ج-صست-لأ مد-ع

يراŒ لحمك لثم رخآأ طاصشنل هتصسرا‡
ىلع ةحنŸأ سضاقتي ثيح لقن ةلفاح وأأ
 حلاصص م ^ .دحأو طاصشن سساصسأأ
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3 ينطوـه1441ةج◊ا وذ91ـل قفوŸا م0202توأا9  دحأ’ا

زو– ،¤و’أ ةرأزو-ل-ل نا--ي--ب ‘ ءا--جو ^
اًقيبطت““ هنأأ هن-م ة-خ-ضسن ى-ل-ع ““ر-ج-ف-لأ““
دبع ديضسلأ ةيروهم÷أ سسيئر تام-ي-ل-ع-ت-ل
تأوقل-ل ى-ل-عأ’أ د-ئا-ق-لأ ،نو-ب-ت د-يÛأ
يتلأ ،ينطو-لأ عا-فد-لأ ر-يزو ،ة-ح-ل-ضسمـلأ
ىلعأ’أ سسلجمـلأ عامتجأ لÓ-خ ا-هأد-ضسأأ
دعبو ،0202 توأأ3 موي دقعنمـلأ ن-مأÓ-ل
روطت ةعباتمـل ةميلعلأ ةنجللأ عم رواضشتلأ

،91 د-ي-فو-ك ا--نورو--ك سسوÒف ة--ح--ئا--ج
لوأ’أ ر-يزو-لأ ما-ق ،ة-ي-ح-ضصلأ ة-ط-ل-ضسلأو
نمضضتي يذيفنت موضسرم ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا-ب
ةÎفلأ ‘ يئز÷أ رج◊أ تيقأوم ليدعت
ىلع ،0202 توأأ13 ¤إأ90 نم ةدتممـلأ

ذختأ ءأرجإأ وهو ،ينطولأ بأÎلأ ىوتضسم
يذلأ نرمـلأو يجيردتلأ ىعضسمـلأ راطإأ ‘

Òيضست ‘ ةيمومعلأ تاطل-ضسلأ ه-تد-م-ت-عأ
.ةيحضصلأ ةمزأ’أ
ي-ئز÷أ ر-ج◊أ تي-قأو--م ل--يد--ع--ت ”و
00:32 رضشع ةيدا◊أ ةعاضسلأ نم ›زنمـلأ
نم00:60 ةضسداضسلأ ةعاضسلأ ةياغ ¤إأ Óيل

تاي’ولل ةبضسنلاب ،›أو-مـلأ مو-ي-لأ حا-ب-ضص
،سسأر-هأأ قو-ضس ،سسأدر-مو-ب :ي-هو92ـلأ
،يقأوبلأ مأأ ،ركضسعم ،ةفل÷أ ،تليضسمضسيت
،ةلضشنخ ،ةركضسب ،نأزيلغ ،ةريوب-لأ ،ة-ن-تا-ب
،سسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-ضس ،ف-ل-ضشلأ ،ة-ل-ي-ضسمـلأ
،ةزابيت ،جيريرعوب جرب ،ةديلب-لأ ،ة-يد-مـلأ

،نأرهو ،ةنيطنضسق ،رئأز÷أ ،راضشب ،ةلقرو
طأوغأ’أ ،رأردأأ ،ةياجب ،ةبا-ن-ع ،ف-ي-ط-ضس
.يدأولأو

ل-ك ذا--خ--تأ ¤إأ ،رد--ضصŸأ تأذ را--ضشأأو
لكل يحضصلأ عضضولأ اهيلÁ يتلأ Òبأدتلأ
،ةضصتخمـلأ تاطلضسلأ ةقفأوم دعب ،ةي’و
تيقأوم فييكت وأأ ليدعت وأأ رأرقإأ اميضس’و
،يلكلأ وأأ يئز÷أ ›زنمـلأ رج◊أ ءأرجإأ
وأأ تأدلب وأأ تايدلب ةدع فدهتضسي لكضشب
.ىودعلل أرؤوب دهضشت ءايحأأ

ما-ظ-ن ع-فر نأأ ،¤وأ’أ ةرأزو--لأ تد--كأأو
ىدم ىلع نافقوتي هيلع ءاقبإ’أ وأأ رج◊أ
حمضسي دق يذ-لأ ي-ئا-بو-لأ ع-ضضو-لأ رو-ط-ت
.هفيفختل ةيفاضضإأ Òبأدت رأرقإأ

ءأر-جإ’أ ع-فر ،لوأ’أ ر-يزو-لأ رر-ق ا-م--ك
تأراي-ضسلأ رور-م ة-كر-ح ع-نÃ ق-ل-ع-ت-مـلأ
ةينعمـلأ92 لأ تاي’ولأ ¤إأو نم ،ةضصاÿأ
ءأرجإ’أ ديد“ عم ،يئز÷أ رج◊أ ءأرجإاب
لقنلأ لئاضسو رورم ةكرح عنÃ ق-ل-ع-ت-مـلأ
سصاÿأو يموم-ع-لأ ي-عا-م÷أ ير-ضض◊أ

ىوتضسم ىلع ،عوبضسأ’أ ةياهن ةلطع لÓخ
رج◊أ ءأرجإاب ةين-ع-مـلأ92 لأ تا-ي’و-لأ
.يئز÷أ
Úنطأومـلأ ¤إأ اهتأءأدن ةموك◊أ تددجو
ةمأرضصب لاثتم’أ ةلضصأومو ةظقي ‘ ءاقبلل
دعابتلأو ،ةفاظن-لأ Òبأد-ت-ل ،ة-ي-لوؤو-ضسمو
ل◊أ ل-ظ-ت ي-ت-لأ ،ة-يا--م◊أو يد--ضس÷أ
.ءابولأ أذه نم دحلل بضسنأ’أ

بلاطوب ةراصس ^

 تÓف◊ا تاعاق ينثتضسي رارقلا
 لبقŸا تبصسلا معاطمـلاو يهاقمـلاو ئطاوصشلا حتف

 يذيفنتلا موضسرŸا عقوي لوأ’ا ريزولا

ةيلو92 ‘ يرا÷ا توأا13 ةياغ ¤إا يحصصلا رج◊ا ديد“
احابصص ةصسداصسلا ¤إا Óيل رصشع ةيدا◊ا نم رج◊ا تاعاصس شصيلقت ^

 تايلولا ¤إاو نم ةصصاÿا تارايصسلا لقنتب حامصسلا  ^
90 نم ةدتممـلا ةرتفلا يف يئزجلا رجحلا تيقاوم ليدعت نمضضتي يذيفنت موضسرم ىلع لوأ’ا ريزولا عقو
يذلا يجيردتلا ىعضسمـلا راطإا يف ذ-خ-تا ءار-جإا-ك ،ي-ن-طو-لا بار-ت-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ،0202 توأا13 ى-لإا
.انوروك ةمزأ’ا رييضست يف ةلودلا هتدمتعا

ح-ت-ف--لأ ن--ع ¤وأ’أ ةرأزو--لأ تن--ل--عأأ ^
تأءاضضفو ئطأوضشلل بقأرمـلأو يجيردتلأ
هيفÎلأو مامج-ت-ضس’أ ن-كا-مأأو ة-ي-ل-ضست-لأ
ءأدتبأ ،معاطمـلأو يهاقمـلأو قدا-ن-ف-لأو
د-ي-ق-ت-لأ ع-م كلذو ،يرا÷أ توأأ51 ن-م
ةيام◊أو ةياقولل ةيحضصلأ ت’وكوتوÈلاب

.ءابولأ راضشتنأ نم
زو-ج-ي““ ¤وأ’أ ةرأزو-ل-ل نا-ي--ب ‘ ءا--جو

توأأ51 تبضسلأ موي نم أًرابتعأ ،Úنطأوملل
ةضصخرمـلأ ئطأوضشلأ ¤إأ لوخدلأ ،0202
تأءاضضفو مامجتضس’أ نكامأأو ،ةبقأرمـلأو
ماظنل لاث-ت-م’أ ع-م ه-ي-فÎلأو ة-ي-ل-ضست-لأ
.““يئاقولأ ةقفأرمـلأ
قدانفلأ فا-ن-ئ-ت-ضسا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
هنإاف ،اهتاطاضشنل معاطمـلأو ي-ها-ق-مـلأو
يحضص لوكوتورب ذيفنت ىلع افقوتم لظي
هجو ىل-ع ن-م-ضضت-ي ة-يا-م◊أو ة-يا-قو-ل-ل
مأدختضسأ اهم-هأأ Òبأد-ت ةد-ع سصو-ضصÿأ
لÓغت-ضسأو ة-يو-لوأ’أ با-ب ن-م تا-فر-ضشلأ

تأءاضضفلأ ‘ Úنثأ Úب نم ةدحأو ةلواط
،ايرابجأ يقأولأ عانقلأ ءأدترأ ،ةي-ل-خأد-لأ
ت’واطلأو نكامأÓل مظت-ن-مـلأ Òه-ط-ت-لأ
عضضو ،تأزيهجتلأ تأءا-ضضفو ي-ضسأر-ك-لأو

fiأذكو ،نئابزـلأ لوانتم ‘ ر-ه-ط-م لو-ل
.حوأرمـلأو ءأوهلأ تافيكم لامعتضسأ عنم

هذهل لاثتم’أ مدع نأأ ،نايبلأ تأذ دكأأو
ءاضضفلل يروفلأ قلغلأ ¤إأ يدؤويضس ،Òبأدتلأ
.ينعمـلأ طاضشنلأو
ىلع اهÒغو جأوزلأ مضسأرم سصخي اميفو
قدا-ن-ف-لأو تÓ-ف◊أ تا-عا--ق ىو--ت--ضسم
ردضصŸأ تأذ بضسح- لظتضسف معاطŸأو
فورظلأ رفوتت نأأ ¤إأ اتاب اعنم ةعون‡-
رهضسلاب ة’ولأ فيلكت ”و .كلذل ةيباجيإ’أ

ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت-ب د-ي-ق-ت-لأ سضر-ف ى-ل-ع
املك ،اهحيضضوت متيضس يتلأ هذه ةيام◊أو
ما-ي-ق-لأو ،ي-ئ’و رأر-ق--ب ،ة--جا◊أ تعد
ىدم نم ققحتلل ةيئاجف سشيتفت تايلمعب
بلاطوب ةراصس ^ .ماظنلأ أذهل لاثتم’أ

دمfi ،رئأز÷اب Êانبللأ Òفضسلأ برعأأ ^
ابعضشو ةموكح رئأزجلل هنانتمأ نع نضسح
رثإأ ىلع اهتنfi ‘ هدÓب عم اهنماضضت ىلع
Êانبللأ Òفضسلأ لاقو.توÒب أافرم راجفنأ

ءيضشلاب كولضسلأ أذه ام ““هركضش ةلاضسر ‘
،ةـــير◊أو ءأده-ضشلأ د-ل-ب ى-ل-ع بير-غ-لأ

طبرت يتلأ محÓ-ت-لأو ةو-خأ’أ تا-قÓ-ع-ف
ىتح ةقي-م-عو ةد-لا-خ ر-ئأز÷ا-ب نا-ن-ب-ل

ي-ن-طو-لأ ن-يو-ك-ت-لأ ن--م ًأءز--ج ترا--ضص
.““يرئأزجو Êانبل لكل يضسفنلأو يحورلأو

ركضشلأ ““ يضسامول-بد-لأ لوؤو-ضسŸأ فا-ضضأأو
ءاـطعلأو ÿÒأ رئأزج ءانبأأ لكل لوضصوم
نوـبت دـيÛأ دبع سسيئرلأ مهضسأأر ىلعو
ق-ي-م-ع-لأ ر-ئأز÷أ ن-ما--ضضت د--ّكأأ يذ--لأ
ةنÙأ هذه ‘ نانبل بناج ¤إأ اهفوقوو
نانتم’أو ءانثلأ تأرابع لــمجأأو ،ةميلأ’أ
رأرحأ’أ Úيرئأز÷أ ةوخإ’أ عيم÷ اهلقنن

م-ه-م-عدو ع-ضسأو-لأ م-ه--ن--ما--ضضت ى--ل--ع
.““ةيوخأ’أ مهرعاضشم سضيفو مهمامتهأو

ر م ^

هتنfi رثإا ىلع هتدبأا يذلا نماضضتلا رثإا ىلع
هدÓب بناج ¤إا اهفوقو ىلع رئاز÷ا ركصشي Êانبللا Òفصسلا

سسي-ئر نو--ب--ت د--يÛأ د--ب--ع سسأأÎي ^
تأو-ق-ل-ل ى-ل-عأ’أ د-ئا-ق-لأ ة-يرو--ه--م÷أ
دحأ’أ مويلأ ينطولأ عافدلأ ريزو ةحلضسŸأ
ةينقتب ءأرزولأ سسلÛ يرودلأ عامتج’أ
نم ديد-ع-لأ ة-ضسأرد-ل ي-ئرŸأ ل-ضصأو-ت-لأ
يعما÷أ لوخدلأ اهنم ةنهأر-لأ تا-ف-لŸأ
يدا-ضصت-ق’أ سشا-ع-نإ’أ ة-ط--خو مدا--ق--لأ
سسمأأ ه-ب دا-فأأ ا-م بضسح ي-عا-م--ت--ج’أو
.ةيروهم÷أ ةضسائرل نايب تبضسلأ
عامتج’أ أذ-ه لا-م-عأأ لود-ج ن-م-ضضت-يو
تأذ تا-ف-لŸأ ن-م دد--ع ة--ضسأردو ثح--ب
ةينطولأ ةطÿأو يعما÷أ لوخدلاب ةلضصلأ
اقفو يعامتج’أو يداضصتق’أ سشا-ع-نإÓ-ل
.نايبلأ تأذل
هيف تررق تقو ‘ عامتج’أ أذه يتأايو

تأءأرجإأ سضيفخت ةيموم-ع-لأ تا-ط-ل-ضسلأ
ةضسدا-ضسلأ ة-عا-ضسلأ ن-م ي-ح-ضصلأ ر-ج◊أ

عفر عم Ó-ي-ل ر-ضشع ة-يدا◊أ ¤أ ا-حا-ب-ضص
ةي’و92 ¤أو نم لقنتلأ ن-ع د-ي-م-ج-ت-لأ
د-جا-ضسŸأ ح-ت-ف ةدا-عإأ ¤أ ة--فا--ضضإ’ا--ب
د-ي-ق-ت-لأ ع-م تا-هز-ت-نŸأو ئ-طأو--ضشلأو
ةبضسانم ي-هو سصا-خ ي-ئا-قو لو-كو-توÈب
زاهجلل هتاميل-ع-ت سسي-ئر-لأ ا-ه-ي-ف دد-ج-ي
ةمÓضسو ةيامح ىلع ره-ضسلا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-ل
تاضسضسؤوŸابو مه-ب ل-ف-ك-ت-لأو Úن-طأوŸأ
ءابو-لأ أذ-ه ن-م ةرر-ضضتŸأ ة-يدا-ضصت-ق’أ
ة--يدا--ضصت---ق’أ ةا---ي◊أ ف---قوأأ يذ---لأ
.⁄اعلأ لود ةفاك رأرغ ىلع ةيعامتج’أو

 ر دمحم  ^

 ءارزولا ضسلÛ اعامتجا مويلا ضسأاÎيضس
يداصصتقلا ششاعنإلاو يعما÷ا لوخدلا

 نوبت ةلواط ىلع يعامتجلاو

 رجفلاو ةعم÷ا ءانثتضساب تاولضصلا ةفاك اهيف يدؤوت

 لبقŸا تبصسلا نم ةيادب دجاصسŸا حتف ررقت ةموك◊ا
 مراصص يئاقو لوكوتوÈب مازتللا ىلع دكؤوت ةينيدلا نوؤوصشلا ^

ين-طو-لأ ع-م-ج-ت-ل-ل ما-ع-لأ Úمأ’أ د-كأأ ^
تبضسلأ سسمأأ Êوتيز بيطلأ يطأرقÁدلأ
““ةلضصاف ةطfi““ لكضش Òخ’أ ر“ؤوŸأ ““ نأأ

هعورضشم ديضسŒ وحن بز◊أ ةÒضسم ‘
.““ينطولأ
حاتتفأ ةبضسانÃ هل ةملك ‘ Êوتيز حضضوأأو
نأأ بزحلل ينطولأ بتكŸأ عامتجأ لاغضشأ
ىلع ةمداقلأ ةلحرŸأ ‘ لمعيضس عمجتلأ ““
لك لمضشي لمع جمانرب قفو ةلكيهلأ ةداعإأ
ة-ي-عا-م-ت-ج’أو ة-ي-ضسا-ي--ضسلأ ن--يدا--يŸأ
لاÛأ حتف هلÓخ نم متي ة-يدا-ضصت-ق’أو
.““تأءافكلأو تاقاطلأ لك مامأ

تأءأرجإ’اب Êوت-يز هو-ن ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ءأرزولأ سسل‹ اهيلع قداضص يتلأ ةÒخ’أ
ديÛأ دبع ةيروه-م÷أ سسي-ئر ة-ضسا-ئر-ب
ير-ئأز÷أ بع-ضشل-ل ى-ط-عأأ““ يذ-لأ نو-ب-ت
لماكتم لم-ع ج-ما-نر-ب لÓ-خ ن-م ل-مأ’أ
دح عضضو ةيغب تاعاطقلأ لك سسÁ لماضشو

جتنمو عونتم داضصتقأ ءانبو عيرلأ داضصتق’
.““لغضشلأ بضصانŸو ةوÌلل
ركذ روتضسدلأ ليدعت عور-ضشم سصو-ضصخ-بو

نع تقثبنأ يتلأ بز◊أ تاحأÎقاب Êوتيز
عمجتلأ اهمظن يت-لأ ة-ما-ع-لأ تا-ي-ع-م÷أ
ةمكÙأ ““ لوح اهلم‹ ‘ تزكترأ يتلأو
ءا-ضشنإأو تا-ير◊أ ف-ل-مو ة-يرو--ت--ضسد--لأ
.““اهÒغو تايعم÷أ
ةبهلاب““ هونيل ةبضسانŸأ Êو-ت-يز تو-ف-ي ⁄و
ءأرج ةررضضتŸأ تÓئاعلأ عم ““ةينماضضتلأ
ةعم÷أ ةليم ة-ي’و بر-ضض يذ-لأ لأز-لز-لأ

يتلأ ةيلاج-ع-ت-ضس’أ تأءأر-جإ’ا-ب أد-ي-ضشم
⁄ا-ع-م““ سسك-ع-ت ي-ت-لأو ة-لود-لأ ا-ه-تر-قأأ
.““ةديد÷أ رئأز÷أ
ماعلأ Úم’أ داضشأأ ›ودلأ دي-ع-ضصلأ ى-ل-عو
هاŒ رئأزجلل تباث-لأ ف-قوŸا-ب بز-ح-ل-ل
سسفن ىلع اهفوقو““ لÓخ نم يبيللأ فلŸأ
و-هو عأز-ن-لأ فأر-طأأ ل-ك ن-م ة--فا--ضسŸأ
ىوقلأ ن-م Òث-ك-لأ جر-ح-ي يذ-لأ ف-قوŸأ
برح ةراثإأ ‘ بغرت يتلأ ة-يرا-م-ع-ت-ضس’أ
فقوŸاب اضضيأأ اهونم ““ايبيل ‘ ة-لا-كو-لا-ب
‘ Êانبللأ بعضشلأ عم رئأزجلل ينماضضتلأ

fiراجفن’أ ةثراك ءأرج هتن Ãب أافرÒتو.
ر م ^

ءأدأ’ مداقلأ تبضسلأ نم ةيأدب دجاضسŸأ حتف ةداعإأ ةموك◊أ تررق ^
مأزتل’أ عم رجفلأو ةعم÷أ يتÓضص ءانثتضساب ةضضورفŸأ تأولضصلأ ةفاك
.انوروك سسوÒف دضض يئاقو لوكوتوÈب
ىلع ةمأرضص لكب سصر◊أو دن-ج-ت-لأ ¤ٕأ Úل-ضصمـلأ ة-ب-ضسا-نŸا-ب تعدو
ةيامحو عيم÷أ ةحضص ىلع ظاف◊أ لجٕأ نم ،ةددحمـلأ دعأوقلأ مأÎحأ
نايب هب دافأأ ام بضسح ءابولأ أذه راضشتن’ رطخ يٕأ نم ةÓضصلأ نكامٕأ
 .¤وأ’أ ةرأزولل
سسيئر تاميلعتل اًقيبطت ¤وأ’أ ةرأزولأ بضسح هللأ تويب حتف ةداعإأ يتأايو
ريزو ،ةحلضسمـلأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ ،نوبت ديجمـلأ دبع ةيروهم÷أ
نمأÓل ىلعأ’أ سسلجمـلأ عامتجأ لÓخ اهأدضسٕأ يتلأ ،ينطولأ عافدلأ
ةينيدلأ نوؤوضشلأ ةرأزول ىوتفلأ ةن÷ عم رواضشتلأ دعبو أرخؤوم دقعنŸأ
انوروك سسوÒف ةحئاج روطت ةعباتمـل ة-ي-م-ل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأو ،فا-قوأ’أو
رج◊ ةعضضاÿأ تاي’ولأ ىوتضسم ىلعو ¤وٕأ ةلحرم يفف.91ديفوك
اهيدل يتلأ دجاضسمـلأ ’ٕأ ةينعم نوكت نل ،ةي’و92 اهددعو يئزج ›زنم
رهظلأ تأولضصل ةبضسنلاب ايرضصحو يلضصم000.1 قوفت باعيتضسأ ةردق
ىلعو ،0202 توٕأ51 تبضسلأ موي نم ءأدتبأ ،ءاضشعلأو برغمـلأو رضصعلأو
تأولضص ءأدٕأ هيف متيضس يذلأ ةعم÷أ موي ءانثتضساب عوبضسأ’أ مايأأ ىدم
حتفلل ةمئŸÓأ فورظلأ رفوتت نٕأ ¤ٕأ ،طقف ءاضشعلأو برغمـلأو رضصعلأ
اهددعو تاي’ولأ يقاب ‘ امٕأ.ةيناث ةلحرم ‘ كلذو ،هللأ تويبل يلكلأ

يتلأ دجاضسمـلأ حتف داعيضسف ،يئز÷أ رج◊أ اهنع عفر يتلأ ،ةي’و91
،0202 توٕأ51 تبضسلأ نم ءأدتبأ ،يلضصم000.1 اهباعيتضسأ ةردق قوفت
،عوبضسأ’أ مايأأ لك ىدم ىلع كلذو ،سسمÿأ ةيمويلأ تأولضصلل ةبضسنلاب
برغمـلأو رضصعلأ تأولضص ءأدٕأ هيف متيضس يذلأ ةع-م÷أ مو-ي ءا-ن-ث-ت-ضسا-ب
تأذ بضسح دجاضسملل جمÈمـلأ حتفلأ متي نٕأ بجيو.طقف ءاضشعلأو
ت–و دجاضسمـلأ لخدم دنع قضصل-ي ،›أو-لأ ن-م رأر-ق بجوÃ نا-ي-ب-لأ
لÓخ نم ،فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوضشلل ةيئ’ولأ تايريدŸأ فأرضشإأو ةباقر
قيضسنتلاب كلذو ،ةيدجضسمـلأ ناجللأو ،دجا-ضسمـلا-ب عا-ط-ق-لأ ي-ف-ظو-م
،ةيدلبلأ ةيبعضشلأ سسلاÛأو ة-ي-ند-مـلأ ة-يا-م◊أ ح-لا-ضصم ع-م ق-ي-ثو-لأ
.ةيلحمـلأ ةيوعم÷أ ةكر◊أو ءايحأ’أ نا÷ ةمهاضسÃو

ةنمزŸا ضضارمأ’ا باحضصأاو لافطأ’او ءاضسنلا لوخد عنم
لبق نم قفأرم يئاقو ماظن عضضو بوجو ىلع ¤وأ’أ ةرأزولأ تددضش امك
عنم ىلع ءاقبإ’أ ىلع لمضشي ،ةيلمعلأ هذه ميظنتب ةفلكمـلأ فأرطأ’أ
يوذ سصاخضشأ’أو ة-ن-ضس51 نم لقٕأ Úغلاب-لأ لا-ف-طأ’أو ءا-ضسن-لأ لو-خد
تايلضصمـلأو ةÓضصلأ تاعاق ىلع ءاقبإ’أ بناج ¤أ ةنمزمـلأ سضأرمأ’أ
ءوضضولأ نكامٕأ ىلع ءاقبإ’أ ¤أ ةفاضضإ’اب ةقلغم ةينآأرقلأ سسرأدمـلأو
يلضصمـلأ لمح ¤أ ةفاضضإ’اب ايرابجإأ ةيقأولأ ةمامكلأ ءأدترأو ةقلغم
Úب يدضس÷أ دعابتلأ مأÎحأ سضرفو ةيضصخضشلأ هتداجضس لامعتضسأ ىلع
لوخدلأ ميظنت ىلع رهضسلأو لقٕ’أ ىلع فضصنو Îم ةفاضسÚ Ãلضصمـلأ

ةئيهت أذكو يدضس÷أ دعابت-لأو ة-فا-ضسمـلأ مأÎحا-ب ح-م-ضسي و-ح-ن ى-ل-ع
ي-قÓ-ت يدا-ف-ت ل-جٕأ ن-م ،رور-م-ل-ل د-حأو هاŒأ ‘ جورÿأو لو-خد-لأ
عنمو Úلضصمـلأ لوانت-م ‘ ر-ه-ط-م لو-لfi ع-ضضو بنا-ج ¤أ Úل-ضصمـلأ
دجاضسملل ةيعيبطلأ ةيوهتلأ أذكو حوأرمـلأو ءأوهلأ تافي-ك-م لا-م-ع-ت-ضسأ
Òبأدتب Òكذتلأ نمضضتت تاقضصلÃ ةناعتضس’أ و م-ظ-ت-ن-مـلأ ا-هÒه-ط-تو
سسايقل اًعضضاخ دجضسمـلأ ¤ٕأ لوخدلأ لظ-ي-ضس ا-م-ك.ةيحضصلأ ةياقولأ
ةموك◊أ تفلكو ةيرأر◊أ سسايقلأ ةزهجأأ ق-ير-ط ن-ع ا-ق-ب-ضسم ةرأر◊أ
يتلأ ةيام◊أو ةياقولأ Òبأدتل مراضصلأ لاثتم’أ سضرف ىلع رهضسلاب ة’ولأ

مايقلأو ،يئ’و رأرق بجوÃ ،ةجا◊أ تعد ام-ل-ك ،ا-ه-ح-ي-ضضو-ت م-ت-ي-ضس
ماظنلاب ديقتلأ ىدم نم ققحتلأ لجٕأ نم ةيئاج-ف سشي-ت-ف-ت تا-ي-ل-م-ع-ب
نع غيلبتلأ ةلاح ‘ وٕأ Òبأدتلأ هذهل لاثتم’أ مدع نأ ةدكؤوم ددحمـلأ
.ينعمـلأ دجضسملل يروفلأ قلغلأ نع نÓعإ’أ متيضس ىودع يٕأ دوجو

لكب سصر◊أو دنجتلأ ¤ٕأ Úلضصمـلأ ةموك◊أ وعدت ،ةبضسانمـلأ هذهبو
ةحضص ىلع ظاف◊أ لجٕأ نم ،ةددحمـلأ دعأوقلأ مأÎحأ ىلع ،ةمأرضص

،سسوÒف-لأ را-ضشت-ن’ ر-ط-خ يٕأ ن-م ةÓ-ضصلأ ن-كا-مٕأ ة-يا-م-حو ع-ي-م÷أ
هذه ‘ ةنيكضسلأ نامضضل ،ايعامجو ايدرف ةيلوؤوضسمو طابضضناب فرضصتلأو
.Úلضصمـلأ ةدئافل ةحوتفم اهيلع ءاقبإ’أو ةضسدقمـلأ نكامأ’أ
ةبضسنلاب طابضضن’أو ميظنتلل ’اثم دجضسمـلأ لعجب ةموك◊أ تعد امك

.ءابولأ راضشتنأ نود ةلوليحلل ÚنطأوŸأ عيم÷
م ناوصضر ^

ةليم ةي’و برضض يذلا لازلزلا رثإا
 رئاز÷ا عم لماكلا اهنماصضت نلعت ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح

ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموك-ح تن-ل-عأأ ^
يذلأ لأزلزلأ رثإأ رئأز÷أ عم اهنماضضت نع
تÈعو ةليم ةي’و ةعم÷أ سسمأأ لوأأ برضض
ةيأأ ليجضست مدعل لما-ك-لأ ا-ه-حا-ي-ترأ ن-ع
سسمأأ ه-ب دا-فأأ ا-م بضسح ة-ير-ضشب ر-ئا-ضسخ

.ةيبيللأ ةيجراÿأ ةرأزول نايب تبضسلأ
عقوŸأ ىلع ر-ضشن يذ-لأ نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو

نÓعإأ““ ةيبيللأ ةيجراÿأ ةرأزول يمضسرلأ
اهنماضضت نع ي-ن-طو-لأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح

ر--ئأز÷أ ة--يرو--ه--م--ج ع--م ل--ما--ك---لأ
يرئأز÷أ بعضشلأو ةيبعضشلأ ةيطأرقÁدلأ
ةيدلب برضض يذلأ لأز-لز-لأ ر-ثإأ ق-ي-ق-ضشلأ

.““ةيرئأز÷أ ةليم ةي’وب ةلامح
مدعل لماكلأ اه-حا-ي-ترأ ““ ن-ع تÈع ا-م-ك

ÚنطأوŸأ Úب ةيرضشب رئاضسخ ةيأأ ليجضست
‘ ةلماكلأ اهتقث دكؤوتو لأزلزلأ أذه ببضسب
سسيئرلأ ةدايقب ةيرئأز÷أ ةموك◊أ ةرأدإأ

هذه عم لماع-ت-لأ ‘ نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع
رأرقتضس’أو ءاخر-لأ ““ ة-ي-ن-م-ت-م ““ة-ثدا◊أ
بعضشلل راهدز’أو مدقتلأ مأودو رئأز-ج-ل-ل
ر م ^ .““قيقضشلأ يرئأز÷أ

يطارقÁدلا ينطولا عمجتلل ينطولا بتكŸا عامتجا
ةلصصاف ةطfi ناك Òخألا ر“ؤوŸا ““ :Êوتيز

““بز◊ا ةÒصسم ‘
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،ضسما هترايز لÓخ نكسسلا ريزو لاقو ^
ىلع فوقولل ةليم ¤ا ناث يرازو دفو ةقفر
ةيسضر’ا ةزهلا نع ةمجانلا رئاسسÿا مجح
هذه نوكتسسو ،ةليم ‘ عا-سضو’ا ا-ن-ع-با-ت““
م-ج-ح ى-ل-ع فو-قو-ل-ل ة-سصر-ف ةرا--يز--لا
 .““ رئاسسÿا
ةينقت قرف ضصيسصخت نع يرسصان فسشكو
Ÿا ة-ن-يا-عŸا تآا-سشنŸةرر-سضت، Ãاه-ي-ف ا
08 ›او-ح Òخ-سست ” ثي-ح ،تا-ن--ك--سسلا
ةبقارŸا ةئيه نمسض نولغت-سشي ا-سسد-ن-ه-م
نم Úسصتfl بناج ¤إا  ءانب-ل-ل ة-ي-ن-ق-ت-لا
اوعرسش ،لز’زلا ةمواقŸ ينطولا زكرŸا

.ينقتلا ىوتسسŸا ىلع عاسضوأ’ا مييقت ‘
،تاناع’ا Ëدقت متيسس هنأا ريزولا راسشأاو
ÚنطاوŸا ىلع Íغلا عفر-ل مز-ل-ي ا-م ل-كو
ىلع يرسصان ددسشو .ةمز’اب اورثأات نيذلا
Úنطاوملل ةعيرسس لو-ل-ح دا-ح-يا ةرور-سض
ةناÿا ‘ مهو ،مه-لزا-ن-م تر-ثأا-ت ن-يذ-لا
.ءارم◊ا
ةقفر يرسصا-ن ى-ق-ل-ت عا-م-ت-جإ’ا لÓ-خ و
لوح احورسش هل ق-فارŸا يرازو-لا د-فو-لا
ةيناديŸا ةن-يا-ع-م-ل-ل ة-ي-لوأ’ا ة-ل-ي-سص◊ا
ةنياعم ت“ دق هنأاب ديفت يتلا و ،رارسضأÓل
ةناÿا ‘ ةف-ن-سصم39 اهنم ةأا-سشن-م572
42 و ة-برÿا ي-ح-ب ا-ه-ن--م66 ءار-م◊ا
ةناÿا ‘711 و ةليŸ ةÁدقلا ةنيدŸاب
ةنيدŸاب39 و ةبرÿاب76 اهنم ةيلاقتÈلا
.ةÁدقلا
ءارج ةبوكنم ةلئاع97 ءاويا ضسما ” دقو
ةليم اتبرسض ناتل-لا نا-ت-ي-سضر’ا نا-تز-ه-لا
ةمسصاعب مسساقلب ديعلب بعلÃ مايخ لخاد
لامك ةليم ةرئاد ضسيئر بسسح و ، ةي’ولا

¤إا ةعم÷ا ةليل اهبسصن ” ةميخ45  بيبط
اÒسشم  ،ةررسضتŸا تÓئاعلا ءاويإ’ تبسسلا
051 بسصنل ةلسصاو-ت-م تادو-هÛا نأا ¤إا
ىرخأا تÓئا-ع نا-سضت-ح’ ىر-خأا ة-م-ي-خ
يحب نطقت يتلا اهن-م ة-سصا-خ ،ةرر-سضت-م
.ةليŸ ةÁدقلا ةنيدŸاب و ةبرخ
اهديوزت ” تÓئاعلا هذه نأاب بيبط دكأا و

Ãا فلتخŸةسشرفأ’ا رارغ ىلع تامزلتسس
ثيح نم كلذك اهب لفكتلا متي و ةيطغأ’ا و
ةيام◊ا ح-لا-سصم نا ¤ا ا-ت-ف’ , ما-ع-طإ’ا
لجيج و فيطسس لثم تاي’و ةدعل ةيندŸا
وحن تلقن دق ،ضصوسصÿا ىلع ةنيطنسسق و

و ةيطغأا و مايخ ‘ لثمتت تادعاسسم ةليم
و ،ةبوكنŸا تÓئاعلاب لفكتلل ىرخأا مزاول
ناويد نم لكب اهئاويإا ” ىرخأا تÓئاع
با--ب--سشلا يراد و با--ب--سشلا تا--سسسسؤو--م
.ةي’ولا ةمسصاعب
يحب ’زنم66 نإاف ةيلوأا ةنياعم بسسح و
ةليم ةنيدÃ ىر-خأا ة-يا-ن-ب42 و ة--برÿا
ةقطنŸا ن-م-سض ا-ه-ف-ي-ن-سصت ” ةÁد-ق-لا
ةيلمع لسصاوتت اميف لازلزلا بقع ءارم◊ا
Úتزهلا نم ةررسضتŸا تا-ن-ك-سسلا ءا-سصحإا
. Úتيسضر’ا

’ نوراه ينب دسس :يقارب يقزرا
لازلز ببسس ضسيلو رطخ يأا لكسشي

ةليم
، ،يقارب يقزرأا ةيئاŸا دراوŸا ريزو دكأا
لامسش ىسصقأاب عقاولا نوراه ينب دسس نم
ة-ي-ئاŸا ةأا-سشنŸا هذ-ه““ نأا-ب ة-ل-ي-م ة-ي’و
ةدا-سضم تاز-ي-ه-ج-ت-ب ةدوز-م ة-م-خ--سضلا
تازه لم– ىلع ةرداق اه-ل-عŒ لز’ز-ل-ل
.““ةÒبك اهتوق ةيسضرأا
يريزوب اقوفرم ناك يذلا ريزولا حسضوأاو
يرسصان لامك ةنيدŸا و نارمعلا و نكسسلا
ىدل ›ايسش قوراف ةيمو-م-ع-لا لا-غ-سشأ’ا و
تايطعŸا و ماقرأ’ا““ نأا-ب د-سسلا ة-ن-يا-ع-م
ةأاسشنŸا ›وؤوسسم فرط نم مويلا ةمدقŸا
رثأاتت ⁄ و ةديج ةلاح ‘ اهنأاب دكؤوت ةيئاŸا
.““ÚتلجسسŸا Úتيسضرأ’ا Úتزهلاب
لسصاوت ةينقتلا قرف-لا““ نأا-ب ي-قار-ب دا-فأاو
ضصحفت و ةنياعŸ قاسس و مدق ىلع اهلمع
ةي’ولا ينطاوم ايعاد ، ““نوراه ينب دسس
د-يوز-ت م-ت-ي-سس ثي-ح، نا-ن--ئ--م--ط’ا ¤إا
بر-سشل-ل ة◊ا--سصلا ها--يŸا--ب Úن--طاوŸا

6 ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ق-سسŸا تا-ط-يÙاو
‘ بذبذتلا دعب ،ضسمأا نم ءادتبا تاي’و
.ةعم÷ا لازلز دعب عيزوتلا
دعبتسسا دسسلا غيرفت ةعاسشإا دنف نأا دعبو
نوك-ي نأا ة-ي-سضر-ف ة-ي-ئاŸا دراوŸا ر-يزو
Úت-ي-سضرأ’ا Úتز--ه--لا بب--سس و--ه د--سسلا
،ةليم ة-ي’و-ب ة-ع-م÷ا ضسمأا Úت-ل-ج-سسŸا
ل---هأا““ نأا---ب دد---سصلا اذ---ه ‘ ل----سصفو
برسست نوكي نأا ةيرظن اوفن ضصاسصتخ’ا
اببسس د-ع-ي ضضرأ’ا ن-طا-ب-ل دود-سسلا ها-ي-م

ناك ول““ هنأاب افدرم، ““ةيسضرأا تازه ثود◊
تازهلا نم Òثك ليجسست متل كلذك رمأ’ا
زجح ‘ عورسشلا ذنم ةليم ةي’وب ةيسضر’ا
. ““3002 ةنسس دسسلاب هايŸا
ىلع Úتيسضرأ’ا Úتزهلا تا-ف-لfl نأا-سشبو
دراوŸا عاطقل ة-ع-با-ت-لا تآا-سشنŸا ي-قا-ب
ىلع ترثأا ا-ه-نأا-ب ي-قار-ب ف-سشك ة-ي-ئاŸا
راج هنأاب و برسشلا هايÃ ديوز-ت-لا تاو-ن-ق
لبق نم با-ط-عأ’ا حÓ-سصإا ى-ل-ع ل-م-ع-لا
اهلامكتسسا متيل كلذب ةفل-كŸا تا-كر-سشلا
ةمث نم و ريدقت ىسصقأا ىلع مويلا ةياهن
اهتلاح ¤إا برسشلا هايم عيزوت ةيلمع ةدوع
.ةيعيبطلا
ينطولا نماسضتلا ةريزو تفسشك اهتهج نم
زهاج““ يرازولا اهعاطق نأاب نوكيرك رثوك
Ÿا ر--سسأ’ا ةا---سساوŸد--ق--ت و ةرر--سضتË
. ةيداŸاو ةيعامتج’ا و ةيسسفنلا ةقفارŸا
قفاÒسس نماسضتلا عاطق نأا وكيرك تلاقو
ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا ة-ي-عÃ ر-سسأ’ا هذ-ه
يتلا تاميلعتلا ىلع ءانبو رسسأÓل ةاسساوم
ديÛا دبع ةيرو-ه-م÷ا ضسي-ئر ا-هاد-سسأا
ة-مÓ-سس و ة-ح-سص ى-ل-ع ضصير◊ا نو--ب--ت
.ÚنطاوŸا

ةرون ةظيفح^

ما-ع-لا دا–إÓ-ل ي-ن-طو--لا Úمأ’ا د--كا ^
في-ط-ل-لا د-ب-ع ،Úير-ئاز÷ا ÚحÓ-ف-ل-ل
““ فسشكل تاقيق– حتف-ل ه-م-عد ،ي-م-ل-يد
قئار-ح نو-ل-غ-ت-سسي ن-يذ-لا  ““Úب-عÓ-تŸا
ادكؤوم ،تاسضيوعت ىلع لوسصحلل تاباغلا
اه-لو-سصو نا-م-سض بج-ي تا-سضيو-ع-ت-لا نأا

Ÿفلا نم اهيقحتسسÓحÚ اوررسضت نيذلا
ا-ه-تد-ه-سش ي-ت-لا ةÒخأ’ا ق-ئار◊ا ءار-ج

flنطولا تاي’و فلت.
حلاسصŸا نأا ، يمليد فيطللا دبع حسضوأاو
ىلع لمعت رئاودلا ىوتسسم ىلع ةيحÓفلا
نم نيرر-سضتŸا ÚحÓ-ف-لا دد-ع ءا-سصحإا
،ةمدقŸا تاغÓب-لا ى-ل-ع ءا-ن-ب ق-ئار◊ا
ةفلك-م  ة-سصا-خ نا÷ ل-ي-ك-سشت ¤إا اÒسشم
ريرقت ىلع دامتعإ’ا-ب تا-ف-لŸا ة-سسارد-ب

يا ثودح عنمو ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم
.تابعÓت
ةموك◊ا رارق ن-م-ث-ت ا-ن◊ا-سصم““ :ع-با-تو
تاغÓبلا ‘ تاقي-ق– ح-ت-ف-ب ي-سضا-ق-لا
ضصاخسشا دوجو لظ ‘ ة-سصا-خ ة-مد-قŸا
تاءاعدا نومدق-يو ة-سصر-ف-لا نو-ل-غ-ت-سسي
.““ضضيوعت ىلع لوسص◊ا فدهب ةبذاك
اهتر-قأا ي-ت-لا تا-سضيو-ع-ت-لا ضصو-سصخ-بو
دا–إÓ-ل ي-ن-طو-لا Úمأ’ا لا-ق ة-مو-ك◊ا
نوكت نل اهنإا Úيرئاز÷ا ÚحÓفلل ماعلا
ىلع ةيدام تادعاسسم ةرابع ا‰إاو ةيلام
تازيهجت-لا ‘ ة-ل-ث-م-ت-م تا-نا-عا ل-ك-سش
عفد ليجأات ¤ا ةفاسضإا ، ةدمسسأ’او روذبلاو
ÚلسصحتŸا ÚحÓفلل ةبسسنلا-ب ضضور-ق-لا
ن.ح ^ .كونبلا نم ةيلام طاسسقأا ىلع

:نكسسلا ريزو ،ةيلاقتربلا يف711و ءارمحلا ةناخلا يف ةيانب39 فينسصت

ناـــــــــــكصسا ةداـــــــــــعاو ةيـــــــــــلام تاـــــــــــناعا
ةـــــــــــليم لازـــــــــــلز نـــــــــــم نـــــــــيررصضتملا لــــــــــك

لازلزلا ءارج مهنكاسسم رايهنا نم نيررسضتملا ضضيوعت تررق ةلودلا نا يرسصان لامك نكسسلا ريزو دكا
.لازلزلا هسسم نم لكل تاناعإا  ميدقتب دعوتو ، ضسما لوا ةليم ةقطنم برسض يذلا

فدهب ةبذاك تاءاعدا نومدقيو ةسصرفلا نولغتسسي
ضضيوعت ىلع لوسصحلا

نييزاهتنلا فصشكب نوبلاطي نوحÓفلا
تاباغلا قئارح تاصضيوعت يف

ةيبرتلا لامعل ةيعامتج’ا تامدخلا ةينطولا ةنجللا
مداقلا Èمتبصس9102 ـل يبدألاو ›اŸا نيريرقتلا ضضرع

ةينوناق ةدعاق يأا اهيدل تصسيل ةنجللا نأا رقت ةيلاملل ةماعلا ةيصشتفŸا ^
عاطقلا تاباقنب ءازهتصساو نوناقلل اخراصص اقرخ  هÈتعي ””فاتاصسلا»^

تامدخلل ةين-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا ي-ق-ت-ل-ت ^
Èمتبسس Êاثلا ةيبÎلا لامعل ةيعامتج’ا
عاطقلاب Úيعام-ت-ج’ا ءا-كر-سشلا مدا-ق-لا
ماعل يبدأ’او ›اŸا نيرير-ق-ت-لا ضضر-ع-ل
9102.
ةباقنلل ماعلا Úمأ’ا  ،ةرومع مÓعوب دافأا
نيو-ك-ت-لاو ة-ي-بÎلا لا-م-ع-ل ة-ل-ق-ت-سسŸا
،““رجفلا““ ـب يفتاه لاسصتا ‘ ،““فاتاسسلا““
تاوعد تهجو ةينطولا ةيبÎلا ةرازو““ نأا
ارخؤوم عاطقلاب Úيعام-ت-ج’ا ءا-كر-سشل-ل
ةنجل-لا ن-م ءا-سضعأا ع-م عا-م-ت-جا د-ق-ع-ل
لامعل ةيعامتج’ا تامدخ-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
روسضحب مداقلا Èمتبسس Êاثلا ‘ ةيبÎلا
ةيفاقثلاو ةيعامتج’ا تاطا-سشن-لا ر-يد-م
يبدأ’او ›اŸا نيريرقتلا ضضرعل ةرازولاب
ةسصاÿا ةدهعلا ءاه-ت-نا د-ع-ب9102 ماع-ل
ررقŸا ن-م ا-نا-ك ناذ-ل-لاو ،ما-ع-لا اذ-ه-ب
رهسش ةياهن ريدقت ىسصقأا ىلع امهسضرع
هيل-ع ضصن-ت ا-م-ب-سسح مر-سصنŸا Èم-سسيد
قايسسلا ‘ ادكؤوم ،““راط’ا اذه ‘ نوناقلا
نيريرق-ت-لا مد-ق-ي نأا ضضور-فŸا ن-م““ نأا
ىسصقأاك Èمسسيد13 لا لبق ايونسس اينوناق
بقاعي ام وهو كلذ دعب نم ماع ضسيلو دح
ول و ىتح هتفلاfl لاح ‘ نوناقلا هيلع
وأا ةÒغسص ةسسسسؤوÃ دسصتقÃ رمأ’ا قلعت
ةلودلا حلاسصم نيأا““ نع Óئاسستم ،““ةيدلبب
لك نم ةيلاملل ةماعلا ةي-سشت-فŸا ة-سصا-خ

نم مغرلاب يتلا ةبسساÙا نا÷و ؟اذه
قئاقح ¤ا تلسصوتو تاقيق– ترجأا اهنأا
.““ ؟انكاسس كر– ⁄ ةÒبك
ةلقتسسŸا ةباق-ن-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا Èت-عاو
نا ““ ““فاتاسسلا““ نيوكتلاو ةيبÎلا لا-م-ع-ل
عاطقلاب Úي-عا-م-ت-ج’ا ءا-كر-سشلا ةو-عد
ل يبدأ’او ›اŸا نيريرقتل-ل عا-م-ت-سسÓ-ل
دعي مداقلا Èمت-ب-سس ة-ياد-ب لÓ-خ9102
افيسضم ،““ةثراكو عاطقلا تاباقنب ءازهتسسا

نوناقلا ماÎحاب بلاطيسس““ هنأا قايسسلا ‘
دق ةيسصولا ةرازولا نوكل راط’ا اذه ‘
تاعاطق لكب هنأا احسضوم ،““اذهب هتقرخ
ةيبÎلا عاطق اهيف نÃ يمومعلا فيظولا
ضسيلو ةيزكرم’ ةفسصب اه-ب Òي-سست-لا م-ت-ي
ةي-بÎلا ةرازو-ب ’ا ة-ي-ن-طو نا÷ م-ه-يد-ل
.““ضضاÎعا نود كلذ لوبق ”و ةينطولا
ةرازو نم رداسصم““ نأا ةرومع مÓعوب دافأاو
ناوج12 ‘ هل تفسشك ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا
ديد“ ةلأاسسم ةسشقانم ةبسسانÃ مرسصنŸا
ةقيرط داجياو ة-ي-عا-م-ت-ج’ا تا-مدÿا
ةماعلا ة-ي-سشت-فŸا““ نأا ،Òي-سست-ل-ل ى-ل-ث-م
ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا نأا تر-قأا ة-ي-لا-م-ل-ل
ةيبÎلا لامعل ةي-عا-م-ت-ج’ا تا-مد-خ-ل-ل
ةينوناق ةدعاق يأا ا-ه-ل تسسي-ل ة-ي-ن-طو-لا
املثم ناجللا عابت’ ›اتلاب ةدوعلا انيلعو
تاونسس ةدع ذنم ““فاتاسسلا““ هيلع تدكأا
جراخ فارطأا دوجو““ ¤ا اÒسشم،““تسضم
تا-مدÿا ن--م اودا--ف--ت--سسا عا--ط--ق--لا
ىلع لسص– روتانيسس مهنيب ةي-عا-م-ت-ج’ا
يفناج Úب ةدتمŸا ةÎفلا لÓخو““ةرمع
ةعسست-ل ضصي-سصخ-ت ”5102 يا---م ¤ا
طقف ميتنسس نويلم38 ةنجللا نم ءاسضعأا
.ماعطÓل
Úمأ’ا بسسح لواد-ت-ت ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةيبÎلا لامعل ةلقتسسŸا ة-با-ق-ن-ل-ل ما-ع-لا
لسصاوتلا عقاوم Èع““““فاتاسسلا““ نيوكتلاو
ةبلاطŸا ةلأاسسم ““كوبسسياف““ يعامتج’ا
““ايرولاكبلا““ ةداهسش تا-نا-ح-ت-ما ءار-جا-ب
ميلعتلا ناحتماب نأاسشلا وه امك ايرايتخا
ةباسص’ا رطاfl ببسسب ““مايبلا““ طسسوتŸا
اذهب Óئا-ق ،““هرا-سشت-ناو ““ا-نورو-ك““ ءا-بو-ب
ه-ل-ب-ق-ت بل-طŸا نأا ن-ظأا ’»:ضصو-سصÿا
ةدا-ه-سشلا هذ-ه-ل ه-نو-ك ة-ي-سصو-لا ةرازو-لا
او-ل-ع-ج ا-م اذاو ،ة-سصا-خ ه-ت--ي--قاد--سصم
’و ةثراك  هنع بتÎتسس ايرايتخا اهزايتجا
ذيمÓتلا باعيتسسا نم تايعما÷ا نكمتت
رئاز÷اب ““كابلا““ نأا ادكؤوم ،““اهب ÚينعŸا
،لماوع ةدعل ة-ي-قاد-سصم يأا ه-يد-ل ضسي-ل
بيرسستو ضشغ-لا ةر-ها-ظ را-سشت-نا ا-ه-ن-ي-ب
،““هزا-ي-ت-جا ة-ي-ل-م-ع ءا-ن--ثأا ع--ي--سضاوŸا
ةبلط-لا لوا-ح-ي اŸ““ لو-ق-لا-ب Ó-سسÎسسم
تاعما÷اب تادا-ه-سش ى-ل-ع Úل-سصح-تŸا
لامكا ÎسساŸاو ضسناسسيل-لا-ك ة-ير-ئاز÷ا
ىر-خأا لود-ب تا-ع-ما÷ا-ب م--ه--تا--سسارد
  ““.كانه ةلكسسرلا ةداعإ’ نوعسضخي

ىفطصصم ديجم ^

تاعدوتسسملاب ،بيلحلا قوحسسم ةسصاخ ،ةيكÓهتسس’ا داوملا نيزختو زجح عنم
ةرجفتم وأا ةريطخ داوم ةيأا نم ولخت ئناوملا : نئمطي لقنلا ريزو

ولخ ،Êاه رهزل ،لق-ن-لا ر-يزو د-كا  ^
عل-سسلا ن-م عو-ن يأا ن-م دÓ-ب-لا ئ-ناو-م
ابلاطم ،ةر-ج-ف-تŸا داوŸا وأا ةÒطÿا
علسسل-ل ة-ي-عو-ب-سسأا تاءا-سصحإا داد-عإا-ب
ريرا-ق-ت لا-سسرإاو ة-نزıاو ةزو-جÙا
اهيف رظنلل Úلوؤوسسملل اهنأاسشب ةلسصفم
.اهتيعسضو ةيوسستو
ىلع ريزولا اهب ماق ةيدقفت ةرايز ‘و
تاراطإا ةقفر ،رئاز÷ا ءاني-م ىو-ت-سسم
Êاه حسضوأا ،ءانيŸا ›وؤوسسم و ةرازولا
ةقابسسلا لود-لا ن-م تنا-ك ر-ئاز÷ا““ نأا

Ÿا عئاسضبلا نيزخت وأا زجح عنÿطÒة
نأا ¤إا اÒسشم ،““ئناوŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
.5791 ةنسس ¤إا دوعي عنŸا نوناق
قبطم““ نوناقلا اذه نإا ريزولا فاسضأاو
ئناوم لك ىوت-سسم ى-ل-ع مرا-سص ل-ك-سشب
،““اهب ةÒطخ عئاسضبل دوجو ’ و نطولا
نرقلا تا-ن-ي-نا-م-ث ‘ ” ه-نأا-ب ار-كذ-م
ةديدسش ةيباقع تاءارجإا ذاختا يسضاŸا
دح تغلب ئناوŸا ›وؤوسسم ضضعب دسض
ماÎحا مد--ع بب--سسب كلذ و ن--ج---سسلا
اذه ‘ ةيراسسلا ةينو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا
.““ لاÛا
هذه قيبطت““ ةرورسض ىلع Êاه ددسش و

نإا اهنيي– و ةمرا-سص ة-ف-سصب Úناو-ق-لا
تايطعŸا عم ملقأاتلل كلذ رمأ’ا بلطت
ءانيم ‘ عقو ام ““ نإا افيسضم ،““ةديد÷ا
رخآا ءانيم يأا ‘ ثدحي نأا نكÁ توÒب
قيب-ط-ت-لا ى-ل-ع ر-ه-سسلا بج-ي اذ-ه-ل و
هذه ل-ث-م يدا-ف-ت-ل Úناو-ق-ل-ل مرا-سصلا
.““ثراوكلا
ةبراfi““ ةرورسض ¤إا ريزولا راسشأا امك
اهب موقي يتلا ““ةطولغŸا تاحيرسصتلا
ةيفيك ‘ رظن-لا و ن-يدرو-ت-سسŸا ضضع-ب
عئاسضبلا لقن““ نأا احسضوم ،اهل يدسصتلا
ضضعبلا ىدافتي اذهل و فلكم ةÒطÿا
.““اهب حيرسصتلا
عئاسضبلا و علسسلا ن-يز-خ-ت ضصو-سصخ-بو
،ئناوŸا ىوتسسم ىل-ع تا-يوا◊ا ن-كرو
اذه ‘ ةحسضاو Úناوقلا““ نإا ريزولا لاق
ءانيŸا رداغت نأا بجي ةيواح لكو نأاسشلا

نم ةيادب ا-مو-ي12 ىد-ع-ت-ي ’ ل-جأا ‘
‘ لجسسي““ هبسسح نكل ،““ اهوسسر خيرات
لاجآ’ا هذه ماÎحا مدع ت’ا◊ا ضضعب
Òيسستلا ىوتسسم ىلع ت’Óتخا قلخي ام
.““نيزختلاو
ةرور-سض ر-يزو-لا د-كأا ،نأا-سشلا اذ-ه ‘و
لثم فقول كرحتلاو تاينهذلا Òيغت““

ةلسصاوم ن-كÁ ’ ه-نأ’ بي-لا-سسأ’ا هذ-ه
هنأا ¤إا اÒسشم ،““ةقيرطلا هذهب ل-م-ع-لا
رومأ’ا Òيغتل تاءارجإا ذا-خ-تا م-ت-ي-سس““
اذ---ه ‘ ن---سسحأ’ا ¤إا ن---سس◊ا ن----م
.““نأاسشلا
لبق نم تاحورسشلل هعا-م-ت-سسا بسسحو
01 نإا-ف ،كرا-م÷او ءا-ن-يŸا ›وؤو--سسم
ةنوكرŸا تايوا◊ا ›امجإا نم ةئاŸاب
لاجآ’ا زواجتت رئاز÷ا ءانيم ‘ ايلاح
تاحيرسصت لfi ا-ه-ن-م ءز-ج ،ةددÙا
بب--سسب ةد--م‹ ىر--خأاو ة--طو--ل--غ--م
يه نم اسضيأا اهنم و ةيئاسضق تاءارجإا

” نكل ةقباط-م ة-ي-نو-نا-ق ة-ي-ع-سضو ‘
بابسسأ’ اهباحسصأا لبق نم اهنع يلختلا

.ةلوه‹
ل--ك ر--يزو--لا ر--مأا ،دد--سصلا اذ--ه ‘و
تايئاسصحإا ءارجإاب““ ةين-عŸا ح-لا-سصŸا
وأا ةزوجÙا عئاسضبلا ضصخت ةيعوبسسأا
ةيئاسضق تاءارجإا لfi كلت وأا ةنزıا
و اهباحسصأا لبق نم اهنع يلختلا ” وأا
Úلوؤوسسم-ل-ل ا-ه-نأا-سشب ر-يرا-ق-ت لا-سسرإا
.““اهتيعسضو ةيوسست و اهيف رظنلل
ىوتسسم ىلع نيزختلا تاعدوتسسم ‘و
ضضع-ب ى-ل-ع ر--يزو--لا ف--قو ،ءا--ن--يŸا

ةدع ¤إا اهنيزخت خيرات دوعي عئاسضبلا
ةيودأ’او بيل◊ا قوحسسم اهنم ،تاونسس
مايقلاب““ ÚلوؤوسسŸا اب-لا-ط-م ،بت-ك-لاو
‘ اهنم ضصلختلل ةمزÓلا تاءارجإ’اب
هذ-ه رار-ك-ت يدا-ف--تو لا--جآ’ا بر--قأا
.““ت’ا◊ا
قو-ح-سسم““ نأا نأا-سشلا اذ--ه ‘ ح--سضوأاو
حبسصي تاونسس01 ذنم نزıا بيل◊ا
‘ ىتح ةيمومعلا ةح-سصلا ى-ل-ع ر-ط-خ
بج-ي اذ-ه-لو ة-ي-مو-م-ع-لا تا-غر--فŸا
ةÁدقلا عئاسضبلا““ نإا افي-سضم ،““ه-قر-ح
ىقبت نأا بجي ’ ةيكÓهتسس’ا اسصوسصخ

fiا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةزو-جŸنم .““ئ-ناو
لاؤو--سس ى--ل--ع هدر ‘ و ،ىر--خأا ة--ه--ج
ل-ق-ن-لا لا‹ ح-ت-ف ةدا-عإا ضصو--سصخ--ب
ذنم اتقؤو-م ف-قوŸا يو÷او ير-ح-ب-لا
ءا-بو ي-سشف-ت بب-سسب طرا--ف--لا ضسرا--م
ةكرح ةداعإا ريزولا د-ع-ب-ت-سسا ،ا-نورو-ك
،›ا◊ا تقو-لا ‘ ة-ي--لود--لا ل--ق--ن--لا
ةبراfi يه نآ’ا انتيولوأا““ نأا احسضوم
نسس– دنع و هيلع ةرطيسسلا و ضسوÒفلا
ةداعإا ةيناكمإا ‘ رظنلا متيسس عاسضوأ’ا
.›ودلا لقنلا حتف

ن.ح ^
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ىلع هلخدت لÓخ ،يوÓلا دبع فاشضأاو ^
دم◊ا هللو »: هنأاب ةينطولا ةعاذإ’ا جاوما
‘ ة-ي-لاŸا تا-مدÿا هذ-ه لو-خد مو-ي-لا

ةقثب ىظ– يتلا  ةيمومعلا كونبلا عاطق
ح-ت--ف--ت Úير--ئاز÷ا مو--م--ع ىد--ل Èكا

مهلاومأا اورخد-ي نا-ب لاو-مأ’ا با-ح-شصأ’
ةيعرششلا ةقيرطلاب مهلاومأا اور-م-ث-ت-شسيو
داشصتق’ا كرحتيشس امتح لاومأ’ا هذهبو
.““ ينطولا

يوÓلا دبع ى-شسو-م رو-ت-كد-لا نأا-م-طو
Úن-طاوŸا كو-ن-ب-ل-ل ي-عر-ششلا بقارŸا

نوكي نأا ي-ه ة-ح-بارŸا نأا »: نأا-ب Ó-ئا-ق
نوكت ناو نمثلا مو-ل-ع-م عو-ي-بŸا ءي-ششلا
نأا كلذ ¤ا ةفاشضإ’اب ة-مو-ل-ع-م ةد-ئا-ف-لا
. طيشسقتلاب عيبلا نوكي
راجيإ’ا ‘ لثمتŸا Êاثلا جوتنŸا نع امأا
Òخ ةراششب لثمتف كيل-م-ت-لا-ب ة-ي-ه-ت-نŸا
يÎششتشس نكشس ءارشش نوعيطتشسي ’ نيذلل
ايلوأا ادقع مهحن“ مث نكشسلا كونبلا مهل
رجؤوŸا عفد درجÃو ، عيبلاب دعو ىمشسي
ملشسلا كانه ،ناث دقع هل دعي طاشسقأ’ا لك

وهو ةعلشسلا لجؤوم نمثلا مد-ق-م ع-ي-ب و-ه
جوتنم نع اشضيأا تاعانشصلا باحشصأاب قيلي
وأا لواقم عم كنبلا كÎششي ناك ةكراششŸا

.““ ةنيعم ةراŒ ‘ عنشصم
ىلع يرئاز÷ا ينطولا كنبلا لشص– دقو
ةديدج تاجتنم  ةعشست حرطب سصيخÎلا

‘ ايمشسر ةيمÓ-شسإ’ا ة-فÒشصلا-ب ة-شصا-خ
. رئاز÷ا
كنب نع رداشصلا نايبلا ‘ ءاج امبشسحو
ينطولا كنبلل كنبلا سصخر دقف رئاز÷ا
سصيخرت ىلع لشصحي كنب لوأا ،يرئاز÷ا

ة-شصا-خ ة-ي-فر-شصم تا-ج-ت-ن-م ق-يو-شست-ل
(90) ةعشست  حرطب ،ةيمÓشسإ’ا ةفارشصلاب

.قوشسلا ‘ ةديدج تاجتنم
باشسحب ،نايبلا تاذ بشسح ،رمأ’ا قلعتيو
يرا÷ا با--شس◊او ،ي--مÓ---شسإ’ا كشصلا
يمÓ-شسإ’ا را-خد’ا با-شسحو ي-مÓ-شسإ’ا
““با-ب-ششلا““ ي-مÓ-شسإ’ا را-خد’ا با-شسحو
ديقŸا Òغ يمÓشسإ’ا رامثتشس’ا باشسحو
زيهجتلل ةحبارŸاو ةيراقعل-ل ة-ح-بارŸاو
.ةراجإ’او تارايشسلل ةحبارŸاو
نأا ¤إا هنايب ماتخ ‘ رئاز÷ا كنب راششأاو

مت-ي-شس ي-ت-لا ،ةد-يد÷ا تا-ج-ت-نŸا هذ-ه
عوبشسأ’ا نم اًرابتعا قاوشسأ’ا ‘ اهحرط

نئا-بز-ل-ل ح-ي-ت-ت نأا ا-ه-نأا-شش ن-م ل-ب-قŸا
Úيدا--شصت--ق’ا Úل--ما--ع--تŸاو سصاوÿا

ةعوم‹ لمكت ةديدج ةيفرشصم تاجتنم
ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ة-ي-فر--شصŸا تا--ج--ت--نŸا
.““ةقوشسŸا
كنب نإا ةيلاŸا ريزو دكأا دق ناك Òكذتلل
نانوكيشس يرئاز÷ا ينطولا كن-ب-لاو رد-ب
ةفÒشصلا““ Óئاق , هب لما-ع-ت-لا ‘ ل-ئاوأ’ا

تÓماعŸا ‘ ايمشسر دمتعتشس ةيمÓشسإ’ا
Úعتشستشس امك ةمهم دج اه-نأ’  ة-ي-ك-ن-ب-لا

لمعلا ‘ قÓطن’ا لبق ىوتفب ان◊اشصم
.““اهب
باطقتشس’ ةيمÓشسإ’ا ةيلاŸا ىلع لوعيو
كل-ت وا ةز-ن-ت-كŸا ة--ي--لاŸا ة--لو--ي--شسلا
نع Óشضف ةيزاوŸا قوشسلا ‘ ةلوادتŸا
ةيداشصتق’ا راث’ا فيفخت ‘ ةمهاشسŸا

لÓ-خ ن-م ر-ئاز÷ا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا÷
ح-لا-شصل د-ئاو-ف نود-ب سضور--ق Ëد--ق--ت
د-ب-ع ن-ب د-ي--شسلا بشسح  ،Úل--ما--ع--تŸا
.نامحرلا

ىلع بجي هنأا ريزولا هون ىرخا ةهج نم
لك ل-يو“ ‘ م-ها-شسي نأا ة-ي-لاŸا عا-ط-ق
سضو-ه-ن-لا ‘ م-ها-شست ى-ت-لا تÓ-ما-عŸا
ليو“ رارغ ىل-ع .ي-ن-طو-لا دا-شصت-ق’ا-ب
.ينطولا  جوتنŸا و  رامثتشس’ا و ةعانشصلا
�قŸا Òغ داÒت-شسإ’ا نأا ر-يزو-لا ف-ششكو

عوبر فلتfl ‘ ةينطو تاورث انيلع عيشض
.نطولا

^ Ÿح. ءاي 

دبع ،ةقاطلا ريزو تاحيرشصت تقباطت ^
ىلع بلطلا عجارت لوح ،راطع ديÛا
زاغلل ›ودلا دا–’ا تا-ع-قو-ت ع-م زا-غ-لا

Ãلا نم ديزÎخ عجاÓفلا لÎا ةŸةلبق,
ىلع دمتع-ت تح-شضأا ر-ئاز÷ا نا ة-شصا-خ
ةراشسخ سضيوعت-ل يو-قا-ط-لا دروŸا اذ-ه
›اتلاب و راعشسأ’ا را-ي-ه-نا ءار-ج ط-ف-ن-لا
.ةيمومعلا ةنيزÿا ‘ ليخادŸا عجارت
›ودلا دا–’ا ا-هار-جأا ة-شسارد تر-ه-ظأا
سضفختشس انوروك سسوÒف ةحئاج ّنأا  زاغلل
زاغلاو يعيبطلا زاغلا ىلع يŸاعلا بلطلا
0202 ‘ ةئاŸا ‘4 وحن لاشسŸا يعيبطلا

.9102 ‘ ةعفترم ةيشسايق تايوتشسم نم
بل-ط-لا نا-ك-مإا-ب ّنأا ة-شسارد-لا ف-ي-شضتو
تايوتشسم ¤إا ىفاعتي ّنأا كلذ نم مغرلاب

ÚلبقŸا Úماعلا لÓخ91-ديفوك لبق ام
،مخزلل يŸاعلا دا-شصت-ق’ا ةدا-ع-ت-شسا ع-م
رار-م-ت-شساو سضور-عŸا ةر--فو ¤إا ةÒششم
عجارت ريرقتلا عقوتو .راعشسأ’ا سضافخنا
وحن لاشسŸا زاغلا ىلع يŸا-ع-لا بل-ط-لا

‘31 عفترا امدعب0202 ‘ ةئاŸا ‘2.4
غلب يشسايق ىو-ت-شسم ¤إا9102 ‘ ة-ئاŸا

دا–’ا كÎششاو ،بعكم Îم را-ي-ل-م284
ةيلاطيإ’ا زاغلا ةكر-شش ع-م زا-غ-ل-ل ›ود-لا

فإا.يإا.نإا غÈمولب عمو هيإا.يب.سسإا مانشس
.ريرقتلا عشضو ‘ ثاحبأÓل
زاغلا ىلع يŸاعلا بل-ط-لا را-ي-ه-نا ىدأاو
يتلا ةل-ما-ششلا تا-قÓ-غإ’ا ن-ع م-جا-ن-لا

راششت-نا ءاو-ت-ح’ تا-مو-ك◊ا ا-ه-ت-شضر-ف
¤إا را--ع--شسأ’ا ع---جار---ت ¤إا سسوÒف---لا

تقو ‘ ايشسآاو ابوروأا ‘ ةيشسايق تايوتشسم
راعشسأ’ا تشضفخنا ثيح ،ماعلا نم قباشس

‘ ىوتشسم ىندأا ¤إا ةدحتŸا تاي’ولا ‘
دبع ،ةقاطلا ريزو حر-شص د-قو .ا-ما-ع42
ة-ي-ن-طو-لا ة-كر-ششلا نأا-ب را-ط-ع د-يÛا
ر-ّي-شس-ُت ““كار-طا-نو-شس““ تا-قور-ح--م--ل--ل
ىلع91-ديفوك ءابو اهفلخ يتلا تاÒثأاتلا

لكششب دامت-ع’ا-ب ،ة-ي-لود-لا زا-غ-لا قو-شس

‘ اهيلع سصوشصنŸا ةنورŸا ىلع سصاخ
¤إا ءوجللاو ،ا-ه-ب ة-شصاÿا زا-غ-لا دو-ق-ع
.ىرخأا لولح
تعجارت دق زاغلا راعشسأا““ نأا راطع دكأا و
Úح ‘ ،““ايخيرات ةشضفخنم تايوتشسم ¤إا
ةرادإا نم تنك“ دق كارطانوشس““ نأا دكأا

لشضفب اهنئابز عم يئانثتشس’ا عشضولا اذه
،زاغلا دوقع ‘ اهيلع سصوشصنŸا ةنورŸا
عم فيكتت يتلا لول◊ا لÓخ نم كلذكو

.““قوشسلا فورظ
لعفلاب Êاعت زاغلا قاوشسأا نإا راطع لاقو
9102 ماع ةيادب ذنم طرفŸا سضرعلا نم
‘ سضافخن’ا نمو ،انوروك ةحئاج روهظو
¤إا ىدأا ا‡ ،كلذ ن-ع م-جا-ن-لا بل--ط--لا
كار-طا-نو-شس نإا لا-قو .ع-شضو-لا رو-هد--ت

Œداجيإ’ اهنئابز عم ةمئاد تاششقانم ير
قلعتي ا-م-ي-ف ا-م-ي-شس’ ،ة-ي-ق-فاو-ت لو-ل-ح
اذه ةهجاوم فدهب ةيتايلمع-لا ة-نورŸا-ب
نأا راطع دكأا امك .ي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا ع-شضو-لا
لخدت لشضفب ترو-ط-ت د-ق زا-غ-لا قاو-شسأا
ةراŒ نامشض لجأ’ لعاوفلا ن-م د-يد-ع-لا
ىوتشسم ىل-ع لا-شسŸا ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا
نم ديزŸا Ëدقتو ،ةي-م-ي-ل-قإ’ا قاو-شسأ’ا
‘ اذهو ،Òعشستلا تايلآاو دوقعلا ‘ عونتلا

دو-قو-لا عاو-نأا ى-ل-ع ة-شسفا--نŸا قا--ي--شس
.ءابرهكلا لا‹ ‘ اميشس’ ،ىرخأ’ا
هنأا ¤إا ىرخأا ةر-م ة-قا-ط-لا ر-يزو را-ششأاو
كارطانوشس لازت ’ ،قا-ي-شسلا اذ-ه م-غرو
تبشستكا ثيحب ،زاغلا قوشس ‘ اماه Óعاف
ءوشضلا اطلشسُم ،““هب قوثوم نوممك ةعمشس““

اهتدمتعا يتلا نواعتلا ةيجيتاÎشسا ىلع
أادبم ىلع موقت يتلاو ،ةين-طو-لا ة-كر-ششلا
ا-ه-ئا-كر--شش ع--م ة--شصا--خ ،ح--بار-ح--بار
نإا ه-لو--ق--ب نأا--م--ط ا--م--ك .Úي--بوروأ’ا
اهتامازتلاب يف-ت نأا ن-كÁ كار-طا-نو-شس““
تايمك عشضو ‘ ةنورŸا اهيدلو ةيدقاعتلا
 .““ةيروفلا قوشسلا ‘ ةيفاشضإا

ح.ءايمل ^

4ـب يملاعلا بلطلا عجارت عقوتي زاغلل يلودلا داحت’ا
0202 يف ةئاملاب

 ةددهم زاغلا نم رئازجلا تارداصص

: يوÓلا دبع ىشسوم ،Úيرئاز÷ا نئمطي كونبلل يعرششلا بقارŸا

 ةيعرصش ةقيرطب متيصس مكلاومأا رامثتصسا
 ةيمÓصس’ا ةفÒصصلا تامدخ لÓخ نم

““اينوناق““ ةمخصضلا لاومأ’ا بطقتصسنو ءادوصسلا قوصسلا ىلع يصضقنصس لÓ◊ا ضضورقلاب^
يف مهشستشس ةيمÓشس’ا ةيلاملا ةفريشصلا نا ,كونبلل يعرششلا بقارملا , يوÓلا دبع ىشسوم فششك
.ةينوناقلا قرطلاب ةمخشضلا لاومأ’ا ريودتو ءادوشسلا قوشسلا ىلع ءاشضقلا

ديربلا بتاكم ىلع نينطاوملا دفاوت ريطأات يف تمهاشس
 ديعلا ليبق

تلهصس يتلا تايعمجلا مركت ديربلا ةرازو
 ةلويصسلا ةمزأا لح

:ةيلاملا ريزو ،ةقرافأ’ا نيظفاحملا ةعومجم عامتجا لاغششأا يف كراشش
 ةيعامتج’او ةيداصصتق’ا  انوروك راثا ةهجاومل دوهجلا قيصسنت نم دب’

تÓ-شصاوŸا و د-يÈلا ةرازو  تبر--عأا ^
و اهركشش ليزج نع ةيكلشسÓلا و ةيكلشسلا

عمتÛا تايلاعف-ل  ه-جوŸا ا-ها-ن-فر-ع
عم بنج ¤إا ابنج تمهشسأا يتلا ÊدŸا

ÚنطاوŸا دفاوت Òطأات ‘ ،ديÈلا لامع
.انوروك ةحئاج لÓخ ديÈلا بتاكم ىلع
فلتË flركت نع ددشصلا تاذ ‘ ةفششاك
مداقلا Úنثإ’ا موي ،ةي-ن-عŸا تا-ي-ع-م÷ا

.ةرششاعلا ةعاشسلا ىلع
متيشس سسما هترششن ،ةرازولل نايب بشسحو
:›اتلا وحنلا ىلع تايعم÷ا Ëركت
متيشس :ينطو-لا ع-با-ط-لا تاذ تا-ع-م÷ا
ىوتشسم ىلع ريزو-لا ل-ب-ق ن-م ا-هÁر-ك-ت
Úيعتل تاوعد اهل تهجو ثيح ،ةرازولا

.Ëركتلا اذه روشض◊ اهنع لث‡
متيشس :يلÙا عبا-ط-لا تاذ تا-ي-ع-م÷ا
ىلع Úيئ’ولا نيريدŸا لبق نم اهÁركت
.يلÙا ىوتشسŸا
عباطلا تاذ تايعم÷ا ةم-ئا-ق ل-ث-م-ت-تو
،يرئاز÷ا رمحأ’ا لÓه-لا :‘ ي-ن-طو-لا
ةيعمجو ،ةيرئاز÷ا ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلاو
ةيرئاز÷ا ةمظنŸاو ،ÚملشسŸا ءاملعلا

.كلهتشسŸا داششرإاو ةيام◊
ةيام◊ ةينطولا ةمظنŸا ¤إا ةفاشضإ’اب
عمتجملل ةينطولا ةمظنŸاو ،ة-لو-ف-ط-لا
ة-ي-ع-م-جو ،ة-ن-طاوŸا ة-ي-قر--تو ÊدŸا
،ميتيلا لفاك ةيعمجو ،حÓشصإ’او داششرإ’ا
ةينطولا ةمظنŸاو ،ÿÒا تنأا ةي-ع-م-جو

.بابششلاو ةلوفطلا ةيام◊
Êاشسنإ’ا لمعل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يÁدا-كأ’ا
ةيرئاز÷ا ةمظ-نŸاو ،نا-شسنإ’ا قو-ق-حو
ةي-ع-م÷او ،Êا-شسنإ’ا و يÿÒا ل-م-ع-ل-ل
قوق-ح ة-ي-قر-تو ة-ن-طاو-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
نمأÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷او ،نا-شسن’ا
.تاقرطلا Èع ةياقولاو

،با-ب-ششلا تو-شصل ي-ن-طو-لا ÈنŸا اذ-كو
،ناشسنإ’ا قو-ق◊ ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸاو
،يÿÒا لمعل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-م-ظ-نŸاو
ة-ب-ي-ب-ششل-ل ي-ن-طو-لا دا–إ’ا ة-ي-ع-م-جو
نواعتلل ةينطولا ةم-ظ-نŸاو ،ة-ير-ئاز÷ا
.Êاشسنإ’ا
دعاوشس ةيعمجو ،ÿÒا اولعفاو ةيعمجو
نماشضتلل ةينطولا ةيÁداك’او ،ناشسح’ا
لتكتلاو ،ةيعام-ت-ج’ا تا-ف’ا ة-براfiو
ةيلاردفلاو ،ةثاغإ’او نماشضتلل ي-ن-طو-لا
.بابششلا Úلواقملل ةينطولا

ةيعمجو ،ينطولا نماشضتلل ءافولا ةيعمج
ةيعمجو ،Êاشسنإ’او يÿÒا لمعلل ةكÈلا
رئازج ةيعمجو ،كلهتشسŸا ةيام◊ نامأا
ي-ن-طو-لا ف-لا-ح-ت-لا ة-م-ظ-ن-مو ،ÿÒا
ءاقدشصأا ةيع-م-جو ،ير-ئاز÷ا با-ب-ششل-ل
.سضيرŸا
عمتÛاو تايعمجلل ةينطولا ةمظنŸاو
ةكبششلاو ،رئاز÷ا لمأا ةيعمجو ،ةيندŸا
دا–’او ،نا-شسن’ا قو-ق◊ ة--ير--ئاز÷ا
،ناشسن’ا قوق-حو ة-ن-طاو-م-ل-ل ي-ن-طو-لا
عمتÛا ةيقÎل ة-ي-ن-طو-لا ة-يÁدا-كأ’او
.ةينطولا ةدحولا زيزعتو ÊدŸا
يوذ با-ب-ششل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة--م--ظ--نŸاو
لجأا نم ةينهŸاو ة-ي-م-ل-ع-لا تاءا-ف-ك-لا
بابششلل ةيرئاز÷ا ة-ي-ع-م÷او ،ر-ئاز÷ا
عمتجملل ةينطو-لا ة-يدا–’او ،ف-ق-ثŸا
نم ةيمنتلل ةينطو-لا ة-م-ظ-نŸاو ،ÊدŸا
.رئاز÷ا لجأا
ةي-ن-طو-لا ة-ي-ق-ي-شسن-ت-لا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب
ةينطولا ةيع-م÷او ،ÊدŸا ع-م-ت-ج-م-ل-ل
تاجايت-ح’ا يوذو سضيرŸا-ب ة-يا-ن-ع-ل-ل
.نايبلا فيشضي ،ةشصاÿا

ح.ل ^

دبع نب نÁأا ،ةي-لاŸا ر-يزو كرا-شش ^
نع رشضاحتلا ة-ي-ن-ق-ت Èع  ،نا-م-حر-لا
ة-عو-م‹ عا-م-ت-جا لا-غ-ششأا ‘ ،د--ع--ب
ل-ت-ك-ت-لا) ة--ي--ق--ير--فأ’ا Úظ--فاÙا
قودنشصو ›ود-لا كن-ب-لا-ب (ي-ق-ير-فأ’ا
.›ودلا دقنلا
ةيلاŸا ةرازو نع رداشصلا نايبلا حشضوأاو
،امومع ،عمتجي يقيرفأ’ا ع-م-ج-ت-لا نأا

اياشضقلا ةشساردل ةنشسلا ‘ ةدحاو ةرم
تاذ ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لاو ة-ي--ج--ي--تاÎشس’ا
ق-ي-شسن-ت فد-ه-ب كÎششŸا ما-م--ت--ه’ا

اهتمئاومو ةقرافأ’ا ÚظفاÙا فقاوم
لÓ-خ زدوو نو-ت-ير-ب تا--شسشسؤو--م ع--م
.تاشسشسؤوŸا هذهل ةيونشسلا تايعم÷ا
ةيقيرفأ’ا ةعومÛا عا-م-ت-جا بشصناو

سسأار ةيامح““ عوشضوم ىل-ع ما-ع-لا اذ-ه
ةهجاوم ‘ ايق-ير-فا ‘ ير-ششب-لا لاŸا
ظا--ف◊او حاورأ’ا ذا--ق--نإا :91-ديفوك

فئاظوو ةيجاتنإ’ا ةيامحو هافرلا ىلع
.““لغششلا
ةقرافأ’ا Úظفاحملل ةشصرف لكشش امك
راثآ’ا سصوشصخب سشاقنلا لدابت لجأا نم
ءابولا اذهل ةيداشصتق’او ةي-عا-م-ت-ج’ا
ىلع ظافحلل ةيجيتاÎشس’ا تايولوأ’او
سشاعنإاو ةيجا-ت-نإ’او ل-غ-ششلا بشصا-ن-م
نأا يغبني يذلا رودلا نع Óًشضف ،ومنلا
قودنشصو ›ودلا كنبلا ةعوم‹ هيدؤوت
م-عد--لا Ëد--ق--ت ‘ ›ود--لا د--ق--ن--لا
ةهجاوŸ ةيقيرفأ’ا لودل-ل ةد-نا-شسŸاو

.ةيداشصتق’او ةيحشصلا ةمزأ’ا هذه
دامتعاب عامتج’ا اذه لاغششأا تللكتو
عوشضوم نوك-ت-شس ي-ت-لا ““0202 ةركذ-م““

›ودلا دقنلا قودنشص ةداق ¤إا ةلاشسر
لÓ--خ ›ود--لا كن--ب--لا ة---عو---م‹و

ررقŸا ةلبقŸا ةيون-شسلا م-ه-تا-ي-ع-م-ج
.مداقلا ربوتكأا71 ¤إا41 نم اهداقعنا
و--عد--ي ،ةر--كذŸا هذ--ه لÓ--خ ن---مو
نوتيرب تاشسشسؤوم ةقرافأ’ا ÚظفاÙا
ه-جو ى-ل--ع ة--يو--لوأ’ا ءا--ط--عإ’ زدوو
ةد--عا---شسŸا Úشسح---ت---ل سصو---شصÿا
ايقيرفإ’ ةبشسنلاب اهتيلاعفو ة-ي-جراÿا

ءادأا ةدايزو ،91-ديفوك ءابو ةمزأا لÓخ
›ودلا كنبلاو ›ودلا دق-ن-لا قود-ن-شص
ةح-شصلا ت’ا‹ ‘ ا-ي-ق-ير-فأا ح-لا-شصل
،ةيعامتج’ا ةيام◊او هايŸاو ميلعتلاو

ةينازيŸا تاشسايشس زيزعت ى-ل-ع ةوÓ-ع
.ةيŸاعلا ةمكو◊او ةيلكلا
قاوشسأ’ا زيزعت ¤إا ةركذŸا وعدت امك
،لمعلا سصرف قلخو سصاÿا عا-ط-ق-لاو
ا-ي-ق-ير-فإا ل-ي--ث“ Úشس– ن--ع Óً--شضف
نوتيرب تاشسشسؤوم لخاد اهتوشص عامشساو
.زدوو
دبع ن-ب د-ي-شسلا بحر ،ه-ت-ل-خاد-م ‘و
نويدلا ةمدخ قيلعت ةردا-بÃ ن-م-حر-لا
ناد-ل-ب-لا ن-م د-يد-ع-لا تدا--فأا ي--ت--لا

ةقئا-شض ر-طÿ ة-شضر-عŸا ة-ي-ق-ير-ف’ا
م-ه-ل حا--م--شسلا لÓ--خ ن--م ،نو--يد--لا
لجأ’ دراوŸا نم د-يزŸا ماد-خ-ت-شسا-ب
نع اÈًعُم ،ةيلا◊ا ةمزأ’ا عم لماعتلا
سضعب ىلع نيدلا اذه ءبع نأاششب هقلق““
ومنلا مامأا ةبقع حبشصأا يذلاو ،لودلا
.““مادتشسŸا
قيشسنت ةيمهأا““ ىلع ر-يزو-لا دّد-شش ا-م-ك

لجأا نم ةيمنتلا ءاكرشش فلتfl دوهج
‘ جردنت يتلا لامعأÓل لشضفأا ةيلاعف
ا--نورو--ك سسوÒف ة--ح--فا--ك--م را---طإا
.““ةيداشصتق’او ةيعامتج’ا هتايعادتو
ةردابÃ رئاز÷ا مازت-لا دّد-ج نأا د-ع-بو
،›ود-لا كن-ب-ل-ل ير-ششب--لا لاŸا سسأار
نأا ¤إا نمحرلا د-ب-ع ن-ب د-ي-شسلا را-ششأا

لماوع مهأا دحأا““ لّكششُت ةردابŸا هذه
ىدŸا ىلع ماد-ت-شسŸا و-م-ن-لا ق-ي-ق–

ل-ك ه-ئÓ-يا بجو-ت-شسي ا‡ ،ل-يو--ط--لا
¤إا ›ودلا كن-ب-لا ًا-ي-عاد ،““ما-م-ت-ه’ا
هذ-ه حا‚إ’ دو-ه÷ا ن-م د-يز-م لذ--ب““
ح.ءايمل ^  .““ةردابŸا

 ““يداشصتق’ا لوحتلاو انوروك““ راعشش Óماح سسما متتخا
يداصصتق’ا رمتؤوملا يف كراصشت رئازجلا ةصصروب

ايقيرفا يف رامثتصسÓل يلودلا
‘ رامثتشسÓل ›ودلا يداشصتق’ا ر“ؤوŸا تا-ي-لا-ع-ف ‘ ر-ئاز÷ا ة-شصرو-ب تكرا-شش ^

.ريوطتلاو رامثتشسÓل يقيرف’ا يبرعلا لبق نم مظنŸا مايأا ةعبرأ’ ماد يذلا ايقيرفا
ءاثÓثلا قلطنا يذلا ايقيرفا ‘ رامثتشسÓل ›ودلا يداشصتق’ا ر“ؤوŸا سسما متتخاو
.““يداشصتق’ا لوحتلاو انوروك““ راعشش راعشس لمحو مرشصنŸا
و ةلاعف تايشصخشش روشضحب ،ةيŸاعلا ةيداشصتقإ’ا ةمزأ’ا لظ ‘ ىقتلŸا اذه دقعناو

ح.ءايمل ^ .ت’اÛا ىتشش ‘ ءاÈخ
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ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نأا نايبلا دافأاو ^
تلخدت (ابرغ) رج يداو ة-يد-ل-ب عا-ط-ق-ل

نم م-عد-بو ،سسي-مÿا ،لوأ’ا سسمأا ءا-شسم
لجأا نم ةيندŸا ةيام◊ا يشساطغ ةقرف
قرغلل سضرعت قهارم باشش ذاقنإا ة-ي-ل-م-ع
ةيدلبب ةيعيارذلا ي-ح-ب ي-ئاŸا ع-مÛا-ب
.رج يداو
ءادن يقلت روف هنأا حلاشصŸا تاذ تفاشضأاو
ناكم وح-ن قر-ف-لا تعرا-شس ،ة-ثا-غ-ت-شس’ا
يشساطغ دحأاب قبشسŸا لاشصت’ا عم قرغلا
ةحار ةÎف ‘ ناك يذلا ةيندŸا ةيام◊ا
برق’ا ناك يذلا ديحولا سساطغلا هنوك
ةيبلت ‘ ددÎي ⁄ يذلاو ناكŸا Úع نم
ةدحولا نم ةقرفلا لوشصو Úح ¤إا ءادنلا

.ةيشسيئرلا
ناك قيرغلا باششلا ناف ،نايبلا سسفن قفوو
عمÛا ةاذاحÃ ةهزن ‘ هت-ل-ئا-ع ة-ق-فر
هفع-شسي ⁄ و ة-حا-ب-شسلا-ب ما-ق ن-يأا ي-ئاŸا
ئ-طا-شش ¤إا ةدو-ع-لا و نزاو--ت--لا ‘ ظ◊ا
Úعب اوناك نيذلا نونطاوŸا موقيل عمÛا
لماك لششف دعب ةثدا◊ا نع غيلبتلاب ناكŸا

fiهذاقنا ‘ مهت’وا.
يتلا ة-شصتıا ح-لا-شصŸا ل-خد-ت بق-عو
ءادن اهيقلت روف ناكŸا Úع ¤ا تعراشس
ةثج نع ثحبلا ة-ي-ل-م-ع تأاد-ب ،ةد-ج-ن-لا
لبق نم ةنشس51 رمعلا نم غلابلا باششلا
،دايعرديوق ما-ششه ،عو-ط-تŸا سسا-ط-غ-لا
ظفح ةحلشصم وحن اهلقن و اهلششتنا  يذلا
.نورفعلا ىفششتشسÃ ثث÷ا
عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نم لك ركذي

ةقرف معدبو (ا-قر-شش) ة-ع-مو-شصلا ة-يد-ل-ب
ةيام◊ا حلاشصم ةيندŸا ةيام◊ا يشساطغ
تلخدت دق تناك ةديلب-لا ة-ي’و-ل ة-ي-ندŸا

لاششتنا لجأا نم يرا÷ا عو-ب-شس’ا ع-ل-ط-م
““ورجوب““ يئاŸا عمÛاب قيرغ لفط ةثج
Ãع يتلا ةعموشصلا ةيدلبب ةخورف زكرÌ
ثحبلا ةيلمع تناك و عمÛا رعقب اهيلع
.نمزلا نم فشصنلاو ةعاشسلا تقاف اهنع
وعدت ،ةلثا‡ ثداوح ليج-شست-ل ا-يدا-ف-تو
ÚنطاوŸا ةفاك ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم
ةÒطÿا نكامأ’ا ‘ ةحابشسلا يدافت ¤إا
ةدكؤوم ،ةيئاŸا تاعمÛا ‘ ة-حا-ب-شسلاو

‘ ءايلو’ا هبعلي يذلا Òبكلا رودلا ىلع
‘ ةحابشسلا نم مهعنم و مهئانبأا ةبقارم
.ةÒطÿا نكامأ’ا هذه لثم

خ ر ^

ةلوفطلاو ةمومألا حلاسصÃ ةديدج ةلباق20
  ةبانع تايفسشتسسم ‘

ةيئاملا تاعمجملا يفو ةريطخلا نكامأ’ا يف ةحابسسلا يدافتل تاوعد طسسو

ةيئاملا تاعمجملاب قرغ ةلاح يناث ليجسست
عوبسسأا فرظ يف ةديلبلاب

ةيئاŸا تاعمÛاب قرغ ةلاح Êاث سسيمÿا سسمأا ءاسسم ةديلبلا ةي’وب ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تلجسس
ةثداح ليجسست دعب ،ةنسس51 رمعلا نم غلبي قهارم باسش ةافو نع ترفسسأا يتلاو عوبسسأا فرظ ‘
،ةبانع ةي’ول ةحشصلا ةيريدم تهجو ^.حلاسصŸا تاذل نايب بسسح ،ةنسس31 رمعلا نم غلبي لفط اهتيحسض حار مرسصنŸا تبسسلا ةلثا‡

بشصانم ¤ا اثيدح تجر-خ-ت ة-ل-با-ق02
تا-شسشسؤوŸا ف--ل--تÈ flع ،م--ه--ل--م--ع
نم نكميشس ام ،ة-ي’و-ل-ل ة-ي-ئا-ف-ششت-شس’ا
حلاشصم Èع تاشضيرŸاب لفكتلا ة-ي-ط-غ-ت
ددع ‘ احداف ازجع Êاعت يتلا ديلوتلا
لثمأ’ا لفكتلا رثأات ›ا-ت-لا-بو تÓ-با-ق-لا

اذه ‘ ،ءاوشسلا ىلع عشضرلاو تاهمأ’اب
ةيلام بشصانم ة-ير-يدŸا تر-فو قا-ي-شسلا
ةراششإ’ا عم ،ةديد-ج ة-ل-با-ق02 حلا-شصل
نيوكتلا دهعم نم ةلباق27 ›امجا جرختل
نهطاششن نلوازيشس ةبانعب تÓباقلل ›اعلا

فلتfl ‘ ةلثمتŸا نهتماقا تاي’و Èع
  ع و ^ .ةيقرششلا تاي’ولا

لظلا قطانم جمانرب نمسض لخدت
يعيبطلا زاغلا عورسشم نم تنسشومت نيعب ةغوزمت ةيدلب ةدافتسسا

ةعباتلا ةغوز“ ةيدل-ب ح-لا-شصم ل-م-ع-ت ^
Úع ة-ي’و-ب ءا-ع-بر’ا Úع ةر-ئاد-ل ا-يرادا

ديدعب لظلا قطان-م م-عد ى-ل-ع تن-ششو“
تاردق ميعدت رارغ ىلع ةيومنتلا جماÈلا
لابغأا ةيرق قطانم Èع ة-ي-ف-ير-لا ةرا-ن’ا
ليشصوتل ي-ع-شسلا ع-م ا-هÒغ و ةد-يادÿا،

.يعيبطلا زاغلا ةكبشش
نب يشسبيبع ةغوز“ ةيدلب سسيئر  فششك و

نم ةدافتشسا ه◊اشصم نا ““رجفلا““ ـل ةدوع
نمشض جردنت اهنوك ة-يو-م-ن-ت ج-مار-ب ةد-ع

عرشش نم اهنم هذه جماÈلا، لظلا قطانم
‘ Œنم اهنم و عقاولا سضرأا ىلع اهديشس

و ىر-ق ةد-ع كل“ ة-يد-ل-ب-لا نو-ك ر-ظ-ن-ت
.ةيئانلا قطانŸا Èع ةرششتنم رششادم
ةران’ا عورششم نم تدافتشسا ةÒخأ’ا هذه
امه و ةنيدŸا زاغ ليشصوت اذك و ةيفيرلا

نأا ا-م-ل-ع ة-ن-طا-ق-ل-ل Úشسا-شسأا Úب-ل-ط--م
تاذ اهيف ترششاب ةي-عا-ط-ق-لا ع-يرا-ششŸا
نواعتلاب عوبشسأ’ا اذه علطم عم حلاشصŸا

راطا ‘ لخدي يذلا و ةقاطلا ةيريدم عم
نماشضّت-ل-ل ي-ن-طو-لا قود-ن-شصلا ج-ما-نر-ب
.ةيلÙا تاعامجلل
Èع ةي-ف-ير-لا ةرا-ن’ا ة-ي-ل-م-ع-لا ت-ّشسم و
شسلا تا-ع-م-ج-ّت-لا رارغ ىلع ةيفيرلا ةينك-ّ

لابغأا، يهاود، سسيمÿا، ةديادÿا ةيرق
ة-ه-جوŸا و ة-يد-ل-ب--لا ر--قÃ بنا--ج ¤ا
ةيفير ةرا-نا نود-ب ة-ي-ق-ب-تŸا تا-ن-ك-شسل-ل
ةليلقلا مايأ’ا نو-شضغ ‘ زا‚ا را-ظ-ت-نا-ف
زاغلا ةكبشش ليشصو-ت ‘ عور-ششلا ة-مدا-ق-لا
ةيرق و سسيمÿا و لابغأا ةيرقل يعيبطلا

. يهاود
ةقاطلا ةريدم لوقت ،ةلشص يذ قايشس ‘ و
روهظ ذنم نا ةي’ولا نأا ةد-ي-ششر Êا-ح-ل-م
وا زجع اه◊اشصم لجشست ⁄ انوروك ءابو
¤ا اهلاشصيا و ناتوبلا زاغ ةدام ‘ عاطقنا

تنششو“ Úع ةي’و ثيحب لظ-لا ق-طا-ن-م
ثيحب هب ناهتشسي ’ نوزfl اهل نأا فيشضت

ةردقب لاطفن ةشسشسؤوŸ عبات نزfl كل“
نيزكرم بناج ¤ا ةروراق فلأا02 نيزخت
80 جاتنا ةقاطب سصاÿا عاط-ق-ل-ل Úع-با-ت
رد-ق-ي نوز-خÃ و مو-ي-لا ‘ ةرورا-ق ف’آا
و ناتوب زا-غ ةرورا-ق ف-لأا131 نم Ìكأا-ب
ىر-خأا ة-شسشسؤوŸ ع-با-ت-لا Êا-ث--لا ز--كرŸا
ىشصقأاب سشايرو يديشس ةيدل-ب-ب د-جاو-تŸا

هب نيزخت ةردق غبت يذلا و ةي’ولا برغ
تاذ دكؤوت و ايموي ناتوب زاغ ةروراق0055
نا ’ا ةحئا÷ا نم مغرلاب و هنأا ةثدحتŸا

نع وبري ام Èع ةداŸا نمشضت اه◊اشصم
قطانŸ اهتيبلاغ ‘ ةهجوم عيب ةطقن77
حلاسص ^ .لظلا

يح ي-ن-طا-ق ن-م تار-ششع-لا ي-ك-ت-ششي ^
ةمخا-تŸا دواد ن-ب ة-يد-ل-ب جا◊ا يد-ي-شس
نم Ìكأا دعي يذلاو اقرشش ةي’ولا ةمشصاعل
ةيعامت-ج’ا عا-شضو’ا ن-م ن-ك-شسم0031
تاونشس ةدع ذنم اهنوششيعي يتلا ةيرزŸا
م-ه-ل-ئا-شسرو م-ه-تاد-ششا--ن--م دŒ نا نود
Ó-ح ة-لوؤو-شسŸا تا-ه÷ا ¤ا ةد--يد--ع--لا
ةيومنتلا سصئا-ق-ن-لا ن-م ة-مز-ح سضحد-ي
با-ي-غ رار-غ ى-ل--ع ه--جو’ا ةدد--ع--تŸا

وهو جÓعلاو يوادتلل يحشص ف-شصو-ت-شسم
ةيدلبلا حلاشصم رود-ب نو-هرŸا عور-ششŸا

زيهجتلا تايلمع ى-ق-ب-ت ا-م-ي-ف هزا‚ا ‘
حلاشصم قتا-ع ى-ل-ع ير-ششب-لا ر-شصن-ع-لاو
. ةي’ولا ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم
ي◊اب نمأا زكرم زا‚إاب ةنطاقلا بلاطو

ة-يد-شس÷ا تاءاد-ت-ع’ا د--ياز--ت ل--ظ ‘
ةكرح Úمأاتو ›ا◊ا فرظلا ‘ ةقرشسلاو
ةيلي-ل-لا تاÎف-لا ‘ ا-م-ي-شس ’ Úن-طاوŸا

ةيمومعلا ءابرهكلا بايغ اهتدخ نم تداز
امك سسمادلا مÓظلا ‘ ي◊ا قرغي ثيح
يراوج قوشس بايغ ةلكششم نوينعŸا لوانت

مهنع لفكيو ةيمويلا مهتاي-جا-ح ءا-ن-ت-ق’
كلت وا ةيد-ل-ب-لا بل-ق ¤ا ل-ق-ن-ت-لا ءا-ن-ع
وا رم-طŸا ة-يد-ل-ب رار-غ ى-ل-ع ةرواÛا

مهتايجاح ءاشضقل نازيلغ ةي’ولا ةمشصاع
ÚنطاوŸا لهاك كهنا رخا لكششم ةيمويلا

تاقرطلا بايغب قل-ع-ت-ب اءا-ت-شش و ا-ف-ي-شص
نيا ي◊ا لخدم ‘ ا-م-ي-شس ’ ة-ف-شصر’او
‘ مهتويب ¤ا لوشصولا نم نطاوŸا Êاعي
وا ةملظŸا ةيليللا تاÎفلا ‘ ةشصاخ ناما

ءات-ششلا ل-شصف ‘ را-ط-م’ا لو-ط-ه د-ن-ع
يجراÿا ⁄اعلا نع ’وزعم ي◊ا ىقبيل
ىقبت ⁄ يتلا ةديد-ع-لا تاد-ششا-نŸا م-غر
ل◊ا ل-ها فر-ط ن-م ة-ي--غا--شصلا ناذ’ا
بشسح سصئاق-ن-لا هذ-ه ءاو-ت-ح’ ط-بر-لاو
قرزل ليسضفلب  ^ .تايولو’ا

نازيلغب بجا◊ا يديسس يح اونطاق
 ةيمنتلا بايغ نم نوكتسشي

يداوب يوقرت نكسس04 عورسشم اوديفتسسم
تاطلسسلاب نودجنتسسي ةعم÷ا

Œتو عيرسستب نوبلاطي باط◊ا راÒةئيهت ة
  نيرهسش ذنم قلغŸا قوسسلا

قطانŸ ةيئاجف تارايز
ةيدŸاب لظلا
يواد--ب سسا--ب--ع ة--يدŸا ة--ي’و ›او ر--ّط--سس ^
¤ا ةيرودو ةيئاجف ة-ي-ناد-ي-م تارا-يز ة-ما-نزر
ةقفر سسما ةحي-ب-سص ما-ق ثي-ح ل-ظ-لا ق-طا-ن-م
ه-ل-لاد-ب-ع ي-ئ’و--لا ي--ب--ع--سشلا سسلÛا سسي--ئر
يديسس تايدلب ¤إا دقفتو لمع ةرايزب ةعقروب
،ةياردسس و دباع نب رئب ،ناميلسس ينب ،عيبرلا

راطإا ‘ لخدت ةرايزلا ةي’ولا ةمسصاع قرسش
لاغسشأ’ا مدقت ىدمو ةقلطنŸا عيراسشŸا ةعباتم
عورسشم  نم لك يوادب سسابع نياع ثيح .اهب
يديسس ةيدلب Úب طبارلا يدلبلا قيرطلا زا‚ا
يذلا و ،ملك2 ةفاسسم ىلع نمكŸا ةقرف و عيبرلا
سشطاطقلا ةقطنÃ و %05 هزا‚إا ةبسسن تغلب
لو-خد-لا ل-ب-ق ة-سسردŸا م-ي-ل-سست-ب ›او--لا ر--مأا
،اهليهأات ةداعإا و اهتعسسوت دعب ،لبقŸا يسسردŸا

هترايز ‘ و اهيلإا يدؤوŸا قيرطلا ديبعت اذك و
زيح ةيدŸا ›او  عسضو دباع نب رئب ةيدلبب ¤ا
حنم عم ،ةيطياوسشلا ةقرفب قيمع رئبل ةمدÿا

ة◊ا-سصلا ها-يŸا ة-ك-ب-سش ع-ي-سسو-ت-ل ›ا-م فÓ-غ
ةياردسسلا ةيدلبب ةÒخ’ا هتطfi ‘و برسشلل
ديوز-ت قÓ-ط-نا ةرا-سشإا يواد-ب سسا-ب-ع  ى-ط-عأا

بر-سشل-ل ة◊ا-سصلا ها-يŸا-ب نار-م-ع ي-ن-ب ة-قر--ف
قيرطلا ةئيهتو ،يتاوت د’و ةقرف نم اقÓطنا
ب م ^ .ةقرفلا تاذ ¤إا يدؤوŸا

نوديفتشسŸا نونطاوŸا ديدع ىكتششا ^
ةيدلبب معدم يوقرت نكشس04 عورششم نم
ة-م-شصا-ع بر-غ ة-ع-قاو-لا ة-ع-م÷ا يداو
لطا“ نم ملك21 دعب ىلع نازيلغ ةي’ولا
irpos ةكرشش بحاشص يرا-ق-ع-لا ي-قرŸا
dnal‘ زا‚’ا لاغششا تايلم-ع ءا-ه-نا
⁄ اميف فشصنو ةنشس نم Ìكا ذنم تانكشسلل
. %52 لاغشش’ا ةبشسن ىدعتت
““رجفلا““ ـل حيرشصت ‘ مهنم ديدعلا لاقو
تاقحتشسم نم مهيلع ام لك اوعفد مهنا

ةديدعلا تادششانŸا نا ’ا ةبتŸÎا ةيلام
يذلا لكششŸا ل– ⁄ ةلوؤوشسŸا تاهجلل

ة-يؤور-لا ح--شضت--ت نا نود Ó--يو--ط ر--م--ع
ةدع ذنم ناكشسلا دوار مل◊ ةيل-ب-ق-ت-شسŸا

ةيعامتج’ا ةاي◊ا مهتكهنا امدعب تاونشس

راعشسا ءÓغ نم اهنوششيعي يتلا ة-ي-شسا-ق-لا
لك نم مهرشصا– يت-لا نو-يد-لاو ءار-ك-لا

ءاطشسب نوفظوم مهنا مغر بدحو بوشص
fiةارا‹ اوعي-ط-ت-شسي ⁄ ل-خد-لا يدود

راعشسا ءÓغ لظ ‘ ةي-مو-ي-لا ف-يرا-شصŸا
تاعاطتق’ا نع كيهان ةي-ئاذ-غ-لا داوŸا
ام ببشسب ةيرهششلا مهبتاور ن-م ة-ي-مو-ي-لا

سصلخو ةيكنب سضورف نم هي-ل-ع او-ل-شص–
لو’ا لوؤو-شسŸا ةد-ششا-ن-م ¤ا نو-ي-ن-عŸا
سسي-ئرو ة-ي’و-لا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا--ب
‘ ليجعتلاو لجاعلا لخد-ت-ل-ل ة-مو-ك◊ا
عم يروف قيق– حتف عم زا‚’ا لاغششا
زا‚’ا عقوم رداغ ،يذلا ينعŸا يقرŸا
.قبشسم راذنا نود

قرزل ليسضفلب ^

نوناعي وزو يزيتب نوميم ىسسيع تيا ناكسس
هايŸا ‘ تابرسست

و بورششلا ءاŸا سصقن سسجاه لازي ام ^
عنشصي وزو يزيتب ىرخا قطانم ‘ همادعنا
تيآا ›اهأ’ لا◊ا وه امك, ناكشسلا تايموي

نوهجاوي نيذلا نونقاوب نو-م-ي-م ى-شسي-ع
دشس ن-م م-ه-بر-ق م-غر, ل-تا-ق-لا سشط-ع-لا
ةقطنÃ دشس Èكا Êاث دعي يذلا تبشصقات
رجفلل ه-ن-ع تف-ششك ا-م بشسحو, ط-شسو-لا

نم ديدعلا ناف, ةقو-ثو-م ة-ي-لfi ردا-شصم
ةرئاد رقم قلغ ى-ل-ع او-مد-قا Úن-طاوŸا
لحب ÚيلÙا ÚلوؤوشسŸا ةبلاطŸ نونقاو

ةلحر عم, مهميحج ءاهنا و لكششŸا اذه

مهتو-عد ع-م, بور-ششلا ءاŸا ن-ع ثح-ب-لا
اذهب دا÷ا لفكتلا ¤ا هايم-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
.Ìكا روم’ا مّزأاتت نا لبق لاغششن’ا
نوناعي ›اهأ’ا نأا رداشصŸا تاذ تفاشضأا و

يتلا تابرشستلا لكششم نم لثا‡ ماقم ‘
و, مهتانكشس ¤ا ءاŸا لوشصو نم مهتمرح
تاونشس رششعلا هرمع قاف يذلا لكششŸا وه
دقو, ةيشصولا تاه÷ا كرحي نا نود ةلماك
ل◊ مايا ة-ي-ن-عŸا تا-ه÷ا ء’ؤو-ه ل-ه-ما
.جاجتحÓل مهديعشصت لبق لكششŸا

ششوريمع لامج ^
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ر-شضخ-ل-ل با-ط◊ا قو-شس راŒ د-ششا--ن ^
لجأا نم ة-ي’و-لا ›او ل-خد-ت ،ه-كاو-ف-لاو
يتلا ةئيهتلا ةداعإا لاغششأا مد-ق-ت ة-ن-يا-ع-م
ى-ل-ع Êا-ث-لا ا-هر-ه-شش تل-خد د-ق نو-ك-ت
تائم طاششن فقوت ‘ ببشست ام ،›اوتلا
وهو مهقزر ردشصم فقوت ›اتلابو راجتلا
ة-ب-لا-ط-م Úي-ن-عŸا-ب ع-فد يذ--لا ر--مأ’ا
لجأا نم لخد-ت-لا-ب ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-شسلا

تاناÿ ةئي-ه-ت-لا لا-غ-ششأ’ا ةÒتو ع-ير-شست
ةيئزج يه لاغششأ’ا هذه نأا املع قوشسلا

متي ⁄ اميف قوشسلل يمامأ’ا ءز÷ا تشسم
،قوشسلل يفلÿا رطششلا ةئيهت ‘ قÓطن’ا

لاغششأ’ا هذه ‘ حدافلا لطامتلا سسكعي ام
راجتلا تارششع طا-ششن ى-ل-ع تر-ثأا ي-ت-لا
نيرهششل مهقزر ردشصم نم اومرح نيذلا
ع ةبيهو ^  .Úلماك
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يسشحو ءادتعل اهسضرعتل روسص ترسشن

ر-ئاز÷ا لا-م-ج ة-ك-ل-م تد-عو-ت ^
¤ا هسضرعت دعب ةلادعلا ¤ا ءوجللاب
نم سضيب’ا حÓسسلاب برسضلاب ءادتعا

ينطولا بخ-ت-نŸا ة-عرا-سصم فر-ط
،اهمعز بسسح لÓعوا رثوك ،وديجلل

نوؤوجلي نيذلا Úيسضايرلا ة-م-جا-ه-م
Ÿىلع مجهتلل ةيلاتقلا نونفلا ةسسرام

.سسانلا
ةنسسل رئاز÷ا لامج ة-ك-ل-م تر-سشنو
ةلاح ‘ ي-هو ا-ه-ل و-يد-ي-ف8102
اهمسسجو اههجو سضرعت ثيح ،ةيثراك
ا-ه-نا ة-ح--سضو--م ،حŸÈا بر--سضل--ل
لÓعوا رثوك ن-م ءاد-ت-ع’ تسضر-ع-ت
ةسضاير ‘ رئاز÷او ايق-ير-فا ة-ل-ط-ب
ليسصاف-ت ن-ع ف-سشك-لا نود ،ود-ي÷ا
.ءادتع’ا ببسس نع ىرخا

اقباسس رئاز÷ا لامج ةكلم تفاسضاو
سسفنلا بيذهت ةسضا-ير-لا ة-سسرا‡ »:
،ن-ير-خ’ا ى-ل-ع ءاد-ت-عÓ-ل سسي--لو
نسسراÁ نب’ا تايسضايرلا نم بجعتا

نم رخآا عون يأا وا يتاراكلا وا ودي÷ا
.““سسانلا ىلع مجهتلل ةيلاتقلا نونفلا

يا ن’ا ىتح ردسصي ⁄ ،لباقŸا ‘
رثوك ودي÷ا ةلطب فرط نم ق-ي-ل-ع-ت

ةيسضاير نسسحا بقلب زئافلاو ،لÓعوا
ÚسسفانŸا نم دعتو ،اقباسس ةيرئازج
ةمداقلا دايبŸو’ا ¤ا لهأا-ت-لا ى-ل-ع
.ويكوطب
نب ايند اهترسشن يتلا روسصلا ترهظاو
ل---سصاو---ت---لا ع---قاو----م Èع يواز
،ءادتع’ا ةعاسشب ىدم ي-عا-م-ت-ج’ا
نع Óسضف ،Úكسسلا لام-ع-ت-سسإا را-ثاو
ما-ي’ا ف-سشك-ت-سسو ،د-ي-لا-ب بر-سضلا
لوح قئاق◊ا نم ديزن نع ةمداقلا
ةلطبلا طروت ةحسص ىدمو ،ةيسضقلا
.’ وا ءادتع’ا ‘ لÓعوا رثوك

ددسصب لÓعوا رثوك نا ،ركذلاب ريدج
بختنŸا قل-غ-م سصبر-ت ‘ لو-خد-لا
ةÎفلل اÒسض– ،ود-ي-ج-ل-ل ي-ن-طو-لا
سصح-ف ىر-ج-ت-سس ثي-ح ،ة-مدا-ق--لا
،سصبÎلا ‘ لو-خد-لا ل-ب-ق ا-نورو--ك
.هنم جورÿا اهيلع عنميسسو

ميهاربا .ج ^

ابوروا لاطبأا ةطبار

ديردم لاير

:ليب بطاخي ناديز
””Óبقتشسم ةارابم يا بعلت نل »
نيز يسسنرفلا Úب يرسس ثيدح نع ،تبسسلا سسما Êابسسإا يمÓعإا ريرقت ^

ةدع لبق ىرج ،ليب ثيراج يزليولا هبع’و ،ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا
نمث بايإا ‘ ،يتيسس Îسسسشنام ةارابم نم ليب دعبتسسا ،ناديز ناك .مايأا
ببسسل كلذ بلط يزليولا بعÓلا نأا فسشكو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
Úب ” اًيرسس اًثيدح كانه sنإاف ،““وتي‚Òسشلا““ جمانÈل اًقفوو .يسصخسش
Îسسسشنام مامأا دجاوتلا مدع يزليولا بعÓلا بلط-ب ى-ه-ت-نا ،ل-ي-بو ناد-يز
تءاج Úفرطلا Úب ة-ثداÙا sنأا ¤إا ،Êا-ب-سسإ’ا ج-ما-نÈلا را-سشأاو .ي-ت-ي-سس
؟يتيسس Îسسسشنام مامأا بعلأاسس له :ناديزل ثيراج :يتآ’اك
بعلت نل ثدح امهم :ناديز
ةمئاق ‘ دجاوتلا مدع ليب بلط ،ثيد◊ا اذه بقع هsنأا ““وتي‚Òسشلا““ ركذو
لاط-بأا يرود عدو-ي-ل ،(2-1) ةجيتنب ديردم لا-ير ا-هر-سسخ ي-ت-لا ةارا-بŸا
رفسس بقع ،فلوغلا بعلل بهذ دق ،ليب ثيراج ناك .مسسوŸا اذه ،ابوروأا
.اÎل‚إا ¤إا ،ديردم لاير ةثعب

،’ويدراوج بيب هبردم ةدايقب يتيسس Îسسسشنام ثعب ^
رود ¤إا لهأاتيل ديردم لاير مزه نأا دعب هيسسفانŸ ةلاسسر
،ة-ع-م÷ا سسمأا لوا ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود ‘ ة-ي-نا-م-ث-لا
‘ هتبÓسص ‘ امئاد ككسشت تناك يتلا ةلئسسأ’ا زواجتيو
.ةراقلاب لوأ’ا ىوتسسŸا ةقباسسم
راودأا ‘ امئاد يتي-سس ط-ق-سس ،’و-يدراو-ج ةدا-ي-ق ت–و

لوبرفيلو Òبسستوه ماهنتوت مامأا رسسخو ،موزهŸا جورخ
.ةيسضاŸا ةثÓثلا مسساوŸا ‘ وكانومو

رخآلا هجولا
‘ ويبانرب وجايتناسس دا-ت-سسب1-2 هراسصتنا لÓخ ن-ك-ل
دا–’ا داتسسب اهسسفن ةجيتن-لا-ب هزو-فو ،طا-ب-سش/ر-ياÈف
ةرطيسسو ا-ج-سضن ي-ت-ي-سس ر-ه-ظأا ،Òها-م÷ا ن-م ›اÿا
اذه ةيدجب ةسسفانملل ادعتسسم حبسصأا اÃر هنأاب ناحجري
.مسسوŸا
‘ توا51 ‘ نويل كيبŸوأا دسض ةه-جاو-م هر-ظ-ت-ن-تو
ةارابŸا يتيسس أادبيسس ،›ا◊ا هاوتسسŸ ا-ق-فوو ،ة-نو-ب-سشل
ةرملل يئاهنلا لب-ق رود-لا غو-ل-ب-ل ىو-قأ’ا ح-سشرŸا و-هو
.هخيرات ‘ طقف ةيناثلا

خفلا ‘ طوقسسلا
دق ناك طابسضن’او زيكÎلا نم اعون يتيسس رهظأا Úح ‘و
تارم ثÓ-ث بق-ل-لا زار-حإا ى-ل-ع د-يرد-م لا-ير د-عا-سس
ىلع ىسضق ام نإاف ،ناديز نيدلا نيز ةدايق ت– ،ةيلاتتم
تفلك يتلا ةيعافدلا ةسشاسشهلا تنا-ك Êا-ب-سسإ’ا ق-ير-ف-لا

ناراف ليئافر دقفو .يسضاŸا ‘ Òثكلا ’ويدراوج قيرف
،هيفده يتيسس يدهيل هقيرف ءازج ةقطنم ‘ Úترم ةركلا

جنيلÎسس ميحرل لوأ’ا فدهلا سسوسسيج لييرباج عنسصف
لاقو .هسسفنب Êاثلا فدهلا يليزاÈلا م-جا-هŸا ل-ج-سسو

كلذ فرعن ،كتبقاعم اهنكÁ ةلوطبلا هذه““ :’ويدراوج
تناك (سسوسسيج) لييرباج ة-م-ها-سسم ن-ك-ل ا-ن-تÈخ ن-م
هنإا““ :فاسضأاو .““فقاوŸا هذه لثم ‘ لسضفأ’ا هنإا ،ةرثؤوم
.انل ةبسسنلا-ب ا-م-سسا-ح نا-ك ،Úتارا-بŸا ‘ بع’ ل-سضفأا

تاظحللا ‘ ةاناع-م ا-ن-ه-جاو ا-مد-ن-ع اÒث-ك ا-ند-عا-سس
.““ةئيسسلا

لاطبألا ةسسارسش
ةقيرطلا ىلع هسسفن وه ءانثلا قحت-سسي ’و-يدراو-ج ن-ك-ل
سشهلا ديردم لاير عافد ىلع طغسضلل هقيرف اهب دعأا يتلا

ئ-جا-فŸا هرار-ق--ب
نيدوف ليف كارسشإا

ي--ثÓ--ث ن--م---سض
.هموجه
:جنيلÎسس ق-ل-عو
ة--طÿا تنا--ك““

نو--ك--ن نأا ي---ه
ا-م-ئاد Úقو-ف-ت-م
،ة-سسار-سشب بع--ل--نو
ها-ن-ل-ع--ف ا--م اذ--هو
يذلا طغسضلا لسضفبو
ا-ن-ل-ج-سس ها-ن-سسرا-م
.““Úفدهلا
وعجسشم دقتعي اÃرو
دق ماعلا اذه نأا يتيسس
،مهق-ير-ف ما-ع نو-ك-ي
كردي ’ويدراوج نك-ل
نم ديد-ع-لا كا-ن-ه نأا
ديدعلاو ةدي÷ا قرفلا

‘ تآا--جا---فŸا ن---م
راودأ’ا ‘ هرا--ظ--ت--نا
.ةنوبسشل ‘ ةمداقلا
بردŸا ع-------با-------تو
ةوطخ اهنإا““ :Êا-ب-سسإ’ا
ىلع زوفلا ،ةمهم ¤وأا
،عئار ءيسش ديردم لاير
¤إا باهذلا انيل-ع ن-ك-ل
لكأان نأا بجي .لاغتÈلا

كحسضنو دحتن نأاو اديج
ده÷ا نم Òثكلا لذ-ب-نو
‘ كا---ن---ه ¤إا ل---سصنو
ة-ه-جاوŸ ةرو--سص ل--سضفأا
ل-هأا-ت-لا ة-لواfiو نو-ي--ل
ةرملل يئاهنلا لب-ق رود-ل-ل
نأا بجي .ط-ق-ف ة-ي-نا-ث-لا
.““ءودهلاب ىلحتن

””ةلادعلا اندعومو ،لÓعوا ودي÷ا ةلطب نم حŸÈا برشضلل تشضرعت »: رئاز÷ا لامج ةكلم لاقتن’ا ‘ ركفي ودلانور
سسيراب ¤ا

نع ددرت ام ىلع ،سسوتنفوي سسيئر ،ي-ل-ي-ي-نأا ا-يرد-نأا ق-ل-ع ^
¤إا ،قيرفلا فادهو م‚ ،ودلانور ونايتسسيرك لاقتنا لامتحا
ةيسسنرفلا ““لوبتوف سسنارف““ ةل‹ تناكو .نامÒج ناسس سسيراب
فو-ف-سص ‘ د-ي-ع-سس Òغ ود-لا-نور نأا ،ار--خؤو--م تر--كذ د--ق
.آا جيللا لطب ¤إا مامسضنÓل دعتسسمو ،يÒنوكنايبلا
سستروبسس ياكسس““ ةكب-سشل تا-ح-ير-سصت ‘ لا-ق ي-ل-ي-ي-نأا ن-ك-ل
نمث نم ،ابوروأا لاطبأا يرودل ‘ويلا عيدوت بقع ،““ايلاطيإا
(ودلانور) هنأاب اًما“ عنت-ق-م ا-نأا““ :نو-ي-ل د-ي ى-ل-ع ي-ئا-ه-ن-لا

ذنم تيرجُأا ةلباقم ¤إا دوعي ريرقتلا اذه نأا دقتعأا ..ىقبيسس
.““رهسشأا ةدع
لبق ترسشُن اهنأا ًةسصاخ ،ةÁدق ةيمÓعإا ةعدخ اهنإا““ :فاسضأاو
ودلانور نأا ،مكل دكؤوأا نأا يننكÁ ..يسسنرف قيرف مامأا بعلن نأا
.““سسوتنفوي ةدمعأا دحأا لظي
ةديسسلا دوقيل ،مويلا ،نويل كابسش ‘ Úفدهل هليجسست مغرو
يئاهنلا عبر غولب ‘ ودلانور لسشف ،(1-2) راسصتنÓل زوجعلا

هسضرأا ىلع اباهذ يسسنرفلا سسفانŸا زوفل ارظن ،هقيرف عم
(1-0).

سسوتنفوج

ابوروا لاطبأا ةطبار

ةنيزح ةليل ‘ لايرلاو سسوتنفوج ءاشصقا
لاطبأا يرود يئاهن عبر ¤إا روبعلا ةقاطب يتيسس Îسسسشنام مسسح̂ 

،ديردم لاير ىلع (1-2) ةجيتنب اباهذ هراسصتنا ررك امدعب ،ابوروأا
.““دا–’ا““ بعلم ىلع ،يئاهنلا نمث بايإا ‘ ،ةعم÷ا سسما لوا ءاسسم

سسوسسيج لييرباجو ،جنيلÎسس ميحر يتيسسلا ‘ده لجسسو
لاير فده لجسس ام-ن-ي-ب ،(86و ،9) Úتقيقد-لا ‘

.82 ةقيقدلا ‘ اÁزنب Ëرك ديحولا ديردم
،(2-4) ةجيتنب يتيسس Îسسسشنام زوفي كلذبو

،بايإ’او باهذلا يتارابم عوم‹ ›امجإا ‘
ةنيدÃ يئاهنلا ع-بر ‘ اًد-عو-م بر-سضي-ل

ىسصقأا يذلا نويل كيبŸوأا عم ،ةنوبسشل
توأا51 مو-ي ،›ا-ط-يإ’ا سسو-ت-ن-فو-ي
.يرا÷ا

وه ،سسوسسيج لييرباج يليزاÈلا ناك
ءاطخأا لغتسسا امد-ع-ب ةارا-بŸا ل-جر

ناراف ليئا-فار ي-سسنر-ف-لا ع-فادŸا
عنسصيو اًفده ل-ج-سسي-ل ،ة-جذا-سسلا

.غنيلÎسس هليمزل رخآا
،ةارا-بŸا ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م أاد--ب
ليير-با-ج ح‚و ،ر-ك-ب-ُم ط-غ-سضب
جذاسس أاطخ لÓغت-سسا ‘ سسو-سسي-ج
‘ ةرك-لا ع-ط-ق ثي-ح ،نارا-ف ن-م

هل-ي-مز-ل رر-مو ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
‘ ةركلا نكسسأا يذ-لا ج-ن-ي-لÎسس

.9 ةقيقدلا ‘ اوتروك كابسش
ثيح ،زيل‚إ’ا طغسض رم-ت-سساو
ةبيوسصت جني-لÎسس م-ي-حر ل-سسرأا

ةقطنم دودح ىل-ع ة-ي-خورا-سص
كا-----ب------سشلا تسسم’ ،ءاز÷ا

ديردم لاير ىمرŸ ةيجراÿا
.51 ةقيقدلا ‘

لا-ير-ل ة--لواfi لوأا تءا--جو
ىقلت ثيح ،02 ةقيقدلا ‘ ديردم

،درازاه هليمز نم قم-ع-لا ‘ ةر-ير“ اÁز-ن-ب
نكل ،ءاز÷ا ةقطنم دود-ح ى-ل-ع ةو-ق-ب دد-سسو
ةرك-ل-ل يد-سصت-لا ‘ ق-لأا-ت نو-سسرد-يإا سسرا◊ا
.ةينكر ¤إا اهلوحو
لداعتلا فده ل-ي-ج-سست ‘ اÁز-ن-ب Ëر-ك ح‚و
ةرك ىقل-ت ثي-ح ،82 ةقيقدلا ‘ ديرد-م لا-ير-ل
وجيردور باسشلا نم ءاز÷ا ةقطنم ‘ ةيسضرع

.نوسسرديإا سسرا◊ا راسسي ىسصقأا ةيسسأار ددسسو
يدسصتلا ‘ د-يرد-م لا-ير سسرا-ح او-ترو-ك ق-لأا-تو
،يتيسس Îسسسشنام بع’ وليسسناك نم ةيوق ةديدسستل

يذلا واتيليم مامأا ةركلا تدتراو ،63 ةقيقدلا ‘
.اًديعب اهتتسش

لاير ن-م ة-ل-تا-ق-لا تاو-ف-ه-لا ترر-ك-تو
يذلا اوتروك نم ةرŸا هذهو ،ديردم

Îسسسشنا-م ي-ب-عÓ-ل أا-طÿا-ب رر-م
ن-يدو-ف با-سشلا ل-سسرأاو ،ي-ت-ي--سس

اهنكل ،ةيسضرأا ةيخوراسص ةبيوسصت
رسسيأ’ا مئاقلا بناجب ترم

.14 ةقيقدلا ‘
يد Úفيك تغابو
Îسسسشنام م‚ نيورب
ةر-ك د-يد-سست-ب ،ي-ت-ي-سس
ةينكر ةلكر نم ةر-سشا-ب-م
،ديردم لاير ى-مر-م ¤إا
قلأات اوترو-ك سسرا◊ا ن-ك-ل

‘ ةر--ك--ل--ل يد--سصت--لا ‘
.54 ةقيقدلا
لوأ’ا طو--سشلا ى--ه---ت---ناو
فدهب يباجيإ’ا لدا-ع-ت-لا-ب

Ÿهلث.
‘ ديردم لاير سسراح اوتروك وبيت قلأات ،Êاثلا طوسشلا ةيادب عمو
،يتيسس Îسسسشنام مجاهم جنيلÎسس ميحر نم ةيوق ةديدسستل يدسصتلا

.ةينكرلا ¤إا اهلوحو74 ةقيقدلا ‘
مجاهم جنيلÎسس ميحر ةديدسستل هيدسصت-ب ،ق-لأا-ت-لا او-ترو-ك ل-سصاوو
أاطخ سضرأ’ا باحسصأا لغتسسا امدعب ،35 ةقيقدلا ‘ يتيسس Îسسسشنام
.ريرمتلا ‘ وÒميسساك نم ديدج يثراك
ىمرم ىلعأا ترم ،ةيوق ةرك د-يرد-م لا-ير م-جا-ه-م اÁز-ن-ب دد-سسو

.45 ةقيقدلا ‘ نوسسرديإا يتيسسلا سسراح
،36 ةقيقدلا ‘ ديردم لايرل Êاثلا فدهلا لجسسُي نأا اÁزنب داكو

يدي Úب تلسصو ةركلا نكل ،ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع ةرك ددسس ثيح
.نوسسرديإا سسرا◊ا
،لوأ’ا فدهلا ويرانيسسل راركت ‘ ،ةيثراكلا ءاطخأ’ا ناراف لسصاوو
لجسسو اوتروكب درفنا يذلا سسوسسيج لييربا÷ ةجاذسسب ةركلا حنمو
.86 ةقيقدلا ‘ يتيسس ÎسسسشناÊ Ÿاثلا فدهلا
،بعسصلا عسضولا كلذ ليدعت ‘ ديردم لاير بردم ناديز لسشفو
،لاطبأ’ا يرود ةلوطب نم ةيبيردتلا هتÒسسم ‘ ةرم لوأ’ ىسصقُيل
.›اوتلا ىلع ةقباسس تابسسانم3 ‘ اهب جوت يتلا
مغر ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبرل لهأاتلا ‘ سسوتنفوي لسشف امك
61ـلا رود بايإا ‘ ةعم÷ا سسما لوا (1-2) ةجيتنب نويل ىلع هزوف
.ةقباسسŸا نم
اميف (ءازج ةلكر ،21) ةقيقدلا ‘ نويل فده ،يابيد سسيف‡ زرحأا

،Ú (34تقيقدلا ‘ يÒنوكنايبلا ‘ده ودلانور ونايتسسيرك لجسس
.(06)و ،(ءازج ةلكر
‘ (2-2) ةجيتنب Úقيرفلا لداعت مغر يئاهنلا عبر رودلل نويل لهأاتو

ليجسستلا نم دافتسسا يسسنرف-لا ق-ير-ف-لا نأا ’إا ،Úتارا-بŸا عو-م‹
.هبعلم جراخ

نياوجيه ددسس امدعب ،ةيناث54 دعب تءاج ةارابŸا ‘ ةلواfi لوأا
يديأ’ ةلهسس تلسصو اهنكل ءاز÷ا ةق-ط-ن-م دود-ح ى-ل-ع ن-م ةر-ك-لا

 .زيبول نويل سسراح
ءاز÷ا ةقطنم جراخ نم ةيوق ةديدسست ،نويل م‚ راوع ماسسح قلطأاو

.ةينكر ¤إا Êزيسشت اهدعبأا ،ةنماثلا ةقيقدلا ‘
لخاد لغوتو ةركلا ملتسسا ا-مد-ع-ب ءاز-ج ة-ل-كر ى-ل-ع راو-ع ل-سصحو
‘ يابيد سسيف‡ ح‚ مث ،ماسسح طقسسيو روكناتنب لخدتيل ةقطنŸا

 .(21) ةقيقدلا ‘ لوأا فده ¤إا اهليو–
ةسصرفلا هل تحنسس امدعب ،ءاقللا سصرف رطخأا يكسسيدرانÒب ردهأاو

ةيارلا دنع ىنميلا ةيحانلا ‘ ةركلا ملتسسا ثيح ،(91) ةقيقدلا ‘
نويل عفادم وليسسرام نكل ،سسرا◊ا غواريو طÿا ىلع رميل ةينكرلا

.ىمرŸا طخ مامأا نم اهداعبإا ‘ ح‚
نم ةيسضرع ةرك وردناسس ررم امدعب ،‘ويلل لداعتي نأا ودلانور داكو
تلع اهنكل ةيسسأارب اهددسسو ›اغتÈلا اهل ىقترا ،ىرسسيلا ةيحانلا
.ةسضراعلا
،ءاز÷ا ةقطنم مامأا Òطخ ناكم ‘ ةرح ةلكر ىلع سسوتنفوي لسصحو
يذلا ،زيبول قلأات ’ول ىمرŸا ‘ ةوقب اهديدسست ىلع ونايتسسيرك مدقأا
نع اهدعبيل ىنميلا هدي ةسضبقب ›اغتÈلا ةديدسستل ةعاÈب ىدسصت

.هامرم
لخاد هديب ةركلا يابيد سسŸ امدعب ءازج ةلكر ىلع سسوتنفوي لسصحو
ةقيقدلا ‘ لوأا فده ¤إا اهليو– ‘ ودلانور حجنيل ،ءاز÷ا ةقطنم
(34).
ةفاسسم نم ةيوق ةفيذق ددسسيل ،يابيد نم ةرير“ سسيراÁوج ملتسساو
 .سسوتنفوي سسراح ةسضراع قوف رمتل ،(75) ةقيقدلا ‘ ةديعب
دعب ،(06) ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا ة-فا-سضإا ن-م ود-لا-نور ن-ك“و
لسشف ،ىرسسيلا همدقب ةقطنŸا جراخ نم ““ةيخوراسص““ ةركل هديدسست
.كابسشلل لخدتو هدي سسملتل اهداعبإا ‘ زيبول سسرا◊ا
ودارداوك يئانثلا جور-خ-ب (07) ةقيقدلا ‘ Óًيد-ب-ت يرا-سس ىر-جأاو
.ةباسصإ’ا نم دئاعلا ،’ابيدو وليناد مهلfi لحيل ،يكسسيدرانÒبو
ةرك ’ابيد ررم امدعب كيرتاهلا ليجسست ةسصرف ونايتسسيرك ردهأاو

 .ةسضراعلا قوف ترم ةيسسأارب اهددسسو نودلا اهل ىقترا ةيلاثم ةيسضرع
سضرعت امدعب سسوتنفوي عاجوأا نم ’ابيد داز ،(48) ةقيقدلا ‘و
.ءاقللا نم جرخيل ليدبك هتكراسشم مغر ،ةباسصإÓل

بقللا ديريو لطبلا يشصقي يتيشس Îشسششنام
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9 يشضايرلاـه1441ةج◊ا وذ91ـل قفوŸا م0202توأا9  دحألا قحلملا

يشضايرلا ريدŸا قحتلي نأا رظتنŸا نم ^
،ىيحي Îنع ةمشصاعلا دا–ا قيرفل ديد÷ا
ءÓجإا ةرئاط Èع ،رئاز÷اب دحألا مويلا

Úق-لا-ع Úير-ئاز-ج Úن-طاو-م ل-ق-ن-ت--شس
يدانلا ةرادإا هنع تنلعأا ام بشسح ،جراÿاب
عقوم ‘ ةيمشسرلا اهتحفشص ىلع يمشصاعلا
ميقيو ،““كوبشسيف““ يعامت-جلا ل-شصاو-ت-لا

قبشسألا دئاق-لا (ة-ن-شس83) ىي-ح-ي Îن-ع
ةكراششم35 بحاشص و يرئاز÷ا بختنملل
دقو ،عرعرت و دلو ثيح ا-شسنر-ف-ب ،ة-ي-لود
دا–ل اد-يد--ج ا--ي--شضا--ير ار--يد--م Úع
نكل ،ي-شضاŸا يا-م ر-ه-شش ‘ ة-م-شصا-ع-لا

-ديفوك) دجتشسŸا ضسوÒف انوروك ةحئاج
،نطولا ضضرأا-ب ه-قا-ح-ت-لا نود تلا-ح (91
Úنثلا موي دنف دق يمشصاعلا يدانلا ناكو
ةجئارلا تاعاششإلا ،هل نايب ‘ ،يشضاŸا

ق-با-شسلا ط-شسوألا ع--فادŸا ةدو--ع لو--ح
ةشصاخ ةرئاط وأا ةرخاب Ïم ىلع رشضخلل
ةكرشش ةم-شصا-ع-لا دا–ل ›ا◊ا كلا-م-ل-ل
اعطاق ابيذكت بذك Òخألا اذه ،““روبÒشس““

هذه نأاب يدانلا اهنيح دكأا و ،رابخألا هذه
ناكو ،ةحشصلا نم ا-ه-ل ضسا-شسأا ل را-ب-خألا
او-شسنار-ف ،ةرا-ط-شسو-شسل د-يد÷ا بردŸا

ريدŸا دجاوت نأاب حرشص دق ،ين-ي-لو-ك-ي-شس
ه-ل از-فا-ح نا-ك ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-شضا-ير-لا
حشضوأاو ،ةيمشصاعلا ةليكششتلاب قا-ح-ت-لÓ-ل

ىلع هثب ” ويديف ‘ يكيشسروكلا ينقتلا
““كوبشسياف““ يعامتجلا لشصاوتلا ةح-ف-شص
ادج ديعشس انأا““ : Óئاق ،ةمشصاعلا دا–ل
زوحي يذلا ةمشصاعلا دا–ا-ب قا-ح-ت-للا-ب

دوجوف ،نيزات‡ Úبعل و يرث لجشس ىلع
،““هبيردت ›وتل Êزفح يدانلاب ىيحي Îنع
‘ ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس ةد-عا-شسم ‘ نو-ك-ي-شسو
نايزوب ي-ب-يار-ع ن-ب ،ة-ي-ن-ف-لا ة-شضرا-ع-لا
ةمهم تد-ن-شسأا ا-م-ي-ف ،د-عا-شسم برد-م-ك
قباشسلا ›ودلا ضسراحلل ،ضسار◊ا بيردت

fiومح نب دم. 
نوكنل ريبك لمع انرظتني :ومح نب

 ديدجلا مسسوملل نيزهاج
›ود-لا ضسرا◊ا ىد-بأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ايلاح ضسار◊ا بردمو ،قباشسلا يرئاز÷ا
،ومح نب دمfi ةمشصا-ع-لا دا–ا ق-ير-ف-ل
قيرفل ينفلا مقاطلا-ب ه-قا-ح-ت-لل هر-خ-ف
ةرور-شض ى-ل-ع اد-كؤو-م ،ة-م-شصا-ع-لا دا–ا
عور-ششم حا‚إل دو-ه÷ا ع-ي-م-ج ر-فا--شضت
رئاز÷ا ةيدولو-م ضسرا-ح لا-قو ،ق-ير-ف-لا
دا–ا قيرفل يم-شسر-لا ع-قو-م-ل-ل ق-با-شسلا
ديعشس انأا““ :““كوبشسي-ف““““ ى-ل-ع ة-م-شصا-ع-لا

عم ةرماغŸا هذه ضضوخ-ب ،رو-خ-فو ،اد-ج
هيدلو Òبك قيرف هنا ،ةمشصاعلا دا–ا قيرف
رششابنشس““ :فاشضأاو ،““ةياغلل حومط عورششم
انرظتنيو ،ةديدج ءاوجأا ‘ ،ديدج عورششم
نيزها-ج نو-ك-ن ى-ت-ح قا-ششو Òب-ك ل-م-ع
معدل ةجاحب نوكنشسو ،ديد÷ا م-شسو-م-ل-ل

غولبل ،دا–لا يبfiو ،راشصنأا نم ،عيم÷ا
دا–ا ةرادإا نأا ¤ا را--ششيو ،““ا--ن---فاد---هأا
اهدقاعت نع ارخؤوم تنلعأا دق ةمشصاعلا

ينفلا مقاطلاب قحتليل ،ومح نب دمfi عم
 .قيرفلا ىمرم ضسارح بردمك

وداراب ةرادإا عم تاسضوافملا
 ةفيلخ نب دقع ءارسشل ةرمتسسم

دا–إا ةرادإا تر--ششا--ب ،ر--خآا قا--ي--شس ‘و
نم اهتÒظن عم تا-شضوا-فŸا ة-م-شصا-ع-لا
دقع ءارشش لجأا نم وداراب كيتيلتأا يدان
تهتنا يذلا ة-ف-ي-ل-خ ن-ب ر-ها-ط بعÓ-لا
يدانلا هرششن امبشسح ،مشسوŸا ةياهن هتراعإا
ىلع ةيمشسرلا هتحف-شص ى-ل-ع ي-م-شصا-ع-لا

،““كوبشسيف““ يعامتجلا ل-شصاو-ت-لا ع-قو-م
اهنأاب ةم-شصا-ع-لا دا–ا ةرادإا تن-ل-عأا ا-م-ك
قلعتي اميف وداراب قيرف-ل ا-ه-نو-يد تدد-شس
فوؤورلا دبعو ةفيلخ نب رهاط ةراعإا ةÎف
ق-ح-ت-لا د-ق نا-ك Òخألا اذ-ه ،ثي--غ ن--ب
مشسوم يشسنوتلا يشضايرلا يجÎلا فوفشصب
،تاونشس عبرأا ةدŸ دقع ىلع ايشض‡9102
ةشسردم جيرخ ةف-ي-ل-خ ن-ب بعÓ-لا نا-كو
لئابقلا ةبيبشش ناو-لأا ضصم-ق-ت د-ق ،ودارا-ب

نأا عقوتŸا ن-م نا-كو9102-8102 مشسوم
ارظ-ن وزو يز-ي-ت يدا-ن ل-ث‡ ع-م دد-ج-ي
حايتراو هب رهظ يذلا ز-ي-مŸا ىو-ت-شسم-ل-ل
ناك فاطŸا ةياهن ‘ نكلو يرانكلا ةرادإا
 .ةمشصاعلا دا–ا يدانل ةÒخألا ةملكلا

ميهاربا .ج^

 فيطسس قافو
ةيشضايرلا ةمكحملا ىلا ءوجللا ررقت ةرادإلا

 ““فافلا““ نم اهنعط سضفر لاح يف

 ةلاقتشسإلاب حولت ىشسيع نب سسراف ةدايقب ةرادإلا
  ةركسسب داحتإا

هقيق– مغر ةركشسب دا–إا قيرف ىقبي ^
هنأا لإا ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ‘ ءاقبلا
نم يتلا ةيلاŸا ةمزألا ن-م Êا-ع-ي ى-ق-ب-ي
لعجي دق ام وهو ،اÒثك هيلع رثؤوت نأا اهنأاشش
حو-ل-ت ى-شسي-ع ن-ب ضسرا-ف ةدا-ي-ق-ب ةرادإلا
ىقبت يتلا ةيادب-لا ل-ظ ‘ ،ة-لا-ق-ت-شسإلا-ب

داجيإا بلطتي يذلا ءيششلا ،ام اعون ةبعشص
ةيلا◊ا ةيلاŸا ةمزألا ن-م جور-خ-ل-ل ل◊ا
ةبيتكلا وبعل لازي ل ،اذه ¤إا ةفاشضإلابو
ةيلاŸا مهتاقحتشسÃ نونيد-ي ة-ير-ك-شسب-لا
رهششأا ةثÓث نم Ìكأاب ةردقŸاو ،ة-ق-لا-ع-لا
ةÒخألا ةشسمÿا رهششألا نايشسن نود ةلماك
،““انوروك““ ببشسب ةلوطبلا اهيف تفقوت يتلا
راي-خ ما-مأا دا–إلا ةرادإا ل-ع-ج-ي ا-م و-هو

ةيلاŸا دراوŸا داج-يإا و-ه د-ي-حوو د-حاو
 .ةقلاعلا ÚبعÓلا تاقحتشسم ديدشستل

فيخي ىقبي ام Ìكأا ،لشصتم قايشس ‘و
ة--ن÷ ¤إا Úب---عÓ---لا ءو÷ و---ه ةرادإلا

ةيلاŸا مهتاقحتشسÃ ةبلاطملل تاعزانŸا
نويدلا ¤إا فاشضت يتلاو ،اهب نونيدي يتلا
م-شسوŸا تا-ع-ب-ت ل-ث“ ي-ت-لاو ة-ق-با--شسلا
قرفلا نمشض قيرفلا تعشضو يتلاو يشضاŸا
،تامادقتشسلا ةيلمعب مايقلا نم ةعونمŸا
ة-يو-شست ” و-لو ى-ت-ح د--ي--كألا ى--ق--ب--يو
ةمهم نإاف ،ةقلاعلا ÚبعÓلا تا-ق-ح-ت-شسم
دجتشس اهنأا ليلدب ةلشصاوتم ىقبت ةرادإلا
ةيلاŸا ةلويشسلا Òفوتب ةب-لا-ط-م ا-ه-شسف-ن
ابشس– مادقتشسلا ةيلمعب مايقلل ة-ي-فا-ك-لا
 .ديد÷ا يوركلا مشسوملل
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  ةملعلا ةيدولوم

 لبقŸا مشسوŸا قيرفلا فده Êاثلا مشسقلا ‘ ءاقبلا
ءافتكإلا ¤إا ةملعلا ةيدولوم ق-ير-ف ه-ج-ت-ي
م-شسوŸا ة-لو-ط-ب ‘ ءا-ق-ب-لا ة-قرو بع-ل-ب
ىلع ضسفانتلا ةلشصاوم نود اذهو ،ديد÷ا
ةفÙÎا ةطبارلا ¤إا دوعشصلا ةقرو بعل
ةبعشصلا ةيعشضول-ل ر-ظ-ن-لا-ب اذ-هو ،¤وألا
،نهارلا تقولا ‘ قيرف-لا ا-ه-ب رÁ ي-ت-لا
فده ءا-ق-ب-لا ق-ي-ق– ن-م ل-عŒ ي-ت-لاو
‘ قيرفلا دوقتشس ي-ت-لا ةرادإÓ-ل ا-ي-شسي-ئر

 .لخادلا مشسوŸا ةلوطب
ايقطنم ءاقبلا ةقرو بعلب ءافتكإلا Èتعيو

يتلا ةبعشصلا فورظلل رظنلاب ديعب دح ¤إا
Áرخأاتلا نع ة-م-جا-ن-لاو ،يدا-ن-لا ا-ه-ب ر

ةشصاÿا تاÒشضحتلا قÓ-ط-نا ‘ حدا-ف-لا
لشصفلا مدع لÓخ نم ،ديد÷ا مشسوŸاب

نآلا د◊ تا-ح-ير-شست-لاو تا-باد-ت-نإلا ‘
قيرفلا هجاوي رخأا لكششم نع Óشضف اذهو
اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةمزألا-ب ق-ل-ع-ت-مو
ن-يÒشسŸا ى-ل-ع تم-ت-ح ي-ت-لاو يدا-ن--لا
روجأÓل ةيرهششلا ةلتكلا ضصيلقت ‘ Òكفتلا
ضضفخ نع Óشضف ،ميتنشس رايلم نم لقأا ¤إا
رايلم51 ةبارق ¤إا ة-يو-ن-شسلا ة-ي-ناز-يŸا

غلبŸا اذه فعشض تبراق نأا دع-ب م-ي-ت-ن-شس
 .ةطرافلا مشساوŸا لÓخ

ىمادق-لا Úب-عÓ-لا ن-م دد-ع بر-عأاو
Ÿلم◊ مهدادعتشسا نع ةم-ل-ع-لا ة-يدو-لو

مشسوŸا ةلوطب ‘ قيرفلا ةدايقو لعششŸا
اذهو ،ةشصرفلا مه-ح-ن-م لا-ح ‘ د-يد÷ا
يذلا ضشيمهتلا نم ة-ل-يو-ط تاو-ن-شس د-ع-ب
يتلا ةرادإلا فلتfl فرط نم هل اوشضرعت
نوبعÓلا دكأاو ،يدانلا Òيشست ىلع تبقاعت
نم قيرفلا جارخإا ىلع مهتردق ىمادقلا

ةيدج مامأاو ،اهيف دجاوتي يتلا ةيعشضولا
تاطلشسلا ا-ه-ت-ق-ل-طأا ي-ت-لا تاد-يد-ه-ت-لا
Òيشستل ،““راوتكير-يد““ بي-شصن-ت-ب ة-ي-لÙا
نيÒشسŸا نإاف ةلبقŸا ةÎف-لا ‘ ق-ير-ف-لا

نم ثيح لمعلا ‘ ا-ب-ير-ق عور-ششلا اورر-ق
ةيد÷ا رومألا ¤إا رورŸا متي نأا رظتنŸا

ةرادإا نهارت ثيح ،مداقلا عوبشسألا لÓخ
نم تاقفشصلا ضضعب ماربإا ىلع ““ة-ي-با-ب-لا““
ن-ع Ó-شضف را-شصنألا بشضغ دا-م-خإا ل--جأا
 .ينفلا مقاطلا ةيشضق ‘ مشس◊ا
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قافو تيب ن-م ة-بر-ق-م ردا-شصم تدا-فأا ^
ةكرششلا ةرادإا ضسل‹ ءاشضعأا نأا ،فيطشس
يلث‡ روشضحب ،يواهلا يدانلاو ةفÙÎا
اوقتلا ىمادقلا ÚبعÓلا ضضعبو راشصنألا

،لمششلا ⁄ فد-ه-ب ن-يÒخألا Úمو-ي-لا ‘
ه-ب-لا-ط-مو يدا-ن-لا لو--ح فا--ف--ت--للاو
ةداعإا ‘ ةلثم-تŸا ،م-ه-ب-شسح ة-عور-ششŸا
عم ،ةيناثلا ةبترŸا نمشض قيرف-لا بي-تر-ت
فرط نم دمتعŸا ،Òخألا بيتÎلا ءاغلإا
زكترŸا ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

توشص لاشصيإا فدهب ،لماعŸا ماظن ىلع
هتكراششم نامشضو ،ايلعلا تاطلشسلل يدانلا

 .ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار ‘
⁄ عامتجلا نأا ،ا-ه-تاذ ردا-شصŸا تف-ششكو
فÓتخا ثودح دعب ،Óيوط اتقو قرغتشسي

فارطألا فلتÚ flب ،رظنلا تاهجو ‘
،يئدبŸا قا-ف-تلا نأا لإا ،ه-تر-شضح ي-ت-لا

ةÎفلل ابشس– فوف-شصلا د-ي-حو-ت ‘ ل-ث“
قيرفلا قح ةداع-ت-شسا ل-جأا ن-م ،ة-ل-ب-قŸا

دعب ام ةل-حرÒ Ÿشضح-ت-لا ع-م ،م-ه-ب-شسح
دادعتشسلاو ،فافلا ىد-ل عدوŸا ن-ع-ط-لا

ميكحتلا ةم-كfi ى-ل-ع ة-ي-شضق-لا ة-لا-حإل
عجاÎت ⁄ ةلاح ‘ ،ةيرئاز÷ا ةيشضايرلا
‘ لثمتŸا ،اهرارق نع ةيورك-لا ة-ئ-ي-ه-لا
‘ اهيلع ضصوشصن-م Òغ Úناو-ق ق-ي-ب-ط-ت
 .يرئاز÷ا عيرششتلا
قا-فو ةرادإا تدد-ج ،ر-خآا د-ي-ع-شص ى-ل-عو
بحشس ‘ ةلثمتŸا ،ا-ه-ي-عا-شسم ف-ي-ط-شس
فرط ن-م ة-شصشصıا ،ة-ي-لاŸا ة-نا-عإلا

فلŸا ثعب عم ،فيط-شس ة-يد-ل-ب ح-لا-شصم
ة-ل-ي-شص◊او ›اŸا ر-ير-ق--ت--لا--ب ضصاÿا
ظ-فاfi ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب ،ة-ي--ب--شساÙا
بشصو فلŸا عيرشست لجأا نم ،تاباشس◊ا
نأاب رداشصŸا تاذ تراششأاو ،›اŸا غلبŸا
نمشضتي لو ازهاج تا-ب ،›اŸا ر-ير-ق-ت-لا
ةباقرلا حلا-شصم در را-ظ-ت-نا ‘ ،ضصئا-ق-ن
   .ةيلاŸا
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 ةمسصاعلا داحتا
 ةراطشسوشس عم ايمشسر هلمع رششابيل رئازجلاب مويلا لحي ىيحي رتنع

بابسش أانهي ايليسسرم كيبملوا
 بقللاب هجيوتت دعب دادزولب

يديأا ‘ قيرفلا :فوتشش
 ““رادام““ عم ةنمآا

بابشش قيرف-ل يوا-ه-لا يدا-ن-لا ضسي-ئر Èع̂ 
هتداعشس نع ،فوت-شش Ëر-ك-لا د-ب-ع ،دادزو-ل-ب
رظنلاب ،““رادام““ ةكرششب مهتعمج يتلا ةكارششلاب
ةدئافل ةÒخألا هذه هب موقت يذلا Òبكلا لمعلل
هراشصنا ىلع اهتلخدا يتلا ة-حر-ف-لاو يدا-ن-لا
ةحفشصلل ،فوتشش Ëركلا دبع لاقو ،هيبfiو
عقوم ىلع دادزولب بابشش ق-ير-ف-ل ة-ي-م-شسر-لا
نحن““ :““كو-ب-شسي-ف““ ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا

يدانلا عمŒ يتلا ةكار-ششلا-ب اد-ج نود-ي-ع-شس
،““رادا-م ة-كر-ششو ،دادزو-ل-ب با-ب-ششل يوا-ه--لا
:ةبيقعل قيرفل يواهلا يدانلا ضسيئر فاشضأاو
عي-م-ج ‘ ،هزا‚ا م-ت-ي ،Òب-ك ل-م-ع كا-ن-ه““
قيرفلا عورف عيمج ىوتشسم ىل-عو ،ن-يدا-يŸا
:فوتشش عباتو ،““فر-ششمو ع-ج-ششم ر-ما اذ-هو
اميف ءاوشس رابج لم-ع-ب تما-ق ة-كر-ششلا هذ-ه““
،تازا‚إلا وأا ،تاناك-مإلا وأا Òي-شست-لا ضصخ-ي
،ةنمآا يديا ‘ انقير-ف نأا ى-ل-ع لد-ي ا-م و-هو
أانه ،ىرخأا ةهج نم ،““انل ةبشسنلاب رخف اذهو
بابشش قيرف ،يشسنرفلا ايليشسرام كيبŸوأا يدان
مشسوŸ ةلوطبلا بقلب هجيوت-ت د-ع-ب ، دادزو-ل-ب
،يشسنرفلا يدانلا ةرادإا ترششنو ،9102-0202
:““كوبشساف““ عقوم ىلع يمشسرلا اهباشسح Èع

ءاكرشش ،دادزولب بابشش ¤إا اشسنرف ميعز نم““
قÓمع فاشضأاو ،““رئاز÷ا ‘ ةÒبكلا انتلئاع
جيوتتلاب مكل انيناهت““ :يشسنرفلا بون÷ا ةيدنا
ةرادإا تق-فرأاو ،““ير-ئاز÷ا يرود--لا بق--ل--ب
راشصنأا عمŒ ةرو-شصب ،رو-ششنŸا اذ-ه ،يدا-ن-لا
راشصنأا نم مهئارظنب ،ايليشسرام كيبŸوأا يدان
 .دادزولب بابشش
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  ةليلم نيع ةيعمج
 ةيلاملا ةيحانلا نم ءاشضيبلا ةيارلا عفري ديشص نب دادشش سسيئرلا

عفر دعب ةيعام÷ا تابيردتلا فانئتشسل ابشس– ةمزÓلا تابيتÎلا ‘ عورششلاب ةرادإلا ،ةرارغوب Úمايل ةليلم Úع ةيعمج بردم بلاط ^
نع امأا ،ةحيرم تاÒشض– نامشضل اهÒفوت متي نأا لمأا ىلع ،ديشص نب دادشش ضسيئرلا ةلواط ىلع تابلطتŸا ضضعب عشضوو ،يحشصلا رج◊ا

ةلاح ‘ لإا ةدوعلا دعوÚ Ãمتهم Òغو ةلطع ‘ نودجوي ÚبعÓلا عيمج نأا ةعلطم رداشصم تدكأا دقف تابيردتلا ¤إا ةدوعلل قيرفلا ةيزهاج
مهتاقحتشسم فرشصب ،مشسوŸا لامكإل هتدوع طبر مهنم ضضعبلا نأا ،رداشصŸا تاذ تركذو ،ىرخألا قرفلا ةيقب يبعل رارغ ىلع مهطورشش ةيبلت
فششكو رطÿا ضسوقان قد نأا دعب ،ةيلاŸا ةيحانلا نم ءاشضيبلا ةيارلا عفري ديشص نب دادشش ضسيئرلا لعجو ،ةطرو ‘ ةرادإلا عشضو ام وهو ةيلاŸا

.ةيلام ةيحيرأاب مشسوŸا لامكإا ‘ بعشصت دق يتلاو ،ةمزÓلا تادعاشسŸا بايغ ‘ هقيرف ةنيزÿ قوبشسم Òغ زجع نع
 قوراف.ج ^
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عم نواعتلاب صسيراب همظنت  ر“ؤوŸا ^
يكيرملا صسيئرلا دكأا دقو ،ةدحتŸا ·ألا
ر“ؤوŸا ‘ هتكراسشم صسمأا بمارت دلانود
عم ةيفتاه ةثداÙا هئارجإا دعب درغو
اهتقبسس ،نوع لاسشيم ،Êانبللا صسيئرلا
صسيئرلا ر“ؤوŸا مظنم عم ىرخأا
ديري لكلا““ نأا ،نوركام ليوناÁإا ،يسسنرفلا
Èع ًار“ؤوم دقعنسس““ :افيسضم ،““ةدعاسسŸا
نمو نانبل نم ةداقو نوركام عم ويديفلا

flاعلا ءاحنأا فلت⁄““.
لودلا ةعما÷ ماعلا Úمألا نلعأا امك
هترايز لÓخ طيغلا وبأا دمخأا ةيبرعلا

‘ كراسشيسس هنأا ادبعب رسصقل مويلا حابسص
‘ امئاد ادنب صصسصخ يسسو ر“ؤوŸا اذه
ةعماجلل يعامتجلاو يداسصتقلا صسلÛا

Ÿنانبل ةدعاسس.
صسيروب ÊاطيÈلا ءارزولا صسيئر دكا امك

صسيئرلا عم ةيفتاه ةŸاكم ‘ نوسسنوج
صسيراب ر“ؤوم ‘ كراسشيسس هنا ،Êانبللا
ناو،راجفنلا راثا ةجاوŸ نانبل معدل
Úيسسنرفلا عم لمعتسس ايناطيرب
ءانب ةداعإا ىلع ناŸلاو Úيكيرملاو
.تررسضت يتلا تآاسشنŸا

ةعبات تائيه ترذح ، ىرخأا ةيحان نم
نانبل ‘ ةيناسسنإا ةمزأا نم ةدحتŸا ·أÓل

Êاعي نانبل ناكو ،راجفنلا باقعأا ‘
لبق ةمقافتم ةيداسصتقا ةمزأا نم لعفلاب
لقألا ىلع Óيتق451 فلخ يذلا راجفنلا

فلأا003و باسصم فلآا5 ىلع ةوÓع
.درسشم
راجفنلا نأا يŸاعلا ءاذغلا جمانرب حسضوأاو
ةيئاذغلا تادادمإلا لوسصو قوعيسس
امك ءانيŸا Èع ةنيدŸا ¤إا ةيناسسنإلاو
رمألا ةيسساسسألا عئاسضبلا لوسصو لطعيسس
.راعسسألا ‘ عيرسس عافترا ¤إا دوقيسس يذلا

Êانبللا صسيئرلا صضفر ،هسسفن تقولا ‘
›ود قيق– ءارجإل تاوعدلا نوع لاسشيم

تاطلسسلا نإا لاقو .راجفنلا بابسسأا ‘
ناك اذإا ام فرعتل اهسسفنب ققحتسس ةينانبللا
.ل مأا اربدم راجفنلا
رسصن نسسح هللا بز◊ ماعلا Úمألا ركنأاو
صضفرو ،راجفنلاب بزحلل ةقÓع يأا هللا
رئاخذو ةحلسسأا نزخ بز◊ا نأاب معازŸا

.ءانيŸا ‘
ةموك◊ا تاقيق– Òسشت نآلا ىتحو
ةنحسش نع جتن راجفنلا نأا ¤إا ةينانبللا
” موينومألا تاÎن نم انط0572 ـب ردقت
لظ ‘ ءانيŸا ‘ تاونسس لبق اهنيزخت

.ةئيسس نيزخت فورظ
ةمقافتم ةمزأا

اذهب ةÒطخ ةنحسش نيزختب حامسسلا راثأاو
ءانيŸا ‘ تاونسس6 نم Ìكأل لكسشلا
ظتكŸا ةمسصاعلا طسسو نم بيرقلا
عاطق مهتي نيذلا ÚنطاوŸا طخسس داورلاب
داسسفلاب ةيسسايسسلا ةبخنلا مهنم Òبك
.ةطلسسلا لÓغتسساو
نم ةئŸا ‘57 نم Ìكأا ناك راجفنلا لبق
يتلا ةبسسنلا يهو ةنوعŸ ةجاحب Úينانبللا
ةيسضاŸا عيباسسألا لÓخ اعيرسس تديازت
صشيعي امنيب مهلمع ةئŸا ‘33 دقف امدعب
.رقفلا طخ ت– صصخسش نويلم نم Ìكأا
ءاذغلا جمانرب مسساب ةثدحتŸا تلاقو
تاحيرسصت ‘ زرياب ثيبازيلإا يŸاعلا

قلق جمانÈلا نإا فينج ‘ ةيفحسص
ق◊ يذلا ديدسشلا رامدلا صصوسصخب

Ãب ءانيÒا وهو توŸكألا ءانيÈ ‘ بلاÓد ،
ةيئاذغلا داوŸا لوسصو قوعيسس يذلا رمألا
Òبك لكسشب راعسسألا ةدايز ‘ ببسستيو
لوسص◊ا ناكسسلا بلغأا عيطتسسيل ثيحب

.ةيسساسسألا مهتاجاح ىلع
نم درط فلآا5 نم Ìكأا جمانÈلا لسسرأاو
ةنوكم ةرسسأا اهنم لك يفكي ةيئاذغلا داوŸا

ططخيو لماك رهسش ةدŸ دارفأا5 نم

Úحطلا نم تايمك لاسسرإل جمانÈلا
.زرياب هتدكأا ام بسسح ،حمقلاو

ةحسصلا ةمظنم ترذح ،هسسفن تقولا ‘
تحبسصأا نانبل تايفسشتسسم نأا نم ،ةيŸاعلا

ÚباسصŸا باعيتسسا عيطتسست لو ةظتكم
رامدلل اهسضعب صضرعت ثيح ىسضرŸاو
يذلا رمألا ،ةمدÿا نم فاسشم3 تجرخو
تناك ريرسس005 نم Ìكأا نادقف ¤إا ىدأا

.ىسضرŸا لابقتسسل ةزهاج
تاودأاو ةيبط تادعم ةمظنŸا تلقنو
¤إا لجاع لكسشب ةئراطلا تلا◊ا جÓعل
نويلم51 وحن Òفوتب بلاطتو .توÒب
تادادمإلا ةيطغتل لجاع لكسشب رلود
دوهج راطإا ‘ دÓبلل اهÒفوت بولطŸا
.انوروك صسوÒف ءاوتحا
ةياعرل ةدحتŸا ·ألا ةمظنم تلاقو
مامأا اهزكارم حتف تررق اهنإا ÚئجÓلا
عيمجب مهدادمإاو Úينانبللا نم نيدرسشŸا

.مايخو ةئراط خاوكأا نم اهيدلام
Ëدقت اهدادعتسسا لود ةدع تنلعأاو
تايلولا اهنيب نم نانبلل ةدعاسسŸا
داوم لاسسرإا اهمزع تنلعأا يتلا ةدحتŸا

51 ةميقب لجاع لكسشب ةيبطو ةيئاذغ
.رلود نويلم

Êانبللا صسيئرلا لاق ، ىرخأا ةهج نم
” مزينومألا تاÎن نإا  ءارزولا صسيئرو
نود4102 ماعلا ذنم ءانيŸا ‘ اهنيزخت

امدعب نامألاو ةمÓسسلا تاءارجإا ةاعارم
نحسش ةنيفسس Ïم ىلع نم اهغيرفت ”
.ةلطعم
فافسش قيق– حتفب نوع صسيئرلا دهعتو
ةبقاعÃو ةينانبللا تاطلسسلا لبق نم هيزنو
‘ مهلامهإاب اوكراسش نيذلاو ÚلوؤوسسŸا
.اينوناق ةنك‡ تابوقع ىسصقأاب ةثراكلا
حتفب ةيبعسشلا تابلاطŸا تداز كلذ مغرو

.راجفنلا بابسسأا ‘ ›ود قيق–
Óئاق بلطŸا اذه قيق– نوع دعبتسساو
بييغت وه تاوعدلا هذه ءارو فدهلا““
يموك◊ا قيقحتلا نأا افيسضم ،““ةقيق◊ا
نأا يهو تلامتحا3 ‘ ةقدب ثحبي
لكسشب عقو وأا لامهإا نع م‚ راجفنلا

يجراخ لماع ةجيتن ناك هنأا وأا يسضرع
.خوراسص وأا ةلبنقك
ودبي ثدا◊ا نأا نوينانبل نولوؤوسسم دكأاو
ىتح حسضتي ⁄و .صضراع قيرح نع م‚ هنأا
نم ىرخأا ةيلامتحا حجري ليلد يأا نآلا
.نوع اهركذ يتلا تلامتحلا
نإا ،يسسايسسلا نوع فيلح ،هللا رسصن لاقو

‘ ةÒخذ وأا ةحلسسأا يأا نزخي ل هبزح
ىلع بزحلل ةرطيسس ل هنأا امك ءانيŸا
.أافرŸا
ةلبنق ل ،خوراسص ل ،حÓسس يأا لو““ فاسضأاو
لو ةدحاو ةسصاسصر ىتح وأا ةيقدنب وأا
ل ،قÓطإلا ىلع ءيسش ل ،موينومألا تاÎن
.““قباسس تقو يأا ‘ لو نآلا

راجفنا ءارج ايروضس34 لتقم و
ةيئاهن Òغ ةليضصح ‘ توÒب

34 نإا نانبل ‘ ةيروسسلا ةرافسسلا تلاق
ثداح ءارج مهعرسصم اوقل ايروسس انطاوم
.ةيئاهن Òغ ةليسصح ‘ ““توÒب راجفنا““

ىلع اهعقوم ‘ ةرافسسلا ترسشنو
ارارمتسسا““ :هيف ءاج ،انايب ،““كوبسسيف““
‘ ةيروسسلا ةرافسسلا اهلذبت يتلا دوهجلل
Úيروسسلا ÚنطاوŸا لاوحأا ةعباتŸ توÒب
يذلا عورŸا راجفنلا نم نيررسضتŸا

،يسضاŸا ءاثÓثلا موي توÒب أافرم برسض
ءادهسشلا نم انيدل مولعŸا ددعلا لسصو دقف
اوسضق اديهسش34 ¤إا ،نآلا ىتح ،Úيروسسلا
،ةيئاهن Òغ ةليسصح ‘ ،راجفنلا ببسسب
ةفاك Ëدقتب ةرافسسلا تماق دقو
¤إا مهسضعب Úماثج لقنل تÓيهسستلا

رخآلا صضعبلا نفد ىلع ةدعاسسŸاو ،ايروسس
.““نانبل ‘

مزلي اÃ اهمايق رارمتسسا ةرافسسلا تدكأاو
‘ ةينعŸا تاه÷ا عم قيسسنتلاب دوهج نم
،نيدوقفŸا نع ثحبلل ةينانبللا ةيروهم÷ا
.ةنكمŸا ةدعاسسŸا لاكسشأا لك Ëدقتو
قيمع نع ادد‹ ةرافسسلا تÈعو
Úيروسسلا ءادهسشلا““ رسسأل اهتاسساوم
لجاعلا ءافسشلاب اهتاين“و ،““Úينانبللاو
ةدكؤوم ،نيدلبلا ينطاوم نم ىحرجلل
عم قيسسنتلاو نواعتلل اهدادعتسسا
اÃو ،مزلي ام لك ‘ ةينانبللا ةيروهم÷ا

.Úبعسشلا ةحلسصمو Òخ هيف
 Êانبللا ناÈŸلاب تلاقتضسا ةجوم و
بزح باونو نايبوقعي لوب بئانلا تنلعأا
باونلا صسل‹ نم مهتلاقتسسا ““بئاتكلا““
رفسسأا توÒب أافرم ‘ راجفنا دعب ،Êانبللا

Ìكأا حرجو اسصخسش051 نم Ìكأا لتقم نع
.فلآا5 نم
دعب ناÈŸلا نم تلاقتسسلا هذه دعتو
ثيح اهعون نم ةيناثلا ،توÒب راجفنا
““يطارقوÁدلا ءاقللا““ ةلتك ‘ بئانلا نلعأا
ةدامح ناورم ،طÓبنج روميت ةسسائرب
.هتلاقتسسا

طÓبنج ديلو يزردلا ميعزلا دكأا تقو ‘
،ناÈŸلا نم ليقتسست نل ةيباينلا هتلتك نأا
رايتلا  ةرطيسس مامأا لاÛا حسسفت ل يكل
(ةيروهم÷ا صسيئر بزح) ر◊ا ينطولا
.ناÈŸلا ىلع هللا بزحو
نم بئاتكلا ةلتك باون ةلاقتسسا تءاجو
بزح ماع Úمأا عييسشت بقع ناÈŸلا
.أافرŸا راجفنا رثإا ىسضق يذلا بئاتكلا

Óيتق451 :توÒب أافرم راجفنا
  ادوقفم06 نم Ìكأاو

ام هنإا تبسسلا ةينانبللا ةحسصلا ةرازو تلاق
،توÒب ‘ ادوقفم اسصخسش06 نم Ìكأا لازي
زه يذلا مخسضلا راجفنلا نم مايأا4 دعب

.ةمسصاعلا أافرم
ددع نأا ةحسصلا ةرازو  ‘ لوؤوسسم لاقو
،لقألا ىلع اسصخسش451 غلب راجفنلا ىلتق
‘ ،ةيوهلا ›وه‹ نم اسصخسش52 مهنيب

مهنيب ،فلآا5 ىحر÷ا ددع ىطخت Úح
¤إا راجفنلا ىدأا امك .ةجرح ةلاح ‘021
‘ Òبك رامدو ،صصخسش فلأا003 ديرسشت
.عراوسشلاو تآاسشنŸاو لزانŸا
ةلوفطلل ةدحتŸا ·ألا ةمظنم تلاقو
نم اددع نيدوقفŸا Úب نم نإا (فيسسينوي)
لفط فلأا001 وحن نأا ةفيسضم ،لافطألا

نأا املع ،نيدرسشŸا دادع ‘ اوتاب
فلأا55 مسضت تناك صسرادم رّمد راجفنلا
ةياعرل ةيويح ةأاسشنم رمد امك ،ذيملت

.ةدلولا يثيدح
¤ا ايموي نيدوقفŸا تÓئاع رسض–

،مهيوذ رابخأا يسصقتل توÒب أافرم لخادم
ىلع ثثج4 لاسشتنا ةعم÷ا صسمأا ”و
يذلا حمقلا عماوسص ىنبم نم لقألا
ناك تقو ‘ ،هنم ةÒبك ءازجأا تراهنا

.هلخاد نولمعي نوفظوم
Òسست نيدوقفŸا نع ثحبلا تايلمع
نم افوخ عراوسشلا صضعب قÓغإاو ءطبب
ةينبألا يعادت

نأا ،دوبع ناورم ،توÒب ظفاfi فسشك
ةلسصاوتم نيدوقفŸا نع ثحبلا تايلمع
صضعب ‘ ةئيطب ةÒتوب نكلو ،اراهن Óيل
ةعيبطو ةينقتلا فورظلا ببسسب ،نايحألا
.عقوŸا
عم نواعتلاب ثحبلا قرف نأا دوبع دكأاو
ءاوسضألا ت– لمعت ،ةينعŸا ةزهجألا
رادم ىلع رمتسسم لكسشب ةفسشاكلا
ةيلÙا تاطلسسلا نأا ¤إا اÒسشم ،ةعاسسلا

Ãب ةظفاحÒتايلمع ةفرغ تأاسشنأا تو
ةفرغ““ مسسا ت– توÒب ةيدلب ‘ ةيزكرم
مئاد قيسسنت ‘ يهو ““ةمدقتŸا ئراوطلا

.Êانبللا صشي÷ا عم
‘ ةيلÙا تاطلسسلا نأا ¤إا دوبع تفلو
عراوسشلا نم ددع قÓغإا تررق توÒب
اهنيب ،أافرŸا راجفنا ناكÃ ةطيÙا

صضعب يعادت نم افوخ ،ةزيم÷ا عراسش
.اهطوقسسو ةينبألا
هنإا ،دوبع ناورم توÒب ظفاfi لاقو
““ عراوسشلا نم ددع قÓغإاب ارارق ردسصأا
نمو ،ةيامح ةقطنم اهلوح انأاسشنأاو

رايهنا نم افوخ ،ةزيم÷ا عراسش اهنمسض
تاطلسسلا نأا ¤إا اÒسشم ،““هينابم صضعب
ةينبألا لكل لماسش حسسÃ موقت ةيلÙا
.طوقسسلاب ةددهŸا
عم عباتت ةظفاÙا نأا ظفاÙا دكأاو
نكسسلا ةلأاسسم نيررسضتŸا ›اهألا
نم صضفر كانه““ نأا ¤إا اÒسشم ،ليدبلا

،مهتنيدم كÎل ›اهألا صضعب لبق
لخاد فرغلا صضعب ميظنتب نوموقيف
،اهيف نونطقيو ةررسضتŸا مهلزانم
.““مهبراقأا دنع نونطقي نورخآاو
يتلا قرفلاو توÒب ›اهأا دوبع دسشانو
زرف““ لجأا نم صضاقنلا عفر ‘ دعاسست
.““اهريودت ةداعإل Óيهسست تايمدرلا
ةيجاجتحا تارهاظتل نانبل ‘ تاوعدو
أافرŸا راجفنا نع ÚلوؤوسسŸا ةبسساfiو
مخسضلا
Úبسضاغلا Úينانبللا نم فللا اعد
ةبسساحÃ ةبلاطم تارهاظم ‘ جورخلل
Òجفتلا نم مايأا ةعبرأا دعب ، ÚلوؤوسسŸا
ًاببسستم ،توÒب برسض يذلا مخسضلا

Ãكأا لتقÌ ةباسصإاو ًاسصخسش051 نم
نورخآا نوتسس امنيب ،نيرخآا فلآا ةسسمخ
.نيدوقفŸا دادع ‘ لقألا ىلع
تدّهعت يتلا ،تاطلسسلا تفقوأاو

Ãا ةبسساحŸلوؤوسسÚ نعو راجفنلا نع
تاÎين نم ةمخسض تايمك نيزخت
تسس ذنم توÒب أافرم ‘ موينومألا

نم Ìكأا،ةيامح تاءارجا نود نم تاونسس
مهنيب قيقحتلا ةّمذ ىلع ًاسصخسش02
كرام÷او أافرŸا ‘ نولوؤوسسم
صسل‹ صسيئر مهسسأار ىلع ،نوسسدنهمو
ماع ريدمو مطيرق نسسح أافرŸا ةرادإا
ردسصم قفو ،رهاسض يردب كرام÷ا
.ينمأا
ن‡ ةيندم تاعوم‹و نوطسشان اعدو
نانبل اهدهسش يتلا تارهاظتلا ‘ اوكراسش
ةيسسايسسلا ةقبطلا دسض ربوتكأا71 ذنم
داجيإا نع زجعلاو داسسفلاب اهنومهتي يتلا

تارهاظت ¤إا ،ةبقاعتŸا تامزأÓل لولح
تاراعسش ت– توÒب ‘ تبسسلا رهظ دعب

موي»و ““قناسشŸا اوقّلع““ اهنيب ةدع
.““باسس◊ا

تلاكو ^

 اــــــــــــــــــــنوروك

تايفولاو تاباسصغلا ةليسص◊  ثيد– رخآا ‘
زنوج ةعماج تبسسلا اهتلجسس يتلا  انوروك صسوÒفب

تاباسصإلا ددع غلب ، ⁄اعلا  Èع زنكبوه
815127  تايفولا ددع غلب امنيب ةباسصا78184391

 ةافو ةلاح
نادلبلا ةمئاق صسار لت– ةدحتŸا تايلولا لازت لو
نويلم29.4  اهليجسستـب ةحئا÷ا نم اررسضت Ìكألا
69.2 ـب ليزاÈلا  اهيلت ،ةافو ةلاح فلا161 و ةباسصإا

‘ كيسسكŸا مث ،ةافو ةلاح فللا5.99 و ةباسصإا نويلم
ةلاح فلا15 و ةباسصا فلاÌ 964كأاب ةثلاثلا ةيترŸا
ليجسستب ةعبارلا ةبتمرلا ‘ ايناطيرب اهدعبو ،  ةافو
ـب دنهلا مث ةافو ةلاح فلا5.64 و ةباسصأا فللا903
.ةافو فلا5.24و  ةباسصإا نويلم80.2

زنكبوه زنوج عقوم ^

قافتا عيقوت صضفرت ايبويثإا
نم ةددfi صصسصح رير“ طÎسشي
بسصŸا لودل ةسضهنلا دسس هايم
انيد ،ةيبويثإلا ةيجراÿا مسساب ثدحتŸا لاق ^
رير“ طÎسشي قافتا عيقوت اهنكÁ ل هدÓب نإا ،يتفم
،بسصŸا لودل ةسضهنلا دسس هايم نم ةددfi صصسصح

.رسصمز نادوسسلا
نأاب ،تبسسلا   يفحسص ر“ؤوم لÓخ ،يتفم دافأاو
تدكأا ،تاسضوافŸا ‘ ايبويثإا هتمدق يذلا حÎقŸا

نم بسصŸا لود فواfl ةاعارÃ اهمازتلا هلÓخ
.لبقتسسŸا ‘ ثد– دق يتلا فاف÷ا تلاح
ارابتعا عسضتو ،كلذل بسسحتت ايبويثإا نأا حسضوأاو
نم نكÁ اÃ كلت فاف÷ا تلاح عم لماعتلل

مزلم قافتا ىلع عقوت نأا نكÁ ل اهنكل ،اهتهجاوم
.بسصŸا لودل هايŸا نم ةددfi بسسن رير“ ددحي
بسصŸا يتلودل تدكأا ابابأا صسيدأا نأا يتفم فاسضأاو
،دسسلا ءلم لحارم اهتلسصاوم ىلع رسصمو نادوسسلا
صصسص◊ مادتسسŸا مسساقتلا ةلأاسسŸ قرطتلا مدعو
.ةيرسصŸا ““قورسشلا““ ةفيحسصل اقفو ،لينلا هايم
:Óئاق ،رخآا Èنم اهل اياسضقلا هذه نأا يتفم حسضوأاو
ا‰إاو ،ثÓثلا لودلا Úب رسصحني ل هايŸا مسساقت““

افرط نوكت نأا بجي يتلا لينلا صضوح لود كانه
حاجنل هعلطت نع هتاذ تقولا ‘ ابرعم ،““اهيف
نأاسشب تقو عرسسأا ‘ قافتا ¤إا لسصوتلاو تاسضوافŸا

.ةسضهنلا دسس ءلم دعاوق
نع ،يسضاŸا ءاعبرألا موي ،نادوسسلاو رسصم تنلعأاو
،يبويثإلا ةسضهنلا دسسب ةسصاÿا تاعامتجلا قيلعت

،““يبويثإلا حرطلا نأاسشب ةيلخاد““ تارواسشم ءارجإل
ةدوسسم مسضي ،يبويثإلا هايŸا ريزو همدق باطخ دعب
.ةسضهنلا دسس ءلŸ ““دعاوقو ةيداسشرإا طوطخ““

 ي.ر ^

 لاموضصلا
راجفناب ىحرجو ىلتق8
وسشيدقم ‘ ةيركسسع ةدعاق
ةمسصاعلاب ةيركسسع ةدعاق ،يوق راجفنا زه ^
صصاخسشأا8 لتقم  ¤إا ىدأا ام ،تبسسلا مويلا ،وسشيدقم
.نيرخآا41 ةباسصإاو لقألا ىلع
زه Óئاه اراجفنا نأا يركسسع لوؤوسسم نع  لقنو
بعلم نم برقلاب وسشيدقم ‘ ةيركسسع ةدعاق
هل تسضرعت يذلا موجهلا نوكي نأا احجرم ،يسضاير
.ةخخفم ةرايسس مادختسساب ” ةدعاقلا

زÎيور  ^

 توÒب راجفنا
ةيجاجتحا تارهاظتل نانبل ‘ تاوعد

مخسضلا أافرŸا راجفنا نع ÚلوؤوسسŸا ةبسساfiو
 صسيرابب  مويلا دقعني نانبل معدل صصسصخُم ›ود ر“ؤوم ^

 ىوأام نودب فلا003و حيرج0004 نم Ìكأاوو  ادوقفم06 نم Ìكأاو Óيتق451  ^
ّزه يذلا  راجفنلا تاعبت ةهجاوم ىلع ،نانبل ةدعاضسŸ سصضصıا ÚحناŸار“ؤوم دحألا  مويلا سسيراب ةيضسنرفلا ةمضصاعلا نضضت–

.يضضاŸا سسيمÿا توÒب ىلغ هترايز ىدل نوركام سسيئرلا هيلغ اعد يذلاو ،توÒب هتمضصاع



لمجأأ نم ةدحأو براجتلأ ةقيدح دعت ^
‘ تف-ن-شص ذإأ ،⁄ا-ع-لأ ‘ ق-ئأد◊أ عورأأو
نم ايŸاع ثلاثلأو ايقيرفإأ لوألأ زكرŸأ

يتابنلأ اهئاطغ ‘ عونتلأو ةعاشسششلأ ثيح
ةرمعم راج-ششأأ ا-ه-ئا-جرأأ Úب م-شضت ي-ه-ف
بلق ‘ اهعقوم Èتعي امك ،ةردان تاتابنو
رأوزلأ بطقتشست اهتلعج ةزيم ة-م-شصا-ع-لأ

ةلبق لوحتتو نطولأ تا-يلو ف-ل-تfl ن-م
ةيا-ه-ن تأزا-جإأو دا-ي-عألأ ‘ تÓ-ئا-ع-ل-ل
.عوبشسألأ

اهتشضرف يتلأ ةيئانثتشسلأ فورظلأ نأأ Òغ
تÓئاعلأ تمرح ماعلأ أذه انوروك ةحئاج
¤إأ جورÿأو مامجتشسلأو فايطشصلأ نم
أÒثك رثأأ يذلأ رمألأ ،ءأرشضÿأ تأءاشضفلأ

نأأ نشسحتشسŸأ نمو ،ةيشسفنلأ مهتلاح ىلع
اهحتف ةداعإأ متيشس تأءاشضفلأ هذه بلغأأ

ىلع كلذو ،تÓئاعلأ لا-ب-ق-ت-شسل ا-ب-ير-ق
.نونكع نب ةباغو تÓباشصلأ هزتنم رأرغ
دبع دكأأ، براجتلأ ة-ق-يد-ح سصو-شصخ-بو
‘ ةقيدحلل ماعلأ ريدŸأ ةي◊وب Ëركلأ
تاميلعت ءوشض ىلع هنأأ ، ““جأأو““ ـل حيرشصت
ةق-يد-ح تدا-ف-ت-شسأ ،ر-ئأز÷أ ة-يلو ›أو
مرشصنŸأ عوبشسلأ ةليط  ةما◊أ براجتلأ
تايلمع نم تبشسلأ سسمأأ موي ةياغ ¤إأو
‘ اهقفأرم فلتfl تشسم ةلشصأوتم ميقعت
ةحفاكÃ ةشصاÿأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ راطإأ

ةق-يد◊أ ةرأدأ نأأ لا-قو.ا-نورو-ك سسوÒف
رأوزلأ ةمدخ ‘ ايحشص لوكوتورب تعشضو
نع يمشسرلأ نÓعإلأ روف أزهاج نوكيشس
.ابيرق اهحتف ةداعإأ

نم ةلشسلشس دعب هنأأ ،ماعلأ ريدŸأ حشضوأأو
قيشسنتلاب ت‹رب يتلأ ميقع-ت-لأ تÓ-م-ح
” ،يأد Úشس◊ ة-يرأدإلأ ة-ع-طا-قŸأ ع-م
01 ةعشسب ةÒبك تانحاشش4 سصيشصخت اشضيأأ
ديزŸ ةقيد◊أ فأرطأأ بوجتل Îل فلأأ

رمتشسي نأأ ىلع ،Òهطتلأ و م-ي-ق-ع-ت-لأ ن-م
امدنع ايموي ميقعتلأ و فيظنتلأ جمانرب
كلذ نوكي و أدد‹ ةقيد◊أ بأوبأأ حتفت

ءاشسم و رأوزلل بأوبلأ حتف لبق احابشص
.مهترداغم دعب
دن-ع رأوز-لأ ة-ق-يد◊أ ةرأدإأ ع-شضخ-ت-شس و
عراشش ىلع) ةقيد◊ Úيشسيئرلأ ÚلخدŸأ

(دأدزولب دمfi عراشش وأأ يلعوب نب ةبيشسح
رششتنيشس و ةرأر◊أ ةجرد سسايق زاهج ¤إأ
ىدم ةبقأرŸ ةقيد◊أ دأدتمأ ىلع لامعلأ
ءأوشس ةيئيبلأ و ةيحشصلأ تاميلعتلأ مأÎحأ
مأÎحأ وأأ يقأولأ عانقلأ ءأدترأ سصوشصخب
وأأ ةحاتŸأ ق-فأرŸأو ي-تا-ب-ن-لأ ءا-ط-غ-لأ

يعامتجلأ د-عا-ب-ت-لأ طور-ششب Òكذ-ت-ل-ل
.ءابولأ أذه لÓخ عبتŸأ
ظاظتكأ ثودح ع-ن-م ةرأدإلأ لوا-ح-ت-شسو
ةقيد◊أ لخأد وأأ ركأذتلأ عيب طاقن مامأأ
تا-نأو-ي-ح-ل-ل سصشصıأ ءز÷أ ة-شصا-خ““
1 ىدعتت ل يتلأ ةÒغشصلأ هتحاشسم مكحب

““هلخأدب ةبراقتŸأ سصافقألأ ددعو راتكه
قفو رأوزلأ لاخدإأ ¤إأ لامع-لأ أا-ج-ل-ي-شس و

ةمزÓلأ ةفاشسŸأ كÎب حمشست تاعوم‹
.دأرفألأ Úب

Œبراج-ت-لأ ة-ق-يد-ح نأأ ¤أ ةرا-ششلأ رد
و ،أراتكه23 نم ديزأأ ىلع عبÎت ةما◊أ
رهشش ذنمو .2381 ةنشس ¤أ اهشسيشسأات دوعي

ةيمومع ةشسشسؤوم ¤إأ تلو–7102 يفناج
ةيلول ةعبات يراŒ و يعانشص عباط تأذ
5.1 ـلأ اهرأوز ددع زواŒ دقو رئأز÷أ

ةمرشصنŸأ ةنشسلأ لÓ-خ سصخ-شش نو-ي-ل-م
9102.

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ91ـل قفوŸا م0202توأا9  دحألا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟ انوروك ضسوÒفب ةافولاب ةقÓع ةثللا ضضارمأ’ له
ثحب ‘ ةثللأ سضأرمأأو انوروك سسوÒف ىودع Úب ةلشص دوجو ءاملعلأ فششتكأ ^
ةئرلأ سضأرمأأو بلقلأ سضأرمأاب ةطبترم ةثللأ سضأرمأأ نأأ فورعŸأ نمف ،ديدج

شضيأأ سصاخ-ششألأ سضر-ع-ي ا-م-هÓ-كو ،ة-ن-مزŸأ وأأ ةديدشش سضأرمأاب ةباشصإلأ رطÿ اً
.انوروك سسوÒف نم ةافولأ
تاجÓعو قيمعلأ فيظنتلأ نأأ ترهظأأ ةق-با-شسلأ تا-شسأرد-لأ نإأ نو-ث-حا-ب-لأ لو-ق-ي
حشضوتو ،تاباهتلÓل ببشسŸأ ÚتوÈلأ تايوتشسم نم للقت نأأ نكÁ ةثللأ سضأرمأأ
نأأ نكÁ اهنكل ،ةثللأ سضأرمأأ عقوم رمغت ةيباهتللأLI-6 تانيتورب نأأ ةديدج ةشسأرد
ديزي ¤اتلابو ،اشضيأأ كانه باهتللأ ديزي ا‡ ،Úتئرلأ ¤إأ لقتنتو مدلأ ىر‹ لخدت

.ةاي◊أ ددهي ىذلأ انوروك سسوÒفب ةباشصإلأ رطاfl نم
،اينروفيلاك ‘ نانشسألأ بط ةيعمج ةل‹ ‘ اًبيرق رششنتشس يتلأ مهتقرول ةبشسنلابو
ىرخأأ سضأرمأأوLI-6 و ، ةثللأ سضأرمأأ ىلع قباشسلأ لمعلأ نوثحابلأ سضرعتشسأ

flةفلت، Ãف كلذ ىف اÒكألأ فاششتكلأ ءاج ،انوروك سسوÌ ةيثحب ةقرو نم ةيمهأأ
.ليرفأأ ‘ ترششُن ةيناŸأأ
أوناكLI-6 نم ةيلاع تايوتشسم مهيدل نيذلأ انوروك سسوÒفب بيباشصŸأ نأأ تدجوو
ةطبترŸأ ةاي◊أ ددهت يتلأ ةيشسفنتلأ ةق-ئا-شضلأ ة-مزÓ-تÃ ة-با-شصإÓ-ل ة-شضر-ع Ìكأأ
.ىفششتشسŸأ لوخد ¤إأ نوجاتحيو ىودعلاب
LI-6 نم ةيلاعلأ تايوتشسŸأ هذه نم نوناعي نيذلأ ىشضرŸأ نم ديدعلأ نأ دقتعُيو
سضأرمأأ ثد– ،انوروك سسوÒفب أوبيشصأأ امدنع ةثللأ سضأرمأأ نم لعفلاب نوناعي أوناك
.ةثللأ ‘ رقتشست يتلأ ايÒتكبلأ ببشسب ةثللأ
ايÒتكبلأ ةبراÙ ةثللأ ¤إأ هلاشسرإأ متي يذلأÚ 6-LIتورب نإأ مييولام روتكدلأ لوقيو

ا‡ ،Úتئرلأ ¤إأ - قاششنتشسلأ ىتح وأأ مدلأ ىر‹ قيرط نع - لقتني نأأ نكÁ كانه
.اهيف ىلعأأ يشساشسأأ باهتلأ ثودح ¤إأ يدؤوي
دأدشسنلأ سضرم Úب طابترلأ ءأرو ةنماكلأ لمأوعلأ دحأأ يه ةيلمعلأ هذه نأأ دقتعُيو
‘ رود هل نوكي دق هنإأ لوقي مييولام روتكدلأ نكل .ةثللأ سضأرمأأو  نمزŸأ يوئرلأ

نأأ لبق ىشسفنتلأ زاه÷أ ‘ باهتللأ نم ديزي ا‡ ،اًشضيأأ انوروك سسوÒف ىشضرم
ةدحأو ةيباهتلأ ةمكل لثم نÓمعي ÚشضرŸأ نإاف أذل ،ديفوك سسراشس سسوÒفب أوباشصي
.Úتنثأ وأأ

ىلع اهجÓع وأأ ةثللأ سضأرمأأ راثآأ ‘ رششابم لكششب مييولام روتكدلأ ةشسأرد ثحبت ⁄
نكÁ ةثللأ ةلكششم ة÷اعم نإأ لوقي هنكل ، ةافولأ وأأ انوروك سسوÒفب ةباشصإلأ تلدعم
قيمعلأ فيظنتلاب مايقلأ درجÃ هنأأ ملعن نحن““ :لاقو .كلذ عم رطاıأ نم للقت نأأ
.““Îليلم لكل تامأرغوكيب ةشسمخ وحنب مهيدلLI-6 تايوتشسم نم ىشضرŸأ للقيشس ،

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

تاريمع ناميلشس ىفششتشسم نع طغشضلا ناففختشس
ةمدخلا زيح نÓخدي ناتيئافششتشسا ناتأاششنم

ترقتب ةيراجلا ةنشسلا ةياهن

ةبقارملاو ميقعتلا تايلمع فيثكت دعب

لابقتشس’ دعتشست ةماحلاب براجتلا ةقيدح
انوروكلا نمز يف تÓئاعلا

يف اهحتف ةداعإل ابشسحت ميقعتلا تايلمع نم ةمشصاعلا رئازجلاب ةماحلا براجتلا ةقيدح ةرادإا تفثك
باوبألا ميقعت نامشض ىلع صصرحلا عم فورظلا نشسحأا يف تÓئاعلل اهباوبأا حتفل ادادعتشسا ةلبقملا مايألا

دعاب-ت-لا ة-فا-شسم مار-ت-حاو ة-ي-قاو-لا تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا صضر-فو م-ه-تردا-غ-م د-ع-بو راوز-لا لو-خد ل-ب-ق
.يعامتجلا

Úتيئاف-ششت-شسأ Úتأا-ششن-م مÓ-ت-شسأ بق-تر-ي ^
لبق ترقت ةبدتنŸأ ةيلولاب امهزا‚إأ يرجي
ىفششتشسÃ رمألأ قلعتيو ،ةيرا÷أ ةنشسلأ ةياهن
ة-بد-ت-نŸأ ة-يلو-لأ ة-م-شصا-ع-ب ر-ير-شس042
. Úشسا“ ةيدلبب أريرشس06 ىفششتشسمو

ركب و-بأأ ة-ل-قرو ›أو ح-شضوأأ ،قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘
ةينأديم ةرايز سشماه ىل-ع ة-ت-شسو-ب ق-يد-شصلأ
ةيلولاب ةيومنتلأ تا-ي-ل-م-ع-لأ سضع-ب د-ق-ف-ت-ل
042 ىفششتشسم زا‚أ لاغششأأ نأأ ترقت ةبدتنŸأ

.ةئاŸأ ‘59 وحنب ردقت ةبشسن تغلب دق ريرشس
ىفششتشسم مهاشسيشس ةمدÿأ زيح هلوخد روفو
‘06 هزيهŒ ةبشسن تغلب يذلأ ديد÷أ ترقت
ةه÷اب يحشصلأ لفكتلأ تأردق زيزعت ‘ ةئاŸأ

ةشسشسؤوŸأ نع طغشضلأ في-ف-خ-ت ى-ل-ع ةوÓ-ع
.تأÒمع ناميلشس ةيئافششتشسإلأ ةيمومعلأ
ةيقافتأ راطإأ ‘ جردني يذلأ عورششŸأ نوكتيو

ةثÓث نم ةيانب نم ةيني-شص-ة-ير-ئأز-ج نوا-ع-ت
تلاجعتشسلأ اميشسل حلاشصم ةدع مشضت قبأوط
ةحأر÷أ مشسقو ةزكرŸأ ةيا-ن-ع-لأو سشا-ع-نإلأو
ءا-ف-ششت-شسلأو ي-ب-ط-لأ سصح-ف-ل-ل تأءا--شضفو
ةيلامجإأ ةحا-شسم ى-ل-ع ع-بÎي ثي-ح ،ا-هÒغو
ةقاط-ب-لأ بشسح ع-بر-م Îم ف-لأأ06 اهمأو-ق
.عورششملل ةينقتلأ
غلب دق Úشسام-ت-ب أر-ير-شس06 ىف-ششت-شسم ا-مأأ

ءانتقأ ة-ي-ل-م-ع و ةÒخألأ تا-شسم-ل-لأ ة-ل-حر-م
.زا‚إلأ روط ‘ تأزيهجتلأ
نيد-يد÷أ Úي-ف-ششت-شسŸأ ن-يذا-ه نأا-شش ن-مو
ىوتشسم ىلع ةنكاشسلأ تاعل-ط-ت-ل ة-با-ج-ت-شسلأ

قطانŸأ نع Óشضف ،Úشسا“و ترقت يتنيدم
ة-ي-مأر-لأ ي-عا-شسŸأ ن-م--شض كلذو ،ةرواÛأ
.ةه÷اب ةيحشصلأ ةيطغتلأ Úشسحتل

ـه.ك ^

0202 نم ¤وألا رهششأا ةعبشسلا لÓخ
حر÷او برشضلاب قلعتت ةيشضق8621 ليجشست

ةنيطنشسق ‘ ديدهتلاو
ةنيطنشسق ةيلو نمأأ حلاشصم ت÷اع ^
¤إأو0202 ةيرا÷أ ةنشسلأ علط-م ذ-ن-م
8621 مرشصنŸأ ةيليوج رهشش ةياهن ةياغ
سصاخششألاب سساشسŸاب ق-ل-ع-ت-ت ة-ي-شضق
ةÁر÷أ ة----براfi را----طإأ ‘ أذ-----هو
ة-مÓ-شسلأ ى-ل-ع ظا-ف◊أو ة--ير--شض◊أ
.Úنطأوملل ةيدشس÷أ
و لا--شصتلأ ة--ي--ل--خ لوؤو--شسم ح---شضوأأ
ي-ئلو-لأ ن-مألا-ب ة-ما-ع-لأ تا-قÓ-ع--لأ
ءاقل لÓخ ةفيلخ نب لÓب لوأأ مزŸÓأ

رششاعلأ يرشض◊أ نمألأ رقÃ يفحشص
كلشس تاطاششن ةليشصح سضرع هلÓخ ”

ةعبشسلأ لÓخ ةنيطنشسق ةيلوب ةطرششلأ
نأاب ة-يرا÷أ ة-ن-شسلأ ن-م ¤وألأ ر-ه-ششأأ

ه-جو ى-ل-ع ق-ل-ع-ت-ت ا--يا--شضق--لأ هذ--ه
د-م-ع-لأ حر÷أو بر-شضلا-ب سصو--شصÿأ
.ديدهتلأو متششلأو بشسلأو
ح-لا-شصم نأا-ب ثد-ح-تŸأ تأذ فا-شضأأو
قلعتت ةيشضق392 تلجشس ةنيطنشسق نمأأ
123 فيقوت عم ءاشضيب ةح-ل-شسأأ ل-م-ح-ب

عوم‹ نأأ ¤إأ أÒششم ،ا-ه-ي-ف ا-طرو-ت-م

سسفن لÓخ لشصو ةيطرششلأ تايل-م-ع-لأ
و فلأأ81 تشسم ةيلمع3639 ¤إأ ةÎفلأ

ميلقإأ ل-ما-ك Èع ة-عزو-م ة-ط-ق-ن575
عم ةكÎششم ةي-ل-م-ع93 اهن-م ة-يلو-لأ

.ينطولأ كردلأ حلاشصم
دق هنأاب ةفيلخ نب لوأأ مزŸÓأ حشضوأأو

و فلأأ16 ةبقأرم ةÎفلأ سسفن لÓخ ”
و ةأأر-مأ544 مهنيب ن-م ا-شصخ-شش747
نم اشصخ-شش8141 فيقو-ت ن-م تن-ك-م
اياشضق ‘ قيق– لfi أوناك763 مهنيب

3 مهنمشض نم ءاشضيبلأ ةحل-شسألأ ل-م-ح
ÚنطأوŸأ ثدحتŸأ تأذ اعدو .ءاشسن
ة-فا-ق-ثو ÊدŸأ سس◊ا-ب ي-ل-ح-ت-لأ ¤إأ
لشصأوتلأ لئاشسو فلتÈ flع غ-ي-ل-ب-ت-لأ
نيرشضخألأ Úمقرلأ رأرغ ىلع ةحاتŸأ

نمأل يفتاهلأ عمÛأ مقرو71 و8451
Èع ةيلولأ نمأأ ةحف-شص أذ-كو ة-يلو-لأ
ينمأأ رقم يأل لقنت-لأ وأأ كو-ب-شسيا-ف-لأ
ةلداعŸأ قيق– ‘ ةلاعفلأ ةمهاشسملل
أرشصنع نطأوŸأ Èتع-ي ي-ت-لأ ة-ي-ن-مألأ
.اهيف ايشساشسأأ

م.ق ^

:يناجيتلا يبارعلا يلع نب دمحم خيششلا ،ةيناجيتلا ةقيرطلل ماعلا ةفيلخلا
 ملاعلا ربع ملشسلا لÓحاو مÓشس’ا ميلاعت رششن يف ماه رود  ةيناجيتلل

،ةيناجيتلأ ةقيرطلل ماعلأ ةفيلÿأ دكأأ ^
،Êاجيتلأ يبأرعلأ يلع نب دمfi خيششلأ
رود---لأ ى---ل---ع ،سسي----مÿأ ،لوألأ سسمأأ
نيدلأ ميلاعت رششن ‘ ةقيرطلل ““يروÙأ““
أذكو ةحمشسلأ ةيحورلأ همي-قو ي-مÓ-شسلأ

تاعأزنلأ لح ‘ ““لاعف““ لكششب اهتمهاشسم
لÓخ نم ايقيرفأ ‘ ة-شصا-خ ة-ي-شسا-ي-شسلأ
.يعامتجلأ لشصأوتلأو رأو◊أ
،يفحشص ثيدح ‘ ،ماعلأ ةفيلÿأ راششأأو
خيششلأ ةزانج روشض◊ راكد ¤أ هرفشس لبق
ةقيرطلأ ةفيلخ سساينأأ ميهأربإأ Êاج-ي-ت-لأ
رخآأ نأأ ¤أ لاغنشسلاب ياب ةنيدŸ ةيناجيتلأ
يد-ير-م دد--ع نأأ Úب--ت تا--ي--ئا--شصحإلأ
Úعب اهرقم دجوي يتلأ ةيناجيتلأ ةقيرطلأ

نويلم053 قوفي ,طأوغلأ ةيلوب يشضام
,ةلود001 نم ديزأأ Èع نيرششت-ن-م د-ير-م

م-هأأ Úب ن-م نو-ك-ت نأ ن-م ا-ه-ن--ك--م ا‡
ة-ي-شسا--ي--شسلأو ة--ي--ن--يد--لأ تا--شسشسؤوŸأ
.ايقيرفأأ ‘ ةيداشصتقلأو ةيعامتجلأو
¤أ نأاششلأ أذه ‘ يبأرعلاب خيششلأ قرطتو
لح ‘ رششابم لكششب ةيناجيتلأ ةمهاشسم
‘ عأزنلأ رأرغ ىلع ،ايقيرفإأ ‘ تاعأزن
ايشصخشش هشسولج لÓخ نم رو-فرأد م-ي-ل-قإأ
¤إأ لوشصولأو ءاقرفلأ عم رأو◊أ ةلواط ¤إأ

.حÓشسلأ عزنب يشضقي لح
Ëدقتل اشضيأأ ىعشست ةقيرطلأ نأأ فاشضأأ و
ةدوع لجأأ نم ةيبيللأ ةلأاشسŸأ ‘ معدلأ
.دلبلأ أذه ‘ رأرقتشسلأ و نمألأ
عم اهب موقي يتلأ تأرواششŸأ ¤أ راششأأو
أدكؤوم ايبيل ‘ ةيناجيتلأ ةيوأزلأ يمدقم
ةدايقب رئأز÷أ هب موقت يذلأ رودلل همعد
‘ نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
ةدحأو ةفاشسم ىلع اهفوقوو ةيبيللأ ةمزألأ

لح ىلع مهتدعاشسمو فأرطلأ عيمج نم
تÓخدتلأ نع أديعب مكشسفناب م-ه-ل-كا-ششم
.ةيبنجلأ

يبيللأ بعششلأ““ نأأ سصوشصÿأ أذه ‘ لاق و
خيرات هلو ةدحأو ةغل ثدحتي ملشسم بعشش
Úب يملشسلأ ل◊أ معدي هنأأ أدكؤوم ,““دحأو
ن-ل““ كلذ نأأ ¤أ Òششي نأأ ل-ب-ق ,Úي-ب-ي-ل--لأ
ةعزانتŸأ فأرطألأ قا-ف-تا-ب لإأ ق-ق-ح-ت-ي
.““رأو◊أ ةلواط ¤إأ اهشسولجو
ةيناجيتلأ ةقيرطلل ماعلأ ةفيلÿأ ىدبأأ و
,““حلشصو Òخ رشضfi»ك لوخدلل هدأدعتشسأ
يذغت ةيجراخ دايأأ““ نأاب هتعانق نع برعأ
ل◊أ نأأ ىلع أددششم ““ايبيل ‘ ةنتفلأ ران
.““اشضfi ايبيل““ نوكي نأأ بجي
هدي ىلع دششي هنأأ هثيدح ‘ هديكات ددجو
ة--ي--جراÿأ د--ي و ة--يرو--ه--م÷أ سسي--ئر
‘ لح داجيإأ ¤إأ ىعشست ي-ت-لأ ة-ير-ئأز÷أ
هلؤوافت نع برعي نأأ لبق ةقيقششلأ ةلودلأ

.ابيرق اهيرا‹ ¤إأ هايŸأ ةدوع ‘
نأأ ماعلأ ة-ف-ي-لÿأ لا-ق ,ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةيناج-ي-ت-لأ ة-ق-ير-ط-لأ ئدا-ب-م ة-حا-م-شس
ةقرافألأ نم فلآلأ قان-ت-عأ ‘ تم-ها-شس
ةقيرطلل مهعاب-تإأو ة-ي-مÓ-شسإلأ ة-نا-يد-لأ
ةيناحور Êاعم نم هلم– اŸ ,ةينا-ج-ي-ت-لأ
هللأ باتك ‘ ءاج ام ىلع اشسا-شسأ د-م-ت-ع-ت
.ملشسو هيلع هللأ ىلشص دمfi يبنلأ ةنشسو

ةيناجيتلأ ةق-ير-ط-لأ بت-ك ل-م– ا-م-ك
دمحأأ خيششلأ اهشسشسؤوم م-ل-عو تأدا-ه-ت-جأ
نم اهعمج يتلأ (سسابعلأ ي-بأ) Êا-ج-ي-ت-لأ

ةيهقفلأ هتاشسلجو ةيملعلأ ه-تÓ-حر لÓ-خ
.⁄اعلأ عوبر Èع
ءا-ب-نألأ ة--لا--كو--ل لأؤو--شس ى--ل--ع هدر ‘و
ةيناجيتلأ ةيوأز-لأ ة-يؤور لو-ح ة-ير-ئأز÷أ
ماعلأ ة-ف-ي-لÿأ لا-ق ةد-يد÷أ ر-ئأز-ج-ل-ل
يرئأز÷أ بعششلأ نأأ ةيناجيتلأ ةقير-ط-ل-ل

فلتخÃ فرششم يملشسو Òبك““ لكششب جرخ
لجأأ ن-م9102 ر-يأÈف22 موي ““هفا-ي-طأأ
نأأ أدكؤوم ,““قوق◊أ نم ةلمج»ب ةبلاطŸأ
تأأدب د-ق بلا-طŸأ هذ-ه ق-ي-ق– ردأو-ب““

.““رهظت
ةرور-شضب بع-ششلأ بلا-ط ,ة-ب--شسا--نŸا--بو
ايلاح ةلود-لأ ى-ل-ع ءي-ششلأ سضع-ب Èشصلأ““

ةطلشسلأ تبحاشص يتلأ فورظلأ نأو ةشصاخ
طفنلأ راعشسأأ روهدتب قلعت اميف ةديد÷أ

ةهج نم91-ديفوك انوروك ةمزأأو ةهج نم
ةيمنتلأ راشسم ةلقرع ‘ تمهاشس دق ىرخأأ
.““رطشسŸأ
نع ىرخأأ ةهج نم Êاجيتلأ خيششلأ Èعو
با-ب-ششلأ ا-ه-نا-بأأ ي-ت-لأ ةرو-شصلا-ب هر-خ-ف
تاي-ل-م-ع ف-ل-تfl لÓ-خ ن-م ير-ئأز÷أ
,انوروك ةحئاج ءا-ن-ثأأ رزآا-ت-لأو ن-ما-شضت-لأ

هنوك ““زأزتعلأو رخفلأ»ب رعششي هنأأ Óئاق
نأوفنعلأ““ أذهب هدلب بابشش ىريو يرئأزج
ىدم نع Èعت ي-ت-لأو را-ث-يإلأو ةÁز-ع-لأو
.““اهب ىلحتي يتلأ ةيناشسنإلأ
سشي÷أ ¤إأ Òبك ركشش ةلاشسر خيششلأ هجوو
ةيبطلأ هبششو ةيبطلأ مقأوطلأ نم سضيبألأ

يدها‹ نع انأاشش نولقي ل““ مهنأ Óئاق
نم مهشسفنأاب نوحشضي مهنأل ,ريرحتلأ ةروث
هت-با-شصإا-ب ى-ل-ت-بŸأ كلذ سشي-ع-ي نأأ ل-جأأ
ةÁركلأ ةيآلاب أدهششتشسم ““انوروك سسوÒفب

اهايحأ نم) ¤اعت هلوق ةدئاŸأ ةروشس نم
.(اعيمج سسانلأ ايحأ ا‰أاكف
ةيناجيتلأ ةقيرطلل ماعلأ ةفيلÿأ ىنثأأ امك
نأوعأأ هب موقي يذلأ رودلأ ىلع Òبك لكششب
كردلأ و نمألأ رشصانعو ةيندŸأ ةيام◊أ
لÓخ يبعششلأ ينطولأ سشي÷أو Úينطولأ
ر-ئأز÷أ تشسم ي-ت-لأ ة-ي--ح--شصلأ ة--مزألأ
.عمجأأ ⁄اعلأو
ما-ع-لأ ة-ف-ي-لÿأ ر-كذ ,ىر-خأأ ة-ه--ج ن--م
يلع نب دمfi خيششلأ ةيناجيتلأ ةقيرطلل
ةق-ير-ط-لأ غوز-ب نأأ Êا-ج-ي-ت-لأ ي-بأر-ع-لأ
وبأأ خيششلأ اهشسشسؤوم ¤إأ دوعي ة-ي-نا-ج-ي-ت-لأ
نب راتıأ نب دمfi نب دم-حأأ سسا-ب-ع-لأ
دلو يذلأ Êاجيتلأ ⁄اشس دمfi نب دمحأأ
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راجفن’ا ىلع بمارت سسيئر-لا ق-ل-عو ^
ىلع موجهلا نأا-ب ¤و’ا ة-ظ-ح-ل-لا ذ-ن-م
،ÚيندŸا با-شصأاو ا-م-خ-شض نا-ك أا-فرŸا
:وهاينتنل لوقي ا‰أاكو Úيندم ةملك رركو
دهششو ،““نويندŸا باشصي ’ا قافت’ا نا““
وأا ةرئاط دهاشش هنا نايع دهاشش نم Ìكأا

وحن ءامشسلا نم عراشسي اخوراشص وأا ةلبنق
مÓع’ا لئاشسو تلقا-ن-تو ،توÒب ءا-ن-ي-م
اروشص ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-مو

– :اهنم هابتن’ا تتفل ةديدع
هÓت يذ-لاو ،لوأ’ا را-ج-ف-ن’ا ةرو-شص –1
ةروشص اهدعبو ةÒغ-شص تارا-ج-ف-نا ةد-ع
.Êاثلا مخشضلا راجفن’ا

ةميغ ءامشسلل لشسرأا لوأ’ا راجفن’ا نا –2
،moorhsuM رطفلا ةبح ل-ك-شش ى-ل-ع
راجفنا د-ع-ب ل-ك-ششت-ت ’ ة-م-ي-غ-لا هذ-هو
لكششتت لب ،ةيداع خيراوشص وأا تارجفتم
ةدام ةاون راطششنا لشصحي امدنع ’إا طقف
هذه نمو ةبيهر ةقاط ¤ا لوحتتل ةبلشص

يوو--ن--لا را--ط--ششن’ا – تارا--ط--ششن’ا
raelcuN- – noissiFراطششن’اف
ت’داعم نم-شض ة-قا-ط ¤ا ةداŸا لو-ح-ي
2cm =E
.2 ءوشضلا ةعرشسx ةلتكلا = ةقاطلا يأا
– : لمتÙا ويرانيشسلا
مو-ي-نو-م’ا ن-يز-خ-ت لو-ح تا-مو-ل--عŸا
ن-م Èن-ع ‘ توÒب أا--فر--م ‘ تيÎيا--ن

نأا اŸاط ليئارشسإ’ تلشصو امتح هربانع
غلبأا ،““هيا يآا يشسلاب ةلشص ىلع““ اطباشض
– نوغاتنبلا طباشض لاق ام-ك) ن-ط-ن-ششاو
نو-ك-ي نأا د-ب Ó--ف ،(بمار--ت را--ششت--شسم
نأا وأا ،ليئارشسا او-غ-ل-بأا د-ق نو-ي-كÒم’ا

موينوم’ا مكارت نع اهوغلبأا اه-ل ءÓ-م-ع
Èن---ع---لا كلذ ‘ ردا---شصŸا تيÎيا----ن
تاهج تغلبأا أافرŸا ةرادا نأا بيرغلاو)
كلت ل-ق-ن ةرور-شض ن-ع ة-لوؤو-شسم ة-ي-ن-مأا
وأا در يأا ى---ل---ع ل---شص– نأا نود داوŸا

دوجو ن-ع او-غ-ل-ب ن-يذ-لا ن-ك-ل ،( باو-ج
لوح قيقد مقر مهيدل نكي ⁄ موينوم’ا

سشي÷ا ةدايق تعقوو ،ةنوزıا ةيمكلا
برشضب ترمأا دقف ،ىرخا ةرم Úمك ‘

نأا نمو اهنم انظ ءانيŸا ‘ ىنبŸا كلذ
سسيلو ءانيŸا Òمدت نوك-ت-شس ة-ج-ي-ت-ن-لا
ةيركشسع ةرئاط تنا-كو ،ة-ن-يدŸا Òمد-ت
‘ عوبشسا لبق تطبه دق ةمخشض ةيكÒما
تيمشس ةيركشسع ةزه-جأا ل-م– بي-با ل-ت

نع نلعي ⁄و ،ةشساشسحو ةثيدحو ةÒطخ
. اهتعيبط
هللا بزح ماهتا نأا نوي-ل-ي-ئار-شس’ا ن-ظو
فوشس توÒب ءانيم ‘ ةحلشسأا نزخي هنأاب
نم ةلو‡ ةيلخاد ةلب-ل-ب-ل لاÛا ح-ت-ف-ي
نأا ’ا ! ة-موا-ق-م-ل-ل ة-يدا--عŸا تا--ه÷ا
ر-مد د-ق-ف ،ة-ئ-طا-خ تنا-ك تا-با--شس◊ا
هيود عمشس ““ ةينانبللا ةمشصاعلا راجفن’ا

تاحاشسŸ امدهو ابلشس رثأاو ،““ سصÈق ‘
طقشسو اقرششو ’ا-م-ششو ا-بو-ن-ج ةد-ي-ع-ب
،نويندم مهلك حير-جو ل-ي-ت-ق Úب ف’آ’ا
ةÁرج وأا رشصعلا ةÁرج ““ كلذب لجشسو
ر-عذ-لاو لو--هذ--لا با--شصأاو ،““ نر--ق--لا
. !! Úيليئارشس’ا
لاو-قأا بر-شست-ت تأاد-ب م-ي-ت-ع-ت-لا م--غرو
فوÿاو ةمدشصلا ¤ا Òششت Úيل-ي-ئار-شسا
طاشسوأ’ا اهلقانت-ت ةر-ك-ف ن-م دا-ع-تر’او
رمتشساو ،ةدعشصأ’ا ةفاك ىلع ةيليئارشس’ا
بمار--ت Úب لاو---قأ’ا ‘ سضقا---ن---ت---لا
رابك سضع-ب ط-بر-ت يذ-لا ،نو-غا-ت-ن-ب-لاو

نم Ìكأا لمع ةقÓع ليئارشسا-ب ه-طا-ب-شض
وأا ليئارشس’ ء’ولا ةجرد ¤ا لشصتو ،ةيدو

تأادب ءانثأ’ا هذه ‘ ل-ي-ئار-شس’ ءÓ-م-ع
تعفتراو ،توÒب ‘ اهلمع قيقحتلا ةن÷

بلاطت سضايرلاو برغلل ÚلاوŸا تاوشصأا
نم اونكمت-ي-ل ة-ي-جرا-خ تا-ه-ج لاز-نا-ب
ق-يو-ط-ت-ل ط-طıا لا--م--كا وأا سسد--لا
ا‡ اشضيأا لششف اذهو ،اهماهتاو ةمواقŸا
ةبلاطŸاو توÒب ةرايزل نوركام رطشضا
نم Úشسمخ نوك قيق-ح-ت-لا-ب كاÎشش’ا-ب
مهتيشسن÷ ة-فا-شضا نو-ل-م-ح-ي ءاد-ه-ششلا
تلاهناو ،ةيشسنرفلا ةيشسن÷ا ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا
ءادعأا ديوزتل ةيرغŸا ةيكÒم’ا دوعولا
حاتفنا اهنمو ،ةديد-ج قاروأا-ب ة-موا-قŸا
›ودلا دق-ن-لا قود-ن-شصو ›ود-لا كن-ب-لا

ةداع’ سضرق Ëدقتو ،نانبل ىلع ةأاجف
ةثيدح سسشسأا ىلع ءانيŸا ءانب
كلذكو نانبلل ،““ هبح ““ نع ويبموب برعأاو
ةدعاشسŸا Ëدقت-ب د-عوو ،بمار-ت ل-ع-ف
اÎشسكروا تأادب هتاذ تقولا ‘ نكل نانبلل
نانبل ‘ سضايرلاو بي-با ل-تو ن-ط-ن-ششاو
مهنا ،ةموك◊ا ة-لا-ق-ت-شسا-ب ة-ب-لا-طŸا-ب
اذام يردي’و مهفي’ ده-ع-لا نأا نو-ن-ظ-ي

. نانبل ءادعأا لعفي
ةرور-شض ى-ل-ع حا◊’او ةرا--شش’ا ردŒو
ةق-ط-ن-م ة-شصا-خو ،توÒب ءاو-ه سصح-ف
ثولتلاو عاعشش’ا ة-جرد ة-فر-عŸ أا-فرŸا

رار-شضأا-ب بع-ششلا بي--شصي د--ق اذ--ه نأ’
. !! ةيفاشضا
،Óيوط رمتشسي دق نونجب باشصم وهاينتن
همكح ،““ةوق ““ نع نهÈي نأا لواحي وهو
ليئارشسا ةيام◊ ةي-م-هو ت’و-ط-ب ن-عو
⁄ هنكل ،هنم نودعتري ا‡ Úيليئارشس’او
فوÿا نم اديزم ’إا ÚيليئارشسإÓل بلجي
اذام نويليئارشس’ا فرعي لهف ،بعرلاو
؟ ليئارشسا ةنادا تبثت امدنع درلا نوكيشس
تاهج ىدل نأا نويليئارشس’ا فرعي لهو
لخاد نم ا-ه-ع-م نوا-ع-ت-ي ن-م ة-موا-ق-م
املثم ةيليئارشس’ا ة-ي-م-شسر-لا ة-شسشسؤوŸا
نادلب ‘ اهعم نواعتي نم ليئارشسا ىدل

،فششكي نأا دب’ اذهك Óمع ناو ،ةيبرع
. هب ةلشصتŸا قئاق◊ا فششتكتو
،ه-ل-لا بز-ح هد-ير-ي ا--م كلا--ن--ه سسي--ل
تاطلشسلا لبق نم تعشضو تارجفتŸاف

افيخشس سسيل هللا بزحو توÒب ءانيم ‘
مو-ي-نو-م’ا ن-م ة-ي-م-ك-لا هذ-ه نز-خ-ي-ل
نط0572 مكاÒل انون‹ سسيلو ،تيÎيان

توÒب ءانيŸ جاتحي ’و ،!! Èنعلا كلذ ‘
ÿةمواقملل ةحلشسأا يه-ف ،ه-ت-ح-ل-شسأا نز

نأا وهاينتنل قبشس دقل ،نيزختلل تشسيلو
ةنيدملل هللا بزح مادختشسا لوح بذك
ريزو ماقو ،خيراوشصلل نزخمك ةيشضايرلا
نانبل ىدل ءارفشسلا عم ةلوجب ةيجراÿا
اوفششتكي يكو ،ةيشضايرلا ةنيدŸا دقفتل
بلقلا يمدي توÒب رظنم . وهاينتن بذك
،اهيف انششعو اهتاعماج ‘ انملعت دقف .–
نحن انعنمو ،اهشضرأا ىلع ليئارشسا انلتاقو
نوينيطشسلفلاو نوي-نا-ن-ب-ل-لا نو-موا-قŸا

هجوب اندمشصو توÒب لوخد نم نوراشش
كلذ لÓخ عرو-ت-ي ⁄ يذ-لا ،ود-ع-لا اذ-ه
Òمدتل ةمرfi لبانق مادختشسا نم وزغلا
لثم ةيبرغلا توÒب ‘ اهلم-كأا-ب تا-يا-ن-ب
ا-ه-بر-شض ىدوأا يذ-لا ع-يا-ن-شصلا ة-يا--ن--ب
¤ا يلي-ئار-شس’ا ناÒط-لا-ب ا-هرا-ي-ه-ناو
‘ اونا-ك Ó-ف-طو ةأار-ما054 داهششت-شسا
.ةيغارفلا لبانقلاب تبرشض امدنع ةيانبلا
هيلع رشصتني نأا نم ىوقأا هللا بزح نا
مامأا هتردقب كلاب امف ،Êويهشصلا ودعلا

‘ سضايرلاو بيبا لتو نط-ن-ششاو ءÓ-م-ع
رششبي هنكل بلقلا يمدي ىرج ام .– نانبل
يذلا هلعفي ام وه ،ليئارشسا هلعفت ام نأاب
.راهني نأا لبق عزاني

ينيطسسلف يسسايسسو بتاك..فيرسش وبا ماسسب

 ..توريب أافرم ةميرج تبكترا ليئارسسا

نوركامو نوغاتنبلا طابسض
هللا بزح در نم افوخ ةيطغتلا نولواحي

ير---ك---سسع را---سشت---سسم لا----ق
طباسض انغلبأا““ بمارت سسي-ئر-ل-ل
نم ةيمك دوجو نع ينانبل نمأا
كلذ ي-ف تير-ت-يا--ن مو--ي--نو--ما
لاقو ،توريب ءانيم يف ربنعلا
ذ-ن-م كا-ن-ه ة-نز-خ-م ا-ه-نا ا-ن--ل
طباسضل حيرسصت عجرم)““ةرتف
(NNC نوغاتنبلا يف ريبك

:نيينانبلل يسسنرفلا سسيئرلا
مكتدايسس مارتحا مدع اسسنرف نم اوبلطت ’

) يشسنرفلا سسيئرلا ةرايز تراثأا دقل ^
, توÒب ¤ا ( نور---كا---م ل---يو---ناÁا
‘ Òبكلا راجفن’ا راثآا ىلع هعÓطاو
يذلاو0202 بآا4 مو-ي توÒب أا-فر-م
نم Ìكأا لت-ق-مو ف’’ا حر-ج-ب بب-شست

لئا-ه Òمد-ت-ب بب-شستو سصخ-شش ة-ئا-م
هحرط ام , ابيرقت توÒب ةنيدم فشصنل
5091 ) يبن نب كلام يرئاز÷ا ركفŸا

ة-ي-ل-با-ق-لا ) مو--ه--فŸ , ( م3791 –
زر-بأا ن-م ي-ه اÃرو ( را-م-ع--ت--شسÓ--ل
مهف قايشس ‘ ا-ه-حر-ط ي-ت-لا را-ك-فأ’ا
ةيراشض◊ا تÓك-ششŸا روذ-ج ل-ي-ل–و
ةيبرعلا تاعمتÛا اهنم Êا-ع-ت ي-ت-لا
لÓتحا تحتم حزرت يهو ةيمÓشس’او
اهتاردقم ىلع ىÈكلا لودلا ةن-م-ي-هو
. اهتاورثو

ةيلباق-لا-ب ي-ب-ن ن-ب كلا-م ى-ن-ع ثي-ح
) رمعتشسŸاو لÓتح’ا نا , رامعتشسÓل
‘و , يجراÿا لماعلا لثÁ ( رشسكلاب
ي-تاذ ل-ما--ع كا--ن--ه نأا تقو--لا تاذ
ةيلبا-ق-لا-ب ل-ث-م-ت-ي ي-شسف-نو ي-ل-خادو
,رمعتشسملل ةباجت-شس’او را-م-ع-ت-شسÓ-ل

فور-ظ ة-ج-ي-ت-ن در-ف-لا ود-غ--ي ثي--ح
ا-ع-نا-خو ا-ع-شضا-خ ة-ن-ي-ع-م با-ب--شسأاو
, رمعتشسŸا هشضرفي ام لكل بيجتشسمو
كشسم-ت-يو ه-ل رÈيو ه-ن-ع ع-فاد-يو ل--ب
. هل اهمشسري يتلا ه-تارا-شسمو هدود-ح-ب
يبن نبا كلام حرششي رامشضŸا اذه ‘و
ةظحŸÓا هذه نأا : هلوقب ةركفلا كلت
نأا رر-ق-ن نأ’ ا-نو-عد-ت ة-ي-عا-م-ت-ج’ا
Úيشسايشسلا ثبع نم سسيل رام-ع-ت-شس’ا
اهتاذ سسفنلا نم وه لب ،مهلاعفأا نم ’و
هل نّك“ يتلاو رامعتشس’ا لذ لبقت يتلا

ن-م بع-شش و-ج-ن-ي سسي-لو ،ا-ه--شضرأا ‘
هشسفن ت‚ اذإا ’إا هدانجأاو رامعتشس’ا

تشصلختو ،رِمعتشسم لُذل عشستت نأا نم
رامعتشسÓل اهلهؤوت يتلا حورلا كلت نم
سص , ةشضهنلا طورشش ، يبن نب كلام )
33. ) .
يشسنرف-لا سسي-ئر-لا ة-لو-ج ‘ تفÓ-لا
سسانلا سضعب عم هتاءاقل يه , توÒبل
, اهيف لوŒ يتلا عراوششلا ‘ بابششلاو
لكششب هنم Úينانبللا سضعب بلط دقو
ىلع يشسنرف بادتن’ ةدوعلاب ر-ششا-ب-م
عيقاو-ت ع-م-ج ¤ا ة-فا-شضإ’ا-ب , نا-ن-ب-ل

بلا-ط-ت ة-شضير-ع ‘ ف’’ا تار--ششع
نانبل ىلع يشسنرف-لا باد-ت-ن’ا ةدو-ع-ب
. يبرعلابCBB  عقوم بشسحب
‘ ىك-نأ’او كلذ ن-م ا-حو-شضو Ìكأ’او
ر“ؤوŸا ‘ ىر-ج ا--م , تقو--لا سسف--ن
لاؤوشسو , يشسنرفلا سسيئرلل ي-ف-ح-شصلا
؛ نوركاÚ Ÿينانبل-لا Úي-ف-ح-شصلا Ìكأا

Ãلوؤو-شسم ة-ب-شسا-حÚ ( ينان-ب-لÚ ) , وأا
نانبل ‘ رششابم يشسايشس رودب ةبلاطŸا
⁄ لب , يروتشسد ليدعتب هبلاط مهشضعبو
ءا-ح-ي’ا Úي-فا-ح-شصلا سضع-ب ي-ف-خ-ي
بادتن’ا وأا لخدتلاب ينمت-لاو ل-مأ’ا-ب

تقولا ‘و . نانبل ىلع اشسنرفل ادد‹
نأا يشسنرفلا سسيئرلا هيف لواح يذلا
هتغلو ة-ي-با-طÿا ه-ترا-ه-م مد-خ-ت-شسي
مهمغانت يتلا ةيف-طا-ع-لا ة-ي-شسا-ي-شسلا
ةدشش نم هنكل , مه-جاز-م ع-م قا-شسن-تو
سسيئر انا : مهل لوقي نأا رطشضا جر◊ا

’و , نانب-ل سسي-لو ا-شسنر-ف ة-يرو-ه-م-ج
مكتدايشس مÎ– ’ نأا اشسنرف نم اوبلطت
.

يمÓع’او يعام-ت-ج’ا ر-ششؤوŸا اذ-ه
تاذلا ‘ سضرمو للخ نع Èعي يذلا
ايبشسن ناك ناو , ةيكولشسلاو ةيعامتج’ا
ديكأاتلاب Êانبللا بعششلا عيمج لثÁ ’و
سسا-ن ا-شضيأا نا-ن-ب-ل ‘ د-جو-ي ثي--ح ,
اهتينطوب ز-ت-ع-ت تا-ي-شصخ-ششو دار-فأاو
امك , اهتمارك ليبشس ‘ اهئامد مدقتو

لÓ--ت--ح’ا ة--ه--جاو--م ‘ لا◊ا و--ه
امك . م0002 ماع هجارخإاو يليئارشس’ا
يشضرŸا يعامت-ج’ا ر-ششؤوŸا اذ-ه نأا

يبرع عمت‹و دلب نم Ìكأا ‘ دوجوم
. نانبل ىلع رشصتقي ’و
ىلع هدي عشضو دق يبن نب كلام ناك نإاو
ةي-عا-م-ت-ج’او ة-ي-شسف-ن-لا ة-ي-ل-با-ق-لا
امدنع كلذو , (حتفلا-ب) ر-م-ع-ت-شسم-ل-ل
لÓتح’ا ةوقب هشسفن رامعتشس’ا سضرفي
‘ لشصح ا-م-ك ة-ير-ك-شسع-لا ةو-ط-شسلاو
Òثكل نيرششعلاو رششع عشساتلا Úنرقلا

, ةيمÓ-شس’او ة-ي-بر-ع-لا ناد-ل-ب-لا ن-م
ما-يأ’ا رورÃ ع-م-تÛا ة-با-ج--ت--شساو
اهنيناوقو ةلتÙا ةوقلا ماكحأاب هلوبقو
‘ سشيعن مويلا هلعلف , اهتغلو اهتفاقثو
Ìكأا يعامتجا سضرم نع ئبنت ةلحرم
, Ó-ي-ل–و اÒشسف-ت بع-شصأاو اد-ي-ق-ع-ت

تناك امهم دارفأا وأا سسان بلطي امدنع
لÓتح’ا سسراÁ ناك دلب نم مهتبشسن
سضرفيل دوعي نأا , مهيلع ةنشس ةئام لبق
؟ ديدج نم هلÓتحاو هبادتنا

ةطلشسلا داشسف نم عمتÛا هيناعي ام
يدر-تو ةراد’ا ءو-شسو , ة--ي--شسا--ي--شسلا
جتني يذلا له÷او ر-ق-ف-لاو تا-مدÿا

نع اديع-ب سسي-ل هروذ-ج ‘ و-ه , ه-ن-ع
لب , ومنيو هيف سشعششعي يذلا عمتÛا
يراد’او يشساي-شسلا دا-شسف-لا ن-م Òث-ك
ليلدو . عمتÛا دارفأا ‘ هءاطغ دجي
عمتÛا نم رمتشسŸا ريودتلا وه كلذ
اهتاماعزو دشسافلا ةيشسايشسلا ةقب-ط-ل-ل
دا-شسف-لا عاو-نأا-ب م-ه-ل م-ه-ما-ه-تا م-غر
. مهنع عافدلاو لب , ةنايÿاو
هلÓتحا سضرفيل يبنج’ا ¤ا ءو-ج-ل-لا
لثÁ , عمتÛاو ةلودلا ىلع هبادتناو

تاذ-لا ‘ ةد-ق-ع-م ة-ي--شضر--م ة--لا--ح
لقت ’ ةيعامتج’او ةيدرفلا ةيشسفنلاو

ة-ط-ل-شس دو-جو ن-م اءو--شسو ةرو--ط--خ
نم هلم– اÃ ةلششافو ةدشساف ةيشسايشس
‘ اشسنرف لاثمأا لودلا كلت نأا لب , ءوشس
دوجو ىلع ظفا– اهتاشسايشس نم Òثك

اه◊اشصم نمشضت ةيشسايشس ةقبطو ماكح
ملظلاو داشسفلا رعق ‘ ةلغوم تناك ولو
نوركام كلذب حرشص امك , يعامتج’ا

عقوت ’ اشسنرف : يفحشصلا هر“ؤوم ‘
. نانبلل سضايب ىلع كيشش
Òيغتلا قيق–و را-شسŸا ح-ي-ح-شصت نأاو
ي-شسا-ي-شسلا ع--قاو--لا ن--م لا--ق--ت--ن’ا
سسيل را-ه-نŸاو يدŸÎا يدا-شصت-ق’او
ةيشسفنلا ةÁزهلاب ’و , مامأÓل بورهلاب
, كلت وا ةلودلا هذهل عونÿاو عوشضÿاو
ةيعامتج’ا ةيتحتلا ىنبلا حÓشصإاب لب
لÓت-ع’ا ة÷ا-ع-مو ا-ي-شسف-نو ا-ير-ك-ف
عمتÛاو در-ف-لا ‘ ي-تاذ-لا سضرŸاو
اوÒغي ىتح موقب ام Òغي ’ هللا } ناف
. { مهشسفنأاب ام

قارعلا نم بتاك..بيبسشلا ةماسسأا .د ^

ل-شصاو-ت--لا ل--ئا--شسو ‘ تر--ششت--نا ^
يبعششلا لابقتشس’ا رابخأا يعام-ت-ج’ا
‘ نور-كا-م ا-شسنر-ف سسي-ئر-ل Òب--ك--لا
نم Êانب-ل-لا بع-ششلا ىو-ك-ششو ،توÒب

سضع-ب بلا-ط نأا ة-جرد-ل ه-ت--مو--ك--ح
تادعاشسŸا ميلشست مدعب Úلب-ق-ت-شسŸا
ةطاشسبب مهنأ’ ،م-ه-ت-مو-ك◊ ة-ي-لود-لا

53 مهنا ليق ،نورخآا عقو امك .ةيمارح
بلاط-ت نور-كاŸ ة-ق-ي-ثو مد-قو ،ف-لا
يشسنرفلا رامعتشس’ا/بادتن’ا ةدو-ع-ب
!؟نانبل ¤إا
ةدواز-م با-ب ن-م وأا ،سضع-ب-ل-ل ل-ي-خ-ي
رابخأ’ا هذه ل-ث-م ر-ششن نأا ،ن-ير-خآ’ا
را--ك--فأ’ا هذ--ه ج--يور--ت ¤إا فد--ه--ي
عم سضقانتت يتلا ةي-ب-ل-شسلا ف-قاوŸاو
،اهب كشسمتلا بجي ةينطو فقاوم ىندأا
بب-شس و-ه ه-تاذ د-ح ‘ ر-ششن--لا نأا--كو
رابخأ’ا هذه رششني نم نأا وأا ةلكششŸا
!؟اهديؤوي
نيذلا Úبشضاغلا ء’ؤوه سضعبلا فشصو
Òغ تافشصلا عششبأاب نوركام اولبقتشسا
اذه ةيلوؤوشسم م-هو-ل-م-حو ،ة-ي-ن-طو-لا
مهنيب اونراقو لوؤوشسŸا Òغ فرشصتلا

دشض يرئاز÷ا بع-ششلا ة-موا-ق-م Úبو
مهيلختب مهمهتاو يشسنرفلا رامعتشس’ا

ة-ه-ب÷ا فا--ع--شضإاو ة--موا--قŸا ن--ع
.ةيلخادلا

رمأا نأا نور-خآا ى-عدا ر-خآا بنا-ج ن-م
رامعتشس’او يبنجأ’ا ةدوعب ة-ب-لا-طŸا
ى-ل-ع ر--شصت--ق--ي ’و د--يد--ج--ب سسي--ل
بعششلا اذه عت“ ول اذام ،Úينا-ن-ب-ل-لا
Úينا-ن-ب-ل-لا ة-ير-ح-ب كاذ وأا ي-بر-ع-لا
اذه لثم حرطب مهل حمشسو مهت-فا-ق-ثو
!؟لاؤوشسلا

يشضارأ’ا ‘ Úيني-ط-شسل-ف-لا ن-ع اذا-م
مكح ةدوعب مهشضعب بلاطي ’ا ،ةلتÙا
لءا--شست ،ي--ل--ي--ئار--شسإ’ا لÓ--ت--ح’ا
.....!؟نورخا
؟فور◊ا ىلع طاقنلا عشضنل
نع Èعي ’ رابخأ’ا هذه لثم رششن ،’وا
هذه لثم خيشسÎل ةليشسو وأا اهل دييأات
.ةينطولا Òغ ةشسئابلا ميقلاو ةفاقثلا
Òها-م÷ا ل-ي-م– ن--كÁ ’ ،ا--ي--نا--ث

بارخ نم اهناطو’ لشصح ام ةيلوؤوشسم
م-ل-ظ-لا ت– ا-ه-ع--فد يذ--لا ،را--مدو
ةدوعب ة-ب-لا-طŸا ¤إا ر-ه-ق-لاو عو÷او

راشصتخا-ب اذ-ه ،Ëد-ق-لا را-م-ع-ت-شس’ا
ةل-ششا-ف-لا ة-لود-لا ف-لا– ة-ي-لوؤو-شسم
،ةمواقŸاو نيد-لا ءا-ي-عداو دا-شسف-لاو
بو-ع-ششلا او-ق-هراو او-ك-ه--نا ن--يذ--لا
اولكأا نأا د-ع-ب ا-ه-ما-ظ-ع او-شصم-شصمو

.اهئامد اوبرششو اهمو◊
نع Òبعت وه اذه ةيلق’ا فقوم ،اثلاث

ن--ع Èع--ي ’و بشضغو ق--ن--ح ة---ظ◊
نم بوع-ششلا هذ-ه-ل ل-ي-شصأ’ا ف-قوŸا
فقوم ‘ ةماه سسورد انلو ،رامعتشس’ا
ل-تا-ق يذ-لا ي-ن-ي-ط-شسل-ف--لا بع--ششلا
¤وأ’ا ةشضافتن’ا ‘ رج◊اب لÓتح’ا
.هب معني ناك يذلا سشيعلا دغر مغر
يرزŸا يبرعلا ع-قاو-لا ئ-ب-ن-ي ،ا-ع-بار
ة-لود-لاو دا-شسف-لا ف-لا– ة-ل-شصاو-مو
‘ ةمواقŸاو نيدلا ءايعداو ةلششافلا
نطولاب نيرفاكلا دادعأا ديازتب مك◊ا
سصÓخ يأا نع Úثحاب-لاو ة-ي-ن-طو-لاو

باد--ت--ن’ا ق--ير--ط ن--ع و--لو ى--ت--ح
!؟Ëدقلا وأا ›ا◊ا ودعلاو رامعتشس’او

نع ثحبت يتلا Òهام÷ا هذه ،اشسماخ
Úيلا◊ا اهئادعأا لÓخ نم سصÓخ يأا
ةموهوم اهنأ’ كلذ لعفت ’ ىمادقلا وأا

اهنأ’ لب ،سصÿÓا قيرط يه هذه نأا
سشط-ب ن-م سصÿÓا ‘ ل-م’ا تد-ق-ف
عتمتت ’ يتلا ،اهتمظنأا توÈجو بهنو
حمشسي يذلا قÓخأ’ا نم ىندأ’ا د◊اب
اهلاشضن ةلشصاوم ىلع Òها-م÷ا هذ-ه-ل
يطارقÁدلا Òيغتلا لجأا نم يملشسلا
يبر-ع-لا ع-شضو-لا ،ا-شسدا-شس .مد-ق-ت-لاو
ةمظنأا ىلع هتمزأا ر-شصت-ق-ت ’و موزأا-م
لب ،ةلششافلا ةلودلاو ةدشسا-ف-لا م-ك◊ا

اهنييوÓت ةفا-كو ة-شضرا-عŸا ¤إا د-ت“
ة-ي-شسا-ي-شسلا ا-ه-برا-ششمو ا-ه-لا-ك--ششأاو
نيدلا حبشصأا نأا دعب ةشصاخ ،ةيفاقثلاو
ةشضراعŸا تاودأا ن-م ةادأا ة-موا-قŸاو
ل-م-ششت-ل ق-م-ع-ت-ت ة-مزأ’ا نا .م-ك◊او
عمتÛا نم ةديد-ج ح-ئار-شش بي-شصتو
سسأايلاو طو-ن-ق-لاو طا-ب-ح’ا ىود-ع-ب
بازحأ’او ئدابŸاو ميقلا لكب رفكلاو
تاذلاب رفكلا ¤ا ’وشصو ،تاشسشسؤوŸاو
ةÒششعلاو ةليبق-لا سسيد-ق-تو سسف-ن-لاو
رأا-ث-لاو حÓ-شسلا ى-شضو-فو ة-ل-ئا--ع--لاو
مل◊ا م-هو ¤إا ’و-شصو ،ة-ي-ئاو-ششع-لاو
!؟رامعتشس’ا ةدوعب

داوع ميركلادبع ضضاير .د ^

رامعتسس’ا ةدوع مهو ،توÒب ‘ نوركام لابقتسسا
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لئاسسو ىلع هتافو Èخ راسشتنا رثا ىلعو ^
ÒسشانŸا تلسصاوت ،يعامتجلا ل-سصاو-ت-لا
بار--ق--لا““ ة--ع--ئار ل--ط--ب--ل ،ة---عدوŸا
نم اÒبك لابقإا تدهسش يتلا ،““Ú◊اسصلاو

ي-ت-لا ن-كا-مألا ل-ك ‘ ،Úن-طاوŸا فر-ط
ىسسو-م د-ي-ق-ف-لا ىدأا د-قو .ا-ه-ب تسضر-ع
هذ--ه ‘ ي--سسي--ئر---لا رود---لا ،تور---كل
ةيسصخسش اهيف سصمق-ت ي-ت-لا ة-ي-حر-سسŸا
.(ءاŸا عئاب) ““بارقلا““

ةفداهلا لئاشسرلا نانف
قباسس ثيدح ‘ ،لحار-لا نا-ن-ف-لا حر-سصو
بار---ق---لا““ نأا ،ير---ئاز÷ا مÓ---عإÓ---ل
ط-ي-ل-سست ¤ا ى-ع-سسي ل-م-ع ““Ú◊ا--سصلاو
ىلع ةليخد-لا عد-ب-لا سضع-ب ى-ل-ع ءو-سضلا
هللا ¤إا برقتلا اهمهأا ،يمÓسسإلا نيدلا

..Ú◊اسصلا ءايلوألا لÓخ نم
ءايلوألا ءلؤوه نأاب لوقن نأا اندرأا““ :فدرأاو
اومدخو هللا او-عا-طأا ن-ح-ن ا-ن-ل-ث-م ر-سشب
مهتافو درجÃ نكل ،ÚملسسŸاو مÓسسإلا

تتا-بو ة-حر-سضأا م-هرو-ب-ق ى-ل-ع تد-ي-سش
ةسسرامŸ سصاخسشألا نم تائملل ادسصقم
سسانلا حبسصأاو ،ةبيرغ-لا سسو-ق-ط-لا سضع-ب
رمألا اذه ،هللا نم برقتلل ءايلوألا نوعدي
نأا فاسضأاو .““اقÓ-طإا لو-ب-ق-م Òغ Èت-ع-ي
زاربإا وه اسضيأا ةي-حر-سسŸا ن-م دو-سصقŸا
ظيف– ‘ لثمتŸا يقيق◊ا اياوزلا رود
ىرخأا رهاظم سسي-لو ،ه-ن-ي-ق-ل-تو نآار-ق-لا
روطتلا مغر ةÒخألا تاونسسلا ‘ تمقافت
.““يجولونكتلا
‘ زرب ›زه بلاق ‘ تءاج ةيحرسسŸا
حر-ط ‘ ة-يد÷ا م-غر د-ها--سشŸا سضع--ب
لجأا نم ›زهلا عباطلا ءافسضإل عوسضوŸا
نأل ،Úتورلا رسسكو روهم÷ا نع سسيفنتلا
هبحاسصل  –ديقفلا بسسح– يلسصألا سصنلا
عوسضوŸا لوانتي يكاك نامحرلا دبع دلو
متف ،تاعا-سس ثÓ-ث لÓ-خ يد-ج ل-ك-سشب
.ىرخأا دهاسشم ةفاسضإاو تقولا راسصتخا

فfiÎ لث‡ انأا““ :لاق لثممك هسسفن نع
سسابعلب يدي-سسب يو-ه÷ا حر-سسم-ل-ل ع-با-ت
حرسسŸا نأاب دقتعأا نكل ،راودأا ةدع تيدأاو

مهŸا ،يوناث رخآاو يسسيئر رودب نمؤوي ل
يذلا روهمجلل هÁدقتو سصمقتلا ة-ي-ف-ي-ك
لكسشب هعم لعافتيو ءادألاب سسحيسس هرودب
:لاق ةي-حر-سسŸا حا‚ ن-عو ..““ي-با-ج-يإا
ناك Úح ،نامز مايأا روهمج تركذت دقل““
،بثك نع هعباتيو حرسسŸاب متهي روهم÷ا

‘ ةÌكب نوكي نأا ىن“أاو ةÌكب اورسضح
حرسسŸا نأا ¤إا اÒسشم ،““نطولا ءاحنأا ةفاك
هروهمجو هتيفاع عجÎسسي أادب يرئاز÷ا
،ةطرافلا تاو-ن-سسلا لÓ-خ ه-ع-ي-سض يذ-لا

تايحرسسم مد-ق نأاو ق-ب-سس ه-نأا-ب ا-ف-سشا-ك
د-ي-لا ع-با-سصأا دد-ع زوا-ج-ت-ي ل رو-سضح--ب
.ةدحاولا

ةديدج ..ةميدق ةيحرشسم
ثاÎلا ن--م ةا--حو--ت--سسم ة--ي--حر---سسŸا
ة-با--ت--ك--لا ةد--م--عأا د--حأل ،ير--ئاز÷ا
نامحرلا دبع دلو ،ةيرئاز÷ا ةيحرسسŸا
22 نم ديزأا سضر-ع-لا ‘ كرا-سشيو ،ي-كا-ك

تايلو ةتسس نم اومدق ،ا-ي-حر-سسم Ó-ث‡
ةثيدح تاينقت اهيف تلمعتسساو ،ةيرئازج
،داعبألا ةيثÓث روسصلاو ايفار-غ-يرو-ك-لا ‘

ةءاسضإلا ‘ ةديد-ج تا-ي-ن-ق-ت ¤إا ة-فا-سضإا
.ناولألاو
يحرسسم لكسش ‘  ةكسس ليبن جرıا ثعبي
نم ةثÓ-ث حاورأا-ب ، ةرو-ط-سسألا ¤إا بير-ق
‘ Úفور-عŸا Ú◊ا--سصلا ه--ل--لا ءا--ي--لوأا
نا-م-حر-لا د-ب-ع يد-ي-سس م-هو ،ر--ئاز÷ا
يديسسو ثوغلا نيدموب يديسسو يبلا-ع-ث-لا

ىلع افويسض اولزنيل ،›Óي÷ا رداقلا دبع
نم ةفايسضلا Úبلاط نا-حد يد-ي-سس ة-ير-ق
عئاب ياقسسلا عم ءاقللا مهدوقي ثيح اهلهأا
تور-كل““ ل-ث--مŸا ءادأا ن--م رود--لا ءاŸا

ةلحر ‘ ءايلوألا ليلد حبسصي يذلا، ““ىسسوم
رقفلا ةلاح لظ ‘ مهيوأاي تيب نع ثحبلا
رذعتي تÓئاعلا هيف طبختت يذلا عقدŸا

راوح ‘ و. ءايلوألا ةفاسضتسسا عيم÷ا ىلع
اهاّنبت يتلا لئاسسرلا نم ديدعلا زرفأا ،Òثم
فكع يذلا ،د-يد÷ا ي-مارد-لا ى-ط-عŸا

ةباتكلا ةداعإاب ةكسس نب ليبن جرıا هيلع
حرسسŸا قÓمعل يلسصأا سصن نع ةيماردلا
تلŒ ،يكاك نامحرلا دبع دلو يرئاز÷ا

ةفخو ةهكنب ظافتحإلا ‘ ، جرıا ةينهم
ديدع Èع ةيديموك-لا ه-ب-ناو-ج ‘ سصن-لا
اهلقنت ةركفلا قم-ع زÈت ي-ت-لا د-ها-سشŸا

ةلئاع دهسشم ‘ ةسصا-خ ة-ف-ير-ط تاراو-ح
ل-ث-مŸا ءادأا ن-م جوز-لا رود ي-م-سشا-ه--لا

،ةجوزلا رود ‘و ،ةدعسسوب سسراف ،عئارلا
ةلئاعلا هذه دŒ امدعب ،اجر داعسس ةلثمŸا
م-ه--تو--ق Òسصم، دودÙا ل--خد--لا تاذ
ةيلاثŸا ةأارŸا ةميلح ةرا÷ا ةزنعب نوهرم
ةلئاع فرسصت ت– اهتزن-ع تع-سضو ي-ت-لا
بيلح نم هب دوŒ ام ل-سضف-ب ي-م-سشا-ه-لا
.اهرقف  ةدسش نم مغرلاب

ةكبح قفو ةيماردلا تاروطتلا مسضخ ‘
ن-م ل-عŒ، ة-ي-ن-ف ة-م-ي-ق تاذ ة-ي--سصسصق
ةزيكر ،ثاد-حأÓ-ل ي-ق-ط-نŸا ل-سسل-سست-لا
داعبأا تاذ ةفداهلا لئاسسرلا ديدع ريرمتل
ةينانألاب ةلسص تاذ ةينا-سسنإاو ة-ي-عا-م-ت-جا
ةيسصخسش رهظت، ميقلا رايهناو تاذلا بحو
اراثيإا Ìكأا ،““روديف اجيا““ ليث“ ““ةحيلسص““

ترر-ق ثي-ح ة-ير-ق--لا فو--ي--سضب ة--فأارو
ةزنعلا حبذ-ب م-ه-ما-ع-طإاو م-ه-ت-فا-سضت-سسا

ةÈع كلذ ‘و .د-ي-حو-لا ا-ه--قزر رد--سصم
ءازج تلسصح ثي-ح م-حاÎلاو ل-فا-ك-ت-ل-ل
Òخ ىلع Ú◊اسصلا ءايلوأÓل اذه ا-ه-ل-ع-ف
Ú◊اسصلا ءايلوأا تاوعد لسضفب ةÒثك معنو
.اهفويسضب اهعينسص نع هللا اهءازج نأاك
هذهب اهتيرق لهأا ةحيلسص تمركأا اهرودبو
اهنكل، اهيلع ه-ل-لا ا-ه-قد-غأا ي-ت-لا م-ع-ن-لا
Íغلا عفرو مهداعسسإا  ةقيرط ‘ تأاطخأا

‘ تفرسسأاو اياوزلا تديسش امدع-ب م-ه-ن-ع
لكل ةسسيرف ¤إا Òخألا ‘ لوحتتل مئلولا
يسضاقلا ¤إا ةيدلبلا سسيئر نم Úعماطلا
‘ رمثتسست يت-لا ة-ط-ل-سسلا زو-مر ما-مإلاو

لكلا حبسصأا، ةفيع-سضلا تا-ق-ب-ط-لا مو-م-ه
تكرادت ام ناعرسس اهنكل اهتورث ‘ عمطي

لاومألا رامثتسسا ‘ تح‚و عسضولا اذه
نم ةلماعلا د-ي-لا بط-ق-ت-سست ع-يرا-سشم ‘

نثارب نم عيم÷ا لسشتنتل ة-ير-ق-لا نا-ك-سس
ة ة-حر-سضألا ةدا-ب-عو كر-سشلاو ةذو-ع-سشلا
ةيئادبلا ةينيدلا سسوقط-لا ‘ سسا-م-غ-نلا

‘ ةفارÿاو لجدلا رهاظم ىلجتت ثيح
. ةيبعسشلا قاوسسألا

م.Ëرم^

Òي-سست-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا ن--ل--عأا ^
ةيمÙا ةيفاقثلا تاكلتمŸا لÓغتسساو

سصاخ ديد-ج طور-سش Îفد داد-عإا ن-ع
‘ سصاوÿا Úل-ما-ع-تŸا را-م-ث-ت--سسا--ب

لابقتسسلاب ةقلعتŸا ةيدعاقلا هلكا-ي-ه
يراجتلا لÓغتسسلا سضرغب تامدÿاو
.اهفحاتمو ةيثاÎلا عقاوملل لثمألا
د-ب-ع ناو-يد-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ح-سضوأاو
اذه طورسشلا Îفد نأاب حودحد رداقلا
ديدعلاب ناويدلا لكايه Òجأات»ـب قلعتي

يتلا ةزابيت ‘ امك ،ةيرثألا عقاوŸا نم
ا-سضيأاو ،Òسسف-ت ز-كر-م عور--سشم م--سضت

مو-ق-ي-سسو .““ةد-يد-ج ة-يراŒ ل-كا--ي--ه
لÓ-غ-ت-سسا-ب لوألا ما-قŸا ‘ ناو-يد--لا
سضر-ع دا-ج-يإل ةر-فو-تŸا تاءا-سضف--لا

عقاو-م ‘ لا-ب-ق-ت-سسا ل-كا-ي-هو باذ-ج

ةعلقو فيطسسب ةليمجو ةنتابب داقميتك
اتناسس نسصح اسضيأاو ةليسسŸاب دامج ينب
ةديد÷ا ةيؤورلا هذ-هو .نار-هو-ب زور-ك
حتف اسضيأا دمتعت لÓغتسسلاب ةقلعتŸا

راثآÓل سضورع اذكو ةيسضاÎفا فحاتم
.داعبألا ةيثÓث
قÓ-غإا ذ-ن-م ه-نأا--ب ثد--ح--تŸا ر--كذو
سسرام رهسش ةيرثألا عقاوŸاو فحاتŸا
سسوÒف ة-ح-فا-ك-م را-طإا ‘ ،ي--سضاŸا
تارايزل ا‹انرب ناويدلا عسضو ،انوروك
اهÒسسي يتلا عقاوملل ةيسضاÎفا ةهجوم

ل--سصاو--ت--لا ع--قاو--م Èع ا--ه---ث---ب ”
تايلمع ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ،ي-عا-م-ت-جلا
Òسضحتلا ل-جأا ن-م ف-ي-ظ-ن-تو ة-ئ-ي-ه-ت

ع-فر د-ع-ب اذ-هو ،راوز-لا لا-ب-ق--ت--سسل
ةليمجك عقاو-م ن-م ة-يا-قو-لا تاءار-جإا

سسنتو ةزابيتو ةبانعب نوبيهو داق-م-ي-تو
.لاسشرسشو
ميمرت ¤إا  حودحد قرطت ةيناث ةهج نم
ميمسص ‘ ل-خد-ي يذ-لا ي-ن-بŸا ثاÎلا

›اوح كانه نأا فسشكو ناويدلا ماهم
ةيلاجعتسسا تÓخدت وأا ميمرت ةيلمع54

تانيسصح-ت-ك ع-قاو-م ‘ اذ-هو  ة-يرا-ج
ةيناجيتلا ةيوازلاو ةم-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا
ىرخا عيرا-سشمو سضي-ب-لا نو-غ-م-سسو-ب-ب
ثدحتŸا فسسأاتو .ةنيطنسسقو ناسسملتب

ن-م د-يد-ع-لا نأا ن--م تقو--لا سسف--ن ‘
تاونسس ةدع ذن-م ة-ف-قو-ت-م ع-يرا-سشŸا

نأا ثيح ةيلامو ةينقتو ةيرادإا بابسسأل
.تقولا نم Òثكلا بلطتت اهت÷اعم
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كيب““ يسسنوتلا مل-ي-ف-لا كرا-سش نأا د-ع-ب ^
‘ يوا-سصÈلا يد-ه-م ه-جرı ““سشي-ع--ن
ناجرهمـل ““قافآا““ ةقباسسم ‘9102 ماعلا

ةنسسلل سسنو-ت ل-خد-ت ،›ود-لا ا-ي-سسي-ن-ي-ف
ىلع ةسسفانŸا رامغ ›اوتلا ىلع ةيناثلا
عاب يذلا لجرلا““ مليفب ا-ه-تاذ ة-ق-با-سسŸا

.ةينه نب رثوك ةجرخملل ““هرهظ
مليف سسماخ وه ““هرهظ عاب يذلا لجرلا»و

ةبا-ت-ك ة-ي-ن-ه ن-ب ر-ثو-ك ةÒسسم ‘ ل-يو-ط
ريوسصت هلÓخ نم لوا– يذلاو ،اجارخإاو
ة-سصاÿا ا-ه-ت-يؤور Èع يرو-سسلا ع--سضو--لا
Èع ،ةيعامتجلاو ةي-سسا-ي-سسلا ثاد-حأÓ-ل
سشقني ،يلع ماسس همسسا يروسس باسش ةسصق
نم هبره دعب هرهظ ىلع ““نغنيسش““ ةÒسشأات
ماسسرب يقتلي ثيح ،نانبل ¤إا ايروسس هنطو
.ابوروأا ¤إا رفسسلا نم هنكÁ يكيرمأا
‘ هسضرعل هرهظ مل-ي-ف-لا ل-ط-ب ل-غ-ت-سسيو
ىلع فّرع-ت-ي ثي-ح ،ة-ي-ن-ف-لا تاءا-سضف-لا
ايرث سضراعŸا هذه ميظنت نع ةلؤووسسŸا
سسŒ ي-ت-لا ،يد-لاو ةيلاطيإلا ةمجنلا اهدّ
.يسشتوليب اكينوم
ةيليوج ‘ سسنوت تراز دق يسشتوليب تناكو
ينف سضرعم ‘ اهدهاسشم ترّوسصو9102

‘ تنلعأا يتلا يهو ،ةيسسنوتلا ةمسصاعلا ‘
‘ ةكراسشŸا ىلع اهتق-فاو-م ق-با-سس تقو

ىلع““ ةينه نب مليف تدهاسش امدعب لمعلا
يئامنيسسلا ناك ناجرهم ‘ ““تيرفع فك

.Úعبسسلا هتخسسن ‘
لجرلا““ مليف ‘ ي-سسي-ئر-لا رود-لا بع-ل-يو
لسصأا نم يدنكلا لثمŸا ““هرهظ عاب يذلا

ÚلثمŸا بناج ¤إا ،ينياهŸا ىيحي يروسس
Ëداف نايتسسيركو نا-ي-لأا ا-يد Úي-سسنر-ف-لا
ةينانبللا ةنانفلاو وب يد نيوك يكيجلبلاو
ىو‚ Úيسسنوتلاو يدن÷ا انيراد ةيروسسلا
.ميلسس لÓبو Òهز
بيبح هجاتنإا ىلع نواعت يذلا مليفلا ناكو

،برعلا نويزفلتو ويدار تاو-ن-قو ،ة-ي-ط-ع
ر-يو-ط-ت-لا ة-ل-حر-م ‘ عور-سشم-ك كرا-سش
ة-نو÷ا نا-جر-هŸ ة-ي--نا--ث--لا ةرود--لا--ب
كن-ي-ل ي-ب ةز-ئا-ج-ب زا-فو ،ي-ئا-م-ن-ي--سسلا
.رلود فلآا01 اهردقو ،زنسشكدورب
ماعلا ‘ تكراسش نأا ةينه نب رثوكل قبسسو
ةقباسسم م-ي-ك– ة-ن÷ ة-يو-سضع ‘8102
اذه دوعتل ،ق-ير-ع-لا نا-جر-هŸا-ب ““قا-فآا““
ىلع سسفانتل ة-م-ئا-ع-لا ة-ن-يد-م-ل-ل ما-ع-لا
ةرودلا تا-ي-لا-ع-ف ن-م-سض ا-ه-تاذ ةز-ئا÷ا
ايسسينيف ناجرهم نم Úعب-سسلاو ة-ع-با-سسلا
ةÎفلا ‘ اهت-ما-قإا ع-مزŸا ي-ئا-م-ن-ي-سسلا
.مداقلا Èمتبسس21 ¤إاوÚ 2ب ةدتمŸا
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لازلزلا دعب
ةيروشسلا ةمزأ’ا نع مليف

““ايضسينيف““ يف كراضشت سسنوت
““هرهظ عاب يذلا لجرلا““ـب

ليمجلا هراشسم تهنأا ةيحشص فورظ دعب

توركل ىضسوم عدوي يرئازجلا حرضسملا
““نيحلاضصلاو بارقلا““ بحاضص

ىلإا ،تورك’ ىشسوم لثمملا ،صسابعلب يديشس ةنيدم ءانبأاو ،ةبششخلا نف وبحمو يرئازجلا نفلا عدو
نمز يف ىطعأا ،بوهوم نانف نع تفششك يتلا ةريشصقلا ةينفلا هتريشسم ىهنأا ،لاشضع صضرم دعب ،دبأ’ا

.ةليوط ةريشسم يف ةقلامع همدقي ام ريشصق

صصاوخلل ديدج طورشش رتفد دادعإاب
ةيثارتلا عقاوملل لثمأا يراجت لÓغتضسا وحن هجتت رئازجلا

ايجولويسسوسس يمÓسسإلا نفلا““ باتك ^
ر-عا-سشلاو ثحا-ب-ل-ل ““ل-ف-غ-لا نا-ن-ف--لا
لسصألا ‘ وه يبي-ع-ل ر-كا-سش ي-قار-ع-لا
ةيسسنرفلاب لوأا ترسشن هاروتكد ةحورطأا
ركاذ يبن-لاد-ب-ع رو-ت-كد-لا ا-ه-م-جر-تو
،ة-ي-بر--ع--لا ¤إا ي--بر--غŸا يÁدا--كألا
ةيبرعلا ةسسسسؤوŸا نع ارخؤوم تردسصو
.0202 رسشنلاو تاسساردلل
ةلسضعم حرطت““ :باتك-لا م-جÎم لو-ق-ي
لاط ايراسضح لاكسشإا ،““نانف-لا لو-ف-غ““
نأا اÃو .هتمرب يمÓسسإلا يبرعلا نفلا
نم بايغ وأا روسضحب ق-ل-ع-ت-ت ة-لأا-سسŸا

،هبايغ وأا نانفلا ع-ي-قو-ت رو-سضح لÓ-خ
اهتايولوأا ¤وأا نم ةسساردلا تلعج دقف
رود-لا سسمÓ-ت تا-ير-ف-ح--ب ما--ي--ق--لا
نم ملسسŸا يبرعلا نانفلل يعامتجلا

طfi ناك اŸاط يذلا ،عيقوتلا لÓخ
.““ةيحطسسو Ëوعتو لافغإاو سسيخبت

اذ-ه نأا كسش ل““ ه-نأا-ب ر-كاذ ف-ي-سضيو
ة-برا-قŸا ي-ن-ب-ت ءارو نا-ك را-ي--ت--خلا
رهظŸا لافغإا نود ة-ي-جو-لو-ي-سسو-سسلا
قراح لاؤوسس نع ةباجإÓل ،يجولوكيسسلا
ةيوهب ةلسص هل قيمعتب ي-ظ-ح ا-م اردا-ن

فعسست ل دق ،ةيفاقث ةنونيكو ،ةيراسضح
نفلل ةسسر-كŸا ة-ي-خ-يرا-ت-لا ة-برا-قŸا
،ةيلام÷ا ة÷اعŸا لو ،امومع يبرغلا

اذه لÓخ نمو .نآلا هنع ةباجإلا ‘
،ثحابلا ةحورطأا ‘ يزكرŸا لاؤوسسلا
ثحا--ب--لا لوا--ح تلؤوا--سست تعر--ف--ت
ةيعوسضوم نم يتوأا اÃ اه-ن-ع ة-با-جإلا
Úسصرو ئداه يملع سشاقنو ةفاسصحو
ةيناهÈلا هتيد-ج ئرا-ق-لا ئ-ط-خ-ي ن-ل

.““ةيليلحتلا
لاؤوسسلا نم ةيادب باتكلا ةلئسسأا عرفتت
نم يمسسرلا يمÓسسإلا فقوŸا ناك اذإا
ةي-ن-ف ف– رو-ه-ظ بج-ح د-ق ةرو-سصلا
،تا-ي-سضف-لا ‘ ة-ع--قو--م ة--ير--يو--سصت
ير-يو--سصت--لا م--سسر--لاو تا--ي--فزÿاو
؟را-م-عŸاو تح-ن-لاو تا-ي--جا--جز--لاو
نفلا تباوث نم لوفغ-لا ل-ه ،›ا-ت-لا-بو
اذه نأا Óعف لهو ؟يمÓسسإلا يبرعلا
يعّدت امك ،يدرف ل ،يعامج لمع نفلا
‘ تسصا-غ ي-ت-لا ،تا--سسارد--لا سضع--ب
اروط حوسضولا مدع ‘و ،ةرات ه-يو-م-ت-لا
؟رخآا
نكÁ فيك لؤواسست-لا ي-ب-ي-ع-ل ل-سصاو-يو
ل يتلا ةفحتلا ةسشا-سشه ى-ل-ع بل-غ-ت-لا
ةردن ىلعو ،نمزلا يداوع مامأا دمسصت
ةيفار-غو-ط-سسإلا ‘ Úنا-ن-ف-لا م-جار-ت
بنŒ نكÁ فيكو ؟ةيمÓسسإلا ةيبرعلا
تا-سضه-ن-لا ع-م ة-نرا-قŸا تا-طا-ق--سسإا
فيك مث ؟ةيلاطيإلا ةسضهنلاك ،ةيبوروألا

Áي-ن-ف-لا ي-عو-لا ى-ل-ع ل-ي-لد-ت-لا ن-ك
زغلŸاو انا-ي-حأا ح-سضاو-لا ـ ع-ي-قو-ت-لا-ب
‘اقثويسسوسس قايسس ‘ ـ ىرخأا انايحأا

؟يمÓسسإا يبرع
Úب  ط-بر ي-ب-ي-ع-ل نأا م--جŸÎا Úب--يو
ة-ي-ن-ف-لا را-ثآلاو ة-بو-ت--كŸا ردا--سصŸا
فيك رهظي ام اذهو ،ةدوجوŸا ةعقوŸا
ـ ةغمادلا جج◊ا-ب ن-هÈي نأا ه-ل ى-ّتأا-ت
نÓط-ب ى-ل-ع ـ ح-ج-ب-ت لو ءا-عدا نودو
نم لفغ نف وأا Úنانف نود نف ةمّلسسم
.هيعدبم

ث.ق ^

يبيعل ركاشش يقارعلا ثحابلل ديدج باتك يف
؟مهتبيغو اهينانف ةيمÓضسإلا ةراضضحلا تلفغأا اذامل



ةليترلا

ةليم ناكسس يسساوت يÈسص دنه

رئاز÷ا تادعاسسم ىلع ينثي نانبل Òفسس
،رئازجلاب نانبل ري-ف-شسلا بر-عأا ^
رئازجلل هنانتما نع ،نشسح دمحم
عم اهنماشضت ىلع اب-ع-ششو ة-مو-ك-ح
راجفنا رثإا ىلع اهتنحم يف هدÓب

.توريب أافرم
ةلاشسر يف ينانبل-لا ر-ي-ف-شسلا لا-قو
ءيششلاب كول-شسلا اذ-ه ا-م”” :هر-ك-شش
،ةيرحلاو ءادهششلا دلب ىلع بيرغلا

يتلا محÓ-ت-لاو ةو-خألا تا-قÓ-ع-ف
ةد-لا-خ ر-ئاز-ج-لا-ب نا-ن-ب-ل ط-بر-ت
نم ًاءز-ج ترا-شص ى-ت-ح ة-ق-ي-م-عو
يشسفنلاو يحورلاو ينطولا نيوكتلا
ريخلا رئازج ءانبأا لكل لوشصوم ركششلا”” :فاشضأاو .””يرئاز-جو ي-نا-ن-ب-ل ل-ك-ل
رئازجلا نماشضت دّكأا يذلا نوبت دـيجملا دبع ضسيئرلا مهشسأار ىلعو ءاطعلاو
تارابع لمجأاو ،ةميلألا ةنحملا هذه يف نانبل بناج ىلإا اهفوقوو قيمعلا
مهنماشضت ىلع رارحألا نييرئازجلا ةوخإلا عيمجل اهلقن-ن نا-ن-ت-مإلاو ءا-ن-ث-لا
.””ةيوخألا مهرعاششم ضضيفو مهمامتهاو مهمعدو عشساولا

طقف رانيد فلأا ةئام بحسس
ديربل ةماعلا ةيريدملا  تفقشس ^

بتاكمب بحشسلا تايلمع ر-ئاز-ج-لا
يرئازج رانيد فلأا ةئا-م-ب د-ير-ب-لا

.انوروك ةحئاج ةرتف لÓخ
ىلا ةلشسارم يف ة-ير-يد-م-لا تلا-قو
ءار-جلا نا ة-ي-ئلو--لا ا--ه--تاد--حو
ددع ربكا ءاشضرا ةيغب ءاج تقؤوملا

نيفظوملا اميشس نئابزلا نم نكمم
نكميو .نيد-عا-ق-ت-م-لاو ءار-جلاو
رثكا بحشس نوديري نيذلا نئابزلل

نم اوديفتشسي نا رانيد فلأا ةئام نم
ةغيشص ةشصاخ ،ة-ل-يد-ب-لا ل-ئا-شسو-لا
 .نوبزلل هملشسيو ةيديربلا ةشسشسؤوملا ضسيئر هدعي يذلا هيلع قداشصملا كشصلا

ةيدولوŸا ءىنهت يكيرمأ’ا Òفسسلا ةجوز
يكيرمألا ريف-شسلا ة-جوز تأا-ن-ه ^

ق-ير-ف ،زور ن-يرا-ك ،ر--ئاز--ج--لا--ب
هئافتحا ةبشسانمب ،رئازجلا ةيدولوم
99ـلا هشسيشسأات ىركذب
اهباشسح ربع ،زور نيراك تلاقو.
هذهب ،””كوب-شسيا-ف”” ى-ل-ع ضصا-خ-لا
،ديلاقتلا نم ةنشس99 ””  :ةبشسانملا
ةيدولوم-لا..ة-شسفا-ن-م-لا ،خ-يرا-ت-لا

1291””
ا-ه-ب-ح د-كؤو-ي  ،زور ن-يرا-ك ف-قو-م
نع تربع دقو  ،ةيدولوملا قيرفل
،تابشسانملا ن-م د-يد-ع-لا ي-ف كلذ
ىظحي يتلا ةريبكلا ةيبعششلل رظنلاب

.ةبشسانم لك يف هراشصنأا اهعنشصي يتلا ةيلايخلا ءاوجألاو ،اهب

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :ضسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو ضسيداب نب عراشش11 ”” كاب ”” لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.ضش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ91ـل قفوŸا م0202توأا9  دحأ’ا

رئازجلا بعششل ةاشساوم ،يربشص دنه ،ةيشسنوتلا ةلثمملا تمدق ^
اهباشسح ربع يربشص دنه تبتكو ،يوق لازلزل ةليم ةيلو ضضرعت دعب
ةنشسلا هذه ام ..رئازجلا يف انئاقششأا ظفحي هللا”” :””رتيوت”” عقومب
.””؟ةبيجعلا
نولمكتشسي ””نجلاو ةريك”” مليف لمع قيرفو يربشص دنه نأا ىلإا راششي
،91 ةروث ءانثأا رشصم خيرات يف ةمهم ةبقح مليفلا دشصريو ،ريوشصتلا
يزيلجنإلا لÓتحلا ةرتف يف يرشصملا عمتجملا عقاو لمعلا لوانتيو
.ىودب دمحأا ةشسائرب زمليف ىجرنيشس جاتنا مليفلاو ،9191 ةروث نابأا

تايلمعلا ةفرغ لخدف يدنه ةبح153 لكأا
يف ةشصاخ ةدايعب يبط مقاط نكمت ^

،يقاوبلا مأا-ب ءا-شضي-ب-لا ن-ي-ع ي-حاو-ن
قيرط نع ضصخشش ذاقنإا نم ،ةبوعشصب

مكارت نم هتاناعم دعب ،ةيحارج ةيلمع
هلوانت رثإا ،نولوقلا ىوتشسم ىلع فاج
.يكوششلا نيتلا نم ةبح153
يف كلهتشسملا ةيامح ةي-ع-م-ج تلا-قو
،اهعون نم ىلوألا ةثداحلا نإا ،اهل نايب

ةشسشسؤوملا ىلإا ءاج ينيشسمخ اهبحاشص
نم يكتششي ،يقاوبلا مأاب ءاشضيبلا نيعب ””ريمألا”” ةشصاخلا ةيئافششتشسلا
ىوتشسم ىلع فاج مكارت وهو (emolacéf) يزارب مكارتو ضسابتحا
.مشضهلا يف للخ نع مجان نولوكلا

ثد◊ا لÓظ ‘

حاقللا راظتنا يف ..انوروك عم ششياعتلا
،انوروك شسوÒف عم يداعلاو قلطŸا ششياعتلا وحن ا-ي-ج-يرد-ت ر-ئاز÷ا ه-ج-ت-ت^
لقنتلا ةيرحو ةحارلا ¤ا شسانلا ةجاحو فيصصلا لصصف تابلطتم عم فيكتلاو
ن-كÁ ا-م اذ-ه ،يدا-صصت-ق’او يرا-ج-ت-لا طا-صشن-لا ‘ د-يد-ج ن--م حور--لا ثع--بو
فيفخت نأاصشب ةيمومعلا تاطلصسلل ةيلاتتŸاو ةÒخأ’ا تارارقلا نم هصصÓختصسا
ةديد÷ا ديدمتلا ةلأاصسŸ ةبصسنلاب ءاوصس ،ءابولا راصشتنا نم ةياقولا تاءارجا
وأا ،يرا÷ا توأا92 ةياغ ¤او ،دحأ’ا ،مويلا نم ءادتبا طيفنتلا زيح لخدت يتلا

ةحارلا تاءاصضفو تاهزتنŸاو ئطاوصشلاو دجاصسŸا حتف ةداعإاب تصصخر يتلا كلت
،يرا÷ا توأا فصصتنم نم ءادتبا ،معاطمـلاو يهاقŸاو قدانفلاو ،مامجتصس’او
هذهو ،ميقعتلاو تامامكلاو دعابتلاك ةياقولا Òبادت ماÎحا ىلع حا◊إ’ا عم
،هنم دب ’ رطخو ةلاحك هعم لماعتلاو ،ءابولا ىلع حتفتلا وحن ةوطخ نوكتصس

طاصشنللو نطاوملل ةيداعلا ةاي◊ا ¤ا ةدوعلاو ،هراصشتنا عجارت ةلاح ‘ ةصصاخ
لثم ،ةليقثلا يمومعلا لقنلا لئاصسو قÓطا ةداعا يعدتصست يتلاو ،يداصصتق’ا
.وÎيŸاو تاراطقلا

Òبادت يقا-بو ة-ي’و92 ‘ لاوجتلا رظح تاءار-جا ف-ي-ف-خ-ت رار-ق ن-ماز-تو
fiيل رصشع ةيدا◊ا ةياغ ¤ا هفيفختب ،انوروك ءابو راصشتنا ةبراÓ، ةصسداصسلاو

عصستلا تاي’ولا ¤إاو نم ،ةصصاÿا تارايصسلا رورم ةكرح عنم عفرو ،احابصص
يعام÷ا لقنلا لئاصسو رورم ةكرح عنÃ قلعتŸا ءارجإ’ا ديد“ عم ،نيرصشعلاو
تاحيرصصت عم ،تاي’ولا شسفنب ،عوبصسأ’ا ةيا-ه-ن ة-ل-ط-ع لÓ-خ شصاÿاو ما-ع-لا

ددع ‘ ظوحلم عجارت عمو ،ةحصصلا عا-ط-ق ‘ Úلوؤو-صسŸ ة-ل-ئا-ف-ت-مو ة-ن-ئ-م-ط-م
اÒطخ اعافترا تلجصس امدعب ،ةÒخأ’ا عيباصسأ’ا ‘ ةلجصسŸا تايفولاو تاباصص’ا

ام ءابولل ةيناث ةجوم شضعبلا هÈتعا ام وهو ،ءابولا للصست ذنم دÓبلا هفرعت ⁄
نم Úمداقلا اياعرلا ىلع رج◊ا تايلمع نأا امك ،ىصشÓتتو لحمصضت نأا أاتفت
¤ا ةفاصضا ،ءابولا عجارتو ةبقارŸا ةيلاعف تتبثأا دÓبلا مهلوخد روف جراÿا

ءابولا عم ششياعتلا تÈتعا يتلا ،ةحصصلل ةيŸاعلا ةمظنŸا تاهيبنتو تايطعم
هلاوز نأاو ةصصاخ ،هعم لماعتلل ةيداصصتقاو ةيعامتجاو ةيحصص ةفصصو نصسحأا

ةدع هعيزوتو هÒصض– ىلع شسفانتت لاعف حاقل راظتنا ‘ ،لانŸا ديعب لازام
flبصسح مدا-ق-لا ر-بو-ت-كأا ل-ب-ق تا-ي-لد-ي-صصلا ¤ا ل-صصي ن-ل يذ--لاو ،لودو ر--با

.تاريدقتلا
وأا ةديد÷ا هتبراقم ‘ ددÎي ⁄ ،د-يزو-ب ن-ب ن-م-حر-لا د-ب-ع ،ة-ح-صصلا ر-يزو-ف

،شسوÒفلا اذه عم ششياعتلا لصضفت ،دجتصسŸا ءابولا عم لماعتلا لوح ،ةدجتصسŸا
يأارو ،ةيروهم÷ا شسيئر ¤ا رارقلا ذاختا عجرأا نإاو ،ناكم لك ‘ دوجوم هنأ’

ددع ةنراقم نأا ذإا ،مايأ’ا هذه شسفنتت تايفصشتصسŸا نأا احصضوم ،ةيملعلا ةنجللا
،شسوÒفلا ةروطخ شصقانت ىلع لدي ،تايفولا ددعب انوروك شسوÒفب تاباصصإ’ا
ةطبترم ةمصساح ىرخأا ةلحرم ¤ا لاقتن’ا عم ،ÚباصصŸاب لفكتلا نصس– وأا
لكصشب ءابولا ىلع ءاصضقلا ‘ شسوÒفلل داصضم حاقل لوخدب لؤوافتلاو مامته’اب
تفصشك يتلا ةيبنجأ’ا رباıا عم لاصصت’اب ةينعŸا تاه÷ا ترصشاب ثيح ،يئاهن

،لحارŸا لكب اهرورمو ةيريرصسلا براجتلا دعب ةيباجيا جئاتن ¤ا اهلصصوت نع
تانامصضلاو ،رباıا هذهل ةنصضتÙا لودلا تارافصس عم لصصاوتلا ‘ تعرصش امك
ءابولا رمع نأا ينعي ام وهو ،حاقللا ةمÓصسو ةيلاعفو ىودج لوح اهمدقت يتلا
¤ا ةيداصصتق’او ةيعامتج’ا ةموظنŸا نهر ة’ابمÓلا نمو ،لجأ’ا مولعم تاب
.ةيلاقتنا ةلحرم ¤ا جاتحي طاصشنلا ¤ا اهتدوع نأاو ةصصاخ ،ةياهن ’ ام

حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازوب ةيراو÷ا تاصسصسؤوŸا ريدم فصشك ،هبناج نم
ةرصسأا لغصش لدعم ‘ شضافخنا ليج-صست ن-ع ،و-ه-ن-صشا ن-ب يزو-ف ،تا-ي-ف-صشت-صسŸا
عم ،انوروك شسوÒفب ÚباصصŸاب لفكتلل ةهجوŸا ششاعنإ’ا حلاصصمو ءافصشتصس’ا

لدعŸاف ،ةÒخأ’ا مايأ’ا لÓخ تا-با-صصإ’ا لد-ع-م ‘ ف-ي-ف-ط ع-جار-ت ل-ي-ج-صست
04 ¤إا يصضاŸا ناوج لÓخ ةئاŸاب58 نم ديزأا نم لقتنا ةرصسأ’ا لغصشل ينطولا
حلاصصÃ قلعتي ام-ي-ف ة-ئاŸا-ب63 تغ-ل-ب Úح ‘ ،ةÒخأ’ا ما-يأ’ا لÓ--خ ة--ئاŸا--ب
تلقتنا  ،لاثŸا ليبصس ىلعو .انوروك ةحئاجب ÚباصصŸاب لفكتلل ةهجوŸا ششاعنإ’ا
44 ¤إا Òخأ’ا ناوج لÓخ ةئاŸاب001 نم ديزأا نم فيطصسب ةرصسأ’ا لغصش ةبصسن
تفر-ع د-ق تا-ي’و ةد-ع ‘ تا-با-صص’ا تنا-كو ،ةÒخأ’ا ما-يأ’ا لÓ--خ ة--ئاŸا--ب
ةناÿا نمصض اهفينصصت ”و ،فيطصسو ةنيطنصسق ،نارهو ،رئاز÷ا لثم ،اهتورذ
رارطصض’او ،ةيقيق◊ا اهتردق اه-ب ةر-صسأ’ا ل-غ-صش ة-ب-صسن زواŒ د-ع-ب ءار-م◊ا
.ديازتŸا بلطلا  شصاصصتم’ ىرخأا لكايهب ةناعتصسÓل

باÎقا عم ةنمازتŸا ةيباجي’ا ةيناديŸا تانياعŸا هذه لثم نإاف ،كصش نودو
عجصشت ،يدŸÎا يداصصت-ق’ا ع-صضو-لاو ،ا-نورو-ك شسوÒف-ل دا-صضم حا-ق-ل ق-يو-صست
لباقŸابو ،ةيداعلا ةايحلل ةيجيردتلا ةدوعلا ىلع ءاوصسلا ىلع نطاوŸاو ةموك◊ا

درمتلا نم عونب هرمغ-تو ا-ي-عا-م-ت-جاو ا-ي-صسف-ن شصخ-صشلا ى-ل-ع طو-غ-صضلا د-يز-ت
،لود ةدع ‘ كلذ انصسŸ دقو ،ةكر◊ا دويقو طباوصض لك رصسك وحن عافدن’او
،ةياقولا Òبادت رارمتصسا دصض تاجاجتحا ‘ نونطاوم اهب جرخ يتلا ،ايناŸأا لثم
اهتجاح نع ةيمومعلا تاراد’او ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوŸا نم ديدعلا تÈع دقو
ام وهو ،يعيبطلا اهطاصشن ¤ا ةدوعلا لجأا نم اهعقاوم ¤ا ةلماعلا ديلا ةدوع ¤ا
ةيديد◊ا ةكصسلا طوطخ ،لثم ،يمومعلا لقنلا  طاصشن قÓطا ةداعا بلطتي
،يعما÷ا لقنلاو ،تÓفا◊او ياوماÎلاب لقنلا ةكر◊ ةلماكلا ةدوعلاو ،وÎيŸاو
شصاÿا يمومعلا لقنلا لئاصسو ةيدودرم نأا ثيح ،ةياقولا Òبادت ديدصشت عم

.لقنلاو لمعلا تيقوت لماك يطغت ’و ةبصضنم Òغ اهنأاو ةصصاخ ،ةدودfi تلظ
لوخدلاب ةرصشابم ةقÓع اهل تافلم ءارزولا شسل‹ مويلا شسردي نأا رظتنŸا نمو

ةصسارد ،رخأا ىن-عÃو ،ي-عا-م-ت-جإ’او يدا-صصت-قإ’ا ششا-ع-نإ’ا ة-ط-خو ي-ع-ما÷ا
يحصصلا عصضولا تاروطت ءوصض ىلع يداصصتق’او يعامتج’ا لوخدلا فورظ

.هتيلاعفو حاقللا داÒتصساب قلعتŸا كلذو  ،شضرأ’ا ىلع ،انوروك ءابوب طبترŸا
ي◊اصص ىفطصصم

moc.liamg@ihlas.ahpatsum

 ناديزو  ’ويدراوغ Úب راد ام اذه
لاير يدان بردم ،ناديز نيدلا نيز نم Óك عمجت ةروشص ترششتنا ^
،يتيشس رتشسششنام يدانل ينفلا ريدملا ،لويدراوغ بيبو ،ينابشسإلا ديردم
لاطبأا يرودب نيقيرفلا ةارابم ءاهت-نا بق-ع ثيد-ح-لا نلدا-ب-ت-ي ا-م-هو
،ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب نم هئاشصقإاو ،لايرلا اهيف مزهنا يتلاو ،ابوروأا
،ةيشضايرلا حورلا نع ربعت يتلاو
ل ،هتلئاع نع هتلأاشسو ،اجيللاب هزوف ىلع هتأانه دقل»:لويدراوغ لاقو
..زيمم ءيشش
اكم قفو ،””رثكأا ءودهب ثدحتن نأاو ،ام موي يف ءاششعلا لوانتن نأا ىنمتأا
.””وفيتروبيد ودنوم”” ةفيحشص عقوم هرششن



،سسما نو-ج--تÙا بلا--طو ^
و عاطقن’ا لوح قي-ق– ح-ت-ف-ب
و يئابرهكلا رايتلا ‘ بذبذتلا

‘ رظنلا ةداعإا و ،برصشلا هايم
تا---صسصسؤوŸا سضع---ب Òي----صست
، ةماعلا ةفاظنلا نع ةلوؤوصسŸا
ع-جار-ت ن--م او--ك--ت--صشا ا--م--ك
مهتن-يدÃ ة-مد-قŸا تا-مدÿا
هذه ‘ مهتاناعم ف-عا-صض ا-مو
زع ‘ و ،ةرا◊ا ةيفيصصلا مايأ’ا
ن-ع م-جا-ن-لا ي-ح-صصلا ر-ج◊ا
،91 د-ي-فو--ك سسوÒف را--صشت--نا

تداز مهبعات-م نأا-ب Úح-صضو-م
رايتلا ‘ لجصسŸا عاطقن’ا عم
ىلع رثأا يذ-لا و ،ي-ئا-بر-ه-ك-لا
و ،بر-صشلا ها--يÃ م--هد--يوز--ت

تافيكم لامعتصسا نم م-ه-مر-ح
ق---ل---ت ⁄ تقو ‘ ،د---يÈت---لا

عفر لوح مهيواكصش و مهتاءادن
،خاصسوأ’ا و ةيلزنŸا تا-يا-ف-ن-لا
و ءايحأ’ا ةيبلا-غ تهو-صش ي-ت-لا
سصخأ’اب و ، ةÎف ذنم عراوصشلا

. ديعلا مايأ’ا هذه ‘
ةيعصضو نع نوجتÙا برعأا و

‘ ،اهيلع تحبصصأا يتلا ةنيدŸا

و ،”” انورو-ك ”” ءا-بو را-صشت-نا ز-ع
هيلع تح-ب-صصأا يذ-لا لا-م-هإ’ا

،ة-ي-ب-ع-صشلا ءا-ي-حأ’ا ن-م دد--ع
Òي-صست ‘ ة-مار-صصلا ¤إا Úعاد
اذكو ، ةيلزنŸا تايافنلا لكصشم
عا-ط-ق-نا ل-ك-صشم ‘ ر--ظ--ن--لا
.ءابرهكلا

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

لخدي لÓ◊ا صضورقلا
ة‚وÿا ماظن ‘ رئاز÷ا

هللا لوسسر تام““  ،هنع هللا يسضر ،باطÿا نب رمع لاق^
مهلدعأاو ةفيلخ Êاثل لوقلا اذه ،““ابرلا ةيآا انل Úبي ⁄و
تايآاب لمع-لا ف-ي-قو-ت ة-جرد ¤إا م-هؤور-جأاو قÓ-طلا ى-ل-ع
ةلاسسم نأا Úبي ،ثاÎلا بتك لوقت ا-م-ك ،ة-ح-ير-سص ة-ي-نآار-ق
نم افرسصت وا لوق ل ،مÓسسلا ردسص ‘ اهيف مسسحي ⁄ ابرلا
،ةيلعفلا ةنسسلا هيمسسن اميف ،ملسسو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا

ءارآا ‘ دع-ب ن-م ا-نور-ق لإا ا-بر-لا Ëر– ة-يا-ك-ح ر-ه-ظ-ت ⁄و
ءارآلا تناكو ،Òثكلا ىدل اهيلع فلتflو ،اقحل لإا ءاهقفلا
كنبلا دوجو ناب““ لوقت رهزألا خيسش ةليسضف نم  ةثيد◊ا
ي-ت-لاو ،““ا-بر-لا ةر-ك-ف ي-غ-ل-ي د-ق-ن-لا ة-كر-ح بقار-ي يز-كرŸا
نكلو ،ةيبهذلا ةلمعلاب لوادتلا دنع  طقف ةقيسصل اهÈتعي
ميظنت رطخأا ،ضصوسصÿا ىلع ÚملسسŸا ناوخإلاو Úيفلسسلا
ابرلا ةلأاسسم نم اول-م-ع ،ه-ب-يذا-كأا-ب ة-ث-يد◊ا لود-لا ر-خ-ن-ي
Òيغت Èع يمÓسسلا خيراتلا ‘ اهل ليثم ل ةيقيقح ةسسنزب

ماظن ة-ق-ي-ق◊ا ‘ ي-هو ،ة-ح-بار-م ة-م-ل-ك ¤إا ةد-ئا-ف ة-م-ل-ك
تناف  ،“غنيزيل“ ماظنب فورعŸاو ةيŸاعلا فراسصŸا نم هوقرسس
اذإاو كنبلا عم قافتلا بسسح هطاسسقأا عفدتو اسضرق ذخأات
‘ طسسق رخآا وه ناك ولو ىتح دحاو طسسق  عفد ‘ تلطعت
اهبحاسص نم ذخأاتو كنبلل ا-ك-ل-م ةرا-ي-سسلا دو-ع-ت-ف ،ضضر-ق-لا

.اقباسس اهعفد يتلا لاومألا لك هنم عيسضتو
ىفطسصم ليل÷ا ير-هزلا ،⁄ا-ع-لا ا-ي-لاÎسسأا ي-ت-ف-م ما-مإلا

،ابر تسسيل  كونبلا اهسسرا“ يتلا ةدئافلا نأا Èتعي ،دسشار
تاسسرا‡ نع ةرا-ب-ع تنا-ك نآار-ق-لا ‘ ةدو-سصقŸا ا-بر-لا نأل
مÓسسلا ردسص ‘ تناكو ،ةي-تا-سسسسؤو-م تسسي-لو ة-ي-سصخ-سش

ددحي نم وه ضصخسشلاو دوهيلا ضضعب اهب ضصتخي تاسسرا‡
يذلا هل نادŸا ضصخسشلا نم ا-هد-ير-ي ي-ت-لا د-ئاو-ف-لا ة-ب-سسن
رهزلا مامإا بيطلا خيسشلا قطنم ضسفن وه اذهو ،هسضرقي
ىلع ابرلا ةفسص ي-ف-ن-ي يز-كرŸا كن-ب-لا دو-جو Èت-ع-ي يذ-لا““

.““كونبلا دئاوف
‘ تببسست يتلا ىÈكلا حئاسضفلا اسضيأا رسضحتسسن نا انيلعو
مهلاومأا تقرسس تÓئاعلا فلآل رسصم ‘ ةيمÓسسلا كونبلا

كن-ب-لا ،ة-ي-مÓ-سسلا كو-ن-ب-لا ى-م--سسم ت– م--ه--ل در--ت ⁄و
‘رسصŸا ماظنلا نم لاو-مألا ضضÎق-ي ه-سسف-ن و-ه ي-مÓ-سسلا
ةÒثك ةلدلاو ةدئافلا ماظنل عسضخي اعبطو  ،اهيف أاسشن يذلا

ةيكنبلا ةدئافلا رابتعا ةبوذكأاو ناوخلاو Úيفلسسلا حسضفت
ةفيلÿا عطتسسي ⁄ يذلا رمألا ،مارح ابرلا رابتعا مث ،ابر
ضضعب هب لمعت ⁄و ،هب قطنلاو هجاتنتسسا باطÿا نب رمع

اهماظن ‘ هنبتت ⁄و نآلا ¤إا ناريإا لثم ةيمÓسسلا لودلا
.‘رسصŸا
ةوطخ لإا يه ام لÓ◊ا ضضورقلا ماظنل رئاز÷ا لامعتسسا
لقألا ىلع وأا ةئطاخ ةين-يد Òسسا-ف-ت ي-ن-ب-ت ق-ير-ط ‘ ¤وأا

flةموظنم ناوخلا ةكرح اهتجور اهسساسسأا نم اهلوح فلت
ÚملسسŸا ناوخلا ةكرح ،اداسسف ضضرلا ‘ ثيعت يتلا رسشلا
ةبوذكأا Èكأا ة-ي-مÓ-سسلا ة-فÒسصلا مو-ه-ف-م تعÎخا ي-ت-لا
ةيمÓسسلا كونبلا لك نأل ،يŸاعلا ›اŸا ماظنلا ‘ ىرخأا

يديلقتلا ةدئافلا ماظن نم رطخأا وهو ““غنيزيللا““ ماظن قبطت
،جيلÿا لودو ناريا ‘و نادل-ب-لا ل-ك ‘ ا-ي-لا-ح ه-ب لو-م-ع-م
ىلع ادج ةÒطÿا ةرماغŸا هذه ‘ لوخدلل رئاز÷ا لوبق
ناو-خلا ة-كر-ح ط-غ-سضل تع-سضخ ا-ه-نأل ‘ر-سصŸا ا-ه-ما--ظ--ن
رئاز÷ا ‘ ةوسشرلا ةيمسست ‘ اوددÎي ⁄ نيذلا ،ÚملسسŸا
اهيلع ينيد ءاط-غ ءا-ف-سضإاو ا-ه-م-عد ل-جأا ن-م تا-ي-مار-كإلا-ب

‘ يهو  ،يرئاز÷ا عمتÛا ‘ اهورسشنو مه◊اسصŸ ةمدخ
ةلودلا نم يفıاو يقي-ق◊ا م-ه-ف-قو-م ن-ع Èع-ت ة-ق-ي-ق◊ا
ةقرسس ›اتلابو ،مهبسسح  ةعيرسشلا قبطت ل يتلا ةثيد◊ا

ح-ل-ط-سصم عاÎخا ” ا-ن-ه ن-مو  ،لÓ--ح ر--مأا ما--ع--لا ا--ه--لا--م
 .تايماركا

ةوطÿا ةسساي-سسل م-ه-ت-سسرا‡و Úم-ل-سسŸا ناو-خلا ق-ط-ن-م
ناكرا  ،Óجأا وا Óجاع نإا ،ددهيسس ناطرسس رطخأا وه ةوطخ

ل ماع ين-يد ل-ه-ج فور-ظ ‘ ة-سصا-خ ،ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا
.ىرخلا ةيمÓسسلا ةيبرعلا تاعمتÛا هفرعت
ةلودلا ة‚وخ هاŒا ‘ قيرط لإا وه ام لÓ◊ا ضضورقلا
‘ تطقسس ي-ت-لا ة-ط-ل-سسلا تارÈم تنا-ك ا-م-ه-م ة-ير-ئاز÷ا
مهراكفأل اه-ي-ن-ب-ت-ب Úم-ل-سسŸا ناو-خإلاو Úي-ف-ل-سسلا ن-ثار-ب
ÚملسسŸا ناوخإلا حرفيسس ،عقاولا ضضرأا ىلع ايلعف اهقيبطتو
مهبيذاكأا قيبطتب دلبلا تامزأا لح ةيرئاز÷ا ةطلسسلا ينبتل
.ةديدعلا ةينيدلا
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GBNô G’CNÑÉQ ءابولا راسشتنا لظ ‘ ةمارسصب لماعتلا ¤ا ةفاظنلا تاسسسسؤوم اوعد

ءابرهكلا عاطقنا ببشسب نوجتحي ةديلبلا ناكشس
تايافنلا راششتناو

‘ اهنوسشيعي يتلا ةاناعŸاب ديدنتلل  ةيجاجتحا ةفقو ةديلبلا ناكسس ضسما مظن
زع ‘ ةينكسسلا تارامعلا لخادم و مهئايحا تقرغا يتلا تايافنلا راسشتنا لظ

رايتلل ةرركتŸا تاعاطقنلاب اوددن امك ، رئاز÷ا اهب ر“ يتلا انوروك ءابو ةمزا
.مهتناعم نم داز ام يئابرهكلا

  دوسسلا لبج ةباغ ‘ ناÒنلا علدنا دعب
fiلوه‹ دشض ىوكشش41 عفرت نارهوب تاباغلا ةظفاÚ  

 ايناديم49 ة÷اعمو تايفسشتسسŸا ¤إا احيرج62 لقن
ةيجراÿا ىنبم اولتحا نورهاظتمو توÒب ‘ ةمراع تارهاظم

‘ نورها-ظ-ت-م سسمأا ل-ت-حا ^
ة-ي-جراÿا ةرازو ى-ن-ب--م توÒب
ىرخا تارازو لÓتحاب نوددهيو

اهنوبلاطي يتلا ةموكحلل د– ‘
Ãا ةبصساحŸطروتÚ ‘ رجÁة

 .راجفن’ا
اولتحا د-ق نور-ها-ظ-تŸا نا-كو
نامÈلا ىنبم طيfi رهظلا دعب
،ةراج◊اب نم’ا تاو-ق او-ق-صشر
تازاغلاب ةÒخ’ا مه-ي-ل-ع تدرو
.عومدلل ةليصسŸا
قناصشŸا نورهاظتŸا بصصن امك
ةصصاخ ةصسايصسلا لاجرو ماكحلل
هيبن ناÈ Ÿلا سسيئرو هللا رصصن
‘ ÚجتÙا ف’ا كراصشو.يرب

ناونع ت– اه-ي-لإا او-عد ةÒصسم
‘ ة-كرا-صشم-ل-ل ””با-صس◊ا مو--ي””
راجفنا اياح-صضل يز-مر ع-ي-ي-صشت
ل-ي--حر--ب ة--ب--لا--طŸاو توÒب

.اهلمكأاب ةيصسايصسلا ةطلصسلا
ةلاقتصسا-ب نو-ي-نا-ن-ب-ل بلا-ط-يو
سسي--ئرو ة--يرو--ه--م÷ا سسي--ئر
ناÈŸلا سسي---ئرو ة---مو----ك◊ا
ع-ي-م÷ا نأا اوÈت-عاو ،باو-ن-لاو
ة-م-صصا-ع-لا Òمد-ت ن-ع لوؤو-صسم
.ف’آ’ا تائم ديرصشتو ةينانبللا
ةطلصسلا نورها-ظ-تŸا ل-ّم-ح-يو
اهصسعاقت ةيلوؤو-صسم ة-ي-صسا-ي-صسلا
نيزخت نع اهتوكصسو اهÒصصقتو
تاÎن ةدا--م ن---م ن---ط0072
..لاعتصش’ا ةعيرصس موينمأ’ا
Êانبللا رمحأ’ا بيلصصلا ن-ل-عأاو
تايفصشتصسŸا ¤إا احيرج62 لقن
‘ ا-ي-ناد-ي-م49 ة÷ا--ع--مو
.توÒب ط-صسو تا--جا--ج--ت--حا
ة-ي-ن-طو-لا ة-لا--كو--لا”” تدا--فأاو
‘ تلعتصشا ناÒنلا نأا ””مÓعإÓل
برق ةÒغصصلا تانحاصشلا ىدحإا

ةلواfi دع-ب ،””يار-غو-ل”” قد-ن-ف
عردك اه-ماد-خ-ت-صسا Úج-تÙا
ةليصسŸا لبانقلا ن-م م-ه-ي-م-ح-ي
مصساب ثدح-ت-م لا-قو .عو-مد-ل-ل
ةرازو ما---مأا ن----م Úج----تÙا
ىنبم نم ا-نذ-خ-تا”” :ة-ي-جراÿا
.””ةروثلل ارقم ةيجراÿا ةرازو
ةينانبللا ””‘ يت مأا”” ةانق تتفلو
اونك“ Úج-تÙا ن-م ادد-ع نإا

ةيجراÿا ةرازو ىنبم ماحتقا نم
تارا-ع-صش ع-فرو ة-ّي--فر--صشأ’ا ‘
ةروصص ميطحتب اوماق امك ،هيلع
.ةيروهم÷ا سسيئر
د.ق
ÚجتÙا مصساب ثدح-ت-م لا-قو
:ة--ي--جراÿا ةرازو ما---مأا ن---م
ةرازو ى-ن--ب--م ن--م ا--نذ--خ--تا””
.””ةروثلل ارقم ةيجراÿا

ت’اكو

تاباغ-لا ة-ظ-فاfi تمد-ق-ت ^
ناوج رهصش ةيادب ذ-ن-م نار-هو-ب
حلاصصم ماما ىوكصش41 ـب طرافلا
د-صض، ي-ن-طو-لا كرد-لاو ن-م’ا
نو-مو-ق-ي Úلو-ه‹ سصا-خ--صشا
تاباغلا طصسو ناÒن-لا مار-صضا-ب
. رارفلاب نودلي اهدعب
، ةي’ولاب تاباغلا ظفاfi دكا و
ةفئاصصلا هذه تمهتلا ناÒنلا نأا
راتكه84 ةيليوج رهصش ةياغ ¤او
اهمها، ةيباغلا تا-حا-صسŸا ن-م
طو-ل-ب-لاو ر-بو-ن--صصلا را--ج--صشا
قيرح ر-ط-خا نا-كو ، لا-غد’او
لبج ةباغ سسم ،ةي’ولا هتدهصش
تنك“ ثيح ، مايا دنم دوصس’ا

،ة-ي-ندŸا ة--يا--م◊ا ح--لا--صصم
ةد-حو-لا ن-م ل-ك-ب ة--مو--عد--م
تاباغلا حلاصصم ةقفرو ةيصسيئرلا

دوصس’ا لبجب ناÒنلا دامخا نم
قئار◊ا تتأا ثيح، ليدق ةيدلب

نم2م0511  ن--م Ìكأا ى--ل---ع
”و ،لاغدأ’او طول-ب-لا را-ج-صشأا
ن-م تارا-ت-ك-ه-لا تا-ئ-م دا-ق-نإا
امك ،ةرمثŸاو ةيباغلا را-ج-صشأ’ا

انوع55 حلا-صصŸا تاذ تد-ن-ج
.قير◊ا دامخإ’
ح-لا-صصم تر-صشا-ب ا-ه-ت-ه-ج ن-م
عم قيصسنتلاب نارهو-ب تا-با-غ-لا

ي--ن--طو--لا كرد--لا ح--لا---صصم
فصشك ام قفو ةقمعم تاقيق–

، ةي’ولاب تاباغلا ظفاfi هنع
ىلع ةيمصسر ىوكصش عاديإا ” نيأا

اميصس’ ينطولا كردلا ىو-ت-صسم
لÓخ نم ء’ؤوه عن-ت-قا ا-م د-ع-ب

ةيفخ دايا دوجو نع مهت-ن-يا-ع-م
ق-ئار◊ا سضع--ب ‘ ة--طرو--ت--م
. ةلجصسŸا
نأاف تاباغ-لا ة-ظ-فاfi بصسحو
ق-ئار◊ا ن-م ة-يا-قو-لا ما--ظ--ن
يذلا تاباغلا قئارح ةحفاكمو

متيصس ناوج —افلا ذنم هعصضو ”
ةياه-ن ة-يا-غ ¤إا ه-ي-ل-ع ءا-ق-بإ’ا
. لبقŸا ربوتكأا13 ‘ ةلم◊ا

  صسانيا.م ^

وزو يزيتب Òيهبوب ةباغب لج◊ا نم ةردان عاونا قÓطا
يزيتب Úيدايصصلا ةيلارديف تقلطا ^

تاباغلا ةظفاfi عم ق-ي-صسن-ت-لا-ب وزو
لج◊ارئاط نم اÈت-ع-م ادد-ع ,سسما
قرصش ةقزازع ةرئاد-ب Òه-بو-ب ة-با-غ-ب
ه-ن-ع تف-صشك ا--م بصسح, وزو يز--ي--ت

.””رجفلا»ـل ةلوؤوصسم رداصصم
¤ا ل-صصت د-ق ة-ي-ل-م-ع-لا نا تفا-صضاو

يتلاو ,رئاطلا اذه نم عون005دودح
ةيلمعلا نا امك ةدع لحارم Èع متتصس
ي-ئ-ي-ب-لا نزاو-ت-لا ةدا-عا ¤ا فد-ه--ت
ل-جا ن-م اذ-ك و, وزو يز-ي-ت تا-با-غ-ب

نم رويط-لا ن-م عو-ن-لا اذ-ه ة-يا-م-ح
ار-خؤو-م د-ه-صش ا-مد-ع-ب, سضار-ق--ن’ا

فرط نم ة-ي-ئاو-صشع د-ي-صص تÓ-م-ح

. سصاخصشا
قيق– Úيدايصصلا ةيلارديف مز-ت-ع-ت و

ةيعونلا ةيل-م-ع-لا هذ-ه-ب Èت-ع-م حا‚
ةئŸاب23 طرافلا ماعلا تققح امدعب
لج◊ا رئاطل اهقÓطاب, حا‚ ةبصسنك
وزو يزيت ءامصس ‘ هتيرح دجو يذلا
ةليصصفل لج◊ا رئاط يم-ت-ن-ي و اذ-ه,

طصسوتم مصسجب زيمت-ي و-ه و جا-جد-لا
ام هلوط لصصي و فيفخ هنزوو مج◊ا
اصضيأا زيمتي و ، مصس43 ل مصسÚ 42ب
نم ىفختي ه-ل-ع-ج-ي ع-ئار سشير نو-ل-ب
.ءادعأ’ا

صشوريمع لامج ^

ىلعي نايزم جرıا ةافو
ىفصشتصسÃ ،سسمأا حابصص ،ىلعي نايزم جرıا ‘وت ^

ةمزأا رثإا ةمصصاعلا رئاز÷اب اقباصس Êراب دومح ةصسيفن
نم ملع ام بصسح ,ةنصس47 لا زهان رمع نع ةيبلق

.ةيئامنيصسلا ءاوصضأا ةيعمج
ةياجب ةي’و رصصقلاب6491 ةنصس دلو يذلا ديقفلا ناكو
همليف جرخأاو ةركبم نصس ‘ يئامنيصسلا لمعلا أادب دق
tnahC) ””ف--يرÿا م--غ--ن  ل--يو--ط---لا ي---ئاور---لا
enmotua’d) ‘ 3891.
ةيقئاثولا مÓفأ’ا ن-م د-يد-ع-لا ى-ل-ع-ي نا-يز-م مد-قو
يرئاز÷ا) ”” كيياكلا”” ب هلمع ءانثأا ةروثلاب ةصصاÿا
(ةيفارغوتامنيصسلا ةعانصصلل
يديصس ةÈقÃ سسمأا رهظ ىÌلا لحارلا نامثج ىروو
.ةيئامنيصسلا ء’وصضأا ةيعمج بصسح ,ىيحي

ج.ق

رئب ‘ طقشس حÓف ةثج لاششتنا
فيطشسب لÓقب

حÓف طوقسس ثداح لجأل ةيندŸا ةيام◊ا قرف تلخدت  ^
›اوح هب ءاŸا ىوتسسم و راتمأا5 ضضرعو Îم02 قمعب رئب ‘

بونج ةعقاولا لøÓق ةøيدøلøبøب رذøعŸا راودøب عøقøي،راøتøمأا01
ةيحسضلا نع ثحبلا ةøلøخدøتŸا قرøفøلا تلوøت دøقو،فøيøطøسس
ةحلسصم ¤إا اهليو– متيل ،رئبلا فوج نم هتثج لاسشتناو
حلاسصم لامكتسسا دعب فايøسضوøب دøمfi ىøفøسشتøسسŸ ةøيøنøعŸا
.ثدا◊ا ‘ ةيناديŸا اهتاقيق– ينطولا كردلا

لخاد هطوقشس رثا لفط ةافوو...
لولم ةيرقب يئام نازخ

دعب تاونسس4 رمعلا نم غلبي لفط ضسمأا لوأا ءاسسم ‘وت  ^
Îم9 ةعسسب ضضرألا ت– ينبم يئام نازخ لخاد هطوقسس
ةøيدøلøب لوøلøم ةøيرøقøب عøقøي،هøفøسصن ¤إا ءاŸاøب ءوøل‡ بعøكøم
¤إا ةيحسضلا ةثج لقنب ةلخدتŸا قرفلا تلفكت  دقو،لÓق
نم تلسشتنا لفطلا ةثج نأا ملعلا عم ،ناŸو Úع ىفسشتسسم

.ةنيدŸا ةيام◊ا حلاسصم لوسصو لبق هلهأا فرط
  ل .ىشسيع  ^

ةيئايميك داوم ‘ نارجاتي Úشصخشش فيقوت
لجيجب  قبئزلا نم غلك20 زجحو ةÒطخ
و ثحøبøلا ةøقرøف رøسصاøنøع مøلøع ¤إا تدرو تاøموøلøعøم رøøثإا  ^

نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملل ةعباتلا لخدتلا
نم ردحني ضصاøخøسشألا دøحأا ةزاøيøح اøهداøفøم لøجøيøج ةøيلو
و، اهعيب ضضرغب يدامرلا قبئزلا ةدام نم ةيمكل لجيج ةيلو
نم اهتنكم اهتاير– و اهثاحبأا ةقرفلا رسصانع تفثك هيلع

نم غلبي ضصخسشب رمألا قلعتي و هيف هبتسشŸا ةيوه ديد–
و ةنيدŸا ءايحأا دحأا ىوتسسم ىلع هفاقيإا ” ةنسس24  رمعلا
،غلك20 نم Ìكأا اهنزو ردق قبئزلا ةدام نم ةيمك هتزوحب

رخآلا وه ردحنŸا هكيرسش نع حرسص هعم قيقحتلا دعب ثيح
و هفيقوت دعب و ،ةنسس93 رمعلا نم غلابلا ،لجيج ةيلو نم
مامأا امدق ،امهدøسض ةøيøنوøناøقøلا تاءارøجإلا لøك لاøمøكøتøسسا
داوم ‘ ةرسسمسسلا ةيسضق لجأل ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا

.ضسب◊ا عاديإا رمأا امهقح ‘ ردسص نيأا ،ةÒطخ ةيئايمك
ب. نيشساي ^

رورŸا ثداوح ‘ صصاخششا6 لتقم
ةÒخ’ا ةعاشس84 لÓخ

ةفلتfl حورجøب نورøخآا173 بيسصأاو ضصاøخøسشأا6 ‘وøøت ^
ةدع Èع تلجسس رورم ثداوøح ءارøج ةروøطÿا ةøتواøفøتøمو
ام بسسح ،ةÒخألا ةøعاøسس84 ـلا لÓخ نøطوøلا نøم تاøيلو
.ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ ةليسصح تبسسلا مويلا هب تدافأا

‘ مهنم9 اقرغ اسصخسش11 ةافو ،ةÎفلا ضسفن لÓخ ،” امك
Úع،ةياجب ،نارهو ،ةدكيكسس تايلو ىوتسسم ىøلøع رøحøبøلا

نانثلاو ناسسملتو Âاغتسسم ،ضسادرموب ،رئاز÷ا ،تنسشو“
جرøبو ةدøيøلøبøøلا يøøتøøيلوøøب ةøøيøøئاŸا تاøøعøøمÛا ‘ نارøøخآلا
دقف ،ةليم ةيلوب ةيسضرألا ةزهلا ضصوسصخøبو .جøيرøيرøعوøب
فرعتلا ةيلمعب ماøيøقøلøل ةøيøندŸا ةøياøم◊ا تادøحو تلøخدøت
،نانيب يعرت ،ةمغÓتلا ،ةøلøيøم تاøيدøلøب Èع عøÓطøتøسسلاو
يأا لجسست ⁄ ثيح ،ةøيøناøمøثøعøلا يداوو ةøياøغزøلا ،”اøحوøب

.ةيرسشبلا حاورألا ‘ رئاسسخ
يلك رايهنا ليجسست ” دقف ،ةيداŸا رئاسسÿا ضصخي اميف امأا
،رخآا نكسسŸ يøئزøج راøيøهøناو قøباوøط4 نم ةنوكøم ةøياøنøبøل
ضضعبو فقسسأاو نارد÷ تاققسشتو تاعدسصت ¤إا ةفاسضإلاب
ةحفاكم زاهج ماق ،رøخآا بناøج نøم .ةøبرÿا يøحøب ةدøمøعألا

،ةÎفلا ضسفن لÓخ ،ةيعارزلا ليøسصاÙاو تاøباøغøلا قøئارøح
61 ،لاغدأا قيرح21 ،ةباغ قيرح32 اهنم اقيرح56 دامخإاب

تدأا ةيعارز ليسصاfi قئارح41ضشارحأا و ضشئاسشح قيرح
،لاغدألا نم راتكه833،تاباغلا نم راتكه415 فÓتإا ¤إا

ةرجسشÍ 878ت ةمزح0537 اذك و ضشئاسش◊ا نم راتكه056
.ةرمثم

ج.ق ^

0041 ليجشستو اشصخشش123 فيقوت
ةنيطنشسقب صصاخششأ’ا ىلع ءادتعإا

دج ةليسصح ،ةنيطنسسقب نمأøÓل ةøيøئلوøلا ةøيرøيدŸا تلøجøسس^
نم ¤وألا رهسشأا ةعبسسلا لÓخ ةيطرسشلا تايلمعلا ‘ ةعفترم
ءادتعا ةÁرج0041 نع ديزي ام تسصحأا ثيح ،يرا÷ا ماعلا

 ةيطرسش ةيلمع3639 تلجسسو ضصاخسشألا ىلع
ءاقل ةنيطنسسق نمأا ةيريدÃ لاسصتلا ةيلخ ،ضسمأا لوأا تمظنو
ركذ ثيح ،لÓب ةفيلخ نب لوألا مزŸÓا اهسسيئر هطسشن  ايفحسص

 .ةيطرسشلا تايلمعلا ‘ Òبك عافترا لجُسس هنأا
لÓخ ، تماق ةنيطنسسق ةيلو نمأا حلاسصم نأا ثدحتŸا تاذ دافأاو
تاءارجإلا نم ةøلøمøجøب ،0202 ةنسس نøم ¤وألا رøهøسشأا ةøعøبøسسلا

تسسم ةيلمع3639 ـل تلسصو ةيطرسشلا تايلمعلا نم Èتعم ددعو
ةيلمع93 اهنم ،ةيلولا ميلقإا لماك Èع ةعزوم ةطقن57581
،اسصخسش74716 ةبقارم اهلÓخ ” ،ينطولا كردلا عم ةكÎسشم
مهنيب نم اسصخسش8141 فيقوت نم تنكم و ةأارما544 مهنيب نم
ءاسضيبلا ةحلسسألا لمح اياسضق ‘ قيق– لfi اوناك اسصخسش763
ةيلولا نøمأا حøلاøسصم ةÎفøلا ضسفøن لøÓخ .ءاøسسن30 مهنيøب نøم
حرج و برسض ضصاخسشألاب ضساسسم ةيسضق1241 تلجسس ،ةفلتıا

ةيسضق8621 اهنøم ز‚أا ،(خøلا...دøيدøهøت ،مøتøسش و بسس ،يدøمøع
061 مهنيب نم اسصخسش0571 اهيف طروت %32.98 زا‚إا ةبسسنب
اهلح ” ،ءاسضيب ةحلسسأا لمح ةيسضق392 ليجسست ” امك ،ةأارما
.اهيف اطروتم123 فيقوت عم %001 ةبسسنب

ضس.ي



هذه الصحيفة تم تحميل 
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