
ةداسضم ةروثل شضرعتت رئازجلا
““ةداوه Óب اهدودح ىلع تاديدهتلا لك ةحفاكمب ةمزتلم رئازجلا““:يواـــــــــــــــــخيسش ^

:يبط ديسشرلا دبع ،ايلعلا ةمكحملا صسيئر ،ماعلا بئانلاو ةيدملا ءاسضق صسلجم صسيئر بسصن

ءاعبرألا ادغ ةلولاب ةموكحلا ءاقل يناث صسأارتي
 ةدنجألا بلسص يف لظلا قطانم فلمو
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انوروك ىلع ءاسضقلل ةقيرط نسسحأا تارارقلا ةيزكرمل :ةيمومعلا ةحسصلا دهعم ريدم
2/٣/5/7/11صص صسوريفلا نم ةديدج ءافسش ةلاح٤1٤و ةديدج تايفو01 ،ةباسصإا89٤ ليجسست مت امنيب

 تقؤوملا صسبحلا يف رهسشأا9 اهثوكم دعب

لخدت بلطت يموت ةدــيلخ
 اهـــــــحارسس قÓــــطإل نوـــــبت

٣صص

2/٣/5/7/11صص

عناسصمل زاغلأاو ءابرهكلا راعسسا عفر
:راطع ,ايجيردت ةريبكلا قدانفلاو تنمسسإلا

زاــــــــــــــــــغلا تارداـــــــــــــــــــسص
..عــــجارتتسس يرـــئازجلا

 باــــــــــــبسسألا هذــــــــــــهو
 يراجلا رهسشلا ةياهن نيناوقلا ىلوأا نع جرفنسسو تاقورحملا نوناقل نوحاترم بناجألا ^
ةـــــيرئازجلا ةــــــئسشانلا تاــــكرسشلا مـــــعدل ةيــــلاطيإلا ةبرـــــجتلاو اــــيجولونكتلا^
 ةئـــسشانلاو ةريغـــسصلا تاسسسسؤوملل ةدـيدج ةيجيتارـــتسسا عـــسضو رارـق نمثـي يـبوك ريبخلا^

5صص

Mardi 11 Aout 2020

ةلولا بسساحي ةلولا بسساحي ةلولا بسساحي ةلولا بسساحي
 نوـــــــــــــــــبت نوـــــــــــــــــبت نوـــــــــــــــــبت نوـــــــــــــــــبت

2صص
 ةذفان رهسشأا4 اهنم نيتنسسب يبرعلبو ششوطيمحو انجسس تاونسس3ـب ينرارد ةنادإا^
 هحارسس قÓطإاب ةبلاطملل ينرارد عم نييفحسصلل ةينماسضت ةفقو ^

 ءابولا ةيادب ذنم اسسنرف وحن رفاسسم فلأا05 ءÓجإا اسسنرف ةرافسس تدكأا اميف

 ءÓجإلا ةيلمع ‘ رئاز÷ا عم نواعتلاب اهتداعسس نع برعت ةيكيرمألا ةيجراÿا

توأا03 لبق ةيفيظولا تانكسسلا ةيعسضو ديدحتب رماوأا

ينطولا حرسسملا وهب يف ““ةيرون““ نامثج ىلع عادو ةرظن نوقلي نونانفلا

يسسردملا لوخدلا لÓخ ذيمÓتلا تافلم ديدجت  تغلأا ةيبرتلا ةرازو
2صص

٤صص

٣1صص

يئامنيسسو ينويزفلت لمع071 و ةيحرسسم002ـب يرئازجلا نفلا ترون
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ينطو2

سسوÒفلا راسشتنا ةعبا-ت-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإلا ة-ل-ي-سص◊ا نأا ة-ح-سصلا ةرازو-ب
2131و ةدكؤوم ةباسصإا21753 ¤إا تعفترا

ةل-ي-سسŸا تا-يلو تل-ج-سس ثي-ح ة-ي-ح-سض
نم Ìكأا ةياجبو ةبانعو نارهوو رئاز÷او
 .ةباسصإا02
ليجسست ” ه-نأا ¤إا رد-سصŸا سسف-ن را-سشأاو
عفري ل-ك-سشب ةد-يد-ج ءا-ف-سش ة-لا-ح414
دجاوتي اميف ،تلاح02942 ¤إا ›امجإلا

.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ًاسضيرم74

ر كلام ^
Úنثإلا دمfiأا يد-ي-سس ة-م-كfi تق-ط-ن ^

رانيد فلأا05و تاونسس ةثÓث ةدŸ نجسسلاب
Êرارد دلاخ يفحسصلا قح ‘ ةيلام ةمارغ
يبرعل-ب Òم-سس Úط-سشا-ن-لا ة-نادإا ” ا-م-ي-ف
4 اهنم انجسس Úتنسس سشوطيم-ح نا-م-ي-ل-سسو
رانيد ف-لأا05 ةيلام ةمارغو ةذ-فا-ن ر-ه-سشأا
حلسسŸا Òغ رهمجتلا ىلع سضيرحتلا مهتب
.ةينطولا ةدحولاب سساسسŸاو
يدي-سس ة-م-ك-حÃ ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ نا-كو
ةبوقع طرافلا Úن-ثلا سسم-ت-لا د-ق د-مfiا
دلاخ يفحسصلا قح ‘ نجسس تاونسس عبرأا
.سشوطيمح ناميلسسو يبرعلب Òمسسو Êرارد
هنأا Êرارد حرسص ة-م-كاÙا ة-سسل-ج لÓ-خو
نم رحو لقت-سسم ي-ف-ح-سصك ه-ل-م-ع سسرا-م
يب-ع-سشلا كار◊ا تاÒسسم ة-ي-ط-غ-ت لÓ-خ

لكب ة-مو-ل-عŸا ن-م ما-ع-لا يأار-لا Úك-م-ت-ل
تاباطخ رسشن دق نوكي نأا ايفان ةيفاÎحا

ةدحولاب سساسسŸاو ةيهاركلا رسشن ىلع ث–
.ةينطولا
موي هدوجو بابسسأا لوح لاؤوسس نع هدر ‘و
حرسص تارهاظŸاب طرافلا سسرا-م ع-با-سسلا
عمسس نيأا سشوديد عراسش ‘ نكسسي هنأا Êرارد

ناكŸا Úع ¤ا هجوتو نيرهاظتŸا توسص
.طقف ثد◊ا ةيطغتل

عم نييفحسصلل ةينماسضت ةفقو
 هحإرسس قÓطإاب ةبلاطملل ينرإرد

عم ةينماسضت ة-ف-قو نو-ي-ف-ح-سص م-ظ-ن د-قو
نÓعإلا دعب قئاقد ،Êرارد دلاخ يفحسصلا

ثيح هدسض ردسص يذلا يئادتبلا مك◊ا نع
ةمكfi مامأا نوجتÙا نو-ي-ف-ح-سصلا ع-فر
بلاطت ةد-يد-ع تارا-ع-سش ،د-مfiا يد-ي-سس
عفر ¤إا Úعاد ،Êرارد دلاخ نع جارفإلاب
ارخؤوم ةفاحسصلا ىلع ة-سضور-فŸا دو-ي-ق-لا

.مهبسسح
ةر-ح ة-فا-ح-سص““ تارا-ع-سشلا هذ-ه Úب ن-مو
““ةلقتسسم ةلادع ةرح ةفاح-سص»و ““ة-ل-ق-ت-سسم
يفحسص Êرارد دلاخ»و ““ةباقر-لا او-ف-قوا»و

نوجتÙا نوي-ف-ح-سصلا بلا-ط ا-م-ك ،““ر-ح
.Êرارد دلاخ يفحسصلا حارسس قÓطإاب

Òمسس يسسايسسلا طسشانلا فسصو ،هتهج نم
هقح ‘ تردسص يتلا ما-ك-حألا ي-بر-ع-لا ن-ب
يفحسصلاو سشوطيمح ناميلسس طسشانلا قحو

.ةعقوتم Òغلاو ةŸاظلاب Êرارد دلاخ
هنأا ،يفحسص حير-سصت ‘ ،ي-بر-ع-لا ن-ب د-كأاو
لاقو ،هيلإا ةبوسسنŸا مهتلا عيمج نم ءيرب
يفحسصلا حارسس قلط-ي نأا ى-ن-م-ت-ي نا-ك ه-نإا

هماي-ق درÛ ه-ن-ج-سس د-ع-ب ،Êرارد د-لا-خ
Ãرح““ يفحسصك هماه““.
وحن باهذلا ةرورسض ىلع ،يبرعلا نب ددسشو
اه-ن-ع ثد-ح-ت-ت ي-ت-لا ة-ئد-ه-ت-لا تاءار-جإا
ةداعإا هنأاسش نم ءارجإا يأا نمث امك ،ةطلسسلا
.موكÙاو مكا◊ا Úب ةقثلا
يفحسصلا تل-ق-ت-عا د-ق تا-ط-ل-سسلا تنا-كو
7 ‘ تبسسلا ةÒسسم ‘ Úطسشانلاو Êرارد
Òمسس Úطسشانلا ةلاحإا متيل ،يسضاŸا سسرام
سسب◊ا ¤إا سشوطيمح ناميلسسو يبرعلا نب
دلاخ يفحسصلاو ،ق-ي-ق-ح-ت-لا د-ي-ق تقؤوŸا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا ىلع Êرارد
ءاسضق سسلÛ ماهتلا ةفرغ تررق اهدعبو
62 ‘ تقؤوŸا سسب◊ا Êرارد عاديإا رئاز÷ا

ىدل قيقحتلا يسضاق ررقيل ،يسضاŸا سسرام
fiا يد-ي-سس ة-م-كfiجار-فإلا ا-هد-ع-ب د-م

نا-م-ي-ل-سسو ي-بر--ع--لا ن--ب Òم--سسل تقؤوŸا
Êرارد دلاخ ىلع ىقبأا Úح ‘ ،سشوطيمح
م-ه-ت-لا سسف-ن م-غر ،تقؤوŸا سسب◊ا د--ي--ق
 .مهل ةهجوŸا

ب.سس /ر م ^

 :لاحر سسايلإ ةيمومعلإ ةحسصلل ينطولإ دهعملإ ريدم
انوروك ىلع ءاسضقلل ةقيرط نسسحأا تارارقلا ذاختا يف ةيزكرمÓلا

ةحسصلل ي-ن-طو-لا د-ه-عŸا ر-يد-م لا-ق ^
ءابو دسصرو ةعباتم ةن÷ وسضعو ةيمومعلا
و-ح-ن هاŒلا ““ نإا لا-حر سسا-ي-لا د-ي-فو-ك
هنأاسش نم تارارقلا ذاختا ‘ ةيزكرمÓلا

نا÷ ليكسشت ““ نأا ادكؤوم ““ءابولا ةحفاكم
ذاختا تايحÓسص ءاطعإاو دسصرل-ل ة-ي-ئلو
جئاتن ىطعأا يلÙا ىوتسسŸا ىلع رارقلا

ةعاذإÓل حيرسصت ‘ لاحر Èتعاو .““ةيباجيإا
لك-سشت ار-خؤو-م ةذ-خ-تŸا تارار-ق-لا ““ نأا

ةليسسو نسسحأا ““ نأا افيسضم ““ايقطنم اراسسم
ادكؤوم ““ةيزكرمÓلا يه ءابولا ىلع ءاسضقلل
ةيزكر-مÓ-لا ““ نأا ى-ل-ع تقو-لا سسف-ن بف
‘ تم-ها-سسو ة-ي-با-ج-يا ج-ئا-ت--ن تط--عأا
.““تايفسشتسسŸا ىلع فيفختلا

عامت-جا لÓ-خ ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأاو
عسضوب دحألا اذه دقعنŸا ءارزولا سسل‹

تايلو لك ىوتسسم ىلع ةظق-ي ة-مو-ظ-ن-م
ةعباتŸاب ›اولا ةطلسس ت– فلكت نطولا
يحسصلا عسضولا روطتل يمويلا م-ي-ي-ق-ت-لاو
ةلاح ‘ اروف يحسصلا رج◊ا ةداعإا رارقإاو
ر .كلام ^  .عسضولا روهدت

 ةذفان رهسشأإ4 اهنم نيتنسسب يبرعلبو سشوطيمح ةنإدإإ مت اميف

ثÓثب ينرارد نيدت دمحما يديسس ةمكحم
 نجسس تاونسس

 ءابولإ تايئاسصحإإ رخآإ فسشكت ةحسصلإ ةرإزو

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا894و تايفو01 ليجسست
ةباسصإإ894و تايفو01 ليجسست نينثإ’إ سسمأإ تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ

.ةريخ’إ ةعاسس42 ـلإ لÓخ دجتسسملإ انوروك سسوريفب ةديدج

لاسصت’إ ريدم مÓعوب يسضام ءإوللإ روسضح تفرع
 هيجوتلإو مÓعإ’إو

ايلعلا ةسسردملا نم ةديدج تاعفد عبرأا جرخت
لاسصت’او مÓعإÓل ةيركسسعلا

ا-ي-ل-ع-لا ة--سسردŸا--ب Úن--ثلا سسمأا تجر--خ--ت ^
رئاز÷اب جرف يديسسب لاسصتلاو مÓعإÓل ةيركسسعلا
9102 ةيسساردلا ةنسسلل ةديدج تاعفد عبرأا ةمسصاعلا

‘ تاسصسصخت ةدع ‘ انيوكت تقلت نا دعب0202/
.لاÛا تاذ
ةديد÷ا تاعفدلا هذه جرخت لفح ىلع فرسشأاو
ةيدوب““ ةيريرحتلا ةروثلا ديهسش م-سسا تل-م-ح ي-ت-لا

مÓعلاو لاسصتلا ريدم مÓعوب يسضام ءاوللا ““يلع
ثيح يبعسشلا ينطو-لا سشي÷ا نا-كرا-ب ه-ي-جو-ت-لاو
نم ةسسداسسلا Úتعفدلا نم تاعفد-لا هذ-ه ل-ث-م-ت-ت
ل-ي-ن-لو ““لا-سصتا سصسصخ-ت““ ط-با-سضلا نا-ق--تا ةرود
تاينقت ‘ ¤وأا ةجرد ةينهŸا ةيرك-سسع-لا ة-ي-ل-هلا
لينل ةثلاثلا Úتعفدلا نم اذكو ير-سصب-لا ي-ع-م-سسلا
تاينقت““ ‘ ةيناث ةجرد ةينهŸا ةيركسسعلا ةيلهلا
طابسضلل ن-يو-ك-ت-لا ‘ اذ-كو ““ير-سصب-لا ي-ع-م-سسلا
.““لاسصتا سصسصخت““

ءاوللا فرط نم ةجرختŸا تاعفدلا سشيتفت بقعو
ةيركسسعلا ايلعلا ةسسردŸا دئاق ىقلأا مÓعوب يسضام
ةملك يدامح يÒ‰ د-ي-م-ع-لا لا-سصتلاو مÓ-عإÓ-ل
ذيفنت نم تنك“ ““ يتلا ةسسردŸا دوهجب اهيف داسشأا
ءارجاو ةئاŸا-ب001 ةبسسنب نيو-ك-ت-لا ج-مار-ب ل-ك
تائفلا لكل ةي-ئا-ه-ن-لاو ة-ي-ل-حرŸا تا-نا-ح-ت-ملا
ةيئانثتسسلا ةيحسصلا فورظلا نم مغرلاب راوطلاو
تامي-ل-ع-ت ل-سضف-ب كلذو ر-ئاز÷ا ا-ه-فر-ع-ت ي-ن-لا
يبعسشلا ينطولا سشيجلل ايلعلا ةدايقلا تاهيجوتو
قيقحتل ةذتاسسلاو تاراطلا ل-ك رار-سصاو ماز-ت-لاو

.““ىعسسŸا اذه
هذ-ه نا-ب را-طإلا اذ-ه ‘ ة-سسردŸا د--ئا--ق ر--كذو
ايركسسع ا-ن-يو-ك-ت تق-ل-ت ة-جر-خ-تŸا تا-ع-فد-لا““

انزاوتمو ائفاكتم ايقي-ب-ط-تو ا-ير-ظ-ن ا-ي-سصسصخ-تو
ءادأل اهلهؤوتسس ةءافكو ةيلاع ةردق اهحنم اسسوردمو
.““رادتقاو ةقث لكب اهماهم

ا‡ جماÈلا ذيفنت““ ” هنأاب قايسسلا تاذ ‘ حسضوأاو
ةيمنتو دي÷ا يملعلا ليسصحت-لا-ب ة-ب-ل-ط-ل-ل ح-م-سس
ذيف-ن-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-ن-هŸا تارد-ق-لاو تارا-هŸا

ام اذهو سصاسصتخلاب ةلسصلا تاذ ةيقيبطت نيرا“
ةيسسفنلا قئاوعلا ةفاك ىل-ع بل-غ-ت-لا ن-م م-ه-ن-ك-م
روهم÷او مÓعلا لئاسسو عم لماعتلا ‘ ةينقتلاو
ن-م Òب-ك دد-ع ن-م م-ه-تدا-ف-ت-سسا ¤ا ة-فا-سضإلا--ب
ةذتاسسا اهطسشن يتلا ةيفاقثلاو ةيملعلا تارسضاÙا

ةسسردŸا ىوتسسم ىلع ءاوسس نويعماجو نويركسسع
نم ةمظنŸاو دعب نع رسضاحتلا ةينقت قيرط نع وأا

.““يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةعبات تائيه لبق
““ ¤إا ÚجرختŸا يدامح يÒ‰ ديمعلا اعد امك
ةيدأات ءانثا ةيقيبطتلاو ةيرظنلا مهفراع-م ف-ي-ظو-ت
بسسكو م-ه-تارا-ه-م ل-ق-سصل م-ه-ل ة-ل-كوŸا ما--هŸا
بسسنلا مهحÓ-سس ا-هرا-ب-ت-عا-ب ة-مزÓ-لا تاÿÈا
ميعدتو ءانب ‘ ملسسلا مهجهنمو موقلا مهليبسسو
ةيمÓعلاو ةيلاسصتلا اميسسل ةيعافدلا ةموظنŸا
.““ ةيفاÎحلا ملسس ‘ اهئاقتراو
نسسحو قÓخألاب يلحت-لا ““ Úجر-خ-تŸا ثح ا-م-ك
ةمهاسسŸاو يركسسعلا رسسلا ىلع ظاف◊او ةÒسسلا

‘ fiا تا-فر-سصت-لاو تا-فآلا ة-براŸنيدلل ةي-فا-ن
سشي÷ا فارعأاو ديلاقتو ةينطولا ميقلاو يمÓسسلا

.ينطولا ريرحتلا سشيج ليلسس
ميلسستو مسسقلا ةجرختŸا تاعفدلا تدأا نا دعبو
قفاو ،ÚقوفتŸا ةبلطلل بترلا ديلقتو تاداهسشلا

سشي÷ا ناكراب هيجوتلاو مÓعلاو لاسصيلا ريدم
مسساب تاعفدلا هذه ةيمسست ىلع يبع-سشلا ي-ن-طو-لا
فرسشلا ناديم ‘ طقسس يذلا ““يلع ةيدوب““ ديهسشلا
22 ‘ لÓتحلا سشيج فرط نم سصاسصرلاب ايمر
Ëركت اسضيا ”و رك-سسع-م ة-ق-ط-ن9591Ã سسرا-م
.ةيريرحتلا ةروثلا ديهسش ةلئاع

ر. م ^

 تقؤوملإ سسبحلإ يف رهسشأإ9 اهثوكم دعب
 اهحارسس قÓطإ’ لخدتلاب نوبت بلاطت يموت ةديلخ

لخدتلاب نوبت ديÛا دبع سسيئرلا يموت ةديلخ ةق-با-سسلا ة-فا-ق-ث-لا ر-يزو تب-لا-ط ^
ماهتلا ةفرغ تسضفر تقو ‘ ،تقؤوŸا سسب◊ا ‘ رهسشأا9 اهثوكم دعب ،اهحارسس قÓطإل

سسيئرلا مكح ةÎف ةنسس21 ةدŸ ترزوتسسا يتلا يموت نع جارفإلا ايلعلا ةمكÙا ‘
ةدŸ يطايتحلا سسب◊ا ‘ اهءاقب نأا ،يموت ةديلخ ىرتو .ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا

.لخدتلل نوبت سسيئرلا ةيعاد ،Êوناق Òغ رهسشأا9
نع جارفإلا تسضفر ايلعلا ةمكÙا نإا Òسشغ ةعمجوب ،يموت ةديلخ يماfi لاقو
ةيسضقلا ‘ تقؤوŸا سسب◊ا ةدم نأل Êوناق Òغ رمأا وهو ،يسضاŸا ءاثÓثلا موي هتلكوم
ب .سس ^ .رهسشأا8 زواجتت نأا بجي ل اهلجأا نم تنجسس يتلا

 فسشكت رئإزجلاب اسسنرف ةرافسس

 انوروك سسوÒف ةيادب ذنم اسسنرف وحن رفاسسم فلأا05 ءÓجإا
رئاز÷ا ‘ ةيسسنرفلا ةرافسسلا تفسشك ^
فلأا05 ءÓجإا نع Úنثلا سسمأا اهل نايب ‘
راسشتنا ةياد-ب ذ-ن-م ر-ئاز÷ا ن-م ر-فا-سسم
ةكرح قيلعتو د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف
ةرافسسلا تدافأاو  .يرحبلاو ةيز÷ا لقنلا

ىلع هترسشن يذلا ا-ه-نا-ي-ب ‘ ة-ي-سسنر-ف-لا
هنأا كوبسسياف عقوم ىلع ةيمسسرلا ةحفسصلا
رئاز÷ا نم ارفاسسم فلأا05 ءÓجإا ” ““

لقنلا ةكرح ق-ي-ل-ع-تو دود◊ا ق-ل-غ ذ-ن-م
يسضاŸا سسرام71 موي يرح-ب-لاو يو÷ا

.““يجاتلا انوروك ءابو راسشتنا ءارج
05 ““ نأا رئاز÷اب اسسنرف ةرافسس تزربأا امك
يسضارألا ¤إا ةدوعلا نم نك“ رفاسسم فلأا
لسضف-ب ة-سصا-خ تÓ-حر Èع ة-ي-سسنر-ف-لا
.““ةيرئاز÷ا تاطلسسلا عم نواعتلا

ناوسضر م ^
اهيسضإرأاب Úقلاعلإ Úيرئإز÷إ ةداعإإ ‘ حاجنلإ دعب

 ءÓجإ’ا ةيلمع ‘ رئاز÷ا عم نواعتلاب اهتداعسس نع برعت ةيكيرمأ’ا ةيجراÿا
نع ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازو تبرعأا ^
تاطلسسلا عم قيثولا نواعت-لا-ب ا-ه-تدا-ع-سس
ةداعإل ةيناث ةلحر مي-ظ-ن-ت ‘ ة-ير-ئاز÷ا

¤إا Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا تائم
رو-سشن-م ‘ ءا-ج ا-م-ب-سسح ،ن-طو--لا سضرأا
 .رئاز÷ا ىدل ةيكيرمألا ةرافسسلا
¤إا اكيرمأاب نوقلاعلا نويرئاز÷ا داع دقو
نÃ توأا7ـل قفاوŸا ةعم÷ا موي رئاز÷ا

ج-ما-نر-ب ‘ ة-ع-برألا نو-كرا-سشŸا م-ه-ي-ف
.تياÈلوف
13 ‘ ¤وألا ةعفدلا ءÓجإا دعب كلذ يتأايو

براسضت نم عيباسسأا دعب يسضاŸا ةي-ل-يو-ج

Úيرئاز÷ا ءÓجإا ةيلمع نأاسشب تامولعŸا
 .ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ Úقلاعلا
تايلولا ‘ نوقلا-ع-لا نو-ير-ئاز÷ا نا-كو
ادير-ب او-ق-ل-ت د-ق ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا
ءÓجا ة-ل-حر ن-م Úمو-ي ل-ب-ق ا-ي-نوÎك-لإا
‘ ةيرئاز÷ا ةيلسصنقلا نم ،¤وألا ةعفدلا
ءاغلإا لا-م-ت-حا ن-ع ثد-ح-ت-ي ،كرو-يو-ي-ن
ى-ل-ع لو-سص◊ا مد--ع بب--سسب ة--ل--حر--لا
نأا لبق ،ةيكيرمألا تاطلسسلا نم سصيخÎلا
‘ ةلحرلا قÓطنا ة-ظ◊ ر-خآا ‘ د-كأا-ت-ي
 .اهتيقوت Òيغت عم خيراتلا سسفن
ةيكيرمألا ةرافسسلا مسساب ثدحتŸا لاقو

حير-سصت ‘ غÒب-سسف-لوو لو-ب ،ر-ئاز÷ا ‘
ةيجراÿا ةرازو لم-ع-ت ““ ق-با-سس ي-ف-ح-سص

ةرا-ف-سسلا ع-م ق-ي-ثو ل-ك-سشب ة-ي-ك-ير--مألا
ةدوع لي-ه-سست-ل ن-ط-ن-سشاو ‘ ة-ير-ئاز÷ا
تايلولا ‘ ايلاح نيدجاوتŸا Úيرئاز÷ا
 .““ةيكيرمألا ةدحتŸا
هذه نأاسشب قيثولا نواعتلا نمثن““ فاسضأاو
ةيتسسجوللا تا-مدÿاو ة-ما-ه-لا ة-لأا-سسŸا
ةنمآلا مهتدوع ¤ٕا علطتنو اهب ةطبترŸا

 .““نك‡ تقو برقأا ‘
ب ةراسس ^

ةلبقملإ ةرودلإ حاتتفإ لÓخ عوسضوملإ حرطتسس اهنإإ تلاق

ةيناملرب قيقحت ةنجلب دعوتتو راهسش’ا حئاسضف ركنتسست ””سسمح
 يرا÷ا توأا92 ¤إا62 نم ةيفيسصلا ةعما÷او ءافسشلل لثا“ يرقم ^

حئاسضفلا ““سسمح““ ةكرح ترك-ن-ت-سسا ^
اهفسشك ” ي-ت-لا را-ه-سشإلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
ةلاكولل ماعلا ريدŸا ل-ب-ق ن-م ا-ي-م-سسر
يغونو دمfi راهسشلاو رسشنلل ةينطولا

ىر-خأا ةر-م ى-ع-سست-سس ا-ه-نأا-ب ةد-كؤو--م
‘ ة-ي-ناŸر-ب ق-ي-ق– ة-ن÷ ل-ي-ك-سشت--ل
ةيناÈŸلا ةرودلا حاتتفا روف عوسضوŸا
.ةلبقŸا
بقعأا نايب ‘ ،سسمأا ،““سسمح““ تلاقو
ينطولا يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا عا-م-ت-جا
داسسف نم ترذح اŸاطل هنا““ ،ةكرحلل
4102 ةنسس اهباون Èع تعسسو ،راهسشلا
اهطبحأاو اهنأاسشب قيق– ةن÷ ليكسشتل
اهنأا ةÈتعم ،““ةروزŸا ة-ي-ب-ل-غألا باو-ن

ة-ع-با-ت-م ي-غ-ب-ن-ي ة-فو-سصو-م م--ئار--ج
.اهيبكترم
سسف---ن نأا---ب ،ة----كر◊ا تاذ تد----كأاو

نع مÓعإلا ل-ئا-سسو زاز-ت-با تا-سسرا‡
،ةرمتسسم لازت ل راهسشإلا داسسف قيرط
ماتلا راكتحلا عفر ةرورسض ¤إا تعدو

فرسص عاسضخإاو يمومعلا راهسشإلا ىلع
تايلآاو ةيفافسشلا تاءارجإل ماعلا لاŸا
.ةيبعسشلا ةباقرلا

نع ““سسمح““ تن-ل-عأا ،ىر-خا ة-ه-ج ن-م
قازرلا دبع ة-كر◊ا سسي-ئر فا-ن-ئ-ت-سسا

هلثا“ دعب ايجيردت ه-طا-سشن-ل ،ير-ق-م
مظنتسس اهنأا ¤إا تراسشأا ام-ك ،ءا-ف-سشل-ل

Ú 62ب ام ةÎفلا ‘ ةيفيسصلا اهتعماج
نو-ك-ت-سس ي-ت-لاو يرا÷ا توأا92 ¤إا

ةكراسشÃ ةيروسضح ةيحاتتفلا اهتسسلج
ةيعم-تÛاو ة-ي-سسا-ي-سسلا تا-ي-لا-ع-ف-لا
ةكراسشÃ ةيسضاÎفا مايأا ةثÓثو ةينطولا

نم ءاملعلاو نيركفŸا نم Èتعم ددع
flلودلا فلت.
ةكر◊ا تنج-ه-ت-سسا ،ر-خآا قا-ي-سس ‘و
‘ تانييعتلا ‘ ةرركتŸا كابرإلا ةلاح

ةد-كؤو-م ،ا-ي-ل-ع-لا ة-ي-ما-سسلا بسصا-نŸا
مرا-سصلا ل-سصف-لا ةرور-سض ى-ل-ع ادد‹

ة-سسا-ي-سسلاو لاŸا Úب ح-سضاو ل-ك--سشبو
ةلا◊ ةعناŸا ةينوناقلا ةدعاقلل اتيبثت
تاقيقحتلاب مايقلاو حلاسصŸا براسضت
تحبسصأا يتلا تاهبسشلا لك دسض ةيلبقلا

ةيمسسر-لا ف-ئا-ظو-لا ة-ي-قاد-سصم سس“
ه-يز-ن-لا يرادإلا را-سسŸا ى-ل-ع ر-ثؤو--تو
كلذو بسصا-نŸا ف-ل-تı فا--ف--سشلاو
ح-ئا-سضف ن-م دÓ-ب-لا ة-يا-م-ح فد--ه--ب

.ةديدج
ةرهاظ ة÷اعم نأا ،ةكر◊ا تÈتعا امك
يتلا ةرق◊او مل-ظ-لاو ة-ي-طار-قوÒب-لا
فل-تfl ‘ نو-ن-طاوŸا ا-ه-ل سضر-ع-ت-ي
لÓخ نم متي ايلfiو اينطو تاسسسسؤوŸا

Œنو--نا---ق---لاو ق◊ا ة---لود د---ي---سس،
تا-سسسسؤوŸا ة-ي-ل-عا-فو ة-ي--فا--ف--سشلاو
عور-سشم د-ي-سسŒو ،ةرادإلا ة--نر--سصعو
ةينازيم قاهرإاب سسيلو يمقرلا لاقتنلا
ةبرجتلا تتبثأا ةديدج لكاي-ه-ب ة-لود-لا

.اهاودج مدعو اهلسشف
ةيطارقÁدلا موهفم داسسفإا نم ترذحو
ةينوبز ةعان-سص لÓ-خ ن-م ة-ي-كرا-سشت-لا

تا-ي-ع-م÷ا ىو-ت-سسم ى--ل--ع ةد--يد--ج
نأا ةزÈم ،ÊدŸا عمتÛا تام-ظ-ن-مو
نأا نكÁ ل ةيكرا-سشت-لا ة-ي-طار-قÁد-لا
.ةيليثمتلا ةيطارقÁدلل Óيدب نوكت
ةيلعفلا ةديفŸا تا-ي-ع-م÷ا تعد ا-م-ك
ةكارسش دقع ةعانسصل اهنيب قيسسنتلا ¤إا
ة-كرا-سشŸاو ة-ي-طار-قÁد-لا ة-نا-ي--سصل
يتلا ةيسسايسسلا بيعلألا نم ةيعمتÛا

عمتÛا عاطق تدسسفأاو اقباسس تبرج
 بلاطوب ةراسس ^ .ÊدŸا
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عامتج’ا بقعأا ةيروهم÷ا ةشسائرل نايب حشضوأاو ^
بقع““ ةيروهم÷ا سسيئر نأا دحأ’ا سسمأا لوأا ءاشسم
ت’Óتخ’او ثداو◊ا لوح لوأ’ا ريزولا ريرقت ىلع
قئار◊اك ةÒخأ’ا عيباشسأ’ا ‘ تعقو يتلا ةÒطÿا
بورششلا ءاŸاو ءابرهكلاب ديوزتلا عاطقناو ةيباغلا
ىوتشسم ىلع ةيلاŸا ةلوي-شسل-ل ة-ئ-جا-فŸا ةرد-ن-لاو
.““ديÈلا زكارم
تاقيقحتلا لامكتشسا ‘ عارشسإ’اب ““ ةموكحلل زعوأاو
ةج◊اب اهجئاتنب ما-ع-لا يأار-لا مÓ-عإا ع-م ة-يرا÷ا
لكب اهيف Úعلاشضلا ةبقاعم ىلع ر-ه-شسلاو ة-غ-ماد-لا

.““مزح
هنأاب ءارزولا ةيروهم÷ا سسيئر Èخأا ةبشسانŸا هذهبو
ميط– ‘ ةطروتم ةكبشش ىلع سضبقلا ءاقلإا ” ““
سصخشش ىلعو ةريوبلا ةي’وب ةيئابر-ه-ك-لا ةد-م-عأ’ا
تيآا ةباغ ‘ هشسفن ءاقلت نم رانلا لعششأا هنأاب فÎعا
.““ةي’ولا سسفنب زيزعل
‘ اروف يحشصلا رج◊ا ةداعإاب ةموكحلل تاميلعت ـ

 عشضولا روهدت ةلاح
لجأا نم ةموكحلل ةميلعت نوب-ت سسي-ئر-لا ه-جو ا-م-ك
روهدت ليجشست ةلاح ‘ اروف يحشصلا رج◊ا ةداعإا

يجيردتلا عفرلا ةيفل-خ ى-ل-ع ي-ح-شصلا ع-شضو-لا ‘
دحلل ةيئاقولا Òبادتلا راطإا ‘ ةذختŸا تاءارجإÓل

 .““انوروك““ سسوÒف يششفت نم
““ ررقت هنأا ءارزولا سسل‹ عامتج’ نايب ‘ ءاجو
نطولا تاي’و ىوتشسم ىلع ةظقي ة-مو-ظ-ن-م ع-شضو
نكامأاو ئطاوششلاو دجاشسŸا حتف ةداعإا رارق قفارت
‘ اروف يحشصلا رج◊ا ةداعإا متي نأا ىلع ةيلشستلا

.““يحشصلا عشضولل روهدت يأا ليجشست ةلاح
ت– لمعت ةظقيلا ةموظنم ““ نأا نايبلا تاذ حشضوأاو
روطت مييقتو ةعباتÃ مايقلا اهتمهمو ›اولا ةطلشس
رج◊ا ةداعإاب موقت نأا ىلع ايموي يحشصلا عشضولا
ةداعإا ءارج عشضولا روهدت ليجشست ةلاح ‘ يحشصلا

تبشسلا ةيلشستلا تاءاشضفو ئطاوششلاو دجاشسŸا حتف
.““مداقلا
ةين-مأ’ا ح-لا-شصŸا ف-ل-تfl ¤إا ة-ي– نو-ب-ت ه-جوو
ناديŸا ‘ اهنودبي يتلا ةظقيلا ى-ل-ع ة-يرا-ج-ت-لاو
ماÎحا سضرفب ةلودلا روشضح اودكأا ““ مكهنأا لاقو
Òبادتلل Úفلاıا عيمج دشض يحشصلا نمأ’ا دعاوق
ةذخ-تŸا تا-بو-ق-ع-لا ى-ل-ع ما-ع-لا يأار-لا عÓ-طا-ب

.““مهدشض
ديد“ تبشسلا تنلعأا دق تناك ةموك◊ا نأا ركذي

Èع يرا÷ا رهششلا ةياهن ةياغ ¤إا يحشصلا رج◊ا
ئطاوششلاو دجاشسŸا حتف ةداعإا رارق عم ةي’و92
نمشض لبقŸا تبشسلا نم ةيادب ةيلشستلا تاءاشضفو
دحلل ةيئاقولا Òبادتلل يجيردتلا عفرلا تاءارجإا

.““انوروك““ سسوÒف راششتنا نم
:ةعماجلا سصخت تايطعم يف لصصفلا

ءارزولا ¤إا ةقيقد تاميلعت سسيئرلا ديشسلا ىدشسأا مث
،ةيادب دكأاف ،ةع-ما÷ا ف-لÓ Ã-ه-ت-شسم ،Úي-ن-عŸا
Úب لشصفلا ةرورشض حيشضوت ىلع ،سسابتلا يأ’ اعفدو
كلتو0202 –9102 ةيعما÷ا ةنشسلا ءاهنإا Òبادت
.1202 –0202 يعما÷ا لوخدلاب ةقلعتŸا
هذه ليجشستب لوأ’ا ريزولل زعوأا ،نأاششلا اذه ‘و
لبقŸا ةموك◊ا سسل‹ لامعأا لودج ‘ ةلأاشسŸا

عامتج’ا ‘ دمتعŸا جمانÈلا ىلع ةقداشصŸا دشصق
Úع-ب ذ-خأ’ا ¤إا ا-ي-عاد ،ءارزو-لا سسلÛ مدا--ق--لا
،سسوردلل يجيردتلا فانئت-شس’ا ةرور-شض را-ب-ت-ع’ا

‘ هروطتو يحشصلا عشضولا تابل-ط-ت-م ع-م ا-ي-ششا“
.ناديŸا
ديشسلل ةحناشس يعما÷ا فلŸا ةشسارد تلكشش دقو
ءار-جإ’ ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو ه-جو-ي-ل سسي-ئر-لا
لاجآ’ا ‘ ،عاطقلل ةقيم-عو ة-ي-ل-ك-ي-ه تا-حÓ-شصإا
لمششي ،نك‡ يرواششت راطإا عشسوأا نمشضو ةبيرقلا
تا-مدÿا ة-مو-ظ-ن-م حÓ-شصإ’ ل-ما-ششلا Òك-ف-ت--لا
تامدÿا Úشس–و تاقفنلا ةنلقع Èع ،ةيعما÷ا
.لقنلا ¤إا ءاويإ’ا نم ،ةبلطلل ةمدقŸا
ةعجارم ¤إا ةجا◊ا ىلع سسيئرلا ديشسلا ددشش انهو
بانتج’ ةديدج لولح روشصتو يعما÷ا لقنلا ماظن
ديشسلا لوانت امك ،ةشسفانŸا حور عيجششتو راكتح’ا
ÎشساŸا ‘ نيوكتلا حتف ةرورشض ىرخأا ةرم سسيئرلا

يأا نود ،كلذ ‘ Úبغارلا ةبلطلا لكل هاروتكدلاو
دعب نع ميلعتلل ءوجللا Èع اميشس’ ،قبشسم ءاقتنا
ه-م-عد ” ا-م اذإا ا-ب-شسا-ن-م Ó-ح ل-ك-ششي د-ق يذ-لا
ةيعانشصلا رامقأ’ا اذكو ةيجولو-ن-ك-ت-لا ل-ئا-شسو-لا-ب
.ةينطولا
يتلا ةيمهأ’اب سسيئرلا ديشسلا ركذ ،نأاششلا اذه ‘و
عم يقيق◊ا داشصتقإ’ا-ب ة-ع-ما÷ا ط-بر-ل ا-ه-ي-لو-ي
فل-تfl ح-لا-شصل ة-ي-ل-ع-ف ة-مد-خ Òفو-ت ة-ي-نا-ك-ما

.اهتانوكم
ةيملعلا بعششلا ةبشسن فع-شض ى-ل-ع ه-ب-ي-ق-ع-ت ىد-لو
ةنيدم لعج-ب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأا ،ة-ي-ع-ما÷ا

‘ احلم ،افرشص ايجولونكت ابطق هللا دبع يديشس
سسرادŸا ةموظنم ريوطت ةيمهأا ىلع تقولا تاذ
.اندÓبب ايلعلا
بوجو-ب سسي-ئر-لا د-ي-شسلا ر-كذ ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
ىلع اهحتفتو تاعما÷ا ةي-لÓ-ق-ت-شسا ¤إا با-هذ-لا
Úب لدابتلا ر-يو-ط-ت ن-م ا-ه-ن-ك-م-ي-شس ا‡ ،⁄ا-ع-لا
ةمأاوتلا تايلمع راطإا ‘ ،ةبلطلا كلذكو ةذتاشسأ’ا
دوعي ٍنواعت لظ ‘ ،جراÿا ‘ اهتاÒظن عم ةمŸÈا
.Úفرطلا ىلع ةدئافلاب

:ةعانصصلا عاطقب قلعتي اميف
عوشضوم طورششلا Îفد عورششم ىلع ةقفاوŸا دعبو
رهشسلا ةيمهأا ىلع ةيروهم÷ا سسيئر ددشش ،سضرعلا

سصنلا اذه ماكحأ’ فافششلاو يلعفلا ذيفنتلا ىلع
Ãلعافل-ل تازا-ي-ت-م’ا ح-ن-م ه-ي-جو-ت-ب ح-م-شسي اÚ

لا‹ ‘ نوطششني نيذلا Úيق-ي-ق◊ا Úيدا-شصت-ق’ا
نم ماتلا ماÎح’ا ةبقارم ىلع دكأا امك ،ةلوانŸا

قيبطتلاو طورششلا Îفد ماكحأ’ نيديفتشسŸا لبق
.هتايشضتقÃ لÓخإا يأا ةلاح ‘ تابوقعلل مراشصلا
›اجعتشس’ا عباطلاب ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-كذ ا-م-ك
ةديد÷ا تارايشسلا-ب سصاÿا طور-ششلا Îفد ر-ششن-ل
ةلحرŸا ‘ رمأ’ا ينعي نأا ىلع عوبشس’ا ةياهن لبق
سسل‹ تارارق-ل ا-ق-ب-ط ط-ق-ف Úير-ئاز÷ا ¤وأ’ا
سصن ا-ق-ح’ رد-شصي-شسو .ةÒخأ’ا ه-ترود ‘ ءارزو-لا

.بناجأ’اب سصاخ
ةيمنتب ةقلعتŸا قيرطلا ةقرو نأاصشبو

:ةراجتلا عاطق تاطاصشن
ةشضور-عŸا ة-برا-قŸا ة-ها-جو ن-ع ه-بار-عإا د-ع-بو
ةبراfiو يراجت-لا طا-ششن-لا ة-ق-ل-خأا ¤إا ة-ي-مار-لا
:يلي اÃ ةراجتلا ريزو ةيروهم÷ا سسيئر فلك ،سشغلا

Èع اميشس’ لخدتلل ةراجتلا ةرازو تاردق زيزعت –
ديشسŒ نم نكمتت ىتح ةلهؤوŸا ةيرششبلا دراوŸا
،دمتعŸا جمانÈلا

لجشسلا حنم طور-شش ¤إا ن-شسلا سسا-ي-ق-م ة-فا-شضإا –
تÓجشسلل ›ايتح’ا لامعتشسÓل دح عشضول يراجتلا
لÓ-خ ن-م كلذو ،ةروزŸا تادا-ه-ششلاو ة-يرا-ج-ت-لا
كرام÷ا حلاشصم عم نواع-ت-لا-ب ة-ن-م-قر-لا ز-يز-ع-ت
،نمأ’ا حلاشصم ¤إا ةفاشضإ’اب بئارشضلاو
عا-فد-لا ةرازو ح-لا-شصم ةرا-ششت-شسا د-ع-ب ،عور-ششلا –
قطانم ‘ ةيدود◊ا ةراجتلا فانئتشسا ‘ ،ينطولا
،ةيباقرلاو ةينمأ’ا تاءارجإ’ا ديدششت عم بون÷ا

ةرششابم تارام-ث-ت-شسا د-ي-شسŒ ة-ي-نا-ك-مإا ة-شسارد –
Ÿعم رواششتلاب رج-ي-ن-لاو ›ا-م ‘ لا-ط-ف-ن ة-شسشسؤو
ةرهاظ سصيلقت لجأا نم Úقيقششلا نيدلبلا تاطلشس

،زاغلاو دوقولا بيرهت
¤إاو نم لقنلا فيلاكت سضيوعت ةموظنم ةعجارم –
Òتاوفلل ابنŒ ةينعŸا علشسلا ةمئاق Úي–و بون÷ا
،ةروزŸا

ةيراقلا ةقطنŸا عورششم د-ي-شسج-ت-ل داد-ع-ت-شس’ا –
ةشسارد لامكتشساب ةشصاخ ر◊ا لدابتل-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا

اذ-ه ‘ ،ةدا-ف-ت-شس’ا ع-م ،أا-ششنŸا د-عاو-ق ة-لأا-شسم
ةيبرعلا ةقطنŸا ¤إا مامشضن’ا سسورد نم ،لاÛا
،ر◊ا لدابتلل

ةحفاكم دشصق تاشصاشصتخ’ا ةددعتم ةقرف عشضو –
هذه نم سصل-خ-ت-لا م-ت-ي ى-ت-ح Òتاو-ف-لا م-ي-خ-شضت
نواعتلا ديطوت Èع اميشس’ ،ةيئاهن ةفشصب ةرهاظلا

،يبوروأ’ا دا–’ا رارغ ىلع ،ةيلودلا تائيهلا عم
اهنأاشش نم ةيلود ةينوناق تايلآا ¤إا مامشضن’ا اذكو

،ةيلمعلا هذهل لشضفأا ةعا‚ نامشض
ةشصاخو بناجأ’ا راجتلا دجاوت مييقت ‘ عورششلا –
.يلعفلا مهطاششن ةبقارمو ÚئجÓلا

ةراجتلا ريزول ةميلعت سسيئرلا ديشسلا هجو ،اماتخ
ةيراجتلا تايقاف-ت’ا م-ي-ي-ق-ت ‘ عور-ششلا ل-جأا ن-م
قافتا اميشس’ ،ةيئانثلاو ةيوه÷ا ،فارطأ’ا ةددعتم
نوكي نأا بجي يذلا يبوروأ’ا دا–’ا عم ةكارششلا

fiب حمشست ةشصاخ ةيانع لÎلجأا نم ان◊اشصم ةيق
.ةنزاوتم تاقÓع
معدل ةينطولا ةلاكولا تا-طا-ششن ثع-ب سصو-شصخ-بو
:بابششلا ليغششت

ة-برا-قŸا نأا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر د--ي--شسلا ظ--ح’
ةÁدقلا ةيعامتج’ا ةرظنلا ةÒشسأا تيقب ةحÎقŸا
اشساشسأا ةهجوم تناك يتلاو ةلاكو-ل-ل تي-ط-عأا ي-ت-لا

نأا Úح ‘ ،بابششلا طاشسوأا ‘ ةلاطبلا سصاشصتم’
بجي ةرغشصŸا تاشسشسؤوملل ةديد÷ا ةيجيتاÎشس’ا
بيج-ت-شست ة-يدا-شصت-قا ة-برا-ق-م ن-م-شض جرد-ن-ت نأا

Ÿقلخ وه ،لاق امك ،فدهلا نأا كلذ ،قوشسلا تابلطت
،ع-يرا-ششÚ Ÿل-ما◊ا Úلوا-قŸا ن-م د-يد-ج ل-ي--ج

.حومطلاو ةيكيمانيدلاو ةريرشسلا ءاقنب نولحتي
سسي-ئر د-ي-شسلا ر--مأا ،ة--ظ--حŸÓا هذ--ه ءو--شض ‘

تاشسشسؤوŸاب فلكŸا بدتنŸا ريزو-لا ة-يرو-ه-م÷ا
ةبراقŸا لظ ‘ هتيجيتاÎشسا ة-ع-جارÃ ةر-غ-شصŸا
عامت-ج’ا ى-ل-ع ا-ه-شضر-عو ةد-يد÷ا ة-يدا-شصت-ق’ا
.ءارزولا سسلÛ لبقŸا

تاشسشسؤوŸاو ةفرعŸا داشصتقا ةيمنت-ل ة-ب-شسن-لا-بو
:ةئششانلا
مدقŸا جمانÈلا ةيمهأا ىلع ةيروهم÷ا سسيئر دكأا
هطوطخ ذيفنتل ما-ت-لا ة-مو-ك◊ا م-عد ن-ع بر-عأاو
فلكŸا بدتنŸا ريزولل هتاميلعت هجو امك ،ىÈكلا
:سضرغب عاطقلاب

ةقلعتŸا ةينوناقلا سصو-شصن-لا ع-يرا-ششم دا-م-ت-عا –
،لاجآ’ا برقأا ‘ ةئششانلا تاشسشسؤوŸاب

تاشسشسؤوŸاب سصاÿا قودنشصلا ليعفتب ليجعتلا –
مدا-ق ‘ تا-شسشسؤوŸا ¤وأا قÓ-طإا د-شصق ة-ئ-ششا-ن-لا
،عيباشسأ’ا

ةيراقعلا تاءاعولا عا-ط-ق-لا فر-شصت ت– ع-شضو –
،تاعرشسŸاو تانشضا◊ا لابقتشس’
ةئ-ششا-ن-لا تا-شسشسؤوŸا بل-ج ى-ل-ع ر-ه-شسلا ،اÒخأاو
رئاز÷ا ‘ اهل نمشضت نأا ىلع ،جراÿا ‘ ةرقتشسŸا
.جراÿا ‘ ايلاح اهب عتمتت يتلا طورششلا سسفن

و.ق /ر.م^

هماهم ءاهتنا رثإا ىلع عادو ةرايز هل ىدأا

ةدحتŸا تاي’ولا Òفشس لبقتشسي دارج
رئاز÷اب ةيكيرمأ’ا

ةÒخألا عيباصسألا ‘ ةلجصسŸا تلÓتخلاو ثداو◊ا
Úعلاشضلا ةبقاعمو تاقيقحتلا لامكتشسا ‘ عارشسإ’اب رمأاي نوبت ضسيئرلا

‘ عارصسإلاب ةموك◊ا ءارزولا سسلÛ اعامتجا هصسأارت ىدل نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر رمأا
ةÒخألا عيباصسألا ‘ تعقو يتلا ةÒطÿا تلÓتخلاو ثداو◊ا لوح ةيرا÷ا تاقيقحتلا لامكتصسا

.““مزح لكب““ اهيف Úعلاصضلا ةبقاعم ىلع رهصسلاو
سسمأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا لبقتشسا ^

ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا Òف--شس ،Úن--ث’ا
عادو ةرايز هل ىدأا يذلا رششورشسيد نوج رئاز÷اب

حلاشصŸ نايب هب دافأا ام بشسح هماهم ءاهتنا رثإا ىلع
.لوأ’ا ريزولا

دبع ديشسلا ،لوأ’ا ريزولا لبقتشسا““ نايبلا ‘ ءاجو
،رششورشسيد نوج ديشسلا ،Úنث’ا اذه ،دارج زيزعلا

هل ىدأا يذلا ،ةيكيرمأ’ا ةدح-تŸا تا-ي’و-لا Òف-شس
.““هماهم ءاهتنا رثإا ىلع عادو ةرايز

و.ق ^

نوبت ديÛا دبع ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر ل-ب-ق-ت-شسا ^
ودنانرف اينابشسإا ةكلمŸ ةيلخادلا ريزو Úنث’ا سسمأا

¤إا ةيمشسر ةرايزب موقي يذلا زيموغ اكشسلرام دنرق
.ادحاو اموي مودت ماه دفو سسأار ىلع رئاز÷ا

ةيروهم÷ا ةشسائر رقÃ ىرج يذلا ءاقلا رشضحو
دادغب نيدلا رون ةيروهم÷ا ةشسائرب ناويدلا ريدم
ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزوو جياد
.دوجلب لامك ةيميلق’ا
دنرق ودنانرف اينابشسإا ةكلمŸ ةيلخادلا ريزو فششكو
عم نواعتلا ريوطت ‘ هدلب ةدارإا نع زيموغ اكشسلرام
حيرشصت ‘ برعأا ثيح ت’اÛا ىتشش ‘ رئاز÷ا
سسيئر هب هشصخ يذلا لابقتشس’ا بق-ع ة-فا-ح-شصل-ل
‘ امدق يشضŸا ‘ اينابشسا ةبغر ““ نع ةيروهم÷ا

.““رئاز÷ا عم ةيئانثلا اهتاقÓع
نم ةلاشسر نوبت سسيئرلا ¤ا لقن ““ هنأا ¤إا راششأاو

زيششتناشس ورديب ةيناب-شس’ا ة-مو-ك◊ا سسي-ئر فر-ط

رئاز÷ا عم نواعتلا ‘ اينابشسإا ةدارا نع اهيف Èع
.““ت’اÛا ىتشش ‘

““ ىلع نوبت سسيئرلل دكأا هنأا Êابشس’ا ريزولا فاشضأاو
نيدلبك اي-نا-ب-شسإاو ر-ئاز÷ا Úب تا-قÓ-ع-لا ة-نا-ت-م
نواعتلا ت’ا‹ لوانت ءاقللا““ نأا ¤إا اتف’ ““Úقيدشص

ةحفا-ك-م كلذ ‘ اÃ ي-ن-م’ا ا-م-ي-شس ’ ي-ئا-ن-ث-لا
ن-م’او تا-قر--ط--لا ن--مأاو ة--م--ظ--نŸا ةÁر÷ا
.““يرشض◊ا

ىرخأا ةهج نم ناك ءاقللا ““ ناف ريزولا تاذ بشسحو
لاÛا ‘ نوا-ع-ت-لا ل-ب-شس ن-ع ثح-ب-ل-ل ة--شصر--ف
ىلع تارايزلا لدابتو يراجتلا لدابتلاو يداشصتق’ا
.““تايوتشسŸا ىلعأا
ةرايزب اينابشسإا ةكل-مŸ ة-ي-ل-خاد-لا ر-يزو ما-ق د-قو
اموي تماد ماه دفو سسأار ىلع رئاز÷ا ¤إا ةيمشسر
.ادحاو

م ناوشضر ^

 Êابصسلا ةيلخادلا ريزو لبقتصسي نوبت سسيئرلا
 ينمأ’ا لاÛا ىلع زيكÎلاو يئانثلا نواعتلا ريوطت ثحب

رئاز÷ا عم اهنواعت ريوطت ‘ هدÓب ةبغر دكؤوي اينابشسا ةيلخاد ريزو ^

يداشصتق’ا ىد-ت-نŸا ‘ و-شضع-لاو Òبÿا د-كأا̂ 
ةمزتلم رئاز÷ا ““ نأا ،يواخيشش نÓشسرا ،يŸاعلا

Ãةحفاك flب اهدودح ىلع تاديدهتلا فلتÓ
عيمج عم راو◊او نواعتلا لبشس ليشضفت عم ةداوه
ةفاكل يدشصتلا لجا ن-م ا-ه-ل ةرواÛا ناد-ل-ب-لا
.““دودحلل رباعلا باهر’او بيرهتلا لاكششا
نا يوا-خ-ي-شش لا-ق سسمأا تر-ششن ة-م-ها--شسم ‘و
تاديدهتلا فلتfl ةحفاكÃ ةمز-ت-ل-م ر-ئاز÷ا““

عم راو◊او نواعتلا لبشس ليشضفت عم اهدودح ىلع
يدشصتلا لجا نم اهل ةرواÛا ناد-ل-ب-لا ع-ي-م-ج

،““دودحلل رباعلا باهر’او بيرهتلا لاكششا ةفاكل
ةحفاكم تاشسايشس نا Èتعت رئاز÷ا““ نا ¤ا اÒششم

flيشست ةشسايشسو تافآ’ا فلتÒ ةطبترم اهدودح
.““ئدابم ةشسمخب
سساشسŸا مدع أادبÒ، Ãبÿا فيشضي ،رم’ا قلعتيو
هلÓقتشسا دنع دل-ب ل-ك-ل ا-ه-ب فÎعŸا دود◊ا-ب
يو÷او يÈلا ÚلاÛا ى-ل-ع ةدا-ي-شسلا أاد--ب--مو
يرئاز÷ا نوناقلا نم امهعجرم نادمتشسي ناذللاو
أادبمو راو÷ا نشسح أادبم اذكو ›ودلا نوناقلاو
ة-يدود◊ا ق-طا-نŸا ة-ي-م-ن-تو دود◊ا م-ي-شسر--ت
نادلبلا نوؤوشش ‘ لخدتلا مدع أادبم ¤ا ةفاشضإ’اب
ةيجراÿا ةشسايشسلا نم هعجار-م د-م-ت-شسي يذ-لاو
.رئازجلل عافدلاو
ةيرشسلا ةرج-ه-لا ة-ح-فا-ك-م نا يوا-خ-ي-شش ىر-يو
دودحلل ةرباعلا ةÁر÷او تاردıاب راŒ’او
ة-يدا-شصت-ق’ا ة-ي-م-ن-ت-لا م-عد اذ--كو با--هر’او
مها نم يه ة-يدود◊ا ق-طا-ن-م-ل-ل ة-ماد-ت-شسŸا

رئاز÷ا““ نا اÈتعم ،ةيرئاز÷ا تاطلشسلا تايولوا
باهر’ا ةحفاكم لا‹ ‘ ة-ع-شساو-لا ا-ه-تÈخ-ب
.““قايشسلا اذه ‘ ماه رودب علطشضتشس اهلئاشسوبو
يتلا تاردابŸا عيمجب Òبÿا ركذ راطإ’ا اذه ‘و
يميلقإ’ا نيديعشصلا ىلع رئاز÷ا ا-ه-ي-ف كرا-ششت
لجا نم دهج يأا““ ر-خد-ت ’ ا-ه-نا ثي-ح ›ود-لاو
ةÁر÷ا عاونأا عيمجو بيرهتلاو باهر’ا ةحفاكم
ةيقافت’ا ‘ فر-ط ي-ه-ف ›ا-ت-لا-بو ““ة-م-ظ-نŸا
ةنشس اهيلع قداشصŸا باهرإ’ا ةحفاكŸ ة-ي-بر-ع-لا
يقيرف’ا دا–’ا ةيقافتا لوكوتورب ‘و8991
ةنشسل هت-ح-فا-ك-مو با-هرإ’ا ن-م ة-يا-قو-لا لو-ح
4002.
ةدحوم ةيجيتاÎشسا دادعإاب ةردابŸا اشضيأا دعت امك

Ÿا تافآ’ا ةهجاوŸباهرإ’ا) لحاشسلا ‘ ةرششتن
ةرباعلا ةمظ-نŸا ةÁر÷او تاردıا بير-ه-تو
ةركذم ماربإاب9002 ةنشس تمجرت يتلا (دودحلل
رج-ي-ن-لاو ›اŸا ع-م لا-م-ع’ا ق-ي-شسن-تو نوا-ع-ت
.ايناتيرومو
ءاششنا0102 ةنشس ” ةركذŸا هذه سساشسأا ىلعو

اهرق-م ة-كÎششŸا ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لا نا-كر’ا ة-ن÷
ج-مد ةد-حوو (ر--ئاز÷ا بو--ن--ج) تشساÔم--ت--ب
دوه÷ا قيشسنت-ل ا-شضيأا تب-شص-ُن ي-ت-لا ت’ا-شصت’ا
.ةعبرأ’ا نادلبلل ةيتايلمعلا
يطشسوتŸا ىوتشسŸا ىلع اشضيأا رئاز÷ا كراششتو

امي-شس ’5+5 ةعوم‹ تاعام-ت-جا ع-ي-م-ج ‘
.عافدلا ءارزوو ةيلخادلا ءارزو تاعامتجا

 عامتجلا ةدنجأا ‘ لظلا قطانم ىلع ءاصضقلا فلم
ءاعبرأ’ا ادغ ة’ولاب ةموك◊ا ءاقل ضسأاÎي نوبت

^ 
،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ىعدتشسا ^

،ةمو-ك◊ا ع-م م-ه-ع-م-ج-ي د-يد-ج ءا-ق-ل ‘ ،ة’و-لا
·أ’ا رشصقب ءاعبرأ’ا دغ راهن ا-ي-شصخ-شش ه-شسأاÒشسو
ة’ولا مازتلا ىدم مييقت-ل كلذو ،ر-بو-ن-شصلا يدا-ن-ب
قيبطت ىدمو ،مه-ل ا-هاد-شسأا ي-ت-لا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا-ب
يرفيف61 ‘ ة’ولا – ة-مو-ك◊ا ءا-ق-ل تا-ي-شصو-ت
ءاشضقلاو ،ةيمنتلا فلÃ قلعت ام ةشصاخ ،يشضاŸا

.لظلا قطانم ىلع
ىلع ةيروه-م÷ا سسي-ئر فر-ششي نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-مو
21 يموي ررقŸا ،ة’ولا – ةمو-ك◊ا ءا-ق-ل حا-ت-ت-فا
يذلا دعوŸا ‘ ءاقللا يتأايو ،يرا÷ا توأا31و
61 ءاقل لÓخ ة’ولل هبرشض نأا نوبت سسيئرلل قبشس
دعب ادد‹ مهيعدتشسيشس هنأا دكأا ذإا ،يشضاŸا يرفيف
ةلهŸا نم تشضقنا يتلا ةدŸا Óعف يهو ،رهششأا ةتشس
قطانم فلم نأا ديكأ’او ،قباشس تقو ‘ اهددح يتلا

‘ ارشضاح نوكيشس هتابعششتو هرشصانع عيمجب لظلا
ةيروهم÷ا سسيئر نأ’ كلذ ،ة’ولا– ةموك◊ا ءاقل
ىلع ءاشضقلل ،ة’ولل ةدحاو ةنشس ة-ل-ه-م دد-ح يذ-لا

اهفشصن ىلع ءاشضقلاب كلذك مهمزلأا ،لظلا قطانم
.رهششأا ةتشس لÓخ

رافنتشسا ةلاح ‘ ةموك◊ا لخدأا يذلا نوبت سسيئرلا
باب-شسأا ‘ ق-ي-ق-ح-ت-لا-ب ر-ماوأا هراد-شصإا-ب ،ىو-شصق
ةهجوم ةيتامدخ تاعاطق اهتفرع يتلا ت’Óتخ’ا
ءاŸا عاطقناو ،ةيلاŸا ةلويشسلا سصقن لثم ،نطاوملل
04 اهتدهشش يتلا قئار◊او ،ديعلا موي ءا-بر-ه-ك-لاو
،ة’ولا ة-ب-شساfi ‘ اد-ج ا-مرا-شص نو-ك-ي-شس ،ة-ي’و

‘ رودت هرواfi لك لعج يرفيف ءاقل نأاو ةشصاخ
يتلا تايشصوتلا يهو ،هتمدخو نطاوŸا ةايح كلف

ىلع نوبت سسيئرلا سصرح يذلاو ،ءاقللا اهب جرخ
رقÃ ة’ولاب هعمج يئانثتشسا عام-ت-جا-ب ه-ما-ت-ت-خا

.اهعون نم ¤وأ’ا يه ةقباشس ‘ ،ةيروهم÷ا ةشسائر
سسيئرلا دهع ‘ Êاثلا ة’ولا–ةموك◊ا ءاقل يتأايو
رئاز÷ا اهششيعت ةيحشص ةمزأا نم رهششأا5 دعب نوبت
ءاوشس ،يئانثتشسا عشضو ‘ هتلخدأاو ⁄اعلا لود يقابو
،ةيعامتج’ا هداعبأاو يداشصتق’ا دوم÷اب قلعت ام
.ةيولوأاك ءابولا تافلخÃ لفكتلل ةلودلا فارشصناو

ةرغشصŸا ““ةيثÓثلا““ ليبق ةليلق مايأا ءاقللا يتأاي امك
توأا71و61 ‘ اهدقع لوأ’ا ريزولا مزتعي يتلا
فلŸا نوكي نأا حجري يذلا ىطعŸا اذه ،يرا÷ا
‘ يتأاي ءا-ق-ل-لا نأاو ة-شصا-خ ار-شضا-ح يدا-شصت-ق’ا
نوبت سسيئرلا هلÓخ نم جردأا يرازو ليدعت باقعا
.يذيفنتلا زاه÷ا ىلع ةحشضاو ةلكيه ةداعإا

بلاطوب ةراشس ^

باهرإلاو بيرهتلا لاكصشأا ةفاكل يدصصتلا سضرغب
 دودحلل رباعلا

لك ةحفاكÃ ةمزتلم رئاز÷ا““ :يواخيشش
““ةداوه Óب اهدودح ىلع تاديدهتلا

دبع يبط ايلعلا ةمكÙا سسيئر اعد ^
يعولاب يلحتلا““ ¤إا Úنث’ا سسمأا ديششرلا
ةبعشصلا ةلحرŸا تاناهر كاردإاو ةظقيلاو
ا-ه-ل سضر-ع-ت-ت ي-ت-لا ةدا-شضŸا ةرو--ث--لاو
.““رئاز÷ا
ايلعلا ةمكÙا سسيئر تاحيرشصت تءاجو
لÓ-خ ة-يدŸا ءا-شضق سسل‹ ر-قÃ سسمأا

اشسيئر يرداوق دمfi بي-شصن-ت م-ي-شسار-م
Ûا ءا--شضق سسلŸد-ب-ع يرا--ب--جو ة--يد

سسلÛا تاذ ىد-ل ا-ما-ع ا-ب-ئا-ن د-يÛا
سسيئرو يوادب سسابع ةي’ولا ›او روشضحب
ةنجللا ءاشضعأاو يئ’ولا يبعششلا سسلÛا
.هيتفرغب ناÈŸلا باونو ةينمأ’ا
يلحتلا ““ ¤إا د-ي-ششر-لا د-ب-ع ي-ب-ط ا-عدو
ةلحرŸا تاناهر كاردإاو ةظقيلاو يعولاب

اهل سضرعتت يتلا ةداشضŸا ةروثلاو ةبعشصلا
‘ ةيونشسلا ةكر◊ا ““ نأا دكأا امك ““ رئاز÷ا

ديدج سسفن ءاطعإ’ يتأات ءا-شضق-لا زا-ه-ج
قفرŸا لمع Úشس– اذكو يئاشضقلا لمعلل
بشصانŸ رابتع’ا ةداعإ’و ةلادعل-ل ما-ع-لا
يتأات يتلاو ءاشضقلا زاه-ج ‘ ة-ي-لوؤو-شسŸا
اهنع ÈعŸا ÚنطاوŸا تاعلطتل ةباجتشسا

ي-هو كرا-بŸا ي-ب-ع-ششلا كار◊ا لÓ--خ
ةبراfiو يباجيإا Òيغت ثادحإا ¤إا يمرت
.““داشسفلا
ةياهن ىرجأا دق ناك نوبت سسيئرلا نأا ركذي
كلشس ‘ ةعشساو ةكرح مرشصنŸا عوبشسأ’ا
باو-ن-لاو ة-ي-ئا-شضق--لا سسلاÛا ءا--شسؤور
.نوماعلا

ب.م ^

ماعلا بئانلاو ةيدŸا ءاصضق سسل‹ سسيئر بيصصنت

ةلحرÃ ر“ رئاز÷ا :يبط ديششرلا دبع
ةداشضم ةروثل ضضرعتتو ةبعشص
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نا ، ي--قزرا Êا---م---ي---ل---شس ف---ششكو ^
يداع لكششب اهل Òشض– متي تاناحتم’ا
” هنا افيشضم ، ةيئابولا فرظلا ةاعارم عم
ÚحششŸÎا ةيام◊ تاطايتح’ا لك دخا
زكتريو ،يود-ع-لا ن-م ز-كارŸا ير-طؤو-مو
ثد-ح-تŸا بشسح ،ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا
ةداهششل حششÎم93902 ›اوح Úمأات ىلع
زكرم68 ىلع مهعيزوت متيشسو ايرولاكبلا
هذه حا‚إ’ دينŒ ” امك ،ناحتما ءارجإا
ةذتاشسأا مهنيب نم مدختشسم2666 ةرودلا
ةيبÎلا لا-م-ع ن-م م-هÒغو ن-مأا ناو-عأاو
.ةرودلا هذه Òطأاتب ،ÚفلكŸا
¤إا ةيبÎلا ةيريدم راششأا ،قايشسلا تاذ ‘و
ا-شضيأا سصخ-ي-شس ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا نأا
طشسوتŸا ميلعتلا ةداهششل حششÎم85962
اÒششم ،ازكرم29 ىلع نوعزوتيشس نيذلا

تما-ق ه◊ا--شصم نأا ¤إا قا--ي--شسلا تاذ ‘
ÚحششŸÎا عيمج ¤ا ءاعدتشس’ا لاشسرإاب
رارغ ىلع تاناحتم’ا هذهل داد-ع-ت-شسÓ-ل
اهميظنت  عمزŸا طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش
ةداهششو Èمتبشس ره-شش ن-م9و8و7 مايأا
71 ةياغ ¤إا31 خيرات نم ءادتبا  ايرولاكبلا
ريدم دكا نأاششلا تاذ ‘.رهششلا سسفن نم
ءار--ج’ا ز--كار--م ع--ي--م--ج نا ة--ي--بÎلا
لكبو ةي’ولا-ب ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸاو
” امك ، اهÒهطت و اهميقعت ” راوط’ا
عم ءارجإ’ا زكارم تاعاق عي-م-ج م-ي-ق-ع-ت
ت’واطب ةناعتشسÓل طير-ششلا لا-م-ع-ت-شسا
، Úح-ششŸÎا را-شسم د-يد-ح-ت-ل ي-شسار-كو
‘ عشضوو ينمأ’ا دعابتلا ىلع ةظفاÙاو
نا احشضو-م ، يد-ي’ا ف-ظ-ن-م ة-عا-ق ل-ك
،ةشسشسؤوŸا تاحاشسب اشضيا نوكيشس دعابتلا
ناو--ع’ا ل--ب--ق ن--م كلد Òطا--ت م--ت--يو
لوكوتوÈلا سصن-يو. ةيلمعلل ن-يد-نÛا
ءاد-ترا ى-ل--ع ،ثد--ح--تŸا بشسح ا--شضيا
حششÎم لك فرط نم ايرابجإا تا-ما-م-ك-لا

ةجرد سسايقل نيرطؤو-م ف-ل-ك-يو ر-طؤو-مو
  ÚحششŸÎا ةرارح
اذه اهنمشضت يتلا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا Úب ن-مو
““يرو-ف--لا““ غÓ--بإ’ا  ا--شضيأا لو--كو--توÈلا
يموي ريرقت لاشسرإاو اهب هبتششŸا ت’ا◊اب
ةيريدم ¤إا زكرŸاب ةذختŸا تاءارجإÓل
لاكششا لك ة-براfi م-ت-ي-شس ا-م-ك ،ة-ي-بÎلا
ايرولاكبلا ةداهشش ناحتما ‘ ةشصاخ سشغلا
امك ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تاميلعت قفو
ةرهاظ ىل-ع ءا-شضق-ل-ل ما-م-ت-ه’ا م-ت-ي-شس
يتلاو تاناحتم’ا ‘ ةيششفتŸا تابايغلا
رودلا ازÈم ،رارح’ا ÚحششÎم Úب رششتنت
قيشسنتلل ةيئ’و-لا ة-ن-ج-ل-لا ه-ب-ع-ل-ت يذ-لا
يذلاو ةي’ولا ›او اهشسأاري يتلا ةعباتŸاو
ÚناحتمÓل يداŸا Òشضحت-لا ‘ ل-ث-م-ت-ي
ة---يرور---شضلا طور---ششلا ل----ك Òفو----تو
ةعباتÃ قلعت ا-م ا-شصو-شصخ ،ا-م-ه-حا‚إ’
ةيئاقولاو ةينمأ’ا ،ةي-م-ي-ظ-ن-ت-لا بناو÷ا
.ةيحشصلاو

لاق لبقŸا يشسردŸا لوخدلل  ةبشسنلابو
““ايئانثتشسا““ نوكيشس ةي’ولاب ةيبÎلا ريدم
ثيح، ةحئاج هت-ف-ل-خ يذ-لا ر-ثأ’ا بب-شسب
ةيوبرت ةشسشسؤوم53 ب عاطقلا زيزعت متيشس
ةيئادتبا42و  تاطشسوتم9و ت ايوناث3 اهنم
›اولا ةقفر ةيدقفت ةرايزب ماق هنا اÒششم ،
ةعقاو-لا ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا ن-م دد-ع-ل
سسيليلتوب ةرئاد ،Úغرشسم ةيدل-ب م-ي-ل-قإا-ب
لو-خد-لا لÓ-خ ا-ه-مÓ-ت-شسا ع--قو--تŸاو
” ثي--ح ،0202/1202 مداق-لا ي-شسردŸا
لاغششأ’ا ةبشسن مدقت ىد-م ى-ل-ع فو-قو-لا
0051 يح-ب ي-شسردŸا ع-مÛا ن-م ل-ك-ب
ةيوناث ،نك-شس005 يح ةطشسو-ت-م ،ن-ك-شس
007 يح ةيوناث ،ة-نا-بز ي-ح-ب0001/003
،نكشس007 يحب يشسردŸا عمÛا ،نكشس
يشسردŸا عمÛا ،ةعيديÈلاب ةط-شسو-ت-م
يشسردŸا عمÛا ،لدع نكشس0002 يحب
اذك و لدع نكشس0004 يراشض◊ا بطقلاب
فوقولا ” امك، ةعشسوتلا ماشسقأا نم ددع

نم لكب لاغششأ’ا ةب-شسن مد-ق-ت ىد-م ى-ل-ع
،نكشس0051 ي--ح--ب ي--شسردŸا ع---مÛا
0001/003 ةيوناث ،نكشس005 يح ةطشسوتم
عمÛا ،نكشس007 يح ةيوناث ،ةنابز يحب
ةطشسوتم ،ن-ك-شس007 ي-ح-ب ي--شسردŸا
يح-ب و ي-شسردŸا ع-مÛا ،ة-ع-يد-يÈلا-ب
ي-شسردŸا ع-مÛا ،لد-ع ن-ك--شس0002
  .لدع نكشس0004 يراشض◊ا بطقلاب
ف’ا5 ةحنŸ  ةبشسنلابو ،رخا ديعشص ىلعو
ل-خد-لا يوذو ي-ما-ت-ي-ل--ل ة--ه--جوŸا جد
اهنم ديفتشسيشس اهنا يقزرا لاق فيعشضلا
ينعم ذيمل-ت ف-لا001  لو-خد-لا اد-ه ع-م
ذيمÓتلا عيمجو راوط’ا لك ‘ ة-ح-نŸا-ب
طراف-لا ما-ع-لا ا-ه-ن-م اودا-ف-ت-شسا ن-يذ-لا
¤ا ايعاد ، ماعلا اده اهنم نودي-ف-ت-شسي-شس
ةحئا÷ا نم ذيمÓت-لا ى-ل-ع فوÿا مد-ع
تاطاي-ت-ح’ا ل-ك تذ-خ-تا ة-ير-يدŸا ن’
ذيمÓتلاو Úمدختشسملل ةيحشصلا ةمÓشسلا
ةي-شسردŸا م-عا-طŸ ة-ب-شسن-لا-ب ة-شصا-خ.
تارودو ءاŸا تانزÿ ةفاظنلا تايلمعو
اهيلع رهشسيشس يتلاو كلذ هبشش امو هايŸا
. ةيبÎلا كلشس نم سصشصختم يبط قيرف
تÓيهشست كلا-ن-ه نا لوؤو-شسŸا تاذ د-كاو
لقن يداف-ت-ل ي-شسردŸا لو-خد ع-م ةÒب-ك
ةرازو نا اÒششم ، ذ-ي-مÓ-ت-لا Úب ىود-ع-لا
تاميلعت تمدقو تÓيجشستلا تغلا ةيبÎلا

Ÿا ءاردŸلا تاشسشسؤوÎيأا بلط مدعب ةيوب
ذنم هعباتي هفلم هل ذيم-ل-ت ل-ك ن’ ة-ق-ي-ثو
Úمزلم Òغ مهنا اÒششم ،يئادتب’ا روطلا
يشسردم لوخد لك عم مهتافل-م د-يد-ج-ت-ب
ةيو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا-ب Òباو-ط ل-ي-ك-ششتو
دÓيŸا ةداهشش جر-خ-ت-شس’ تا-يد-ل-ب-لا-بو
نم اهÒغو رو-شصلاو ة-ي-ل-ئا-ع-لا ةدا-ه-ششو
عيمج نا ةشصاخ، ة-مز-ل-م Òغ-لا ق-ئا-ثو-لا
ةيمشسر م-ئاو-ق ا-ه-ل ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا
لبق اهدادعا متيو اهيلع مكحتت ذيمÓتلل
 .ةلطعلا ‘ جورخ

 شسانيا.م^

ماحتقا نع ““رجفلا»ـل رداشصم تفششك ^
نم اونوكي نا عقوت-ي Úلو-ه‹ سصا-خ-ششا
ثحبلا رباfl ةتشس ،ةي-ع-ما÷ا تا-مدÿا
ت’ا‹ ةدع ‘ Úثحاب ةذتاشسأÓل يملعلا
اهقلغو نارهوب دمحا نب دمfi ةعماجب
اهليوحتل رباıا حيتافم Òغت دعب ةوقلاب
تادعم لك يمر د-ع-ب ة-ي-ن-ك-شس ق-ق-شش ¤ا
. Úعما÷ا ةذتاشسأÓل ثحبلا تاوداو
ةذتاشس’ا نم ة-عو-م‹ ،سسما د-ج-ن-ت-شسا
نارهوب دمحا نب دمfi ةعماجب Úثحابلا
،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميل-ع-ت-لا ر-يزو-ب ،
دحا ماق امدع-ب ،نا-يز ن-ب ي-قا-ب-لا د-ب-ع
ماحتقاب ةيعما÷ا تامدÿا نم سصاخششا

flا مهرباŸنم راتما دعب ىلع ةدجاوت
ميلعتلا ريزول ناك يتلاو اي-نا-شسلا ة-ع-ما-ج
لبق اهيف flÈ يمل-ع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
دجيل ،عاطقلا سسار ىلع ريزوك ه-ب-ي-شصن-ت
‘ سسما م-ه-شسف-نا Úث-حا-ب-لا ةذ-تا--شسأ’ا
ديري يتلا م-هر-باfl ق-ل-غ د-ع-ب عرا-ششلا
ام وهو ، ةينكشس ققشش ¤ا اهليو– سضعبلا
.  يعما÷ا ثحابلا قح ‘ ةناها هوÈتعا
ه-ي-ف ي-ع-شست يد-لا تقو-لا ‘ اد-ه ي-تأا-ي
¤ا دارج زيزعلا دبع لو’ا ريزولا ةموكح
مهماحقاو يملعلا ثحبلا رباfl عيجششت

‘ مهكارششاو ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا ءانب ‘
لجا نم، يداشصتق’ا عاطقلا-ب سضو-ه-ن-لا

. نطاوملل يششيعŸا راط’ا Úشس–
ثحا-ب-لاو دا-ت-شس’ا ، سسما ر--ك--ن--ت--شساو
،““رجفلا »ـل ،بي-ب-ح ن-يو-ي-ل-ت ،ي-ع-ما÷ا

‘ مÓعإ’اب فلكم بشصنم لغششي يذلاو
باختن’ا ةبقارŸ ةلقتشسŸا ةينطولا ةن◊
نود ةوقلاب م-هر-باfl ما-ح-قا ة-ي-ل-م-ع ،
،عراششلا ‘ مهشسفنا اود-ج-ي-ل م-هرا-ط-خا
تاودا ىلع رفوتت رباıا كلت ناو ةشصاخ
ءÓيتشسا د-ع-ب م-ه-ل-م-ع ل-ي-ل–و ثح-ب-لا
¤ا اهليوحتل رباfl ةت-شس ى-ل-ع و-ط-شسلاو
ةيوبÎلا تايلم-ع flÈ ا-ه-ن-م ،تا-ن-ك-شس
ةفشسل-ف-لا flÈو ي-عا-م-ت-ج’ا قا-ي-شسلاو
ريدم بئان يداهلا ذا-ت-شسأÓ-ل ا-ه-خ-يرا-تو
ةفاشضإ’اب ،ةيميقلا داعب’ا flÈو ةعما÷ا
ة-ي-بÎلا مو-ل-عو سسف-ن-لا م-ل--ع flÈ ¤ا
اهÒغو ةشسايشسلاو ةفاقث-لا رو-ط-ت flÈو
.ققشش ¤ا اهليو– ” يتلا رباıا نم
اود-جو م-ه-نا ، ثد-ح-تŸا تاذ را--ششا و
ينمهي ا-م ““Ó-ئا-ق ، عرا-ششلا ‘ م-ه-شسف-نا
‘ يمÒشس يذلا Úن-شسلا بع-تو ي-ثا-ح-با
سصاخششا لبق نم ةيمو-م-ع-لا تا-غر-فŸا
نم نكاشس كير– نود، Úمر‹و ءÓهج
لعج ام، دمحا ن-ب د-مfi ة-ع-ما-ج ةرادا
نم’ا حلاشصم نم نوبرقتي ةذتاشسأ’ا سضعب
ل-م-ع-لا تا-ي-ث-ي-ح لو-ح ىو-ك-شش عاد--يإ’
قل-غ د-ع-ب Úث-حا-ب-لا ق-ح ‘ ي-مار-ج’ا

flاب اهقلغو مهراعششا نود مهرباŸحيتاف
ةشصاخ اهيف ةماقإÓل ققشش ¤ا اهليو–و ن
اهرعشس ققشش ةلكاشش ‘ رباıا كلت نا
باذ÷ا اهعقوم مك-ح-ب ن-يرا-ي-ل-م قو-ف-ي
  . ايناشسلا ةيدلبب

  شسانيا.م ^

ةنصس لك نم توا13 لبق ةرازولا ةمانزر بصسح ةيونصسلا ةيعصضولا زاجنإ’ اريصضحت
توأا03 لبق ةيفيظولا تانكصسلا ةيعصضو ديدحتب رمأات ةيبÎلا ةرازو

ةلشسارم ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تهجو ^
Èع ÚعزوŸا ة-ي--بÎلا تا--ير--يد--م ¤ا
اهلÓ-خ ن-م م-ه-تر-مأا ،ي-ن-طو-لا باÎلا
تا-شسشسؤوŸا ير-يد--م لا--شسرإا ةرور--شضب
Ÿة-ي-ع--شضو د--يد–و ن--ك--شسلا تارر--ق
ءابرغلا فرط نم ةلو-غ-ششŸا تا-ن-ك-شسلا
. ةيرا÷ا ةنشسلا نم توأا03 لبق
ءاشصح’ا ةيلمع نإاف ،ةم-ي-ل-ع-ت-لا بشسحو
Úشس–و ة-ع-با-ت-م را-طا ‘ ي-تأا--ت هذ--ه

يمومعلا يعام-ت-جإ’ا ن-ك-شسلا ة-ي-ع-شضو
ة-ي-ع-شضو-لا زا‚إ’ اÒشض–و ي-ف-ي-ظو-لا
ة-ي-بÎلا ةرازو ة-ما-نزر بشسح ة-يو-ن--شسلا
.ةنشس لك نم توا13 لبق  ةينطولا
ءدبلا راطإا ‘ تاءارج’ا هذه يتأات امك
ةرغاششلا ءاشصحاو فلŸا اذه ةيفشصت ‘
اقبط اهيقحتشسم ىلع اهعيزو-ت ‘ ءد-ب-ل-ل
71 ‘ خرؤوŸا18 مقر يرازولا روششنملل
تاي-ف-ي-ك دد-ح-ي  يذ-لاÈ 4102مت-ب-شس

نكشسلا ةغ-ي-شص ن-م ةدا-ف-ت-شس’ا طور-ششو
. يفيظولا
ةرورشض ى-ل-ع ة-ي-بÎلا ةرازو تد-كأا ا-م-ك
ةخشسنب اهنم نيديفتشسŸا عيم-ج ةا-فاو-م
حلاشصم نم ءاوشس نكشسلا حنم ررقم نم
كÓما حلاشصم وا ةيمومعلا ةيقÎلا ناويد
ةشسشسؤوŸا ريدم قيرط نع كلذو ةلودلا
.ديفتشسŸا اهب لمعي يتلا

 ءابولا نم ذيمÓتلا ىلع فوخلا مدعب نئمطي نارهوب ةيبرتلا ريدمو تاصسصسؤوملا لك ميقعت

ذيمÓتلا تافلم ديدŒ يغلت ةيبÎلا ةرازو
يصسردŸا لوخدلا لÓخ

““كاـــــــــبلا““ لÓـــــخ ششــــــــغلا لاـــــكصشا لــــك ةــــــبراحÃ رـــــــمأات ةرازوـــــــلا^
تاريصضحتلا نا ،””رجفلا»ـل  حيرصصت يف صسما يقزرا يناميلصس نارهو ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم فصشك
قاصسو مدق ىلع ةي’ولا ىوتصسم ىلع ةيراج ايرولاكبلاو طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش ناحتماب ةصصاخلا
ءاصسؤور ةيعمب ةيريدملا تاراطا موقت ثيح ، ةي’ولا يلاو اهصسارتي يتلا ةيئ’ولا ةنجللا نم فارصشإاب
ةياقولا تازارتحاب ديقت لجا نم ءارج’ا زكارمب ءادوصسلا طاقنلا عيمج رصصح يف تايدلبلاو رئاودلا

زكارمب فلتخمب ةيحصصلاو ةيئاقولا  تاءارجإ’اب صصاخ لوكوتورب ريطصست مت هنا اريصشم ،ءابولا دصض
صسوريف يصشفت يداف-ت-ل0202 ةرود ايرولاكبلا ةداهصشو  طصسوتملا ميل-ع-ت-لا ةدا-ه-صش تا-نا-ح-ت-ما ءار-جإا
. ””انوروك””

   ةينكصس ققصش ىلا اهنولوحيو مهرباخم نومحتقي نولوهجم

نودجنتصسي نارهوب نوثحابلا ةذتاصسلا
  عراصشلل مهدرط دعب ميلعتلا ريزوب

راهصشإا

حÓشصاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك ^
روت-شسا-ب د-ه-ع-م ةرادا نا تا-ي-ف-ششت-شسŸا
ıÈا ›وؤو-شسم ع-م ر-ششا-ب--م لا--شصتا--ب
يقاب لامكتشسا دشصق ةنيطنشسقل يعما÷ا
ءابو  نع فششكلل ة-شصاÿا تا-مز-ل-ت-شسŸا
.““انوروكلا““
ديزوب نب ،ر-يزو-لا ن-ع ردا-شص لا-شسرا ‘و
سسلÛاب بئانلا ¤ا ههجو ،نامحرلا دبع
لوح ،فÓخ نب رشضÿ ،ينطولا يبعششلا
ةي’و ىوتشسم ىل-ع ة-ي-ح-شصلا ة-ي-ع-شضو-لا
بئانلا نم تÓخدت ةدع دعب ةن-ي-ط-ن-شسق
لو’ا لوؤوشسŸا ¤ا اهع-فر ىوا-ك-شش ةد-عو
ةيولوا نا ريزولا دد-شش ، ة-ح-شصلا عا-ط-ق-ل
ايلاح ةبراfi ىقبي ةحشصلا عا-ط-ق ما-ه-م

Úلمهم Òغ ،لوز-ي نا ¤ا ا-نورو-ك-لا ءا-بو
. ىرخ’ا سضارمأ’اب لفكتلا هلوق دح ىلع
لاق فÓخ نب لا-غ-ششنا ى-ل-ع ة-با-جا ‘و
نكل اهتيمها نع ل-ف-غ-ن ⁄ ا-ن-نا ““ ر-يزو-لا
ايلعلا بشصانŸا ‘ Úيعتلا نا ملعلا بجي
نم اشضعب بلطتت ةشصاخ تاءارجإ’ عشضخي
اهاوتشسم ىلع متي يتلا نكام’ا ناو تقولا
ةينقتلا قرفلا اهدد– انوروك ءابوب لفكتلا
ا-ه-ن-م ة-ي-لÙا ،ءاد-لا اذ-ه-ب ة-ف--ل--كŸا
. ةينطولاو
Òغ تا-شسشسؤوŸا Òخ-شست سصخ-ي ا--م--ي--ف
نا ريزولا راششا ،ةحشصلا عاط-ق-ل ة-ع-با-ت-لا
متيو ةيلÙا تاطلشسلل لكوم روم’ا هذه
ن.ح ^ .ةجا◊ا دنع هيلا عوجرلا

صصوصصخب فÓخ نب ةلصسارم ىلع دري ةحصصلا ريزو
ةنيطنصسق ىفصشتصسم لكاصشم

تاءارجإل عصضخي ايلعلا بصصانملا يف نييعتلا
تقولا نم اصضعب بلطتت ةصصاخ
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يداشصتقإإ

ةيفحصص تاحيرصصت ‘ ريزولا Èتعاو ^
ريدصصت  ةيناكمإا كل“ رئاز÷ا نا سسما

لاح ‘ زاغلا ن-م بع-ك-م Îم را-ي-ل-م25
عم ةصصاخ لوق◊ا لخاد عاصضوألا نصس–

يقيق◊ا جات-نإلا  را-ب-ت-عإلا Úع-ب ذ-خألا
Îم رايلم031 غلبي يذلا اندÓب ‘ زاغلل

بعكم Îم رايلم59 اهنم ،ايونصس بعكم
بصسح ايجراخو اي-ل-خاد ا-ه-ق-يو-صست م-ت-ي
.عاجÎصسإÓل يقابلاو بلطلا
مها راطع ةقاطلا ريزو سضر-ع-ت-صسا ا-م-ك
زاغلا ن-م ر-ئاز÷ا تاردا-صص ن-ع ما-قرلا

زاغلا تارداصص نا لاق ثيح ،9102 ةنصس
‘9102 ةنصس بعكم Îم رايلم54 تغلب

Îم رايل-م22 ›او---ح ¤إا تل---صصو Úح
ةنصسلا نم لوألا يصسادصسلا لÓخ بعكم
ن-م ر-ئاز÷ا جا-ت-نإا غ-ل-ب Úح ‘ ة-يرا÷ا
Îم رايل-م59 ›او--ح ،9102 ةنصس زا-غ-لا

تاذ هعقوت يذلا مقرلا سسفن وهو بعكم
جا-ت-نإلا نأا ا-م--ك ،0202 ة-ن-صسل لوؤو-صسŸا
رايلم031 غلب يرئاز÷ا زاغلل ي-ق-ي-ق◊ا

اهنم بعكم Îم را-ي-ل-م59 ،بع-ك-م Îم
متي ي-قا-ب-لاو ا-ي-جرا-خو ا-ي-ل-خاد قو-صست
.ةقاطلا ريزو فيصضي- هعاجÎصسإا
،راطع ديÛا دبع ،ةقاطلا ريزو عجراو
،زاغلا نم رئاز÷ا تارداصص عجارت بابصسا
ةيŸاع تاكرصش نم ةصسرصشلا ةصسفانŸا ¤ا
ة-ير-ط-ق-لا تا-كر-صشلا سصخألا-بو ىر-خا
تغلب رئاز÷ا تارداصص نا Óئاق ةيصسورلاو
،9102 ةنصس لÓخ بع-ك-م Îم را-ي-ل-م54
Îم رايل-م22 ›اوح ر-يد-صصت ” ا-م-ي-ف
نم لوألا يصسادصسلا لÓخ زاغلا نم بعكم
.ةيرا÷ا ةنصسلا

لكصشلاب جت-ن-ُت ل زا-غ-لا لو-ق-ح نأا Ó-ئا-ق
لك نم عاجÎصسإلا نم نكÁ يذلا ‘اكلا
Úب لقح05 ›اوح نأاو ةصصاخ ،لوق◊ا
اهتيدودرم اثيدح ةف-صشت-ك-م زا-غو ط-ف-ن

‘ عارصسإلا ةرورصض ىلع اح-ل-م ة-ف-ي-ع-صض
تافاصشتكإلا فلتfl مادخت-صساو ر-يو-ط-ت

‘ اهؤواكرصشو كارطانوصس اهب تماق يتلا
.ةيصضاŸا ةÎفلا

زاغلا ‘ عاجÎصسلا ةبصسن عفر نا  لاق امك
ققحتي ⁄ اÒبك اًزا‚إا نوكيصس طقف %2ب
‘ ةدايزلا ر-يزو-لا ط-بَرو   ة-ن-صس02 ذنم
لوق◊ا جاتنإا Úصس– ةيمتحب زاغلا جاتنإا
اهي-ف عا-جÎصسإلا ة-ب-صسن ع-فرو ةدو-جوŸا

ىلع ةبصسنلا هذه Úصس– بجي هنا افيصضم
ةناعت-صسإلا-ب اذ-هو %4 ¤إاÚ 2ب ل---قألا

Ãا تاينقتلا فلتخıاذكو كلذل ةصصصص
Òيغت عم تارام-ث-ت-صسإلا ن-م ةدا-ف-ت-صسإلا
هذه لخاد Òي-صست-لاو جا-ت-نإلا تا-ي-ع-صضو
 ،لوق◊ا
اندÓبل يوقاطلا نمألا نأا ن-م م-غر-لا-بو
، ريزولا بصسح0402 ةنصس ةياغل نومصضم
0302وÚ 5202ب ام زاغلا ريدصصت نأا لإا

بعكم Îم رايلم03 ¤إا62 نم سضفخنيصس
نوكتصس ةيولوألا نأا ¤إا اÒصشم Ìكألا ىلع
.5202 ةنصس نم ءادتبإا ةيلخادلا قوصسلل

متيصس هنا  ةقاطلا ريزو دكا ىرخا ةهج نم
زاغلاو ءابرهكلا ةÒعصست عفر ةÒعصست عفر
سضرعيصس ثيح تاكرصشلا ىÈكل ةبصسنلاب

نأاو ةموك◊ا ىلع ا-ب-ير-ق عور-صشŸا اذ-ه
ةيجيردت ةفصصب نو-ك-ت-صس تادا-يز-لا هذ-ه
مو‚5 قدانفو تنمصسإلا عناصصŸ ةبصسنلاب
.ىÈكلا تاكرصشلا نم اهÒغو
فصشك ،كارطنوصس ،يطفنلا قÓمعلا نعو

عم ةيلود ةصصقانم لوأا قÓطإا نع  راطع
عم تÓمح قÓطإا اذكو ،1202 ةنصس ةيادب
فاصشكتصسإلا ريوطتل ةيبن-جألا تا-كر-صشلا
نأا ازÈ-ُم ،طا-ي-ت-حإلاو جا-ت--نإلا ةدا--يزو
اهيف0302 كار-طا--نو--صس ة--يŒاÎصسإا
‘ قب-ط-ت نأا بج-ي ة-ي-با-ج-يإا تا-ي-صصو-ت
.ناديŸا

نع لوألا لوؤوصسŸا دكا ىرخا ةهج نم
نأا ر--ئاز÷ا ‘ يو--قا--ط--لا عا--ط--ق---لا
نومصضÃ اوبحر بناجألا ن-ير-م-ث-ت-صسŸا

نأا ¤إا اÒصشم ،ديد÷ا تاقورÙا نوناق
نأا سضورفŸا نم ناك ةيقيبطتلا سصوصصنلا

مد-ع نأا ا-ف-ي-صض-ُم ،نو-نا-ق-لا ع-م ر-صض–
Úلوؤو-صسŸا ‘ تاÒي-غ-ت-لاو رار-ق-ت--صسلا
ن-ع جار--فإلا ر--خأا--ت بب--صس Òي--صست--لاو
ةن÷ فيلكت ” هنأاو ةيقيبطتلا سصوصصنلا
نوناق ةقفارŸ يقيبطت سصنÒ 84صضحتل
.تاقورÙا

نأا راطع ريزولا دهعت ،قايصسلا تاذ ‘و
يقيبطت سصن51 رودصص ىلع لمعلاب مزتلي
،يرا÷ا توأا ره-صش ر-خاوأا ع-م نو-نا-ق-ل-ل

ةيقيبطتلا سصوصصنلا مهأا نأا ىلع ادكؤوم
ة-ي-با-ج-يإا ةرا-صشإا ءا-ط-عإا ‘ م-ها-صست--صس
لك ةراصشتصسإا متيصس امك ،ةيبنجألا تاكرصشلل
سصوصصخب بناجألاو Úيرئاز÷ا ءاÿÈا
ةزهاج نوكتصس يتلا ةيقيبطتلا سصوصصنلا

.ةيرا÷ا ةنصسلا ةياهن لبق
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،يدا-صصت-قإلا ل--لÙاو Òبÿا ن--م--ث ^
fiةيروهم÷ا سسيئر رار-ق ،ي-بو-ك ظو-ف،

ءارزولا سسل‹ لÓخ ،نوبت ديÛا دبع
ةبراقم عصضو ةرور-صضب ي-صضا-ق-لا ،Òخألا
تا-طا-صشن سضع-ب-ل ةد-يد-ج ة-يدا--صصت--قا
بيجتصست ةئصشانلاو ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸا

Ÿقوصسلا تابلطت.
ىلع هلخدت لÓخ ،ي-بو-ك ظو-فfi د-كأاو
هذ-ه نأا سسما ،ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذإلا جاو-مأا
لجأا نم ،ةحلم ةرورصض تحبصصأا ةبراقŸا
تاصسصسؤوŸا هذهل ةديدج ةيكيمانيد ءاطعإا

،ةيمنتلا ةلجعب عفدلا ‘ ماهصسإلا لجأا نم
ةرورصض ىلع ةيروهم÷ا سسيئر زكر““ Óئاق
ةيولوألا يطع-ت ةد-يد-ج ة-برا-ق-م ي-ن-ب-ت
¤إاو ،يدا-صصت-قإلا ق-صشلا ¤إا ة-ي-م--هألاو
يتلا رومألا ى-ل-عو ،ع-يرا-صشŸا ة-يدودر-م

¤إا ي-قر-لا  ن-م تا-صسصسؤوŸا هذ-ه ن-ك“
لدب ،ةوÌلل ةقÿÓا تاصسصسؤوŸا فاصصم
،““ةوÌلل ةكل-ه-ت-صسم تا-صسصسؤو-م نو-ك-ت نأا
نم ةبراقŸا هذه نكمتصس““ يبوك فيصضيل
عيونت نم نونكم-ت-ي دد-ج Úلوا-ق-م زور-ب
ىلع حاجنلا نم اصضيأا نونكم-ت-يو جا-ت-نإلا
.““يداصصتقإلا ىوتصسŸا
ةبراقŸا هذه““ هثيد-ح ثد-ح-تŸا م-ت-خو
عم لعافتت ةÒبك ةيمهأا ا-ه-يد-ل ةد-يد÷ا

اذ-هو ،ةد-يد÷ا ة-ل-حرŸا تا-ي-صضت-ق--م
ة--موÁد ¤إا يدؤو---ت فور---ظ Òفو---ت---ب
.““تاصسصسؤوŸا

دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نأا ركذلاب ريدج
بد-ت-نŸا ر-يزو-لا ر-مأا ،نو--ب--ت د--يÛا
ةعجارÃ ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸاب ف-ل-كŸا
ةيداصصتقلا ةبراقŸا لظ ‘ هتيجيتاÎصسا

لبقŸا عامتجلا ىلع اهصضرعو ةديد÷ا
Ûءارزولا سسل.

ة-برا-قŸا نأا ة-يرو-ه--م÷ا سسي--ئر د--كأاو
ةر--ظ---ن---لا ةÒصسأا تي---ق---ب ة---حÎقŸا
ةلاكولل تيطعأا يتلا ةÁدقلا ةيعامتجلا
سصاصصتمل اصساصسأا ةه-جو-م تنا-ك ي-ت-لاو
نأا Úح ‘ ،بابصشلا طاصسوأا ‘ ة-لا-ط-ب-لا
تا-صسصسؤو-م-ل-ل ةد-يد÷ا ة-ي-ج-ي--تاÎصسلا
ةبراقم نمصض جرد-ن-ت نأا بج-ي ةر-غ-صصŸا
،قوصسلا تابلطتŸ بيج-ت-صست ة-يدا-صصت-قا
ليج قلخ وه ،لاق امك ،فدهلا نأا كلذ

،عيراصشÚ Ÿلما◊ا ÚلواقŸا نم ديدج
ةيكيمانيدلاو ةرير-صسلا ءا-ق-ن-ب نو-ل-ح-ت-ي
.حومطلاو

ةفرعŸا داصصتقا ةيم-ن-ت-ل ة-ب-صسن-لا-بو
سسي--ئر د--كأا ة--ئ--صشا--ن--لا تا--صسصسؤوŸاو
مدقŸا جمانÈلا ةيمهأا ىلع ة-يرو-ه-م÷ا
ذيفنتل ماتلا ة-مو-ك◊ا م-عد ن-ع بر-عأاو

ريزولل هتاميلعت هجو امك ،ىÈكلا هطوطخ
دامتعا سضرغب عاطقلاب فلكŸا بدتنŸا

ةقلعتŸا ةينو-نا-ق-لا سصو-صصن-لا ع-يرا-صشم
.لاجآلا برقأا ‘ ةئصشا-ن-لا تا-صسصسؤوŸا-ب
سصاÿا قودن-صصلا ل-ي-ع-ف-ت-ب ل-ي-ج-ع-ت-لا
¤وأا قÓطإا دصصق ةئصشا-ن-لا تا-صسصسؤوŸا-ب
ت– عصضو .عيباصسألا مداق ‘ تاصسصسؤوŸا
ة-يرا-ق-ع-لا تاءا-عو-لا عا-ط-ق-لا فر-صصت

.تا-عر-صسŸاو تا-ن-صضا◊ا لا-ب-ق-ت--صسل
تا-صسصسؤوŸا بل-ج ى-ل-ع ر-ه--صسلا اÒخأاو
نأا ىلع ،جراÿا ‘ ةرق-ت-صسŸا ة-ئ-صشا-ن-لا
يتلا طورصشلا سسفن رئاز÷ا ‘ اهل نمصضت
.جراÿا ‘ ايلاح اهب عتمتت

ح.ءايمل^

تاشسشسؤوملإ طاششنل ةديدج ةيجيتإرتشسإ عشضو رإرق نمث
:يبوك ريبخل ،ةئششانلإو ةريغشصلإ

نوجتنم ..ددج نيلواقم مورب دهسشنسس
 ايداسصتقا نوحجانو

 ةورثلل ةجتنم ىلا ةكلهتسسم نم تاكرسشلا لوحتسس ةذختملا تارارقلا^

:راطع ,ايجيردت ةÒبكلإ قدانفلإو تنمشسإ’إ عناشصŸ زاغلأإو ءابرهكلإ راعشسإ عفر

 بابسسألا هذهو ..عجاÎتسس ةيرئاز÷ا زاغلا تارداسص
 يرا÷ا رهسشلا ةياهن Úناوقلا ¤وأا نع جرفنسسو تاقورÙا نوناقل نوحاترم بناجألا ^

Îم رايلم62 ¤إإ سضفخنتشس زاغلإ نم رئإز÷إ تإرداشص نأإ  ،راطع ديÛإ دبع ،ةقاطلإ ريزو  سسمإ فششك
03وÚ 62ب حوإÎتشس0302وÚ 5202ب ةداŸإ تإرداشص  نإ إÒششم0202 ‘ إرايلم54 نم5202 ‘ ايونشس بعكم
مدعو يلÙإ كÓهتشس’إ عافترإو جاتنإ’إ دوكر  ¤إ سضافخن’إ إذه  اعجرم ,ايونشس بعكم Îم رايلم
.رامثتشس’إ ةيافك

ةيمن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا ر-يزو سسما سسأار-ت ^
لمع ةصشرو ،Êادمح ديم◊ا دبع ،ةيفيرلا
دراوŸا Úم-ث-تو ءا-صصحا لو-ح ة--ي--ن--ق--ت
.هايŸاو ةبÎلا نم ةيوارحصصلا ةيحÓفلا
-وي÷ا تاينقتلا لام-ع-ت-صسا-ب كلذ ي-تأا-يو
ريوصصتلاو ،ةي-عا-ن-صصلا را-م-قألا ة-ي-ئا-صضف
داوŸا هذه لÓغت-صسا ل-جأا ن-م ي-ئا-صضف-لا
،ةصشرولا لاغصشأا رظحو .ةمادتصسم ةقيرطب
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو نم تاراطا
يلث‡و ،ةياصصولا ت– ح-لا-صصŸا ءارد-مو
تاعام÷او ةيلخادلا ةينعŸا تاعا-ط-ق-لا
دراوŸا ،ةينار-م-ع-لا ة-ئ-ي-ه-ت-لاو ة-ي-لÙا
ةيئا-صضف-لا ة-لا-كو-لا ءاÈخ اذ-كو .ة-ي-ئاŸا
ريوصصت-ل-ل ي-ن-طو-لا د-ه-عŸاو ة-ير-ئاز÷ا
عافدلا ةرازول ع-با-ت-لا د-ع-ب ن-ع ف-صشك-لاو
هذه ميظ-ن-ت نأا ر-يزو-لا د-كأاو .ينطو-لا
ةل-صصو-ح ن-ع ةرا-ب-ع ي-ه ي-ت-لا ،ة-صشرو-لا
لك Úب اقباصس ةدقعنŸا ةددعتŸا تاءاقلل
قيرط ةقرو ديصسجتل ةيادب Èتعت ،Úلعافلا
اهيلع قداصص نأا دع-ب ناد-يŸا ‘ عا-ط-ق-لا

.مرصصنŸا ةيليو-ج62 ‘ ءارزو---لا سسل‹
ةيئا-صضف-لا تا-ي-ن-ق-ت-لا ،Êاد-م-ح Èت-عاو

Ãتايلآلا و لئاصسولا ىدحإا ،اهعاونأا فلتخ

،تاعاطقلا فلتfl اهب ىنعت يتلا ةماهلا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا عاط-ق ا-م-ي-صسل
مهاصست تاينقت-لا هذ-ه نأا ر-يزو-لا فا-صضأاو
Úيعتو ديد– ‘ ةيتايلمعو ةعجان ةقيرطب
ىلع لوصص◊ا تايلمع ليهصستو ،تاءاصضفلا
لهصسي ا‡ ،ناكŸاو نمزلا ‘ ،تامولعŸا
لاÛ ةلا-ع-ف ة-م-كو-ح ل-جأا ن-م ل-م-ع-لا
فدهلا نأا ريزولا حصضوأاو .فيرلا و ةحÓفلا
و يقي-صسن-ت-لا ءا-ق-ل-لا اذ-ه ن-م ي-صسا-صسألا
،ةينعŸا تائيهلا ف-ل-تÚ flب ،يروا-صشت-لا
¤إا ه-جوŸا را-ق-ع-لا د--يد– ¤إا ي--مر--ي
ةيم-ن-ت-ل ثد-ح-ت-صسŸا ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا
ةقرو دادعإا ¤إاو ة-يوار-ح-صصلا تا-عارز-لا

،ةيئاصضفلا تاودألا لامعتصسا لجأا نم قيرط
Ãاو ة-ي-ئا-صضف-لا رو-صصلا ا-ه-ي-ف اÿط-ئار

راصشأاو .ةددع-تŸا ة-ي-ن-ق-ت-لا تا-ي-ط-عŸاو
ديد– وه كلذ نم سضرغلا نأا ¤إا ،ريزولا
عيراصشم نصضت– ي-ت-لا ةد-يد÷ا ي-صضارألا
‘ ىÈكلا ةيعانصصلا-ة-ي-حÓ-ف-لا جا-ت-نإلا
تاق-ي-ب-ط-ت-لا لا-م-ع-ت-صسا اذ-كو ،بو-ن÷ا
عاطقلا ةنمقرل ماظن ع-صضو ‘ ة-ي-ئا-صضف-لا
.يحÓفلا راقعلل ةبصسنلاب ةصصاخ ،يحÓفلا

ح.ل ^

نيمثتو ءاشصحإ لوح لمع ةششرو سسأإرتي ةحÓفلإ ريزو
ةيوإرحشصلإ ةيحÓفلإ درإوملإ

جاتنإلا عيراسشمل ةنسضاحلا يسضارألا ديدحت
بونجلا يف ةيعانسصلا-ةيحÓفلا

 ةيراجلإ ةنشسلإ ةياهن لبق رونلإ ىريشس نيدلبلإ نيب نواعت لوكوتورب ىشضتقمب
ةيرئازجلا ةئسشانلا تاكرسشلا معدل ةيلاطيإلا ةبرجتلاو ايجولونكتلا

ريوطتلاو ثحبلاو ايجولونكتلا ليوحت يف ىوتسسملا عيفر لدابت جمانرب عسضو^
لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا ماق ^

تاصسصسؤوŸاو ةفرعŸا داصصت-قا-ب ف-ل-كŸا
لمع ةرايزب ،ديلو يدهŸا Úصساي ،ةئصشانلا
عم اهلÓخ قرطت ةيلاطيإلا ةمصصاعلا ¤إا
¤إا Úيلاطيلا راكتبلاو داصصتقلا يريزو
‘ يئانثلا نواعتلا قافآا و ةكارصشلا سصرف

.ةئصشانلا تاصسصسؤوŸاو راكتبلا تلا‹
,ةرازولا نع سسمأا رداصصلا نايبلا بصسحو
توأا7 موي ترج يتلا ةرايزلا هذه جردنت
‘ نيدلبلا Úب ةكارصشلا راطإا ‘ يصضاŸا

ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا ةيقرتو راكتبلا لا‹
ةئصشانلا تاصسصسؤوملل ةديدج قافآا حتف ةيغب
ل ةيبنجأا قاوصسأا اهجولو دصصق ةيرئاز÷ا

.نايبلا تاذ دكأا امبصسح ،ةيبوروأا اميصس
نيرمثتصسŸا Úكمتب اصضيأا رمألا ق-ل-ع-ت-يو
قاو-صسألا ¤إا جو-لو--لا ن--م Úي--لا--ط--يإلا
ابطق دعت يت-لا ر-ئاز÷ا Èع ة-ي-ق-ير-فإلا

فاصضأا امبصسح ،ايقيرفا ‘ راكتبÓل اماه
.نايبلا تاذ
يرئاز÷ا دفولا ماق ةرايزلا هذه لÓخو
““روتنفل““ وهو ›اط-يإا عر-صسم Èكأا ةرا-يز-ب
ةصسصسؤوم ةئم ›اوح ةق-فارÃ مو-ق-ي يذ-لا
عبرم Îم0058 نم ديزأا ىلع عبÎيو ةئصشان
اذكو وروأا نوي-ل-م68 نم ديزأا رم-ث-ت-صسيو
ة-حŸÓا قÓ-م-عو ي-عا-ن--صصلا ع--مÛا
يذلا ““ودرانويل““ ة-ي-لا-ط-يإلا ة-ي-ئا-صضف-لا
تا-صسصسؤوŸا ‘ ة-ل-ئا-ط لاو-مأا ر-م-ث-ت-صسي
را-ك-ت-بلا ‘ ثح-ب-لا ز-كار-مو ة-ئ-صشا-ن-لا
.حوتفŸا

دا-صصت-قلا ر-يزو ع-م ءا-ق-ل د-ق-ع ” ا-م-ك
بتاك اذ-ك و را-ك-ت-بلا ةر-يزو و ›ا-ط-يلا
حمصس يذلا يداصصتقلا نوا-ع-ت-ل-ل ة-لود-لا
قافا و ةكارصشلا سصرف ةصشقانÚ Ãفرطلل
و را-ك-ت-بلا لا‹ ‘ ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا
.نايبلا سسفن بصسح ,ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا
داصصتقاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا سضرعو
ةبصسانŸاب ةئصشانلا تاصسصسؤوŸاو ة-فر-عŸا

flهترئاد اهيف تعرصش يتلا لامعلا فلت
تاصسصسؤوŸا ةئي-ب ة-ي-قر-ت ة-ي-غ-ب ة-يرازو-لا
اهيلوت يتلا ةيمهلا و رئاز÷ا ‘ ةئصشانلا
.ةلأاصسŸا هذهل ةموك◊ا
ةيعون ديلو يدهŸا Úصسا-ي د-ي-صسلا زر-باو
ةحجانلا تاراصسŸاو ةيراكتبلا عيراصشŸا

ا---ي---عاد ر---ئاز÷ا---ب لاÛا اذ----ه ‘
نع مامتهلا ¤ا Úيلاطيلا نيرمثتصسŸا

،ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا ةيك-ي-ما-ن-يد-ب بر-ق
قو-صسلا ة-باو-ب د-ع-ت ر-ئاز÷ا ناو ة-صصا-خ

.ةيقيرفلا
لدابت جمانرب عصضو ىلع نافرطلا قفتا و
ل-يو– ل-يو“ لا‹ ‘ ىو-ت-صسŸا ع-ي-فر
لا‹ ‘ ريوطتلا و ثحبلا و ايجولونكتلا
.ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا و حوتفŸا راكتبلا

ىلع عي-قو-ت-لا ى-ل-ع قا-ف-تلا ” ا-م-ك
و ةيرا÷ا ةنصسلا ةياهن لبق قافتا لوكوتورب

,نواعتلا ةعيبط ليصصافت ةصسارد دعب اذه
.نايبلا تاذ فيصضي

ح.ءايمل ^

:رإزموب ،ديÈلإ بتاكم ىلع ÚنطإوŸإ دفإوت ميظنت ‘ مهاشس نم لك Ëركت ىلع فرششأإ
دوه÷ا رفاظتب  ةمزألا زواجتنسس

تÓ-صصاوŸاو د-يÈلا ر--يزو سسما ه--جو ^
،رازموب ميهاربإا ،ةيل-ك-صسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا
ميظنت ‘ مهاصس نم لكل ةصصلاÿا هتاركصشت
لÓخ ديÈلا بتاكم ىلع ÚنطاوŸا دفاوت

ةمزألا هذه نا Óئاق يحصصلا فرظلا اذه
نم ل-مأا-ن اذ-ه-لو ي-ه-ت-ن-ت ى-ت-م فر-ع-ن ل
،ةد-عا-صسŸا ‘ ف-قو-ت-ت ل نأا تا-ي-ع-م÷ا
رفاصضتب نكل هللا لوحب اهزواجتنصس ةمزألا
.دوه÷ا
مظن يÁركت لفح لÓخ ديÈلا ريزو راصشاو
‘ مهاصس نم لك مركنصس مويلا““ Óئاق سسما

ديÈلا بتاكم ىلع ÚنطاوŸا دفاوت ميظنت
.““بع-صصلا ي-ح-صصلا فر-ظ-لا اذ-ه لÓ--خ
ىلع ةلصصاوŸا ÊدŸا ع-م-تÛا ا-ب-لا-ط-م
ةينطولا تاصسصسؤوŸاو ÚنطاوŸا ةد-عا-صسم

.Óبقتصسم اه-ي-ل-ع ط-غ-صضلا ف-ي-ف-خ-تو ‘
ةرازو ن-ع سسما ردا-صصلا نا--ي--ب--لا بصسحو
,ةيلكصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو ديÈلا

مّظن يÁركت لفح ىلع  ريزولا فرصشا دقف
و ينطولا كردلا ،ةلوّدلا ةزهجأا فرصش ىلع
اذكو ،ةيندŸا ة-يا-م◊ا و ي-ن-طو-لا ن-مألا

ا-نا-فر-ع ،ÊدŸا ع-م--تÛا تا--ي--لا--ع--ف

Ãإا ،ةمئادلا مهت-ق-فار-م و م-ه-تادو-ه-ج¤
د-فاو-ت Òطأا--ت ‘ د--يÈلا لا--م--ع بنا--ج

لÓ-خ د-يÈلا بتا-ك-م ى--ل--ع Úن--طاوŸا
Èع ،نمازت-لا-ب ّ” د-قو .91ديفوك ةحئاج

Ëركت ،دعب نع يئرŸا رصضاح-ّت-لا ة-ي-ن-ق-ت
ى-ل-ع ي-ّلÙا ع-با-ّط-لا تاذ تا-ي--ع--م÷ا

د-يÈل-ل ة-ي-ئلو-لا تا--ير--يدŸا ىو--ت--صسم
 .ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو
،ةبصسانŸاب اهاق-لأا ي-ت-لا ة-م-ل-ك-لا لÓ-خو
¤إا نانتملاو ركصشلاب ريزولا ديصسلا هّجوت
Òظ-ن ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي-لا-ع-ف ة-فا--ك

،ديÈلا لامع مهتقفار-م لÓ-خ م-هدو-ه-ج
ى--ل--ع لو--صص◊ا ن--م Úن--طاوŸا Úك“و
.فورظلا نصسحأا ‘ ةيلاŸا مهتاّق-ح-ت-صسم
نع Úل-ّث‡ بنا-ج ¤إا ل-ف◊ا ر-صضح د-قو

Úلّث‡ اذكو هناوعأاو رئاز÷ا ديرب لاّمع
ديدعلا ،رئاز÷ا تلاصصتا نمأا ناوعأا نع
دفاوت Òيصست ‘ تكراصش يتلا تايعم÷ا نم
Òفوتو ةيديÈلا ز-كارŸا ى-ل-ع Úن-طاوŸا

يئانثتصسلا عصضولا ّلظ ‘ ةمئÓم فورظ
.91 ديفوك يŸاعلا ءابولا يصشفت ءاّرج

إإ.ق ^
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نم ÊاديŸا ةظقيلا ةيلخ لمع قلطنا ^
طبترم مراصص لو-كو-تور-ب د-ي-صسŒ لÓ-خ
ةصصاخ انوروك صسوÒف يصشفت نم ةياقولاب
نم لو’ا عوبصسأ’ا هليصصافتب عصضولا ةعباتم
و هروهدت لبق عصضولا مييقتل حتفلا ةيلمع
ةطقنل ةدوعلا لد-ب ع-صضو-لا ‘ م-ك-ح-ت-ل-ل
..رفصصلا
اهل نايب ‘ رئاز÷ا ةي’و حلاصصم تدكأاو
ت’وكوتوÈلاب مراصصلا ديقتلا ةرورصض ىلع
يصشفت نم ةياقولاب ة-ط-ب-ترŸا ة-ي-ح-ّصصلا
لوخدلا تزا-جأا نأا د-ع-ب ا-نورو-ك صسوÒف
ةيلصستلا تاءاصضفو ة-صصخرŸا ئ-طاو-صشل-ل
.لبقŸا تبصسلا نم ةيادب هيفÎلاو
ةحفصص ىل-ع ر-صشن يذ-لا نا-ي-ب-لا ح-صضوأاو
رثإا ىلع““ هنأا رئاز÷ا ةي’ول كو-ب-صسيا-ف-لا
ح-ت-ف-لا ن-م--صضتŸا لوأ’ا ر--يزو--لا رار--ق
تاءاصضفو ئطاوصشلل بقارŸاو يجيردتلا
قدانفلاو هيفÎلاو مامجتصسإ’ا و ةي-ل-صست-لا
مراصصلا ديق-ت-لا ل-ظ ‘ كلذو م-عا-طŸاو
ةياقولاب ةطبترŸا ةيحصصلا ت’وكوتوÈلاب
يهني انوروك صسوÒف راصشتنا نم ةيام◊او
ي-ن-طاو-م ة-فا--ك--ل ر--ئاز÷ا ة--ي’و ›او
نم ارابتعإا ررقت هنأا ةمصصاعلا تانطاومو
ةزاجا0202 صسط-صسغأا51 تب-صسلا مو--ي
ةبقارŸاو ةصصخرŸا ئطاو-صشل-ل لو-خد-لا
ةيلصسّتلا تاءاصضفو ما-م-ج-ت-صسإ’ا ن-كا-مأاو
ةقفارŸا ماظن-ل لا-ث-ت-م’ا ع-م ه-ي-فÎلاو
.““ةيئاقولا
ءادترإا ةيرابجإا ىلع ةي’ولا حلاصصم تدّكأاو
يدصس÷ا دعابتلا ماÎحاو يقاولا عانقلا

Ãم ة-فا-صسÎ ا-م-ك ,ل-قأ’ا ى-ل-ع ر-ف-صصنو
تا-ق-صصل-م ع-صضو ةرور-صض ى-ل--ع تدد--صش
ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا-ب Òكذ-ت-لا ن-م-صضت-ت

طاقن ف-ل-تfl ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-ح-صصلا
ن-كا-مأا م-ي-ظ-ن-تو ن-كا-مأ’ا ¤إا لو-خد--لا
ةجرد صسايق اذكو تارايصسلا نكرل ةبصسانم
ةرورصضلا دنعو اقبصسم ÚفاطصصŸا ةرارح
ىلع ةيندŸا ةيام◊ا رصصا-ن-ع فر-ط ن-م
ق-ير-ط ن-ع ئ-طاو-صشلا ل-خاد-م ىو-ت-صسم
.ةرار◊ا صسايق ةزهجأا
قيدانصص Òفوت ىلع حلاصصŸا تاذ تدكأاو

flتازافقلا و ةعنقأ’ا نم صصلختلل ةصصصص
ت– اه-ع-صضوو ة-ل-م-ع-ت-صسŸا ل-يدا-نŸاو
.مهفرصصت
قدانفلا طاصشن فانئتصساب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف و
نأا نايبلا تاذ ركذ ,يهاقŸاو معاطŸاو
لوكوتورب ذيفنت ىلع افقو-ت-م ل-ظ-ي““ كلذ
.ةيام◊او ةياقولل يحصص
صسفن بصسح ,لوكو-توÈلا اذ-ه ن-م-صضت-يو
با-ب ن-م تا-فر-صشلا ماد-خ-ت-صسإا ,نا-ي-ب-لا
Úب نم ةدحاو ت’واط لÓغتصساو ةيولوأ’ا
ءاد-تراو ة-ي-ل-خاد-لا تاءا-صضف-لا ‘ Úن-ثإا

دعابتلا ميظنتو ايراب-جإا ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا
اذ-كو ه-جرا-خو لÙا ل--خاد يد--صس÷ا
ت’واطلاو نكامأÓل م-ظ-ت-نŸا Òه-ط-ت-لا
.تازهيجتلا تاءاصضفو يصساركلاو
نمصضتي لوكوتوÈلا نأا نايبلا تاذ راصشأاو
ةره-ط-م تا-ح-صس‡ ع-صضو ةرور-صض ا-صضيأا
ف-ي-ظ-ن-ت-لاو ل-خادŸا د-ن-ع ة-يذ-حأÓ--ل
ت’دبو فصشانŸاو ة-صشم-قأÓ-ل م-ظ-ت-نŸا
‘ رهطم لولfi عصضو بناج ¤إا لمعلا
تافيكم لامعتصسإا عنمو نئا-بز-لا لوا-ن-ت-م
.حوارŸاو ءاوهلا
ىلع ““ر-ج-ف-لا““ زو– يذ-لا نا-ي-ب-لا د-كأاو
Òبادتلا هذهل لاثتم’ا مدع نأا هنم ةخصسن
وأا ءاصضف-ل-ل يرو-ف-لا ق-ل-غ-لا ¤إا يدؤو-ي-صس
.ينعŸا طاصشنلا
ىلع اهÒغو جاوزلا مصسارم صصخي اميفو
قدا-ن-ف-لاو تÓ-ف◊ا تا-عا--ق ىو--ت--صسم
نأا ¤إا اتاب اعنم ةعون‡ لظتصس معاطŸاو
.كلذل ةيباجيإ’ا فورظلا رفوتت

ر ح ^

 ةبتّرلا عقو2Ã لدع جمانÈب نوبتتكم
 نوجتحي ةنيطنشسقب

هيفرتلأ تأءاسضف و ئطأوسشلأ طاسشن ةدوع حاجنإ’ مراسص لوكوتورب

عشضولا مييقتل ““ةظقيلا ةيلخ““ سسأارتي ةفرشش
رفشصلا ةطقنل ةدوعلا لبق

و ةعباتŸ كلذ و اهبيسصنتب سسيئرلأ رمأأ يّتلأ ةظقيلأ ةيلخ لمع ميظنت رئأز÷أ ةي’و حلاسصم ترسشاب
Èع ÚفاطسصŸأ لابقتسس’ رسضخأ’أ ءو-سضلأ ح-ن-م رو-ف ة-ي-مو-ي ة-ف-سصب ي-ح-سصلأ ع-سضو-لأ رو-ط-ت م-ي-ي-ق-ت
فأرسشأ’أ ت– كلذ و لبقŸأ تبسسلأ هيفÎلأ و ةيلسستلأ تأءاسضف و ةحابسسلل ةحومسسŸأ ئطأوسشلأ
جمانÈب نو-ب-ت-ك-م ،صسمأا ،صضف-ت-نا ^. ةمسصاعلأ ›أول يسصخسشلأ

عقوÃ ›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل2 لدع
دار--م صشود--يد ة--يد--ل--ب--ب ة--ب--تر--لا
0051 عيزوتب ةبلاطمل-ل ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق-ب
بق-ع يرا÷ا ر-ه-صشلا ة-يا-ه-ن ن--ك--صس
قيقحتل راظتن’ا و بقÎلا نم تاونصس
.ةيصصولا تاه÷ا تانيمطت دعب مهملح
عقوÚ ÃبتتكŸا نم تارصشعلا عمتجاو
نيددر-مو تا-ت-ف’ Úع-فار تا-ن-ك-ّصسلا
ةصصح عيزوتب اهيف نوبلا-ط-ي تارا-ع-صش
دنع ،ةبتّرلاب ةدحو0006 تانكصس نم
نوجتÙا دكأاو.يرا÷ا رهصشلا ةياهن
›او دوعو ديصسجتب نو-ب-لا-ط-ي م-ه-نأا ،
قباصس تقو ‘ دهعت يذلا ة-ن-ي-ط-ن-صسق
،توأا رهصش ةياهن ‘ نكصس0051 ميلصستب
5 زيهŒ ة-يا-غ ¤إا را-ظ-ت-ن’ا Úصضفار
ربوت-كأا ر-ه-صش ة-يا-ه-ن ع-م ةد-حو ف’آا

ماعلا ريدŸا هب حرصص ام قفو ،مداقلا
نكصسلا Úصسح-ت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل
لبق عقوم-ل-ل ه-ترا-يز د-ن-ع هر-يو-ط-تو
.عيباصسأا
لدع ةلاكول يو-ه÷ا ر-يدŸا د-جاو-تو
، Úج-تÙا ن-ع Úل--ث‡ ع--م ثد–و
ققصشلا نم ةصصح عيزوت ةلاحتصسا دكأاو

رفوت مدعل ،يرا÷ا ر-ه-صشلا ة-يا-ه-ن ‘
ديصسجتب مهدعو امك ،ةزهاج تانكصس
ف’آا5 زيهجت-ب ما-ع-لا ر-يدŸا دو-عو
نوبتتك-م صضفرو.ربو-ت-كأا ‘ ةد-حو
يلع ةديد÷ا ةيندŸاب تانكصس مهحنم
مهتانكصس نوكت نأا ىلع Úحلم يلجنم
مهمظعم نأاو ةصصاخ ، ةبترلا عقوم ‘
نا-يزو-ب ة-ما-ح ي-ت-يد-ل-ب نا-ك-صس ن--م
 . دارم صشوديدو

سس ي ^

ةيراجلأ ةنسسلأ ةياهن لبق هميلسست جمربم ناك

 عورششم زاجنإا يف رخأاتلا ةبشسن ةئاملاب05
ةليمو ةنيطنشسق نيب طبارلا قيرطلا

جودزŸا ديد÷ا قيرطلا عورصشم لجصس ^
قرصشب ةليمو ةنيطنصسق يتي’و Úب طبارلا
لعجي ام، زا‚إ’ا ‘ اÒبك ارخأات دÓبلا
نوك-ي ن-لو Ó-ط-ع-م م-ل◊ا عور-صشŸا ن-م
. ةيرا÷ا ةنصسلا ايلمع
ناكصس هرظتني يذلا قيرطلا اذه فرعيو
Èعي يذلاو صصوصصÿا هجو ىلع Úتي’ولا

)ويرجوب دوعصسم ةيدلبب عقي ديدج رصسج
دود◊ ةيذاÙا  ةنيطنصسق  (ةمرك Úع
ةÒتو ‘ اظو-ح-ل-م ا-بد-بد-ت ة-ل-ي-م ة-ي’و
‘ ’إا نآ’ا د◊ عرصشي ⁄ ثيح ،زا‚إ’ا
مغر رصس÷او قيرطلا ن-م ءاز-جأا ة-ئ-ي-ه-ت
ثحبلا ايلاح يرجيو،7191 ةنصس هليجصست
ملع ام بصسح لاغصشأ’ا ما“إ’ ليو“ نع
ةي’ول ةيموم-ع-لا لا-غ-صشأ’ا ة-ير-يد-م ن-م
ةÒتوب Òصست لاغصشأ’ا لازت ام     . ةنيطنصسق
طبارلا قير-ط-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ئ-ي-ط-ب
طبري يذلا لامرلا يداول رباعلا رصس÷اب
ةيدلبو ،ةنيطنصسقب و-ير-جو-ب دو-ع-صسم Úب
دعب قل-ط-ن-ت ⁄ و،ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب مرار-ق-لا
ةيدلب زكرم نم اقÓطنا قيرطلاب لاغصشأ’ا
ةيدود◊ا ةطقنلا وحن و-ير-جو-ب دو-ع-صسم
5 نع ديز-ت ة-فا-صسم ى-ل-ع ،ة-ل-ي-م ة-ي’و-ل
.تاÎموليك
›اولل ،ةيمومعلا لا-غ-صشأ’ا ر-يد-م حر-صصو
نأا ،لوأ’ا صسمأا ع-قو-م-ل-ل ه-ترا--يز لÓ--خ
ىلع تفرصشأا يذ-لا ر-صس÷ا زا‚إا لا-غ-صشأا
ةيموم-ع-لا «راد-ي-صسو-ك» ة-صسصسؤو-م ه-ئا-ن-ب
دق ،ميتنصس رايل-م81 زواŒ ›ام فÓ-غ-ب
تاصشوتور ىوصس هبصسحب ق-ب-ت-ي ⁄و ته-ت-نا

قÓطإا ” دق ه-نأا ¤إا را-صشأا ا-م-ك ،ة-ل-ي-ل-ق
ةيدؤوŸا قيرطلا نم ءزج زا‚إ’ ةصصقانم
ويرجوب دوعصسم نم ا-قÓ-ط-نا ر-صس÷ا ¤إا
اهجئاتن نكل تاÎمول-ي-ك3 ةفاصسم ى-ل-ع
مييقتلا غلبم نأا افيصضم ،ةيد‹ Òغ تناك
ÒيÓم5.3 ـب ددح دق ةصص◊ا هذه زا‚إ’
.ميتنصس
طبري يذلا يقب-تŸا ءز-ج-ل-ل ة-ب-صسن-لا-بو
طبارلا72 مقر ينطولا قيرطلاب رصس÷ا
ىلع لجي-ج ة-ي’وو قر-صشلا ة-م-صصا-ع Úب
ريدم ر-كذ د-ق-ف  Îمو-ل-ي-ك6.1 ةفا-صسم
نع ثحبلا متي ه-نأا ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-صشأ’ا
حجرŸا نم امك ،عورصشŸا ليومتل ردصصم
يت-ي-ناز-ي-م Úب ة-كار-صش را-طإا ‘ لوÁ نأا
ىلع ›اولا دكأا اميف ،ة-يد-ل-ب-لا و ة-ي’و-لا
.عورصشŸا ميلصست ‘ عارصسإ’ا ةرورصض
ايداصصتقا و ايويح انايرصش  Èتعي  قيرطلا
ثيح ،ةليمو ةنيطنصسق Úب طبÒصس  اديدج
ىلع  ÚحÓفلا ةدعا-صسم ى-ل-ع ل-م-ع-ي-صس
‘ نوراه ينب هايم نم ةدافتصس’ا و لقنتلا
طاقن نم مهبير-ق-ت و ،ي-ق-صسلا تا-ي-ل-م-ع
تÓ-ما-عŸا ل-ي-ه-صستو بو-ب◊ا ن-يز-خ-ت
Óصضف ،Úتي’ولا Úب ةيراجتلاو ةيحÓفلا
ةد-ح ن-م ل-ي-ل-ق-ت-لا ‘ ه-ت-م-ها-صسم ن--ع
قيرطلا ىو-ت-صسم ى-ل-ع يورŸا ما-حدز’ا
ةدع هن-م Êا-ع-ت يذ-لا72 مقر ي-ن-طو-لا
ةلامح ةيدلب اميصس ’ ، Úتي’ولاب تايدلب
روهصشŸا نوراه ينب مامح ىو-ت-صسم ى-ل-ع
Ãح--Óداو صضف-خ-ن-م اذ-كو ، ءاو--صشلا ت
ىل-ع Òصشب ة-ق-ط-ن-م ¤إا ة-فا-صضإا ، قزراو

. نايزوب ةماح ةيدلب ىوتصسم
اصضيأا Òبك طصسقب مهاصسيصس مل◊ا قيرطلا

ةد-ع Úب يرا-ج-ت-لا طا-صشن-لا ل-ي-ع-ف-ت ‘
ةنيطنصسق رارغ ىلع دÓبلا قرصشب تاي’و
. فيطصسو لجيجو ةليمو

ةي’وب ةلوزعم ةيدل-ب53 تدافت-صسا ^
يصسردŸا لقنلل ةلفا-ح53 نم فيط-صس
01 عيزوتب ةي’ولا تاطلصسلا تماق امك،
تادايعلا ىلع ةديدج فاعصسإا تارايصس
و، ةيئانلا قطانŸاب ةدجاوتŸا ةيحصصلا
جمانÈلا راطإا ‘ ةيل-م-ع-لا هذ-ه ي-تأا-ت
ةي-ل-خاد-لا ةرازو فر-ط ن-م ر-ط-صسŸا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او
ل-ق-ن-لا ز-يز-ع-تو م--عد ¤إا فدا--ه--لا ،
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ي-ح--صصلا و ي--صسردŸا
ةحفاكم و ةيئانلاو ةمورÙا قطانŸا
. يصسردŸا برصستلا
ع-يزو-ت ة-ي-ل-م-ع ى--ل--ع فر--صشأا  د--قو

›او  فا-ع-صسإ’ا تارا-ي-صس و تÓ-فا◊ا
ةقفر بتاك-ل-ب د-مfi ،ف-ي-ط-صس ة-ي’و
ي--ئ’و--لا ي--ب--ع--صشلا صسلÛا صسي--ئر
و ةينمأ’ا ةيندŸا ةيلÙا تا-ط-ل-صسلاو
اهعيزوت صشماه ىلع دكا و، ةيركصسعلا
نمصض جردنت ة-ي-ل-م-ع-لاا هذ-ه نأا ى-ل-ع
ةÒظح ميعدت ، ةيل-م-ع-لا هذ-ه ل-خد-ت
نصسح’ا لف-ك-ت-لاو ، ي-صسردŸا ل-ق-ن-لا
يحصصلا لقنلا ¤ا ةفاصضإا ذ-ي-مÓ-ت-لا-ب
.ةيفيرلا و ةيلب÷ا قطانŸاب ةصصاخ
تاي-ل-م-ع-لا هذ-ه نا ،ر-كذ-لا-ب ر-يد÷ا
و قطانم صسمتصس و تايلمع لصصاوتتصس
 ل ىشسيع ^ . ابيرق ىرخأا تايدلب

53 ـب يحشصلا و يشسردملا لقنلا زيزعتل
   فيطشسب ةلوزعم ةقطنم

 ةنحشش لشسرت فيطشس ةي’و
ةليم ةي’و ¤إا  تادعاشسم  نم

لوأأ ةليل ف-ي-ط-سس ة-ي’و تل-سسرأأ
تÓ--ئا--ع--لأ ¤أ تأد--عا--سسم سسمأأ
يتلأ ةيسضرأ’أ ةزهلأ نم ةررسضتŸأ

،ةليم ةي’وب سسمأأ لوأأ موي تلجسس
001 ‘ تأدعاسسŸأ هذه لثمتت و

ةفاسضإأ ةينا-ط-ب0001 و ة-م--ي--خ
ةيئأذغ-لأ دأوŸأ ن-م در-ط0001¤أ

ةاناعم نم فيفخ-ت-ل-ل ة-ي-سسا-سسأ’أ
ةيلمعلأ هذه جردنت و ،نيررسضتŸأ

و ةي’ولأ Úب ام نماسضتلأ راطأ ‘
و ةيلخأدلأ ريزو  تاميلعتل أذيفنت
ة-ئ-ي-ه-ت-لأ و ة--ي--لÙأ تا--عا--م÷أ
.ةينأرمعلأ

  ل ىسسيع̂ 

ديبع Úعب يئ’و قيرطلاب ةيفير تاعّم‹3 طبرل عورششمو..
4 هرد--ق ما--ه ›ا--م فÓ---غ صصصصخ ^
ديصسجتل ةلودلا ةنيزخ نم ميتنصس ÒيÓم
تاعم‹ ةثÓث طبري قيرط زا‚إا عورصشم
Úع ةيدلب ‘ صسيÒهم جرب ›اعأاب ةيفير
. ةنيطنصسقب ديبع
عورصشŸا اذه نم تاعمجتلا ناكصس دافتصسا
تارم ةدع هب اوبلاط نأاو مهل قبصس يذلا
ديبع Úعل ةي’ولا ›او ةرايز لÓخ اهرخآا
ةيمهأاب رصشابŸا ىلع هوبلاط ثيح ، ارخؤوم

Œا  م-ه-ب-ل-ط-م د-ي-صسŸقيرطلا. ‘ لثمت
4 ›اوحب ردقت ةفا-صسم ى-ل-ع د-تÁ يذ-لا
70 مقر يئ’ولا نع عر-ف-ت-ي ،تاÎمو-ل-ي-ك
،ةيرماعلا ةيدلب Èع يقاوبلا مأاب طبارلا
ناوصضر ةعرزم يه هب ةينعŸا قطانŸاو
ةقطنم اÒخأاو ،يرصش د’وأا راودب ارورم
03 نم Ìكأا هنم ديفتصست فوصس و ،ةرطيطصس
ةيبرتو ةحÓفلا عا-ط-ق ‘ ل-م-ع-ت ة-ل-ئا-ع
جاجدلاو  ،راقبأ’او يصشاوŸا
نأا ةيفيرلا ق-طا-نŸا تاذ نا-ك-صسل ق-ب-صسو
اذه اوعفر و ق-ير-ط-لا د-ي-ب-ع-ت-ب او-ب-لا-ط
ةيدلبلل هترايز لÓخ ›اولا مامأا لاغصشن’ا

ناكصس ةمزأا كف يذلا روحمل-ل ه-ن-ي-صشد-تو
 .ةعكاكنلا راود
‘ زا‚إ’ا ةلواقŸ عورصشŸا دانصسإا ” دقو
هلاغصشأا قÓطإ’ ةقف-صصلا Òصض– را-ظ-ت-نا
يهني نأا ما-ه-لا عور-صشŸا اذ-ه نأا-صش ن-مو
Ìكأا لعفيو تاعمجتلا هذه ناكصس ةاناعم
.3 ¤وأ’ا ةجردلاب يحÓفلا مهطاصشن

ةران’ا حلاصصل ميتنصس نويلم002 و رايلم
  ةبانع ةنيدم بلقب ةيمومعلا

رثإا ىلعو ةبانعب ةيئ’ولا تاطلصسلا ترمأا
طصسو ءايحأا Èع ›اولل ة-ي-ئا-ج-ف ة-جر-خ
رد-ق ›ا-م فÓ-غ صصي-صصخ-ت-ب ،ة-ن-يدŸا

Ãلاغصشأا حلاصصل ميتنصس نويلم002و رايل
قيرط-لا لو-ط ى-ل-ع ة-ي-مو-م-ع-لا ةرا-ن’ا
عراوصشو ءايحأا بناج ¤ا44 مقر ينطولا
Úصسحتلا ةصسصسؤوم ¤وتتصسو ،ةنيدŸا طصسو
ةداعإا هنأاصش نم يذلا عورصشŸا يرصض◊ا
اهلاط يتلا ةبانع ةنيد-م بل-ق-ل را-ب-ت-ع’ا
تايدلبلا ءاصسؤور لبق نم قبطŸا صشيمهتلا
ةصسايصس نوصسراÁ اوناك نيذلا و Úقباصسلا
عيراصشم هيجوت لÓخ نم ÚلايكÃ ليكلا
يرصض◊ا Úصسحتلا و ةينارمعلا ة-ئ-ي-ه-ت-لا
ع-م ىر-خأا ءا-ي-حأا نود ة-ن-ي-ع-م ءا--ي--حأ’
عيراصشم حلاصصل ةلوهم تاينازيم صصيصصخت

Èع ثدح ام رارغ ىلع ادبأا رونلا ىرت ⁄
ةقيتعلا ءايحأ’ا و  ةÁدقلا ةنيدŸا ءايحأا
 .زاغلا ةمرب و دارم صشوديد ،نولوك’ Èع

 ع ةبيهو ^
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ـه1441ةج◊ا وذ12ـل قفوŸا م0202توأا11  ءاثÓثلا

 ةمصصاعلا داحتا دادزولب بابصش

ةلواfi نم وجنت ةراطسسوسس
  ارابيا ةيسضق ‘ ةديدج لايتحا

دا–إأ يدا--ن سضر---ع---ت ^
لايتحأ ةلواÙ ةم-سصا-ع-لأ
تا-ق-ح-ت-سسŸا-ب ط-ب--تر--ت
بعÓ-ل ة-ق-لا-ع-لأ ة-ي--لاŸأ
أرابيإأ سسن-ير-ب ›و-غ-نو-ك-لأ
يدا---ن---لأ ردا----غ يذ----لأ
م--سسوŸأ ‘ ي--م--سصا--ع--لأ
ةرأدإأ تنا----كو ،ي----سضاŸأ

اسضرع تقلت دق ةراطسسوسس
ل◊ لو-ه‹ سصخ--سش ن--م
أرا--ب--يإأ بعÓ--لأ ة--ي--سضق
غلبم عفد عم ةيدو ةقيرطب
هل لوıأ ديحولأ هنأاب أرابيإأ بعÓلأ يماfi فسشكو ،وروأ فلأأ001
ةرأدإأ لسسأر ثيح ،هتيسضق ‘ سضوافتلأو ›وغنوكلأ بعÓلأ نع ثيد◊أ

نأأ ودبي ، ةداسسلأ اهيأأ““ :Óئاق ÊوÎكلإلأ ديÈلأ Èع ةراطسسوسس قيرف
fiخألأ مايألأ ‘ تفعاسضت دق لايتحلأ تلواÒتملع ،ةيسضقلأ هذه ‘ ة

ءلؤوه بنŒ بجي ،هيماÙ رخآأو ي-ل-كوŸ ه-سسف-ن رر-م د-ق ا-سصخ-سش نأأ
عابسضلأ لثم ÚلاتÙأ نأل ،لاŸا-ب ر-مألأ ق-ل-ع-ت-ي ا-مد-ن-ع سصا-خ-سشألأ
يسضأÎلاب قافتلأ نإاف ،›اتلابو ،““لايتحلأو بسصنلل أاطخ ىندأأ نوبقأري
ناك وروأأ فلأأ001 غلبم عفدب ةيسضقلأ ةيوسست ‘ نمكي سضعبلأ همعز يذلأ

سضوافŸأ انأأ““ :Óئاق أرابيإأ يماfi متخو ،مهنم ةسضÎفم ةبذك در‹
 .““رذ◊أ يخوت ىلع مكل أركسش رمألأ أذه ‘ ديحولأ

عيقوتلا نم برتقيو ةيدولوملا غواري يناوصضر
 ةراطصسوصسل

عم هدعوم نع Êأوسضر يدعسس فيطسس قافو بعل فلخت ،ىرخأأ ةهج نم
يدان نم امداق يمسصاعلأ قيرفلأ عم عي-قو-ت-ل-ل ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ةرأدإأ
،Òبك لكسشب ةيدولوŸأ ةرأدأ سسل‹ رايتسسأ راثأ ام وهو ،يفياطسسلأ رسسنلأ
دعوŸأ نع فلخت دق بعÓلأ نأاب اهل نايب ‘ ةيدولوŸأ ةرأدإأ تدكأأو
رأذتعلأ ءانع هسسفن فلكي ⁄ هنأأ امك ،سسمأأ لوأأ ةÒهظ ا‹Èم ناك يذلأ

هنأاب بعÓلأ نم ةبرقم رداسصم تد-كأأ Úح ‘ ،ي-م-سصا-ع-لأ يدا-ن-لأ ن-م
سضرع هيقلت دعب ،ةمسصاعلأ دا–إأ قباسسلأ هقيرف ¤إأ ةدوعلأ نم بÎقي

بعÓلأ هل سسم– يذلأ سضرع-لأ و-هو ،ةرا-ط-سسو-سس ق-ير-ف ن-م ير-غ-م
قوراف.ج ^  .ديمعلأ ةرأدأ غوأري هلعجو أÒثك Êأوسضر

 قوراف.ج ^
تسسيل انتاحوم-ط““ :فا-سضأأو ^

fiثم نكل ،ةدودÓ، مامأأ نوكنسس
تجوت وأأ ليو-ط عا-ب ا-ه-ل ة-يد-نأأ
و ،ةي-ق-ير-فإلأ ة-سسفا-نŸأ هذ-ه-ب
د-ن-ع ةد-ق-ع-م رو-مألأ نو-ك-ت-سس
(ةنسس25) امود ناكو ،““اهتهجأوم
بابسشل ينفلأ مقاطلاب قحتلأ دق
ي-ف--نا--ج ر--ه--سش ‘ دأدزو--ل--ب
برد-م--ل--ل ا--ف--ل--خ ،ي--سضاŸأ
،Êأرمع رداقلأ دبع ليق-ت-سسŸأ

يح ق-ير-ف ءا-ق-بأ ‘ ح‚ ثي-ح
و بيتÎلأ ةرأدسص ‘ ““ةبي-ق-ع-لأ““
ةلوطبلأ بقلب جيوت-ت-لأ ›ا-ت-لا-ب
ةيدا–لأ رأر-ق د-ع-ب ة-ي-ن-طو-لأ
““فاف““ مدق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ
-9102 مسسوم تاسسفانم فيقوتب
ي-سشف-ت بب-سسب ا-ي-ئا-ه-ن0202
و ،د-ج-ت-سسŸأ ا--نورو--ك سسوÒف
ة--يأد--ب ذ--ن--م““ :ا--مود ل--سصأو
¤إأ لهأاتلأ انفده ناك ،مسسوŸأ

نأأ انيل-ع و ة-ي-ق-ير-فإأ ة-سسفا-ن-م
لقألأ ىلع مسسوم لك فد-ه-ت-سسن

ر-ظ-ن--لا--ب ،ة--يرا--ق ة--كرا--سشم

،رأدم عمÒ Ûبكلأ رامثتسسÓل
نوكن نأأ ق◊أ انل ،ءيسش لقأأ أذه
رأرقتسسأ دكؤوي ام وهو ،Úحومط
م-ت-خ و ،““يدا-ن-لأ تا-حو-م--ط و
عسضو انيلع““ :يسسنرفلأ بردŸأ
انتوق-ف ،سضرألأ ى-ل-ع ا-ن-مأد-قأأ
املع ،ةلوطبلأ ‘ لث-م-ت-ت مو-ي-لأ
ةيقيرفإلأ لا-ط-بألأ ة-ط-بأر نأا-ب
بج-ي ل ،ةÒب-ك ة-قا-ط بل-ط-ت-ت

كل-ت وأأ كل-ت را-ت-خ-ن نأأ ا-ن-ي-ل-ع
نو-ك-ن نأأ ى-ع-سسن-سس ،ة-سسفا-نŸأ

لك ىلع ىر-خأأ ةر-م Úسسفا-ن-ت-م

اننأاب ينعي ل أذه نكل ،تاهب÷أ
 .““ءيسش لكب زوفنسس

لماك حنÃ دعي امود
ÚبعÓل ةصصرفلا

 اثيدح ÚبدتنŸا نابصشلا
كنأر-ف د-كأأ ،ىر-خأأ ة-ه--ج ن--م
هسصرح ،دأدزول-ب با-ب-سش برد-م
نيذلأ نابسشلأ لك ةع-با-ت-م ى-ل-ع
ةÎف لÓخ يدانلأ مهعم دقاعت
،ةيرا÷أ ةيفيسصلأ تÓ-يو-ح-ت-لأ

ةسصرفلأ حنميسس هنأأ ىلع أددسشم

حنم ىلع هتردق تبثي بعل لكل
حيرسصت ‘ ،امود لاقو ،ةفاسضإلأ
ى--ل--ع با--ب--سشلأ ة--ح---ف---سصل
ةدو÷أو ةيعون-لأ““ :““كو-ب-سسي-ف““
أذه-لو ،ددfi ن-سس ا-م-ه-ل سسي-ل
ن-م دد-ع ع-م د-قا-ع-ت-لأ ا-نرر-ق
م-ه-ح-ن-مو ،نا-ب-سشلأ Úب-عÓ--لأ
فيدرلأ ة-ق-فر بع-ل-ل ة-سصر-ف-لأ

،““لا◊أ ةعي-ب-ط-ب ‘أر-سشإأ ت–
نابسشلأ لك نأأ دقتعأأ““ :فاسضأأو
‘ا-ك-لأ تقو-لأ م-ه--يد--ل دد÷أ
زأر-بإأو م-ه-تأرد--ق ر--يو--ط--ت--ل
يدل نوملعت امكف ،مه-تا-نا-ك-مإأ

،““فيدرلأ قيرفلاب ةسصاخ ةقÓع
ىلع سصرحأاسس يننأأ دكؤوأأ““ :متخو
زÈي بعل لك-ل ة-سصر-ف-لأ ح-ن-م
ة-عو--مÛأ ع--م ه--تا--نا--ك--مإأ
⁄ أذإأ اقمحأأ نوكأاسسو ،ةفÙÎأ
هذ-ه-ب،ه-تا-مد-خ ن-م د-ف--ت--سسأأ
 .““تاينهذلأ Òغنسس ةقيرطلأ

لك ىلع حجان1202-0202 مصسوم قيق– ةرورصض ¤إا ،امود كنارف ،دادزولب بابصشل يصسنرفلا بردŸا راصشأا
‘ امود فصشك و ،قيرفلا اهيف كراصشيصس يتلا تاصسفانŸا فلتı دي÷ا دادعإلا لÓخ نم كلذو ةدعصصألا

ةيأا راتخن نل ،يتعوم‹ ‘ ةقث ›““ :بابصشلل ““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاوتلا ةحفصص ىلع ويديف حيرصصت
لإا ،لاطبألا ةطبارب مل◊ا ‘ ق◊ا عيمجلل ،تلوطبلا لك ‘ Úصسفانتم نوكن نأا انيلع ،لبقŸا مصسوŸا ةصسفانم
““انتاردق نع فصشكي يذلا وه سسفانŸا نوك ،انأا

 ةنيطنصسق بابصش
سضوعي يسسايسسلا

دادح ذاعم ةقفسص
 ةجودزم ةقفسصب

،ةنيطنسسق بابسش يدان دقاعت ^
عفأدم ،يرمعم دمحأأ يئانثلأ عم
Úمألأ د-مfiو ،كيرا-فو--ب دأدو
،نأرهو ةيعمج حا-ن-ج ،يوأد-غ-ب
لÓخ قيرفلأ فوف-سص م-ي-عد-ت-ل
ة-ي-ف--ي--سصلأ تلا--ق--ت--نلأ ةÎف
دمfi يئا-ن-ث-لأ ع-قوو ،ة-ي-لا◊أ
،يرمعم دمحأأو ،يوأدغب Úمألأ

تأونسس ةثÓثل د-تÁ د-ق-ع ى-ل-ع
¤إأ ،ينيطنسسق-لأ يدا-ن-لأ ة-ق-فر

،رح لاقتنأ ةقفسص ‘ ،3202 ةياغ
Ëد-ق-ت م-ت-ي نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن--مو
روف ،يفحسص ر“ؤوم ‘ ،يئانثلأ

ريدŸأ ،جو‹ نيدلأ رسصن ةدوع
با-ب--سش ق--ير--ف--ل ي--سضا--ير--لأ

ثيح ،رئأز÷أ ¤إأ ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق
‘ ،اسسنرف-ب ةÎف ذ-ن-م د-جأو-ت-ي
ةرأدإأ تل-سضفو ،ة-ي-ل-ئا--ع ةرا--يز
نود يئانثلأ عم دقاع-ت-لأ يدا-ن-لأ
نم افو-خ ،جو‹ ةدو-ع را-ظ-ت-نأ
،دأد-ح ذا-ع-م و-يرا-ن-ي-سس رأر-ك-ت

عقو يذلأ ،ةدكيكسس ةبيبسش عفأدم
،رئأز÷أ ةيدولوŸ ةظ◊ رخآأ ‘

بابسش ›وئسسم عم ه-قا-ف-تأ م-غر
 قوراف.ج ^ .ةنيطنسسق

 ياد نيصسح رصصن
ةحÓملا بيردت ىلع ايئدبم قفاوي دودغز

 قيرفلا عم هتطخ ملاعم سضعب فسشكيو

توحلب ديسشر قباسسلا يرئاز÷ا هبردم ىعني يبيللا يزاغنب يلهأا

دودغز Òنم بردŸأ ىطعأأ ^
فأرسشإÓل ةي-ئد-بŸأ ه-ت-ق-فأو-م
رسصن قيرفل ةينفلأ ةسضراعلأ ىلع
ميسسر-ت را-ظ-ت-نأ ‘ ،يأد Úسسح

ةليلق-لأ ما-يألأ لÓ-خ ة-ي-ل-م-ع-لأ
ن-م م-ل-ع ا-م بسسح ،ة-مدا-ق--لأ
دودغز حسضوأأو ،رمألا-ب ي-ن-عŸأ

ي-ت-ق-فأو-م تي-ط-عأأ““ :Ó--ئا--ق
راظتنأ ‘ ،ةيرسصن-ل-ل ة-ي-ئد-بŸأ
،يدا-ن-لأ سسي-ئر ع-م عا-م-ت-جلأ
ما---يألأ ‘ ،›Òمز د----لو Òسشب
و ثداحتلل ،ةمدا-ق-لأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ
ثيح ،دقا-ع-ت-لأ تأءأر-جإأ ما“إأ
،““› ةبسسنلاب ا-يد– أذ-ه Èت-ع-ي
ق-با-سسلأ ›ود-لأ ع-فأدŸأ نا-كو
دا–ل ا--برد--م (ة--ن---سس94)
ةلوطبلأ قيلعت لب-ق ،ة-م-سصا-ع-لأ

ببسسب يسضاŸأ سسرا-م61 ذنم
،دجتسسŸأ انوروك سسوÒف يسشفت
عم ايمسسر دودغز دقع ىهتنأ و
رأرق دعب ،ايلآأ ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ
مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ

يوركلأ مسسوŸأ فيقوتب ““فاف““
لبقي ⁄و ،اي-ئا-ه-ن9102-0202
دا–أ ةرأدإأ حأÎقأ دود---------غز
ن-م-سض لو-خد-لا-ب ة-م-سصا--ع--لأ
هيلع فرسشي يذلأ ينفلأ مقاطلأ
ي--سسنر--ف--لأ ،د--يد÷أ بردŸأ

اسضفأر ،ين-ي-لو-ك-ي-سس أو-سسنأر-ف
برد--م بسصن--م ›و--ت ةر--ك---ف
دنع““ :دودغز فاسضأأو ،دعاسسم
Úسسح رسصنب يقاحت-لأ م-ي-سسر-ت
مسسوŸأ ‘ Òكف-ت-لأ بج-ي ،يأد
خيرات با-ي-غ ‘ ى-ت-ح ،ل-ب-قŸأ

fiتابيردت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسل دد““
،سصو-سصÿأ أذ--ه ‘““ :ل--سصأوو
تأÒسضح--ت--لأ ةÎف نو--ك--ت--سس
54 ـب ةردقم د-يد÷أ م-سسو-م-ل-ل
اني-ل-ع ه-نأل ،ل-قألأ ى-ل-ع ا-مو-ي
يجولوكيسسب لمع-ب لوأأ ما-ي-ق-لأ

‘ أوناك ÚبعÓلأ نو-ك ،ق-م-ع-م
وهو ،رهسشأأ ة-سسم-خ ذ-ن-م ة-حأر
م-ت-خو ،““هÒي--سست بع--سصي ر--مأأ
يدا---ن---ل ق----با----سسلأ بردŸأ

” لاح ‘““ :لوقلاب ةراطسسوسس
اسصبرت ير-ج-ن-سس ،دود◊أ ح-ت-ف

مأÎحأ عم ،سسنوت ‘ ايÒسض–
أذإأو ،ةبولطŸأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ
ىلع لمعنسس ،رئأز÷أ ‘ ان-ي-ق-ب
ظفتحأو ،““ةيعسضولأ عم فيكتلأ
‘ ه--نا---كÃ يأد Úسسح ر---سصن
نا-ك نأأ د-ع-ب ¤وألأ ة--ط--بأر--لأ

فيقوت لبق طو-ق-سسلا-ب أدد-ه-م
ةقداسصم دعب كلذ و ،ةسسفانŸأ
ة--ما--ع--لأ ة--ي--ع--م÷أ ءا--سضعأأ
مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل

Úيعتب يسضقي يذلأ رايÿأ ىلع
ةد-عا-سصلأ ة-يد-نألأ و لا-ط--بألأ
ق-ير-ف ى‚و ،لوز-ن-لأ ءا--غ--لإأو
طوقسسلأ نم ةبوجعأاب ةيرسصنلأ

مدق ثي-ح ،ى-غ-لŸأ م-سسوŸأ ‘
ايهنم ،همسسأوم ءوسسأ نم أدحأو
ل-يذ ‘ ة-فو--قوŸأ ة--سسفا--نŸأ
 .بيتÎلأ

 قوراف.ج ^

 يناوسضر ىلع رانلا حتفي قيرفلا ةرادإا سسلجم

،سساŸأأ رسصانلأ دبع ةدايقب ،رئأز÷أ ةيدولوم قيرف ةرأدإأ سسل‹ مجاه ^
سضوافتلأ ةسسلج نع هفلخت بب-سسب ،Êأو-سضر يد-ع-سس ،ف-ي-ط-سس قا-فو بعل
تطبر دق ،ةيدولوŸأ ةرأدإأ تناكو ،ةيرا÷أ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ همسضل
،ةمسصاعلأ ¤إأ لاقتنÓل أدعوم هل تبرسضو ،ةÎف ذنم بعÓلاب اهتلاسصتأ
يدا-ن-لأ لا-قو ،ة-ق-ف-سصلأ م-سسح د-سصق ،تا-سضوا-فŸأ ة-لوا-ط ¤إأ سسو-ل÷أو
سسكع ىلع““ :سسمأأ لوأأ ءاسسم ““كوبسسيف““ ىلع هباسسح Èع نايب ‘ ،يمسصاعلأ

،““يدانلأ ةرأدإأ عم هدعوم نع ،Êأوسضر يدعسس بعÓلأ فلخت ،أرظتنم ناك ام
تاسضوافŸأ ةرسشابŸ ،دحألأ سسمأأ لوأ رهظ ،ا‹Èم ناك دعوŸأ““ :فاسضأأو
ةرأدإاب لاسصتلأ ءانع ىتح هسسفن فلكي ⁄ روكذŸأ بعÓلأ““ :”أأو ،““قيرفلأ عم
  قوراف.ج ^  .““هلامعأأ ليكو ةقفر هبايغ ريÈتل ،رئأز÷أ ةيدولوم

 رئازجلا ةيدولوم

 تاهب÷ا لك ىلع سسفانن يكل ادج ءايوقأا نوكن نأا انيلع :امود

يزاغنب يل-هألأ يدا-ن ى-ع-ن  ^
،قباسسلأ قيرفلأ بردم ،يبيللأ
يذلأ ،توحلب ديسشر يرئأز÷أ
،دحألأ سسمأأ لوأأ حا-ب-سص ‘و-ت

رثإأ ،اماع67 زهاني رم-ع ن-ع
يسسنان ة-ن-يد-م ‘ Òسس ثدا-ح

Èع ،يدانلأ لاقو ،ةي-سسنر-ف-لأ
:““كوبسسيف““ عقوم ىلع هتحفسص

ىق-ل-ت ى-سسألأو نز◊أ غ-لا-ب-ب““
ةافو أابن ،مويلأ يلهألأ يدانلأ
لوألأ قيرفلل ق-با-سسلأ بردŸأ
ديسشر يرئأز÷أ مد-ق-لأ ةر-ك-ل
ل-ق-ن-ي““ :فا-سضأأو ،““تو-ح--ل--ب
يزاعتلأ قدسصأأ يلهألأ يدانلأ
برا--قأأو ةر---سسأل ةا---سسأوŸأو
Úل-ئا-سس ،د-ي-ق-ف-لأ ءا-قد-سصأأو
Èسصلأ ل--ي--م--ج م--ه--ل ›وŸأ

اعيمج اند-ي-ق-ف-لو ،نأو-ل-سسلأو
تدقاعتو ،““نأرفغلأو ةم-حر-لأ
‘ ،توح-ل-ب ع-م ي-ل-هألأ ةرأدإأ

فأرسشإلأ ¤وتو ،9102 يرفيف
رخآأ ‘ ،قيرف-لأ ى-ل-ع ي-ن-ف-لأ
ي-ب-ي-ل-لأ يرود-لأ ن-م ة-خ--سسن
ةلو-ط-ب ‘ هدا-ق ا-م-ك ،(9102)
 .ةيبرعلأ ةيدنألأ

ةافو يعني يدلاخ
 توحلب بردملا

ريزو ىعن ،ه-تأذ قا-ي-سسلأ ‘و
يلع ديسس ةسضا-ير-لأو با-ب-سشلأ

بردŸأ ةا-----فو يد-----لا-----خ
رسشنو ،توحلب ديسشر يرئأز÷أ
ىلع ةسضاير-لأو با-ب-سشلأ ر-يزو

ةك-ب-سشب ة-ي-م-سسر-لأ ه-ت-ح-ف-سص
ي--عا--م--ت--جإلأ ل--سصأو--ت---لأ

:اهيف ءاج ةلاسسر ““مأر-غ-ت-سسنأأ““
ىسسألأو نز◊أ غلاب-ب تي-ق-ل-ت““
توحلب ديسشر بردŸأ ةافو ٔابن
بي-ط ، يرور--م ثدا--ح ر--ثٔأ ،
،““هأو-ث--م مر--كأأ و هأر--ث ¤وŸأ
باسصŸأ أذه مامأأ و““ :فاسضأأو
ءا-سضق-ل در-م ل يذ--لأ ل--ل÷أ
نأأ لٔأ ي-ن-ع-سسي ل ،ه-ي-ف ¤وŸأ
ل-كو مرا-كلأ ه-يوذ ¤أ مد-ق--تٔأ

سصلاخ-ب ،مد-ق-لأ ةر-ك ة-لٔيا-ع
،ةاسسأوŸأ و يزاعت-لأ تأرا-ب-ع
ي-ل-ع-لأ ¤وŸأ ¤أ ا-عر-سضت--م
ه-حور د-م-غ-ت--ي نأأ ر--يد--ق--لأ
نأ و هتمحر عسسأو-ب ةر-ها-ط-لأ
مهلي نأ و هتانج حيسسف هنكسسي
 .““نأولسسلأ و Èسصلأ ليمج هيوذ

 ر.ق ^

 نارهو ةيدولوم
 قيرفلا لكاسشمل دح عسضو يف نيمهاسسملا ىدل ةين دجوت ’ :ينازولا

نع ،نأرهو ةيدولوم يدانل قباسسلأ ماعلأ ريدŸأ ،Êأزولأ فيرسش رهاط يسس برعأأ
بيط Úيعت ىلع أوقفتأ نأأ دعب ،ةفÙÎأ ةكرسشلأ يمهاسسم نم ديدسشلأ هئايتسسأ

fiاسسيئر ،يواي Ûأزولأ فيرسش لاقو ،ةرأدإلأ سسلÊ ‘ ةينويزفيلت تاحيرسصت
‘ قيقد-ت-لا-ب ما-ق ه-نإأ لا-ق ،يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ سسي-ئر يوا-يfi““ :سسمأأ لوأأ ءا-سسم
ةكرسشلأ نأأ مغر ،ةيلاŸأ مهتافو-سشك ل-ما-ك نو-م-ها-سسŸأ ع-سضي ى-ت-ح تا-با-سس◊أ
،قباسسلأ ‘ ÚمهاسسŸأ لك دسض ىوكسش مدق يوايfi““ :فاسضأأو ،““ةسسلفم ةفÙÎأ

دكؤوي رمألأ أذهو ،ءافÿأ ‘ ةرأدإلأ سسلÛ اسسيئر هنييعت ىلع مويلأ أوقفتي نأأ لبق
نومهاسسŸأ““ :متخو ،““ايئاهن تافوسشك نوكلتÁ ل ÚمهاسسŸأو ءاسسؤورلأ ءلؤوه نأأ
رمألأ أذهو ،مهدسض ةمدقŸأ ىوكسشلأ بحسس ¤إأ هعفدل ،يوايfi عم أرسس أوقفتأ
¤إأ هتداعإأو ،يدانلأ لكاسشŸ دح عسضول ÚمهاسسŸأ ىدل ةين يأأ دجوت ل هنأأ دكؤوي

 قوراف.ج ^ .““ةيقيق◊أ هتناكم
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ةركل ينطولأ بخ-ت-نŸأ برد-م مز-ت-ع-ي ^
ةيدو ةأرابم ة‹رب يشضاملب لام-ج مد-ق-لأ
¤و’أ يهو ةينطولأ ةليكششتل-ل ل-قأ’أ ى-ل-ع
تفقوت ثيح ،يرا÷أ ماعلأ لÓخ رشضخلل
.انوروك ببشسب ةيلودلأ تايرابŸأ
مغر هلمع لشصأوي ينطولأ بخانلأ لأزي ’و
تاشصبÎلأو تا-يرا-بŸأ ل-مأا-ت-لأ ف-قو-ت-لأ
لغتشسأ ثيح ،انوروك سسوÒف يششفت ببشسب
Úبع’ عم لشصأوتلأ لجأ نم ةيشضاŸأ ةÎفلأ
متيشس ثيح ،بختنملل امعد أونوكيل

.اقح’ مهءاعدتشسأ
يأ نود هيب-ع’ كر-ت ي-شضا-م-ل-ب د-ير-ي ’و
عم لشصأو-ت-ي ثي-ح ،ما-ع-لأ أذ-ه تا-يرا-ب-م
لجأ نم مدقلأ ةرك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ
‘ ةيÒشض– تايرابم ة‹Èل لولح داجيأ
.ةمداقلأ ةÎفلأ
،ابورواب Úنثأ وأ ءاقل بعل يشضاملب ديريو
تاطلشسلأ سصخرت يتلأ ا-شسنر-ف-ب أد-يد–و
عيمج ةكراششم نامشض عم ،تأءاقللأ بعل اهب
ÚيلÙأ روشضح ةبو-ع-شص م-غر ،Úب-عÓ-لأ
.يحشصلأ رج◊أو رفشسلأ ليقأرع ببشسب
ي-شضأر’ا-ب تا--يرا--بŸأ ة‹ر--ب Èت--ع--تو

عشضولأ ببشسب ،ايلاح عون‡ رمأ ةيرئأز÷أ
ببشسلأ تأذل تاطلشسلأ عن“ امك ،يحشصلأ
ةهجأوم ةلاحتشسأ ينعي ام ،بناج’أ مودق
.ايلاح بختنم يأ
ةيŸاع تابختنم ة‹رب ،رخأ ديعشص ىلع
بخ-ت-ن-م سضو-خ-ي ثي-ح ،ة-يدو تا-يرا-ب-م
عم ،ماعلأ أذه هل ةيدو ةأرابم لوأأ ،اينابشسإأ
،لبقŸأ ربوتكأأ7 موي ،ةنوبششل ‘ لاغتÈلأ
.ةبعلل Êابشسإ’أ دا–’أ هنلعأأ اŸ اقفو
لطبل ايوق أرا-ب-ت-خأ ة-ه-جأوŸأ نو-ك-ت-شسو
ةدا-ي--ق--ب ،““ا--خور’““ ما--مأأ ›ا◊أ ا--بوروأأ
سسيو-ل ،ة-نو--ل--ششÈل ق--با--شسلأ بردŸأ

.يكيرنإأ
ه-جأو-ت نأأ ر-ظ--ت--ن--يو
أرشسيوشس اهدعب اينابشسإأ
اينأركوأأو اه-شضرأأ ى-ل-ع
41و01 ي-مو-ي جراÿا-ب
.ةيبوروأ’أ ·أ’أ يرود ةلوطب نمشض ربوتكأأ
‘ ىرخأأ ةيدو ا-ي-نا-ب-شسإأ سضو-خ-ت-شس ا-م-ك
.مأدÎشسمأأ ‘ أدنلوه مامأأ لبقŸأ Èمفون

ميهإربإ .ج^

ةـــــــــــــــــــــمكÓم

ةأرا---بŸأ نإأ ج---ن----ير أذ ة----ل‹ تلا----ق ^
قبشسأ’أ ⁄اعلأ لطب Úب ةررقŸأ ةيشضأرعتشس’أ
هنطأومو نوشسيات كيام يكيرمأ’أ ليقثلأ نزو ‘

.لبقŸأ Èمفون82 ¤إأ تلجأات زنوج يور
‘ ةأرابŸأ ةماقإأ ررقŸأ نم ناكو

.لبقŸأ Èمتبشس21
ه--نأأ ة--لÛأ تفا--شضأأو

ةهجأوŸأ ليجأات ررقت
ركشسعم دكأأ نأأ دعب
ن-م ه-نأأ نو--شسيا--ت
ةدا--يز ن--ك---مŸأ
ةأرا-بŸأ تأدأر-يإأ

¤إأ ا-ه-ل-ي-جأا-ت-ب
.قح’ دعوم
ةأرابŸأ ماقشسو
Êا--م---ث ن---م
ثبتشسو ت’وج
ة-شصن-م ى--ل--ع
لباق-م ر-ل-ير-ت
.موشسر
نو-شسيا-ت حزا--مو
لو--ح رو--ه--م÷أ
¤إأ ةدوعلأ ةينا-ك-مإأ

Óيجشست رششن امدنع ديد-ج ن-م ة-م-كŸÓأ تا-ب-ل-ح
.تابيردتلأ ءانثأأ هل أروشصم
‘ تناك (اما-ع15) زنوج اهيف كرا-شش ةأرا-ب-م ر-خأأو
‘ باقلأ’أ نم ديدعلاب زوفلأ هل قبشس دقوÈ 8102مفون
Èع ثبيو ،ت’و-ج8 نم لأزنلأ نوكيشسو .ة-ف-ل-تfl نأزوأأ
لبق ريوشصتلأ ةشسلجو سسيلأوكلأ لقن بنا-ج-ب ،ر-ل-ير-ت ة-شصن-م
.ةيقيشسوم تأرقفو لأزنلأ
ليقثلأ نزولل مكÓم لوأأ نا-ك يذ-لأ ،(ا-ما-ع35) نوشسيات قو-ششو
يŸاعلأ ةمكŸÓأ سسل‹و ةيŸاعلأ ةمكŸÓأ ةطبأر باقلأأ لمحي
ةلمتÙأ هتدوع نأا-ششب Òها-م÷أ ،ة-م-كÓ-م-ل-ل ›ود-لأ دا–’أو
ىدحإأ ‘ لاقو ،هتابيردتل ويديف عطاقم ر-ششن د-ع-ب ،ة-م-كÓ-م-ل-ل
ةدوعلاب متهم هنإأ ،ةبير-ق ةÎف ل-ب-ق لا-قو .““د-ئا-ع ا-نأأ““ تأرŸأ
.ةيناشسنإأ سضأرغأ’ لأومأأ عم÷ ةمكÓملل
اًحششرم ،دليفيلوه ردنا-ف-يإأ ق-با-شسلأ هÁر-غ نا-كو
Ÿيدنليزوينلأ يبجرلأ ةروط-شسأأ بنا-ج-ب ه-ت-ه-جأو
.لأزنلل روينوج زنوج رايتخأ لبق ،زمايلو ليب Êوشس
ةمزحأأ7 لمح يذ-لأ ،(ا-ًما-ع15) ز-نو÷ لأز-ن ر-خآأ نا-كو
‘ ⁄اعلل لطب رغشصأأ ،نوشسيات حبشصأأو .8102 ‘ ،ةمكÓملل
كيبرب روفيرت مزه امدنع ،روشصعلأ رم ىلع ليقثلأ نزولأ

.اًماع02 هرمعو ،6891 ‘
لبق فÎحم-ك85 ›ام-جإأ ن-م ً’أز-ن05 ‘ كيا-م زا--فو
.ديأÈكم نفيك مامأأ ةراشسÿأ بقع ،5002 ‘ لأزتع’أ

يحشصلا رجحلا ببشسب ابورواب هتجمرب ديري

ابورواب رصضخلل يدو ءاقلل ططخي يصضاملب

لإوم’إ ببصسب نوصسيات ةلزانم ليجأات

ةيبورولا تلوطبلا
ملاعلإ يمجاهم ىلع قوفتي يكصسودنافيل

ابوروا لاطبأا ةطبار
لايرلإ جورخ دعب بقللاب ملحي عيمجلإ

راودألا مشسحل نيترغشصملا نيتلوطبلا قÓطنا عم ،عوبشسألا اذه لÓخ هعون نم اديدج اثدح ةيدنألا ىوتشسم ىلع ةيبوروألا مدقلا ةرك تاشسفانم دهششت̂ 
عم تاداتشسلا ىلإا ريهامجلل ةيئزجلا ةدوعلا نأاششب ايناملأا يف يئاهنلا رارقلا رودشص رظتني امك .يبوروألا يرودلاو ابوروأا لاطبأا يرود يتلوطبل ةيئاهنلا
ةلود يف يئاهنلاو يئاهنلا لبقو ةينامثلا راودأا مشسحل ةرغشصم ةلوطب ةماقإا رارق (افيوي) ةبعلل يبوروألا داحتلا ذختاو .ديدجلا مشسوملا تاشسفانم قÓطنا

تاشسفانملا فقوت يف (91 ديفوك) دجتشسملا انوروك ضسوريف ةحئاج تببشست امدعب ،يرارطشضا لكششب ،يبوروألا يرودلاو لاطبألا يرود نم لكل ةدحاو
يف ريهامجلا روشضح ،نيتيراقلا نيتقباشسملا نم لكل ةرغشصملا ةلوطبلا دهششت نلو .تاشسفانملا لودج ىلع تارييغتلا نم ديدعلا ءارجإاو ةليوط ةرتفل

.ديردم وكيتلتأا يدان يف91ديفوك ىودعب ةباشصإا يتلاح نع ضسمأا نÓعإلا ىرج نأا دعب بارطشضلا نم ةلاح تريثأا دقو ،انوروك ةمزأا رارمتشسا لظ
اكيفنب قيرف بعلم ىلع ءاعبرألا دغ دعب نامريج ناشس ضسيرابو اتنلاتأا نيب ،ةدحاو ةارابم نم هتاهجاوم مشسحت يذلا ،ةينامثلا رود يف ةارابم لوأا ماقتو
.لاطبألا يرودل ةرغشصملا ةلوطبلا نشضتحت يتلا ،ةنوبششل ةمشصاعلا يف يلاغتربلا

نرياب مجاهم يكشسفودنافيل تربور يدنلوبلأ ح‚ ^
،ةنولششرب دئاق يشسيم لينويل ىل-ع قو-ف-ت-لأ ‘ ،„و-ي-م
باشس◊أ ركذو .سسوتنفوي فأده ودلانور ونايتشسيركو
يكشسفودنافيل نأأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ةلوطبل يمشسرلأ
،لاطبأ’أ يرودب عوبشسأ’أ ‘ بع’ لشضفأأ ةزئاج لان
يشسليششت ىلع سضيرع زوفل هقيرف ةدايق نم نك“ امدعب
ليجشست نم ي-ك-شسفود-نا-ف-ي-ل ن-ك“و .(1-4) ةجيتن-ب
عبر رودلل يرافابلأ لهأات ‘ ،امهلثم ةعانشصو Úفده
،هيشسفانم ىلع كلذب يرافابلأ مجاهم قوفتو   .يئاهنلأ
،›وبان مامأأ ر-خآأ ع-ن-شصو ا-ًفد-ه ل-ج-شس يذ-لأ ي-شسي-م
،نويل كابشش ‘ Úفده زرحأأ يذلأ ودلانور ونايتشسيركو
يدنلوبلأ ح‚ .يتي-شس Îشسششنا-م ع-فأد-م ر-كوو ل-يا-كو
قوفتلأ ‘ ،„ويم نرياب مجاهم يكشسفودنافيل تربور
ودلانور ونايتشسيركو ،ةنولششرب دئاق يشسيم لينويل ىلع
.سسوتنفوي فأده
نأأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ةلوطبل يمشسرلأ باشس◊أ ركذو
عوبشسأ’أ ‘ بع’ لشضفأأ ةزئا-ج لا-ن ي-ك-شسفود-نا-ف-ي-ل
زوفل هقيرف ةدايق نم نك“ ا-مد-ع-ب ،لا-ط-بأ’أ يرود-ب
ن---ك“و .(1-4) ة-ج-ي-ت-ن-ب ي-شسل-ي-ششت ى-ل--ع سضير--ع
‘ ،امهلثم ةعانشصو Úفده ليجشست نم يكشسفودنافيل

قوفتو   .يئاهنلأ عبر رودل-ل يرا-فا-ب-لأ ل-هأا-ت
يشسيم ،هيشسفانم ىلع كلذب يرافاب-لأ م-جا-ه-م
،›و-با-ن ما-مأأ ر-خآأ ع-ن-شصو ا-ًفد-ه ل-ج-شس يذ-لأ
كابشش ‘ Úفده زرحأأ يذلأ ودلانور ونايتشسيركو
فأدهلأ  .يتيشس Îشسششنام عفأدم ركوو لياكو ،نويل
هتÒشسم ‘ مشسأوŸأ لشضفأأ يكشسفودناف-ي-ل تر-بور
ةعبرأأ تحبشصأأ يشسليششت ةأرابم دعبو ،قÓطإ’أ ىلع
دجأوتŸأ يشسايقلأ مقرلأ نع هلشصفت طقف فأدهأأ
فأّدهلأ ىلع تلاهنأو .ودلانور وناي-ت-شسير-ك ةزو-ح-ب
نم تأداهششو حيدŸأو ءأرطإ’أ تأرا-ب-ع يرا-فا-ب-لأ
““ةرهاظ““ هنوك ىلع دد-ششت ه-جرا-خو ه-ق-ير-ف ل-خأد
زيكÎلأ فاحجإ’أ نم ةقي-ق◊أ ‘و .ةد-ير-ف ة-يور-ك
همدق ام نأ’ ،ط-ق-ف ي-شضاŸأ تب-شسلأ ةأرا-ب-م ى-ل-ع
ةعانشص Úب مشسوŸأ أذه ة-ل-ي-ط ي-ك-شسفود-نا-ف-ي-ل
34 عو-م‹ ن-م ا-فد-ه55) اهزأر-حإأو فأد-هأ’أ
قÓطنأ دنع هشسفنل هرطشس ام ىتح زواŒ ،(ةأرابم
هجينيمور زنياه لراك يدانلأ سسيئر ناشسلبو .مشسوŸأ
ايبوروأأو .““قÓطإ’أ ىلع مشسوم لشضفأأ (بعÓلأ) مدق““
نم يشسيمو ودلانور ىتح حيزيل ةÒبك ةشصرف همامأأ
.ايŸاع لشضفأ’أ بقل سشرع

انوروكب ديردم وكيتلتإ يم‚ ةباصصإإ
باشصŸأ يئانثلأ ةيوه ،Úنث’أ سسمأ ،ديردم وكيتلتأأ فششك ^
،أرخؤوم نوبعÓلأ هأرجأأ يذلأ رابتخ’أ دعب ،انوروك سسوÒفب
يمشسرلأ عقوŸأ ركذو .سضرŸاب امهنم Úنثأ ةباشصإأ تبثأأو
يميشسو ايروك ليخنأأ امه ÚباشصŸأ نأأ ،سسوكنÓب يخورلل
ن’زعيو ،سضأرعأأ امهيلع رهظت ⁄ امهنأأ فاشضأأو .وكيلاشسرف
اميف ،ةيبطلأ تاطلشسلأ نم رأرقب ،لزنŸأ ‘ اًيلاح امهيشسفن
.يحشصلأ لوكوتوÈلل اًقفو ءابطأ’أ لبق نم امهتبقأرم متيشس
ىلع ،Úنث’أ  ءاشسم ،تابيردتلل داع يتيلتأ’أ نأأ نايبلأ حشضوأأو
نم4ـل ةفاشضإ’اب ،لوأ’أ ق-ير-ف-لأ ن-م ا-ًب-ع’12 ر-فا-شسي نأأ
كلذو .أدغ ةنوبششل ةيلاغتÈلأ ةمشصاعلأ ¤إأ ،يدانلأ ةيÁداكأأ

Ÿأ ،ج-يز-ب-ي’ ة-ه-جأوÿأ سسي-مŸيرود يئاهن ع-بر ‘ ،ل-ب-ق
نم رشصتنŸاب ،Úقيرفلأ نم زئافلأ يقتليشسو .ابوروأأ لاطبأأ
.ءاعبرأ’أ موي ةررقŸأ ،نامÒج ناشس سسيرابو اتن’اتأأ ةأرابم

ءاقللا ليجأات ضضفري افيويلا
ةأرا-بŸأ ل-ي-جأا-ت-ل أًرÈم ىر-ي ’ ه-نأأ ،ي-بوروأ’أ دا–’أ ر-كذ
عبر ‘ ،لبقŸأ سسيمÿأ ،جيزبي’و ديردم وكيتلتأأ Úب ةررقŸأ
ةثعبب Úشصخشش ةباشصإأ نع نÓعإ’أ مغر ،لاطبأ’أ يرود يئاهن
ةلاكول افيويلأ فششكو .انوروك سسوÒفب ،سسوكنÓب يخورلأ
.““ررقŸأ ا-هد-عو-م ‘ ما-ق-ت-شس ةأرا-بŸأ““ ة-ي-ناŸأ’أ ءا-ب-نأ’أ
،رمأ’أ أذه لوح تاقيلعتلأ نم ديزŸاب ›دي نل هنأأ فاشضأأو
وكيتلتأأ نلعأأو .افيويلل يبطلأ لوكوتوÈلاب قرفلأ مأزتلأ أًدكؤوم
ةثعب ‘ انوروك سسوÒفب ةباشصإأ يتلاح نع ،دحأ’أ ،ديردم
تركذ امنيب ،ÚباشصŸأ ةيوه نع فششكلأ رجي ⁄ نكل ،قيرفلأ
.قيرفلأ يبع’ Úب نم ÚباشصŸأ نأأ ةينابشسإأ مÓعإأ لئاشسو
اهرفشس ليجأاتل ،اًشصخشش39 مشضت يتلأ ،وكيتلتأأ ةثعب ترطشضأو
يتلأ ةرغشصŸأ ةلوطبلأ تاشسفانم نشضت– يتلأ ةنوبششل ¤إأ

أًررقم ناك يذلأو ،لاطبأ’أ يرود نم ةÒخأ’أ رأودأ’أ مشس–
،يحشصلأ لزعلل ناباشصŸأ عشضخو .Úنثإ’أ مويلأ قح’ تقو ‘
.أًدد‹ انوروك سصوحفل ،ةثعبلأ دأرفأأ يقاب عشضخي امنيب
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ايبيل

 رجينلا

اينابسسا

سشي÷ا فقوأا ،هصسفن تقولا ‘ ^
ذاقنإاو اياحصضلا نع سشيتفتلا تايلمع
زكرم ناك يذلا ،أافرŸا ‘ Úجانلا
.راجفنلا
ةليل سسمأا ةينانبللا ةمصصاعلا تدهصشو
ةطرصشلا Úب تاكابتصشلا نم ةيناث
لماعت بولصسأا نم Úبصضاغ نيرهاظتمو
حلفت ⁄و.ةثراكلا عم ةموك◊ا
‘ ءارزولاو باونلا نم ددع ةلاقتصسا
.ÚجتÙا بصضغ ةئدهت
نم فلآلا تائم سشيعي ،راجفنلا ذنمو
Òثك ،ةدصشب ترمد لزانم ‘ Úينانبللا

وأا هايم Óبو ،باوبأا وأا ،ذفاون Óب اهنم
.يئابرهك رايت
نم ةدحتŸا ·ألا تلاكو ترذحو

نانبل لصصت ⁄ نإا ةيناصسنإا ةمزأا ثودح
دهعتووف ةيذغأاو ةيبط تادعاصسم
792 ةميقب تادعاصسÃ نويلود نوحنام
ةمق ‘ كلذو ،نانبل ¤إا رلود نويلم
،دحألا موي تنÎنإلا Èع تدقُع
ليوناÁإا ،يصسنرفلا سسيئرلا اهفاصضتصسا

.نوركام
نأا بجي ليومتلا نإا نوحناŸا لاقو
ةريزو.““Úينانبللا ¤إا ةرصشابم لصصي““
مدقت م‚ دولك يرام ةينانبللا لدعلا
لدعلا ةريزو   سسمأا تمدقاهتلاقتصسا

ثلاث نوكتل ،اهتلاقتصسا م‚ دولك يرام
نم ليقتصسي ريزو ةجردب لوؤوصسم
نم لك ناكو ، راجفنلا بقع ةموك◊ا
لاقتصسا دق ةئيبلا ريزوو مÓعإلا ةريزو
ةلاقتصساب تاعقوت كانهو ، دحألا
.مايلا هذه ةينانبللا ةموك◊ا

نم ¤اوتت ت’اقتسس’ا
 Êانبللا باونلا صسل‹

،““يطارقÁدلا ءاقللا““ وصضع مّدق
هتلاقتصسا   ،ولح يÔه ،Êانبللا بئانلا

ماعلا Úمألا ¤إا باونلا سسل‹ نم
.رهاصض ناندع ،سسلجملل

يماصس ““بئاتكلا““ ةلتك باّون ناكو
،سشكنح سسايلإاو ليم÷ا Ëدنو ليم÷ا
ةكرح سسيئرو نايبوقعي لوب ةبئانلاو
اونلعأا دق ،سضوعم لاصشيم ““لÓقتصسإلا““

.باونلا سسل‹ نم مهتلاقتصسا اقباصس
اهّنأا   ،›امج اÁد ،ةبئانلا تنلعأا امك
نم اهتلاقتصساب مويلا مّدقتتصس
،مارفأا ةمعن ،بئانلا نلعأاو .سسلÛا
Úح ¤إا يباينلا هطاصشن قيلعت
سسلÛا ةيلو Òصصقت ىلع تيوصصتلا
نم هتلاقتصساب مّدقتيصس ّمث ›ا◊ا
.سسلÛا

أادبي Êانبللا ءاسضقلا
راجفنا““ ‘ تاقيقحتلا

““توÒب أافرم
نأا ةيلÙا مÓعإلا لئاصسو تركذ

ءانثأا عمتصسا ،يروÿا ناصسغ يصضاقلا
ماع ريدم ةدافإا ¤إا قيقحتلا تاصسلج
،ابيلصص Êوط ءاوللا ،ةلودلا نمأا زاهج
.توÒب ‘ لدعلا رصصق ‘

نأاب ، مÓعإا لئاصسو تلقن كلذ ¤إا
،كرام÷ا ماع ريدم عم قيقحتلا
،ايصساق لب Óهصس نكي ⁄ ،رهاصض يردب

6 دتما امدعب كبرŸُاب هفصصو نكÁو
رهاصض لواحو ،ةلصصاوتم تاعاصس
Òخأات لواح امك ،دهعلاب ءاوقتصسلا

ةماعلا ةباينلا ماما هلوثمو هروصضح
لوثŸا بلط لÓخ نم ةيزييمتلا
ةباينلا ماما لدعلا رصصق ‘ قيقحتلل
لبق نم رارصصإلا ناكف ،ةيئاصضقلا
ناصسغ يصضاقلا يزييمتلا ماعلا بئانلا

ةباينلا ماما رهاصض روصضح تاديوع
قيقحتلا ءارجإا متي نأا ىلع ،ةيركصسعلا
قيرف تاديوع نَواعو .لوصصلا قفو
تاقيقحتلا اورجأا نيذلا ةاصضقلا نم
بوجتصسا اميف ،ÚمهّتŸا يقاب عم
يصضاقلا يزييمتلا ماعلا يماÙا

لهتصسم ‘و ،رهاصض ،يروخ ناصسغ
نم هيلا بصسن ام رهاصض ىفن ،قيقحتلا
.لامهإا
ةمكÙا ىدل ةموك◊ا سضوفم دافأاو
يداف يصضاقلا ،ةبانإلاب ةيركصسعلا

تاطلصسلا نأاب ارخؤوم ،يقيقع
نم81 نم Ìكأا نآلا ىتح تبوجتصسا

نمو كرام÷ا ةرادإاو ءانيŸا ›وؤوصسم
ةقلعتم ماهم مهل تلكوأا نيذلا دارفألا
هيف تعدوأا يذلا عدوتصسŸا ةنايصصب
‘ تببصست يتلا راجفنلا ةديدصش داوŸا

.ةثراكلا
ةينبأا لاطي رامدلا

تامÓعب فسصعيو ةيرثأا
خيرات ىلع دهاوسشو

نانبل
‘ Óئاه ارامد   راجفنلا ثدحأاو
نم ةديدع دهاوصش ىلع ىتأاو ةنيدŸا
ةينبأا .قيرعلا نانبل خيراتو اهخيرات
اهذفاونو ةفرخزŸا اهناردجب ةيثارت
‘ تلو– ةيلاعلا اهرطانقو ةنولŸا
اهقÎخت تاهجاو در‹ ¤إا ناوث
.مئاق نكر اهنم قبي ⁄و ةمخصض تاوجف
لثÒ Áهصشلا قصسرصس فحتمو رصصق

يذلا رمدŸا ثاÎلا اذه نم اءزج
هميمرتو هحÓصصإا ةيلمع فلكتتصس
تائم ةيرثألا ةينبألا ةيقب ¤إا ةفاصضإا
ىلع ىتأاو،تارلودلا نم ÚيŸÓا
Èع هيلع تظفاح قيرع خيرات
.روصصعلا
ةنطلصسلا مكح ت– نانبل ناك نأا ذنمو
يصسنرفلا بادتنلا مث ةينامثعلا
ةينبألا كلت تيقب ،(0291-3491)

.ءيصشلا سضعب تلّهرت نإاو ةدماصص
عم ايلك دهصشŸا لّدبت ،طقف ناوث لÓخ

3,3 هتدصش لازلز هتوق لداعت راجفنا
تلاطف ،Îخير سسايقم ىلع تاجرد
طيfi ‘ ،عقت ثيح ءايحألا هرارصضأا
.أافرŸا
ةلئاعلا هتنب Òهصشلا قصسرصس رصصقو
¤إا اقحل هتلوحو ،2191 ماعلا ‘ اهتاذ
Úنانفلل سضرع ةحاصسمو فحتم
.بناجألاو Úينانبللا

ايلاح ةحايصسلا ةرازو ‘ قيرف لمعيو
لمأا ىلع ،رئاصسÿا ريدقت ىلع
ةيجراخ ةدعاصسم ىلع لوصص◊ا

ىصضترم لوقيو .اصسنرف نم اصصوصصخ
ّلح اذإا ..انرظتني لمعلا نم Òثكلا““

،ًائيصش لعفن نأا نود نم ءاتصشلا لصصف
.““Òبك رطخ مامأا نوكنصس

تلاكو ^

Úيصسنرف ةثاغإا لامع6 لتقم
رجينلا ‘ ةأارما حبذو
لامع نم ةتصس ةيران تاجارد نولقتصسي نوحلصسم لتق ^

ةايحلل هزنتم ‘ مهقئاصسو مهدصشرمو Úيصسنرفلا ةثاغإلا
يرجينلا   عافدلا ريزو لاقو دحألا رجينلا ‘ ةيÈلا
يفظوم اوناك  اولتق نيذلا Úيصسنرفلا نإا يبماتاك وفوصسيإا
تناكو .دعب اهتيلوؤوصسم ةعامج يأا نلعت ⁄و .ةثاغإا
نم Òثكلا ¤إا رفصسلا نم ترذح دق ةيصسنرفلا ةموك◊ا

وكوب اهنيب نم ةحلصسم تاعامج طصشنت ثيح رجينلا قطانم
نمو.ةيمÓصسإلا ةلودلا ميظنتل ةعبات تاعامجو مارح
يÒبÓيت ةقطنم مكاح Óيصشتاك ميهاربإا Êاجيت دافأا هبناج

ىلع عقت تافارزلل ةيمfi ‘ موجهلل ةعومÛا سضرعتب
لاقو ،يماين ةمصصاعلا نم برغلا ¤إا اÎموليك56 وحن دعب
يدصشرم ةطبار تردصصأاو.““مهولتقو مهقيرط اوصضÎعا““
نم ةقرف““ مهنأاب ÚمجاهŸا فصصي انايب ةيمÙا
Úب نم هدبع يردق نيدصشرŸا سسيئر نإا تلاقو ““Úيباهرإلا
.ىلتقلا
مظعم““ نأا ةئيبلا ةيامح ةزهجأا نم بيرق ردصصم حصضوأاو
ترف ةأارماب كاصسمإلا ىرجو سصاصصرلاب اولتق اياحصضلا
ايلاخ ةيقدنب نزfl (اطصشم) عقوŸا ‘ اندجو .اهحبذ ”و
اياحصضلا ثثج فصص ” هنإا ردصصŸا لاقو.““سصاصصرلا نم
ىلع رهظتو ،اهقارحإا ” ةرايصس نم برقلاب بنج ¤إا ابنج
سسيئرلا بتكم دكأاو.ران قÓطإا راثآا يفلÿا اهجاجز
سسيئرلا نأا فاصضأاو .رجينلا ‘ اولتق Úيصسنرف نأا نوركام

.فوصسيإا دمfi يرجينلا هÒظن عم ايفتاه ثد–
نم ةعوم‹ فدهتصسا يذلا ناب÷ا““ موجهلا نوركام نادو
““لئاصسولا لك““ نأا ادكؤوم ““ةيناصسنإا ةمظنم يفظوم
.““ءادتعلا““ اذه تاصسبÓم ““فصشك““ لجأا نم مدختصستصس
دصض كÎصشŸا لاصضنلا ةلصصاوم ىلع ميمصصتلا تابث““ دكأاو
فاو  ^ .““لحاصسلا ‘ ةيباهرإلا تاعام÷ا

يأا دصصل نوزهاج :ينطولا قافولا
Îفح تاوقل موجه
ترصس ةيامحو Úمأات تايلمع ةفرغ رمآا نلعأا ^

ةموكح تاوق نأا ،لاŸا تيب ميهاربإا ديمعلا ،ةرف÷ا
تاوقل موجه يأا دصصل ةزهاج ةيبيللا ينطولا قافولا

.Îفح
‘ قافولا ةموك◊ عباتلا ÊاديŸا دئاقلا لاقو
قÓطإا فقو ةلاح نومÎحي مهنإا Êويزفلت حيرصصت
.موجه يأل هصسفن تقولا ‘ نوزهاج مهنكل ،رانلا
نأا ىلع ةرف÷ا ترصس تايلمع ةفرغ رمآا ددصشو
ةزهاج يهو ،اهتازكر“ ىلع ظفا– قافولا تاوق““
¤إا لصصت تازيزعت نأا ¤إا اÒصشم ،““موجه يأا دصصل
.رارمتصساب هتاوق
نولصصاوي مهنأا ¤إا لاŸا تيب ميهاربإا ديمعلا تفلو
تادادمإلا ىلع ةوÓع ،Îفح تاوق تاكر– دصصر
راطم ¤إا تارئاطلاب ايموي لصسرت  اهنإا لاق يتلا
.ترصسب ةيباصضرقلا

ةيبيل مÓعإا لئاصسو ^

fiا ءاهنإل نوعدي نوجتŸةيكَل
ناوخ ةرداغم دعب اينابصسإا ‘
دÓبلا صسولراك
دعب يكلŸا ماظنلا ءاهنإاب دحأ’ا اينابسسإا ‘ نوجتfi بلاط^

لبق دÓبلا نم صسولراك ناوخ قباسسلا كلملل ئجافŸا ليحرلا
.داسسف ةحيسضف طسسو ،مايأا

نورخآا ططخيو ،  ايسسنلاف ةنيدم ‘ تارسشعلا رهاظتو
يبيليف كلŸا ةرايز لÓخ عوبسسأ’ا اذه اكرويام ‘ رهاظتلل
ماع صشرعلا نع لزانت يذلا- صسولراك نلعأا دقو .ةريزجلل
ا‡ ،يسضاŸا Úنث’ا ةرداغŸاب هرارق ةأاجف -يبيليف هلجنل4102
.›ودلا ديعسصلا ىلع تانهكتلا نم ةجوم ¤إا نانعلا قلطأا

‘ نآ’ا ميقي صسولراك نأاب ةينابسسإا مÓعإا لئاسسو تدافأاو
.يبظ وبأا ةيتارامإ’ا ةمسصاعلاب ⁄اعلا ‘ قدانفلا ىلغأا دحأا

لقتسسا صسولراك نأا ةكلاŸا ةلئاعلل ةيلاوم ةفيحسص تفسشكو
عم دÓبلا يبرغ لامسش وجيف نم ،Úنث’ا موي ةسصاخ ةرئاط
تاعاسس عبسس دعبو ،Úيسصخسش صسارح ةعبرأاو دحاو دعاسسم
رهظأاو .ةيتارامإ’ا ةمسصاعلاب يراŒ راطم ‘ ةرئاطلا تطبه

حلاسصل صسودامجيسس ةسسسسؤوم هترجأا يأارلل عÓطتسسا
مهؤوارآا تعلطُتسسا ن‡ %3.36 نأا ودنوميسشيهلإا ةفيحسص
ديأا Úح ‘ ،قباسسلا كلŸا ةرداغم نم مهئايتسسا نع اوÈع
نأا تركذ دق ةيناطيÈلا زÁات ةفيحسص تناكو .هليحر 2.72%

اسضيأا هب يهتنت دق ،ىفنŸاب تأادب يتلا ،صسولراك ةايح
ةرداغŸا رارق نإا تلاقو ،صسداسسلا يبيليف كلŸا هل‚ ““قارغإاب““
دق اينابسسإا ‘ ةيكلŸا نأاب صسولراك نم ينمسض فاÎعا

تاب ليوطلا ىدŸا ىلع اهءاقب نأا ةجردل ةدسشب تررسضت
ةمكÙا تحتف ، يسضاŸا ناوجيف هنأا ركذي .كسش عسضوم نآ’ا
دقع ‘ صسولراك عولسض ‘ ايلوأا اقيق– ةينابسسإ’ا ايلعلا

ÿنأا دعب ،ةيدوعسسلاب ةعرسسلا قئاف ةيديدح ككسس ط
ملسست هنأا ةيرسسيوسسلا فينج يد نويبيرت ’ ةفيحسص تركذ
تحتفو ،لحارلا ةيدوعسسلا كلم نم ر’ود نويلم001
.ةعقاولا ‘ اسضيأا اقيق– ارسسيوسس

ت’اكو ^

توÒب راجفنا

تامÓعب فصصعيو ةيرثأا ةينبأا لاطي رامدلا
نانبل خيرات ىلع دهاوصشو

ةرـــــــمتصسم تاـــــــجاجتحلاو صصـــــــخصش002 زواـــــــŒ ىـــــــلتقلا ددـــــــع ^
  نوـــــــحناŸا اهـــــــب دهعـــــــت يـــــــتلا تادـــــــعاصسŸا ةميـــــــق رلود نوـــــــيلم297 ^

يسضاŸا ءاثÓثلا موي ةينانبللا ةمسصاعلا برسض يذلا مخسضلا راجفن’ا ءارج ىلتقلا ةليسصح نأا دقتعŸا نم نإا توÒب ظفاfi لاق
.نيدوقفم اولازام ،بناجأ’ا لامعلا نم Òثكلا مهنم ،صصاخسشأ’ا تارسشع نأا دوبع ناورم ظفاÙا حسضوأاو .صصخسش002 قوفت

اــــــــــــــــــنوروك

زجاح دجتصسŸا انوروك سسوÒفب تاباصصإلا تطخت ^
لوأا ليجصست ىلع رهصشأا ةعبصس نم ديزأا دعب انويلم نيرصشعلا

ددع زواÚ Œح ‘ ،يصضاŸا  Èمصسيد ‘ Úصصلا ‘ ةلاح
‘ سصصصختŸا Îيم دلرو عقوŸ اقفو افلأا437 تايفولا
تايلولا ردصصتتو .سسوÒفلاب ةقلعتŸا تاءاصصحإلا دصصر
نم لك اهيلت  ، تلاح ددع ثيح نم ⁄اعلا لود ةدحتŸا
وÒبو كيصسكŸاو ايقيرفأا بونجو ايصسورو دنهلاو ليزاÈلا
ةدحتŸا ةكلمŸاو اينابصسإاو ناريإاو يليصشتو ايبمولوكو
ردصصتت تايفولا تلا◊ ةبصسنلابو .ناتصسكابو ةيدوعصسلاو
ليزاÈلا نم لك اهيلت ،⁄اعلا لود ةدحتŸا تايلولا اصضيأا
.اصسنرفو ايلاطيإاو دنهلاو ةدحتŸا ةكلمŸاو كيصسكŸاو
دجتصسŸا انوروك سسوÒف تاباصصإا ةليصصح تزواŒو
لود Ìكأا كلذب ىقبتل ،ÚيÓم5 ةبتع ةدحتŸا تايلولاب
فلأا001 نم Ìكأا تصصحأا يتلا ليزاÈلا اهيلت ،اررصضت ⁄اعلا
.ءابولا ءارج ةافو
يصضارألا ‘ سصخصش فلأا261 ةايحب ةحئا÷ا تدوأاو
ذنم اÒبك اعافترا ىودعلا ىنحنم دهصشي ثيح ةيكÒمألا
ةيمويلا تاباصصإلا ددع غلبو ،ناريزح/وينوي ةياهن
. يرا÷ا ةيليوج فصصتنم افلأا07 سسوÒفلاب
تاماهّتا بمارت دلانود يكÒمألا سسيئرلا هجاوي دقو
تادعاصسŸا ةمزحب لمعلا ايداحأا هديدمتب روتصسدلا قرخب
عم نكل .انوروك سسوÒف تايعادت ءاوتحل ةصصصصıا
تايعادت نم جورخلل يكÒمألا داصصتقلا ةاناعم رارمتصسا
نعطلا ىلع نيرصصم Òغ ÚيطارقÁدلا نأا ودبي ،سسوÒفلا

.بصسانم Òغ هنوÈتعي يذلا سسيئرلا رارقب ايئاصضق
دقف ،ءابولا نم اررصضت ⁄اعلا لود Ìكأا Êاث ،ليزاÈلا امأا

‘ ءاÿÈا ككصشيو .ةباصصإا ÚيÓم ةثÓث ايمصسر تلجصس
ددع فعصض ببصسب تايفولاو تاباصصإلا ماقرأا ةحصص

تصضرف ،سسوÒفلا نم ىرخأا ةجوم ةهجاوŸو .سصوحفلا
ةيئاقولا ةمامكلا عصضو ةيبوروألا تاموك◊ا نم ديدعلا
نيذلا ÚفاطصصŸا Úب نامأا ةفاصسم ىلع ظاف◊او
عصضو حبصصأا ،اصسنرف ‘و .زوجعلا .ئطاوصشلا ىلع اورطاقت
قطانŸا سضعب ‘ Úنثلا سسما نم ًارابتعا ًايمازلإا ةمامكلا
يتلا لودلا ىدحإا- اكيجلب تصضرف و .سسيراب ‘ ةظتكŸا
عصضو -اهناكصس ددعل ةبصسنلاب تايفو ددع Èكأا لّجصست
قاوصسألا نم ““ةيلاع راوز ةبصسن لّجصسي ناكم لك““ ‘ ةمامكلا

ندم ةدع تنلعأاو .ةيراجتلا عراوصشلاو اهعاونأا ىلع
مودق عنم دحألا يكيجلبلا يدنمÓفلا ميلقإلاب تاعجتنمو
ةŒان ثداوح ليجصست دعب ،ر◊ا ةجوم لÓخ ،مويل حايصسلا

07   ايصسور تلجصس امنيب .ةّيحصصلا Òبادتلا ماÎحا مدع نم
تاعاصسلا لÓخ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا8115و ةافو
ةيصضاŸا42ـلا

ادنلوهو ةدحتŸا ةكلمŸا ‘و تاباصصإا نود موي ةئم
لهاŒو ئطاوصشلا ىلع دوصشح تعّمŒ ،ًاصضيأا ايناŸأاو
نم ةيلÙا تاطلصسلا ترّذحو .يدصس÷ا دعابتلا اهمظعم
،ةدع تاÒحب كلذكو ،ايناŸأا لامصش ئطاوصشلا سضعب نأا
ةنمآلا ةفاصسŸا ماÎحا ةلاحتصسا ببصسب قلغُت نأا بجي
ةيقبل افÓخو .سصاخصشألا Úب ŸÎا فصصنو ÃÎ ةلثمتŸا

›اوتلا ىلع ةئŸا اهموي دحألا ادنليزوين دهصشت ،⁄اعلا لود
يتلا ةلودلا لّجصست ⁄و .ةديدج ةباصصإا يأا ليجصست نود نم
ةحصصلا ةمظنم اهÈتعتو ،ةمصسن ÚيÓم5 وحن اهنطقي
ةباصصإا9121 ىوصس ،ءابولا ءاوتحا ةه÷ ًاجذو‰ ةيŸاعلا
.ةافو22و

دويقلا عفرت ناتسسكاب
ةصضورفŸا دويقلا Úنثلا ناتصسكاب تعفر ،اهتهج نم
تاريذ– مغر كلذو ،انوروك سسوÒف يصشفت ءاوتحل
دÓبلا ‘ ىودعلا تلاح عافترا ةيناكمإا نم ةيبطلا مقطألا

داجصس Òصصق ءابطألا ةطبارل ماعلا Úمألا لاقو .ادد‹
عيمج حتف رارق ءازإا سشاهدنلاب رعصشت ةيبطلا ةطبارلا““
ءاهنإا رارق ذاختا ىرج دق ناكو .““دحاو تقو ‘ تاعاطقلا

دعب يصضاŸا عوبصسألا قÓغإلا تاءارجإاو دويقلا عيمج
..ةباصصإلا تلاح ‘ ظوحلم سضافخنا

ايبرع
،انوروكب ةافو71 تلجصس اهنإا ،ةيرصصŸا ةحصصلا ةرازو تلاق
افلأا59 غلب تاباصصإلا ›امجإا نأا تحصضوأاو .ةباصصإا871و
ةلاح876و افلأا25و ،تايفو عصستو فلآا5 اهنيب ،294و
.فاعت
ةديدج ةباصصإا91 دصصرب ةحصصلا ةرازو تدافأا ،سسنوت ‘و
.7961 ¤إا تاباصصإلا ›امجإا عفري ا‡ ،انوروكب

 ⁄اعلا Èع فلا437 تايفولاو انويلم نيرصشعلا زواجتت تاباصصإلا



ةينمألأ ةي-ط-غ-ت-لا-ب ل-ف-ك-ت-ت-سس ثي-ح ^
ةبعسصلأ ئطأوسشلأو نكا-مألا-ب د-جأو-ت-لأو
نع اهيلإأ لوسصولأ نكÁ ل يتلأ كلاسسŸأ

ة-طر-سشلأ ر-سصا-ن-ع وأأ تا-ب-كرŸأ ق-ير-ط
.ئطأوسشلأ Úمأاتو ةيامحب ةفلكŸأ
ششما-ه ى-ل--ع ،لوؤو--سسŸأ تأذ فا--سضأأو

نأأ ،““ة-لا-يÿأ ة-قر-ف»ل ي-ب-يرŒ شضر--ع
ليكسشت وه ةقرفلأ هذهل لمعلأ زيح لوخد
Úمأاتو ةيامح لبسس ليعفت ¤إأ فدهي ينمأأ
شسي-سسح-ت-لأ ى-ل-ع ر-ه--سسلأو Úن--طأوŸأ
يدافتل ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحإأ ةرورسضب
مدعب مهتيعوتو ،انوروك شسوÒفب ةباسصإلأ
ئ-طأو-سشلأ ‘ ة--حا--ب--سسلا--ب ة--فزاÛأ
.مهتمÓسس لجأأ نم ةÒطÿأو ةعونمŸأ
،يليان ىسسيع ةطرسشلل ماع بقأرم راسشأأو
(ناسسرف6 نم نوكتت) ““ةلايÿأ ةقرف““نأأ
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-مدÿأ ل-خد-ت-سس ي-ت--لأ
متيسس““ةيبيرŒ ةلحرمك ةمسصاعلأ رئأز÷أ

ةزابيت ي-ت-يلو ى-ل-ع ا-ق-حل ا-ه-م-ي-م-ع-ت
.““ةيجيريدت ةفسصب شسأدرموبو
م-سسو-م نأأ ي-ن-مألأ لوؤو-سسŸأ تأذ ر--كذو
قايسس ‘ يتأا-ي ة-ن-سسلأ هذ-ه فا-ي-ط-سصإلأ

،ةنهأرلأ ةيحسصلأ فورظلل أرظن ,شصاخ
تأءأرجإلأ ةلسسلسس عم ف-ي-ك-ت-لأ ” ثي-ح

قيرط ةقرو مسسر-ل ةد-م-ت-عŸأ ة-ي-ئا-قو-لأ
نم ›زنŸأ رج◊أ نم يجيردتلأ جورخلل

نم يتلأو ةي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-سسلأ فر-ط
نكامأأو ئطأوسشلل يجيردتلأ حتفلأ اهنمسض

ة-ي-ل-سست-لأ تأءا-سضف أذ-كو ما-م-ج-ت--سسلأ
.لبقŸأ تبسسلأ نم ةيأدب هيفÎلأو

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ12ـل قفوŸا م0202توأا11  ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟ةمامكلا ت– ةهيركلا مفلا ةحئار نم سصلختت فيك
ريرقتل اقفو ، يقأولأ عانقلأ عسضو ببسسب ةهيركلأ مفلأ ةحئأرل شضرعتن ام اًبلاغ ^
ةلقو باعللأ جاتنإأ  ةلق وه ةهيركلأ مفلأ ةحئأر ببسس نإاف ““ثليه يام ›وأأ““ عقوم
.ةسضوم◊أ ةيلاع ةمعطألأو تايركسسلأ كÓهتسسأو مفلأ فا-ف-جو نا-ن-سسألأ ة-فا-ظ-ن
:يلياÃ حسصني ةهيركلأ مفلأ ةحئأر نم شصلختللو

:كمصسج ةبوطر ىلع ظفاح
نم شصلختلل اًيموي بأوكأأ8 ¤إأ6 ›أوح ءاŸأ نم ةيفاك ةيمك برسش ىلع شصرحأ
ةراسشتسسأ اًمئأد كنكميف ، مفلأ فافج كل ببسست ةيودأأ لوانتت تنك أذإأو ،مفلأ فافج
. باعللأ لئأدبب ةيسصوتلأ هنكÁ يذلأ نانسسألأ بيبط

:ةصضومحلا ةيلاع ةمعطأ’اوركصسلا نم صصلخت
Áو ،ةهأرسشب ماعطلأ لوانت ¤إأ انمظعم ليÁوأأ ةوهقلأ وأأ ياسشلأ برسش ببسسي نأأ نك

نأأ نكÁو نانسسألأ انيم لكآات ¤إأ ركسسلأ نم ةيلاع ةبسسن ىلع يوت– يتلأ رئاسصعلأ
نم ىذغتت كمف ‘ ةدوجوŸأ مي-ثأر÷أ نأل كلذو  ،ة-ه-ير-ك-لأ ة-ح-ئأر-لأ ‘ م-ه-سسي
هذه ةلأزإأ نأاف أذل ،ةيوق ةحئأر اهءأرو ةكرات ، ةيسضم◊أ وأأ ركسسلأ ةيلاع ةمعطألأ
.أÒثك ديفم اهلوانت دعب كنانسسأأ فيظنت وأأ يمويلأ يئأذغلأ كماظن نم دأوŸأ
:غبتلأ تاجتنمو Úخدتلأ نع علقأ
ناطرسسلأ لثم ةÒطخ لكاسشم ¤إأ يدؤوي دقو امومع ةحسصلاب غبتلأ تاجتنم رسضت
لزعلأ ةلحرم نوكت دقو ،ةهيركلأ مفلأ ةحئأر ‘ ةمهاسسŸأو انيŸأ نولتو ةثللأ فلتو

.Úخدتلأ ةداع نم شصلختلل ابسسانم اًتقو هذه
ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

نيصصاوغلا قرفو ةيلحم تايعمجو ةفاصشكلا جاوفأا ةكراصشمب

ادادعتسسا سسادرموبب ائطاسش74 فيظنت
لبقملا تبسسلا نيفاطسصملا لابقتسسل

ةنهارلا ةيحصصلا فورظلا لظ يف فايطصصإ’ا مصسوم حاجنا يف ةمهاصسمل

تاءاسضفلا ةبقارŸ ةلايخ ةقرف..ةرم لوأل
 تبسسلا نم ءادتبا ةيحايسسلا

ةطرسشلا تابكرم اهلسصت ل يتلا كلاسسŸا ةبعسص ئطاوسشلا ةيطغتب لفكتت ةقرفلا^
هيفÎلا نكامأاو ةيحايصسلا تاءاصضفلا ىوتصسم ىلع ينطولا نمأÓ-ل ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لا تاد-حو-لا م-عد-ت-ت-صس

ئطاوصشلل يجيردتلا حت-ف-ل-ل ا-ب-صس– كلذو ،ر-ئاز÷ا ة-ي’و-ب ة-ي-ب-يرŒ ة-ل-حر-م-ك ،””ة-لا-ي-خ ة-قر-ف»ب
ةطرصشلل ماع بقارم ، يمومعلا نمأ’ا ريدم ,حصضوأا ،راطإ’ا اذه ‘،لبقŸا تبصسلا ةيلصستلا تاءاصضفو
تاءاصضفلا ىوتصسم ىلع ةيتايلمعلا تادحولا نأا ””تÓباصصلا”” هزتنÃ ةفاحصصلل حيرصصت ‘ يليان ىصسيع

ةي’وب ةيبيرŒ ةلحرم ‘ قÓطإاب يرا÷ا توأا51 موي نم ةيادب معدتتصس هيفÎلا نكامأاو ةيحايصسلا
 ينطولا نمأÓل ةعباتلا””ةلايÿا ةقرف”” طاصشنل رئاز÷ا

ةيئلولأ تائيهلأ نم Òب-ك دد-ع ف-ك-ع-ي ^
عمتÛأ تايع-م-ج ن-م Úعو-ط-تŸأ ن-مو
ميظنت ى-ل-ع، عو-ب-سسأأ ة-بأر-ق ذ-ن-م ÊدŸأ

قيÈلأ ةداعإأو فيظ-ن-ت-ل ة-ع-سسأو تÓ-م-ح
ıشسأدرموب ةيلو لحأوسس و ئطأوسش فلت

ما-مأ أدد‹ ا-ه--ح--ت--ف ةدا--عإل ا--ب--سس–
هذ-ه ط-ي-سشن-ت ‘ كرا-سشيو .Úفا-ط-سصŸأ
مدق ىلع يرŒ يتلأ، ةيعوطتلأ تÓم◊أ
حلاسصم اهميظنت ىلع فرسشي يتلأو ،قاسسو
ةرسشعلأ تايدلبلأ ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب ة-يلو-لأ
،ةينعŸأ تائي-ه-لأ بنا-ج ¤إأ ،ة-ي-ل-حا-سسلأ
و ةيرئأز÷أ ةي-مÓ-سسإلأ ة-فا-سشك-لأ جأو-فأأ

flأ تايعم-ج ف-ل-تÛأ عمتŸدÊ ةفاسضإأ
ةيام◊أ ن-م Úسصأو-غ-لأ قر-ف و نأو-عأأ ¤إأ
موقت .رحبلأ قمع نوفظني نيذللأ ةيندŸأ
ع-فر-ب Úعو-ط-تŸأ و ة-ي-ئلو-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ
شسا--ي--كألأ و تÓ--سضف--لأ و ة--ما--م--ق---لأ
ةيكيت-سسÓ-ب-لأ و ة-ي-جا-جز-لأ تأرورا-ق-لأو
اهتظفل يتلأ ةراسضلأ تا-ف-لıأ ف-ل-تflو
نكامأأ فيظنت و ميظنت ةداعإأ و ،رحبلأ هايم
نكامألأ ‘ لافطألأ بعلو تÓئاعلأ ةحأر
. ئطأوسشلاب ةطيÙأ
امبسسح ،ةيعوط-ت-لأ تÓ-م◊أ هذ-ه شس“و
تا-عا-ن-سصلأ و ة-حا-ي-سسلأ ر-يد-م ه-ح-سضوأأ
ائطاسش74  ،يديبعل يدرولأ ،ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ

ائطاسش46 لسصأأ نم ةحاب-سسل-ل ا-حو-م-سسم
و اهيلع ةقدا-سصŸأ ت“ ،ة-يلو-لأ م-هد-ع-ت

و تأءأرجإأ نم هب-ل-ط-ت-ت ا-م ل-ك ة-سشقا-ن-م
‘ أرخؤوم اهزي-هŒ و ا-ه-ت-ئ-ي-ه-ت-ل Òبأد-ت
ة-يلو-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لأ شسلÛأ عا-م--ت--جإأ

Ãأو ،ةيلولأ يب-خ-ت-ن-م ة-كرا-سشŸةلثمت ‘
جد ÚيÓم ةثÓثب ردقي ›ام فÓغ دسصر

و ليهأات و ةئيهت ةداعإأ لجأأ نم ئطاسش لكل
Œأ ئطأوسشلأ ل-ك ز-ي-هŸةحابسسلل ةحومسس

و كلاسسŸأ حتف ‘ .ةرواÛأ تأءاسضفلأو
ةرانإلأ Òفوت و ئطأوسشلل ة-يدؤوŸأ قر-ط-لأ
ىرخأأو تأرايسسلأ فقوت نكامأأ و ةيمومعلأ
و لافطألأ بعلل تاحاسسم ةئيهت و نمأÓل
تلكوأأ دقو .عيبلل ةمظنم نكامأأو مييختلل

¤إأ ةن-سسلأ هذ-ه ئ-طأو-سشلأ Òي-سست ة-م-ه-م
ل-ك ىو-ت-سسم ى-ل--ع Úع يرأدإأ فر--سصت--م
ىلع تا-يد-ل-ب-لأ ثح بنا-ج ¤إأو ،ئ-طا-سش
درأوم نمسضتل اه-ئ-طأو-سش Úم-ث-ت و Òي-سست
لÓ-غ-ت--سسأ ن--م د◊أ و ة--ي--فا--سضإأ ل--خد
Òفو-ت ،ة-ي-نو-نا-ق Òغ قر-ط-ب تأءا-سضف-لأ

ةيام◊أ قرف ءأويإل ةقئل ةلق-ن-ت-م ز-كأر-م
نامسض لجأأ نم ينطو-لأ كرد-لأو ة-ي-ندŸأ
ةيمومع تاسشرÃ  ئطأوسشلأ ديوزتو نمألأ
.اهÒغو برسش هايمو شضيحأرمو
قلعتت ىرخأأ Òبأدت ¤أ عاطقلأ ريدم راسشأأو
اهز-ي-هŒ و ئ-طأو-سشلأ ل-خأد-م ة-ئ-ي-ه-ت-ب
ة-ي-مÓ-عإلأ تا-حو-ل-لأو رورŸأ تأرا-سشإا-ب
ةيموم-ع-لأ ةرا-نإلأ Òفو-تو ة-ي-ه-ي-جو-ت-لأو
ةدا-عإأو ة-يذاÙأ عرأو-سشلأو ئ-طأو-سشلا--ب
د-يد–و تأرا-ي-سسلأ ر-ئا--ظ--ح ة--ئ--ي--ه--ت
.ةراجتلل ةسصسصıأ تاحاسسŸأ
مييختلأ عنم ‘ اسضيأأ Òبأدتلأ هذه لثمتتو
تÓ--م--ح ثع--بو Òط--سستو ي--ئأو--سشع--لأ

انوروك ءابو نم ةيا-قو-لأ لو-ح ة-ي-سسي-سس–
يÒسسمو ةفا-ط-سصŸأ تÓ-ئا-ع-لأ ةد-ئا-ف-ل
ةيفيسصلأ تاميıأو ةيحاي-سسلأ ل-كا-ي-ه-لأ
شضراعم شصيسصختو ةيحاي-سسلأ تلا-كو-لأو
ىلع ةيديلقتلأ ةعان-سصلأ تا-ج-ت-ن-م ع-ي-ب-ل

ـه.ك ^ .ئطأوسشلأ ىوتسسم

ةديفحو اديفح07 و7591 ةنصس دلو مهرغصصأا ءانبأا4 ـب تقزر

 ترايت ةيلوب ةرمعم ربكأا ةافو
ةنسس321 زهاني رمع نع

ةرمعم Èكأأ ,يرامع ةÒخ ,شسمأأ لوأأ تيفوت ^
رثأأ ،ةنسس321 زهاني رمع نع ترا-ي-ت ة-يلو-ب
نم يهف نسسلأ ‘ مدقتلأ ةعجأر ةيحسص ةكعو
هيدلبب ششيرطلأ ةيرقب7981 رياني72 ديلأوم
.ةفوطرق ةيدلبب نطقت تناكو يليل دأو
ةجا◊أ““ ةفوطرق ة-يد-ل-ب ح-لا-سصم تح-سضوأأو

ةيلاع ةينطو و ةيروث حور تأذ يرامع ةÒخ
تناك اهنوك  ةيروث ةلئاع ¤إأ اهئامتنأ مكحب
موكÙأ ،Úسسحل-ب ةز-م-ح ،د-هاÛأ ة-ل-مرأ

5و انجسس تأونسس3 ـب رمعتسسŸأ فرط نم هيلع
ايلج رهظي رئأز÷اب اهعلو ناكو ،ايفن تأونسس
عمو  اهدافحأأو اهئانبأأ  عم اهتاسسلج لÓخ نم
ثيد◊أ نم اهتاياكح ولخت ل ثيح اهروزي نم
تلوطبو ةروثلأ نع اهنهذب ةقلاعلأ تايركسسلأ
ة--مو--حرŸأ ““نأأ ¤أ ةÒسشم ،““ن--يد---هاÛأ

تأÎف تسشيا---ع يرا---م---ع ةÒخ  ة----جا◊أ
ةÎف تسشاع ثيح رئأز÷أ خيرات ‘ تلو–و
تسشاعو لÓقتسسلأ  ةحرف تدهسشو رامعتسسلأ
ةكرب رمع-لأ ‘ ا-ه-ل نا-كو ءأدو-سسلأ ة-ير-سشع-لأ
ثيح ،ءابولأ ة-ل-ئا-ط ت– ر-ئأز÷أو ششي-ع-ل-ل
نع هعفري نأاب أرأر-م ه-ل-ل ا-ه-تأو-عد تع-ف-ترأ
أذهب قلعم ا-ه-ب-ل-قو ةا-ي◊أ قرا-ف-ت-ل ر-ئأز÷أ
321 نم Ìكأل هسضرأأ ىلع تسشاع يذلأ نطولأ

4 تب‚أأ ةÒخ ةجا◊أ نأأ ركذلاب ريدج . ““ةنسس
07 ـب مهنم تقزر7591 ةنسس دلو مهرغسصأأ ءانبأأ

ثيح ةديج ةحسصب تعت“ و .ةديفحو أديفح
¤إأ اهسسفنب اهسسفن ةمدخ ىلع شصر– تناك

شضرŸأ اهيلع رثأأ ام دعب اهتكرح تلق نأأ ةياغ
ةنسس ›أوح ذ-ن-م ن-سسلأ ‘ Èك-لأ  ن-ع œا-ن-لأ
م.ق ^ .ابيرقت

ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملاو تاباغلا ةظفاحم نيب ةيقافت’ اذيفنت
ةنيطنسسق يف ةيباغلا ةورثلا ةيامحل ةيسسيسسحت ةلمح قÓطإا

نماصضتلا تايريدم اهتلصسرأا ةيكÓهتصس’ا داوملا نم ةنحاصش21 لوصصو دعب
ةليم ىلا تازيهجتلاو ةيذغألا نم انط051 لسسري رمحألا لÓهلا

ةلفاق يرحبلأ ربونسصلأ شضراعŸأ رسصق نم ،شسمأأ تقلطنأ ^
تأزهلأ دعب ةليم ةيلو ناكسس عم انماسضت رمحألأ لÓهلل ةينماسضت
.تÓئاعلأ نم Òثكلأ تدرسش يتلأ ةيسضرألأ

ةديعسس ،يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ ةسسيئر تحسضوأأ ،راطلأ أذه ‘
دأوŸأ نم ا-ن-ط051 مسضت ةينماسضتلأ ةل-فا-ق-لأ نأأ ،شسل-ي-ب-ح ن-ب
نويلم يتئÃ ةيبط تأزيهŒ ¤إأ ةفا-سضإأ ،ة-ي-ط-غألأو ة-ي-ئأذ-غ-لأ

‘ ةثدحتŸأ تفسشكو. ةليم ىفسشتسسم اهنم دي-ف-ت-سسي-سس م-ي-ت-ن-سس
ةيلولاب هعرف ززع رمحألأ لÓهلأ نأأ ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل حيرسصت
.نيررسضتملل يسسفنلأ معدلأ Òفوتل ثرأوكلأ Òيسست ‘ Úيئاسصخأاب

دأوŸأ فلتخÃ ةلمfi ةنحاسش21 ةليم ةيلو ¤إأ تلسصو دقو أذه
ةررسضتŸأ تÓئاعلأ ةدئافل ةهجوŸأ تأدعاسسŸأو ةيكÓهتسسلأ

ةعم÷أ موي ةيلو-لأ ا-ت-بر-سض Úت-ل-لأ Úت-ي-سضرألأ Úتز-ه-لأ ءأر-ج
.مرسصنŸأ
يعامتجلأ طاسشن-ل-ل ي-لÙأ ر-يدŸأ ح-سضوأأ ،قا-ي-سسلأ أذ-ه ‘و
‘ عرسش هنأاب ،يفحسص حيرسصت ‘ ،يزنك نيدلأ نيز ،نماسضتلأو
نأأ ¤أ أÒسشم ،تب-سسلأ مو-ي ن-م أءد-ب تأد-عا-سسŸأ لا-ب--ق--ت--سسأ
بيلح و ةيندعم هايم و ةعونتم ةيئأذغ دأوم ‘ تلث“ تأدعاسسŸأ
ردسصم نعو .ةررسضتŸأ تÓئاعلأ ءأويإل ةميخ001 أذكو ةسشرفأأو

تايلو نم تمدق تأد-عا-سسŸأ نأا-ب ثد-ح-تŸأ دا-فأأ تا-نا-علأ
” هنأاب افسشاك ،لجيجو ةليسسŸأ و فيط-سسو ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ

.كانه اهعيمجتل ءاجنلأ يدأو ةيدلب ¤إأ تأدعاسسŸأ ليو–
،Úتيسضرألأ Úتزهلأ ءأرج ةررسضتŸأ تÓئاعلاب ل-ف-ك-ت-لأ نأا-سشبو
ءأويإأ مرسصنŸأ ةعم÷أ ءاسسم ذنم ” هنأاب لوؤوسسŸأ تأذ حسضوأأ
ديهسشلأ بعلم أذكو ةينابسش قفأرم ىوتسسم ىلع مهنم تأرسشعلأ
.ةيلولأ ةمسصاعب مسساقلب ديعلب
،ةليÃ يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلل ةيئلولأ ةنجللأ شسيئرل أدانتسسأو
بعلŸاب ةبوسصنŸأ ميÿأ ددع غلب دقف ،نامحرلأ دبع نب نوميم
نم ةلحرŸأ تÓئاعلأ لبق نم ةلوغسشم اهلك ةميخ071 مويلأ ىتح
نم يوأات ميخ دوجو نع اثدحتم ،اهرر-سضت تب-ث ي-ت-لأ ا-ه-لزا-ن-م
دفأوت نأاب نو-م-ي-م د-ي-سسلأ فا-سضأأو.تÓ-ئا-ع3 ¤إأ Úت-ل-ئا--ع
.شسمأأ ءاسسم ةياغ ¤إأ Óسصأوتم لأزيل نيررسضتŸأ

Œأ تاطلسسلأ نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردÙأ تاه÷أ عيمجو ةيلŸةينع
” ثيح ،مهب لفكتلأو نيررسضتŸأ ÚنطأوŸأ لابقتسسأ ىلع لمعت
امك ،مسساقلب ديعلب بعلÃ ةيندŸأ ةيامحلل يبط زكرم بيسصنت

Úميقملل هايŸأو تابجولأ Òفوتل فورظلأ ع-ي-م-ج ة-ئ-ي-ه-ت ت“
ـه.ك ^ .ءأويإلأ زكأرمو ميÿاب

ةيسسيسس– ةلمح ةني-ط-ن-سسق-ب تق-ل-طأأ ^
ةباغ نم اقÓطنأ ةيبا-غ-لأ ةوÌلأ ة-يا-م◊
ة-عو-مÛأ ة--كرا--سشÃ ششحو--لأ ل--ب--ج

ةظفاfiو ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ة-ي-م-ي-ل-قإلأ
كلسسلأ تأذ نم مل-ع ا-م بسسح ،تا-با-غ-لأ
.يماظنلأ
يتلأ ة-ي-سسي-سسح-ت-لأ ة-ل-م◊أ هذ-ه ي-تأا-تو
يرا÷أ توأأ ر-ه-سش لأو-ط ل--سصأو--ت--ت--سس
اقفو ةن-ي-ط-ن-سسق تا-با-غ فد-ه-ت-سست-سسو
تاباغلأ ةظفاÚ fiب ةمŸÈأ ةيقا-ف-تÓ-ل
ينطولأ كردلل ة-ي-م-ي-ل-قإلأ ة-عو-مÛأو
ةرسشاب-م و دو-ه÷أ د-ي-حو-ت ¤إأ ة-ي-مأر-لأ

ىلع ظافحلل ةيسسيسس–و ةيمÓعإأ تايلمع
.يتابنلأ ءاطغلأ

بت-ك--م شسي--ئر ح--سضوأأ ،نأا--سشلأ أذ--ه ‘
ةيميلقإلأ ةعومÛاب ةيئاسضقلأ ة-طر-سشلأ
،دلاخ قأزرلأ دبع مدقŸأ ،ينطولأ كردلل

تاباغلأ ةظفاÚ fiب ةكÎسشم اقرف نأاب ‘
ةي-با-غ-لأ تا-حا-سسŸأ بو-ج-ت-سس كرد-لأو
شسسس–و ة-يلو-لا-ب ه--ي--فÎلأ تأءا--سضفو
ةيمهأاب ÚهزنتŸأو اهل نيرواÛأ ناكسسلأ

ةمهم اهنكل ةطيسسب Èتعت تايكولسس عابتأ
.ةئيبلأ ىلع ظافحلل
ةقرف-لأ تر-سشا-ب ششحو-لأ ل-ي-ج ة-با-غ-ب-ف
و ناكسسلأ عم رسشابŸأ لسصأوت-لأ ا-ي-نأد-ي-م
مأÎحأ ةرورسضب مهسسي-سس– و Úهز-ن-تŸأ
ÚتوÌلأ ىل-ع ظا-ف◊أ و نا-كŸأ ة-فا-ظ-ن
فانسصألأ اميسسل ة-ي-نأو-ي◊أ و ة-ي-تا-ب-ن-لأ
ةيعوت ت“و.نو-نا-ق-لأ بجوÃ ة-ي-مÙأ
دودر ة-ي-م-ن-ت ةرور-سضب ا-سضيأأ Úن--طأوŸأ

نم قئأر◊أ ةحفاك-م لا‹ ‘ م-ه-لا-ع-فأأ
كردلل رسضخألأ مقرلأ Èع غيلبتلأ لÓخ

علدنأ يأأ نأاسشب ا-م-ي-سسل (5501) ينطولأ
لÓخ اميسسل لاعف لخدت لجأأ نم نأÒنلل
ÚنطأوŸأ شسيسس– ” امك .فيسصلأ لسصف
ءأدترأو يدسس÷أ دعابتلأ مأÎحأ ةرورسضب
شسوÒف يسشفت ةحفا-كŸ ي-قأو-لأ عا-ن-ق-لأ
. انوروك
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:لاقملا يف ءاجو ^
،توÒب ةينأنبللإ ةمشصأعلإ ¤إإ هترأيز ءأنثأإ
نم مأ-يأإ3 د-ع-ب ،ي-شضأŸإ سسي-مÿإ مو--ي
ن-ل-عأإ ،توÒب أأ-فر-م ‘ عورŸإ رأ-ج-ف-ن’إ
نع ،نوركأم ليونأÁإإ ،يشسنرف-لإ سسي-ئر-لإ
،تنÎن’إ Èع ،““›ود ر“ؤو-م““ ¤إإ ه--تو--عد
نإ دعب كلذو ،نأنبل ةدعأشسŸ لإومأ’إ عم÷
عم كلذ ‘ أÃ ،تإءأقللإ نم ةعوم‹ دقع
.نوع ليششيم ،Êأنبللإ سسيئرلإ
ةي-ن-ق-ت Èع ،د-حأ’إ د-ق-ع ›ود-لإ ر“ؤوŸإ
أيشسور ةكرأششم نود ،سسنرف-نو-ك و-يد-ي-ف-لإ
لشصتإ ،إذه لوح .ىرخأ’إ لودلإ نم ددعو
نع ين-نو-لأأ-شسي Úي-ف-ح-شصلإ ن-م دد-ع ي-ب
ييأإر نأكف ،أيشسور ةكرأششم مدع ‘ ببشسلإ
نأك يشسنرفلإ سسي-ئر-لإ نأإ و-ه ،رأ-شصت-خأ-ب
نكل .ود-ب-ي أ-م-ي-ف هر-مأإ ن-م ة-ل-ج-ع ى-ل-ع
نم دب ’ ،ىو-ت-شسŸإ إذ-ه ى-ل-ع تأ-ي-لأ-ع-ف
قيشسنتلإ متي ’و ،ةديدشش ةيأنعب أهل دإدعإ’إ
إذه ىلع ئرأط ل-ك-ششبو ل-ج-ع ى-ل-ع أ-ه-ل
دقتفي أÃر يشسنرفلإ سسيئرلإ نأإ ’إإ .وحنلإ
فإدهأإ ءإرو ىعشسي هنأإ وأإ ،ةيشسأيشسلإ ةÿÈإ
دق-ع ‘ عأ-فد-ن’إ إذ-ه ءإرو ف-ق-ت ىر-خأإ
.نأنبل لجأإ نم ةيلأعفلإ
ةركف فتأه-لإ Èع ر“ؤوŸإ د-ق-ع ةر-ك-ف نإإ
حّجرŸإ Òغ نمو ،ةحجأن Òغو ةقفوم Òغ
لإومأ’إ عمج ‘ ةرمثم جئأتن نع رفشست نأإ
Ÿإ نم هنأإ دق-ت-عأإ .نأ-ن-ب-ل ةد-عأ-شسŸنكم
،طقف ر’ود نويلم003–002 ›إوح عمج
8–5 نع لقي ’ أم ¤إإ نأنبل جأتحي أمنيب
ةلإزإ’ نك‡ تقو عرشسأإ ‘ ر’ود تإرأيلم
.رأجفن’إ بقإوع
سسيئرلإ أهيف ع-قو ي-ت-لإ ءأ-ط-خأ’إ Úب ن-م
سسيئر مأمأإ ةنيعم طورشش ع-شضو ي-شسنر-ف-لإ
نأك مث ،ةينأنب-ل-لإ ة-مو-ك◊إو ة-يرو-ه-م÷إ
شصÙإ لإو-مأ’إ نأأ-ب ه-ح-ير-شصت لّوحتشس ةلّ
⁄ ›أتلأبو ،Êأنبل-لإ بع-ششلإ ¤إإ ةر-ششأ-ب-م
هتقث مدع ن-ع Òب-ع-ت-لأ-ب نور-كأ-م ف-ت-ك-ي
أشضيأإ لهأŒ أ‰إإو ،ةينأنبل-لإ تأ-ط-ل-شسلأ-ب
أهيلع أيدعتم ،ةينأنبللإ ةدأيشسلإ تبإوث دحأإ
.ةينأنبللإ ةلودلإ تأشسشسؤوم ىلعو
لإومأ’إ ليو–““ هينعي نأإ نكÁ يذلإ أمف
فيك ،““؟Êأنبللإ بع-ششلإ ¤إإ تإد-عأ-شسŸإو
Áر-ك-ف-ن نأإ أ-ن-ل ل-ه ؟كلذ م-ت-ي نأإ ن-ك ‘
أهب لشصت نأإ نكÁ يتلإ تإرأشسŸإو تأيلآ’إ
أÃرو ،تإر’ود--لإ ن--م ÚيŸÓإ تأ---ئ---م
““Êأنبللإ بعششلإ““ ¤إإ ،تإر’ودلإ تإرأيلم

؟ةرششأبم
يذ-لإ ،يرأ-شضلإ مو-ج-ه-لإ كلذ نإأ-ف كلذ-ك
لعج ،نوركأم تأح-ير-شصت ه-بإو-بأإ تح-ت-ف
ةجأحب““ نأنبل نأإ ةركف ىنبتت لودلإ سضعب
فإÎع’إ Úعتي أنهو ،““يشسأيشس حÓشصإإ ¤إإ
عم ةنرأقŸأب ،نأن-ب-ل ‘ م-ك◊إ مأ-ظ-ن نأأ-ب
وه ،ةيبرعلإ نإدلبلإ ‘ مك◊إ ةمظنأإ عيمج
وهو ،ةقطنŸإ ‘ ةيشسأي-شسلإ م-ظ-ن-لإ ى-قرأإ
عيمج هيف كرأششي ،يددعت يطإرقÁد مأظن
ةيفئأطلإو ةيقرعلإ Êأنبللإ بعششلإ تأنوكم
تأبأخت-ن’إ نأإ ¤إإ ة-فأ-شضإ’أ-ب ،ة-ي-ن-يد-لإو
Êأنبللإ نأÈŸلإ ءأشضعأإ رأيتخ’ ةينأÈŸلإ
تأبأختن’إ (Ìكأإ نكت ⁄ نإإ) Ìكأإ نم يه
لكب ،كلذ ينعي ’و .ةيفأفششو ةهإزن ةيبرعلإ
دأ-شسف-لإ ع-ئأ-قو ن-ع ي-شضأ-غ-ت-لإ ،د-ي--كأأ--ت
،ÚلوؤوشسŸإ سضعب لأطت يتلإ ةيبوشسÙإو
أنه أهن-ع ف-ششك-لإ م-ت-ي ي-ت-لإ تأ-قر-شسلإو
لود عيمج ‘ دجوت مئإرج يهو .كأنهو
عشضوو حئأشصنلإ ءإد-شسإإ ن-م ’د-بو .⁄أ-ع-لإ
ةجأحب نأنبل نإأف ،نأنبل مأمأإ تأطإÎشش’إ
يك ،ةيروفلإ ةيدأŸإ ةد-عأ-شسŸإ ¤إإ مو-ي-لإ
،رأجفن’إ رأثآإ ليز-يو ،هدأ-شصت-قإ ى-فأ-ع-ت-ي
معدب ىوشس ،أيل-م-ع م-ت-ي نأإ ن-كÁ ’ كلذو
تأشسشسؤومو ةزهجأإو ة-ي-نأ-ن-ب-ل-لإ ة-مو-ك◊إ
نم ’دب ،كلذ قيقحتل ،ة-ف-ل-تıإ ة-لود-لإ

fiغتشسإو عشضولإ جيجأأتل سضعبلإ ت’وأÓهل
ددهي أم ،ةيفئأطلإ تإرعنلإ ثبو Ïفلإ عرزل
.ةيلهأ’إ بر◊إ ¤إإ عشضولإ ق’زنأب
أشضيأإ ةيشضأŸإ مأيأ’إ لÓخ حرط أم Úب نم
نأأكو ،رأجفن’إ نأأششب قي-ق-ح-ت-لإ ““ل-يود-ت““
ءأشضقلإو ،قيقحتلإ تأه-ج د-ق-ت-ف-ي نأ-ن-ب-ل
.ةلودلل ةيشسأشسأ’إ تأموقŸإ دحأإ لقتشسŸإ
كأهتنإ ن-م-شض أ-شضيأإ ي-تأأ-ي كلذ نإإ لو-قأإو
ةدإرإإ مإÎحإ مد-عو ،ة-ي-نأ-ن-ب-ل-لإ ةدأ-ي-شسلإ
ليودت-ل عإد يأإ ىرأإ ’و .Êأ-ن-ب-ل-لإ بع-ششلإ
،لقتشسم ءأشضق هيدل نأنبل نأ’ ،ق-ي-ق-ح-ت-لإ
همأهÃ مأيقلإ ىلع ردأق سشيجو ،يوق نمأإو
أ‰إإ ليودتلأ-ب بلأ-ط-ي ن-م ل-كو ،لأ-شضع-لإ
جرخ تÓكششم نوتأإ ¤إإ نأنبل ّرج ¤إإ فدهي
هشضرأإ ىلع كأنه سسيلو ،أمأع51 ذنم أهنم
.ميلأ’إ خيرأتلإ كلذ ¤إإ ةدوعلإ ‘ بغري نم
بأبششلإ ر-عأ-ششم نإأ-ف ،ىر-خأإ ة-ي-حأ-ن ن-م
مدعو ةلأطبلإ ن-م Êأ-ع-ي يذ-لإ ،بشضأ-غ-لإ
تأيعإد-تو ر-ق-ف-لإو ل-م-ع-لإ سصر-ف ر-فو-ت
دأشصتق’إو ةحأيشسلإ عجإرتو أنوروك ةحئأج
إوجرخ ن‡ ،ةينأ-ن-ب-ل-لإ فرأ-شصŸإ ة-مزأإو
لبقتشسمو مهتأيحو مهقزر دروم نع أعأفد
ةيقطنمو ةموهفم ر-عأ-ششم ي-ه ،م-ه-ئأ-ن-بأإ
يشسأشسأ’إ هببشس بشضغلإ إذه نك-ل .ة-يأ-غ-ل-ل
دويقلإو ،نأنبل ىلع ةشضورفŸإ تأ-بو-ق-ع-لإ
يتلإو ،Êأ-ن-ب-ل-لإ ‘ر-شصŸإ مأ-ظ-ن-لإ ى-ل-ع
،ةيكيرمأ’إ ةد-ح-تŸإ تأ-ي’و-لإ أ-ه-شضر-ف-ت
عبتت يتلإ ،ىرخأ’إ ةي-بر-غ-لإ لود-لإ سضع-بو
لجأإ نم بوعششلل يعأم÷إ بأقعلإ ةشسأيشس
سضر-فو ،ة-ي-شسأ-ي-شسلإ أ-ه-فإد-هأإ ق--ي--ق–
ىندأإ نود ،لودلإ ىلع أه-تدإرإإو أ-ه-طور-شش
.بوعششلإ ةدإرإ’ وأإ ةدأيشسلل تإرأبتعإ
لثم ¤إإ تفتلت ’ أيشسور نإأف ،لأ◊إ ةعيبطب
،ةيشضإرعتشس’إ ةيو-ب-ع-ششلإ تإو-عد-لإ هذ-ه
،وحنلإ إذه ىلع لودلإ ةدأيشس كهتنت يتلإ

عشضو-لإ م-قأ-ف-ت ¤إإ أ-م-ت-ح يدؤو-ي أ-م و-هو
›أتلإ مويلإ ‘ هأنيأإر أ-م إذ-هو ،ي-ل-خإد-لإ
بلأطت تإرهأظم ع’دنأب ،نوركأم ةرأيزل
سشه ع-شضو و--هو ،ة--مو--ك◊إ طأ--ق--شسإأ--ب
.إروهدت ’إإ ةثرأكلإ هديزت ⁄ ،سسأشسأ’أب
أهب ¤دأإ يتلإ تأ-ح-ير-شصت-لإ هذ-ه ل-ث-م نإإ
‘ أÃ ،نوركأم ليونأÁإإ ،يشسنرفلإ سسيئرلإ
ةعيرذك مدختشستشس ،يمأ-تÿإ نأ-ي-ب-لإ كلذ
أم وهو ،تأبإرطشض’إ ¤إإ ةيعإد-لإ ىو-ق-ل-ل
.نأنبل لخإد ةبوعشص أهديزيو رومأ’إ دّقعي
ئرإوطلإ ت’أح ‘ لإومأ’إ عمج ةيلمع نأإ
‘ ةلشصلإ تإذ لكأيهلإ أ-ه-م-ّظ-ن-ت نأإو د-ب’
مدقتي نأإ لشضفأ’إو ،ةدح-تŸإ ·أ’إ ة-ئ-ي-ه
برعلإ ءأمعزلإو ةيبرعلإ لودلإ ةعمأج ةدأق
نأنبل ةدعأشسŸ روفلإ ىلع ةددfi مأقرأأب
تإرأيلم8–5 نأإ روشصتأإ ’و .عشضولإ إذه ‘
ةبشسنلأب ةÒبك ةبقع لكششت نأإ نكÁ ر’ود
.ةينغلإ ةيبرعلإ لودلل
ىلع ديكأأتلإ ةدوأعم نم دب ’ ،ددشصلإ إذهب
،نأنبل ‘ روهدتŸإ يدأشصتق’إ عشضولإ نأإ
لبقو ،ءأج أ‰إإو ،رأجفنÓل ةجيتن تأأي ⁄
أهتشضرف يتلإ تأبوقعلل ةج-ي-ت-ن ،ءي-شش ل-ك
،نأنبل ىلع ةيكير-مأ’إ ةد-ح-تŸإ تأ-ي’و-لإ
يذلإ ،Êأنبللإ ‘رشصŸإ مأظنلإ تّلشش يتلإو
دهششن أننكل .هدأشصتقإ ‘ نأنبل هيلع دمتعإ
،عشضولإ إذه لثم ‘ ىتح ،ةيبرعلإ لودلإ نأإ
مهنأ’ ،نأنبل ةدعأشسم ررقت نأإ عيطتشست ’
أمك ،مهتإورث نوكلÁ ’ ،ديدششلإ فشسأ’إ عم
قح نوكلÁ ’و ،›أ◊إ ع-شضو-لإ ن-م Úب-ت-ي
.مهدرإوم ‘ فرشصتلإ
،بمإرت دلأنود ،يكيرمأ’إ سسيئرلإ معد دقل
‘ ،نوركأ-م ل-يو-نأÁإإ ،ي-شسنر-ف-لإ هÒظ-ن
سسبل ’ لكششبو ،هنأإ ’إإ .ةيفتأهلإ ةثدأÙإ
قل-ع-ت-ت فإد-هأإ ق-ي-ق– ¤إإ ى-ع-شسي ،ه-ي-ف
تأي’ولإ لخإد ه-ل ة-ي-بأ-خ-ت-ن’إ ة-ل-م◊أ-ب
تأي’ولإ تنأك إذإإو .ةي-ك-ير-مأ’إ ةد-ح-تŸإ
،ةدعأشسملل أهأ-يإو-ن ‘ ة-قدأ-شص ةد-ح-تŸإ
لك عفرب درلإ ،ءيشش لك لبقو ،’وأإ أهيلعف
نع Óشضف ،نأنبل ىلع ةشضورفŸإ تأبوقعلإ
ةيرورشض أهنأ’ ،أيروشس نع تأ-بو-ق-ع-لإ ع-فر
Óك دمتعي ثيح ،Úتلودلإ Úتأ-ه-ل ة-يأ-غ-ل-ل
نإأف ،لأ◊إ ةعيبطبو ،رخآ’إ ىلع Úتلودلإ
تأ-ي’و-لإ ه-تّر-قأإ يذ-لإ ،ر-شصي--ق نو--نأ--ق
سسكعني ،أيروشس دشض ةي-ك-ير-مأ’إ ةد-ح-تŸإ
.نأنبل ىلع ،رششأبم لكششبو ،ديكأأت لكب
نوزجأع مهو .ةلولغم برعلإ دي ،ةطأشسبب
.قيقششلإ دلبلإ نأنبل ةدعأشسم نع
أ-ن-ت-شسأ-ي-شس نإأ-ف ،أ-ي-شسور ‘ أ-ن-ب-نأ-ج ن-م
،ةحشضإوو ةرقتشسم ةشسأيشس ي-ه ة-ي-جرأÿإ
لكأيه نمشضو ›ودلإ نونأقلإ رأطإإ ‘ Òشست
‘ ةلثمتŸإ ›ود-لإ ع-م-تÛإ تأ-شسشسؤو-مو
لودلإ ةدأيشس مإÎحإو .ةدحتŸإ ·أ’إ ةئيه
نم كلذ نأإ ىرأإ كلذل ،أهتأيولوأإ دحأإ وه
⁄و ،أيشسور ةكرأششم مدع بأبشسأإ مهأإ Úب
فقوŸإ إذه تنبت نم أهدحو أيشسور نكت
ة--ل--م--ح““ قدأإ ل---ك---ششب وأإ ““ر“ؤوŸإ““ ءإزإإ
سسي-ئر-لإ أ-ه-ي-لإإ أ-عد ي--ت--لإ ““تأ--عÈت--لإ
.يشسنرفلإ

(مويلإ أيشسور) ^

!ةمومشسŸإ نوركأم تأعÈت
حر-ط ناو-ن-ع-لا اذ-ه تح-ت
ل---ل---ح---م----لاو بتا----ك----لا
،رعاسشلا يمار ،يسسايسسلا

ةد-ير-ج تا-ح-ف--سص ى--ل--ع
هتيؤور ،ةيسسورلا ““ارتفاز““

هدقع يذلا رمتؤوملا لوح
رب-ع ،ي-سسنر-ف-لا سسي-ئر-لا
نا-ن-ب-ل م-عد--ل ،ف--تا--ه--لا

.ينانبللا بعسشلاو

توÒبو أميششوÒه Úب
رأجف-نإ فَدأ-شص-َت ،تأ-ق-يŸإ ثي-ح ن-م ^
يرأ-ج-ف--نإ ط--شسو--ت--ي خ--يرأ--ت ‘ توÒب
.(5491 بآإ9 ،4) يكإزأغأنو أميششوÒه
،رأ-ج-ف-ن’إ ل-ك-ششو ةد-ششلإ ثي-ح ن-م أ--مأإ
كلتو ،أميششوÒه رأجفن’ ةبرأقم تءأجف
جئأتن نوكتشس لهف ،رد-ق-لإ تأ-فدأ-شصم ن-م
لبأنقلإ جئأتنل ة-ه-بأ-ششم توÒب تإÒج-ف-ت
؟نأبأيلإ ىلع تيقلأإ يتلإ ةيرذلإ
نأبأيلإ أهل سضرعت يتلإ ةفينعلإ ةزهلإ كلت
ًأيشسأيشس ًأ-مأ-ظ-نو ة-لودو ًأ-ع-م-ت‹ تق-ل-خ
سصلخت-شسإ د-قو ،ًأ-ي-ل-ك ًأ-ف-ل-تflو ًإد-يد-ج
¤إإ مهتأشسأأم إولو-حو ،ةÈع-لإ نو-ي-نأ-بأ-ي-لإ
نوينأنبللإ سصلختشسيشس لهف ،مدقتلل ةشصرف
نو-ك-ي-شس ل--هو ؟رأ--ج--ف--ن’إ ن--م ةÈع--لإ
Ãإ هذه ليو– مهرودقŸةشصرف ¤إإ ةأشسأأ
؟نوينأبأيلإ لعف أمك
،«أميششوÒه» ةنيدم ُترز ،تإونشس ةدع لبق
هميقت يذلإ يون-شسلإ لأ-ف-ت-ح’إ ُتر-شضحو
ةلبنق-لإ أ-يأ-ح-شض ىر-كذ-ل ًأ-مإر-كإإ ة-لود-لإ
ÚثدحتŸإ تأملكل عأمتشس’إ دعبو ،ةيرذلإ
أميششوÒه ف-ح-ت-م» أ-ن-ل-خد ،Úي-م-شسر-لإ
ةأ-شسأأŸإ د-شسج-ي يذ-لإ ،«مÓ-شسلإ ىر-كذ-ل
أنلخد نأإ أمو ،ة-ير-ششب-لإ خ-يرأ-ت ‘ ع-ششبأ’إ
ر-ئإز ل-ك-ل إو-ط-عأإ ى-ت-ح ف-ح-تŸإ ة-بإو-ب
بوجيو أمهلمحي ،نذأإ ة-عأ-م-شسو Óً-ج-شسم
عمتشسيف ،Úعم بيترت قفو فحتŸإ نأكرأإ
نع لشصفم حرشش ¤إإ أهرأتخي يتلإ ةغللأب
.نأبأيلإ خيرأت نم موؤوششŸإ مويلإ كلذ
،ةÒثŸإ روشصلإ نم ةعو-م‹ ير-ظ-ن تف-ل
Êأبأي يطرششل ةروشص أÃر أ-ه-م-هأإو أ-ه-لوأإ
ًأملق هديب كشسÁو يم-شسر-لإ يز-لإ يد-تر-ي
تطقتلإ يتلإ ةديحولإ ةروشصلإ يهو ،ةقروو
يأإ ؤورجي ⁄ ثيح ،بهتلŸإ مويلإ كلذ ‘
نمو ،ةقرÙإ نم بإÎق’إ ىلع ‘أحشص
كلذ لعلو ،مهروشص عم إوقÎحإ كأنه إونأك
أيأحشضلإ مأقرأإو ءأمشسأإ نودي نأك يطرششلإ
مغرلإ ىلع هنأإ ينعي أم ،رئأشسÿإ مجح وأإ
ةروشصلإ .هبجإو-ب مو-ق-ي نأ-ك ءي-شش ل-ك ن-م
تنأكو ،Êأثلإ مويلإ ‘ تطق-ت-لإ ،ة-ي-نأ-ث-لإ

ةدعأشسŸ تّبه ÚنطإوŸإ نم ةÒفغ عوم÷
تأ-عأ-ع-ششإ’إ نأإ م-غر-لإ ى-ل-ع ،أ-يأ-ح-شضلإ
دأكت ةجردب ةقطنŸإ ثولت تنأ-ك ة-يوو-ن-لإ
تأطلشس نم ىقبت أم نأإ ىتح ،ةتي‡ نوكت
ديزت ’ ىتح ًإديعب لي-حر-لإ م-ه-ن-م تب-ل-ط
.أيأحشضلإ دإدعأإ
هبشش «دي ةعأشس«ـِل تنأك ،ة-ث-لأ-ث-لإ ةرو-شصلإ
ةعأشسلإ دنع ًأمأ“ تفقو-ت د-قو ،ة-م-ششه-م
يتلإ ةظحللإ يهو ،ًأحأبشص عبرلإو ةنمأثلإ
ةروشصو ،ةنيدŸإ ىلع ةلبنقلإ أهيف تطقشس
روبأطلأب نوفقي Úنطإوم ةعومÛ ىرخأإ
ع-قو-م ن-م بير-ق-لإ كن-ب-لإ ة--بإو--ب مأ--مأإ
حأتتفإ دعوم نم ةعأشس عبر لبق ،رأجفن’إ
سسفنب ،ًأعيمج ء’ؤو-ه م-ح-ف-ت د-قو ،كن-ب-لإ
ىرخأإ روشصو .أهب نوفقي إونأك يتلإ ةئيهلإ
ŸنطإوÚ إوبنجتيل رهنلإ ‘ مهشسفنأإ إومر
يلغت رهنلإ هأيم إودجوف ،رأجفن’إ ةرإرح
.ًأبيرقت
دهشش «يششتوجأمأي» ىعديو ÚنطإوŸإ دحأإ
،ةبوجعأأب هنم أ‚و «أمي-ششوÒه» رأ-ج-ف-نإ
نأإ أمو ،«يكإزأغأن» ‘ هلهأ’ ةدوعلإ ررقف
،ًأينأث ًأيرذ ًإرأجفنإ دهشش ىتح هتنيدم لخد
Ìكأ’إ وه له !ًأشضيأإ هنم أ‚ هنأإ بيرغلإو
مهŸإ ،فرعي دحأإ ’ ؟ًأشسحن Ìكأ’إ مأإ ًأظح
نم ةيرورشض نكت ⁄ «يكإزأغأن» ةبرشض نأإ

طق-ف تنأ-ك د-ق-ف ؛ة-ير-ك-شسع-لإ ة-ي-حأ-ن-لإ
رثأإ ةشسإردل يأإ ،«يملعلإ ثحبلإ» سضإرغأ’
ندŸإ ىلع ةيرذلإ ل-بأ-ن-ق-لإ ن-م ر-خآإ عو-ن
.(زأيتمأب يكÒمأ’إ مإرجإ’إ) نأكشسلإو
نأإ ’إإ ،ةÁزهلإ ةرإرمو لئأهلإ رأمدلإ مغر
نكلو ،ةأيحلل زأي-ح-ن’إ إورر-ق Úي-نأ-بأ-ي-لإ
مهمدشص دقف ؛ف-ل-تflو د-يد-ج بو-ل-شسأأ-ب
كشص عقوي وهو (هلإ’إ) روطإÈمإ’إ دهششم
يذلإ بإرÿإ مجح مهمدشصو ،مÓشستشس’إ
نم ً’دبو ،ةيلأيÈمإ’إ مهتأشسأي-شس ه-ت-ف-ل-خ
ىلع إوبلغت ،يئإدبلإ مأقتن’إو رأأثلل ةوعدلإ
أأششنف ،مهتينأشسنإأب إوكشس“و سسأأيلإو بإذعلإ
نم مهو) ،«أششوكأبيهلإ» ىمشسي يبعشش رأيت
أمي-ششوÒه ‘ يرذ-لإ مو-ج-ه-ل-ل إو-شضر-ع-ت
ء’ؤوه يدأني ذخأإ (هن-م إو‚و ي-كإزأ-غأ-نو
،⁄أعلإ لك نم يوونلإ حÓشسلإ عزن ةرورشضب
إودأن نم مه «أششو-كأ-ب-ي-ه-لإ» ء’ؤو-ه نإإ ل-ب
تزيم يتلإ ⁄أعلل ةديد÷إ ةرظنلإ قيبطتب
تششقُن يتلإو ،Úينأبأيلإ نم ديد÷إ لي÷إ
لبأنقلإ أيأح-شضل يرأ-كذ-ت-لإ بشصن-لإ ى-ل-ع
روتشسدلإ ‘ أ-ه-ي-ل-ع سصو-شصنŸإو ،ة-يرذ-لإ
نم Èعلإ سصÓختشس’ وعدت يتلإو ،Êأبأيلإ
نم ظأعت’إ مث ،ةيلأيÈمإ’إ نأبأيلإ ءأطخأإ
ف-ل-تfl ‘ تر-ج ي-ت-لإ بور◊إ أ-يأ-ط-خ
يŸأعلإ مÓشسلإ حرشص ءأنب مث ،⁄أعلإ ءأحنأإ
ة-ق-ث-لإو ةإوأ-شسŸإو لد-ع-لإ ى-ل-ع م-ئأ-ق-لإ
ف-ن-ع-لإ ذ-ب-نو بو-ع--ششلإ Úب نوأ--ع--ت--لإو
.ةيرشصنعلإو ةيهإركلإو
ر-كذ-ت-ن نأإ أ-ن-ي-ل-ع سضرأ’إ نأ-ك-شس ن--ح--ن
أنبولق سضيفت نأإو ،«أششوكأبيهلإ» تأمأهشسإإ
إودقف مهنأ’ ،م-ه-ل ر-يد-ق-ت-لإو نأ-ن-ت-م’أ-ب
عمو ،مهتحشص إورشسخو م-ه-يوذو م-هءأ-ب-حأإ
لمأ’إ مهودحيو ،ةأي◊أب Úمعفم إولظ كلذ
.بور◊إ فرعي ’ قرششم دغب
هأيإإ أنتملع يذلإ ديحولإ سسردلإ إذه سسيل
،ةرأهنم ةلود-لإ تنأ-ك أ-مد-ن-ع-ف ،نأ-بأ-ي-لإ
بقع ،موزهم سشي÷إو ةل-ح-ن-م ة-مو-ك◊إو
كإذنآإ ثد– ⁄ ،5491 يوونلإ رأجفن’إ
ىعإدت سسكعلإ ىلع لب ،ىشضوف لأمعأإ يأإ
رمأ’إ رركتي !!مه-شضع-ب ةد-عأ-شسŸ ›أ-هأ’إ
برشض أمدن-ع1102 رإذآإ ‘ ة-ي-نأ-ث ةر--م
– Êأبأيلإ يقرششلإ ئطأششلإ ف-ي-ن-ع لإز-لز
سضرأ’إ خ-يرأ-ت ‘ ه-عو-ن ن--م ىو--قأ’إ و--ه
يمأ-نو-شست تأ-جو-م ه-ن-ع م‚و – ثيد◊إ
أ-يأ-ح-شضلإ ف’آإ ل-ت-قÃ تب-ب-شست ةر-مد--م
برشست ه-ن-ع م‚ ،ف’آ’إ تأ-ئ-م د-ير-ششتو
«أميششوكوف» لعأفم نم ةيوو-ن تأ-عأ-ع-ششإإ
نو-ن-طإوŸإ فر--شصت كلذ م--غرو ،يرذ--لإ
Ãحإونلإ دهأششم َرن ملف ،ر-شضح-ت-لإ ى-ه-ت-ن
لك ىلع أمشس ًأينأشسنإإ ًأنزح أنيأإر لب ،مطللإو
Òبإوط أنيأإرو ،ىرخأ’إ زئإرغلإو رعأششŸإ
أهتجأح ذخأأت يهو ةم-ظ-ت-نŸإ Úن-طإوŸإ
خرشصي نأإ نود ،مأعط-لإو هأ-يŸإ ن-م ط-ق-ف
Îششي ⁄و ،هيلع يدتعي وأإ رخآ’إ ىلع دحأإ
رأجت-لإ سسرأÁ ⁄ ،ه-ت-جأ-ح ن-م Ìكأإ د-حأإ
عفرو عشضولإ لÓغتشسأب ةدوه-عŸإ م-ه-تدأ-ع
.أ-هرأ-ع-شسأإ تشضف-خ م-عأ-طŸإ ،رأ-ع-شسأ’إ
⁄ ،دحأإ أهمطحي ⁄ ›آ’إ فرشصلإ ةزهجأإ
،تÙÓإ ىلع وطشسو بلشس ثدإوح لجشست
ةلأح قلخب فرظلإ نويمÓعإ’إ ز-ه-ت-ن-ي ⁄
طقف ،نوجرهم نوع-يذ-م ر-ه-ظ-ي ⁄ ،بعر
ثد– ⁄ ،ةقدأشصو ةئدأه ةين-ه-م ر-يرأ-ق-ت
Óًمأ-ع نو-شسم-خ ،ع-فإد-تو ى-شضو-ف ة-لأ-ح
لعأفŸإ لخإد إو-ل-ظو م-ه-شسف-نأأ-ب إو-ح-شض
مقأفتت ’ ىتح هحÓشصإ’ ةلوأfi ‘ يوونلإ

flلعفي إذأم فرع لكلإ ،تأعأعششإ’إ رطأ
نوينأبأيلإ ر-ه-ظأإ ..رأ-شصت-خأ-ب ،ط-ب-شضلأ-ب

ةشصÓخ .ءيشش لكب ًأششهدمو ًأعئإر ًأمك–
إوديششو ،ةÁزهلإ إزوأŒ نوينأبأيلإ ،لوقلإ
،مهئأطخأأب إوفÎعإ نأإ د-ع-ب ة-ث-يد-ح ة-لود
أهمكحي ،ةيلأيÈمإإ ةلود إونأك مهنأإ إورقأإو
نأŸأ’إ ..ةيلأينولوك ةيلقعب ›و-م-شش مأ-ظ-ن
أمنيح ميشس÷إ مه-ئ-ط-خ-ب إو-فÎعإ ،ًأ-شضيأإ
إوبخ-ت-نإو ،يزأ-ن بز◊ م-ه-شسف-نأإ إو-م-ل-شس
لك ..ًأيدإدبتشسإ ًأمأظن إوشسشسأإو ،ًإروتأتكيد
ةيلومششلإ مظنلإ تبرج ةثيد◊إ أبوروأإ لود
،كلذ ئوأ-شسم تفر-عو ،ق-ل-طŸإ م--ك◊إو
لك نم سصلختلإو ةيطإرقÁدلأ-ب ه-ت÷أ-عو
..دأشسفلإ بأبشسأإو ةيرشصنعلإ رأكفأإ
ةقط-نŸإ بو-ع-شش ى-كذأإ ن-م نو-ي-نأ-ن-ب-ل-لإ
سسأشسأإ نأإ نوكرد-ي م-هو ،ًأ-م-ل-ع-ت م-هÌكأإو
مهدلب رمد يذلإ دأشسفلإ بأبشسأإو مهتبيشصم
‘و ،يفئأطلإ ةشصشصأÙإ مأظن ‘ نمكي
ةطقن نوكتشس أنه نمو ..ةيفئأطلإ ةيلقعلإ
نم م-هرر–و م-ه-قأ-ت-ع-نإو م-ه-ت-قÓ-ط-نإ
.دأشسفلإ ةموظنم

ةمÓشس ينغلإ دبع ^

Òجفت تذفن ليئإرشسإإ :Òتلو-ف ة-ك-ب-شش ^
يذلإ عقوŸإو ديدج حÓشسب توÒب أأفرم
هدد-ح يذ-لإ ع-قوŸإ سسف-ن و-ه ر-ج--ف--نإ
·أÓل ةمأعلإ ةيعم÷إ ةشصنم ىلع وهأينتن
هنأإ ىلع8102 لوليأإ72 موي ةدح-تŸإ
هللإ بز◊ عبأت ةحلشسأإ عدوتشسم
ةيشسنرفلإ  ““Òت-لو-ف ة-ك-ب-شش““ تد-كإ د-ق-ف
أأفرم رأ-ج-ف-نإ ءإرو ل-ي-ئإر-شسإإ ة-ي-لوؤو-شسم
لÓتح’إ تم-ه-تإ ثي-ح ي-ثرأ-ك-لإ توÒب
أأفرم Òج-ف-ت ‘ طرو-ت-لأ-ب ي-ل-ي-ئإر-شسإ’إ
.نأنبلل ةثرأك ‘ ببشستلإو ،مأيأإ لبق توÒب
،نأشسيم يÒيت ،عقوŸإ رير– سسيئر لأقو
سسيئر هأطعأإ يذلإ رمأ’إ““ نإإ هل لأقم ‘
نأأششب وهأينتن Úمأينب يليئإرشسإ’إ ءإرزولإ
‘ هللإ بز◊ عبأت ةحلشسأإ عدوتشسم Òمدت
‘ ببشست ،ديدج حÓشس مإدختشسأب توÒب
ةئم نم Ìكأإ لت-ق-م ن-ع تر-ف-شسأإ ةأ-شسأأ-م
،حور-ج-ب ف’آإ سسم-خ ة-بأ-شصإإو ،سصخ--شش
.““ÊأبŸإ نم ديدعلإ Òمدتو

وهأينتن ىلع بعشصلإ نم هنإإ بتأكلإ لأقو
رأجفن’إ نع هتيلوؤوشسم رأكنإإ ةرŸإ هذه
‘ رجفنإ يذلإ عقوŸأف .توÒب زه يذلإ
‘ يرأ÷إ بآإ /سسط--شسغأإ ن--م ع--بإر---لإ
هدد--ح يذ--لإ ع--قوŸإ سسف--ن و--ه توÒب
·أÓل ةمأعلإ ةيعم÷إ ةشصنم ىلع وهأينتن
È 8102متبشس /لول-يأإ72 موي ةدح-تŸإ
.هللإ بز◊ عبأت ةحلشسأإ عدوتشسم هنأإ ىلع
ةبرشض هيجوتب نذأإ وهأينتن نأإ بتأكلإ ركذو
هل-لإ بز◊ ع-بأ-ت ة-ح-ل-شسأإ عدو-ت-شسم د-شض
هرأبتخإ ” دق نأك ديدج حÓشس مإدختشسأب
Òغ لإز أم نكل ،أيروشس ‘ رهششأإ ةعبشس ذنم
““نأفل لوحك““ بزح سسيئر نأك نإإ أم دكؤوم
.رمأ’إ إذه ىلع قفإو دق سستنأغ ينيب
ةفرعم نم دعب إونكمتي ⁄ ءإÿÈإ نإإ لأقو
ءأنثتشسأب ،Òجفتلإ ‘ مدختشسŸإ حÓشسلإ
نونأك ‘ أيروشس ‘ هرأبتخإ لعفلأب عقو هنأإ
دوزم خورأ-شص ه-نأإو ،0202 ريأني /Êأث-لإ
يوون رشصنع ىلع يو-ت-ح-ي ي-بر-ح سسأإر-ب

هبششت ءأشضيب ةميغ هرأجفنإ دّلو ي-ك-ي-ت-ك-ت
ىنعŸأب ةيرذ ةلبنق تشسيل أهنك-ل ،ر-ط-ف-لإ
.يجيتإÎشس’إ
روفلإ ىلع تمأق ليئإرشسإإ نأإ بتأكلإ دروأإو
؛ةيلودلإ مÓعإ’إ لئأشسو ‘ أهعرذأإ ليعفتب
ةيقإدشصŸإ ءأفشضإإو ،أهتÁرج ىلع Îشستلل
نوزı يشضرعلإ رأج-ف-ن’إ ةر-ك-ف ى-ل-ع
ةلآإ تررك ،ةدأعلإ ترج أملثمو ،ةدمشسأ’إ
نم ديدعلإ ‘ ةبذكلإ هذه ›ودلإ مÓعإ’إ
.تأقيقحت-لإ بأ-ي-غ ل-ظ ‘ تأ-ب-شسأ-نŸإ
دعأشصتŸإ نأخدلإ عم رطفلإ ةميغ نكلو
عم سضرأعتي رأ-ج-ف-ن’إ د-ع-ب ر-ه-ظ يذ-لإ
.ةدمشسأ’إ رأجفنإ ةيشضرف
نع أغلبت ⁄ نإريإإو أيروشس نأإ ¤إإ رأششأإو
إذهب أهتإو-ق-ل ة-ع-بأ-ت ع-قإو-م فإد-ه-ت-شسإ
ةي-نأ-ن-ب-ل-لإ بإز-حأ’إ نأإ ود-ب-يو ،حÓ-شسلإ
مدع ترأتخإو ،لإونŸإ سسفن ىلع جشسنتشس
’ ىتح ؛ةعجأفلإ ل-ي-شصأ-ف-ت ن-ع ف-ششك-لإ

⁄ ،ببشسلإ إذهل .أهبعشش تأيون-ع-م ط-ب–

أ‰إإو ،رأجفن’إ ببشس ةفرعŸ قيق– حتفي
دإوŸإ هذه نيزخت نع ÚلوؤوشسŸإ ديدحتل
ببشسلإ تنأك أهنأإ سضÎفي يتلإ أأفرŸإ ‘
هذه تبلقنإ أم نأعرشس نكل .رأجفن’إ ‘
يتلإ ةيشسأ-ي-شسلإ بإز-حأ’إ ى-ل-ع ة-بذ-ك-لإ
.أهل تجور
ةدحتŸإ ·أ’إ ةمكfi نأإ بتأكلإ حشضوأإو
نأإ ررقŸإ نم نأك يتلإ ،نأ-ن-ب-ل-ب ة-شصأÿإ
سسيئر لأيتغإ ة-ي-شضق ‘ أ-ه-م-ك-ح رد-شصت
ة-ن-شس ير-ير◊إ ق-ي-فر ق-ب--شسأ’إ ءإرزو--لإ
م-ك◊أ-ب ق-ط-ن-لإ ل-ي-جأأ-ت ترر-ق ،5002
.يرير◊إ لأيتغإ ةثدأح ‘ مأيأإ ةعشضبل
ةيفلخ ى-ل-ع ه-نإإ لو-ق-لأ-ب نأ-شسي-م م-ت-خو
ةدع تر-جأإ ،توÒب ز-ه يذ-لإ رأ-ج-ف-ن’إ
ذخأإ تلمشش ،ةيئأشصقتشسإ تأشسإرد تإرأفشس
ةيئإوهلإ تأحششرŸإو بوب◊إ نم تأنيع
¤إإ تهŒإ يت-لإ فأ-ع-شسإ’إ تإرأ-ي-شس ن-م
رأطإإ ‘ كلذو ،روفلإ ى-ل-ع أأ-فرŸإ ع-قو-م
.رأجفن’أب تأقيقحتلإ

توÒب أأفرم Òجفت تذفن ليئإرشسإإ :Òتلوف ةكبشش
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هذ-ه-ب ة-ف-ي-ل-خؤ-ب بي-ب-ح ل-ث-مŸأ لا-قو̂ 
ةافو Èخ ان-ي-ل-ع لز-ن““ :ة-م-ي-لألأ ة-ب-سسا-نŸأ
ةجوز ةيرؤن ةزيمتŸأ ةلثمŸأ ةنانفلأ ةقيدسصلأ
ىفطسصم لثمŸأ نانف-لأ ق-يد-سصلأ مؤ-حرŸأ

‘ ينطؤلأ حرسسŸأ ةبسشخ ترؤن دقل .›ردزق
و ةيئامنيسسلأ مÓفلأ و سضورعلأ نم Òبك ددع
ةيا-غ ¤أ لÓ-ق-ت-سسلأ ذ-ن-م ة-ي-نؤ-يز-ف-ل-ت-لأ
،ةدحأو ةظ◊ اهلمع نع ّلختت ⁄ .اهدعاقت
تل-خد ا-مد-ن-ع › ا-ه-ت-بfi أد-بأ ى-سسنأ ن-ل
‘ ؤكسسؤم نم يتدؤع دعب ينطؤلأ حرسسŸأ
ي-سضاŸأ نر-ق-لأ ن-م تا-ي-ن-ي-ع-سست-لأ ر-خأوأ
عم لماعتلأ سصخي اميف ةميق-لأ ا-ه-ح-ئا-سصنو
اهجوز عم ةبيطو ةÁرك ةد-ي-سس ..Úق-فا-نŸأ
هذ-ه ر-ثأ ى-ل-ع ..ى-ف-ط-سصم ي-سس مؤ-حرŸأ
ءأزعلأ سصلا-خ-ب مد-ق-ت-ن ةŸؤؤŸأ ة-ع-جا-ف-لأ
¤أ و ة-مؤ-حرŸأ ة-ل-ئا-ع ل-ك ¤إأ ةا--سسأؤŸأو
اهنكسسأ و ةديقفلأ هللأ محر .ة-ي-ن-ف-لأ ةر-سسألأ

،نأؤلسسلأ و Èسصلأ اهيوذ مهلي و هتانج حيسسف
““ةسصلاÿأ يزاعت
‘ هتحفسص ىلع زا-مود ا-سضر ي-ن-غŸأ بت-كو
نؤنانفلأ اهÈتعي..ةيرؤن ةديسسلأ““ :كؤ-ب-سسي-ف
ىلع ÚئدتبŸأ وأ ةÿÈأ يوذ نم ،نورخلأ
ينتلعج اŸاطل ،ةزعلأو عسضأؤتلل لاثم ،ءأؤسسلأ

،اهمامأأ اسشهدنم ةيمز-يرا-ك-لأ ا-ه-ت-ي-سصخ-سش
يذلأ بأÎلأ نكيل   ..““لاثŸأ اهحورل ةمحرلأ
نحنو نؤقباسسلأ متنأ ..اهتحأر ىؤثم هيف نفدت
؟““نؤقحÓلأ
ةافؤل اهيزاعت ةفاقثلأ ةريزو تمدق ،اهرودب
كعدؤن““ :ةلئاق ،ةيرؤ-ن ل-ث-م ،ةر-يد-ق ة-نا-ن-ف
بؤُلُقِب ““›ردسصق ةيرؤن““ ةَميِظ-َع-ْلأ ا-ن-ت-نا-ن-ف
ىسسألأَو رtثأاsتلأ نم Òِثكبو ،ةعِمأد نؤيعو ةفجأو
نأأ sلإأ ،ى-َن-ُم-ْلأ uز-عأأ ن-م كي-لإأ ُدْؤ-َع-لأ نا--ك ..

¤ِإأ كراتخت-ل عر-سسأأ تنا-ك نؤ-ُنŸَأ تأؤ-ط-خ
سصلأ رأؤ-ِج ¤إأ كعيسشن ذِإأو .ءا-ي-فوألأو Úق-يuد-ّ
ُهُتَرْدُق تsلَج- هsللأ ¤إأ عsرسضتن ،Òخألأ كأؤثم
ليمجب رهاsطلأ كنامث-ج ل-م-سشي نأأ -ت-َل-َعَو

لدبُي نأأو ،هنانِج حيسسفو هتمحر عسسأوو هؤفع
fiبsخو كلهأأو كتنْبأ ةÓسص كل كنÈًأدلجَو أ

““نؤعجأر ِهْيَلإأ اsنِإأَو ِهsلِل انإأ““ .كقأرف ىلع
يلردزق ةيرون تإيادب

ديلأؤم نم ةدياع نب ةجيدخ يقيق◊أ اهمسسأ
ةيحرسسم ةلث‡ يه.1291 ماع ترايت ةنيدم
‘ ةÒبكلأ تايسصخسشلأ ىدحإأ Èتعت .ةيرئأزج

اًبلاغ .ةÒغسصلأ ةيرئأز÷أ ةسشاسشلأو حرسسŸأ
ةيجذؤ‰ ةيرئأز-ج تي-ب ة-بر رود تر-سسف ا-م
تلمع .ةيؤبألأ اهديلاقتو ةطيسسبلأ اهتعيبطب

اًمليف061 و ة-ي-حر-سسم002 ن----م Ìكأأ ‘
.ةيئأور مÓفأأ4 و اًينؤيزفلت

نم اهتخأأ ةقفر سشيعلل تلقتنأ اماع41 نسس ‘
تأؤنسس عسضب دعبو .Âاغتسسم ةنيدم ‘ اهيبأأ
يهو ›ردسصق ىفطسصم يحرسسŸاب تطبترأ
تلغتسشأو ةمسصاعلأ ¤إأ Óقتنأ مث .اماع91 تنب

Óث‡ ““›ردزق““ اهجوز ناك امن-ي-ب ،ة-طا-ي-خ
دبع ةقفر ةينف تلؤج طيسشنتب مؤقيو اهتقو
ىفطسصمو ““سسيأر مÓعؤب ،ز-يز-ع ن-م-حر-لأ
تايناكمإاب نطؤ-لأ ءا-ح-نأأ ف-ل-تfl ‘ ع-يد-ب
.ةمدعنم نؤكت داكت ةطيسسب
امدنع ةفدسصلاب نفلأ عم ا-ه-ت-سصق تق-ل-ط-نأ

نم اغلبم مهتراعإأ هقافرو اهجوز اهنم بلط
،ةطايخك اهت-ن-ه-م ن-م ه-ئ-ب-خ-ت تنا-ك لاŸأ

ةجرفلل ةلؤ÷أ ‘ مهقفأرت نأأ طرسشب تقفأؤف
فيطسس Úب هقيرط ‘ قير-ف-لأ ن-ك-ل .ط-ق-ف
تناك يتلأ ةلثمŸأ بايغ فسشتكأ ةنيطنسسقو
يتلأ ةيرؤن اهتسضؤع-ف رأودألأ د-حأا-ب مؤ-ق-ت-سس
دبع مامأأ ،““ةلؤسستŸأ رود““ اهرأودأأ لوأأ تبعل
تأأدب ا-ن-هو ،5491 ماع ‘ زيز-ع نا-م-حر-لأ

ىفطسصم ّنإأ ةجيدخ لؤقتو .نفلأ عم اهتياكح
مسسأ اهيلع اقلطأأ نم امه سسيأر مÓعؤبو عيدب
.““ةيرؤن““
د-ب-ع““ ة-ق-فر ا-هرأودأأ ¤وأأ ““ة-يرؤ-ن““ تب--ع--ل
ةسضراعم م-غر5491 ماع ““زيز-ع نا-م-حر-لأ

ؤه اهعّجسش سصخسش Ìكأأ ناكو .ةركفلل اهجوز
¤إأ اهتدؤع ‘ مهسسأأ يذلأ ““عيدب ىفطسصم““
رأرسصأ ببسسب ةÎفل تفقؤت امدعب ل-ي-ث-م-ت-لأ
اعم أرهظي نأأ لبق ،لمعلأ كÎتل اهيلع اهجوز

ينطؤلأ حرسسŸأ) ““رئأز÷أ أربوأأ““ ةبسشخ ىلع
.(ايلاح
ةلث‡ نع ثحبي يزراطسشب نيدلأ يfi ناك
ةجهل-لا-ب م-ل-ك-ت-ت ة-يود-ب ةأأر-مأ رود-ب مؤ-ق-ت
،رودلل ““عيدب ىفطسصم““ اهحسشرف ،ةينأرهؤلأ
رظن يزراطسشب ىلع ةيرؤ-ن تل-خد ا-مد-ن-عو
كنم تبلط““ :زيزع نامحرلأ دبعل لاقو اهيلإأ
تّدرف ،““زيزع يسس اي ةيناكيرام يسشام ،ةيودب

مامأأ رودلاب تما-قو ،““ة-يود-ب ا-نأأ““ :ة-ك-حا-سض
““اسضر بيبح»و ““ةفيطل““ ،““مؤثلك““ Úتنانفلأ

ينفلا إهؤوإطع
ةÒجه““ ،““لاكز ةبيهو““ بناج ¤إأ ةيرؤن تلّثم
،““عأرذؤب ةيفاسش““ ،““ي‚ؤبا-سص ةد-ير-ف““ ،““›ا-ب
تلّثم Òخألأ أذه ،““ينسس◊أ نسسح»و ““دسشيور““

هل تناكو ،يسضاŸأ نرقلأ تانيسسمخ ‘ هعم
““عيدب ىفطسصم““ امأأ ،اسسنرف ‘ ةلؤ-ج ا-ه-ع-م
تمّدق .ةيعأذإأ تايليث“ ةدع ه-ع-م تمّد-ق-ف
071 نع Óسضف ،امنيسسلل لامعأأ ةسسمخ ةيرؤن

Úجرıأ بلغأأ عم تلماعتو ًاينؤيزفلت Óمع
جا◊أ““ ،““دأدح ىسسؤم““ ،““يتخب رمع نب““ مهنيب
،اهعم لمعلأ نؤبحي مهلك أؤناك نورخآأو ““ميحر

ةعمتسسم يهو اهتلئاع فنك ‘ سشيعت ايلاح
.ايمؤي نؤيزفلتلأو ةعأذإلأ جمأÈل ةديج

اهتطعأأ يتلأ ةبسشÿأ قؤف اهقلأات بناج ¤إأ
ديسصر اسضيأأ ةيرؤنل ،ةي-حر-سسم002 نم د-يزأأ
لمع071 ¤إأ لسصو يئام-ن-ي-سسو Êؤ-يز-ف-ل-ت
ثيح ،امنيسسلل لامعأأ ةسسم-خ و ًا-ي-نؤ-يز-ف-ل-ت
ر-ئأز÷أ ‘ Úجرıأ بل-غأأ ع-م تل-ما-ع--ت
جا◊أو دأدح ىسسؤمو يتخب رمع نب لاثمأأ
““هللأ كاطعأأ ام ذخ““ اهلامعأأ Úب نم .ميحر

ماع ““سسمسشلأ نم فاخي ليللأ»و ،1891 ماع
4691.
¤إأ تلّؤ– اهنك-ل ة-سسرد-م ل-خد-ت ⁄ ة-يرؤ-ن

مؤثلك بناج ¤إأ تمهاسس ليثمتلأ ‘ ةسسردم

ةأأرŸأ لم-ع ¤إأ Úجرıأ ةر-ظ-ن Òي-غ-ت ‘
لبق نم ةيئاسسنلأ رأودألأ تناك ثيح ،حرسسŸاب
ماع اهمامسضنأ ىطعأأ دقف ،لا-جر-ل-ل د-ن-سست
ليثمتلل ايؤق اعفد ينطؤلأ حرسسŸأ ¤إأ3691
حر-سسŸأ ةر-هز»ـب تب-ق-ل ثي-ح ي--ئا--سسن--لأ
:ةيحرسسŸأ اه-لا-م-عأأ م-هأأ ن-م .““ير-ئأز÷أ
،““ةدعاق-لأو ءا-ن-ث-ت-سسلأ““ ،““رأر-ك مألأ قدا-ن-ب““
،““يلجأأ نم““ ،““ءأرمح ةدرو““ ،““هفنأأ مغر لث‡““
.““رجفلأ رأرمحأ““ ،““كللأ ناميلسس““ ،““ةلؤغلأ““

تإميركتو ةيوق ةدوع
يأأ نع لفغت ل اهنأأ لإأ99ـ لأ نسس اهغؤلب مغرو

خ-يرأؤ-ت-لا-ب ا-ه-ي-سص–و ،ةÒب--ك لو ةÒغ--سص
ةنانفلأ تداع ،6102 ‘ .ءامسسألأو نيوانعلأو
69 رمعلأ نم ةغلابلأ ،›ردسصق ةيرؤن ةريدقلأ

تأؤنسس دعب ،ءأؤسضألأ و ليثمتلأ ⁄اع ¤إأ ،اماع
““ينfiاسس““ مل-ي-ف Èع ،با-ي-غ-لأ ن-م ة-ل-يؤ-ط

ثدحتي مليفلأ .⁄اسس نب يلع ديسس جرخملل
91 ‘ ،ةيرئأز÷أ ةلئاعلأ ‘ ثرإلأ لكاسشم نع
نب ةكیلم ةفاقثلأ ةريزو تمدقأأ ،يسضاŸأ يام
›ردسصق ةج-يد-خ تیب ةرا-يز ى-ل-ع ،ةدود-لأ
.““ةيرؤن ““ مسسإاب ةفورعŸأ

يرئأز÷أ ين-طؤ-لأ حر-سسŸأ مّر-ك ،1102 ‘
Òظن ةدياع نب ةجيدخ ة-قؤ-مرŸأ ة-ل-ث-مŸأ

ا-مأرد-لأو حر--سسŸأ ›ا‹ ‘ ا--ه--ئا--ط--ع
Êاث ّدعت ذإأ ،اماع66 رأدم ىلع ةينؤيزفلتلأ

ةديسسلأ دعب رئأز÷أ ‘ ةبسشÿأ يلتعت ةلث‡
Ëركت ” امك ،2102 ةنسس تلحر يتلأ مؤثلك
ةعبطلأ تايلاعفل حاتتفلأ ل-ف-ح ‘ ة-نا-ن-ف-لأ
يبرعلأ مليف-ل-ل نأر-هو نا-جر-هŸ ة-سسدا-سسلأ
،7102 سسرام ‘ نأرهؤب تأر“ؤؤŸأ رسصقب
ةيفلألأ““ ةيفاقثلأ ةي-ن-ف-لأ ة-ي-ع-م÷أ تمر-كو
›ردسصق ةيرؤن ةمسصاعلأ رئأز÷اب ،““ةث-لا-ث-لأ

Ãاعلأ مؤيلأ ةبسسانŸفداسصي يذلأ حرسسملل ي
سسيئر ىد-سسأأ،7102 ‘و ،سسرا---م72 مؤ-ي
ماسسو ةقيلف-تؤ-ب ز-يز-ع-لأ د-ب-ع ة-يرؤ-ه-م÷أ
فسصم نم يرئأز÷أ ينطؤ-لأ قا-ق-ح-ت-سسلأ
ةب-ق-لŸأ ةد-يا-ع ن-ب ة-ج-يد-خ ¤إأ ““د-ي-ه-ع““
.““ةيرؤن»ـب

م.ميرم^

م-ي-مÎلأ ة--ير--يدÃ ف--ل--كŸأ را--سشأأ ^
ةفاقثلأ ةرأزؤب ثأÎلأ ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأو
دجسسم نأأ ¤إأ ،ؤلÓب Òهز ديسسلأ ,نؤنفلأو
يذلأو ,ةليم ةيلؤب دجأؤتŸأ Âاغ يديسس
سضرعتي ⁄ ,رئأز÷اب د-ج-سسم مد-قأأ د-ع-ي

Úتللأ Úتيسضرألأ Úتزه-لأ د-ع-ب رر-سض يأل
.ةعم÷أ مؤي ةيلؤلأ اتبرسض
يذلأ دجسسŸأ أذه نأأ لوؤؤسسŸأ حسضوأأو
يذلأو ““رانيد رجاهم ؤبأأ““ مسساب لوأأ يمسس
سسداسسلأ نرقلأ ةيأدب ¤إأ هد-ي-ي-سشت دؤ-ع-ي
فحتم لخأد دجؤي ,(ةرجه-ل-ل95 ةنسسلأ)

ميمرت لاغسشأأ نم ديفتسسيسسو ,ةليم عقؤم
.لبقŸأ عؤبسسألأ نم ةيأدب ةلجعتسسم
““أدج ةفيفÿأ رأرسضألأ““ سضعب تظحؤلو

ةيرثألأ ةق-يد◊أ ف-ح-ت-م ىؤ-ت-سسم ى-ل-ع
رأد÷أ تسسم رأر-سضأأ ي-هو ,ة-ن-يد--م--ل--ل
اÃ ةيماخرلأ ليثامتلأ سضعبو يطنز-ي-ب-لأ

ماخرلأ ىلع تؤحنŸأ ““ؤليم““ لاثمتلأ اهيف
اŸ ا-ير-سشب Ó-ك-سش ل-ثÁ يذ-لأو سضي-بألأ
يذلأ لاثمتلأ ؤهو ,ؤلعلأ ‘ نيŸÎأ براقي
.0881 ‘ فسشتكأأ
Úلزنم را-ي-ه-نأ““ ¤إأ رد-سصŸأ تأذ را-سشأأو
ءأرم◊أ ة-ناÿأ ‘ نا-ف-ن-سصم ن-ير-غا-سش
يأأ ليجسست نود ,ىرخأأ ةيانب61 تررسضتو

اجيسسن Èتعت يتلأ ةليم ةب-سصق-ب ,ا-يا-ح-سض
سصيخسشت متيسس هنأأ أدكؤؤم ,““اقيتع اينأرمع
قيرف لبق ن-م تا-يا-ن-ب-لأ هذ-ه-ب رأر-سضألأ

نأرم-ع-لأو ن-ك-سسلأ ةرأزو ه-ت-ل-سسرأأ ءأÈخ
.ناكŸأ Úع ¤إأ ةنيدŸأو
نأؤيد نؤنفلأو ةفاقث-لأ ةرأزو تف-ل-ك ا-م-ك
ةيفاقثلأ تاك-ل-ت-مŸأ لÓ-غ-ت-سسأو Òي-سست
رأرسضأÓل سصيخسشتب مايقلأ لجأل ةيمÙأ
ليثا“و يطنزي-ب-لأ رأد÷أ ‘ ة-ل-ج-سسŸأ
ث.ق ^ .ماخرلأ

ةرجهلل95 ةنشس  ينب رئاز÷ا ‘ دجشسم مدقأا Èتعي

سضرعتي مل مناغ يديصس دجصسم
ةليم لازلز دعب ررصض يأل

ةمشصإعلإب ينطولا حرشسملا وهب يف

““ةيرون““ نامثج ىلع عادو ةرظن نوقلي نونانفلا
يئامنيصسو Êويزفلت لمع071 و ةيحرصسم002ـب يرئاز÷ا نفلا ترون ^

اهلامعأا زربا نم ““هللا كاطعأا ام ذخ ““و ““سسمصشلا نم فاخي ليللا““ ^
ةرظنلا ءإقلإل ،سسمأا ةحيبشص ،عادو ةفقو  ““يزرإطششب نيدلا ييحم““ يرئازجلا ينطولا حرشسملا مظن
إهتيبب ،سسمأا لوأا ءإشسم تيفوت يتلا ،يلردزق ةيرون ،ةريدقلا ةيرئازجلا ةلثمملا نإمثج ىلع ةريخألا

.. نمزلا نم دوقل ةبششخلا إهومشسإق نيذلا نينإنفلا إهئÓمز تارظن إهتعيشش ثيح ،يلميليت يلإعا يف

ةيدلبب ““نان◊أ عؤبني““ ةيع-م-ج تق-ل-طأأ ^
دا-ج-سسلأ ة-سشرو ،يز-ي-لأ ة-يلؤ-ب ،تنا--ج

معد جما-نر-ب ذ-ي-ف-ن-ت را-طإأ ‘ ي-قرا-ت-لأ
ةيلÙأ ة-ي-م-ن-ت-لأ ‘ Úل-عا-ف-لأ تأرد-ق
نع Úمئاقلأ نم ملع ام-ب-سسح ،““لأد-با-ك““

.يجذؤمنلأ عورسشŸأ أذه
فرعي ام وأأ ““ناكدسسأ ““ عورسشم نمسضتيو
ةيديلقت ةطايخ ةسشرو يقرات-لأ دا-ج-سسلا-ب

Œةكايح ‘ ةيفرح ةأأرمأ05 نم ديزأأ عم
¤إأ ةيديلقتلأ ةيبرزلأو داج-سسلأ ة-طا-ي-خو

ةفر◊أ هذه ىلع تاسصبÎم بيردت بناج
هتيقرتو ي-لÙأ ثورؤŸأ ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح
.ىرخألأ ةيديلقتلأ تاعانسصلأ رأرغ ىلع
م-عد ¤إأ ي-جذؤ-م-ن-لأ عور-سشŸأ فد-ه-يو
لامعتسسأ زيزعتو تيبلأ ‘ ةثكاŸأ ةأأرŸأ
عيسسؤت ¤إأ ةفاسضإلاب ،يديلق-ت-لأ جؤ-ت-نŸأ
ءاسشنإأ لÓخ نم ‘ر◊أ طاسشنلأ أذه قافأأ
ءاسسنلأ تأرد-ق م-عد-ل ة-ي-جذؤ‰ تا-سشرو
جا-مدإلأ ‘ ن-ه-سصر-ف ةدا-يزو تا-ي-فر◊أ
يديلقتلأ داجسسلأ ةكايح لا‹ ‘ ينهŸأ
ة-سسي-ئر تا-ح--ي--سضؤ--ت بسسح ،تنا--ج--ب
.ؤمÓسس ةÒخ ،ةيعم÷أ
ةفر◊أ هذه ةيمهأأ ؤمÓسس ةديسسلأ تزربأأو
ةحايسسلأ ةيقرتو ةيداسصتقلأ ةيمنتلل ةأدأاك
ةي-قرا-ت-لأ ة-ي-برز-لأ ه-ل-م– اŸ ة-ي-لÙأ

زÈي ‘اقثو يخيرات دعب نم ة-يد-ي-ل-ق-ت-لأ
ةأأرŸأ دؤ-ه-ج ن-م-ث-يو ي--لÙأ ثورؤŸأ
.رجان يليسساطلأ ةقطنÃ ةيقراتلأ
تاطاسشنلأ نم ةلمج ىلع ةيعم÷أ نهأرتو
لÓخ نم بيرقلأ ىدŸأ ىلع ة-يؤ-م-ن-ت-لأ

بابسشو ءاسسن ةدئافل ةينيؤكت تاسشرو قلخ
كأرسشإاب تلاÛأ فل-تfl ‘ ة-ق-ط-نŸأ

را----طإأ ‘ تأءا----ف-----كو تأÈخ ةد-----ع
ةيمنتلاب سضؤهنلل ةيكراسشتلأ ةيطأرقÁدلأ
يتلأ ؤمÓسس ةديسسلأ تحسضوأأ امك ،ةيلÙأ
فيك-ت-ي ة-ي-ع-م÷أ طا-سشن نأ ¤أ ترا-سشأأ

لÓخ ن-م ي-ح-سصلأ فر-ظ-لأ ع-م ا-ي-لا-ح
راسشتنأ نم ةياقؤلل ةيؤعؤت تÓمح طيسشنت
ءاسسنلأ اسساسسأأ فده-ت-سست ا-نورؤ-ك سسوÒف
أذه لؤح مهسسيسس–و تيبلأ ‘ تاثكاŸأ
،ا-هذا-خ-تأ بجأؤ-لأ تأءأر-جإلأو ءا-بؤ--لأ

ةيسسفنلأ ةقفأرŸاب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-سس
ةÎف-لأ هذ-ه لÓ-خ لز-نŸأ ‘ لا-ف-طأÓ-ل
.ةبعسصلأ
““نان◊أ عؤ-ب-ن-ي““ ة-ي-ع-م-ج نإا-ف ةرا-سشإÓ-ل
¤إأ يمأرلأ ““لأدباك““ جمانرب نم تدافتسسأ
ةيمنتلأ ‘ ÚيلÙأ Úلعافلأ تأردق معد

بأÎلأ Èع ةيجذؤ‰ تايدلب رسشع نمسض
.تناج ةيدلب اهنيب نم ينطؤلأ

ث.ق ^

عوبني““ةيعمج نم ةردإبمبو ““لادبإك““ جمإنرب نمشض
 تنإج ةيدلبب ““نإنحلا

 يزيليإاب يقراتلا داجصسلا ةصشرو قÓطإا

Èع نؤنفلأو ةفاق-ث-لأ ةرأزو تن-ل-عأأ ^
حاتتفأ نع ““كؤب سسيف““ ىلع اهتحفسص
قلطنيسس يذلأ يدامÓ-لأ ثأÎلأ ر-ه-سش
0202 توأأÚ 01نثلأ أذه ن-م ءأد-ت-بأ
رهسش نم لوألأ عؤبسسألأ ةياغ ¤إأ دتÁو
يسسابل ““راعسش لم-ح-ي يذ-لأو Èم-ت-ب-سس
  .““يتفاقثو يتركأذ

لكسش ىلع رسشن يذ-لأ نا-ي-ب-لأ فا-سضأأو
ج-ما-نÈلأ نأأ كؤ-ب سسي-ف Èع ؤ-يد--ي--ف
ةيثأرت ةيفاقث ةرها-ظ-ت ى-ل-ع ىؤ-ت-ح-ي
سسا-ب-ل-ل ة-ي-ن-طؤ-لأ ما--يألأ »ـب تم--سسو
يسسابل““ راعسش لمحي يذلأ ،““يرئأز÷أ
أذه لمسشيسس ثيح ،““يتفاق-ثو ي-تر-كأذ
ىلع نايبلأ سصن بسسح ‘اقثلأ ثد◊أ
““fiفأ تأر-سضاÎلؤح ةيعؤبسسأأ ة-ي-سضأ
‘ا-ق--ث--لأ ثأÎلأ ى--ل--ع ة--ظ--فاÙأ
.““يدامÓلأ
يتلأو Úتقباسسم م-ي-ظ-ن-ت م-ت-ي-سس ا-م-ك
سسابل مدقأأ““ ام-هو Úنأؤ-ن-ع-ب نؤ-ك-ت-سس
ثيد– ““نأؤنعب ىرخأأو ““يلئاع يديلقت
““ ىلع نايبلأ دكأأو ،““يديلقتلأ سسابللأ
سسابللأ فيسصؤتو درج ة-ي-ل-م-ع قÓ-طإأ
تا-ير--يد--م ل--ك Èع كلذو ير--ئأز÷أ
امك““ ،ن-طؤ-لأ Èع نؤ-ن-ف-لأو ة-فا-ق-ث-لأ

لؤح ةينؤيزفلت تأودن““ كانه نؤكتسس
.““يرئأز÷أ سسابللأ
ةماع ةؤ-عد ة-ي-سصؤ-لأ ةرأزؤ-لأ ته-جوو
ÚممسصŸأ ، Úلعافلأو Úسصتخملل لكل
نؤن-ف-لأ با-ح-سصأل كلذ-كو Úي-فر◊أو
أذه ءأرثإأو ةكرا-سشم-ل-ل ““ ة-ي-ل-ي-ك-سشت-لأ
   .نايبلأ فيسضُي ،‘اقثلأ ثد◊أ

ث.ق ^

““يرئازجلا سسإبلل ةينطولا مإيألا““ رإعشش تحت
يدامÓلا ثارتلا رهصش قلطت نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

..ةزئإج41 نم11 يلإمجإإب

يليكصشتلا نفلاو ةياورلل ““اراتك““ يف يرصصم يرئازج قوفت
‘اقثلأ يحلل ةماعلأ ةسسسسؤؤŸأ تنلعأأ ^

ةقباسسم ‘ نيزئافلأ ءامسسأأ نع ““أراتك““
مهددعو ،يليكسشتلأ نفلأو ةيأورلل أراتك
،ةكراسشم658 ل--سصأأ ن--م أز--ئا--ف41
5 ،رئأز÷أ نم6 :لودلأ بسسح نوزئافلأو
،سسنؤت :نم لك نم دحأو زئافو ،رسصم نم
تزاف تائفلأ بسسحو ،برغŸأو نأدؤسسلأ

354 ةلمج ن-م تا-ي-ل-ي-ك-سشت تا-نا-ن-ف5
نم Úيليكسشت Úنانف9 زاف اميف ،ةكراسشم
ةسسمÿأ نوزئافلأو.تاكراسشم304 لسصأأ
Òغ تايأورلأ ةئفل ةفلغأأ تاحؤل لسضفأاب
نيدلأ نيز دمfi يوأدنز :مه ةرؤسشنŸأ

ةيأور فÓ-غ-ل ة-حؤ-ل-ب زا-ف ر-ئأز÷أ ن-م
نم م-ع-نŸأد-ب-ع سسا-ن-يإأ ،““ة-فؤ-طıأ““
ة-يأور فÓ-غ-ل ة-حؤ-ل-ب تزا-فو ،ر-ئأز÷أ

ةمطاف .““نؤسسأورك ةعطقو ةؤهق ناجنف““
ةحؤلب تزا-فو ،ر-سصم ن-م ي-م-ل-ح د-ع-سس
،““ؤسسألأو سضيبألا-ب ةا-ي-ح ة-يأور فÓ-غ-ل

fiأ ن-م ة-سسا-سس د-مŸةحؤ-ل-ب زا-ف بر-غ
رسصانلأدبع ،““سشق ةمؤ-ك““ ة-يأور فÓ-غ-ل

fiرسصم نم ،نم-حر-لأد-ب-ع يد‹ د-م،
ىلع ثدح““ ة-يأور فÓ-غ-ل ة-حؤ-ل-ب زا-فو
ةعبرألأ نوزئاف-لأو.““ةسسورÙأ بأؤ-بأأ
تايأورلأ ةئف-ل ة-ف-ل-غأأ تا-حؤ-ل ل-سضفأا-ب
ن-م ط-بأر-م ناÁإلأ رؤ-ن :م-ه ةرؤ-سشنŸأ
زاف ،رئأز÷أ نم بحاسص مائو ،رئأز÷أ
زاف .““اهتأذ هبسشتل““ ةيأور فÓغل ةحؤلب
ليلخ ،““ميياحو انأأ““ ةيأور فÓغل ةحؤلب
ةيأور فÓغل ةحؤلب زاف ،سسنؤت نم ةعيؤق
با--هؤ--لأد--ب--ع ،““ة--ي--ن÷أو دؤ--ه--ي--م““

ةحؤلب زاف ،رسصم نم ،يردبلأ يداهلأدبع
نوزئافلأو،““حلاŸأ رزؤلأ““ ةيأور فÓغل
ةئف-ل ة-ف-ل-غأأ تا-حؤ-ل ل-سضفأا-ب ة-سسمÿأ
نم ةيرؤسصنم ميلسس :مه نايتفلأ تايأور
رئأز““ ةيأور فÓغل ةحؤلب زاف ،رئأز÷أ

،رئأز÷أ نم يديعل بيط ،““لبقتسسŸأ نم
اه-يأأ أؤ-ف-ع““ ة-يأور فÓ-غ-ل ة-حؤ-ل-ب زا-ف
تزاف نأدؤسسلأ ن-م لا-ب-م-ك ة-يآأ ،““ل-ب÷أ
،““دؤسسألأ طق-لأ““ ة-يأور فÓ-غ-ل ة-حؤ-ل-ب

fiسص د-م-Óن-يد-لأ ح fiنم يم-ل-ح د-م
سسردل““ ةيأور فÓغل ةحؤ-ل-ب زا-ف ،ر-سصم
نم حلاسص دمfi ميهأربإأ Êاه ،““Òخألأ

.““دهعلأ““ ةيأور فÓغل ةحؤلب زاف ،رسصم
ث.ق ^



ةليترلا
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ةليم ¤ا ةينماسضت ةلفاق
ر--ضصق ن--م سسمأا تق---ل---ط---نا ^
ةلفاق يرحبلا ربو-ن-ضصلا سضرا-عŸا
عم انماضضت رمحأ’ا لÓهلل ةينماضضت
تاز-ه-لا د-ع-ب ة-ل-ي-م ة-ي’و نا-ك-ضس
نم Òثك-لا تدر-ضش ي-ت-لا ة-ي-ضضرأ’ا
.تÓئاعلا
لÓهلا ةضسيئر بضسح ،ةلفاقلا مضضتو
ن-ب ةد-ي-ع-ضس ،ير-ئاز÷ا ر--م--حأ’ا
داوŸا ن-م ا-ن--ط051  ،سسل-ي-ب--ح
¤إا ةفاضضإا ،ة-ي-ط-غأ’او ة-ي-ئاذ-غ-لا

Œةيبط تازيه Ãميتنضس نويلم يتئ
. ةليم ىفضشتضسم حلاضصل
لÓ-ه-لا نأا سسل-ي-ب-ح ن--ب تف--ضشكو
ة-ي’و-لا-ب ه--عر--ف زز--ع ر--م--ح’ا
.نيررضضتملل يضسفنلا معدلا Òفوتل ثراوكلا Òيضست ‘ Úيئاضصخأاب

 ريرحتلا ةروث نع ةبعل ناروطي ناباسش
،ةبانع ةي’و نم ناباضش نك“ ^
بر-ح ن-ع ة-ب-ع-ل ر-يو-ط-ت ن--م
،ا----ضسنر----ف د----ضض ر-----ئاز÷ا
  .ةينطو تايضصخضشب
لابضشأا““ ناون-ع ة-ب-ع-ل-لا ل-م–و
ةد---ع د----ضسŒو ،““Èم----فو----ن
خ-يرا-ت ن-م ة-يرو-ث تا-ي-ضصخ-ضش
  .ديÛا رئاز÷ا
،اهتايط ‘ ةبع-ل-لا هذ-ه ل-م–و
مهتعاجضشو رئاز÷ا راوث دا‹أا
دضض بر◊ا ناديم ‘ مهتلاضسبو
  .يضسنرفلا رمعتضسŸا

ةعم÷ا ةÓسص تعنم ببسسلا اذهل
،ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-ضشلا ر--يزو ف--ضشك ^
نع ،Úنث’ا سسما ،يدهم-ل-ب ف-ضسو-ي
.دجاضسŸا ‘ ةعم÷ا ةÓضص عنم ببضس
رخآا ىلع هفوقو لÓخ ،ريزولا لاقو
تاءار-جإ’ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا تا-ب-ي-تÎلا
،دجضسŸا لخاد ةبول-ط-م ة-ي-ئا-قو-لا
ةعام÷او سضرف ة-ع-م-ج-ل-ل ءاد-ن-لا““
‘ ة-ع-م÷ا ةÓ-ضص ا-ن-ع-ن-مو ،ة--ن--ضس
نع دجضسŸا ظتكي ’ ىتح دجاضسŸا
ا-ن-قر-خ د-ق نو-ك--ن اذ--ه--بو ،هر--خآا
: فا-ضضأاو .““ة-ي-ئا-قو--لا تاءار--ج’ا
ددع-لا ،ة-ي-تاو-م Òغ نآ’ا فور-ظ-لا““
.““ةطÿا دضسفيضس Úلضصملل فيثكلا
حتف نأا ةي-ن-يد-لا نوؤو-ضشلا ر-يزو د-كأاو
،ةهج نم ةيئاقو-لا تاءار-جإÓ-ل ن-طاوŸا ق-ي-ب-ط-ت ىدÃ نو-هر-م ة-ع-م÷ا
.ىرخأا ةهج نم دÓبلا ‘ ةيئابولا ةيعضضولاو

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهضشإ’ا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإ’او رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

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

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأا ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلا لضصت يتلا روضصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردضصت
جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامضسأار

رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجضسلا
 يكنبلا باضسحلا

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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،Úنث’ا سسمأا ،““لايضس““ ،رئازجلل Òهطتلاو هايŸا ةكرضش تنلعأا ^
لكب رمأ’ا قلعتيو ،ةمضصاعلاب تايدلب7 ‘ ،هايŸا عيزوت عاطقنا نع
›ادو ،ةقارضش ،ةيناديوضس ،تياف د’وأا ،روضشاعلا ،ةيرارد تايدلب نم
فضصتنم نم ءادتبا عطقنتضس هايŸا نأا ةكرضشلا نايب حضضوأاو .ميهاربا
بنجتلو .ءاثÓثلا دغ راهن فضصتنم ة-يا-غ ¤إا ،Úن-ث’ا مو-ي-لا را-ه-ن
نم لكب Úبرضست حيلضصتب لايضس موقتضس ،تاعاطقن’ا هذه لثم راركت
.ميهاربا ›ادو ةŸاعŸا

ر’ود فلأا91ـب دازم ‘ يدناغ ةراظن
لÓقتضس’ا ميعز سصخت ةراظن ىلع يزيل‚إا تادازم Òبخ Ìع ^
ىدحإاب تادازم راد ديرب قودنضص ‘  ،يدناغ ا“اهŸا ،يدنهلا
.ةمحدزŸا ةيعانضصلا قطانŸا
‘ ديÈلا قيدانضص سصحفي ناك هنأا ،وتضس يدنآا ،تادازŸا عئاب لاقو
تيأار ..اÎل‚إا برغ بونج لوتضسيرب ‘ ةيعانضص ةقطنم ‘ هبتكم
جراخ ¤دتي ،اًيفرح ،عقاولا ‘ ..انديرب قودنضص نم ¤دتي اًفورظم
اوفضشتكا ،فرظلا ءÓمزلا دحأا حتف امد-ن-ع““ :فا-ضضأاو.““قود-ن-ضصلا
..يرئاد راطإا تاذ بهذلاب ةيلطم ةراظن ،ةيداعلا Òغ تايوتÙا
تيطعُأاو ،يدناغ سصخت هذه) اهيلع بوتكم ةÒغضص ةقرو اهعم تناك
ةراظنلا عابت نأا ررقŸا نمو.ةلئاعلا نم اهنم دكأاتلا ”و ،““يمع ¤إا

.يرا÷ا سسطضسغأا12 ‘ ر’ود فلأا91 نم Ìكأاب ينلع دازم ‘

ثد◊ا لÓظ ‘

 ..ةقار◊ا ةرهاظو ةديد÷ا رئاز÷ا ىلع دق◊ا تايبول
ةرهاظ نم اهتاناعم هم ةيفافصش لكبو ةحارصصب رئاز÷ا تلماعت ^

فئاذق ¤ا تلو–و ،ةيصضاŸا عيباصسألا اهتدح تدادزا يتلا ،ةقر◊ا
ة-فا-ح-صصلا لوا-ن-ت د-ع-ب ة-صصا-خ ،ةد-يد÷ا ر--ئاز÷ا ا--ه--ب ف--صصق--ت
005 ةبارق ةرجه عوبصسأا فرظ ‘ تفرع يتلا ،ةرهاظلل ةينابصسلا

فلآا طابحا مغر كلذو ،ةينابصسلا لحاوصسلا ¤ا رئاز÷ا نم قارح
fiع ةر--ج--ه--لا تلواÈ ا براو--قŸل-حاو-صسلا سسار-ح ل-ب-ق ن-م تو،

ىرخأا ةرجه فيقوت ن-ع Ó-صضف ،ر-صشب-لا بير-ه-ت تا-ك-ب-صش ف-صشكو
ةليصصح ‘ يتأات يتلاو ،لحاصسلا ةقطنم نم رئاز÷ا اهل سضرعتت
نيرجاهŸا دادعأا ديازت نع Óصضفو ،ينطولا عافدلا ةرازول ةيرود
ايمÓعا ةرهاظلا لوانت نإا-ف ،ة-لود-لا ل-ها-ك ل-ق-ث-ي يذ-لا Úير-صسلا

ءادأا ‘ كي-ك-صشت-لاو ر-ئاز÷ا ةرو-صص ه--يو--صشل ة--صضر--غ--م ة--ف--صصبو
هيف ىرت يتلا ،ةيمومعلا تاطلصسلا عزيو قلقي ةديد÷ا اهتاصسصسؤوم

ىلع ،ديردم عم ةيئانثلا تاقÓعلا ىلع سشيوصشتلل اÃر اتيبم Óمع
،ةيرح-ب-لا دود◊ا لو-ح تا-فÓ-خ دو-جو ن-م ه-ب-ير-صست ” ا-م رار-غ
،ةديد÷ا ةÁدقلا ،ةرهاظلا ة÷اعم ‘ اهدوه÷ اركنتو افاحجاو

ع-يرا-صشŸا ل-ك ل-ط-ع ا-نورو-ك ءا-بو را--صشت--نا ةر--ها--ظ  نأاو ة--صصا--خ
.طاصشنلا تاعاطق يقاب ‘و نأاصشلا اذه ‘ ةذختŸا تابراقŸاو
هÒظن حراصصو ،ائيصش فخي سسمأا ⁄ ،دوجلب لامك ،ةيلخادلا ريزوف
ةيرصسلا ةرجهلا عوصضوم ةقي-ق-ح-ب ،ر-ئاز÷ا روز-ي يذ-لا ،Êا-ب-صسلا
عم احصضاو ناك هنأا ىلع ددصش هنأا يفحصص حيرصصت ‘ لاقو ،ةرŸا
ة-ل-ك-صشŸا هذ-ه ن-م ر-ئاز÷ا ةا-نا-ع-م سصو-صصخ-ب Êا--ب--صسلا ر--يزو--لا

هذه ةبراÙ ةمهم دج ةيرصشبو ةيدامو ةيلام تايناكمإل اهدينŒو
مهامصسأا ام نع Êا-ب-صسلا هÒظ-ن ع-م م-ل-ك-ت ه-نأا ح-صضوأاو ،ةر-ها-ظ-لا
ةرورصض ¤ا لصصيل ،““تاردخملل ة-يو-فاŸا تا-ك-ب-صشلاو Úيزا-ه-ت-نلا““

ةيرصسلا ةرجهلا لوح ،نيدلبلا Úب تامولعŸا لدابتب دوه÷ا فتاكت
نأاو ،مهتبراfi متي ى-ت-ح ،ا-نورو-كو ،با-هرإلاو ةÁر÷ا ة-براfiو
دوفو Úب تاءاقل دقعت فوصسو امهصضعب اميف نانواعتيصس Úفرطلا

.اينابصسإاو رئاز÷ا Òخ لجأا نم Úترازولا ىلك
ةقارح لوصصول ةينابصسلا فحصصلا سضعب لوانت ةقيرط تداعأا دقل
Òغ ةÒغصص باروق Ïم ىلع ةينابصسلا لحاوصسلا ¤ا Úيرئازج
سضرف نع ثيد◊او ،يتناكيلأا و ايصسروم ءىطاوصش ةصصاخو ،ةنومأام
،انوروك سسوÒفب مهتبا-صصا ن-م د-كأا-ت-لا د-ع-ب م-ه-صضع-ب ى-ل-ع ر-ج◊ا

¤ا ة-قر◊ا ةر-ها-ظ ،بير-م ل-ك-صشب ا-ه-لوا-ن-تو ا-ه-ت-ي-قو-ت ة-صصا--خو
لاثŸا ليبصس ىلعو ،اهعجارت دعب اينابصسا ‘و رئاز÷ا ‘ ،ةهجاولا
¤إا لصصو ابراق13 نأا ةÒهصشلا ةينابصسلا ““سسييابلأا““ ةفيحصص تدروأا

تلبقتصسا ام-ي-ف ،ي-عر-صش Òغ ار-جا-ه-م814 اهنتم ى-ل-عو ا-ي-صسرو-م
ةعم÷ا ةليل ،ةعاصس42 لÓخ ًاصصخصش97 لم– ًابراق21 يتناكيلأا
ئ-طاو-صشلا نإا ،““داد-ير--ف““ ة--ف--ي--ح--صص تلا--قو ،ي--صضاŸا تب--صسلا ¤إا
نيرجاهملل قوبصسم Òغ ا-ق-فد-ت ة-عا-صس42 ‘ تلجصس ة-ي-نا-ب-صسإلا
¤ا ةÒصشم ،ةيصضاŸا ثÓثلا تاونصسلا لÓخ Úيرئاز÷ا Úيرصسلا
مهتباصصإا فاصشتكا دعب يحصصلا رج◊ا ‘ مهعصضو ” نيرجاهم7 نأا
ةداتعŸا ءوجللا زكارم ¤إا نيرخآلا ليو– ” اميف ،انوروك سسوÒفب
.Úيرصسلا نيرجاهملل
كلت ‘ ةقار◊ا ددع عافترا نأا ¤ا تراصشأا تاعباتŸا سضعب نأا مغرو
تامظنم لبق نم اينابصسا اهل تصضرعت يتلا طوغصضلاب طبترم ةÎفلا

،كانه يمصسوŸا ةرجاهŸا ةلماعلا ديلا ةيعصضو نأاصشب ناصسنلا قوقح
يم– ءاويا زكارم Òفوت ¤ا ا-هرار-ط-صضاو ،لا-م-هإلا Êا-ع-ت ي-ت-لاو
ةصصرفلا هذه لÓغ-ت-صسا ى-ل-ع سضع-ب-لا ع-ج-صش ا-م و-هو ،ا-ه-ت-ي-نا-صسنا
نيرخآا نإاف ،،طصسوتملل ةيلامصشلا ةفصضلاب ةطقن برقأاب قاحتلإÓل
،اهتعمصس هيوصشت دصصق رئاز÷ا ىلع تايبوللا ةلمح نمصض اهوعصضو
يتلا ،اينابصسا ‘ عرذأا اهل ةيبرغم تاهج اهكر– يتلا كلت ةصصاخو
اهنأا ىلع ا-هزار-بإاو ،ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا عور-صشم ة-صصا-خ فد-ه-ت-صست
لصضفألا ةاي◊او ليغصشتلا ‘ بابصشلا بلاطŸ ةباجتصسلا ‘ تلصشف
 .يبعصشلا كار◊ا لÓخ ةصصاخ اهنع اوÈع يتلا

ترصضح يتلا ةديد÷ا رئاز÷ا نأا وه ،نانثا هيف فلتخي ل امو
بواجتلاو ،تامزألاو لكاصشŸا فلتfl ة÷اعŸ ةلماصش قيرط ةقرو
ءابو ةرهاظ ما-مأا ةأا-ج-ف  ا-ه-صسف-ن تد-جو ،Úير-ئاز÷ا تا-ع-ل-ط-ت ع-م
لك ا‰او طق-ف ر-ئاز÷ا ‘ سسي-ل ،تف-ل-م ل-ك-صشب هرا-صشت-ناو ا-نورو-ك
اهداز دقو ،ةيمنتلل ة‹ŸÈا تادنجألا ذيفنت قاعأا ام ،⁄اعلا نادلب
كلذلو ،ةبوعصص هÈصصو نطاوŸا مهفت مدعو طفنلا راعصسأا رايهنا

ةذوخأامو ةحورطم تلازا-م كرا-بŸا ي-ب-ع-صشلا كار◊ا بلا-ط-م نإا-ف
نو-ب-ت سسي-ئر-لاو ،ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا ل-ب-ق ن-م را-ب-ت-علا Úع-ب

لك ة-ي-ب-ل-تو هدو-عو ذ-ي-ف-ن-ت-ب كصس“ ةر-م ل-ك ‘ د-كؤو-ي ،ا-ي-صصخ-صش
  .كار◊ا ‘ اهنع ÈعŸا تلاغصشنلا

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

انوروك نودب موي001 رورÃ لفت– ادنليزوين
موي001 رورÃ  ادنليزوين تل-ف-ت-حا ^
انوروك ءابو يضشفت ىل-ع ءا-ضضق-لا ى-ل-ع
يلfi لاقتنا دوجو مدع عم ،دجتضسŸا
تعاطتضساو .رهضشأا ذ-ن-م سسوÒف-ل-ل
نم سصلختلا ،ةمضسن ÚيÓم5 ،ادنليزوين
قÓ-غإا سضر-ف لÓ--خ ن--م ،سسوÒف--لا
امدنع ،ي-ضضاŸا سسرا-م ر-خاوأا مرا-ضص
.طقف سصخضش001 ›اوح ةباضصإا تبث



ةرايز لÓخ يدهملب حصضوأاو ^
رادلاب ““حتفلا““ دجصسŸ ةيدقفت
- ةمصصاعلا رئاز÷اب ءا-صضي-ب-لا

اŸ جذو‰ ى-ل-ع ع--ل--طا ثي--ح
تاءارجإا نم ذخت-ي نأا ي-غ-ب-ن-ي
يجيردتلا حتفلل ابصس– ةيئاقو
سسمÿا تاولصصل-ل د-جا-صسم-ل-ل
هنأا - سسط-صسغأا51 نم ءادت-با
يتاذ-لا ي-عو-لا ى-ل-ع ن-هار-ي““
مهتباجتصسا ىدمو Úن-طاو-م-ل-ل
ة--ي---ئا---قو---لا تاءار---جإÓ---ل
ىلع ةذ-خ-تŸا ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لاو
ةيرو-ه-م÷ا د-جا-صسم ىو-ت-صسم
حتفلا ةداعا ¤ا اعيرصس باهذلل
.““هللا تويبل يلكلا
ىلع ةب-صسا-نŸا-ب ر-يزو-لا د-كأاو
ةيئاقول تاءارجلا هذه ةيمهأا
بجاولا Úنطاوم-ل-ل ة-ي-ح-صصلا
با-هذ--لا ل--ب--ق ا--ه--ب ذ--خلا
نكاملا اهرابتعاب د-جا-صسم-ل-ل
دجاصسŸا داورل لابقتصسا Ìكلا
نا÷ ن-م Úلوؤو--صسŸا ا--ي--عاد
ةرهاصسلا تايعم÷او ة-ي-ئلو-لا

ىلع دامتعلا مي-ظ-ن-ت-لا ى-ل-ع
نم فيفختل-ل بوا-ن-ت-لا ما-ظ-ن
نم سضعبلا  مهصضعب ىلع ءابعلا

. عورصشŸا اذه حا‚ا لجا
ح-ت-ت-ف-ت-صس ه-نأا-ب ر-يزو-لا ر-كذو
فلا بعوتصست ي-ت-لا د-جا-صسŸا

لداعي ام يأا لقلا ىلع يلصصم
Èع دجصسم فلا ةعبرأا نم ديزأا
ءدبلا ” هنأا ¤ا اÒصشم ،نطولا

لماصشلا ميقعت-لاو Òه-ط-ت-لا ‘
ةلولا طار-خ-ناو ه-ل-لا تو-ي-ب-ل
هذه ‘ تاي-ع-م÷او نا-ج-ل-لاو
ةينطولا ة-ظ-ق-ي-لا ة-مو-ظ-نŸا
مامأا اهحتف ةدا-عإل اداد-ع-ت-صسا
.ÚلصصŸا
¤ا ÚنطاوŸا يده-م-ل-ب ا-عدو
¤ا اÒصشم ““لاجع-ت-صسلا مد-ع““
دجاصسŸا لك حتف نكÁ ل““ هنأا

ل سسوÒف---لا نل د---حاو نا ‘
هذ-ه ل-ك نأا و ““ادو-جو--م لاز--ي

‘ بصصت““ ةيميظنتلا تابيتÎلا
.““نطولاو  نطاوŸا ةحلصصم
ةيلÙا ناجللا نأاب ريزولا ركذو
ةد-ن‹ ةلو-لا ا-ه-صساÎي ي-ت--لا
ةح-صصل ة-يا-م-ح ى-ل-ع ر-ه-صسل-ل
رابك و ىصضرŸا ايعاد ةيمومعلا
‘ ةÓصصلا ¤ا لافطلاو نصسلا
ىلع ةيلمعلا ليه-صست-ل م-ه-تو-ي-ب
ةحصص ىلع ظاف◊ا و ÚمظنŸا
.عيم÷ا
بعل ¤ا ةمئلا ريزولا اعد امك
يئاقولا لاÛا اذه ‘ مهرود
ا-جذو‰““ د-ج-صسŸا ى-ق--ب--ي--ل
ةفاظنلاو ةراهطلاو ة-صساد-ق-ل-ل
نا-ملاو ح-ي-ح-صصلا ن-يد--ت--لاو
.““نملاو

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

Ÿرئإز÷إ ترضشن إذا
؟ردنكضسإإ خيرإوضص

تثد– ةيبيللا ةمزأ’ا لو-ح ةÒث-ك تا-مو-ل-ع-م ^
ا-ي-ب-ي-ل ع-م ا-هدود-ح ‘ ر-ئاز÷ا ر-سشن  ن-ع حا◊إا-ب
طقف ليلقلا نكلو ،ةيتسسيلابلا ردنكسسا خيراوسصل
،تاذ-لا-ب خ-يراو-سصلا هذ-ه تر-سشن اذاŸ كرد-ي ن--م

نم ةدئاف-لا ا-مو ،ة-مو-ل-عŸا تد-كأا-ت لا-ح ‘ ا-ع-ب-ط
لهو ،اهرسشن نم رسشابŸا دوسصقŸا وه ام لب ،اهرسشن
.؟ةلاسسرلا تلسصو
نم ةروطŸا ةثيد◊ا اهتخسسن ‘ ردنكسسإا خيراوسص
فلحلل ي-ق-ي-ق◊ا ضسو-با-ك-لا ة-با-ثÃ ي-ه ،ا-ي-سسور
،مويلا ¤إا يتييفوسسلا دا–’ا دهع ذنم يسسلطأ’ا

ارظن ىرخأا خيراوسص يأا نم Ìكأا اهاسشخي يتلاو
ةيمك لم– اهنوكل ةيلاعلا ةيÒمد-ت-لا ا-ه-تارد-ق-ل

¤إا لسصي دق ىدم اهلسصو-ت تار-ج-ف-تŸا ن-م ة-ل-ئا-ه
ةلاحتسسا ل-ب ،ا-ه-سضاÎعا ة-بو-ع-سص ع-م ،م-ل-ك006
دوجوŸا خيراوسصلل داسضم ما-ظ-ن يأا ن-م ا-ه-سضاÎعا

‘ اسضيأا نمكت خوراسصلا تاردقو ،⁄اعلا ‘ ايلاح
يفfl وهف  ،طبسضلاب هقÓطأا ناكم ديد– ةبوعسص
ىلع فرعتلا بعسصي ةلق-ن-ت-م قÓ-طأا ة-سصن-م قو-ف
.اهناكم
ير-ئاز÷ا ضشي÷ا ا-ه-ه-جو-ي ي-ت-لا ة-لا-سسر--لا ،نذإا

اهنأ’ ،¤وأ’ا ةجردلاب ايكرت ضصختو ادج ةحسضاو
اديج فرعتو ،يسسلط’ا فل◊ا ‘ لاعف وسضع دلب
لق’ا ىلع ةنسس ÚثÓث ذنم رودي يذلا ثيد◊ا

ة-ي-ت-سسي-لا-ب--لا خ--يراو--سصلا هذ--ه ةرو--ط--خ لو--ح
لوقت يهو ،يسسلط’ا فل◊ا لود عومÛ ةبسسنلاب
يه رئازجلل ةبسسنلاب ضسلبارط نإا ايكÎل ةرسشابم
.رانلاب بعلل يعاد ’و ،رمحأ’ا طÿا

اديج مهفي ةيرئاز÷ا ةيكÎلا تاقÓعلل عبتتŸاو
تا-ح-ير-سصت-لا ع-ب-ت-ت-ي نأا ع-ي--ط--ت--سسيو ،لو--قأا ا--م
ر-سشن ل-ب-ق تنا-ك ف--ي--ك ة--ي--كÎلا تا--فر--سصت--لاو
يتلا ةلاسسرلا مهفيسس اهدعبو ردنكسسا خيراوسصلا
ف-ل◊ا ءا-سضعأا م-هأا د-حأا ¤إا ر-ئاز÷ا ا-ه-ب تث--ع--ب
ضسوبا-ك-لا ل-ك-سشي رد-ن-ك-سسا خورا-سصف ،ي-سسل-طأ’ا
،هجاتنا ذنم يسسلطأ’ا فل◊ا لود لكل يقيق◊ا

نمسض  ه-جا-ت-نا ن-م ضصي-ل-ق-ت-لا-ب ا-ك-ير-مأا تب-لا-طو
را-سشت-نا ع-نÃ ة-سصاÿا ا--ي--سسور ع--م ة--ي--قا--ف--ت’ا
ىفتخاو ،ىدŸا ةطسسوتŸا ةيتسسيلا-ب-لا خ-يراو-سصلا
ءاج نأا ¤إا ،ةهجاولا نع ةليوط ةÎفل  خوراسصلا
ةحلسسأ’ا لك ريوطت نم-سض هر-يو-ط-ت دا-عأاو Úتو-ب
خسسن ثدحأا هنم تجتنأاو ،ةÁدقلا ةي-ت-ي-ي-فو-سسلا

فل◊ا ضشويج لكل ةعدار ي-هو ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ك-ل“
هدجاوتل يكÎلا ضشي÷ا مهلوأا اعبطو ،يسسلطأ’ا

.ةيرئاز÷ا دود◊ا نم برقلاب ايركسسع
وهف ،ناك امهم ىدتعم يأا تكسست ردنكسسإا خيراوسص
عمسس اذإا هلمكأاب برغلا ماني ’ يتسسيلاب خوراسص
امف  ،ابوروأا عم اهدودح ىلع هرسشنت ايسسور نأاب
.ايكÎب كلاب

ول نحاسس حيفسص ىلع ا-ي-كر-تو تل-سصو ة-لا-سسر-لا
يذلا رمحأ’ا طÿا ماÎحا مدع اهسسفن اهل لوسست
.ضسلبارط ‘ أادبيو رئاز÷ا هتمسسر
..طارف رسضÿ :لسسكورب ‘ ““رجفلا““ لسسارم
فل◊او يبورو’ا دا–’ا ىدل د-م-ت-ع-م ي-ف-ح-سص

يسسلط’ا
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GBNô G’CNÑÉQ :يدهملب  ،ةيئاقولاو ةيحسصلا تاءارجإÓل مراسصلا لاثتم’ا ىلإا دجاسسملا داور اعد

’ Áإ لك حتف نكŸدحإو نآإ ‘ دجاضس
إدوجوم لإزي ’ صسوÒفلإو

¤ا دجاسسŸا داور ،ضسما ، يدهملب فسسوي ،فاقو’او ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو اعد
-ديفوك) انوروك ةحئاج يسشفت لظ ‘ ةيئاقولاو ةيحسصلا تاءارجإÓل مراسصلا لاثتم’ا

.ÚلسصŸا مامأا مداقلا تبسسلا هللا تويبل يئز÷ا حاتتف’ا ةبسسانÃ كلذو (91

يحسصلا رجحلا ةرتف ءاسضقل تويرام قدنف وحن مهليوحت مت
ةنيطنضسق وحن ايكرت نم ةيرئإزج ةيعر013 ءÓجإإ

ةيعر013 دحلا ءاصسم لح ^
ايكÎب ةقلاع تناك ة-ير-ئاز-ج
يو÷ا لقنلا ةكرح فقوت ذنم
انوروك سسوÒف ةحئاج ببصسب
د--مfi را--طÃ د--ج--ت--صسŸا
.ةنيطنصسقب فايصضوب
Úيرئاز÷ا اياعرلا ءÓجا ”و
Ïم ىلع Óف-ط31 مهنيب ن-م
ة--يو÷ا طو--طÿا ةر---ئا---ط

ةنيدم نم اقÓطنا ةيرئاز÷ا
.ةيكÎلا لوبنطصسا
ا-يا-عر-لا لا-ب-ق-ت-صسا ‘ نا-كو
” ن-----يذ-----لا Úير-----ئاز÷ا

تاط-ل-صسلا و-ل-ث‡ م-هؤوÓ-جا
و--لوؤو--صسم اذ--كو ة---ي---لÙا
لفكتلاب ةينعŸا تا-عا-ط-ق-لا
ز---ج◊ا ةÎف لÓ---خ م---ه---ب
ىلع مهلقن ” ثيح ،يحصصلا

قدنف وح-ن ة-ل-فا-حÏ 41--م
ةÎف نوصضقيصس ثيح تويراŸا
ريدم بصسح ،يحصصلا رج◊ا
نيدلا رون ي-لÙا ة-حا-ي-صسلا
.عفانوب
ةباينلاب ةحصصلا ريد-م را-صشاو

ةقرف دينŒ ¤إا سساعد ليدع
ةيمويلا ةعباتŸا نامصضل ةيبط

نيذلا اياعرلل ةيحصصلا ةلاحلل
ةÎف لاو---ط م---هءÓ----جا ”

.يحصصلا رج◊ا
448 ءÓ--جا ” ،Òكذ--ت---ل---لو
Úقلاع اوناك يرئازج نطاوم

ايزيلامو اي-لا-ط-يا ن-م ل-ك ‘
ر-ه-صش لÓ-خ اد-ن--كو ر--ط--قو

ةيلو وح-ن طرا-ف-لا ة-ي-ل-يو-ج
تايلمعلا راطإا ‘ ةني-ط-ن-صسق
ءÓجا جما-نر-ب ‘ ة-جرد-نŸا

‘ ةقلاع ةيرئازج ةيعر6295
flاعلا لود فلت⁄.

ر كلام ^

انوروك يسشفت نم دحلل ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف
صسإدرموبب يحضصلإ رج◊إ ‘ ةيدوعضسلإ نم تمدق ةيعر472 عضضو

دنفت نم’ا حلاسصم
ةحضصلإ نم هل صساضسأإ ’ ةنيطنضسقب صشوإزلإ يحب باضش لتقم Èخ

ة-يلو ن-مأا ح-لا--صصم ، سسما ، تد--ن--ف ^
سشوازلا يحب باصش لتقم Èخ ةنيطنصسق
Èع ةÌكب لوادت يذلاو ةنيطنصسق ةيدلبب
يعامت-جإلا ل-صصاو-ت-لا ة-ك-ب-صش ط-ئا-صسو
: هيف ءاج انايب ، نمألا حلاصصم   تردصصأاو

Èع ةلوادتŸا ةطولغŸا رابخأÓ-ل ا-ع-ب-ت ““
ي-ت-لا و ي-عا-مـت-جلا ل-صصاو-ت-لا ع-قاو-م
،ةح-صصلا ن-م ه-ل سسا-صسأا ل اÈخ تلوا-ن-ت
سشوازلا يحب لــــتق ةيانج ثودحب قلعتي

Ãتاياورب اهل قرطتلا عم ةنيطنصسق ةنيد

flة-يلو ن-ما ح-لا-صصم ح-صضو-ت .ة-ف--ل--ت
ءيصش يأا ليجـصست مـتي ⁄ هنأا ة-نـي-ط-ن-صسق
ءادت-عا وا ل-ت-ق ءاو-صس ل-ي-ب-ق-لا اذ-ه نـم
.““ةافو ¤إا يصضفم
مدع  ةنيطنصسق ةيلو نما حلاصصم تعدو

رابخأا نم هلوادت مـتي ام لك ءارو قايـصسنلا
تاونق لك حتف دكؤوت و ،ردصصŸا ةلوه‹

ةمولعŸاب ماعلا يأارلا ريون-ت-ل ل-صصاو-ت-لا
.اهنيح ‘ ةحيحصصلا

صس.ي ^

ة-ح-صصلا ة--ير--يد--م تما--ق ^
سسمأا سسادر-مو--ب--ب نا--ك--صسلاو
يرئازج472 لابقتصساب Úن-ثلا
يحصصلا رج◊ا ت– مه-ع-صضوو
دهعم-ل-ل ة-ي-م-صسر-لا ة-ما-قإلا-ب
ة-م-صصا-ع-ب لوÎب-ل-ل ير-ئاز÷ا
ن-م م-ه-ئÓ-جإا د-ع--ب ،ة--يلو--لا
‘ ةيدوعصسلا ةيبرع-لا ة-ك-ل-مŸا
نم ةياقولا Òبادت ذي-ف-ن-ت را-طإا
.انوروك ءابو يصشفت
لا--ق ي--مÓ--عإا ح--ير---صصت ‘و
ةيريدÃ مÓعإلا ةيلخب فلكŸا
،يكراب دمfi ،ناكصسلاو ةحصصلا
اوناك يرئازج ن-طاو-م472 نأا

‘ اولبقت-صسا جراÿا ‘ Úق-لا-ع
حابصص نم ةيناثلا ةعاصسلا دودح

نع اهدعب اول-ق-نو Úن-ثلا سسمأا
نم ةي-مو-م-ع تÓ-فا-ح ق-ير-ط
و-ح-ن ن-يد-مو-ب يراو-ه را-ط-م
د-ه-ع-م-ل-ل ة-ي-م-صسر-لا ة-ما-قإلا
‘ سسادرموبب لوÎبلل يرئاز÷ا
اياعرلا عصضوو .““ةديج فورظ““
نيذ-لا ن-يرو-كذŸا Úير-ئاز÷ا
نم تايلو ةدع ن-م نورد-ح-ن-ي
فرط نم مهئÓجإا دعب نطولا
راطإا ‘ ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا
Úيرئاز÷ا اياعر-لا-ب ل-ف-ك-ت-لا
يصشفت ببصسب جراÿا ‘ Úقلاعلا

ر--ج◊ا ت– ،ا--نورو---ك ءا---بو
ةعبصس ةدŸ يزاÎحلا ي-ح-صصلا
مدع نم دكأاتلاو مهتيام◊ مايأا
يدعŸا ءادلا اذ-ه-ب م-ه-ت-با-صصإا

.ردصصŸا سسفن بصسح
ة-يلو--لا ح--لا--صصم نأا فا--صضأاو
اهتايناكمإا لك““ تعصضو ة-ي-ن-عŸا
““لوانتŸا ‘ ةيداŸاو ة-ير-صشب-لا

دي÷ا لفكتلاو ةقفارم لجأا نم
ن-م ن-يد-فاو--لا Úير--ئاز÷ا--ب
تاءارجإا ذيفنت راطإا ‘ جراÿا
ةياقولل يحصصلا رج◊ا Òبادتو
.61-ديفوك ءابو يصشفت نم

ر كلام ^

دمfi نب Òضشب يهاكفلإ لثمŸإ
هللإ ةمذ ‘

هللا ةمحر ¤إا ل-ق-ت-نا ^
ل-ث-مŸا ، سسمأا ،حا-ب--صص

ن--ب Òصشب ي--ها--ك--ف--لا
fiا ،د-مŸمصساب فور-ع

““ة--كرا--م Òصشب ي--م--ع““
Ãيح-ب ي-ل-ئا-ع-لا ه-لز-ن

نع ،ةنيطنصسق-ب ›Ó-ي-ف
رثإا ةن-صس58 زهان ر-م-ع
ام بصسح لا-صضع سضر-م
.ةفاقثلا  ةيريدم نم ملع
ىلع ةيهاكف لامعأا ةدع ‘ لحارلا نانفلا كراصش دقو

اي»و ““يت-ي-صس حÓ-م سسا-ن““ و ““را-توأا و با-صصعأا““ رار-غ
““روت حير““ و ““ةصضيب و ةلحك““ يمليف و ““يصسان اي رماع
بألا Úب اهادأا يتلا راودألا ‘ عمج ثيح اهÒغو
فرعيو .حرŸا رصصانŸاو يبصصعلا را÷او يديلقتلا

قرافت ل يتلا ةماصستبلا و ةحرŸا هحور ديقفلا نع
fiج.ق ^ .هاي

‘ صصاخضشأإ6 ةباضصإإو ةعيضضر ةافو
فيطضسب Úترايضس Úب مإدطضصإ

ق-ير-ط-لا ىو-ت-سسم ى--ل--ع ع--قو Òط--خ رور--م ثدا--ح بب--سست  ^
ةيدلب ناوŸا ةيرق ي-حاو-ن-ب57مقر ينطولا قيرطلل يبا-ن-ت-ج’ا
3 تاذ ةعيسضر ةافو ‘،فيطسس ة-ن-يد-م لا-م-سش م-ك8 ايسسيرو’ا
ة-توا-ف-ت-م تا-با-سص’ ن-ير-خآا ضصا-خ-سشأا ة-ت-سس ضضر-ع-تو،ر-ه--سشأا
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-سصم بسسح ثدا◊ا تا-ي-ث-ي--ح ،ةرو--طÿا

، ““702وجيب““ و““ولايسس وياد““ نم Úترايسس عقو مادطسصا ‘ تلث“
ةدحاو ةلئاع نم دارفأا4 اهنتم ىلع ناك يتلا ¤وأ’ا بÓقنا عم
ىلع ناك ةيناثلا ةرايسسلا و، ةنسس06وÚ 83ب ام مهرامعأا حواÎت
عوقو روفو ،ة-ن-سس62وÚ 52بام مهرا-م-عا حواÎت نا-ب-سش3 اهنت-م
ءÓجإاو فاعسسإاب تماقو ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت ثدا◊ا

ى-ف-سشت-سسŸا ت’ا-ج-ع-ت-سسا ¤إا م-ي-لأ’ا ثدا◊ا اذ-ه ا-يا-ح-سض ل-ك
. فيطسسب رونلا دبع دمfi ةنداعسس يعما÷ا

ل .ىضسيع ^

8912 زجحو ةيمإرجإإ ةعوم‹ فيقوت
ةنيطنضسقب ةيلوحك تابورضشم ةدحو

نم ةنيطنسسق ةي’و نمأا-ب ل-خد-ت-لا و ثح-ب-لا ة-قر-ف تن-ك“ ^
حواÎت  ضصاخسشأا40 فيقوت و رومخ يعئاب طاسشنل دح عسضو
لقن و ةزاي-ح ‘ Úطرو-ت-م ، ة-ن-سس73 و13 رمعلا نم مهرا-م-عأا
مادع-نا ع-م ع-ي-ب-لا ضضر-غ-ل ة-سصخر نود ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-سشŸا
¤إا دوعت ةيسضقلا تايثيح  .ةرتوفلا مادعنا و يراجتلا لجسسلا

ما-ي-ق ضصو-سصخ-ب ة-قر-ف-لا ر-سصا-ن-ع ا-ه-ي-ل-ع تل-سص– تا-مو-ل-ع--م
،ةيدايزلا يح ىوتسسم ىلع ةيلوحكلا تابورسشŸا عيبب Úهوبسشم
ديد– ”  ةفثكŸا تايرحتلا و تامولعملل دي÷ا لÓغتسس’ا دعب
ناكŸا ةمهادم متيل ،تابورسشŸا هذه عيب و ضضرع طاسشن ناكم
نم ةيعفن ةبكرم فيقوتب رمثأا يذلا و ،ةيدايزلا يحب دجاوتŸا
تابورسشŸا نم ةÈتعم ةيمك طبسض ” اهسشيتفتب و ،““ناسسين““ عون
تاذ ‘ فيقوت ” امك ،ماجحأ’ا و عاونأ’ا فلتfl نم ةيلوحكلا
” ““ناقيم ونور““ عون نم ناكŸا تاذ-ب ة-نو-كر-م ة-ب-كر-م قا-ي-سسلا

ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ىرخا ةيمك ىرخأ’ا يه اهلخادب زجح
ةقر-ف-لا ر-ق-م ¤إا م-ه-ل-يو– م-ت-ي-ل ن-ير-خآا Úسصخ-سش ف-ي-قو-ت و

ةيعونلا ةيلمعلا.ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامك-ت-سس’
هردق ›امجإا زجح نم تنكم لخدتلا و ثحبلا ةقرف اهتداق يتلا

.ماجحأ’ا و عاونأ’ا فلتfl نم ةيلوحك تابورسشم ةدحو8912
قح ‘ Úلسصفنم ةيئازج تاءارجإا يفلم زا‚ا نم ءاهتن’ا دعب
. ةيلÙا ةباينلا مامأا مهÁدقت ” ÚينعŸا

نويلم051 يقراضس فيقوتو..
فوضصلإوب يحب ميتنضس

ة-ي’و ن-مأا-ب ع-با-سسلا ير-سض◊ا ن--مأÓ--ل ة--طر--سشلا تاو--ق تن--ك“ ^
ةيعمج نيوكت ةمهت نع ضصاخسشأا ةثÓث ف-ي-قو-ت ن-م  ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق
ت– ةقرسسلا ،لاومأ’ا دسض ةيانج باكتر’ دادعإ’ا ضضرغل رارسشأا

.ليللا فرظ لÓغتسساب ، ضضيبأ’ا حÓسسلاب ءادتع’اب ديدهتلا ةلئاط
،يرا÷ا توأا5  موي ءاسسم نم ةمدقتم ةعاسسل دوعت ةيسضقلا تايثيح

ىدحإا نم نوردحني هوقفار ضصاخسشأا ةعبرأا ةقفر ةيحسض مدقت نيأا
ةلئاط ت– ةقرسسلا لعفل هسضرعت نع غيلبتلل ،دÓبلا طسسو تاي’و
لاسصتا ىلع ناك ضصاخسشأا ةثÓث لبق نم ءاسضيبلا ةحلسسأ’اب ديدهتلا

و هديدهتب أاجافتيل ،ةبكرم ءارسش و عيب ةقفسص ضساسسأا ىلع مهدحأا عم
ةي’ولا نمأا ةبوانŸ ةطرسشلا تاوق ةرسشابم ،هنم ›اŸا غلبŸا ةقرسس
قيق–  حتفب تماق عباسسلا يرسض◊ا نمأÓل ةطرسشلا تاوقب Úقفرم

¤إا لوسصولا نم تنكم يتلا تايرحتلا و ثاحبأ’ا رسشن و ةيسضقلا ‘
ةققÙا ةحلسصŸا رقŸ مهليو– متيل ايلاوت مهفاقيإا و Úلعافلا ةيوه

زا‚إا نم ءاهتن’ا دعب.مهدسض ةينو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا ذا-خ-تا ” ن-يأا
.ةيلÙا ةباينلا مامأا ÚينعŸا Ëدقت ” ةيئازج تاءارجإا فلم

صس.ي ^

00031 نم Ìكأإ زجحي لجيج ةي’و نمأإ
ةيلوحكلإ تابورضشŸإ نم  ةدحو
طابحإا نم طرافلا عوبسسأ’ا ةياهن لÓخ لجيج ةي’و نمأا نك“ ^

fiا ن-م ة-ما-ه تا-ي-م-ك ج-يور-ت ة-لواŸ00031 تقاف ةيلوحكلا تابورسش
ÚتفلتÚ flتيلمع ‘ كلذ و عاونأ’ا و  ماجحأ’ا فلتfl نم ةدحو
نك“ نيأا ،ةيروسصنم ةمايز و     Òهاطلا يترئاد نمأا ىوتسسم ىلع
ىلع ءانب ةيروسصنم ةمايز ةرئاد نمأ’ ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع
فرط نم ةيلوحكلا تابورسشŸا نم تايمك جيورت ضصوسصخب تامولعم
” امهتاكر– دسصرت و امهتيوه ديد– دعب و Úهوبسشم ضصاخسشأا

رمأ’ا قلعتي و ةيروسصن-م ة-ما-يز ة-ن-يد-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع ا-م-ه-ف-ي-قو-ت
،ةنسس23 رمعلا نم ناغلبي و   لجيج ةي’و نم ناردحني Úسصخسشب

ردق ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةيمكب ÚتلمÚ fiتبكرم Ïم ىلع اناك
غلبم و ÚتبكرŸا زجح و اهزجح متيل ،ةدحو0007ـب ›امجإ’ا اهددع
ةيئاسضقلا تاه÷ا مامأا ÚطروتŸا Ëدقت عم جيوÎلا تادئاع نم ›ام
ةرجاتŸا ضضرغب ةيلوحك تا-بور-سشم ل-ق-ن و ةزا-ي-ح ل-جأ’ ،ة-سصتıا
’Óغتسسا و Úح ‘ ،ضسب◊ا امهعاديإاب ترمأا يتلا و ةسصخر نودب
Ÿا ةقرفلا رسصانع ملع ¤إا تدرو تامولعŸةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنت
رمعلا نم غلبي ضصاخسشأ’ا دحأا لÓغتسسا اهدافم ،Òهاطلا ةرئاد نمأاب
ةيلوحكلا تابورسشŸا عيب و نيزختل Òهاطلا ةنيدÃ هنكسسم ةنسس53
” ،ةسصتıا ة-ي-ئا-سضق-لا تا-ه÷ا ن-ع ردا-سص ضشي-ت-ف-ت نذإا بجوÃ و
تابور-سشŸا ن-م ةد-حو3416 ز-ج-ح ن-ع ر-ف-سسأا ي-ن-عŸا تي-ب ضشي-ت-ف-ت
و ةنحاسش ¤إا ةفاسضإا ،جيوÎلا تادئاع ن-م ›ا-م غ-ل-ب-م و ة-ي-لو-ح-ك-لا

ةيسضقلا هذه ‘ طروتŸا نع ةيراج ثاحبأ’ا ىقبت Úح ‘ ،ÚتجÓث
. رارف ةلاح ‘ لازي ’ يذلا

بÓقنإ ‘ قرغلإ نم ةلئاع ذاقنإو..
لجيجب جيلÿإ ئطاضشب ةهزن براق
ذاقنإا نم ةهزنلا براوق باحسصأاو ÚنطاوŸا نم ةعوم‹ نك“
ضسما لوا ةهزن براق مهب بلقنا ضصاخسشأا40 نم نوكتت ةلئاع
ثيح ، لجيج ةيدلبب Òغسصلا جيلÿا ئطاسشب هنتم ىلع اوناك
70 ›اوح غلبت ة-ل-ف-ط ل-ق-ن ” د-قو ، ة-ي-حا-ي-سس ة-لو-ج ‘ او-نا-ك
ةيندŸا ةيام◊ا رسصانع لبق نم لجيج ىفسشتسسم ¤إا  تاونسس
‘ اقيق– ةسصتıا نمأ’ا حلاسصم تحتف انيف ، لجيج ةي’ول
. ةقلغم لجيجب ئطاوسشلا نأاو اميسس ثدا◊ا تاسسبÓم
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