
 ةلواطلا ىلع ةيعامتجإ’ا ةيداسصتقإ’ا ةبراقملاو رئازجلا عماج
 يداسصـــــــــــــــتق’ا قاـــــــــــــــيسسلا يـــــــــــــــف ةـــــــــــــــفاقثلا عـــــــــــــــسضوب لـــــــــــــــيجعتلا ىـــــــــــــــلإا وـــــــــــــــعدي دارـــــــــــــــج^

 ءارزولا صسلجمل ايرود اعامتجا مويلا صسأارتي  صسيئرلا

اهب رئازجلا بيحرتو نييبيللا ءاقرفلا نيب رانلا قÓطإا فقو ةردابم دعب موي

-جد01نمثلا2495ددعلا-نورششعلا ةنشسلا-ـه2441 مر40fiـل قفاوŸام0202 توأا32دحأ’ا
jƒe«á hWæ«á GENÑÉQjá

سسوريفلا نم نوبرهتي نووعدمو سسارعأ’ا ءايحإا ىلع نورسصي نويرئازج
٢/٣/5/7/١١صصانوروك صسوريفب ةديدج ةباشصإا١0٤و تايفو6 ليجشست عم

لــــشسارم ،وــــــــباط اياـــــشضق تششــــــقان
ةـــــيامحلا نوـــــعو ““٤٢ صســــــنارف““

:ةاــــشضقلا ةــــباقن ،ةـــــيندملا

مهتم يأ’ تقؤوملا سسبحلا““
 ““اــــيئانثتسسا ءارــــجإا ىـــــقبي

٣صص

٣صص

،ةيداشصتق’ا نوؤوششلا يف ريبخلا
:““رجفلا““ ـل ،ةيع نامحرلا دبع

ةيحÓفلا تاجتنملا ريدسصت
ةـــــــــيعبتلا نــــــــــم انسصـــــــــلخي
 ةنــــسس فرــــظ يـــــــف طـــــفنلل
ربـــــــــــــكأ’ا يدـــــــــــحتلا قـــــــــــيبطتلاو  لوــــــــــــلحلل Óــــــــــــــماح ائـــــــــــــيرج ناـــــــــــك سســــــــــيئرلا باـــــــــــطخ ^
  ودــــــــــعلا يــــــــــه ةيــــــــــطارقوريبلاو بـــــــــئاسص رارــــــــــق ةـــــــــسصاخ كوــــــــــنب  ءاسشـــــــــنإاب سصــــــــــيخرتلا^

5صص

Dimanche 23 Aout 2020

معد بلطت قافولا ةــموكح
ةـــــــمزأ’ا ءاــــهنإ’ رــــئازجلا

٣صص

  ربوتكأا حتافلا يف أادبتشس تÓباقملا ةلودجل ةقبشسملا ةجلاعملا
1202 ةنسسل ““دراك نيرغ““ ةعرق  يف ةيناث رئازجلا

““مايبلا““و ““كابلا““ يناحتماو يسسردملا لوخدلل ريسضحتلا يف ىسضوف

ةركاذلا فلم ةيوسستب لجعت يسسنرفلا رامعتسس’ا مئارجل ةقثوم ةعوسسوم

:Óكلا ،بونجلا تاي’و يف ةشصاخ ةمز’ا لظ يف هفوخت نع ربع
٢صص

٤صص

٣١صص

:يتاوت نامحد خرؤوملا ،مهشسفنأا نييشسنرفلا طابشضلا ةداهششب ةقثوم نوكت
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ينطو2

سسوÒفلأ راششتنأ ةعبات-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإلأ ة-ل-ي-شص◊أ نإأ ة-ح-شصلأ ةرأزو-ب
سسوÒفب ةدكؤوم ةباشصإأ86014 ¤إأ تعفترأ
يششفت ءدب ذنم ةافو ةلاح4241و انوروك
.رهششأأ ةتشس وحن لبق دلبلأ ‘ ءابولأ
782 ليجشست ” هنأأ ¤إأ ة-ن-ج-ل-لأ ترا-ششأأو
›امجإلأ عفري لكششب ةديدج ءافشش ةلاح
اشضيرم94 ًايلاح دجأوتي اميف47882 ¤إأ

.تايفششتشسŸاب ةزكرŸأ ةيانعلأ ماشسقأأ ‘

ر كلام ^

ةيلو نمأل ةطر-ششلأ ح-لا-شصم تل-ج-شس ^
راطإأ ‘ ةينأديŸأ اه-تا-ي-ل-م-ع ‘ نأر-هو
سصوشصخب ي-عدر-لأو ي-ئا-قو-لأ ل-خد-ت-لأ
تأءأرجإلأو ةلجشسŸأ تافلاıأ ةليشصح
21863 ةبقأرم Úفلاıأ د-شض ةذ-خ-تŸأ
لfi سصاخششألأ ددع غلب ا-م-ي-ف ا-شصخ-شش
تي-قأو-م مأÎحأ مد-ع) ي-ئا--شضق ءأر--جإأ
اشصخشش67201و اشصخشش74022 (رج◊أ
عانقلأ ءأدترأ مدع ببشسب ءأرجإأ لfi أرخآأ
.يقأولأ
ل-ب-ق ءأر-جإأ لfi تا-ب-كرŸأ دد-ع غ-ل--بو
رششÙأ ‘ عشضولاب يئلولأ رأرقلأ رودشص
تابكرŸأ ددع لشصو امي-ف ة-ب-كر-م2501
رأرقلأ رودشص دعب رششÙأ ‘ ةعوشضوŸأ
.ةيران ةجأرد4951و3872 يئلولأ

ططıأ قيبطت راطإأ ‘ ةيلمعلأ لخدتو

ةيلو نمأأ حلاشصم لبق نم رطشسŸأ ينمألأ
سسوÒف ةح-ئا-ج ة-ه-با‹ ل-ظ ‘ نأر-هو
ةيتايلمعلأ حلاشصŸأ ةفاك ةكراششÃ انوروك
ÚتحلشصŸأ اهي-ف اÃ نأر-هو ة-يلو ن-مأل
ةطرششلأو يمو-م-ع-لأ ن-مأل-ل Úت-ي-ئلو-لأ
ةبشسانÃ كلذو ،رئأودلأ نمأأ ،ة-ي-ئا-شضق-لأ
ىوتشسم ىلع يئز÷أ يحشصلأ رج◊أ عفر
.نأرهو ةيلو سصاشصتخأ ميلقإأ

Œتفرع تايلمعلأ هذه نأأ ¤إأ ةراششإلأ رد
تل-م-ح ةد-ع ›ا-شصتلأ د-ي-ع-شصلأ ى-ل-ع
باحشصأأ ةدئافل ةهجوم ةيقابتشسأ ةيوعوت
،تلفا◊أ يقئاشس ،ة-يرا-ج-ت-لأ تلÙأ
يقئاشس ،ةيدرفلأ ةرجألأ تأرايشس يقئاشس
مأÎحأ ةرورشض لوح   ةيرانلأ تاجأردلأ
نم دحلل ةيئاقو-لأ Òبأد-ت-لأو تأءأر-جإلأ
.دجتشسŸأ انوروك سسوÒف ىودع راششتنأ

سسانيا.م ^

  ربوتكأإ حتافلإ يف أإدبتصس تÓباقملإ ةلودجل ةقبصسملإ ةجلاعملإ

1202 ةنسسل ““دراك نيرغ““ ةعرق ‘ نيزئافلا Èكأا ةمئاق ‘ ةيناث رئاز÷ا
ةرأزوب ةيلشصنقلأ نوؤوششلأ بتكم فنشص ^
ةبترŸأ ‘ رئأز÷أ ةيكير-مألأ ة-ي-جراÿأ
ىلع تلشص– يتلأ لودلأ ةمئاق ‘ ةيناثلأ
دراك نيرغ ةعرق ‘ نيزئافلأ نم ددع Èكأأ
  .1202 ةنشسل
بت-كŸأ ا-ه-مد-ق ي--ت--لأ ما--قرألأ بشسحو
تءاج دقف ،ةيجراÿأ نوؤوششلل يكيرمألأ
ةقاطب1006 ـب رشصم دعب ة-ي-نا-ث ر-ئأز÷أ
ةÒششأات جمانÈب قلعتي اميف تحنُم ءأرشضخ
نم ،1202 ةيلاŸأ ةنشسلل ةعونتŸأ ةرجهلأ
،ةنشسلأ هذه تحنم ةقاطب فلأأ55 ›امجإأ
.ةقاطب2006 ـب رشصم ىلع ةفلختم
ايشسور ،نأريإأ عم ة-ي-نا-ث ر-ئأز÷أ تءا-جو
ةدايزب ددعلأ أذ-ه ح-م-شسي-شسو ،نأدو-شسلأو
اميف ةشصاخ اك-ير-مأ ‘ Úير-ئأز÷أ دد-ع
ةقلعتŸأ ةي-نو-نا-ق-لأ م-ه-ت-ي-ع-شضو سصخ-ي
” ثيح ،ةدحتŸأ تايلولأ ‘ مهتماقإاب
تايئاشصحإلأو ماقرألأ نع فششكلأ ليجأات
ءابو يششفت رأرمتشسأ بب-شسب ة-ن-شسلأ هذ-ه-ل
مظعم Èعو ةدحتŸأ تايلولأ ‘ انوروك
ةرا-ف-شسلأ تد--كأأ نأأ د--ع--ب ،⁄ا--ع--لأ لود
حاتتفلأ نإأ اقباشس اهل نايب ‘ ةيكيرمألأ
ةردق ىلع رثؤوي نل جئاتنلأ عقوŸ رخأاتŸأ

ة÷ا-عŸأ ى-ل-ع ة-ي-ك-ير-مألأ ة--ي--جراÿأ
نیلوب-قŸأ تل-با-ق-م ة-لود÷ ة-ق-ب-شسŸأ
را-طإأ ‘ ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ ¤إأ ةر-جیل-ل
‘ أأدبتشس ي-ت-لأو،VD-1202 جمانر-ب
  .0202 ربوتكأأ —افلأ
وأأ عونتلأ ةر-ج-ه ةÒششأا-ت ج-ما-نر-ب ل-ثÁو
لوشصحلل ةيونشس ةعرق ةيئأوششعلأ ةرجهلأ
ةفورعŸأو ةمئأدلأ ةما-قإلأ ة-شصخر ى-ل-ع
تا-يلو-لأ ‘ ءأر-شضÿأ ة-قا-ط-ب-لأ م-شسا-ب
ن-م سضيو-ف-ت-ب ة-ي--ك--ير--مألأ ةد--ح--تŸأ
ة-ي-جراÿأ ةرأزو هر-يد-تو سسر-غ--نو--ك--لأ
،ماع لك ‘ مظني جمانرب وهو ،ةيكيرمألأ
ةد-ح-تŸأ تا--يلو--لأ ة--مو--ك--ح ح--ن“و
نم دأرفألل أزيف ةÒششأات فلأأ05 ةيكيرمألأ
حو-م-شسŸأ ة-لود-لأ يأأ ة--ل--هؤوŸأ لود--لأ
سسفنل ةعرقلأ ىلع Ëد-ق-ت-لا-ب ا-هدأر-فأل
ةشسأردلأ وأأ لمعلأ لجأأ نم ةكراششملل ماعلأ
ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ ‘ سشيعلأ وأأ
يئأوششعلأ ةرجه-لأ ج-ما-نر-ب ن-م-شض كلذو
نيرغ““ ةمئأدلأ ةقاطب-لأ ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل
  .““دراك
““دراك نيرغ““ ىلع نولشصا◊أ عيطتشسي امك
تايلولأ ¤إأو ن-م ة-ما-ت ة-ير-ح-ب ر-ف-شسلأ

ÚنطأوŸأ لثم نوÈتع-ي م-ه-نأل ةد-ح-تŸأ
ةدحتŸأ تا-يلو-لأ سضرأأ ى-ل-ع Úم-ئأد-لأ
ةدافتشسلأو لمعلأ Êوناق لكششب مهل قحيو
بئأرشضلأو ميلعتلأو ةحشصلأ تا-مد-خ ن-م
اهÒغو يعامتجلأ نامشضلأو د-عا-ق-ت-لأو
  .تأدعاشسŸأ نم
مدقتلأ ةقاطبلأ يلما◊ نكÁ كلذ دعبو
نأأ نود ةيكيرمألأ ةيشسن÷أ ىلع لوشصحلل
نم اهيلع Úلشصا◊أ مهت-ي-شسن-ج أود-ق-ف-ي
تاقاطب Èتعتو ،اهيف أودلو يت-لأ م-هد-ل-ب
01 ةدŸ لو-ع-فŸأ ة-يرا-شس درا-ك ن--ير÷أ
  .اهديدŒ نكÁو تأونشس
‘ ءأرشضÿأ ةقاطبلأ ةعرق نإاف ةراششإلل
تدهشش ةيشضاŸأ ةنشسلل ةدحتŸأ تايلولأ

هذه ىلع يرئأزج2642 نم Ìكأأ لشص–
دقف8102 ة-ن-شس ا-مأأ ،9102 ‘ ةقاط-ب-لأ
لودلأ ‘ ¤وألأ ةب-ترŸأ ر-ئأز÷أ تل-ت-حأ
ةرجهلأ ةعرق ““ ‘ تكراشش يتلأ ةيبراغŸأ
8102 ماعل ““درا-ك ن-ير-غ““ وأأ ““ة-ي-ك-ير-مألأ
قفو ،ةكراششم فلأأ243 نم ديزأاـب كلذو
ةرأزو اه-تر-ششن ي-ت-لأ تا-ي-ئا-شصحإلأ ر-خآأ
  .ةيكÒمألأ ةيجراÿأ

  ع.نيسساي ^

نإرهوب يعدرلإو يئاقولإ لخدتلإ راطإإ يف

مدعل  رسشÙا ‘ ةرايسس2501 عسضو
 رج◊ا تاعاسس ماÎحا

ءابولإ تإروطت رخآإ فصشكت ةحصصلإ ةرإزو
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا104و تايفو6 ليجسست

ةديدج ةباصصإإ104و تايفو6 ليجصست تبصسلإ سسمأإ تايفصشتصسŸإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزو تنلعأإ
ددع ‘ اعون عجإرت كلذب ةلجصسم رئإز÷إ ‘ ةÒخأ’إ ةعاصس42 ـلإ لÓخ دجتصسŸإ انوروك سسوÒفب
.ةÒخأ’إ مايأ’اب ةنراقم تاباصصإ’إو تايفولإ

ةيندملإ ةيامحلإ نوعو42 سسنإرف لصسإرم ،وباط اياصضق

يأل تقؤوملا سسبحلا““ :ةاسضقلا ةباقن سسيئر
 ““يئانثتسسا ءارجإا ىقبي مهتم

،ةاشضقلل ةينطولأ ةبا-ق-ن-لأ سسي-ئر د-كأأ ^
‘ تب-لأ ل-ي-ج--ع--ت ““ نأأ ،كوÈم د--ع--شسي
فلمو42 سسنأرف لشسأرم فلم فانئتشسأ
اينو-نا-ق ى-ق-ب-ي ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ نو-ع
وأأ طغشض نع اŒان نكي ⁄ام اعورششمو
.““ةيقوف رمأوأأ
هباشسحب سشاقنلل هحرط لوطم روششنم ‘و

““ نأأ كوÈم دعشسي ىري كوبشسياف عقوم ‘
سسب◊أو سسد-ق-م ءي-شش سسا-ن-لأ ة--ير--ح
يئانثتشسأ ءأرجإأ ىقبي مهتم يأل تقؤوŸأ
نأاب كوÈم د-ع-شسي ر-قأأ ل-با-قŸا-ب ،أد-ج
ةدعاقك هشسر-ك-ت ةا-شضق-لأ سضع-ب ة-ي-ن-هذ
هردشصم ناك امهم لخدت يأأ نود فشسألل
.ىرخأأ ةيلاكششإأ هذهو
تلاح نع ةاشضقلأ ةباقنلأ سسيئر عفأدو
دعب مهتم نع عيرشسلأ جأرفإلأ اهيف ىرج
ه-ف-ل-م تا-ي-ط-ع-م ‘ Òغ-ت نود ه-عأد--يإأ
عأديإلأ Úب ةدتمŸأ ةÎف-لأ ‘ ا-عو-شضو-م
ن-ع جأر-فإلأ““ نو-ك كلذ رÈيو ،جأر--فإلأو
مويلأ ‘ عأديإلأ رمأأ ‘ نعاطلأ مهتŸأ
اميلشس اينوناق لمع فانئ-ت-شسل-ل ›أوŸأ
لو ىلشضف ةح-ل-شصم ه-ل ق-ق-ح ه-نأأ اŸا-ط
Áججحتلأ نك Ãأ ةعاشس84 ةلهŸسصوشصن
املع هعافد Òشض– ‘ هقح نامشضل اهيلع
ن-مو ع-ي-م÷أ ي-ماfi و-ه ي-شضا-ق--لأ نأأ
امهم عيم÷أ قوقح ةيامح هلمع ميمشص

.““مهزكأرم تناك
ملكلأ سسفن““ نإاف كوÈم دعشسي بشسحو
موكÙأ مهتŸأ فانئتشسأ ىل-ع ق-ب-ط-ن-ي
هفلم لودجي امدنع ةذفان ةبوقع-ب ه-ي-ل-ع
فلŸأ لي-جأا-ت ع-م ه-ن-ع جر-ف-يو ة-عر-شسب
قح ةشسرامÃ فأرطألأ يقا-ب-ل حا-م-شسل-ل
.““مك◊أ سسفن ‘ فانئتشسلأ
““ نأا-ب ثد-ح-تŸأ ر-كذ قا-ي-شسلأ أذ--ه ‘و
مامأأ وباط Ëرك فلم ليجأات بلط سضفر

جأرفإلأ نود ةلوليحلل ة-م-شصا-ع-لأ سسل‹
ةمكاÙأ دعأوق عم ميقتشسي ل أاطخ هنع
.““ةلداعلأ
ةاشضقلأ ةباقن سسيئر ددشش ىرخأأ ةهج نم
يتلأ لدعلأ ةرأزو حلاشصم بايغ ““ نأأ ىلع
ةقيقحب ماعلأ يأأرلأ ر-يو-ن-ت ا-ه-ب-جأو ن-م
مهت يتلأ ةيئاشضقلأو ةيئأر-جإلأ ل-ئا-شسŸأ
ةيكوبشسياف ءأرآل انيهر هكرت ماعلأ يأأرلأ
.““اهبلاغ ‘ ةيعوشضوŸأ تدقتفأ
ءاشضقلأ مأوق ““ لئا-ق ه-يأأر كوÈم م-ت-خو
ي-ع-شسلأو ةأوا-شسŸأو ة-ي-عر-ششلأ لدا-ع--لأ
سضعبلأ ةيو-ب-ع-شش ن-ع أد-ي-ع-ب فا-شصنإل-ل
““ عباتو ““رخآلأ سضعبلأ حا-ط-ب-نأو ف-لز-تو
رفاظت بلطتت ةيلعفلأ ةيللقتشسلأ ةكرعم
نأل ةيحشضتلل دأدعتشسلأ عم عيم÷أ دوهج
دهجلل رده وه ةفلكت نود Òيغتلل يعشسلأ
ر م ^ .““ةجيتن نود

،يرئأز÷أ رمحألأ لل-ه-لأ ر-ك-ن-ت-شسأ ^
‘ يمشسرلأ هراعشش لامعتشسأ ،تبشسلأ سسمأأ
ةقيرطب يعامتجلأ لشصأو-ت-لأ تا-ح-ف-شص
ه-ل ةءا-شسإلأ د-ّم--ع--ت ع--م ة--ي--عر--شش Òغ
.هيعوطتŸو
نايب ‘ يرئأز÷أ ر-م-حألأ لل-ه-لأ د-كأأو
هنأاب كوبشسيافلأ ‘ ةيمشسرلأ هتحفشص ىلع
يمÙأ يمشسرلأ هراعشش لامعتشسأ ظحل““
يعامتجلأ لشصأوتلأ تاحفشص ‘ ا-نو-نا-ق
.““ةيعرشش Òغ ةقيرطب
هذ-ه با-ح-شصأأ ““ نأأ نا-ي-ب-لأ تأذ ح-شضوأأو

ة-شسشسؤوŸ ةءا-شسإلأ أود-ّم-ع-ت تا-ح-ف--شصلأ
نوموقي نيذلأ هيعوطتمو رمحألأ للهلأ

Ãيعوطتلأ ل-م-ع-لأ ‘ ةرا-ّب-ج تأدو-ه-ج
ةطولغم رابخأأ رششن وأأ ،ةيناشسنإلأ ةمدÿأو
.““اهزومرو ةلودلأ تاشسشسؤوŸ ةءاشسإلأو
أأÈّتي هنأاب يرئأز÷أ رمحألأ للهلأ دكأأو
‘ هقحب ظفتح-يو تا-ح-ف-شصلأ هذ-ه ن-م
لثÃ موقي سصخشش لكل ةيئاشضقلأ ةعباتŸأ
هتعمشسل ةءاشسإلل ةفداهلأ تاطاششنلأ هذه
.““هيعوطتم ةعمشسو

هيعوطتملو هيلإإ تءاصسأإ ةلوهجم تاحفصص نإإ لاق

هراعسش لامعتسسا ركنتسسي رمحألا لÓهلا
ةيعرسش ريغ ةقيرطب

 اسسنرف نم ادئاع622 نع رج◊ا عفر :سسادرموب
ة-ق-فر سسأدر-مو-ب ة--يلو ›أو فر--ششأأ ^
ي--ئلو--لأ ي--ب---ع---ششلأ سسلÛأ سسي---ئر
،سسمأأ لوأأ ،ةيندŸأو ةينمألأ تا-ط-ل-شسلأو
Úمداقلأ يرئأزج ةيعر622 ةرداغم ىلع

يحشصلأ رجحلل مهعوشضخ دعب اشسنرف نم
.وشصروقب كأرطانوشس يلئاعلأ ميıاب
هذه نإاف ،ةيلولأ حلا-شصŸ نا-ي-ب بشسح-بو
رجحلل مه-عو-شضخ د-ع-ب ي-تأا-ت ،ةردا-غŸأ

سسوÒف نم مهتملشس نم دكأاتلأو يحشصلأ
لقنب ةيلولأ ح-لا-شصم تل-ف-ك-تو  .ا-نورو-ك
Èع مهتما-قإأ ر-ق-م ¤إأ Úن-طأوŸأ ءلؤو-ه

flب سس  ^ .نطولأ تايلو فلت

نإرهو ةي’وب ةيرا÷إ تÓحملل إرإذعإإ95221 هيجوت

 يحسصلا رج◊ا ءانثأا طاسشنلا ببسسب ايرا8977fiÓ Œ قلغ حاÎقا
ةطرششلأ حلا-شصم تب-شسلأ سسمأأ تف-ششك ^
ةيعوبشسألأ ةليشص◊أ نع نأرهو ةيلو نمأل
‘ ةينأديŸأ اهتايلمع فل-تfl ءا-ن-ثأأ ا-ه-ل
.يعدرلأو يئاقولأ لخدتلأ راطإأ
ةليشصح سصوشصخب ةطرششلل نايب ‘ ءاجو
تأءأر--جإلأو ة--ل--ج--شسŸأ تا--ف--لاıأ
را-طإأ ‘ ““ ه-نأأ Úف-لاıأ د-شض ةذ-خ-تŸأ
لبق نم رطشسŸأ ينمألأ ططıأ قيبطت
ةهبا‹ لظ ‘ نأرهو ةيلو نمأ حلاشصم
ة-فا-ك تكرا-شش ،ا-نورو-ك سسوÒف ة-ح-ئا-ج
اÃ ،نأرهو ةيلو نمأل ةيتايلمعلأ حلاشصŸأ
ةطرششلل Úت-ي-ئلو-لأ Úت-ح-ل-شصŸأ ا-ه-ي-ف
،رئأودلأ نمأأ ،يمومعلأ نمأللو ةيئاشضقلأ
ز-ج◊أ تي-قو-ت ل-يد-ع-ت ة-ب-شسا-نÃ كلذو
.““يحشصلأ
مراشصلأ ذيفنتلأ دشصقو ““ هنأأ نايبلأ عباتو
Òبأدت-لأ ة-فا-ك ذا-خ-تأو تأرأر-ق-لأ هذ-ه-ل
أذه ‘ اهب لومعŸأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأو
ةبقأرم متت ،تاميلعتلل فلاfl لكل ددشصلأ
تلÙأ باحشصأأ ةفاك مأز-ت-لأ ىد-م ع-م
ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأ مأÎحا-ب ة-يرا-ج-ت-لأ
دعابتلأ ةفاشسم مأÎحأ ‘ اشساشسأأ ةلثمتŸأ
تلÙأ ميقعتو فيظ-ن-ت ،ي-عا-م-ت-جلأ
ىدم ،ةيئاقولأ ةعنقألأ لامعتشسأ ،ةيراجتلأ
تأداششرإلاب ة-شصاÿأ تا-ق-شصلŸأ سضر-ع
أذ-كو تلÙأ ل-خأد تا--ه--ي--جو--ت--لأو
ي-ق-ئا-شس ق-ح ‘ ةذ--خ--تŸأ تأءأر--جإلأ

Úلقانلأو يعام÷أ لقنلأو ةرجألأ تأرايشس
.““ةشصخر نودب
ىلع يدعتلأ عوشضوم ““ ىلع زيكÎلأ ” امك
رداشصلأ رأرقلأ ليعفت دعب ةيبطلأ مقطألأ
زيزعتب قلعتŸأ دلبلل ايلعلأ ةدا-ي-ق-لأ ن-ع
ةفاك ةيام◊ ةذختŸأ ةينمألأ تأءأرجإلأ
Úيبطلأ هبششو Úيبطلأ نم ÚمدختشسŸأ
ةيئافششتشسلأ تاشسشسؤوŸأ لخأد Úيرأدإلأو
ة-ل-ف-ك-تŸأ ة-ي-ب-ط-لأ ح-لا-شصŸأ ة--شصا--خ
- ديفوك) انورو-ك-لأ سسوÒف-ب Úبا-شصŸا-ب
91)““. 

ببشسب ايباتك ل95221fi رأذعإأ ” دقو
” امك ةيحشصلأ ةياقولأ تأءأرجإأ ‘ سصقن
بب-شسب أر--خآأ ل8977fi ق-ل--غ حأÎقأ
رج◊أ ءانثأأ يراجت-لأ طا-ششن-لأ ه-ت-لوأز-م
.طورشش مأدعنأ ببشسبو يحشصلأ
” ةيشسيشسحتلأ تايلم-ع-لأ سصخ-ي ا-م-ي-فو
ءأدترأو نامألأ ةفاشسم مأÎحأ ىلع ديكأاتلأ
نم Ìكأل تاعمجتلأ عنمو يقأو-لأ عا-ن-ق-لأ
تاطfiو ةيراجتلأ تلÙأ ‘ Úشصخشش
تا---حا---شسلأو يأو---مأÎلأو تل---فا◊أ
سسانيا.م ^ .ةيمومعلأ
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نم31 ـلأ ةعفدلا-ب ر-مألأ ق-ل-ع-ت-يو ^
كÎسشŸأ يدعاقلأ يركسسعلأ نيوكتلأ
يسساسسألأ نيوكتلأ ن-م15 ـلأ ةعفد-لأو
.Îسسام ةرود طابسضل ةعبأرلأ ةعفدلأو
هفأرسشإأ لب-ق ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر ما-قو

ششيتفت-ب تا-ع-فد-لأ هذ-ه جر-خ-ت ى-ل-ع
يبعسشلأ ينطو-لأ ششي÷أ ن-م ة-ل-ي-ك-سشت
.ةيركسسعلأ ةيحتلأ هل تدأأ
ىدل ةيروهم÷أ شسيئر لابقتسسأ ‘ ناكو
ةيركسسعلأ ةيÁداكألأ رق-م ¤إأ ه-لو-سصو
ةحيرڨنسش د-ي-ع-سسلأ ق-ير-ف-لأ لا-سشر-سشل
يبعسشلأ ين-طو-لأ ششي÷أ نا-كرأأ شسي-ئر
نأديسس يلع ءأوللاب اقوفرم ناك يذلأ

ءأوللأو ¤وألأ ةيركسسعلأ ةيحانلأ دئاق
ةيركسسعلأ ةيÁداكألأ دئاق ديرق ميلسس
ششي÷أ ‘ ةيماسسلأ تأراطإلأ نم ددعو
.يبعسشلأ ينطولأ
هلوسصو ىدل ،ةيروهم÷أ شسيئر فقوو
يراكذتلأ بسصنلأ مامأأ ،ةيÁداكألأ ¤إأ
يذلأ نيدموب يرأوه لحأرلأ شسي-ئر-ل-ل

ع-سضو ثي-ح ه-م-سسأ ة-يÁدا-كألأ ل--م–
باتكلأ ة–اف أأرقو روهزلأ نم Óيلكإأ
.ةيكزلأ هحور ىلع امحرت
لوح شضرع ¤إأ اهدعب شسيئرلأ عمتسسأو
نع ةلسصفم تامولعم نمسضت ةيÁداكألأ

ةجرختŸأ تاعفدلأو اهب نيوكتلأ راسسم
فأرسشإÓل ملعلأ ةحاسس ¤إأ لقتني نأأ لبق
ةنسسلل تاعفدلأ جرخت لفح مسسأرم ىلع
تلهتسسأ يتلأو ،0202-9102 ةيسسأردلأ
ة-ير-ك-سسع-لأ تÓ-ي-ك-سشت-لأ ششي-ت-ف--ت--ب
،هتهج نم .ملع-لأ ة-حا-سسب ة-ف-ط-سصŸأ
ةملك ‘ ةحيرقنسش ديعسسلأ قيرفلأ هجوت
¤إأ ركسشلاب ،جرختلأ مسسأر-م لÓ-خ ه-ل
ه-ل-سضف-ت ى--ل--ع ة--يرو--ه--م÷أ شسي--ئر
جرخت لف-ح م-سسأر-م ى-ل-ع فأر-سشإلا-ب
ة-ير-ك-سسع-لأ ة-يÁدا-كألا-ب تا-ع--فد--لأ
يرقفلأ دومعلأ اهرا-ب-ت-عا-ب لا-سشر-سشل
ينطولأ ششيجلل ةينيوكتلأ ةمو-ظ-ن-م-ل-ل
ةحلسسŸأ ان-تأو-ق د“ ي-ت-لأو ي-ب-ع-سشلأ

Ãءافكأأ طابسض ن-م ل-هؤو-م ير-سشب درو
Èمفون ةروث ئداب-مو م-ي-ق-ب Úع-ب-سشت-م
.ةدلاÿأ

ةيانعلاب قيرفلأ داسشأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
يذلأ لسصأوتŸأ ما-م-ت-هلأو ة-ق-ئا-ف-لأ

فلتfl رأرغ ىلع ةيÁداكألأ هب ىظ–
ششيجلل ىرخألأ ةي-ن-يو-ك-ت-لأ شسرأدŸأ
لك Òفوت لÓخ نم ،يب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ
ةيرسشبلأ تايناك-مإلأ ة-فا-كو فور-ظ-لأ
ةيونعŸأ ىتحو ل-ب ة-يداŸأ ل-ئا-سسو-لأو
Ìكأأ ءاقترلاب حمسست يتلأ ةيزيفحتلأو
قيق–و يبعسشلأ ينطولأ ششي÷اب Ìكأاف
د-ي-سسŒ را-طإأ ‘ ةو--جرŸأ فأد--هألأ

ةي-فأÎحلأو ة-نر-سصع-لأ ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ
.““انسشي÷

‘ ةيÁداكألأ دئاق قرط-ت ،ه-ت-ه-ج ن-م
هيدؤوت يذلأ يدايرلأ رودلأ ¤إأ ه-ت-م-ل-ك
نم ةبخن جيرخ-ت ل-جأأ ن-م ة-يÁدا-كألأ
ي-ب-ع-سشلأ ي--ن--طو--لأ ششي÷أ تأرا--طإأ
يركسسع نيوكت ليسص– نم مه-ن-ي-ك“و
كو-ل-سسلا-ب لو-ق-سصم ي-عو-ن ي-م--ل--عو
حور-لا-ب عو-ب-طŸأ ›ا-ثŸأ ير-ك-سسع-لأ
‘ ةيحسضتلأو ةيوقلأ ةدأرإلأو ةينطولأ

جمأÈلأ لÓخ نم كلذو ،نطولأ ليبسس
ةينيوكتلأ تابلطتملل ةرياسسŸأ ةيعونلأ
ي---ن---ق---ت---لأ ÚلاÛأ ‘ ة---ث---يد◊أ
.يجولونكتلأو

ماق ،مسسق-ل-ل Úجر-خ-تŸأ ءأدأأ د-ع-بو
عيزوتو بترلأ ديلقتب ةيروهم÷أ شسيئر
،ل-ئأوألأ Úقو-ف-تŸأ ى-ل-ع تأدا-ه-سشلأ

نم لوألأ قوفتملل ةداهسشلأ ملسس ثيح
مزÓم ةبتر دلقو ÎسساŸأ ةرود طابسض
يسساسسألأ نيوكتلأ نم لوألأ قوف-ت-م-ل-ل
دعب حسسفيل ،ةيÁداكألأ في-سس ه-م-ل-سسو
بترلأ ديلق-ت-ل ه-ي-ق-فأرŸ لاÛأ كلذ
،Úقابلأ Úقوفتملل تأداهسشلأ مي-ل-سستو
قوفتملل ةيروه-م÷أ شسي-ئر م-ل-سس ا-م-ك
كÎسشŸأ يركسسعلأ نيوكتلأ نم لوألأ
قفأوي نوبت .حاجنلأ ةداه-سش يد-عا-ق-لأ

ءأوللأ مسساب ةيركسسع ةعفد ةيمسست ىلع
 ةيزيانق موحرŸأ
ىلع هتقفأوم ةيروهم÷أ شسيئر ىطعأأو

نم15 ةعفدلأ نم لوألأ قوفتŸأ بلط
موحرŸأ مسساب ةعفدلأ ةيمسستب نيوكتلأ
.ةيزيانق كلاŸأ دبع ءأوللأ دهاÛأ

ة--يÁدا--كألأ ة--حا--سس تد--ه---سشو
تلمسش ةفلتfl ةيركسسع تاسضأر-ع-ت-سسأ

،محÓتŸأ لاتقلأ ‘ ةي-سضا-ير ا-سضور-ع
و-ف غ-نو-ك-لأو ي-تأرا-ك-لأ رأر--غ ى--ل--ع
حÓسسلاب ةيعام÷أ ةيسضايرلأ تاكر◊أو
›اتق نير“ ذيفنت بناج ¤إأ ،هنودبو
ة-عو-م‹ ى-ل-ع ءا-سضق-لأ لو-ح Êا-ي--ب

.ةيمأرجإأ
ةيركسسعلأ ىقيسسوŸأ عاقيأ ع-قو ى-ل-عو
ه-مد-ق-ت-ت يرو-ه-م÷أ شسر◊أ ة-قر-ف-ل

تÓيكسشتب ة-عو-ب-ت-م م-ل-ع-لأ ة-عو-م‹
نيوكتلأ نم Úلماعلأ طابسضلأ ة-ب-ل-ط-لأ
يدعاقلأ يركسسعلأ نيوكتلأو يسساسسألأ
ز--ف--ق--لأ ‘ شضأر--ع--ت--سسأو كÎسشŸأ
.يلظŸأ

عبات جرختلأ لفح مسسأرم ماتتخأ دعبو
ة-سشا-سش لÓ-خ ن-م ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر

ةينايب نيرامتل رسشابŸأ ثبلأ ،ةقÓمع
تلث“ ةيرحبلأ تأوقلأ فرط نم تذفُن

ة-ن-ي-ف-سس Ïم ى-ل-ع ن-ئا-هر ر-ير–““ ‘
قيرح علدنأ دعب مهتدعاسسمو ةقÓمع
.““اهنتم ىلع

ةيريدم دقفتب نوبت شسيئرلأ ماق امك
رباflو يجولونكتلأو يمل-ع-لأ ثح-ب-لأ
¤إأ عمتسسأ ثيح ،اهل ة-ع-با-ت-لأ ثح-ب-لأ

عبات امك ،اهماهم لو-ح ل-سصف-م شضر-ع
شضعب دع-ب ن-ع ي-ئرŸأ ثب-لأ ة-ي-ن-ق-ت-ب
فرط نم ةزجنŸأ ةيم-ل-ع-لأ شضور-ع-لأ
ÎسساŸأ طابسض ةبل-ط ن-م Úجر-خ-تŸأ
.شسناسسيللأو
ةلئاع Ëركتب ةيروهم÷أ شسيئر متتخأو
كلاŸأ دبع ءأول-لأ د-هاÛأ مو-حرŸأ

لجسسلأ ىل-ع ع-قو-ي نأأ ل-ب-ق ة-يز-يا-ن-ق
.ةيÁداكأÓل يبهذلأ

ةيزيانق كلاŸأ دب-ع ءأو-ل-لأ نأأ ر-كذ-ي
نم همسسأ لمحب تاعفدلأ تفرسشت يذلأ

قوسس ةيلو-بÈ 6391مفو-ن02 ديلأو-م
ششيج فوفسصب قح-ت-لأ ثي-ح ،شسأر-هأ
زواجتي ⁄و8591 ةنسس ينطولأ ريرحتلأ

تايلوؤوسسم ةدع دلقتو ،ةنسس22 هرمع
.يروثلأ هلاسضن نابإأ
دعبو ةينطولأ ةدايسسلأ عا-جÎسسأ د-ع-بو
نم فئاظو ةدع ¤وت ةي-ن-يو-ك-ت تأرود
ةيحان-لأ ن-م ل-ك نا-كرأأ شسي-ئر ا-ه-ن-ي-ب
ةعبأرلأو ةيناثلأو ةسسماÿأ ةير-ك-سسع-لأ
.عردŸأ نماثلأ ءأولل أدئاق اهدعب Úعيل

ب ةراسس^

طارخنÓل ءاسصقإا نود لماسش راوح ¤إا تعد
 يسسايسسلا ل◊ا راسسم ‘

 ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو نÓعإاب بحرت رئاز÷ا

 نيدموب يراوه لحارلا سسيئرلا حور ىلع اهلÓخ محرت

 ةيركسسع تاعفد ثÓث جرخت ىلع فرسشي نوبت سسيئرلا
 سشيجلل ةيماسسلا هتيانع ىلع سسيئرلا ركسشي ةحيرقنسش قيرفلا ^

سسمأا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسŸا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر فرسشأا
نم تاعفد ثÓث جرخت ىلع (ةزابيت) لا-سشر-سشل ““ن-يد-مو-ب يراو-ه““ ة-ير-ك-سسع-لا ة-يÁدا-كأ’ا-ب ،تب-سسلا
.يبعسشلا ينطولا سشي÷ا

نيرداسصلأ ÚنÓعإلا-ب ر-ئأز÷أ تب-حر ^
جأرسسلأ زئاف يسسائرلأ شسلÛأ شسيئر نع
لوح حلاسص ةليقع بأونلأ شسل‹ شسيئرو
عم يبيللأ بأÎلأ لك Èع رانلأ قÓطإأ فقو
دح عسضو ¤إأ يسضف-ي ع-ما-ج رأو-ح ي-ن-ب-ت
.دلبلأ أذهب ةمزأÓل

نأأ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةرأزول نايب ‘ ءاجو
نع نيرداسصلأ ÚنÓعإلاب بحرت رئأز÷أ ““

زئا-ف ي-سسا-ئر-لأ شسلÛأ شسي-ئر ن-م ل-ك
ةل-ي-ق-ع بأو-ن-لأ شسل‹ شسي-ئرو جأر-سسلأ

لك ‘ رانلأ قÓطإأ فقوب Úيسضاقلأ حلاسص
ةيسسايسسلأ ةيلمعلأ ليعفتو ةيبيللأ يسضأرألأ

ةمزألأ ءاهنإأ ¤إأ يسضفي عماج رأوح Èع
رئأز÷أ لجسست ،نايبلأ فاسضأأو  .““ةيبيللأ
يتلأ ةي-ق-فأو-ت-لأ ةردا-بŸأ هذ-ه حا-ي-ترا-ب
ةيوسست ‘ Úي-ب-ي-ل-لأ ةو-خإلأ ةدأرإأ شسك-ع-ت
بعسشلأ ةدايسس شسيرك-تو ة-ي-ب-ي-ل-لأ ة-مزألأ
مكحبو رئأز÷أ نأاب أزÈم ،قيقسشلأ يبيللأ
يتلأ ةي-فأر-غ÷أو ة-ي-خ-يرا-ت-لأ ط-بأور-لأ

Œتناك قيقسشلأ يبيللأ بعسشلأ عم ا-ه-ع-م
كرحتلأ ¤إأ عأزنلأ ةيأد-ب ذ-ن-م تع-سس د-ق
ةيلودلأو ةيميلقإلأ تايوتسسŸأ عيمج ىلع
رطاfl نم د◊أو ايبيل ‘ فيزنلأ فاقيإل
.ةقطنŸأ رأرقتسسأو نمأأ ىلع ةمزألأ

قيسسنتلاب ،رئأز÷أ تعد ،قايسسلأ تأذ ‘و
،ةدحتŸأ ·ألأ ة-يا-عر-بو رأو÷أ لود ع-م
فلتÚ flب ءاسصقإأ نودو لماسش رأوح ¤إأ
‘ طأرخنلأ لÓخ نم ايبيل ‘ ءاقرفلأ

ةدحو نم-سضي اÃ ي-سسا-ي-سسلأ ل◊أ را-سسم
ديسسلأ رأرقلأو ةقيقسشلأ ايبي-ل رأر-ق-ت-سسأو
نوؤو-سشلأ ةرأزو تر-كذ ا-م--ك .ا--ه--ب--ع--سشل
د-ق تنا-ك ر-ئأز÷أ نأا-ب ا-سضيأأ ة-ي-جراÿأ
ةنسسلأ ةيأدب Úلر-ب ر“ؤو-م لÓ-خ تن-ل-عأأ
لماسش رأوح ناسضتحل اهدأدعتسسأ ةيرا÷أ
قÓطإأ فقوب قلطني ،Úيبيللأ ءاقسشألأ Úب
ظفحي يملسس لح ¤إأ لوسصولأ فدهب رانلأ

.قيقسشلأ يبيللأ بعسشلأو ايبيل حلاسصم
 بلاطوب ةراسس  ^

ةيبيللأ ةينطولأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح تعد ^
يحتف شضوفŸأ ةيلخأدلأ ريزو ناسسل ىلع
ةيوسستل لعاف رودب مايقلل رئأز÷أ اغاسشاب
كلذو رأو◊أ قير-ط ن-ع ا-ي-م-ل-سس ة-مزألأ
يبيللأ بعسشلأ تانوكم ةفاك ريدقت Òظن
هاŒ رئأز÷أ اه-ب تما-ق ي-ت-لأ دو-ه-ج-ل-ل
ذنم هب تلح يتلأ ةمزألأ ‘ يبيللأ بعسشلأ

.‘أذقلأ رمعمأأ ماظن طوقسس
‘ قوفŸأ يبيل-لأ ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو لا-قو

هتحفسص ىلع ةديرغت جأرسسلأ زياف ةموكح
يعامتجلأ لسصأو-ت-لأ ع-قوÃ ة-ي-م-سسر-لأ
نوعلطتي يب-ي-ل-لأ بع-سشلأ ة-فا-ك نأأ Îيو-ت
ةيلمعب عفدلل لعاف يرئأزج رودل امئأد
فقو ةلحرم دعب ايبيل ‘ قافولأو مÓسسلأ
ةعم÷أ شسمأأ لوأأ اهنع نلعŸأ رانلأ قÓطإأ

شسل‹و ينطولأ قافولأ ةموكح فرط نم
لاق امك ايبيلو رئأز÷أ نأأو اميسسل بأونلأ
.كÎسشم دحأو Òسصمو خيرات امهطبري
عفد رظتني ي-ب-ي-ل-لأ بع-سشلأ نأأ ر-كذ ا-م-ك
نأ نوك يبيللأ مÓ-سسلأ ة-ي-ل-م-ع-ل ر-ئأز÷أ
‘ مÓ-سسل-ل م-عأد-لأ ير-ئأز÷أ ف--قوŸأ

تائف لك نم زأزتعأو ريدقت لfi وه هدÓب
لك نأأ قايسسلأ أذه ‘ أدكؤوم يبيللأ بعسشلأ
ذنم رئأز÷أ اه-ب تما-ق ي-ت-لأ تلواÙأ
ةداج تأرداب-م تنا-ك هدÓ-ب ة-مزأأ علد-نأ
‘رط Úب ةطا-سسو ن-ع ثح-ب-ل-ل ة-ط-سشنو
نأأ راطإلأ شسفن ‘ أركذم ايبيل ‘ لاتقلأ
ةد-ع-ب تما-ق ةÒخألأ ةÎف-لأ ‘ ر--ئأز÷أ

ةدايقب اي-ب-ي-ل-ب مÓ-سسلأ لÓ-حإل تا-كر–
نوبت ديÛأ دبع شسي-ئر-لأ ن-م ةر-سشا-ب-م
ى-ل-ع ف-ق-ت هدÓ-ب نأأ ًأرأر-م حر-سص يذ-لأ

.ةيبيللأ فأرطألأ عيمج نم ةدحأو ةفاسسم
قÓطإأ فقو رأرقب تبحر رئأز÷أ نأ ركذي
لوسصولأ ¤إأ فدهب يذلأو ايبيل ‘ رانلأ
ايب-ي-ل ح-لا-سصم ظ-ف-ح-ي ي-م-ل-سس ل-ح ¤إأ
‘ ءاج ام بسسح قيقسشلأ يبيللأ بعسشلأو
ةيجراÿأ تÈعو ةيجراÿأ ةرأزو-ل نا-ي-ب
ةردا-ب-م-ل-ل ا-ه-حا-ي-ترأ ن--ع ة--ير--ئأز÷أ
‘ Úيبيللأ ةدأرإأ شسكعت يتلأ ة-ي-ق-فأو-ت-لأ
بعسشلأ ةدا-ي-سس شسير-ك-تو ة-مزألأ ة-يو-سست
.قيقسشلأ يبيللأ

ناوسضر دمحم ^

رانلا قÓطإا فقو دعب موي
مايقلل رئاز÷ا وعدت يبيللا قافولا ةموكح

ايملسس ةمزأ’ا ءاهنإ’ لعاف رودب

 ءارزولا سسلÛ يرود عامتجا ‘

ة-ن-ج-ل-لأ شسي-ئر بأز-ي-م د--م--حأأ د--كأأ ^
ة◊اسصŸأو ملسسلل ةيق-ير-فلأ-ة-ير-ئأز÷أ
““ نأأ بأز--ي--م د--م--حأأ ي--ن---ملأ Òبÿأو
لو– رأرقإأ ينعي ›اÃ ديد÷أ ويرانيسسلأ

لحاسسلأ ةقطن-م ‘ ة-ي-ن-مألأ ة-برا-قŸأ ‘
را-م-ث--ت--سسأ““ ن--م أرذÒ““ fiب--ك ل--ك--سشب
امك ىسضوفلأ ةلاح ‘ ةيباهرلأ تاعام÷أ
خانŸأ ةسسدنه ‘ يجراخ رود دوجو دكأأ
فÎعأو  .““دلبلأ أذهب د-يد÷أ ي-سسا-ي-سسلأ

›ام ‘ يروتسسدلأ Òغ Òيغتلأ ““ نأأ بأزيم
ةقطنم ىلع ةب-ع-سص ةد-يد-ج ة-ل-حر-م و-ه
اننأأو ةسصاخ طقف ›ام ‘ شسيلو لحاسسلأ
ةمزألأ ‘ ةÒبك تلو– تأونسس5 لك دهسشن
عفدي يسضاŸأ ءاثÓثلأ ثدح امو ،ةيلاŸأ
تاباسس◊أ نم Òثك-لأ ة-ع-جأر-م ¤أ د-ج-ب
بسسحو .““تلامت-حلأ ل-ك-ل دأد-ع-ت-سسلأو
ةدوعلل ةحسشرم ›ام ““ نإاف ينمألأ Òبÿأ
كانه نكي ⁄ أذإأ ءأرولأ ¤أ ةÒبك تأوطخب

عورسشمو يق-ير-فلأ دا–لأ ن-م ة-ق-فأر-م
›ام لامسش ““ نأأ فاسضأأو .““حسضأو يسسايسس
ةيبا-هرلأ تا-عا-م÷أ شضع-ب ط-سشن-ت ن-يأأ

ةدع ذن-م ةÒث-ك تا-مزأأ ن-م Êا-ع-ي لأزا-م
ةيباهرلأ تاميظن-ت-لأ شضع-ب نأأو تأو-ن-سس
نع ايلا-ح ثح-ب-ت ل-حا-سسلأ ‘ ةدو-جوŸأ

نم ةدافتسسÓل ةلواfi ‘ ةديدج تأدايق
““ديدج نم عقومتلأ ةداعإل ىسضوفلأ ةلاح
ىلع ثعبت ةيعسضولأ هذه ““ نأأ ¤أ أÒسشم

.““قلقلأ
ءاسضقلأ ةرورسض ““ ¤إأ ينملأ Òبÿأ اعدو
يتلأ ةيركسسعلأ تابÓق-نلأ ى-ل-ع ا-ي-ئا-ه-ن

““ميهافŸاب اهوربدم بعÓ-ت-ي ا-م ا-ب-لا-غ
ن-م ¤ولأ تا-عا-سسلأ ‘ ““ ه-نأأ ا-ح--سضو--م
ثدحتي ⁄اعلأ ناك ›ام ‘ تابأرطسضلأ

حبسصأأ موي-لأ ن-ك-ل ير-ك-سسع بÓ-ق-نأ ن-ع
ام و-هو شسي-ئر-لأ ة-لا-ق-ت-سسأ ن-ع ثيد◊أ
ثدح ام ““ نأأ أزÈم ““رخآأ قايسس ¤إأ اندوقي

نكل يركسسعلأ بÓقنلأ ةهكن هيف ›ام ‘
يسسايسسلأ قفأوتلأ ةهكنب هحيحسصت أولواح
ةلواfi ‘ شسيئرلأ ةلا-ق-ت-سسأ ق-ير-ط ن-ع
مامأأ ةلودلل Êوناقلأ عسضولأ ىلع ظافحلل
‘ ثد--ح ا--م نأأ Òغ ›ود--لأ ع--م--تÛأ
Òيغتلأ Òغ رخأأ موهفم هل دجوي ل ةقيق◊أ

نم ““ هنأأ بأزيم ىريو  .““يروتسسدلأ Òغ
نأل ديفتسسŸأ نع ثيد◊أ هنأوأل قباسسلأ

لو دعب زÈت ⁄ ةديد÷أ ةلحرŸأ حمÓم
Èتعي هنكل رومألأ مامز ‘ مكحتي نم يردن
خا-نŸأ ة-سسد-ن--ه ‘ ي--جراÿأ رود--لأ نأأ
›ام Èت-ع-ي نŸ ة-سصا-خ Òب-ك ي-سسا-ي-سسلأ

ةرورسض ““ ىلع أددسشم ““يجيتأÎسسلأ هقمع
نوكي نأأو يروت-سسد-لأ را-سسŸأ ¤أ ةدو-ع-لأ
‘ ةطلسسلأ لاقتنأ وأأ ي-سسا-ي-سسلأ لو-ح-ت-لأ

تايدحتلأ نأل ةسسÓسسو ةنور-م ل-ك-ب ›ا-م
رأرقتسسلأ ةحلسصم ةاعأرم نم دب لو ةÒبك
م ناوسضر  ^ .““نمآأ رورŸأ نوكي نأأو ›اŸأ

فلتfl ريوطتو مظعألأ رئأز÷أ عماج ^
دبع شسأأÎي نوبت لواط ىلع تا-عا-ط-ق-لأ
دئاقلأ ةيرو-ه-م÷أ شسي-ئر نو-ب-ت د-يÛأ
عافدلأ ريزو ةح-ل-سسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عألأ
يرودلأ عامتجلأ د-حألأ مو-ي-لأ ي-ن-طو-لأ

Ûأ لسصأوتلأ ةينق-ت-ب ءأرزو-لأ شسلŸيئر
فلم اهنم تافلŸأ نم ديد-ع-ل ه-سصسصخ-ي
ريوطتو م-ظ-عألأ ر-ئأز÷أ د-ج-سسم زا‚أ
ةيداسصتقلأ ةبراقŸأ راطإأ ‘ تاعاطقلأ

هب دافأ امب-سسح ةد-يد÷أ ة-ي-عا-م-ت-جلأو
.ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب تبسسلأ
نوبت ديÛأ دبع شسأأÎي نايبلأ ‘ ءاجو
تأوقلل ىلعألأ دئاقلأ ةيرو-ه-م÷أ شسي-ئر
دحألأ ين-طو-لأ عا-فد-لأ ر-يزو ة-ح-ل-سسŸأ
ةينقتب ءأرزولأ شسلÛ يرودلأ عامتجلأ
شسل‹ ف-ك-ع-ي-سسو .ي-ئرŸأ ل-سصأو--ت--لأ
لوح شضورع ةسسأرد ةلسصأوم ىلع ءأرزولأ
يتلأ ةيعاطقلأ ة-ط-سشنلأ ر-يو-ط-تو ثع-ب

ة-يدا-سصت-قلأ ة-برا-قŸأ را-طإأ ‘ جرد-ن--ت
نأأو ة-سصا-خ ةد-يد÷أ ة--ي--عا--م--ت--جلأو
ءاقل ‘ ةبرا-قŸأ هذ-ه تسشقا-ن ة-مو-ك◊أ
شسيئرلأ هيلع فرسشأأ يذلأ Òخألأ ةيثÓثلأ
عورسشÃ قل-ع-ت-ي شضر-ع بنا-ج ¤أ نو-ب-ت
رخلأ وه ناك يذلأ رئأز÷أ عماج را‚أ

fiةيروهم÷أ شسيئرل دقفتو لمع ةرايز ل
ي-ن-طو-لأ مو-ي--لأ ة--ب--سسا--نÃ لوألأ شسمأأ
ر دمحم ^ .ديهسشلل

 اهزومرو اهتانوكم ةيامحو اهتياعر ةرورسض ىلع ددسش

 يداسصتق’ا قايسسلا ‘ ةفاقثلا عسضوب ليجعتلا ¤إا وعدي دارج
نإأ دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ دكأأ ^

ششا-ع-نإلأ ‘ م-ها-سسي كرfi ة-فا--ق--ث--لأ
¤إأ ايعأد ةفاقثلأ لهألو دÓبلل يداسصتقلأ
.يداسصتقلأ قايسسلأ ‘ اهعسضوب ليجعتلأ

هتحف-سص Èع ه-ل رو-سشن-م ‘ ،دأر-ج لا-قو
ةنبل ةفاقثلأ““ ““كوبسسيافلأ““ ىلع ةيمسسرلأ

بجوتي ...يداسصتقلأ ششاعنإلأ ‘ ةمهم
تانوكم ةيامحو ةفاق-ث-لأ ة-يا-عر ا-ن-ي-ل-ع

عقأولأ نكل ،ة-ير-ئأز÷أ ة-فا-ق-ث-لأ زو-مرو
Áةفاقثلأ عسضوب ليجعتلأ ةرورسض انيلع يل
.““يداسصتقلأ قايسسلأ ‘

بلاطوب ةراسس ^

ملسسلل ةيقيرف’ا ةيرئاز÷ا ةنجللا سسيئر
:بازيم دمحأا ة◊اسصŸاو

 ةسسدنه ‘ اÒبك ناك يجراÿا رودلا ””
 ””›اÃ ديد÷ا خانŸا



alfadjrwatani@yahoo..fr
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في-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا تقر-با ^
حلاشصم نع ةردا-شص ة-م-ي-ل-ع-ت ي-مو-م-ع-لا
تا-ي-ل-م--ع سصو--شصخ--ب ، ¤و’ا ةرازو--لا
اهمي-ظ-ن-ت يرا÷ا ة-ي-قÎلاو ف-ي-ظو-ت-لا
اهي-ف ءا-ج ،9102 ةيلاŸا ةنشسلا ناو-ن-ع-ب
‘ ةخرؤوŸا035 مقر يتيقرب ىلع افطع““
لاجا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ،0202 سسرا--م92
تا-نا-ح-ت-م’او تا-ق-با-شسŸا لا-م-ك-ت-شسا
اهمي-ظ-ن-ت يرا÷ا ة-ي-ن-هŸا سصو-ح-ف-لاو
ررقت يذلاو،9102 ةيلاŸا ةنشسلا ناونعب
ديقتلا مد-ع ، ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا ة-ف-شصبو ا-ه-ب
ةداŸا اهيلع سصوشصنŸا ةينوناقلا لاجأ’اب

491-21 مقر يذيفنتلا موشسرŸا نم71 ‘
دد-Ùا ،2102  ل-ير-فا52 ‘ خرؤو--Ÿا
تاناحتم’او تاقباشسŸا ميظنت تايفيكل
تا-شسشسؤوŸا ‘ ة-ي--ن--هŸا سصو--ح--ف--لاو
كلت اذكو ، اهئارجإاو ةيمومعلا تارادإ’او
،8002 لير-فأا70 خرؤو--Ÿا و ةدد--Ùا
تايفيكو يرادإ’ا فلŸا ليكششتل ددÙا
اذكو ،نيدقاعتŸا ناوعأ’ا فيظوت ميظنت
موشسرŸا ماكحاب Óمع نÓعإ’ا تاءارجإا
سسرام12 خرؤوŸا (9-02 ) مقر يذيفنتلا
راششتنا نم ةياقولا Òبادتب قلعتŸا ،0202
)91-د--ي--فو--ك( ا--نورو---ك سسوÒف ءا---بو
ةلمكŸا ةيذيفنتلا ميشسارŸاو هتحفا-ك-مو
09 مقر لوأ’ا ريزو-لا ة-م-ي-ل-ع-ت اذ-كو ، ه-ل
ةقلعتŸا،0202 سسرا--م41 ة--خرؤوŸا
سسوÒفب ةقل-ع-تŸا ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا-ب
ليجأات اهنم ا-م-ي-شس’ ،91-ديفوك انورو-ك
تا-شسشسؤوŸا ل-ب-ق ن-م ة‹Èلا ة-ط-ششن’ا

، ةيلÙاو ةيزكرŸا ةيمومعلا تارادإ’او
ةيونشس اد-بŸ ةا-عار-مو سصو-شصÿا اذ-ه-ب

flي--شست تا--ط--طÒ اŸة-ير--ششب--لا دراو
اهب دراوŸا هذه Òيشست تايلمع طابتراو
، كلذ-ل ةددÙا ة-ي-نو-نا-ق-لا لا-جأ’ا--بو
فيظو-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ل-خاد-ت-ل ا-يدا-ف-تو
،Ú 91020202تيلاŸا Úتنشسل-ل ة-ي-قÎلاو
ح-لا-شصŸا ى-ل-ع بع-شصي د-ق يذ-لا ر-مأ’ا
ةيمومعلا تارادإ’او تاشسشسؤوملل ةÒشسŸا
نأا ينفرششي، ةيلاŸا بشصانŸا  طبشض نم
لاجآا ديد“ ررقت هنا م-ك-م-ل-ع ¤إا ي-ه-نأا
ةيقÎلاو فيظوتلا تا-ي-ل-م-ع لا-م-ك-ت-شسا
يارلا يدبأا يتلاو ، هÓ-عا ا-ه-ي-لإا را-ششŸا
اهراهششإا ”و ي◊اشصم لبق نم ةقباطŸا
ىشصقاك0202 ربوتكأا13 خيرات ة-يا-غ ¤إا
تارادإ’او تاشسشسؤوŸا ىلع Úعتي اذل ،دح
هذه ‘ اهلامكت-شسا ة-ي-ن-عŸا ة-ي-مو-م-ع-لا
. لاجأ’ا
ىلع ةقداشصŸا نأا ةميل-ع-ت-لا تاذ تر-كذو

flي-شست تا-ط-طÒ اŸغ ةير-ششب-لا دراوÒ
تايلمعلا تاذ لامك-ت-شسا ىدÃ ة-نو-هر-م
ناحتم’ا زكارم ديقت ةرورشض ¤إا  ةÒششم،
سسا-شسا ى-ل-ع تا-ق-با-شسم-ل-ل ة-ب--شسن--لا--ب
سصوحف-لاو تا-نا-ح-ت-م’او تارا-ب-ت-خ’ا
تارادإ’او تا-شسشسؤوŸا اذ-كو ، ة--ي--ن--هŸا
ىلع تاقباشسم-ل-ل ة-م-ظ-نŸا ة-ي-مو-م-ع-لا
نم ةياقو-لا Òباد-ت-ب ، تادا-ه-ششلا سسا-شسأا
91.ديفو-ك( ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو را-ششت-نا
ةشصتıا حلا-شصŸا فر-ط ن-م ةرر-قŸا،
. ةيمومعلا ةحشصلل
ةيريدŸا ،سسما ته-جو ىر-خا ة-ه÷ ن-م

لكل  ةميلعت يمومع-لا ف-ي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا
بشصانŸا ءاشصحإاب ةيمومعلا تا-عا-ط-ق-لا
ةقدب ماقرأ’ا طبشض متي يك اذهو ةرغاششلا
نمو .فيظوتلا تاقباشسم نع نÓع’ا لبق
بشصانم اهيف نوكت نا رظتنŸا تاعاطقلا
عاطق ›اعلا ميلعتلا، ةيبÎلا عاطق ةرغاشش
نيوك-ت-لا عا-ط-ق ¤ا ة-فا-شضإ’ا-ب ة-ح-شصلا
.ةعانشصلاو ينهŸا
ةينازيملل ةماعلا ةيريدŸا تناك اهتهج نم
عيمج ¤إا ةلشسارم ته-جو ة-ي-لاŸا ةرازو-ب
لÓغتشسا ةيناكمإا لوح ةيرازولا  تاعاطق
د--عا--ق--ت--لا ءاو--شس ةررÙا بشصا---نŸا
و فيظوتلا ‘ بطششلا حيرشستلا ةلاقتشس’ا
تايحÓشص ءاهنإاب تر-مأا ا-م-ي-ف .ة-ي-قÎلا
دنع ايئاقلت ةيطايتح’ا مئاوق-لا-ب ل-م-ع-لا
ينهŸا سصحفلا وأا ةقباشسŸا ح-ت-ف خ-يرا-ت
لبق ريدقت ىشصقأا ىلع وأا ةيلاوŸا ةنشسلل
اميف امأا .ةي-لاŸا ة-ن-شسلا ما-ت-ت-خا خ-يرا-ت
نوكتشس ةررÙا ةيلاŸا بشصانŸا سصخي
.ةديد÷ا ةيلاŸا ةنشسلا لÓخ
ةفيظو-لا ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا تر-مأا ا-م-ك
ةيمشسرلا تايريدŸا فلتfl ة-ي-مو-م-ع-لا
و فيظوتلا تايلمع نع ةليشصحب ةيمومعلا
لوح ررقÃ ةلي-شص◊ا قا-فرإا ع-م ة-ي-قÎلا
ةمداقلا ةنشسلا ناونعب ةرغاششلا بشصانŸا
ةينعŸا تاعاطقلا ةيريدŸا تاذ تمزلأاو
نم ددع قÓ-طإا ل-ب-ق ة-يو-لوأ’ا ءا-ط-عإا-ب
لمعلاو ةموك◊ا فر-ط ن-م تا-ق-با-شسŸا
لبق ام دوقع جامدإاو لامع فيظوت ىلع
‘ ةيعا-م-ت-ج’ا تا-ك-ب-ششلا و ل-ي-غ-ششت-لا
.ةيمومعلا تاشسشسؤوŸاب ةمئاد بشصانم

ةرون ةظيفح^

نطولا تا-ع-ما-ج ءارد-م كرا-شش ^
نع لمع عامتجا ‘ ،ةحرابلا ةيشسمأا
ما-ع--لا Úمأ’ا فار--ششإا ت– د--ع--ب
بترت دق و .›اعلا ميل-ع-ت-لا ةرازو-ل
ةرورشضب Òكذ-ت-لا ءا-ق-ل-لا اذ-ه ن-ع
ةيرادإ’ا تاطاششنلا ل-ك فا-ن-ئ-ت-شسا
اÃ ،0202 توأا32 موي نم ًءاد-ت-با
ر-شضاÙ ةذ-تا-شسأ’ا ءا-شضمإا ا-ه-ي-ف
ل-ك يدا-ف-ت ع-م د-ع-ب ن-ع عو-جر--لا
دعاوقب ةلıا ع-م-ج-ت-لا ر-ها-ظ-م
ن-م ة-يا-قو-لاو ي-ح-شصلا د-عا-ب-ت-لا
.ءابولا
ىلع ظاف◊ا ىلع ديدششتلا ” امك
لك ظافتحا و ين-طو-لا لو-كو-توÈلا
لو-كو-توÈلا-ب ة-ي-ع-ما-ج ة-شسشسؤو--م
ةمانزرلا ‘ Òيغت عم ،اهب سصاÿا

تاطاششنلا لك فانئتشسا ‘ ل-ث-م-ت-ي
ءادتبا دعب نع ايرشصح ةيجوغاديبلا
طاششن يأا عن-مو0202 توا32 نم
91 موي لب-ق يرو-شضح ي-جو-غاد-ي-ب
.È 0202متبشس
سصي-خÎلا ¤ا عا-م-ت--ج’ا سصل--خو
،يروشض◊ا طاششن-ل-ل ي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا
سضعبل Èم-ت-ب-شس10 ن--م ءاد--ت--با
’ يتلا ةيجو-غاد-ي-ب-لا تا-طا-ششن-لا
دعاوقب ’Óخإا اهب ماي-ق-لا بل-ط-ت-ي
ءابولا نم ةياقولاو يحشصلا دعابتلا
،هاروتكدلا ةبلط تاطاششنب قلعت ام
سضعبو2M ةبلط تاناحتما ءارجاو
’ يتلا جرختلا ةبلطل تاشصشصختلا
.ابلاط03 اهتبلط ددع زواجتي

ن.ح ^

:Óكلا ،بونجلا تاي’و يف ةسصاخ ةمز’ا لظ يف هفوخت نع ربع
““مايبلا»و ““كابلا““ يناحتماو يسسردملا لوخدلل ريسضحتلا يف ةريبك ىسضوف

ةذ-تا--شس’ ي--ن--طو--لا سسلÛا رذ--ح ^
مدع نم ““Ó-ك-لا““ ة-ير-ئاز÷ا تا-يو-نا-ث-لا
م-ي-ق-ع-ت-ب ،تا-ي’و--لا سضع--ب ‘ ثاÎك’ا
ابشس– اهÒشض– و ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا
هذ-ه ة-ي-م-هأا م-غر ،ي-شسردŸا لو-خد-ل-ل
‘ حوشضولا مدع و سضومغلا لظ ‘ ةيلمعلا

Òطأا-ت-لا-ب ة-ي-ن-عŸا Òغ ت’ا◊ا د-يد–
ا‡ تاناحتم’ا ةشسارحو  يجو-غاد-ي-ب-لا
Òطأا-ت ‘ كا-ب-تر’ا ن-م ا-عو-ن ق-ل-خ-ي-شس
.ةيلمعلا
ةباقنل ماع-لا Úم’ا ه-ع-قو نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ع-شضو ل-ظ ‘ ه-نا““Òبوز ة-ن-يور ““Ó--ك--لا““
،Êدتم يشسايشس و يعا-م-ت-جا ،يدا-شصت-قا
ةحئا÷ ةيئانثتشس’ا فورظلا اديقعت هتداز
ينطولا بت-كŸا ءا-شضعأا ع-م-ت-جا ا-نورو-ك
ءاوجأا ةششقانم دشصق، ةمشصاعلا رئاز÷اب
لجشس دقو، بق-ترŸا ي-شسردŸا لو-خد-لا
ةداهشش ناحتما ميظنت ةي-ل-م-ع ‘ ى-شضو-ف
مد-ع ن-ع كي-ها-ن ط-شسو-تŸا م-ي-ل-ع--ت--لا

لئاشسو Òفوتل ةيئانثتشسا ةينازيم سصيشصخت
.تاشسشسؤوŸا ‘ ميقعتلا داوم و
ناحتم’ا ءارجإا ةبوعشص ميظنتلا لجشس امك
يدافتب تايشصوتلا دعب بون÷ا تاي’و ‘
تارجح ‘ ةيئاوهلا تافيكŸا لام-ع-ت-شسا
ةليدب لولح داجيإا بجوتشسي ا‡ ناحتم’ا
يوبÎلا مقاطلاو ÚنحتمŸا ةحار نامشضل
سسورد-لا د-يد– ‘ ة-يا-شصو--لا ر--خأا--تو
ناو ةشصاخ ،ايرولاكبلا ناحتما-ب ة-ي-ن-عŸا
ةشسشسؤوم نم فلتخت سسوردلا مدقت ةبشسن
.ةي’ولا سسفن ‘ ىتح ىرخأا ¤إا
يلث‡ ىلع خراشصلا يدعتلا اشضيا لجشسو
‘  ةذتاشسأ’ا ليث“ سصيلقت دعبف ،ةذتاشسأ’ا

¤وأ’ا ةرŸا ‘ هيجوتلاو Òيشستلا سسل‹
‘ ذاتشسأ’ا رود مز-ق-ت ة-يا-شصو-لا ي-ه ا-ه،
ةذتاشسأ’ا يلث‡  رابتعاب ديد÷ا موشسرŸا
ءاشضعأ’ا ةيواشستŸا ناجللا ‘ نوبختنŸا
.طقف ةيراششتشسا ةئيه

هفوخت نع ينطو-لا بت-كŸا Èع-ي ا-م-ك

ةيفيك لوح ةحشضاو ةيؤور بايغ مامأا Òبكلا
90›او◊ ي-شسردŸا لو-خد-لا ة-ه-جاو--م
ظاظتك’ا مامأا ة-شصا-خو ذ-ي-م-ل-ت ÚيÓ-م
عشضولا اذه ‘ يوناثلا  ةشصا-خ ر-ظ-ت-نŸا
لا‹ حتف ةرورشض ىلع د-كؤو-يو ،ي-ئا-بو-لا
ةمزÓ-لا Òباد-ت-لا ع-شضو د-شصق سشا-ق-ن-لا

Ÿفوت عم ،كلذ ةهجاوÒ تايناكمإ’ا ةفاك
،ذيمÓتلا ان-ئا-ن-بأا ة-ح-شص ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح
.Úيرادإ’ا و لامعلا، ةذتاشسأ’ا

ةرورشض ىرخأا ةرم ةباق-ن-لا د-كؤو-ت ا-م-ك
ةقÓع ءانبل ةداوه نود لاشضن-لا ة-ل-شصاو-م
عم ، مهتماركو لامعلا قوقح ظف– لمع
ةموشضهŸا قوق◊او تاف-لŸا-ب كشسم-ت-لا
ةرد-ق-لا ع-فرو ة-ي-با-ق-ن-لا تا--ير◊ا ن--م
قيبطتو  اهتيام◊ دشصرم ءاششنإاو ةيئارششلا
يذلاو ةي-بÎلا لا-م-ع-ب سصاÿا نو-نا-ق-لا
تاونشس ثÓث ةدم تاباقنلا هي-ل-ع تل-م-ع
‘ ل-ث-م-تŸا بو-ل-شسŸا ق◊ا عا--جÎشساو
ن.ح ^ . دعاقتلا نوناق

Ú 9102/0202تيلاŸا Úتنسسلل تاءارج’ا لخادت يدافتل

ةيقرتلاو فيظوتلا تايلمع لاجا ديدمت
0202 ربوتكا ةياهن ىلا

ةفاك Èع9102 ‘ ةدمÛا فيظوتلا تايلمع حتفب تاراد’او تاسسسسؤوŸا ةفاك ¤و’ا ةرازولا ترما
ربوتكا13 خيرات ةياغ ¤ا ةيقÎلاو فيظوتلا تايلمع لامكتسسا لاجا ديد“ لÓخ نم ، تاعاطقلا

.دح ىسصقاك0202

2M ةبلط تاناحتماو هاروتكدلا ةبلط تاطاسشن ءانثتسساب

تاعماجلا يف يروسضح طاسشن يا عنم
مداقلا ربمتبسس91 لبق

ةمز’ا ىلع ءاسضقلل نواعتلل مهدادعتسسا نع اوÈع
  ةيراقع ةيعوأا Òفوت ةطيرسش

ببسس يه ةراد’ا :نويراقعلا نوقرŸا
رئاز÷ا ‘ نكسسلا لكاسشم

Úقرملل ةيئ’ولا ةن÷ا سسيئر فششك ^
ةعانشصلاو ةراجتلا ة-فر-غ-ب Úيرا-ق-ع-لا
بحاشص، هللا اطع يديشس داؤوف ،نارهوب
تانك-شسلا تازا‚إا ‘ د-ئار-لا ع-مÛا
ةراد’ا نأا، تا-ي’و ةد-ع Èع ة-يو-قÎلا
ام لك نم اÒبك اءزج اهرودب ل-ّم-ح-ت-ت
تانكشسلا زا‚إاو راقعلا قوشس ‘ ثدحي
اهنوك ، ةشصاخ نارهو ةي’وبو رئاز÷اب

د-شض ة-ت-ي--ق--م ة--ي--طار--قوÒب سسرا“
تاونشس ذنم ادهو ،Úيراقعلا ÚقرŸا
 ةيشضاŸا
سصخ--ي ر---ما يأا ‘ م---هÒششت---شست ’و
ةيدارفنا تارارق ذختت ثيح ،عا-ط-ق-لا
تامازتلاب ءافولا ÚقرŸا نم رظتنتو
.اهنم لشصنتلاب رداب نم لوأا يه
ةنهم نأا ،هللاطع يديشس داؤوف فششكو
ردق ىلع تح-ب-شصأا يرا-ق-ع-لا ي-قرŸا
تابو-ع-شصلا بب-شسب ةرو-طÿا ن-م Òب-ك
هجاوت تتاب يتلا ،ةل-ع-ت-فŸاو ةÒث-ك-لا
يديشس ثّد–و ،ةنهŸا هذه-ل Úم-ت-نŸا
نود تلاح ىرخأا ليقارع نع هللا اطع
، ةماع ةف-شصب ن-ك-شسلا عا-ط-ق ر-يو-ط-ت
ةينكشس ندم ءانبل تقولا ناح هنا اÒششم
ل-ك ى-ل-ع ر-فو-ت-ت ةد-يد--جو ة--ير--شصع
Êارمعلا جيشسنلا نا ةشصاخ ،سسيياقŸا
ةي’و مهنمو نطولا تاي’و نم Òثكلل
‘ هديششت ” سشهو Ëدق Èتعي ،نارهو
، ةيرامع-ت-شس’ا ة-ب-ق◊ا ءا-ن-ثا بلا-غ-لا
دهت‚ Úيراقع Úقرمك نحن »، Óئاق
قشسن قفو ةديدج ند-مو ءا-ي-حا ءا-ن-ب-ل
ل-ك ه-ي-ف ر--فو--ت--ت ير--شصع Êار--م--ع
بون÷اب ىتح تايرورشضلاو تابلطتŸا
ةشسŸ حنÁ نا هناشش نم ام وه و Òبكلا
يقار Êارمع زارطب ةديدج ةي-نار-م-ع
Èكا ي-ها-شضت ر-ئاز÷ا ند-م ح-ب-شصت--ل
رحبلا لود ةشصاخ ،⁄اعلا لود مشصاوع
يراق-ع-لا ي-قرŸا رود ن’، ط-شسو-تŸا
يدا--شصت--قا رود ه--ل ح--ب--شصأا مو---ي---لا
 .-ثدحتŸا لوقي- يعامتجاو
ةروث نطولا برغ ةمشصاع دهششت و اذه
لا‹ ‘ ة-شصا-خ ،ءا-ن--ب--لا عا--ط--ق ‘
ةدحو فلا761 نم ديزا زا‚إاب نكشسلا
كلا-ن-هو ،غ-ي-شصلا ف-ل-ت-خÃ ة-ي-ن-ك-شس
‘ ةيعامتج’ا تانكشسلل مخشض جمانرب
ه-م-ي-ل-شست ” ا-م ا-ه-ن-مو زا‚’ا رو--ط
.نيديفتشسŸا ىلع هعيزوتو
ثد-ح-تŸا  ع-جرا ،ىر--خا ة--ه--ج ن--م
راع-شسأا عا-ف-تر’ ة-ي-ق-ي-ق◊ا با-ب-شسأ’ا
¤إا ،ءانبلا داوم ةر-فو م-غر تا-ن-ك-ّشسلا
،¤وأ’ا ةجردلاب راق-ع-لا ن-م-ث عا-ف-ترا
‘ دحاولا عبرŸا ŸÎا رعشس غلب ثيح
ن-م ف’آ’ا تار-ششع-ب ق-طا-نŸا سضع--ب

.ةيلايخ راعشسأا يهو ،تارانيدلا
بتكŸا سسيئر ، هللا اطع يديشس ددششو
،ةي’ولاب Úيراقعلا Úقر-م-ل-ل ي-ئ’و-لا
،يقر-م-ل-ل ة-لود-لا م-عد ةرور-شض ى-ل-ع
قلاخ هنأ’ ،ةيباجيا ةروشصب هيلإا رظنلاو
Ÿقيق– ‘ مها-شسمو ،ل-غ-ششلا بشصا-ن
قيرط نع ،ةيمومعلا ةنيزخلل ليخادم
لعاف رشصنع هنوك نع Óشضف ،ةياب÷ا

اÒششم ،نكشسلا ةمزأا نم في-ف-خ-ت-لا ‘
’ تحبشصا ةيميظنتلا Úناوقلا نا ¤إا
رظنلا ةداعإا بجيو ،عقاولاو ق-با-ط-ت-ت
يقرŸا كارششإاب -انثدfi لوقي- اهيف
ءادن اهجوم ،ايداشصتقا اكيرشش هرابتعاب
لفكتلل ةي’ولاب ةيموم-ع-لا تا-ط-ل-شسل-ل
ةيراقع ةي-عوا ق-ل-خو ،م-ه-ت’ا-غ-ششنا-ب
سسفن ‘ ندŸا ريوطت لجا نم ةديدج
راعشسا نا ثدحتŸا تاذ راششا ،لاونŸا
ام وهو كلذل رمتشسم دياز-ت ‘ ءا-ن-ب-لا
، تانكشسلا راعشسا رارمتشسا ىلع لمعي
‘ ةÒبك ةراشسخ لمحتت ةلودلا نا Óئاق
تانكشس ىتحو ةيعامتجا تانكشس زا‚ا
ةلودلا ن’، اهل-ب-ق ن-م م-عد-م يو-قر-ت
عم نماشضتت ةيعامتجا ةلود ةيرئاز÷ا
نم Òثكلا ‘ ثدحي ’ ام وهو اهبعشش
نح-ن““ قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ Ó-ئا-ق ،لود-لا
ةموك◊ا دي ‘ انيدايا عشضول نيدعتشسم
Ÿةدئافل تانكشس ءانب ‘ ةلودلا ةدعاشس
ةمزا ىل-ع ءا-شضق-ل-ل اد-هو ،Úن-طاوŸا
ن’، اهتد-ح ن-م ف-ي-ف-خ-ت-لاو ن-ك-شسلا
ىلع تابلطلا ةÌك ماماو مويلا ةلودلا
عيرا-ششم زا‚إا-ب ة-مز-ل-م ي-ه ن-ك-شسلا
نا امك، ةعرشسبو ةيلاجع-ت-شسا ة-ي-ن-ك-شس
ةيراقع ةيعوا Òفو-ت-ل ةو-عد-م ة-لود-لا
ÚقرŸا كارششاو ة-لو-ق-ع-م را-ع-شسأا-بو
Òفو-ت-ل ة-لدا-عŸا هذ-ه ‘ ن-يرا-ق-ع--لا
لكلو Úنطاوملل غيشصلا لكب تا-ن-ك-شسلا
.كلذ ‘ هتجاح
ىلع انوروك ةمزا تايعادتل ةب-شسن-لا-بو
” هنا هل-لا ا-ط-ع د-كا ،ن-ك-شسلا عا-ط-ق
نم مغرلابو ،لمعلا نع نيرهشش فقوتلا
⁄و لا-م-ع-لا ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا ” كلذ
لجا نم ادهو لماع يا حيرشستب موقن
، ةددÙا اهلاجا ‘ عيراششŸا ميلشست
يتلا ،ليقارعلا لك عفر ةرورشضب ابلاطم
ىوتشسŸا ىلع يراقعلا يقرŸا هجاوت
ةيراقعلا ةي-عو’ا ه-ل Òفو-ت و ،ي-لÙا
ةدا-عإا لÓ-خ ن-م ه◊ا-شصم ة-يا--م--حو
،ةنهملل ةمظ-نŸا Úناو-ق-لا ‘ ر-ظ-ن-لا
،ÚقرŸا تاحومط عم يششامتت ’ يتلاو
قيرط نع ،مهتاع-ل-ط-ت-ل بي-ج-ت-شست ’و
 .اهنشس ةداعإا ‘ مهكارششإا

  سسانيا.م ^
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يداصصتقإا

لاشصتا ‘ يدا-شصت-ق’ا Òبÿا Èت-عاو ^
كل“ رئاز÷ا نأا ““ر-ج-ف-لا““ ع-م ي-ف-تا-ه
ىلع دامتع’ا سصيلقتل ةمزللا تلهؤوŸا
نوشضغ ‘ ةئاŸاب08 ¤إا يطفنلا عيرلا
جرا--خ تاردا---شصلا ع---فرو،1202 ة--ن--شس
ر-خاوأا ر’ود Òيل-م5 ¤إا تا--قورÙا
ةموك◊ا هفدهتشست املثم ةلب-قŸا ة-ن-شسلا
ةيروهم÷ا سسيئرل Òخأ’ا باطÿا للخ
ىلع دامتع’اب كلذو نوب-ت د-يÛا د-ب-ع
اجراخ اهقيوشستو ةيحلفلا داوŸا ريدشصت
اÒششم  ,ةيقيرف’ا نادلبلا هاŒاب ةشصاخ
هذه ‘ هتهجاوم بج-ي يذ-لا ق-ئا-ع-لا نأا
قيبطتلا ‘ ةيتشسيجوللا ‘ نمكي ةطÿا
ةنمقر قيبطت مدع ابرغت-شسم ,ة-ع-با-تŸاو
تايلمع عيرشستو ة-ي-كر-م÷ا تل-ما-عŸا
 . اذه انموي ¤ا كونبلا
ةركفل هشضفر نع ةيع نمحرلا دبع Èعو
قودنشص نم ءاوشس ة-ي-جراÿا ة-ناد-ت-شس’ا
لود-لا ن-م وأا ““ي-ما-فأ’ا““ ›ود-لا د-ق-ن-لا
Òمدت ” د-ق-ل ““ كلذ ل-ل-ع-م ة-ق-يد-شصلا
تاين-ي-ع-شست لل-خ ير-ئاز÷ا دا-شصت-ق’ا
انيدل تناك نيأا كلذ ببشسب يشضاŸا نرقلا
قلغب انبلوطو ةلود÷ا ةداعاب انمقو نويد
درطو  ةيدودرم قق– ’ يتلا تاشسشسؤوŸا
انيلع ةنادتشسلل رطشضن ’ يكل و اهلامع
ةميقلا قيب-ط-ت-ب ة-ي-ل-م-ع لو-ل-ح دا-ج-يا
Úقباشس Úلوؤوشسم نا ةيع دكأاو  .““ةطشساولا
ةدنجأا ديشسجتل طغشضلا ت– اولمع دق““
قرطل اوؤو÷ لامعأا لاجرو قباشسلا ماظنلا
نور-خاو ة-طر-ط-لا ما-شست-ق’ ة-يو--ت--ل--م
ةقباشسلا ةموظنŸا قفو يشضملل اورطشضا
ن-م ءاو-شس ا-ي-لا-ح م-ه-ب-شصا--نÃ او--لاز ’
ءارد-------م وأا Úي-------لÚ fiلوؤو--------شسم
يرو-ف-لا ف-قو--لا نأا اÒششم،““Úيز--كر--م
سسيئر هب رمأا يذلا ةلوهÛا تاغيل-ب-ت-ل-ل

اهددع سصقانت ¤ا يدؤو-ي-شس ة-يرو-ه-م÷ا
نكÁ ىرخأا تاحاشسم ¤ا ءوجللا متيشسو
اهب ي-ن-عŸا م-شسا جاردا-ب ا-ه-ي-ف Òب-ع-ت-لا
’““ لبا-قŸا-بو تا-ب-ثا تا-ف-لÃ ’د-ت-شسم
Áةيناكمإ’ ىرخأا رومأا نع غيلب-ت-لا ا-ن-ن-ك
دق تاديقعت و لكاششŸ اهنع غلبŸا سضرعت
لاؤوشس نع هدر ‘و  سشا-ع-ن’ا  .““ه-ق-حل-ت
ةود-ن-لا لا-غ-ششأا ه-ن-ع تشضخ“ ا-م لو-ح
يدا-شصت-ق’ا  ط-طfl لو-ح ة-ي--ن--طو--لا
يداشصتق’ا للÙا فشصو ،يعام-ت-ج’او
ديÛا دبع ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر با-ط-خ
عون هب يذلا ..حشضاولاو حيرشصلا»ب نوبت
يداشصتق’ا عشضو-ل-ل ة-يؤور-لاو ةأار÷ا ن-م
’ولح هتايط ‘ لمحي““ هنأا افيشضم،““دلبلل
‘ لثمت-ت ة-ي-لا-ك-ششإا-ب مد-ط-شصي ه-نا Òغ
قافت’ا ” ام لك-ل Êاد-يŸا د-ي-شسج-ت-لا““

 .هرارقإاو هيلع
ة-ع-با-ت-م ةرور-شض ¤إا دد-شصلا تاذ ‘ عاد

Œتشصلخ يتلا ةماهلا تارارقلا هذه ديشس
ديشسÈ Œكأ’ا سسجاهلا ىقبي““ ةودنلا اهيلا
جاتحي يذلا عقاولا سضرأا ىلع لول◊ا هذه
و كلذ قيقحت-ل ير-ششب-لا لا-م-شسار-لا ¤إا
  .““بولطŸا يداشصتق’ا ىوتشسŸاب هذيفنت

نا ةيداشصتق’ا نوؤوششلا ‘ Òبÿا دكأاو
Œديشس flا فلتŸلاجر لبق نم عيراشش
بلطتي سصاوÿا نيرمثتشسŸا و لامع’ا
اهشسأار ىلع تاعاطق-لا ف-ل-تfl ة-ن-م-قر
نم Òثكلا عفÒشس ام يب-ير-شضلا عا-ط-ق-لا
اننكÁ ’ ““ افيشضم ÚلواقŸا نع ةيبابشضلا
لغششلا بشصانÃ تانييعتلا ‘ رارمتشس’ا
قيرط نع  لب ةيوه÷او فتاهلا قيرط نع
اهانلمهأا يتلا تاءافكلل ةيو-لوأ’ا ءا-ط-عا

يتلا عيراششŸا Òشصم نع لئاشستم،““اما“
ة-شصا-خ ءارزو--لا سضع--ب ا--ه--ن--ع ف--ششك
اÈح ن’ا د◊ تيقبو اهن-م ة-يدا-شصت-ق’ا
 .““ايناديم اهديشسŒ متي ⁄و قرو ىلع

 ىفطشصم دي‹ ^

تاعانشصلاو ةحايشسلا ريزو سسمأا فششك ^
،وديمح ديمح ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
ةحايشسلا سشاعنإ’ سصاخ جمانرب طبشض نع
‘ انوروك ةحئاج ءاشضقنا روف ة-ي-ل-خاد-لا
ىلع حانج سصيشصخت  ¤إا اÒششم ،اندلب
فلتfl سضرع فدهب قدا-ن-ف-لا ىو-ت-شسم
 .اهقيوشستو ةيفر◊ا و ةيديلقتلا تاجتنŸا
تاعانشصلاو ةحايشسلا ةرازو سسمأا تمربأا
نواعت ةيقافتا يلئاعلا لمعلاو ةيديل-ق-ت-لا
ليهشست فدهب ينطولا نماشضتلا ةرازو عم
مهتاجت-ن-م سضر-ع ع-يرا-ششŸا با-ح-شصأ’
 .ةيقدنفلا تاشسشسؤوŸاب
ةحايشسلا عاطق نع لوأ’ا لوؤوشسŸا فششكو

سضراعم مي-ظ-ن-ت م-ت-ي-شس ه-نأا ر-ئاز÷ا ‘
تاعان-شصلا سضر-ع-ل تا-ي’و-لا-ب ة-يو-ه-ج

اذكو ،ةحايشسلا عاطق سشاعتناو ةيديلقتلا
عم قيشسنتلاب ةيديلقتلا تاجتنŸا قيوشست
 .تاعاطقلا لك
ةدع ماربا ” هنأا ددشصلا تاذ ‘ افيشضم
اذ-كو ة-يو÷ا طو-طÿا ع-م تا-ي-قا-ف--تا
ت’ا-كو-لاو ة-ما-ع-لاو ة-شصاÿا قدا-ن-ف-لا
 . راعشس’ا سضيفخت لجأا نم ةيحايشسلا
ن-ما-شضت-لا ةر-يزو تÈت-عا ا-ه-ت-ه-ج ن-م
نأا ،وكيرك رثوك ةرشس’ا اياشضقو ينطولا
عيراششŸا باحشصأ’ لهشستشس ةردابŸا هذه
،ةيقدنفلا تاشسشسؤوŸاب مهتاجتنم سضرع
ةيديلقتلا ةعانشصلا عاطق ىل-ع ا-ظا-ف-حو
مهتاجتنم سضرعل معدنشس يلئاعلا لمعلاو
 .نطولا Èع اهقيوشستو

 ح.ل ^

  ةيفرحلا تاجتنملا قيوصستل قدانفلاب ةصصاخ ةحنجأا صصيصصخت
ةحايشسلا سشاعنإ’ سصاخ جمانرب طبشض

  ةحئا÷ا دعب ةيلخادلا

 :””رجفلا”” ـل ةيع نامحرلا دبع ةيداصصتق’ا نوؤوصشلا يف ريبخلا

ةيعبتلا نم انشصلخيشس ةيحÓفلا تاجتنŸا ريدشصت
 ةنشس فرظ ‘ يطفنلا عيرلل

  Èكأ’ا يدحتلا قيبطتلا نكل..لولحلل Óماح ائيرج و احيرشص ناك سسيئرلا باطخ ^
  اهحاجنل ليبشسلا ةيطارقوÒبلا هتبراfi و.””بئاشص”” رارق ةشصاخ كونب  ءاششناب نيرمثتشسملل سصيخÎلا ^

ءاصشنإاب صصاوخلل صصيخÎلاب ةموك◊ا رارق ,ةيع نامحرلا دبع ةيداصصتق’ا نوؤوصشلا ‘ Òبÿا فصصو
اههجاوي يتلا ة-ي-طار-قوÒب-لا ل-ي-قار-ع-لا ع-فر-ب ا-ه-ت-ق-فار-م ¤ا عاد ة-ب-ئا-صصلا ةو-طÿا-ب ة-صصا-خ كو-ن-ب
داصصتق’ا ددهي يذلا رامدلاب ةÒخأ’ا هذه افصصاو ةلثا‡ عيرا-صشم د-ي-صسج-ت-ل ع-قاو-لا ‘ نور-م-ث-ت-صسŸا
 .ينطولا

لخاد طفنلل ة-ج-ت-نŸا لود-لا جا-ت– ^
نع ديزي اÃ تخشض يتلا ,كبوأا ةعوم‹

¤إا يام نم ةÎفلا ‘ فدهتشسŸا دادمإ’ا
نويلم نم Ìكأاب جاتنإ’ا سضفÿ ,ة-ي-ل-يو-ج
  ةدŸ ايموي ليمرب
ريرقت بشسح ،سضيوعتلا لجأا نم نيرهشش
كبوأا ة-عو-م‹ ل-م-ششت  .كبوأ’ ي-ل--خاد
نادلبلا ةمظنŸ  رششع ة-ث-لا-ث-لا ءا-شضعأ’ا
نم ىرخأا ةيطفن ىوقو طفنلل ةردشصŸا
ذيفنتب اعيمج اودهعت نيذلاو ،ايشسور اهنيب
نويلم7,9 تغلب ةقوبشسم Òغ تاشضيفخت
ةمخت ىلع ءاشضقلل يام ‘ ايموي ليمرب
تدد-ب نأا د-ع--ب سضور--عŸا ‘ ة--ل--ئا--ه
سسوÒف-ب ة-ط-ب-ترŸا قل-غإ’ا تاءار-جإا
 .ايŸاع دوقولا ىلع بلطلا انوروك
ةعومÛا تشصلق ،بلطلا ‘اعت ءدب عمو
ليمرب نويلم7,7 ¤إا تاشضيفختلا مجح
لودلا سضعب تقفخأاو .توأا رهشش ‘ ايموي
كلتب ءافو-لا ‘ ا-يÒج-ي-نو قار-ع-لا ل-ث-م
ءاشضعأا نم طغ-شضل سضر-ع-ت-تو فاد-هأ’ا
Èكأا ةيدوعشسلا كلذ ‘ اÃ ،كبوأاب نيرخآا
نامشضل جاتنإ’ا سصيلقتل ،ةمظنŸا ‘ جتنم
دئازلا جاتنإ’ا نع Èمتبشس ةياهنب اهشضيوعت
 .تاشضيفختلا ىلع قافت’ا ذنم
ريرقت ¤ا ادنتشسم ردشصŸا تاذ فيشضي و
لودلا كلت جات– يذلا رادقŸا نأا +كبوأا

ÿايموي ليمرب نويل-م13,2 لداعي ه-شضف
Ÿثأات ىدأا ، ليرفأا ‘و  .رهشش ةدÒ ةحئاج
اوج رفشسلا ة-كر-ح ى-ل-ع ا-نورو-ك سسوÒف
داشصتق’اب ىرخأا تا-عا-ط-ق ى-ل-عو ار-بو
ةيشسايقلا طفنلا راعشسأا عجارت ¤إا يŸاعلا
 .ليمÈلل ار’ود61 نم لقأا ¤إا
سشاعتناو تادادمإلل كبوأا سضيفخت ىدأاو
ع-م ءي-ششلا سضع-ب يدا-شصت-ق’ا طا-ششن-لا
دوع-شص ¤إا قل-غإ’ا تاءار-جإا ف-ي-ف-خ-ت
44 نع بشسحف ليلق لقي ام ¤إا راعشسأ’ا
رار-م-ت-شسا دد-ه-يو  .ة-ع-م÷ا مو--ي ار’ود
‘اعت تاعقو-ت ا-ي-لا-ح سسوÒف-لا را-ششت-نا
نأا ريرقتلا رهظيو  .طفنلا ىلع بلطلا
طفنلا ىلع بلط-لا ع-جار-ت ع-قو-ت-ت كبوأا
،ايموي ليمرب نويلم1,9 عقاوب0202 للخ
نع ايموي ل-ي-مر-ب ف-لأا001 ةدا-يز--ب يأا
بلطلا عفتري نأا ىلع ،ق-با-شسلا ا-ه-ع-قو-ت
 .1202 ‘ ايموي ليمرب Úيلم ةعبشس
‘ دئازلا جاتنإ’ا نإا +كبوأاب ردشصم لاقو
‘و ،ايموي ليمرب نويلم3.1 وحن ناك يام

ليمرب نويلم5.0 ةيليوج و ناوج يرهشش
3.2 دئازلا جاتنإ’ا عوم‹ لداعيو  .ايموي
51.1 وأا ،دحاو رهششل ايموي ليمرب نويلم
كلذ لداعيو  .نيرهششل ايموي ليمرب نويلم
يفكي ام وأا ،لي-مر-ب نو-ي-ل-م07 ›ام-جإا
سسيوشس زارط نم ةÒبك ةلقان07 ليمحتل
عقوتت +كبوأا نأا ريرقتلا رهظيو  .سسكام
عقاوب0202 ‘ طفنلا ىلع بلطلا عجارت
001 ةدايزب يأا ،ايموي ليمر-ب نو-ي-ل-م1.9
ىلع ،قباشسلا اهعقوت نع ايموي ليمرب فلأا
ليمرب Úيلم ةع-ب-شس بل-ط-لا ع-ف-تر-ي نأا
اشضيأا عقوتت +كبوأا نكل  .1202 ‘ ايموي
نم ةيناث ةجوم هيف برشضت ليدب اروشصت
،ادمأا لوطأاو ىوقأا نوكت ،سسوÒفلا يششفت
Úشصلاو دنهلاو ةدحتŸا تاي’ولاو ابوروأا

 .ماعلا نم Êاثلا فشصنلا ‘
نم نأا ريرقتلا رهظأا ،روشصتلا اذه لظ ‘و
نويلم2.11 بلط-لا ع-جاÎي نأا ع-قو-تŸا
تانوزfl لشصت-ل ،0202 ‘ ايموي لي-مر-ب
نواعتلا ةمظنم لودل ةيرا-ج-ت-لا ط-ف-ن-لا
¤إا عبارلا عبرلا ‘ ةيمنتلاو يداشصتق’ا
رخآا طشسوتم قو-ف ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م332
052 تانوزıا غلبتشسو  .تاونشس سسمخ
سسمخ رخآا طشسوتم قوف لي-مر-ب نو-ي-ل-م
نأا تانايب-لا ر-ه-ظ-تو  .1202 ‘ تاو-ن-شس
Úب نم امازتلا لقأ’ا امه ايÒجينو قارعلا
ي-ت-لا ،تارا-مإ’ا ى--ت--حو .كبوأا ءا--شضعأا
‘ ةيفاشضإا ةي-عو-ط تا-شضي-ف-خ-ت تر-جأا

فلأا05 وحنب جات-نإ’ا ‘ تطر-فأا ،ناو-ج
 .ةيليوج و يام Úب ايموي ليمرب
،كبوأا جراخ نم Úكرا-ششم-ل-ل ة-ب-شسن-لا-بو
‘ اطارفإا ناتشسخازا-قو ا-ي-شسور تل-ج-شس
091و ايموي ليمرب فلأا082 هردق جاتنإ’ا
 .بيتÎلا ىلع ايموي ليمرب فلأا

^  Ÿح.ءاي 

 :فصشكي كبوأ’ يلخاد ريرقت
نويلم نم ديزا سضيفخت طفنلا يجتنم ىلع

  راعشسأ’ا عفرل ليمرب

  ةروطتم ايجولونكتب دوزم ””يج134أا»
  ةيرئاز÷ا قوشسلا ‘ ديد÷ا اهجتنم قلطت وبوأا

 ةينورتكل’ا ةراجتلا ميمعت عورصشم راطإا يف
 ””ياب ديرب”” لومحملا فتاهلاب عفدلا ةمدخ قلطي رئازجلا ديرب

اجتنم اهقلطإا نع وبوأا ةملع تنلعأا^
‘ لثمتŸا ةير-ئاز÷ا قو-شسلا ‘ اد-يد-ج
ايجولونكتب دوز-م ““ي-ج134أا»  اهف-تا-ه
ثلثبو ةي-لا-ع ةر-كاذ ة-ع-شسب و ةرو-ط-ت-م
هتاردق تقولا سسفن ‘ ززعي ام ،تاÒماك
‘ ÚمدختشسŸا تاجا◊ ةباجتشس’ا ىلع
هتناكمو ،ةيمويلا تاهو-يرا-ن-ي-شسلا ى-ت-شش
نم ةلاقنلا فتاوهلا قوشس ‘ ة-ي-شسفا-ن-ت-لا
 .ةيرعشسلا ةئفلا سسفن

يجولونكتلا طي-شسو-لا اذ-ه ع-ت-م-ت-ي ا-م-ك
ةبرجتل ةشصو-ب5.6 ةعشسب ةÒب-ك ة-ششا-ششب
هتاÒماك لشضفب ةعت‡و ة-ي-فا-شص ة-ير-شصب
ءا--كذ--لا ة--ي--ن--ق--ت--ب ةدوزŸا ثل--ث--لا
46 ـب ةردقم ةركاذ ةع-شسب .ي-عا-ن-ط-شص’ا

لشصتل اهعيشسوت نكÁ يتلاو يت-كوا ا-غ-ي-ج
تاحتف لشضف-ب ي-ت-كوا ا-غ-ي-ج652 ¤إا
 .اهب هديوزت ” يتلا ثلثلا تاقاطبلا

قلطا رئاز÷ا ديرب ةير-يد-م تن-ل-عأا ^
ديرب““ ÊوÎكل’ا عفد-ل-ل ةد-يد-ج ة-مد-خ
رأا ويك““ ةعيرشسلا ةباجتشس’ا زمر Èع ،““ياب
ةرا-ج-ت-لا ر-يو-ط-ت فد--ه--ب كلذ و ““دو--ك
فتا-ه-لا ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا-ب ة-ي-نوÎك-لإ’ا
 .لومÙا
رئاز÷ا ديÈل ةماعلا ةيريدŸا تحشضوأاو

نأاب  ،سسمأا هتردشصا يذلا نايبلا سصن ‘

ةقراف ةينقت ىلع دمتعت ةديد÷ا ةمدÿا
ز-مر-ب ى-عد-ت دا-ع-بأ’ا ة-ي-ئا-ن-ث زو-مر--لا
EDOC RQ ةعيرشسلا ةباجتشسإ’ا
نع متت ““ياب ديرب““““ ةمدخ نأاب نايبلا ركذو
سصشصıا ةباجت-شسإ’ا ز-مر خ-شسن ق-ير-ط
 .بوم ديرب قيبطت Èع رجاتلل
طور-شش ن-م ه-نأا--ب ه--تاذ رد--شصŸا ر--كذو
رجاتلا طارخنا ،ةينقتلا هذ-ه ماد-خ-ت-شسا

لوشصحلل رئاز÷ا ديÈب فلم Ëدقت Èع
 .ةمدÿا ىلع
نوبزلا ةزايح ةرورشض عم““ نايبلا فاشضأاو

زئاحو““يب يشس يشس““ يراج يديÈباشس◊
¤ا ةفاشض’اب ،ةيب-هذ-لا ة-قا-ط-ب-لا ى-ل-ع
ىلع هفتاه مقر ن-ع ح-ير-شصت-لا ة-ي-ماز-لا
 .““رئاز÷ا ديرب ىوتشسم

  يو’زرح ءايمل ^

 :حصضوت رئازجلا ت’اصصتا
 ””ةمدخلا نامشضل ةمزÓلا ريبادتلا انذاختا و..ةيلودلا ةكبششلا سسم تنرتن’ا بذبذت ””
تنÎنألل ة-ي-ن-طو-لا ة-ك-ب-ششلا د-ه-ششت ^
ةكبششلا سسم بذبذ-ت ة-ج-ي-ت-ن ا-بار-ط-شضا
ت’اشصتا““ هب تدا-فأا ا-م بشسح ،ة-ي-لود-لا
Òبادتلا لك اهذاختا تدكأا يتلا ““رئاز÷ا
ةشسشسؤوم تحشضوأاو  .اهنئابز ةمدخ نامشضل
تعلطا اه-ل نا-ي-ب ‘ ““ر-ئاز÷ا ت’ا-شصتا““
ليجشست ”““ هنأا ،هنم ةخشسن ىلع ““رجفلا““
‘ تنÎنألل ةيلودلا ةكبششلا ‘ بارطشضا
وه و ،““رئاز÷ا اه-ن-مو ⁄ا-ع-لا لود سضع-ب
‘ بارطشضا ه-ن-ع ج-ت-ن يذ-لا بذ-بذ-ت-لا
،عشضولا اذ-ه ءازإا و  .ة-ي-ن-طو-لا ة-ك-ب-ششلا
ةشصتıا اهقرف نأاب ة-شسشسؤوŸا ن-ئ-م-ط-ت
ةمزللا Òبادتلا ةفاك ذاختا ى-ل-ع ر-ه-شست
فيشضي ،اهنئابز ة-مد-خ نا-م-شض ل-جا ن-م
 ح.ءايمل  ^  .نايبلا
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تماق يتلا ءاسصحإ’ا تايلمع ترفسسأا ^
رماوأÓل اقيبطت و ةعانسصلا ة-ير-يد-م ا-ه-ب
عاط-ق-لا كير-ح-ت-ل ة-ي-مار-لا ة-ي-مو-ك◊ا
ةيمارلا ةيكيمانيدلا ضشاعنا و يداسصتقإ’ا
ةفقوتŸا ءاسصحإا و عيراسشŸا ةفاك ليهسستل

ةداعإا و اهباحسصأ’ اهح-ن-م فد-ه-ب ا-ه-ن-م
526 هيجوت ” يعانسصلا راقعلا لÓغتسسا
⁄ ن-يذ-لا ع-يرا-سشŸا با--ح--سصأ’ راذ--عإا
ةيريدم تÓيهسست مغر اهديسسجتب اوموقي
ام ءاغلإا و تنسشو“ Úع ةي’وب ةعانسصلا
. عورسشم612 براقي
مسساقلب  مجانŸا و ةعانسصلا ريدم بسسح و
526 هيجوت ” هناف ““رجف-لا““ ـل ة-ي-م-سسا-ق
اوسص– نيذلا ضصاخسشأÓل ةهجوم راذعا

⁄ و رامثتسس’ا ضضرغب يسضارأا عطقٌ ىلع
راهن ةياغ ¤ا8102 ةنسس ذنم  اهنولغتسسي
ىر-ت ⁄ ع-يرا-سشم بلا-غ-لا ‘ ي--ه و ضسمأا
اذه ‘ ” امك اذه انموي ةياغ ¤ا رونلا
612 ءاغلا عم راتكه761 عاجÎسسا قايسسلا

ة--ق---فارŸا را---طا ‘ اذ---ه و عور---سشم
.نيرمثتسسملل
اوماق نيذ-ل-ل تاراذ-عا60 هيجو-ت ا-م-ك
فلاسسلا راذعاÚ 526ب نم يه و تاءانبب
ىلع اوسص– نيذلل051 كلذك مهنم ركذلا
ةلحرم ‘ اولخدي ⁄ و لÓغتسس’ا ضصخر
ضسعاقت نم  راذعا571 بناج ¤ا زا‚’ا
” امك لاغسش’ا مدقت ‘  ةليئسض ةبسسنلا و
و مهغيلب-ت ” نا د-ع-ب عور-سشم612 ءاغلا

” و اي-ف-تا-ه م-ه-تŸا-ك-م و م-ه-ت-ل-سسار-م
ةبسسن-لا-ب ا-ما. را-ت-ك-ه761 عا---جÎسسا
ردقت يتلا ةغوز“  ةيعانسصلا ةق-ط-ن-م-ل-ل

ةئيهتلا روط ‘ يهف راتكه502 اهتحاسسم
اهنم عيزوت ” ةع-ط-ق852 ىلع رفو-ت-ت و
‘ و-ه عور--سشم87 اه-ن-م عور-سشم332
771 ىلع هديطوت ” يذلا زا‚’ا ةلحرم
‘ تلخد ع-يرا-سشم60 بناج ¤ا ة-ع-ط-ق
ةيعانسصلا ةقطنŸا هذه نا رابتعاب جاتن’ا

يتلا و ينطولا ىوتسسŸا ىلع لئاو’ا نم
اذه و ةئاŸاب05 دودح اهتئيهت ةبسسن ردقت
ةي’ولا ىلع Úمئاقلا تا-ه-ي-جو-ت ل-سضف-ب
داسصتقÓل يرقفلا دو-م-ع-لا ل-ث“ ا-ه-نو-ك
.يلÙا
ةÁد-ق-لا ة-ي-عا-ن--سصلا ة--ق--ط--نŸا ا--ّمأا
تاذ لوقي محللا ةبعسش قيرط ةدجاوتŸا
921 ةحاسسم ىلع ع-بÎت ي-ه-ف ثد-ح-تŸا

65 دجوي ثيحب ةقط-ن-م151 اهب راتك-ه
‘ عورسشم64 و زا‚’ا ةلحرم ‘ عورسشم
ةقفارم لسضفب اذه و لÓغت-سس’ا ة-ل-حر-م
املع ايلك ةئّيهم ةقطنم يه و نيرمثتسسŸا
نم ةيعانسص ةقطنم يه ¤و’ا ةقطنŸا نا
قطانم ¤ا اهتئيهت ” ثيح ديد÷ا لي÷ا

ةقطنم و  ةيليوحتلا ةعانسصلا اهنم ةيعرف
ةعانسصل ىرخا و  ةيود’ا ةعانسصل ةيعرف
داوملل ة-ي-عر-ف ة-ق-ط-ن-م و  ءا-ن-ب-لا داو-م
. داوŸا ميب ةجسسنا نوكي ىتح ةيئاذغلا
ىلع عزوتت يهف عيراسشŸا ضصوسصخب اّمأا

ةنسس لبق اهدامتعا ” نم ا-ه-ن-م Úف-ن-سص
و  ةسشه طورسش رتافدب تناك يتلا و0102
نوناق-لا ل-خد ا-مد-ن-ع و ة-طو-ب-سضم Òغ
01/02 يذ-ي-ف-ن-ت-لا مو-سسرŸا و80/40

يه و ةد-عا-سسŸا ة-ن÷ ءا-سشنا ن-م-سضتŸا
اهلك0102 ةنسس دعب اهدامتعا ” عيراسشم
دد–  ة-طو-ب-سضم د-ج طور-سش ر-تا-فد--ب
تامازتلا و ةراد’ا تا-ب-جاو و تا-ماز-ت-لا
” نيذلا نيرمثتسسŸا نا امك نيرمثتسسŸا
اولسص– نيّذلا0102 ةنسس لبق مهدامتعا

مهدام-ت-عا ” ثي-ح لزا-ن-ت دو-ق-ع ى-ل-ع
.ايرادا ةددfi غلابم و راعسسأاب
ةقط-نŸا نا ثد-ح-تŸا تاذ Òسشي ا-ن-ه و
6791 ةنسس تأاسشن تنسشو“ Úعل ةيعانسصلا

ةيسضرا عطق نم نيديفتسسم كانه نا املع
” ثيح مهتماقا اوÒغ نم مهنم و  Úفوتم
›اولا ةد-ي-سسلا تا-ه-ي-جو-ت-ب م-هؤوا-سصحا

لوسص◊ا رذعت ةعاسسلا د◊ و ةعطق131ب
تاميلعت ءاطعا ” ›اتلاب و مهنيوانع ىلع
Èع نيرمثتسسŸا راذعإاب ةيراقعلا ةلاكولل

flنم برقتلل ةي-ن-طو-لا ف-ح-سصلا ف-ل-ت
دŒ نيأا مهلكسشم ةيوسست لجا نم ةراد’ا
رم’ا ناك اذا و ةيغاسص ناذآا اهلك ةراد’ا

راقعلا عاجÎسس’ ةراد’ا لخدتت كلذ Òغ
ت– عسضوي-ل ة-ي-نو-نا-ق-لا لا-ك-سش’ا ق-فو
. Úيد÷ا عيراسشŸا يلماح فرسصت

حلاسص^

ةنجلب نوبلاطي ةبانعب Ëرلا يح ناكسس
 ةئيهتلا لاغسشأا ةعباتŸ ةبقارم

يعانشص راقع راتكه761 عاجرتشسا لباقم

 تنسشومت نيعب نيسسعاقتملا نيرمثتسسملل راذعا056 هيجوت
فلتÈ flع لغتشسم Òغلا يعانشصلا راقعلا عاجÎشس’ تنششو“ Úع ةي’وب ةيلÙا تاطلشسلا ىعشست
ىلع اهديشسŒ اهباحشصأا متي ⁄ ىرخأا و عيراششم ءاغلا Úب راذعإا056 هيجوت بقع  ةيعانشصلا قطانŸا
. عقاولا ضضرأا

ةيدŸاب ىسسيع نب خيسشلا ةرود ناكسس بلطم ةرانإلا
ةرود يرسض◊ا بطق-لا نا-ك-سس دد-ج-ي ^

تاهج-ل-ل م-ه-ب-ل-ط-م ى-سسي-ع ن-ب خ-ي-سشلا
اميسس’ ةرانإ’ا ةدمعا حÓسصإاب ةلوؤوسسŸا
تاءادتع’ا راسشتنا ‘ دعاسس دق اهبايغ نأا
ونطاق ددن ثي-ح ،ة-ق-ط-نŸا-ب ة-قر-سسلاو
ة’ابمÓ-لا ة-سسا-ي-سسب ة-يدŸا قر-سش ي◊ا
،مهقح ‘ ةيسصولا تاه÷ا اهجهتنت يتلا
اه◊اسصم ىدل مهلاغسشنا عفر نم مغرلاب

كر– ⁄ اهنأا ’إا تارŸا نم Òثكلا ‘

ليلد Èكأا لعلو .مهÒبعت دح ىلع انكاسس
ةرا-نإ’ا-ب م-هد-يوز-ت مد-ع و-ه كلذ ى-ل-ع
‘ نحنو ةسصاخ ةعاسسلا د◊ ةي-مو-م-ع-لا

¤إا ةجا◊ا هيف دادزت يذلا فيسصلا لسصف
رجفلا ةÓسص لجأا نم ةي-مو-م-ع-لا ةرا-نإ’ا
دعاسس يذلا رمأ’ا ،لامعلل ركابلا جورÿاو

ةقطنŸاب تاباسصعلا ضضعب لاحفتسسا ىلع
ارظن ةيرح لك-ب ط-سشن-ت تح-ب-سصأا ي-ت-لا
.““رجفلا““ ـل مهتاحيرسصت بسسح مÓظلل

ب م ^

 نيلعافلا ةفاك عم يقيشسنت عامتجا بقع ءاج رارقلا
عوبسسلا اذه رحب تايدلبلا نيب ام لقنلا طوطخ حتف ديعي ةيدملا يلاو

ضسما دقعنŸا عسسوŸا عامتج’ا لÓخ ^
Ãا رقÛاو يئ’ولا يبعسشلا ضسلÿضصا

لÓخ ةيمسسرلا تاناحتمÓ-ل Òسضح-ت-لا-ب
ةيدŸا ›او ةسسائرب مداقلا Èمتبسس رهسش
ضسلÛا ضسي-ئر ة-ق--فر يواد--ب ضسا--ب--ع
روسضحب ،ةعقروب هللادبع يئ’ول يبعسشلا
91 ـلا رئاودلا ءاسسؤور و Úيذيفنتلا ءاردŸا

لقنلا  طوطخ حتف ةداعا ةيدŸا ›او رّرق
ادع ام عوبسسأ’ا مايأا لÓخ تايدلبلا Úب ام
.عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع
لامعلا لقنت ليهسست-ل رار-ق-لا اذ-ه ءا-ج و

اذ-كو Úن-طاوŸاو Úي-ع-ما÷ا ة-ب-ل-ط-لاو
لوخدلاب ةق-ل-ع-تŸا تاءار-جإ’ا ل-ي-ه-سست
›او ى-ط-عأا ن-يأا ،ل-ب-قŸا ي-عا-م-ت-ج’ا
ءدبلا ضصخت لقنلا ريدŸ تاميلعت ةي’ولا

عم عوبسسأ’ا اذه رحب ةيلمعلا Òسض– ‘
راطإا ‘ دارفأ’ا لقن ىلع ل-م-ع-لا نا-م-سض
لوكوتورب ذاختإا و ةياقولاو دعابتلا طورسش
.انوروك ءابو راسشتنإا ةهباÛ مراسص يحسص
ةيمسسرلا تاناحتمإ’ا ضصخ-ي ا-م-ي-ف ا-ما

دقفÈ 0202متبسس رهسش اهءارجا عمزŸا
ذ-ي-مÓ-ت-لا دد-ع نأا ة-ي’و-لا ›او ن--ل--عأا

م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش زا-ي-ت-ج’ Úح--سشرŸا
ىلع Úعزوم ،احسشرم22051 طسسوتŸا

ÚحسشŸÎا ددع غلب امك ،ءارجإا زكرم16
01911 ايرولاكبلا ةداهسش ناحتمإا زايتج’
.ءارجإا زكرمÈ 73ع Úعزوم ،احسشرم
تاءارجإ’ا ع-ي-م-ج ¤ا قر-ط-ت-لا ” ا-م-ك
‘ تاناحتم’ا ءارجإ’ ةيئاقولا Òبادتلاو
ةي’ولا ›او ا-عد ا-م-ك ،فور-ظ-لا ن-سسحأا
فيرعت ةقاطب نوكلÁ ’ ن-يذ-لا ة-ب-ل-ط-لا
مهرئاود حلاسصم ¤ا برقتلا ¤ا ةيÎمويب

ب م ^ .اهجارختسسا لجا نم

ةيفيرلا ةشسدنهلا ةكرششو تاباغلا ةظفاحم نيب نواعتلاب
ةبانع ‘ تايدلبÈ 3ع رابآا8 رفح عيراسشم ةنياعم

ةعطاقÃ ة-ف-ل-كŸا ح-لا-سصŸا تم-ظ-ن ^
ناوعأا ةقفر  ،لا-حر-ب ة-يد-ل-ب-ل تا-با-غ-لا
ةسسدن-ه-ل-ل ة-يو-ه÷ا ة-كر-سشلا و م-ي-ل-ق’ا
ةنياعŸ فدهت ةيناديم ةجرخ ، ة-ي-ف-ير-لا
ىوتسسم ىلع ءام رابا ةيهت و رفح لاغسشأا
داوو ،تاعيÎلا ،لاحر-ب تا-يد-ل-ب ن-م ل-ك
دح ع-سضو را-ب’ا هذ-ه نأا-سش ن-م و بن-ع-لا
ضشطعلا ةمزأا ةدح فيفخت ل-قأ’ا ى-ل-عوأا
لظلا قطانم اسصوسصخ اهيف طبختت يتلا

فرعت يتلا و ركذلا ةفلاسسلا تايدلبلا Èع
زا‚ا لÓخ نم Óئاه اي-نار-م-ع ا-ع-سسو-ت
رارغ ىلع ةمخسضلا ةينارم-ع-لا با-ط-قأ’ا
و بنعل داوب ضشيرلا عارذ ةديد÷ا ةنيدŸا
ناف ،ةراسشإÓ-ل.لاحرب ‘ ةسسوتي-لا-ك-لا
ةفلغأا تدسصر دق تناك ةيئ’ولا تاطلسسلا

يدسصتلل راب’ا رفح عيراسشم حلاسصل ةيلام
و ثدح اذا اسصوسصخ ةعقوتم هايم ةمزأا يأ’
⁄ هنأا ملعلا عم ،طقاسستلا ىوتسسم ضضفخنا

هايم ةيل– عور-سشم ‘ ل-سصف-لا د-ع-ب م-ت-ي
طسشلا ةقطنم Èع هزا‚ا جردŸا رحبلا

.ةلماك تاونسس6 نم Ìكأا ذنم اذهو
ع ةبيهو ^

،ةبانع ةنيدم ‘ Ëرلا يح ناكسس دّدن ^
لواقŸا هعبتي يذ-لا Òب-ك-لا ل-طا-م-ت-لا-ب
4 دجاوت لÓخ نم ي◊ا ةئيهتب فلكŸا

ةئيهت لاغسشأا فلتخÃ نوموقي طقف لامع
ةعرسسب Òسست يتلا و  ،تاقرطلا و ةفسصرأ’ا
عورسشŸا ةقÓطنا دوعت ثيح ةا-ف-ح-ل-سسلا
.ةيرا÷ا ةنسسلا نم رهسشا6 لا ›اوح ¤ا
Òفوتب نوين-عŸا د-سشا-ن را-طإ’ا اذ-ه ‘ و

Òسس نع ةلسصفم ريراقت دعت ةبقارم ةن÷
ةداعإ’ هل ÒيŸÓا دسصر ّ” يذلا عورسشŸا

نم ةنياعم لfi ناك هنأا ا-م-ل-ع ،ه-ت-ئ-ي-ه-ت
نم هئايتسسا ىدبأا يذلا ةي’ولا ›او فرط
ةرا-ن’ا ،ة-ف-سصرأ’ا ،تا-قر-ط-لا ة-ي-ع-سضو
كيهان تايافنلا تايواح Òفوت و ةيمومعلا

” يتلا عراوّسشلا ةيمسست تاتف’ ىلع ىتح
بيغت Òخ’ا ‘ و اهيلع ÒيŸÓا فرسص

راطمأ’ا طوقسس ةجيت-ن ا-ه-ن-ع ة-ي-م-سست-لا
ضسيياقملل ةقباطم Òغ اهنوك ءاّرج اهيلع
.ةفورعŸا

ع ةبيهو ^

عيراسشم زا‚إاب بلاطت ءايحألا تايعمجو..
تايدلبلا Èع ةيتامدخ

طسشني يتلا تايعم÷ا تارسشع تّلوت ^
ف’ا ةاناعم لقن ءايحأ’ا Èع ا-ه-ت-ي-ب-لا-غ
طا-ق-ن  ف-ل-تfl نا-ك-سس ن-م Úن--طاوŸا
ةيئ’ولا تاطلسسلل ةبا-ن-ع ة-ي’و تا-يد-ل-ب
لح لجأا نم لخد-ت-لا-ب ا-هو-ب-لا-ط ي-ت-لا

،يرسض◊ا Úسسحتلاب ةقلع-ت-م تÓ-سضع-م
رود ،بعÓم ،ةيراوج ةيحسص زكارم زا‚ا

ن-م ا-هÒغ و تÓ-فا-ح ف-قاو-م ،با-ب-سش
تاونسسلا تارسشع ةقلاع ت-ّل-ظ بلا-طŸا

ن-ع جار-ف’ا ” د-ق نا-ك ا-ه-سضع-ب نأا ع--م
اهديسسŒ متي ⁄ هنأا Òغ ةيلاŸا اهتفلغأا

،ةزارخ قطانم  Èعو ،عقاولا ضضرأا ىلع
مهأا نم اهÒغو ،لينلا داو ،مسساقلب ›واسش
تاوسصأ’ا ¤اعتت ةي’ولا تايدل-ب ق-طا-ن-م
ي-سشي-عŸا را-ط’ا Úسسح-ت-ب ة-ب--لا--طŸا
فييÎلا ةلاح نم مهلاسشتناب ،Úنطاوملل
و ،تاونسس ذن-م ا-ه-ي-ف نو-ط-ب-خ-ت-ي ي-ت-لا
و ةيمومعلا ةئيهتلا عيراسشم ىلع جارف’ا
اومرح يتلا ةيعامت-ج’ا ل-كا-ي-ه-لا زا‚ا

و ضشيمهتلا ةسسايسس ءارج تاو-ن-سسل ا-ه-ن-م
لج  ىلع غيلب لكسشب ترثأا يتلا ة’ابمÓلا
.ةي’ولا تايدلب
ين-طاو-م ن-م ا-سضع-ب نأا ،ةرا-سش’ا ردŒو
ةسصاÿا مهلاومأاب و اولم– ة-با-ن-ع ة-ي’و
رارغ ىلع ع-يرا-سشŸا ضضع-ب زا‚ا ءا-ب-عأا
دق تناك لينلا داوب تÓفاح فقوم زا‚ا
Èع اهسسفن ةي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا ه-ت-ن-م-ث

ةئيهت كلذك ” امك ،ةيمسسرلا ا-ه-ت-ح-ف-سص

، لافطأÓل اءاسضف نوكت ةيموم-ع ة-ق-يد-ح
ماهم ›وت  ،⁄اسس يديسس ناكسس راتخا اميف
ءÓط و  ،تارامعلا ةيبقأا و ءايح’ا فيظنت

تاءا-سضف  ة-نا-ي-سص و تارا-م-ع-لا نارد--ج
حلاسصم ل-خد-ت ل-مأا دد-ب-ت د-ع-ب ة-حار-لا
فلتfl ةنايسصل يراقعلا Òيسسّتلا و ةيقرّتلا
تلفكت قايسسلا اذه ‘ ،ةينكسسلا تارامعلا

flعم لسصاوتلاب ةيوعم÷ا تاكر◊ا فلت
و ةيؤورلا حيسضوت-ل  ،ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا
ةي’ولا تايدلب فلتfl عقاو Òيغتل ةوعدلا
اهن-ع لا-ق-ي ا-م ل-قأا ة-لا-ح ‘ د-جاو-تŸا
.ةيثراك

ع ةبيهو ^

ناينبلا Úعب ديد÷ا نكسسم005 يح ونطاق
ةنيدŸا زاغب نوبلاطي

ةيدلبب نكسسم005 يح ون-طا-ق دّد-ج ^
،تاطلسسلل مهبلطم ،ةمسصاعلاب تامام◊ا
زاغلا ةكبسش ليسصوت ‘ لاجعتسس’ا نأاسشب
نم Ìكأا رم نأا دعب ،مهققسش ¤إا ةنيدŸا

.تانكسسلل مهملسست ىلع Úماع
رارمتسسا نم ““رجفلا““ ـل  ناكسسلا ىكتسشيو
هذه ةليط مهققسش ‘ زاغلا مادعنا لكسشم
تاطلسسلل نودسشاني مهلعج ام وهو ،ةدŸا
،““زا-غ-ل-نو-سس““ ة-سسسسؤو-م ا-ه-لوأاو ة-ي-ن-عŸا
ةداŸا هذ-ه-ب م-ه-لا-سصيإا ‘ لا-ج-ع-ت-سس’ا
،يموي لكسشب اهنوجاتح-ي ي-ت-لا ،ة-يو-ي◊ا

‘ ن-يÒسشم ،ءا-ت-سشلا ل-سصف ‘ ا-م-ي--سس’
رقتفي مهي-ح نأا ¤إا ،م-هاوا-ك-سش ضضر-ع-م
زاغلا ةكبسش اهنيب ،تايرورسضلا نم ديدعلل
‘ حتتفا نأا ذنم اما“ ةمدعنŸا يعيبطلا

نم دد÷ا Úل-حرŸا لا-ب-ق-ت-سس’6102

flسشم ،تا-يد-ل-ب--لا ف--ل--تÒه-نأا ¤إا ن-ي
برق زاغ-لا بي-با-نأا ر-فو-ت ن-م م-غر-لا-بو
د◊ اوديفتسسي ⁄ م-ه-نأا Òغ ،م-ه-ن-كا-سسم
ي-ت-لا ة-يو-ي◊ا ةداŸا هذ-ه ن-م ة-عا-سسلا
.يموي لكسشب اهنوجاتحي

نوسشيعي م-ه-نأا ¤إا ،قا-ي-سسلا ‘ Úف-ي-سضم
نأا دعب ،ةديدج تانكسس ‘ ة-ي-ئاد-ب ةا-ي-ح
زاغ تاروراق ءانتقا ى-ل-ع ن-يÈ‹ او-تا-ب
ةليوط تافاسسم عطقو ةرم لك ‘ ““ناتوبلا““
دكؤوت يذلا تقولا ‘ .زاغ ةروراقب رفظلل
Òفوت ىلع لمعتسس اهنأا ةينعŸا حلاسصŸا
اذه ‘ تÓئاعلا ةفاك ناكسسإا درجÃ زاغلا
راطإا ‘ ،ن-ك-سسم005 م-سضي يذ--لا ي◊ا
حلاسصم اهب موقت يذلا لي-حÎلا ج-ما-نر-ب
تاونسس ثÓث نم ديزأا ذنم رئاز÷ا ةي’و
 م ق ^      .قرو ىلع اÈح تقب دوعولا نا ’ا
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 هقيرط ‘ ناقرز مدآا
 يكÎلا يرودلا ¤ا

نأأ ،ةيكÎلأ ““قفسش يني““ ةفيحسص فسشك ^
مّدقت-ت د-ق ي-كÎلأ سشا-ت-ك-سشب يدا-ن ةرأدإأ
مدآأ ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ب-هوŸأ م--سضل سضر--ع--ب
قيرف محأزي-ل ،ودأرا-ب يدا-ن بعل ،نا-قرز
ناك يذلأ ،يواسسمنلأ غروبز-لا-سس لو-ب د-ير
قو-سسب ة-ي-سضاŸأ ة-ن-سسلأ ‘ ه-ّم-سضل بر-قأأ
د-ّكأأو .9102 ماع ‘ ةيفي-سصلأ تلا-ق-ت-نلأ
ه---يدا---نو بعÓ---لأ نأا---ب ،رد---سصŸأ تأذ
ل-ظ ‘ ،د-ع-ب هÒسصم أرر-ق-ي ⁄ ير-ئأز÷أ
ةيدنأأ نم ه-تا-مد-خ ى-ل-ع Òب-ك-لأ بل-ط-لأ
د-عأو-لأ م-ج-ن-لأ سسرد-ي ثي-ح ،ة--ي--بوروأأ
هل حمسسي يذلأ ،لسضفألأ يسضايرلأ سضرعلأ

،Úق-با-سسلأ ه-ئÓ--مز رأو--سشم ق--ي--ق– ‘
نيذل-لأ يوأدو-ب ما-سشهو لا-ط-ع ف-سسو-ي-ك
نب يمأر وأأ ،يسسنرفلأ يرودلأ ‘ نا-ب-ع-ل-ي
يرودب ةكراسشŸأ ىل-ع ل-ب-قŸأ ي-ن-ي-ع-ب-سس
.خابدÓغنسشنوم ايسسوروب عم ابوروأأ لاطبأأ
قافو ةروطسسأأ نبأ وهو ،ناقرز مدآأ زاتÁو
ىلع هتردقب ،ناقرز كيلم ،قباسسلأ فيطسس
(02) ةÒغسصلأ هّنسس مغرو ،Úمدقلاب بعللأ

،ة--ي--فا--ك ةÈخ بسست--كأ ه--ّنأأ لإأ ،ا--ما---ع
Ãةيقيرفألأ ةيلأردفنوكلأ سسأاك ‘ هتكراسش
بختنŸأ بردم عباتيو .ودأرب ةقفر أرخؤوم
ةعوم‹و ناقرز ،يسضاملب لامج ،ينطولأ

مهناكمإاب ن-يذ-لأ ،با-ب-سشلأ Úب-عÓ-لأ ن-م
لظ ‘ ،ايقيرفإأ لاط-بأل ة-فا-سضإلأ Ëد-ق-ت
نلد-ع-ك ،ن-سسلأ ‘ ءا-م-سسألأ سضع-ب مّد-ق-ت
فرا-سشم ى--ل--ع ح--ب--سصأأ يذ--لأ ةرو--يد--ق
 .لأزتعلأ
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فيطسس قافو
ع-م د-يد-ج-ت-لا تا-سضوا-ف--م :ي--كو--ك--لا
  حيحسص قيرط ‘ Òسست قافولا

،فيطسس قافو بردم ،يكوكلأ ليبن يسسنوتلأ ينقتلأ برعأأ ^
أÒسشم ،يدانلأ عورسشم ىلع فأرسشإلأ ةلسصأوم ‘ هتبغر نع
عم حيحسصلأ قيرطلأ ‘ Òسست هدقع ديدŒ تاسضوافم نأأ ¤إأ
تاحير-سصت لÓ-خ ن-م ي-كو-ك-لأ لا-قو ،دو-سسلأ ر-سسن-لأ ةرأدأ
اقباسس اهتلق““ :““كوبسسيف““ عقوم ىلع يدانلل ةيمسسرلأ ةحفسصلل
ةÒبك ةبغر يدلو ،قافولأ ‘ أدج حاترم انأأ ،مويلأ اهديعأأو
يذلأ يسضايرلأ عورسشŸأ ةلسصأومو ،فيطسس ةنيدم ‘ ءاقبلل

Òسست ةرأدإلأ عم تاسضوافŸأ““ :فاسضأأو ،““قباسسلأ ‘ هل انططخ
ى-ل-ع ر-سضا◊أ تقو-لأ ‘ ز-كر-م ا-نأأو ،ي-با-ج-يإلأ هاŒلأ ‘

نم لسضفأأ ،نيزي‡ Úبعل بأدتنأ ديرأأ ثيح ،تامأدقتسسلأ
لجأأ نم Úبعل بلج طقف سسيلو ،انيدل ةدوجوŸأ رسصانعلأ
ةرأدإلأ عم لسصأوتلأ ىلع سصيرح انأأ““ :عباتو ،““طقفو بأدتنلأ
نولبقم نحنف ،تامأدقتسسلأ ةيسضقب قلعتي اميف ةسصاخ ،امئأد
أذهو ،لبقŸأ مسسوŸأ ‘ تاهبج ثÓث ىلع ةكراسشŸأ ىلع
:يكوكلأ متخو ،““زكأرŸأ عيمج ‘ ةيعون تام-ي-عد-ت بل-ط-ت-ي
عناسصو ،ينيسسوحلب ،سسابعلب فأده بأدتنأ رأرق عم تنك دقل““
تايناكمإأ ناكلتÁ امهنأأ ةسصاخ ،Ëدروب نمحرلأ دبع باعلألأ
تاسضوافŸأ نإاف ،فسسأÓل نكل ،ينف-لأ ىو-ت-سسŸأ ى-ل-ع ةÒب-ك
 .““حاجنلاب للكت ⁄ امهعم

رئإز÷إ دا–إ
نع يدومسصم لسصفت ةدحاو ةوطخ

  ةراطسسوسسب قاحتل’ا
باق ،نأرهو ةيدولوم يدان عفأدم ،يدومسصم مÓعوب تاب ^
لÓخ ،ةمسصاعلأ دا–أ يدان ¤إأ لاقتنلأ نم ىندأأ وأأ Úسسوق
نم ةبرقم رداسصم نم ملعو ،ةيرا÷أ ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ ةÎف
دق ىيحي Îنع يسضايرلأ ر-يدŸأ نأا-ب ،ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ ةرأدإأ
‘ ةÒبك ةبغر ىدبأأو ،هلامعأأ ليكوو ،يدومسصÃ هتلاسصتأ طبر
،رداسصŸأ تأذ ،اما-ع62ـلأ بحاسص تامدخ ى-ل-ع لو-سص◊أ
،ةيسصخسشلأ طورسشلأ ةفاك ىلع قفأو دق يدومسصم نأاب تدكأأ
ةرأدإأ ن-م ه-ح-ير-سست ق-ئا-ثو ى-ل-ع لو-سص◊أ ىو-سس ق-ب-ت-ي ⁄و
ةمسصاعلأ دا–أ جاتحيو ،دا–لاب هقاحتلأ ميسسÎل ،ةيدولوŸأ
يئأز÷أ طرسشلأ ةميق لث“ ،ميتنسس رايلم2 براقي غلبم عفدل

‘ يهتني هدقع نأأ اÃ ،هتامدخ ىلع لوسصحلل ،بعÓلأ دقع ‘
 .لبقŸأ ماعلأ فيسص

جوتي يميهارب Úسساي يرئاز÷ا
 يرطقلا يرودلا فاده بقلب

نا-ير-لأ بعل ي-م-ي-هأر-ب Úسسا-ي ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ جو-ت ^
بعل فيفع مركأأ عم ةفسصانم يرودلأ فأده بقلب ،يرطقلأ
،دحأو لكل افده51 ديسصرب مسسوŸأ أذه فأدهألأ ددعب ،دسسلأ

رخآأ ىتح هتحلسصŸ ةلأاسسŸأ مسسح ‘ امهنم يأأ حجني ⁄ ثيح
  .ةلوطبلأ ‘ ةرفاسص
نم ديد-ع-لأ Úب أد-ج ة-يو-ق بق-ل-لأ ى-ل-ع ة-سسفا-نŸأ تنا-كو
بعل فيفع مركأأ مهسسأأر ىلع يرودلأ قرف لك ‘ ÚمجاهŸأ
يميهأرب Úسساي نويرئأز÷أ كلذكو دسسلأو يرطقلأ بختنŸأ

بعل وطي نب دمfiو دسسلأ بعل حا‚وب دأدغبو نايرلأ بعل
يسسنوتلأ ¤إأ ةفاسضإلاب ةفأرغلأ بعل ي-ن-ه نا-ي-ف-سسو ةر-كو-لأ

Úمأر Êأر-يلأ كلذ-كو ي-بر-ع-لأ بعل يوا--بر◊أ يد--م--ح
عم افده31 ليجسست ‘ ح‚ يذلأو ةيناحسشلأ بعل نايئاسضر
 .طوبهلأ بنŒ ىلع هدعاسسي ⁄ كلذ نكل هقيرف
ةنسسلأ سسكع مسسوŸأ أذه فأدهلأ بقل ىلع عأرسصلأ نأ ركذي
‘ ايسسايق امقر حا‚وب دأدغب اه-ي-ف ل-ج-سس ي-ت-لأو ة-ي-سضاŸأ
خيرات ‘ لبق نم بعل يأأ هلجسسي ⁄ افده93 وهو يرودلأ
 .ةقباسسŸأ
يدان عم (ةنسس03) يميهأرب Úسساي نأديŸأ طسسوتم طبتريو
‘ يسضقنتو9102 فيسص هتّدم تأأدب ،ٍدقعِب يرطقلأ نايرلأ
03 رمعلأ نم غلابلأ بعÓلأ عدبأأو .3202 ماع نم هتأذ لسصفلأ

وتروب ¤إأ لقتني نأأ لبق ،ةطانرغ عم Úماع رأدم ىلع ،ةنسس
‘ ةرم لوألو ،9102 ةيليوج ىتحو ،4102 فيسص ‘ ›اغتÈلأ

ةقطنŸأ ‘ ةبرŒ سضوخ ،9102 فيسص يميهأرب ررق هرأوسشم
رأدم ىلع امأأ ،يرطقلأ نايرلأ ¤إأ مسضنأ امدنع ،ةيجيلÿأ

،اهلثم يتلأ ةيدنألأ ةفاك عم يميهأرب بعلف ةيوركلأ هتÒسسم
نع فر-عو .06 عنسصو اًفد-ه68 اهلÓخ لجسس ،ةأرا-ب-م483
لينويل ينيتنجرألأ Úتي◊أ Úتروطسسألأ ““رهاق““ هنأأ يميهأرب

‘ امهيلع قوفت ثيح ،ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلأو يسسيم
يرودلأ ‘ ةحجان-لأ تا-غوأرŸأ دد-ع-ب ،3102و2102 يماع
دنع ودلانورو يسسيŸ يميهأرب سسوباك فقوتي ⁄و ،Êابسسإلأ
ىرخأأ ةرم امهيلع يرئأز÷أ مجنلأ قوفت لب ،Êابسسإلأ يرودلأ

يرودب تاعومÛأ رود ‘ ،ة-ح-جا-ن-لأ تا-غوأرŸأ دد-ع ‘
 .8102-7102 مسسوم ابوروأأ لاطبأأ
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،يرئأزج -وكنأرفلأ بعÓلأ ةيسضق فرعت ^
سصوسصخب مايألأ هذه عسسأو لدج ،رأوع ماسسح

وهو يرئأز÷أ وأأ يسسنرفلأ بختنŸاب هقاحتلأ
نم عأرسصلأ كسش نود نم ثعبيسس يذلأ رمألأ

مد-ق-لأ ةر-ك-ل ير--ئأز÷أ دا–لأ Úب د--يد--ج
تعّقوتو ،لبق نم ثدح امك يسسنرفلأ هيÒظنو
نأأ ،تبسسلأ سسمأأ ةرداسصلأ  ةيسسنرفلأ ةفاحسصلأ
رأوع ماسسح بÎغŸُأ يرئأز÷أ بعÓلأ قحتلي
،بيرقلأ لبقتسسŸأ ‘ ،““ءأرحسصلأ يبراfi““ ـب

يسسنرفلأ يرودلأ ردا-غ-ي-سس رأو-ع نأأو ة-سصا-خ
يّوقُيسس ام وهو ،يبنجأأ قيرف ¤إأ مسسوŸأ ةياهن

باعلأأ عناسص لاقت-نأ نو-ك ‘ ،ة-ي-سضر-ف-لأ هذ-ه
وأأ اي-لا-ط-يإأ وأأ ا-ي-نا-ب-سسإأ وأأ أÎل‚إأ ¤إأ نو-ي-ل
ÚلوؤوسسŸأ تاطوغسض ه-ن-ع د-ع-ب-ُي-سس ،ا-ي-ناŸأأ
لكِب رئأز÷أ بختنم رات-خ-ي-سسو ،Úي-سسنر-ف-لأ
 .ةيحيرأأ
سسلوأأ لا-سشي-م نو-ج لوؤو-سسŸأ نا--كو
سسرام دق نويل كيبŸوأأ يدان سسيئر

طسسوتم هبعل دسض ةبيهر تاطوغسض
قاحتلÓل ،Òقف ليبن يموجهلأ نأديŸأ
،““رسضÿأ““ ءأدن ةيبلت نم لدب ،اسسنرف بختنمِب
 .4102 فيسص ليزأÈلأ لايدنوم دعب كلذو

نوي-ل ع-م رأو-ع م‚ غز-بو
،م-سسوŸأ أذ-ه ة--سصا--خ
قيرفلأ ¤إأ مسضنأ امدنع
نأأ لبق ،يدا-ن-لا-ب لوألأ
همو‚ زربأأ دحأأ حبسصي

أذ--ه قÓ---طإلأ ى---ل---ع
لfi ه-ل--ع--ج ا--م ،م--سسوŸأ
ة-يد--نألأ Èكأأ ما--م--ت--هأ
ىل-ع ة-ي-بوروألأ

رأرغ
سسوتنفوج

،›اطيإلأ
لوبرفيل يدأونو
يسسلسشتو
Îسسسشنامو
يتيسس

،ةيزيل‚إلأ
ىو----ت----سسم ى----ل----عو
رأوع بعلي ،تابخ-ت-نŸأ

يسسنرفلأ بختنم-ل-ل ًا-ي-لا-ح
ه-نا-ك-مإا-ب لأز-ي ل ه-ن-ك-ل ،ي-بŸوألأ

هدأدجأأو ه-يد-لأو د-ل-ب-ل بع-ل-لأ Úب را-ي-ت-خلأ
عرعرتو دلو يتلأ اسسنرف حلاسصل وأأ ،رئأز÷أ
 .هم‚ غوزب ةياغ ¤إأ اهب

نويل كيبŸوأأ يدان عم رأو-ع ما-سسح ط-ب-تر-يو
نم03 ـلأ ‘ هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب يسسنرفلأ

يسسنرفلأ قيرفلأ كÎي دق هنكل .3202 نأوج
ةيبوروألأ ةيدنألأ ديدع نوك ،ةفئاسصلأ هذه
 .هتامدخ نم ةدافتسسإلأ ‘ بغرت ةÒبكلأ
امنيح ،أديدسش اجاهت-بأ رأو-ع ما-سسح ىد-بأأو

·أأ سسأاك يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ زرحأأ
و-هو .9102 فيسص رسصم-ِب ا-ي-ق-ير-فإأ

نأأ ىلع يّوقو ثلاث رّسشؤوُم
كيبŸوأأ نأدي-م ط-سسو-ت-م

بعللأ راي-خ و-ح-ن ه-ج-ّت-ي ،نو-ي-ل
 .““رسضÿأ““ ةحلسصمِل
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 ““رسضÿا““ ةحلسصمِل بعللا رايخ وحن هجّتي راوع ماسسح

  ةيدوعسسلإ ¤إإ ةدوعلإ نع امهفلخت لوح ةعنقم تاباجإإ امهنم رظتني
 يسضاملب بسضغ ناÒثي يرمعلبو يليÓب

يليÓب فسسوي يرئأز÷أ ›ودلأ يئانثلأ راثآأ ^
نب نيدلأ لا-م-جو يدو-ع-سسلأ ةد-ج ي-ل-هأأ بعل
لامج بسضغ ،يدوعسسلأ بابسشلأ عفأدم يرمعلأ
،يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ برد-م ي-سضا-م-ل-ب
¤إأ يرمعلبو يليÓب دوعي نأأ سضÎفŸأ نم ناكو
‘ ماظتنÓل ،يسضاŸأ ءا-ع-برألأ مو-ي ة-يدو-ع-سسلأ
يقاب لامكت-سسل ،با-ب-سشلأو ي-ل-هألأ تا-ب-يرد-ت

نل-عأأو ،0202-9102 ›ا◊أ م-سسوŸأ تا-يرا-ب-م
ةدوعلأ نع يئانثلأ فلخت بابسشلأو يلهألأ ايدان
عم امهل ةسصاخ ةرئاط Òفوت مغر ،سضايرلأ ¤إأ
نم ةبرقم ردسصم حسضوأأو ،مسشولأ يدان ‘ يرأدإأ
نل يسضاملب نأاب مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ
امهتنا-ك-م م-غر ،Úب-عÓ-لأ دا-ع-ب-ت-سسأ ‘ ددÎي
راسشأأو ،ÚبراÙأ بختنم فوف-سص Úب ةÒب-ك-لأ
لإأ م-سضي ن-ل ي--سضا--م--ل--ب نأأ ¤إأ رد--سصŸأ تأذ
عم ةكرا-سشŸأ ‘ نو-م-ظ-ت-ن-ي ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ

‘ امهل ىرخأأ لئأدب كلتÁ هنأأو اميسسل ،مهتيدنأ
بعل ةمحر نب ديعسس نوكيسسو ،نيزكرŸأ سسفن
ةفÚ ÿÓحسشرŸأ زربٔأ ،يزيل‚إلأ دروفت-ن-ير-ب
مامجتسسلاب ةنهأرلأ ةÎفلأ يسضقي يذلأ ،يليÓب

رظتني امك ،هسسأأر طقسسÃ ،نأرهو ئطأوسش ‘
ةسصرفلأ ،يدوعسسلأ اهبأأ بعل ،تأرها-ت يد-ه-م
،رئأز÷أ بختنم عافد طخ Úب هناكم ةداعتسسل
ةليكسشت نم هداعبتسسأ حجرŸأ ،يرمعلب نم لدب
هرأرمتسسأ لاح ‘ ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ ايقيرفأأ لطب

نأأ دعبتسسŸأ نم سسيلو ،ةيمسسر ةسسفانم نود نم
لجأ نم ÚبعÓلاب لا-سصتلا-ب ي-سضا-م-ل-ب مو-ق-ي
ةدوعلأ نع امهفلخت سصوسصخب امهنم راسسفتسسلأ
،امهييدان عم تابيردتلأ ة-لوأزŸ ة-يدو-ع-سسلأ ¤إأ

عم ةعنقم تاباجإأ رسضÿأ بردم رظ-ت-ن-ي ثي-ح
 .يرمعلبو يليÓب يئانثلأ
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 لبقŸا مسسوملل ابسس– ›وبان تاباسسح جراخ صسانو مدآا لعŒ بابسسأا ةدع
تابيردت ‘ طأرخنÓل ،ةيسضاŸأ ةليلقلأ تاعاسسلأ لÓخ ،ايلاطيإأ ¤إأ سسانو مدآأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ داع ^
نع ليحرلأ نم ابيرق ودبي سسانو نإاف ،كلذ مغرو ،1202-0202 ديد÷أ مسسوŸأ قÓطنل أدأدعتسسأ ›وبان قيرف
عم بعÓل ينفلأ دودرŸأ عجأرتو تاباسصإلأ ةÌك اهزربأأ بابسسأأ ةدعل ،فيسصلأ أذه وزوتاغ ورانيج بردŸأ ةبيتك
ةبغرلأ رسسفي ام وهو ،‘أÎحلأ هرأوسشم ةيأدب ذنم ،سسانو مدٔأ ةÒسسم لطعي ام Ìكٔأ تاباسصإلأ لماع Èتعيو ،قيرفلأ
،كوكسشلأ هذه تدكٔأ يسسنرفلأ سسين ‘ ةÒخٔلأ هتبرŒ نٔأ و ةسصاخ ،نك‡ تقو برقأأ لÓخ هنع يلختلأ ‘ ةحلŸأ
هنكلو ،هزكرم ‘ هل سسفانم ئأ دوجو مدع مغر ،أÒيف كيرتاب بردŸأ لابسشأأ عم هسسفن سضرف نم بعÓلأ نكمتي ⁄و
بردملل لسصو ام وهو اما“ ةعنقم نكت ⁄ ةيندبلأ هتقايل نٔأ و ةسصاخ نايحألأ بلغأأ ‘ ةمدÿأ جراخ هسسفن دجو

ىوقٔأ ىقبت يتلأو تايرابŸأ قسسن ةهبا‹ ىلع نيرداقلأ Òغ ÚبعÓلأ نم ةيعونلأ هذه لسضفي ل يذلأ وزوتاغ ورانيج
عيم÷أ اهعبات يتلأو ةÒبكلأ هتبهوم مغرو سسانو نإاف ،تاباسصإلأ ةÌكل ةفاسضإأو ،اسسنرفب ةنراقم ايلاطيإأ ‘ Òثكب

،نآلأ ىتح اهل بعل يتلأ ةيدنألأ مظعم عم ةدودfi ةيلاعف وذ ابعل ىقبي هنأأ لٔأ ،9102 ايقيرفإأ ·ٔأ سسأاك لÓخ
ماقرأأ يهو ،ةمسساح تأرير“4 مدقو ،اسسنرف ‘ يسضقنŸأ مسسوŸأ لÓخ طقف Úفده ليجسستب بعÓلأ ىفتكأو

نم لعجي يذلأو ،Èكألأ و مهألأ لماعلأ ىقبيو ،هتراعٔأ ةÎف ةياهن دعب Óماك هدقع ءأرسش سضفرت سسين ةرأدٔأ تلعج
نم يذلأو ،بون÷أ ءانبٔأ ةليكسشت ‘ يينيسسنأ وزنيرول دئاقلأ دوجو وه ،هنم اغورفم أرمٔأ ›وبان نع سسانو ليحر
ولوسساسس نم لك ىلع سسانو مسسأ حÎقأ دق ›وبان نأاب ركذي ،ةلبقم ةليلق تأونسسل لقألأ ىلع هنع ءانغتسسلأ بعسصلأ
مقاطلأ تاباسسح ‘ لخدي ل بعÓلأ نأاب دكؤوي ام وهو ،›ا◊أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ ةلدابم تاقفسص دقعل امرابو
  .لبقŸأ مسسوملل ابسس– ينفلأ

 ““رسضÿا““ صصيمق لمح نم بÎقيو يرئاز÷ا هرفسس زاوج جرختسسي ةكدادز
›و-با--ن ق--ير--ف ‘ فÙÎأ بعÓ--لأ ىد--بأأ ^

قاحتلÓل ةÒبك ةسسامح ،ةكدأدز Ëرك ،›اطيإلأ
ولو ىتح ،Óبقتسسم يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸاب
نم Òثكلأ سسكع ،يبŸوألأ بختنŸأ عم كلذ ناك
ن-ع ف-سشك-لأ ‘ أددر-ت أود-بأأ ن-يذ-لأ Úب--عÓ--لأ

م‚ عم نآلأ ثدحي ام لثم ،›ودلأ م-ه-ل-ب-ق-ت-سسم
د-كؤو-ت ةد-يد-ج ةو-ط-خ ‘و ،رأو-ع ما-سسح ،نو-ي--ل
ةكدأدز Ëرك نلعأأ ،رسضÿأ بختنŸ بعللأ هرايتخأ

يذلأ يرئأز÷أ رفسسلأ زأوج ىلع ايمسسر هلوسصح
رسشن ذإأ ،ةيرئأزج ةيسضاير ةيسسنج بسسكب هل حمسسي
يعامتجلأ لسصأوت-لأ ع-قو-م ‘ ه-با-سسح Èع كلذ
ن-ع ة-كدأدز Ëر-ك بعÓ-لأ Èعو ،““مأر--غ--ت--سسنإأ““

،يرئأزج رفسس زأوج ىلع هلوسصحب ةÒبكلأ هتداعسس
ةيلسصنقلأ مامأأ وهو هل ةروسصب ةكراسشŸأ قفرأأ ذإأ

ةرابع عم ،ةيسسنرفلأ ايليسسرام ةنيدم ‘ ةيرئأز÷أ
،““انب ايه ،¤وŸأ دمحأأ ،يرئأز÷أ رفسسلأ زأوج““

تاحير-سصت ‘ د-كأأ د-ق ،(ة-ن-سس02) ة-كدأدز نا-ك
لمعلأو رئأز÷أ بختنŸ بعللأ هرايت-خأ ،ة-ق-با-سس
لامج ينطولأ بردŸأ ةقث ىلع لوسص◊أ لجأأ نم
بختنŸأ Èع رÁ كلذ ناك ولو ى-ت-ح ،ي-سضا-م-ل-ب
مجنب هبا-ج-عإأ ه-تأذ تقو-لأ ‘ أد-كؤو-م ،ي-بŸوألأ

Ëرك نوكيسسو ،رسصان نب ليعامسسإأ ،نÓيم قيرف
›وبان قيرف عم ةناكم زجح ةرورسض مامأأ ةكدأدز
ودبي رمألأ أذه نأأ ولو ،يسضاملب ةقث لينل لولأ

بون÷أ قيرف اهزوحي يتلأ موجنلأ لظ ‘ ابعسص
ليبسس ىلع لاقتنÓل لاÛأ هل حيتيسس ام ،›اطيإلأ
 .هتأردق زأربإأ لجأأ نم رخآأ دانل ةراعإلأ

 قوراف.ج ^
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قا--ضشع ن--م ÚيŸÓا را--ظ--نأا ه--ج---ت---ت
، مويلا ةر-ه-ضس ةر-يد-ت-ضسŸا ةر-حا-ضسلا

،ةنوبضشل ةيلاغتÈلا ةمضصاع-لا بو-ضص
Ÿب يبوروأ’ا با-ح-ضسلا ءا-ق-ل ة-ع-با-تÚ
،خنويم نريابو نامÒج ناضس سسيراب

يرود ة-لو-ط-ب-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لا ةارا--بŸا ‘
.ابوروأا لاطبأا

أذه ‘ هتÒشسم جيوتت ¤إأ Úقيرفلأ Óك علطتيو ^
افده حبشصأأ يذلأ ،›اغلأ بقللاب ،ÒثŸأ مشسوŸأ

.امهل احلم
جيوتتلأ ¤إأ تأونشس ذ-ن-م نا-مÒج نا-شس ى-ع-شسيو
هيكلاŸ يشساشسألأ فدهلأ هنوك ،يبوروألأ بقللاب
ورويلأ نم ÚيŸÓأ تائم أوقفنأأ نيذلأ Úيرطقلأ

موجنلأ نم ديدعلاب قيرفلأ فوفشص ميعدت ىلع
.ةيشضاŸأ تأونشسلأ رأدم ىلع
نوكيل بقللاب زوفلل نريا-ب ى-ع-شسي ،ل-با-قŸأ ‘و
لام-ك-ت-شسلو ،ة-لو-ط-ب-لأ خ-يرا-ت ‘ ه-ل سسدا-شسلأ
لا-ط-بأأ يرودو ا-ي-ناŸأأ سسأا-كو يرود) ة-ي-ثÓ-ث-لأ
‘ اهب جوت امدعب ،هخيرات ‘ ةيناثلأ ةرملل (ابوروأأ

.سسكنياه بوي قبشسألأ هبردم ةدايق ت–3102
Úب سصا-خ عو-ن ن-م ة-ه-جأو-م ةأرا-بŸأ د-ه--ششتو

طÿأ دوقي ثيح ،ÚمجاهŸأ زربأأ نم ةعوم‹
،⁄اعلأ ‘ Úبعل ىلغأأ نامÒج ناشس ‘ يمامألأ
باششلأ يشسنرفلأو افليشس أد رامين يليزأÈلأ امهو
لبق قيرفلأ فوفشص ¤إأ Óقتنأ ثيح ،يبابم نايليك
.وروي نويلم004 وحن غلب ›امجإأ لباقÃ تأونشس
تربور Òطÿأ يد-ن-لو-ب-لأ دو-ق-ي ،ل-با-قŸأ ‘و
¤إأ بعلي امك ،خنويم نرياب موجه يكشسفودنافيل

ققح يذلأ رلوم سساموت Òطÿأ مجاهŸأ هرأوج
لÓخ (اجيلشسدنوب) ÊاŸألأ يرودلل ايشسايق امقر
عنشصي بعل لوأأ حبشصأأ ثيح ،يشضقنŸأ مشسوŸأ

.ةلوطبلاب دحأو مشسوم ‘ هئÓمزل افده12
جÒشس بعÓلأ موجهلأ ‘ امهرأوج ¤إأ قلأاتي امك

ةأرابم ‘ ،قيرفلل Úفده لجشس يذلأ ،يربانج
يشسنرفلأ نويل ىلع اهيف زاف يتلأ يبهذلأ عبرŸأ
(3-0).
لوأاب زوفلل نا-مÒج نا-شس تا-حو-م-ط مد-ط-شصتو
زئافلأ نريا-ب ةÈخ-ب ،لا-ط-بألأ يرود ‘ ه-با-ق-لأأ

‘ هتاب-غرو ،ة-ق-با-شس تأر-م5 ةلوطب-لأ بق-ل-ب
.ةيثÓثلأ لامكتشسأ
نرياب بعل ،ناموك يلشسجنيك يشسنرفلأ عقوتيو
نم ديد-ع-لأ د-ه-ششت ة-حو-ت-ف-م ةأرا-ب-م““ خ-نو-ي-م
. ““فأدهألأ
ناشس ‘ ليخوت سساموت ،Úقيرفلأ ْيبردم نكلو

ديكأاتلاب نابغري ،نرياب ‘ كيلف يزناهو نامÒج
هنم Ìكأأ يططÿأ عباطلاب ةأرابŸأ مشستت نأأ ‘

.Úقيرفلأ Úب رمتشسŸأو لدابتŸأ موجهلاب
GS°àãæÉAGä cƒQhfÉ
ةمزأأ عم ديج لكششب Úقيرفلأ نم لك لماعتو
،دجتشسŸأ انوروك سسوÒف-ب تا-با-شصإلأ ي-ششف-ت
رأدم ىلع ةأرابم يأأ نامÒج ناشس سضخي ملف
هنكل ،يشضاŸأ ةيليوج رخأوأأ ىتح روهشش5 وحن

ةقايل داعتشسأو ةيند-ب-لأ ه-ت-قا-ي-ل ى-ل-ع ظ-فا-ح
يتأرابم سضوخ لÓ-خ ن-م ا-ع-ير-شس تا-يرا-بŸأ
ةطبأرلأ سسأا-ك ي-ئا-ه-نو ا-شسنر-ف سسأا-ك ي-ئا-ه-ن
يرود تايلا-ع-ف فا-ن-ئ-ت-شسأ ل-ب-ق ،ة-ي-شسنر-ف-لأ
.›ا◊أ رهششلأ نم قباشس تقو ‘ لاطبألأ
مايأأ لبق ةقباشسŸأ تا-ي-لا-ع-ف فا-ن-ئ-ت-شسأ ع-مو

ةرود ماظنب ةلوطبلل ةيئا-ه-ن-لأ رأودألأ ة-ما-قإا-ب
قشش ،ةنوبششل ةيلاغتÈلأ ة-م-شصا-ع-لأ ‘ ة-ع-م‹

لÓخ نم يئاهنلأ ¤إأ ةرأدجب هقيرط قيرفلأ
رود ‘1-2 ›اط-يإلأ ا-ت-نلا-تأأ ى-ل-ع زو-ف-لأ
‘Ê 3-0اŸألأ جيزبيل ى-ل-ع م-ث ،ة-ي-نا-م-ث-لأ
.يبهذلأ عبرŸأ
مشسوŸأ تايلاعف نرياب فنأاتشسأ ،لباقŸأ ‘و
مأد فقوت دعب يشضاŸأ يام فشصتنم ‘ يلÙأ
جوتو ،انوروك ةمزأأ ببشسب طقف نير-ه-شش و-ح-ن-ل
ىلع ÚيلÙأ سسأاكلأو يرودلأ يبقل-ب ق-ير-ف-لأ

يرودلأ بقلب جو-ت يذ-لأ نا-مÒج نا-شس سسك-ع
دعب ةقباشسŸأ لامكتشسأ مد-ع م-غر ،ي-شسنر-ف-لأ
.انوروك ةمزأاب سصاÿأ فقوتلأ
ةيليوج رخأوأأ ‘ ،يلÙأ مشسوŸأ ءاهتنأ دعبو
،ةحأرلأ نم طشسق ىلع قيرفلأ لشصح ،يشضاŸأ

زوفلاب لاطبألأ يرود ‘ هتÒشسم فانئتشسأ لبق
‘1-7 زوفلاب لهأاتلأو ،1-4 ابايإأ يشسليششت ىلع

زوفلاب مد-ق-ت-لأ ل-شصأو م-ث ،Úتأرا-بŸأ عو-م‹
،ةينامثلأ رود ‘ ةنول-ششر-ب ى-ل-ع2-8 حشساك-لأ
.يبهذلأ عبرŸأ ‘ نويل ىلع مث نمو

تلاكو^

هديري ’ ناموك بردŸا
ةنولصشرب نع ليحرلا سضفري زيراوصس

ىلع ،ةنولششرب مجاهم ،زيرأوشس سسيول يئأوجوروألأ قلع ^
،هتامدخ نع Êولاتكلأ يدانلأ ءانغتشسأ نأاششب ةلوأدتŸأ ءابنألأ

.فيشصلأ أذه
ودنوم““ ة-ف-ي-ح-شص ا-ه-تزر-بأأ تا-ح-ير-شصت ‘ ،ز-يرأو-شس لا-قو
مهنأاب ةنولششرب ‘ سصخشش يأأ ÈÊخي ⁄““ :ةينابشسإلأ ““وفيتروبيد
،يدانلأ ةبغر هذه تناك أذإأ .يتامدخ نع ءانغتشسلأ نوديري

.““يعم ثدحتي نأأ لوؤوشسŸأ ىلع
يننأأ يدانلأ دقتعأ أذإأ نك-ل ،رأر-م-ت-شسلأ ‘ ر-ك-فأأ““ :فا-شضأأو

بحاشص عم ثدحتلأ ‘ ةلكششم يدل سسيل ،ديفم Òغ بعل
.““اشسرابلل لشضفألأ ديرأأ يننإأ .رأرقلأ
،ةنولششرب ‘ ءاقبلأ ديرأأ معن .يلع دمتعي رمألأ ناك أذإأ““ :عباتو
.““ناموك عم دعب ثد–أأ ⁄ نكل
مشسوŸأ لÓخ ءلدبلأ دعا-ق-م ن-م ءد-ب-لأ ع-نا-مأأ ل““ :ل-شصأوو
نأل ؛يتÒشسم لÓخ اًمئأد هل-ب-قأأو كلذ ى-ل-ع ق-فأوأأ ،ل-ب-قŸأ
د-جأو-ت-لأ ي-ل-ع نأأ بردŸأ Èت-عأ أذإأو ،ةد--ي--ج ة--شسفا--نŸأ
رودلأ Èع ةدعاشسŸأ Ëدقت ‘ ةلكششم يدل سسيل ،اًيطايتحأ
ةمهاشسŸأ Êاكمإاب لأزي ل هنأأ د-ق-ت-عأأ .ه-ي-ل-ع ل-شصحأأ يذ-لأ
.““أÒًثك
سصخشش ىلع موللأ ءاقلإأ نكÁ ل ؟خنويم نرياب ةأرابم““ :”أأو
دحأأ ل هنأأ دقتعأأو ،عيم÷أ قتاع ىلع عقت ةيلوؤوشسŸأ .دحأو
.““ةنولششرب عم يمأزتلأ ‘ كششي

نÓيم Îنا2–3 هيليبضشا
ةرم سسداصسل غيل ابورولاب جوتي هيليبصشا

-3) ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ اهشضاخ يتلأ ةهجأوŸأ ةبوعشص مغر ^
ةمجرت ‘ Êابشسإلأ ةيليبششإأ ح‚ ،›اطيإلأ نÓيم Îنإأ مامأأ ،(2
‘ سسداشس بقلل ،يبوروألأ يرودلأ يئاهن ¤إأ أدد‹ هلوشصو

.همشساب لجشسŸأ يشسايقلأ مقرلأ ززعيل ،ةلوطبلأ هذه
نأأ ملعأأ تنك““ :يشسلدنألأ قيرفلأ عفأدم ،يدنوك سسيلويج لاقو
ةيغاط ةداعشسب رعششأأ ..باقلألاب زوفلأ ينعي ةيليبششإل لاقتنلأ
.““› بقل لوأأو يئاهن لوأاب
ةديدشست دعب ،ةيليبششإأ ىمرم طخ ىلع نم ةركلأ يدنوك دعبأأو
‘ هقيرف زوف دكؤويل ،Îنإأ مجاه-م ،ز-ي-ششنا-شس سسي-شسك-ي-لأأ ن-م
.سسمأأ لوأ ةأرابم
،يبوروألأ يرودلأ ‘ ةقباشسلأ ةشسمÿأ هباقلأاب ةيليبششإأ جوتو
4102و ،يبوروألأ دا–لأ سسأاك ىمشس7002Ãو6002 مأوعأأ
.›ا◊أ ىمشسŸاب6102و5102و
بقللاب زوفلأ عم““ :ةينابشسإلأ ““اكرام““ ةفيحشص تلاق ،كلذ نعو
نأأ احشضأو حبشصأأ ،مشسأوم ةعبشس رخآأ ‘ عبرأأ اهنم ،تأرم تشس
.““يبوروألأ يرودلأ ىلع ةياغلل Òبك ةيليبششإأ
هنإاف ،يبوروألأ يرودلأ ‘ ةياغلل ايوق ودبي ةيليبششإأ نإأ مغرو
.لاطبألأ يرود ‘ أÒغشص ودبي
يرود ‘ Úترم ةينامثلأ رود غلب نأأ ،يشسلدنألأ قيرفلل قبشسو
دعب ،Ê ‘ 8102اŸألأ خنويم نرياب مامأأ رشسخ هنكل ،لاطبألأ
.يئاهنلأ عبر ‘ قباشسلأ ديحولأ هروهظ نم اماع06 وحن
‘ لقأأ ةيليبششإأ لأز ل ،اينا-ب-شسإأ ‘ ي-لÙأ ىو-ت-شسŸأ ى-ل-عو
.ةنولششربو ديردم لاير ،نيÒبكلأ Úبطقلأ نم ىوتشسŸأ
وجييد ،ينيتنجرألأ بردŸأ ةدايقب ديردم وكيتلتأأ دوجو نأأ امك
زكأرŸأ ىلع ةنولششربو لايرلأ عم ةشسفانŸأ ةرئأد ‘ ،Êويميشس
ىلع ،اجيللأ قرف نم ددع Úب امدتfi عأرشصلأ لعجي ،¤وألأ
لشصحي يتلأ يهو ،لاطبألأ يرود ¤إأ لهأاتلل ةدحأو ةقاطب

.عبأرلأ زكرŸأ بحاشص اهيلع
““اًيبوروأأ ثلاثلأ»
‘ ةيدنأأ ةثÓث زربأأ دحأأ نآلأ هنإأ ،تبشسلأ سسمأ ،ةيليبششإأ لاقو
يبوروألأ يرودلأ بقلب هزوف دعب ،نآلأ ىتحو1002 ذنم ،ابوروأأ

.““يبوروألأ ربوشسلأ سسأاك ‘ دحأو بقلل ةفاشضإأ ،تأرم6
ةعشست ديشصرب ةمئاقلأ ردشصتي ديردم لاير““ :يدانلأ حشضوأأو
ةعبشسب زاف يذلأ ةيليبششإأ مث ،هفلخ ةنو-ل-ششر-ب ي-تأا-يو ،با-ق-لأأ
.““باقلأأ
،باقلأأ ةتشس يزيل‚إلأ لوبرفيلو ديردم وكيتلتأأ نم لك زرحأأو
›اغتÈلأ وتروب نم لك زاف ا-م-ي-ف ،ة-ع-برأأ ›ا-ط-يإلأ نÓ-ي-مو
.ةثÓثب ÊاŸألأ خنويم نريابو يزيل‚إلأ يشسليششتو
لاطبألأ يرود بقلب زاف ،ةمئاقلأ هذه ‘ رخآأ قيرف لك نكل

Ÿفلأ هذه ‘ ،لقألأ ىلع ةدحأو ةرÎديردم وكيتلتأأ ءانثتشساب ،ة
.Úترم يئاهنلأ رشسخ يذلأ

ر .ق ^

يبورولا يئاهنلا ىلا ةنولصشرب دوقت ةيرئازج
يدان يوأز-م-ح ةÒخ ل-شصلأ ة-ير-ئأز÷أ ة-ب-عÓ-لأ تدا-ق ^

فدهلأ تلجشس نأ دعب ،ابوروأأ لاطبأ ةطبأر يئاهن ¤أ ةنولششرب
يدانلأ برشضيل ،يدردم وكيتلتأ مامأأ اهقير ف ءاقل ‘ ديحو لأ
بحاشص يشسنرفلأ نويل ع-م ي-ئا-ه-ن-لأ ‘ أد-عو-م Êو-لا-ت-ك-لأ
.ديلاقتلأ
دعب همشسوم نم ءيشش ذقنأ دق ةنو-ل-ششر-ب يدا-ن نو-ك-ي أذ-ه-بو
.لاجرلأ قيرفل يثراك مشسوم

اضس00:02 خينويم نرايب – نامرج ناضس سسيراب : ابوروا لاطبا ةطبار يئاهن

نرايبلل ةصسداصسلا وا سسيرابل ¤وألا ملح

رلومو يكضسودنافيل دضض يبابم رامين
يبوروألا يئاهنلا مصس– موجنلا تاعارصص

ةفاك ‘ ةريدتشسŸأ ةرحاشسلأ قاششع راظنأأ هجتت ^
Ìكألأ ةأرابŸأ بو-شص ،مو-ي-لأ ءا-شسم ،⁄ا-ع-لأ ءا-جرأأ
.يئانثتشسلأ0202-9102 مشسوم ‘ ةيمهأأ
‘ ،خنويم نرياب عم ،نامÒج ناشس سسيراب مدطشصيو
بعلم ىلع ،مويلأ ءاشسم ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
.ةنوبششل ةيلاغتÈلأ ةمشصاعلاب رونلأ
،مشسوŸأ أذه ةنكمŸأ تلوطبلأ لك اققح ناÁرغلأ

سسأا-كو سسأا-ك-لأو يرود-لأ ة-ي-ثÓ-ث-ب زا-ف سسيرا-ب--ف
سسأاكلأو يرودلأ يبقل ،نريابلأ عزتنأ اميف ،ةطبأرلأ

.ايناŸأأ ‘
ةركلأ سشرع ىلع ةرطيشسلأ سضرفل ناقيرفلأ ىعشسيو
مشسوم ‘ ،لاط-بألأ يرود-ب ج-يو-ت-ت-لا-ب ،ة-ي-بوروألأ
انوروك ةحئاج ببشسب ؛خيراتلأ هاشسني نل ي-ئا-ن-ث-ت-شسأ
.اهتياهن دعومو ةلوطبلأ ماظن نم ترّيغ يتلأ

ىلع ءوشضلأ ،ر-ير-ق-ت-لأ أذ-ه ‘ ،ةرووو-ك ط-ل-شسيو
سضرأأ ىلع ،ÚقÓمعلأ مو‚ Úب ةيئانثلأ تاهجأوŸأ
:بقللأ مشس◊ ةمهم ةقرو نوكتشس يتلأو ،نأديŸأ

وجايتsV يكشسفودنافيل
،همشسأوم لشضفأأ نم أًدحأو ،يدنلوبلأ سصانقلأ سشيعي

43) اجيل-شسد-نو-ب-لأ ‘أد-ه ةرأد-شص سصن-ت-قأ ثي-ح
،لاطبألأ يرود ‘ ايئانثتشسأ ءأدأأ مّدق امك ،(اًفده
‘ مهاشس ا‡ ،نيرخآأ6 ةعانشصو افده51 ليجشستب
01) ةلماكلأ ةمÓعلاب يئاهنلأ ¤إأ يرافابلأ لوشصو
.(تأراشصتنأ

ةهجأوم ‘ ،(اما-ع23) يكشسفودنافيل مدط-شصيو
،افليشس وجايت ،نامÒج ناشس عفأدÃ ،ةشصاخ ةيئانث
هقيرف ةدايق نم هتنكم ةلئاه تايوتشسم مدقي يذلأ
.تايرابم01 ‘ طقف فأدهأأ5 يقلتب يئاهنلل

سشتيميكsV يبابم
‘ ÚمجاهŸأ رطخأأ نم ي-شسنر-ف-لأ با-ششلأ د-ع-ي

،(افده81) يرودلأ فأده بقلب هزوف مغرو ،⁄اعلأ
تاعومÛأ رود ذنم ف-يد-ه-ت-لأ ن-ع با-غ ه-نأأ لإأ
لجشس تايرابم9 ‘ كراشش ثيح ،لاطبألأ يرودب

.ةمشساح تأرير“6 مدقو فأدهأأ5 اهلÓخ
،رشسيألأ بنا÷أ ىلع بعليشس يذلأ ،يبابم جاتحيو

يذلأ ،سشتيميك أوششو-ج ،نر-يا-ب Òه-ظ م-ي-ج– ¤إأ
ءأدأأ مدقو ،لاط-بألأ يرود تا-يرا-ب-م ل-ك ‘ كرا-شش
مامأأ رخآأ عنشصو افده لجشس ثيح ،ةنوبششل ‘ ايلاثم
يئاهنلأ فشصن ‘ Úفده عنشصي نأأ لب-ق ،ة-نو-ل-ششر-ب
.نويل مامأأ

تانÒبsV يربانج
ةليكششت ‘ ةمهŸأ حيتافŸأ دحأأ ،يربانج جÒشس دعي
‘ هتيئانث اهمهأأ ناك) فأدهأأ9 لجشس ثيح ،نريابلأ
تايرابم9 ‘ ،ن-ير-خآأ2 عنشصو ،(يئاه-ن-لأ ف-شصن
.لاطبألأ يرودب

ثيح ،يئاهنلأ ‘ ةلهشس يربانج ةمهم نوكت نلو
مدقي يذلأ ،تانÒب نأوخ Êابشسإلأ Òهظلأ هجأوي
ليجشستب ايموجه مهاشس امك ،ا-ي-لا-ث-م ا-ي-عا-فد ءأدأأ

ةأرابم لتق فدهو ،دنو“رود ما-مأأ ل-هأا-ت-لأ فد-ه
.يئاهنلأ فشصن ‘ جيزبيل
رامين ةلشضعم
،نامÒج نا-شس برد-م ،ل-ي-خو-ت سسا-مو-ت نأأ ود-ب-ي
فشصن ‘ ثدح امك ،بعلŸأ قمع ‘ رامينب عفديشس
وجايت) طشسولأ وبعل بوان-ت-ي-شس كلذ-ل ،ي-ئا-ه-ن-لأ
‘ (›وشسو جنيتأوبو ابلأأ) عا-فد-لأو (ا-ك-شست-يرو-جو
.هتهجأوم ىلع ،خنويم نرياب
،تاعومÛأ رود ‘ تايرابم4 لوأأ نع هبايغ مغرو
‘ Úفدهب دنو“رود روبعل سسيراب داق رامين نأأ لإأ

نأأ لبق ،يئاهنلأ نمث-ب با-يإلأو با-هذ-لأ ي-تأرا-ب-م
كراشش ًلامجإأو ،جيزبيلو اتنلاتأأ يتهجأوم ‘ عنشصي

4 عن-شصو فأد-هأأ3 اهلÓخ لجشس تا-يرا-ب-م6 ‘
.نيرخآأ
سسافانsV ريون
طغشضلأ ىلع دمتعت يتلأ ،كيلف زناه ةطخ عشضت
،ريون ليونام ،يرافابلأ قÓمعلأ سسراح ،يمامألأ

،اهمظعم ‘ ه-ترأد-ج تب-ثأأ ،ة-ب-ع-شص ف-قأو-م ‘
.يئاهنلأ ¤إأ نريابلأ لوشصو ‘ Òبك لكششب مهاشسو
يرودب قير-ف-لأ تا-يرا-ب-م ل-ك ‘ ر-يو-ن كرا-ششو
كابششب جر-خو ،فأد-هأأ8 ىقلت ثي-ح ،لا-ط-بألأ
.اهنم5 ‘ ةفيظن

ىقلت ،طقف تايرا-ب-م8 ‘ كرا-شش سسا-فا-ن ا-مأأ
اهنم5 ‘ جرخو ،(عافد ىوقأأ) فأدهأأ5 اهلÓخ
نع باغو ةباشصإل سضرعتي نأأ لبق ،ةفيظن كابششب

دكؤوت ريراقتلأ ن-ك-ل ،ي-ئا-ه-ن-لأ ف-شصن ة-ه-جأو-م
.يئاهنلل هتيزهاج
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 ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو قافتاب بحرت تارامإ’ا

نونمتيو رانلأ قÓطإأ فقو نÓعإاب نوحرف نويبيللأ
 مهدÓب ‘ فنعلأ ءاهنإأ

ةروانŸأ نم رذحي أ سسلبأرط بودنم ^
،ةعم÷ا   ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو رارقب يجيلÿا نواعتلا سسل‹و تارامإ’او ةيدوعشسلا نم لك تبحر
.ديدهت وأا ةروانم يأا هتموكح سضفر نع ةدحتŸا ·أ’ا ‘ يبيللا بودنŸا Èع اميف

‘ ةيدوعسسلأ ةيجراÿأ ةرأزو تنلعأأو ^
،رانلأ قÓطإأ فقو ةردابÃ اهبيحرت نايب

يسسايسس رأوح ‘ ءدبلأ ةرورسض““ ةدكؤوم
قوف ةيبيللأ ةينطولأ ةحلسصŸأ عسضي يلخأد
لفكي مئأد ل◊ سسسسؤويو ،تأرابتعلأ لك
،قيقسشلأ يبيللأ بعسشلل رأرقتسسلأو نمألأ
سضرعي يذلأ يجراÿأ لخدتلأ عنÁو
.““رطاخملل يبرعلأ يميلقإلأ نمألأ
‘ ةيتأرامإلأ ةيجراÿأ ةرأزو تفسصو امك
ةوطخ““ هنأاب رانلأ قÓطإأ فقو اهل نايب

،““ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ قيق– ىلع ةماه
قيرطلأ وه يسسايسسلأ ل◊أ““ نأأ ةفيسضم
ت– كلذو ،ايبيل ‘ عأرسصلأ ءاهنإل ديحولأ
.““ةدحتŸأ ·ألأ فأرسشإأ
يسسائرلأ سسلÛأ قفتأ ،ةعم÷أو
ايلود اهب فÎعŸأ ةيبيللأ ةموكحلل
قÈط بأون سسل‹و جأرسسلأ زياف ةسسائرب
ءأولل معأدلأ حلاسص ةليقع ةسسائرب
Úنمأزتم Úنايب ‘ Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ

.رانلأ قÓطإل يروفلأ فقولأ ىلع
اهزربأأ ،ةكÎسشم طاقن ‘ نانايبلأ ىقتلأو
تاباختنأ ءأرجإأو ،رانلأ قÓطإأ فقو
.ةيناŸربو ةيسسائر
،اعسسأو ايبرعو ايلود ابيحرت قافتلأ ىقلو

هتأوقو Îفح فرط نم ردسصي ⁄ Úح ‘
.سصوسصÿأ أذهب قيلعت يأأ

ىدل ايبيل بودنم Èع ،ةيناث ةهج نم

نع تبسسلأ  ينسسلأ رهاط ةدحتŸأ ·ألأ
وأأ تأروانم يأأ ةيبيللأ ةموك◊أ سضفر
.رانلأ قÓطإأ فقو ةردابم ‘ ديدهت
عقوم ىلع هل ةديرغت ‘ ينسسلأ لءاسستو
ىلع بر◊أ لعسشأأ نم مزتليسس له““ Îيوت

مزهنأ مث اهمعدو اهكراب نمو سسلبأرط
نل نكل ،ىÔسس ؟رانلأ قÓطإأ فقوب اهيف
.““ديدج ديدهت يأأ وأأ تأروانŸأ لبقن
مدقن ةرم لوأأ تسسيل هذه نأأ فاسضأأو
بحرن انلز امو انكو ،يملسسلأ لحلل ةردابم
دكأأ هنكل ،ةقداسصلأ تأردابŸأ ةفاكب
بعسشلل نأل ،سصاخسشأأ ىلع اهليسصفت هسضفر

.ÒسصŸأ ريرقت قح

فقو نÓعإاب نوحرف نويبيللا
فنعلا ءاهنإا نونمتيو رانلا قÓطإا

 مهدÓب ‘
دعب Úيبيللأ سسوفنل داع لمألأ نم سصيسصب
ايبيل ‘ ÚتبراحتŸأ Úتطلسسلأ نÓعإأ
تاباختنأ ميظنتو رانلأ قÓطإل ايروف افقو

·ألأ اهب تبّحر ةردابم ‘ ،دÓبلأ ‘
لÓخف .ةدع ةيبرغو ةيبرع لودو ةدحتŸأ

‘ ،سسلبأرط ‘ ةيسسورفلأ ناجرهم
رمعم مكحب ةحاطإÓل ةعسساتلأ ىركذلأ
أذهب مهتحرف نع نويبيللأ Èع ،‘أذقلأ
ءأدوسسلأ مايألأ يهني نأأ Úينمتم نÓعإلأ
.Úيبيللأ لمسش مليو دÓبلأ ىلع ترم يتلأ

 فأو ^

 انوروك
ابوروأاب تامامكلأ سضرفو لزعلأ Òبأدت ةدوعو ةديدج ةجوم ردأوب

سسوÒف نع ةمجانلأ تايفولأ تلجسس ^
ةجوم ءدب عم ،ةديدج اماقرأأ انوروك

لود نم ددع ‘ تاباسصإلأ نم ةديدج
  .⁄اعلأ

تلا◊أ ددع ‘ ةيسسايق ةزفق تعفد
‘ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديد÷أ
زجاح نم بÎقيل ›امجإلأ تبسسلأ  دنهلأ
طوغسضلأ فثك ا‡ ةباسصإأ ÚيÓم ةثÓثلأ

‘ ىÈكلأ تاعمجتلأ عنŸ تاطلسسلأ ىلع
.ينيد ناجرهÃ يابموم هيف لفت– تقو
‘ ةديدج ةباسصإأ87896 دنهلأ تلجسسو
نيرسشعلأو عبرألأ تاعاسسلأ لÓخ دÓبلأ
هيف ديزت ›أوتلأ ىلع موي عبأر ‘ ةيسضاŸأ
.افلأأ06 نع ةديد÷اتلا◊أ
¤إأ دنهلأ ‘ تاباسصإلأ ددع ›امجإأ عفترأو
ا‡ ةلاح فلأأ089و Úنويلم نم Ìكأأ
ثيح نم ايŸاع ثلاثلأ زكرŸأ ‘ اهعسضي

ةدحتŸأ تايلولأ دعب تاباسصإلأ ددع
ةحسصلأ ةرأزو تانايب ترهظأأو .ليزأÈلأو
549 عقأوب دأز تايفولأ ددع نأأ ةيدا–لأ
.ةلاح49755 ¤إأ لسصيل
ةديدج ةباسصإأÚ 3394بلفلأ تلجسس امك
ةليسصح ‘ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب

Œأ مويلل ايموي فلآأ ةعبرألأ تزواÿسسما
.ةديدج ةافو62 تلجسس امك ›أوتلأ ىلع

دأدعأأ نإأ ةينيبلفلأ ةحسصلأ ةرأزو تلاقو
942781 غلبتل تعفترأ دÓبلأ ‘ ÚباسصŸأ
تايفولأ تعفترأ امنيب
نم ددع Èكأأ Úبلفلأ ‘ دجويو .6692 ¤إأ
زكرŸأ لت–و ايسسآأ قرسش بونجب تاباسصإلأ
دعب تايفولأ نم ددع Èكأأ Êاثلأ
.ايسسينودنإأ
تلاح ددع غلب دقف  ايناطيرب ‘ امأأ
‘ انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ
حابسص ىتح ةلاح362و افلأأ523 ايناطيرب
ةعماج اهتعمج تانايب بسسحب تبسسلأ مويلأ

.ءابنأÓل غÈمولب ةلاكوو زنكبوه زنوج
‘ تايفولأ ددع نأأ ¤إأ تانايبلأ تراسشأأو
194و افلأأ14 غلب سسوÒفلأ ءأرج  ايناطيرب
.نآلأ ىتح ÚباسصŸأ نم4451 ىفاعتو
ةديدج ةباسصإأ8202 نأريإأ تلجسس امنيب
 ةÒخألأ ةعاسس42 لÓخ ةافو621و
ىودعلأ مظعم  نأأ Úبت ايناŸأ ‘و
دهعŸ ةسسأرد تفسشك ثيح ،لزانŸاب
سضأرمألأ ةحفاكÊ ŸاŸألأ ““خوك تربور““
انوروك سسوÒفب ىودعلأ تلاح مظعم نأأ
ةياعر رودو لزانŸأ لخأد ثد– دجتسسŸأ
.ÚنسسŸأ
تلاح Ìكأأ Êاث نإاف ،ةسسأردلأ بسسحبو
ÚنسسŸأ ةياعر رود ‘ ثد– انوروكل ٍسشفت

اسصخسش91 وحن باسصُي ثيح ،سضيرمتلأو
نوكيو .ٍسشفت ثودح دنع طسسوتŸأ ‘
دنع سصاخ لكسشب اعفترم ىودعلأ رطخ
.ÚئجÓلأ لزن ‘ ٍسشفت ثودح
تنلعأأ ثيح ةباسصإأ فلأأ059   تطخت امنيب
ةديدج ةباسصإأ1294 ليجسست تبسسلأ
›امجإأ عفر ا‡ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب
تفاسضأأو .798159 ¤إأ اهيف تلا◊أ
ىرخأأ ةافو ةلاح121 تلجسس اهنأأ تاطلسسلأ

ا‡ ةيسضاŸأ نيرسشعلأو عبرألأ تاعاسسلأ ‘
¤إأ تايفولل ةيمسسرلأ ةليسص◊أ عفر
01361.
اسسنرفو كرا‰دلاب تامامكلاب مأزتللأ و
حبسصأأ ،ةيسصوت در‹ رمألأ ناك نأأ دعب
كÎسشŸأ لقنلأ لئاسسو ‘ تامامكلأ عسضو

‘ تبسسلأ نم ًأرابتعأ ًايمأزلإأ كرا‰دلأ ‘
ددع ‘ ًاعافترأ ةكلمŸأ هجأوت تقو
رؤوبلأ ددع ‘و سضرŸاب تاباسصإلأ
.ةيلÙأ
ةباسصإأ0054 نم Ìكأأ اسسنرف تلّجُسسو

عبرألأ تاعاسسلأ لÓخ91-ديفوكب ةديدج
تامامكلأ عسضو حبسصأأ ،ةÒخألأ نيرسشعلأو
،نويل ةنيدم طسسو نم ءزج ‘ ًاسضيأأ ًايمأزلإأ
سسيراب قطانم سضعب ‘ سضرُف نأأ دعب
.سسينو

يجقسشاخ ةيسضق ‘ ناملسس نب ةيام◊ سسرغنوكلأ ىدحتي بمأرت :تسسوب نطنسشأو
ةيكÒمألأ تسسوب نطنسشأو ةفيحسص تلاق ^
سسيئرلأ ةرأدإأ نإأ ةعم÷أ اهتيحاتتفأ ‘

ةينوناقلأ دود◊أ تزواŒ بمأرت دلانود
مامأأ ةلءاسسŸأ ةمواقم ‘ ةديدع تأرم
ةمكاحÃ قلعتي اميف اسصوسصخ ،سسرغنوكلأ
ةلتق ةبسساfi ةيسضقو يسضاŸأ ماعلأ بمأرت
يذلأ يجقسشاخ لامج يدوعسسلأ يفحسصلأ
هدÓب ةيلسصنق ‘8102 ماع ليتغأ
.لوبنطسسإاب
جهتنت بمأرت ةرأدإأ نأأ ¤إأ ةفيحسصلأ تراسشأأو

دهعلأ ›و ةحلسصŸ ةمدخ ةلطامŸأ بولسسأأ
نأأو ،ناملسس نب دمÒ fiمألأ يدوعسسلأ
¤إأ تعسس سسرغنوكلأ ‘ Úبز◊أ نم ةيبلغأأ

نب ةبسساحÃ ةيكÒمألأ ةرأدإلأ ةبلاطم
‘ ÚطروتŸأ سصاخسشألأ ةيقبو ناملسس

قيرف اهذفن يتلأ يجقسشاخ لايتغأ ةÁرج
تأرابختسسلأ ةلاكو تسصلخو يدوعسس
¤إأ ةطسسوتم ةقثب““ ةيكÒمألأ ةيزكرŸأ

›و نع ردسص لايتغلاب رمألأ نأأ ¤إأ ““ةيلاع
.يدوعسسلأ دهعلأ

،يجقسشاخ لتقم نم مايأأ دعب هنأأ تحسضوأأو
نوناق ¤إأ خويسشلأ سسلجÃ أوسضع22 دنتسسأ

ديدحتب سضيبألأ تيبلأ ةبلاطŸ يكسستينغام
قاطن جراخ لتقلأ ةيلمع ‘ ÚطروتŸأ
أذإأ امع سسرغنوكلل ريرقت Ëدقتو نوناقلأ
لتقÃ ةطروتŸأ ةه÷أ ةبقاعم متتسس تناك
.يدوعسسلأ يفحسصلأ
ةرأدإأ درل ةينوناق ةلهم سسرغنوكلأ ددحو
نكلو ،9102 طابسش/ريأÈف8 يه بمأرت
.ةلهŸأ كلت لهاŒ سضيبألأ تيبلأ

Úطششان لايتغا ىلع اجاجتحا

سسل‹ بتكم ‘ رانلأ نومرسضي نورهاظتم :قأرعلأ
 ةرسصبلأ ‘ بأونلأ

‘ نيرهاظتŸأ نم ددع دسشتحأ ^
بأونلأ سسل‹ بتكم مامأأ ةرسصبلأ

،.ةرسصبلأ ظفاfi ةلاقإاب Úبلاطم
لبانق أوقلأو Úطسشان لتقم ىلع اجاجتحأ

،ىنبŸأ ‘ قيرح علدنأ ¤أ تدأأ  ةقراح
ىلع رانلأ قÓطإاب ةينمألأ ىوقلأ تدرو
.مهقيرفتل ÚجتÙأ
ةرسصبلأ ةنيدم ‘ نوجتfi مرسضأأ امك

سسل‹ بتكم ‘ رانلأ قأرعلأ بونج
لتقم ىلع اجاجتحأ ةعم÷أ موي بأونلأ
‘ نيرخآأ ةباسصإأو Úطسشانلأ نم Úنثأ
نوحلسسم اهذفن ةلسصفنم تامجه ثÓث

،ةيسضاŸأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ نولوه‹
ظفاfi ةلاقإاب يقأرعلأ ناÈŸلأ Úبلاطم
.ةرسصبلأ
‘ سصاسصرلأ قÓطإاب نمألأ تأوق تماقو
نوجتÙأ ناك Úح ‘ ،مهقيرفتل ءأوهلأ
.ىنبŸأ ىلع ةقرا◊أ لبانقلأ نوقلي
تداق يتلأ ،بوقعي ماهير ةطسشانلأ تناكو

دق ،يسضاŸأ ‘ ةيئاسسن تأÒسسم ةدع
ةثÓث بيسصأأو ءاعبرألأ موي اهفتح تيقل
نولمحي نوحلسسم حتف امدنع نورخآأ
،ةيران ةجأرد نولقتسسيو ةيموجه قدانب
 .مهترايسس ىلع رانلأ
 قأرعلأ يطسشان لتقل ةعسسأو ةيلود ةنأدإأ
ىدل يبوروألأ دا–لأ ةثعبو ةلود61 تنأد
تفدهتسسأ يتلأ ةÒخألأ تلايتغلأ دأدغب
تاجاجتحلأ ‘ Úيقأرع Úطسشان
‘ .ةان÷أ ةمكاfi ¤إأ ةيعأد ،ةيبعسشلأ

‘ ÚجتÙأ تائم جرخ ،كلذ نوسضغ
(دÓبلأ يبونج) ةيرسصانلأو ةرسصبلأ
.ةلتقلأ ةبسساحÃ ةبلاطملل
كÎسشم نايب ‘61ـلأ لودلأ ةنأدإأ ءاجو

،ايلأÎسسأأ :لود تأرافسس نع رداسص
،ايتأوركو ،أدنكو ،ايراغلبو ،اكيجلبو
،ايناŸأأو ،اسسنرفو ،أدنلنفو ،كيسشتلأو
،أدنلوبو ،أدنلوهو ،ايلاطيإأو ،رÛأو
،ةدحتŸأ ةكلمŸأو ،ديوسسلأو ،اينابسسإأو
يبوروألأ دا–لأ ةثعب ¤إأ ةفاسضإأ
.قأرعلأ ىدل ةدمتعŸأ
اهقلق نع برعت لودلأ كلت نإأ نايبلأ لاقو
تلاح ‘ Òخألأ ديعسصتلأ ءأزإأ قيمعلأ
.ÊدŸأ عمتÛأ يطسشان دسض فنعلأ
سصوسصÿأ هجو ىلع نيدت اهنأأ فاسضأأو

‘ Úطسشانلأ تفدهتسسأ يتلأ تلايتغلأ
ةلمح لظ ‘ دأدغبو ةرسصبلأ ةنيدم

ةينلعلأ تأديدهتلأ نم ةجهن‡
.بيهÎلأو
تايلمع ةلسسلسس نولوه‹ نوحلسسم نسشو
‘ Úطسشان تفدهتسسأ لايتغأ تلواfiو
ةقبطلل سضهانŸأ يبعسشلأ كأر◊أ
داسسفلاب ةمهتŸأ ةذفانلأ ةيسسايسسلأ
.ةيبنجأأ لودل ةيعبتلأو
‘ تعقو افنع تامجهلأ دسشأأ تناكو
ءاعبرألأو ةعم÷أ يموي ةرسصبلأ
Úطسشان3 لتقم نع ترفسسأأو ،ÚيسضاŸأ
نوطسشان سضرعت Úح ‘ ،Úنثأ Úيندمو
ةرسصبلأ ‘ لايتغأ تلواÙ نورخآأ
(راق يذ ةظفاfi زكرم) ةيرسصانلأو
.دأدغبو
ةدحتŸأ تايلولأ تنأدأأ ،قباسس تقو ‘و
اعد ثيح ،Úيقأرعلأ Úطسشانلأ لايتغأ
ويبموب كيام يكÒمألأ ةيجراÿأ ريزو
تاعومÛأ““ ةفاك كيكفت ¤إأ قأرعلأ
،هيسضأرأأ ىلع ةدوجوŸأ ““ةحلسسŸأ
ءأرو فقي نم ¤إأ لوسصولل قيقحتلأو

.مهتبسساfiو لايتغلأ تايلمع
دعوتي يمظاكلأ
ءأرزولأ سسيئر درغ ،تلايتغلأ بقعو
ىلع هباسسح Èع- يمظاكلأ ىفطسصم
وأأ ةلتقلأ عم ؤوطأوتلأ نإأ Óئاق -Îيوت
موقنسسو ،سضوفرم مهتأديدهتل عوسضÿأ
ةيلخأدلأ ةرأزو ةزهجأأ موقتل مزلي ام لكب
نم ،عمتÛأ نمأأ ةيامح ةمهÃ نمألأو
.نوناقلأ ىلع Úجراÿأ تأديدهت
دا–لأ ةثعبو61ـلأ لودلأ نايب بحرو
تلاح ءاهنإاب يمظاكلأ دهعتب يبوروألأ
هذه لثم يبكترŸ باقعلأ نم تÓفإلأ
يمظاكلأ ةموكح تدهعتو .مئأر÷أ

Ãأ ةمكاحŸطروتÚ ‘ أ لتقŸنيرهاظت
مهتم يأأ Ëدقت متي ⁄ نكل ،Úطسشانلأو
.نآلأ ىتح ءاسضقلل
اسصخسش565 نإاف ،ةموك◊أ ماقرأأ قفوو
لÓخ أولتق نمألأ دأرفأأو نيرهاظتŸأ نم
Úطسشانلأ تأرسشع مهنيب ،تاجاجتحلأ
دي ىلع لايتغÓل أوسضرعت نيذلأ

.Úلوه‹
ت’اكو ^

›ام
و بÓقن’ا دعب يركشسعلا اهمعد قلعت نطنششاو

ةديد÷أ ةطلسسلأ يقتلي ايقيرفأأ برغ ةعوم‹ نم دفو
لحاسسلأ ةقطنŸ يكÒمألأ ثوعبŸأ نلعأأ ^

قيلعت نع ةعم÷أ ماف Îيب يقيرفألأ
معدلأ لاكسشأأ لك ةدحتŸأ تايلولأ
يذلأ بÓقنلأ دعب ›ام ةلودل يركسسعلأ
أذه يسسامولبدلأ رربو .نويركسسع هذفن
طبسضلاب يه نم فرعن ل““ Óئاق ءأرجإلأ
.““اهؤولو نŸ لو درمتلأ ‘ ةكراسشŸأ ىوقلأ

دفو تبسسلأ ›ام ¤إأ لسصي ،ىرخأأ ةهج نم
،ايقيرفأأ برغل ةيداسصتقلأ ةعومÛأ نم
نأاب ةديد÷أ ةطلسسلأ ‘ لوؤوسسم حرسص دقو
لبقتسستسس ةمكا◊أ ةيركسسعلأ ةعومÛأ
.““رورسسب““ دفولأ

›ام ‘ يركسسعلأ بÓقنلأ رثإأ ىلع
تايلولأ تقلع ،ةلودلأ سسيئرب ةحاطإلأو
ام قفو يركسسعلأ معدلأ لاكسشأأ لك ةدحتŸأ
لحاسسلأ ةقطنŸ يكÒمألأ ثوعبŸأ دافأأ
نم ديزم ل““ :ماف لاقو .ماف Îيب يقيرفإلأ
.ةيلاŸأ ةحلسسŸأ تأوقلل معدلأ وأأ بيردتلأ
.““عسضولأ انل حسضتي ىتح ءيسش لك انفقوأأ
ةيكÒمألأ ةموك◊أ نأأ ¤إأ ماف تفلو
بعسشلأ ذاقنإل ةينطولأ ةنجللأ عم ““لسصأوتت““
أوحاطأأ نيذلأ Úيركسسعلأ نم ةنوكŸأ
.هتموكحو سسيئرلأ
،ةمئاق تلاسصتلأ هذه““ نأأ ىلع ددسش هنكل
ةعومÛاب افأÎعأ ينعت ل يهو
ردق مهل سصاخسشألأ ءلؤوه نأأ لب ،ةيركسسعلأ

.““رومألأ سضعب ىلع ةرطيسسلأ نم
‘ انئاكرسش عم لمعنسس““ ماف دكأأ ،كلذ ¤إأ
،سسمÿأ لحاسسلأ لود ةعوم‹ ،ةقطنŸأ

،ايقيرفأأ برغ لودل ةيداسصتقلأ ةعومÛأ
يبلسس رثأأ يأأ سصيلقتل ،يقيرفألأ دا–لأ

نأأ حسضأولأ نم نكل Úيداه÷أ ةحفاكم ىلع
.““رثأأ هل نوكيسس سشي÷أ هيف كراسشي أدر“

ةدوعلل““ هدÓب اهتهجو يتلأ ةوعدلأ ررك امك
نع جأرفإلأو ““يروتسسدلأ ماظنلأ ¤إأ
⁄ يذلأ““ اتيك سسيئرلأ اسصوسصخ ،ÚفوقوŸأ
سسيئرلأ نأأ ركذي .““ةفيعسض هتحسصو اباسش دعي
داسسفلاب مهتŸأ ،اتيك ركبوب ميهأربإأ ›اŸأ
هلاقتعأ دعب هتلاقتسسأ مدق ،ةرأدإلأ ءوسسو
عيباسسأأ ةدع بقع سشي÷أ فرط نم ءاثÓثلأ

.ةيبعسشلأ تاجاجتحلأ نم
““›ام ‘ ايقيرفإأ برغ ةعوم‹ نم دفو»
ةعومÛأ نم دفو لسصو ،ىرخأأ ةهج نم
›ام ¤إأ تبسسلأ ايقيرفإأ برغل ةيداسصتقلأ

وكاماب ةمسصاعلأ ‘ دسشح لفتحأ ثيح
امدعب اتيك ركب وبأأ ميهأربأ سسيئرلأ طوقسسب

بعسشلل““ مهركسش نع نويبÓقنلأ Èع
.““همعد ىلع ›اŸأ
›ام ‘ ةديد÷أ ةطلسسلأ ‘ لوؤوسسم ناكو

ةيركسسعلأ ةعومÛأ نأأ ةعم÷أ حرسص
ةعوم‹ دفو ““رورسسب““ لبقتسستسس ةمكا◊أ

ةداعإاب““ ةبلاطŸأ ديري يذلأ ايقيرفإأ برغ
.““يروتسسدلأ ماظنلأ
قبسسألأ يÒجينلأ سسيئرلأ دفولأ دوقيو

سسيئر هقفأري يذلأ ناثانوج كلدوغ
ورب يسساك دولك ناج ةعومÛأ ةيسضوفم
.وأروكنأأ لاك رجينلأ ةيجراخ ريزوو

ت’اكو ^



Úيرئاز÷ا سضعب رمأا وه Óعف بيرغ ^
مهتÓئاع ةايحو مهتايحب نورماغي يذلا

ةبوطخ وأا فافز ل-ف-ح ءا-ي-حإا ل-جأا ن-م
ةافوب يهتني دق اÃرو تاعاسس عسضب مودي
ءارج ةلئا-ع-لا دار-فأا ن-م Úن-ثا وأا د-حاو
ىوسس ءيسشل ’ ،انوروك سسوÒفب ةباسصإ’ا

ةبسسانŸا هذه تيوفت نوعيطتسسي ’ مهنأ’
نك-لو .ءا-قد-سصأ’او با-ب-حأ’ا ““ةŸ““ نود
امدن لمانأ’ا نوسضعي مهدŒ ام ناعرسس

مهب دوع-ي نأا Úن-م-ت-م ،هو-ل-ع-ف ا-م ءار-ج
.عقو اميف اوعقي ’ ىتح ءارولا ¤ا نمزلا

عم ثيدح رجفلل ناك عوسضوŸا اذه ‘
دعب ةÒبك ةرسصحو ةمادن اودبأا سصاخسشأا
يتلا ةيمسس مهنمو .حرف-لا ءاو-جأا ءا-ه-ت-نا
لفح ةماقإا يتلاو ةنسس82 رمعلا نم غلبت

فورظلاب ةيلابم Òغ ارخؤوم اه-ت-بو-ط-خ
راسشتنا اهسضرف يتلا ةيئانثتسس’ا ةيحسصلا

لوق-ت دد-سصلا اذ-ه ‘و ،ا-نورو-ك سسوÒف
ةماقإا لجأا نم اÒثك تي◊أا دقل ““ ةيمسس

روسضح طسسو يداع لكسشب يتبوطخ لفح
نم تاريذحت-لا م-غر ،Úت-ل-ئا-ع-لا دار-فأا
،كلذب  ›ابأا ⁄ Êأا Òغ ىودعلا راسشتنا
طسسو لزنŸا ‘ لف◊ا انمظن لع-ف-لا-بو
سضارعأا تأادب موي دع-بو ع-ي-م÷ا ة-حر-ف
اهدعبو يتخأاو يمأا ىلع رهظت سضرŸا

تاسصوحفلا ءارجا دعبو يت-لا-خ تسضر-م
م-ه-ت-با-سصإا تب-ث  ة-مزÓ-لا ل-ي-لا-ح-ت-لاو
ىعدت-سسا يذ-لا ر-مأ’ا ا-نورو-ك سسوÒف-ب

لزن يذلا ÿÈا وهو  ىفسشتسسŸا مهلوخد
ملسست ⁄و ““ تفاسضأاو ““ ةق-عا-سصلا-ك ي-ل-ع
تطقتلا دقف سضرŸا  نم يبيطخ ةلئاع
““ةفيسضم““ ىودعلا تاوعدŸا نم ةدحاو
‘ ةبوطÿا لف-ح بب-سست د-ق-ل ف-سسأÓ-ل
ا-نورو-ك سسوÒف-ب دار-فأا ة-ع-برأا ة-با--سصإا
ّيلع تبلقنا ةبوطÿا ل-ف-ح-ب ي-ت-حر-فو
تاقيلعتلا ن-م ي-ن-ي-سضر-ي’ا-م تع-م-سسو
““اهدعب ةيبلسسلا

ة-مدا-ن Ó-ع-ف ا-نأا ““ ة-ل-ئا-ق تل-سسÎسساو
ءارولا ¤ا يب عجري نمزلا نأا ول تين“..
ÚلبقŸا  حسصنأا ...لف◊ا اذه ميقأا ’و

Èسصلاب يلح-ت-لاو ثيÎلا-ب جاوز-لا ى-ل-ع
لاوز Úح ¤ا مهتÓفح ةما-قا  ل-ي-جأا-تو
دارفأا ىرت نأا Óهسس سسيل رمأ’ا ...ىودعلا

.““توŸاو ةاي◊ا Úب كتلئاع
تارسشع نم ةنيع نع دحاو لاثم اذه ناك
م-ه-تارار-ق تب-ب-سست ن-يذ-لا سصا-خ-سشأ’ا
سسوÒفب تاباسص’ا ةدا-يز ‘ ة-ي-لاŒر’ا
سضعب سسمتلن نأا دي÷ا نم نكل ،انوروك
Úيرئاز÷ا نم ىرخأا ةئ-ف د-ن-ع ي-عو-لا
يللا ““ لئاقلا يبعسشلا لثŸاب اولمع نيذلا

مهحارفأا ةماقإا نع اوعنتماو““ ملسس فاخ
مهنيب نمو ،ةيئانثتسس’ا فورظلا هذه ‘

ددسصلا اذه ‘ تلاق يتلا ةسشئاع ةجا◊ا
انقفتاو يسضاŸا ماعلا ينب’ تبطخ دقل““

فافزلا لفح ةماقإا ىلع سسورعلا لهأا عم
فرظل-ل ار-ظ-ن ن-ك-ل ة-ف-ئا-سصلا هذ-ه ‘

دعب ’إا لف◊ا ميقن نل نهارلا يحسصلا
.““يحسصلا رج◊ا عفر

نإاو ىتح هنأا سضعبلا ىري ،ىرخأا ةهج نم
ن-م د-بÓ-ف  سسار-عأ’ا تÓ-ف-ح تم-ي-قأا
رسشن بن-ج-ت-ل  ا-هرو-سضح ن-ع راذ-ت-ع’ا
لو-ق-ي دد-سصلا اذ--ه ‘و ،Ìكأا ىود--ع--لا

‘ حارفأ’ا تاو-عد ي-ب-لأا ’ ا-نأا ““ يد-ه-م
ةقيق◊ا ‘ ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا ةÎف-لا هذ-ه
ة-ح-سصلا ن-ك-ل سضو-ع-ي نأا ن-كÁ حر-ف-لا

‘ اذه لبقت بعسصلا نم هنأا مغر سضوعت’
سصم Êأا ’إا ا--ندÓ--ب د-ي-ق-ت--لا ى--ل--ع ر--ّ
ي-سسف-ن ة-يا-م◊ ة-ي-ح-سصلا تاءار-جإ’ا-ب
ة-با-سص’ا ن-م ي-تر-سسأا دار-فأا ة-يا--م--حو
““ ىودعلاب
مأا يهو ةحيتف هيف هترطاسش يأارلا سسفن

““نأاسشلا اذه ‘ تلاق يتلا  لافطأا ةعبرأ’
موي سسرع-لا ...ي-ت-ح-سصب ر-طا-خأا ’ ا-نأا
ح-سضو-لا اذ-ه ل-ب-ق-ت-ن نأا د-ب’ ،ي-سضÁو
ميقنو  ءابولا لاوز ىتح رظتننو  يحسصلا
نم  ““ ةف-ي-سضم ““يدا-ع ل-ك-سشب ا-ن-حار-فأا
مئ’ولا باح-سصأا ي-ف-ت-ك-ي نأا سضور-فŸا
طقف ةسسور-ع-لاو سسير-ع-لا ل-هأا ةو-عد-ب
ةهج نم  ىودعلا رسشنو طÓتخ’ا يدافتل
.““ىرخأا ةهج نم نيوعدŸا جارحإا  مدعو

حتف تنثتسسا تاطلسسلا نأا ركذلاب ريدج
Òخأ’ا ا-هرار-ق ن-م تÓ-ف◊ا تا--عا--ق
ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ةدا-عإا-ب ي-سضا-ق--لا
قدانفلاو معاطŸاو دجاسسŸاو ئطاوسشلل
يزاÎحا ءار-جإا-ك ةددfi طور--سش ق--فو
سضعب نأا Òغ انوروك سسوÒف رسشن يدافتل
ة-ما-قإا ى-ل-ع ةر-سصم لاز-ت’ تÓ-ئا-ع--لا
  .لزانŸا ‘ اهحارفأا

11 عقاولا نم

ناوألا تاوف دعب مهمدن اودبأا نورخآا

نووعدمو سسأرعألأ ءايحإأ ىلع نورّسصُي نويرئأزج
سسوÒفلأ نم نوبرهتي

تاءارجإلاو ،دÓبلا هب ر“ يذلا يئانثتضسلا يحضصلا عضضولا ةيدحتم ءاوجألا ولعت ديراغزلا لازت ل
تÓف◊ا تاعاق عنمو تايدلبلا ‘ جاوزلا دوقع عنÃ انوروك ءابو يضشفت دعب تاطلضسلا اهتذختا يتلا
 .انوروك سسوÒف راضشتنل ايدافت سسارعألا ةماقإا مامأا بابلا دضسل

ـه .ةÁرك^
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فقوأأ يذلأ مدلأ امزÓبب جÓعلأ وه ام
؟انوروك دسض همأدختسسأ

اهرابتخا متي يتلا ةديدعلا بيلاسسأ’ا Úب نم مدلا امزÓب جÓع  ^
ءاذغلا ةرادإا تناك يذلاو  ،ديد÷ا انوروك سسوÒفب ىودعلل جÓعك
لبق ئراوطلا ت’اح ‘ همادخت-سسا-ب حا-م-سسلا كسشو ى-ل-ع  ءاود-لاو
.كلذ اوفقوأا نيذلا Úيلارديفلا ةحسصلا ›وئسسم لخدت
حيرسصت رادسصإ’ د-ع-ت-سست ة-ي-ك-ير-مأ’ا ءاود-لاو ءاذ-غ-لا ةرادإا تنا-كو
ناك يذلاو ،يسضاŸا عوبسسأ’ا مدلا امزÓبب جÓعلل  ئراط مادختسسا

فقاوم ‘ انوروكـل جÓعك جÓعلا ةرادإاب ءابطأÓل حمسسي نأا هنأاسش نم
يذ““ ةفيحسص هتركذ اŸ اًقفو ،ةداتعŸا ةقفاوŸاب رورŸا نود ةنيعم
.““زÁات كرويوين
سضوفم حمسسي دق ،ةماعلا ةحسصلاب ةقلعتŸا ئراوطلا ت’اح ءانثأاو
Òغ ةيبطلا تاجتنŸا مادختسساب ة-ي-ك-ير-مأ’ا ءاود-لاو ءاذ-غ-لا ةرادإا
ةدمتعŸا ةيبطلا تاجتنملل ةدمتعŸا Òغ تامادختسس’ا وأا ةدمتعŸا

يتلا وأا ةÒطÿا ت’ا◊ا وأا سضارمأ’ا سصيخسشتل ،ئراوطلا ت’اح ‘
ت’اح كانه نوكت ’ امدنع““ اهنم ةياقولا وأا اهجÓع وأا ةاي◊ا ددهت
.““ ةحاتŸا لئادبلا و ةدمتعمو ةيفاك ت’اح وأا
روتكدلا كلذ ‘ اÚ، Ãيلارديفلا ةحسصلا ›وئسسم رابك نإاف ،كلذ عمو
Êوتنأا روتكدلاو ، ةحسصلل ةينطولا دهاعŸا ريدم ، زنيلوك سسيسسنارف
عنŸ اولخدت ، ةموك◊ا ‘ ةيدعŸا سضارمأ’ا ءاÈخ Òبك ، يسسوف
›وئسسم رابك نم نانثا لاق و،AUE نوناق ردسصت يتلا ةلاكولا
مدلا امزÓب جÓع ةيلاعف نإا ةيناطيÈلا ““زÁات اذ““ ةفيحسصل ةرادإ’ا

.نآ’ا ىتح يفكي اÃ ةيوق نكت ⁄ انوروك دسض
عم مدلا نم تهابلا لئاسسلا ءز÷ا - امزÓبلا ذخأا جÓعلا نمسضتي
حئافسصلاو ءارم◊ا مدلا ايÓخو ءاسضيبلا مد-لا ا-يÓ-خ ع-ي-م-ج ة-لازإا
‘ اهنقحو  ،انوروك نم اوفاع-ت ن-يذ-لا سصا-خ-سشأ’ا ن-م - ة-يو-مد-لا
.سضرŸا نم اًيلاح نوناعي نيذلا ىسضرŸا
ةين-غ سضرŸا ن-م او-فا-ع-ت ن-يذ-لا ى-سضرŸا ‘ مد-لا ا-مزÓ-ب د-ع-تو
دمتعتو ،ةنيعم ىودع مواقت تاني-تور-ب ي-هو - ةدا-سضŸا ما-سسجأ’ا-ب
سسوÒفب طبترت يتلا ، ةداسضŸا ماسسجأ’ا هذه لقن ىلع جÓعلا ةركف
.ةتقؤوم تناك نإاو ، ةيروف ةيامح رفوتسس ىتلا ، ديد÷ا انوروك

، لاثŸا ليبسس ىلع  ،جهنلا اذه عم ةلمتÙا رطاıا سضعب كانه
لثم ، ةفيفخ ةيبناج راثآا نم امزÓبلا ىقلتي يذلا سصخسشلا Êاعي دق
لقنل ةيناكمإا كانه ، كلذ ىلع ةوÓع .ةيسساسس◊ا تÓعافت وأا ىم◊ا
للقي نأا نكÁ مدلا سصحف نأا نم مغرلا ىلع مدلاب ةلوقنŸا ىودعلا

.رطÿا اذه نم
مدختسسي يذلا - امزÓبلاب جÓعلا نأا ¤إا لئ’دلا Òسشت ، نآ’ا ىتح
.انوروك سسوÒفل جÓعك نمآا - ىرخأا سضارمأا جÓعل ةليوط ةÎف ذنم
ةحفاكم ‘ ةلاعف تناك اذإا ام نوفرعي ’ ءاملعلا لازي ’ ، كلذ عمو
براجتلا نم ديدعلا ‘ اًيلاح هيف قيقحتلا متي رمأا وهو ، ىودعلا
.ةيريرسسلا
اًفيعسض ناك نآ’ا ىتح ةسساردلا نم ليلدلا نأا ¤إا ءاملعلا  سصلخو
ىلع ،ةلحرŸا هذه ‘ مدلا امزÓبب جÓعلل ئراطلا مادختسس’ا ريÈتل
عم ةلبقŸا عيباسسأ’ا ‘ ليلد رادسصإا نكمŸا نم لازي ’ هنأا نم مغرلا

.ةلدأ’ا نم ديزŸا سصحف
امزÓبلاب جÓع لعفلاب  ةيكيرمأ’ا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا تردسصأا دقو

يسسكوردي-ه ا-يرÓ-م-ل-ل ةدا-سضŸا ة-يودأÓ-ل ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج لÓ-خ
روهظ دعب اًقح’ اذه بحسس ” ، كلذ عمو ، Úكورولكلاو نيوكورولك
ىسضرم دسض ةلاعف نكت ⁄ ةيودأ’ا نأا ¤إا Òسشت ةÒبك تاسسارد نم ةلدأا
.ىفسشتسسŸا ‘ يجاتلا سسوÒفلا

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوسس

انوروك سسوÒف ءاسضقنأ ‘ لمأات ةيŸاعلأ ةحسصلأ
Úماع نم لقأأ ‘

ة-ح-سصلا ة-م-ظ-ن-م سسي--ئر لا--ق ^
مو-نا--هدأا سسورد--ي--ت ،ة--يŸا--ع--لا

نم ءاهتن’اب لمأاي هنإا ،سسوسسيÈيغ
ن--م ل--قأا لÓ--خ ا--نورو--ك سسوÒف
.Úماع
ر“ؤو--م ‘ لوؤو---سسŸا تاذ دا---فأاو

لمأا طسسو هنأا في-ن-ج ‘ ي-ف-ح-سص
تاودأا ىلع لوسص◊ا نم نكمتن نأاب
هنأا دقتعأا حا-ق-ل-لا ل-ث-م ة-ي-فا-سضإا

Áرسصقأا تقو ‘ هيلع ءاسضقلا اننك
¤إا ةرا-سشإا ‘8191  ازنولف-نإا ن-م
يذلا ةينا-ب-سسإ’ا از-نو-ل-ف-نإ’ا ءا-بو
قر-غ-ت-سساو ÚيŸÓا ةا-ي--ح--ب ىدوأا

.ءاهتنÓل Úماع
لود--لا نأا ن--م سسورد--ي--ت رذ--حو

لاقتنا فقو ةل-سصاو-م ¤إا ة-جا-ح-ب
متي ى-ت-ح د-يد÷ا ا-نورو-ك سسوÒف
. جÓع وأا حاقل ىلع روثعلا
Úعتي هنأا  ةمظنŸا سسيئر  ددسشو

ةيحسص Òبادت ذي-ف-ن-ت لود-لا ى-ل-ع
ليدعت ¤إا ةجاحب سسانلا نأاو ةلاعف

.ىودعلا بنجتل ةيمويلا مهتايح
Œد-ي-كأا--ت ” ه--نأا ¤ا ةرا--سش’ا رد

ةلاح نويلم48.22 نم Ìكأا ةباسصإا
ءاحنأا ع-ي-م-ج ‘ ا-نورو-ك سسوÒف-ب
فلأا797 نم Ìكأا ليجسست عم ⁄اعلا
رداسص ءا-سصحإا ثد-حأ’ ا-ق-فو ةا-فو

مظنلا ةسسد-ن-هو مو-ل-ع ز-كر-م ن-ع
.زنكبوه زنوج ةعماجب

م.ق ^

تÓئاعلا ىلع انا‹ سسيك0002 تعزو

ةئيبلل ةقيدسص ةيسشامق سسايكأأ جاتنإاب ردابت وزو يزيتب ةيوسسن ةيعمج
لحاسس ةيرقب ة-يو-سسن ة-ي-ع-م-ج تردا-ب ^

جاتنإاب وزو يز-ي-ت ة-ي’و-ل ا-يرادإا ة-ع-با-ت-لا
نم ايئاه-ن سصل-خ-ت-ل-ل ة-ي-سشا-م-ق سسا-ي-كأا
ىلع ظاف◊او ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لا سسا-ي-كأ’ا
.ةئيبلا

،سشوكاب ةل-ي-سضف تدا-فأا ،دد-سصلا اذ-ه ‘
تاحيرسصت ‘ ةيوسسنلا ة-ي-ع-م÷ا ة-سسي-ئر

ىلع ءاسضقلل فدهت ةردابŸا نأا ،ةيفحسص
ةرسشتنم اهارن يتلا ةيكيتسسÓبلا سسايكأ’ا

رظا-نŸا تهو-سش ةرو-سص ‘ نا-ك-م ل-ك ‘
ةه-ج ن-م ط-يÙا لا-م-جو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ما-ع-لا ءا-سضف-لا ى-ل-ع ار-ط--خ تل--ك--سشو
.ىرخأا ةهج نم ةيرقلل ةيعارزلا ةعيبطلاو
يتلا ةركفلا نأا ةليسضف ةديسسلا تحسضوأاو
عم قافت’ا دعب اهعيسسوتو اهديسسجتب نمق
ىلع ظافحلل فدهت ةيرقلا ةن÷ ءاسضعأا
نرّكف ذإا ،ةيرقلا لامجو ةيمومعلا ةحسصلا

سسا-ي-كأ’ا ماد-خ-ت-سسا ءا-ه--نإ’ ة--ط--خ ‘

‘ اهلا-م-ع-ت-سسا ر-ظ-حو ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لا
ةيرقلا نع اهداعبإاو ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا
.اهل ليدب داجيإا نررقو ةيئاهن ةفسصب
ترداب دق اه-نأا ة-ل-ي-سضف ةد-ي-سسلا تر-كذو
تايمك ةطايخب ةيوسسنلا اهتي-ع-م-ج ة-ق-فر
ناكسس ةدئافل ةيقاولا تامامكلا نم ةÒبك
،انوروك سسوÒف راسشتنا عم انمازت ،ةيرقلا
نم Ìكأا ةطايÿ ةرسشابم نلقت-نا ا-هد-ع-بو
دع-ت ي-ت-لاو ،سشا-م-ق-لا ن-م سسي-ك0002
داوŸا نم ةيلاخ يه-ف ة-ئ-ي-ب-ل-ل ة-ق-يد-سص

، ط--يÙاو نا--سسنإ’ا ة--ح--سصب ةر--سضŸا
عيزو-ت-ب تما-ق ة-ي-ع-م÷ا نأا ¤ا ترا-سشأاو
تÙÓا ى-ل-ع ة-ي-سشا-م-ق--لا سسا--ي--كأ’ا
سضر-غ-ب ًا-نا‹ Úن-طاوŸاو ة-يرا-ج--ت--لا
تاينتقŸاو سضارغأ’ا لم◊ اهمادخ-ت-سسا
تاءاسضفلاو تÙÓا ن-م قو-سست-لا ءا-ن-ثأا
.ةيراجتلا

465 مسضت لحاسس ةيرق نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج

،تيب لكل سسايكأا ةثÓ-ث ح-ن-م ” ،ا-ن-ك-سسم
مهتايÎسشم ءانتقا نم ناكسسلا نكمتي ىتح

.رارمتسساب اهلامعتسسا ةداعإاو اهيف ةيمويلا
نيÒثكلا ناسسحتسسا ةردابŸا هذه تيقلو

ففقلا مهيدل ناكسسلا مظعم نأاو ًاسصوسصخ
،ةداع قوسستلا ‘ اهنومدخسسيو ةيديلقتلا
ىلع ةركفلا ممعت نأا ةليسضف ةديسسلا لمأاتو
بارت ل-ما-ك ى-ت-حو ةرواÛا ىر-ق-لا ل-ك
ًاباجيإا رثؤوي ام ،نطولا لماك ’ اŸو ةي’ولا

.ةئيبلا ةمÓسسو ةحسصلا ىلع
ةقباسسم ‘ تزاف دق لحاسس ةيرق نأا ركذُي
ة-ق-با-سسŸا ‘ ،9102 ةن-سس ة-ير-ق ف-ظ-نأا
سسلÛا اه-م-ظ-ن-ي ي-ت-لا ة-ي-جو-لو-ك-ي’ا
ءاسضقلا ناكو ،وزو يز-ي-ت ة-ي’و-ل ي-ئ’و-لا

نم ةيرقلا ‘ ةيكيتسسÓبلا سسايكأ’ا ىلع
ناكسس اهيلإا ىعسسي يتلا فادهأ’ا مهأا Úب
.ةيرقلا

م.ق ^
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ةمظنألا عراسستل انترظنو ان-ل-ما-ع-ت نإا ^
همعدو لÓتحلاب فاÎعلا ‘ ة-ي-بر-ع-لا

مÓسسلاو لماكلا عي-ب-ط-ت-لا ى-م-سسم ت–
لو هنعو هب يكÙا رطÿا ىوتسسÃ سسيل

يفخي هنإا .ةيرطق ةلأاسسŸا لو ،هقايسس ‘
‘ ارفاسسو امهادو Ó-ل-ج ار-ط-خ ه-ف-ل-خ

فدهتسسَي ،هسسفن نع حسصفي ططfl راطإا
زفقت ةليسسوب يبرعلا نطولا ‘ برعلا قح
را-م-ع--ت--سسلاو لÓ--ت--حلا ة--ف--سص ن--ع
 .ميكحتلاو ةاسضاقŸاو
ططfl لكسش ىلع Êويهسص يعسسم كانهف
ةيحيسسŸا ةينويه-سصلا ها-ن-ب-ت-تو ه-م-عد-ت
،يÒمدتلا هرثأا هاŒلا اذه ‘ ةيكيرمألا
.ن-ير-ح-ب-لا ‘ هر-خآاو Úط-سسل-ف ‘ ه-لوأا
ةينويهسصلا عامطألا قي-ق– ى-ل-ع مو-ق-يو
هكÓتماب يبر-ع-لا ن-طو-لا ‘ ة-ي-تارو-ت-لا
ديدج أادبم ىلع ه-ي-ل-ع ةدا-ي-سسلا سضر-فو

ىلع كلذو ،›ودلا نونا-ق-لا ى-ل-ع ئرا-ط
سصح-ف-ت-ي ن-مو .Úت-ط-باÎم Úت-ل-حر-م
قرطتت ⁄ اذاŸ نآلا كردي نرقلا ةقفسص

اذاŸو ،Úطسسلف ‘ ةينيطسسلف ةدايسس ¤ا
Úب دود◊ا حتف موهفÃ ةرم لوأل تءاج

ططıا نأاب كردُي اهناÒجو ل-ي-ئار-سسا
و-هو ا-ه-ن-م جر-خ هدد-سصب ن--ح--ن يذ--لا

..اهتياغ
ى--ل--ع لو--سص◊ا ي--ه ،¤وأل ة--حرŸا

ة-م-ظ-نأل ي-م-سسر-لا ي-بر-ع--لا فاÎعلا
عم رسصمو ةيو-ي-سسألا ة-ي-بر-ع-لا را-ط-قلا

نم Úطسسلف لÓت-حا-ب ا-ه-بو-ع-سش تم-سص
اذهف ،عيبطت-لا ة-ي-لو-م-سشو عا-سستا لÓ-خ

يمسسر يبرع رارقإا ىلع يوطني فاÎعلا
›ودلا نوناقلاو ⁄اعلا بوعسشو لود مامأا
Êويهسصلا ءاعدلا ةيقحأابو اناوعد فيزب
.ةي-بر-ع تسسي-لو ة-يدو-ه-ي Úط-سسل-ف نأا-ب
ة-ي-تارو-ت-لا ة-يا-ك◊ا و-ه ا-ن-ه د--ن--سسلاو
ةلادع ‘ نعطي هرود-ب اذ-هو .ة-يد-ق-ع-لا
تارارق نم لعجيو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ةلثمŸاو اهب ةسصاÿا ةيلود-لا ة-ي-عر-سشلا
ةلحرŸا فلخ ةد-ح-تŸا ·ألا تارار-ق-ب
اذه نوكيسسو  .اهئاقب ةيثبعبو ،ةيخيراتلا

اÃ ،اهلك اهئاغلإاو ،اه-ن-ع ع-جاÎل-ل ارÈم
م-ي-سسق-تو سضيو-ع-ت-لاو ةدو-ع-لا ق-ح ه-ي-ف
هعبتي ““معن-ب““ ي-بر-ع تيو-سصت-ب Úط-سسل-ف

‘ انلو .يواسسŸا ›ودلا تيوسصتلا ًامكح
ةيرسصنعلاو ةينويهسصلا ةاواسسم رارق ءاغلا
ديردم ‘ مÓسسلا ةيلم-ع ع-ب-ت-ت-سسا يذ-لا

ةينيطسسلف-لا ة-ي-سضق-لا ع-فر-ُت-سسو .ًلا-ث-م
›ودلا عمتÛا لامعأا لودج نم اهدنع
·ألا لا-م--عا لود--ج ن--مو ه--حر--سسمو
.ةدحتŸا
عيم÷ا ىدل مولعمف ،ةيناثلا ةلحرŸا امأا
ةدسسافلا هتيسضقو Êويهسصلا عورسشŸا نأاب
نومسضŸاو ةحاسسŸا ةدحاو يه سساسسألا
لك لب Úطسسلف تسسي-ل ا-ه-نإا ،أاز-ج-ت-ت لو
فاÎعلا نإاو .يويسسألا يبر-ع-لا ن-طو-لا
يدقع عقاو نم Úطسسلف ةيدوهيب يبرعلا
قح ةماقإل أادبŸا-ب فاÎعا و-ه ي-تارو-ت
هنايرسس متحُي اذ-هو .ةدا-ي-سسلاو ة-ي-ك-لŸا

ًايقطنم بلطتيو دكؤويو ،ههباسشي ام ىلع
يقابل يتاروتلا سصنلا ةيلومسشب فاÎعلا
هذه تحتف Òكذتللو .ةي-بر-ع-لا ي-سضارألا
نايكلا لبقتسسَي فدهلاو ةيتاروتلا ةلوقŸا
⁄اعلا تادايق لبق نم لبقتسسُيو Êويهسصلا
اهديسشنب برعلا ÚعبطŸا مهسسأار ىلعو
هذه لÓتحاب دعوتŸا يتاروتلا ي-ن-طو-لا
بر ،هوهي م-ه-بر ن-م ة-ح-ن-م-ك ة-ق-ط-نŸا
.دون÷ا

ةدهاعÃ عيبط-ت ة-ي-ل-م-ع ل-ك نأا ثي-حو
ذاوحتسساو Êويهسص قاÎخا ىلع يو-ط-ن-ت
يسسايسسلا رارقلاو تاردقŸا ى-ل-ع ل-ما-ك
ىنعÃ )،عبطŸا رطقلا كلذ ‘ يلخادلاو
لعج ى-ل-عو (ل-ي-ئار-سسإل ه-سسف-ن م-ي-ل-سست
هنادقف ةلئاط ت– اورج ليكولا مكا◊ا
نوكي نلف ،رخآا ورجب نايتإلاو ءيسش لكل

ةيتسسمخب هتمسصب ما-مأا ق-ئا-ع يأا كا-ن-ه
.ه--ت--مÓ--سسل ًار--كا--سشو ًار--غا--سص و--هو

را-ط-قألا هذ-ه لsو-ح-ُت-سس ،ة-ل-سصÙا--بو
امدنع رسصم اهعمو  ،ةيوي-سسألا ة-ي-بر-ع-لا
ذوفنلا ت– ةقطنم ¤إا ،اهعيبطت لمتكي
ةفÿÓا هبسشي اÃو  ،Êوي-ه-سصلا رار-ق-لاو
.سسدقلا اهزكرمو ةينويهسصلا ة-يدو-ه-ي-لا
ل نأا ةنايÿا وأا ي-سسا-ي-سسلا ءا-ب-غ-لا ن-مو
نع هلزانت نأاب عبطُم يبرع مكاح دقتعي
ًاقثوم ًارارقإا ينعي Êويهسص قحك Úطسسلف
هميلقإا سضرأا نع هيلخت نع هنم ًاقبسسمو
سسف-ن ن-مو Êو-ي-ه-سصلا تاذ-لو ي-بر-ع-لا
.أادبŸا
ا-ك-ير-مأل ةأا-ي-ه-مو ةز-ها-ج رو--مألا نآلا
ةدهاعم هل يبرع رطق لك ‘ ليئارسسإاو
نمألاب معنت ا-ه-ل-كو ل-ي-ئار-سسا ع-م مÓ-سس
ةي-ق-بو .د-ي-كأا-ت-لا-ب سشه-لا رار-ق-ت-سسلاو
عم ةلماعتŸاو اكيرمأل ةفي-ل◊ا را-ط-قألا
ىوسس اهعنÁ لو ةراسشإلا ديق يه ليئارسسا

fiاهفورظ قايسس ‘ اهيل-ع بل-غ-ت-ت ر-يذا
ناك ًارمأا ه-ل-لا رد-َق-ُي ⁄ نإاو .ة-ي-ل-خاد-لا

قوف يليئارسسلا ملعلا فرفÒسسف ًلوعفم
نانبلو ايروسس امأا .نافوطلا رخآاك ةبعكلا
وه اهيف يرجي امف نميلاو ايبيلو قارعلاو

ميلسستلا لجأا نم كيك-ف-تو مد-ه ة-ي-ل-م-ع
نادوسسلاو .بسسانŸا تقولا ‘ ورج ليكول

 .ةراسشلا نهرو هيلع سضوبقم
ام مايقلو اذه لكل ةنماسضلا طورسشلا نمو
ماظنلا Òيغت وه ةيدوهيلا ةفÿÓا هبسشي
 .Êاريإلا
ايقيرفأا لامسش ‘ راطقأا نم ىقبت ام امأا

وأا اهتلزع اهعفنت نلو اهنأاسشو كÎُت نلف
لو ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نع ا-ه-ت-يدا-ي-ح

Êويهسصلا عورسشŸاو Óًبقتسسم اهل روسصتأا
ليئارسسا أاسسخت Úلئاقلا ع-م لو-قا .م-ئا-ق
فيكو ىتم نكلو ،ةلاfi ل ة-ل-ئاز ا-ه-نإا-ف
سسمÓي قحل لاقم › نوكسسو .اذام دعبو

.راحتنا سسأايلاو ،ةاي◊ا عم سسأاي Óف .اذه
تاظحŸÓاو قئاق◊ا سصÿأا ماتÿا ‘و
:ةيلاتلا
نم يئاهنلا يل-ي-ئار-سسإلا فد-ه-لا نإا –1.
ةياغ وه لماكلا يبرع-لا ع-ي-ب-ط-ت-لا ر-سشن

فاÎعلا ىلع يوطنيو .نر-ق-لا ة-ق-ف-سص
Úطسسلفب دوهيلا قحب يم-سسر-لا ي-بر-ع-لا
ةسصاÿا ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق ءاغلإاو
زاوج أادبم تيبثتو عسضو ىلعو ،ةيسضقلاب
وهو) يدقع سساسسأا ىلع ةدايسسلاو ةيكلŸا

ىلع ولو هل برعلا لبَقتو ( يتاروتلا انه
أادبŸا اذهو .ط-ق-ف ة-لا◊ا هذ-ه ل-ي-ب-سس
ةيقب ىلع ةي-لا-ت ة-ل-حر-م ‘ بح-سسن-ي-سس
سصنلا اهلمسشي يتلا يبرعلا نطولا ءازجأا
.هل مهÒسسفتو يتاروتلا

ئراطلا أادبŸا اذهل برعلا لوبق نأا –2
ةدايسسلا قح سسسسأاو ›ودلا نوناقلا ىلع
وأا رامعت-سسلا ة-ف-سص ل-يز-ي-سس ،ه-ع-ب-ن-مو
نطو-ل-لو ،ًا-ي-لا-ح Úط-سسل-ف-ل لÓ-ت-حلا
رير– ¤ا لÓتحلا لوحيو ،ًايلات يبرعلا
ناك ملعللو .ةعانقو ًاملسس يسضارأا ةداعإا وأا
ىلع يلي-ئار-سسإلا سضوا-ف-م-ل-ل بل-ط لوأا
وه يروسسلا نم ديردم باقعا ‘ ةلواطلا
.ةل-تÙا ل-ي-ئار-سسا ي-سضارا ن-م جورÿا
نو-ن÷ا ن-م ًا-بر-سض يرو-سسلا هد-ق--ت--عاو
عقاولا ‘ نانثلاو ،سضوافت-ل-ل ا-ب-ير-خ-تو
.نلوقي ام ناينعي
هقا-ي-سس ‘ ي-ع-ي-ب-ط-ت-لا ج-ه-ن-لا نإا –3
يمنه÷ا فدهلاو ةطÿا نمسض يسسايسسلا
لكل توم وأا ةايح ةيسضق وه هيلا راسشŸا

مث ¤وألا ةجردلاب يو-ي-سسأا ي-بر-ع ر-ط-ق
رطقلا وه اهلوأا سسيلو اهرخأاو .ةيقيرفألا
ام ينيطسسلفلا ىدل قبي ⁄ ذإا ينيطسسلفلا
لمعو رود وذخأا ما-ك-ح ل-سضف-ب هر-سسخ-ي
همÓسستسسا مدعو هتمارك الإا ،ةينويهسصلا
تاباذع نإاو .عبطُم لك اهد-ق-ت-ف-ي ي-ت-لا
مهئادهسش ءامد م-كار-تو Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
ءادهسش ءامدو ،فقوت Óب اهفزن دادتماو
ةيبرعلا ةدرلا هل-م-ح-ت-ت ة-نو-ب-غŸا ة-مألا
.ًايخيرات
،اديعب ه-سسف-ن ىر-ي ي-بر-ع ما-ظ-ن ل-ك –4

Êو-ي-ه-سصلا فد-ه-لا ة-ق-ي-ق-ح ر--ك--ن--يو
يويسسألا يبرعلا نطولا ىلع ذاوحتسسلاب
سسفنب نداهيو ميلسستلاو ملسسلاو Úنقتلاب
لÓ-ت-حا-ب فÎع-ي وأا ل-ي-ئار--سسإا تقو--لا

فÎقي هنإاف ،ةيعيبطت ةروسص ةيأاب Úطسسلف
ينيطسسلفلا ةايح ى-ل-ع ًا-خرا-سص ًءاد-ت-عا
ةمÓسس ىلع رفحي نأا لبق هنطو ‘ هقحو
مكا◊ لوبقŸا Òغ نمو .هب-ع-سشو هر-ط-ق
تارايخب لخدتن ل لوقي نأا يقيرفأا يبرع
نادقف ىلع يوطني يذلا رايÿاف ،لودلا

ىلع دعاسسي وأا هبع-سش قو-ق-حو Úط-سسل-ف
يبرع هنوك هفنأا نع ًا-م-غر ه-سصخ-ي ،كلذ
لسشف وا نادقف ىلع يوطني رايÿا نوكو
ةرابع نإاو .ةرورسضلاب هتق-حÓ-مو هر-ط-ق
ةئيرب تسسيل ““ ةيسضقلا نم تباث انفقوم““
تسسيل هلاسسر هذهو .لمعلاب نÎقت ⁄ اذإا

اهلوأاو اهددري نم لكل لب سسنو-ت-ل ط-ق-ف
ًازهاج ود-ب-ي يذ-لا ندرألا يد-ل-ب ما-ظ-ن
هنيعب ًاد-حاو سصخأا ل Êإا ذإاو ،م-ي-ل-سست-ل-ل
امع ىماعتي ماظنلا ‘ لوئسسم لكل لوقأا
مرج بكترت تنأا هب كراسشي وهو يرجي
.ةبسضقو بعسشو نطول ىمظعلا ةنايÿا

ةريز÷ا ‘ يبرعلا انبعسش نم بولطŸا–5
ًاز-ي‡ ارودو ة-ي-خ-يرا-ت ة-ف-قو ج-ي-لÿاو
هماكح ةسسايسس ةسضهانم ‘ Úع سضرفك
يمو-ق-لاو ي-ن-طو-لا هرو-ظ-نŸ ةر-يا-غŸا
مهتمظنأاو Òبك ديسص مهدÓبف .يدقعلاو
.ةينويهسصلا ةبر◊ا رود مويلا ذخأات
ىلع نآلا يه ةينيطسسلف-لا ل-ئا-سصف-لا –6
يقيق◊ا سسابع ةطلسس فيرعتف .كÙا

بع-سشلا ن-م ة-موا-قŸا ةر-ك--ف عز--ن و--ه
هب موقت ام لكو .اهتمواقمو ،ينيطسسلفلا
امو .ةرك-ف-لا هذ-ه ة-مدÿ و-ه ة-ط-ل-سسلا
امو فدهلا قاي-سس ‘ يو-نا-ث ر-مأا ا-ه-نود

(ةعيبلا ىلع) دنب ت– جردني هنع جرخ
نم براقت لكو ،هيومتل-لو قو-سست-لا ة-غ-ل-ب

ينثتسست ةلواط ىل-ع سسا-م-ح ع-م سسا-ب-ع
.مرجُمو دسساف براقت وه ةمواقŸا فلم
ىوسس ةط-ل-سسلا ع-م ا-ن-ع-م-ج-ي ءي-سش Ó-ف
⁄ اذإاو .اهتسسرا‡و اهتر-ك-فو ة-موا-قŸا
يسسايسسلا اهعونت ىلع ل-ئا-سصف-لا ذ-خ-ت-ت
،ةمواقŸا أادبم نم افقوم يجولوديألاو
‘ نوكت اهنأل ولسسوأا ةطلسس نم ىطوأا يهف
ينيطسسلفلا بع-سشلا ى-ل-عو .سسا-ب-ع بنذ
.لمÛا ىلع ةسضافتنلا اهدنع
اهلهج عقاو نم وه ا-ن-بو-ع-سش تم-سص –7
نمو Êويهسصلا عورسشŸا ىدمو ةع-ي-ب-ط-ب

نأا ةقيقح مهألاو ،هب اهفادهتسسا ةقيقح
Úط-سسل-ف ‘ Êو-ي-ه-سصلا عور-سشŸا حا‚

.يبرع رطق لك ‘ هحا‚ ًا-م-ت-ح ي-ن-ع-ي
،ًلوأا Úطسسلف وه يعاولا يبرعلا راعسشف

انبعسش ةمهمو .Òخب انراطقأا نوكت ىتح
¤ا جر-خ-ي نأا ًاد-غ سسي-لو نآلا ي-بر-ع--لا

نسس وه دحاو بل-طÃ ه-م-سصاو-ع عراو-سش
مارجُي اهÒتاسسد يحو نم نوناق عيرسشتو
ةمهتب ليئارسسإا عم عيبطتلاو لماعتلا لعف
.ىمظعلا ةنايÿا

بتاكو ثحاب.. ةنياطبلا داؤوف

ضساسسأاك يدقعلا يتاروتلا أادبŸا ضضرف
عيبطت يأا ةياغ ةدايسسلا ق◊

Ÿا ضضرف يه عيبطتلا رششن ةياغ نوكت اذاŸا لمششي ’ا ..ةدايشسلا ق◊ ضساشسأاك يدقعلا يتاروتلا أادبŸأادب
؟وه امف نرقلا ةقفشص هيلا يمرت ام مهف نآ’ا عيطتشسن لهو ..رشصمو ةيويشسأ’ا ةيبرعلا راطقأ’ا

حلسصب ليئارسسا عم ناعذ’ا تاقافتا ةنراقم
!ةرجاف ةنراقم ..ةيبيد◊ا

ود-ع-لا Úب ع-قو-ت ة-ي-قا-ف-تا ل-ك د-ن-ع ^
نادلب ‘ م-ك◊ا ة-م-ظ-ناو ي-ل-ي-ئار-سسلا
““عيرسسلا لخدت-لا““ خو-ي-سش يÈن-ي بر-ع-لا
حلسصب اهتنراقمو ةيقافتلا كلت ق-يو-سست-ل
 .ةيبيد◊ا

،ةلطاب ةنراقŸا Èتعت أادبŸا ثيح نمف
اهيف ” يتلا تاقايسسلا فÓتخل كلذو
حلسص نأا نم عبان فÓتخلاو ،امهنم لك
نم هجوم يوبن قايسس نمسض ” ةيبيد◊ا
” دقف ليئارسسا عم قافتلا امأا ،ءامسسلا

بمارت نم هجو-م يو-ي-ند قا-ي-سس ن-م-سض
.ناكيرملا ءاسسؤورلا نم هÒغو
ةباحسصلا نم Úم-ل-سسŸا ةدا-ق-لا نأا ع-مو

حلسص ةي-قا-ف-تا او-سضرا-ع لو-سسر-لا لو-ح
ىتحف ،فقوŸا ةيويح اوظحل““ ةيبيد◊ا
ةسضراعم كانه Ëركلا لوسسرلا ةرسضحب
نم عمف متنأا امأا ،حماسست لكب اهعم لماعت
عم حلسصلا تا-ي-قا-ف-تا نأا-سشب م-ت-سشقا-ن-ت
دحاو توسص كانه نا-ك ل-هو ،ل-ي-ئار-سسا

،(هب متلعف اذام ادوجوم ناك اذاو سضراعم
ةج◊او ىروسشلاب مهعنقا لوسسرلا نا لا
حل-سصلا ما“إا-ب ر-مأاو ف-قوŸا ة-ي-باو-سصب

دقف ،رومأÓل ةيجيتاÎسسلا هت-يؤور ن-م-سض
ةوطÿا رمألا عقاو ‘ ةيبيد◊ا حلسص ناك
حتفل تدهم يت-لا ¤ولا ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا

خيراتلا اذه تايثيح فرعن ا-ن-ل-كو ،ة-ك-م
.فرسشŸا
نوز-يŒ  –خ-يا-سشŸا ا-ه-يا – ف--ي--ك نذا

تاو-ل-سصلا نورد-سصت-ت م-ت-ناو م-ك-سسف-نأل
ح-ل-سص او-نرا-ق--ت نا Úل--سصŸا نو--مأا--تو
لكو مهو متنا ةيناعذإا تاقافتاب ةيبيد◊ا
تايقافتا اهنا ملعي اÒغسص وا اÒبك ⁄اعلا

ةيئاهنلا ةجي-ت-ن-لا با-ه-ناو ،ا-ه-ل رÈم ل
ةرطيسسلا نم ليئارسسا Úك“ ىلع لمعت

ن-م نوÌك-ت اذاŸو .ة--ق--ط--نŸا ى--ل--ع
اوحنج ناو““ ةÁركلا ةيآلا-ب دا-ه-سشت-سسلا
اوحنج نيذلا مه نم ؟““اهل حنجاف ملسسلل
مهسسفن مه ؟تايقاف-تلا هذ-ه ‘ م-ل-سسل-ل
ةيفحسصلا مهتار“ؤوم ‘و اراهج نولوقي
نمث ل ناو ،““ةوقلا اهجتنت تايقافتا اهنا““
هذه لباقم هعفدت نا ليئارسسا ىلع ايئاهن
ةوقلا قطنŸ ناعذإا اهنأا يأا ،تايقافتلا

‘و انلع وهاي-ن-ت-ن ا-ه-لا-ق اذ-ك-ه ،Òغ ل
.يفحسص ر“ؤوم
ةيا نع رظنلا سضغب ،اننا لوقي نم لهو
روغو ةيبرغلا ةفسضلا مسضنسس ،تا-ي-قا-ف-تا
؟ملسسلل احناج Èت-ع-ي ا-ن-ت-لود ¤ا ندرلا
Úط-سسل-ف ‘ لا-ف-طلا ل-ت-ق-ي ن-م ل--هو
لك ‘ رسشنيو ةزغ ىل-ع ا-ي-مو-ي يد-ت-ع-يو
Èنعت يتلا ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-يا-عد-لا نا-ك-م
حناج اذه له ،نا-سسنا ن-م ل-قا ي-بر-ع-لا
ىلع ةوقلاب ر-ط-ي-سسي ن-م ل-هو ؟م-ل-سسل-ل
؟ملسسلل احناج Èتعي ىسصقلا دجسسŸا
‘ فوقولاف ،مكنع بوتي هلعل هللا اوقتا

،ةنايخ لب ،بسسحب امثا سسيل ودعلا فسص
اهÌكاو رئاب-ك-لا Èكأا ن-م ةد-حاو د-ع-يو
Úيسسايسسلا نأا مهفتن دق .باقعلل ةاعدم
ةيسسامولبدب نوفرسصتي مهلمع ة-ع-ي-ب-ط-ب

ءاملع امأا ،نولعفي ل ام نولوقيو ةيلاع
ةمئاو ةاعدلاو ينيدلا ركفلا ةداقو نيدلا
ةادأا او-نو-ك-ي نأا زو-ج-ي Ó--ف د--جا--سسŸا
Òخسستو نويسسايسسلا هلعف-ي ا-م ق-يو-سست-ل
.مهفادها ةمدÿ نيدلا
نودŒو ةياهنلا بÎقت امدنعو ام اموي
ةاي◊ا نم ةÒخألا موختلا ىلع مكسسفنأا

نل ديكأاتلابو ،فقاوŸا كلت نور-كذ-ت-ت-سس
.ةنيكسسلاب ادبأا اورعسشت

..Úماطقلا دمحا .د.أا  ^

اريرقت ““تندنبدنا““ ة-ف-ي-ح-سص تر-سشن ^
طارخنلا رتراك زكرم رارق نع هب تدرفنا

ةرم لوأل ةلبقŸا ةيكيرمألا تاباختنلا ‘
““ةيطارقÁدلا لكآات““ ببسسب كلذو ،هخيرات ‘
.ةدحتŸا تايلولا ‘

سسيئرلا اه-سسسسأا ي-ت-لا ،ة-م-ظ-نŸا تب-قارو
تارسشع ،رتراك يميج ،قبا-سسلا ي-ك-ير-مألا
ايقيرفأاو ط-سسوألا قر-سشلا ‘ تا-با-خ-ت-نلا
راطإا ‘ كلذو ،9891 ذنم ةينيتÓلا اكيرمأاو
‘ ةيطارقÁدلا ةيقرت ل-جأا ن-م ا-ه-طا-سشن
.⁄اعلا
تاباختنلا ةبقارم رتراك زكر-م مز-ت-ع-ي لو
هنكلو ،ىرخأا لود ‘ لعفي املثم ،ةيكيرمألا
‘ طرخنيسس هنأا هخيرات ‘ ةرم لوأل نلعأا
.ةلبقŸا ةيسسائرلا تاباختنلا
ديفيد ،زكرŸا ريدم نع ةفيحسصلا تلقنو
بسصني ناك زكرŸا طا-سشن نإا ه-لو-ق ،لورا-ك
ةيطارقÁدلا اهيف هجاوت يتلا نادلبلا ىلع
تايلولا نكت ⁄و .اÒبك اديدهت وأا اعجارت
ةبسسنلاب لودلا نم ةئفلا هذه نمسض ةدحتŸا

Ÿخألا ماو--عأا01 ىتح ،ر-ترا-ك ز-كرÒذإا ،ة
بسسحب ،دÓبلا ‘ لكآاتت ةيطارقÁدلا تأادب
.لوراك
طاسشن-لا ن-م دو-ق-ع لÓ-خ ز-كرŸا بنŒو
ل ىتح ةيكيرمألا تا-با-خ-ت-نلا ‘ سضوÿا
مسسا ببسسب ايبزح اÒسسف-ت ه-ف-قاو-م ر-سسف-ت

.رتراك سسيئرلا
ببسسب مازتللا اذه رسسك موي-لا رر-ق ه-ن-ك-لو
يتلا تاديده-ت-لا ن-م ةد-ياز-تŸا فواıا
ةرادإا لبق نم ةيطار-قÁد-لا ا-ه-ل سضر-ع-ت-ت
Òبعت دح ى-ل-ع ،بمار-ت د-لا-نود ،سسي-ئر-لا
.لوراك
ةددÙا ةيف-ي-ك-لا نآلا ى-ت-ح رو-ل-ب-ت-ت ⁄و

تا-با-خ-ت-نلا ‘ ر-ترا-ك ز-كر-م طار-خ-نل
بسصن-ي نأا ح-جرŸا ن-م ن-ك-ل .ة-ي-ك-ير-مألا
ليل–و ةيعوتلا رسشن ىل-ع ز-كرŸا ما-م-ت-ها
هذ-ه لÓ-خ را-ث-ت ي-ت-لا ا-يا--سضق--لا سضع--ب
قيرط ن-ع تيو-سصت-لا ل-ث-م ،تا-با-خ-ت-نلا
.ديÈلا
ق-ح-ب ة-ي-ن-عŸا تا-م-ظ-نŸا ترا--ثأا د--قو
بمارت ةرادإا ماد-قإا ن-م فواfl تيو-سصت-لا

قيرط نع تيوسصتلا ةيناكمإا نم د◊ا ىلع
حمسسي ابولسسأا نوÒثك-لا هار-ي يذ-لا ،د-يÈلا
سضر-ع-ت-لا نود م-ه-ق-ح ءادأا-ب Úن-طاو-م-ل-ل

ıفب ةباسصإلا رطاÒانوروك سسو.
ائراط Óيو“ فقوأا بمار-ت سسي-ئر-لا نا-كو

ÿلا ة-مدÈلامعت-سسا سضيو-ق-ت فد-ه-ب د-ي
هتلمح عفرتو .ديÈلا قيرط نع تيوسصتلا
نم تايلولا نم ددع دسض ةيئاسضق ىواعد
تاباختنلا لÓخ ةمدÿا عيسسوت عنم لجأا
.ةلبقŸا

(يسس يب يب) ^

ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ةيطارقÁدلا ““لكآات““ :““تندنبدنا““

لمعت ’ لام Óب ةيطارقÁدلا نأا ايقيرفإا ‘ اوتبثأا
،نيÒفاب يÎيمد بتك ،هÓعأا ناونعلا ت– ¯

ما-ي-ق ة-لا-ح-ت-سسا لو--ح ،““دا--ي--ل--غز--ف““ ‘
عم ،›ام ‘ يرجي ام لاثم ىلع ،ةيطارقÁد
،›ام ‘ :لاقŸا ‘ ءاجو .د-يد-سشلا ر-ق-ف-لا
بÓقنا عقو ،ايقيرفإا بهذ مجنم دعت يتلا

،دÓبلل ايلعلا ةداي-ق-لا تل-ق-ت-عاو ،ير-ك-سسع
اميف .ةطلسسلا نع لزانتلا ىلع سسيئرلا قفاوو
ثدح ام نأا ةسضراعŸا ““وينوي5 ةكرح““ تنلعأا
ا‰إا ،قÓطإلا ىلع اير-ك-سسع ا-بÓ-ق-نا سسي-ل
.““بعسشلا ةروث““ ـل ةيعيبط ةجيتن
فلآلا جرخ ،ةÒخألا رهسشألا يفف ،لعفلابو

،ةيرو-ه-م÷ا ‘ ة-سضرا-عŸا تار-ها-ظ-م ‘
هايإا Úمهتم ،سسيئرلا ةلاقتسسا-ب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل
.بعسشلا ةدارإا ريوزتو داسسفلا ‘ ؤوطاوتلاب
ناك هلك كلذ نأا نÓعإلا متي نأا حجرŸا نمو
ةيلمع»و لب ،““ةيطارقÁدلا راسصتنا»ـل ةجيتن

ثدحتن انك اذإا ،““ةيطارقÁدلا» .““ةيطارقÁد
بيرق تقو ىتحف .ةيلسصفم ةملك ،›ام نع
ةخسسار ةيطارقÁد دعُي دلبلا اذه ناك ،ايبسسن
Òياعملل اقفو ةمدقتم ىتحو ايبسسن ةروطتمو
اورظني نأا Úيلاملل نكÁ نا-كو .ة-ي-ق-ير-فإلا
رمألا قلعتي امدنع مهناÒج ¤إا فافختسساب
فÓخب ا‰إا .ةيطارقÁدلا تارسشؤوم عيمجب
تارسشؤوم نم ،ةياغلل ءيسس ءيسش لك ناك ،كلذ
طسسوتم ¤إا ،عسضرلا تايفوو رمعلا طسسوتم
ينغي امو .ةيسساسسألا علسسلا رفاوتو درفلا لخد
ط-ق-ف ›ا-م لا-جر ف-سصن نأا ،مÓ-ك-لا ن--ع
.ءاسسنلا ثلثو ،ةباتكلاو ةءارقلا نوفرعي
ةيسسايسسو ةيركسسع ةياسصو ت– اهنوكل ارظنو
ةيرو-تا-ت-كد ¤إا ›ا-م رد-ح-ن-ت ⁄ ،ة-ي-سسنر-ف

ادعتسسم اتيك ركاŸا سسيئرلا ناكو ،ةيجذو‰
قوقح لا‹ ‘ طسشان يأا عم نواعتلل امئاد

لسصو ءيسش لك نأا ،نآلا ،ودبي ،نكلو .ناسسنإلا
بسساني ل ثد-ح-ي ا-مو .ة-جر-ح ة-ط-ق-ن ¤إا
لخدتلا ىتح ةيناكمإا ينعي ام ،ةدحب سسيراب
نم Òث-كو ،ى-سضو-ف-لاو ،كا-ن-ه ير-ك-سسع-لا
Êاعي يذلا ،سسئابلا دلب-لا را-ي-ه-ناو ،ءا-مد-لا

يدا◊ا نرقلا ÒياعŸ اقفو ،رقف نم هناكسس
.قئل Òغ ودبي ،نيرسشعلاو
ةرم ›ام دكؤوت ،ديد÷ا بÓقنلا لÓخ نم
.ليوط نمز ذنم ةفورعŸا ة-ق-ي-ق◊ا ىر-خأا

ةيانعب تديسش يتلا ،ةيمدق-ت-لا تا-سسسسؤوŸا-ف
عيمج ناك اذإا لمعت نل ،ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع
.مهسشيع ةمقل نوربدتي داكلاب ابيرقت ناكسسلا

نم هل  ةياهن ل ام ¤إا دÓبلا سضرعتت فوسس
،تا-بÓ-ق-نلاو تارو-ث-لاو تا--بار--ط--سضلا
.هنولكأاي ام مهيدل سسيل سسانلا نأل ،ةطاسسبب

““مويلا ايسسور““ نع̂ 
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ايدايصس ارمأا Êويهصصلا نايكلا عم تارام’ا عيبطت Èتعا

 حياصسلا بيب◊ا تاحيرصصتل مهفتمو  طخاصس Úب نويرئاز÷ا ءابدألا
‘ اÒبك ’د-ج ،““ر-بر-بز-لا ل-ي-نو-لو-ك»و ““م-ي-يا-حو ا-نأا““ ة-ياور بحا-صص ،ح-يا-صسلا بي-ب◊ا ،ي-ئاور-لا را-ثأا

ارارق هÈتعاو ،Êويهصصلا نايكلا عم تاقÓعلا عيبطتب تارام’ا رارقل هماÎحا ىدبأا امدنع ،كوبصسيف
.همعز دح ىلع ،رئاز÷ا ‘ مهفرع نم لÓخ نم Úينيطصسلفلا هصسفن تقولا ‘ ادقتنم ،ايدايصس

عفادي نأا دعب اميف لواح حياصسلا بيب◊ا^
¤ا هيف Òصشي رؤصشن-م ن-م Ìكأا-ب ه-صسف-ن ن-ع
مصسقنيل ،ةينيطصسلفلا ةيصضق-لا ن-م ه-ف-قاؤ-م
.سضراعمو عفادم ¤ا ءابدألا هلؤح
عقؤم ىلع هتح-ف-صص ‘ را-ي-ط ر-يذ-ن بت-كو
بيب◊ا يئاورلا رؤصشنم ‘““ :Óئاق كؤبصسيف
اماع امكح هرادصصإا ¤وألا :ناتطلاغم حياصس
تاقÓع نم اقÓطنا Úيني-ط-صسل-ف-لا ى-ل-ع
ىلع هركذ ام قابطنا ركنن نأا نود ،ةصصاخ
حت-ف ة-م-ظ-نŸ ا-ي-صضا-م Úب-صست-نŸا سضع-ب
ؤلو) ÚمواقŸا نم ه-ت-ير-خ-صسو ،ر-ئاز÷ا-ب

ىلع (ىندألا اهد-ح ‘ ة-ي-مÓ-عإا ة-موا-ق-م
بجعأاو .ةلافصسو ةصسخو ةلاذ-ن م-ه-فÓ-ت-خا
نع اقباصس  هعافد Úب ح-يا-صس ع-م-ج-ي ف-ي-ك

رؤصشنŸا اذه Úبو Úين-ي-ط-صسل-ف-لا قؤ-ق-ح
.““رخآا ءيصش يأا نم Ìكأا ““ةتيصشلا““

نأا ؤجرأا) ÊاÛا  هعافد ةيناثلا““ :فاصضأاو
ءاعداب يتارامإلا رارقلا نع (اينا‹ نؤكي
رارقلا اذه نأل كلذو ،ايدا-ي-صس ارار-ق ه-نؤ-ك
لكل لاÛا حت-ف-ي-صس ““ي-بر-ع-لا يدا-ي-صسلا““
ينمألاو يركصسعلاو يصسايصسلا نواعتلا لاكصشأا
لازي ل يذلا  ،Êؤيهصصلا ودعلا عم ‘اقثلاو
ا رطخ لكصشي ام ؤهو ،سسنديو رمديو لتقي

هعدصصت م-غر-ب ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا  ل-ك ى-ل-ع
تارامأا تأادب ل-ه““ :ق-ل-عو ..““!!ه-قا-ق-صشناو
ÚفقثŸا سضعب تاباطخ ‘ فصشكنت عمطلا
.؟؟““برعلا

‘ ““ :دصشارب يدهم يمÓعلا لاق ،هتهج نم
بيب◊ يئاورلا رصصتني ““م-ي-يا-حو ا-نأا““ ة-ياور
““نؤميم نب ميياح““ يدؤهيلا ›ديصصلل حياصسلا
راؤثلا دÁ ناكو ةيرئاز÷ا ةرؤثلا دناصس يذلا
قفاري نأا ،لÓقتصسلا دعب ،سضفرو ،ةيودألاب

،““داعيŸا سضرأا““ اهنأا نؤعدي ام ¤إا هتبيبح
كلذب ؤهو ،رئاز÷ا يه هصضرأا نأا نقيتم هنأل
نأا سضفريو ،ليئارصسإا اهم-صسا دÓ-ب-ب ر-ف-ك-ي
هرمعتصسي نأا سضفر املثم هÒغ سضرأا رمعتصسي
.““يصسنرفلا
بيب◊ لعج-ي ،““م-ي-يا-حو ا-نأا““ ‘““ :فا-صضأاو
““يفينح نÓصسرأا““ ةفصسل-ف-لا بلا-ط ح-يا-صسلا
اودارأا نيذلا سضعبلا هجو ‘ هصسدصسم رهصشي

نيذلا سضعبلا ءلؤؤه ،ميياح ةي-لد-ي-صص قر-ح
مهرŒ ““عيط-ق““ م-ه-نأا ح-يا-صسلا بي-ب◊ ىأار
.““ءايمعلا ةصسام◊ا
ةيرئاز÷ا ةرؤثلا ‘ ميياح لاثمأا““ :قلع مث
ددع مامأا ركذ-ت دا-ك-ت ل اد-ج ة-ل-ي-ل-ق ة-ل-ق
فصص ¤إا اؤفقو نيذلا ىكر◊ا Úيرئاز÷ا
هذه نأا ىأار كلذ عمو .يصسنرفلا لÓتحلا
ةريدج ،ركذت داكت ل يتلا ادج ةليلقلا ةلقلا
رصصتنت اهنأل ،يعادبإلا هلمع رؤfi نؤكت نأاب
عيطقلا تاعانق باصسح ىلع ةيناصسنإلا ¤إا
قرعلاو ايجؤ-لؤ-يد-يإلا ة-لؤ-م-ح-ب ة-ل-ق-ثŸا
.نيدلاو
بيب◊ ريدي ىتح ثدح يذلا ام ““ :لءاصستو
ةرؤثلا تمصسر يتلا هتيناصسنإل هرهظ حياصسلا
دصض اميظ-ع ا-ي-نا-صسنإا از-ج-ن-م ة-ير-ئاز÷ا

نع ¤اعتي ،ةلادعÓلاو ملظلاو رام-ع-ت-صسلا
فيك ؟ايجؤلؤيديإلاو قرعلاو نيدلا تاءامتنا
رصصتني نأا حياصسلا بيب◊ ي-ئاور-لا غا-صست-صسا

يصسنر-ف-لا را-م-ع-ت-صسÓ-ل سضفار-لا م-ي-يا◊
هصسفن ىلع لبقيو ،يليئارصسإلا ناطيتصسÓلو
ناطيتصسلا-ب ن-مؤؤ-ي ن-م ف-صص ¤إا ف-ق-ي نأا
هنأا ىؤعدب Êؤيه-صصلا نا-ي-ك-لا ع-م ع-ب-ط-يو
اؤعاب Úين-ي-ط-صسل-ف-لا ن-م ن-يÒث-ك فر-ع-ي
.““؟ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
لآام ناك اذام““ :لؤق-لا-ب ه-ق-ي-ل-ع-ت م-ت-ت-خاو
رظن هنأا ؤل حياصسلا بيب◊ ةياور ‘ ““ميياح““
ةيصضقلا اؤعاب نيذلا Úيرئاز÷ا ىكر◊ا ¤إا
لÓ-ت-حلا ف-صص ¤إا اؤ-ف--قوو ة--ير--ئاز÷ا
ةرؤ-ث-لا ¤إا م-ي-يا-ح ر-ظ-ن ؤ-ل ؟ي-صسنر--ف--لا
اهنم رظن ي-ت-لا ة-يواز-لا ن-م ة-ير-ير-ح-ت-لا
ة-ي-صضق-لا ¤إا ح--يا--صسلا بي--ب◊ ي--ئاور--لا
اŸو اهتيادب نم ةياورلا فصسنل ،ةينيطصسلفلا
.““اراتك ةزئاج لو ةياور كانه تناك
ايؤق ايعافد افقؤم ذختا يراصس دمfi نكل
ماهتا دح ¤ا ،حياصسلا بيب◊ا هليمز حلاصصل

نع جرخ هنأل ،يفطاعلا ىمعلاب ه-يد-ق-ت-ن-م
ةلئصسأا حرطو اف-لاfl ا-يأار ىد-بأاو عا-م-جإلا

ةصشصشعŸا تاملصسŸا ‘ رظنلا ديعت ةديدج
.هلؤق دح ىلع ،دؤهع ذنم عيم÷ا ناهذأا ‘

نيؤختلا ةفاقث نايغط دّكأات-ي اذ-ك-ه““ :لا-قو
.ÚفقثŸا ةيبلغأا دن-ع ي-ل-ب-ق-لا عا-م-جإلاو
لإا افلاfl ايدرف ايأار بتا-ك رَد-صصأا ا-م-ّل-ك-ف
عامجإلا نع جورÿاب تاماه-تلا تع-ف-تراو
‘ رظنلل ةقيقد ؤلو فقؤت-لا نود ،ي-ل-ب-ق-لا
حياصسلا بيب◊او .ةنازرب هت-صشقا-ن-مو يأار-لا
لو ةيبدألا ةحاصسلا ‘ هنزو هل فقثمو بتاك
اذاملف .سصيح“و Òكفت دعب لإا هءارأا ردصصي

اهصشقاننو اهلمأاتنو هلاؤ-قأا د-ن-ع ف-قؤ-ت-ن ل
تاقيلع-ت-لاو ة-ي-ناÛا تا-ما-ه-تلا سضؤ-ع
اهنأل اتاتب اهباحصصأا فرصشت ل يتلا ةزفتصسŸا
.““ةرؤهتمو ةيفطاعو ةلطاب
ديعي نأا بتا-ك-لا ق-ح ن-م سسي-لأا ““ :فا-صضأاو
ناهذألا ‘ ةصشصشعŸا تاملصسŸا ‘ رظنلا
اقافآا حتفت اهلعل ةرياغم ىرخأا ةلئصسأا حرطيو

ْنأا بتاكلا قح نم سسيلأا ؟سشاقنلل ةديدج
نع ،ةدايقو ابع-صش ،Úي-ن-ط-صسل-ف-لا ل-ئا-صس-ُي

ةهازنو ةحارصص لكبو ةلماكلا مه-ت-ي-لوؤؤ-صسم
نم ةنصس Úعبصس نم ديزأا دعب ر-ظ-ن-لا د-ع-ُبو
ديدرت سضؤع ،مصشاغلا Êؤيه-صصلا لÓ-ت-حلا
ةبيخ نع يطغت يت-لا ة-غرا-ف-لا تارا-ع-صشلا
ةيصضقلل لداع لح داجيإا ‘ عيرذلا لصشفلا
.““؟ةينيطصسلفلا
ةيصضقلا نأا فرعأا““ :لاقو Óي-ل-ق ع-جار-ت م-ث
لإا اذه انمÓك سسيلو ةدّقعم ةين-ي-ط-صسل-ف-لا

،دحأا هيلإا هبتني ل دق فصصاع رحب ‘ ةرطق
تاصشقانم ‘ يصسفن ماحقإا يتداع نم سسيلو
ل لامر ‘ ةعبوز اهنأا فرعأا ة-ي-تؤ-صشي-ك-نود
عيم÷ا سضفتني نأا يننزحأا ا‰إاو ،ائيصش جتنت

ة-ي-بدألا ة-حا-صسلا ‘ ه-نزو ه--ل بتا--ك د--صض
رّبع هنأل امهت هب قصصليو ةيبرعلاو ةيرئاز÷ا

ا-نأا-ف .عا-م-جإلا يأار ن-ع ر-يا-غ-م يأار ن--ع
نأا ىن“أاو Òبعتلا ةيرح نع عفادأا ةطاصسبب
يتلا بخنلاب قيلي ىؤتصسم ¤إا سشاقنلا عفتري
ة-ي-طار-قÁد-لاو ة-ثاد◊ا تارا-ع-صش ع-فر-ت
.““عيمجلل ةير◊او
تلمكأا كتيل““ :افصسأاتم لؤ-ح-ك ح-لا-صص لا-قو
ةعطاقŸا ةلمح دع-ب ..ح-يا-صسلا ا-ي كتا-ب-صس
Úف-ق-ثŸا د-يد-ع-ل فر-صشŸا با-ح-صسنلاو
ةنؤخ ةنايخ ى-ل-ع ادر ؛ة-برا-غŸا با-ت-ك-لاو
حياصسلا بيب◊ا ..ةي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ة-ي-صضق-لا
.““ةدئافلا Ëدع يرئاز÷ا فقثملل جدؤ‰أا
ددع ناك ةيريرحتلا ةرؤثلا نابإا ““ :فاصضأاو
انع لقي ⁄ ..اÒكصس رئاز÷ا بابصش نم Òبك
ءادن اؤبل-ف ؛ا-م-عد ق-ح-ت-صسن ل ا-ن-نأا ا-نÒغ
⁄و ؛مه-ئا-مد-ب سضرألا هذ-ه اوورو بجاؤ-لا
اي كلاثمأا ..مهفارحناو مهصضعب ةلامع مهنثت
ةعقؤق مهملعو مهتفاقث زواج-ت-ت ل ح-يا-صسلا

.““ مهÒكفتو  مهلقع
بيب◊ا نع اعافد رانز دي-م-ح ¤ؤ-ت ا-م-ي-ف
Òبك يرئازج بتاكك هفرعأا ““ :Óئاق ،حياصسلا
رعصشأا نكلو .. فصسألا عم ايصصخصش هفرعأا لو
ةلصصاؤتŸا ةلم◊ا كلت ظحلأا انأاو Òبك ⁄أاب

⁄ ارؤصشنم بتك هنأل طق-ف ما-يأا ذ-ن-م هد-صض
سشقاني نأا لؤقعŸا نم ناك .. سضعبلا بجعي
نع اديعب ةينÓقعو ءودهب هلاق ام نؤ“اصشلا

اذ-ه .. ة-ن-صصخ-صشلاو ن-يؤ-خ-ت-لا با--ط--خ
.““..رخأاتـلا سسركي لب  ائيصش مدقي ل بؤلصسألا

م.Ëرم ^

ديصشت ناغأا ةدع نؤ-ير-ئاز-ج نؤ-نا-ن-ف ق-ل-طأا ^
سشي÷ا»ـب مهيلع قلطي ام وأا ،ةيبطلا مقاؤطلاب
‘ ةينصضŸا مهدؤه÷ اريدقتو انافرع ““سضيبألا

.انورؤك سسورياف ةحفاكم
اهتقلطأا تارداب-م ن-م-صض Êا-غألا كل-ت تءا-جو
ةيصضايرو ةينفو ةيفاقث تاي-ع-م-جو ،تا-ط-ل-صسلا
عفرل ،دلبلا تايلو فلتfl ‘ ةيقيصسؤم قرفو
سسوÒفلا ةحفاكم ‘ ةيبطلا مقاؤطلا تايؤنعم
يرفيف52 ذ-ن-م دÓ-ب-لا ‘ ه-ي-صشف-ت أاد-ب يذ-لا
.يصضاŸا
ةينغأا ““كصسم قيرف““ ›ا◊ا توأا41 ‘ تحرطو
اركصش““ ناؤنع ت– ةيبطلا مقاؤطلا مركُت ةرؤصصم
جرfl ،بؤبfi رصصان لا-قو .““سضي-بألا ا-ن-صشي-ج

Úلماعلل انافرعو اÁركت لثÁ لمعلا““ نإا ،ةينغألا
احصضؤم ،““دÓبلا تايلو لك ‘ ةحصصلا عاطق ‘

نم ةعؤم‹ قايصس ‘ تءاج ل-م-ع-لا ةر-ك-ف““ نأا
رج◊ا ةيصضق دصسŒ ي-ت-لا ،ة-فدا-ه-لا لا-م-عألا

 .““انورؤك ببصسب يعامتجلا دعابتلاو ،›زنŸا
ةÒبك تاردق نع تفصشك ةحئا÷ا““ نأا فاصضأاو
..رئاز÷ا ‘ ةحصصلا عاطق ؤمدختصسم اهرهظأا

،ينف لمعب مهÁركت بجو ،ق-ل-ط-نŸا اذ-ه ن-م
¤إا تفلو .““ءابؤلا ةبراfi ‘ مهدؤهجب افاÎعا
ةقفارÃ نيدصشنم ةثÓث ا-هدأا ي-ت-لا ة-ي-ن-غألا نأا
ءاصسن مهنيب نم ةيرمعلا تائفلا فلتfl نم هؤجو
يعامتجلا دعابتلا ىلع ا-صضيأا ز-كر-ت ،لا-ف-طأاو
تاصصنŸا Èع ناك لصصاؤتلا نأا اني-ب-م ،ي-ح-صصلا
،ةدرفنم تاعؤطقŸا ءادأا لÓخ نم ةينوÎكلإلا
.دحاو لمع ‘ اهعيمŒو
ىلع ةقرفلا ةانق Èع هقÓطإا ذنم لمعلا نأا دكأاو
ةدهاصشم بصسنو ،اÒب-ك ا-بواŒ ق-ق-ح بؤ-ي-تؤ-ي

.يعامتجلا لصصاؤتلا عقاؤم ىلع ةزي‡
11 ‘ ،يصسابج نيدلا سسمصش ،نانفلا قلطأا امك
سشي÷ا““ ناؤنع ت– بيلك ؤيديف ،›ا◊ا توأا
عاطق ‘ Úلماعلل اÁركت ““ءاد-ن-لا ى-ب-ل سضي-بألا

مقاؤطو ،ءابطأاو ،Úصضر‡ نم ،رئاز÷اب ةحصصلا
لمع-لا““ نأا ي-صسا-ب-ج دا-فأاو .م-هÒغو ،فا-ع-صسإا

ةباثÃ ؤهو ،سضيبألا سشي÷ا لاطبأا ¤إا ىدهم
تبتك ةينغألا““ نأا ¤إا اÒصشم ،““مهل نافرعو ركصش
،انحاورأا هتدصشنأا ن◊و ،بلقلا نم ةعبان تاملكب
،ةؤقلا سضعب اه-ع-م ل-م– ل-مأا ة-عر-ج نؤ-ك-ت-ل
.““ةحصصلا لامُع لكو ،ءابطأÓل ةجهبلاو
ةعاذإاب تلجصسو ،قئاقد3 اهتدم ةينغألا““ نأا عباتو
‘ نؤلماعو ،ءابطأا اهئادأا ‘ كراصشو ،ةنيطنصسق
.““يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا
‘ قلطأا دق ،ةليبحؤب نامحرلادبع ،نانفلا ناكو

عاطق لامع عم نماصضتلل ةينغأا ،يصضاŸا ناؤج
اركصش““ ناؤنع ت– انورؤك ةهجاؤم ‘ ةحصصلا
،ةافو96 رئاز÷ا ‘ ةحصصلا عاطق لجصسو .““مكل
،ةلاحÚ 5204باصصŸا ددع غلب اميف ،سسوÒفلاب
.ةحصصلا ةرازو تاءاصصحإا رخآا قفو

ث.ق ^

خيراتلا م-صسق-ب ر-صضاÙا ذا-ت-صسألا ىر-ي ^
نم ه-نأا ،ي-تاؤ-ت نا-م-حد ،ةزا-ب-ي-ت ة-ع-ما-ج-ب
رئاز÷ا Úب ةقلاعلا تافلŸا ةيؤصست تايؤلوأا
رامعتصسلا مئارج ةعؤصسؤم Òصض– ،اصسنرفو
طابصضلا ةداه-صشب ة-ق-ثؤ-م نؤ-ك-ت ي-صسنر-ف-لا
يصسنرفلا سضوافŸا لع÷ مهصسفنأا Úيصسنرفلا
م--ئار÷ا هذ--ه--ب فاÎعلا ة--يد--ج كرد--ي
.سضيؤعتلا ةرورصضو
‘ هت-فا-صضت-صسا ىد-ل ،ي-تاؤ-ت نا-م-حد لا-قو
ةيعاذإلا ةانقل-ل ““حا-ب-صصلا ف-ي-صض““ ج-ما-نر-ب
تامجهل ةجودزŸا ىركذلا ةبصسانÃ ،¤وألا
ر“ؤؤمو55 توا02 ينيطنصسق-لا لا-م-صشلا
ىلع مؤ-ي-لا ر-ئاز÷ا ماد-قإا نإا ،65 مامؤصصلا
يصسنرفلا رامع-ت-صسلا ËرŒ نؤ-نا-ق راد-صصإا
نأا بلطتي ةركاذلا تاف-ل-م ة-يؤ-صست ع-ير-صست-ل
هذه ىل-ع ة-غ-ماد ق-ئا-ثو ا-ن-يد-يا Úب نؤ-ك-ي
باÎلا ل--ك ل--خاد تر--ج ي--ت--لا م---ئار÷ا
لخاد سسامح در‹ نؤكي ل ىتح  يرئاز÷ا
. ناŸرب
ة-ياد-ب تأاد--ب ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا نأا زر--بأاو

ةيبعصشلا ةمواقŸا ةافر ةداعتصساب ة-ح-ي-ح-صص
ل يتلا رئازجلل ةيؤق ةرؤصص يطعي ام اذهو
اهنأاو تاؤنصسلا رورم مغر اهئادهصش ‘ طرفت

فلم ‘ حماصستت نلو هاŒلا اذه ‘ ةيصضام

راذ-ت-علا-ب ءا-ه-ت-نلا بج-ي يذ-لا ةر-كاذ--لا
ة-يؤ--صست نأا ¤وألا ف--ي--صض د--كأاو .سضيؤعتلاو
تاقÓعلا ‘ Òبك لكصشب مكحتي ةركاذلا تافلم
تاقÓعلا لبقتصسم ىل-ع ر-ثؤؤ-يو ن-يد-ل-ب-لا Úب
سسيئرلا هكردأا ام اذهو اصسنرف عم ةيداصصتقلا
كانه ن-ك-ي ⁄ نإا ثي-ح ،نور-كا-م ي-صسنر-ف-لا

،ةؤهلا ع-صست-ت-صس بنا÷ا اذ-ه ‘ يد-ج كر–
لك نأا Úيصسنرفلل رهظأا كار◊ا نأا ¤إا اÒصشم
رؤصص لمح يذلا بابصشلا ةصصاخو Úيرئاز÷ا
‘ اؤfiاصستي نلو اؤصسني نل ةيخيراتلا هزؤمر
ةيمهأا ¤إا يتاؤت قرطت امك.ةيخيراتلا مهتركاذ
نم ة-ف-ل-تfl بناؤ-ج زار-بإا ‘ ةذ-تا-صسلا رود
ة-موا-قŸا-ب ق-ل-ع-ت ا-م ءاؤ-صس ر-ئاز÷ا خ-يرا-ت
ثاحبألا لÓخ نم ةيريرحتلا ةرؤثلاو ةيبعصشلا
اؤماق يتلا Òت-صسجاŸاو هارؤ-ت-كد-لا ل-ئا-صسرو
تاي-ع-م-ج-ل-ل ما-ه-لا رود-لا ازÈم ا-ه-ئار-جإا-ب
.رئاز÷ا خيرات ىلع ةظفاÙا ‘ ةصصتıا
سسرادŸا ‘ ميلعتلا جهانم نأا ثدحتŸا ركذو
خ-يرا-ت-لا ن-م بناؤ-ج جرد-ت ⁄ تا--ع--ما÷او
جها-نŸا هذ-ه ى-ق-ل-ت نأا سضÎف-يو ير-ئاز÷ا

ةصصاخ خيراتلا رير– ¤إا اي-عاد ،Ìكأا ة-يا-ن-ع
ةصسردŸا لب-ق ن-م ةر-كاذ-لا-ب ثب-ع-لا ” ه-ناو
.هÒبعت دح ىلع ةيصسنرفلا ةيخيراتلا

ث.ق ^

خرؤوŸا ،مهصسفنأا Úيصسنرفلا طابصضلا ةداهصشب ةقثوم نوكت
:يتاوت نامحد

لجعي يصسنرفلا رامعتصسلا مئار÷ ةقثوم ةعوصسوم
ةركاذلا تافلم ةيوصست

انوروك ءابو ةبراfi معدت  ةيوعمجو ةيمصسر تاردابم نمصض

ضضيبألا ضشي÷اب نونغتي نونانف

ةرؤثلا لؤح د-يد-ج با-ت-ك ار-خؤؤ-م رد-صص ^
ةداعإا ¤إا داه÷ا نم““ ناؤنع ت– ةيريرحتلا
،دهاÛاو بتاكلل ““ةيرئاز÷ا ة-لود-لا ءا-ن-ب

ثادحأا مهأا هيف دصصر ،رباجؤب دحاؤلا دبع
ايصصخصش اهصشياع يت-لا ة-ير-ير-ح-ت-لا ةرؤ-ث-لا
.لÓقتصسÓل ¤وألا تاؤنصسلاو
تارؤصشنم نع رداصصلا ،باتك-لا اذ-ه Èت-ع-يو
‘ ثح-ب-لاو تا-صسارد-ل-ل ي-ن-طؤ--لا ز--كرŸا
،È 4591مفؤن لوأا ةرؤ-ثو ة-ي-ن-طؤ-لا ة-كر◊ا

Ãثاد-حألا هذ-ه-ل ي-ل--صسل--صست در--صس ة--با--ث
رباجؤبل ةيصصخصش تاداهصشب معدم ةيخيراتلا
ةنتاب ¤إا ة-صسب-ت ن-م ه-لا-صضن تا-طfi زر-بأاو
ةد-ي-ل-ب-لاو ة-م-صصا--ع--لا ر--ئاز÷ا--ب ارور--م
.ةليصسŸاو ةداعصسؤب ¤إا لؤصصوو سسادرمؤبو
مهأا ¤إا ،ة-ح-ف-صص822 ‘ ،بتا-ك--لا دا--عو
لÓقتصسلا لبق ام ةÎف تزيم يتلا تاطÙا
ةمؤك◊ا Úب ناك يذلا عار-صصلا-ك هد-ع-ب ا-مو
هذه زؤفو ناكرأÓل ةماعلا ةدايقلاو ةتقؤؤŸا
رابك مامصضنا دعب اصصؤصصخ ةطلصسلاب ةÒخألا
.ةلب نب دمحأاك اهل ةيرؤثلا تايصصخصشلا
فور-ظ-لا هدر-صس قا-ي-صس ‘ ر-با-جؤ-ب زر--بأاو
يتلا ةب-ع-صصلا ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة-يدا-صصت-قلا

رقفلاو ةيمألاك رئاز÷ا ‘ اصسنرف ا-ه-ت-ف-ل-خ
ى-صضؤ-ف-لاو ة-لا-ط-ب-لاو سضار-مألاو ع-قدŸا
عاطقلا رايهناو تاعانصصلا مادعناو ةينارمعلا
ةجيتن يرصشبلا لاŸا سسأار ةراصسخو يحÓفلا

.مهÒجهتو Úيرئاز÷ا قحب اهحباذم
ام““ ةرؤثلا نأا ىرخأا ةهج نم بتاكلا دكؤؤيو
يتلا ““ةيصسايصسلا ةبرجت-لا لؤ-ل مؤ-ق-ت-ل تنا-ك
اصسنرف دصض ةيرئاز÷ا بازحألا ةداق اهداق
هل ناك يذلا ،جاح ›اصصم-ك ،ة-يرا-م-ع-ت-صسلا
نمازت دق هلاصضن نأاو اصصؤصصخ ،زربألا رودلا
نم اهبقعأا ا-مو ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊او

ناك يتلا ثادحألا يهو5491 يام8 رزا‹
ةي-لÓ-ق-ت-صسلا حور-لا ى-ل-ع Òب-ك Òثأا-ت ا-ه-ل
دؤجو دكؤؤي رباجؤ-ب نأا م-غرو .Úير-ئاز-ج-ل-ل
لإا ،بازحألا هذه طاصشن تبحاصص ““ءاطخأا““
رظنلاب ““يعي-ب-ط““ ر-مألا نأا ى-ل-ع دد-صشي ه-نأا
كلت كاذنآا اه-صشي-ع-ت تنا-ك ي-ت-لا فور-ظ-ل-ل

نأا ىلع تقؤلا سسفن ‘ اددصشم  ،تاكر◊ا
اببصس ناك ““باؤصصلاو أاطÿا Úب حواÎلا““ اذه

،““دا-ه÷ا-ب ة-با-صشلا تادا--ي--ق--لا سسر“““ ‘
يتلا ““ةيخيراتلا ةدايق-لا““ رؤ-ه-ظ-ب Ó-ج-ع-مو
.Èمفؤن —افلا ةرؤث تقلطأا
ةهبج حافك نأا ىرخأا ةهج نم بتاكلا ىريو
تاكر◊ا ةيقب نع زي“ دق ينطؤلا ريرحتلا
نيدلا ىلع هدامت-عا-ب ⁄ا-ع-لا ‘ ة-يرر-ح-ت-لا
ةيرح““ اذكو ““ي-صسا-صسأا مؤ-ق-م-ك““ ي-مÓ-صسإلا
ةيعام÷ا ةدايقلاو تايرظن-لا دد-ع-تو يأار-لا
،““اهل ةبصسنلاب اصسدقم ارمأا اهرودب تناك يتلا

.هلؤق دح ىلع
لؤصصو اصضيأا اهيلإا قرطت يتلا ثادحألا نمو
ما-م-صضنا اذ-كو ،م-ك◊ا ¤إا ة-ل-ب ن-ب د--م--حأا
‘ ةيقيرفلا ةدحؤلا ةمظنم قاثيŸ رئاز÷ا

بز◊ا ةركف““ بتا-ك-لا د-ق-ت-ناو .3691 ؤيا-م
يذلا ،ةلب نب دمحأا اه-صضر-ف ي-ت-لا ““د-حاؤ-لا
.““ةيصسايصس ةياغ يذ ميظنت يأا طاصشن عنم““

ةا-ي◊ا تا-طfi م--هأا ا--صضيأا لوا--ن--ت ا--م--ك
.لÓقتصسلا دعب ¤وألا تاؤنصسلل ةيصسايصسلا
رؤ-صصلا ن--م د--يد--ع--لا--ب راد--صصإلا ز--ي“و
تا-طÙا ف-ل-تfl سسك-ع-ت ة-ي-ح-ي-صضؤ-ت-لا
ثادحأا مهأاو5491 يام8 رزاجمك ةيخيراتلا
ة-فا-صضإلا-ب ›ود-لا ا-هاد-صص اذ--كو ةرؤ--ث--لا
يتلا تايصصخصشلا رابك نم ددعل تاهيرترؤبل
تمكح ي-ت-لاو ة-يرؤ-ث-لا ةدا-ير-لا ا-ه-ل تنا-ك
.لÓقتصسلا دعب رئاز÷ا
ةملك رارغ ىلع قحŸÓا نم ديدعلا لمح امك
رئاز÷ا لÓقتصساب ةيبيحÎلا يÒقصشلا دمحأا
ربؤتكا ‘ ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ة-ي-ع-م÷ا-ب
.نايفيإا تايقافتل ““لماكلا““ سصنلاو2691
دبعل Êاث-لا راد-صصإلا با-ت-ك-لا اذ-ه Èت-ع-يو
دعاقتم يماصس طباصض ؤهو ،رباجؤب دحاؤلا
طيصشنتلاو ةع-با-تŸا-ب ف-ل-ك-م ي-ن-طو Úمأاو
،نيدهاجملل ةينطؤلا ةمظنŸاب سسيصسحتلاو
بنا÷ا““ ـب قلعتŸا لوألا هرادصصإا دعب اذهو
ة-ق-ط-نŸا ة-ير-ئاز÷ا ةرؤ-ث-ل-ل ير-ك--صسع--لا
.““ةيخيراتلا ¤وألا ةيلؤلا ةصسماÿا

ث.ق ^

رباجوب دحاولا دبع دهاÛا بتاكلل ديدج رادصصا

..““ةيرئاز÷ا ةلودلا ءانب ةداعإا ¤إا داه÷ا نم““
رئاز÷ا ترصصتنا اذكه

  يصسايصس ميظنت يأا طاصشن عنمو دحاولا بز◊ا ةركف ضضرف ةلب نب دمحأا ^



ةليترلا

لافطألل رامصضم..فيلغتلا تافلfl ليو–

يرطقلا يرودلا فاده يميهارب
Úصساي ،رصضÿا م‚ جوت ^

فاده ةزئاجب ،يميهارب
عم ةفصصانم ،يرطقلا يرودلا
ددعب ،دصسلا بعل فيفع مركأا
ديصصرب مصسوŸا اذه فادهألا

 .دحاو لكل افده51
ةصسفانم نع ةيلمعلا  تفصشك دقو
،ÚبعÓلا نم ديدعلا Úب ةديدصش
Úب ةصصاخ ،ةديدع قرف نمو
يرطقلا بختنŸا ،فيفع مركأا
،رصضÿا ام‚و ،دصسلا يدانو
يدان نم يميهارب Úصساي
يدان نم حا‚وب دادغبو ،نايرلا
يدمح يصسنوتلاو ةفارغلا نم ينه نايفصس ¤ا ةفاصضإلاب ،دصسلا
.يبرعلا يدان نم يوابر◊ا

 سسيئرلا نم رمأاب ةلودلا ةماقا ئطاصش حتف
نا ةيمÓعا رداصصم تدكأا ^

ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر
ةماقإا ئطاصش حتفب رما ،نوبت
عيمج مامأا ،ربونصصلا يدان ،ةلودلا
طرصش ءاغلإا ” امك .ÚنطاوŸا

¤إا جولولل لوخدلا ةراصش لمح
 .ئطاصشلا
ئطاصشلا ¤إا لوخدلا حبصصأاو
ÚنطاوŸا ةماع مامأا احومصسم
ةراصش يلما◊ اصصصصfl ناك امدعب
.لوخدلا
نم ءادتبا رارقلا اذه قيبطت أادبو
.›ا◊ا توأا51

 يلÙا جوتنŸا عجصشت وكيرك
ينطولا نماصضتلا ةريزو تدكأا ^

رثوك ،ةأارŸا اياصضقو ةرصسألاو
عجصشنصس““ ،تبصسلا سسما ،وكيرك
‘ مهاصسنصسو يلÙا جوتنŸا

بصصانم Òفوتو ةوÌلا قلخ
.““لغصشلا
دوهج لك نأا ،ةريزولا تلاقو
معد““ وحن بصصنتصس ةرازولا
عيجصشتو ةصشهلا ةئفلل طارخنإلا
رامثتصسإل ةيديلقتلا ةعانصصلا
ةرورصض ¤إا ةيعاد ،““يلÙا
باصستنلا ةرورصضب سسيصسحتلا““
هذه ةيام◊ يعامتجلا نامصضلل
.““ةئفلا

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهصشإلا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتصساب جهن1 راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرصشلا ةعبطم :قرصشلا -AIS : طصسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرصشلا - طصسولا

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف راوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو سسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأل درت ل ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر40fiـل قفوŸا م0202توأا32  دحألا

ةصصاخ ةقباصسم ،تبصسلا سسما ،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا تقلطأا ^
حواÎت نيذلا ،لافطألا ةئفل اصساصسأا ةهجوم ،فيلغتلا تافلfl ليوحتب
ةفاظنو ةئيبلا ةفاقث سسرغ فدهب ،ةنصس61 وÚ 7ب ام مهرامعا
ةيŒاÎصسإل اذيفنت يتأات ةقباصسŸا نأا ¤ا ةلاكولا تراصشأاو .طيÙا
 .““يتايافن نم ةينفلا يف–““ ناونع ت– نوكتصسو ،ةئيبلا ةرازو
تافلfl ليو– ةقيرط حصضوي ويديف عطقم دادعإا ةقباصسŸا سصختو
.ةينف ف– ›ا فيلغتلا

ةيئامرب عفد ةيعابر ةيصسور ..””دزورد””
تنÎنإلا ةكبصش ترصشن ^
ةيعابر رهظأا ويديف عطقم
ةيصسورلا ةيئامÈلا عفدلا
نع ثد–و ““دزورد““ ةدعاولا

ةيعابر دوزتتو . اهتافصصاوم
ءاŸا فذاق كرحÃ عفدلا
كرfiو ءاŸا ىلع Òصسلل
ةعرصسلا ةبلعب دوزم لزيد
.ةرعولا قطانŸاو قرطلا ‘ Òصسلل اناصصح062 ةوق جتني ةيكيتاموتوألا
ةاصشمو ةصصاÿا تاوقلا دارفأا لقنل ةبئامÈلا ةبرعلا مدختصست نأا نكÁو
يتلا تايلمعلا ‘و قئار◊ا ءافطإل اهمادختصسا نكÁ امك .ةيرحبلا
evirD ehT ةفيحصص تناكو .ئراوطلا ةرازو دارفأا اهيرجي
ةرايصس اهنأاب ةبرعلا كلت قباصس تقو ‘ تفصصو دق ةيكيرمألا ةينوÎكلإلا

.›ايÿا يجراÿا اهرهظŸ دنوب سسميج

ثد◊ا لÓظ ‘

..نييبيللا ةصساصسلا ىمرم يف ةركلا
مÓسسلا توسص ىلا ،ةيركسسعلاو ةيسسأيسسلا ،ةيبيللا ةمزألا أفرط ىنحنا ،ةأأجف ^
يسسأيسسلا راوحلا ىلا يعادلا أمهنم لك نأيب نمازت أأجأف أمك ،يسسأيسسلا لحلا بلطمو
تاروطتل عبتتملا نأا ريغ ،ودبي اذكه وأا ،يلودلاو يميلقإلاو يلحملا مأعلا يأارلا
رسشأبم لكسشب ةمزألا طخ ىلع نطنسشاو لوخد نأا كردي ،ةيلودلا هتاريغتمو عسضولا

ةقنأخلا ةيلأملا ةمزألا اذكو ،نيفرطلا نيب يركسسعلا بعرلا نزاوت اذكو ،مسسأحو
ءأبرهكلا تأطحم دادمإا ىلا ةجأحلاو يبيللا طفنلا ريدسصت فقو نع ةمجأنلا

رحبلا قرسش نمأا اددهم أارط يذلا بأطقتسسلا ةلأحو ديعسصتلا بنأج ىلا ،دوقولأب
عسضوو رأنلا قÓطا فقوب لجع ،ينويهسصلا نأيكلا نمأا قاروأا طلخ أمبرو ،طسسوتملا
أئيسش نأأكو ،ةردأبملا مأمز نويسسأمولبدلاو نويسسأيسسلا ذخأأيل أيبيل يف أبنأج حÓسسلا

.دغ موي لبق مويلا مÓسسلأب Óهأا نكلو ،نكي مل ديعولاو ديدهتلاو فÓخلا نم
ينطولا قأفولا ةموكح تنلعأا ،أعبط يبأجيإلا هأجتلا يفو ئجأفم فقوم يفف

،ةيبيللا يسضارألا لك ربع رأنلا قÓطإل يروف فقو نع ،ةعمجلا ،سسمأا لوأا ،ةيبيللا
ةدعأق قفو لبقملا سسرأم رهسش ةينأملربو ةيسسأئر تأبأختنا ىلإا ةوعدلا عم
يف حÓسسلا ةعوزنم ةقطنم ءأسشنإا ىلإا ةيعاد ،نييبيللا نيب ةيقفاوت ةيروتسسد
فأنئتسسا عم ،نيفرطلا نيب ةينمألا تأبيترتلا قيسسنتو ،ةرفجلاو ترسس يتقطنم
أهتددح تأبيترت قفو أهليخادم رييسست يرجيو ،ةيطفنلا ئناوملاو لوقحلا طأسشن
ةثعبلا ةدعأسسمب ةديدجلا ةمكوحلاو ةيفأفسشلا نمسضت ،نيلرب رمتؤوم تأجرخم
ىوسس كلذل  طرتسشي مل جارسسلا زيأف نأا أسضيأا ئجأفملاو ،يلودلا عمتجملاو ةيممألا
نم ةيطرسشلا ةزهجألا موقتو حÓسسلا أتعوزنم ةرفجلاو ترسس أتقطنم حبسصت نأا““
يه ةيئأهنلا ةيأغلا““ نأا دكأاو لب ،““أهلخاد ةينمألا تأبيترتلا ىلع قأفتلأب نيبنأجلا
ةيبنجألا تاوقلا جورخو يبيللا بارتلا ىلع ةلمأكلا ةدأيسسلا عأجرتسسا

نم نيمدقتسسملا ةقزترملا فلآاو ةيكرتلا تاوقلا كلذ يف أمب أعبط ،““ةقزترملاو
.أيروسس

فرطلا نÓعا عم رأهسصنلا دح ىلا  هأمتو مغأنتو ،نمازتم تيقوت يفو ،هبنأج نم
فقو ىلإا فارطألا عيمج““ ،حلأسص ةليقع ةسسأئرب ،يبيللا باونلا سسلجم أعد ،رخآلا
،““دÓبلا يف أنوروك سسوريف يسشفتو ةيسشيعملاو ةيدأسصتقلا فورظلا ىلإا ارظن ،رأنلا

لب ،““تأيسشيليملا كيكفت ىلإا يدؤويو ةقزترملا جرخيسس رأنلا قÓطإا فقو““ نأا أحسضوم
جأتنإا فأنئتسسا متيسسو ،يسسأئرلا سسلجملل أتقؤوم ارقم ترسس ةنيدم نوكت نأا حرتقاو
تأيسشيليملا كيكفت عم ،يبيللا فرسصملل يجرأخ بأسسح يف هتاداريإا عادياو طفنلا

عارذلا ،حلأسص ةليقع فقوم ةوق ودبتو ،ةلمأكلا ةينطولا ةدأيسسلا عأجرتسسل
قدنخ رفح يف تعرسش رتفح تاوق نأا ملعن نيح ،رثكأا ،باونلا سسلجمل ةيسسأيسسلا

.تارتموليك4 لوطب ،ترسس ةنيدم برغ ،نيثÓثلا ةقطنم يف
،يكيرمألا سسيئرلل رسشأبم لخدتب تادجتسسملا هذه يبيللا نأأسشلل نوعبأتملا طبرو
نأا ،نيعوبسسأا ذنم ،أيبيل يف ةيكريمألا ةرأفسسلا تنلعأا ثيح ،بمارت دلأنود
ةمزÓلا تاوطخلا ،نأغودرأا بيط بجر ،يكرتلا هريظن عم ثحب يكريمألا سسيئرلا
بأحسسنا قيقحتو ،أيبيل طسسو ةرفجلاو ترسس نم لك يف حÓسسلا عوزنم لح قيقحتل

نيب تأثحأبملا نأا تحسضوأاو .أيبيل نم ةقزترملاو ةيبنجألا تاوقلل لدأبتمو لمأك
أهلمع فأنئتسسا نم طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوملا نيكمت ةرورسض تدكأا نيسسيئرلا
يكريمألا ريفسسلا عرأسس دقو ،ةيدأسصتقلا تأحÓسصإلاو ةيفأفسشلا زيزعتو يويحلا

رأبك عم أهلÓخ ثحب ةيناديم ةرأيز ذيفنت ىلا ،دنلرون درأسشتير ،أيبيل يف
يذلا يسسأيسسلا راوحلا ىلإا ةدوعلاو عارسصلا ءأهنإا كارتألاو نييبيللا نيلوؤوسسملا

ةيجرأخلا ريزول ““ةيوق““ ةرأيز ةرسشأبم أهعبت أمك ،أيبيل يف ةدحتملا ممألا همعدت
تادأيقل ةينوطرأم تارأيزو ،يكرتلا عأفدلا ريزول ىرخأا ةرأيزو ،أيبيل ىلا ينأملألا

تطسشاو لخدت نأك ثيح ،مسصاوع ةدع ىلا باونلا سسلجمو قأفولا ةموكح يف
.ةيميلقإلا ىوقلا طوغسض نم أيبيل ةسسأسس سصيلخت  ةبأثمب

لحلا وحن ةمسسأحو ةعأجسش ةوطخ أعطق أيبيل يف عازنلا يفرط نأا وه ،مهملا
ودبي ثيح ،ةيبيللا يسضارألا ةدحوو ةدأيسس ةيأمحو نييبيللا ءأمد نقحو يملسسلا
،أهتورذ تغلب يتلا ةركسسعلاو نأقتحلا ةلأح رارمتسسا ةلأحتسسأب أعنتقا نيفرطلا نأا
أيسسأيسس أيبيل ميسسقتب وأا ،ةلأكولأب نويبيللا أهذفني ةرمدم برحب أهديدهت دح ىلا

تلزأنت أمدق نيفرطلا نأا ودبيو ،ةيبنجألا ىوقلا حلأسصم مدخي أم قفو أيدأسصتقاو
سسلجم ةدأيق تنأك اذاو ،يسسأيسس لح يأل لأقتنÓل أمهطورسش نع أعجارتو  ةريبك
يف ةنلعملا مÓسسلا ةردأبم ديدجلا نÓعإلا لÓخ نم تذفن دق يبيللا باونلا
ينطولا سشيجلا تاوق حÓسس عزن بلطم نع تعجارت قأفولا ةموكح نإأف ،ةرهأقلا
كلذ يف أمب ،يبيللا برتلا لك ىلع ةلمأكلا أهترطيسس سضرفو  ،رتفح ةدأيقب ،يبيللا

سشيج مدقتل رمحأا أطخ ةرهأقلا ةردأبم أمهترتعا يتلا ،ةرفجلاو ترسس يتنيدم
.قأفولا ةموكح
باونلا سسلجمو قأفولا ةموكح تارارق ذيفنت متي نأا لمجألا نكلو ،ليمج اذه لك

يبنجألا فرطلا اذه نم  طغسض وأا ،ةقيسض ةعفنم وأا تمزت يأا نع اديعب ،ناديملا يف
ةلأح ينأعت أيبيل نأاو ةسصأخ ،ليسصأفتلا يف نكسسي نأطيسشلا نإأف لأقي أمكو ،كاذ وأا

نيتطلسسلا عزأنتت ذنمو ،1102 يف يفاذقلا رمعم مأظن طوقسس ذنم ىسضوفلا نم
نم هنأا أمك ،ةدحاو حورب ريكفتلا يرجي  نأا لهسسلا نم سسيلف  ،5102 أهيف مكحلا
،رسصم ،أيسسور ،أيكرت ةسصأخو ،جرفتملا فقوم ةيبنجألا فارطألا فقت نأا بعسصلا

ثيح ،ةيدأسصتقلا مهحلأسصمب سسأسسملا مدعب ادوعو اوقلت اذا لإا ،مهريغو ،أسسنرف
تسصن أم قفوو ،دÓبلل يتأسسسسؤوملاو يركسسعلاو يسسأيسسلا نأأسشلا سصخت ةردأبملا نأا

.نيلرب رمتؤوم تأجرخم هيلع
تأيسشيليملا عسضول يعوسضومو فسصنم لح دأجيا ،ةجعزملا لئأسسملا نيب نمو
ةليقع نأاو ةسصأخ ،ةرفجلاو ترسس ةنيدم عسضوو ،أيبيل حلأسصم مدخي أمب ،ةقزترملاو
ثيح ،حÓسسلا يتعوزنم نيتقطنم أمهلعج حارتقا ردسصمل همأهفتسسا نع ربع ،حلأسص
لÓهلا ريسصمو ،ةدحوم ةيركسسعو ةيسسأيسس ةوقب أمهقأحلإا نأك أمب ةبوعسصلا نم
سسلجملا ليكسشت حرطي أمك  ،ةيطفنلا تاورثلل لدأعلا عيزوتلا بلطمو ،يطفنلا
ةيسضق ىلا ةفأسضا ،ريبك يعو ىلا جأتحت ىرخأا ةلأأسسم تأبأختنلا ةقيرطو يسسأئرلا
ةيبيللا قأفولا تأيسشيليمو ،رتفح هدوقي يذلاو باونلا سسلجملل عبأتلا يبيللا سشيجلا
ةموكح لبق نم تاريخسصلا قأفتا دعب ةرسشأبم أهلح متي نأا سضورفملا نم نأك يتلا
.نيفرطلا Óك نم نيمدقتسسملا ةقزترملا بنأج ىلا ،قأفولا

سسيئر نم لك نع نيردأسصلا نينÓعإلأب  تبحر يتلا رئازجلا نإأف ،كسش نودو
نييسضأقلا ،حلأسص ةليقع ،باونلا سسلجم سسيئرو ،جارسسلا زئأف ،يسسأئرلا سسلجملا

راوح ربع ةيسسأيسسلا ةيلمعلا ليعفتو ةيبيللا يسضارألا لك يف رأنلا قÓطإا فقوب
ةيوسست يف نييبيللا ةوخإلا ةدارإا سسكعيو ،ةيبيللا ةمزألا ءأهنإا ىلإا يسضفي عمأج

رئازجلا ةردأبم حور وهو ،““قيقسشلا يبيللا بعسشلا ةدأيسس سسيركتو ةيبيللا ةمزألا
،نييبيللا ةوخأÓل ةدودمم أهدي ىقبتسس ،ةيممأا ةيأعربو ةيبيللا ةمزألا لحل
.يتأسسسسؤوملاو يسسأيسسلا مهعورسشم ىلع أارطت دق تأبقع ةيأا زوأجتل

يحلأسص ىفطسصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

ةيناث ةدهع ¤ا روبعلل بمارت خوراصس Úصصلا
ةكلام نوكتصس Úصصلا نإا ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلا لاق ^

كلذو ،ندياب وج ،يطارقÁدلا هصسفانم زوف لاح ‘ ةدحتŸا تايلولل
ةصسائرلا تاباختنا ‘ يطارقÁدلا هصسفانم ¤إا ةديدج تاداقتنا نمصض

.ةيباختنلا هتاباطخ ‘ Úصصلا رطخب متهي ⁄ يذلا ،ةلبقŸا
،سسمأا لوأا ،ةينطولا ةصسايصسلل سسلÛا مامأا هتملك ‘ بمارت عباتو
نل نحنو ...هباختنا ” لاح ‘ اندÓبل ةكلام نوكتصس Úصصلا““ نإا ،ةعم÷ا
زوف ديرت Úصصلاو ،ةيتارابختصسلا ريراقتلا متيأار““ :فاصضأاو .““كلذب حمصسن

‘ كلذو ،““انأا زوفأا نأا اودارأا نإا ادج ÚهŸا نم ناكلو .اÒثك ندياب وج
‘ Úصصلا لخدت ةيناكمإا نع تثد– يتلا تارابختصسلا ريراقتل ةراصشإا
.ةصسائرلل بمارت باختنا ةداعإا عنم فدهب ةمداقلا ةيكيرمألا تاباختنلا



بت--ك--م سسي--ئر ح---صضوأاو ^
ةينطولا ةيعم-ج-ل-ل نا-صسم-ل-ت
ةيرئاز÷ا ةكبصشلا““ ةيفاق-ث-لا
نورق-صش ““‘ا-ق-ث-لا مÓ-عإÓ-ل

لÓ-خ ” ه-نأا ردا-ق-لا د--ب--ع
ةر-ها-ظ-ت-لا هذ--ه ما--ت--ت--خا
ع-م ق-ي-صسن-ت-لا-ب ة--م--ظ--نŸا
ةعلاطملل ةيصسيئرلا ة-ب-ت-كŸا
““بيد د-مfi““ ة-ي--مو--م--ع--لا
ف-ل-تfl سضر-ع نا-صسم-ل--ت--ل
يتلا ةيفار-غو-تو-ف-لا رو-صصلا
يدا---مÓ---لا ثاÎلا سصخ---ت
نو-ن-ف-لاو ة-ير-ثألا ⁄ا--عŸاو
ة-ح-ف-صص Èع ة-ي-ل-ي-ك--صشت--لا
ل-صصاو-ت-لا ع-قوÃ ة-ي-ع--م÷ا
لمجأل ءاقتنا دعب يعامتجلا
ةنوكم ةن÷ فرط نم روصصلا

هذهب ÚفfiÎ ن-يرو-صصم ن-م
.ةيعم÷ا
ةردا--بŸا هذ--ه نأا فا---صضأاو

توأا12وÚ 2ب ا--م تفر--ع
روصصم006 ةكرا-صشم يرا÷ا

62 ن-م ةاو--هو ÚفfiÎ ن--م
ةحايصسلل جيوÎلا فدهب ادلب
لكل ‘اقث-لا ثوروŸا زار-بإاو
⁄ا-عŸا-ب ف-ير-ع-ت--لاو ة--لود
ءلؤو-ه ع--ي--ج--صشتو ة--ير--ثألا
ما-م-ت-هلا ى-ل-ع ن-يرو-صصŸا
م-ه-ت-صسرا‡ لÓ-خ ثاÎلا--ب
.يمويلا مهلمعل
” ه---نا ثد---ح---تŸا د---كاو
ةروصص يفلأا ›اوح لاب-ق-ت-صسا

رظانŸاب ةصصاخ ةيفارغوتوف
ةيرثألا ⁄اعŸاو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا

ة-ي-حا-ي-صسلاو ة-ي-خ-يرا--ت--لاو
تاداعلاو يديلقتلا سساب-ل-لاو
¤إا ةفاصضإا اهÒغو ديلاقتلاو

طÿا ‘ ةينف تاحولل روصص
.مصسرلاو تحنلاو يبرعلا
هنأا ¤إا ردصصŸا سسفن راصشأاو
ةيعقاو سضراعم ميظنت بقتري
نم اءدب ةيفارغوتوفلا روصصلل
فيرع-ت-ل-ل ل-ب-قŸا Èم-ت-ب-صس
ن-يرو-صصŸا سضع-ب لا-م-عأا--ب
ةرهاظتلا هذه ‘ ÚكراصشŸا

.نطولا جراخو لخاد نم

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !مظعألا رئاز÷ا عماج همضسا
،رئأز÷أ دجضسÃ قيلي يذلأ ديحولأ مضس’أ ^
،يرهم ’و يرهف ’ ،مظعأ’أ رئأز÷أ عماج وه
،ر-خآأ م-ضسأ يأأ ’و ي-م-ي-هأر-ب’أ ’و ة-ب-ق--ع ’و
نأأ لوا-ح-ي ن-م ل-ك ما-مأأ ق-ير-ط--لأ د--ضسل أذ--هو
زا‚إ’أ أذه ىلع ةيجولوديأ’أ هتغبضص يفضضي
مغر ،هزا‚إأ ررقت ذنم لدج لfi لأزي ’ يذلأ
يرأو-ه سسي--ئر--لأ ن--مز ¤إأ دو--ع--ي عور--ضشŸأ نأأ
،ةيخيرات ت’’دو ةيزمر لمحي وهو ،نيدموب
““يرجيف’““ يÒضشبتلأ ةضسينك نا-ك-م را-ي-ت-خا-ف

ا-ضسنر-ف-ل يÒضشب-ت-لأ عور--ضشŸأ ى--ل--ع أدر ءا--ج
يضضاŸأ ثعبل ىعضست تناك يتلأ ة-يرا-م-ع-ت-ضس’أ
يذلأ عورضشŸأ ،ايقيرفأ لامضش ةقطنŸ يحيضسŸأ
اŸ هلبق ىتح ل-ب ر-ئأز÷أ لÓ-ق-ت-ضسأ ع-م ى-ه-ت-نأ
ةÎف---لأ لأو---ط ير---ئأز÷أ بع---ضشلأ هر----ه----ظأأ
تÓم◊أ مغر ،هنيدب كضس“ نم ةيرامعتضس’أ
ة-ق-ط-ن-م ‘و بو-ن÷أ ‘ ة-ضصا-خ ة-يÒضشب-ت--لأ
.لضشفلاب اهلك تءاب يتلأ لئابقلأ
أذه ىل-ع م-ظ-عأ’أ ر-ئأز÷أ ع-ما-ج م-ضسأ قÓ-طإأ
،ايئاهن فÿÓأ كفي نأأ هنأاضش نم ،زمرلأ زا‚إ’أ

ةبقع ةيمضست لم– يتلأ دجاضسŸأ ددع يفكيو
يضضام ‘ انه سضوخأأ نلو ،ةنيدم لك ‘ عفان نب

ايقيرفإأ لامضش ‘ هخيرات هÒثي اÒ Ÿخأ’أ أذه
ريوزت مغر ىذأأ نم اهناكضسب هق◊أأ اŸو لدج نم
هنع توكضسŸأ مغرو ةيخيراتلأ قئاق◊أ سضعب

.““ةيمÓضسإ’أ تاحوتفلاب ““ ىمضسي ام خيرات ‘
ة-ب-ق-ع ف-ي-ضسب ن-ك-ي ⁄ ر-ئأز÷أ مÓ--ضسإأ م--ث

سصاعلأ ن-بأ ن-م ر-مأا-ب ’و ،ءا-ير-بأ’أ ‘ هدا-ه-جو
‘ هضشيج دئاق هل لضسري نأأ لضضفي ناك يذلأ

ةيدفلأ لأومأأو مئانغلأو يرأو÷أ ايقيرفإأ لامضش
لوخد ىلع Úيلضصأ’أ ناكضسلأ أوÈجي نأأ ىلع

’إأ أوملضسي ⁄ ايقيرفإأ لامضش غيزامأاف ،مÓضسإ’أ
أوعنتقأ اŸو ،ةيدمÙأ ةلاضسرلاب أوعنتقأ امدعب

ةرا-ضضح أو-ما-قأأ ثي-ح ا-بوروأأ ى-ت-ح ا--هو--ل--م--ح
،نورق ةينامثلأ ة-بأر-ق تر-م-ع ي-ت-لأ سسلد-نأ’أ

نبأ ’و رانيد رجاهŸأ وبأأ ’و ةبقع ’ ›اتلابو
يذلأ انمÓضسإأ ىلعو انيلع لاضضفأأ مهل سصاعلأ

فويضس نم افوخ سسيلو يوامضس ن-يد-ك ها-ن-ل-ب-ق
.ءأدهضشلأ سضرأأ ‘ نومركي ’ ةأزغلأو ،ةأزغلأ

تافÿÓأ ةراثإ’ روبقلأ رابغ سشبنل يعأد Óف
⁄اعلأ ريونتل ءاج يذلأ زا‚إ’أ أذه لوح نآ’أ
بهذŸأ ،ح-ما-ضستŸأ ي-ك-لاŸأ بهذŸأ م--ي--لا--ع--ت--ب
بهذŸأ بنا-ج ى-ل-ع ا-ندÓ-ب ‘ أرا-ضشت--نأ Ìكأ’أ
،را---ضشت---ن’أ يدودÙأ ي---ف---ن◊أو ي---ضضا---بإ’أ

يذلأ يباهولأ باهرإ’أ دضض انتكرعŸ أراضصتنأو
ىلعو ،نمزلأ نم نيدقعلأ ةبأرقل اندÓب ىمدأأ
د-جا-ضسم ‘ سشضشع يذ--لأ ي--مÓ--ظ--لأ ر--ك--ف--لأ
ةيركضسع دعأوق تناك يتلأ تايلضصŸأو ءايحأ’أ

.يفلضسلأ رايتللو ةيباهرإ’أ تاعامجلل ةيقيقح
ل-ك ي-ه-ن-ي-ضس ،م-ظ-عأ’أ ر-ئأز÷أ ع-ما--ج م--ضسأو

ةينيدلأ اهمÓعأأ رئأز÷أ نم ةهج لكلف ،فÓخ
‘ زحي دق ةيقبلأ نود مضسأ رايتخأو ،ةيركفلأو
مضسأ لوح د-حأأ ف-ل-ت-خ-ي ن-ل ا-م-ن-ي-ب ،سسو-ف-ن-لأ
اضسوردم نوكي نأأ بجي نأذآ’أ ىتحو ،رئأز÷أ

’ يرئأز÷أ ثأÎلأ نم هن◊ دمتضسيو أزي‡و
.Êامثع ’و يقرضشم
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GBNô G’CNÑÉQ ةرهاظتلأ ‘ ÚكراضشŸأ لامعأاب فيرعتلل لبقŸأ Èمتبضس ةيفأرغوتوفلأ روضصلل سضراعم ميظنت

يضضاÎفلا ›ودلا نولاضصلا ماتتخا
ناضسملتب ةيفارغوتوفلا ةروضصلل

ةروضصلل ÊوÎكلإ’أ يضضأÎف’أ ›ودلأ نولاضصلأ ناضسملتب ،سسمأأ متتخأ
.ÚمظنŸأ ىدل ملع امبضسح ““نفلأ بكوك““ راعضش ت– ميقأأ يذلأ ةيفأرغوتوفلأ

ÂاغتضسÃ اقارح71 ـل ةيعرضش Òغ ةرجه ةلواfi طابحإا
ة----عو-----مÛا تن-----ك“ ^

لحاوصسلا سسار◊ ةي-م-ي-ل-قإلا
،  ÂاغتصسŸ يقرصشلا لحاصسلاب
ة-لواfi طا--ب--حإا ن--م ،سسمأا

71 ل ة--ي--عر--صش Òغ ةر--ج--ه
.رحبلا سضرعب اصصخصش
نأا ،ح-لا-صصŸا تاذ تح-صضوأاو
ةعبا-ت-لا ة-م-ئا-ع-لا تاد-حو-لا

تصضÎعا ل--حاو--صسلا سسار◊
ىلع ناك عنصصلا يديلقت براق
مهنيب نم، ا-صصخ-صش71 هنت-م
لايمأا7 دعب ىلع بناجأا اياعر
لامصش (Îمولي-ك31) ةيرح-ب
ع-با-ت-لا ة-ي-ب-يا-ع-صشلا ئ-طا-صش

كلاŸا د-ب--ع ن--ب ة--يد--ل--ب--ل
.ناصضمر
تاذ ¤إا ادا----ن-----ت-----صسا ,”و
Úي-ن--عŸا ل--يو– ،رد--صصŸا
ءانيم ¤إا Úنثا نارصصاق مهنيب

ما-ي-ق-لا ل-جأا ن-م Âا-غ-ت--صسم
ة-ي--نو--نا--ق--لا تاءار--جإلا--ب
هذ-ه ل-ث-م ‘ ا-ه-ب لو--م--عŸا
تافاع-صسإلا Ëد-ق-تو تلا◊ا
فر--ط ن--م م--ه--ل ة---ي---لوألا
ةيامحلل مدقتŸا ىف-صشت-صسŸا
.ةيندŸا
تاد----حو----لا تاذ تما-----قو
ح-لا-صصŸا ع-م ق-ي--صسن--ت--لا--ب

ليعف-ت-ب ة-صصتıا ة-ي-ح-صصلا
ءابو يصشفت نم يئاقولا زاه÷ا
ى--ل--ع (91-دي-فو-ك) ا-نورو-ك
يدود◊ا ذفنŸا اذه ىوتصسم
رد-صصŸا ف-ي-صضي ،ير-ح--ب--لا
.هصسفن
ميلصست ق-حل تقو ‘ م-ت-ي-صسو
ةينمألا تا-ه-ج-ل-ل Úفو-قوŸا
ةلادعلل مهÁد-ق-تو ة-صصتıا
ميلقإلا ةرداغم ةلواfi ةمهتب
رح-ب-لا ق-ير-ط ن-ع ي-ن-طو-لا
. ةيعرصش Òغ ةقيرطب

ن.ح ^

سشئاضشحلأ و راجضشأ’أ نم راتكه441ىلع تتأأ نأرينلأ ةنضسلأأ
 لوهم قيرح دامخإا نم نكمتت ةيندŸا ةيام◊ا

فيطضسب روباب لابجب

ةÒخلا ةعاضس42 ‘ نيرخآا2732 ذاقنإاو اقرغ اضصخضش11 كÓه
ةيام◊ا حلاصصŸ تايئاصصحا تفصشك̂ 

‘ ،اقرغ اوفوت اصصخصش11 نا ةيندŸا
ئ--طاو--صشلا ‘ ةÒخألا ة--عا--صس42ـلا
7 ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-ئاŸا تا-ع-مÛاو
نم سصخصش2732 ذاقنإا ” امك ،تايلو
ماق دقف  ،ردصصŸا تاذ بصسحبو  .قرغلا

ئ--طاو--صشلا ة--صسار--ح زا--ه--ج ناو--عأا
ذاقنإاب حمصس لخدت2733ـ ب مامجتصسلاو
ي-ق-ي-ق◊ا قر-غ-لا ن-م سصخ-صش2732
،نيرخآا997ـ ل تا-فا-ع-صسإلا Ëد--ق--تو
اوفوت اياحصض9 ثثج نوصساّطغلا لصشتنإاو

،تايلو7 ىوتصسم ىلع رحبلا ‘ اقرغ

،تايفو3ـ ب ةزا-ب-ي-ت ة-يلو م-ه-ترد--صصت
لجيجو ،Úتا-فو-ب ة-يا-ج-بو سسادر-مو-ب
¤إا ةفاصضإلاب ،ةدحاو ةافو-ب ةد-ك-ي-ك-صسو
‘ ا-قر-غ Úصصخ-صش ي-ت--ث--ج لا--صشت--نا
21 هرمع لفط لوألا ،ةيئاŸا تاعّمÛا

نا-كŸا-ب ي-ئا-م ع-ّم‹ ‘ قر-غ ة-ن--صس

ةياردصسلا ةيدلب-ب ““ة-صضا-ي-ب-لا““ ى-م-صسŸا
يهف ةيناثلا ةيحصضلا امأا .ةيدŸا ةيلوب
‘ اقرغ ‘وت ،تاو-ن-صس8 هرمع لفط-ل
Úع““ ةيدلبب ““كارأا““ ةيرقب ة-ي-ئا-م ة-كر-ب

.تصساÔ“ ةيلوب ““لقنم
ج.ق ^

ة-يا-م◊ا ح--لا--صصم تن--ك“  ^
،سسمأا ءاصسم في-ط-صسب ة-ي-ندŸا

ثيح، لوهم قير-ح دا-م-خإا ن-م
ى-ل-ع ناÒن-لا ة-ن-صسلا تد--ت--ما

نم راتكه441 نع ديزت ةحاصسم
و ةرمثŸا راج-صشألا و Úتا-صسب-لا
ة-ير--ق ي--حاو--ن--ب،سشئا--صش◊ا

لا-م-صش رو-با-ب ة-يد-ل-ب ي--قر‹
ةيلولل يقرصشلا لامصشلا ىصصقأاب
ةعرصسب ناÒنلا تر-صشت-نا د-قو .
ةعفترŸا ةرار◊او حايرلا لعفب
¤إا  تدتما و، سشئاصش◊ا ةفاثكو
ةياغ ¤إا لاغدأاو ةروا‹ Úتاصسب

،روباب لبج ›اعأاب ةباغلا دودح
ة-ع-صست Òخ-صست ” كلذ ل--جأل و
ةدحول ةعبات ءا-ف-طإا تا-ن-حا-صش
ةÒبك-لا Úع ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
سصاÿا ل--ق--ن--تŸا ل---تر---لاو

Ãتا-با-غ-لا ق-ئار-ح ة-ح--فا--ك
ف-ي-ط-صس ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل--ل
فلت-خÃ ا-نو-ع05 اهم-قاو-ط-ب
ةيا-م◊ا ر-يد-م ةدا-ي-ق-ب بتر-لا
¤إا ةفاصضإلاب ،ةيلول-ل ة-ي-ندŸا
تا-با-غ-لا ح-لا-صصم تا-ي-نا-ك-مإا
لوغ-لا جر-صسو رو-با-ب ي-ت-يد-ل-بو
،ÚنطاوŸا تارصشع ةد-عا-صسمو
تادوه‹ دعب تعاطتصسا ي-ت-لا
ن-م مو-ي-لا ف-صصنو مو-ي-ل ةÒب-ك

fiهدا--م--خاو ق--ير◊ا ةر--صصا
ناكصسل ةماه تاكلت‡ ةيا-م-حو
تاباصصإا ليجصست نود ة-ق-ط-نŸا
ة--حا--صسŸا ترد--قو ،ة--ير--صشب
اه-ت-حا-ت-جا ي-ت-لا ة-ي-لا-م-جإلا
اهنم اراتكه441 ›اوحب ناÒنلا

لا--غدألا ن--م را--ت--ك--ه98
نم را-ت-ك-ه02 ،سشار---حألاو

يصسلطألا زرألاو رصضخألا طولبلا
ةرجصش085 ›او--ح فÓ---تإا و،

53 ›اوح ةحاصسم ىل-ع ةر-م-ث-م
جاجد Òط052 قوفن ، ارات-ك-ه
02 هب Òغصص بآارم ، بآارم لخاد

قير◊ا اذ-ه د-ع-يو،Íت ة-مز-ح
هتدهصش يذلا لوألا د-ع-ب Êا-ث-لا
” امك .Úعوبصسأا ذنم ةقطنŸا
ةÒخألا ةعاصس84 لÓخ ليجصست

نم لكب ىر-خأا ق-ئار-ح ة-صسم-خ
Úع ،تا-نرآا Úع ،لو-غ-لا جر--صس
عم اهدامخإا ” مÓصسوب ،ىورلا
راتكه21 ›امجإا فÓتإا ليجصست

امي-ف ،سشار-حألاو لا-غدألا ن-م
قيرح دامخإا ةي-ل-م-ع ل-صصاو-ت-ت
رهظ علدنا Úتاصسبو لاغدأل رخآا

ةيدلب ناÁوب ةيرقب ةعم÷ا اذه
جلضصل ىضسيع ^  .يزيت تيآا

 ةـــــــــــــــــــــــــيزعت
Ãةريدم تقلت ،⁄أ’أو ةرضس◊أ نم ديز
أابن مأزح ةد-ح ةد-ي-ضسلأ ر-ج-ف-لأ ةد-ير-ج
سسي-ئر رأز-م دأر-م ق-يد-ضصلأ ةد-لأو ةا-فو
‘ دا-ضسف-لأ ة-ح-فا-كŸ ة-ي-لود-لأ ة-م-ظ--نŸأ
.ةضضايرلأ

اهيزاعتب مدقتت ةميلأ’أ ةبضسانŸأ هذهبو
ةاضسأوŸأ تأرابع ىمضسأابو ةرا◊أ ةيبلقلأ
نأر--هو--ب ه--تر--ضسأأ دأر--فأأ ة--فا--ك--لو ه---ل
ي-ل-ع-لأ ¤وŸأ ن-م ة-ي-جأر ة-ن-ي-ط--ن--ضسقو
ه-تا-ن-ج ةد-ي-ق-ف-لأ ن--ك--ضسي نأأ ر--يد--ق--لأ
يتلأ هتمحر-ب ا-هد-م-غ-ت-ي نأأو ة-ع-ضسأو-لأ

.نوكلأ تعضسو
نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ

ةيندŸا ةيام◊اب طباضض ةافو
فيطضسب ةÒبكلا Úعب
ةÒبكلأ Úع ةنيدÃ ةيندŸأ ةيامحلل طباضض سسمأأ ‘وت ^

تامولعŸأ بضسحو، ةنضس64 زهان رمع نع فيطضس ةي’وب
ببضسب ‘وت ةي-ح-ضضلأ نإا-ف ،““ر-ج-ف-لأ““ ا-ه-ي-ل-ع تل-ضص– ي-ت-لأ

سسمأأ لأوز هتزانج عييضشت ” دق و، ةئجافم ةيبلق ةتكضس
ÃقÈأ خيضشلأ ةŸع ةيدلبب دوعضسÚ بكلأÒمز روضضحب، ةÓهئ
ة-نو-ح-ضشم ءأو-جأأ ط-ضسو ةÒب-ك-لأ Úع نا--ك--ضس و ة--ن--هŸأ ‘

. ىضسأ’أ و نز◊اب
   ل ىضسيع ^

باضش نع ثحبلاو اقرغ لفط ةافو
لجيجب ثلاثلا ملكلا ئطاضشب دوقفم
رمعلأ نم غلبي لفط سسمأأ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاضصم تلضشتنأ ^
ةيدلبل عباتلأ ثلاث-لأ م-ل-ك-لأ ئ-طا-ضشب ا-قر-غ ‘و-ت  ة-ن-ضس21

.سسواق ةيدلبب دمحأأ ينب ةيرق نم ردحنŸأو لجيج
نع ثحبلأ سسطغلأ ةقرف رضصا-ن-ع ل-ضصأو-ت ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

أءاضسم ةعم÷أ سسمأ لوأ دنم  ئطاضشلأ تأأدب دوقفم قيرغ
اميف ، ةناجو ةيدلبب نطقي ةنضس71 رمعلأ نم غلبي باضش وهو
نم سصاخضشأ’أ نم تأرضشعلأ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاضصم تذقنأأ

لأ ةي’ولأ ئطأوضش ىلع Òبكلأ دفأوتلأ ببضسب يقيقح توم
.ةحابضسلل ÚحوتفŸأ33

ب.نيضساي ^

قاÎحا ‘ صصاخضشأا30 ةباضصإا
لجيجب ةلميجب  ةÒغضص ةلفاح

‘ سسمأأ  ةلميج ةيندŸأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت ^
ةلفا◊ قيرح دامخإأ لجأ نم  ’أوز ةعبأرلأ ةعاضسلأ دودح
LPJ  . زاغلاب لغتضشت5j.  عون نم ةÒغضص

قأÎحإأ ثدا◊أ فلخ دقو ،ابكأر21 اهنتم ىلع ناك ةلفا◊أ
رمأ’أ قلعتيو ا-يا-ح-ضض3 ليجضست عم ة-ب-كر-م-ل-ل ي-ل-ك ه-ب-ضش
ىلع ة-ي-نا-ث-لأ ة-جرد-لأ ن-م قور-ح-ب بي-ضصأأ يذ-لأ ق-ئا-ضسلا-ب
ءأرج ةمدضصب Úتأأرمأ ةباضصإأ ¤إأ ةفاضضإأ ، Úمدقلأ ىوتضسم
سشأرحأاب  قيرح ع’دنإأ ‘ اضضيأأ ببضست ثدا◊أ،  قير◊أ

.عبرم Îم002 ›أوح فÓتإأ ›أوح فلخ طولبلأ راجضشأأو
ب.Úضساي ^

ىلع نولوتضسيو تارايضسلا جاجز نومطحي نولوه‹
لجيجب رانŸا ئطاضشب ÚفاطضصŸا صضارغأا

ةد-ع ل-ج-ي-ج ة-يد-ل-ب-ب Òب-ك-لأ را-نŸأ ئ-طا-ضش سسمأأ د-ه-ضش ^
ةدفأولأ تÓئا-ع-ل-ل ة-ي-حا-ي-ضسلأ تأرا-ي-ضسلأ ى-ل-ع تأءأد-ت-عأ
Úلوه‹ مدقأأ ثيح ، فايطضص’أ ل-جأأ ن-م ل-ج-ي-ج ة-ي’و-ل

سضأرغأ’أ ىلع ءÓيتضس’أو تأراي-ضسلأ جا-جز م-ي-ضشه-ت ى-ل-ع
ل-ظ ‘ ما-يأأ ةد-ع-ل ة-ي-ل-م-ع-لأ ترر-ك-ت د--قو ، ا--ه--ب ةدو--جوŸأ
نم Èتعي يدلأ ئطاضشلأ هفرعي يدلأ ىضضوفلأو ظاظتك’أ
‘ ةمدضص ةثدا◊أ تكرت دقو ، ةي’ولاب ئطأوضشلأ نضسحأأ
ةحأرلأ نع اث-ح-ب ل-ج-ي-ج ¤إأ أو-مد-ق ن-يذ-لأ رأوز-لأ سسو-ف-ن
ةي’ولأ ناكضس عيمج ةيلمعلأ رك-ن-ت-ضسأ ا-م-ك ، ة-ن-ي-نأا-م-ط-لأو
، Úفورعم Òغ اهيف ÚببضستŸأو ةلوزعم ةثدا◊أ نيÈتعم
اثحب ةيضضقلأ ‘ اقيق– ينطولأ كردلأ حلاضصم تحتف اميف

. نيدتعŸأ نع
ب.Úضساي ^

جورت ةباضصعب حيطت نمألا حلاضصم
فيطضس ةنيدم طضسو تاردıا

ةباضصع فيقوت ن-م ف-ي-ط-ضس ة-ي’و ن-مأأ ح-لا-ضصم تن-ك“ ^
flأ جيورت  ‘ ةضصتıأ طضسو طضشنت تناك،تأردŸةنيد ،

مهلج ةنضس03 وÚ 42ب مهرامعأأ حوأÎت دأرفأأ30 نم لكضشتت
.ةيلدعلأ قبأوضسلأ باحضصأأ نم
ف-ي-ك) تأردıأ ن-م مأر--غ003 زجح نم ةي-ل-م-ع-لأ تن-ك-مو
ايلام اغلبمو ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ نم اضصرق331 بناج ¤إأ (جلاعم
ترطأأ ةيلمعلأ.،مومضسلأ هذه جيورت تأدئاع نم Èتعي اماه
ةيئ’ولأ ةحلضصŸاب تأردıأ ةحفاك-م ة-قر-ف دأر-فأأ ل-ب-ق ن-م
تءاجو،فيطضس ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ة-ي-ئا-ضضق-لأ ة-طر-ضشل-ل

جيورت ‘ سصخضش طروتب دي-ف-ت تا-مو-ل-ع-م لÓ-غ-ت-ضسأ بق-ع
راضضحإأ ¤إأ هئو÷ لامتحأ عم ،ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو تأردıأ

نم ’وأأ تنكم ةمكfi ةطخ مضسر كلذ روف متيل ،اهنم ةيمك
رمأ’أ نأا-ب ح-ضضتإأ نأأ د-ع-ب ، هد-جأو-ت نا-ك-مو ه-ت-يو-ه د-يد–

،ةيئأذغلأ دأوŸأ عيب ‘ سصضصختم يراŒ لfi بحاضصب قلعتي
،يمأرجإ’أ هطاضشن هيومتل اهلغ-ت-ضسي نا-ك ي-ت-لأ ة-ن-هŸأ ي-هو
هب هبتضشŸأ نأأ نم دكأاتلأ دعب و،ةنيعم ةدم هل دضصÎلأ دعبو
ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ وأأ تأردıأ جيورت تايلمع ‘ Óعف علاضض

،ةباينلأ نذإأ ىلع لوضص◊أ دعب أذهو ،روفلأ ىلع لخدتلأ ”
هتزوحبو يراجتلأ هلfi لخأد سسبلت ةلاح ‘ هطبضض متيل
اضصرق331 و (جلاعم فيك) تأردıأ نم مأرغ003 ـلأ نم Ìكأأ

دأرفأأ اهقلطأأ يتلأ تايرحتلأ تتبثأأ اميف ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ نم
” ةيضضقلأ تأذ ‘ ن-ير-خآأ Úضصخ-ضش  عو-ل-ضض ،ة-قر-ف-لأ تأذ
. اضضيأأ امهفيقوت
افلم تز‚أأ،ةينونا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ ة-فا-ك لا-م-ك-ت-ضسأ د-ع-بو

تأردıأ ةزايح ةمهت نع ،ةثÓثلأ ÚطروتŸأ دضض ايئأزج
عم عيبلأ سضرغل ةعور-ضشم Òغ ة-ف-ضصب ة-ي-ل-ق-ع-لأ تأر-ثؤوŸأو

أو-ل-ي-حأأ،ة-ح-ضصلأ ة-ن-هÃ ة-عور-ضشŸأ Òغ ة-ضسرا-مŸأ ة-ح-ن-ج
Ãأ ةيئاضضقلأ تاه÷أ مامأأ هبجوıمهعأدإاب ترمأأ يتلأ ةضصت
.سسب◊أ نهر

جلضصل ىضسيع ^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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