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ةمصصاعلأ رئأز÷أ ““ نأأ رأروف روتكدلأ دكأأو ^
دد-ع ثي-ح ن-م ة-مد--قŸأ ‘ أدد‹ تءا--ج

ةديدج ةلاح87 اهليجصستب ةيمويلأ تاباصصإلأ
ءابولأ ةرؤوب Èتعت يتلأ ةديلبلأ ةيلوب ة-عو-ب-ت-م
نأرهو ةيلو مث ةديدج ةباصصإأ85 اهئاصصحإاب
14 اهفاصشتكاب وزو يزيت ةيلو اهيلت34 عقأوب

ةباصصإأ22 اهليجصستب ةنتاب ةيلو مث ةديدج ةلاح
ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو .““ةديدج
(9) عصست ةÒخألأ ةعاصس42 لأ لÓخ تدصصر
سضأرمألأ باحصصأأ نم مهتيبلاغ ةديدج تايفو
ةافو5641 ¤إأ ›ا-م-جإلأ ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸأ

” ““ ه-نأأ ¤إأ را--صشأأو .““ ة--يلوÈ 04ع ةعزو-م
عفÎيل ءافصشلل ةديدج ةلاح992 لثا“ ليجصست
أورداغ ن-يذ-لأ Úبا-صصم-ل-ل ›ا-م-جإلأ دد-ع-لأ

82 دجأوت عم ةلاح68892 ¤إأ تايفصشتصسŸأ
 .““ةزكرŸأ ةيانعلأ ت– اصضيرم

ر كلام ^

Èع ةيرئأزج ةيعر031 نم Ìكأأ ءÓجإأ ” ^
يÈلأ بأدبدلأ Èعمو تناجب ا-ك-صسي-ت را-ط-م
ةÎفلأ لÓخ كلذو يز-ي-ل-يإأ ة-يلو-ب يدود◊أ
رهصش ةياغ ¤أ طرافلأ سسرام رهصش نم ةدتمŸأ
اياعرلأ ءÓجإأ تايلمع راطإأ ‘ يرا÷أ توأأ
قÓغإأ ببصسب جراÿأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ
ر-ثإأ ن-ير-فا-صسŸأ ما-مأأ يÈلأو يو÷أ لاÛأ
،(91-ديفوك) انوروك سسوÒف ةح-ئا-ج ي-صشف-ت

حلاصصم ىدل ءاعبرألأ سسمأأ ديف-ت-صسأأ ا-م-ب-صسح
.ةيلولأ
نم ةيعر21 ءÓ-جإأ را-طإلأ أذ-ه ‘ ” د--قو
وينوي ره-صش لÓ-خ تنا-ج را-ط-م Èع دا-صشت-لأ
ةيعر021 نم ديزأأ ءÓجإأ ” ا-م-ي-ف ،طرا-ف-لأ

يÈلأ بأدبدلأ Èعم Èع ايبيل ن-م ة-ير-ئأز-ج
توأأ رهصش ةياغ ¤إأ طرافلأ سسرام رهصش ذنم
.ردصصŸأ تأذل اقفو يرا÷أ
نيزكر-م ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-صسلأ تصصصصخ د-قو

مهب لفكتلأو اياعرلأ لابقتصسل يحصصلأ رجحلل
‘ ةلث‡ ،Úتيرأدإلأ ÚتعطاقŸأ ىوتصسم ىلع
بأدبدلاب بابصشلأ تيبو تناجب ترأردات قدنف
ةيب-ط-لأ ة-يا-ن-ع-لأ فور-ظ ة-فا-ك Òخ-صست ع-م
لفكتلأ نامصضل Úق-فرŸأ ن-يذا-ه-ب ة-ي-ن-مألأو
تاقفنلأ ›امجإأ غلب ثيح ،ايا-عر-لا-ب ل-ث-مألأ
ديزأأ اياعرلاب لفكتلأو ءأويإلأ ةيلمعب ةصصاÿأ

.جد نويلم3ر8 نم
ةيرئأزج ةي-عر71 ايلاح دجأو-ت-ت ،ةرا-صشإÓ-ل
تيب ىوتصسم ىلع ي-ح-صصلأ ر-ج-ح-ل-ل ع-صضخ-ت
د-ع-ب يزأÎحأ ءأر-جإا-ك بأد-بد-لا-ب با-ب-صشلأ
Èع ايبيل ةلود نم يصضاŸأ عوبصسألأ مهئÓجإأ
” يذلأو ،بأدبدلاب يÈلأ يدود◊أ ÈعŸأ

نم سصيخÎب تقؤوم لكصشبو ايئانثت-صسأ ه-ح-ت-ف
ءÓجإأ ةيلمع ليهصست راطإأ ‘ ايلعلأ تاطلصسلأ
.ايبيلب Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ اياعرلأ

ر م ^ ةحسصلل ةيŸاعلإ ةمظنملل ايقيرفإل ةيميلقإلإ ةنجللإ مامأإ

 انوروك ةحفاكم ‘ رئاز÷ا ةبرŒ سضرعي ديزوب نب
حÓ-صصإأو نا-ك-صسلأو ة-ح-صصلأ ر-يزو كرا--صش ^

‘ سسمأأ ديزوب نب نمحرلأ دبع تايفصشتصسŸأ
ةيمي-ل-قإلأ ة-ن-ج-ل-ل Úع-ب-صسلأ ةرود-لأ لا-غ-صشأأ

ةينقت Èع ةحصصلل ةيŸاعلأ ةمظنملل ايقيرفإل
نع ةرودلأ لاغصشأأ رصضحو .يئرŸأ رصضاحتلأ
لاحر روصسي-فوÈلأ ن-م ل-ك ير-ئأز÷أ بنا÷أ
حÓصصإأو ةيحصصلأ حلاصصملل ماعلأ ريدŸأ سسايلإأ

ريدŸأ رأروف لامج روتكدلأو تا-ي-ف-صشت-صسŸأ
روصسيفوÈلأ أذكو ةحصصلأ ةيقرتو ةياقولل ماعلأ

fiةحصصلأ ةرأزو ىدل راصشتصسم جا◊أ دم.
ريزولأ مدق ،ةي-صضأÎفلأ ةرود-لأ هذ-ه لÓ-خو
سصخي ام-ي-ف ر-ئأز÷أ ةر-ظ-ن لو-ح ة-ل-خأد-م
هذ-ه دا-ق-ع--نأ ” د--قو .91-ديفوك ةحفاك-م
ة-ي-م-ي-ل-قإلأ ةر--يدŸأ فأر--صشإأ ت– ةرود--لأ

،ايقيرفإأ ةقطنŸ ةحصصلل ةيŸاعلأ ةم-ظ-ن-م-ل-ل
ايديل Úلكاج ةصسائر ت– ،يتيوم وصسيديصشتام
ةأأرŸأ نوؤوصشو ناكصسلأو ةحصصلأ ةريزو ولوكيم

.وغنوكلأ ‘
ل-م-ع ¤إأ قّر-ط-ت-لأ ءا-ق-ل--لأ لÓ--خ ” د--قو
‘ ةح-صصل-ل ة-يŸا-ع-لأ ة-م-ظ-نŸأ تا-طا-صشنو
ر م ^ .ايقيرفإأ

 يرا÷إ توأإو طرافلإ سسرام Úب ةدتمŸإ ةÎفلإ سصخت
تناج Èع ةيرئازج ةيعر031 نم ديزأا ءÓجإا

يزيليإاب بادبدلاو

ءابولإ تإروطت رخآإ فسشكت ةحسصلإ ةرإزو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا193و تايفو9 ليجصست
(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباسصإإ193و تايفو (9) عسست ليجسست ““ ءاعبرألإ سسمأإ ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ
.““ ةافو5641و ةلاح91624 ¤إإ سسوÒفلاب ةطبترŸإ تاباسصإلإ ›امجإإ عفتÒل

اينروفيلاك ةنيدم فدهتصسا ا‹انرب روط
  ””لبأا”” و ””سسكيلفتن”” ””لاب ياب”” تاباصسحو

ةيصضق ‘ اقيق– حتفت ةيكيرمألأ ةطرصشلأ ^
حلاصصŸأ تحتف  ““افونأزاك““ يرئأز÷أ رزكاهلأ
ةع-طا-ق-م ‘ ة-ي-ك-ير-ملأ ة-ي-تأرا-ب-خ-ت-صسلأ
يرئأزج باصش ةيصضق ‘ اقيق– اي-نرو-ف-ي-لا-ك
““Òبخ““ ةيصصخصش لحتنيو بيو روطم-ك ل-م-ع-ي
تاباصسحو ةنصصرق اياصضق ‘ ه-طرو-ت ة-م-ه-ت-ب

  .ةيلام
اهب تماق يتلأ ةيلولأ تاقيقحتلأ تحصضوأو
عقوم هدروأ ا-م بصسح ،ة-ي-ك-ير-مألأ ة-طر-صشلأ
بيو روطم نأأ ،يك-ير-مألأ ““بو-ك-صس را-ب-ي-صس““
تايلمعب ماق لÓج Òمصس وعدŸأ يرئأز÷أ
هنأأ معزُي يذلأو ÊوÎكلإلأ د-يÈلا-ب لا-ي-ت-حأ
افونأزاك““ تنÎنإÓل راعتصسŸأ مصسلأ مدختصسأ

زكرم نم يلخأد ريرقت راصشأأ ثيح ،““روصسكاه
ةمظنم وهو ،اينروفي-لا-ك ‘ ÊأÈي-صسلأ ن-مألأ

ةكراصشم تامولعŸأ ليهصست ¤إأ فدهت ةيموكح
ماق باصشلأ نأأ ،ةي-م-قر-لأ تأد-يد-ه-ت-لأ لو-ح
‘ همأدختصسأ ” اصصا-خ اً‹ا-نر-ب ر-يو-ط-ت-ب

ةنيدم تاباصسح فد-ه-ت-صسأ ÊوÎك-لأ مو-ج-ه
  .0202 سسرام ‘ اينروفيلاك
ليرفأأ6 خيراتب ديدهتلأ فيرعت فلم رصشن ”و
ةدعاق يهو ،““سسك-ي-لو-ل-ب““ ن-م ءز-ج-ك ،0202
ىلع يوت– تيابا-غ-ي-ج962 ةردقب تا-نا-ي-ب
بيردتلأ دأومو ةطرصشلأ تأرصشن ن-ع تا-نا-ي-ب

،سسكيليكيو رأرغ ىلع ةفافصش ةعوم‹ يهو
Òم-صس نإأ““ ة-ي-لÙأ ة-طر-صشلأ ترا-صشأأ ثي--ح
اياحصضلأ نم تانايبلأ ةقرصس فدهتصسأ لÓج
ةحئاج ببصسب يحصصلأ ر-ج◊أ ةÎف Ó-غ-ت-صسم
ودبي ÊوÎكلإأ ديرب نأونع مأدختصسابو انوروك
همصسأ ركذي ⁄ يموكح فظوم ¤إأ يمتني هنأأ

ةمئاق ¤إأ ةلاصسرلأ هجو ،““اينروفيلاك ةنيدم ‘
Œأ ءا-م-صسأأ ع-مŸمدخ-ت-صسÚ أ تاملكوŸرور

نم اياح-صضلا-ب ة-صصاÿأ ىر-خألأ تا-نا-ي-ب-لأو
ecfifO tfosorciM ةحفصصك ركنتلأ لÓخ
  .ةيعرصشلأ563
،›ولأ ريرقتلأ بصسح هصسفن باصشلأ روط امك
ن-م تا-نا-ي-ب-لأ ة-قر-صس ¤إأ فد-ه-ي اً‹ا-نر-ب
““ل-بأأ““ ““سسك-ي-ل-ف-ت-ن»و ““لا-ب يا-ب““ تا-قا--ط--ب
و-ق-قfi ط-بر ثي-ح ““سسÈصسكأ نا-ك-ير--مأ»و
تاقيقحتلأ بتكم عم أولمع نيذلأ ،اينروفيلاك
ةعبا-ت-م لÓ-خ ن-م تا-م-ج-ه-لأ ،›أرد-ي-ف-لأ

fiثحابلأ تاثداÚ ينمألأÚ يوت ىلعÎ ءأرجإأو
  .ردصصŸأ ةحوتفم تÓيلحتلأ سضعب
وهو Úمد-خ-ت-صسŸأ د-حأأ نإأ ر-ير-ق-ت-لأ لا-قو
نأأ دجو هنأأ ةنصصر-ق-لأ ج-مأر-ب ‘ سصصصخ-ت-م
نم لÓج ¤إأ دوعي افونأزاك راعتصسŸأ مصسلأ

ت“ ثي--ح بيو--لأ مدأو--خ سصح---ف لÓ---خ
 ع.ي ^   .ةنصصرقلأ تأودألأ سضعب ةفاصضتصسأ

ةينطولأ ة-ن-ج-ل-ل ق-با-صسلأ سسي-ئر-لأ ا-عد ^
ءأرحصصلأ بعصش ع-م ن-ما-صضت-ل-ل ة-ير-ئأز÷أ
سسل‹ ءاصشنإأ ¤إأ ،يرامعلأ زرfi ،ةيبرغلأ
هتÓيكصشت لك““ لثÊ ÁدŸأ عمتجملل ينطو
‘ ““Úنطأوملل عمجتك““ مهاصسيو ““هتاهجوتو
.ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب
اهتلقن ةمهاصسم ‘ ،يرام-ع-لأ د-ي-صسلأ د-كأأو
نأأ ،ءاعبرألأ سسمأأ ،ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكو
““ةمصساح ةديدج ةلحرÃ““ ر“ يتلأ رئأز÷أ

ي-صسا-ي-صسلأو ي--خ--يرا--ت--لأ ا--هرو--ط--ت ‘
ةجاحب““ ‘اقثلأو يعامتجلأو يداصصتقلأو
اه-ئا-ن-بأأ ة-فا-ك ¤إأ ى-صضم تقو يأأ ن-م Ìكأأ
ةنيكصسلأ فنك ‘ اهئانب ة-ل-صصأوŸ ا-ه-تا-ن-بو
.““رأرقتصسلأو مائولأو ملصسلأو
ةمهاصسم ةرورصض ىلع راطإلأ أذه ‘ ددصشو
د-ي--نŒو سسي--صس–““ ‘ ÊدŸأ ع--م--تÛأ
زا‚إأ ‘ م-ه-كأر-صشأ ل-جأأ ن-م ““Úن--طأوŸأ

flةيمنتلأ عيراصشم فلت.
تأرو-صصت-لأ““ Òي-غ-ت ةرور-صض زر-بأأ ا-مد-ع-بو
تاقÓعلل ةديدج طا‰أأ داجيإأو قئأرطلأو
ءاصشنإاب يرامعلأ ديصسلأ ىصصوأأ ،““ةيعامتجلأ
عمتÛأو ةينطولأ ة-كر-ح-ل-ل ح-م-صست ة-ي-لآأ““
ةياقولأ :عصضولأ Òيصست ‘ ةكراصشŸاب ÊدŸأ
.““ةيوصستلأو Òيصستلأو
ينطولأ سسلÛأ) ةيلآلأ هذه ح-ب-صصت ي-ك-لو
لوأأ بجي““ ةيتاي-ل-م-ع (ÊدŸأ ع-م-ت-ج-م-ل-ل
.ءاصصقأ نود Úيصسايصسلأو ÚنطأوŸأ كأرصشأ
ةيجوغأديب ذيفنتو عصضو كلذك مزلتصست امك

ةكراصشŸأو قافولأ حور ل– يكل ة-ي-ق-ي-ق-ح
ة-ب-ير-لأ حور لfi ة-ي-ل-ما-ك-ت-لأو ة-ي-عأو--لأ
ديصسلأ Èتعأ ،قايصسلأ أذه ‘و   .““قزمتلأو
““ةيعأولأ ةكراصشŸأو ةمهاصسŸأ““ نأ يرامعل
ىل-ع سصر◊أ سضر-ف-ت ÊدŸأ ع-م-ت-ج-م-ل-ل

ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊أ ‘ ة-يدد-ع-ت-لأ مأÎحأ““
سسلÛأ لع÷ ““تا-ي-ع-م÷أ ة-ي-لÓ-ق-ت-صسأو
ايطأرقÁد ءاصضف““ ÊدŸأ عمتجملل ينطولأ

.ةينطولأ اياصضقلأ ةصشقانم لجأ نم ““ابصسانم
لوؤوصسŸأ ىصصوأ ،ةي-ل-م-ع-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-مو
لمع جه-ن-م ع-صضوو ءأرلأ ق-فأو-ت““ ةرور-صضب

لوكوتورب بوصص هجو-ت-لأ ل-جأ ن-م كÎصشم
ÊدŸأ ع-م-ت-ج-م-ل-ل ي-ن-طو-لأ سسلÛأ Úب
يعامتجلأو يداصصتقلأ ينطولأ سسلÛأو
ينطولأ سسلÛأو بابصشلل ىلعلأ سسلÛأو

.““ناصسنلأ قوق◊
ددعتم معدلأ““ نأ لوقلاب ثدحتŸأ درصسأو
نأ ءاصضفلأ أذهل حمصسيصس ة-لود-ل-ل لا-ك-صشلأ
ةيمومعلأ تاطلصسلأ عم لاصصتلأ ةهج نوكي
Òغ تامظ-نŸأ Úب ع-م-ج ة-ط-ق-ن ه-ت-ف-صصب
مهاصسيصس امك ،ةيوعم÷أ ةكر◊أو ةيموك◊أ

ةاي◊أ ‘ ،يلعفلأ مهتكراصشمو مهراهدزأ ‘
.““دلبلل ةيداصصتقلأو ةيعامتجلأ
سسلÛأ حمصسيصس ،›ودلأ ىوت-صسŸأ ى-ل-عو
ةيوعم÷أ ةكر◊أ لك لمع زيزعتو ديحوتب““

دا--م--ت--عأ لÓ--خ ن--م أذ--هو ءا--صصقأ نود
يوق دجأوت نمصضت نأ اهنأاصش نم ةيجيتأÎصسأ

Ûأ انعمتŸدÊ غ ةيلودلأ ةحاصسلأ ىلعÒ
ل-ما-ك-ت-لأو دأد-ت-ملأ را-طأ ‘ ة-ي-مو-ك◊أ
ل-م-ع-لأ فر-ط ن-م ة-ق--قÙأ بصسا--كŸأو
.““اندلب ةصسايصسو ينطولأ يصسامولبدلأ
د-ي-صسلأ دد-صش ،فأد-هلأ هذ-ه ق-ي-ق-ح-ت--لو
ةيكيمانيدلأ عيجصشت““ ةرورصض ىلع يرا-م-ع-ل
را-طلأ أذ-ه ‘ ة-لود-لأ ا-ه-ت-ق-ل-طأ ي--ت--لأ
ةيرا÷أ تأرواصشŸأ ‘ ةلاعف-لأ ة-كرا-صشŸأو
Òغ تا-م-ظ-نŸأو ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊أ ع--م
 .““ÊدŸأ عمتÛأ ‘ Úلعافلأو ةيموك◊أ

و.ق ^

ةيموك◊إ Òغ تامظنŸإ Úب لسصإوت ةطقن نوكي
 ةيمومعلإ تاطلسسلإ ةيوعم÷إ ةكر◊إو

 ÊدŸا عمتجملل ينطو سسل‹ ءاصشنإا ¤إا ةوعد

حابسصم ليعامسسإإ بدتنملإ ريزولإ

””تاعلطتلل ةباجتصسلا لجأا نم يرورصض تايفصشتصسملا حÓصصإا””
حÓ-صصإا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ د--كأأ ^

ليعامصسإأ ةح-صصلأ ةرأزو ىد-ل تا-ي-ف-صشت-صسŸأ
تايفصشتصسŸأ حÓصصإأ““ نأاب ةبان-ع ن-م حا-ب-صصم
.““تاعلطتلل ةباجتصسلأ لجأأ نم ايرورصض حبصصأأ
ر-قÃ ءا-ق-ل لÓ-خ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ ح-صضوأأو
عاطقلاب Úيباقنو ةحصصلأ يينه-م ع-م ة-يلو-لأ
ةمظنألأ““ نأا-ب ÊدŸأ ع-م-تÛأ ن-ع Úل-ث‡و
لظ ‘ ةصصاخ اهتيدودfi ترهظأأ دق ةيحصصلأ
يصشفت نع ةمجانلأ ةيئانثتصسلأ ةيحصصلأ ةمزألأ

ةرورصضلأ نم حبصصيل دجتصسŸأ انوروك سسوÒف
Ãبي-ج-ت-صسي ي-ح--صص ما--ظ--ن دا--ج--يإأ نا--ك

““ نأاب قايصسلأ أذه ‘ فا-صضأأو .““تا-ع-ل-ط-ت-ل-ل
لفكتلأ تأءأرجإأ ليهصستو طيصسب-تو ة-ن-م-قر-لأ
Òيصستلأ ‘ مكحتلأو ةيزكر-مÓ-لأو ى-صضرŸا-ب

.““حÓصصإلأ أذه هيلع زكتري يذلأ سساصسألأ يه
حÓ-صصإا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ را--صشأأو
تايفصشتصسŸأ حÓ-صصإأ““ نأأ ¤إأ تا-ي-ف-صشت-صسŸأ

نأأو دÓبلأ ‘ ايلعلأ تا-ئ-ي-ه-لأ ه-تذ-خ-تأ رأر-ق

Œهديصس Áع رÈ هترايز ““ نأاب أدكؤوم ““رواصشتلأ
ةحصصلأ يينهم عم لصصأوتلأ ¤إأ يمرت ةبانعل
يلث‡و Úيبا-ق-ن-لأو ن-يÒصسŸأو Úصسرا-مŸأو
طوطÿأ عصضو ىلع لمعلأو ÊدŸأ عمتÛأ
.““حÓصصإلأ أذهل ةصضيرعلأ
اقبصسم ةدعم ةحول يد-ل سسي-ل““ حا-ب-صصم لا-قو
لجأأ نم جمدنم عورصشم دأدعإل ةدأرإأ يدل نكل
Èكأأ ةيلاعفب زيمتي يحصص ماظن ¤إأ لوصصولأ
ر م ^ .““ةيعون يذو ةعا‚ Ìكأأو

 ةديدج ةلاح41و Òهاطلإ ىفسشتسسÃ ةحإر÷إ ةحلسصم حتف عم ةإزإوم
لجيجب انوروك حلاصصم نم ىصضرم4 ةافو ليجصست

^ flويلم دفاوت دعب تلا◊ا عافترا نم فواÊ فاطصصم
نم تايفو40 سسمأأ لجي-ج ة-يلو تل-ج-صس ^
ىفصشتصسم نم لكب Úتافو مهنم انوروك حلاصصم
¤إأ كلذب تايفولأ ددع عفتÒل لجيجو ةيليŸأ

” اميف ،ءابولأ را-صشت-نأ د-ن-م ة-يلو-لأ Èع18
70 اه-ن-م ةد-يد-ج ة-لا-ح41 ا-صضيأأ ل-ي-ج-صست

Ãاب40و لجيج ىفصشتصسŸهاطلاب30و ةيليÒ
004 ›أوح لأزي ل اميف ،ةيبلصس ةجيتن11 عم
⁄ يتلأ ليلاحتلأ جئاتن نورظت-ن-ي ه-ب ه-ب-ت-صشم
روتصساب ةق-ح-ل-م ىو-ت-صسم ى-ل-ع د-ع-ب ر-ه-ظ-ت
.Úعوبصسألأ قاف رخأات دعب ةنيطنصسقب
باحصصأأ لاصسرإأ ةيبطلأ ح-لا-صصŸأ تر-ط-صضأو

لزعلاب مايقلل تو-ي-ب-لأ ¤إأ ل-ي-لا-ح-ت-لأ ه-تا-ه
لأزي ل مهبلغأأ نكل يدأرفنلأ يحصصلأ ›زنŸأ

‘ ئطأوصشلأو عرأوصشلأو قأوصسألأ ‘  نولوجتي
حجان لح داجيإأ نم تاطلصسلأ نك“ مدع لظ

سسلÛاب تأرم ةدع تÒثأأ يتلأ ةيصضقلأ هتاهل
ةدئأر Òهاطلأ ىقبتو أذه . يئلولأ يبعصشلأ
ب ةردقŸأو اه◊اصصÃ انوروك ىصضرم ددعب
Èع اصضير-م66 د-جو-ي Úح ‘ ا-صضير--م03
ةرأدإأ سسمأأ تذختأ دقو . ةيلولأ تايفصشتصسم
ةحلصصم حتف ةداعإاب رأرق Òهاطلأ ىفصشتصسم
امدعب Úيداعلأ ىصضرŸأ مامأأ ةماعلأ ةحأر÷أ
ىرخأأ ةهج نم .انوروك ىصضرŸ سصصصfl ناك

تايفصشتصسŸاب انوروك سصح-ف بتا-ك-م لأز-تل
فلتfl نم تأرصشعلأ ايموي لبق-ت-صست ة-ثÓ-ث-لأ
Úفاطصصملل Òبكلأ قفدتلأ عم اميصس تايلولأ

Êو-ي-ل-م غ-ل-ب يذ-لأو ة-يلو-لأ ئ-طأو-صش ى-ل-ع
عافترأ نم افوخت ءابطألأ ىدبأأ دقو .فاطصصم
ءأرج انوروك سسوÒفب تاباصصإلأ ددعل ديأزتم
ئطأوصشلأ ¤إأ لوخدلأ لوكوتورب مأÎحأ مدع
تذختأ ىرخأأ ةهج نم .ةيمومعلأ تاحاصسŸأو
يصضقي رأرق لجيج ة-يلو-ل ة-ح-صصلأ ة-ير-يد-م
لك Èع ةيونصسلأ تأزا-جإلأ ل-ك ع-ن-مو ءا-غ-لإا-ب

51 نم ةÎفلأ ‘ ةيح-صصلأ ة-يلو-لأ تا-صسصسؤو-م
حاتتفأ بب-صسبÈ 0202متب-صس50 ¤إأ توأأ
‘ ا-ب-صضغ را-ثأأ ا‡ د-جا--صسŸأو ئ--طأو--صشلأ
⁄ ن-يذ-لأ ءا-صضي-ب-لأ رزآاŸأ با-ح-صصأأ طا-صسوأأ
يرفيف ره-صش ذ-ن-م ة-حأر يأأ ن-م أود-ي-ف-ت-صسي
ب.نيصساي ^ .ءابولأ يصشفت ةيأدب خيرات مرصصنŸأ

 لجيج لحاسس ىلع ÚفاطسصŸإ Òبكلإ دفإوتلإ لظ ‘
ئطاوصشلاب انوروك سسوÒف نم ةيصسيصس– ةلمح مظنت نمألا حلاصصم

فلتfl ةدئافل ةيوعوت ةينأديم ةجرخ سسمأأ لجيج ةيلو نمأأ مظن ^
ةقوع ئطاصش ،ةماتك ئطاصش نم لك ىوتصسم ىلع كلذو عمتÛأ حئأرصش
دمfi ىفصشتصسم لباقم ةنئاكلأ ““ةينمأأ““ ة-ي-ل-صست-لأو با-ع-لألأ ة-ق-يد-حو
نم Úفاطصصملل Òبكلأ دفأوتلأ لظ ‘ أذهو ،لجيجب يحي نب قيدصصلأ

flويلم طقف سسمأأ غلب يدلأو تايلولأ فلتÊ فرصشأأ دقو.فاطصصم
،يمومعلأ نمأÓل ةيئلولأ ةحلصصŸأ نم نأوعأأو تأراطإأ ةيلمعلأ ىلع
سسماÿأو ثلاثلأ يرصض◊أ نمألأو ةماعلأ تاقÓ-ع-لأو لا-صصتلأ ة-ي-ل-خ
Úمأاتو ةيام◊ ةطرصشلأ زكأرÃ ةلماعلأ ةطرصشلأ تأوق أذكو ةيلولأ نمأاب
نم رطصسŸأ يصسيصسحتلأ يوعوتلأ جمانÈلل ةلصصأوم أذهو ÚفاطصصŸأ

يصشفت نم ةياقولل ÚنطأوŸأ ةدئافل لجيج ةيلو نمأأ حلاصصم فرط

” دقو.ئطأوصشلل يجيردتلأ حتفلأ عم انمأزتو91 ديفوك انوروك ةحئاج
ىلع مهنم نيدجأوتŸأ ةصصاخ Úنطأومل-ل ح-ئا-صصنو تا-حور-صش Ëد-ق-ت
ةحئاج نم ةيئاقولأ تأءأرجإلاب ديقتلأ ةلصصأوم ةرورصضب رحبلأ ئطاصش
،كاكتحلأ بنŒو يعامتجلأ دعابتلأ مأÎحاب قلعت ام اميصس ل انوروك
ةظفاfi اهلامعتصسأ دعب اهيمر يدافتو ةيقأولأ ةعنقألأ ءأدترأ ةيمأزلإأ

.رخآأ ¤إأ سصخصش نم ىودعلأ لقنو راصشتنل ايدافتو طيÙأ ةفاظن ىلع
‘ تأداصشرإأو حئاصصن اهتايط ‘ لم– تايوطم عيزوت راطإلأ أذه ‘ ”و

نم ةيصسيصسحتلأ هتÓمحو هتاجرخ ةيلولأ نمأأ لصصأوي ثيح ،نأاصشلأ أذه
يحصصلأ فرظلأ أذه ‘ Úنطأوملل ةمئأدلأو ةرمتصسŸأ ةقفأرŸأ لجأأ
ب.ي ^ .ةيمومعلأ ةمÓصسلأو ةحصصلأ ىلع ظاف◊أو يئانثتصسلأ

  انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب اهقÓغإإ دعب

  لبقŸا دحألا اهباوبأا حتف ديعت يبدب ةيرئاز÷ا ةيلصصنقلا
ي-بد ‘ ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-ل-صصن-ق--لأ تن--ل--عأأ ^

اهبأوبأأ حتف ةداعإأ ،ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإلاب
توأ03 دحألأ نم ةيأدب ÚنطأوŸأ لابقتصسل
ةمزألأ ل-ظ ‘ ا-ه-قÓ-غإأ د-ع-ب أذ-هو ،يرا÷أ
  .انوروك سسوÒف يصشفت ببصسب ةيحصصلأ
ةيلصصنقلأ حلاصصم هترصشن يذلأ نايبلأ ‘ ءاجو

ةماع-لأ ة-ي-ل-صصن-ق-لأ““ نأأ Îيو-ت ا-ه-با-صسح Èع
ÚنطأوŸأ عيمج غÓبإأ دوت يبد ‘ ةيرئأز÷أ
اهبأوبأأ حت-ف ةدا-عإا-ب ا-ه-ئÓ-م-عو Úير-ئأز÷أ
فانئتصسل0202 توأأ03 د-حألأ ن-م ءأد-ت-بأ
ةرور-صض ى-ل-ع ةدد-صشم ،““ةدا-ت-عŸأ تا-مدÿأ
ةياقولأ تأءأر-جإأ مأÎحا-ب Úن-طأوŸأ مأز-ت-لأ

  .انوروك سسوÒف دصض
لمصشت ل حتفلأ ةداعإأ نأأ ةيلصصنقلأ تراصشأأ امك

راعصشإأ ¤إأ ةقلغم لظت يتلأ تأÒصشأاتلأ تامدخ
ة-يو÷أ دود◊أ ق-ل-غ ل--صصأو--ت بب--صسب ر--خأأ
  .رخأأ راعصشإأ ¤إأ ةيرئأز÷أ

  ع.ي ^
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افيضض هلوزن ىدل ،سسمأأ ،‘رضش فÎعأو  ^
ةانقلأ هثبت يذلأ ““حابضصلأ فيضض““ جمانرب ىلع
أرود تبعل ةثيد◊أ تايجولونكتلأ ““ نأأ ¤وألأ

‘ ةي-ضسا-ئر-لأ تا-با-خ-ت-نلأ حا‚إأ ‘ ا-م-ه-م
نيوكت ‘ مكحتلأ ثيح نم يضضاŸأ Èمضسيد
نأأ ىري هنأأ Òغ ،اهتيامحو ةيباختنلأ ةمولعŸأ
لو ريوزتلل باب Èكأأ تنÎنألأ Èع تيوضصتلأ
كانه نو-ك-ي ن-ل““ لا-قو ““ة-ي-فا-ف-ضشلأ ن-م-ضضي
ةطل-ضسل-ل ا-ضسي-ئر تمد ا-م تنÎنألا-ب تيو-ضصت
.““تاباختنÓل ةينطولأ

ةلقتضسŸأ ةينطو-لأ ة-ط-ل-ضسلأ سسي-ئر ح-ضضوأأو
ةيباختنلأ مئأوقلأ Òهط-ت ““ نأأ تا-با-خ-ت-نÓ-ل
هنم Êاعت تناك يذلأ يرضشبلأ سصقنلأ زواŒو
مهاضس تاباختنÓل ةلقتضسŸأ ةينطولأ ةطلضسلأ

،““ةيباختنلأ ةيلمعلأ ىلع ةيفافضشلأ ءافضضإأ ‘
ةينمزلأ ةدŸأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ Èتعأ امك
ليدعت لوح ءاتفتضسلأ ءأرجأ خيرات قبضست يتلأ
لكضشت ل مداقلأ Èمفون1 ‘ ررقŸأ روتضسدلأ

‘ ةÒثك تأءافك مضضت يتلأ ةطلضسلأ مامأأ اقئاع
.““يدحتلأ عفر ىلع ةرداق تلاÛأ عيمج
تلاح انوروك ةحئاج ““ نإأ ،حابضصلأ فيضض لاقو
لوألأ يثÓث-لأ لÓ-خ ءا-ت-ف-ت-ضسلأ ءأر-جأ نود
نÓعأ نإاف هيلعو ةيروهم÷أ سسيئر دهعت املثم
نأأ دعب ةطلضسلل ائجافم نكي ⁄ ءاتفتضسلأ خيرات
.““ءابولأ عم سشياعتلأ انملعت ““

ريرقت مدق ““ هنأأ ،‘رضش فضشك ،قايضسلأ تأذ ‘و
هئاقل لÓخ ةيروه-م÷أ سسي-ئر-ل لا-ح سضر-ع
لكاضشŸأو سصئاقنلأو ةطلضسلأ تا-نا-ك-مإأ لو-ح
ةيدأاتل ةطلضسلأ لمعل ةيداŸأ ةقفأرŸأ لجأأ نم
.““هجو لمكأأ ىلع اهتمهم
نوبت سسيئرلأ ““ نأأ ¤إأ ةطلضسلأ سسيئر راضشأأو
‘ ةطلضسلأ دعاضست ةيموكح ةن÷ ليكضشت ررق
ةمداقلأ ةلحرŸأ ‘ اهقفأرتو ةيداŸأ بنأو÷أ
ريزولأ هدعي ريرقت دعب اهتليك-ضشت دد-ح-ت-ت-ضسو
.““لوألأ

كلذ راب-ت-عأ ‘ر-ضش سضفر را-طإلأ سسف-ن ‘و
ميظن-ت-ب ة-ف-ل-كŸأ ة-ئ-ي-ه-لأ ل-م-ع ‘ Ó-خد-ت
تاباختنلأ ةطلضس رود نأأ أدكؤوم ،تاباختنلأ
ةي-فا-ف-ضشلأ د-ي-ضسŒو ة-نا-مألأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ

ىقبت Úح ‘ ،Úبخانلأ ةبغر ديضسŒ نامضضو
لقنلأو ما-ع-طإلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-يداŸأ رو-مألأ
.ايموكح امعدو أÒطأات جات– ىرخأأ ءايضشأأو
ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-ل-ضسلأ تأÒضض– سصو-ضصخ--بو
نأاب ،ةعأذإلأ فيضض ركذ ،ءاتفت-ضسلأ م-ي-ظ-ن-ت-ل

عضضو ىلع ›ا◊أ تقولأ ‘ نولمعي Úضسدنهم
حتفل ةيباخت-نلأ ة-م-ئا-ق-لأ سصخ-ت ة-ق-ي-ب-ط-ت
 نم ءاهتنلأ أدعبتضسم دعب نع ليجضستلأ
ءاعد-ت-ضسأ د-عو-م ن-ع ‘ر-ضش د-مfi ف-ضشكو
ليدعت ءاتف-ت-ضسأ ل-جأأ ن-م ة-ب-خا-ن-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ
يعدتضسي نأأ سضÎفŸأ نم هنأأ حضضوأأو روتضسدلأ
ةئيهلأ نوبت ديÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
.لبقŸأ Èمتبضس61 هاضصقأأ لجأأ ‘ ةبخانلأ

بلاطوب ةراصس  ^

 روتضسدلا ليدعت Òضصم ‘ لضصفلا خيرات ديد– دعب
Èمفون —افلآ موي ءاتفتصسلآ ميظنت رآرق نمثت حÓصصلآ ةكرح

 ريوزتلل باب Èكأا هنأا ترهظأا ةديدع لود براŒ نإا لاق

 ““سضوفرم روتصسدلآ ىلع تنÎنألآ Èع تيوصصتلآ““ :‘رصش
لوألآ يثÓثلآ لÓخ ءاتفتصسلآ ءآرجإآ نود تلاح انوروك ةحئاج  ^

 اهلمع ‘ Óخدت Èتعي ل ايدام ةطلصسلآ دعاصست ةيموكح ةن÷ ليكصشت ^
لبقŸآ Èمتبصس61 هاصصقأآ لجأآ ‘ نوكيصس ةبخانلآ ةئيهلآ ءاعدتصسآ  ^

تنÎن’ا Èع عاÎق’ا ¤إا ءوجللا ‘رضش دمfi تاباختنÓل ةلقتضسŸا ةينطولا ةطلضسلا ضسيئر ضضفر
املثم ريوزتلل ةضضرع نوكيضس هنأ’ ضضوفرم تيوضصتلا نم عونلا اذه ““ Óئاق ،روتضسدلا ىلع ءاتفتضسÓل
.““ىرخأا لود ‘ براجتلا ترهظأا

سسمأأ ي-ن-طو-لأ حÓ-ضصإلأ ة-كر--ح تن--م--ث ^
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر رأرق ءاعبرألأ
ليدعت عورضشم ىلع ءاتفتضسلأ مي-ظ-ن-ت-ب نو-ب-ت
اهدأدعتضسأ ةيدبم Èمفون —افلأ موي روتضسدلأ
أذ-ه حا‚إأ ‘ ““ة-لا-ع--ف--لأ““ ة--م--ها--ضسم--ل--ل
.قاقحتضسلأ
ةيداع-لأ ةرود-لأ حا-ت-ت-فأ لÓ-خ ه-ل ة-م-ل-ك ‘و
ةكر◊أ سسيئر Èع بزحلل ينطو-لأ بت-ك-م-ل-ل
ةيضسايضسلأ هتليكضشت بيحرت نع ينيوغ ›Óيف
ليدعت عورضشم ىلع ءاتفتضسلأ دعوم ديدحتب
ةكرح نأأ أدكؤوم لبقŸأ Èمفون1 موي روتضسدلأ
ةلاعف ةفضصب ةرضضاح نوكتضس““ ينطولأ حÓضصلأ
أذ-ه نأأ Èت-عأو .““ه-حا‚إأ ‘ ة-م-ها--ضسم--ل--ل
ةيقيقح ةقÓطنأ““ ةباثÃ نوكي-ضس ءا-ت-ف-ت-ضسلأ
يتلأ ةديد÷أ ةيروهم÷أ سسضسأأ تيبثتو زيزعتل
نو-نا-ق-لأو ق◊أ ة-لود سسير-ك--ت ¤إأ فد--ه--ت
نأأ تقولأ سسفن ‘ أزÈم ““ةيعامتجلأ ةلأدعلأو

هاŒلأ ‘ Òضست يروتضسد-لأ حÓ-ضصلأ ة-ضشرو““
.““حيحضصلأ
تاحÎقŸ ةيروهم÷أ سسيئر لابقتضسأ نأأ ركذو

flأ تانوكم فلتÛعمت Ãبأزحألأ اهيف ا
أذ-كو ة-ي-ن-طو-لأ تا-ي-ضصخ-ضشلأو ة-ي-ضسا-ي--ضسلأ
ذخألأو روتضسدلأ ليدعت ةدوضسم لوح تاباقنلأ
ام قيقحتل ةيضسايضس ةدأرإأ دوجو ىلع لدي اهب
.بعضشلأ هيلإأ علطتي
ه-ت-ل-ي-ك-ضشت حا-ي-ترأ ن-ع لوؤو--ضسŸأ تأذ Èعو
ي-ضسا-ي-ضسلأ خا-نŸأ ن-ضسح--ت--ل ة--ي--ضسا--ي--ضسلأ
لضضفب لاق امك أذهو دÓبلأ ‘ يعامتجلأو
سسيئرلأ اهذختأ ي-ت-لأ تأءأر-جلأو Òبأد-ت-لأ
.نوبت
حتف““ ¤إأ ةكر◊أ سسيئر اعد ةلضص يذ قايضس ‘و
يعامتجلأ معدلأ ميظنت لو-ح ع-ضسأو سشا-ق-ن
فلتfl هنم ديفتضستو هي-ق-ح-ت-ضسم ¤إأ ل-ضصي-ل
ر م ^ .““عمتÛأ ‘ ةضشهلأ تائفلأ

ىو-ق-لا ة-ه--ب÷ ةد--يد÷ا ةدا--ي--ق--لا تعد--ت--ضسا  ^
ةررقم ينطولا ا-ه-ضسلÛ ة-يدا-ع ةرود ة-ي-كاÎضش’ا
ديدع ةضشقا-نŸ جر-ف يد-ي-ضسب مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا مو-ي
اهزربأا لعلو بزحلل ةيميظنتلاو ةينطولا اياضضقلا
اهل جورت يتلا ينطولا عامج’ا ةردابم حرط ةداعإا

.1102 ذنم
ىو-ق-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ةد-يد÷ا ةدا-ي-ق--لا د--ق--ع--تو
قثبنŸا ينطولا ضسلج-م-ل-ل تارود ¤وأا ة-ي-كاÎضش’ا

موي طرافلا ناوج رهضش دقعنŸا Òخأ’ا ر“ؤوŸا نع
تافلŸا ن-م د-يد-ع-لا ا-ه-تد-ن-جأا ‘و مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا
ةرودلا تيقوت نأاو ةضصاخ ةيعامتج’او ةيضسايضسلا

ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر نÓعإا باقعأا ‘ ءاج
يذلا روتضسدلا ليدعت ءات-ف-ت-ضسا خ-يرا-ت ن-ع نو-ب-ت
.مداقلا Èمفون نم —افلا ‘ نوكيضس
ي-عا-م-ت-ج’ا لو-خد-لا ة-ي-ضشع ةرود-لا ي-تأا-ت ا--م--ك
ءارج ةيئانثت-ضسا فور-ظ ‘ ي-تأا-ي يذ-لا ي-ضسردŸاو
نأا Òغ انوروك ءابو ‘ ة-ل-ث-مŸا ة-ي-ح-ضصلا ة-ح-ئا÷ا
ةهبج نأا ةرودلا هذه لاغضشأا ‘ هابتن’ا ‘ فلŸا
وأا قفاوتلا ةقرو جارخإا ديعتضس ةيكاÎضش’ا ىوقلا
ةنضس ةياهن ذنم هل تجور يذ-لا ي-ن-طو-لا عا-م-ج’ا

فÓ-ت-خا ى-ل-ع ة--ي--ضسا--ي--ضسلا باز--حأ’ا Úب1102
ىلع كاذنآا ةطلضسلا باز-حأا كلذ ‘ اÃ ا-ه-تا-ه-جو-ت

ل-ع-ف-ب ه-نأا Òغ ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة--ه--ب--ج رار--غ
22 ‘ ي-ب-ع-ضشلا كار◊ا ا-ه-ب ءا--ج ي--ت--لا تاÒغ--تŸا

عولıا ضسيئرلا ماظنل ه-طا-ق-ضسإاو طرا-ف-لا ير-ف-ي-ف
دق ةديدج تاÒغتم هضضرفو ةقيلفتوب زيزعلا دبع
قيق– ‘ ةيكاÎضش’ا ىوقلا ةهبج ةمهم نم دقعي
اهبلاطم نأاو اميضس’ هل دضشنت يذلا ينطولا قفاوتلا
ديدع تاهجوتو ضضراعتت قفاوتلا اذ-ه-ل ة-ب-حا-ضصŸا
يذلا لاثŸا هجو ىلع يضسيضسأاتلا ضسلÛاك بازحأ’ا

دعب ةضصاخ ةيضسايضسلا باز-حأ’ا ة-ي-ب-لا-غ ه-ضضفر-ت
ة-يرو-ه-م-ج ضسي-ئر زر-فأا يذ-لا يرو-ت-ضسد-لا را--ضسŸا

Òيغتلا مامز هتدايقو طراف-لا Èم-ضسيد ‘ بخ-ت-ن-م
ةيبلاغ هعم تباجتضسا يرو-ت-ضسد ل-يد-ع-ت ه-نÓ-عإا-ب
نم اهتاحÎقمو اهتاروضصت حرطب ةيضسايضسلا ةقبطلا

ةيروهم÷ا ةضسائر اهترضشاب يتلا تارواضشŸا لÓخ
Úنوناقلا ءاÿÈا نم ةن÷ قيرط نع ضضرغلا اذهل
ذنم رهضشأا ةدع رادم ىلع تلمع يتلا نيروتضسدلاو
.ليدعتلا ةدوضسم نع فضشكلا

 نآوصضر دمحم ^

دغ راهن اهدقعي Òخأ’ا ر“ؤوŸا دعب ةرود لوأا ‘
 ينطولآ هصسلÛ ةرود ‘ ينطولآ عامجإلآ ةردابم حرط ديعي سسافافألآ

بيضصنت ىلع سسمأأ لجيج ةيلو ›أو فرضشأأ ^
ي-لfi بود-ن-م ه-ت-ف-ضصب طو-ل مÓ-ضسلأ د-ب-ع
ةيلولاب قباضس راطإأ وهو ةيروهم÷أ طيضسول

فرضصتم ““ ةيرأدإأ ةبتر ى-ل-عأأ ى-ل-ع ل-ضصح-ت-م
سسيئر اهرخآأ بضصانم ةدع دل-ق-تو ““را-ضشت-ضسم
.ةيلÙأ ةرأدإلأ ةيريدÃ ةحلضصم

ءأردم لك ن-م ه-ت-م-ل-ك ‘ ›أو-لأ بل-ط د-قو
flأ ف--ل--تŸة-ي-مو-م--ع--لأ تأرأدلأو ق--فأر

تÓضسأرم لك ىلع درلأو يباجيإلأ لضصأوتلاب
يضسايق فرظ ‘ ةيروهم÷أ ط-ي-ضسو بود-ن-م
نم  .مهتايرحو ÚنطأوŸأ قوقح نع عافدلل

دبع ةيروهم÷أ طي-ضسو بود-ن-م د-كأأ ه-ت-ه-ج
اهعضضو يتلأ ةقثلل Ï‡ دج هنأاب طول مÓضسلأ

لمعيضس ه-نأأو ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ه-ضصخ-ضش ‘
نأأ اينمتم ةوجرŸأ فأد-هألأ غو-ل-ب-ل أد-ها-ج

ةيلولأ ناكضس لك تاحومط ىوتضسم ‘ نوكي
ةفاضضإأ نوك-ت-ضس ة-ئ-ي-ه-لأ ه-تا-ه نأأ ¤إأ أÒضشم
رئأز÷أ ةلود ‘ يتاضسضسؤوŸأ حرضصلل ةديدج

عون لوح رجفلأ لأؤوضس ىلع هدر ‘و . ةديد÷أ
رقمو اهحرطو اهت÷اعم نكÁ يتلأ يواكضشلأ

نأأ ¤إأ طول مÓضسلأ دبع را-ضشأأ ة-ئ-ي-ه-لأ ه-تا-ه
ماهملل اقفو عيمجلل ةحوت-ف-م ه-ب-ت-ك-م بأو-بأأ
هت-ئ-ي-ه نأأو ي-ضسا-ئر-لأ مو-ضسرŸأ ‘ ةددÙأ
يواك-ضشلأو تلا-غ-ضشنلأ عأو-نأأ ل-ك ل-ب-ق-ت-ضست
قرطلأ لك  اهباحضصأأ ذافنتضسأ دعب ⁄اظŸأو
أذه . اهيلع سصوضصنŸأ ةيرأدإلأو ة-ي-نو-نا-ق-لأ
بودنŸأ ةرأدإل يمضسرلأ رقŸأ ةئيهت ” دقو
يرأدإلأ ي◊اب ةيروه-م÷أ ط-ي-ضسو-ل ي-لÙأ
مايألأ هماهم ‘ أأدبيضس يذلأو لجيج ةيدلبب
ب.نيصساي ^ . ةلبقŸأ ةليلقلأ

 ةوجرŸا فادهأ’ا غولبل ادهاج لمعيضس هنأا دكأا
لجيجب ةيروهم÷آ طيصسول يلÙآ بودنŸآ بيصصنت

 ضسيراب ةمضصاعلا نم برقلاب ›ودلا ›روأا راطم اهرقم

 رئآز÷آ ىلع سسصسجتلل ةيصسنرف ـ ةيبرغم ةكبصشب ةحاطإلآ
ة--ل--تÙأ سضرألأ نوؤو--ضش ةرأزو تن---ل---عأأ ^Úيرئآزج Úماصس Úلوؤوصسمو ءآرزو رفصس سصخت ةيرصس تامولعÃ برغŸآ دوزي يصسنرف يطرصش^

ةيوأرحضصلأ ةيبرعلأ ةيروه-م-ج-ل-ل تا-ي-لا÷أو
ةيوأرحضص ةيلآأ سسي-ضسأا-ت ن-ع ،ة-ي-طأر-قÁد-لأ
فدهب ناضسنلأ قوقح لوح ل-م-ع-لأ ق-ي-ضسن-ت-ل
ةيبرغŸأ تاكاهتنلأ لكل ةق-ي-قد-لأ ة-ع-با-تŸأ

ريراقت ‘ اهقيثوتو5791 ذنم ناضسنلأ قوق◊
ةبقأرŸأ لا‹ ‘ اهب لماعتŸأ ÒياعŸأ قفو
.ناضسنلأ قوق◊ ةيلودلأ
هنأ ،ءاعبرألأ سسمأأ اهل نايب ‘ ةرأزولأ تركذو

سضرألأ ‘ ةلجضسŸأ ةيلا◊أ تأروطتلأ لظ ‘
بونجو ةيوأرحضصلأ ةيروه-م÷أ ن-م ة-ل-تÙأ
ةضسايضسل عبقت يتلأ ،ةيعما÷أ عقأوŸأو برغŸأ
ةلودلل جهنمŸأ عمق-لأو ل-ي-ل-ضضت-لأو ةروا-نŸأ
‘ ةنمضضتŸأ قوق◊أ عيمج رأدهإأو ةيبرغŸأ
›ودلأ نوناقلأ) ةلضصلأ تأذ ةيلودلأ قيثأوŸأ
،(ناضسنلأ قوق◊ ›ودلأ نو-نا-ق-لأو Êا-ضسنلأ
ةلاعف قرطو تايلآأو تأودأأ قلخ نم دب ل ناك
قو-ق-ح مأÎحأ ة-كر-ع-م ‘ ا-با-ج-يإأ ةر-ثؤو--مو
.بوعضشلأو ناضسنإلأ
يعت““ ةيوأرحضصلأ ةلودلأ نأأ ةرأزولأ تفاضضأأو

تايفلخو ةضساي-ضس ح-ضضف ن-م د-ب ل ه-نأ أد-ي-ج
لÓخ نم ةيبرغŸأ لÓتحلأ تاطلضس تاهجوت
نوناقلأ اهل هحيتي اŸ ي-با-ج-يلأ را-م-ث-ت-ضسلأ
›ود-لأ نو-نا-ق-لأو نا-ضسنلأ قو--ق◊ ›ود--لأ
دضض مئأر÷أو بر◊أ مئأرج قيثوتل ،Êاضسنلأ
بعضشلأ قح ‘ ةب-ك-ترŸأ ةدا-بلأو ة-ي-نا-ضسنلأ
مامأ ةيلاعفب ةعفأرŸأو5791 ذنم يوأرحضصلأ

.““ةضصتıأ مكاÙأو تايللأ عيمج
نع ايمضسر ةرأزولأ تن-ل-عأ ،قا-ي-ضسلأ أذ-ه ‘و
قلعتŸأ لمعلأ قيضسنتل ةينطولأ ةيلآلأ سسيضسأات
فرضشأأ يتلأو ،ةيضسائر هميلعتب ناضسنلأ قوقحب

ةناملأ وضضع نوي-ب ا-يأر-ضشب ا-ه-ب-ي-ضصن-ت ى-ل-ع
.لولأ ريزولأ ةينطولأ
تا-ه-ج ةد-ع رد-ضصŸأ بضسح ،ة-ي-للأ م--ضضتو
قوقح تلاجÃ ةي-ن-ع-م ة-ي-ن-طو تا-ضسضسؤو-مو
ةرأزو ‘ لثمتت ،اميف لمعلأ قيضسنتل ناضسنلأ

ة-ضسا-ئر) تا-ي-لا÷أو ة-ل-تÙأ سضرلأ نوؤو-ضش
¤إأ ةفاضضإأ يضسايضسلأ ميظنتلأ ة-نا-مأأو (ة-ي-لآلأ
ةنجللأ أذ-كو مÓ-علأ ةرأزوو ة-ي-جراÿأ ةرأزو
تامظنŸأ نم ددعو ناضسنلأ قوق◊ ةينطولأ
ةآأر-م--ل--ل ي--ن--طو--لأ دا–لأ) ة--يÒها--م÷أ
،ةبلطلأ دا–أ ،ةب-ي-ب-ضشلأ دا–أ ،ة-يوأر-ح-ضصلأ
Úلقت-عŸأ ءا-ي-لوأ ة-ي-ع-م-جو (لا-م-ع-لأ دا–أ
ةيعم÷أ بناج ¤أ Úيوأرحضصلأ نيدوقفŸأو
.ÚماÙأ دا–أو ماغللأ اياحضضل ةيوأرحضصلأ
يتلأ تاضسايضسلأو تاهجوتلأ ةهجأو-م فد-ه-بو
هتأروانمو يبرغŸأ لÓتحلأ اهضضر-ف لوا-ح-ي
ة-لود-لأ نأ ةرأزو-لأ نا--ي--ب د--كأأ ،ة--ئ--ي--ند--لأ
فيكتلل ده÷أ نم ديزŸأ لذبت““ ةيوأرحضصلأ

راطإأ ‘ ةنهأرلأ تايدح-ت-لأو تا-ي-ط-عŸأ ع-م
بو-ع-ضشلأو نا-ضسنلأ قو-ق-ح مأÎحأ ة-كر--ع--م
ةيبرغلأ ءأرحضصل-ل Êو-نا-ق-لأ ز-كرŸأ مأÎحأو
.““ةيلودلأ ةيعرضشلأ تأرأرق قفو

ر م ^

ةيضسنرفلأ ““نايزيرا-بو-ل““ ة-ف-ي-ح-ضص تف-ضشك ^
ىلع سسضسجتلل ةيضسنرف ةيبرغم ةكبضشب ةحاطإلأ
›روأأ راطم اهرقم ةيرئأز÷أ ةيضسا-مو-ل-بد-لأ
.سسيراب ةيضسنرفلأ ةمضصاعلأ برق ›ودلأ

ت“ ““ هنأأ ،ة-ي-ضسنر-ف-لأ ة-ف-ي-ح-ضصلأ تد-كأأو
ةيلمعب ةقÓع ىلع سصاخضشأأ ةعبرأاب ةحاطإلأ
¤إأ ةيرضسلأ ةغلاب تا-ف-ل-م ل-يو–و سسضسج-ت-لأ

ىوتضسŸأ عيفر يضسنر-ف ي-ن-مأأ لوؤو-ضسم بنا-ج
ماظنلأ فرط نم ةيلام غلابم مهعيمج أوقلت
.““يبرغŸأ

ةيضسنرفلأ ةلأدعلأ ““ نأأ ةف-ي-ح-ضصلأ تح-ضضوأأو
Œلمعي يضسنرف ي-طر-ضش ع-م ا-ق-ي-ق– ير ‘

دوز نأأ د-ع-ب ،›روأأ را--طÃ دود◊أ ة--طر--ضش
اهضضعب ةيرضس تامولعÃ ةيبرغŸأ تأرباıأ

ءأرزوو Úما-ضس Úلوؤو-ضسم ر--ف--ضسب ط--ب--تر--م
.““Úيرئأزج
رمألأ قلعتيو ÚلوؤوضسŸأ ءامضسأأ رداضصم تركذو
ريزو ،ن-ير-ڤ د-ي-م-ح Úق-ب-ضسألأ ن-ير-يزو-لا-ب
›اعلأ ميلعتلأ ريزو ،راجح رهاطلأو ،لاضصتلأ
بئان Êوهرز ديزي بناج ¤إأ ،يملعلأ ثحبلأو
تايثيح رداضصŸأ تطبرو ،كأذنآأ لوألأ ريزولأ
رهاط ›اعلأ ميلعتلأ ر-يزو ة-كرا-ضشÃ ة-ثدا◊أ

ديمح ةقفر يضسنرفلأ هÒظن نم ةوعدب راجح
يبرعلأ يŸاعلأ ده-عŸا-ب ةر-ها-ظ-ت ‘ ن-ير-ق

.يضضاŸأ يفناج رهضش
سسضسجتلأ ةكب-ضش نأأ ““نا-يز-يرا-بو-ل““ تف-ضشكو

ةيبرغŸأ تأرباıأ اهتد-ن-ج ي-ت-لأ ة-ي-لود-لأ
ةرافضسلل يضسامولبدلأ لمعلأ قأÎخأ نم تنك“

ق-ئا-ثو ى-ل-ع تل-ضصحو سسيرا-ب ‘ ة-ير-ئأز÷أ
ÚلوؤوضسŸأ تاكر– عيمجو ةيرضس تÓضسأرمو

.سسيراب ‘
““نايزرابول““ ة-ف-ي-ح-ضص نأأ ¤إأ ةرا-ضشلأ ردŒو
ايفحضص اقي-ق– ،7102 ماع تر-ضشن د-ق تنا-ك

ح-لا-ضصل ل-م-ع-ي ي-ضسنر-ف ط-با-ضض طرو-ت ن-ع
.راطŸأ سسفنب ةيبرغŸأ تأرباıأ

 ب ةراصس ^

 ةقيلفتوب ةنبا ةفضص لامعتضساب داضسف اياضضق ‘ اهطروت دعب
fiلجؤوت ةقآرصشلآ ةمك fiعزو ايام ةمكاÓمتبصس03 ¤إآ يزاغلآو نÈ

لبقŸأ Èمتبضس03 خيرات ¤إأ ءاع-برألأ سسمأأ ة-قأر-ضشلأ ة-م-كfi تل-جأأ ^
fiأ ةمكاŸأ ““ةقيفضش ةخيلز يضشانضشن““ ةمهتŸأ ““ايام““ مضساب ةفورعŸةعبات

ىلع لوضص◊أو لأومألأ بيرهتو ديدبت اهنم داضسفلأ اياضضق نم ديدعلاب
سسيئرلأ ةنبأ اهنأأ ىلع اهضسفن راهظإأ لÓخ نم ةقحتضسم Òغ تأزايتمأ
دأرفأأ نم ددع ايام ةمهتŸأ بناج ¤أ عباتتو .ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباضسلأ

ةيمومعلأ لاغضشألأو لقنلأ ريزو مهنم Úقبا-ضس ةلوو Úلوؤو-ضسمو ا-ه-ت-ل-ئا-ع

لمعلأ ريزوو قباضسلأ فلضشلأ ›أوو نÓعز Êاغلأ دبع قباضسلأ نأرهو ›أوو
اهعم ÚطروتŸأ Úقباضسلأ ÚلوؤوضسŸأ نم ددعو يزاغلأ دمfi ليغضشتلأو

Òغ تأزايتمأ حنمو ذوفنلأ لÓغتضسأو لأومألأ سضييبت ‘ لثمتت مهت ‘
تأزايتمأ حنم ىلع يمومع نوع سضير–و ماعلأ لاŸأ ديدبتو ةقحتضسم
ةنبأ ةفضص لÓغتضساب جراÿأ وحن ةبعضصلأ ةلمعلأ بيرهتو ةقحتضسم Òغ
نآوصضر م ^    .ةقيلفتوب زيزعلأ دبع عولıأ سسيئرلل ةيرضس

 مهتŸا عافد ةئيه نم بلطب
Èمتبصس32 ¤إآ يŸوع دآرم ةمكاfi ةصسلج ليجأات

فانئتضسلأ ةضسلج ءاعبرألأ سسمأأ ةمضصاعلأ رئأز÷أ ءاضضق سسل‹ لجأأ ^
Èمتبضس32 ¤إأ ““يŸوع دأرم““ كافوضس عم‹ كلام ةمكاÙ ةضصضصıأ
” دقو ةضسل÷أ ليجأاتل ةمكÙأ ةئيهل ابلط يŸوع عافد مدق نأأ دعب لبقŸأ
ـب يŸوع دأرم نأوج42 موي دمfiأأ يديضس ةمكfi تنأدأأو .هيلع ةقفأوŸأ

انجضس ةنضس02 ـب ايبايغ برأوضشوب مÓضسلأ دبع نيدأأو ،أذفان اضسبح تأونضس01

” دقو .أذفان انجضس ةنضس21 ـب ىيحيوأأ دمحأأ قباضسلأ لوألأ ريزولأو ،أذفان
اهنم داضسفلاب ةلضص تأذ مهتب (كافوضس) ةيضضق ‘ ÚمهتŸأ عيمج ةعباتم
لÓغتضسأو ةوضشرلأ ،جراخلل ةيمأرجإأ تأدئاع نع ةŒان لأومأأ ليو–و سضيبت
لوضص◊أ لجأأ نم مهضضير–و Úمومعلأ ÚفظوŸأ ىلع طغضضلأ أذكو دوفنلأ

ر م̂  .مهتلأ نم اهÒغو ةقحتضسم Òغ ايأزم ىلع

 ينطولا ءانبلا ةكرح
روتصسدلآ ىلع ءاتفتصسÓل اخيرات Èمفون نم —افلآ نÓعإاب بيحرت

ةبحرم ،تاحÓضصإ’ا راضسم فانئتضس’ اهحايترا نع ينطولا ءانبلا ةكرح تÈع ^
يديهمتلا عورضشŸا لوح ءاتفتضس’ا ءارجإا دعوم ديدحتب ةيروهم÷ا ضسيئر نÓعإاب
.يرا÷ا ماعلا نم Èمفون10 موي نوكيضس يذلاو روتضسدلا ليدعتل
راضسم فانئتضس’ اهحايترا نع Èعت ينطولا ءانبلا ةكرح نإا““ اهل نايب ‘ ةكر◊ا تلاقو
راضشتنا عم ةيحضصلا ةمزأ’ا تلاح نأا د-ع-ب ا-ه-ن-ع ى-ن-غ ’ نأا د-كؤو-ت ي-ت-لا تا-حÓ-ضصإ’ا

ءارجإا دعوم ديدحتب ةيروهم÷ا ضسيئر نÓعإاب بحرت يهو كلذ نود انوروك ضسوÒف
Èمفون10 موي نوكيضس يذلاو روتضسدلا ليدعتل يديهمتلا عورضشŸا لوح ءاتفتضس’ا

دعوŸا اذ-ه ل-ك-ضشي نأا ‘ ل-مأا-ت ة-كر◊ا ““ نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-ضضوأاو .““يرا÷ا ما-ع-لا ن-م
بعضشلا ةقث ةداعتضسا نم نّكÁو يقيق◊ا يطارقÁدلا لوحتلا ةيادب ضسيركتل ةضصرف

تاعلطت ديضسجتل لمأا ة-ط-ق-ن نو-ك-يو دا-ع-بأ’ا ةدد-ع-تŸا ة-مزأ’ا زواŒو تا-ضسضسؤوŸا ‘
يتلا ةلودلا تاضسضسؤوم ءانب راضسŸ يقيقح قÓطنا ‘ يراضض◊ا ÊويلŸا كار◊ا بابضش

زيزعتو ةمأ’ا ةيوه رضصانع Úضص– Èع ،ءانبأ’ا مويلا اهب ملحيو ءادهضشلا اهب ملح
بقÎت امك .““ يعمتÛا جيضسنلا Úت“و ةيلخادلا ةهب÷ا كضسا“و ةينطولا ةدحولا
دق ءاتفتضسÓل هحرط عمزŸا روتضسدلا ليدعتل يديهمتلا عورضشŸا نوكي““ نأا ةكر◊ا
تايعمجو ةيضسايضس بازحأا نم نطولا ‘ ةلعا-ف-لا تا-نو-كŸا تا-م-ها-ضسم ¤إا با-ج-ت-ضسا

،اهتمدق يتلا تاحÎقŸا ¤ا دنتضساو ةينطو تايضصخضشو ÊدŸا عمتÛا نم تامظنمو
Ãي اÎا-ه-ي-ف د-ج-ي ،ة-يرو-ت-ضسد د-عاو-ق ءا-ضسرإا ‘ ،ير-ئاز÷ا بع-ضشلا تا-حو-م-ط م-ج

Œد-لاو ة-ير◊ا و-ح-ن ه-تا-ع-ل-ط-ت-ل اد-ي-ضسÁةيمنتلاو ةيعامتج’ا ةلادعلاو ةيطار-ق،
ةديدج رئازج ‘ ريوزت وأا ةياضصو يَا نع اديعب هضسفنب هضسفن بعضشلا اهيف مكحيو
ةيفافضشلاو يقيق◊ا ليثمتلاو لدعلا هدوضسي رهاز لبقتضسم ‘ نطاوملل لمأ’ا يطعت
.““عمتجملل ةيهافرلا ققحيو ›اŸاو يضسايضسلا داضسفلا ىلع بر◊او

ر م ^

 ةيبرغŸا لÓتح’ا تاطلضس تاهجوت تايفلخو ةضسايضس حضضف ضضرغب
قوقح تاكاهتنآ ةبقآرŸ ةيوآرحصص ةيلآآ

ةلتÙآ يصضآرألآ ‘ ناصسنإلآ
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ارظتنم ناك““  هنأا ¤ا لوغ لامج لاقو ^
يجيرد-ت-لا ح-ت-ف-ل-ل ¤وألا ة-ل-حرŸا ن-م
ةداهششب رهاب حاجنب ر“ اه-نأا د-جا-شسم-ل-ل
نم هل ليثم ل مازتلا لÓخ نم ÚنطاوŸا

لمحتب  ةراد÷ا اوقحتشسا ÚلشصŸا فرط
ةرادشصلاو هللا تويب فيرششت ‘ ةيلوؤوشسŸا
تاءارجاب تمزتلا ة-ئ-ف ن-شسحأا او-نو-ك-ي-ل
اŸ““ هنأا ادكؤوم ،““““انوروك““ ءابو نم ةياقولا

رمنشس هللا تويبل يجيرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ح‚
ددع Èكأا حتفل ةي-نا-ث ة-ل-حرŸ كشش نود-ب

يلكلا حتفلا ¤ا اهدعب ›اتلابو اهنم نك‡
حتف ‘ ¤وألا لثمتت ثÓث تاوطخ Èع اهل
عيم÷ ÿÒا ميمعت لجأل دجاشسŸا ةيقب
يذلا ظاظتكلا سصاشصت-ملو Úير-ئاز÷ا
اهداور يتلا دجاشسŸا سضعب قلغ نع جتن
ءادأل ةحوتفم ىرخأل باهذ-ل-ل اور-ط-شضا
ةو-ط-خ Êا-ث ط-ب-تر-ت Úح ‘ ،تاو-ل-شصلا
Úكمت-ل ي-ح-شصلا ر-ج◊ا تا-قوأا Òي-غ-ت-ب
ل يت-لا ح-ب-شصلا ةÓ-شص ءادأا ن-م Úل-شصŸا
اهيلع Úلبقملل اماحدزا دجاشسŸا دهششت
ةوطخ رخآاو ،ءابولاب ةباشصلا نم فوخ لو
نم يه يتلا ةعم÷ا ةÓشص حت-ف-ب ق-ل-ع-ت-ت
ايشسفن اهعقوو اهتبطخو تابجاولا بجوأا

ةيعوتلا ‘ اÒثك مهاشسيشس ÚلشصŸا ىلع
.““تايونعŸا عفرو
ةمئأÓل لق-ت-شسŸا سسلÛا سسي-ئر دد-ششو
حورطŸا فوختلا ىقبي““ نأا ىلع رئاز÷اب

يذلا ةعم÷ا ةÓشص ءان-ثأا ظا-ظ-ت-كلا و-ه

هذه““ نأا قايشسلا ‘ افي-شضم ،““ل-ه-شس ه-ل-ح
¤ا ءوجللا اهلجأا نم بجي ل تافوختلا

،““لولح داجيا بجي نك-ل ق-ل-غ-لا ة-ي-ل-م-ع
نأا نايعلل رهاظ نلا حبشصأا““ هنأا احشضوم
روهظ لبق رظنلاب سصقانت ÚلشصŸا ددع

ÚنطاوŸا عانتقل دÓ-ب-لا-ب ““91 ديفو-ك““
تاول-شصلا ءادأا مد-ع زاو-ج لو-ح ىوا-ت-ف-ب
›ا◊ا يحشصلا فرظلا ببشسب دجاشسŸاب
ن-م فو-خ-ت-ل-لو ر-ئاز÷ا ه-ششي-ع-ت يذ--لا
احÎقم ،““مهنم سضعبلا سضرمو تاباشصلا
تايلشصم سضيوعتب ظاظتكلا ىلع ءاشضقلا““
لÓ-غ-ت-شساو لا-جر-لا تا-ي-ل-شصÃ ءا-شسن-لا
ةعم÷ا ةÓشص ءادأل عراو-ششلاو تا-قر-ط-لا
نوكي نلو ةلطع موي وه مويلا اذه رابتعاب
ةيعامتجلا ةاي◊ا ىلع يبلشس Òثأات كلذل

.““Úنطاوملل
لقتشسŸا سسلÛا““ نأا لوغ لامج حرشصو
حتفلل باهذلا رظتن-ي ر-ئاز÷ا-ب ة-م-ئأÓ-ل
انتعانق نأاو ةشصاخ دجاشسملل يج-يرد-ت-لا

Ÿهللا ةمحر تلزن ايجيرد-ت ا-ها-ن-ح-ت-ف ا
تاباشصلا ددع سصقنو ¤اع-تو ه-نا-ح-ب-شس
دادزي فوشس ةيلك ا-ه-ح-ت-ف-ن اŸو ءا-بو-لا-ب
لبق““ ه-نأا ا-ح-شضو-م ،““ه-ل Úل-ما◊ا سصق-ن

كانه تناك رئاز÷اب ““انوروك““ ءابو روهظ
ةعم÷ا ةÓشص ءادأا مهيلع طقشست فانشصأا

،ىشضرŸا ،غولبلا نود لافطألا ،ءاشسنلا مه
نوفوختŸا مه رخا فنشص كانه ايلاحو
نم ىودعلا نم وأا سسوÒفلاب مهتباشصا نم
.““ÚنطاوŸا فرط

    ىفطشصم دي‹^

Èع ناحتما زكرم563 سصيشصخت ” ^
Úح-ششŸÎا لا-ب-ق-ت-شسل ر-ئاز÷ا ة--يلو

طشسوتŸا ميلعتلا يتدا-ه-شش تا-نا-ح-ت-مل
ملع امبشسح ،(0202 ةنشس ةرود) ايرولاكبلاو
.رئاز÷ا ةيلو حلاشصم ىدل سسما
راطإا ‘ هنأا ،رئاز÷ا ةيلول نايب حشضوأاو
ةنشسلا ةيا-ه-ن تا-نا-ح-ت-مل تاÒشضح-ت-لا
يتداهششب ةشصاÿا9102/0202 ةيشساردلا
” دقف ايرولاكابلاو طشسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا
ناحتما ز-كر-م563 عو-م‹ سصي-شصخ--ت

Ó-ك-ل ح--ششÎم415.811 لا-ب-ق-ت-شسل
ماÎحا تاءار--جإا ط--شسو Úنا--ح--ت--ملا
يششف-ت ة-ح-فا-كŸ ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا

.انوروك سسوÒف
ءارجإا خيرا-ت دد– ه-نأا رد-شصŸا فا-شضأاو
رادم ىلع ايرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-شش نا-ح-ت-ما

Èمتبشس31 دحألا موي نم يأا مايأا ةشسمخ
ثيحÈ 0202متبشس71 سسيمÿا ةياغ ¤إا

زكرم571  ىل-ع نو-ح-ششŸÎا  عزو-ت-ي-شس
ةيبÎلا ةيريدŸ عبات زكرم85 مهنم ءارجإا
ةيريدŸ عبات زكر-م25 و بر-غ ر-ئاز÷ا
عبات زكر-م56 و ط-شسو ر-ئاز÷ا ة-ي-بÎلا

Ÿلا ةيريدÎقرشش رئاز÷ا ةيب.
ةداهششل ÚحششÎملل ›امجإلا ددعلا غلبو
قفو ،يشساردلا مشسوŸا اذهل ايرو-لا-ك-ب-لا
مهنم31275مهنم31275 ،ردشصŸا تاذ
Ú (54273شسرد--م--تŸا Úح---ششŸÎا

سسرادŸا ‘ Úح-----ششŸÎاو (ح-----ششÎم
ÚحششŸÎا و (حششÎم0702 ) ةشصاÿا
96 مهيف اÃ (حششÎم89871 ) رارحألا

و ل-ي-هأا-ت-لا ةدا-عإا ز-كار-م ن--م ح--ششÎم
ةشصاÿا تاجايتحلا يوذ نم ÚحششŸÎا
نوحششŸÎا عزوت-ي ا-م-ي-ف ،(ح-ششÎم14)

803  لباقم روكذ50923 ـب سسن÷ا بشسح
.ثانإا42
نأا ¤إا ،نايبلا تاذ راششأا ،ىرخأا ةهج نم
ررقت  طشسوتŸا ميلعتلا ةدا-ه-شش نا-ح-ت-ما
¤إا يرا÷ا ÈمتبشسÚ 7نثلا موي هؤوارجإا

091 سصيشصخت ” ثيح Èم-ت-ب-شس9 ةياغ
ةثÓثلا تاير-يدŸا ى-ل-ع ا-عزو-م از-كر-م
قرشش رئاز÷ا و (ازكرم77) برغ رئاز÷ا
.(ازكرم07) طشسو رئاز÷ا و (ازكرم34)
›ا-م-جإلا دد-ع-لا نأا رد--شصŸا فا--شضأاو
10316 غ-ل-ب ةرود-لا هذ-ه Úح-ششÎم-ل--ل

و سسردمتم حششÎم23155 مهنم احششÎم
ة--شصاÿا سسرادŸا ن--م ح--ششÎم2454
35 مه-ي-ف اÃ ر-ح ح-ششÎم7261 كلذ-كو
ةوÓع ليهأاتلا ةداعإا ز-كار-م ن-م ح-ششÎم
يوذ ن--م ح---ششÎم75 ءا-شصحإا ى--ل--ع
.ةشصاÿا تاجايتحلا
ةداهششل ÚحششŸÎا نأا ¤إا نايبلا راششأا امك
Ú 90303ب نوعزوتي طشسوتŸا مي-ل-ع-ت-لا
تارابتخا امأا ،ثا-نإا29982 لباقم رو-كذ
تاذ دكأاف ةيشضاير-لا و ة-ي-ند-ب-لا ة-ي-بÎلا
ÚحششŸÎا ط-ق-ف سصخ-ت ا-ه-نأا رد-شصŸا
ناحتما زكارمÈ 3ع يرجتشسو رارحألا
موي نم (قرشش رئاز÷او طشسو رئاز÷ا)
سسيمÿا ةياغ ¤إاÈ 0202متبشس1 ءاثÓثلا

 .Èمتبشس3
ج.ق ^

:‘رصش Ëرم ،لوصستلأو لامه’أو ةلماعŸأ ءوصسب اهلم‹ قلعتت

يحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ مهقوقحب صساشسملل لفط005 صضرعت
 رج◊ا ءارج ةيشسفنلا تامدشصلاب تلفكت ةيلقعلا ةحشصلل ةيتاعوشضوŸا ةنجللا ^

Ëرم ،ةلوفطلا ةيقرتو ة-يا-م◊ ة-ي-ن-طو-لا ة-شضو-فŸا تف-ششك ^
0841 تقلت اهتئيه نأا ,ةمشصاعلا رئاز÷اب ءاعبرألا سسمأا ,‘رشش
(11.11) رشضخلا طÿا Èع لفطلا قوقحب سساشسŸاب اراطخإا

005 ليجشست عم ,يشضاŸا ءاثÓثلا ةياغ ¤إاو يشضاŸا رياني ذنم
.يحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ لفطلا قوقحب سساشسم
ءاقل سشماه ىلع ،ةفاحشصلل حيرشصت ‘ ‘رشش ةديشسلا تحشضوأاو
ةيلخ““ نأا ,لفطلا قو-ق-ح ز-يز-ع-ت-ل ÊدŸا ع-م-تÛا ة-ك-ب-شش ع-م
قوقح ةيقرتو ةيام◊ ةينطولا ةئيهلا ىوت-شسم ى-ل-ع تارا-ط-خلا
لفطلا قوقحب سساشسŸا سصوشصخب اراطخإا0841 تقلت ,ةلوفطلا

ءوشسب اهلم‹ قلعتت ,ءاثÓثلا ةياغ ¤إاو يشضاŸا رياني رهشش ذنم
اوشضرعت لفط005 ليجشست ” اميف ,لوشستلاو لامهلا ,ةلماعŸا
نأا ¤ا ةÒششم ,““يحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ مهقوقحب سساشسملل

¤إا عجار اذهو ةيشضاŸا ةنشسلا لجشسلا كلذ نم لقأا““ ددعلا اذه
¤ا مهجورخ مدعو رج◊ا ةÎف لÓخ مهتويبب لافطلا مازتلا
ةرورشض ¤إا ÚنطاوŸا ‘رشش ةديشسلا تعد ,ةبشسانŸابو .““عراششلا
اÃ (11.11) رشضخألا مقرلا Èع تلا◊ا هذه لثم نع غÓبلا
.بشسانŸا تقولا ‘ لخدتلاب ةئيهلل حمشسي
تÓئاع نم تلاشصتا ةدع ليجشست““ نع قايشسلا تاذ ‘ تفششك امك
ةÎف لÓخ مهتافرشصت ‘ مكحتلاو اهلافطأا عم لماعتلا ‘ تلششف
ةئيهلا عفد ام دحوتلا ىشضرŸ ةبشسنلاب اشصوشصخ ,يحشصلا رج◊ا
ةينطولا ةيلاردفلاب لاشصتلاو سصاشصخلا ل-هأا-ب ة-نا-ع-ت-شسلا ¤إا

Úيئاشصخأا ةئيهلا فرشصت ت– تعشضو يتلا دحوتلا لافطأا ةيام◊
.““رشضخألا مقرلا قيرط نع تÓئاعلل تاداششرإا اومدق
ءارج لافطلا اهل سضرعت يتلا ةيشسفن-لا تا-مد-شصلا سصو-شصخ-بو

ةيتاعوشضوŸا ةنجللا تلذب ،ي-ح-شصلا ر-ج◊او ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج

ةقفارŸا لÓخ نم مهب لفكتلل ةÒبك ادوهج““ ةي-ل-ق-ع-لا ة-ح-شصل-ل
ءاقللاب قلعتي اميفو .‘رشش ةديشسلا فيشضت ،““ةرمتشسŸا ةيشسفنلا

ةنشس تبشصن يتلا لفطلا قوقح زيزعتل ÊدŸا عمتÛا ةكبشش عم
,نطولا ءاحنأا ةفاك Èع ةعزوم ةيعمج431 نم لكششتت يتلاو8102
لبق نم هزا‚إا ” ام لك مييقت““ ¤إا فدهي هنأاب ‘رشش ةديشسلا تلاق
فرظلا اذ-ه ‘ ة-شصا-خ يراو÷ا Êاد-يŸا ل-م-ع-لا ‘ ة-ك-ب-ششلا
نحنو اشصوشصخ ،يلبقتشسم جمانرب عشضو بناج ¤إا ,يئانثتشسلا

مدخي اÃ هل Òشضحتلا بجي يذلا يعامتجلا لوخدلا باوبأا ىلع
.““لفطلا ةحلشصم
لÓخ ةكبششلا لبق نم ةلوذبŸا دوه÷ا»ـب تهون راطإلا اذه ‘و
هتفرع يذلا ينماشضتلا لمعل-ل  ا-ه-ت-ق-فار-مو ة-ي-شضاŸا ر-ه-ششلا
ةرورشض““ ىل-ع ةدد-ششم ,““91-ديفوك ةحئاج ةيفلخ ى-ل-ع ر-ئاز÷ا
نم ةكبششلا ‘ ةطرخنŸا تايعمجلل نيوكتلا نم واشستم ردق Òفوت
,ةلوفطلا ةيامحب قلع-تŸا ›ود-لاو ي-شسف-ن-لا ,Êو-نا-ق-لا بنا÷ا
.““لفطلا عم لماعتلل ةيشساشسلا ئدابŸاو
عم لمعتشس اهيلع فرششت يتلا ةئيهلا نأا ¤ا راطلا اذه ‘ تراششأاو

ىلع يئان÷ا حÓشصلا ةمظنمو ةلوفطلل ةدحتŸا ·ألا قودنشص
.““ةلوفطلا ةيامح لا‹ ‘ Úلعافلا لك تاردق ةيمنت““

لفطلا قوقح زيزعتل ÊدŸا عمتÛا ةكبشش سسيئر دكأا ,هبناج نم
Òطشستب حمشسيشس ءاقللا اذه نأا ىلع ,نزاقروب لداع ,رئاز÷ا ‘

عم ,يشسردŸا لوخدلا نم ةيادب ةحئا÷ا دعب اŸ ““سصاخ جمانرب““
تايلو فلتÈ flع تايعم÷ا تاردق ةيوقتو نيوكتل ةطخ عشضو
اهرود بعل ىلع اهدعاشست يتلا تايللا نم ا-ه-ن-ي-ك-م-ت-ل ن-طو-لا
.لفطلا قوقح زيزعت ‘ يقيق◊ا

و.ق ^

ةمصصاعلاب بيرق نع أدجصسم71 حتف ةداعأ ةرداب نصسحتصسأ

 ءادأاب صصيخÎلاب بلاطي لوغ لامج
ةعم÷ا ةÓشص ÚنطاوŸا

قلغلل اببشس نوكت نأا بجي لو لولح اهيدل هللا تويبب  ظاظتكلا ةلكششم  ^
Èع ايفاصضأ أدجصسم71 بيرق نع حتف ةداعإاب ،رئأز÷اب ةمئأÓل لقتصسŸأ سسلÛأ سسيئر ،لوغ لامج هون
لصصأوتلأ عقوÃ ةيمصسرلأ ةح-ف-صصلأ ‘ درو ا-م-ب-صسح ،ر-ئأز÷أ ة-ي’و م-ي-ل-قإا-ب ة-يرأدأ تا-ع-طا-ق-م ع-ب-صس
.ةعم÷أ ةÓصص ءأدأاب حامصسلابو ةردابŸأ ميمعتب ابلاطم ،رئأز÷أ ةي’و حلاصصŸ يعامتج’أ

Èمتبصس1 ةيأدب ةيندبلأ ةيبÎلأ تأرابتخأ قÓطنأ
يتداهشش ناحتما ءارجإل زكرم563 صصيشصخت

ةمشصاعلاب ““ايرولاكبلا»و ““مايبلا““

تاهجوتلأ عم نيوكتلأ ةموظنم فييكتل ىعصست ةرأزولأ
ةديدجلأ ةيداصصتق’أ

 ريوطتل ةينطو تاشسلج دقع
ينهملا نيوكتلا جماربو جهانم ثيدحتو

م-ي-ل-ع-ت-لاو ن-يو-ك-ت-لا ةر-يزو تن-ل--عأا ^
،سسادرموب نم ،ةحيرف نب مايه ،ÚينهŸا
Òشضحت-لا دد-شصب ة-يرازو-لا ا-ه-تر-ئاد  نأا
ريوطتب ةشصا-خ ة-ي-ن-طو تا-شسل-ج د-ق-ع-ل
ينهŸا نيوكتلا جماربو جهانم ثيد–و
لك نم عاط-ق-لا ة-نر-شصعو ة-ي-قر-ت د-شصق
. بناو÷ا
بق-ع ة-ح-ير-ف ن--ب ةد--ي--شسلا تحر--شصو
يرحب-لا د-ي-شصلا ر-يزو ة-ق-فر ا-ه-فار-ششإا
د-م-حأا د-ي-شس ،ة-يد-ي-شصلا تا-ج--ت--نŸاو
لوح ةينقت ةششرو حاتت-فا ى-ل-ع ،ي-خور-ف
لا‹ ‘ نيوكتلا تاجاي-ت-حا-ب ل-ف-ك-ت-لا
، ةيديشصلا تاجتنŸا و ير-ح-ب-لا د-ي-شصلا
د-ق-ع-ل Òشضح-ت-لا دد-شصب عا-ط-ق-لا““ نأا-ب

ثيد–و ريوطتب ةشصاخ ةين-طو تا-شسل-ج
جمار-ب ثاد-ح-ت-شساو ج-ها-نŸا د-ي-حو-تو
ةيقÎل ةد-يد-ج ة-ي-ن-يو-ك-ت تا-شصشصخ-تو
.““عاطقلا ةنرشصعو
تاشسل÷ا هذه هيلإا يمرت ام مهأا Úب نمو
،دعب اهداق-ع-نا خ-يرا-ت دد-ح-ي ⁄ ي-ت-لا ،
تايلآا ثادحتشساو عشضو ،ةريزولل ادانتشسا
عم ىششامت-تو بكاو-ت ةد-يد-ج ة-ي-ن-يو-ك-ت

بيجت-شستو ثيد◊ا ر-شصع-لا تا-ب-ل-ط-ت-م
لكل لاÛا اذه ‘ ةيلÙا تاجايتحÓل

. نطولا نم ةقطنم
يرحبلا ديشصلا ريزو ةقفر اهفارششإا ىدلو
ةششرولا““ حاتتفا ىلع ةيديشصلا تاجتنŸاو
ةيرورشضلا تايلألا ءاششنإاب ةشصاÿا ةينقتلا
ةجردŸا ““ةيولوألا تاذ ةطششنألا ليعفتل

Úعاطقلا Úب ةمÈم راطإا ةيقافتا نمشض

نب ةديشسلا تراششأا ،يشضاŸا وينو-ي ر-ه-شش
ةدق-ع-نŸا ة-ششرو-لا هذ-ه نأا ¤إا ة-ح-ير-ف
ةحايشسلا ‘ سصشصختŸا ينطولا دهعŸاب
،ةيلولا ةمشصاع-ب ة-مر-ك-لا-ب ة-قد-ن-ف-لاو
ةيكيمانيد-لا تا-ب-ل-ط-ت-م ع-م ى-ششا-م-ت-ت
لمعت يتلا ينطو-لا دا-شصت-قÓ-ل ةد-يد÷ا
. ايناديم اهليعفت ىلع ةموك◊ا
ح-ت--ف ¤إا جا--ت--ح--ن»: ة--ل--ئا--ق  تفدرأاو
بكاوت ةدجت-شسم ة-ي-ن-يو-ك-ت تا-شصشصخ-ت
ةيقرت اه-ب دار-ي ي-ت-لا ةÒتو-لاو ة-ي-كر◊ا
)Òخألا اذ-ه نو-ك ي-ن-طو-لا دا--شصت--قلا
تانوكŸا د-حأا Úب ن-م د-ع-ي (ن-يو-ك-ت-لا
.““دوششنŸا يقرلا اذهل ةيشساشسألا
يتلا ، ةينقتلا ةششرولا هذه ن-م ى-خو-ت-يو

وينوي رهشش ” قباشس لمعل جيوتتك تءاج
ة-ي-قا-ف-تإا ءا-شضمإا ¤إا ى-شضفأاو ي--شضاŸا

،ةريزولا بشسح ،Úعا-ط-ق-لا Úب ة-كار-شش
ة‹ŸÈا تاشساردلاو عي-شضاوŸا د-يد–

ديد–و ةروكذŸا ةي-قا-ف-تلا د-ي-شسج-ت-ل
ةديد÷ا تاشصشصختلا ديدع جاردإا ةيفيك
ةطيرÿا ‘ يرحبلا ديشصلاب ة-ط-ب-ترŸا
تاينقت-لاو ىؤور-لا د-يد–و ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا

لكك ينطولا داشصتقلا ‘ عاطقلا جامدإل
.
فيشضت ،ةششرو-لا هذ-ه ن-م ى-خو-ت-ي ا-م-ك
عيشسوت لبشس ةشسارد، ةح-ير-ف ن-ب ةد-ي-شسلا
و يرحبلا ديشصلا عاطق ‘ نيوكتلا قفأا
باطقتشسا و عيج-ششت و تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-ت
و تاشصشصختلا هذه ¤إا جو-لو-ل-ل با-ب-ششلا

.لاÛا ‘ تاشسشسؤوم قلخ
حاتتفا بناج ¤إا ناريزولا ةرايز تنمشضتو
ةءارقو ةروكذŸا ةششرولا لاغششأا ماتتخاو
، اهنع تم‚ يتلا تايشصوت-لا ة-ششقا-ن-مو
دهعÃ نيوكتلا فورظ ة-ن-يا-ع-مو د-ق-ف-ت
قرشش- يرومزب Úهمتلاو ينهŸا نيوكتلا
د-ي-شصلا لا‹ ‘ سصشصخ-تŸا -ة-يلو--لا
. تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا
يرو-مز ءا-ن-يÃ نار-يزو-لا ن-يا--ع ا--م--ك
ةشصاخ ةششروب لم-ع-لا فور-ظ ،ير-ح-ب-لا

دحأا رامثتشسا و ن-ف-شسلا ة-نا-ي-شص و زا‚إل
نفشسلل وشسرلا تاعبرم زا‚إا ‘ سصاوÿا
و.ق ^ .ءانيŸا سسفنب

رهصشأ5 ذنم ةرخأاتŸأ مهروجأأ بصصب ةبلاطملل
ةحÓفلا ةرازو مامأا نوجتحي لويÿا وبرمو ليÿا قابشس ةكرشش لامع

لاّمعو لويÿا وّبرم ،سسما ةحيبشص نشش ^
اجاجتحا ،ةبورÿاب ““ليÿا قابشس““ ةكرشش
ّبشصب Úب-لا-ط-م ة--حÓ--ف--لا ةرازو ما--مأا
نيددنم ره-ششأا5 ذنم ةرخأا-تŸا م-هرو-جأا
ةÎف ذنم ةكرششلا لاط يذلا Òيشستلا ءوشسب

ةيثراكلا ةلاحلل اه-ل-شصوأا ا-م و-هو ة-ل-يو-ط
ةلمج اوعفر مهنا نوجتÙا دكاو .ةيلا◊ا

ةحÓف-لا ةرازو-ل ةÎف ذ-ن-م بلا-طŸا ن-م
مهتيعشضو ¤ا رظنلاو اهذيفنت ‘ عارشسإÓل
¤ا ةفا-شضا ا-ه-ي-لا او-ل-شصو ي-ت-لا ة-يرزŸا
ةكرششلا اهب Òشست يتلا ة-ق-ي-ق◊ا ة-ثرا-ك-لا
بشسح ة-ن-مآا ي-غ يد-يا ‘ تح-شضا ي-ت--لا
اهلاط ءاشسفلاو Òيشستلا ءوشس نأل مهحيرشصت

هنا ÚجتÙا ل-ث‡ لا-قو ،تاو-ن-شس ذ-ن-م

ىلع نيÒشسŸا ي-ق-ل-ت ن-م ا-شضيا م-غر-لا-ب
ذيفنتب تاطلشسلا ىلعا نم تاميلعت ةكرششلا
¤ا ق-ئل ل-ك-ششب ة-كر◊ا ةدا-عاو دو-عو-لا
.قرو ىلع اÈح ىقبي اذه لك نا لا ةكرششلا
ةدع نم اومد-ق Úج-تÙا نا-ف Òكذ-ت-ل-ل
تايلو ةعشستب ردقت يت-لاو ن-طو-لا تا-يلو
،نارهو ،طاوغألا ،ةف-ل÷ا ،ترا-ي-ت :ي-هو

.ةليشسŸاو ةكيرب ،ةبورÿا ،يرومز ،ةملعلا
ةحÓفلا ريزو  ثدح-تŸا تاذ د-ششا-ن ا-م-ك
امك ،مهتيشضقل لح داجيإل لخدتلا ةرورشضب
ي-ّبر-مو لا-م-ع-لا نإا Úج-تÙا د-حأا لا-ق
رهششأا ذنم لوخدم يأا مهيدل سسيل لويÿا

ةوÌلا هذه ةيبرت مه-ي-ل-ع بع-شصو ةد-يد-ع
ن.ح ^ .رثدنت دق يتلا ةيناوي◊ا
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ينطولأ دا–لأ نم كÎسشم نايب ‘و ^
دا–لأ برعأ ،Úي-مو-م-ع-لأ Úلوا-ق-م-ل-ل
Úيعانسصلأو ÚلواقŸأ يدان ¤أ ةفاسضإلاب
بابرأل ةيرئأز÷أ ةيلأردفنوكلأو ةجيتملل
ÚجتنŸأو Úيعانسصلأ ةيلأردفنوكو لمعلأ
ةي-ن-طو-لأ ة-ي-لأرد-ف-نو-ك-لأو Úير-ئأز÷أ

ة-ي-ع-م÷أو Úير-ئأز÷أ ل-م-ع-لأ با--برأل
مهركسش نع Úيرئأز÷أ Úلواقملل ةماعلأ
أذ--ك و ة--يرو--ه--م÷أ شسي--ئر--ل شصلاÿأ
يتلأ ةماهلأ تأرأرقلل مهنافرعو مهحايترأ

ةيحاتتفلأ هتملك ة-ب-سسا-نÃ ا-ه-نÓ-عأ ”
91و81 يموي ىرج يذلأ ءاقللأ أذه لÓخ

.شسطسسغأ
هذ-ه تدد-ج ،م--هر--ك--سش ن--ع ةوÓ--عو
ةيروهم÷أ شسيئرل دي-كأا-ت-لأ تا-م-ظ-نŸأ

ذيفنت معدو ةقفأرÃ ماتلأ اهمأزتلأ““ ىلع
اهاطعأ يتلأ تاميلع-ت-لأو تا-ه-ي-جو-ت-لأ

بسسح ““ةودنلأ حاتتفأ ىدل هتلخأدم لÓخ
جمانرب““ نأأ ح-سضوأأ يذ-لأ ،رد-سصŸأ شسف-ن
هدأدعأ ” يذلأ داع-بلأ دد-ع-ت-م ل-م-ع-لأ
لكسشب ينطولأ انداسصتقأ خي-سسر-ت فد-ه-ب
مدقتلأو ةنرسصعلأو ومن-لأ ق-ير-ط ‘ م-ئأد
نم ةدا-ف-ت-سسŸأ شسورد-لأ ن-م ا-قÓ-ط-نأ

Œأ براŸةبغرلأ حوسضو لكب شسكعت يسضا
لفكتلأ بوسص ةيمنت-لأ ج-مأر-ب ه-ي-جو-ت ‘

انينطأوم تلاغسشنأو تاجايتحل يلع-ف-لأ
،““ةعورسشŸأ مهتاعلطت ¤أ ة-با-ج-ت-سسلأو
.ردسصŸأ فيسضي
ةر-ظ-ن-لأ شسر--ك--ت ،ة--م--ظ--نŸأ بسسحو
،ةينطولأ ةيمنتلل ““ةحومطلأو ة-ير-سصع-لأ““
انعمتÛ ةقيرعلأ م-ي-ق-لأ ى-ل-ع ة-ي-ن-بŸأ
باطخ ‘ اهيلأ قرطتلأ ” يتلأو انبعسشو
تابجأولأو قوق◊أ لك ،ةيروهم÷أ شسيئر
ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب ل-جأ ن-م ة-يدر-ف-لأ

.ةيرئأزجو يرئأزج لك اهيلأ علطتي يتلأ
حيسضوتو ديدحتب ةرظنلأ هذه حمسست امك
نكمتي ىتح أذهو فواıأو تابقعلأ لك
لمعلأ ‘ هتمها-سسم Ëد-ق-ت ن-م در-ف ل-ك
.نايبلأ Òسشي ،زأزتعأو رخف لكب كÎسشŸأ
بابرأ تامظنمو تايعم÷أ ولث‡ ددجو
بناج ¤أ مهدنŒ““ نع ديكأاتلأ لامعلأ
تابسسانŸأ لك لÓخ ةيمومعلأ تاطلسسلأ
ةيلمع ‘ ةيلعفلأ ةمهاسسم-ل-ل فور-ظ-لأو
رودلأو ةناكŸأ اندÓب ءاطعإل أذهو ءانبلأ
.““·لأ Úب هقحتسست يذلأ

^Ÿح.ءاي

ين-طو-لأ كن-ب-ل-ل ما-ع-لأ Úمألأ ف-سشك ^
نع ةسسبتب شسمأ طبأر“ Òمسس يرئأز÷أ
È 03ع ةيمÓسسإلأ ةفÒسصلأ ةمدخ قÓطإأ
ددع Èع يرئأز÷أ ينطولأ كنبلل ةلاكو
Èمتبسس رهسش ةياهن لبق دÓبلأ تايلو نم
.لبقŸأ
ح---ير---سصت ‘ لوؤو---سسŸأ تأذ ح----سضوأأو
ىلع ه-فأر-سشإأ ششما-ه ى-ل-ع ة-فا-ح-سصل-ل
ة-ي-مÓ-سسإلأ ة--فÒسصلأ ة--مد--خ قÓ--طإأ
يرئأز÷أ ينطولأ كنبلل194 مقر ةلاكولاب

Ãرهسش ةياهن لبق““ متيسس هنأأ ،ةسسبت ةنيد
Èع اهقÓطإأ ةيرا÷أ ةنسسلأ نم Èمتبسس
تا-يلو ن-م دد-ع Èع كلذ و ة--لا--كو03
مويلأ ةياغ ¤إأ اهقÓطإأ ¤إأ أÒسشم ،نطولأ

.يرئأز÷أ ينطولأ كنبلل ةلاكوÈ 61ع
هذه ميمعت متيسس هنأأ طبأر“ ديسسلأ دكأأو
ةموك◊أ اهتقلطأأ يتلأ ةديد÷أ ةمدÿأ

ي-ن-طو-لأ كن-ب-لأ ع--م ¤وأأ ة--ل--حر--م ‘
تأذل ةعبات ة-لا-كوÈ 712ع ير--ئأز÷أ
ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياه-ن لو-ل-ح ل-ب-ق كن-ب-لأ

ةدا-ف-ت-سسلأ ن-م Úن-طأوŸأ Úك“ د-سصق
Ãأ شضورعلأ فلتخŸةمدق.

(9) ع-سست ة-ي-مÓ-سسإلأ ة-فÒسصلأ ر--فو--تو
‘ Úبغأرلأ ةد-ئا-ف-ل ةد-يد-ج تا-ج-ت-ن-م
قيرط نع يمÓسسإأ ليو“ ىلع لوسص◊أ

ةيمÓسسإلأ ةعيرسشلأ ئدابŸ ا-ق-فو كن-ب-لأ
هركذ ام بسسح ،ةح-بأرŸأ شسا-سسأأ ى-ل-عو
هذ-ه نأأ ¤إأ را--سشأأ يذ--لأ لوؤو--سسŸأ تأذ
ع-يو-ن-ت-ل ة-با-ج-ت-سسأ ي-تأا-ت““ تا-ج-ت--نŸأ
تاعلط-ت ة-ب-كأو-مو ة-ي-ك-ن-ب-لأ تا-مدÿأ
وأأ دأر-فأÓ-ل ة-ب-سسن-لا-ب ءأو-سس ن--ئا--بز--لأ
.““Úيداسصتقلأ ÚلماعتŸأ
ي-ن-طو-لأ كن-ب--ل--ل ما--ع--لأ Úمألأ د--كأأو
هثيدحو ةيدقفتلأ هترايز لÓخ يرئأز÷أ

ةلاكولأ تأذب ةمدÿأ هذه-ب ف-ل-كŸأ ع-م
لابقت-سسلأ ى-ل-ع ر-ه-سسلأ ةرور-سض““ ى-ل-ع
لوسص◊أ ‘ Úبغأرلأ Úنطأوملل نسس◊أ

ةفاك Ëدقت ى-ل-ع ل-م-ع-لأو  ل-يو“ ى-ل-ع
.““تÓيهسستلأو تاحورسشلأ
Èع ةرفوتم تامول-عŸأ ل-ك نأأ دا-فأأ ا-م-ك
ينطولأ كنبلل يمسسرلأ ÊوÎكلإلأ عقوŸأ
ن-م Úن-طأوŸأ Úك“ د--سصق ير--ئأز÷أ
ةدافتسسلأو ة-مدÿأ هذ-ه ى-ل-ع عÓ-طلأ

.ناكمإلأ ردق اهنم
كنبلل ماعلأ Úمألأ فرسشأأ دقف ،ةراسشإÓل
ى-ل-ع كلذ-ك مو-ي-لأ ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ
Úتعبا-ت Úت-لا-كو-ب ة-مدÿأ هذ-ه قÓ-طإأ
قوسس و يقأوبلأ مأأ نم لكب كنبلأ شسفنل
.شسأرهأأ

ح,ءايمل ^

 مويلا  ةياغ ¤ا  ةلاكوÈ 61ع اهقيوسست متي اميف
 ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا ةمدخ قÓطإا
لبقŸا Èمتبسس ةياهن لبق ةلاكوÈ 03ع

نطاوŸا مدخيو ينطولا داسصتقلا خسسري داعبلا ددعتم لمع جمانرب اهنأا تدكأا

تارارق معدت لمعلا بابرأ’ تامظنم7
 يداسصتق’ا ششاعن’ا ةودن ‘ شسيئرلا

لÓخ اهدادعا ” يتلا ةكÎسشŸا لمعلا ةيسضرا ىلع ةعقوŸا ،لمعلا بابرأل تامظنم (7) عبسس تنلعا
اهمازتلا““ نع ،ءاعبرلا شسمأا ،ارخؤوم ترج يذلا يداسصتقلا ششاعنلا ططfl لوح ةينطولا ةودنلا
.ءاقللا اذه لÓخ ،نوبت ديÛادبع ديسسلا ،ةيروهم÷ا شسيئر اهنع نلعا يتلا تارارقلا ذيفنتب ““ماتلا

ة-كر-سش نأ ““كي-ن-تو-ب-سس““ ع-قو-م ف-سشك ^
ةلوؤوسسŸأ ،ةيموك◊أ ةيناب-سسإلأ ““شسرو-ك““

زا-غ-لأو ط-ف-ن-لأ تا-طا-ي-ت-حأ ةرأدإأ ن--ع
اهديسصر ترسشن ،اينابسسإأ ‘ ةيجيتأÎسسإلأ

 .0202 نأوج رهسشل زاغلأ نم
ةكرسشلأ تانايب نأأ عقوملل ريرقت فسشكو
⁄ زاغلأ ىلع يعانسصلأ بلطلأ نأأ ترهظأ
ةدايز روهظ عم ،د-ع-ب ششا-ع-ت-نلا-ب أأد-ب-ي

أديعب لأزيل قوسسلأ نأأ لإأ ،طقف ةيفيفط
ماعلأ نم نأوج ‘ ناك يذلأ بلطلأ نع
ةيرئأز÷أ طفنلأ تأدرأو تناكو .يسضاŸأ

،بلطلأ شضافخنل ةيسسيئرلأ ةيحسضلأ يه

7,0 اينابسسإأ تدروت-سسأ9102 نأوج يف-ف
زا-غد-ي-م““ ط-خ Èع بع-ك-م Îم را-ي-ل-م
شضفخنتل ، ““ا-بوروأأ – ي-بر-ع-لأ بر-غŸأو
رايلم4,0 ¤أ0202 نأوج رهسش ‘ ةبسسنلأ

  .بعكم Îم
زاغلل ةبسسنلاب طفنلأ راعسسأأ را-ي-ه-نأ ىدأأو
ردسصŸأ حبسصي نأأ ¤إأ لاسسŸأ يع-ي-ب-ط-لأ
ىدأأ ا‡ ،ا-ي-نا-ب-سسإل زا-غ-ل-ل ي--سسي--ئر--لأ

دقفتل .يرئأز÷أ بيبانألأ طخ داعبتسسإل
لÓخ اه-تأدأر-يإأ ن-م ة-ئŸأ ‘05 دÓب-لأ
اÃ ةنراقم هلمكأاب ماعلأ نم لوألأ فسصنلأ

ح.ل ^ .9102 نم اهسسفن ةÎفلاب هترسسخ

بعكم Îم رايلم4,0 ¤ا  ناوج رهسش ‘ تعجارت
 يرئاز÷ا زاغلا نم اينابسسا تادراو ‘ رايهنا

:عقوتي يبرعلا دقنلا قودنسص

ششمكنيسس يرئاز÷ا داسصتق’ا
 ماعلا اذه ةئŸاب1.6 ةبسسنب

طفنلا راعسسا عافترا لعفب1202  ‘ ةئŸاب3.2 ةبارقب ينطولا داسصتق’ا و‰ ^

: نلعت ةراجتلا ةرازو

رـــــيدسصتلا نــــــم ةــــــعون‡ تاــــــــجتنم8

لجسسي نأأ ،يبرعلأ دقنلأ قودنسص عقوت ^
1.6 ةبسسنب اسشامكنأ ،يرئأز÷أ داسصتقلأ
اÃ ومنل هقيق–و ،0202 ماعلأ ‘ ةئŸاب
أديفتسسم1202 ماع ‘ ةئŸاب3.2 براقي

يطفنلأ جات-نإلأ تا-ي-م-ك ‘ ةدا-يز-لأ ن-م
نم كلذكو ،ةيلودلأ قأوسسألأ ‘ هراعسسأأو
اميف اهينبت ” يتلأ ةÒخألأ تاحÓسصإلأ
نم ةيلودلأ طفنلأ تاكرسش بذجب قلعتي

‘ ةكراسشŸأ تايقافتأ ¤إأ ةدو-ع-لأ لÓ-خ
ىلع بئأرسضلأ تايوتسسم شضفخو ،جاتنإلأ
.تاكرسشلأ كلت
قافآأ““ نأونع لمحي كنب-ل-ل ر-ير-ق-ت ر-كذو
داسصتقلأ طاسشن نأأ ،““ي-بر-ع-لأ دا-سصت-قلأ

لجسسي ثيح ،لمأوعلأ نم ةلمجب رثأاتيسس
شضافخنأ لظ ‘ اسشامكنأ يطفنلأ عاطقلأ
، ““+ كبوأأ““ قافتأ راطإأ ‘ جاتنإلأ تايمك
ريرقتلأ دافأأ ،يطفنلأ Òغ طاسشنلأ نع امأأ
شضافخنلأ لظ ‘ تايد– هجأويسس هنأأ

،ما-ع-لأ قا-ف-نإلأ تا-يو--ت--سسŸ ع--قو--تŸأ
لكسشب ةيرامثتسسلأ ةئيبلأ ريوطتل ةجا◊أو
رودب شصاÿأ عاطقلأ ةمهاسسم ىلع عجسشي
ةيؤور را-طإأ ‘ ل-ي-غ-سشت-لأو œا-ن-لأ ‘ Èكأأ
 .يداسصتقلأ عيونتلل ““0302 رئأز÷أ““

تأءأر--جإلأ ن--ع ر--ير---ق---ت---لأ ثد–و
نمو ،داسصتقلأ ‘اعت م-عد-ل ،ة-ي-مو-ك◊أ
رايلم07 ةميقب ة-ي-لا-م تا-سصسصfl كلذ
،انوروك شسوÒف راثآأ نم فيفختل-ل را-ن-يد
7.3ب ةحسصلأ عاطق ىل-ع قا-ف-نإلأ م-عدو
رلود5.61و ،ةيبطلأ تأدأدمÓ-ل را-ي-ل-م
لاÛأ ‘ Úلماعلل ةيفاسضإلأ تاعوفدملل
عاطق ريوطتل رلود رايلم9.8و ،يحسصلأ
رلود رايل-م02 ¤إأ ةفا-سضإلا-ب ،ة-ح-سصلأ
،انوروك ببسسب لمعلأ نع Úلطاعلل تاناعإأ
ر-سسأÓ-ل تÓ-يو– زلرد را-ي-ل--م5.11و
.ةÒقفلأ

ح. ل ^

ةمئاق نع ،ةراجتلأ ةرأزو  شسمأ تجرفأأ ^
:يهو ريدسصتلأ نم ةعون‡ تاجتنم8 ـب
تو-يز ،ة-ي-ئأذ-غ-لأ ن-ئا-ج-ع-لأ ،ق-ي-قد--لأ
ةيحسصلأ ةعنقألأ ،موثلأ ،ركسسلأ ،اجوسصلأ
.نيديلأ لسسغ ‘ لمعتسسŸأ نوباسصلأو
هذ-ه ‘ ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو ة-م-ئا-ق تل-سصفو
ةفيرعت55 قيرط نع اهعأونأاب تاجتنŸأ

قيقدلأ جتنم ‘ تددح ثي-ح ،ة-ي-كر-م-ج
حمقلأ ديمسس ‘ ر-يد-سصت-لأ ن-م عو-ن-مŸأ
  .Òعسشلأو
اًنأونع81 ركذ ” ،ةنوركعمل-ل ة-ب-سسن-لا-ب

قفأوتي اهنم لك ،ةيكرم÷أ ةفيرعتلل اًيعرف
›اتلابو .ةمئاقلأ ‘ ،تاجتنŸأ نم عون عم
ةنوركعŸأو ، شسكسسكلأ ريدسصتب حمسسُي ل ،
، ي-كو-ي-ن-لأو ، ا-ي-نأزÓ-لأو ، ز-لدو--ن--لأو ،
.ةنوركعŸأو ، Êوليناكلأو ، ›ويفأرلأو
01 خيراتب تنلعأأ نأأ ،ةراجتلأ ةرأزول قبسسو
شضورفŸأ رظ◊أ عفر نع ،يسضاŸأ توأأ

ةيفاك تايمكب ةجتنŸأ علسسلأ ريدسصت ىلع
ةمعدŸأ تاجتنŸأ ءانثتسساب ،رئأز÷أ ‘

اًسضيأأ ”و .ةمعدم دأوم نم ةعونسصŸأ وأأ
راطإأ ‘ لخدت يتلأ تاجت-نŸأ دا-ع-ب-ت-سسأ

ةعنقألأ لثم ،انوروك شسوÒف ءابو ةحفاكم
ةي-لو-ح-ك-لأ ة-ي-مÓ-ه-لأ دأوŸأو ة-ي-قأو-لأ
.Òهطتلأ لئأوسسو
شسرام ةيا-ه-ن ترر-ق د-ق ر-ئأز÷أ تنا-كو
ىلع ءانب اجتنم71 ريدسصت رظح يسضاŸأ
.نوبت ديÛأ دبع شسيئرلأ نم تاميلعت
ريدسصت رظح ةموك◊أ نم شسيئرلأ بلطو
وأأ اًيبط ناكأأ ءأوسس ، يجيتأÎسسأ جتنم يأأ““

ةيام◊ كلذو ،ةمزألأ ةياهن ىتح ، اًيئأذغ
.““ينطولأ يجيتأÎسسلأ نوزıأ

ح.ءايمل ^

 عاطقلا ىلع ةديدج  ةيكيمانيد ءافسضا و ةيراجتلا تاسسرامŸا ليهسستل

 رئاز÷ا ‘ ابيرق ةسضياقŸا لجسس و لقنتم يراŒ لجسس
““بون÷اب علسسلا لقن قودنسصل رابتع’ا ديعنسس““ :قيزر ^

متيسس هنأ  قيزر لامك ةراجتلأ ريزو دكأأ  ^
لقنتŸأ يراجتلأ لج-سسلأ ة-مد-خ قÓ-طإأ

‘و.ةمداقلأ ةليلق-لأ ع-ي-با-سسألأ لÓ-خ
ةيلو ¤أ هترايز ششماه ىل-ع ه-ل ح-ير-سصت
فلكŸأ بدتنŸأ ر-يزو-لأ ة-ق-فر يز-ي-ل-يإأ
دكأأ ،ياكب يسسي-ع ة-ي-جراÿأ ةرا-ج-ت-لا-ب
لجسسلأ نم عو-ن-لأ أذ-ه نأأ ،ق-يزر د-ي-سسلأ

هطا-سشن ة-سسرا‡ ن-م ر-جا-ت-لأ ن-ك-م-ي-سس
ميلقإا-ب طا-ق-ن-لأ ف-ل-تÈ flع يرا-ج-ت-لأ
هدييقت نود ا-ه-ي-ف ن-ط-ق-ي ي-ت-لأ ة-يلو-لأ
.يراجتلأ نأونعلاب
متي نأ بقتري يذلأ ءأرجلأ أذه لمسشيو
فلتfl ةليلق عيبا-سسأ نو-سضغ ‘ ه-قÓ-طإأ
،اهنم ةيتامدÿأ اميسس ةيراجتلأ ةطسشنلأ
.ريزولأ فيسضي
تأءأرجأ ليهسست ¤أ ءأرجلأ أذه فدهيو
با-ب-سشلأ ما-مأأ ة-يرا--ج--ت--لأ ة--سسرا--مŸأ
قطانŸأ تاجايتحأ ةيب-ل-ت ¤إأ ة-فا-سضإلا-ب
تامدÿأ فلتfl نم ةلوزعŸأو ة-ي-ئا-ن-لأ
كلت ةسصاخ ،لقنتŸأ رجاتلأ اهرفوي يتلأ
. اهل نيومتلأ لوسصو بعسصي يتلأ قطانŸأ
أذ-ه نأ قا-ي--سسلأ تأذ ‘ ر--يزو--لأ د--كأأو
ةسصنم ‘ هدأدعإأو هتنمقر متيسس ءأرجلأ
ىلع لوسص◊أ Úنطأوم-ل-ل ح-ي-ت-ت ة-ي-م-قر

ىلع فرعتلأو ÚلقنتŸأ راجت-لأ ن-يوا-ن-ع

flأ ف-ل-تÿعم اهنو-مد-ق-ي ي-ت-لأ تا-مد
.ةيروف تابلط ءأرجإأ
لمعلأ ىرجي هنأ  ةراجتلأ ريزو حرسص دقو

لجسس فرعي اÃ ثأدحت-سسأ تا-ي-لآأ ى-ل-ع
.ةسضياقŸأ
راŒ عم هعمج ءاقل لÓخ ريزولأ حسضوأأو
أذه نأأ ÚيلÚ fiيدا-سصت-قأ Úل-ما-ع-ت-مو
ةراŒ ة-سسرا‡ را-ج-ت-ل-ل ح-ي-ت-ي ل-ج-سسلأ
ل نيذلأ كئلوأل ةبسسنلاب ةسصاخ ةسضياقŸأ
ببسسب ةلمج رجات ل-ج-سس ى-ل-ع نوزو-ح-ي

Œتأونسس ذنم ءأرجإلأ أذه ديم.
اقوفرم ناك يذ-لأ ق-يزر د-ي-سسلأ فا-سضأأو
ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لا-ب
لثم ثأدحتسسأ نأأ ياكب ىسسيع ةيجراÿأ

Êو-نا-ق ل-ح ة-با-ثÃ د-ع-ي ة--ي--لآلأ هذ--ه
اميسس راجتلأ شضÎعت ي-ت-لأ ة-ي-لا-ك-سشإÓ-ل
ةراŒ ة---سسرا‡ ‘ م---ه---ن----م شصأوÿأ
نأ راجتلأ ىلع يسضت-ق-ت ي-ت-لأ ة-سضيا-قŸأ
. ةلمج رجات نوكي
ةداعإأ ىلع لمعلأ اسضيأأ ةراجتلأ ريزو دكأأو
شضيوعتب ق-ل-ع-تŸأ قود-ن-سصل-ل را-ب-ت-علأ
عيسسوت لÓخ نم بون÷اب لقنلأ فيلاكت
لمسشتل شضيوعتلل ةل-با-ق-لأ دأوŸأ ة-م-ئا-ق

flأ ف-ل-تÿششاعنإأ فدهب هكأوف-لأو ر-سض
أذكو بون÷أ قطانÃ ةيرا-ج-ت-لأ ة-كر◊أ

ىلع ظاف◊أو عافترلأ نم راعسسألأ ةيامح
. نطأوملل ةيئأرسشلأ ةردقلأ
ÚلماعتŸأ تلاغسشنل هعا-م-ت-سسأ لÓ-خو
يزيليأ ةيلو نأأ ريزولأ دكأ Úيداسصتقلأ
لكسشتسس ةمداقلأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ ما-يألأ لÓ-خو
ةيكيمانيد ءاط-عإل ةر-ح لدا-ب-ت ة-ق-ط-ن-م
ىلع دود◊أ ةراجتب قلعتي ا-م-ي-ف ةد-يد-ج

. ريدسصتلأو ةسضياقŸأ ÚيوتسسŸأ
فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ هتهج نم مدقو
لوح Óسصفم اسضرع ةيجراÿأ ةرا-ج-ت-لا-ب
أÒسشم ، ةيدود◊أ ةسضياقŸأ ةراŒ طاسشن
هل نوكيسس يراجت-لأ طا-سشن-لأ أذ-ه نأ ¤أ
عيسسوتو عيجسشت ‘ ةيبا-ج-يأ تا-سسا-ك-ع-نأ
.ةيقيرفلأ رأو÷أ لود عم رامثتسسلأ قافأ
كلذ لبق فرسشأأ دق ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو نا-كو

ة-ي-ئلو-لأ ة-ير-يدŸأ ر-ق-م Úسشد-ت ى-ل--ع
بيلحلل عنسصم دنع ف-قو ا-م-ك ةرا-ج-ت-ل-ل
شصأوÿأ ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ د-حأل ع-با--ت--لأ

Ãب ةيجاتنأ ةقاط رفوي تاطاسشنلأ ةقطن
تاجايتحأ ي-ط-غ-يو ا-ي-مو-ي Îل000.84
عيبلأ ةطقن اسضيأأ نيا-عو .ة-يلو-لأ نا-ك-سس
ةيئأذ-غ-لأ تا-عا-ن-سصلأ ع-مÛ ة-ع-با-ت-لأ
عيزوتب ةفلكŸأو يزيليإأ ةنيدÃ فيدورغأ
ديمسسلأ ا-ه-ن-م ة-سصا-خ ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ
ح,ءايمل ^ .نئاجعلأو
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ثد◊ا ““ ةيجمهلا““ د-ها-صشم تل-ّك-صش و ^
ةيهان-ت-م ’ Òباو-ط مو-ي ل-ك ر-ه-ظ-ت ن-يأا
ا-ما ئ-طاو-صشلا ل-خاد-م Èع تارا-ي-صسل--ل
Úفاط-صصم جر-ح ’ و ثد-ح-ف ئ-طاو-صشلا
تاعوم‹ لكصش ىلع ةمظتنم Òغ ةروصصب

ةفاصسŸ ماÎحا نود اهنيب اميف ةلخادتم
ئطاوصشلا اومّظنم اهيلا اعد يتلا نامأ’ا

تامامكلا ءادتر’ مات هبصش باي-غ ل-با-ق-م
عا-صضخإا-ب تق-ل-ط-نا ي-ت-لا ل-خادŸا ا--مأا
ةرار◊ا تاجرد-ل صسا-ي-ق-ل Úفا-ط-صصŸا
اهتيبلغا نا و ةصصاخ لو’ا مويلا ‘ تفتخا

.اهيلإا ةيدؤوŸا كلاصسŸاو ذفانŸا ةدّدعتم
و فراطلا ‘ ئطاوصش5 نم ديزأا

ةياقولا ميلاعت برصضت ةبانع
طئا◊ا ضضرع

،ةبانع ‘ ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تصصحأا
84 لÓخ فاطصصم فلأا05 هعوم‹ ام
فل-تfl ودا-ترا د-ق او-نا-ك ط-ق-ف ة-عا-صس
و اهيف ةحابصسلا حومصسŸا ةي’ولا ئطاوصش
ط-غ-صضلا نأا Òغ ،ا-ئ-طا--صش12 ا-هدد-ع
Úع ئ-طاو-صش دا-ي-ترا ‘ ل-ث“  ير-صشب--لا

لبقتصست يتلا ،ةبورÿا و و-ل-ك-نا-صس ،Òصشع
طصسو ،فا-ط-صصم ف-لأاÌ 02كأا ا-ي-مو-ي
م‚ يذلا ظاظتك’ا ءارج ةمراع ىصضوف
ي--ح--صصلا لو--كو--توÈلا بر--صض ه---ن---ع
، طئا◊ا صضرع ايئ’و ه-ي-ل-ع صصو-صصنŸا

تامامكلل مات هبصشلا بايغلا ظحول ثيح
عافتر’ا عم ا-ه-ب د-ي-ق-ت-لا  ن-كÁ ’ ي-ت-لا
بايغل ةفاصضا ،ةرار◊ا تاجردل يصسايقلا
هذ-ه لو-خد د-ن-ع ةرار◊ا تا-جرد ذ--خأا
Úفاطصصملل لئاهلا ددعلا ببصسب ئطاوصشلا
ءارج Òباوط ‘ مهميظنت لاحتصسا  نيذلا
هذ-ه ى-ل-ع Úم-ئا-ق-ل-ل دودÙا دد--ع--لا
بايغ لكصش ر-خا بنا-ج ن-م  ،،ئ-طاو-صشلا
بل م-ه-صسف-نأا Úن--طاوŸا ىد--ل ي--عو--لا

ديقتلا مدع ‘ ايلج رهظ ثيح ةلكصشŸا
Ãوأا ت’واطلا عصضو دنع دعابتلا تافاصس

ة-حا-صسم نا و ا--صصو--صصخ تا--ي--صسم--صشلا
. ةÒبك تصسيل ئطاوصشلا
ةي’و ئطاوصش ‘ ترركت ةرهاظلا صسفنو
امهو اهيف Úئطاصش مهأا ناك يتلا ،فراطلا
فلأا005 ة-ل-ب-ق نا--جرŸا و ةد--ي--صسŸا

ددع نأا املع  ،ةعاصس84 لÓخ فاطصصم
ب ردق اهيف ةحابصسلا حومصسŸا ئطاوصشلا

ركذلا فلاصسلا Úئطاصشلا نأا ’ا ،ئطاوصش9
لوهم لكصشب ÚنطاوŸا دا-ي-ترا لfi ا-نا-ك
ن-م ة-ي-ئا-قو-لا م-ي-لا-ع-ت-ل-ل بر-صض ط-صسو
همجرت يذلاو ،طئا◊ا صضرع صسوÒفلا
نم تاديكأات طصسو تا-ي-صسم-صشلا ق-صصÓ-ت
رحبلا هايم نأا مه-صسف-نأا Úن-طاوŸا صضع-ب
رمأ’ا ،ىودعلا راصشتنا وأا لاقتنا عنÃ ةليفك
مدع ع-م ا-صصو-صصخ ة-ل-ب Úط-لا داز يذ-لا
لامعتصسا و تامام-ك-لا ءاد-ترا-ب د-ي-ق-ت-لا
ح-لا-صصŸا-ب ع-فد  ا-م و-ه و ،تا-م--ق--عŸا
هذه ةروطخ ديكأاتل Úتي’ولا Èع ةيحصصلا
ارصشابم اببصس نوكتصس اهنوكل  تاصسرامŸا

هتدوع ›ات-لا-بو ،ءا-بو-لا ة-ع-قر عا-صستا ‘
ن-م د-يزŸا ل-ي-ج-صست-ب ادد‹ ة-يو--ق--لا
ةراصش’ا ردŒ قايصسلا اذه ‘ ،تاباصص’ا
حتف دعب تلجصس دق تناك ةبانع ةي’و نأا
ةبصسن ىلعأا دحاو موي ةليصصح ‘ ئطاوصشلا

يهو ،ةباصصا57 ـب تردق ءابولا يصشفت ذنم
مدصص يذلا مقر-لا و-هو  ،ا-ي-ن-طو ى-ل-عأ’ا
مهتا-با-صسح ةدا-عإ’ م-ه-ع-فد و Úن-طاوŸا

ميلاعتلاب ماتلا ديق-ت-لا صصو-صصخ-ب ادد‹
..ةيئاقولا

ةزجاع فقت ةطرصشلا و كردلا رصصانع
ئطاوصشلا ىلع ةيرصشبلا لويصسلا مامأا

0001 نم Ìكأا د-ي-نŒ ن-م م-غر-لا ى-ل-عو
006 لا ةبار-ق و ،ي-طر-صش005 و ي-كرد
ديكأاتلا و ماظنلا صضرفل  ةصسارح نوع
، ةيئاقولا ميلاعتلاب ماتلا مازتل’ا  ىلع

اهمظنت يتلا ةيوعوتلا تÓمحلل ةفاصضا
flع ة--يو--ع--م÷ا تا--كر◊ا ف--ل---تÈ

از-ي‡ ’ا-ب-قا فر-ع-ت ي-ت-لا ئ-طاو--صشلا
ق-ي-ق– ن-م ن-ك“ ⁄ ،Úفا-ط--صصم--ل--ل
هيلع صصو-صصنŸا ي-ح-صصلا لو-كو-توÈلا

ئطاوصشلا هذهل لوصصولا ةلوهصس نأا ثيح
تاعمجتلا نم ةبيرق اهنوك رابتعا ىلع
امك اهرخا نع اهئÓتما لهصس ةينكصسلا
ئطاصش رارغ ىلع ةÒغصصلا اهتخاصسم نأا
قصصÓت كلذك لهصس  ،ةبانع ‘ تارقب داو
م-ه-صضع-ب-ب م-ه-كا-ك-ت-حا و Úفا-ط-صصŸا
هبقاوع نوك-ت د-ق يذ-لا ر-مأ’ا صضع-ب-لا
نم ،ءابولل عيرصسلا راصشتن’ا لصض ‘ ةميخو

تاطلصسلا لخدت مد-ع  ل-ك-صش ر-خا بنا-ج
،قلغلا وأا ديقتلا قطنم صضرف-ل  ة-ي-ئ’و-لا

نع رومأ’ا فار-ح-نا ‘ ار-صشا-ب-م Ó-ما-ع
دي ‘ ةي-لوؤو-صسŸا تي-ق-ب ثي-ح ،ا-هار‹

هذ-ه ج-ئا-ت-ن ل-م-ح-ت-ي-صس يذ-لا ن-طاوŸا
لكصشب تممعت يتلا ةيب-ل-صسلا تا-صسرا-مŸا
و ةبانع يتي’و ئطاوصش فلتÈ flع يلك
.ءاوصسلا ىلع فراطلا
عنÃ ليفك ائطا-صش12 حتف نأا ةرا-صشإÓ-ل
امأا  ةبانع ةي’و ‘ ÚفاطصصŸا ظاظتكا
تاطلصسلا ناف فراطلا ةي’و صصوصصخب
مامأا ئطاوصشلا نم ديزŸا حتف ‘ ركفت
Ìكأا لاÛا حصسف لجأا نم ÚفاطصصŸا

د-عا-ب-ت-لا تا-فا-صسم ق-ي-ق-ح-ت-ل Ìكا--ف
اهيل-ع د-فاو-ت-ي ة-ي’و-لا نأا و ا-صصو-صصخ
كيهان نطولا قرصش تاي’و ناكصس ةيبلاغ
بر-غ--لا و ط--صسو--لا ن--م ا--هراوز ن--ع
Òفوت بوجو ىلع ديكأاتلا عم ،يرئاز÷ا
ةي’ولا ئطاوصش يقاب Èع لقنلا لئاصسو

مصسوم ةدوعل لمصشأا ميظنت وحن ةوطخ ‘
ةأا-طو ن-م ف-ف-خ يذ-لا فا--ي--ط--صص’ا
ه-ي-ف ط-ب-خ-ت يذ-لا ي-صسف-ن-لا ط-غ-صضلا
ءا-بو را-صشت-نا و رو-ه-ظ ع-م نو-ن--طاوŸا
°°°°°°°°°°° .91 ديفوك

ع ةبيهو ^

فيطصسب ةيئانلا قطانŸاو ىرقلا بوجيصس
 لقنتŸا كابصشلا تامدخ  قلطي ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلا

تانيمأات-ل-ل ف-ي-ط-صس ة-لا-كو تع-صضو ^
عم نواعتلاب ءارجأ’ا لامعلل ةيعا-م-ت-ج’ا
ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قود-ن-صصلا
يراو÷ا كا-ب-صشلا ة-مد-خ، ءار-جأ’ا Òغ-ل
و ةديعبلا تايدلبلا بوجيصس يذلا لقنتŸا
مه-ل ن-مؤوŸا ح-لا-صصل ة-ي-ئا-ن-لا ق-طا-نŸا
.لمعلا بابرأا و ايعامتجا
ةداعا دعب قودنصصلل ةجرخ لوأا نوكتصس و
ىرقب ، ل-ق-ن-تŸا يراو÷ا كا-ب-صشلا ثع-ب
،ةباقوب، ةمÓ-ع-ل ة-ير-ق، و-ج-ي-ج-ح د’وأا

و فيطصس ةي’و بون-ج ى-صصقأا-ب ة-ع-قاو-لا
اذهو، جرب ءاصضيب ةيدلب-ل ا-يرادا ة-ع-با-ت-لا
ةياغ ¤إا ةيلمعلا لصصاوتت و مويلا نم ةيادب
اذ-ه نأا ر-كذ-ي، يرا÷ا ر-ه--صشلا ن--م72
يعامتج’ا نام-صضل-ل ل-ق-ن-تŸا كا-ب-صشلا
قودنصصلل ةعبات تاراطإا ل-ب-ق ن-م ط-صشن-ي
ميقÎلا تافلم لابقتصساب لفكت-ي-صس ثي-ح،
، ءارج’ا ميقرت ، لمعلا بابرأاب ةصصاÿا
ةباوب Èع تاكاÎصشإا عفد و مهب حيرصصتلا
، Úيحتلا ةداهصش حنم ، دعب نع حيرصصتلا

ةداهصش و باصستن’ا مدع و باصستن’ا ةداهصش
،نوعطلا لابقت-صسا ،تاءادأ’ا ‘ ة-ي-ق-حأ’ا

¤إا جولولل لمعلا بابرأ’ رصسلا ةملك حنم
رصسلا ةملك حنم دعب نع ح-ير-صصت-لا ة-باو-ب
ءاصضف ¤ا جولولل ايعامتجا مه-ل ن-مؤو-م-ل-ل
و ءافصشلا ةقاطب تابلط لابقت-صسا ،ءا-ن-ه-لا

و ةيبطلا ةÿÈا تابلط لابقتصسا ،اهنيي–
قودنصص اهمدقي يتلا تابلطلا نم اهÒغ
. يعامتج’ا نامصضلا

جلصصل ىصسيع ^

 نوثيغتصسي نازيلغب ةدمات و ةندام◊اب ةعاقلا راود ناكصس°°°°°°°°°°°°°°°°°
راودب نطقت ةلئا-ع03 ن-م Ìكا تد--بأا ^

اهئايتصسا نع ةندا-م◊ا ة-يد-ل-ب-ب ة-عا-ق-لا
ةيرزŸاو ةيثراكلا عاصضو’ا نم اهرمذتو
طورصش ىندا بايغ لظ ‘ اهنوصشيعي يتلا
ءاŸا باي-غ رار-غ ى-ل-ع ةÁر-ك-لا ةا-ي◊ا
تاونق با-ي-غو ءا-بر-ه-ك-لاو تا-قر-ط-لاو
نم تصصغن لكاصشم يهو يحصصلا فرصصلا

.يقيقح ميحج ¤ا اهتلوحو مهتايح
ةيئادب ةيصشيعŸا  مهتايموي لازت ’  لازت ’
تا-ط-ل-صسل-ل يرو-ف ل--خد--ت ¤ا  جا--ت–و
لو’ا لوؤو-صسŸا ا-ه-صسار ى-ل-عو ة-ي--لÙا
جاردا دصصق ةي’ولاب يذي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا-ب

Íغلا مهنع عفرت ةلجاع ةيومن-ت ع-يرا-صشم
صشيعن مويلا موي-لا ن-ح-نو ءا-ق-صشلا ه-جواو
صشيعلا نمصضت ةديدج ةيروهم-ج ج-ما-نر-ب
قايصسلا تاذ ‘و طيصسبلا نطاوملل Ëركلا
نا ةنوزام ةيدلبب ةدمات راود اونطاق دكا
‘ قاطي ’ تاب ةيصشيعŸا عاصضو’ا يدرت

ةرار◊ا تاجردل بي-هر-لا عا-ف-تر’ا ل-ظ

ىلع ةÁركلا ةاي◊ا طورصش ىندا بايغو
زاغ ءابرهكلا بورصشلا ءاŸا بايغ  رارغ
تاونق بايغو تاقرطلا ة-ك-ب-صش ة-ن-يدŸا
نا ىÈك-لا ة-ثرا-ك-لاو ي-ح-صصلا فر--صصلا
لقنلا نم ىتح نومورfi ةقطنŸا ذيمÓت
ةفاصسم عطق ىلع نوÈ‹ مهو يصسردŸا

ةيصساق دج فورظ ‘ اباياو اباهذ ملك02
تاذ ت’ا-غ-صشن’ا هذ-ه-ل ر-ه--ظ--ي نا نود
. قف’ا ‘ Óح ةيولو’ا
مويلا مهنا نوبصضا-غ-لا نو-ي-ن-عŸا صصل-خو
صسلاجملل مهÈصصو مهتقث ةروتاف نوعفدي
يفت ⁄ يتلا ةقباصسلا ةبخت-نŸا ة-ي-ب-ع-صشلا
دصشان ةيرزŸا عاصضو’ا لظ ‘و اهدوعوب
زا--ه÷ا--ب لوأ’ا لوؤو---صسŸا Úي◊ا Ó---ك
يميهارب ةÒصصن ةديصسلا ةي’ولاب يذيفنتلا
ةقناÿا ةلزعلا عفرو لجا-ع-لا ل-خد-ت-لا-ب

 . مهنع
قرزل ليصضفلب ^

تاونق زا‚إاب نوبلاطي ةيطياطقلا راود ناكصس
يحصصلا فرّصصلا

ة-ه÷ا نا-ك-صس ن-م تار--صشع--لا ىد--بأا  ^
نازيرا و ةيدلبب ةيطياطقلا راودل ةيبرغلا

نم نيديدصشلا مهرمذتو مه-ئا-ي-ت-صسا ن-ع
مهئو÷و يحصصلا فرصصلا تاونق مادعنا
) نم ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ر-ف◊ا لا-م-ع-ت-صسا ¤ا
يذ-لا ي-ح-صصلا رر-صضلا م-غر (Òما--طŸا
ةهيركلا حئاورلا ثاعبنا ببصسب مهل هببصست
ل-ظ ‘ صضو-عا-ب-لا و تار-صش◊ا ر-ثا-ك-تو
و ، ةرار◊ا تا-جرد-ل بي-هر-لا عا-ف-تر’ا
ةددعتŸا ىواكصشلا مغر هنا ناكصسلا فاصضا
ةه÷اب Úنطاق-ل-ل ا-م-ي-صس ’ ة-ي-لا-ت-تŸاو
ةيلÙا تاطلصسل-ل راود-لا ن-م ة-ي-بر-غ-لا
ّ’إا هءاصضعأا و ةيدلبلا صسيئر اهصسأار ىلعو
مهلاغصشنا ،ذخؤوي ⁄و يدانت نŸ ةايح ’ هّنأا
نومصضم ‘ ءاج ام بصسح رابتع’ا Úعب ،

  ةنكاصسلا ىوكصش
صضعب ةدافتصسإا مغرو هّنأا نوينعŸا فاصضأاو
م-ه-ط-بر عور-صشم ن-م ةرواÛا ءا-ي--ح’ا

نا ’إا ، ارخؤوم يحّصصلا فرّصصلا تاونقب
صصخي اميف مهلاطت ⁄ ةيومنتلا ةي-ل-م-ع-لا

عورصشŸا تاذ نمصض مهنكاصسم طبر ةيلمع
ةقطنم نم-صض ع-ق-ت ن-كا-صسŸا نأا ة-ج-ح-ب

يذلا رم’ا تاناصضيفلل ةصضرعمو ةبوكنم
لوؤوصسŸا نم نوبرغتصسي نونطاوŸا لعج
هذه ءانبل تايصضر’ا كل-ت صصي-صصخ-ت ن-ع
صشهلا عقوŸا اذهبو ةي-ف-ير-لا تا-ن-ك-صسلا

بجي ’ فرصصلا تاونق دم ناك نا اميصس’
ناكصس صصلخو ةبوكنم صضرا ‘ عصضوت نا
ةيئ’ولا تاطلصسلا ةدصشانم ¤ا ة-ق-ط-نŸا
زا-ه÷ا-ب لوأ’ا لوؤو-صسŸا ا-ه-صسار ى-ل--عو
و لجاعلا لخدتلا دصصق ةي’ولاب ،يذيفنتلا
Úعب هذخأا و مهŸا لاغصشن’ا اذه ‘ رظنلا
ةيروهم÷ا صسيئر جمانرب راطإا ‘ رابتع’ا
Úصس–و Úن-طاوŸا ت’ا-غ-صشنإا ة-ي-ب-ل-ت--ل

. لظلا قطانÃ لفكتلاو مهتصشيعم
قرزل ليصضوفلب ^

تنصشو“ Úعل ةيئ’ولا حلاصصŸا مزتعت ^
يثÓثلا نوصضغ لظ-لا ق-طا-ن-م ف-ل-م ي-ط

وه و ريدقت ىصصقأاك ةلبقŸا ةنصسلا نم لوأ’ا
ةي’ولا ›او ةبيبل زانيو ناصسل ىلع ءاج ام
ه-ي-جو-ت ” ه-نأا ه-تاذ قا-ي-صسلا ‘ ةد--كؤو--م
زا‚إ’ Úلعافلا ةفاكل ةمرا-صص تا-م-ي-ل-ع-ت
فدهب انوناق ددÙا اهتقو ‘ عيراصشŸا
Úصس– و ÚنطاوŸا ت’اغ-صشنا-ب ل-ف-ك-ت-لا
. مهل يصشيعŸا راط’ا
Úب ن-م ل-ظ-لا ق-طا-ن-م نأا تفا-صضأا ا-م--ك
و ةيروهم÷ا صسيئر تاميل-ع-ت و تا-مّزأا-ت-لا
لفكتلل ةيلÙا حلاصصŸا اهيلع فكعت يتلا
اÃ تايولوأ’ا و تايرورصضلا اميصس ’ و اهب
‘ ةلثمتŸا و لوأ’ا ريزولا اهدّدح يتلا اهيف
و برصشلل ة◊اصصلا هايŸا و ءابرهكلاب طبرلا
Úح ‘ يحصصلا فرصصلا تاو-ن-ق-ب ط-بر-لا
يلÙا ىو-ت-صسŸا ى-ل-ع لا-غ-صشأ’ا فر-ع-ت

و ايلك اهقطانÃ لفكتلا ” اظوحلم امدقت
فلŸا اذه ىوطيصس و ةلصصاوت-م ة-ي-ل-م-ع-لا
لوأ’ا يثÓثلا ‘  وأا يرا÷ا ةنصسلا ةياهن
. ةديد÷ا ةنصسلا نم ريدقت ىصصقأاك
و يرلا حلاصصم تلجصس ،ةلصص يذ قايصس ‘  و
ديفتصستصس لظ ةقطن-م41 ةي-ئاŸا دراوŸا

›ام فÓغب Òهطتلا تاكبصشب طبرلا نم
نوفرصشŸا دكأا دق و ميتنصس ÒيÓم01 ـب ردق
لامكا ى-ل-ع ة-ب-صسا-نŸا-ب ة-ي-ل-م-ع-لا ى-ل-ع
نوصضغ لاغصشأ’ا قلطنت نأا ىلع تاصساردلا
نب بيبح ديصسلا لوقي ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا

حلاصصم ىوتصسم ىلع ةحلصصم صسيئر ةرامع
ةيبلاغ صسمتصس ةيلمع يه و  ةيئاŸا دراوŸا
حابصصلا داو رارغ ىلع ةي-ئا-ن-لا تا-يد-ل-ب-لا
نم  اهÒغ و ديعاصسŸا و ةصصاهلو، ةغوز“،
. عرازŸا

   حلاصص ^

تنصشو“ Úعب ةنصسلا ةياهن عم لظلا قطانم فلم يط

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ
Gdƒ’j```````````````````````````````````Éä

نا-م-صضل-ل ي-ن-طو-لا قود-ن-صصلا ج-مر-ب ^
تنصشو“ Úع ءارجأ’ا لامعلل يعامتج’ا

ةنكاصسب لفكّتلا دصصق ة-ي-ناد-ي-م تا-جر-خ
مهت’اغصشن’ عام-ت-صسÓ-ل ل-ظ-لا ق-طا-ن-م
تازايتم’ا مهأاب فيرع-ت-لا و ة-حور-طŸا
ريدم لوقي قودنصصلا لبق نم ةحونمŸا
.تولج نموŸا دبع صصانك
برقتلا راطا ‘ لخدت ةيلمعلا نأا افيصضم
يذلا يراو÷ا لمعلا لÓخ نم نطاوملل
جمانرب Òطصست ” ثيح ةلاكولا هب موقت
قطانŸ هجوم ةيناديم تاجرخ ‘ لثمتي

و ةيلخادلا ةرازو لبق نم ةفّنصصŸا لظلا
لدعم نوكيصس ثيحب ةيلÙا تاعام÷ا

نم ءاهتن’ا ةياغ ¤ا عوبصسأ’ا ‘ Úتجرخ
را-طا ‘ نو-ك-ت و ق-طا-نŸا هذ-ه ع-ي-م-ج

صصاÿا ل--ق--ن--تŸا يراو÷ا كا---ب---صشلا
ت’ا-غ-صشنا ى-ل-ع فو-قو-ل-ل قود-ن-صصلا--ب
يعامتج’ا نامصضلا لا‹ ‘ ÚنطاوŸا

امك اهب لفكتلا و ةيا-ن-ع-ب صسرد-ت نأا ى-ل-ع
و ةماعلا ةيريدŸا ¤ا لكا-صشŸا ل-ق-ن-ت-صس
اهل لقنت ثيحب اهيف لخدتلا بلطتت يتلا
. ةنامأا لكب ثدحتŸا تاذ لوقي

حلاصص ^

لظلا قطانم بوجي صصونصصاكل يراوج كابصش

 Úفاطصصملل ةيرصشبلا لويّصسلا مامأا ةزجاع فقت نمألا رصصانع

فراطلا و ةبانع ئطاوصشب يحصصلا لوكوتوÈلل قرخ
!ءابولا ةدوع نم نورّذحي ءابطألا و

انوروكلا نمز ‘ ثد◊ا عنصصت ديصصلا قراوز و يكصستا÷ا ثداوح° ^
Óئاه ايرصشب لازنا يرا÷ا رهصشلا فصصتنم ذنم ءاوصسلا ىلع فراطلا و ةبانع يتيلو ئطاوصش تفرع
يذلا ،91 ديفوك ءابو ءاّرج يحصصلا رج◊ا تاÎف بقع مهصسفنتم اهيف اودجو نيذلا ÚفاطصصŸا فلآل
تقد يذلا و Úفاطصصملل لئاهلا ظاظتكلا ةجيتن طئا◊ا ضضرع هنم ةياقولا ميلاعت عيمج تبرصض
.ادد‹ ءابولل ةيوقلا ةدوعلا نم ةرّذfi رطÿا ضسوقان ةيحصصلا حلاصصŸا هنأاصشب
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›ودلا لبقتصسم فنتكي ضضومغلا
 ضسيتيب عم يدنام ىصسيع يرئاز÷ا

ىضسيع يرئاز÷ا ›ودلا لبقت-ضسم ف-ن-ت-ك-ي ضضو-م-غ-لا لاز-يل ^
حجرت يتلا رابخألا لظ ‘ ،ضسييتيب لاير Êابضسإلا هيدان عم يدنام
هدجاوتو ،ةيرا÷ا ةيفيضصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ قيرفلا هترداغم
نم ةدافتضسلا ‘ بغرت يتلا ةيدنألا نم ديدعلا تامامتها نمضض
همضسا لوادت ” نأا دعبف .ةيبوروألا تلوطبلا فلتfl ‘ ،هتامدخ
كيبŸوأا اذكو ،اÎل‚إا ‘ لضساكوينو ماه تضسوو لوبرفيل يدان ‘

عفادم عم دقاعتلا ‘ هتبغر ضسين هنطاوم ددج ،يضسنرفلا نويل
””وفيتروبيد ويدوتضسا”” ةفيحضصل اق-فوو ،يد-نا-م ى-ضسي-ع ””ر-ضضÿا””
اذه يدنام ىضسيعل ةلمتfi ةهجو Èتعي ضسين قيرف نإاف ،ةينابضسإلا
يدانلل ديدج ضضر-ع Ëد-ق-ت Èع ه-م-ضض ى-ل-ع ر-ضصي ذإا ،ف-ي-ضصلا
هتميق لقت يذلا لوألا ضضرعلا ضضفر كلذ لبق ” امدعب ،يضسلدنألا

لاز ام هرودب بعÓلا نأا هضسفن ردضصŸا دكأاو ،وروأا ÚيÓم01 نع
نأا مغر ،زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا قرف دحأا ¤إا لاقتنلاب ملحي
،لوبرفيل ييدان لبق نم اقباضس هنع ثيد◊ا ” يذلا مامتهلا
مدقُت ⁄و ديدج يأا فرعي ⁄ ،دتيانوي لضساكوينو دتيانوي ماه تضسيو

قيرف ىعضسيو .همضض لجأا نم ةيمضسر ةوطخ يأا ىلع ةيدنألا هذه
ابورويلا”” يبوروألا يرودلا ‘ قيرفلا ةكراضشÃ يدنام عانقإل ضسين
راودألا ىلع ضسفانتلاب اهل حمضسي ةليكضشتل همضض ¤إا ةفاضضإا ،””غيل
مدقتي ،نيز-ي‡ Úب-عل دو-جو ع-م ،ي-ضسنر-ف-لا يرود-لا ‘ ¤وألا

نأا ةفيحضصلا تفاضضأاو ،يوادوب ماضشهو لاطع فضسوي ،هينطاوم
ذإا ،ةمئاق لازت ل يدنام دقع ديدŒ ‘ ضسيتيب لاير قيرف ظوظح
هطرضش ةمي-قو ه-ب-تار ع-فر ¤إا ””ي-ضسلد-نألا”” يدا-ن-لا ةرادإا ى-ع-ضست
لبقي نل ،ينيرغيلب ليونام ،قيرفلا بردم نأاو اضصوضصخ ،يئاز÷ا
لقتنا يذلا لاضضف Òهز يبرغŸا دعب قيرفلا نع رخآا عفادم ليحر
 .›اغتÈلا ةنوبضشل غنيتروبضس قيرف ¤إا

ل◊ لاطع ديري دتيانوي Îصسصشنام
 ضشهلا هعافد ةلصضعم

^ Áح ،يضسنرفلا ضسين بعل ،لاطع فضسوي يرئاز÷ا لثÓ ايرحضس
هضصيلخت ىلع ارداق نوكيضس هنأا ذإا ،يزيل‚إلا دتيانوي Îضسضشنام يدانل

ةفيحضص تناكو ،›ا◊ا تقولا ‘ امهنم Êاعي ÚتÒبك Úتلكضشم نم
ينفلا زاه÷ا نأاب تدكأا دق ةيناطيÈلا ””زوي-ن غ-ن-ي-ن-ي-ف-يإا Îضسضشنا-م””
مضض ‘ ةيدجب ركفي رياكضسلوضس رانوغ ›وأا يجيوÔلا ةدايقب دتيانويلل

يرئاز÷ا بعÓلا نأاب رمحألا قيرفلل ين-ف-لا زا-ه÷ا ىر-يو ،لا-ط-ع
Áضصئاضصخ كلت Œح هنم لعÓ ابضسانم ŸتلكضشÚ بكÒتÚ ‘ ةليكضشت

ايلfi ةÒبكلا باقللا معط قوذتل يعضسلا لظ ‘ ،””رم◊ا Úطايضشلا””
فضسوي مهضسيضس يتلا ¤وألا ةلكضشŸا ،مضساوم3 بايغ دعب ،ايبوروأاو

نورآا يزيل‚إلا Òهظلل يموجهلا دودرŸا فعضض يه اهلح ‘ لاطع
نأا مغرو ،هل ةÒبكلا ةيعافدلا تاردقلا نم مغرلا ىلع ،اكاضسيب ناو
ادودfi ىقبي هنإا لٕا ،ةيعافدلا ةيحانلا نم ةبÓضصلاب زيمتي اكاضسيب

””رم◊ا Úطايضشلا”” اهنم Êاعي ناك ةÒبك ةلكضشم يهو ،ايموجه ادج
عم ةارابم64 ‘ اماع22ـلا بحاضص كراضشو ،يضضاŸا مضسوŸا لÓخ

4 ةعانضص ‘ ىوضس اهلÓخ حجني ⁄ ،يضضاŸا مضسوŸا لÓخ دتيانويلا
لقأا يأا ،ضسين عم ةارابم41 لاطع بعل ،لباقŸا ‘ ،طقف فادهأا
ثيح ،فادهأا3 ‘ مهضسأا كلذ عم هنكلو ،اكاضسيب نم ةارابم23 وحنب
فضسوي تاغوارم لدعم غلبي ،ىرخأا ةهج نمو ،2 عنضصو افده لجضس
يرئاز÷ا بعÓلا موقي ثيح ،اكاضسيب هب موقي ام فاعضضٕا3 لاطع
هÒظنل طق-ف7.3 لباقم ،ةارا-ب-م ل-ك ‘ ة-ح-جا-ن ة-غوار-م8.01ـب
مضضب رياكضسلوضس مامتها ‘ زربألا ببضسلا وه كلذ لعلو ،يزيل‚إلا

نع Óضضف و ،اعم ةيموجهلاو ةيعافدلا تاردقلا كلتÁ يذلا لاطع
،نÁألا حان÷ا زكرم ‘ بعللا ىلع ةردقلا كلتÁ لاطع نإاف ،كلذ
،وضشناضس نوداغ يزيل‚إلا حانجلل ابضسانم Óيدب هلعجي دق ام وهو
عم ةداج تاضضوافم ‘ لخد دتيا-نو-ي ،ه-م-ضض ‘ يدا-ن-لا ل-ضشف يذ-لا
نأا Òغ ،وضشناضس تامدخ ىلع لوضصح-ل-ل ÊاŸألا د-نو“رود ا-ي-ضسور-ب
يضسنرفلا قيرفلا عم قلأات لاطع ،ةياهنلا ‘ لضشفلاب تءاب تاضضوافŸا

هيلإا أاجلي دق ام وهو ،نÁألا حان÷ا زكرم ‘ يضضاŸا مضسوŸا لÓخ
فضسوي نأاب دكؤوت تايٕياضصحٕلا ،وضشناضس مضض ل-ضشف د-ع-ب ر-يا-ك-ضسلو-ضس
،وضشناضس اهب موقي يتلا كلت نم ةروطخ Ìكٕا تاقÓطناب موقي لاطع
،كلذ ¤إا ةفاضضإلابو ،””زوين غنينيفيإا Îضسضشنام”” ةفيحضص هتدكأا اŸ اقفو
Óح Èتعي ام وهو ،رضسيألا Òهظلا زكرم لغضش ىلع رداق لاطع نإاف
 .لبقŸا مضسوŸا ‘ هيلع دامتعلا نكÁ ايفاضضإا

¤إا زرfi بلج تلواح :لاغ ناف
  قيرفلل يبيردت لÓخ دتيانوي Îصسصشنام

لوضصف نع ثدحتيل ،لاغ ناف ضسيول ،Òهضشلا يدنلوهلا بردŸا داع^
يزيل‚إلا دتيانوي Îضسضشنام قيرف عم ةقباضسلا هتبرŒ ضصخت ةديدج

هلادب-ت-ضساو ه-ت-لا-قإا ل-ب-ق ،Ú (4102/6102)م-ضسوŸ تد-ت-ما ي--ت--لا
ةلÛ تاحيرضصت ‘ ،لاغ ناف فÎعاو ،وينيروم هيزوج ›اغتÈلاب
بعÓلا ،زرfi ضضاير يرئاز÷ا مجنلا نأاب ،ةيناطيÈلا ””وت روف روف””
بلط نيذلا ÚبعÓلا Úب نم نا-ك ،ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م ق-ير-ف-ل ›ا◊ا
Úبعل بناج ¤إا ،””رم◊ا Úطايضشلا”” قيرف عم هتÎف ‘ مهعم دقاعتلا
يكضسفودنافيل تÒبور يدنلوبلا مجاهŸا رارغ ىلع نيزي‡ نيرخآا
:هتاحيرضصت ‘ لاغ ناف بردŸا راضشأاو ،افليضس اد رامين يليزاÈلاو
Êاعن انك اننأل يكضسفودنافيل تÒبور يدنلوبلا مجاهŸا مضض تلواح””

ءوجللا انلواح رمألا ةبوعضص تظحل امدنع نكل ،موجهلا ‘ ضصقن نم
بردŸا عباتو ،””هنم لدب نياوغيإا ولازنوغ ينيتنجرألا مجاهŸا ¤إا
ةيناكمإا لجأا نم ةرادإلا ضسل‹ عم تثد– ›وضصو لبق”” :مرضضıا
ناكو ،دتيانوي Îضسضشنام قيرف ‘ نحن ،يعيبط اذهو ،رامين عم دقاعتلا

ىلع كلذك رضصأا تنك يننأا اÃو ،رابكلا ÚبعÓلا ‘ Òكفتلا انيلع
ضضايرو Êام ويداضس عم دقاعتلا تلواح ،ةعيرضس ةحنجأا ىلع لوضص◊ا

fiاهمضضل فدهي ناك يتلا ءامضسألا نع فضشكلا لاغ ناف لضصاوو ،””زر
ةمئاق نمضض اضضيأا رلوم ضساموت ناك”” :عباتف ،دتيانوي Îضسضشنام ¤إا
طخ ‘ Ôليم ضسميج كلذكو ،يتناك ولوغن طضسولا طخ ‘و ،يتاينمأا
 .””انفادهأا نمضض زليموه ضستامو ضسومار ويجÒضس تعضضوف ،عافدلا

لاطبأا برد-م ةود-ن بط-ق-ت-ضست ن-لو
لب ،طقف ةيضسنرفلا ةفاحضصلا ⁄اعلا
هناو اميضسل ،اضضيأا Úي-ئاز÷ا را-ظ-نأا
ي-ن-ق-ت-لا ة-م-ئا-ق ل-م– نأا ع-قو-ت--ي
م‚ ،راوع ماضسح مم-ضسا ،ي-ضسنر-ف-لا
ولع ىرخأا ةرم دكأا يذلا ،نويل يدان
،ةيبوروألا لاطبألا ة-ط-بار ‘ ه-ب-ع-ك

ضسوتن-فو-ج تا-ه-جاو-م ‘ ا-م-ي-ضسل
فضصن ‘ ىتحو ،يت-ي-ضس Îضسضشت-نا-مو
مغر ،خينوي-م ن-يرا-ب ما-مأا ي-ئا-ه-ن-لا
اعيبر22 نبا بّضصن ثيحب ،ءاضصقإلا
‘ زوجعلا ةراقلا ءامضس ‘ ام‚ هضسفن
 .ةيضضاŸا ةليلقلا عيباضسألا
مÓ--عإلا ل--ئا---ضسو ضضع---ب تبر---قو
،ةكيدلا بختنم نم راوع ،ةيضسنرفلا
تاعاضسلا ‘ ا-ضضر-ع ى-ق-ل-ت ا-مد-ع-ب
يضسنرفلا يمÓعإلا فضشكو ،ةيضضاŸا
نأاب ،””تلوÁرغ كينيمود”” ،مرضضıا

لمحيضس ،قلأاتŸا ناد-يŸا ط-ضسو-ت-م
متيضس رو-مألا نأا-بو ،””ة-ك-يد-لا”” ناو-لأا
مويلا ي-ن-ل-ع ل-ك-ضشب ا-ه-ن-ع نÓ-عإلا
بماضشيد هييديد لÓخ نم ،ضسيمÿا

لا-قو ،ي-ضسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا برد-م
تاحيرضصت ‘ ي-ضسنر-ف-لا ي-مÓ-عإلا
نأاب ،ةيضسنرفلا ””بي-ك-ي-ل”” ة-ف-ي-ح-ضصل
فطÿ ظوظح ةيأا كلت“ ل رئاز÷ا

لاطبأا نأا ىلع ادد-ضشم ،راو-ع ما-ضسح
‘ اوطرفي نأا ليحتضسŸا ن-م ⁄ا-ع-لا

ة-ب--هو--م بحا--ضص بعل تا--مد--خ

ن-م دا-ف-ت-ضسا ه-نأاو ة-ضصا-خ ،ة-يŸا-ع
ةرم لوأا ذ-ن-م ة-ي-ضسنر-ف-لا ة-ضسردŸا
د-ق-ل”” :ل-ضصاوو ،ةر-ك-لا ا-ه-ي-ف بعاد
لهاŒ اهعم نكÁ ل ةلحرŸ انلضصو

لÓخ همدق امو ،نويل كيبŸوأا بعل
حضضتاو ،ارخؤوم ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود

بخ-ت-نŸا ع-م ه-ت-نا-ك-م نأا-ب ا-ي-ل--ج
راوع ماضسح نأاب مكل دكؤوأاو ،يضسنرفلا

لاطبأا عم ›ودلا هراو-ضشم ر-ضشا-ب-ي-ضس
ىرتو ،””لبقŸا Èمتبضس ر-ه-ضش ⁄ا-ع-لا

ودبي ثيحب ،ضسكع-لا ،ىر-خأا ردا-ضصم
بختنŸا ناولأا لمح نم ابيرق ،راوع
مد-ع لا--ح ‘ ة--ضصا--خ ،ير--ئاز÷ا
بختنملل لبقŸا ضصبÎلل هئاعدتضسا
هترداغم نأا امك ،ةرŸا هذه يضسنرفلا
،ف-ي-ضصلا اذ-ه ي-ضسنر-ف-لا يرود-ل--ل

،نويل يدان ضسيئر طغضض نم للقتضس
عفدل يعا-ضسلا ،ضسلوا لا-ضشي-م نو-ج

عيبو ،⁄اعلا لطب ةليكضشت وحن بعÓلا
مامتها لضض ‘ ةمخضض ةميقب هدقع
ةÒب-ك-لا ة-ي-بوروألا ة--يد--نألا ضضع--ب
يتيضس رضسضشتنام رارغ ىلع هتامدخب
 .ديردم لايرو
ضسي-ئر ،ي-ضشطز ن-يد-لا Òخ لوا--حو
،مدق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا
ةليكضشتب قاحتللاب ،راوع ماضسح عانقإا
هذ-ه ن-ك--لو ،9102 ايق-ير-فأا لا-ط-بأا
،ءيضشلا ضضعب ةرخأاتم تءاج ةوطÿا
””فافلا”” ‘ لوألا لجرلا نأا-ب ثي-ح-ب
نكلو ،نويل كيبŸوأا بعÓب لضصتا دق
امدن-ع ،ا-مدا-ضص نا-ك Òخألا اذ-ه در
ةيضسنرفلا ةوعدلا يبليضس هنأاب هل دكأا

ام وهو ،ضسي-مÿا مو-ي-لا ه-ت-ل-ضصو نإا
لابضشأا عم دجاو-ت-ل-ل ه-ضسم– ح-ضضو-ي
¤إا ةراضشلا ردŒو ،بماضشيد هييديد
دادزا دق راوع ماضسح ىلع عارضصلا نأا
ةبضسنلاب ةيضضاŸا ةÎف-لا ‘ اد-ي-ق-ع-ت
اضضورع بعÓلا مدق امدعب ،رئازجلل
داقو ،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود ‘ ة-يو-ق
ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م زوا-ج-ت-ل ه-ق-ير-ف
عبر رودلا ‘ ةع-قو-ت-م Òغ ة-ي-ثÓ-ث-ب
افي-ف-لا خ-يراو-ت تمد-خو ،ي-ئا-ه-ن-لا

با-ضسح ى--ل--ع ا--ضسنر--ف بخ--ت--ن--م
›ودلا دعوŸا نأا رابتعاب ،””رضضÿا””
ايقيرفإا ةراقب ضصاÿاو Èمتبضس رهضشل

ةيق-ب-ضسألا ح-ن-م ا-م و-هو ،هؤوا-غ-لإا ”
بعÓلا يعدتضست-ضس ي-ت-لا ،ا-ضسنر-ف-ل
 .اهعم هطبرو هنامضضل

قوراف.ج^

 Úيرئاز÷ا راظنأا بطقتصست ““كويدلا““ بردŸ ةيفحصص ةودن

 !““ءارحصصلا يبراfi““ عم راوع Òصصم ددحي ناصشيد هيديد
ةمصصاعلاب مدقلا ةرك ةيدا–ا رقÃ ،سسيمÿا مويلا ةحيبصص ةيفحصص ةودن ،اصسنرف بختنم بردم ،ناصشيد هيديد دقعي
تايفصصت راطإا ‘ لبقŸا Èمتبصس رهصش ةيادب ايتاوركو ديوصسلا يتهجاوÃ ةينعŸا ““ةكيدلا““ ةمئاق نع فصشكلل ،سسيراب
 .·ألل ةيبوروألا ةلوطبلا

 وداراب كيتلتأا

ولاصش وكصسيصسنارف ›اغتÈلا فلخي كلام ميكح يرئازج وكنارفلا بردŸا
بردŸا مود-ق-ب ودارا-ب كي-ت-ل-تأا يدا-ن ب--ّحر ^

ىضضمأا هنأا انلعم ،كلام ميكح ،يرئازج وكنارفلا
ةينفلا ةضضراعلا دوق-ي-ضسو Úم-ضسوŸ د-تÁ اد-ق-ع
بردŸا فلخ-ي كلذ-بو ،2202 ةياغ ¤إا قيرف-ل-ل
اذه رداغ يذ-لا و-لا-ضش و-ك-ضسي-ضسنار-ف ›ا-غ-تÈلا
يمضصاعلا يدانلا ولوؤوضسم تررق امدعب ،فيضصلا

 .هدقع ديدŒ مدع
كلام ميكح ””كا-ب-لا»ـل د-يد÷ا بردŸا ضضا-خو
مكحب ،ةيرئاز÷ا ةلوطبلا ‘ ةبرŒ ،(ةنضس84)

بردملل اد-عا-ضسم ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ‘ ه-ل-م-ع
م-ضسو-م ‘ كلذو ،Êوزا--ك درا--نر--ب ي--ضسنر--ف--لا

ةدايقل ادد‹ يئانثلا دوعي نأا لبق ،7102/8102
نأا Òغ ،يضضقنŸا م-ضسوŸا ””د-ي-م-ع-لا”” ة-ل-ي-ك-ضشت
‘ ينفلا مقاطلا ليحرب تلّجع ةيبلضسلا جئاتنلا

نم ديدعلا كلام ضضاخ ا-م-ك ،م-ضسوŸا ف-ضصت-ن-م
ةجردلا ةيدنأا عم ةيضسنرفلا ةلوطبلا ‘ براجتلا
عم يرطقلا يرودلا ‘ هلمع ىلع Óضضف ةيناثلا
 .Êوزاك
يضضاŸا عو-ب-ضسألا ن-ل-عأا د-ق ودارا-ب يدا-ن نا-كو
دقع ديدŒ مدعو ›اغتÈلا بردŸا نع هلاضصفنا

‘ ة-ل-ي-ك-ضشت-لا دا-ق يذ-لا ،و-لا-ضش و-ك-ضسي-ضسنر--ف
ةنضس ينفلا مقاطلا ديلاقم ملتضسا ثيح ،Úمضسوم

،ضساغون بيضسوج ،Êابضسإلا بردملل افلخ8102
ةكراضشÃ ،›ا-غ-تÈلا ي-ن-ق-ت-لا ةÎف تز-ي“ د-قو
ضسأا-ك ه-ضسفا-ن-م ‘ ودارا-ب يدا-ن-ل ””ة-ي-خ--يرا--ت””
تاعومÛا رود هغولبو ،ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

 .يضضاŸا مضسوŸا ةعبط لÓخ
يذلا يضضقنŸا مضسوŸا لÓخ وداراب قيرف لتحاو
-ضسوÒف انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب هفاقيإا ررقت
دا–ا ةيعÃ ةط-ق-ن62 ديضصرب رضشا-ع-لا ف-ضصلا
نم يئاهنلا عبر رودلا ‘ دجاوتي ا-م-ك ،ضسا-ب-ع-ل-ب

 .ةيروهم÷ا ضساك ةضسفانم
 قوراف.ج ^

فيطصس قافو

  موصضهŸا هقح ةداعتصسل ةيرئاز÷ا ةيصضايرلا ةمكÙا ¤إا أاجلي قافولا
همزع هيف دكؤوي ايمضسر انايب فيطضس قافو يدان رضشن ^
نم قيرف-لا نا-مر-ح ة-ي-ضضق ‘ اد-ي-ع-ب با-هذ-لا ى-ل-ع
اهتخضسن ‘ ايقيرفأا لاطبأا يرود ةقباضسم ‘ ةكراضشŸا
قباضس تقو ‘ يرئاز÷ا ةركلا دا–ا رارق دعب ،ةلبقŸا
،ةقباضسŸا هذه ‘ دÓبلا ليثمتل رئاز÷ا ةيدولوم رايتخا
‘ نوعطلا ةن÷ نأاب ،هنايب ‘ يفياطضسلا يدانلا فضشكو
اهتمدق يتلا ىوكضشلا ىل-ع بل-ضسلا-ب تدر د-ق ””فا-ف-لا””
هذه لثم ‘ ضصاضصتخلا مدعب اهدر ءاج ذإا ،قيرفلا ةرادإا
ىدل ةديدج ىوكضش عفر ¤إا أاجلت اهلعج ام وهو ،تافلŸا

fiلجأا نم ،””ضسات”” ةيرئاز÷ا يضضايرلا ميكحتلا ةمك

فيطضس قافو ةرادإا تدكأا امك ،ةيضضقلا هذه ‘ رظنلا
عاجÎضسل ةيضضقلا هذه ‘ اديعب باهذلا ىلع اهمزع
وهو ،نايبلا فضصو دح ىلع ،ةموضضهŸا قيرفلا قوقح
ىدل ديدج ن-ع-ط Ëد-ق-ت ة-ي-نا-ك-مإل لاÛا كÎي ا-م

fiنازول ‘ ””ضساك”” ةيلودلا يضضايرلا م-ي-ك-ح-ت-لا ة-م-ك
ةيضضقلا ‘ لضصيفلا وه اهرارق نوكيضس يتلا ،ةيرضسيوضسلا

‘ لضصفلا ن-ع ة-ير-ئاز÷ا ة-م-كÙا تز-ج-ع لا-ح ‘
ةركل يرئاز÷ا ةرك-لا دا–ا نا-كو ،ةد-ق-عŸا ة-ي-ضضق-لا
Òضصم ‘ ،يضضاŸا ةي-ل-يو-ج92 موي ،ل-ضصف د-ق مد-ق-لا
ضسرام رهضش ذنم تف-قو-ت ي-ت-لا ،ة-ير-ئاز÷ا ة-لو-ط-ب-لا

ىأار ا-مد-ع-ب ،ا-نورو-ك ضسوÒف را-ضشت-نا بب-ضسب ي-ضضاŸا
هنأاب ةفÙÎا ةطبارلا كلذكو ةئيهلل يذيفنتلا بتكŸا

ةردق مدع ل-ظ ‘ ،ة-ضسفا-نŸا ¤إا ةدو-ع-لا بع-ضصلا ن-م
” يذلا يح-ضصلا لو-كو-توÈلا ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع ة-يد-نألا
كلذ ءوضض ىلعو ،ةلوطبلا فانئ-ت-ضسا ل-جأا ن-م ه-حاÎقا
دادزولب بابضش ق-ير-ف د-يد– ن-ع نÓ-عإلا ” ،رار-ق-لا
لاطبأا يرود ةقباضسم ‘ ر-ئاز-ج-ل-ل لوأا ل-ث‡و ل-ط-ب-ك
ايناث Óث‡ رئاز÷ا ةيدولوم رايتخا ” Úح ‘ ،ايقيرفأا
بحاضص فيطضس قافو دعبو ثلاثلا زكرŸا هلÓتحا مغر
.ماعلا بيتÎلا لودج ‘ Êاثلا زكرŸا

دعب Òبكلا هحايترا نع ،ناقزرم نابعضش ،ياد Úضسح رضصنل يضضايرلا ريدŸا رّبع ^
مضسوملل ابضس– قيرفلل ابردم يوانكل ريذن بردŸا Úيعتو ينفلا مقاطلا لكضشم ءاهنإا
ويرانيضس ةضصاخ ،ةيضضاŸا ءاطخألا يدافتو يضسفانت قيرف ءانبل فدهي هنأا ادكؤوم ،لبقŸا
فلÃ قلعتي اميف اهتادوه‹ فثكت لازت ل ةرادإلا نأا ¤إا هون امك ،يضضقنŸا مضسوŸا
ثداحتلا دعب »:Óئاق ناقزرم حرضصو .يوانكل بردŸا Úيعت دعب ةضصاخ ،تامادقتضسلا

يتلا ةيدنألا لك عم ،اعئار Óمع ىدأا يذلا ،يوانكل ىلع انرايخ عقو ،Úبردم ةدع عم
ثيح ،ديدجتلل لباق دحاو ماع ةدŸ دقع ىلع انعم ىضضمأا دقل ،اهبيردت ىلع فرضشأا
مضسوŸا فرضشم هجوب روهظلا ىلع رداق يضسفانت قيرف ءانب ‘ يضسيئرلا فدهلا لثمتي
عفادŸا مهنيب نم Úبردم ةدع عم تلاضصتا تطبر دق ””ةيرضصنلا”” تناكو .””لبقŸا
راتخت نأا لبق ةيئدبŸا هتقفاوم ىطعأا دق ناك يذلا ،دودغز Òنم ،قباضسلا ›ودلا

تابادتنلا فلÃ قلعتي اميفو .يلعوب داؤوف ،قباضسلا بردملل افلخ يوانكل ريذن ،ةرادإلا
مايألا ‘ ةيلمعلا لضصاونضسو مايأا ذنم تامادقضستلا ‘ انعرضش”” :ناقرزم لاق ،ةيفيضصلا
نيرداقلا ÚبعÓلا ضضعب انفدهتضسا دقل ،عوضضوŸا ‘ يأار يوانكلل نوكيضسو ،ةلبقŸا

اددهم ياد Úضسح رضصن ناكو .””ةيضسيئرلا ةاونلاب ظافتحلا عم ،قيرفلا ميعدت ىلع
بقع لوزنلا ةيلمع ءاغلإا متي نأا لبق ،ةضسفانŸا فقوت لبق ةيناثلا ةطبارلل طوقضسلاب
مضسوŸا فقوت نع ترفضسأا يتلاو ةيوركلا ةئيهلا اهتدمتعا يذلا ةيباتكلا ةراضشتضسلا
  ،””انوروك”” ةحئاج يضشفت ببضسب ايئاهن ،0202-9102 يوركلا
دعب ،ةضسفانم نودب ةÎفل ءاقبلا بعضصلا نم”” :Óئاق قباضسلا ›ودلا عفادŸا فاضضأاو
فانئتضسل عيمجلل تقو-لا نا-حو ة-ح-ضضاو ة-يؤور يأا ا-ن-ل تضسي-ل ،ة-لو-ط-م ف-قو-ت ةÎف
 .””تابيردتلا

 ياد Úصسح رصصن
Òبك قيرف ءانبب راصصنألا دعي ناقزرم
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ةيرئاز÷ا ةيدن’ا تابيردت ةدوع دعوم لجؤوي يدلاخ

بعلم ةي-شضرا ةدا-عا لا-غ-ششا ،سسما تق-ل-ط-نا ^
ةدوعل ابشس– كلذو ،ةديلبلا-ب ر-كا-ششت ى-ف-ط-شصم
ثيح ،مدقلا ةركل ين-طو-لا بخ-ت-نŸا تا-يرا-ب-م
ايقيرفا ·ا سسأاك تايفشصت ‘ هيشسفانم لبقتشسيشس
.سسرا◊ا ماعلا ةياهن
تا-يرا-بŸ ر-كا-ششت بع-ل-م سصشصخ-ي نا رر--ق--تو
‘ ،يبŸولا ةيليو-ج5 بعلم ن-م لد-ب ،ر-شضÿا

،هب بعللا نم ةديل-ب-لا دا–ا يدا-ن ع-ن-م-ي-شس Úح
ةيلولا رارق وهو ،ينكارب بعلÃ لبقتشسيشس ثيح
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تنلعأاو .فافلا سسيلو
لخدتت نل اهنأا ،ي-م-شسر-لا ا-ه-ع-قو-م Èع مد-ق-لا

ةيدنأÓل سصيخارت حنم تارارق ذاختا ‘ ادد‹
هذ-ه-ب ة-شصاÿا تا-يرا-بŸا سضوÿ ،ة-ير--ئاز÷ا
‘ ةديلبلاب ركاششت ىفطشصم بعلم ىلع ةشسفانŸا
.ةلبقŸا ةلحرŸا
مد-ق-لا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا دا–لا سسي-ئر مد-ق--تو
عيمجو ›ارديفلا بتكŸا ءاشضعأا لك ¤إا ركششلاب

نولذبي اولاز لو اولذب نيذلا لكو فافلا يفظوم
لجأا نم ،ةديلبلا بعلم ةيع-شضو Úشسح-ت-ل ادو-ه-ج

لابقتشسا نشسحأا ةيرئاز÷ا ةركلا فويشض لابقتشسا
.يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا يشسفانم ةشصاخو
سسبŸÓا Òيغت فرغل ارو-شص ه-تاذ ع-قوŸا ر-ششنو

ةرشسألا ةشصنمو ةيفرششلا ةشصنŸاو هايŸا تارودو
ىلع ىرخألا نكا-مألا ن-م د-يد-ع-لاو ة-ي-مÓ-عإلا

رششن راظتنا ‘ ،ركاششت ىفطشصم بعلم ىوتشسم

،بعلŸا ‘ لاغششألا ةلحرم مدقت عم ةديدج روشص
فاكلاو افيفلا ÒياعŸ اق-با-ط-م نو-ك-ي-شس يذ-لا

.هتاذ نايبلا بشسح
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ةنولششرب
رارق نع عجاÎلا ضضفري يشسيم

ليحرلا

يشسيم لينويل ينيتنجرألا نإا ،Êابشسإا يفحشص ريرقت لاق ^
ةرداغم رار-ق ن-ع ع-جاÎلا سضفر-ي ،ة-نو-ل-ششر-ب د-ئا-قو م‚

.فيشصلا اذه انارجولبلا
كشسمتي يشسيم نإاف ،ةينابشسإلا ““تروبشس““ ة-ف-ي-ح-شص بشسح-بو
نع عجاÎي نلو ،هيأار Òغُي نأا عيط-ت-شسي د-حأا لو ،ل-ي-حر-لا-ب
.هرارق
بيشسوج سسيئرل-ل ة-ب-ق-ترŸا ة-لا-ق-ت-شسلا ى-ت-ح““ :تفا-شضأاو
،هيف عوجر ل يشسيم رارقف ،عشضولا Òغُت نأا نكÁ ل ،ويموتراب
.““ليحرلا ىلع سضوافتلا وه هلعف بجي يذلا ديحولا ءيششلاو
دنب ليعفت هناكمإاب هنأا دقتعي ي-شسي-م““ :ة-ف-ي-ح-شصلا تع-با-تو
ناريزح/وينوي01 موي يهتني ناك يذلاو ،هدقع ‘ ليحرلا
مشسوŸا ةياهن ترخأات انوروك سسوÒف ببشسب نكل ،يشضاŸا

.““يرا÷ا توأا32 ىتح
ةكرعم ‘ لوخدلا دير-ي ل ي-شسي-م نأا ¤إا ،ر-ير-ق-ت-لا را-ششأاو
،هلشسرأا يذلا سسكافلا نم مغرلا ىلع ،ةنولششرب عم ةينوناق
Òثكب لقأا رعشس لباقم هليحر ىلع ويموتراب قفاوي نأا لمأايو
.وروي نويلم007 هتميقو هدقع ‘ يئاز÷ا طرششلا نم
يأا عم ةيرحب سضوافتلا هنكÁ هنأا يشسيم دقتعي““ :تلمكتشساو
،1202 ناوج ‘ يهتني هدقع نأل ،لبقŸا رياني نم ةيادب ٍدان

.““لوقعم رعشسب هعيبي نأا بجي ةنولششرب نأا ينعي ا‡
يمشسر سضرع يأا دجوي ل نآلا ىتح هنأا ،ةفيحشصلا تدافأاو

Ÿغتي دق عشضولا نكل ،يشسيÒ ةيدنأا مامتها لظ ‘ ةعرشسب
نامÒج ناشس سسيرابو دتيانوي Îي-ششنا-مو ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م
.نÓيم Îنإاو
نأا دكأا دق ،ةنولششÈل ينفلا Òتركشسلا سسينÓب نومار ناكو
ةمزألا ءاهنإاو ءاقبلاب يشسيم عانقإل ةدهاج لوا– ةرادإلا

ةينابشس’ا ةلوطبلا
اهشسيئر ليقت دق ةنولششرب ةرادا
حششÎلا يونت تناك يتلا ءامشسألا دحأا ،يراف يدروج مدقت ^
لعفلاب سضوخيشس يذلاو5102 ‘ ةنولششرب ةشسائر تاباختنل
سسيئرلا نم ةقثلا بحشسل ةركذÃ ،ةلبقŸا يدانلا تاباختنا
‘ ،لماكلاب هترادإا سسل‹و ويموتراب ايرام بيشسوج ›ا◊ا

.ءاعبرألا Êولاتكلا يدانلا بتاكم
3302 ىلع ةÒخألا تاباختنلا لبق لشصح يذلا ،يراف نلعأاو
هذه نع ،احششرم نوك-ي-ل ة-مزÓ-لا4352 لشصأا نم اع-ي-قو-ت
ل هترادإا سسل‹و ويموتراب““ نإا اهيف لاق ةديرغت ‘ ةوطÿا

Áلوؤوشسم اونوكي نأا نكÚ يدانلا نع Ÿدقل .ىرخأا ةقيقد ةد
.““تاملكلا سسيلو لاعفألا تقو ناح
هدئاقو قيرفلا م‚ رارق ديكأات دعب حششرŸا نÓعإا يتأايو
.فيشصلا اذه يدانلا ةرداغÃ يشسيم لينويل
كرام هشسأاري يذلا ،““انار-جوÓ-ب تشسف-ي-نا-م““ دا–ا ن-ل-عأاو
دشض ةقثلا بحشسل ةركذم Ëدقت همزع ،Úنثإلا موي ،سشود
موي ه-ترادإا سسل‹و و-ه Òخألا اذ-ه م-ق-ي ⁄ اذإا و-ي-مو-ترا-ب
ةيروف ةقيرطب““ اولاقتشساو ““يشسيم عشضو““ كاردتشساب ةعم÷ا

ءارجإا ¤إا وعدتو يدانلا ريدت ةن÷ ليكششتل لاÛا حاشسفإل
.““نك‡ تقو برقأا ‘ تاباختنا
اشسربلا طيfi ‘ ىرخأا ةشصنم كانه ،كلذ ¤إا ةفاشضإلاب
““icom anu euq séM““ (كأاÌ بحشسل ةكرح در‹ نم
Úششدت ”و زو“/ويلو-ي92 ‘ اهÁدق-ت ” ي-ت-لاو،(ةقثلا

““تنÎنإلا Èع““ م-عد-لا ع-م÷ (tac.0202oicom) ةحفشص
ىلع%51 تاعيقوت عمج ¤إا يراف جاتحيشسو .ةركذŸا Ëدقتل
تقفاو3102 ماع ‘) يدانلل ةيباختنلا ةمئاقلا نم لقألا

›اوح يأا ، (%51 ¤إا5 نم ةيوئŸا ةبشسنلا ةدايز ىلع ةيعمج
بعشصي ءيشش وهو .ةقثلا بحشس حÎقم حا‚إا لجأا نم ،00061

.ون بماكلا ‘ تايرابم نودب هقيق–
يدانلا ىلع Úعتيشس ،ةبولطŸا ةبشسنلا يراف زواŒ ةلاح ‘و
اذإا طقف ،›ا◊ا ةرادإلا سسل‹ ةلازإاب عفديشس ءاتفتشسا ءارجإا
كلذ Úبخانلا نم لقألا ىلع %6.66 دارأا

 بعلŸا ةيشضرا ةداعا لاغششا قÓطنا

يرا÷ا ماعلا ةياهن رشضÿا تاءاقل نشضتحي ركاششت

،ةشضاير-لاو با-ب-ششلا ر-يزو را-ششا ^
سشما-ه ى-ل-ع يد-لا-خ ى-ل-عد-ي--شس
لدا-ب-ت را-طا ‘ ه-شسأار-ت عا-م--ت--جا
ة-ي-ق--ير--فلا لود--لا ع--م تاÿÈا
ةحئاج ةحفا-ك-م لا‹ ‘ ىر-خلا
ةيشضايرلا تاطاششنلا نا ¤إا انوروك
.ايجيردت فنأاتشستشس
دقل““ ددشصلا اذه ‘ يد-لا-خ لا-قو
ةلحرمك ةبخنلا ييشضايرل ا-ن-ح-م-شس
ةيغب مهتا-طا-ششن فا-ن-ئ-ت-شسا-ب ¤وا
ةماهلا ةيلودلا ديعاوملل Òشضح-ت-لا

يتلاو ،0202 ويكوط باعلا اميشس ل
باعلألاو1202 ¤ا تل----------جا
¤ا تلجا يت-لاو1202 ةيطشسوتŸا

.““2202 ةياغ
دقف ةيناثلا ةوطÿا سصوشصخب امأا

تاءارجا عفر ةيشصولا ةرازولا تررق
ميظنتلا لكا-ي-ه تا-طا-ششن ق-ي-ل-ع-ت
حمشسي ا‡ ،يشضا-ير-لا ط-ي-ششن-ت-لاو
تايدا–لا تا-ط-بار-لاو يداو-ن-ل-ل
ةماعلا اهتايعمج ميظنتب ةيشضا-ير-لا
.9102 ةنشسل
تاءار--جلا نا““ر--يزو--لا فا---شضاو
ةينطولا ةنجللا اهتركذ يتلا ةيئاقولا

Ÿاو ةحئا÷ا ةحفاكŸينطولا زكر

مÎ– نا بج-ي ي-شضا-ير-لا بط-ل--ل
تايعم÷ا ءارجا لÓخ ““اهÒفاذحب
.ةماعلا
ةشضايرلل ةما-ع-لا ة-ير-يدŸا تنا-كو
دق ةشضايرلاو بابششلا ةرازول ةعباتلا
ن-م ة-ل-م-ج ما-يا01 ذ-ن--م تأاد--ب
تا----يدا–لا ع----م تا-----ثداÙا
مدقلا ةرك ةيدا–ا اهنم ةي-شضا-ير-لا
.تابيردتلا فانئتشسا ةيغب
ي-ت-لا ةردا-بŸا هذ--ه لÓ--خ ن--مو
ةيشصولا ةرازولا ديرت يدلاخ اهقلطا
راظتنا ‘ هتقو ‘ فلŸاب لف-ك-ت-لا
تا-ط-ل-شسلا ن--م ر--شضخلا ءو--شضلا
تا-طا-ششن-لا فا-ن-ئ-ت-شسل ة-ي-ن-عŸا
لكايهلا فلتfl حاتتفاو ةي-شضا-ير-لا
تا-عا-قو بعÓ-م ن-م ة-ي-شضا-ير-لا

.حباشسمو تاطاششنلا ةددعتم
تاشسفا-نŸا ل-م‹ نإا-ف ،Òكذ-ت-ل-ل
دق تاشصشصختلا عيمج ‘ ةيشضايرلا

ببشسب طرافلا سسرام61 ذنم تقلع
.انوروك ةحئاج راششتنا
با-ب-ششلا ر-يزو سسأار--ت ،ةرا--ششإÓ--ل
اعامتجا ءاثÓث-لا مو-ي ،ة-شضا-ير-لاو
دا–Óل ةشضايرلا ءارزول ا-ي-ق-ي-شسن-ت
تا-ي-عاد-ت ة-شسارد-ل ،ي--ق--ير--فإلا

انوروك سسوÒف ةحئاج تاشساكعناو
‘ ة-شضا-ير-لا ى-ل--ع ،د--ج--ت--شسŸا
ةلودلا ةبتا-ك ة-كرا-ششÃ ،ا-ي-ق-ير-فإا
ةميلشس ،ةبخنلا ة-شضا-ير-ب ة-ف-ل-كŸا

” ثيح رئازجلل ة-ل-ث‡ ،ير-كاو-شس
‘ ةينطولا ة-بر-ج-ت-لا سضار-ع-ت-شسا

ة-م-ها-شسمو ة-ح-ئا÷ا ة-ح-فا--ك--م
،لاÛا تاذ ‘ ةينطولا ة-شضا-ير-لا
ةشضايرلا رود ،عامتجلا سشقان امك
هذ-ه ة-ح-فا-ك--م ‘ ة--ي--ق--ير--فإلا
.ةحئا÷ا
تاشساك-ع-نا ،يد-لا-خ سضر-ع-ت-شساو
ة-شضا-ير-لا ى-ل-ع ة-ي-ح-شصلا ة-مزألا
،ةدششب تر-ثأا-ت ي-ت-لاو ،ة-ي-ق-ير-فإلا
دعب اميشسل ،ءا-بو-لا را-ششت-نا بب-شسب
تاق-با-شسŸاو تا-ب-يرد-ت-لا ف-قو-ت
ءا-غ-لإاو ل--ي--جأا--تو ،ة--ي--شضا--ير--لا
كلذكو ،ة-ي-شضا-ير-لا تار-ها-ظ-ت-لا
ة-يدا-شصت-قلا ة--ط--ششنألا ع--جار--ت
.ةشضايرلاب ةطبترŸا
اهلقن تاحيرشصت ‘ ،يد-لا-خ لا-قو
بابششلا ةرازول ي-م-شسر-لا با-شس◊ا
عجارت““ ““كوبشسيف““ ىلع ة-شضا-ير-لاو
ةط-ب-ترŸا ة-يدا-شصت-قلا ة-ط-ششنألا
باشصأا يذلا دو-كر-لاو ،ة-شضا-ير-لا-ب

تاداشصت-قا ن-م ة-ل-ما-ك تا-عا-ط-ق
مقاف-ت ن-م د-يز-ي ،ءا-شضعألا لود-لا
،ةيقيرفإلا ةشضايرلا ليو“ ةيلاكششإا
نم ةليوط ةدم ذنم Êاعت تناك يتلا

.““ةيلاŸا دراوŸا ةلق
كرحتلا ةرورشض ¤إا يد-لا-خ ا-عدو

ةرا-ق-لا ‘ ة-شضا-ير-لا ذا-ق-نإا ل-جأل
ةيلام ةمزأاب ر“ يتلاو ،ة-ي-ق-ير-فإلا
حشش ببشسب ،تاونشس ةدع ذنم ةÒبك
،ليومتلا ردا-شصم ماد-ع-ناو ،دراوŸا
.تاناكمإلا سصقنو
زاربإل ةحناشس عامتجلا اذه ناك امك
ىلع ةحجانلا ةي-ن-طو-لا برا-ج-ت-لا

براŒو ةيرئاز÷ا ةبرج-ت-لا رار-غ
لكششت دق يتلاو ىرخأا ةيقيرفإا لود
اذه ‘ يقيرفإلا دا–Óل ةيعجرم
 .لاÛا
ةشسائرب ،عامتجإلا اذه جوت اÒخأاو
نم ةلمج ىلع ةقداشصŸاب رئاز÷ا
ق-ي-شسن-ت ¤إا ة-ي-مار-لا تا-ي-شصو-ت-لا
راثألا فيفختل ةي-ق-ير-فإلا دو-ه÷ا
ى-ل-ع ة-ي-ح-شصلا ة-مزأل ة-ي-ب--ل--شسلا
ةبراقم ينب-ت لÓ-خ ن-م ة-شضا-ير-لا

ةيرششبلا بناو÷ا يعارت ةل-ما-ك-ت-م
.ةيداشصتقإلاو ةيميظنتلاو

¤و’ا ةفÙÎا ةطبارلا

ةرديحب ةلوطبلا عرد ملشستي دادزولب بابشش
دبع ،مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا سسيئر حنم ^

قيرفل لوألا فÙÎا ةلوطب عرد راودم Ëركلا
ديعشس ›اعأاب يدانلا ةكرشش رقÃ دادزولب بابشش

.ءاعبرألا سسما ةمشصاعلاب نيدمح
نو-يز-ف-ل-ت-لا ه-ب سصا-خ ح-ير-شصت ‘ راود-م د-كأاو
يذلا ةلوطبلا عرد ¤إا ةفاشضإلاب هنأا ،يرئاز÷ا

دوعشصلا عرد مدقيشس ،دادزو-ل-ب با-ب-شش ه-م-ل-ت-ي-شس
ةيدŸا يبŸوأا قيرفل لوألا فÙÎا ¤إا ةدوعلاو

ناقيرفلا همدق اŸ انافرع““ Óئاق سسيمÿا ادغ
مغر بيتÎلا ةداير امه-لÓ-ت-حإا-ب م-شسوŸا ة-ل-ي-ط

يوركلا مشسوŸا اهب رم يتلا ةيئانثتشسإلا فورظلا
.““انوروك ةحئاج ببشسب

دادزول-ب با-ب-شش ةرادإا تن-ل-عأا ،ل-شصت-م قا-ي-شس ‘
لاشصتإا تقلت اهنأا يمشسرلا اهعقوم Èع ،اهرودب

،مدقلا ةركل ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا فرط نم
، توأا62 ءاعبرألا موي خيرات ديد– ” هنأا اهميلعتل
عباشسلا بقللاب سصاÿا ةلوطبلا عرد ميلشست دعومك

.يدادزولبلا قيرفلا خيرات ‘

ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›ارديفلا بتكŸا ناكو
بقل حنم طرافلا ةيليوج92 خيراتب ررق دق ،مدقلا
ةفقوتŸا ،0202-9102 مشسوŸ ةينطولا ةلوط-ب-لا

،انوروك ةحئاج ببشسب يشضاŸا سسرام رهشش ذنم
نم تلو-ج8 لبق دادزو-ل-ب با-ب-شش رد-شصتŸا ¤إا

.انوروك سسوÒف ةحئاج ببشسب ةشسفانŸا ماتخ
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تاقرفتم  انوروك
صصخسش نويلم2.3 زواجتت دنهلا ‘ تاباسصإلا ةليسصح

 فلإ028 تايفولإو ةباصصإإ فلإ42 صسمÓت ⁄اعلإ ‘ تاباصصإ’إ
 انوروك صسوÒف دصض حاقل جاتنإ ددصصب ايناطيرب

 ةيلوؤوصسŸاب يلحتلإ ¤إ هينطإوم ¤إإ وعدي يصسنرفلإ ءإرزولإ صسيئر
صسوÒفل لمتÙا اهحاقل ىلع ةيريرسس براŒ ءارجإا ¤إا فدهت اهنإا ةيناطيÈلا جدÈمك ةع-ما-ج تلا-ق
9.1 هردق ةيناطيÈلا ةموك◊ا نم ليو“ ىلع تلسصح نأا دعب ،فيرÿا ‘ (91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك
.(يكÒمأا رلود نويلم5.2) ينيلÎسسإا نويلم

ريوطت ىلع نوفكعي نيذلا ءاملعلا دافأاو ^
لصسلصستلا مدختصسي مهجه-ن-م نأا-ب حا-ق-ل-لا
ةفورعŸا انوروك تاصسوÒف ل-ك-ل ي-ن-ي÷ا
دق ا‡ ،ة-ي-عا-نŸا ة-با-ج-ت-صسلا ذ-ح-صشل
ةرا--صضلا را--ثآلا بنŒ ى--ل--ع د---عا---صسي
.ةديدصشلا تاباهتلÓل ةيعانŸا ةباجتصسÓل
 ⁄اعلا Èع ءابولا تاروطت
انوروك سسوÒف راصشتنا تايئاصصحا بصسحو
تصسمل دقف  ءاعبرألا سسمأا مويل ةÒخألا
تايفولاو ةباصصإا نويلم42 تلا تاباصصإلا

تايئا-صصحا بصسح ةا-فو ة-لا-ح ف-لا028
ةيكيرملا زنكبوه زنوج ةعما÷

‘ ةباسصإا فلأا079  نم Ìكأا
 ايسسور

ةديدج ة-با-صصإا6764  ا-ي-صسور تل--ج--صس
لÓخ ةافو ة-لا-ح511و انورو-ك سسوÒف-ب
ةيصضاŸا42ـلا تاعاصسلا
ةيمصسرلا تانايبلاو ماقرألا رخآا بصسحبو
38661 ¤إا تا-ي-فو-لا ة-ل-ي-صصح تع--ف--ترا

غلب اميف ،ءابولا يصشفت ءد-ب ذ-ن-م ا-صصخ-صش
.اباصصمÚ 568079باصصŸا ›امجإا
يصشفت ةحفاكÙ يصسور-لا ز-كرŸا لا-قو
اوردا-غ سصا-خ-صشأا3046 نإا ءا---بو----لا
42ـلا تا-عا-صسلا لÓ-خ تا-ي--ف--صشت--صسŸا
عفري ام ،ءافصشلل مه-ل-ثا“ د-ع-ب ة-ي-صضاŸا

.اصصخصش051687 ¤إا ÚفاعتŸا ددع
ةديدج ةباصصإا6751 ليجصست ” ايناŸأا ‘و
خو-ك تر-بور د-ه-ع-م تا-نا-ي--ب تر--ه--ظأا
تلاح ددع عا-ف-ترا ة-يد-عŸا سضار-مأÓ-ل
‘ ا-نورو-ك-ب ةد-كؤوŸا ةد-يد÷ا ة-با-صصإلا
›امجإا لصصيل ة-لا-ح6751 عقاوب ا-ي-ناŸأا
.924و افلأا632 ¤إا تاباصصإلا
عفري ا‡ ةديدج تايفو3 دهعŸا لجصسو
 .0829 ¤إا تايفولل ›امجإلا ددعلا
Úصصلا ‘ ةديدج ةباصصإا51 ليجصستو
Úصصلا ‘ ةحصصلل ةينطولا ةن-ج-ل-لا تلا-ق
ةديدج ة-با-صصإا ة-لا-ح51 تل-ج-صس ا-ه-نإا
41 ن-م ادو-ع-صص ،سسمأا ا-نورو-ك سسوÒف--ب
.قباصسلا مويلا ‘ ةباصصإا
ةديد÷ا تاباصصإلا لك نأا ةنجللا تركذو
ىلع رصشا-ع-لا مو-ي-ل-لو ،جراÿا ن-م ةد-فاو
ةباصصإا تلاح يأا ليجصست متي ⁄ ›اوتلا

fiةيل.
ةلماح ةلا-ح41 ا-صضيأا Úصصلا تل-ج--صسو
،سضارعألا نم ةي-لا-خ ا-ه-ن-ك-ل سسوÒف-ل-ل
مويلا ‘ ة-لا-ح61 نم ا-صضا-ف-خ-نا كلذو
.قباصسلا
ةدكؤوŸا تاباصصإÓل ›امجإلا ددع-لا غ-ل-بو

لو ،699و افلأا48 يصسيئرلا Úصصلا رب ‘
.4364 دنع Òيغت نود تايفولا ددع لازي
ةديدج ةافو056 لجسست كيسسكŸا
ليجصست كيصسكŸاب ةح-صصلا ةرازو تن-ل-عأا

سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا ةلاح6194
دد-ع-لا ع-فر-ي ا‡ ،ةا--فو056و ،ا-نورو-ك

،ةباصصإا128و افلأا65 ¤إا دÓبلاب ›امجإلا
.ةافو054و افلأا16و
Úباصصملل يلعفلا ددعلا نإا ةموك◊ا لوقتو
تلاح ددع نم حجرألا ى-ل-ع Òث-ك-ب Èكأا
.ةدكؤوŸا ةباصصإلا

 ليزاÈلا ‘ ةديدج ةافو1721
ا-ه-نإا ل-يزاÈلا ‘ ة--ح--صصلا ةرازو تلا--ق
انوروك سسوÒفب ةديدج ةافو1721 تلجصس
42 لÓخ ةباصصإا431و افلأا74و ،دجتصسŸا

.ةيصضاŸا ةعاصس
966و ÚيÓم3 نآلا ىتح ليزاÈلا تلجصسو
سسوÒفلا روهظ ذ-ن-م ة-با-صصإا599و اف-لأا
يمصسرلا دد-ع-لا ع-ف-ترا Úح ‘ ،دÓ-ب-لا-ب

.ةافو085و افلأا611 ¤إا تايفولا ›امجإل
افلأا12 ىطختت ناريإا تايفو

ددع نإا ناريإا ‘ ةيحصصلا تاطلصسلا تلاق
عفترا ا-نورو-ك ءار-ج دÓ-ب-لا ‘ تا-ي-فو-لا
›امجإلا ددعلا عفري ا‡ ،ةلاح911 عقاوب
.ةافو02و افلأا12 ¤إا
يرل تادادصس اميصس ةثد-ح-تŸا تفا-صضأاو
ةديدج ةبا-صصإا3422 تل-ج-صس ةرازو-لا نأا

اعافترا ،ةيصضاŸا42ـلا تاعاصسلا لÓ-خ
قباصسلا مويلا ‘ ةلاح3122 نم

دنهلا ‘ يرسشتسسي انوروك
2.3 زواجتت تاباسصإلا ةليسصحو

صصخسش نويلم
ةيدنهلا ة-ح-صصلا ةرازو تا-نا-ي-ب تر-ه-ظأا
06 ىلع وبري ام تلجصس دÓبلا نأا ءاعبرألا
ىلع نماثلا مويلل91-ديفوكب ةباصصإا فلأا
تاباصصإلا ›امجإا زواجتي كلذبو ،›اوتلا

.نويلم2.3
”““ : هنأا ،ةيدنهلا ةحصصلا نايب ‘ ءاجو
مويلا ةبا-صصإا ف-لأا06 ن-م Ìكأا ل-ي-ج-صست
تاباصصإلا ›امجإا زواجتي كلذبو ،ءاعبرألا

.““نويلم2.3
عبرألا تاعاصسلا ‘ تايفولا ددع غلب امك
›امجإا لصصيل ،9501 ةيصضاŸا نيرصشعلاو
.94495 ¤إا دÓبلا ‘ تايفولا
نم ⁄اعلا ‘ ةلود Èكأا Êاث ،دنهلا ل–و

ايŸاع ثلاثلا زكرŸا ،ناكصسلا ددع ثيح

،انوروك سسوÒفب تاباصصإلا ددع ثيح نم
.ليزاÈلاو ةدحتŸا تايلولا دعب
¤ا هينطاوم وعدي يصسنرفلا ءارزولا سسيئر
تامامكلا عصضوو ة-ي-لوؤو-صسŸا-ب ي-ل-ح-ت-لا

Ÿءابولا ةهجاو
582 اصسنرف ‘ ةدكؤوŸا تاباصصإلا ددع غلب
ءاعبرلا حابصص فصصنلاو   ةلاح209و افلأا

زنوج ةع-ما-ج ا-ه-ت-ع-م-ج تا-نا-ي-ب بصسح
.ءابنأÓل غÒبمولب ةلاكوو زنكبوه
نا-ج ي--صسنر--ف--لا ءارزو--لا سسي--ئر ا--عد
يلحتلا ¤إا Úيصسنرفلا ءاعبرألا سسكيتصساك
نأاو تامامكلا عصضول ““ة-ي-لوؤو-صسŸا حور»ـب
ةكرعŸا ‘ نوينعم مهنأاب عيم÷ا رعصشي““

.دÓبلا ‘ ىصشفتي لازي ل يذلا ““ءابولا دصض
،““Îنا سسنارف““ ةعاذإا Èع سسكيتصساك لاقو
لك لعفت نأا نكÁ ةلودلا نأاب ًاموي نمؤوأا ⁄““

(...) ةيلوؤوصسŸا نم اهطصسق لمحتت ،ءيصش
نوينعم مهنأاب عيم÷ا رعصشي نأا بجي نكل

تلّجصس تقو ‘ ،““ءابولا دصض ةكرعŸا ‘
ة-با-صصإا فلآا ة--ثÓ--ث ن--م Ìكأا ا--صسنر--ف
ع-برألا تا--عا--صسلا لÓ--خ91-ديفوكب
.ةÒخألا نيرصشعلاو
ّدح ىلع رصصنع يأا ةمث سسيل““ هنأا لاقو

دق91-ديفوك نإا لوقلاب حمصسي ،يملع
سضرف ةداعإا نأا ¤إا ًاÒصشم ““ةوقب عجارت

.““ًافده““ سسيل ماع لزع
¤إا ذيمÓتلا ةدوع نم مايأا ةعصضب لبقو
ءارزو------لا سسي------ئر سضفر ،سسرادŸا
تامامك ع-يزو-ت م-ي-م-ع-ت ¤إا تاو-عد-لا

يأا““ نأا ًاد-كؤو--م سسرادŸا ‘ ة--ي--نا‹
اذ-ه ل-ث-م ذ-خ-ت-ت ⁄ ““⁄ا-ع-لا ‘ ة--لود
.Òبدتلا
بابصسأل ءافعصضلا سصاخصشألا نأاب ركذو

نم نود-ي-ف-ت-صسي-صس ،ة-يدا-م وأا ة-ي-ح-صص
.ةيناÛا
تÓئاعل تامامك (نمث) عفدن نل““ لاقو

تقو ‘ ،““قÓ-طإلا ى-ل-ع ا-ه-جا--ت– ل
ًا-ي-ماز-لإا تا-ما-م-ك-لا ع-صضو ح-ب-صصي--صس
ءاثÓثلا نم ًارابتعا Úيصسنرفلا ذيمÓتلل
.سسوردلا فانئتصسا دعوم ،لبقŸا

 ب ف أإ^

‘ تاجاجتحإ ءانثأإ نيرخآإ ةباصصإإو صصخصش لتقم
ةيكيرمأ’إ نصسنوكصسيو

اهدهصشت يتلا تاجاجتحلا لÓخ ران قÓطإا ‘ نارخآا نانثا حرجو سصخصش لتق ^
. ةيكيرمألا نصسنوكصسيو ةيلو ‘ اصشونيك ةنيدم
امدعب ،مهدحأا ‘وتو ،اوبيصصأا سصاخصشأا ةثÓث نأا ،““زÁات كرويوين““ ةفيحصص تركذو
حابصص ،نصسنوكصسيو ةيلوب اصشونيك ةنيدم عراو-صش ى-ف ة-ح-ل-صسم تا-كا-ب-ت-صشا تع-لد-نا
رانلا ةطرصشلا قÓطإا دعب تعلدنا يتلا كانه تاجاجتحلا نم موي ثلاث ‘ ،ءاعبرألا

.ءارمصسلا ةرصشبلا يوذ نم لجر ىلع
مجاهي ،Úيندم Úب اكابتصشا ىعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع رصشن روصصم عطقم رهظأاو
قلطي وهو عطقŸا ىف حلصسŸا رهظو .  اصضرأا حرُط احلصسم سصاخصشلا نم ددع هيف
.اصضرأا مهدحأا طقصسو هوحن نولورهي نم ىلع رانلا

 ت’اكو ^

  بز◊ عقإوŸ يليئإرصسإإ فصصق
،نانبل عم دود◊ا برق ““ينمألا ثد◊ا»ـب هفصصو ام ءاهتنا يليئارصسإلا سشي÷ا نلعأا ^
سسمأا ركبم تقو ‘ هللا بزح ةعام÷ ع-قاو-م تف-صصق ه-تار-ئا-ط نإا نا-ي-ب ‘ Ó-ئا-ق
،ةعقاولا لÓخ ةباصصإÓل سضرعتت ⁄ يتلا هتاوق بوصص نانبل نم ران قÓطإا دعب ءاعبرألا

.هبصسح
نأاصشب ةينمأا تاثداfi ىرجأا دق وهاينتن Úماين-ب ي-ل-ي-ئار-صسإلا ءارزو-لا سسي-ئر نا-كو
.نانبل عم دود◊ا ىلع عصضولا
ليجصست رثإا ،ةيصضاŸا رهصشألا لÓخ ةيليئارصسإلا ةينانبللا دود◊ا ىلع رتوتلا دعاصصتو

ىصصقأا ةصسرا‡ ¤إا ةدحتŸا ·ألا تعد Úح ‘ ،ة-ير-ح-بو ة-يو-جو ة-ير-ب تا-قور-خ
.سسفنلا طبصض تاجرد

 ت’اكو ^

ميظنت لبق ليئإرصسإإ عم عيبطتلإ دعبتصسي نإدوصسلإ
2202 ‘ تاباختنإ

نادوصسلا دعبتصسا ،5002 ماع ذنم موطرخلل يكيرمأا ةيجراخ ريزول ةرايز لوأا ‘ ^
ةيجراÿا ريزو ةرايز لÓخ2202 ‘ تاباختنا ميظنت لبق ليئارصسإاب فاÎعلا ءاثÓثلا
ةيبرع لود عانقإا ¤إا فدهت ةيميلقإا ةلوج راطإا ‘ موطرخلل  ا ويبموب كيام يكيرمألا
.تارامإلا رارغ ىلع ةيÈعلا ةلودلا عم اهتاقÓع عيبطتب
هللادبع ءارزولا سسيئر عم  هئاقلو موطرÿا ¤ا ويبموب ةرايز لÓخ نادوصسلا دعبتصساو

،موطرÿا ‘ ›اقتنلا ةدايصسلا سسل‹ سسيئر ناهÈلا حاتفلا دبع قيرفلاو كودمح
‘ fiع ع-ي-ب-ط-ت-ب ة-ي-بر-ع لود   عا-ن-قل ة-لوا-Óعلا ةلودلا عم اهتا-قÈرارغ ىلع ةي

.2202 ‘ تاباختنا ميظنت لبق ليئارصسإاب فاÎعلا نادوصسلا دعبتصسا ،تارامإلا
كودمح نع حلاصص دمfi لصصيف مÓعإلا ريزو ةموك◊ا مصساب يمصسرلا قطانلا لقنو
ةلحرŸا““ نإا ،““ليئارصسإا عم تاقÓعلا عيب-ط-ت-ب ي-ك-ير-مألا بل-ط-لا““ ى-ل-ع ادر ه-لو-ق
ةيلمع لامكتصسل ةددfi ةدنجأاب سضيرع ف-لا– ا-هدو-ق-ي نادو-صسلا ‘ ة-ي-لا-ق-ت-نلا
.““ةرح تاباختنا مايق ¤إا لوصصو دÓبلا ‘ رار-ق-ت-صسلاو مÓ-صسلا ق-ي-ق–و لا-ق-ت-نلا
نأاصشب ريرقتلل ماهŸا هذه ىدعتي اصضيو-ف-ت ة-ي-لا-ق-ت-نلا ة-مو-ك◊ا كل“ ل““ فا-صضأاو
.““ليئارصسإا عم عيبطتلا
عفر ةيلمع Úب لصصفلا ةرورصض ¤إا““ ةيكيرمألا ةرادإلا Êادوصسلا ءارزولا سسيئر اعدو
.““ليئارصسإا عم عيبطتلا ةلأاصسمو باهرإÓل ةيعارلا لودلا ةمئاق نم نادوصسلا مصسا
ةليل Úب مÓصس قافتا عقوتي نأا يغبني دحأا ل““ ةيكيرمألا ةيجراÿا ‘ لوؤوصسم لاقو
Úلوؤو-صسŸا ع-م تر-ج ي-ت-لا تا-ثداÙا ن-ع ““Òب-ك-لا ها-صضر““ ا-يد-ب-م ،““ا-ها-ح--صضو
.Úينادوصسلا
ةلئاه ةيداصصتقا اصصرف حيتيصس ليئارصسإا عم اعيبطت نأا يع-ي-ب-ط-لا ن-م““ كراد-ت ه-ن-ك-ل
.““نادوصسلا بعصشل فئاظو رفويصسو
ةصضافتنلا داق يذلا Òيغت-لاو ة-ير◊ا ىو-ق-ل يز-كرŸا سسلÛا ن-ل-عأا ،ه-ب-نا-ج ن-م
تاقÓعلا عيبطتل ةصضوفم تصسيل ةيلا◊ا ةموك◊ا نأا ءاثÓثلا ،ةيصضاŸا ةنصسلا ةيبعصشلا

.““ليئارصسإا عم
عم تاقÓعلا عيبطت ىلع ثحلل نيرحبلا ‘ ويبموبل تاثداfi و

ليئارسسإا
ةيميلقإا ةلوج نمصض تاثداfi ءاعبرألا ةمانŸا ‘ ويبموب كيام   ىرجأا ،ىرخأا ةهج نم
عم عيبطتلا قافتا باقعأا ‘ لي-ئار-صسإا ع-م تا-قÓ-ع ة-ما-قإا ى-ل-ع ث◊ا ¤إا فد-ه-ت
.نوينيطصسلفلا هب دّدنو نطنصشاو هتعر يذلا تارامإلا
ثلاث ‘ ،ةفيلخ لآا دمح نب ناملصس Òمألا دهعلا ›و عم يكÒمألا ريزولا عمتجاو

fiنادوصسلاو ليئارصسإا ¤إا هتداق يتلا هتلوج ‘ ةط.
(...) نيرحبلا دهع ›و عم مويلا تعمتجا““ Îيوتب هباصسح ىلع ةديرغت ‘ ويبموب لاقو
جيلÿا ةدحو ةيمهأا كلذ ‘ اÚ، Ãيميلقإلا رارقتصسلاو مÓصسلا ءانب ةيمهأا انصشقانو
.““ةقطنŸا ‘ ءيصسلا Êاريإلا ذوفنلا ةهجاومو
عامتجا راطإا ‘ Úيليئارصسإا Úيفاحصص يصضاŸا ماعلا تلبقتصسا يتلا نيرحبلا تناكو

قافتلاب بحرت ةيجيلخ ةلود لوأا ،ةيكÒمأا مÓصس ةطخ نم يداصصتقلا بنا÷ا نÓعل
.ليئارصسإاو تارامإلا Úب
اهصسأار ىلع ىرخأا ةيبرع لود بناج ¤إا ليئارصسإاو نيرحبلا ناريإل ءادعلا عمجيو
تابارطصضا ةراثإاب ةيمÓصسإلا ةيروهم÷ا مهتت يتلا ةمانملل ةÒبكلا ةرا÷ا ،ةيدوعصسلا

.ةيعيصش تاعامج Èع اهيصضارأا ىلع
عم تاقÓعلا عيبطت ىلع ةيبرع لود مادقإاب ةلئافتŸا ةيكÒمألا تاحيرصصتلا مغرو
نم تاداقتنا راثأا ةيÈعلا ةلودلا عم براقتلا نإاف ،ةلبقŸا رهصشألا لÓخ ليئارصسإا
.ةيبرعلا لودلا سضعب
ةكرابم نود تاقÓع ،ةيدوعصسلل قيثو فيلح يهو ،نيرحبلا ميقت نأا حجرŸا Òغ نمو
.سضايرلا
اهنكل ،ليئارصسإاو تارامإلا ىوقألا ةيميلقلا اهتفيلح Úب قافتلا ةيدوعصسلا دقتنت ⁄و
عم مÓصس قافتا ¤إا لصصوتلا لبق ليئارصسإا عم اهتاقÓع عيبطت مدع ىلع ديكأاتلا تداعأا
.Úينيطصسلفلا

 ت’اكو ^

ءاعبرألا  يليئارصسإلا ناÒطلا  فصصق ^
ةكر◊ ةعباتلا ةيتحتلا ةينبلا طاقن ىدحإا

سسيئر   لوصصو  دعب تاعاصس ةزغ ‘ سسامح
مامصضنÓل عاطقلا رامعإل ةيرطقلا ةنجللا
فنعلا ةماود فقول ةطا-صسو-لا دو-ه-ج ¤إا
يليئارصسإلا سشي÷ا فصشكو .Úفرطلا Úب
ىلع تراغأا ىرخأاو ةيبرح تارئاط““  نأا
ةمظنŸ ةعبات ةي-صضرأا ت– ة-ي-ت– ة-ي-ن-ب

.““ةزغ عاطق بونج ‘ سسامح
فصصق-لا سسا-م-ح ‘ ي-ن-مأا رد-صصم د-كأاو
لÓتحلا تارئاط““ نإا لاقو .يليئارصسلا

ةيوج تاراغ ةدع (ءاعبرألا)  رجف تنصش

سضارأاو ةمواقملل ةعبات دصصر ةطقن ىلع
ع-قوأا ا-م سسنو-ي نا-خ قر-صش ‘ ة--ي--عارز
.““ةيعارزلا ةقطنŸا ‘ ارارصضأا
تاعاصس دعب يلي-ئار-صسإلا ف-صصق-لا ءا-جو

رامعإل ةيرطقلا ةنجللا سسيئر لوصصو ىلع
ةزغ ¤إا يدامعلا دمÒ fiفصسلا ةزغ عاطق
ة-لواfi ‘ سسا-م-ح ‘ Úلوؤو-صسم ءا-ق-ل--ل

.ةئدهتلا تيبثتو رتوتلا ءاوتحل
ّنإا ةنجللا بتكم نم ةبيرق رداصصم تلاقو
هعم Óًماح عاط-ق-لا ¤إا ل-صصو يدا-م-ع-لا
ةدعاصسŸا ةميق يه رلود نوي-ل-م ÚثÓ-ث
ًايرهصش ة-حود-لا ا-ه-مّد-ق-ت ي-ت-لا ة-ي-لاŸا

.رصصاÙا ينيطصسلفلا عاطقلل
عم ثحبيصس يدامعلا ّنأا ردصصŸا حصضوأاو
راونصسلا ىيحي عاطق-لا ‘ سسا-م-ح سسي-ئر
.““راصص◊ا فيفختو ةئدهتلا تيبثت لبصس““

Ìكأا لاعصشإاب ةقرا◊ا تانولاب-لا تب-ب-صستو
.مويلا ىتح قيرح004 نم
تابوقعلا نم ةلصسلصس ل-ي-ئار-صسإا تصضر-فو

تانولابلا قÓطإا ىلع ًاّدر عا-ط-ق-لا ى-ل-ع
قÓغإاب تابوقعلا كل-ت تل-ّث“و .ة-قرا◊ا
تادادمإا فقوو نيدا-ي-صصلا ما-مأا ر-ح-ب-لا
.⁄اصس وبأا مرك Èعم قÓغإاو دوقولا

 ت’اكو ^

عاطقلإ ¤إإ يرطقلإ Òفصسلإ لوصصو عم انمإزت ةزغ ىلع يليئإرصسإإ فصصق



قيوسستلأ ريدم نأا-م-ط ،را-طإلأ أذ-ه ‘^
Ãوسس قأزرلأ دبع روتكدلأ ،روتسساب دهع‘،

،تاحا-ق-ل-لأ ف-ل-تÒ flفو-ت-ب Úن-طأوŸأ
نمأأ نوزfl ىلع رفوتي دهعŸأ نأأ احسضوم
059 أرخؤوم ملتسسأو تاحاقللأ فلتfl نم
ثلثلأ تاحاقللأ نم ةيفاسضإأ ةعرج فلأأ
ةي-ناŸألأ ة-ب-سص◊أو ة-ب-سصح-ل-ل ةدا-سضŸأ
ةيفاكلاب ةيمك-لأ هذ-ه Èت-عأو ،فا-ك-ن-لأو
ةمانزر-لأ ق-فو تا-جا-ي-ت-حلأ ة-ي-ط-غ-ت-ل
م-غر-لأ ى-ل-ع  ه-نأأ ¤أ أÒسشم ،ة-ي-ن-طو--لأ
اهيف ببسست يتلأ ةبعسصلأ ةيحسصلأ فورظلأ
تلحرلأ قيلعتو ا-نورو-ك سسوÒف را-سشت-نأ
ن-م ة-لود-لأ تن-ك“““ ⁄ا-ع-لأ Èع ة-يو÷أ
لكل اهنا-م-سضو تا-حا-ق-ل-لأ هذ-ه ءا-ن-ت-قأ
ة-ي-ن-طو-لأ ة-ما-نزر-لأ را-طإأ ‘ لا-ف--طألأ
¤أ ةهجوŸأ سصسص◊أ بناج ¤أ ،ميعطتلل
لو-خد-لأ لل-خ Úسسرد-م-تŸأ تا-ئ-ف ل-ك
بون÷أ قطانŸ ةبسسن-لا-ب ى-ت-ح ““ل-ب-قŸأ
ةيلخأدلأ لقنلأ لئاسسو اهيف تعطقنأ يتلأ

سشي÷أ لاجر ل-سضف-ب ةÎف-لأ هذ-ه لل-خ
قطانŸأ هذه أودوز نيذلأ يبعسشلأ ينطولأ
.تاحاقللأ هذه نم اهسصسصحب
حلاسصŸأ سضعب ‘ ريذبتو عاطقنأ
روتكدلأ دكأأ ،عيزوت-لأ ‘ م-ي-ظ-ن-ت-لأ ن-عو
ءا--ب--نألأ ة--لا--كو--ل ح--ير--سصت ‘ ،‘و--سس
يتلأ لكايهلأو حلاسصŸأ لك نأأ ،ةيرئأز÷أ
لافطألأ تاحاقلب مايقلأ ةمهم اهل دنسست
اهتقو ‘ ةبولطŸأ تايمكلأ ىلع لسصحتت

ريذب-ت-ل-ل ه-ف-سسأأ““ ن-ع ل-با-قŸأ ‘ أÈع-م
لفكتت يتلأ حلا-سصŸأ سضع-ب ‘ ل-ج-سسŸأ
لافطألأ ددعب ةنراقم لفطلأو مألأ ةحسصب
.““ةيلمعلأ هذه نم نيديفتسسŸأ
ةيرأو÷أ ةيحسصلأ تا-سسسسؤو-م ةر-يد-م ا-مأأ
ةيدان ةروتكدلأ ةمسصاعلأ ر-ئأز÷أ لا-م-سشل

تاحاقللأ لك Òفوت  ¤إأ تراسشأاف  ملع
اهÒيسست ىلع فرسشت ي-ت-لأ تا-سسسسؤوŸا-ب

نم اتاتب تاعاطقنأ ليجسست مدع““ ةدكؤوم
نماسضتلأ لسضفب ةيوي◊أ ةداŸأ هذه ثيح
.““تاسسسسؤوŸأ هذه Úب اميف
›أوح Òيسست ىلع ملع ةروتكدلأ فرسشتو
03 نم ديزأأو تامدÿأ ةددعتم ةدايع71
لك تايدلب بأرت قوف ةدجأوتم جلع ةعاق
موقت ةقأرسشو ناينب-لأ Úعو يوا-سشو-ب ن-م
راطإأ ‘ لخدت يتلأ لافطألأ تاحاقلب اهلك
 .ةينطولأ ةمانزرلأ
ليلق أددع““ نأا-ب ة-ثد-ح-تŸأ تأذ تد-كأأو

حاقللأ ‘ تاعاطقنأ نم Êاعي ناك أدج
ة-ي-ناŸألأ ة-ب-سص◊أو ة-ب-سصح-ل-ل دا-سضŸأ
عسضولأ تكردتسسأ ةرأدإلأ نك-لو فا-ك-ن-لأو
هذه Úب نماسضتلأ لسضفب ةلكسشŸأ تلحو
ىلع رفوتت يتلأ كلت تماق ذإأ ،تاسسسسؤوŸأ

flأ هذه ‘ نوزŸةدا Ãىرخألأ ةدعاسس
.““اهب تذفن يتلأ

ةسسسسؤوÃ ملعإلاب ةفلكŸأ تفسشك Úح ‘
ةبقلاب رسصانعلأ ةبسضهل ة-يرأو÷أ ة-ح-سصلأ

ةهجوŸأ تاحاقللأ رفو-ت ن-ع ‘أو ةز-يا-ف

ةبسصحلل ةداسضŸأ كلت ءانثتسساب لافطألل
لوأأ ذفن يذلأ فاكنلأو ةيناŸألأ ةبسص◊أو
نم لافطألأ ةدافتسسأ دع-ب ءا-ثل-ث-لأ سسمأأ
دوزي نأأ ‘ اهلمأأ نع ةÈعم تاعر÷أ رخآأ

‘ ةداŸأ هذهب ةسسسسؤوŸأ روت-سسا-ب د-ه-ع-م
.““نك‡ تقو عرسسأأ““
لبقتسسم ةردن ليجسست نم فوخت
بطل ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-ع-م÷أ سسي-ئر دد-سش
نب في-ط-ل-لأ د-ب-ع رو-سسفوÈلأ لا-ف-طألأ

““يلعفلأ قيبطتلأ““ ةرورسض ىل-ع ي-سسو-ن-سس
أÈعم لافطألأ تاحاقلل ةينطولأ ةمانزرلل

سضع-ب ‘ ةرد-ن ل-ي-ج-سست-ل ه-فو-خ-ت““ ن-ع
راطإأ ‘ لخدت ي-ت-لأ لا-ف-طألأ تا-حا-ق-ل
ةلبقŸأ رهسشألأ للخ  ةينطولأ ةمانزرلأ
لطع يذلأ انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب
ليجعتلأ““ ¤إأ اعدو .““ىرخألأ تا-طا-سشن-لأ

ةحسص ىلع اظافح ةمانزرلأ هذه قيبطت ‘
ةيا-قو ى-ل-ع ا-ثا-ح ““ع-م-تÛأو لا-ف-طألأ
مهبيسصت يتلأ سضأرمألأ سضعب نم لافطألأ

ىلع ءاتسشلأو فيرÿأ يمسسوم للخ اميسس
ا‡ ةيئأو-ه-لأ تا-ب-سصق-لأ با-ه-ت-لأ رأر-غ
-رذح امك - ةÎفلأ هذه للخ ببسستيسس

لافطألأ بط حلاسصÒ Ÿب-ك ظا-ظ-ت-كأ““ ‘
.““ةينطولأ ةيئافسشتسسلأ تاسسسسؤوŸاب
اهب تماق يتلأ تأدوهÛأ نمث نأأ دعبو
حيقلت لا‹ ‘ للق-ت-سسلأ ذ-ن-م ة-لود-لأ
دسض مي-ع-ط-ت-لأ ا-ه-ت-مد-ق-م ‘ لا-ف-طألأ
ةافو ‘ اهتقو ببسستي ناك يذلأ يرد÷أ
عم ةحيرسشلأ هذ-ه ن-م ة-ئاŸا-ب03 ةب-سسن

قيبطتل اهتأدوهÛ ةحسصلأ ةرأزو ةلسصأوم
ةدعاسسÃ تاحاقلل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ما-نزر-لأ
بسسكŸأ»ب ةيلمعلأ هذه اف-سصأو ءا-ي-لوألأ
تأذ هون امك .““رئأز÷أ هتققح يذلأ Òبكلأ
يتلأ ةينطولأ ةي-بÎلأ ةرأزو ل-م-ع-ب Òبÿأ
حيقل-ت Îفد تأو-ن-سس ذ-ن-م سضر-ف-ت تنا-ك
سسيرد-ت--لأ ى--ل--ع Úل--ب--قŸأ لا--ف--طألأ
للخ نم لاسصتإلأ ةرأزو أذكو مهليجسستل
ملعإلأ لئاسسو فلتfl هتدأأ يذلأ رودلأ

أذ-ه ة-ي-م-هأأ لو-ح ع-م-تÛأ ة-ي-عو-ت ‘
.ميعطتلأ

ميعطتلا ‘ نواهتلا وأا فوزعلا
سضارمألا ةدؤعب ددهي

بطل ةيرئأز÷أ ةيع-م÷أ سسي-ئر دد-سشو
ىلع ةموأدŸأ ىلع رخآأ بناج نم لافطلأ
نم ةئاŸاب59 ةبسسن غولب ةياغ ¤إأ ميعطتلأ

تأذ اهأري يتلأ ةبسسنلأ يهو ةيلمعلأ هذه
لافطألأ ةياقول ةنماسضلأو ةيفاكلاب““ Òبÿأ

ةكاتفلأ ة-ي-سسوÒف-لأ سضأر-مألأ سضع-ب ن-م
سضافخنأ يأأ ليجسست أÈتعم ““مهتايح لأوط
أرطخ لكسشي““ ةبسسنلأ هذه نود ميعطتلأ ‘
هذه ةدوع ىلع دعاسسيو ةئ-ف-لأ هذ-ه ى-ل-ع
تلاح لاثŸأ ليبسس ىلع ركذو .““سضأرمألأ
6102 يتنسس للخ ترهظ ي-ت-لأ ة-ب-سص◊أ
ترسشتنأ مث بون÷أ تايلو سضعبب7102و
ةيلمع لامتكأ مدع ةجيت-ن ىر-خأأ تا-يلو-ب
دعب يسسوÒفلأ سضرŸأ أذه دسض حيق-ل-ت-لأ

.ءايلوألأ سضعب نواهت وأأ فوزع
تاحا-ق-ل ‘ ر-ئأز÷أ را-م-ث-ت-سسأ ل-سضف-بو
لافطألأ تايفو لدعم لقتنأ دقف لافطألأ

ةلاح051 نم -Òبÿأ هب ركذ ام بسسح-
02 ¤إأ للقتسسأ دعب ةيح ةدلو0001 لكل

تأونسسلأ للخ ةيح ةدلو0001 لكل ةلاح
ةعجسشم اهنأأ نم مغرلاب ةبسسن يهو ةÒخألأ
تلأزل““ اهنأاب Êونسس نب روسسفوÈلأ اهأري
اهيلإأ تلسصوت يتلأ كلت نع ““دعبلأ لك ةديعب
لكل تايفو5 لجسست يتلأ ةمدقتŸأ لودلأ

.ةيح ةدلو0001
‘ ةلودلأ اهتلذب يتلأ تأدوهÛأ لسضفبو
تاحاقل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ما-نزر-لأ ر-يو-ط-ت
ىلع ءاسضقلأ ‘ تمها-سس ي-ت-لأ لا-ف-طألأ

ىدل زأزكلأ أذكو6102 ةنسس لافطألأ للسش
ةدلولأ يثيدح لا-ف-طألأو ل-ما◊أ ةأأرŸأ

Úتدا-ه-سش ر-ئأز÷أ تلا--ن8102 ة-ن-سس
فر---ط ن----م لاÛأ أذ----ه ‘ فأÎعأ
تمهاسس امك .ةحسصلل ةيŸاعلأ ة-م-ظ-نŸأ
قيبطتو عي-سسو-ت ‘ تأدو-هÛأ هذ-ه ل-ك
لمألأ ىوتسسم لاقتنأ ‘ لافطألأ تاحاقل

¤إأ للقتسسلأ دعب ةنسس24 نم ةاي◊أ ‘
لاجرلأ ىدل9102 ةنسس للخ ة-ن-سس67
.ءاسسنلأ ىدل ةنسس68و

11 عقاؤلا نم

فاكنلاو ةيناŸألا ةبسص◊او ةبسصحلل داسضم حاقل ةعرج فلأا059 ملسست

لافطألا تاحاقلل ةينطولا ةمانزرلا قيبطتل دعتصسي روتصساب دهعم
^ flفلا ضضارمألا ةدوعب ددهي لافطألا ميعطت ‘ نواهتلا :نوصصتÒةكاتفلا ةيصسو

رفؤتيل ،فاكنلاو ةيناŸألا ةبسص◊او ةبسصحلل داسضم حاقل ةعرج فلأا059 ارخؤؤم رؤتسساب دهعم ملتسسا
.ميعطتلل ةينطؤلا ةمانزرلا راطإا ‘ لخدت يتلا لافطألا تاحاقل فلتfl نم فاك نوزfl ىلع كلذب

ـه .ةÁرك^

ـه2441مر8fiـل قفؤŸا م0202توأا72  سسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟انوروك ضضرÃ ةباصصإلا رطخ نم لم◊ا ديزي له
وأأ سسوÒفلاب ةباسصإلأ رطخ نم ديزي لم◊أ نأأ ىلع ليلد  دوجو مدع ةثيدح ةسسأرد ترهظأأ^
  انوروك سسوÒف ىودعب ةباسصإلل Òبك رطخ لماع دعي لم◊أ نأأ نم مغرلأ ىلع .هتدسش
، ““ةعابطلأ لبق ام““ عقوم ىلع ترسشن ىتلأ ةسسأردلاب Úثحابلأ نم تايسسن÷أ ددعتم قيرف ماق
- لمأو◊أ Òغو لمأو◊أ ءاسسنلأ تاعوم‹ Úب اهتنراقم نكÁ ماع لكسشب سضأرعألأ نأأ أودجوو
للخ نم ةئبوألأ ملع ‘ اًيكراسشت اًجهن ةسسأردلأ تمدختسسأو .يمسضهلأ زاه÷أ سضأرعأأ ءانثتسساب
Ìكأأ لكسشبو  ،لم◊أ ءانثأأ انوروك سسوÒفل عيرسسلأ مييقتلأ حاتأأ ا‡ ، Úتديعب Úتئف نم ةدافتسسلأ

ديوسسلأو ةدحتŸأ ةكل-مŸأ ن-م ةأأر-مأ057004 نم فاسشتكلأ ةعو-م‹ را-ي-ت-خأ ” ، أًد-يد–
97 كلذ ‘ اÃ ، ةيكذلأ مهفتأوه Èع ثأدحألأو سضأرعألأ نع أوغلبأأ نيذلأ ةدحتŸأ تايلولأو
ءأرجإأ نع لمأو◊أ ءاسسنلأ تغلبأأ ، ةسسأردلأ ‘و .ةيباجيإأ اهرابتخأ ةجيتن تناك لماح ةأأرمأ
راسسم نم ماع لكسشب Úناعي ⁄ نهنأأ نم مغرلأ ىلع،VoC-2- دوجول أرأركت Ìكأأ تأرابتخأ

Úح ‘ ، ةهباسشتم ÚتعومÛأ Úتاه ‘ سضرŸأ تأراسسم تناك ، رخآأ ىنعÃ .ةدسش Ìكأأ سضرم
لمأو◊أ Òغ ءاسسنلأ دنع طقف ًليلق لوطأأ ناك سضأرعألأ ةورذ ¤إأ سضرŸأ ةيأدب نم تقولأ نأأ
قيسضو ردسصلأ ⁄أأ لثم ةددfi ةيوئر ةيبلق سضأرعأأ تظحول امك .(موي2.2 لباقم موي8.2 يأأ)
،ىفسشتسسŸأ ¤إأ نهلاخدإأ ” يئللأ لمأو◊أ ءاسسنلأ Úب رركتم لكسشب رمتسسŸأ لاعسسلأو سسفنتلأ

¤إأ لوخدلل Òبك زيي“ لماع يه ةيوئر-لأ ة-ي-ب-ل-ق-لأ سضأر-عألأ نأا-ب جا-ت-ن-ت-سسلأ ¤إأ Òسشي ا‡
يوئر سضرم وأأ ةزراب ةيوئر ةيبلق سضأرعأاب تاباسصŸأ لمأو◊أ ءاسسنلأ نإاف ، كلذ عمو.ىفسشتسسŸأ

، راسصتخاب .ةرمتسسŸأ ديفوك ةحئاج ءانثأأ سصاخ مامتهأ ¤إأ لعفلاب نوجاتحي دق اًقبسسم دوجوم
.لم◊أ ءانثأأ سضرŸأ ةدسش ىلع Òثأات ىوقأأ ةئرلأ سضرم رهظأأ
نم Úناعي يتأوللأ لمأو◊أ ءاسسنلأ عم ةظقي Ìكأأ ءابطألأ نوكي نأأ بجي““ :ةسسأردلأ وفلؤوم لاقو

ـه.ك ^                                               .““ ةزراب ةيسسفنت سضأرعأأ وأأ ، ةقباسس ةيحسص فورظ

انوروك لوح باوجو لاؤوصس

طسسؤتم ةيناثلا ةنسسلا ىؤتسسم ىلع مهلؤسصح  طاÎسشا نود
راحب ضصصصخت ‘ بابصشلا ليهأاتل رهصشأا ةعبرأا ةدŸ يقيبطت نيوكت

تاجتنŸأو ير-ح-ب-لأ د-ي-سصلأ ر-يزو ف-سشك ^
سسمأأ لوأأ ،ي-خور-ف د-م-حأأ د-ي-سس ،ة-يد-ي-سصلأ
لمعلأ ددسصب ةيرأزولأ هترئأد نأاب سسأدرموبب

نكÁ يذيفنت موسسرم رأدسصإأ لجأأ نم ايلاح
‘ نيوكت نم ةدافتسسلأ نم ىوتسسŸأ يÁدع
.لهؤوم راحب سصسصخت
ةر-يزو ة-ق-فر ه-فأر-سشإأ بق-ع ي-خور-ف لا--قو
،ةحيرف نب مايه ،ÚينهŸأ ميلعتلأ و نيوكتلأ

ل-ف-ك-ت-لأ لو-ح ة-ي-ن-ق-ت ة-سشرو حا-ت-ت-فأ ى-ل-ع
و يرحبلأ ديسصلأ لا‹ ‘ نيوكتلأ تاجايتحاب
نم ايلاح راج لمعلأ ““نأاب ، ةيديسصلأ تاجتنŸأ
يÁد-ع ةرا-ح-ب-لأ ن-يو-ك-ت ل-ك-سشم ل-ح ل-جأأ
رأدسصإأ ابيرق متيسس ثيح ،يميلعتلأ ىوتسسŸأ

ن-م ة-ئ-ف-لأ هذ-ه-ل ح-م-سسي يذ-ي-ف-ن-ت مو-سسر-م

لهؤوم راحب سصسصخت ‘ نيوكت نم ةدافتسسلأ
،““طسسوتم ةيناثلأ ة-ن-سسلأ ىو-ت-سسم طر-سش نود
فيسضي ،موسسرŸأ أذه هنمسضتي ام مهأأ Úب نمو
جوتي يذلأ ،نيوكتلأ أذهب ينعŸأ مايق ،يخورف
‘ يقيبطت يليهأات نيوك-ت-ب ،ل-ي-هأا-ت ةدا-ه-سشب
بسسح رهسشأأ4 زواجتت ل ةÒسصق ةÎفل رحبلأ
Úتعاسس ةدŸ ةيرظن سسورد اهللختي سصسصختلأ

نم نوديفتسسŸأ نكمتيسسو .عوبسسألأ ‘ Úترم
نم ،ليهأات ةداهسشب جوتي يذ-لأ ن-يو-ك-ت-لأ أذ-ه
Úمأات-لأ ‘ ا-ه-م-هأأ ل-ث-م-ت-ت ةدد-ع-ت-م ا-يأز-م
‘ طاسشنلأ ريوطتو ثعبل معدلأو يعامتجلأ
عا-ط-ق-لأ أذ-ه لوؤو-سسم ¤إأ أدا-ن-ت-سسأ ،لاÛأ
ةقفر يخورف ريزولأ فأرسشإأ ىدلو .يرأزولأ
حاتتفأ ىلع ÚينهŸأ ميلعتلأ و نيوكتلأ ةريزو

تاي-لآلأ ءا-سشنإا-ب ة-سصاÿأ ة-ي-ن-ق-ت-لأ ة-سشرو-لأ
ةيولوألأ تأذ ة-ط-سشنألأ ل-ي-ع-ف-ت-ل ة-يرور-سضلأ
Úب ةمŸÈأ راطإأ ة-ي-قا-ف-تأ ن-م-سض ة-جردŸأ
د-ه-عŸا-ب ي-سضاŸأ نأو-ج ر-ه-سش Úعا-ط-ق-لأ
ةقدنفلأ و ةحاي-سسلأ ‘ سصسصخ-تŸأ ي-ن-طو-لأ
Úب نم هنأأ ¤إأ راسشأأ ،ةيلولأ ةمسصاعب ةمركلاب

درأوŸأ Úمثت ة-سشرو-لأ هذ-ه ه-ي-لإأ فد-ه-ت ا-م
لسضفأأ ةيطغتو .Úعاطقلل ةيداŸأو ة-ير-سشب-لأ
‘ اسصوسصخ ،يليهأاتلأ نيوكتلأ ‘ تاجايتحلل
زاهج ل-ما-ك-ت نا-م-سضو ،ة-ي-بو-ن÷أ ق-طا-نŸأ
تاطاسشنب ةقلعتŸأ نهŸأ عم ينطولأ نيوكتلأ
Úسس–و تايئاŸأ ة-ي-بر-تو ير-ح-ب-لأ د-ي-سصلأ
ÚلماعتŸأو ÚينهŸأ تاجايتحل ةبا-ج-ت-سسلأ
م.ق ^                                                 .Úيداسصتقلأ

““ةيرئازج ةلاسصأا ،نماسضتلا حور““ راعسش ت–
ةحفاكم ‘ ةيلاعفب تمهاصس ةيعمجË 04ركت

انوروك ضسوÒف
ن-ما-سضت--لأ ةر--يزو ،سسمأأ لوأأ ، تسسأأر--ت ^

ةريزوو ،ةأأرŸأ ا-يا-سضقو ةر-سسألأو ي-ن-طو-لأ
يعامت-جلأ نا-م-سضلأو ل-ي-غ-سشت-لأو ل-م-ع-لأ
فرسش ىلع ميقأأ ًلفح ،وكيرك رثوك ،ةباينلاب

ي-ت-لأ ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-ي-ع-م-ج د--يد--ع
ةينماسضتلأ لامعألأ ‘ لاعف لكسشب تمهاسس
يتلأ  ةيحسصلأ ةمزألأ للخ ة-ي-سسي-سسح-ت-لأو

.دلبلأ اهتفرع
فحتم ‘ مظُن يذلأ لف◊أ أذه ‘ تمركو
Úع-برأأ ،ح-ت-ف-لأ سضا-ير نأو-يد--ب د--هاÛأ

وfi تايعمج اهني-ب ن-م ،ة-يرأو-ج ة-ي-ع-م-ج
،ماتيألأ ةيام◊ ““ميتيلأ لفاك““ و ““أأرقأ““ ةيمألأ
،““ةثا-غإأو ة-ح-سص ،ة-ي-نا-سسنإلأ ةد-عا-سسŸأ»و
،بابسشلا-ب ي-عا-م-ت-جلأ ل-ف-ك-ت-ل-ل ““د-عو»و
Úقا--ع--م--ل--ل ي--ن--طو--لأ دا–لأ كلذ---كو
،نماسضتلأ تلا‹ ‘ ةطسشنلأ ،Úيرئأز÷أ

ميق-ع-ت-لأ و Òه-ط-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع لل-خ ن-م
ةي-ب-ط-لأ تأد-عŸأو تا-ما-م-ك-لأ ة-عا-ن-سصو
ةسصاÿأ تأءابعلأو ةعن-قألأ ل-ث-م ة-ي-ئا-قو-لأ
ةياقولاب ÚنطأوŸأ سسيسس– و ،سضيرم-ت-لا-ب

.انوروك سسوÒف ءابو نم
يوذو ن--يد--هاÛأ ءأرزو ل--ف◊أ ر---سضحو
ناكسسلأ ،ةحسصلأو ،Êوتيزلأ بيطلأ قوق◊أ
دبع روسسي-فوÈلأ ،تا-ي-ف-سشت-سسŸأ حل-سصإأو
سسي-ئر يرا-سشت-سسم و ،د-يزو-ب ن-ب ن-م-حر-لأ
،ةينيدلأ تايعم÷اب نوف-ل-كŸأ ة-يرو-ه-م÷أ

ةيلا÷أو ةيوعم÷أ ةكر◊أو ،رسضخلب ىسسيع
اسسيئرو ،ناسضمرب هيز-ن ،جراÿا-ب ة-ي-ن-طو-لأ
ديزو-ب ،نا-سسنإلأ قو-ق◊ ي-ن-طو-لأ سسلÛأ
Úم-ل-سسŸأ ءا-م-ل-ع-لأ ة-ي-ع-م-جو ،يرا-هز--ل
لل-ه-لأو ،مو-سسق قأزر-لأ د-ب-ع Úير--ئأز÷أ
أذكو ،سسليبح نب ةديعسس ،يرئأز÷أ رمحألأ
ميكح نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزول نوماع ءانمأأ

،ءأدهسشلأ ءانبأل ةينطولأ ةمظ-نŸأو ،دو-ل-ي-م
.بيطلأ يرأوه
طلسسي Òسصق يقئاثو مليف سضرع ىلت دقو
،ةفل-تıأ تا-ي-ع-م÷أ ل-م-ع ى-ل-ع ءو-سضلأ

أودكأأ نيذلأ نيرسضا◊أ Úلوؤوسسملل ةلخأدم
‘ ةيوعم÷أ ةكر◊أ ةمهاسسم ةيمهأأ““ ىلع
¤إأ ةرا--سشإأ ‘ ،““ةد--يد÷أ ر--ئأز÷أ ءا--ن---ب
ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسي-ئر تا-ه-ي-جو-ت
ةكÎسشم ةيؤور عسضو““ ةرورسضب ةيسضاقلأ ،نوبت
Úيدا-سصت-قلأ ا-ه-ئا--كر--سشو ة--مو--ك◊أ Úب
ةديدج سسسسأأ ءاسسرإأ لجأأ نم Úيعامتجلأو
ىلع يغبني امك .““ةينطولأ ةيمن-ت-لأ جذو-م-ن-ل

ىلع اًسساسسأأ مئاقلأ ،د-يد÷أ جذو-م-ن-لأ أذ-ه
،ةيوعم÷أ ةكر◊أو ÊدŸأ عمتÛأ ميظنت
-Úل-خد-تŸأ ف-ل-تfl بسسح - ل--م--سشي نأأ

،ةينهŸأ تامظنŸأو لمعل بابرأأ تامظنم
Òك-ف-ت--لأ ز--كأر--مو تا--با--ق--ن--لأ كلذ--كو
ثيح ،““ةيداسصتقلأ تاكرسشلأو تاسسسسؤوŸأو
Úعاطقلأ قفأÎسس ةثلاث ةو-ق““ ل-ك-لأ ل-ك-سشي
.““سصاÿأو ماعلأ
سساقÃ ةيت-يز ة-حو-ل Úسشد-ت ” ما-تÿأ ‘و
بويأأ ،باسشلأ عأد-بإأ ن-م م-سس56 × م-سس011
ة-ل-ي-م÷أ نو-ن-ف-لأ ة-سسرد-م ج-ير--خ ،حا--كر
يتلأ ةحو-ل-لأ ل-ث“و ،ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب

بسشع-ل-ل ة-ي-ن-ما-سضت-لأ ة-ب-ه-لأ““ م-سسأ ل-م–
روسض◊أ قيفسصتب تيظح يتلأو ““يرئأز÷أ
¤إأ زمر-ت ي-ت-لأ يد-يألأ ،Úلوؤو-سسŸأ را-ب-كو
مل-ظ-لأ ن-م ة-جراÿأ ،ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊أ
،رأونألأ وحن يرئأز÷أ ميلقإلأ ايلاع عفÎل

يهفو .ةيرئأز÷أ ةأأرملل ةÿÒأ ةرظنلأ ت–
ةÒبكلأ ةمهاسسŸأ ىلع ءوسضلأ طلسست كلذب
ةدايز ‘ ÊدŸأ عمتÛأ ‘ ةلعافلأ تاهجلل
.انوروك ءابو نم ةياقولأو يعولأ

م.ق ^

نأأ ىلع ليلد  دوجو مدع ةثيدح ةسسأرد ترهظأأ
وأأ سسوÒفلاب ةباسصإلأ رطخ نم ديزي لم◊أ

لماع دعي لم◊أ نأأ نم مغر-لأ ى-ل-ع .ه-تد-سش
 انوروك سسوÒف ىودعب ةباسصإلل Òبك رطخ
Úثحابلأ نم تا-ي-سسن÷أ دد-ع-ت-م ق-ير-ف ما-ق
لبق ام““ عقوم ى-ل-ع تر-سشن ى-ت-لأ ة-سسأرد-لا-ب
ماع لكسشب سضأرعألأ نأأ أودجوو ، ““ةعابطلأ

Áب اهتنراقم نكÚ ›لمأو◊أ ءاسسنلأ تاعوم
زاه÷أ سضأر-عأأ ءا-ن-ث-ت-سسا-ب - ل-مأو◊أ Òغو
اًيكراسشت اًجهن ةسسأردلأ تمدختسسأو .يمسضهلأ

Úتئف نم ةدافتسسلأ للخ نم ةئبوألأ ملع ‘
سسوÒفل عيرسسلأ مييقت-لأ حا-تأأ ا‡ ، Úتد-ي-ع-ب
” ، أًديد– Ìكأأ لكسشبو  ،لم◊أ ءانثأأ انوروك
ةأأرمأ057004 نم فاسشتكلأ ةعوم‹ رايتخأ

تايلولأو د-يو-سسلأو ةد-ح-تŸأ ة-ك-ل-مŸأ ن-م
ثأدحألأو سضأرعألأ نع أوغلبأأ نيذلأ ةدحتŸأ

ةأأرمأ97 كلذ ‘ اÃ ، ةيكذلأ مهفتأوه Èع
.ةيباجيإأ اهرابتخأ ةجيتن تناك لماح
ن-ع ل-مأو◊أ ءا-سسن-لأ تغ-ل-بأأ ، ة-سسأرد-لأ ‘و
VoC-2- دوجول أرأركت Ìكأأ تأرابتخأ ءأرجإأ
نم ماع لكسشب Úناعي ⁄ نهنأأ نم مغرلأ ىلع،

تناك ، ر-خآأ ى-ن-عÃ .ةد-سش Ìكأأ سضر-م را-سسم
Úت--عو--مÛأ Úتا--ه ‘ سضرŸأ تأرا---سسم
سضرŸأ ةيأدب نم تقولأ نأأ Úح ‘ ، ةهباسشتم
دنع طقف ًليلق لوطأأ ناك سضأرعألأ ةورذ ¤إأ
2.2 لباقم موي8.2 يأأ) لمأو◊أ Òغ ءاسسنلأ
ةددfi ةيوئر ةيبلق سضأرعأأ تظحول امك .(موي

لا-ع-سسلأو سسف-ن-ت-لأ ق-ي-سضو رد-سصلأ ⁄أأ ل-ث-م
لمأو◊أ ءاسسنلأ Úب رركتم ل-ك-سشب ر-م-ت-سسŸأ
Òسشي ا‡ ،ىفسشتسسŸأ ¤إأ نهلاخدإأ ” يئللأ
ةيوئرلأ ةيبلقلأ سضأرعألأ نأاب جا-ت-ن-ت-سسلأ ¤إأ

¤إأ لو--خد--ل--ل Òب--ك ز--ي--ي“ ل--ما--ع ي---ه
لمأو◊أ ءاسسنلأ نإاف ، كلذ ع-مو.ى-ف-سشت-سسŸأ
وأأ ةزراب ةيو-ئر ة-ي-ب-ل-ق سضأر-عأا-ب تا-با-سصŸأ

نوجاتحي د-ق ا-ًق-ب-سسم دو-جو-م يو-ئر سضر-م
ديفوك ةحئاج ءانثأأ سصاخ مامتهأ ¤إأ لعفلاب
ىوقأأ ةئرلأ سضرم رهظأأ ، راسصتخاب .ةرمتسسŸأ
.لم◊أ ءانثأأ سضرŸأ ةدسش ىلع Òثأات
ءابطألأ نوكي نأأ بجي““ :ةسسأردلأ وفلؤوم لاقو
Úناعي يتأوللأ لمأو◊أ ءاسسنلأ عم ةظقي Ìكأأ

ةيسسفنت سضأرعأأ وأأ ، ةقباسس ةيحسص فورظ نم
ـه.ك ^                           .““ ةزراب

انورؤك لؤح باؤجو لاؤؤسس
؟انوروك ضضرÃ ةباصصإلا رطخ نم لم◊ا ديزي له
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ّسس“ ٌتÓكسشم ثد– نأأ لوقعŸأ نم ^
‘ اسصوسصخو ،Úيرئأزجلل ةيمويلأ تاجا◊أ

سضافخنأ ءأّرج نم ةيداسصتقلأ ةمزألأ لظ
‘ ّداح سضافخنأ عم ةنمأزتŸأ ةلودلأ درأوم
،ةيجيتأÎسسأ بايغ ¤إأ ةفاسضإأ ،طفنلأ راعسسأأ

راسسم يّنبتو عيرلأ نم جورخلل ،ةعجانو ةّداج
تامزألأ كلت لك سصت‡و ،جتنم يداسصتقأ

نأزيŸأ ‘ يلكيه زجع ،ةعفترم ةلاطب نم
لاŸأ فرسص نم دوقع ¤إأ رظنلاب ،يراجتلأ
هبوسشيو جتنم Òغ اهسضعب ،عيراسشم ىلع ماعلأ
ٍةيحسص ٍةمزأأ عم هّلك كلذ رفاسضتو ،داسسفلأ

داسصتقلاب بهذتسس نيأأ ¤إأ يردن ل ،ٍةيŸاع
 .يرئأز÷أ

فورظلأ كلت لك ّلظ ‘ ،اسضيأأ ،لوقعŸأ نم
ةيداسصت-قلأ تا-عا-ط-ق-لأ سضع-ب د-ه-سشت نأأ
نأدقف اهنع جتني دقو ،Òيسسّتلأ ‘ تايلاكسشإأ
لكسشب ةيمويلأ تامدÿأ ءأدأأ ى-ل-ع ةرد-ق-لأ

نود لوحي لوبقم لكسشب ،لقألأ ىلع ،وأأ ديج
سسد--ك--ت ن--م ة--عّورŸأ د--ها--سشŸأ كل--ت
ٍفور-ظ ‘و ،را-ح ف-ي-سص ‘ ،Úير--ئأز÷أ
ءابو نم ةيزأÎحلأ تأءأرجإلأ اه-ي-ف بي-غ-ت
،د-يÈلأ بتا-ك-مو كو-ن-ب-لأ ما-مأأ ،ا--نورو--ك
،مهتاسشاعم وأأ مه-تا-ب-تر-م ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل
عطقنت نأأ وأأ ،مهنم نيدعاقتم-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
تايفنح ىلع ءاŸأو ،ةÒبك ندم ‘ ءابرهكلأ
ىسسنُي نأأ نود نم ،ديعلأ مايأأ ‘ Úيرئأز÷أ
تجاتحأ ٍنأÒن-ب ةد-يد-ع ٍتا-با-غ لا-ع-ت-سشأ

.اهئفطتل ئفاطŸأ نم ةرابج أدوهج
هذ-ه ل-ك ثد– نأأ ،ا-ع-ب-ط ،لو-ق--عŸأ Òغ
Úيأرسش ّسس“ نأأو ،دحأو تقو ‘ تÓكسشŸأ

ىّدأأ ام ،Úيرئأزجلل ةيمويلأ ةاي◊أ ‘ ةيويح
سسي-ئر) لوألأ ر-يزو-لأو نو-ب--ت سسي--ئر--لا--ب
جورÿأ ¤إأ دأرج زيز-ع-لأ د-ب-ع (ة-مو-ك◊أ

ةبيرغ ةفداسصم ةّمث نأأ ىلع ديكأاتلل ةينÓع
فرعي نŸو .تÓكسشŸأ كلت لك نمأزتت نأأ
ةءأرق بجي ٍباطخ مامأأ نحنف ،ةسسايسسلأ ةغل

نم تأاي ⁄ هّنأل ،هنومسضم ‘ روطّسسلأ Úب ام
ٍةكئا-سشو ٍة-ب-ع-سص ٍفور-ظ ّل-ظ ‘ ل-ب ،غأر-ف
ىوتسسم ى-ل-عو ،ا-ي-لfi ر-ئأز÷أ ا-ه-سشي-ع-ت
‘و ا-ي-ب-ي-ل ‘ ثد-ح-ي ا--م بب--سسب ،رأو÷أ
.ةسصاخ ةفسصب ،لحاّسسلأ
¤إأ ةراسشإلأ ينعت ،ةسساي-سسلأ ة-غ-ل ‘ ،ة-يأد-ب
ّنأأ ،تايلاكسشإلأ نمأزت ‘ ،ة-فدا-سصŸأ كل-ت
Òّسسلأ ةلقرع لوا– ةيفخ ىوق نم اياقب ةّمث
¤إأ نوّبت سسيئرلأ راسشأأ دقو .رومأÓل نسس◊أ

ةلولأ ما-مأأ ّلوألأ ،Úبا-ط-خ ‘ ا-ه-ن-م ٍءز-ج
(fiأ يظفاŸند) اثلأوÊ ‘ تاسشرو راطإأ
امهÓك لّك-سش د-قو .يدا-سصت-قلأ سشا-ع-نإلأ
ءاحيإلأ عم نكلو ،لمعلأ كلذ حسضفل أراطإأ
نع أديعب رخآأ ىنعم ة-فدا-سصŸأ كل-ت-ل ّنأا-ب
،ةباسصعلأ كلت اياقبب ةلسص وذ هنكلو ،رمآاتلأ
ءوسس نم اياقب ،ىرخأأ ةرم ،ةقد Ìكأأ نكنل ،وأأ
،قباسسلأ سسيئرلأ ده-ع تز-ي-م ي-ت-لأ ةرأدإلأ
ةزهجأأ لك رخن يذلأ داسسفلأ راثآأ وأأ ،ةقيلفتوب
،اهنم لعجتل ةيروهم÷أ تاسسسسؤومو ةلودلأ
ةبراقم ثيح نم ءأوسس ،ةيلاب ٍتأودأأ ،ايدأرإأ
عقأوم لتحي نم ثيح نم وأأ ،ا-ه-ي-ف ل-م-ع-لأ
،تاسسّسسؤوŸأ كل-ت ‘ ة-ي-لوؤو-سسŸأ /رأر-ق-لأ
،Òيغّتلأ راسسŸ لامكتسسأ ،نآلأ ،دأرُي نيذلأو
،مايألأ مداق ‘ ،عجانو داج لمعل أزا‚إأ وأأ
ع-قأو ما-مأأ م-ه-ع-سضو-ب ا-ّمإأ ،م-هدا-ع-ب-ت--سسأ

مهّنأل ،عقأوŸأ كلت نم مهداعبإاب وأأ مهمئأرج
يأأ داسسفإأ راسسŸ يما-مألأ ّطÿأ أو-ح-ب-سصأأ
ةطلسسلأ Úب ة◊ا-سصم و-ح-ن هاŒأ وأأ Òي-غ-ت
ءأدأأو ل-م-ع-لأ ةدا-جإأ لÓ--خ ن--م بع--سشلأو
يتلأ ةدو÷ابو Úير-ئأز÷أ ل-ك-ل تا-مدÿأ
.لإأ سسيل ،اهنوبلطي
قÓطإأو تÓكسشŸأ كلت قايسس مهفل ،جاتحن

Ìكأأ ¤إأ ،اهنومسضم ىلع ““ةرمأؤوŸأ““ ىمسسم
،مهفلأ Òسسيتل ،اه-بر-قأأ ل-ع-ل ،ة-برا-ق-م ن-م

¤وألأ ةرأزو-لأو ة-سسا-ئر-لأ با-ط-خ ل-ي-ل–
¤إأ ،ًءاحيإأ ،راسشأأ يذلأ باطÿأ وهو ،اهنأاسشب
نم ليقأرعب ةقÓع اهل ٍةي-سسا-ي-سس ٍتا-قا-ي-سس

‘ ةدوجوŸأ ةباسصعلأ اياقبب ةلسص اهل ٍتاهج

ع-قأو--م ل--ت–و ،تا--سسسسؤوŸأ ل--سصا--ف--م
اهل ٍةديدع ٍتأرأدإأ ‘ رأر-ق-لأ /ة-ي-لوؤو-سسŸأ

.ةيمويلأ Úيرئأز÷أ ةايحب ةقيثو ةقÓع
¤إأ نوكرلأ ،مهفلأ كلذ ¤إأ لوسصولل ،نكÁو
تأو-ن-ق-لأ ا-ه-ّث-ب-ت ي-ت-لأ را-ب-خألأ تأر--سشن
تاباطخ ىل-ع تز-كر ي-ت-لأو ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
تاحيرسصتو نوب-ت ،د-يÛأ د-ب-ع سسي-ئر-لأ
¤إأ ةفاسضإأ ،دأّرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ

ٍةيرابخإأ تا-ق-ي-ق–و Úلوؤو-سسم تÓ-خأد-م
ةمث نأأ ىلع ،ةسسايسسلأ ةغلب ،اهيف ّلكلأ عمجأأ

‘ ““ةباسصعلأ““ اياقب ن-م أدو-م-سصو ل-ي-قأر-ع
بسساكŸ اقيق– ،تÓكسشŸأ رو-ك-يد ع-ن-سص
طغسض نم ليلقتلأ لوح ،ا-ه-ب-ل-غأأ ‘ ،رود-ت
تلاقإلأ /داعبإلأ ةقرطمو ءاسضقلأ نأدنسس
،ةوقبو ،برسضت تئتف ام يتلأو ،بسصانŸأ نم
زيزعلأ دبع ،قباسسلأ سسيئرلأ ةلاق-ت-سسأ ذ-ن-م
ىتحو ،اسضيأأ ،ةسسايسسلأ ةغلب ،نكلو .ةقيلفتوب
جاتحن ،ةماعلأ ةسسايسسلأ ةبراقم ما-مأأ نو-ك-ن
ٍتÓ--ك--سشم ¤إأ ٍةرا--سشإأ دّر‹ ن--م Ìكأأ ¤إأ

‘ Úيرئأزجلل ةلقرعلأ ‘ دمعتو ،ةل-ع-ت-ف-م
ةسسايسسلأ نأل ،ةيمويلأ مهتايح ّسس“ ٍتامدخ

،ةلكسشملل سصيخسشت-لأ ى-ل-ع مو-ق-ت ة-ما-ع-لأ
حأÎقأ ¤إأ لوسصو ،اهبابسسأل ةينأاتŸأ ةءأرقلأ

،اهروذج نم اهعÓتقأ لفكي اÃ اهل ٍلولح
ةيمويلأ ةاي◊أ ،ىرخأأ ةرم ،سصّغنت ل ىتح

يعيبطلأ Òسسلأ ل-قر-ع-ت لو ،Úير-ئأز-ج-ل-ل
ةلسصلأ تأذ ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاسسسسؤوملل
.ةسصاخ ةفسصب ،داسصتقلاب
كلت نع ةباتكلأ ةلاقŸأ هذه بحاسصل قبسس
ةفسصب ،ةماعلأ ةسسايسسلأ نعو ،تÓكسشŸأ

بايغ ّنأأ ¤إأ ا-ه-ي-ف Òسُشأأ ي-ت-لأو ،ة-سصا-خ
،Òيسسّتلأ ‘ ةمأرّسصلأو Úيعّتلأ ‘ ةءافكلأ
امه ،ةلاعفلأو ةعجا-ن-لأ تا-برا-قŸأ ق-فو
ئدابم قيبطتل ،جاتحنو .تÓكسشŸأ لسصأأ
،سصيحمتلأ ¤إأ ،ةديسشرلأ ةماعلأ ةسسايسسلأ

ةءافكلأ يرسشؤوم ىلع زيكÎلاب ىنعن نميف
/ةباقرلأ لماع ¤إأ ةفاسضإأ ،ديلأ ةفاظنو
لوسصو ،ةيلبقلأ ،ةيقوفلأ ةيمرهلأ قيقدتلأ
دي÷أو عجانلأ Òيسست-لأ ئدا-ب-م رأر-قإأ ¤إأ
هديسسŒ دنع ،لفكي يذلأو ،تاسسسسؤو-م-ل-ل
تامدخ ءأدأأ ،يلمع-لأ نأد-يŸأ ‘ ا-ي-ل-ع-ف
،ةدعسصألأ لك ىلعو ،Úيرئأزج-ل-ل ة-ع-جا-ن
،اعقأوو اقح ،دجُو نإأ ،يذلأ لماعلأ وهو
ىلع ،امتح ،يسضقيسس ،ىر-خأأ ة-ي-حا-ن ن-م
ةمئأد-لأ ة-ب-قأرŸأ ّنأل ،تÓ-ك-سشŸأ كل-ت
Óكسش ،تامدÿأ ءأدأأ ةيفيكل ةلسصأوتŸأو
،لجاعلأو Êآلأ ،فسشكلأ هنكÁ ،انومسضمو

حÓسصإاب امإأ ،هت÷اعمو أاطÿأ نا-ك-م ن-ع
تابثإأ دعب هنع لوؤوسسŸأ داعبإاب وأأ أاطÿأ
ةرأدإÓل نسس◊أ Òسسلأ ةلقرعو أاطÿأ دمعت
.ةسسّسسؤومللو

اهذختأ يت-لأ تأرأر-ق-لأ ‘ ق-ي-قد-ت-لا-بو
‘ ÚببسستŸأ سضعب داعبإاب ،نوبت سسيئرلأ
نأأ ةجيتن ¤إأ لسصن ،عيراسشŸأ ذيفنت لطعت
،اهب ثد– يتلأ ة-ي-سسا-ي-سسلأ ة-غ-ل-لأ كل-ت
كلت نع نÓعإأ ةباثÃ يه ،لوألأ هريزوو
اياقب نأأ ا-سصو-سصخ ،Òي-غ-ت-ل-ل ل-ي-قأر-ع-لأ
ليلدو ،أداسسف ثيع-ت تلأز ا-م ““ة-با-سصع-لأ““

¤إأ تأرايلŸأ بيرهت ى-ل-ع ا-ه-ترد-ق كلذ
سضييبت ىلع ل-م-ع-لأ ا-ه-ت-لواfiو ،جراÿأ

نوؤوسش يثراكلأ اهÒيسست ةروسصو اهتروسص
لاجر ىدتنم سسيئر ،كلذب ماق امك ،دÓبلأ
،هسسبfi نم ،دأدح يلع ،قباسسلأ لامعألأ

،ةيكÒمأأ ةكرسشل ةمخسض لأومأأ عفد امدنع
سضييبت دسصق ،ةماعلأ تا-قÓ-ع-لا-ب ى-ن-ع-ُت

ىل-ع Òثأا-ت-لأ ¤إأ ،اÃر ،لو-سصو ،ه-ترو-سص
ماكحألأ فيفختل ،رئأز÷أ ‘ ،تاطلسسلأ
هلأومأأ ةردا-سصÃ تأرأر-ق ن-ع لود-ع-لأ وأأ
لوسص◊أو ماعلأ لاŸأ بهن اهؤوسشنم يتلأ

‘ ،نيدقع نم Ìكأأ ةهوبسشم تاقفسص ىلع
.قباّسسلأ سسيئرلأ دهع

دّمعتو ةلقرعلأ ‘ رمآاتلأ سسيل ،ماتÿأ ‘
ةيمويلأ ةايحل-ل ن-سس◊أ Òسسلأ ن-م ل-ْي-ن-لأ
رأÎجأ ‘ رأرمتسسلأ ‘ لب ،Úيرئأزجلل

ةسسايسسلأ ‘ اهسسفن قباسسلأ دهعلأ ةبراقم
،مÓعإلأ لئاسسو سضع-ب نإأ ثي-ح ،ة-ما-ع-لأ
ى-ل-ع ة-ي-ط-غ-ت-لأ د-ّم-ع-ت-ت تنا-ك ،كأذ-نآأ

أذ-ه ‘ تع-قو ي-ت-لأ ن-م Èكأأ تÓ-ك-سشم
،ق-ي-قد-ت-لأ مد-ع ةدا-ع نإأ ل-ب ،ف--ي--سصلأ
وأأ ةءافكلأ يمدعنم ةب-قا-ع-م وأأ ة-ب-قأرŸأ
هذه رئأز÷أ تدروأأ نم يه ،ن-يد-سسا-ف-لأ
ةيداسصتقلأ ة-لا◊أ نأأ ا-سصو-سصخ ،درأوŸأ

امدنع ،داسسفلأ لأومأأو ،ةك-ئا-سشو ة-ب-ع-سص
ةÒبك ا-هدŒ ،تا-م-كاÙأ را-ب-خأأ أأر-ق-ت

سسف-ت ،أد-ج لمعلأ مجح ،Òسسفت-لأ ما“ ،ر-ّ
حأÎقل ،ةلب-قŸأ ة-ل-حرŸأ ‘ ،ر-ظ-ت-نŸأ

.ةديسشرو ةعجان ةد-يد-ج ة-ما-ع ة-سسا-ي-سس
ءو-سسل ٌفدأر-م ،ة-سسا-ي-سسلأ ‘ ،ر--مآا--ت--لأ
‘ ةمأرّسصلأ بايغو Úيعّتلأ ءوسس ،Òيسسّتلأ
أذإأ لمأوع ا-ه-ل-كو ،ق-ي-قد-ت-لأو ة-ب-قأرŸأ
ىلع لمع-ت-سس ا-ه-نإا-ف ،ا-هدو-جو ر-م-ت-سسأ
.مايألأ مدا-ق ‘ ،تÓ-ك-سشŸأ لا-ح-ف-ت-سسأ
نأأ لوقعŸأ نم نأأ ¤إأ هيبنتلأ بجو أذهلو
Òغ نم ،نك-لو .تÓ-ك-سشم كا-ن-ه نو-ك-ت
تأرأدإلأو تاسسسسؤوŸأ رمتسست نأأ لوقعŸأ
ةيرسشبلأ ةبيكÎلابو ،اهسسفن ةبراقŸاب رأدت
قطنم نأأ كلذ ،ءايف-كألأ Òغ ن-م ا-ه-سسف-ن
ىبأات ةديسشرلأو ةعجانلأ ةماعلأ ة-سسا-ي-سسلأ
لجاعلأ Òيغتلأ ،يعدتسست لب ،وعدتو ،كلذ
ةماعلأ ةسسايسسلأ كلت Òسسي نŸو ،ةبراقملل
.ةلسشافلأ

^ fiسشب يسس دمÒ

؟دعب اذام .. رئاز÷ا ‘ ““تارماؤوم فيسص““
كلت ،ةّقد Ìكأإ نكنل ،وأإ ،اهنم ةيسسايسسلإ اسصوسصخ ،ةفاك ةدعسصألإ ىلع ،إّراح افيسص نويرئإز÷إ ششاع

كلذ ،تإرمإؤوم وأإ ةرمإؤوم ةهبسش اهنم حوفت اهÌكأإ ّنإإ نوبت ديÛإ دبع شسيئرلإ اهنع لاق يتلإ تÓكسشŸإ
وه ام Úب قّرفنل ةقّمعم ةرظن ¤إإ اهعم جاتحن ائيسس إÒسس تدهسش ،ٍبيرغ ٍنمإزت ‘و ،ةÒثك تلا‹ ّنأإ

يوذ Òغ ديلقتو ةيوسسلإ Òغ ةّماعلإ ةسسايسسلإ نم دوقع راثآإ وأإ اياقب نم وه امو يرمآات /يسسايسس
يقيق◊إ ببسسلإ ةماعلإ ةسسايسسلإ كلت لك باسش يذلإ داسسفلإ نوكي دقو ،ةعيفّرلإ تايلوؤوسسŸإ ةءافكلإ

.تÓكسشŸإ كلت ّلك ثودح ‘

 :wيليئإرسسإإ ٌقِرسشتسسُم

ةقطنŸا دئاق نوكيل Úمأات ةسصيلوب ديري دياز نب
هّنكلو يلليفايكم هّنأأ د-ق-ت-ع-ي د-يأز ن-ب ^

نم هفدهو ،ين-ي-لو-سسو-م ل-ث-م فّر-سصت-ي
ْوأأ Úينيطسسلفلأ ةد-عا-سسم سسي-ل قا-ف-تلأ
Úمأات ةسصيلوب ىلع لوسص◊أ لب ،ليئأرسسإأ
ةقطنŸأ دئاق نوكيل
يفسست .د ،ّيليئأرسسإلأ قرسشت-سسŸُأ لوا-ن-ت
قرسشلأ نوؤوسشل Óًلحُم لمعي يذلأ ،ليئراب
،ةّيÈعلأ ““سسترآاه““ ةف-ي-ح-سص ‘ ط-سسوألأ
Úب مÓسسلأ قافتأ لوح ةّدع بنأوج لوانت
نب يعسس ىلع أًددسشم ،تأرامإلأو نايكلأ
›ود فأÎعأ ى-ل-ع لو--سص◊أ ¤إأ ،د--يأز
ْنأاب لمأايو ،طسسوألأ قرسشلأ ىلع هتماعزب
.ليئأرسسإأ عم عيبطتلأ قافتأ همدخي
Èتعي يذلأ ،يبظ وبأأ دهع ›و ّنأأ حسضوأأو
رطيسسي يذلأو ،⁄اعلأ ‘ ىنغألأ لجرلأ

،رلود نويليرت3.1 ـب ردقت ةنيزخ ىلع
““AIC““ ـلأ ل-جر ،لد-ير سسور ه-ن-ع لا--ق
د-ه-ع-م ‘ Òب-ك-لأ ثحا-ب--لأو ،ق--با--سسلأ
،ييلفايكيم هنأأ دقتع-ي““ ه-ّنإأ ،““ز-غ-ن-كور-ب““

.““ينيلوسسوم لثم لمعي هنكلو
ةمدخ فدهتسسي ل قافتلأ ّنأأ ليئراب عباتو
هّنإأ لب ،Úينيطسسلفلأ ةدعاسسم ْوأأ ليئأرسسإأ

ىدŸأ ىلع ةيجيتأÎسسإأ ةيل-م-ع ن-م ءز-ج
مد-خ-ي-سس قا-ف-تأو ،د-ي-ع-ب-لأو ط-سسو-تŸأ
يتلأ ،ةÒغسصلأ تأرامإلأ حلاسصم سساسسألاب
يطايت-حأ ن-م ة-ئاŸأ ‘6 ىلع رط-ي-سست
عم مÓسسلأ ّنأأ ¤إأ اًتِفل ،⁄اعلأ ‘ طفنلأ
تاسضراعŸأ يقاب ليزي ْنأأ نكÁ ،بيبأأ لت
ةسصيلوب لكسشي امك ،حÓسسلأ عيبل ةيكيرمألأ
ةراسسخ ة-لا-ح ‘ ى-ت-ح د-يأز ن-بل Úمأا-ت
.تاباختنلأ بمأرت
اهاقلت يتلأ دسشألأ ةبرسضلأ ّنأأ ¤إأ راسشأأو
،نأريإأ عم تاسضوا-فŸأ تنا-ك ا-ما-بوأأ ن-م
ّنأأ أًدّكؤوم ،يوونلأ قافتلاب ته-ت-نأ ي-ت-لأو
هبسشت ،ÚملسسŸأ نأوخإÓل ديأز نبأ ةيهأرك

أًديدهت اهيف ىري يت-لأ ،نأر-يإأ ن-م ه-فو-خ
لمع ،ديأز نب ّنأأ فاسضأأو ،اًيروفو اًبيرق
‘ تأرامإلأ حلاسصÃ اًمد-ق ع-فد-لأ ى-ل-ع
تأرسشع رامثتسساب ،ةيكيرمألأ ةوقلأ ةقورأأ

تاكرسشل تعفد ي-ت-لأ تأرلود-لأ ÚيÓ-م
،ÚماÙأو تايبوللأو ،ةماعلأ تاقÓ-ع-لأ
.قِرسشتسسŸُأ Òبعت قفو
دهعلأ ›و طّروت ّنأأ ىلع قرسشتسسŸُأ ّدّدسشو
يجقسشاخ ‘احسصلأ لت-ق-م ‘ ّيدو-ع-سسلأ
نم نامل-سس ن-ب ة-حأزإأ تّ“ لو-ب-ن-ط-سسا-ب

لو–و ،نطنسشأول ›اغلأ نبلاك ه-ت-نا-ك-م
سسرغنوكلأ ‘ اهيف بوغرم Òغ ةيسصخسشل
ةرايزب مقي ⁄ Ú◊أ كلذ ذنمو ،يكيرمألأ
ّ” ،يبظ وبأأ دهع ›و ّنأأ Úح ‘ ،اكيرمأأ
‘ ةرأدإلأ لجرك ن-ط-ن-سشأو ‘ ه-ج-يو-ت-ت
.طسسوألأ قرسشلأ
نسش ‘ ايقتلأ ،ديأز نبو ناملسس نب ّنأأ دّكأأو

ى-ل-ع ل-سشا-فو ي-سشحوو ل-يو--ط مو--ج--ه
اهيف لتق تأونسس سسمخ د-ع-بو ،Úي-ثو◊أ
،ÚيŸÓأ درسشو ،ينÁ فلأأ001 نم Ìكأأ
يهو ،هتنت ⁄ ةكرعŸأ ّنأأ نطنسشأو تكردأأ
ع-قو ه-ّنأأ ¤إأ أÒًسشم ،ا-ه-ط-يرو-ت ‘ ةذ-خآأ

يفف ،Úميعزلأ Úب اًي-ج-ي-تأÎسسأ ا-ًفÓ-خ

دحوم نÁ ةماقإل ة-يدو-ع-سسلأ تع-سس Úح
ي-ب-ظ و-بأأ تسص-ّل-ق ،Úي-ثو◊أ در-ط د-ع-ب

،نميلأ بونج ىلع ةرطيسسلاب اهتاحومط
با-ب ق-ي-سضم ‘ ة-حŸÓأ ن-مأأ نا--م--سضل
Úب ةو-ج-ف-لأ هذ-ه ّنأأ أًد--ّكؤو--م ،بد--نŸأ
وبأأ تلعج ،ةيتأرامإلأو ةيدوعسسلأ ةسسايسسلأ

‘ ةيلاسصفنأ تاعامج معد-ب أأد-ب-ت ي-ب-ظ
ةين-م-ي-لأ ة-مو-ك◊أ د-سض ن-م-ي-لأ بو-ن-ج

ل-ب--ق ن--م ة--مو--عدŸأو ا--ه--ب فÎعŸأ
.ةيدوعسسلأ
لقن يذلأ ،ّيليئأرسسإلأ قرسشت-سسŸأ ع-با-تو
عبات ،ةّيبرعلأ ¤إأ هلاقم ““12 يبرع““ عقوم
ذنم يل-ع-ف-لأ م-كا◊أ د-يأز ن-ب ّنإأ Óً-ئا-ق
هلأدبتسسأ ع-ن-م ‘ ح‚ ،ةرا-مإÓ-ل4002
طغسض لهاŒ هعسسو-ب ن-ك-ي ⁄و ،سسي-ئر-ك
يجيتأÎسسأ رأرقبو ،ن-ط-ن-سشأو د-يد-ه-تو

نميلأ نم باحسسنلاب هسشيج رمأأ ،بعسص
ةيام◊ نأريإأ عم نواعت قافتأ ىلع عقوو
يبد م-كا◊ ح-م-سسو ،ج-ي-لÿأ ‘ ة-حŸÓأ

Ãسشأا--ت ح--نÒلا-م-عأأ لا-جر-ل لو-خد تأ
لسصحو ،ديمجتلأ نم تأونسس دعب Úينأريإأ

خيرأوسص قÓطإأ ف-قو ى-ل-ع ،ل-با-قŸأ ‘
ة-ير-ح-بو ة-ير-ب فأد-هأأ ى-ل-ع Úي--ثو◊أ
.لاق امك ،هدÓبل
نا-ك-م ه-ّنأأ ل-ي-ئرا-ب .د فا-سضأأ ،كلذ ع-مو
ةحاسسلأ أًرخؤوم هتلتحأ ةين-م-ي-لأ ة-حا-سسلأ
لأÔ÷أ ديأز نب اهيف ديؤوي يتلأ ،ةيبيللأ
ه-عأر-سص ‘ ،Îف-ح ة-ف-ي-ل-خ ›ا-سصف-نلأ
دهعلأ ›و دجوو ،مك◊أ ىلع ةر-ط-ي-سسل-ل
اهيد-ل ي-ت-لأ ر-سصم ع-م ف-لا– ‘ ه-سسف-ن

ايسسور بناج ¤إأ ،ايبيل ‘ ةرسشابم ةحلسصم
برح ‘ ،يبابسض يكيرمأأ معد ‘ اسسنرفو

Œلأ تأوقلأ دسض ةوقب يرÎليومتلأو ،ةيك
نع رودي ثيد◊أ ّنأأ اًحسضو-م ،ير-ط-ق-لأ

بعل وه ديأز نبو ،ايبيل ‘ ٍةّيلود ٍبرح
تأر-ئا-ط كرا-سشت ثي-ح ،ا-ه-ي-ف ي-سسي-ئر
.كانه بر◊أ ‘ ةيتأرامإأ
ج-ي-سسن ل-خأد ‘ ه--ّنأأ قر--سشت--سسŸأ ىأأرو
،تأرامإÓل ةيبر-ع-لأو ة-ي-لود-لأ ح-لا-سصŸأ
رود ل-ي-ئأر-سسإأ ع-م ع-ي-ب-ط-ت--ل--ل د--جو--ي
عامجإلأ نع يلختلأ رأرقف ،ي-ج-ي-تأÎسسأ
ةي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ ة-لأا-سسŸأ لو-ح ي-بر-ع-لأ
ةيدوعسس ،ةيبرعلأ ةردابŸأ نع لاسصفنلأو
ع-م مÓ-سس قا-ف-تأ ن-ع نÓ-عإلأو ،ل-سصألأ
لدي ،معأد يبر-ع ف-لا– نود ل-ي-ئأر-سسإأ
ىلع لب ،ةيسسايسس ةأأرج ى-ل-ع ط-ق-ف سسي-ل
‘ ةدايقلأ ةلجع ىلع ةرطيسسل-ل ع-ل-ط-ت-لأ
.هلأوقأل اًقبط ،طسسوألأ قرسشلأ
هّنإأ Óًئاق ّيليئأرسسإلأ قرسشتسسŸأ متتخأو

سسيل ديأز نب ّنإاف ،ندرألأو رسصŸ اًفÓخ
و-هو ،ة-ي-ك-ير-مألأ لأو-مألأ ¤إأ ة-جا-ح--ب
اهديري يتلأ ايجولونكتلأ ءأرسش عي-ط-ت-سسي

،ليئأرسسإأ نم كلذ ‘ اÃ ،ردسصم ّيأأ نم
¤إأ جات-ح-ي ل و-هو ،مÓ-سس قا-ف-تأ نود-بو
ى-ل-ع لو-سص◊أ ل-جأأ ن-م ن-ك-لو ،مÓ-سسلأ
بولطم ،هتماعزب يميلقإأو ›ود فأÎعأ

،ٍةّلقتسسم ٍةّيقأÎخأ ٍةوط-خ-ب ما-ي-ق-لأ ه-ن-م
.ليئراب .د بسسحب

ةيبيللا ةأاجافŸا ةقيقح
تأونقلأ ىد-حإأ ى-ل-ع ،عو-ب-سسأأ ل-ب-ق تن-ك ^

كأر◊أ نع رأوح فأرطأأ د-حأأ ،ة-ي-ئا-سضف-لأ
نأاسشب دعاسصتŸأ يسسامو-ل-بد-لأو ي-سسا-ي-سسلأ
تلبقتسسأ نأأ د-ع-ب .ة-ي-ب-ي-ل-لأ ة-مزألأ ة-يو-سست

يرطقلأ عافدلأ يريزو دحأو موي ‘ سسلبأرط
تنا-كو .ÊاŸألأ ة-ي-جراÿأ ر-يزوو ي--كÎلأو
،اهيلإأ هابتنلأ تفل تلواح يتلأ مهألأ ةيوأزلأ

فقأوŸأ ‘ رظتنŸأ لوحتلاب ةقلعتŸأ يه
ةينعŸأ ىوقلأ نم ًا-سصو-سصخو ،تا-كّر-ح-ت-لأو
Úيلخأدلأ عأرسصلأ ‘رط يأأ ،فلŸاب ةرسشابم
ةفاسضإأ ،(قÈط ‘ ناÈŸلأو قافولأ ةموكح)
رسصم ًاسصوسصخو ،ةينعŸأ ةيميلقإلأ ىوقلأ ¤إأ
سسيل تقولأ نأأ ةمهŸأ ةطقنلأ تناكو .ايكرتو

لدابت عفدي-سس ثي-ح ،فر-ط يأأ ة-ح-ل-سصم ‘
علد-نأ ¤إأ تر-سس لو-ح ير-ك-سسع-لأ د--سش◊أ

عقأو رمأأ تيبثت فد-ه-ب ،ة-ح-ل-سسم ة-ه-جأو-م
ةيركسسعلأ تأدأدعتسسلأ تلسصو نأأ دعب ،ديدج
¤إأ اهلوحو ترسس ةنيدم لخأد ةي-ت-سسجو-ل-لأو
Óًجاع Óًخدت بلطتي ام وهو ،عبسشتلأ ةلحرم
.رتوتلأ ليتف عزنل ⁄اعلأ ‘ ىÈكلأ ىوقلأ نم
ًاسصوسصخو ،ةيميلقإلأ ىو-ق-لأ تنا-ك نأأ د-ع-بو

سضر-ع-ت-سستو روأد-تو روا-ن-ت ،ا-ي-كر-تو ر--سصم
‘ طسسوتŸأ هايم ‘ ةير-ك-سسع-لأ ا-ه-تÓ-سضع
تافلŸأ لخأدت نإاف ،ةلدابت-م ٍة-ي-سسف-ن ٍبر-ح
ديقعتب Úليفك انا-ك ›ود-لأ ءا-ط-غ-لأ ر-فأو-تو

لبق تاباسس◊أ ةدا-عإأو ،Úفر-ط-لأ تا-با-سسح
.فقوŸأ Òجفت

سسي-ئر جر-خ ،ي-سضاŸأ ة-ع-م÷أ مو-ي حا-ب--سص
سسي-ئرو ،جأر-سسلأ ز-ئا-ف ،قا-فو-لأ ة--مو--ك--ح

لكسشب انلعيل ،حلاسص ةليقع ،قÈط ‘ ناÈŸلأ
نأأ ينعي ام ،رانلأ قÓطإأ فقول ًاقافتأ ٍزأوتم
،مهافتلأو رأوحلل ،ةليئ-سض و-لو ،ة-سصر-ف ة-ّم-ث
ًاقفوو .لماسش قافتأ ¤إأ ًاقحل لسصوتلأ اÃرو
تلاسصتأ تر-ج ،ة-ي-م-سسر Òغ تا-ح-ير-سصت-ل
نم ًاسصوسصخو ،فأر-طألأ ف-ل-تÚ flب ةÒث-ك
رود ايناŸأل ناك كلذ-ك .ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ

ةيقفأوت ةئدهتل ةديدج لخأدم ةرولب ‘ مهم
تأرّرقم عم ٍقاسسّتأ ‘ ،ة-ي-لا-ق-ت-نأ ة-ل-حر-مو
،انه ىتح ،رومألأ رهاظ ودبي  .Úلرب ر“ؤوم
Úيلخأدلأ Úفرطلأ نأأ سساسسأأ ىلع ،ًايع-ي-ب-ط
امهنم لك-ل ة-م-عأد-لأ ة-ي-جراÿأ فأر-طألأو
،ديدهتلأو ديعسصتلأ ةسسايسس نع يلختلأ أورّرق

ةءأرق نأأ Òغ ،قفأوتلل تاحاسسم نع ثحبلأو
Úبنا÷أ نع ةرداسصلأ تاقيلعت-لأ ‘ ة-ي-نأا-ت-م
دكأأ امهنم لكف ،امهنيب ةوجفلأ مجح فسشكت

مهي ام لفغأأو ،حلاسصمو بسساكم نم همهي ام
قافولأ ةموكح ثدحتت ،Óًثم .رخآلأ فرطلأ

ةدا-ع-ت-سسأو ،حÓ-سسلأ ن-م تر-سس ءÓ--خإأ ن--ع
امنيب .هدئأوعو طفنلأ درأوم ىلع ةرطيسسلأ
تايسشيلŸأ حÓسس عزن نع قÈط ناŸرب ثحبي
امهÓكو .قافولأ ةموك◊ ةعبات-لأ ة-ح-ل-سسŸأ
ةطقن اه-ت-ف-سصب ةر-ف÷أ ن-ع ثيد◊أ ل-ف-غأأ
دهسشŸأ ‘ ةمهم ي-ج-ي-تأÎسسأو-ي-ج زا-ك-ترأ
 .لكك يسسايسسلأ مث نمو ،ÊأديŸأ
ةئدهت ةيلمع ‘ اطرخنأ Úفرطلأ نأأ ىنعŸأ

ةيركسسعلأ ةهجأوŸأ تابوعسص ةجيتن ،ةيسسايسس
يسسايسسلأ ل◊اب ًاعانتقأ سسيلو ،اهريذاfiو
ًايسسايسس Óً-ح ٍفر-ط ل-ك د-ير-ي ،كلذ-ل .ه-تأذ
⁄ كلذك .هدحو هبلاطم يبلي ًأأزت‹و ًايئاقتنأ
فرطلأ ‘ ةقث تأراسشإأ امهنم xيأأ نع ردسصت
راسسŸأ ىلع لمعلأ نأأ ةطاسسبب ينعي ام ،رخآلأ
ٍكيرسش دوجو ¤إأ نانئمطلأ دقتفي يسسايسسلأ

Áةحأرسص هنلعأأ ام وهو ،هيلع دامتعلأ نك

‘ ةقثلأ نأدق-ف ن-ع ةر-م Òغ جأر-سسلأ ز-ئا-ف
هدكؤويل داعو ،Îفح ةفيلخ د-عا-ق-تŸأ ءأو-ل-لأ

،ةعم÷أ موي هن-ع ردا-سصلأ نا-ي-ب-لأ ‘ ًأدّد‹
وأأ تا-سضوا-ف-م ة-يأأ نإأ حو--سضو--ب لا--ق ثي--ح
ع-م نو-ك-ت نأأ ي-غ-ب-ن-ي ة-ي-سسا-ي-سس تا-ب-ي-تر-ت
 .ةيعرسشلأ تأذ تاسسسسؤوŸأ
نÓعإلأ ‘ ةأاجافŸأ نأأ ًاحسضأو ودبي أذكهو
ي-ن-ع-ت ل را-ن-لأ قÓ-طإأ ف--قو--ل ن--مأز--تŸأ
لو ،يسسايسسلأ ل◊اب ًاقلطم ًامأزتلأ ةرورسضلاب
،ًاقحل هن-ع سصو-ك-ن-لأ مد-ع ةّرŸا-ب ن-م-سضت
عاسضوألأ اهيلإأ تلسصو يتلأ لداعت-لأ ة-ط-ق-ن-ف
ًا-سسسسأأ ر-فو--ت ل سضرألأ ى--ل--ع ة--ي--نأد--يŸأ

xيأأ رابجإأ لفكت ةيعقأو تامّوقم وأأ ةيعوسضوم
ل◊أ ةيمتحب هعان-قإأ ى-ت-ح وأأ Úفر-ط-لأ ن-م
رهظتسس Èكألأ ةل-ك-سشŸأ ،كلذ-ل .ي-سسا-ي-سسلأ

Òي--غ--ت Úب--نا÷أ د--حأأ لوا--ح أذإأ ًا--ق---حل
هبسساكم مي-ظ-ع-ت-ل سضرألأ ى-ل-ع تا-ي-ط-عŸأ
ةأاجا-فŸأ نو-ك-ت-سس ا-هد-ن-عو ،ة-ي-سضوا-ف-ت-لأ
‘ ÊأديŸأ فقوŸأ رّجفتب عيمجلل ةيقيق◊أ

flايبيل ءاحنأأ فلت.
دسشار حماسس ^
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 هط ديسشر لحارلا ينغملل ةÁدق ةركف

رسسآا يقيسسوم ضضرع ¤إا لوحتت ””..يبح ةبسصقلا””
اهنم فدهلا ،ةجرعتŸا اهتقزأاو ةÁدقلا ةبسصقلا قامعأا ‘ حرسسŸاو ىقيسسوŸا Èع ةردانو ةديدج ةلحر
- يي– ةيلاعف ميظنت حÎقا نم لوأا ناك يذلا (8102-8691) هط ديسشر لحارلا ينغملل ليم÷ا در““ وه

.““ةÁدقلا ةنيدŸا هذه نع اهلسصف ادبأا نكÁ ل يتلا يبعسشلا ىقيسسومو ةبسصقلا ثارت -اسسنرف ‘

نويرئأزج نونا-ن-ف ا-هذ-ف-ن-ي ةر-ك-ف-لأ ^
Úب Úجزام ،اشسنرفو رئأز÷أ ‘ نوميقم
زأربإ’ ،حر-شسŸأو ““ي-ب-ع-ششلأ““ ى-ق-ي-شسو-م
ةهج نم ةبشصقلل يخيراتلأو ينفلأ ءأÌلأ
ظاف◊أ ةرورشضب ةديد÷أ لايجأ’أ ةيعوتو

ديشسجتل كلذ لبقو ،ىرخأأ ةهج نم اهيلع
.هط ديششر لحأرلأ يرئأز÷أ ينغملل ةركف
،““يبح ةبشصقلأ““ ةيقيشسوŸأ ةل-حر-لأ أأد-ب-ت
خيششلأ برطملل ةيغيزامأ’أ ةغللاب ةينغأاب
““لاعت““ ى-ن-عÃ ““ حأورأأ حأورأأ““ يوا-ن-شس◊أ
باهذلاب رجهŸأ ي-ير-ئأز÷ ةو-عد ي-هو
ءاهتنأ روفو .اه-ثأر-ت ةرا-يزو ة-ب-شصق-لأ ¤إأ

‘ يور-ت ي-ت-لأ ة-ن-يز◊أ ة-ي-ن--غأ’أ هذ--ه
ا-ه-جوز بلا-ط-ت  ةأأر-مأ ة-شصق ة-ق-ي--ق◊أ
يوأر-لأ ل-خد-ي ،ر-ج-هŸأ ن-م ةدو-ع--لا--ب
لثمŸأ ةي-شصخ-ششلأ سصم-ق-ت-ي) ““مÓ-عو-ب““

سسبÓم ايدترم ةعاقلأ ¤إأ (دوأد نب نامثع
هتايح ةشصق يوري أأدب اميف ةÁدقو ةطيشسب
ي-ح ‘ ا-ه-ل-شصا-ف-م ع-ي-م-ج ترأد ي-ت--لأ
.ةبشصقلأ
رئأز÷أ ةنيدم بأوبأأ زغ-ل ل-ح-ي نأأ د-ع-بو
ةنيدŸأ هذه فشصي يوأرلأ عرششي ،ةÁدقلأ
ةبأذج تامل-ك-بو ة-ي-شسنا-مور-ب ةÁد-ق-لأ

دوعي يتلأ اهينابمو اهروشصق نع اثدحتم
ام ىتحو Úينامثعلأ نمز ¤إأ اهشضعب خيرات
رابك اهيف عمتجي يتلأ تاحاشسلأ نعو ،لبق
را◊أ في-شصلأ ›ا-ي-ل ‘ ا-م-ي-شس ’ ،ن-شسلأ

نعو ةدراب هايم اهنم قفدتت تأروفان برق
رئأز÷أ ءامشس قناعت يتلأ ةيلاعلأ اهحطشسأأ
يتلأ ““يبعششلأ““ ىقيشسوم تأرهشسو ءاقرزلأ

.سسمششلأ عولط عم ىوشس يهتنت ’
Úن◊اب روعشش ‘ يوأر-لأ نز◊أ با-ت-ن-يو
نيأأ .هآأ ةبشصق اي هآأ““ لءاشستيف ناكŸأ مزÓي

كورداغ أذاŸ ؟نويلشصأ’أ كناكشس نآ’أ مه
نمزلأ عم نير-جا-ششت-ت ةد-ي-حو كو-كر-تو
كعرأوششو كرظنم لامج كنم ذخأأ يذلأ
ةحئأر ثعبتو دورولاب ةن-يز-م تنا-ك ي-ت-لأ
.““؟جشسفنبلأو Úمشسايلأ
دبع ةدايقب ةيقيشسوŸأ ة-قر-ف-لأ سصخ-ل-تو
هذه ““Òغشصلأ حوم»ـب بقلŸأ دمfi رونلأ

اهنأونع ةÈعم ةيبعشش ةينغأأ ‘ تأءاحيإ’أ
‘وت ’و سسانلأ دعوت أذاŸ .هآأ نامز اي هآأ““
تناك فيك حرششت ةين-غأأ ي-هو .““كدو-عو-ب
‘ امومع ة-ي-ب-ع-ششلأ ءا-ي-حأ’أو ة-ب-شصق-لأ
هيلع تراشص امو ،ةاي◊اب ةشضبان ،قباشسلأ
.رجهو لامهإأ نم مويلأ عاشضوأ’أ
لوقي ،““يبع-ششلأ““ ي-ق-ي-شسو-م سصو-شصخ-بو
هذه Úب لشصفلأ نكÁ ’““ :سضرعلأ لطب
لث“ ةبشصق-لأ نأ’ ة-ب-شصق-لأو ى-ق-ي-شسوŸأ
نأاب اهونم ،““ةبشصقلأ وه يبعششلأو يبعششلأ
ة-ي-عو-ت ،سضر-ع-لأ أذ-ه فأد-هأأ Úب ن-م““
ةيم-هأأ ن-ع نا-ب-ششلأو ة-مدا-ق-لأ لا-ي-جأ’أ
هيلع ظاف◊أ ةرورشضو ناكŸأ أذه ةل’دو
سسن-ي ⁄و .““ر-ثد-ن-ي ’ ي-ك--ل ر-كذ يوأر-لأ َ
ءافÿأ ‘ رودت تناك يتلأ مأرغلأ سصشصق
نابشش Úب ة-ل-ف-قŸأ لزا-نŸأ ذ-فأو-ن Èعو
،هتياكح ىورو .قيرعلأ ي◊أ أذه تاباششو

ةمطاف اهمشسأ ةباشش عم ،لايÿأ يحو نم
.ةبشصقلأ ‘ ىرخأ’أ يه نطقت

جوزتت نأأ سضفر اهدلأو نأأ نم مغرلأ ىلع
لثم ،لا-م ’و ه-ل ل-ب-ق-ت-شسم ’ نا-ن-ف ن-م
رطاıأ ىدحتت ةمطا-ف تنا-ك ،مÓ-عو-ب
اهبيبح-ب ي-ق-ت-ل-ت-ل ح-ط-شسلأ ¤إأ د-ع-شصتو
.تاشسمهلأ سضعب ءافÿأ ‘ هعم لدابتتو

هذهب قلعتي مÓعوب تلعج تأءاق-ل-لأ هذ-ه
بهذف .““رمقلأ»ـب اههب-ششي ي-ت-لأ ة-با-ششلأ
هفوخ نم مغرلاب ،هتلئاع ةقفرب ،اهبطخيل

Úنانفلأ قيطي ’ يذلأ اهدلأو لعف ةدر نم
.ÚفقثŸأو
نأأ ةمطاف دلأو لبق ،فاطŸأ ةياهن ‘ نكل
نم ىقيشسوŸأ قلطنتل ،مÓعوب نم جوزتت

..ةفيفخ ةيبعشش ٍناغأأ عاق-يإأ ى-ل-ع د-يد-ج
ماهلإأ ردشصم يهو تاياك◊اب ةينغ ةبشصقلأ
.““يوأرلل ةبشسنلاب رخفو

تلاكو /م.Ëرم ^

 ةعطق لكل ةينقت ةيقاطب دادعإا ”
ÂاغتسسÃ يلÙا يديلقتلا ضسابللا نم ةعطق53 درج

Âاغتشسم ةي’وب ةفاقثلأ ةيريدم تماق ^
يديلقتلأ سسابللأ در-ج ة-ي-ل-م-ع-ب أر-خؤو-م
د-ي-لا-ق-تو ثأÎل ز-مر--ي يذ--لأ ي--لÙأ
53 درج نم نآ’أ د◊ نكم ام ،ةقطنŸأ

ةعطق لكل ةينقت ةيقاطب دأدعإأ ”و .ةعطق
ةينمزلأ ةÎفلأو ةيلÙأ ةيمشستلأ نمشضتت
وأأ ة-طا-يÿأ ‘ ة--ل--م--ع--ت--شسŸأ دأوŸأو
فشصولأو تاشساقŸأو ةيديلقتلأ ةعانشصلأ
وأأ ›اجر نا-ك ءأو-شس سسا-ب-ل ل-ك-ب سصاÿأ
تابشسانŸأ لÓخ وأأ ايموي مدختشسي يئاشسن
.ةيعامتج’أو ةينيدلأ
رأرغ ىلع ““ةزولبلأ““ ةشسبلأاب رمأ’أ قلعتيو
““ق-ي--ق--ع--لأ»و ““ر--هو÷أ»و ““م--ي--عز--لأ““

سسا---ب---لو ““جو---شسنŸأ»و ““جا---تو---شسلأ»و
““و-كأر-ك--لأ»و (ة--يا--بÿأ) ““ة--لÁر--ف--لأ““

““ة-ي‰ا-غ-ت-شسŸأ ةد--ششلأ»و ““›ودا--ب÷أ»و
يتلأ يشساطرف-لأو Êا-ط-ل-شسلأ ا-ه-ي-عو-ن-ب
‘ ة-ي‰ا-غ-ت-شسŸأ ةأأرŸأ ا-ه-مد-خ--ت--شست
ن--م ا--هÒغو كا--ي◊أ أذ--كو سسأر--عأ’أ
در÷أ أذه نمشضتي امك .ةيوشسنلأ ةشسبلأ’أ
رأرغ ىل-ع ي‰ا-غ-ت-شسŸأ ل-جر-لأ ة-شسب-لأأ
لأورشسلأ»و ““ةبÓ÷أ»و (ةءابعلأ) ““ةيابعلأ““
““سشو-بر-ط-لأ»و ““سسو-نÈلأ»و ““ي-بور--ع--لأ

.اهÒغو ةمامعلأ عأونأأ فلتflو
ثأرت Úمثت ¤إأ ة-ي-ل-م-ع-لأ هذ-ه فد-ه-تو
هلقنو هيلع ظاف◊أو ةي‰اغتشسŸأ ةيحانلأ
Úم-م--شصŸأ ن--م ةد--يد÷أ لا--ي--جأÓ--ل
ة-عا-ن-شص لا‹ ‘ Úشصتıأ Úي-ن-هŸأو
كلذ عم ةأزأوŸابو .ةيدي-ل-ق-ت-لأ ة-شسب-لأ’أ
Ú 01ب ام ÂاغتشسÃ ةفاقثلأ عاطق مظني
ةدع لبقŸأ Èم-ت-ب-شس8و يرا---÷أ توأ

ةينطولأ مايأ’أ راطإأ ‘ دعب نع تايلاعف
Èع تأرشضاfi اهنيب نم يرئأز÷أ سسابلل
يد-ي-ل-ق-ت--لأ سسا--ب--ل--لأ““ لو--ح تنÎن’أ
سسا-ب--ل--لأ»و ““خ--يرا--ت--لأ Èع ير--ئأز÷أ
ي-شضاŸأ Úب ي‰ا-غ-ت-شسŸأ يد-ي-ل-ق-ت--لأ
طاششنلأ ةحلشصم سسيئر لوقي ،““رشضا◊أو
نمحرلأ دبع دلو““ ةفاقثلأ رأد-ب ‘ا-ق-ث-لأ
.ةشصوخ رهاطلأ ،““يكاك
ميظ-ن-ت ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه لÓ-خ م-ت-ي-شسو
ة-شسب-لأ’أ سضع-ب م-ي-م-شصت لو--ح تا--ششرو
يلÙأ سسابللأ تاحلطشصمو ةيدي-ل-ق-ت-لأ
زا‚إأو ةي‰اغتشسم ةدشش نشسحأ’ ةقباشسمو
فيشضي، يديلقتلأ سسابلل روشصم بيتك لوأأ
.ثدحتŸأ تأذ

ث.ق ^

نب ةكيلم ،نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تدكأأ ^
عاجÎشسأ نأأ ىلع ،ةبانعب ،سسمأأ لوأأ ،ةدود

ة-ن-شس تبر-ه ي-ت-لأ نودرو-غ عا-ن-ق ة-ف–
عاطق لمعل انيمثت““ دعي سسنوت ¤إأ6991

يرثأ’أ ثأÎلأ ىلع ةظفاÙأ ‘ ةفاقثلأ
““.رئأز÷أ هب رخزت يذلأ عونتŸأ
عانق اهتنياع-م لÓ-خ ةر-يزو-لأ تح-شضوأأو

ريزولأ ة-ق-فر نو-ب-ي-ه ف-ح-تÃ نودرو-غ
تايفششتشسŸأ حÓشصإاب فل-كŸأ بد-ت-نŸأ
‘ ،حابشصم ليعامشسإأ ةحشصلأ ةرأزو ىدل
ةي’ولأ هذه ¤إأ دقف-تو ل-م-ع ةرا-يز را-طإأ
ةيرثأ’أ ة-ف-ح-ت-لأ هذ-ه نأا-ب ،Úمو-ي مود-ت
دق غل-ك003 نزتو ماخرلا-ب ة-تو-ح-نŸأ
تلظو4102 ةنشس رئأز÷أ اهت-ع-جÎشسأ

fiا-ب ة-ظو--فŸل ي-ن-طو-لأ ف-ح-ت-Óرا-ثآ
¤إأ اهعاجرإأ لب-ق ،ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب

.مايأأ ةعشضب ذنم ةبانع

موقت يتلأ ةÒبكلأ دوه÷اب تهون نأأ دعبو
كرام÷أو ةينمأ’أ ةزهجأ’أ ف-ل-تfl ا-ه-ب
،راثآ’أ بهنو بيرهت ةحفاكم ‘ ةيرئأز÷أ
ةفحتلأ هذه عاجÎشسأ نأاب ةدود نب تدكأأ

يرثأ’أ عقوŸاب ةي-كر-ح ثع-ب-ب ح-م-شسي-شس
ردŒ .ةيفاقثلأ ةحايشسلأ لا‹ ‘ نوبيه
دق ةيرثأ’أ ة-ف-ح-ت-لأ هذ-ه نأأ ¤إأ ةرا-ششإ’أ
يرثأ’أ عقوŸا-ب0391 ةن-شس تف-ششت-كأ

.(ةينامورلأ ةنيدŸأ) نوبيه
¤إأ قايشسلأ أذه ‘ ةدود نب ةكيلم تراششأأو
ةشصرفلأ حتفي نأأ هنأاشش نم ديشصرلأ أذه نأأ
تاشسشسؤوم ‘ رام-ث-ت-شسÓ-ل با-ب-ششلأ ما-مأأ
ةيفاقثلأ ةحايشسلأ ثعبل ةرك-ت-ب-م ة-ئ-ششا-ن
تأرا-شسم ثأد-ح-ت--شسأ لÓ--خ ن--م كلذو
عقوملل ةيفاقثلأ ةئيبلا-ب فر-ع-ت ة-ي-فا-ق-ث
.يثأÎلأو ‘اقثلأ هديشصرو نوبيه يرثأ’أ
عيجششت ىل-ع دد-شصلأ أذ-ه ‘ تد-كأأ ا-م-ك

راكتبأ لا‹ ‘ رامثتشس’أ ى-ل-ع با-ب-ششلأ
ةينقتب ة-ي-شضأÎفأ ة-ي-فا-ششك-ت-شسأ تأرا-يز
ةيرثأ’أ عقأوŸاب فر-ع-ت دا-ع-بأ’أ ة-ي-ثÓ-ث

عقأوŸأ هذه وحن ÚنطأوŸأ باط-ق-ت-شس’
.ةيلfi ةيومنت ةيكرح ءافشضإأو
ةقفر نونفلأو ةفاقث-لأ ةر-يزو ل-شصأو-ت-شسو
حÓ-شصإا-ب ف--ل--كŸأ بد--ت--نŸأ ر--يزو--لأ
ةبانع ةي’و ¤إأ ةرايزلأ هذه تايفششتشسŸأ
ةيدلبب ةليم÷أ نونفلأ ةقحلم ¤إأ هجوتلاب
عم ةي’ولأ رقÃ ءاقل أرشضحي نأأ لبق Êوبلأ

نولث‡ مهنيب نم ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡
تاشسشسؤومو ‘اقث عباط تأذ تايعمج نع
ميلشست كلذك ةبشسانŸاب متي-شسو .ة-ي-فا-ق-ث

ةيبط مقطأأ ةدئافل ةيفاقث رفشس تأزأوج
-ديفوك ةحئاج ةحفاك-م را-طإأ ‘ ل-م-ع-ت
91.

ث.ق ^

راثآلا ىلع ةظفاÙا ‘ ةفاقثلا عاطق دوه÷ اجيوتت

نودروغ عانق عجÎسست رئاز÷ا

يونشسلأ ›ودلأ نطشسوب سضرعم قلطني ^
‘ دقعيشس يذلأ ،باتكلل Úعبرأ’أو عبأرلأ
،È 0202مفو-ن41 ¤إأ21 ن-م ةÎف--لأ
ةردانلأ بت-ك-لأ ى-قرأأ ثد◊أ سضر-ع-ي-شسو
ة-ئ-ي-شضŸأ تا-طو--طıأو ة--م--ي--ق--لأو
ةيخيراتلأو ةيشسايشسلأ قئاثولأو تاعيقوتلأو
روشصلأ ¤إأ ةفاشضإأ ،سسلاطأ’أو طئأرÿأو
ةليم÷أ تا-عو-ب-طŸأو ة-ي-فأر-غو-تو-ف-لأ

لامعأ’أ نم Òثكلأ كلذ Òغو ةيفرخزلأو
.ةردانلأ
نم ةردانلأ بتكلأ عمج ةأوه ن-ك-م-ت-ي-شسو
‘ سضراع لك كاششكأأ ىلع ايلعف عÓط’أ
Úل-شضفŸأ را-ج--ت--لأ ةرا--يز وأأ سضر--عŸأ
ةخشسن ‘ مهتفاشضتشسأ متت نيذلأو ،مهيدل

flةلهشس نوكتشس ثي-ح ما-ع-لأ أذ-ه ة-ف-ل-ت
ةنراقم تنÎنإ’أ Èع قو-شست-لا-ب ل-ق-ن-ت-لأ

حمشستشسو ،يديلقتلأ باتكلأ كششك ةرايزب
عيرشسلأ حفشصتلاب نيرئأزلل ثح-ب-لأ ةز-ي-م
،ةيشسيئرلأ ةملكلأو رجات-لأو ة-ئ-ف-لأ بشسح
لوح زجوم فشصوب رشصنع لكل سضرع عم
لاشصت’أ رأوزل-ل ن-كÁو ،هر-ع-شسو ه-ت-لا-ح
نع د-يزŸأ ة-فر-عŸ ةر-ششا-ب-م را-ج-ت-لا-ب
.عيبلل ةشضورعŸأ فانشصأ’أ

ث.ق ^

ةيسضاÎفا ةروسصب
44ـلا هترود ميقي ةيرثألا بتكلل نطسسوب ضضرعم

 :اسسنرفب ةيئادفلا تايلمعلا

fiيرئاز÷ا بعسشلا لاسضن راسسم ‘ ةيرهوج ةط

سسمأأ لوأ ،ديهششلأ لعششم ةيعمج تيحأأ ^
ةيئأدفلأ تايلمعلل26 ـلأ ىركذلأ ،ءاثÓثلأ

Ÿةيرهوج ةطحمك ،اشسنرفب نا-ي-ب-يرو ‘
ل-ي-ن-ل ير-ئأز÷أ بع--ششلأ لا--شضن را--شسم
ريرحتلأ ةهبج تررق امدع-ب لÓ-ق-ت-شس’أ
¤إأ اهتروث لقنو ةيناث ةهبج حتف ينطولأ
.ودعلأ سضرأأ
ÚكراششŸأ نيدهاÛأ تأدا-ه-شش تد-كأأو

ىر-كذ-لأ هذ-ه ءا-ي-حإ’ تشصشصخ ةود-ن ‘
،لاشضنلاب لفا◊أ رئأز÷أ خيرات ‘ ةماهلأ

Ãشس’أ ة-فا-ششك-لأ م-ي-خ-Óةيرئأز÷أ ةيم
ينطولأ ريرحتلأ ةهب-ج نأأ ،جر-ف يد-ي-شسب
لقنو هرأد ر-ق-ع ‘ ود-ع-لأ بر-شض ترر-ق
طغشضلأ ف-ي-ف-خ-ت-ل ا-شسنر-ف ¤إأ ا-ه-ترو-ث
بأÎلأ لخأد رامعتشس’أ لبق نم سسرامŸأ
،ةيلخأدلأ ةهب÷أ نع قانÿأ كفو ينطولأ

ةيئأدفلأ تايلمعلأ كلتل طيط-خ-ت-لأ م-ت-ف
ةحداف رئاشسخ تق◊أأو حاجنلاب تللك يتلأ
‘ يشسنرفلأ نمأ’أ لششف ترهظأأو ودعلاب

.ينطولأ ريرحتلأ ةهبج لاشضن ةهبا‹
Úشسح د-هاÛأ ف-ششك ،ة-ب--شسا--نŸا--بو
أوذفن نيذلأ Úب نم ناك يذلأ ،يبيششاك
ت’اشصت’أ ل-ي-شصا-ف-ت ،تا-ي-ل-م-ع-لأ كل-ت
سسطشسغأأ52 ـلأ تقبشس يتلأ تأÒشضحتلأو
كلت ذيفنتل ددح يذلأ خيراتلأ وهو ،8591
‘ --لاق امك -- ترج يتلأو ،تايلمعلأ
نود ةلوليحلل ةيلاع ةكنحبو ةمات ةيرشس““
يذلأ يشسنرفلأ نم’أ لبق نم ا-ه-فا-ششت-كأ
ةهبج لبق نم ةعفشص ىو-قأأ كأذ-نآأ ى-ق-ل-ت
.““ينطولأ ريرحتلأ
ÚلشضانŸأ ةعاجششب قايشسلأ تأذ ‘ داششأأو
يأأ نود رمأوأ’أ ذ-ي-ف-ن-ت-ل م-هدأد-ع-ت-شسأو
تعبط يتلأ ةقدلأو ة-ير-شسلأ أذ-كو سشا-ق-ن
.ةيئأدفلأ تايلمعلأ ذيفنت

Òفغ دمfi د-هاÛأ ا-عد ،ه-ب-نا-ج ن-م
ةيلأرديف و-شضع ،““ي-ششي-ل-ك حو-م““ و-عدŸأ

،ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت--لأ ة--ه--ب÷ ا--شسنر--ف
لوح مهتأداه-شش Ëد-ق-ت ¤إأ ن-يد-هاÛأ
ه-جو ى-ل-ع نا-ي-ب-يرو-م ثأد-حأأو ةرو-ث--لأ

انخيرات ىلع ظفا-ح-ن““ ى-ت-ح سصو-شصÿأ
لا-ي-ج’أو د-يد÷أ ل-ي÷أ ¤أ ه-ل--ق--ن--نو
.““ةمداقلأ
يتلأ ثأدحأ’أ ¤أ ه-ت-ل-خأد-م ‘ قر-ط-تو
اهزربأأو اشسنرفب ةيئأدفلأ تايلمعلأ تقبشس
ه-ن-شش يذ-لأ ما-يأأ ة-ي--نا--م--ث--لأ بأر--شضإأ
بأÎ-لأ È-ع7591 ة-ن-شس نو-ير--ئأز÷أ
ةهبج ءأدنل ةيبلت ،اشضيأأ اشسنرف ‘و ينطولأ
لامششلأ تاموجه أذكو ينطولأ ريرحتلأ
¤إأ أÒششم ،ماموشصلأ ر“ؤومو ينيطنشسقلأ
ةهب÷ ايوق اعفأد تناك ثأدحأ’أ هذه نأأ
¤أ ةروثلأ لقن ررقت ىتح ينطولأ ريرحتلأ
.ودعلأ سضرأأ
فأدهتشسأ رأرق نأأ Òفغ دهاÛأ حشضوأأو
ةجيتن ءاج اشسنرف ‘ ةيلوÎب-لأ د-عأو-ق-لأ
ر-ئأز÷أ ‘ لوÎب-ل-ل ا-شسنر-ف لÓ-غ-ت--شسأ
مهشسف-نأ Úير-ئأز÷أ د-شض ه-مأد-خ-ت-شسأو
ىلع امأزل ناكو ،مهدÓب Òمدتو مهلتقل

فأزنتشس’أ أذه فقوت نأأ ريرحتلأ ةهبج
ودعلأ فأدهتشسأ ىلع اهتردق ىدم رهظتو

.هرأد رقع ‘
ل-ع-ف در ى-ل-ع ة-ب-شسا-نŸا-ب ثد– ا--م--ك
رثإأ هب أورعشش يذلأ بعر-لأو Úي-شسنر-ف-لأ
بأÎلأ لماك تفدهتشسأ يت-لأ تا-ي-ل-م-ع-لأ
‘ تعقو يت-لأ كل-ت ا-هزر-بأأو ي-شسنر-ف-لأ

ةفاحشصلأ هتبتك امو ،ايليشسرÃ ناي-ب-يرو-م
يتلأ ةيئأدفلأ تايلمعلأ ةأدغ ة-ي-شسنر-ف-لأ
ثيح ““ةي-ن-طو-لأ ة-ثرا-ك-لأ““ ب ا-ه-ت-ف-شصو
تلبقو ةيشسايشس ةمزأأ اهدعب اشسنرف تدهشش
.ةيرئأز÷أ ةروثلأ حلاشصل ىوقلأ نيزأوم
اهتذفن يتلأ ةيئأدفلأ تايل-م-ع-لأ تح‚و
هيجوت ‘ اشسنرفب ريرحتلأ ةهبج ةيلأردف
‘ يرجي ام ةقيق◊ ›ودلأ ماعلأ يأأرلأ
لشضاني ل-تfi بع-شش كا-ن-ه نأأو ر-ئأز÷أ

،هنطو ىلع هتدا-ي-شسو ه-ت-ير-ح عا-جÎشس’
نع ثأدح’أ كل-ت ة-ي-م-هأأ ل-ق-ت ’ ثي-ح

نم اهل ناك اÈ Ÿمفون —افلأ ةروث ع’دنأ
.ةيرئأز÷أ ةيشضقلأ ىلع تايعأدت

ث.ق ^



ةليترلا

 نازيلغ ةي’وب رمتسسي  ج’وكيÈلا

 ةمسصاعلاب ئطاوسشب عوبسسأا فرظ ‘ تايافن نط381

نم نط381 ةئيبلا ةيامحو ةيرشض◊ا ةفاظ-ن-لا ة-شسشسؤو-م تع-م-ج ^
ةيلحاشسلا6 ـلا ةيرادإلا تاعطاقŸا ئطاوشش حتف ةداعإا ذنم تايافنلا
.يرا÷ا توأا42 وÚ 51ب ،ةمشصاعلاب
Úح ‘ ،يداولا باب ةعطاقÃ انط38.71 عمج ةشسشسؤوŸا تشصحأاو
41.84 ّ” دقف ءاشضيبلا رادلاب امأا ،انط62.41 ةقارششلا ةعطاقمبتلجشس

23.7 عمجب اهيف تايئاشصحإلا تردق نيأا ،ياد Úشسح  رارغ ىلع ،نط
ةعطاقÃ اÒخأاو ،نط73.34 عمج ” دقف  ةبيورلا ةعطاقم اّمأا ،نط
.نط12.25 عمج ” ثيح ،ةدلارز

ÚفاطسصŸا مامأا جرف يديسس ئطاسش حتف ةداعإا
ةيلو حلاشصم تنلعأا ^

حتف ةداعإا نع رئاز÷ا
جر-ف يد-ي-شس ئ-طا-شش
ة-يد-ل-ب بر-غو قر--شش
قفو كلذو ،›اوا-ط-شس
ة-ي-ح--شصلا  طور--ششلا
.ةيئاقولا
ة-يلو-ل نا-ي-ب ح-شضوأاو
ا-ع--ب--ت ه--نأا ر--ئاز÷ا
ةقلعتŸا ¤وألا ةرازولا حلاشصم فرط نم ةررقŸا ةيئاقولا Òبادتلل
مراشصلا ديقت-لا ل-ظ ‘و ئ-طاو-ششل-ل بقارŸاو ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا-ب
ةفاك ملع ¤إا رئاز÷ا ة-يلو ›او ي-ه-ن-ي ، ة-ي-ح-شصلا تلو-كو-توÈلا-ب

جرف يديشس ئطاشش حتف ةداعإا ررقت هنأا ةمشصاعلا تانطاومو ينطاوم
نم ءادتبا (ةدلارزل ةيرادإلا ةعطاقŸا) ›واطشس ةيدلبب برغو قرشش
ةيحشصلا Òبادتلاو  طورششلا قفو كلذو ،يرا÷ا شسطشسغأا32 خيرات
.ةيئاقولا

 ةراسسخ ر’ود رايلم009 ةحايسسلا دبكت انوروك
رهششألا للخ““ هنإا ،شسيÒتوج وينوطنأا ،ةدحتŸا ·ألل ماعلا Úمألا لاق ^

لودلا ¤إا بناجألا حايشسلا لوشصو ةكرح تعجارت ،ةنشسلا نم ¤وألا ةشسمÿا
تادئاعلا نم رلود را-ي-ل-م023 ›او-ح ةرا-شسخ ت“و ،ف-شصن-لا ن-م Ìكأا--ب
نم Ìكأا ¤إا0202 ماعلل ةيلامجإلا رئاشسÿا لشصت دق““ فاشضأاو .““ةيحايشسلا

نويلم021““ نأا نÃ رذحو ““.ةدحتŸا ·ألا ماقرأا بشسحب رلود رايلم009
 ،““لامجإلاب ةددهم ةرششابم ةفيظو
ىلع ةيحشصلا ةمزألل يروفلا Òثأاتلا ةيشسنرفلا ةموك◊ا تردق اهبناج نم
نم اءزج نأا ةدكؤوم ،وروي رايلم04 ¤إا03 نع لقي ل اÃ ةحايشسلا عاطق
.ىفتخا““ Úيلودلا نئابزلا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : شسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : شسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : شسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو شسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830شسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : شسكاف / فتاه

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

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ملعإلل دئارلا م.م.ذ.شش نع ردشصت

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر8fiـل قفوŸأ م0202توأأ72  ضسيمÿأ

دشصر ،زا‚إلا ةثيدح عيراششملل ةيرودلا ةباقرلا بايغ لظ ‘   ^
ةيدلبب رباشص دلوأا ةقطنÃ يدلبلا قيرطلا زا‚ا عورششم نونطاوم
ءادب بيشصأا ى-ت-ح نا-ما-ع هزا‚إا ى-ل-ع رÁ ⁄ يذ-لا ،ششي-ع-ي دلوأا
ةيشضرأا لو راطمألا هايم فرشص يرا‹ هب دجوي ل ثيح ،ةخوخيششلا

بايغ ‘ ،ةيدلبلل ينقتلا مقاطل يلكلا بايغلا ةجيتن اذهو ،ةأايهم
تايشصوت مغر ،ةلوه‹ ىقبت بابشسأل ؟ ÚلوؤوشسŸا Úلوؤوشسملل ماع
 .ماعلا لاŸا ةيام◊ ،نوبت ديÛا دبع ديشسلا ،ةيروهم÷ا شسيئر

ايلاÎسسأا ‘ كنسضلا ىمح ةحفاكŸ تارسشح عنسص
نع ،ءاعبرألا شسمأا ،““ديفافونيإا““ ةئششانلا ةيشسنرفلا ةكرششلا تنلعأا
ةحفاكŸ يعانشص قاطن ىلع شضوعب ةيبÎل ايلاÎشسأا ‘ عنشصم ءانب
ىّمح اهزربأا ،رششبلا ¤إا تارشش◊ا هذه اه-ل-ق-ن-ت ا-م ةدا-ع شضار-مأا
““مارغورب وتيكشسوم دلروو““ جمانرب عم ةكارشش راطإا ‘و .كنشضلا
ةئششانلا ة-ي-شسنر-ف-لا ة-كر-ششلا م-ها-شست-شس ،ي-ح-بر-لا Òغ ›اÎشسألا
‘ ،عرازŸا تاناوي◊ ءاذغك تارششح Úتورب جاتنإا ‘ ةشصشصختŸا

.ديدج يقيبطت لا‹ ‘ اهتÈخ
ةشسشسؤوم اشصوشصخ هلو“ يذلا اذه يكراششتلا ثحبلا جمانرب قلطأاو
‘ ايÒتكبلا هذه لمحي اشضوعب ةدع تاعفد ىلع ،شستيغ ادنيليمو ليب
.ايشسينودنإاو ةديد÷ا اينوديلاكو ليزاÈلا ‘ مث نم لوأا ايلاÎشسأا

ثد◊أ لÓظ ‘

..ةيÈمفونلا نوبت لئاسسر
دحأأ وهو ،ةديد÷أ رئأز÷أ عورضشم ‘ يÈمفونلأ دعبلأ احضضأو ىحضضأأ^

‘ هقÓطنأ ذنمو هتايلŒ ةرمغ ‘ يبعضشلأ كأر◊أ اهعفر يتلأ تأراعضشلأ
ضضفرت ،ةيŸاع ةيناضسنأو ةضصلاخ ةينطو ةميق لثÁ وهو ،9102 يرفيف22
فضشر ضسدقتو ،ديد÷أو Ëدقلأ ،هلاكضشأأ لك-ب را-مد-ت-ضس’أو را-م-ع-ت-ضس’أ
،ةينطولأ ةيوهلأ فنك ‘ ل-ضضفأأ ةا-ي-ح و-ح-ن ه-ع-ل-ط-تو ،ه-ت-مأر-كو نا-ضسن’أ
ذنم اهلجأأ نم لضضانو اهنع Èع يتلأ يرئأز÷أ بعضشلأ ميق زربأأ دحأأ هرابتعاب
،ةرهاطلأ رئأز÷أ ضضرأأ ،هلبق نمو ،يضسنرفلأ رامعتضس’أ مأدقأأ تئطو نأأ

تاكضسأو عقأولأ رمأ’أ ضضرفل بيذعت-لأو ع-م-ق-لأو ةو-ق-لأ ق-ط-نŸ خ-ضضر-ي ⁄و
خ-يرا-ت-لأو بع-ضشلأ ةر-كأذ ن-مو ضسو-ف-ن-لأ ن-م ه-عÓ-ت--قأ وأأ ر--ئأز÷أ تو--ضص

Úح يضسنرفلأ رامعتضس’أ رضسكنأ دقف ،تاهيه نكلو ،Êاضسن’أو يرئأز÷أ
ةيبعضش ةروث رخآأ قلطيو ،ÈمفونÈ4591مفون1 ‘ تايÈمفونلأ رخآأ دلو
لفاح ينطو راضسŸ اجيوتت ،ة-ح-ل-ضسمو ة-ي-ضسا-مو-ل-بدو ة-ي-ضسا-ي-ضس ة-ي-ن-طوو
ةيضسايضسو ةيركف ةعراقمو ،ة-يو-ه÷أو ة-ي-لÙأ تا-ي-ح-ضضت-لأو تا-موا-قŸا-ب
’ يŸاع عاعضشإاب يرئأزج Èم-فو-ن دÓ-ي-م ن-ع ن-ل-ع-ي-ل ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-ح-ل-ل
.ةيفÿأو ةينلعلأ ةدرلأ تاضسرا‡و تأروانŸأ مغر ،ءيفطني

كÎعم هلوخدو يبعضشلأ كأر◊أ جيو-ت-ت ذ-ن-مو ،ة-يرو-ه-م÷أ ضسي-ئر
هذهل ةيلوؤوضسمو يعوب هلمح نع Èع-ي ئ-ت-ف-ف ا-م ،ة-ي-ضسا-ئر-لأ تا-با-خ-ت-ن’أ
ريرحتلأ ةروث هتخضسر يونعم ثرإاكو ةيضسايضس ةعانقك ،ةدلاÿأ ةلاضسرلأ
ثي-ح ،⁄ا-ع-لأ عا-ق--ضصأأ ل--ك ‘ ا‰أو ،بضسحو ر--ئأز÷أ ‘ ضسي--ل ،ة--كرا--بŸأ
تاكر◊ ةلبق ¤أ تلو–و ،تأراقلأ لك نمو ،⁄اعلأ رأرحأأ اهميق تبطقتضسأ
ةين-طو-لأ ا-ه-ت-لا-ضسر ةد-يد÷أ ر-ئأز÷أ ¤أ د-ي-ع-ي ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،رر-ح-ت-لأ

،يقيرفإ’أ دا–’أ ةمق ‘ هتملك ‘ ايلج حضضتأ يذلأو ،ةيلودلأو ةيميلقإ’أو
نم ،تداك وأأ رئأز÷أ تبحضسنأ امدعب ،›ودلأ نواعتلل ةينطو ةلاكو ءاضشنأو
يلخأدلأ يضسايضسلأ عضضولأ مزأات ءأرج ةلماك ةيرضشع ةليط ةيلودلأ ةحاضسلأ

،ضسوفنلأ ‘ اهميقو ةروثلأ قيرب لتقو ماعلأ لاŸأ بهن ىلع ةباضصعلأ ءافكنأو
نآ’أ د-ح ¤أ م-ضضه-ت ⁄ ة-فور-ع-م ة-ي-ب-ن-جأأ ر-ئأودو ىو-ق ح-لا-ضصم ة-مد-خو
ة-عرا-قŸأو ة-موا-قŸأو لا-ضضن-لأ ‘ ةر-ف-ط هرا-ب-ت-عا-ب ،ر--ئأز÷أ لÓ--ق--ت--ضسأ
اهتضسمط ةيناضسنأ ميق ءا‰أ ‘و ،ةيضسامولبدلأو ة-ير-ك-ضسع-لأو ة-ي-ضسا-ي-ضسلأ

عÓتق’أو ضسمطلأو Úجدتلأ ليهجتلأو يرامعتضس’أ دأدبتضس’أ نم دوهع
 ..روذ÷أ نم

ةديد÷أ رئأزج-ل-ل ذ-ف-ن-مو ضسد-ن-ه-م-ك ضسي-ئر-لأ تأÒب-ع-ت زر-بأأ ل-ع-لو
دكؤوت ةيوق تاعانقو تأراضشأ روتضسد-لأ عور-ضشم Úم-ضضت و-ه ،ة-يÈم-فو-ن-لأ
يعامتج’أو يضسايضسلأو يركفلأ اهنومضضمو ريرحتلأ ةروث ميقب كضسمتلأ

لوأأ نايب ىلع ةحأرضص ةلاحإ’أو لب ،ة-لود-ل-ل ي-ضسا-ضسأأ ع-جر-م-ك Êا-ضسنإ’أو
يرئأز÷أ عمتÛأ ةيكرح رطؤوت ةضضيرع طوطخ نم هنمضضت امو ،Èمفون
ةءأرق وأأ ل-يوأا-ت يأأ ع-ن“و غأر-ف-لأ أÓ-م-ت-ل تءا-ج ة-فا-ضضأ و-هو ،ه-تا-ع-ل-ط-تو
ثحبت تحأر يتلأ ،ةددŸÎأ ةيضسايضسلأ تاهجوتلأ ضضعب ىلع درتو ،ةضضرغم

اهيلع يفضضي هلعل ،ماموضصلأ ر“ؤوم نايب ‘ هتدجو ،رخآأ يميق ءيضش نع
ركفلأ اياقب ةضسرا‡و ،ءأرب مهنم لا-ط-بأ’أ هو-ضسد-ن-ه-مو و-هو  ،ا-م ة-ي-عر-ضش
يضسايضسلأ عضضولأ ‘ رامثتضس’أ تلوا-ح ي-ت-لأو ،ا-ه-ت-يا-ضصو-ل يرا-م-ع-ت-ضس’أ
تأرايÿأ Òيغتو اهبلاطم ضضرفب ةمواضسŸاب ،ةيضضاŸأ ةيرضشعلأ ‘ كلاهتŸأ
‘ ررحتلأ اياضضق ىلع توك-ضسلأو ،ة-يدا-ضصت-ق’أو ة-ي-ضسا-ي-ضسلأو ة-ي-فا-ق-ث-لأ
رأرمتضسأ لباقم ،لداعو فضصنم ديدج ›ود ماظن لجأأ نم لاضضنلأو ،⁄اعلأ

.ايجراخو ايلخأد هيلع ضشيوضشتلأ مدعو ةباضصعلأ مكح معد
،هجوتلأ أذه ‘ ةحضضأولأو ةديكأ’أ هتايلŒ ةينطولأ ةركأذلأ ديج“ فلŸو
ةيفاقثو ةيضسامولبدو ةيمÓعأو ة-ي-ضسا-ي-ضس كرا-ع-م ضسي-ئر-لأ ضضا-خ ثي-ح
نم لعجو ،جراÿأو لخأدلأ ‘ ،رامعتضس’أ اياقب  عرذأأ عم ةقثأوو ةيماح

نع Òبعتلل أÈنم ةيبنجأ’أو ةينطولأ مÓعإ’أ لئاضسو عم ةيرودلأ تأءاقل
اهلضصفو ةينطولأ ةركأذلأ فلم ثعبب كضسمتلأ اهتمدقم ‘و ،تاعانقلأ هذه
يهو ،نايقتلي ’ نايزأوتم نايركف ناطخ امهنأ’ ،ةيرامعتضس’أ ةركأذلأ نع

رضصقل لثممك هنييعت ةأدغ ،أروتضس Úماج نب ،خرؤوŸأ اهنع Èع ةلاحتضسأ
لكضشب فلŸأ ثعب نم Òضصق تقو ‘ نك“ دقو ،ةركأذلأ فلم ‘ هيزيلإ’أ

ة-موا-قŸأ لا-ط-بأأ تا-فر عا-جÎضسأ ” ثي-ح ،ح-ي-ح-ضصلأ هاŒ’أ ‘و يرذ--ج
فايطأأ هيلأ تداع يذلأو ،مرضصنŸأ لÓ-ق-ت-ضس’أ د-ي-ع ة-ب-ضسا-نÃ ة-ي-ن-طو-لأ
تافرلأ ةيقب عاجÎضسأ راظتنأ ‘ ،ةي-ضضأر ةدر-غ-م تا-ي-ح-ضضت-لأو ءأد-ه-ضشلأ
¤أ يضسنرفلأ فرطلأ عم لضصوتلأ ” امك ،ةيضسنرفلأ فحاتŸأ ‘ نيزجتÙأ

،ةيعوضضوم لكب هئاهنأو ةركأذلأ فلم ثحبل ةلود لك نع Úلث‡ Úيعت
تافر عاجÎضسأ ةيضضق اضساضسأأ لمضشي فلŸأ نأأ ثيح ،ةمهŸأ ةبوعضص مغر
نم ةبرهŸأ ةي-فا-ق-ث-لأ زو-ن-ك-لأو ي-ن-طو-لأ ف-ي-ضشرأ’أ عا-جÎضسأو ،Úموا-قŸأ
Úيرئأز÷أ قح ‘ ة-ي-نا-ضسن’أ د-ضض رزا‹ با-ك-ترا-ب فأÎع’أو ،ر-ئأز÷أ
كلتو ،قراÙأو رزاÛأ فلتfl لوح تامول-عŸأو ق-ئا-ثو-لأ ف-ضشكو ،لز-ع-لأ
اهتاعابتب لفكتلأو ،ةيرئأز÷أ ءأرح-ضصلأ ‘ ة-يوو-ن-لأ برا-ج-ت-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
لفكتلأو اهاياحضض ضضيوعتو ةيوونلأ تاعا-ع-ضشإ’أ را-ثآ’ ة÷ا-عŸأ ة-ي-ن-ق-ت-لأ
بلاطي اميف ،اهنع ةمجانلأ ةيقلÿأ تاهوضشتلأو ةيضضرŸأ ت’ا◊اب يبطلأ
رامعتضس’أ لبق اضسنرف ىلع ةقح-ت-ضسŸأ نو-يد-لأ عا-جÎضسا-ب ى-ت-ح ضضع-ب-لأ

ليهجتلأ ن-ع Úير-ئأز÷أ ضضيو-ع-تو ،ه-لÓ-خ ة-بو-ه-نŸأ تأÿÒأو لأو-مأ’أو
.اهوfiو ،مهتيوه ىلع ضشيوضشتلأ دح ¤أ خيراتلأ ضسمطو جهنمŸأ

طÿاب هكضس“ لو-ح ىر-خأأ ةر-م ة-يو-ق ل-ئا-ضسر ثع-ب-ي ضسي-ئر-لأ و-ه ا-هو
أديع مداقلأ Èمفون لوأأ ةبضسانم لعج اهدافم ،عاخنلأ دح ¤أو يÈمفونلأ

يذلأ مك◊أ ةقيرط ‘ يرذ÷أ Òيغتلأ Òضصم هيف ررقتي ايقيقح اينطو
رئأز÷أ محÓ-ت-تو ،ا-يروfi ا-فد-ه ،ه-ت-مأر-ك ة-يا-م-حو ن-طأوŸأ ن-م ل-ع-ج-ي
ثأدحأأ ةثÓث ءأرجإاب رأرق لÓخ نم كلذو ،بعضشلأ عم اهتدايقو ةديد÷أ

روتضسدلأ ليدعت ىلع ءاتفتضس’أ ،مداق-لأ Èم-فو-ن —ا-ف-لأ ‘ ىÈك ة-ي-ن-طو
ةفاقثو خيرات نم هيلأ زمري امو مظعأ’أ رئأز÷أ عماج حاتتفأو ،يÒضصŸأ

ام وهو ،رئأز÷أ ءاملعو ي-ف-ق-ث-م Ëر-ك-تو ،د-ق-ت-عŸأو ن-يد-لأ ‘ ة-ي-ط-ضسوو
ةيليوج5 مويل ةبضسنلاب ثدح ام رأرغ ى-ل-ع ،أدو-ه-ضشم ا-مو-ي ه-ن-م ل-ع-ج-ي-ضس
اهتأراضصتنأو اهتايحضضتو اهت’وط-ب ر-ئأز÷أ ه-ي-ف تع-جÎضسأ يذ-لأ ،ي-ضضاŸأ
حأرج نم ءزج ديمضضتو ،ةيبعضشلأ تامواقŸأ لاطبأأ تافر نفد ةداعإاب اضضيأأ
.عمتÛأو خيراتلأ

عورضشŸأ أذه ةقفأرم وه رظتن-م ن-طأو-م-ل-ل ل-ما-ع-ت ط-ضسبأأ نإا-ف ،كضش نودو
ينطو مأزتلأو لÓقتضس’أ لايجأأ ىلع قحتضسم نيدك ،يÈمفونلأ ينطولأ
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،ةيئاŸإ درإوŸإ ريزو فسشك ^
ءاهنإاب ما-ق ه-نأإ ،ي-قإر-ب ي-قزرإ

ة-كر-سشل ما-ع-لإ ر-يدŸإ ما--ه--م
نإ دعب ، لاتيباك صسيرب ،لايسس
دوجو نع تاقيق-ح-ت-لإ تف-سشك
اهيف صسإرت يتلإ ةÎفلإ ‘ ءاسسف
. ةكرسشلإ لاتيباك

علطم دفوأإ دق ريزولإ ناكو إذه
قي-ق– ة-ن÷ يرا÷إ عو-ب-سسألإ
ىلع Úسشتفم نم ةنوكم ةكرسشلل

تفسشك ثيح ،ةرإزو-لإ ىو-ت-سسم
دوجو نع ة-ن-ج-ل-لإ تا-ق-ي-ق–

ع-يزو-تو Òي-سست ‘ Òب-ك ز-ج--ع
ر-ئإز÷إ ىو-ت-سسم ى-ل-ع ها-يŸإ

ريزولإ ماقو .ةزابيتو ةمسصا-ع-لإ
ريدم نم لك ماهم ءاهنإاب اسضيإ
ريدمو ،لايسس ةكرسشب لÓغتسسلإ

ريدم ،ناينبلإ Úعب لايسس زكرم

ريدم ،يرحبلإ جÈب لايسس زكرم
،ةقإرسشلإو ،ةدلإرزب لايسس زكرم
ريدم ¤إ ةفاسضإلاب ،تياف دلو
.ةيرإردلاب لايسس زكرم

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 دوعن ’ ىتح
!رج◊ا تاءارجإا ىلع

ةنيدŸا ¤إا اولزن فاط-صصم Êو-ي-ل-م ن-م د-يزأا ^
ةيل-حا-صس ند-م تل-ج-صسو ،ل-ج-ي-ج ة-ي-ل-حا-صسلا
ا-م ن-يذ-لا Úن-طاوŸا ن--م ف’آ’ا تا--ئ--م ىر--خأا

ي-ح-صصلا ر-ج◊ا تاءار--جإا تع--فر نأا او--قد--صص
ئطاوصشلا ىلع اومجه ىتح ،انوروك ءابو ببصسب

‘ fiهفلخ يذلا ط-غ-صضلا ن-م سصل-خ-ت-ل-ل ة-لوا
ةيحصصلا لكاصشŸا مقافت ‘ ببصست يذلا رج◊ا

لكلا نأا ةبي-صصŸاو ،ن-يÒث-ك-ل-ل ة-ي-عا-م-ت-ج’او
ن-م ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا ه-م-صسا ءي-صش ي--صسن
طر-صشلا ا-ه--صسأار ى--ل--عو91 د--ي--فو--ك سضر--م
ىتحو ،يعامتج’ا دعابتلا وه يذلا يصساصسأ’ا
نع نيزجاع مهصسف-نأا اود-جو ة-طر-صشلا ناو-عأا

راجفنا يداف-ت-ل  ا-ه-ب ى-صصوŸا تاءار-جإ’ا سضر-ف
.Úعللا ءابولا اذهب تايفولاو تاباصصإ’ا ‘ رخآا
Úب ،ةغرفŸا ةقل◊ا هذه نم جرخن نل اننأا ودبي
نوا-ه-ت Úبو ،ر--ج◊ا تاءار--جإÓ--ل ف--ي--ف--خ--ت
،ةيئاقولا تاءارجإ’اب مهمازتلا مدعو ÚنطاوŸا

تا-با-صصإ’ا عا--ف--ترا ¤إا ةر--م ل--ك ‘ يدؤو--ي ا‡
ةرŸا هذ-هو ،ق-ل-غ--لا ¤إا د--يد--ج ن--م ةدو--ع--لاو
ةفعاصضم افاعصضأا ةديد÷ا تابا-صصإ’ا نو-ك-ت-صس
ةيب’ز Òباوط اه-ي-ف بب-صست ي-ت-لا تا-با-صصإا ن-م
¤إا تدأا تاباصصإا نم هتفلخ امو تئافلا ناصضمر
¤إا ةيبطلا مقطأ’ا تصضرعو تايفصشتصسŸا للصش
.تاباصصإ’ا عراصست مامأا رايهن’ا

،““ءاو-ه-لا م-صش““ ¤إا ة-جا-ح ‘ سسا-ن-لا ح--ي--ح--صص
تويبلا ‘ رهصشأا لاوط اونجصس نيذلا لافطأ’او

ءاوه قاصشنتصساو سسمصشلا ةعصشأا ¤إا ةجاح ‘
هذه تاع-ب-ت ‘ ء’ؤو-ه ر-ك-ف ل-ه ن-ك-ل ،ف-ي-ظ-ن
امتح انÈجتصس يتلاو ،ةلوؤوصسمÓلا تافرصصتلا
ا-مو ،د-يد-ج ن-م ق-ل-غ-لا تاءار-جإ’ ةدو-ع-لا ¤إا

ةيئانثتصس’ا ةلطعلا ديد“ نم اه-ن-ع ر-ج-ن-ي-صس
ءار--جأ’ا ن--م Òث--ك--لا ناد--ق--فو ،سسراد--م--ل---ل
Ÿراجفنا ¤إا امتح انب يدؤويصس ام يمويلا مهلوخد
تامزأ’ا اهت-ك-ه-نا ي-ت-لا ة-ي-عا-م-ت-ج’ا ة-ه-ب÷ا
هذهو ،قباصسلا د-ه-ع-لا ن-ع ة-ثوروŸا ة-م-كاŸÎا

نوكي نلف ،هللا ردق ’ راجفن’ا ثدح ام اذإا ةرم
،ةيصضاŸا ةنصسلا هانفرع يذلا كار◊ا ةيملصسب
هل سسيل عئا÷ا نطبلا ““ لوقي يصسنرفلا لثŸاف
.““ناذأا
يذلا عصضولا اذه لك ذخأا ىلع ةÈ‹ ةطلصسلا

يدافتل نابصس◊ا ‘ راجفن’ا نم Úصسوق باق
رهصشأ’ا لاوط سسانلا هاناع ام يفكيو ،ةثراكلا
ف’آ’ا نادقف نمو ،ةلويصس سصقن نم ةيصضاŸا
Ÿباهر نمو ،قلغلا تاءارجإا ببصسب مهقزر درو
ددهتو ،عيم÷ا نم ةبيرق تراصص يتلا ىودعلا

.عيم÷ا ةايح
ايداصصتقاو ايعا-م-ت-جاو ا-ي-صسف-ن Òط-خ ع-صضو-لا
بعصصي دق بيهل ¤إا يدؤوت دق ةرارصش لقأا ،اصضيأا
راثآا نم Êاعن انلز ام ن-ح-نو ،ه-ي-ل-ع ةر-ط-ي-صسلا

.ةرمدŸا باهرإ’ا تاونصس
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GBNô G’CNÑÉQ حداف رييصست ءوصس دوجو نع تفصشك تاقيقحتلا

““لايشس““ ةكرششل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنا
نا  دعب لايصس ةكرصشل ماعلا ريدŸا ماهم ،يقارب يقزرا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو ىهنأا

. ةكرصشلا ىوتصسم ىلع Òيصست ءوصس دوجو نع تاقيقحتلا تفصشك

ةيئابو ةلاح51 ليجشست Èخ دنفت وزو يزيتب هايملل ةيرئاز÷ا
ة-ير-ئإز÷إ ح-لا--سصم تبذ--ك ^

ام صسمإ وزو يزيت ةيلول هايملل
ط--ئا--سسو--لإ Èع ه---لوإد---ت ”

صصو--سصخ--ب ة--ي--عا--م--ت--جلإ
قيرط نع ةيئابو ةلاح51ليجسست

تفسشك ام بسسحو . برسشلإ هايم
،““رجفلإ»ـل ةلوؤوسسم رداسصم هنع
ن--م ه--ل صسا--سسإ ل ÿÈإ نا---ف

هذه لثم يجور-م نإو, ة-ح-سصلإ
ةرا--ثإ نود--ير--ي تا---عا---سشلإ
تدكإو  .ناكسسلإ Úب ى-سضو-ف-لإ
يتلإ هايŸإ نإ هايملل ةيرئإز÷إ
تإذ ناكسسلإ تايفنح ¤إ لسصت

متي ثيحب , ةيلاع ةيعونو ةدوج
لبق اهيلع ةيflÈ ليلا– ءإرجإ
اهعو-سضخ بنا-ج ¤إ ا-ه-ق-فد-ت

Ÿقرف فرط نم ةقي-قد ة-ب-قإر
. Úسصتflو ةلهؤوم
¤إ ›ا--هلإ ة---سسسسؤوŸإ تعدو

هذه ل-ث-م ءإرو عا-ي-سصنلإ مد-ع
مدخت ل يتلإ ةبذاكلإ تاياسشولإ
مدهت ام ردقب ةماعلإ ةحلسصŸإ
 .دإرفلإ Úب تاقÓعلإ

صشوريمع لامج ^

دوعولا ديصسجتب اوبلاط
لمعلا فورظ ىلع نوجتحي فيطشسب فشسوي تزرخ مجنم لامع

Òيصستلا ‘ زجعلا ةجيتن دادصسن’ا ةلاح ببصسب
حتفلا صضاير ناويد Òيشستب فلكŸا ماهم يهنت ةفاقثلا ةريزو

،نون-ف-لإو ة-فا-ق-ث-لإ ةر-يزو ته-نأإ ^
Òيسستب فلكŸإ ماهم ،ةدود نب ةكيلم
إذ-هو صسمأإ ، ح-ت-ف-لإ صضا--ير نإو--يد
اهيلإإ لآإ يتلإ ““دإدسسنلإ ةلاح““ ببسسب
،““Òيسستلإ ‘ زجعلإ““ ةجي-ت-ن نإو-يد-لإ

.ةرإزولل نايب بسسح

ءاهنإإ رإرق ذاخ-تإ نأإ ةر-يزو-لإ تلا-قو
هببسس نإويدلإ Òيسستب ف-ل-كŸإ ما-ه-م
لكسش ام ““تاميلع-ت-لا-ب هد-ي-ق-ت مد-ع““
.““تابجإولاب لÓخإإ““

تح-ت-ف““ ةرإزو-لإ نأإ نا-ي-ب-لإ ح--سضوأإو
لوح ““ةÒخألإ رهسشألإ لÓخ اقيق–

ةيعسضو اهيلإإ تلآإ يتلإ دإدسسنلإ ةلاح
لاغسشنإ روfi تناك يت-لإو- نإو-يد-لإ
‘ زجع دوجو ¤إإ ى-سضفأإ““ -لا-م-ع-لإ
.““Òيسستلإ
عم إرإوح““ كلذل اعبت ةريزولإ تحتفو
تاميلعتب جوت ““يعا-م-ت-جلإ كير-سشلإ

بلاطŸاب إرو-ف ل-ف-ك-ت-لإ““ ـب ي-سضق-ت
ة-ط-خ حإÎقإو لا-م-ع-ل-ل ة-عور-سشŸإ

ةسسسسؤوملل ةيلاŸإ تا-نزإو-ت-لإ ةدا-عإل
بسسح ،““اهÒيسست ةمو-ظ-ن-م حÓ-سصإإو
.نايبلإ

ج.ق

برغ فسسوي تزرخ مجنم لامع صسمأإ حابسص مظن   ^
Òبعتلل ةيجاجتحإإ ةفقو ،فيطسس ةيلوب لإزأإ Úع ةنيدم
مجانŸإ ريزو ةبلاطŸو ،ةب-ع-سصلإ م-ه-ل-م-ع فور-ظ ن-ع
مهتفقو لÓخ لامع-لإ ءلؤو-ه ع-فرو .دو-عو-لإ د-ي-ج-سست-ب
““ ةباسصعلإ يواسست ةباقنلإ ““اهيلع بتك تاتفل ةيجاجتحلإ
ةباقن““ ،““ريزولإ لخدت ديرن ““،““ صشيمهتلإو ةرقحلل ل““ ،
‘ اياح-سضلإ تÓ-ئا-ع““ ،““Úح-ل-سصŸإ با-ي-ث ‘ ةد-سسا-ف
نوهجإوي مهنأاب إودكأإ انعم مهثيدح لÓخو ،““مات صشيمهت

عيمج ‘ لئاسسولإ صصقن ببسسب مهلمع ‘ ةبعسص فورظ
نأإ لإإ ، ةرركتŸإ مهيوا-ك-سش ن-م م-غر-لا-بو تا-يو-ت-سسŸإ
‘ قق– ةن÷ دافيإاب إوبلاطو ،انكاسس كر– ⁄ ةرإدإلإ

ةسسسسؤوŸإ نم تإراطإإ و Úسسدنهم لمسشت  مهلمع فورظ
ةسسايسس ببسسب ةحدافلإ رئاسسÿإ مييقتل، ةرإزولإ نم وأإ
صسمط بابسسإ دحإ تناك يتلإو ،اقباسس ةجهتنŸإ عيقÎلإ

مهقوقح عيمج نأاب نوجتÙإ دكأإ ام-ك ،لا-م-ع-لإ دو-ه-ج

‘ لامعلإ صضعب تيب-ث-ت-ب ق-ل-ع-ت ا-م ة-سصا-خ ة-مو-سضه-م
Óكسشم يقب و هدمأإ لاط لاغسشنلإ إذه نأإ ثيح، مهبسصانم
ةينهŸإ اياسضقلإ صضعب ةيوسست إذكو ، تإونسس ذنم احورطم
فاسضأإو  . تإونسس ذنم ىرخلإ يه ةقلاع لإزت ل يتلإ
و مههوجو ‘ تقلغأإ بإوبألإ عيمج نأاب نوبسضاغلإ لامعلإ

ةباقنلإ نأإ إوÈتعإإ امك ،مهتلاغسشنل ةيغاسص انإذأإ ودجي ⁄
وهو ، مهمامإ اقئاعو لا◊إ إذه ىلع مهئاقب ببسس يه
اهولمح و، اهنم ةقث-لإ نو-ب-ح-سسي م-ه-ل-ع-ج يذ-لإ ر-مألإ

ةرطسسم تناك يتلإ فإدهألإ عيمج قيق– مدع ةيلوؤوسسم
Úنثإ إودقف ÚجتÙإ ءلؤوه نأإ ركذلاب ريدج  . لبق نم
لخإد عقو يذلإ راجفنلإ ‘ ايفوت  نإذللإ ، مهئÓمز نم
تزرخ مجنŸ رواÛإ ءإر-م◊إ ة-ع-ب-سشلإ م-ج-ن-م ق-ف-ن
¤إإ ،باقرع دمfi ،مجانŸإ ريزو اهنيح لقنتو ،فسسوي

مهلاغسشنل عمتسسإإو لامعلإ ءلؤوهب ىقتلإو ثدا◊إ ناكم
 جلشصل ىشسيع ^ .لاجآلإ برقأإ ‘ اهب لفكتلاب دعوو

ةمداقلاو ةيلاحلا لايجأ’ا ةمÓصس نامصضل
ةيوونلا تايافنلا نم يرئاز÷ا بون÷ا Òهطتل اشسنرف وعدت ةيكيرمأ’ا ““ناكيا““ ةمظنم

ةلم◊إ) ناك-يإ ة-ي-مو-ك◊إ Òغ ة-م-ظ-نŸإ تق-ل-طأإ ^
ةسسرا‡ لجإ نم ءإدن (ةيوونلإ ةحلسسألإ رظ◊ ةيلودلإ

ةŒانلإ تايافنلإ جإرختسسإ لجأإ نم اسسنرف ىلع طوغسض
ءإر-ح-سصلإ ‘ ت“ ي-ت-لإ ة-يوو-ن-لإ تإÒج-ف--ت--لإ ن--ع
لايجأÓل ةيحسصلإ ةمÓسسلإ نامسض لجأإ نم ةيرئإز÷إ
‘ ءاجو .ةئيبلإ ىلع ظاف◊إو ةيل-ب-ق-ت-سسŸإو ة-ي-لا◊إ

Òغ ةمظنملل ÊوÎكللإ عقوŸإ ىلع ترسشن ةمهاسسم
يغبني ل اسسنرفل يوونلإ يسضاŸإ نأإ ““ناكيإ““ ةيموك◊إ
فسشكلل تقولإ ناح دقف ،لامرلإ ت– انوفدم لظي نأإ

اهترجأإ يتلإ ةيوونلإ براجتلإ نع ةŒانلإ تايافنلإ نع
لجإ نم كلذو ءإرحسصلإ ‘6691 وÚ 0691ب اسسنرف
ةيلا◊إ لايجأÓ-ل ة-ي-ح-سصلإ ة-مÓ-سسلإو ن-مألإ نا-م-سض
نم لسضانت يتلإ ةمظنŸإ تإذ تفاسضأإو  .ةيلبقتسسŸإو
ةمهاسسŸإ هذه ‘ ةيوونلإ ةحلسسألإ ىلع ءاسضقلإ لجأإ
براجتلإ تايافن !يعاعسشإإ طاسشن لامرلإ ت–““ نإونعب
هذه نع فسشكلإ نأإ ““ر-ئإز÷إ ‘ ة-ي-سسنر-ف-لإ ة-يوو-ن-لإ
حتفب اسضيأإ نكلو ،ةئيبلإ ىلع ظاف◊اب حمسسيسس تايافنلإ

يتأايو  .اسسنرفو رئإز÷إ Úب تاقÓعلإ نم إديدج إدهع
075 ›إوح مسضت يت-لإ ،ة-ي-لود-لإ ة-م-ظ-نŸإ هذ-ه ءإد-ن

اماع05 نم Ìكأإ دعب ،ةلود501 نم ةيموكح Òغ ةمظنم
اسضيأإ نمإزتتو ،رئإز÷إ ‘ ةÒخألإ ةيوونلإ ةبرجتلإ نم
اموي ةدحتŸإ ·ألإ ه-ت-سسر-ك يذ-لإ توأإ92 خيرات ع-م
ةيوونلإ براجتلإ ةسضهانŸ ايŸاع

لبون ةزئاج ىلع ةزئا◊إ ناكيإ تراسشأإ ،ددسصلإ إذه ‘
ةسسسسؤوم اهترسشن ةديدج ةسسإرد ¤إإ7102 ماعل مÓسسلل
!يعاعسشإإ طاسشن لامرلإ ت–““ ،نإونعب ““ليب صشيÔياه““
ليل– :رئإز÷إ ‘ ةيسسنرفلإ ةيوونلإ براجتلإ تايافن
.ةيوونلإ ةحلسسألإ رظح ةدهاعم ¤إإ رظنلاب

حلسستلإ دسصرم ر-يد-م ة-سسإرد-لإ ءإر-جإا-ب ما-ق د-قو .““
اسسنرف ناكيإ ةمظنم مسساب ثدحتŸإو هيÒفوب صسيرتاب

بو-ن÷إ نأإ ا-ه-لÓ-خ ن-م غ-ف-سشك Úلو--ك يرا--م نو--ج
ةسصاخو ةيوونلإ تاياف-ن-ل-ل ة-سضر-ع لإز-ي ل ير-ئإز÷إ
.عقإوŸإ كلت ‘ ةدوجوŸإ اهنم ةعسشŸإ

 م .ناوشضر ^

سصخصش111 فيقوت اهلÓخ نم ”
سضيبا حÓصس001 زجحو
ةحلشس’ا لمحب قلعتت ةيشضق58 ة÷اعم
ةطرافلا ثÓثلا رهشش’ا لÓخ ءاشضيبلا

نود ءاسضيبلإ ةحلسسألإ لمح ةرهاظ ةبراfi راطإإ ‘
‘ ةÒخألإ ةنوآلإ ‘ تلحفتسسإ يتلإو يعرسش رÈم
نم Òث-ك ‘ ا-ه-ي-ل-ع بتÎي ثي-ح ،با-ب-سشلإ طا-سسوأإ
مهتاكلت‡ ةقرسسو صصاخسشألإ ىلع ءإدتعإلإ نايحألإ
نمأإ حلاسصم تنك“ ،تإرجاسشŸإ ‘ ا-ه-لا-م-ع-ت-سسإ و
ةيليوج نإوج ““ ةÒخألإ رهسشأإ30 لÓخ نإزيلغ ةيلو
ىلع ” ةيسضق58 ة÷اعم نم ،0202 ةنسس نم ““ توأإ
حÓسس001 نم Ìكأإ زجحو صصخسش111 فيقوت اهرثإإ
مهعيمج إومدقو ماجحألإو عإونألإ فلتfl نم صضيبأإ
.ةلإدعلإ مامأإ

قرزل ليشضفلب ^

قيرطلا نوقلغي ÚجتÙا تارششع
ةيدŸاب ناميلشس ينبب81 مقر ينطولا

ةيراخصسلا ة-قر-ف-ب Úج-تÙا تار-صشع سسما حا-ب-صص مد-قا ^
ىلع ةيدŸا قرصش مك56 ناميلصس ينب ةيدلبل ايرادا ةعباتلا

تامدÿا ةطfi نم برق-لا-ب81 مقر ينطولا قيرط-لا ق-ل-غ
لازي يتلا ةيومنتلا بلاطŸا ديدع ى-ل-ع ا-جا-ج-ت-حا لا-ط-ف-ن
قيرطلا اهتمد-ق-م ‘و تاو-ن-صس ه-ل-ي-ط نا-ك-صسلا ا-ه-ن-م Êا-ع-ي
ي-ح-صصلا فر-صصلا تاو-ن-قو بر-صشل-ل ح-لا-صصلا ءاŸاو ة--ئÎهŸا

Úبلاطم قيرطلا قلغل ÚجتÙاب عفد ام، ةيفيرلا ةران’او
مهبلاطم ق-ي-ق– ل-جا ن-م ا-ي-صصخ-صش رو-صض◊ا-ب ة-يدŸا ›او
ةقرف نا ةصصاخ رصشادŸاو ىرقلا يقاب لثم مهلثم ةيومنتلا
نم رصشادŸا Èكا دعت ÚجتÙا لو-ق د-ح ى-ل-ع ة-ير-يا-خ-صسلا

ماق ،هتهج نم .ناميلصس ينب ةيدلبب ناكصسلا دادعتلا ثيح
لقنتلاب ةرئادلا سسيئر لث‡ ةقفر ةيدلبلا سسيئر باون دحا
ثيد◊ا وصضفر مهنا Òغ ÚجتÙا ةئدهتل ناكŸا Úع ¤ا

تاراعصشلا بصسح ايصصخصش ›اولا رو-صضح-ب او-ب-لا-طو ا-م-ه-ع-م
81 مقر ينطولا قيرطلا دهصش دقو اذه   مهفرط نم ةعوفرŸا

ةلقرع ‘ ببصست ا‡ تانحاصشلاو تارايصسلل ةليوط Òباوط
.  كلصسŸا اذهب Òصسلا ةكرح

ب.م ^

جيورت ‘ ةشصتfl ةكبشش كيكفت
لجيجب غلك1 زجحو تاردıا

لخدتلا و ثحبلا ةقرف رصصانعل تدرو تامولعم ىلع ءانب ^
ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملل ةعباتلا

مهلقن ددصصب سصاخ-صشأ’ هو-ب-صشم طا-صشن سصو-صصخ-ب ل-ج-ي-ج
ط-صسو ا-ه-ج-يوÎل ل-ج-ي-ج ة-ن-يد-م ¤إا تاردıا ن-م ة-ي-م-ك
اهثاحبأاو اهتاير– نم ةقرفلا رصصانع تفثك هيلعو  ،بابصشلا

دصصرت دعب و ثيح مهيف هيتصشŸا ةيوه ديد– نم اهتنكم
لقن ‘ نÓمعتصست Úتبكرم Ïم ىلع مهفيقوت ” مهتاكر–

حاÎت سصاخ-صشأا ة-ثÓ-ث-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو تاردıا ءا-ف-خإاو
تاي’ولا ىدحإا نم نوردحني ،ةنصس14 وÚ  52ب مهرامعأا
اهنزو ردق تاردıا نم ةيمك مهتزوحب طبصض ” ،ةرواÛا
ةلاقن فتاوه30 ،ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةعوم‹ ،مارغ5321ـب
دع-ب ج-يوÎلا تاد-ئا-ع-ك جد00.000.532 هرد-ق ›ا-م غ-ل--ب--م و
مامأا اومدق ،مهدصض ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا ل-ك لا-م-ك-ت-صسا
،ءارصشلا لوصص◊ا ةيصضق لجأ’ ةصصتıا ةيئاصضقلا تاه÷ا
،ةعورصشم Òغ ةقيرطب تاردıا عيب دصصق ءافخ’ا و لقنلا

رمأا مهقح ‘ ردصص يروفلا لوثŸا تاءارجإ’ اقبط هيلع و
.سسب◊ا عاديإا

ب.Úشساي ^

ةزوحب صسولهم صصرق0993  زجح
صشار◊ا ‘ تاشسولهم جورم
قلعتت ة-ي-صضق سشار◊ا ‘ ح-ن÷ا ة-م-كfi ة-با-ي-ن تع-با-ت  ^

نم باصش اهيف طروت ةصسولهŸا سصارقأ’ا  ‘ ةرجاتŸا ةحنجب
نيأا قباصس خيرات ‘ ترج ةيصضقلا عئاقو .ةقطنŸا يحاوصض

““ع.سش““ وعدŸا  ةينمأ’ا  زجاو◊ا  دحأا ‘ نمأ’ا دارفا فقوأا
تاصسولهŸا  نم ةيمك هتزوحب  طبصض  ” ثيح ›ا◊ا مهتŸا

”و سسولهم سصرق0993 ب اهددع ردق  عاونأ’ا فلتfl نم
ثكم ثيح ،ةيمصسر رصضاfi ‘ هعامصسل نمأ’ا رقŸ  هدايتقا
نيأا ،سسمأا موي هتمكاfi ةياغ لا  قيقحتلا ةمذ ت– ةÎفل
دعب  نع  ت“  يتلا ةمكاÙا ةصسلج ‘ رادم لÓخ نم Úبت
هتجوز لمعتصسيو تاصسول-هŸا ‘ ةر-جا-تŸا-ب مو-ق-ي ي-ن-عŸا نأا

‘ نيدهاصشلا هركذ امبصسح اذه ،هنئابز Úبو  هنيب ةطيصسوك
عئا-قو-لا-ب ه-ت-ه-جاو-م د-ن-عو ه-ت-ه-ج ن-مو  م-ه-تŸا  .ة-ي-صضق-لا
ةيصضقلا نأا اججحتم  Óيصصفتو ةل-م-ج ا-هر-ك-نأا ه-ل ة-بو-صسنŸا

ةدراولا تامولعŸا ىلع ءانبو ،هئاقدصصأا دحأا لبق نم ةيديك
سشار◊ا ة-م-كfi ىد-ل ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ سسم-ت-لا ف-لŸا  ‘

.فوقوŸا مهتŸا قح  ‘ تابوقعلا ىصصقأا عيقوت
يتامغ —اف ^

Èع ايرطيب ابيبط جردتشسي باشش
هترايشس ةقرشسل صسينك داو عقوم
افلم سسوتيلاكلاب ينطولا كردلا دارفأا ارخؤوم تلاحأا ^
ةحن-ج-ب ق-ل-ع-ت-ي سشار◊ا ة-م-كfi ة-با-ي-ن ى-ل-ع ا-ي-ئا-صضق
عو-ن  ن-م ة-ي-حا-ي--صس ةرا--ي--صس  تلا--ط  ي--ت--لاو ة--قر--صسلا
رهصشلا ن-م81 خيرا-ت-ب  تثد-ح  ة-ي-صضق-لا  ““ور-يد-نا-صس““
ةيحصضلاب  ““أا.ن““ وعدŸا ›ا◊ا مهتŸا ىقتلا نيأا ،›ا◊ا

ناك نيأا سسينك داو عقوم Èع هيلع فرعت امدعب كلاذو
ثيح، عقوŸا تاذ ‘ عيب-ل-ل ه-تارا-ي-صس ا-صضرا-ع  ة-ي-ح-صضلا
سسوتيلاك-لا ة-ن-يد-م  ‘ د-عاو-ت-لا ى-ل-ع Úفر-ط-لا ا-قا-ف-تا

بيبط و-ه و ة-ي-ح-صضلا ن-م م-ه-تŸا بل-ط ا-ي-ق-ت-لا ا-مد-ن-عو
ذ’  م-ه-تŸا نا Òغ ، ة-يرا-ي-صس بيرŒ د-ير-ي نأا ير-ط-ي--ب
.  رارفلاب
ةقط-نŸا تاذ-ل عو-جر-لا ة-ي-ح-صضلا دا-ع ›اوŸا مو-ي-لا ‘و

ثيح، اهتاقيقحت-ب تما-ق ي-ت-لاو  كرد-لا  دار-فأا را-ط-خإ’
عاجÎصسا عم هفيقو-تو م-ه-تŸا ة-يو-ه د-يد– ن-م تن-ك“

ثيح، ةلادعلا ىلع هليو– لبق ةقرصسلا لfi ةرايصسلا
.اذه هل ةبوصسنŸا ةمهتلاب ةمكاÙا ءاتثأا فÎعا

ةفاك نع انويلم06 هردق سضيوعتب ةيحصضلا بلاط دقو
سسمتلا ام-ي-ف ،ه-ب ة-ق-حÓ-لا ة-يو-ن-عŸاو  ة-يداŸا رار-صضأ’ا

تاونصس5ب فوقوŸا م-ه-تŸا ة-ب-قا-ع-م ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡
يتامغ حتاف ^.اذفان انجصس



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

