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اطورسش ددحيسس ايئانثتسسا رارق ردسصا عم
ةلحرملا هذه يف ةبلطلل ةديدج
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لحارم عبرأا ربع انوروك ةحئاج ةيادب ذنم يرئازج فلأا03 ءÓجإا
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ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا اندودح نإا لاق
:ةحيرقنسش ،صشيجلا لاجر يديأا نيب ةنامأا

يعدتشست ملاعلاو ةقطنملا ثادحأا
 ةحلشسملا انتاوقل لشصاوتملا ريوطتلا

 ادغ ثولملا دوقولا لئادب لوح يرازو ءاقل
ةـئاملاب05 لـمحتت ةــلودلا

لــــيوحت ةــــــفلكت نـــــم
زاـــغريشس ىـــلإا تاـــبكرملا

 نـــــــيزنبلل ةـــــيعبتلا نــــــــــم شصـــــــــلختلا^
عورششملا ديشسجتل ةرغشصم ةكرشش002 جامدا^
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 ةيرئازجلا ةيرحبلا ىلإا رابتعلا ةداعإل ىعشست ششيجلل ايلعلا ةدايقلا ^
 ةيشسورلا ““هيإا ـ ناروأا““ خيراوشصب ةروانم يرجت رئازجلا ةيرحبلا تاوق^

 ةيلمعلا تقفار ةريبك ةينمأا تازيزعت
راششب يف ةلدابعلا نجشس ىلإا ىيحيوأا دمحأا لقن
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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
““ نأأ يمويلأ ي-ف-ح-سصلأ هر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
ةÒخألأ ةعاسس42 لأ لÓخ تدسصر ةنجللأ
نم مهتيب-لا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو Ê (8)ام-ث
ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸأ سضأر--مألأ با--ح--سصأأ
È 04ع ةعزوم ةافو1941 ¤إأ ›امجإلأ
.““ةيلو
ةلاح182 لثا“ ليجسست ” ““ هنأأ ¤إأ راسشأأو
نم ةيلاخ مهليلا– تءاج ءافسشلل ةديدج
›ا--م--جإلأ دد--ع--لأ ع--ف--تÒل سسوÒف--لأ
 .““ةزكرŸأ ةيحسصلأ ةيانعلأ ت– اسضيرم82 دجأوت عم ة-لا-ح71703 ¤إأ ةيح-سصلأتا-سسسسؤوŸأ أوردا-غ ن-يذ-لأ Úبا-سصم--ل--ل

ر كلام ^

تايناكمإلا ةفاك اهل ترفوو لحارم عبرأا ربع تمت
 انوروك ةحئاج ةيادب ذنم ايرئازج فلأا03 نم Ìكأا ءÓجإا

انطأوم فلأأ03 نم Ìكأأ رئأز÷أ تلجأأ ^
ذنم انوروك ةحئاج رثإأ جراÿأ ‘ اقلاع
ع-برأأ Èع كلذو ي-سضاŸأ سسرا--م ر--ه--سش
ةينعŸأ تاطلسسلأ اهي-ف تر-خ-سس ل-حأر-م
هذه ذيفنتل ة-مزÓ-لأ تا-ي-نا-ك-مإلأ ة-فا-ك
.فورظلأ نسسحأأ ‘ ةيلمعلأ
هنأأ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةرأزول نايب ‘ ءاجو
مهتداعإأ ت“ نيذلأ Úيرئأز÷أ ددع غلب““
ةي-ل-م-ع قÓ-ط-نأ ذ-ن-م ن-طو-لأ سضرأأ ¤إأ
موي ةياغ ¤إأ0202 سسرام رهسش ‘ ءÓجإلأ

ةئامثÓ-ثو ف-لأأ نو-ثÓ-ث ،0202 توأأ62
عبرأأ Èع (683.03) ايرئأزج Úنامثو ةتسسو
ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ اهيف ترخسس لحأرم
هذه ذيفنتل ة-مزÓ-لأ تا-ي-نا-ك-مإلأ ة-فا-ك
.““فورظلأ نسسحأأ ‘ ةيلمعلأ

دو-ه÷أ را-طإأ ‘ ““ ه-نأأ نا-ي-ب-لأ فا-سضأأو
‘ Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ ءÓجإل ةلسصأوتŸأ
تقلط-نأ ،91-ديفوك ةح-ئا-ج ر-ثإأ جراÿأ
ةعبأرلأ ة-ل-حرŸأ0202 توأأ62 مو--ي
لسصو ثيح ،ءÓجإلأ ةيلمع نم ةÒخألأو

ايرئأزج انطأو-م215 ن--طو--لأ سضرأأ ¤إأ
¤وألأ Úتيوج Úتل-حر Ïم ى-ل-ع Úمدا-ق
اهلÓخ نم ” اسسنرفب سسيراب راطم نم
رأدلأ راطم نم ىرخأأو اسصخسش913 ءÓجإأ
391 اهنتم ىل-ع نا-ك بر-غŸا-ب ءا-سضي-ب-لأ
ةلحرŸأ جمانرب““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““انطأوم
Úتلحر نمسضتي ءÓجإلأ ةيلمع نم ةعبأرلأ
راطم نم0202 توأأ92و82 يموي Úتيوج
.““اسسنرفب سسيراب

بلاطوب ةراسس  ^

ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا973و تايفو8 ليجسست

(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباضصإا973و تايفو Ê (8)امث ليجضست ““ تبضسلا سسمأا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو1941و ةلاح28734 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباضصإلا ›امجإا عفتÒل

 تايلولاب ربع اهيلثمم عم ةيلحملا تاءاقللا راطإا يف

 ةكراسشم ىلع رهسست ةلودلا :ناسضمرب هيزن
ةيوعمجلا ةكرحلل ةيلاعف تاذ

ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر را-سشت-سسم د--كأأ ^
ةيلا÷أو ةيوع-م÷أ ة-كر◊ا-ب ف-ل-كŸأ
نم ناسضمرب ه-يز-ن جراÿا-ب ة-ي-ن-طو-لأ
ىلع رهسست ةلودلأ ““ نأأ سسابعلب يديسس
ة-كر-ح-ل--ل ة--ي--لا--ع--ف تأذ ة--كرا--سشم
.““ةيوعم÷أ
يلث‡ عم ءاقل لÓ-خ نا-سضمر-ب زر-بأأو
ةياهن ة-يلو-لا-ب ة-ط-سشن-لأ تا-ي-ع-م÷أ
ةكراسشم ىلع رهسست ةلودلأ““ نأأ عوبسسألأ
Èع ةيوعم÷أ ة-كر-ح-ل-ل ة-ي-لا-ع-ف تأذ
اهتلاغسشنأ ةفرع-مو ا-ه-ي-لإأ عا-م-ت-سسلأ
اهتيؤورو اهن-م Êا-ع-ت ي-ت-لأ ل-كا-سشŸأو
ةلودلأ تاسسسسؤوم Úب نوا-ع-ت-لأ ل-ك-سشل
ةيؤورلأ هذه ‘ لسصفلأ لبق تايعم÷أو
ءأÈخ Èع كلذ دأدعإأ ¤إأ د-م-ع-ت ن-لو
اهقيبط-ت م-ث يز-كر-م ل-ك-سشب Úيرأدإأو
.““نأديŸأ ‘ عيم÷أ ىلع
كر-سشت-سس ة-لود-لأ““ نأأ ¤أ را-سشأأ ا-م--ك
ا--ه---ت---يؤور ع---سضو ‘ تا---ي---ع---م÷أ
رودو ة-ي-كرا-سشت--لأ ة--ي--طأر--قÁد--ل--ل
.““ايزكرم كلذب رثأاتسست نلو تايعم÷أ
ة-سسا--ئر““ نأأ ثد--ح--تŸأ سسف--ن ر--كذو
تأءاقل ميظنت ‘ تعر-سش ة-يرو-ه-م÷أ

fiةيوع-م÷أ ة-كر◊أ ي-ل-ث‡ ع-م ة-ي-ل
ىرخأأ تأءاقل اهع-ب-ت-ت-سسو تا-يلو-لا-ب
ةليفكلأ تايلآلأ لوح سشاقنلل Óبقتسسم

ق-فو ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊أ رود ة-ي--قÎب
ةيرأدإأو ةيم-ي-ظ-ن-تو ة-ي-نو-نا-ق تا-ي-لأأ
.““تأءاقللأ هذه نم قثبنتسس
نمو ةلودلأ““ نأاب ناسضمرب هيزن زربأأو
تا-ي-نا-ك-مإÓ-ل ل-ث-مأأ لÓ-غ-ت-سسأ ل-جأأ
اهب ع-ت-م-ت-ت ي-ت-لأ ة-ير-سشب-لأو ة-يداŸأ
راطإأ عسضو ىلع لمعت ةيوعم÷أ ةكر◊أ
ةكر◊أو ةلودلأ تاسسسسؤوم Úب يقيسسنت
اميف تايعم÷أ Úبو ةهج نم ةيوعم÷أ
.““ةيناث ةهج نم اهنيب
ة-كر◊أ و-ل-ث‡ هو--ن م--ه--ت--ه--ج ن--مو
سسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-سس ة-يلو-ب ة-يو-ع-م÷أ
سسي-ئر ه--ي--لو--ي يذ--لأ ما--م--ت--هلا--ب
نو--ب--ت د--يÛأ د--ب--ع ة--يرو--ه--م÷أ
‘ اهرقأأ يتلأ تÓيهسستلأو تايعمجلل

اهئاسشنإأ ليهسستو دامت-علأ ح-ن-م لا‹
ÚلوؤوسسŸأ فلتı هتاهيجوتو اهلمعو
.““ةلولأ مهنمو اهعم نواعتلاب
تا-ي-ع-م÷أ ي-ل-ث‡ ن-م دد-ع بلا-طو
Ãل-ث‡ ة--كرا--سشÚ لا-م-عأأ ‘ م-ه-ن-ع
ل-ك تا-يلو-لا-ب ة-سصسصخ-تŸأ نا-ج-ل-لأ
ى-ل-ع فر-ع-ت-ل-ل ه-طا--سشن لا‹ بسسح
ءا--ط--ع--ل--ل ة--جا---ح Ìكألأ تلاÛأ
تاطلسسلأ عم ق-ي-سسن-ت-لأو ن-ما-سضت-لأو
تاسسسسؤوŸأ لامعأأ ‘ لماكتلأ نامسضل
ر م ^ .تايعم÷أو

نأأ فلŸاب ةلسص ىلع رداسصم تفسشك ^
رمأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر
تأدعاسسŸأ نم ىرخأأ ةرئاط لاسسرإاب
ءانبلل ةيسساسسألأ دأوŸأ أذكو ةيناسسنإلأ
ةديدج ةدعاسسمك نان-ب-ل ¤إأ را-م-علأو
دعب توÒب رامعإأ ةداعإل رئأز÷أ نم
عيبا-سسأأ ل-ب-ق أا-فرŸأ را-ج-ف-نأ ة-ثدا-ح
ةيدامو ةير-سشب ر-ئا-سسخ ة-ف-لfl تسضم
.ةÒبك

تأر-ئا--ط ل--سصت نأ ع--قو--تŸأ ن--مو
مويلأ نانبل ¤أ ةيرئأز÷أ تأدعاسسŸأ
ي-ت-لأ تأد-عا-سسŸأ ل-ث-م--ت--تو د--حألأ
هجو ىلع نانبل ¤أ رئأز÷أ اهدفوتسس
ا-م-ي-سسل ة-ي-سسا-سسأأ ءا-ن-ب دأو-م سصا-خ
ةداعإأ ‘ ةمهاسسملل ديد◊أو تنمسسلأ
ةيدعاقلأ لكايهلأ ءان-ب ةدا-عإأو را-م-عإأ
سسرأدŸأو تايفسشت-سسŸا-ك ة-يرور-سضلأ
ةيموي-لأ ةا-ي◊أ ‘ ة-ما-ه-لأ تأر-قŸأو

ءانب ةدا-عإأ أذ-كو Êا-ن-ب-ل-لأ ن-طأو-م-ل-ل
.راجفنلأ لعفب تمدهت يتلأ نكاسسŸأ
ةيرأزو ةثعب دافيأ متي نأ ررقŸأ نمو

ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئرل ةلث‡
لقتسس يت-لأ ةر-ئا-ط-لأ Ïم ى-ل-ع نو-ب-ت
بع-سشلأ ¤إأ ة-ير-ئأز÷أ تأد--عا--سسŸأ
 .Êانبللأ
اهمعد نع تÈع رئأز÷أ ناف ةراسشإÓل
تاعاسس Êانبللأ بعسشلأ عم اهنماسضتو
نم نانبل برسض ي-ت-لأ را-ج-ف-نلأ د-ع-ب
دأوŸأ ن-م تا--ن--ح--سش لا--سسرأ لÓ--خ
هذه ةه-جأوŸ ة-يرور-سضلأو ة-ي-ئأذ-غ-لأ
.ةمزألأ
نع ثدا◊أ موي نوبت سسيئرلأ Èع امك
بعسشلأ ع-م ا-ه-ن-ما-سضتو ر-ئأز÷أ م-عد
عم هتعمج ةيفتاه ةŸاكم ‘ Êا-ن-ب-ل-لأ
 .نوع لاسشيم Êانبللأ هÒظن

ر دمحم ^

 أافرملا راجفنا دعب توريب رامعإا ةداعإل

 ينانبللا بعسشلا ىلإا ةديدج تادعاسسم لسسرت رئازجلا

ةير-ئأز÷أ ة-ير-ح-ب-لأ تأو-ق تر-جأأ ^
‘ ة-ل-ث‡ ىو-ت-سسŸأ ة-ي-ع-فر ةروا--ن--م
عنسصلأ ةيسسور خيرأوسصل قÓطإأ تايلمع
ةداسضم (هيإأ-نأروأأ) زأرط نم ة-ي-لا-ت-ق
.رحبلأ حطسس قوف فده ىل-ع ن-ف-سسل-ل
قÓطإأ نأا-ب كي-ن-تو-ب-سس ة-لا-كو تل-ق-نو
خيرأوسصلأ ةنيفسس نم ىر-ج خ-يرأو-سصلأ
ة--ق--ط--ن--م ‘ سسير حÓ--سص ةÒغ--سصلأ
ىسسرŸأ ةيرئأز÷أ ةيرحب-لأ ةد-عا-ق-لأ
” هنأأ ¤إأ ردسصŸأ سسفن راسشأأو .Òبكلأ
هيإأ4321 عورسشŸأ نم نفسس ثÓث ءانب
‘  .2891-0891 ‘ رئأزجلل دوفوأأ مإأ
‘ تأدأرطلأ ثيد– ” ،6002-2102

داسضŸأ زورك خوراسص يوتحيو .ايسسور
نأروأأ هيإأ42يك3 عمÛ عباتلأ نفسسلل
اًمأرغوليك541 غلبي يبر-ح سسأأر ى-ل-ع
،را-ج-ف-نلأ د-يد-سش ة-ئزŒ م-ي-م-سصت--ب
Òمد-ت-ل ة-ي-فا-ك ةر-سشا-بŸأ ة-بر--سضلأو
.نط0005 ¤إأ ا-ه-نزو ل-سصي ة-ن-ي-ف-سس
هتمواقÃ كلذك نأروأأ خوراسص زيمتيو
هيجوتلأ ماظنو ÊوÎك-لإلأ سشيو-سشت-ل-ل
ءأرو ام برسضب هل حمسسي يذلأ يكذلأ
لزني ،فدهلأ نم بأÎقلأ دنعو ،قفألأ
قو-ف ق-ل-ح-يو نا-ك-مإلأ رد-ق خورا-سصلأ
.هسضأÎعأ بعسصلأ نم لعجي ا‡ ،ءاŸأ
ر دمحم ^“

رحبلا حطضس قوف فده ىلع نفضسلل ةداضضم

ةروانم يرجت رئازجلا ةيرحبلا تاوق
 ةيسسورلا ““هيإا ـ ناروأا““ خيراوسصب

 ةيلمعلا تقفار ةريبك ةينمأا تازيزعت

راسشب يف ةلدابعلا نجسس ىلإا ىيحيوأا دمحأا لقن
ةيبÎلأ ةداعإأ ةسسسسؤوم ¤إأ عوبسسألأ ةياهن ىيحيوأأ دمحأأ ،قبسسألأ لوألأ ريزولأ لقن ^
.راسشب ةيلو بونج Îموليك09 ةلدابعلأ ةرئأدب ليهأاتلأو
لبق نم ىيحيوأأ لقن تقفأر ةÒبك ةينمأأ تأزيزعت نجسسلأ ¤إأ يدؤوŸأ قيرطلأ دهسشو
.راسشب ةياغ ¤إأ ةزابيت ةيلو ‘ ةعيلقلأ نجسس نم اقÓطنأ ينطولأ كردلل ةقرف
اياسضق ةدع ‘ عباتيو ،9102 نأوج21 ذنم نجسسلأ ‘ قبسسألأ لوألأ ريزولأ دجأوتيو
ةنسس51 ـب هدسض يئأدتبلأ مك◊أ سسرام رهسش ‘ رئأز÷أ ءاسضق سسل‹ ديأأ دقو ،داسسف
و.ق ^ .تأرايسسلأ بيكرت ةيسضق ‘ أذفان انجسس

ليحرتلا جمانربل ةعبارلا ةلحرملا راطإا يف لخدت
اسسنرفو برغŸا نم يرئازج ةيعر684 ءÓجإا

ة--يو÷أ طو--طÿأ ة---كر---سش تل---جأأ ^
ةيعر684 عو-ب-سسألأ ة-يا-ه-ن ة-ير--ئأز÷أ
ابوروأأو برغŸأ ‘ Úقلاع أوناك يرئأزج
حرسص ام بسسح91-ديفوك ةحئا÷أ ببسسب
Úمأأ ةينطولأ ةكرسشلأ م-سسا-ب ق-طا-ن-لأ ه-ب
يرئأزج ةيعر481 ءÓجإأ ”و .يسسلدنلأ
رأد-لأ-ة-م-سصا-ع-لأ ر--ئأز÷أ ة--ل--حر Èع
Ïم ى-ل-ع نأر-هو-(بر-غŸأ) ءا-سضي--ب--لأ

يسسلدنأأ حسضوأأو033A. سصابريأ ةرئاط
راطم نم يرئأزج ةيعر203 ءÓجإأ ” هنأأ
سصابريأ ةرئاط Ïم ىلع (اسسنرف) ›روأأ
033Aيرأو-ه را-ط-م ‘ تط-ح ي-ت-لأ
ةعباسسلأ ة-عا-سسلأ ى-ل-ع ›ود-لأ ن-يد-مو-ب
ةرئاط تلقأأ امك .ءاعبرألأ موي نم ءاسسم
راطم وحن ةمسصاعلأ رئأز÷أ نم ةهجوتم
أزيفل لماح وأ م-سسق-م ة-ي-عر502 ›روأأ

فاسضأأ يذلأ لوؤوسسŸأ تأذ بسسح نغنسش
يموي ةبقترم ءÓ-جإأ تÓ-حر كا-ن-ه نأا-ب
.›روأأ راطم نم اقÓطنأ تبسسلأو ةعم÷أ
راطإأ ‘ لخدت ةيلمعلأ هذه نإاف Òكذتلل
تاميلعتل اقيبطت ءÓجإÓل ةعبأرلأ ةلحرŸأ
يذلأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر
Úير-ئأز÷أ ا-يا-عر-لأ ل-ك ءÓ--جإا--ب ر--مأأ
ر م ^ .نأدلبلأ فلتÚ ‘ flقلاعلأ

 ايلاطيإا يف نيميقملا نييرئازجلا كلذك لمضشت ةيلمعلا

لبقملا نينثلا رئازجلا يف نيقلاعلا نييلاطيإلا ءÓجإا
Úب ةلحر ميظنت نع ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ ةكرسش تنلعأأ ^
رئأز÷أ ‘ Úقلاعلأ Úيلاطيلأ اياعرلأ ءÓجإل امورو رئأز÷أ
.رئأز÷اب Úقلاعلأ ايلاطيأ ‘ ÚميقŸأ Úيرئأز÷أ اسضيأأو
‘ يمسسرلأ اهعقوم ىلع هترسشن نايب ‘ ةيرئأز÷أ ةيو÷أ تدافأأو
Úب ة‹Èم ةلحرلأ نأأ ““كوبسسياف““ يعامتجلأ لسصأوتلأ ةكبسش
.0202 توأأ13 ـل قفأوŸأ لبقŸأ Úنثإلأ موي امورو رئأز÷أ

Úي-بوروألأو Úي-لا-ط-يإلأ ا-يا-عر--لأ قا--ي--سسلأ أذ--ه ‘ تعدو
هذهب ÚينعŸأو رفسسلأ طورسش مهيف ر-فو-ت-ت ن-يذ-لأ Úير-ئأز÷أو
.مهتأزوجح ديكأاتل ةيراجتلأ اهتلاكو نم برقتلأ ةلحرلأ
قايسسلأ سسفن ‘ ت‹رب ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ نإاف ةراسشإÓل
سسمأأو ةعم÷أ سسمأأ لوأأ رئأز÷أو سسيراب Úب Úتيوج Úتلحر
ب ةراسس  ^ .ابوروأأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ اياعرلأ ءÓجإل تبسسلأ

ةيئابولا ةلاحلا يف اضسوضسحم اضضافخنا تفرع

فيطسسب انوروك سسوÒفب ةديدج تاباسصإا9 ليجسست
اسضافخنأ فيط-سس ة-يلو-ب ة-ي-ب-ط-لأ ح-لا-سصŸأ سسمأأ تل-ج-سس ^
fiفب تاباسصإلأ ددع ‘ اسسوسسÒءاسسم تنلعأأ ثيح ،انوروك سسو

تاباسصإأ9 ليجسست نع ةيرأزولأ ءابولأ دسصرو ةبقأرم ةن÷ سسمأأ
›امجإأ لسصو اميف ،ةديدج ةلاح42 سسمأأ تلجسس امدعب ،ةديدج

ذنم ةباسصإأ6392 دودح ¤إأ ةيلولأ ىوتسسم ىلع تاباسصلأ ددع
ةعبأرلأ ةبترŸأ لت– فيطسس ةيلو لأزت لو .ءابولأ راسشتنأ ةيأدب
لك دعب ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع تاباسصإلأ ددع ›امجإأ ثيح نم
ل ىسسيع ^ .ةديلبلأو نأرهوو ةمسصاعلأ رئأز÷أ نم

ةنيطنضسقب ةيئاضضق ةعباتم رضض83fi رير–

ةيلولا مهاطمو يهاقمو قدانفب ةياقولا Òبادتل ةفلا531fl ءاسصحإا
ة-يلو-ب ةرا-ج-ت-لأ ة-ير-يد-م تل--ج--سس  ^
Òبأدتلل ةفلا531fl نم ديزأأ ةنيط-ن-سسق
يهاقŸأ حتف ةداعإأ رأرق ذ-ن-م ة-ي-ئا-قو-لأ
رسض83fi تررحو قدانف-لأو م-عا-طŸأو
9 نع Óسضف راŒ قح ‘ ةيئاسضق ةعباتم
ةمسصاع ن-م ل-ك-ب يرأدإأ ق-ل-غ تا-حأÎقأ
سسي-ئر ر-كذو .بورÿأ ة-يد-ل-بو ة--يلو--لأ
ةير-يدÃ كل-ه-ت-سسŸأ ة-يا-م-ح ة-ح-ل-سصم
ةداعإأ رأرق ذنمو هنأأ ميغج لسصيف ةراجتلأ
رهسشلأ فسصتنم معاطŸأو يها-قŸأ ح-ت-ف
ىلع تÓخد-ت7071 ءأر----جإأ ” يرا÷أ
ثيح ،ةنيطنسسقو بورÿأ يتيدلب ىوتسسم
ىهقم136و امعط-م5601 ةب-قأر-م ت“
مظنت نأأ رظتني اميف ،اقدنف11 نع Óسضف
¤إأ ل-ب-قŸأ عو-ب-سسألأ ة-ي--با--قر ة--جر--خ

هجوو .يلجنم ي-ل-ع ة-يرأدإلأ ة-ع-طا-قŸأ
Úفلاخمل-ل أرأذ-عإأ88 ة-با-قر-لأ نأو-عأأ
ةياقولأو يعامتجلأ دعا-ب-ت-لأ تأءأر-جإل
أرسض83fi ررح امك ،انوروك سسوÒف نم
9 قلغ حأÎقأ ” امك .ةيئاسضقلأ ةعباتملل

fiÓأ ة-ن-ي-ط-ن-سسق-ب تŸأو ةنيدÿبور.
ةيريدم حلاسصم رسشابت نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن-مو
أذه رحب ةفثكم ةينأديم تاجرخ ةراجتلأ
تايدلبو يلجنم يلع ةي-بود-نŸ عو-ب-سسألأ
سس.ي ^ .ةيلولاب ىرخأأ

ءÓجإلا تÓحر ‘ ةسصاÿا تارايسسلا لوخدب حمسست سسنوت
¤إأ ةسصاÿأ تأرايسسلاب لوخدلأ نكÁ هنأأ رئأز÷أ ‘ ةيسسنوتلأ ةرافسسلأ تنلعأأ ^
.0202 توأ13 موي ةررقŸأ ءÓجإلأ ةيلمع نمسض سسنوت
يدود◊أ ÈعŸاب ةسصاÿأ تابكرŸأ ءاقبإأ اهل يحيسضوت نايب ‘ ةرافسسلأ تطÎسشأو
.لزنلاب يرابجإلأ يحسصلأ رج◊أ ةÎف ءاهتنأ Úح ¤إأ يسسنوتلأ بأÎلاب
ةطسسأوب قدانفلأ ¤إأ يدود◊أ ÈعŸأ نم نيرفاسسŸأ لقن نأأ نايبلأ ددسش لباقŸاب
و.ق ^ .تÓفا◊أ
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سسيمÿأ ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب لاقو ^
نم ةيفتاه ةŸاكم ىقلت نوبت سسيئرلأ ““ نأأ
ثحب نوركام ليوناÁإأ ي-سسنر-ف-لأ هÒظ-ن

Úب تاقÓعلأ رو-ط-ت نا-فر-ط-لأ ا-ه-لÓ-خ
‘ اهفيثك-ت ل-جأأ ن-م ي-ع-سسلأو ن-يد-ل-ب-لأ

flأ ف-ل--تÛىو-ت-سسم ن-م ع-فر-ل-ل تلا
.““يئانثلأ نواعتلأ
لوانت Úسسيئرلأ ““ نأأ نايبلأ تأذ حسضوأأو
تأدجت-سسم سصو-سصÿأ ه-جو ى-ل-ع ا-سضيأأ
ايبيل نم لك ‘ ةروهدتŸأ ةينمألأ عاسضوألأ
ةلسصأوم ةرورسض ىلع ا-ق-ف-تأ ثي-ح ›ا-مو
‘ ةمهاسسŸأ لجأأ نم يئانث-لأ ق-ي-سسن-ت-لأ
نمألأ ةدوع نمسضت ةيم-ل-سس لو-ل-ح دا-ج-يإأ
ىرجأأ امك .““نيدلبلأ نيذه ‘ رأرقتسسلأو
عم ةيف-تا-ه ةŸا-ك-م ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ سسيئر
ا-ه-لÓ-خ لوا-ن-ت جأر-سسلأ ز-ئا-ف ي-ن-طو-لأ

تاقÓعلأو ايبي-ل ‘ ع-سضو-لأ تأد-ج-ت-سسم
سسلÛأ نع رداسص نايب ركذو .ة-ي-ئا-ن-ث-لأ
دكأأ نوبت سسيئرلأ نأاب ايب-ي-ل ‘ ي-سسا-ئر-لأ
يبيللأ بعسشلأ بناج ¤إأ رئأز÷أ فوقو““

تردسص يتلأ تانايبلأ هتن-م-سضت ا-م ن-م-ثو

ةمزأÓل يسسايسسلأ ل◊أ ىلع د-كؤو-ت ي-ت-لأو
نع جأرسسلأ برعأأ ،هبناج ن-م .““ة-ي-ب-ي-ل-لأ
رمتسسŸأ معأدلأ ر-ئأز÷أ رود-ل هر-يد-ق-ت

قمع ىلع أدكؤوم ،ايب-ي-ل رأر-ق-ت-سسأو ن-مأل
.Úقيقسشلأ نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ

ر كلام ^

 ضشي÷ا لاجر يديأا Úب ةنامأا ةيو÷او ةيرحبلاو ةيÈلا اندودح نإا لاق

يعدتسست ⁄اعلاو ةقطنŸا ثادحأا :ةحيرقنسش
 ةحلسسŸا انتاوقل لسصاوتŸا ريوطتلا

 ةيرئاز÷ا ةيرحبلا ¤إا رابتعلا ةداعإل ىعسست ششيجلل ايلعلا ةدايقلا^

 نيدلبلا يصسيئر Úب ةيفتاه ةŸاكم للخ

›امو ايبيل ‘ ةينمألا عاسضوألا نوركام عم ثحبي نوبت
جارسسلاو نوبت Úب ةŸاكم عوسضوم ةيئانثلا تاقÓعلاو ايبيل ‘ عسضولا^

يصضاملا ضسيمخلا نوركام ليوناميإا يصسنرفلا هريظنو نو-ب-ت د-ي-ج-م-لا د-ب-ع ير-ئاز-ج-لا ضسي-ئر-لا ثح-ب
ىلإا لصصوتلا لجأا نم دوهجلا قيصسنت ةلصصاوم ةرورصض ىلع اقفتا ثيح يلامو ايبيل يف ةينمألا عاصضوألا

.نيدلبلا نيذه يف رارقتصسلاو نمألا ةداعإا اهنأاصش نم ةيملصس لولح
ناكرأأ سسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلأ قيرفلأ دكأأ ^

ةميلسسلأ ةءأرقلأ نأأ ،ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ
ÿأ ‘ ةر-ئأد-لأ ثأد--حألأ تا--ي--ف--لŸة-ق-ط-ن،

بجأولأ ماهŸأ ة-ي-سسا-سس◊ ح-ي-ح-سصلأ كأردإلأو
نمأل ةيامح ،ئرا-ط يأأ ة-ه-جأوŸ ،ا-ه-ب ما-ي-ق-لأ
بلطتت ،ةينطولأ ا-ه-تدا-ي-سسل ا-ظ-ف-حو ،ر-ئأز÷أ
ةوقلأ رسصان-ع ن-ع م-ئأد-لأ ثح-ب-لأ رأر-م-ت-سسا-ب
لا‹ ‘ ،ةيعونلأ ةفا-سضإلأ Ëد-ق-ت-ب ة-ل-ي-ف-ك-لأ
انتأوقل ةيتايلمعلأ تأردقلل لسصأوتŸأ ريو-ط-ت-لأ
ةرايز لÓخ ،ةحيرقنسش قيرفلأ لاقو .ةحلسسŸأ

نإأ““ نأرهوب ةيناثلأ ةيركسسعلأ ةيحانلأ ¤إأ لمع
ثأدحألأ داع-بأأو تا-ي-ف-لÿ ة-م-ي-ل-سسلأ ةءأر-ق-لأ
حيحسصلأ كأردإلأو ،⁄اعلأو ةقطنŸأ ‘ ةرئأدلأ

،أراهنو Óيل ،اهب مايقلأ بجأولأ ماهŸأ ةيسساسس◊
Ÿر-ئأز÷أ ن-مأل ة-يا-م-ح ،ئرا-ط يأأ ة--ه--جأو،

،اهسضرأأ ةمر◊ انوسصو ،ةينطولأ اهتدايسسل اظفحو
ثحبلأ ىلع رأرمتسساب انث– ،ةيبعسشلأ اهتدحوو
Ëدقتب ةل-ي-ف-ك-لأ ،ةو-ق-لأ ر-سصا-ن-ع ن-ع م-ئأد-لأ
لسصأوتŸأ ريوطتلأ لا‹ ‘ ،ةيعونلأ ةفاسضإلأ
وه مكلذو ،ةحلسسŸأ انتأوقل ةيتايلمعلأ تأردقلل
¤إأ ىعسسن يذ-لأ ،ي-سسا-سسألأو ى-م-سسألأ فد-ه-لأ

Œةليط ،لذبي يعامجو يدرف دهج لك عم ،هديسس
انيلوأأ دق““ Óئاق عباتو  .““›اتقلأ Òسضحتلأ ةنسس

ةيمهأأ حن“ نأأ ىلع أديدسش اسصرح نأاسشلأ أذه ‘
حاجنلأو ثيدحتلأو ريوطتلأ Òياعم ةفاكل ىوسصق
نأأ Èتعن يذلأ ،يرسشبلأ رسصنعلأ اميسسل ،ةحاتŸأ

نÓث“ ،هب ةيانع-لأ ةرور-سضو ،ه-ت-يا-عر ة-ي-م-ت-ح
ةيبلتب لي-ف-ك-لأ ،قÓ-طإلأ ى-ل-ع م-هألأ حا-ت-فŸأ

ةلثمتŸأ ،ةعورسشŸأ يرئأز÷أ بعسشلأ تاحومط
تاجرد ىلعأأ ،هتانوكم ةفا-ك-ب ،ه-سشي-ج غو-ل-ب ‘

ةفاك نأأ ““،قيرفلأ دكأأ ا-م-ك .““ة-يز-ها÷أو ةو-ق-لأ
انلا‹و ،ةيميل-قإلأ ا-ن-ها-ي-مو ،ة-يÈلأ ا-ندود-ح

ينطو-لأ سشي÷أ لا-جر يد-يأأ Úب ة-نا-مأأ ،يو÷أ
ةميك◊أ ةسسايسسلأ لظ ‘ اهنوظف-ح-ي ،ي-ب-ع-سشلأ
ىلع ةدمتعŸأ ،رئأز÷أ اهـجـهـتـنـت يتلأ ةتباثلأو

،Òغ-ل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-سشلأ ‘ ل-خد-ت--لأ مد--ع
ةقيق-سشلأ لود-لأ ةد-عا-سسم ¤إأ ا-مود ة-فدا-ه-لأو
معدلأ وهو ،اهنم ةرواÛأ اميسسل ،ةقيدسصلأو
تابجوم رسشن ¤إأ ،هلÓخ نم اندÓب ىعسست يذلأ
ي--سسا--ي--سسلأ رأر--ق--ت--سسلأو م--ل--سسلأو ن---مألأ
يتلأ ،رأو÷أ نأدلب ىوتسسم ىلع ،ي-عا-م-ت-جلأو
ظاف◊أ بجأولأ يجيتأÎسسلأ انقم-ع ا-هÈت-ع-ن

اقفو هنأأ ىلع ،ةحيرقنسش قيرفلأ ددسشو  .““هيلع
هذه ‘ مكيلع متحتي هنإاف ،سسوملŸأ عقأولأ أذهل
نم أوعفرتو مكتظقي نم أوفعاسضت نأاب ،ةقطنŸأ

ةيقيق◊أ داعبألأ أوكردتو ،مكيدل بجأولأ سسح
زيكÎلأ ىلع أولمعتو ،مكب ةطونŸأ ماهŸأ حاجنل

،يتايلمعلأو ›اتقلأ سسرمتلأ لمأوع بسسك ىلع
Òسضحتلأ جمأÈل مراسصلأ ق-ي-ب-ط-ت-لأ لÓ-خ ن-م
ةفيكتŸأ ،تاميلعتلأو تايسصوتلأ ةفاكلو ،›اتقلأ

دكأأ امك .““ةلكوŸأ ةددعتŸأ ما-هŸأ ة-ع-ي-ب-ط ع-م
ةيحانلأ ¤إأ هترايز نم Êاثلأ مويلأ لÓخ ،قيرفلأ
سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ يعسس ،ةيناث-لأ ة-ير-ك-سسع-لأ
ةيرحبلأ ¤إأ رابتعلأ ةداعإل ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ
انخيرات ‘ ةيبهذ ةÎف تسشاع ي-ت-لأ ة-ير-ئأز÷أ
راحبلأ ةدي-سس عزا-ن-م نود ل-ث“ تنا-كو د-يÛأ
رحبلأ ‘ باسسح فلأأ اهل بسسحي ةوقو ،¤وألأ
يسضاŸأ أذه““ نأأ ¤إأ تفلو .طسسوتŸأ سضيبألأ
،زأزتعلأ رداسصم نم أردسصم قحب لثÁ ديلتلأ
عسضو ىلع ،رأر-سصإلأ ثعأو-ب ن-م ا-يو-ق ا-ث-عا-بو
اهلعجو ،حيحسصلأ راسسŸأ ىلع ،ةيرحبلأ تأوقلأ

ةعمسس عم اهتعمسس ىسشامتت ،ة-ي-ل-ع-ف ة-عدأر ةو-ق
،ةقيرعلأ ةيروثلأ روذ÷أ تأذ ،ةلقتسسŸأ رئأز÷أ
فلتfl عم ةيتايلمعلأو ةيلاتقلأ اهتردق مجسسنتو
جعي حبسصأأ يتلأ ،ةئراطلأ تايدحتلأو تاناهرلأ
ماهŸأ عم سساسسألاب قفأوتتو ،مويلأ انŸاع اهب
ةكرعŸأ مأوق نمسض ،اهيلإأ ةل-كوŸأ ة-يرو-ت-سسد-لأ
ةياغلأ هذهل اقيق–و  .““يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل
مامتهلأ ” ““ ه-نأأ ¤إأ ق-ير-ف-لأ را-سشأأ ،ة-ل-ي-ب-ن-لأ
ام ايلعلأ ةدايقلأ اهتحنمو ،ة-ير-ح-ب-لأ تأو-ق-لا-ب
بنا÷أ نم ءأوسس ،ةياعرلأو ةيانعلأ نم قحتسست
داتعلأ لا-ك-سشأأو عأو-نأأ ل-ك Òفو-تو يز-ي-ه-ج-ت-لأ
يرسشبلأ رسصنعلأ Òفوت ةي-حا-ن ن-م وأأ ،رو-ط-تŸأ
،““يتآاسشنŸأ بنا÷اب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف وأأ ،ءف-ك-لأ

تأزا‚إلأ نأأ كسش ل ““ لو--ق--لا--ب أدر--ط--ت--سسم
نم يه ،نيدايŸأو ةدعسصألأ ةفاك ىلع ،ةققÙأ
ةيؤورلأ تأذ ةيا-عر-لأ هذ-ه ى-ل-ع ،د-هأو-سشلأ Úب
ايلاح اهب ىظ– يتلأ رظنلأ ةديعبلأ ةيلبقتسسŸأ
ق-ير-ف-لأ نإا-ف ،ةرا-سشإÓ-ل  .““ة-ير-ح-ب-لأ تأو-ق--لأ

يمر نير“ ذيفنت تا-ير‹ ع-با-ت ،ة-ح-ير-ق-ن-سش
يمرلأ ع-ل-سضÃ ي-ح-ط-سس فد-ه ى-ل-ع خورا-سصب
لثم ذيفنت نأأ““ لاقو ،ةيبرغلأ ةيرحبلأ ة-ه-جأو-ل-ل

ةيرحب فأدهأأ ىلع يمرلاب يرحبلأ نيرمتلأ أذه
يد÷أو يقيق◊أ رابت-خلأ ة-با-ثÃ ،ة-ي-ح-ط-سس
،خيرأوسصلأ ةفذاق ةنيفسسلأ هذهل ةحلسسألأ ةمظنأل
ابئاسصو ايدج أرابتخأ لثÁ ،ديكأاتلابو ،اسضيأأ وهو

Ÿغ--ت--سسلأ ‘ م--ق--طألأ م--ك– ىد-Óأو-لأ ل‘
.““ةيبر◊أ ةنيفسسلأ هذ-ه-ل ة-ي-لا-ت-ق-لأ تأرد-ق-ل-ل
مويلأ نورباثت يتلأ ،ةليبنلأ فأدهألأ““ نأأ فاسضأأو
أذه Óعف مكنم قح-ت-سست ،ا-هد-ي-سسŒ ل-جأأ ن-م
ييحأأ ذإأ يننإأو ،ةين-سضŸأ دو-ه÷أ هذ-هو ءا-ن-ع-لأ
نيرمتلأ أذه ءأرجإأ ‘ مهتكراسشم ىلع عيم÷أ
دود-حو ه-ت-ي-لوؤو-سسم ع-قو-م ‘ ل-ك ،ير--ح--ب--لأ

ةعجسشم ،ةيلوألأ هجئاتن Èتعأأ يننإاف ،هتايحÓسص
نم ام وهو ،هيلإأ وبسصن انك ام عم اما“ ةبواجتمو
مئأدلأ ثحبلأ ىلع ،ايوق أزفfi نوكي نأأ هنأاسش
فيظوتو ،تأءافكلأ لقسصو ،تأراهŸأ ةيمنت ىلع
نيرمتلأ أذه لÓخ ةبسستكŸأ تأÿÈأو براجتلأ
وحن ىرخأأ ةيعون ةلقن هرا-م-ث ل-ع-جو ،ير-ح-ب-لأ
بلاطوب ةراسس ^ .““نسسحألأ

ةيزكرŸأ ةنجلل ةيداع-لأ ةرود-لأ تق-ل-ط-نأ ^
سسمأأ حابسص ينطولأ رير-ح-ت-لأ ة-ه-ب-ج بز◊

ة-سصسصıأو تأر“ؤو-م-ل-ل ›ود-لأ ز-كرŸا--ب
يسسايسسلأ بتكŸأ ةليكسشت ى-ل-ع ة-قدا-سصم-ل-ل
لسضفلأ وبأأ ديد÷أ ماعلأ Úمألأ قفأÎسس يتلأ
دهسشتسس يتلأ ةلبقŸأ ةلحرŸأ لÓ-خ ي-ج-ع-ب
ىلع ةيسسايسسلأ تاقاق-ح-ت-سسلأ ن-م د-يد-ع-لأ

ةقبسسŸأ تاباختنلأو روتسسدلأ ليد-ع-ت رأر-غ
فسشكيسسو .ر-سشع يدا◊أ ر“ؤوŸأ م-ي-ظ-ن-تو
بتكŸأ ‘ أوسضع91 مسضت ةمئاق ىلع يجعب
‘ ةÒبك تانهكت لfi تيقب يتلأ يسسايسسلأ

ةطايخ ‘ لجرلأ اهدمتعأ يتلأ ةيرسسلأ لظ
تاقاقسشنأ يأل ابنŒ ةيدايق-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ بو-ث

fiبز◊أ لخأد تأرايت بسضغ وأأ ةلمت Áنك
امك ةيزكرŸأ ةنجللأ ةرود لاغسشأأ ‘ رهظي نأأ

لوقيو .ةمئأدلأ ناجللأ ءاسضعأأ ةيمسست متيسس

““ نإأ يرا-م-ع د-مfi نÓ-فألأ ‘ يدا--ي--ق--لأ
Úمألأ اهنع نلعيسس يتلأ ةديد÷أ ةل-ي-ك-سشت-لأ
Ëد-ق-لأ سسر◊أ ن-م ءا-م--سسأأ م--سضت ما--ع--لأ
““ينطولأ ريرحتلأ ة-ه-ب-ج بز-ح ‘ د-يد÷أو

نوكيسس يسساي-سسلأ بت-كŸأ““ ه-لو-ق د-ح ى-ل-ع
تأءافكلأو نيدهاÛأو تأراطإÓ-ل ا-ي-ل-ي-ث“

¤إأ ة-فا-سضإلا-ب ةأأرŸأو با-ب-سشلأو ة-ي-ن-طو-لأ
.““قطانŸأ ليث“ ةاعأرم
بتكŸأ ةمئا-ق نÓ-عإأ يرا-م-ع د-مfi ر-كذو
بابلأ حتفيسس اهيل-ع ة-قدا-سصŸأو ي-سسا-ي-سسلأ

عورسشم عم لماعتلأ ‘ ديتعلأ بز◊أ قÓطنل
ءاتفتسسلأ ‘ ةكراسشملل Òسضحتلأو رو-ت-سسد-لأ
Òسضح--ت--لأ ¤إأ ة--فا---سضإلا---ب ي---ب---ع---سشلأ
دعوم يلتسس يتلأ ةيباختنلأ تاقاقح-ت-سسÓ-ل
وأأ تايعيرسشتلأ ءأوسس روتسسدلأ ىلع ءاتفتسسلأ
ر م  ^ .تايلÙأ

بزحلل ةيزكرŸا ةنجلل ةيداعلا ةرودلا قلطنا
 نÓفأÓل يسسايسسلا بتكŸا ةمئاق نع نÓعإلا

لامعألا لودج ‘

 نوبت ضسيئرلا فرط نم اثوعبم وكاماب راز
 رئاز÷ا لغسشي ›ام لغسشي ام :موداقوب

نأاب حÓسصإÓل ةينطولأ ىوقلأ ةردابم تدكأأ ^
لبسسلأ مهأأ نÓ-ثÁ كÎسشŸأ ل-م-ع-لأو رأو◊أ
نمثو .ةلومأاŸأ تاحÓسصإلأ ديسسجت-ل ة-ن-مآلأ
تايسصخسشلأو بأزحألأ ةداق عامتجأ جوت نايب
لبق اه-ن-ع ن-ل-عأأ ي-ت-لأ ةردا-ب-م-ل-ل ة-ل-ك-سشŸأ
بواجتلأ ،يسسأروألأ قدنفب ءاقل ‘ Úعوبسسأأ
لابقتسسأ هسسكع يذلأ ةردا-بŸأ ع-م ي-م-سسر-لأ
يذلأ ةردابŸأ ن-ع د-فو-ل ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
ت– اهنوكل اهعم لعافتل-ل دأد-ع-ت-سسلأ ىد-بأأ

نمأل ةمعأدو ايلعلأ ه◊اسصمو ن-طو-لأ ف-ق-سس
ةردابŸأ ءاسضعأأ ددسش امك .نطولأ رأر-ق-ت-سسأو

مهسصرحو ةردابŸأ ىوق ماجسسنأو كسسا“ ىلع
ديسسŒو اهفأدهأأ قيق– لجأأ نم اهليعفت ىلع
لعفلأ دودرب نو-ع-م-تÛأ هو-نو .ا-ه-ع-يرا-سشم
ة-ن-م-ثŸأو ةردا-بŸا-ب ة-ب-حرŸأ ة-ي-با-ج--يإلأ

ŸقÎسصإلأ راسسم ‘ ةءانبلأ اهتاحÓينطولأ ح
ىد-بأأو  .ن-طأوŸأ تلا-غ-سشنا-ب ل--ف--ك--ت--لأو
ةيزمر نوكت نأأ مهعلطت ةردابŸأ ‘ نووسضنŸأ
دعومك هديد– ” يذ-لأ Èم-فو-ن ن-م —ا-ف-لأ
سسكعي ايباجيإأ أرسشؤوم روتسسدلأ ىلع ءاتفتسسÓل
.مداقلأ روتسسدلأ ةقيثو ‘ Èمفون ئدابمو ميق

 م ناوسضر  ^

يÈسص ،ة-ي-جراÿأ نوؤو-سشلأ ر-يزو د-كأأ ^
،رئأز÷أ لغسشي ›ام لغسشي ام نإأ ،موداقوب
ثوعبمك وكاماب ¤إأ ةرايز لهتسسم ‘ كلذو
.نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئرل
سسمأأ لوأأ ،ير-ئأز÷أ نو-يز-ف-ل-ت-لأ ل-ق-نو
ام لك ““ نأأ هديكأات مودا-قو-ب ن-ع ،ة-ع-م÷أ
نأأ افيسضم ““ر-ئأز÷أ ل-غ-سشي ›ا-م ل-غ-سشي
تءا-جو ة-يدا-ع ›ا-م ة--لود ¤إأ ه--ترا--يز
دبع ةيروه-م÷أ سسي-ئر ن-م تا-م-ي-ل-ع-ت-ب
.نوبت ديÛأ

نأÒج نحن ““ ةفاحسصلل حيرسصت ‘ لاقو

ةيخيرات تاقÓعو ةليوط دودح ا-ن-ط-بر-ت
ام لك هيلعو ةنيتمو ةمهم ةقأدسص انعمŒو
.““رئأز÷أ لغسشي ›ام لغسشي
انه انأأ““ موداقوب فاسضأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
لوح رظنلأ تاه-جو لدا-ب-تو عا-م-ت-سسÓ-ل
ايوسس لمعلأ لبسس ثحبو ›ام ‘ عسضولأ

›اŸأ بعسشلأ رأر-ق-ت-سسأو ن-مأأ ل-جأأ ن-م
ئدا-بŸأ مأÎحأ را-طإأ ‘ كلذو ق-ي-ق-سشلأ
.““انيدلب مك– يتلأ ميقلأو
ةيلاŸأ ة-م-سصا-ع-لأ ¤إأ ،مودا-قو-ب ل-سصوو
مودت ةرايز ‘ ةعم÷أ ةح-ي-ب-سص ،و-كا-ما-ب

تاقÓعلأ راطإأ ‘ جرد-ن-تو ،أد-حأو ا-مو-ي
عم قلطŸأ رئأز÷أ نماسضتو ةي-خ-يرا-ت-لأ
ن--مألا--ب ا--ه---ك---سس“و ،›اŸأ بع---سشلأ
.دلبلأ أذه ‘ رأرقتسسلأو
وكاماب هلوسصو ىدل ،موداقوب لبقتسسأ دقو
سسيئر بئان وايد كيلم دي-ق-ع-لأ ل-ب-ق ن-م
مسضت يتلأو بعسشلأ ذاقنإل ةينطولأ ةنجللأ

نع اتياك ميهأرب سسيئرلأ أوحأزأأ Úيركسسع
نيأأ ÚيلاŸأ ÚلوؤوسسŸأ عم ىقتلأو ،مك◊أ
ةيسسايسسلأ تأروطت-لأ ر-خآأ م-ه-ع-م سشقا-ن

 ب ةراسس ^ .كانه

Úميلقإلا Úلعافلاو ةديد÷ا تاطلصسلاب ةيجراÿا ريزو ءاقل للخ

 ةيملسسلا قرطلاب ›ام ةمزأا ءاهنإل رئاز÷ا قافتاب كسسمتلا ¤ا ةوعدلا
‘ ةديد÷أ ةيلاقتنلأ تاطلسسلأ تددسش ^
نوؤو-سشلأ ر-يزو ع-م م-ه-ئا-ق-ل لÓ-خ ›ا--م
ةرورسض ى-ل-ع مودا-قو-ب يÈسص ة-ي-جراÿأ
سسم-ت-لأ ‘ مÓسسلل رئأز÷أ قافتأ دونب-ب ك-ّ

ةيملسسلأ قرطلاب ةمزألأ نم جورخلل ›ام
دلبلأ ءانبأأ Úب رأو◊أ جهنم ىل-ع ة-ي-ن-بŸأ
ة-ي-جراÿأ ر-يزو ءا-ق-ل لÓ-خو .د-حأو--لأ

ÚمأÓل سصاÿأ لثمŸأ عم موداقوب يÈسص
·ألأ ةثعب سسيئرو ةد-ح-تŸأ ·أÓ-ل ما-ع-لأ
ءاقل أذكو فيظنلأ حلاسص ›ام ¤إأ ةدحتŸأ
يق-ير-فألأ دا–لأ ة-ث-ع-ب سسي-ئر ع-م ر-خآأ

Ÿي-ب ،ل-حا-سسلأ ة-ق-ط-نÒ لوا-ن-ت ا-يو-يو-ب
نوؤوسشلأ ةرأزول ناي-ب بسسح نا-عا-م-ت-جلأ
لبسسو ›ا-م ‘ ›ا◊أ ع-سضو-لأ ة-ي-جراÿأ

.ةنهأرلأ تايدحتلأ ىلع بلغت-ل-ل ا-ه-م-عد
سسيئر ثوعبم نأأ ،ةيجراخلل ِناث نايب ركذو
ةنجللأ ءاسضعأأ عم اسضيأأ عمتجأ ةيروهم÷أ
ةداقلأ نم ةلكسشŸأ بعسشلأ ذاقنإل ةينطولأ
سسيئرلأ مك-ح أو-ه-نأأ ن-يذ-لأ Úير-ك-سسع-لأ
.اتياك ركب و-بأأ م-ي-هأر-بإأ دÓ-ب-ل-ل ق-با-سسلأ
عم هئاقل ‘ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ريزو قرطتو
تايلآأ ¤إأ نايب-لأ بسسح- Úي-لاŸأ ةدا-ق-لأ
ثيح ،›ام اهب ر“ يتلأ ةمزألأ نم جورÿأ
دلبلأ ةقفأرŸ رئأز÷أ دأدعتسسأ ىلع دكأأ
دكأأو .ةيئانثتسسلأ فورظلأ هذه ‘ را÷أ
مئأدلأ رئأز÷أ مأزتلأ ىلع موداقوب ريزولأ

Œأ بعسشلأ هاŸءاقللأ ناك امك ،قيقسشلأ ›ا
ديكأاتلل ةسصرف ينطولأ سسلÛأ ءاسضعأأ عم

رئأز÷أ قافتأ دونبب كّسسمتلأ ةرورسض ىلع
عابتاب ةمزألأ نم جورخلل ،›ام ‘ مÓسسلل
رأو◊أ جهنم ىلع ةينبŸأ ةيملسسلأ قرطلأ
رّبع ،مهتهج نم  .دحأولأ دلبلأ ءانبأأ Úب
مهبي-حر-ت ن-ع ي-ن-طو-لأ سسلÛأ ءا-سضعأأ
ذنم ةرايز لوأاك يرئأز÷أ ر-يزو-لأ ةرا-يز-ل
رّبعي ام وهو ،قباسسلأ سسيئرلأ مكح ءاهنإأ

هاŒ ةقأدسصو ةين نسسح ةرداب نع مهبسسح
رئأز÷أ فوقو ‘ مهتقث نع أوبرعأأو ›ام
،›اŸأ بع--سشلأ بنا--ج ¤إأ ر--م--ت---سسŸأ

ريو-ط-ت ى-ل-ع م-ه-سصر-ح ى-ل-ع ن-يد-كؤو-م
›اŸ رئأز÷أ معدو ،نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ
 .برقأأ ‘ اهتمزأأ نم جورخلل

ناوسضر م ^

 تاباختنلل ةلقتصسŸا ةينطولا ةطلصسلل معدلا Ëدقت ضضرغب

““انم بلطب ءاج انتمهم ‘ انتدعاسسŸ ةيموكح ةن÷ ءاسشنإا ““ :‘رسش
‘رسش دمfi تاباختنÓل ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر دكأأ ^

ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ ةدعاسسÃ ةفلكم ةيموكح ةن÷ ءاسشنإأ نأأ
بلط ىلع ءانب ءاج روتسسدلأ ةعجأرم ءاتفتسسأ ميظنت ‘ تاباختنÓل

ةثلاثلأ ةينطولأ ةعأذإلأ ىلع افيسض هلوزن ىدل ‘رسش حسضوأأو .اهنم
ةينطولأ ة-ط-ل-سسلأ سسي-ئر ك ه-ن-م بل-ط ى-ل-ع ءا-ن-ب““ ه-نأأ سسمأأ لوأأ
ىلع ءاتفتسسÓل ابسس– ةنجللأ هذه ءاسشنإأ ” تاباختنÓل ةلقتسسŸأ

ىلع هدر ‘و.““لبقŸأ Èمفون —افلأ ‘ بقترŸأ روتسسدلأ ةعجأرم
ةينطولأ ةطلسسلأ ةيلÓق-ت-سسأ ‘ كي-ك-سشت-لأ ة-ي-نا-ك-مإأ لو-ح لأؤو-سس
رمألأ نأأ ‘رسش دكأأ ،ةنجللأ هذه ءاسشنإأ دعب تاباختنÓل ةلقتسسŸأ
ةيامح ‘ لثمتي انتيلوؤوسسم رهو-ج نأل ة-يدا-م ةد-عا-سسÃ““ ق-ل-ع-ت-ي
،““ةيطأرقÁد لكب هرايتخأ نع Òبعتلأ نم بعسشلأ Úكمتل عأÎقلأ

هتئيه جراخ نم ةيدام ةدعاسسم ¤إأ ءوجللأ““ نأأ ىلع ديكأاتلأ أدد‹
ةينطولأ ةطلسسلأ ةيلÓقتسسأ لعجي نأأ لأوحألأ نم لاحب نكÁ ل
حبسصت هجو يأا-ب““ فا-سضأأو.““كيكسشت لfi تاباختنÓل ةلق-ت-سسŸأ
امدنع ةيلÓقتسسأ Ìكأأ تاباختنÓل ةلقت-سسŸأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-ل-سسلأ
ل رمألأ““ عباتو ““مهلقنت وأأ اهيرطؤوم ماعطإأ وأأ لزأوعلأ ءأرسشب لفكتت
تأدوه‹ نم ففخت نأأ اهنأاسش نم ةيدام بنأوج هنوك نع ودعي
ىرحألاب اهيلع بجي يتلأ تاباختنÓل ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ

باختنلأ بتاكم Òطأات اميسس ل ،ةيسساسسألأ اهتمهم ىلع زيكÎلأ
حسضوأأ ،ءاتفتسسلأ ءأرجإأو Òسضحتلأ ةيل-م-ع سصو-سصخ-بو.““زرفلأو
ةعجأرم ىلع ءاتفتسسلأ نأأ ىلع سصني ›ا◊أ روتسسدلأ““ نأأ ‘رسش
زوجي““ لوقي حسضوأأو.““تلا◊أ عيمج ‘ ناÈŸلأ Èع رÁ روتسسدلأ
،““ناÈŸلاب ءافتكلأ وأأ ءاتفتسسلأ ¤إأ ءوجللأ امإأ ةيروهم÷أ سسيئرل

ل هنأل ابجأو لظي ناÈŸلأ ىلع رورŸأ ““ نأأ ىلع لباقŸأ ‘ أددسشم
Áأ نود رو-ت-سسد-لأ ة-ع-جأر-م ن-كŸأ هذه ىلع رورŸو  .““ةسسسسؤو‘

نأأ ‘رسش Èتعأ ،ءاتفتسسلأ ءأرجإل ددÙأ خيراتلأ ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت
يÈمفونلأ دعبلأ زربأأ اŸاط ل نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر““

Ÿأ هعورسشŸيذلأ ينطولأ قفأوتلأ ليكسشت ةداعإأ ‘ اسصوسصخ لثمت
Áةيروهم÷أ سسيئر نأأ ركذي.““نوناقلأ ةلودل ةيسساسسألأ ةدعاقلأ لث

ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر يسضاŸأ Úنثلأ لبقتسسأ دق ناك
تأدأدعتسسلأ نع اسضرع هل مدق يذلأ ‘رسش دمfi تاباختنÓل
أءدب ،ة‹ŸÈأ ةيبا-خ-ت-نلأ تا-قا-ق-ح-ت-سسلأ م-ي-ظ-ن-ت-ل ة-يرا÷أ
ءوسض ‘و ءاقللأ أذه لÓخو روتسسدلأ ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسسلاب

خيرات ديد– ررقت ةينعŸأ تاه÷أ عم ةيروهم÷أ سسيئر تأرواسشم
.روتسسدلأ عورسشم ىلع ءاتفتسسÓل أدعوم مداقلأÈ 0202مفون لوأأ

ر كلام ^

 حلصصإلل ةينطولا ىوقلا ةردابم
 تاحÓسصإلا ديسسجتل راو◊اب كسسمتلا ¤إا ةوعدلا
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ىلع افيشض هلولح ىدل يلشسرم دكأاو  ^
لبقŸا يعما÷ا لوخدلا نأا، ،¤و’ا ةانقلا
ةطلشسلا ،نأاو ةيئا-بو-لا ة-لا◊ا-ب ط-ب-تر-م
بشسانŸا تقولا ريدقتل رارقلا باحشصأ’
’وبق انشسمتلا““ اننكل  يروشض◊ا لوخدلل
نحنو دعوŸا اذهل ءاكرششلل انا-شسح-ت-شساو
ءازإا ي-ئا-ه-ن-لا رار-ق-لا را-ظ--ت--نا دد--شصب
. ““حÎقŸا
›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو را-ششت-شسم ح-شضوأاو
تا-عا-م-ت-ج’ا نأا ، ي-م-ل-ع--لا ثح--ب--لاو
رئاز÷ا ‘  ةيئابولا ةلاحلل ة-ي-م-ي-ي-ق-ت-لا
نم —افلا خيرات حاÎقا صضفر ¤ا تشضفأا
مهدعاقÃ ة-ب-ل-ط-لا قا-ح-ت-ل’ Èم-ت-ب-شس
ئطاوششلل يجيردتلا حت-ف-لا ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب
تا-طا-ششن--لاو م--عا--طŸاو د--جا--شسŸاو
ىلع ر-خآا د-ي-كأا-ت ‘ ىر-خ’ا ة-يرا-ج-ت-لا
ةر-شسأ’ا ة-مÓ-شس ى--ل--ع ةرازو--لا صصر--ح
. ةبلطلا اميشس’  ةيعما÷ا
فانئتشسا ”““ هنإا لوقلاب  جرعل فاشضأاو
” ا-م--ك توا32 موي دعب ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لا
هاروتكدلا ةبلطوÎ 2شساŸا ةبلط لابقتشسا
¤وأا ‘ ةشصشصختŸا ةيبطلا مولعلا ةبلطو2
، ةعما÷ا تاجردم ¤إا ةدو-ع-لا تاو-ط-خ

تا-نا-ح-ت-م’ا ءار-جإا ‘ عور-ششلا ” ا-م-ك
زواجتي ’ يتلا تاشصشصختلا ‘  ةيروشض◊ا
نا رابتعا ىلع ،03لا  ةبلطلا ددع اهيف
ىلع ظاف◊ا لواحي ي-ح-شصلا لو-كو-تÈلا
لامعلاو ةذتاشسأ’او ةبلطلا ةحشصو ةمÓشس
.  ¤وأ’ا فيشض بشسحب
‘ عيم÷ا ةمÓشس ى-ل-ع ظا-ف◊ا د-شصقو
ن--م دد--ع ذا--خ--تا ” ،ة--ح--ئا÷ا ل---ظ
لجا نم ةيميظنتلا Òباد-ت-لاو تاءار-ج’ا
صصيلقتو ماشسق’ا ىلع طغ-شضلا ف-ي-ف-خ-ت
لاقو ، ة-شسوردŸا ة-ي-ن-مز-لا تا-حا-شسŸا

نا انحÎقا ““ ددشصلا اذه ‘ جرعل يلشسرم
ى-ل-ع يرو-شض◊ا نا-ح-ت--م’ا ر--شصت--ق--ي
ةيقف’ا تادحولاو ة-ي-شسا-شس’ا تاد-حو-لا
تادحولاو  ةيفاششكتشس’ا تادحولا امنيب
. لامعأا لكشش ‘ مدقت نا نكÁ  ةيجهنŸا

ر-يزو را-ششت-شسم ف-ششك ر-خآا بنا-ج ن--م
اردشصا  نع ،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا
نم ةديدج اطورشش ددحيشس يئانثتشسا رارق
هذه ‘ ةبلطلل ي-ئا-ن-ث-ت-شسا م-ي-ي-ق-ت ل-جأا
مهفتو يعو ىلع لوعن““ Óئاق   ةلحرŸا
. ““رمأ’ا اذه ‘ ةيجوغاديبلا ناجللا

ج.ق^
،ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو تدكأا ^
نامشض ىلع اهشصرح ، ،ةح-ير-ف ن-ب ما-ي-ه
ي-ح-شص لو-كو-تور-ب ق-فوو ““ن-مآا““ لو--خد
لÓخ صصبÎم فلأا035 نم ديزأ’ ““حشضاو““
.ةديد÷ا ةينيوكتلا ةنشسلا
ةفاحشصلل حير-شصت ‘ ةر-يزو-لا تح-شضوأاو
اهعاطقل ةعبات عيراششŸ دقفت ةرايز بقع
بدتنŸا ريزو-لا ة-ق-فر ،ر-ئاز÷ا ة-ي’و-ب
تاشسشسؤوŸاو ةفرعŸا داشصت-قا-ب ف-ل-كŸا
نيوكتلا ةرازو نأا ،ديلو Úشسا-ي ،ة-ئ-ششا-ن-لا
نامشض ىلع ةشصيرح““ ÚينهŸا م-ي-ل-ع-ت-لاو
نم ديزأا مهددع غلابلا ÚشصبŸÎا لوخد
لكششب اذهو ،نطولا Èع صصبÎم فلأا035
.““حشضاو يحشص لوكوتورب قفوو نمآا
نأا دد--شصلا اذ--ه ‘ ةر--يزو---لا تر---كذو
موي مهلمع بشصانÃ اوق-ح-ت-لا ةذ-تا-شس’ا
ءاعبرأ’ا قحتلا امي-ف ، طرا-ف-لا صسي-مÿا
ةنشسلا Òشض– صضرغب لامعلاو نويراد’ا
دعب ÚشصبŸÎا لوخد ل-ب-ق ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا
.رهششا ةدعل ماد عاطقنا
لبق ةذتاشس’ا زكÒشس ،ةحيرف نب بشسحو

تاششرولا Òشض–““ ىلع ÚشصبŸÎا لوخد
طيط-خ-ت-لاو جاو-ف’او ج-ها-نŸا داد-عإاو
لو--خد--ب صصاÿا لو--كو--توÈلا ع--شضو--ل
عم مءÓتي لكششب ذيفنتلا زيح ÚشصبŸÎا
.““ةمزÓلا ةيحشصلا تاءارج’ا
ز-كر-م-ل-ل ة-ي-ناد--يŸا ةرا--يز--لا لÓ--خو
مÓ-ع’ا تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت ‘ صصشصخ-تŸا
بر-غ ة-ي-نا-م-حر-لا-ب ع-قاو-لا لا--شصت’او
ةرورشض ىلع ةريزولا تددشش ،(ة-م-شصا-ع-لا
لابقتشس’ ناكŸا ة-ئ-ي-ه-تو ل-ق-ن-لا Òفو-ت
ر-بو-ت-كأا ر-ه-شش ف-شصت-ن--م ‘ ÚشصبŸÎا
¤ا عورششŸا ىلع Úمئاقلا ةيعاد ،لبقŸا
نأاو اميشس’ ،لبقŸا Èمتبشس51 ‘ هميلشست
.ةئاŸاب59 تغلب زا‚’ا ةبشسن
ةحيرف نب ةديشسلا تفششك ،ىرخأا ةهج نم
ع-يرا-ششم زا‚إ’ ة-يرا--ج تا--شسارد--لا نأا

ةيبلتل نطولا نم ىرخأا تاي’و Èع ةلثا‡
ةجا◊او ن-يو-ك-ت-لا ‘ با-ب-ششلا تا-ب-ل-ط
ز--كارŸا هذ---ه ل---ثŸ ة---يدا---شصت---ق’ا
 .ةشصشصختŸا

ن.ح ^

:يلاعلا ميلعتلا ةرازو ،ةيسصخسش يعاودل ينعملا نم بلطب ةيئانثتسس’ا ةيميداك’ا ةلطعلا حنم
تاناحتم’او ةضساردلا نع ةبلطلا بايغل صصيخارت7 رادضصا

7  نع ›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو تجر-فا ^
ةرŸÈا  تا-با-ي-غ--لا ت’ا◊  صصي--خار--ت
متي يتلاو  ، ةرهاقلا ةوقلا يعاودب ةبلطلل
ة-ع-طا-قÃ ا-ه-با-ح-شصأ’ صصي-خار-ت ح-ن-م
وا ةم-ي-ل-ع-ت-لا تا-شسشسؤوŸا Èع ة-شسارد-لا
.مهب ةشصاÿا تاناحتم’ا ةعطاقم
نع رداشص رارق قفو ت’ا◊ا هذه قلعتتو
يملعلا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو
ل-ب-ق ن-م ةد-كؤوŸا ءا-ف-ششت-شس’او صضرŸا
، ءا-ب-طا““ ة-شصتıا ة-ي-ح-شصلا تا-ئ-ي-ه-لا

ينعŸا Òخشست ، ““صصاÿا وا ماعلا عاطقلا
، ةيمومعلا تاطلشسلا لبق نم هءاعدتشسا وا
““ جوزلا““ ءابرق’ا وا عورفلا وا لوشص’ا ةافو
ةثÓث ينعŸا جاوز ““ةحوم-شسم ما-يا ة-ثÓ-ث
ةموم’ا وا ةوب’ا ةلط-ع ، ة-حو-م-شسم ما-يا
بÓل ةبشسن-لا-ب ا-ه-ب حو-م-شسم ما-يا ة-ثÓ-ث
يحشصلا رج◊ا ، مÓل ةبشسنلاب ةينو-نا-ق-لا
رÈم ع-نا-م ثود--ح ،91جيفوكلا بب-شسب
ةدعل ›اعلا ميلعتلا ة-شسشسؤوÃ قا-ح-ت-لÓ-ل
لقنلا لئاشسو طاششن قيلعت ايمشس’ باشسا

.دود◊ا قلغو
نا نكÁ هنا ›اعلا ميلعتلا ةرازو تدكاو
بلطب ةيئانثتشس’ا ةيÁداك’ا ةلطعلا حن“
يشسفن بعت ““ ةيشصخشش يعاودل ينعŸا نم
““ ميلعتلا ةعباتÃ ةليفكلا لئاشسولا صصقن ،
عوبشسا ةراد’ا ىدل بلطلا عاديا ى-غ-ب-ن-يو
،تانا-ح-ت-م’ا ة-ياد-ب ل-ب-ق ى-شصقا د-ح-ك
لÓخ ةبشستكŸا داوŸاب بلاطلا ظفتحيو
9102/0202 ةيعما÷ا ةنشسلا

ةرون ةظيفح ^

ةيئ’ولا حلاسصملا فلتخم عم قيسسنتلاب بلاطت ةيراقعلا ةيقرتلا ةيريدم
يمومعلا يوقرتلا تانكضس زاجنا ةريتو عيرضستل ةمراضص تاميلعت

ةينطولا ةشسشسؤومل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا صسي-ئر-لا د-كأا ^
ةرورشض ىلع ،نايفشس ظ-فا-ح ،ة-يرا-ق-ع-لا ة-ي-قÎل-ل
قيشسنتلاو ةينكشسلا عيراششملل زا‚’ا ةÒتو عيرشست
اهميلشستل ةيئ’ولا تايريدŸاو حلاشصŸا فلتfl عم
هتداق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا لÓخ ،لاجآ’ا برقأا ‘
نا-ي-ب ‘ ءا-ج ا-م بشسح ،ة-ن-ي--ط--ن--شسق ة--ي’و ¤إا
لك ‘ ةرايزلا جمانرب نم ءاهتن’ا دعبو .ةشسشسؤوملل
اهيف عرشش يتلاو ،ةŸاقو ةنتابو ةركشسب تاي’و نم
ماعلا ر-يدŸا صسي-ئر-لا هŒا ،توأا52 ءاثÓثلا مو-ي
ةي’وب يمومع يوقرت نكشسم083 عقوم ¤إا مويلا
يو-ه÷ا ر-يدŸا ن-م ل-ك-ب ا-قو-فر-م ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق
ءانبلاو Òمعتلا ةيريدÃ ةحلشصŸا صسيئرو ةشسشسؤوملل

زا-غ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا ة-كر-شش ن-ع Úل-ث‡و ة-ي’و-ل--ل
،ةيدقفتلا ةيناديŸا ةرا-يز-لا لÓ-خو .““زا-غ-ل-نو-شس““
لاغششأ’ يمشسرلا قÓطن’ا ىلع ظفاح ديشسلا فقو
،ينكشسلا عقوملل ةيوناثلاو ةيلوأ’ا ةيجراÿا ةئيهتلا
بشسح ،هيف ةيمشسر ةفشصب لاغشش’ا هيف تهتنا يذلا
ىلع ة-شسشسؤوŸا ة-ح-ف-شص ى-ل-ع ر-ششن يذ-لا نا-ي-ب-لا
ةيمتح ىل-ع لوؤو-شسŸا صسف-ن دد-ششو .““كو-ب-شسيا-ف““
حلاشصمو ةي’ولل ءانبلاو Òمعتلا ةيريدم عم قيشسنتلا
عاطتشسŸا رد-ق زا‚إ’ا ةÒتو ع-ير-شست-ل زا-غ-ل-نو-شس
برقأا ‘ ““ةدكؤومو ةيمشسر““ ةفشصب عورششŸا ملشستل
عقوم نياع دق ناك ظفاح نا ركذي .ةنكمŸا لاجآ’ا
فقو نيأا ةŸاق ةي’وب  يمومع يوقرت نكشسم222

ةيجراÿا ةئيهتلل يمشسرلا قÓ-ط-ن’ا ة-ي-ل-م-ع ن-ع
ظفاح منت-غا““ د-ق-ف نا-ي-ب-لا بشسحو . تا-ن-ك-شسل-ل
قيشسنتلا ةرورشضب ةمراشص تاميلعت Ëدقتل ةشصرفلا
اذكو ةهج نم ةي’ولل ءانبلاو Òمع-ت-لا ة-ير-يد-م ع-م
ةيلمعب عارشسإÓل ىرخأا ةهج نم زاغ-ل-نو-شس ح-لا-شصم
.““ اما“ ةزهاج تحب-شصأا يذ-لا ن-ك-شسم201 طبر
ت’واقŸ ة-ي-ن-مز ة-ل-ه-م را-ط’ا اذ-ه ‘ ى-ط-عأاو
زا‚إ’  دح ىشصقأاك رهششأا (6)ةتشسب تردق زا‚إ’ا
56 اهيف زا‚إ’ا ةبشسن تغلب يتلا ةينكشس ةدحو021
Óماك عورششŸا ميلشستل لاغششأ’ا عوم‹ نم ةئاŸاب
 .اهيلع قفتŸا لاجآ’ا ‘

ج.ق ^

ةعوفرملا مهبلاطمب مهكسسمت اودكا
يبلضسلاب ةيبرتلا ةرازو در نوفضصي رباخملا وفظوم

يف-ظوŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا تف-شصو ^
مهتÓشسارم ىلع ةيبÎلا ةرازو در رباıا
تÓ-شسارŸا م-غر يزıاو ي-ب--ل--شسلا--ب
،ناÈŸلا باو-ن فر--ط ن--م ة--عو--فرŸا
دا–’ا فرط نم ةعوفرŸا ت’اغششن’او
نيوكتلاو ةيبÎلا لامعل ينطولا
ة-ي-بÎلا ةرازو در ءا-ج ““ نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
نع0202 ناو-ج02 خيراتب ةي-ن-طو-لا
يف-ظو-م بلا-ط-م و عا-ط-ق-لا ت’ا-غ-ششنا
⁄ ثي-ح ي-ب-ل-شسلا و يزıا--ب ر--باıا
›ا ةرازولا تبهذ اميف بواŒ يأا صسملن
هذه لك ة-شسارد-ل ا-ق-ح’ ة-ما-نزر د-يد–
اذه و ينهŸا مخزلا اذه عم و تافلŸا
. ““نخاشسلا لوخدلا
و بلا-طŸا-ب ا-ه-ك-شس“ ة-ن-ج-ل-لا تد-كاو
ا-يا-شصو-لا ›ا ة--عو--فرŸا ت’ا--غ--ششن’ا
نوناقلا ت’Óت-خإا ل-يد-ع-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸاو
نوناق رادشصاو ،ة-ي-بÎلا عا-ط-ق-ل صصاÿا
،ر-باıا ي-ف--ظو--م ة--ئ--ف Òشسي صصا--خ
يذيفنتلا موشسرŸا قيبطت ¤ا ة-فا-شض’ا-ب

مو-شسرŸا-ب م-م--تŸا و لد--عŸا80-513
وفظوم فن-شصي يذ-لا042-21 يذيفنت-لا
عا-ط-ق-ب ة-شصاÿا كÓ-شس’ا ن-م ر-باıا
وفظوم ةدافتشسا اذكو ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
662-41 يشسائرلا مو-شسرŸا ن-م ر-باıا
.ءانثتشسا نود
فينشصت ةداعإا ¤ا رباıا وفظوم اعد امك
ي-شسي-ئر-لا ق-ح-لŸا و ıÈا-ب ق-ح--لŸا
راشسŸا ‘ ةيقÎلا لا‹ ح-ت-فو ،Èخ-م-ل-ل
)30-60 رمأ’ا ماكحأاب Ó-م-ع ي-ن-هŸا

flÈنوكم ي / flÈخ نم  صشتفم يÓل
ءاطعإاو403-70 يشسائرلا موشسرŸا Úي–
يتلا تاشضيوعتلا و حنŸا نم ةدافتشس’ا قح
ةشصاÿا كÓشسأ’ا يقا-ب ا-ه-ن-م د-ي-ف-ت-شسي
ةحنم - ليهأاتلا ةحن-م ) ة-ي-بÎلا عا-ط-ق-ب
ةحنم - ةيجوغاديبلا ةح-نŸا - ق-ي-ثو-ت-لا

رثأاب كلذ و ( %04  يوبÎلا ءادأ’ا Úشس–
موشسرŸا رودشص خيرا-ت8002 ذنم يع-جر
وفظو-م بتر-ي يذ-لا513-80 يذيفنت-لا
عاطقل ةشصاÿا كÓشس’ا ن-م-شض ر-باıا

. ةينطولا ةيبÎلا
يلع ءاشضقلا اشضيا ةنجللا بلاطم ‘ ءاجو
- Èخملل ينقت نوع ) لاوزلل ةليآ’ا بترلا
ةحنم صصيشصختو ( Èخملل ين-ق-ت نوا-ع-م
ارظن يدعا-ق-لا ر-ج’ا ن-م05 % ر-ط-خ
،ةيواميكلا داوŸا عم ي-مو-ي-لا ل-ما-ع-ت-ل-ل
ةحشصلا و لمعلا بط ل-ي-ع-ف-ت ¤ا ة-فا-شضا
.ةئفلا هذهب دي÷ا لفكتلل ةيعامتج’ا
يذلا صشيمهتلاو فاحجإ’اب ةنجللا تددنو
تايريدم يوتشسم يلع ةئف-لا هذ-ه ق-ح-ل-ي
لÓخ نم  ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا ‘ و ةيبÎلا
و ةيلقنتلا ةكر◊ا ءارجإاب مهل حامشسلا مدع
ةيرادإا ماهÃ ر-باıا ي-ف-ظو-م ف-ي-ل-ك-ت
موشسرŸا ‘ ةروكذŸا مهماهم نع ةجراخ
مهءاشصقإا ¤ا ةفتشضت ـ513-80 يذيفنتلا
قحلملل  ةشصاخ فيظوتلا دعب نيوكتلا نم
ةموادŸا يلع مهرابجإاو ،Èخملل يشسيئر
نم مهءاشصقإا اذكو ،مهÒغ نود يراد’ا
عم مه‹د و ءاشضع’ا ةيواشستŸا ناجللا
ن.ةظيفح ^ .يرخأا بتر

ةلحرملا هذه يف ةبلطلل ةديدج اطورسش ددحيسس يئانثتسسا رارق اردسصا

يعماجلا لوخدلل اخيرات ربمتبضس91 ـلا حارتقا
اخيرات Èمتبسس91 حاÎقا ” هنأا يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو راسشتسسم ،جرعل يلسسرم فسشك

Úلث‡و ةذتاسسا نم ءاكرسشلا عم قيسسنتو تارواسشم دعب كلذو0202/1202 ةنسسل يعما÷ا لوخدلل
. ةيلامع تاباقن اذكو ةبلطلل

جهانملا دادعإاو تاسشرولا ريسضحت ددسصب ةذتاسس’ا
صصاخلا لوكوتوربلا عسضول جاوفأ’او

صصبÎم فلأا035 ةدوع : ةحيرف نب
انما نوكيضس ينهŸا نيوكتلا ‘

تافلاخملا ىلع فوقولل ةدياحم ةيرازو قيقحت ةنجل دافيإاب بلاط
تانكضس ءانب يف بعÓتلا حضضفي فÓخ نب

ةنيطنضسقب معدملا يوقرتلا
ن-ب ر--شضÊ ÿاÈŸلا بئا--ن--لا ف--ششك ^
زجنŸا يراقعلا يقرŸا تاطلاغم  فÓخ
Ÿنبا ةيدلبب معدم يوقرت نكشس051 عورشش
ةلشسارم ىلع هدر ‘ ،ةنيطنشسق ةي’وب دايز
ن-ك-شسلا ر-يزو ¤إا ة--ه--جوŸا فÓ--خ ن--ب
ةاناعŸاو عورششŸا زا‚إا رخأات صصوشصخب
ةشسشسؤوŸا هذه عم ÚبتتكŸا اهيقÓي يتلا
.ةزجنŸا
ر-يوز-ت-ب ي-قرŸا ة-لواfi بئا-ن-لا م-ه-تإا و
و Úبتتكم نم عيم÷ا اهفرعي يتلا قئاق◊ا
كلذ ‘ ازÈم ،ةنيطنشسقب ةيلfi تاطلشس
يذيفنتلا زاه÷ا ىل-ع ى-ت-ح ه-لو-غ-ت ىد-م
هجو ‘و اههجو ‘ بابلا قلغا يتلا ةي’ولاب
هترايز ىتح رشضحي ⁄و قباشسلا ةي’ولا ›او
صضعب حتف مدعب ىتح رمأاو صضفر لب ةششرولل
ةرايزلا ءانثأا اهتنياعمو اهتبقارŸ تارامعلا
هدد-ه-ي ›او-لا ل-ع-جا-م ،در--لا صصن بشسح
نب بئانلا .ءادوشسلا ة-م-ئا-ق-لا ‘ ه-ع-شضو-ب
نم قئاثولا عمج نأا هدر ‘ فششك فÓخ
تقلطنا لاغشش’او1102 ةنشس أادب ÚبتتكŸا
ءانبلا ةشصخر ىلع لوشص◊ا لبق3102 ةنشس
ةشسشسؤوŸا ي-عد-ت ا-م-ك صسي-لو6102 ةن-شس
قباشسلا ›اولا ةرا-يز-ب ’د-ت-شسم ،ةز-ج-نŸا
تلازام اهنأا اهنأاششب لاق يتلا ،ةششرولل حشضاو
.ويديفلاو روشصلاب ةقثوم
ميلشستلا ‘ رخأاتلا نع فÓخ نب لءاشستو
قÓطنإاب يقرŸا ةيشضر-ف-ب م-ل-شس اذإا ى-ت-ح
هشسفن تقولا ‘ ازÈم ،6102 ةنشس لاغششأ’ا
لشص’ا تانكشسلا مÓتشساو زا‚’ا ةدم نأا
نم صسيلو لاغشش’ا ةيادب ذنم بشسحي نأا هيف
.ميماشصتلا ىلع عيبلا د-ق-ع ءا-شضما خ-يرا-ت
زازتبإا نع هدر ‘ فÓخ نب ثد–و اذه
لشصو نودب ةيفاشضا غلابم عفدب Úبتتكملل
داد-ع-ت-شسإا ن-ع اÈع-م ي-قرŸا بت-ك-م ‘و
يذلا فرشصتلا اذه ىل-ع ةدا-ه-ششل-ل ء’ؤو-ه
.يقرŸا فرط نم Êوناقلا Òغ فرشصتلاب
عانتما هدر ‘ بئانلا لجشس ىرخأا ةهج نمو
ى-ل-ع م-ي-ما-شصت-لا صضر-ع ى-ل--ع ي--قرŸا
تانكشسلا نأاب Òخ’ا ‘ اوأاجافتيل ÚبتتكŸا
ذفاونب تاهجاو لب ،تافرشش ىلع يوت– ’
ثد–و .ةيع-ما÷ا ءا-ي-حأ’ا ه-ب-ششت ط-ق-ف
‘ ح-شضاو ل-يا– ن-ع فÓ-خ ن-ب بئا-ن--لا
اهنأا دكأا يتلا لاغشش’ا مدقت ةبشسنب حيرشصتلا
ةشسشسؤوŸا نا افششاك ،ةئاŸاب58 ¤إا لشصت ’
نم ءÓطلاب تارامعلا نهدب تماق ةزجنŸا
ةشصاخ ةأايهم Òغ لخادلا نم تيقبو جراÿا
،تارامع7 لشصأا نم1،5،6 مقر تارامعلا
،ه-ب-ح-شس ” يذ-لا دا-ت-ع-لا ن-ع Ó-ئا-شست-م
ىلع ادكؤوم ،ىرخأا تا-ششرو ¤إا ه-ه-ي-جو-تو
Óيلد هÈتعا ام وهو ،كلذب يقرŸا فاÎعا
بايغ عم ةششرولا هذهب لاغشش’ا فقوت ىلع

ةحئاجب يقرŸا هرر-ب يذ-لا لا-م-ع-ل-ل ما-ت
تاششرولا ‘ لمعلا نأا لمعلا نا مغر انوروك
نم رمأا-ب ن-ير-ه-شش ن-م Ìكأا ذ-ن-م ق-ل-ط-نا
.ةيمومعلا تاطلشسلا
ن--ع ف--ششك--ل--ل هدر ‘ دا--ع فÓ--خ ن--ب
ÚبتتكŸا صضعب نأا اهنأاششب لاق تامواشسم
ىلع مهتانكشس ما“إا لباق-م ا-ه-ل او-شضر-ع-ت
ةءادرل ار-ظ-ن كلذ-ب م-ه-لو-ب-قو م-ه-با-شسح
Îفد ماÎحإا مدع اهيف ددح يتلا لاغشش’ا
مهماغرإاو Úب-ت-ت-كŸا ماز-لإا ع-م ،طور-ششلا
فرط ن-م ه-ي-ل-ع قدا-شصم بل-ط Ëد-ق-ت-ب
عوشضوŸ ادد‹ دوعيل ، ة-يد-ل-ب-لا ح-لا-شصم
هنع تلاق ام ددح نيأا لاغششأ’ا مدقت ةبشسن
لا-غ-ششأ’ا ل-شضف-ب و-ه ةز-ج-نŸا ة-شسشسؤوŸا
.Úبتتكملل ةيتاذلا
لشضافتلا لامعتشسإا ÊاŸرلا بئانلا فششكو
عفدي نŸ كلذو ÚبتتكŸا ققشش Úيعت ‘
روشضح نود ةيقبتŸا ة-ف-ل-ك-ت-لا ن-م غ-ل-ب-م
ةيريدم نع Úلث‡ ’و يئاشضقلا رشضÙا
ط-خ-شس را-ثأا ا-م و-هو ،ة-ي’و-ل--ل ن--ك--شسلا
اوشضفر نيذلا ،درلا صصن بشسح ÚبتتكŸا
ميظنت ¤إا اوأا÷و يراقعلا يقرŸا ةقيرط
رشضfi اورظحاو مهشسفنأاب ةعر-ق ة-ي-ل-م-ع
‘ تانكشسلا ‘ ةيولوأ’ا او-ط-عأاو ي-ئا-شضق
صضار-مأ’ا با-ح-شصأ’ ى-ل-ف-شسلا ق-باو-ط-لا
ةيلوؤوشسم حور ل-ك-ب رو-مأ’ا ت“و ة-ن-مزŸا
لو’ا م-ي-شسق--ت--لا صسك--ع ما--ت ءود--ه ‘و
.يقرŸا هب ماق يذلا تانكشسلا
زازتباب ةحارشص هفشصو ام فششك فÓخ نب
ة-نا-عإا ‘ ق◊ا م-ه-ل ن-يذ-لا Úب--ت--ت--كŸا
جد00071 غلب-م بل-ط Èع ،““صسو-ب-نا-فأ’ا““
نأا ازÈم ،ة-نا-عإ’ا هذ-ه ى-ل-ع لو-شصح--ل--ل
ÚبتتكŸا صضعب تبلاط ةزجنŸا ةشسشسؤوŸا
ام وهو نامشضك نويلم05 غلبÃ كيشش Ëدقت
فراعتŸا تاميظنتلاو Úناوقلاو ى-فا-ن-ت-ي
بئانلا حتف ،هدر ماتخ ‘و.درلا قفو اهيلع
نب رشضÿ ةن-ي-ط-ن-شسق ة-ي’و ن-ع ÊاÈŸلا
هتلشسارم نأا حير-شص ل-ك-ششبو را-ن-لا فÓ-خ
هتايحÓشص ميمشص ‘ لخدي ن-ك-شسلا ر-يزو-ل
ملظلا عفر وه هلمع ميمشص نا ازÈم ،بئانك
هفشصو ام دشض Úب-ت-ت-كŸا ى-ل-ع زاز-ت-ب’او
نم ى-بÓ-غ-لا ى-ل-ع ارا-ه-ن ارا-ه-ج Ó-يا–
““ ةلاشسر درلا صصن ‘ اهجوم ، ÚنطاوŸا
تاباشصعلا Òيشست نمز نأاب مهل لوقن نكلو
لم-ح-ت-ي د-حاو ل-كو ة-ع-جر نود بهذ د-ق
. ةينوناقلا هتامازتلا مامأا ةلماك هتايلوؤوشسم
لك ىلع فوقوللو هنأا فÓخ نب بئانلا دكأاو
قيق– ةن÷ دافيإا بلاطيشس تازواجتلا هذه
هذ-ه ل-ك ى-ل-ع فو-قو-ل-ل ةد-ياfi ة--يرازو
.صسيياقŸا لكب ةشضوفرŸا تافلاıا

ن. ةظيفح ^
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 ادغ ثولŸا دوقولا لئادب لوح يرازو ءاقل

ليو– ةفلكت نم ةئاŸاب05 لمحتت ةلودلا
زاغÒضس ¤ا تابكرŸا

عورضشŸا ديضسجتل ةرغضصم ةكرضش002 جمدنضسو نيزنبلل ةيعبتلا نم صصلختلا انيلع:روتيضش ^
كÎسشم يرازو ءاقل دقع نع  ،روتيسش نيدلا صسمسش ،ةددجتŸا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتن’ا ريزو نلعأا

زاغلاو عيمŸا لوÎبلا زاغ اميسس ،فيظنلا دو-قو-ل-ل ج-يوÎلا لو-ح ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ،Úن-ث’ا ،اد-غ
.(لزيدلاو لاوزاغلاو نيزنبلا) ثولŸا دوقولا مادختسسا نم د◊ا لجأا نم ،طوغسضŸا يعيبطلا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

ةيدقفت ةرايز لÓخ روتيسش ديسسلا حسضوأاو ^
Ùا يعيبط-لا زا-غ-لا ة-طŸةعباتلا طوغسض

قرسش) ةبيورلا ةنيدÃ ةع-قاو-لا و لا-ط-ف-ن-ل
بناج ¤إا عمجيسس ءاقللا اذه نأا ،(رئاز÷ا
تا-قا-ط-لاو يو-قا-ط--لا لا--ق--ت--نلا ةرازو
ةينعم ىرخأا تا-عا-ط-ق ثÓ-ث ،ةدد-ج-تŸا

Ãتارازو يهو ،ةف-ي-ظ-ن-لا تا-قا-ط-لا ف-ل
.ةئسشانلا تاكرسشلا ةرازوو ، لقنلاو ،ةقاطلا
ةديحولا ةطÙا هذه نأا““ ¤إا ريزولا راسشأاو
ىلع طوغسضŸا يعي-ب-ط-لا زا-غ-لا ة-ئ-ب-ع-ت-ل
ةرورسض ىلع ادد-سشم ،““ي-ن-طو-لا ىو-ت-سسŸا
دوقولا اذه قيوسستل تاطfi ةكبسش ريوطت
نزولا تاذ تانحاسشلا ‘ مدختسسŸا يئيبلا
   .لزيدلل ليدبك ،تÓفا◊ا و ليقثلا
مادختسسا نم دحي نأا كلذ ناسش نم““ نأا لاقو
.““ةثولŸا تاقاطلا
عامتجلا نإا ،ه-لو-ق رو-ت-ي-سش د-ي-سسلا  ع-با-تو
اهذاختا بجي يتلا تاءارجإلا ىلع زكÒسس
ليلقتلاو طوغسضŸا يعيبطلا زا-غ-لا ة-ي-قÎل
،لزيدلاو نيزنبلاو نيزنبلا ن-م ي-ج-يرد-ت-لا
ةبكرم000.002 ليو– جمانرب ¤إا ةفاسضإلاب
.عيمŸا لوÎبلا زاغ ¤إا
ةكراسشم ¤إا ،ددسصلا اذه ‘ ريزولا راسشأاو
هذه ليو– جمانرب ‘ ةرغسصم ةكرسش002
ررقŸا عيمŸا لوÎب-لا زا-غ ¤إا تا-ب-كرŸا
زاهج000002 ةفلكت نأا ًاركذم ،1202 ماعل

لدعÃ وروي نويل-م06 ب ردقيسس درو-ت-سسم
.دحاو لكل وروي003
لمحتتسس ةلودلا نإاف ،روتيسش ديسسلا بسسحبو
زاغ ¤إا تابكرŸا ل-يو– ة-ف-ل-ك-ت ن-م 05%
ةيولوألا نأا كلذ عم ادكؤوم ،عيمŸا لوÎبلا

.ةرجألا تارايسس يقئاسسل ىطعتسس
طلسس ،لاطفن ‘ ÚلوؤوسسŸا ¤إا هثيدح ‘و
‘ ةديد÷ا ةيوقاطلا ةسسايسسلا ىلع ءوسضلا
ديسشرت ىلع Òبك لكسشب دمتعت يتلا““ دÓبلا
يذلا لقنلا عا-ط-ق ‘ ة-قا-ط-لا كÓ-ه-ت-سسا
ةقاطلا ن-م ة-ئاŸا-ب04 هدحول كل-ه-ت-سسي
. ““ةجتنŸا
‘ اسضيأا لثمتت ةسسايسسلا هذه نأا لوقي عباتو
(لزيدلاو نيزنبلا) دوقولا داÒتسسا سصي-ل-ق-ت

ةلودلا نأا ¤إا اÒسشم ،ل-ق-ن-لا تا-جا-ي-ت-حل

دوقولا نم نط نويلم2 براقي ام دروتسست
.رلود رايلم2 غلبÃ ،ايونسس
،عاطقلا ‘ تاقورÙا كÓهتسسا ديسشÎلو
داÒت-سسا سضف-خ-ب كلذ-ك ر--يزو--لا ى--سصوأا
لكل تاÎل5 نم Ìكأا كلهتسست يتلا تارايسسلا

.Îموليك001
7 غلبي انكÓهت-سسا لد-ع-م نأا““ ¤إا را-سشأا ا-م-ك
لكل تاÎل5 لباقم Îموليك001 لكل تاÎل
.““ابوروأا ‘ Îموليك001
،لاطفن ةكرسشل ماعلا ريدŸا دكأا ،هتهج نم
‘ عورسشلا يونت هتكرسش نأا ،ةحيرف نب لامك
تاطfi زا‚إل بناجأا ءاكرسش عم عيراسشم
باÎلا Èع ةلثا‡ طوغ-سضم ي-ع-ي-ب-ط زا-غ
.ينطولا
راطإا ‘ نوكيسس هنأا ،قايسسلا تاذ ‘ حسضوأاو
يجيردت ينطو جامدإا ،هذه ةكارسشلا عيراسشم
ع-ي-ن-سصت ‘ ة-مد-خ-ت-سسŸا تا-نو-ك--م--ل--ل
.تازيهجتلا
م-ت-ي-سس جا-مدإلا لد-ع-م““ نأا ¤إا را-سشأا ا-م--ك

تازيهجتلا ةيدودرم سسا-سسأا ى-ل-ع هد-يد–
.““اًيلfi ةعنسصŸا
يعي-ب-ط-لا زا-غ-لا ة-طfi ن-م فد-ه-لا ا-مأا
سضع-ب د-يوز-ت ‘ ل-ث-م-ت--ي--ف طو--غ--سضŸا
يع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا-ب را-ب-ك-لا Úك-ل-ه-ت-سسŸا
زا-غ-لا-ب وأا لز-يد-لا-ب جوز-مŸا طو-غ-سضŸا

.طقف طوغسضŸا يعيبطلا
هبسش و يرسض◊ا لقنلا ةسسسسؤوÃ رمألا قلعتيو
،تÓفاح تسسب ،ةمسصاعلا رئازجلل يرسض◊ا
ةسسسسؤوŸا و تابكرم عبرأاب زاغلنوسس ةكرسش و
تعنسص يتلا ةيعانسصلا تارايسسلل ة-ي-ن-طو-لا

زاغلاب طقف ل-م-ع-ت ة-ل-فا◊ ا-ًي-لوأا ا-ًجذو‰
.طوغسضŸا يعيبطلا
مامأا ،لاطفن ة-كر-سشل ما-ع-لا ر-يدŸا را-سشأاو
يتلا تابكرŸا فقوت ة-ل-ك-سشم ¤إا ،ر-يزو-لا
اهل حرسصŸا Òغ عيمŸا لوÎبلا زاغب لمعت
ت– تا-ب-كرŸا ف-قاو-م ¤إا لو--خد--لا--ب
.ةيسضرأا
‘ اهسضرف ” نامأا تاميلعت اهنإا““ دكأا امك
ةيقطنم Òغ اهنكلو ةينمأا بابسسأل ام تقو

نأا تب-ث-ت ⁄ا-ع-لا لو-ح تا-ي--ئا--سصحإلا نأل
نم اًنامأا Ìكأا عيمŸا لوÎبلا زاغ تابكرم
.““دوقولا تابكرم
-لوؤوسسŸا تاذ فيسضي- ،كلذ ¤إا ةفاسضإلاب
ع-نÁ ر-ئاز÷ا ‘ نو-نا-ق د-جو-ي ل““ ه--نا--ف
لوخد ن-م ع-ي-مŸا لوÎب-لا زا-غ تا-ب-كر-م
.““تارايسسلا فقاوم
نع Òخلا ‘ لاطفنل ماعلا ريدŸا برعأاو
لÓخ نم ةلكسشŸا هذه لح ‘ هتكرسش لمأا
لÓ-خ ن-م وأا ءار-جإلا اذ-ه-ل ما-ت-لا ءا-غ-لإلا
.ةينوناق سصوسصنب هميظنت

^ Ÿيولزرح .ءاي

،نامحرلا دبع نب نÁا ،ةيلاŸا ريزو اعد ^
ةيونسسلا تاعامت-جلا ‘ ه-ت-كرا-سشم لÓ-خ

Ûا ةيمنتلل يقيرفألا كنبلا  ةعومŸةدقعن
نع رسضاحتلا ةينقت Èع توا72 وÚ 62ب
و ةيتا-سسسسؤوŸا تارد-ق-لا ز-يز-ع-ت ¤ا د-ع-ب
.كنبلل ةيميظنتلا
هلخدت ىدل و““ ةيلاŸا ةرازول نايب ‘ ءاجو
ةيلاŸا ةئيهلا هذه ىدل رئاز-ج-ل-ل ل-ث-م-م-ك
يتلا دوه÷اب““ ةيلاŸا ريزو داسشأا ،ةيقيرفإلا
، ةيقيرفلا ةرا-ق-لا ح-لا-سصل كن-ب-لا ا-ه-لذ-ب

يتلا ةسسسسؤوŸا هذهل رئاز÷ا معد““ ادد‹
.““ةيراقلا ةيمنتلا ‘ Óعاف Èتعت
ةيمهأا ىل-ع ر-يزو-لا دد-سش دد-سصلا اذ-ه ‘و
ةيميظنتلاو ةيتاسسسسؤوŸا تارد-ق-لا ز-يز-ع-ت
هتردق ةيوقت فدهب ةيمنتلل يقيرفلا كنبلل

ةيلا◊ا ةيلاŸا تاقفدتلا سصا-سصت-ما ى-ل-ع
نم دح ىسصقأل اهيف مكحتلاو ةيلبقتسسŸاو
عيراسشŸا وحن ه-جو-م ل-يو“ نا-م-سض ل-جأا
.““يميلقلا جامدنلاو ةلكيهŸا
نم هنا ¤ا ريزولا راسشا رخآا د-ي-ع-سص ى-ل-عو
ةناك-م رد-ن÷ا ة-لأا-سسم ل-ت– نا سضÎفŸا
كنبلل ةيمن-ت-لا ة-ي-ج-ي-تاÎسسا ‘ ة-ي-سسا-سسا
ءاسسنلل نسسحا ليث“ ¤ا ا-ي-عاد ،ي-ق-ير-فلا

.ةسسسسؤوŸا ةرادا ىوتسسم ىلع اميسسل
ىلع ديدسشت-لا-ب ه-ت-ل-خاد-م ر-يزو-لا م-ت-خو

ىل-ع تا-ي-قÓ-خلا قا-ث-ي-م Úي– ةرور-سض
يذلا و  ةيمنتلل يق-ير-فألا كن-ب-لا  ىو-ت-سسم
تايعم÷ا راطإا ‘و.ةمارسصب هقيبطت بجي
تاعامتجا ‘ ةيلاŸا ريزو كراسش ،ةيونسسلا

ا--هلوأا نا--ك ثي--ح--ب ،ة--مو--ك◊ا سسل‹
flةيمنتلا كن-ب تا-طا-سشن ة-سسارد-ل ا-سصسص

ةيونسسلا ريراقتلا ىلع ةقداسصŸاو ةيقيرفإلا
.نايبلا تاذ فيسضي ،ةيلاŸا تاطاسشنلل
دبع نب ديسسلا هيف كراسش عامتجا Êاث ناكو

سسيئر عمج يذلا راوحلل اسصسصfl نامحرلا
.ÚظفاÙاب كنبلا
ةحناسس عامتجلا كلذ لكسش د-ق-ف ةرا-سشإÓ-ل
ةيقيرفإلا ةيمنت-لا كن-ب ي-ظ-فاfi ة-فا-ك-ل
ةئيهلا هذهل ايلعلا ةرادإلا سسيئر عم ثداحتلل

راطإا ‘ كنبلا هزر-حأا يذ-لا مد-ق-ت-لا لو-ح
” يذلا ةيلوألا تاحÓسصإلا جمانرب ذيفنت
سسأار ‘ عباسسلا ماعلا عيفÎلا ناونعب هدادعإا
ةنسس نم ربوتكأا رهسش هيلع قداسصŸاو ، لاŸا

9002.
كنب سسيئر Úب هدقع ” يذلا ءاقللا لÓخو
جردنŸاو ،ÚظفاÙاو ةيقيرفإلا ةيم-ن-ت-لا

ترو--ح“ ،91-ديفو-ك ة-ح-ئا-ج قا-ي-سس ‘
رثألا فيثكت لبسس لوح اميسسل تاثداÙا
زيزعتو ةراقلا ‘ كنبلا تÓخدتل يتايلمعلا
ة-سسسسؤوŸا هذ-ه-ل ة-ي-تا-سسسسؤوŸا تارد-ق--لا
ىدŸا ى-ل-ع ة-ي-لاŸا ا-ه-ت-موÁد نا-م-سضو
ةيونسسلا تايع-م÷ا تفر-ع ا-م-ك.ل-يو-ط-لا
سسيئر باخت-نا ءار-جإا0202 ‘ ةدق-ع-نŸا
Úيعت ” ثيحب ،ةيمنتل-ل ي-ق-ير-فإلا كن-ب-لا
سسل‹ فرط نم نامحرلا دبع نب ديسسلا
ÚظفاÙا نم ادحاو هتفسصب ÚظفاÙا
با-خ-ت-نلا ة-ي-ل-م-ع--ل Úن--ثلا Úب--قارŸا
.ايناŸأاو ايقيرفإا بونج نم نيردحنŸاو
نامسض ةمهÃ ريزولا علطسضا ،ددسصلا اذهبو
يذلا ميظنتلل اقبط تيوسصتلا ةيلمع ةروÒسس
هنإاف Òكذتلل .كنبلا سسيئر با-خ-ت-نا ر-طؤو-ي
حاÎقا نع ترفسسأا باختنلا ةيلمع ة-يا-ه-ن
›ا◊ا سسيئرلا ،انيسسيدأا ينموونيكأا روتكدلا
يدرف لكسشب ،ةي-ق-ير-فإلا ة-ي-م-ن-ت-لا كن-ب-ل
لجأا نم عامجإلاب هباختنا ىرجو ةسسائرلل
ةيناث ةدهعل ةسسسسؤوŸا هذه سسأار ىلع ءاقبلا
.نايبلا فيسضي ،تاونسس سسمخ مودت
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لبقŸا Èمفون02 وÚ 81ب صضايرلاب ماقت
صسأاك ةقباضسŸ ةيناثلا ةعبطلا ‘ كراضشت رئاز÷ا

 لامعألا ةدايرل ⁄اعلا
نم ةيناثلا ةعبطلا ‘ رئاز÷ا كراسشت ^
يتلا لامعألا ةدايرل ⁄اعلا سسأاك ةقباسسم
81 نم  ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ سضايرلاب ماقت
.لبقŸا Èمفون02 ¤إا
دمfi ةسسسسؤوم  ةردابم ةقباسسŸا هذه دعتو
نع ،““ةيÿÒا كسسم““ ة-يÿÒا نا-م-ل-سس ن-ب

ةخ-سسن-لا ،يŸا-ع-لا كسسم ىد-ت-ن-م ق-ير-ط
ةدايرل ⁄اعلا سسأاك ة-ق-با-سسم ن-م ة-ي-نا-ث-لا
.ابيرق لامعألا
ةسسسسؤوم ع-م نوا-ع-ت-لا-ب ج-مÈت ة-ق-با-سسŸا
““FLEGT““ ةيŸاعلا م-ي-ل-ع-ت-لاو ةدا-ي-ق-لا
رئاز÷ا ‘ ةيŸاعلا لامعألا ةداير ةكبسشو
““aireglA NEG““.

‘ اهرود زيزعت لجأا نم ةقباسسŸا يتأاتو
Òسسيتو ،مهل معدلا Ëدقتو بابسشلا ةنواعم
ةرا-ج-ت-لاو دا-سصت-قلا ⁄ا-ع ¤إا م-ه-لو--خد
.⁄اعلاب
‘ ءدبلا ىل-ع م-ه-ي-ع-ج-سشت ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
.ةحجانلا ةيراجتلا عيراسشŸا

ةيŸاعلا لامعألا ةداير ةكبسش تفسشك ثيح
ل-ي-ج-سست-ل د-عو-م ر-خآا نأا  ،ر-ئاز÷ا عر-ف

ةدا-ير-لا ع--يرا--سشŸا ي--ل--ما--ح با--ب--سشلا
نم2 ـلا موي ناك ةقباسسŸا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل
.مرسصنŸا توا

ن-ع نÓ-عإلا نأا ه--تاذ قا--ي--سسلا ‘ ةÒسشم
81 نم نوكتسس ةقباسسملل ةيئاهنلا ج-ئا-ت-ن-لا
.سضايرلاب لبقŸا Èمفون02 ¤إا
ينطو يئاهن ةماقا ررقت هنأا ةكرسشلا تدكأاو
.تنÎنإلا Èع مرسصنŸا توا42 موي
ةيرئازج ةئسشان ةكرسش لسضفا ديدحتل كلذو
ن-م ةÒخألا ة-ل-حرŸا ‘ كرا-سشت-سس ي-ت-لا
.ةقباسسŸا
داور زيف– ،ةÒهسشلا ةسسسسؤوŸا فد-ه-ت-سست
،⁄اعلا ‘و ةكل-مŸا ‘ لا-م-عألا تاد-ئارو
ةيراجتلا مهيرا-سشمو م-ه-لا-م-عأا ‘ ءد-ب-ل-ل
.ةركتبŸاو ةسصاÿا
يملع جهنم Èع م-ه-ل ةد-عا-سسŸا Ëد-ق-تو
¤إا ةفاسضإلاب ،مهلام-عأا م-ي-ق-ي سصسصخ-ت-م
ةئسشانلا تاكرسشلا و‰ عيرسست ىل-ع ل-م-ع-لا
ا-ًي-لfi ة-سسفا-نŸا ل-جأا ن-م ،ا--ًيد--عا--سصت
.يلÙا جاتنإلا زيزعتو ،اًيŸاعو

ح.ل ^

ةيديÈلا وأا ةيكنبلا مهتاباسسح Èع مهتايÎسشم ديدسست نم ÚكلهتسسŸا Úكمتل
Èمضسيد13 لبق ÊوÎكللا عفدلا دامتعاب راجتلا مازلإا

اهل نا-ي-ب ‘  ةرا-ج-ت-لا ةرازو تم-ل-عأا    ^
فر-سصت ت– ع-سضو ة-ي-ماز-لإا-ب را-ج--ت--لا
دسصق ÊوÎكلإلا عفدلا لئاسسو ÚكلهتسسŸا

Èع م-ه-تا-يÎسشم د-يد-سست ن-م م-ه-ن-ي-ك“
ةنطوŸا ةيديÈلا وأا ةيكن-ب-لا م-ه-تا-با-سسح
رئاز÷ا ديرب ةسسسسؤوم ىوتسسم ىلع انوناق
لبق كلذو ،ةدمتعŸا ةيكنبلا تاسسسسؤوŸا وأا

.لبقŸا Èمسسيد13
ةداŸا ماكحأل اقيبطت رارق-لا اذ-ه ي-تأا-يو
يت-لاو ،0202 ةنسسل ةي-لاŸا نو-نا-ق-ل111
فر-سصت ت– ع-سضو ة-ي-ماز-لإا--ب ي--سضق--ت
بسسح ،ÊوÎكلإلا عفدلا لئاسسو كلهتسسŸا

.ةرازولل نايب ‘ ءاج ام
نووعدم راجتلا لك““ نإاف ،راطإلا اذه ‘و
وأا/و رئاز÷ا ديرب حلا-سصم ن-م بر-ق-ت-ل-ل
بلطل ة-ي-فر-سصŸا تا-سسسسؤوŸاو كو-ن-ب-لا

Œلئاسسولاب ة-يرا-ج-ت-لا م-ه-تاءا-سضف ز-ي-ه
عفدلا ةمدخ Ëدقت نامسض دسصق ةمزÓلا

بسسح ،““(EPT،edoC RQ )دعب نع
.نايبلا ‘ ءاج ام
سسف-ن ف-ي-سضي ،ر-جا-ت ل-ك ى-ل--ع بج--ي و
لجأا ‘ ماكحألا هذهل لاثتملا““ ،ردسصŸا
بلط عاديإاب كلذوÈ 0202مسسيد13 هاسصقأا

ةعباتلا ةسصتıا حلا-سصŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع

ةروكذŸا ةيكنبلاو ةيد-يÈلا تا-سسسسؤو-م-ل-ل
.““كلذب Óسصو هل ملسست يتلاو هÓعأا
مهيلع رذعتي ن-يذ-لا را-ج-ت-لا سصو-سصخ-بو

Œراسشأا ،لئاسسولا هذ-ه-ب م-ه-تاءا-سضف ز-ي-ه
زيهŒ هيلع رذعت رجات لك ““ : نأا ¤إا نايبلا

ددÙا خيراتلا ‘ لئاسسو-لا هذ-ه-ب هءا-سضف
Áدقت هنكË تايلمع دنع عاديإلاب لسصولا

ناو-عألا فر-ط ن-م ةز-ج-نŸا ة--با--قر--لا
تا-مو-ل-ع-م بل-ط-لو .““ا-نو-نا-ق Úل--هؤوŸا
ÚينعŸا راجتلا ةرازو-لا و-عد-ت ،ة-ي-فا-سضإا
ةيئلولاو ةيوه÷ا تايريدŸا نم برقتلل
ح,ءايŸ ^                                                 .ةراجتلل

كنبلل ةيميظنتلاو ةيتاسسسسؤوŸا تاردقلا زيزعت ¤ا اعد
 رئاز÷ا معد دكؤوي ةيلاŸا ريزو

ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا دوه÷

 دÓبلل ةيحسصلا ةيعسضولا ¤ا ةلويسسلا صصقن عجري ماعلا ريدŸا

صصاخضشألل ةبضسنلاب بحضسلا تايلمع قيلعت
 رئاز÷ا ديÈب ÚيونعŸا

ولح Ëركل افلخ

موحللاو هكاوفلاو رضضخلل ينهملا ناويدلل ةباينلاب اريدم خارفلوب

دبع ،ر-ئاز÷ا د-يÈل ما-ع-لا ر-يدŸا ف-سشك ^
لجسسŸا ةلويسسلا سصقن نأا ،Êا-م-حد Ëر-ك-لا
ىلع ةيلاŸا تÓماعتلا سصقن ¤إا اسساسسأا دوعي

ةيحسصلا ةيعسضولا ببسسب ديÈلا بتاكم ىوتسسم
‘ Êامحد ف-سشكو .““دÓ-ب-لا ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا
رئاز÷ا ديرب نأا ةيرئاز÷ا ة-عاذإÓ-ل ح-ير-سصت
ة-ب-سسن-لا-ب بح-سسلا تا-ي-ل-م-ع ق-ي-ل-ع--ت رر--ق
تاءارجإا بنا-ج ¤ا Úيو-ن-عŸا سصا-خ-سشأÓ-ل

ةمزأا نم فيفخت-لا ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ة-ب-حا-سصم
ماعلا ريدŸا ىري ،ددسصلا اذه ‘و .ةلويسسلا
تاءارجإلا هذه نم فدهلا نأا رئاز÷ا ديÈل

ةلويسسلا ‘ لجسسŸا سصقنلا نم فيفختلا وه
نك‡ ردق Èكأا Úكمتل اهل لثمألا لامعتسسلاو
تايلم-ع-ب ما-ي-ق-لا ر-ئاز÷ا د-ير-ب ن-ئا-بز ن-م

فيقسست ة-ي-ل-م-ع و-ه ءار-جإلا اذ-هو بح-سسلا
.بحسسلا تايلمع
قيل-ع-ت ترر-ق ة◊ا-سصم نأا Êا-م-حد فا-سضاو

ةيونعŸا سصاخسشأÓل ةبسسنلاب بحسسلا تايلمع
بحسس نم نيدعاقتŸاو لامعلا ة-ئ-ف Úك-م-ت-ل
رئاز÷ا كنب عم نواعتلا نع Óسضف ، مهلاومأا
نم ةيدقنلا ةلو-ي-سسل-ل Òي-سست ن-سسحأا نا-م-سضل

رفوتت يتلا تايلولا Úب لفاكتلا تايلمع لÓخ
ذاختا ¤إا اÒسشم ،ةلو-ي-سسلا ن-م سضئا-ف ى-ل-ع
تايلمعلا زي-ف-ح-ت-ب ق-ل-ع-ت-ت ىر-خأا تاءار-جإا
قداسصŸا كسصلا لامعتسسا لÓخ نم ةيباتكلا

¤ا باسسح نم بحسسلا تايلمع كلذكو هيلع
.““باسسح

ح.ل ^

اريدم خارفلوب نيدلا زع ديسسلا Úيعت ” ^
ينهŸا ي-ن-طو-لا ناو-يد-ل-ل ة-با-ي-ن-لا-ب ا-ما-ع
مو-ح-ل-لاو ه--كاو--ف--لاو ر--سضخ--ل--ل  كÎسشŸا
ام بسسح ،ولح Ëرك ديسسلل افلخ ،(فÓينوا)
اهتحفسص ىلع هترسشن نايب ‘  ةرازولاو هتنلعأا
. ةيمسسرلا

‘9002 لÓخ أاسشنا يذلا ناويدلا رود  لثمتيو
قوسسلا ‘ ي-حÓ-ف-لا جا-ت-نإلا Úمأا-تو ط-ب-سض
سسفن ‘ ةظفاÙاو يئاذغلا نمألا قيق-ح-ت-ل
نم نطاوملل ةي-ئار-سشلا ةرد-ق-لا ى-ل-ع تقو-لا

يذلا ““ينمألا نوزıا““ ب ى-م-سسي ا-م لÓ-خ
.نويمومعو سصاوخ نولماعتم هيف مهاسسي

نع بعسشلا ميظنت ىل-ع ناو-يد-لا ل-م-ع-ي ا-م-ك
سسلÛا ا-ه-ن-م ة-ي-ن--هŸا سسلاÛا ق--ير--ط

موحلل بختنŸا سسلÛاو اطاطبلل بختنŸا
Úيمومعلا ÚلماعتŸا لك ىلع ةوÓع ءاسضيبلا
تاج-ت-نŸا ة-فا-ك ط-ب-سض ل-جأا ن-م سصاوÿاو
 ح.ل ^                    .قوسسلا ‘ اهترفو قيق–و
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ةمدÿا نم ةلئاع001 نم ديزأا تمرح ةلّجصسŸا باطعألا     تاقّرفتم

ةنيطنسسقب عوبسسأا فرظ ‘ زاغلا تاكبسشل بيرخت تاءادتعا01
تاءادتعلا ةÒتو ‘ ةقؤبصسم Òغ ةدايز ،ةنيطنصسقب زاغلا و ءابرهكلا عيزؤتل زايتما ةصسصسؤؤم تلجصس
ثيح ،ةÒخألا مايأا ةرصشعلا لÓخ ةلصسلصستم تاءادتعا01 تغلب يتلا و زاغلل ةيصضرألا تاكبصشلا ىلع

.ةلئاع001 ةبارق نع ةمدÿا تعطق نأا دعب ،Úلؤه‹ دصض ىواكصش اهرثإا ىلع تعدوأا

ةدع ‘ ةلجصسŸا تاءادتعإلا تءاجو ^
مايا9 فر-ظ ‘ ة-يلو-لا ن-م ق--طا--ن--م
بيرخت ىلع ءلؤوه دمعي ثيح ليصصفتلاب
وه و موي لك ءادتعا ةيلمع لدعÃ ةكبصشلا

ل-ب-ق ن-م ىوا-ك-صش ل-ي-ج-صست ¤إا ع-فد ا--م
قرف Èجا ام زاغلل بّرصست ةجيتن ÚنطاوŸا
و باطعألا حÓصصإا ىلع ةصصاÿا لخدتلا

و اهنع غيلبتلا ةرورصضب ÚنطاوŸا ريذ–
فقو ةلواfi و تابا-صصع-لا هذ-ه ة-ب-قار-م
ةحلصصŸاب ّرصضت يتلا هذه بيرختلا لامعأا
.ةماعلا
ةصسصسؤوŸا ‘ مÓ-عإلا-ب ة-ف-ل-كŸا تلا-ق و
‘ ” هنإا ““ر-ج-ف-لا““ ـل تصسير-خ-ت ة-ب-ي-هو
ليجصست ،توأا52 وÚ 71ب ةدتمŸا ةÎفلا

ةثداح لدعÃ زاغلا تاكبصش ىلع ءادتعا01
و ة-ف-ل--تfl تا--قوأا ‘ كلذ و ،مو--ي--لا ‘
Ãع اهنم ةديدع قطانÚ سشوديد و ديبع
يلع كلذكو ة-ن-ي-ط-ن-صسق ة-ن-يد-م و دار-م
وهو ،نومحر دلواو نايزوب ةماحو يلجنم
نم ةلجعتصسم تÓخدت يعد-ت-صسي نا-ك ا-م
ح-ل-صصت تنا-ك ي--ت--لا ة--صصتıا قر--ف--لا
.ةعاصس نم لقأا فرظ ‘ باطعألا
ةرصشعلا لÓخ زاغلنوصس ح-لا-صصم تل-ج-صسو
ءادتعلا تلاح ‘ ادعاصصت ،ةÒخألا مايأا

ة-ب-صسن-لا-ب Ìكأا ل-ج-صست تنا-ك ي-ت-لا هذ-ه
مصستت ثداوح يهو ،ءا-بر-ه-ك-لا تا-ك-ب-صشل
نوموقي نم نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع ،ةرو-طÿا-ب
عوقو دع-ب نور-ف-ي بير-خ-ت-لا تا-ي-ل-م-ع-ب
ةصصتıا تا-ه÷ا نو-غ-ل-ب-ي لو بر-صست-لا

دعب لإا غيلبتلا متي Óف ،باقعلا نم افوخ
.ناكصسلل زاغلا ةحئار لوصصو
” هنأا انت-ثدfi تر-كذ ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
جمانÈلا نمصض Óخدت05 نم ديزأاب مايقلا
طصسوتŸا رتوتلا ةك-ب-صش ة-نا-ي-صصب سصاÿا
و ةيدلب21 لمصش ثيح ،يئابرهكلا رايتلل
سس-م و .9102 يفناج ‘ قل-ط-نا د-ق نا-ك
ةيصضرألاو ةيئاو-ه-لا تا-ك-ب-صشلا ج-ما-نÈلا

كلذ-ك و ة-ي-لا-ع-ف و ة-عا‚ Ìكأا ا-ه-ل-ع÷
يدافت و ةمدقŸا ةمدÿا ةيعون Úصسحتل
.ةمدÿا ‘ بذبذت وأا بارطصضا يأا
تناك يتلا ةناي-صصلا تا-ي-ل-م-ع لÓ-خ ” و
عاونأا لك دق-ف-ت ،سسي-م-خ مو-ي ل-ك ىر-ج-ُت

ةبقارمو ،ةقفرŸا و ةيئابرهكلا كÓصسألا
دوجو ةلاح ‘ اهÒيغتو ةيئاوهلا عطاوقلا

ةدمعألا ةماقتصسا سصحف بناج ¤إا ،بطع
كلذكو ،للخ يأا كاردتصساو ةي-ئا-بر-ه-ك-لا
يتلا قلقللا رويط سشاصشعأاو راجصشألا ميلقت
كلذك و ،ةيئابرهكلا ةدمعألا ىلع لكصشتت
رجاÙاو تاخصضŸا دقفت
تÓخدت نأا  مÓ-عإلا-ب ة-ف-ل-كŸا تر-كذ و
و بورÿا اهنم ،طاقن ةدع تصسم ةنايصصلا
و يقرصشلا نب و ي-جارد ح-لا-صصو حار-ق-لاو
يداو كلذك و ناديمح ينب و فصسوي دوغيز

.ميميمح

سس ي ^

ة-يلو-ب جا-جد-لا مو◊ را-ع-صسأا تفر--ع ^
اطوقصس ةÒخألا مايألا لÓخ ة-ن-ي-ط-ن-صسق

061 ¤إا تلز-ن ثي-ح ،  را-ع--صسألا ‘ ار--ح
دبك ا‡ ،قاوصسألاب مار-غو-ل-ي-ك-ل-ل ارا-ن-يد
ةلقل عجار اذه و ةحداف رئاصسخ Úجتنم
لباق-م ءا-صضي-ب-لا مو-ح-ل-لا ى-ل-ع بل-ط-لا
باحصصأل ةصصاخ انوروك ةحئاج رارمتصسا
. عيرصسلا لكألا تfiÓ و معاطŸا

ـل ÚبرŸا سضع-ب تا--ح--ير--صصت بصسحو
تايعادت ¤إا رايهنلا اوعجرأا دقف ““رجفلا““

مث ،ةÎفل معاطŸا قلغو انوروك ة-ح-ئا-ج
حوحللا كÓهتصسا عجاÎي ذإا ىحصضألا ديع
.هيلت يتلا ةÎفلا لÓخ ءاصضيبلا
ام ¤إا ÚبرŸا دنع جاجدلا راعصسأا تلزن و
بصسح يرئاز-ج را-ن-يد041 وÚ 011-ب
‘ حبذلا دعب قّوصسي اميف ،نزولا و ةيعونلا
Úب حواÎي ر-ع-صسب ة-صصصصخ-تŸا تÙÓّا

.يرئازج رانيد081 و يرئازج رانيد061
ةبعصشلا سسيئر ةصصيرخوب فيرصشلا عجرأا و
رايهنا ءاصضيبلا موحل-لا جا-ت-نإل ة-ي-ن-طو-لا
،دÓبلا هصشيعت يذلا فرظلا ¤إا راعصسألا

د-ي-ع-لا و ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج سصخ-ي ا--م ‘
و ئ-طاو-صشلا ق-ل--غ كلذ--ك و ،ى--ح--صضلا
لازي ام اذ-ه ل-ك م-غر ن-ك-ل و ،م-عا-طŸا
نورفوي و نولمعي ةبع-صشلا ‘ نو-ط-صشا-ن-لا

د-ج را-ع-صسأا-ب كل-ه-ت-صسم-ل--ل ةداŸا هذ--ه
.ةلوقعم
راعصسأا تد-ه-صش د-ق-ف ،ر-كّذ-لا-ب ر-يد÷ا و

نطولا تايلو فلتÈ flع ءاصضيبلا موحللا
ا-صضيأا را-ع-صسألا ‘ سسو-صسfi سضا-ف-خ--نا
و قدانفلا و ىÈكلا معاطŸا قلغ ةجيتن
يت-لا ع-ير-صسلا ل-كألا تfiÓ سضع-ب ح-ت-ف
سضافخنا ىلع Èجأا ام وه و ايلاح طصشنت
نع كيهان  جوتنŸا ةرفو ل-با-ق-م بل-ط-لا

ديزي نيأا كرابŸا ىحصضألا ديع ةبصسانم
مو-ح-ل-لا ى-ل-ع ةÎف--لا كل--ت ‘ بل--ط--لا
.ءارم◊ا

م-صسق-ل-با ة-ف-ل-كŸا تف-صشك ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ينطولا ناويد-لا-ب ق-يو-صست-لاو يرا-ج-ت-لا
،(بانوأا) نجاودلا ةيبرتو ماعنألا ةيذ-غ-ت-ل

سصيصصختب ماق ناويدلا نا يÈغ ةنيصسح
ينطولا باÎلا Èع نجاودلا عيب ةطقن96
طاقن نمصض نمو مارغوليكلل جد052 رعصسب
اصضيا ناويد-لا ي-صصح-ي ، ر-صشا-بŸا ع-ي-ب-لا

بون÷ا تايلو ةدئافل ةلقنتم ع-ي-ب طا-ق-ن
ة-ع-ي-نŸا و يز-ي-لإا و راردأا-ب تثد-ح-ت--صسا
نأا تركذو .ةيبون÷ا تايلولا نم اهÒغو
لبق ةيقاب-ت-صسا تاءار-جا ذ-خ-تا ناو-يد-لا

كلهتصسملل ةمد-خ91-ديفوك ءابو رو-ه-ظ
سسأار ىلع يتأايو ءاوصس دح ىلع Úبرمللو

نم لك عم Úتيقافتا ماربا تاءارجلا هذه
ناويدلاو موحللاو رصضخلل ينطولا ناويدلا
فدهت ثيح ن-جاود-لا ة-ب-ع-صشل ي-ن-طو-لا
نم سضئافلا سصاصصتما ¤إا ¤وألا ةيقافتلا
ÚبرŸا نم هئارصش قيرط نع جاجدلا جاتنإا
نم متيف ةيناثلا ةيقاف-تلا ا-مأا ه-ن-يز-خ-تو

ءابطأا فرط نم ÚبرŸا ةقفارم اهلÓخ
نامصض سضرغب با-نول Úع-با-ت Úير-ط-ي-ب
.ةيلاع ةدوج اذ جاتنإا

سس ي ^

ةحئا÷ا ةجيتن ىÈكلا معاطŸا قلغ دعب ةصصاخ

ةنيطنسسقب Úبرملل ةÒبك رئاسسخو جاجدلا راعسسأل رح طوقسس

تلاسصتا ةÒظح لخاد Úترايسس قيرح
ةنيطنسسقب رئاز÷ا

ل-خاد ق--ير--ح ،سسمأا لوأا ،ل--ج--صس ^
ةنيطنصسقب ر-ئاز÷ا تلا-صصتا ةÒظ-ح
ة-با-صصإاو Úترا-ي-صس قاÎحا ¤إا ىدأا ا-م
. سصاخصشأا ةعبرأا

ةيامحلل ةيوناث-لا ةد-حو-لا تل-خد-تو
زكرŸا و نامي-ل-صس يوا-صسي-صس ة-ي-ندŸا
ة-يد-ل-ب سسود--مو--ب رود--ق مد--ق--تŸا

61 و11 ةعاصسلا دودح ‘ ةني-ط-ن-صسق
يحب رئاز÷ا تلاصصتإا ةÒظحب ةقيقد
نا-كŸا-ب د-ت--مŸا سسود--مو--ب رود--ق

ق-ير-ح ل-جأل ““كو-ل-ي-صسلا““ ى--م--صسŸا
دادو-صسإا ع-م ةÒظ◊ا ل-خاد Úترا-ي-صس
اياحصض4 فاعصسإاو ذاق-نإا ”، ف-ق-صسلا
Ëدقت ” ثيح، سسفنتلا ‘ ةبوعصص مهل
ناكŸا Úعب ةيلوألا تا-فا-ع-صسإلا م-ه-ل
ىفصشتصسŸا ¤إا ةيحصض مهنيب نم لقنو
” ةن-ي-ط-ن-صسق سسيدا-ب ن-بإا ي-ع-ما÷ا
تاكلت-مŸا ة-يا-م-حو ق-ير◊ا دا-م-خإا
ةرواÛا

سس ي  ^

أÓك ةطبر فلأا02 ىلع يتأات رانلا
ةيندŸا ةيا-م◊ا ح-لا-صصم تل-ّخد-ت ^

ةعاصس42 لÓخ ة-ن-ي-ط-ن-صسق ة-يلو-ل
و ةنيطن-صسق ة-يد-ل-ب ن-م ل-ك-ب ةÒخألا
ة-ما-ح ة-يد-ل-ب، نو-م-حر دلوا ة-يد-ل-ب
لجأل فصسوي دو-غ-يز ة-يد-ل-بو نا-يزو-ب
أÓك و ة-صسبا-ي با-صشعأا ق-ئار-ح علد-نإا

.تاناويح
ع-ب-صس ة-ي-ل-م-ع-لا هذ--ه--ل Òخ--صست ّ”و
ةرايصس لاصصتإا ةرايصس ءافطإا تا-ن-حا-صش
ةيلمع دعب ل-خد-ت نو-ع72و فاع-صسإا

لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإلا
أÓك ة-ط-بر00002 قاÎحإا  ل---ج---صس
و راتك-ه30 قاÎحإا ة-صسبا-ي با-صشعأاو
نم ةيام◊ا تايلمع، عبرم Îم0001

ةيلول ةيندŸا ة-يا-م◊ا لا-جر فر-ط
نكاصسم ديي– نم تنك-م ة-ن-ي-ط-ن-صسق
نيزن-ب ة-طfi، ة-ي-ك-ي-ت-صسÓ-ب تو-ي-ب،
ف-ل-تı ة-ي-ق--ب--تŸا تا--حا--صسŸاو
.قئار◊ا

سس ي  ^

 اديدج ايجوغاديب ابسصنم7505 سصيسصخت
 ينهŸا نيوكتلا ‘

ام سصيصصخت ةنيطنصسق ةيلوب ” ^
ايجوغاديب ابصصن-م7505 هعو-م‹

ي-ن-هŸا لو-خد-ل-ل ا-ب-صس– اد--يد--ج
لصصيل ،لبقŸا Èمفون51 ‘ عمزŸا
نم Ìكأا ¤إا بصصانŸا ›امجإا كلذب
،اصصصصخت421 ىلع Úعزوم فلأا61

راطإا د-حألا سسمأا ه-ب دا-فأا ا-م-ب-صسح
ميلعتلا و نيوكتلل ةيلÙا ةيريدŸاب
.ÚينهŸا
تÓيجصستلا قلطنت نأا رظتنŸا نمو
Èمتبصس72 ‘ ةد--يد÷ا ةرود---ل---ل
رهصشلا سسفن نم7 ةياغ ¤إا لبقŸا
روكذ) نيوك-ت-لا ي-ق-ل-ت ‘ Úب-غار-ل-ل

(ثانإاو
،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلا-كو ن-ع Ó-ق-نو
سسي--ئر سصو--صصÿا اذ--ه ‘ ح--صضوأا

عاطقلا ةيريدÃ نيو-ك-ت-لا ة-ح-ل-صصم
سصي-صصخ-ت ” ه-نأا سشو-ع-ك د-ي-ع-صسلا

،ةلود ةداهصشب جوتيصس ا-ب-صصن-م4104
نيو-ك-ت-لا ‘ ا-ب-صصن-م5871 ي---هو
نيوكتلا ‘ بصصانم4012و يروصض◊ا

نع ابصصنم521و Úهمتلا قيرط نع
Úصس– ‘ Úبغارلل ر-با-عŸا ق-ير-ط
ةداهصش ىل-ع لو-صص◊او م-ه-تÓ-هؤو-م
..ىلعأا

سس ي  ^

نوحجانلا ةذتاصسألا ،سسما ،بلاط ^
ةقباصسŸا ‘ ةيطايتحلا مئاوقلا نمصض

ةرازو نم8102 ةنصس ‘ تمظ-ن ي-ت-لا
مظنو لم-ع-ل-ل م-ه-ئا-عد-ت-صسا ة-ي-بÎلا
ينبم ماما ايجاجتحا اعمŒ نوينعŸا

يلع هيف او◊ا ةيلولل ةيبÎلا ةيريدم
ةدراولا ءامصسلا نع ف-صشك-لا ةرور-صض

ن-عو ةر-غا-صشلا بصصا-نŸا ة-م-ئا-ق ‘
‘  Úيطا-ي-ت-حلا ةذ-تا-صسألا تا-ف-ل-م

flم--ت--ي ⁄ ن--يد--لا راو--طلا ف--ل--ت
 .نآلا ¤ا مهواعدتصسا
كرحتلاب ةيبرّت-لا ة-ير-يد-م او-ب-لا-طو
مهناصشب ةذخ-تŸا Òباد-ت-لا ق-ي-ب-ط-ت-ل
ÚينعŸاو Úحجان-لا م-ئاو-ق ق-ي-ل-ع-تو
نع نوجتÙا Èع ا-م-ك ف-ي-ظو-ت-لا-ب
ديدمتب ةرازولا رارق نم مه-صضا-ع-ت-ما
 .ةيرا÷ا ةنصسلا ةياهن ›ا فيظوتلا

^ fiيانغ دم

 نويطايتحلا ةذتاسسألا
ةنتابب فيظوتلاب نوبلاطي

ن--م تار--صشع--لا ،سسمأا ،ج---ت---حا ^
مئاوق ن-م-صض Úل-ج-صسŸا Úن-طاوŸا
اميصس نك-صسلا غ-ي-صص ن-م ةدا-ف-ت-صسلا
ةرئاد رقم ماما ا-ه-ن-م ي-عا-م-ت-جلا
اوبلا-طو ة-ن-تا-ب ة-يلو قر-صشب تو-ك-ت
ة--م--ئا--ق ن--ع ف--صشك---لا ةرور---صضب
يعامتجلا نكصسلا نم نيدي-ف-ت-صسŸا
اهرصشن مدعو اهنع ءاقبلا ” يتلاو
 .سسانلا اهيلع علطيل
ي-ل-ع ءا-ق-بلا نأا نو-ّج-تfi ح-صضوأاو
نم ديزي ةيرصسلا ة-نا-خ ‘ ة-م-ئا-ق-لا

ي-ت-لا ن-ك-صسلا ة-مزا ع-م م-ه-تا-نا-ع-م
‘ مهءاقب رارمتصساو اهل نوصضر-ع-ت-ي

نوصشيعي ي-ت-لا ق-ق-صشل ءار-ك-لا ةر-ئاد
ا‡ ةعفترم راعصسأاب ةدم د-ن-م ا-ه-ي-ف
 ةيلئاعلا مهتينازيم يلع رثوي
او-مد-ق ن-يد-لا نو-ن-طاوŸا لءا-صستو
ن-ع ي-عا-م-ت-جلا ن-ك-صسل-ل تا-ف-ل--م
Úلوؤو-صسŸا-ب ع-فد-ت ي-ت-لا با-ب-صسلا
جارخإا مدعل توكت ةرئاد ‘ ÚيلÙا
غيلبتلاو نلعلا ›ا نيديفتصسŸا ةماقإا
ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطلا قفو اهب
Úح ›ا جاجتحلا ديع-صصت-ب اودد-هو
.مهبلطŸ خوصضّرلا

^ fiيانغ دم

ةنتابب توكت ةرئاد رقم ماما تاجاجتحاو..
 نكسسلا ةمئاق نع نÓعإلاب ةبلاطملل

ةيرقب  ›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل لصصاوتت ^
رقم ماما تا-جا-ج-ت-حإلا ة-ل-ع-صش بعو-صش
ةنتاب ةيلو برغ ةنئاكلا تابصصقلا ةيدلب
او-ب-لا-ط ن-يأا سسوا-ق-ن ةر-ئاد-ل ة-ع-با-ت-لاو
يعيبطلا زاغ-لا-ب  م-هد-يوز-ت-ب Úج-تÙا
ليصصوت ” نيدلا ناكصسلا لثم مهجامداو
.مهل زاغلا
يزيي“ هناب لمعلا اذه نوّجتÙا فصصوو

نيدّدصشم هب لوبقلا نكÁ لو فصصنم Òغو
Úح ›ا جاجتحلا ةلصصاوم ةرورصض يلع
يتلا ةقطنŸا ناو اصصوصصخ مهبلطم ةيبلت
صشلا ‘ ادج ةدراب ا-ه-ي-ف نو-ن-ط-ق-ي لو ءاتّ

Áيرخا تاونصسل كلد لم– نك 
ةلصسلصس ةّدم ذنم تابصصقلا ةيدلب هجاوتو
ميقت تاعامج لبق نم تاجاجتحلا نم

ليصصوتب بلاطتو ةلزعنم يتاصشمو ىرق ‘

ةكبصش ل-ي-صصو-تو قر-ط-لا ة-ئ-ي-ه-تو ها-يŸا
‘ فعصض نم ةيدل-ب-لا Êا-ع-تو ءا-بر-ه-ك-لا
عيراصشم اهلصصت ا-م-ك ة-ي-لÙا ة-ي-ناز-يŸا

يرقلا تابلط ةيط-غ-ت-ب ح-م-صست ل ة-ل-ي-ل-ق
تناع نا دعب اهبارت ‘ ةرصشتنŸا ةديدعلا

‘ Òبك دومج نم ة-ي-صضاŸا تاو-ن-صسلا ‘
.ةيلÙا ةيمنّتلا

^ fiيانغ دم

تابسصقلا ةيدلب رقم نوقلغي بعوسش ةيرق ناكسس
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Òيسستلاو ةيقÎلا ناويدب لوؤوسسم دكأاو ^
نكسس ف’آا6 نأا ىلع ““ييجيبوأا ““ يراقعلا
لبق عيزوتلل ةزهاج نوك-ت-سس ي-عا-م-ت-جا
و. ةنيطنسسق ةي’وب يرا÷ا ماع-لا ة-يا-ه-ن
¤إا  ةي’ولاب نكسسلا عيزوت جمانرب رمتسسي

ميلسست ” اميف ،يرا÷ا ماعلا ةياهن ةياغ
معدم يوقرت نك-سس ةد-حو004 حيتافم
.سساحن Úع Êارمعلا بطقلاب
لÓخ فورخأا ديعسس ماعلا Úمأ’ا فقو و

مسسا هيلع قلطأا يذلا ،عقو-م-ل-ل ه-ترا-يز
د--مfi ناو--سضر ى--فو--تŸا د---هاÛا
زا‚إا Òيا-عŸ ماÎحا ى-ل--ع ،ح--لا--سصلا
نأا اهاقلأا يتلا هتملك ‘ دكأا امك ،ققسشلا
ع-يزو-ت تا-ي-ل-م-ع ت‹ر-ب تا-ط-ل--سسلا

ةياهن ةياغ ¤إا ،حرسص املثم ،ر-م-ت-سست-سس
ةيقÎلا ناويد دكأا Úح ‘ يرا÷ا ماعلا
هنأا ىلع ““ييجيبوأا““ يراقعلا Òيسستلا و
يموم-ع ن-ك-سس ف’آا6 مÓتسسا م-ت-ي-سس
دكأا ذإا ،يرا÷ا ماعلا ةياهن لبق يراجيإا

4 ـب قلعتت ةسص◊ا نأا ناويدلا نم ردسصم

ةعطاقŸاب ةيبرغلا ةعسسوتلاب ةدحو ف’آا
Úتسصح نع Óسضف ،يلجنم يلع ةيرادإ’ا
Êارمعلا بطقلا و سساحن Úع نم لكب

. بورÿاب اسسينيسسام
بورÿا ة-يد-ل-ب ىو-ت-سسم ى--ل--ع ت“ و
ة-سصا-خ ف-ل-م ي-ف-لأا قو-ف-ي ا-م ة--سسارد
تسسم ثيح ،ةيدلبلاب ن-ك-سسلا ي-ب-لا-ط-ب
ذنم ةعدوŸا تافلŸا باحسصأا ةيلمعلا

يتلا ةيلمعلا يهو ،9002 ¤إا6002 ةنسس
يلعل بدتنŸا ›اولا فارسشإا ت– ت“
 . يلجنم

شس ديزي ^

بّعكم Îم نويلم81 هباعيتسسا ةقاط رّدقت
يرلآ ةلكسشم نم ÚحÓفلآ شصيلختل ةنتابب ةنيزوب دسس

لاغسشأا نم ءا-ه-ت-ن’ا م-ت-ي نا بق-تر-ي ^
ةنتاب ةي’و قرسش عقاولا ةنيزوب دسس زا‚إا

تلسصو ثيح ةيرا÷ا ةنسسلا ةيا-ه-ن ل-ب-ق
 .ةئاŸا ‘09 ¤إا هيف لاغسشأ’ا ةبسسن
نويلم رسشع ةينامثب دسسلا ةقاط ردقتو
يرلل سساسسأ’اب سصسصfl وهو بعكم Îم
يسضار’ا نم ةÒبك ة-ق-ط-نŸ ي-حÓ-ف-لا
ن-م ءاز-جأ’ و ة-ن--يزو--ب ‘ ة--ي--عارز--لا
‘ اهلك ةعقاولاو اهنم ةبيرقلا تايدلبلا

داح سصقن  نم Êاعت يتلاو ةي’ولا قرسش
ةرهاظ رارمتسسا ءارج ي-ق-سسلا ها-ي-م ‘

دنم ÚحÓفلل سصيخÎلا مدعو فاف÷ا
ثو-ل-تو  ة-يزاو-تر’ا را-ب’ا ر-ف◊  ةد--م
دوز--ت تنا--ك ي--ت--لا ةÒب--ك--لا ة--يدو’ا
يدبع داو اهنمو يقسسلا هايÚ ÃحÓفلا

سسيراو دباعلا ةينث ‘ سضيب’ا يداولاو
فر--سصلا ها--ي--م تÓ--سضف ي--مر ءار--ج

هايم يلع دام-ت-ع’ا ل-ع-ج ا-م ي-ح-سصلا
.Óيحتسسم نيداولا
سشلا ن-م م-غّر-لا ى-ل--عو ةÒث-ك-لا يوا-ك-ّ
فرط نم ةليوط ةدم دن-م ة-ل-سصاو-تŸاو
Úيداولا ‘ ثولّتلا ةلاح ءاهنإ’ ÚحÓفلا
تايلمع فيقوتل ردابت ⁄ تاطلسسلا ن’ا
Úيداولا ‘ يحسصلا فرسصلا هايم يمر
متت ⁄ امك نيرواÛا ناكسسلا فرط نم
اديعب يحسصلا فرسصلل تاك-ب-سش ة‹ر-ب

 .نيداولا ىر‹ نع
ةي’ول ةيقرسشلا ةه÷ا قطان-م ر-ه-ت-سشتو
دبا-ع-لا ة-ي-ن-ثو سسيرا ا-م-ي-سس’و ة-ن-تا-ب
حا-ف-ت-لا جا-ت-نإا-ب لو-م-سشياو ة--ن--يزو--بو

فانسصا عي-م-جو نو-ت-يز-لاو  سشم-سشŸاو
تا-جو-ت-نŸا جور-تو ه-كاو-ف-لاو ر-سضÿا
ءاقب’او اهفيفŒ مت-ي ي-ت-لا ة-ي-حÓ-ف-لا

ةبسسانÃ راني ديع مودق Úح ›ا اهيلع
قوسس مظتني ثيح ةيغيزام’ا ةنسسلا سسار
فف‹ جوتنم لك مهتلي Òبك
ةيرا÷ا لاغسشأ’ا لّجسست Êاث بناج نم

بونج نايفسس ةيد-ل-ب-ب نو-با-سص يداو ‘
يهتنت نا حجريو اÒب-ك ا-مد-ق-ت ة-ي’و-لا

و ةلبقŸا ةنسسلا فسصتنم ‘ Ìك’ا يلع
ناكسس هرظتنيو يحÓفلا يرلل هجوم وه
ثيح Èسصلا غرافب نوباسص يداو ةقطنم
ةيعارزلا يسضار’ا لج Òبك فافج دوسسي
. ةيدلبلا بونج ةدوجوŸا

^ fiيانغ دم

ةنيطنسسقب نايزوب ةماح ةيدلبل Úعبات
نوسضفتني ةيلول÷اب ةيفيرلآ تانكسسلآ عم‹ ناكسس

^ Œنا--ك--سس ، سسمأا لوأا ءا--سسم ، ر--ه--م
دجاوتŸا ةيلول÷ا ي◊ يف-ير-لا ع-مÛا
ينطولا قيرطلا ىلع نايزوب ةماح ةيدلبب
و ةنيطن-سسق ي-ت-ي’و Úب ط-بار-لا72مقر

ةيلمع نم ي◊ا ءاسصقإاب اديد-ن-ت ل-ج-ي-ج
لبق ة‹Èم تناك يتلا ءابرهكلاب دوزتلا

Œام بسسح ، ىرخأا ءايحأا ةدئافل  اهزوا
. ناكسسلا هدكأا
ةيدلبلا ّنأا ي◊ا نا-ك-سس ن-ع ل-ث‡ دا-فأاو
دŸ ز-كار-م6 ن-م ار-خؤو-م تدا-ف-ت--سسا

عمÛا نوكي نا سضÎفي نا-ك ءا-بر-ه-ك-لا
هب نوميقي هناكسس نوك ةمئاقلا سسأار ىلع
ءابرهكلل نودقتفيو ةلماك تاونسس عسست ذنم
بورّسشلا ءاŸا تاونق دم ّ” نأا دعب طقف
ىتحو يعيبطلا زاغلاو يحسصلا فرسصلاو
عورسشم ىقبيل ةرفوتم ةي-مو-م-ع-لا ةرا-نإ’ا
لوقي ةلوه‹ بابسسأ’ Óطع-م ءا-بر-ه-ك-لا
’ تا-فر-سصت-ب  ة-قÓ-ع ا-ه-ل نأا نا--ك--سسلا

.ةيباختنا تاباسسحو ةلوؤوسسم
Èخ نايزوب ةماح ةيد-ل-ب-ب لوؤو-سسم د-ّن-فو

هيلإا هجوŸا عورسشŸا نأاو عمÛا ءاسصقإا
ابيرق هنع جرفي نأا بقترŸا نمو ، لجسسم
. هتاديكأات بسسح

اوأا÷ عمÛا ناكسس نأا ،ركّذلاب ريد÷ا
نم ةيوسضوف كÓسسأاب ءابرهكلا بلج ¤إا

بوبت يحب رواÛا سصيسصحت-لا تا-ن-ك-سس
دنع كيهان، ةقدfi راطخأاب ددهي اموهو
لبق نم اهيف غلابم انايحأا تاقحتسسم عفد

. نكسسŸا بحاسص
  شس ديزي ^

ةدكيكسسب ةقباسس تآراطآو قبسس’آ ةيبÎلآ ريدم ةنآدإآ

نوجتحي ةنيطنسسقب يعامتجآ نكسس0052 ةمئاق باحسصأآ
ديسسلا ةنيط-ن-سسق ةر-ئاد سسي-ئر د-ّكأا ^
ة-سصاÿا ة-عر--ق--لا ءار--جإا نأا يÎن--ع
تادافتسسإ’ا باحسصأ’ ةÒخأ’ا ةمئاقلاب
ةيدلبب يعامتج’ا نكسسلا نم ةقبسسŸا

رهسش ةياهن لب-ق نو-ك-ت-سس ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق
تارسشعلا جتحا Úح ‘ ،لبقŸا Èمتبسس
،ةنيدŸا طسسوب اهنمسض ÚجردŸا نم
‘ عار-سسإ’ا ةرور--سضب او--ب--لا--ط ثي--ح

.ةÒثك تابسسانم ‘ تلجأات يتلا ةيلمعلا
Úن-طاوŸا ن-م تار--سشع--لا م--سصت--عأاو
ة-سسماÿا ة-م-ئا-ق-لا ن-م--سض ÚجردŸا
تادا--ف--ت---سس’ا با---ح---سصأ’ ةÒخأ’او
عرا-سشب ةر-ئاد-لا ر-ق-م ما-مأا ة-ق-ب-سسŸا
نوبلاطي تات-ف’ او-ع-فر ن-يأا ، دادزو-ل-ب
‘ ةعرقلا ةيلمع ميظنت ةرورسضب اهيف
اوقلت مه-نأا اور-كذ ا-م-ك ،لا-جآ’ا بر-قأا
لك ‘ لجأاتت اهنكل دوعولا نم ديدعلا

تاÒسسف-ت او-ق-ل-ت-ي نأا نود ة-ب--سسا--ن--م

نع ةنيطنسسق ةرئاد تن-ل-عأاو .ة-ح-سضاو
رهسش مسسا0052 نم ديزأا لم– ةمئاق

نم ناك ذإا ،يسضاŸا ماعلا نم ة-ي-ل-يو-ج
اهب ةسصاÿا ةعرقلا ىرŒ نأا رظتنŸا

تاقيقحتلا نكل ،مرسصنŸا يرفيف رهسش
ة-ي-لÙا Úت-ي-قا-ط-ب-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
Ìعتت نأا لبق ،لم-ك-ت-سست ⁄ ة-ي-ن-طو-لاو
قفو انوروك ةحئاج عسسوت ببسسب ةيلمعلا

.ةرئادلا سسيئر هدكأا ام
نيدلا زع ،ةنيطنسسق ةرئاد سسيئر نلعأاو

هنأا ،يوه÷ا ةنيط-ن-سسق ة-عاذإ’ يÎن-ع
ةمئاقلاب ةسصاÿا ةعرقلا ميظنت متيسس
«ياب دمحأا ةعاق ىوتسسم ىلع ةسسماÿا
نم نيرسشع-لاو ع-سسا-ت-لا ‘ ،«تي-ن-يز-لا

اسضيأا لمسشتسس امك ،لبقŸا Èمتبسس رهسش
ÚيسسنŸا ةدافتسس’ا تاداهسش با-ح-سصأا
.اسصخسش083 مهددع زواجتي نيذلاو

شس ي ^

ير--ق--لا ن--م Òث---ك---لا لاز---ت ا---م ^
قطانم ‘ ةمئاقلا ةينكسسلا تاعمجتلاو

ةيسسيئرلا رواÙا نع ةلوزعم ة-ل-ي-ب-ج
لتاق ‘ارغج قÓغنا ة-لا-ح ‘ د-جو-تو
⁄ ة-ن-تا-ب ة-ي’و ‘ ة-بو-ع-سصلا د-يد-سشو
ط-سسبا ن-م ة-عا-سسلا د-ح ›ا د-ف-ت--سست

ءاŸا اهتمدقم ‘و ةيمويلا تايرورسض
حا--تŸا وا بر--سشل--ل ح--لا--سصلا ءاو---سس
ا-هÒغو ة-ي-حÓ-ف-لا تا-ماد-خ-ت-سسÓ-ل
ة◊اسصلا قر-ط-لاو ءا-بر-ه-ك-لا كلد-كو

يتلا ةيفيرلا بوردلا يتحو لامعتسس’
لقنتلل ةجا◊ا دنع ناكسسلا اهب Úعتسسي
 ةيحÓفلا مهتاجوتنم لقن وا

نا فايرأÓل ةيقيق◊ا ةيمن-ت-لا تنا-كو
لظلا قطانÃ هيلع حلطسصا ام لمسشت
ةÒثك لماوع لع-ف-ب تسشم-ه-ت ا-ه-ن-ك-لو

سسعا-ق-ت ا-ه-ت-مد-ق-م ‘و ةدد--ع--ت--مو
تلوت يتلا ةيدلبلا ة-ي-ب-ع-سشلا سسلاÛا

Êاعي يتلا تايد-ل-ب-ل-ل Òي-سس-ّت-لا ما-ه-م
سضعب ‘و اهل ةعبا-ت-لا فا-يرأ’ا نا-ك-سس
قلعتي ام ‘ ةيمنت-لا دا-م-ت-عا نا-ي-ح’ا
تاط-طıا ى-ل-ع فا-ير’او ير-ق-لا-ب
نم ةددÙاو يدŸا ةÒسصقلا ةيئادبلا

ة-ل-قو ة-يداŸاو  ة-ي-لاŸا دراوŸا ثي-ح
نا-ي-حا ‘ ة--ي--لÙا زا‚’ا ل--ئا--سسو
.ىرخا
““نويسسنŸا““ ناكسسلا ةيعسضولا تÈجأا و
قلغ و ةيجاجتحا تاكر-ح م-ي-ظ-ن-ت ¤إا

لازت امو قرّطلا عطقو ةيدلبلا تاّرقم
ثولاثلاب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل ن’ا ›ا ة-م-ئا-ق
لتاقلاو بعرŸاب ناكسسلا دنع يّمسسŸا
 .قرطلاو ءابرهكلا و زاغلا و ءاŸا وهو

ةنتاب ‘ مÓظلآ ‘ ششيعت رسشآدم و يرق

ريدم نم Óك عوبسس’ا ةياهن ةدكيكسسل حن÷ا ةمكfi تنادأا ^
Úماعب ةيسسردŸا معاطملل نو‡و سشتفمو »م م““ قبسس’ا ةيبÎلا

لÓغتسسا ةءاسساو ةيمومع لاوما ديد-ب-ت ة-ح-ن-ج-ب اد-فا-ن ا-سسب-ح
تازايتما حنم ةحنجب لئاسسولا ةحلسصم سسيئر تنادا امك ةيفيظولا

هب لومعŸا عيرسشتلل ةفلاfl ةيقافتا ماربا دنع Òغلل  ةرÈم Òغ
 ادفان اسسبح تاونسس ةثÓثب ةيلع تمكحو
نيومتل  ة-ب-ت-ك-م بحا-سص ع-م ة-ي-قا-ف-تا ة-ير-يدŸا تمر-با د-ق و

نا Òغ ي-سسردŸا دا-ت-ع-لاو مزاو--ل--لا--ب ة--يو--بÎلا تا--سسسسؤوŸا
ديقتلا مدع دوجو تتبثا ةيسضقلا هده ‘ ت“ يتلا تاقيقحتلا
 Úناوقلاب
اسسبح تاونسس ةثÓث ةبوقع سسم-ت-لا د-ق ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ نا-كو
معاطŸا سشتفŸ تاونسس ةعبراو ق-ب-سسأ’ا ة-ي-بÎلا ر-يدŸ اد-فا-ن
ةماعلا لئاسسولا ةحلسصم سسيئرل تاونسس ةسسمخو ةيسسردŸا

^ fiيانغ دم

نوبقÎي ةي’ولاب لظلآ قطانم وحÓفو..
تاطلسسلآ كر–

ةحاسسم ىلع دت“ ةنتاب ةي’و نأ’و ^
د-ح ›ا ل-سصت اد-ج Òب--كو ة--ع--سسا--سش
نم Èكا يهو اهتاذ دح ‘ ةلود ةحاسسم
ا-ي-ق-ير-فا ‘ ناد-ل-بو نا-ن-ب-ل ة-حا-سسم
رسشادŸا نم تائŸا تارسشع يسص–و
كل“ ’ ي--ت--لا فا---ير’او ير---ق---لاو
ةيرورسضلا ةيمويلا ةسشي-عŸا تا-مو-ق-م
›او ة-سصا-خ ة-يا-ن-ع ›ا جا-ت–و اد--ج

›ا-ج-ع-ت-سساو Òب-ك يو--م--ن--ت دو--ه‹
ءاŸاو ءابرهكلا سصخي تام ‘ اميسس’و
ءا-ي-سش’ا هذ-ه ن’ ة-ي-ف-ير-لا قر-ط--لاو
بلاطÃ طقف ةطبترم تسسيل ة-ثÓ-ث-لا
ا-م رد-ق-ب ة-ي-مو-ي-لا نا-ك-سسلا ةا--ي--حو

ةيمسسوŸا ةحÓفلل ةيرور-سض تح-ب-سصا
ةيديلقتلا ةحÓفلاو ةيلب÷ا ةحÓ-ف-لاو
جاتنإا ‘ ¤وأ’ا ةبترŸا لت–  ةي’ولاف
موث-لاو نو-ت-يز-لاو سشم-سشŸاو حا-ف-ّت-لا
لكو ايلاح ةبيغŸا ءافل◊او نارفعزلاو

هذه ¤ا ةسسام ةجاح ‘ تاعارزلا هده
ةران’او قيرطلاو ءاŸا اميسس’و لاوعلا
مئاقلا عسضولا نا حسضاولا نمو .ةيفيرلا
Óماكتم ايومنت ا‹انرب بلطتي حبسصا
تايلمع سسيلو ةي’و-لا هد-ه-ل Ó-ما-سشو

fiسصقو ةدودÒعم مجسسنت ’ دم’ا ة
ةيلÙا ةيمنتلا تابلطتم

^ fiيانغ دم

ةسشيعŸآ تآرورسض بايغ يلع نوجتحي فوع د’وآ

يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويدل ةعبات

ةنسسلآ ةياهن لبق ةينكسس ةدحو ف’آآ6 عيزوت
ةنيطنسسقب

6 براقي ام عيزوت نع ةنيطنسسق ةي’وب يراقعلا Òيسستلا و ةيقÎلا ناويد ةسسسسؤوم حلاسصم تفسشك
زا‚إ’ا ةبسسن تّدعت نأا دعب اذه و ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن لبق ةيعامتج’ا ةغيسصب ةينكسس ةدحو ف’آا

.ةئاŸاب09 اهيف

يتاسشŸاو يرقلا نا-ك-سس سسما ق-ل-غا ^
ةقطنم لابج سسوؤور ‘ ةعقاولا ةيلب÷ا
ةفورعŸاو ةنتاب ةي’و برغ فوع د’وا
اهيسضاراو ةبعسصلا ةيلب◊ا اه-سسيرا-سضت-ب
رقم  ةعارزل-ل ة◊ا-سصلا Òغو ة-سسبا-ي-لا
اودد-نو يد-ل--ب--لا ي--ب--ع--سشلا سسلÛا
هجوي يدلا لهاجتلاو ةلزعلاو سشيمهتلاب
دي-مŒ با-ق-عا ‘ تاو-ن-سس د-ن-م  م-ه-ل
م-ه-ل ة-سصسصıا ة-يو-م-ن-ت--لا ج--ماÈلا
تايسساسسأاب اه-ن-م ة-ق-ل-ع-تŸا ا-م-ي-سس’و
قرطلاو ءاŸا ا-ه-ن-مو ة-ي-مو-ي-لا ةا-ي◊ا
.ةيفيرلا ءابرهكلاو يعيبطلا زاغلاو
نواهتلا ’و-ل ه-نا ي-ل-ع نا-ك-سسلا دّد-سشو
ةيبعسشلا سسلاÛاو رايم’ا ن-م ع-قاو-لا
‘ ةيدلبلا نوؤوسش تÒسس ي-ت-لا ة-يد-ل-ب-لا
‘ عسضو-لا نا-ك اŸ مو-ي-لا ›او ق-با-سسلا
نم هيلع وه ام يلع ي-تا-سشŸاو ير-ق-لا

ءيسش لك نم نامرحو رقفو ةدسشو ةوسسق
تاطلسسلا نم فوع د’وا ناكسس بلاطو
ثعبت ’ يتلا مهلاوحا ›ا رظنلا ةيئ’ولا

فاف÷ا رارمتسسا لظ ‘ حايتر’ا يلع

رج◊او رج-سشلا بر-سضي يد-لا ل-تا-ق-لا
يتلا راجسش’ا نا يتح ءيسش لك حسستكيو

نم ةقرفتم قطانم ‘ نوحÓفلا اهسسرغ
نو-ت-يز-لا ا-م-ي-سس م-ه-ت-نا-عإ’ ة-يد-ل-ب-لا
سضّرعتت تأادب ةÒثك هكاوفو سشمسشŸاو
‘ راطم’ا ةلق نع م-جا-ن-لا فا-ف-ج-ل-ل
بو-سسن-م راد-ح-ناو و Òخأ’ا تاو-ن--سسلا
تا-يو-ت-سسم ›ا سضر’ا ن-طا-ب ‘ ها-يŸا

 ةياغلل ةيندتم
تاحيسشلا و قاوقولا ةتسشم ناكسس ددجو
نم مهتناعا ةي’ولا ›اول مهبلط سشيربو
زاغلا لا‹ ‘ مهل عيراسشم ة‹رب لجا
رئب زا‚او ةيفيرلا ةرا-ن’او ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةلتاقلا هايŸا ةمزا نم سصلختلل ةيزاوترا
ءارسش ي-ل-ع ةر-م ل-ك ‘ م-هŒÈ ي-ت-لاو

مهنكاسسم ›ا ءاŸا لي-سصو-ت-ل ج-يرا-ه-سص
زا‚إاب اوبلاط ا-م-ك ة-ع-ف-تر-م را-ع-سسأا-ب
›ا اهليسصوت يح-سصلا فر-سصل-ل تاو-ن-ق
 نكاسسŸا

fiيانغ دم
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 رئاز÷ا ةيدولوم
صصوسصخب ةوانسشلا نئمطت ديمعلا ةرادإا

لاطبألا يرود ‘ ةكراسشŸا
قح نع عافدلل ةزهاج اهنأاب ،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ تدكأأ ^
رأرق رودصص دعب ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ قر-ط-لأ ل-ك-ب ا-ه-ق-ير-ف
ببصسب ،يدانلأ ديصصر نم طاقنلأ مصصخب ةيصضايرلأ ةمكÙأ

دا–أ ةرا-صسخ-ب ،ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ رأر-ق ة-ي-عر-صش مد-ع
لوأأ ،ةيصضايرلأ ةمكÙأ تصضقو ،يبرأدلأ ةأرابم ةمصصاعلأ
،ةمصصاعلأ دا–أ قيرفل طاقن ةثÓث ةداعإاب ،ةعم÷أ سسمأأ
هديصصر حبصصيل ،رئأز÷أ ةيدولوم ديصصر نم طاقن3 مصصخو
نايب ‘ ،يمصصاعلأ يدانلأ لاقو ،ةطقن73 نم ’دب ةطقن43
ةمكÙأ رأرق دعب““ :““كوبصسييف““ ىلع يمصسرلأ هباصسح Èع
ةمصصا-ع-لأ دا–أ ةأرا-ب-م سصو-صصخ-ب ة-ي-لود-لأ ة-ي-صضا-ير-لأ
ديصصر نم طاقن ثÓث مصصخب يصضاقلأ ،رئأز÷أ ةيدولومو
:نايبلأ عباتو ،““اهراصصنأأ عيمج ديمعلأ ةرأدإأ نئمطت ،انيدان
بعلب هل حمصسي يذلأ ،Êاث-لأ ز-كرŸأ ‘ ى-ق-ب-ي-صس ق-ير-ف-لأ““

نأأ رابتعاب ،لبقŸأ مصسوŸأ ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةصسفانم
يذلأ ،لماعŸأ ماظن ىلع اهباصسح ‘ أرخؤوم تدمتعأ فافلأ
طقف ةأرابم02 بعل هنوك ،بيتÎلأ ةفاصصو انقيرفل نمصضي

ةيدولوŸأ ةرأدإأ دكؤوت““ :يمصصاعلأ يدانلأ ”أأو ،““22 لصصأأ نم
ةينوناقلأ قرط-لأ ل-ك-ب ،يدا-ن-لأ ق-ح ن-ع ع-فأد-ت-صس ا-ه-نأا-ب
.““ةمزÓلأ

 انيلع رثؤوي نل ةيصضايرلأ ةمكÙأ رأرق : سساŸأأ
ة-يدو-لو-م يدا-ن ةرأدإأ سسل‹ سسي-ئر ،سساŸأأ ر-صصا-ن-لأ د-ب-ع د-كأأ
ةداعإاب ،““سسات““ ةيلودلأ ةيصضا-ير-لأ ة-م-كÙأ رأر-ق نأا-ب ،ر-ئأز÷أ

هقيرف مرحي نل ،ةمصصاعلأ دا–أ دصض ،يمصصاعلأ يبرأدلأ ةأرابم
تاحيرصصت ‘ سساŸأأ لاقو ،ايقيرفأأ لاطبأأ يرود ‘ ةكراصشŸأ نم
تررق ةيصضايرلأ ةمكÙأ““ :ديد÷أ رأرقلأ ىلع اقلعم ةيفحصص

دا–’اف ،أدبأأ انيلع رثؤوي نل رمأ’أ أذهو ،يبرأدلأ ةأرابم ةداعإأ
ىلع دامتع’اب ،لاطبأ’أ يرود ‘ انتكراصشÃ أرأرق ذختأ يرئأز÷أ
Úتأرابم نآ’أ هيدل رئأز÷أ ةيدولوم““ :فا-صضأأو ،““ل-ما-عŸأ ما-ظ-ن

ةجيتنلأ ىلع رثؤوي نل رمأ’أ أذهو ،فيطصس قافوب ةنراقم Úترخأاتم
:عباتو ،““لماعŸأ ماظنب امئأد ةيلصضفأ’أ كلت‰ اننأأ اÃ ،ةيئاهنلأ
‘ ةكراصشملل انليو– وأأ ،لماعŸأ ماظن Òيغت ىلع أدبأأ قفأون نل““

فرظ ‘ ءاج لاطبأ’أ يرود ‘ انكأرصشإأ رأرقف ،ىرخأأ ةصسفانم
،““اهانصضخ يتلأ تايرابŸأ ددع ¤إأ رظنلاب هذاختأ ”و ،يئانثتصسأ
دا–’اب دح’أ أذه لصصتنصسو ،ةلطع ‘ نحن مويلأ““ :سساŸأأ ”أأو
نم ديزŸأ ىلع لوصص◊أو ،ةيصضقلأ ن-ع را-صسف-ت-صسÓ-ل ير-ئأز÷أ
 .““تاحيصضوتلأ

فيطسس قافو

اهبلاطتو ““فافلا““ رذ– قافولا ةرادإا
  ““صساتلا““ تارارق قيبطت ‘ عارسسإلاب

ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ ،فيطصس قافو يدان ةرأدإأ سسل‹ بلاط ^
لاطبأأ يرود ‘ ة-كرا-صشŸأ ةÒصشأا-ت ه-ق-ير-ف ح-نÃ ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل
نم طاقنلأ مصصخب ،ةيصضايرلأ ةمكÙأ رأرق رودصص دعب ،ايقيرفأ
سسمأأ لوأأ ،ةيصضايرلأ ةمكÙأ تصضقو ،رئأز÷أ ةيدولوم ديصصر
3 مصصخو ،ةمصصاعلأ دا–’ يمصصاعلأ يبرأدلأ ةأرابم طاقن ةداعإاب
،قح هجو نودب اهذخأ يتلأو رئأز÷أ ةيدولوم ديصصر نم طاقن
نايب ‘ ،يدانلأ لاقو ،ةطقن73 نم ’دب ةطقن43 هديصصر حبصصيل

،فيطصس قافو ةرأدإأ بلاطت““ :““كوبصسيف““ ىلع يمصسرلأ هباصسح Èع
مصصخب ،ةيصضايرلأ ةم-كÙأ رأر-ق ق-ي-ب-ط-ت-ب ،ير-ئأز÷أ دا–’أ
نÓعإاب بلاطت امك““ :فاصضأأو ،““رئأز÷أ ةيدولوم ديصصر نم طاقنلأ
‘ ةكراصشŸاب هل حمصست يتلأ ،ةيناثلأ ةبترŸأ بحاصص فيطصس قافو
،اهبلاطم نع ىلختت نل ةرأدإ’أ نأأ ¤إأ راصشأأو ،““ايقيرفأأ لاطبأأ يرود
رذحن““ :”أأو ،قافولأ قح ةداعتصس’ ةينوناقلأ لبصسلأ لماك عبتتصسو
نايب ‘ ءاج امك Úنأوقلأ قيبطت نأ’ ،Úنأوقلل ديدج قرخ يأأ نم
ببصسب ،قافولأو ةيدولوŸأ Úب قيرفتل-ل ه-ي-لإأ ءو-ج-ل-لأ ” ،فا-ف-لأ
ةهجوŸأ ةميلعتلأ ىلع دامتع’أو ،طاقنلأ ددع ‘ امهنيب يواصستلأ
 .““ةيواصستŸأ قرفلأ Úب قيرفتلل ،توأأ2 موي

 قيرفلا تابيردت نع هبايغ لسصاوت ريÈت
يدوعسسلا يلهألا ةرادإل لسسري يليÓب

  ةيسضرم ةزاجإا
¤أ تدأأ ةديدج بابصسأأ نع ةيدوعصس ةيفحصص ريراقت تفصشك ^

فوفصص نع يليÓب فصسوي يرئأز÷أ ›ودلأ مجنلأ بايغ لصصأوت
،يليÓب رداغو ،يدوعصسلأ يلهأ’أ يدانلاب مدقلأ ةركل لوأ’أ قيرفلأ
يصضايرلأ طاصشنلأ فقوت ةÎف لÓخ ،ةيدوعصسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸأ
⁄و ،رئأز÷أ ¤إأ اهجتم ،دجتصسŸأ ““انوروك““ سسوÒف يصشفت ببصسب
ةرأدإأ تماقو ،نأÒطلأ ةكرح فيقوت ببصسب ،تقولأ كلذ ذنم دعي
¤إأ يليÓب ةداعإ’ ةصصاخ ةرئاط Òفوتب ابيرقت عوبصسأأ ذنم ،يلهأ’أ
سسفنل اقفوو ،اهئاطتمأ ن-ع بي-غ-ت د-ق بعÓ-لأ نأأ ’إأ ،ة-ك-ل-مŸأ
ام ،يلهأ’أ ةرأدإأ ¤إأ لصسرأأو ،سضرم نم ،يليÓب Êاعي رداصصŸأ
›وئصسم نم بلط دق يليÓب نأأ ¤إأ ةكبصشلأ تراصشأأو ،كلذ تبثي
ةكلمŸأ ¤إأ ةدوعلأ لب-ق Úعو-ب-صسأأ ةدŸ ة-ي-صضر-م ةزا-جإأ ي-ل-هأ’أ
يليÓب نأأ ركذلاب ريدج ،مدقلأ ةركل لوأ’أ قيرفلأ ¤إأ مامصضنÓل
يجÎلأ فوفصص نم امداق9102 فيصص ‘ يلهأ’أ يدانلأ ¤إأ مصضنأ
81 مدقلأ ةركل لوأ’أ قيرفلأ عم بعل ثي-ح ،ي-صسنو-ت-لأ ي-صضا-ير-لأ

 .نيرخآأ3 عنصصو ،فأدهأأ5 اهلÓخ لجصس ،ةيمصسر ةأرابم
قوراف.ج^

ةركل ةيرئأز÷أ ة-يدا–’أ تق-ل-ت ^
نأأ دعب ،أرخؤوم ةيوق ةمدصص مدقلأ
ىلع رأو-ع ما-صسح بعÓ-لأ ر-ق-ت-صسأ

لÓخ ي-صسنر-ف-لأ بخ-ت-نŸأ ل-ي-ث“
،رئأز÷أ نم ’د-ب ،ة-ل-ب-قŸأ ةÎف-لأ
ة-يدا–’أ ل-خأد ن-م رد-صصم د--كأأو
Òخأ’أ نأاب ،مدقلأ ةرك-ل ة-ير-ئأز÷أ

ى--ل--ع لو--صص◊أ ل--جأأ ن--م كر–
يجيرخ دحأأ يريوغ Úمأأ تامدخ
،يصسنرف-لأ نو-ي-ل كي-بŸوأأ ة-صسرد-م
،سسين فوفصص ¤إأ أرخؤو-م ل-ق-ت-نŸأ
نأاب قباصس تقو ‘ تدكأأ رأوع ةدلأو
اهصسفن فلكت ⁄ ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ

تأونصسلأ لأوط اهلجنب لاصصت’أ ءانع
ن-يد-لأ Òخ نأأ ود--ب--يو ،ة--ي--صضاŸأ
ليث“ ةمدصص ن-م قا-ف-ت-صسأ ي-صشطز
ءا-جو ،كو-يد-لأ بخ-ت-نŸ بعÓ--لأ
ةيدا–’أ ›وئصسم عفديل رأوع ليحر
عم ت’اصصتأ طوطخ حتفل ةيرئأز÷أ

fiمأأ طيÚ نٔأ ودبي يذلأو ،يريوغ
ق--ير--ط--لأ ‘ ه--ع--م Òصست رو--مأ’أ
ةٔاجافم ثودح ةلاح ‘ ’ٔأ ،حيحصصلأ

،ة-ل-ب-قŸأ ةÎف-لأ لÓ-خ ةرا--صس Òغ
د-ق تأو-صصأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ تنا--كو
ةبلاطم ،أرخؤوم ر-ئأز÷أ ‘ تلا-ع-ت

فطÿ يعصسلاب ي-صشطز ن-يد-لأ Òخ
،ةيصسن÷أ ة-جودز-م بهأوŸأ سضع-ب
‘ ينطولأ بختنŸأ فوفصص ميعدتل
نٔأ و ة-صصا-خ ،بير-ق-لأ ل-ب-ق-ت-صسŸأ

ىلع نولبقم يصضاملب لامج لابصشأأ
،ةمداقلأ ةÎفلأ ‘ ةديدع تايد–
يعدت-صسأ د-ق بعÓ-لأ نأأو ة-صصا-خ
يصسنرفلأ بختنŸأ ةمئاقل أر-خؤو-م
نلعأأ ثيح ،ةنصس32 ةئفب ةصصاÿأ

،لامآÓل يصسنرفلأ بختنŸأ بردم
ÚبعÓلأ ةمئاق نع ،لوبير نافليصس
ا-ي-جرو-ج ي-تأرا-بŸ ةا-عد-ت--صسŸأ
تا-ي-ف-صصت-لأ ن-م-صض نا-ج--ي--برذأأو
و ،ا--بوروأأ ·أأ سسأا--ك--ل ة--ل--هؤوŸأ

بعÓلأ دجأو-ت ة-م-ئا-ق-لأ تد-ه-صش
،يريوغ Úمأأ ير-ئأز-ج و-ك-نأر-ف-لأ

Èتعي يذلأو ،اع-ي-بر02ـلأ بحا-صص
ة--ي--صسنر--ف--لأ بهأوŸأ زر--بأأ ن--م

سسين هيل-ع لو-ع-ي يذ-لأ م-جا-هŸأو
يرود--لأ ‘ م--صسوŸأ أذ--ه أÒث---ك
هليج-صست د-ع-ب ة-صصا-خ ،ي-صسنر-ف-لأ
،سسن’ مامأأ ة-لو-ج لوأأ ‘ Úفد-ه-ل
أرخؤوم جوتŸأ بخ-ت-نŸأ سضو-خ-يو
تايفصصتلأ نإاف ،ايقيرفأأ ةراقل Óطب
⁄اعلأ سسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن-ل ة-ل-هؤوŸأ

ة--عو--م‹ جا--ت– ي--ت--لأو ،2202
ىوتصسŸأ يوذ ÚبعÓلأ نم ةمخصض

قيق–و ’ؤأ لهأاتلأ لجٔأ نم ،›اعلأ
يتأاي ’ ،اي-نا-ث ة-ي-خ-يرا-ت ة-كرا-صشم
Òخ ةئيه نم ئجافŸأ كر-ح-ت-لا-ب
يريوغ Úمٔأ لجٔأ نم يصشطز نيدلأ

در ةباثÃ اصضيأأ ءاج لب ،مدعلأ نم

ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–ٔ’أ سسي--ئر ن--م
Úبو هني-ب تا-نرا-قŸأ ى-ل-ع ›ا◊أ

ح‚ يذ-لأ ةوأرور د-مfi ه--ف--ل--صس
ءامصسأ’أ نم ديدعلأ مصض ‘ اقبصسم
تلو– يت-لأو ،ة-ي-صسن÷أ ة-جودز-م
ةليكصشت ‘ ةيصساصسٔأ زئاكرل دعب اميف
ي◊وبم باهو سسيأر لثم ،رصضÿأ
،رصصان نب ليعامصسإأو زرfi سضايرو
ايلاح يصشطز نٔاف ، بابصس’أ هذهلو
ل-جٔأ ن-م ةرا-ب-ج تأدو-ه‹ لذ-ب-ي
ه--ل بع’ م--صضو ف--قوŸأ كرأد--ت

ىل-ع در-لأ ل-جٔأ ن-م Òب-ك ىو-ت-صسم
كنÒ fiصسمك هتأردق ‘ ÚككصشŸأ

 .ةوأرور دمfi هيلع ناك املثم
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 راوع ماسسح ةعفسص نم قيفتسسي دكي ⁄

يسسنرفلا بختنملل يريوغ ءاعدتسسا دعب ةطرو ‘ يسشطز
 ةنسس32 نم لقأل

رئاز÷ا دا–ا

  رئاز÷ا ةيدولوم عم تسسيل انتلكسشمو انقوقح انعجÎسسا دقل :يداه
““سساتلأ““ ةيلودلأ ةيصضايرلأ ةمكÙأ تفصصنأأ ^

يبرأد-لأ ة-ي-صضق ‘ ة-م-صصا-ع-لأ دا–أ ،سسمأأ لوأأ
ملع ام بصسح رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ يمصصاعلأ
ماعلأ ريدŸأ حرصصو ،يمصصاعلأ يدانلأ ةرأدإأ ىدل

هنأ““ :Óئاق يداهلأ ينغلأ دبع ،ةمصصاعلأ دا–’
انعاجرإأ رأرقب ،سساتلأ انتفصصنأأ دقل ،انل راصصتنأ
ىلع ةبوقع طيلصست و ،ةموصصıأ ةثÓثلأ طاقنلأ
ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ و ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ
ميكحتلأ ةمكfi تفÎعأ دقل““ :فاصضأأو ،““مدقلأ
ات-قر-خ Úت-يور-ك-لأ Úت-ئ-ي-ه-لأ نأا-ب ،ي-صضا-ير-لأ
ى-ل-ع ا-هرأر-ق ‘ سسا-ت-لأ سصن-ت ⁄ و ،Úنأو-ق--لأ

دق دا–’أ ناكو ،““يلÙأ ءاقللأ ةداعإأ ةرورصض
ر-بو-ت-كأأ ر-ه-صش ‘ ي-م-صصا-ع-لأ ي-برأد-لأ ع-طا--ق
خيرأوت ‘ ةأرابملل ةطبأرلأ ة‹رب دعب ،يصضاŸأ
سضعب هيف دجأوتي ناك يذلأ تقولأ ‘ ““افيفلأ““
ه-ب-ع’و ير-ك-صسع-لأ بخ-ت--نŸأ ع--م Úب--عÓ--لأ
دعبف ،يبيللأ بختنŸأ عم ‘Óلأ ديؤوم فÙÎأ
ةن÷ فرط ن-م ه-صضفر ” ،لوأأ ن-ع-ط-ل هÁد-ق-ت
ميكحتلأ ة-م-كfi تد-كأأ ،فا-ف-ل-ل فا-ن-ئ-ت-صس’أ
دا–’أ ةراصسخب طابصضن’أ ةن÷ رأرق ةيرئأز÷أ
دبع عباتو ،هديصصر نم طاقن3 مصصخ و (3-0)
انل سسيل هنأاب حصضوأأ نأأ دوأأ““ :Óئاق يداهلأ ينغلأ
ةيوركلأ تائيهلأ عم لب ةيدولوŸأ عم لكصشم يأأ
باهذلاب انمزتلأ ثيح ،أأدبم ةيصضق اهنإأ ،ةينطولأ

د-ق-ل ،¤وŸأ ر-ك-صشنو ،فا-طŸأ ة-يا-ه--ن ى--ت--ح
›أرديفلأ بتكŸأ ناكو ،““ا-ن-قو-ق-ح ا-ن-ع-جÎصسأ
‘ يصضاŸأ ةيليوج رهصش ةياهن عمتÛأ ،فافلل

ايئاهن ةلوطبلأ في-قو-ت رر-ق د-ق ة-ئرا-ط ة-صسل-ج
دجتصسŸأ سسوÒف انوروك ةحئا-ج ي-صشف-ت بب-صسب
بقلب دأدزولب بابصش جيوتت نع انلعم (91-ديفوك)
دا–أ امأأ ،0202-9102 مصسوملل ةينطولأ ةلوطبلأ
يهني ،ةموصصıأ طاقنلأ داعتصسأ يذلأ ةمصصاعلأ
ةطقن23 عومجÃ عباصسلأ ز-كرŸأ ‘ ة-صسفا-نŸأ
 .ةليلم Úع ةيعمج عم يواصستلاب
ةÒبك لأومأأ عفدب ناتبلاط-م ة-ط-بأر-لأو فا-ف-لأ
  ةراطصسوصسل تاصضيوعتك
ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ نو-ك-ت-صس ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةفÙÎأ ةينطولأ ةطبأرلأ اهع-مو مد-ق-لأ ةر-ك-ل
دا–أ ةرأد’ ةÒبك لأو-مأ Ëد-ق-ت ة-ي-م-ت-ح ما-مأ

يتلأ ةيصضقلأ فيراصصم ىلع تاصضيوعتك ةمصصاعلأ
اهقح عاجÎصس’ ةمصصاعلأ يدانلأ ةرأدأ ا-ه-ت-ع-فر
دق ““سساتلأ““ نأاب سسمأأ رداصصم تفصشكو ،موصضهŸأ
نع تبترت يتلأ ف-يرا-صصŸأ ة-فا-ك ع-فد-ب تر-مأأ
،ةيصضقلأ فيلاكتو يماÙأ باعتأ اهنمو ةيصضقلأ
،وروأ فلأأ04 رداصصŸأ سسفن بصسح قوفت يتلأو
008 يرئأز÷أ رانيدلاب لدا-ع-ي Òب-ك غ-ل-ب-م و-هو
تتنعت يتلأ رأودم ةئيه نأاب ودبيو ،ميتنصس نويلم

Òظن ايلاغ نمثلأ عفدتصس قباصس ةيصضقلأ هذه ‘
ثيح ،يبرأدلأ ةيصضق نم ا-ه-ف-قو-م ‘ ا-هدا-ن-ع

Œترصصأ يتلأ يه رأودم ةئيه نأأ ¤أ ةراصش’أ رد
ةراطصسوصس ةرأدأ ةبلاطم مغر ءاقللأ ة‹رب ىلع
عم هنمأزتل ةعطاقŸاب اهددهتو ءاقللأ ل-ي-جأا-ت-ب
 .““افيفلأ““ خيرأوت

يدامح رمع بعلم ةئيهت ةداعإأ لاغصشأأ قÓطنأ
  عوبصسأ’أ أذه

دا–أ يدانل ماعلأ ريدŸأ نلعأأ ،رخآأ قايصس ‘و
ةداعإأ لاغصشأأ نأاب يداه ينغ-لأ د-ب-ع ة-م-صصا-ع-لأ
رئأز÷اب Úغولوب ‘ ““يدامح رمع““ بعلم ةئيهت
‘ يداه لاقو ،عوبصسأ’أ أذه قلطنتصس ةمصصاعلأ
ىلع يمصصاعلأ يدانلل ةيمصسرلأ ةحفصصلل حيرصصت

:ةرأدإ’أ سسل‹ عامتجأ ةياهن بقع ““كوبصسيافلأ““
ةررقŸأ لاغصشأ’أ قÓطإأ ‘ انرخأات اننأأ حيحصص““

ببصسب ،طرافلأ ةيليوج ره-صش ة-يأد-ب ‘ ا-ي-ئد-ب-م
،““Úغولوب ةيدلب عم ءأرك-لأ د-ق-ع د-يدŒ ر-خأا-ت
ايلاح رومأ’أ ع-ي-م-ج ط-ب-صض ” ن-ك-ل““ :فا-صضأأو
أذه ةئيهت ةداعإأ ‘ ءدبلأ ىلع نيرداق نوكنصسو
،““يرا÷أ عوبصسأ’أ نم ةيأدب يروطصسأ’أ بعلŸأ
ةمصصاع-لأ دا–أ ةرأدإأ سسل‹ عا-م-ت-جأ سصصصخو
ةيرأدإ’أو ةيصضايرلأ ةصسايصسلأ ى-ل-ع ة-قدا-صصم-ل-ل
زا‚إ’ اهعا-ب-تإأ بج-ي ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أ كلذ-كو
،““رو-بÒصس““ ع-م‹ ا-ه-ب مو-ق-ي ي-ت-لأ ع-يرا--صشŸأ
Úب نمو ،ةرا-ط-صسو-صس يدا-ن ‘ Èكأ’أ م-ها-صسŸأ
““روبÒصس““ عم‹ مزتعي ي-ت-لأ ىÈك-لأ ع-يرا-صشŸأ
،ناينبلأ Úع ‘ نيوك-ت ز-كر-م ءا-ن-ب ،ا-هذ-ي-ف-ن-ت
ة-م-صصا-ع-لأ دا–’ ي-خ-يرا-ت-لأ ر-قŸأ د--يدŒو
ةناكم عم ىصشامتي اÃ مدقلأ ةرك بعلم لÓغتصسأو
نأأ لمتÙأ نم ه-نأأ ثي-ح ،دا–’أ تا-حو-م-طو
يراŒ بطق ءاصشنإأ كلذكو ةريودلأ بعلم نوكي

flسصصص Ÿيدانلأ تاجتن. 
 قوراف.ج ^
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ةصسايصسو ةصضاير
بمارت ىلع اجاجتحا فقوتت ةيكيرم’ا ةسضايرلا

سسما ،Êاطيرب يفحصص ريرقت فصشك
نأاصشب ديدج روطت نع ،تبصسلا

،يصسيم لينويل ينيتنجرأ’ا لبقتصسم
.لبقŸا مصسوŸا لÓخ ،ةنولصشرب م‚

صسكاف يصسيم لصسرأاو اًيمصسر اً
اًنا‹ ليحرلا هيف بلطي ،ةنولصشÈل

يتيصس Îصسصشنام دعيو ،فيصصلا اذه
ىلع لوصص◊ا ‘ Úبغارلا زربأا

.ثوغÈلا تامدخ
نإاف ،ةيناطيÈلأ ““ن-سص أذ““ ة-ف-ي-ح-سصل ا-ًق-فوو ^
،ÚبعÓلأ سضعب ةنولسشرب حنميسس يتيسس Îسسسشنام
.فيسصلأ أذه ،يسسيم ليحر ةقفسص ما“إاب هعانقإ’
يثÓثلأ دعبتسسأ يتيسس Îسسسشنام نأأ ¤إأ تراسشأأو
سسوسسيج لييرباجو افليسس ودرانربو زرfi سضاير
مدقيسس امني-ب ،ة-ي-لدا-ب-ت-لأ ة-ق-ف-سصلأ لو-خد ن-م
.ايسسراج كيرإأو ونيلي‚أأ نم Óك ةنولسشÈل
نأأ ىر-ت ي-ت--ي--سس Îسسسشنا--م ةرأدإأ نأأ تح--سضوأأو

،مهب سساسسŸأ نكÁ ’ ودرانربو زرfiو سسوسسيج
يرودلأ بقل ةداعتسسأ يدانلأ ةلواfi نم ءزجك
.ديد÷أ مسسوŸأ لÓخ زاتمŸأ يزيل‚إ’أ
ÚبعÓلأ ’ لأومأأ ديرت ةنولسشرب
ةقفسص ءأرجإأ ةيناكمإأ نم هفقوم ةنولسشرب مسسحو
عم دقاعتلل يعاسسلأ ،يتيسس Îسسسشنام عم ةيلدابت
‘ بغري يذلأ ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’أ مجنلأ
.يرا÷أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ ليحرلأ

نأأ ،أرخؤوم تركذ دق ة-ي-ف-ح-سص ر-يرا-ق-ت تنا-كو
،بع’ نم Ìكأأ اسسرابلأ ىلع سضرع-ي-سس ي-ت-ي-سسلأ

.يسسيم نع يلختلاب هعانقإ’
،ةينولاتكلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ة-ف-ي-ح-سص تلا-قو
لوأد-ت ىر-ج ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ نإأ ،تب-سسلأ سسمأ
،ةلمتÙأ ةيلدابتلأ ةقفسصلاب قلعتي اميف مهئامسسأأ

لييربا-ج ،زرfi سضا-ير ،ا-ف-ل-ي-سس ودرا-نر-ب :م-ه
.ونيلي‚أأ ،ايسسراج كيرإأ ،سسوسسيج

نأاب ،ةحسضأو ةنولسشرب ةرأدإأ نأأ ¤إأ تراسشأأ اهنكل
،يسسيم عيب ىلع تا-سضوا-فŸأ با-ب ح-ت-ف لا-ح ‘
ثيح ،ةقفسصلأ ‘ Úبع’ يأأ Úمسضت سضفر متيسس
ليحر Òظن طقف لأومأ’أ انأرجو-ل-ب-لأ بل-ط-ي-سس
.دحأو ماعب هدقع ةياهن لبق ،هتروطسسأأ
،لأومأ’أ دير-ي يدا-ن-لأ نأأ ة-ف-ي-ح-سصلأ تفا-سضأأو
دلانور بردŸأ بلط نيرخآأ Úبع’ عم دقاعتلل
.قيرفلأ ‘ تأرغث دسسل ،مهمسض ناموك

 ر .ق^

ةيصسنرفلا ةلوطبلا
راوع نود حسساك زوفب مسسوŸا حتتفي نويل

حسساك زوفل هقيرف داقو ،نويل بع’ يابيد سسيف‡ قلأات ^
سسمأ لوأ فدهب رخأات-لأ د-ع-ب نو-ج-يد ه-ف-ي-سض ى-ل-ع (4-1)
،““كيرتاه““ فأد-هأأ3 يدنلوهلأ مجاهŸأ ل-ج-سسو .ة-ع-م÷أ
ىمرم ‘ ةقيدسصلأ نأÒن-لا-ب ءا-ج يذ-لأ ع-بأر-لأ ‘ كرا-سشو
لهتسسم ‘ Úقير-ف-لأ ع-م-ج يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ لÓ-خ سسفا-نŸأ

.يسسنرفلأ يرودلأ نم ¤وأ’أ ةلو÷أ تاسسفانم
ةأاجافŸأ فويسضلأ رجف ،اما-بورو-ج بع-ل-م ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع-ف
بعل يذلأ ،سضرأ’أ بحاسص كابسش ‘ مدقتلأ فده ليجسستب
نايليروأأ عيقوت لمحو ،مايأأ لبق لاطبأ’أ يرود يئاهن فسصن
.(41) ةقيقدلأ ‘ رلدياسش
‘ أًديد–و ،ليلقب لوأ’أ طوسشلأ ةياهن لبق ىتح نويل رظتنأو
ةلكر نم يابيدل لوأأ فدهب لداعتلأ كردي يك ،(93) ةقيقدلأ

لخدت ،(54) ةقيقدلأ ‘ تاظحلب طوسشلأ ءاهتنأ لبقو .ءأزج
ىمرم ‘ أاطÿاب أوتو’ يلسسيو اهعدوأأ يتلأ ةركلأ ‘ يابيد
هقيرفلو هل ثلاثلأ فدهلأ يدنلوهلأ فاسضأأ مث ،نوجيد هقيرف
.(1+54ق)
ةقيقدلأ ‘ هقيرفل عبأرلأو هل ثلاثلأ فدهلأ يابيد لجسسو
.فأدهأ’أ ناجرهم متتخيل (66)
يقتÒل ديد÷أ مسسوŸأ ‘ هل طاقن3 لوأأ نويل دسصحي ›اتلاب
نوجيد حبسصأأ امنيب (آأ جيل)ـلأ لودج ‘ سسماÿأ زكرŸأ ¤إأ

يقاب هنع رفسستسس اŸ أراظتنأ ،81ـلأ زكرŸأ ‘ سضافولأ ›اخ
.عوبسسأ’أ تايرابم

يبŸو’ا لطبلا نم ةيصصخصش ةردابم ‘
flةليم لازلز يبوكنم روزي ‘ول

يŸاعلأ و يبŸوأ’أ لطبلأ ةيئاجف ةرايز ‘ ،سسمأأ لوأأ لح ^
هترايسس Ïم ىلع و هدرفÃ ،ة-ل-يÃ ‘و-لfl ق-ي-فو-ت ءأد-ع-لأ
بعلم ميخÃ نيدوجوŸأ لأزلزلأ يبوكنم رأز نيأأ ،ةسصاÿأ
تÓئاعلأ ايسسأوم ،ميıأ ءاجرأأ لكب فاك و ،ديعلب مسساقلب
.مهعم هنماسضت نع ابرعم و، ةبوكنŸأ
مه ةليم يبوكنم نأأ ي-بŸوأ’أ ل-ط-ب-لأ لا-ق ه-ترا-يز لÓ-خ و
فوقولأ و مهعم نماسضتلأ بجأولأ نم و ،رئأز÷أ لك يبوكنم
.مهب تلح يتلأ ةنÙأ هذه ‘ مهبناج ¤إأ

ÚيمÓعإ’أ و ÚبوكنŸأ و ÚيليŸأ تأاجاف ‘ولfl ةجرخ
نم يسضاير لوأأ وه و ،ءأوسضأ’أ نع أديعب وةيئاجف تناك اهنوك
¤إأ ‘ولfl اعد و، Úبوكنملل ةرايزب ردابي ةبخنلأ ييسضاير
نيررسضتŸأ تايونعم نم عفرل ةينماسضتلأ تابهلأ نم ديزم

Ãةبسسانم تناك ةسصرفلأ .هعأونأأ لكب معدلاب مهدم و ةلي
ناك يذلأ ‘ولfl لطبلأ عم ةيراكذت روسص طاقتل’ بابسشلل

.عسضأوتلأ ةمق ‘

يصسيلف بايغو ةيدا–’ا ‘ ىصضوف
ينطولا بختنŸا ةمكÓم ىلع روثعلا

ةدجيكتب اهءافتخا دعب

،ةيلودلأ ةمكŸÓأ ىلع تبسسلأ سسمأ ةحيبسص روثعلأ ” ^
نيأأ ةدجكيت لابجب ةعم÷أ ذنم تعاسض نأأ دعب ،فيلخ ناÁأ
يÒسض– سصبرت ‘ ةمكÓملل ينطولأ بختنŸأ ةقفر دجأوتت

.1202 ويكوط دايبŸوأ’ ابسس– قلغم
‘ ةيلودلأ ةمكŸÓأ ىلع ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تÌعو
قيرفلأ ةماقأ ناكم نم ملك71 دعب ىلع رمحأ’أ لتلأ ةقطنم

Ãةديج ةحسص ‘ يهو ،ةسضايرلأو ةيلسستلأ زكر.
نم ردحنتو ،ةنسس91 رمعلأ نم فيلخ ناÁأ ةمكŸÓأ غلبتو
.1202 ويكوط دايبŸوأ’ ةلهأاتم يهو ترايت ةي’و
لابج ›اعأأ ‘ ةيبيردت ة-جر-خ ‘ ي-ن-طو-لأ ق-ير-ف-لأ نا-كو
ءافتخأ أوظح’ زكرملل مهتدوع دنعو ةعم÷أ سسمأأ ةدجكيت

رسصانع ثحبلأ ةيلمع ‘ كراسش د-قو .ق-ير-ف-لأ ن-م ر-سصن-ع
.يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ دأرفأأو ةيندŸأ ةيام◊أو نمأ’أ
¤أ ةلهأاتŸأ ) فيل-خ ناÁأ ة-م-كŸÓأ ى-ل-ع رو-ث-ع-لأ د-ع-بو
ىدحأ لزانم دحاب اهتليل تسضق اهنأ تحسضوأ  (دايبŸو’أ
زكرŸأ جراخ سضكرلأ سسرا“ تناك ثيح اهعايسض دعب ،ىرقلأ
.سصبÎلأ ¤أ ةŸاسس تداع دقو ،يسضايرلأ
⁄ يذلأ يسسيلف دمfi لط-ب-لأ با-ي-غ سصبÎلأ د-ه-سشي ا-م-ك
.ةيلئاع بابسس’ تأÒسضحتلاب قحتلي

ر .ق ^

يصسيم ليحرل ةيلدابت ةقفصص ‘

اسسÈلا ¤ا زرfi ليحر ضضفري يتيسس Îسسسشنام

دلانود ،يكيرمأ’أ سسي-ئر-لأ لا-ق ^
ايسسايسس اطاسشن هÈتعأ ام نإأ ،بمأرت

ةرك يرودل ةين-طو-لأ ة-ط-بأر-لأ ن-م
،ÚفÎح-م-ل-ل ي-ك-ير--مأ’أ ة--ل--سسلأ

.ةبعللأ رمديسس
نأأ دقتعأأ““ Úيفحسصلل بمأرت لاقو
يكيرمأ’أ ةلسسلأ يرود ‘ هنولعفي ام
،سصوسصÿأ هجو ىل-ع ÚفÎح-م-ل-ل
.““ةلسسلأ ةرك رمديسس
““أديدهت““ ل-ك-سشي-سس كلذ نأأ Èت-عأو
ةلسسلأ ةرك يرودل ةينطولأ ةطبأرلل
.ÚفÎحملل يكيرمأ’أ
تايرا-بŸأ يرود-لأ و-ب-ع’ ف-قوأأو

Ÿث ةدÓجاجتحأ نم ءزجك ،مايأأ ةث
سضيبأأ ةطرسش ل-جر قÓ-طإأ ه-ل-ع-سشأأ
لجر وهو ،كيلب بوكاج ىلع رانلأ
‘ تأءا--ق--ل ءا--غ--لإ’ ىدأأو ،دو--سسأأ

.اسضيأأ ىرخأأ تاسضاير
،ÚبعÓلأ دا–أو ة-ط-بأر-لأ تلا-قو
فانئتسسأ متي-سس ه-نإأ ،ة-ع-م÷أ سسمأأ
نم-سض ،مو-ي-لأ ،ة-ي-ئا-سصقإ’أ رأودأ’أ
‘ ةكراسشŸأ ةدايز ن-م-سضت-ي قا-ف-تأ
ةيسسائرلأ تابا-خ-ت-ن’ا-ب تيو-سصت-لأ
.ةيكيرمأ’أ
نوديري ’ سسا-ن-لأ نإأ بمأر-ت لا-قو
نودهاسشي امدنع ةسسايسسلل سضرعتلأ
.ةسضايرلأ
يرودل ةياغلل ئيسس رمأأ هنإأ““ فاسضأأو
،ÚفÎحملل يك-ير-مأ’أ ة-ل-سسلأ ةر-ك
ةركل اسضيأأ ةياغلل ئيسس هنأأ تبثيسسو
.““مدقلأ
يكيرمأ’أ يرودلأ ة-ط-بأر تل-سصو-ت
،(هيإأ يب نإأ) ةلسسلأ ةركل ÚفÎحملل
فانئتسس’ ةقفسصل ،ÚبعÓلأ ةطبأرو

،ةقباسسŸاب لسصافلأ رودلأ تايرابم
نم أًءدب عوبسسأ’أ ةياهن ةلطع لÓخ
.تبسسلأ دغ
مأدختسس’ اططخ ةقفسصلأ نمسضتتو
‘ ،تيوسصتل-ل تا-سصن-م-ك بعŸÓأ
‘ ةيكيرمأ’أ ةسسا-ئر-لأ تا-با-خ-ت-نأ
.ةعم÷أ رداسص نايبل اقفو ،Èمفون

رداغ امدعب ،ةو-طÿأ هذ-ه ي-تأا-تو
،يسضاŸأ ءاعبرأ’أ بعلŸأ نوبعÓلأ
ةيسشحوو ةيرسصنعلأ دسض اجا-ج-ت-حأ
ىلع ران-لأ قÓ-طإأ بق-ع ،ة-طر-سشلأ

ةرسشبلأ باحسصأأ دحأأ ،كيلب بوكاج
.ءأدوسسلأ

عأÎقأ نكامأأ ءاسشنإ’ كرحتلأ يتأايو
مكحت-ل ع-سضخ-ت ي-ت-لأ ،بعŸÓأ ‘

ÚبعÓلأ ةبلاطŸ ًةباجتسسأ ،ةيدنأ’أ
،تاباختن’أ ‘ ةكراسشŸأ ع-ي-سسو-ت-ب

Ãء’دإ’أ ةيل-م-ع ل-ي-ه-سست كلذ ‘ ا
.مهتأوسصأاب

يكيرمأ’أ يرودلأ ‘ بعللأ فقوتو
قيرف ن-م أأد-ب يذ-لأ ،ة-ل-سسلأ ةر-ك-ل

‘ رمأ’أ رسشتنأ مث ،سسكاب يكووليم
يرود اهنيب ن-م ،ىر-خأأ تا-ق-با-سسم
ي-كو-ه يرودو ،تأد-ي-سسل-ل ة-ل--سسلأ
.لوبسسيبلأ قرف سضعبو ،ديل÷أ
ي-كو-ه-لأ يرود ة--ط--بأر تن--ل--عأأو
لÓخ ،بعللأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ي-ن-طو-لأ

رأدسصإأ دعب ،عوبسسأ’أ ةياه-ن ة-ل-ط-ع
.ةيقرعلأ ةأواسسملل ةمعأد تانايب
فيقثتل تÓمح ةيدنأأ تقل-طأأ ا-م-ك
ي-ت-لأ ل-كا-سشŸأ نأا-سشب ،Òها--م÷أ
كلذ ‘ اÃ ،تا--ي--ل--قأ’أ ه--جأو---ت
.ةيقيرفإأ لوسصأأ نم Úيكيرمأ’أ

ت’اكو ^

ابوروا لاطيا ةطبار

مسسوŸا اذه ابوروا ‘ لمج’ا ودلانور فده
،““افيوي““ مدقلأ ةرك-ل ي-بوروأ’أ دا–’أ ن-ل-عأأ ^

،سسوتنفوي م‚ ،ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلأ زوف
مر-سصنŸأ م-سسوŸأ ‘ فد--ه ل--سضفأأ ةز--ئا--ج--ب
.ابوروأأ لاطبأأ يرودب (9102/0202)
،ةزئا÷أ ىلع نير-خآأ Úب-ع’9 ودلانور سسفا-نو
‘ ،يسسنرفلأ نويل كابسش ‘ عئأرلأ Êاثلأ هفدهب
.ةقباسسŸأ رمع نم61ـلأ رود بايإأ
جوت ودلانور نأأ ،افيويل-ل ي-م-سسر-لأ ع-قوŸأ ر-كذو
ن-م دد-ع Èكأأ ى-ل-ع ل-سصح ا-مد--ع--ب ةز--ئا÷ا--ب
زيرأوسس سسيول فأدهأأ ىل-ع ا-ًقو-ف-ت-م ،تأو-سصأ’أ
.ÚبعÓلأ ةيقبو زينيترام وراتو’و
ليسسرام نأأ ،““وتاكÒم و-ي-سشت-لا-ك““ ع-قو-م ح-سضوأأو
زكرŸأ ىلع لسصح ،ÊاŸأ’أ جيزبي’ م‚ رزتيباسس
نأوخ ءاج امنيب ،تينيز ىمرم ‘ هفدهب ،Êاثلأ
هفدهب ثلاثلأ زكرŸاب ،سسوتنفوي بع’ ودأردأوك

.ديردم وكيتلتأأ كابسش ‘
،ةقباسسŸأ بقلب جوت خنويم نرياب نأأ ركذلاب ريدج

ناسس سسيراب ىلع ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ بلغت امدعب
.ناموك يلسسجنيك هزرحأأ فيظن فدهب ،نامÒج
،ليون ليونام ÊاŸأ’أ لسصح ،ر-خأأ د-ي-ع-سص ا-ي-ل-ع
ةلوطب ‘  ةزي‡ ةزئاج ىلع ،خنويم نرياب سسراح
.ابوروأأ لاطبأأ يرود

ىلع ابوروأأ لاطبأأ يرودل يمسسرلأ باسسحلل اًقفوو
زاف ريون نإاف ،““Îيوت““ يعامتج’أ لسصأوتلأ عقوم
.ةيبوروأ’أ ةلوطبلأ ‘ عوبسسأ’أ لجر ةزئاجب
هيليمز نم لك عم ةزئا÷أ ىلع سسفاني ريون ناكو
وجايت Êابسسإ’أو نامو-ك ي-سسل-ج-ن-ي-ك ي-سسنر-ف-لأ
م‚ سسوينيكرام يليزأÈلل ةفاسضإ’ا-ب ،أرا-ت-نا-ك-لأأ

.نامÒج ناسس سسيراب
‘ ةÒطخ ةرك نم Ìكأ’ يدسصتلأ ‘ ريون ح‚و
جيوتتلل يرافا-ب-لأ دا-قو ،لا-ط-بأ’أ يرود ي-ئا-ه-ن
.نامÒج ناسس سسيراب باسسح ىلع ›اغلأ بقللاب
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 نيرهاظتم ىلع رانلأ Úحلشسم قÓطإأ بقع قيقحتلأ ¤إأ هتلاحأو هفيقوت دعب

قيقحتلل دعتسسم :اغاسشاب يحتف ،ةيلخادلا ريزو
ةرسشابم ةلوقنم ةينلع ةسسلج ‘

يرأدإلأ قيقحتلل لوثملل هدأدعتشسأ ،اغاششاب يحتف ،فوقوŸأ ةيبيللأ قافولأ ةموكح ‘ ةيلخأدلأ ريزو ىدبأأ
.””ةرششابم ءأوهلأ ىلع ةلوقنم ةينلع ةشسل÷أ”” نوكت نأأ ةطيرشش

نإأ““ :تبسسلأ سسمأأ نايب ‘ اغاسشاب لاقو^
Ëركلأ يبيللأ بعسشلل زاحنŸأ يفقوم ناك

قرطلاب ةلداعلأ هقوقحب ةبلاطŸأ ‘
لfiو رأرقلأ طانم وه ةيملسسلأ
يدأدعتسساب فرسشتأأ يننإاف تاقيقحتلأ
يه امك قئاق◊أ فسشكو قيقحتلل لوثملل
.““ةبرأوم لو ةلما‹ نود
ىلع ““هسضأÎعأ»ـب هنايب ‘ ريزولأ رّكذو
تاهج نع ةرداسصلأ ةّينمألأ Òبأدتلأ““

م‚ امو ةّيلخأدلأ ةرأزول عبتت ل ةحّلسسم
يبيللأ نطأوŸأ ةمأركل ناهتمأ نم اهنع
ًاعمق همد رأدهإأو هقوقحو Ëركلأ
ل ثيح هأوفأÓل ًاميمكتو ًابيهرتو
.““نوناق
ءاسسم تنلعأأ ةيبيللأ ةموك◊أ تناكو
يحتف ،ةيلخأدلأ ريزو فيقوت ،ةعم÷أ
قيقحتلل ،لمعلأ نع ““ايطايتحأ““ ،اغاسشاب

نأأ ،نايب ‘ ،تحسضوأأو .ايرأدإأ هعم
Òفوت““ نأاسشب نوكيسس ريزولأ عم قيقحتلأ
تانايبلأو نيرهاظتملل ةمزÓلأ ةيام◊أ
ثأدحألأو تأرهاظŸأ لايح هنع ةرداسصلأ
.““اهنع ةمجانلأ
تأزواŒ ةيأأ““ قيقحتلأ لمسشيسس امك
ثأدحألأ لÓخ نيرهاظتŸأ قحب تبكترأ
سضعبو سسلبأرط ةنيدم اهتدهسش يتلأ
.““يسضاŸأ عوبسسألأ لÓخ ىرخألأ ندŸأ
ديمعلأ ةيلخأدلأ ةرأزو ليكو فيلكت ”و

ماهم Òيسستب ،Êاجيتلأ دمحأأ دلاخ
تايحÓسصلأ ةفاك ةسسرا‡ هلو ،ةرأزولأ
ةيرأزولأو ةيدايسسلأ تاسصاسصتخلأو
.ريزولل ةلكوŸأ
‘ قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ لاقو

،ةيلخأدلأ ريزو فاقيإأ““ رّرق هّنإأ نايب
لمعلأ نع ًاّيطايتحأ ،اغآأ اسشاب يلع يحتف
سسلÛأ مامأأ يرأدإلأ قيقحتلل هلوثمو
نم ةعاسس27 هاسصقأأ لَجأأ لÓخ يسسائرلأ
.““رأرقلأ أذه رودسص خيرات
عم قيقحتلأ ّمتيسس هّنأأ نايبلأ فاسضأأو
Òفوتو تانوذألأو حيراسصتلأ نأاسشب““ ريزولأ
تانايبلأو نيرهاظتملل ةمزÓلأ ةيام◊أ
ثأدحألأو تأرهاظŸأ لايح هنع ةرداسصلأ
ةنيدم اهتدهسش يتلأ اهنع ةمجانلأ

ماّيأأ لÓخ ىرخألأ ندŸأ سضعبو سسلبأرط
ةّيأأ ‘ قيقحتلأو يسضاŸأ عوبسسألأ

Œأ ّقح ‘ تبِكُترأ تأزواŸنيرهاظت““.
دحألأ ذنم ًاّيموي Úّيبيللأ تائم رهاظتيو

داسسفلأ ىلع ًاجاجتحأ سسلبأرط ‘
عاطقنلأو ةّماعلأ تامدÿأ روهدتو
.دوقولأ ّحسشو هايŸأو ءابرهكلل رّركتŸأ

Úحّلسسم قÓطإأ تأرهاظتلأ هذه لّلختو
ىّدأأ ام نيرهاظتŸأ ىلع رانلأ Úلوه‹

.حورجب مهسضعب ةباسصإأ ¤إأ
ىلع ءأدتعلأ ّنأأ نلعأأ اغآأ اسشاب ناكو
ةعوم‹ لبق نم““ ّ” نيرهاظتŸأ

اهقÓطإأو اهتحلسسأأ اهمأدختسساب ةحّلسسم
ّيئأوسشع لكسشب ةّيرانلأ ةÒعأÓل
ًأدّدنم ،““عفأدمو تاسشاّسشر مأدختسسأو
مهئافخإأو نيرهاظتŸأ سضعب فطخ»ـب
Úب رعذلأ نم ةلاح ‘ بّبسستلأو ًأرسسق
.““ÚنطأوŸأ
ترسشُن ويديف عطاقمو تأداهسش تدافأأو

تاعوم‹ ّنأأ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
طسسو ‘ ءأدهسشلأ ةحاسس تقّوط ةحّلسسم
قيرفتل رانلأ تقلطأأو سسلبأرط

.نيرهاظتŸأ

ت’اكو /›ودلا مسسقلا ^

قاثيم كهتنت ةÁرج رامعتشسلأ تلاح رأرمتشسأ نإأ لاق
””اهؤواهنأ انبجأو نمو ةدحتŸأ ·لأ

ةيسضق تلازام ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق :سشيÒتوغ
 رامعتسسا ةيفسصت

برغل ةيداسصتقلأ ةعومÛأ لود تبلاط  ^
لوح ةمق ‘ تمأاتلأ يتلأ ““سسأوكيإأ““ ايقيرفإأ

‘ مكا◊أ يركسسعلأ سسلÛأ ،ةعم÷أ ›ام
ةطلسسلل ““Êدم لاقتنأ““ ةيلمعب أروف ءدبلاب ›ام
عفر لباقم ،أرهسش21 لÓخ تاباختنأ ميظنتو
.تابوقعلل يجيردت
نأأ دعب اهبلاطم سسأوكيإأ ةعوم‹ تنلعأأو
حأرسس ديد÷أ يركسسعلأ سسلÛأ قلطأأ
يذلأ ،اتيك ركبوب ميهأربإأ ،عولıأ سسيئرلأ
نأأ ودبي اميف ،سسطسسغأأ81 بÓقنأ رثإأ زجتحأ
سسيئر تايحÓسص ديد÷أ هسسيئر حنم سسلÛأ
.ةلودلأ
طابسض دي ىلع اتيكب ةحاطإلأ تثدحأأو

يتلأ اسسنرف ‘و ةقطنŸأ ‘ ةمدسص نيدرمتم
دسض اهتلمح ‘ ةيسساسسأأ ةزيكر ›ام Èتعت
زكرمتي ثيح ،لحاسسلأ ةقطنم ‘ ÚحلسسŸأ
.يسسنرف يدنج فلآأ5 نم Ìكأأ
سسيئرلأ ،وفسسوي ودمfi ،رجينلأ سسيئر لاقو
ةمقلأ ماتخ ‘ هتملك ‘ ،ةعومجملل ›ا◊أ
نم ““بلطت““ ةعومÛأ نإأ ةيسضأÎفلأ
““أروف Êدم لاقتنأ ءدب““ Úمكا◊أ Úيركسسعلأ
تاباختنل دأدعإÓل … ةعرسسب ةموكح ليكسشت»و
.““أرهسش21 لÓخ ةيسسائرو ةيعيرسشت
عفÎسس““ ايقيرفإأ برغ لود نأأ ،وفسسوي فاسضأأو
ةلحرŸأ ““ذيفنت بسسح ايجيردت … تابوقعلأ
تابÓقنأ ميظنت““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةيلاقتنلأ

ةفسصو كانه هجÓعلو دلب يأل Òطخ سضرم
.““تابوقعلأ يه طقف ةدحأو
برغ لودل ةيداسصتقلأ ةعومÛأ تسضرفو
ىلعو يركسسعلأ سسلÛأ ىلع تابوقع ايقيرفإأ

›ام عم ءاسضعألأ لودلأ دودح قÓغإأ Èع ›ام
.ةيراجتلأو ةيلاŸأ تاقفدتلأ فقوو
يسضاŸأ وينوي رهسش ذنم ›ام دهسشتو
,وكاماب ةمسصاعلأ عرأوسش ‘ تأرهاظتم
ىلع جاجتحÓل ةسضراعŸأ ءأدنل ةباجتسسأ
داسسفلأو ينملأو يداسصتقلأ عسضولأ روهدت
تاباختنلأ جئاتن بناج ¤إأ Òيسستلأ ءوسسو
.ةسضراعŸأ اهتسضفر يتلأ ةيعيرسشتلأ

،ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ Úمألأ دكأأ ^
ءأرحسصلأ ةيسضق نأ ،سشيÒتوغ وينوطنأأ
ةيعم÷أ رظن لfiو ةجردم تلأزل ةيبرغلأ
ةيسضق اهرابتعاب ةدحتŸأ ·أÓل ةماعلأ
.رامعتسسأ ةيفسصت
مييقتل هسضرع ريرقت ‘ ماعلأ Úملأ لاقو
·ألأ دوهج نم ثلاثلأ ›ودلأ دقعلأ
⁄اعلأ نم رامعتسسلأ ىلع ءاسضقلل ةدحتŸأ
كلذك ىظ–““ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ةيسضق نأ
يذلأ ““›ودلأ نملأ سسل‹ نم مامتهاب
.5791 ذنم هلامعأ لودج ىلع اهعسضو
نأأ سشيÒتوغ حسضوأ ،قايسسلأ أذه ‘و

‘ رظنلأ لسصأو ›ودلأ نملأ سسل‹
نأاسشب تأرأرقلأ ذختأو ماعلأ Úملأ ريراقت
ثيح ،ةيبرغلأ ءأرحسصلاب ةقلعتŸأ ةلا◊أ
ةهبج ،عأزنلأ ‘رطب سسلÛأ باهأأ
¤أ ،ةيبرغŸأ ةكلمŸأو ويراسسيلوبلأ
ةياعرب ةÌعتŸأ تاسضوافŸأ فانئتسسأ““
عم ةين نسسحبو طورسش نود ماعلأ Úملأ
ذنم ةلوذبŸأ دوه÷أ رابتعلأ Úعب ذخلأ

يسسايسس لح ¤أ لسصوتلأ لجأ نم6002
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ بعسشل لفكي مئأدو لداع
.““ÒسصŸأ ريرقت ‘ ق◊أ
نأأ ¤إأ ،ريرقتلأ تأذ ‘ سشيÒتوغ راسشأأو
ةنجللأ ريرقت ‘ ترظن ةماعلأ ةيعم÷أ““
حنم نÓعأ ذيفنت ةلاحب ةينعŸأ ةسصاÿأ
ةرمعتسسŸأ بوعسشلأو نأدلبلل لÓقتسسلأ

حنم نÓعإأ ذيفنت / نونعŸأ دنبلأ ت–
/ةرمعتسسŸأ بوعسشلأو نأدلبلل لÓقتسسل
عيمج اهتدهسش يتلأ تأروطتلأ تدسصرو
يتأذلأ مك◊اب ةعتمتŸأ Òغ ميلاقلأ
ىلع ،ةدح ىلع ميلقأ لك نع أريرقت تمدقو

.““ةيبرغلأ ءأرحسصلأ رأرغ
›ودلأ دقعلأ ةياهن سشيÒتوغ Èتعأو
زرÙأ مدقتلأ مييقتل ةماه ةسصرف““ ثلاثلأ

يذلأ ““رامعتسسلأ ىلع ءاسضقلأ ةمهم ‘
·لأ تايولوأأ نم أدحأو““ دكأأ امك لظي
ءاهنأ ةطخ ‘ يسضŸأ عم ةدحتŸأ
قاثيŸأ ئدابم عم ايسش“ رامعتسسلأ
أذهب ةلسصتŸأ ةدحتŸأ ·لأ تأرأرقو
.““رملأ
،لوؤوسسŸأ بسسح ،بلطتي يذلأ رملأ وهو

لسصأوتمو يقابتسسأ وحنبو هيف طرخنت نأ““
ةمئاقلأ لودلأ نم ةينعŸأ فأرطلأ عيمج

ةعتمتŸأ Èغ ميلاقلأ بوعسشو ةرأدإلاب
ةينعŸأ فأرطلأو يتأذلأ مك◊اب
.““ىرخلأ
ءاهنإل ثلاثلأ ›ودلأ دقعلأ ةياهن ‘و
71““ دوجول سشيÒتوغ فسسأات ،رامعتسسلأ

هنأ ىلع أددسشم ،““⁄اعلأ ‘ ةيرامعتسسأ ةلاح
ىلع Úعتي رامعتسسلأ ءاهنأ ةلاح ‘ يسضملل
جمانرب لسصأوت““ نأ ةسصاÿأ ةي‡لأ ةنجللأ

ةلاح لك لوانتي اجهن عبتت نأو ءانبلأ اهلمع
تايسصوسصÿأ هيف ىعأرتو ةدح ىلع
نوكيو ةلاح لكل ةينوناقلأو ةيسسايسسلأ

سصوسصنŸأ ئدابŸأو دسصاقŸأ عم اقسستم
تأذ  ةماعلأ ةيعم÷أ تأرأرق ‘ اهيلع
.““ةلسصلأ
تامأزتللاب ءافولأ نأ سشيÒتوغ دكأأو
بوعسش Úك“ هاŒ يعام÷أ بجأولأو
نم يتأذلأ مك◊اب ةعتمتŸأ Òغ ميلقلأ

بلطتي““ ÒسصŸأ ريرقت ‘ اهقح ةسسرا‡
ءأرجأ تايلمعل ماكحلأ نم ديزŸأ
ةددfi تأوطخ ديد–و ةيلمعلأ تأرأو◊أ

Èكأأ امخز دلوتي ىتح اهذيفنت نكمŸأ نم
.““رامعتسسلأ ءاهنأ ةيلو ذيفنت ‘ بسصي
·لأ نأأ ،سشيÒتوغ ركذ ،Òخألأ ‘و
رامعتسسلأ تلاح رأرمتسسأ Èتعت ةدحتŸأ
كهتنت ““ةÁرج““ هرهاظمو هلاكسشأ عيمجب

حنم نÓعأو ةدحتŸأ ·لأ قاثيم
ةرمعتسسŸأ بوعسشلأو نأدبلل لÓقتسسلأ
تسصن ام وحن ىلع ›ودلأ نوناقلأ ئدابمو

1262 رأرقلأ ‘ ةماعلأ ةيعم÷أ هيلع
. ““اهؤواهنأ انبجأو نم»و (52…د)
جردم ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ميلقأ نإاف ،ةراسشإÓل

Òغ ميلاقألأ ةمئاق نمسض3691 ةنسس ذنم
فرعي ام اهيلع قبطي يتلأ ةلقتسسŸأ
ةينعم يهف ›اتلاب ،رامعتسسلأ ةيفسصتب
نع ةرداسصلأ4151 مقر ةحئÓلأ قيبطتب
سصنت يتلأ ةدحتŸأ ·أÓل ةماعلأ ةيعم÷أ

بوعسشلأو نأدلبلل لÓقتسسلأ حنم ىلع
ايقيرفإأ ‘ ةرمعتسسم رخآأ دعتو ،ةرمعتسسŸأ
نم معدب5791 ةنسس ذنم برغŸأ اهلتحي
.اسسنرف

أرهشش21 لÓخ تاباختنأ ميظنتل أدأدعتشسأ

تابوقعلا عفر لباقم Êدم لاقتناب ›ام ‘ يركسسعلا سسلÛا بلاطت ““سساوكيإا““

 برغŸأو اشسنرف ¤أ ةوقب دوعي سسوÒفلأو ةمئاقلأ نأردشصتت ليزأÈلأو اكيرمأأ
⁄اعلا ‘  نوروكب ةافو408238و ةباسصا نويلم16.42

16.42 نم Ìكأأ نأأ ““زÎيور““ ـل ءاسصحإأ رهظأأ ^
دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب أوبيسصأأ سصخسش نويلم
سصاخسشأأ408238 نأأ امك ،⁄اعلأ ىوتسسم ىلع
.سسوÒفلأ ءأرج أوفوت
012 نم Ìكأأ ‘ سسوÒفلاب تاباسصإأ ليجسست ”و
ةباسصإلأ تلاح ¤وأأ فاسشتكأ ذنم قطانمو لود

.9102 ماع لوألأ نوناك Èمسسيد ‘ Úسصلأ ‘
ةلجسسم ةمئاقلأ ةدحتŸأ تايلولأ تردسصتو
871588و ÚيÓم ةسسمخو ةافو ةلاح958081

Êاثلأ زكرŸأ ‘ ليزأÈلأ تءاجو .ةباسصإأ ةلاح
ÚيÓم ةثÓثو ةافو ةلاح946811 ةلجسسم
زكرŸأ ‘ دنهلأ تءاجو .ةباسصإأ ةلاح193167و
ÚيÓم ةثÓثو ةافو ةلاح92516 ةلجسسم ثلاثلأ
زكرŸأ ‘ ايسسور تلحو .ةباسصإأ ةلاح005783و
504089و ةافو ةلاح41961 ةلجسسم عبأرلأ

. ةباسصإأ تلاح
.ةدحتŸأ تايلولأ ‘ اكتف Ìكأأ ناك سسوÒفلأ
تايلولأ ‘ اكتف Ìكأأ ناك سسوÒفلأ نكل
نم سسيمÿأ ديدج ىوتسسم زواŒ متف .ةدحتŸأ

Úب نم ةافو725081 عم تايفولأ ددع ثيح
زنوج ةعماج ءاسصحإل اقفو ةباسصإأ7930685

139 ءابولأ لتق ،ةعاسس42 نوسضغ ‘و .زنكبوه
 .اسصخسش
يذلأ ،بمأرت دلانود ،سسيئرلأ عنÁ ⁄ كلذ نأأ لإأ

يروهم÷أ بز◊أ حيسشرت سسيمÿأ ايمسسر لبق
هتأءأرجإاب ةداسشإلأ نم ،ةيسسائرلأ تاباختنÓل

ةطسسأوب ءابولأ ““قحسس““ عقوتو91…ديفوك دسض
.ماعلأ ةياهن لولحب هجاتنإأ ّمتيسس هّنأأ دّكأأ حاقل
ر“ؤوŸأ ماتخ ‘ هاقلأأ يذلأ باطÿأ ‘ فاسضأأو
لبق احاقل جتننسس““ :يروهم÷أ بزحلل ينطولأ
.““!كلذ لبق ىّتح امّبرو ،ماعلأ ةياهن
،ماعلأ أذه لاّعفو نمآأ حاقل ىلع لسصحنسس““ :عباتو
تائم““ ّنأأ أدّكؤوم ،““سسوÒفلأ أذه قحسسنسس اّيوسسو
ةرّفوتم نوكتسس حاقللأ أذه نم تاعر÷أ ÚيÓم
.““اعيرسس
تايلولل نوعبرألأو سسماÿأ سسيئرلأ لاقو
ةحئا÷أ ةروطخ نم لّلق اŸاطل يذلأ ةدحتŸأ
مزهنسس““ :ام ““ةزجعÃ““ لوزت نأأ ىّتح عقوتو
نم ىوقأأ جرخنسسو ءابولل أّدح عسضنسسو سسوÒفلأ
.““ىسضم تقو يأأ

 سسوÒفلاب ةافو فلألأ زواجتي برغŸأ
ةيريرسسلأ براجتلل عوطتلأ تÓمح تأأدب

،″91 ديفوك““ ،يجاتلأ سسوÒفلاب ةقلعتŸأ
داسضŸأ حاقللأ نم ةيفاكلأ ةيمكلأ ىلع لوسصحلل
باسصم فلأأ نم Ìكأأ ةايحب ىدوأأ يذلأ سسوÒفلل
فسشك ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو ماقرأأ .برغŸاب
سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ ةلاح ،4041 نع ةعم÷أ
ددعلأ عفتÒل ،دÓبلأ لكب دجتسسŸأ انوروك
سسوÒفلاب ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ تلا◊ ›امجإلأ
.ةلاح984و اًفلأأ85 ¤إأ

رهسش لÓخ Òبك لكسشب تدأز ماقرألأ هذه
أأوسسأأ اماقرأأ برغŸأ لجسس ثيح ،سسطسسغأأ
ءابولأ تاظ◊ Ìكأأ ‘ هيلع ناك ا‡ Òثكب
.يسضاŸأ عيبرلأ لÓخ ،أديقعت
وهو ،تايفولأ ددع نإاف ،كلذ ¤إأ ةفاسضإلابو
،ةلاح0001ـلأ زواŒ ،برغŸأ ‘ أًدج سضفخنم
ةلاح2501 ،ةعم÷أ مويلأ ءاسسم غلب أديد–و
لجسسي مق Èكأ وهو ،ةلاح14 ليجسست دعب ،ةافو

فاسشتكأ خيرات يسضاŸأ سسرام ذنم برغŸأ ‘
ةلاح8411 ليجسست ” اميف ،برغŸاب سسوÒفلأ
ددعلأ عفتÒل ،ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ ‘ ‘اعت
94و فلأأ34 ¤إأ برغŸاب Úفاعتملل ›امجإلأ

.اًيفاعتم

⁄ ةÒخألأ تأونشسلأ ‘ ةرقنأأ ةّيجيتأÎشسأ ّنأأ ¤إأ ًأراششأأ
وتانلأ ‘ فيلح لمع نُكت

 طورسشبو يباجيا راو◊ ايكرت وعدي ،نوركام ،يسسنرفلا سسيئرلا
،نوركام ليوناÁإأ ،يسسنرفلأ سسيئرلأ نلعأأ ^
Úّيفاحسصلأ ةطبأر مامأأ ،ةعم÷أ ءاسسم
،سسيراب ‘ يسسائرلأ رسصقلأ ‘ نيدمتعŸأ
ايكرت عم ““يباجيإأ رأوح““ حتف ةداعإأ ‘ هتبغر
.““ةقبسسم طورسشب““ نكلو
ةلسسلسس كانه ّنأأ حسضأولأ نم““ :نوركام لاقو
رأوح قÓطإأ ةداعإل ةقبسسŸأ طورسشلأ نم
اهتعبّتأ يتلأ ةّيجيتأÎسسلأ““ ّنأأ ¤إأ ًأÒسشم ،““ةقث
ةّيجيتأÎسسأ نُكت ⁄ ،ةÒخألأ تأونسسلأ ‘ ايكرت

.يسسلطألأ لامسش فلح ،““وتانلأ ‘ فيلح
هانلعف اّمع ةلماكلأ ةّيلوؤوسسŸأ ُلّم–أأ““ فاسضأأو

نوكت نأأ ةطاسسبب وهو ،فيسصلأ أذه
.““لاعفأاب ةنورقم انتاحيرسصت
Úَتنيفسس سسطسسغأأ فسصتنم ‘ سسيراب ترسشنو

ًامعد ““لافأر““ زأرط نم Úترئاطو Úتّيبرح
Òغ““ ةّيكÎلأ ثحبلأ تاّيلمعب دّدنُت يتلأ نانويلل
قرسش ‘ ةقاطلأ درأوم نع ““ةّينوناقلأ
.طسسوتŸأ
‘ أÒبك ًلوطسسأأ رسشنن ⁄ نحن““ نوركام عباتو
انلق انّنكل ،طّسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ قرسش
يتلأ راسشتنلأ تايلمع Èتعن انّنإأ ةطاسسبب
.““أزأزفتسسأ (ايكرت) اهيلع تمدقأأ
اهّنإأ ،ًاّمهم ناك اسسنرف هب تماق ام““ نأأ فاسضأأو
،““اهتَعَبّتأ اŸاطل يتلأ رمحألأ طÿأ ةسسايسس
نع ثيد◊أ يرجي امدنع““ هنأأ احسضوم
نوكت نأل رطسضم يننأأ ،طسسوتŸأ ‘ ةدايسسلأ
ل كأرتألأ (…) ةقباطّتم ›اعفأأو ›أوقأأ
.““كلذ لإأ نومÎحي لو رابتعلأ ‘ نوذخأاي
ايناŸأأو (…) ديفم رودب انمق““ نوركام عباتو
نأأ أوÒل انيلإأ مامسضنÓل مهقيرط ‘ انؤواكرسشو
لاقو .““ةلكسشم حرطت مويلأ ةيكÎلأ ةدنجألأ
ةراسشتسسŸأ عم ةليوط تاسشقانم تيرجأأ““
(…) فيسصلأ أذه لكÒم (Óيغنأأ ةيناŸألأ)
كانه نأأ أوري نأل مهقيرط ‘ عيم÷أو

.““ةلكسشم
دا–Óل ةيجراÿأ نوؤوسشلأ لوؤوسسم ناكو
ةعم÷أ ةرقنأأ دده ،ليروب بيزوج ،يبوروألأ
رأو◊أ ‘ مدقت ققحتي ⁄ أذإأ ةديدج تابوقعب

.طسسوتŸأ قرسش ‘ ةمزألأ لوح انيثأأ عم
يتلأ ““انتيجيتأÎسسأ اهنإأ““ نوركام لاقو
ةداعإاب حمسسي كÎسشم فقوم ينبتب““ سصخلتت
سساسسأأ ىلع ايكرت عم ةنك‡ ةقÓع حتف
رأوح حتف ةداعإأ دعبو ةقبسسم بلاطم
.““يباجيإأ
ةرجهلأ اياسضق لوح كيرسش ايكرت““ نأأ دكأأو
،ةقاطلأ اياسضق لوح اكيرسش نوكت نأأ بجيو
‘ يه مويلأ ايكرتو ،اŸاسسمو ايملسس اكيرسش
.““انعم يكرمج دا–أ عورسشم
‘ انقوقح يمحنسس :يكÎلأ سسيئرلأ بئان*
نمثلأ فلك امهم طسسوتŸأ يقرسش
نإأ ،ياطقوأأ دأؤوف ،يكÎلأ سسيئرلأ بئان لاق
يبوروألأ دا–لأ نم فاسصنلأ رظتنت هدÓب
نع لزانتت نل اهنأأو ،طسسوتŸأ قرسش سصوسصخب
.نمثلأ فلك امهم ةقطنŸأ ‘ عبرم Îم يأأ
ايكرت نم عقوتي نأأ دحأل يغبني ل هنأأ فاسضأأو
تايلاعف سصوسصخب ،ءأرولأ ¤إأ ةوطخ عجأÎلأ
.طسسوتŸأ قرسش بيقنتلأ
لزانتت نل اهنأأ ابوروأل تدكأأ ايكرت نأاب فدرأأو
.هجيإأو طسسوتŸأ قرسش ‘ اهقوقح نع اقÓطإأ
نلو اهقوقح يمحتسس ايكرت نأأ ىلع ددسشو
.نمثلأ فلك امهم اهل عبرم Îم يأ نع لزانتت
امدنع ءيسش يأل انزو ميقت ل انتمأأ ““ نأأ حسضوأأو
ىنأوتت لو ،اهتيرحو اهلÓقتسساب رمألأ قلعتي

.““امهنوسص لباقم نمث يأأ عفد نع
اههايم عيسسوت نانويلأ ةبغر سصخي اميفو
له““ :ياطقوأأ لاق ،Óيم21 ¤إأ ةيميلقإلأ
اببسس كلذ نكي ⁄ نإأ ؟أذه لوبق انم نورظتنت
““؟نوكيسس أذامف ،برحلل



ةبرŒ ىلع تادي-شسل-ل Òب-ك-لا لا-ب-قلا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ^
رارشضألا نأا لا ¤وألا مايألا ‘ ةجيتنلاب نهراهبناو ÚتاÒكلا

لقنت ددشصلا اذه ‘ ، ةوجرŸا ةدئافلا ىلع يطغت ام ابلاغ
نع يدعتبا يم ةحيشصن““ لوقلاب ÚتاÒكلا عم اهتبرŒ قورشش
رورم عم نكل اديج ودب-ي ة-ياد-ب-لا ‘ ،ءي-شس و-ه-ف ÚتاÒك-لا
بهذت ءيششلا سسفن ““رعششلل يعيبط Òغ طقاشست ببشسي تقولا
ةدا-م ى-ل-ع يو-ت-ح-ي ÚتاÒك-لا ““لو-ق-ت ي-ت-لا ر-جا-ه ه--ي--لإا
ناطرشسلا ءادب ةباشصإلا ةشصرف ديزت يتلا د-يا-هد-لا-مرو-ف-لا

لاوز دعب .طقف اهقاششنتشساب وأا ،دل÷ا ‘ لغ-ل-غ-ت-ت ا-مد-ن-ع
ةدايز ،رعششلل فيثك طقاشست ظحÓي د-ق ،ÚتاÒك-لا لو-ع-ف-م
.هفشصقتو هفعشض ىلع

سضارمأا سصتfl وهو ةعمج Úشسحروتكدلا دنف نأاششلا اذه ‘
نأا يعدت يتلا ليمجتلا تانولاشص سضعب هل جورت ام ةيدلج

هتحفشص ىلع ةديرغت بتكو رعششلا طقاشست جلاعي ÚتاÒكلا
نا جورت تانولاشصلا نم Òثكلا““ اهيف لوقي Îيوت ‘ ةيمشسرلا
اذهو رعششلل يذغم هنا وأا رعششلا طقاشستل جÓع ÚتاÒكلا
.““رارشضا هلو رعششلل ميعنتو سسيل“ نع ةرابع ÚتاÒكلا .بذك

!  ةيقلخ تاهوششتو تاباهتلأو تاناطرشس
نع ةرابع يهو رعششلا ‘ ةدوجوم ة-ي-ع-ي-ب-ط ةدا-م ÚتاÒك-لا
درفو سسأارلا ةورفو تÓيشصبلا ه-يذ-غ-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ي Úتور-ب
ىلع مدختشسي ÚتاÒكلا راشص ةÒخألا ةÎفلا ‘ نكلو ،رعششلا
ببشسي ا‡ ،ةنطرشسŸا Úلا-مرو-ف-لا ةداÃ ه‹د ع-م ر-ع-ششلا
-sreprah““عقوم هركذ ام بشسحو ،ةحشصلا ىلع ةدع اًرارشضأا
”raazabتا-ير-ك-لا رار-شضأا نإا-فÚ ثك رعششلا ىل-عÒاهنم ة
يدؤوي ا‡ Úتئرلاو يشسفنتلا زاه÷ا ‘ لكاششم ‘ ببشستلا
تاباهتلا ثودح ¤ا يدؤوي امك  وبرلاو لا-ع-شسلاو قا-ن-ت-خÓ-ل

ىف لكاششم ببشسي و ،فنألاو Úنيعلا ‘ جيهتو ةديدشش ةيدلج

نم ةÒبك ةبشسن ىلع ÚتاÒكلا ءاوتحل ارظن.يبشصعلا زاه÷ا
دعاشست Úلامروفلا نأا هشسفن ردشصŸا دكؤويو .Úلامروفلا ةدام
سضار-مألا-ب ة-با-شصلا بب-شست ا-ه-ن-ك-لو ر-ع-ششلا در--ف ى--ل--ع
ةيئايميك-لا داوŸا بب-شس-ُت ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو.ة-ي-نا-طر-شسلا
اهنأا امك ،هفشصقتو ر-ع-ششلا فا-ف-ج Úتا-ير-ك-لا ‘ ةدو-جوŸا
ثودح ةيناكما ىل-ع ةدا-يز ه-ف-ل-تو ر-ع-ششلا ط-قا-شست بب-شس-ُت
ببشسي دقو ،سسأارلا ةورف ‘ لكاششمو ةديدشش ةيدلج تاباهتلا
لما◊ا ةأارŸا تشضرعت اذإا كلذو Úنجلل ةيقلÿا تاهوششتلا

.ÚتاÒكلا قاششنتشسل
ةحشصلاب ةرشضم Òغ ةيعيبط لئأدب

مادختشسا اهفلخي يت-لا رار-شضألا م-ج-ح ى-ل-ع عÓ-طلا د-ع-ب
هيلا ءوجللا لبق ةرم فلأا Òكفتلا تاديشسلا ىلع ÚتاÒكلا
نكمŸا نمف رعششلا ميعن-ت-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط ل-ئاد-ب ‘ Òك-ف-ت-لاو
نم ةÒبك ةبشسن ىلع ىوت– يتلا ةيعيبطلا تويزلا مادختشسا
رعششلا ةحشص زيزعت ىلع لمعت يتلا رشصانعلاو تانيماتيفلا
تويزلا لشضفأا نم دعي يذلا ،نوتيزلا تيز  اهنمو هتموعنو
ف-ل-ت-لا ن-م ه-ت-يا-م-حو ر-ع-ششلا م-ي-ع-ن-ت ى-ل--ع ةد--عا--شسŸا
نم ةÒبك ةيمك ىلع يوتح-ي  يذ-لا زو-ل-لا تيزو.ط-قا-شست-لاو
ىلع دعاشستو رعششلا لامجو ةحشص ززعت يتلا تاني-ما-ت-ي-ف-لا
نوتيزلا تيز عم هطلخب فورعŸا Òجر÷ا تيز و.هتموعن
رعششلا ةموعن ىلع دعاشسي وهف ،ايموي رعششلا ىلع عانق لمعو
لشضفأا نم ادحاو عورÿا تيز دعي امك ىحشص لكششب هتلاطإاو
فلتلا نم هتيامحو رعششلا ةيذغت ىلع دعاشست يتلا تويزلا
.طقاشستلاو
اهنمو  رعششلل ةيذغŸاو ةديفŸا تافشصولا نم ديدعلا دجوتو

يتلا يعيبطلا  لشسعلا عم زينوياŸا ةفشصو لاثŸا ليبشس ىلع
ةموادŸا ىوشس تاديشسلا ىلع امو .ةحشصو ةموعن رعششلا حن“
.ةوجرŸا ةجيتنلا ىلع لوشصحلل ةيعيبطلا تافشصولا ىلع

11 عقأولأ نم

ليمجتلأ تانولاشص هل جورت ام سسكع

هيلع يضضق يذلا رعضشلا جÓع““ ÚتاÒكلا““
تانÓعإلأ ¤إأ أوبذ‚أو ،ÚتأÒكلأ ةدام مأدختشساب هدرفو رعششلأ سسيل“ ىلع تأديشسلأ لابقأ دأز
يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم Èع اهرششنت يتلأ روشصلأ قيرط نع ليمجتلأ تانولاشص اهل جّورت يتلأ

.ةيلمعلاب مايقلأ دعبو لبق رعششلأ ةلاح Úب ةنراقم ‘

ـه .ةÁرك^

ـه2441مر11fiـل قفوŸأ م0202توأأ03  دحألأ
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؟تارئاطلا ‘ انوروك رضشتني نأا نكÁ له
انوروك سسوÒف نأا ةيكيرمألا سضارمألا ىلع ةرطيشسلا زكارم اهترششن ةديدج ةشسارد تفششك ^
Áفلا يلماح قيرط نع كلذو تارئاطلا ‘ رششتني نأا نكÒنيذلا سضارعأا نودب سسو Áرششن مهنك

هنأا وهو ،كلذ ىلع Óًيلد ةشساردلا تدجوو ،ةيو÷ا تÓحرلا ىلع نيرخآÓل يجاتلا سسوÒفلا
نودب تÓقان6 نم ديد÷ا انوروك سسوÒفب باكرلا دحأا بيشصأا ،ابكار092 لقت ةلحر Ïم ىلع
،ىاب ناوه „وشس روتكدلا ةدايقب ايروك ىف نوثحاب اهارجأا  ةشساردلا .ةرئاطلا Ïم ىلع سضارعأا
.سسرام رخاوأا ىف لويشس ¤إا ونÓيم نم ءÓجإا ةلحر ¤إا تدنتشساو
؛مهرفشس ررقŸا نم سصاخششأا013 يبطلا مقاطلا سصحف ،دوعشصلا لبق ““ردياشسنإا““ عقوم بشسحبو
عبتاو،59N عانق بكار لك ءاطعإا ”و ةرئاطلا اولقتشسي ⁄و سضارعألا مهيلع ترهظ اشصخشش11
” ،ةلحرلا تطبه امدنعو .و÷ا ‘و راطŸا ‘ ىودعلا ةحفاكŸ ةمراشص تاءارجإا نوفظوŸا

.انوروكـل ماظتناب مهرابتخاو Úعوبشسأا ةدŸ ةموك◊ا لبق نم اًبكار992 لزع
يحشصلا رج◊ا ةيادب ‘ انوروك سضارعأا مهيلع رهظت ⁄ باكر ةتشس ةباشصإا تارابتخلا ترهظأاو

دعب ةيبلشس سصحفلا ةجيتن تناك يذلا باكرلا دحأا ةباشصإا تتبثو ،يحشصلا رج◊ا ةياهن ‘
شسلا-ج بكار-لا اذ-ه نا-ك .ة-ل-حر-لا نودب سسوÒفلل Úلما◊ا سصاخششألا مامأا فوفشص ةثÓث-ب ا-ً
مام◊ا مادختشساو ماعطلا لوانت ءانثتشساب ،ة-ل-حر-لا لاو-ط59N عانق ىدتر-ي نا-كو ،سضار-عأا
.ةلحرلا ءانثأا سضاحرŸا سسفن سضارعأا نودب نولقانلا مدختشساو
عيمج تناكو ايروك ‘ سضارمألا ىلع ةرطيشسلا زكارم يفظومو مقاطلا دارفأا نم81 لزع ” امك
.ةشساردلا لاوط ةيبلشس تارابتخلا
نأا ¤إا نوثحابلا سصلخ ،ةلحرلا دعب يحشصلا رج◊او ىودعلا ىلع ةمراشصلا ةرطيشسلا ببشسب
.ةلحرلا ءانثأا سسوÒفلاب بيشصأا دق نوكي نأا لمتÙا نم اًثيدح باشصŸا سضيرŸا
لمتÙا نم ثيح ،ةجيتنلا سسفن ةيناث ةلحر ‘ ترظن يتلا ةحشصلا نم ققحتلا ةشسارد تدجوو
.رخآا اًبكار سضارعأا نودب ىشضرم ةثÓث بيشصي نأا
ةيلاع تاحششرŸا نإا نوثحابلا لاقو ...طبشضلاب سسوÒفلا لاقتنا ةيفيك وه اًحوشضو لقأا ودبي امو
ىلع ءاوهلا ريودت ةداعإا نم تابوركيŸا ليزت يتلاو ،تارئاطلا ىلع تاميشس÷ا فيقوتل ةءافكلا

دق كلذ نوكي نأا لمتÙا نم Úشسلا÷ا باكرلا Úب اًبعشص يو÷ا لقنلا لعŒ ،تارئاطلا Ïم
سسŸ نع اŒًان ىودعلا لاقتنا نوكي نأا لمتÙا نمو .طقف دحاو بكار ةباشصإا ةقيقح ‘ مهاشس
.تارمŸا ‘ يششŸا ءانثأا وأا لوزنلا وأا دوعشصلا ءانثأا وأا ،ثولم حطشس
Ïم ىلع انوروك سسوÒف لاقتنا نم دحلل مامتهلا نم اًديزم رÈي ام كانه““ :نوثحابلا بتكو
Ïم ىلع سسوÒفلا لاقتنا نم ةياقولل ةمراشصلا ةيŸاعلا حئاوللا نأا ¤إا انجئاتن Òششت ..تارئاطلا
.““ةماعلا ةيحشصلا ئراوطلا تلاح عن“ نأا نكÁ تارئاطلا
لاقتنا رطاfl نم فيفختلل بيلاشسألا نم ةعون-ت-م ة-عو-م‹ ناÒط-لا تا-كر-شش ترو-ط د-قو
ىلع سسانلا عيجششتو روهم÷ا ةقث سسرغ لوا– ثيح ،ةيو÷ا تÓحرلا ىلع انوروك سسوÒف
.ةيو÷ا تÓحرلا ¤إا ةدوعلا
موقي اهنتم ىلع مهدوجو ءانثأا ةعنقأا ءادترا باكرلا نم ىÈك ةيكيرمأا ناÒط ةكرشش لك بلطتو
تاكرششلا عيمج تذفنو يعامتجلا دعابتلا ليهشست لجأا نم ىطشسولا دعاقŸا رظحب ،سضعبلا
ةشصاخ ،Úشسحتلل ًلا‹ كانه نأا ¤إا ةشساردلا Òششت كلذ عمو .ةديدج Òهطتو فيظنت ةمظنأا
ل دق وأا ،ةيو÷ا تÓحرلا ءانثأا حطشسألا نوثولي دق سضارعأا مهيلع رهظت ل نيذلا باكرلا نأاو
:ًلوأا يهو رطاıا نم فيفختلل تاحاÎقا ةثÓث نوثحابلا مدقو .عانقلا تابلطتم عم نونواعتي
لاشصتلا نأل اًرظن ىودعلا عنŸ نيديلا فيظنت ةرورشض :اًيناث ،ةلحرلا ءانثأا ةعنقألا ءادترا بوجو
ظاف◊ا بجي :اًثلاث ،باكرلا Úب انوروك سسوÒف لاقتنا رطاfl نم ديزي ةثولŸا حطشسألا عم
.سسوÒفلا طاقتلا بنجتل اهنم لوزنلا دعبو ةرئاطلا ¤إا دوعشصلا لبق ةفاشسŸا ىلع

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوضس

Úلفلأ طولبو لورشسلأو يبل◊أ ربونشصلأ راجششأأ Úب تعونت

هيفÎلاو مامجتضسÓل ةيرامثتضسا عيراضشم سسارهأا قوضس تاباغ
قو-شس ة-يلو-ل ة-ي-با-غ-لا ةوÌلا د--ع--ت ^

عونتم يتابن ءاطغ نم ةلكششتŸا سسارهأا
خان-م ع-م ة-ق-شسا-ن-ت-م ة-ف-ي-ث-ك تا-با-غو
Óما-عو ا-يدا-شصت-قا ارد-شصم ة-ق-ط-نŸا

مامجتشسÓل ةيرامثت-شسا ع-يرا-ششم بذ÷
مهقطانم ‘ ناكشسلا تي-ب-ث-تو ه-ي-فÎلاو
ة-ق-ط-نŸا تا-با-غ م-شضت ذإا  ،ي--ل--شصألا
ن-م سصو-شصÿا ه-جو ى-ل-ع ة--نو--ك--تŸا
طولبو لورشسلاو يبل◊ا ربونشصلا راجششأا
لواد-ج تا-تا-ب-ن-لا ن-م ا-هÒغو Úل-ف-لا
فراششلا يداو رارغ ىلع ةيئام سضاوحأاو
نانومŸا نادع-ي ناذ-ل-لا ة-ي-لاد-لا Úعو
ةيلادلا Úع نم لك يد-شسل نا-ي-شسي-ئر-لا
.ةردج يداوو (بعكم Îم نويلم28)

تاباغلا ظفاfi حشضوأا ،ددشصلا اذه ‘
هذه نأا ،لوحلب يدوراب ،سسارهأا قوشسب
يبل◊ا ربونشصلا راجششأا Úب عزوتت ةوÌلا
Úلفلاو نازلا طول-بو را-ت-ك-ه52634ـب
ةحاشسŸا لت– اميف ،را-ت-ك-ه13432ـب
سشارحأا نع ةرابع يه يتلاو ة-ي-ق-ب-تŸا
ةحاشسم سسوتيلاكو رشضخأا طولبو لورشسو

.راتكه87812
اهئاطغب ةيباغ-لا را-ج-ششألا تف-شضأا د-قو
ل ،ةقطنŸا ىلع لامجو ارحشس رشضخألا

مشضي يذلا اهنم ›امششلا رطششلا اميشس
بل-ط-ق-لاو ج-ن-لÿاو Úل-ف--لا را--ج--ششأا
رئازلا د-ج-ي ا-م-ي-ف ،ور-شسلاو طو-ل-ب-لاو
تاتابنلا نم ديدعلا اهبونجب لوجتŸاو
راعرعلاو ءافل◊او لمر◊او ليلكإلا لثم
ظاف◊ا ‘ تم-ها-شس ي-ت-لا ةوÌلا ي-هو

بنرألا اهنم ةÒثك ةيناو-ي-ح عاو-نأا ى-ل-ع
ليآلاو ريزنÿاو عبشضلاو لج◊او يÈلا
.يربÈلا
ةيلولاب تاباغلا ةظفاfi ولوؤوشسم ماقو
نم ةدعاو ةيومنت تاط-طfl دا-م-ت-عا-ب
سصيشصخت ” ثيح اهيلع ةظفاÙا لجأا

اشساشسأا هجو ج.د رايلم6ب ›ام فÓغ
راتكهÒ 0031جششتل ةيلمع03 زا‚إل
يت-لا تا-حا-شسŸا سضيو-ع-ت ا-ه-نأا-شش ن-م
لع-ف-ب ةÒخألا تاو-ن-شسلا لÓ-خ تف-ل-تأا
ةحورششŸا ن-م ل-ك تا-يد-ل-ب-ب ق-ئار◊ا

ة-ناز-لا Úعو جر-ف يد-ي-شسو ة-ششنا-ن◊و
.ةرواتو سسيردا دلوأاو
ةلاكول حيرشصت ‘ ،لوحلب د-ي-شسلا دا-فأاو
نامشض د-شصق“ هنأاب ،ةير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا
Óما-ع ه-ل-ع-جو تا-با-غ-لا عا-ط-ق عÓ-قإا

ثاد-ح-ت-شساو ةوÌلا ق--لÿ ا--م--ها--شسم
ةيلمع ‘ ابيرق عرششيشس ل-غ-شش بشصا-ن-م
عيراششم4 ثادحتشسا ‘ لثمت-ت ة-ع-شساو
لخاد هيفÎلاو مامجتشسÓل ةيرا-م-ث-ت-شسا
تاباغب كلذو ةينطولا ةيبا-غ-لا كÓ-مألا
تا-ن-غ-فو (ة-ع-يرد-لا) ل-ي-ل÷ا ن--م ل--ك
(ة--ناز---لا Úع) ر---م◊ ءاŸاو (ةداد◊)
ةحاشسم ىلع كلذو (ةروات) وشسشسوب ةباغو
.ةباغ لكل تاراتكه5
ةئيهت تاباغ-لا هذ-ه ط-شسو م-ت-ي-شس ا-م-ك
نم تÓئاعلل ةهجوم ة-حار-ل-ل تاءا-شضف

ن--م كا--ششكأا و ي--شسار--ك زا‚إا لÓ---خ
بع-ل-ل ن-كا-مأا ة--ئ--ي--ه--ت اذ--كو بششÿا
يذلا تاباغلا ظفاfi بشسح ،لافطألا
ةيلمعلا تاذ مشسرب م-ت-ي-شس ه-نأا-ب فا-شضأا
ةعشصقو ةدوشسلا يتتششÚ Ãطيfi ءاششنإا

ةحاشسم ىلع جرف يديشس ةيدلبب حيششلا
Úتا-شسب ءا-ششنإل ارا-ت-ك-ه65ـب رد-ق-ت
اذكو لتاششمو ةرمثم تاÒجشش ة-شسار-غ-ل
رارغ ىلع ،ةÒغشصلا تا-ناو-ي◊ا ة-ي-بر-ت
راجششأا سسرغو بنارألاو لح-ن-لا ة-ي-بر-ت

.يبل◊ا ربونشصلاو سسوتيلاكلاك ةيباغ
تا-ج-ت-نŸا ‘ را-م--ث--ت--شسلا لا‹ ‘و
” ،ةيبطو ةيرطع تاتاب-ن ن-م ة-ي-با-غ-لا

راطنق5708 عيب ةيرا÷ا ةنشسلا ع-ل-ط-م
Úيداشصتقا ÚلماعتŸ تاتابنلا هذه نم
ل-ب÷ا ل-ي--ل--كإا ةدا--م Òط--ق--ت--ل كلذو
سضعب ةعانشصو ليمجتلا ‘ ل-م-ع-ت-شسŸا
،ةيبوروأا لود ¤إا هريدشصتل كلذو ةيودألا

ورشضلا تاتابن لÓغتشساو عيب نع Óشضف
07231 ىلع ةعبŸÎا جنجللاو ناحيرلاو

.سسارهأا قوشس ةيلو تاباغب راتكه
ة-حا-ي-شسلا ر-يد-م ح-شضوأا ،ه-ت--ه--ج ن--م
نيدلا زع ،ةباينلاب ةيديلقتلا ةعانشصلاو
عيراششم ةعبرأا ديشسŒ متيشس هنأاب ،ةمÓشس
لكب هيفÎلاو ةيلشستلل رئاظح ‘ لثمتت

يتلاو ةتاردشسو ةرواتو سسارهأا قوشس نم

فرط نم ةقفاوŸا ىلع ارخؤوم تلشص–
ةلبق نوكت نأا رامثتشسÓل ةيئلولا ةنجللا
اذكو ةيشسارهقوشسلا تÓئاعلل ““ةل-شضف-م““
مهاشستو ةرواÛا تايلولا نم ةمداقلا

.ءارشضÿا ةحايشسلل جيوÎلا ‘
Úع ةقطن-م لاÛا-ب نو-فرا-ع-لا ىر-يو
ةمشصاع قرشش ملك04) ةيدود◊ا ةنازلا
نع Îم0041و ÎمÚ 0031ب) (ةيلولا

قطانŸا نمشض نم دع-ت (ر-ح-ب-لا ح-ط-شس
‘ ةيرامثتشسا عيراششم ناشضتحل ةلهؤوŸا

دجوت ثيح ،ءار-شضÿا ة-حا-ي-شسلا لا‹
لازت ل ““رمحألا ءاŸا““ ىمشست ةقطنم اهب

زكرم حبشصتل تÓهؤوŸا نم اهلو ءارذع
هذه ر-فو-ت-ت ثي-ح Úي-شضا-ير-ل-ل سصبر-ت
ةيعيبطلا طور-ششلا ل-ك ى-ل-ع ة-ق-ط-نŸا

اهيف سسرا“ ةيشضا-ير تا-ب-كر-م ة-ما-قإل
flمدقلا ةركك تا-شضا-ير-لا عاو-نأا ف-ل-ت

ودعلاو ليÿا قابشسو فلوغ-لاو سسن-ت-لاو
.يفيرلا

م.ق ^

 ينطولا نماضضتلا ةرازول ءادن
20 مقر ةرام-ع ،ن-ك-شسم846 يحب ةنكا-شسلا ،بار‹ ة-ل-مرأا ،ة-ق-يزر بار‹ ةد-ي-شسلا و-ك-ششت
ةباشصمو ةلمرأا اهنوك  وه ءوشس اهعشضو داز امو ،ةيفاز÷ا ةحنŸا نم اهنامرح نم ،سسوتيلاكلاب

Ãنمزم سضر.
فلÃ ةبوحشصم اهتاناعم ““رجفلا““ ةديرج ¤ا ،اهدلاو ةقفر ةقيزر بار‹ ةديشسلا تلقن دقو
ةلمرأا اهنأا ةدكؤوم ،ةأارŸا اياشضقو ةرشسألاو ينطولا نماشضتلا ةريزو ¤ا ةهجوم ةلاشسرو ،يرادا
مدع تكشش كلذ مغرو ،تقؤوم لو تباث ل ،لوخدم يأا كل“ ل اهنأاو ،نمزم سضرÃ ةباشصمو
” ،نماشضتلا ةيريدم ىلع اهتلكششم تحرط  امدعبف ،اهت-ي-شضق-ب ة-ي-ن-عŸا ح-لا-شصŸا ما-م-ت-ها
حلاشصم نأا Òغ ،سسوتيبلاكلا ،اهب نطقت يتلا ةيدلبلاب ةيعامتجلا نوؤوششلا بتكم  ¤ا اههيجوت
يهو Êاعتو رظتنت تلظو ،ةينعŸا لوقت امك ،اعطاق اشضفر اهفلم ملشست تشضفر ةينعŸا ةيدلبلا
.ةغرفم ةقلح ‘ رودت
فلÃ ةقفرم ةلاشسرب تهجوت ،ةيشسفنلاو ةيعامتجإلاو ةيداŸا اهتلا◊ يرزŸا عشضولا اذه مامأاو
،7102يام01 خيراتب ةلجشسم ،ةأارŸا ا-يا-شضقو ةر-شسألاو ي-ن-طو-لا ن-ما-شضت-لا ةر-يزو ¤ا ل-ما-ك
نم اهنيك“و ،اهفاشصنأل لخدتلا اهنم ةبلاط ،اهتلاح لثÃ ةرششابم ةينعŸا ةياشصولا اهرابتعاب
؟.. رظتنت تلازام اهنكلو ،هب بلاطت  قح طشسبأاك ،ةحنŸا

م.ق
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رسشع عسساتلأ نرقلأ لÓخ Úيرئأز÷أ ةقيدسص

ءوسضلا ¤ا لاسشيم زيول ديعي يسسكناب ÊاطيÈلا نانفلا
لم– ابراق لوÁ هنأأ نلعأأ نأ دعب ةهجأولأ ¤أ ،لاسشيم زيول مسسأ ،يسسكناب ،ÊاطيÈلأ عراسشلأ نانف داعأأ
لوسصولأ نولواحي ن‡ طسسوتŸأ رحبلأ ‘ ÚئجÓلأ ذاقنإ’ ÚعوطتŸأ ذاقنإ’أ ءأÈخ نم اهمقاط ،اهمسسأ
.ايقيرفأأ نم Úمداق ابوروأأ ¤إأ

ءاقدسصأ ىد-حأ لا-سشي-م ز-يو-ل Èت-ع-تو ^
ه--جو ‘ تف--قو ،ل--ئÓ---ق---لأ ر---ئأز÷أ
عسساتلأ نرقلأ ةياهن ،يسسنرفلأ رامعتسسلأ

ةلأدعلأ ل-جأ ن-م ة-ل-سضا-ن-م ي-ه-ف ،ر-سشع
،نا-يدلأ Úب مÓ-سسل-ل ى--ت--حو ،ة--ير◊أو
لك دسض تفقو ،رام-ع-ت-سسÓ-ل ة-سضها-ن-مو
ةقيدسص تجبسصأو ،ملظلأأو رهقلأ لاكسشأ
اينوديلاك ¤أ ÚيفنŸأ Úيرئأز÷أ رأوثلأ
.Êاسسنلأ لاسضنلأ ةدئأر Èتعتو ،ةديد÷أ
،اهيفن نابأ Úيرئأز÷أ عم تنماسضت دقو
رئأز÷أ ترأز ،سسيراب ةنومو-ك ةرو-ث د-ع-ب
لئابقلأ ةقطن-م ¤أ ة-لو-ج ‘4091 ةنسس
تد-عو ا--م--ك ،ىر--خأ ند--مو ةر--ك--سسبو
تأرسضاfi تق-لأ Úي-ف-نŸأ ا-هءا-قد-سصأأ
أÒبك لابقأ تفرعو ،رامعتسسلاب ديدنتلل

ل---ك م---غرو ،Úير---ئأز÷أ فر---ط ن---م
،Úيرئأز÷أ معد ‘ ترمتسسأ تاطوغسضلأ
.ةيوسسن ةلسضانم هسسفن تقولأ ‘ تناكو
اهتدوع دعب ايليسسرم ‘5091 ماع تيفوت

ةيلاسضنلأ اهتأرايز تنمأزتو ،رئأز÷أ نم
¤أو دبع دمfi ةرايزب ةيرئأز÷أ ندملل
،ةيسسنرفلأ تاطلسسلأ نم ةوعدب ،رئأز÷أ
ىسضرلأو خوسضر-لا-ب Úير-ئأز÷أ ح-سصن-ي-ل
ا-سسنر-ف ل-ع-ج يذ-لأ رد-ق-لأو ءا-سضق-لا--ب

.مهمك–
ر-خآلأ و-ه رو-ه-سشŸأ ،ي-سسك-نا-ب را-ت-خأو
ةسصاخو ،ةيناسسنلأ اياسضقلأ نع ه-عا-فد-ب

ابراق ،ينيطسسلفلأ بع-سشلأ ة-ي-سضق ا-ه-ن-م
أذه رايتخلو ،لاسشيم زيول مسسأ هيلع قلطأأ
ذنم لمعي وهف ،ةق-ي-م-ع-لأ ه-تللد م-سسلأ
.ةيناسسنلأ ة-ثا-غلأ ‘ ي-سضاŸأ عو-ب-سسألأ
ÊوÎكلإلأ اهعقوم ىلع ةعومÛأ تلاقو
41 مهنيب ،ا-سصخ-سش98 ذق-نأأ برا-ق-لأ نإأ
يطاطم قروز نم ،لاف-طأأ ة-ع-برأأو ةأأر-مأ
سسي-مÿأ مو-ي جأو-مألأ ه-فذا-ق-ت--ت تنا--ك
ةع-سست-لأ نور-جا-هŸأ لأز-ي لو .ي-سضاŸأ
أراظ-ت-نأ برا-ق-لأ Ïم ى-ل-ع نو-نا-م-ث-لأو

.ءانيم ‘ مهلأزنإل
ي-ل-طŸأ برا-ق-لأ نإأ ة-عو-مÛأ تلا-قو
ا-ع-با-ت نا-ك سضي-بألأو يدرو-لأ Úنو-ل-لا--ب
أÎم03 هلوط غلبيو ةيسسنرفلأ ة-ير-ح-ب-ل-ل
.ةينفلأ يسسكناب تاعيبم نم هؤوأرسش نكمأأو
روسصي ينف لمع ةدايقلأ ةرمق بناج ىلعو

بلق لكسش ىلع ةا‚ ة-مأو-ع ل-م– ةا-ت-ف
نا-ن-ف-لأو .فو-لأاŸأ ي-سسك-نا-ب بو-ل-سسأا-ب
هتيوه طيحي يذلأو ،لوتسسيرب ‘ دولوŸأ
ه-ئأرآا-ب فور-ع-م ،ة-ير-سسلا-ب ة-ي-ق-ي--ق◊أ
‘ دسسجتت يتلأ ةيعامتجلأو ة-ي-سسا-ي-سسلأ

‘و .⁄اعلأ لوح ندم ‘ تايرأدج ةروسص
أدورق اهيف مسسر ةحول تعيب يسضاŸأ ماعلأ
نم Ìكأاب ÊاطيÈلأ مومعلأ سسل‹ لغسشت
.دأزم ‘ رلود نويلم21
هلامعأأ ‘ ءوسضلأ يسسكناب طلسس نأأو قبسسو

8102 ماع يفف .ةرجهلأو ÚئجÓلأ ىلع
عوسضوم لوانتت سسيراب ‘ تايرأدج مسسر
نم تأزي-هŒ ل-سسرأأ5102 ‘و ،ةرج-ه-لأ

برغب (دنلامز-يد) ة-ي-ه-ي-فÎلأ ه-ت-ن-يد-م
نيرجاهملل يمسسر Òغ ميfl ¤إأ أÎل‚إأ

.اسسنرف لامسشب ›اك ‘

 م.Ëرم ^

Èمتبسس21 ¤إأ2 نم

““ايسسينيف““ ‘ نايرئازج نامليف
Ëر-م ة-ير--ئأز÷أ ة--جرıأ كرا--سشت ^
مسسق ‘ ““دل÷أ ت–““ ا-ه-م-ل-ي-ف-ب ةوأر-سسم
ا-ي-سسي-ن-ي-ف نا-جر-هÃ ةÒسصق--لأ مÓ--فلأ
ةيقدنبلأ ةنيدم دعتسست يذلأ ،يئا-م-ن-ي-سسلأ
ةعباسسلأ ةخ-سسن-لأ لا-ب-ق-ت-سسل ة-ي-لا-ط-يإلأ
ةÎفلأ لÓخ قلطني ىذلأو ه-ن-م Úع-ب-سسلأو
طسسو ،لب-قŸأ Èم-ت-ب-سس21 ¤إأ2 ن--م
ثد◊أ دعيو .ةدد-سشم ة-يزأÎحأ تأءأر-جإأ
ناجرهم لوأأ ابوروأأ ‘ مدقألأ ىئامنيسسلأ
.انوروك سسوÒف ىسشفت ذنم قلطني ىسسيئر
لم–) ةيرئأز÷أ ة-جرıأ كرا-سشت ا-م-ك
ةقباسسم ىف زونيع Òمك (ةيسسنرفلأ ةيسسن÷أ
““لسسعلأ راجيسس““ اهملي-ف-ب ،دا-ق-ن-لأ عو-ب-سسأأ
(يملسس) ةقهأر-م ةا-ت-ف ة-سصق يور-ي يذ-لأ
¤إأ اهترظن Òغي ةعما÷أ ‘ ا-با-سش ل-با-ق-ت

بناج ¤أ كلذو ،ةداتعŸأ اهديلاقتو اهتايح
Úمأأ جرخملل ““Îم002““ ىنيطسسلفلأ مليفلأ
.ةفيان
¤اطيإأ مليف حتتفي ،اًماع11 ذنم ةرم لوألو
نم قيرعلأ ىئامن-ي-سسلأ ثد◊أ تا-ي-لا-ع-ف

.يتيسشتول ىليينأد-ل ““ي-سشتل““ م-ل-ي-ف لÓ-خ
ماع ‘ Òخألأ ¤اطيإلأ حاتتفلأ ناك ثيح
.يروتنروت ىبزوي÷ ““ايراب““ مليف عم9002
سسفن لم– ةيأور ¤إأ ““يسشتل““ مليف دنتسسي
،نونراتسس وكينيمود ¤اطيإلأ بتاكلل مسسلأ

كراسشيو .جأوزلأ ددهت ةلمتfi ةيسضق لوح
ويسشسساك ول ىجيولو ركافرور ابلأأ هتلوطب ‘

أدنيلو ودنلروأأ ويفل-ي-سسو ى-ت-نأرو-م أرو-لو
.يديراك

م.Ëرم ^

،يطايخ ىفطسصم ،روسسيفوÈلأ قرطتي ^
يلع““ أرخؤو-م ردا-سصلأ د-يد÷أ ه-با-ت-ك ‘

راسسŸ ““سسلبأرط مكاح ..يرئأز÷أ اسضر
نرقلأ نم Úتذف Úتيرئأزج Úت-ي-سصخ-سش
مك◊أ لا‹ ‘ جراÿأ ‘ اتزرب91 ـلأ
.ةيركسسعلأ ةدايقلأو ةيسسامولبدلأو
تأروسشنم نع رداسصلأ باتكلأ أذه دوعيو
اسضر يلع راسسŸ ةحفسص021 ‘ ““موك كآأ““
بتا--ك و--هو (6781 -0281) ير--ئأز÷أ
و ير-ك-سسع د-ئا-قو ي-ج-ي-تأÎسسأ ل--جرو
دهع-لأ لÓ-خ سسل-بأر-ط م-كا-حو ط-ي-سسو
نب نأدمح هدلأو ةا-ي-ح أذ-كو ،Êا-م-ث-ع-لأ

بتاك وهو (2481 -3771) ةجوخ نامثع
““›اع-لأ با-ب-لأ““ ىد-ل ة-ح-سص را-سشت-سسمو
.لوبنطسسإاب
نامثع نب نأدمح راسسم لوأأ باتكلأ لوانت

لغسش يذلأ نايدألأ م-ل-ع ذا-ت-سسأأ ،ة-جو-خ
ةن-يدŸ يد-ل-ب-لأ سسلÛأ و-سضع بسصن-م
فر-ط ن-م ا-ه-لÓ--ت--حأ د--ع--ب ر--ئأز÷أ
هلمعتسسأ يذلأ بسصنŸأ وهو ،Úيسسنرفلأ
ىلع ةيرامعتسسلأ ةر-ط-ي-سسلأ ة-ل-قر-ع““ ـل

نأأ لبق ““اهدجاسسمو ةي-ن-يد-لأ ا-ه-ي-نا-ب-م
دمحأأو وغيفور قودلأ Úب اطيسسو حبسصي““
¤إأ Úفرطلأ بلج لجأأ نم2381 ماع ياب
.““ةيملسس ةيوسست
رداغ هتاكلت‡ نم هديرŒو هديدهت دعبو

¤إأ ايعو-ط ة-جو-خ نا-م-ث-ع ن-ب نأد-م-ح
روŸأ ةن÷““ سسسسأأ نيأأ اسسنرف ‘ ىفنŸأ
بناج ¤إأ ““رئأز÷أ ةنيدم نم نيدورطŸأ
.اسشاب ىفطسصم نب ميهأربإأ
““ةآأرŸأ““ باتك سسيرابب رسشن3381 ماع ‘و
نع ةيئاسصحإأو ةيخيرات ةÙ مدقي يذلأ
ع-سضو-لأ ا-ه--ي--ف ف--سصي ر--ئأز÷أ ة--يلو
يعا-م-ت-جلأو يدا-سصت-قلأو ي-سسا-ي-سسلأ
عسضي و تقولأ كلذ ‘ رئأزجلل ‘اقثلأو
ام رامعتسسلأ دسض تاماهتأ ةحئل اسضيأأ
‘ رأرقتسسÓل اسسنرف نم رأرفلل هرطسضأ
تامدÿأ ،ةحلسصم Òسس ن-يأأ لو-ب-ن-ط-سسأ
.ناطلسسلل ةيحسصلأ
Úف-سصنŸأ فا–أ““ با-ت-ك رد--سصأأ ا--م--ك
““ءا-بو-لأ ن-ع زأÎحلأ ثحا-بÃ ءا--بدألأو
ةياقولأ قرط ةيقÎل كأذنآأ هيف اعد يذلأ

لز-ع-لا-ب ل-م-ع-لأ ةرور-سضو ة-ئ-بوألأ ن--م

نم أرخؤوم هرأدسصإأ دي-عأأ د-قو ،ي-ح-سصلأ
.رئأز÷أ ةعماج لبق
2481 ماع ةجوخ نامثع نب نأدمح ‘وت

هتنبأو هتجوز ىري نأأ نود لو-ب-ن-ط-سسأ ‘
.ةمسصاعلأ رئأز÷اب اتيقب ناتللأ
راسسم ¤إأ ىرخأأ ةهج ن-م با-ت-ك-لأ دا-عو

-ةجوخ نأدمح نب نامثع نبإأ- اسضر يلع
0281 ماع ةمسصاعلأ رئأز÷ا-ب د-لو يذ-لأ
ةيسسنرفلأ ةير-ك-سسع-لأ سسرأدŸا-ب سسردو

سشي÷أ ¤إأ اهدعب مسضنيل0481 ماع ىتح
ناك ةÒبك تايلوؤوسسم دلقت نيأأ Êام-ث-ع-لأ

يسسامولبدلأو يركسسعلأ هرود اه-ن-ي-ب ن-م
يتلأ (6581-3581) مرقلأ برح ‘ مهŸأ
ةينامثعلأ ناتيروطأÈمإلأ اهي-ف ته-جأو-ت
اسضر يلع ناك ايندم هتفسصبو .ةيسسورلأو
‘ سسأويسس ةيلو ىلع افرسشم يرئأز÷أ
ىلع لسصح7681 ماع ‘و ،اي-كر-ت ط-سسو
امكاح ح-ب-سصي-ل (Òسشم) لا-سشيرا-م ة-ب-تر
.0781 ماع ىتح برغلأ سسلبأرطل
Êاثلأ سشي÷أ ةسسائر ى-ل-ع Úما-ع د-ع-بو
ةرم داع لوسضانألأ ‘ زكرمتŸأ Êامثعلأ
ههجو سسامتلأ دعب““ سسلبأرط ¤إأ ىرخأأ
ناك سسلبأرط ‘و .““ناطلسسلأ ¤إأ ناكسسلأ

ذيفنت نع لوئ-سسم ير-ئأز÷أ ا-سضر ي-ل-ع
ة-ع-سسأو ة-ي-نأر-م-عو ة-يرأدإأ تا-حÓ--سصإأ
نم ةنيدŸأ ةرأدإأ ميظنت داعأأ امك قاطنلأ

(ةنيدŸأ سسل‹) ““ةيدلب-لأ““ ءا-سشنإأ لÓ-خ
هايم لكاسشم لحو Êاكسس دأدعت م-ي-ظ-ن-تو
.ةيمومعلأ ةرانإلأ أذكو ةفاظنلأو برسشلأ
يئأدتبلأ ميلعتلأ حبسصأأ ه-م-ك-ح ل-ظ ‘و

ام-ك ،سسل-بأر-ط ىر-قو ند-م ‘ ا-ي-مأز-لإأ
.فر◊أو نونفلل ةسسردمو تايلك حتتفأ
باتكلأ رأدسصإأ ”6781 ماع هتافو دعبو
““رئأز÷أ ةآأرم““ نأونع لمح يذلأ ““ردانلأ““
نابإأ ةدئاسسلأ ةيكÎلأ) ةينامثع-لأ ة-غ-ل-لا-ب
يلع هيف يوري يذلأو (Êامث-ع-لأ د-ه-ع-لأ
دهعلأ لبق رئأز÷أ خيرات يرئأز÷أ اسضر
يسسنرفلأ رام-ع-ت-سسلأ ى-ت-حو Êا-م-ث-ع-لأ
ل-ت-ح-م-ل-ل ة-ي-ب-ع-سشلأ ة-موا-قŸأ ا--سضيأأو
.7481و0381 يماع Úب يسسنرفلأ
ةيبرعلاب Óمع ق-با-سس تقو ‘ ر-سشن ا-م-ك
نأونعب ةيسسنرف-لأ ¤إأ ا-م-جÎم ة-جرأد-لأ
درسس ““ةنيطنسسق ¤إأ ةلحر نم تأراكذت““

قرسشلأ ةمسصاع ¤إأ هدلأو عم هتلحر هيف
.2381 ماع ياب دمحأاب هئاقلو يرئأز÷أ
بيبط و-هو- ي-طا-يÿأ ى-ف-ط-سصم ف-لأأ
ن-م ر-ئأز÷أ ة-ع-ما-ج-ب سسرد-مو ثحا-ب

لوح لامعألأ نم ديدعلأ -ترايت ديلأوم
يرئأز÷أ بطلأ خيرا-تو ر-ئأز÷أ خ-يرا-ت

Ãنم رئأز÷أ ‘ بطلأ خيرات““ كلذ ‘ ا
““أذ-ه ا-ن-مو-ي ى-ت-حو ةÁد-ق-لأ رو-سصع-لأ
(1102) ““ةروثلأو ءاسضيبلأ رزآاŸأ»و (3002)
ثرأوكلأو تا-عاÛأو ة-ئ-بوألأ خ-يرا-ت»و
(1102) ““ر--ئأز÷أ ‘ ة--ي--ع---ي---ب---ط---لأ
تا-عا-ع-سشإلأ ا-يا-ح--سض نو--ير--ئأز÷أ»و
ةفاسضإلاب (8102)““ ةلود ةÁرج :ةيوونلأ
خ-يرا-ت ‘ تا--م--سصب ن--كر--ت ءا--سسن““ ¤إأ
.يسضاŸأ ويلوي ‘ ردسص يذلأ ““رئأز÷أ

ث.ق^

ةيركسسعلأ ةدايقلأو ةيسسامولبدلأو مك◊أ ‘ جراÿأ ‘ اتزرب Úتيرئأزج Úتيسصخسش راسسم زÈي

يطايخ ىفطسصŸ ديدج رادسصإا ..““صسلبارط مكاح ..يرئاز÷ا اسضر يلع““

““أراسسي ءانحن’أ““

بر◊ا لاوهأا نع ةيروسس صصسصق
ةيروسس ةسصاقو ةيفاحسص ،يبعسصلأ نأزوسس ^

‘ ةيفاقثلأو ةيمÓعإلأ دأوŸأو سصسصقلأ رسشنت
تمدق ةينوÎكلإلأ عقأوŸأو فحسصلأ نم ددع
““أراسسي ءانحنلأ““ ا-ه-لا-م-عأأ ةرو-كا-ب ئرا-ق-ل-ل
.باتكلل ةيروسسلأ ةماعلأ ةئي-ه-لأ ن-ع ةردا-سصلأ
يبعسصلأ اهتعقو يتلأ ة-ي-سصسصق-لأ ة-عو-مÛأ

يبرعلأ ‘اقثلأ زكرŸأ هفاسضتسسأ لفح لÓخ
ن-م ة-عو-م‹ ة-كرا-سشÃ ة-نا-مرو-بأأ ‘ أÒخأأ
اهرثأأ ةروسصم ،بور◊أ بدأأ ¤إأ يمتنت ،داقنلأ
ءاسسنلأ اميسسلو سسانلأ تأويح ىلع يمأردلأ
.لافطألأو
رماسس يبدألأ دقانلأ ةودنلأو عيقوتلأ لفح رأدأأ

اهيلع بلغي ةعومÛأ نأأ حسضوأأ يذلأ روسصنم
تاعبت نع ثد-ح-ت-ت ي-ه-ف ،ن-يز◊أ ع-با-ط-لأ
نأون-ع سسف-ن ل-م– ة-سصق ¤إأ ا-ت-فل ،بر◊أ
ةللدلل أراسسي لطبلأ اهيف ينحني ةعومÛأ

تذخأأو .ةسصقلأ ‘ ةي-نأد-جو-لأ ة-لا◊أ ى-ل-ع
عم روسصنم حرط ثي-ح ،رأو◊أ ل-ك-سش ةود-ن-لأ
سصاقلأو ةعمج ر-م-عو لÓ-ه د-م-حأأ دا-ق-ن-لأ
نأونعلأ لوح ايدقن ايبدأأ اسشاقن ةدوع نÓسسر
تا-ي-سصخ-سشلأو ثد◊أو ه-ت-للدو ه-تا-ب--ت--عو
ةسصاقلأ نأأ لÓه ىأأرو .رواÙأ نم اهÒغو
نيوانعب رياغ-م سصن ة-با-ت-ك-ب ة-لو-غ-سشم تنا-ك
ةيلامج ةقئأذ ىلع لّدي ام ةفولأام Òغ ةركتبم
أذه ةي-عور-سشم لو-ح Ó-ئا-سست-م ،ة-ي-فر-ع-مو

تأرابتخأو يبعسصلأ هيلع موقت يذلأ بيرجتلأ
أذامو ةديد÷أ ة-ي-عأد-بإلأ ة-ي-سسا-سس◊أ هذ-ه
ة-سصق-ل-ل ةد-يد÷أ ة-عو-مÛأ هذ-ه تفا-سضأأ
ةيلامجو ةينف لغأوسش نم هلم– امو ةÒسصقلأ
.ةسصاقلأ ىدل ةيعأدبإأو
نع هتلخأدم ‘ ثدحتف ة-ع-م-ج د-قا-ن-لأ ا-مأأ
ةبتعلأ سصخلتت ثيح ن-يوا-ن-ع-لأ ‘ حا-يز-نلأ““
لم– يتلأ ةفثكŸأ اهنيوانع لÓخ نم ةيسصنلأ
ةعومÛأ نأأ أÈتع-م ،““تللد-لأ ن-م Òث-ك-لأ
ةبتاكلأ نأل انوم-سضمو Ó-ك-سش ةد-يد-ج ة-با-ت-ك
تا-ي-سصخ-سشلأ تا-ي-نأّو-ج سشب-ن ى-ل-ع تز--كر
نم ةبÎقم ةرو-ت-بŸأ مÓ-حألأ تأذ ةرو-ه-قŸأ
تاينقت ىلع ة-ل-غ-ت-سشم ي-عا-م-ت-جلأ بنا÷أ
.““اهيف يئاك◊أ بنا÷أ باسسح ىلع ةباتكلأ
ةءأرق““ نأونعب ةلخأدم مدقف ةدوع سصاقلأ امأأ
نأأ اه-ي-ف ح-سضوأأ ““ة-عو-مÛأ ‘ ة-ي-عا-ب-ط-نأ
يسسايسس Úبناج ¤إأ ئرا-ق-لأ ل-ي-ح-ي نأو-ن-ع-لأ
سصوسصنلأ رسس نأأ ¤إأ أÒسشم ،نآأ ‘ يفطاعو
ثيح ةلوهسسب ئراقل-ل ا-ه-سسف-ن م-ل-سست ل ا-ه-نأأ
هبسشأأ ةغل ‘ ءامسسألأو ةنكمألأو نمزلأ لخأدتي
‘ حرسست يهف ،سسفنلأ جعأول رجفت قعأوسصب
Úب ام أأرقتل كسسأوح رف-ن-ت-سستو ر-ع-سشلأ ة-غ-ل
لÓخ يبعسصلأ ةسصاقلأ تأأر-ق ا-م-ك .رو-ط-سسلأ
نأونعب ة-عو-مÛأ ن-م ةÒسصق ة-سصق ةود-ن-لأ
ث.ق ^                                                     .““ءامسسألأ““

لوداسس جرو÷

ةيبرعلاب ““⁄اعلا ‘ يئامنيسسلا نفلا خيرات ““
““⁄اعلأ ‘ يئامن-ي-سسلأ ن-ف-لأ خ-يرا-ت““ ^
دعب اسسنرف ‘ ردسص فلؤوم ،لوداسس جرو÷

،لمتكم Òغ لكسشب ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ
¤إأ م-جر--ت ،8591 ما-ع Ó-ما-ك رد-سص م--ث
‘ سسرديو ةيŸاعلأ تاغللأ نم تأرسشعلأ

ردسصي وه اهو .امنيسسلأ د-ها-ع-م م-ظ-ع-م
نع ديزي ام دعب ةيبر-ع-لأ ة-غ-ل-لا-ب أدد‹

.لوألأ هرودسص نم اماع Úسسمÿأ
لب-ق ا-م ةÎف لÓ-خ سشي-ع-ت ا-بوروأأ تنا-ك
ايسسايسس انايلغ ةي-نا-ث-لأ ة-يŸا-ع-لأ بر◊أ
لكسشب اهيف ترهظ يتلأ ةÎفلأ يهو ،أÒبك
ة-ي-بوروألأ ة--ي--مو--ق--لأ تا--كر◊أ Òب--ك
امكو .ةيزانلأو ةي-سشا-ف-لأ ل-ث-م ةدد-سشتŸأ
لÓخ لوداسس عفدنأ ÚعدبŸأ نم Òثكلأ

ةا--ي◊أ ‘ ة--كرا--سشŸأ ¤إأ ةÎف--لأ هذ--ه
يعويسشلأ بزحل-ل بسست-نا-ف ،ة-ي-سسا-ي-سسلأ
.نوغأرأأ هقيدسص عم7291 ماع يسسنرفلأ
بر◊أ تنا-ك ثي--ح ،8391 ماع ذ-ن-م أأد-ب

‘ ،علدنت نأأ كسشو ىلع ةيناثلأ ةيŸاعلأ
راتخاف ،⁄اعلأ ‘ يئامنيسسلأ نفلل  خيرأاتلأ

ةعانسص كلت“ تناك يتلأ لودلأ نم أددع
نفلأ خيرات نع ثّد–و ،ةيوق ةيئا-م-ن-ي-سس
‘ هلعجو هتأاسشن ذنم اه-ي-ف ي-ئا-م-ن-ي-سسلأ
ةÎفلأ كلت لÓخ رأز د-قو .ءأز-جأأ ة-ع-برأأ
افرعتم ⁄اع-لأ ‘ أد-ل-ب Úسسم-خ ن-م Ìكأأ

Úتنجرألأو ليزأÈلأ اهنم ،اهامنيسس ىلع
ايفÓسسغويو نابايلأو Úسصلأو دنهلأو ابوكو
ايروسسو رسصم رأز ايبرعو ،رÛأو أدنلوبو
تائŸأ رأز امك .نانبلو سسنوتو رئأز÷أو
.⁄اعلأ ‘ ةيئامنيسسلأ تاناجرهŸأ نم
خيرات نم لوألأ دقع-لأ لÓ-خ م-جر-ت د-قو
،ةيŸاع ةغل نيرسشعلأ براقي ام ¤إأ هرسشن
يŸاع باتك مهأأ ةظحللأ ىتح Èتعي وهو
مظعم ‘ سسّردي وهو ،يئامنيسسلأ نفلل خّرأأ

.ةيŸاعلأ امنيسسلأ دهاعم
ث.ق ^

ةزئا÷اب نيزئافلأ باتكلأ ن-م دد-ع ق-ل-طأأ ^
ءاسسؤورو (فاب يآأ) ةيبرعلأ ة-يأور-ل-ل ة-يŸا-ع-لأ
ءانمأأ سسل‹ ءا-سضعأأو م-ي-ك– نا÷ ءا-سضعأأو
يتأرا-مإلأ ل-يو-م-ت-لأ فا-ق-يإل ءأد-ن Úق-با-سس
Úب تاقÓعلأ عيبطت قافتأ ىلع أدر ةزئاجلل
.ليئأرسسإأو تأرامإلأ
نوينيطسسلفلأ ءأدنلأ ى-ل-ع Úع-قوŸأ Úب ن-مو
8102 ماع ةزئا÷اب زئافلأ هللأ رسصن ميهأربإأ
6102 ماع ةزئا÷اب زئا-ف-لأ نو-هدŸأ ي-ع-برو
ماعل ميكحتلأ ة-ن÷ سسي-ئر ي-ثو-غÈلأ د-ير-مو
بر-غŸأ ن-م سسي--ن--ب د--مfi كلذ--كو ،5102
ايروسس نم دأدح زأوفو نانبل نم يروخ سسايلإأو
.رطق نم يميعنلأ ىدهو
نيرسشع وحن مهددع غلب يذلأ نوعقوŸأ لاقو

ءأدنلأ ‘ نوينيطسسلف مهمظعم أدقا-نو ا-ب-تا-ك
سسل‹ وعد-ن““ ءا-ع-برألأ ل-ي-ل هو-ق-ل-طأأ يذ-لأ
ةيفاقثلأ هتيلوؤو-سسم ل-م– ¤إأ ›ا◊أ ءا-ن-مألأ
ليومتلأ ءاهنإأ Èع ةزئا÷أ ةيامح ‘ ةيخيراتلأ
ة-ي-قأد-سصم ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح كلذو ،ي-تأرا-مإلأ
.““اهتيلÓقتسسأو ةزئا÷أ
قيقدلأ فرظلأ أذه ‘ ذختُي ⁄ أذإأ““ أوفاسضأأو
ىلعف ،ةزئا÷أ ةيلÓقتسسأ سسركي عاجسش رأرق

أأو-سسأل نآلأ ن-م د-ع-ت--سسي نأأ ءا--ن--مألأ سسل‹
ةزئا÷اب فسصع-ت د-ق ي-ت-لأ تا-هو-يرا-ن-ي-سسلأ
يخيراتلأ اهديسصر ددبتو ،يرابتعلأ اهعسضوو
‘اق-ث-لأ نأد-جو-لأ ‘ ا-ه-ت-نا-ك-م ن-م لا-ن-تو
.““يبرعلأ

ث.ق ^

اهل نومكfiو نوزئاف اهقلطأأ
ةيبرعلا ةياورلا ةزئا÷ يتارامإلا ليومتلا فقوب تابلاطم



ةليترلأ

سسنوت ‘ أريزو يديبزلأ ديلو فيفكلأ

ديد÷أ ةÁزنب مسض ديري يسضاملب
يرئاز÷ا بختنŸا عسضو ^

لامج ،ينفلا ريدŸا ةدايقب
داعبأ’ا ةيثÓث ةطخ ،يسضاملب

،يريوج Úمأا عانقإا لجأا نم
لمحب ،يسسنرفلا سسين مجاهم
لÓخ ءارحسصلا يبراfi سصيمق
،مجاهŸا قلأاتو.ةلبقŸا ةÎفلا

فورعŸا ،اماع02 ـلا بحاسص
¤وأا ‘ ،““ديد÷ا ةÁزني““ مسساب

،سسين عم ةيمسسرلا هتايرابم
Úفده لجسس ثيح ،دحأ’ا ءاسسم
ىلع زوفلل قيرفلا امهب داق
.يسسنرفلا يرودلاب هتايرابم حاتتفا ‘ ،1-2 سسن’

 جيلÿأ كنب مهتت كونبلأ ةيدا–أ
ةينطولا ةيدا–’ا تقلطأا ^

رانلا تانيمأاتلاو كونبلا لامعل
ةيفسسعتلا تاسسرامŸا ىلع
يذلا ،جيلÿا كنبل ماعلا ريدملل
Úناوق قيبطت سضفري
Òيسستب ةقلعتŸا ةيروهم÷ا

هرسسك ةلواfiو لمعلا تاقÓع
ةيدا–’ا تمهتاو.كنبلا ةباقنل

ةلواحÃ جيلÿا كنب ريدم
ةيسشع رارقتسس’ا ةعزعز
ةردابم مغر يعامتج’ا لوخدلا

ةغل بيلغت تانيمأاتلاو كونبلا لامعل ةينطولا ةيدا–Óل ماعلا Úمأ’ا
كنبلا ريدم نأا نايبلا Èتعاو ،لامعلا لكاسشÃ لفكتلا لجأا نم راو◊ا
ةقيمعلا تاحÓسص’ا لك ةسضراعم هتاسسرا‡ لÓخ نم فدهي ينعŸا

.يكنبلا طيÙا ‘

 انيتنرويف ‘ بولطم Êاميلسس
م‚ نع ءىجافم Èخ ‘ ^

دعبو  ،Êاميلسس مÓسسا ،رسضÿا
،يسسنرفلا نير يدان يعاسسم
هتبرŒ مكحب هعم دقاعتلل
،ةيسسنرفلا ةلوطبلا ‘ ةقباسسلا

““لوبتوف سسنارف““ عقوم لاق
،يرئاز÷ا ›ودلا نأا ،يسسنرفلا

ةلوطب ¤ا مامسضنÓل حسشرُم
.لبقŸا مسسوŸا ““ويسشتلاكلا““

انيتنرويف ،أاب ردسصŸا دافأاو
عم هت’اسصتا طبر ›اطيإ’ا
،يزيل‚إ’ا يتيسس Îسسيل  ةرادإا
.رسضÿا م‚ دقع كلÁ يذلا

 رسشنلأ ةلوؤوسسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر11fiـل قفوŸا م0202توأا03  دحألا

،يديزلا ديلو ،فيفكلا ›وت ‘ هتقث ،ديعسس سسيق ،يسسنوتلا سسيئرلا ددج ^
،يسشيسشŸا ماسشهل ةحÎقŸا ةموك◊ا ‘ ةيفاقثلا نوؤوسشلا ةرازو ةبيق◊

دعب سسنوتلا سسيئرلا ةوطخ يتأاتو .جاطرق رسصقب هلابقتسسا دعب كلذو
ماسشه ،فلكŸا ةيسسنوتلا ةموك◊ا سسيئر ىدل مÓعإ’اب فلكŸا نÓعإا
،يديزلا ديلو ،حÎقŸا ةفاقثلا ريزو مسسا نع يلختلا ” هنأا ،يسشيسشŸا
يديزلا ديلو نع ةرداسصلا تاحيرسصتلا بقع ،ىرخأا ةيسصخسشب هسضيوعتو
.ةيلوؤوسسŸا هذه لم– نع هففعت نع اهيف Èع يتلاو حÎقŸا

koTkiT ءأرسشل ر’ود رايلم02
ىتكرسش نأا ““جÈمولب““ تفسشك̂ 
rellirTوsucirtneC
ثدحأا،koTkiTـ ل ÚتسسفانŸا
‘ ةكرسشلا لامعأا ءارسش ‘ Úبغارلا
رايلم02 سضرعب ةدحتŸا تاي’ولا
¤إا سضرعلا اذهب امسضنتل ،ر’ود
امهو ،ءارسشلا ‘ Úبغارلا يقاب
elcarOكوÓ نم / tfosorciM
tramlaWسشا دعبÎاًرخؤوم امهكا
،““egrev ehT““ عقوم هركذ اŸ اقفوو .ويديفلا قيبطت ةخسسن ىلع ذاوحتسسÓل
” وأا ،اًسضرع قلتت ⁄ اهنإا ،ريرقتلا اذه دعب زÎيورلkoTkiT مسساب ثدحتم لاق
اوباجأاو ،اًسضيأا جÈمولبل ةركفلا اوفن مهنأا امك .لمتfi سضرع نأاسشب اهب لاسصت’ا
““rellirT s’tahWغ““ اهنأاب ةقفسصلا فسصوو““؟Ò تءاج كلذ عمو.““ةلوقعم
سضرعلا تمدق اهنأا تدكأا يتلاو ،سضيقنلا ىلعrellirT ةكرسش تاحيرسصت

.اهسسفنkoTkiT ¤إا سسيلو ةسصنŸا كلام يهوecnaDetyB ¤إا ةرسشابم

ثد◊ا لÓظ ‘

›ام عم اهروسسج ثعبت رئأز÷أ ..ايبيل دعب
›ام ¤ا ،موداقوب يÈسص ،ةيجراÿا ريزو لاسسرا ¤ا رئاز÷ا تعراسس ^
اهنكÁ ةيسسايسس ةبراقم ¤ا لوسصولا ¤ا يعسسلاو ،عسضولا ةقيقح سسسسحتل
فلتfl ءاقل لÓخ نم ،اهلمع ¤ا ةيروتسسدلا تاسسسسؤوŸاو رارقتسس’ا ديعت
ةرايز تناك ثيح ،هب حاطŸا سسيئرلا اهيف اÃ ،›ام ‘ ةيسسايسسلا فارطأ’ا

وهو ،›ام ¤ا ايميلقاو ايلود اهعون نم ¤وأ’ا يرئاز÷ا ةيجراÿا ريزو
رئاز÷ا مامتها نع ،نوبت ديÛا دبع ،سسيئرلا لبق نم حسضاو Òبعت
تاقÓع اهب انطبرت يتلا ةقيدسصلاو ةيدود◊ا ةلودلا ،›ام ‘ عاسضوأ’اب
وأا رئاز÷ا دييحتل هسضفرو ،ةسضfi ةينيدو ةيخيراتو ةيداسصتقاو ةيعامتجا
ىلع كلذو ،لكك ةقطنŸاو ›ام ‘ رارقتسس’او نمأ’ا ت’داعم ‘  اهئاسصقا

اهيف لح ’ نأاب اهديكأاتو ،ايبيل ‘ ةمزأ’ا نم ةديد÷ا رئاز÷ا فقاوم رارغ
.رئاز÷ا ةملك نودب

عقوŸا مكحب ،›ام ‘ دحاو مقر بعÓلا تناك يتلا ،رئاز÷ا نأا ودبي
،ةيسسايسسلا اهيعاسسÃ ،ةيسسامولبدلا تاعانقلاو  ةيخيراتلا طباورلاو ‘ارغ÷ا

تادعاسسŸا ىتحو ،ÚيلاŸا ءاقرفلا فلتfl عمج يذلا رئاز÷ا قافتا Èع
‘ يسساسسأا لماعك ،›امسشلا مسسقلا ‘ ةيداسصتق’او ةيعامتج’او ةيلاŸا
نمأاب رسشابم لكسشب ةينعم اهنأا مغر ،ةلوزعم اهسسفن تدجو ،رارقتسس’ا

0331  لوط ىلع دت“ دودح امهطبرت  ذإا ،ةرا÷ا ةلودلا هذه رارقتسساو
ةيرسشعلا لÓخ رئاز÷ا هتفرع يذلا يسسايسسلا عسضولا نإاف كسش نودو ،ملك
،هسصخسشب ةيجراÿا ةسسايسسلا طبرو ،عولıا سسيئرلا سضرم ءارج ةÒخأ’ا

ثادحأ’ا سشيمهتو ءاوطن’ا ¤ا اهعفد ،مك◊ا ديلاقم ىلع ةباسصعلا وطسسو
.راو÷ا ىلع ةيرا÷ا

،›ام ،ايناتيروم ،ةرواÛا لحاسسلا ةقطنم لودو رئاز÷ا Úب قافتابف
‘  ةيركسسعلا تادايقلا لامعأ’ ارقم تسساÔ“ ةنيدم رايتخا ” ،رجينلا
ةÁر÷او باهرإ’ا ةحفاكمو ةقطنŸاب دئاسسلا ينمأ’ا عسضولا مييقت راطإا
لدابتل تايلآا نمسض ،ةكÎسشŸا ةيتايلمعلا ناكرأ’ا ةن÷ راطإا ‘ ةمظنŸا
ةيرسشبلا لودلا تاناكمإا فيظوتو كÎسشŸا عيرسسلا لخدتلاو تامولعŸا

لاومأا ةكرح دسصرل ةيتارابختسسا لاسصتا ةيلخ ءاسشنإاو ،ةيركسسعلا ةينقتلاو
امك ،باهرإ’ا ىلع ءاسضقلاو اهعبانم فيفŒ دسصق يمÓسس’ا برغŸا ‘ ةدعاقلا

قافت’ا ”
ءاهنإا دعب ،ةقطنŸا سشويج ىلع دامتع’او يبنجأا لخدت يأا سضفر ىلع
ةدع دقع دعبو ،ةيتارباıا تامولعŸا لدابتو حيلسستلاو بيردتلا    تايلمع

ةطخ فرع اÃ لمعلا فيقوت ” ايناديم ماهŸا رسشابŸ سسيسسأاتلاو تاعامتجا
“Ôتسسا.

قافتا ىلع عيقوتلاب جوت ،ةيلاŸا فارطأ’ا فلتÚ flب اراوح رئاز÷ا تداقو
هبناوج نم ،مÓسسلا قيق– تايلآا نمسضت يذلاو ،5102 ةنسس مÓسسلا
ةي‡أ’ا ةثعبلا ةلكيه ةداعا بناج ¤ا ،ةيومنتلاو ةيركسسعلاو ةيسسايسسلا
مغر ،هنم ةماه بناوج قيق– ” ثيح ،›ام ‘ رارقتسس’ا ةداعإ’ ة‹دŸا
تÓخدتلا ‘و ،تاينهذلا ‘و ناديŸا ‘ ةلجسسŸا ةÒبكلا تابوعسصلا
لاسشفأ’ ةدع فارطأا تعسس ثيح ،ةيتارابختسس’او ةيسسامولبدلا ،ةيجراÿا

جامدا ” ثيح ،قافتÓل نمأ’ا سسل‹و ةدحتŸا ·أ’ا معد مغر ،رئاز÷ا رود
ةحلسسŸا تاوقلا ‘ قافت’ا ىلع ةعقوŸا تاكر◊ا نم اقباسس احلسسم0331

تايلمع ةدع ليو“ ‘ اهبناج نم رئاز÷ا عورسش عم ،ةيلاŸا ةينطولا
.ناكسسلا رارقتسسا قيق– هدهب ةيومنت ةيعامتجا

تدجو ،›ام ‘ ةمزأÓل لح داجيا نع ثحبلا ‘ يلكلا طارخن’ا اذه مغرو
سسيل ،ىرخأا فارطأا لخدت دعب ،ةلوزعم ةسشمهم ةأاجف اهسسفن رئاز÷ا

رخآا ططfl سضرفو  هيلع بÓقنÓل ا‰إاو همعدو رئاز÷ا ىعسسم لامكتسس’
اهمهأا لعلو ،ةقيسضلا حلاسصŸاو ينمأ’ا ل◊ا ىلع موقت ىرخأا تاباسسحب
رارقا لبق ىتح ،حسضافو ظف لكسشب ›ام ‘ يسسنرفلا يركسسعلا لخدتلا

تماق ثيح ،ةقطنملل اهرامعتسسا سسرا“ تلازام اهنأاكو ،كلذب نمأ’ا سسل‹
وأا ““لافÒسس ةيلمع““ مسسا هيلع تقلطا ةيلمع ‘ ›ام لامسش اهتاوق رسشنب
““ناخرب““ ةيلمع ¤ا رمأ’ا روطت مث ،3102 رياني ‘ ““سشحوتŸا طقلا““
لحاسسلا ةقطنم لك يطغتل4102 ةنسس اسسنرف اهتقلطأا يتلا ةيركسسعلا
ةيامحو  ةحلسسŸا تاعام÷ا ةبراfi وه نلعŸا فدهلا نأا مغرو ،يقيرفأ’ا

حلاسصŸا ةيامح وه يقيق◊ا فدهلا نأا دكؤوت تاعباتŸا نأا ’ا ،اهنم وكاماب
.رجينلا ‘ ةسصاخو ةقطنŸا ‘ ةسسنرفلا ةيداسصتق’ا

ىتحو ،بيرم يرئازج تمسص لظ ‘ ” يذلا ،يسسنرفلا لخدتلا ىلŒ امك
وهو ،ةيرئاز÷ا ءاوجأ’ا روبعب ةيسسنرفلا ةيركسسعلا تارئاطلل سصيخÎلاب
لودل يداسصتقاو يسسايسس لمع ‘ ،قباسسلا ماظنلل ىرخأا ةحيسضف لكسش ام
،رئاز÷ا نود ،اسسنرفو ،داسشتو وسسافانيكروبو ايناتيروم رجينلا ›ام ،ةقطنŸا
Úيركسسعب لبقت نأا كلاب امف ،ةقطنŸا ‘ يركسسع لخدت يأا سضفرت يتلا

يموقلا نمأ’ا نوحيبتسسي ،بيسسح وأا بيقر نود ءارحسصلا نوبوجي Úيسسنرف
ةقطنم لودل ايناتيروم ةمق ‘ لاجو يسسنرفلا سسيئرلا لاسص دقو ،يرئاز÷ا
.ةقطنŸا ىلع هتنميهو هتياسصو اسضرعتسسم ،لحاسسلا

ثوعبمك ،›ام ¤ا ،موداقوب يÈسص ،ةيجراÿا ريزو ةرايز يتأات اذكهو
ةيوخأ’او ةيخيراتلا تاقÓعلا زيزعتل ،ةيروهم÷ا سسيئرل يسصخسش
قلطŸا ةديد÷ا رئاز÷ا معد سسكعتو ،›ام ةلود عم مئادلا نماسضتلاو
ديدŒو ،دلبلا اذه ‘ رارقتسس’او نمأ’اب رئاز÷ا كسس“و ›اŸا بعسشلل
سسلÛا ةداق هيلع دكأا ام وهو  ،رئاز÷ا قافتا اهنمو ،ةقباسسلا اهتامازتلا
ةلغتسسم ،ءاسصق’او ةلزعلا ةلاح رسسكت نأا اهنأاسش نم امك ،›اŸا يركسسعلا
طلخأا يذلاو ،اتيك ركب وبأا ميهاربإا ،›اŸا سسيئرلا دسض يركسسعلا بÓقنإ’ا
اهنأا لوقي سضعبلاف ،ةقطنŸاب ةعوسضوŸا ةيبنجأ’ا تايجيتاÎسس’ا قاروأا

ةيلاوم يركسسعلا سسلÛا ةدايق نأا دقتعي رخآاو ،اسسنرفل ةيسساق ةبرسض
‘ ةيسسور دي ¤ا Òسشي نم مهنمو ،ةيكيرمأا ةبخن يديأا ىلع تبردتو اكيرمأ’

سضفر ىلع ةيطغتلل يسسنرف ططfl رمأ’ا نأا دقتعي نم مهنمو ،ةقطنŸا
سسيلو لÓتح’اب فسصوي يذلا ،يسسنرفلا يركسسعلا دجاوتلل ›اŸا عراسشلا
.›اŸا سشيجلل معدلاو دانسس’ا

خيراتلاو ايفارغجلل نإاف ،ةقطنŸا نع رئاز÷ا داعبإ’ تاروانŸا تعسس امهمف
.يدبأا رخآا مكح

ي◊اسص ىفطسصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

⁄اعلأ ‘ فورخ ىلغأأ
6 رمعلا نم غلبي ““لسسكيت““ ةلÓسس نم افورخ ،ادنلتكسسا ‘ ةلئاع تعاب
.⁄اعلا ‘ ىلعأ’ا دعي رعسس وهو ر’ود فلأا984 غلبÃ لباقم ،رهسشأا
لمحي يذلا فورÿا نأا ،ةيكيرمأ’ا ““تسسوب كرويوين““ ةفيحسص تركذو
ةرايسس نمث ىلع هرعسس قوفتي (ةجودزŸا ةرهو÷ا) ““دنوÁاد لباد““ مسسا
هتلاح فÓخبو.ةلماك ةرسسأ’ لزنم رعسس وأا ““سسكلور““ ةعاسس وأا ““يراÒف““
وه رعسسلا كلذب فورÿا عيب ىلع دعاسس ام نإاف ،ةزاتمŸا ةيثارولا
مهو Úيلا◊ا هباحسصأا ططخي ذإا ؛جوازتلا مسسوم وهو ›ا◊ا تيقوتلا

‘ ““دنوÁاد لباد““ مادختسس’ ادنلتكسسا ‘ فارÿا يبرم نم ةعوم‹
.ةنيمث ىرخأا ثانإا نÓمح عم رثاكتلا



ة-ن÷ ترا-ضشأا ،ا-ه-ل نا--ي--ب ‘و ^
نوؤوضشلا ةرازو-ل ة-ع-با-ت-لا ىو-ت-ف-لا
زوجي““ هنأا ¤إا فاقوأ’او ة-ي-ن-يد-لا
لولح لبق اهجارخإاو ةاكزلا Ëدقت

ام كلذ ‘و ,(لو◊ا يأا) اهدعوم
يتلا ةحلضصŸا قيق– نم ىفخي ’
,ÚنطاوŸا نم تا-ئ-ف ى-ل-ع دو-ع-ت
‘ مهت-نا-عإا و م-ه-ت-ق-فارÃ كلذو

Œاهتزر-فأا ي-ت-لا تا-بو-ع-ضصلا زوا
هذه ‘ اضصوضصخ ,انوروك ة-ح-ئا-ج

ثي-ح ,مرÙا ر-ه-ضشلا ن-م ما-يأ’ا
مهتاكز جارخإا ى-ل-ع Òث-ك-لا دو-ع-ت
‘ ةنجللا تهبنو .““ةبضسانŸا هذهب
اومدق نيذلا ÚكزŸا نا-ي-ب-لا تاذ
نارود لب-ق ا-هو-جر-خأاو م-ه-تا-كز
م-ه-با-ضصن او--ع--جار--ي نأا““ ,لو◊ا

م-ه-لو-ح د-عو-م Úح-ي ا--مد--ن--ع
ما“ د-ن-ع اود-جو اذإا-ف ,ي-ل-ضصأ’ا
ا-م عو-م‹ نأا (ما-ع--لا يأا) لو◊ا

غلبŸا ىلع ديزي لاŸا نم مهدنع
,اقباضس ةاكزلا هن-م او-جر-خأا يذ-لا

نم ةاكزلا جارخإا مهيلع بجي هنإاف
ةميقلاو ةقباضسلا ةميقلا Úب قرافلا
طقضسي ’ ةاكزلا Ëدقت نأ’ ,ةيلا◊ا
لÓخ أارط يذلا لاŸا ‘ اهبوجو

.““ةدŸا هذه
ةن-ج-ل-لا تر-كذ ,قا-ي-ضسلا تاذ ‘و

ةاكز جار-خإا ¤إا ةردا-بŸا بو-جو-ب
عورز-لا ةا-كز و ة-ي--ناو--ي◊ا ةوÌلا
اهتايفيك و اهطورضش ق-فو را-م-ث-لاو

ةيوكزلا لاومأ’ا ةدايز ىلع اضصرح
عم-تÛا ة-مد-خ ‘ م-ه-ضست ي-ت-لا
.““هتيمنتو
,ىوتفلل ةيرازولا ةن-ج-ل-لا بي-ه-ت و
مهيلع عضسو نم و لاومأ’ا بابرأاب
نم او-ف-عا-ضضي““ نأا قزر-لا ‘ ه-ل-لا
دي د-م ‘ اور-م-ت-ضسي نأاو تاÿÒا
.““ÚجاتÙا مهناوخإ’ نوعلا
نأا Úن-ضسÙا ل-ك-ب بي-ه--ت ا--م--ك
فلتfl لمضشتل مهتاقدضص اوعضسوي““
ح-لا-ضصŸا مد-خ-ت-ي-ت--لا ت’اÛا
رئاضس ىلع اهعف-ن دو-ع-يو ,ة-ما-ع-لا
تائفلا ا-م-ي-ضس’ ع-م-تÛا دار-فأا

ز-يز-ع-ت ‘ م-ه-ضست ا-م-ك ,ةزو--عŸا
ي-ن-طو-لا ن-ما-ضضت-لا ة-مو-ظ--ن--م
اضصوضصخ ,يعامت-ج’ا ل-فا-ك-ت-لاو
لو-خد ى-ل-ع نو-ل--ب--ق--م ن--ح--نو
ةيئانثت-ضسا فور-ظ ‘ ي-عا-م-ت-جا
دو--ه÷ا ة--ف--عا--ضضم بل--ط--ت---ت
.““ةيÿÒا يعاضسŸاو
عقو نأا ىلع ىوتفلا ةن÷ تددضش و

ام-ئا-ق لاز-ي ’““ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
نم ديزŸا يعدتضسي ام ارمتضسمو
لفاكتلاو نماضضتلا ميق-ب ل-ث-م-ت-لا
يرئاز÷ا انع-م-ت‹ ‘ ة-ل-ي-ضصأ’ا
ةأاطو نم فيفختلا اهنأاضش نم يتلاو
نم تائف تبا-ضصأا ي-ت-لا تا-م-لŸا
.““مهضشاعمو مهقازرأا ‘ ÚنطاوŸا

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

معدلا لاومأا تبهذ نيأا
؟اهقرصس نمو يبورولا

ةكارصشلا قافتا ‘ رظنلا رئاز÷ا ديعت نأا انصسح^
،هصسفن قافت’ا اهنمصضت ةي-لآا ي-هو ي-ط-صسو-ت-موروأ’ا
،رئاز÷ا فرط نم لعف قافت’ا مييقت ” له نكلو
اهخصض يتلا لاومأ’ا تبهذ نيأا ةفرعم ¤إا انلصصوت له
دا---صصت---ق’ا ‘ تاو---ن---صس لل---خ ي---بورو’ا دا–’ا
اددfi نا-ك ا-م-ك تفر-صص مأا تقر-صس ل-هو ،ير-ئاز÷ا
؟اهل
‘ تاهورويلا نم ÚيلŸا يبورو’ا دا–’ا خصض دقل
¤إا ةحلفلا نم ،ةددعتمو ةÒثك ةيداصصتقا تاعاطق
نع انملكت اذإاو ،ينهŸا نيوكتلاو ةفاقثلا ¤إا ةعانصصلا
قيقحتب موقن نأا انيلعف ةكارصشلا قافتا ‘ رظنلا ةداعأا
م-عد-لا بهذ ن-يأا ،لاو-مأ’ا هذ-ه ة--ه--جو ‘ ق--م--ع--م
هب تينب له ،ينهŸا نيوكتلا عاطقل هجوŸا يبورو’ا
تناك كانهو انه لاقي امك وأا ،ينهŸا نيوكتلل زكارم
بويج ¤إا تبهذ لاومأ’ا نكلو ،ةيمهو نيوكت زكارم
ة-ي-صصا-خ تصسي-ل ي-بورو’ا م-عد-لا ة-قر-صس ،ة-صصا-خ
fiاهصسفن ةيبورو’ا لودلا نم ديدعلا كانه لب ةيل
ةلود اهرخآاو  ،يبورو’ا معدلا لاوما ةقرصسب تماق
.يبورو’ا دا–’ا ‘ ءاصضعأ’ا ايراغلبو اينامور
ةعانصصلا ليهأات ةدا-عا ل-جأا ن-م تع-فد لاو-مأا كا-ن-ه
نلعإا متي Úح ةيلودلا ةصسفان-م-ل-ل ةز-ها-ج نو-ك-ت-ل
دا–’او ر--ئاز÷ا Úب ةر◊ا ةرا--ج--ت--لا ة--ق---ط---ن---م
ايصصخصش ىيحيوأا ل-خد-ت اذاŸو تب-هذ ن-يأا ،ي-بورو’ا
نويلم09 عفد نم اه-ع-نŸ ة-ي-بورو’ا ة-ي-صضو-فŸا ىد-ل
ة÷اعŸ عورصشم ‘ Úيرئاز÷ا ضصاوÿا دحأ’ وروي
دا–’ا ىلع بصس– ةيلوؤوصسم هذه ل-هو ،تا-يا-ف-ن-لا
معد فقول يرئاز-ج لوؤو-صسم ل-خد-ت-ي نا ،ي-بورو’ا
.هتباصصع ‘ اوصضع نكي ⁄ ديفتصسŸا نأ’ يبوروأا
نم لاقي ام ضسكع يطصسوتم ورو’ا ةكارصشلا قافتا
نم رئاز÷ا نكÁ ةفاح-صصل-ل Úب-صست-نŸا ضضع-ب فر-ط
عم ايونصس هارن امك ةيبورو’ا قاوصسألل اهعلصس ديروت
،رومÿا نم ةبصسنو ،ة-ير-ئاز÷ا رو-ن ة-ل-قدو رو-م-ت-لا
ايقيقح اذفنم لكصشت ابوروأا-ف لا-ق-ي ا-م ضسك-ع ى-ل-عو
‘ جات-ن’ا ة-ل-ج-ع ةدا-عإا ت“ اذإا ير-ئاز÷ا جا-ت-نإل-ل

flاصضيا وهو ،ةيقيق◊ا اهتكصس ¤إا تاعاطقلا فلت
طقف اصسنرف عم ضسيلو ةلود72 ـب رئاز÷ا طبري قافتا
ىل-عو ،كلذ-ب Úير-ئاز÷ا ما-ه-يا ضضع-ب-لا د-ير-ي ا-م-ك
ةيقيقح ةينطو ةطلصسل حم-صسي و-ه-ف لا-ق-ي ا-م ضسك-ع
لمعتصست نأا يرئاز÷ا بعصشلا حلاصصم ىلع ةصصيرح
ن-م جورÿاو ي-صسنر-ف-لا را-ك-ت-ح’ا ر-صسك-ل قا--ف--ت’ا
.ةلتاقلا ةيئانثلا
ةمقن تصسيلو يرئاز÷ا داصصتقلل ةمعن لث“ ابوروأا
،ةحايصسلا ةعانصص رئاز÷ا تروط اذإا ةصصاخو ،هيلع
دلب ر-ئاز÷ا ،ة-يŸا-ع ة-ي-ثار-ت زو-ن-ك ى-ل-ع ما-ن-ت ي-ه-ف
ا--ه--ي--لإا ج--ح--ي نأا ن--كÁ يذ--لا Úط--صسغأا ضسيد--ق---لا
يذلا تانود ضسقلا دلب يهو ،كيلوثاكلا نويحيصسŸا
Áا ادنكو ناكيرم’ا ا-ه-ي-لإا ج-ح-ي نا ن-كŸهركفب ةرثأات
ه-ت-فر-ع ي-ئاور لوا د-ل-بو  ،نا-ن-ي-ه-ن-ي-ت ة-ك-لŸا د--ل--بو
ضسونيلوبا ‘‘يبهذلا رام◊ا‘‘ ةعئار بحاصص ةيناصسن’ا
.ضشوروادم نم
هترمد ام حلصصإاو قودنصصلا جراخ Òكفتلا طقف انيلع
.دلبلا ‘ له÷او بارÿا ترصشن يتلا ةقيلفتوب ةباصصع

..طارف رصضÿ  ،لصسكورب نم ‘‘رجفلا‘‘ لصسارم ^
يصسلط’ا فل◊او يبورو’ا دا–’ا يدل دمتعم يفحصص ^
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اهدعوم لبق ةاكزلا جارخإا زاوج دكؤوت ىوتفلا ةنجل
لولح لبق اهجارخإا و ةاكزلا Ëدقت زاوج ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا ضسما تدكأا

ÚنطاوŸا ىلع دوعت يتلا ةحلصصŸا قيق– نم كلذ ‘ اŸ (لو◊ا يأا) اهدعوم
.انوروك ةحئاج اهتزرفأا يتلا تابوعصصلا زواجتل

تاي’ولاب قطانم ةدعب ةيبعصشلا ةياكحلل ‘نيصسفنت‘‘ عورصشم قلطا متيصس

لبقملا عوبصسألا ““ةيغيزاملا ةغللاو بدلا““ ةزئاج ميكحت ةنجل بيصصنت :داصصع يصس
ةظفاحمل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا ف-ضشك ^

يمضشاهلا يضس ,ةيغيزامÓل ةيماضسلا
لÓ-خ ،نار-هو ن-م ،سسما ,دا--ضصع
ةغللا رضشنل يق-ت-ل-م ى-ل-ع ه-فار-ضشا
ميلعتلا  ةز-ه-جأا ن-م-ضض ة-غ-يزا-م’ا
عو-ب-ضسأ’ا بي-ضصن-ت ن-ع ،لا-ضصت’او
بدأ’ا ةزئا÷  ميكحتلا ةن÷ مداقلا
سسي-ئر-ل ““ة-ي-غ--يزا--مأ’ا ة--غ--ل--لاو
، د--يÛا د--ب--ع ة---يرو---ه---م÷ا
يلخادلا ماظنلا ىل-ع ة-قدا-ضصŸاو
Úضسف-ن-ت عور-ضشم قÓ-طإا ع-م ا-ه--ل
ردضصŸا حضضوأاو   . ةيبعضشلا ةياكحلل
ةميق مدقتضس  ةزئا÷ا هذه نأا هتاذ
¤إا فدهتو ةيغيزام’ا ةغلل ةفاضضم
تاذ عاد-بإ’او ثح-ب--لا ع--ي--ج--ضشت
ءارثإا ¤إا فداهلا يعونلا دودرŸا
‘ ما-ه-ضسإ’او ة-ي-غ-يزا-مأ’ا ة-غ-ل--لا
هذه تناكأا ءاوضس ،اهتيقرتو اهرضشن
مأا ةيغيزامأ’ا ةغللاب ةفلؤوم لامعأ’ا

دعب““ هنأا افيضضم ،““ا-ه-ي-لإا ة-م-جÎم
نع نلعي-ضس م-ي-ك– ة-ن÷ بي-ضصن-ت
ةددÙا ة-ي-نو-نا-ق--لا تاءار--جإ’ا
ةغيضصو ةزئاج-ل-ل ح-ضشÎلا طور-ضشل

فرط نم ةحÎقŸا لامعأ’ا مييقت
غ--لا--بŸا كلذ--كو م--ي--ك– ة--ن÷

نا م-ل-ع-لا ع-م   .ا-ه--ل ة--ضصضصıا
““ةيغيزامأ’ا ةغل-لاو بدأÓ-ل ةز-ئا-ج““

,ةيروهم÷ا سسيئر ةقفاوÃ تيظح
ةن÷ لكضشتتو   .نوبت ديÛا دبع
ي--ضس Úم’ا بضسح م--ي--ك--ح--ت---لا
Úي-ع-ما-ج ن-م دا-ضصع ي-م-ضشا-ه-لا
ة----ظ----فاÙا ءا----ضضعاو ءاÈخو
عيزوت ة-ي-ف-ي-ك م-ي-ضسار-م نودد-ح-ي
نوناقب ةمظنم نوكتضس يتلا ةزئا÷ا
رابتعا ىلع ةرم لوأ’ ادهو يلخاد
Úب ع-مŒو ›ا-ع ما-ق-م تاذ ا-ه-نا
. ىرخأ’ا نون-ف-لا ف-ل-تflو بد’ا

ما-ع-لا Úمأ’ا د-كأا ,دد--ضصلا تاذ ‘
نع ,ةيغيزامÓل ةيماضسلا ةظفاحملل
Úضسفنت عورضشŸ ةينازيم سصيضصخت
جردا يذلاو ةيب-ع-ضشلا تا-يا-ك-ح-ل-ل

هدهل ةضصاÿا ت’ا-ف-ت-ح’ا ن-م-ضض
مضسÒضس يذلا عورضشŸا وهو ،نضسلا

زكترتو رئاز÷ا ‘ ةيناضسل ةطيرخ
تاجرخ ‘ ÊاديŸا ل-م-ع-لا ى-ل-ع
تا-ي’و-لا ن-م د-يد-ع--لا سسم--ت--ضس

ةيبعضشلا تاياك◊ا عمŒو ير-ق-لاو
ىلع لئابقلا قطانم نم ةقطنم لكل
انمازتلاو كلذ نع تانيع عمŒ نا
ادد‹ ،يغيزاما ناضسلب ةياكح41 ـب
ةظفاÙا ماز-ت-لا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا
لجا نم لمعلاب مئادلا  ةيغيزام’ا
ةزهجأا نم-ضض ة-ي-غ-يزا-م’ا ز-يز-ع-ت
ةقفارم لÓخ نم لاضصت’ا و ميلعتلا

دعبك““  اهميمعت راضسم ديضسŒ ةيلمع
اهنا فاضضا امك   .رئازجلل ““تباث
““معد»و اهماهم ““زيزعت““ ¤إا حمطت

ةدد-ع-ت-م ““تاءا-ف-ك»ـب ا-ه-م--قا--ط
ةباجتضس’ا لجا ن-م تا-ضصضصخ-ت-لا

Ÿا تابلطتŸدعبلا ةمجرتو ،نادي
تاذ لاقو   ،ةيغيزام’ا ةغلل ينطولا
ةيماضسلا ة-ظ-فاÙا نأا ثد-ح-تŸا
ادوهج نآ’ا ىتح تلذب ،ةيغيزامÓل
ةغللا ر-يو-ط-ت ل-جا ن-م  ““ةÈت-ع-م““
ةفاقثو ةغلك اهليهأا-تو ة-ي-غ-يزا-م’ا
ةلودلا  ترخضس امدعب اذهو ،ثارتو

  .اهريوطت لجا نم لئاضسولا عيمج
  ضسانيا.م ^

ةصصتfl ةينطو ةكبصش كيكفتو رصصق6 ذاقنإا
ةيعرصشلا Òغ تÓحرلا ميظنت ‘

Úع ةي’و نمأا حلاضصم تنك“  ^
ة--لواfi طا--ب--حإا ن--م تن--ضشو“

ةكبضش كي-ك-ف-تو ير-ضسلا را-ح-بإÓ-ل
ط-ي-ط-خ-ت-لا ‘ ة-ضصتfl ة-ي-ن--طو
Òغ ةر-ج-ه-لا تÓ-حر م-ي--ظ--ن--تو
،ةÈتعم ةيلام غلابم لباقم ةيعرضشلا
ةيبر-غ-لا ل-حاو-ضسلا ن-م ا-قÓ-ط-نا
رضشع ةضسمخ في-قو-ت ع-م ،ن-طو-ل-ل
تادعمو تازيهŒ زجحو ا-ضصخ-ضش

6 ، براوق3 اهنم راحبإ’اب ةضصاخ
fi4،نيز-ن-ب ل-ي-مار-ب5،تاكر

ةيحايضس تابكر-م3،دوقو تاناز-خ
دار-فأا ل-ق-ن-ت ‘ ل-م-ع-ت-ضست تنا--ك
  تÓجع3،ةكبضشلا

اهنيب نم ةا‚ ةÎضس41 ، ةيطاطم
ديضص قدانب4 و لاف-طأÓ-ل ÚتÎضس
غلبم و خيرامضش و ةلضصوب و ةيرحب

تاّيرحتلا .وروأا058ب ردقي ›ام
ططfl دوجو نع فضشكلاب تجوُت

Ûاو-نا-ك سصا-خ-ضشأ’ا ن-م ة-عو-م
ةيلحاضسلا ىرقلا ىدحإاب Úع-م-ت‹

لحارم رخأا ‘ مهو ةضصاهلو ةرئادب
راحبإ’ا ةيلمع ذيف-ن-ت-ل ،Òضضح-ت-لا
تا---ه÷ا فار---ضشإا ت– ير---ضسلا
نذإا ىلع ءانبو ،ةضصتıا ةيئاضضقلا
تاذب نكاضسŸا د-حأ’ سشي-ت-ف-ت-لا-ب
ةعضست طبضض ” ،ةيلحاضسلا ة-ير-ق-لا
Úب-هأا-ت-مو Úح-ضشر-م سصا--خ--ضشأا
Úلفط مهنيب نم ،ةيرضسلا ةر-ج-ه-ل-ل
و  Úتنضس رمعلا نم ناغلبي نيرضصاق
ةيلمعلا ترفضسأا امك ،تاونضس  ةعبرأا

براقلاب سصاخ كرfi زجح ىلع
نم ›ام غ-ل-ب-مو نا-ضصح04 ةوق-ب
ةرئاد عيضسوت دعب.ةبع-ضصلا ة-ل-م-ع-لا
ةيقب نع فضشكلا فدهب قي-ق-ح-ت-لا

ميظنتلاو طيطختلا ةكبضش رضصا-ن-ع
ةعبرأا ف-ي-قو-تو ة-يو-ه د-يد– ”،
حواÎت  ا-هدار--فأا ن--م سصا--خ--ضشأا
هبتضشُي ،ةنضس04 وÚ 92بام مهرامعأا

ةيرحب تÓحر ميظنت ‘ مهعولضض
بيتÎب كلذو ،ةقباضس ةيعرضش Òغ
نم ةرجهلل Úح-ضشŸÎا-ب لا-ضصتإ’ا

flفو-ت ،ن-طو-لا ق-طا-ن-م ف-ل--تÒ
ةمزÓ-لا تاد-عŸاو تاز-ي-ه-ج-ت-لا
Úح ‘ ،قÓطنإ’ا ديعاوم ديد–و
‘ اهيف هبتضشŸا رضصانعلا دحأا ىقبي

اوناك ةكبضشلا رضصا-ن-ع.رار-ف ة-لا-ح
زهجُم ةهزنلا براوق دحأا نولغتضسي

Ãةضصخر نود-ب و-ضسر-ي نا-ك كر-ح
Úعب راجزو-ب أا-فرÃ ة-يو-ه نود-بو

ÚحضشرŸا لقن هت-م-ه-م ،تن-ضشو“
قÓطنإ’ا ةطقن ¤إا ةيرضسلا ةرجهلل
بوقعي يديضس ئطا-ضشب ةد-جاو-تŸا

ة-يد-ل-ب ي--حاو--ن--ب سسورÙا Òغ
ة-بو-ع-ضصب فور-عŸاو ،ة--ضصا--ه--لو
،ةيعونلا ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه سسيرا-ضضت
تادعŸا عيمج زجح ن-ع تر-ف-ضسأا
راحبإ’ا-ب ة-ضصاÿا تاز-ي-ه-ج-ت-لاو

هبتضشŸا .مÓع’ا ةيلخ نايب بضسح
تاءارجإا لام-ك-ت-ضسإا د-ع-بو م-ه-ي-ف
ديضسلا مامأا مهÁدقت ” ،قيقحتلا
ينب ةمكfi ىدل ةيروه-م÷ا ل-ي-كو

ديبع,م ^ .فاضص

مدع دكؤوت ةيندŸا ةيام◊ا
ةيدام وأا ةيرصشب رئاصسخ ليجصست
ةزابيت ةيلو برصضت4ر2 ةوقب ةيصضرأا ةزه
Îضشير سسايقم ىلع4ر2 اهتوق ةيضضرا ةزه تعقو ^
يديضس قرضش لا-م-ضش م-ل-ك3 دع-ب ى-ل-ع سسمأا حا-ب-ضص
‘ ثحبلا زكرم هب دافأا امبضسح ,ةزابيت ةي’وب سسÓيغ
حضضوأا و . ءايزيفوي÷ا و ةيكلفلا ءايزيفلا و كلفلا ملع
60ر01 ةعاضسلا ىلع رحبلا ‘ تعقو ةزهلا نأا زكرŸا
ةماعلا ةيريدŸا تدكا اهتهج نم  يلÙا تيقوتلاب
وأا ةيرضشب رئاضسخ ليجضست مدع نع ةيندŸا ةيامحلل

تاد-حو نأا ةÒضشم ، ة-ي-ضضرأ’ا ةز-ه-لا ءار-ج ة--يدا--م
ةيضضرأ’ا ةزهلا هتاه رثإا ىلع تماق““ ةيندŸا ةيام◊ا
,ةزابيت ةي’ول ةرواÛا تاي’ولا ناكضس اهب رعضش يتلا
ناوعأا نم ةلجار قرف رضشنب ,فرعتو عÓطتضسا ةيلمعب
تانحاضش اذكو فاع-ضسإا تارا-ي-ضس ,ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
د◊ ثيحب ,ةي’ولا ءايحأاو تايدلب فلتÈ flع لخدت
.““ةيدام وأا ةيرضشب رئاضسخ يأا ليجضست متي ⁄ ةعاضسلا

ن.ح ^

ضضّيبلاب ةيلديصص ةقرصس ةباصصع
ةينمألا حلاصصم ةصضبق ‘
ن-مأل-ل ة-ع-با-ت-لا ة-ي-ئا-صضق-لا ة-طر-صشلا ح-لا--صصم تن--ك“ ^
Úصصخصش ىلع ضضبقلا ءاق-لإا ن-م ضض-ّي-ب-لا-ب ع-بار-لا ير-صض◊ا
ىلع ةيلديصص ةقرصسب اوماق ةيئاصضقلا مهقباوصسب Úفورعم
. ديدج د’وأا يح ىوتصسم
لبق نم ةيمصسر ىوكصش د-ي-ي-ق-ت ر-ثإا ى-ل-ع تءا-ج ة-ي-ل-م-ع-لا
نيأا ، ةقرصسلل هتيلديصص ضضرعتب دي-ف-ت ،ة-ي-لد-ي-صص بحا-صص
0008 هردق ›ام غلبم و ةيودأ’ا  نم ةÈتعم ةيمك ةقرصس ت“
،ةيصضقلا ‘ قيق– حتفب نمأ’ا حلاصصم تماق روفلا ىلع ،جد
و زيجو تقو ‘ ةقورصسŸا ةيودأ’ا ةيمك عاجÎصسا نم نكم
ضشيت-ف-ت و ة-با-ي-ن-لا ع-م ق-ي-صسن-ت-لا د-ع-ب Úل-عا-ف-لا ف-ي-قو-ت
امهÁدقت ” ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصسإا دعب امهينكصسم
‘ ردصصأا نيأا يروفلا لوثŸا تاءارجإا بجوÃ ،ةباينلا مامأا
نويلم05 اهردق ةيلام ةمارغ و ذفان ضسبح تاونصس30 امهقح
.ميتنصس

 ـه.م ^

هلتقم لوح مو– كوكصشلا ضضعب
 رئب ‘ هيمر و
ةصضماغ فورظ ‘ ضصخصش ءافتخا
 فيطصسب جرب ءاصضيب ةيدلبب

Úع‘‘ ةيرقب نطاقلا ‘‘Ëرك لامك‘‘ ءافتخا ةيصضق لازت ’
جرب ءاصضيب ةيدلب رقم نع ملك3 ›اوح دعبت يتلا ‘‘ءاصضيبلا
ةدع حرطت و ناك-صسلا ق-ل-ق و ةÒح Òث-ت،ف-ي-ط-صس ة-ي’و-ب
’ يتلا هئاف-ت-خإا فور-ظ لو-ح تا-ي-صضر-ف ةد-ع و ت’ؤوا-صست
انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو.ةصضماغ ةعاصسلا د◊ لازت
نم غلبي يذلا ‘‘لامك‘‘ نإاف، ةقوثوم و ةبرقم رداصصم نم اهيلع
، اموي52 نم ديزأا ذنم راظنأ’ا نع ىفتخإا، ةنصس15 رمعلا
ديع مايأا ذ-ن-م ر-ثأا يأا ه-ي-ل-ع ر-ه-ظ-ي ⁄ و لز-نŸا ردا-غ ثي-ح
دارفأا حجر و، Ú◊ا كلذ ذنم قلغم هفتاه يقب و، ىحصضأ’ا
مو– اميف ،لوه‹ و ديعب ناكم ¤إا رداغ دق نوكي نأا هتلئاع
دجاوتŸا رئبلا ‘ هيمر و هلتق ةيناكمإا لوح كوكصشلا ضضعب
نأاب اودهاصش دق ةيرقلا ناكصس نأا مكحب، هلزنم نم برقلاب
ءافتخا عم انمازت ة-بر-تأ’ا-ب ه-مدر ة-ي-ل-م-ع ت“ ر-ئ-ب-لا اذ-ه
ح-ت-ف ¤إا كرد-لا ح-لا-صصÃ تع-فد ة-ي-صضر-ف-لا هذ-ه،‘‘لا-م-ك‘‘

ر-ف-ح ة-ي-ل-م-ع ‘  تعر-صش و ة-ي-صضق--لا ‘ ق--م--ع--م ق--ي--ق–
‘ ة-بو-ع-صص ه-جاو-ت لاز-ت ’ ي-ت--لا ت’آا5 لامعتصسإاب،رئب-لا
مغر و.رئبلا فاوح نم ةبرتأ’ا رايهنإا ببصسب رف◊ا ةيلمع
اهديكأات و رئبلا لخاد هدجاوت ةيصضرف‘‘ لامك‘‘ ةلئاع يفن
ح-لا-صصم تا-ق-ي-ق– نأا ’إا،ة-لو-ه‹ ة-ه-جو و-ح-ن ردا-غ ه-نأا-ب
لازت ’ رف◊ا تاي-ل-م-ع و ة-يرا-ج لاز-ت ’ ي-ن-طو-لا كرد-لا
.ةيصضرفلا هذه ةحصص ىدم ىلع فوقولا و دكأاتلل ةلصصاوتم

 جلصصل ىصسيع ^

دحاو موي ‘ اقرغ ضصاخصشأا8 كÓه
ÃاغتصسÂ اقوŸة
ةحابصسلا ةعون‡ قطانÃ اًقرغ ضصاخصشأا8 ةعم÷ا كله ^
ضصاخصشأا6 عرصصم رثإا ،ةŸاقو Âاغتصسم يتي’و نم لك ‘
‘ نيرخآا قرغو ،ÂاغتصسÃ ةقرفتم ئطاوصش ىوتصسم ىلع
،ةيندŸا ةيام◊ا ريراقت ¤إا اًدانتصساو.ةŸاقب ءاقرزلا ةتلقلا
ءاصسم ةبرطŸا ئطاصشب اوكله ىقرغل ثثج4 لاصشتنا ىرج
نوردحني ة-ن-صس82وÚ 91ب م-هرا--م--عأا حواÎت ة--ع--م÷ا
Úعو رو-صصلاو ةدا-ي-صصو Âا-غ-ت-صسم تا-يد-ل-ب ن-م م-ه-ع-ي-م-ج
31) ققfi قرغ نم Úنثا Úصصخصش ذاقنإا ّ” امنيب ،ضسلدات
ةيندŸا ة-يا-م◊ا قر-ف تÌعو.هتاذ ئطاصشلاب (ة-ن-صس02و
وفطت فلصشلا ةي’و نم ردحني (تاونصس5) لفط ةثج ىلع
د’وأاب ةراحب ئطاصش قرصش ‘‘داولا‘‘ ىمصست ةقطنÃ هايŸا ىلع
ضضعب تاحيرصصت بصسح هدرفÃ حبصسي ناك امدعب ،⁄اغوب
تادحو تما-قو.ناكŸا نم Úبير-ق او-نا-ك ن-يذ-لا Úن-طاوŸا
ناوعأا نم اًددعو Úصساطغلا ةقرف Òخصستب ةيندŸا ةيام◊ا
ىلع روثعلا لجأا نم ئطاوصشلل ÚيمصسوŸا ضسار◊او لخدتلا
ةعون‡ ةيرخصصلا ةقطنŸا-ب كل-ه (ة-ن-صس72) دوقفم ق-ير-غ
نأا لبق رصضÿ يديصس ةيدلبب Òغصصلا ءانيŸا قرصش ةحابصسلا
ةيدلبلا تاذب ةيحصصلا حلاصصŸا ¤إا هل-يو–و ه-لا-صشت-نا م-ت-ي
ئطاوصشلا ةصسارح زا-ه-ج ل-ج-صسو.هصسفن ردصصŸا ف-ي-صضي
65 ذاقنإا اهللخ ” لخدت001 نم ديزأا مويلا Âاغتصسم ةي’وب
بوبه ةجيتن جئاهلا رحبلا ةيعصضو ببصسب قرغلا نم اًصصخصش .ةعاصسلا ‘ اÎًموليك07 اهتعرصس تلصصو ةيوق ةيبرغ حاير

ةتلقلاب اقرغ Úباصش كÓه
لئابنلا مامحب ءاقرزلا
،ةعم÷ا اذه ءاصسم ،ءاقرزلا ةتلقلاب اقرغ ناباصش كله ^
قرصش اÎًمول-ي-ك54 وحنب ةعقاو-لا ل-ئا-ب-ن-لا ما-م-ح ة-يد-ل-ب-ب
نم ناردحني ناوخأا Úقيرغلا ّنأا ديفأاوةŸاق ةي’و ةمصصاع
ةيحانلا نم لدنصص Úع ةيد-ل-ب-ب ة-ي-ئا-ن-لا يد-ي-بو-ب ة-ت-صشم
ت“ Úتيحصضلا يتثج لاصشتنا ّنأاب اًزÈم ،ةي’ولل ةيبون÷ا
¤إا امهلقن ىرجو ،مويلا ءاصسم نم ةصسماÿا ةعاصسلا ›اوح
تامول-عŸا بصسحو.ةبيرق ةدايع-ب ثث÷ا ظ-ف-ح ة-ح-ل-صصم
اًملع ،ةنصس62و42 ›اوتلا ىلع ناغلبي Úقيرغلا ّنإاف ،ةيلوأ’ا
اًرارق قباصس تقو ‘ تردصصأا لئابنلا مامح ةيدلب حلاصصم ّنأا
Áتعت يتلا ءاقرزلا ةتلقلا ‘ ةحابصسلا عنÈ اًيعيبط اًعقوم
تاونصسلا ‘ ّ”و ،اهب ةطيfi لابج ةّدع ها-ي-م ه-ي-ف ع-ّم-ج-ت-ت
ةطfi اه-ن-م ير-لا ة-ير-يدŸ ة-ع-با-ت ل-كا-ي-ه ءا-صشنإا ةÒخأ’ا
ديوزت ةيلمع ‘ ة-ت-ل-ق-لا ها-ي-م لل-غ-ت-صس’ خ-صضو ة-ي-ف-صصت
.هايŸاب ناكصسلا

ج.ق ^

 نازيلغب ةيئام ةكرب نم لفط ةثج لاصشتنا
لجأ’ د83 و91 ةعاصسلا ىلع ةيصسيئرلا ةدحولا تلخدت ^
راود ىو-ت-صسم ى-ل-ع ي--ئا--م ع--م‹ ل--خاد ق--ير--غ لا--صشت--نإا
غلبي ناكŸا Úع ‘ ‘وتم قيرغلا ، نازيلغ ةيدلب ةيطيارصشلا
و Úصساطغ-لا فر-ط ن-م ه-لا-صشت-نإا ” تاو-ن-صس90 رمع-لا ن-م
نازيلغ ىفصشتصسم ¤إا ةلخد-تŸا ةد-ج-ن-لا فر-ط ن-م هءل-جإا
‘ اقيق– ايميلقا ة-صصتıا ة-ي-ن-م’ا ح-لا-صصŸا تح-ت-ف ا-م-ي-ف
. ⁄ؤوŸا ثدا◊ا

قرزل ليصضفلب ^
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