
 ةرودلا ىلع ناميخي ناملربلا لحو روتصسدلا ليدعت
بعصشلا ةبغر قيقحتل فدهي تاباختن’او بازحأ’ا نوناق ةعجارم ^ةديدجلا ةيروهمجلا ءانبل دنجتلا انيلعو ةيقاب ةلودلاو ريغتي مكحلا:ليجوق  ^

 ةموكحلا ىلع ناملربلل ةلماك ةباقرو نوناقلا ةدايصس نمصضي ديدجلا روتصسدلا :سشينف ^ةورثلاو ةطلصسلا راكتحا ةلحرم هيف يهتنتصس لبقملا ربمفون حتافلا:نينصش ^

اهتصشقانمل ابصسحت ةدوصسملأ نورظتني بأونلأ

هقيقصشو ةقيلفتوب ماظن حئاصضف فصشكت هلجنو صسابع دلووو ةبيلط بئانلأ تأداهصش
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  نييرئازجلا تاصشاعم فلم حتف ديعي يصسنرفلا ناملربلا
U¢3  ““ةيلايتح’أ““ تاحيرصصتلأ ىلإأ مهددع عافترأ عجرأأ فرطتملأ نيميلأ

،ايبيل ىلأ ةيممأ’أ ةثوعبملأ تدكأأ امنيب
ةمزأ’أ لحل يملصسلأو يصسايصسلأ لحلأ ىلع

ةــيمهأا دـــكؤوي دـــــيعصس سســــــيق
يصسنوتلا-يرئازجلا قيصسنتلا
ةــــــيبيللا ةــــــــــمزأ’ا لــــــــــحل

ةــيمهأا دـــكؤوي دـــــيعصس سســــــيق
يصسنوتلا-يرئازجلا قيصسنتلا
ةــــــيبيللا ةــــــــــمزأ’ا لــــــــــحل

ةــيمهأا دـــكؤوي دـــــيعصس سســــــيق
يصسنوتلا-يرئازجلا قيصسنتلا
ةــــــيبيللا ةــــــــــمزأ’ا لــــــــــحل

3صص

2صص

ةيقيرف’أ قوصسلأ نع تامولعم كنب ءاصشنأ ىلأ اعد
:حأرم ريذن ،ةيؤورلأ حيصضوتل

ايـــقيرفا يــف رــصشابملا رامـثتصس’ا
تاجتنملا ريدصصت نم ةيحبر رثكأا
رـــطاخم بـــــنجتل ةــــــيولوا يـــــــلخادلا تــــــيبلا بــــــــيترت^

قوــــــــــــصسلا ةــــــــــــــصساردل عصضــــــــــخت ’ يـــــــــــــــتلا رـــــــــــيدصصتلا
بــــــــــعصشلا ةــــــــــيلÓقتصسإا نمصضــــــــــــنصس:يــــــــــلع تـــــــــــــيآا ^

1202 ةيـــلاملا نوــــــــناق يــــــــــف اهــــــــــتموميدو ةـــــــيعانصصلا
5صص

Jeudi 03 Septembre 2020

ن’افأ’ا ريصس ديعصسلا
 ناركصس وهو فتاهلاب
ن’افأ’ا ريصس ديعصسلا

 ناركصس وهو فتاهلاب
ن’افأ’ا ريصس ديعصسلا

 ناركصس وهو فتاهلاب
ن’افأ’ا ريصس ديعصسلا

 ناركصس وهو فتاهلاب
ن’افأ’ا ريصس ديعصسلا

 ناركصس وهو فتاهلاب
7102 تايعيرصشت يف ن’افأ’ا مئاوق عصضوب حوــلو يودــــبو لÓــــصس ماـــــهتا ^
 سساـــــبع دـــــلو ردــــنكصساو ةبــــــــيلط قـــح يـــــف اـــنجصس تاوـــنصس01 سساـــمتلا ^
سساــــبع دـــــلو يــــفاولا راـــفلا هقـــيقصش قـــح يف تاـــبوقعلا ىصصــــقأا دــــيدصشت ^
 ةمـــئاقلا ردـصصت لـباقم رـــييÓم9 نوـــبلطي هؤواــــنبأاو سساــــبع دـــــلو :ةـــبيلط  ^
 ركصس ةلاح يف وهو يدلاول رماوأ’ا يطعي ناك ديعصس :سسابع دلو ردـنكصسإا ^
 ةقــــيلفتوب سســــيئرلا طــــيحم نــــم اــــصضورفم ناــــك ةــــبيلط :سساـــــــــبع دــــــلو  ^

3صص

: يربمعلب  ،ةئملاب07ـب ءأودلل ةيلحملأ قوصسلأ ةيطغت وحن
 ةيودأÓل يرصسلا داريتصس’ا يف تايبولو رباخم طروت تافلم كلمي سسيئرلا

لبقملا ربمصسيد حتافلا يف1202/0202 ةيعماجلا ةنصسلا قÓطنا

  ةينكصسلا جماربلا نم ةدافتصسإÓل ةيمÓصسإ’ا ةفريصصلا دامتعا يف عنام ’

دعب نع ملعتلأ وأأ روصضحلأ نيب رايتخ’أ قح ةبلطلل
4صص

4صص

61صص

:يرصصان  ،نينطأوملأ لخد عم ىصشامتت غيصصلأ مظعم نأ دكأأ
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ينطو2

دشصر ةنجلل ي-م-شسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
““ نأأ يمويلأ ي-ف-ح-شصلأ هر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
ةÒخألأ ةعاشس42 لأ لÓخ تدشصر ةنجللأ

نم مهتي-ب-لا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو (7) عب-شس
ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸأ سضأر--مألأ با--ح--شصأأ
È 04ع ةعزوم ةافو3251 ¤إأ ›امجإلأ
.““ةيلو
ةديدج ةلاح352 لثا“ ليجشست ¤إأ راششأأو
ن-م ة-ي-لا-خ م-ه-ل-ي-لا– تءا-ج ءا-ف-ششل--ل
›ا--م--جإلأ دد--ع--لأ ع--ف--تÒل سسوÒف--لأ
 .““ةزكرŸأ ةيحشصلأ ةيانعلأت– اشضيرم53 دجأوت عم ةلاح64713¤إأ تايفششتشسŸأ أورداغ نيذلأ Úباشصملل

ر كلام ^
ةمكاfi رأو-طأأ ءا-ع-برألأ سسمأأ تف-ششك ^

نيدلأ ءاهب ةبانع ةيلو نع نلافألأ بئان
داشسفلاب ةلشص تأذ مهت ةدعب عباتŸأ ةبيلط
ريرحتلأ ةهبج بزح Òيشست ‘ ثبعلأ نع
سسيئرلأ ماظن ةباشصع فرط نم ينطولأ
ناك يذلأ ةقيلفتوب زيزع-لأ د-ب-ع عو-لıأ

رمأوأاب بز◊أ Òشسي هراششتشسمو ه-ق-ي-ق-شش
ءاج امك سسابع دلو ماعلأ ÚمأÓل ةيفتاه
‘ سسمتلأ يذلأ ردنكشسإأ هل‚ ناشسل ىلع
تأونشس01 ةبوقع ةيروهم÷أ لي-كو ه-ق-ح
.رانيد نويلم8 ب ةمأرغو ةذفان نجشس
بئانلأ دشض ةطلشسŸأ ةبوقعلأ سسفن يهو
ىشصقأأ سسامتلأ ع-م ة-ب-ي-ل-ط ن-يد-لأ ءا-ه-ب
سسابع دلو رافلأ مهتŸأ قح ‘ تابوقعلأ
قح ‘ تأونشس7 سسامتلأ ” اميف ‘أولأ

ةمأرغ نويلمو تأونشس3و قانششوب يدÓخ
كÓمأأ ةراشصم عم يششب-ح ق-ح ‘ ة-ي-لا-م
.ÚمهتŸأ ةفاك
هذه ‘ Úم-ه-تŸأ ¤إأ عا-م-ت-شسلأ بق-عو
نلافأÓل قباشسلأ ما-ع-لأ Úمألأو ة-ي-شضق-لأ

ةباينلأ لث‡ رقأأ دهاششك سسابع دلو لامج
ةيشضقلأ هذه ‘ هجوأأ غلب داشسفلأ نأأ ةماعلأ
تاباختنلأ ةمرح سسم كلذ نم رطخألأو
يتلأ7102 يام ‘ ترج يتلأ ةيعيرششتلأ

Òغ لجرلأ نم لعج ام بعششلأ توشص لث“
.هل بشسانŸأ Òغ ناكŸأ أأوبتي بشسانŸأ

ÒيÓم9 نوبلطي هؤوانبأأو سسابع دلو :ةبيلط
 ةمئاقلأ ردشصت لباقم
ةئيه فرط نم هلأوقأأ ¤أ عامتشسلأ ىدلو
ةيشضق ‘ يشسيئرلأ مهتŸأ فششك ةمكÙأ

ةيشسايشسلأ بأزحأÓل ي-ف-خ ل-يو“و دا-شسف
نلافأÓل ماعلأ Úمألأ نأأ ةبيلط نيدلأ ءاهب

نوبعÓتي أوناك هئانبأأو سسابع دلو لامج
ةيلام غلابم لباقم7102 تايعيرششت مئأوقب
ردشصت لباقم ميتن-شس ÒيÓ-م9 ¤إأ ل-شصت
.ةيلولأ ‘ بز◊أ ةمئاق
دلو لامج داشسف ح-شضف ن-م و-ه ه-نأأ د-كأأو

ريرحتلأ ةهبج بز-ح-ب ه-ت-ل-ئا-عو سسا-ب-ع
سسابع دلوب ةحاطإلأ ¤أ ىدأأ ام ينطولأ

رهشش ديتعلأ بزحلل ماع Úمأاك هبشصنم نم
سسابع دلو تاشسرامملل ه-ح-شضف د-ع-ب ن-م
ةيئاشضقلأ ة-ي-ط-ب-شضلأ غ-ل-ب ه-نأ ¤أ أÒششم
Òششب ““ تأر-با-خ-م-ل-ل ق-با--شسلأ ر--يدŸأو

.سسابع دلو لامج داشسف ةطخب ““قاطرط
لأومألأ سضييبتو داشسفلأ مهت سصوشصخبو
يفÿأ ليومتلأ ةمهت أذكو ا-ه-ي-ف ع-با-تŸأ
لÓخ هنأ ةبيلط فششك ةيشسايشسلأ بأزحأÓل
ةنشس ‘ يشسأرولأ قدن-ف-ب بز-ح-ل-ل ءا-ق-ل
همقر سسابع دلو ماعلأ Úمألأ هحنم6102
دأدعإأ ةيلمع تأأدب هبشسح ءاقللأ أذه دعبو
ÒيÓم9 لباقم تايعيرششتلل بز◊أ مئأوق
نع غلب نم وه هنأأ أزÈم حششÎملل ميتنشس
دحأأ يأأ هيف نكي ⁄ تقو ‘ ةطÿأ هذه
قايشسلأ سسفن ‘ أزÈم داشسفلأ نع ملكتي
دلو ةلئاع تعرشش روتشسŸأ هفششك دعب هنأأ

تبشسنو هعم اهتاباشسح ةيفشصت ‘ سسابع
حلاشصم اهيل-ع تÌع ي-ت-لأ لأو-مألأ ه-ي-لأ
يهفشش رأذنأ سسابع دلو هحنم امك ،نمألأ
.طابشضنلأ ةن÷ یلع هلاحأو
مامأأ ةيشضقلأ هذه رأوطأ لشصأوتت ةراششإÓل

fiأ يديشس ةمكfiعأ راظتنأ ‘ دمÓن

قطن-لأ لÓ-خ ن-م ا-ه-ي-ف ل-شصف-لأ خ-يرا-ت
.ÚمهتŸأ ةفاكل ةهجوŸأ ماكحألاب

ناك ديعشس :سسابع دلو ردنكشسإا
يف وهو يدلاول رماوأ’ا يطعي

 ركشس ةلاح
د-لو ن-بأ ف-ششك ة-م-كÙأ سسف-ن لÓ-خو

ريرحتلأ ةهبج بزح نأ ردن-ك-شسإأ سسا-ب-ع
Úمألأ بشصنم هيبأأ ›و-ت لÓ-خ ي-ن-طو-لأ
هحنÁ رمأوأأ قيرط ن-ع Òشسي نا-ك ما-ع-لأ
لاح ‘ وهو هيبأل Óيل ةقيلفتوب ديعشسلأ

.يعولأ نأدقفو ركشس
دبع قباشسلأ لوألأ ر-يزو-لأ نأأ ف-ششك ا-م-ك
رون كأدنأأ ةيلخأدلأ ريزوو لÓشس كلاŸأ
قيشسنتلابو لدعلأ ريزو أذكو يودب نيدلأ

سصاÿأ هراششتشسمو سسي-ئر-لأ ق-ي-ق-شش ع-م
نودعي أوناك نم مه ةق-ي-ل-ف-تو-ب د-ي-ع-شسلأ

تايعيرششتل ينطولأ ريرحتلأ ةهبج مئأوق
7102.
بيتÎب ةقÓع ه-يد-ل نو-ك-ت نأ ى-ف-ن ا-م-ك
Òغ ينطولأ ريرحتلأ ةهب-ج بز-ح م-ئأو-ق
نع بئانلل تأدعاشسم هÁدقتب فÎعأ هنأ
مهتŸأ ةبيل-ط ن-يد-لأ ءا-ه-ب ة-با-ن-ع ة-يلو
ل-جأأ ن-م ة-ي-شضق-لأ هذ-ه ‘ ي--شسي--ئر--لأ

دحأاب فاج ءانيم ءاششنأ ى-ل-ع ه-تد-عا-شسم
.تايلولأ

اشضورفم ناك ةبيلط :سسابع دلو
 ةقيلفتوب سسيئرلا طيحم نم

ماعلأ Úمألأ ف-ششك ة-م-كاÙأ سسف-ن ‘و
ينطولأ ريرح-ت-لأ ة-ه-ب-ج بز◊ ق-با-شسلأ

تاطوغشضل سضرعت هنأ سسابع دلو لامج
ةميلعت هئاطعإأ ببشسب ةباشصعلأ نم ةبيهر

.ةشسماÿأ ةدهعلأ نع ثيد◊أ عن“
قباشسلأ ةيروه-م÷أ سسي-ئر نأأ ف-ششك ا-م-ك
5 ه-ب أو-ل-شصتأ ه-ط--يfiو بز◊أ سسي--ئرو
‘ ةبيلط نيدلأ ءاهب عشضو لجأ نم تأرم
7102 ةن-شسل بز◊أ تا-ي-ع-ير-ششت ة-م-ئا-ق
لأ ةبي-ل-ط فر-ع-ي ن-ك-ي ⁄ ه-نأأ ¤أ أÒششم
د-ع-ب ه-نأ ¤أ را-ششأأو .ناÈŸلأ ‘ و-شضع-ك
نم ةلاقتشسÓل هتعفد تاطوغشضل هتهجأوم
ل-شضفو سضفر ه-ن-ك-ل بز◊أ سسأر ى--ل--ع
تبلاكت يتلأ ة-با-شصع-لأ ه-جو ‘ دو-م-شصلأ

نع ثيد◊أ عن“ ةم-ي-ل-ع-ت بب-شسب ه-ي-ل-ع
.ةقيلفتوب سسيئرلل ةشسماخ ةدهعل حششÎلأ
سضعب ىل-ع در-لأ سسا-ب-ع د-لو سضفر ا-م-ك
اهيلع در هناب اججحتم يشضا-ق-لأ ة-ل-ئ-شسأأ
داعبأ لواحو اقباشس قيقحتلأ يشضاق مامأ
هحيرشصت لÓخ نم هشسف-ن ن-ع تا-ه-ب-ششلأ
نوؤوشش ‘ لخدتلأ نم هءانبأأ عنم هنأ لوقلاب
.بز◊أ
ةماقإأ ‘ Óيف نم يدهم هنبأ ةدافتشسأ نعو
ةيلوؤوشسŸأ لمح ربونشصلأ يدا-ن-ب ة-لود-لأ
وه دجأوتŸأ يزلم اقباشس ةماقإلأ ريدملل
داشسف اياشضق ‘ هطروتل ن-ج-شسلا-ب ر-خألأ
.قباشسلأ ماظنلأ زومر سضعب ةقفر
ذاتشسألأ ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ن-يزÿأ ل-ث‡ ا-مأأ
هذه نأأ هتعفأرم ‘ ف-ششك د-ق-ف كو-ل-هد
بز◊ يونعم ررشض ‘ تب-ب-شست ة-ي-شضق-لأ

نويلم05ب ردقي ينطولأ ريرحتلأ ةهبج
ناوصضر دمfi ^.رانيد

:نارهول ةحشصلا ريدم ،ريطخ يئابولا عشضولا نإا لاق

 ابجاو ىقبي طايتح’او91 ديفوك دصض ةكرعملا دعب حبرن مل
  ةبقارم تاريماكو ةرارح سسايق ةزهجأاب ءانيملاو راطملا زيزعت ^

حÓ-شصأو ة--ح--شصلأ ر--يد--م ف--ششك ^
رشصان ةدوب نأرهو ةيلوب تايفششتشسŸأ
ر-ئأز÷ا-ب ي-ئا-بو-لأ ع-شضو-لأ نأأ سسمأأ
يخوت ةلشصأوم Úعتيو أÒط-خ ح-ب-شصأأ
حبرن ⁄ اننأ ة-شصا-خ رذ◊أو ة-ط-ي◊أ
ا-نورو-ك سسوÒف د-شض د-ع-ب ة--كر--عŸأ
ي-ق-ب-ي Úير-ئأز÷أ ل-ك-ل طا-ي-ت-حلأو
.امئاق
ةيبطلأ مقطلأ ““ نأأ ¤إأ ريدŸأ راششأأو
91 د-ي-فو-ك--ل ة--ي--ب--ط--لأ ح--لا--شصمو
لمعت اق-با-شس تنا-ك تا-ي-ف-ششت-شسŸا-ب
ق-فو ا-ه-ل-م-ع ة-ي-ج--ي--تأÎشسأ دد–و
رج◊أو سضورفŸأ يحشصلأ لوكوتÈلأ
عيمج Èع اقبط-م نا-ك يذ-لأ ›ز-نŸأ
لإأ نأرهو ةيلو اهنمو نطولأ تايلو
يحشصلأ رج◊أ عفر د-ع-ب مو-ي-لأ ا-ن-نأ
رج◊أ تاعاشس ديد“و تا-يلو ةد-ع-ب
اشضيأأ اهنمو تايلولأ نم ددعل ىرخألأ

ةعاشس ¤أ نأرهو نطولأ برغ ةمشصاع

عشضولأ نأأ دكؤون انل-ع-ج-ي Ó-ي-ل11 لأ
تحبشصأ تلامتحلأ عيمج نل Òطخ
سسوÒف--لأ يود--ع ي--ششف---ت ‘ ةدرأو

Úير-ئأز÷أ ن-م Òث--ك--لأ نأ ة--شصا--خ
سسوÒف-لأ نأأ نود-ق-ت-ع--ي أو--ح--ب--شصأأ
.ىفتخأ
لأزل ءابو-لأ نأأ ة-ق-ي-ق◊أ ““ نأأ ع-با-تو
ديقتلأ بلطتي ام وهو ا-ن-ن-ي-ب دو-جو-م
نم ةيحشصلأ ةياقولأ Òبأد-ت-ب مرا-شصلأ
تا-ما-م-ك-لأ لا-م--ع--ت--شسأو د--عا--ب--ت
 .““اهÒغو تأرهطŸأو

ل ةيلولاب ةح-شصلأ ة-ير-يد-م بشسحو
ةدايع34 سصيشصخت ” د-ق-ف ““ ر-ج-ف-لأ

يبلأ““ فششكو ليلاحتلأ ءأرجإل ةيرأوج
ةيحشصلأ تاشسشسؤوŸأ هذه نإاف ““ رأ يشس
اهلمع نع اتاتب عط-ق-ن-ت ⁄““ ة-يرأو÷أ
‘ اهيلع لاب-قإلأ سصق-ن ن-م م-غر-لا-ب
ززعت امك .انوروك سسوÒف يششفت ةيأدب

نأرهوب ›ودلأ ةل-ب ن-ب د-م-حأ را-ط-م

روطتم زأرط نم ةرأر◊أ سسايق زاهجب
يبط مقاط هيلع فرششي رتوي-ب-م-ك ع-م
ةعاشس42/42 لمعي راطŸاب سصشصختم
لخأد لقن-ت ة-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-شست-ل أذ-هو
تأرا-طŸأ ح-ت-ف را-ظ-ت-نأ ‘ را--طŸأ
  .ئنأوŸأو

يراخوب روتكدلأ حشضوأأ نأاششلأ تأذ ‘
ة-يا-قو-لأ ة-ح-ل--شصم سسي--ئر ف--شسو--ي

Ãنم لك ميعد-ت ن-ع ة-ح-شصلأ ة-ير-يد
ايناشسلاب ةلب نب دم-حأأ ›ود-لأ را-ط-م
نم تأÒماك ةعبرأاب ءانيŸأ ةشسشسؤومو
وأأ ة-ه÷ا--ب بشصن--ت Òب--ك--لأ م--ج◊أ
لا--ب--ق--ت--شسل سصشصıأ ءا---شضف---لأ
ةزهجألأ هذه موقت ثيح .نيرفاشسŸأ
دعب نيرفاشسŸأ ةرأرح ةجرد سسايقب
سصا-خ حا-ن-ج ع-شضو ع-م را-طŸأ ح-ت-ف
مهليوحت-ل ا-نورو-كـب Úبا-شصŸأ لز-ع-ل

.91ديفوك جÓع حلاشصم ¤إأ ةر-ششا-ب-م
سسانيا.م ^

7102 تايعيرششت يف ن’افأ’ا مئاوق عشضوب حولو يودبو لÓشس ماهتا

ةبيلط قح يف انجصس تاونصس01 سسامتلا
 سسابع دلو ردنكصساو

سسابع دلو يفاولا رافلا هقيقصش قح يف تابوقعلا ىصصقأا ديدصشت ^
 ركصس ةلاح يف وهو ةيفتاه رماوأاب ن’افأ’ا ريصسي ناك ةقيلفتوب ديعصس  ^

 ءابولا تاروطت رخآا فششكت ةحشصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا523و تايفو7 ليجصست
(انوروك) سسوريفب ةديدج ةباشصإا523و تايفو (7) عبشس ليجشست ءاثÓثلا سسمأا ةحشصلا ةرازو تنلعأا
.ةافو3251و ةلاح85154 ىلإا سسوريفلاب ةطبترملا تاباشصإ’ا يلامجإا عفتريل

 يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل
 ربمتبصس9 مويل فانيلوك ةوخ’ا داصسف فلم لجؤوت دمحمأا يديصس ةمكحم

سسمأأ د-مfiأأ يد-ي-شس ة-م-كfi تل-جأأ ^
لشصفلأ ›أوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل ءاعبرألأ

ÚمهتŸأ فانيلوك ةوخلأ داشسف فلم ‘
كلاŸأ دبع قبا-شسلأ لوألأ ر-يزو-لأ ة-ق-فر
Úلوؤو-شسŸأو ءأرزو-لأ ن--م دد--عو لÓ--شس
ءاعبرألأ مويل ةعانشصلأ ةرأزو ‘ Úقباشسلأ
.مداقلأ

لاجر ةيشضق ‘ ÚمهتŸأ Úب نم دجويو
زيزعلأ دبع عولıأ سسيئرلأ ماظن لامعأأ
ةعانشصلأ ةرأزو ن-م تأرا-طإأ ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب
ةلأدعلأ مهن-ع تجر-فأأ ا-ق-با-شس م-جا-نŸأ

Úنثأ عشضو ” اميف قيقحتلأ لحأرم لÓخ

.ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تأءأرجإأ ت– م-ه-ن-م
‘ نيدجأوتŸأ فانيلوك ةو-خلأ ه-جأو-يو
رهشش ذنم سشأر◊اب ةي-با-ق-ع-لأ ة-شسشسؤوŸأ

ةلشص تأذ ةلي-ق-ث م-ه-ت طرا-ف-لأ Èم-ت-ب-شس
ة-ن-يزÿأ تد-ب-ك ة-يدا-شصت-قأ م--ئأر--ج--ب
.تأرلودلأ ÚيÃÓ رئا-شسخ ة-ي-مو-م-ع-لأ
نم ةيمومع تاقفشص مأربإاب اشساشسأأ قلعتتو
،ة-يد-قا-ع-ت-لأ تا-مأز-ت-للا-ب ءا-فو-لأ نود
¤إأ ،Úيمومع Úفظوم ذو-ف-ن لÓ-غ-ت-شسأو

نع تأزا-ي-ت-مأو تأرا-ق-ع ل-يو– بنا-ج
‘ لÓغتشسÓل تحن-م ا-مد-ع-ب ا-ه-ت-ه-جو
درأوŸأ تاعاطق ‘ زجنت ⁄ تأرامثتشسأ

.ةعانشصلأو ةيمومع-لأ لا-غ-ششألأو ة-ي-ئاŸأ
فانيلوك ةوخلأ فلŸ ةلأدعلأ حتف يتأايو
دمfiأأ يد-ي-شس ة-م-كfi تل-شصف ا-مد-ع-ب
‘ فانئتشسلأ دعب رئأز÷أ ءاشضق سسل‹و
›اŸأ لتراكلأ داشسف اياشضق ن-م د-يد-ع-لأ
داشسف اياشضق اهنم قباشسلأ سسيئرلأ ماظنل
ىدتنŸ قباشسلأ سسيئرلأ نم لك اهيف طروت
ل-جرو دأد-ح ي-ل-ع تا--شسشسؤوŸأ ءا--شسؤور
سسيئرلأو توكحط نيد-لأ يfi لا-م-عألأ
د-ي-ع-شس كا-فو-شس ع-مÛ ما-ع-لأ ر--يدŸأ

ةوخلأ فلم ‘ لشصفلأ راظتنأ ‘ يŸوع
م ناوصضر ^ .فانيلوك

 ت’امعتشس’ا ةددعتم ةيديدحلا حئافشصلاو ةحطشسملاو ةليوطلا ةيديدحلا داوملا لمششت
ربمتبصس فصصتنم نم ةيادب لماكلا هطاصشن فنأاتصسي راجحلا بكرم

ماع-لأ ر-يدŸأ ،ءا-ع-برألأ سسمأأ دا-فأأ ^
” ه-نأا-ب ،جا-ح-ل-ب ا-شضر ،بكرŸأ تأذ-ل
فانئتشسل ةشصا-خ ل-م-ع ة-ما-نزر ع-شضو
تأدحو لماكب ةيجا-ت-نإلأ تا-طا-ششن-لأ

اهيف اÃ (ةبانع) راج◊أ رأديشس بكرم
لول-ح-ب كلذو2 م-قر ›ا-ع-لأ نر-ف--لأ
.““يرا÷أ Èمتبشس فشصتنم““

‘ ررق-ت ه-نأأ ،لوؤو-شسŸأ سسف-ن ح-شضوأأو
Èمتبشس ف-شصت-ن-م خ-يرا-ت را-طإلأ أذ-ه
›اعلأ نرفلاب طا-ششن-لأ ةدو-ع-ل يرا÷أ
ن-ع نÓ--عإلأ كلذ--ب م--ت--ي--ل ،2 م--قر
بكرŸأ تاطاششنل يلك-لأ فا-ن-ئ-ت-شسلأ
ةيديد◊أ دأوŸأ لمششت يتلأ ،ةيجاتنإلأ
¤إأ ةفاشضإلاب  ،ةح-ط-شسŸأو ة-ل-يو-ط-لأ
تلامعتشسلأ تأذ ةيديد◊أ حئا-ف-شصلأ
.ةددعتŸأ ةيعانشصلأ

تانحششلأ ن-ك-م-ت-شس ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

ة---يد---يد◊أ دأوŸأ ن---م ة---ما---ه---لأ
دأومك اهدأÒتشسأ  ” يتلأ ،““تاطÓبلأ““
02 ـب ردقت ةيمكب كلذو ،ةعنشصم فشصن
طا-ششن-لأ فا-ن-ئ-ت-شسأ ن--م ،ن--ط ف--لأأ
““يرا÷أ عوبشسألأ ةياهن لبق““ يجاتنإلأ
دأوŸأ جاتنإاب ةشصاÿأ ةلفردلأ تأدحوب
ديدح سصوشصÿأ هجو ىلعو ،ةل-يو-ط-لأ
،لوؤوشسŸأ تأذ هب دافأأ امك ،ةناشسرÿأ
ة-ي-جا-ت-نإلأ تأرد-ق-لأ نأا-ب ر-كذ يذ--لأ
ب ردقت ةناشسرÿأ ديدح نم بكرملل
ديشسلأ ركذ ام-ك.ايرهشش نط ف-لأأ52
ءا-ب-نألأ ة-لا-كو-ل ح-ير-شصت ‘ ،جا-ح--ل--ب
تأءأرجإلأ ةÎف مغر هنأاب  ،ةيرئأز÷أ
ةحئاج اهتشضرف ي-ت-لأ ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلأ
لمعلأ فقوت اهنم ةشصاخ ،91 -ديفوك
سسرام ر-ه-شش2 م-قر ›ا-ع-لأ نر-ف-لا-ب
طا-ششن--لأ ل--شصأو--ت  د--ق--ف ،ى--شضاŸأ

ىلع دمتعت يتلأ تأدحو ةدعب يجاتنإلأ
دأوŸأ  جاتنإل ة-ع-ن-شصŸأ ف-شصن دأوŸأ
بكرŸاب ةحطشسŸأو ةليوطلأ ةيديد◊أ
فلأأ05 ـب ردق طشسوت-م جا-ت-نإا-ب كلذو

،ة-يد-يد◊أ دأوŸأ ن-م ا-ير--ه--شش  ن--ط
قيوشست تاطاششن ةلشصأوم ¤إأ ةفاشضإلاب

flأ نوزŸأ هذ-----ه  ن-----م بكرŸدأو.
جاتنإأ قيق– بكرŸأ ولوؤوشسم ع-قو-ت-يو
ن-م ن--ط ف--لأأ006 ـبرا-ق-ي يو-ن--شس
ةيرا÷أ ةن-شسل-ل ة-يد-يد◊أ تا-ج-ت-نŸأ

007ـلأ زواجتل ةيرظن تاعقوت عم0202
غولب لبق1202 ةلبقŸأ ةنشسلل نط فلأأ

عم ةيديد◊أ دأوŸأ نم ن-ط نو-ي-ل-م1
ط-طfl ن-م Êا-ث-لأ ر-ط-ششلأ ءا-ه--ت--نأ
بشسح ،3202 ةنشس بقترŸأ رامثتشسلأ

.هيلإأ ةراششإلأ ت“ ام
و.ق ^

ةيرحبلا ةهجاولا ديد÷ا دئاقلا بيصصنت
ةيناثلا ةيركصسعلا ةيحانلاب ةيبرغلا

،لامج يشسورعل جاح ءأوللأ فرششأأ ^
ةيناث-لأ ة-ير-ك-شسع-لأ ة-ي-حا-ن-لأ د-ئا-ق
ةدعاقلا-ب ءا-ع-برألأ سسمأأ ،ة-با-ي-ن-لا-ب
Òبكلأ ىشسرŸأ ةي-شسي-ئر-لأ ة-ير-ح-ب-لأ
بي-شصن-ت-لأ م-شسأر-م ى-ل--ع نأر--هو--ب
ق◊أ دبع دايع نب ديمع-ل-ل ي-م-شسر-لأ

ة-ير-ح-ب-لأ ة-ه-جأو-ل-ل أد-يد-ج أد-ئا-ق
دبع لÓعشش ديمعل-ل ا-ف-ل-خ ة-ي-بر-غ-لأ
لا-ب-ق-ت-شسلأ م-شسأر-م د-ع-ب .ز-يز-ع-لأ
ةيفرششلأ ةيركشسعلأ ةي-ح-ت-لأ Ëد-ق-تو

Ãدئاق ءأوّللأ هّجو-ت ،ةد-عا-ق-لأ ل-خد

¤إأ ةباينلاب ةيناثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلأ
سشي-ت-ف-ت-ب ما-ق ن-يأأ م-ل--ع--لأ ة--حا--شس
اهدعب أأدبتل ،اهب ةفطشصŸأ تاعبرŸأ

.بيشصنتلأ مشسأرم
ةيأر ميلشست ىلع ةيحانلأ دئاق فرششأأو
دئاقلأ ¤إأ ةيبرغلأ ةيرحبلأ ة-ه-جأو-لأ
ءاقل دق-ع-ب ا-هد-ع-ب مو-ق-ي-ل ،د-يد÷أ
متتخت نأأ لبق ،اهتأراطإأ عم يهيجوت
ل-ج-شسلأ ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا--ب م--شسأرŸأ
  .يبهذلأ

ر م ^
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حاتتفأ ىلع روتسسدلأ ليدعت عورسشم ميخو ^
أديه“1202 -0202 ة-ي--ناÈŸلأ ةرود--لأ
Èمفون لوأأ ‘ ررقŸأ ي-ب-ع-سشلأ ءا-ت-ف-ت-سسÓ-ل
ةقيثو نومسضم بأونلأ رظت-ن-ي ثي-ح ،ل-ب-قŸأ
وأأ مايألأ لÓخ ةسسائرلأ اهترطسس يتلأ عورسشŸأ
قبسست ةوطخك ة-مدا-ق-لأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ تا-عا-سسلأ
.بعسشلأ ءاتفتسسأ
نأاب مهتاي-ن“ ن-ع ناÈŸلأ ءلز-ن بر-عأأ د-قو
بعسشلأ تاعلطتل روتسسد-لأ ةدو-سسم بي-ج-ت-سست
.Òيغتلأ لجأأ نم يرفيف22 ‘ جرخ يذلأ

لح نأأ بأونلأ نم Òثكلأ Èتعأ ،ىرخأ ةهج نم
دبع ةيروهم÷أ سسيئر هب دعو يذلأ ناÈŸلأ
كأر◊أ نأل ةيرورسض ة-ي-م-ت-ح نو-ب-ت د-يÛأ
ةثوروŸأ تاسسسسؤوŸأ لك لحب بلاط يبعسشلأ

دÓبلأ لوسصو ‘ تمهاسسو قباسسلأ ماظنلأ نع
Ÿثأدحإاب بلاط بعسشلأ نأ امك .هيلع يه ا
يداني وهو ةيسضاŸأ تاسسرامŸأ لك عم ةعيطق

أذه ‘و  .ةيوقلأ تاسسسسؤوŸأو نوناقلأ ةلودب
ر-ير-ح-ت-لأ ة-ه-ب-ج ن-ع بئا-ن-لأ لا-ق ،دد-سصلأ
يفحسص حيرسصت ‘ ،يوأدعسس ناميلسس ،ينطولأ

نأ““ ،ةيناÈŸلأ ةرود-لأ حا-ت-ت-فأ سشما-ه ى-ل-ع

قباسسلأ ماظنلأ ىلع ÚبوسسÚ fiيلا◊أ بأونلأ
أذهلو عيطŸأ وأأ يسصاعلأ ءأوسس ةباسصعلأ ىلعو
نوكيسس قودنسصلأو يرورسض ناÈŸلأ لح ناف
.““بعسشلأ بأون رايتخأ ‘ لسصافلأ وه

ب.ةراسس ^

 ةموك◊اب بعسشلأ ةقث عدسص اهب دأري ةلعتفŸأ ةلويسسلأ ةمزأأ نأأ دكأأ
ةلحرم هيف يهتنتسس لبقŸأ Èمفؤن —افلأ :Úنسش

 ةوÌلأو ةطلسسلأ راكتحأ
ةملكلأ ديحؤتو لزانتلأ ةفاقثو عما÷أ باطÿأ ¤إأ اهيف جؤحأأ ةلحرم ‘ رئأز÷أ^

اهتسشقانŸ ابسس– ةدوسسŸأ نورظتني بأونلأ

 ةرودلأ ىلع ناميخي ناÈŸلأ لحو رؤتسسدلأ ليدعت
هسضرف يئانثتسسأ يعامتجأ لوخد عم انمأزت ،ءاعبرألأ سسمأأ ،طاسشنلأ ¤إأ هيتفرغب ناÈŸلأ بأون داع

.ناÈŸلأ لحو روتسسدلأ ةدوسسم لوح سشاقنلأ مأدتحأ هزيم ،انوروك سسوÒف راسشتنأ
،ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-سشلأ سسلÛأ سسي-ئر د--كأأ ^
لبقŸأ Èمفون نم —افلأ نأأ ،Úن-سش نا-م-ي-ل-سس
بعسشلأ ءاتفتسسأ ةنسسلأ هذه هي-ف م-ت-ي-سس يذ-لأ

ةديدج ةحفسص دÓيم هيف نلعيسس روتسسدلأ ىلع
لاقو .ةوÌلأو ةطلسسلأ راكتحأ ةلحرم ءاهنأو
ا-ها-ق-لأأ ي-ت-لأ ة-م-ل-ك-لأ لÓ-خ ،سسمأأ ،Úن-سش

Ãلأ ةرود-لأ حا-ت-ت-فأ ة-ب-سسا-نÈŸةيداعلأ ةي-نا
ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر روسضحب ،سسلجملل

دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأو ليجوق حلاسص
هذه حتتفن اننإأ““ ،ةمو-ك◊أ ءا-سضعأأ ن-م دد-عو
ةيروهم÷أ سسيئر نلعأأ نأأ ق-ب-سس د-قو ةرود-لأ
لÓخ نم روتسسد-لأ لو-ح ءا-ت-ف-ت-سسلأ خ-يرا-ت
نأأ ىر-خأأ ةر-م د-كؤو-ي-ل Èم-فو-ن لوأأ را-ي-ت--خأ
نأأ نكÁ ل ةيع-جرŸأو ما-ه-للأو ة-قÓ-ط-نلأ
بعسشلأ د‹ عنسص يذلأ خيراتلأ أذه نع دعتبت
سضرفو يدحتلأ نم هنكمو هتزعو يرئأز÷أ

ديعُي وهو ،اهسشحوأأو ىوقلأ ىتعأأ ىلع هتأرايخ
نم جورÿأ لجأأ نم ىرخألأ ولت تأرم خيراتلأ

حÓسصإأ ةموظنم قفو ةيداسصتقلأ ةيعبتلأ عبرم
.““تأزكترŸأ ةحيحسص ،⁄اعŸأ ةحسضأو

Óئاق ناÈŸلل ىلفسسلأ ةفرغ-لأ سسي-ئر ع-با-تو
هيف مظنيسس يذلأ ،لبقŸأ Èمفون نم —افلأ““
ةديدج ةحفسص دÓيم هيف نلعيسس ،ءا-ت-ف-ت-سسلأ

ةيعور-سشŸأو ة-ل-عا-ف-لأ ة-ن-طأوŸأ ا-هدا-م-ع
ةلحرم ءاهنأو ةيعامتجلأ ةلأدعلأو ة-ي-ب-ع-سشلأ
.““ةوÌلأو ةطلسسلأ راكتحأو ةنميهلأو ةياسصولأ
ةلويسسلأ ةمزأأ ““ نأأ Úنسش دكأأ قايسسلأ تأذ ‘و
ةقث عدسص اهب دأريو ةلعتفم ،نطولأ اهفرع يتلأ
ةيؤورلأ نع Úنسش ثد–و ““ةمو-ك◊ا-ب بع-سشلأ
تأودأ دامتعأ ‘ ،ةيروهم÷أ سسيئرل ةديد÷أ
جاهت-نأ لÓ-خ ن-م ،Úن-طأوŸأ ع-م ل-سصأو-ت-لأ

ة-ق-ير-ط-لأ ن-م-ث ا-م-ك ،ة-حرا-سصŸأ با-ط--خ
ل-ج-سسŸأ بعÓ-ت-لأ ف-سشك ‘ ة--ج--ه--ت--نŸأ
.عيراسشŸأو تأزا‚إلاب

ةيمهأأ ثدحتŸأ تأذ د-كأأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةقلخأأ لجأأ نم داسسفلأ ةحفاكم ‘ رأرمتسسلأ
رودب أديسشم ،ةيداسصتقلأو ةي-سسا-ي-سسلأ ةا-ي◊أ
ةدم ‘- هبسسح- أوعاط-ت-سسأ ن-يذ-لأ ةا-سضق-لأ
ةيلÓقتسسلأ نم اعسسأو أردق أوققحي نأأ ةزيجو
.نوناقلأ ةلودب مأزتللأو

نأأ عيم÷أ ركذ-ن نأأ د-ي-فŸأ ن-م ه-نأأ““ ع-با-تو
ح-ما-سست-لأ ى-ل-ع ى-ن-ب-ُت تأرا--سض◊أو لود--لأ
تأذلأ نأركنو تا-ي-نا-نألأ زواŒو ح-لا-سصت-لأو
Úب تأرابتخلأ نع أديعب فيرسشلأ سسفانتلأو
ىÈك-لأ تا-ه-جو-ت-لأ ‘ مز-ه-نŸأو ر-سصت-نŸأ
‘ قلطني نأأ بعسشل نكÁ ل““ افيسضم ،““لودلل
تاباسس◊أ ةيفسصت قطنم رأرمتسساب هتلود ءانب
يسضاŸأو رسضا◊أ ىلع لواطت-لأو ة-يد-ي-ك-لأو
ةسصاخو ،يبعسشلأ ناقتحلأ ةدايز ‘ ةلوانŸأو
هكأر-ح Èع ير-ئأز÷أ بع-سشلأ مد-ق ا-م د-ع-ب
ةدحولاب ثبسشتلأ ‘ ةل-ث-مألأ عورأأ ي-خ-يرا-ت-لأ
.““حماسستلأو ةيملسسلأو
¤إأ اهيف جوحأأ ة-ل-حر-م ‘ ا-ن-نأ ،Úن-سش زر-بأأو
ديحو-تو لزا-ن-ت-لأ ة-فا-ق-ثو ع-ما÷أ با-طÿأ
نود رسصتني نأأ هنكÁ د-حأأ ل““ لا-قو ،ة-م-ل-ك-لأ

ءانبب ةليفك اهدحو يه ةكسسامتم ةيلخأد ةهبج
تأديدهتلأ لك ةهجأوŸ ة-ل-با-ق ة-يو-ق ر-ئأز-ج
.““ةيلودلأو ةيميلقإلأ تابلقتلأو تايدحتلأو
ة-ي-ناÈŸلأ ا-ن-ترود نو-ك-ت-سس““ Úن-سش فا-سضأأو
اÃ ةيرث يع-ير-سشت-لأ ا-ه-ق-سش ‘0202-1202
بيجت-سست Úنأو-ق ع-يرا-سشم ن-م ه-ن-م-سضت-ت-سس
يتلأ تأروطتلأو انُدÓب اهسشيعت يتلأ تلوحتلل
.““انعمت‹ اهفرعي

- Úنسش بسسح- سسلÛأ ىلع سضرعُيسس امك
ةعراسستŸأ ةÒتولأ سسكعت رمأوأأ ىلع ةقفأوŸأ
ةبيجتسسŸأو ةلودلأ تاسسسسؤوم اهب لمعت يتلأ
قلعتŸأ رمألأ رأرغ ىلع ،ةيعمت‹ تأرورسضل
،اهتحفاكمو ءايحألأ تابا-سصع ن-م ة-يا-قو-لا-ب
رمألأو ،ةحسصلأ نوناق ليدعتب قلعتŸأ رمألأو
ةيئأز÷أ تأءأرجإلأ نوناق ليدع-ت-ب ق-ل-ع-تŸأ
ليدعتو ةديدج با-ط-قأأ ثأد-ح-ت-سسأ سضر-غ-ب
ةداعإأو يسضاقتلأ زايتماب ة-ق-ل-ع-تŸأ ما-ك-حألأ
‘ دعب نع ةيئرŸأ ةثداÙأ دعأوق ‘ رظنلأ
ليدعتب قلعتŸأ رمألأو ،ةيئاسضقلأ تأءأرجإلأ

Úنأوق عيراسشم ¤إأ ةفاسضإأ ،تابوق-ع-لأ نو-نا-ق
ةموك◊أ موقتسس ،دأدعإلأ ديق ا-ي-لا-ح ،ىر-خأأ
.ةرودلأ هذه لÓخ اهعأديإاب

،ةيلودلأو ةيميلقلأ اياسضقلأ سصخي اميف امأأ
هاŒ ةتباثلأ رئأز÷أ فقأوم Úنسش ددج دقف
ةيعرسشلل أدانتسسأ ،⁄اعلأ Èع ةلداعلأ اياسضقلأ
بعسشلأ قح ةدناسسÃ قلعت ام ءأوسس ،ةيلودلأ
سصخي اميف وأ هÒسصم ريرقت ‘ يوأرحسصلأ

هقوقح عاجÎسسأ ‘ ينيطسسلفلأ بعسشلأ قح
ةديسسلأو ةلقتسسŸأ ه-ت-لود ءا-ن-بو ة-ي-خ-يرا-ت-لأ
.فيرسشلأ سسدقلأ اهتمسصاع ةردتقŸأو

ناÈŸلأ نأأ ¤إأ ،سسلÛأ سسي-ئر را-سشأأ ا-م--ك
ر“ؤوŸأ ‘ لاعفو مهم رود هل ناك يرئأز÷أ
يذلأ ةين-طو-لأ تا-ناÈŸلأ ءا-سسؤور-ل سسماÿأ
كلذو0202 توأأ02و91 يموي دعب نع دقعنأ

لجأأ نم ةعفأرŸأ ‘ ه-تا-م-ها-سسم لÓ-خ ن-م
،انماسضتو لدعو ةيملسس Ìكأأ ة-ي-لود تا-قÓ-ع
نسسحو ،ةينطولأ ةدايسسلأ مأÎحأ ىلع ديكأاتلأو
ريرقت ‘ بوع-سشلأ ق-ح ن-ع عا-فد-لأو ،رأو÷أ
مد-عو ،بو-ع--سشلأ Úب ن--ما--سضت--لأو ،ÒسصŸأ
لحو ،Òغل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-سشلأ ‘ ل-خد-ت-لأ
ةفاقث ةيقرتو ةيم-ل-سسلأ قر-ط-لا-ب تا-عأز-ن-لأ
عم بوع-سشلأ Úب ي-م-ل-سسلأ سشيا-ع-ت-لأو رأو◊أ
ةيسسامولبدلأ ةيقرت ىل-ع ة-ي-نÓ-ق-ع-ب ل-م-ع-لأ
ةيئانثلأ رطألأ فلتfl ‘ ةلا-ع-ف-لأ ة-ي-ن-طو-لأ
ة-ح-ل-سصŸأ مد-خ-ي اÃ فأر-طألأ ةدد-ع-تŸأو
حلا-سصŸأ ق-ق-ح-ي اÃو ر-ئأز-ج-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
اÃو حبأر-حبأر قطنÃ ءاكرسشلأ Úب ةكÎسشŸأ
.⁄اعلأ ‘ ملسسلأو نمألأ ززعي

لولح لجأأ نم- Úنسش فيسضي- ا-ن-ع-فأر ا-م-ك
›امو ايبيل ‘ ةلجعتسسم ةيروتسسدو ة-ي-سسا-ي-سس

أديعبو Úتلودلأ Úتاه رأرقتسسأ ىلع اظافح
تأءÓ-مإلأ وأأ ة-ي-ب-ن-جألأ تÓ--خد--ت--لأ ن--ع
.ةيجراÿأ

 بلاطؤب ةراسس ^

ف-ل-م ح-ت-ف ي-سسنر-ف--لأ ناÈŸلأ دا--عأأ  ^
نوديفتسسي نيذلأ Úيرئأز÷أ نيد-عا-ق-تŸأ

نا-م-سضلأ قود-ن-سص ن-م م-ه-تا-سشا-ع--م ن--م
هيسسو-خ بئا-ن-لأ ثع-ب نأأ د-ع-ب ،ي-سسنر-ف-لأ
ةحسصلأو نماسضتلأ ريزو ¤إأ ةلسسأرم رأرفيإأ
نيدعاقتŸأ ةلكسشم اهيف حر-ط ،ي-سسنر-ف-لأ
،ةنسس001 مهنسس قوف-ي ن-يذ-لأ Úير-ئأز÷أ
ن-م د-عا-ق-ت-لأ سشا-ع-م نو-ق-ل-ت-ي أو--لأزلو
  .يسسنرفلأ قودنسصلأ
أًريرق-ت نإا-ف ي-سسنر-ف-لأ ÊاÈŸلأ بسسح-بو

Ûفسشك9102 ‘ يسسنرف-لأ خو-ي-سشلأ سسل
ةنسس001 قاف دعاقتم نوي-ل-م ءا-سصحإأ ن-ع
نامسضلأ باسسح ىلع هسشاعم ن-م د-ي-ف-ت-سسي
دد-ع نأأ Úح ‘ ،ي-سسنر-ف-لأ ي-عا-م-ت--جلأ
غلبي اسسنرف ‘ مهنسس قوفي نيذلأ سصاخسشألأ

ÊاÈŸلأ دكأأ ثيح ،سصخسش فلأأ02 ›أوح
نويلŸأ““ نم Èتعم ددع نأأ رأرفيإأ هيسسوخ
نودجأوتي قودنسصلاب ÚلجسسŸأ ““دعا-ق-ت-م

  .رئأز÷أ ‘
ةعوفدŸأ تاسشاعŸأ ¤إأ ريرقتلأ قرطت امك
ثيح ،““تاجوزلأ يددعتم ÚفوتŸأ لمأرأل““
ةيناكمإأ ¤إأ نأاسشلأ أذه ‘ ÊاÈŸلأ راسشأأ
نيدعاقتŸأ ةافوب حيرسصتلأ ‘ ريوزت دوجو
مهتاسشاعم نم نوديفتسسي نيذلأ Úيرئأز÷أ

- تأداهسشلأ يهو يسسنرفلأ قود-ن-سصلأ ن-م
جرختسست يتلأ- ردسصŸأ تأذ هركذ ام بسسح
  .اهليجسستل كابسشلأ ىلع رورŸأ نود

تفسشك د-ق ة-ي-سسنر-ف-لأ تا-ط-ل-سسلأ تنا-كو
ددسشي ديدج نونا-ق ن-سسل ا-ه-ي-ع-سس أر-خؤو-م
‘ نيدعاقتŸأ تاسشاعم عفد ىلع ةباقرلأ
نيذ-لأ Úير-ئأز÷أ م-ه-سسأأر ى-ل-عو ،جراÿأ

دعاقتلأ قودنسصل ايقيقح ا-عأد-سص أو-ل-ك-سش
نم ةئاŸاب62 مهدحول نولثÁو ،يسسنرفلأ

نم جراخلل دعاق-ت-لأ قود-ن-سص تا-عو-فد-م
ديفتسسملل ةيدسس÷أ ةن-يا-عŸأ رأر-قإأ لÓ-خ
Óعف لأز ام هنأأ نم قق-ح-ت-ل-ل سشا-عŸأ ن-م
ةداهسشب ءافتكلأ مد-عو ،ةا-ي◊أ د-ي-ق ى-ل-ع
دعاقتلأ قيدانسصل لسسرت تناك يتلأ ةاي◊أ
نو-نا-ق حÎق-م بجوÃ أذ-هو ،ة-ي-سسنر-ف-لأ

ةي-سسنر-ف-لأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-ع-م÷أ ه-ت-سضر-ع
  .(ناÈŸلأ)
ةيسسنرفلأ ةينطولأ ةيعمجلل ةقيثو ‘ دروو
24 اهيلع عقو0202 سسرام42 ‘ ةخرؤوم
Úسسحتل نوناق حÎقم““ ةرابع تلمح ،ابئان

تا-مد-خ ‘ لا-ي-ت-حلأو سشغ-لأ ة-ح-فا-ك-م
ءاج ،““جراÿاب ةيسسنرفلأ دعاقتلأ تاسشاعم
ام رئأز÷أ تلث-م5102 ةنسس ‘ هنأأ ا-ه-ي-ف
دعاقتلأ تاسشاع-م ن-م ة-ئاŸا-ب62 هتب-سسن
لود نود جرا-خ-ل-ل ة-عو-فدŸأ ة-ي-سسنر-ف--لأ
‘ هنأأ ¤إأ ةقيثولأ تتفلو ،يبوروألأ دا–لأ

سشاعŸ ةحنم242و فلأأ518 بسص ”5102
نأأ ىلع تدد-سشو ،Úير-ئأز-ج-ل-ل د-عا-ق-ت-لأ
رئأز÷اب دعاقتلأ حنم نم ددعلأ أذه زيكرت
  ع.ي ^   .لؤواسستلأ ¤إأ وعدي

  ““ةيلايتحلأ““ تاحيرسصتلأ ¤إأ مهددع عافترأ عجرأأ فرطتŸأ Úميلأ
  Úيرئأز÷أ تاسشاعم فلم حتف ديعي يسسنرفلأ ناÈŸلأ

 ةيقاب ةلودلأ نكل Òغتي مك◊أ نإأ لاق

 ةديد÷أ ةيرؤهم÷أ ءانبل دنجتلل Úيرئأز÷أ ؤعدي ليجؤق
 بعسشلأ ةبغر قيقحتل فدهي تاباختنلأو بأزحألأ نؤناق ةعجأرم ^

حلاسص ،ةباي-ن-لا-ب ة-مألأ سسل‹ سسي-ئر د-كأأ ^
ميظنتل Èمفون لوأأ دعوم رايتخأ نأأ ،ليجوق
تللد““ لم-ح-ي رو-ت-سسد-لأ ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-سسلأ
دنجتلأ ¤إأ Úيرئأز÷أ عيمج ايعأد ،““ةيخيرات

.ةيÒسصŸأ ةلحرŸأ هذه ‘ دحأو قدنخ ‘
ةرودلأ حا-ت-ت-فأ لÓ-خ ،سسمأأ ،ل-ي-جو-ق لا-قو
-0202 ةنسسل ةملأ سسلÛ ةيداعلأ ةيناÈŸلأ

ي-ب-ع--سشلأ سسلÛأ سسي--ئر رو--سضح--ب ،1202
دبع لوألأ ريزولأو Úن-سش نا-م-ي-ل-سس ي-ن-طو-لأ
تهجو““ ةموك◊أ نم ءا-سضعأأو دأر-ج ز-يز-ع-لأ
سضعبو وزو يزيت ةق-ط-ن-م ‘ ا-ن-نأو-خإل ءأد-ن
مهل ءأدنلأ ددجأأ ةبسسا-نŸأ هذ-ه-بو ،تا-يلو-لأ
‘ انلك ةد-يد÷أ ة-يرو-ه-م÷أ ‘ نو-ك-ن ي-ك-ل

،““ةيÒسصŸأ ل-حأرŸأ هذ-ه ‘ ،د-حأو قد-ن-خ
Èمفونو ،Òبكلأ مويلأ دهسشت رئأز÷أ““ افيسضم
ناÈŸلل ايلعلأ ةفرغلأ سسيئر فاسضأأو  .““دوعي
—افلأ خيرات راتخأ ،نوبت سسيئرلأ نأأ ةباينلاب
ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسسÓل أدعوم Èمفون
،ةيخيرات تللد ن-م ه-ل-م-ح-ي اŸ ،رو-ت-سسد-لأ

ليدعت عورسشم ىلع بعسشلأ ةقداسصم نأأ أزÈم
.ةديدج ةلود ءانب ‘ مهاسسيسس روتسسدلأ

سسي-ئر نأأ ،ل-ي-جو-ق د--كأأ ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘و
ةكراسشم لسضف نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ
لبق رو-ت-سسد-لأ عور-سشم ة-سشقا-ن-م ‘ ع-ي-م÷أ

ةمدخ هئأرثإل هنم ةبغر ءا-ت-ف-ت-سسÓ-ل ه-حر-ط
0052 ›أو-ح ل-ي-ج-سست ¤إأ أÒسشم ،ر-ئأز-ج-ل-ل
.نأاسشلأ أذه ‘ حأÎقأ
لوق نأأ ،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر Èتعأو
لÓخ ““نويÈمفو-ن ا-ن-نإأ““ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
نأل ةÒبك ةيمهأأ ا-ه-ل ر-ئأز÷أ ع-ما-ج ه-ترا-يز
را-م-ع-ت-سسلأ ن-م ا-فد-ه-ت-سسم نا--ك مÓ--سسإلأ
  .يسسنرفلأ

Úب قيرفتلأ ¤إأ ،ليجوق اعد ،ىرخأ ةهج نم
تابغر بسسح Òغتي م-ك◊ا-ف ة-لود-لأو م-ك◊أ
ةلودلأ نأ Úح ‘ ىرخأ ¤أ ةلحرم نم بعسشلأ
.هÒبعت دح ىلع ،Òغتت لو ةيقاب

عاطق ¤إأ ل-ي-جو-ق ،قر-ط-ت ر-خآأ بنا-ج ن-م
ةذختŸأ ةÒخلأ تأرأرقلأ نأأ ¤أ اتفل ةلأدعلأ

درطتسسأو ،ةلودلأ نأزيم دعت لاÛأ أذه ‘
لمع اهللختيسس ةل-ب-قŸأ ر-ه-سشلأ““ نأا-ب Ó-ئا-ق
.““نطولل ةمدخ عيم÷أ دنŒ بلطتي فثكم
تايد– نأ““ لسصتم قاي-سس ‘ ،ل-ي-جو-ق دا-فأأو

ةلودلأ ايئاهن ميسسÎب حمسست ةر-ظ-ت-ن-م ىر-خأأ
ةيرو-ت-سسد-لأ ا-ه-تا-ي-نا-ك-مأ ل-ك-ب ة-ير-ئأز÷أ
.““ةيعرسشلأو ةينوناقلأو
عورسشم نأأ ،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر دكأأو
نوناق ةعجأرم ه-ع-ب-ت-ت-سس رو-ت-سسد-لأ ل-يد-ع-ت
تايع-ير-سشت-لأ ل-ب-ق تا-با-خ-ت-نلأو بأز-حألأ
ءافسضإل فد-ه-ت ي-ت-لأو ة-ل-ب-قŸأ تا-ي-لÙأو
نأأ أدكؤوم ،بعسشلأ ة-ب-غر ق-ي-ق–و ة-ي-عر-سشلأ
،ةيقيقحو ةفافسش نوكت نأأ بجي تا-با-خ-ت-نلأ

نم ةيعرسشلأ باسشلأ ةبغر لث“ اهنأأو ةسصاخ
عيم÷أ ايعأد ،روتسسدلأ ىلع ةقداسصŸأ لÓخ

Òسضحتلأ لجأأ نم دحأو ل-جر-ك د-ن-ج-ت-لأ ¤أ
.ديعأوŸأ هذهل

رئأز÷أ نإأ ““ ليجو-ق لا-ق ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
نم فثكم طاسشنو ةمهم ةÎف أرخؤوم تسشاع
،ةذ-خ-تŸأ تأرأر-ق-لأو تا-عا-م-ت-جلأ لÓ-خ
اهتح-ن-م ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ ة-ي-م-هألا-ب لد-ت-سسم
اهت÷اعم ةقيرطبو لظ-لأ ق-طا-نŸ ة-مو-ك◊أ
‘ تح‚ ر-ئأز÷أ نأأ أزÈم ،ا-نورو-ك ءا--بو--ل
لودلاب ةنراقم ءابولأ ةلحرم ن-م ف-ي-ف-خ-ت-لأ
بلاطؤب ةراسس ^ .ىرخألأ

ةلقتسسمو ةرح ةلأدعو نوناقلأ ةدايسس نمسضيسس هنإأ لاق

 ةمؤك◊أ ىلع ناÈŸلل ةلماك ةباقر نمسضي ديد÷أ رؤتسسدلأ :سشينف

 ةمزألأ ل◊ يملسسلأو يسسايسسلأ ل◊أ ىلع ،ايبيل ¤أ ةي‡ألأ ةثوعبŸأ تدكأأ امنيب
ةيبيللأ ةمزألأ لح ‘ يسسنؤتلأ-يرئأز÷أ قيسسنتلأ ةيمهأأ دكؤؤي ديعسس سسيق

قيسسنتلأ““ ةيمهأأ  ىلع ،ءاعبرألأ سسمأأ ,ديعسس سسيق ,يسسنوتلأ سسيئرلأ دكأأ ^
قÓطإأو ايبيل ‘ رأرقتسسلأ قيق– لجأأ نم رئأز÷أو هدÓب Úب مئاقلأ ““رواسشتلأو

ةسسائرلأ تدافأأو  .ةمزألأ هذه-ل ي-م-ل-سس ل-ح دا-ج-يإل ع-ما-ج ي-ب-ي-ل -ي-ب-ي-ل رأو-ح
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوÃ ي-م-سسر-لأ ا-ه-با-سسح ى-ل-ع ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ،ة-ي-سسنو-ت-لأ
جاطرق رسصقب هعمج ءاقل لÓخ ““ددسش““ ديعسس سسيق سسيئرلأ نأاب ،““كوبسسيافلأ““

““ ىلع ،زمايلو Êافيتسس ،ةباينلاب ايبيل ‘ معدلل ةدحتŸأ ·ألأ ةثعب ةسسيئر عم
‘ أÒسشم ،ةمزألأ هذهل يملسس ّلح داجيإأ وحن عفدلأ ‘ رأو÷أ لود رود  ةيمهأأ

قيق– لجأأ نم رئأز÷أو سسنوت Úب مئاقلأ رواسشتلأو قيسسنتلأ ¤إأ ،ددسصلأ أذه
برعأأ ةي‡ألأ ةثوعبŸأ عم هئاقل لÓخو .““ق-ي-ق-سشلأ د-ل-ب-لأ  أذ-ه ‘ رأر-ق-ت-سسلأ

ة-ي-ل-م-ع-لأ قÓ-طإأ ةدا-عإأ ‘  ة-م-ها-سسم-ل-ل سسنو-ت دأد-ع-ت-سسأ ““ ن-ع د-ي-ع-سس سسي-ق
بعسشلأ  تانوكم فلتfl عمجي ين-طو رأو-ح ة-فا-سضت-سسأ لÓ-خ ن-م ة-ي-سسا-ي-سسلأ
““ايبيل  ‘ دئاسسلأ عسضولأ نم أررسضت لودلأ Ìكأأ دعت سسنوت نأأ ¤إأ أرظن ،يبيللأ

نم يبيللأ بعسشلأ بناج ¤إأ فو-قو-لأ ة-ل-سصأوŸ““ ا-سضيأأ ةد-ع-ت-سسم هدÓ-ب نأأ Ó-ئا-ق

سسيئرلأ Èعو    ““قيقسشلأ دلبلأ أذه ‘ رأرقتسسلأ قيقحتل اهتايناكمإأ عسضو لÓخ
داجيإأ ¤إأ يعأدلأو ,ةيب-ي-ل-لأ ة-مزألأ ن-م ي-سسنو-ت-لأ ف-قوŸأ تبأو-ث ““ ن-ع د-ي-ع-سس
يبيل-يبيل  رأوح راطإأ ‘,اهتدايسسو ايبيل ةدحو ظف– ةلماسش ةيسسايسس ةيوسست

فقو قافتاب سسنوت بيحرت ,Òخألأ ‘ ددجو .““ةدحتŸأ ·ألأ ةلظم ت– ,عماج
فانئتسسأو ,رأرقتسسلأ ةداعإأ وحن ةمهم  ةوطخ هرابتعاب ,ايبيل ‘ رانلأ قÓطإأ
.ةيسسايسسلأ ةيلمعلأ

ةرورسض  ىلع ءاقللأ بقع ح-ير-سصت ‘ ،ز-ما-ي-ل-يو Êا-ف-ي-ت-سس تد-كأأ ,ا-ه-ب-نا-ج ن-م
‘ ايبيل ‘ ةÒطÿأ فورظلل أرظن ,تقو عرسسأأ ‘ يسسايسسلأ رأو◊أ ¤إأ باهذلأ““
‘ ةمزألأ ل◊ ديحولأ وه يملسسلأو يسسايسسلأ ل◊أ نأأ رابتعابو ,›ا◊أ  تقولأ
ةيليوج رهسش حرسص د-ق  ,نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع,ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر نا-كو .““ا-ي-ب-ي-ل
ةيباجيأ ةرظن كلانه““ نأأ ،ةينطولأ ةفاحسصلأ يلث‡ عم ءاقل  لÓخ ،مرسصنŸأ
بجي ل◊أ نأأ““ ،أزÈم  ،““ايسسنوت - ايرئأزج نوكي نأأ نكÁ  يذلأو ,ايبيل ‘ لحلل
.““لكسشم يأأ لحي نلو ⁄ حÓسسلأ مأدختسسأ نأأو ,رأو◊أ  ةلواط ىلع نوكي نأأ

سشينف لامك يروتسسدلأ سسلÛأ سسيئر دكأأ ^
روتسسدلأ ل-يد-ع-ت عور-سشم ““ نأأ ءا-ع-برألأ سسمأأ
ىلع ناÈŸلل ةلماكو ةرح ةباقر قيق– نمسضي
نونا-ق-لأ ةدا-ي-سس ل-ظ ‘ ي-مو-ك◊أ طا-سشن-لأ
ةيحاتتفأ ةملك ‘و .““ةلقتسسمو ةرح ةلأدعو
تائيه ر“ؤوŸ ةيمÓعلأ ةلاسسرلل Êاثلأ ددعلأ
هرقم نئاكلأ ةيقيرفلأ ةيرو-ت-سسد-لأ ة-با-قر-لأ
،روتسسدلأ ليد-ع-ت ““ نأأ سشي-ن-ف لا-ق ر-ئأز÷ا-ب
—افلأ ‘ يبعسشلأ ءاتفتسسÓل سضر-ع-ي-سس يذ-لأ
ناÈŸلأ هيف عتمت-ي““ ا-ما-ظ-ن حÎق-ي ،Èم-فو-ن
ةبقأرم ‘ ةيرحو لماك لكسشب هتمهم سسراÁو
نع Èعتو سسكعت ةقيرطبو يموك◊أ طاسشنلأ
ةدايسس““ نأاب ع-با-تو.““هتداي-سسو بع-سشلأ يأأر
سسا-سسأأ ى-ل-ع مو-ق-ت نأأ بج-ي هذ-ه ““نو-نا-ق-لأ
نامسض ىلع ةردا-ق ““ة-ل-ق-ت-سسمو ةر-ح ة-لأد-ع““

وهو مهتايرحو Úيرئأز÷أ Úن-طأوŸأ قو-ق-ح
ة-يرو--ه--م÷أ سسي--ئر مز--ت--لأ يذ--لأ ر--مألأ““
ءأÿÈأ ةنجلب قايسسلأ أذه ‘ ركذو .““هقيقحتب
ةيروهم÷أ سسيئر اهأاسشنأأ يتلأ Úيرو-ت-سسد-لأو

هيلوت نم Êاثلأ مو-ي-لأ ‘ نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع

‘ روتسسدلأ ةعجأرم ‘ تعرسش يتلأو ةسسائرلأ
نو-نا-ق-لأ ةدا-ي-سس لÓ-حإل““ فد-ه--ت ةردا--ب--م
نم ةيوق نوكت نأأ ¤أ فدهت ةديدج ةيروهمجو

ةدأرإلأ هذه تسسكعنأ دقو .““اهتاسسسسؤوم لÓخ
نوناقلأ عورسشم ‘ سشينف في-سضي ة-ي-سسا-ي-سسلأ
ةداعإأ ¤إأ و-عد-ي““ يذ-لأو رو-ت-سسد-ل-ل لد-عŸأ
حسضأو لسصف عم ةيروتسسدلأ تاسسسسؤوŸأ ميظنت
نوكي ،يسسائر هبسش ماظن ‘ تاطلسسلل نرمو
يسسائرلأ Úماظنلأ تاسسرا‡ لسضفأاب اعبسشم
قايسسلأو قفأوتي»و ““Úيك-ي-سسÓ-ك-لأ ÊاÈŸلأو
سسي-ئر ر-كذ ،ىر-خأأ ة-ه--ج ن--م .““ير--ئأز÷أ
يذلأ دوهسشŸأ روطتلاب يرو-ت-سسد-لأ سسلÛأ

ةيروتسسد-لأ ة-با-قر-لأ تا-ئ-ي-ه ر“ؤو-م ه-فر-ع
،1102 ةنسس رئأز÷أ ‘ هتأاسشن ذنم ةيقيرفلأ

ة--مءÓ--م““ ‘ Òك--ف--ت--لأ ةرور--سض ¤أ أÒسشم
نم هلمع تايلآأ ةعجأرمو ةيسساسسألأ هسصوسصن
ر“ؤوŸأ دعيو .““ÒغتŸأ ⁄ا-ع-لأ ة-ب-كأو-م ل-جأأ

يروتسسدلأ ءاسضقلأ تائيه مظعم عمجي ءاسضف
ءاسضعأأ اهرابتعاب ة-ي-ق-ير-فلأ لود-لأ ع-ي-م÷

ءاسضعألأ لودلأ تائيه ¤أ ةفاسضإلاب Úطسشن

ثيح ايسسورو ايكرتو ليزأÈلأ يهو ةظحŸÓأ
يروتسسدلأ ءاسضقلأ لا‹ ‘ اهتطسشنأل جوري
ةلاسسرلأ تلوانتو.تاباختنلأ ىل-ع ة-با-قر-لأو
-ويلوي) Êاثلأ اهددع ‘ ر“ؤوملل ةيمÓعلأ
،ةيروتسسد-لأ تأرو-ط-ت-لأ با-ب ‘ ،(سسط-سسغأأ
يروتسسدلأ سسلÛأ اهمدق يتلأ تاحÎقŸأ
        .روتسسدلأ ليدعت سصوسصخب نوبت سسيئرلأ ¤أ
ىلع ر“ؤوŸأ تاطاسشن فلتfl ددعلأ نمسضتو

امهم-ظ-ن ل-م-ع ي-ت-سشرو ‘ ه-ت-كرا-سشم رأر-غ
ديدجو مرسصنŸأ ويلو-ي ‘ ي-ق-ير-فلأ دا–لأ
لود-لأ ‘ ة-يرو-ت-سسد-لأ سسلاÛأو م--كاÙأ
هذه ‘ ةيروتسسدلأ تأروطتلأ أذكو ءاسضعألأ
.ر“ؤوملل ةيلمعلأ ةطسشنلأ فلتflو لودلأ
ر“ؤوملل ةيلبقتسسŸأ ةطسشنألأ نع ف-سشك ا-م-ك
يتلأ يذيفنتلأ هسسل31Ûلأ ةرودلأ رأرغ ىلع
ةيعم÷أو1202 رياني ‘ لو-غ-نأأ ‘ د-ق-ع-ت-سس
ي-ت-لأ ىو-ت-سسŸأ ة-ع-ي-فر ة-سسدا-سسلأ ة-ما-ع--لأ

.مداقلأ ليربأأ ‘ برغŸأ اهنسضتحيسس
ر كلام ^
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لا-شصتا ‘ ،يÈم-ع-ل-ب دو-ع--شسم دد--شش ^
ة-كر-شش““ نأا ى-ل-ع ،““ر-ج-ف-لا““ ـب ي-ف--تا--ه
ةعانشصلا خيرات ‘ ةدئارلا دعت ““لاديشص““
ءاÿÈا ل--م‹ تنو--كو ة--ي--نلد--ي--شصلا
اهنأا اÈتعم ،““لاÛا اذه ‘ Úشصتıا
ةعانشصلا ‘ لاثŸا تطعأاو ةودق تناك““
عفد ‘و اهتيقرت ‘ زفا◊او ةينلديشصلا
صصاوÿا فر--ط ن--م تارا--م--ث---ت---شسلا
رورÃ هنأا ا-ح-شضو-م ،““ىر-خألا ر-باıاو
لكاششم ةدع ةكر-ششلا هذ-ه تفر-ع تقو-لا
اهدجاوت نع Óيلق عجاÎلا ¤ا اهب تدأا
صسيئر تاميلعت““ انمثم ،““ةيلÙا قوشسلاب
اهرابتعاب لاديشص عفد ةداعإاب ةيروهم÷ا
ة-عا-ن--شصلا ‘ ما--ه ي--مو--م--ع عا--ط--ق
هذ-ه ذا-خ-تا““ نأا اد-كؤو-م ،““ة-ي-نلد-ي--شصلا
ةداعا ‘ اÒبك ارود بعلل يدؤويشس ةوطÿا
نامشضو رئاز÷اب ءاود-لا قو-شس رار-ق-ت-شسا
.““اقباشس هيلع ناك ا‡ نشسحأا ةيودألا ةرفو
ةيرئاز÷ا ةينطولا ة-با-ق-ن-لا صسي-ئر د-كأاو
ةيلÙا  ةعانشصلا““ نأا صصاوÿا ةلدايشصلل

انمثم ،““تاونشس ذن-م ر-م-ت-شسم عا-ف-ترا ‘
¤ا عفدلاب ةيروهم÷ا صسيئر تا-م-ي-ل-ع-ت““
نشسحأا باهذلل ةينلديشصلا ةعانشصلا معد
اهدهششت يتلا ة-ئŸا-ب05 لا ةيط-غ-ت ن-م
نأا قا-ي-شسلا ‘ ا-ف-ي-شضم ،““ا-ي-لا-ح قو-شسلا
لشصت نأاب تاميلعت ىط-عأا نو-ب-ت صسي-ئر-لا
املك يتلا ةئŸاب Úعبشس ةبشسن ¤ا ةيطغتلا
ة-ي-ل-م-ع صضف-خ ‘ كلذ د--عا--شس تدادزا
ة-يودألا ة--ف--ل--ك--تو ةرو--تا--فو داÒت--شسا
قق– ةطÿا هذه““ نأا اينمتم ،““ةدروتشسŸا
.““طشسوتŸا ىدŸا ىلع ةنشسح جئاتن
مÎحي““ هنأا ¤ا يÈمع-ل-ب دو-ع-شسم را-ششأاو
ليوحتب يشضاقلا ةيروه-م÷ا صسي-ئر رار-ق
نم ةينلديشصلا ةعانشصلل ةينطولا ةلاكولا

ةرازو ¤ا  ة--ح--شصلا ةرازو ة--يا--شصو ت–
هذه““ نأا اديفم ،““ةي-نلد-ي-شصلا ة-عا-ن-شصلا
⁄8002 لÓخ اهبيشصنت ” يت-لا ة-لا-كو-لا
لو رقم اهيدل ن-ك-يو ا-ي-ناد-ي-م د-جاو-ت-ت
طبشضل يباقر رود اهل صصشصخو تايناكما
لو-ح صصي-خاÎلا م-ي-ل-شستو ة-يودألا قو-شس
،““داÒتشسلاو ريدشصتلاو قيوشستلا تايلمع
Òب-ك رود ة-لا-كو--لا هذ--ه ىد--ل نأا اÒششم

اينمتم ،ءاودلا قوشس تايعشضو ‘ مكحتلل
صسيئر اهل لكوأا ي-ت-لا فاد-هألا ق-ق– نأا
‘ يدا--م--ت--لا نود ن--م ة--يرو---ه---م÷ا
يتلا تادوهÛاب اهونم ،““ةيطار-قوÒب-لا
اهشصي-شصخ-ت لÓ-خ ن-م ة-لود-لا ا-ه-لذ-ب-ت
.““داÒتشسلاو ليومتلل ةÒبك تاينازيم
تلا◊ا نم Òثكلا ‘ هنأا ““ثدحتŸا لاقو
‘ ةردن دوجوو ةبذبذتم قوشسلا نأا ظحÓن
›اتلابو ،ةيحÓشصلا ةيهتنم ىرخأاو ةيودألا
عبت-ت لو-ح ا-ه-لfi ‘ صسي-ئر-لا ة-م-ي-ل-ع-ت

flا تايم-ك-لا نوزŸاو ةدروتشسŸةدجاوت
صسراÁ مهنم صضعبلا نيذلا ÚعزوŸا دنع
اينمتم ،ةيودألا ةردن ‘ ببشستيو راكتحلا
تارارقب تامي-ل-ع-ت-لا هذ-ه ل-ك م-عد-ت نأا
دامتعا-ب ة-ي-ناد-ي-م تاءار-جإا-بو ةد-يد-ج
ءاودلا نزاfl تاكر– ‘ مكحتلل ةنمقرلا
،““نيزختلاو ريدشصتلاو داÒتشسلا تايلمعو
” ام اذا ةماه ةميلعتلا هذه““ نأا اÈتعم
قوشسلا ‘ مكحتلا نم نكمتشس اه-ق-ي-ب-ط-ت
تاكر– ةقدب عبتت اهتطشساوب نكÁ تمك
ةحفاكمو قوشسلا ‘ ÚلماعتŸا Úب ءاودلا
تببشست يتلا تاشسرامŸا نشسحأا ةق-ير-ط-ب

.““ةردنلا ‘
ةيرئاز÷ا ةينطولا ةباق-ن-لا صسي-ئر ح-جرو
صسي-ئر ماد ا-م““ نأا-ب صصاوÿا ة-لدا-ي-شصل-ل
Òطÿا ر--مأÓ--ل قر--ط--ت ة--يرو--ه--م÷ا
رباخملل يدشصت-لا-ب ق-ل-ع-تŸا صسا-شس◊او
ةيودألا داÒتشساب ةطروتŸا ءاودلا تايبولو
،تافلمو ريراقت كلÁ هناف ةيرشس ةقيرطب
صسكعنتشسف تاشسرامŸا هذه تتبث ام اذا

اهتشصشصخ يت-لا ف-يرا-شصŸا ى-ل-ع ا-ب-ل-شس
هذه نوكت نأا اعقوتم ،““ءاودلا قوشسل ةلودلا
ةبشساfiو ةعباتم متيشسو ةدوجوم تافلŸا
ةرا--شسÿا ‘ تب--ب--شست ي--ت--لا فار--طألا
ةردنلا قلخو قوشسلا ةبذبذ ‘و ةيناديŸا
ىلع ا-ب-ل-شس تدأا تا-شسرا‡ ¤ا ءو-ج-ل-لاو
.““قوشسلا نزاوت ىلعو ةيحشصلا ةموظنŸا
نإاف يÈمعلب دو-ع-شسم ر-ظ-ن ة-ه-جو ن-مو
لكل اه-ي-ف جا-ت– ة-ل-حرÃ ر“ ر-ئاز÷ا““

نوÈتعي نيذلا اهنابششو اهتاءافكو اهتاقاط
،““عادبلاو راكتبلا ةيحان ن-م ر-خذو ز-ن-ك
هذهب رخزي نطولا““ نأا قايشسلا ‘ افيشضم
تاءا-ف-ك ج-ت-ن-ت ا-ن--تا--ع--ما--جو ىو--ق--لا
ثوحبلا زكارم Èع ةدجاوتم تايناكملاو
لكب لفكتلاب ابلاطم يعان-شصلا ج-ي-شسن-لاو
جا-ت-نلا ‘ قÓ-ط-نلاو تا-قا-ط--لا هذ--ه
ة-عا-ن-شصلا ىو-ق-ت-ل Êاد-يŸا ي-ل--ع--ف--لا
احشضوم ،تاعاÈلا هذه ل-ثÃ ة-ير-ئاز÷ا
صسيلو داوŸا لك لاطت بيرهتلا ةرهاظ““ نأا
اددششم ،““ةينلدي-شصلا تا-عا-ن-شصلا ط-ق-ف
ةيمويلا تايرحتلاو تايئاشصحلا““ نأا ىلع
تتبثأا اهكÓشسأا فل-ت-خÃ ن-مألا ةز-ه-جأل
نع ةرداشصلا ةميلعتلا ناف اذهلو رمألا اذه
ةشصاخ عمتÛا ةيام◊ اهلfi ‘ صسيئرلا
ةرجاتŸاو تاردıا نم بابششلا ةحيرشش
Èع عم-تÛا م-ي-ط-ح-ت-ل ة-ه-جوŸا ا-ه-ب
تايبول فرط نم ة-ط-خ““ ي-هو ““با-ب-ششلا
دوهج فتاكتب اهيلا يدشصتلا بجي ةيŸاع
اه-تاÒظ-ن ع-م ة-ي-ن-طو-لا ن-مألا ح-لا-شصم
.ثدحتŸا فيشضي ““ةرواÛا لودلاب

ىفطسصم دي‹^

ةيدŸا لدع يبتتكم نم تارششعلا مظن ^
ةلاكولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،صسما
Úعفار نيدمح ديع-شسب لد-ع-ل ة-ي-ن-طو-لا
لطامتل ةشضفارلا تاراعششلا ن-م د-يد-ع-لا
دعب مهتانكشس ن-م م-ه-ن-ي-ك“ ‘ ة-لا-كو-لا
.تاونشس7 قاف راظتنا

2 لدع ةيعمج صسيئر فششك ام بشسحو
ةيدŸا ةيلو نإا-ف ،ة-شسماور-ق ى-ف-ط-شصم
تادا-ه-شش بشصل ة‹Èم تنا-ك نأا د-ع--بو
نم تينثتشسا اهنأا لإا ،ارخؤوم صصيشصختلا
نم مغرلاب ة-لو-ه‹ با-ب-شسأل ة-ي-ل-م-ع-لا
رارغ ىلع ،عقاوŸا نم ديدع-لا ة-يز-ها-ج
ةيدلبب نكشس003و ةدير÷ا Úعب نكشس0031
ةيزيزعلا يتيدلبب نكشس001و ناميلشس ينب
. طÓباتو
نورظتني نو-لاز-ي ل Úب-ت-ت-كŸا لاز-ي لو
ىقبي ا-م-ي-ف صصي-شصخ-ت-لا تادا-ه-شش بشص
قÓطنا نور-ظ-ت-ن-ي Úب-ت-ت-كŸا ة-ي-ب-ل-غأا
ميظنت ¤إا مهب ىدأا يذلا رمألا، عيراششŸا
Úب ءاقل ن-ع تزر-فأا ي-ت-لا ة-ف-قو-لا هذ-ه
ماعلا ريدŸا بئان و ةيعم÷ا نع Úلث‡
رذعتل ًارظن قيوشستلا و باتتكلاب فلكŸا
ةلمج عفر ” دق و ، ماعلا ريدŸا روشضح
مدع لكششم اهنمشض ن-م تلا-غ-ششنلا ن-م
ة-ب-شسن-لا-ب صصي-شصخ-ت-لا تادا--ه--شش بشص
مدع بابشسأاو، نوعطلاو، ةزها÷ا عقاوملل
بئان در نا-ك ثي-ح ، ع-يرا-ششŸا قÓ-ط-نا
ة-ي-ع-م÷ا صسي-ئر-ل نا-ي--ب بشسح ر--يدŸا
و اهمظعم ةشسارد ” دقف نوعطلل ةبشسنلاب

اهئاهنإل ةيوه÷ا ةلوؤوشسŸا ءا-عد-ت-شسا ”

اميف امأا ،ةلبقŸا ةليلقلا مايألا لÓخ ايلك
ة-شصاÿا صصي-شصخ-ت-لا تادا-ه-شش صصخ--ي
Úع) يأا ةر--م لوأا اورا--ت--خا ن--يذ--لا---ب
ر--شصق...نا--م--ي--ل---شس ي---ن---ب...ةدر÷ا
متيشس (ةيزيزع-لا...طÓ-با-ت...يرا-خ-ب-لا
تاذ بشسح مو---ي51 نو-شضغ ‘ ا-ه-ب--شص
.ثدحتŸا
ينقتلا لوؤوشسŸا  عم ءاقللا رذعتل ًارظنو
¤ا نوجتÙا هŒا ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل
” ثيح، ةديلبلا ةيلوب ةيو-ه÷ا ة-لا-كو-لا
كلذك و ينقتلا لوؤو-شسŸا ع-م ءا-ق-ل د-ق-ع
ىلع قاف-تلا ”و ،ة-يرا-ج-ت-لا ة-لوؤو-شسŸا
ةبشسنلا-ب صصي-شصخ-ت-لا تادا-ه-شش م-ي-ل-شست

Ÿباتو ةيزيزعلا و ناميلشس ينب عقاوÓط
Ãصصيشصخ-ت-لا تارار-ق رود-شص در-ج، ‘
ةشصاÿا صصيشصخت-لا ةدا-ه-شش ى-ق-ب-ت Úح
Ãع ع--قوÚ رو-ف را-ظ-ت-نلا د-ي-ق ةدر÷ا
ل لاجآا ‘ هميلشستو عورششŸا نم ءاهتنلا
ةلاكولا ›وؤوشسم بشسح ن-ير-ه-شش ىد-ع-ت-ت
ر-ه-شش ةÎف د-يد– ” ا--م--ك ،ة--يو--ه÷ا
” هناو اميشسل ،عيراششŸا يقاب قÓطنل
ةلاكولا صسأار ى-ل-ع د-يد-ج ر-يد-م Úي-ع-ت
نم يذلاو ،يقت يتافيلخ ،ةيدŸاب ةيئلولا
عيرشست ةيلمعل ديدج صسفن ءا-ط-عا ه-نأا-شش
ةيلولاب عيراششŸا زا‚إا ةÒتو
ايناديم دوعو-لا ق-ق-ح-ت-ت نأا ل-مأا ى-ل-عو
Úب-ت-ت-كŸا ى-ق-ب-ي ة-شسماور--ق ف--ي--شضي
‘ جاجتحلا ديعشصت راي-خ-ب نو-ك-شسم-ت-م
مهدوعوب لدع ةلاكو ولوؤوشسم فلخأا لاح
ب.م ^ . ةرŸا هذه

دعب نع ملعتلا وأا روصض◊ا Úب رأيتخلا قح ةبلطلل

لبقملا ربمسسيد حتافلا يف1202/0202 ةيعماجلا ةنسسلا قلطنا
ىرخأا ¤إا ةنسس نم لاقتن’او مييقتلاب ةسصاÿا تاءارج’ا ليهسست^

Úيعما÷ا ةذتاشسأÓل ةيعامتجلاو ةينهŸا تلاغششنلا تلكشش ^
fiثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو ،صسما لوا عمج يذلا ءاقللا رو

›اعلا ميلعتلل ةينطولا ةيدا–لاب ،نايز نب يقابلا دبع ،يملعلا
عم رواششتلاو راو◊ا جه-نŸ ا-شسير-ك-ت اذ-هو ،ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
.Úيعامتجلا ءاكرششلا
ةلثمŸا ةيدا–لا ›وؤوشسÃ ريزولا عمج يذلا ءاقللا لوانت دقو
Úمئادلا Úثحابلا ةباقنو Úيعامتجلا Úثحابلا ةذتاشسألا تائفل
يتلا تلاغششنلا نم ديدعلا ،ةرازولا رقÃ ثحبلا يمدختشسمو
ةكارششلا اهزربأا ،ينهŸاو يعامتجلا اهيقششب عاط-ق-لا ا-ه-فر-ع-ي
تائيهلاو ةيثحبلاو ةيعما÷ا تا-شسشسؤوŸا ىو-ت-شسم ى-ل-ع راو◊او
ذاتشسأÓل ينهŸا راشسŸا ءاقللا لوانت امك .ثحبلا رباflو ةيملعلا
تامدÿا اذكو ثحبلا يمدختشسمو م-ئاد-لا ثحا-ب-لاو ي-ع-ما÷ا
.نكشسلا فلم ¤ا ةفاشضإلاب ،يعما÷ا ذاتشسلا حلاشصل ةيعامتجلا
ةاناعم““ ىلع ة-يدا–لا و-لوؤو-شسم د-كأا ،ف-لŸا اذ-ه صصو-شصخ-بو
ةرازو Úب ةمŸÈا تايقافتلا مغر نكشسلا ببشسب يعما÷ا ذاتشسلا
،““راطإلا اذه ‘ نكشسلا ةرازو يملعلا ثحب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
عيراششŸا لامكتشسا ىلع لمعلاو تايقافتلا كلت ليعفتب Úبلاطم
روط ‘ لازتل يتلا ›اعلا ميلعتلا ةذ-تا-شسأا-ب ة-شصاÿا ة-ي-ن-ك-شسلا
.““ىرخأا عيراششم نع ديمجتلا عفر بناج ¤إا ،زا‚إلا
اذه صصوشصخب تلاشصتا دوجو نع نا-يز ن-ب ف-ششك ،ه-ب-نا-ج ن-م
زا‚لا ديق عيراششŸا لامكتشسا ىلع لم-ع-لا-ب اد-ه-ع-ت-م ،ف-لŸا

.““يقابلا زا‚ا راظتنا ‘ ةذتاشسلا اهنم ديفتشسيل
عم رواششتلاو راو◊ا ةفاقث خيشسرت لجأا نم ةرازولا دادعتشسا ددجو
تلاغششنلا حرطل عاطقلا ‘ Úلعافلا لكو Úيعامتجلا ءاكرششلا
.““اهل ةمزÓلا لول◊ا داجيإا ىلع لمعلاو
صشماه ىلع ،›اوغ نيدلا رون ةرازولل ماعلا Úمألا حشضوأا هرودب
ةطراخ تعشضو““ يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو نأا ءاقللا اذه
ميعدت ةيغب ،عاطقلل Úيعامتجلا ءاكرششلا لك عم قيشسنتلاب ،قيرط
،ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ تايوتشسŸا عيم÷ دعب نع مييقتلاو ميلعتلا
صسوÒف يششفت ءارج دÓبلا اهفرعت يتلا ةيعشضولا عم ايششا“ اذهو
تابيتÎلا لك ذاختا““ --لاق امك-- قايشسلا اذه ‘ ”و .““انوروك
¤إا جاوفألا ماظنب لمعلا لÓخ نم ةيئاقولا تاءارجلاو ةيحشصلا
03 مو-ي رر-قŸا0202/9102 ةيشساردلا ةنشسلا لام-ك-ت-شسا ة-يا-غ
ةشسشسؤوŸا باعيتشسا ةردق رابتعلا Úعب ذخألا عم ,مداقلا Èمفون
ةنشسلا قÓطنا نأا ةبشسانŸاب ›اوغ فششكو .““اهتايناكمإاو ةيعما÷ا
هنأا ازÈم ،لبقŸا Èمشسيد —افلا ‘ نوكيشس1202/0202 ةيعما÷ا

دد÷ا ةبلطلا لابقت-شسل ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤوŸا ل-ك ة-ئ-ي-ه-ت““ ”
.““دعب نع مهليجشستو مههيجوتو مهلابقتشساب ةشصاخ ةÎف ديد–و
حنÁ يرازو رارق ىلع ع-ي-قو-ت-لا ” ه-نأا نأا-ششلا اذ-ه ‘ فا-شضأاو
وأا ةيعما÷ا ةشسشسؤوŸا ¤ا روشض◊ا Úب رايتخلا ‘ ق◊ا ةبلطلل
مييقتلاب ةشصاÿا تاءارجلا ليهشست بناج ¤إا ،دعب نع ملعتلا
.ىرخأا ¤إا ةنشس نم لاقتنلاو

ن.ح ^

: يربمعلب  ،ةئملأب07ـب ءاودلل ةيلحملا قوصسلا ةيطغت وحن

تايبولو رباخم طروت تافلم كلمي سسيئرلا
 ةيودألل يرسسلا داريتسس’ا يف

دبع ةيروهم÷ا سسيئر نأا ،سصاوÿا ةلدأيصصلل ةيرئاز÷ا ةينطولا ةبأقنلا سسيئر ،يÈمعلب دوعصسم ىري
ةيودألا داÒتصسأب Úطروتم ءاود تأيبولو ربأfl بأحصصأا طروت لوح ريرأقتو تأفلم زوحي نوبت ديÛا
نزاوتو ةبذبذو رئأصسÿا ‘ مهببصستل ارظن مهتبصسأfiو مهتعبأتم متيصس هنأا اÒصشم ،ةيرصس ةقيرطب
   .ةيحصصلا ةموظنŸا ىلع ةيبلصس تأصسرأ‡و ةيودألا ‘ ةردن قلخو قوصسلا

سصيصصختلا تادأهصش بصص نم ةيلولا ءأنثتصسا دعب

 نوجتحي ةيدملا ““لدع““ وبتتكم
 ةمسصاعلاب ةلاكولا رقم مامأا

  ةلأكولا رقم مأما سسمأا ةيجأجتحا ةفقو اومظن
مهتانكسس ميلسست نولجعتسسي ةياغرلاب ““بانك لدع““ وبتتكم

5691 توأا13 لبق نيدولوŸا ةيبÎلا يفظوم ءأصصحإأب رمأأت ةرازولا

Èمسسيد13و ÈمتبسسÚ 1ب ةيبÎلا عاطق ‘ دعاقتلا تافلم عاديا
عاديإاو ةنصسلا هذهل دعأقتلأب ÚينعŸا مدقتب ،ةيبÎلا تأيريدم ةينطولا ةيبÎلا ةرازو سسما ترما ^
.دعأقتلا بتأكم ىوتصسم ىلع مهتأفلم
ةنصسلا نم ربوتكأا13 ¤إا Èمتبصس1 نم ةÎفلا لÓخ دعأقتلا تأفلم عاديا ةÎف ةيبÎلا ةرازو تددحو
يئÓلا تÓمأعلا ءأصسنلا اذكو ،يصضأŸا توأا13 لبق ةنصس06 نصس نيذلا ÚفظوŸأب رمألا قلعتيو ،ةيرأ÷ا

يتلا ةلمأعلا ¤إا ةفأصضإلأب ،لأفطا ثÓث أهيدل يتلا ةلمأعلل ةنصس25و لأفطأا نودب ةنصس55 نصس نلصصو
أهبصصنم ‘ ةيمدقأا أهيدلو ،دحاو لفط أهيدل يتلا ةلمأعلل ةنصس45و ،Úلفط أهيدلو ةنصس35 نصس تغلب
Ÿةنصس51 ةد .
عم لأجآلا برقأا ‘ دعأقتلا ىلع ةلأحإلا تأبلطو مهدÓيم تادأهصش لأصسرا ÚينعŸا نم ةرازولا تبلطو
.دعأقتلا رارق نع عجاÎلا مدعب دهعت Ëدقت
أهلÓخ نم مهترمأا ةيبÎلا تأيريدم ¤إا ةميل-ع-ت ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو ته-جو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
رأبتعأب دعأقتلا ىلع مهتلأحا دصصق5691 توأا13 لبق نيدولوŸا ةيبÎلا يفظوم ءأصصحإا ‘ عورصشلأب
. ةنصس06 ـلا نصس اوغلب مهنأا

  ن.ح ^

نكشسم0002 ““بانك لدع““ وبتتكم دششان ^
Ãنكشسلا ريزو ،ةمشصاعلا-ب ة-يا-غر-لا ع-قو
يروفلا لخدتلاب ،يرشصان لامك نارمعلاو
حبشش نم صصلختلاو مهتانكشس مه-م-ي-ل-شست-ل
تانكشسلا نأاو ةشصا-خ ““ة-بذا-ك-لا““ دو-عو-لا
  .ةدم ذنم ةزهاج
لÓخ ““بانك لدع““ ةغيشص وبتتكم بلاطو
رقم ماما صسمأا ة-ي-جا-ج-ت-حإلا م-ه-ت-ف-قو
تاف-ت-للا-ب ،ن-يد-م-ح د-ي-ع-شسب ة-لا-كو-لا

Ÿا م-ه-ب-لا-طŸنم مهتدافتشسا ‘ ةل-ث-م-ت
Úح ‘ لاغششألا اهب تهتنا يتلا مهققشش
-م-ه-ب-شسح- مد-ق-ت لد-ع ة-لا-كو لاز--تل
ققششلا ميلشستب مهتد-عو نا د-ع-ب ،دو-عو-لا
نع تعجارت اهنا لأا ،ةيرا÷ا ةنشسلا ةياهن
،1202 نم لوألا يثÓثلا ةياغ ¤إا دعولا
    .مهقلق ةدح نم داز ام وهو
ىواكشش ةدعب اوماق مهنأا اودكأا ،لباقŸاب
ةفل-كŸا ة-ي-ن-عŸا  تا-ه÷ا ¤إا تاءاد-نو
لوح قي-ق– ح-ت-ف د-شصق عور-ششŸا اذ-ه-ب
⁄ مهنأا لإا تانكشسلا ميلشست ليطعت بابشسأا
،ةينعŸا تاطلشسلا فرط نم در يأا مهلشصي
ةشسايشس لظ ‘ ارمذت Ìكأا مهلعج ام وهو
يتلا ةيشصولا تاهجلل لامهإلاو  ةلابمÓلا

  .ةمات ةيدجب بلطŸا اذه ذخأات ⁄
نم ““بانك““ وبت-ت-ك-م ا-شضيأا ى-ك-ت-ششا ا-م-ك
رارغ ىلع ،ةيومنتلا عيراششملل ماتلا بايغلا
ةيمومعلا ةرانإلاو ة-ي-ح-شص ةدا-ي-ع با-ي-غ
،صسرادملل ماتلا بايغلاو ،ن-مألا ماد-ع-ناو
،زاغلاو ءابر-ه-ك-لا د-يوز-ت مد-ع ¤إا ف-شض
برششلا هايŸ ما-ت-لا با-ي-غ-لا ن-ع كي-ها-ن

ديدششلا مهبشضغ نم داز ام وهو ،اهÒغو
هنوهجاو-ي-شس يذ-لا با-ي-غ-لا اذ-ه بب-شسب
،مهلا-ف-طألو م-ه-ل ة-ب-شسن-لا-ب Ó-ب-ق-ت-شسم
ةرورشضب ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-شسلا Úب-لا-ط-م
تقو بر-قأا ‘ صصئا-ق-ن-لا هذ-ه ق-ي-ب-ط-ت

  .نك‡
ةلاكولا ¤إا لكاششŸا هذه لك ءلؤوه لمحو
““لدع““ هريوطتو نكشسلا Úشسحتل ةينطولا
مقت ⁄ يتلاو عشضولا اذه تلهاŒ  يتلا
اذه ما“إا ‘ ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختاب
ىقبي يذ-لاو ه-جو ل-م-كأا ى-ل-ع عور-ششŸا
  .اذه انموي ةياغ ¤إا لوه‹ هÒشصم
لّوأا اراذعإا ،لدع تهّجو ىرخا ةهج نم
ةيجراÿا ةئيهتلا لاغششأاب ةفّلكŸا ةكرششلل

Ÿعيبلا ةغيشصب ةينكشس ةدحو0002 عورشش
،ةديلبلا ،ناحرشس يديشس عقوÃ ،راجيإلاب
ةيعشضو نع صضرع Ëدقت ،اهايإا ةبلاطم
  .ةنكمŸا لاجآلا برقأا ‘1 مقر لاغششألا
Úشسحتل ةين-طو-لا ة-لا-كو-لا تب-لا-ط ا-م-ك
مي-عد-ت ة-كر-ششلا ن-م هر-يو-ط-تو ن-ك-شسلا
ةيّداŸاو ةيرششبلا تاي-نا-ك-مإلا-ب ة-ششرو-لا
ىلع تددششو ،ةشصقانŸا ءانثأا اهنع نلعŸا
ذاختاو عقوملل ةديدج ةيكيمان-يد ءا-ط-عإا
تاششرو بيشصنتل ةمزÓّلا تاءارجإلا عيمج
كاردتشسل ةئزŒ لكب (DRV) لاغششألا
،لدع ةلاكو تلهمأا ثيح ،لّجشسŸا رخأاتلا
ذ-ي-ف-ن-ت-ل ،ما-يأا ة-ي-نا-م-ث زا‚إلا ة-كر--شش
ذ-خ-ت-ت نأا ى-ل-ع ،راذ-عإلا تا-ي--شضت--ق--م
مدع ةلاح ‘ ةمزÓّلا ةينوناقلا تاءارجإلا
  ع.ي ^   .اهمازتلا
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يداسصتقإا

ىلع افيسض هلوزن ىدل حارم ريذن دكأاو ^
جاو-ما ى-ل-ع ““حا-ب-سصلا ف-ي-سض““ ج-ما-نر-ب
حÓسصا ةرورسض ى-ل-ع ,ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذإ’ا
ليقارعلا نم د◊او ةيك-ن-ب-لا ة-مو-ظ-نŸا
ةنمقرلا مادختسسا فيثكت و ةيطارقوÒبلا
Úمأا--ت ر--يو--ط--تو ر---طاıا ة---سساردو
ةيقيرفإ’ا قاوسسأ’ا جولو ل-ب-ق تاردا-سصلا
قوسسلا نع تامولعم كنب ءاسشنا احÎقم
ةيعقاو ةر-ظ-ن كل-ت‰ ى-ت-ح ة-ي-ق-ير-فإ’ا
.ةيقيرفإ’ا قوسسلا نع ةقوثوم
حابسصلا فيسض ددسش لسصتم د-ي-ع-سص ى-ل-ع
ةيرئاز÷ا تاسسسسؤوŸا مازتلا ةيمهأا ىلع
غو-ل-ب ةرور-سضو Òيا-عŸاو تا-ف-سصاوŸا-ب
فرط نم هيلع سصوسصنŸا ةدو÷ا ىوتسسم
قوسسلا ‘ اهسسفن سضرغل ةيلودلا تائيهلا
سضع-ب كا-ن-ه نأا ¤إا ا-ت-ف’ ة-ي-ق--ير--فإ’ا
ى-ل-ع ةردا-ق-لا ة-ير-ئاز÷ا تا--ج--ت--نŸا
تيز لثم ةيقيرف’ا قوسسلا ‘ ةسسفانŸا
ة-ي-نوÎك-ل’ا تا--ج--ت--نŸاو نو--ت--يز--لا
.ةيلزنمورهكلاو
ىلع حار-م ر-يذ-ن حÎقا ىر-خأا ة-ه-ج ن-م

نع ةسضاع-ت-سس’ا ة-ير-ئاز÷ا تا-سسسسؤوŸا
رسشابŸا رامثتسس’ا وحن هجوتلاو ريدسصتلا
ةيحبرو ةعا‚ Ìكا هرابتعاب ايقيرفأا ‘
.هيأار بسسح
ع-م تا--كار--سشلا ع--ج--سشي ه--نأا فا--سضأاو
تارامثتسس’ا سسيلو ةيرئاز÷ا تا-كر-سشلا
باسست-كا ل-جأا ن-م ة-ي-ب-ن-جأ’ا ةر-سشا-بŸا
.ةينقتلاو ةÿÈا
ن-م ادد-ع  حار-م را-ثأا ىر-خأا ة-ه--ج ن--م
لدابتلا ةقطن-م سضÎع-ت ي-ت-لا ل-كا-سشŸا
ثيح ددعلا ةلأاسسم لثم ة-ي-ق-ير-فأ’ا ر◊ا

8 هيفو ة-لود55 يقير-فأ’ا دا–’ا م-سضي
ىرخأا6و  اهب فÎعم ةيميلقا تاعوم‹
ام ةيداسصتقا تاعومجمك اهب فÎعم Òغ
عسضوو قيسسنتلاب قلعتي اميف لكسشم حرطي
رار-ق-ت-سس’ا ل-ك-سشم بنا-ج ¤إا ط-طÿا
نع Óسضف ناد-ل-ب-لا سضع-ب ‘ ي-سسا-ي-سسلا
ةفلتıا تاهاŒ’او ةفلتıا طا‰أ’ا
ة---ي---نو---ف---ك----نر----ف----لا لود----لا Úب
ل-سصت-ي ا-م-ي-ف  ة--ي--نو--سسكا--سسو--ل‚’او
.ÒياعŸاو تافسصاوŸاب

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ي-ل-ع تيآا تا-حر-ف ,ة-عا-ن-سصلا ر-يزو ف-سشك ^
لمحيسس1202 ةنسسل ةي-لاŸا نو-نا-ق نأا ,م-هار-ب
اهلعجتسس ةيعانسصلا بعسشل-ل ةد-يد-ج تاز-ي-ف–
ريزولا حسضوأاو .ءاقبلل ةل-با-قو ا-ما“ ة-ل-ق-ت-سسم
سسلÛا سسي-ئر بي-سصن-ت ى-ل-ع ه-فار-سشإا لÓ-خ
تا-سسسسؤوŸا ر-يو-ط-ت-ل يرا-سشت-سس’ا ي-ن--طو--لا
نأا ,يسساسس نب لداع ديسسلا ,ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا
تاطاسشن ءاسشنإا ةيناكمإا ققحتسس تازيفحتلا هذه
حمسستو ,لاجآ’ا برقا ‘ ر-ئاز÷ا-ب ة-ي-ع-ي-ن-سصت
اهيف اÃ اهمجح ناك امه-م تاد-عŸا ة-عا-ن-سصب
‘ ريزولا قرطتو .ÚلوانŸا تا-طا-سشن ر-يو-ط-ت
يتلا  ةيعينسصتلا ةعانسصلا ةيمهأا ¤إا راطإ’ا اذه
دمتعت ةيعانسص تابكرم ثعبب Úجتنملل حمسستسس
.بيكÎلل ةلباق ةيرئازج تادعم ىلع اهطاسشن ‘
عونلا اذه ىلع زيكÎلا نأا لوؤوسسŸا سسفن لاق و
ام Úجتنملل Òفوت نم نكميسس تاعانسصلا نم
بيكÎلل ةلباق ةيلfi تاد-ع-م ن-م ه-نو-جا-ت-ح-ي
هذه كÎت نأا ىلع ,ةيجراÿا قوسسلا نم سسيلو
نوناق زكÒسس امك .ىو-سصق-لا ةرور-سضل-ل ةÒخ’ا
ىلع »: ةعانسصلاب قلعتŸا هقسش ‘1202 ةيلاŸا

ة-ي-لÓ-ق-ت-سس’ا ثع-ب و را-م-ث-ت-سس’ا تاز-ي--ف–
ةيعبتلل سسركŸا رامثتسس’ا سسي-لو ة-يدا-سصت-ق’ا
ثعب ةداعا ن-م ا-ن-ن-كÁ ا-م اذ-ه ,ة-يدا-سصت-ق’ا
ةيلÓقتسسا نامسض عيطت-سست ة-ير-ئاز-ج ة-عا-ن-سص
اهيف اÃ ةيعانسصلا تادعŸا سصخي اميف رئاز÷ا
لاجآ’ا رسصقأا ‘ عينسصتلاو كÓهتسسÓل ةهجوŸا
نإاف مهار-ب ي-ل-ع تيآا بسسحو.ريزولا عبات-ي ,““
⁄ اذإا ةيلÓقتسس’ا قيق– نم نكمتت نل رئاز÷ا
ةعانسص ىلع ةرداق ةعان-سص ءا-سشنا ن-م ن-ك-م-ت-ت
ةعانسص و عناسصŸا ءانب ‘ لخدت يتلا تادعŸا
لÓخ نم ,(ةيعينسصتلا ةعانسصلا) ىرخا تادعم
.اهنم سضعبلا جا-مدإاو تاد-عŸا سضع-ب ة-عا-ن-سص
يراسشتسس’ا ينطولا سسلÛا ىلع عاطقلا لوعيو
ةداع’ ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ريوطتل
و ةيليوحتلا ةعانسصلا ‘ لثمتت ةمهم ةبعسش ثعب
يتلا ةÿÈا رابتعا ىلع ,ةق-ي-قد-لا كي-نا-ك-يŸا
نأا ريزولا دكأاو.هبيسصنت ” يذلا هسسيئر اهزوحي
ةدهع ءاهتنا دع-ب ,ي-سسا-سس ن-ب د-ي-سسلا بي-سصن-ت
كيناكيŸا لا‹ ‘ هتÿÈ ءاج قباسسلا سسيئرلا
»: نأا بيسصنتلا لفح لÓخ ريزولا لاقو.ةقيقدلا
‘ مهم رود اهل ةبعسش ل-ثÁ ي-سسا-سس ن-ب د-ي-سسلا
تاسسسسؤوŸاو ةير-ئاز÷ا ة-عا-ن-سصلا ثع-ب ةدا-عإا
ةعانسص ثعب ‘ مهاسستو ,ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا
ىلع ينبم Òغ يقيقح جتنم داسصتقاو ةيقيقح
.““عيرلا

- ةبعسص ةمهم مامأا يسساسس نب ديسسلا نوكيسسو
ة-ه-جاو-م ‘ ل-ث-م-ت-ت -رد-سصŸا سسف-ن بسسح-ب
ةبعسشلا هذه اههجاوت يتلا ة-سصيو-ع-لا ل-كا-سشŸا
تÓهؤوم نم هيلع زو-ح-ي اŸ ار-ظ-ن , ا-سصو-سصخ
ةيليوحتلا ةعانسصلا ثعب ةداعإ’ لو-ي-مو ة-ي-ن-ق-ت
مامأا سسلÛا حتفي-سسو. ةقيقدلا كيناك-يŸاو
Òبعتلل لاÛا ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا
بعسشلاو ةبعسشلا هذه سصخي اميف اهتاجايتحا نع
تا-ط-ل-سسلا ةر-ظ-ن ذ-ي-ف-ن-ت بنا-ج ¤إا ىر-خ’ا
فيسضي , رئاز÷ا ‘ ةعانسصلا لبقتسسŸ ةيمومعلا
نب لداع سسلÛا سسيئر دكأا هبناج نم.ريزولا
ةرسشابم Òغ ةقÓع جسسنيسس““ سسلÛا نأا يسساسس
ةرازوو عا-ط-ق-لا ‘ Úي-ن-هŸاو تا-سسسسؤوŸا Úب
لوح تامولعŸا لقنو لداب-ت فد-ه-ب ة-عا-ن-سصلا
نم ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا تا-سسسسؤوŸا ل-ي-قار-ع
ا-ه-م-عد ى-ل-ع Ó-م-ع ,ة-مو-ك◊او ةرازو-لا ¤او
وحن هجوتلاو جاتن’ا نم اهني-ك“و ا-هر-يو-ط-تو
يسساسس نب ديسسلا فرسشيو.““Óبقتسسم ريدسصتلا
ةقيقدلا كيناكيملل ةكر-سش Òي-سست ى-ل-ع ا-ي-لا-ح
عطق عينسصت ‘ ةسصسصختم ةيعانسصلا ةعانسصلاو
ةقاطلاو تاقورÙا اهنم نيدايم ةدع ‘ رايغلا
ةيركسسعلاو ةيعانسصلا تاراي-سسلاو تا-ن-حا-سشلاو
اهزوحي يتلا ةينقتلا ةÈخ-ل-ل ار-ظ-نو.اهÒغو
يرئاز÷ا ةقيقدلا كيناك-يŸا ع-مÛ سسي-ئر-ك
كيناكيŸا ‘ ÚعنسصŸا ةلسسلسس لك عمجي يذلا
نم لفكتيسس هنأا يسساسس نب ديسسلا دكأا ,ةقيقدلا
لقنل Úيناديم Úلماعتم عسضوب سسلÛا لÓخ
¤إا ةعانسصلا تايلاكسشإاب ةقل-ع-تŸا تا-مو-ل-عŸا
يسساسس نب لداع ديسسلا نأا ركذي.ةينعŸا ةرازولا
لتكت ةسسائر سسلÛا سسأار ىلع هبيسصنت لبق ¤وت
هنوك ¤إا ةفاسضإ’اب ةقيقدلا كيناكيŸا تاسسسسؤوم
ةناي-سصو ة-ق-ي-قد-لا كي-نا-ك-يŸا ع-مÛ اÒسسم
.تادعŸا
بجوÃ ئ-سشنأا يذ-لا ،سسلÛا اذ--ه فد--ه--يو
ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ريوطتل يهيجوتلا نوناقلا
نا-م-سض ¤إا ,7102 ‘ ردسص يذ-لا ة-ط-سسو-تŸاو
ةيمومعلا تاط-ل-سسلا Úب ر-م-ت-سسمو م-ئاد راو-ح
لوح Úيدا-سصت-ق’او Úي-عا-م-ت-ج’ا ءا-كر-سشلاو

flاو ا-يا-سضق-لا ف-ل-تŸا لكا-سشŸريوطتب ةقلعت
.تاسسسسؤوŸا هذه ةنرسصعو
ماعلا عاطقلا Úب ةكارسشلا ريوطت ىلع لمعي امك
تا-ئ-ي-ه-لا ءا-سشنا ة-ي-قر-تو ع-ي-ج-سشتو سصاÿاو
ريوطت ‘ ةمهاسسŸا فدهب ةينهŸا تايعم÷او
.ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا

6Ÿح,ءاي

تاسسسسؤؤملا ربع ةقيقدلا كيناكيملا ةبعسش ثعب ةداعإا
:ةعانسصلا ريزو,ةطسسؤتملاو ةريغسصلا

اهتموÁد و ةيعانسصلا بعسشلا ةيلÓقتسسإا نمسضنسس
1202 ةيلاŸا نوناق لÓخ نم

بيكÎلل  ةهجوم  ةيرئازج  تادعم  عينسصت و  ÚلوانŸا  طاسشن  ريوطتل لمع ةطخ ^

:حارم ريذن,ةيؤورلا حيسضؤتل ةيقيرف’ا قؤسسلا نع تامؤلعم كنب ءاسشنا ىلا اعد

رثكا ايقيرفا يف رسشابملا رامثتسس’ا
 تاجتنملا ريدسصت نم ةيحبر

قوسســــــلا ةــــسساردل عـــــسضخت ’ يـــــتلا رـــــيدسصتلا رـــــطاخم بنــــــجتل ةـــــيولوا يـــــلخادلا تــــــيبلا بـــــــيترت  ^
نأا حارم ريذن يق-ير-ف’ا دا–’ا-ب ق-با-سسلا يرا-ج-ت-لا م-سسق-لا سسي-ئرو يدا-سصت-ق’ا Òبÿا سسمأا Èت-عا
اهتقداسصم دعب ةيقيرفإ’ا قؤسسلا جؤلؤل قباسسلا نم ةيدج Ìكأاو ةحيحسص ةقيرطب لمعت ةمؤك◊ا
زيح لخدتسس يتلاو ،ر◊ا يراجتلا لدابتلل ةيقيرفإ’ا ةقطنملل ةسسسسؤؤŸا ةيقافت’ا ىلع يسضاŸا دحأ’ا
بنجتل كلذ لبق يلخادلا تيبلا بيترت بجؤتسست هيأار بسسح ةؤطÿا نكل1202 يفناج ‘ ذيفنتلا
.قؤسسلا ةسساردل عسضخت ’ يتلا ريدسصتلا تايلمع نع مجنت دق يتلا رطاıا

،9102 ‘ %8.0 يرئاز÷ا يداسصتق’ا ومنلا غلب  ^
ه-ي-لإا ترا-سشأا ا-م-ب-سسح ،8102 ‘ %2.1 لبا-ق-م
.تايئاسصحإÓل ينطولا ناويدلل ةدحوŸا تايطعŸا
ءانث-ت-سسا-ب ماÿا ي-ل-خاد-لا œا-ن-لا و‰ ة-ب-سسن ا-مأا
ماع %3 لباقم9102 ماع %4.2 غلب دقف تاقورÙا
ًءادأا““ ناو-يد-لا بسسح-ب ل-ك-سشي لد-ع-م و-هو ،8102
.““اًسسوملم
لو-ح ه-تا-ير-سشن ثد-حا ‘ رد-سصŸا تاذ فا-سضأاو
ومنلا نأا9102 ¤إا6102 نم ةيداسصتق’ا تاباسس◊ا
فرظ نم مغرلا ىلع ايباجيإا““ ناك9102 ماع ‘
،تاعوفدŸا ناز-يŸ يرا÷ا با-سس◊ا ‘ ز-ج-ع-لا
كلذكو ،يبنجأ’ا دقنلا تاي-طا-ي-ت-حا سضا-ف-خ-ناو
.““تاقورÙا عاطق ‘ ومنلا عجارت
تاعاطقب يسساسسأا لكسشب اًعوفدم ومنلا لدعم ناكو
‘ اÃ ،يرلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او ءانبلاو ةحÓفلا
و ،ةيلوÎبلا ةيمو-م-ع-لا لا-غ-سشأ’او تا-مدÿا كلذ
.تامدÿاو ةعانسصلا
دق ةحÓفلا عاطق نأا ¤إا ةقيثولا تاذ تراسشأا امك
%5.3 لباقم9102 ماع ‘ %7.2 ةبسسنب او‰ لجسس
لاغسشأ’ا و ءانبلا عاطق لجسس امنيب ،8102 ةنسس ‘
لاغسشأ’او تامدÿا كلذ ‘ اÃ ،يرلا و ةيمومعلا
لدعم وهو ، .%8.3 ةبسسنب او‰ ةيلوÎبلا ةيمومعلا
.هقبسس يذلا ماعلاب ةنراقم تباث
اًو‰ -ناويدلا فيسضي- ةعانسصلا عاطق لجسس امك
ماع و‰ اًبيرقت لثاÁ ام وهو ،9102 ‘ %8.3 ةبسسنب
ةبسسنب او‰ تامدÿا تدهسش امنيب ،(9.3%)8102
3%.
نم يمسس’ا ماعلا ماÿا يل-خاد-لا œا-ن-لا ل-ق-ت-ناو
¤إا8102 ‘ ير-ئاز-ج را-ن-يد را-ي-ل--م3.25402
›اتلاب Óًج-سسم ،9102 ‘ رانيد راي-ل-م3.824.02
.ةيرا÷ا ةميقلا نم %1.0 ةبسسنب اًفيفط اًسضافخنا
لماعُم سضفخنا د-ق-ف ،ي-سضاŸا ما-ع-لا لÓ-خ ا-مأا
‘ %9.0 ةبسسنب ماÿا يل-خاد-لا œا-ن-لا سشا-م-ك-نا
عا-ط-ق را-ع-سسأا ‘ ةدا◊ا تا-سضا-ف-خ-ن’ا با-ق-عأا
ةفاسضŸا ةميقلا و‰ ل-ق-ت-نا Úح ‘ ،تا-قورÙا
- ¤إا8102 ‘ %4.13 + نم تاقورÙا عاطقل
8.7% ‘ 9102.

ميقلا ،9102 ةن-سس ‘ تسضف-خ-نا ،قا-ي-سسلا تاذ ‘
.تاقورÙا تارداسصل ةيمسس’ا
ر’ود رايل-م2.33 تارداسصلا ةمي-ق تغ-ل-ب كلذ-بو
هردق سضافخناب8102 ‘ ر’ود راي-ل-م93 لباقم
9.41%.
نم يرئاز÷ا ماÿا رعسس%% طسسوتم عجارت امك
،يسضاŸا ماعلا ر’ود7.46 ¤إا8102 ‘ ر’ود9.07
.ةئŸاب7.8 ليمÈلا رعسس عجاÎب يأا
œان-لا ن-م در-ف-لا بي-سصن) در-ف-لا بي-سصن بسسح و
6.9114 نم Òخأ’ا اذه عفترا دقف ،(ماÿا يلخادلا
امئاد ،9102 ‘ اًر’ود0.0493 ¤إا8102 ‘ اًر’ود
     .تايئاسصحإÓل ينطولا نويدلا تايطعم بسسح
كÓ-ه-ت-سس’ا ›ا-م-جإا نأا رد-سصŸا تاذ د-كا ا-م-ك
يئاهنلا كÓهتسس’ا ن-م نو-ك-ت-ي يذ-لا) ي-ئا-ه-ن-لا
لباقم9102 ‘ %2 غلب (ةيمومعلا تارادإ’او رسسأÓل
.8102 ةنسس ‘ 7.2%
رسسأ’ا كÓهتسسا زيفحتب ناك كلذ نأا ردسصŸا عبات و
ةيمومعلا تارادإ’ا كÓهتسسا عفترا امنيب ،(1.2% +)
.%9.1 ةبسسنب
نأا ¤إا ناويدلا راسشأا دقف ،رامثتسس’اب قلعتي اميفو
›امجإ’ا تباثلا لاŸا سسأار نيوكت مجح ‘ روطتلا
و .8102 ماع ‘ %1.3 لباقم9102 ماع ‘ %1 غلب
‘ جد رايل-م6.4097 غلبي-ل %7.3 ةبسسنب سضفخ-نا
.قباسسلا ماعلا ‘ جد رايلم3.1128 لباقم9102
ماع ‘ اعفتر-م يدا-سصت-ق’ا م-كاÎلا لد-ع-م ل-ظو
›امجإ’ا تباثلا لاŸا سسأار نيوكت مجح نأ’ ،9102
نع فسشكي ا‡ ،%7.83 غلب ماÿا يلخادلا œانلا ‘
‘ اًرامثتسسا لازي ’ هنكل ،Òبك يرام-ث-ت-سسا د-ه-ج““
.““ ةلودلا لمع نم ىقبي يذلاو ةيتحتلا ةينبلا
،تامدÿاو علسسلا ‘ ةيجراÿا ةراجتلل ةبسسنلاب امأا
ةبسسنب تادراولا مجح سضافخناب اًسضيأا تزي“ دقف
ماعب ةنراقم9102 ماع ‘ تارداسصلل %1.6 و 9.6%
8102.
ما-ع ‘ %3.1ب او‰ يرئاز÷ا داسصت-ق’ا ل-ج-سسو
œانلا ›امجإا غلب ام-ن-ي-ب ،6102 ‘ %2.3 و7102
و %2 ›اوتلا ىلع تاقورÙا جراخ ماÿا يلخادلا
ح. ءايŸ ^ .تاونسسلا سسفن لÓخ 2.2%

  ةيمؤمعلا لاغسشأ’ا و ءانبلا و ةحÓفلا تاعاطقب اعؤفدم9102 يف %8.0 غلب
ايباجيإا ايداسصتقا اومن لجسست رئازجلا

 تاعوفدملا نازيم زجع مغر

:دكؤؤي و ةيمنتلل يقيرف’ا كنبلا سسيئر نيمي ءادأا مسسارم يف كراسشي ةيلاملا ريزو
 ءارمسسلا ةيراقلا حلاسصل  ةيمنتلا لاجم يف  اريبك امدقت زرحا كنبلا

د-ب-ع ن-ب نÁأا ،ة-ي-لاŸا ر-يزو كرا--سش ^
‘ يئرŸا لسصاوتلا ةينقت Èع  نامحرلا
يقيرف’ا كنبلا سسيئر ÁÚ ءادأا مسسارم
هب دافأا امبسسح ،انيسسيدأا يمونيكأا ،ةيمنتلل
.ةرازولل نايب
ة--يو---ن---سسلا سسلاÛا لÓ---خ ” د---قو

Ûةي-م-ن-ت-ل-ل ي-ق-ير-ف’ا كن-ب-لا ة-عو-م
ي-سضاŸا توأا72و62 يموي ةد-ق-ع-نŸا
يذلا انيسسيدأا يÒجين-لا با-خ-ت-نا ةدا-عإا
5102 ة-ن-سس ذ-ن-م بسصنŸا اذ--ه ل--غ--سشي
سسمخ اهتد-م ة-ي-نا-ث ةد-ه-ع-ل عا-م-جإ’ا-ب
.تاونسس
دبع نب د-ي-سسلا مد-ق-ت ة-ب-سسا-نŸا هذ-ه-بو
ىدل رئازجلل اظفاfi هتف-سصب نا-م-حر-لا
ديسسلل هيناهتب ةيمنتل-ل ي-ق-ير-ف’ا كن-ب-لا
ىلع هباختنا ةدا-عإا نأا اد-كؤو-م ،ا-ن-ي-سسيدأا

زيمŸا هراسسم سسكعي ةسسسسؤوŸا هذه سسأار
.¤وأ’ا هتدهع لاوط
د-ي-سسل-ل ¤وأ’ا ةد-ه-ع-لا لÓ-خ ه-نأا ر-كذو
نم ةيمنتلل يقيرف’ا كنبلا نك“ انيسسيدأا
‘ كلذب ام-ها-سسم ه-لا-م-سسأار ة-ف-عا-سضم
ط-ي-ق-ن-تو ة--موÁد ى--ل--ع ة--ظ--فاÙا
““AAA““.
كلذك تنك“ ةسسسسؤوŸا هذه نأا فاسضأاو
‘ Òبك مد-ق-ت زار-حإا ‘ ة-م-ها-سسŸا ن-م
.ةيقيرف’ا ةراقلا حلاسصل ةيمنتلا لا‹
ديكأاتلا نامحرلا د-ب-ع ن-ب د-ي-سسلا دد-جو
ةيمنتلل يقيرف’ا كنبلل رئاز÷ا معد ىلع
،ةيمنتلا دوهج ةلسصاوم ىلع ايوسس لمعلل
تاقÓعل Ìكأا عفدب دÓبلا مازتلا نع ابرعم
.كنبلا عم نواعتلا
ةيلاŸا ريزو Úمي-لا ءادأا م-سسار-م سسأار-تو

يظفاfi سسل‹ سسي-ئر ه-ت-ف-سصب Êا-غ-لا
.ةيمنتلل يقيرف’ا  كنبلا
ءاسسؤورلا سضعب ةكراسشم مسسارŸا تفرعو
يلث‡و (نو-ي-لا-حو نو-ق-با-سس) ة-قرا-فأ’ا
ةرادإا سسل‹ ءاسضعأا اذكو ةيلود تاسسسسؤوم
.ةسسسسؤوŸا هذه
يذلا سسيئرلا ىدأا مسسارŸا هذه لÓخو
ÚظفاÙا روسضحب Úميلا هباختنا ديعأا
ي-ق-ير--ف’ا كن--ب--لا ةرادإا سسل‹ ما--مأاو
ن-م (2)01 ةداملل اقبط اذهو ةي-م-ن-ت-ل-ل
.كنبلا سسيئر باختنا تاءارجإاو دعاوق
ةقرافأ’ا نوظفاÙاو ءاسسؤورلا مدقت دقو
لف◊ا لÓخ مهتÓخاد-م ‘ نو-كرا-سشŸا
هباختنا ةداعإ’ انيسسيدأا ديسسل-ل Êا-ه-ت-لا-ب
لÓخ همعد-ب Úمز-ت-ل-م ،كن-ب-ل-ل ا-سسي-ئر
ح.ل ^ .ةيسسامÿا هتدهع

سسيليبؤم ةسسسسؤؤمـل اماع اريدم اسسيئر يلاكد لداع نييعت مت اميف
رئازجلا ت’اسصتا ةسسسسؤومـل اماع اريدم اسسيئر ناولح نيسسح نييعت

رئازجلا ديرب ماع ريدم ماهم ءاهنإاو
اسسيئر ناولح Úسسح ديسسلا Úيعت  ”  ^
,رئاز÷ا ت’اسصتا ةسسسسؤومـل اماع اريدم
ةسسسسؤوŸ ماعلا ريدŸا ماهم ءاهنإا ” امك
بسسح ,Êامحد Ëركلا دبع ,رئاز÷ا ديرب
د--يÈلا ةرازو--ل نا---ي---ب  ه---ب دا---فأا ا---م
.ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تÓسصاوŸاو
ةيعم÷ا عامت-ج’ ا-ع-ب-ت““ نا-ي-ب-لا بسسحو
دقعنŸا ,رئاز÷ا ت’اسصتا عمÛ ةماعلا
سسل‹ ءا-سضعأا د-يدŒ ” ,ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي
ةرود ‘ اهدعب دقعنا يذلا عمÛا ةرادإا
Ëرك ديسسلا بيسصنت اهلÓخ ” ةيئانثتسسا
.““عمجملل اماع اريدم اسسيئر يكيرت يبيب
اسسيئر ناولح Úسسح ديسسلا Úيعت ” امك
رئاز÷ا ت’اسصتا ةسسسسؤومـل اماع اريدم
اماع اريدم اسسي-ئر ›ا-كد لدا-ع د-ي-سسلاو
هذ-ه جرد-ن-تو .سسي-ل-ي--بو--م ة--سسسسؤو--مـل
راطإا ‘ --نايبلا بسسح-- تا-ن-ي-ي-ع-ت-لا
ةيمومعلا تاسسسسؤوملل ديدج سسفن ءاطعإا““

تامدÿا Úسس– دسصق عاطقل-ل ة-ع-با-ت-لا
ت’اسصت’ا لا‹ ‘ انين-طاوŸ ة-مد-قŸا
اهفرعي يتلا ةديد÷ا تايدحتلا ةبكاومو
ف-ي-سضي-- ىر-خأا ة-ه-ج ن-م .““عا-ط-ق--لا
Ëركلا دب-ع ما-ه-م ءا-ه-نا ”““ --نا-ي-ب-لا
ديرب ةسسسسؤوŸ اماع اريدم هتفسصب Êامحد

اميف ,ىرخأا ماهŸ يعدتسسا يذلا رئاز÷ا
ما-هÃ ة-سسسسؤوŸا ن-م را-طإا ف-ي-ل--ك--ت ”
ماهم ءاهنإا““ ” امك .““ةباينلاب ماعلا ريدŸا
زكرملل اريدم هتفسصب ةيلاع نب رمع ديسسلا
تاذل عباتلا ةيديÈلا كوك-سصل-ل ي-ن-طو-لا
يو’زرح ءايمل ^ .““ةسسسسؤوŸا
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ـل نوبسضاغ-لإ را-ج-ت-لإ ء’ؤو-ه د-ّكأإ و ^
ةي’و ند-م قإو-سسأإ ل-ك نأا-ب ““ر-ج-ف-لإ““

ن-ئا-بز-ل-ل ا-ه-بإو-بأإ تح-ت-ف ف-ي-ط--سس
دجي ⁄ يذلإ لإزأإ Úع قوسس ءانثتسساب

ديزأإ ذنم اقلغم يقب و هنع عفإدي نم
حلاسصم نوجتÙإ لّمح و اموي06 نم
ةليط قلغلإ ةيلوؤو-سسم لإزأإ Úع ة-يد-ل-ب

حلا-سصم نأا-ب ا-ن-ل إود-كأإ و، ةدŸإ هذ-ه
مهبناجب فقت ⁄و مه-ت-لذ-خ ة-يد-ل-ب-لإ
فيلاكت نوع-فد-ي م-ه-نأإ ن-م م-غر-لا-ب،
. عاطقنإ نودو ماظتناب ءإركلإ
وقتل-ي ⁄ م-ه-نأا-ب نو-ج-تÙإ فا-سضأإ و
تاباختنإ’إ تقو ‘ ’إإ ةيدلبلإ صسيئرب
ةيعسضولإ ةيوسستب مهدعو يذلإ ةيلÙإ
يرإو÷إ قوسسلإ اهدهسشي يتلإ ةيثراكلإ
تيقب را-ج-ت-لإ ء’ؤو-ه ةا-نا-ع-م نأإ Òغ،

يتلإ صصئاقن-لإ ة-ل-م-ج ع-م ة-ل-سصإو-ت-م
ديحولإ يرإو÷إ قوسسلإ هذه اهدهسشي

. لإزإ Úع ةنيدم ىوتسسم ىلع
يبعسشلإ صسلÛإ بإون دحأإ لبقتسسإ و
رإرق نأاب مهل دكأإ و ÚجتÙإ يدلبلإ
حلاسصم ّنأاب و ةي’ولإ ›إو هردسصأإ قلغلإ
ةلسسإرÃ مويلإ حاب-سص تما-ق ة-يد-ل-ب-لإ
إذه ح-ت-ف ةدا-عإ’ ة-ي-ئ’و-لإ ح-لا-سصŸإ
.تاقوأ’إ برقأإ ‘ يرإو÷إ قوسسلإ

جلصصل ىصسيع ^

سصئاقنلا ءاسصحا و لظلا قطانŸ اهتارايز رسشابت ةنجللا
62تنصشو“ Úعب حلاŸا ةرئادب ةيومنت ةيلمع

ةدد-ع-تŸإ ة-ي-ئ’و-لإ ة-ن-ج-ل--لإ تما--ق ^
ىلع ةيمنتلإ ةعباتÃ ةفلكŸإ تاعا-ط-ق-لإ

تنسشو“ Úع ةي’وب  لظلإ قطانم ىوتسسم
قطانŸإ نم إددع تسسم ةينإديم ةجرخب
مدقت ىدم ىلع فوقولل ةيئانلإ و ةلوزعŸإ
قطانŸإ هذهب ةلجسسŸإ ةيومنتلإ ةيلمعلإ

ةيمومعلإ ةران’إ نم ةدافتسس’إ رإرغ ىلع
لخإدم ةئيهت، تاكبسشلإ فلتخÃ طبرلإ،
صسرإدŸإ ة-ع-سسو-ت، ة-ي-ف-ير-لإ تا-ن-ك-سسلإ
و ظاظتك’إ لكسش ىلع ءاسضقلل ةيئإدتب’إ
. يفيرلإ نكسسلإ
يتلإ قطانŸإ Úب نم Èتعت حلاŸإ ةرئإد

ةيلمع62 اهب تلجسس يت-لإ و ا-ه-ترا-يز ”
و لظلإ قطانم نع ةلزعلإ عفر-ل ة-يو-م-ن-ت
ناكسسل Ëركلإ صشي-ع-لإ تا-يرور-سض Òفو-ت

ماعلإ Úمأ’إ كلذ ‘ لوقي قطانŸإ هذه
نأإ افيسضم هللإدب-ع ة-ب-ير-ع ن-ب ةر-ئإد-ل-ل
نم تايسصوتب حلاŸإ ةرئإدب تطح ةنجللإ
قيقد ءاسصحإ ” نيأإ ةي’ولل ماعلإ Úمأ’إ
ميلقإ Èع ةدجإوتŸإ لظلإ ق-طا-ن-م ل-ك-ل
.ةرئإدلإ
70 و تايلمع40 حلاŸإ ةيدلبب ءاسصحإ ” و

تايلمع90 و محللإ ةبعسش ةيدلبب تايلمع
د’وأإ ةيدلبب تايلم-ع60 و ةقرات ةيدل-ب-ب

” ثيحب ةي-ل-م-ع62 عومجÃ لح-ي-ك-لإ
اميف ةيولوأ’إ ىل-ع ا-ه-لÓ-خ ن-م ز-ي-كÎلإ
دو-ع-ت ي-ت-لإ ة-ي-ئا‰’إ ع-يرا-سشŸإ صصخ-ي
¤وأ’إ ةجردلاب نطإوŸإ ىل-ع ةد-ئا-ف-لا-ب

فرسصلإ، برسشلإ هايÃ طبرلإ ةلكاسش ىلع
ةئيه-ت-لإ و ة-ي-مو-م-ع-لإ ةرا-ن’إ، ي-ح-سصلإ
صسرإدŸإ صضعب و ط-ي-ح-م-ل-ل ة-ي-جراÿإ
ليجسستب ةحسصلإ عاطق و ةقراتب ةدجإوتŸإ

يرابج ةعرزم ىوتسسم ىل-ع جÓ-ع ة-عا-ق
. ةرابج د’وأإ و مسساق
تلّقنت ةقراتب اهدجإوت لÓخ نم و ةنجّللإ
نم هتنطاق Êاعي يذلإ ةناغŸإ رإود ¤إ
ةران’إ و كلسسم حتف حإÎقإ ” نيإ ةلزعلإ
ةعرزم ةنجللإ تباج نإ دع-ب ة-ي-مو-م-ع-لإ
ناك يذلإ محللإ ةبع-سش ة-يد-ل-ب-ب ة-مر-كو-ب
حتف ‘ لثمتŸإ ديحو-لإ ة-ن-كا-سسلإ حإÎقإ
إذ-ك و2 ة-مر-كو--ب ¤إ يدؤوŸإ كل--سسŸإ
يسسراف ةعرزم كلذك و ةيمومعلإ ةران’إ

fiإ د-مŸةي’ولإ ةمسصاع ةيدلبل ة-م-خا-ت
محللإ ةبعسش ميلقإ’ ةعباتلإ و تنسشو“ Úع
ثيح ةÈتعم ةيناكسس ةفاث-ك فر-ع-ت ي-ت-لإ

ع-م‹ و جÓ-ع ة-عا-ق--ب ›ا--ه’إ بلا--ط
. يسسردم
اهب لءافت ةجرÿإ هذه ‘ ةيئ’ولإ ةنجللإ

مهعم رسشابŸإ رإوحلل رظنلاب ÚنطإوŸإ
فلتÚ flب كÎسشم بلطم ليجسست ” امك
مهجإردإ ‘ لثمتŸإ حلاŸإ ةرئإد ةنطاق
. ةيفيرلإ تانكسسلإ نم ةيفاسضإ صصسصحب
ةلثا‡ عيراسشم ةقاطلإ ةيريدم تلجسس و
راظتنإ ‘ صسيداب نب ةدعاسسم ةيرق لثم
لحإرم ةدعب ر“ يتلإ ةيمومعلإ تاقفّسصلإ

‘ لاغسشأ’اب ةفلكŸإ ةسسسسؤوŸإ Úيعت لبق
لحإرŸإ ‘ عيرا-سشŸإ صضع-ب ى-ق-ب-ت Úح

سشلإ ‘ ا-م-ي-سس ’ و زا‚إ’إ ن-م ةÒخأ’إ ق-ّ
و اهÒغ و ةيمو-م-ع-لإ ةرا-نإ’ا-ب ق-ل-ع-تŸإ
متي و عيباسسإ30 دعب ايئاهن قلغت نأإ بقتري
. ةددÙإ اهلاجآإ ‘ عيراسشŸإ نم ءاهتن’إ
سشلإ ع-يرا-سشŸإ صصو-سصخ-ب ا-ّمأإ نم ةي-نا-ب-ّ

ةيريد-م تل-ج-سس د-ق-ف ة-يرإو-ج بعÓ-م
ةيرإوج بعÓم ةدع ةسضاير-لإ و با-ب-سشلإ

ةبعسش و ةرابج د’وإ ةير-ق-ب بع-ل-م ا-ه-ن-م
‘ حلاŸإ ةيدلبب ةيلمع ليجسست و محللإ
قيتعلإ ي◊اب نئاكلإ يتإّذلإ ليومتلإ راطإإ

ةيئاهنلإ لحإرŸإ ‘ وه و دي-ع-سس يد-ي-سس
ةرايزلإ ‘ بعŸÓإ هذه حإÎقإ متيسس امك
حلاŸإ ةرئإد نوك ةي’و-لإ ›إو ة-ي-نإد-يŸإ

مويل ةدلıإ تايلا-ف-ت-ح’إ ن-سضت-ح-ت-سس
 °°°°°°°°° حلاصص ^                                                . ةرجهلإ

،ةبانع ةي’ول ةرطيب-لإ ة-ي-سشت-ف-م تزا-ف ^
صصاÿإ اهطاسشن نع حجانلإ جذومنلإ بقلب

لÓخ ن-م كل-ه-ت-سسŸإ ة-ح-سص ة-يا-م-ح ب
ردسصŸإ تإذ ةيئإذغلإ تاجت-نŸإ ة-ب-قإر-م
ىلع ،يرسشبلإ كÓهتسسÓل هجوŸإ Êإوي◊إ

و ةيمو-ي-لإ ة-ي-نإد-يŸإ تا-جرÿإ ة-ي-ف-ل-خ
ةيسشتفŸإ رسصانع اهب موق-ي ي-ت-لإ ة-يرود-لإ
طسشنأإ  نم-سض ن-م ة-ف-ن-سصŸإ ة-ير-ط-ي-ب-لإ
.ةي’ولإ بإرت Èع تايريدŸإ

ىرخأ’إ تاطاسشنلإ د-يد-ع بنا-ج ¤إ إذ-ه
نم زايتماب يحÓفلإ قسشلإ ن-م-سضت-ت ي-ت-لإ

ةحفاكم عاطقب  غلاب مامتهإ و ةعباتم لÓخ

لكسش ام  يعيبط لكسشب  ةيتابنلإ تايليفطلإ
نم ةديرف ةيومنت ةعفد ءاطعإ وحن ةوطخ
امك ،ةيحÓفلإ تاجتنŸإ فلتخملل اهعون
قيقد لكسشب عبات-ت ةر-ط-ي-ب-لإ ة-ي-سشت-ف-م نأإ
قيبطت ى-ل-ع صصر– و ي-سشإوŸإ ة-ي-ع-سضو
ىلع اسضافح اهعإونأإ عيمجب حيقلتلإ جمإرب
لاجÃ صصاخ مامتهإ عم ،ةينإوي◊إ ةوÌلإ
متي يتلإ حئاسصنلإ ءاطعإا-ب ل-ح-ن-لإ ة-ي-بر-ت
ىرخأإ و ةيوعوت تÓمح ن-م-سض ا-ه-ب-ي-تر-ت
¤إ لوسصولإ نم يرطيبلإ ن-ك“ ة-ي-عو-ط-ت
.ءإوسسلإ ىلع حÓفلإ وأإ يبرŸإ

ع و ^

حجانلا جذومنلا بقلب زوفت ةبانع ‘ ةرطيبلا ةيصشتفم
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 ةيمنتلا ‘ مهقحب نوبلاطي نازيلغب عنام دلوا ناكصس

يراو÷ا قوّسسلا حتف ةداعإاب ةبلاطملل

Œا راÿع ةيدلب رقم لخاد نومصصتعي هكاوفلا و رصضÚ فيطصسب لازأا
ةداعإاب ةبلاطملل فيطسس ةي’و بونج لازأا Úع ةيدلب رقم لخاد هكاوفلا و رسضÿا راŒ ،سسمأا، مسصتعا

فيطسس ةي’و ›او هردسصأا يذلا قلغلا رارق ىلع نيرهسش نم ديزأا يسضم دعب يراو÷ا قوسسلا حتف
. بتاكلب دمfi قباسسلا

ةي-حا-ن-لإ ع-نا-م د’وإ نا-ك-سس ى-ك-ت-سشإ ^
4 مقر ينطولإ قيرطلإ بناج-ب ة-ي-قر-سشلإ
زكرم  ةنويدم ةيد-ل-ب ن-ع د-ع-ب-ي ،يذ-لإو
نم ةلمج ن-م  نإز-ي-ل-غ-ب م-ل-ك2 ›إوح-ب
ةايح تسصغن ي-ت-لإ ة-يو-م-ن-ت-لإ ل-كا-سشŸإ
اه-سصÿ ن-مز-لإ ن-م ن-ير-سشع-ل ة-ن-كا-سسلإ
ةÁركلإ ةاي◊إ تا-يرور-سض ‘ نو-ي-ن-عŸإ

مغر ةيلزنŸإ ءابرهكلإ مإدعنإ رإرغ ىلع
Îفدلإ نكسسملل يمسسر دقع-ل م-ه-كÓ-ت-مإ
،بايغ ةلكسشم ناكسسلإ حرط امك .يراقعلإ

ع-با-ط-لإ م-غر ي-ف-ير-لإ ن-ك--سسلإ صصسصح
با-ي-غ نإ إورا-سشإو ة-ير-ق-ل-ل ي-حÓ-ف--لإ
مهلعج ،را◊إ لسصفلإ إذه ‘ ،ءا-بر-ه-ك-لإ
مهتزهجإ تلو– امدعب تÓيولإ نودباكي

¤إ تإدÈّمو تاجÓث نم ةيلزنمور-ه-ك-لإ
،رطسضإ امك ،Òغ ’ مهتويب نيزي ،روكيد
لبإوك بلج ¤إ تÓئا-ع-لإ صضع-ب-ب ،ر-م’إ
قيرطلاب إرورم نإÒ÷إ دنع نم ةيئابرهك
. ةلتاق راطخأإ نم هنع ّرجني دق ام ينطولإ
¤إ م-ه-ت-لإ ه-ي-جو-ت-ب نو-ي-ن-عŸإ صصل-خو
ملع ىلع مه نيذلإ ÚيلÙإ ÚلوؤوسسŸإ
ةديدعلإ تÓ-سسإرŸإ ن-م م-غر-لا-ب إذ-هو
›إو ةلسسإرم ¤إ مهب عفد ،يذلإ عسضولإ
لمحو لجاعلإ لخدتلإ دسصق نإزيلغ ةي’و
،صضع-ب جإردإ ى-ل-ع ة-ي-ن-عŸإ ح--لا--سصŸإ
ةقناÿإ ةلزعلإ كفل ةيومن-ت-لإ ع-يرا-سشŸإ

.مهنع
قرزل ليصضوفلب ^

ن-مأÓ-ل ما-ع-لإ ر--يدŸإ ،صسمأإ لوأإ، ما--ق ^
ينقتونيسسلإ زكرملل ةيدقفت ةرايزب ينطولإ
ى-ل-ع فر-سشأإ ثي-ح  تن-سشو“ Úع ة-ي’و-ب
‘ صصسصخ-تŸإ ز-كرŸإ إذ-ه ثع--ب ةدا--عإإ
،ÚبردŸإ ن-يو-ك-تو با-ي-نأ’إ قر-ف بيرد-ت
راظتنإ ‘ ،8102 ةنسس همÓتسسإإ ” يذلإو

Œا--ب هز--ي--هŸإ تإد-عÿردإو-ك-لإ و ة-سصا
.لاÛإ إذه ‘ ةلهؤوŸإ
صصّسصختŸإ زكرŸإ إذه مدقي نأإ بقتري و
و ة-يرإدإإ ة-ح-ن-جأإ ى--ل--ع ر--فو--ت--ي يّذ--لإ
ل-ق-ح و ة-ير-ط-ي-ب ةدا-ي-ع ،ة-ي-جو-غإد-ي--ب
ةيتايلمعلإ حلاسصملل ايعون امعد تابيردّتلل

نع فسشكلاب اميسس’ ةÁر÷إ حامج حبك  ‘
ة-ثا-غإ’إو ةد-عا-سسŸإ Ëد-ق-تو تإردıإ

إذه نمسضي امك ،ةيعيبطلإ ثرإوكلإ لÓخ
ةدا-عإإ و ÚبردŸإ ن-يو-ك--ت ا--سضيأإ ز--كرŸإ

.صصسصختلإ إذه ‘ لهأاتلإ إذه ‘ ليهأاتلإ
ةأاسشنم ةمدÿإ زي-ح ع-سضو ى-ل-ع ما-ق  ا-م-ك
يرسض◊إ نمأ’إ رقم ‘ لثمتت ةديدج ةينمأإ
روسضحب  ةدع نب يديسس ةيدلبب يجراÿإ
ةرسسأ’إ ،ةيرك-سسع-لإو ة-ي-لÙإ تا-ط-ل-سسلإ
ةيزكرم تإراطإإ و ÊدŸإ عمتÛإو ةيروثلإ
، ينطولإ نمأÓل ةماعلإ ةيريدملل ةيوهج و
صشماه ىلع و ينطولإ ن-مأ’إ يد-عا-ق-ت-مو
ةرورسض ىل-ع ما-ع-لإ ر-يدŸإ دد-سش ةرا-يز-لإ
ن-سسحو ن-طإوŸإ ت’ا-غ-سشنا-ب ل-ف--ك--ت--لإ
ىقرت ةيمومع ةمدخ Ëد-ق-تو ه-لا-ب-ق-ت-سسإ
لسصإوتلإ روسسج ززعتو ،نطإوŸإ تاعلطتل
ةيرإو÷إ ةطرسشلإ أإدبم راطإإ ‘ هعم مئإدلإ

تاقÓ-ع-لإ و لا-سصت’إ ة-ي-ل-خ نا-ي-ب بسسح
.ةماعلإ

حلاصص ^

  ةدع نب يديصس ةيدلبب ةديدج ةأاصشنÃ ززعتي تنصشو“ Úع نمأا

ةسصح نم نوديف-ت-سسŸإ إدّد‹ د-سشا-ن ^
و ةيباسشلإ يحب نئاكلإ يعامتج’إ نكّسسلإ
‘ يرإديب يوسضوفلإ ي◊إ ناكسسب صصاÿإ
لجأإ نم لخدتلإ ةي’ولإ ›إو ،Êوبلإ ةيدلب

اهمحتقإ يت-لإ م-ه-تا-ن-ك-سس ءÓ-خإ صضر-ف
.نونطإوم
نيذلإ ““ر-ج-ف-لإ““ ـل نو-ثّد-ح-تŸإ ف-سشك و
8102 ةنسس ةيوتسش تاناسضيف نم إوررسضت
ل-ي-حر-ت تن-هر ي-ت--لإ ع--ئا--قو--لإ ي--هو
مغرلإ ىلع Úتلماك Úتنسس  نيديفتسسŸإ

نإويد ىدل مهتاقحتسسم عيمج ديدسست نم
،ةبانع ةي’ول يراقعلإ Òيسستلإ و ةيقÎلإ

Ó-جؤو-م لإز’ ح-ي-تا-فŸإ م-ي-ل-سست نأإ Òغ
هذه ‘ ميقت تلإز’ يتلإ تÓئاعلإ ببسسب
.تانكسسلإ
تإءانبلإ ىلع تإءإدتعإ ليجسستل ،ةراسشإÓل

تا-فر-سشل-ل ق-ل-غ تا-ي-ل-م-ع لÓ--خ ن--م
نع كيهان تنمسس’إ و رج’إ مإدختسساب
⁄ تلإز’ يحلل ةيجراÿإ ة-ئ-ي-ه-ت-لإ نو-ك
هذه ةيعسضو ى-ل-ع ر-ثأإ ا-م ،د-ع-ب ل-م-ت-ك-ت
‘ دعب لسصفي ⁄ يت-لإ ة-ي-ن-ك-سسلإ ة-سص◊إ

هذه ‘ ح-سضإو نو-نا-ق-لإ نأإ ع-م ا-هÒسصم
هذه لثم ةبانع ةي’و تدهسش دقو ةلأاسسŸإ
متي  ناك اهلح نأإ Òغ اقباسس تافرسصتلإ
متي ثيح ،تا-ن-ك-سسلإ ما-ح-ت-قإ و ا-ن-مإز-ت
و ÚمحتقŸإ درطل ةيمومعلإ ةوقلإ Òخسست

.قح’ ايئاسضق مهتعباتم
 ع و ^

نوبلاطي ةيباصشلاب يعامتجلا نكصسلا اوديفتصسم
ةمحتقŸا مهتانكصس ءÓخإاب

تنسشو“ Úع ‘ ةافحلسسلا ىطخب Òسست ةيلمعلا
ÊوÎكلإلا يراجتلا لجصسلا تاباصسح عاديإاب ةينعم ةكرصش995

ةيعامتج’إ تاباسس◊إ عإديإإ ددع غلب ^
Úع عر-ف يرا-ج-ت-لإ ي-ن-طو-لإ ل-ج-سسل-ل

35 مرسصنŸإ توأإ42 ةياغ ¤إ تنسشو“
ةينعم ة-كر-سش995 عو--م‹ ن--م عإد--يإإ
بسسكي يداسصتقإ لماعتم لك يأإ ةيلمعلاب
.تاكرسشلاب دوسصقŸإ و ةيونعŸإ ةفسصلإ
بت-ك-م ة-سسي-ئر لإو-ن ي-جا‹ تف--سشك و
لجسسلل يلÙإ عرفلاب Êوناقلإ راهسشإ’إ
80 ـب ةبسسن تغلب ةي-ل-م-ع-لإ نأإ يرا-ج-ت-لإ
03 ةياغ ¤إ ةلسصإوتم لإزت ’ و ةئاŸاب

ةينعŸإ تاكرسشلإ نأإ املع ،Èم-ت-ب-سس ن-م
و  ةدودÙإ ة-ي--لوؤو--سسŸإ تإذ ا--ه--ن--م
تإذ و ديحو-لإ صصخ-سشلإ تإذ تا-كر-سشلإ
نماسضتلإ تاكرسش و ةدودÙإ ةيلوؤوسسŸإ
بنا-ج ¤إ م--ه--سسأ’إ تا--كر--سشلإ إذ--ك و
.اهÒغ و ةطيسسبلإ ةيسصوتلإ تاكرسش
تا-كر-سشلإ دد-ع نأإ ي-جا‹ ف--ي--سضت و

Úع ةي’و ىوتسسم ىلع عإدي’اب ةينعŸإ
عإدياب ةينعم ةكرسش995 ـب رّدقت تنسشو“

ىلع ةلّجسسم يه و ةيعامتج’إ تاباسس◊إ
ينطولإ زكرملل ي-لÙإ عر-ف-لإ ىو-ت-سسم
ىوسس عإديإ متي ⁄ اميف يراجتلإ لجسسلل
ام وه و ةيعام-ت-جإ تا-با-سسح عإد-يإ35

Áاب5 .8 لثŸةئا .
سسلإ نأإ ،Òكذ-ّت-لا-ب ر-يد÷إ يراجتلإ لج-ّ
حا‚إ لجأإ نم ةيسسيسسحتلإ هتلمح رداب

تابا-سسح-ل-ل ة-يو-ن-سسلإ عإد-ي’إ ة-ي-ل-م-ع
و Êوناق ءإرجإإ هرابت-عا-ب ة-ي-عا-م-ت-ج’إ
30ل ةلسسلسس عإديإ نع ةرابع وه و يرابجإإ

و موسصÿإ و لوسص’إ رإرغ ىلع لوإدج
رسضfi ¤إ ةفاسضإ’اب جئات-ن-لإ تا-با-سسح

امك9102 ةيلاŸإ ةنسسلل ةماعلإ ةيعم÷إ
ثيح ديدج ءيسش ةنسسلإ هذه اهعم تلمح

ىّنسستي ى-ت-ح ا-ي-نوÎك-لإ عإد-ي’إ ح-ب-سصإ

لقنّتلإ Íغ عفر Úيداسصتق’إ Úلماعتملل
¤إ جولولإ لÓخ نم كلذ و يلÙإ عرفلل
ةروتاف مهميلسست و ة-ي-نوÎك-ل’إ ة-بإو-ب-لإ
. تاباسس◊إ
و اهل لوخدلإ نكÁ ةينوÎك-ل’إ ة-بإو-ب-لإ
لماعتŸإ دجي ثيحب ل-ج-سسلا-ب ة-سصاÿإ

نكÁ امك ةبإوبلإ هذه ‘ تامدخ ةدع
و يراجتلإ لجسسلإ نم تإداهسش جإرختسسإ
تاباسس◊إ عإديإ و ةديإزتم تاقي-ب-ط-ت-لإ
ىلع ¤و’إ ةبرجتلإ ” ثيح ةيعامتج’إ

رهسشلإ نوسضغ ةمسصاعلإ رئإز÷إ ىوتسسم
ةثدحتŸإ لوقت حاجنب ت“ و مرسصنŸإ

ةئفلإ هذه زيف– هيف متي يذلإ تقولإ ‘
هذه-ب ما-ي-ق-ل-ل ي-لÙإ ىو-ت-سسŸإ ى-ل-ع
وه ةكرسشلإ بسساfi نإ ام-ل-ع ة-ي-ل-م-ع-لإ
Èع ةي-ل-م-ع-لإ هذ-ه-ب ما-ي-ق-ل-ل لوؤو-سسŸإ
لظ ‘ تاباسس◊إ ظ-فاfi وإ تا-كر-سشلإ

 . تاكرسشلإ صضعب دنع بسساÙإ بايغ
ي--مÓ---ع’إ حر---سصلإ إذ---ه Èع تعدو
نم بر-ق-ت-لإ Úيدا-سصت-ق’إ Úل-ما-ع-تŸإ
ة-حو-ت-ف-م يرا-ج-ت-لإ ز-كر-م-ل-ل عر--ف--لإ

مهتاباسسح عإديإ لجإ نم م-ه-لا-ب-ق-ت-سس’
¤إ نإوج  نم ةيلاŸإ ةنسسلل ةيعامتج’إ

ة-بإو-ب-لإ Èع عإد-ي’إ ن-كÁ و Èم-ت-ب--سس
نإ املع عرفلل لقنتلإ صضوع ةينوÎكل’إ
ةيريدم ¤إ نوهجوي لاجآ’إ ءاسضقنإ دعب
ديدسست عم مايإ ةدم مهله“ يتلإ ةراجتلإ

ÚيÓم01 ـب ةرد-قŸإ ح-ل-سصلإ ة-مإر--غ
صضرعي تقولإ ءاسضقنإ ةلاح ‘ و ميتنسس
مهيل-ع ط-ل-سست و ة-م-كÙإ ىد-ل ف-لŸإ

و ةينوناقلإ تإراهسشإ’إ عإديإ مدع ةحنج
‘ رامثتسس’إ و كإردتسسإ بجوتسسي ام وه
.ددÙإ عإدي’إ تقو

 °°°°°°°°° حلاصص ^
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  دادزولب بابضش
 ةبيقعل ءانبأأ بÎقي ودأراب سسراح

و-تا-كŸÒأ لÓ-خ ه-تا-كر– ،دأدزو-ل-ب با-ب-صش ل-صصأو-ي^
سضيوعتل ،ديدج ىمرم سسراح بأدتن’ ،يرا÷أ يفيصصلأ
رداصصم نم ملعو ،حابرم اياغ سسراحلل بقترŸأ ليحرلأ

سسراح عم دقاعتلأ نم بÎقي ،دأدزولب بابصش نأاب ةقوثوم
نأاب تدكأأ رداصصŸأ سسفن ،يواصسوم قيفوت ،ودأراب يدان
ةفاك لوح ودأرا-ب سسرا-ح ع-م تق-ف-تأ د-ق دأدزو-ل-ب ةرأدإأ
،ةقفصصلأ مصس◊ ةÒغصص تايئزج ىوصس قبتي ⁄و ،ليصصافتلأ
ةليلقلأ تاعاصسلأ ‘ ،دأدزولب ةرأدإأ نلعت نأأ رظتنŸأ نمو
ىلع ÚمصسوŸ (اماع92) يواصسوم عم اهدقاعت ،ةمداقلأ
 .لقأ’أ

 قوراف.ج  ^

 لئابقلا ةبيبضش
ةيعام÷أ تابيردتلل ةدوعلأ :نورمح

نم رهصشأأ ةصسمخ دعب ةبعصص تناك
  فقوتلأ

ىدم لئابقلأ ةبيبصش قيرف مجاهم نورمح يقزر حصضوأأ ^
ةبأرق دعب ةيعام÷أ تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلأ ةبوعصص
بÎغŸأ مجاهŸأ داصشأأ امك ،فقوتلأ ن-م ر-ه-صشأأ ة-صسم-خ
ةبيبصشلأ قيرفل يبطلأ مقاطلأ هب موقي يذلأ Òبكلأ لمعلاب

ناك رمأ’أ““ :لاقو يحصصلأ لوكوتوÈلأ ق-ي-ب-ط-ت ل-جأأ ن-م
انمايق نم مغرلابف ،ف-قو-ت-لأ ن-م ر-ه-صشأأ5 دعب اب-ع-صص
تابيردتلل اما“ ةرياغم اه-نأأ ’إأ ة-يدر-ف-لأ تا-ب-يرد-ت-لا-ب
نو-ج-يد ق-ير-ف-ل ق-با-صسلأ م-جا-هŸأ Èعو ،““ة-ي-عا--م÷أ
ةيعام÷أ تابيردتلأ فانئتصسأ دعب هتداعصس نع يصسنرفلأ

انفنأاتصسأ دقل““ :لاقو ،فقوتلأ ن-م ر-ه-صشأأ6 ةبأرق بق-ع
سسفن ىلع لصصأونصسو ةع-ئأر ءأو-جأ’أ تنا-كو تا-ب-يرد-ت-لأ
يذلأ يبطلأ مقاطلأ دوهج نورم-ح ن-م-ث ا-م-ك ،““لأو-نŸأ

يحصصلأ لوكوتوÈلأ عم لماعتلأ لئاصسو Òفوت ىلع رهصس
لك انل رفو يبطلأ مقاطلأ““ :Óئاق ةرأزولأ هتصضرف يذلأ
تامامك نم ،يحصصلأ لوكو-توÈلأ ع-م ل-ما-ع-ت-لأ ل-ئا-صسو
رج◊أ تأءأرجإأ مÎحنصس انرودب نحنو ،ميقعتلأ دأومو
 .““يحصصلأ

قوراف.ج  ^

  ديدج يجيلخ يدان ¤إأ يرمعلب لامج

باب-صشلأ يدا-ن بع’ ي-مور-لأ ن-م-حر-لأ د-ب-ع ف-صشك ^
لبقتصسم لوح تأروط-ت-لأ ر-خآأ ن-ع ،ق-با-صسلأ يدو-ع-صسلأ
يذلأ يرمعلب نيد-لأ لا-م-ج ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ع-فأدŸأ
قيرفلأ عم ةكراصشملل ةيدوعصسلأ ةكلمŸأ ¤إأ ةدوعلأ سضفر

Èع يمور-لأ بت-كو ،›ا◊أ م-صسوŸأ تا-يرا-ب-م ي-قا-ب ‘
رابخأ’أ رخآأ““ :““Îيوت““ يعامتج’أ لصصأوتلأ عقوÃ هباصسح
ةرأدإ’أ ،سسرا◊أ هقفصص دعب ،ة-ي-با-ب-صشلأ تأد-ج-ت-صسŸأو
عفأدمو ةيبون÷أ اكيرمأأ نم مجاهم نع ثحبت ةيبابصشلأ
،““ةيجيلÿأ ةيدنأ’أ دحأأ ¤إأ لقتنأ يذلأ يرمعلب سضوعي
ةرأدإ’أ عم فتاك-ت-لأ ى-ن“أأ““ :ةد-يد-ج ةد-ير-غ-ت ‘ لا-قو
Úبع’ نم ةحرفم رابخأأ كان-ه نأ’ د-ي-ب أد-ي ة-ي-با-ب-صشلأ
فلختو ،““ةيبابصش ةحرف ابيرق ىوتصسم ىلعأأ ىلع بناجأأ

دعوŸ روصض◊أ نع بابصشلأ قيرف بع’ يرمعلب لامج
” يتلأو ةيدوعصسلأ ¤إأ رئأز÷أ نم ةصصاÿأ نأÒطلأ ةلحر
نم ةيماظنلأ تاقفأوŸأ ةفاك ىلع لوصص◊أ دعب اهنيمأات
نايب Èع بابصشلأ يدان ةرأدإأ تدكأأو ،ةقÓعلأ تأذ تاه÷أ
بعÓلأ قحب ةيماظنلأ حئأوللأ ق-ب-ط-ت-صس ا-ه-نأا-ب ي-م-صسر
تأءأرجإ’أ ةفاك عم قفأوتي اÃ كلذو يرمعلب يرئأز÷أ
لودجب نماثلأ زكرŸأ بابصشلأ يدان لتحيو ،ة-ي-ما-ظ-ن-لأ
ديصصرب يدوعصسلأ ÚفÙÎأ يرود ةقباصسم قرف بيترت
 .ةلوج82 رورم دعب ةطقن04

قوراف.ج  ^

ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ تا--ب ^
يأرصس اط’اغ بع’ ،›وغيف نايفصس
نم سصلختلأ نم ةبرقم ىلع يكÎلأ
يرودلأ ‘ اهنم Êاعي يتلأ تامزأ’أ
د-ع-ب ،ةÒخأ’أ ةÎف-لأ لÓ-خ ي-كÎلأ
يرودلأ ¤إأ لاقتنÓل اصضر-ع ه-ي-ق-ل-ت
ةÒثكلأ هتامزأ مصضخ ‘و ،›اغتÈلأ

اصضرع ›وغيف نايفصس ىقلت ،ايكرت ‘
يغروبموصسكوللأ ريدرايلŸأ نم امهم
يدا-ن ‘ م-ها-صسŸأ ،ز-ي--بو--ل رأÒج

¤إأ لاقتنÓل ،›ا-غ-تÈلأ ا-ت-صشي-فأو-ب
اقفو ،ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓ-خ ق-ير-ف-لأ

Ÿب-ع““ ةد--ير--ج ه--ن--ع تف--صشك اÒ““
اصضيأأ كل-تÁ يذ-لأ ز-ي-بو-ل ،ة-ي-كÎلأ
بعÓلأ ‘ ىري ،يصسنرفلأ ليل يدان
Ëد-ق-ت ى-ل--ع ةرد--ق--لأ ير--ئأز÷أ
‘ اميصس’ ،اتصشيفأوب حلاصصل ةفاصضإ’أ

اهب عتمتي يتلأ ةÒبكلأ تأÿÈأ لظ
ق-ب-صسو ،ة-ي-بوروأ’أ ة-حا-صسلأ ى--ل--ع
يرودلأ ‘ بعللأ اماع03ـلأ بحاصصل
لبق ،أÒغصص ناك امد-ن-ع ي-صسنر-ف-لأ
‘ ايŸÒأأو ا-ي-صسن-لا-ف ¤إأ لا-ق-ت-ن’أ

ما--ه تصسوو ،Êا---ب---صسإ’أ يرود---لأ
’و-صصأأ كل-تÁ ز-ي-بو-ل ،يز--ي--ل‚إ’أ
بعÓلأ ةدهاصشم هل قبصسو ،ةينابصسإأ

،ايŸÒأأو ايصسنلاف ةقفر ““ا-غ-ي-ل-لأ““ ‘
وهو ،اصسنرف ‘ Òبك رمثتصسم هنأأ امك
هنيب لصصأوتلأ ةيلمع نم لهصسيصس ام

عرعرت يذلأ يرئأز÷أ بعÓلأ Úبو
بتأورلأ ةلأاصسم ى-ق-ب-تو ،ا-صسنر-ف ‘

مامأأ قئاع-لأ ي-ه بعÓ-ل ة-ي-ق-ب-تŸأ
يدانلأ بغري ثيح ،ة-ق-ف-صصلأ ما“إأ
نكل ،هليحر ىلع ةقفأوŸأ ‘ يكÎلأ

يقا-ب ن-ع ر-صضÿأ بع’ لزا-ن-ت ع-م

،›وغيف هصضفري ام وهو ،هتاقحتصسم
يرودلأ ¤إأ ›وغيف لاقتنأ نأأ كصش ’و
ةبصسنلاب أزي‡ أرمأأ نوكيصس ›اغتÈلأ
دهصش دق يرودلأ أذه نأأو اميصس’ ،هل
Úيرئأز÷أ موجنلأ نم ديدعلأ جهوت

 .ةيصضاŸأ تأÎفلأ رأدم ىلع

قوراف.ج^

  يكÎلأ يأرصس ةطلاغ ميحج نم ›وغيف ذقني دق ›اغتÈلأ اتصشيفأوب

 ””فاف””ـل ›أردفلأ بتكŸأ عامتجأ
 لبقŸأ ءاثÓثلأ

موي اعامتجأ (فاف) مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل ›أرديفلأ بتكŸأ دقعي ^
هتدروأأ ام بصسح ،ةمصصاعلاب ميهأرب ›أدب ةئيهلأ رقÃ ةيداع ةرود ‘ لبقŸأ ءاثÓثلأ
 .يمصسرلأ اهعقوم ىلع ءاعبرأ’أ سسمأأ ةيلأرديفلأ
:يهو سسمÿأ تاطبأرلأ تاطاصشن ريراقت ةصشقان-م م-ت-ت-صس ،عا-م-ت-ج’أ أذ-ه لÓ-خو
ةيوصسنلأ مدقلأ ةرك ةطبأر ،تاه÷أ Úب ام ةطبأر ،ةأوهلأ ةطبأر ،ةفÙÎأ ةطبأرلأ
 .تاعاقلأ لخأد مدقلأ ةرك ةطبأرو
:ناجللأ عيمجو ةينطولأ ةينفلأ ةيريدŸأ ريراقت ¤إأ بتكŸأ ءاصضعأأ قرطتيصس امك

ةنجللأ ،تاعأزنلأ ةيوصست ةن÷ ،ةيلأرديفلأ ةيبطلأ ةنجللأ ،رئأز÷أ سسأاك ،ةيلاŸأ ةن÷
بعÓلأ نوناق ةن÷ ،تاطبأرلأ عم قيصسنتلأ ةن÷ ،ةيوصسنلأ مدقلأ ةرك ،ةيميكحتلأ
 .ةيئطاصشلأ ةركلأو ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةرك ةن÷و
01 موي دقعنŸأ بتكملل Òخأ’أ عامتج’أ رصضfi ىلع ءاصضعأ’أ قداصصي نأأ بقتريو
 .طرافلأ توأأ

قوراف.ج ^

  نارهو ةيدولوم
هعيقوت نم طقف تاعاصس عبرأأ دعب هنبأ دقع خصسفي Êأزولأ فيرصش

ماعلأ ريدŸأ ،Êأزولأ فيرصش رهاط يصس نلعأأ ^
هنبأ دقع خصسف ،نأرهو ةيدو-لو-م ق-ير-ف-ل ق-با-صسلأ
أدقع هعيقوت نم طقف تاعاصس ع-برأأ د-ع-ب ،سسا-ي-لإأ
ويديف ‘ Êأزولأ فيرصش لاقو ،قيرفلأ عم ايفأÎحأ

ينغلب دقل““ :““كوبصسيف““ ىلع ،يصصخصشلأ هباصسح Èع
،ةيدولوŸأ ةقفر ‘أÎحأ دقع ى-ل-ع ي-ن-بأ ع-ي-قو-ت
ىلع راصصنأ’أ سضع-ب مو-ج-ه ‘ بب-صست ر-مأ’أ أذ-هو
ذنم يدا-ن-لأ سصي-م-ق ل-م-ح-ي ه-نأأ م-غر ،ي-صصخ-صش
نوÒصسŸأ موقي أذاŸ م-ل-عأأ ’““ :فا-صضأأو ،““هر-غ-صص
لئاصسول مهÁدقتو ،نابصشلل ةيفأÎحأ دوقع عيقوتب
،““فيدر-لأ ف-ن-صص ‘ أو-لأز ’ م-ه-نأأ م-غر ،مÓ-عإ’أ
هصضفرب ينملعأأو ،ي-ن-بأ ي-ب ل-صصتأ د-ق»ل :ل-صصأوو
فلتfl ‘ جردت هنأأ مغر ةيدولوŸأ ةقفر ةلصصأوŸأ

،ينتلاط يتلأ ءأوعصشلأ ةلم◊أ ببصسب ،ةينابصشلأ هتائف
وÒصسم““ :عباتو ،““ةرصس◊اب رعصشأأ ينلعج رمأ’أ أذهو
هيوصشتو ،يتظاغإأ قرطلأ لك-ب نود-ير-ي ة-يدو-لوŸأ

نم طبحي نل رمأ’أ أذهو ،ي-ئا-ن-بأأ ةرو-صصو ي-ترو-صص
دصض بر◊أ ةلصصأوم ن-م ي-ن-مر-ح-ي ن-لو ،ي-تÁز-ع
هبع’ Úصص– ،نرهو ةيدولوم نل-عأأو ،““م-ه-ت-صسا-ي-صس
دقعب ،Êأزولأ فيرصش سسايلإأ ،فيدر-لأ ة-ئ-ف-ل با-صشلأ
لخدتي نأ لبق سسمأأ لوأ ءاصسم دمأ’أ ليوط ‘أÎحأ
ةينابصشلأ تائف-لأ ف-ل-تfl ‘ سسا-ي-لإأ جرد-تو ،هد-لأو
ريدملل طصسوأ’أ نب’أ وهو ،نأرهو ةيدو-لو-م يدا-ن-ل
رهاط يصس ،نأرهو ةيدو-لو-م يدا-ن-ل ق-با-صسلأ ما-ع-لأ

سسل‹ سسيئر يوايfi بيط لاقو ،Êأزولأ فيرصش
بقع مÓعإ’أ لئاصسول تاحيرصصت ‘ ،ةيدولوŸأ ةرأدإأ
حبصصأأ Êأزولأ فيرصش سسايلإأ““ :دقعلأ ىل-ع ع-ي-قو-ت-لأ

هب انعمتجأ دقل ،نأرهو ةيدولو-م فو-ف-صص ‘ ا-ب-ع’
:فاصضأأو ،““يدانلأ عم ةيمصسر ةفصصب هدقع ىلع عقوو
قباصسلأ ماعلأ ريدŸأ نب’ ةنيغصض ةيأأ نكن ’ اننأأ دكؤوأأ““

ةحوتفم انبأوبأأ نوكتصسو ،Êأزولأ فيرصش رهاط يصس
 .““ةيدولوملل ةفاصضإ’أ Ëدقت ىلع رداق بع’ لكل

عقويو ايمضسر مضضني ششاقن
ŸمضسوÚ  

م-جا-ه-م سسمأأ لوأأ ةر-ه-صس ع-قو ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن--م
فوفصص ‘ (ةنصس92) سشاقن ماصشه رئأز÷أ ةيدولوم
بعÓلأ ،ةي-م-صسر ة-ف-صصب نأر-هو ة-يدو-لو-م ق-ير-ف
هل قبصس ثيح ،قباصسلأ هتيب ¤إأ داع ديمعلل قباصسلأ
بابصشب ه-قا-ح-ت-لأ ل-ب-ق ةوأر-م◊أ سصي-م-ق ءأد-ترأ
دتÁ د-ق-ع ى-ل-ع ى-صضمأأ سشا-ق-ن ما-صشه ،دأدزو-ل-ب

Ÿم-صسوÚ ة-يدو-لو-م ةرأدإأ سسل‹ سسي-ئر رو-صضح-ب
مصسوŸأ ‘ بعÓلأ لجصسو ،يوايfi بيطلأ نأرهو
ÚبعÓلأ Ìكأ نم هنأ مغر ،طقف Úفده يصضقنŸأ

عوم‹ غبيو ،نأديŸأ ةيصضرأأ قوف اطاصشنو ةيويح
ةعبرأ رأدم ىلع ديمعلأ عم اهلجصس يتلأ فأدهأ’أ

 .افده91 مصسأوم
قوراف.ج ^

سسماÿأ زكرŸأ ‘ رئأز÷أ
  ةيدنألاب سصاÿأ فاكلأ فينصصت ‘

ةركل ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ فينصصت ‘ سسماÿأ فصصلأ رئأز÷أ لت– ^
سساك و لاطبأ’أ ةطبأر يتصسفانم ‘ ةكراصشŸأ ءاصضعأ’أ تايدا–Óل مدقلأ
‘ ةلود لكل ةلثمŸأ ةيدنأ’أ ددع ةفرعم هلÓخ نم متي يذلأ و ةيلأردفنوكلأ
‘ ةلود لك ةيدنأأ جئاتن ىلع فينصصتلأ دمتعأو ،قرفلل Úتيراقلأ ÚتقباصسŸأ
21 لوأ’ حامصسلأ ¤إأ فدهي كلذو ،ةيقيرفأ’أ ت’وطبلأ ‘ تأونصس5 رخآأ
حنÁ و ،ةيلأردفنوكلأ سسأاكو لاطبأ’أ ةطبأر نم لك ‘ Úقيرف كأرصشإاب ،ةلود
نŸ طاقن4و ،يئاهنلأ رصسخي ن5Ÿ لباقم ،طاقن6 لاطبأ’أ ةطبأرب زئافلأ
Úتطقنو ،يئاهنلأ عبر نم ىصصقي نŸ طاقن3و ،يئاهنلأ فصصن نم ىصصقي
سسأاكل ةبصسنلابو ،ةعو-مÛأ ل-يذ-تŸ ةد-حأو ة-ط-ق-نو ،ة-عو-مÛأ ثلا-ث-ل
طاقن3و ،يئاهنلأ رصسخي ن4Ÿ لباقم ،طاقن5 لطبلأ حنÁ ،ةيلأردفنوكلأ
ةطقنو ،يئاهنلأ عبر رصسخي نŸ ناتطقنو ،يئاه-ن-لأ ف-صصن ‘ ن-ير-صسا-خ-ل-ل
ةيدنأأ تءاجو ،هتعوم‹ عبأرل ةطق-ن ف-صصنو ،ه-ت-عو-م‹ ثلا-ث-ل ةد-ي-حو
تءاج يتلأ رصصŸ ةطقن741 لباقم ،ةطقن081 ـب فينصصتلأ ةردصصتم برغŸأ

و ،ةطقن041 ـب ةثلاثلأ سسنوت نع طقف طاقن7 قرافب ،Êاثلأ زكرŸأ ‘
لت– يتلأ لودلأ نأأ ¤أ راصشيو ،ةطقن18 ـب سسماÿأ زكرŸأ رئأز÷أ تلتحأ
و لاطبأ’أ ةطبأر ةقباصسم ‘ نانثأ نÓث‡ اهل ايراق ¤وأ’أ21 ـلأ زكأرŸأ
 .مدقلأ ةركل ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ سسأاك ‘ ددعلأ سسفن

قوراف.ج ^

  يزع بويأ دقع نصصحي لÓصص مأأ
بويأأ يرئأز÷أ عفأدŸأ دقع ديدŒ يرطقلأ لÓصص مأأ يدان نلعأأ ^
بئان ،Êاث لآأ دمfi نب مي“ خيصشلأ روصضحب Úمصسوم ةدŸ يزع
اصضيأأ ديدŒ ” امك ،قيرفلاب ةر-ك-لأ زا-ه-ج سسي-ئرو ،يدا-ن-لأ سسي-ئر
ةركلأ قيرف بع’ ،سسأوŸأ دو-مfi يرو-صسلأ بعÓ-لأ ع-م د-قا-ع-ت-لأ
ÚبعÓلأ نم سسأوŸأو يزع Èت-ع-يو ،د-حأو م-صسو-م ةدŸ ،يدا-ن-لا-ب
‘ نامأ’أ رب ¤إأ قيرفلأ ةدايق ‘ اح‚و ،لÓصص مأأ يدان ‘ نيزيمŸأ
مصسوŸأ ‘ رياغم لكصشب روهظلل لÓصص مأأ ىعصسيو ،يصضاŸأ مصسوŸأ
باق قيرفلأ ناك امدعب كلذو ،ةعاصس84 دعب قلطني يذلأ ،ديد÷أ

 .يصضقنŸأ مصسوŸأ ‘ ةيناثلأ ةجردلل طوبهلأ نم ىندأأ وأأ Úصسوق
 ر.ق ^
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مويلا قلطني ابوروأا ·أا يرود

اينابصسا عم يوق مادصص ‘ ايناŸا

عاديإاب ةصصاÿا ةينوناقلا لاج’ا ،مويلا متتخت ^
هذه ةصسا-ئر بصصن-م ›و-ت ‘ Úب-غار-لا تا-ف-ل-م
ةررقŸا ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ ةئيهلا
نون-ك-ع Íب ة-ن-ج-ل-لا ر-قÈ Ãم-ت-ب-صس21 مو--ي
يتلا .““اوكلا““ هنع تنلعأا ام بصسح ،ة-م-صصا-ع-لا-ب

ةيبŸو’ا ةنجلل ةعباتلا تاحيصشÎلا ةن÷ تددح
يرا÷ا Èمتبصس3 خيرات ،ةيرئاز÷ا ةيصضا-ير-لاو

،اءاصسم ةصسماÿا ةعاصسلا ىلع
تا-ف-ل-م عاد-يإ’ ل-جأا ر-خآا نأا رد-صصŸا ح--صضوأاو
ىلع Èمتبصس3 خيراتب هديد– ” دق تاحيصشÎلا
تا-ف-ل-م ر“ ا-م-ك ،اءا--صسم ة--صسماÿا ة--عا--صسلا
ءا-صضعأا ى-ل-ع ح-صشÎلا ‘ Úب-غار-لا سصا-خ-صش’ا
ةصسارد دعبو ،ةنجل-لا تاذ-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا

ةمئاق-لا ن-ع نÓ-ع’ا م-ت-ي-صس ،تا-ف-لŸا ع-ي-م-ج
.ÚحصشÎملل ةيمصسرلا
ىلع كلذو تافلŸا Ëدقت ةيلمع ‘ عورصشلا ”و
¤إاو ،ةيبŸو’ا ةنجلل ماعلا Úمأ’ا بتكم ىوتصسم
قلعتيو ،دحاو ح-صشÎم ف-ل-م عاد-يإا ” ،نآ’ا د-ح

سسيئرلاو ةصضايرلاو بابصشلل قباصسلا ريزولاب رمأ’ا
فوؤور ،ةزراب-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ›ا◊ا

ديد÷ا سسيئرلا ىلع نوك-ي-صسو .يوا-نر-ب م-ي-ل-صس
ةيهتنŸاو ةيبŸوأا ةدهع نم ىقبت ام Òيصست ةنجلل

.ويكوطب1202 دايبŸوأا عم
ةنجلل يذيفنتلا بتكŸا وصضع مدقي نأا بقتريو

دبع ،ىوقلا باعلا ‘ قباصسلا لطبلاو ةيبŸو’ا
¤ا ةفاصضا ،هحصشرت فلم ،مويلا ،دامح نمحرلا

حيصشرت لجأا نم يعاصسم كانه ثيح ،رخأا سصخصش
نأا ىلع ،›ا◊ا يذيفنتلا بتكملل Úعبات Úصصخصش
.باختن’ا ةيادب لبق بحصسني
يذيفنتلا بتكŸا سضفري نا دكؤوŸا هبصش ‘ تابو
ريزولا حصشرت فلم ةيرئاز÷ا ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-ل
نع ثيد◊ا ببصسب ،يوانرب فوؤورلا دبع قباصسلا

‘ بصصنم دلقت نم ةلودلا تاراطا عنÁ نوناق
مغر ،ظف– بجاوك Úماع لÓخ لاÙا سسفن

نأا ليلدب ه-ع-نÁ ’ نو-نا-ق-لا نأا ىر-ي يوا-نر-ب نأا
اصسي-ئر ه-تدو-ع ى-ل-ع ل-ع-ف-لا-ب تقدا-صص ةرازو-لا

.ةزرابŸا ةيدا–’
موي فارب ىفطصصم ،قباصسلا سسيئرلا ليحر دعبو
تلكوأا ،يذيفنتلا بتكŸا لبق نم0202 يام21
سسيئرلل لوأ’ا بئانلا ¤إا ةباينلاب سسيئرلا ةمهم

fiناو-ق-لا بصسح ،ة-ج-ير-م د-مÚ اŸاهب لوم-ع،
Òصضح-ت-ب ة-ل-حرŸا هذ-ه ‘ ““او--ك--لا““ Òي--صست--ل
اذه نكل ،ةيباختن’او ةيداعلا Úتماعلا Úتيعم÷ا
.حصشÎلا وا هبصصنم ‘ ءاقبلا ديري ’ Òخ’ا

ميهاربا .ج^

ةيسسنرفلا ةلوطبلا

وكيتلتا عفادمو ايناملا مجاهم مصضي وكانوم
،ءاعبرأ’ا سسما ،ةيناŸأا ةق-ف-صص ي-صسنر-ف-لا و-كا-نو-م مر-بأا ^

بختنŸاو نزوكرفيل رياب مجاهم ،دن’وف نفي-ك ع-م هد-قا-ع-ت-ب
.مدقلا ةركل ÊاŸ’ا
ةياهن ،““Îيوت““ ىلع يمصسرلا هباصسح Èع ،ÊاŸأ’ا يدانلا نلعأاو
دكأا امك ،هفوفصص نمصض اهاصضمأا تاونصس4 دعب هعم دن’وف ةلحر
.4202 ناوج ىتح بعÓلا عم هدقاعت وكانوم

،وكانوŸ يتاوركلا بردŸا بلط ىلع ًءانب ةقفصصلا تءاجو
تاونصسل هلمعل اًرظن اًديج بعÓلا فرعي يذلا ،سشتافوك وكين

نرياب وأا تروفكنارف تخاÎنيآ’ بردمك ءاوصس ،اجيلصسدنوبلا ‘
.خنويم
ةارابم742 دن’وف سضاخ ،اجيلصسدنوبلا ‘ هتÒصسم رادم ىلعو
عنصصو اًفده77 اهلÓخ لجصس ،نزوكرفيلو Ëاهنفوه يصصيمقب
26.
01 ‘ ايناŸأا بختن-م ع-م ›ود-لا رو-ه-ظ-لا ة-صصر-ف لا-ن ا-م-ك
.اًديحو اًفده اهلÓخ زرحأا ،تايرابم
يليزاÈلا رصسيأ’ا Òهظلا عم هدقاعت نع وكانوم يدان نلعأا امك
وكيتلتأا نم امداق ،تاونصس سسمخ ةدŸ د-ق-ع-ب ،ي-ك-يÔه و-يا-ك
.Êابصسإ’ا ديردم
بحاصص وياك نأا ،يمصسرلا هعقوم Èع يصسنرفلا يدانلا ركذو
،بعلŸا لخاد زكرم نم Ìكأا ‘ بعللا هنكÁ يذلا ،اماع32ـلا
ىلع ةردقلا هيدلو ،يليزاÈلا سسوتناصس ةيÁداكأا ‘ أاصشن دق ناك
.وكانوم عم يموجهلاو يعافدلا نيرودلا ةيدأات
امنيح ،6102 ماع ديردم وكيتلتأا ¤إا مصضنا يكيÔه نأا فاصضأاو
هتايرابم لوأا ‘ كراصش ثيح ،طقف اماع81 رمعلا نم غلبي ناك
¤إا هتراعإا متي نأا لبق ،اينابصسإا كلم سسأاك ةلوطبب قيرفلا عم
.ةÿÈا نم ديزم بصستكيل هدÓب
-2) لداعتلاب يصسنرفلا يرودلا ‘ هراوصشم لهتصسا وكانوم ناكو
دحأ’ا موي زتيم قيرف هجاوي اميف ،سسÁر داتصس هفيصض مامأا (2
.ةقباصسŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ،لبقŸا

ت’اقتنا
اصسربلا نم هنبا ليحرل سضوافتي يصسيم دلاو

لينويل ينيتنجرأ’ا مج-ن-لا د-لاو ،ي-صسي-م ي-خرو-خ ل-صصو   ^
لح ةلواÙ ،ءاعبرأ’ا سسما حابصص ةنولصشرب ةنيدم ¤إا ،يصسيم
.اًرخؤوم Êولاتكلا يدانلا ةرادإاو هل‚ Úب تعلدنا يتلا ةمزأ’ا
‘ هتبغرب مايأا ةدع لبق هيدان غلبأا ينيتنجرأ’ا ›ودلا بعÓلا
‘ طيرفتلا سضفرت ةرادإ’ا نكل ،يمصسر سسكاف Èع ليحرلا

‘ لقأ’ا ىلع هدقع ةياهن ىتح هرارمتصسا ‘ بغرتو هتامدخ
1202.

يصسيم دلاو نأا ةينولاتكلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحصص تركذو
يدانلا سسيئر ،ويموتراب ايرام بيصسوجب عا-م-ت-جÓ-ل ط-ط-خ-ي
دئاق لبقتصسم مصس◊ ،ةلبقŸا ةليلقلا تاعاصسلا لÓخ ،Êولاتكلا
.اصسرابلا

،يصسيم دلاو لوح نويفحصصلا فتلا ،ةنولصشرب ¤إا هلوصصو روفو
.““قافر اي ءيصش يأا فرعأا ’““ طقف ةدحاو ةرابعب در هنكل

رخآا مصسوŸ بعÓلا ءاقب ةيناكمإا ىدم نع يصسيم دلاو لئُصسو
عم هثد– يفني نأا لبق ،““اًبعصص كلذ ىرأا““ باجأاف ،اصسرابلا عم
.يتيصس Îصسصشنام بردم ،’ويدراوج بيب

ةرورصضب ويموتراب عانقإا يصسيم دلاو لواحي نأا عقوتŸا نمو
،ةيدو ةقيرطب يدانلل يخيراتلا فادهلا ليحر ىلع ةقفاوŸا
.وروي نويلم007 هتميق غلبت ،هدقع ‘ يئازج طرصش دوجو مغر

نم دقعلا خصسفب ثوغÈلل حمصسي دقعلا هنمصضتي دنب كانهو
ولث‡ نكل ،يصضاŸا نار-يز-ح /و-ي-نو-ي01 لولح لبق ه-ب-نا-ج

،هتيحÓصص ءاهتنا مغر دنبلا اذه لÓغتصسا نولواحيصس بعÓلا
‘ داتعŸا نم لوطأا ةÎفل تاقباصسŸا ديعاوم دادتم’ اًرظن
.انوروك ةحئاج دعب يصضاŸا مصسوŸا

ةميق ىلع لوصص◊ا ‘ اًبغار ،دقاعتلا دونبب ةنولصشرب كصسمتيو
لاح يصسيم ةاصضاقŸ يدانلا رطصضيصس ’إاو يئاز÷ا طرصشلا
.تابيردتلا نع هعاطقناو هدر“ ‘ هرارمتصسا

لصصوتلا ىلع زكترت يصسيم دلاو ةمهم نأاب ةفيحصصلا تدافأاو
نم عازنلا ديعصصت يدافتل ،اصسرابلا ›وؤوصسم عم يدو قافت’
مدقتيصس لب ،هعيب ىلع سضوافتلا يوني ’ يذلا ،يدانلا بناج

.لقأ’ا ىلع رخآا ماعل دقعلا ديدجتل سضرعب

تاباختنا

؟ ةيبŸوأ’ا ةنجللا ةصسائرل حصشÎلا نم يوانرب عنميصس له

ةليوط فقو-تو با-ي-غ ةÎف د-ع-ب ^
سسوÒفب تاباصصإ’ا يصشفت ةمزأا ببصسب
¤إا ةاي◊ا دوع-ت ،د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك
لÓخ نم ةيلودلا تايرابŸا ةمانزور
‘ ةÒثŸا تايرابŸاب لفا-ح عو-ب-صسأا
نم ةيناثلا ةخصسنلا تايلا-ع-ف حا-ت-ت-فا
.مدقلا ةركل ابوروأا ·أا يرود ةلوطب
نع سسي-مÿا مو-ي-لا را-ت-صسلا ع-فر-يو
ماقت ا-م-ك ة-خ-صسن-لا هذ-ه تا-ي-لا-ع-ف
‘ ةيناثلاو ¤وأ’ا Úتلو÷ا تايرابم
رادم ىلع ةلوطبلل تاعومÛا رود
.ةلبقŸا ةتصسلا مايأ’ا
ÊاŸأ’ا بخ--ت---نŸا ف---نأا---ت---صسيو
ة-لو-ط-ب-لا ‘ ه-طا-صشن (تفا-صشناŸا)
هل اعقوتم ناك امع ةف-ل-تfl ة-غ-ي-صصب

ميخاوي ينفلا هريد-م سضو-خ-ي ثي-ح
مامأا قيرفلل ÚتلبقŸا ÚتارابŸا فول
‘ يرصسيوصسلاو Êابصسإ’ا Úب-خ-ت-نŸا

.ÊاŸأ’ا خنويم نرياب مو‚ بايغ
دعب نرياب يبعÓل ةحارلا فول حنمو
يرود يئاهن ‘ ارخؤو-م م-ه-ت-كرا-صشم
قيرفلا هيف زا-ف يذ-لا ا-بوروأا لا-ط-بأا

يصسنرفلا نامÒج ناصس سسيرا-ب ى-ل-ع
يبوروأ’ا مصسوŸا ءاهتنا رخأاتل ارظن
.انوروك ةمزأا ببصسب
بعلŸا سضرأا ¤إا فول ميخاوي لزنو
ةمام-ك-لا““ ي-ب-ط-لا عا-ن-ق-لا ا-ع-صضاو
هيبعÓب بيحÎلل ههجو ىلع ““ءادوصسلا
روهصش دعب تابيردتلا ¤إا مهتدوع ىدل

تفاصشناŸا تاعمŒ بايغ نم ةليوط
.انوروك ةحئاج ببصسب
هركصسعم ¤إا سسمأا قيرفلا لوصصو عمو
تل-صصو ،تراŒو-ت-صش ‘ ي-ب-يرد-ت-لا
يتلا سصوحفلا عيمج ةيبل-صسب ءا-ب-نأ’ا

تاباصصإ’ا نع فصشكلل قيرفلا اهارجأا
تادادعتصسا ءدب لبق انوروك سسوÒفب
مامأا ÚتبقترŸا ه-ي-تارا-بŸ ق-ير-ف-لا
.ارصسيوصسو اينابصسإا
ÊاŸأ’ا بختنŸا ةارابم ل-ي-جأا-ت ”و
·أ’ا يرود ‘ Êابصسإ’ا هÒظن مامأا
ي-صضاŸا سسرا-م لÓ-خ  ة--ي--بوروأ’ا
.انوروك ةحئاج ببصسب
دا–’ا ريدم فوهÒب رفيلوأا برعأاو
ةردقل هحا-ي-ترا ن-ع ة-ب-ع-ل-ل ÊاŸأ’ا
هطاصشن فانئ-ت-صسا ى-ل-ع تفا-صشناŸا

.ادد‹
ةكبصشل تاحيرصصت ‘ فوهÒب حصضوأاو
اذإا““ :ةينويزفلتلا ةيناŸأ’ا ““يد رآا هيإا““

ينعي اذهف ةيلود تايرابم سضخن ⁄
ÊاŸأ’ا دا–Óل ةÒبك ةيلام رئاصسخ

.““مدقلا ةركل
‘ ديج لكصشب اندصصتقا دقل““ :فاصضأاو
سضع--ب ل--ث--مو ، اذ--ه---ل .ي---صضاŸا
¤إا ةجاح-ب ن-ك-ن ⁄ اÃر ،تا-كر-صشلا

سشيعن نأا اننكÁ .ةيلا-م غ-لا-ب-م خ-صض

تابوعصصلا طصسو ىتح Úماع وأا اماع
.““ابعصص ناك رمأ’ا نكلو ،
ةدايقب ا-ب-لا-ط-م فو-ل ح-ب-صصأا ،نآ’او
نوصضغ ‘ تايرابم Êامثل تفاصشناŸا

ىلع اهدع-ب ز-ي-كÎلاو ا-عو-ب-صسأا11
.1202 ابوروأا ·أا سسأاك ةلوطب
ة-ي-بوروأ’ا ·أ’ا سسأا-ك““ :فو-ل لا--قو
..ىوصصقلا ةيولوأ’ا اهل لبقŸا ماعلا
امدنع طقف زو-ف-لا ن-كÁ ه-نأا م-ل-عأا
اينهذ سشعتنم تنأاو ةلوطبلا سضوخت
.““ايندبو
عم لماعتلا ‘ فول بغري ، اذه مغرو
طوقصس دعب ةيدجب ·أ’ا يرود ةلوطب
نم ¤وأ’ا ةخصسنلا ‘ ÚهŸا قيرفلا
رود ن-م ر-ك--بŸا جورÿاو ة--ي--حا--ن
⁄اعلا سسأاك ةلو-ط-ب ‘ تا-عو-مÛا

قيرفلا اهصضاخ يتلاو اي-صسور-ب8102
هزرحأا يذلا يŸاعلا هبقل نع عافدلل

.ىرخأا ةيحان نم ليزاÈلاب4102 ‘
ة-ي-صضا-ير-لا ة-ي-م-هأ’ا““ : فو-ل لا-قو
نحنف ، هنم غورفم رمأا تا-يرا-ب-م-ل-ل

يرود ...ارصسيوصسو اينابصسإا مامأا بعلن
عتمتت قرفلاو ، ةعئار ةقباصسم ·أ’ا

Ãةياغلل ةيلاع تايوتصس““.
تايلاع-ف ÊاŸأ’ا بخ-ت-نŸا سضا-خو
نمصض ةلوط-ب-لا ن-م ¤وأ’ا ة-خ-صسن-لا

اصسنرف يبختنم هع-م م-صضت ة-عو-م‹
زوف يأا قيرفلا ققحي ⁄و ، ادنلوهو

ام اهتقو ةعومÛا هذهب هتايرابم ‘
Êاثلا مصسقلا يرود ¤إا هطوبهل ىدأا
Òخأ’ا زكرŸا هلÓتحا دعب ةلوطبلاب

.ةعومÛا ‘
(افيوي) ةبعلل يبوروأ’ا دا–’ا نكلو
ةكراصشŸا تابختنŸا ددع ةدايز ررق

61 ¤إا لوأ’ا م------صسق------لا يرود ‘
ام ابختن-م21 نم ’دب تا-ب-خ-ت-ن-م
مصسقلا ¤إا تفاصشناŸا ةدوع ‘ مهاصس
.لوأ’ا
ةعومÛا هذه تايلا-ع-ف ق-ل-ط-ن-تو
اينابصسإا ع-م ا-ي-ناŸأا ي-تارا-بÃ مو-ي-لا
.ارصسيوصس عم ايناركوأاو

ايكرت يقتلت ،Êاثلا مصسقلا يرود ‘و
‘ ا-ي-بر-صص ع-م ا-ي-صسورو رÛا ع--م
ادنلريأا عم ايراغلبو ةثلاثلا ةعومÛا
ة-عو-مÛا ‘ ز-ل-يو ع-م اد-ن-ل-ن--فو
.ةعبارلا
ي-ق-ت-ل-ي ،ثلا-ث-لا م-صسق--لا يرود ‘و
Êانويلا هÒظن ينيفول-صسلا بخ-ت-نŸا
‘ وفوصسو-ك ع-م ا-فود-لو-م ي-ق-ت-ل-تو
يرود دهصشي امنيب ةثلاثلا ةعومÛا
يتارابم ا-صضيأا مو-ي-لا ع-بار-لا م-صسق-لا

ع-م ورا-ف رز-جو ارود-نأا ع-م ا-ي-ف--ت’
.اطلام

ت’اكو ^

ةيلاطي’ا ةلوطبلا

زيراوصس مصضل قافت’ لصصوتي سسوتنفوي
ة-ق-ف-صص مار-بإا ن-م سسو-ت-ن-فو--ي يدا--ن بÎقا ^
ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ليقثلا رايعلا نم ةيموجه
Êايوجوروأ’ا عم دقاعتلا Èع ،ةيرا÷ا ةيفيصصلا
.ةنولصشرب م‚ ،زيراوصس سسيول
نإاف ،““تروبصس ولليد اتيزا-ج’““ ة-ف-ي-ح-صصل ا-ًق-فوو
ىلع هلعجي ا‡ ،زيراوصس عم هقافتا ”أا سسوتنفوي

مجنلا عم ة-ي-مو-ج-ه ة-كار-صش د-ق-ع ن-م ة-بر-ق-م

.لبقŸا مصسوŸا ‘ ودلانور ونايتصسيرك ›اغتÈلا
،ناموك دلانور يدنلوهلا غلبأا امد-ع-ب كلذ ي-تأا-يو
هجورخب اًماع33 غلابلا بعÓلا ،اصسرابلا بردم
ينفلا ريدŸا بصصنم ه-ي-لو-ت رو-ف ه-تا-با-صسح ن-م
.يصضقنŸا مصسوŸا ةياهنب قيرفلل

عم قافت’ ‘ويلا لصصوت ¤إا ةفيحصصلا تراصشأاو
‘ ةيناثلا ةرملل امهعامتجا دعب زيراوصس يلث‡

لوصصح ىلع قاف-ت’ا سصنو ،ة-ي-صضاŸا تا-عا-صسلا
ينيلÎصسإا هينج ÚيÓم9 ىلع مرصضıا مجاهŸا
.يونصس بتارك

يتلا ةيدنأ’ا ىلع قيرطلا سسوتنفوي عطق ،كلذبو
ىلعو ،ةنولصشرب مجاه-م ع-ي-قو-ت-ب ر-ف-ظ-لا تدارأا
سسيرابو مادÎصسمأا سسكايأا قبا-صسلا ه-يدا-ن ا-ه-صسأار
.نامÒج ناصس
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تاقرفتم ÚيÓم4 نم نابÎقت دنهلاو ليزاÈلاو ÚيÓم6 زواجتت اكÒمأا

نويلم62   براقت  ⁄اعلا ‘ انوروك تاباشصإا
 فلا758 نزواŒ تايفولاو

نشسلا رابك ىلع انوروك حاقل رابتخا :ايشسور^
891758  تايفولا و ةباسصإا59471752  ¤إا ءاعبرألا اذه ⁄اعلا Èع انوروك ضسوÒفب تاباسصإلا ةليسصح تعفترا

ةدحتŸا تايلولا ‘ تاباسصإلا تزواÚ Œح ‘  ةكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج تايئاسصحإا تبسسح ةافو ةلاح
 .امهنم لكل ةلاح ÚيÓم4 زجاح نم دنهلاو ليزاÈلا ‘ تاباسصإلا تبÎقاو ،باسصم ÚيÓم6 ةبتع

ةمق دقع ةدحتŸا ·ألا مزتعت  امنيب ^
بجاولا تاÒيغتلا نأاصشب ›ا◊ا رهصشلا ةياهن
ءوصض ىلع يŸاعلا ماظنلا ىلع اهلاخدإا
هذه تايعادت اهنع تفصشك يتلا رطاıا
.ةحئا÷ا

ةيصسنوتلا ةحصصلا ةرازو تنلعأا ، سسنوت يفف
سسوÒفب ةباصصإا061و تايفو3 ليجصست
.هنم اصضيرم15 ‘اعت ¤إا ةفاصضإا ،انروك
›امجإا نأا نايب ‘ ةرازولا تحصضوأاو
08 اهنم368و فلآا3 ¤إا عفترا تاباصصإلا
.فاعت ةلاح426و فلأاو ،ةافو
35 ‘اعت ¤إا ةفاصضإا ةباصصإا72  تلجصس امنيب

تاباصصإلا ›امجإا عفتراو هنم اصضيرم
،ةافو951 اهنم ،57و فلآا7 ¤إا سسوÒفلاب
 .فاعت ةلاح715و فلآا6و
ةزغ ‘ ةينيطصسلفلا ةحصصلا ةرازو تنلعأاو
ةعاصس42 للخ انوروكب ةباصصإا38 ليجصست
عفترا تاباصصإلا ›امجإا نإا تلاقو .ةيصضاŸا

 .384 ¤إا عاطقلا ‘
5802 ةيليئارصسإلا ةحصصلا ةرازو تلجصسو

للخ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا ةلاح
ددع ›امجإا غلبيل ،ةيصضاŸا ةعاصس42
12 اهنيب نم ،ةلاح562و افلأا911 تاباصصإلا
.ةطصشن ةلاح456و افلأا
ةافو ةلاح11 تلجصس اهنأا ةرازولا تركذو

تايفولل ةيلامجإلا ةليصص◊ا غلبتل ،ةديدج
.ةلاح569
سسوÒفب ةدكؤوŸا ةباصصإلا تلاح ددع لصصو
ىتح ةلاح869 افلأا323 اصسنرف ‘ انوروك

ددع نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو  ،سسمأا حابصص
افلأا03 ¤إا لصصو سسوÒفلا ءارج تايفولا
اصصخصش63و افلأا78 ىفاعت دقو .ةلاح666و

ةباصصإلا تلاح ددع لصصوو .نآلا ىتح
ةلاح393و افلأا24 ¤إا ارصسيوصس ‘ ةدكؤوŸا

نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو .مويلا حابصص ىتح
دقو ،1102 غلب سسوÒفلا ءارج تايفولا ددع
.ÚباصصŸا نم003و افلأا63 ىفاعت
‘ ةدكؤوŸا ةباصصإلا تلاح ددع لصصو امك

حابصص ىتح ةلاح208و افلأا37 ¤إا ادنلوه
تايفولا ددع نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو .مويلا

.0411 ىفاعت دقو0626 غلب سسوÒفلا ءارج
ةباصصإلا تلاح ددع لصصو ايناŸأا ‘و
سسمأا ىتح ةلاح51و افلأا642 ¤إا ةدكؤوŸا
تايفولا ›امجإا نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو

7039 ¤إا لصصو سسوÒفلاب ةباصصإلا ءارج
افلأاÚ 812فاعتŸا ددع غلبو .ةافو تلاح
.سصاخصشأا304و

ةدكؤوŸا ةباصصإلا تلاح ددع لصصو Úح ‘
ةلاح514و افلأا933 ¤إا ةدحتŸا ةكلمŸا ‘
نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو .مويلا حابصص ىتح
افلأا14 غلب سسوÒفلا ءارج تايفولا ددع
.ÚباصصŸا نم9071 ‘اعتو ،295و
ةباصصإلا تلاح ددع لصصو اينابصسإا ‘و
حابصص ىتح ةلاح379و افلأا074 ¤إا ةدكؤوŸا
تايفولا ددع نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو ،مويلا

.251و افلأا92 غلب سسوÒفلاب ةباصصإلا ءارج
ÚباصصŸا نم673و افلأا051 ىفاعت دقو

.نآلا ىتح
ايلاطيإا ‘ ةدكؤوŸا ةباصصإلا تلاح ددع غلبو
،مويلا حابصص ىتح ةلاح981 افلأا072

ءارج تايفولا ددع نأا ¤إا تانايبلا تراصشأاو
ىفاعتو .ةلاح194و افلأا53 غلب سسوÒفلا

ىتح ÚباصصŸا نم اصصخصش635 فلآا802
.نآلا

‘ ÚيÓم6 زواجتت تاباسصإلا
 ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا

ةعماج نع ةرداصصلا تاءاصصحإلا ترهظأا
ةليصصح عافترا ةيكÒمألا زنكبوه زنوج

6 ¤إا دلبلا ‘ انوروك سسوÒفب تاباصصإلا
دعب كلذو ،ةلاح483و افلأا57و Úيلم
ةديدج ةباصصإا ةلاح352و افلأا34 ليجصست

.ةيصضاŸا ةعاصس42 ـلا للخ
7601 ليجصست ” هنأا تاءاصصحإلا تركذو

ةليصصح كلذب عفتÎل ،ةديدج ةافو ةلاح
.ةافو ةلاح686و افلأا481 ¤إا تايفولا
ددع ثيح نم ةدحتŸا تايلولا ردصصتتو

دنهلاو ليزاÈلا نم لك اهيلت ،ةباصصإلا تلاح
ايبمولوكو ايقيرفأا بونجو وÒبو ايصسورو
يليصشتو Úتنجرألاو اينابصسإاو كيصسكŸاو
اصسنرفو ةدحتŸا ةكلمŸاو ناريإاو
مدقتت ،تايفولا ىوتصسم ىلعو.ةيدوعصسلاو
ليزاÈلا اهيلت ،⁄اعلا لود ةدحتŸا تايلولا
ةدحتŸا ةكلمŸاو كيصسكŸاو دنهلاو
.اصسنرفو ايلاطيإاو
ةباصصإا ةلاح6746 سسمأا يكيصسكŸا تلجصسو
لصصيل ،ةافو28و انوروك سسوÒفب ةديدج

،ةباصصإا63و فلآا606  تلا◊ا ددع ›امجإا
نإا ةموك◊ا تلاقو .ةافو ةلاح142و افلأا56
Úباصصملل يلعفلا ددعلا نوكي نأا حجرŸا نم
 .ةدكؤوŸا تلا◊ا نم Òثكب ىلعأا
 دنهلا ‘ ÚيÓم4 نم بÎقت تاباسصإلا
753و افلأا87 ليجصست سسما دنهلا تنلعأا

للخ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا ةلاح
›امجإا غلبي كلذبو   .ةيصضاŸا ةعاصس42

325و افلأا967و Úيلم3 ةباصصإلا تلاح
ةافو ةلاح5401 ليجصست ”و .ةلاح
افلأا66 تلا◊ا ›امجإا غلبيل ،سسوÒفلاب
.ةافو333و

ةيبون÷ا ايروكب ةديدج تاباسصإا و
ةباصصإا ةلاح762 ةيبون÷ا ايروك تلجصسو

تاعاصسلا للخ انوروك سسوÒفب ةديدج
Èلا لجصس  امنيب ،ةيصضاŸا42 ـلا
تلاح8 ينيصصلا يصسيئرلا
عيمج نإا نايب ‘ ةنجللا تلاقو،ةباصصإا

لمصشت ةديد÷ا ةباصصإلا تلاح
مويلا اذه حبصصيل ،جراÿا نم نيرفاصسم

.ةيلfi تاباصصإا نودب ›اوتلا ىلع71 ـلا
نم بÎقت ليزاÈلا ‘  تاباسصإلا

ÚيÓم4 زجاح
دلبلا نإا ةيليزاÈلا ةحصصلا ةرازو تلاق
5121و ،ةديدج ةباصصإا956و افلأا24 تلجصس

تاعاصسلا ‘ دجتصسŸا سضرŸاب ةافو ةلاح
تلا◊ ›امجإلا ددعلا غلبو .ةÒخألا42ـلا
ةيادب ذنم139و افلأا059و Úيلم3 ةباصصإلا
افلأا221 زهانيل تايفولا ددع دازو ،يصشفتلا
سسوÒفلل ةرؤوب Èكأا Êاث يه ليزاÈلاو ،695و

.ةدحتŸا تايلولا فلخ ⁄اعلا ‘
اينابسسإا ‘ تاباسصإÓل Òبك ضضافخنا

تلاح ددع نإا ةينابصسإلا ةحصصلا ةرازو تلاق
ايموي ةلجصسŸا انوروك سسوÒفب ةباصصإلا
،ةيصضاŸا ةعبرألا مايألا ىدم ىلع سضفخنا

فلآا01 ءاهز تغلب ةورذ نع ةدصشب اعجاÎم
نابصسإا نولوؤوصسم ركذو ،مايأا01 وحن لبق ةلاح

.ديدج ماع لزعل ةجاح ل هنأا
نصسلا رابك ىلع انوروك حاقل رابتخا :ايصسور
ةئبوألل يصسورلا ““ايلاماغ““ زكرم سسيئر لاق
تماق هتصسصسؤوم نإا   ةيرهÛا ايجولويبلاو
ديزت نيذلا اهيفظوم سضعب ميعطتب
حاقللاب ،اماع08 ىتحو07 نع مهرامعأا
.91-ديفوكل داصضŸا
نوصسراÁو ،ةديج ةحصصب اعيمج مهنأا دكأاو
اصضيأا ماق هنأا ركذو .طاصشنو ةيويحب مهلامعأا
.حاقللاب هصسفن ميعطتب
ىلع  حاقللا رابتخا اقباصس ىرج امك
وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت نيذلا سصاخصشألا

نم ديزŸا ءارجإا بجي و ،اماع06
هرابتخا نكمŸا نم حبصصي ىتح ،تاصساردلا

06 نع مهرامعأا ديزت نيذلا سصاخصشألا ىلع
›اÈيللا بز◊ا  ميعز ىقلت امك .اماع
ÁÒدلف ،يصسورلا يطارقÁدلا

،اماع47 رمعلا نم غلابلا   يكصسفونيÒج
.دجتصسŸا انوروك سسوÒف دصض حاقللا
ةحصصلا ةرازو تلجصس ،قباصس تقو ‘و
نم ةياقولل ⁄اعلا ‘ حاقل لوأا ةيصسورلا
““ايلاماغ““ زكرم هروط يذلا ،91-ديفوك
ةرصشابŸا تارامثتصسلا قودنصص عم نواعتلاب
.يصسورلا
ةلود02 نم Ìكأا نم تابلط  ايصسور تقلت و
امك ،يصسورلا حاقللا نم ةعرج رايلم ءارصشل
‘ تاحاقللا جاتنإا ىلع   ايصسور تقفاو

جاتنإاب حمصست ةحاتŸا تاردقلاو ،لود سسمخ
.ةنصسلا ‘ ةعرج نويلم005

ت’اكو  ^

   يششيششŸا ماششه ةموك◊ ةقثلا حنÁ يشسنوتلا ناÈŸلا
431 ةيبلغأاب ،يصشيصشŸا ماصشه ةصسائرب طارقونكتلا ةموك◊ هتقث يصسنوتلا ناÈŸلا حنم ^
.712 لصصأا نم اديؤوم اتوصص
ةيلاŸا تارازو يصشيصشم عمج ،داصصتقلا سشاعنإاو ةموك◊ا ديدŒ ططخ راطإا ‘و
سسيئرلا ،›وك يلع ›اÈيللا يداصصتقلا ةدايقب ةدحاو ةرئاد ‘ داصصتقلاو رامثتصسلاو
.سسنوت ‘ (CBA كنب) ةيبرعلا ةيفرصصŸا ةصسصسؤوملل يذيفنتلا
نأا لإا ،ءارزولا سسيئر بصصنŸ يصشيصشŸا حÎقا ديعصس سسيق سسيئرلا نأا نم مغرلا ىلعو
ةيلامتحا دكؤوي ا‡ ،Ú◊ا كلذ ذنم هل همعد نع ىلخت هنإا نولوقي Úيصسنوتلا Úيصسايصسلا

.ةموك◊او ةصسائرلا Úب تارتوت ثودح
يصشيصشŸا ةموكح دصض تيوصصتلا مهنم بلط ديعصس نإا بازحألا نم نولوؤوصسم لاقو
.لامعألا فيرصصت ةموكح ‘ كلذ نم لدب رارمتصسلاو
ربوتكأا ‘ ةيناÈŸلا تاباختنلا ذنم ةثلاثلا يه ةموكح ليكصشتل يصشيصشŸا دوهج دعتو
ةيناث ةلاقتصساو يصضاŸا يفناج ‘ ةحÎقم ةموكح ءارزولا سسل‹ سضفر نأا دعب  يصضاŸا

.اهليكصشت نم رهصشأا ةصسمخ نم لقأا دعب ةيليوج ‘
ت’اكو ̂ 

 ايبيل
ديمŒو رانلا قÓطإا فقو تيبثت بلطي يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر

 طفنلا لاومأا
سسيئر نأا ،باونلا سسل‹ مصساب ثدحتŸا قحيلب هللا دبع نع ةيبيل ملعإا لئاصسو تلقن ^

ديي–و رانلا قلطإا فقو تيبثتل يبوروألا دا–لا معد بلط حلاصص ةليقع سسلÛا
لثمŸا ،ةبقلاب هبتكم ‘ هلابقتصسا للخ بلط حلاصص نأا قحيلب حصضوأاو .طفنلا تادئاع
دا–لا نم ،ليروب بيزوج ،ةينمألا ةصسايصسلاو ةيجراÿا نوؤوصشلل يبوروألا دا–لل ىلعألا
ليكصشت Úح ¤إا دم‹ سصاخ باصسح ‘ اهعاديإا للخ نم طفنلا دئاوع ديي– ‘ معدلا

.دلبلا ‘ ةدحوم ةطلصس
نم ايبيل ‘ فارطألا لك ىلع طغصضلل ةيلا◊ا ةصصرفلا زاهتنا ةرورصضب حلاصص بلاط امك
اذه لثم نأا ىلع اددصشم ،يبيللا بعصشلا نع ةاناعŸا عفرو ةيصسايصسلا ةمزألا ءاهنإا لجأا
.بعصشلا نع ةاناعŸا عفرت ةديدج ةطلصس ليكصشتب لإا ىتأاتي ل رمألا
نم ددع عم ةلبقŸا ةÎفلا ‘ تلاصصتا يرجيصس دا–لا نأاب يبوروألا لوؤوصسŸا  لاقو
.ةردابŸا معدو رانلا قلطإا فقو تيبثتل ةيلودلاو ةيبرعلا فارطألا
يأا سضفر ‘ باونلا سسل‹ سسيئر عم لماكلا يبوروألا دا–لا نماصضت اصضيأا ليروب دكأاو
.ناك فرط يأا نم ايبيل ‘ ةيجراخ تلخدت

طشسولا ةباوب

ايشسور بونج ةينكشس ةرامع ‘ قيرحب ىلتق5
اوقل لافطأا مهنم ةعبرأا ،سصاخصشأا ةصسمخ نأا ةيصسورلا ئراوطلا تامدخ تدكأا ^
زكرم ،ةعلق جfi ةنيدم ‘ ةينكصس ةرامع لخاد ةيصضاŸا ةليللا بصشن قيرح ءارج مهعرصصم
.دلبلا بونج ناتصسغاد ةيروهمج
نم ةرخأاتم تاعاصس ‘ علدنا يذلا يواصسأاŸا قير◊ا نأا ئراوطلا ةرازو تنلعأا نأا قبصسو
‘ ةاتف ةايحب اصضيأا ىدوأا قباوط ةصسمخ نم ةفلؤوŸا ةرامعلاب عبارلا قباطلا ‘ سسمأا موي
71 ءافطإلا قرف تلجأاو ،اعبرم اÎم05 ةحاصسم ىلع ناÒنلا ترصشتناو .اماع71-61 نصس
.ةرامعلا نم اصصخصش
اقيق– ناتصسغاد ‘ ةباينلا تقلطأاو ،يواصسأاŸا ثدا◊ا بابصسأا فلي سضومغلا لازي لو
.هنع ÚلوؤوصسŸا ديد–و ثدا◊ا تاصسبلم نع فصشكلا ةيغب

ت’اكو̂ 

حÓشسلا عينشصت ةمهتب اشصخشش02 لقتعي يشسورلا نمأ’او
لاجر نإا ، يصسورلا ›اردفلا نمألا زاهجب ةماعلا تاقلعلا زكرم ‘ ردصصم لاق ^

عصست ‘ ،ءافÿا ‘ حلصسلا عينصصت ةمهتب اصصخصش02 اوزجتحاو اوفصشتكا ،تارباıا
نم اصصخصش02 هصسرام يمارجإا طاصشنل يدصصتلا نم نمألا لاجر ك“و .دلبلا نم قطانم
ةمهتب مهفيقوت ”و .ىرخأا تاعطاقمو ،كصسرايونصسارك ميلقإاو ،مرقلا ةيروهمج ناكصس
.عيبلا فدهب ةيرصس سشرو ‘ ،ةحلصسألا عينصصتو زيهŒ ةداعإا
نم ةعطق38 ةرداصصم نم ةيلمعلا للخ تنك“ اهنأا ¤إا ،ةيصسورلا تارباıا تراصشأاو
،تازارطلا فلتfl نم ةيلآا قدانب اهنيب نم ،يبنجألاو يلÙا جاتنإلا نم ةيرانلا ةحلصسألا
5 نم Ìكأاو ،ةيودي ةلبنق61و تاكراŸا فلتfl نم تاصسدصسمو ،ةروصساŸا ةÒصصق قدانبو
.حلصسلا عينصصتل عطقلا نم Òثكلا كلذ Òغو ،ةفلتfl تارايع نم ةقلط فلآا

سسات̂ 

حامشسلاب تارامإ’ا بلط ىلع  قفاوت ةيدوعشسلا ناÒطلا ةئيه
ةكلمŸا ءاوجأا روبعب لودلا ةفاك نم تÓحرلل

يتارامإلا بلطلا ىلع ةقفاوŸا ،ءاعبرألا ،ةيدوعصسلا ÊدŸا ناÒطلا ةئيه تنلعأا ^
ةفاك ¤إا اهنم ةرداغŸاو اهيلإا ةمداقلا ةيو÷ا تلحرلل ةكلمŸا ءاوجأا روبعب حامصسلاب
ةماعلا ةئيهلا ‘ لوؤوصسم ردصصم نع ““سساو““ ةيمصسرلا ةيدوعصسلا ءابنلا ةلاكو تلقنو .لودلا
ةماعلا ةئيهلا نم دراولا بلطلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم تردصص هنإا هلوق ،ÊدŸا ناÒطلل
روبعب حامصسلا ‘ ةبغرلا نمصضتŸاو ،ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ÊدŸا ناÒطلل
ةرداغŸاو ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ¤إا ةمداقلا ةيو÷ا تلحرلل ةكلمŸا ءاوجأا

.لودلا ةفاك ¤إا اهنم
يبظ وبأا راطم ‘ ةيليئارصسإلا ““لاعلا““ ةكرصشل ةعبات ““غنيوب““ ةرئاط يصضاŸا عوبصسألا تطحو

.نيدلبلا Úب فقوت نود نمو ةرصشابم ةلحر لوأا ‘
ت’اكو̂ 

›ام
ىفششتشسŸا ¤ا اتياك ميهاربإا سسيئرلا لقن

ميهاربإا ،ارخؤوم هبصصنم نم لوزعŸا دلبلا سسيئر لقنب ›ام نم ةدراولا ريراقتلا تدافأا ^
.جلعلا يقلتل ىفصشتصسŸا ¤إا ،اتيك
اهدعب لقتعا مث ،Úعوبصسأا لبق يركصسع بلقنا ‘ هب حيطأا دق اتيك ركبوب ميهاربإا ناكو
.اهدعب هحارصس قلطي نأا لبق سشيجلل ركصسعم ‘ مايأا ةدعل

.ت’اكو̂ 

اسسنرف
 سسيرابب ودبيإا ›راشش ةثداح تاءادتعا ‘  ÚمهتŸا ةمكاfi ءدب

‘ ةصصاÿا تايان÷ا ةمكfi ‘ ءاعبرألا تقلطنا
تاءادتعلا ‘ طروتلاب Úمهتم ةمكاfi سسيراب
¤إا تدأاو5102 يفناج ‘ سسيراب اهتدهصش يتلا

01 ةياغل ةمكاÙا دت“و .اصصخصش71 لتقم
متي باهرإلاب قلعتت ةمكاfi لوأا يهو .Èمفون
ةبصسنلاب ةيمهأا نم هلث“ اŸ ارظن ،اهريوصصت
نم Ìكأا دعب ةمكاÙا ادبتو .يئاصضقلا فيصشرألل

يتلا ةيومدلا تامجهلا ىلع تاونصس سسمخ
،ةرخاصسلا ““ودبيإا ›راصش““ ةفيحصص فدهتصسا
،ةيدوهيلا ةمعطألا عيبل لfiو ةطرصش لاجرو
20مايأا ةثلث للخ ليتق71 طوقصس نع ترفصسأاو
ةثلث مهنيب امهتم41 فلŸا اذه ‘ قحليو
تاجردب مهطروتب هبتصشيو ،ايبايغ نومكاحيصس
ديعصس نيوخألل يتصسجول معد Ëدقتب ةتوافتم

يذفنم ›ابيلوك يديمأاو يصشاوك فيرصشو
تامجهلا نم ةلصسلصس تنصشد يتلا تاءادتعلا
.دلبلا ‘ ةقوبصسŸا Òغ ةيداه÷ا
يرŒ يتلا ةمكاÙا هذه رمتصست نأا سضÎفيو
نم رصشاعلا ىتح ،ةددصشم ةينمأا تاءارجإا طصسو
      . لبقŸاÈمفون

فاو



يعامتج’ا لسصاوتلا عقومل حفسصتملا ^
ةر-ث-ك ة-لا-ح-م’ ظ-حÓ-ي-سس كو-ب-سسيا--ف
ع-ي-ب ي-ف ي-ف ة-سصسصخ-ت-م-لا تا-ح-ف-سصلا

نم اًءدب ع-ل-سسلاو تا-ج-ت-ن-م-لا ف-ل-ت-خ-م
سسبÓ-م-لاو ة-ي-لز-ن-مور-ه-ك-لا ةز-ه--جأ’ا
تاراوسسسسكإ’او تارهوج-م-لاو ةز-ها-ج-لا
ى-ت-حو ف-ي-ظ-ن-ت--لا داو--مو نو--با--سصلاو
  .ةيئاذغلا داوملاو ةيفرحلا تاجوتنملا
Èع ةرا-ج-ت-لا سشا-ع-نا  ى-ل-ع ع-ج-سش ا-مو

علسسلاف  اهتطاسسب وه كوسسيافلا تاحفسص
ءاوسسو  ،نئابزلا يرغ-ي ل-ك-سشب ة-سضور-ع-م
ويديف عطاقم ‘ وأا روسص ‘ علسسلا ترهظ
ج-ت-نŸا را-ه-ظا و-هو د-حاو فد-ه-لا نا-ف
،هئانتقاب نوبزلا عانقاو هلامعتسسا ةقيرطو
تاراو-سسسسكإ’او سسبŸÓا سصخ-ي ا-م-ي-فو
ةناعتسس’ا نأا تا-ح-ف-سصلا با-ح-سصأا ىر-ي
ةروهسشم تاي-سصخ-سش وأا ءا-يزأا تا-سضرا-ع-ب
›اتلابو تاعب-ت-تŸا ن-م رد-ق Èكأا بل-ج-ي
.تانوبزلا نم نك‡ ددع Èكأا
ليسصوتلاو بلطلا ةقيرط-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا

بحاسص عم لسصاوتلا يفكي ذإا ادج ةلهسسف
د-ي-كأا-ت-ل  ةÒسصق ة-لا-سسر Èع ة-ح-ف--سصلا

مقر ىلع ةرسشابم هب لاسصت’ا وأا  ةيبلطلا
ناكم ىلع قافت’ا متيو  اعيرسس دÒل  هفتاه
.ةعلسسلا لوسصو تقوو  ليسصوتلا
Èع م-ت-ي ’ و-ه-ف ع-فد-لا سصو-سصخ-ب ا--مأا
دنع ادقن متي ل-ب ة-ي-نا-م-ت-ئ’ا ة-قا-ط-ب-لا
تÓماعملل ةبسسنلاب اذهو ةعلسسلا مÓتسسا
ا-مأا ،ةد-حاو-لا ة-ي’و-لا ل-خاد م-ت-ت ي-ت-لا
ةي’ولا جراخ هجتت يتلا تايبلطلل ةبسسنلاب
غلبŸا ل-يو-ح-ت-ب ا-ق-ب-سسم  ع-فد-لا م-ت-ي-ف
مث عئابلل يرا÷ا با-سس◊ا ¤ا بو-ل-طŸا
هلسصو دق غلبŸا نأا نم دكأاتلل هب لاسصت’ا

ةيبلطلا لا-سسرا تاءار-جا ‘ عر-سشي ى-ت-ح
  .ليسصوتلا ةمدخ Èع
عونلا اذه نأا سصاخسشأ’ا نم Òثكلا ىريو
فللاو تقولا مهيل-ع ر-فو-ي ةرا-ج-ت-لا ن-م
ةعلسس نع اثحب رخآا ¤إا لfi نم نارودلاو
ةيحسصلا فور-ظ-لا ‘ ا-سصو-سصح ة-ن-ي-ع-م
،ا--نورو--ك سسوÒف را--سشت--ناو ة---ي---لا◊ا

يأا نع ثحبلا سصخسش يأا ة-عا-ط-ت-سسا-ب-ف
ةنراقم لمعو لومÙا هفتاه Èع جتنم
ثيح نم ةسضور-عŸا ع-ل-سسلا ف-ل-تÚ flب
هبسساني ام رايتخا مث را-ع-سسأ’او ة-ي-عو-ن-لا
طاقتلا نم فوخ وأا ةقسشم نود ،رز ةسسبكب
““رجفلا»ـل ناك ،ددسصلا اذه ‘  .ىودعلا

اوÎسشا نأاو مهل قبسس سصاخسشأا عم ثيدح
اودبأاو كوبسسيافلا تاحفسص Èع تاجتنم
.ةبرجتلا نع مهاسضر

عونلا اذه نأا لوقت ،ةينيرسشع ةباسش ،ىحسض
‘ اهذقنأا هناو اًدج ديج تÓماعŸا نم
نم ا-ه-جر-خ-ت ل-ف-ح ة-ي-سشع ة-ظ◊ ر-خآا
¤إا ةلوج ‘ تجرخ ““لو-ق-ت ذإا ،ة-ع-ما÷ا

fiÓءوسسل نكلو ةبيسسحو دارم سشوديد ت
لك ناكو ،يقوذ بسساني ام دجأا ⁄ ظ◊ا
دويقلا نم نور-مذ-ت-ي تÙÓا با-ح-سصأا
ىلع انوروك سسوÒف راسشتنا اهسضرف يتلا

Œتدع اهموي ““ةلئا-ق تفا-سضأاو ،““م-ه-ترا
ةنيزح تنك Êأا ىتح لب ةبئاخ لزنŸا ¤إا

يجرخت لفح ر-سضحأا نأا › ف-ي-ك-ف اد-ج
انأا ا-م-ن-ي-بو ،ةد-يد-ج سسبÓ-م ءار-سش نود

حفسصتاو لومÙا يفتاه كسسما ةسسلاج
› رهظ يعامتج’ا لسصاو-ت-لا تا-ح-ف-سص

عيب-ل جّور-ي يراŒ لÙ  عو-فد-م نÓ-عإا
دسش ةرسشا-ب-مو ةز-ها-ج ة-ي-ئا-سسن سسبÓ-م
تلسصتاف ليمج يفيسص نا-ت-سسف ي-ها-ب-ت-نا
تاسساقŸا ن-ع ه-ت-لأا-سسو لÙا بحا-سصب
Êاكمإاب هنأا فطل لكب ينباجأاف ةرفوتŸا

Œا ‘ نا--ت--سسف--لا بيرŸلا-ح ‘و لز--ن
ت“ لعفلاب .ادقن نمثلا ع-فدأا ي-ن-ب-ج-عأا
.““ادج ةيسضار تنكو ءاسسŸا كلذ ةلماعŸا
يتلا ،ة-ل-ي-ه-سس ،ه-ي-لإا تب-هذ يأار-لا سسف-ن
Ëوقتل مازح نع ثحبت تناك اهنأا انتÈخأا
تايلديسص ةد-ع ترازو ر-ه-ظ-لا جا-جو-عا
نع تدجو اهنأا ’إا ،هدŒ ⁄و هنع اثحب

““ايموج““ عقوم ىلع انÓعإا ةفدسصلا قيرط
ةثÓث دعب اهتلسصو يتلا ةيب-ل-ط-لا تمد-قو
. تلاق امك ءانع نود لزنŸا ¤ا مايأا

و-هو  ،م-ي-هار-با ر-كذ ،نأا-سشلا سسف--ن ‘
دجي نايحأ’ا سضعب ‘ هنأا ينيعبرأا سصخسش

اسضورع يعامتج’ا لسصاوتلا تاحفسص ‘
نع ثحبي ناك هنأا ركذو ،مواقت ’ ةيرغم
ام نع اديعب ةمÙÎا ليوارسسلا نم عون
ة-قز‡ سسبÓ-م ن-م تÙÓا ه-سضر--ع--ت
دجي ناك  هنأاب لاقو ةسضوŸا عم ىسشامتت

نا ¤إا هب قيلي لاورسس دا-ج-يا ‘ ة-بو-ع-سص
ماقف ةيلاجرلا سسبŸÓا عيبل ةحفسص دجو
هتلسصو ةدحاو ةعفد ليوارسس ثÓث بلطب
” يذلا مويلا ‘ اعقوتم ناك امك هلزنم ¤إا
.هيلع قافت’ا

11 عقأولأ نم

رمألأ تلّهسس لزنŸأ ¤إأ ليسصوتلأ ةمدخ

 مÓتسس’ا دنع ادقن عفدلاو ÊوÎكل’ا عيبلا ششعنت انوروك
ىلع مهلابقأ ةدايز اهنمو ،Úيرئأز÷أ تأداع سضعب نم دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةيحسصلأ فورظلأ ترّيغ

لسصأوتلأ عقأوم تاحفسص ‘ ةسضورعŸأ علسسلأ ءا-ن-ت-قأ ى-ل-ع م-ه-لا-ب-قأ ىر-حألا-ب وأأ ة-ي-نوÎك-للأ تÙÓأ
.يعامتجلأ

ـه.ةÁرك ^
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نأا ،ةديدج ةيكيرمأا ة-سسارد تر-ه-ظأا^
سسوÒف د-عا-سسي د--ق ف--يرÿا ل--سصف
ىلع لوطأا  ةÎفل ءاق-ب-لا ى-ل-ع ا-نورو-ك
نأا نوثحابلا ىريو ةي-جراÿا ح-ط-سسأ’ا
ل-ظ ‘ عو-ب-سسأا ¤إا لو--ط--ت د--ق ةدŸا
،ةسضفخنŸا ةبوطرلاو ةرار◊ا تاجرد

Úب حواÎي فيسصلا ‘ هرمع نأا Úح ‘
.مايأا ةثÓثو موي
عقوم ىلع ترسشُن ةيثحب ةقرو تركذو
سسوÒفلا ءاقب نأا ،““ ةعابطلا لبق ام““
فيرÿا ‘ حطسسأ’ا ىلع ةليوط ةÎفل

Áو ديدج ي-سشف-ت ‘ م-ه-سسي““ نأا ن-ك«.
ى-ن-ي-سصلا ع-قوŸا ر--ير--ق--ت--ل ا--ق--فو
““”PMCS،نوثحابلا دقت-ع-ي نا-ك

سضيأا سشي-ع-ي-سس سسوÒف-لا نأا ،ا-ق-با-سس اً
Ìكأا فورظ ‘ لخادلا ‘ لوطأا ةÎفل
.ةبوطر لقأاو ةدورب
قيرف مدخ-ت-سسا ،ة-سسارد-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
thciRا تا-نا-ي-بŸبرغلا ن-م خا-ن
مسساوم ءاسشنإا ةداعإ’ يكيرمأ’ا طسسوأ’ا
.ةيوي◊ا ةمÓسسلا فرغ ‘ ةيعانطسصا

31 دنع ةرار◊ا ة-جرد ‘ م-ك-ح-ت-لا ”
ةئاŸاب66 ةيبسسن ةبوطرو ةيوئم ةجرد
تيقب امنيب ، فيرÿاو عيبرلا يلسصفل

.ةئاŸاب07 و ةجرد52 دنع فيسصلا ‘
21 حطسسأا ى-ل-ع سسوÒف-لا ر-سشن ” م-ث

،موي لك سصاخسشأ’ا اهعم سسمÓتي ةدام
ة--نا--سسرÿاو ىو--قŸا قرو--لا ل--ث---م
،ةيقاولا  ةعنقأ’او تازافقلاو طاطŸاو
تناك اذإا ام ةفر-ع-م و-ه فد-ه-لا نا-كو
عم تÒغت ةاي-ح-ل-ل سسوÒف-لا ة-ي-ل-با-ق
.مسسوŸا

نأا ‘ اقباسس لمأاي يثحبلا عمتÛا ناك
،فيسصلا ‘ سسوÒفلا راسشت-نا أا-طا-ب-ت-ي

ءاقبلل ’امتحا لقأا نوكيسس هنأا نيدقتعم
نكل.ائفد Ìكأ’ا سسقطلا ‘ ءاوهلا ‘
نم د-يد-ع-لا ‘ ىود-ع-لا رو-ه-ظ ةدو-ع
،ةدحتŸا تاي’ولا اميسس ’ - قطانŸا
ام ليجسست ” ثيح ًاررسضت Ìكأ’ا دلبلا
ةورذ ‘ اًيموي ةلاح فلأا08 نم برقي
ناك اذإا ام-ع لؤوا-سست-لا را-ثأا - ف-ي-سصلا

راسشتنا ىلع يم-سسو-م Òثأا-ت يأا كا-ن-ه
ةجيت-ن نا نو-ث-حا-ب-لا ر-كذو.سسوÒف-لا
حوسضوب رهظت“ طسسوأ’ا برغلا ةسسارد
‘ لو-طأا ةÎف-ل سشي--ع--ي سسوÒف--لا نأا

سسيلو فيرÿا و عيبرلا يلسصف فورظ
.فيسصلا لسصف فورظ ‘

‘ اًعافترا ف-يرÿا د-ه-سشي ل-با-قŸا-ب
ل--ث--م ىر--خأ’ا ة--يد--عŸا سضار--مأ’ا
قاهرإا نم ديزت دق يتلاو ،از-نو-ل-ف-نأ’ا
ترذحو ،ة-ي-ح-سصلا ة-يا-عر-لا ة-م-ظ-نأا
يدؤوي دق هنأا ن-م ة-ث-يد◊ا تا-سسارد-لا
ىود-ع-ب ى--سضرŸا ة--با--سصإا ¤إا ا--ًسضيأا

دكؤوتو ،أاوسسأا مهسضارعأا لعŒ ةدد-ع-ت-م
ف-سصن ‘ ءا-ت-سشلا ل-سصف نأا ة-سسارد--لا
ت’اح عافترا زفحي دق يبون÷ا ةركلا
. انوروك سسوÒفب ةباسصإ’ا
ظاف◊ا ةرورسض ىلع نوثحا-ب-لا دد-سشو

ةد-ي÷ا ة-ي-سصخ-سشلا ة-فا-ظ-ن-لا ى-ل--ع
يتلا ح-ط-سسأÓ-ل م-ظ-ت-نŸا Òه-ط-ت-لاو
راسشتنا عنŸ ةثول-م نو-ك-ت نأا ل-م-ت-ح-ي
.سسوÒفلا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

مهنع ةيسسفنلأ طوغسضلأ فيفختل

ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةدئافل ةيمقر ةمدخ

ي-ن-طو-لا ن-ما-سضت--لا ةرازو تق--ل--طأا ^
ةيم-قر ة-ي-سضرأا ةأارŸا ا-يا-سضقو ةر-سسأ’او
نم ذيمÓتلل ةيسسفنلا تاطوغسضلا زواجتل
ىلع ÚلبقŸا ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ
ميلع-ت-لا ي-تدا-ه-سش تا-نا-ح-ت-ما زا-ي-ت-جا
.ايرولاكبلاو طسسوتŸا
ةرسسأ’او ينطولا نماسضتلا ةريزو تفرسشأا
قÓطإا ىلع ،وكيرك رثوك ،ةأارŸا اياسضقو

ةيدقفت ةرايز لÓخ ةيمقرلا ةيسضرأ’ا هذه
ÚقاعŸا لا-ف-طأ’ا ة-سسرد-م ¤إا ا-ه-تدا-ق
ةقفر (ةمسصاعلا رئاز÷ا) ةبيورلاب ايعمسس
،طوعجاو دمfi ،ةينطو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو
ةدعاسسÃ حمسست ةسصنŸا هذ-ه نأا ر-كذ-يو
ةداهسشو ايرولاكبلا زايتجا ىل-ع Úل-ب-قŸا
تاجايتح’ا يوذ نم طسسوتŸا مي-ل-ع-ت-لا
زواŒو م-ه-ت’ا-غ--سشنا حر--ط--ب ة--سصاÿا
.تاناحتم’ا ةيسشع ةيسسفنلا تاطوغسضلا

نأا وكيرك ةديسسلا تدافأا ،قايسسلا اذه ‘
‘ جردني““ ةينوÎكل’ا ةمدÿا هذه قÓطإا
تاراسشتسسÓل  ة-ي-م-قر-لا ة-ي-سضرأ’ا را-طإا
ليربأا ‘ ةرازولا اهتقلطأا ي-ت-لا ة-ير-سسأ’ا
لفكتلا ¤إا اهلÓخ ن-م فد-ه-تو ي-سضاŸا
تاجايتح’ا يوذ نم  ذيمÓتلاب يسسفنلا
Êاحتما زايتجا ى-ل-ع Úل-ب-قŸا ة-سصاÿا
ىلع طسسوتŸا ميلعتلا ةداهسشو ايرولاكبلا
ةسضمو-لا بنا-ج ¤إا ،ي-ن-طو-لا ىو-ت-سسŸا
لجأا نم عاطقلا اهقلطأا يتلا ةيراهسشإ’ا

.““مهب يسسفنلا لفكتلا
يعامتج’او يسسفن-لا بنا÷ا نأا ةÈت-ع-م
ةيغب ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ““اد-ج م-ه-م““
زايتجا ىل-ع م-ه-تد-عا-سسمو م-ه-ت-ئ-ي-ه-ت““
تفاسضأاو .““ةمئÓم فورظ ‘ تاناحتم’ا
ىلع Úل-ب-قŸا ىد-ل ةر-فو-ت-م ةدارإ’ا““ نأا
يوذ ةئف نم ةينطولا تاناحتم’ا زايتجا
ةيعاد ،حاج-ن-ل-ل ة-سصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا
مرا-سصلا ق-ي-ب-ط-ت--لا““ ¤ا ة--ب--سسا--نŸا--ب
.““ةيحسصلاو ةيئاقولا تاءارجإÓل

ةيعرفلا ةريدŸا تزربأا ،ىرخأا ةهج نم
ىلع لاسصت’او مÓعإ’ا ةمظنأاو لاسصتÓل

ةجود ،ينطولا ن-ما-سضت-لا ةرازو ىو-ت-سسم
نم اهيلإا جولولا متي ةمدÿا هذه نأا ،يدج
ة--سصاÿا ة--ي--م--قر--لا ة--مدÿا لÓ---خ
-res.www ة-ير-سسأ’ا تارا-سشت-سس’ا-ب
zd.vog.étiradilosecivكمتلÚ
¤ا ةÒسشم ،مهت’اغسشنا حرط نم ذيمÓتلا
ىلع Úسصتfl فرط نم متي اهيلع درلا نأا

ةرازول ةعباتلا ةيراو÷ا ا-يÿÓا ىو-ت-سسم
262 سصيسصخت ” هنأا تحسضوأاو .نماسضتلا

ينطولا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ة-يراو-ج ة-ي-ل-خ
Úسصتıا ن-م اÈت-ع-م ادد--ع تن--ك--م““
يتلا ت’اغسشن’اب لفكتلا نم Úيناسسفنلا
ةيسسفنلا طوغسضلا لوح اسساسسأا رو-ح-م-ت-ت
.““تاناحتم’ا ةيسشع ذيمÓتلا هجاوت يتلا

ـه.ك ^

؟فيرÿا ‘ لوطأا ةÎفل انوروك شسوÒف ششيعي له

ةنهŸأ هذه لوح ةيكيرمألأ اينافليسسنب ةعماجب ةلخأدم ىقلأأ

فقوتي نلو ةÁدقلا بتكلا عيب ‘ ةنسس52 ..يطاورز مÓعوب
ةنيدم ط-سسو-ب ع-قاو-لا لÙا ود-ب-ي ’ ^
›اع ةراملل سساو◊ا يسس عراسشب فيطسس
درجÃ نكل ،جراÿا نم هنوري Úح ةميقلا
مغر لوسضفلا يعدتسسي هنإاف هتبتع زايتجا
عيبل لfi هنأا نظي دحأا ’ Óعف ،هتطاسسب
ةملك ’ول ةÁدقلاو ة-ل-م-ع-ت-سسŸا بت-ك-لا
ىلع ةغل ةرسشع ثÓ-ث-ب ة-بو-ت-كŸا ““بت-ك““

ةياغ-ل-ل ة-ط-ي-سسب ةÒغ-سص ءا-سضي-ب ة-ه-جاو
حاولأا ع-م ع-طا-ق-ت-ي Ëد-ق با-ب-ل ةر-طؤو-م
.ةفرخز نودب ةÒسصق
زي‡ وجب لغسشنت ةبتعلا يطخت درجمبف
نم عبني يذ-لا كلذ رار-غ ى-ل-ع ،ة-يا-غ-ل-ل
ثيح ،بتكلا و ةءارقلل ةسصسصıا نكامأ’ا
و ةÁدق ثاثأا ةعطقب بتكلا تائم سضرعت

عم لكسشت ةطيسسبلا فوفرلا نم ةعوم‹
يذلا ديحولا رو-ك-يد-لا ت’وا-ط-لا سضع-ب
يطاورز مÓ-عو-ب نا-كŸا بحا-سصب ق-ي-ل-ي
سسراÁو .سسدا-سسلا هد-ق--ع ل--خد يذ--لا
ةغلل ا-سسرد-م نا-ك يذ-لا ،طاورز مÓ-عو-ب
اذه ه-ب-ت-ك-ل اÒث-ك بÙاو ،ة-ي-سسنر-ف-لا
.ةنسس52 نم ديزأا ذنم طاسشنلا

لÙا اذه ىلع اددرت Ìكأ’ا مه بÓطلاف
مهتلاسض نودجي ثيح ،عيم-ج-ل-ل حو-ت-فŸا

ةعومÛ ةيئاقتن’ا ةعيبطلل ارظن كانه
ءايزيفلا Úب جز“ يتلا ةÁدقلا بتكلا نم
تا-ي-لو◊او ة-ف-سسل-ف-لاو تا-ي-سضا--ير--لاو
،ةيلايÿاو ةيئاورلا لا-م-عأ’او تÛÓاو

نم ثحبلل Èسصلاب يلحتلا يعدتسسي ا‡
.هلجأا نم نوبزلا ءاج ام ىلع روثعلا لجأا
يقيق◊ا ده÷ا نإاف ،كلذ ¤إا ةفاسضإ’ابو
بسسح ة-ف-ل-تıا فو-فر-لا ف-ي--ن--سصت--ل
نم سصقني ’ سصسصختلا بسسحو عوسضوŸا
ا-م كلذو فو-فر-لا ن-م ““ع-قرŸا““ بنا÷ا
،ةيبذاجو ءاسضم Ìكأا ناكŸا رحسس لعجي

.يرحسس هنأاكو و÷ا ودبي ثيح
ةيبذاجلل ف-سسأا-ي ي-طاورز مÓ-عو-ب ن-ك-ل
بابسشلا ةئف ىدل بتكلل ““ةياغلل ةيبسسنلا““

ارود بعلت نأا ةسسردŸا ىلع بجي هنأا ىريو
سسرادŸا ذ-ي-مÓ-ت ع-ي--ج--سشتو ث◊ Èكأا
بÓط ىتحو تا-ط-سسو-تŸاو ة-ي-ئاد-ت-ب’ا
نوكي نأا ةطيرسش ،ةءارقلا ىلع تايوناثلا
““.ةيجوغاديب ةقيرطب““ كلذ
اÒثك بحي اذه ةÁد-ق-لا بت-ك-لا ع-ئا-ب-ف
تاونسس عسضب لبق اهلع-ج ة-جرد-ل ه-ت-ن-ه-م
اينافليسسنب ةعماجب اهمدق ةلخادم عوسضوم
ةوعدب كلذو ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولاب

ام اهرقم دجوي يتلا ةيرئازج ةيعمج نم
ترا--ثأا د--قو .ي--سسل--طأ’ا ط--يÙا ءارو
ةÁدقلا بتكلا وعئاب““ ناون-ع-ب ه-ت-ل-خاد-م

Ãامام-ت-ها ““ة-ير-ئاز÷ا ف-ي-ط-سس ة-ن-يد
.ازازتعا و ارخف هديزي ايقيقح
ةلاكول ،يطاورز مÓعوب هركذ ام بسسحو
ة-ثÓ-ث وأا Úن-ثا نإا-ف ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-ن’ا
ثيح““ ،لقنتم لكسشب لمعلا سسفنب نوموقي

Òغ م-ه-ن-ك-ل ىر-ق-لا و ندŸا نو--بو--ج--ي
⁄ ةفلتıا مÓعإ’ا لئاسسو نأ’ Úفورعم
ىلع حليو.يغبني امك ءاوسضأ’ا مهيلع طلسست

و ةلمعتسسŸا بتكلا عئاب Úب طلÿا مدع
ةبتكŸا كلام نأاب افيسضم ،““ةبتكŸا كلام
،اهعيب ديعيل ةديدج ابتك سضرعيو يÎسشي““
نع ثحبي ’ ةلمعتسسŸا بتكلا عئاب امنيب
ةبسسنلاب ةيولوأاك هعسضي ’و يراجتلا حبرلا
يعئاب نم د-يد-ع-لا نأا ¤إا ر-ظ-ن-لا-بو““.ه-ل
نأاب دكؤوي وهف ،ةءارقلل نوسسمحتم بتكلا
نأا ءيسش لك لبقو ’وأا هل حمسسي““ هطاسشن
بتكلا ةحاتإا ءانثأا هف-غ-سش بل-ق ‘ سشي-ع-ي
وأا عقوŸا ‘ ةءارقلا مهنكÁ نيذلا ءارقلل
.““ةÒغسص غلابÃ بتكلا ةراعتسسا
ةÁد-ق-لا بت-ك-ل-ل ع--ئا--ب--لا اذ--ه لا--قو
سضيأا بحأا ““ :ة-ل-م-ع-ت-سسŸا عم لسصاوت-لا ا-ً
مهداسشرإ’ مهتامامت-ها ة-فر-عŸ ي-ن-ئا-بز
““.اهيف نوبغري يتلا بتكلاب
ى-ل-ع ق-با-سسلا ذا-ت-سسأ’ا اذ-ه سصر--ح--يو
ثيح ،هنئابزل ةروسشŸا Ëدقتو عامتسس’ا
يأا ¤إا هفغسش لقن يه ةيلاغلا هتينمأا ىقبت
.Òغسصلا هرجتم ةبتع زواجتي سصخسش
مك◊اب ع-لوŸا ي-طاورز مÓ-عو-ب سصل-خو
امك ،Èعي يبعسش لثÒ Ãكذتلا ¤إا ةيبعسشلا

ةبسسنلاب اهتيمهأاو ةءارقلا لامج نع ،لاق
ةق-يد-ح د-ي÷ا با-ت-ك-لا““ و-هو نا-سسنإÓ-ل

م.ق ^                                       .““كعم اهلم–
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ن-ل ة-يز-كرŸا ة-ي-سضق-لا كل-ت نأا Òغ ^
اذاŸ ،و--هو ة---عا---سسلا لاؤو---سس بج–

تقو-لا اذ-ه ل-ث-م ‘ ر-ئاز÷ا ترا-ت-خا
قرسش ‘ عارسصلا مادتحا عم يأا ،تاذلاب
ىلعو ،دود◊ا ميسسرت ىل-ع ،ط-سسو-تŸا
نع نلعت نأاو ،زاغلاو طفنلا ىلع ةدايسسلا

لهو ؟ةيطسسوتŸا اهتاحومطو اهططخ
Áب طبار كانه نوكي نأا نكÚ ؟نيرمألا

ءارو نم اهلاسصيإاب تبغر ةلاسسر يأا مث
؟نŸو كلذ

تناك اهئافكنا تاونسس نم اهجورخ ‘
،اهفده قيقحتل ةيلاثŸا اهتباو-ب ا-ي-ب-ي-ل
نسسلأا ىلع تددرت يت-لا ة-م-ل-ك-لا ل-ع-لو
اهنأاب يوقلا عابطنلا تطعأاو ،نيÒثكلا

روهظلا قيرط ىلع ىÈك ةوطخ تعطق
ةليلق امايأا تءاجو ،د-يد÷ا ي-م-ي-ل-قإلا
ر“ؤوم يرئاز÷ا سسي-ئر-لارو-سضح د-ع-ب
بايغ لظ ‘ ،ةيبيللا ةمزألا لوح Úلرب

،يسسنوتلاو يبرغŸا هيÒظ-ن-ل ظو-ح-ل-م
رداسص نايب قايسس ‘ تدرو يتلا كلت يه
ر-يا-ن-ي ن-م سسدا-سسلا ‘ ة-سسا-ئر-لا ن-ع
سسيئرب هعامتجا سشماه ىلع ،يسضاŸا
،جارسسلا زياف يبيللا يسسائرلا سسلÛا
ةم-سصا-ع-لا Èت-ع-ت ر-ئاز÷ا نأا ه-ي-ف درو
ل نأا وجرت رمحأا اطخ» سسلبارط ةيبيللا
وه عابطنلا ناك اهتقوو .«دحأا هزاتجي
كلذ لثم يتأاي نأا امهم نوكي ل دق هنأا
لكسشب Îفح ايسشيليŸ حسضاولا ديد-ه-ت-لا

،يسسنرفلا لثŸا لوقي امك هنأل ،رخأاتم
يتأات ل نأا نم لسضفأا ارخأاتم يتأات نإا»
لابقتسساو تاحيرسصتلا قÓطإا نكل «ادبأا
هدحو نكي ⁄ ،ÚثوعبŸا لاسسرإاو دوفولا
اميف ¤وطلا ديلا رئاز÷ا يطعيل ايفاك
ناك دقف ،يبيللا عقنتسسŸاب فرعي تاب
Òغو ر-سشا-بŸا ير-ك-سسع--لا دو--جو--ل--ل
،ةيلودو ةيميلقإا ىرخأا فارطأل رسشابŸا
ىل-ع رو-مألا تا-ير‹ ‘ يو-ق-لا ر-ثألا
اهيعاسسمو اهتاردابم تلظ اميف ،سضرألا
لثŸ اهداقتفاب مدطسصت ةيسسا-مو-ل-بد-لا
ير-ك-سسع-لا دو-جو-لا يأا ،ر-سصن-ع-لا كلذ
ام دعب افورعم سسيلو .رثؤوŸاو معادلا
اوهبتنا دق نوير-ئاز÷ا ةدا-ق-لا نا-ك اذإا
‘ نيدنب اوعسضي نأا ‘ اوركف Úح كلذل

امهدحأا Òسشي ،ديد÷ا روتسسدلا ةدوسسم
·ألا راطإا ‘ رئاز-ج-ل-ل ن-كÁ» ه-نأا ¤إا
ةعما÷او ،يقيرفلا دا–لاو ،ةدحتŸا
اهئدابŸ ماتلا لاثتملا لظ ‘و ،ةيبرعلا
ظفح تايلمع ‘ كراسشت نأا ،اهفادهأاو
Êاثلا سصني امي-ف .«مÓ-سسلا ةدا-ع-ت-سساو

يذلا ،ةيروهم÷ا سسيئرل» زوجي هنأا ىلع
ررقي نأا ،ينطولا عافدلا ةيلوؤوسسم ¤وتي
،جراÿا ¤إا سشي÷ا نم تادحو لاسسرإا
Úثلثلا ةيبلغأاب ناÈŸلا ة-قدا-سصم د-ع-ب

نع اديعب ناك رمألا نأا مأا ؟«هئاسضعأا نم
لجرلا نأا وه تباثلا نكلو ؟مهتاباسسح

سشي÷ا ناكرأا دئاق يأا ،دÓبلا ‘ يوقلا
لب ،كلذب اديعسس ناك ،ةحيرقنسش ءاوللا

هنيمثت نع رسشابم Òغ ل-ك-سشب و-لو ر-ّب-ع
ىلع هتاباطخ دحأا ‘ ادكؤوم ،ةوطخلل
ميظنت ةداعإا» ‘ ديد÷ا روتسسدلا ةيمهأا
عم مءÓتتل ،دÓبلا ‘ ةيسسايسسلا ةاي◊ا

ة-ل-حرŸا تاد-ج-ت-سسمو تا-ب--ل--ط--ت--م
.«ةديد÷ا

Úيسسنرف-لا را-ع-سشإا ر-ئاز÷ا د-ير-ت ل-ه
علطتت اهنأاب ،›امو ا-ي-ب-ي-ل ‘ Úه-ئا-ت-لا
اهسسفن Èتع-تو ،ة-ق-ط-نŸا ‘ Èكأا رود-ل
ن-م ءز÷ا كلذ رار-ق--ت--سسل ن--ما--سضلا
؟طسسوتŸا
نأاب دا-ق-ت-علا دا-سس بير-ق تقو ى-ت-حو
كل-ت لÓ-خ ن-م نو-ث-ح-ب--ي Úير--ئاز÷ا
،ةيبيللا ةمزألا ‘ ام رود نع تاكرحتلا
‘ ماهسسإا مهل نوكي نأا ‘ نوبغري مهنأاو
.مهتراج ‘ لسص– دق ةلبقم ةيوسست يأا
تبثأا ،ةحيرقنسشل Òخألا حيرسصتلا نكلو
.كلذ نم دعبأا وه اŸ نو-ح-م-ط-ي م-ه-نأا

يرئاز÷ا يركسسعلا دئا-ق-لا ع-فر د-ق-ف
يفت-ك-ي نأا ن-م لد-بو ،ا-ي-لا-ع ف-ق-سسلا
نع عافدلا ‘ مهتابجاوب هدونج Òكذتب

لوقيل اديعب ىسضم هنإاف ،م-هد-ل-ب دود-ح
‘ يسضاŸا سسيمÿا اهاقلأا ةملك ‘ مهل
بقع ،Òبكلا ىسسرم ةيرحب-لا ةد-عا-ق-لا

داعبأا» نإا رحبلا حÓسسل تاروانم هروسضح
ة-ف-ث--كŸا دو--ه÷او ثي--ث◊ا ي--ع--سسلا
ةداي-ق-لا ند-ل ن-م ة-لوذ-بŸا ة-ل-سصتŸاو
يمرت ل ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ايلعلا

ةيلاتقلا تاردقلا ن-م ع-فر-لا ¤إا ط-ق-ف
اهرابتعاب ،ةيرحبلا انتاوقل ةيتايلمعلاو
ةيامح ىلع ةردقلا زومر نم اديكأا ازمر
،ةدتمŸا اهلحاوسسب ةيميل-قإلا ا-ن-ها-ي-م
يتئمو فلأا لوط ىلع ،عيم÷ا ملعي امك
قيق– ¤إا يمرت ل دوه÷ا هذه ،Îموليك
ةداعإا ¤إا اسضيا فدهت ا‰إاو ،طقف كلذ
يتلا ،ةيرئاز÷ا ةيرحب-لا ¤إا را-ب-ت-علا

،ديÛا انخيرات ‘ ةيبهذ ةÎف تسشاع
راحبلا ةديسس عزان-م نود-ب ل-ث“ تنا-كو
‘ باسسح فلأا اهل بسسحي ةوقو ،¤وألا
نأا ع-مو .«ط-سسو-تŸا سضي-بألا ر-ح--ب--لا

ل ،حيرسصتلا كلذ لثم نأا Èتعا نم كانه
Áيوأا-ت ل-م-ت-ح-ي نأا ه-ن-كÓ هنأاو ،اعسساو

ممه زفحب ةبغرلا در‹ دنع طقف فقي
Òغ ن-م نو-ك-ي-سس ه-نأا لإا ،Úير-ك-سسع-لا
‘ يوقلا لجرلا قلطي نأا Óسصأا عقوتŸا
،ةفدسصلا سضحÃ كلت هتارابع رئاز÷ا
عادت ن-ع وأا لاŒرا ن-ع ه-ن-ع رد-سصت وأا

كردي وهف .رطاوÿاو راك-فأÓ-ل يو-ف-ع
يميلقإلاو يلÙا فرظلا ةعيبط اديج

نل هباطخب نيدوسصقŸا نأا اما“ ملعيو
نير-سضا◊ا دو-ن÷او ةرا-ح-ب-لا او-نو-ك-ي
،طقف يلخادلا ماعلا يأارلا لو ،بسسحف
.كلذك ةقطنŸا لود لب
كلذ تأارق لود-لا كل-ت نأا د-كؤوŸا ن-مو
ناسسك-ع-ي ،ما-م-ت-هاو ها-ب-ت-نا-ب نÓ-عإلا
.مي-ل-قإلا ‘ ر-ئاز÷ا رود-ل ا-ه-تارو-سصت
ةحيرقنسش هدسصق-ي نا-ك يذ-لا ا-م ن-ك-لو
؟اهيف رّكف ةيرحب دا‹أا يأاو ؟طبسضلاب
ةيز-مرو ةو-ق-ب خ-يرا-ت-لا را-سضح-ت-سسا نإا

رسضا◊ا ىلع قبطني داكي هلعŒ ،ةديدسش
يذلا تقولا يفف ،تللد نم ولخي لو
يرئاز÷ا يركسسع-لا د-ئا-ق-لا ه-ي-ف نا-ك
ةيرئاز÷ا ة-ير-ح-ب-لا رود ن-ع ثد-ح-ت-ي

ةيكÎلا اهتÒظن تناك ط-سسو-تŸا بر-غ
نم Ó-ت-ك-ت ،ر-ح-ب-لا كلذ بر-غ ه-جاو-ت
نأا عمو .اهدسض ةي-بوروألا تا-ف-لا-ح-ت-لا
تطبترا ة-ير-ئاز÷ا ة-ير-ح-ب-لا دا‹ألا
،امه ÚتلأاسسÃ قيثو ل-ك-سشبو ا-ي-خ-يرا-ت
Úب ة-ق-ي-م-ع-لا ط-باور-لاو تا-قÓ--ع--لا
مث ،كارتألا Úي-نا-م-ث-ع-لاو Úير-ئاز÷ا
ةازغلا د-سض دا-ه÷ا ة-سضير-ف-ب ق-ل-ع-ت-لا
ام دعب افورعم سسيل هنأا لإا ،Úيبوروألا
وحن ةيدو ةراسشإا ةلاحإلا كلت تناك اذإا
ارسشؤومو ،تاذلاب فرظلا اذه ‘ ايكرت

Òغ فلاحتلا قيم-ع-ت ‘ ة-ب-غر-لا ى-ل-ع
لباقم ،هريوطتو ،ايبيل ‘ اهعم نلعŸا
،اسسنرف عم عطقلا رايخب ادد‹ حيولتلا
تلاح نم اهعم ةقÓعلا هتدهسشت ام مغر
دارأا ل--ه--ف .ة--ظو--ح--ل--م رز--جو د---م
Úيسسنر-ف-لا را-ع-سشإا Ó-ع-ف نو-ير-ئاز÷ا
،يرئاز÷ا راو÷ا ‘ Úهئاتلاو ÚكهنŸا
تتاب رئاز÷ا نأا-ب ،›ا-مو ا-ي-ب-ي-ل ‘ يأا
اهنأاو ،ة-ق-ط-نŸا ‘ Èكأا رود-ل ع-ل-ط-ت-ت
رارقتسسل Èكلا نماسضلا اه-سسف-ن Èت-ع-ت
اذام ىلع نكل ؟طسسوتŸا نم ءز÷ا كلذ

Áيقابل ةب-سسن-لا-ب كلذ يو-ط-ن-ي نأا ن-ك
؟اهنم Úبير-ق-لا Úي-ط-سسو-تŸا ناÒ÷ا
ةبراغŸا نإاف ،سسنو-ت ا-ن-ي-ث-ت-سسا نإا اÃر
اÒثك اونئمطي نل نابسسإلا لقأا ةجردبو
طابرلا لعلو .ةير-ئاز÷ا تا-حو-م-ط-ل-ل
‘ ر-ئاز÷ا رود--ل ع--سسو--ت يأا ‘ ىÎسس
.اه◊اسصŸ ارسشابم اديد-ه-ت ة-ق-ط-نŸا

يذلا ام وه اقلا-ع ى-ق-ب-ي-سس ا-م نأا Òغ
ةداعتسسل لعفلاب نويرئاز÷ا ه-ل-ع-ف-ي-سس

ل-ه ؟ا-سضيأا يÈلاو ير-ح-ب--لا م--هد‹
،روتسسدلا ىلع ق-يد-سصت-لا م-ه-ي-ف-ك-ي-سس
نأا مأا ؟كلذ قيقحتل Óثم حÓسسلا دسشحو

مهدلب لخاد ىرخأا دوهج لذ-ب م-ه-ي-ل-ع
كلذ ؟اهجراخ مهراظنأا اوبوسصي نأا لبق
.مهÒغ دحأا هنع بيجي نل يذلا لاؤوسسلا

””يبرعلا ضسدقلا”” نع ^

Ÿا رحبلا ‘ اهتاحومط نع نآلا رئاز÷ا فسشكت اذاŸ؟طسسوت
نع ثيد◊ا هعسسوب نم نكلو ،مهتلوجو Úيرئاز÷ا ةراحبلا تلوسص ركنُت نأا فاحجإلا نم نوكيسس
نع اديد– وأا ،اهيف Úينامثعلا كارتألا تاماهسسإا نع لزعÃ ،طسسوتŸا رحبلا ‘ ةيرئاز÷ا دا‹ألا

يسضاŸا ¤إا ةدوعلا لبق فرعن نأا ¤وألا نوكي دقو ؟جورعو سسوربرب امه Úتزراب Úتيسصخسش ةÒسس
مأا لامسشلا ¤إا لهو ؟جراÿا ¤إا مأا لخادلا ¤إا له :اهراظنأا بّوسصت نيأا ¤إاف ،مويلا رئاز÷ا ةهجو
مسس◊ا ودبي ،ىتسش تاديدهتو تايد– هجاوي دت‡و عسساسش دلب ‘ ؟برغلا مأا قرسشلا ¤إاو ؟بون÷ا
.ايÒسصمو اقراف تارايÿا كلت نم رايخ حيجÎب

 ةقزترم ¤إا برعلا ضضعب لوحتي امدنع
!مهناطوأا ‘

ةيلودلا تاقÓ-ع-لا رو-ط-ت ع-م ^
حلاسصŸا ‘ لخادتلاو ة-ي-ن-ي-ب-لا
ةب-تŸÎا ر-طاıا ن-م فوÿاو

Úب ة-يŸا-ع بر--ح علد--نا ن--ع
نم هكلت“ اÃ ى-م-ظ-ع-لا لود-لا
تحب-سصأا ل-ما-سش را-مد ة-ح-ل-سسأا
ظاف◊ا لجأا نمو ىÈكلا لودلا

وأا ة-ي-جراÿا ا-ه◊ا-سصم ى--ل--ع
ىلع قيرطلا عطقل وأا اهع-ي-سسو-ت

،ةلاكولاب بورحلل أاجلت اهموسصخ
ةيلهأا برح عانط-سصا لÓ-خ ن-م

نوكت ثيح نادل-ب-لا وأا د-ل-ب-لا ‘
معدب موق-تو ةدد-ه-م ا-ه◊ا-سصم
رÈمك بر◊ا ‘رط دحأا ليو“و
وأا رسشابŸا يركسسع-لا ل-خد-ت-ل-ل

.رسشابŸا Òغ
ة-ي-ب-لا-غ نأا ظ--حÓ--ن اذ--ك--هو
ة-ي-ل-هألا بور◊او تا-عاز--ن--لا
د-حاو-لا نر-ق-لا ‘ ًا--سصو--سصخو
وأا تاداد-ت-ما ا-ه-ل ن-ير--سشع--لاو
ةيلودو ةيميلقإا تاÒثأاتل عسضخت

بور◊ا-ب ا-ه-ت-ع-ن زو-ج-ي ى-ت--ح
،ةلاكولاب وأا ةرغ-سصŸا ة-يŸا-ع-لا
بور◊ا كلذ ىلع لا-ث-م بر-قأاو
يتلا نادلبلا ‘ ةعلدنŸا ةيلهألا
عيبرلا) ى-م-سسي ا-م ¤إا تسضر-ع-ت
ايب-ي-ل ¤إا ا-يرو-سس ن-م (ي-بر-ع-لا
ام نإا لوق-لا ن-كÁ ل-ب ،ن-م-ي-لاو
لإا وه ام يبرعلا عيبرلاب ىمسسي

تاودأابو ةيبرغو ةيكيرمأا ةعانسص
Ìعت اوفظو ،مهل ة-ع-با-ت ة-ي-بر-ع
دادبتسساو يطارقÁدلا لاقت-نلا
ة-لا-حو م-ك◊ا ة-م--ظ--نأا سضع--ب
بيوسصتل سسيل يب-ع-سشلا ر-مذ-ت-لا
ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلا عاسضوألا
ةلاح قلÿ لب ،Òهام÷ا حلاسصل
د-ه“ ة-ي-ل--هأا بر--حو ى--سضو--ف
ىلع ةنميهلا ةداعإا وحن قيرطلا
ترsظن ام-ك ة-ي-بر-ع-لا ة-ق-ط-نŸا
ا-م-ي-ف سسيار از-ي-لاد-نو-ك كلذ-ل
. (ةقÿÓا ىسضوفلا) اهتمسسأا

نم مغرلابو ةيبرعلا ةقطنŸا ‘
عارسصلل نَلعŸُاو رهاظلا لكسشلا
ءا---قر---فأا Úب عار---سص ه---نأا---كو
وأا ًايب-هذ-مو ًا-ي-ن-يد Úعرا-سصت-م
نم لاسضن وأا ةطلسسلا ىلع عارسص

قو-ق-حو ة-ي-طار--قÁد--لا ل--جأا
نم مغرلابو هذه نأا لإا ،ناسسنإلا
تسسيل اهتار-ه-ظ“ سضع-ب دو-جو

در‹ ي-ه ل-ب ،عار-سصلا ر-هو--ج
ةيجراخ تاططfl يفخي ءاطغ
ق-ي-ق-ح-ت-ل راو÷ا لود ا--ه--ن--مو
ة-يدا-سصت-قا ،ةدد-ع-ت-م ح-لا--سصم
وأا، ط-ف-ن-لاو زا-غ-لا ًا-سصو--سصخو

لجأا ن-م وأا ،ة-ي-بار-ت ة-ي-فار-غ-ج
تايروطاÈما ليكسشتو ةن-م-ي-ه-لا

fiخيرات دا‹أا اهب ديعتسست ةيل
فار--طألا تف---قو---ت و---لو ،¤و
نوؤوسشلا ‘ لخدتلا نع ةيجراÿا
تاجرfl تناكل برعلل ةيلخادلا

ةفلتfl يبرعلا عيبرلا ىمسسي ام
هذ--ه ل--ك د--ه--سشن ا---ن---ك ا---مو
. ةيلهألا بور◊او تاعارسصلا

سسأار ىلع يتأات قايسسلا اذه ‘و
ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ة-م--ئا--ق--لا
ا-ه--تا--سسا--ي--سسو ة--ي--ك--ير--مألا
ديدسشتل ة-ي-عا-سسلا ة-ي-لا-يÈمإلا

قرسشلا ةقطنم ىل-ع ا-ه-ت-ن-م-ي-ه
ي--بر--ع--لا ⁄ا--ع---لاو ط---سسوألا

اهتهجاوم ن-م ءز-ج-ك ًا-سصو-سصخ
ÿكب اهيمسصÚ نايكلاو ،وكسسومو

لك نم لوألا ديفتسسŸا Êويهسصلا
ى-سضو-ف ة-ياد-ب ذ-ن-م ير-ج-ي ا-م

لبق لب1102 ماع يبرعلا عيبرلا
Úسسح مادسص طاق-سسإا ذ-ن-م كلذ
،3002 قارعلا لÓتحاو همادعإاو

تاكر◊او لود-لا ترا-ه-نا ثي-ح
تناك يتلا ةي-مو-ق-لاو ة-ي-ن-طو-لا
Úب ةقÓعلا تلقتناو هدوجو ددهت
نم Êويه-سصلا نا-ي-ك-لاو بر-ع-لا

ًاسضيأا  ،عيبطتلا ¤إا عارسصلا ةلاح
وأا نارطيسست ناتللا ناريإاو ايكرت

ًلود ىرخأا وأا ة-ق-ير-ط-ب نÓ-ت–
ايروسس ،ا-ه-ن-م ءاز-جأا وأا ة-ي-بر-ع
.نميلاو ايبيلو قارعلاو

تناك ةيلهألا بور◊ا خيرات Èع
لماع در‹ ةيجراÿا فارطألا

تناك ًانايحأاو ،يوناث وأا دعاسسم
ءاسضقلل ةرورسض ة-ي-ل-هألا بر◊ا

ةÒثم ةينطو Òغ تاعامج ىلع
،دÓبلا ءادعأل ةعبات وأا ىسضوفلل
تا--عار---سصلاو بور◊ا ‘ ا---مأا
لود-لا نإا-ف ة-ي-بر-ع-لا ة-ي-ل--هألا
ة-ب-حا-سص تح-ب-سصأا ة--ي--جراÿا
بر◊ا تاير‹ ‘ لوألا رارقلا
م-سسرو ة◊ا--سصŸا تاراو--ح ‘و

لsو–و ،دÓبلا لبقت-سسم ة-طرا-خ
او-نا-ك ءاو-سس دÓ-ب--لا با--ح--سصأا

¤إا ةسضراعم بازحأا وأا تاموكح
نولمعي مهدÓب ‘ ةقزترم در‹

لود---لا ح---لا---سصŸو ح---لا---سصل
مهسضع-ب نو-برا-ح-يو ،ة-ي-ب-ن-جألا
نيددبم مهيسضارأا ى-ل-ع سضع-ب-لا
ن-ير-مد-مو م-ه--ناد--ل--ب تاور--ث

مهو ،اهبعسش Úمسسقمو اهنارمع
ةقزترŸا نع نوفلت-خ-ي ل كلذ-ب
،ةيبرع لود نم ًاسضيأا ÚبولÛا
ةيلهألا بور◊ا نأا ودبي ل امك

اهتاياهن رسشبت يبرعلا ⁄اعلا ‘
ةينطولا عاسضوألا بيترت ةدا-عإا-ب
ل-ب-ق نا--ك ا‡ ل--سضفأا لا--ح ¤إا
Òسست نأا لمأان انك نإاو ،اهعلدنا
.انتافوخت سسكع رومألا
متي يتلا ةلا◊ا وه قازترلا نألو
م-ل-ق-لا وأا حÓ-سسلا Òجأا-ت ا-ه-ي-ف
تارد-ق-م وأا ةÿÈا وأا ر-ك-ف--لاو
ةي-ب-ن-جأا تا-ه-ج ح-لا-سصل د-ل-ب-لا
اÃو ةيسصخسش حلاسصم قي-ق-ح-ت-ل
،ةينطولا ةحلسصŸا عم سضراع-ت-ي
ىلع قبطنت ةقزترŸا ةفسص نإاف
تاعام÷او تاي-سصخ-سشلا سضع-ب
يتلا ةي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ح-ل-سسŸا
ة--ي--ن--مألا ا--ه---تÈخ ف---ظو---ت
حلاسصل اهحÓسس وأا ة-ي-سسا-ي-سسلاو
. ةيجراخ عيراسشمو ةدنجأا
دهسشŸا ة-يوادو-سس ن-م م-غر-لا-ب
Úمثت بجاولا ن-م ه-نأا لإا ما-ع-لا

‘ باز-حأاو ة-م--ظ--نأا ف--قاو--م
عطق تعاطتسسا ةيبرعلا ةقطنŸا
ىسضوفلا ططfl ىل-ع ق-ير-ط-لا
ا-ه-ناد-ل-ب ‘ ة-ي--ل--هألا بر◊او
اهنا-طوأا ءا-ن-ب-ل تم-سصب ل-م-ع-تو
لا-ق-ت-نلا ة--ي--ل--م--ع بيو--سصتو
⁄ ا-ه-نأا ا--م--ك ،ي--طار--قÁد--لا
‘ عارسصلا ةلسصوب ن-ع فر-ح-ن-ت
ه-تا-يو-لوأا ثي-ح ن-م ة-ق--ط--نŸا
اهل سضرعتت ا‡ مغرلاب هفارطأاو
امو ،نط-ن-سشاو ن-م طو-غ-سض ن-م
نايكك ل-ي-ئار-سسإا نأا Èت-ع-ت تلاز
ةيرسصنعلاو لÓتحلا ىل-ع م-ئا-ق
يه ةيلودلا ة-ي-عر-سشلا ةادا-ع-مو
،ةقطنŸا بوعسشل سسيئرلا ودعلا
نم ةيتآلا رطاıا لهاŒ نود
.راو÷ا لود

””مويلا يأار””نع ^

ةيبرغ ةفسصوب ةينانبللا ةمزألا ل◊ ةلواfi :اتيزاغ اياميسسيفازين
يسسكي-لأا بت-ك ،هÓ-عأا ناو-ن-ع-لا ت– ^
،““اتيزاغ اياميسسيفازين““ ‘ ،فو-ي-بارا-سس
.هللا بزح ىلع طوغسضلا ةدايز نع
وحن حسضاو لو– كانه :لاقŸا ‘ ءاجو

لكاسشم لح ‘ ةيجراÿا لماوعلا ةنميه
ام ةداعو .هتاناع-م تلا-ط يذ-لا نا-ن-ب-ل
دÓبلا نوكت امدنع نانبل ‘ كلذ ثدحي

م-سسا-ق-ت ة-ي-سشع-ف .قر-ط قÎف-م ى--ل--ع
ىو-ق-لا أا-ج-ل-ت ،ة-ي--مو--ك◊ا بسصا--نŸا
،نآلاو .Úيجراÿا ةاعرلا ¤إا ةيسسايسسلا
ديدج سسيئر ةيمسست دعبف :كلذك لا◊ا
كسش Óب كانه نوكتسس ،Úنثلا ،ةموكحلل
ىوقلا يلث‡ Úب عارسصلا نم ةليوط ةÎف
بئا-ق◊ا ى-ل-ع ة-ف-ل-تıا ة-ي-سسا-ي-سسلا
.ةيرازولا
كسش عسضوم تسسيل ،نوع لاسشيم ةسسائر
ةديدسشلا تاداقتنلا مغر ،دحأا لبق نم
نم نكل .ر◊ا ين-طو-لا را-ي-ت-لا سسي-ئر-ل

وه يقيق◊ا ›ودلا ط-غ-سضل-ل سضر-ع-ت-ي
بزح بناج ¤إا) لظي يذلا ،هللا بزح
فيل◊ا (ل-مأا ة-كر-ح و-ه ،ر-خآا ي-ع-ي-سش
.نوع رايتل سسيئرلا
لايح فرسصتت اسسنر-ف نإا لو-ق-لا رد-ج-ي
يسضارأل يخيراتلا يعارلا بولسسأاب نانبل

ميعزلا نأا ود-ب-ي ،نآلا ا‰إا .د-ل-ب-لا اذ-ه
هتاوطخ رسشابم لكسشب قسسن-ي ي-سسنر-ف-لا

¤إا ةنلعŸا نوركام ةرايزف .نطنسشاو عم
،Èمتبسس1 ،مو-ي-لا أاد-ب-ت ي-ت-لاو ،توÒب
ةريزو دعاسسم ةلوج حو-سضو-ب ا-ه-م-عد-ت
قر-سشلا نوؤو-سشل ة-ي-ك-ير-مألا ة-ي-جراÿا
ةيطسسوأا قرسشلا ،ركنيسش ديفيد ،طسسوألا
سسطسسغأا82 ،نانبلو رطقو تيوكلا ¤إا)

.(Èمتبسس4 –
لامعأا لود-ج نو-ك-ي نأا ع-قو-ت-ي ا-م-ي-فو
لك يهتن-ي-سس ا‰إا ،اÒب-ك تا-عا-م-ت-جلا

نأا ،لوأا .Úتي-سسي-ئر Úت-ط-ق-ن ¤إا ءي-سش

ةرطيسس ¤إا تاحÓ-سصإلا ذ-ي-ف-ن-ت دو-ق-ي
نم د◊او ،هللا بزح تاوق ىلع ةلودلا
؛Úينانبللا عمتÛاو ةسسايسسلا ‘ هذوفن
ةيباين تاباختنا ءارجإل دادعتسسلا ،ايناث

عقاولا ‘ فدهت ماع نوسضغ ‘ ةركبم
.هللا بزح سصوسصخب هسسفن ءيسشلا ¤إا

ةداقلا تارايز رمتسست نأا حجرŸا نم
‘ توÒب ¤إا م--ه--ي--ل--ث‡و بنا--جألا

دقنلا قودنسص رارق راطإا ‘ ،Èمتبسس
03 ›اوح) نانبل-ل سضر-ق ح-ن-م ›ود-لا

لاثتما ةجردب ةطورسشم ،(رلود رايلم
‘ رثؤوي فوسس هل-ك كلذو .Úي-سسا-ي-سسلا

.ةيلخادلا ةيسسايسسلا ةمزألا لح ةقيرط
ناÈŸلا ل-ح نو--ك--ي دا--ك--لا--ب ن--ك--ل
ةلي-ق-ت-سسŸا ة-مو-ك◊ا ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
عطق ةقيرطب ةمزألا لحف .ةديج ةركف
نا-ن-ب-ل بسسا-ن-ي ل ة-يدرو-غ-لا ةد-ق-ع-لا
””مويلا ايسسور””نع ^                       .ديكأاتلاب
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Êوترك جاتنإا ¤ا لوحتت ارضضخ ةنيمضساي اهفلؤوŸ ““لوباك تاونونضس““

Êابلاطلا ددسشتلا ةهجاوم ‘ ةبÙا رسشن ¤إا ةوعد
رضشنلل يبارافلا راد نع ةيبرعلا هتمجرت تردضصو ،ارضضخ ةنيمضساي فيلأات ،““لوباك تاونونضس““ ةياور ‘

،يرئاز÷ا بتاكلا ةيؤور تناك كلتو ،ةير◊ا ’إا سسفنتت ’و ،ةيرحلل ونونضسلا رويط زمرت ،عيزوتلاو
همضسا نم ’دب هتجوز مضسا ةراعتضس’ أا÷ يذلا ،ينطولا سشي÷اب قباضسلا طباضضلا ،ارضضخ ةنيمضساي
يدافتل كلذكو ،ÚفرطتŸا نم تاقحÓم نع اديعب عادبإ’ا ىلع ارداق لظيل ،لوهضسŸ دمfi ،يقيق◊ا
. سشي÷ا ‘ هلمع ةÎف ‘ ةيركضسعلا ةباقرلا

عقأولأ نم ةÒثك بنأوج ةيأورلأ فسشكت ^
تأونون-سس““ ،ة-ي-نا-غ-فلأ ةأأر-م-ل-ل يرزŸأ
‘ ثد-ح-ي ا-م ن-ع ة-يأور ي--ه ““لو--با--ك
نم لواح ،نابلاط مكح لظ ‘ ناتسسناغفأأ

تا--سسرا‡ ح--سضف أر--سضخ ا---ه---لÓ---خ
‘و .تايرحلل مهعمقو نيدلاب نيرجاتŸأ

ةمداسص دها-سشم ا-ه-ي-ف ة-يوأدو-سس ةرو-سص
دأدبتسسأو ةأأرŸأ باقعب قلعت ام اسصوسصخ

ن-م م-ل-ي-ف ¤أ ة-يأور-لأ تلو– ،ل-جر--لأ
صسفن-بو (Êو-ترا-ك) ة-كر-ح-تŸأ مو-سسر-لأ
ا-سسنر-ف Úب كÎسشم جا-ت-نإأ ن--مو م--سسلأ
. غروبمسسكولو أرسسيوسسو
نم لك م-ل-ي-ف-لأ جأر-خإأو ذ-ي-ف-ن-ت-ب ما-قو
-يبوغ ايليإأو نامت-ير-ب و-بأز Úت-جرıأ

Úجوز ةسصق درسسي مل-ي-ف-لأ ،صشت-ل-ي-ف-ي-م
يقيسسوŸأ ناقسشعيو لو-با-ك ‘ نا-سشي-ع-ي
يذلأ Êابلاط ماظن نأأ لإأ ةفاقثلأو نفلأو
ن-ل تا-ي-لا-ع-ف-لأ كل-ت ل-ث-م هذ-ه مر-ح-ي
لÓخ نم ،امهب أوسشطب لب ا-م-هو-م-حر-ي

قلزني نأأ نكÁ فيك دهسشن Úجوزلأ نيذه
‘ باهرإلأ عقنتسسم ‘ هل-م-كأا-ب ع-م-ت‹

مهعمقو نيدلأ راŒ لسضفب اهاحسضو ةليل
.تايرحلل
-8991 ماع لوباك ‘ مليفلأ ثأدحأأ رودت
نابلاط ةكرح لوسصو نم Òسصق تقو دعب
انلخدي -ةطلسسلأ ¤إأ ةددسشتŸأ ةيلوسصألأ

موسسرلأ لÓخ نم روفلأ ىلع مليفلأ أذه
⁄اعŸأ ¤أ ةعئأرلأ ةيعيبط-لأ ة-كر-ح-تŸأ
ةكر◊ -تأوسصألأ كلذ-كو - ة-ي-حا-ي-سسلأ
ةي-ح ة-ن-يد-م عرأو-سش ‘ ةا-ي◊أو صسا-ن-لأ
د-قو ة-يأد-ب-لأ ‘ ا-هأر-ن ،بير-غ ل-ك-سشب

ةمدهم نابمو لÓطأأو بئأرخ ¤إأ تلّو–
حتتفي ،ةليو-ط-لأ ة-ي-ل-هألأ بر◊أ ل-ع-ف-ب
تأذ و-هو ةأأر-مأ م-جر د-ه-سشÃ م-ل-ي-ف--لأ
مجر““ Êأريلأ مليفلأ ‘ رركŸأ دهسشŸأ
،Úترسسأأ ىلع ءوسضلأ مليفلأ طلسسي ،““ايرث
نأذللأ ةÒنوز هتجوزو نسسfi ةرسسأ امهو
لو دويقل ةÁرك ةايح صشيع ‘ ناملحي
نأوسس) نسسfi ،امهتيرح ىلع تبكو رهق
نا-جوز (تور-نا-ه ا-ت-يز) ةÒنوزو (دولرأأ

صسيردتل ةدوعلل ناقوتي ناجوزتم ناباسش
امهمر– نابلاط ن-ك-ل ،ن-ف-لأو خ-يرا-ت-لأ
دأوŸأ صسيردت ‘ امهت-ير-ح ن-م ةو-ق-لا-ب
.امهب ةسصاÿأ
Úب ةسسيبح تحبسصأأ نسسfi ةجوز ةÒنوز

ءأد-ترأ صضفر-ت ا-ه-نو-ك لز--نŸأ نأرد--ج
ةقباسسلأ اهت-ف-ي-ظو تد-ق-ف د-قو ،ع-قÈلأ
حمسست ل ناب-لا-ط ىوا-ت-ف نأل ،ة-ي-سضا-ق-ك
اهنكلو ،بسصانŸأ هذه لثم ›وتب ءاسسنلل
أرسس مسسرلأ صسرا“ ةبوهوم ةماسسر اسضيأأ

ةجوزلأ ،ليم÷أ ا-ه-لز-ن-م نأرد-ج ى-ل-ع
رأرمتسسأ ‘ لمأاتو علطتت ةÒنوز ةليم÷أ
يذلأ نسسfi اهجوز عم ة-ل-ي-م÷أ ةا-ي◊أ

دهاسشم كا-ن-هو ،ب◊أ ا-ه-لدا-ب-يو ه-ب–
.امهتقÓع ‘ ماجسسنلأ رّوسصت
روثعلأ نع هزجع نسسfi ىلع لقثي ام نكل

ناك خيسشب يق-ت-ل-ي ،بسسا-ن-م ل-م-ع ى-ل-ع
د-حأأ ¤إأ لو– م-ث ة-ع-ما÷أ ‘ هذا-ت--سسأأ
نم قا-ف-ت-سسأ ه-ن-ك-ل ،ا-ي-ن-يد Úب-سصع-تŸأ
صشيعت تحبسصأأ هدÓب نأأ كردأأو ةعدÿأ
‘ هرسصتخيو اهخيرات ىلع يسضقي اسسوباك

““صشأرع““ خيسشلأ وهو ةملظŸأ ةبق◊أ هذه
ميلعتل ةيرسس ة-سسرد-م نآلأ ح-ت-ت-فأ يذ-لأ
دويق نع أديعب بأدآلأو مو-ل-ع-لأ ة-ي-ت-ف-لأ

رظ– امك ميلع-ت-لأ مر– ي-ت-لأ نا-ب-لا-ط
ةرسسلأ امأأ ،صسرأدŸأ ¤إأ تانبلأ باهذ
نجسسلأ صسراح ““قيتع““ ةرسسأأ يهف ةيناثلأ
ه-ت-جوزو (نا-يرا-ك-بأأ نو-م-ي--سس) تو--سصب

يذ-لأو (صسا-ب-ع ما-ي-ه) تو-سصب تأر-سسم
،ءا-سسن-لأ ن-ج--سس ن--ع لوؤو--سسم ح--ب--سصأأ
ةÒخألأ لحأرŸأ صشيعت يتلأ ““تأرسسم»و
بنذلا-ب ر-ع-سشتو ،نا-طر-سسلأ صضر-م ن-م

تابجأولاب مايقلأ ىلع اهتردق مدع ببسسب
فرسصنأ اهجوز نأأ كردت ا-م-ك ة-ي-لز-نŸأ

. ثيد◊أ اهلدابي دعي ⁄و اهنع
ةيلوؤوسسŸاب هروعسش Úب قز‡ قيتع نكل

Œةناسسنلأ يهو ،ا-ه-سضر-م ‘ ه-ت-جوز ها
‘ هتبغر Úبو ،Óيوط ه-ع-م تف-قو ي-ت-لأ
با‚لأ ¤إأ علطتي ام-ك ،ه-تو-ه-سش ءا-سضرإأ
يتلأ هل هقيق– نع هتجوز تزجع يذلأ

بولسسأأ هل قيتع .ناطرسسلأ ببسسب رسضت–
ةمدق ‘ ةباسصأ نم Êاعيو ،نيزرو مراسص
صشي÷أ دسض بر◊أ ‘ ه-ت-كرا-سشم لÓ-خ

.ناتسسناغفأ هلوخد دنع يتييفوسسلأ
قا-ف-ن-لأو بعر--لأ هدو--سسي و--ج ل--ظ ‘و
نم ناترسسألأ حفاكت ،ةأأرŸأ دسض فنعلأو
ىلع مائولأو ب◊أ ن-م و-ج ءا-ف-سضإأ ل-جأأ

دهسشي ثأد-حألأ را-سسم ن-ك-ل ا-م-ه-تا-ي-ح
فÎعي امدنع موي تأذ ،أÒثم ا-ف-ط-ع-ن-م

fiنوز هتجوزل نسسÒة Ãمجر ‘ هتكراسش
اهجوز عفدب ةÒنوز موقت ذئدنع . ةأأرمأ

دعب توÁو كلذ رثإأ ىلع هسسأأر ىلع عقيف
ةÒنوز قيتع دهاسش .رجحب هسسأر ماطترأ
مرغأاف ،عقرب نود ،هنجسس ‘ ةسسوبÙأ
اسضيأأ رع-سشي أأد-ب ا-م-ك ،رو-ف-لأ ى-ل-ع ا-ه-ب
ا-ه-ه-جو ىأأر نأأ د-ع-ب ا-هو-ح-ن بأذ‚ا-ب

““مسساق““ Ëدقلأ هليمز ¤إأ بهذي ،افوسشكم
ما-ظ-ن ‘ أÒب-ك لوؤو-سسم ح--ب--سصأأ يذ--لأ

‘ ،ةعيرسشلأ قيبطت ‘ ددسشتŸأو ،نابلاط
‘ ةراعدلأ تويب ىلع ددÎي تقولأ صسفن
،هتجوز قيلطتب قيت-ع ح-سصن-يو ،ة-ن-يدŸأ
¤إأ هعفدت ةوق صسفنبو ،ددÎم قيتع نكل
لواحيو لب ،اهعم ثيد◊أو ةÒنوز ةيؤور
.نجسسلأ نم برهلأ ¤إأ اهعفد اسضيأأ
توŸأ ىلع ةكسشوŸأ تأرسسم هتجوز نكل

هنم تبلطف ،اهجوز كولسس Òغت تظحل
ةداعسسلأ ىنمتت اهنأل ةÒنوز لدب مدعت نأأ
لدب تأرسسم مأدعإأ متي ‘ لعفلابو . هل

نع م-سسا-ق ف-سشك-ي ا-مد-ن-عو ،ةÒنز ن-م
نم ةعدخ ¤أ صضرعت هنأأ فسشتكي اههجو
Úتقلطب قيتع اهجوز لتقيف ،قيتع لبق
فسشكب أأدبي هنا-ج-ي-ه ه-م-ق ‘و Úت-يرا-ن
دو-ه-سش ل-كو ءا-سسن-لأ ن-ع قرزلأ ع--قÈلأ
Úح ‘ ،تابقتنŸأ ءا-سسن-لأ ن-م مأد-عإلأ
يذ-لأ صشأر-ع خ-ي-سشلأ ¤أ بهذ--ت ةÒنوز
ةيتفلأ ميلعتل ةيرسس ة-سسرد-م نآلأ ح-ت-ت-فأ
. نابلاط دويق نع أديعب بأدآلأو مولعلأ
د-ه-سشŸأ ‘و ة-ل-ي-م-ج أد--ج ةرو--سص ‘و
ونونسس رئاط ¤أ ةأأرمأ لك لوحتت يماتÿأ
ةعوم‹ ىرن Úحو ،لوباك ءامسس ‘ قلحي

‘ ق-ل– ءأدو-سسلأ و-نو-ن-سسلأ رو-ي-ط ن--م
مليف-لأ ل-م-ع-ي ،ى-ن-عŸأ أذ-ه-بو ءا-م-سسلأ
صسب◊أو نجسسلل ة-سضقا-ن-ت-م ة-ي-سصخ-سشك
‘ . ةأأرŸأ ةير-ح ‘ ة-ب-غر-ل-ل ه-ب-سشم-كو
¤إأ لو-ح-ت-ي نأأ ÒسسأÓ-ل ن-كÁ فو-سصت-لأ

،يبرع نبأ فوسسليفلأ اهيوري أذكه ،رئاط
بهذŸأ نا--كرأأ م--هأأ ن--م أد--حأو و--هو
هنأأ دقتعي Úجسس اهيف ةسصق ‘ ،‘وسصلأ

ىÒل روكذم رئاط ¤إأ لوحتلأ ع-ي-ط-ت-سسي
. هلهأأ
تأونونسس““ مليف لمحي ،ةق-ير-ط-لأ هذ-ه-بو
ةراتflو ةليمجو ةرثؤوم د-ها-سشم ““لو-با-ك
ت– ةاي◊أ ⁄اعم عيمج رّوسصي Úح ءاكذب
يتÓلأ ءاسسنلأ ،لو-با-ك ‘ نا-ب-لا-ط ما-ظ-ن
ّنههوجو ىلع ةلدسسنŸأ عقأÈلأ ن-يد-تر-ي
‘ نر-سسي ا--ما“ ّن--هدا--سسجأأ Úط--غ--يو
،ةكر-ح-ت-م ا-ما-ي-خ ن-ك و-ل ا-م-ك عرأو-سشلأ

ة-طر-سشلأ ‘ ن-ل-م-ع-ي ّن-ه-ن-م ة-عو--م‹
‘ ّنهب نججزيو ءاسسنلأ نلقتعي ،ةيئاسسنلأ
رأدو ،قيتع هي-ل-ع فر-سشي يذ-لأ ن-ج-سسلأ
‘ تناكو ةمدهم تحبسصأأ يتلأ ا-م-ن-ي-سسلأ
مÓفأأ نم ةيكيرمأأ امÓفأأ صضرعت يسضاŸأ
Ëدق قسصلم راثآأ نم حملن امك تأرماغŸأ

وهو نسسfi اهمامأأ ف-ق-ي ،مÓ-فألأ د-حأل
ةÒنوز عم اهيلع ددÎي ناك امدنع ركذتسسي
ةطلسس مهيلع ل– نأأ لبق اهديب كسسÁو
‘ متت يت-لأ مأد-عإلأ تا-ي-ل-م-عو ر-ه-ق-لأ
تلافت-حأ ‘ Òب-ك-لأ ي-سضا-ير-لأ بع-لŸأ
نيذلأو نيدلأ لاجر رابك اهرسضحي ةيمسسر
.دÓبلأ نومكحي

يتلأو ⁄اعلأ لوح اًعيبم Ìكألأ ةيأورلأ يه
ةرطي-سس ت– ةا-ي◊أ ن-م بنا-ج ف-سشك-ت

لعف ىلع ءوسضلأ طلسستو ،لوباك ‘ نابلاط
نم فينعو بيئك تقو لÓخ Òطخ Êاسسنإأ

امهرئاسصم كباسشتت Úجوز صصسصق لÓخ
ة-ي-ح-سضت-لأو ن-ج-سسلأو توŸأ لÓ-خ ن-م
ةكب◊أ رفوي أذه ،ظوحلم لكسشب صسفنلاب
تأونونسسلأ نأأ يهو ،مل-ي-ف-ل-ل ة-ي-سسا-سسألأ
لإأ َنكي ⁄ ،لوباك ءامسس ‘ َنّرط يتÓلأ
نسشعي قلغŸأ Êاغفألأ عمتÛأ نم ءاسسن
اًبسصغ نهنم بّلسسُت يتلأ ةير◊أ نع أًديعب

ٍبوث صسايقب اهديد–و نهتايح ليسصفت ‘
.نهل عسستي نكي ⁄ ولو دحأو

تلاكو /ث.ق ^

سسنوتب هتوغ دهعم همظني
““بولك مليف““ ‘ نايرئازج نامليف

‘ نايرئأزج نأÒسصق نامليف كراسشي ^
مليف““ يسضأÎفلأ يئا-م-ن-ي-سسلأ ج-ما-نÈلأ
،صسنوتب هتوغ دهعم همظني يذلأ ،““بولك
تقل-ط-نأ ي-ت-لأ ،¤وألأ ه-ترود تسص-ّسصخو
ةÎف ‘ اهجاتنإأ ّ” مÓفأل ،ءاثÓثلأ صسمأأ
ىتم““ مليفب رمألأ قلعتي .يحسصلأ رج◊أ
مليفو ،‘و-ل-خ صسي-نا-ي-ل ““؟ة-جوŸأ ي-تأا-ت
ثان ايل-ي-ل جأر-خإأ ن-م ““عا-م-ت-سسأ ة-ي-ل-خ““

بناج ¤إأ نام-ل-ي-ف-لأ كرا-سشيو ،صسي-ل-غو

،Úطسسلفو ،برغŸأو ،صسنو-ت ن-م لا-م-عأأ
.›امو ،ايروسسو

لسصأوتتو صسمأأ تقلطنأ يتلأ ةرودلأ هذه
ة-ي-م-سست ت– ،ر-ه-سشلأ ة-يا-ه-ن ة-يا-غ ¤إأ
امنيسسلل لماكلاب ةسصسصfl ،““يملي-ف-نو-ك““

مÓفأاب قلعتتو ،يبرعلأ ⁄اعلأو ايقيرفأأ نم
ةيحسصلأ ةمزألأ ءانثأأ اهجات-نإأ ” ة-ث-يد-ح

.91 ديفوك صسوÒف اهفلخ يتلأ
ث.ق ^

طضسوتŸا ءارعضش نمضض رئازجلل Óث‡

flعسضاوتلا ديدسش نانف ..براغوب فول
^ flأ ،برا--غو--ب فو---لŸظ--ف--ح--ت

هرم-غ-ي ،صس◊أ ف-هرŸأو ع-سضأو-تŸأو
Úتغللاب همظني يذلأ رع-سشلا-ب ه-ف-غ-سش
نم امهلتسسم ةيغ-يزا-مألأو ة-ي-سسنر-ف-لأ

تا-فآأو ه-ت-ئ-ي-بو ة-م-ي-م◊أ هر--عا--سشم
 .هرسصع
وزو يزيتب يني ثآأ ةقطنم تناك أذإاف
،نونفلأو ملعلل ةقتوب اهنوك-ب ةرو-ه-سشم
لث-م ،ةزرا-ب تا-ي-سصخ-سش تب‚أأ ثي-ح

fiأو يرمعم دولومو نوكرأأ دمŸينغ
ة-بÿÓأ ة-ق-ط-نŸأ هذ-ه نإا-ف ،ر-يد-يإأ
ةبيهŸأ ةر-جر-ج نا-سضحأأ ‘ ة-ع-قأو-لأ
ىر-خألأ بهأوŸأ ن-م د-يد-ع-لأ تب‚أأ
لقسص ل-ث-م تلاÛأ ف-ل-تfl ل-م-سشت
زيÁ يذلأ ةعأÈلأ ردق صسفنب تاملكلأ
.ةÒهسشلأ ةيلÙأ تأرهوÛأ

براغوب فولÈ flتعي ،قايسسلأ أذه ‘
ÚقلأاتŸأ زربأأ ن-م أًد-حأو صشا-ق-ن Ó-ب
Ìنل-ل ةر-ك-ب-مو ة-يو-ق ة-ب-هو-م ل-سضف-ب
تآافاكŸأ هيلع دهسشت ام كلذو ،ليم÷أ
.ةبسصÿأ هتاعأدبإأ تجوت يتلأ ةديدعلأ
رايتخاب0202 نأو-ج ‘ ا-هر-خآأ نا-كو
تأرا-تıأ ل-ب-ق ن-م هد-ئا-سصق ىد-حإأ
¤إأ ““ةرح ةلجع ‘ ءأرعسش““ ةيسسنرفلأ

يتفسض نول-ثÁ ر-خآأ ا-ًم-سسأ12 بنا-ج
اه-نإأ““ ذإأ .ط-سسو-تŸأ صضي-بألأ ر-ح-ب-لأ

flةر-ه-سشب ع-ت-م-ت-ت ة-ي-ع-جر-م تأرا-ت
.ةعسسأو
ىقلت هنأأ رعاسشلأ حرسص ،نأاسشلأ أذه ‘و
أذه دعب ةيباجيإلأ ءأدسصألأ نم ديدعلأ
ةد-ي-سصق نأأ ا-ًح-سضو--م ،““!را--ي--ت--خلأ
هذ-ه ه--ت--ب--سسكأأ ي--ت--لأ ي--ه ““مداÿأ““
لك ¤إأ ابخن مدقأ““ :لوقي ثيح ،ةناكŸأ
مدقأأ .م-ه-ف-لأ ءو-سسك ةدرا-طŸأ ما-يألأ
مهكفب نيدراسشلأو ىرسسألأ لك-ل ا-ب-خ-ن
ابخن مدقأأ ،Òكفتلأ نع أوفقوت نيذلأ
،““صسأر◊أ ىتحو نا÷أو نيدرم-ت-م-ل-ل
تأراتfl ‘4002 ماع همسسأ درو امك
وهو““تأÈعلأ Êاغأأ»و ““رجفلأ تاعجب““

‘ رسشنو رعسشلل صصسصfl يعامج باتك
.““لمأاتو أأرقأ““ رأد لبق نم اسسنرف
Ìكأ ذنم دلو يذلأ ،يني تآأ رعاسش رقيو
،نوميم تريروات ةيرقب نرق فسصن نم
نمو دأدجألأ تافقاثم““ نم مهلتسسي هنأ

¤إأ هليم نأأ امك .““نيرخأ ةرسصاعم ملح

رعسشلأو بدألأ لÓخ نم ىمانت ةيفاقلأ
Òلدوبو تووا-جو ير-م-عÚ ŸيŸا-ع-لأ
أذ-كو تÒف-ير-بو نو--غأرأأو ي--سسو--مو
تÓغنم تيآأو ريدإل ةبذعلأ صصوسصنلأ
اًسضيأأ دلوت امك .خلإأ ...تأÒفو يÒفو
ثيحب ويدأرلل ليوطلأ هعامتسسأ لسضفب
ا3ÃوÚ 2تانقلل ةفورعم جمأÈب رثأات

نب لامجو يرمعم ديرف جمأرب كلذ ‘
هماهلإأ ردسصم ناك ل-ب-ق ن-مو .ةرا-م-ع
عم روطتيل هتسسردم تاظحÓم رتافد
،ةيسسنرفلأ ةغللأ ‘ امأأ .ةباتكلأ راسسم
:يه ةيسسيئرلأ ةيرع-سشلأ ه-لا-م-عأأ نا-ف
““‘واfl فاŒرأ»و ““Óي-ل-ق م-ي-ح÷أ““

¤إأ بو--ل--ي--ن--ي--ب ن--م»و ““نا--يذ--ه»و
‘ اهعيمج ترسشُن يت-لأو  ““صسي-سسي-لو-ي
.اسسنرف
ة-با-ت-ك ‘ تلواfi ه-ل ة--فا--سضإلا--بو
صضيور--ت““ ل--ث--م ةÒسصق--لأ صصسصق--لأ
¤إأ ةيغيزامألأ نم ةمجÎلأو ““صضايبلأ
باتك ¤إأ أÒسشم صسك-ع-لأو ة-ي-سسنر-ف-لأ

““رويطلأ دئاسص تاكبسش““ توواج رهاط
Ÿو يرمعم دولو«Áرعاسشلل ““ءطبب تو

““ةلمتكŸأ Òغ ةيأورلأ»و أدوÒن و-ل-با-ب
فيلأات ىلع ةوÓع أذه .نوجأرأأ صسيولل
ةقرفلل ةيغيزامألأ ةغللاب Êاغألأ صضعب
.““Êاي““ ةيلÙأ ةيقيسسوŸأ
نم براغوب فولfl ديسصر لمسشي امك
ةيريدقت ةداهسشو ةزئا-ج تا-ج-يو-ت-ت-لأ

نع (ايلاطيإأ) ونيروت ةنيدم نع ةرداسص
اميف ةيلاطيإلأ ¤إأ ةمجŸÎأ دئاسصقلأ

لÓخ ““حزق صسوق““ هتديسصق ةءأرق ت“
·ألأ ه-ب تل-ف-ت-حأ يذ-لأ مÓ-سسلأ مو-ي
.كرويوين ‘È 5102متبسس ‘ ةدحتŸأ
ةيعأدبإلأ هتيويح ةأا-فا-ك-م ت“ ا-م-كو
نع0002 ماع يرمعم دولوم ةز-ئا-ج-ب
(عيبرلأ كلذ) ““ينيأ توفسسات ““ةديسصق
ةيغيزامألأ تايعم÷أ دا–أ فرط نم
ة-ي-لا-ط-يإلأ ة-لÛأ ةز--ئا--ج كلذ--كو
(5102) ““aiséoP te enigammI““،
ن-م د-يد-ع-لأ ر-عا-سشل-ل بسسح-ُي ا--م--ك
ة-ي-سسنر-ف-لأ Úت-غ-ل-لا--ب تا--كرا--سشŸأ
ة-ي-عأذإأ تا--طfi ‘ ة--ي--غ--يزا--مألأو
ةفاسضإلاب ةيبنجأأو ةينطو ةينو-يز-ف-ل-تو
.ةيرئأز÷أ ةفاحسصلأ ‘ تامهاسسم ¤إأ

ث.ق ^

يمÓ-سسإلأ ⁄ا-ع-لأ ة-م-ظ-ن-م تن-ل-عأأ ^
نع (وكسسيسسيإأ ) ةفاقثلأو مولعلأو ةيبÎلل
““نايب““ ا-ه-تز-ئا-ج-ب ن-يز-ئا-ف-لأ ءا-م-سسأأ
بسسح ،ةيبرعلأ ةغللاب يÒبعتلأ عأدبإÓل

اهعقوم ىلع ةمظنمل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-ج ا-م
.ÊوÎكللأ
Úحسشرم ةعبرأأ ““بابسشلأ““ ةزئاجب زافو
كسسرهلأو ةنسسوبلاب وفيأرسس ةعماج نم
ايزيلاÃ مول-ع-ل-ل ة-يز-ي-لاŸأ ة-ع-ما÷أو
زاف اميف يÒجينو ›ا-غ-ن-ي-سس Úب-لا-طو
نم لك نم Úحسشرم ““نايتف-لأ““ ةز-ئا-ج-ب
تداعو ،أدنÓياتو كسسرهلأو ة-ن-سسو-ب-لأ

ن-م Úح-سشر-م ¤أ ““لا-ف-طألأ““ ةز--ئا--ج
.يانورب ةنطلسسو ةروفاغنسس
Ëدقت تطÎسشأ دق وك-سسي-سسيإلأ تنا-كو
أدنتسسم Òسصق ويديف Èع يÒبعت ءاقلإأ

،Ìن ،رعسش) ةيبرعلأ ةغللاب هررح صصن ¤إأ
ملعتلأ عيسضأوم لوانتي (...ةÒسصق ةسصق
،يحسصلأ رج◊أ ت– ةرسسألأو ،دعب نع

‘ نمزلأ رامثتسسأو  ةحسصلأو ةفاظنلأو
ن-مز ‘ ل-سصأو-ت--لأو قÓ--غإلأ فور--ظ

ث.ق ^                                           .دعابتلأ

ةيبرعلا ةغللاب
عادبإÓل ““وكسسيسسيإا““ ةزئاجب نيزئافلا نع نÓعإلا



ةليترلا

نارفعزلا ةنيدم وزو يزيت

 ةيركصسعلا ايصسور باعلأا ‘ رهبي يرئازج يلظم
ق-ير-ف--لأ ‘ ي--ل--ظŸأ زا--ف ^
ة-ما-سسأأ ،ير-ك-سسع-لأ ي-ن-طو--لأ
زفقلأ ‘ لوألأ زكرŸاب ،سشانح
ةيركسسعلأ با-ع-لألأ ‘ ق-ي-قد-لأ
ي-ت--لأ ،ة--سسدا--سسلأ ة--ي--لود--لأ

5و توأأÚ 32ب ايسسور اهنسضا–
وي-ل-ظ-م ر-ه-بأأ ثي-ح ،Èم-ت-ب-سس
نم مهتزفقب Úعبا-تŸأ ر-ئأز÷أ
مهفده ¤إأ نول-سصيو ة-ي-حورŸأ
.سضرلأ ىلع
ي-ن-طو-لأ ق--ير--ف--لأ كرا--سشتو
لود عسست بنا-ج ¤أ ير-ك-سسع-لأ
،وغنوكلأ ،ايسسورليب ،Úسصلأ  ،مظ-نŸأ د-ل-ب-لأ ،ا-ي-سسور ،ي-هو ،ىر-خأأ
.ةيئأوتسسلأ اينيغو ناتسسكيجاط ،ايبيمان ،›ام ،ايدوبمك

””كاب””و ””مايب””ناحتما زكرم0194 ميقعت
ة-يا-م◊أ ح-لا-سصم تف-سشك ^
زكرم0194 ميقعت نع ةيندŸأ
ايرولاكبلأ ةداهسش تاناح-ت-مل
351 اهنم ،طسسوتŸأ ميلعتلأو
ة-ي-ل-م--ع--ل سصسصfl ز--كر--م
تأذ تع-سضوو .ح-ي--ح--سصت--لأ
يتايلمع ينمأأ زاهج حلاسصŸأ
لخدت نوع91381 نم نوكتم
Ãةرايسس5141و بترلأ فلتخ
688 بنا---ج ¤إأ ،فا---ع---سسإأ
رهسسلأ لجأأ نم ،ءافطإأ ةنحاسش
ÚنحتمŸأ نمأأو ةملسس ىلع

ةيئاقو ةينمأأ ةينأديم تأرايز دعب تأءأرجلأ هذه يتأاتو  .نيرّطؤوŸأو
““كابلأ»و ““مايلأ““ يتداهسش تاناحتماب ةينعŸأ ةيميلعتلأ تاسسسسؤوŸأ لكل
ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحأو ةملسسلأ سسيياقم قيبطت ىدم ىلع فوقولل
.““انوروك““ سسوÒف نم

 نوركام تافيرصشت ‘ يمورلا ةدجام
ةديسسلأ ،ةÒبكلأ ةنانفلأ دعب ^
،يسسنرفلأ سسيئرلأ ىقتلأ ،زوÒف
لوأأ موي ءاسسم ،نوركام ليوناÁإأ
،ةريدقلأ ةنانفلأ ،ءاثلثلأ سسمأأ
ر--سصق ‘ ،ي--مور--لأ ةد--جا---م
ءانثأأ راطأ ‘ ،توÒبب ربونسصلأ
.نانبل ¤أ ةيمسسرلأ هترايز
،ةينانبل ةيملعأ رداسصم تلقنو
¤إأ ترسضح يمور-لأ ةد-جا-م نأأ
اهقيقسش ةقفرب ر-بو-ن-سصلأ ر-سصق
.ةÒبك درو ةقاب اهعم ةلماح

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

 رئأزجلأ - يام لوأأ
06.67.56.120  :فتاهلأ
87.67.56.120  :فتاهلأ
37.67.56.120  :سسكافلأ

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 ملعإلل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردسصت
جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر

رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ
 يكنبلأ باسسحلأ

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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^ ‘ Œةعأرزل وزو يزيت ةيلوب ةماه عقأوم ةتسس رايتخأ ” ،اينطو ¤وأأ ةبر
نأو اميسسل  ،لبقŸأ مسسوŸأ قوسسلأ ‘ ةرسضاح نوكتسس يتلأ ،نأرفعزلأ ةتبن
ىلغأأ نم دعت يتلأو ،تاتابنلأ نم فنسصلأ أذه مئلي هل سصسصıأ راقعلأ
ةقطنم رايتخأ ” دقف .ةرطعلأ اهتحئأرو ةيكزلأ اهتهكنل ⁄اعلأ ‘ لبأوتلأ
يني ثأ بناج ¤أ ،وزو يزيت قرسش نأروكاي اهدعب ،ةيلوأأ ةلحرم ‘ ةدوكام
.وزو يزيت ةنيدÃ نونيهوبل لوسصو ،ةرجرج ›اعأاب نسس◊ ثأ ةيرق طبسضلاب
‘ يتأذلأ ءافتكلأ رامغ سضوخ ‘ نوبغأرلأ عسضخ ،ةحجان ةيلمعلأ نوكتلو

ءانتعلأو ةتبنلأ هذه ةعأرز لا‹ ‘ يدعاق نيوكتل نأرفعزلأ ةتبن لا‹
 .اهينج ةياغ ¤أ  ،اهب

 ””ودبيإا ›راصش”” حلاصصل ””يتفي”” نوركام
سسيئرلأ ندي ⁄ ،ه-ل ق-ي-ل-ع-ت ‘ ^
رسشن ،نوركام ليوناÁإأ ،ي-سسنر-ف-لأ
ةرخاسسلأ ““ودبيإأ ›راسش““ ة-ف-ي-ح-سص
لوسسرلل ةئيسسم ةيروتاكيراك موسسرل

fiلاقو .ملسسو هيلع هللأ ىلسص دم
للخ ةيفحسص ةودن للخ نوركام
،توÒب ،ةينانبللأ ةمسصاعل-ل ه-ترا-يز
سسيئر نإأ ،ءاثلثلأ ،سسمأأ لوأأ ءاسسم
م-ي-ق-ي نأأ أد-بأأ ه-ن--كÁ ل ا--سسنر--ف
.““يفحسصلل ةيريرح-ت-لأ تأرا-يÿأ““
،ةيهأرك-لأ با-ط-خ نور-كا-م نأدأأو
موسسرلأ““ نأأ احسضوم ،““ودبيإأ ›راسش““ موسسر ىلع قبطني ل أذه نإأ لاق هنكل
.““ةيهأرك تاباطخ تسسيل ةيروتاكيراكلأ

ثد◊ا لÓظ ‘

 ..ةديد÷ا رئاز÷ا دوقو ةباصصعلا حئاصضف
ر-ماوألاو تارار-ق-لا ذا-خ-تا ،ÒيŸÓا-ب ل-ما-ع-ت-لا ،ةرا-ك-صشلا تا-ح-ل-ط--صصم ^

لكل نيوختلاو فيوختلاو ،ةمخصضلا بصساكŸاو لاومألاب ءارغإلا ،فتاهلاب
،هÒصصمو بعصشلا لاومأا ىلع ةنامألاو ةيلوؤوصسملل رابتعا يأا نود ،عنا‡

دلو ةيصضق اهرخآا ،ءا-صضق-لا ى-ل-ع ة-لاÙا دا-صسف-لا ا-يا-صضق ر-ح-ب ن-م ةر-ط-ق
Úع يذلا ،نلافألا ماع Úمأاو ،””مادعإلاب هيلع موكÙا»و ،بيبطلا ،سسابع
ةباصصعلا تطرو اذكه ،ةيبلغألاو تيوصصتلا أادبم نع اديعب فتاهلاب ةونع
تطرو اذكهو ،ةبهرو ةبغر ،داصسفلا ‘ اهتصساصسو ةلودلا تاصسصسؤوم لك
ريرحتلا ةروث ثيرو ينطولا ريرحتلا ة-ه-ب-ج بز-ح ا-ه-ن-مو ،ة-لود-لا زو-مر
ةفاقث ‘ ،ءادهصشلل ءافولاو ةينطولا ةلودلا ءاول لماحو ةينطولا ةكر◊او
.تاهيه نكلو ،بوقعي سسفن ‘ ةجا◊ ،داصسفلاو ىمعألا ءلولاو ةراكصشلا

،ةبيلط نيدلا ءاهب ،نلافألا نع بئانلا ةمكاfi عئاقو ليصصافتل عباتŸا
لامج لثم ،يصسايصسلا  هطاصشن  هتاقÓعب ةطبترŸا ””ةصشهدŸا”” هتاءاصضفاو
،ينطولا ريرحتلا ةهبج سسأار ىلع رصشابŸا يصسايصسلا هلوؤوصسم ،سسابع دلو
ةصسنزبلا باب نم ةيصسايصسلا ⁄اع لخديل هدلاو ذوفن لغتصسا يذلا هل‚و
،بع-صشلا ل-ي-ث“ ة-لأا-صسم كلذ د-ع-ب م-ه-ي لو ،·ذ--لا ءار--صشو ة--موا--صسŸاو
،بعصشلا ةدارا نع ةبختنŸا ةيرو-ت-صسد-لا ة-لود-لا تا-صسصسؤو-م ة-ي-قاد-صصمو
Úيرئاز÷ا نأاصش اهب رادي ناك يتلا ةيعف-نŸاو ة-ي-ث-ب-ع-لا ة-ق-ير-ط-لا كرد-ي
كونب عم ةئفاد طوط-خ-ب ة-ط-ب-تر-م ي-هو كو-ن-ب-لا ‘ ة-صسد-كŸا م-ه-لاو-مأاو
لاŸا ا-ي-فا-م او-ف-ع ،لا-م-عألا لا-جر ””تارا-ك--صش”” ‘و ،جراÿا ‘ تا--ي--بو--لو
Úلابم Òغ اوناك نيذلا ،””ةصسايكلا”” لاجر اوفع ،ةصسايصسلا لاجرو ،دصسافلا

اوروان مهنإا لب ،ماعلا نأا-صشل-ل م-هÒي-صست ج-ئا-ت-ن-لو م-ه-تا-صسرا‡ ة-ق-ي-ق◊
دقو ،ةعصشبلا مهتروصص عيملت-ل م-ه-ن-م Úي-ن-طو-لاو ءا-ي-ف-صصألا جارد-ت-صسل

خصسولا مهفيصشرأا تقرحأا ،اميحجو لابو مهيلع تناكف ،سضعبلا عم اوح‚
مه-لاو-مأاو ،ة-ف-يزŸا م-ه-تارا-ع-صشو ،ة-بذا-ك-لاو ة-كÈفŸا م-ه-ق-ئا-ثوو ،Ïن-لاو
.ةقلغم تايواحو فرغ ‘ ةصسدكŸا

يديصس ةمكحÃ ةيروهم÷ا ليكو مامأا ،ةÒطÿا ة-ب-ي-ل-ط تا-ح-ير-صصت
fiا اهتندأاو ،دمŸسسابع دلو لجنلو هل انجصس تاونصس01 سسامتلاب ةيئدب،

فيكو ،اهراتهتصساو ةباصصعلا تاصسرا‡ نم اصضعب فصشكت يتلاو ،سسمأا موي
ةلاح نع وأا كارداو يعو نع ،ناردج ءارو نمو فتاهلاب رادت رومألا تناك
ةيجيتاÎصسلا ةينطولا رومألا ،مهي ل ،نونج وأا هفصس وأا فرخ وأا ركصس
قطنم اهمكحي ناك يتلا  ،تاباختنلا اه-ن-مو ،ة-ي-صسا-ي-صسلاو ة-يدا-صصت-قلاو
امأاو ،مازتللاو ة-هاز-ن-لاو ةءا-ف-ك-لاو ج-ما-نÈلا سسي-لو ،ءلو-لاو ةرا-ك-صشلا

فرÿاو نونÛا مÓكلا و-ه كلذ-ف بع-صشلا ةدا-ي-صسو ةدارا ل-ي-ث“ ة-لأا-صسم
ةقثلا روصسج توهو ،كلذ ءارو نم ةمألاو بعصشلا حلاصصم تعاصضف ،هنيعب
ةي-ل-م-ع-لا ن-ع ””فوز-ع-لا”” بار-صضلا د-ح ر-مألا غ-ل-بو مو-كÙاو م-كا◊ا Úب
،هتاصسايصسو مك◊ا ماظنل حصضاو ماهتاو ةيعامج ةلاقتصسا ‘ ،ةيباختنلا
عراو-صشلا ه-ع-م تصضا-ف-ف ،ه-ظ-ي-غ ق--فد--تو سضا--فو سسأا--ك--لا أÓ--ت--ما نأا ¤ا

.نيدصسافلا علتقي فراج نافوط ¤ا تلو–و ،ةيمومعلا تاحاصسلاو
ةيعيرصشت تاباخت-نا ن-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر نÓ-عا نإا-ف ،كصش نود-بو

وه ،ايمره هتلكيهو ÊدŸا عمتجملل يوق رود ءاعدتصساو ،ةقبصسم ةيلfiو
ءادأل اصضيأا ةحيرصص ةنادا وه امك ،عصضولا اذه ىلع خراصصو يوق لعف در
اياحصض دحأا ناك هنأاو ةصصاخ ،ةلودلا تاصسصسؤوم لكو ،ةبختنŸا تاصسصسؤوŸا

لبق نم ظف لكصشب ليقأا ثيح ،لوأا ريزو بصصنم ‘ وهو ،تاصسرامŸا هذه
يب-ع-صشلا سسلÛا سسي-ئر-ل ا-صضيأا ثد-ح ا-م و-هو ،ة-يرو-ت-صسد-لا Òغ ىو-ق-لا
ةصسصسؤوم سسأاريو بختنم هنأل ،عظفأا ويرانيصس ‘ ،ديعصسلا ةجحوب ،ينطولا

Úصسانتم ،””طي◊ا ‘ هصسأار طبخيل»و ،””يصشاغلا”” يقابب  كلاب امف ،ةبختنم
يذلا عيفرلا طيÿاو ،هتداي-صسو بع-صشلا ةدارإا-ب نو-ث-ب-ع-يو نو-ب-ع-ل-ي م-ه-نأا
.هب مهطبري

رارمتصسا ىلع نهارت تلازام ،ةيصسايصسلا طاصسوألا سضعب نأا بيرغلاو
لح نأاب لوقلاو ،هماهم ‘ اهتيعرصش ‘ نوعطŸا هتليكصشتبو ›ا◊ا ناÈŸلا
ماع Úمأا كلذ ¤ا بهذ امك ،ىصضوفلل ةراثاو بازحألاب سساصسم وه ناÈŸلا
لح ايئاقلت ينعي ةقبصسم تاباختنا ءاعدتصسا نأا مغر ،سسمأا لوأا ،نلافألا
سسل‹ ءانثتصساب ،ةيدلبلاو ةيئلولا سسلاÛا لكو ينطولا يبعصشلا سسلÛا
لحب رارق يأا ىلع ىصضوفلاب اديدهت هتاذ دح ‘ حيرصصتلا ناك اذا لإا ،ةمألا
هعقاومو بز◊ا تايبدأا ةيامح ‘ ةÒبك ةيلوؤوصسم هيلع عقت امنيب ،ناÈŸلا

ةهيزنو ةرح ةقبصسم تاباختنا سضوÿ دادعتصسلاب ةيصسايصسلا ةحاصسلا ‘
هنأاو دÓبلا ةدايقل  ديتعلا بز◊ا ةيلهأا ديكأاتو ،تايوتصسŸا عيمج ىلعو
.ةدلاخ ةيخيرات ةلاصسرو ددجتم يصسايصس ركف

تاداهصشو ،مكاÙا Èع قباصسلا ماظنلا تاصسرامŸ رذقلا ليصسغلا رصشن نإا
تاباتكلا Èع كصش نود رمتصسيصس يذلاو ،ةيمÓعلا ربانŸا Èع هاياحصض
ذختا يذلا ،يرذ÷ا Òيغتلل ةديد÷ا رئاز÷ا ىعصسŸ ديكأات ،تافاÎعلاو
هتقفارŸ ةينطولاو ةي◊ا ىوقلا لك كير– هنأاصش نم ،ادوقوو ةقاط هنم
يذلاو ،سضرغم فادهتصسا وأا ةروانم ةيأا نم هتيا-م-حو ه-ئار-ثاو ه-ن-ي-م-ث-تو
‘ عصساولا بابلا نمو ذيفنت-لا ز-ي-ح ل-خد-ي-صسو ا-يرو-ت-صسد اد-ع-ب ذ-خأا-ي-صس
حورب نوكيصس يذلا ،روتصسدلا ليد-ع-ت ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-صسلا د-ع-ب تا-صسصسؤوŸا
فلتı ةÒصسŸا ةيوصضعلا Úناوقلا ‘ تاÒيغت نم هعبتي امو ،ةيÈمفون
.طاصشنلا تاعاطق

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

V”” كينتوبصس””ىقلتي يصسورلا ةعانصصلا ريزو
،يسسورلأ ةراجتلأو ةعا-ن-سصلأ ر-يزو نأأ ،““مو-ي-لأ ا-ي-سسور““ ع-قو-م دروأأ ^
داسضŸأV““ كينتوبسس““ يسسورلأ حاقللاب هميعطت ىرج ،فوروتنام سسينيد
،ميعطتلأ ةيلمع دعب ىفسشت-سسŸأ ‘ د-قر-ي ⁄ ه-نأأو ،““ا-نورو-ك““ سسوÒف-ل
دق ناك يذلأ ،Úلونسسوخ تأرام ،يسسورلأ ءأرزولأ سسيئر بئانب قحتليل
.““انوروك““ سسوÒف دسض ميعطتلأ ىقلت هنأاب نلعأأ
،غروبسسنيغ سشتيفودينويل ردنسسكلأاب لسصتأأ تنك موي لك““ :ريزولأ لاقو
نع هغلبأأو ةيرهÛأ ايجولويبلأو ةئبوألل يسسورلأ ايلاماغ زكرم سسيئر
عم ةيناثلأ ‘و ،ليلق يترأرح تعفترأ ¤وألأ ةليللأ ‘““  :عباتو ،““يتلاح
ترعسش ،زوكولغلأ نم ةÒبك ةيمك كلهت-سسي م-سس÷أ نأأ را-ب-ت-علا-ب ذ-خألأ
..ءيسش يأاب رعسشأأ ⁄ ثلاثلأ مويلأ ‘ ..يسسأأر ةرخؤوÃ ⁄ألأ نم ليلقب
.““مسس÷أ ‘ ءيسش Òغتي ⁄ هنإأ لوقلأ يننكÚ، Áعوبسسأأ نم Ìكأأ دعب مويلأ



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !مإدعإ’إ نم لقأإ صسيل
داشسفلا تافلم نم فلم اهيف حتفي ةرم لك ‘ ^

ه-ت-غ-ل-ب اŸ ⁄ألا د-يد-شش تŸأا-ت لإا ،ة-لاد-ع-لا ما--مأا
ة-لود-لا تا-شسشسؤوÃ را--ت--ه--ت--شسا ن--م ة--با--شصع--لا

ةقيلفتو-ب ح-ن-م ف-ي-كو ،ا-ه-ت-مر-ب دÓ-ب-لا ÒشصÃو
¤إا رئاز÷ا مجحب ةلود ،دÓب-ل-ل ا-شسي-ئر ه-ت-ف-شصب

ةجحب وه نكريو ،اهÒشصÃو اهب بعليل هقيقشش
يتلا ةباشصعلا سسودت فيك جرفتي زجعلاو سضرŸا

.ةيروهم÷ا ميق ىلعو بعششلا ىلع اهعنشص
اŸ ان-ي-ل-ع كح-شضي نا-ك يذ-لا سسا-ب-ع د-لو ى-ت-ح

دÓ-ب-لا Òي-شست ى-ل-ع سسي-ئر-لا تارد-ق ‘ كك-ششن
0302 ةنشس ىت-ح نو-قا-ب ه-ت-عا-م-جو ه-نأا لو-ق-يو
لكبو ةشضراعŸاب بدأا ءوشسو ةحاجبب ئزهتشسيو
ر-خآلا و-ها-ه ،ة-شسماÿا ةد-ه-ع-لا ‘ كك--ششي ن--م
ه-ي-ل-ع تط-غ-شض ي-ت-لا ي-ه ““ة-با-شصع-لا ““ نأا لو-ق-ي

تاباختنلا ةمئاق ‘ ةبي-ل-ط ن-يد-لا ءا-ه-ب جاردإل
سضرف نم وه ةقيلفتو-ب د-ي-ع-شسلا نأاو ،ة-ي-ناÈŸلا

‘ نيدجاوتŸا ةباشصعلا ءاشضعأا كرششي نأا هيلع
مئاوقلا عشضو دن-ع حو-لو لÓ-شس م-ه-ن-مو ن-ج-شسلا
نا-ك م-ك د-كؤو-ي ا-مو-هو ،ة-ي-با-ي-ن-لا تا-ح-ي-ششÎل-ل
سضعبل حول ةموا-شسم ن-ع مÓ-عإلا ى-ل-ع بر-شست-ي

م-ئاو-ق--لا سسأار ى--ل--ع ن--ه--ب--ي--تÎب ه--تا--ق--ي--ششع
،ةيرازولا بئاق◊ا-ب ن-ه-ل هدو-عوو ،ة-ي-با-خ-ت-نلا
،عيم÷ا ىلع بذكي لاز ام يذلا سسابع دلو نكل

ىلع حول بيطلا لدعلا ريزو Îشست فيك لقي ⁄
بزحلل ماع Úمأا-ك و-ه ه-ف-ل-ك يذ-لا ه-ل‚ ة-ي-شضق
Ÿع-ما-ط-لا ة-موا-شسÚ ‘ مهتافلم لوبق-ب ،ة-با-ي-ن-لا
حول بيطلا هلمعتشسا يذلا فلŸا ،ÒيŸÓا لباقم
بيترت ‘ ءاشش امفيك فر-شصت-يو ه-ي-ل-ع ط-غ-شضل-ل
نهادحإا نأا ىتح ،هتاقيششع نهنمو ،ÚحششŸÎا

ةلودل لهف .ى-ل-ف-شسلا ة-فر-غ-لا ة-شسا-ئر-ب ا-هد-عو
–Îبر-ه-م ح--ششر--ت ا--ه--تا--شسشسؤو--مو ا--ه--شسف--ن م
flتارد Ÿلا ‘ بئان بشصنÈŸعتو ؟ناÚ ›انون

 ؟لدعلل اريزو ةيمشسر قئاثوب
ةو--خإلا ة--لود د--ي ى--ل--ع ل--شصح ا--م اذ--ه م---ع---ن
نم نكمتن نل نمزلا نم نرق دعب ىتحف ،ةقيلفتوب

fiا ‘ داشسفلا راثآا وŸرامدلا وأا تاينهذلا ‘و لا
.ءادهششلا دÓبب هوق◊أا يذلا

تفششك اهتقبشس يت-لا تا-م-كاÙاو ة-م-كاÙا هذ-ه
فر-ط ن-م بع-ششل-ل را-ق-ت-حلاو را-ت-ه-ت--شسلا م--ك
سسيئرلا هيف ببشست يذلا مر÷ا مجحو ،ةباشصعلا
بعلي اشسيئر هقيقشش ،قح هجو Òغب بشصن يذلا

ÃشصÒ ب--لا--Óىرا-ك-شسلا ى-ل-ع ا-ه-تاور-ث عزو-يو د
ءاطغ تناك ةيم-هو ع-يرا-ششم ل-با-ق-م ،ى-ماد-ن-لاو
.جراÿا ¤إا لاومألا بيرهتل
ةبقاعŸ ةنشس نوشسمخ لو تاونشس رششع يفكت نل

انوناقو ،اهبعششو رئاز÷ا قح ‘ ÚمرÛا ءلؤوه
يتلا ةبوقعلا مهب قحليل فاك Òغ اذه تابوقعلا
جاردإاو لوأا هليدعت نم دبل ناكو ،اهنوقحتشسي

ليلق اذهو ،اهذيفنتو اهب مك◊او مادعإلا ةبوقع
لبقتشسÃو انب هوق◊أا يذلا رامدلا مجحب ةنراقم
لمعلل ةدوعلا نم دبل ناك ،اندÓب Òشصمو انئانبأا
نوكي نأا نكÁ مادعإلا هدحو ،مادعإلا ةبوقعب

.Óبقتشسم ىرخأا تاباشصع نم انيمحيل اعدار
نم تامكاÙا ةرم لك هحشضفت ام طبfiو ⁄ؤوم
!مظعأا يفخ ام نأا اذه لك نم رمألاو ،حئاشضف
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ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل ةيروهمجلا سسيئر ةزئاج سسيشسأات نمشضتملا موشسرملا رودشص

  نيزئافلل رانيد فلأإ052و نويلم Úب ةيلام تآافاكم
مو-شسر-م ة-ي-م-شسر-لا ةد-ير-ج-ل-ل Òخألا دد-ع-لا--ب رد--شص ^
بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج سسيشسأات نمشضتي يميظنت
.ةيغيزامألا ةغللاو
دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر اهرقأا ي-ت-لا ةز-ئا÷ا هذ-ه ي-تأا-تو
بدألا ‘ جاتنإلاو ثحبلا عيجششت““ راطإا ‘ ،نوبت ديÛا

ةفلؤوم لامعأا تناك ءاوشس ،امهتيقرتو ةيغيزامألا ةغللاو
.““اهيلإا ةمجÎم مأا ةيغيزامألا ةغللاب
ثا--ح--بألا ن--شسحأا ةأا--فا--ك--م““ ¤إا ةز--ئا÷ا هذ--ه فد--ه--تو
+تايناشسللا+ نم لك ‘ نوكراششŸا اهزجني يتلا لامعألاو
و +ا-ه-ي-لإا م-جŸÎاو ة-ي--غ--يزا--مألا--ب ه--ن--ع ÈعŸا بدألا+ و
+يداŸا Òغ ي--غ--يزا--مألا ‘ا--ق--ث--لا ثاÎلا ‘ ثا--ح---بألا+
ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ة-ي--م--ل--ع--لا ثا--ح--بألا+ ¤إا ة--فا--شضإلا--ب
يبدألا لمعلا Ëدقت بجي““ موشسرŸا بجوÃو .““+ةنمقرلاو
مجÎم وأا ةيغيزامألا ةغللاب يداŸا Òغ ثاÎلا ‘ ثحبلاو
تا-ي-نا-شسل-لا لو-ح ل-م-ع-لا Ëد-ق-ت بج--ي““ Úح ‘ ““ا--ه--ي--لإا
دنعو ةيغيزامألاب ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ة-ي-غ-يزا-مألا
ةقثوم““ لامعألا نوكت نأا ى-ل-ع ““ىر-خأا تا-غ-ل-ب ءا-شضت-قلا

متي ⁄و ةيملعلا ةيجهنŸا دعاوق ىلع ةشسشسؤومو ةليشصأاو
ةداهشش وأا ةزئاج اهبحاشص اهب لانو قبشس وأا لبق نم اهرششن

نم اونوكي نأا ÚحششŸÎا ‘31 ةداŸا طÎششتو .““ةيملع
نأاو اماع02 نع مهرامعأا لقت ل نأاو ةيرئازج ةيشسنج

اوكراششي نأاو ةزئا÷ا تائف ىدحإا ‘ لمعل مهجاتنإا اوتبثي
ايدرف حششÎلا نوكي نأا نكÁو ,ةدحاو ةئف ‘ دحاو لمعب
ةيريدقت ةداهشش ةئف لك ‘ نوزئافلا حنميشسو .ايعامج وأا

زئافلل (جد000.000.1) رانيد نويلÃ ردقت ةيلا-م ةأا-فا-ك-مو
Êاثلا زئاف-ل-ل (جد000.005) رانيد فلأا ة-ئا-م-شسم-خو لوألا

ثلاثلا زئافلل (جد000.052) رانيد فلأا نوشسمخو ناتئامو
ةنشسلا سسأارب لافتحلا ةبشسانÃ ةزئا÷ا ملشست نأا ىلع

ةينعŸا حلاشصŸا ¤وتتشسو .““ر-يا-ن-ي ن وز-ن-مأا““ ة-ي-غ-يزا-مألا
يتلا ميكحتلا ةن÷ ةنامأا ةيغيزامأÓل ةيماشسلا ةظفاÙاب
ةدŸ يماشسلا اهظ-فاfi ن-م رر-ق-م بجوÃ ا-هؤوا-شضعأا Úع-ي
نم ةنجللا نوكتتشسو .ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق Úتنشس

ةي-لاŸا تارازو ن-ع Úل-ث‡و ا-شسي-ئر ة-ظ-فاÙا ن-ع ل-ث‡
ة-ي-بÎلاو ة-فا-ق-ث-لاو م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع--ت--لاو
ة-غ-ل-لا ‘ ثح-ب-لا ز-كر-م ن-ع ر-خآا ل--ث‡ ¤إا ة--فا--شضإلا--ب
‘ Úشصشصختم ةذ-تا-شسأا ة-ثÓ-ثو ة-ي-غ-يزا-مألا ة-فا-ق-ث-لاو
ي-ما-شسلا ظ-فاÙا م-ه-ن-ي-ع-ي ة-ي-غ-يزا--مألا ة--غ--ل--لاو بدألا
اهب دجوت يتلا تاعما÷ا ءاشسؤور عم قيشسنتلاب ةيغيزامأÓل
نأا ةنجلل نكÁ امك .ةيغيزامألا ةغل-لاو ة-فا-ق-ث-لا د-ها-ع-م
ءاقتنا ‘ اهتدعاشسم هنأاشش نم لهؤوم سصخشش يأاب Úعتشست““
ةنامأا ىدل لامعألا عدو-تو .““ا-ه-ي-ل-ع ة-شضور-عŸا لا-م-عألا

اهدد– لاجآا لÓخو خشسنلا نم ددع ‘ ميكحتلا ةن÷
اهتعيبطو خشسنلا دد-عو ل-جألا دد-ح-ي-شس ثي-ح ة-ظ-فاÙا

.ةقباشسŸا ميظنت نÓعإا دنع
حرشص داشصع يمششاهلا يشس ةظفاحملل ماعلا Úمألا ناكو
¤وألا ةعبطلا ‘ ةكراششŸا باب نأا نارهوب يشضاŸا تبشسلا
دعب ةرششابم لبقŸا عوبشسألا نوشضغ ‘ حتفيشس ةزئاجلل
ث.ق ^ .ميكحتلا ةن÷ بيشصنت

ةشسندم ميركلا نارقلا بتك ىلع رثع اميف
ذوعسشم طاسشنل دح عسضو

Ãنإزيلغب هنكسس
ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع تنك“ ^
نم عبارلا هدقع ‘ سصخششل دح عشضو نم ،نازيلغ
. ةذوعششلاو رحشسلا ةشسرا‡ نهتÁ رمعلا

تاذل تامولعم دورو ¤إا دوعت ة-ي-شضق-لا ل-ي-شصا-ف-ت
ةشسرا‡ مو-ق-ي سصخ-شش دو-جو ا-هدا-ف-م ة-ح-ل-شصŸا
ÚنطاوŸا ىلع لايتحإ’او بشصنلا قيرط نع ةذوعششلا
ىلع متيل ،ةيبعششلا ءا-ي-حأ’ا ىد-حإا-ب ه-ن-ك-شسم ل-خاد
هبتششŸا دشصرت سضرغل ةمكfi ة-ط-خ داد-عإا ا-هر-ثإا

ءاشسن ةعبشس عم سسبلت ةلاح ‘ هفيقوت نع ترفشسأا ،هيف
Ìع نكشسŸا سشيتفت دعبو ،هنكشسم لخاد نارشصاقو

ةشصاخ لوادجو مشسÓط ،ةشسندم ةي-نآار-ق بت-ك ى-ل-ع
Òقاقعو باششعأا ،ةذوع-ششو ر-ح-شس بت-ك، ةذو-ع-ششلا-ب
ةذوعششلا ‘ مدختشست لئاوشس اهب تاروراقلا نم ددعو
ركذلا فلاشسلا قح ‘ يئاشضق ءارجإا فلم زا‚إا متيل
    قرزل ليسضفلب ^  .ةلادعلا مامأا هبجوÃ مّدق

نارم-ع-لاو ن-ك-شسلا ر-يزو لا-قو ^
يباتك لاؤوشس ىلع هدر ‘ ،ةنيدŸاو
،ينطولا يبعششلا سسلÛاب بئانلل

فلتfl““ نأاب ،Òششيو ي-ن-غ-لا د-ب-ع
ع-با-ط-لا تاذ ة-ي-ن-ك-شسلا غ--ي--شصلا
تايوتشسم لك عم بشسانتت يمومعلا
تاي’و فÓتخا-ب Úف-ظوŸا ل-خد
¤ا اÒششم ،““مهءام-ت-نا تا-يد-ل-بو
سصوشصنلا ‘ ديق يأا دجوي ’ هنا““
ءو÷ عنÁ غي-شصلا هذ-ه-ل ة-ن-ن-قŸا
لوشص◊ا ةلماعم راطا ‘ ،نطاوŸا

ةفÒشصلا ¤ا ،يمومع نك-شس ى-ل-ع
ن---م ا---هÒغ وا ة---ي---مÓ----شسإ’ا
  .““ةيكنبلا تÓماعŸا
قلعتي ا-م ل-ك نأا ير-شصا-ن فا-شضأاو
نم وه كونبلا Òشس تايلاو ماظنب
  .““ةيلاŸا ةرازو سصاشصتخا
يب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا نا-كو
اعد دق ،ينغلا دبع Òششيو ،ينطولا

‘ ““هنأا ““،ريزولل هجوŸا هلاؤوشس ‘
ةيروهم÷ا سسيئر تاهيجو-ت را-طا

لمع ططfl ‘ ةموك◊ا سسيئرو
ليعفتب هتششقانم ” يذلا ةموك◊ا
،ةي-مÓ-شسإ’ا ة-ي-فÒشصلا-ب ل-م-ع-لا
ع-م-تÛا تا-ه-ي-جو-ت--ل ار--ظ--نو
ل---ع---ج---ب بلا---ط ،ير----ئاز÷ا
ل-ك-ب ن-ك-شسلا ن-م ن-يد-ي-ف-ت-شسŸا
ناو ،مهرما نم ةيحيرا ‘ هلاكششا
كنبلا Úب لامع-ت-شس’ا Úب اوÒخ-ي
ة-ي--فÒشصلا--ب ل--ما--ع--ت--ي يذ--لا
ةيناكمإا عم ،اهÒغ وا ة-ي-مÓ-شسإ’ا

نكشسلا نم يقبتŸا غلبŸا ديدشست
لك بتارل اقفو طاشسقأا لكشش ىلع
لول◊ا نم لح Èتعي اذهو بتتكم
عم اعبط ايئاهن فلŸا قلغ دشصق
¤ا ةفاشضإ’اب ،حيي-تا-فŸا م-ي-ل-شست
ا-ما كلذو ة-ع-ير-شس لو-ل-ح دا-ج-يإا

Ãا ر--ع--شس ة--ع---جارŸÎ اŸع--بر
ميشسقت ىلع لمعلا وا هب حرشصŸا
نكشسلل ةبشسنلا-ب ي-ق-ب-تŸا غ-ل-بŸا
  .يوقÎلا
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:يرشصان  ،ÚنطاوŸا لخد عم ىششامتت غيشصلا مظعم نا دكأا

ةيمÓسسإ’إ ةفÒسصلإ دامتعإ ‘ عنام ’
  ةينكسسلإ جمإÈلإ نم ةدافتسسإÓل

يبتتكم لامعتشسا ‘ ديق يأا ىري ل ““هنا ،يرشصان لامك ،ةنيدŸاو نارمعلاو نكشسلا ريزو ،دكأا
flلا فلتÈشصلا راطإا ‘ سضورقلل ةينكشسلا جماÒشسإلا ةفÓششم ،““ةيمÒنأا ¤ا ا““ flغيشصلا فلت

  .““ÚنطاوŸا لخد عم ىششامتت

راوع ماشسح دعب
 Úيرئإز÷إو ““رسضÿإ““ مدسصي يريوغ Úمأإ

ىلع يرئاز÷ا بخ-ت-نŸا تا-ب ^
لبق نم ةديدج ةبرشض يقلت كششو
ة-ي-شسن÷ا با--ح--شصأا Úب--عÓ--لا
Úمأا لÓخ نم كلذو ،ةجودزŸا

  .يشسنرفلا سسين مجاهم ،يريوغ
لبق نم دقف يرئاز÷ا بختنŸا

،نوي-ل ط-شسو بع’ ،راو-ع ما-شسح
بخ-ت-نŸا ل--ي--ث“ ل--شضف يذ--لا
،ةلبقŸا ةÎفلا لÓ-خ ي-شسنر-ف-لا

دجتشسŸا انوروك سسوÒف نأا Òغ
““كويدلا““ عم روهظ-لا ن-م ه-مر-ح
.›ا◊ا ركشسعŸا لÓخ ةرم لوأ’
ةÁزن-ب»ـب بق-لŸُا ،ير-يو-غ Úمأا
Ëر--ك ¤إا ةرا---ششإا ‘ ،““د---يد÷ا
د-يرد-م لا-ير م-جا-ه--م ةÁز--ن--ب
رخآ’ا وه هؤواعدتشسا ” ،Êابشسإ’ا
نكلو ،يشسنرفلا بختنŸا ليثمتل

دعت-شسي يذ-لاو ،ا-ما-ع12 ت--–
ÿأ’ا سسأا----ك را-----م-----غ سضو·

ةيرمعلا ة-ئ-ف-لا كل-ت-ل ة-ي-بوروأ’ا
ع--مو   .ل--ب--قŸا ما--ع--لا لÓ---خ

بختنŸا ركشسع-م ¤إا ه-ما-م-شضنا
رششن ،اما-ع12 ت– ي-شسنر-ف-لا
ة-ير-ئاز÷ا لو--شصأ’ا وذ بعÓ--لا

ع-قو-م ى-ل-ع ه-با-شسح Èع ةرو--شص
وهو اه-ي-ف ر-ه-ظ-ي ،““مار-غ-ت-شسنأا““
رهظو   .““كويدلا““ سصيمق يدتري

‘ ةروشصلاب ا-ما-ع02ـلا بحا-شص
لظ ‘ ،ديدششلا زيكÎلا نم ةلاح
‘ يشساشسأ’ا هدعقم زج◊ هيعشس
ةÎفلا لÓ-خ ““كو-يد-لا““ فو-ف-شص

Úتملك ع-شضو بعÓ-لا   .ة-ل-ب-قŸا
،اهرششنب ماق يت-لا ةرو-شصلا ى-ل-ع
ناكŸا وهو ،““ناتنوف Òلك““ ¤وأ’ا
يشسنرفلا بختنŸا هيف ميقي يذلا
عم يريوغ بتك ام-ك   .ه-تا-شصبر-ت
،يشسنرفلا بختنŸا ةملك ةروشصلا

يتلا زي-كÎلا ة-لا-ح ¤إا ةرا-ششإا ‘
.›ا◊ا تقولا لÓخ اهيلع لمعي
يريوغ Úمأا اهرششن يتلا ةروشصلا
ن--م د--يد--ع--لا بشضغ--لا ترا---ثأا
ع-قاو-م ى-ل-ع بعÓ-ل Úع-با--تŸا
نم اميشس ’ ،يعامتج’ا لشصاوتلا
نم Òث-ك-لا Èت-عاو   .Úير-ئاز÷ا
ىلع مدنيشس يريوغ نأا ÚعباتŸا

ديدعلل ثدح ام وهو ،رارقلا اذه
⁄ نيذلا Úقباشسلا Úب-عÓ-لا ن-م
بخ-ت-ن-م-ل-ل م-هؤوا-عد-ت-شسا م-ت--ي
.Òقف ليبن م-هر-خآاو ،ي-شسنر-ف-لا
Úمأا نأا ¤إا ةرا----------ششإ’ا ردŒو

‘ ءاوشضأ’ا ًاشضيأا فط-خ ير-يو-غ
يتلا ،ةن-شس81 ت– ا---بوروأا ·أا
نم يام رهشش ‘ ايتاوركب تميقأا
9 ه-ل-ي-ج-شست-ب ،ة-ي-شضاŸا ة-ن--شسلا

،رخآا ًا-فد-ه ه-ت-عا-ن-شصو فاد-هأا
،اهيف كراشش تا-يرا-ب-م5 لÓ-خ

نو-ي-ل ةرادإا--ب ع--فد يذ--لا ر--مأ’ا
دتÁ هعم ‘اÎحا دق-ع ع-ي-قو-ت-ل

يريوغ نأا ركذي   .2202 ماع ىتح
Òي-غ-ت ل-ب-ق-ت-شسŸا ‘ ه-نا-ك-مإا-ب

¤إا ةيشسنرف نم ةيوركلا هتيشسنج
ًا-شضيأا لا◊ا و-ه ا-م-ك ،ة-ير-ئاز-ج

،نو-ي-ل ‘ ه-ل-ي--مز راو--ع ما--شس◊
،نامÒج ناشس م‚ ›دع Úشسايو
بختن-م د-ع-ب ل-ّثÁ ⁄ هرا-ب-ت-عا-ب
بحاشص ،ير-يو-غ   .لوأ’ا ا-شسنر-ف
01 هد-ي-شصر ‘ كلÁ ،ة-ن-شس81ـلا

تاقباشسŸا فل-تfl ‘ تا-يرا-ب-م
تقو عقاوب ،ي-شسنر-ف-لا نو-ي-ل ع-م
⁄ ،ةقي-قد381 دود--ح ‘ بع---ل
.فده يأا اهلÓخ عنشصي وأا لّجشسي
ن-ع د--ع--ب بعÓ--لا ح--شصف--ي ⁄و
‘ ه-ّل-ث-م-ي--شس يذ--لا بخ--ت--نŸا
ة-شسا-ي-شسلا نأا و-لو ،ل-ب-ق--ت--شسŸا
ةركل يرئاز÷ا دا–Ó-ل ة-ي-لا◊ا
ةشصرفلا حنم ىلع ةمئاقلا مدقلا
نل ة-ي-لÙا ة-لو-ط-ب-لا ي-ب-عÓ-ل
ة-ي-شسن÷ا يوذ Úب-عÓ-لا ع-ج-ششت
ح-لا-شصل بع-ل-لا ى-ل-ع ة--جودزŸا
““fiءارحشصلا يبرا““.  

  قوراف.ج ^

ةعطق ف’آإ5 نم Ìكأإ عاجÎسسإإ
ةنتابب ةيرثأإ ةيدقن
ةيدقن ةعطق020.5 ةنتاب ةيلوب نمألا حلاشصم تعجÎشسا

كلذو ،جلاعŸا فيكلا نم غلك2،53 زجح ¤إا ةفاشضإلاب ،ةيرثأا
ةيلخ سسمأا لوأا هب تدافأا امبشسح ،Úتل-شصف-ن-م Úت-ي-ل-م-ع ‘

حشضوأاو .ينمألا كلشسلا تاذل ة-ما-ع-لا تا-قÓ-ع-لاو لا-شصتلا
تلشص– تامولعم ىلع ءانب ت“ ¤وألا ةيلمعلا نأا ردشصŸا

نم ناغلبي Úشصخشش مايقب ديفت لخدتلاو ثحبلا ةقرف اهيلع
Ïم ىلع ةلششنخ ةنيدم ن-م نارد-ح-ن-ي ة-ن-شس14و73 رمع-لا

ةنيدÃ ةيدقن ةيرثأا عطق عيب ددشصب اناك ةيحايشس ةبكرم
هبتششŸا فيقوت ” ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختا دعبو .ةنتاب
ةرئادل ةعباتلا لشضاف دلوأا ةيدلبب ““سسيرفلوب““ ةقطنÃ امهب
،جد005.72 ةميقب ›ام غلبمو تازوجÙا امهتزوحبو داقميت
عمق ةقرف تنك“ ةيناث ةيلمع ‘و .ردشصŸا هركذ ام قفو
يحب ةن-شس73 رمعلا نم غل-ب-ي سصخ-شش ف-ي-قو-ت ن-م مار-جإلا
2،53 زجح ” هنكشسم سشيتفت دعبو ةنتاب ةنيد3Ã لاقعوب

‘ لثمتت ءاشضيب ةحلشسأا ¤إا ةفاشضإلاب جلاعŸا فيكلا نم غلك
›ام غلبمو فيشسو Òبكلا مج◊ا نم Úكاكشس7و نيروطاشس
هبتششŸا Ëدقت ”و .جيوÎلا تادئاع نم جد فلأا048 ةميقب
تاه÷ا مامأا قيقحتلا تاءارجإا ءافيتشسا د-ع-ب ة-ثÓ-ث-لا م-ه-ب
.ردشصŸا تاذ فيشضي ،سصاشصتخلا ميلقإاب ةيئاشضقلا

م.ق ^

فÎ– ةينطو ةكبسشب ةحاطإ’إ
ةديلبلاب تإرايسسلإ ةقرسس

ةينمألا دارفألا نأا ،““رجفلا““ ةدير÷ اهيف قوثوم رداشصم تفششك ^
افلم تلاحأا دق ءاعبرألاب حن÷ا ةمكfi سصا-شصت-خا ةر-ئاد-ل ة-ع-با-ت-لا

رارششأا ةعامج نيوكت ةيانجب ق-ل-ع-ت-ي ح-ن÷ا ة-م-كfi ى-ل-ع ا-ي-ئا-شضق
ين-طو-لا باÎلا Èع ط-ششن-ت ،ر-يوز-ت-لاو ة-قر-شسل-ل داد-علا سضر-غ-ب
ةيشضقلا سضرع ” ثيح ،رارف ةلاح ‘ مهدحأا سصاخششأا3 نم نوكتت

ÚمهتŸا لاوقأل ةيروهم÷ا ليكو عامشس دعبو . ةمكÙا ةباين ىلع
يشضاق ى-ل-ع ة-ي-شضق-لا ل-يو– أا-ترا ،ة-ي-شضق-لا ف-ل-م ى-ل-ع عÓ-طلاو
ت– سسب◊ا نهر ÚمهتŸا عشضوب  Òخألا اذه رمأا ثيح ،قيقحتلا

تدرو تامولعم ىلع ءانب مهرمأا فششك ” ÚفوقوŸا ،قيقحتلا ةمذ
تارايشسلا ةقرشس فÎ– ةعامج  كانه نأا اهدافم ةينمألا حلاشصŸا

دعب دÓبلا برغو قرشش  ‘ اهعيبو ة-م-شصا-ع-لاو ةد-ي-ل-ب-لا تا-يلو ن-م
”  هيلعو .اهنول انايحأاو يلشسلشستلا اهمقرو اه-م-ي-قر-ت ة-حو-ل Òي-غ-ت
ةدع ‘ نوطششني Úم-ه-تŸا نأا Úب-ت ثي-ح تا-مو-ل-عŸا تاذ لÓ-غ-ت-شسا

،تارايشسلا ةقرشس اياشضق ‘ Úقوبشسمو ينطولا رطقلا Èع تايلو
Úترايشس اوزج-ح ة-ي-ن-مألا دار-فألا نأا ردا-شصŸا تاذ تر-كذ د-قو اذ-ه

fiا ىلع يدعاقلا امهفلم سضرع ”و ““وجيب““ عون نم ةقرشسلا  لÿÈة
ام راظتنا ‘ ةلادعلا ىلع ةيشضقلا ليو– ” هيلعو ،اروزم هنأا Úبتو
.يئاشضقلا قيقحتلا جئاتن هنع  رفشستشس

غ.حتاف ^

ةدروتسسم ةيبنجأإ ترايسس4 زجح
فيطسسب بيرهتلإ قيرط نع
ةيوه÷ا ةيريدŸا ميلقإل ةعباتلا كرام÷ا حلاشصم تنك“ ^

4 زجح نم ،مرشصنŸا توأا رهشش لÓخ ،ف-ي-ط-شسب كرا-م-ج-ل-ل
.بيرهتلا قيرط نع ةدروتشسم ،يبنجأا ميقرت تاذ تارايشس
بقاعي لا-ع-فألا هذ-ه نإا-ف ،كرا-م÷ا ح-لا-شصم نا-ي-ب بشسحو
523،423،303،791ا داوملل اقفو يرئاز÷ا نو-نا-ق-لا ا-ه-ي-ل-ع

بيرهتلا ةحفاكÃ ةقلعتŸا
 ل .ىسسيع ^

ببسسب ةلإدعلإ ىلع صصاخسشأإ40 ةلاحإإ
لجيجب ةيعرسش Òغ رئاظح ءاسشنإ

نمأا حلاشصم تلجشس ،ئطاوششلا ةينا‹ رارق ذيفنت راطإا ‘ ^
اهب تماق يتلا Òهط-ت-لا تا-ي-ل-م-ع لÓ-خ ن-م ل-ج-ي-ج ة-يلو
،تازيهجتلا فلتı زج-ح ة-ي-ل-م-ع31 ، طرا-ف-لا عو-ب--شسألا

و ميخ3  يكيتشسÓب يشسرك87 ،ةيشسمشش ةلظم051 ‘ تلث“
اهباحشصأا ةلواز-م بب-شسب كلذ و ،Úت-ي-ك-ت-شسÓ-بÚ 2تلوا-ط

تافلم نيوكت اهرثإا ىلع ” ،ةيعرشش Òغ ةقيرطب مهطاششن
.ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا ¤إا اهلاشسرإاو مهدشض ةيئاشضق
ىرخأا ةيئاشضق تاف-ل-م4 ةعبرأا ن-يو-ك-ت ” ىر-خأا ة-ه-ج ن-م

ببشسب ةيئاشضقلا تاه÷ا سسفن ¤إا تلشسرأا ،سصاخششأا ةعبرأل
نمأا حلاشصم ل-شصاو-ت-شس ا-م-ك ،ة-شصخر نود-ب ةÒظ-ح ءا-ششنإا

تاميظنتلا و، حئاوللا عيمج قيبطت ىلع رهشسلا لجيج ةيلو
ن-م Úن-طاوŸا Úك“ د-شصق ،ئ-طاو-ششلا ة-ي-نا--جÃ ة--شصاÿا

.ةنمآا و ةحيرم فورظ ‘ مهتلطع ءاشضق
ب.Úسساي ^

ىلع ةفق001 عزوت ةكÈلإ ةيعمج
تنسشو“ Úعب ةزوعŸإ تÓئاعلإ

حلاŸا ةيدلبب ىماتي-لا لا-ف-طأÓ-ل  ة-كÈلا ة-ي-ع-م-ج تردا-ب ^
ميظنت ¤ا ءاروششاع ديعل اءايحإا و  تنششو“ Úع ةيلوب
ةزوعŸا تÓئاعلا ىلع ةفق001 عيزوت ‘ تلث“ ةيÒخ ةردابم
ه-جو ى-ل-ع ة-ما-شست-بلا م-شسر و ة-حر-ف-لا لا--خدا ل--جا ن--م
ةشسيئر ه-ت-ف-ششك ا-م بشسح ، ن-يزو-عŸا و  ى-ما-ت-ي-لا لا-ف-طلا
ةيئاذغ داوم لم– ةفقلا نا ةفيشضم، ةنما ةرمعوب ةيعم÷ا

ةيعشضولا نم مغرلاب Êدعم ءام و ةيزاغ تابورششم و جاجد
ديبع.م ^ . انوروك ةحئاج اهتباشش يتلا ةبعشصلا

رجفلا
حبشصلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

04:51
06:21
12:48
16:25
19:16
20:37

  ع.ي^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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