
نارينلا مارسضإاب رئازجلا رارقتسسا نوفدهتسسي ءادعألا
 انوروك سسوريفب ةباسصإا0039و ةافو811 هدحول يسصحي سضيبألا سشيجلا  ^  سسوريفلا نم ةديدج ءافسش ةلاح206و ةباسصإا9101و ةافو91 ليجسست^

رطخ91-ديفوك يباسصم جÓعل ريفيسسيدمير مادختسسا:ةيملاعلا ةحسصلا  ^ ناسسنلا ةعانمل رمدم ةيويحلا تاداسضملا لوانت :ةلدايسصلاو ءابطلا ^

:دارج ،تاباشصإلا لقأا لجشست رئازجلاو ةيناث ةجوم صشيعن اننإا لاق

ةيدارفنا ةفشصب ةيباجيلا تلاحلا عم لماعتلا متيشس هنأا دكأا
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ملاعلا يف لسضفلا ةزئاجل هحسشرت يسضاملب ماقرأاو ..انحاجن رسس ةيكيرمألا ةيلقعلا
٨/٩صص:يشضاملب  ،ةميزه نود ةيلاتتم تايرابم ةلشسلشس يف ملاعلا ةرادشص نولتحي ””رشضخلا””

انوروك صسوريفب هتباشصإا ءارج ةهاقنلا ةرتف ةلشصاومل ةوقلاو ةعاجششلاب هل تنمت

اــهحايترا نــع برــعت لـــكريم
ءافسشلل نوبت سسيئرلا لثامتل

4صص

ةلتحملا ةيبرغملا تاوقلا عقاوم فشصق يوارحشصلا صشيجلا لشصاوي اميف
..فقسسلا نوعفري نويوارحسصلا

باــــــــــــحسسنإلا نود مÓــــــــسسل
 يوارــــــــــحسصلا بارــــــــــتلا نـــــم
رــــــيسصملا رــــــــيرقت ءاـــــــتفتسسا مـــــــيظنتب ةدـــحتملا مـــمألا بـــــلاطت ةـــــيلود تاــــــباقنو تاـــــــيعمج ^
اــــــــيلود اــــــــهب فرــــــــتعملا هدودـــــــحل برــــــغملا مارـــــــتحاب نوـــــهرم يــــئاهنلاو لداـــــــــعلا مÓــــسسلا^
يـــــــــــــــــــئاسضقلا اـــــــــــــــــــهقيرف كرـــــــــــحتو سســــــــــلاف لــــــــــيونام تاءاـــــــــعدا دــــــــنفت وــــــــيراسسيلوبلا ^
ةيبيللا ةـمزألاو ةــــيبرغلا ءارــحسصلا يــــف عاـــــسضوألا روـــــطت ناــــــثحبي فورــــــفلو موداــــــــقوب ^
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سسرادــــــــــــــــملا قـــــــــــــــــلغ
 دراو ريغ انوروك ببسسب

سسرادــــــــــــــــملا قـــــــــــــــــلغ
 دراو ريغ انوروك ببسسب

سسرادــــــــــــــــملا قـــــــــــــــــلغ
 دراو ريغ انوروك ببسسب

سسرادــــــــــــــــملا قـــــــــــــــــلغ
 دراو ريغ انوروك ببسسب

سسرادــــــــــــــــملا قـــــــــــــــــلغ
 دراو ريغ انوروك ببسسب

 :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج :دارـــــــــــج
 ةقفارم بلطتي هنكل لوقعم ةسساردلا رارمتسساب دارج كسس“: تسسبانك ^
ةطولغم ريراقت ىلع ينبم سسرادŸا قلغ مدعب ةموك◊ا رارق:ذــيمÓتلا ءاــيلوأا ^
لوكوتوÈلا قيبطت لسشفأا اهئاكرسش عم ةرازولا رواسشت مدع :تاـــــــــباقنلا لـــــتكت ^
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““يـــــــــــــــــــــــــــــــناملأا يرـــــــــــــــــــــــــــــئازج““ موـــــــــــــــــــــــــــي ^
1202 يــــــــف يوــــــــقاطلا لاـــــــــقتنÓل ةـــــــــــــمسصاعلاب

 رارشصإلاب ةمعفملا ةيوقلا مئازعلاب لإا اهبشسك متي ل ىربكلا تايدحتلا نإا لاق
 ةيلودلا قاوسسألا لمسشتل ةيركسسعلا ةعانسصلا تامامتها وعدي ةحيرڤنسش

 مÓعإلا عاطقل ةمظنملا نيناوقلا ةعجارم يف عورسشلا :رميحلب

رئازجلاب ةيسسايسسلا ةطراخلا يف لخدتلاب يسسنرفلا سسيئرلا مهتي سسابعلب

 ةيبنجألا تاططخملا تطقشسأاو كارحلا بلاطم تنبت نوبت ةدايقب ةديدجلا رئازجلا نإا لاق
3صص

3صص

3صص

ايقيرفإا-اشسنرف ةمق يف ةكراششملا ءاغلإاب بلاطو نوركام دقتنا

2/5/11/61صص
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دسصر ةن÷ مسساب يمسسرلأ قطانلأ لاقو ^
ح-ير-سصت ‘ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع--با--ت--مو
تاباسصإ’أ ددع ““ نأأ ةعم÷أ ءاسسم يمÓعإأ
نم ع-ف-ترأ ة-ح-سصلأ عا-ط-ق لا-م-ع ط-سسو
فرظ ‘ ةباسصإأ (0039) ¤إأ ةباسصإأ (1978)
سسوقان قد بجوتسسي ا‡ طقف مايأأ ةثÓث
Òبأد-ت-لأو تأءأر-جإ’أ ذا--خ--تأو ر--طÿأ
سسوÒفلأ را-سشت-نأ ن-م د-ح-ل-ل ة-يرور-سضلأ
نم ديزŸأ ¤إأ ىود-ع-لأ لا-ق-ت-نأ يدا-ف-تو
.““ةحسصلأ يمدختسسم
سصوسصخب ““ ه-نأأ رأرو-ف رو-ت-كد-لأ ح-سضوأأو
دودح دنع اهددع رقتسسأ دق-ف تا-ي-فو-لأ

Úسصتflو ءابطأأ مهت-ي-ب-لا-غ ة-لا-ح811
ةح-فا-ك-م ح-لا-سصÃ نو-ل-م-ع-ي Úسضر‡و
‘ ا--مود أو--نا--كو (91 د-ي-فو--ك) سسوÒف
جÓعو ءا-بو-لأ ة-براÙ ¤وأ’أ فو-ف-سصلأ

ثدحتŸأ فخي ⁄و .““ÚباسصŸأ فاعسسإأو
نم ديزŸأ دسصح ايموي لسصأوي ءابولأ ““ نأأ
‘ ة-ح-سصلأ عا-ط-ق لا-م-ع ط-سسو حأورأ’أ
فسشك ““لامعو Úسضر‡و ءابطأأ نم دÓبلأ

لعفب ايموي ةديدج تاباسصإأ ليجسست““ نع

Èع لمعلأ ةلوأزم ءان-ثأأ ىود-ع-لأ لا-ق-ت-نأ
flأ ف---ل---تŸأ ح--لا--سصŸع ةد--جأو--تÈ

سسفن ‘ ا-فÎع-م ““ن-طو-لأ تا-ي-ف-سشت-سسم
ةقلقم ةقيرطب رسشتني ءابولأ ““ نأأ تقولأ
.““ةÒخأ’أ مايأ’أ ةÒطخ دجو

ر كلام ^

ذاختأ ” نأأ دعب ةريوبلأ ةي’و نمأأ ىسصحأأ ^
انوناق اهيلع سصوسصنŸأ ةي-عدر-لأ تأءأر-جإ’أ

ةÒخأ’أ مايأأ ةرسشعلأ لÓخ Úفلاıأ قح ‘
نم Èت-ع-م دد-ع (Èم-فو-ن91 ¤إأ -90 ن-م)
مدعب ةقلعتم ةفلا2201fl اهنم تافلاıأ

944و ،يئز÷أ يحسصلأ رج◊أ تيقأوم مأÎحأ
flل ةفلاÓعانقلأ ءأدترأ مدع ببسسب سصاخسشأ

مأÎحأ مد-ع بب-سسب ة-ف-لا214flو  ي-قأو-لأ
87 عسضو ” امك .يدسس÷أ د-عا-ب-ت-لأ ة-فا-سسم
ر م ^ .رسشÙأ ‘ ةبكرم

 دكؤوت ةحودلا ‘ ةيرئاز÷ا ةرافصسلا
رطق نم Úيرئاز÷ا ءÓجإ’ ةبقترم ةيلمع

ءÓجإ’ ةيل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت بق-ترŸأ ن-م ^
هتلقن امبسسح رطق ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ

‘ ة-ير-ئأز÷أ ةرا-ف-سسلأ سسمأأ لوأأ ءا--سسم
.““كوبسسيافلأ““ ‘ اهتحفسص ىل-ع ة-حود-لأ
راطإأ ‘““ ه-نأأ ةرا-ف-سسل-ل رو-سشن-م ‘ ءا-جو

نطولأ سضرأأ ¤إأ ةلمتÙأ ءÓجإ’أ ةيلمع
رفوتت نيذلأ Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ ةدئافل
ةيروهم÷أ ةرافسس يهنُت ،طورـسشلأ م-ه-ي-ف

ةلود ىدل ةيبعسشلأ ةيطأرقÁدلأ ةيرئأز÷أ
مأركلأ اهينطأوم ملع ¤إأ ةقي-ق-سشلأ ر-ط-ق
ةافأوُم ةرورسضب ةيلم-ع-لأ هذ-ه-ب Úي-ن-عŸأ
27 نوسضغ ‘ ق-ئا-ثو-لأ سضع-ب-ب ةرا-ف-سسلأ

.““ىسصقأأ دحك ةعاسس
يه ةينعŸأ قئاثولأ نأأ ةرافسسلأ تفاسضأأو

زأوج نع ةخسسُنو ةدوعلأ ببسس حسضوي بلط
سصبÎلأ وأأ ةسسأردلأ ءاهتنأ ةداهسش ،رفسسلأ

ءاهنإأو ةماقإ’أ ءاغلإأ نايب ةبلــطلل ةبسسنلاب
يبطلأ ريرقتلأ نع ةخسس-ُن ،ل-م-ع-لأ د-ق-ع
نع ةخسس-ُن ،ة-ي-سضرŸأ ت’ا◊ا-ب سصاÿأ
تأÒسشأاـتلأ يل-ما◊ ة-ب-سسن-لا-ب ةÒسشأا-ت-لأ
تركذو .فتاهلأ مقرو ةيلئاعلأو ةيحايسسلأ
نوعسضخيسس مهؤوÓجإأ متيسس نم نأأ ةرافسسلأ
ةعبسس ةدŸ يئاقولأ يحّسصلأ رج◊أ ةÎفل
ر م ^ .مايأأ

 ةÒخأ’ا مايأا ةرصشعلا لÓخ
ةريوبلاب يحسصلا رج◊ا تيقاوŸ ةفلا2201fl ليجسست

 تايحصضتلا Ëدقت لصصاوي سضيبأ’ا سشي÷ا

سسوÒفب ةباسصإا0039و ةافو811 ليجسست
ةحسصلا عاطق لامع طسسو انوروك

 طــــــــقف ماــــــــيأا ةــــــــثÓث فرــــــــظ ‘ ةــــــــباسصإا004 نــــــــم Ìــــــــكأا فاـــــــــسشتكا ^
تاطلصسلا قلق ““ نع  راروف لامج روتكدلا انوروك سسوÒف ةعباتمو دصصر ةن÷ مصساب يمصسرلا قطانلا فصشك
دÓبلا ‘ ةحصصلا عاطق يينهمو لامع طصسو ““ انوروك““ سسوÒفب تاباصصإÓل سسوصسÙا عافتر’ا ءازإا ةيحصصلا
.““ طقف مايأا ةثÓث فرظ ‘ ةباصصإا004 نم Ìكأا ليجصستب ةدكؤوم ةلاح0039 نآ’ا د◊ غلب يذلاو

تنسشو“ Úعب فاسص ينبب انوروك سسوÒفب ةباسصإا53 ليجسست
Úع ةي’وب فاسص ينب ةيدلب حلاسصم ىعسست ^
ةيسسيسسحّتلأ ةطسشنأ’أ فيثك-ت ى-ل-ع تن-سشو“

ةه-باÛ لاÛأ ‘ Úل-عا-ف-لأ ل-ك كأر-سشا-ب
رسشؤوŸ قلقŸأ عاف-تر’أ د-ع-ب ة-سصا-خ ءا-بو-لأ
ايلاح يسصحي نيأأ ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-با-سص’أ

53 نم Ìكأأ ءافسشتسسأ فا-سص ي-ن-ب ى-ف-سشت-سسم
ةيعوت بنا-ج ¤إأ91 ديفوكلاب ةباسصم ة-لا-ح

تأءأرجإ’اب د-ي-ق-ّت-لأ ةرور-سض ى-ل-ع را-ج-ت-لأ
فلتÈ flع ميقعت ةيلمع سصيسصختو ةيئاقولأ
ينب ةرئأد سسيئر لا-قو .تا-ع-م-ج-ّت-لأ ن-كا-مأأ

لمعلأ عيسسوت ” ““ هنأأ دوعسسم يواطع فاسص
ةي-ل-م-ع ‘ قÓ-ط-ن’أ ” ا-م-ك ي-سسي-سسح-ّت-لأ
نأوعأأو نمأ’أ حلاسصم عم نواعت-لا-ب ة-ي-عدر-لأ
حلاسص.ت ^ .““ةراجتلأ

نع يقأوبلأ مأأ ةي’و ن-مأأ ح-لا-سصم تف-سشك ^
قيبطت راطإأ ‘ ةلجسسŸأ تافلاıأ ةليسصح

ءابو ن-م ة-يا-قو-ل-ل ي-ئز÷أ ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ
رج◊أ قي-ب-ط-ت را-طإأ ‘ أذ-ه ي-تأا-ي.ا-نورو-ك
نم يقأوب-لأ مأأ ة-ي’و ى-ل-ع ي-ئز÷أ ي-ح-سصلأ
مويلل ا-حا-ب-سص ة-سسماÿأ ¤أ ءا-سسم ة-ن-ما-ث-لأ
تÙÓأ سضع--ب ق--ل--غ رأر--ق أذ--كو ›أوŸأ
ةعاسسلأ نم ةيأدب لمعلأ نع اهفقوتو ةيراجتلأ
ديقت ىدم ىلع فوقولأ عم لأوزلأ دعب ةثلاثلأ
سسوÒف ن-م ة-يا-قو-لأ تأءأر--جإا--ب ن--طأوŸأ
.انوروك
ءاسسم يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأأ حلاسصم تلجسسو
مدعب ةسصاخ ةف-لا83fl تبسسلأ ¤أ ة-ع-م÷أ

¤أ ةفاسضإ’اب يحسصلأ رج◊أ تيقأوم مأÎحأ
تاجأردو ةرايسس نم رسشÙاب ةبكرم61 عسضو
.ةيران

ةسصاخ ةفلا32fl ليجسست ” ،ىرخأأ ةهج نم
ةيرا-ج-ت-لأ تÙÓأ با-ح-سصأأ مأÎحأ مد-ع-ب
مدعب ةسصاخ ةفلا71flو يحسصلأ لوكوتوÈلل
تافلا01fl ¤إأ ةفاسضإ’اب د-عا-ب-ت-لأ مأÎحأ

يحسصلأ لوكو-توÈلأ مأÎحأ مد-ع-ب ة-ط-ب-تر-م
ةسصاخ ةف-لا08flو لقنلأ ل-ئا-سسو-ب سصاÿأ
مأأ نمأ حلاسصم تددجو .ةمامكلأ عسضو مدعب
ةرورسضب ÚنأوŸأ ع-ي-م÷ ا-ه-تو-عد ي-قأو-ب-لأ
اهنأاسش نم يتلأ تأءأرج’أ هذه مأÎحأو ديقتلأ
ر م ^ .ءابولأ راسشتنأ نم ةياقولأ

يقاوبلا مأاب يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا قيبطت راطإا ‘
عسضوو ةمامكلا ءادترا مدعل ةفلا08fl ليجسست

 رسشÙاب ةبكرم61

دأرج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع لوأ’أ ر-يزو-لأ ى-ف-عأأ  ^
لÓخ ةسصاÿأ ل-ق-ن-ت-لأ سصخر ن-م ÚماÙأ

باحسصأ’ يف-ك-ي ثي-ح ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ ةÎف
ةينهŸأ ةقاط-ب-لأ را-ه-ظ-ت-سسأ ءأدو-سسلأ ة-ب÷أ

.طقف
زا-ه÷أ لوؤو-سسم ا-ه-ب ثع-ب ة-ل-سسأر-م تر-كذو
Èمفون41 خيراتب ةيلخأدلأ ريزو ¤إأ ،يذيفنتلأ
تÓ-ق-ن-ت سصو-سصخ-ب““ نأو--ن--ع ت– يرا÷أ
¤إأ ىهانت دق““ هنأأ ،““رج◊أ تاقوأأ ÚماÙأ

أرخؤو-م أو-ق-ل د-ق ÚماÙأ سضع-ب نأأ ه-م-ل-ع
رج◊أ تاقوأأ ءانثأأ مه-تÓ-ق-ن-ت ‘ تا-بو-ع-سص

ةينعŸأ تاي’ولأ سضعب ىوتسسم ىلع يحسصلأ
.““ءأرجإ’أ أذهب
مكغلبأأ نأأ ينفرسشي نأاسشلأ أذهبو““ دأرج عباتو
ءافعإأ نم ديفتسسي لأزي ’ ÚماÙأ كلسس نأاب
بجوÃ حونمŸأ لقنتلل يئانثتسس’أ سصيخÎلأ
ÚينعŸأ نأأ م-ل-ع-لأ ع-م ه-ي-لإأ را-سشŸأ ›ا-سسرإأ

Áخ لقنتلأ م-ه-ن-كÓيحسصلأ رج◊أ تاقوأأ ل
Ãأ مهتاقاطب راهظتسسأ درجŸهنأأ أدكؤوم ““ةينه

يسصخسش حونمŸأ ءافعإ’أ نأأ حيسضوتلأ يغبني““
نم سصخسش باحطسصاب Úينع-م-ل-ل ح-م-سسي ’و
ب سس ^ .““Òغلأ

رخأا سصخصش باحطصصا Úينعملل حمصسي ’

لقنتلا سصخر نم ÚماÙا ءافعإا
›زنŸا رج◊ا تاقوأا لÓخ

ةسصاÿأ ةسسسسؤوŸأ ريدم تبسسلأ سسمأأ ‘وت ^
ةكأرسشلاب لمعت يتلأ ““ نام سسنزب““  تاقورحملل

دعب لوÎبلأ نع بيقنتلل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ عم
يسساح ىفسشتسسÃ ا-نورو-ك سسوÒف-ب ه-ت-با-سصإأ

. عوبسسأأ نم Ìكأأ ذنم هيلإأ لخدأأ يذلأ دوعسسم
وزو يزيت ةي’و نم روكذŸأ لوؤوسسŸأ ردحنيو
¤إأ هليو– ”و هلمع رقÃ سسوÒفلاب بيسصأأو
جÓعلأ يقلتل دوعسسم يسساح ةنيدم ىفسشتسسم
نم Ìكأ’ ةيبطلأ ةيا-ن-ع-ل-ل ع-سضخ-ي ل-ظ ثي-ح

تبسسلأ سسمأأ حابسص ةاي◊أ قرافي نأأ لبق عوبسسأأ
يخأرت كان-ه ““ نأأ ة-ع-ل-ط-م ردا-سصم تلا-قو .
سصخي اميف اهتأذ ةسسسسؤوŸأ لبق نم Òسصقتو

ةحئاج ن-م ة-يا-قو-لأ ‘ ة-ع-ب-تŸأ تأءأر-جإ’أ
فÓخ ىلعو ةكرسشلأ ““ نأأ ¤إأ ةÒسشم ““انوروك
اهلامع مزلت ’ كأرطانوسس عم‹ عورف يقاب
ةدŸ يرابجإ’أ رج◊اب مهل-م-ع-ب Úق-ح-ت-لŸأ
عاسضخإاب يفتكت ذإأ ““ لقأ’أ ىلع لماك عوبسسأ
فسشكي ’ ةداع يذلأ عيرسسلأ فسشاكلل لامعلأ
.اهنيح ‘ سضرŸأ سضأرعأأ
ةي-سصو-لأ تا-ه÷أ لا-م-ع-لأ ن-م دد-ع بلا-طو
نم ةياقولاب ةقلعتŸأ رومأ’أ طبسضو لخدتلاب
عم ةيلوÎبلأ تا-كر-سشلا-ب91 ديفو-ك را-سشت-نأ
. لسصا◊أ Òسصقتلأ ‘ قيق– حتف بوجو

ر م ^

يدافتل ةيئاقولا تاءارجإÓل مراصص قيبطتب اوبلاط لامعلا
سسوÒفلا راصشتنا

يسساحب ةيلوÎب ةسسسسؤوم لوؤوسسم ةافو
انوروكب هتباسصإا رثإا دوعسسم

ءابولا تاروطت رخآا نع فصشكت ةحصصلا ةرازو

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا9101و ةافو ةلاح91 ءاسصحإا
ءافسشلل تلثا“ ةديدج ةلاح206 ءاسصحإا ^

ةباصصإا9101و ةافو ةلاح91 ليجصست ““ تبصسلا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا ^
¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›ا-م-جإا ع-ف-تÒل ا-نورو-ك سسوÒف-ب ةد-يد-ج
.““ ةافو8522و ةلاح47737
ةلاح91 ةÒخأ’ا ةعاصس42 لا لÓخ تدصصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا تاذ حصضوأاو
8522 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ةنمزŸا سضارمأ’ا باحصصأا نم مهتيبلاغ ةديدج ةافو
.““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو
ددعلا عفتÒل ءافصشلل ةديدج ةلاح916 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا راصشأاو
ليجصست عم ةلاح38184 ¤إا تايفصشتصسŸا اورداغ نيذلا Úباصصملل ›امجإ’ا
.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ةلاح25 دجاوت

 ر كلام ^

نارهوب انوروك سسوÒفب تاباصصإ’ا ددع ‘ سسوصسfi عافترا ليجصست دعب
  ÚباسصŸاب لفكتلل ةلبقŸا ةجر◊ا ةلحرŸا عم فيكتلل ةيتايلمع تاططfl ثÓث عسضو

  يحسصلا عسضولا روطت رارمتسسا ةلاح ‘ سصاÿا عاطقلاب داجنتسس’ا ررقت ةحسصلا ةيريدم ^
يراج دوعسسم نأرهو ةي’و ›أو نلعأأ ^

ةهجأوŸ يلمع ططfl ينبت ““ سسمأأ لوأأ
جمأرب دأدعإاب ةيئا-بو-لأ ة-لا◊أ تأرو-ط-ت
قفو ةنسسح فورظ ‘ ÚباسصŸاب لفكتلل
¤إأ أÒسشم ““ة-ل-ب-قŸأ ة-جر◊أ ة-ل--حرŸأ
ةباسصإ’أ ت’اح ‘ سسو-سسÙأ عا-ف-تر’أ““
افسصأو طرافلأ ربوتكأأ ذنم انوروك سسوÒفب
تأءأرجإ’اب ركذيل ةقل-قŸا-ب ة-ي-ع-سضو-لأ““
ةدا-عإأو قأو-سسأ’أ سضع-ب ق-ل-غ-ب ةذ-خ-تŸأ
نم د◊أو ةعباتŸ ةيئ’ولأ ةنجللأ ليعفت
تاعاطقلأ ةددعتŸأ ةيلÿأو ءابولأ يسشفت
ليعفت ¤إأ ةفاسضإأ ةيموي ريراقت مدقت يتلأ
Òبأدتلأ قيبطت ةبقأرŸ ةكÎسشŸأ ةنجللأ
ةطسشنأ’أو لقنلأ تاعا-ط-ق ‘ ة-ي-ئا-قو-لأ
ةيئانثتسس’أ سصخرلأ د-يدŒو ة-يرا-ج-ت-لأ
.““لقنتلل
ىلع هفأر-سشإأ لÓ-خ ة-ي’و-لأ ›أو ف-سشكو
يبعسشلأ سسلجملل ةيناثلأ ة-يدا-ع-لأ ةرود-لأ
نم Úلعا-ف-لأ ل-ك كأر-سشإأ ““ ن-ع ي-ئ’و-لأ

يتايلمع ططfl دأدعإأ ‘ ةحسصلأ عاطق
روطت ت’اح بسسح ÚباسصŸاب ل-ف-ك-ت-ل-ل
أدكؤوم ““ةلمتfi تايعسضو ةثÓث قفو ءابولأ
ةينأزيم نم ةيلام ةفلغأأ سصيسصخت ” ““ هنأأ
ليلا–و دات-عو ةز-ه-جأأ ءا-ن-ت-ق’ ة-ي’و-لأ
أذ-ه ة-ه-جأوŸ ة-ي-ح-سصلأ تا-سسسسؤو-م-ل--ل
  .““ءابولأ
ة-ح-سصلأ ر-يد-م مد-ق قا--ي--سسلأ أذ--ه ‘و
ن-ع ا-سصخ-ل-م نأر-هو ة-ي’و-ل نا-ك--سسلأو

راسشأأو نأرهو ةي’وب ةيئا-بو-لأ ة-ي-ع-سضو-لأ
Èمفون71 خيرات ىتح““ هنأأ ¤إأ ةدوب رسصان

ةدكؤوم ةبا-سصإأ ة-لا-ح5868 ل-ي-ج-سست ”
لثا“ امن-ي-ب ةا-فو ة-لا-ح872و نأرهو-ب
  .““ةلاح3627 وحن ءافسشلل
تفرع ة-با-سصإ’أ ت’ا-ح ““ نأأ ةدو-ب ع-با-تو
ثيح  طرافلأ ربوتكأأ ذنم ابيهر أدعاسصت

لدعÃ ةباسصإأ ةلاح1501 وحن ليجسست ”
عفتÎل ¤و’أ اموي51 ‘ ايموي ةلاح43
رهسشل Êاثلأ فسصنلأ لÓ-خ ة-لا-ح74 ¤إأ
.““ربوتكأأ
لÓخ هتورذ يدعاسصتلأ ى-ح-نŸأ فر-عو
ةلاح2231 لي-ج-سست-ب ““ يرا÷أ Èم-فو-ن
ةلاح38 لدعÃ ةد-يد-ج ةد-كؤو-م ة-با-سصإأ
وحن ءافسشلل لثا“ امنيب ،ةافو13و ايموي
ددع دعاسصت ببسس اع-جر-م ““ا-با-سصم877

““ ¤إأ ةÒخ’أ ماي’أ لÓخ ةباسصإ’أ ت’اح
نأأ دعب ةيئاقولأ Òبأدتلاب ديقتلاب يخأÎلأ
ره-سش لÓ-خ ة-با-سصإ’أ ت’ا-ح تسضف-خ-نأ

ل-سصف ““ نأأ ا-ف-ي-سضم ““طرا-ف-لأ Èم-ت--ب--سس
ت’اح دعاسصت ةداع فرعي يذلأ فيرÿأ
ةباسصإ’أ سصرف عسضي ةيمسسوŸأ أزنولفنإ’أ
نآ’أ د◊و ،ةعف-تر-م91 ديفو-ك سسوÒف-ب
Úب سشياع-ت-لأ ة-ي-ها-م ل-ه‚ ةدو-ب لو-ق-ي
  .““ةيمسسوŸأ أزنولفنإ’أو انوروك
ةي’ول ناكسسلأو ةحسصلأ ريدم سضرعتسسأو
›ا-م-ع-لأ ط-طıأ ل-ي-سصا--ف--ت نأر--هو

Ÿف يسشفت ةهجأوÒع انوروك سسوÈ ثÓةث

نأأ ماقرأ’اب د-كؤو-ي-ل ة-ل-م-تfi تا-ي-سضر-ف
0052 ل-ي-ج-سست ة-لا-ح ‘و ¤وأ’أ ة--لا◊أ
نإاف اي-مو-ي ة-با-سصإأ08 لد-عÃ ة-با--سصإأ
تايفسشتسسŸأ تعسضو ةيح-سصلأ ح-لا-سصŸأ
،و-ط-سسيأ ي-هو بهأا-ت ة-لا-ح ‘ ة-سسمÿأ
È‹ ،بجرز نبأ يع-ما÷أ ى-ف-سشت-سسŸأ
باعيتسسأ ةردقب ليتسسانك ،نقÙأ ،يماتلأ

دينŒو فاعسسإأ ةرايسس75و ريرسس186ب
234 ¤إأ ةفا-سضإأ سشا-ع-نإأ بي-ب-ط86 وح-ن

  .سضر‡046و ماع بيبط
تدد-ح ي-ت-لأو ة-ي-نا-ث-لأ ة-ي-سضر-ف-لأ ا-مأ

Ãلسصت  سسيياق Ÿكأأ لدعÌ ةلاح021 نم
تاسصسصختلأ عيم-ج نإا-ف ،ا-ي-مو-ي ة-با-سصإأ

ىسضرÃ لفكتلل لاÛأ حسسفتل فقوتتسس
ح-لا-سصم ةدو-ب لو-ق-ي أد--عا--م ،ا--نورو--ك
ةناعتسس’أ عم د-ي-لو-ت-لأو ت’ا-ج-ع-ت-سسإ’أ
ةمجن-لأ ى-ف-سشت-سسم ن-م ىر-خأأ ل-كا-ي-ه-ب
88 و ريرسس1114 وحن Òخسستل قور◊أو

058و ما-ع بي-ب-ط066و سشاع-نإأ بي-ب-ط
  .باسصم0011 وحنب لفكتلل سضر‡

سسيياقÃ تددحو ةثلاثلأ ة-ي-سضر-ف-لأ ا-مأأ
نوكتسس ايموي ةباسصإأ081 لدعم وحنل لسصت

عاطقلاب ةناعتسس’اب ئرأوط ت’اح كانه
رفوتت يتلأ ةسصاخ تأدايع6 يهو سصاÿأ

ةناعتسس’أ متي-سس ا-م-ك ، ر-ير-سس137 ىل-ع
Ãأ زكرŸيذلأ دمحأ نب دمحأ تأر“ؤو

  .زهاج ريرسس0001 وحنل عسسي
  سسانيا.م ^

ةي’ولاب ةيموي تاباصصإا ليجصست رارمتصسا عم ةازاوم
فيطسسب ةعاقوبب بيبط ةايح يهني انوروك سسوريف

تلجصس ’إا موي رÓ Áف فيطصسب حاورأ’ا دصصحي انوروك سسوÒف لازي ’ ^
كيهان تايفولا نم ديدج ددع ةي’ولا تايفصشتصسÃ ةيبطلا حلاصصŸا هيف
¤إا ةيصضاŸا مايأ’ا لÓخ تلصصو ي-ت-لاو ا-مو-ي ل-ج-صست ي-ت-لا تا-با-صصإ’ا ن-ع
ةافو ‘ سسمأا موي انوروك سسوÒف ببصستو .ةعاصس42 لÓخ ةباصصإا07 دودح
بيبطلا ةي’ولا لامصش ةعاقوب ةنيدÃ سضيبأ’ا سشي÷ا دونج نم يدنج
دعت ثيح ءابولاب ةباصصإ’ا هصضرعت دعب ارثأاتم ‘وت يذلا ““فيصصول حانرق““

’ فرظ ‘ ةيبطلا مقطأ’ا طصسو ‘ لجصست يتلا ةيناثلا ةافولا ةلاح هذه
‘ ةروتكد ةبيبط ةافو تلجصس امدعب فيطصس ةي’وب  عوبصسأ’ا نع ديزي
’و .انوروك سسوÒفب مايأا5 ›اوح ذنم سسابع تاحرف ةعماجب بطلا ةيلك
تنلعأا ثيح تاباصصإ’ا ددع ‘ اعافرإا لج-صست ة-ي’و-لا تا-ي-ف-صشت-صسم لاز-ت
ةباصصإا33 ليجصست نع ءابولا د-صصرو ة-ع-با-تÃ ة-ف-ل-كŸا ة-يرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا
 ل ىسسيع  ^. ةعاصس42 لÓخ ةديدج
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ى-ل-ع ه-فار-سشإا لÓ-خ دار--ج ح--سضوأاو ^
ةزابيتب Òجسشتلل ةينطولا ةلم◊ا قÓطنا
‘ مئارجب ماق يسسنرفلا رامعتسس’ا ““ نأا

نطولا ءادعأا مويلاو ،ةيباغلا  ةوÌلا قح
““يرامعتسس’ا جه-ن-لا سسف-ن ى-ل-ع نوÒسسي
¤إا دد-سصلا اذ-ه ‘ Úير--ئاز÷ا ا--ي--عاد
سسكعت اهنوك Òج-سشت-لا ة-فا-ق-ث سسير-ك-ت““
.““ةينطولا ةدحولا
متيسس ““ هنأا ةي-ل-م-ع-لا لÓ-خ ر-يزو-لا د-كأاو
““Èمسسيد51 لبق نيررسضتŸا لك سضيوعت
لمسشتسس سضيوع-ت-لا ة-ي-ل-م-ع““ نأا فا-سضأاو
تا-ناو--ي◊او ةرر--سضتŸا لزا--نŸا ا--سضيأا
ةيلمع ‘ ةيولوأ’ا““ نأا احسضوم ““ة-ق-فا-ن-لا
ن-م ن--يرر--سضتŸا سضيو--ع--ت Òج--سشت--لا
دÎسس ““ ه-ي-لإا ة-ب-سسن-لا-ب ثي--ح ““ق--ئار◊ا
ةق-ير-ط-ب ا-ه-ئاد-عأا ى-ل-ع دÔسس ر-ئاز÷ا

.““ةينطو Òجسشت ةلمحب ةيملسس
¤إا لوأ’ا ريزولا جر-ع ر-يا-غ-م قا-ي-سس ‘و
تطخت يتلا ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع ديازت

Óئاق ةيسضاŸا مايأ’ا لÓخ فلأ’ا زجاح
لك ابيرقت تسسم ةيŸاع ةيناثلا ةجوŸا نإا““

ر---ئاز÷ا““ نأا ¤إا اÒسشم ،““⁄ا---ع---لا لود
ةيمويلا تابا-سصإ’ا ن-م دد-ع ل-قأا ل-ج-سست

.““ىرخأا لودب ةنراقم
ى-ظ– ر-ئاز÷ا ““ نأا لوأ’ا ر-يزو-لا ىر-يو
ة-ه-باÛ تا-ي-نا-ك-مإ’او تارد-ق-لا ل-ك-ب

¤إا ةجا◊ا رود ازÈم ““91-ديفوك سسوÒف
تاطلسسلا Úب ق-ي-سسن-ت-لا ل-ما-ع ل-ي-ع-ف-ت
دد-ع-ل ي-ج-يرد-ت-لا سصي-ل-ق-ت-ل-ل بع-سشلاو
‘ رئاز÷ا ““ نأا ف-سشك ثي-ح ““تا-با-سصإ’ا
ةيŸا-ع-لا ر-باıا ع-م ر-م-ت-سسم ل-سصاو-ت

نم دكأاتلا هقبسسيسس يذلا داسضŸا ءانتق’
.““أاسشنŸا دلبلا ‘ ةيلاعفلا

ر م ^

انوروك سسوÒفب هتباشصإا ءارج
ءافسشلل نوبت سسيئرلا لثامتل اهحايترا نع برعت لكÒم

تاباشصإ’ا لقأا لجشست رئاز÷او ةيناث ةجوم سشيعن اننإا لاق

برسض نولواحي رئاز÷ا ءادعأا :دارج
ناÒنلا مارسضإاب اهرارقتسسا

حاـــــقللا ءاــــنتق’ ةـــــيŸاعلا رــــباıا عـــــم رـــــمتسسم لــــسصاوت ‘ رـــــئاز÷ا^
يمارجإا لم-ع ةÒخأ’ا ق-ئار◊ا ة-شسل-شس نإا تب-شسلا سسمأا دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لوأ’ا ر-يزو-لا لا-ق
ادكؤوم ةنتفلا ىلع سضر– ةيجراخ طا-شسوأا طرو-ت ن-ع ف-ششك-لا د-ع-ب ي-ل-خاد-لا د-ع-ب-لا زوا-ج-ت-ي
مارشضإاب دÓبلا رارقتشسا برشض ‘ نومهاشسي مه-نو-ك Úطرو-تŸا ى-ل-ع تا-بو-ق-ع-لا ى-شصقأا ط-ي-ل-شست
.رمعتشسŸا تاشسرا‡ سسفن يهو ناÒنلا

ديÛا دبع ةيروه-م÷ا سسي-ئر ى-ق-ل-ت ^
يذلا ىفسشتسسŸا ‘ ةعم÷ا ءاسسم  نوبت
ةراسشتسسŸا نم ةلاسسر ايناŸأاب هيف جلاعي
نع اهيف هل تبرعأا لكÒم Óي‚أا ةيناŸأ’ا
هتباسصإا ءارج ءافسشلل هلثام-ت-ل ا-ه-حا-ي-ترا
.انوروك سسوÒفب
ة-ي-ناŸأ’ا ةرا-سشت-سسŸا ة-لا--سسر ‘ ءا--جو

مكل برعأا““ ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب بسسح
ةوقلاو ةعاجسشلا-ب ي-تا-ي-ن“ سصلا-خ ن-ع

Ÿف ة-ل-سصاوÎةسسائر تنلعأاو .““ةهاق-ن-لا ة
ةيروهم÷ا سسي-ئر نأا د-حأ’ا ة-يرو-ه-م÷ا
هب ىسصوأا يذلا يجÓعلا لوكوتوÈلا ىهنأا
وهو ،انوروك سسوÒفب هتباسصإا دعب ءابطأ’ا

ر م ^ .ةيبطلا تاسصوحفلل عسضخي ايلاح

يمسسرلا قطانلا لا-سصت’ا ر-يزو ن-ل-عأا ^
عورسش ““ نع رميحلب رامع ةموك◊ا مسساب
زكتري لم-ع ج-ما-نر-ب ذ-ي-ف-ن-ت ‘ ه-ترازو
ر-ط’ا ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عا ى-ل-ع ا--سسا--سسأا
نوناقلا اميسس’ عاطقلل ةمظنŸا ةينوناقلا
-ي-ع-م-سسلا نو-نا-قو مÓ-عإÓ-ل يو-سضع-لا
ازÈم ““عاطقلا ةنمقر ميمعت اذكو يرسصبلا
دبع سسيئرلا ةدايقب ةديد÷ا رئاز÷ا““ نا
جعزا ام وهو كار◊ا تنبت نوبت ديÛا
.““ةيبنجأ’ا تادنج’ا طقسسأاو
ÊوÎكل’ا عقوŸا هثب راوح ‘ ريزولا دكأاو
ديسسŒ ‘ عرسش ه-عا-ط-ق ““ نأا ““زو-ي-نÎنأا““

تاءاقلو تاطاسشن لÓخ نم جمانÈلا اذه
نأا ’إا ةيتاعوسضوم تاسشرو ميظ-ن-ت ا-ه-ن-م
ءابو راسشتنا نع مجانلا يحسصلا فرظلا
هذه ليجأات ¤إا ىدأا -لاق امك - انوروك
داجيإا ىلع لمعن اننإاف هيلعو تاطاسشنلا

.““تاحÓسصإ’ا ةيلمع ةلسصاوŸ ةليدب غيسص
Úعب ذخأ’ا Úعتي ““ هنأا-ب ر-م-ي-ح-ل-ب ىر-يو
اهترطسس يتلا تا-حÓ-سصإ’ا نأا را-ب-ت-ع’ا
ةطبترم اي-لا-ح تح-ب-سصأا لا-سصت’ا ةرازو
امو ديد÷ا يروتسسدلا ليد-ع-ت-لا رود-سصب
.““ةيداعو ةيوسضع Úناوقك هيلع بتÎي

ةقاطبب قلعتي اميف د-يد÷ا سصو-سصخ-بو
كلذ  ““ نأا ريزولا لاق فÙÎا ‘احسصلا
ءا-سشنإا ¤إا فد-ه-ي رار-ق داد-عإا بل-ط-ت--ي
ةقاطبلا حنÃ ةفلكŸا ة-ت-قؤوŸا ة-ن-ج-ل-لا
ليكسشتب ةقلعتŸا تاباخت-ن’ا م-ي-ظ-ن-ت-بو
يفحسصلا ةقاطب حنŸ ة-م-ئاد-لا ة-ن-ج-ل-لا
.““فÙÎا
ةمظنŸا Úناوقلا لوح لاؤوسس ىلع هدر ‘و
طور-سش Îفد رود-سص ر-خأا-تو عا-ط--ق--ل--ل
سصوسصنلا ““ نأاب ركذ ير-سصب-لا-ي-ع-م-سسلا
‘ تردسص يرسصبلا-يعمسسل-ل ة-م-ظ-نŸا

تسسيلو Óعف ةدوجو-م ا-ه-نأاو6102 ةن-سس
.““ةبئاغ
موسسرŸاب ريزولا ركذ روظنŸا اذه نمو
توأا11 ‘ خرؤوŸا022-61 مقر يذيفنتلا

ذيفنت تاي-ف-ي-كو طور-سشل ددÙا6102
ءاسشنإا ةسصخر ح-نŸ ح-سشÎلا ن-ع نÓ-عإ’ا

يتاعوسضوم يرسصب-يعمسس لاسصتا ةمدخ
222-61 مقر يذي-ف-ن-ت-لا مو-سسرŸا اذ-كو
Îفد نمسضتŸا6102 توأا11 ‘ خرؤوŸا
دعاوقلا دد-ح-ي يذ-لا ة-ما-ع-لا طور-سشلا
Êويزفلتلا ثبلل ةمدخ لك ىلع ةسضورفŸا

.يعاذإ’ا ثبلل وأا
ددسصب لاسصت’ا عاطق ““ نأا ريزولا فسشكو

مظني يذ-ي-ف-ن-ت مو-سسر-م عور-سشم داد-عإا
رارق عورسشم اذكو لاسصت’ا ت’اكو طاسشن
تامدخ حتفل حسشÎلا نع نÓعإ’ا نمسضتي
يرئاز÷ا نوناقلل ةعسضاخ ةيرسصب ةيعمسس
.““يرئاز÷ا لتاسسلا Èع ثبتو

رسشنلل ةين-طو-لا ة-سسسسؤوŸا سصو-سصخ-بو
ىلع اÒيغت ارخؤوم تفرع يتلا راهسشإ’او
تسسي-ل ““ ا-ه-نأا ر-م-ي-ح-ل-ب ح-سضوأا ا-ه--سسأار
يتلا وأا تفرع يت-لا ةد-ي-حو-لا ة-سسسسؤوŸا

عاطق ‘ ءاوسس اهسسأار ىلع اÒيغت فرعتسس
تا-عا--ط--ق--لا ن--م هÒغ ‘ وأا لا--سصت’ا
ل-ظ-ت ة-لود-لا““ نأا اد-كؤو-م ““تا-سسسسؤوŸاو
دوه÷ا ““ نأا ا-م-ك ،““ا-ه-تا-سسسسؤوÃ ة-م-ئا-ق
لماكتتو سضعبلا اهسضعب ىلع ىنبت ةيدرفلا
تامهاسسŸا لك ‘ رامثتسس’اب ةÈعلا نأاو
اهنأاسش نم تافاسضإا لكسشت نأا نكÁ يتلا
.““رارمتسساب ةسسسسؤوŸا ءادأا ريوطت
نم ةداف-ت-سس’ا Òيا-ع-م ة-ع-جار-م لو-حو
ةينطولا دئار÷ا حلاسصل يمومعلا راهسشإ’ا
51لا Òيا--عŸا هذ--ه ““ نأا ر--يزو--لا ر---كذ
يمومعلا راهسشإ’ا نم ةدافتسسÓل ةددÙا
هذه اهيف ر-فو-ت-ت ي-ت-لا د-ئار÷ا ح-لا-سصل
لخدتسس ةيعو-سضوŸا Òيا-عŸاو طور-سشلا

ىدلو .““1202 يفناج نم ءدب ذيفنتلا زيح
رميحلب دكأا يبعسشلا كار◊ا ¤ا هقرطت
رر-ق يذ-لا بع-سشلا م-حر ن-م د--لو ““ ه--نأا
Òبعتلل ةيلاثم ةيملسس تاÒسسم ‘ جورÿا

قح ‘ قباسسلا دهعلا تازواجتل هسضفر نع
اسضهانم““ ءاج امك ““بعسشلا تا-ئ-ف مو-م-ع
نع زجاع سسيئر ةدئافل ة-سسما-خ ةد-ه-ع-ل

نمو .““ةيروتسسد-لا ه-تا-ي-حÓ-سص ة-سسرا‡
““ نإاف -ريزو-لا ف-ي-سضي - ق-ل-ط-نŸا اذ-ه
سسي-ئر ةدا--ي--ق ت– ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا
تنبت نوبت ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا
لÓ-خ ن-م كرا-بŸا ي--ب--ع--سشلا كار◊ا
هتاب-ل-ط-ب ا-ي-ج-يرد-ت ل-ف-ك-ت-لاو ه-تÎسسد
انمسضتم امازتلا45 لÓخ نم ةعورسشŸا

اذه نإاف ›ا-ت-لا-بو سسي-ئر-لا ج-ما-نر-ب ‘
ةدنجأا ناطقسسي سشيعŸا عقاولاو فقوŸا
ةديد÷ا رئازجلل ةئوانŸا تاه÷ا سضعب
ةيرارمتسس’ روانت وأا مل– وأا معزت يتلاو
‘ ةخوبطم جذا‰ ةيكزتل اكارح هيمسست ام

flبيللا رباÒةديد÷ا ةيلا““. ^  fiناوسضر دم

 فششكي ةموكحلل يمشسرلا قطانلا لاشصت’ا ريزو
ةمظنŸا Úناوقلا ‘ رظنلا ةداعإا ‘ عورسشلا

 مÓعإ’ا عاطقل
بلاطم تنبت نوبت سسيئرلا ةدايقب ةديد÷ا رئاز÷ا ^

 ةيبنجأ’ا تاططıا تطقسسأاو كار◊ا

 رارشصإ’اب ةمعفŸا ةـيوقلا مئازعلاب ’إا اهبشسك متي ’ ىÈكلا تايدحتلا نأا لاق
 ةيلودلا قاوسسأ’ا لمسشتل ةيركسسعلا ةعانسصلا تامامتها ةرئاد عيسسوت ¤إا وعدي ةحيرڤنسش

نا---كرأا سسي---ئر ا----عد ^
يبعسشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا
ةحيرٕنسش ديعسسلا قير-ف-لا
ن--م د---يزŸا لذ---ب ““ ¤إا
ريوطتل ة-ث-ي-ث◊ا دو-ه÷ا

ا-ن-تا-سسسسؤو--م ة--يدودر--م
ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-عا-ن--سصلا

فورظ-لا ل-ظ ‘ ة-سصا-خ
ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا ة-ي--لا◊ا
فلتfl رارغ ىلع اندÓب
راسشتنا ءار-ج ⁄ا-ع-لا لود
ىلع ددسش ا-م-ك ““د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك ءا-بو
ةعانسصلا تامامتها ةرئاد عيسسوت ةرورسض““
ةيميل-قإ’ا قاو-سسأ’ا ل-م-سشت-ل ة-ير-ك-سسع-لا
.““ةيلودلاو

لÓخ ،سسمأا ،ةح-يرٕن-سش ق-ير-ف-لا د-كأاو
Úماعلا نيريدŸا عم لمع عامتجا هسسأارت
ةيريدŸ ةعباتلا ةيعان-سصلا تا-سسسسؤو-م-ل-ل
ةيمهأ’ا ““ ى-ل-ع ة-ير-ك-سسع-لا تا-عا-ن-سصلا
سشيجلل ايلعلا ةدايقلا اهيلوت يتلا ىوسصقلا
تاعا-ن-سصلا عا-ط-ق-ل ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا
رمأ’ا قلعت ءاو-سس ،ا-ندÓ-ب ‘ ة-ير-ك-سسع-لا
تاعانسصلاب وأا رئاخذلاو ةحلسسأ’ا ةعانسصب
وأا ةيرك-سسع-لا تا-بر-ع-لاو ة-ي-ك-ي-نا-ك-يŸا
.““ةيركسسعلا سضارغأ’ا فلتخÃو ةسسبلأ’اب
ةيركسسعلا تاعانسصلا ““ نأا ق-ير-ف-لا زر-بأاو

لم-ع-لا د-ها-سشم ن-م ر-خآا اد-ه-سشم ل-ث“
ة-يؤور ى-ل-ع ي-ن--بŸا ،Úسصر--لا Êاد--يŸا

نم لعŒ ،رظن-لا ةد-ي-ع-بو ة-ي-فار-سشت-سسا
،يركسسعلا عينسصتلاو ر-يو-ط-ت-لاو ثح-ب-لا

Ãمهأا دحأا ،هتاسصسصختو هعور-ف ف-ل-ت-خ
قحتسست يتلا اهتا-يو-لوأا ل-ب ،ا-ه-ت’ا-غ-سشنا
دح ىلع ـ ةياعرلاو ة-يا-ن-ع-لا ن-م د-يزŸا

ةرورسض ““ ىلع ةح-يرٕن-سش دد-سشو  .““ ه-لو-ق
،انتاجوت-ن-م ر-يد-سصت ‘ ا-يد-ج Òك-ف-ت-لا

اهتقباطمو اهتدوج ىلع سصر◊ا ةطيرسش
اذه ‘ اهب لوم-عŸا ة-ي-لود-لا Òيا-ع-م-ل-ل
ة-ي-فا-ف-سشلا دا-م-ت-عا ن-ع Ó-سضف لاÛا
نم عفرلاو ةيرسصعلا Òيسستلا قرط ثدحأاو
عم ةسسفانŸا انل نمسضت يتلا جامدإ’ا ةبسسن
ةدو÷ا سصخي اميف ىر-خأ’ا تا-جو-ت-نŸا
ةلوقعŸا ةفلكتلا نم اقÓط-نا ،را-ع-سسأ’او
،اندÓب اهيلع رفوتت يتلا ة-ي-لوأ’ا داو-م-ل-ل
.““ةلهؤوŸا ةلماعلا ديلا رفوت اذكو
م-ي-ي-ق-ت ى-ل-ع ا-ن-سصر-ح ي-تأا-ي““ فا--سضأاو

‘ ةعوط-قŸا تاو-طÿا
ل----ك----ب ،لاÛا اذ----ه
اننأ’ ،درŒو ةي-عو-سضو-م
اننيمثتو انر-يد-ق-ت م-غرو
¤إا ةققÙا تازا‚إÓ-ل

اذ---ه ‘ ،نآ’ا ة----يا----غ
ا-ن-نأا ’إا ،ما--ه--لا لاÛا
قيق– انناكمإاب هنأا دقتعن
،تازا‚إ’ا ن--م د--يزŸا
لÓ--غ--ت--سس’ا ” ا--م اذإا
لا-م-ع-ت--سس’او ل--ث--مأ’ا

يتلا ،ةيرسشبلا تاقا-ط-لا نوزı ى-فوأ’ا
،ةيركسسعلا تاعانسصلا ةيريدم هيلع رفوتت
،ةيعانسصلا تاسسسسؤوŸا تعاطتسسا ام اذإاو
تازيهجتلاو لئاسسولا يغبني امك فظوت نأا
كلذ--بو كلذ--ب--ف ،ةزو◊ا ‘ ةدو---جوŸا

ق-ي-ق– ‘ ة-لاfi ’ ح-ج-ن-ت--سس ،ط--ق--ف
.““اهنم ةرظتنŸا فادهأ’ا

نأاب ما-ت Úق-ي ى-ل-ع Êإا““ ق-ير-ف-لا لا-قو
ن-م لا‹ يأا ‘ ىÈك--لا تا--يد--ح--ت--لا
م-ئاز-ع-لا-ب ’إا ا-ه-ب-سسك م-ت-ي ’ ،ت’اÛا
ةموعدŸاو ،رارسصإ’اب ةم-ع-فŸا ةـيو-ق-لا
ةديم◊ا لاسصÿابو ،ة-مزÓ-لا ةءا-ف-ك-لا-ب
ةيمهأاب ي-عو-لاو سصÓ-خإ’او ة-هاز-ن-لا-ك
باسستكا لفكي اÃ ،اهؤوادأا بجاولا ماهŸا
فادهأ’ا قيق– ىلع ةي-ق-ي-ق◊ا ةرد-ق-لا
.““ةرطسسŸا ةحومطلا

بلاطوب ةراسس  ^

Úفرطلا Úب ةيفتاه ةŸاكم نع فششكت ةيشسورلا ةيجراÿا
ةيبيللا ةمزأ’او ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عاسضوأ’ا روطت ناثحبي فورف’و  موداقوب

موداقوب يÈسص ةي-جراÿا ر-يزو ثح-ب ^
عسضولا فورف’ يغÒسس يسسورلا هÒظنو

.ايبيل ‘ ةيوسستلاو ةيبر-غ-لا ءار-ح-سصلا ‘
رسشن قيلعت ‘ ةيسسورلا ةيجراÿا تلاقو

ةيجراÿا ريزو نأا ““ يمسسرلا اهعقوم ىلع
‘ عسضولا مقافت ةيسضق ¤إا قرطت فورف ’
نأا ةيمهأا د-كأا ثي-ح ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا
سسفنلا طبسضب ةينعŸا فارطأ’ا ى-ل-ح-ت-ت
فانئتسساو رانلا قÓ-طإا ف-قو-ب ماز-ت-ل’او

·أ’ا ة-يا-عر ت– سضوا-ف-ت-لا ة-ي-ل--م--ع
.““ةدحتŸا
فدهلا ““ نأا ةيسسور-لا ة-ي-جراÿا تع-با-تو
ةمادتسسم ةيوسست قيق– ىق-ب-ي ي-سسا-سسأ’ا
سساسسأا ىلع دمأ’ا ليوط-لا عار-سصلا اذ-ه-ل

›ودلا نوناقلا دعاوقو ةيسساسسأ’ا ئدابŸا
Ãا ·أ’ا تارار----ق كلذ ‘ اŸةد---ح----ت

ايسسور نأاو اميسس ’ ““›ودلا نمأ’ا سسل‹و
نع ي-سضاŸا عو-ب-سسأ’ا تبر-عأا د-ق تنا-ك
ةقطنم ‘ ةلسصا◊ا تاروطتلا ءازإا اهقلق
 .تاركركلا
ةقطنم ‘ تارتوتلا ةدايز ““ ¤إا تراسشأاو
برق ايناتيروم دودح دن-ع ع-قاو-لا ر-مŸا
ةقطنم ¤إا دوع-ت ي-ت-لا تار-كر-ك-لا ةد-ل-ب

ءاتفتسسÓل ةدحتŸا ·أ’ا ةثعب تايحÓسص
.““وسسرونيم““ ةيبرغلا ءارحسصلا ‘

‘ ةيو-سست-لا ‘ر-ط رد-سصŸا سسف-ن ا-عدو
ةهبجو برغŸا امهو ةي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا
تاجرد ىسصقأا ةسسرا‡ ““ ¤إا ويراسسيلوبلا

تاوطخ يأا نع عانتم’او سسف-ن-لا ط-ب-سض
عسضولا دي-ع-سصت ¤إا يدؤو-ت نأا ا-ه-نأا-سش ن-م
فقو ماظنب مراسصلا مازتل’ا ¤إا ةفاسضإ’اب
.““رانلا قÓطإا
فور-ف’ ““ نإا--ف نا--ي--ب--لا تاذ بسسح--بو
ةمزأ’ا ةيوسست فلم اسضيأا اث-ح-ب مودا-قو-بو
ددسش ثيح ““رظنلا تاهجو ’دابتو  ةيبيللا
دوهج ف-ي-ث-ك-ت““ ةرور-سض ى-ل-ع نا-ب-نا÷ا
تاسضوافŸا فانئت-سس’ ›ود-لا ع-م-تÛا
نم ةرسشابŸا ةيليئارسسإ’ا ةي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
قر-سشلا ‘ ة-يو-سست-لا ة-ل-ج--ع ع--فد ل--جأا
›ودلا Êوناق-لا سسا-سسأ’ا ى-ل-ع ط-سسوأ’ا
 .““ايŸاع هب فÎعŸا

ر م ^

ةمق ‘ ةكراششŸا ءاغلإاب بلاطو نوركام دقتنا
ايقيرفإا-اشسنرف

 لخدتلاب يسسنرفلا سسيئرلا مهتي سسابعلب
رئاز÷اب ةيسسايسسلا ةطراÿا ‘

ةفاقثلا لجأا نم عمجتلا سسيئر دقتنا ^
هÈتعا ام سسابعلب نسسfi ةيطارقÁدلاو
ليوناÁإا يسسنر-ف-لا سسي-ئر-لا ن-م ا-سسورد
مك◊ا ةرادٕاو ةي-طار-قÁد-لا ‘ نور-كا-م
.كيرفأا نوج ةل‹ عم هثيدح لÓخ
هتحفسصب هرسشن قيلع-ت ‘ سسا-ب-ع-ل-ب لا-قو
نوركام نإا ““ كوب-سسيا-ف ع-قوÃ ة-م-سسر-لا

ةيعرسشلا تاداهسش عيزوت-ب ه-سسف-ن-ل ح-م-سس
““اهلث‰ يتلا ناجيدنٕ’ا بوعسش ةداق ىلع
ة-طراÿا ‘ ل-خد-ت-لا-ب““ ها-يإا ا-م--ه--ت--م
.““رئازجلل ةيسسايسسلا
سسي-ئر--لا يد--ي--سسرأ’ا سسي--ئر بطا--خو
ةرركتŸا تÓخدتلا نٕا ““ Óئاق يسسنرفلا

ةيدايسسلا تارايÿا ‘ ةيمسسر-لا ا-سسنر-ف-ل
حرطت يتلا اديد– يه ةيقيرفإ’ا نادلبلل

يه رامعتسس’ا دعب ام اسسنرف نٕاو ةلكسشم
نم ءزج اهنوك بناج ¤ٕا انتلكسشم نم ءزج

““ عباتو ““ايقيرفإاو رئازجلل ⁄ؤوŸا يسضاŸا
¤ٕا ءاقبلا امهنكÁ ’ ايقيرفإاو رئاز÷ا نإا
حلاسصŸا ةمدخ ‘ ةيعبتلا عسضو ‘ دبأ’ا
.““ةديد÷ا ةيرامعتسس’ا
““ ةقرافٕ’ا ةداقلا سساب-ع-ل-ب ن-سسfi ا-عدو

ايقيرفإا -اسسنرف ةمق ‘ مهتكراسشم ءاغلإ’
““ نأا ادكؤوم ““اهروسض◊ مه-تو-عد ” ي-ت-لا
لبقتسسŸا ع-ن-سص ى-ل-ع نوردا-ق ة-قرا-فٕ’ا
ر م ^ .““مهسسفنأاب هيلٕا نوعلطتي يذلا
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ررقت هنأ”” اهل روششنم ‘ ةرأزولأ تدافأأو ^
فل-تı سصشص◊أ دد-ع ة‹ر-ب د-ي-حو-ت
ع-ي-م-ج ‘ كلذو ،ة-ي-م-ي--ل--ع--ت--لأ دأوŸأ
بأÎلأ Èع ةدو--جوŸأ تا---ط---شسو---تŸأ
ريدقتلأ ةيناكمأ ىلع ءاقب’أ عم ،ينطولأ
ا-ق-فو ،نر-م ل-ك-ششب ا-ي-لfi فر--شصت--لأو
ÿة-ط-شسو-ت-م ل-ك تا-ي-شصو-شص Ãنمشضي ا
ي-عو-ب-شس’أ ي-ن-مز--لأ با--شصن--لأ مأÎحأ
ددع ن-م ،ه-ب حو-م-شسŸأ د◊أو ذا-ت-شسأÓ-ل
هل اهدانشسأ نكÁ يتلأ ةيفاشض’أ تاعاشسلأ
.””ةيجوغأديبلأ هماهم راطإأ ‘
دد------ع-------ل سصشصıأ لود÷أ بشسحو
‘ اهت‹رب بجأولأ ةيميل-ع-ت-لأ سصشص◊أ
دأوŸأ بشسح ،طشسوتŸأ ميلعت-لأ ة-ل-حر-م
ررق-ت ،ة-يرا÷أ ة-ي-شسأرد-لأ ة-ن-شسلأ لÓ-خ
ةيبرع-لأ ة-غ-ل-لأ ةدا-م سصشصح ف-ي-ف-خ-ت””
‘ ىندأأ د-ح-ك سصشصح4 ¤أ ةيشسنرف-لأو
4-3-2-1 تأون-شسل-ل ة-ب-شسن-لا-ب عو-ب-شسأ’أ
ةدا-م ‘ سصشصح4 سصيشصختو ،طشسوت-م
،طشسوتم3-2-1 تأونشسلل تا-ي-شضا-ير-لأ
ةعبأرلأ ةنشسلأ ‘ سصشصح5 ىلع ءاقب’أو
.”” طشسوتم
،رد-شصŸأ ف-ي--شضي ،ىر--خأ ة--ه--ج ن--مو
سصشص◊أ دد-ع ى-ل-ع ةرأزو-لأ تظ-فا--ح””
ةي-ئا-يز-ي-ف-لأ مو-ل-ع-لأ دأو-م ‘ ة‹ŸÈأ
و ةاي◊أ و ةيعيبطلأ مولعلأو ةيجولونكتلأو
ةي-بÎلأو خ-يرا-ت-لأو ة-ي-مÓ-شس’أ ة-ي-بÎلأ
يعاشسلأ مج◊أ قفو ةيشضايرلأو ة-ي-ند-ب-لأ
دامتعأ”” عم ،””ةيداعلأ فورظلأ ‘ دمتعŸأ
ل-ك-ل ي-عو-ب-شس’أ بوا-ن--ت--لأ ‘ ة--عا--شس
و ›’أ مÓ--ع’أ ةدا--م ‘ تا--يو--ت--شسŸأ
ءاقب’أ و ةينف و ةيندŸأ ةيبÎلأو ايفأرغ÷أ
اميف ،ةيغيزام’أ ةغللأ ‘ سصشصح3 ىلع
ةثلاثلأ ةنشسلل01 وÚ 5تدحولأ فذح ”
. تنمجانŸأو داشصتق’أ ةدام ‘ يوناث

ة‹ŸÈأ سصشص◊أ ددع سصوشصخب امأأ
ميلعتلأ ةلحرم ‘ ةيميلعتلأ دأوŸأ سضعبل
لظ ‘ ،يجو-لو-ن-ك-ت-لأو ما-ع-لأ يو-نا-ث-لأ
ةنشسلأ لÓخ سسردمتلل يئانثتشس’أ ميظنتلأ
ةد-ع ةرأزو-لأ تمد-ق ة-يرا÷أ ة-ي-شسأرد-لأ
مو-ل-ع-لأ ا-م--ي--شس’ سس“و تا--ه--ي--جو--ت
.ةيداشصتق’أ
63 سسيرد-ت-ب ذا-ت-شس’أ مأز-لأ”” رر-ق-ت د-قو
ةدام سصشصح ¤أ ةفاشضإ’اب ةيميلعت ةشصح
داشصتق’أو Òيشستلأ رايتخأ ‘ ايجولونكتلأ
مو--ل--ع كÎششم عذ--ج ¤و’أ ة--ن---شسل---ل
سسفن فيشضي--كلذ دوعيو ,ايجو-لو-ن-ك-تو
‘ د-حأو ذا-ت-شسأ دو-جو ¤أ -- رو--ششنŸأ
روششنŸأ ¤أ أدان-ت-شسأ ،تا-يو-نا-ث-لأ بل-غأ
Úجوف ¤أ يوبÎلأ جوفلأ جيوفتب قلعتŸأ
.””Ìكأ وأ Úيعرف
دد-ع ف-ي-ف-خ-ت-ل ه-نأ ،رد-شصŸأ فا--شضأأو
متي ذاتشسأÓل ةدنشسŸأ ةيعوبشس’أ سصشص◊أ
Òيشستلاب سصاÿأ رايتخ’أ ىلع ءانغتشس’أ””
يوناث ¤و’أ ةنشسلأ ذي-مÓ-ت-ل دا-شصت-ق’أو
” امك ،ايجولونك-تو مو-ل-ع كÎششم عذ-ج
Òي--شست--لأ ةدا--م سصشصح دد---ع د---يد–

يوناث ةثلاثلأ ة-ن-شسل-ل ›اŸأو ي-ب-شساÙأ
ع-م Êدأأ د-ح-ك ا-ي-عو-ب-شسأ سصشصح ع-برأا-ب
حمشس أذإأ ةشسماخ ةشصح ةفا-شضأ ة-ي-نا-ك-مأ
.””كلذب ذاتشسÓل يعوبشس’أ باشصنلأ
Òيشستلأ ةدام تاملعت فيفخت”” اشضيأ ررقتو
يوناث ةثلاثلأ ة-ن-شسل-ل ›اŸأو ي-ب-شساÙأ
ديد–”” أذكو ,(31 و21) Úتدحولأ فذحب
تنمجانŸأو داشصتق’أ ةدام سصشصح ددع
ايعوبشسأ Úتشصحب يوناث ةث-لا-ث-لأ ة-ن-شسل-ل
ةثلاث ةشصح ةفاشضأ ةيناكمأ عم ,ىندأ دحك
ذاتشسÓل ي-عو-ب-شس’أ با-شصن-لأ ح-م-شس أذأ
فيف-خ-ت را-ط’أ تأذ ‘ ” ا-م-ك ،””كلذ-ب
ةنشسلل تنمجانŸأو داشصتق’أ ةدام تاملعت
Ú 5تد-حو-لأ فذ-ح-ب يو-نا-ث ة--ث--لا--ث--لأ
.””ةباقرلأ””01 و ””فرشصلأ””
تاهيجو-ت ءا-ط-عأ ” ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-مو
ةداŸ ةبشسنلاب ةيحشصلأ Òبأد-ت-لأو مءÓ-ت-ت
ةبشسنلاب اشضيأو ةيشضايرلأو ةيندبلأ ةيبÎلأ
ءايزيفلأ يتدام ‘ ةيقيب-ط-ت-لأ لا-م-عأÓ-ل
¤أ ةي-عأد ،ةا-ي◊أو ة-ع-ي-ب-ط-لأ مو-ل-ع-لأو
””ة-ي-ئا-قو--لأ Òبأد--ت--لأ مأÎحأ ةرور--شض””
.انوروك سسوÒفب ةشصاÿأ

ةرون ةظيفح^

›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو سسمأ لوأ تحتف ^
ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-شضر’أ ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب--لأو
يلما◊ ةيعما÷أ تÓيوحتلل ةشصشصıأ
،0202 ايرولاكب
ةثÓث رأدم ىلع احوتفم عقوŸأ نوكيشسو
بل-ط عأد-يإأ ن-م ة-ب-ل-ط-لأ Úك-م-ت-ل ما--يأ
ةياغ ¤إأ يجراÿأ وأأ يلخأدلأ ل-يو-ح-ت-لأ
.È 0202مفون12 ، مويلأ
ةبلطلل ة-ب-شسن-لا-ب ه-نأ ةرأزو-لأ تح-شضوأو
ةÎف نا-ف0202ايرولاكاب يل-ما-ح دد÷أ
Èمفون91 قلطنت ةيعما÷أ تÓيو-ح-ت-لأ
ةطشسأوبÈ 0202مفون12 ةياغ ¤أ دت“و
متي و،SERGORP ةينطولأ ةـيشضرأ’أ
Èع مهتابلط جئا-ت-ن-ب Úح-ششŸÎأ مÓ-عإأ
.ةيشضرأ’أ سسفن
تابلطلأ ة÷اعم ‘ عورششلأ متي نأأ ىلع
تددحوÈ 0202مفون42 ¤أ22 نم ةيأدب
52 ةيئاهنلأ تÓيجشستلأ و جئاتنلأ ةرأزولأ
È 0202مفون
دقف ةمدقتŸأ تأونشسلأ ةبلطل ةبشسنلاب امأ
7 ¤أ5 نم تابلطلأ Ëدقت ةÎف تددح
نÓع’أ متيشس طبأر ى-ل-عÈ 0202مشسيد

نع نÓع’أ ةÎف و ،ةمداقلأ ماي’أ ‘ هنع
و9 يموي نوكت يقرولأ ليجشستلأ و جئاتنلأ
.È 0202مشسيد01
›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو تهنأ ،ىرخأ ةهج نم
ÚلشصحتŸأ م-ل-ع ¤أ ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-لأو
هنأاب0202 ايرولاكبلأ ةداه-شش ى-ل-ع دد÷أ
تÓ-ي-ج-شست-لأ ةÎف لا-جآأ د-يد“ ” د--ق
Èمفون12 تبشسلأ مويلأ ةياغ ¤إأ ةيئاهنلأ
0202.
ةيئاهنلأ ةيعما÷أ تÓيجشستلأ ةيلمع متتو
ةبشسنلاب1202-0202 ةيع-ما÷أ ة-ن-شسل-ل
Èع ،0202 ايرولاكب ىلع نيزئا◊أ ةبلطلل
-orp : ع--قوŸأ لÓ--خ ن--م كلذو طÿأ
utebew/zd.srsem.sergمتي ثي-ح
ةيبهذلأ قيرط نع ليجشستلأ قوقح عفد
لا--شسرأ  نأ ة--فا--شضأ ع--قوŸأ سسف--ن Èع
Èع اشضيأ اينوÎكلأ اشضيأ  نوكي قئاثولأ
ةبولطŸأ قئاثولأ لثم-ت-تو ،ع-قوŸأ سسف-ن
ةداهشش ‘ طÿأ Èع يئاهنلأ ل-ي-ج-شست-ل-ل
ةروشص ،ايرولاكبلأ طاقن فششك ،ه-ي-جو-ت-لأ
ليج-شست-لأ قو-ق-ح ع-فد ل-شصو ،ة-ي-شسم-شش
ن .ةظيفح ^ .جد002 ب ةردقŸأ

ةيبرتلا ءاردم فارسشا تحت تايوناثلاو تاطسسوتملا ةنيزخ يف بسصت ةيلاملا تاناعلا
ةياقولإ لئاسسو ءانتقل ةيئانثتسسإ ةينإزيم صصسصخت ةيبرتلإ ةرإزو

ةناعإأ ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تشصشصخ ^
ةيميلعتلأ تاشسشسؤوملل ةيئا-ن-ث-ت-شسإأ ة-ي-لا-م
،انوروك سسوÒف نم ةياقولأ لئاشسو ءانتقإ’
ءأردم ¤إأ ةهجوŸأ ةميلعتلأ تراششأأ ثيح
ن-م-شض نو-ك-ت-شس ة-نا-عإ’أ ّنأأ ¤إأ ،ة-ي-بÎلأ
ةنشسل Òيشستلأ ةينأزيم نم ةÒخ’أ ةعفدلأ
0202.

لئاشسو ءانتقإ’ ةيلاŸأ ةناعإ’أ سصشصختشسو
تامقعمو ةيرأر◊أ فششأو-ك-لأو ة-يا-قو-لأ
لوكوتوÈلل اقيبطت ةيقأو ةعنقأأو ،ةيلوحك
ةمز’ تاميلع-ت ءأد-شسإأ ” د-قو ،ي-ح-شصلأ
Ÿأ ة-ير-يدŸأ درأوŸأو ة-ي-لاŸدشصق ة-يدا
لاجآ’أ برقأأ ‘ ةيلمعلأ هذ-ه لا-م-ك-ت-شسأ
ةشصاÿأ ةيلاŸأ تاناعإ’أ نأأ امك .ةنكمŸأ

‘ اهب-شص م-ت-ي-شس ة-ي-ئأد-ت-بإ’أ سسرأدŸا-ب
.تايوناثلأو تاطشسوتŸأ ةنيزخ باشسح
سسرأدŸاب ميلشستلأو عيزوتلأ ةيلمع نأأ امك
ةيبÎلأ ريدم فأرششإأ ت– متت ةيئأدتبإ’أ
تأءأر-جإ’ا-ب د-ي-ق-ت-لأ ل-ظ ‘ ة-ي’و--لا--ب
.لوعفŸأ ةيراشسلأ ةيميظنتلأو ةينوناقلأ

ن.ح ^

رئازجلاب ةيبونجلا ايروك ريفسس لبقتسسي تافايسض ميسسن
ةيروكلإ ةربخلإ نم ةدافتسسلإ نم ةرغسصملإ تاسسسسؤوملإ نيكمت

ريزولا ىدل بدتنŸا ر-يزو-لا ل-ب-ق-ت-سسا ^
ميسسن ,ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب فلكŸا لوألا

Òف-سس ,سسي--مÿا ،سسمأا لوأا ,تا--فا--ي--سض
› ,رئاز÷اب ةيبون÷ا ايروك ة-يرو-ه-م-ج

عقاو نابنا÷ا سضرعتسسا ثيح ,نوي نوأا
نيدلبلا Úب ةكارسشلاو نواعتلا تاقÓع

لبسس ¤إا اقرطتو ،يداسصتقلا لاÛا ‘
دافا امبسسح ,اهزيزعت لئا-سسوو نوا-ع-ت-لا
,ةبسسانŸابو .ة-بد-ت-نŸا ةرازو-ل-ل نا-ي-ب ه-ب

ةديد÷ا ةيج-ي-تاÎسسلا ر-يزو-لا سضر-ع

ةرغ-سصŸا تا-سسسسؤوŸا عا-ط-ق ‘ ة-ج-ه-ت-نŸا
،›ود-لا وأا ي-لÙا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ءاو--سس
ة-غ-لا-ب-لا ة-ي-م--هألا تقو--لا تاذ ‘ ازÈم
ةيروهم÷ا سسيئر د-ي-سسلا ا-ه-ي-لو-ي ي-ت-لا

Ûا-ب-سشلا دا--سصت--قلا لاÊ، بل-ق ‘ و-هو
ا-ه-حÎق-ي ي-ت-لا ةد--يد÷ا تا--حÓ--سصإلا
سسفن ‘و .نايبلا بسسح ,تافايسض ديسسلا
قلخ ¤ا بدتنŸا ريزولا قرطت ,قايسسلا

‘ ا-يرو-كو ر-ئاز÷ا Úب نوا-ع-ت-لا ط-باور
تاسسسسؤوملل حامسسلا لجأا نم لاÛا اذه

ةÈخ نم ةدافتسسÓل ةيرئاز÷ا ةرغسصŸا
Òفسس دكا هرود-ب و .ة-يرو-ك-لا ا-ه-تÒظ-ن

نأا ى-ل-ع ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو--ك ة--يرو--ه--م--ج
يجيتاÎسساو يداسصتقا كيرسش““ رئاز÷ا
ىلع مهعجسشي ا-م و-هو ““ه-يد-ل ة-ب-سسن-لا-ب
لا‹ ‘ Ìكأا ةيئانثلا تاقÓعلاب عفدلا
ن--ع Èع ثي---ح ,ةر---غ---سصŸا تا---سسسسؤوŸا
تلاÛا ‘ نواعت جمانرب قلخب هحاتفنا
.تافايسض ديسسلا اهيلإا قرطت يتلا

و.ق ^

 ظاظتكلاو لمعلا فورظ ىلع اجاجتحا
 صسماخلإ مويلل بإرسضإ يف ةملعلاب ““يمزرإوخلإ““ ةطسسوتم ةذتاسسأإ

رك-ب و-بأأ ”” ة-ط-شسو-ت-م ةذ-تا-شسأأ ل-شصأو ^
ةي’و قرشش ةمل-ع-لأ ة-يد-ل-ب-ب ””ي-مزرأوÿأ
مويلل هيف أولخد يذلأ بأرشضإ’أ ،فيطشس
ىلع ا-جا-ج-ت-حأ ،›أو-ت-لأ ى-ل-ع سسماÿأ
هنم Êاعت يذلأ ظاظتك’أو ،لمعلأ فورظ
7 ةدعاقلأ نمشض فنشصت يتلأ ،ةطشسوتŸأ
.ذيملت007 نع ديزت ’ اهباعيتشسأ ةقاطو
مشضت ةطشسوتŸأ ناف ،تامولعŸأ بشسحو
مغرأأ يذلأ رم’أ وهو ،ددعلأ أذه فعشض
ماشسقأأ ةعبرأاب ةقحلم حتفب اهيلع نومئاقلأ
و ،د-ششر ن-بأ ة--ي--ئأد--ت--ب’أ ة--شسردŸا--ب
تأرجحك تاششرولأ و رباıاب ةناعتشس’أ
ىلع ظاظتك’أ أذه  ر-ثأأو ،ة-ي-جو-غأد-ي-ب
ةطشسوتŸاب يحشصلأ لوكوتوÈلأ ق-ي-ب-ط-ت

ةيبرت ‘رششم و ذاتشسأأ عشضو لعجيشس ا‡،
عشضولأ دأز امو ،Òبك طغشض ت– نولمعي
دح ىلع نيذيملت ‘ هابتشش’أ وه أديقعت
مغر أذه يتأاي ،يجوغأديبلأ مقاطلأ ديكأات
نم يشضاŸأ ماعلأ اهوق-ل-ت يذ-لأ دو-عو-لأ
نوؤو-شش ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ و ›أو--لأ فر--ط
ل-ي-ج-شست ةرور-شضب، ة-ي’و-لا-ب عا--ط--ق--لأ
، طغشضلأ نم فيفختلل ةديدج ةطشسوتم
سضرأ ىلع دوعولأ هذ-ه د-شسج-ت-ت ⁄ ن-ك-ل
ىلع كلذك ةذتا-شس’أ د-كأأ ا-م-ك. عقأو-لأ
سضعب ‘ ة-ي-لاŸأ بشصا-نŸأ سضع-ب سصق-ن
تا-ي-شضا-ير-لأ ةدا--م رأر--غ ى--ل--ع دأوŸأ
مج◊أ نم فيفخ-ت-ل-ل أذ-هو ،ة-ي-بر-ع-لأو
ا-م-ك ،Úت-يداŸأ هذ-ه ةذ-تا-شسأ’ ي-عا-شسلأ

م-ج◊أ عا-ف-ترأ ن-م ةذ-تا-شسأ’أ ى-ك--ت--ششأ
03 نم Ìكأأ سسردي يذلأ ،ذاتشسأÓل يعاشسلأ
هقاهرأ نم د-يز-ي ا-م ،عو-ب-شسأ’أ ‘ ة-شصح
ل-ث-م’أ ل-ي-شصح-ت-لأ ى-ل-ع ه-ترد-ق مد-عو
لÓخ ةشسأردلأ ةياهن نأو ةشصاخ ،ذيمÓتلل
ةعاشسلأ ¤أ رمتشست د-ق ة-ي-ئا-شسŸأ ةÎف-لأ
نحنو ةشصاخ ،ءا-شسم ف-شصن-لأو ة-شسماÿأ
أذه نوكي ثيح ءاتششلأ ةÎف ىلع نولبقم
.املظم تقولأ
نولشصأوي مهنأاب أودكأأ نوجتÙأ ةذتاشسأ’أ
،ةداج تأءأرجأ ذاختأ ةياغ ¤أ مهبأرشضأ
Êاعت يذلأ ظاظتك’أ ةدح نم فيفختلل
و ةمئÓم فورظ Òفوتو ،ةطشسوتŸأ هنم
جلسصل ىسسيع ^ . مهلمع ةلشصأوŸ ةحيرم

طسسوتملاب عوبسسلا يف تاعاسس4 ىلا ةيسسنرفلاو ةيبرعلا ةغللا سصسصح سضيفخت

اينطو ةيميلعتلإ دإوŸإ صصسصح ة‹رب دحوت ةيبÎلإ ةرإزو
تاسسسسؤوم عيمج ‘ ةيميلعتلا داوŸا فلتı سصسص◊ا ة‹رب ديحوت ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تررق
سسردمتل يئانثتسسلا ميظنتلا لظ ‘ ،1202/0202 ةيسساردلا ةنسسلا لÓخ ،نطولا Èع طسسوتŸا ميلعتلا
.انوروك سسوÒف ءارج ذيمÓتلا

مويلا ددجلا ةبلطلل ليجسستلاو تÓيوحتلا لاجا ءاهتنا
 ايرولاكبلإ يلماح تابلط ة÷اعم

Èمفون42 ¤إ22 نم ةيإدب

تامدخلا هذه نم بلاطلا مرحي ليجسستلا مدع
 لقنلإو ءإويإلإو ةحنŸإ ليجسست عقوم حتف

Èمفون52 موي دد÷إ ةبلطلل
تا-مد-خ-ل-ل ي-ن-طو-لأ نأو-يد--لأ ما--ق ^
ةحنŸأ ليجشست ع-قو-م ح-ت-ف-ب ة-ي-ع-ما÷أ
52 موي دد÷أ ةب-ل-ط-ل-ل ل-ق-ن-لأو ءأو-يإ’أو
تامدÿأ ءأردم ¤إأ ةميل-ع-ت Èع Èم-فو-ن
دكأو ،يرا÷أ Èمفون81 خيراتب ةيعما÷أ
يرابجإأ نوكي هيف لي-ج-شست-لأ نأ نأو-يد-لأ
هذه نم بلا-ط-لأ مر-ح-ُي ’إأو ل-ي-ج-شست-لأ
›اعلأ ميل-ع-ت-لأ ةرأزو تف-ششكو تا-مدÿأ
تاميلعت تطعأ ا-ه-نأ ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-لأو
نم ،ةيعما÷أ تامدخلل ينطولأ نأويدلل
تامدخلل ةشصشصıأ ةبأو-ب-لأ ح-ت-ف ل-جأأ
حتف نأأ ،ةمي-ل-ع-ت-لأ تفا-شضأأو .ة-ي-ع-ما÷أ

نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ نوكيشس ةيشضرأ’أ
حتف نوكيشسو .لبقŸأ Èمفون03 ¤إأ52
،ءأويإ’أ تابلط ليجشستل سصشصfl ةيشضرأ’أ
ةبشسنلاب كلذو .يعما÷أ لقنلأو ،ةحنŸأ
نوكت-شسو ””0202 ايرولاكب”” دد÷أ ةبل-ط-ل-ل
52 ءاعبرأ’أ موي نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
تددششو .Èمفو-ن03 ة-يا-غ ¤إأ Èم-فو-ن
Èع عشسأولأ رششنلأ ةرور-شض ى-ل-ع ،ةرأزو-لأ
ىنشستي ىتح ةحاتŸأ لشصأوتلأ لئاشسو ةفاك
ةدافتشسإÓل تÓيجشستلأ ما“إأ ةبلطلأ ةفاكل
ديقتلأ ةرورشض عم ةيعما÷أ تامدÿأ نم
ن .ةظيفح ^ .ةمانزرلاب

نكسسم821 عورسشŸ لح داجيإل ريزولا وعدي فÓخ نب
ةنسشÿا سسيمخب يمهاسست

ةنسس51 ذنم مهانكسس نورظتني تانكسسلإ نم نوديفتسسŸإ

ةديدج ةغيسصب ““جاسسنوأا““ ةلاكو ثعب ةداعإل يذيفنت موسسرم
 اهليو–و ةزجاعلإ تاسسسسؤوŸإ ليو“ ةداعإإ

““ةرغسصŸإ تاسسسسؤوŸإ عمŒ““ ¤إ
سضرع ¤إا ،سسمأا ،دعب نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت قيرط نع ىرج عامتجا ‘ ةموك◊ا تعمتسسا ^
يسسائر موسسرم عورسشم لوح ،ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا همّدق
راطإا ‘ جردني سصنلا نأا ،¤وألا ةرازولل نايب راسشأاو .جاسسنوأا ةلاكوو بابسشلا ليغسشت معدب قلعتم
ةيقرتو ،بابسشلا ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولا ثعب ةداعإاب ةقلعتŸا ءارزولا سسل‹ تارارق ذيفنت
يتلا ةرّغسصُمـلا تاسسسسؤوŸا ليو“ ةداعإا ىلع موسسرŸا اذه عورسشم سصني ،راطإلا اذه ‘و .ةيتلواقŸا

ةغيسص ¤إا ““ةيعام÷ا بتاكمـلا““ نم ةرغسصŸا تاسسسسؤومـلا ميظنت ةغيسص لادبتسساو ،تابوعسص نم Êاعت
قطانم ‘ ةرغسصمـلا تاسسسسؤوŸا ءاويإا ةيناكمإا جاردإاو ،““ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا عمŒ““ ‘ لثمتت ةديدج

،-تامدÿاو علسسلا جاتنإا تاطاسشنل ةبسسنلاب- راجيإلا ةغيسصب ةزه‹و ةسصسصختمو ةرغسصم تاطاسشن
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ¤إا بابسشلا ليغسشت معد-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا ة-ي-م-سست Òي-غ-ت اذ-كو
تابوعسصلا عفر نم نكمُتسس ،اهجاردإا ” ي-ت-لا ةد-يد÷ا ما-ك-حألا نأا ى-ل-ع نا-ي-ب-لا د-ّكأاو .ة-ي-تلوا-قŸا
ةموÁد نامسضو ،عيراسشŸا يلماحو ةلاكولا فرط نم تاطاسشنلا ثادحإا معد زاهج ريوطتل ةهجاومـلا
.ةيرامثتسسلا عيراسشمـلا

و.ق ^

،ينطولأ يبعششلأ سسلÛأ بئانلأ نلعأأ ^
ÿخ ن-ب ر-شض-Óة-لا-شسم ه-ي-جو-ت ن-ع ،ف
ةنيدŸأو نأرمعلأو نكشسلأ ريزول ةيناŸرب
821 عور-ششم لا-غ-ششأ ف-قو-ت سصو-شصخ--ب
ةنششÿأ سسيمخ ةيدلبب يم-ها-شست ن-ك-شسم
.5002 ةنشس قلطنأ يذلأ ،سسأدرموب ةي’و
فرعي هنأ””يباتك-لأ لأؤو-شسلأ سصن ‘ ءا-جو
سسيمخب يم-ها-شست ن-ك-شس821 عور--ششم
راطإأ ‘ جردنŸأ سسأدرموب ةي’و ،ةنششÿأ
5002 ةنشس ةينأزيŸ يلي-م-ك-ت-لأ عور-ششŸأ
ةيرأدإ’أ ليقأرعلأ ببشسب هل ليثم ’ أًدوكر
Óيوط مأد يذلأ عأزنلأو ة-ي-طأر-قوÒب-لأو
عورششŸأ أذه هل دنشسُأأ يذلأ لواقŸأ Úب
ة-ي’و ح-لا-شصمو ””سستوزو-غروأأ”” و-عدŸأو
ةي’ولل ›ا◊أ ›أولأ ماق ثيح ،سسأدرموب
لا-حأأو لوا-قŸأ ن--م عور--ششŸأ بح--شسب
يتلأ ةÒخأ’أ هذه ،ة-لأد-ع-لأ ى-ل-ع ف-لŸأ
مّد-ق ا-مد-ع-ب لوا-قŸأ ح--لا--شصل تل--شصف

رخأات اه-ن-ي-ب ن-م ،تأرÈّم ن-م ة-عو-م‹
تأونشس8 نم Ìكأ’ دقع-لأ ى-ل-ع ه-لو-شصح
رئاشسÿأ نع هـشضيوعت رظتني اي-لا-ح و-هو
””.لاـغششأ’أ ةرـششابŸ هب تق◊أأ يتلأ
ما-ي-ق م-غر ه-نأ ،رد-شصŸأ تأذ فا--شضأو
عيمجب عورششŸأ أذه ن-م ن-يد-ي-ف-ت-شسŸأ
تاقحتشسŸأ ديدشستو ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
نورظتني نولأزي ’ مهنأأ ’إأ كلذل ةمزÓلأ
بتÎي امو ةنشس (51) ذنم مهتانكشس مÓتشسإأ
بشسب ةيلام بعاتم نم Òخأاتلأ أذه نع
نع ثيد◊أ نود ءأرك-لأ ف-يرا-شصم ءÓ-غ
.مهبراقأأ ىدل نونكشسي ن‡ Òثكلأ ةاناعم
نع فششكلل نكشسلأ ريزو فÓخ نب اعدو
اهذاختإأ يوني يتلأ ةلجعتشسŸأ تأءأرجإ’أ
أذه مدقت مامأأ فقت يتلأ لكاششŸأ ةلحل◊
ةنشس رششع ةشسمخ ذ-ن-م د-كأر-لأ عورـششŸأ
. ؟ %04 ةبشسنب هب لاغششأ’أ رّدقت يذلأو

ن.ح ^
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يداسصتقإا

فلتfl ةلكيه ةداعإا ططfl جردنيو ^
بل--شص ‘ ة--ي--م--ج---نŸا تا---ع---مÛا
يذ-لاو ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا ة-ي-ج-ي--تاÎشسا
وأا ““رئاز÷ا مجانم““ عم‹ ةلكيهب هترششاب
عاطقلاب سضوهنلل هيلع لّوعي يذلا ““لانم““
ةرطاقو نهملل اعم‹ حبشصيو ي-م-ج-نŸا
ةيلمع ةرششابم لÓخ نم ،مجانŸا عاطقل

عمÛا ميظ-ن-ت ةدا-عإاو حÓ-شصإاو ل-يو–
عم‹ ثادحتشسا ةيغب ،لا-ن-م ي-عا-ن-شصلا

ةرازولا ةيجيتاÎشسا ذيفنت ىلع رداق يوق
قيرط ةطراخ دادعا قيرط نع ةموك◊او

¤ا لشصو-ت-لا د-شصق Òشصق-لا ىدŸا ى-ل-ع
تاءار-ج’ا زا‚إ’ ي-ل--ع--ف--لا قÓ--طإ’ا
.ةيتايلمعلا
ثعب ة-شصا-خ ،تاءار-ج’ا ه-تا-ه ل-م-ششتو
ةفاك ىوتشسم ىلع تارام-ث-ت-شس’ا ج-مار-ب

يلعفلا قÓط’ا اذكو عمÛا تاشسشسؤوم
ةقفار-م ق-ير-ط ن-ع بهذ-لا لÓ-غ-ت-شس’
مكحتلا نم مهنيك“ لجأ’ بابششلا Òطأاتو

.لÓغتشس’ا تاينقت ‘
،يمجنŸا عاطقلا حÓشصإا ةيلمع راطا ‘و
Úيلخاد ءاÿÈا نم ةعوم‹ عشضو متيشس
ع---مÛا فر---شصت ت– Úي---جرا----خو
عم ،هميظن-ت ةدا-عإا ة-م-هÃ نو-ع-ل-ط-شضي

نم ةيعانشصلا ةئيهلا هذه روط-ت ة-ق-فار-م
عم ،ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا ا-هرا-طإا Úي– لÓ-خ

نم نك‡ ددع Èكأا باطقتشسا فادهتشسا
.عاطقلا ‘ لاومأ’ا سسوؤور
لÓغتشسا ‘ ليجعتلاب رمأ’ا ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ك
ة-ي’و) تÓ-ي-ب-ج را-غ-ل د-يد◊ا م-ج-ن--م
يداول تافشسوفلاو كنزلا مجنمو (فودنت
فد--ه--ت--شست ذإا .(ة--يا--ج---ب)روز---ي---مأا
ذيفنت عاطق-ل-ل ةد-يد÷ا ة-ي-ج-ي-تاÎشس’ا
لÓغتشساو بيقنت لئا-شسو ـ يرو-ف ل-ك-ششبـ
بلطل ةباجتشس’ا فدهب ةيمجنŸا داوŸا

فقو و ةيلو’ا داوŸا ىلع ةينطولا قوشسلا
ةمزÓلا Òبادتلا لك ذاختا عم اهداÒتشسا
Òغو ةرششابم لمع بشصانم قلخ فدهب

ةدئافل ةيلfi ةيلوأا داوم Òفوت و ةرششابم
‘ ةمهاشسŸا دشصق ةي-ن-طو-لا ة-عا-ن-شصلا

.ةينطولا ةوÌلا قلخ
¤إا باقرع دمfi مجانŸا ريزو اعد دقو
عاطقلا اذه ‘ ةديدج ةيك-ي-ما-ن-يد ثع-ب
‘ لاعف لكششب ةمهاشسŸا هنم رظتني يذلا
دراوم Úشس–و ينطولا داشصت-ق’ا ع-يو-ن-ت
.ةبعشصلا ةلمعلا نم دÓبلا
يفظو-م ¤إا ة-لا-شسر ‘ با-قر-ع ح-شضوأاو
عاطقلا اذه نأا ،مجا-نŸا عا-ط-ق لا-م-عو
لجأا نم يدج د– ما-مأا د-جو-ي د-عاو-لا
ةيقيقح ةينطو ةشساي-شس ذ-ي-ف-ن-تو ة-ي-قر-ت
جمدت ةيكيمانيد ة-يؤور-ل ا-ق-فو هر-يو-ط-ت-ل

ثحب ن-م ة-ف-ل-تıا تا-نو-كŸا ع-ي-م-ج
لÓ-غ-ت-شس’ا ¤إا ة-فا-شضإا فا--ششك--ت--شساو
.Úمثتلاو
نأا ¤إا قا-ي-شسلا اذ--ه ‘ ر--يزو--لا تف--لو
لمع ةطخ ‘ ةلجشسŸا ةيمنتلا عيراششم
ثحبلا ةيلمع طيششنت ¤إا فدهت عاطقلا
يتلا نماكŸا ةيجاتنإا عفرو فاششكتشس’او
قÓطإا اذ-كو ة-ب-ع-شص ة-ي-ع-شضو ‘ د-جو-ت
ل-يو-ح-ت-لا-ب ة-شصاÿا ىÈك-لا ع-يرا-ششŸا
ةطخ نأاب ركذو .ةلاعف ةقيرطب سشاعنإ’او

‘ مجانŸا عاطق تعشضو ةموك◊ا لمع
ينطولا داشصتق’ا سشا-ع-نإا ة-ي-ل-م-ع بل-ق
ةميقلا تاذ هتطششنأ’ رظنلاب اذهو هعونتو
‘ ةÒبكلا هتايناكمإاو ةي-لا-ع-لا ة-فا-شضŸا

¤إا راششأا ا-ن-هو .ل-م-ع-لا بشصا-ن-م ق-ل-خ
تايد-ح-ت-لاو تا-نا-هر-لا كاردإا ةرور-شض

‘ ةلثمتŸاو عا-ط-ق-لا ى-ل-ع ة-حور-طŸا
عيونت ‘ لاعفو يشساشسأا لكششب ةمهاشسŸا
فور-ظ-لا ز-يز-ع-ت ،ي-ن-طو-لا دا-شصت--ق’ا
ةمادتشسŸاو ىلثŸا ةي-م-ن-ت-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل
ةيوقت ،ةينطولا ةي-م-ج-نŸا تا-نا-ك-مإÓ-ل

نع دÓبلل ةي-جراÿا ة-ي-لاŸا ة-ي-ع-شضو-لا
ينطولا جامدن’ا معد ،تارداشصلا قيرط
داوŸا نم تادراولا سضيف-خ-ت لÓ-خ ن-م
قلخ ¤إا ةفاشضإا ةي-م-ج-نŸا تا-ج-ت-نŸاو
.لمعلا سصرف
نم لمعلا -ريزولا بشسح- كلذ بلطتيو
عاطقلا اذهل ةديدج ةيكيمانيد ثعب لجأا
نم اهنم Êاعي يتلا سصئاقن-لا ح-ي-ح-شصت-ل

ةعجان ،ةثيدح Òيشست تاودأا لاخدإا لÓخ
ىلع لمعلاو هتيجاتنإا عفر نمشضت ةلاعفو
راطإا عشضو لÓخ نم رامثت-شس’ا ع-ي-ج-ششت

Úشس– ن--ع Ó---شضف كلذ---ل بشسا---ن---م
ةلماعلا تاءافكلا ليهأاتو نيوكت تايوتشسم

.عاطقلا اذه ‘
ديشسلا دكأا ،عاطقلا لمع ج-ما-نر-ب لو-حو

Úشس– لوح ايلمع روحمت-ي ه-نأا با-قر-ع
ل-جأا ن-م لو-ع-فŸا ة-يرا-شسلا Úناو--ق--لا

نشسح ،ةيمجنŸا تاطاششنلا ةرادإا Úشس–
تاناكمإ’ا تاشساردو بيقنتلا جمارب Òشس
.ةرفوتŸا ةيمجنŸا
لوح عاطقلا لمع جمانرب روح-م-ت-ي ا-م-ك

Œا د-ي-شسŸك-لا ع-يرا-ششÈتغ-ل-ب ي-ت-لا ى
رداشصم عيونت ،جشضنلا نم ةمدقتم ةلحرم

عيجششت اذكو ةيمج-نŸا ة-ط-ششنأ’ا ل-يو“
‘ ةيجولونكت-لا ة-كار-ششلا لا-ك-ششأا ة-فا-ك
حاج-ن-لا غو-ل-ب-لو .فا-ششك-ت-شس’ا ناد-ي-م
عاطقلا لم-ع ز-ك-تر-ي نأا بج-ي ،دو-ششنŸا

هب رخزي يذلا يرششبلا لاŸا سسأار ىلع
بشسح ،ة-ي-عا-م÷ا ه-ترا-ه-م ¤إا ة-فا-شضإا
دنŒ ،راط’ا اذه ‘ Èتعي يذلا ريزولا
عاطقلا لامع ةفاكو Úينقتلاو نيÒشسŸا
‘ ريزولا دششانو .““ةيمهأ’ا غلاب ‘ ارمأا““

مجانŸا عاطق لامعو يف-ظو-م ه-ت-لا-شسر
ةليبنلا ةم-هŸا هذ-ه ‘ ه-ت-ق-فار-م ى-ل-ع
جمد-ل ما-ت-لا ماز-ت-ل’او ة-ي-ج-ي-تاÎشس’او
ةرطشسŸا جماÈلا ذيفنتل ةيمارلا دوه÷ا

.ةيعاطقلا لمعلا ةطخ ‘

^ Ÿيو’زرح .ءاي

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتن’ا ريزو دكأا ^
لÓخ روت-ي-شش ن-يد-لا سسم-شش ةدد-ج-تŸا
ايناŸأا ةÒفشس هب سصخ يذلا لا-ب-ق-ت-شس’ا
نأا ،زÈلوو تيباز-ي-لا ةد-ي-شسلا ر-ئاز÷ا-ب
ز-يز-ع-ت ¤إا نا-ي-ع-شست ا-ي-ناŸأاو ر--ئاز÷ا
يوقاطلا لاق-ت-ن’ا لا‹ ‘ ا-م-ه-نوا-ع-ت
ىلع اعم لمعلا لجأا نم امهمازتلا ديكأاتو
.اهريوطتو اهزيزعت
لاقتن’ا ةرازو نع رداشصلا نايبلا بشسحو
دقف ،ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لاو يو-قا-ط-لا
اذه-ل ا-م-ه-حا-ي-ترا ن-ع Úب-نا÷ا بر-عأا
مغانت ‘ لمعلاب ا-م-ه-ماز-ت-لاو نوا-ع-ت-لا
تاكارشش دقع لÓخ نم هريوطتو هزيزعتل
،Úفرطلل ةديفمو داعبأ’ا ةددعت-م ة-يؤور-ب
عاط-ق سصر-فو تا-ي-نا-ك-مإا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
.ةيناŸأ’ا ةراهŸاو يرئاز÷ا ةقاطلا
لÓخ ركشش ريزولا نأا نايبلا تاذ فاشضأاو

ةدعاشسŸا ىلع ةÒفشسلا ،لابقتشس’ا اذه
امك ،ةديدع تاونشسل يجذومنلا نواعتلاو
‘ نيدلبلا Úب نواعتلا ة-لا-ح سضر-ع-ت-شسا

ةعا-ج-ن-لاو ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا لا‹
ةزا-ت-مŸا-ب ا-ه-ف-شصو ي-ت-لا ،ة-يو-قا-ط-لا

.ةقادشصلاو ةقثلا ىلع ةمئاقلا ةفيثكلاو
ت’ا‹ نأا ¤إا رو-ت-ي-شش د--ي--شسلا را--ششأاو
بنا÷ا عم اهقيمعت نكÁ يت-لا نوا-ع-ت-لا
ثحبلا ،سصوشصÿا هجو ىلع يه ÊاŸأ’ا

‘ مكحتلا جمدت ةشسوم-ل-م ع-يرا-ششم ن-ع
،ةÿÈاو ةفرعŸا لقنو ،جاتنإ’ا تا-ي-ن-ق-ت
دهعم لخاد ريوطتلاو ثحبلاو نيوكتلاو
.هللا دبع يديشسب يوقاطلا لاقتن’ا

ةرازو ءاششنإاب ةÒفشسلا تبحر ،اهبناج نم
ةددجتŸا تاقاطلاو يوقاطلا لا-ق-ت-ن’ا
لكششب نواعتلا نكمŸا نم لعجت-شس ي-ت-لا
ما--م--ت--ه’ا تاذ ع--ي---شضاوŸا ‘ ق---ثوأا
.كÎششŸا

ن-ع نا-فر-ط-لا بر-عأا قا--ي--شسلا تاذ ‘
اذه ‘ دوه÷ا نم ديزŸا لذبب امهمازتلا
ةمئاد ةكارشش لجأا نم يئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا

،ةيشسمششلا ةقاطلا ططfl ذيفنتل ةشصاخ
اموي ميظنت متي نأا ىل-ع قا-ف-ت’ا ” ا-م-ك

‘ ةمشصاعلا رئاز÷ا ‘ ايناŸأا ايرئازج
عبرلا لÓخ ،يو-قا-ط-لا لا-ق-ت-ن’ا لا‹

.1202 ماع نم لوأ’ا
ح.ءايمل ^

عفدلل نيدلبلا نيب سشاقنلا ةلؤاط ىلع ةسسوملم عيراسشم
 ةددجتملا تاقاطلاب

لاقتنÓل ةمشصاعلاب ““ÊاŸأا يرئازج““ موي
1202 ‘ يوقاطلا

 ةيعاطقلا عيراسشملا يف اهخسض ؤ لاومأ’ا سسؤؤؤر نم نكمم ددع ربكأا باطقتسسا

ططfl..ةيمجنŸا تاعمÛا ةلكيه ةداعإا
 عاطقلاب ضضوهنلل ةموك◊ا لمع

 تاقورحملل ةيعبتلا نم ضصلختلل بهذلا نع بيقنتلل بابششلا ىلع ةنهارملا ^
دÓبلا سصلخت ةادأاؤ ينطولا داسصتق’اب سضوهنلل ةرطاق ¤إا هليوحتل يمجنŸا عاطقلا ىلع ةموك◊ا لّوعت
ةيسصؤ ةرازؤ ثادحتسساب هترسشاب مكfi لمع ططfl ةموك◊ا تطبسض دقؤ ،يطفنلا عيرلل ةيعبتلا نم

جاتن’ا زيزعتؤ  ةينطابلا ةؤÌلل لثما لÓغتسس’ لكايهلا فلتfl ريوطت فدهب عاطقلاب ىنعت ةسصاخ
.اندÓب اهب رخزت يتلا ةيلؤأ’ا داوملل يلÙا

‘ اداشصت-قاÈ 02كأا ءا-م-عز ثح-ب-ي ^
رادم ىل-ع ن-ير-ششع-لا ة-عو-م‹  ⁄ا-ع-لا
-ديفوك ةحئاج عم لماعتلا ةيفيك Úموي
دوكر ‘ تببشست يتلاو ةقوبشسŸا Òغ91
‘اعتلا ةرادإا ةيفيك ¤إا ةفاشضإ’اب يŸاع
انوروك سسوÒف ىلع ةرطيشسلا رو-ف ا-ه-ن-م
.دجتشسŸا
ي-ت-لا ة-م-ق-لا لا-م-عأا لود-ج رد--شصت--يو
عيزوتلاو ءارششلا تايلم-ع سسمأا تق-ل-ط-نا
تارابتخ’او ةيودأ’او تاحاقل-ل يŸا-ع-لا
عيطتشست ’ يتلا لخدلا ةشضفخنم لودلاب

ثحيشسو .اهدحو تا-ق-ف-ن-لا هذ-ه ل-م–
ىلع نيرششعلا ةعوم‹ يبوروأ’ا دا–’ا
‘ ةدعاشسملل ر’ود را-ي-ل-م5.4 رامثت-شسا

.ددشصلا اذه
نيرششعلا ةعوم‹ ‘ Òبك لوؤوشسم لاقو

‘ كراششي  ،برعلا سسدقلا عقوم بشسح
ةيدوعشسلا اهشسأارت يتلا ةمقلل تاÒشضحتلا
ة-ح-ئا÷ا بب-شسب تنÎنإ’ا Èع د-ق--ع--تو
فيثكت وه يشسيئر-لا عو-شضوŸا نو-ك-ي-شس““
.““ةحئا÷ا عم لماعتلل يŸاعلا نواعتلا
ةدهاعم ماربإا يبوروأ’ا دا–إ’ا حÎقيشسو
اداد-ع--ت--شسا ا--هÒغو ة--ح--ئا÷ا نأا--ششب
.لبقتشسملل
ةمقل ريرقت ‘ ›ودلا دقنلا قودنشص لاقو

يŸاعلا داشصتق’ا نإا نيرششعلا ةعوم‹

نم قباشس تقو ‘ ةمزأ’ا نم ايفاعت دهشش
يتلا لودلا ‘ أاطابتي مخز-لا ن-ك-ل ما-ع-لا
Òشسيو ةباشصإ’ا ت’دعم ‘ اعافترا دهششت
حجرŸا نمو ةيواشستم Òغ ىطخب ‘اعتلا
.اقيمع ارثأا ةحئا÷ا كÎت نأا
وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا لاقو

ة-ل-ق-ثŸاو ةÒق-ف-لا لود-لا نأا سشيÒتو-غ
Ìكأ’ا ي-ه ي-ما-ن-لا ⁄ا-ع-لا ‘ نو-يد-لا-ب

رايهن’ا ةفاح ىلع““ اهنأ’ رطخلل ةشضرع
هجاو-تو عو÷او ر-ق-ف-لا د-عا-شصتو ›اŸا

.““فشصوت ’ ةاناعم
ةعوم‹ قفاو-ت-شس ر-مأ’ا اذ-ه ة÷ا-عŸو
ليجأات ديد-م-ت-ل ة-ط-خ ى-ل-ع ن-ير-ششع-لا

ةيمانلا لودلل نويدلا ةمد-خ تا-عو-فد-م
Ÿ1202 ماع فشصتنم ىتح رهششأا ةتشس ةد
‘ ءاج امبشسح رخآا ديد“ ة-ي-نا-ك-مإا ع-م
اهيلع تعلطا ةعوم-ج-م-ل-ل نا-ي-ب ةدو-شسم
.زÎيور
ءا--شضعأ’ا ط--غ--شضي نأا ح---جرŸا ن---مو
لجأا نم نيرششعلا ةعوم‹ ‘ نويبوروأ’ا
.ديزŸا
كانه““ ةعم÷ا Úيفاحشصلل ليششيم لاقو

.““نويدلا نم ءافعإ’ا نم ديزŸ ةجاح
ايقيرفإا نع نويدلا ءبع فيفخت نوكيشسو
ةيلاطيإ’ا ةشسائر-ل-ل ي-شسي-ئر-لا عو-شضوŸا

Ûح.ل ^ .1202 ماع ‘ نيرششعلا ةعوم

 نيموي رادم ىلع ةحئاجلا دعب ام ملاع ثحبت نيرسشعلا ةعومجم
 ةيمانلا لودلا نويد عفد ليجأات وحن

ةيعمجلا سسيٕير ؤ راجتلا داحت’ ماعلا نيمٕ’ا نم لك عم  اعامتجٕا هسسؤؤرت لÓخ
نييفرحلاؤ راجتلل ةينطولا

انوروك رطاfl نم ةظقيلا ةجرد عفرل ÚينهŸا ءاكرششلا وعدي ةراجتلا ريزو
ءاكرششلا ،قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو اعد ^

سسيشسحتلاو ةشضقيلا ةجرد عفرل ÚينهŸا
لÓخ ‘ كلذ ءا-ج .ا-نورو-ك ر-طاfl ن-م
ماعلا Úمٕ’ا نم لك ع-م  عا-م-ت-جٕا ه-شسأار-ت
،Úي-فر◊او را-ج-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا دا–Ó-ل
را-ج-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي--ع--م÷ا سسيٕيرو
ءا-كر-ششلا ق--يزر ثح ثي--ح .Úي--فر◊او
سسيشسحتلاو ةظقيلا ةجرد عفرل ÚينهŸا

ة-ف-عا-شضÃ ءا-بو-لا ي-ششف-ت ر-طاfl ن--م
¤إا اعد امك .راطخإ’او ةيعوتلا تايلمع
ح.ءايمل ^ .رئاز÷ابهرو-ه-ظ ة-ياد-ب ع-م ءا-بو-لا ة-ح-فا-ك-م ‘،راجتلا ةئف ةشصاخ ،عيم÷ا دنŒ ةرورشض
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يبعّششلا ضسلÛا ضسيئر ،ضسمأا لوأا، دّكأا̂ 
ةرودلل لÓخ رداقلا دب-ع Êا-ي-ل-م ي-ئ’و-لا
نأا يئ’ولا يبعّششلا ضسلجملل ةيناثلا ةيداعلا
ءاشسؤور نم ضضعب Úب بذاجّتلاو ةيلوؤوشسمÓلا
ةئيهتب لفكّتلا نود لا-ح را-ي-مأ’او ر-ئاود-لا
‘ ةّشصاخ ةيوبÎلا تاشسّشسؤوŸا نم ديدعلا
اهفيظنتو اهميقعت نودو يئاد-ت-ب’ا رو-ط-لا

ادد‹ ةشسارّدلا دعاقÃ ذيمÓتلا قاحتل’
ذيمÓّتلا نم ديدعلا ةباشصإا ءارو ناك ام وهو،

..ضسوÒفلاب راوط’ا عيمج ‘
ىودعلا لاقتنا ‘ تاباشصإ’ا هذه تمهاشس و
نم Ìكأا حبشصأا امدعب عاطقلا يفّظوم ¤إا

ةباشصإ’اب دّد-ه-م نار-هو-ب ذ-ي-م-ل-ت ف-لا29
ميقعّتلاو ةفاظّنلا لئاشسو بايغ ‘ انوروكب
تدافتشسا مغر ةي’ولاب ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب
ميتنشس نويل-م05 نم ةيميلعت-لا تا-شس-ّشسؤوŸا
كلد-ل دو--جو’ ه--نا ’ا ،ر--ه--ط--م ءار--ششل
ضشي-ت-ف-ت-لا نا÷ با-ي-غ ‘ تا--شسشسؤوŸا--ب
ةير-يد-م ل-ب-ق ن-م ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا-ب
ذيمÓّت-لا و ل-شسع-لا ‘ ما-ن-ت ي-ت-لا ة-ي-بÎلا
ر-طÿا-ب ن-يدّد-ه-م عا-ط-ق-لا ي-ف--ّظو--مو
 .لتاقلا ضسوÒفلا

نم ديدعلا ايموي ظ-ق-ي-ت-شست ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
تاجاجتحا عقو ىلع ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا
حÓشص زاÒشش ةشسردم اهÒخا ناك نارهوب
بايغل اهيف Úل-ما-ع-لا ضضف-ت-نا ن-يا ن-يد-لا
نم Êاعت تلاز ’ يتلاو. ةفاظنلاو ميقعتلا
رمأ’ا قلعت ءاو-شس ،ضصئا-ق-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا
معاطم زا‚ا وأا ز-ي-ه-ج-ت-لا وأا ة-ئ-ي-ه-ت-لا-ب

اهنأاشش نم يتلاو  ةئفدتلاو ماعط’او ةيشسردم
عاطق  نأا مغر ،ضسردمتلا فورظ نشس– نأا
ةينازيم نم دشسأ’ا ةشصح نم دافتشسا ةيبÎلا

رايلم71 اهنيب نم ميتنشس رايلم73 ـب ةردقم
نم ميتنشس رايل-م02 و ةي’ولا ةيناز-ي-م ن-م
⁄و ةيلÙا تاعام-ج-ل-ل م-عد-لا قود-ن-شص
.طقف ةئاŸاب03 ىوشس اهنم كلهتشسي
¤إا يئ’ولا يبعششلا ضسلÛا ضسيئر راششأا و
رهششأا7 ـلا ةبارق تّدتما يتلا رج◊ا ةÎف نأا

Èع ةدجاو-تŸا ضسرادŸا ا-ه-ي-ف د-ه-ششت ⁄
flرو-ط ن-م نار-هو ة-ي’و ق-طا-ن-م ف-ل-ت

 .ميقعت يأا يئادتب’ا
““رجفلا ““ ـل ةدكؤوم رداشصم تدافأا، اهتهج نم
ةوقب برشضي ،دجتشسŸا انوروك ضسوÒف نأا
ذإا ،نارهو ةي’و ‘ ةيمي-ل-ع-ت-لا تا-شسشسؤوŸا
‘ ت’اح7 ليجشست ” هنأا تامولعŸا ديفت
رئب ةيدلب نم نارهو قرشش تايوناث ىدحإا
Úيرادإا ةثÓث ةباشصإا دّكأات لÓخ نم Ò÷ا
91 د--ي--فو--ك ة--ح--ئا--ج--ب Úتذا---ت---شسأاو
بشسح ذيمÓت فوفشص ‘ ةباشصإا91نمÌكاو
. ةي’ولاب ةحشصلا ةيريدÃ ةياقولا ةيريدم
ضسوÒفلا نأا فشسوي يراخوب روتكد حرشصو
نم ةي’ولاب ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا ةوقب حاتجي

روطلا ‘ ضسوÒفلاب نيذيملت ةباشصإا لÓخ
عشضولا ةروطخ ن-م م-غر-لا-بو ،ي-ئاد-ت-ب’ا
ÚبشستنŸا تاباشصإا هزر-ف-ت يذ-لا ي-ئا-بو-لا
تف’ بايغ ليجشست ” هنأا ’إا ،ةيبÎلا عاطقل
اهلّقنت بجاولا نم ناك يتلا ةيبطلا قرفلل
ىلع عشضولا ةن-يا-عŸ تا-شس-ّشسؤوŸا هذ-ه ¤إا

ة-ي-ب-ّط-لا تاءار-جإ’ا ذا-خ-ّتإا و ه-ترو-ط--خ
راثأا ام قلقŸا عشضولا اذه مامأا     .ةمزÓلا

flتلا ءايلوأا فواÓلاقتناو راششتنإا نم ذيم
لظ ‘ انورو-ك ضسوÒف-ب تا-با-شصإ’ا ىود-ع
تلاط يتلا ةديد÷ا تابا-شصإ’ا هذ-ه د-كأا-ت
.دحاو تيقوت ‘ ذيمÓتو ةذاتشسأاو Úيرادإا
لوأا ى-ف-ششت-شسŸ ةرا--يز لÓ--خ ه--نأا Òششنو
انهابتنا تف-ل ،نار-هو-ب ““و-ط-شسيإا““ Èم-فو-ن
ةحلشصÚ ÃنطاوŸا نم ل-ئا-ه دد-ع دو-جو
ليلاحتلاو تاشصوحف-لا ءار-جإ’91 ديفو-ك
رذنُي يذلا رمأ’ا و-هو ة-لا-ح001 نم ديزأا-ب
ضسوÒفب ةباشص’ا ت’ا◊ لمتfi عا-ف-ترا-ب
.نارهو ةي’وب ةمداقلا ماّيأ’ا لÓخ انوروك
ن--م د---يد---ع---لا نأا ¤إا ةرا---شش’ا ردŒ و
لئاشسو ىلع رفوتت ’ ة-يو-بÎلا تا-شس-ّشسؤوŸا
داومو تامامك نم ةحئا÷ا هذه نم ةياقولا
ىلع بجوتي ›اتلابو ،ميق-ع-ت-لاو Òه-ط-ت-لا

ةعرشسب كّرحتت نأا ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمج
ةياقول ،داوŸا هذه Òفوت ىلع ةدعا-شس-ُم-ل-ل
ÚملعŸاو ةذتا-شسأ’او ذ-ي-مÓ-ت-لا ا-ن-ئا-ن-بأا
نأا ر-ها-ظ-لا ن-م ه-نأ’ ،ة-يراد’ا م-ق--طأ’او
Òفوت نع ةزجاع اÃر تتاب ةينعŸا تاه÷ا

نم انلجشس امك ،ةيئاقولا تامزلتشسŸُا هذه
مهرمذت ءايلوأ’ا ضضعب ءارآا عÓطتشسا لÓخ
ةيحشص Òغ فورظ ‘ ةشساردلا قÓطنا نم
مهتبلاط-ُمو ،ة-يو-بÎلا تا-شسشسؤوŸا ضضع-ب-ب
لكششب ةبقارم ةن÷ ل-ي-ك-ششت-ب ة-ي’و-لا ›او

يذلا تقولا ‘ ت’Óتخ’ا حÓشصإ’ لجاع
ةزجاع ةي’ولاب ةيبÎلا ةيريدم هيف تحبشصأا

ذيمÓ-ّت-ل-ل ر-ّه-ط-مو تا-ما-ّم-ك Òفو-ت ن-ع
ذيمÓتلا موقي امنيب ةيوبر-ّت-لا ة-عو-مÛاو
كل-ت ءار-شش ن-م عا-ط--ق--لا ‘ Úف--ّظوŸاو
.ةّشصاÿا مهبويج نم تامزلتشسŸا

ضسانيا م ^
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    ضسرادŸاب عسضولا مّزأاي ةيبّطلا قرفلا بايغ و Úتباسصإا ليجسست

فلأا29 نم Ìكأاو ميقعتلا لئاصسو نودب ضسرادم
 نارهوب انوروك ىودعب دّدهم ذيملت

فذاقت لباقم يوبÎلا عاطقلاب تازواŒ ةدع ليجسست نع نارهو ةي’ول ةÒخ’ا ريراقتلا تفسشك
تايلمعل ءاوسس ميتنسس رايلم73 ةميقب ةينازيم عفنت ⁄ ثيح رايمأ’ا و رئاودلا ءاسسؤور Úب ةيلوؤوسسŸا
 ..ÚسسردمتŸا طسسو ىودعلا راسشتنا لظ ‘ ميقعّتلا لئاسسوب ضسرادŸا زيهجتل ىتح وأا ةئيهّتلا

ذنم تنششو“ Úع ةي’و نمأا لجشس  ^
005 نع ديزي ام نع يئز÷ا قيبطتلا

flبادتلل ةفلاÒ اŸعشضو عم اهب لومع
دوه÷ا فيثكت عم رششÙاب ةبكرم56
ة‹ŸÈا لمعلا ةطخ قيبطتل ةينمأ’ا
بشسح ةيمومعلا ةحشصلا ىلع ظافحلل

و لاشصت’ا ةيلخ ضسيئر هنع فششك ام

ةبقارم ” هنأا افيشضم ةماعلا تاقÓعلا
يه و ةبكرم702 ةبقارم و ضصخشش296
و رج◊ا ةÎف دع-ب تم-ي-قأا تا-ي-ل-م-ع
ىلع نوزو-ح-ي م-ه-ت-ي-ب-لا-غ ‘ ن-يذ-لا
ةجارد ةبقارم01 ” امك لقنتلا ضصخر
. ةيران

حلاصص ^

يحصصلا ءارجإ’اب ةفلا105fl ليجصست
تنصشو“ Úع ‘

ضشاعنإ’ا زاهج نم ضضيرم لوا ةدافتصسا
Ãهاطلا ىفصشتصسÒ لجيجب

رمحأ’ا لÓهلا عرف ءاشضعأا نك“ دعب ^
زاهج غلبم عمج نم  Òهاطلاب يرئاز÷ا
نويلم123 ب هغلبم ردقي يدلا ضشاعنإ’ا

بيكرت راظتنا و بقرت د-ع-ب ” و م-ي-ت-ن-شس
ىف-ششت-شسÃ ضشا-ع-نإ’ا ة-ح-ل-شصÃ زا-ه÷ا

لوا ةدافتشساو Òهاطلاب ديعشسلا بود‹
هتطشساوب يعانطشص’ا ضسفنتلا نم ضضيرم
د-ي-ششي ضشا-ع-نإ’ا ‘ ضصتıا بي-ب-ط-لاو
فرظلا اذه ‘ هتيمهأاو زاه÷ا ة-ي-عو-ن-ب
 .انوروك ءابو نم ضساشس◊ا

لماك ىشضرŸا اذك و يبطلا مقاطلا مدق و
عرف ءاشضعأا اذك و Úنشسحمل-ل م-ه-نا-ن-ت-ما
ى--ل--ع ير--ئاز÷ا ر--م---حأ’ا لÓ---ه---لا
غلبŸا عمج لجأا نم ةلوذبŸا تادوهÛا
نيذلاو ““ ميتنشس نو-ي-ل-م723 نا-ك يذ-لاو
نم فيفختلا لجأا نم يد-ح-ت-لا-ب او-ب-حر
تÓ--م◊ا تمادو ى--شضرŸا م’آاو تا--هآا
ةي’ولا ناكشس Úب ةيناشسنإ’او ةين-ما-شض-ّت-لا

. بيشصعلا فرظلا اذه ‘ ةشصاخ
ب Úصساي ^

انوروك ءابوب تاباصص’ا ددع ‘ عافترا ليجصستو..
Úع ةي’و-ل ة-ي-ح-شصلا ح-لا-شصŸا تعد ^
يئاقولا طابشضن’ا ةرورشض ىلع تنششو“

Ùرو-ت-كد-لا بشسح و ا-نورو-ك ءا-بو ة-برا
ةياقولا ةحلشصم ضسيئر رداقلادبع يفيفع
42 لÓخ ةدكؤوم ةلاح92 ليجشست ” دقف
209 عو-مÛ فا-شضي-ل ة-ي-شضاŸا ة-عا-شس
غلبي هنأا املع ءابو-لا رو-ه-ظ ذ-ن-م ة-با-شصا

تا-ي-ف-ششت-شسŸا Èع ضضير-م36 اي-لا-ح
ةيادب ذنم ءافششلل لثا“ اميف  ةيعجرŸا
هيف لجشس يذلا تقولا ‘0531 ديفوكلا

مقاطلا نم رشصنع مه-ن-ي-ب ن-م ةا-فو311
ضضيرم31 دجوي-ف ا-ي-لا-ح ا-مأا ي-ب-ط-لا

Ãو رجحوب مامحب  دياع يديشس ىفششتشس
يرغدم دم-حأا ى-ف-ششت-شسÃ ضضير-م12
مهنيب نم تنششو“ Úع ةي’ولا ةم-شصا-ع-ب
ضضيرم13 و ةز-كرŸا ة-يا-ن-ع--لا--ب30

Ãةيانعلاب30 مهنم فاشص ين-ب ى-ف-ششت-شس
نا ثد-ح-تŸا تاذ فا-شضأا ا-م-ك ةز-كرŸا

¤وأ’ا ةجوŸا ىلع ةشسرشش هذه ةهجوŸا
فاشضيل ضسوÒفلا راششتنا ةعرشسل رظنلاب
Òبادتلل Úن-طاوŸا لا-ث-ت-ما مد-ع ا-ه-ي-لا
.ةيئاقولا
Úع ة-يد-ل-ب تد-ق-ع ،ه-تاذ قا-ي--شسلا ‘ و

و ةحشصلا ظفح حلا-شصم ة-ي-عÃ تن-ششو“
flا دبع مشساق لوقي ءاكرششلا فلتŸو¤

مشض عشسوم عامتجا ةيد-ل-ب-لا ضسي-ئر بئا-ن
flل-عا-ف-لا ف-ل-تÚ Ãا م-ه-ي-ف اÛعم-ت

ةديدج لمع ةيجهنم طبشض دشصق ÊدŸا
اهترقأا يتلا ةيئاقو-لا Òباد-ت-لا ل-ي-ع-ف-ت-ل
. ارخؤوم ةموك◊ا
ةيناديم تا-جر-خ ل-م-ششت-شس ة-ي-ج-ه-نŸا

ıاذك و ة-ي-ن-ك-شسلا تا-ع-م-ج-ّت-لا ف-ل-ت
ىدم ىلع فوقولل ةيرا-ج-ت-لا تاءا-شضف-لا
. ةياقولا Òياعم ليعفت
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ةي’ول  ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تنّك“  ^
ناÒنلل يلكلا دامخ’ا نم تنششو“ Úع
ميلقإاب لاوز لشساشس ةبا-غ-ب تع-لد-نا ي-ت-لا
051 نم Ìكأا Òخشستب د-ي-عا-شسŸا ة-يد-ل-ب

⁄اشس نب دئارلا لوقي ةنحاشش52 و نوع

Úع-ل ة-ي-ندŸا ة--يا--م◊ا ر--يد--م دار--م
.تنششو“

نم معد كلذك فرع لخدتلا نأا فاشضأا و
ضسابعلب يديشسل ةيندŸا ةيام◊ا يعاطق
رئاشسخ فلخ ق-ير◊ا نأا ا-م-ل-ع نار-هو و
دعب ةيباغلا تاراتكهلا نم ةÈتع-م ة-يدا-م
ةدحولاب ماعلا قيشسنتلا زكرم زاه÷ا يقلت
دودح ‘ قير◊ا بوششن ءاد-ن ة-ي-شسي-ئر-لا
. ةدحاولا ةعاشسلا
40 فيقوت نم كردلا حلاشصم تنك“ امك
85 و ةنشسÚ 72ب ام مهنشس حواÎي ضصاخششأا

مارشضا ةÁرج ‘ مهعولشض ه-ب-ت-ششي ة-ن-شس
ديعاشسŸا تايدل-ب ن-م نورد-ح-ن-ي را-ن-لا
¤ا نومتني و تن-ششو“ Úع و ة-ير-ما-ع-لا،
.ةلئاعلا ضسفن
يتلا ة-ي-لوأ’ا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا تشضفأا ا-م-ك
ناÒنلا مارشضا نأا حلاشصŸا تاذ اهترششاب
يبكترم هلÓخ نم فدهي ناك لشساشس ةباغب
م-ه-ي-شضارأا ة-حا-شسم ع-ي-شسو-ت ¤ا ل-ع-ف-لا
. ةباغلا ةاذاحÃ ةدجاوتŸا ةيحÓفلا

ةظفاfi اهي-ف كرا-شش ءا-ف-ط’ا ة-ي-ل-م-ع
نم ةرخأاتم تاعاشس ¤ا تدتما و تاباغلا
لشضفب تايلمعلا ةقطنم Úمأات ” نيأا ليللا
نم ةيرششبلا و ة-يداŸا ل-ئا-شسو-لا Òخ-شست
. Úنطاوملل ةشصاÿا كÓمأ’ا Úمأات
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قيرح دامخإ’ ءافطإا ةنحاصش52 و نوع051و..
لصساصس ةباغ

رهسشلا اذه ةلجسسŸا قئار◊ا رئاسسخ ضضيوعتل

تنصشو“ Úع ‘ لصساصس ةباغب ةÒجصش ف’آا30 ةصسارغ
ةعشساو Òجششت تÓمح تنششو“ Úع ةي’وب تقلطنا ^
ريزو اهيل-ع فر-ششأا ي-ت-لا ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-م◊ا را-طإا ‘

يتلا ةيباغلا تا-حا-شسŸا ضضيو-ع-ت-ل اذ-ه و ة-ي-ل-خاد-لا
تشسم يتلا و Èمفون رهشش ‘ ةلجشسŸا ناÒنلا اهتفلتا

ىلع Èجأا ام تاراتكهلا تائÃ و ةيباغ تاحاشسم ةدع
Œا ضضيوعتل ةيلمعلا هذه ديشسÿةيباغلا رئاشس..

Úع ةي’ول ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا ،ضسمأا را-ه-ن ،تفر-ششأا و
عم نمازتلاب كلذ و ةÒجشش ف’آا30 ةشسارغ ىلع تنششو“

ت– ةنشسلا هذه تءاج يتلا و Òجششت-ل-ل ي-ن-طو-لا مو-ي-لا
لشساشس ةباغ نم اهقÓطا ” ةلم◊ا ““اهشسر-غ-ي-ل-ف““ را-ع-شش
تشضرعت يتلا و ةيرماعلا ةرئادل ةعباتلا ديعاشسŸا ةيدلبب
.لوهم قير◊ ضسمأا لوأا
ه◊اشصم ناف تاباغلا ظفاfi يديعشس لامج بشسح و
زيهŒ ةيفيرلا ةشسدنهلا ةكر-شش ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب تما-ق
فلأا81 و ةيباغلا تاÒجششلا ة-شسار-غ-ل ةر-ف-ح00822

امك نايدولا فافشض تيبثتل ة-شسار-غ-ل-ل ةز-ها-ج ةر-ف-ح
قطانم ةدع ضس“ ةشسارغلا نأا ثدحتŸا تاذ فاشضأا

ضضاوحأ’ا ةئيهت فدهب ي-ئ’و-لا باÎلا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
ةبراfi و قطانŸا ةيم-ن-ت اذ-ك و دود-شسلا و ة-ق-فد-تŸا
.ةبÎلا روهدت
ىلع حلاشصŸا عيمج كارششا ” ةيلمعلا هذه حا‚إ’ و

ةيندŸا ةيام◊ا، ةيئاŸا دراوŸا، ةئيبلا، ةحÓفلا رارغ
و ةيمÓشس’ا ةفاششكلا و نيدايشصلل ةيئ’ولا ةيلارديفلا،

يه تدعأا ةيفيرلا ةشسدن-ه-لا ة-كر-شش نأا ا-م-ل-ع ا-هÒغ
ةرفح00822 اهزيهجتب راط’ا اذه ‘ جمانرب ىرخأ’ا
اهنم فا-ن-شصأ’ا ف-ل-تfl ن-م مو-ي-لا اذ-ه ‘ ضسر-غ-ل-ل
عباطلا تاذ قطانŸا رامعا دشصق ةيباغلا تاÒجششلا
ةهجوم ةزهاج ةرفح فلأا81 رفح بناج ¤ا يباغلا
تيبثتل ايشساكأ’ا و ضسوتيلاك عو-ن ن-م تاÒج-شش ضسر-غ-ل
ينطولا مويلا عم نماز-تŸا مو-ي-لا نأا ا-م-ل-ع فا-ف-شضلا

عون نم ةÒجشش ف’آا ة-ثÓ-ث ه-ي-ف ضسر-غ ” Òج-ششت-ل-ل
.بورÿا و ضسوتيلاكلا و يبل◊ا ربونشصلا
ترطشس تاباغلا ةظفاfi نأا ثّدحتŸا تاذ فاشضأا امك
لÓخ ةÒجشش فلأا838 ةشسارغ فدهب اعشساو جمانرب

ةدئافل ةÒجشش فلأا021 اهنيب نم0202/1202 مشسوم
عوم‹، قئارحل-ل تشضر-ع-ت ي-ت-لا ة-ي-با-غ-لا ق-طا-نŸا
نواعتلاب هتشسارغ متي راتكه001 لثÁ يذلا راجششأ’ا

021 عوم‹ يو– يتلا و ةيفيرلا ةشسدنهلا ةكرشش عم
جمانرب دجوي ا-م-ك عاو-نأ’ا ف-ل-تfl ن-م ةÒج-شش ف-لأا

80 ةشسارغل يبعششلا ينطولا ضشي÷ا دارفأا ةيعÃ رطشسم
و عوبشسأا لك ةياهن عم ةنمازتŸا لحارمÈ 40ع راتكه
لشصيل ل-ب-قŸا Èم-شسيد50 مو-ي ة‹Èم ة-قÓ-ط--ن’ا

ةرجشش فلأا838 ةنشسلا لÓخ راجششأ’ا ةشسارغ عوم‹
.ةي’ولا ميلقا Èع ةعزوم
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ـهÊ 2441اثلا عيبر6ـل قفوŸا مÈ0202مفون22 دحأ’ا

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
›وبان ةفايسض ‘ رسصان نب ةدايقب نÓيŸا

ديد÷ا مشسوŸا ةقÓطنا نم عوبشسا لبق

قيرف لكل رايلم5 وÚ 3ب حواÎت تاناعا خسضت تاطلسسلا
اهتدعاشسم لجا نم ةيمومعلا تاطلشسلا فرط نم ةيلام تاناعا ىلع مدقلا ةركل فfiÎ لو’ا مشسقلا ةيدنا تلشص–

5 وÚ 3ب ةيدن’ا تاناعا تحوارت ثيح ،ن’ا نم عوبشس دعب قلطني يذلا ةلوطبلا نم ديد÷ا مشسوŸا ‘ ةكراششŸا ىلع
.اهب ةيدن’ا ددعو تاي’ولا تاينازيم ىلع ءانب قيرف لكل ميتنشس رايلم

ءاثÓثلا اذه ÚحششرŸا نع فششكت افيفلا
لسضف’ا ةزئا÷ هحسشرت يسضاملب ماقرا

⁄اعلا ‘

مصسارم نأا ،ةعم÷ا ““افيف““ مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا نلعأا ^
نا ىلع ،لب-قŸا Èم-صسيد71 ‘ ماقتصس لصضفألا ز-ئاو-ج ع-يزو-ت
نويرئاز÷ا رظتني ثيح ،مداقلا ءاثÓثلا تيوصصتلا ةيلمع قلطنت
ةزيمتŸا هماقرا Òظن يصضاملب لامج بردم-ل-ل د-يد-ج ح-صشر-ت
. ينطولا بختنŸا ةقفر
،ةماعلا ةحصصلا تاطايتحا عم ايصشا“““ هنإا نايب ‘ ““افيفلا““ لاقو
ماقت نأا ررقت ،لوأا يتأات ةحصصلا نأاب افيفلل يهيجوتلا أادبŸاو
““““.طقف يصضاÎفا ثدحك زئاو÷ا عيزوت مصسارم
تابختنŸا يبردمو ةداق لبق نم نيزئافلا ىلع تيوصصتلا متيو
Èع ةركلا Òهامج تيوصصت ¤إا ةفاصضإا ،يفحصص002و ،ةينطولا
9 ‘ يهت-ن-يو ،Èم-فو-ن52 ‘ تيو-صصت-لا أاد-ب-ي--صسو ،تنÎنلا
،بردم لصضفأاو ،ةبعلو بعل لصضفأل زئاوج كانهو ..Èمصسيد
لصضفأاو ،ابعل11نم ةليكصشت لصضفأاو ،ى-مر-م سسرا-ح ل-صضفأاو

.ةرك Òهامج لصضفأاو ،فده
‘ ل-جأا-ت د-ق ،ز-ئاو÷ا ع-يزو-ت م-صسارŸ ي-ل-صصألا د-عوŸا نا-ك
““.انوروك ةحئاج ببصسب ،Èمتبصس

انوروكب ةباشص’ا فواfl ببشسب
ةيدوعسسلاب بعلي نل ›اطي’ا ربوسسلا

دعوم ،يمصسر لكصشب ،مدق-لا ةر-ك-ل ›ا-ط-يإلا دا–لا ن-ل-عأا ^
نل ثيح ،›وبانو سسوتنفوي Úب ›اطيإلا ربوصسلا ةارابم ةماقإا
.اقباصس اررقم نتاك املثم ةيدوعصسلا يصضارألا ىلع ىرجي
‘ يبام بعلÃ ماقيصس ربوصسلا نأا تدكا ةيفحصص ريراقت تناكو
.انوروك سسوÒف ببصسب دÓبلا جراخ ماقي نلو ،ايليمإا ةنيدم
لصصاو-ت-لا ع-قو-م Èع سسو-ت-ن-فو-ي-ل ي-م-صسر-لا با-صس◊ا ر-كذو
02 قفاوŸا ءاعبرألا موي ماقيصس ربوصسلا نأا ،““Îيوت““ يعامتجلا

.يبام بعلم ىلع ،لبقŸا يفناج
يفناج02 وأا31 يموي ددح ›اطيإلا دا–لا نأا ركذلاب ريدج

.02 موي ربوصسلا ةماقإا ىلع رقتصسي نأا لبق ،امهنيب رايتخÓل
،›وبانو سسوتنفوي Úب ربوصسلا سسأاك نأا ،ةيلاطيإا ريراقت تدكأاو
لو ةيحصص تارابتعل ةيدوعصسلا ةيبرعلا ة-ك-ل-مŸا ‘ بع-ل-ي ن-ل
حنميصس ناك ةيدوعصسلاب ة-ه-جاوŸا ة-ما-قا نا م-غر ،ر-خا ءي-صشل
 .نايلطلل ةيفاصضا لاوما
بعلŸا ىلع ايلÁإا ويج-ير بع-ل-م ل-ي-صضف-ت ” ه-نأا ¤إا ترا-صشأاو
ةيت-صسجو-ل ا-يازÃ ع-ت-م-ت-ي““ لوألا نأل ار-ظ-ن ا-مور ‘ ي-بŸوألا
ماقتصس ةارابŸا نأا ¤إا ةفاصضإا ،ةمصصاعلا بعلÃ ةنراقم ةيميظنتو

.““مهت ل بعلŸا ةعصس نإاف ›اتلابو ةقلغم باوبأا فلخ
عاصضوألا  ةيلاطيإلا ةموك◊ا تصسرد امدعب رارقلا اذه يتأايو
‘ يئاهنلا بعل مدع تررق ثيح ،انورو-ك سسوÒف-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
 .Úتخصسن رخآا ‘ ثدح امك ةيدوعصسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
‘ سسوتنفويو ›وبان اهيف يقتلي يتلا ةعبارلا ةرŸا هذه نوكتصسو
ر .ق                                                                    .›اطيإلا ربوصسلا سسأاك

ة-ي-لاŸا تا-نا--علا ي--تأا--تو ^
ةطبارلا نولكصشي دان02ل ةحونمŸا
نم ،مدق-لا ةر-ك-ل ¤ولا ة-فÙÎا
،قرفلا ءاصسؤور تابل-ط ة-ي-ب-ل-ت ل-جا
نم مه-قر-ف ةا-نا-ع-م اود-كا يذ-لاو
يهو ،ة-ي-لاŸا ل-كا-صشŸاو نو-يد-لا
لك ةيادب مههجاوت يتلا تابوعصصلا

.مصسوم
لولا مصسقلا ةيدنا ليخادم عزوتتو

fiÎا اذه فŸتاناعا ىلع مصسو
نم يتأات يتلا ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسلا
تاناعا اذكو ،ة-يلو-لاو تا-يد-ل-ب-لا

،ة-صضا-ير-لاو با-ب-صشلا تا-ير--يد--م
نم ةصصا-خ تا-نا-عا ا-ه-ي-لا فا-صضي

ثب--لا تاد--ئا--عو ،›او--لا فر--ط
لاو-مأا ن-ع Ó-صضف ،Êو-يز-ف--ل--ت--لا

تعجارت يتلاو ،ةيعار-لا تا-كر-صشلا
.مصسوŸا اذه اÒثك

ة-فور-ع-م ة-يد-نا نا-ف ،ل-با-قŸا ‘
يقابب ةنراقم ةيلام ةيلصضفأاب عتمتت
دادزولب بابصش اهتمدقم ‘و ،قرفلا

رئاز÷ا ة-يدو-لو-مو بق-ل-لا ل-ما-ح
ة----كر----صش فر----ط ن-----م ÒصسŸا

يذلا ةمصصاعلا دا–او ،كارطنوصس
ثيح ،تروبÒصس ةكرصش هيلع فرصشت
عيمج كلÁ يمصصاع-لا ي-ثÓ-ث-لا نا
.ةيفاكلا ةيلاŸا تاناكملا
تنلعا دق تروبÒصس ة-كر-صش تنا-كو
ميتنصس رايلم003 تخصض اهنا اقباصس
هفاراصشا ذنم ةمصصاعلا دا–ا حلاصصل

ةيلام ة-م-ي-ق ي-هو ،ق-ير-ف-لا ى-ل-ع
لاوما نا-ف ،ل-با-قŸا ‘ ،ة-م-خ-صض

ة-يدو-لو-م ‘ ا-ه-فر-صص ” ة-ل--ثا‡
.دادزولب بابصشو رئاز÷ا

 ميهاربا .ج ^

ةيلا-ط-يإلا ةر-ك-لا قا-صشع بقÎي ^
نÓيمو ›وبان Úب ةÒثŸا ةهجاوŸا

تا-يرا-ب-م ما-ت-خ ‘ مو-ي-لا ةر-ه--صس
ثيح ،ةق-با-صسŸا ن-م8 ةل-حرŸا

م-ه-م‚ نو-يرا--ئز÷ا ع--با--ت--ي--صس
نوكيصس يذلا رصصان ن-ب ل-ي-عا-م-صسا

ة-ي-لا-ط-يلا ة-م--ق--لا ‘ ار--صضا--خ
.ةدعاولا
هقيرف ةداي-ق ‘ ر-صصا-ن ن-ب ل-مأا-يو

عافد ةبÓصص م-غر د-يد-ج را-صصت-نل
‘ قباصسلا هليمز هدوقي يذلا ›وبان
.وزوتاج ورانيج يÒنوصسور
Úقباصسلا هيليمز وزوتاج فيصضتصسيو
‘ اÒنوب يليينادو سشتيفومي-هار-بإا

مظعم بذ-تŒ ي-ت-لا ةارا-بŸا هذ-ه
تا-يرا-ب-م ي-قا-ب ن-م ما--م--ت--هلا
.ةلحرŸا
لا--ق--ت--نا ىد--ل وزو--تا---ج لا---قو
‘ نÓ-ي-م ¤إا سشت-ي-فو-م-ي--هار--بإا

ةديدج ةÎف ءدبل يصضاŸا ي-ف-نا-ج
لثم تنكو ةروصص تيأار““ :قيرفلا عم
.““كرمدي لمعلا اذه نأل ،هدج
،ق-ير-ف-لا ع-م ¤وألا ه-تÎف لÓ-خو
زا--ف ،Úما--ع--ل تد--ت---ما ي---ت---لا
بقلب اعم وزوتاجو سشتيفوميهاربإا
كÎي نأا ل-ب-ق ،›ا-ط-يإلا يرود--لا
امدع-ب ،2102 ‘ نÓي-م نا-ب-عÓ-لا

عم ام-صسو-م31 وزو-تا--ج ى--صضق
.قيرفلا
،قيرفلا عم ة-ي-لا◊ا ه-تÎف لÓ-خو

نصسلا لماعب سشتيفوميهاربإا برصض
‘ فادهأا8 لجصسو طئا◊ا سضرع
يرود-لا-ب ا-ه-صضا-خ تا-يرا-ب-م5
نع باغو ،مصسوŸا اذ-ه ›ا-ط-يإلا
هتباصصإا ببصسب Úتارابم ‘ ق-ير-ف-لا

.انوروك سسوÒفب
بي--صصأا ،ي--صضاŸا عو---ب---صسألا ‘و
نÓيŸ ينفلا ريدŸا ›ويب ونافيتصس
حبصصتل يليروم وموكايج هدعاصسمو
أادبيل اÒنوب مامأا ةحنا-صس ة-صصر-ف-لا
قيرفلا ةدايق ‘ هل يبيردت لمع لوأا

◊Ú يليرومو ›ويب ‘اعت.
انوروك نم ىفاعت يذلا ،اÒنوب ناكو
مصساوم6 سضاخ ،ي-صضاŸا ر-ه-صشلا
،نÓيم ‘ عفادم-ك وزو-تا-ج ة-ق-فر
‘ سشتيفو-م-ي-هار-بإا راو-ج-ب بع-لو
.Úمصسوم
ع-ئار ل-ك-صشب م-صسوŸا نÓ-ي-م أاد-بو
5 نم ةطقن71 ـب يرودلا ردصصتو
لتحي ام-ي-ف ،Úلدا-ع-تو تارا-صصت-نا
41 ديصصرب ثلا-ث-لا ز-كرŸا ›و-با-ن
.ةطقن
ىلع مدقتي نأا ›وبان ناكمإاب ناكو
ق-ير-ف-لا ن-ك-ل بي-تÎلا ‘ نÓ-ي--م
هديصصر نم ة-ط-ق-ن م-صصÿ سضر-ع-ت
ما-مأا ار-صسا-خ هرا-ب-ت--عل ة--فا--صضإا
.اهروصضح مدعل سسوتنفوي
تا-ط--ل--صسلا نأا يدا--ن--لا ح--صضوأاو
دعب ونيروت ¤إا هرفصس تعنم ةيحصصلا

‘ انوروكب Úتيباجيإا Úتلاح روهظ
ةيصضقلا حرط ›وبان ررقو ،قيرفلا
.ةيلاطيإلا ةيبŸوألا ةنجللا مامأا
ىلع زوفلا قيق– ‘ وزوتاج لمأايو
رمحألا ديصصر لداعيل دغ دعب نÓيم
.طاقنلا نم دوصسألاو
نود نم ةارابŸا ›و-با-ن بع-ل-ي-صسو

،Úميصسوأا روت-ك-ي-ف د-يد÷ا ه-ب-عل
لÓخ ف-ت-ك-لا ‘ ع-ل-خ-ب با-صصŸا

.اÒخأا ايÒجين عم هتكراصشم
‘ Êاثلا زكرŸا ولو-صسا-صس ل-ت-ح-يو

Úتطقن قرا-ف-ب ة-ق-با-صسŸا لود-ج
.نÓيم فلخ
،انوÒف مامأا هتوق ولوصساصس Èتخيو
انوÒف نأا-ب ا-م-ل-ع ،ل-ب-قŸا د-حألا

Áا ‘ عافد طخ لصضفأا كلتŸمصسو
طقف فادهأا5 لبقتصسا ذإا ،يرا÷ا

.نآلا ىتح
ىوقأا نآلا ىتح ولوصساصس كلتÁ امك

افده81 لجصس ثيح مو-ج-ه ط-خ
.اتنلاتأا عم يواصستلاب
لثم ،نآلا ىتح ولوصساصس ظ-ف-ت-ح-يو
نم ايلاخ هلجصسب ،سسوتنفويو نÓيم
.ةقباصسŸا ‘ مئازهلا
بقللا لماح سسوتنفوي في-صضت-صسيو
ةارابم ‘ تبصسلا ادغ يرايلاك قيرف
.ةلحرŸا سسفنب ىرخأا
سسماÿا زكرŸا سسوتنفوي ل-ت-ح-يو
›وبان فلخ ةدحاو ة-ط-ق-ن قرا-ف-ب
قيرفلا ديعتصسي نأا رظت-ن-يو ،ا-مورو

يد سسايتام هعفادم دغلا ةارابم ‘
.ةباصصإلا نم هيفاعت دعب تخيل
اÒثك سسوتنفوي دمتعي نأا ر-ظ-ت-ن-يو

ةهجاوم ‘ تخيل يد تايناكمإا ىلع

Êويميصس Êا-فو-ي-جو ورد-ي-ب واو-ج
لك لجصس نيذللا يرايلاك يمجاهم
.ةقباصسŸا ‘ فادهأا5 امهنم
فادهأا6 ودلانور ونايتصسيرك لجصسو
.يرا÷ا مصسوŸا ‘ سسوتنفويل
ق-ير-ف د-ئا-ق ورد-ي--ب واو--ج لا--قو
نأا ا-م-ئاد د-ي÷ا ن-م““ :يرا--ي--لا--ك
ةهجاوم رخآا ‘ ...لصضفألا ىدحتت
/ويلوي ‘0-2 انزف ،سسوتنفوي مامأا

بقل اومصسح امدعب ،يصضاŸا زو“
ع-صضو-لا نو-ك-ي--صس ،نآلاو ،يرود--لا

flىد-م م-ل-ع-ن““ :فا-صضأاو .““ا-ف-ل-ت
ىلع سسوتنفوي عم ةهجاوŸا ةبوعصص
ةميق ىدم اصضيأا ملعن اننكل ،هبعلم
.““سسوتنفوي ىلع زوفلا
Êوتورك يقتلي ،تايرابŸا يقاب ‘و

ادغ اتنلاتأا عم ايز-ي-ب-صسو ،و-ي-صستل
.تبصسلا
بعليو ،وتنيفنيب انيتنروي-ف ه-جاو-يو
عم امورو ،ونيرو-ت د-صض نÓ-ي-م Îنإا
اينولو-ب ع-م ا-يرود-ب-ما-صسو ،ا-مرا-ب
.مويلا ىونج دصض يزينيدوأاو

ر .ق ^

يرصصŸا مجنلا نم لك نأا ةيمÓعا ريراقت تركذ ^
fiصص دمÓاو حŸصسا يرئاز÷ا مجاهÓاميلصس مÊ نل

ردصصتŸا Úب مويلا ءاصسم ةبقترŸا ةمقلا ‘ اكراصشي
.لوبرفيل بلقللا لماحو يتيصس Îصسيل
Êاعي هقيرف نا ،لوبرفيل بردم ،بولك نجروي دsكأاو
انوروكب باصصŸا حÓصص نع Óصضفف ،تابايغ ةدع نم
ةهجاوم نع قيرفلا يئانث بايغ دكأا-ت د-ق-ف ،ار-خؤو-م
ةلو÷ا نمصض ،مويلا ءاصسم اهل ررقŸا ،يتيصس Îصسيل
.زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا نم ةعصساتلا

ÚبعÓلاب هتليك-صشت ما-حدزا ن-م لو-بر-ف-ي-ل Êا-ع-ُيو
بايغلا لظ ‘ ،عافدلا طخ ‘ اًصصوصصخ ÚباصصŸا
¤إا ،زيموج وجو ،كياد ناف ليجÒف يئانثلل ليوطلا

سسوÒفب حÓ-صص د-مfi ق-ير-ف-لا م‚ ة-با-صصإا بنا-ج
.دجتصسŸا انوروك
دلونرأا““ :يصضاÎفلا يفحصصلا ر“ؤوŸا ‘ بولك لاقو

ثدحيصس ام ىÔصس ، ادجوتي نل نوصسردنه نادروجو
.““ةيقبلا عم
لاحب نارعصشي اراتناكلأا وجا-ي-تو و-ي-ن-ي-با-ف““ :ل-صصاوو

ةيقبلاو ،ÚلÈماصشت ىلع قبطني هصسف-ن ر-مألا ،ةد-ي-ج
.““ثدحيصس ام ىÔصس ىننكل ‘اعتلا نم نوبÎقي

نع Ó-يو-ط هدا-ع-ت-باو ز-ي-مو-ج و-ج ة-با-صصإا لو-حو
تناك ةحار÷ا نكل ،ةب-ع-صص ة-با-صصإا““ :لا-ق ،بعŸÓا
.““ليهأاتلا ةيلمع أادبي اهدعبو نآلا ىفاعتي هنإا ،ةحجان
،نك‡ ناكم لصضفأا اذهو هتلئاع عم زيموج““ :فدرأاو
رعصشت ةحار÷ا دع-بو ،نا-ك-مإلا رد-ق هد-عا-صسن ن-ح-ن
.““ةنك‡ ةلاح لصضفأاب رعصشي هنكل ،ةدحولاب

مصسوŸا ‘ اورهظأا““ :لاق ،يتيصس Îصسيل سصخي اميفو
،ايجيردت مهبول-صسأا اوÒغ ،نود-ي-ج م-ه م-ك ي-صضاŸا
لماعتلل ديج لاثم مهنإا ،تاباصصإلا عم اًديج اولماعت

.““ةحصضاو بعل ةقيرط مهيدل ،تاباصصإلا ةمزأا عم

يدراف يميج هلكصشيصس يذلا رطÿا نعو
،هتعرصسب قلعتي رمألا““ :لاق ،Îصسيل مجاهم
ديدهت هنإا ،اذه رمثتصسي ف-ي-ك ل-هذ-م ر-مأا

طÿا عم ةديج ةق-ير-ط-ب ر-ما-غ-ي ،م-خ-صض
يميج ،اصضيأا ديج هتينقت ىوتصسم ،يعافدلا

.““امئاد د– همامأا عافدلا ،اقح ديج بعل
ةÎف يأا دوجو مدعل اد-ي-ع-صس بو-ل-ك اد-بو

:لاق ثيح ،لبقŸا سسرام ىتح ةيلود فقوت
دا–لا ،ع-ي-م÷ا ى-ل-ع بع-صص ع-صضو ه--نإا““
‘ ا-بوروأا سسأا-ك ءا-ع-لإل ر-ط-صضا ي-بوروألا
،تاباصصإلا نأاصشب بردم يأا مولأا ل ،فيصصلا
انمامأا نآلا ،Òغتي لو هيف سشيعن عصضو هنإا
.““ةيلود تايرابم نودب ةرتوتم ةÎف Ìكأا

ر .ق ^

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
ةلو÷ا ةمق نع حÓسصو Êاميلسس بايغب تاعقوت



لÓخ همدق يذلا دي÷ا ءادألا دعب
 نير هصسفانم ىلع ودروب هيدان راصصتنا

  ناقرز مدآاب نوديضشي نويضسنرفلا
فرط نم ةعضساو ةداضشإا ناقرز مدآا دعاضصلا رضضÿا بع’ لان ^

لÓخ همدق يذلا دي÷ا ءادأ’ا دع-ب ،ة-ي-ضسنر-ف-لا مÓ-عإ’ا ل-ئا-ضسو
‘ ةعم÷ا ضسمأا لوأا ةرهضس ،نير هضسفانم ىلع ودروب هيدان راضصتنا
طضسوتم رايتخا ”و ،لوأ’ا يضسنرفلا يرودلا نم11 ةلو÷ا راطا
ةديرج فرط نم هقيرف ي-ب-ع’ ن-ضسحأا Êا-ث-ك ،د-عا-ضصلا ناد-يŸا
12ـلا بحا-ضص ط-ضشنو ،6/01ـل تلضصو ةمÓعب ةيضسنرفلا ““بي-ك-ي-ل““

لبق ،دود◊ا دعبأ’ امfiÎ اضضرع مدقو ،نÁأ’ا قاورلا ىلع ،اماع
بختنملل ديد÷ا دفاولا حبضصأاو ،Úتضسلا ةقيقدلا ‘ هضضيوعت متي نأا
دعب يضسنرفلا هيدان ةقفر ،ارخؤوم ةمظتنم ةفضصب كراضشي ،ينطولا
كضش نودب همدخيضس ام وهو ،اقباضس هتقاعا يتلا ةباضصإ’ا نم هيفاعت

رضضخلل مداقلا ركضسعŸا ةبضسانÈ Ãكا ةضصرف ىلع لوضص◊ا لجا نم
ىلع اهنيح رضضÿا نوكيضس ثيح ،لبقŸا ضسرام رهضشب ضصاÿاو
ماما ايقيرفا ضسأاك تايفضصت راطا ‘ Úي-ل-ك-ضش ن-يءا-ق-ل ع-م د-عو-م
لهأاتلا زرfi ضضاير دئاقلا ءاقفر نمضض امدعب ايبمازو اناوضستوب
دق ،يضضاملب لامج ناكو ،2202 نوÒماكلا ناك تايئاهن ¤ا ايمضسر
ÚترابŸا نم ةيادب رضضÿا عم هتضصرف لانيضس ناقرز نأاب ،ارخؤوم دكأا
ةÒغضص ةضصرف ىلع لضصح دق بعÓلا نا املع ،ديكأات لكب Úتمداقلا

،يبŸوأ’ا ةيليوج5 ناديم ‘ رئاز÷ا ‘ Òخأ’ا يوبابÁز ءاقل ‘
 .هتايناكما نع فضشكلل هيلا ةبضسنلاب ايفاك نكي ⁄ تقولا كلذ نأا Òغ

 ةنيطنصسق بابصش
رظتنيو مويلا يدو رابتخا رخآا صضوخي قيرفلا

 بورÿا ‘ لابقتضسلا نأاضشب تاطلضسلا رارق
رخآا ءارجا عم دعوم ىلع مويلا ةنيطنضسق بابضش قيرف نوكيضس ^
قÓطن’ ابضس– تاÒضضحتلا لضصاوت راطإا ‘ كلذو ةيدو ةارابم
لابضشا ضضوخي ثيح ،لبقŸا تبضسلا نم ةيادب ديد÷ا مضسوŸا
ةيÒضض– ةيدو ةارابم رخآا موي-لا Êار-م-ع ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا
رظتنŸا نم يذلا ءاقللا وهو ،ةليلم Úع ةيعمج قيرف ماما كلذو
بضسح ،بورÿا بعلم ‘ وأا ،كلاŸا دبع نب بعلم ‘ يرجي نا

بابضش قيرف ناك دقو اذه ،يضسا-ي-ضسلا ةرادإا ن-م ة-بر-ق-م ردا-ضصم
ةيدو ةارابم ا-ضضيأا ي-ضضاŸا ضسي-مÿا مو-ي بع-ل د-ق ة-ن-ي-ط-ن-ضسق

لداعتلا ةجيتنب ءاقللا ءاهت-نا ثي-ح ،جÈلا ي-ل-ها ما-ما ة-يÒضض–
ةيدولا ةهجاوŸا كلت ‘ ةيبلضسلا ةطقنلا تناكو ،0 -0 ضضيبأ’ا
ةقÓطنا عيضضي دق يذلا نارمع بعÓلا ةباضصإا يه ةيÒضضحتلا
ةقمعŸا تاضصوحفلا جئاتن هنع رفضستضس ام راظتنا ‘ ،مضسوŸا
بابضش قيرف ةرادإا تلازام ،ىرخأا ةهج نم ،بعÓلا اهل عضضخ يتلا

حامضسلا ضصوضصخب ةيلÙا تاط-ل-ضسلا رار-ق بقÎت ة-ن-ي-ط-ن-ضسق
دبع نب بعلم نم ’دب بورÿا بعلم ‘ لاب-ق-ت-ضس’ا-ب ق-ير-ف-ل-ل
،Òخأ’ا اهيلع دجوي يتلا ةيثراكلا ةيعضضولا ببضسب كلذو ،كلاŸا

لجأا نم يمضسر بلطب ينيطنضسقلا قيرفلا ةرادإا تمدقت ثيح
‘ كلذو بورÿا بعلم ‘ ÚضسفانŸا لاب-ق-ت-ضسا-ب ا-ه-ل حا-م-ضسلا

تبضسلا ةرظتنŸا ¤وأ’ا ةلو÷ا ةارابم نم ةيادب ةلوطبلا تاضسفانم
ةرادإا تدبأا ،رخآا قايضس ‘و ،ناضسملت دادو فيضضلا ماما لبقŸا
ةطبارلا ضسيئرل ةÒخأ’ا تاحيرضصتلا لايح اهحاي-ترا ي-ضسا-ي-ضسلا
اهلÓخ نم ىدبا يتلا راودم مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-فÙÎا ة-ي-ن-طو-لا
““رآا يضس يب““ ليلا– ءارجا فيراضصÃ لفكتلل ةطبارلا دادعتضسا
،ةلوج لك تايرابم قÓطنا لبق كلذو انوروك ضسوÒف نع فضشكلل

نمث نا املع ،ةÒبك لاومأا ةيدنأ’ا فيلا-ك-ت-لا هذ-ه ف-ل-ك-ت ثي-ح
نأا يضسايضسلا ةرادإا رظتنتو ،رانيد فلأا21 زهاني دحاولا ليلحتلا
ةيدنا عيمج مدخي نا هناضش نم يذلا حÎقŸا اذهب ةطبارلا يفت
 .¤وأ’ا ةطبارلا

 فيطصس قافو
لوح كوكضش ببضسب ةرقم ةهجاوم ءاغلا

 ÚبعÓلا فوفضص ‘ انوروكب تاباضصإا
ءاضشنإا-ب ة-ضصاÿا تاو-طÿا ¤وأا ،ف-ي-ط-ضس قا-فو ةرادإا تر-ضشا-ب ^

تماق نأا دعب كلذو ،ةينابضشلا تائفلاب مامته’او قيرفلا ةيÁداكأا
،يام8 بكرم ‘ ةدوجوŸا قفارŸا لك نم قيرفلا ةدافتضسا عيقوتب
‘ اون“ نيذلاو ،اÒخ قافولا راضصنأا اهب رضشبتضسا يتلا ةوطÿا يهو
مهتقث نوعضضي مهنأاو ةضصاخ ،قرو ىلع Èح در‹ ىقبت ’ نأا ةياهنلا
ةر-ك-لا دا‹أا ةدا-عإا ل-جا ن-م Úن-ي--عŸا Úلوؤو--ضسŸا ‘ ة--ما--ت--لا
 .باقلأ’ا ىلع ضسفانتلل ديدج نم قافولا ثعبو ،ةيفياطضسلا
،ةيداع دج فورظ ‘ تاÒضضحتلا ةبيتكلا لضصاوت ،رخآا ديعضص ىلعو

ايدو ءاقل  يضسنوتلا بردŸا ةبيتك يرŒ نأا رظتنŸا نم ناك ثيح
لضصتا يضسنوتلا ينقتلا نأا Òغ قيرفلل ةطfi رخآاك ةرقم م‚ مامأا
لوح مو– يتلا كوكضشلا ءارج ةهجاوŸا نع رذتعاو ةرقÃ هÒظنب
قافولا يفتكيل ““انوروك““ ضسوÒفب Úقيرفلا يبع’ نم ددع ةباضصإا
مضسوملل هتاÒضض– ةقÓطنا ذنم نآ’ا د◊ تايدو ضسمخ ضضوخب
‘ اديد–و ،رايدلا جراخ ةيوق ةهجاوÃ هل-ه-ت-ضسي-ضس يذ-لا د-يد÷ا
ينفلا مقاطلا رظتنيو اذه ،ةمضصاعلا دا–ا مامأا ةمضصاعلاب Úغولوب
يكوكلا نوك نم مغرلاب Èضصلا غرافب ،طينحج مركأا دئاقلا جامدنا
ىعضسي هناو ةضصاخ ،ة-مزÓ-لا لو-ل◊ا دا-ج-يإ’ ى-ع-ضسي ه-نا ى-ل-ع د-كأا
 .لضضفأ’ا Ëدقت ىلع هعيجضشتو مومغد فيظوتل
بيب◊ا ةدوع يفياطضسلا يدانلا تابيردت تدهضش ،هتاذ قايضسلا ‘و
نع باغ ثيح ،يليهأاتلا ه‹انرب ن-م ءا-ه-ت-ن’ا د-ع-ب ،ة-نو-م-ل-قو-ب
ىلع ةيوق ةباضصإا نم هتاناعم ببضسب ،ةل-يو-ط ةÎف ذ-ن-م تا-ب-يرد-ت-لا

،يبيرعل Úضسح ،يكراب يÒخ نم لك لضصاو تقو ‘ ،لحاكلا ىوتضسم
‘اوعل فضسويو ضشابرب رضسا-ي ،Êا-حر-ف يارو-ه ،يرا-بد ق◊ا د-ب-ع
دعŸا فارضشإا ت– ،يجÓع جمانÈل م-ه-عو-ضضخ بب-ضسب، با-ي-غ-لا
تابيردتلا نع زايب Úمأا بعÓلا باغ امك ،يضساطغلا ضسيق Êدبلا
ةطبرأ’ا ىوتضسم ىلع ةيوق ةباضصإا نم ه-تا-نا-ع-م بب-ضسب ،ة-ي-عا-م÷ا
ةيلمعل هعو-ضضخ ةرور-ضض تا-ضصو-ح-ف-لا تت-ب-ثأا ثي-ح ،ة-ضسكا-ع-تŸا

 .ةليوط ةÎفل ةحارلا ¤إا نوكرلا ىلع هŒÈ دق ،ةيحارج

alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يضضايرلاـهÊ 2441اثلا عيبر6ـل قفوŸا مÈ0202مفون22 دحألا قحلملا

 ةÁزه نودضش ةيلاتتم تايرابم ةلضسلضس ‘ ⁄اعلا ةرادضص نولتحي““رضضÿا““
ةمئاق ›اطيإ’او يرئاز÷ا ÚبختنŸا كÎضشي ^

تايرابم ةلضسلضس لوطأا ةب-حا-ضص تا-ب-خ-ت-نŸا Ìكأا
‘ ⁄اعلا بعÓم فلتfl ‘ ةراضسخ نودب ةيلاتتم
،ةÁزه ةيأا نودب ةارابم22 ديضصرب ،›ا◊ا تقولا
رئاز÷ا بختنم نأاب ،ةيŸاعلا ““اتبوأا““ ةكبضش تركذو
مامأا هلداعت دعب ةÁزه نودب ةارابم22 لمكأا دق
ةلو÷ا تاضسفان-م ن-م-ضض ،2-2 ةجيتنب يو-با-بÁز
·أ’ا ضسأاك ةلوطبل ةلهؤوŸا تايفضصتلا نم ةعبارلا
ت– ايلاطيإا بختنم لضصو اميف ،1202 ةيقيرفأ’ا

ةارابŸا ¤إا ،ىنيضشنام وتربور ينفلا هريدم ةدايق
ازوف هقيق– دعب ،ةÁزه نود ،›اوتلا ىلع22 مقر
،كضسرهلاو ةنضسوبلا بختنم هفيضضم ى-ل-ع ،ا-ن-ي-م-ث
ةضسداضسلا ةلو÷ا تاضسفانم نمضض ،ةفيظن ةيئانثب
يرود ةلوطب نم ،¤وأ’ا ةعومÛا نع ،ةÒخأ’او
 .ةيبوروأ’ا ·أ’ا
دح ¤إا يضضاملب لامج ةدايق ت– ““رضضÿا““ بعلو
عبرأاو اراضصت-نا91 اهيف اوقق-ح ،ةارا-ب-م22 نآ’ا
ةارابم41 اوبعلو ،طقف ةدي-حو ةÁز-هو ت’دا-ع-ت
اورضسخو عبرأا ‘ اولداعتو اهنم ةعضستب اوزاف ةيمضسر
اهنم ةضسمخب اوزاف ،تايدو8 لباقم ،طقف ةدحاو
لك ‘ موجه-لا ط-خ ل-ج-ضسو ،ثÓ-ث ‘ او-لدا-ع-تو
ىوضس عافدلا طخ قلتي ⁄ امنيب افده04 تايرابŸا

        .طقف افده31
اهيف رضسخي ⁄ يتلا تايرابŸا ةلضسلضس قÓطنا لبقو
‘ هداق د-ق ي-ضضا-م-ل-ب نا-ك ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

بختنŸا مامأا ايبماغ ‘ لداعت ذإا ،اهلبق Úتارابم
Úنبلا ىل-ع زا-فو ،1/1 ه-ل ةارا-ب-م لوأا ‘ ي-لÙا
تاذ مامأا مزهني نأا لبق ةفيظن ةي-ئا-ن-ث-ب ر-ئاز÷ا-ب
    .هدعاوق جراخ1/0 ضسفانŸا
اهققح يتلا ايقيرفأا ·أا ةلوطب نأا ““رضضÿا““ دكأاو
ضضحÃ ِتأا--ت ⁄ ر---ضصم ‘9102 يضضاŸا ما-ع-لا
رطق بردم نم Òبك لم-ع ة-ج-ي-ت-ن ل-ب ،ة-فد-ضصلا
رابكلا ةيضصخضش زرfi قافر ضسبلأا يذلا ،قباضسلا
ناك املثم ،يوبابÁز دضض مدقŸا ىوتضسŸاب اذهو
كيضسكŸا دضض Úتيدولا ÚتهجاوŸا ‘ دضض لا◊ا
   .ايÒجينو

يرئاز÷ا بختنŸا ناك يضضاملب لامج دهع ‘و
““ةÁزهÓلا““ ةلضسلضس ‘ يضسايقلا مقرلا لداع دق
ىلع زوفلا د-ن-ع اذ-هو ،““09““ ليج مضساب ل-ج-ضسŸا
مطحي نأا لبق ،ةيضسنرفلا ليل ةنيدم ‘ ايبمولوك
ىلع نوروباج ‘ زوفلا دنع كلذ دعب رهضشب مقرلا

1202 ايقيرفأا ·أا تايفضصت نمضض اناوضستوب بختنم
    .2202 ماعل ةلجؤوŸاو
ةدايقلا ت– ةزيمتم تا-يو-ت-ضسم ““ر-ضضÿا““ مد-ق-ي
يبراfi““ داق يذلا ،يضضاملب لامج بردملل ةينفلا
،ةيقيرفأ’ا ·أ’ا ضسأاك بقل ةداع-ت-ضس’ ““ءار-ح-ضصلا
      .رضصم ‘ يضضاŸا ماعلا

   قوراف.ج ^

يضضاملب لامج يرئاز÷ا ينطولا بردŸا فضشك  ^
حاضست-كا ل-جأا ن-م ءار-ح-ضصلا ي-براfi حÓ-ضس ن-ع
لÓخ تاراضصتن’ا ق-ي-ق– ة-ل-ضصاو-مو Úضسفا-نŸا
لهأاتلا رضضÿا نامضض دعب اميضس’ ،ةلبقŸا ةÎفلا
،نوÒماكلاب2202 ايقيرفا ضساك تايئاهن ¤ا ايمضسر
ةعاذإÓل تاحير-ضصت ‘ ي-ن-طو-لا بردŸا ح-ضضوأاو
يضضتقت يتلا ،ةيكيرمأ’ا ةي-ل-ق-ع-لا نأا-ب ة-ير-ئاز÷ا
تايرابŸا لوخدو ادج قيقد لكضشب مضصÿا ةضسارد
ضسفانŸا مضسا ناك امهم رضصتنŸا ة-ي-ل-ق-ع-ب ا-م-ئاد
يبراfi قوفت ءارو رضسلا يه ،ةحاضسلا ىلع هتميقو
Èتعاو ،ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ مه-ق-لأا-تو ءار-ح-ضصلا
ىطعأا دق ةضسايضسلا هذه ىلع دامتع’ا نأا يضضاملب
هنأا ادكؤوم ،ةيضضاŸا ةÎفلا لÓخ عئار لكضشب هرامث

نأاو ةضصاخ ،لبقتضسŸا ‘ جهنلا ضسفن ىلع لضصاويضس
مامأا ةرŸا هذه اعفترم نوكيضس تايدحتلا فقضس
تايئاهنل ةلهؤوŸا تايفضصتلا قÓطنا دنع رضضÿا
اهيف دجاوتلا قيرفلا ديري يتلاو ،2202 ⁄اعلا ضسأاك
مامأا هاوتضسم ديكأات لجأا نم فورظلا تناك امهم
تلخدأا دقل““ :يضضاملب لامج لاقو ،⁄اعلا ةقلامع

عم لماعتلا ‘ ناكيرمأ’ا ةيلقع ÚبعÓلا نهذ ‘
ةارابم يأا لخدن امدنع اننإا ثيح ،ÚضسفانŸا عيمج

ءيضش ’و زوفلا قيق– وهو ،ديحو فده انيدل نوكي
لداعتلاب ىتح ىضضرن ’ انحبضصأا اننأا ليلدب ،هÒغ
لضصاوو ،““يوبابÁز مامأا ثدح املثم انرايد جراخ
يأا عم دعوم ىلع نوكن امدنع““ :قايضسلا ضسفن ‘

لك ةضساردب موقن ،امئاد ناكيرمأ’ا لثم اننإاف ،ءاقل

نأا مكنكÁ ’ ةقيرطب ضسفانŸا فعضضو ةوق طاقن
انرظتني اÚ Ãعاو انيبع’ لعجي ا‡ ،اهوروضصتت
ة-ياد-ب ل-ب-ق ى-ت-ح ،ر-ضضخأ’ا ل-ي-ط--ت--ضسŸا قو--ف
انمدخي رمأ’ا اذه““ :لوقلاب مت-ت-خاو ،““تا-يرا-بŸا
ن-م Òث-ك-لا ا-ن-ي-ل-ع ل-ه-ضست ة-طÿا كل-تو ،اÒث--ك
فاطŸا ةياهن ‘ ايلعلا ةملكلا نأا ولو ،تايرابŸا
مهتدارإا لضضفب رمأ’ا نومضسحي نيذلا ،ÚبعÓل دوعت
بختنŸا نأا ركذ-يو ،““ناد-يŸا قو-ف م-ه-تÓ-هؤو-مو
22 ضضوخ ¤إا ارخؤوم لضصو دق يرئاز÷ا ينطولا

يتارابم دعب تابضسانŸا لك ‘ ةÁزه Óب ةارابم
ايقيرفأا ·أا ضسأاكل ةلهؤوŸا تايفضصتلا ‘ يوبابÁز
2202. 
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 نلا ىتح انحا‚ ءارو رضسلا يه ÚضسفانŸا عم لماعتلا ‘ ةيكيرمألا ةيلقعلا:يضضاملب

 ةلوطبلا نم ةلوج لك قÓطنا لبق

 ÚبعÓل انوروك نع فضشكلا صصوحف Òفوتل تاطلضسلا ةقفارم بلطي راودم
ضسما لوا راودم Ëركلا دبع مدقلا ةركل ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا ضسيئر دكأا  ^

يضس يب““ لضسلضستŸا زاÒميلوبلا لعافت تارابتخا ءارجإاب لفكتلل ةدعتضسم هتئيه نأاب
قرف عيمج ىوتضسم ىلع ،““91 ديفوك““ دجتضسŸا انوروك ضسوÒف نع فضشكلل ““رأا
،1202-0202 يوركلا مضسوŸا قÓطنا دعوم نع عوبضسأا لبق كلذو ،¤وأ’ا ةطبارلا
لول◊ا داجيإا ىلع ايلاح فكعت ةطبارلا““ : ةينطولا ةعاذإÓل حيرضصت ‘ راودم لاق و
دكأاو ،““اهدعوم بÎقا يتلا ةضسفانملل نضس◊ا Òضسلا نامضض لجا نم ةبضسانŸا
يأا ،مضسوŸا ةليط انوروك ضسوÒف نع فضشكلا تارابتخاب لفكتلل هتئيه دادعتضسا

Ãلا ةدئافل رابتخا0001 لدعÓبعÚ ثيح ،ةدحاولا ةلو÷ا ‘ ةينفلا مقطأ’ا و
نم ةوطÿا هذه حا‚إا لجا نم انتدعاضسم ةيمومعلا تاطلضسلا ىلع Úعتي““ :لاق

دعب هنا مولعمو ،““ةي’و لك ىوتضسم ىلع تارابتخ’ا نم عونلا اذه Òفوت لÓخ
ةرك تفنأاتضسا ،انوروك ةحئاج تايعادت ببضسب ،بقÎلا و راظتن’ا نم رهضشأا ةينامث
Úب ةزاتمŸا ضسأاكلا ةلباقم ءارجإاب تبضسلا ضسمأا ةرهضس اهطاضشن رئاز÷ا ‘ مدقلا
ةعوبتم نوكت ،ةمضصاعلاب يبŸوأ’ا ةيليوج5 بعلÃ دادزولب بابضش و ةمضصاعلا دا–ا
82 و72 يموي ةررقŸا ةلوطبلا تاضسفانم قÓطناب خيراتلا اذه نم عوبضسأا دعب
‘ مضسح دق مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›اردفلا بتكŸا ناكو ،Èمفون
ةلوطبل ةيلا◊ا ةغيضصلا ىلع ءاقبإ’اب يضضاŸا ضسيمÿا موي د-ق-ع-نŸا ه-عا-م-ت-جا

ضضعب حاÎقا كلذب اضضفار ،ةلوج83 و اقيرف نيرضشعب ¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا
عوبضسأ’ا قلطنتضس ةضسفانŸا““ :راودم عباتو ،ةضسفانŸا ماظن ‘ رظنلا ةداعإا ةيدنأ’ا
لدضسي نأا ادج يداعلا نمف ،ضسرام2 موي باهذلا ةلحرم متتخت نأا ىلع لبقŸا
نحن““ :فاضضأاو ،““ريدقت دعبا ىلع توأا ىتح وأا ةيليوج رهضش ةلوطبلا ىلع راتضسلا

›Èا ءاهنإا ىلع نوŸيذلا  يئانثتضس’ا فرظلا اذه ببضسب فيضصلا لضصف ‘ مضسو
عم قيضسنتلاب نوكيضس ة‹Èلا دادعإا““ :ثد-ح-تŸا تاذ ل-ضصاوو ،““⁄ا-ع-لا ه-ضشي-ع-ي
نم نك‡ دد-ع Èكأ’ ر-ضشا-بŸا ل-ق-ن-لا نا-م-ضض فد-ه-ب ير-ئاز÷ا نو-يز-ف-ل-ت-لا
ةيدنأ’ا ،لبقŸا Èمضسيد رهضش لÓخ ت’وج ضسمخ بعلنضس““ :عباتو ،““تÓباقŸا
Ëدقت وأا ليجأات نم ديفتضستضس ةيراقلا تاضسفانŸا ‘ ةكراضشŸاب ةينعŸا ةيرئاز÷ا

،““لدابتŸا ماÎح’ا قفوو ةضسÓضسب يرجتضس رومأ’ا لك ،ةلوط-ب-لا ‘ ا-ه-تÓ-با-ق-م
لذبنضس اننكل ةياغلل ابعضص ارمأا ودبي ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-لو-ج83 ميظنت““ :ادرطت-ضسم
هنا راودم حضضوأا ،Òخأ’ا ‘و ،““ةمهŸا هذه ‘ حاجنلا لجأا نم اندوهج ىراضصق

دقع لبقŸا عوبضسأ’ا متيضس ،ةاوه ةيناثلا ةطبارلا قرف تابيردت فانئتضس’ ابضس–
ةضساردل مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا و ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو Úب عامتجا
 .ةبضسانŸا تارارقلا ذاختا و عوضضوŸا
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يتيضس Îضسضشنام هيدان عم ةلمتfi ةمزأ’ زرfi ضضاير رضضÿا ةبيتك دئاق و هبع’ يضضاملب لامج ينطولا بردŸا ضضرع  ^
يضضاملب جرخ ،ضسمأا لوأا ةيرئاز÷ا ةعاذإÓل عم هل ثيدح لÓخ ،زرfi ضضايرب هتداضشإا ضضرعم ‘و ،ةلبقŸا مايأ’ا ‘ يزيل‚إ’ا
‘ يوبابÁز مامأا ÚتÒخأ’ا رضضÿا يتارابم ‘ كراضش دق هنأاب دكأا امدعب ،هيدان عم رئاطلا حانجلل ةمزأا ‘ ببضستت دق تاحيرضصتب
تدهضش يتلا باهذلا ةارابم ‘ ةمضساح ةرير“ مدقو افده زرfi لجضسو ،باضصم وهو2202 ايقيرفأا ·أا ضسأاكل ةلهؤوŸا تايفضصتلا

لبقتضسا امدعب ،2-2 لداعتلاب تهتنا يتلا ةدوعلا ةارابم ‘ ةلهذم ةقيرطب رخآا افده لجضس امك ،1-3 يوبابÁز ىلع رئاز÷ا زوف
لاقو ،كابضشلا ‘ ةلوهضسب ةركلا عضضيو ةرم نم Ìكأا اراضسيو انيÁ مضصÿا يعفادم غواري نأا لبق همامأا اهعضضوو همدق بعكب ةركلا
،يبط ضصحفل هعوضضخ مغرو ،رهظلا ىوتضسم ىلع ةداح م’آا نم هتاناعم مغر يوبابÁز يتارابم بعل ىلع زرfi رضصأا““ :يضضاملب
ركفي زرfi نكي ⁄““ :يضضاملب فاضضأاو ،““ةدوعلا ةارابم ‘ ةكراضشŸا ىلع اضضيأا رضصأا دقف ،تاعاضس01 ةدŸ رفضسلا قاهرإ’ هضضرعتو
زرfi فرضصت““ :لضصاوو ،““يزيل‚إ’ا يرودلا نم ةعضساتلا ةلو÷ا ‘ ماهنتوت مامأا ةمهŸا يتيضس Îضسضشنام هقيرف ةارابم ‘ اقلطم
نم ادوجوم نكي ⁄ كولضسلا اذهو ،ةيدنأ’اب ةنراقم بختنملل بعللا ‘ ةÒبك ةبغر مهيدل نوبعÓلا مويلاف ،انل ةبضسنلاب Òثكلا ينعي
‘ جامدن’ا ÚبعÓلا لك ىلع لهضسيو مئÓمو ئداه خانم Òفوت ىلع انودعاضس يرئاز÷ا دا–’ا ولوؤوضسم““ :لوقلاب متتخاو ،““لبق
Îضسضشنام Òهامج نم ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ ةÒثك تاداقتنا هجاو دق زرfi نأا ركذي ،““اÒثك هيلإا نوقوتي مهلعجيو ةلوهضسب قيرفلا

اÒبك اقلأات اهيف رهظي يتلا ءارحضصلا يبراfi بختنم تايرابم ‘ هيلع رهظي ام ضسكع وهو ،قيرفلا عم هاوتضسم بذبذت ببضسب يتيضس
 .تاقوأ’ا لك ‘

اباصصم هب رماغ امدعب
 يوبابÁز ماما

طروي يضضاملب
fiعم زر

يتيضس Îضسضشنام
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ريرحتلا ششيج لصصاوي ،كاذو اذه Úبو ^
عقاوم ىلع هتامجه يوارحصصلا يبعصشلا
،راعلاو لذلا مازحب يبرغŸا لÓتح’ا تاوقل

flبلا بصسحبو .ةيدامو ةيرصشب رئاصسخ اًفلÓغ
ءابنأ’ا ةلاكو هتثب يذلا ،80 مقر يركصسعلا
رئاصسخ تفلخ تامجهلا نإاف ،ةيوارحصصلا
لÓتحإ’ا ششيج فوفصص ‘ ةيدامو ةيرصشب
ةمدقتم زرافم تنصش““ غÓبلا ‘ ءاجو .يبرغŸا

تفدهتصسإا ةفينع تامجه لصساوبلا انيلتاقم نم
ةقطنم فادهتصسا ¤ا اÒصشم ،““ودعلا عقاوم
تصضرعت يتلا ةيصسرفلا عاطقب Úيعيفلأا
فدهتصسا امك .Úتيلاتتم ÚترŸ فصصقلل
مأا ةقطنم ‘ ودعلا تاقدنخت““ زكرم فصصق
لÓتح’ا دعاوق رخأاو ““يراكبلا عاطقب نكدأا

،““شسبÙا عاطقب ،يطبصسلا شسور ةقطنم ‘
هذه بناج ¤ا .يركصسعلا غÓبلا شصن فيصضي
ةطكل مأاو ةيمظيصشا يتقطنم تصضرعت عقاوŸا
فينعلاب فصصو فصصقل شسبÙا عاطقب
ةياكعلا تابيلكأا ةقطنم فدهتصسا رخآا فصصقو
يتلا تامجهلا شصوصصخبو .درصسوآا عاطقب
موي يوارحصصلا ينطولا ريرحتلا ششيج اهنصش
فدهتصسإا فينع فصصق““ ذيفنت ” دقف ،ةعم÷ا

،شسبÙا عاطقب ةبكر مأا يدوأا شسور ةقطنم
ةردف شسور ةقطنم فدهتصسا رخآا فصصقو
ريرحتلا ششيج لصصاويو .““ةزوح عاطقب تامتلا
ىلع ةفثكŸا هتامجه يوارحصصلا يبعصشلا

هذه مادقإا ذنم يبرغŸا لÓتح’ا تاوق عقاوم
.رانلا قÓطإا فقو قافتإا قرخ ىلع ةÒخ’ا

نوهرم يئاهنلاو لداعلا مÓشسلا
اهب فÎعŸا هدود◊ برغŸا ماÎحاب

ايلود
مصساب يمصسرلا قطانلا دكأا ،هبناج نم

ديصسلا ،مÓعإ’ا ريزو ،ةيوارحصصلا ةموك◊ا
لداعلا مÓصسلا““ نأا ،فادلا ىملصس ةدامح
نم ““يبرغŸا باحصسن’اب نوهرم يئاهنلاو
ماÎحاو ،ةيوارحصصلا ةيروهم÷ا بارت
‘ كلذو ،ايلود اهب فÎعŸا هدود◊ برغŸا
حصضوأاو .برغŸا ةموكح تاطلاغم ىلع هدر
ءابنأ’ا ةلاكو هتلقن نايب ‘ يمصسرلا قطانلا
ةيوارحصصلا ةيروهم÷ا نأا““ ،شسمأا ،ةيوارحصصلا

شسفنلا نع عافدلا ‘ اهقح لامعتصسا لصصاوتصس
دا–Óل يصسيصسأاتلا نوناقلا تايصضتقŸ اقبط

ةيناودع بر◊ شضرعتت اهنوكل يقيرفإ’ا
ةرداصصم ¤إا فدهي يعرصش ’ يبنجأا لÓتحاو

.ةدايصسلاو ةير◊ا ‘ اهبعصش قح
تاحيرصصت ىلع هدر ‘ ،ىملصس ةدامح لاقو
ةءولمŸا ،ةيبرغŸا ةموكحلل يمصسرلا قطانلا
:ةلوقم نأا ،ريوزتلاو تاطلاغŸاب ةداعلاك
دصسŒ ““ اهبرغم ‘ يهو هئارحصص ‘ برغŸا““
نأا حصضوأاو .يبرغم عنصص نم قيفلتو ةبذك Èكأا
ةيراقلاو ةيلودلا هتامظنÃ ،›ودلا عمتÛا
ةدايصسلاب برغملل فÎعي ’ ،ةيلودلا همكاfiو

دوجوف ›اتلابو ،ةيبرغلا ءارحصصلا ىلع
·أ’ا هتفنصص ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ برغŸا
’ لÓتحاك يركصسعلا هوزغ ذنم ةدحتŸا

ةرداصصلا73 /43 ةحئÓلا شصنل اقبط ،,يعرصش
9791 ةنصس ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا نع
·أÓل قباصسلا ماعلا Úمأ’ا اهدكأا يتلاو
ةÒخأ’ا هترايز ‘ ،نوم يك ناب ةدحتŸا
يبرغŸا يمصسرلا قطانلا ىلع امو .ةقطنملل
ىلع بيذاكأ’او تاهÎلا نم اًروصصق ينبي نأا ’إا

““ةفئازلا هتلوقم ىلعو ةيلصصأ’ا ىÈكلا هتيرف
تاذ دروأاو .فادلا ىملصس ةدامح ديصسلا فيصضي
تاطلاغم لوح ““ةماه تاحيصضوت““ ،ثدحتŸا
هقرخ شصوصصخب يبرغŸا لÓتح’ا ماظن

،تاركركلا ةقطنÃ رانلا قÓطإا فقو قافت’
وأا ايلود اقيرط تصسيل تاركركلا ةرغث نأا اًدكؤوم
ارارق دصسŒ ،ةيعرصش Òغ ةرغث ا‰إاو ايميلقإا

اًرفاصس اًقرخ لكصش ،بنا÷ا يداحأا اًيبرغم

هذه تلكصش امك .1 مقر يركصسعلا قافتÓل
’اغصشنا لوأ’ا مويلا ذنم ةيعرصشلا Òغ ةرغثلا

ريرقت نأا ثيح ،ةدحتŸا ·أ’ا يدل ايقيقح
هلث‡ نأا ركذs/893/1002 مقر ماعلا اهنيمأا
دئاق ةيعÃ نوتلغيإا مايليو ديصسلا شصاÿا
اولجصسو ةيناديم ةرايزب اوماق ةي‡أ’ا تاوقلا
‘ هتطخ ذيفنت نع عجارت برغŸا نأا اهدعب
ىطعأا هنأاو تاركركلا ةقطنÃ قيرط دييصشت

71 خيراتب شصوصصÿا كلذب ةيطخ تانامصض
كلذ نأ’ ( ريرقتلا نم5 ةرقفلا )1002 شسرام
نم دوقعل رانلا قÓطإا فقول اًقرخ Èتعي
 .نمزلا
ع’دنا دنع““ هنأا ،يوارحصصلا لوؤوصسŸا فاصضأاو
شسل‹ اهيف ررق6102 ةنصس ديدج نم ةمزأ’ا
ناديŸا ¤إا ةثعب دافيإا7102 ليرفأا رهصش نمأ’ا

شضفر برغŸا نأا ’إا ةلكصشملل لح داجيإ’
يأاب ةماعلا ةنامأ’ا ،فصسأÓل ،مقت ⁄و اهمودق

ريزو عباتو .““يبرغŸا شضفرلا اذه مامأا كر–
لتÙا ““ دصشح Óئاق ،يوارحصصلا مÓعإ’ا
(...)و ةلزاعلا ةقطنŸا ‘ هتاوقل يبرغŸا
ÚيندŸا نم تارصشع ىلع موجهلاو
قرخو ناودعلا ¤ا زمري ““ تاب نيرهاظتŸا
،““ةصسدقŸا قوق◊ا ىلع شسودلاو تايقافت’ا

ةموك◊ا مصساب يمصسرلا قطانلا““ نأا اًحصضوم
ةبراغملل عيبي امدنع ةقيق◊ا بناجي ةيبرغŸا

ةيلمع هنوك ودعي ’ رمأ’ا نأاكو ةكÈفم ةصصق
هتقلغأا يراŒ قيرط حتفل ةطيصسب ةيملصس
نأا تقو ‘ ،يعدي املثم ““ةقرام ةمذرصش““
ماظنلا نأا ‘ لثمتت اهيلع رابغ ’ يتلا ةقيق◊ا
نم ،جزلاب اÒًطخ اًرارق ذختا يزاغلا يولعلا

.““ةيناودع برح ‘ ةبراغŸاب ديدج
ليونام تاءاعدا دنفت ويراشسيلوبلا

يئاشضقلا اهقيرف كر–و شسلاف
‘ اهتيلث‡ Èع ويراصسيلوبلا ةهبج تدنف

،قباصسلا يصسنرفلا ريزولا تاءاعدا ديردم
نم اهل شساصسأا ’ يتلاو ةيهاولا ،شسلاف ليونام
جمانرب ىلع افيصض هلوزن لÓخ كلذو ،ةحصصلا
““3 انيتنوأا““ ةثلاثلا ةينابصسإ’ا ةانقلا هدعت
(3anetnA) ، اهقيرف تكرح اهنأا ةدكؤوم
.ةÒطÿا تاماهت’ا هذه ةعباتŸ يئاصضقلا
شسما اهل نايب ‘ ويراصسيلوبلا ةهبج تعدو
Ëدقتب قباصسلا يصسنرفلا ريزولا ،تبصسلا
هذه““ نأا ىلع ةددصشم ،““ينلعو يمصسر راذتعا““
اهل شساصسأا ’ اهنوك ¤إا ةفاصضإ’اب تاحيرصصتلا

هيوصشت ¤إا اًصساصسأا فدهت يهف ،ةحصصلا نم
ةهبج يوارحصصلا بعصشلا حافك ةدئار ةعمصس
يتلا ةعصصانلا اهتعمصسو اهتروصصو ،ويراصسيلوبلا

.““ةبئاصش اهبوصشت ’
ليونام تاطلاغم ىلع اًدر نايبلا حصضوأاو
““وكيلبيب وجيبصسا““ جمانرب ‘ ،شسلاف
(ocilb?P ojepsE) ةعم÷ا شسمأا لوأا،
تاذ ةيصسايصس ةمظنم يه ويراصسيلوبلا ةهبج““ نأا

اهنأا ىلع ةدحتŸا ·أ’ا اهتفنصص ،ةيلود ةناكم
ةيعرصشب عتمتت ،ةيوارحصص ةينطو رير– ةكرح
بعصشلا حلاصصم ليث“و حافكلل ةلماك
يتلا ÒصصŸا ريرقت ةيلمع ‘ يوارحصصلا
ةهبج تلاقو.““ةدحتŸا ·أ’ا اهيلع فرصشت
اهل شسلاف ليونام ماهتا نأا ويراصسيلوبلا
حÓصسلاب راŒ’ا““ مئارج باكترا ‘ ةكراصشŸاب
،““لحاصسلا ءاحنأا عيمج ‘ تاردıاو رصشبلاو
‘و ةورذلا تاقوأا ‘و ةينطو مÓعإا ةليصسو ‘““
،Êابصسإ’ا روهم÷ا هعباتي جماÈلا رهصشأا دحأا

يذلا ررصضلا ببصسب طقف اÒًطخ شسيل اًرمأا وه
ببصسب اًصضيأا نكلو ،انتمظنم ةعمصسب هقحلي
،Êابصسإ’ا عمتÛا ‘ هثدحيصس يذلا كابتر’ا
ةلداعلا يوارحصصلا بعصشلا بلاطم معدي يذلا

.““اًماع54 نم Ìكأا ذنم
يعرصشلا لثمŸا ،ويراصسيلوبلا ةهبج تددجو
اهمازتلا ديكأات““ ،يوارحصصلا بعصشلل ديحولاو
ةحفاكمو ،ناصسنإ’ا قوقح ماÎحاب خصسارلا
ةقلعتŸا كلت اميصس ’و ،ةيمارجإ’ا تامظنŸا
عورصشŸا Òغ عيبلاو تاردıاب راŒإ’اب

اداصسف ثيعت يتلا ،رصشبلاب راŒ’او ةحلصسأÓل
تكرح كلذ ىلع ءانبو.““لحاصسلا ةقطنم ‘
لاصسرإا Èع يئاصضقلا اهقيرف ويراصسيلوبلا ةهبج
ةانقو شسلاف ديصسلا ¤إا Úتهجوم Úتلاصسر
اوموقي ىتح ، (3anetnA) ““3 انيتنوأا““
Èعت يتلا ،ةطولغŸا تامولعŸا هذه حيحصصتب

ديصسلا ““ بلاطتو ،ةقيقحلل حصضاو ءاردزا نع
ةهب÷ راذتع’او ًانلع روهظلاب شسلاف ليونام
.““ةيهاولا هتاحيرصصت نع ويراصسيلوبلا

ذيفنت نع تزجع ةدحتŸا ·أ’ا
اهتارارق

ةصسائر ىدل ةراصشتصسŸا تدكأا ،اهرودب
ةنانلا ،يبرعلا نطولاب ةفلكŸا ةيروهم÷ا
هصسفن ىلع عيصض برغŸا نأا ،ديصشرلا تابل
‘ ةنيمث ةصصرفو ةÒثك Úنصس هبعصش ىلعو
قح مÎحي يذلا يقيق◊ا مÓصسلل حون÷ا
ةبرعم ،ÒصصŸا ريرقت ‘ يوارحصصلا بعصشلا

درÛ ““وصسرونيŸا““ لو– نم اهئايتصسا نع
ةراجتلا رورم ميظنتل““ ةي‡أا ةثعب
.““ةيبرغلا ءارحصصلا نم ةيبرغŸا تاقورصسŸاو
رابخ’ا ةفيحصص عم شصاخ ءاقل ‘ ةنانلا تلاقو
ةنصس03 ىصضمأا يوارحصصلا بعصشلا نأاب ةينانبللا

⁄ مÓصس قافتإاب مازتلإ’او ةاناعŸاو Èصصلا ‘
تعجرأاو .ةيبرغŸا ليقارعلا ببصسب ادبأا تأاي
¤إا هيلع يه يتلا ىوتصسŸا عاصضوأ’ا غولب
تاونصسلا لÓخ مزÓلا نم Ìكأا برغŸا ىدا“““
عابتا ‘و ،Úيوارحصصلا زازفتصسا ‘ ةيصضاŸا

ثيح ،ةلصصاوتم لÓتحاو ناطيتصسا تاصسايصس
ةيوارحصصلا ةيعيبطلا تاوÌلل هبهن نم فثك
شضعبو ةيلودلا تاكرصشلا شضعب عم ؤوطاوتب
ناصسنإ’ا قوقح تاكاهتنا ‘ ىدا“ امك ،لودلا

نم برهتلا ‘و ،Úيوارحصصلا ÚيندŸا دصض
قافتا شصخي اميف لتfi دلبك هتايلوؤوصسم
ةهبج عم هيلع عيقوتلا ” يذلا مÓصسلا
نم ناك يذلاو1991 ةنصس ويراصسيلوبلا
فقو وه يقطنم لصسلصست قفو متي نأا شضÎفŸا
ميظنتل ةبصسانŸا ءاوجأ’ا Òفوتل رانلا قÓطإا
““.يوارحصصلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقتل ءاتفتصسا
لوصصح مدع““ ـل ،ديصشرلا تابل ةنانلا تفصسأاتو
شصخي اميف هلوصصح شضورفŸا نم ناك ام
بعصشلل ÒصصŸا ريرقتل ءاتفتصسإا ميظنت
·أ’ا زجع نم افصسأا تدبأا امك ،يوارحصصلا
تتاب ثيح اهتارارق ذيفنت شضرف نع ةدحتŸا
ماظن معدت يتلاو اهيف ةذفانلا ىوقلا شضعب
-ةلوؤوصسŸا تاذ فيصضت - يبرغŸا لÓتح’ا

،يرامعتصسإ’ا عقاولا رمأ’ا اذه شضرف لوا–
 .يوارحصصلا بعصشلا هب حمصسي نل ام وهو

ةبصساÙ تقولا ناح““ هنأا ةلوؤوصسŸا تفاصضأاو
ىلع اهيف عيصض يتلا Úنصسلا لك ىلع برغŸا
¤ا حونجلل ةنيمث ةصصرف هبعصش ىلعو هصسفن
بعصشلا قح مÎحي يذلا يقيق◊ا مÓصسلا
تاذ تمتخو  .““ÒصصŸا ريرقت ‘ يوارحصصلا
ىقبت ةيبرغلا ءارحصصلا نإا““ ،لوقلاب ،ةثدحتŸا
ةدحتŸا ·أ’ا ةحئ’ ‘ اجردمو ،Óتfi ادلب
ديحولا اهكلامو ،رامعتصسإ’ا ةيفصصتل
لظ يذلا يوارحصصلا بعصشلا وه يرصص◊او

حافكلا نم نرق فصصن براقي اŸ ادماصص
هقح عازتنإا ىلع ديكأات لكب رداق وهو عورصشŸا
““.هصضرأا رير–و

يوارحشصلا بعششلا عم ›ود نماشضت
ءاصسنلل ةيلودلا ةÒصسŸا تددج ثيح ،اًيلود

بعصشلا حافك عم اهنماصضت ىلع ديكأاتلا
‘ فرصصتلل لباقلا Òغ هقحو يوارحصصلا
ىلع نايب ‘ كلذو ،لÓقتصس’او ÒصصŸا ريرقت

قافتإ’ ةيبرغŸا لÓتحإ’ا ةلود قرخ ةيفلخ
Èعو .تاركركلا ةقطنÃ رانلا قÓطإا فقو
عم ءاصسنلل ةيلودلا ةÒصسŸا نماصضت نع نايبلا
يه شضرأ’ا هذه““ لاقو ،يوارحصصلا بعصشلا
عافدلا ‘ ق◊ا مهل ،كلذ لجأا نمو ،مهصضرأا

‘ يبرغŸا لÓتح’ا ةبراfiو مهصسفنأا نع
برغŸا نأا ،نايبلا ركذ امك .““مهيصضارأا

ذنم ةيوارحصصلا ةيعيبطلا تاوÌلا فازنتصسي
Êوناق Òغ كاهتنإا هايإا اÈًتعم ،ةنصس04
ةريزو تدـكأا ،ابوروأا ‘و.›ود شسعاقتو
نأا ،ادنيل انأا ،ةيديوصسلا ةيجراÿا نوؤوصشلا

·أ’ا دوهج لماك لكصشب معدت اهدÓب ةموكح
هرابتعاب ءاتفتصس’ا ميظنتو ةئدهتلل ةدحتŸا
بعصشلل ر◊ا Òبعتلا نامصضل ةديحولا ةليصسولا
تارارقلا كلذ ىلع شصنت امك يوارحصصلا
ةيديوصسلا ةيصسامولبدلا ةصسيئر تلاقو.ةيلودلا

نوصسنوج اتول ،بئانلل لاؤوصس ىلع اهدر ‘ -
ررقم ناك يذلا ءاتفتصس’ا““ نأا ،فرانروف
ءارحصصلل يئاهنلا عصضولا ديدحتل هءارجإا
ةرورصض ىلع ةددصشم ،““دعب متي ⁄ ةيبرغلا
ةيصسايصسلا ةيلمعلا فانئتصسا ‘ امدق يصضŸا““
تقرطتو .““ةدحتŸا ·أ’ا اهيلع فرصشت يتلا
قوقح لوح اهترازول Òخأ’ا ريرقتلا ¤إا يدنيل
‘ نوناقلا ةدايصسو ةيطارقÁدلاو ناصسنإ’ا
،0202 ناوج ‘ رصشن يذلا ،ةيبرغلا ءارحصصلا
تاكاهتنا عوقو ¤إا -تلاق امك - راصشأا يذلاو

دصض ةصصاخ““ ميلقإ’ا ‘ ناصسنإ’ا قوق◊
بعصشلا Òصصم ريرقتل نيرصصانŸا
ةيجراÿا ةريزو تفاصضأاو .““يوارحصصلا
ىوتصسŸا ىلع مئاقلا راو◊ا““ نأا ةيديوصسلا
ةيطارقÁدلا Èتعي برغŸا عم يبوروأ’ا
Òثأا دقو ةمهŸا تانوكŸا نم ناصسنإ’ا قوقحو
اهدÓب““ نأا ةريزولا تلاقو .““9102 ةنصس كلذ
قوقح ةبقارم جاردإا بجاولا نم هنأا ىرت
¤ا ةÒصشم ،““وصسرونيŸا ةثعب ةي’و ‘ ناصسنإ’ا
اهتيوصضع ةÎف لÓخ تمهاصس دق ديوصسلا““ نأا

تارارقلا نم ديدعلا ‘ نمأ’ا شسل‹ ‘
عيصضاوŸا نم اهÒغو ةثعبلا شصوصصخب
تاميÊ ‘ flاصسنإ’ا عصضولا لثم ىرخأ’ا
Úب نواعتلا زيزعتو Úيوارحصصلا ÚئجÓلا
قوق◊ ةدحتŸا ·أ’ا بتكمو Úفرطلا
ةيلمعلا ‘ ةأارŸا كارصشإاو ناصسنإ’ا
‘ ديوصسلا تناك اذإا ام لوحو ““.ةيصسايصسلا
‘ اهتيلوؤوصسم نأاصشب اينابصسا عم لاصصتا
ةيرامعتصس’ا ةوقلا اهتفصصب ةيبرغلا ءارحصصلا
راوح اهيدل ديوصسلا““ نأا ةريزولا تلاق ،ةقباصسلا

‘ عصضولا لوح اينابصسا يلث‡ عم رمتصسم
ةدحتŸا ·أ’ا ‘ اصصوصصخ ةيبرغلا ءارحصصلا

.““نأاصشلا اذهب حصضاو يديوصسلا فقوŸا ثيح
ةلصصاوم ددŒ ذإاو ⁄وهكوتصس““ نأا اصضيأا تدكأاو
قيق– ¤إا فداهلا ةدحتŸا ·أ’ا لمع معد

نم لوبقمو مادتصسمو لداع يصضوافت لح
‘ يوارحصصلا بعصشلا قح نمصضي Úفرطلا
ادج يرورصضلا نم ىرت اهنإاف ،ÒصصŸا ريرقت
·أÓل ماعلا ÚمأÓل ثوعبم Úيعت ‘ عارصسإ’ا
 .““ةيصسايصسلا ةيلمعلا فانئتصسا لجأا نم ةدحتŸا

،فرانرون نوصسنوج اتول تددصش ،اهتهج نم
در ىلع اهقيلعت ‘ - يديوصسلا ناÈŸلا وصضع
نأا ىلع - ةيديوصسلا ةيجراÿا ةريزو
¤إا تدأا يتلا بابصسأ’او ةÒخأ’ا تاروطتلا““
¤إا رصشابم لكصشب دوعت رانلا قÓطإا فقو رايهنا
نمأ’ا شسل‹و ةدحتŸا ·أÓل حصضاولا لصشفلا

‘و.““ÒصصŸا ريرقت ءاتفتصسا ميظنت شضرف ‘
ةبيبصش نم نورهاظتم Èع ،ةينيتÓلا اكيرما
نع “““لوصص““ ةيŸاعلا ةيكاÎصش’ا ةطبارلا
رانلا قÓطإا فقول يبرغŸا قرخلل مهتنادإا

Ãنم ةلمح نصشب نيدعاو ،تاركركلا ةقطن
تايلصصنقلاو تارافصسلا مامأا تارهاظŸا
ءابنأ’ا ةلاكو تركذ ام بصسحب ،ةيبرغŸا
،نوكراصشŸا لمح ثيح ،شسمأا ،ةيوارحصصلا

ةرافصسلا مامأا شسيمÿا تمظن ةرهاظم لÓخ
ةيلوؤوصسم طابرلا ،شسريإا شسونيوبب ةيبرغŸا
‘ نيددنم ،ةيبرغلا ءارحصصلا لÓتحا رارمتصسا
اهوÈتعا يتلا ةينابصسإ’ا ةلودلاب تقولا تاذ
ةمظنŸا تعدو .ميلقإ’ا نع اينوناق ةلوؤوصسم
Èع ÊدŸا عمتÛا تامظنمو بازحأا عيمج

ةنكمŸا لاكصشأ’ا ةفاكب ةمهاصسملل ⁄اعلا
عصضو لجأا نم ةيبرغŸا ةكلمŸا ىلع طغصضلل

.ةيبرغلا ءارحصصلل يعرصشÓلا اهلÓتح’ دح

هذه ‘ ءاصضعأ’ا بازحأ’ا ةبيبصش تمظنو
‘ ةدحاو ،Úترهاظم نآ’ا ىتح ةطبارلا
ةيناثلاو ،شسريإا شسونيوب ،ةينيتنجرأ’ا ةمصصاعلا

.اينولاتاكب ةنولصشرب ‘
اانماشضت ءارمشسلا ةراقلا ‘ تارهاظم

يوارحشصلا بعششلا عم
فÓتئا مظن دقف ،ءارمصسلا ةراقلا ‘ امأا

،ايقيرفأا بونج ‘ ةيصسايصسلا بازحأ’ا ىÈك
لÓتح’ا ةرافصس مامأا ةرهاظت ،شسمأا لوأا
تارصشع اهيف كراصش ،ايروتيÈب يبرغŸا
ةيوارحصصلا ةيروهم÷ا عم ÚنماصضتŸا
قح نع ةعفارم ةفقو ‘ ايقيرفأا بونجب
لÓقتصس’او ةير◊ا ‘ يوارحصصلا بعصشلا
قÓطإا فقو قافت’ يبرغŸا قرÿاب اديدنتو
ةلاكو هترصشن فÓتئÓل نايب بصسحب ،رانلا
نم ةرهاظتلا ¤إا اعدو .ةيوارحصصلا ءابن’ا
بزح نم لك ايقيرفا بونج ةمصصاع ايروتيرب
بز◊او يقيرفأا بون÷ا ينطولا ر“ؤوŸا
مامأا ةيقيرفأ’ا تاباقنلا ر“ؤومو يعويصشلا
‘ نوكراصشŸا بلاطو .ةيبرغŸا ةرافصسلا
ةاناعم ءاهنإا ¤إا ›ودلا عمتÛا ةرهاظت
ةلادعلا قيق– Èع يوارحصصلا بعصشلا
قح نم هنا نيدكؤوم ،Úيلودلا ةيعرصشلاو
بيلاصسأ’ا لكب ةمواقŸا Úيوارحصصلا
‘ حلصسŸا حافكلا رايخ اهيف اÃ ةعورصشŸا

يتلا ةي‡أ’ا يعاصسŸا لك ‘ ةقثلا نادقف لظ
.اماع ÚثÓث ةليط ةيوصستلا ةطخ قبطت ⁄
ليجعتلل ةي‡أ’ا ةئيهلا نوكراصشŸا دصشانو
نم رامعتصس’ا ةيفصصت نم نك“ ةلداع ةيوصستب
ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ عازنلا لح Èع ايقيرفأا

Ãا Áرايتخا نم يوارحصصلا بعصشلا نك
دقف ،اناوصستوب ‘ امأا .ةيرح لكب هÒصصم
ينماصضت نايب ‘ تاباقنلا ةيلاريديف تبلاط

دا–’او ةدحتŸا ·أ’ا نم Óك ،شسمأا ،اهل
طغصضلا ‘ امهتايلوؤوصسم لم–»ـب يقيرفأ’ا

هدودح ¤إا بحصسني نأا لجأا نم برغŸا ىلع
لجأا نم هناÒج مÎحيو اهب فÎعŸا ةيلودلا

ةقطنŸا ‘ رارقتصس’او نمأ’او ملصسلا نامصض
بلاط يذلا ،نايبلا دكأاو .““⁄اعلاو ةراقلاو
دا–Óل يصسيصسأاتلا نوناقلا ماÎحاب برغŸا
راجفنا ءازإا ةقلق ةيلاريديفلا ““ نأا ،يقيرفأ’ا
تاوق قرخ بقع ةقطنŸا ‘ عاصضوأ’ا
ةيلمع ‘ رانلا قÓطإا فقو ةيبرغŸا لÓتح’ا

Úيوارحصص Úيندم فدهتصست تناك ةيركصسع
‘ ةينوناقلا Òغ ةرغثلا مامأا ايملصس نيرهاظتم
تÈعو .““يصضاŸا Èمفون31 موي تاركركلا
ءابنأ’ا ةلاكو هتلقن ام بصسح ،ةمظنŸا
هرجتصس اŸ اهلاغصشنا““ ،شسمأا لوأا ،ةيوارحصصلا

Úفرطلا ةيعاد ،““رئاصسخ نم بر◊ا هذه
ةيفصصت قيق–““ لجأا نم تاصضوافŸا ¤إا ةدوعلل
تدكأا امك ““.ايقيرفأا ‘ ةرمعتصسم رخآا رامعتصسا
راطإا ‘ اهزا‚إا نكÁ““ رامعتصس’ا ةيفصصت نأا
’و .ةدحتŸا ·أ’او يقيرفأ’ا دا–’ا ماظن

‘ بوعصشلا قح ئدابم ماÎحا نم شصانم
مهيصضارأا ىلع ةدايصسلا ‘و ÒصصŸا ريرقت
نم ءاصضعأا ناكو .““مهتاورثو مهرئاصصمو
مهصسأار ىلعو ةيلاريديفلل يذيفنتلا بتكŸا
ةرافصسل ةرايز اورجأا دق ،ماعلا اهنيمأا
نم ةوعدب اناوصستوبب ةيوارحصصلا ةيروهم÷ا
Òفصسلا مهعلطأا ثيح ،Èمفون31 موي ةÒخأ’ا
Èخ ىلع ،لحكل Úنيعلا ءام ،يوارحصصلا
،رانلا قÓطإا فقول رفاصسلا يبرغŸا قرÿا
فانئتصسا ويراصسيلوبلا ةهبج ةدايق نÓعإاو
ةفاك رير–و ةير◊ا عازتن’ حلصسŸا حافكلا
ةلتÙا ندŸا نإاف ،ةراصشإÓل .ينطولا باÎلا

فثكم يركصسع راصصح عقو ىلع ششيعت تلاز ’
بيهرت تÓمح ¤ا ةفاصضا ةقزأ’او عراوصشلل
ÚنطاوŸا دصض ةيئاوصشع ةدراطمو
مهبيحرت نع Òبعتلا نم مهعنÚ Ÿيوارحصصلا
.““رانلا قÓطإا فقو نع يلختلا رارقب

ةيلياهصس رــهاطلا^

ةلتÙا ةيبرغŸا تاوقلا عقاوم فشصق يوارحشصلا ششي÷ا لشصاوي اميف

مÓصسلل حونجلل ةÒثك تاونصس عيصض برغŸا :ةيوارحصصلا ةصسائرلا ^
ÒصصŸا ريرقت ءاتفتصسا ميظنتب ةدحتŸا ·أ’ا بلاطت ةيلود تاباقنو تايعمج ^

 ..فقصسلا نوعفري نويوارحصصلا
 يوارحصصلا باÎلا نم باحصسنإ’ا نود مÓصس’

قرخ ذنم تاركركلا ةقطنم ‘ يبرغŸا لÓتح’ا تاوقو يوارحشصلا ريرحتلا ششيج Úب ةلشصاوتم تاكابتشش’ا لازت ’
Úع ’ ““ راعشش تعفرو تمشصلا تمزتلا يتلا ةدحتŸا ·أ’ا راظنأا ت– ،يرا÷ا Èمفون31 ‘ رانلا قÓطا فقو قافتا برغŸا

‘ Úطروتم اهيلوؤوشسم نأا نورخآا ىري اميف طابرلا عم ؤوطاوتلاب اهنومهتي نوبقارم لعج يذلا رمأ’ا وهو ““تعمشس ُنذأا ’و تأار
Ëدقلا رمعتشسŸا ديردم نم لك اÓمfi رخآا قيرف بهذ اميف .يبرغŸا ماظنلا نم اهوملتشسا ىواششرب قلعتت داشسف اياشضق
““.عازنلا ةلاطإا فدهب نمأ’ا شسلجÃ ي‡أ’ا يعاشسŸا لقرعت يتلا شسيرابو ،عارشصلا ةيلوؤوشسم ةيبرغلا ءارحشصلل
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 :نارهوب91-ديفوكب ةباصصأ’ا ت’اح ددع ديازت دعب

ديدج نوطأرام ‘ لخدت ةيبطلأ مقطألأ..قاهرإلأ مغر
ىفصشتصسمو ““Èمفون لوأا““ نارهوب ةيعما÷ا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوŸا نم لك ‘ ةيبطلا مقطأ’ا تلخد

,ةجر◊ا ت’ا◊ا ديازت و ,نارهو ةي’وب91-ديفوك ت’اح مقافت لظ ‘ ,ديدج نوطارام ‘ ةمجنلا يح
.ةيرصشبلاو ةيداŸا تايناكمإ’ا ‘ صصقن ,Úصصتıا يأارب ,لجصسي امنيب

يتلأ ,ة-ي-ب-ط-لأ م-ق-طألأ هذ-ه تد-جوو ^
ذاقنإأ ‘ لمعلأ نم روهضش دعب بعتلأ اهكهنأأ

ةجوم ه-جأو-ت ا-ه-ضسف-ن ,د-ي-فو-ك ى-ضضر-م
اهنع نلعŸأ ماقرألأ هزÈت املثم ,ةديدج
,ايموي ءابولأ ةعباتمو دضصر ةن÷ لبق نم
بجوتي يتلأ ةجر◊أ تلا◊أ دعت ثيح

.موي لك تأرضشعلاب سشاعنإلأ اهلاخدإأ
ة-نا-ضض◊أ ى-ن-ب-م ¤إأ ر-ئأز--لأ فدا--ضصيو
نأرهوب ةيعما÷أ ةيئافضشتضسلأ ةضسضسؤوملل
ة-يأد-ب ذ-ن-م لو-ح يذ-لأ ,““Èم--فو--ن لوأأ““
ى-ضضرÃ ل-ف-ك-ت-ل-ل ةد-حو ¤إأ ة--ح--ئا÷أ

ثي-ح ,ا-ق-ل-ق-م أد-ه-ضشم ,ا-نورو-ك سسوÒف
ة-ضصضصıأ Úع--برألأ ةر--ضسألأ تأل--ت--مأ
.اهرخآأ نع ىضضرŸاب سشاعنإلل
Ìكألأ تلا◊أ ةد-حو-لأ هذ-ه ل-ب-ق-ت-ضستو

ةروطخ لقألأ كلت ليو– متي اميف ,اجرح
هتدكأأ امبضسح ,ةمجنلأ يح ىفضشتضسم ¤إأ
.يلع نب ةليلد ,روضسيفوÈلأ اهتضسيئر جأأول
ر-فو-ت مد-عو نا-كŸأ ما-حدزأ Èج-ي د-قو
تلا◊أ نم لئاهلأ مكلأ لابقتضسل ةرضسألأ
¤إأ تلاقنلأ ل-يو– ¤إأ ا-نا-ي-حأأ ة-جر◊أ
,وهبلأ ‘ اهضضعب دجأوت ظحلي يتلأ ,ةرضسأأ
بيبانأاب Úلوضصوم مهو ىضضرŸأ دقري نيأأ
ىفضشتضسم ¤إأ مهلقن راظتنأ ‘ Úجضسكوألأ

.ةمجنلأ يح
91-د-ي--فو--ك--لأ ةد--حو ‘ و÷أ ود--ب--يو
نأرهوب ةيعما÷أ ةيئافضشتضسلأ ةضسضسؤوŸاب

تايأدب ‘ أدئا-ضس نا-ك ا-م سسك-ع ,ا-ئدا-ه
ةبي-ه-لأو ق-ل-ق-لأ نا-ك ن-يأأ ,¤وألأ ة-جوŸأ
نأا-ضشلأ أذ-ه ‘ تلا-قو ,نا-كŸأ نا-م--ع--ي
ناكم ذخأأ Úتورلأ نأأ““ يلع نب روضسيفوÈلأ
.““ائيضشف ائيضش فوÿأ

ءا-ط-عإأ ,ي-ل-ع ن-ب رو-ضسي-فÈلأ تل--ضصأوو
ةيعضضولأ حرضشو يبطلأ اهقيرفل تاميلعتلأ

Ÿأ ر-يدŸةيعما÷أ ةيئافضشت-ضسلأ ة-ضسضسؤو
تلكوأأ يذلأ ,يرو-ضصن-م د-مfi ,نأر-هو-ب
يح ىفضشتضسم Òيضست ةيلوؤوضسم اضضيأأ هيلأ
.ةمجنلأ
ةئداه ةÈنب ىلع نب روضسيفوÈلأ ثدحتتو
نز◊أ نم ءيضش هميضساقت ‘ ودبي هجوو
مامز تذخأأ اهنأأ لوقتل ,بعتلأ نم Òثكلأو
تدوعت دقو رهضشأأ ذنم91-ديفوكلأ ةدحو

,سضرŸأ أذه عم لماع-ت-لأو ل-م-ع-لأ ى-ل-ع
اميف Òكفتلأ ‘ اهيدل تقو ل نأأ““ ةفيضضم
اهي-ل-ع بجو-ت-ي يذ-لأ تقو-لأ ‘ ““ر-ع-ضشت
.ىضضرŸاب ةيانعلأ
،ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكو قير-ف ف-ضشت-ك-يو
,91-د-ي-فو-ك ةد--حو ة--قورأأ ق--ضشي يذ--لأ
مهضضعب ودبيو ,رخآلأ ولت أدحأو ىضضرŸأ

ةزه-جأا-ب Úلو-ضصو-م ,ي-عو-لأ ن-ع ا-ب-ئا-غ
راثأأ و مهضضعب دقريو ,يعانطضصلأ سسفنتلأ
ودبي امك ,م-ه-هو-جو ى-ل-ع ة-يدا-ب بع-ت-لأ
أدحأو ىÎف .لضضفأأ لاح ‘ رخآلأ سضعبلأ
ر-خآلأو لا-ق-ن ف-تا-ه هد--ي ‘و سسل--ج--ي
.فقضسلأ لمأاتي هينيعب اضصخاضش
،لاح نضسحأأ ودبت ةÒخألأ ةئفلأ نأأ مغرو
‘ هيلع ءاق-بإلأ م-ت-ي ن-م ل-ك ة-لا-ح نأأ لإأ
نأأ ن-كÁو ةÒط-خ Èت-ع-ت ى--ف--ضشت--ضسŸأ
ه-تد-كأأ ا-م بضسح ,ة-ظ◊ يأأ ‘ رو-هد-ت-ت
نأأ تزر-بأأ ي-ت-لأ ,ي-ل-ع ن-ب رو--ضسي--فوÈلأ
هجوت تأديقعت نم Êاعت ل يتلأ تلا◊أ
لوكوتÈلاب ديقتلأو مهتويب ‘ رج◊أ ¤إأ
.هب ىضصوŸأ يجلعلأ

نود نولمعي ىفصشتصسŸا ءابطأا
 عوبصسأ’ا ةياهن لطع

Ãو يرو-ضصن-م رو-ت-كد-لأ لو--ضصو در--ج

يح ىفضشتضسم ¤إأ يلع نب روضسيفوÈلأ
،ةيبطلأ ةقرفلأ مه-ب تطا-حأأ ,ة-م-ج-ن-لأ

ديزŸأ :هتاجاح دعي دحأو لك أأدب ثيح
سسفنتلأ ةزهجأأ نم ديزŸأ ,ةرضسألأ نم
.ÚضضرمŸأ نم ديزŸأ ,يعانطضصلأ
ةيريدم نأاب يروضصنم روتكدلأ باجأأو
ريرضس002 تم--ل--ت--ضسأ ة---ح---ضصلأ

امك ,ةمجنلأ ىفضشتضسŸ ا-ه-ضصضصخ-ت-ضس
أزاهج02 ب Úن---ضسÙأ د----حأأ عÈت
نمضضيضس ام ,ي-عا-ن-ط-ضصلأ سسف-ن-ت-ل-ل
.سشاعنإلأ ةرضسأأ نم ددعلأ سسفن ةئيهت
حÎقأ دقف ,ÚضضرمŸأ سصخي اميف امأأ
ذإأ““ لمعلأ ميضسقت ميظنت ةداعإأ ريدŸأ

تقو--لأ ‘ د--يزŸأ د--ي--نŒ ن---كÁ ل
.““نهأرلأ
نأأ91-ديفوك ةدحوب نولماعلأ Èتعأو
يف-ك-ت ›ا◊أ تقو-لأ ‘ تا-ي-نا-ك-مإلأ
نأأ Òغ ,ةدفأوتŸأ تلا◊اب ل-ف-ك-ت-ل-ل
قوف-ي ل-ك-ضشب ة-جر◊أ تلا◊أ د-يأز-ت
ةرفوتŸأ ةيرضشبلأو ةيداŸأ تايناكمإلأ
لا-قو .ق-ل-ق-لأ ن-م Òث-ك-لأ Òث--ي تا--ب
نأأ نأاضشلأ أذه ‘ يرو-ضصن-م رو-ت-كد-لأ
ة-ي-ع-ضضو-لأ هذ-ه سشي-ع-ت لود--لأ Èكأأ““
.““ةدح Ìكأأ لكضشب
نع يلع نب رو-ضسي-فوÈلأ تبر-عأأ ا-م-ك
,ةيب-ط-لأ م-ق-طلأ قا-هرإأ ن-م ا-ه-ق-ل-ق
نأأ مه-ن-كÁ تقو-لأ ن-م م-ك ة-ل-ئا-ضست-م
.ةÒتولأ هذهب لمعلأ ‘ أورمتضسي
يضضقي يذلأ يروضصنم رو-ت-كد-لأ لا-قو
كلذ ‘ اÃ ى-ف-ضشت-ضسŸأ ‘ ه-ما-يأأ ل-ك

ابأوج كلÁ ل هنأأ ,عوبضسألأ ةياهن لطع
نم نأأ Èتعي هنأأ Òغ ,لأؤوضسلأ أذه ىلع
ءلؤوهب لفكتلأ بيبط لك بجأوو هبجأو
.فورظلأ تناك امهم ىضضرŸأ

ـه.ك ^

 :نوحصصني ةلدايصصلاو ءابط’ا
ناسسنلأ ةعانم ىلع رمدم رثأ اهل ةيوي◊أ تأداسضŸأ لوانت
تأداضضŸأ لوانت مدعب ءابطلأ حضصني ^

رثأ نم اهل اŸ ةيئأو-ضشع ة-ف-ضصب ة-يو-ي◊أ
يضشفت لظ ‘ ناضسنلأ ةعانم ىلع يبلضس

لوأ هب حرضص ام بضسح ،91- ديفوك ةحئاج
نوفوركيم ‘ ةلدا-ي-ضصلأ ،ة-ع-م÷أ ،سسمأأ
.ةينطولأ ةعأذلأ
ةجوŸأ نأاب نوبوجتضسŸأ ةلدايضصلأ فضشكو
دأدزأ دق انوروك ةحئاج يضشفت نم ةيناثلأ
.ةيوي◊أ تأداضضŸأ ىلع بلطلأ

نأ ةلدايضصلأ دحأأ لاق قايضسلأ تأذ ‘و
را-ط-خأ يو– ة-يو-ي◊أ تأدا-ضضŸأ هذ-ه
.““ اهيطاعتم ةحضص ىلع

مهلوانت ÚنطأوŸأ ن-م ة-ن-ي-ع ف-ن-ت ⁄و
ةرا-ضشت-ضسأ يأ نود ة-يو-ي◊أ تأدا-ضضم-ل--ل

ترعضش املك »:لئاق مهدحأأ رقي ذأ  ،ةيبط
تأدا-ضضŸأ هذ-ه تي-ن-ت-قأ سسر-ضضلأ ⁄أا-ب

ينحÁ نم مهنمف ،ةيلديضصلأ نم ةرضشابم
.““ سضفري نم مهنمو اهايأ

ل تقو ‘ ينŸؤوت ام ابلاغ ،رخأ لاق اميف
أرطضضم نوكأ أذل ،بيب-ط-لأ ه-ي-ف ر-فو-ت-ي
.““ لح أذكهل
نيذه سسكع ىرخأ ةنطأوم تب-هذ ا-م-ي-ف
نأ ليحتضسŸأ نم هنأ »:ةلئاق ÚبوجتضسŸأ
ةراضشتضسأ نودب ةيوي◊أ تأداضضŸأ لواتأ

.““ ةيبط
يرمعل-ب د-ي-ضسلأ لا-ق ،قا-ي-ضسلأ تأذ ‘و

ةيرئأز÷أ ةينطولأ ةباقنلأ سسيئر ،دوعضسم
تأداضضŸأ لوانت نأ »:سصأوÿأ ةلدايضصلل
نم ةديد-ضش ة-موا-قÃ مد-ط-ضصي ة-يو-ي◊أ

ةيلمعلأ هذه تاضساكعنأو ايÒتكبلأ فرط
.““ سضرŸأ ةلاح ‘ ةميخو نوكت

م.ق  ^

: ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم

رطخ91-ديفوك يباسصم جÓعل ÒفيسسيدÁر مأدختسسأ
راقع مأدختضسأ نم ةعم÷أ ةيŸا-ع-لأ ة-ح-ضصلأ ة-م-ظ-ن-م ترذ-ح

انوروك سسوÒف ىضضرم جلعل تاضسوÒفلل داضضŸأ ““ÒفيضسيدÁر““
ةدكؤوم ،مهضضرم ىدم ن-ع ر-ظ-ن-لأ سضغ-ب (91-ديفوك) دجتضسŸأ

.هتيلاعف ىلع ةلدأأ دوجو مدع
ةمظنŸ ةعباتلأ ةيه-ي-جو-ت-لأ ئدا-بŸأ سضأر-ع-ت-ضسأ ة-ن÷ تلا-قو
نأأ ىلع ة-لدألأ ‘ ا-ضصق-ن ة-ن-ج-ل-لأ تد-جو““ :ة-يŸا-ع-لأ ة-ح-ضصلأ
سضافخنأ لثم ىضضرŸأ مهت يتلأ جئا-ت-ن-لأ ن-ضسح-ي Òف-ي-ضسيدÁر
نضسحتلأ تقوو ،ةيكيناكيŸأ ةيوهتلأ ¤إأ ةجا◊أو ،تايفولأ لدعم
.““اهÒغو ،يريرضسلأ
نم ،تدجو نإأ ،ÒفيضسيدÁرلل ةديفم راثآأ يأأ““ نإأ ةنجللأ تلاقو
نم مهم ررضض ثودح لامتحأ ىقبيو ة-ل-ي-ئ-ضض نو-ك-ت نأأ ح-جرŸأ

.““هبناج
ةل‹ ‘ ترضشُن يتلأ ،ةيŸاعلأ ةحضصلأ ةمظنم ةيضصوت تدنتضسأو
ةلدأأ ةعجأرم ¤إأ ،ةيناطيÈلأ ةيبطلأ ((لانروج لاكيديم سشتيرب))
فلآأ7 نم Ìكأأ ىلع ةيلود ةيئأوضشع برا4Œ نم تانايب تنمضضت

.تايفضشتضسŸأ ‘ سضيرم
هل سسيل ÒفيضسيدÁرلأ نأأ ¤إأ ةنجللأ تضصلخ ،ةلدألأ ةعجأرم دعبو
.ىضضرملل ىرخأأ ةمهم جئاتن وأأ تايفولأ لدعم ىلع سسوملم Òثأات
درأوŸأ ىلع ةبتŸÎأ راثآلأو ف-ي-لا-ك-ت-لأ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب““ :تلا-قو

بجي ةيلوؤوضسŸأ نأأ ةنجللأ ترعضش ... ÒفيضسيدÁرلاب ةطبترŸأ
ةحاتŸأ تانايبلأ هتبثت ⁄ ام وهو ،ةيلاعفلأ ليلد راهظإأ ‘ نمكت نأأ

.““ايلاح
((ديا-ي-ل-غ)) ة-كر-ضش ه-ج-ت-ن-ت يذ-لأ ،ي-ضسوÒف-لأ دا-ضضŸأ د-ع-يو
91-ديفوك ىضضرم جلعل ايلاح Úضصخرم نيءأود دحأأ ،ةيكيرمألأ

‘ همأدختضسأ ىلع ةقفأوŸأ ت“ دقو .⁄اعلأ ءاحنأأ عيمج ‘
تدجو نأأ دعب ىرخأأ لودو يبوروألأ دا–لأو ةدحتŸأ تايلولأ
.91-ديفوك ىضضرم سضعب ءافضش ةدم للقي دق هنأأ ةيلوألأ ثاحبألأ

م.ق ^

 لفطلا قوق◊ يŸاعلا مويلاب ⁄اعلا لفتحي اميف
fiمأأ دمÚ.. هتقاعإأ هتمرح لفط ةسصق

ةلسشنخب مألأ نانح نم
،سس .Úمأ د-مfi ،ل--ف--ط--لأ سشي--ع--ي ^
نم بر-قأأ ة-ضصق ،تأو-ن-ضس7 ـلأ بحا--ضص

دولوŸأ لفطلا-ف ،ع-قأو-ل-ل ا-ه-ن-م لا-يÿأ
لخدي4102 ماع نم يفناج رهضش فضصتنم
نانح ن-ضضح ن-ع آأد-ي-ع-ب سسماÿأ ه-ما-ع
زواجتي ⁄ هرمعو هنع تلخت يتلأ هتدلأو

.أرهضش81 هرمع
.حلاضص هدلأو اهيوري Úمألأ دمfi ةضصق
موي هتدلو دعب ةرضشابم أأدبت ،ةنضس04 ،سس
هتدلو د-عو-م ل-ب-ق4102 يف-نا-ج61
ةباضصأ ظحلي ⁄ ثيح ،نيرهضشب يعيبطلأ
ذإأ ،رهضشأأ ةع-برأأ رور-م د-ع-ب لأ Úمأأ ه-ن-بأ

ل ،ي-ع-ي-ب-ط Òغ Úمأأ نأ ةد÷أ تظ--حل
كضسم-ت-لأو و-ب◊أو ة-كر◊أ ع--ي--ط--ت--ضسي
ءأرجإاب موقي نأأ ¤أ هرطضضأ ا‡ ،ءايضشألاب
ايلÿأ نأأ تن-ي-ب ي-ت-لأ Òنا-ك-ضسلأ ة-ع-ضشأأ
تتام دق غامدلأ ‘ ةكر◊أ نع ةلوؤوضسŸأ

جلعلل هب لاقتنلأ ¤أ هرطضضأ ا‡ ،اما“
ةنتاب يقأوبلأ مأو لج-ي-جو ة-ن-ي-ط-ن-ضسق-ل
.ةلضشنخو ةمضصاعلأ رئأز÷أو

،كلذ نم أأوضسألأ ئبخي نا-ك رد-ق-لأ ن-ك-ل
،أرهضش81 رمع ‘ هنع تلخت Úمأأ ةدلأوف
‘ قباضسلأ ل-ط-ب-لأ ح-لا-ضص بألأ ح-ب-ضصأا-ف
ةيركضسع-لأ با-ع-للأ ‘و ي-ف-ير-لأ ود-ع-لأ
تأو-ق دأر-فأأ د-حأأ ه-ت-ف-ضصب ة-ي--ضسا--مÿأ
حبضصأأ ينطولأ يبعضشلأ سشي÷أ ‘ ريواغŸأ
مألأو فوطع-لأ بألأ و-ه هر-ظ-ن ‘ مو-ي-لأ
جل-ع-لأ ة-ل-حر ‘ Úمألأ د-مÙ نو-ن◊أ
ةيضضقل دلأولأ عفر دعب اهئبع دأز ةياعرلأو
رهضشأأ60 ترمتضسأ ةيجوزلأ ةطبأرلأ كفل

هتدلأو لزانتب تهتنأو ،مكاÙأ ةقورأأ ‘
عضضو انهو ،دلأولأ ح-لا-ضصل ة-نا-ضض◊أ ن-ع
دمfi هنبأ ة-يا-عر ه-ي-ن-ي-ع بضصن ح-لا-ضص

ةرأرمو ةا-ي◊أ ةوا-ضسق ل-م-ح-ت-م ،Úمألأ
اهدمأأ لاط يتلأ يضضاقتلأ تأءأرجأ لوطو
امهنبل هتقيلط راكنأو  دحأو نآأ ‘ اهتÌكو
،ةهج نم اهنانحب هرمغو هترايز اهضضفرو
موقت يتلأ ةيديكلأ ىوا-ك-ضشلأو ىوا-عد-لأو
اهنأدقفو ،ةيناث ةه-ج ن-م ه-ل ا-ه-قا-ضصلإا-ب
نم نا-ك ةز-ير-غ كل-ت ،ة-مو-مألأ ةز-ير-غ-ل
لوأ ع-م ا-ه-ضسف--ن ‘ د--لو--ت نأأ سضÎفŸأ

تحبضصأأو ،Úمألأ د-مfi ن-بل-ل ة-خر-ضص
نوؤو-ضش ة-فر-غ ن-ع ردا-ضص رأر-ق بضسح-بو

ةدلأو نأأ  ةل-ضشن-خ ءا-ضضق سسلÛ ةر-ضسلأ
fiمألأ د-مÚ ⁄ ة-ف-ضص أد-بأأ ل-م– د-ع-ت

امك ،هل ةيجولويب امأأ اهنوك أدعام ةموملأ
اهنأل هت-نا-ضضح ›و-ت-ل ة-ل-هؤو-م Òغ ا-ه-نأأ
لفطلأ ةملضس ىلع أرطخ لكضشت تحبضصأأ
رأرقلأ نومضضم بضسح ةيضسفنلأو ةيدضس÷أ
لأو--حألأ ة--فر--غ سسي--ئر ن--ع ردا---ضصلأ
. ةلضشنخ ءاضضق سسلÛ ةيضصخضشلأ
،تأونضس5 ن-م Ìكأ رور-م د-ع-بو ،مو-ي--لأ

fiمألأ دمÚ عم ةأزأوم هجلع ‘ مدقتي
““›ذا--ضشلأ ط--بأر--م““ ة--ضسردŸ ه--لو--خد
ر‚أ امو ⁄ألأو ةقاعلأ مغرو ،ةيئأدتبلأ

هدلأو ترطضضأ يتلأ ةيضسفن ةمدضص نم هنع
ببضسب Úيناضسفنلأ ءابطألأ ىلع هضضرع ¤أ

مويلأو ،““ مألأ نأدقف ةلاح ““ايبط ىمضسي ام
هتقاعإأ ىدحتيو ةضسأردلأ دعاقÃ قحتلي

Ãةي◊أ همأأ نان-ح با-ي-غو هد-لأو ة-ق-فأر
بحب كلذ اضضو-ع-م ،د-حأو نآأ ‘ ة-ت-يŸأو
ل-خأد را-ه-ضصنلأ ¤إأ ه-ع-فد يذ-لأ هد--لأو
.عمتÛأ

،سس .حلاضص ديضسلأ حرضص ،هثيدح ماتخ ‘
هنبأ وه ايندلأ هتا-ه ‘ د-ي-حو-لأ ه-ل-مأأ نأأ

fiمألأ د--مÚ، عوÈ ما-ت دأد-ع-ت-ضسأ ن--ع
Ùتأونضس5 ـلأ نأو هلجأأ نم ⁄اعلأ ةبرا

وهو Òثكلأ نع لزانت هرمع نم ةيضضاŸأ
11 يفف ،Ìكأأ لزانتلل مات دأد-ع-ت-ضسأ ى-ل-ع
سشي÷أ فو-ف-ضص ‘ ا-ها-ضضق ي-ت-لأ ة-ن-ضس
جو-ف ‘ با-هرإل-ل ا-ح-فا-ك-م ي-ن--طو--لأ
أافدأأ يه ةلئاعلأ نأأ ملعت ريواغŸأ ÚيلظŸأ

نأأو ،نا-ضسنإلأ ه-ل أا-ج-ل-ي نأأ ن-كÁ ن--ضضح
fiمألأ دمÚ هتأدانم هل أولحي امك لطبلأ

.نآلأ ديحولأ هلطبو هتلئاع وه
  باخسش يزمر ^

ةيقرتو ةيام◊ ةينطولأ ةئي-ه-لأ تن-ل-عأأ^
رضضخألأ اهمقر Èع يقل-ت ن-ع ة-لو-ف-ط-لأ

أراطخإأ079و ف---لأأ ن----م Ìكأأ11/11
تعدو ،ل-ف-ط-لأ قو--ق--ح--ب سسا--ضسŸا--ب
ليجضست ‘ ‘رضش Ëرم ةينطولأ ةضضوفŸأ
لماعت-لأ ةرور-ضض ¤إأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-عأذإل-ل
‘ ةبكترŸأ تأزواجتلأ ةلأاضسم عم ةيدجب

¤وألأ ةلوؤوضسŸأ تفضشك امك .لفطلأ قح
ةيقر-تو ة-يا-م◊ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ ن-ع
01 ¤إأ5 نم ايموي ليجضست نع ةلوفطلأ
ءا-غ-ضصإلأ ة-ي-ل-خ ل-ب-ق ن-م ةŸا-ك-م فلآأ
Úنوناقو Úيناضسفن Úضصتfl نم ةنوكŸأ

سضعب نع غيلبتلأ أذكو رضضخألأ مقرلأ Èع
.لفطلأ قح ‘ بكترت يتلأ تأزواجتلأ
نأأ اهثيدح سضرعم ‘ ‘رضش Ëرم تدكأأو
يذلأ11/11 رضضخألأ اهمقر Èع ةئ-ي-ه-لأ
،عمتÛأ عم ةÒبك ةئف ىدل افورعم حبضصأأ

تأراط-خإلأ ن-م أدد-ع ل-ب-ق-ت-ضست لأز-تل
ةلوفطلأ قو-ق-ح-ب سسا-ضسŸا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ

Ãثيح نم اهلا‹ عضستأو اهعأونأأ فلتخ
نم ل-ع-جو ،ة-مد-قŸأ تا-مدÿأ ة-ي-عو-ن
Úبو اهنيب ل-ضصو ةز-م-ه ة-با-ثÃ ة-ئ-ي-ه-لأ
.لافطألأو تلئاعلأ

م.ق ^

 :ةلوفطلا ةيقرتو ةيام◊ ةينطولا ةئيهلا
11/11 رسضخألأ طÿأ Èع لفطلأ قوقحب سساسسŸاب راطخإأ افلأأ
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تاباختنلا لازلز تايعادت مسضخ ‘ ^
نيÒثكلا بقرتو ةيكير-مألا ة-ي-سسا-ئر-لا
امو اه-ت-ج-ي-ت-ن ن-ع ي-م-سسر-لا نÓ-عإلا

تا-يلو-لا ‘ عا-سضوألا ه--ي--لإا لوؤو--ت--سس
ي-ت-لا را-ك-نإلا ة-لا-ح ل-ظ ‘ ةد-ح--تŸا
هرارسصإاو بمارت دلانود سسيئرلا اهسشيعي

ه-سسفا-ن-م زو-ف-ب فاÎعلا مد-ع ى--ل--ع
تاباختنلا ‘ ندياب وج ي-طار-قÁد-لا
نايلو بتك ،ةروزم اهنأا بمارت ىري يتلا
ةفيحسصب ةيلودلا نوؤوسشلا ررfi رجروب
فواıا هيف لوان-ت لا-ق-م نا-يدرا-غ-لا
ىسضوف ثودح نم نيÒثكلا رواسست يتلا

‘ ةيك-ير-مألا ة-ي-جراÿا ة-سسا-ي-سسلا ‘
.سضيبألا تيبلاب بماÎل ةÒخألا مايألا
ةلواfi نم فواıا نأا بتاكلا ىريو
هت-يلو ة-ي-ه-ت-نŸا ي-ك-ير-مألا سسي-ئر-لا
‘ يŸاعلا ديعسصلا ىلع ىسضوف ثادحإا
‘ اهيسضق-ي-سس ي-ت-لا ةÒخألا ع-ي-با-سسألا

ءوسض ‘ ،ةدكؤوم هبسش تحبسصأا ،هبسصنم
هيجوت تارايخ نع هراسسفتسسا نع ريراقت

.ناريإل ةبرسض
‘ رير-ق-ت ر-كذ د-ق-ف ،لا-قŸا بسسح-بو

Úلوؤوسسم نأا ،زÁات كرويوي-ن ة-ف-ي-ح-سص
اوح-سصن ة-ي-ك-ير-مألا ةرادإلا ‘ ن-يزرا-ب
عقاوŸ تابر-سض ه-ي-جو-ت مد-ع-ب بمار-ت
بوسشن رطخ نم نيرذfi ،ةيناريإا ةيوون

سسيئرلا نأا تفاسضأا اهن-ك-ل ،Òب-ك عار-سص
ن-سش ةر-ك-ف ن-ع ا-ما“ ل-خ--ت--ي ⁄ اÃر

اهئÓكوو اهئافلح وأا ناريإا ىلع تامجه
.ةقطنŸا ‘

،هسسفن مويلا ‘و هنأا ¤إا لاقŸا Òسشيو
عا-فد-لا ر-يزو لا-م-عأا-ب م-ئا--ق--لا د--كأا
تايلولا نأا ،رليم رفوتسسيرك ،يكيرمألا
يركسسعلا اهدوجو سضفخت-سس ةد-ح-تŸا

Ó-ها-ج-ت-م ،قار-ع-لاو نا-ت-سسنا-غ--فأا ‘
‘ ئجافŸا باحسسنلا نأا نم فواıا
مÓسسلا تاثداfi لقرعي دق ناتسسناغفأا
نابلاط ةكرحو ةينا-غ-فألا ة-مو-ك◊ا Úب

مهنأاب ةكر◊ا يحلسسم عان-قإا لÓ-خ ن-م
Áقافتا نودب اورسصتني نأا نك.

تابارطسضلا ةروطخ نأا نوبقارم ىريو
ة-ي-عا-فد-لاو ة-ي-جراÿا ة-سسا-ي--سسلا ‘

ماهتا عم نمازتت اهنأا ‘ نمكت ةيكيرمألا
يقلت نم هعنÃ بمارت ةرادإل ندياب وج

.ةيسسايسسلا وأا ةيتارابختسسلا تامولعŸا
تاحيرسصتل ادانتسسا ،نوبقارŸا حجريو
بمارت نأا ،Úقباسس Úيكيرمأا Úلوؤوسسم
كرت ¤إا ةياهنلا ‘ رطسضيسس هنأا كردي

تارايخ ‘ ثحبي هنإاف مث نمو ،هبسصنم
هتلمح دوعوب ءافول-ل ةÒخألا ة-ظ-ح-ل-لا
ةرادإا ‘ كانه نأا ¤إا ةفاسضإا ،ةيباختنلا
قبسست يتلا عيباسسألا ¤إا رظني نم بمارت
رياني ‘ ندياب بختنŸا سسيئرلا بيسصنت
قيقحتل ةÒخأا ةسصرف اهنأا ىلع لبقŸا
.مهفادهأا
اÃ كلذ ىل-ع نا-يدرا÷ا لا-ق-م ل-لد-يو
كيام ةسسائرب ةيجراÿا ةرازو هل ططخت
عوبسسأا لك عم تابوقع ةفاسضإل ،ويبموب

لع÷ ةلواfi ‘ ةسسائر-لا ن-م ي-ق-ب-ت-م
ل ناريإا عم مŸÈا يوونلا قافتلا رايهنا
.هيف ةعجر
لمع يذلا ،›ام بور نع لاقŸا لقنيو
دحأا ناكو امابوأا كاراب ةرادإا ‘ لوؤوسسم
ةلماسشلا ةكÎسشŸا لمعلا ةطخ يسضوافم
لمعيو ،(Êاريإلا قا-ف-تلا-ب ة-فور-عŸا)

،ةيلودلا تامزألا ةعومÛ اسسيئر ايلاح
نأا وه امئاد هنأاسشب اقلق تنك ام»:هلوق
بماÎب Úط-----يÙا سصا-----خ-----سشألا

ءيسش رخآا وه هنأاب هعا-ن-قإا نو-لوا-ح-ي-سس
/ءافع-سضلا Úي-طار-قÁد-لا/ Úب ف-ق-ي
Úبو ، هدعب نم ةطلسسلا نولوتيسس نيذلا
.““ةيوون ةلبنق ناريإا ريوطت
اهتبث-ت ي-ت-لا تا-ي-ط-عŸا هذ-ه ل-ظ ‘و
ةرادإا اهنلعت يتلا ةي-لاو-تŸا تا-بو-ق-ع-لا

ةيفيك سسرد-تو نار-يإا بسسح-ت-ت ،بمار-ت
ةفيحسص .ةمداقلا عيباسسألا عم لما-ع-ت-لا
ناونعب اريرقت ترسشن زÁات لايسشنانيافلا
ةبرسض يأا ىلع قحاسس درب ددهت ناريإا““

.““ةيكيرمأا ةيركسسع
ىلع تدده نار-يإا نإا ر-ير-ق-ت-لا لو-ق-يو
ة-مو--ك◊ا م--سسا--ب ثد--ح--تŸا نا--سسل
ىلع ““قحاسس در»ـب ،يعيبر يلع ،ةيناريإلا
اهتآاسشنŸ ةيكيرمأا ةير-ك-سسع ة-بر-سض يأا
,ةيوونلا
‘ د-عو ند-يا-ب نأا ¤إا ر-ير-ق-ت-لا Òسشيو
يوونلا قافتلا ¤إا مامسضنلا-ب ل-با-قŸا
،هطورسشل لاثتملا ¤إا ناريإا تداع اذإا
نم نوقل-ق Úي-بوروألا Úلوؤو-سسŸا ن-ك-ل
ي-ك-ير-مأا ير-ك-سسع ل-م-ع ن-ع ثيد◊ا

fiم-ه-يد-لو ،ل-م-ت flدق ام نأاسشب فوا
يتلا عي-با-سسألا ‘ بمار-ت ةرادإا ه-ل-ع-ف-ت
.ندياب بيسصنت قبسست
‘ ،بناجأا Úيسسامولبد نأا ريرقتلا دكؤويو

ءاطعإا بنجتب نار-يإا او-ح-سصن ،نار-ه-ط
ديزم ةسسرامŸ ة-ع-يرذ يأا بمار-ت ةرادإا

اذإا»: مهدحأا لاقو .اهيل-ع ط-غ-سضلا ن-م
جهنلا سسفن نولسصاويسسف ،ءامك-ح او-نا-ك

نوقلق نآلا نح-ن .بمار-ت ردا-غ-ي ى-ت-ح
ةرادإا نم Ìكأا ناريإا ‘ نيددسشتŸا نأاسشب
.““بمارت
اودهعت دق نويناريإلا نوددسشتŸا ناكو
هترداغم ل-ب-ق بمار-ت ن-م ““ما-ق-ت-نلا»ـب

دئاق ،Êاميلسس مسساق لتقم ببسسب هبسصنم
‘ لت-ُق يذ-لا Êار-يإلا يرو-ث-لا سسر◊ا
ةيوج ةراغ ‘ يسضاŸا رياني ‘ قارعلا
يلع Òمأا ديمعلا هدكأا ام وهو ،ةيكيرمأا

سسرحلل ةيو÷ا تاوقلا دئاق ،هداز جاح
نم ماقتنلا ةطخ نإا لاق امدنع ، يروثلا
.““ةدكؤوم““ ةدحتŸا تايلولا
‘ تاوقلا سضفخ ططخب قلعتي اميفو
كرويوين ةفي-ح-سص تلا-ق ،نا-ت-سسنا-غ-فأا
هذه ذختا نوجاتنبلا نإا ةيكيرمألا زÁات
بختنŸا سسيئرلا ¤وتي نأا لبق ةوطÿا
نولوؤو-سسŸا ى-سشخ-يو ،ه-ب-سصن-م ند-يا-ب
عجسشتسس تاسضيف-خ-ت-لا نأا ن-م نا-غ-فألا

.لاتقلا ةلسصاوم ىلع نابلاط
تارسشع لول هنإا نوينمأا نولوؤوسسم لاقو
عيباسسألا ‘ ةيكيرمألا ة-يو÷ا تارا-غ-لا
ت– راهدن-ق ة-ن-يد-م تنا-ك-ل ،ةÒخألا
نابلاط رسصان-ع دد-ه نأا د-ع-ب ،را-سص◊ا
.ةطيÙا قطانŸا نم ديدعلا حايتجاب
تاوقلا سضفخب بمارت رماوأا عم نآلاو
يأا ،0052 ¤إا ناتسسناغفأا ‘ ةيكيرمألا

Ãسصم حبسصأا ،ابير-ق-ت ف-سصن-لا راد-قÒ
ةيناغفألا نمألا تاوق Òسصمو ،راهدنق
عسضوم ،دÓبلا ءاحنأا عيمج ‘ ةرسشتنŸا
.ىرخأا ةرم لؤواسست
نا-غ-فألا نو-لوؤو-سسŸا Èت-عا اŸا--ط--لو
ازفاح ي-ك-ير-مألا ير-ك-سسع-لا دو-جو-لا

رايتخاو اهدوعوب ءافولل نابلاطل امسساح
.بر◊ا ىلع سضوافتلا
نات-سسنا-غ-فأا ‘ د-يد-ع-لا ر-ظ-ن-ي ،نآلاو
هرابتعا-ب بماÎل ع-ير-سسلا با-ح-سسنÓ-ل
تايلولا نأا ىلع نآلا ىتح ةراسشإا حسضوأا
رظنلا سضغب ناتسسناغفأا رداغت ةدحتŸا

ة-ط-خ نأا ا-م-ك ،نا-ب-لا-ط ه-ل-ع-ف-ت ا-م-ع
زوا-ج-ت-ت تا-ي-عاد-ت ا-ه--ل با--ح--سسنلا
‘ تاوقلا سضفخ كلذ ‘ اÃ ناتسسناغفأا
.ايقيرفأاو طسسوألا قرسشلا

تاوقلا دو-جو سضف-خ-نا ،قار-ع-لا ي-ف-ف
اذه يركسسع0053 ›اوح ¤إا ةيكيرمألا
لوقي ،ةديد÷ا رماوألا بجوÃو ،ماعلا

¤إا سضفخنيسس هنإا نوجات-ن-ب-لا و-لوؤو-سسم
ثيح ،رياني/ناث نوناك ‘0052 ›اوح
‘ Êاريإلا ذوفنلا ديازت لظ ‘ كلذ يتأاي
تايلمع د-ياز-ت ل-ظ ‘ كلذ-كو قار-ع-لا
.كانه سشعاد ميظنت
،باح-سسنلا نو-جا-ت-ن-ب-لا نÓ-عإا رو-فو

ىلع خيراو-سصو نوا-ه ف-ئاذ-ق تق-ل-طأا
برقلاب كلذ ‘ اÃ ،دادغب ‘ ةدع نكامأا

نولوؤوسسم لاقو ،ةيكيرمألا ةرافسسلا نم
لفط لتقم نع تر-ف-سسأا تا-م-ج-ه-لا نإا
.Úيندم ةسسمخ ةباسصإاو
،باحسسنلا ةطخ ي-تأا-ت ،لا-مو-سصلا ‘و

ي-هو ،با-ب-سشلا ة-كر-ح ل-سصاو--ت ثي--ح
،ةدعاقلاب ةطب-تر-م ة-ي-با-هرإا ة-عا-م-ج

فاد-هألا ى-ل-ع ا-ه-تا-م-ج-ه ف-ي-ث-ك--ت
ةعزعزلل ةلواfi ‘ ةيندŸاو ةيركسسعلا
.برغلا نم ةموعدŸا دÓبلا رارقتسسا
لاموسصلا ‘ نوللfiو نولوؤوسسم لوقيو
وأا تاوقلا هذهل ئجافŸا سضيفختلا نإا
ايئاعد ارسصن نوكيسس لماكلا باحسسنلا

.جر◊ا تقولا اذ-ه ‘ با-ب-سشلا ة-كر◊
نوؤو-سش ل-لfi لو-ق-ي ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘و
تامزألا ةعوم‹ ‘ زرا-ب-لا لا-مو-سصلا
قلعت-ي ا-م-ي-ف““ :دو-مfi ر-م-ع ة-ي-لود-لا
ةكرح برسضو ةيلÙا تاردقلا Úسسحتب
كلذ ن-م يأا ق-ي-ق– م-ت-ي ⁄ ،با-ب--سشلا
.““لعفلاب
نم ةرذÙا ريراقتلا نم ديدعلا مغرو
ع-ي-با-سسألا لÓ-خ بمار--ت تا--سسا--ي--سس
سسماÿا سسي-ئر-لا نأا ود-ب-ي ،ة-مدا-ق--لا
ةدحتŸا تا-يلو-لا خ-يرا-ت ‘ Úع-برألاو

،اهذيفنت ‘ ا-مد-ق ي-سضŸا ى-ل-ع مزا-ع
لاجر نم ديدعلاب كلذ ليبسس ‘ احيطم
ونيمودلا قاروأاك نوواهتي ن-يذ-لا ه-ترادإا
دحأا ملعي لو ،هططÿ مهتسضراعم ببسسب

دعوم ىتح هناكم ‘ ىقبيسس مهنم نم
.بيسصنتلا
،بمارت ةرادإا ‘ ÚلاقŸا ثدحأا ناكو
ةينبلا نمأاو ÊوÎكلإلا نمألا ةلاكو ريدم
مايأا دعب كلذو ،سسبيرك سسيرك ةيتحتلا

.Èسسإا كرام عافدلا ريزو ةلاقإا ىلع
معازم هيفن دعب ،سسبيرك ةلاقإا تءاجو
““قاطنلا ةعسساو““ ريوزت تايلمع لوسصحب

تلقنو .ةيكيرمألا ةسسائرلا تاباختنا ‘
‘ Úلوؤوسسم نع ةيكيرمأا مÓعإا لئاسسو
دق يكير-مألا سسي-ئر-لا نأا بمار-ت ةرادإا
تارابختسسلا ةلاكو ةريدم ا-سضيأا ل-ي-ق-ي
انيج (هيإا يآا يسس) ةيكيرمألا ةيزكرŸا

تاقيق-ح-ت-لا بت-ك-م ر-يد-مو ،ل-ب-سسا-ه
.يار رفوتسسيرك ،(يآا يب فإا) ›ارديفلا
ةيلمع فنتكي يذلا سضومغلا ءوسض ‘و
ىلع ةبتŸÎا فواıاو ةطلسسلا لاقتنا

سسوÒف ةحفاكم ةيسضق ‘ نواعتلا مدع
نويلم عبر نم Ìكأاب كتف يذلا انوروك
ح-جر ،ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ‘ سصخ--سش
‘ رلودلا أادبي نأا ةيناكمإا ““كنب يتيسس““
هتميق نم %02 ¤إا لسصي اÃ سضافخنلا

تاحاقل عيزوت ” لاح ‘ ،1202 ماع ‘
‘ ةدعاسسŸاو عسساو قاطن ىلع انوروك
و-م-ن-لاو ة-يŸا-ع-لا ةرا-ج--ت--لا ءا--ي--حإا
.يداسصتقلا

 :““نايدراغلا““

ةÒخألا عيباضسألا لÓخ هضسافنأا ضسبحي ⁄اعلا
ضضيبألا تيبلا ‘ بماÎل

ديكأاتلاب وه ةلاعفو ةنمآا تاحا-ق-ل ر-يو-ط-ت ^
ةيناسسنإلا جارخإل قا-ب-سسلا ن-م بع-سصلا ءز÷ا

.دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئا-ج ةر-ئاد ن-م
ثيح ،قايسسلا اذه ‘ ¤اوتت ةدعاولا جئاتنلاف
اهتكيرسشو ةيك-ير-مألا رز-يا-ف ة-كر-سش تن-ل-عأا
كÎسشŸا امهحاق-ل حا‚ كت-نو-ي-ب ة-ي-ناŸألا
ةيامح ق-ي-ق– ‘ ا-نورو-ك سسوÒف-ل دا-سضŸا
انردوم ةكرسش تنلعأا ،ما-يأا د-ع-بو ،%09 ةبسسنب
ةيامح ققح دق بقترŸا اهحاقل نأا ةيكيرمألا

ىلع هرابتخا دعب ،%49ر5 ةبسسنب سسوÒفلا نم
.سصخسش فلأا03 نم Ìكأا
ديعسص ىلع اراسصتنا جئاتنلا هذه انÈتعا اذإاو
،ةينطولاو ،تا-كر-سشلا سصخ-ي ا-م-ي-فو م-ل-ع-لا
هرارقإا م-ت-ي حا-ق-ل لوأا ¤إا Òسشت ا-هرا-ب-ت-عا-ب
نإاف ،عسساو قاطن ىلع همادخت-سسا-ب حا-م-سسلاو
.نآلا ىتح فر-ط يأل ق-ق-ح-ت-ي ⁄ را-سصت-نلا

تاحاقل مادختسسا ءدب لبق ةÒخألا ةلحرŸاف
ةيباقرلا تاط-ل-سسلا ة-ها-تÃ ر-م-ت-سس ا-نورو-ك
⁄ا-ع-لا تارا-ق ف-ل-تfl ‘ ة-ي-م-ي-ظ-ن--ت--لاو
وه امو ،نيأاو ىتم ددحتسس يتلاو ،هتاسسسسؤومو
هجاتنإا ءدبو هيلع ةقفاوŸا متتسس يذلا حاقللا
.ءابنأÓل جÈمولب ةلاكو بسسحب ،هعيزوتو
بعلت يتلا تاسسسسؤوŸا هذه نأا يه ةقيق◊او
‘ ةيتسسيجول ةقيقح لث“ ““ةباوبلا سسراح““ رود
اذهف .انوروك نم ةياقول-ل حا-ق-ل Òفو-ت قا-ب-سس
تاكرسشلا نم دد-ع Úب اد-ي-حو ا-قا-ب-سس سسي-ل
د-سضو ا-نردو-م د-سض رز--يا--ف ل--ث--م ىÈك--لا
اهيف كلت“ ةقز‡ ةيلمع هنكل ،اكينيزاÎسسأا
ىلع ةقفاوŸا ةطلسس ⁄اعلا لود نم ةلود لك
ءاذغلا ةرادإا نإاف ،عبطلا-بو .ه-سضفر وأا حا-ق-ل-لا
ح-مÓ-م ن-ك-ل ،ة-م-ه-م ة-ي-ك-ير-مألا ءاود--لاو
⁄اعلا ‘ ةي-با-قر-لا ةز-ه-جألا Úب تا-فÿÓا
.زيكÎلا ةرئاد لخدتو لكسشتت تأادب
يذلا حاقللا ايناطيرب قÓ-طإا مد-ط-سصي د-ق-ف
دروفسسكوأا ةعماجو اكينيزاÎسسأا ةكرسش هروطت
قفاو يذلا لثامŸا حاقللا عم ،ناتيناطيÈلا

تردسصأا ،مايأا لب-قو .ي-بوروألا دا–لا ه-ي-ل-ع
ةيباقرلا اهتزهجأل حمسست ةديدج دعاوق ادنك
سسوÒف دسض حاقل يأا ىلع ةقفاوŸا عيرسستب
ةليلقلا عيباسسألا لÓ-خو .د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك
انردومو اكينيزاÎسسأا نم لك تمدق ةيسضاŸا
ةقفاوملل ةيدنكلا تاطلسسلا ¤إا تابلط رزيافو

.اهتاحاقل ىلع
ل-يو-م-ت-ب او-ما-ق ن-يذ-لا ناŸألا بغر-ي د-قو
ىلع لوسص◊ا ‘ كتنويب -رزياف حاقل عورسشم
بسسن يذلا تقولا ‘ ،حاقللا ىلع ةقفاوم لوأا

لسضفلا بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا هيف
بسسحبو .نأاسشلا اذه ‘ ةيسصخسش ةفسصب هسسفنل
نوكي دق ،كرويوين ةيلو مكاح ،وموك وردنأا
ىلع ةقفاوملل ةسصاÿا اهدعاوق ةيلولا هذهل
‘ ةقثلا عجارت ل-ظ ‘ ،حا-ق-ل يأا ماد-خ-ت-سسا
ةع-سضاÿا ة-ي-ك-ير-مألا ءاود-لاو ءاذ-غ-لا ةرادإا

تايلو ةدع يسض“ امك .بمارت سسيئرلا ةرادإل
سسفن ‘ اينروف-ي-لا-ك ل-ث-م ىر-خأا ة-ي-ك-ير-مأا
..هاŒلا
¤إا حا-ق-ل ن-ع ثح--ب--لا لو– ،ل--يزاÈلا ‘و
ةموكحف .تايسسن÷ا ددعتم Êويزفلت لسسلسسم
اهنإا لوقت ورانوسسلوب رياج يليزاÈلا سسيئرلا
ريوطتل (رلود نويلم963) لاير يرايلم تقفنأا
يرجي يذلاو ،دروفسسكأاو اكي-ن-يز اÎسسأا حا-ق-ل
معدي ،هسسفن تقولا ‘و .ليزاÈلا ‘ هرابتخا

سسفانمو ولواب واسس ةيلو مكاح ،ايرود واوج
كتويب كافون-ي-سس ة-كر-سش حا-ق-ل ،ورا-نو-سسلو-ب
ةيلولا ‘ اهحاقل رابتخاب موقت يتلا ةينيسصلا
كافونيسس حاقل Òفوتب ايرود دهعتو .ةيليزاÈلا
تقولا ‘ ،هتيلو ‘ سصخسش نويلم44 وحنل

حاقللا اذ-ه ورا-نو-سسلو-ب ه-ي-ف م-جا-ه-ي يذ-لا
.““هردسصم ببسسب : نمآا هنأا ‘ ككسشيو
‘ سسوÒفلاب ÚباسصŸا دادعأا عافترا لظ ‘و
ةمداقلا رهسشأÓل ة“اقلا تاع-قو-ت-لاو ⁄ا-ع-لا
دح ىلع ،““دوسسأا ءاتسش““ ¤إا لو-ح-ت-ت د-ق ي-ت-لا
،ندياب وج بختنŸا يكيرمألا سسيئرلا Òبعت
ةقفاوŸا حنم ىل-ع ق-با-سست-ت د-ق لود-لا نإا-ف
نكلو .اهريوطت متي يتلا تاحاقل-ل ة-ع-ير-سسلا

ر-يدŸا بسصن-م ¤و-ت يذ-لا ،ي-سسار ود-يو--ج
عسست ةدŸ ةيبوروألا ءاودلا ةلاكول يذي-ف-ن-ت-لا

Èمفون/ناث نيرسشت31 ‘ دعاقت ىتح تاونسس
.““هاŒلا اذه عجسشأا ل ةقيقح““ :لوقي ،›ا◊ا
بجي حاقللا ىلع ةعيرسس ةقفاوم يأا نأا فاسضأاو
هيلع ةيريرسسلا براجتلا لامكتسسا دعب متت نأا
““ددŸÎا حاقللا““ يذغت يتلا ةقيرطلاب سسيلو

.براجتلا لمتكم Òغ
دحأا نوكي نلو ةقثلا ر-مد-ي-سس ج-ه-نŸا اذ-ه-ف
عم ثدح امك ،حاقللا ىلع لوسصحلل ادعتسسم
ىعدأا يذلا Úتوب ÁÒدÓف يسسورلا سسيئرلا

دا-سضم لا-ع-ف حا-ق-ل ر-يو-ط-ت ‘ هدÓ--ب حا‚
تارابتخلاب هرورم مدع مغر ،انوروك سسوÒفل
.هتيلعافو هتمÓسس نم دكأاتلل ةررقŸا ةيملعلا
ةيملعلا لماوعلا نإاف ،جÈمولب ةلاكو بسسحبو
ةلاح رسسفت د-ق ة-ي-طار-قوÒب-لاو ة-ي-ن-طو-لاو
ةكرسش تررق امد-ن-ع تثد-ح ي-ت-لا لو-سضف-لا
براجتلا فقو دروفسسكوأا ةعماجو اكينيزاÎسسأا

،يسضاŸا Èمتبسس ل-ئاوأا ‘ ا-م-ه-حا-ق-ل ى-ل-ع
ةبرج-ت-لا ‘ Úكرا-سشŸا د-حأا ة-با-سصإا بب-سسب
،د-حاو عو-ب-سسأا لÓ-خو .ة-ي-سضر-م سضار-عأا-ب
ة-كر-سشلا ة-ي-نا-ط-يÈلا تا-ط--ل--سسلا تط--عأا
براجتلا فانئتسسل رسضخألا ءوسضلا ةعما÷او
تذختا ،ةليلق مايأا د-ع-بو .ا-ي-نا-ط-ير-ب ل-خاد
نكلو .Óثا‡ ارارق ايقيرفأا بونجو ليزاÈلا
عيباسسأا ةعبسس تقرغتسسا ةيكيرمألا تا-ط-ل-سسلا
اكين-يز اÎسسأا ة-كر-سشل ح-م-سست ي-ك-ل ا-ب-ير-ق-ت
.حاقللا ىلع براجتلا فانئتسساب
اذه ‘ ةيسسا-سسألا طا-ق-ن-لا ىد-حإا نأا ود-ب-يو
ةزه-جألا ة÷ا-ع-م ‘ ل-ث-م-ت-ت ،ة-ي-ن-ف نأا-سشلا
ايناطيربو ةدحتŸا تايلولا ‘ ةيطارقوÒبلا
،ةفلتfl قرطب ةيريرسسلا براجتلا تا-نا-ي-ب-ل
ةمخسضلا تا-مو-ل-عŸا نو-ك-ت نأا بج-ي كلذ-ل
ةغيسصلا قفو ةيرير-سسلا برا-ج-ت-لا-ب ة-سصاÿا
ةرادإا ةقفاوم ىل-ع ل-سص– ي-ك-ل ة-ي-ك-ير-مألا
تناك ةجيتنلا نكلو .ةيكيرمألا ءاودلاو ءاذغلا
ىظحي أاسشنŸا ÊاطيÈلا حاق-ل-لا-ف .ة-ح-سضاو

Ãهنطوم ‘ ق-ئاو-ع يأا ن-م ة-ي-لا-خ ة-ل-ما-ع.
سسطسسغأا ‘ ةينا-ط-يÈلا ة-مو-ك◊ا تن-ل-عأاو
ةتقؤوم ةق-فاو-م ح-نŸ ا-هداد-ع-ت-سسا ي-سضاŸا

كانه تناك اذإا سصخرم Òغ حاقل مادختسسل
ةلاكو نم عرسسأاب كرحتلا اهيلع سضرفت ةلاح

ايناط-ير-ب تنا-ك اذإا ى-ت-ح ،ة-ي-بوروألا ءاود-لا
يبوروألا دا–لا دعاو-ق-ل ة-ع-سضا-خ تلازا-م

◊Ú مسسيد ةياه-ن-ب دا–لا ن-م ا-ه-جور-خÈ
ةيŸاعلا ةحسصلا ةم-ظ-ن-م تدد-سشو .ل-ب-قŸا
ىلع ةيلودلا ةي-با-قر-لا تا-سسسسؤو-م-ل-ل دا–او

تاحاقللا ىلع تا-ق-فاوŸا نو-ك-ت نأا ةرور-سض
.⁄اعلا لود لكل ةلماسش
فلاحتلا عم كÎسشم نايب ‘ ةمظنŸا تلاقو
نواعتلا““ نإا ةيئاودلا ةيباقرلا تاطلسسلل ›ودلا

ةيبا-قر-لا تا-ط-ل-سسلا Úب فار-طألا دد-ع-ت-م
نأا نم دكأاتلاو ةلادعلا نامسضل ايرورسض نوكيسس
هتيودأاو دجت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف تا-حا-ق-ل
لودلا عيمج نأاو ةدو÷ا ةنومسضمو ةلاعفو ةنمآا
ةقيرطب تاجتنŸا هذه نم ةدافتسسلا عيطتسست
.تقولا سسفن ‘و ،ةاواسسŸاب مسستت

»أا ب د» ^

 :قيق–
انوروك ضسوÒف تاحاقل قيرط ‘ ةÒخألا ةبقعلا…ةيطارقوÒبلا

 :ةينانبللا عافدلا ةريزو
دود◊ا ميضسرت تاضضوافÃ ضضرألا نع عافد ةكرعم ضضوخن

نأا ،تبسسلا سسمأا ،ركع نيز ،ةينانبللا عافدلا ةريزو تÈتعا ^
تاسضوافÃ قوق◊او سضرألا نع عافدلا ةكرعم سضوخت““ اهدÓب
.““ليئارسسإا عم ةيرحبلا دود◊ا ميسسرت
ىركذلا ةبسسانÃ ،ةيمسسرلا ةلاكولا اهترسشن ةملك ‘ ،ركع تلاقو
نع عافدلا ةكرعم سضوخي نا-ن-ب-ل““ نإا ،دÓ-ب-لا لÓ-ق-ت-سسل77ـلا
.““ةيرحبلا دود◊ا ميسسرت تاسضوافÃ قوق◊او سضرألا
ةيليئارسسإلا تاقورÿا لظ ‘““ لسصاوتت ةكرعŸا هذه نأا تفاسضأاو
يليئارسسإلا سشي÷ا تاقورخ ¤إا ةراسشإا ‘ ،““ةرركتŸاو ةيمويلا
اهنلعت يتلا ةينانبللا ءاوجألاو ةيميل-قإلا ها-يŸاو ة-يÈلا دود-ح-ل-ل
.رخآل Úح نم توÒب
ردق ىلع اهنأا تت-ب-ثأا ة-ير-ك-سسع-لا ة-سسسسؤوŸا““ نأا ى-ل-ع تدد-سشو
.““هرارقتسساو هنمأاو نانبل نع عافدلا ‘ ةيلوؤوسسŸا
طسسو لÓقتسسلا د-ي-ع-ل77 ىركذلاب مويلا ل-ف-ت-ح-ن““ :تع-با-تو

توÒب أافرم راجفنا دعب اميسس ل ،نانبل ‘ اهسشيعن ةمج تايد–
.““انوروك ءابوو ،يسضاŸا سسطسسغأا4 ‘

نع ،يسضاŸا سسط-سسغأا4 ‘ توÒب أافرم زه را-ج-ف-نا ر-ف-سسأاو

،نيرخآا فلآا6 ىلع ديزي ام ةباسصإاو ،سصخسش002 نم Ìكأا عرسصم
تاسسسسؤوŸاو ة-ي-ن-ك-سسلا ة-ي-ن-بألا ‘ ل-ئا-ه يدا-م را-مد بنا-ج-ب
.ةيراجتلا
خيرات ‘ ةمهم تاطfi دسسŒ لÓقتسسلا ىركذ نأا ركع تدكأاو
.دÓبلا
رامعتسسلا نع هلÓقتسساب ماع لك نم Èمفون22 ‘ نانبل لفتحيو
.3491 ماع يسسنرفلا
ببسسب لÓقتسسلاب تلافتحلا ةفاك ة-يرو-ه-م÷ا ة-سسا-ئر تغ-لأاو

دÓبلا ‘ لماكلا لافقإلا رار-ق ¤إا ادا-ن-ت-سساو ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
.يرا÷ا Èمفون03 ـ41 نم رمتسسŸا
نانبل Úب ةرسشابم Òغ تاسضوافم تقلطنا ،يسضاŸا ربوتكأا ‘و
ةدحتŸا ·ألا ةياعر-ب ،ة-ير-ح-ب-لا دود◊ا م-ي-سسÎل ل-ي-ئار-سسإاو
.ةيكيرمأا ةطاسسوو
رحبلا ‘ ةقطنم ىلع نيدلبلا Úب عازن رثإا تاسضوافŸا تءاجو
‘ تلوج4 مويلا ىتح تدقعو ،زاغلاو طفنلاب ةينغ طسسوتŸا

““لوسضانألا““ .ةروقانلاب ““ليفينوي““ رقم
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31 ‘اقثلا ـهÊ 2441اثلا عيبر6ـل قفوŸا مÈ0202مفون22 دحأ’ا

نم اماع02 دعب ،ةهجاولل ةينغأ’ا دوعتو ^
Êاهوم ءارحصص ‘ بيلك ويديفلا ريوصصت
امدن-ع ،ة-ي-كÒمأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا-ب
‘71ـلا ةبترŸا اهنيح ة-ي-ن-غأ’ا تل-ت-حا
،ةيبعصش Ìكأ’ا ةيŸاع-لا Êا-غأ’ا ف-ي-ن-صصت
نم ديدعلا يمامو غنيتصس يئانثلا تحنمو
.““يمارغ““ ةزئاج اهنم زئاو÷ا

ةدوعلا ةÒصشأات +
‘ بصصت غنيتصس ةوطخ نأا نوعباتم ىريو

‘ Úنانفلا Ìكأا ودبي يذلا ،يمام حلاصص
،ةصصرفلا هذه ¤إا ةجاحب مو-ب-لأ’ا ة-م-ئا-ق
نم هجورخ دعب هت-ي-ب-ع-صش تنا-ع نأا د-ع-ب
با--صشلا لو– د--قو .1102 ما-ع ن-ج-صسلا

يŸاع م‚ نم ةÒخأ’ا تاونصسلا ‘ يمام
،اديحو اصسنرف عراوصش ‘ Òصسي لجر ¤إا
ن-م بصضغو ة--ير--خ--صس لfi ا--نا--ي--حأاو
هل رفغت ⁄ يت-لا ،ة-ي-صسنر-ف-لا ة-فا-ح-صصلا

يتلا هتقيصشع قح ‘ اهبكترا يتلا هتÁرج
.شضاهجإ’ا ىلع اهمغرأا
Úعأا ‘ يمام لو– ةÁر÷ا كلت ببصسبو
دحأا ؤورجي ⁄و ،ماغلأا ل-ق-ح ¤إا Úنا-ن-ف-لا

‘ هبرد قيفر ىتحف ،هنم باÎق’ا ىلع
هح-نÁ ⁄ ،د-لا-خ با-صشلا ،يار-لا ة-ي-ن-غأا

هنم تبر-هو ،ءا-ن-غ-لا ¤إا ةدو-ع-لا ة-صصر-ف
نأا دعب ،تÓف◊ا تاعاقو جاتنإ’ا تاكرصش
‘ ةي-صسنر-ف-لا مÓ-عإ’ا ل-ئا-صسو ه-ت-ع-صضو
.ءادوصسلا ةمئاقلا

ةيليوج11 ديلاوم ن-م (ا-ما-ع35) يما-م
،ةاي◊ا تاصضقانت لك ارخؤوم ششاع ،6691
مويلا ىعصسي وهو رفصصلا ةطقن ¤إا داع دقو
ي-صضاŸا ة-ح-ف-صص ي-ط-ل هد--ه--ج ل--ك--ب
فلتfl ن-مز ‘ ،د-يد-ج ن-م قÓ-ط-ن’او

.ةديدج ة-ير-ئاز-ج تاو-صصأا ه-ي-ف تر-ه-ظ
ىقيصسوملل ›اع-لا د-ه-عŸا ر-يد-م بصسحو
هذه نإاف ،ةرازعوب رداقلا دبع ،رئاز÷اب
،غنيتصس هل اهحنم يت-لا ة-م-هŸا ة-صصر-ف-لا
‘ هت’واfi مظ-ع-م تءا-ب نأا د-ع-ب ي-تأا-ت
نع ءافتخÓل هرطصضا ا‡ ،لصشفلاب ةدوعلا
.ةليوط تاونصسل راظنأ’ا
:ةيمÓعا تا-ح-ير-صصت ‘ ةراز-عو-ب لا-قو
امدنع ،شسمأ’ا يمام شسيل مو-ي-لا ي-ما-م““

ة-صشحو شسنؤو--ي ا--م Ìكأا ه--ي--نا--غأا تنا--ك
هل ردصص نأا ذ-ن-م ،ة-بر-غ-لا ‘ Úير-ئاز÷ا
نأا لب-ق ،0991 ما-ع ““يأار ي-م ت’““ مو-ب-لأا
عفديل ،همÓحأا ةلادعلاو Úناو-ق-لا قر-صست
اهل بصسحي ⁄ ةطلغ ببصسب اي-لا-غ ن-م-ث-لا

.““باصسح
 نابصضقلا فلخ ةاناعم

فقو امدنع9002 ماع يمام ةمزأا تأادبو
:لاقو ،ل-مأا Ó-ب ا-ك-ه-ن-م ي-صضا-ق-لا ما-مأا
‘ تف-قو-ت ي-تÒصسم ي-صضا-ق-لا يد-ي--صس““

تÓفحب موقأا د-عأا ⁄ ،ر-ئاز÷او ا-صسنر-ف
دقو ،لوحكلا عم ةلكصشم يدنع ،ةيقيصسوم

يجاوز رايهنا دعب بائ-ت-ك’ا ن-م ت÷و-ع
ءاصضقلا مامأا ار-صسا-خ جر-خ ه-ن-ك-ل .““لوأ’ا
هقح ‘ مك◊ا ردصصو ،روهم÷او يصسنرفلا
ةلواfi ةمهتب اذفان انجصس تاونصس شسمخب
فيصص ‘ اهبكترا يتلا يرصسقلا شضاهجإ’ا

ةقباصسلا هتقيصشع اه-ت-ي-ح-صض تحار ،5002
.نوميصس ليبازيإا ةيصسنرفلا ةيصسن÷ا تاذ
شسرام32 موي ’إا هحارصس قÓطإا متي ⁄و
قباصسلا شسيئرلا هل طصسو-ت ا-مد-ع-ب1102
نم بلط يذلا ،ةقيل-ف-تو-ب ز-يز-ع-لا د-ب-ع
.ةبوقعلا فيفخت ة-ي-صسنر-ف-لا تا-ط-ل-صسلا
تارم ةدع يمام باصشلا ةاناعم تددŒو
باصشلا كلذ دا-عو ،ه-حار-صس قÓ-طإا د-ع-ب
يصضاقلا هفصصو امك بوهوŸاو ف-ي-ط-ل-لا
Ìكأا ر-خأا ٍشسرد ما-مأا ف-ق-ي-ل ،ي-صسنر-ف-لا

،ةيبدأ’ا ةقرصسلا-ب م-ه-تا ا-مد-ن-ع ،ةوا-صسق
نم هجورخ ن-م تاو-ن-صس ع-برأا د-ع-ب كلذو
تاملك ةقرصس ةمهت هل تهجو دقو .نجصسلا
ةمارغب هيلع مك-حو ،ا-هادأا ي-ت-لا Êا-غأ’ا

.وروأا فلأا002 اهردق
ىو-عد ¤إا ة-ي-صضق-لا ل-ي-صصا-ف-ت دو-ع--تو
رومغم يرئازج ينغم ا-ه-ع-فر ة-ي-ئا-صضق
ةقرصسب يمام مهتا ،احبار باصشلا ىعدي
ةمكÙا حماصستت ⁄و ،ه-ي-نا-غأا تا-م-ل-ك
رمأ’ا نأاو ةصصاخ ،يمام عم ة-ي-صسنر-ف-لا
يصس يارلا““ اهنم هيناغأا ر-ه-صشأا-ب ق-ل-ع-ت
تعنصص يتلا ““يتايح»و ““Êادم»و ““كيصش

جاتحا دقو .نيرصشعلا نرقلا ‘ هتيمو‚
نم نكمتي يك ،نمزلا نم دوقعل يمام
روصص يتلا ةقينأ’ا ةيدامرلا ةلدبلا ءادترا
.هل يئانغ بيلك ويديف ثدحأا اهب
يرئازج م‚ د-لو-ي نأا راد-قأ’ا تءا-صشو

ي-جارد فوؤور-لا د-ب-ع ه-م--صسا د--يد--ج
يذلا باصشلا اذه ..““غنيكلوصس»ـب بقلŸا

ر-ئاز÷ا ‘ ة--ي--ن--ف ةر--ها--ظ ¤إا لو–
ةصصرف يمام باصشلا حنم ررق ،اصسنرفو
ةيرئاز÷ا ةي-ن-ف-لا ة-حا-صسلا ¤إا ةدو-ع-لا
ميصسن ير-ئاز÷ا جرıا د-كؤو-يو .ةو-ق-ب
ةينغأا بيلك ويديف جرخأا يذلا ،ةزيعموب

ه-ع-م-ج يذ-لا ““تاو--ن--صس تر--م د--ق--ل““
بلقلا بيط نانف““ يمام نأا ،غنيكلوصسب
.““عصضاوتمو
اصسرد يمام نقل نجصسلا““ :ةزيعموب لاقو
هثيدح شضرعم ‘ فاصضأاو ،““ادج ايصساق
اينابصسإا ‘ هب هتعمج يتلا ةبرجتلا نع
يمام““ :ةينغأ’ا كلت بيلك ويديف ريوصصتل
هعم رعصشتو ط-ي-صسبو ع-صضاو-ت-م شصخ-صش
هعم لمعلاو ادج نيزرو ئداه وه ،ةحارب

Œةبصسنلاب وهف ،يتايح ‘ ةزي‡ ةبر ‹
.““فورظلا اهعزعزت ’ ةÒبك ةينف ةماق
عم يباجيإا لكصشب نوعباتŸا لعافت دقو

ه-صسك-ع-ت ا-م و-هو ،ي-ما-م با--صش ةدو--ع
تاملك عم بويتوي عقوم ىلع تاقيلعتلا
تاونصس ترم دقل““ :لوقت يت-لا ة-ي-ن-غأ’ا
ع-ي-ط--ت--صسأا د--عأا ⁄) Êاو--ق--م ا--نأا ...
ايلع حار يرغصصو يبابصش ... (ةمواقŸا
كلت ‘ شسملنو .““ايلع تراد ايندلا هذهو
نم ،تاينيعصستلا ‘ يما-م حور ة-ي-ن-غأ’ا
ةصسملب ةئفاد تءاج يتلا تاملكلا ةيحان

.يارلا Êاغأا عئاورب انركذت نزح
رثؤوت ⁄““ بايغلا تاونصس نأا ةزيعموب دكأاو

ىلع ظفاح ذإا ،““ةيتوصصلا يمام لابح ىلع
احا‚ ةينغأ’ا ققحتل ،ةيئانثتصس’ا ““هتحب““
عدبأا يت-لا ة-ث-يد◊ا ى-ق-ي-صسوŸا ع-م Èكأا

بارلاو يارلا Úب اه-جز-م ‘ غ-ي-ن-ل-كو-صس
⁄ نانف““ يمام نأا ةزيعموب دكؤويو .بوبلاو

Áتحاصسلا ¤إا ةوقب دوعيصسو تÚ ةيبرعلا
عم هتينغأا حا‚ نأا ¤إا اÒصشم ،““ةيŸاعلاو
¤إا هل ““ةيمصسرلا ةدوعلا““ ةباثÃ ،غنيكلوصس
.ةيرئاز÷ا ةحاصسلا

ةيناث ةصصرف غنيتصسو غنيكلوصس حنم اذكه
Ÿب نو-ك-ي-ل ي-ماÚ ل-ي-جÚ، نرقلا لي-ج

لصصأ’ا ‘ مه نيذلا نيرصشعلاو دحاولا
تاينينامثلا ليجو ،غن-ي-ك-لو-صس رو-ه-م-ج
غنيتصسو يمام روهمج مهو ،تاينيعصستلاو
““لامرلا ةدرو““ ةيناغأا ىلع اوÈك نيذلا
لم– تناك ي-ت-لا تي-صسا-ك-لا ة-طر-صشأاو

.يرئاز÷ا نانفلا روصص

تلاكو /ث.ق ^

رفضصلا ¤إا هتيبعضش عجارت دعب

ةينفلا ةهجاولا ¤ا يمام ناديعي غنيتصسو غنيكلوصس
مهأا نم ةدحاو ،9991 ماع يمام باضشلا ةقفر غنيتضس يŸاعلا مجنلا اهادأا يتلا ““لامرلا ةدرو““ هتينغأا دعت
ديدج موبلأا ‘ اهحرط ةداعإا غنيتضس ررق دقو ،يضضاŸا نرقلا تاينيعضست ‘ ةيئانغلا تايئانثلا رامث
.يرا÷ا Èمفون72 نم ةيادب روهمجلل احاتم نوكيضس

لفطلاب نومتهم اهطضشن ةيركفلا ةلقرو ةودن
هبهاومو هتاردق ةيمنتل لفطلا ةفاقثو بدأاب مامتهإلا
،ةلقروب تمظن ,ةودن ‘ نوكراصشم اعد ^

قوق◊ يŸاعلا مويلا ءا-ي-حإا ع-م ا-ن-ماز-ت
ةيملعلا تاصساردلا ع-ي-ج-صشت ¤إا ,ل-ف-ط-لا
لاÛا اذه رابتعاب لفطلا بدأاب ةقلعتŸا
دعاصست يتلا ةيفاقثلا دفاورلا نم يبدأ’ا

.لفطلا بهاومو تاردق ةيمنت ىلع
يتلا ،ةودنلا هذ-ه ‘ نو-ل-خد-ت-م ع-م-جأاو
باتك ن-م ،شسي-مÿا ،لوأ’ا شسمأا تم-ظ-ن
,لفطلا بدأاو ةفاقث ‘ Úصصتflو ءابدأاو

قرزأ’ا ءاصضفلا Èع تثب تÓخادم لÓخ
ةيصسيئرلا ةبتكم-ل-ل (كو-ب-صسا-ف ة-ح-ف-صص)
دمfi““ دهاÛا ةيمومع-لا ة-ع-لا-ط-م-ل-ل
ةمهاصسم ةرورصض ىلع ,ةلقروب ““Êاج-ي-ت-لا
ة--ق--فار--م ‘ ÚيÁدا--كأ’او Úف--ق--ثŸا
ةيملعلا ثا-ح-بأ’او تاردا-بŸا ع-ي-ج-صشتو
.لفطلا بدأاب ةلصصلا تاذ ةدا÷ا
د-ي-ع-لا ذا-ت-صسأ’ا ىر--ي ,بنا÷ا اذ--ه ‘و

‘ ,لفطلا بدأا ‘ شصتfl ثحاب ,›ولج
ةيمنت ‘ لفطلا بدأا رثأا““ ناونعب ةلخادم
دحأا د-ع-ي بدأ’ا نأا ,““ل-ف-ط-لا ة-ي-صصخ-صش
ةيمنت ‘ مهاصست يتلا ةيصساصسأ’ا دفاورلا

ةهجاوم ىلع هد-عا-صستو ل-ف-ط-لا تارد-ق
رصصعلا اذ-ه ‘ ا-م-ي-صس ’ ،ةا-ي◊ا فور-ظ

ع-صساو--لا را--صشت--نإ’ا--ب ز--ي--م--ت--ي يذ--لا
.ةثيد◊ا تايجولونكتلل
يرورصضلا نم تاب هنأا رصضاÙا حصضوأاو
تا-ياور وأا شصصصق ف-ي-لأا-ت ن-ع دا-ع-ت-ب’ا
ةباتك Úع-ت-ي ل-ب ,““Ëد-ق““ ي-بدأا بو-ل-صسأا-ب
رياصست لف-ط-ل-ل ة-ه-جو-م ة-ي-بدأا شصو-صصن
.ةنرصصعلا تابلطتمو دعاوق
بدأا ‘ نوصصتıا باتكلا ىلع حÎقاو
طيصسب بولصسأا لامعتصسا لفطلا ة-فا-ق-ثو
تارثؤوŸا ىلع دمتعت ةرثؤو-م م-ي-ها-ف-مو
لايÿا ىلع زي-كÎلاو ةد-يد÷ا ة-ي-ن-ف-لا
ل-جأا ن-م ي-كذ-لا بو-ل-صسأ’او ي-م-ل-ع--لا
.لفطلا روهمج باطقتصسا
يذلا لفط-لا نأا قا-ي-صسلا تاذ ‘ را-صشأاو
نوكي يملعلا لايÿا ىل-ع ه-ن-هذ دو-ع-ت-ي

هتيصصخصش زيمتت اقÓخ افصشتكمو اعدبم
.راكتبإ’او عادبإ’اب

دبع ،يعما÷ا ذاتصسأ’ا مدق ,ه-ت-ه-ج ن-م
ةودنلا هذه ‘ لمع ةقرو ،ةميه ديم◊ا
ةفاق-ث ى-ل-ع تنÎنإ’ا ر-طاfl““ ناو-ن-ع-ب

نع اهيف اثدحت-م ,““ر-ئاز÷ا ‘ ل-ف-ط-لا
ةكبصشلا ىلع لا-ف-طأÓ-ل Òب-ك-لا لا-ب-قإ’ا
¤إا  دوعي يذلا رمأ’ا وهو ةي-تو-ب-ك-ن-ع-لا
لكبو اهيف ةحاتŸا ةعونتŸا تايوتÙا
. ةطصسبم ميهافÃو تاغللا
رود ز-يز-ع--ت ¤إا ل--خد--تŸا تاذ ا--عدو
‘ اتف’ ،ةرصصاعŸا انتايح ‘ تنÎنإ’ا
هذ-ه ‘ م-ك-ح-ت-لا ةرور-صض ¤إا ل-با-قŸا
اÃ اهلÓغتصساو ةرصصاعŸا ةيجولون-ك-ت-لا
.لافطأ’ا بهاومو تاردق ةيمنت ديفي
ماهŸا““ ـب هف-صصو ا-م ة-ب-صسا-نŸا-ب زر-بأاو
ةيفاقثلا ةبخنلا رظتن-ت ي-ت-لا ““ة-ب-ع-صصلا
تاÒغتŸا هذه ‘ م-ك-ح-ت-لا شصو-صصخ-ب
تاهجوتب مامتهإ’ا ةرور-صضو ة-ي-فا-ق-ث-لا
.لفطلا
لاغصشأا تجوت يتلا تايصصوتلا مهأا نمو

ن-م د-يز-م ¤إا ةو-عد-لا ،ةود--ن--لا هذ--ه
نم ءاوصس لفطلا بدأاو ةفاقثب مامتهإ’ا

،ةصصاÿا وأا ةيم-صسر-لا تا-صسصسؤوŸا ل-ب-ق
Óعافت ن-م-صضت ة-ع-جا-ن تا-ي-لآا دا-ج-يإاو
تنÎنإ’ا ةكبصش لÓغتصسا ‘ لفطلل اديفم

Ãه-تارد-قو ه-ب-هاو-م ة-ي-م-ن-ت د-ي--ف--ي ا
.ةفرعŸا باصستكا هل حيتيو ةيعادبإ’ا
رفاصضت ةرورصضب نوكراصشŸا ى-صصوأا ا-م-ك
مصسر لÓخ نم بنا÷ا تاذ ‘ دوه÷ا

لفطلاب ةصصاخ ةيفاقث جماربو تاصسايصس
تاود-ن-لا ف-ي-ث-ك-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لا اذ--كو
لوحو لفطلا بدأاو ةفاقث لوح تاءاقللاو
ةيفيكو ةثيد◊ا ةيجولونك-ت-لا ل-ئا-صسو-لا
.اهعم لفطلا لماعت
يت-لا ة-ي-صضاÎفإ’ا ةود-ن-لا هذ-ه تي-ق-لو
ةعلاطملل ةيصسيئرلا ة-ب-ت-كŸا ا-ه-ت-م-ظ-ن
ة-فا-ق-ث-لا ةرازو فار-صشإا-ب ،ة-ي-مو-م-ع-لا
طا-صسوأا ‘ ا-ع-صساو Ó-عا-ف-ت ،نو-ن-ف--لاو

.يعامتجإ’ا لصصاوتلا تاكبصش روهمج
ه-مد--ق ا--م Úع--با--تŸا ء’ؤو--ه ن--م--ثو
نم ي-ت-لا م-ه-تÓ-خاد-م ‘ نو-كرا-صشŸا

يعولا ةجرد عفر ‘ م-ها-صست نأا ا-ه-نأا-صش
شصخ-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-صس ’ ،ءا-ي-لوأ’ا ىد--ل
لماعت اذكو لفطلا بدأا لاجÃ مامتهإ’ا
تايجو-لو-ن-ك-ت-لا ل-ئا-صسو ع-م م-هءا-ن-بأا
. ةثيد◊ا
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ةأارملل يبرع مليف001 لضضفأا رايتخ’
““يئامنيصسلا ناوصسأا““ ‘ احصشÎم ايرئازج امليف35

›ود-لا ناو-صسأا نا-جر-ه-م ةرادإا تف--صشك ^
دهصشتصس ةصسماÿا ةرودلا نأا ،ةأارŸا مÓفأ’
ه-م-ظ-ن-ي ءا-ت-ف-ت-صسا ة-ج-ي-ت-ن ن-ع نÓ-عإ’ا
يبرع مليف001 لصضفأا رايتخ’ نا-جر-هŸا
ةيصضق ششقانت يت-لا مÓ-فأ’ا ي-هو ،ةأار-م-ل-ل
يتلا ةمهŸا لامعأ’ا وأا ةأارŸا اياصضق شصخت
خ-يرا-ت Èع ،ة-جرfl ع-ي-قو-ت ل-م– تنا-ك
Ìكأ’ دتÁ يذلاو ليوطلا ةيبرعلا امنيصسلا

. ماع001 نم
ةير-ئاز÷ا مÓ-ف’ا دد-ع نأا ةرادإ’ا تد-كأاو
35 غلب دق ناجرهŸا ‘ حصشÎلل تمدقت يتلا

ديدحتل داقنلا تارايتخ’ عصضختصسو ،امليف
ةمئاق نمصض ةأارملل يبرع مليف001 لصضفأا
649 اهنم ،Óيوط ايئاور ام-ل-ي-ف1241 مصضت
09و ،ايروصس نم ًامليف011و ،رصصم نم ًامليف
،قارعلا نم ًاملي-ف46و ،برغŸا نم ًامل-ي-ف

،شسنوت نم ًامليف74و ،نانبل نم ًامليف55و
نم ًاملي-ف51و ،Úطصسلف نم ًا-م-ل-ي-ف92و
،ةيدوعصسلا نم مÓ-فأا3 ن-ع Óً-صضف ،ندرأ’ا
،تارامإ’او ،ن-م-ي-لا ن-م ل-ك ن-م Úم-ل-ي-فو
تيوكلا نم لك نم مليفو ،ايبيلو ،نيرحبلاو
.نادوصسلاو نامع ةنطلصسو
فرصشŸا ،يزمر لامك ،Òبكلا دقانلا لاقو

ةمئاق :يفحصص ناي-ب ‘ ،ءا-ت-ف-ت-صس’ا ى-ل-ع
ةصصرف حيتت اهرايتخا م-ت-ي-صس ي-ت-لا مÓ-فأ’ا
¤إا رظنلا ‘ ةير-ك-ف-لا تا-هاŒ’ا ة-صسارد
دا-ق-ن-لا نأا ة--صصا--خ ،ا--ها--يا--صضقو ةأارŸا
‘ قو-ثوŸا ن-م را-ي-ت--خ’ا ‘ Úكرا--صشŸا
راكفأ’ا يعارت يتلا مهÒياعم ةقدو مهاؤور
.ينفلا ىوتصسŸاو ةءانبلا
دادعإاب موقت يتلا حÓصص دهان ةدقانلا تلاقو
نم ءزج ءاتفتصس’ا اذه ققحي :ءا-ت-ف-ت-صس’ا

،ةأارŸا هاŒ ناوصسأا ناجرهم فدهو ةلاصسر
دهصشŸا ‘ اهروصضح نع فصشكلل ة-ل-ي-صسو-ك
وأا مÓ-فأÓ-ل ة-ع-نا-صصك ءاو-صس ي-ئا-م-ن-ي--صسلا
كرfi ي-صسي-ئر روfiو ا--ه--ل عو--صضو--م--ك

امنيصسلا ءاتفتصس’ا لم-صشي ا-م-ك ،ا-ه-ثاد-حأ’
ةأارملل ةيقيقح ةروصص دصصرل اهلمكأاب ةيبرعلا

.اهتاصشاصش ىلع
ناوصسأا ناجرهŸ ة-صسماÿا ةرود-لا د-ق-ع-ُتو
62 ¤إا02 نم ةÎفلا ‘ ةأارŸا مÓفأ’ ›ودلا

ةفاقثلا يترازو نم م-عد-ب ،ل-ب-قŸا ر-ياÈف
ةأارملل يموقلا شسلÛا ةياعرب ،ةحايصسلاو
مر-ك-يو ،تكأا ة-صسصسؤو-مو ناو-صسأا ة-ظ-فاfiو
ماهلإا ةمجنلا حاتتف’ا ل-ف-ح ‘ نا-جر-هŸا

زا‚إÓ-ل شسيز-يإا ةز-ئا-ج ا-ه-ح-نÚ Ãها-صش
.ليوطلا يئامنيصسلا اهراوصشŸ اريدقت

ث.ق ^

ضضرŸا عم ةليوط ةاناعم دعب
روصصنŸا دمfi ينميلا رعاصشلا لتقي انوروك

يدادغبلا يبيللاو
،شسمأا لوأا ،ه-ل-لا ة-م-حر ¤ا ل--ق--ت--نا ^

د--مfi ،ي--ن--م--ي--لا بيد’او ر--عا--صشلا
شضرم عم ةليوط ةانا-ع-م د-ع-ب ،رو-صصنŸا

مو-حرŸا برا--قأا لوا--ح د--قو .لا--صضع
،جÓعلل جراÿا ¤ا هلقن هوبfiو هترصساو

تءاب مهدوهج ن-ك-لو ،ندرأ’ا ‘ ة-صصا-خ
.راصص◊ا ببصسب لصشفلاب
دبع ،Òبكلا ي-ب-ي-ل-لا ر-عا-صشلا ‘و-ت ا-م-ك
شسوÒفب هتباصصإاب ارثأاتم ،يدادغبلا ¤وŸا
نع ،ةعم÷ا ،شسمأا لوا ،دجتصسŸا انوروك
دبع لغ-صش د-قو .ا-ما-ع28 زهان-ي ر-م-ع
يعما÷ا شسيردتلا ‘ بصصانم ةدع ¤وŸا
مث ةيبعصشلا اهتن÷ Úمٔا مث ،ةيبÎلا ليكوكو
.—افلا ةعما÷ ةيبعصشلا ةنجللا Úمٔا بئان

‘ لمعلل1891 ما-ع ‘ ا-مور ¤ٔا ر-فا-صس
ةغللا شسيردتل ةصشب◊ا ¤ٔا دفؤا مث رصشنلا
نم اهÒغو اباب شسيدٔا ةعماج ‘ ةيبرعلا
تاناجره-م ةد-ع ‘ كرا-صش .تا-ع-ما÷ا
ناجرهم اهنم ةيبدٔاو ةيرعصش تا-يد-ت-ن-مو
رعصشلا ةيظاكعو ،يصسنرفلا يبرعلا رعصشلا
ةد-ع ه--ل ،0102 ةنصس ر-ئاز÷ا-ب ي-بر-ع-لا
ىلع““ هتعوم‹ ا-ه-ن-م ،ه-ير-ع-صش ن-يواود

ةعوم‹ ¤ٔا ة-فا-صضإ’ا-ب ،““شسرو-ن حا-ن-ج
 .ةقرفتم ىرخأا دئاصصق
تايقتلŸا ‘ ةعصساولا ه-ت-كرا-صشÃ فر-ع
هتردقو ،اهنم ةيرعصشلا ةصصا-خو ،ة-ي-بدأ’ا

 .ةيرعصشلا ت’وطŸا ةباتك ىلع
 ث.ق ^

تارو--صشن--م ن--ع ا--ث--يد--ح ترد--صص ^
،رصشنلل فافصض عم نواعت-لا-ب ،فÓ-ت-خ’ا
ةبتاك-ل-ل ““ة-صصقار-لاو ششما-ج-ل-ج““ ة-ياور
قبصس يتلاو ،يط-ل-ج ة-ع-ي-بر ،ة-ير-ئاز÷ا
،بو-ن-صصلا يدا-ن :تا-ياور ا-ه-ل ترد-صصو
Úنح ،لي-ل-لا ح-صضو ‘ ي-ل-ج-ت-ت ة-ي-ب-ن-لا
ي-ح بزا-ع ،ق-صشع-م ششر-ع ،عا-ن-ع-ن-لا--ب
،›آ’ا كŸÓا بل--ق ،ةورذ--لا ،نا--جرŸا
.اهÒغو ،رئاح رجح ،مانت تصسيل راحب
ششماجلج““ ثدحأ’ا اهت-ياور ءاو-جأا ن-مو
ِءدب عم َنْرِداغي Úحو :أار-ق-ن ““ة-صصقار-لاو
ِنوللا ‘ ٍتافوفلم نهو ،ِءاصشعلا ِناذآا ِعفر

ناولأ’ا َةيقب ه-ت– ُق-ن-خ-ي يذ-لا ِدو-صسأ’ا
يفلÿا با-ب-لا ن-م ن-ْجر-خ-ي ،ة-ي-هاز-لا
ىلع هَراتصس ُليللا لِزنُي نأا لبق ةق-يد-ح-ل-ل

اذاŸ ..ءاصسŸا هنإا ..جيه-ب-لا ن-ه-حر-صسم
ةر-م تلأا-صس !؟ن-يأا ¤إا ..اذ--ك--ه Íهذ--ي

¤إا تا-ب-هاذ /..ة-ل-ف-ط ا-نأاو د--ي--صشه--م
قرفلا امو /..ىهلŸا ¤إا شسيلو دجصسŸا
ُتلأاصس ؟.ديصشهم اي ىهلŸاو دجصسŸا Úب

Ãلا ى-ه-ت-نÈك /ةءاÓينبم امهw لابÎبا،
ا-ي ءا--م--صسلا ن--م ة--مدا--ق ةداÃ شسي--لو

Úئاطخ رصشبب لوهأام امهÓكو..يتÒغصص
ث.ق  ^                                   .ةكئÃÓ شسيلو

““فÓتخ’ا““ نع
““ةصصقارلاو ششماجلج““ ردصصت يطلج ةعيبر



ةليترلا

ةف– ¤ا ““رصضÿا““ سصيمق لوحي يصسنرف ماصسر

 ةعيبطلا نزاوت ‘ مهاصست ةفاقثلا ةريزو

تنأاو““ :كوبسسياف ىلع اهل ةنيودت ‘ ،ةدود نب ةكيلم ،ةريزولا تبتك  ^
.““اهبطح نم قرولاف ،ةّرم نم Ìكأا اهركسشأا ،ةباغ ‘ كباتك أارقت
تابارطسضا لّدعت اهّنأا رّكذت ةرجسش ّلظ ت– حاترت تنأاو““ :تعباتو
ىلع ظفا– نأا رّرق هراجسشأاب قفأا وأا ةقيدح لامج لّمأاتت تنأاو ،ةئيبلا

.““ةّينابرلا حنŸا هذه
.““ةرجسشلا يمحاو دلبلا لامج ،ةعيبّطلا نزاوت ‘ مهاسس““ :تمتخو

 لفطلا باتك معدب دهعتت ةدود نب
فداسصŸا ةلوفطلل يŸاعلا مويلا ،ةدود نب ،ةفاقثلا ةريزو كÎت ⁄ ^

عم اهفطاعتو اهنماسضت نع تÈعو ،لÓغتسسا نود رÈ، Áمفون02 لكل
،““Îيوت““ ىلع يمسسرلا اهباسسح Èعو ةريزولا تدرغو  .رئاز÷ا معارب
ةفاقثلل انتيؤور نمسض ةّيولوأا متنأا ،رئاز÷ا لافطأا مكل حرفلا ّلك““ :لوقت
ةءارقلا تاءاسضف ةقفارمو لفّطلا باتكل انمعد لسصاونسس ،ةنطاوŸاو
ّلك .اًعم ملحنو أارقن ،يكحن .ةديدج تاءاسضف ثادحتسساو ،ةّيديِلقّتلا

.““ةداعسسو حرفب متنأاو ماع

 انوروك تاصصوحف ليصصوتل تانورد
ةلسسلسس تقلطأا ^
““تراŸوو““ رجاتم
ةديرف ةمدخ
ليسصوت ‘ لثمتت
سصحف تاودأا

¤إا انوروك سسوÒف
مادختسساب لزانŸا

نود نم تارئاط
تنواعتو .رايط

عم ““تراŸوو““
تاسصوحف زكرم
ةيلو ‘ ““وسساب لإا““ ةنيدم نم تأادب يتلا ةبرجتلا ذيفنتل ““تسسيوك““
ةيرابخإلا ““زوين سسكوف““ ةكبسش هتركذ اŸ ًاقفو ،ةيكيرمألا سساسسكت
.ةيكيرمألا
ميقت يتلا لزانŸا ¤إا انوروك سصحف ةدع ليسصوت تايلمع يرجتسسو
عقوم وهو ،ليسصوتلا زكرم نم Îموليك4.2 طيfi نمسض ،تÓئاع اهيف
 .““وسساب لإا““ ‘ يسسيئرلا ““تراŸوو““

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ماسسرلا ماق ^
سستام ،يسسنرفلا
ليوحتب ،جنيوارد
ديد÷ا سصيمقلا

Ÿرئاز÷ا بختن
انيعتسسم ،ةينف ةفحتل
،زرfi سضاير بعÓلاب

.يتيسس Îسسسشنام حانج
زرfi سضاير ةيبعسش
،اسسنرف ‘ ةفرا÷ا
Úب ةسصاخ ةفسصبو
ةيلا÷ا ءاسضعأا
تاموسسرب فورعŸا ،يسسنرفلا نانفلا تعفد ،ةيرئاز÷ا
بعÓل ةروسص ديسسجتل ،ةسصمقألا ىلع ةينوتركلا تايسصخسشلا
.رئاز÷ا بختنم سصيمق ىلع يوامسسلا

ةرك ⁄اع ‘ ةيسصخسش دا‹أا نيوكت ‘ ح‚ هنوكل دوعت زرfi ةيبعسش
يتلا قئاوعلا ةفاك نم مغرلاب ،ةيسضاŸا تاونسسلا رادم ىلع مدقلا
.ةريدتسسŸا ةرحاسسلا عم هتÒسسم ةيادب ‘ هتسضÎعا

راظن’ا فطخي ،ناقرز ،““رصضÿا““ ديدج
““بيكيل““ ةديرج تداسشأا ^
Ãودروب يدان ناديم طسسوت

يدهم ،يرئاز÷ا ،يسسنرفلا
هتÈتعاو ،اماع12 ،ناقرز
،““ هقيرف يبعل نسسحأا Êاثك

.6/01 ةمÓع هتحنم ثيح
رسضÿا بعلا حبسصأاو
ةفسصب كراسشُي ،ديد÷ا

هيفاعت دعب ،ارخؤوم ةمظتنم
هلتقرع يتلا ةباسصإلا نم
عم هتسصرُف لانيسس ،ناقرز نأاب دكأا نأا يسضاملب لام÷ قبسسو .اقباسس
.ديكأات لكب Úتمداقلا ÚترابŸُا نم ةيادب رسضÿا

ثد◊ا لÓظ ‘

..ةرصصتنŸا Úصصلا
Úسصلا مهتت يتلا ةيبرغلا لودلاو ،مهتلا ةرئاد ،Òثمو مظتنم لكسشبو ،عسسوتت ^
،إهيف تإبإسص’ا مإقرأا ةقيقحو إنوروك سسوÒف لوح ةقيقد ليسصإفت ءإفخإإب
نإسسنإ’ا ىلع هÒثأإتو سسوÒفلا سضارعأإب قلعتي إميف ةطولغم تإمولعم Ëدقتو
تإي’ولا دعبف ،ةيŸإع ةحئإج ¤إا هلو–و سضرŸا مقإفت ¤إا ىدأا إم ،هلإقتنا قرطو
‘ قيقحتلإبو بقاوع ةهجاوÃ ديدهتلاو ةظفلا بمارت ةغلو ،ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا
نم لك طÿا ىلع تلخد ،Úسصلا عم ؤوطاوتلإب ةيŸإعلا ةحسصلا ةمظنم إمهتم ،رمأ’ا

عم هتقÓع ةعيبطو هكيتكت بسسح لكو ،›اوتلا ىلع إيلاÎسسأاو إسسنرفو إينإطيرب
تحار ، ةيدإسصتقاو ةيسسإيسس تإهج نإا لب ،هيدل ءإبولا رإسشتنا ةلإح عمو ،Úسصلا

Úسصلا بلإطتو ءإبولا رإسشتنا رئإسسخ إهنأا لوقت ÒيŸÓإب Òتاوف دعت جرح نودو
.إهعفدب

يتارإبختسسا دعب ¤ا مإعلا يسسإمولبدلاو يسسإيسسلا إهعبإط نم تلقتنا تإمإهتإ’او
دعبو  تهبن نطنسشاو نأا Úكب ‘ ةدحتŸا تإي’ولا ةرإفسس تلإق إمنيبف ،سضfi يبطو

Òغ ةمÓسسلا تاءارجإا نأا ¤إا تهبن8102 ‘ مهتŸا ينيسصلا دهعŸا ¤ا تارإيز ةدع
نع ةمجإنلا إنوروك تإسسوÒف ىلع تإسسارد يرجي Èتfl ‘ ودبي إمك ،ةيفإك
ةرإسشتسسŸاو ،ةيكيرمأ’ا ةيجرإÿا ةرازوب ةعإنŸا ‘ ةسصسصختŸا تلإق ،سشيفإفÿا
،ةÒطخ إهنأا ىلع ةينيسصلا تإنإيبلا رسسف يبطلا عمتÛا““ نإا ،سسوÒفلا نأإسشب إهيدل
إنيأار إمدعب إميسس ’ ،دوقفم تإنإيبلا نم ًاÒبك ًاردق نأا دقتعأا ...عقوتŸا نم لقأا نكل
بحإسص ،يينإتنوم كول ،يسسنرفلا روسسيفوÈلا لإقو  ،““إينإبسسإاو إيلإطيإإب ّلح إم

سسوÒف ردسصم نأا ،““اديسسلا““ سسوÒف فسشتكمو8002 مإع بطلل لبون ةزئإج
flÈ نأا فإسضأاو ،إهقوسس سسيلو نإهوو ةنيدم ‘ ينيسص flÈ وه دجتسسŸا إنوروك
سسوÒف ‘ Òخأ’ا اذه مونيج نم ءزج لإخدإإب اديسسلل حإقل دإجيا لوإح نإهوو
نع فسشكلل مإيأا6   ـ ب ترخأإت Úسصلا نأا ىرخأا ةيتارإبختسسا ريرإقت لوقو ،إنوروك
.؟إنوروك سسوÒف

نمإسضتلا ءإعدتسسا ¤ا ترطسضاو ،ةيوازلا ‘ ةأإجف إهسسفن تدجو يتلا Úسصلا
إهبارغتسسا مغر ،Úتوب هÒظنب إيفتإه غنيب Úج يسش لإسصتا لÓخ نم ،يسسورلا
Ÿا إهعإفدو ،ةيبرغلا مسصاوعلا فقاوŸإهسسفن يه إهنأإب إهديكأإتو ،إهسسفن نع تيمتسس

ردسصم نوكي دق هنأا ىلع مهتŸا ينيسصلا Èتıا ريدم ىفن عم ،سسوÒفلا ةيحسض
نم عون يأا إمإ“ فرعن““ :لإقو ،ءإبولا رإسشتنا ‘ ةيلوؤوسسم يأا ،إنوروك سسوÒف
‘ تدجو ،““تإنيعلاو تإسسوÒفلا عم لمإعتلا متي فيكو ،دهعŸا ‘ يرŒ ثإحبأ’ا

فخت ⁄ إهنأا تدكأا إمدعب ،إيŸإع إسسفنتم ةÒخأ’ا ةيŸإعلا ةحسصلا ةمظنم ةجرخ
نع ءيسش ءإفخا متي ⁄““ هنأا تلإقو ،إنوروك ءإبو لوح ةدحتŸا تإي’ولا نع إئيسش
تقلطأا إهنأا ذإا ،ةيŸإعلا ةحسصلا ةمظنم ‘ رارسسأا ’..لوأ’ا مويلا ذنم ةدحتŸا تإي’ولا
.““يجإتلا سسوÒفلا يسشفتل لوأ’ا مويلا ذنم راذنإ’ا

برغلا مإهتا ¤ا بهذو Úسصلا ةمذ ةمظنŸا ‘ ئراوطلا جمإنرب ريدم أارب ،هبنإج نم
51 يفنإج نم —إفلا ذنم دجاوتي نإك““ هنأا دكأا Úح لإمه’او ةرسشإبŸا ةيلوؤوسسŸإب

ةمظنم رقم ‘ إهنم ةيإقولاو سضارمأ’ا ىلع ةرطيسسلل يكيرمأ’ا زكرملل Óث‡
.““ءإبولل يدسصتلا رإطإا ‘ ةيŸإعلا ةحسصلا

’إا ءيسشل ’ ،يهتني ’ Úسصلا ىلع ةيبرغلا ةيمÓع’ا بر◊ا مكو عون ‘ سضوÿا
ةنيدم ‘ سسوÒفلا رسشنب  ةيمسسر ةفسصبو نطنسشاو مإهتا ¤ا ةقإبسس تنإك Úسصلا نأ’
يتلا ،ةقبإسسلا تإسسوÒفلا رارغ ىلع ،9102 ‘ ةيركسسعلا دإبŸوأ’ا لÓخ نإهوو
نم إهلوحو ،إيحسصو إيعإمتجا إهسسÓفإا دكأا ءإبولا رإسشتنا نأاو ،ةيبرغ ربإfl إهيف مهتت
رهبنŸا يŸإعلا عإبطن’ا نأا رهظأاو ،لإقي إمك ،زوŸا تإيروهمجب هبسشأا ¤ا ىمظع ىوق
إمنيب ،ةيبرغلا إمنيسسلاو مÓعإ’ا إهعنسص ت’إه وأا تإعإقف ’إا وه إم يبرغلا روطتلإب
ثإحبأ’ا زكارم نأإسش إهنأإسش ةقيمع ةسشإسشه ةلإح ‘ ةيبرغلا ةيحسصلا تإموظنŸا دجوت
ةبقارم نم نكمتت ⁄ يتلا ،فارسشتسس’او دسصرلاو ةبقارŸاو ةيجولويبلاو ةيملعلا
إهنأا لب ،لودلا نم ادج دودfi ددع ءإنثتسسإب ،ءإبو ¤ا هلو–و سسوÒفلا رإسشتنا

تازيهجتلا نم إهتسصح رظتنت Úسصلا تارإطم مإمأا ةيŸإع Òباوط ‘ تفقو
،ىرخأا لود سصسصح ىلع وطسسلا دح ¤ا تفإهتتو ،ةلسصلا تاذ ةيبطلا تإكلهتسسŸاو

هنكل ،يدوويلوه دهسشم ‘ ،ةيعإنطسص’ا سسفنتلا ةزهجأاو تإمإمكلا برحب فرع
يهو ،ودعلا اذه ،Úسصلا ةلإ◊ دعب نع ةبقارŸإب إهنيح برغلا ىفتكاو ،يقيقح

.⁄إعلا سشهدأا إم ثدح نكلو ،ليخدلا ءإبولا اذه ةأإطو ت– رسضت–و هوأإتت
،Úسصلا Òغ رخآا دلبب سسوÒفلا اذه أارط ول اذإم ،إنه هحرطن نأا نكÁ طيسسب لاؤوسس
ةإنإعم تنإك ثيح ،إهنيعب ةثرإكلا نكت ⁄أا ،إهÒغ وأا إينإطيرب ،إكيرمأا ،إسسنرف
يأإبو ي‡أا وأا يجرإخ معد نود ،إهدرفÃو سسوÒفلا رإسشتنا هجاوت يهو Úسصلا
تبعل ثيح ،هتبرإfiو ءإبولا نم ةيإقولل ةمدقŸا ةيŸإعلا ةفسصولا يه ،نإك لكسش

لك لزتختل ،هيلع رإسصتن’او ءإبولا ةرسصإfi ‘ إمسسإح ارود يسسإيسسلا مإظنلا ةعيبط
لوأا تنإك يتلا ةيبرغلا لودلا إهنمو ،هل إهتهجاوم رإسسم سسوÒفلإب ةبإسصŸا لودلا
لسشفو ءإبولا رإسشتنا دعب نويبرغ ءاÈخ حار Úح ‘ ،ةفسصولا نم نيديفتسسŸا

مإظنلا طإقسسا نود طقف ةينيسصلا ةفسصولا قيبطت بجي له : نولءإسستي ،هتموإقم
 .ةيبرغلا ةيسسإيسسلا ةمظن’ا لسشفل حيرسص مإهتا ‘ ،يسسإيسسلا

تدجو ،ةينإسسناو ةيعإمتجاو ةيحسصو ةيبط ةفسصو ⁄إعلا ¤ا تمدق يتلا Úسصلا
،لودلا لك عم إفطإعتو إنإ‹ إهتمدق يتلا تادعإسسŸا ىتحف ،مإهت’ا ةيواز ‘ إهسسفن

Ãىلع ءإنبو ،ةيبوروأ’ا إهيف إ Œةيوسسإيسسلإب تمهتا ،إيسسور تلعف إمكو ،إهتبر
،رإهنŸا ،كلإهتŸا ،برغلا ىدل ةوقو ةقث نم ىقبت إم ةيرعتو ،ةنميهلا ‘ ةبغرلاو
ةوقلا ،ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تإي’ولل ةيئإنثتسسا ةلزع سسيركت دح ¤ا ،قرفتŸا
تإمظنŸا لثم ،ةيميلقإا ىوق ىودج ‘ كيكسشتلاو ،إهنوروك ‘ تقرغ يتلا ،ىمظعلا
غلب يذلا سسيعتلا إمهردقل إينإبسساو إيلإطيا كرت يذلا ،يبوروأ’ا دإ–’او ،ةيلودلا

وأا فيسصرلا ىلع وأا ،رإظتن’ا تإعإق ‘ توÁ نمو ،ةإي◊ا هل ““بهوت““ نم ءإقتنا دح
    .ÚنسسŸا رود ‘
طقسسأا إنوروك ءإبو ىلع ةرسصتنŸا Úسصلا دسض ةيبرغلا لودلا فلإ– نإإف ،كسش نودو

يعإمتج’او يدإسصتق’ا درإŸا اذه ىلع بر◊ا نمسض لخدي ،ةيبرغلا تإموظنŸا لك
،ناديŸا ‘ إهذوفن قطإنمو ةيبرغلا عÓقلا ددهيو دده يذلا ،يركسسعلاو يحسصلاو
تاذ وهو ،ةعبسشŸا تإحيرسصتلاو ،مÓفأ’ا تإقسصلم وأا دئار÷ا تإحفسص Èع سسيلو
سضفرت يتلا ،إهيلع بوسضغŸا ةمظن’او لودلا لك دسض برغلا هلمعتسسي يذلا حÓسسلا
،نطنسشاو تدنج فيك كردي إنلكو  ،ةلإكولإب كرإعم سضوخو ةيعبتلاو ةيإسصولا

،ينيطسسلفلا بعسشلا بلإطم دسض ›ودلاو يبرعلا مإعلا يأارلا ،ةينويهسصلا إهئارو نمو
‘ نوطبختي مهكÎتل ،دسسأ’ا رإسشب إيروسسو ،‘اذقلا إيبيلو ،Úسسح مادسص قارعو
إيروكو Óيوزنفو نارياو ،يوهجو ،يلبق ،يقرع ،يفئإط ،يسسإيسس ،حلسسم عزإنت
.نطنسشاو دمحب ةحبسسŸا Òغ لودلا نم  إهÒغو ةيلإمسشلا

ي◊إسص ىفطسصم̂ 
moc.liamg@ihlas.ahpatsum
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يعما÷ا لقنلا ددهي انوروك
نم ارذfi ،رطÿا سسوقان ةيعما÷ا تامدخلل ينطولا ناويدلا قد ^

نم ةياقولل يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ‘ ةلجسسŸا تاقورÿاو يخاÎلا
وأا لقنلاب قلعت ام ءاوسس ،ةيعما÷ا تامدÿا ىوتسسم ىلع انوروك سسوÒف

.ةيعما÷ا تاماقإلا ىوتسسم ىلع تامدÿا لم‹
نأا ،ةيبÓطلا تاميظنتلا نم ريراقت ةدع يقلت دعب ،ناويدلا دكأاو
تكسش ةيحسصلا ماكحألاب ديقتلا ةعباتÃ ةفلكŸا ةيجراÿا تاسسسسؤوŸا

تامدÿا ىوتسسم ىلع دمتعŸا يحسصلا لوكوتوÈلا ماÎحا مدع نم
.يحسصلا لوكوتوÈلاب ديقتلا مدع لاح ‘ هفيقوتب اددهم ،ةيعما÷ا



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

! ““II يقوزرŸا اي تنأا ىتح““
ضسي-ئر-لا ا-ه-ي--ف لوا--ط--ت--ي ي--ت--لا ¤وألا ةرŸا تشسي--ل ^

ردشصيو رئاز÷ا ىلع يقوزرŸا فشصنم قبشسألا يشسنوتلا
تلقرع نم اهنأاب اروج اهمهتيو ،اندÓبل ةئيشسم تاحيرشصت
بع-ششلا حا-ف-ك-ل ا-ه-م--عد بب--شسب ي--بر--ع--لا بر--غŸا دا–ا
.يبرغŸا لÓتحلا دشض يوارحشصلا

نع““ رئاز÷ا نع اثدحتم لاق ““يبرعلا ضسدقلل““ راوح يفف
نم يبراغŸا دا–لا يأا هشضاهجإا ىلع ةممشصم ىوق دوجو

‘ يوارحشصلا لكششملل ة-لو-ق-عŸا لو-ل◊ا ة-ل-قر-ع لÓ-خ
.““يبراغŸا دا–لاو برغŸا لخاد يتاذلا مك◊ا راطإا

اهنأا  ““فارطأا ““ اهنع لوقي يتلا رئاز÷ا مهتا كلذ نم Ìكأاو
ءارو فقتو كلذ عنŸ ةيباهرإلا تابرشضلا نم عونب موقت

نأا لمأاي هنأاو ،تاكركلا ‘ ةÒخألا ويراشسيلوبلا تايلمع
ةعاجششلا اهل تادايقب رئاز÷ا ‘ لشصا◊ا Òيغتلا يتأاي
ةبراغŸا ىلع تعيشض ةشساي-شسلا هذ-ه نأا م-ه-ف-ت ة-ي-ن-طو-لا
؟... اماع Úعبرأا

وأا دبألا ¤إا تمشصي نأا لششافلا يشسايشسلا اذه ىلع ناك
ىتح لعف املثم ،رطق Òمأاو ةزوŸ هتامدخ Ëدقتب يفتكي
Ÿا ،ةيلاقتنا ةلحرم ةدا-ي-ق-ل ضسنو-ت-ل ا-شسي-ئر نا-ك اŸةلحر
،ةقوبشسم Òغ ةيباهرإا تايلمع ضسنوت اهيف تفرع يتلا
رشصق ‘ Úيباهرإلا لبقت-شسي ه-ت-ه-ج ن-م و-ه نا-ك ا-م-ن-ي-ب
 .جاطرق
نم هدÓب جارخإا ‘ حجني ⁄ يذلاف ،تمشصي نأا هيلع ناك
هل ضسيل ،يلع Íب ةحاطإلا ذنم اهيف  طبختت يتلا ةمزألا
مهت قيفلتو ،هداي-شسأا ى-ل-ع لوا-ط-ت-لاو Òظ-ن-ت-لا ‘ ق◊ا
هامشس اÃ موق-ت ا-ه-نأا-ب ا-ه-م-ه-ت-يو ر-ئاز÷ا م-ج-ح-ب ة-لود-ل
‘ ةÒخألا تار-كر-ك ثاد-حأا ل-ث-م ة-ي-با-هرإا تا-ي-ل-م--ع--ب
كرحو ةيلمعلا ىنبت بر-غŸا نأا ع-م ،ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا

.ةقطنŸا ‘ هششيج
رظ-ن-ي نأا بج-ي – ه-ل-لا كا-ف-شش – ي-قوزرŸا ي-شس ا-ي ر-ّظ-نŸا
ة-ي-شضق-لا نأا ل-ه-ج-ي ل-ه-ف ،ا--ه--ب--ناو--ج ل--ك ن--م رو--مأÓ--ل
ضسيلو ،رامعتشسلا مواقي بعشش ةيشضق يه ةيوارحشصلا

فلأا ةئام هÒبع-ت د-ح ى-ل-ع زوا-ج-ت-ي ل هداد-ع-ت نأا ه-ب-نذ
مامأا اعوكر اهب ةيحشضتلا يقوزرŸا رّظنŸا دارأا يتلا ةمشسن

Êابشسإلا را-م-ع-ت-شسلا  نا-ك نإا ه-ب-نذ ضسي-ل ،كلŸا ة-لÓ-ج
رقتفت يتلا تاميıا ‘ هئانبأا درششو هلتق يبرغŸا هدعبو

نأا ي-قوزرŸا ي-شسن ل-ه ،Ëر-ك-لا ضشي-ع-لا طور--شش ى--ندأل
قفو رامعتشسا ةيفشصت ةيشضق يه ة-يوار-ح-شصلا ة-ي-شضق-لا
ةيبرعلا ةيرو-ه-م÷او  و-يراز-ي-لو-ب-لا نأاو ،ةد-ح-تŸا ·ألا
‘ لودلا نم تارششعلا لبق نم اهب فÎعم ةيوارحشصلا
نأاو ،هÒشصم ريرقت ‘ هقح معدتو ،ايقيرفإا ‘و ⁄اعلا
،ÒشصŸا ريرقت ىل-ع ءا-ت-ف-ت-شسلا ل-قر-ع-ي ن-م و-ه بر-غŸا

وأا بر-غŸا ¤إا ما-م--شضنلا--ب نو--يوار--ح--شصلا ل--ب--ق ءاو--شس
يت-لا ةد-ح-تŸا ·ألا تا-ي-شصو-ت م-غر ،ه-ن-ع لÓ-ق-ت-شسلا

مكحيو ،ىدامتي برغŸا نكل تاثعبلا ءارو تاثعبلا لشسرت
تشسيلو ،اهبعشش تاورث لغتشسيو ءارحشصلا ىلع هتشضبق
ءارمألا Ëدخ يقوزرŸا نكل ،ةيلمعلا لقرعت يتلا رئاز÷ا

،Ìكأا ه-ل ع-فد-ي ن-م بج-ع-ي ا-م لو-ق ى-ل-ع دّو-ع-ت كو--لŸاو
نيرّظنŸا هابششأل  عفدت لو ·ذلا يÎششت ل رئاز÷او
.مهنادلب ‘ Úلششافلا
ةيطارقÁدلاو كار◊ا نم تادايق يتأات نأا هلمأا نع امأا
نل كار◊ا رارحأا نأا ي-قوزرŸا م-ه-ف-ي-ل-ف ،رو-مألا Òي-غ-ت-ل
،ةير◊اب بلاط يذلا كار◊اف ،بوعششلا ةدارإا دشض اوفقي
،ينيطشسلفلا بعششلا وأا يوارحشصلا بعششل-ل ا-ه-شضفر-ي ن-ل
ةركان نوكت نل ،اهنع ثد– يتلا ةديد÷ا تادايقلا نأاو
هذهف ،Úمولظمل-ل ة-م-عاد-لا ا-ه-ف-قاوŸو ر-ئاز÷ا خ-يرا-ت-ل

ءانبأاو ،ةيخ-يرا-ت-لا ه-ت-ه-ب-جو ر-ير-ح-ت-لا ضشي-ج ةد-ي-ق-ع
ئدابŸو مهخيرات-ل اور-ك-ن-ت-ي ن-لو ة-نو-خ او-شسي-ل كار◊ا

ه-ل ر-ظ-ن لو ،ةزو-م ه-لو“ ⁄ ر-ئاز÷ا كار-ح ،م-ه-ترو--ث
فطاوع غدغدي نل يقوزرŸا يشس اي كمÓكو ،ناغودرأا
دبع كنأا فرعي لكلاو مهمامأا فوششكم كنأل ،Úيرئاز÷ا

.Ìكأا عفدي نŸ مÓكلا عيبت ءارمألاو كولŸا دنع
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تلاجملا ىتشش يف بهاوملا فاششتكا ىلع لمعت جمانربلل ىلولا ةلحرملا

ةلوفطلا ةيقÎل ““فصسينوي““ عم ةكارصش جمانرب نع فصشكت وكيرك

:›ودلا ي‡ألا نمألا ضسل‹ ضسيئر ¤ا ةلاشسر هجوت ةدحتŸا ·ألاب ةمئادلا اهتثعب

ضصن ‘ ،ةدحتŸا ·ألا ىدل ةمئادلا ةيطارقÁدلا ةيقرششلا روميت ةيروهمج ةثعب تدكأا
ركنتشستو ،هÒشصم ريرقت ‘ يوارحشصلا بعششلا قح ،›ودلا نمألا ضسلÛ ةهجوŸا ةلاشسرلا
ةدحتŸا ·ألا قاثيŸ اقفو هشسرا“ وشضع ةلودل يدايشس قح ضضيوقت برغŸا ةلواfi ةدششب
.نمألا ضسلÛ تقؤوŸا يلخادلا ماظنلاو

 :يلي ام ةيوقلا ةلاشسرلا ضصن ‘ ءاجو
، نمألا ضسل‹ ضسيئر ›اعم
ضسل‹ ضسيئر ¤إا ةهجوŸا ةدحتŸا ·ألا ىدل برغملل مئادلا لثمŸاو Òفشسلا ةلاشسر ىلع ًادر
ةيطارقÁدلا ةيقرششلا روميت ةيروهمج نإاف ،0202 لوألا نيرششت / ربوتكأا9 ةخرؤوŸا ،نمألا

.ةروكذŸا ةلاشسرلل لوبقŸا Òغو بشسانŸا Òغ ىوتحملل ةدششب فشسأات
قاثيŸ اقفو هشسرا“ وشضع ةلودل يدايشس قح ضضيوقت برغŸا ةلواfi ةدششب ضضفرن اننإا
.نمألا ضسلÛ تقؤوŸا يلخادلا ماظنلاو ةدحتŸا ·ألا

تاءادنلا ىلع ينثتو ÒشصŸا ريرقت ‘ يوارحشصلا بعششلا قوقحب ةيقرششلا روميت فÎعت
ويراشسيلوبلا ةهبجو برغŸا ¤إا ةدحتŸا ·أÓل عباتلا نمألا ضسل‹ اههجوي يتلا ةرمتشسŸا

ةيرا÷ا تارواششŸا ةلشصاومو ضضعبلا اهشضعب عم لمكأا لكششب نواعتلل ايناتيرومو رئاز÷او
.يشسايشس لح وحن مدقتلا قيقحتل

مقر حئاوللا اهنمو ، نمألا ضسل‹و ةماعلا ةيعم÷ا تارارق نم ديدعلا Òششت ، كلذ ىلع ةوÓع
73/43 / SER / A91/53 و / SER / A8642(9102) و / SER / Sويراشسيلوبلا ةهبج ¤إا
،هذه ةدحتŸا ·ألا تارارق تبثت .ةي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا بع-ششل ي-عر-ششلا ل-ث-مŸا ا-هرا-ب-ت-عا-ب

fiا ةلواŸلوح ةخشسارلا قئاق◊اب قلعتي اميف ءاشضعألا لودلا ليلشضتو عقاولا ريوزت برغ
ةهبج لئاشسر تل-ي-حأا ، ة-ي-شضاŸا تاو-ن-شسلا لاو-ط ، لذ ¤إا ة-فا-شضإلا-ب .و-يرا-شسي-لو-ب-لا ة-ه-ب-ج

.يباجيا لوبقب تيظحو ،ىرخألا ةدحتŸا ·ألا ةزهجأاو نمألا ضسل‹ ¤إا ويراشسيلوبلا
ةيوار-ح-شصلا ة-ي-بر-ع-لا ة-يرو-ه-م÷ا ع-م ة-ي-شسا-مو-ل-بد تا-قÓ-ع ة-ي-قر-ششلا رو-م-ي-ت تما-قأا

ءارحشصلا بعششل يعرشش لثممك ويراشسيلوبلا ةهبجب فÎعتو2002 ماع ‘ ةيطارقÁدلا
.ةيبرغلا

لباقلا Òغ قحلل لماكلا اهمعد رركت ةيطارقÁدلا ةيقرششلا روميت ةيروهمج نإاف ،مث نمو
ضسل‹و ةماعلا ةيعم÷ا تارارقل اقفو هÒشصم ريرقت ‘ ةيبرغلا ءارحشصلا بعششل فرشصتلل
.ةلشصلا تاذ نمألا

اهرادشصإاو نمألا ضسل‹ ءاشضعأا ىلع ةلاشسرلا هذه ميمعت ىلع متلمع ول انت‡ نوكأاشسو
.نمألا ضسل‹ قئاثو نم ةقيثوك

زيÒب شسوصسيخود انيليا ايرام ةÒفصسلا :عيقوت  ^

ن-ما-سضت--لا ةر--يزو تن--ل--عأا ^
،ةأارŸا اياسضقو ةرسسأ’او ينطولا
،ةزابيت نم ،سسما ،وك-ير-ك ر-ثو-ك
ةمظنŸا عم ةكارسش جمانرب نع
ة-ي-قÎل ““ف--سسي--نو--ي““ ة--ي‡أ’ا
هذهب Ìكأا ءا-ن-ت-ع’او ة-لو-ف-ط-لا
،ةريزولا تحسضوأاو .ةسشهلا ةئفلا

اهتكراسشم سشماه ىلع حيرسصت ‘
يتلا Òجسشتلا ةينطولا ةلم◊ا ‘

ةزابيت نم اهقÓطإا ى-ل-ع فر-سشأا
عم نمازتت ي-ت-لاو ،لوأ’ا ر-يزو-لا
عورسشم نأا ,لفطلل يŸاعلا مويلا
قوقح ةيقرت ¤ا فدهي ةكارسشلا
ةيلوؤوسسŸا دلقتل هليهأات و لفطلا

و ةيج-ي-تاÎسسا ق-فو Ó-ب-ق-ت-سسم
عم ةكارسشلاب كلذ و ةيلود Òياعم
.““فسسينوي““ ةي‡أ’ا ةمظنŸا
اسضيأا ةكار-سشلا عور-سشم فد-ه-يو
بهاوŸا فاسشتكا ىلع لمعلا ¤إا

ةيجوغاديبلا ةيوبÎلا زكارŸا ‘
نمو نماسضتلا عاطق ةياسصو ت–

مهل Òفوتو مه-با-ط-ق-ت-سسا ة-م-ث
لÓخ ن-م ا-ي-لود زوÈلا فور-ظ
.““فسسينويلا““ ةمظنم
نأا ن-ما-سضت-لا ةر--يزو تفا--سضأاو
ةوقب ةرفوتم ةي-سسا-ي-سسلا ةدار’ا““
اميسس ةلوفطلاب ع‚أ’ا لف-ك-ت-ل-ل

تا--جا--ي--ت--ح’ا يوذ م--ه--ن--م
ميقŸا هون ،هتهج نم .““ةسصاÿا
ة-ي‡’ا ة-م-ظ-ن-م-ل--ل م--ئاد--لا
يراخوب ،رئاز÷ا-ب ““ف-سسي-نو-ي““
ة--مو--ك◊ا ةو--عد--ب ,و---م---سسإا
‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ه--ل ة--ير--ئاز÷ا

Òجسشتلل ينطولا مويلا تايلا-ع-ف
نأا زربأاو .لفطلل يŸاعلا مويلاو
ةرازو ع-م ة--كار--سشلا ج--ما--نر--ب
ةأارŸا اياسضقو ةرسس’او نماسضتلا
عيمجب لفك-ت-لا ا-سسا-سسأا فد-ه-ي
يوذ م-ه-ن-م ة-سصا-خ ,لا-ف--طأ’ا
.ةسصاÿا تاجايتح’ا
,¤وأا ةلحرم ‘ جمانÈلا فدهيو
فاسشتكا ¤إا ,يراخو-ب لا-ق ا-م-ك

,ت’اÛا ى---ت---سش ‘ بهاوŸا
و ةيفاقث وأا ة-ي-سضا-ير وأا ة-ي-م-ل-ع
ةمث نم و مهÒطأات و مهباطقتسسا
Òجفتل ةمئÓم ةئي-ب م-ه-ل Òفو-ت

و مهبهاو-م ل-ق-سص و م-ه-تا-قا-ط
ةي-لوؤو-سسŸا د-ل-ق-ت-ل م-ه-ل-ي-هأا-ت

متيسس ,ةيناث ةلحرم ‘و .Óبقتسسم
عا-ط-ق-لا ع-م ة-كار-سشلا ع-ي-سسو-ت
ÊدŸا ع----م-----تÛا و سصاÿا
رابتعا ىلع ةلوفطلاب Ìكأا لفكتلل
Òبعت بسسح ,دغلا لبقتسسم امهنأا
ادد‹ هو--ن يذ--لا ،يرا---خو---ب

Ãةموك◊ا عم نوا-ع-ت-لا ىو-ت-سس
ة--كرا--سشم ن--عو .ة--ير---ئاز÷ا
ة-فا-سشك-لا م-عار--ب و لا--ف--طأ’ا
,Òجسشتلا ةل-م-ح ‘ ة-ي-مÓ-سسإ’ا
ةردا---بŸا يرا---خو---ب ف----سصو

يتلا ةيوقلا ةيزمرلا ةلاسسرلا»ب
وه سضرأ’ا لبق-ت-سسم نا-ب د-ي-ف-ت

.““لافطأ’ا لبقتسسم
ج.ق ^

مايأا70 ـل  نمألا حلاشصمل ةليشصح يف
6846flيعامتجإ’ا دعابتلل ةفلا
ةيراجتلا تÙÓاب ةمÓصسلا دعاوقو
نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ةطرسشلا حلاسصم تماق ^
قلعتت ةفلا2543fl ليجسستب ،È 0202مفون02 ¤إا41
راطإا ‘ لخدت ي-ت-لاو نا-مأ’ا ة-فا-سسم ماÎحا مد-ع-ب
.91 ديفوك سسوÒف نم ةياقولا
سسفن لÓخ ةطرسشلا حلاسصم تلجسس قايسسلا سسفن ‘و
دعاوق ماÎحا مدعب قل-ع-ت-ت ،ة-ف-لا4303fl ةÎف-لا
.ةيراجتلا تÙÓا ىوتسسم ىلع ةسضورفŸا ةمÓسسلا

ىلع ينطولا نمأÓل ةماع-لا ة-ير-يدŸا ر-ه-سستو ،اذ-ه
فيثكتو ،مزحب ةرمتسسŸا ةبقارŸا تايلمع ةلسصاوم
سصاسصتخإا ميلقإا ةفاك Èع ةيسسيسسح-ت-لا تا-ي-ل-م-ع-لا

ىلع ،تاباسصإ’ا نم ليلقتلا ‘ ةمهاسسملل ،اه◊اسصم
لول◊ا قيبطت ‘ مهاسسي يئاقو ءارجإا ا-ه-نأا را-ب-ت-عا
.هتحفاكمو انوروك ءابو نم ةياقولل ةعجانلا

ن.ح ^

 ÒصصŸا ريرقت ‘ يوارحصصلا بعصشلا قح دكؤوت ةيطارقÁدلا ةيقرصشلا روميت

ه-تاذ رد-سصŸا ن--م--ث ا--م--ك ^
““يسصخسشلا مامته’او ةعباتŸا““
،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولل
هعي-ج-سشتو ناد-ي-م-ل-ل ه-لوز-ن-ل
ناÒنلا اوهباج نيذلا ناو-عأÓ-ل
رارسصإاو ةÁز-ع ل-ك-ب ةر-مدŸا
Úن----طاوŸا حاورأا ذا----ق----نإاو
.ةبوكنŸا قطانملل نيذاÙا
تب---لا---ط قا---ي---سسلا تاذ ‘و
ءÓ-يإا““ ةرور-سضب ة--ي--لارد--ف--لا
ر--سضا--ح--ب سصا--خ ما--م--ت--ها
ةيباغلا ةينطولا ةوÌلا لبقتسسمو
افيزن تاونسس ذنم فرع-ت ي-ت-لا

ا-ج-ه--ن‡ ا--م--ي--ط–و ادا--ح
بب--سسب ةÒط--خ تاءاد--ت---عاو

.““ةددعتم ةيبلسس لماوع
لامعل ةينطولا ةيلاردفلا تعدو
‘ ةعيبطلاو ةئي-ب-لاو تا-با-غ-لا

يد÷ا لفكتلا““ ¤ا لاÛا اذه
تاباغلا عاطقب ““ل-ج-ع-ت-سسŸاو
ةسصاخ ةيمهأاو ةناكم““ هئاطعإاو

ينهŸاو يلك-ي-ه-لا بنا÷ا ن-م
ةعباتم ةيلخ بيسصنتو Êوناقلاو
ىلع لمعلاو تاعاطقلا ةددعتم
‘ فا--يرأ’ا نا---ك---سس جا---مدا
تايلمع ‘ ة-ي-با-غ-لا ق-طا-نŸا
قلخو تاباغلا ةيامحو ةيا-قو-لا
ةمادتسسم ةيداسصت-قا تا-طا-سشن
¤ا نايبلا سصلخو .““مهتد-ئا-ف-ل

Œا ه--م---عد““ د---يدŸق--ل--ط““
نم هنع ÈعŸا مراسصلا فقوملل

مئار÷ا ءازإا لوأ’ا ريزولا فرط

د--سض ة--ل--ع--ت--فŸاو ةر--بدŸا
ة-مأÓ-ل ي-ع-ي--ب--ط--لا ثوروŸا
ـب هايإا ابلاطم دÓب-لا دا-سصت-قاو
لك ايئاهن عن“ Úناوق رادسصإا““
وأا يداسصتقا عورسشم وأا رامثتسسا

ل-ك راو-ج-ب وأا ل-خاد ي-حا-ي-سس
تفلتأا يتلا ة-ي-با-غ-لا ق-طا-نŸا

ةيرعتلا وأا قئار◊ا ببسسب ادمع
اهفينسصتو يدمعلا بيرختلا وأا
نوناقلا ةوقب ةيمfi قطا-ن-م-ك
.““اهتئيهتو اهÒجسشت ةداعإا عم
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ةينطولا ةيباغلا ةوÌلا لبقتشسمو رشضاحب ضصاخ مامتها ءÓيإا ¤ا تعد

 ةينمأ’او ةيئاصضقلا تاه÷ا كر– نمثت تاباغلا لامع ةيلاردف
““مراشصلا كرحتلا““ اهل نايب ‘ ،ضسمأا ،ةعيبطلاو ةئيبلاو تاباغلا لامعل ةينطولا ةيلاردفلا تنمث

ةرمآاتŸا ةيجراÿاو ةروجأاŸا ةيلخادلا يدايألاو فارطألا لك برشضل ةينمألاو ةيئاشضقلا تاهجلل
ةيداشصتقلاو ةيعيبطلا تاردقŸا نم لينلاو دÓبلا رارقتشساب ضساشسŸا اهشسفن اهل تلوشس يتلا

.يعامتجلا رتوتلاو علهلا ةلاح قلÿ مهقزر عبانم فيفŒو Úنطاوم حاورأا قاهزإاو ،ةينطولا

وزو يزيتب ةÒخ’ا ةيمارج’ا قئارحلل يد– ‘ ةÒجصش ف’ا5 شسرغ
ةيعÃ وزو يز-ي-ت ›او ق-ل-طا ^

ةيركسسعلاو ةي-ندŸا تا-ط-ل-سسلا
ة-ي--ل--م--ع Èكا ,تب--سسلا ،سسما
يز------مر يد– ‘ Òج------سشت
ةÒخ’ا ةي-مار-ج’ا ق-ئار-ح-ل-ل
. وزو يزيت قطانم اهتدهسش يتلا
5 نع لقي ’ ام سسرغ رظتنيو
نم ةيلوا ةلحرم ‘ ةÒجسش ف’ا

flةفده-ت-سسم فا-ن-سص’ا ف-ل-ت

اهتسسم يتلا تايدلب-لا ن-م دد-ع
” دقو ،ةÒخ’ا ناÒنلا ةنسسلا
ةزورح ةيهيفÎلا ةباغلا راي-ت-خا
تسضرعت يتلاو ،ةنواجر ›ا-عأا-ب
ة-ط-ق-ن ىر-خ’ا ي-ه ناÒن--ل--ل
جردنت يتلا ةيلمعلا هذه قÓطنا

يتلا ةين-طو-لا ة-ل-م◊ا را-طا ‘
نم ،ةيحÓفلا حلاسصŸا اهتقلطا
يتاب-ن-لا ءا-ط-غ-لا د-يدŒ ل-جا

.Òجسشتلل ينطولا مويلاو ان-ماز-ت
تايعم÷ا نم ديدعلا كراسش امك
.تاباغلا ةظفاfi حلاسصمو

دق ةحÓ-ف-لا ة-ير-يد-م تنا-كو
فلا12 ة-ب-سسا-نŸا تاذ-ب تد-عا

ةياهن ةياغل اهسسرغ متيسس ةÒجسش
نم مر-سصنŸا ما-ع-لا ن-م سسرا-م
ةيباغلا ةوÌلل ديدج سسفن ءاطعا
ششوريمع لامج ^ .وزو يزيتب

بئانلا ةفشص لحتنم ىلع ضضبقلا ” امنيب
ةنيطنشسق ءاشضق ضسل‹ ىدل ماعلا

يماصس طباصض ةفصص لحتنم فيقوت
يقاوبلا مأاب ششي÷اب
ةفشص لحتنم فيقوت نم يقاوبلا مأاب ينطولا كردلا حلاشصم تعاطتشسا^
ةطرششلل لخدتلاو ثحب-لا ة-قر-ف تن-ك“ ا-م-ك ،ضشي÷ا-ب ي-ما-شس ط-با-شض

بئانلا ةفشص لحتنا باششب ةحاطإلا نم ،ةنيطنشسق ةيلو نمأل ةيئاشضقلا
ضضعبو ضصاخششألا ى-ل-ع بشصن-ل-ل ة-ن-ي-ط-ن-شسق ءا-شضق ضسل‹ ىد-ل ما-ع-لا
ةليشصف تفقوأاو   .ةيلودلاو اهنم ةينطولا ةيمومعلا تارادإلاو تاشسشسؤوŸا
رمعلا نم عبارلا دقعلا ‘ ضصخشش ،يقاوبلا مأاب ينطولا كردلل ثاحبألا

Ãع ة-ن-يدÚ ينطولا ضشي÷ا ‘ يماشس طباشض ة-ف-شص ل-ح-ت-نا ،ءا-شضي-ب-لا
هاياحشض ىلع لايتحلاو بشصنلاب ماق ،ةركشسب ةيلو نم ردحني ،يبعششلا
،ةÒبك ةيلام غلابم لباقم مهلكاششم ل◊ تاطلشسلا فلتfl ىدل لخدتلاب
نم .يطايتحلا ضسب◊ا هعاديا ”و ةلادعلا مامأا ينعŸا Ëدقت ” دقو

ةيلو نمأل ةيئاشضقلا ةطرششلل لخدتلاو ثحبلا ة-قر-ف تن-ك“ ،ا-ه-ت-ه-ج
ةحاطإلا نم ،ةيلولا ىوتشسم ىلع اهعو-ن ن-م ة-ق-با-شس ‘و ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق
ىدل ماعلا بئانلا ةفشص لحتنا ،ضصاخششأا6 نم ةنوكتم ةكبشش ةقفر باششب

تاشسشسؤوŸا ضضعبو ضصا-خ-ششألا ى-ل-ع بشصن-ل-ل ة-ن-ي-ط-ن-شسق ءا-شضق ضسل‹
ل-ي-كو ف-ششك د-قو .ة-ي-لود-لاو ا-ه-ن-م ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-مو-م--ع--لا تارادإلاو
‘ ،حاتفلا دبع يرداق ةنيطنشسق ‘ ةيدايزلا ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا
حلاشصم اهترششاب يتلا تايرحتلا نأا ،تبشسلا ضسمأا ،اهدقع ،ةيفحشص ةودن
زا‚إاب اهيف اهبلاطي ةيرادإا ةيمومع ةشسشسؤوÃ مهتŸا لاشصتا بقع ،نمألا
تتبثأا ،ةنيطنشسق ضسل‹ ىدل ماعلا بئانلا هنأا ضساشسأا ىلع ةنيعم لاغششأا
ماقرألا نم دكأاتلا دعب ةشصاخ هفرط نم بشصن ةيحشض ةÒخألا هذه نأا
ديد– ” ثي-ح ،ما-ع-لا بئا-ن-لا ضصخ-ت لو ا-ه-ب ل-شصتا ي-ت-لا ة-ي-شصخ-ششلا

تايرحتلا ةلشصاوم نأا ،ثدحتŸا دكأاو .ةرششابم هفيقوتو مقرلا بحاشص
ىلع بشصنلا ‘ ةفشصلا اولغتشسا نيذلا ،مهتŸا ءاكرشش نم ةعوم‹ تفششك
¤إا ه-طا-ششن Òخألا اذ-ه ع-شسو ثي-ح ،تا-شسشسؤو-م ›وؤو-شسمو ضصا-خ-ششألا
ةيبنجأا ةكرشش حلاشصل فلم ‘ لخدتلا دشصق ةيزكرم ةيمومع تارادإا
2 غلبم ىلع لشصحو تاينوÎك-لإلا لا‹ ‘ ط-ششن-ت ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
دقو .ةلفغم ةيماfiو ةكرششلل ةينوناقلا ةلثمŸا ةدعاشسÃ ميتنشس رايلم

ةحنج نع ،ةيدايزلا ةمكحÃ قيقحت-لا ي-شضا-ق ما-مأا Úم-ه-تŸا Ëد-ق-ت ”
ةنهÃ لشصتم بقل لامعتشسا ،ةحنج دادعإا ضضرغب رارششأا ةيعمج نيوكت
Òغ ةيزم حنم ‘ ةكراششŸاو عورششلا بناج ¤إا بشصنلا ،انوناق ةمظنم
،تقؤوŸا ضسب◊ا نهر مهعشضوب رمأا ثيح ،يمومع فظوم حلاشصل ةقحتشسم
عقو ضصخشش لك ¤إا ءادن ةنيطنشسق ةمكحÃ ةيروهم÷ا ةباين تهجو اميف

تامولعم كلÁ وأا ينطولا ىوتشسŸا ىلع وأا ايلfi ءاوشس لاتÙا اذه ةيحشض
.اهنم برقتلا هلوح

ب .شس  ^

اصصخصش112 اهيف طروت ةÁرج882
لجيجب ربوتكأا ‘ ةأارما81 مهنم
ةيشضق822 طرافلا ربوتكأا رهشش لÓخ لجيج ةيلو نمأا حلاشصم تلجشس̂ 

69ـب تردق يتلا ضصاخششألاب ضساشسŸا اياشضقب ةطبتر-م ا-ه-ب-ل-غأا ،ة-ي-مار-جإا
ةمرح كاهتنا ،يدمعلا حر÷ا و برشضلا اياشضق ‘ اشساشسأا تلث“ ،ةيشضق
ىرخأا ةيشضق67 ،ديدهتلا و بشسلا ،لوشصألا دشض يظفللا فنعلا ،لزنم

تاقرشسلا ةفوشصوŸا تاقرشسلا اياشضق تلمشش تاكلتمŸاب ضساشسŸاب ةشصاخ
،تابكرŸا ةقرشس ،ةيرانلا تاجاردلا ةقرشس ،ةقرشسلا ةلواfi ،ةطيشسبلا
تاذ ت÷اع امك  .ةيشسا-ح-ن ل-باو-ك ة-قر-شس و ،بير-خ-ت-لا و مد-ه-لا لا-ع-فأا
،زازتبلاو ديدهتلا لجأل ،ةيتامولعŸا مئار÷اب ةشصاخ ةيشضق13 حلاشصŸا
،تنÎنلا قيرط نع بشصنلا و ةشصاÿا ةاي◊اب ضساشسŸا ،بشسلا ،فذقلا
ةيشضق02 ليجشست ” دقف ،يمومعلا ءيششلاب ضساشسŸا اياشضقل ةبشسنلاب امأا

بيرهتو رهمج-ت-لا ،ةر-جا-ششŸا ،ءا-شضي-ب ة-ح-ل-شسأا ل-م-ح ا-يا-شضق ‘ تل-ث“
ةرشسألاب ضساشسŸاب ةشصاخ ىرخأا اياشضق50 ليجشست ” Úح ‘ ،نيرجاهŸا

ضضير–و ،ةراعدلا ءاي◊اب لıا ل-ع-ف-لا ا-يا-شضق ل-جأل ة-ما-ع-لا بادآلاو
اشصخشش112 طروت ليجشست ” كلذ لÓخ نم ،قÓخألا دشساف ىلع رشصقلا

هيجوت ،ضسب◊ا ا-شصخ-شش21  م-ه-ن-م عدوأا ،ةأار-ما81و ر-شصق40 مهني-ب ن-م
جارفإلا ،ةيئاشضقلا ةباقرلا ت–70 عشضو ،ضصاخششأا01ـ ل رششابم ءاعدتشسا

51 دشض ةيلام تا-مار-غو ذ-فا-ن-لا Òغ ضسب◊او  ن-ير-خآا ضصا-خ-ششأا60 ن-ع
ىقبي Úح ‘ ،ةشصتıا ةيئاشضقلا تاهجلل فلم09 لاشسرإا عم ،اشصخشش
.رارف ةلاح ‘ ضصاخششألا دحأا نع رمتشسم ثحبلا

ر.ق ^

يمارو يميهارب Úــصساي ةــباصصإا
انوروك شسوÒفب ينيعبصس نب
Úشسا-ي ،ة-با-شصإا ير-ط--ق--لا نا--ير--لا يدا--ن ،تب--شسلا ،ضسما ن--ل--عا ^

عشضخيشسو ةيباجيا تاشصوحفلا روهظ دعب انوروك ضسوÒفب ،يميهارب
ةهج نم .هيدان ¤ا هتدوع لبق يحشصلا رج◊ا ¤ا يرئاز÷ا ›ودلا
ةباشصإا ،خاب دÓغنششنوم ايشسيروب يدان ،تبشسلا ،ضسما نلعا ،ىرخأا

يرئاز÷ا ›ودلا عشضخيشس ثيح ،انوروك ضسوÒفب ينيعبشس نب يمار
عم تابيردتلا فانئتشسا لبق ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ن-م ة-ت-فو تا-شصو-ح-ف-ل
ر.ق ^ .ةعومÛا

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:03
07:34
12:35
15:15
17:38
19:00

ج.ق^



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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