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 فاطتخ’ا ةرهاظ يمانت دعب يناعدتضسا نوبت صسيئرلا نأا لاق

 صضورعلا نضسحأا ايلاح صسردت ةيملعلا ةنجللا
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اماع06 زهان رمع نع انودارام ينيتنجرأ’ا مدقلا ةرك ةروطسسأا ةافو
٤2صص ةيبلق ةتكضسب هتباضصإا رثإا

 صضرملا عم ليوط عارضص دعب ةايحلا قراف
رـــــئاثلا دـــــــهاÛا عدوـــــــت رــــــئاز÷ا

 ةجحوب ديعسس مرسضıا يسسايسسلاو
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اـهضضرف ةـيئانثتضسا فورــظ يف قــلطنيضس
 دجتضسملا انوروك صسوريف
..ةرك نودب رهسشأا80 دعب
ةفÙÎا ةـــطبارلا ةــــيدنأا
ةاـــــــــــيحلل دوــــــــــــــــعت ¤وأ’ا

 ةيدنأ’ا قرؤوي يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ةبوعسص^
٨/٩صص
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ةــيلاعلا ةرــــــبقمب ىرـــــــثلا يروو دـــــــيقفلا ^
ةـــــلودلا يــــــــف راـــــــبك نــــــــــيلوؤوسسم روـــــــــسضحب

نروبلم يف ةارابم ءانثأا ةلبنق عرزل تططخ ةيباهرإا ةيلخ ةدايقب نيدأا
اهبارت ىلع ميقم يرئازج نم ةيسسن÷ا بحسست ايلاÎسسأا

داسسف اياسضق ‘ تقؤوŸا سسب◊ا رداقلا دبع ›او قبسسأ’ا ريزولا عاديإا

 تارايسسلا يلماعتم نوعط ةسساردل ةراجتلاو ةعانسصلاو ةيلاŸا ةرازو نع نولث‡

ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإاو ةرÈم Òغ تازايتما حنÃ قلعتت مهتب عباتم
3صص

٤صص

٥صص

 اهيف يئاهنلا لضصفلل ةعانضصلا ريزو ىلع اهضضرعو اهيف تبلل اموي03

ةدحاولا ةــــعرجلل ر’ود53 ¤إاÚ 5ــــــب حواÎــــيسس حاــــقللا رــــعسس ^
انوروك سسوÒفب ةديدج ةــباسصإا5201و ةافو ةـــلاح02 لــيجسست^
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““ نإأ يمÓعإأ حيرصصت ‘ يوايهم لاقو ^
رئأز÷أ هينتقتصس يذلأ انوروك حاقل رعصس
ةعرجل-ل ر’ود53 ¤إأÚ 5ب حوأÎي---صس
““ هنأأ ¤إأ تقولأ صسفن ‘ أÒصشم ““ةدحأولأ
Ú 5ب ام ءانتقأ ةيناكمإأ ايلاح ةصسأرد متي
نامصضل انوروكل حاقل هعرج ÚيÓم01 ¤إأ
ركذ ثيح ““ÚنطأوŸأ نم ددع Èكأأ حيقلت
نو-ك-ت-صس حا-ق-ل-لأ ذ-خأأ ‘ ة--يو--لوأ’أ ““ نأأ
صضأرمأ’أ با-ح-صصأأو ة-ي-ب-ط-لأ م-ق-طأÓ-ل
.نصسلأ رابك أذكو ةنمزŸأ
بيصصنت ” ““ هنأأ يوايهم روتكدلأ حصضوأأو

ايجولويبلأ ‘ ءأÈخو ةصصتfl ةيملع نا÷
لجأ’ هتمÓصس نم دكأاتلأو حاقللأ ةصسأردل

افيصضم ““نطأوŸأ ةحصص ىلع هنمأأ نامصض
لئاصسولأ لك Òفو-ت-ل ى-ع-صست ر-ئأز÷أ ““ نأأ
لك ىلع هعيزوتو حاقللأ ءانتق’ ةيتصسيجوللأ
ة--بو--ل--طŸأ طور--صشلأ ق--فو تا--ي’و--لأ
.““هنيزختل
صسمأأ لوأأ هب ¤دأأ يذلأ حيرصصتلأ صسفن وهو

ةعباتمو دصصرل ةي-م-ل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ و-صضع
كوماخأ صسايلأ روتكدلأ ،انوروك ة-ح-ئا-ج

ن-م ¤وأ’أ ة-ن--ح--صشلأ ““ نأأ ف--صشك يذ--لأ

يثÓثلأ ‘ نو-ك-ي-صس91 ديفوك تا-حا-ق-ل
.““1202 ةمداقلأ ةنصسلأ نم لّوأ’أ
ى-ل-ع ه-ت--ح--ف--صص Èع ه--ل رو--صشن--م ‘و
ةيملعلأ ةنجللأ ““ كوماخأأ لاق كوبصسيافلأ
صسردت انوروك ةح-ئا-ج ة-ع-با-ت-مو د-صصر-ل

Ìكأ’أ حاقللأ ءانتق’ صضورعلأ نصسحأأ ايلاح
نامصضب نمثلأ ناك امهم ملصسأ’أو ة-ي-لا-ع-ف
صسي---ئر ة---يا---صصو ت– لوأ’أ ر---يزو---لأ
ةنح-صشلأ ““ نأأ Ó-ئا-ق ع-با-تو ““ة-يرو-ه-م÷أ
لوأ’أ يثÓثلأ ‘ نوكتصس هللأ ءاصش نإأ ¤وأ’أ

نÓعإ’أ ءاثÓثلأ صسمأأ لوأأ ”و .““1202 نم

v”كينتوبصس““ حاق-ل ق-يو-صست ن-ع ًا-ي-م-صسر
ةعرج-ل-ل تأر’ود01 ر-ع-صسب ي-صسور--لأ
رانيد0021 لدا-ع-ي ا-م و--هو ةد--حأو--لأ

يمصسرلأ فر-صصلأ ر-ع-صس بصسح ير-ئأز-ج
قوصسلأ فرصص ر-صشؤو-م ق-فو را-ن-يد0071و
صصاÿأ يمصسر-لأ ع-قوŸأ ر-كذو .يزأوŸأ
دصض ي-صسور-لأV« كينتو-ب-صس“ حاق-ل-ب
ًانايب رصشن دق ،دج-ت-صسŸأ ا-نورو-ك صسوÒف
Úكلهتصسملل حاقللأ ةعرج رعصس نأأ هيف ركذ
،تأر’ود01 نم ل-قأأ نو-ك-ي-صس بنا-جأ’أ

.““مويلأ ايصسور“ ةانق عقوم لقن ام بصسح

ر كلام ^

›أو ءا-ع-برأ’أ صسمأأ ة-ح-ي-ب-صص فر-صشأأ ^
ىلع يÁرب ن-يد-لأ لا-م-ج ة-با-ن-ع ة-ي’و
يعانطصصأ صسفنت ةز-ه-جأأ ة-ثÓ-ث م-ي-ل-صست
دصشر نبأ يعما÷أ يئافصشتصس’أ ز-كر-م-ل-ل

ةحصصلأ ريدم ميلصستلأ مصسأرم رصضح ثيح
يعامتج’أ طاصشنلأ ريدمو ، ةبانع ةي’ول
يرئأز÷أ رمحأ’أ لÓهلأ بت-ك-م صسي-ئرو
قيرط نع ةزهجأ’أ ءان-ت-قأ ”و . ة-با-ن-ع-ب

ردقت ةفلكتب ير-ئأز÷أ ر-م-حأ’أ لÓ-ه-لأ
Ãت-ئا-مو را-ي-لÚ اهنأاصش نم ،ميتنصس نويلم

ةي’ولأ ينطأوŸ ةيحصص تا-مد-خ Ëد-ق-ت
انورو-ك صسوÒف ة-ح-ئا-ج ل-ظ ‘ ة-صصا-خ

ةحصصلأ عاطق معدتيصس هنأأ امك .دجتصسŸأ
ةيعانطصصأ صسفنت ةزهجأأ ةت-صسب ة-ي’و-لا-ب
.ابيرق ةيفاصضأ

ر م ^

دكؤوي يملعلا ثحبلا ةيريدŸ  راكتبلاو يجولونكتلا ريوطتلا ريدم

انوروك حاقلب ةصصاÿا ثاحبأ’اب مايقلل رباfl كل“ ’ رئاز÷ا
ةفرصشمو ةيباجيإا تناك ةحئا÷ا ةهجاوŸ ةزجنŸا لامعأ’ا ةليصصح ^

يجولو-ن-ك-ت-لأ ر-يو-ط-ت-لأ ر-يد-م د-كأأ  ^
يملعلأ ثحبلل ةماعلأ ةيريدŸاب راكتب’أو
ميلعتلأ ةرأزوب يجولو-ن-ك-ت-لأ ر-يو-ط-ت-لأو
ماصشه روصسيفوÈلأ يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ

لامعأ’أ ةليصصح““ نأأ ي-صشتأو-ل-صص نا-ي-ف-صس
انوروك صسوÒف ةحئاج ةهجأوŸ ةزجنŸأ
““تقولأ صسفن ‘ ةفرصشمو ةي-با-ج-يإأ تنا-ك
مايقلل رباfl كل“ ’ رئأز÷أ ““ نأأ أدكؤوم
.““انوروك حاقلب ةصصاÿأ ثاحبأ’اب
ىلع افيصض هلوزن ىدل يصشتأولصص فصشكو
ةيعأذإ’أ ةانقلل ““ حابصصلأ في-صض““ ج-ما-نر-ب
ةماعلأ ةيريدŸأ ““ نأأ ءاعبرأ’أ صسمأأ ¤وأ’أ
يجولونكتلأ ريوطتلأو ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-ل-ل
ذنمو يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزوب

صسرام رهصش لÓخ91 ديفوك ةحئاج روهظ
لجأأ نم ةيجيتأÎصسأ عصضوب تماق ،طرافلأ

تناك““ هنأأ احصضوم ““ءا-بو-لأ أذ-ه ة-ه-با‹
تأزا‚إ’أو تأردابŸأ ن-م تا-ئ-م كا-ن-ه
صسرأدŸأو تا-ع--ما÷أ ىو--ت--صسم ى--ل--ع
عباطلل ةهجوم ،انعاطقل ةيثحبلأ زكأرŸأو

ت’وصسغŸأ عنصصك Úنطأومل-لو ،ي-ح-صصلأ
ىلع ةمئاقلأ تاقيب-ط-ت-لأو تا-ما-م-ك-لأو
صصيخصشتلأ لجأأ نم يعانط-صص’أ ءا-كذ-لأ
كانه تناك امك ،ءابو-لأ أذ-ه-ل ÊوÎك-لإ’أ

يعامتجأو يداصصتقأ عباط تأذ تاكراصشم
مو-ل-ع-لأ ‘ ه-جو-ت-لأ تأذ ا-نز-كأر--م ن--م
Ëدقت لجأأ نم ةيعام-ت-ج’أو ة-ي-نا-صسنإ’أ

ةهجأوŸ ةيداصصتقأو ةيجولويصسوصس لو-ل-ح
ريوطتلأ ريدم حصضوأأ امك .““انوروك صسوÒف
ةقفأرم ”““ هنأأ راكت-ب’أو ي-جو-لو-ن-ك-ت-لأ
ةيمك صصيصصختب يعما÷أ لو-خد-لأ ا-صضيأأ

ةيلوحك ورد-ي-ه-لأ ل-ي-لاÙأ ن-م ةÈت-ع-م
تناكو ثحبلأ زكأرÃ اهعينصصت ” يتلأو
Úعما÷أ ÚمدختصسŸأو ةبلطلل ةه-جأو-م
هنأأ ثدحتŸأ و     .““Úثحابلأو ةذتاصسأ’أو
Úثحاب لب-ق ن-م تأردا-ب-م كا-ن-ه تنا-ك““

ن-طو-لأ صضرأأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع Úير-ئأز--ج
صسوÒف نع فصشك ةزهجأأ عنصصل هجراخو
أوماق يتلأ تأزا‚إ’أ مهأأ نم نأأو ،انوروك
هنكل يرئأزج يصسفنت زاهج عينصصت وه اهب

ز-كأرŸأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع د-ع-ب ع--صضو--ي ⁄
ةليفكلأ تائيهلأ دوجو مدع ببصسب ةيحصصلأ

نأأ ¤إأ أÒصشم ““زا--ه÷أ أذ--ه دا--م--ت--ع’
نكل رئأز÷أ ‘ ةدوجوم ةيرصشبلأ ةءافكلأ““

ةيماظنلأ ةئيبلأ Òفوت وه هكرأدت بجي ام
مهتاجتن-م ل-ك ع-صضو-ب م-ه-ل ح-م-صست ي-ت-لأ
.““قوصسلأ ‘ ةيثحبلأ مهجذا‰و
نأأ  ي-صشتأو-ل--صص د--كأأ ،ر--خأأ بنا--ج ن--م
ةينمأأ ويبو ةيويح رباfl كل“ ’ رئأز÷أ““

مايقلاب اهل حمصست يتلأ ““4 يب““ ةجرد نم
انوروك صسوÒف دصض حاقل داجيإ’ ثاحبأاب
ةرأزو تا-ي-حÓ-صص ن-م-صض ل-خد--ي يذ--لأ
ةهجأوم ‘ ةموك◊أ ةيجيتأÎصسأو ةحصصلأ

.““ةحئا÷أ هذه
‘ ةرم لوأ’ رئأز÷أ فينصصت Èتعأ امك
تلتحأ ثيح- ““راكتبÓل غÒبمولب““ رصشؤوم
لودلأ ةم-ئا-ق ‘ ا-يŸا-ع94 ـلأ ز--كرŸأ
ائ-ي-صش Èت-ع-ي -⁄ا-ع-لأ ‘ أرا-ك-ت-بأ Ìكأ’أ

ثحبلل ة-ي-قأد-صصم ي-ط-ع-ي ه-نأ’ ا-فر-صشم
ر م ^ .رئأز÷أ ‘ راكتب’أو يملعلأ

91 ديفوك ةحفاكم ‘ هيعاسسم لسصاوي ةبانع ةيلوب ةحسصلا عاطق
ززعتي دصشر نبا يعما÷ا يئافصشتصس’ا زكرŸا

يعانطصصا صسفنت ةزهجأاب

 سضورعلا نسسحأا ايلاح سسردت ةيملعلا ةنجللا

1202 علطم انوروك حاقل ينتقت رئاز÷ا
هتمÓصس نم دكأاتلاو حاقللا ةصساردل ةصصتfl ةيملع نا÷ بيصصنت  ^

ةدحاولا ةعرجلل ر’ود53 ¤إاÚ 5ب حواÎيصس حاقللا رعصس ^
““ نأا ءاعبرألا سسمأا يوايهم سضاير روتكدلا ،انوروك ءابو ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا وسضع فسشك
““1202 ةنسس نم لوألا يثÓثلا لÓخ انوروك سسوÒفل داسضŸا حاقللا ءانتقل ةدعتسسم رئاز÷ا

 ةمÓسسلا تاءارجإاو قفاوتي ل هنوك ريطخلاب ءارجإلا اوفسصو

91 ديفوك ةحلصصم حتف رارق ىلع تاجاجتحا
ركصسعمب ةصسردم راوجب

ةصسردŸأ ذيمÓت ءايلوأأ نم ددع مدقأأ ^
ةحيبصص ركصسعÃ ““يÒك يرام““ ةيئأدتبإ’أ
لخدم دنع جاجتح’أ ىلع ءاعبرأ’أ صسمأأ

ىفصشتصسÃ ةيردصصلأ صضأر-مأ’أ ة-ح-ل-صصم
›وؤوصسم رأرقل مهصضفر نع Òبعتلل ةي’ولأ
ةيرأو÷أ ةحصصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-صسصسؤوŸأ
ديفوك مصسق جامدإاب يصضاقلأو ةيدمÙاب
91Ãأ ىنبŸأ ةحلصصŸتأ ثيح ““ ةروكذÈ
قفأوتي ’ هنوك Òطÿاب ءأرجإ’أ ““ ءايلوأ’أ
ا-هد-صشا-ن-ت ي-ت-لأ ة-مÓ-صسلأ تأءأر--جإأ و
ءايلوأ’أ نجهتصسأو .““ةيمومعلأ تاط-ل-صسلأ
هيف عأري ⁄ هنوك ،رأرقلأ أذه نوجتÙأ
ة-صسردŸأ ذ-ي-مÓ-ت-ل ي--ئا--قو--لأ بنا÷أ
ىلع ةلباقŸأ ةه÷أ ‘ عقت يتلأ ةيئأدتبإ’أ

لاجح ةوخأ’أ عراصش نم ةليلق راتمأأ دعب
.ةنيدملل يرصض◊أ طصسو-لأ ن-م بير-ق-لأ
ةحصصلل يئ’ولأ ريدŸأ نوجتÙأ دصشانو
فوزعلل لخدتلاب ركصسعم ةي’ول ناكصسلأو

دق هوركم يأأ يداف-ت-ل ءأر-جإ’أ أذ-ه ن-ع
ءا-بو ن-م ىود-ع-لأ تا-ف-لfl ن-ع ر-ج-ن-ي
ة--صسصسؤوŸأ ةرأدإأ تنا--كو أذ--ه .ا--نورو--ك
عوبصسأ’أ ةياهن ةيرأو÷أ ةحصصلل ةيمومعلأ
ةحلصصم ل-يو– ¤إأ تأا÷ د-ق ي-صضق-نŸأ
‘رظ لكصشب صضأرمأ’أ ىنب-م ¤إأ د-ي-فو-ك
لاغصشأأ يهتنت ام-ث-ير كلذ ءا-جو .تقؤو-مو
ىنبم اهدهصشي يت-لأ م-ي-مÎلأو ة-ئ-ي-ه-ت-لأ

عراصشب ةنئاكلأ تامدÿأ ةددع-ت-م ةدا-ي-ع
ر م ^ . رداقلأ دبع Òمأ’أ

يئافصشت-صس’أ ز-كرŸأ ر-يد-م ف-صشك  ^
فأوط نب بجرز نب ميك◊أ يعما÷أ
ف’آأ3 ›أوحب زجع ليجصست نع جا◊أ
““ رأ يصس ي-ب““ ل-ي-لا– ءأر-جإ’ ف-صشا-ك
ةبا-صصإ’ا-ب ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-صشŸأ ت’ا-ح-ل-ل
ح-لا-صصم نأ ة-صصا-خ ا-نورو-ك صسوÒف--ب
Óئاه أددع لبقتصست تحبصصأأ91 ديفوك
ايموي صضيرم051 ب ردقت ت’ا◊أ نم
ىلع أÒب-ك ا-ط-غ-صض ق-ل-خ يذ-لأ ر-مأ’أ
  . ةرصسأ’أ
” ه--نأ ى--ف--صشت--صسŸأ ر--يد--م ح--صضوأ
دعبو يملعلأ صسلÛأ ع-م ق-ي-صسن-ت-لا-ب
داختأ ” Úفرطلأ عمج يذلأ عامتج’أ

لÓغت-صسأو ةر-صس’أ دد-ع ةدا-يز-ل رأر-ق

ة--صصتıأ ““أوز--ي--نرا--ق““ ة--ح--ل---صصم
يئاميكلأ جÓعلأو ةيردصصلأ صضأرمأÓل
ةيبط حلاصصم ةعبرأأ ىلع رفو-ت-ت ي-ت-لأو

ديأزتلأ دع-ب ا-نورو-ك ى-صضر-م ءأو-ت-ح’
ثيح رخآ’ موي نم مهددع ‘ بيهرلأ

امدعب ريرصسÒ 191فوتب ءأرج’أ حمصس
  . ريرصس002 ب زجعلأ ردق

ةحصصلأ ةيريد-م ترر-ق ا-ه-ت-ه-ج ن-م
قور◊أ ىفصشتصسم حت-ف نأر-هو ة-ي’و-ب
لف-ك-ت-ل-ل لا-غ-صشأ’أ ه-ب ه-ت-ن-ت ⁄ يذ-لأ

Ãىنحنم دعاصصت دعب91 ديفوك ىصضر
ايموي اهلباقي يتلأو ةي’ولاب تاباصصإ’أ
ةباصصأ051 ¤إأÚ 001ب ا-م ل-ي-ج--صست

صسانيإا م ^    . انوروك صسوÒفب ةدكؤوم

  نارهوب بجرز نب يعما÷ا يفسشتسسŸا
صسوÒفب ايموي ةديدج ةباصصإا051 ءاصصحإا

  ريرصس002 ب زجع ليجصستو انوروك

ة-ي’و-ب ة-ي-ئا-بو--لأ ة--لا◊أ تفر--ع ^
تاباصصإ’أ ددع ‘ صضاف-خ-نأ ف-ي-ط-صس
تنلعأأ ثيح انوروك صسوÒفب ة-ي-مو-ي-لأ
ةعباتمو دصصرب ةفلكŸأ ةيرأزولأ ةنجللأ
ةباصصإأ72 ل-ي-ج-صست ن-ع ا-نورو-ك ءا-بو

تل-ج-صس ا--مد--ع--ب صسمأأ لوأأ ةد--يد--ج
ةيصسايق اما-قرأأ ة-ي’و-لأ تا-ي-ف-صشت-صسم
¤إأ تل-صصو ي-صضاŸأ عو--ب--صسأ’أ لÓ--خ
.ةعاصس42 لÓخ ةباصصإأ07 دودح
دهصشت ة-ي’و-لأ تا-ي-ف-صشت-صسم لأز-ت ’و

يتلأ لزعلأ حلاصصÃ طغصضلأ نم ةلاح
أدأدعأأ ةيصضاŸأ مايأ’أ لÓخ تلبقتصسأ
صسوÒفب ÚباصصŸأو ىصضرŸأ نم ةÒبك
نو-ع-صضخ-ي نو-لأز-ي ’ ن-يذ-لأ ا-نورو--ك

تلجصس امك ،تا-ي-ف-صشت-صسŸا-ب جÓ-ع-ل-ل
.ءابولأ ببصسب ةافولأ ت’اح نم ديدعلأ

فيطصس ةي’و ›أو دكأأ ىرخ ةهج نم
صسمأأ مو-ي ة-يد-ق-ف-ت-لأ ه-ترا--يز لÓ--خ
ريرصس042 ىفصشتصسم عورصشم لا-غ-صشأ’
ديدج نم هلاغصشأ ثعب ةداعأ ” يذلأ
دق هنأاب ،ميتنصس رايلم004 ةيلام ةميقب

عورصشم ىلع ديمجت-لأ ع-فر ا-ي-م-صسر ”
ةي’ولأ لامصشب صسأد-ن-عو-ب ى-ف-صشت-صسم
عفر أذ-كو ،ر-ير-صس06 ل ع-صست-ي يذ--لأ
ةيفصصت ةحلصصم عورصشم ىلع ديمجتلأ
نم لكب يولكلأ روصصقلأ ىصضرŸ مدلأ

زيزع ينبو ةÒبك-لأ Úع تا-ي-ف-صشت-صسم
ل ىصسيع ^.نÓيترو ينبو

سسمأا لوأا ةدكؤوم ةلاح72 ليجسست رثإا ىلع
فيطصس ةي’وب انوروك صسوÒفب تاباصصإ’ا ددع ‘ صضافخنا

ءابولا تاروطت رخآا نع فسشكت ةحسصلا ةرازو
ةديدج ةباصصإا5201و ةافو ةلاح02 ءاصصحإا

 انوروك صسوÒفب
ةديدج ةباصصإأ5201و ةافو ةلاح02 ليجصست ““ ءاعبرأ’أ صسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^

9232و ةلاح52087 ¤إأ صسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباصصإ’أ ›امجإأ عفتÒل انوروك صسوÒفب
ةلاح02 ةÒخأ’أ ةعاصس42 لأ لÓخ تدصصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو .““ ةافو
ةافو9232 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ صضأرمأ’أ باحصصأأ نم مهتيبلاغ ةديدج ةافو
ءافصشلل ةديدج ةلاح246 لثا“ ليجصست ” ““ هنأأ ¤إأ راصشأأو .““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم
عم ةلاح21705 ¤إأ تايفصشتصسŸأ أورداغ نيذلأ Úباصصملل ›ا-م-جإ’أ دد-ع-لأ ع-ف-تÒل
 ر كلام ^ .ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘ ةلاح34 دجأوت ليجصست

 ةماعلا تاءاسضفلل نوكت قلغلا ةيولوأا نأا تلاق
انوروك صسوÒفب Úمامإا ةافو دعب تاولصصلا قيلعت دعبتصست ةمئأ’ا ةباقن

ةمئأÓل ةينطولأ ةيقيصسن-ت-لأ صسي-ئر د-كأأ ^
لولج ،فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوصشلأ يفظومو

لÓخ فلصش ةي’و ‘ Úمامإأ ةافو يميجح
‘ يميجح دد-صش ثي-ح يرا÷أ عو-ب-صسأ’أ
اصضرعت Úيفو-تŸأ ““ نأأ ي-مÓ-عإأ ح-ير-صصت
دجاصسŸأ جراخ انوروك صسوÒفب ةباصصإÓل
ن-م-صض صسا-ن-لأ ع-م كا-ك-ت-حأ ‘ م-ه-نو-ك
صسيلو ÊدŸأ عمتÛأ راطإأ ‘ مهتاطاصشن

نأدج-صسŸأ““ نو-ك-ب ’د-ت-صسم ،ا-ه-ل-خأد-ب
ناقلغم نÓحأرلأ امهيف نÓم-ع-ي نأذ-ل-لأ

تأءأرجإأ مهلمصشت ⁄و صسرا-م ر-ه-صش ذ-ن-م
.““يجيردتلأ حتفلأ
قيلعت ““ انثِدحُم دعبتصسأ ،لصصتم قايصس ‘و
‘ ة--ع--م÷أ أذ--كو صسمÿأ تأو---ل---sصصلأ
صصلأ فرظلأ لÓخ اتقؤو-م د-جا-صسŸأ ““يحّ
ن-م  ظ-حŸÓأ ءي-صشلأ““ لو-ق-لا-ب ع--با--تو

،ةبقأرŸأ ‘ ةصصتıأو ةيملعلأ تاه÷أ
مزتلت يتلأ ةد-ي-حو-لأ ي-ه ه-ل-لأ تو-ي-ب نأأ
⁄و امات امأز-ت-لأ ي-ح-صصلأ لو-كو-توÈلا-ب
صسي-ئر ىر-يو .““تا-با-صصإأ ا-ه-ي-ف ل--ج--صسي
يفظومو ةمئأÓل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-ق-ي-صسن-ت-لأ
ةيولوأأ ““ نأأ راطإ’أ أذه ‘ ةينيدلأ نوؤوصشلأ
تصسيلو ةماعلأ تأءاصضف-ل-ل نو-ك-ت ق-ل-غ-لأ
ر م ^ .““دجاصسملل

 يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ لوعفŸا ةيراسس ىقبت
ةمصصاعلا رئاز÷اب ةيئانثتصس’ا لقنتلا صصيخارت ةيحÓصص ديد“

ةيئانثتصس’أ لقنتلأ صصيخأرت ““ نأأ رئأز÷أ ةي’و حلاصصم تدكأأ ^
لوعفŸأ ةيراصس ىقبت ،ةي’ولاب ةيرأدإ’أ تاعطاقŸأ نع ةرداصصلأ

،ةمصصاعلأ ىلع صضورفŸأ ي-ئز÷أ ي-ح-صصلأ ر-ج◊أ ةÎف لÓ-خ
.““لبقŸأ Èمصسيد رهصش نم —افلأ ةياغ ¤إأ أذهو
أذكو تاطلصسلأ ةفاك ““ نأأ ءاعبرأ’أ صسمأأ ،اهل نايب ‘ ةي’ولأ تركذو
صصخر ىلع Úلصصا◊أ صصاخصشأ’أو ةصصاÿأو ةيمومعلأ تائيهلأ
تاعطاقŸأ وأأ رئأز÷أ ةي’و حلاصصم نع ةرداصص ةيئانثتصسأ لقنت

لوأأ تهتنأ يتلأوÈ 0202مفون01 خيرات دعب ،اهل ةعباتلأ ةيرأدإ’أ
ةيراصسو ة◊ا-صص ى-ق-ب-ت صصي-خأÎلأ هذ-ه نأأ ا-ه-ت-ي-حÓ-صص صسمأأ
.““ةديدج صصيخأرت رأدصصتصسأ ¤إأ ةجا◊أ Òغ نم لوعفŸأ
دمتعŸأ ماظنلأ راطإأ ‘ يتأاي ءأرجإ’أ أذه ““ نأأ ¤إأ نايبلأ راصشأأو
يحصصلأ عصضولأ Òيصست صصوصصخب ةيمومعلأ تاطلصسلأ فرط نم
اهنأاصش نم يتلأ لبصسلأ لك حبكو ،انوروك صسوÒف ةحفاكÃ قلعتŸأ
ر م ^ .““ءابولأ أذه ىودع راصشتنأ ‘ مهاصست نأأ
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 ةجحوب ةلئاع يزعي ةحيرقنسش
ناكرأا دئاق ةحيرقنشش ديع-شسلا ق-ير-ف-لا ىز-ع
،ةجحوب لحارلا ةلئاع يبعششلا ينطولا سشي÷ا
هل روفغŸا ،ةافو رثإا ىلع““ ة-يز-ع-ت-لا ‘ ءا-جو
سسيئر ،ةجحوب ديع-شسلا د-هاÛا ،ه-ل-لا نذإا-ب
هللا بيط ،قبشسألا ينطو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا
سسيئر ،ةحيرڨنشش ديعشسلا قيرفلا مدقتي ،هارث
سصاÿا همشساب ،يبعششلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا
ين-طو-لا سشي÷ا ي-مد-خ-ت-شسم ة-فا-ك م-شسا-بو
سصلاخو ةيبلقلا يزاع-ت-لا قد-شصأا-ب ،ي-ب-ع-ششلا
¤اعت هللا نم ايجار ،موحرŸا ةلئاعل ةاشساوŸا
نأاو ةعشساولا هتمحرب ديق-ف-لا حور د-م-غ-ت-ي نأا
Úقيدشصلاو ءادهششلا عم هتانج حيشسف هنكشسي
Èشصلا ليمج هيوذو هتلئاع مهلي نأاو ،راربألا
.““لل÷ا باشصŸا اذه ‘ ناولشسلاو

هتÒغ دسسج لحإرلإ :ليجوق
يروثلإ هلاسضن ‘ ةقداسصلإ ةينطولإ

 يسسايسسلإو
،ةباينلاب ةمألا سسل‹ سسيئر ىزع ،هبناج نم
دي-ع-شسلا د-هاÛا ةا-فو ‘ ،ل-ي-جو-ق ح-لا-شص
براقأا ةفاكلو ،ةلشضافلا هترشسأل ابرعم ،ةجحوب
يزاعتلا رحأا نع ،هقافرو هئاقدشصأاو لحارلا
اذه ‘ فطاعتلاو ةاشساوŸا رعاششم قدشصأاو
لك-ب ،ل-ي-جو-ق ر-شضح-ت-شساو .ل-ل÷ا با-شصŸا
روŸÈا لحارلا هب ىلحتي ناك ام ،رابكإاو لÓجإا

،ةقداشص ةينطو ةÒغ نمو ،ةيناشسنإا لاشصخ نم
،يروثلا هراشسم نم دوقع ىدم ىلع اهدشسج

.““يشسايشسلاو ›اشضنلا
سسلÛإ سسيئر ةلئاع يزعي Úنسش

 قبسسألإ ينطولإ يبعسشلإ
،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا سسي--ئر ىز--عو
،ةجحوب ديع-شسلا د-هاÛا ،Úن-شش نا-م-ي-ل-شس
عقوÃ هباشسح ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت ‘ Úن-شش بت-كو
ةافو أابن تيقلت ىشسألاو نز◊ا غلابب““ :““Îيوت““
يبعششلا سسلÛا سسيئرو لشضانŸاو دهاÛا
اذه رثا ىلعو ةجحوب ديعشس قباشسلا ينطولا
ةرشسألاو ديقفلا ةلئاعل مدقتأا لل÷ا باشصŸا
ةاشساوŸا قدشصأاو يزاعت-لا سصل-خأا-ب ة-يرو-ث-لا
هتمحرب هدمغتي نأا لجو زع ¤وŸا نم ًايجار
.““ناولشسلاو Èشصلا ليمج هيوذ مهليو ةعشساولا

يتلحرم ‘ Óعاف ناك ةجحوب :دإرج
 لÓقتسسلإو ةيريرحتلإ ةروثلإ

ةلئاع دارج زيزعلا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ىز-عو
يتلحرم ‘ Óعاف ناك هنأا لاق يذلا ةجحوب
انع لحر““ :Óئاق لÓقتشسلاو ةيريرحتلا ةروثلا

سسلÛا سسيئر ،ةج-حو-ب د-ي-ع-شسلا د-هاÛا
أادب ›اشضن راشسم دعب ًاقباشس ينطولا يبعششلا

ناكو ةيشسايشسلا ةيددعّتلا ¤ا ريرحتلا ةروث نم
َيزاعت ةزراب ثادحأا ىلع ًادهاششو Óًعاف اهيف
هللا وعدأاو هئاقفرو ديقفلا ةلئاع ¤إا ةشصلاÿا
حيشسف هن-ك-شسيو ه-ت-م-حر ع-شساو-ب هد-م-غ-ت-ي نأا

.““هنانج
ديقفلإ ةرسسأإ يزعي رميحلب

ةموكحلل يمشسرلا قطانلا لاشصتلا ريزو مدقتو
¤إا يزاعتلا تارابع سصلخأاب رم-ي-ح-ل-ب را-م-ع
سسلجملل ق-با-شسلا سسي-ئر-لاو د-هاÛا ةر-شسأا
.ةجحوب ديعشسلا ينطولا يبعششلا
ديقفلا نأا ةيزعتلا ةلا-شسر ‘ ر-م-ي-ح-ل-ب بت-كو
ةيريرحتلا ةروثلا فوفشص ‘ ارك-ب-م طر-خ-نا““

بزح ‘ لÓقتشسلا دعب تايلوؤوشسم ةدع ¤وتو
ةيعيرششتلا ةشسشسؤوŸاو ينطولا ريرحتلا ةهبج

يبعششلا سسلجملل ا-شسي-ئر7102 ةنشس بختن-ي-ل
برعأا لل÷ا با-شصŸا اذ-ه ما-مأاو.““ينطولا
قدشصأاو يزاعتلا تارابع سصل-خأا““ ن-ع ر-يزو-لا
يلعلا ¤وŸا ايعاد ,ديقفلا ة-ل-ئا-ع-ل ةا-شساوŸا
هنارفغو هتمحر عشساو-ب هد-م-غ-ت-ي نأا ر-يد-ق-لا
مهلي نأاو Úقيدشصلاو ءادهششلا ةلزن-م ه-لز-ن-يو
.““ناولشسلاو Èشصلا ليمج هيوذو هلهأا

زومر دحأإ تدقف رئإز÷إ :Êوتيز
Úسصلıإ ةلودلإ تلاجرو ةروثلإ

 نطولل
،Êوتيز بيطلا ،نيد-هاÛا ر-يزو ىز-ع ا-م-ك
تارا-طإلا ل-ك ن-ع ة-با-ي-نو ،سصاÿا ه-م-شسإا-ب
دهاÛا ةلئاع دارفأا ل-ك ،ةرازو-لا ي-ف-ظو-مو
هنأا ىلع اددششم ،لاشضنلاو داه÷ا ‘ هقافرو
نوكت ،ةجحوب ديعشسلا دهاÛا زمرلا ليحربو
تلاجرو ةروثلا زومر دحأا تدقف دق رئاز÷ا

.““نطولل Úشصلıا ةلودلا
ةجحوب ةافو ‘ يزعي دوجلب

،دوجلب لامك ،ةيلخادلا ريزو مد-ق ل-با-قŸا-ب
سسلÛا سسي-ئر ةا-فو ‘ ة-شصلاÿا ه--يزا--ع--ت
ءاجو ،ةجحوب ديعشسلا قباشسلا ينطولا يبعششلا

ةيلخادلا ريزو مدقتي ““ :ةيلخادلا ريزو ةيزعت ‘
ةرازو يفظومو تاراطإا ةفاك م-شسا-بو ه-م-شسا-ب
قدشصأاو يزاعتلا تارابع سصل-خأا-ب ة-ي-ل-خاد-لا
حيشسف هنكشسي نأا لجو زع هللا Óئاشس ،ةاشساوŸا

.““ناولشسلاو Èشصلا هيوذ مهليو هتانج
إديتع Óسضانم دقف نÓفألإ :يجعب

 اقومرم ايدايقو
رير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ما-ع-لا Úمألا ر-ششنو
لحارلا ةلئاعل ةيزعت يجعب لشضفلا وبأا ينطولا
ديعشسلا Òبكلا لشضانŸاو دهاÛا ةلئاع ¤إا
ثيح لجرلا بقانم اهلÓخ نم زربأا ،ةجحوب
تعد يتلا عقاوŸا لك ‘ ارشضاح ناك هنأا لاق
،اهيلإا ،ينطولا ريرحتلا ةه-ب-ج بز-حو ،هدÓ-ب
نم ،ا-ه-ل-م– ة-ي-لوؤو-شسم ل-ك-ب ار-يد-ج نا-كو

fiبئا-ن ¤إا ،تا-يلو ةد-ع-ب بز-ح--ل--ل ظ--فا
هذهل سسيئر مث ،ين-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا-ب
،عشضاوتلا هداز اه-ع-ي-م-ج ‘ نا-كو ،ة-شسشسؤوŸا
يتلاب عفدلاو ،ةبيطلا ةملكلاو مل◊ا هديشصرو

›ا-شضن-لا خ-يرا-ت Èع ،ا-مد-ق-م ،ن-شسحأا ي--ه
دعبلاو ،ديلا ةفاظنو ةفعل-ل ا-جذو‰ ،ر-خاز-لا

تاهبششلا نع
ة-يلو-لا-ب اد-ها‹ نا-ك ل--حار--لا نأا ر--كذ--ي
عمج مرشضfl يشسايشس وهو ةيناثلا ةيخيراتلا
دشض ةيريرحتلا ةروثلا ‘ لتاقمك ةكراششŸا Úب
لمع-لاو (2691-4591) يشسنرفلا رام-ع-ت-شسلا
بزح نمشض لÓقتشسلا ةلحر-م ‘ ي-شسا-ي-شسلا

.ينطولا ريرحتلا ةهبج

بلاطوب ةراشس ^

 فاطتخلإ ةرهاظ يمانت دعب Êاعدتسسإ نوبت سسيئرلإ نأإ لاق
مادعإلا ةبوقع قيبطت نم انعنÁ ام دجوي ل :يتامغز
سصاخششألا ةيامحب قلعتي رمألا نأل ةÒبك تشسيل ةمامكلا ىلع نويلم ةمارغ ^

 ةروزم قئاثو لم– تارايشسب رئاز÷ا قارغإا تلواح فارطأا ^

 سضرŸإ عم ليوط عإرسص دعب ةاي◊إ قراف

 ةجحوب ديعشس مرشضıا يشسايشسلاو رئاثلا دهاÛا عدوت رئاز÷ا
ةمسصاعلاب ةيلاعلإ ةÈقÃ ةجحوب ديعسسلإ قبسسألإ يبعسشلإ سسلÛإ سسيئرو دهاÛإ ىÌلإ سسمأإ يروو
رمع نع سسمأإ ةحيبسص هتافو نع نÓعإلإ ” دق ناك ثيح ديقفلإ ءاقفرو ةلودلإ ‘ Úلوؤوسسم روسضحب
نأا ،يتامغز مشساق-ل-ب لد-ع-لا ر-يزو لا-ق ^.رئإز÷إ ةمسصاعلاب اسشاب ىفطسصم ىفسشتسسÃ سضرŸإ عم ةليوط ةاناعم دعب ،اماع28 غلب

نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو--ه--م÷ا سسي--ئر
سضرغب رهششأا ل-ب-ق ه-ب-ت-ك-م ¤إا ها-عد-ت-شسا
ةÁر-ج ى-ل-ع بقا-ع-ي Êو-نا-ق سصن دا-ج-يإا
عنÁ ام دجوي ل هنأا دكأا امك ،فاطتخلا
دكأاو .مادعلا ةبوقع قيب-ط-ت ن-م ر-ئاز÷ا
نوناق ةششقانم ةشسلج لÓخ ،سسمأا ،يتامغز
سسلجÃ فاط-ت-خلا م-ئار-ج ن-م ة-يا-قو-لا
هبتكم ¤إا Êاعد-ت-شسا سسي-ئر-لا نإا““ ،ة-مألا
ىلع بقاعي Êوناق سصن داجيإا ينم بلطو

Òغ6691 نونا-ق نأل فا-ط-ت-خلا ةÁر-ج
.““ةرهاظلا يششفت ليلدب د‹و فاك
،مادعإلا قيبطت لوح لاؤوشس ىلع هدر ‘و
تاذ ة-لود ر-ئاز÷ا ّنإا لد-ع--لا ر--يزو د--كأا

هارت ام بيترتو ا-ه-ن-ي-ناو-ق ن-شس ‘ ةدا-ي-شس
ىتح ،ماعلا ماظنلا ىلع ظافح-ل-ل ا-م-ئÓ-م
سسيل““ حشضوأاو  .مادعإلا ةبوقع سصخي اميف
عنÁ ›ود وأا ينطو Êوناق عنام يأا كانه
وأا ،مادعإلا ةبوقع ىلع ءاقبإلا نم رئاز÷ا
يأا ى-ل-ع ِسض‰ ⁄““ فا-شضأاو ،““ا-هذ-ي-ف-ن--ت

ةبوقع ذيفنت نم ا-ن-ع-ن“ ة-ي-لود ةد-ها-ع-م
ن-م ه-ل سسا-شسأا ل لا-ق-ي ا-م ل-كو ،ماد-عإلا
اذه ‘ ةقلطم ةدايشس اهل رئاز÷او ،ةحشصلا
ةدوعلا رمألا ىشضتقا اذإاو هنأا دكأاو ،بنا÷ا
نوكي فوشسف ،مادعإلا ةبو-ق-ع ذ-ي-ف-ن-ت ¤إا
.““كلذ
مهيل-ع مو-كÙا نأا ،لد-ع-لا ر-يزو ف-ششكو
مك◊ا ذيفنت لبق ايمو-ي نو-توÁ ماد-عإلا-ب
مهيلع موكÙا نأا فاشضأاو ،نجشسلا لخاد
‘ سصاخ حانج ‘ م-ه-لز-ع م-ت-ي ماد-عإلا-ب
ة-شصا-خ ة--ه--ج ‘ نو--ع--شضو--يو ن--ج--شسلا
مه-ي-ل-ع ق-ب-ط-تو ،ماد-عإلا-ب Úمو-كÙا-ب
موكÙا نأا ¤إا اÒششم ،ةمزÓلا Úناوقلا

تارŸا ديدع ايتاذ نوتوÁ مادعإلاب مهيلع
.مهيلع ةقبطŸا ةبوقعلا ببشسب نجشسلا ‘

ديد÷ا نونا-ق-لا نأا ¤إا ،ي-تا-م-غز را-ششأاو
،لوشصف7 ىلع مشسقم وهو ،ةدام75 نمشضتي

ف-ط-خ ةر-ها-ظ برا-ح-ي-ل ءا-ج ه--نا ازÈم
يتلا تلا◊ا جراخ مه-شسب-حو سصا-خ-ششألا
ى-ل-ع سضب-ق-لا-ب نو-نا-ق-لا ا--ه--ي--ف ر--مأا--ي
ةياقولا Úب ع-م-ج-ي ه-نأا ا-م-ك ،سصا-خ-ششألا
ناك ام ل-ك ة-بو-ق-ع-لا دد-ششيو ة-ح-فا-كŸاو
عور-ششŸا نأا ¤إا اÒششم ،Ó-ف-ط ة-ي-ح--شضلا
هذه ن-م ة-يا-قو-لا Òباد-ت كلذ-ك ن-م-شضت-ي
.مئار÷ا

سضفار ير--ئاز÷ا بع--ششلا نأا فا---شضأاو
ةليخد ةرهاظ اهنأل فا-ط-ت-خلا ةر-ها-ظ-ل

اننيدو بشسانتت ل ،يرئاز÷ا عمتÛا ىلع

بابشسأاب ىنغتي نم كانه نأا““ لاقو ،فين◊ا
ىلع فاطتخلا ةÁرج باكترا دنع ةديدع
اذهف ة-ي-ل-ئا-ع-لا با-ب-شسألاو ر-ق-ف-لا رار-غ
لشصحي ⁄ هنأا ،يتام-غز دد-ششو .““ف-شسل-ف-ت
،تناك ةÁرج يأا حيبي رقفلا ناك نأا ادبأا
ن-كÁ لو ،لو-ب-ق-م Òغو سضو-فر-م اذ--هو
مئار÷ا هذه رÈي ءيششك تاردıا رابتعا
ل فاط-ت-خلا ةÁر-ج نأا لا-قو ،ءا-ع-ن-ششلا

نأا بج-يو ة-ع-ششب ةÁر-ج ي-هو ،ا-ه--ل رÈم
انفلك امهم انعمت‹ نم عزنت نأاو قحشست
.““نمث نم كلذ

ةشسارد ةرورشض ¤إا ،ثدحتŸا تاذ اعدو
يتلا ةيقيق◊ا بابشسألا ةفرعمو ،ةرهاظلا
تشسيل اه-نأل ،ا-ه-فاÎقا ¤إا در-ف-لا-ب يدؤو-ت

اشضيأا رابكلا لب ، طقف راغشصلا ىلع رطخ
ّنإا ،ريزولا لاقو .فا-ط-ت-خÓ-ل نو-شضر-ع-م
‘ رفو فاطتخلا مئارج نم ةياقولا نوناق
نأا ،لافطأÓل ةشصاخ ةيام-ح هدو-ن-بو هداو-م
نم لافطألا ةيام◊ ةشصا-خ Úناو-ق كا-ن-ه
،مألا وأا بألا براقألا لبق نم فاطتخلا

اذ-ه ن-م Òباد-ت بح-شس ” ه--نأا ¤إا اÒششم
.تابوقعلا نوناق ‘ اهكرتو نوناقلا

ةمارغ نأا ،يتامغز Èتعا ،ىرخا ةهج نم
ءادترا مدعل ة-شضور-فŸا م-ي-ت-ن-شس نو-ي-لŸا
رطÿا عم ةنراقŸاب ةÒبك تشسيل ةمامكلا
نود جرخي يذلا نطاوŸا هببشسي دق يذلا
مامأا ميتنشس نويلم نا““ لاقو ،ةمامك ءادترا
رمألاب سسيل ÚنطاوŸا ةحشص ىلع ظاف◊ا
ىلع هل حيرشصت ‘ يتامغز دكأاو .““Òثكلا

ة-ششقا-نŸ ة-مألا سسل-جÃ هد-جاو-ت سشما-ه
ةزهجأا ّنإا ،تافاطتخلا نم ةياقولا نوناق
ر-ئاز÷ا قار-غإل ة-لواfi تل-ششفأا ة-لود-لا
نأا افيشضم ،ةروزم قئا-ثو ل-م– تارا-ي-شسب

ةيدج ةفشصب هب لفكتم ا-ي-لا-ح ف-لŸا اذ-ه
.ةيلخادلا ةرازو ىوتشسم ىلع
¤إا تلخدأا تارايشسلا تائم كانه نأا““ لاقو
‘ لوخدلا نود ةيعرشش Òغ ةفشصب رئاز÷ا
ةشصتıا حلاشصŸا نطفت ىدلو ،ليشصافتلا

للخ كانه نأا فاشضأاو ،““تارايشسلا زجح ”
مدع ىلع رهشسلا اهيلع ناك يتلا ةزهجألا ‘
هقيرط ‘ فلŸا نأاب ادكؤوم ،كلذ لوشصح

لاؤوشس سصوشصخبو .ةيئا-ه-ن-لا ة÷ا-عŸا ¤إا
ةيامحلل ةيئاشضق-لا ة-ي-ط-ب-شضلا ح-ن-م لو-ح

هذه ماهم نأا ثدحتŸا سسفن لاق ،ةيندŸا
لب يرحتلا لا-جÃ ا-ه-ل ة-قÓ-ع ل ةÒخألا

.فاعشسإلا Ëدقت اهماهم
بلاطوب ةراشس ^

نوتود Îيب ›اÎشسألا ةيلخادلا ريزو لاق ^
لجر ةيشسنج تبحشس ايلاÎشسأا نإا ءاعبرألا سسمأا
ةيلخ ةدايقب نيدأا دلوŸا يرئازج يمÓشسإا نيد
ةركل ةارابم ‘ ةلبنق عرزل تط-ط-خ ة-ي-با-هرإا
دبع حبشصأا ثيح5002 ماع نروبلم ‘ مدقلا
نم درجي سصخشش لوأا كلذب ةكيرب نب رشصانلا

 .ايلاÎشسأا ‘ لاز ام وهو هتيشسنج
ناك اذإا““ Úبزرب ‘ Úي-ف-ح-شصل-ل نو-تود لا-قو
اندÓب ىلع اÒبك ايباهرإا ارطخ لكششي سصخشش
نوناقلا را-طإا ‘ ن-ك‡ و-ه ا-م ل-ك ل-ع-ف-ن-شس
ا--ق--فو ،““Úي---لاÎشسألا ة---يا---م◊ ›اÎشسألا
تاماهتا ثÓث ‘ ةك-ير-ب ن-ب ن-يُدأاو .زÎيور-ل
اماع51 نجشسلا-ب ه-ي-ل-ع م-ك-حو با-هرإلا-ب
ةعام÷ هئامتنلو ةيباهرإا ةعا-م-ج ه-تدا-ي-ق-ل

طيطختلاب ةطبترم اداوم هتزاي-حو ة-ي-با-هرإا
.يباهرإا لمعل
›اÎشسأا نجشس ‘ ازجتfi ةكيرب نب لاز امو
نوناقلا حم-شسيو ه-ت-بو-ق-ع ةÎف ءا-ه-ت-نا م-غر
‘ ناد-م يأا سسب-ح رار--م--ت--شسا--ب ›اÎشسألا
ءاهتنا دعب تاونشس ثÓث ةدŸ ةيباهرإا تاماهتا

رارمتشسا ىلع ةكيرب نب وماfi نعطو .هتبوقع
ءاغلإا ىلع نعطل-ل ا-مو-ي09 مهمامأاو ه-شسب-ح
حمشسي ل ثيح ر-ئاز-ج-ل-ل ه-تدا-عإاو ه-تÒششأا-ت
ن-م سصخ-شش د-ير-ج-ت-ب ›اÎشسألا نو-نا--ق--لا
.ىرخأا ةيشسنج لمحي ناك اذإا لإا ةيشسن÷ا
لين ةيشسنج تعزن دق9102 ‘ ايلاÎشسأا تناكو
ميظنتل Úلتاقم دينجتب هتمهتا يذلا سشاكارب
ر م ^ .ايكرت ‘ ايلاح زجتÙاو ““سشعاد““

ةلبنق عرزل تططخ ةيباهرإإ ةيلخ ةدايقب نيدأإ
نروبلم ‘ ةإرابم ءانثأإ

اهبارت ىلع ميقم يرئازج نم ةيشسن÷ا بحشست ايلاÎشسأا

مويلا ين-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا كرا-ششي  ^
ةمزأا راثآا““ لوح ةيشضاÎفا ةودن ‘ سسيمÿا
ةيمنتلا فادهأا ةدنجأا قيبطت ىلع91-ديفوك
اذه ‘ ÚيناÈŸلا رودو0302 ـل ةمادتشسŸا
›ود-لا ÊاÈŸلا دا–لا ا-ه-م-ظ--ن--ي نأا--ششلا
ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا ةنجللا عم نواعتلاب
،(اوكشسإلا) ايشسآا يبرغل ةدحتŸا ·ألا ة-ئ-ي-ه-ل

.سسلجملل نايب ءاعبرألا مويلا هب دافا ام بشسح
¤إا ناÈŸلل نايب بشسح ىدتنŸا اذه فدهيو
‘ ةيبر-ع-لا ة-ق-ط-نŸا تا-ناŸر-ب رود لوا-ن-ت

روظ-ن-م ن-م كلذو ة-ي-لا◊ا ة-مزألا ة-ه-جاو-م
رفويشس ثيح0302 ـل ةمادتشسŸا ةيمنتلا ةدنجأا

تاÿÈا لدابتل ÚيناÈŸلل ةيشضاÎفا ةشصنم
امك .91-ديفوك ءابو نم ةدافتشسŸا سسوردلاو
ريرقتل ةيشسيئرلا جئاتنلا تاششقانŸا لوانتتشس
مدقتلاو0202 ةيبرعلا ةمادتشسŸا ة-ي-م-ن-ت-لا
،ةيبرعلا ةق-ط-نŸا ‘ ه-ق-ي-ق– و-ح-ن زرÙا
سسلÛا نو-ك-ي-شسو .رد-شصŸا سسف-ن ف-ي--شضي
ةودنلا هذه لاغششأا ‘ Óث‡ ينطولا يبعششلا
ر م ^ .بÓج دمfi بئانلاب ةيشضاÎفلا

ةفيظولإ لÓغتسسإ ةءاسسإإو ةرÈم Òغ تإزايتمإ حنÃ قلعتت مهتب عباتم
داشسف اياشضق ‘ تقؤوŸا سسب◊ا رداقلا دبع ›او قبشسألا ريزولا عاديإا

ةيناثلا ةفرغلاب قيقحت-لا ي-شضا-ق  ر-مأا ^
Ãا يد-ي-شس ة-م-ك-حfiءاعبرألا سسمأا د-م

›او قبشسلا ةيمومعلا لاغششألا ريزو  عاديإا
تقؤوŸا سسب◊ا ن--هر ردا---ق---لا د---ب---ع
ببشسب سشار◊ا-ب ة-ي-با-ق-ع-لا ة-شسشسؤوŸا-ب
.داشسف ةيشضق  ‘ هطروت
ÊاÈŸلا بئانلا سسمأا ةحيبشص ل-ث-م د-قو

بشستني يذ-لا ردا-ق-لا د-ب-ع ›او ق-با-شسلا
بجوÃ ينطولا رير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊

ليكو مامأا رششابŸا ءاعد-ت-شسلا تاءار-جإا
نم دمfiا يديشس ةم-ك-حÃ ة-يرو-ه-م÷ا
اياشضق ‘ هعم قيقحتلاو عا-م-ت-شسلا ل-جا
.داشسفلاب قلعتت
ىلع هتلا-حإا ت“ ه-ي-لا عا-م-ت-شسلا د-ع-بو

بطقلاب ةيناثلا ةفرغلا قيقح-ت-لا ي-شضا-ق
م-ئار÷ا ة-ح-فا--كÃ سصتıا ي--ئاز÷ا
د-مfiا يد-ي-شسب ة-يدا-شصت-قلاو ة-ي-لاŸا

نهر هعاديإاب رمأايل قيقحتلا لا-م-ك-ت-شسل
ة-ي-با-ق-ع-لا ة--شسشسؤوŸا--ب تقؤوŸا سسب◊ا
Òغ تازايتما حنÃ قلعتت مهتب سشار◊اب

ر م ^ .ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو ةرÈم

:فسشكي بلاط رمع رئإز÷اب يوإرحسصلإ Òفسسلإ
 ةيوارحشصلا ةيشضقلا هاŒ لودلا تمشص ءارششل تاردıا لاومأا رمثتشسي نزıا ماظن

 Òيغتي نلو تباث رئاز÷ا فقوم :دها‹ ^
ة-ي-بر-ع-لا ة--يرو--ه--م÷ا Òف--شس ف--ششك ^

وشضعو رئاز÷اب ةيطارقÁدلا ةيوار-ح-شصلا
ءاعبرألا سسمأا بلاط رمع ويراشسيلوبلا ةهبج

تارامثتشسا ىلع دمتعي برغŸا ماظن ““ نا
عاقب فلت-خÃ تاردıا تاد-ئا-عو لاو-مأا
ة--ي--شضق--لا هاŒ تم--شص ءار--ششل ⁄ا---ع---لا
““ قايشسلا ‘ اددن-م ““ة-لدا-ع-لا ة-يوار-ح-شصلا
هجهتني يذلا يمÓعإلا فييزتلاو ليلشضتلاب
›ودلا ماعلا يأارلا ليل-شضت-ل نزıا ما-ظ-ن
.““ةيوارحشصلا ةيشضقلا ة-ي-ق-ي-ق-ح ف-ير–و
ةبشسانÃ اهاقلأا ةملك ‘ بلا-ط ر-م-ع لا-قو
Úير-ئاز÷ا Úي-ف-ح-شصلا ة-ك-ب-شش سسي-شسأا--ت
برغŸا ““ نا يوارحشصلا بعششلل نيدناشسŸا
هاŒ لود-لا ن--م د--يد--ع--لا تم--شص ىÎششا
قيثاوم بشسح ةلداعلا ةيوارحشصلا ة-ي-شضق-لا
دا–لاو ةد--ح--تŸا ·ألا تاد--ها---ع---مو
يتلا تاردıا تادئاع رامتثشساب يقيرفلا

اهتمدقم ‘ ةيداشصتقا عيراششم ‘ اهجهتني
Òغ اذه ““ نأا حشضوأاو .““ايقيرفا ‘ كونبلا

ةمظنم ىلعو اينوناق لو ا-ي-قÓ-خأا لو-ب-ق-م
لجاعلا كرحتلا اهتا-ئ-ي-هو ةد-ح-تŸا ·ألا
فادهأل ةي-فا-نŸا تاءار-غلا هذ-ه ف-قو-ل
.““ ›ودلا مÓشسلا
ةيبرعلا ةيروهم÷ا Òفشس ددن ة-ب-شسا-نŸا-بو
يمÓعإلا فييزتلاو ليلشضتلاب ة-يوار-ح-شصلا
يوارحشصلا بعششلا لاشضنل نزıا ما-ظ-ن-ل

¤ا ةبشصتغŸا هيشضارأاو ه-تدا-ي-شس عا-جÎشسل
ميتعتل ةيمÓعإا تايبول نمشض ه-ل-م-ع بنا-ج
تاراشصتناو ةيوارحشصلا ةيشضقلا تادجتشسم
ناد-يŸا ‘ يوار-ح-شصلا ر-ير-ح-ت-لا سشي-ج
ةيشضقلا هذه ‘ دوم÷ا ةيشسايشس ¤ا ةدوعلاو
ءاتفتشسا ميظنتب لا فقوتت نل يتلا ةلداعلا
ت– فا-ف-ششو ه-يز-ن ر-ح ÒشصŸا ر-ير--ق--ت
.““ةدحتŸا ·ألا ةئيه فارششا

يوارحشصلا Òفشسلا ددج ةب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
اهفقو ىلع ةموكحو ابعشش رئاز-ج-ل-ل هر-ك-شش
فقوم وهو ةلداعلا هدÓب ةي-شضق-ل ا-ه-م-عدو
ةروثلا ةلاشصأا ل-ي-شصألاو فر-ششŸا-ب ه-ف-شصو
يأا رامعتشسا ىوقأا تدرط يتلا ةير-ير-ح-ت-لا

.““ اشسنرف
تا-شسارد-لا د--ه--ع--م ر--يد--م د--كأا هرود--ب
دبع دعاقتŸا ءاوللا ةلماششلا ةيجيتاÎشسلا
يوارحشصلا بعششلا دومشص نأا دها‹ زيزعلا

‘ ازÈم ““رشصق مأا ن-مز-لا لا-ط ر-شصت-ن-ي-شس
اشسنرفل ةيرامعتشسلا ةعزنلا ““ نأا رخأا قايشس
ا-ه-م-عد ‘ ة-ح-شضاو ي-هو ة-م-ئا-ق لاز-تل
‘ ديكأاتلا ادد‹ ““ي-بر-غŸا را-م-ع-ت-شسÓ-ل
يرئاز÷ا بعششلا فقاوم ““ نأا قايشسلا سسفن

ةيشضق اهنم ةلداعلا ررحتلا اياشضق معد ‘
  .““ةتباث ىقبتشس ةيبرغلا ءارحشصلا

م ناوشضر ^

 ةمإدتسسŸإ ةيمنتلإ فإدهأإ ةدنجأإ قيبطت راطإإ ‘
ةمزألا لوح ةيشضاÎفا ةودن ‘ كراششي ناÈŸلا

ةيمنتلا ىلع اهتايعادتو ةيŸاعلا ةيحشصلا
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يÒشضحتلإ ملعم :اششاب ةحيتف
هشسفن ىلع ظفاحي نأإ بجي

ةيحشصلإ تإءإرجإلإ هقيبطتب
ذيملتلل اهنيقلتو

ة-ي-ع-م÷أ و-سضع ا-سشا-ب ة-ح-ي-ت-ف تدا-فأأ
تأرايزلأ““ نأأ ذيمÓتلأ ءايلوأ’ ة-ي-ن-طو-لأ
¤أ تلسصوت ةيعم÷أ ءاسضعأ’ ة-ي-نأد-يŸأ
لوخدلأ ذنم نوملقأاتي أوأأدب ذيمÓتلأ نأ
يذ-لأ ي-ح-سصلأ ع-سضو-لأ ع--م ي--سسردŸأ
كا-ن-ه““ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،““دÓ-ب-لأ ه-سشي-ع-ت
يحسصلأ لوكوتوÈلأ قيب-ط-ت ‘ ة-مأر-سص
هذه نوسضغ ‘ ،ة-ي-ئأد-ت-ب’أ سسرأدŸا-ب
نأأ ىرت ةيعم÷أ““ نأأ ةفيسضم ،““ةحئا÷أ
مأÎحا-ب ا-ه-ي-ف م-ك-ح-ت-لأ ن-كÁ رو-مأ’أ
دينŒ عم يحسصلأ لوكوتوÈلأ تأءأرجأ
ةقلعتŸأ ةيداŸأو ةيرسشبلأ لئا-سسو-لأ ل-ك
أذاŸ مويلأ ““ قايسسلأ ‘ ةل-ئا-سست-م ،““ا-ه-ب
رأوطأ’أ فلت-خÃ ا-نءا-ن-بأأ مو-ي-لأ مر-ح-ن
ةيÒسضحتلأ ماسسقأ’أ لافطأأو ة-ي-سسأرد-لأ
ةيميلعتلأ ماسسقأ’اب ا-سضيأأ قا-ح-ت-ل’أ ن-م
.““؟ةسسأردلأ ‘ ق◊أ مهل نوكيو
يتلأ لكاسشŸأ ¤أ اسشاب ةحيتف تقرطتو
ةحسضوم ،ةيÒسضحتلأ ماسسقأ’أ ا-ه-ي-نا-ع-ت
بابسسأأ ةدعل دÓبلاب ةممع-م Òغ““ ا-ه-نأا-ب
تاسسسسؤوŸأ سضعبب ظاظتك’أ اه-ن-ي-ب ن-م
ة-سصا-خ تا-عا-ق دو-جو مد-عو ة-يو-بÎلأ
ةذتاسسأ’أ ددع ‘ سصقنلأو يÒسضحتلاب
ةئفلأ هذهب أديج لفكتلأ مدعو جمأÈلأو
سساسسأ’أ دعت يتلأ سسيردتلأ ‘ ةيرمعلأ
دومعلأو تايئأدت-ب’أ ‘ ة-سسا-سسح د÷أو
مدعل ةفسسأا-ت-م ،““سسيرد-ت-لأ ‘ ير-ق-ف-لأ
ل-ئا-سسو-لأ ل--ك سسرأدŸأ هذ--ه--ل Òفو--ت
ماسسقأ’أ دجأوت ““ ةحÎقم ،““اهب ةسصاÿأ
ن-م ة-ع--طا--ق--م ل--ك ‘ ة--يÒسضح--ت--لأ
لفكتو ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع تاعطاقŸأ
ثيح نم بنأو÷أ لك نم اهب تايدلبلأ
نأأو،““...Úي-برŸأ ن-يو-ك-تو ز-ي-ه-ج--ت--لأ
هذه نوكتل اهتاقاط لك ة-لود-لأ سسر-ك-ت““
ةيأدبلأ حبسصتل ةحجان ةموظنم سسرأدŸأ
.““يئأدتب’أ روطلل ةدي÷أ
ءايلوأ’ ةينطولأ ةيع-م÷أ و-سضع تدد-سشو
سسرأدŸأ ذ-ي-مÓ-ت نأأ ى-ل-ع ذ-ي-مÓ-ت--لأ
ة-ق-فأر-م ¤أ نو-جا-ت-ح-ي““ ة-يÒسضح-ت-لأ
مهرابتعاب كو-ل-سسلأ ‘ Úسس–و Òطأا-تو
،ءايلوأ’أ فرط نم ةقبسسم ةي-بر-ت أو-ق-ل-ت
ملعلاب نودتقيسس ةسسردملل مه-لا-ق-ت-نا-بو
‘ ا-ن-ه ي-برŸأ ذا-ت-سسأ’أ رود ن-م--ك--يو
،““مهطابسضنأو مهكولسس ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأ
ءايلوأ’ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-ع-م÷أ ““نأأ ةد-كؤو-م
ةسسردŸأ ءاقب ىلع امئأد عفأدت ذيمÓتلأ
نأأ ىلع ““ذيمÓتلأ لبقتسستل ةحوتفم امئأد
فر-ط ن-م رذ◊أو ة-ن-ط-ف--لأ ى--ق--ب--ت““
ءأرد-مو Úيرأدأو Úي-بر-م-ك ن-يد-سشرŸأ
نم مهميظنتو لي÷أ أذه ة-ي-بÎل ن-يذ-لأ
نأأ ¤إأ ةÒسشم ،““ةد-ي-ج تا-كو-ل-سس لÓ-خ
رطخ يأأ لكسشي ’ ةسسردŸاب ذ-ي-م-ل-ت-لأ““

و ةيعو-ت-ل-ل ه-جا-ي-ت-ح’  ذا-ت-سسأ’أ ى-ل-ع
يبرŸأ فرط نم Òطأات-لأو سسي-سسح-ت-لأ
اهب ر“ يت-لأ فور-ظ-لأ هذ-ه ‘ ة-سصا-خ
تيبلأ دعت ةسسردŸأ نأأ راب-ت-عا-ب دÓ-ب-لأ
““ نأأ اسشا-ب ة-ح-ي-ت-ف تد-كأأو .““ه-ل Êا-ث-لأ
مسسقلأ نأÒسسي نم امه يبرŸأو ذاتسسأ’أ
امهقيبطتب امهسسفنأأ ى-ل-ع نا-ظ-فا-ح-يو
،““ذيملتلل اهنيقلتو ة-ي-ح-سصلأ تأءأر-ج’أ
ةقÓطن’أ يÒسضحتلأ مسسقلأ““ نأأ ةفيسضم
ةموظنملل يرقفلأ دو-م-ع-ل-ل ة-ي-سسا-سسأ’أ
ةيبÎلأو ميظنتلأ ¤أ Ìكأأ جاتحي ةيوبÎلأ
امو ةباتكلأ نم سسيسسح-ت-لأو ة-ي-عو-ت-لأو
تاكولسسلأ ن-ق-ل-ي ذا-ت-سسأ’أو، كلذ ه-با-سش
انيلع بجي نيذلأ هيف ذيمÓتلل ةيقÓخأ’أ
م-ه-ت-ي-عو-ت أد-ي-ج م-ه-ي-ل-ع ة-ظ-فاÙأ
فورظلأ هذه لظ ‘ ةسصاخ، مه-ت-ي-بر-تو
Úبر-مو ءا-ي-لوأا-ك م-ه-ل ةود-ق نو-ك-ن نأأو
.““تأراطأو

يÒشضحتلإ ذيمÓت :سشÒح
نوشضرعم طشسوتŸإو يئإدتبلإو

““انوروك““ راطخأإ سسفنل
مÓع’ا-ب ف-ل-كŸأ سشÒح د-ي-ه-ج حر-سص
““ويتنسسأأ““ ةيبÎلأ لامعل ةينطولأ ةباق-ن-لا-ب
رأوطأ’أ ذيمÓت Úب ةبراقتم رامعأ’أ““نأأ،
يÒسضحتلأو يئأدتب’أ ةثÓثلأ ة-ي-سسأرد-لأ
راطخأأ سسفنل نوسضرعم م-هو ط-سسو-تŸأو
نود اهلقنو اهب ةباسصÓلو ““انوروك““ ةحئاج
نأأ ا-ف-ي-سضم ،““سضأر-عأأ م-ه-يد-ل نو-ك-ت نأأ
فورظلأ هذه لظ ‘ هسسفن ىقبي انبلطم““
تايناك-م’أ Òفو-ت-ب ا-مأ و-هو ،ة-ي-ح-سصلأ
قيبطت ىلع سصر◊أو بولطŸأ ل-ك-سشلا-ب
وأ ، اينأديم هتعباتمو يحسصلأ لوكوتوÈلأ
ةمزأ’أ هذه ر“ امث-ير ة-سسأرد-لأ ف-ي-قو-ت
ÚقحتلŸأ ذ-ي-مÓ-ت-لأ دد-ع ةدا-يز بب-سسب
ةدايز هيلع بتÎي ام ةيÒسضحتلأ ماسسقأ’اب
’““ هنأأ سشÒح ديهج ىريو .““Ìكأأ رطÿأ
تاباسص’أ ددعل ةيقيقح تايئاسصحأ رفوتت
طسسولأ ‘ أرخؤو-م ا-ه-ف-عا-سضتو ءا-بو-لا-ب
اهنع نلعت يت-لأ كل-ت-ب ة-نرا-ق-م ،يو-بÎلأ
ةرأزو قيرط نع ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو
بايغل ،تاي-ف-سشت-سسŸأ حÓ-سصأو ة-ح-سصلأ
دسصر-ن ى-ت-ح سصي-خ-سشت وأأ تا-ي-لأ دو-جو
طاسسوأأ Úب Úباسصملل ةيق-ي-ق◊أ دأد-عأ’أ
متي املك““ هنأأ افيسضم ،““ةذتاسسأ’أو ذيمÓتلأ
عا-ط-ق-لا-ب د--حأأ ة--با--سصأ ن--ع نÓ--ع’أ
ينعي ’ أذ-ه نأأ Òغ ه-ل-ج-سسن سسوÒف-لا-ب
لسصوتن ول يتلأ ةيق-ي-ق◊أ دأد-عأ’أ ر-فو-ت
ةحئا÷أ ›اتلابو يوبÎلأ طسسولأ ‘ اهيلأ
““عمتجملل ⁄أأ لكسشت تحبسصأأ
ةينطولأ ةباقنلاب مÓع’اب فلكŸأ ددجو
قلغلاب  ““ويتنسسأأ““ كسس“““ ة-ي-بÎلأ لا-م-ع-ل
ة-جوŸأ ر“ ا-م-ث-ير سسرأد-م-ل--ل تقؤوŸأ
رأوطأ’أ لكب ةحئا÷أ نم ةÒطÿأ ةيناثلأ
رمتسسأ ام أذأ““ هنأأ ¤إأ أÒسشم ،““ةيسسأردلأ
بعسص رمأ’أ نوكيف هيلع وه ام ىلع لا◊أ
نيدعت-سسم ا-ن-سسل ة-ي-بر-ت عا-ط-ق-ك ن-ح-نو
سسيردتلأ دامتعاك، ىرخأأ تاهويرا-ن-ي-سسل
Úب هلوح سشاقن حتف نكÁ يذلأ دعب نع
نأأ و ةسصاخ ،ةيوبÎلأ ةرسسأ’أو Úسصتıأ
ةÎف لÓخ اهلسشف تتب-ثأأ ة-ق-ير-ط-لأ هذ-ه
طسسوتŸأ ميلعتلأ تانا-ح-ت-م’ Òسضح-ت-لأ
بجي اه-نأأ بب-سسب، ا-يرو-لا-ك-ب-لأ ةدا-ه-سشو
ةلك-سسرو ن-يو-ك-تو تا-ي-نا-ك-م’ ا-هر-فو-ت
أذه ةيمهأأ مهفل ذيمÓت-ل-ل ة-ي-جو-غأد-ي-ب
أذه عاطقلاب نحن فسسأÓلو، هلبقتو رمأ’أ
اينأديم رفوتم Òغو انيد-ل فور-ع-م سسي-ل
.““ةحئا÷أ هذهل Òسضحتلأ مدعل

ةيبÎلإ ءاغلإإ““ :رداقلإ دبع يششيرد
لافطألإ ةمÓشسل ةيÒشضحتلإ

““ÚيبرŸإو
ةيقيسسنتلأ وسضع رداقلأ دبع يسشيرد حسضوأأ
طسسولأ يئأدتب’أ ميلعتلأ ةذتاسسأ’ ةينطولأ
لك ‘ ةيÒسضح-ت-لأ سسرأدŸأ لا-ف-طأأ““ نأأ
لو--خد--لأ ‘ نور--خأا--ت--ي ي--سسأرد ما--ع
ديد– ” ،ةنسسلأ هذه لÓخو ،سسردŸأ
ذيملت نيرسشعب ماسسقأ’اب ذ-ي-مÓ-ت-لأ دد-ع
اهاقلتي يتلأ ةبوعسصلأ““ نأأ ىلع أددسشم،““
ذيمÓتلأ نم ةئفلأ هذه ى-ل-ع نو-فر-سشŸأ

مهتسصأرح نم مهن-ك“ مد-ع ‘ ر-سصح-ن-ت
مه-ي-ل-ع ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأ ق-ي-ب-ط-تو
رغسصل مهنيب اميف طÓتخ’اب مهل حامسسلأو
اميف تأودأ’أ لدا-ب-ت ¤أ ة-فا-سضأ ،م-ه-ن-سس
نأأ أÒسشم،““سضرأ’أ نم اهطاقتلأو م-ه-ن-ي-ب
ةسضرع نونوكي ةلا◊أ هذه ‘ ةذتاسسأ’أ““
باسصم وه ذيملتلأ ام أذأ ءابولاب ةباسصÓل
ه-ت-ق-فأر-م بب-سسب ه-ل ل-قا--ن ها--نÈت--عأو
سسكع، حرسشلأو ةباتكلأ ءانثأأ هب هطÓتخأو
نكمتي نيأأ يونا-ث-لأ وأأ ط-سسو-تŸأ رو-ط-لأ
عم ةبلطلأ نم دعب نع سسيردتلأ ذاتسسأ’أ
Îم ›أوحب ي-ح-سصلأ د-عا-ب-ت-لأ ق-ي-ب-ط-ت
نأأ رداقلأ د-ب-ع ي-سشيرد را-سشأأو .““ف-سصنو
طÓتخ’اب È‹ سسرأدŸأ هذهب ذاتسسأ’أ““
ةرسشابم ةفسصب مهعم لماعتيو ذي-مÓ-ت-لا-ب
،كلذ Òغو ةباتكلأ م-ه-ن-ي-ق-ل-ت لÓ-خ ن-م
كيهان ،ةيلاع نوكتسس سسوÒفلاب هتباسصأو
مهملع نم مغرلاب ءايلوأ’أ سضعب نأأ ىلع
مهءانبأ’ نوحمسسي ءابو-لا-ب نو-با-سصم نأا-ب
ام مهيلع نوÎسستيو سسرأدمل-ل با-هذ-لا-ب
‘ مكحت-لأ ع-ي-ط-ت-سسي ’ ي-برŸأ ل-ع-ج-ي
هيلع متحتيو مهع-م ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأ

flنأأ افيسضم ،““سسيردتلأ ءا-ن-ثأأ م-ه-ت-ط-لا
نم نكمتت ’ ذي-مÓ-ت-لأ ن-م ة-ئ-ف-لأ هذ-ه““
ءا-ن-ثأأ ة-ل-يو-ط ةدŸ تا-ما-م-ك-لأ ءأد--ترأ
دعب ةثلاثلأ ¤أ احابسص ةنماثلأ نم ةسسأردلأ
سضأرمأ’اب ÚباسصŸأ كئلوأأ ةسصاخ لأوزلأ
ة-ي-بÎلأ ءا--غ--لأ““ ا--حÎق--م ،““ة--ن--مزŸأ
.““ÚيبرŸأو لافطأ’أ ةمÓسسل ةيÒسضحتلأ

لامع ىلع :ةرومع مÓعوب
ةيفيك ذيمÓتلإ Úقلت يÒشضحتلإ

ةيئاقولإ تإءإرجإلإ قيبطت
ةباقنلل ماعلأ Úمأ’أ ةرومع مÓعوب ددسش
““ نأأ ىلع نيوكتلأو ةيبÎلأ لامعل ةلقتسسŸأ
قلغ ةركف ع-م تسسي-ل ““فا-تا-سسلأ““ ة-با-ق-ن
ة--ح---ئا---ج ي---سشف---ت بب---سسب سسرأدŸأ
ل◊أ»ب حرط-لأ أذ-ه أÈت-ع-م،““““ا-نورو-ك““
تاباقن““ نأأ قاي-سسلأ ‘ ا-ف-ي-سضم،““ل-ه-سسلأ
ذاختأ ‘ ةطلسسلأ اه-يد-ل تسسي-ل عا-ط-ق-لأ
ةرور-سض ى-ل-ع أد-كؤو-م،““تأرأر--ق أذ--ك--ه
نم هÒغ-ك سسوÒف-لأ أذ-ه ع-م سشيا-ع-ت-لأ““
سضأر-مأ’أو ة-ن--مزŸأ ءا--بوأ’أو ة--ئ--بوأ’أ
ل-ك Òفو-ت-ب ة-لود-لأ““ ا-ب-لا-ط-م،““ىر-خأ’أ
ة-ير-سشب-لأو ة-يداŸأ ة-مزÓ-لأ ل-ئا--سسو--لأ

Ÿةزهجأأ نم هعم سشياعتلل ءا-بو-لأ ة-ه-جأو
ميقعتو ‘اك ددعبو ة◊اسص ةرأرح سسايق
ة-سصا-خ ة-ي-نأز-ي-م سصي-سصخ-تو ما--سسقأ’أ
سسيلو اهل تايناكم’أ Òفو-تو سسرأد-م-ل-ل
سسرأدŸأ قلغ ” ام أذأ““ Óئاسستم،““اهقلغب
.““؟كلذ يدؤويسس ام ¤اف
ةذ-تا-سسأ’أ““نأأ ةرو-م-ع مÓ--عو--ب ح--سضوأأو
سسرأدŸا-ب يرأد’أ م-قا-ط-لأو لا-م-ع--لأو
ق-ي-ب-ط-ت-ب نو-ف-ل-كŸأ م-ه ة-يÒسضح-ت--لأ
عيم÷أ““ ايعأد،““اهب ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأ
مهماهم ةيدأاتب ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ هذهب
ةيفيك ذيمÓت-لأ Úق-ل-ت-ب م-ه-تا-ي-لوؤو-سسمو
ة--ي--ئا--قو--لأ تأءأر--ج’أ ق---ي---ب---ط---ت
ذيمÓتلأ ءأدترأ مدع““ احÎقم،““مهتيبرتو
نم مهنك“ مدعل تامامكلل سسرأدŸأ هذهب
.““ةليوط ةÎفل كلذ

ىفطضصم دي‹ ^

تاعام÷أ و ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو د-كأأ  ^
لامك ةينأرم-ع-لأ ة-ئ-ي-ه-ت-لأ و ة-ي-لÙأ
ةلودلأ““ نأاب ةدكيكسس نم ،سسمأ ، دوجلب
ةمزÓلأ Òبأدتلأ عيمج ذاخت’ ةدعتسسم
نم نيررسضتŸأ Úن-طأوŸا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
موي ةي’ولأ تبرسض يتلأ ةيسضرأ’أ ةزهلأ
.““مرسصنŸأ دحأ’أ
ى-ل-ع ه-فو-قو ىد-ل دو-ج--ل--ب ح--سضوأأ و
بونج) نايزوب Úع ةيدلب-ب ة-ي-ع-سضو-لأ
أررسضت Ìكأ’أ ةفنسصŸأ (ةدكيكسس برغ
Òبأد-ت-لأ ل-ك ““ نأا-ب ةز-ه-لأ هذ-ه ءأر-ج
ةلودلأ نأأ و اهذا-خ-تأ م-ت-ي-سس ة-مزÓ-لأ

¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم ةدعاسسملل ةزهاج
.““ةيعيبطلأ ةاي◊أ
ذاختأ متي““ فوسس هنأاب ريزولأ فاسضأأ و
ل-ك-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل ة-مزÓ--لأ تأءأر--جإ’أ
امك ،ءانثتسسأ نود ةررسضتŸأ تÓئاعلأ
ن‡ نيررسضتŸأ عيمج ليحر-ت م-ت-ي-سس
تا-نا-عإ’أ Òفو-ت و كلذ ‘ ق◊أ م-ه--ل
.““ميمÎلأ تايلمع لكل ةمزÓلأ
ةيسضرأ’أ ةزهلأ عوقو ذنم““ دوجلب لاق و
›أو-ب ا-ن-ل-سصتأ مر-سصنŸأ د--حأ’أ مو--ي
ة-يا-م-ح-ل-ل ما-ع-لأ ر--يدŸأ و ة--ي’و--لأ
جورخلل تاميلعت انيدسسأأ ثيح ،ةيندŸأ
ى-ل-ع عÓ-ط’أ ل-جأأ ن--م نأد--يŸأ ¤إأ
ةمزأأ ةيلخ بيسصنت بناج ¤إأ ةيعسضولأ
.““ةعباتملل
تاعام÷أ و ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو بسسح و
هترايز نإاف ةينأرمعلأ ةئيهتلأ و ةيلÙأ
اق-ي-ب-ط-ت ي-تأا-ت““ ةد-ك-ي-ك-سس ة-ي’و ¤إأ
زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزو-لأ تا-م-ي-ل-ع-ت-ل
ة-ن-يا--عŸأ را--طإأ ‘ ل--خد--ت و دأر--ج
و ةيعيبطلأ ة-ثرا-ك-لأ هذ-ه-ل ة-ي-نأد-يŸأ
و .““ ءوده ل-ك-ب Úن-طأوŸا-ب ل-ف-ك-ت-لأ
رأرسضأ’أ““ نأاب ةبسسانŸاب ريزولأ Èتعأ
مدع ببسسب اسصوسصخ ةميخولاب تسسيل
ركذت ةيدام وأأ ةيرسشب رئاسسخ ليجسست
مغرلاب، ةليم ةي’وب ة-لا◊أ تنا-ك ا-م-ك
اهتدهسش يت-لأ ة-ي-سضرأ’أ ةز-ه-لأ نأأ ن-م
أركذم ,““ ةدسش Ìكأأ تناك ةدكيكسس ةي’و

يتلأ تأءأرجإ’أ لكب قايسسلأ سسفن ‘
ةدعا-سسŸ ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب ا-هذا-خ-تأ ”
و لزانŸأ Òجأاتل مهتناعإأ و ÚنطأوŸأ
سصيسصخت نع Óسضف م-ه-نا-ك-سسإأ ةدا-عإأ
عم لزانŸأ ءانبل مهب لف-ك-ت-ل-ل ي-سضأرأأ
. ةمزÓلأ تاناعإ’أ Ëدقت
علهل همهف-ت دو-ج-ل-ب لا-م-ك ىد-بأأ ا-م-ك
ةزهلأ بقع ةدك-ي-ك-سس ة-ي’و ي-ن-طأو-م
Èتعت اهنأاب أدكؤوم ,ةلجسسŸأ ةيسضرأ’أ
نأأ ’إأ Úسصتıأ بسسح ““ة-يو--ق““ ةز--ه
ةنراقم ““ةنئم-ط-م““ ى-ق-ب-ت ة-ي-ع-سضو-لأ
. ةليم ةي’و لأزلزب
›وأأ سضرع ¤إأ عمتسسأ دق ريزولأ ناك و
Úع ةيدلب رقÃ تانكسسلأ ةيعسضو لوح
عجأرŸأ ةرئأد سسيئر لب-ق ن-م نا-يزو-ب

ةئيهلل ةيو-ه÷أ ة-ير-يدŸا-ب ة-ي-ن-ق-ت-لأ
ةسسÓح يلع ةنيطنسسقب ءانبلل ةين-ق-ت-لأ
. سضاير
ةسسÓح ي-ل-ع د-كأأ ل-سصت-م قا-ي-سس ‘ و
›وأ’أ سضرعل-ل هÁد-ق-ت لÓ-خ سضا-ير
تماق دق ءانبلل ةينقتلأ ة-ئ-ي-ه-لأ ““ نأا-ب
265 ةنياعÃ ةيسضرأ’أ ةزهلأ ثودح ذنم
و سشور◊أ يتيدلب ىوتسسم ىل-ع ة-يا-ن-ب
77 دو-جو تل-ج-سس““ ثي-ح نا-يزو-ب Úع
ءأرم◊أ ةناÿأ ‘ ةفنسصم ةيدرف ةيانب
. ““ةسشه نكاسسم اهبلغأأ
عوبسص دمfi ةطسسوتم ريزولأ نياع امك
مجح ىلع فقو ثيح سشور◊أ ةيدلبب
ةزهلأ ءأرج اه-ب تع-قو ي-ت-لأ رأر-سضأ’أ
سضعبل تأرايهنأو تاققسشت نم ةيسضرأ’أ
ف-ي-قو-ت ى--عد--ت--سسأ ا‡ ،ف--ق--سسأ’أ
ريرقتلأ راظتنأ ‘ اتقؤوم اهب ةسسأردلأ
. ءانبلل ةينقتلأ ةئيهلل يئاهنلأ
هذه نأاب ريزولأ دكأأ ،ددسصلأ أذه ‘ و
دحأ’أ موي اهريرق-ت مد-ق-ت-سس ة-ئ-ي-ه-لأ
ةيئاهنلأ تأرأرقلأ ذاختأ مت-ي-ل ل-ب-قŸأ
ناك أذإأ““ هنأاب احسضو-م ،ا-ه-ئو-سض ى-ل-ع
لولح داجيإأ متيسس أÒبك ررسضلأ مجح
‘ ةدوجوم تاحأÎق’أ نأأ و اسصوسصخ
تاعد-سصت-لأ م-ج-ح ل-ك-سشي ⁄ أذإأ Úح
مايق-ل-ل ة-سسسسؤوŸأ ل-خد-ت-ت-سسف أرر-سض
.““ةمزÓلأ تاميمÎلاب
ةنيا-ع-م و ةرا-يز-ب ا-سضيأأ ر-يزو-لأ ما-ق و
Úع ةيدلبب ةررسضتŸأ تانكسسلأ سضعب
’ يذلأ سشور◊أ ىف-سشت-سسم و نا-يزو-ب
سضع-ب و ةÒط-خ تا-عد-سصت ن-م Êا-ع-ي
،سشور◊أ ةيدلبب ةررسضتŸأ تا-ن-ك-سسلأ
‘ ÚنطأوŸأ ت’اغسشن’ ع-م-ت-سسأ ا-م-ك
ةزه تعقو Òكذتلل . ت’اÛأ ديدع
Îسشير سسايقÃ ةجرد2,5 ةوقب ةيسضرأأ
ة-عا-سسلأ ى-ل-ع طرا-ف-لأ د-حأ’أ ر-ج--ف
ةدكيكسس ةي’وب ةق-ي-قد35 و ةع-بأر-لأ
و كلفلأ ملع زكرم هنع نلعأأ ام بسسح
نايب ‘ ءايزيفوي÷أ و ةيكلفلأ ءايزيفلأ
.هل
ةزهلأ زكرم نأا-ب نا-ي-ب-لأ تأذ ح-سضوأأ و
برغ بو-ن-ج م-ك21 دع-ب ى-ل-ع دد-ح
. سشور◊أ
Úتزه ليجسست مو-ي-لأ سسف-ن ‘ ” ا-م-ك
سسايقÃ ةجرد9,3 امهتوق Úتيدأدترأ
71 و ة-سسدا-سسلأ ة-عا-سسلأ ى-ل--ع Îسشير
و راهنلأ فسصتنم أذك و احابسص ةقيقد
مك21 دعب ىلع اسضيأأ اتددح قئاقد01
Úتعوبتم اتناك سشور◊أ بر-غ بو-ن-ج
ىلع Úن-ث’أ مو-ي4,3 ةوقب ةثلا-ث ةز-ه-ب
لوأأ ىرخأأ و ةق-ي-قد55 و11 ةعاسسلأ
ة--عا--سسلأ دود--ح ‘ ءا--ثÓ--ث--لأ سسمأ
3 ةوقب احابسص ة-ق-ي-قد41 و ةرسشا-ع-لأ
بسسح Îسشير سسا-ي-ق-م ى-ل--ع تا--جرد
ن.ح^ . نايبلأ سسفن

ذيمÓتلإو ةذتاشسأÓل بشسنألإ رايÿإ سسرإدŸإ هذه قلغ نأإ دكؤوت ةيبÎلإ تاباقن

““91 ديفوك““ ب ةباضصإلل ةضضرع Ìكأ’ا يÒضضحتلا ةذتاضسأا
قيبطت ةيفيك ذيمÓتلإ Úقلتب مهماهم ةيدأاتل ةيÒشضحتلإ سسرإدŸإ ىلع نوفرششŸإ، ةينطولإ ةيبÎلإ تاباقن تعد
إذهب ةباشصÓل ةشضرع Ìكألإ م-ه ا-ه-ب ةذ-تا-شسألإ نأإ ةÒششم ،““ا-نورو-ك““ ءا-بو ن-م ة-يا-قو-ل-ل ي-ح-شصلإ لو-كو-توÈلإ
Òفوت وأإ سسرإدŸإ هذه قلغ رإرق قلغ ذاختإ ةيشصولإ تاه÷إ ىلع ›اتلابو، ذيمÓتلاب مهكاكتحل سسوÒفلإ
  ““91 ديفوك““ ةهباÛ ةيرششبلإو ةيداŸإ تايناكملإ

ءإرم◊إ ةناÿإ ‘ ةفنشصم ةيدرف ةيانب77 ليجشست

لازلز نم نيررضضتŸا لك ليحرت :دوجلب
تانكضسلا ميمÎل ةيلام تاناعإاو ةدكيكضس

 انوروك يششفت نم دحلل ةيئاقولإ تإءإرجإلإ مإÎحإ ¤إإ اعد
يعدتضست ’ ةيئابولا ةيعضضولا :ةيلخادلا ريزو

ةضساردلا فيقوت
تا-عا-م÷أ و ة-ي-ل-خأد--لأ ر--يزو د--كأأ ^
دوجلب لامك ةينأرمعلأ ةئيهتلأ و ةيلÙأ
ةيعسضولأ““ نأاب ةدك-ي-ك-سس ة-ي’و ن-م ،سسمأ
فيقو-ت ي-عد-ت-سست ’ دÓ-ب-لا-ب ة-ي-ئا-بو-لأ
.““ايلاح ةسسأردلأ
اهطسشن ةيفحسص ةودن لÓخ دوجلب حسضوأأو
ةدكيك-سس ة-ي’و ¤إأ ه-ترا-يز سشما-ه ى-ل-ع
يتلأ ةيسضرأ’أ ةزهلأ تافلfl ىلع فوقولل
نأا-ب مر-سصنŸأ د-حأ’أ ة-ي’و-لأ ا-ه-تد-ه-سش
عم قيسسنتلاب عباتت ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو““

flأ ف-ل-تŸل-خد-تÚ ىلع يرج-ي ا-م ل-ك
ة-يو-بÎلأ تا-سسسسؤوŸأ ع-ي-م--ج ىو--ت--سسم
.““ينطولأ رطقلأ Èع ةدجأوتŸأ
رومأ’أ نأ““ قايسسلأ سسفن ‘ دوجلب لاقو
هنأ ¤أ أÒسشم ““أذه انموي ¤إأ ةيداع دج
‘ ةبولطŸأ تأءأرجإ’أ  ةفاك ذاختأ متيسس““
ىلع ةبسسا-نŸا-ب ر-يزو-لأ دد-سشو .““ا-ه-ت-قو

ىلع يحسصلأ لوكو-توÈلأ مأÎحأ  ة-ي-م-هأ
لماك Èع ة-يو-بÎلأ تا-سسسسؤوŸأ ىو-ت-سسم
ة-مأر-سصب ه-ق-ي-ب-ط-تو ي--ن--طو--لأ بأÎلأ
ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعم-ج ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب
سسرأدŸا-ب ة--ي--ع--سضو--لأ““ نأأ ¤أ ا--ت--ف’
ىلع حلأأ امك .““قلقلأ يعدتسست ’ ةيئأدتب’أ
ةينطولأ ةنجللأ تايسصوتب مأزتل’أ ةرورسض
نم انوروك سسوÒف روطت ةعباتمو دسصرل
يدسس÷أ دعابتلأو تامامكلأ ءأدترأ لÓخ
فيف-خ-ت-ل كلذ و تا-ع-م-ج-ت-لأ يدا-ف-ت و
. ةيبطلأ مقطأ’أ ىلع طغسضلأ
تايناكمإ’أ عيم-ج““ نأا-ب دو-ج-ل-ب فا-سضأأو
تامامك نم ن-هأر-لأ تقو-لأ ‘ ةر-فو-ت-م
¤إأ ÚنطأوŸأ وعدي نأأ لبق ““Úجسسكوأأو
يسشفت عنŸ ةمزÓلأ Òبأدتلأ عيمجب ديقتلأ
. ةحئا÷أ هذه ةحفاكمو انوروك سسوÒف

ن.ح ^
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يداصصتقإا

Èمفون9 ‘ عقوŸا لوألا رارقلا نمشضتيو ^
ةشصاÿا ةنجللا ‘ ءاشضعا ةعبرا Úيعت يرا÷ا
ثÓث اهتدم ةيوشضعل تابكرŸا عينشصت طاششنب
. تاونشس
يذيفنتلا موشسرملل اقيبطت Úيعتلا اذه يتأايو
ددحي يذلا يشضاŸا سسطشسغا9 ‘ خرؤوŸا

عين-شصت طا-ششن ة-شسرا‡ تا-ي-ف-ي-ك و طور-شش
. تابكرŸا
نعطلا ةن÷ نإاف  ،يرازولا رارقلا بجوÃو
نم نوكتت تابكرŸا عينشصت طاششنب ةشصاÿا
ةعانشصلا تارازو نم لكل Úلث‡ ءاشضعأا ثÓث
ةفرغلا لث‡ بناج ¤ا ةراجتلا و ةيلاŸا و
رارقلا امأا .ةعان-شصلاو ةرا-ج-ت-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
يرا÷ا Èمفو-ن9 ‘ ا-شضيأا ع-قوŸا Êا-ث--لا

ةشصاÿا نعطلا ةن÷ ءاشضعأا Úيعت نمشضتيف
ةيوشضعل  ةديد÷ا تا-ب-كرŸا ءÓ-كو طا-ششن-ب

اقيبطت كلذ و ,تاون-شس ثÓ-ث كلذ-ك ا-ه-تد-م
سسطشسغأا ‘ خرؤوŸا يذي-ف-ن-ت-لا مو-شسر-م-ل-ل
تا-ي-ف-ي-ك و طور-شش دد-ح-ي يذ--لا ي--شضاŸا

.ةديد÷ا تا-ب-كرŸا ءÓ-كو طا-ششن ة-شسرا‡
ةن-ج-ل-لا هذ-ه نا-ف ،يرازو-لا رار-ق-لا بشسحو
Úلث‡ ةثÓث مهنم ءاشضعأا ةشسمخ نم نوكتت

¤ا ةراجتلاو ةيلاŸاو ة-عا-ن-شصلا تارازو ن-ع
ةراج-ت-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا ل-ث‡ بنا-ج
ي-ن-طو-لا سسلÛا ن-ع ل-ث‡و ة-عا-ن--شصلاو
موشسرŸا نم44 ةداŸا بشسح و  .ةشسفانملل
يذلا يشضاŸا سسطشسغأا ‘ خرؤوŸا يذيفنتلا
ءÓك و طاششن ةشسرا‡ تايفيك و طورشش ددحي
ةن÷ ءاشضعأا ةده-ع نا-ف ةد-يد÷ا تا-ب-كرŸا
مهماهم ءاهتنا عم ةيلآا ةفشصب يهت-ن-ت ن-ع-ط-لا

دد–و .اهناونعب مهنييعت ” يتلا ىوتشسم ىلع
اهÒشس طبشضتو يلخادلا اه-ما-ظ-ن ة-ن÷ ل-ك
نأا ىلع لوألا اهعامتجا ‘ ةلاحإلا تايفيكو
ماظ-ن-لا اذ-ه ى-ل-ع ة-عا-ن-شصلا ر-يزو ق-فاو-ي
اهشصاشصتخا بشسح ةن÷ لك يدبتو .يلخادلا
03 اهاشصقأا ةدم ‘ ةمدقŸا نوعطلا ‘ ايأار
متيو ,اهل اهمÓت-شسا خ-يرا-ت ن-م ءاد-ت-با ا-مو-ي

ءانب هيف لشصفلل ةعانشصلا ر-يزو ى-ل-ع ه-شضر-ع
.يئاهنلا رارقلاب لماعتŸا غيلبت مث ، كلذ ىلع
ةيمشسرلا ةديرجلل Òخألا ددعلاب ردشص Òكذتلل
توأا91 ‘ خرؤوŸا722-02 يذيفنتلا موشسرŸا

ةشسرا‡ تا-ي-ف-ي-ك و طور-ششل ددÙا0202
رئاز÷ا-ب ةد-يد÷ا تا-ب-كرŸا ءÓ-كو طا-ششن
و .طاششنلا اذهب قلعتŸا طورششلا Îفد اذكو

ةدير÷اب رداشصلا يذيفن-ت-لا مو-شسرŸا بشسح
ريزولا لبق نم عقوŸا و ,94 مقر ةيمشسرلا
ةشسرا‡ عشضخ-ت ,دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ,لوألا
اذه ماكحأل ةديد÷ا تابكرŸا ءÓكو طاششن
طور-ششلا Îفد ‘ با-ت-ت-كلا اذ-كو مو-شسرŸا
بلط مدقم ىلع Úعتي هنأا اÒششم ,هل قفرŸا

ى-ل-ع ل-شصح-ي نأا ل-ي-كو-لا طا--ششن ة--شسرا‡
فلكŸا ريزولا اهملشسي يتلا ةتقؤوŸا ةشصخرلا
ىلع لوشص◊ا ““ : موشسرŸا ‘ ءاجو .ةعانشصلاب

ءÓكو طاششن ةشسرا-مŸ ي-ئا-ه-ن-لا دا-م-ت-علا
‘ باتت-كلا-ب طور-ششم ةد-يد÷ا تا-ب-كرŸا
بجيو.““موشسرŸا اذهب قفرŸا طورششلا Îفد
طبرت يتلا ةلاكو-لا دو-ق-ع وأا د-ق-ع نو-ك-ي نأا
ماكحأل اقباطم ÚحناŸا وا حناŸا-ب ل-ي-كو-لا
رمألا اميشسل امهب لومعŸا ميظنتلاو عيرششتلا
ل ثيحب ,3002 ويلوي91 ‘ خرؤوŸا30-30 مقر

Áا ةيشصخششلاب عتمتي يذلا ليكولل نكŸةيونع
هل حمشسي دحاو ليكو دامتعا ىلع لإا لوشص◊ا

Ãع ليث“و طاششنلا ةشسرامÓتمÚ ŒتيراÚ
موشسرŸا بشسحو.ميلقإلا ىوتشسم ىلع طقف
ع-ت-م-ت-ي يذ-لا م--ها--شسŸا وأا كير--ششلا نإا--ف
هنكÁ ل ةيونعŸا وأا ةيعيب-ط-لا ة-ي-شصخ-ششلا-ب
بلطتيو .ليكو تادامتعا ةدع ىلع لوشص◊ا
ةشسرامŸ ةت-قؤوŸا ة-شصخر-لا ى-ل-ع لو-شص◊ا
بل-ط ن-م-شضت-ي يرادإا ف-ل-م عاد-يإا طا-ششن-لا
-يشساشسألا نوناقلا) ةينعŸا ةكر-ششلا ق-ئا-ثوو
وأا دقع- موشسرŸا اذهب قفرŸا طورششلا Îفد
مزلت ةلاكولاب قلعتت مهافت تاركذم وأا نيدقع
تاونشس5 نع لقت ل ةدÚ ÃحناŸا وا حناŸا
21 ب ةتقؤوŸا ةشصخرلا ةيحÓشص ةدم دد–و.
سصيخÎلا““ لاح يأاب ينعت ل اهنأا لإا , ارهشش

Ãا عشضخي نيأا ,““طاششنلا ةشسرامŸلماعت ‘
ديدمتلا ةدمو ةدŸا هذه ماÎحا مدع لاح

¤إا ةيفاشضإا رهششأا6 ب ةردقŸا اهب حومشسŸا
فرط نم يراجتلا لجشسلا بحشس تاءارجإا
لماعتŸا مدقيو .ةراجتلا-ب ة-ف-ل-كŸا ةرازو-لا

ىدل يئاهنلا دام-ت-علا ى-ل-ع لو-شص◊ا بل-ط
ةخشسن نمشضتي فلÃ اقوفرم ,ةعانشصلا ةرازو
ةيئاب÷ا فيرعتلا ةقاطبو يراج-ت-لا ل-ج-شسلا
ق-باو-شسلا ة-ف-ي-ح-شصو ة-هاز-ن-لا-ب ح-ير--شصتو
ةيبير-شضلا لواد÷ا جر-خ-ت-شسمو ة-ي-ئا-شضق-لا
نم امأا . يعامتجلا نامشضلا قودنشص ةقيثوو

دقع نم ةخشسن فلŸا نمشضتيف ةلاكولا ةهج
ليكولا طبرت يتلا ةيرشص◊ا ةلاكولا دوقع وأا
ةيكلم تبثت يتلا قئاثولاو ÚحناŸا وأا حناŸاب

ليكولل عيبلا دعب ام تامدخو سضرعلا تآاششنم
ÚعزوŸاو نيزختلا تآاششنمو را-ي-غ-لا ع-ط-قو
قئاثولاو تاونشس5 نع لقت ل يتلاو نيدمتعŸا
لقت ل ةÈخ يوذ Úمدختشسم دوجو تبثت يتلا

.مهل رمتشسŸا نيوكتلا نامشض عم تاونشس5 نع
دامتعلا ىلع ءÓكو-لا وأا ل-ي-كو-لا ل-شصح-ت-يو

ميلشست خيراتل ةيلاوŸا اموي03 لجا ‘ يئاهنلا
يئلولا ريدŸا اهلÓخ فل-ك-ي عاد-يإلا ل-شصو
ةيناديم تارايزب ايميلقإا ةعان-شصلا-ب ف-ل-كŸا

عم تآاششنŸا ةق-با-ط-م ن-م ق-ق-ح-ت-لا د-شصق
نوكي نأاب ءÓكولا مز-ل-يو.ة-مد-قŸا ق-ئا-ثو-لا
‘ ةيكرم÷ا ةبقارŸا ت– اعدوتشسم مهيدل
ىلع لوشص◊ا دعب ار-ه-شش21 ىدعت-ي ل ل-جأا
ةكبشش ريوطت بناج ¤إا ,يئا-ه-ن-لا دا-م-ت-علا
ىلع اهميشسقت عم ينطولا باÎلا Èع مهعيزوت
بون÷او لامششلاو برغلاو قرششلا قطانم لك

ءÓكول ةبشسنلاب اره-شش21 ىدع-ت-ي ل ل-جا ‘
تاروطقŸا فشصنو تاروطقŸاو تارا-ي-شسلا
ةكرحتŸا تلآلا ءÓكول ةبشسنلا-ب ار-ه-شش42و
دامت-علا ح-ن-م خ-يرا-ت ن-م ءاد-ت-با ةد-يد÷ا
.يئاهنلا
ه-تا-قÓ-ع ق-ي-ثو-ت نو-بز--لا ى--ل--ع طÎششيو
لبق نم نيدمتعŸا ÚعزوŸا عم ةيد-قا-ع-ت-لا
ةيعيرششتلا ماكحألا ماÎحاب مزلي امك , حناŸا
تاشسرامŸاو ة-شسفا-نŸا لا‹ ‘ ة-ق-ب-طŸا
ةفاظنلاو نمألاو كلهتشسŸا ةيامحو ةيراجتلا
.ةئيبلاو Úمأاتلاو لمعلاو ةيحشصلا طورششلاو
نا موشسرŸا طÎششي , تابكرم-ل-ل ة-ب-شسن-لا-بو
ةئيبلا ةيا-م-حو ن-مألا Òيا-ع-م ى-ل-ع ر-فو-ت-ت
ملشسي ل ثيحب , ةيلودلا سسيياقملل بيجتشستو
لfi تناك يتلا ةديد÷ا تابكرŸا لإا ليكولا

,مجانŸا حلاشصم فرط نم ةقباطŸا سصحف
فنشص م-جا-نŸا ح-لا-شصم ما-مأا ع-شضي ثي-ح-ب
لك عم قوشسلا ‘ اهعشضول ة-ه-جوŸا ة-ب-كرŸا
.اهب ةقلعتŸا ةينقتلا قئاثولا
تارايشسلا عيبب تارايشسلا ل-ي-كو-ل سصخر-ي لو
” يتلا عيزوتلا ةكبشش راطإا ‘ لإا ةدروتشسŸا

فرط نم انوناق مهدام-ت-عا ا-ه-شسا-شسأا ى-ل-ع
ة-ف-ل--كŸا ةرازو--لا--ب ة--ل--هؤوŸا ح--لا--شصŸا
داÒتشسا ءÓكولا ىلع عنÁ ا-م-ك.ة-عا-ن-شصلا-ب
جراخ نم ن-ير-خآا ءÓ-كو با-شس◊ تا-ب-كرŸا

مهدامتعا اهشساشسأا ىلع ” يتلا مهعيزوت ةكبشش
بناج ¤إا , ةلهؤوŸا حلاشصŸا فرط نم انوناق
تابكرŸا Òتاوف ريرحت-ب ل-ي-كو-لا مز-ل-ي كلذ
ناو ح-ناŸا فر-ط ن-م ةدرو-ت-شسŸا ةد-يد÷ا
ةعبات ة-كر-شش وأا ح-ناŸا عا-ن-شصلا ىد-ل دوز-ت-ي
لإا دروتشسي ل نا-ب د-ه-ع-ت-يو ح-ناŸا ع-نا-شصل-ل
.طورششلا Îفد ‘ ةدراولا تابكرŸا فانشصأا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

‘ يونشسلا مخشضتلا لدعم طشسوتم غلب ^
,يشضاŸا ربوتكأا رهشش ةياهن2ر2 رئاز÷ا

ينطولا ناويدلا سسما هنع نلعأا امبشسح
نأا ردشصŸا تاذ حشضوأاو .تا-ي-ئا-شصحإÓ-ل
¤إا ةيونشس ةÒتوب كÓهتشسلا راعشسأا روطت
لدعم طشسوتم وه يذلا0202 ربوتكأا رهشش
ةاعارم عم بوشسÙا يونشسلا م-خ-شضت-لا

ربوتكأا ¤إاÈ 9102مفون رهشش نم ارهشش21
رهشش نم ةدتمŸا ةÎفلاب ة-نرا-ق-م0202
راششأا امك .9102 ربوتكأا ¤إاÈ 8102مفون
راعشسأل يرهششلا نياب-ت-لا نأا ¤إا ناو-يد-لا
ر-ششؤو-م رو-ط-ت و-ه يذ-لا  كÓ-ه--ت--شسلا
ةنراقم0202 ربوت-كأا ر-ه-شش ‘ را-ع-شسألا
اعافترا لجشس  ,يشضاŸا Èم-ت-ب-شس ر-ه-ششب

Ãا-ب1ر7+ راد-قŸثي-ح ن-م ا-مأا .ة-ئا
,تاجتنŸا ةئف بشسحو يرهششلا رو-ط-ت-لا

ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا را-ع-شسأا تل-ج-شس د-ق-ف
ةجيتن يهو ,ةئاŸا-ب3ر4 ةبشسنب اعاف-ترا

ةي-حÓ-ف-لا تا-ج-ت-نŸا را-ع-شسأا عا-ف-ترل
اذه ىزعيو .ةئاŸاب6ر4+ ةبشسنب ةجزاطلا
ةيحÓفلا تاجت-نŸا را-ع-شسأا ‘ عا-ف-ترلا
عاف-ترا ¤إا  ناو-يد-لا بشسح-ب ة-جزا-ط-لا

,ةئفلا هذهل ة-ع-با-ت-لا تا-ج-ت-نŸا ل-م‹
13ر5+) جا-جد-لا مو◊ را-ع-شسأا ا-م-ي--شسل
81ر2) ة-جزا-ط-لا ه-كاو-ف--لاو (ة--ئاŸا--ب
,(ةئاŸاب6ر8) سضي--ب--لاو (ة---ئاŸا---ب
اطاطبلاو (ةئاŸا-ب3ر3+) تاور-شضÿاو
تاجتنملل ةبشسنلاب امأا .ةئاŸاب9ر1 ةبشسنب
راعشسألا تدهشش دقف , ةيعانشصلا ةيئاذغلا

رهشش لÓخ ةئاŸاب0ر6 غلب افيفط اعافترا
Èمتبشس رهششب ةنراقŸابو طرافلا ربوتكأا

هاŒلا اذه دوعيو .ناويدلا بشسح ,0202
نم اددع راعشسأا ةدايز ¤ا عافترلا وحن
و (ةئŸاب6+) قيقدلا رار-غ ى-ل-ع داوŸا
امأا .(ةئŸا-ب11ر1) ةيعانشصلا نئاج-ع-لا
د-ق-ف ,ة-ع-ن-شصŸا ف-شصن داوŸا را--ع--شسأا

تزي“ اميف ةئŸاب0ر5+ ب اعفترا تلجشس
سصوشصخبو .دو-كر-لا-ب تا-مدÿا را-ع-شسأا

تلجشس دقلف ,تامدÿاو علشسلا ةعوم‹
اعافترا ةفلتıا داوŸا ةعوم‹ راعشسا
و سسابللا““ ةعوم‹و ,ة-ئŸا-ب1ر3 ةبشسنب
يقاب تزي“ اميف ,ةئŸاب5,0 ب ““ةيذحألا
لادتعلاب اما تاÒغتب تامدÿاو علشسلا
¤ولا ةرششعلا رهششألا لÓخو .دوكرلا وأا

دنع راعشسلا تدهشش ة-يرا÷ا ة-ن-شسلا ن-م
ةئŸاب2,2 ة-ب-شسن-ب ةدا-يز كÓ-ه-ت-شسلا
هتلجشس يذلا فيفطلا عجاÎلا نم مغرلاب
ةجيتن (ةئŸاب2,0 ) ةيئاذغلا داوŸا راعشسأا
ة-ي-حÓ-ف-لا داوŸا را-ع--شسأا سضا--ف--خ--نا
هاŒلا رشسفيو .ةئŸا-ب2,1 ب ةجزاط-لا
¤وألا رهششأا ةرششعلا لÓخ عافترلا وحن

‘ ةلجشسŸا تادايز-لا-ب0202 ةن-شس ن-م
و (ةئŸاب8,0+ ) ةيعانشصلا ةيئاذغلا داوŸا
و ةئŸاب2,5+ ب ةعنشصŸا فشصن داوŸا
.ةئŸاب8,1 +ب تامدÿا
9102 ةنشس ‘ مخشضتلا ةبشسن تغلب ملعلل
.ةئŸاب2 رئاز÷اب

ح.ءايمل ^

 ربوتكأا ةياهن ةئاŸاب2,2 لصصت مخصضتلا ةبصسن
 ةيحÓفلأ تاجتنŸأ راعصسأأ عافترأ

 ةيئأذغلأ دأوŸأ راعصسأأ ىلع هلÓظب يقلي

 اهيف يئاهنلا لصصفلل ةعانصصلا ريزو ىلع اهصضرع و  ةمدقملا نوعطلا يف تبلل اموي03

ةراجتلأ و ةعانصصلأو ةيلاŸأ ةرأزو نع نولث‡
 تأرايصسلأ يلماعتم نوعط ةصسأردل

 تأرايصسلأ ءÓكو نوعط  ة÷اعÃ ةفلكŸأ ةنجللأ ةدهع  تأونصس3 ^
تابكرŸا ءÓكو طاصشنب ةصصاÿا كلتو تابكرŸا عينصصت طاصشنب ةقلعتŸا نعطلا نا÷ ءاصضعأا Úيعت ”

ددعلا ‘ نيرداصصلا Úيرازولا نيرارقلا ‘ ءاج ام بصسح ، تاونصس ثÓث ىدعتت ’ ةدهعل كلذو ةديد÷ا
.ةيمصسرلا ةدير÷ا نم86

قود-ن-شص و ي-جراÿا ر-ئاز÷ا كن-ب ع-قو̂ 
تا-شسشسؤو-م-ل-ل را-م-ث-ت-شسلا سضور-ق نا-م-شض

حمشست راطا-ةيقافتا ةط-شسو-تŸا و ةÒغ-شصلا
سضورقلا ليو“ ة-ي-ط-غ-ت ن-م ةدا-ف-ت-شسلا-ب
كنبلا  اذ-ه ا-ه-ح-نÁ ي-ت-لا ة-يرا-م-ث-ت-شسلا
بشسح ,تاشسشسؤوŸا نم ةئفلا هذهل يمومعلا

. كنبلل نايب ‘ ءاج ام
ةياهن ةمشصاعلا رئاز÷اب ةيقافتلا عيقوت ” و
سسيئرلا نم لك فرط نم يشضاŸا عوبشسألا
ديشسلا ,يجراÿا رئاز÷ا كنبل ماعلا ريدŸا
دبع ,قودنشصلل ماعلا ريدŸا و ,سشرطل رهزل
.فلاخ فوؤورلا
ةÒغشصلا  تاشسشسؤوملل ةيقا-ف-تلا ح-م-شست-شس و
ليو“ ةيطغت نم ةدافت-شسلا-ب ة-ط-شسو-تŸاو
اذه اهحنÁ يتلا ة-يرا-م-ث-ت-شسلا سضور-ق-لا
تاشسشسؤوŸا نم ةئفلا هذهل يموم-ع-لا كن-ب-لا
قيقحتل ةيلام ةقفارمو معد ¤إا جات– يتلا

.ةيرامثتشسلا اهعيراششم
‘ كنبلا ةدارا م-جÎت-ل““ ة-ي-قا-ف-تلا ي-تأا-تو
ىلع لوشص◊او ليومتلا قرط عيونتو ريوطت
¤إا ةيمار-لا ه-ت-شسا-ي-شس ق-فو ،›اŸا م-عد-لا

ةطشسوتŸاو ةÒغ-شصلا تا-شسشسؤوŸا ة-ق-فار-م
وحن ةيعانشصلا ةلآلاب عفدلا ‘ هنم ةمهاشسمو
نم عو-ن-لا اذ-ه ع-ي-ج-ششت لÓ-خ ن-م ما-مألا
داشصتقلاب سضوهنلل اهيلع لوعŸا تاشسشسؤوŸا
.نايبلا ‘ ءاج ام بشسح ,““هريوطتو يرئاز÷ا
ناف ،كنب-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا سسي-ئر-لا ق-فو و
لشصاوت هتشسشسؤوم نأا دكؤوت»ل يتأات ة-ي-قا-ف-تلا
كلذو ةيشساشسألا اهتامدخ Ëدقت مزح لكبو

ر“ يتلا ةيئانثتشسلا ةيعشضولا نم مغرلا ىلع
نم .““انوروك ءا-بو ي-ششف-ت ءار-ج دÓ-ب-لا ا-ه-ب

سضور-ق نا-م-شض قود-ن-شص ر-ه-شسي ،ه-ت--ه--ج
ى-ل-ع ة-ط-شسو-تŸا و ةÒغ--شصلا تا--شسشسؤوŸا

لوشص◊ا ىلع  ةÒغشصلا تاشسشسؤوŸا ةدعاشسم
لجا نم ىدŸا ةطشسوتم ةيكنب تÓيو“ ىلع
نم كلذ و عشسوتلا و  قÓطنلا ىلع اهعيجششت

,ةيراجتلا كونبلا ىدل سضورقلا نامشض لÓخ
.ردشصŸا سسفن هب ركذ ام بشسح
بيكÎلا ةلمكت ¤ا كلذب قودنشصلا فدهي و
ة-ه-جوŸا ة-ع-جا-ن-لا ع--يرا--ششم--ل--ل ›اŸا

لخدتي و .تاشسشسؤوŸا ريوطت و ثادحتشسل
ل-م– ‘ ا-م-ها-شسم هرا-ب-ت-عا-ب قود-ن--شصلا
و ةÒغ-شصلا تا-شسشسؤوŸا ح-لا--شصل ر--طاıا
سضور-ق-لا نا-م-شض لÓ-خ ن-م ة-ط-شسو--تŸا
و تاشسشسؤوŸا قلÿ ةهجوŸا ة-يرا-م-ث-ت-شسلا
ثيد– و د-يدŒ و تا-طا-ششن-لا  ع--ي--شسو--ت
يتلا- قودنشصلا ةيطغتل نكÁ و .تازيهجتلا
08 ¤إا ل-شصت نأا -ة-شصاÿا ه-لاو-مأا ن-م م-ت--ت
نم حونمŸا يكنبلا سضرقلا غلبم  نم ةئاŸاب
هذه ىدعتت لا ىلع يجراÿا رئاز÷ا كنب
امأا .ليومتلا نم جد نويلم001 فقشس ةيطغتلا
تÓيو“ نم اقÓطنا مت-ت ي-ت-لا ة-ي-ط-غ-ت-لا
و رئاز÷ا Úب ةكارششلا قافتا راطإا ‘- ““اديم““
نم ةئاŸاب06 ¤إا لشصتف -يبوروألا دا–لا
كن-ب-لا  ن-م ة-حو-ن-مŸا تÓ-يو-م-ت-لا ل-شصأا
ف-ق-شس دا-م-ت-عا ع-م ي-جراÿا ير--ئاز÷ا
.نايبلا سسفن Òششي ,جد نويلم052ب ليومتلا
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رامثتصس’ا ضضورق نامصض قودنصص و يجراÿا رئاز÷ا كنب Úب ةيقافتا
ةيرامثتصس’أ ضضورقلأ ليو“ ةيطغت

 ةطصسوتŸأ و ةÒغصصلأ تاصسصسؤوملل  ةحونمŸأ

لوÎبلاب يŸاعلا نيومتلا بذبذت ‘ بقاوع نم رّذح
تآاصشنم فدهتصسأ يذلأ موجهلأ نيدي راطع

ةيدوعصسلأ ةيبرعلأ ‘ ةيلوÎب

ةبانع ءانيم نم اقÓطنا
يتياهو ناكينيمودلأ ةيروهمج وحن ركنيلكلأ نم نط فلأأ14 ردصصي اكيج عم‹

راطع ديÛا دبع ,ةقاطلا ريزو نادأا ^
ةيلوÎب تآاششنم فدهتشسا يذ-لا مو-ج-ه-لا
.ةيدوعشسلا ةيبرعلاب ةدج نم برقلاب
ىلع موجهلا رثإا““ ةرازو-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ةيبرعلاب ةدج نم برقلاب ةيلوÎب تآاششنم
ةودن سسيئر و ةقاطلا ريزو ددج ,ةيدوعشسلا

,(بيبوأا) لوÎبلل ةردشصŸا نادلبلا ةمظنم
ىلع ديكأاتلا راطع د-يÛا د-ب-ع د-ي-شسلا
قفدتو بل-ط-لاو ن-يو-م-ت-لا ن-مأا ة-ي-م-هأا

بجي يتلا ةيŸاعلا قاوشسألا وحن ةقاطلا
يأاب ةديقم نوكت نأا بجي لو ةرح لظت نأا
رابتعاب هنأا نايبلا فاشضأاو .““تناك ةليشسو
‘ يŸاعلا داشصتقÓل ةيشساشسأا ةقاطلا نأا

نأا نكÁ ناودعلا نم عونلا اذه نأاو هلم‹
ن-يو-م-ت-لا بذ-بذ-ت ‘ بقاو-ع ه-ل نو-ك-ي
ىلع موجه يأا نيدأا““ ,لوÎب-لا-ب يŸا-ع-لا
‘ وشضع د-ل-ب يأا ‘ ة-ي-لوÎب-لا تآا-ششنŸا
ح.ءايŸ ^ .““بيبوألا

تن-م-شسإل ي-عا-ن--شصلا ع--مÛا عر--شش ^
ةنحشش ريدشصت ةيلمع ‘ ،(اكيج) رئاز÷ا

‘ لخدت يتلا ،ركنيلكلا ةدام نم ةديدج
نط فلأا14 ب ردقت ،تنمشسلا ة-عا-ن-شص
و ناكينيمود-لا ة-يرو-ه-م-ج ن-م ل-ك و-ح-ن

ةرازول نايب سسما هب دافا ام بشسح ،يتياه
.ةعانشصلا
نا ، ةرازولا هترششن يذ-لا نا-ي-ب-لا ح-شضوأاو
نم ةيمكلا هذه ر-يد-شصت-ب مو-ق-ي ع-مÛا
تنمشسألا ةكر-شش ه-عر-ف Èع ر-ك-ن-ي-ل-ك-لا

،ةدكيكشس ة-يلو-ب ن-ئا-ك-لا دو-شسلا را-ج◊
.ةبانع ءانيم نم اقÓطنا
ع--ن--شصم نا ¤ا ه---تاذ رد---شصŸا را---ششأاو
06ريدشصتب ماق دو-شسلا را-ج◊ تن-م-شسإلا
يشساشسأا نوكم وهو ،ركنيلكلا نم نط فلأا

ةنشس لÓخ تنم-شسإلا ة-عا-ن-شص ‘ ل-خد-ي
.راوفيد توك وحن9102
يذلا ،عنشصŸا اذه نا ةرازولا تفاشضأا امك
نم نوكتي ،3791 ةنشس ةمدÿا زيح لخد

غلبت ةيلامجا ةيدقاعت ةقاطب جاتنا يطخ
.تنمشسإلا نم نط فلأا009
هدعاشست ةماه تاموقم ةدع ىلع رفوتيو

دوجو اه-م-هأا ،ه-تا-طا-ششن ر-يو-ط-ت ى-ل-ع
flتعم يمجنم نوزÈ لهشسي ةيعون يذو

‘ارغج عقوم ‘ هعوقو اذكو ،هلÓغتشسا
ةيلودلا Òياعملل هجوتنم ةقباطمو زات‡

ةدكي-ك-شس ي-ئا-ن-ي-م ن-م ه-بر-ق بنا-ج ¤إا
.ةبانعو
ةنشسلا يهو8102 ‘ هنا اشضيا نايبلا دروأاو
غلب ،ريدشصتلا ‘ اهلÓخ عرشش يتلا ¤وألا

قاو-شسألا و-ح-ن ع-مÛا تاردا-شص م-ج-ح
تنمشسإلا ن-م ا-ن-ط691.272 ةي-جراÿا
150.915 ¤إا اهدعب عفتÒل  ،رك-ن-ي-ل-ك-لاو

.9102 ةنشس انط
نم عمÛا نك“  ،Úتنشسلا Úتاه لÓخو
,ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد قاوشسأا ةدع جولو
،راو-ف-يد تو-ك ن-م ل-ك-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-يو
،لاغنشسلاو ،ايناتيرومو ،انا-غو ،ا-ي-ب-ما-غو
.اينيغو Úنيبلاو ،نوÒماكلاو
اعرف32 مشضي ““ا-ك-ي-ج““ ع-م‹ نأا ر-كذ-ي

تنمشسإلا ق-يو-شستو جا-ت-نا ‘ ا-شصشصخ-ت-م
ةز----ها÷ا ة----نا-----شسرÿاو ى-----شص◊او
ة-نا-ي-شصلاو بي--كÎلاو ،لا--م--ع--ت--شسÓ--ل
.نيوكتلاو ةينقتلا ةقفارŸاو ،ةيعانشصلا

 ح.ءايمل ^
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ن-م ةÈت-ع-م أدأد-عأأ Òخ-سست ” د--ق و ^
مهسسفنأأ أودجو ن-يذ-لأ ة-فا-ظ-ن-لأ لا-م-ع
نم مراع ليسس ت– م-ه-ما-ه-م نور-سشا-ب-ي
كي-ل-سست تا-ي-ل-م-ع ت“ د-ق-ف ،را-ط-مأ’أ

ىو-ت-سسم ى-ل-ع نا-يدو-لأ و ها--يŸأ يرا‹
ةيأدب921 مقر يئ’ولأ ينطولأ ق-ير-ط-لأ
نكسسم044 يح ةياغ ¤أ ةقوقرب يح نم
.سسيدلأ رجحب
يرسض◊أ عاطق-لأ ح-لا-سصم تل-خد-ت ا-م-ك
Òهطتلأ ةحلسصم عم ق-ي-سسن-ت-لا-ب ثلا-ث-لأ
ىلع  ةفلتıأ تاكبسشلأ ةيريدŸ ةعباتلأ
8201 يحو  مسساقلب دي-ع-ل-ب ي-ح ىو-ت-سسم
روfi بناج ¤أ ،يبرغلأ لهسسلاب انكسسم
فا-سصف-سصلأ ي-ح ل-خد-م د-ن-ع نأرود-لأ
فرسص نم نكمتلأ و تاعولا-ب-لأ كي-ل-سست-ل

ءأرج عفترأ يذلأ راط-مأ’أ ها-ي-م ىو-ت-سسم
لاغسشأ ةرسشا-ب-م مد-ع-ل ع-جأر-لأ ه-م-كأر-ت
” ثيح تاعولابلأ و فرسصلأ فرغ Òهطت
عطقت يتلأ نايدولأ Òهطت ىلع راسصتق’أ
.هيلع ايقيقح أرطخ لكسشت و ي◊أ
لاغسشأ رخ’أ وه ةبانع ةنيدم بلق فرعو
ءايحأأ ىوتسسم ىل-ع تا-عو-لا-ب-لأ كي-ل-سست
نم اهÒغ و زاغلأ ةمرب ،باط◊أ ،نولوك’
دأدعأأ تدجأوت ثيح ،ةق-ي-ت-ع-لأ ءا-ي-حأ’أ
نم ةيداŸأ لئاسسولأ و لامعلأ نم ةÈتعم
و تاعولابلأ ره-ج تأد-ع-م  و ،تا-ن-حا-سش
سصلختلل اهمأدختسسأ ” يتلأ  ،يراÛأ
” يتلأ تافلıأ نم ةلئاه تا-ي-م-ك ن-م
غرافŸأ بوسص تانحاسشلأ ةطسسأوب اه-ل-ق-ن
.ةيمومعلأ
يتلأ راطمأ’أ تايمك نأأ ةراسش’أ ردŒ و
ةيرورم ةمزأأ ‘ تببسست دق تناك تطقاسست
مد-ع ة-ج-ي-ت-ن ة-ن-يدŸأ ط-سسو ‘  ةدا--ح

” يتلأ تاقرطلأ ديبعت لاغسشأأ لامكتسسأ
اهلاح ىلع تيقبو ،Èمتبسس ةياهن اه-ح-ت-ف
فلخ ام ،يرا÷أ رهسشلأ لولح ةياغ ¤أ
ءاي-حأأ Èع تا-قر-ط-ل-ل ة-ي-ثرا-ك ة-ي-ع-سضو
نبأ يح ،نولوك’ ،سسأزوأ يتسس’ ،باط◊أ
،ةبانع طسسو ءاي-حأأ ن-م ا-هÒغو نود-ل-خ
ماع يرور-م ل-ل-سش ‘ بب-سست يذ-لأ ر-مأ’أ
رفح لعفب تنوكت يتلأ هايŸأ كرب ءأّرج
نم Ìكأ’ اهلاح ىلع اه-كر-ت و تا-قر-ط-لأ
ىلع ديكأاتلأ عم ،اهلاح ىلع Úلماك نيرهسش
ديبعت ‘ عأر-سسإ’ا-ب Úن-طأوŸأ ة-ب-لا-ط-م
راطمأ’أ طقاسست  مسسوŸ ابسس– تاقرطلأ
‘ ةيروfi ةطقن لكسشت اهنأأ و اسصوسصخ
يتلأ و ةي’ولل ةيرورŸأ تÓسصأوŸأ ةكبسش

و اهنيسس– لجأأ نم ئراطلأ لخدتلل جات–
يتلأ ةيواسسأاŸأ ةيع-سضو-لأ ن-م ا-ه-جأر-خأ
.تأونسس ذنم اهيف طبختت

ع ةبيهو ^

ة-يا-غ ¤أ و ة-يرا÷أ ة-ن-سسلأ لÓ--خ ” ^
اعورسشم71 ليو“ مرسصنŸأ رهسشلأ ةياهن
ةلاطبلأ ن-ع Úمأا-ت-لأ قود-ن-سصل أر-غ-سصم
ةرأزولل ةرطسسŸأ ةسساي-سسلأ ق-فو ““كا-ن-ك““
تاسسسسؤوŸأ عيج-سشت-ل ة-ي-مأر-لأ ة-ي-سصو-لأ
ليو“ ” هنأ املع ةوÌلل ةقÿÓأ ةجتنŸأ
قود-ن-سصلأ ءا-سشنأ ذ-ن-م ا-عور-سشم5842
ةحلسصم سسيئر حبأرب ىنم لوقت ةي’ولاب
ة-ير-يدÃ ة-ي-نأز-يŸأ و ة--ما--ع--لأ ةرأدإ’أ
71 نم Ìكأأ ثأدحتسساب تحمسس ليغسشّتلأ

ةبسسن تغلب Úح ‘ مئأد لغسش بسصنم فلأأ
نأ امل-ع ة-ئاŸا-ب08 سضرق-لأ ل-ي-سص–
عاطق اهنم ةتواف-ت-م ة-لو-مŸأ ع-يرا-سشŸأ
ةئاŸاب45 ةبسسنب هلاكسشأأ فلتخÃ لقنلأ
أذه وح-ن ه-ج-ت-ي لا-ط-ب-لأ با-ب-سشلأ نو-ك
60 و تامدÿأ عاطقب ةئاŸاب52 و عاطقلأ
ةئاŸاب30 و ةعان-سصلأ عا-ط-ق-ب ة-ئاŸا-ب
90 و ءانبلأ و ةيمومع-لأ لا-غ-سشأ’أ عا-ط-ق-ب
نم نكم ام وه و ىرخأ تاعاطقل ةئاŸاب
حلاشص ^ . لغسش بسصنم08171 ثأدحتسسأ

فلأا71 نم Ìكأا ثدحتشست كانك
لغشش بشصنم

راطمألل Èتعم طقاصست ت–

ةبانع تايدلب لامع جرخت رافنتشسا ةلاح
  تاناشضيفلل اعنم تاعولابلا كيلشستل

تاعام÷اب ةقلعتŸا ةلوؤوصسŸا تاه÷ا ةفاك  ،سسمأا لوأا راهن ذنم را-ط-مأل-ل ر-يز-غ-لا ط-قا-صست-لا ر-ف-ن-ت-صسا
ىوتصسم ىلع تاناصضيف ةثراك عوقول ايدافت نايدولا و يراÛا كيلصست و حيرصست تايلمع ةرصشابŸ ةيلÙا
.رامع يديصس و Êوبلا ،طصسو ةبانع تايدلب
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نازيلغب  ةيعارزلا يح ناكشس
 ةيئادتبا ةشسردÃ نوبلاطي

ي-ح ي-ن-طا-ق ن-م تأر--سشع--لأ ىد--بأأ ^
يذلأو نأزيلغ ةي’ولأ ةمسصاعب ة-ي-عأرز-لأ
ةمسسن005 قوفت ةÈتعم ةيناكسس ةفاثك دعي
نم نيديدسشلأ مهرمذتو مه-ئا-ي-ت-سسأ ن-ع
مهئانبأأ اهوسشيعي ي-ت-لأ ة-يرزŸأ عا-سضوأ’أ
ةسسأردلأ دعاقم ¤إأ يمويلأ مهلقنت لÓخ
كنف ةقيد◊ يذاfi ي◊أ نأأ و اميسس ’
تا-سسسسؤوŸأو تا-ير-يدŸأ ن-م د-يد-ع-لأو
ةÒبك ةي-كر-ح فر-ع-ت ي-ت-لأ  ة-ي-مو-م-ع-لأ
.ةيرانلأ تاجردلأو تابكرملل
ءا-ي-حأ’أ ع-ي-م-ج نأأ نو-ّي-ن-عŸأ فا--سضأأو
ةيوبرت تاسسسسؤوم نم تدافتسسأ ةرواÛأ

مهئانبأأ ةاناعم نأ ’أ يئأدتب’أ روطلأ ‘

لÓخ مهدابكأأ تأذلف ددهي يذلأ رطÿأو
ىلع ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ بوسص مه-ل-ق-ن-ت
تتاب لاطبميسس يحب ةدجأوتŸأ كلت رأرغ
ةكر◊أ لظ ‘ Òب-ك أر-ط-خ م-ه-ل ل-ك-سشت
.ليقثلأ نزولأ تابكرŸ ةÒبكلأ
ءاعو-لأ نأ م-ه-ن-م ة-عو-م‹ ف-سشك ا-م-ك
ةيوبرت ةسسسسؤوم زا‚إ’ دوجو-م يرا-ق-ع-لأ
لوؤوسسŸأ نم Úجأر لا-ف-طأ’أ دد-ع أذ-كو
لجاعلأ لخدتلأ يذيفنت-لأ زا-ه÷ا-ب لوأ’أ
زا‚أ ى-ل-ع ة-ي-ن-عŸأ ح-لا-سصŸأ ل-م--حو
اميف مهئا-ن-بأأ ةا-نا-ع-م سضحد-ت ة-سسرد-م
نونج طسسو مهئانبأ’ يمويلأ لقنتلأ سصخي
 قرزل ليشضوفلب ^ .ةروكذŸأ ةه÷اب Úقئاسسلأ

Èع ةيومنتلأ ج-مأÈلأ ذ-ي-ف-ن-ت را-طإأ ‘ ^
flاهنأاسش نم يتلأو ،ةي’ولأ تايد-ل-ب ف-ل-ت

كفو ن-طأو-م-ل-ل ي-سشي-عŸأ را-طإ’أ Úسس–
ةرئأدب ايلاح يرŒ ،لظلأ قطانم نع ةلزعلأ
طبأرلأ يدلبلأ قيرطلأ ةئيهت لاغسشأأ ةرومز
ةفاسسم ىلع ةداهŸأ رأودو يلع د’وأأ رأود Úب
¤إأ ،ةرومز ةيدلبب ديوسس د’وأأ رأودب ملك06.2
3م005 ــب يئام نأز-خ زا‚إأ لا-غ-سشأأ بنا-ج
‘ هحاتتفإأ ةدا-عإ’ د-يÈلأ بت-ك-م م-ي-مر-تو
ميعدت ىلع لمعلأ   متي امك لجاعلأ بيرقلأ
،ةداهŸأ ،ة-ي-لوأر-سسلأ ،ة-يد-سشأور-لأ ر-يوأود
هايŸاب جا◊أ د’وأأو و ةينماحرلأ ،ةسسبابعلأ
يئام نأزخ زا‚إأ لÓخ نم برسشلل ة◊اسصلأ
‘ لÓغتسسإ’أ زيح لخدتل يدرفلأ طبرلأو
.لجاعلأ بيرقلأ
ةئيهت لاغسشأأ لسصأوتت ،زكرم ةرومز ةيدلببو
ةئيهت بناج ¤إأ ةنيدم-ل-ل ي-بر-غ-لأ ل-خدŸأ
ةنيدملل ةيقرسشلأ ةه÷اب ةيمومع-لأ ة-حا-سسلأ
سسأدنمَ ةرئأدب.تÓفاحلل فقوم Òفوت عم
ةباغ زا‚إأ عورسشم قÓطنأ ىلع فوقولأ ّ”
اهنأاسش نم يتلأو ،قرزل يديسس ةيدلبب ةيلسست
تÓ-ئا-ع-لأ ةد-ئا-ف-ل ة-حأر-ل-ل ءا-سضف Òفو-ت
يذلأو32 مقر ينطولأ قير-ط-لأ ي-ل-غ-ت-سسمو
ةÒبك تابكرŸأو تأرايسسلل Òسس ةكرح فرعي
نأزيلغ ةي’ول مÓعإ’أ ة-ي-ل-خ ¤إأ أدا-ن-ت-سسأو
ىل-ع د-تÁ ق-ير-ط زا‚إأ لا-غ-سشأأ ل-سصأو-ت-ت
ةدنانكلأ ينكسسلأ عمÛأ Úب ملك5.6 ةفاسسم
د’وأأ رأوب طبأرلأ قيرط-لأو ،د-بأو-ل-لأ رأودو
ةيمومعلأ ةرانإ’أ زا‚إأ نع Óسضف ،ديعسسوب
تأدوهÛأ هذ-ه م-غرو Ëدا-قŸأ ر-يوأود-ب
ن-م تأر-سشع-لأ أو-ن-طا-ق لأز-ي ’ ة-لوذ-بŸأ
سسأدنم يترئأدب فأرطأ’أ ةيمأŸÎأ ريأودلأ
ةيومنتلأ عيراسشŸأ نم اهقح رظتنت ةرومزو
اميسس’ سضfi يحÓف عباط تأذ اهرابتعاب
مهتانكسس طبرو ليغسشت سصرف قلخب قلعت ام
قرزل يديسس ةيدلب رأرغ ىلع يعيبطلأ زاغلاب
سسلأ ع-مÛأو نأو اميسس ’ ةد-نا-ن-ك-لأ ي-ن-ك-ّ
ا‡ أءاتسش اه-سسق-ط ةدوÈب ة-فور-ع-م ة-ه÷أ
تأروراقب داجنتسس’أ ¤إأ ةنكا-سسلا-ب ر-ط-سضي
 قرزل ليشضفلب ^ . ناتوبلأ زاغ

قطانم نع ةلزعلا كفل ةّماه عيراششمو..
 ةرومزو سسادنم يترئادب لظلا

سسوم ديهج ةيدŸأ ›أو ،سسمأأ، ماق ^
ةينأديŸأ تأرايز-لأ ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ ى-ل-ع
ءافتك’أ مدعو لظلأ قطا-نŸ ة-ئ-جا-فŸأ
نم هيلإأ ةدرأو-لأ ة-بو-ت-كŸأ ر-يرا-ق-ت-لا-ب
سضف--م ،Úي--لÙأ Úلوؤو--سسŸأ ّ-Ó كلذ-ب
ىلع ت’وكوتورب نودبو اينأديم فوقولأ
لاغسشأ’أ Òسسو ةلجسسŸأ عيراسشŸأ ةلمج
اهنم Êاعي يتلأ سصئاقنلأ لي-ج-سستو ا-ه-ب
. اينأديم اهلح ةلواfiو ناكسسلأ
ÚلوؤوسسŸأ تلع-ج هذ-ه ة-ي-ج-ي-تأÎسس’أ
حÓسصإأ دسصق نمزلأ نوق-با-سسي Úي-لÙأ
›أولأ مهئجافي نأأ لبق هحÓسصإأ نكÁ ام
’ا-م-ك-ت-سسأو رو-ت-سسŸأ ف-سشك-ت ةرا-يز-ب
لح، اهب موقي يتلأ ةي-ئا-ج-ف-لأ ه-ترا-يز-ل
ليحأرسشو-ب-ب  ة-ي-ئا-ج-ف ةرا-يز ‘ ›أو-لأ
لهأ ةقرف رأز نيأأ نام-ع-ن يد-ي-سس ةر-ئأد
غلابلأ  ةنكاسسلأ ت’اغسشن’ عمتسسأ و دأولأ
ةلث-م-تŸأو ن-كا-سس051›أو-ح م-هدد--ع
. بورسشلأ ءاŸاب دوزتلاب اسساسسأ
عور-سشلا-ب ة-ي-ن-عŸأ ح-لا-سصŸأ ر-مأأ ا-م-ك
ةيلمعلل  ةينق-ت-لأ ة-سسأرد-لأ  ‘ ل-جا-ع-لأ
حلاسصلأ ءاŸا-ب م-ه-لزا-ن-م ط-بر سضر-غ-ب
لفكّتلأ ‘ ة-يو-لوأأ Èت-ع-ي يذ-لأ بر-سشل-ل
نياع امك لظلأ قطانم ةنكاسس ت’اغسشناب
يديسسب حلاŸأ دأو رسسج زا‚إأ عورسشم
›أوح هزا‚أ لاغسشأ تبراق يذلأ نامعن
ةÒتو ‘ عأر-سسإ’ا-ب ر-مأأ ن-يأأ ة-ئŸا-ب07
يتلأ ةغ-لا-ب-لأ ة-ي-م-هأÓ-ل أر-ظ-ن زا‚’أ
يتلأو ةين-ف-لأ ةأا-سشنŸأ هذ-ه ا-ه-ي-سست-ك-ت
.ناتنسس ذنم يدأولأ ناسضيف اهفرج
دقف، ةيوبر-ّت-لأ ق-فأرŸأ سصخ-ي ا-م-ي-فو

زا‚أ عور-سشم ¤إأ ةرا--يز ة--يدŸأ ›أو--ل
ةيسضيوعت-لأ Êا-سضمر م-ي-هأر-بأ ة-سسرد-م
أذه، ليحأرسشو-ب-ب ة-ي-ق-يا-نز-لأ ة-قر-ف-ب
يتأا-ي يذ-لأ أأ ف-ن-سص ي-سسردŸأ ع-مÛأ
ةي-ل-سصأ’أ ة-سسرد-م-ل-ل سضيو-ع-ت-ك هزا‚إأ
ريرقت ببسسب اهقلغ د-ع-ب ل-ي-حأر-سشو-ب-ب
اهرأز نأأ ›أولل قبسسو ، ةينقتلأ ةÿÈأ
ةمراسص تاميلع-ت ى-ط-عأ ن-يأ كلذ ل-ب-ق
ديدج يسسردم عمجÃ اهسضيوعت ةيمأزلإاب
سضر-غ-ب زا‚’أ لا--غ--سشأ ‘ عأر--سس’أ و
ا-ه-ح-ت-فو ع-ير-سسلأ ا-ه-مÓ-ت-سسأ نا-م-سض
ةسسأرد بناج ¤أ ذي-مÓ-ت-لأ لا-ب-ق-ت-سس’
يدؤوŸأ قيرطلأ زا‚إاب لفكتلأ ةي-نا-ك-مأ
. ةيقيانزلأ ¤أ
تاسسسسؤوŸأ ةيعسضول هتع-با-ت-م را-طإأ ‘و
ناك لظلأ قطانÃ اميسس’ ةيئافسشتسس’أ

ةيدلب ¤إأ  ةيئا-ج-ف ةرا-يز سسو-م د-ي-ه÷
ةقرفب جÓعلأ ةعاق ن-يا-ع ن-يأ ن-ك-سسو-ب
ةبأرق اهينطاق ددع غلابلأ يبرعلأ د’وأ
.ةمسسن0023
سصئا-ق-ن-لا-ب يرو-ف-لأ ل-ف-ك-ت-لا-ب ر--مأأو
ءا-ف-سشت-سسأ نا-م-سض سضر-غ-ب .ة-ل-ج-سسŸأ
امك ، ةقئ’ ةيح-سص فور-ظ ‘ ة-ن-كا-سسلأ
‘ تروح“ يتلأ  مهت’ا-غ-سشن’ ع-م-ت-سسأ

رمأأ نيأ Òهطتلأ ة-ك-ب-سش لو-ح ا-ه-ل-م‹
Ãقفو ا-هزا‚إ’ ة-سسأرد دأد-عأ ةر-سشا-ب
ىلع يلكلأ اهمي-م-ع-ت ة-يا-غ ¤أ ل-حأر-م
تاكبسشلأ يقاب امني-ب ، ق-طا-نŸأ ع-ي-م-ج
ديق يهف ءابر-ه-ك-لأو زا-غ-لأ رأر-غ ى-ل-ع
ةبلاطم ت’اغسشن’أ Úب نم و ، زا‚إ’أ
يرأوج بعلم زا‚إاب يبرعلأ د’وأ بابسش

ر-فو-ت رو-ف هزا‚إا-ب ›أو-لأ د-ه-ع--ت ن--يأ
 .ةمئŸÓأ ةيسضر’أ
ةددعتم ةدايعلأ ةي’ولأ ›أو نياعو أذه
Òسس ى-ل-ع ف-قوو ن-ك-سسو-ب-ب تا--مدÿأ
كلذك دقفت ا-م-ك .ا-ه-ب ل-م-ع-لأ فور-ظو
رمأ نيأ  ةلغتسسŸأ Òغ ةينهŸأ تÙÓأ
ةيرأد’أ تأءأرج’أ ‘ يروفلأ عورسشلاب
ةعاق عور-سشم ¤إأ ل-جا-ع-لأ ا-ه-ل-يو-ح-ت-ل
ةقطنŸأ ةنكاسس ةدئافل تامدÿأ ةددعتم
ام ÚنطأوŸأ ناسسحتسسأ لfi ناك ام وهو
تامدÿأ ة-ي-عو-ن Úسس– ن-م ن-ك-م-ي-سس
.ةمدقŸأ ةيئافسشتسس’أ
عامتسس’أو ةيدلبلأ ةنكاسسب هئاقل لÓخو
لظلأ قطانم ناب  ›أولأ دكأأ مهت’اغسشن’
اهنع ةلزعلأ كفل ةيومنت عيراسشم ة‹ربو
نم ىقب-ت ل-ظ-لأ ةر-ئأد ن-م ا-ه-جأر-خأو
ة-ع-با-تŸا-ب ى-ظ– ي--ت--لأ تا--يو--لو’أ
.هل يسصخسشلأ مامته’أو
ديدع اهتقبسس هذه ةيئا-ج-ف-لأ تأرا-يز-لأ
Òسس ة-ن-يا-ع-م ا-ه-ن-ي-ب ن--مو تأرا--يز--لأ
نيأ Îنع د’وأ ةرئأدب ةيوبÎلأ عيراسشŸأ
ةديد÷أ ةيوناثلاب ةيوبÎلأ قفأرŸأ نياع
ذيمÓتلأ لابقت-سس’ ا-ه-ت-يز-ها-ج ىد-مو
تايوناث نم مهليو– دعب اهيلأ Úمداقلأ
يراخبلأ رسصق
ةقرف طبسضلابو بأوج ةيدلب ¤إأ اهلبقو
ءابرهكلأ لكسشم نم Êاعت يتلأ ةيدام◊أ
يتلأو يعيبطلأ زاغلأ مأد-ع-نأو ة-ي-ف-ير-لأ
أذه عم مهتاناعŸ تقرطت نأأ رجفلل قبسس
. اهتلباقم ىدحإأ ‘ لكسشŸأ
اهتأدهعتب ›أولأ مأزتلأ ىدم ىلع ةنيعكو

ةئجا-فŸأ ه-تأرا-يز لÓ-خ ة-ن-كا-سسلأ ع-م
لاغسشأ قÓطنأ ‘ عورسشلأ ” ، ةقطنملل
ةيدام◊أ ةقرفب ءابرهكلاب تانكسسلأ طبر
زاغلاب مهطبرل ةسسأردلأ ةيلمع ‘ ءدبلأو
ةسشرو بيسصنت سسمأ لوأأ ” نيأ يعيبطلأ
و ةيدام◊أ ةقطنÃ ةيف-ير-لأ ءا-بر-ه-ك-لأ
ة-ك-ب-سشب م-ه-ط-بر--ل ةرواÛأ ر--سشأدŸأ
.ةطبورم Òغلأ تانكسسل ءابرهكلأ
ةكبسشب طبرلا-ب قر-ف-ل-ل ة-سسأرد-لأ  أذ-كو
،يوافطسصم ةقرف نم لك يعيبطلأ زاغلأ
ة-قر-ف ،نأر-م-ي-ح ة-قر-ف ي-ت-ف-م ة-قر-ف
ةيلÙأ تا-ط-ل-سسلأ رو-سضح-ب ة-يدا-م◊أ
ةقاطلأ ةيريدمو فيرهك ةسسسسؤوم يلث‡و
.ةيدŸأ ةي’ول
لا-غ-سشأ  قÓ-ط-نأ  ‘ عور--سشلأ ّ” ا--م--ك
005+007 ـل ةيوناثلأ و ةي-لوأ’أ ة-ئ-ي-ه-ت-لأ
عم ةرزو ةيدلبب ديزي سشوحب لدع نكسسم
،ةئاŸاب51 ـب زا‚إ’أ ة--ب--سسن ‘ مد--ق--ت
هترايز بقع ةي’ولأ ›أو تاميلعتل أذيفنت
نم ل-ج-سس ي-ت-لأو عور-سشŸأ ¤إأ ةÒخأ’أ
ةيجراÿأ ةئيهتلأ قÓطنأ مد-ع ا-ه-لÓ-خ
. عورسشملل

flأ هذ--ه ف--ل--تÿأ تا--جرŸة-ي-نأد--ي
›أو فرط نم لظلأ قطانم ¤إأ ةيئاجفلأ
تأرأرقل هذاخ-تأو سسو-م د-ي-ه-ج ة-يدŸأ
ةنكاسس ناسسحتسسأ تق’  اينأديم ةمراسص
ةيمنتلأ ةلجعب عفدلأ اهنأاسش نم و ةيدŸأ
طمنلأ Úسس– لÓخ نم ، ةي’ولأ هذهب
تيبثت ‘ ةمهاسسŸأو نطأوملل يسشيعŸأ
ط-يfi ‘ ر-سشأدŸأ و ىر--ق--لأ نا--ك--سس
ب م ^ . مهيسضأرأأ

مهت’اغصشنا عفرل ةصصرفلا نومنتغي نونطاوŸا
 لظلا قطانÃ ةيمنتلا كيرحتل ةيدŸا ›اول ةيئاجف ةرايز
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ةلوطب رامغ دغ موي نم ةيادب ايدان02 لخدي ^
ديد÷ا يور-ك-لا ا-ه-م-شسو-م ‘ ¤وألا ة-ط-بار-لا
فور-ظ ‘ ق-ل-ط-ن-ي--شس يذ--لا0202-1202
دعبف ،دجتشسŸا انوروك سسوÒف اهشضرف ةيئانثتشسا
نوبعÓلا دوعيشس ،رهششأا ةينامث ›اوح ماد بايغ
موي نم ةيادب ديدج نم نيدايŸا ¤إا نوفÙÎا
يه ةق-با-شس ‘ را-شصنألا رو-شضح نود ن-ك-لو ،د-غ
تاي-شسا-شسأل ا-ق-ي-ب-ط-ت كلذو ا-ه-عو-ن ن-م ¤وألا
،““يجاتلا““ سسوÒفلاب سصاÿا يحشصلا لوكوتوÈلا
ةطبارلا دهششتشس ،ةطرافلا مشساوŸا سسكع ىلعو
اقيرف02 د-جاو-ت ةرŸا هذ-ه ¤وألا ة--فÙÎا
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا رارق دعب كلذو ،61 سضوع
يمرهلا ماظنلا ‘ ليدع-ت ءار-جإا-ب مد-ق-لا ةر-ك-ل
نوكيشس ،ة-لو-ج83 ة‹ر-ب ع-مو ،ة-شسفا-ن-م-ل-ل
اديج ايندب Òشضحت-لا ى-ل-ع ن-يÈ‹ نو-ب-عÓ-لا
Ÿا ةلشصاوŸخألا قمرلا ةياغ ¤إا بعللاو راوششÒ
عقوتŸا نمو ،يئانثتشسا دج مشسوم ‘ ةلوطبلا نم
ةروشصfi ¤وألا بتارŸا ىلع ةشسفانŸا نوكت نأا
يهو اهقطنم تشضرف ام ابلاغ يتلا ةيدنألا Úب
لوشصولا لجأا نم تايناكمإلا لك ىلع رفوتت يتلا
Ÿطاقنلل مراشصلا قيبطت-لا رار-غ ى-ل-ع ا-ها-غ-ت-ب
فانئتشساب سصاÿا يحشصلا لوكوتوÈلل ةيشسيئرلا
 .ةلوطبلا

ةداعلا قوف حسشرم دادزولب بابسش
 بقللاب جيوتتلل

مامأا  طرافلا مشسوŸا لطب ،دادزولب بابشش نوكيشس
سسأاكب هجيوتت دعب طقف ةليلق امايأا ،ديكأاتلا ةمهم
يدانلا ىقبيو ،ةمشصاعلا دا–ا را÷ا مامأا ربوشسلا
بشسح بق-ل-لا ل-ي-ن-ل لوألا ح-ششرŸا ي-م-شصا-ع-لا
ىلع هششيعي يذلا رارقت-شسÓ-ل ار-ظ-ن Úع-ب-ت-تŸا

flا ف-ل-تŸيتلا تاينا-ك-مإلا ل-شضف-ب تا-يو-ت-شس
بابشش مهشسأا ةيبلغأا بحاشص ،رادم عم‹ اهرفو
 .دادزولب

ىركذ ‘ بقللا طÿ حمطي ديمعلا
 ةيوئŸا هسسيسسأات

¤ا رئاز÷ا ةيدولوم قيرف حم-ط-ي ،ه-ت-ه-ج ن-م
عم انمازت كلذو هراشصنأا داعشسإا و بقللا فطخ
ةرادإلا تماق ثيح ،001 مقر يدانلا دÓيم ديع
ةقيقح راظتنا ‘ ةي-عو-ن-لا تا-باد-ت-نلا سضع-ب-ب
 .مشسوŸا قÓطنا دنع ناديŸا

جيوتتلاو ديكأاتلل حمطي قافولا
 راظتنلا نم تاونسس ثÓث دعب بقللاب
ظفاح يذلا فيطشس قافول ةبشسنلاب رمألا سسفن
بردŸا دقع د-يدŒ ع-م ق-ير-ف-لا ز-ئا-كر ى-ل-ع

ديكأاتلل قافولا حمطيو ،يكوكلا ل-ي-ب-ن ي-شسنو-ت-لا
‘ هنئاز-خ ن-ع با-غ يذ-لا بق-ل-لا-ب ج-يو-ت-ت-لاو
باختنا دعب ة-شصا-خ ،ةÒخألا ثÓ-ث-لا تاو-ن-شسلا
وهو لأا ،يواهلا يشضايرلا يدان-ل-ل د-يد-ج سسي-ئر
 .‘ل لامك

ناسص◊ا نوكي له..ةنيطنسسق بابسش
 ةلوطبلل دوسسألا

ةوقب ةحششرم ىقبت ركذلا ةفلاشسلا قرفلا نأا مغرو
ةشسفانŸا رامغ ىلع سضرعلاو لوطلاب ةرطيشسلل
ةيدنأا دجاوت لظ ‘ ةدراو ىقبت ةأاجافŸا نأا لإا
جئاتنلاب لإا ىشضري نل يذلا ةنيطنشسق بابشش لثم
دبع بردŸا ةدوع ليجشست دعب ةشصاخ ةيباجيلا
 .Êارمع رداقلا
ةيادب قيقحتل ىعسسي ةمسصاعلا دا–ا

 ةقفوم مسسوم
نم مغرلا ىلع ،ينعم اشضيأا رئاز÷ا دا–ا ىتحو
اوشسنارف يشسنر-ف-لا برد-م-ل-ل ر-ك-بŸا ل-ي-حر-لا
هتعطاقم ببشسب هبشصنم نم لاقŸا ،ينيلوكيششت

ةارابم بق-عأا يذ-لا تا-ي-لاد-يŸا م-ي-ل-شست ل-ف◊
تيب ‘ ““لازلز““ ثدحأا ام وهو ،ةزاتمŸا سسأاكلا
ءودهلا ةداعإاب ةبلاطم هترادإا تتاب يتلاو ،يدانلا
دق Ìعت يأا يدافتو ةقفوم مشسوم ةيادب قيقحتل
ةبيبشش نم لك حمطت ،اهتهج نم ،قيرفلاب رشضي

رشصن ل-قأا ة-جرد-بو نار-هو ة-يدو-لو-مو ةروا-شسلا
ةمحازم لÓخ ن-م ةأا-جا-فŸا ع-ن-شصل ياد Úشسح
 .رابكلا
ةمهم ‘ نونوكيسس دد÷ا نودعاسصلا

  ماÎحلا شضرف
ةÒظح ¤إا دعاشصلا يعا-بر-لا سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
دادو ،ةدكيكشس ةبيب-ششو ،ة-يدŸا ي-بŸوأا ،را-ب-ك-لا
نم سسفنلا نونÁ مهنإاف ،نازيلغ عيرشسو ناشسملت
يذلا ديد÷ا ىوتشسŸا ‘ مهن-كا-ما سضر-ف ل-جا
ودبت ةشسفانŸا نأا نم مغرلا ىلع ،هيلا اودعشص
نيذلا ““اداكيشسور““ ءانبأل ةبشسنلاب اشصوشصخ ،ةبعشص
باحشصأا لوعيو ،ماع33 ذنم لوألا مشسقلا اورداغ
دئاعلا مجاهŸا ى-ل-ع سضي-بألاو دو-شسألا Úنو-ل-لا
ةبوقع هذافنتشسا دعب ،يقوزرم نيدلا Òخ ،ةوقب
لظ ‘ ،تاطششنŸا ببشسب تاونشس عبرأل فاقيإلا
لÓخ نم رارقتشسلا ىلع ق-ير-ف-لا ةرادإا ظا-ف-ح
Œا ‘ ةقثلا ديدŸاميفو ،ناشسيتفا سسنوي برد
طقف دحاو مشسوم دعبف ،ةيدŸا يبŸوأا سصخي
مزاع هنأا ودبيف ،ةيناثلا ةطبارلا ‘ قيرفلا هاشضق
مشسوم ةياهن عم هششاع يذلا ويرانيشسلا يدافت ىلع
هنأا لإا ،تايطعŸا هذه لك مغرو،8102-9102
،مÎح-ي--شس ق--ط--نŸا نأا Òششي ءي--شش د--جو--ي ل
تأابخ اŸاطل ةيرئاز÷ا ةلوطبلا نأا و اشصوشصخ
Úب ىو-ت-شسŸا برا-ق-ت ل-ظ ‘ تآا-جا-ف--م ةد--ع
.ةيدنألا

 قوراف.ج^
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 ناسسملت دادو – ةنيطنسسق بابسش

  ةيوق ةقÓطنا قيق– ¤ا ىعصسي ””يصسايصسلا»
هفيشض لابقتشسل ةعم÷ا دغ رهظ ةنيطنشسق بابشش قيرف دعتشسي ^
يوركلا مشسوŸا تلوج ¤وأا راطإا ‘ ناشسملت دادو ديد÷ا دعاشصلا
لابششا ثح-ب-ي ثي-ح ،¤ولا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا-ب سصاÿا د-يد÷ا
ناشضمر كلاŸا دبع نب مهناديم ‘ طاقنلا ¤وأا نع Êارمع بردŸا
بعلم نم لدب ديد÷ا مشسوŸا ‘ قيرفلا تاءاقل نشضتحيشس يذلا
‘ لابقتشسلاب قيرفلل ةيلÙا تاطلشسلا دعب نذأات ⁄ ثيح ،بورÿا
ةيوق ةقÓطنا قيق– ¤إا هلابششأاو Êارمع ىعشسيو ،بورÿا ةنيدم
لئاشسر ليشصوت لجا نم ،روهظ لوأا لÓخ نم باينألا نع Òششكتلاو
بعللا فدهتشسي يشسايشسلا نأاو ةشصاخ ،ÚشسفانŸا ةيقب ¤إا ةحشضاو
لجا نم ادغ بعللا هيلع متحي ام وهو ،ديد÷ا مشسوŸا ‘ بقللا ىلع
‘و ،هدعاوق لخاد يرŒ يتلا تاءا-ق-ل-لا ع-ي-م-ج-ب زو-ف-لاو ،زو-ف-لا
يوق هجوب روهظلا ةيمتح مامأا ناشسملت دادو قيرف نوكيشس ،لباقŸا
لوألا فÙÎا ةلوطب ‘ ةوقب قÓطنلاو ،ماÎحلا سضرف لجا نم
اهيف ءاقبلا نامشض لجا نم بعل-لا م-شسوŸا اذ-ه ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي ي-ت-لا
ادغ بعللاو ةقÓطنا ىلحأا قيق– هيلع متحي ام وهو ،¤وألا ةجردلاب
ىقبت ،هتاذ قايشسلا ‘و ،ةنيطنشسق نم ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلا لجا نم
يذلا ÓÊعز اهعفادم بايغب ةددهم ةنيطنشسق بابشش قيرف ةليكششت
يذلا Òخألا يدولا ءاقللا ‘ يشضاŸا دحألا موي ةباشصإÓل سضرعت
‘ بعÓلا ةكراششم تلازام ثيح ،ماشصل مامأا Êارمع لابششأا هشضاخ
لشصفيشس يذلا يبطلا مقاطلا رارق راظتنا ‘ ،ةدكؤوم Òغ دغلا ةارابم
 قوراف.ج ^  .مويلا هرمأا ‘
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  نارهو ةيدولوم – ياد Úسسح رسصن

  يوق مادصص ‘ ةوارم◊او ةيرصصنلا
دعاوو يوق ءاقل ةعم÷ا ادغ ةمشصاعلاب توأا02 بعلم نشضتحي ^
¤وألا ةلو÷ا باشس◊ نارهو ةيدولوم هفيشضو ياد Úشسح رشصن Úب
Úقيرف Úب ادعاو امادشص نوكيشس ثيح ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا نم
ةارابملل ابشس– هتمئاق طبشضل مويلا يوانكل بردŸا ىعشسيو ،نيÒبك
ةطبارلا نأاب ةيفحشص تاحيرشصت لÓخ نم قباشس تقو ‘ دكأا امدعب
يذلا رمألا ،تبشسلا لدب ةعم÷ا موي ءاقللا ة‹Èب هقاروأا تطلخأا دق
Êارهولا بردملل ةبشسنلاب ءيششلا سسفنو ،طغشضلا سضعب هيلع سضرف
ا‹Èم ءاقللا رظتني ناك هنأاب رخألا وه دمكا يذلا Êوزاك درانرب
ع-ط-ق ى-ل-ع ق-ير-ف-لا Èجا يذ-لا ر-مألا ،ة-ع-م÷ا سسي-لو تب-شسلا--ب
اهلÓخ نم طبشضي ،ةد-يد-ج ة‹ر-ب ة-غا-ي-شص ةدا-عإاو تاÒشضح-ت-لا
ةياغ ‘ دغلا ةارابم نوكتشسو اذه ،ةمشصاعلا ¤إا مهتيرفشس ةوارم◊ا
لكششتشس اهنأا اÃ ،ءاوشس دح ىلع فويشضلاو سضرألا باحشصأل ةيمهألا
ةليوط نوكتشس يتلاو ،تلوج نم مداق وه اŸ ةمدقŸاو ةقÓطنلا
Úقيرفلا Óك لوعيو ،ةلوج82و قيرف02 دوجوب ءانثتشسا مشسوŸا اذه
نأا Òغ ،ةارابŸا طاقن ¤وأا لي-شص–و زو-ف-لا ل-جا ن-م بع-ل-لا ى-ل-ع
حا‚ ديكأاتب ÚبلاطŸا سضرألا باحشصأا ىلع Èكا نوكيشس طغشضلا
‘ ناح-ت-ما لوأا ‘ Êوزا-ك بردŸا نو-ك-ي-شس Úح ‘ ،تاÒشضح-ت-لا

Œهنم رظتنت يتلا يرئاز÷ا برغلا ةمشصاع قيرف عم ةديد÷ا هتبر
 قوراف.ج ^   .باقلألا ىلع سسفانمو يوق قيرف ءانب
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 جريرعوب جرب يلهأا – لئابقلا ةبيبسش

ةيلاثم ةقÓطنا نع ثحبت ةبيبصشلا
 ةلهصس ةصسيرف نوكي نل يلهألاو

يوق ءاقل ةعم÷ا دغ رشصع وزو يزيتب Èمفون لوأا بعلم نشضتحي ^
¤وألا ةلو÷ا باشس◊ جريرعوب جرب يلهأا فيشضلاو لئابقلا ةبيبشش Úب
بردŸا لابششأا ىعشسي ثيح ،مدقلا ةركل لوألا فÙÎا رمع نم
ينعي ام وهو ،مشسوŸا ‘ ةيلاثم ةقÓطنا ءارو Êافلزلا نماي يشسنوتلا
ةبيبششلا ناو اميشسل ،ثÓثلا ةارابŸا طاقنب زوفلا لجا نم بعللا
ينعي ا‡ ،ديد÷ا مشسوملل ابشس– تاÒشضحتلا رششابي قيرف لوأا تناك
نوكيشس ،لباقŸا ‘و ،›ا◊ا تقولا ‘ ةيزهاج ةيدنألا Ìكأا اهنأاب
‘ ةيباجيا ةجيتن قيق– لجا نم بعللا ةيمتح مامأا جÈلا يلهأا قيرف
بردŸا لابششأا يمÒشس ثيح ،رايدلا جراخو ةلوطبلا ‘ هل دعوم لوأا
‘ مهراشصنأا يشضرت ةجيتن قيق– لجأا نم مهلقث لكب يريزد لÓب
بايغ يرانكلا ةليكششت فرعت نأا رظتنŸا نمو اذه ،وزو يزيت بعلم

fiل لمتÓإا ،يدو ءاقل ‘ ارخؤوم بيشصأا يذلا رودق فيرشش بع¤
امنيب ،اشضيأا باشصŸا مÓشسلا دب-ع تيآا بعÓ-ل د-كؤو-م با-ي-غ بنا-ج
،لباقŸا ‘و ،دغلا ةارابŸ لابوطلا يبيللا بعÓلا ةيزهاج تدكأات
هجاوي يذلا حوناب هبعل بايغ ي-ج-ياÈلا ي-ل-هألا ق-ير-ف فر-ع-ي-شس
ماظن ‘ هليجشست رخأات ببشسب ةطبارلا فرط نم هليهأات مدع ةلكششم
تلاقتنلا ةÎف ءاهتنا دعب ةيدا–Ó-ل ع-با-ت-لا ي-م-قر-لا ل-ي-ج-شست-لا
 .ةÒخألا ةيفيشصلا

ثبلا تادئاع رخأات ىلع ةوقب جت– يرانكلا ةرادإا
  يسضاŸا مسسوŸاب ةسصاÿا Êويزفلتلا

نم هئايتشسا ،لئابقلا ةبيبشش يدان ةرادإا سسل‹ ىدبأا ،رخآا قايشس ‘و
ىلع درلا مهشضفر ببشسب ،مدقلا ةرك-ل ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ›وؤو-شسم
ةشصاÿا Êويزفلتلا ثبلا تادئاع ىلع لوشصحلل ،ةررك-تŸا ه-تا-ب-ل-ط
Èع نايب ‘ لئابقلا ةبيب-شش ق-ير-ف ةرادإا تلا-قو ،ي-شضاŸا م-شسوŸا-ب
،ديد÷ا يوركلا مشسوŸا قÓطنا ليبق““ :““كوبشسيف““ ىلع اهتحفشص
ثبلا قوقح نم اهتشصح ىلع اهلوشصح مدع ىلع ةبيبششلا ةرادإا جت–
،““ةرركتŸا اهتابلط مغر ،ي-شضاŸا م-شسوŸا-ب ة-شصاÿا Êو-يز-ف-ل-ت-لا
اممشصم ،ىشضم تقو يأا نم Ìكأا ىقبي لئابقلا ةبيبشش““ :نايبلا فاشضأاو
دجيل ،ايراقو اينطو ديد÷ا مشسوŸا لÓخ ةيشضاير تايد– عفر ىلع
”أاو ،““يدانلا قح نم دعت ،ةÈتعم ةيلام قوقح نم امورfi هشسفن
نود بعلتشس ةلبقŸا تايرابŸا نأا ¤إا ةراششإلا يغبني““ :يلئابقلا يدانلا
تاداريإلا نم Èكألا طشسق-لا نأا ي-ن-ع-ي ا-م و-هو ،Òها-م÷ا رو-شضح
 قوراف.ج ^  .““Êويزفلتلا ثبلا تادئاع نم نوكتشس يدانلل

 دجتسسŸا انوروك شسوÒف اهسضرف ةيئانثتسسا فورظ ‘ قلطنيسس

ةطبارلا ةيدنأا ..ةرك نودب رهصشأا80 دعب
 ةايحلل دوعت ¤وألا ةفÙÎا

دبع ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبار سسيئر اعد ^
عيمج ةلوط-ب-لا قÓ-ط-نا ة-ي-ششع رود-م Ëر-ك-لا
فوفشصلا ديحوت ¤إا ةبعللا ‘ Úلعافلا و ةيدنألا
يذلا د-يد÷ا يور-ك-لا م-شسوŸا حا‚إا ل-جأا ن-م
‘ ةطبارلا ىلع لوألا مئاقلا حشضوأا و ،ادغ قلطني
ةيرابجإا ةحارل نوكرلا دع-ب““ :ي-ف-ح-شص ح-ير-شصت
نم ةشسفانŸا فنأاتشست-شس ،ر-ه-ششأا ة-ي-نا-م-ث تماد
فرظلاف ،اهتقباشس لثم نوكت نل ا-ه-ن-ك-ل د-يد-ج
لوكوترب ينبت انيلع سضرف هب ر‰ يذلا ›ا◊ا

حا‚إاب Óيفك هدحو هقيبطت نوكي ،مراشص يحشص
ةلهشس تشسيل ةمهŸا نأا ملعا““ :افيشضم ،““ةلوطبلا
اÃ مدقلا ةرك ةبعل ‘ Úلعافلا عيمج وعدأا يننكل
سصر و دا–لا ¤إا ةيشضا-ير-لا ة-فا-ح-شصلا ا-ه-ي-ف
‘ ماقيشس يورك مشسوم حا‚إا لجأا نم فوفشصلا
ل مشسوŸا حا‚““ :لشصاوو ،““ةي-ئا-ن-ث-ت-شسا فور-ظ
بلطتي لب ،طقف ةيدا–لا و ةطبار-لا-ب ط-ب-تر-ي
و ةيلÙا و ةيمومعلا تاطلشسلا لك دنŒ كلذك
رادج نأا دقتعا““ : افدر-م ،““ة-ي-ئلو-لاو ة-يد-ل-ب-لا
سسأاكلا ةلباقم ءارجإا دعب لاز و مدهت دق فوÿا
ىرŒ نأا ى-ن“أا و ،ة-ع-ئار فور-ظ ‘ ةزا-ت--مŸا
 .““فورظلا سسفن ‘ ةلوطبلا تÓباقم

ةيلام ةيعسضو ششيعت ةيدنألا شضعب
  كلذل فسسأاتمو ةيثراك

ةيثراكلا ةيعشضولل هفشسأات رودم ىدبأا ،لباقŸاب
›اŸا بنا÷ا نم قرف-لا سضع-ب ا-ه-ششي-ع-ت ي-ت-لا
ةناعإا يأا ىلع لشصحتت ⁄ قر-ف-لا سضع-ب““ :Ó-ئا-ق
ةيعشضو ‘ اهلعجي يذلا رمألا Èمتبشس رهشش ذنم
اذهبو ،““ديد÷ا مشسوŸا قÓط-نا ل-ي-ب-ق ة-ب-ع-شص
بلغأا““ :ةرشصحتم ةجه-ل-ب رود-م لا-ق سصو-شصÿا
ةقناخ ةي-لا-م تا-مزأا Êا-ع-ت ة-فÙÎا ة-يد-نألا

،مشسوŸا اذه ةÒبك لكاششم امت-ح نو-ه-جاو-ي-شسو
و تايناكمإا بلطتي يحشصلا لوكوتوÈلا قيبطتف
ةنراقم ةيفاشضإا فيراشصم كانه نوكتشس ةقفارم
فارطأÓل دقتفت قرفلا سضعب ،ةقباشسلا مشساوŸاب
ةيادب ذنم ةناعإا يأا ىلع لشصحتت ⁄ و ةلومŸا
ىدبأا و ،““مرشصنŸا Èمت-ب-شس ر-ه-شش تاÒشضح-ت-لا
ةشسفانملل ةÒشسŸا ة-ئ-ي-ه-لا ى-ل-ع لوألا م-ئا-ق-لا
ةيدنأÓل نكمŸا معدلا Ëدقتل ةطبارلا دادعتشسا
يحشصلا لوكوتوÈلا قيبطتب قلعتي ام-ي-ف ة-شصا-خ
بتكملل اعورششم مدقن-شس““ :ا-ح-شضو-م د-م-ت-عŸا
مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ›ارد-ف-لا
زاÒميلوبلا لعافت تارابتخاب لف-ك-ت-لا ن-م-شضت-ي
سسوÒف نع فششك-ل-ل (““رأا ي-شس ي-ب““) ل-شسل-شستŸا
قرف و ¤وألا ةطبارلا ةيدنأا عيم÷ ““91-ديفوك““
سسيئر نم ةيئدبŸا ةقفاوŸا انيقلت دقل ،فيدرلا
ةما-ه ةو-ط-خ ‘ ي-ششطز ن-يد-لا Òخ ة-يدا–لا
نأا رودم حشضوأا و ،ةيدنألا لك ةحلشصم ‘ بشصت

Œا اذ-ه د-ي-شسŸلوشصحب انوهرم ى-ق-ب-ي عور-شش
ةقلاعلا Êويزفلتلا لقنلا تادئاع ىل-ع ة-ط-بار-لا
-9102 و9102-8102 ي-م-شسوÃ ة-شصاÿا
تاشضوافم ءارجإا ددشصب هتئيه نأا افيشضم ،0202
 ¥ê.aÉQh  .كلذ لجا نم ةشصتıا تاه÷ا عم

 هقÓطنا ةيسشع
  يوركلا مصسوŸا حا‚إا لجا نم دحاو فصص ‘ فقت نأا ةيدنألا ىلع :راودم

¤وألا ةلو÷ا جمانرب
 :›ا◊ا Èمفون نم72 ـلا ةعم÷ا

 (03.41 :اسس) ناسسملت.و – ةنيطنسسق.شش
 (03.41 :اسس) نارهو.م – ياد Úسسح.ن
ةلباقم (00.51 :اسس) ودارابلا.ن – نازيلغ.شس
 ةزفلتُم
ةلباق-م (00.61 :ا-سس) جÈلا.أا – ل-ئا-ب-ق--لا.شش
 ةزفلتُم
 :›ا◊ا Èمفون نم82 ـلا تبسسلا
 (03.41 :اسس) ةرواسسلا.شش – ةيدŸا.أا

 (03.41 :اسس) فلسشلا.ج – ةرقم.ن
ةلباقم (00.51 :اسس) ةدكيكسس.شش – ةركسسب.ا

 ةزفلتُم
ةلباقم (00.61 :اسس) فيطسس.و – ةمسصاعلا.ا

 ةزفلتُم
تلّجأات) رئاز÷ا ةيدولوم – شسابعلب يديسس.ا
 (قحل خيرات ¤إا
خيرات ¤إا تلّجأات) دادزولب.شش – ةليلم Úع.أا

 (قحل



  رئاز÷ا ةيدولوم
لاعصش سسرا◊ا مرحي انوروك سسوÒف

 ايقيرفإا لاطبإا ةطبار ةهجاوم نم
ديرف رئاز÷ا ةيدولوم ىمرم سسراح بايغ ايمسسر دكأات ^
ررقŸا ،وغروب يد سسÓفاب مامأا هقيرف ةارابم نع ،لاعسش
يديهمتلا رودلا باهذ ‘ ،لبقŸا تبسسلا ةيسشع اهءارجإا
 .ايقيرفأا لاطبأا ةطبارل
،زيغن ليبن بردŸا ةدايقب رئاز÷ا ةيدولوŸ ينفلا مقاطلا

دعب ،Úنب ¤إا يدانلا ةقفر لقنتلا نم هعنمو ،لاعسش لزعب ماق
جئاتن رودسص بقع ،انوروك سسوÒفب سسرا◊ا ةباسصإا تبث نأا
ةليلقلا تاعاسسلا ‘ يمسصاعلا دفولا اهارجأا يتلا ليلاحتلا
يحسصلا لوكوتوÈلا قفو Úنبلا ¤إا لقنتلا لبق ،ةيسضاŸا
 .مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–لا لبق نم ررقŸا
يمسصاعلا يدانلل يب-ط-لا م-قا-ط-لا ما-ق ،ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘و
عاسضخإا ررقو ،ةيرورسضلا ةيحسصلا تاءارجإلا عيمج ذاختاب
ىلع Úعوبسسأا ةدŸ يرابجإلا يحسصلا رجحلل لاعسش ديرف
 .ةيعام÷ا تابيردتلا نع هداعبإا عم ،لقألا

‘ انوروكب ةباسصŸا ةد-ي-حو-لا ة-لا◊ا ،لا-ع-سش ل-ثÁو اذ-ه
سسمأا ةÒهظ لاحرلا دسش يذلا ،رئاز÷ا ةيدولوم فوفسص

‘ زلفاب يدان ةهجاوŸ ابسس– ،ةينيني-ب-لا و-فو-ن و-ترو-ب ¤إا
 قوراف.ج ^  .““غيلزنيبماسشتلا““ نم يديهمتلا رودلا راطإا

  جيريرعوب جرب يلهأا
ةصسفانŸا ماظن دقتني لÓب يريزد
 ةرادإلا قرؤوت تاقحتصسŸا ةيصضقو

ةناعإلا ىلع لوسص◊ا جيريرعوب جرب يلهأا ةرادإا رظتنت ^
ÒيÓم3 براقت ةميقب ةيدلبلا حلاسصم فرط نم ةحونمŸا

تقولا ‘ ÚبعÓلا تاقحتسسم ةيوسست لجأا نم اذهو ،ميتنسس
فلم Òثأات نم يلهألا ةرادإا فوخت لظ ‘ اذهو نهارلا
نأا املع ،نهارلا تقولا ‘ ÚبعÓلا زيكرت ىلع تاقحتسسŸا
ةن÷ تاقحتسسم ةيوسستل ةنادتسسإلا ¤إا تأا÷ يلهألا ةرادإا
نم ميتنسس رايلم1.3 غلبم ىلع لوسص◊ا لسشف دعب تاعزانŸا
قباسسلا بعÓلا ليوحتب قلع-تŸاو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ةرادإا
،لÓب يريزد بردŸا دكأا ،ةيناث ةهج نم  .لابرغلا قيرفلل
ةلوج83 بعلب فافلا فرط نم دمتعŸا ةسسفانŸا ط‰ نأا
ةيبلسس تاسساكعنا هل نوكتسس ديد÷ا م-سسوŸا لÓ-خ ة-ل-ما-ك
،نوبردŸا مه رارقلا اذهل ةيحسض لوأا نإا Óئاق ،قرفلا ىلع
يدؤوت نأا اهنأاسش نم ة‹Èلا ةفاثك نأل ÚبعÓلا نع Óسضف
طلخيسس يذلا رمألا وهو ،دادعتلا ‘ تاباسصإا ثودح ¤إا

ةيلاŸا تاقحتسسŸا ةيسضق نع كيها-ن ،ة-يد-نألا تا-با-سسح
نأل نيÒسسŸا هجاوت يتلا تايدحتلا بعسصأا نوكتسس يتلا
مهتاقحتسسÃ ةبلاطملل بارسضإا ‘ ÚبعÓلا لوخد ةيناكمإا
قرفلا ةمهم نم بعسصيسس يذلا رمألا وهو ةياغلل ادراو ىقبي
هنأا اÒسشم ،ةيلاŸا ةيحانلا نم Êاعت يتلا اهنم ةسصاخ اÒثك
مدع لظ ‘ ةيعسضولا هذه عم لماعتلا ىلع اÈ‹ نوكيسس
 قوراف.ج ^  .رخآا رايخ دوجو

 ةركصسب دا–ا
تاباصصإلاو دد÷ا ÚبعÓلا ليهأات
 ةلوطبلا ةقÓطنا ‘ قيرفلا سسجاه

موراكوب عفادŸاو راتfl ماسشه مجاهŸا ةباسصإا تلكسش ^
يسسنوتلا ةدايقب ةركسسب دا–ل ينفلا زاه÷ا ىدل ًاÒبك ًاقلق
ةدكيكسس ةبيبسش مامأا ةبقترŸا ةهجاوŸا لبق زاكعوب زعم
لوألا مسسقلا ةلوطبل حات-ت-فلا ة-لو-ج م-سسر-ب ،تب-سسلا اذ-ه
 .فÙÎا
تابيردت ‘ ةكراسشŸا نم امهعنم هنأا قيرفلا بيبط دكأاو
سصبرت لÓخ لحاكلا ةطبرأا ‘ قزمتب ابيسصأا نأا دعب ،قيرفلا
نأا ًافيسضم ،فلسشلا ةيعمج دسض يدولا ءاقللا ‘ ةمسصاعلا

ىرجأا دق دا–لا ق-ير-ف نا-كو ،ةد-ع-ب-ت-سسم ا-م-ه-ت-كرا-سشم
نع يسسنوتلا بردŸا Èع امك ،لمتكم هبسش دادعتب هتابيردت
سسيئرلا نأا مكحب ،دد÷ا ليهأات مدع نم ديدسشلا هفوخت
ىمادقلا تاقحتسسم ةيوسست ىل-ع ز-ج-ع ى-سسي-ع ن-ب سسرا-ف
Òظن ةلوطبلا ةيادب لبق ميتنسس نويلم006و رايلÃ ةردقŸا
 قوراف.ج ^  .دد÷ا ÚمدقتسسŸا ليهأات

 ةدكيكصس ةبيبصش
ةجيتنب ةدوعلا ىلع نهاري ناصسيتفإا

 ةركصسب نم ةيباجيإا
هقيرف ةيزهاج ةدكيكسس ةبيبسش بردم ناسسيتفإا سسنوي لاق
ةطبارلل حات-ت-فلا ة-لو-ح ‘ ةر-ك-سسب دا–ا ة-ه-جاو-م ل-ب-ق
:ةينفلا ةسضراعلا نع لوألا لوؤوسسŸا لاقو ،¤وألا ةفÙÎا
،ديج لكسشب Òسست ةلوطبلل انتادادعتسسا نأا عيم÷ا نئمطأا““

تايناكمإا نم انوبعل هب عتمتي ام ىلع كلذ ‘ نيدمتعم
،““مهيداون عم ةقباسسلا مسساوŸا ‘ اهوبسستكا ةÒبك تاÈخو
عيم÷ا ىلع رطيسسي ةيلوؤوسسŸاب Òبك روعسش كانه““ :عباتو
لكسشب قيرفلا ناولأا فيرسشتب بلاطم عيم÷ا ،Úبعلو ةرادإا

قيق– ‘ يسضاŸا مسسوŸا ا-ن-ق-فو ا-ن-نأا ا-م-ي-سس ل ،سصا-خ
عم دجاوتلا قحت-سسن ا-ن-نأا د-كؤو-ي ا‡ ةراد-ج ن-ع دو-ع-سصلا
 قوراف.ج ^  .““رابكلا

alfadjrwatani@yahoo.fr
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 ةيبهذلا ةركلل ÚحصشرŸا ةمئاق نع باغ نأا دعب
 افيفلا قابصس نم يوبابÁز مامأا زرfi فده ””داعبتصسا»

ير-ئاز÷ا ›ود-لا فد--ه سسفا--ن--ي ن--ل
ى-مر-م ‘ ه-ل-ج-صس يذ-لا ،زرfi سضا--ير
““سشاكصشوب ““ ةزئاج ىلع (2-2 ) يوبابÁز

““ اهح-نÁ ي-ت-لا ما-ع-لا ‘ فد-ه ل-صضفأل
 .““افيفلا

سسمأا ““افيف ““ مدق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–لا ف-سشكو
اهباحسصأا سسفانتي افده11ـب ةمئاق نع ،ءاعبرألا

لف◊ا لÓخ فده لسضفأل ““سشاكسشوب ““ ةزئاج ىلع
 .ليقŸا Èمسسيد71 ‘ ماقيسس يذلا
هعقوم ‘ ““افيفلا ““ اهرسشن يتلا ليسصافتلا بسسحبو
طقف سصخ فادهألا نسسحأا رايتخا ناف ،يمسسرلا

لجسس زرfi فده نا Úح ‘ ،0202-9102 مسسوم
مسسوم قÓط-نا د-ع-ب يأا ،È 0202مفون61 خيراتب
0202-1202. 
ةهجاوم لÓخ ار-حا-سس ا-فد-ه ل-ج-سس زرfi نا-كو

fiزلا مهفي-سضم ما-مأا ءار-ح-سصلا ي-براÁيوباب ‘
2202 ايقيرفأا ·أل ةلهؤوŸا تايفسصتلا تلوج عبار
لداعتلاب تهتنا يتلاو ،نوÒماكلاب اهتماقإا ررقŸا

تايئاهنل لهأاتلا ءارحسصلا ي-براfi نا-م-سضو2-2
   .ةلوطبلا

ةارابŸا ‘ اتفل ءادأا ءارحسصلا يبراfi دئاق مدقو
ةرير“ ىقلت امنيح ،Êاثلا فدهلا ‘ هتمسصب عسضوو
زرfi ئجافيل ةمحر نب دي-ع-سس ه-ل-ي-مز ن-م ة-ي-كذ
همدق بعكب ةركلا لبقتسسا امنيح يوبابÁز عفادم
يوبابÁز عفادÃ حاطأا مث ،عئار ينف ““لوÎنوك»ـب
ةقيقدلا ‘ ““رسضخلل““ اعئار افده لجسسو سسرا◊او
  .83ـلا
ىلع ةيناثلا ةرم-ل-ل ،ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا با-غ ا-م-ك
‘ لسضفأا ةزئاج لينل ÚحسشرŸا ةمئاق نع ›اوتلا
 .مسسوم لك افيفلا اهمظنت يتلا ،0202 مسسوŸ ⁄اعلا
ءاثÓثلا مدقلا ةركل ›ودلا دا–إلا عقوم فسشك و

زوفلل Úح-سشرŸا ةر-سشع-لا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق ن-ع
 ،0202 مسسوŸ ⁄اعلا ‘ بعل لسضفأا ةزئاجب
‘ هروسضح لجسس امدعب ،ةمئاقلا نع زرfi باغو
،عبا-سسلا ن-يز-كرŸا ‘8102 و6102 يمسسو-م
 .ايلاوت رسشاعلاو
لÓخ نم ادحاو ايبرع اروسضح ة-م-ئا-ق-لا تفر-عو
›اغتÈلا ،لوبر-ف-ي-ل م‚ حÓ-سص د-مfi ير-سصŸا
،يسسيم لينويل ينيتنجرألا ،ود-لا-نور و-نا-ي-ت-سسير-ك
و--غا--ي--ت و سسو--مار و--ي--جÒسس نا--ي--نا---ب---سسإلا
Êولوبلا ،نيوÈيد Úفي-ك ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا،ارا-ت-نا-ك-لأا
،يبابم نايليك يسسنرف-لا ،ي-ك-سسود-نا-ف-ي-ل تÒبور
 .كيادناف ليجÒف يدنلوهلاو،راÁان يليزاÈلا
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ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابسضنلا ةن÷ تفقوأا ^
ةمسصا-ع-لا دا–ل ق-با-سسلا بردŸا ،مد-ق-لا ةر-ك-ل
دوعسصلا هسضفر ةيفلخ ىلع ،ينيلو-ك-ي-سشت او-سسنر-ف

Ÿا دعب هتيلاديم ملسستو جيوتتلا ةسصنÿنم ةراسس
تبسسلا ربوسسلا سسأاك يئاهن ‘ دادزولب بابسش قيرف
 .يسضاŸا
اهمامأا لوثملل يسسنرفلا ينقتلا ةنجللا تعدتسساو

ة-عا-سسلا ن-م ة-ياد-ب ،سسي-مÿا مو-ي-لا ة--سسل--ج ‘
عقوم ‘ ةيوركلا ةئيهلا هترسشن امبسسح ،00:11ـلا
 .ةطبارلا
نم ديب برسضلا ىلع ةمزاع ةئيهلا تاذ نأا ودبيو

ةقابسسلا تناك ةمسصاعلا دا–ا ةرادإا نأا مغر ،ديدح
ةثدا◊ا دع-ب ه-ب-سصن-م ن-م بردŸا ة-لا-قإا ترر-قو

متي دقو ،ةيلام ةبوقعب ددهم ينعŸا نأا لإا ،ةرسشابم
 .هب ماق ام ةيفلخ ىلع رئاز÷ا ‘ لمعلا نم هؤواسصقإا
ر-يدŸاو ما-ع-لا Òجا-نŸا د-كأا ،ر--خآا قا--ي--سس ‘و
أاطخ بكترا ينيلوكيسشت نأا ،ىيحي Îنع يسضايرلا

ميلسست ةسصن-م ¤إا دو-ع-سصلا سضفر ا-مد-ن-ع ا-حدا-ف
يدانلا ةرادإا رارق نأاو ،ز-ئا-ف-لا ق-ير-ف-ل-ل سسأا-ك-لا
نوناق قيبطتب ةرسشابم ة-قÓ-ع ه-ل ،هد-سض ذ-خ-تŸا
وأا بعÓلا وأا بردŸا ةفسص تناك امهم طابسضنلا
‘ طابسضنلا نوناق““ نأاسشلا اذه ‘ Óئاق ،ÒسسŸا
نكÁ لو ،يدانلا ءاسضعأا ىلع قsبطي ةمسصاعلا دا–ا
 .““لاÛا اذه ‘ ءانثتسسا يأا كانه نوكي نأا

هب سصخ يذلا هحيرسصت ‘ ىعسس يذلا ،ىيحي Îنع
مامأا ةراسسÿا عقو نم ليلقتلا ¤إا ،ةينطولا ةعاذإلا

هذه نأا اÈتعم ،هقيرف تايونعم ىلع دادزولب بابسش
مقاط-لاو Úب-عÓ-لا ةÁز-ع ن-م لا-ن-ت ن-ل ةÒخألا
ةل-سصاوŸ ،يدا-ن-لا يÒسسم ن-م ى-ت-ح لو ،ي-ن-ف-لا
بابسسأا ةراثإا ديرأا ل““ Óئاق ،مهلمع جمانرب قيبطت
هذه ‘ دادزولب بابسش مامأا انمازهنا Òسسفتل ةيهاو
عازتنا لجأا نم ةارابŸا سضاخ انقيرف نأل ،سسأاكلا

،مسصÿا قيرفلا ةرطيسس ت– انعقو ،سسأاكلا هذه
Êاثلا طوسشلا لÓخ اديج ناك انتليكسشت دودرم نكل

سضعب نم اÒبك ءا-ي-ت-سسا ىد-بأا ا-م-ك ،““ءا-ق-ل-لا ن-م
اهنإا اهنع لاق يتلا ،قيرفلا نم ةبيرقلا فارطألا
نأاسش نم ليلقتلا ةيغب سسأاكلا هذه ‘ Ìعتلا تلغتسسا
سسيل سسأاكلا هذ-ه ع-ي-ي-سضت نأا ¤إا اÒسشم ،ق-ير-ف-لا
 قوراف.ج ^  .ةمسصاعلا دا–ل ةبسسنلاب ⁄اعلا ةياهن

 ةمصصاعلا دا–ا
 رئاز÷ا ‘ لمعلا نم ينيلوكيصشت يصسنرفلا بردŸا نامرح ¤ا هجتت ةطبارلا

يدا-ن-ل ي-ن-ف--لا ر--يدŸا ى--فو ^
،وينيروم هيزوج ›اغتÈلا ،ماهنتوت
ويجÒسس Êابسسٍإلا هعفادŸ هدعوب
 .هل م◊ ةبجو Ëدقت Èع ،نوليغير
دقف ،ةينابسسإا مÓعإا لئاسسول اقفوو
ينيلÎسسإا هينج005 وينيروم قفنأا
هبعÓل هÁدقتو ، ذخف م◊ ءارسشل
Òخألا بسسك ا-مد-ع-ب ،نو-ل-ي--غ--ير

لسش ‘ ح‚و ،هبرد-م ع-م نا-هر-لا
سضاير يرئاز÷ا م-ج-ن-لا تا-كر-ح

fiخ ،ه-ترو-ط-خ فا-ق-يإاو زر-Óل
ما-ه-ن-تو-ت تع-م-ج ي-ت-لا ةارا--بŸا
تب-سسلا مو-ي ي-ت--ي--سس Îسسسشنا--مو
نم ةرسشا-ع-لا ة-لو÷ا ‘ ،ي-سضاŸا
ةركل زات-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا
ةبيتك زو-ف-ب ته-ت-نا ي-ت-لا ،مد-ق-لا

  .در نود Úفدهب وينيروم
عقوم ‘ هباسسح Èع وينيروم رسشنو
،نوليغير عم هل ةروسص ““مارغتسسنإا““

ةÒبك ةعطق بناج ¤إا نافقي امهو
بردŸا ق-ل-عو ،م-ح-ل-لا ن--م ن--م
:لوقلاب رو-سشنŸا ى-ل-ع ›ا-غ-تÈلا
ينفلك دقل ،اد-عو ى-ق-ب-ي د-عو-لا““
يننكل ،ينيلÎسسإا هينج005 رمألا

 .““يدوعوب ‘أا
‘ اعئار امسسوم ما-ه-ن-تو-ت مد-ق-يو
،مسسوŸا اذه يز-ي-ل‚إلا يرود-لا

لوبرفيل عم ةفسصانم ردسصتي ثيح
02 ديسصرب ةقباسسŸا بيترت لودج

 .امهنم لكل ةطقن
 ر.ق ^

 ينيلÎصسإا هينج005 ـب م◊ ةعطق وينيروم فلكي زرfi لوح ناهر

راطق قÓط-نا ل-ب-ق ة-عا-سس42 ^
،ديد÷ا اهمسسوم ‘ ةينطولا ةلوطبلا
ة-ط-بار-لا ة-يد-نأا ة-ي-ب-لا-غ تع-م-جأا
قيبطت ةبوعسص ىلع ،¤وألا ةفÙÎا
يحسصلا لوكو-توÈلا Òباد-ت ماÎحاو
نم ةياقولل تاطلسسلا هت-سضر-ف يذ-لا

حاتت-فا ة-ب-سسا-نÃ ،““ا-نورو-ك““ سسوÒف
ة-ع-م÷ا ي-مو-ي ةرر-قŸا ة-لو-ط-ب--لا
 .تبسسلاو
بابسش Úب ““ربوسسلا““ سسأاك يئاهن ناكو
ىرج يذلا ةمسصاعلا دا–إاو دادزولب
ثب--لا““ ة--با--ثÃ ،مر--سصنŸا تب--سسلا
،ةلوطبلا ةقÓطنا لبق ““ي-ب-ير-ج-ت-لا
ق--ي--ب--ط---ت ماÎحا ىد---م د---سصرو
اذ--ه ‘و ،ي--ح--سصلا لو--كو---توÈلا
يسسفانتلا بطقلا ريدم لاق ،ددسصلا
،ي-سشير-ق ق-ي-فو-ت ،دادزو-ل-ب با-ب-سشل

ةروÒسس ىلع ةرطيسسلا ‘ تا-بو-ع-سص
يئاهن نأا ن-م م-غر-لا-ب ،لو-كو-توÈلا
رو--سضح--ب ىر--ج ““ر--بو--سسلا““ سسأا--ك
 .دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا
اهيو-ت-ح-ي ي-ت-لا طا-ق-ن-لا م-هأا ن-مو

سسوÒفب سصاÿا يحسصلا لوكوتوÈلا
ةلوط-ب فا-ن-ئ-ت-سسل ا-ب-سس– ا-نورو-ك
ءارجإا وه ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا
ل-عا-ف-ت-لا تارا-ب-ت-خل ق--ير--ف ل--ك
(رآا يسس يب) لسسلسستŸا ““زاÒميلوبلا““
ةعاسس27 لبق ينفلا مقاطلاو ÚبعÓل

 .ةارابم لك نم
ىقبت ليل-ح-ت-لا ج-ئا-ت-ن نأا مو-ل-عŸاو

هنأل ،طقفو هئارجإا تقو ‘ ة◊اسص
Áلا باسصي نأا نكÓلبق ىودعلاب بع
عم هطÓتخا لاح ‘ ،جئاتنلا روهظ
ىلع بجي انه نمو .باسصم سصخسش
⁄اعلا نع هيب-عل ل-سصف-ي نأا يدا-ن-لا
ليل– هئارجإا دعب ةرسشابم يجراÿا
 .ةارابŸا موي ةياغ ¤إا ““رآا يسس يب““

ةرادإلا سسل‹ سسيئر بئان ،هتهج نم

نامحرلا دب-ع ،ةد-ك-ي-ك-سس ة-ب-ي-ب-سشل
Ÿلا ق-ي-ب--ط--ت نأا ،ي--سسياÈلو-كو-تو

““91-ديفوك““ ه-سضر-ف يذ-لا ي-ح-سصلا
سسفن ‘ ““ةبعسصو ةديدج ةيعسضو““ يه
لا-ث-ت-مإلا ة-يرو-مأا-م ن-ك--ل ،تقو--لا

Ùنم ءاوسس ،ة-ب-ع-سص ل-ما-ك-لا هاو-ت
ةيحان نم وأا Úب-عÓ-لا ءاو-يإا ة-ي-حا-ن

ةباسصإلا يدافتل مهتب-قار-م ة-بو-ع-سص
.ىودعلاب
سسيئر ناك يذلا ،تقولا ‘ كلذ يتأاي
دبع ،ة-فÙÎا مد-ق-لا ةر-ك ة-ط-بار
ة-ع-م÷ا ن-ل-عأا د-ق ،راود-م Ëر-ك-لا
لفكتلل هتئ-ي-ه داد-ع-ت-سسا ،ة-طرا-ف-لا
سسوÒف ن-ع ف-سشك-لا تارا-ب-ت--خا--ب
لدعÃ يأا““ ،مسسوŸا ةل-ي-ط ““ا-نورو-ك““

Úب-عÓ-لا ةد-ئا-ف-ل را-ب-ت-خا0001
،ةدحاولا ةلو÷ا ‘ ةينف-لا م-ق-طألاو
ةيمومعلا تاطلسسلا ايعاد ،““طورسشب

Òفوت لÓخ نم ةوطÿا هذه حا‚إل
ى-ل-ع تارا-ب-ت-خلا ن-م عو-ن-لا اذ--ه
 .ةيلو لك ىوتسسم
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¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ةيدنأا قرؤوي يحصصلا لوكوتوÈلا قيبطت ةبوعصص



ـهÊ 2441اثلا عيبر01ـل قفوŸا مÈ0202مفون62 سسيمÿا01 يلودلا

ىلع رصشع Êاثلا مويلل لصصاوي ،ددصصلا ‘  ^
يبعصشلا ريرحتلا ششيج ولتاقم ›اوتلا
تاقدنختو لقاعم كد ،لطبلا يوارحصصلا

،راعلاو لذلا رادجب يبرغŸا لÓتح’ا دونج
عافدلا ةرازول21 مقر غÓبلا هدكأا ام بصسح

ةليصصح ¤إا ةفاصضإا هنأا غÓبلا دافأاو .ينطولا
22 دح’ا شسمأا لوأا موي دهصش ،شسمأا موي غÓب
ودعلا تاقدنخت تفدهتصسا تامجه ،Èمفون

دوصسأا ذفن امك .ةزوح عاطقب ششعلا ةردف ‘
موي يوارحصصلا يبعصشلا ريرحتلا ششيج

Úترم تفدهتصسا تامجه ÈمفونÚ 32نث’ا
ةردف ‘ يبرغŸا لÓتح’ا ششيج تازكر“

” امك .اهÒمدت ةببصسم ةزوح عاطقب تامتلا
’اكمأا عاطقب تامتلا يلكمأا فصصق
تاوق فدهتصسا زكرم فصصق ¤ا ةفاصض’اب
عاطقب فايصشإا ةرفح شسور ‘ ودعلا
ينطولا عافدلا ةرازو غÓب دكأاو .يراكبلا

يبعصشلا ريرحتلا ششيج يلتاقم مزع
فادهتصسا ةلصصاوم ىلع يوارحصصلا
رادج لوط ىلع يبرغŸا لÓتح’ا تاقدنخت
.راعلاو لذلا

ةيام◊ ةيلود بلاطم
يسضارأ’ا ‘ Úيوارحسصلا

ةلتÙا
قصسنŸا ةیوارحصصلا ةیروهم÷ا لث‡ لمح
ناصسنإ’ا قوقح ةيام◊ ةيقيرفإ’ا ةنجللاب
يبرغŸا لÓتح’ا ةلود ،ىفطصصŸا دادو
فقول هقرخ بقاوع نع ةلماكلا ةیلوؤوصسŸا
،ةیركصسعلا هتیلمع لÓخ نم رانلا قÓطإا
نم لح ‘ ویراصسیلوبلا ةهبج تلعج يتلاو
اهحافك فانئتصساو ،رانلا قÓطإا فقو
·أÓل ةوعدلا لامكتصسا لجأا نم حلصسŸا
لخدتلا لجأا نم يقیرفإ’ا دا–’او ةدحتŸا
ةرمعتصسم رخآا نم رامعتصس’ا ءاهنإ’ لجاعلا

هلبق رانلا قÓطإا فقو نأا اًركذم   .ایقیرفإا ‘
برغŸا لوبق لباقم يوارحصصلا فرطلا

بعصشلا نأا اًدكؤوم .ریشصŸا ریرقت ءاتفتصس’
ةیشضاŸا دوقع ةثÓث لÓخ تبثأا يوارحصصلا

،يجیتاÎصسإا رایخك مÓصسلا ىلع هناهر ةوق
مÓصسلا لÓحإ’ ت’زانتلا نم ریثكلا مدقو
ةدحتŸا ·أ’ا قاثیم ىلع ينبŸا لداعلا
يقیرفإ’ا دا–Óل يصسیشسأاتلا نوناقلاو
فصسأÓلو برغŸا نأا ’إا ،›ودلا نوناقلاو
قبصسو يعو نع فصسنو ،كلذ شسكع راتخا
لم– هیلعو .رانلا قÓطإا فقو قافتا رارصصإا
لÓخ ،ىفطصصم دادو لاقو .كلذ تاعبت
قوق◊ ةیقیرفإ’ا ةنجلل76ـلا ةرودلا لاغصشأا
ةینقت Èع ةدقعنŸا بوعصشلاو ناصسنإ’ا
عاصضوأا اًیرود شسرادتت يتلاو ،يئرŸا لصصاوتلا

لÓخ ،ةیقیرفإ’ا ةراقلا ‘ ناصسنإ’ا قوقح
،Èمصسید30 ¤إا Èمفون31 نم ةÎفلا
شسل‹ ‘ ىمظع ىوق كانه نأا0202
تلواحو زازتب’ا ةصسایشس تصسرام نمأ’ا

·أ’ا ةثعب (وصسرونی⁄ا) ةثعب ماهم ةلقرع
ءارحصصلا ‘ ءاتفتصس’ا میظنتل ةدحتŸا
نأا دیرت يتلا اصسنرف ““ اهصسأار ىلعو ةیبرغلا
قÓطإا فقو ةبقارم ‘ ةثعبلا ماهم رصصتخت
ءارحصصلا لث‡ دصشان امك.““طقف رانلا
يصضارأ’ا ةرایزب ةیقیرفإ’ا ةنجللا ةيبرغلا

كانه عاصضوأ’ا ىلع عÓط’او ةلتÙا
لبق لخدتت نأا  ،اهایا اًبلاطم ،اهنع ریرقتلاو
نم يوارحصصلا بعصشلا ةیام◊ ،ناوأ’ا تاوف
ماقتن’ا ةصسایشسو ،جهنمŸا يبرغŸا عمقلا
نیعفادŸاو ءاطصشنلا دصض ةدمتعŸا
ةمهادمو ،ناصسنإ’ا قوقح نع نییوارحصصلا

هذه يرŒ يتلا ،مهرصسأا بیعرتو مهلزانم
لخدتلابو ،ةیجمهو ةیششحو ةروصصب مایأ’ا
قوقح ةیامح اهب طونم ةیقیرفا ةئیه ىلعأاك
فقو ‘ ةمهاصسŸاب اهنع عافدلاو ناصسنإ’ا
ةیروصصلا تامكاÙاو ت’اقتع’ا
دصض هفانصصأا لكب بیذعتلا ةصسرا‡و
قوقح نع نییوارحصصلا نیعفادŸاو ءاطصشنلا
جارفإ’ا ‘ عارصسإ’ا ىلع لمعلاو ناصسنإ’ا

نییوارحصصلا نییشسایشسلا ءانجصسلا عیمج نع
ریشصم فصشكو ،ةیبرغŸا نوجصسلاب
Ìكأا تاوطخ ذاختاب بلاط امك .نیدوقفŸا

هب موقت يذلا رفاصسلا قرÿا هاŒ ًةمارصص
يصسیشسأاتلا نوناقلل ةیبرغŸا ةكلمŸا
دود◊ا ماÎحا مدع ةصصاخو ،دا–Óل
لÓتح’او ،لÓقتصس’ا ةادغ ةثوروŸا
يقیرفإا دلب بارت نم ءازجأ’ يركصسعلا

ةمظنŸا ‘ شسصسؤوم وصضعو ،روا‹
.ةیوارحصصلا ةیروهم÷ا وه ،ةیقیرفإ’ا
ةلتÙا شضر’ا نوؤوصش ريزو دكأا ،هرودب
لوأا ،كيكعأا ›اولا دمfi ،تايلا÷او
ذنم قبطي يبرغŸا لÓتح’ا نأا ،شسمأا
ءارحصصلا ‘ حلصسŸا حافكلا ¤إا ةدوعلا
عمقل ةجهن‡ ةطخ““ ةيبرغلا
⁄““،ةلتÙا ندŸا ‘ ““Úيوارحصصلا
ءاصسنلا و خويصشلا ىتح نثتصست
كيكعأا ›اولا دمfi حصضوأاو.““لافط’او

هنا ،ةيرئاز÷ا ءابن’ا ةلاكول حيرصصت ‘
ىلع برغملل يركصسعلا ناودعلا دعب
موي تاراركلا ةقطنم ‘ لزعلا ÚيندŸا
ويراصسيلوبلا ةهبج رارقو ،Èمفون31
ىلع ادر حلصسŸا حافكلا ¤ا ةدوعلا
““،يبرغŸا لÓتح’ا تاوق تماق ،ءادتع’ا
ةيوارحصصلا ندŸا ‘ Òبك ينما لازنإاب
حايتجا ذنم ليثم هل قبصسي ⁄ ةلتÙا
بيهÎل ,5791 ماع ةيبرغلا ءارحصصلا
لكب مهعمق و Úيوارحصصلا
““ ،يوارحصصلا ريزولا فاصضأاو.““لئاصسولا

نويعلا يتنيدم ىلع لماصش راصصح شضرف ”
عنمو لزانŸا ىلع موجهلا و ،ةرامصسلا و
درطو ،مهتويب نم جورÿا نم ÚنطاوŸا

‘ مهيمرو ندŸا نم لزع Úينطاوم
عم نمازت ،ءارحصصلا ‘ ةلوزعم قطانم
طصسو ةلم÷اب ت’اقتعا ةلمح نصش
›اولا دمfi نجهتصساو.““ÚلصضانŸا
تÓئاع ىلع ““يجمهلا ءادتع’ا ““ كيكعأا
.““ ةرطخ ةلاح ‘ اياحصض فلخ ام اهلمكأاب
ديازت ،يوارحصصلا لوؤوصسŸا رصسفيو
ىلع ةيبرغŸا تاوقلل ةصسرصشلا ةمجهلا
رئاصسÿا »ـب ،لزعأ’ا يوارحصصلا بعصشلا
تايلمعلا ءارج ،هصشيج فوفصص ‘ ةÒبكلا
يوارحصصلا ششي÷ا اهذفني يتلا ةيركصسعلا

نأا ¤إا اÒًصشم ،““يلمرلا راد÷ا لوط ىلع
ودعلا نم Òبك يمÓعإا متكت““ كانه
،كراعŸا تاحاصس ‘ ثدحي ام شصوصصخب
شسراÁ لب ةقيق◊ا لقني ’ برغŸا نا و
ةيلا÷ا نا ¤ا هبنو .““ليلصضتلا و ميتعتلا
ةحاصسلا ‘ ةصصاخ جراÿاب ةيوارحصصلا

ناودعلاب““ ددنت ،اصسنرفو اينابصسإاب ةماعلا
‘ لزعلا ÚيندŸا ىلع مصشاغلا يبرغŸا
       .““رانلا قÓطا فقو قرخو تاركركلا

ةدوعلاو تابقعلا ةلازإا ةرورسض
تاسضوافملل

·أÓل يمصسرلا قطانلا دكأا ،هتهج نم
،شسمأا لوأا ،كيراجود نافيتصس ،ةدحتŸا
،ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ تاهجاوŸا رارمتصسا
شضÎعت يتلا تابقعلا عيمج ةلازإا““ ¤إا ايعاد
ةفقوتŸا ““ةيصسايصسلا ةيلمعلا فانئتصسا ليبصس

نا دكأاو .ايقيرفإا ‘ ةرمعتصسم رخا ‘
باحصصأا عيمجب لاصصت’ا لصصاوت ةثعبلا““
هلوق ادرطتصسم ،““ÚينعŸا ةحلصصŸا
ذاختا ةرورصض ‘ لثمتت ةحصضاولا انتلاصسر““
ليتف عزنل ةمزÓلا Òبادتلا عيم÷ فارطأ’ا
تاقوعم عيمج ىلع ءاصضقلاو تارتوتلا
ةيلث‡ تدكأاو .““ةيصسايصسلا ةيلمعلا فانئتصسا
،بر◊ا نأا ،ةدحتŸا ·أ’اب ويراصسيلوبلا
اهنأاب ةلتÙا ةيبرغŸا ةلودلا تفÎعا يتلا
ءارحصصلا نم تلعج ،Úعوبصسأا لبق اهتأادب
.““ةحوتفم برح ةقطنم““ اهلمكأاب ةيبرغلا
ت’واÙا نم مغرلا ىلع““ هنأا تلاقو
ناف ،عصضولا ةروطخ نم ليلقتلل ةيبرغŸا
ششي÷ا Úب ةفثكŸا ةيركصسعلا تاكابتصش’ا
لÓتحÓل ةحلصسŸا تاوقلاو يوارحصصلا
راد÷ا لوط ىلع ةلصصاوتم يبرغŸا
ةفلfl يعرصشلا Òغ يبرغŸا يركصسعلا

.““ةيدامو ةيرصشب رئاصسخ
شسيئر نايب نمأ’ا شسل‹ دمتعا ،هبناج نم
شسيئرلا ،ازوفامار ليÒصس ايقيرفإا بونج

تنمصضت ثيح ،يقيرفأ’ا دا–Óل ›ا◊ا
شسيئر لبق نم هنع ÈعŸا فقوŸا نايبلا
بقع ،ازوفامار ليÒصس ،يقيرفأ’ا دا–’ا
ةيروهم÷ا Úب ديازتŸا رتوتلا ىلع هعÓطا
عصضولا نع مجانلا ،برغŸاو ةيوارحصصلا
دقو .ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ ةلزاعلا ةقطنŸاب

فيفخت نيدلبلا نم ازوفامار شسيئرلا بلط
امك .تاصضوافŸا ¤إا ةدوعلاو رتوتلا ةدح
ةيوصستلا ةطخب كصسمتلا ىلع Úفرطلا ثح

ءارجإاو رانلا قÓطإا فقو ىلع شصنت يتلا
ةصسرامŸ ةيبرغلا ءارحصصلا بعصشل ءاتفتصسا

،ةلاصسرلا بصسحبو .ÒصصŸا ريرقت ‘ هقح
Úمأ’ا ةوعد ازوفامار شسيئرلا ددج دقف
شصاخ ثوعبم Úيعت ¤إا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا

ةيبرغلا ءارحصصلا ¤إا ةعرصسلا هجو ىلع
Ÿءارو ةنماكلا بابصسأ’ا عيمج ة÷اع

‘ مئاد لح داجيإا ‘ ةدعاصسŸاو تارتوتلا
.ةقطنŸا كلت

ءازإا اهقلق نع برعُت مافسسكوأا
ÚئجÓلا ةيعسضو يدرت

قرخ نأا ،ةيŸاعلا ““مافصسكوأا““ ةمظنم تدكأا
ددهي تاركركلاب رانلا قÓطإا فقول برغŸا
ىلع فواıا ددجيو يميلقإ’ا رارقتصس’ا
حزن نيذلا Úيوارحصصلا ÚئجÓلا عصضو
¤ا تعدو ،5791 ماع ذنم مهمظعم
بنجتل ةيصسايصسلا تاصضوافŸا فانئتصسا

ريدŸا لاقو .عارصصلل ديعصصتلا نم ديزم
،رئاز÷ا ‘ ““مافصسكوأا““ ةمظنŸ يرطقلا

رايهنا نأا ،يفحصص نايب ‘ ،اراكنيم مثيه
ناودعلا هفلخ يذلا رانلا قÓطإا فقو

ÚيندŸا ىلع يبرغŸا يركصسعلا
ةياغلل قلقم روطت““ ،تاركركلاب Úيوارحصصلا
نيذلا Úيوارحصصلا ÚئجÓل ةبصسنلاب
ءارحصصلا عازن ل◊ اماع54 نورظتني
تاصضوافŸا فانئتصسا نا ¤إا اًدكؤوم ““ةيبرغلا
يميلقإ’ا رارقتصسÓل يرورصض رمأا ةيصسايصسلا
ديعصصتلا نم ديزم يأا بنجتل ةقيرط لصضفأاو
ديازتŸا رتوتلا نأاصش نم نا Èتعاو .عارصصلل
ÚئجÓلا ىلع Òبك لكصشب رثؤوي نا
تامظنŸا ةكرح دييقت ببصسب Úيوارحصصلا

ىلع Òثأاتلاو تاميıا لخاد ةيموك◊ا Òغ
نوكيصس ا‡ ،لبقتصسŸا ‘ ÚحناŸا ةكراصشم
نم Ìكأا ›اوح ىلع ةÒطخ تايعادت هل
هذه ‘ يوارحصص ئج’000371
ىلع لماك هبصش لكصشب نودمتعي تاميıا
فيصضي كلذ ¤إا .ءاقبلا لجأا نم تادعاصسŸا
‘ رصسأ’ا نم طقف ةئŸاب21 ناف ،نايبلا

flلا تاميÓئجÚ يئاذغلا نمأ’اب عتمتت،
ىلع شصخصش000.331 نم Ìكأا دمتعيو
علصسلاو تاجتنملل ةيرهصشلا تاعيزوتلا
تامظنمو ““مافصسكوأا““ ةمظنم نم ةفا÷ا
،ءاذغلل يصسيئر ردصصمك ىرخأ’ا ةثاغإ’ا
ةيام◊ا تادعمو ةيصساصسأ’ا ةفاظنلا داومو
تعد امك .(91-ديفوك) ةحئاج ءانثأا
ت’اكولل معدلا Ëدقت ¤إا مافصسكوأا
تادعاصسŸا Ëدقت ةلصصاوŸ ةيناصسنإ’ا
روهدت عم ىتح ،ةايحلل ةذقنŸا ةيناصسنإ’ا
تاميfl نأا ¤إا ًةÒصشم ،شضرأ’ا ىلع عصضولا
نم لعفلاب Êاعت Úيوارحصصلا ÚئجÓلا
يونصسلا ءادنلل ةباجتصس’ا نأاو اميصس ،ةمزأا
ةئŸاب06ـلا دعب زواجتت ⁄ ةدحتŸا ·أÓل

نأا ،ةمظنŸا تحصضوأاو .تاجايتح’ا نم
تايلمعلا ليطعت وأا ليومتلا شضافخنا
ÚئجÓل ارمدم نوكيصس ةيناصسنإ’ا
ةصضرع Ìكأا مهلعجي ا‡ ،Úيوارحصصلا
.““دجتصسŸا انوروك““ شسوÒف ةحئاج بقاوعل

بعسشلل يوق ›ود معد
يوارحسصلا

هل نايب ‘ ،›اÎصس’ا رصضÿا بزح Èع
رانلا قÓطإا فقو قرÿ هتنادإا نع ،شسمأا
لواح امدنع ،يبرغŸا يركصسعلا ءادتعإ’او
Úيندم ىلع ءادتع’ا يبرغŸا ششي÷ا

ةعم÷ا موي تاركركلا ةقطنÚ Ãيوارحصص
تقولا تاذ ‘ اÈعم ،يصضاŸا Èمفون31
‘ يوارحصصلا بعصشلا ق◊ تباثلا معدلا نع
نم ءادتعا يأا““ نأا ¤إا اÒصشم .ÒصصŸا ريرقت
نأا ثيح ،لوبقم Òغ ةيبرغŸا ةموك◊ا لبق
نأاب ديفت يتلا ريراقتلا ءازإا قلق بز◊ا
ةيلمع لعفلاب تنصش دق ةيبرغŸا ةموك◊ا

فرصشت يتلا ةلزاعلا ةقطنŸا ‘ ةيركصسع
ءارحصصلا ‘ ةدحتŸا ·أ’ا اهيلع
نع ›اÎصسأ’ا رصضÿا بزح Èعو.““ةيبرغلا
‘ يوارحصصلا بعصشلا ق◊ يوقلا همعد““
ةيلاÎصسأ’ا ةموك◊ا““ ايعاد ،““ÒصصŸا ريرقت

ةيصسامولبدلا تاونقلا عيمج مادختصس’
،تاهجاوملل يروف فقو ¤إا ةوعدلل ةحاتŸا
رح ءاتفتصسا ميظنتل دوه÷ا عيمج معدو
ءارحصصلا ‘ لÓقتصس’ا لوح هيزنو
نأا قايصسلا تاذ ‘ بز◊ا دكأاو.““ةيبرغلا
ادوقع رظتنا  دق يوارحصصلا بعصشلا““
·أ’ا ىلع بجيو ،هراظتنا لاط ءاتفتصسا
ءاتفتصسا ميظنت فاطŸا ةياهن ‘ ةدحتŸا

ةيبرغلا ءارحصصلا لÓقتصسا لوح هيزنو رح
اعد ،هبناج نم .““Òخأاتلا نم ديزم نود
““ناصس روصس يÎيڤ““ ةيحاصضل يدلبلا شسلÛا
بعصشلا حنم ةرورصض ¤إا ،ةيصسيرابلا
‘ فرصصتلل لباقلا Òغ هقح يوارحصصلا
ًابلاطم ،يوارحصصلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت
فثكم لكصشب لمعلاب ةيصسنرفلا ةموك◊ا
ماÎحا نامصض لجأا نم نمأ’ا شسل‹ لخاد

ىلع اًيمصسر يصصوي يذلا ›ودلا نوناقلا
وأا ديق نودو يروفلا ءاهنإ’ا ¤إا ةجا◊ا

،هرهاظمو هلاكصشأا عيمجب رامعتصسÓل طرصش
Ãبرعأا امك .ةيبرغلا ءارحصصلاب كلذ ‘ ا ‘

يتلا رطÿا ءازإا قلق نع ،قايصسلا تاذ
يتلا ةي‡أ’ا ةثعبلاو ةيوصستلا ةيلمع ههجاوت

عباتلا نمأ’ا شسلÛا لبق نم اهرصشن ىرج
ءاتفتصسا ميظنت لجأا نم ةدحتŸا ·أÓل
يوارحصصلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقتل
يئاهنلا عصضولا ديدحتلا فدهب (وصسرونيŸا)
هتامازتلا يدلبلا شسلÛا ددج امك .ميلقإÓل

Œهلاصضنل معدو يوارحصصلا بعصشلا ها
رانلا قÓطإا فقو نأاب اًددصشم ،يررحتلا
بعصشلا هرظتني يذلا ءاتفتصس’ا ءارجإاو
Úطرصشلا امه ،اماع92 نم يوارحصصلا
‘ مئادلا مÓصسلا قيقحتل نيديحولا
باحصسنا ذنم قلقلا اهدوصسي يتلا ةقطنŸا
برعأا ،نايبلا ماتخ ‘و .Êابصسإ’ا رامعتصس’ا
،ناصس روصس يÎيڤ ةنيدŸ يدلبلا شسلÛا
لطع جمانرب ‘ ةيصسنرفلا فارطأ’ا دحأا
ةئدهتلا ةداعتصسا ‘ هلمأا نع ،مÓصسلا
يئاهن لح ¤إا لصصوتلل ةيصضوافتلا ةيلمعلاو
هجو ،هبناج نم .هدمأا لاط يذلا عازنلا اذهل

يلعا بلاطلا ةيوارحصصلا ةبيبصشلا لث‡
اهيف اًركذم ⁄اعلا بابصش ¤إا ةملك ⁄اصس
ةيخيراتلا ةظحللا هذه ةناكمو ةيمهأاب
.يوارحصصلا بعصشلا اهب رÁ يتلا ةيصساصسأ’ا
لÓخ ةيوارحصصلا ةبيبصشلا لث‡ بلاطو
يذلا ›ودلا بابصشلا عامتجا ‘ هتكراصشم
،انافاه ةيبوكلا ةمصصاعلا ‘CJU هتمظن

ةيصسايصسلا بازحأ’او لودلا عيمج
ةرورصضب ⁄اعلا لوح ةيبابصشلا تامظنŸاو
ةلحرŸا هذه ‘ يوارحصصلا بعصشلا مــعد
ةهبج لث‡ دقع امك  .هحافك نم ةديد÷ا
،يبرعلا هللا دبع ،اينابصسإا ‘ ويراصسيلوبلا
ةلاكولا ريدم عم اعامتجا ،شسمأا لوأا
،ةيمنتلا لجأا نم ›ودلا نواعتلل ةينابصسإ’ا

هيف ’وانت ،ةلاكولا رقÃ ،ناميلصس زينيترام
شصوصصÿابو ةيبرغلا ءارحصصلاب عصضولا

Ãا ةلاحو تاركركلا ةقطنŸششيعي يتلا ىفن
،5791 ماع ذنم يوارحصصلا بعصشلا اهيف
Òغ هلÓتحإاو يبرغŸا حايتجإ’ا ببصسب
لÓخو .ةيبرغلا ءارحصصلا يصضارأ’ يعرصشلا

¤وت ذنم هعون نم لوأ’ا ،عامتج’ا اذه
،ةنجللا شسيئر بصصنم ناميلصس زينيترام
ءابن’ا ةلاكو هتركذ ام قفو - نافرطلا لدابت
ثادحأ’ا لوح رظنلا تاهجو -ةيوارحصصلا
كاهتنا ةجيتن ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ ةÒخأ’ا
ةقطنم ‘ برغŸا لبق نم رانلا قÓطإا فقو
ÚيندŸا دصض موجهلاو تاركركلا
عصضولا نأا ¤إا ،يبارعلا راصشأاو .Úيوارحصصلا
امو مويلا يوارحصصلا بعصشلا هصشيعي يذلا
حصضاو ليلد ،ميلقإ’ا ‘ عاصضوأ’ا هيلإا تلآا
نوناقلا ماÎحإا برغŸا شضفر ىلع عطاقو
” يتلا تايقافتإÓل لاثتم’او ›ودلا
.1991 ماع Úفرطلا Úب اهيلإا لصصوتلا
‘ ويراصسيلوبلا ةهبج لث‡ بحر لباقŸاب
بعصشلل رمتصسŸا Êاصسنإ’ا معدلاب ،اينابصسإا
ةبصسانŸاب ابلاطم ،تاميıا ‘ يوارحصصلا
¤إا Êاصسنإ’ا جهنلا نم اينابصسإا لقتنت نأاب
ةيعرصشلا عم قفاوتي اÃ يصسايصسلا فقوŸا
مزتلŸا ÊدŸا عمتÛا بلاطمو ةيلودلا
عازن نأا ¤إا راصشي .ةقيق◊او ةلادعلاب
ديدج رخآا ىحنم ذخأا دق ،ةيبرغلا ءارحصصلا

فقو قافتا رايهنا بقع ،Èمفون31 ذنم
يتلا ةيركصسعلا ةيلمعلا ةجيتن رانلا قÓطإا
دصض يبرغŸا لÓتح’ا ششيج اهذفن
تاركركلا ةقطنم ‘ Úيوارحصصلا ÚيندŸا
اهمويل لصصاوتŸا بر◊ا ليتف تلعصشأا يتلاو
ششيج تادحو Úب ›اوتلا ىلع رصشع Êاثلا
ةيركصسعلا تاوقو يوارحصصلا ريرحتلا
 .ةيبرغŸا

ةيلياهسس رــهاطلا^

Úيوارحسصلا قح ‘ ““ةيناسسنإا ’““ تاسسرامŸ طابرلا تأا÷ امدعب

برغŸا دسض ةمارسص Ìكأا تاءارجإاب يقيرفلا دا–لا بلاطت ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا ^
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلا ل◊ ةيسسايسسلا ةيوسستلا ةطخب كسسمتي يقيرفإلا دا–لا  ^

قيق– ةن÷ لاسسرإل تاوــــــعد
ةلتÙا يسضارألل ةيلود

ةسسايسس مادختسسا لÓخ نم ةلتÙا يسضارأ’اب يوارحسصلا بعسشلا ءانبأا فدهتسست ،ةيبرغŸا ةيركسسعلا عمقلا ةلآا تلاز’
اما ،ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةيبرغŸا تاكاهتن’ا ةدسشب نيدُي ›ودلا عمتÛا لعج يذلا رم’ا ،ةقياسضŸاو راسص◊او بيهÎلا
دا–’او ةدحتŸا ·أ’ا نم ةًبلاطم ““ةيناسسنإا““ Óب يبرغŸا ماظنلا تاسسرا‡ تفسصو دقف ةيقوق◊ا ةيلودلا تامظنŸا
ÚلقتعŸاو Úيسسايسسلا ءاطسشنلا  Úيوارحسصلا تÓئاعلا ةلاح ىلع فوقولل ةلتÙا يسضارأÓل قيق– ةن÷ لاسسرإاب يقيرفإ’ا
ةيŸاعلا ةمظنŸا مسضت ةسسسسؤوم يهو ناسسنإ’ا قوقح نع ÚعفادŸا ةيامح دسصرم امأا ،يبرغŸا لÓتح’ا نوجسس ‘ Úعباقلا
Ÿا تاطلسسلا اــعد دقف ،ناسسنإ’ا قوق◊ ةيلودلا ةيلاردفلاو بيذعتلا ةسضهانŸا لاكسشأا نم لكسش لك ءاهنإا ¤إا ةيبرغŸةقياسض

قوق◊ يŸاعلا نÓعإ’ا ماكحأ’ لاثتم’ا““ ¤إا اسضيأا اهعد امك .ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ناسسنإ’ا قوقح نع ÚعفادŸا ةفاك دسض
.È 8991مسسيد9 ‘ ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا فرط نم هيلع قداسصŸا ،ناسسنإ’ا
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ةيعيبطلا ةيوي◊ا تاداشضŸا يهام
؟ تيب لك ‘ ةدوجوŸا

^ Ÿف ةهجأوÒغو انوروك ضسوÒفلأ نم هÒلأ مضسوم ‘ رضشتنت يتلأ تاضسوÈفضصوت د
زاه÷أ فعضضي ةيوي◊أ تأداضضملل رركتŸأ مأدختضسلأ نأأ Òغ ةيوي◊أ تأداضضŸأ
ل يتلأ ةيعيبطلأ ةيوي◊أ تأداضضŸأ وحن هجوتلأ لضضفألأ نم أذل هتيوقت لدب يعانŸأ
تأداضضŸأ هذه مهأأو ،يعانŸأ زاه÷أ ةءافك نم ديزتو ةيبناج أرأرضضأأ اهءأرو فلخت
:يليام ةيوي◊أ
لسسعلا
دا-ضضم ه-نأأ ثا-ح-بألأ تت-ب-ثأأ ثي-ح ،قÓ-طإلأ ى-ل-ع ة-يو-ي◊أ تأدا-ضضŸأ ىو-قأأ ن--م
حور÷أ جÓع ‘ مدختضسي وهف أذل ةرهطم ةدام هنأأ امك تاباهتلÓلو تابوركيملل
لمضشتو ايÒتكبلأ نم عون06مواقي لضسعلأ نأأ تاضسأرد تدجو.ةحيقتŸأ ةيعضضوŸأ
.ةيرطفلأ تاباهتللأ جلاعي امك ،ةيئأوهÓلأو ةيئأوهلأ ايÒتكبلأ
هنم ةقعلم ةفاضضإاب اماخ هتعيبط ىلع هلوانتب حضصني يويح داضضمك لضسعلأ مأدختضسلو
ةعانŸأ زاهج ةيوقت ضصوضصخبو ،Òضصعلأ وأأ ياضشلأ ةيلحتل هتفاضضإأ وأأ ءام بوك ¤إأ
مكfi يجاجز ءانإأ ‘ اهب ظافتحلأو ةفرقلأو لضسعلأ نم ةيواضستم ةيمك طلخب حضصني
.هنم ايموي ةدحأو ةÒغضص ةقعلم لوانتو ،قÓغإلأ
موثلا

¤إأ دوعت يتلأو ،ةيجÓعلأ موثلأ ضصئاضصخ دكؤو-ت ةد-يد-ج تا-ضسأردر-ه-ظ-ت ةر-م ل-ك ‘
نداعŸأ ىلع ةدايز ،Úضسيلألأ مضساب فرعت ي-ت-لأو ه-ي-ف ةدو-جوŸأ تيÈك-لأ تا-ب-كر-م
موثلأ نم Úضصف لكأاب حضصنيو .ماع لكضشب ةحضصلأ ديفت يتلأ اهيوحي يتلأ تانيماتيفلأو
نم Òثكلأ نم يقيو يوي◊أ داضضŸأ لم-ع مو-ث-لأ ل-م-ع-ي ثي-ح ،ا-ي-مو-ي ق-ير-لأ ى-ل-ع
.ضضأرمألأ
لسصبلا
نم لضصبلأ يقيو ،ديونوفÓفلأ وهو ‘اضضإأ نوكم يوتحي هنأ لإأ موثلأ لثم هلثم لضصبلأ
ضضأرمأأو لوÎضسيلوكلأ عافترأو يومدلأ طغضضلأ عافترأو يركضسلأ ضضأرمأاب ةباضصإلأ
تاباهتللأ جÓع ‘ يعيبط يويح داضضمك لضصبلأ مدختضسيو.بلقلأو يمضضهلأ زاه÷أ
.تانأوي◊أو تأرضش◊أ تاغدل نع جتنت يتلأ
Îعزلا
أذل ،Îعزلأ تيز ‘ دوجوم يئايميك رضصنع وهو ““لورتافراكلأ““ ىلع Îعزلأ يوتحي
تاباهتللأ جÓعو ،ةيودأÓل ةمواقŸأ ايÒتكبلأ جÓع ‘ Òخألأ أذه مأدختضساب حضصني
نم ضصلختلأ ‘ Îعزلأ تيز مدختضسيو.⁄ألأ فيفخت ىلع دعاضسي امك تاضسوÒفلأو
أذه نم تأرطق ةفاضضإأ عم ئفأد ءام ‘ Úلجرلأ عقنب مدقلأ تاباهتلأو تايرطفلأ
باهتلأ جÓع ‘ Îعزلأ تيز مدختضسي ،ىرخأأ ةهج نم .عوبضسأأ ةدŸ ايموي تيزلأ
فاضضŸأ يلغŸأ ءاŸأ راخب قاضشنتضساب ،يضسفنتلأ زاه÷أ تاباهتلأو ةيفنألأ بوي÷أ
نم ءافضشلأ متي ىتح مويلأ ‘ ةرم ةيلمعلأ متت نأ ىلع ،Îعزلأ تيز نم تأرطق هيلإأ
قأروأأ نم ةÒغضص ةقعلم فيضضنÎعزلأ ياضش Òضضحتل ةحيحضصلأ ةقيرطلأو .ىودعلأ
،برضشيو يفضصيو ةعاضس عبر ةدŸ ىطغم كÎيو يلغŸأ ءاŸأ نم بوك ىلع Îعزلأ
. يعانŸأ زاه÷أ زيفحتل ديفم بورضشŸأ أذهو
ليب‚زلا
ضضعب جÓعل مدختضسي أذل ةيعيبطلأ ةيوي◊أ تأداضضŸأ كلم وه ليب‚زلأ نأأ لاقي
ياضش لوانت متي يويح داضضمك هنم ةداف-ت-ضسإÓ-لو.ة-ي-م-ضضه-لأو ة-ي-ضسف-ن-ت-لأ ضضأر-مألأ
.عوبضسأأ ةدŸ ايموي ليب‚زلأ
نوتيزلا قاروأا
ةقيرط نعو ،تايرطفلأو ايÒتك-ب-لأو م-ي-ثأر-ج-ل-ل ةدا-ضضم ةدا-م نو-ت-يز-لأ قروأأ د-ع-ت
.برضشيو ءاŸأ نم ةيمك ‘ قأروألأ ىلغت اهمأدختضسأ
مكركلا
دأومو ةدضسكأÓل ةداضضŸأ دأوŸأ نمÒبك ددع ىلع يوتحي مكركلأ نأأ تاضسأردلأ تتبثأأ
ىلع ةدايز ،تاباهتلÓل ةداضضم دأومو تايرطفللو مي-ثأر-ج-ل-لو تا-ضسوÒف-ل-ل ةدا-ضضم
.ناطرضسلل ةداضضم دأوم ىلع هئأوتحأ

ـه.ك ^

S°ƒDG∫ hLƒGÜ Mƒ∫ cƒQhfÉ

:””رجفلا”” ـل حيرسصت ‘ سشيعب ةيمل ةسصتıا

““يشس ““Úماتيفلاو ““د ““Úماتيفلا تلمكم لوانت
انوروك سسوÒف ةهجاوŸ يرورشض ايموي

رذ◊او ةطي◊ا ذخأا ةرورسض ىلع نو-سصتfl دد-سشي ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-با-سصÓ-ل ق-ل-قŸا د-ياز-ت-لا ع-م
ارظن كنزلاو يسس Úماتيفلاو د Úماتيفلا تÓمكم لوانتو ةيئاقولا Òبادتلاو دعاوقلل مراسصلا قيبطتلاو

.يعانŸا زاه÷ا ءادأا عفرو تاسسوÒفلل يدسصتلا ‘ ةغلابلا اهتيمهأل

ةروت-كد-لأ تح-ضضوأأ ،را-طإلأ أذ-ه ‘ ^
نأأ ““رجفلأ““ ـل حير-ضصت ‘ ضشي-ع-ب ة-ي-مل
نم ةياقولل نآلأ ه-ف-ضصو م-ت-ي ءي-ضش م-هأأ
تÓمكم وه ا-نورو-ك ضسوÒف-ب ة-با-ضصإلأ
اŸ كنزلأو يضس Úماتيفلأو د Úماتيفلأ
ةعانŸأ زاهج ةيوقت ‘ لاعف رود نم اهل
ضضأر---مألأو ا---نورو----ك ضسوÒف د----ضض
.أزنولفنألأو ماكزلاك لكك ةيمضسوŸأ
نأأ اهثيدح ضضرعم ‘ ةثدحتŸأ تلاقو
ضصق-ن ن-م نو-نا-ع-ي Úير--ئأز÷أ بل--غأأ
ةلقل ءاضسنلأ ةئف اضصوضصخو د Úماتيفلأ
مويلأ ةليط مهدوجول ضسمضشلل نهضضرعت

ببضسب أذكو لمعلأ ناكم ‘ وأأ لزنŸأ ‘
تاÁركلأ لامعت-ضسأو ضسا-ب-ل-لأ ة-ع-ي-ب-ط
هنأأ تلاقو ،ضسمضشلأ ةع-ضشأأ ن-م ة-ي-قأو-لأ
نوناعي ضصاخضشلأ بلغأأ لك نأأ ةجردل
ءابطألأ دعي ⁄ Úماتيفلأ أذه ضصقن نم
أوراضصو ةيبطلأ ليلاحتلأ ءأرجأ نوبلطي
.ةرضشابم د Úماتيفلأ تÓمكم نوفضصي
ةعضشأل ضضرعت-لا-ب ى-ضضرŸأ ح-ضصن م-ت-يو
ة-ي-ن-غ--لأ ة--يذ--غألأ لوا--ن--تو ضسم--ضشلأ
يدابزلأو ضضي-ب-لأ ل-ث-م د Úما-ت-ي-ف-لا-ب
راقبألأ دبكو ةفل-تıأ نا-ب-جألأ عأو-نأأو
نيدرضسلأو ةنوتلأ لثم كا-م-ضسألأ عأو-نأأو
.نوملضسلأو
نم هل اÚ Ÿماتيفلأ أذه لوانتب حضصنيو
ةفاضضإلاب ةعانŸأ زاهج ةيوقت ‘ دئأوف
ةيوقت ‘ ةلث-م-تŸأ ىر-خألأ هد-ئأو-ف ¤إأ
ضصا-ضصت-مأ ن-م د-يز-ي ه-نإأ ذإأ ما-ظ--ع--لأ
ةضشاضشه نم يقيو مضس÷ا-ب مو-ي-ضسلا-ك-لأ
عأونأأ نم مضس÷أ يمحي هنأأ امك ،ماظعلأ
و يدثلأ ناطرضس اضصوضصخو تاناطرضسلأ
نأأ امك.نولوق-لأو تا-ت-ضسوÈلأ نا-طر-ضس
ة-با-ضصإلأ ن-م ي-م-ح--ي د Úما--ت--ي--ف--لأ
Úيأرضشلأ بلضصتو ةي-ب-ل-ق-لأ ضضأر-مألا-ب
ة--با--ضصإلأو مد--لأ ط--غ---ضض ضضأر---مأأو
ن-م و-هو ،ة-ي--غا--مد--لأ تا--ت--ك--ضسلا--ب
ءأد نم ةياقولل ةم-هŸأ تا-ن-ي-ما-ت-ي-ف-لأ
ىلع ضسايركنبلأ ز-ف-ح-ي ه-نأل ،ير-ك-ضسلأ
.ةعانŸأ ةدايزو مضس÷اب Úلوضسنإلأ ةدايز
د Úماتيفلأ لوا-ن-ت-ب ة-ضصتıأ ح-ضصن-تو
ةعرج لوانت نم نضسحأأ ةي-مو-ي ة-عر-ج-ب
نا---م---ضضل كلذو ر---ه---ضشلأ ‘ ةد---حأو
أذه لوانتب تحضصن امك ، هنم ةدافتضسلأ
وأأ ةدحأو ةعاضسب لكألأ لب-ق Úما-ت-ي-ف-لأ
.Úتعاضسب لكألأ دعب

دحأو يضس Úماتيفلأ دعي ،ىرخأأ ةهج نم
اهتعا‚ تتبثأأ يتلأ تانيماتيفلأ مهأأ نم
بضسح-ب ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ح-فا--ك--م ‘
Œأذه ‘و ،نوينيضص ءاملع اهأرجأأ ةبر
لوانتب ضشيعب ةرو-ت-كد-لأ ح-ضصن-ت دد-ضصلأ

لوضص◊أ نألو ، غ1 ةميقب ةيموي ةعرج
دبل لكألأ قيرط نع هنم ردقلأ أذه ىلع
يتلأو ةيئأذغلأ تÓمكŸاب ةناعتضسلأ نم
ةضصتıأ حضصن-تو ،ة-عر÷أ هذ-ه ر-فو-ت
أرظن Úمات-ي-ف-لأ أذ-ه ى-ل-ع لو-ضص◊ا-ب
تاضسوÒفلل يدضصتلأ ‘ ةغلابلأ هتيمهأل
نم م-ضس÷أ ي-م-ح-ي ه-نأأ ¤أ ة-فا-ضضإلا-ب
تاثولŸأو ةر◊أ روذجلل ةراضضلأ راثآلأ
ة-ج-ضسنأÓ-ل يرور-ضض و--هو .مو--م--ضسلأو
ماظ-ع-لأ ن-يو-ك-ت و ،م-ضس÷أ ‘ ة-ما-ضضلأ
ة-ح-ضص ى-ل-ع ظا-ف◊أو حور÷أ ءا-ف-ضشو
ل-يو– ن-ع لوؤو-ضسم ه-نأأ ا-م-ك ،ة--ث--ل--لأ
لقانلأ ¤إأ (نافوتبÎلأ) ينيمألأ ضضم◊أ
د-ئأو-ف ه-لو .(Úنو-توÒضسلأ) ي-ب--ضصع--لأ
تا-يو-ت--ضسم ضضي--ف--خ--ت ل--ث--م ىر--خأأ
ضصاضصتمأ ةدايزو ،مدلأ ‘ لوÎضسلوكلأ
.ةيمضضهلأ ةانقلأ ‘ ديد◊أ
نكÁ هنأأ ة-ضصتıأ تلا-ق ،قا-ي-ضسلأ ‘و
لوانتب يضس Úماتي-ف-لا-ب م-ضس÷أ د-يوز-ت
بضسن ىلع يوت– يتلأرضضÿأو هكأوفلأ
نوميللأو لا-ق-تÈلأو ل-ث-م ه-ن-م ة-ي-لا-ع
ةلوأرفلأو يويكلأو ةفأو÷أو يفضسويلأو
مطامطلأو ضسانانألأو حافتلأو و‚اŸأو
ورمحألأ ول◊أ ل-ف-ل-ف-لأو ط-ي-ب-نر-ق-لأو
.بنركلأو ›وكورب
قئاقدل لإأ راضضÿأ خب-ط مد-ع ل-ضضف-يو

رثأاتلأ ديدضش يضس Úمات-ي-ف نأل ةدود-ع-م
نوميللأ لوان-ت-ب ح-ضصن-ي ا-م-ك ،ةرأر◊ا-ب
هلوانت وأأ ياضشلأ ¤أ هتفاضضأ لدب أÒضصع
دنع عئاضش وه ام-ك ل-ضسع-لأ ع-م ا-ن-خا-ضس
هدقف-ي كلذ نأل دÈلأ تلز-ن-ب ة-با-ضصإلأ
.هلوعفم
¤أ ةثدح-تŸأ تهو-ن ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةعانŸأ زاهج ة-يو-ق-ت ‘ كنز-لأ د-ئأو-ف
تا--ضسوÒف--لأ ن--م ة--يا--قو--لأو كنز--لأ
حور÷أ مائتلأ ىف Òبك رود هلو ،ىودعلأو
ضسوÒف راضشتنأ عمو ،تاباهتللأ جÓعو
لوا-ن--ت--ب ة--ضصتıأ ح--ضصن--ت ا--نورو--ك
ىلع ىوت– يتلأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ تÓ-م-كŸأ
،غم01 ا-هرد-ق ة-ي-مو-ي ة-عر-ج-ب كنز-لأ
لثم ةيعيبط رداضصم نم هيلع لوضص◊أو
ضصم◊أو ضسد-ع-لأو ير-ق-ب-لأ م--ح--ل--لأ
زو-ل-لأو Êأدو-ضسلأ لو-ف--لأو و--جا--ك--لأو
.يدابزلأو خنابضسلأو
ضضعب نأأ ¤أ ةضصتıأ تهبن ،Òخألأ ‘و
دد-ع-ت-م لوا-ن-ت نو-ل-ضضف-ي ضصا-خ--ضشألأ
نم Ìكأأ ىل-ع يو-ت– ي-ت-لأ Úما-ت-ي-ف-لأ
هابتنلأ بجي ةلا◊أ هذه ‘و ،Úماتيف
اهب ىضصوŸأ ةعر÷أ رفوت تناك ام أذإأ
د Úماتيفلأو يضس Úماتيف-لأ ن-م ا-ي-مو-ي
ةدح ىلع Úمات-ي-ف ل-ك ذ-خأأ وأأ كنز-لأو
.ةمزÓلأ ةعر÷أ ىلع لوضص◊أ نامضضل
لمأو◊أ نأأ ¤أ تهبن ىرخأأ ةهج نمو
نأأ بج--يل لا--ف--طألأو تا--ع---ضضرŸأو
قفو لأ ةيئأذغ تÓم-ك-م يأأ أو-لوا-ن-ت-ي
ةبضسانŸأ ةعر÷أ ديدحتل ةيب-ط ة-ف-ضصو
.مهل

ـه.ةÁرك ^

””ءىفاد ءاتسش لجأا نم””راعسش ت–
لظلا قطانم ناكشس عم ةينماشضت ةلمح

لÓهلل يئلو-لأ بت-كŸأ ،ضسمأأ ،ر-ضشا-ب ^
ةينماضضت ةلمح ةنتابل ير-ئأز÷أ ر-م-حلأ
اهيلع ق-ل-طأ ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م نا-ك-ضس ع-م
أءأدن ه-جوو ء‘أد ءا-ت-ضش ل-جأ ن-مرا-ع-ضش
ةيداŸأ تايناك-ملأ يوذ-لو Úن-ضسح-م-ل-ل
ةيطغأأو ة-ضشر-فأ ع-يزو-ت ‘ ة-م-ها-ضسم-ل-ل
Úجا-تÙأ ي-ل-ع ا-ه-ع-يزو--تو ء‘أد--مو
ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م ‘ Úن-كا-ضسلأ ءأر-ق-ف-لأو
دÈلأ تاجوم ةهبا‹ لجأأ نم م-ه-م-عد-ل
.ءاتضشلأ لÓخ ةيلولأ حاتŒ يتلأ ضصراقلأ
لظلأ قطانم ‘ ةلم◊أ هذه ةيأدب تناكو
ةنأورم ةرئأدب ءاŸأ دأو ةيدل-ب-ل ة-ع-با-ت-لأ

” نيأأ لايك نب ةيرقب ديدحتلأ هجو ىلعو
ةيدام تأدعاضسمو ةيطغأأو ةضشرفأأ Ëدقت
يتلأ ةÒقفلأ تÓئا-ع-ل-ل ء‘أدŸأ ضضع-بو
ةيدلبلأ زكرم نع ةديعب يتاضشم ‘ ميقت
.ةلئاع رضشع ةعبضس اهددع غلب يتلأو

بت-كŸأ ة-ضسي-ئر تلا-ق ،را--طإلأ أذ--ه ‘
ةردابŸأ هده نأ رمحلأ لÓه-ل-ل ي-ئلو-لأ
¤إأ لظلأ قطانم لك لمضشتضسو ر-م-ت-ضست-ضس
ÚنضسÙأ ةيعأد ءاتضشلأ لضصف ءاهتنأ ةياغ
نوعلأ Ëدقت لجأ نم اهيف ةمهاضسŸأ ¤أ
.Úجاتحملل ةدعاضسŸأو

يانغ دمحم ^

ةيكيرمألا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا نم ةدمتعم ةيودأا مادختسساب
يبطلا لاÛا ‘ ةرم لوأل ““دحوتلا فيط““ جلع حا‚... ءايلوألل ىرششب

‘ ““وروين زدك““ زكر-مو ةدا-ي-ع تن-ل-عأأ ^
متي يبطلأ لاÛأ ‘ ةرم لوألو هنأأ ،يبد
دحوتلأ في-ط بأر-ط-ضضأ ضضأر-عأأ جÓ-ع
نم ةدمتعم ةيودأأ مأدخت-ضسا-ب ما-ت ل-ك-ضشب
بضسح ة-ي-ك-ير-مألأ ءأود-لأو ءأذ-غ-لأ ةرأدإأ
لبق نم اهريوطت ” ةيجÓع تلوكوتورب
.فويضسلأ ةزمح Êدرألأ روتكدلأ
ةخضسن ““رجفلأ““ تقلت يفحضص نايب ‘ ءاجو
ءافتخأ ¤إأ ىدأأ يئأودلأ لخدتلأ نأأ هنع
‘ ا-ما“ د--حو--ت--لأ ى--ضضر--م ضضأر--عأأ
،مهجÓع ” نيذلأ لافطألأ نم ةئاŸاب65
لفط81 جÓ-ع ” ة-ضسأرد-لأ هذ-ه ي-ف--ف
وأأ ““نودÈضسر““ مأدختضساب دحوتلاب باضصم
مدع-ل ة-مد-خ-ت-ضسم ة-يودأأ ع-م لوزأز-ي-بزأ
تلوكوتورب بضسح زيكÎلأ ى-ل-ع ةرد-ق-لأ
روتكدلأ لبق نم ا-هر-يو-ط-ت ” ة-ي-جÓ-ع
مهيدل تفتخأ لافطأأ01 نأأ ثيح فويضسلأ
تحوأرت لافطأ8و اما“ دحوتلأ ضضأرعأأ
¤أÚ 06ب م--ه--يد--ل ن--ضسح--ت--لأ بضسن
روتكدلأ لاق جئاتنلأ هذه لوحو .ةئاŸاب08
” ةضسأردلأ هذه نأاب ءأدعضس نحن““ فويضسلأ

ىلعف ةقومر-م ة-يŸا-ع ة-ل‹ ‘ ا-هر-ضشن
دحوتلأ ضضرم نأا-ب د-ئا-ضسلأ يأأر-لأ ضسك-ع
ةضسأردلأ هذه جئا-ت-ن نأا-ف هءا-ف-ضش ن-كÁل
دحوتلأ ضضرم جÓع ن-كÁ ه-نأا-ب تر-ه-ظأأ
نم مغرلأ ىلع““ فويضسلأ روتكدلأ فاضضأأو
لافطأل ويديفلأ تأداهضش نم ديدعلأ دوجو
زكرم ‘ حاجنب مهءافضش ” نيذلأ دحوتلأ
هذه رضشن ىلع انضصر-ح د-ق-ف ورو-ي-ن زد-ك
تاضسأردل ةأو-ن نو-ك-ت نأأ ى-ضسع ة-ضسأرد-لأ
ضضرŸأ أذهل لح داج-يأ ل-جأأ ن-م ل-م-ضشأأ
انتÈخ ¤إأ أدانتضسأ““ افيضضم.““يضصعتضسŸأ
ةلدألأ بضسحبو دحوتلأ جÓع ‘ ةعضسأولأ
هنأأ انتبثأأ دقف ةثيد◊أ تاضسأردلأو ةيملعلأ

Áع ن-ك-Óمأدختضساب دحو-ت-لأ ى-ضضر-م ج
يأاك يكولضسلأ جÓعلأ ¤إأ ةفاضضلاب ةيودألأ
ديدعلاب كÎضشي وهف يبضصع يضسفن ضضرم
بجيو ةيضسفنلأ ضضأرمألأ عم تامضسلأ نم
.““ةقيرطلأ ضسفنب اهت÷اعم
‘ مهحا‚ فويضسلأ ةزمح روتكدلأ وزعيو
‘ لثمتت بابضسأأ ةد-ع ¤إأ د-حو-ت-لأ جÓ-ع
ضضرم هرابتعاب دحوت-لأ بأر-ط-ضضأ جÓ-ع

ةيودألأ ضسفن مأدختضسأ أذكو يبضصع يضسفن
مأدختضسلأ ىلع ةوÓ-ع ،ضضأر-مألأ هذ-ه-ل
ةيودأأ مأدختضسأ أذكو ةيودألأ هذهل نمزŸأ
¤إأ ةفاضضإلاب زيكÎلأ ى-ل-ع ةرد-ق-لأ مد-ع
¤أ ة-فا-ضضلا--ب لوزأز--ي--بزأ وأ نودÈضسر
قفأوتت لفط لكل ةيجÓع ةطخ مأدختضسأ
هذهل هتباجتضسأ بضسح لدعتو ضضأرعلأ عم
جÓعلأ فيلاكت نأأ ناي-ب-لأ را-ضشأأو .ة-يودلأ
862 تغلب د-حو-ت-لأ ى-ضضرÃ ما-م-ت-هلأو
نأأ ردقŸأ نمو5102 ماع ‘ رلود رايلم
رلود رايلم164 ¤إأ ةفلكتلأ كلت ع-ف-تر-ت
تانايبلأ هذه ره-ظ-تو3202 ماع لول-ح-ب
أذ-ه-ل جÓ--ع دو--جو--ل ة--ضساŸأ ة--جا◊أ
تقولأ ‘و .بب-ضسلأ لو-ه‹ بأر-ط-ضضلأ
ضضرم Èتعي دحوتلأ ضضر-م نإا-ف ن-هأر-لأ
د-ه-عŸأ بضسح-ب-ف , ءا-ف-ضشل-ل ل--با--ق Òغ
ةتكضسلأو ةيبضصعلأ تابأرطضضأÓل ي-ن-طو-لأ
ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةيغامدلأ
دحوتلل ةيضساضسألأ ضضأرعÓل جÓع دجويل
هذه ةي-كو-ل-ضسلأ تÓ-خد-ت-لأ ن-ضس– د-قو
ـه.ك ^ .ضضأرعألأ
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Úلاثمك ايناط-ير-بو ا-ك-ير-ما ذ-خا-ن-لو ^
اكيرما تبهذ ةمز’ا ةهجاوملف ، نيزراب
وا تار’ودلا نم تانوي-ل-ير-ت ة-عا-ب-ط ¤ا
رفوتل هنا نوعدي اميف اينوÎكلا اهÒفوت
0003) ر’ود نويلير-ت3  زواجتت ا-ضضور-ق
امأا ،›اريديفلا كن-ب-لا ن-م (ر’ود را-ي-ل-م
نم Ìكا لكضشلا سسفنب ترفوف اي-نا-ط-ير-ب
لاوم’ا هذه عزو-ت ⁄و ،ه-ي-ن-ج نو-ي-ل-ير-ت

ل-ب ةرر-ضضتŸا تا-كر-ضشلا ى-ل-ع ةر-ضشا-ب-م
نا ةجحب ةدئاف نودب كون-ب-ل-ل ا-ه-ت-ط-عا
عيزوت ¤وتتل ةمزÓلا ةلكيهلا اهل كونبلا

يتلا تاكرضشلا ىلع ةمخضضلا لاوم’ا هذه
ظاف◊ا فدهب ةضضفخنم بضسنب اه-ب-ل-ط-ت

ÚنطاوŸا ةدعاضسمو لمعلا بضصانم ىلع
⁄ كونبلا نكلو .دومضصلا ىلع تاكرضشلاو
اهترفو يتلا ةمخضضلا غلابŸا نم سضرقت
’ا ةيزكرŸا/ةيلاريديف-لا ة-مو-ك◊ا ا-ه-ل

اهب تÎضشا كلذ سضوع اهن’ ،ةليئضض غلابم
تضضفخنا يتلا و مهضسأاو تاراقعو كÓما

اهعيب ديعتل ةمز’ا ةيادب ‘  ةأاجف اهتميق
اهيف نوكتو ةيلا-ع بضسن-ب سسا-ن-لا ة-ما-ع-ل
ظوحلم دهج يا نود %001 ةحبار كونبلا
ةلداعŸاو  و ةضصاÿا اهلاومأ’ مادختضسا وا
نم اضضورق كونبلا ذخأا-ت ثي-ح ،ة-ط-ي-ضسب

،(بعضشلا لام يا) ةموك◊ا نم ةدئاف Òغ
نع ةضصاخ ، ام دح ¤ا اه-ضضار-قا د-ي-ع-تو

ةيكنبلا دامتع’ا تاقاطب مادختضسا قيرط
لودلا ‘ بعضشلا ةماع اهمدخ-ت-ضسي ي-ت-لا
،ةيراجتلا تÓ-ما-عŸا ل-ك ‘ ة-مد-ق-تŸا
،Ìكا تاكرضشلاو دارف’ا نيدت-ي ›ا-ت-لا-بو

‘ تاكرضشلاو عفترت ة-لا-ط-ب-لا تماد ا-مو
انويد تÓماعŸا هذه حبضصت سسÓفا ةلاح
سضع-بو ،%02 اهطضسوت-م ‘ ةد-ئا-ف بضسن-ب
سضورق   حنم ىلع Ìكاف Ìكا دمعت كونبلا

ةدئاف بضسنب ىدŸا ة-ط-ضسو-ت-م وا ةÒضصق
 .  %52 لا اÒثك قوفت
وتي◊ نم““ يبعضشلا انلثÃ لوقن امك اذكهو
بعضشلا  ¤ا سضرقي بعضشلا لام ، ““ول رخب
نمو ،ةهج نم كونبلا هاŒ ةيلاع دئاوفب

ىدم ىلع بع-ضشلا ا-هدد-ضسي ىر-خأا ة-ه-ج
يتلا ةموكحلل عفدت بئارضض لكضشب لايجا
اهكن-ب ن-م لاو-م’ا تضضÎقا ا-ه-نا لو-ق-ت
.›اريديفلا /يزكرŸا

حضضو ‘ ةقرضس ةيلمعلاو، اقح fiÒ رما
عاطق نم ةنيعم ةئف ةضسد-ن-ه ن-م را-ه-ن-لا
لك نوÒضسي نيذ-لا ر-ق-ب-لا ةا-عرو قر-ط-لا

.بوعضشلا Òضصمو تاموك◊ا هيف اÃ ءيضش
 .ةدافا ةداع’ا ‘و حيضضوتلل ديعا

نم اضضورق كنبلا ذخأا-ي ، اد-ي-ج او-ظ-ح’
%0 ةدئافب ةيزكرŸا/ةيلاريديفلا ةموك◊ا
‘ %52 ةدئاف-ب لاو-ما سسا-ن-لا سضر-ق-يو
ع--فد--ي تقو--لا سسف--ن ‘و ، ط--ضسو--تŸا
ةموك◊ا ن’ ةيلاعلا بئارضضلا نونطاوŸا
تمكارت يت-لا نو-يد-لا دد-ضست ا-ه-نا لو-ق-ت

عبطي يذلا يزكرŸا كن-ب-لا هاŒ ا-ه-ي-ل-ع
اهبلطت ةي-م-ك يا-بو هاو-ه ى-ل-ع م-هارد-لا
.ةيزكرŸا ةموك◊ا
  ةننقم ةضشحاف ةقرضس ةيلمع اهنأا

عبطت ةلودك اكيرما نا ىضسنن ’ ،ىرخأا ةرم
كنبلا قيرط نع تار’ودلا نم ءاضشت ام

سضÎقت اهنا ايحطضس يعدتو ›اريد-ي-ف-لا
ىلع ابوضسfi نيدلا نوكيل كنبلا اذه نم
عفديو لايجا ىد-م ى-ل-عو بع-ضشلا ة-ما-ع
لخد ىلع بئارضض لكضشب  ةرضشابم ةقيرطب
ةفاضضŸا ةميق-لاو تا-كر-ضشلاو Úن-طاوŸا
نا  راب-ت-عا-بو ، ة-يراŒ ة-ل-ما-ع-م ل-ك ‘و
ةيŸاعلا ةي-ع-جرŸا ة-ل-م-ع-لا و-ه ر’ود-لا

اهؤوارث داز اغلبم اكير-ما تع-ب-ط ا-م-ل-ك-ف
ام يÎضشت اذهبو ⁄اعلا ةي-ق-ب-ل ة-ب-ضسن-لا-ب

Áما نم ⁄ا-ع-لا ه-ك-لÓقلخب تاراقعو ك
نم نكمتتل تار’ودلا نم ي-م-هو د-ي-ضصر
اذه ‘ ا-ك-ير-ما ن-ع ثد-ح-ت-ن اŸو ،كلذ
نمو ةيكيرم’ا  كونبلا نع ثدحتن راط’ا

Áئا-عو سصاو-خ ن-م ا-ه-ك-ل-Óةفورع-م ت
دي ‘ ⁄اع-لا ةور-ث ز-كÎت ل-ك-ضشلا اذ-ه-بو

يا كونبلل ةكلاŸا تÓئاعلا نم ةعوم‹
%99 لا مغريو اهلامع هيف اÃ %1 نم لقا

بئار-ضضلا ع-فد ى-ل-ع ⁄ا-ع-لا نا-ك-ضس ن-م
. سضورق اهنا ىعدي ام ديدضستل
ةيلاŸا ةمز’ا اهت-ق-ب-ضس ا-نورو-ك-لا ة-مزاو
،9291 ة--مزأاو  ،(8002) ةنضس ةعنط-ضصŸا
ا-ه-ك-ن-بو ا-ك-ير-ما تمد-خ-ت-ضسا ثي--ح--ب
لاقثإ’ تامزيناكيŸا سسف-ن ›ار-يد-ي-ف-لا

بئارضضلاو نويدلاب يداعلا نطاوŸا قتاع
ةكولمŸا كونبلا يه اهيف ديحولا حبارلاو
مهل ء’و ’ يذلا رضشبلا نم Úعم فنضصل
8002 ةمزا دعبو ،نوناق ’و قلÿ ’و ةلودل

ة-مو-ك◊ا ى-ل-ع سضر-ف-ت Úناو--ق ترر--م
ةلئاط لاوما خضضب كنب يا ذاقنا ةيزكرŸا
’ انويد حبضصت سضورق اهنا ىعدي ام لكضشب

Úناوقلاو ،بعضشلا لب كونبلا كلت اهددضست
ةلاحتضسا نم-ضضت-ت ترر-م ي-ت-لا ةد-يد÷ا

ىلع سضرفتو ةضصاÿا كونبلا رايهناو لضشف
‘ ÒيŸÓا خ-ضضب ا--هذا--ق--نا ة--مو--ك◊ا

flم ءارثا ‘ هذه ل-غ-ت-ضست-ل ا-ه-نزاÓاهك
ن‡ رارقلا باحضصاو Úيضسايضسلا سضعبو
.اهب ةقÓع مهل
⁄اعلا ةعداfl ةيل-م-ع نا د‚  ، م-ل-ع-ل-لو
، لوهم لكضشب عراضستت ه-ي-ل-ع ءÓ-ي-ت-ضس’او
0002 ةنضس اهنويد تناك ،اكيرما ةلاح يفف
ذنم طقف ر’ود نوي-ل-ير-ت2 ›اوح Ó-ث-م
يا)6771 ةنضس ةلقتضسم ةلودك ا-ه-تا-ضشن

¤ا0002 نمو (ة-ن-ضس422 ›او-ح لÓ-خ
01 نم Ìكا ¤ا نويدلا هذه تعفترا8002
¤ا ةيلاŸا ةمز’ا ذ-ن-مو ر’ود نو-ي-ل-ير-ت

Ìكا ¤ا اكيرما نويد تعفترا مويلا ةياغ
دوجوب ديازت-تو ر’ود نو-ي-ل-ير-ت02 ن-م
بر-ح وا ة-مزا يا وا ا-نورو-ك-لا تا-جو--م
ةعوم‹ ةدافتضسا مدخت ةعنطضصم ىرخا

⁄اعلا ةورث مظعم زكÎت سسانلا نم ةنيعم
اكيرما نويد نع ثدحتن اŸو ،مهيديا ‘
ي-ت-لا لاو-م’ا كل-ت ة-ق-ي-ق◊ا ‘ ا-هد‚
هذهل تمدق Óضصا يتلاو كونب-لا ا-ه-ك-ل“

فرط نم ةدئاف نودب سضور-ق-ك كو-ن-ب-لا
سضÎقت اهنا يعدت يتلا ةيكيرم’ا ةلودلا

ددضسيل لقتضسŸا ›اريد-ي-ف-لا كن-ب-لا ن-م
كل-ت لا-ي-جا ىد-م ى-ل-عو بع-ضشلا ة-ما-ع
ف-ل-تfl ن-م بئار-ضض ل-ك-ضشب سضور-ق--لا
ىلع  قبطنيو طيضسب سضرع اذه  . عاون’ا

¤ا ىرخا لودو اضسنرفو ايناطيرب هلعفت ام

ةمواقŸ تاجوم كان-ه ن-ك-لو ،Òب-ك د-ح
‘ ةضصاخ ةيكيرم’ا ةيد-ق-ن-لا ة-ضسا-ي-ضسلا
ةعبطتو مكحتت يذلا ر’ودلا ىلع دامتع’ا

ىلع اهتنميه رمتضستل ءاضشت ام اكيرما هنم
ةد-م ذ-ن-مو ا-ي-ضسورو Úضصلا--ف ، ⁄ا--ع--لا
سضوع اهل اديضصر نوكيل بهذلا نايÎضشت
ةميق هل3791 ذنمو دعي ⁄ يذلا ر’ودلا

Úضصلل اكيرما ءادعف بهذلا نم ة-ل-با-ق-م
¤ا يجولويديا عارضص ببضسب سسيل ايضسورو

ذ-ن-م تح-ب--ضصا ،ا--ي--ضسور--ف Òب--ك  د--ح
ةيلامضسأار يضضاŸا نرقلا نم تاني-ع-ضست-لا

‘ ةيلامضسأار Úضصلاو ايداضصتقاو اي-ضسا-ي-ضس
، ةر-ح ا-قو-ضس تح-ب-ضصا د-قو ا-ه-ل-ما--ع--ت
داعتبا ن-م ا-ك-ير-ما فو-خ و-ه عار-ضصلا-ف
، اهتبرح سسأار ر’ودلا مادختضسا نع لودلا
تأادب لماعتلل ىرخا ة-ق-ير-ط ⁄ا-ع-لا ‘و
nioctib  نيوك تيبلا يهو ةيبعضش  بضسكت
نكÁ ’ يذلاyenom rebyC  يا

ةناكم دد-ه-ت ة-جو-م-ك ه-فا-ق-يا ا-ك-ير-مأ’
نا ، مويلا ةيجولو-ي-ب-لا بر◊ا-ف ،ر’ود-لا

تضسيل انوروك دوجوب ، كلذب اهتيمضست حضص
ةيود’ا ةعان-ضص تا-كر-ضش ا-ه-ن-م بضسك-ت-ل
نم ةضصرف يه ل-ب ،ÒيŸÓا تا-حا-ق-ل-لاو
خضضت نا فدهب ة-ق-با-ضسلا سصر-ف-لا ي-قا-ب
ى-ل-ع ي-ت-لا تا-مو-ك◊ا سضع-بو ا-ك-ير-ما

ءاينغ’ا بويج ‘ ÒيŸÓا فولا اهتلكاضش
ةيكلمو راقع لك اوÎضشيل كونبلا كÓمو

.  رامثتضس’ا مضساب ⁄اعلا ‘
 راضصتخاب اذه

ايناطيرب يف ميقم ذاتسسأا  يمليد فولخم

 تاحاقللاو ةيودلا ةعانسص تاكرسشو نويدلاو انوروك نع
تاعيبŸأ لسصت نل ذأ كلذ سسيل ببسسلأ نكلو ،ÒيŸÓأ تائم ةيودلأ ةعانسص تاكرسش هنم حبرت حاقل داجيأ ةياغل قلتfl سسوÒفلأ نأ سسانلأ ةماع ليختي
لك ‘ بعسشلأ نم ةÒبك حئأرسش هاŒأو ةلاطبلأ قلخو داسصتقلأ قلغب أدب وهو هانيأأر يقيق◊أ ببسسلأو ،ÒيŸÓأ نم تائم عسضب نع ديزي ىوتسسم ¤أ
 . ةيموك◊أ تأدعاسسŸأ بلط ¤أ  ناطوألأ

 ديد÷أ هباتك ‘ امابوأأ
!طسسوألا قرسشلا عزعزو قارعلا تّتف ششوب

ىلع ناك ذم3002 ماع قأرعلأ حايتجأ أوسضراع نيذلأ ÚيكÒملأ ÚلوؤوسسŸأ نم ةليلق ةّلق Úب ناك هنأاب امابوأأ كأراب قباسسلأ يكÒمألأ سسيئرلأ زّي“
ءأرزولأ سسيئر ىقتلأو دأدغب رأز ةسسائرلأ ¤أ لسصي نأأ لبقو .ةيطفنو ةيعانسصو ةيركسسعو ةيسسايسس تايبول هدسض ّبلأأ ام وهو ،خويسشلأ سسل‹ دعاقم
““dnal desimorp A““ ديد÷أ هباتك ‘ حرسشي يذلأ يجيردتلأ باحسسنلأ بوسص هتطخ ةسسائرلأ ¤أ هلوسصو دعب لمكأأ مث ،يكلاŸأ يرون قباسسلأ يقأرعلأ
.هحايتجأ ذنم قأرعلأ ‘ ةقباسسلأ ةيكÒمألأ ةرأدإلأ هتلعف ام ةدسشب دقتني امك ،كلت هتعانق بابسسأأ (داعيŸأ سضرأأ وأأ ةدوعوŸأ سضرألأ)

:امابوأأ لوقي
يلث‡ نم Òغضص دفو ¤ا ُتممضضنا Úح

تاونضس3 وحن دعب ،قارعلا ¤ا سسرغنوكلا
ةدحتŸا تاي’ولا لبق نم هحايتجا ىلع
ةي-كÒمأ’ا ة-مو-ك◊ا ن-ك-ت ⁄ ،ة-ي-كÒمأ’ا

اهتثدحأا يتلا ةثراكلا مجح يفن ىلع ةرداق
ي-قار-ع-لا سشي÷ا كي-ك-ف-ت ع-م-ف .بر◊ا
Òبك ددع ءاضصقإاب ةيعيضش ةيبلغأ’ حامضسلاو
نع ةفينع ةقيرطبو ةنضسلا ÚملضسŸا نم
نولوؤوضسŸا حت-ف ،ة-ي-مو-ك◊ا تا-ضسضسؤوŸا
يوضضوف عضضو وحن ق-ير-ط-لا نو-ي-كÒم’ا
عارضص علدنا .رخآا دعب اموي اديقعت دادزي
ةيراحتن’ا تايلمع-لا-ب ز-ي“ ،ٍماد يو-ن-ت-ف
تا-قر-ط-لا ‘ا-ف-ح ى-ل-ع تاÒج-ف-ت--لاو
علدنت تحار يتلا ةخخفŸا تارا-ي-ضسلا-بو

.سسانلاب ةظتكŸا قاوضسأ’ا ‘
ى-ل-ع ة-ف-قاو تلاز ا-م دÓ-ب-لا تنا-ك اذإا
سشي÷ا نابضش لضضفب طقف كلذف ،اهيمدق
مهانر-ضشن ن-يذ-لا Úي-كÒم’ا ة-ير-ح-ب-لاو

نم مهوتل اوجرخت دق اوناك نيذلاو ،كانه
تقولا كاذ ىتح مهنم طقضسو ،سسرادŸا
.ىحر÷ا ف’آاو ةيحضض0002 نم Ìكأا

تاي’ولا ¤ا انتدا-عا ي-ت-لا ةر-ئا-ط-لا ‘
كئلوأا لك-ب ُتر-ك-ف ،ة-ي-كÒمأ’ا ةد-ح-تŸا
بئان لثم لاجر رورغ ا-يا-ح-ضض لا-ف-طأ’ا
دلانود عافدلا ريزوو ينيضشت كد سسيئرلا
ءانب بر◊ا ىلع اناثح نيذللا ،دلفضسمار

¤ا رظنلا اضضفرو ةبذاك تا-مو-ل-ع-م ى-ل-ع
.امهتارارق جئاتن
ةموكح تناك يتلا بر◊ا كلت فيلاكت نا
بر◊ا اهنأاب اهفضصت مÓع’ا لئاضسوو سشوب

تناك باهرإ’ا دضض ة-ل-ما-ضشلاو ةد-ي-حو-لا
،ر’ود رايلم0001 نم Ìكأا :ادج ةظهاب
،يكÒمأ’ا سشي÷ا نم ليتق0003 نم Ìكأاو
،ىحر÷ا ددع تارم رضشعب اذه نم Ìكأاو
Úيقارع-لا Úي-ندŸا ا-يا-ح-ضضلا دد-ع ا-مأا
برح نا .كلذ نم ىلعأا ناك دقف ناغف’او
.دÓبلا تمّضسق ،قارعلا

انتيجيتاÎضساب رظنلا ةداعإا وه ‘ده ناك
اŸ ةقيمع ةبراقم دام-ت-عاو ،ة-ير-ك-ضسع-لا

Áةغيضص لضضف-بو .ا-ق-ح’ ثد-ح-ي نأا ن-ك
سشوب سسيئر-لا ا-هد-م-ت-عا ي-ت-لا تاو-ق-لا
لبق يكلاŸا يرون يقارعلا ءارزولا سسيئرو
طوطÿا تناك ،يماهم يمÓتضسا نم رهضش
.تمضسُر دق قارعلا نم باحضسنÓل ىÈكلا
ةيباختن’ا يتلمح لÓ-خ ‘ تمز-ت-لا ا-ناو
نم ةيكÒمأ’ا ةي-لا-ت-ق-لا تاو-ق-لا بح-ضسب
’ ةدم ‘و ةطلضسلا ¤ا ›وضصو روف قارعلا
ارهضش61 ىدعتت

قأرعلأ انتتف نحن
انمهاضسو ،هانرضسكو ،قارعلا انحتجا نحن
،افنع Ìكأا ةد-عا-ق-لا ن-م عر-ف ثا-ع-ب-نا-ب
ةضضهانŸ ايلاغ انمث عفدن نأ’ انررطضضاو
سشو-ب جرو-ج نا .نا-كŸا Úع ‘ در-م-ت-لا
طضسوأ’ا قرضشلا عزعزو قارعلا حاتجا

،ةضسائرلل ةيباخت-ن’ا ي-ت-ل-م-ح لÓ-خ ‘
ةضسايضسلا نم جورÿا-ب Úي-كÒمأ’ا ُتد-عو
11 ذ-ن-م ا-ه-ضضو-خ--ن ي--ت--لا ة--ي--جراÿا
قار-ع-لا ن-هر-ب د-ق-ل .Èم-ت-ب-ضس/لو--ل--يأا
تارايخ نأا مك ،ةبراو-م Ó-ب نا-ت-ضسنا-غ-فأاو
تنك .بر◊ا أادبت Úح سصل-ق-ت-ت سسي-ئر-لا

يتلا ةينهذلا ةلا◊ا حيحضصت ىلع امزاع

ىودعلا تلقنو سشوب ةرادإا ىلع ترطيضس
ىرت تناك يتلاو ،نطنضشاو ¤ا عضساو لكضشب
ىلع دمتعتو ،قرطلا ةيواز لك ‘ ديدهتلا
نا Èتعتو ةيداحأا نم قثبنت ةفرحنم ةمارك
ة-يو-ضست-ل يدا-ع ر-مأا ير-ك-ضسع-لا ل-م-ع-لا
‘ انحبضصأا دقل .ةيضساي-ضسو-ي÷ا عا-ضضوأ’ا

Úضشئا-ط ،ىر-خأ’ا ·أ’ا ع-م ا-ن-تا--قÓ--ع
ةهجو لايح Úقلغ-ن-مو ة-نورŸا يÁد-عو
نمأا نأاب اع-ن-ت-ق-م تن-كو ،ةدد-ع-ت-م ر-ظ-ن
نع لضصفني ’ ةيكÒمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا
،ةيلودلا تاضسضسؤوŸاو انتا-ف-لا– م-ي-عد-ت
رايخك يركضسعلا لمعلا ¤ا ةدوعلا تلضضفو
.’وأا سسيلو Òخأا

انباحسسناب بلاط يكلاŸأ يرون
ناريإا عم يكلاŸا اهجضسن يتلا تاقÓعلا نا
،ي-ف-ن-لا ن-م ة-ل-يو-ط تاو-ن-ضس ى--ضضمأا ثي--ح
لك .ةيعيضش تايضشيليم عم ةكباضشتŸا هتاقÓعو
ةكلمŸا نو-ي-ع ‘ كو-ك-ضش را-ث-م ه-ل-ع-ج كلذ
اكÒمأ’ ةفيلح ىرخأا لودو ةيدوعضسلا ةيبرعلا

ىدم يأا ¤ا Òضشُي ام اذهو ،يضسرافلا جيلÿا ‘
يجيتاÎضس’ا عقوŸا يكÒمأ’ا حايتج’ا زّزع
اذه ¤ا قرطتلا ” لهف .ةقطنŸا ‘ ناريإ’
لهو ،سضيبأ’ا تيبلا ‘ سشو-ب ق-ير-ف ل-ب-ق ن-م
لاضسرا لبق عّقوتلا حضضاولا رمأ’ا اذه دحأا عقوت
‘ .ادكؤوم سسيل ؟قارعلا ¤ا ةيكÒمأ’ا تاوقلا

لوح ةكبترم تناك ةموك◊ا ناف لاوحأ’ا عيمج
.كاذنآا رمأ’ا اذه
ن-م دد-ع ع-م ا-ه-ت-ير--جأا ي--ت--لا تا--ثداÙا
تناك طابضضلا رابكو Úيضسامولبدلا ÚلوؤوضسŸا
ىلع ءاقبإ’ا ‘ سضيبأ’ا تيبلا ة-ح-ل-ضصم د-كؤو-ت
اذه ناو ،قارعلا ‘ بضسا-ن-م ير-ك-ضسع دو-جو
سصيلقتو رارقتضس’ا نامضضب طقف اقلعتم سسيل
ةدافإ’ا نم ناريإا عنم اضضيا ا‰او ،هيف فنعلا

هذه نا اÃو  .اهانثد-حأا ي-ت-لا ى-ضضو-ف-لا ن-م
ةضسايضسلا لوح سشاقنلا بلضص ‘ تناك ةيضضقلا
Èع يكلاŸا ُتلأاضس ،سسرغنوكلا ‘ ةيجراÿا
باحضسن’ ادعتضسُم قار-ع-لا نا-ك اذإا ،م-جŸÎا
هباوجب اعيمج انئجوف دقو .ةيكÒمأ’ا تاوقلا
نم ءيضشب رعضشي ناك ول ىتح وهف ،ددرت نود
،ةيناطيÈلاو ةيكÒمأ’ا تاوقلا لايح نانتم’ا
ليو“ ‘ ةمهاضسŸا اكÒمأا لضصاوت نأاب لمأايو

Œاقفاوم ناك ،ةيقارعلا تاوقلا ليكضشتو زيه
ميظ-ن-ت-ل تنا-ح د-ق ة-عا-ضسلا :نأا لو-ح ي-ع-م
⁄  .ةيكÒمأ’ا تاوقلل لحارم ىلع باحضسنا
يكلاŸا رارق با-ب-ضسأا ة-فر-ع-م ا-ح-ضضاو ن-ك-ي
.ةيكÒمأ’ا تاوقلل عراضستم با-ح-ضسنا ح-لا-ضصل
مأا ؟Úيناريإ’ا عم فطاعت مأا ؟ينطو فقوم وها
امهم ؟هتطلضس ميعدت ¤ا فدهت ةيجيتاÎضسا
‘ ي-ضسا-ي-ضسلا سشا-ق-ن-لا لو-ح ر-مأا ن--م نا--ك
ف-قو-م نا-ف ،ة-ي-كÒمأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
بجضشي نأاف .رثأ’او ةأاطولا ليقث ناك يكلاŸا
ي-تا-ب-ل--ط Úكا--م نو--ج وا سضي--بأ’ا تي--ب--لا
ىلع رضشؤوم هرابتعاو لحارم ىلع باحضسنÓل
اذهف ،بره-لا وا ة-ي-لوؤو-ضسŸا مد-عو ف-ع-ضضلا
جرخت Úح ةركفلا هذه بجضش امأا ،همهف نكمُي

ةيضضق هذهف اثيدح بخُتنا يقارع لوؤوضسم نع
.ىرخأا

عتمتي كاذنآا يكلاŸا نكي ⁄ ،لا◊ا ةعيبطب
‘ فلاحتلا تاوق دئاقف ،ةيقيق-ح تا-ط-ل-ضسب
يذلا و-ه ،سسو-ياÎب د-ي-فاد لاÔ÷ا ،قار-ع-لا
،هعم ثيد◊ا لÓخ نمو ،¤وطلا ديلا هل تناك
‘ ة-ضسا-ضس◊ا ا-يا-ضضق-لا ن-م ادد-ع تع--قو--ت
Òغ ةÎفل ينلغضشتضس يتلا ةيجراÿا ةضسايضسلا

ى-ترا-يز لÓ-خ ‘و  .ي--ت--ضسا--ئر ن--م ةÒضصق
،9002 ليربا/ناضسي-ن ‘ قار-ع-لا ¤ا ةÒضصق-لا
راكفأ’ا نم ةعوم‹ ي-ك-لاŸا ى-ل-ع تحÎقا
ىلع لضصاوتلاو ،يرور-ضضلا يرادإ’ا حÓ-ضصإÓ-ل
ة-ي-ن-ضسلا تا-نو-كŸا ع-م ة-ي-لا-ع-ف Ìكأا و--ح--ن

ةلاح ‘ يقبو بيذه-ت-ب ي-ن-با-جأا ،ة-يدر-ك-لاو
نكي ⁄ ،لا◊ا ةعيبطب وهف .سسفنلا نع عافدلا

سسضسؤوŸا سسيئرلل ةيلاردفلا راكفأ’اب ا-ب-ج-ع-م
نمو .عمتÛا تيتفت لوح نوضسيدام سسÁاج
هفلا–و ،ةيبلغأا اوناك ةعيضشلا ناف ،هرظن ةهجو
دركلاو ة-ن-ضسلا ناو ،تا-با-خ-ت-ن’ا ‘ زا-ف د-ق
مهبلاطم لÓخ نم ةمزأ’ا نم جورÿا نورخؤوي
Úعب ذخأ’ا بلاط-م ناو ،ا-ه-ل ى-ن-ع-م ’ ي-ت-لا
ةيامحو ةيقارعلا تايلقأ’ا ح-لا-ضصم را-ب-ت-ع’ا

طبترŸا جاعز’ا نم عو-ن ي-ه ا‰ا ا-ه-قو-ق-ح
(يكلاŸا عم) راو◊ا اذه .ةيكÒمأ’ا طوغضضلاب
ةماقإ’ يفكت ’ اهدحول تاباختن’ا نأاب Êرّكذ
⁄ قار-ع-لا نا اŸا-طو ،ة-ي-ل-م-ع ة-ي-طار-قÁد
⁄ هتداق ناو ،هتاضسضسؤوم م-ي-عد-ت ¤ا ل-ضصو-ت-ي
بعا-ضصŸا نا-ف ،تا-يو-ضست-لا ى-ل-ع اودو-ع-ت--ي
نا در-ج-م-ف كلذ ع-مو ،دÓ-ب-لا ‘ ر-م-ت-ضست-ضس
ن-ع نور-ّب-ع--ي او--لاز ا--م ه--مو--ضصخو كلاŸا

Èع سضعبلا مهضضعب نم مهرذحو مهتاموضصخ
ارما Èتعي ،حÓضسلا سسيلو ةيضسايضسلا تاونقلا

Òضصقلا سضرعلا اذه لÓخ نم حضضاولا  .اديج
Ÿلّمحي هنا ،قارعلا نع هباتك ‘ امابوأا هلاق ا

،دلبلا اذه ‘ لضصح ام ةيلوؤوضسم سشوب ةرادإا
تاضسضسؤوŸا برضضو راقفاو تيتفتو ميضسقت نم
اذا وهو .ةيباهرإ’ا ةيÒفكتلا تارايتلا ثاعبناو
بحضس لايح هم-ك-ح لÓ-خ ‘ Ó-ي-ل-ق ع-جار-ت
نار-ياو ةد-عا-ق-لا بب-ضسب ة-ي-كÒمأ’ا تاو-ق-لا
ةيقارعلا ةيفئاط-لا ة-ي-ل-خاد-لا تارا-ب-ت-ع’او
اكÒمأ’ ة-ير-ك-ضسع-لاو ة-ي-ط-ف-ن-لا ح-لا-ضصŸاو
حايتج’ا اذه عضضو كضش Óب هناف ،ا-ه-ئا-ف-ل-حو
ءاطخأ’ا راطا ‘ قارعلل ÊاطيÈلا -يكÒمأ’ا
ءاطخ’او ةي-جراÿا ة-ضسا-ي-ضسلا ‘ ة-حدا-ف-لا
نيدقا◊ا نيرورغŸا نم ةعومÛ ةيضصخضشلا
 .هل بضسحُي هتاذ دحب اذهو .مهفّضصو ام قفو

مو‚ سسمخ عقوم نع
.بيلك يماسس  ^
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ةرشسلا لكاششم نع ةياور-لا ثد-ح-ت-ت ^
ديدحتلابو ،باهرإلا ل-ظ ‘ ة-ير-ئاز÷ا

،““لامآا““ ةلطبلا ‘ ةدشس‹ ،ءاشسنلا ةاناعم
ل نا لجا نم ةياهنلا ى-ت-ح موا-ق-ت ي-ت-لا
ةا--ي◊ا ‘ ا--ه--ق--حو ،ل--ملا د--ق--ف---ت
..““يكاك““ اهراج لاما تبحا .ةيناشسنإلاو
أÁÓ ،ادج حر-م ،ةر-م-شسلا د-يد-شش با-شش
ت– اي-مو-ي ي-تأا-ي ،ا-فر-طو ا-ت-ك-ن ي◊ا

تايرابم ةدهاششÃ ارهاظت-م ،ا-ه-ت-فر-شش
،ي◊ا وعفاي اهم-ي-ق-ي ي-ت-لا مد-ق-لا ةر-ك
ه--تو--شص بر--شسي وأا ،ر--ظ--ن--لا قÎشسي--ل
فلخ ةعباقلا ،هتبو-بfi ¤ا ،ه-ت-ق-ير-ط-ب
لقثŸا ليشسغلا طيخو تا-تا-ب-ن-لا سصشصأا
نا لول ،Óهشس هؤواقل نكي ⁄ .سسبŸÓاب
ةير◊ا نم ة-ح-شسف ا-ه-ل ر-فو-ت ة-ع-ما÷ا
ا-ه-تاو-خاو ا-هد-لاو Úعا ن--ع اد--ي--ع--ب
.ÚتمزتŸا
ب– ،ةد-ي-حو-لا لا-مآا ة-ق-ي-ق-شش ،ا-ي--شسآا

دلاولاف ،هئاقل ¤ا ليبشس ل نكل ،Úشسح
ةوخلاو ،رذ◊ا نم اجايشس اهيلع برشضي
انه ةأايهم نويعلاف ،هلك ي◊او لب ،اشضيا

حيحشصتو ،ةيوثنا ةوفه ة-يا ر-ثا ءا-ف-ت-قل
ىلع ناك .عيم÷ا ةمهم ةأارŸا تاوطخ

ةبشسانم افورظ ا-ه-ت-خأل ق-ل-خ-ت نا لا-مآا
اميف اهجوز حبشصا يذلا ،اهبي-ب-ح ءا-ق-ل-ل
..اد-ي-شسلا سضر-م ا-ه-ثروأا يذ-لاو ،د-ع--ب

ىلع ايشسآا Èجاو ،هتايح ىلع ىشضق اشضرم
حمشست ل عمتÛا تاهوبات نأل ،راحتنلا

ز--مر- اد--ي--شسلا---ب با---شصت نا ةأار---مل
قيرط نع كلذ ناك نإاو ىتح -ةئيطÿا
ل يتلا ،ةÒثكلا هتاقÓع َةيحشض ،اهجوز
هنوكل ةطاشسبب ..دحا ا-ه-ي-ل-ع ه-ب-شسا-ح-ي
.Óجر

ىدحا ،““ةن-يدر-شس““ ‘ اذ-ه ل-ك ثد-ح-ي
،نار-هو ‘ ةÁد-ق-لا تا-يا-ن-ب-لا ر-ه--ششا
:ة-ياور-لا ‘ ي-شسا-شسلا Êا-كŸا ز-ي◊او
سشيعي ،ادج ة-ق-ي-شض ةرا◊ا هذ-ه ق-ق-شش““

كا-م-شسأا ل-ث-م Úشسد-ك-م سسا-ن-لا ا-ه-ي-ف
اهناطيح قشصÓ-ت ةد-شش ن-مو .ن-يدر-شسلا

Áح عمشسي نا ءرملل نكÚ ةرابع سسطعي
تار-مŸا .ا-هد-حا Èع ““ه-ل--لا كم--حر““

..هل دو-جو ل ..ا-ه-ي-ف ءو-شض ل ..ةÒغ-شص
،ءو-شضلا ¤ا ر-ق-ت--ف--ت ناÒ÷ا نو--ي--عو
لدابَـتُت ةملظ-لا ي-ف-ف ،رو-ن-لا ا-هزو-ع-يو
يذلا ديحولا نوكت ةملظلا ‘و ،تازمغلا
قلعي ةرغشصم تافرشش .لع-ف-ي ا-م فر-ع-ي

لثم ،ذفاونلا ‘ لافطأا ،ليشسغلا ا-ه-ي-ل-ع
،سسؤوبلاو حرفلل ادهششم مشضت ةينف ةحول
ن-م م-خ-شض بع-ك-م ‘ ا-ع-م نا-ع-م-ت-ج-ي
.““ةناشسرÿا

ةشسئاب ،ةئداه ةا-ي-ح ““ة-ن-يدر-شس““ تششا-ع
تبه نا ¤ا ..ةديع-شس ا-ه-ن-ك-لو ،ة-ب-ي-ترو

لامآا لوقت ..ينيدلا تمزتلا حاير اهيلع
¤ا ماملا اذه ءي‹ لبق““ :ةياورلا ةلطب
ة-ي◊ وذ ،ن-شسم ل-جر كا-ن-ه نا--ك ي◊ا
سضوعيل حيزُا ،ةمك◊ا ¤ا وعدي ،ءاشضيب
حبشصا““ ..““بشصعتŸا ئششانلا باششلا اذهب
ي-تأا-ي ل-ك-لا :ا-ًبَـخ-شص اًر-ما-ع د-ج-شسŸا
نم مداقلا ماملا اذه ظعاوم ¤ا عمتشسيل
¤ا ةحارشص وعد-ت ظ-عاو-م ..ةد-ي-ل-ب-لا““
،تابجÙا Òغ ءاشسنلا مجاهت ،ءاشضغبلا
ندتري يتÓلا ءلؤوه ¤ا عبشصإلاب Òششتو

.““ي◊ا ‘ ليمجتلا نولاشص
ماملا اذ-ه بط-خ تنا-ك““ .. :ف-ي-شضتو

دقل ..بابششلا Úب ىدشص ىق-ل-ت ة-يرا-ن-لا
توŸا م-ه--ل ن--يزو ،ة--ن÷ا--ب م--هد--عو
نأاو اوتوÁ نا ىلع مه-ث-حو ،ادا-ه-ششت-شسا
وا ةرهاع وا ةبجÒ fiغ ةأارما لك اولتقي
انلعج دجشسŸا اذه ل-جا ن-م .ي-عو-ي-شش
عنشصت يما تناكو ..يبارز-لا ل-شسغ-ن ي-با

‘ ““ةو-خلا““ ل--جا ن--م ““ي--شسك--شسك--لا““
ائيشش ناو ،فوÿا رعششتشسُا““ ...دجشسŸا

‘ بابششلا سسبÓم تأادب .ثد-ح-ي-شس ا-م
‘ لحك :Ìكأاف Ìكا قلقم لكششب Òغتلا
ىعدت ةيذحاو ةيناغفا ناشصمقو نو-ي-ع-لا
ّىنبتو ةليم÷ا تاداعلا تششÓت““ ..““فخ““
،بطاخت-لا ‘ ةد-يد-ج ة-شضو-م با-ب-ششلا

ة---ج---ه---ل---لا ن---ع Úشضي----ع----ت----شسم
ة-ي-بر-ع--لا--ب ة--شسنر--فŸا/ة--ير--ئاز÷ا
..““ىحشصفلا
هل Ìعي ⁄و ،لامآا قيقشش ،““زيزع““ ىفتخا

امهنبا ىلع نادلاو-لا ر-شس–و ،ر-ثا ى-ل-ع
وأا اينابشسا ¤ا ““قرح““ هنا ادقتعا يذلا

ءا-ن-با ن-م دد-ع ى-ط-خ ى-ل-ع ،ا--شسنر--ف
سشيجب قحتلا هنا افرعي ⁄و ،““ةنيدرشس““
امدنع لا ةبيرقلا لاب÷ا ‘ Úيباهرلا

اعم امهجورخ ءانثا- يكاكو لامآا تطقشس
زجاح ‘ -ةنيدŸا فارطا ىلع ةهزنلل

ا--ها--خا نا لا--مآا قد--شصت ⁄ .ف--يز---م
مد ةدورب لكب يكاك ح-بذ-يو ا-هز-ج-ت-ح-ي
ةجوز اهبهيل اهد-شسج ذ-ق-ن-يو ،ا-ه-ما-ما

،ل-ب÷ا ‘ Úي-با--هرلا ه--ئÓ--مز د--حل
حجنت لامآا ..ةمحر Óب اهدعب بشصتغتو
،Úيباهرلا ةشضب-ق ن-م بر-ه-لا ‘ اÒخا
اهترشسأا سضفرتو ،Ó-ما-ح دو-ع-ت ا-ه-ن-ك-ل
ل يذلا راعلاب ةخطلم يهف ،اهلابقتشسا

Áا لا هوحŸتو.
اهتمدشص تناك ،اهنبا با‚ا ‘ بغرت ⁄
،بجي امك اهمهفتي ⁄ ادحا نكل ،ةلتاق
ىوتف رظتنت نا بيبطلا اهنم بلط دقل
ءا-شسن--لا سضا--ه--جا ة--ي--شضق ‘ ر--هزلا
ىوتف ..Úيباهرا يديا ىلع تابشصتغŸا

تاررÙا ءاشسنلاو لامآل ة-ب-يfl تءا-ج
ذافنب ترظتنا ““ :لامآا لوقت ..لماو◊ا

مد--ع ‘ ي---ل---مأا Èك .ر---هزلا در Èشص
.باشصتغلا ةرمث لفطلا اذهب ظافتحلا
يأاب رهزألا دري ⁄ امدنع تلهذ يننكل

سسلÛا ¤إا ة--لأا--شسŸا لا--حأاو باو---ج
نأا ىوعدب ،رئاز÷ا ‘ ىلعألا يمÓشسإلا

باÎلا ىلع تبكترا باشصتغلا تايلمع
تا--م--ل---شسŸا ءا---شسن---لا ..ير---ئاز÷ا
يشضارألا ىلع Íشصتغي ⁄ ..تاي-ن-شسو-ب-لا
لو- اموي ةرها-ق-لا ن-ك-ت ⁄و ،ة-ير-شصŸا
كلذ عمو ...ةن-شسو-ب-ل-ل ة-م-شصا-ع -لاز-ت

تاينشسوبلا تا-م-ل-شسŸا ءا-شسن-لا تل-شصح
هل-ق-ي ⁄ ا-م ..سضا-ه-جإلا ‘ ق◊ا ى-ل-ع
نأا وه ،هتمشص لÓخ نم مهُـفو ،رهزلا
نهب-شصت-غا ي-ل-ث-م تا-ير-ئاز÷ا ءا-شسن-لا
فوشس يذلا لفطلا :نوملشسم نو-ي-با-هرا
.املشسم نوكيشس باشصتغلا اذه نم دلوي
Òغ نهبشصتغا نشضرعت تاينشسوبلا ءاشسنلا
يذ-لا ل-ف-ط-لا نو-ك-ي ل د-ق :Úم-ل-شسŸا

.املشسم دلويشس
،ةليلق عيباشسأا دعب :اهلوقب اهتشصق متتختو

تما-ق ،لا-جر--لا تم--شص ة--ه--جاو--م ‘
اÒخا :بج-ي اÃ ة-يو-شسن-لا تا-ي-ع--م÷ا

Áلا ءاشسنلا ءلؤوه سضاهجلا ن-ه-ن-كÓيت
ن-م ن-ك“أا-شس .نو-ي-با-هرا ن-ه-ب-شصت--غا
نأا ادبأا يننكÁ نل نكلو ،اشضيا سضاهجلا
ببشس نم كانه دعي ⁄ .يتلئاع ¤إا دوعأا
ناك اذا ءرŸا لعفي اذام..يتيب ¤إا ةدوعلل
سشيعي نا عيطتشسي ل وهو ،(لامآا) همشسا
اهراتخا يتلا كلت وأا ،اهب ملح يتلا ةاي◊ا

..““؟اقح

م.Ëرم^

..نوعاطلأ ماع
ةئبوألا نع بدألا هب انÈخي ام

سسوÒف را-ششت-نا ل-ب-ق ل-يو-ط ن-مز--ل ^
ايبدأا اديلقت ءابولا عوشضوم ناك ،انوروك
نم ددع لوانتو ،يبدألا خيراتلا ‘ اثوثبم
ة-ي-نا-شسنإا ا-شصشصق ءار-ع-ششلاو Úي-ئاور-لا
نم رعاششمو قارفلاو ةفلألا Úب حواÎت
نيرشصاÙا كلذكو ،ءابولاب هبيبح دقف

ن--م Úف--ئاÿا وأا ي--ح--شصلا ر--ج◊ا ‘
.توŸا نم نيرافلا وأا ىودعلا

رعاششلل ““نوÒماكيدلا““ :بتكلا هذه نم
هتاياورو ،ويششاكو-ب Êا-فو-ي-ج ›ا-ط-يإلا
دوشسألا نوعاطلا نمز نع تثد– يتلا

““اكلم بيدوأا““ ةيحرشسم وأا ،41 نرقلا ‘
سسيلكوفوشس Ëدقلا Êانويلا يحر-شسم-ل-ل
،Úقيلا مدع لوح سساشسألاب روحمتت يتلا

يذلا زوجعلا لجرلا نأا بيدوأا ملعي Óف
مشساقتت يتلا ةأارŸا نأا وأا هدلاو وه هلتق
قرغت امنيبو .ه-تد-لاو ي-ه هر-ير-شس ه-ع-م
ةيششاŸا كÓهو طحقلا ‘ ةبيط هتنيدم
هنأا ىلع هبعشش هيلإا رظني ،لافطألا تومو
،ةيحرشسŸا ةياهن ‘ نكلو .ديحولا مهلمأا
،اهتاذ ّدح ‘ ةنعللا وه هنأا بيدوأا كردي
راششتنا ءارو ببشسلا يه هيشصاعمو هبونذو
.نوعاطلا
ىفوتŸا- سسيلكوفوشس نأا بتاكلا Èتعيو

يشسايشس للfi -دÓ-يŸا ل-ب-ق504 ما-ع
مراÙا انز رابتعا نكÁ ل نكل ،ةيهاد
ايملع اÒشسف-ت مو-ي-لا مألا وأا بألا ل-ت-قو
حر-ط-ت ا‰إاو ،ة-ح-ئا-ج-ل-ل ا-ي--ق--ط--ن--م
نم :اعداflو اطيشسب لاؤوشس ة-ي-حر-شسŸا
توŸا نا----كو ؟كلذ ن-----ع لوؤو-----شسŸا
ةيشسايشس تاباجتشسا ¤إا يدؤوي يعام÷ا

وأا سصاخششأا مادختشسا رارغ ىلع ،ةداتعم
ام اذهو .ءادف سشبك نوكتل ةنيعم تائف
ىلع تق-ل-طأا ي-ت-لا تا-ي-م-شست-لا ر-شسف-ي
حاتجا يذلا يرهزلا سضرم لثم سضارمأا
لوقت ثيح ،51 نرقلا رخاوأا ‘ ابوروأا
نازوشس ة-ي-كÒمألا ة-جرıاو ةد-قا-ن-لا

لثم ءامشسأا هيلع قلطت تناك هنإا جاتنوشس
ءاد»و ،اÎل‚إا ‘ ““ي-شسنر-ف--لا يرد÷ا““

›وبان سضرمو ،سسيراب ‘ ““سسوكينامرج
‘ ي-ن--ي--شصلا سضرŸاو ،ا--شسنرو--ل--ف ‘

.““نابايلا
““نو-عا-ط-لا ما-ع تار-كذ-م““ ه-با--ت--ك ‘

بتا--ك--لا ف---شصي ،2271 ‘ ردا-------شصلا
كو-ل-شسلا و-ف-يد ل--ي--ي--ناد يز--ي--ل‚إلا
ةشسئاي ةلواfi ‘ ندنل ناكشسل سسووهŸا
،5661 ماع رهظ رمدم ءابو نم ةا-ج-ن-ل-ل
:ايلاح هلعفن امع فلتخت ل قرط دامتعاب

نوفظنيو تازافقلا نودتري او-نا-ك ثي-ح
امك .ادحأا نوشسمل-ي لو لÿا-ب ءي-شش ل-ك
رج◊ا لاوهأا ىل-ع ءو-شضلا و-ف-يد ط-ل-شس
تا--ه--مألا ع--شضو ا--ف--شصاو ،ي--ح---شصلا
نم نهلاف-طأا ة-يا-م-ح ى-ل-ع تا-شصير◊ا

ن-ع ر-م-ت-شسم ل--ك--ششب ثح--ب--لا لÓ--خ
ى-ل-ع سضر-م-ل-ل ةز-ي--مŸا تا--مÓ--ع--لا
فاطŸا ةياهن ‘ نه-ن-ك-لو ،ن-هدا-شسجأا
بب-شسب سضرŸا-ب م-ه-ت-با-شصإا ‘ Íب-شست-ي
‘ اببشس ب◊ا نوكي-ل ،يد-شس÷ا بر-ق-لا
.اهلمكأاب تÓئاع ةافو
ز-لرا-ششت-ل ““بي-ئ-ك-لا لز-نŸا““ ة-ياور ‘و
ءابو لو-ح)3581 ماع ةردا-شصلا ز-ن-ك-يد
و-ج در-ششتŸا ى--ت--ف--لا توÁ ،(يرد÷ا

ه-ب Òت-شسإا با-شصتو ،سضرŸا اذ-ه ءاّر--ج
يبشصلل اهتياعر دعب اههجو هوششتيو هشسفن
دعابتلا نأا ئراقلا ظحÓيو .وج درششŸا

نإا اذإا ،م-هو ىو--شس سسي--ل ه--تاذ د--ح ‘
‘ وأا ةياورلا ‘ ءاوشس- ةÒقفلا ءايحألا
توŸا بل--ج ‘ ر---م---ت---شست -ند---ن---ل
.سضارمألاو
ةراذقلا نأا ملعي زنك-يد نا-ك ،ه-ت-ه-ج ن-م
نكÁ لو ناكم لك ‘ نارششتنم نفعلاو
ةيشصشصقلا هتكبح فششكتو ،ا-م-هؤواو-ت-حا
داع-بألا تاذ تÓ-شصلاو ط-باور-لا ا-م-ئاد
نو-ي-طار--ق--ت--شسرألا--ف :ة--ي--شسا--ي--شسلا
نونمآا مهنأا نودقتعي نيذلا نوفرجعتŸا

ةرارق ‘ نوملعي ،نهروشصق ناردج فلخ
باحشصأل ةب-شسن-لا-ب ى-ت-ح ه-نأا م-ه-شسف-نأا
در‹ ةعانŸا لظت ،ة-ع-ي-فر-لا ة-نا-كŸا
Óف ،د-شس÷ا ذا-ق-نإا ” و-ل ى-ت-حو .م-هو

Áسضارمألا نم بلقلاو لقعلا ةيامح نك
.امهب كتفت نأا نكÁ يتلا

ث.ق ^

قيفوت دمÙ ””باهرإلأ ت– ةايح”” ةيأور

 Êارهولا عمتÛا ..““ةنيدرصس““
ينيدلا تمزتلا ةطلصس ةهجاوم ‘

دمfi”” باسشلأ يرئأز÷أ يئأورلل ،””باهرلأ ت– ةايح”” ةيأورل ةيبرعلأ ةمجÎلأ ردسصت نأأ رظتني
،اسسنرف ‘ ةيأورلأ حا‚ نم مغرلأ ىلع ،يبرعلأ هئراق نع ثحبي نأ ىلع رسصأأ يذلأ ،””يحبأور قيفوت
.اهب كانه مÓعلأ ءافتحأو

رطقب يئامنيسسلأ ””لايجأأ»

““مهرئازج““و زئاو÷ا دصصحي ““اهيار““
هيونتلاب ىظحي

ةيرطقلا ةمشصاعلا ‘ ،سسمأا لوأا ،ميقأا ^
ة-خ-شسن-ل-ل ي-ما--تÿا ل--ف◊ا ،ة--حود--لا
نا-جر-هŸ ا-ه-عو-ن ن-م ¤وألاو ة‹دŸا
نلعأاو ،نماثلا هماع ‘ يئامنيشسلا لايجأا

ماكح““ ةقباشسم ‘ نيز-ئا-ف-لا ءا-م-شسأا ن-ع
ةن÷ تراتخاو .““رطق ‘ عنشص»و ““لايجأا

Òثكلا كراشش يتلا ،ةيلودلا لايجأا ماكح
ءاحنأا عيمج نم ًايشضاÎفا ا-ه-ئا-شضعأا ن-م
ةن÷ ةقباشسم زئاوجب ن-يز-ئا-ف-لا ،⁄ا-ع-لا
.ماعلا اذهل ماك◊ا
دبع ةزئاج لÓه ةن-ي-مأا ة-ل-ث-مŸا تلا-نو
مليف نع ،ءادأا لشضفأا نع م-شسا-ج ز-يز-ع-لا
،رطق ،رئاز÷ا Úب كÎششم جاتنا) ““اهيار““

،ةوارشسم Ëرم ةجرخم-ل-ل (0202 ،اشسنرف
لشضفأل رطق ‘ عنشص ةز-ئا-ج تدا-ع ا-م-ك
:¤إا (““وديروأا““ Ëدق-ت ن-م) ي-ئاور م-ل-ي-ف

مليف لشضفأا لانو .ةوارشسم ËرŸ ،““اهيار““
/ ناتشسخازاك ،رطق) ““ردنآا““ مليف يقئاثو
تداعو ،انيفاطشصم انيلأا جارخإا نم (0202

ةرماهيار»ـل :يئاور م-ل-ي-ف ل-شضفأا ةز-ئا-ج
ماك◊ا ةن÷ ةزئاج تدا-ع ا-م-ي-ف .ىر-خأا
(0202 / اشسنرف ،رطق) ““بيرغ»ـل ةشصاÿا

رفوتشسيركو ىف-ط-شصم ر-شسا-ي جار-خإا ن-م
.تيفاب
م-ل-ي-ف ةد-ه-ت-ششم ¤ا نا--جر--هŸا ا--عدو
يذلا ،مليوشس انيل ةجرخملل ،““مهرئازج““
ماد جاوز دعب Úجوز لاشصفنا ةشصق يوري
بت-كو .ة-ششئا-عو كوÈم Úب ،ة--ن--شس26
اوتّو-ف-ت ل““ :ه-ن-ح-ف-شص ى-ل-ع نا-جر-هŸا

Èع هانمعد يذلاو ،لمعلا اذه ةدهاششم
انناجرهم تايلاعف نمشض ،حنŸا ج-ما-نر-ب
م.Ëرم ^ .““لايجأا يئامنيشسلا

ÚنولŸأ نم يكيرمأأ لث‡ لوأل
بقل دصصحي ندروج

““ةاي◊ا ديق ىلع ةيبذاج Ìكألا لجرلا““

لوأا ،ندروج يب لكيام لثمŸا Òتخا ^
،ةÒه-ششلا ““ل-ب-ي-ب““ ة-ل‹ ل-ب-ق ن-م ،سسما
ديق ىلع ةيبذا-ج Ìكألا ل-جر-لا““ نو-ك-ي-ل
‘ كراشش يذ-لا ،ندرو-ج د-ع-يو .““ةا-ي◊ا

ىلع دوشسأا لث‡ ثلاث ،““Ìناب كÓب““ مليف
.يونشسلا Ëركتلا اذه ىلع لشصحي ›اوتلا
نإا ،اماع33 رمعلا نم غلابلا ،ندروج لاقو
هنأا ¤إا اÒششم ،““اعئار اروعشش““ هحنم بقللا

أادبو .““يدانلا اذه““ ¤إا مامشضنلاب ديعشس
ةلحرم ‘ لثممك ةينهŸا هتÒشسم ندروج

لوأا““ لثم ةينويزفلت جمار-ب ‘ ،ة-لو-ف-ط-لا
⁄اع ‘ تا-ب-ث-ب مد-ق-تو ،““نرد-ل-ششت يا-م
ءادألا مّد-ق نأا ¤إا دوو-ي-لو-ه ‘ ةر-ه--ششلا
ةيعامتجلا ة-لاد-ع-لا ا-مارد ‘ ز-ي-م-تŸا
ما-ع ‘و .3102 ماع ““نششياتشس لاف-تور-ف““

ةمكŸÓا مليف ‘ ةلوطبلا رود بعل ،5102
.““يكور““ مÓفأا ةلشسل-شسل ل-م-كŸا ““ل-ير-ك““

كيرإا ريرششلا رود بعل تاونشس ثÓث دعبو

نامشسوب كيوداششت لحارلا مامأا ر‚ومليك
.““Ìناب كÓب““ مليف ‘

‘ هنع نلعأا يذ-لا ،بق-ل-لا ندرو-ج لا-نو
،فيل لميك يميج Êويزفل-ت-لا ج-ما-نÈلا

ل-ث-مŸاو ،د-ن-ج-ي-ل نو-ج ي-ن-غŸا بق-ع
ادشصح ن-يذ-ل-لا ،ا-ب-لإا سسيردإا Êا-ط-يÈلا
.›اوتلا ىلع8102و9102 يماع ‘ بقللا
عونت ¤إا ةوعدلا ‘ احيرشص لثمŸا ناكو
اذه نم قباشس تقو ‘و .دوويلوه ‘ Èكأا
زفيل كÓب““ تاجاج-ت-حا ةورذ ‘ ، ما-ع-لا

نواعتو ،يرشصنعلا م-ل-ظ-لا ى-ل-ع ““زر-تا-م
Òغ ““جنياششت فوأا رلاك““ ةمظنم عم ندروج

قرط-لا دد– ةردا-ب-م ق-ل-طأاو ة-ي-ح-بر-لا
اهب رم-ث-ت-شست نأا ن-كÁ ي-ت-لا ة-شسو-م-لŸا

ىو-تÙاو دو-شسلا سصشصق ‘ دوو--ي--لو--ه
نإا ندروج لاقو .ة-ير-شصن-ع-ل-ل سضها-نŸا
ةل‹ بقلب تاروخف ه-ت-ل-ئا-ع ‘ ءا-شسن-لا
ث.ق ^ .هلمحي يذلا ““لبيب““



ةليترلا

 ÚحÓف نم يكتضشي ””ديمعلا

 بون÷اب ةنضسلا سسأار ت’افتحا يغلت انوروك

Òضشب ،رافضسألأو ةحايضسلأ تلاكولل ةينطولأ ةباقنلأ سسيئر لاق ^
ةدنجأأ نمضض نوكت نل بون÷اب ةنضسلأ ةياهن تلافتحأ نإأ ،يبيرج
.انوروك سسوÒف يضشفت رأرمتضسأ ببضسب ةنضسلأ هذه ةيحايضسلأ تلاكولأ
تلاكولأ بلغأأ اهنم Êاعت يتلأ ةيلاŸأ ةيعضضولأ نأأ ثدحتŸأ حضضوأأو
يحضصلأ لوكوتوÈلأ قيبطت ‘ ةبوعضص نوهجأوي مهتلعج ةيحايضسلأ
05ل عضستت ةلفاح ‘ بون÷أ وحن اضصخضش52 لقن ليحتضسي““ Óئاق
.““ةياغلل فلكم ةيحايضسلأ تلاكولل ةبضسنلاب رمألاف رفاضسم

 نئمطي وÒطانوب

Òخألأ لأزلزلأ وÒطانوب طول يئايزيفلأو يكلفلأ ⁄اعلأ Èتعأ ^
ببضس اعجرم ““ايداع ايمضسوم اطاضشن““ ةدكيكضس ةيلو برضض يذلأ
نأأ هتأذ قايضسلأ ‘ وÒطانوب حضضوأأو .سضرألأ ‘ ةقاطلأ مكأÎل هثودح
سضيبألأ رحبلأ سضوح ‘ ثدحي يمضسوم طاضشن ةÒخألأ تأزهلأ
.سضرألأ دورب دنع ةضصاخ ،ةنضسلأ رخأوأأ ‘ هثودح فرعيو ،طضسوتŸأ
تلضصو يتلأ ¤وألأ ةيضضرألأ ةزهلأ نأأ ىلع ،اضضيأأ وÒطانوب فضشكو
تأّزهب عبتتضس دحألأ موي Îضشير ملضس ىلع ةجرد2.5 ¤إأ اهتدضش
.ةمداقلأ مايألأ لÓخ ةفيعضض ىرخُأأ ةيدأدترأ
ءايزيفوي÷أو ةيكلفلأ ءايزيفلأ ‘ ثحبلأ زكرم لجضس دقف ،ةراضشإÓل
ملك21 دعبت ةقطنÃ ةيضضرأأ ةّزه دحألأ حابضص نم35:40 ةعاضسلأ دنع
ملضس ىلع ةجرد2.5 ـب اهتّدِضش ترّدُقو ،ةدكيكضس ‘ سشور◊أ ةنيدم نع
.Îضشير

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحضصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهضشإلأ

 رجفلأ راهضشإأ ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتضساب جهن1 راهضشإلأو رضشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرضشلأ ةعبطم :قرضشلأ -AIS : طضسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرضشلأ - طضسولأ

يوهجلأ ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف رأوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناضسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأأ ترضشن اهباحضصأل درت ل ةديرجلأ لضصت يتلأ روضصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردضصت
جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامضسأأر

رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجضسلأ
 يكنبلأ باضسحلأ

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلأ يديربلأ باضسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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يتلأ ليقأرعلأو تابوعضصلأ نم رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ تكتضشأ ^
،ةدلأرزب تأÒضضحتلأ زكرم ءانب لاغضشأأ ةرضشابم لجأأ نم اهيقÓُت
ةلودلأ كÓمأأ ةيريدم ىدل ةعطقلأ تاقحتضسم عفد ” امدعب
نم ةزجنŸأ ةكرضشلأ رايتخأ هبحاضص يذلأ يرأدإلأ دقعلأ ءاضضمإأو
Èع اهل نايب ‘ ““ديمعلأ““ ةرأدإأ تلاقو .““كأرطانوضس““ ةكرضش فرط
جييضست ةيلمعب مايقلل ترداب امدنع ““كوبضسيفلأ““ ىلع اهتحفضص
ىلع تأاجافت ،لاغضشألأ ةرضشابÒ Ÿضضحتلأو ةضصضصıأ ةيضضرألأ
سضرألأ رأوجب Úنطاقلأ ÚحÓفلأ نم ةعوم‹ ةضضراعÚ Ãترم
ةيلمع ءأرج ةلودلأ فرط نم مهضضيوعت مدعب أوجج– نيذلأو

.ديمعلأ ¤إأ ةعطقلأ هذه ةيكلم ليو–

لاير ف’آا01 يليÓب نودهي نويرطقلا
ةركلأ ريدمو ،قباضسلأ رطق يدان م‚ يدنهŸأ ⁄اضس دمfi نلعأأ ^
مجنلل سصاÿأ هبيج نم ةيلام ةأافاكم Ëدقت ،تانيعبضسلأ رخأوأأ ‘
Ëدقتو يرطق لاير فلآأ01 اهتميق يليÓبلأ فضسوي يرئأز÷أ
.ÚبعÓلأ ةيقبل ةينيع ايأده
عوبضسلأ علطم ،ةركولأ ىمرم ‘ افده لجضس دق يليÓبلأ ناكو
لوأأ ‘ ،مضسوŸأ أذه Êاثلأ هراضصتنأ قيقحتل هقيرف دوقيل ،يرا÷أ

.يدانلأ سصيمقب هل روهظ

ةأارŸا دضض فنعلا ةضضهانŸ يŸاعلا مويلا يي– رئاز÷ا

دضض فنعلأ ةضضهانŸ  يŸاعلأ مويلأ ءاعبرألأ سسمأأ رئأز÷أ تيحأأ ^
¤إأ تامظنŸأو ⁄اعلأ لود لك ةدحتŸأ ·ألأ ةمظنم تعد يذلأ ةأأرŸأ
عيمج رطاخÃ عمتÛأ يعو نم عفرلل ةنضس لك نم Èمفون52 موي هئايحإأ
.ةأأرŸأ دضض فنعلأ تاضسرا‡و لاكضشأ
ةأأرŸأ اياضضقو ةرضسألأو ينطولأ نماضضتلأ ةرأزو تمظن ةبضسانŸأ هذهبو
““ةيجولونكتلأ تأÒغتلأ لظ ‘ يرضسألأ لفاكتلأو ةأأرŸأ““ لوح ةينطو ةودن

لئاضسو Òثأات ىدم““ ةضسأرد فدهب وكيرك رثوك عاطقلأ ةريزو فأرضشإأ ت–
لئاضسوب ةطبترŸأ ةديد÷أ فنعلأ لاكضشأأو ةرضسألأو دأرفألأ ىلع مÓعإلأ
انوروك ةحئاج ببضسب ›زنŸأ رج◊أ ءانثأأ  اميضسل يعامتجلأ لضصأوتلأ
.““اهيلع ءاضضقلأ ةيفيكو  عمتÛأو ةرضسألأ ىلع اهرثأأو (91-ديفوك)

يبرغŸا يركضسعلا ءادتع’ا نيدي ›اÎضسا بزح

رانلأ قÓطإأ فقو قرÿ هتنأدإأ نع ›أÎضسلأ رضضÿأ بزح Èع ^
تأركركلأ ةقطنÚ Ãيوأرحضص Úيندم ىلع يبرغŸأ يركضسعلأ ءأدتعلأو
تباثلأ معدلأ نع تقولأ تأذ ‘ أÈعم يضضاŸأ Èمفون31 ةعم÷أ موي

.ÒضصŸأ ريرقت ‘ يوأرحضصلأ بعضشلأ ق◊
ءابنألأ ةلاكو هتدروأأ ام بضسح نايب ‘ ›أÎضسلأ رضضÿأ بزح لاقو
فقو قرخو فنعلأ لامعأأ نيدي““ هنأأ ءاعبرألأ سسمأأ (سصأو) ةيوأرحضصلأ
ءأرحضصلأ ‘ ةدحتŸأ ·ألأ هيلع فرضشت تناك يذلأ رانلأ قÓطإأ
لوبقم Òغ ةيبرغŸأ ةموك◊أ لبق نم ءأدتعأ يأأ““ نأأ ¤إأ أÒضشم ،““ةيبرغلأ
دق ةيبرغŸأ ةموك◊أ نأاب ديفت يتلأ ريراقتلأ ءأزإأ قلق بز◊أ نأأ ثيح
·ألأ اهيلع فرضشت يتلأ ةلزاعلأ ةقطنŸأ ‘ ةيركضسع ةيلمع لعفلاب تنضش
.““ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ‘ ةدحتŸأ
يوأرحضصلأ بعضشلأ ق◊ يوقلأ همعد““ نع ›أÎضسألأ رضضÿأ بزح Èعو

تأونقلأ عيمج مأدختضسل ةيلأÎضسألأ ةموك◊أ““ ايعأد ““ÒضصŸأ ريرقت ‘
عيمج معدو ،تاهجأوملل يروف فقو ¤إأ ةوعدلل ةحاتŸأ ةيضسامولبدلأ
.““ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ‘ لÓقتضسلأ لوح هيزنو رح ءاتفتضسأ ميظنتل دوه÷أ

ديلا ةركل ⁄اعلا سسأاك نم بحضسنت نل رئاز÷ا

⁄اعلأ ةلوطب ‘ كراضشتضس اهنأأ ديلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ تنلعأأ
راضشتناب ةقلعتŸأ تابوعضصلأ مغر رضصÃ مداقلأ يفناج رهضش ةبقترŸأ
بختنŸأ لضصأويو .ةيفاكلأ ةيو÷أ تÓحرلأ بايغو انوروك سسوÒف
سصيضصخت متي نأأ ىلع رئأز÷اب لايدنوملل هتأÒضض– ديلأ ةركل ينطولأ

.لايدنوŸأ ‘ ةكراضشملل رضصم ¤إأ لقنتلل ةضصاخ ةرئاط
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مآزح ةدح

! هكلم ¤إا يبرغم ةيعر ةلاضسر
ىدحإا ‘ يبرغم نطاوم هلاق ام ينبجعأا ^
نو--فور--ك--ي--م ““ ج--ما--نر--ب ‘ هدÓ--ب تاو--ن---ق
هيأار نع ةيفحشصلا لاؤوشس ىلع ادر ،““سشÓعو

نم ءيششب لاق ثيح ،انوروك دشض حيقلتلا ‘
دشصقيو انديشس رك-ف-ي نأا ل-ي-م-ج““  ة-يو-ف-ع-لا
،انوروك دشض حيقلتلا انل بلجي نأا ‘ ،كلŸا
طقف ،ءيشش ىت-ح ا-ن-ل تراد ا-م ا-نورو-ك ن-ك-ل

،يرششتشسŸا داشسفلا تّرعو ،تاطلشسلا تّرع
ام اهنكل ،اهببشسب تام ن-م كا-ن-ه نأا ح-ي-ح-شص
.““ÿÒا Òغ انيف تراد
،انديشسل انتلاشسرو ““ باششلا سسفن فيشضيو
حيقلتلاو ،رقفلا دشض حيقل-ت-لا-ب ا-ن-ل ي-تأا-ي نأا

دشض حيقلتلاو ،يرادإلا داشسفلاو داشسفلا دشض
ة-ح-شصلا دا-شسف د-شض ح-ي-ق-ل-ت-لاو ،ة-لا--ط--ب--لا

.““اهÒغو ميلعتلاو
نيدشسافلا ماك◊ا لكل ههي-جو-ت ق-ي-ل-ي مÓ-ك
نا--ك نإاو ،بر---غŸا كل---م ¤إا ط---ق---ف سسي---لو
لك ‘ هقرغ مغر وهف ،سصاخ عشضو برغملل
يبر-غŸا ن-طاوŸا اذ-ه ا-هدد-ع ي-ت-لا بئا-شصŸا
نم هنزflو همÓعإا ا-ن-ي-ل-ع جر-خ ،ط-ي-شسب-لا
فخي ⁄ لاز امو ،برحب رئاز÷ا ددهي مايأا
يعدي انبارت نم ةعشساشش قطانم  ‘ هعامطأا
ءارحشصلل هلÓتحا نع ثد–أا لو ،هكلم اهنأا
.““ةيبرغلا
ل-م-ع-يو ،اذ-ه ه-ت-ي-عر-ل ى-غ--شصي كلŸا نأا و--ل
يتلا بئاشصŸا دّدعو هل اهمدق يتلا حئاشصنلاب
حزري لاز ام يذلا يبرغŸا بعششلا اهنم Êاعي

ةيششاحو رشصقلا داشسف نم Êاعيو ،رقفلا ‘
نا-ي-شسنر-ف-لا نا-ب-تا-ك-لا ا-هدّد-ع ي--ت--لا كلŸا
‘ ““تا-ي--شسار--غ ن--ير--تا--كو نارو--ل كير--يإا““

ت– تاو-ن-شس ة-ع-شضب ن-م ردا-شصلا ا-م-ه-با-ت--ك
““برغŸا ىلع وطشسلا ،سسÎفŸا كلŸا ““ ناونع
ءاقد-شصأا ط-شسو دا-شسف-لا م-ج-ح ا-ف-ششك ثي-ح

اندنع ةباشصعلا هتلعف ام او-ل-ع-ف ن-يذ-لا كلŸا
اوكرتو ،برغŸا تاورث لك ىلع ءÓيتشسلاب
،ةلاطب-لاو ر-ق-ف-لا ‘ قر-غ-ي ي-بر-غŸا بع-ششلا

يلوم كلŸا مع نبا هنع ثد– ام سسفن وهو
Òمأا تا-ي-مو-ي ““ ه--با--ت--ك ‘ يو--ل--ع--لا ما--ششه
.““ذوبنم
لاو-مأا ر-يذ-ب-ت ن-ع ف-قو-ت كلŸا تي--ل ،م--ع--ن
ةمارغ هيل-ع سضر-ف-ي يذ-لا ي-بر-غŸا بع-ششلا

م-ي-لا--قألا ه--ي--م--شسي اÃ ة--شصا--خ ة--ير--ه--شش
،ةيبرغلا ءارحشصلا اه-ب د-شصق-يو يوار-ح-شصلا
ءارحشصلل هلÓتحا دناشسي نŸ ىواششر اهعفدي
ءارزولاو Úيشسايشسلا فيشضتشسيو ،ةيبر-غ-لا
ىلع اوتكشسيل  Úيشسنرفلا ةشصاخ Úيبرغلا
لدب ،يوارحشصلا بعششلاب هق◊أا يذلا ملظلا
روجأاŸا ه-مÓ-عإا ه-جو-يو ا-ن-ي-ل-ع م-ج-ه-ت-ي نأا
 .اندÓب ‘ ةلبلبلا رششنل
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مكاحملا يف قلاع يئاشضق فلم14 مهيدل
رايلم042 بيرهتل تاباضصعلا ةÎف ‘ ةيكرمج تازايتما نم اودافتضسا نيدروتضسم3

رأدلأ ةمكfi ،سسمأ تلجأأ  ^
ةسشقأنم ،ةمسصأ-ع-لأ-ب ءأ-سضي-ب-لأ

نيديروتسسم3 أهيف طروت ةيسضق
أوليحأ ة-ي-نوÎك-للأ ةز-ه-جÓ-ل
أئأسضق أفل-م14  ‘ ةمكأح-م-ل-ل
ة-كر-ح ‘ تأ-قور-خ-ب ق-ل-ع-ت--ت
ت“ يتلأ ،جرأÿأ وحن لأومألأ

نم ةعوم‹ طأسشن ءأطغ ت–
نم أهتدأفتسسأ أولغتسسأ تأكرسشلأ
رأطإأ ‘ أهيلع تلسص– تأزأيتمأ
سضي-ف-خ-تو رأ-م-ث-ت--سسلأ م--عد
ى-ل-ع ة--ي--كور--م÷أ مو--سسر--لأ

بيره-ت-ل ،دأÒت-سسلأ تأ-ق-ف-سص
كونب وحن ةمخسض ةيلأم غ-لأ-ب-م

.ةيبنجأأ لود ‘
أرخؤوم نملأ حلأسصم تنك“ و
يذلأ ثلأثلأ مهتŸأ فيقوت نم
رأر-----ف ة-----لأ-----ح ‘ نأ------ك
ة-سضرأ-ع-م و ““م،د-مfi““ى-عد--ي
هقح ‘ ردأسصلأ يبأيغلأ مك◊أ

نم ةيئأسضقلأ ة-ئ-ي-ه-لأ تأذ ن-ع
بقتريو ،كرأم÷أ ةرأدأ فرط

يسضأق-لأ مأ-مأأ م-ه-تŸأ ل-ثÁ نأأ
ن-ع ة-عأ-سضب ل-يو– ة-م--ه--ت--ب

سضييبتو يزأي-ت-ملأ أ-هد-سصق-م

،لبقŸأ عوب-سسألأ ر-ح-ب لأو-مألأ
6 ةبوقعب ن-يدأأ نأأ ق-ب-سس يذ-لأو
هأبتسشلأ دعب  ةذفأن أسسبح رهسشأأ

21 برأقي أم بيرهتب  هطروت ‘
042 لدأع-يأ-م يأأ رلود نو-ي-ل-م
ةروتأف91 ‘ م-ي-ت-ن-سس رأ-ي-ل-م
فلم14 ‘ هتعبأت-مو ،دأÒت-سسأ

كرأ-----م÷أ ةرأدإأ تسضرأ------ع
أفلم51 ‘ ردأ-سصلأ مأ--ك--حألأ

.أهنم
ةيئأ-سضق-لأ تأ-ف-لŸأ تن-م-سضتو
نم عئأقولأ قÓطنأ Úمه-ت-م-ل-ل

ةرأدإأ أ--ه---تر---سشأ---ب تأ---ير–
رأطŸأ ىوتسسم ى-ل-ع كرأ-م÷أ
رأطإأ ‘ نيدموب يرأوه ›ودلأ
ىلع أءأنب ،ة-ق-حÓ-لأ ة-ب-قأرŸأ
ةيلخ أهتدروأأ يت-لأ تأ-مو-ل-عŸأ
Úب-ت ن-يأأ  ،›أŸأ مÓ-ع--ت--سسلأ
‘ ة-يدأ--ع Òغ ة--كر--ح دو--جو

ةلئأ-سس لأو-مأأ عأد-يإأو تÓ-يو–
و ،سصأ-خ-سشأأ ةد--ع فر--ط ن--م
ةمخسض ةيلأ-م تÓ-يو– ءأر-جإأ

ةدعل دأÒتسسأ تأيل-م-ع رأ-طإأ ‘
تأقفسص سصخت ،ةيب-ن-جأأ نأد-ل-ب

ف-ل-تfl ن-م ع--ل--سس دأÒت--سسل

رأيغ عطق ن-ع ةرأ-ب-ع نأد-ل-ب-لأ
لجأأ نم ،›آلأ مÓعإلأ ةزهجأل
نأأ Úبتل ،رئأز÷أ ‘ أ-ه-ب-ي-كر-ت
91 تمربأأ يتلأ تأكرسشلأ طأسشن

لأ‹ ‘ دأÒت--سسإأ ة---ق---ف---سص
ل-يو– ”و ،ة-ي-م--هو بي--كÎلأ

رأيلم01 وÚ 6ب تحوأرت غلأبم
.فلم لك نع ميتنسس
نأ ¤إأ تأ-ير-ح-ت-لأ تر--ف--سسأأ و
تف-ت-خأ ةدرو-ت-سسŸأ ع--ط--ق--لأ
‘ لغتسست نأ نود ةبيرغ ةقيرطب
،ه-ل-جأل تب-ل--ج يذ--لأ رأ--طإلأ
لسصوتلأ ” قيقحتلل أرأرمتسسأو
ن-م سصأ-خ-سشأأ ثÓ-ث ة-يو-ه ¤إأ
رمألأ قلعت تأ-كر-سشلأ بأ-ح-سصأأ
»م .م““ و »أأ .م““ نوعدŸأ نم لكب
تقو ‘ أو--مأ--ق ،““م،ب““ أذ---ك و
ل-يو-ح-ت-لأ تأ-ي-ل-م-ع-ب ق--بأ--سس
مÓعإلأ ةزهجأأ ءأزجأأ دأÒتسسل
‘ أهرأمثتسسأ سسأسسأأ ىلع ›آلأ

بي---كÎب ة---سصأ---خ ة---كر----سش
تأقيقحتلأ نأأ Òغ ،بيسسأو◊أ
بي-كÎلأ تأ-ي-ل-م-ع نأأ تف--سشك
 .ةيمهو

يتامغ .—اف ^

 ةيبلق ةتكشسب هتباشصإا رثإا
ينيتنجرألا مدقلا ةرك ةروطضسأا ةافو
اماع06 زهان رمع نع انودارام

مÓعإأ لئأ-سسو تدأ-فأأ ^
ءأعبرألأ سسمأأ ةينيتنجرأأ
مدقلأ ةرك ةروطسسأأ ةأفوب
أنودأرأم وغييد ةيŸأ-ع-لأ

أمأع06 زهأن رم-ع ن-ع
““ نإأ----ب تلأ----ق ثي----ح
هتبأسصإأ رثإأ ‘وت أنودأرأم
.““ةيبلق ةتكسسب
نإأ ريرأقتلأ سسفن تلأقو
مد-ق-لأ ةر-ك ةرو-ط--سسأأ ““

نم طقف Úعوبسسأأ دعب هلزنم ‘ ةيبلق ةبونب بيسصأأ
‘ ةيحأرج ةيلمعل عسضخ ثيح ىفسشتسسŸأ هتردأغم
مظعأأ دحأأ Èتعُي يذ-لأ ،أ-نودأرأ-م.““ةيغأمد ةطلج
ىلع Úتنجرألأ دعأسس روسصعلأ لك ‘ مدقلأ ةرك يبعل
.6891 مأع ⁄أعلأ سسأأكب زوفلأ
زروينوج أكوب ةيد-نأأ ‘ مد-ق-لأ ةر-ك أ-نودأرأ-م بع-لو
ÚيŸÓأ هقسشعي نأكو أ-هÒغو ة-نو-ل-سشر-بو ›و-بأ-نو

Ÿةعئأرلأ هتأرأه.

ةرأزول نأ-ي-ب ه-ب دأ-فأأ أ-م بسسح ^
‘““ هنأ-ف ،سسمأ ي-ن-طو-لأ عأ-فد-لأ
ةم-ظ-نŸأ ةÁر÷أ ة-برأfi رأ-طإأ
ةفدأهلأ ةثيث◊أ دوهجلل ةلسصأومو
تأردıأب رأŒلأ ةرهأ-ظ د-سصل

ةكÎسشم زرأفم تف-قوأأ ،دÓ-ب-لأ ‘
قيسسنتلأب يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل

رجأت31 نمألأ حلأسصم فلتfl عم
flخ تطبسضو تأردÓتأيلمع ل

فيكلأ نم ةمخسض تأيمك ةقرفتم
Òطأنق01ـب رد--ق--ت ج--لأ--عŸأ
Èع أهلأخدإأ ” مأرغوليك058,49و
.““برغŸأ عم دود◊أ
حلأسصم تطبسض ،ددسصلأ أذه ‘و
8 دود◊أ سسأرحو ينطولأ كردلأ

فيكلأ نم دحأو مأرغوليكو Òطأنق
ة-ل-سصف-ن-م تأ-ي-ل-م-ع ‘ ج-لأ-عŸأ
رأ4Œ فيقوت ” Úح ‘ ،ةمأعنلأب

flنم ىرخأأ ةي-م-ك ز-ج-حو تأرد
055,541 ـب ردقت جلأ-عŸأ ف-ي-ك-لأ
Úيأكوكلأ نم مأرغ033و مأرغوليك

.نأسسملتب ىرخأأ تأيلمع ‘
9 ف-ي-قو-ت ” ،قأ-ي-سسلأ سسف-ن ‘و

Œرأ fl3,841 ز----ج-----حو تأرد
جلأ-عŸأ ف-ي-ك-لأ ن-م مأر-غو-ل-ي-ك
تأيلمع ‘ سسولهم سصرق6864و
ةزأبي-ت ن-م ل-ك-ب ة-قر-ف-ت-م ىر-خأأ
فرأ-ط-لأو ةŸأ--قو سسأدر--مو--بو
تنسشو“ Úعو نأرهوو ةدكيكسسو
.ةسسبتو ةركسسبو
زرأ-ف-م تف-قوأأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
نم لكب يبعسشلأ ينطو-لأ سشي-ج-ل-ل

“Ôعو تسسأÚ يجأ-ب جر-بو مأز-ق

fl211 سسأ-ن-مأأ نإأو تنأ--جو رأ--ت
9و تأنحأ-سش6 تزجحو أ-سصخ-سش
56و أيئأبرهك أدلو-م89و تأبكرم
فسشكلل ةزهجأأ5و طغسض ةقرطم
طيلخ نم سسيك045و ندأعŸأ نع
ةبوبنأأ71و ةرأج◊أو بهذلأ مأخ
Òجفت تأدعمو قب-ئز-لأ ةدأ-م ن-م
‘ ل-م-ع--ت--سست ىر--خأأ سضأر--غأأو

نع عورسشŸأ Òغ بيقنتلأ تأيلمع
نم ن-ط7,41 بنأ-ج ¤إأ بهذ--لأ
.بيرهتلل ةهجوŸأ ةيئأذغلأ دأوŸأ
ينطولأ كردلأ حلأسصم تفقوأأ أمك
أحÓسس91 تزجحو أ-سصخ-سش51
غبتلأ ةدأم نم ةدحو05525و أيرأن

نم لكب ةلسصفنم تأ-ي-ل-م-ع لÓ-خ
ةليسسŸأو ةيأج-بو ف-ل-سشلأو ةŸأ-ق
ىلفدلأ Úعو ةلقرو و ةني-ط-ن-سسقو
ة-مأ--ع--ن--لأو طأو--غألأو ة--سسب--تو
طأبحإأ ¤أ ة-فأ-سضلأ-ب نأ-سسم-ل-تو

fiبك تأيمك بيرهت تلوأÒنم ة
نم لكب Îل06904 ـب ردقُت دوقولأ
سسأر-هأأ قو-سسو فرأ-ط-لأو ة-سسب-ت

بنأج ن-مو.رأتfl يجأ-ب جر-بو
ل-حأو-سسلأ سسأر-ح ط-ب--حأأ ،ر--خآأ
تلوأfi ينطولأ كردلأ حلأسصمو

ذأقنإأ ” أميف ةيعرسش Òغ ةرجه
برأوق Ïم ىلع أونأك أسصخسش211
نأرهو نم لكب ع-ن-سصلأ ة-يد-ي-ل-ق-ت
Âأ---غ---ت---سسمو تن----سشو“ Úعو
76 ف-ي-قو-ت ” أ-م-ك .نأ-سسم--ل--تو
تأيسسنج نم يعرسش Òغ أرجأهم

flرأردأأو نأسسملت نم ل-ك-ب ة-ف-ل-ت
ة--يأدر--غو فرأ--ط--لأو يدأو---لأو
تأدحو نأأ ردسصŸأ ركذو.ةسسبتو
يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل زرأفم نم
تأيلمع ،ةÎفلأ لÓخ تذفن يتلأ

ةيعون جئأتن ن-ع تر-ف-سسأأ ةد-يد-ع
ةيلأعلأ ة-ي-فأÎحلأ ىد-م سسك-ع-ت
دأدعتسسلأو ةرمت-سسŸأ ة-ظ-ق-ي-لأو
لمأك ‘ ةحلسسŸأ أنتأوق-ل م-ئأد-لأ
قأ-ي-سس ‘ كلذ و ي-ن-طو--لأ بأÎلأ
¤إأ ةفدأهلأ ةلسصأوتŸأ تأيل-م-ع-لأ

ة-برأfiو بأ--هرإلأ ة--ح--فأ--ك--م
.أهلأكسشأأ لكب ةمظنŸأ ةÁر÷أ
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عنشصلا ةيديلقت براوق نتم ىلع اوناك اشصخشش211 ذاقنإاو ةيعرشش ريغ ةرجه تلواحم طابحإا

نطولا Èع رجات31 فيقوتو تاردıا نم Òطانق01 زجح
رجات31 نمألا حلاشصم فلتfl عم قيشسنتلاب يبعششلا ينطولا سشيجلل ةكÎششم زرافم تفقوأا

flخ تطبشضو تاردÓا فيكلا نم تايمك ةقرفتم تايلمع لŸطانق01ـب ردقت جلاعÒ 49^058و
. يرا÷ا Èمفون42 ¤ا81 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ برغŸا عم دود◊ا Èع اهلاخدإا ” مارغوليك

ةŸاق ةنيدم طضسو ةÒظح ‘ نيرفاضسŸا لقنل تÓفاح4 قاÎحا
دحأأب ةÒظح ‘ قيرح ببسست ^

،سسمأ حأبسص ةŸأق ةنيدم ءأيحأأ
لقنل تÓ-فأ-ح4 قأÎ----حأ ‘

لي-ج-سست نود ن-م ن-ير-فأ-سسŸأ
لخدت حمسس أميف ةيرسشب رئأسسخ
03 ة-يأ-م-ح ن-م ءأ-ف-طإلأ قر--ف
ة-نو-كر-م تنأ-ك ىر-خأأ ةرأ-ي--سس
نم هتفسشك أم بسسح ،ةÒظ◊أب

لأ--سصتلأو مÓ--عإلأ ة---ي---ل---خ
.ةيندŸأ ةيأم◊أب
ىدأأ قير◊أ نأأب ردسصŸأ ركذو
3ل ي--ل--ك قأÎحأو فÓ---تإأ ¤إأ

ةلفأ◊ يئزج قأÎحأو تÓفأح

تÓ-فأ◊أ نأأ-ب أد-ي-ف-م ة-ع--بأر
ةÒظحب ةنوكرم تنأك ةقÙÎأ

ط-سسو د-م-حأأ ير-هأو--ط ي--ح
.ةنيدŸأ
نإأ-ف ة-ي-لÿأ تأذ-ل أدأ-ن--ت--سسأو
قيرحلل تسضرعت يتلأ تÓفأ◊أ

‘ طسشنت تÓفأ-ح3 أهنيب ن-م
نيرفأ-سسم-ل-ل ير-سض◊أ ل-ق-ن-لأ
Úب أم لقنلأ ‘ ةع-بأر ة-ل-فأ-حو
لخدتلأ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،تأيلولأ
نم نكم ءأفطإلأ لأجرل عيرسسلأ

ةنوكرŸأ تأبكرŸأ ةيقب ةيأمح
ةح-ل-سصŸأ تدأ-فأأو .ةÒظ◊أ-ب

تلخدت يذلأ قير◊أ نأأب أهسسفن
مدقتŸأ زكرŸأ رسصأنع هدأمخل
ةدحولأب ةموعدم ةنيدŸأ طسسو
ةيندŸأ ة-يأ-م-ح-ل-ل ة-ي-سسي-ئر-لأ

ءأفطإÓل نأتنحأ-سش ه-ل تر-خ-سس
ركذت نأأ نود نم فأعسسإأ ةرأيسسو
بوسشن ¤إأ تدأأ ي-ت-لأ بأ-ب-سسألأ
.قير◊أ

حلأسصŸأ تح-ت-ف ،أ-ه-ت-ه-ج ن-م
أ-ق-ي-ق– ة-سصتıأ ة--ي--ن--مألأ

Ÿم ة-فر-عÓقير◊أ أذه تأسسب
تدأأ يتلأ ةيق-ي-ق◊أ بأ-ب-سسألأو
ج.ق ^ .ةÒظ◊أب هعلدنأ ¤إأ

ةباضصعل ادح عضضي نارهو كرد
قرطب صصاخضشألا بيرهت ‘ صصتخت

ةعورضشم Òغ
كيكفت نم سسما نارهوب ينطولا كردلا تادحو تنك“ ^
ةيعرشش Òغ ةيرشسلا ةرجهلا ‘ ةشصتfl ةيمارجإا ةباشصع
” امك، Úمظنم30 مهنيب نم ،اشصخشش21 ل رحبل قيرط نع
نويلم171 ـب ردق ›ام غلبمزجح ة-ي-ل-م-ع-لا ه-تا-ه لÓ-خ ن-م
، وروأا004 ـب ردق ةبعشصلا ةلمعلا نم ›ام غلبمو ، ميتنشس
20 ، لاقن فتاه31 و ناتيعفن ناترايشس زجح ¤إا ةفاشضإلاب
ءاشضيب ةحلشسأا
يق اقيق– تحتف ليدقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا
تا-ه÷ا ¤إا ه--لا--شسرإا و ر--شضfi زا‚إا م--ت--ي--شسو ة--ي--شضق--لا
.ةشصتıا ةيئاشضقلا

صسانيا.م ^

ثداوح ‘ حيرج821 و تايفو3
ةÒخألا ةعاضس42 لÓخ رورŸا

ةÒخألا ةعاشس42 لا لÓخ ةلجشسŸا رورŸا ثداوح تفلخ ^
نيرخآا821 ة-با-شصإا و سصا-خ-ششأا30 ةا-فو تا--يلو ةد--ع Èع
،سسما هب دافأا امبشسح ,ةروطÿا ةتوافتم و ةفلتfl حورجب
.ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصŸ نايب
لجأل ةÎف-لا سسف-ن ‘ ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-شصم تل-خد-تو
رثإا ىلع Úقنتfl سصاخششأا50 ـل ةيلوألا تافاعشسإلا Ëدقت
ةزهجأا نم ثعبنŸا نوبركلا ديشسكا يداحأا زاغل مهقاششنتشسا
و ةيدلب يدادغبلا راودب نئاك-لا م-ه-ن-ك-شسم ل-خاد ة-ئ-فد-ت-لا

اياحشضلاب لفكتلا ” ثيح ةشسبت ةيلوب سضيبألا ءاŸا ةرئاد
فيشضي ,ي-لÙا ى-ف-ششت-شسŸا ¤ا م-ه-ل-يو– ل-ب-ق نا-كŸا Úع-ب
.نايبلا

ةيلول ةيندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-شصم تل-ج-شس ,قا-ي-شسلا تاذ ‘و
¤ا ةنشس94 رمعلا نم غلبت ةيفوتم ةأارما لقن سسارهأا قوشس
نوبركلا ديشسكا زاغل اهقاششنتشسا ةجيت-ن ى-لÙا ى-ف-ششت-شسŸا
ةششÃ نئاكلا اهنكشسم لخاد ناتوبلا زاغ ةروراق نم ثعبنŸا
.ةتاردشس ةرئاد ناطلشس Úع ةيدلب لحكلوب دلوأا

30 دامخإل ةيندŸا ةيا-م◊ا ر-شصا-ن-ع ا-ه-ت-ه-ج ن-م تل-خد-ت و
و ةشسبتو فلششلا ةيلو نم لك ‘ ةفلتflو ةيرشضح قئارح
“Ôشصخشش ةباشصا ¤ا قئار◊ا هذه تدأا ثيح ,تشساÚ (20)

401 يحب ةقششب بشش ق-ير-ح ر-ثا ى-ل-ع سسف-ن-ت-لا ‘ ة-ب-ع-شصب
Ëدقت ”و ,ةشسبت ةيلو سضيبألا ءاŸا ةرئاد و ةيدلب نكشسم
¤ا مهليو– و ناكŸا Úع ‘ اياحشضلل ةيرورشضلا تافاعشسإلا
.ةيلÙا ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوŸا

سسوÒف راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتŸا تاطاششنلا سصخي اميفو
سسفن لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تماق91-ديفوك انوروك
ةيشسيشس– ةيلمع861 ـب ينطولا باÎلا ةفاك Èع ةÎفلا

تايلولا ةفاك Èع ÚنطاوŸا ةدئافل (ةيدلب39) ةيلوÈ 22ع
ر-ج◊ا د-عاو-ق ماÎحا ةرور-شض ى-ل-ع م-هر--كذ--تو م--ه--ث–

802 ـب مايقلا ¤إا ةفاشضإلاب ,يعامتجلا دعابتلا اذكو يحشصلا
لكايهو تآاششنم نم (ةيدلب48) ةيلوÈ 42ع ميقعت ةيلمع
ن-يأا عراو-ششلاو ة-ي-ن-ك-شسلا تا-ع-مÛا ة-شصا--خو ة--ي--مو--م--ع
Úتيلمعلا Úتهل ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تشصشصخ
و فاعشسإا ةرايشس18 ,بترلا فلتخÃ ةيندم ةيامح نوع607
.ةنحاشش101

ج.ق ^

054ـب ردق ›ام غلبم عاجÎشسا ”
  ةقرشسلا لfi ميتنشس نويلم
جردتضسي صصخضشب عاقيإلا

Èع تانكضس ءارضشل هاياحضض
    نارهوب كوبضسيافلا

نمأل61 ير-شض◊ا ن-مأÓ-ل ة-طر-ششلا ح-لا-شصم تن--ك“^
غلبم ةقرشسب طروتم سصخششب عاقيإلا نم ،نارهو ةيلو
فÎحي، ةن-شس03 رمعلا نم غ-ل-ب-ي ، سسب-ل-ت ة-لا-ح ‘ ›ا-م
ل-شصاو-ت-لا ة-ك-ب-شش Èع ها-يا-ح-شض جارد-ت-شسا-ب ة--قر--شسلا
ردق ›ام غلبم عاجÎشسا ع-م ،(كو-ب-شسيا-ف) ي-عا-م-ت-جلا
  .ةقرشسلا لfi ميتنشس نويلم054ـب

نارهو نمل ةطرششلا طفاfi بشسح فيقوت-لا ة-ي-ل-م-ع
ةيناديم تا-ير– د-ع-ب تءا-ج““ ر-ج-ف-لا»ـل م-ي-ل-شس ةو-ي-ل-ع
سضيبألا حÓشسلا لامعتشساب ةقرشس ةيلمع عوقو اهدافم
تما-ق ن-يأا، سصا-شصت-خلا م-ي-ل-قإا ىو-ت-شسم ى-ل-ع رو-ظÙا

ح-لا--شصŸا Úب م--كÙا ق--ي--شسن--ت--لا--ب ة--طر--ششلا ح--لا--شصم
ترفشسأا يتلا ةعقاولا ‘ يروفلا لخدتلاب ، ةيتايلمعلا

سسيك ىل-ع ه-تزو-ح-ب ط-ب-شض يذ-لا ل-عا-ف-لا ف-ي-قو-ت ن-ع
لfi ميتنشس نوي-ل-م054ـب ردق ›ام غلبم ع-ب ي-ك-ي-ت-شسÓ-ب
لامكتشسا لجأا نم ةحلشصŸا ¤إا هدا-ي-ت-قا د-ع-ب ، ة-قر-شسلا
تف-ششك ثي-ح ، ه-ي-ل-ع Úت-ي-ح-شضلا فر-ع-ت ، ق-ي-ق--ح--ت--لا
قرط نع ام-ه-جارد-ت-شسا-ب ما-ق طرو-تŸا نأا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا
(كوبشسياف) ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا ة-ك-ب-شش Èع نÓ-عإا
ةنيدŸا طشسوب دحاو مويل هÒجأاتب ماق ةقشش عيبب همايقب
حÓشسلاب امهديد-ه-ت-ب ما-ق ة-ق-ششل-ل ا-م-هد-ق-ف-ت لÓ-خو ،
هدشض ر-ير– م-ت-ي-ل ، ة-ي-ششو-ب عو-ن ن-م رو-ظÙا سضي-بألا
  . ةلادعلا ىلع هبجوÃ لاحيشس يئاشضق ءارجإا
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رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:07
07:38
12:36
15:14
17:36
18:59

ن.ح^
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

