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لوألا لوؤوـصسملا ىـلع رأــنلا حــتف
 يصسردملا لوخدلا دقتناو عأطقلا نع
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:دارم ،0٢0٢ ةيلأملا نونأق يف أهل صصأخ جمأنرب دادعإا متي مل

راــــيلم فــــلأا84
نم Ìـكأا دــيشسجتل

عورـــششم فـلأا83
Ãلــــــــــظلا قـــــطان
يرئازج نييÓم8 يلاوح اهب نطقي ةقطنم فلأا51 نم رثكأا ءاشصحإا ^
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 يلشصم005 نع ديزت ةعشس تاذ دجاشسمـلا حتف^  احابشص ةشسماخلا ىلإا ءاشسم ةنماثلا نم رجحلا تاءارجإاب ةينعم ةي’و43^
تايدلبلا يف جاوزلا دوقع ماربإا طورشش ددحت ةموكحلا ^ تاراطملا لكايه رييشست تاكرشش يلوؤوشسم لشساري لقنلا ريزو^

انوروك حاقل ءانتق’ ريشضحتلاو دÓبلا يف ةيئابولا ةيعشضولا مييقت^

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباشصإا879و ةافو ةلاح12 ءاشصحإا^

٤صص
Òشضحتلا مدع ببشسب ةمراع ىشضوف فرع ذيمÓتلا سسرد“^

أيونصس ةئأملأب٨ ةبصسنب ردقيو ريبك دعأصصت يف ةقأطلل يلخادلا كÓهتصسلا
طقف ةئاملاب8.1 ةبشسن غلب رئازجلاب ةيشسمششلا ةقاطلا عورششم ديشسجت

ةيمومعلا تاطلشسلا رارقل عشضخي تاراطقلا ريشس ةكرح فانئتشسا

انوروك ببشسب يششطز عم ةرازولا عامتجا ءاغلإا

لبقملا ربمصسيد51 نم ةيادب تÓحرلا ةدوع لوح ةلوادتملا رأبخألا ىلع درت ةكرصشلا
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ينأثلا مصسقلا ةلوطب ريصصم يف لصصفلا ليجأأت

ةقيلفتوبل ةفيزŸا ةنب’ا ““ايام مادام ““ ةيشضق ‘ فانئتشس’ا ةشسلج ليجأات^سسابع دلو ل‚و ةبيلط قح ‘ تابوقعلا ديدششت سسامتلا55555̂
 داشسف اياشضق ‘ هطروتل قيقحتلا يشضاق مامأا رامط^ وباط قح ‘ انجشس تاونشس3 سسمتلت ةعيلقلا ةمكfi ةباين^
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ينطو2

تايلولا ““ نأا ¤وألا ةرازولا نايب لاقو ^
مأا ،طاوغألا ،راردأا نم ل-ك  ي-ه ة-ي-ن-عŸا
،ةديلبلا ،ةركصسب ،ةياجب ،ةن-تا-ب ،ي-قاو-ب-لا
،وزو يزيت ،ترايت ،ناصسملت ،ةصسبت ،ةريوبلا
،ةبانع ،ةمـلاق ،فيطصس ،لجيج ،رئاز÷ا
،ةليصسمـلا ،Âاغتصسم ،ةيدمـلا ،ةني-ط-ن-صسق
،جيريرعوب جر-ب ،يز-ي-لا ،نار-هو ،ة-ل-قرو
،تليصسمصسيت  ،فودنت ،فراطلا ،سسادرموب
ةزابي-ت ،سسار-هأا قو-صس ،ة-ل-صشن-خ ،يداو-لا
قيلعت ءارجإا عفر ررقتو .““تنصشو“ Úعو
باكرلل يمومعلا يو÷ا ل-ق-ن-لا تا-مد-خ
موي نم اًرابتعا  ةيل-خاد-لا ة-ك-ب-صشلا ى-ل-ع
تÓحرلا عيمج ،ةهج نم Èمصسيد6 دحألا
نمو ،دÓبلل ةي-بو-ن÷ا تا-يلو-لا ¤إاو ن-م
نم ةئاŸاب05 ¤وأا ةلحرمكو ،ىرخأا ةهج
.دÓبلا لامصش مدخت يتلا تÓحرلا
حتف ةيلمعل ارارمتصسا هنأا نايبلا تاذ دافأاو
بقارمو نرمو يجيردت لكصشب دجاصسمـلا
ررقت دقف  ،ةيمومعلا تاطلصسلا لبق نم
005 نع ديزت ةع-صس تاذ د-جا-صسمـلا ح-ت-ف
Òبادتلاب مراصصلا دّيقتلا عم كلذو ،يلصصم
ةيام◊او ةياقولل ةيحصصلا تلوكوتوÈلاو
ديد“ ررقتو .انوروك سسوÒف راصشتنا نم
قاوصسأا قلغ ءارجإا اموي رصشع ةصسمخ ةدمـل

ىوتصسم ىلع ةلمعتصسمـلا تاب-كر-مـلا ع-ي-ب
ةدمـل دّدم-ُي ا-م-ك ي-ن-طو-لا باÎلا ل-ما-ك
ةيلو43 لا ‘و ،ا-ًمو--ي ر--صشع ة--صسم--خ
›زنمـلا يئز÷ا زج◊ا ءارجإاب ةينعمـلا
تاصضايرلا ةددعتم تاعاق-لا ق-ل-غ ءار-جإا
ةيلصستلا ن-كا-مأاو ة-ي-صضا-ير-لا تا-عا-ق-لاو
ئطاوصشلاو هيفÎلا تاءاصضفو مامجتصسلاو
.ةيفاقثلا زكارمـلاو بابصشلا رودو
‘و اموي رصشع ةصسم-خ ةد-مـل دّد-م-ُي ا-م-ك
ءارجإا-ب ة-ي-ن-ع-مـلا ة-يلو  ÚثÓ-ثو ع-برألا
ديد– ءار-جإا ›ز-ن-مـلا ي-ئز÷ا ز-ج◊ا
نأا بجي يتلا رجاتمـلا سضعب طاصشن تاقوأا
ةعاصسلا نم ءادتبا اهتطصشنأا عيمج فقوت

ةينعمـلا ةطصشنألا لثمتتو .لاوز ً ة-ث-لا-ث-لا
ةزهجألا ةراŒ   طاصشنلا تاقوأا ديدحتب
ةيلزنمـلا تاودألا ةراŒو ةيلزنمور-ه-ك-لا
ةصشمقأاو تاصشورفمـلا ةراŒو تاروكيدلاو
ة-ي-صضا-ير--لا مزاو--ل--لا ةراŒو ثي--ثأا--تـلا
زكر“ نكامأاو بعللاو باعلألا ‘ ةراجتلاو
ة-قÓ◊ا تا-عا-قو ة-يرا-ج-ت-لا ة-ط-صشنألا
تا-ب-طر-مـلا ةراŒو ءا-صسن-لاو لا-جر--ل--ل
ي-ها-ق-مـلا سصخ-ي ا-م-ي-فو .تا-يو--ل◊او
،ع-ير-صسلا ل--كألا تfiÓو م--عا--ط--مـلاو
عيبلا ىلع اهتط-صشنأا ر-صصت-ق-ت نأا Úع-ت-ي-ف
قلغلاب ةمزلم اصضيأا يهو ،طقف لومحمـلا
.لاوز  ةثلاثلا  ةعاصسلا نم ًءادتبا

ر كلام ^

دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا سسأارت ^
” ا-كÎصشم ا-يرازو ا-صسل‹ د-حألا ءا--صسم
ةيئابولا ةيعصضولا م-ي-ي-ق-ت-ل ““ ه-صصي-صصخ-ت
¤إا ةفاصضإلاب (انوروك) سسوÒفب ةطبترŸا
حاقللا ءانتقا ةيلمعل يتصسيجوللا Òصضحتلا
اذ-ه ر-صضح ثي--ح ““سسوÒف--ل--ل دا--صضŸا
،ةيلخادلاب نوفل-كŸا ءارزو-لا عا-م-ت-جلا
،ةينلديصصلا ةعان-صصلا ،ة-ح-صصلا ،ل-ق-ن-لا
ةلاكولا سسيئر اذكو تايفصشتصسمـلا حÓصصإا
.““ يحصصلا نمأÓل ةينطولا
دارج ““ نأا لوألا ريزولا حلاصصŸ نايب لاقو
هصصيصصخت ” اعامتجا دحألا ءاصسم سسأارت
سسوÒفل ةيئابولا ةيعصضولا روطت ةصساردل
ما-ظ--ن--لا اذ--كو دÓ--ب--لا ‘ (91-ديفوك)
ىوتصسم ىلع عصضو يذلا فيكتŸا يحصصلا
دراوŸاو ل-ئا-صسو-لا Òخ-صستو ل-كا-ي--ه--لا
عاف-ترلا ة-ه-جاو-م ل-جأا ن-م ة-ي-فا-صضإلا
.““ىصضرŸا ددعل Òخألا
اصضيأا حمصس ءاقللا ““ نأا نايبلا تاذ فاصضأاو
داصضمـلا حاقللا ءانتقا ةلأاصسم ¤إا قرطتلاب
مدقتلا ءوصض ‘ اميصسل (انوروك) سسوÒفل
اذه ةبرŒ ريوطت ةلحرم ناونعب ققÙا
.““ةينلديصص رباfl ةدع فرط نم جوتنŸا
ديÛا دبع سسيئرلا مازتلاب ““ دارج رّكذو
91-ديفوكل داصضŸا حاقللا ءانت-قا-ب نو-ب-ت

عم ““لاجآلا بر-قأا ‘ Úن-طاوŸا ةد-ئا-ف-ل
دوعي يذلا جوتنŸا رايتخا““ نأا ¤إا ةراصشإلا

بجي ةيحصصلا ةئيهلا ¤إا لوألا ماقŸا ‘
ة-ي-عو-ن-لا تا-نا-م-صض ر-فو--ي نأا ا--م--ت--ح
دام-ت-عا ن-م د-ي-ف-ت-صسي نأاو ة-ي-قو-ثوŸاو
.““ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم
ةلأاصسŸا هذه ““ نأا لوألا ر-يزو-لا د-كأا ا-م-ك
تاطلصسلل ةبصسنلاب ةيولوألا ىصصقأا يصستكت
لئاصسولا لك رخ-صست-صس ي-ت-لا ة-ي-مو-م-ع-لا
ثي-ح ““را-طإلا اذ-ه ‘ ة-يداŸاو ة-ي-لاŸا
يتايلمع ماظن عصضو““ لوؤوصسŸا تاذ بلط
ةيتصسجوللا بناو÷ا عيمج Òصضحتب لفكتي
اذكو حاقللا داÒتصسا ةي-ل-م-ع-ب ة-ط-ب-ترŸا
.““هعيزوتو هنيزخت
وذ لوألا ،لمع يقير-ف ءا-صشنإا رر-ق-ت د-قو
¤وتيو ةحصصلا ريزو هصسأاÎي يحصص عباط
حاقللا ءانتقا ةيجيتاÎصسا حاÎقا ““ ةمهم
اذكو هذيفنت Úعتي يذلا حيقلتلا ططflو

دنجتلل نيوعدŸا Úمد-خ-ت-صسŸا Òصض–
.““حيقلتلا ةلمح ‘
ر-يزو ه-صسأاÎي يذ-لا Êا-ث-لا ق-ير-ف-لا ا-مأا
ةئيهتلاو ةيلحمـلا تاعام÷او ة-ي-ل-خاد-لا
Òصض– ““ هتم-ه-م نو-ك-ت-صسف ة-ي-نار-م-ع-لا
حاقللا لقنل يرورصضلا يتصسيجوللا ميظنتلا
ر كلام ^ .““هعيزوتو هنيزختو

 ةيلمعلا حا‚إل ةمزÓلا  تاءارجإلا ذاختا سضرغب
تاراطŸا لكايه Òيصست تاكرصش ›وؤوصسم لصساري لقنلا ريزو

 ةموك◊ا فرط نم هداÒتسسا راظتنا ‘

““انا‹ عزويصس انوروك سسوÒف حاقل ““ :Êاكرب طاقب
دقتناو .““رئاز÷ا ‘ انا‹ عزوُيصس هداÒتصساب ةموك◊ا موقتصس يذلا انوروك سسوÒف حاقل ““ نأا Êاكرب طاقب ةيملعلا ةنجللا وصضع دكأا ^
عصضولا عم فيكتي ⁄ يذلا ةيعامتجلا تانيمأاتلا قودنصص عصضو ““ سسمأا ةثلاثلا ةيعاذإلا ةانقلا جاومأا ىلع افيصض هلوزن لÓخ Êاكرب
زاوج دامتعا ““ نأا ةيملعلا ةنجللا وصضع حصضوأا ،رياغم قايصس ‘و .““ةيبطلا تافوصشكلا سضيوعت ةلأاصسÃ لدتصسم دÓبلا هصشيعت يذلا يحصصلا
ر م ^ .““ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم فرط نم هدامتعاب طبترم ⁄اعلا لود Úب لقنتلل يحصص رفصس

ةميلعتب Êاه رهزل ل-ق-ن-لا ر-يزو ثع-ب ^
Òيصست تاكرصشل Úماعلا ءاردŸا ءاصسؤورلل
نار--هو ر--ئاز÷ا تارا--طŸا ل--كا--ي---ه
تÓحرلا فانئت-صسا سصخ-ت ة-ن-ي-ط-ن-صسقو
م-ت-ي نأا بق-ترŸا ن-م ي-ت-لا ة-ي-ل--خاد--لا
.يرا÷ا رهصشلا ةيادب اهفانئتصسا
925 مقر تلمح يتلا ةميلعتلا سصن ‘ ءاجو

6 موي هديد– ” فانئتصسلا خيرات ““ نأا
نم ريزولا بلط ثيح ““ لخادلا Èمصسيد
ةيلاجعت-صسا ة-ف-صصب Úي-ن-عŸا Úلوؤو-صسŸا
حا‚إل ة--مزÓ--لا  تاءار--جإلا ذا---خ---تا
 .““ةيلمعلا
نع لوألا لوؤوصسŸا بلاط راطإلا اذه ‘و
يحصص لوكوتورب دامت-عا-ب ل-ق-ن-لا عا-ط-ق

ريزولا ددهو .سسوÒفلا راصشتنا نم ةياقولل
رارقلا اذهب ينعم لكيه وأا راطم يأا قلغب

قيبطت مدع وأا Òصصقت يأا ليجصست لاح ‘
ريزولا بل-ط ا-م-ك .ي-ح-صصلا لو-كو-توÈلا
اهدمتعيصس يتلا ق-ير-ط-لا ة-قرو-ب هدا-ف-يإا
لبق طاصشنلا فانئتصسل تاراطŸا وÒصسم
ر م ^ .لبقŸا Èمصسيد3 خيرات

 كÎسشم يرازو سسل‹ سسأاÎي دارج
Òصضحتلاو دÓبلا ‘ ةيئابولا ةيعصضولا مييقت

انوروك حاقل ءانتقل
 هعيزوتو هنيزختو حاقللا لقنب لفكتلل لمع يقيرف ليكصشت ^

اموي51 ةدمل يلزنملا رجحلا تاءارجإا ديدمت عم ةازاوم

Èمصسيد6 موي يلخادلا ناÒطلا ةدوع
 احابصص ةصسماÿا ¤إا ءاصسم ةنماثلا نم رج◊ا تاءارجإاب ةينعم ةيلو43 ^

 يلصصم005 نع ديزت ةعصس تاذ دجاصسمـلا حتف ^
ةطبترمـلا ةيحسصلا ةمزألا Òيسست راطإا ‘ ةيفاسضإا تابيترت دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ذختا
يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا تاءارجإا ديدمتل ¤وألا ةرازولل نايب سسمأا راسشأا ثيح نوروك سسوÒف ةحئاجب
Ÿمسسيد2 موي نم ءادتبا اموي51 ةدÈ ا تايلولا ددع عفر عمŸةياغ ¤إا ءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا نم ةينع
.““ةيلو43 ¤إا ›اومـلا مويلا حابسص نم  ةسسماÿا ةعاسسلا

 ةيلاŸا دود◊ا ‘8102 ةنسس ةيباهرإلا تاعام÷اب قحتلا
هصسفن ملصسي ““ىصسيع ةيخ نب““ يباهرإلا

Úتاواز Úتب ةيركصسعلا تاطلصسلا ¤إا
ةيحانلا ميلقإاب Úتاواز Úت ةقطنÃ ةيرك-سسع-لا تا-ط-ل-سسل-ل ه-سسف-ن ““ى-سسي-ع ة-ي-خ ن-ب““ ى-م-سسŸا ي-با-هرإلا م-ل-ّسس ^

قحتلا ““ىسسيع ةيخ نب““ ى-م-سسŸا ي-با-هرإلا ““ نأا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب سسمأا لا-قو .ة-سسدا-سسلا ة-ير-ك-سسع-لا
نم يخوراسص فذاق يباهرإلا ةزوحب ناك دق هنأا نايبلا فاسضأاو .ةيلاŸا دود◊ا ‘8102 ةنسس ةيباهرإلا تاعام÷اب
ةيلمعلا هذه يتأاتو .ءول‡ ةÒخذ نزfl عم يج3 عون نم ةسشاسشر ةيقدنبو ةيخوراسص فئاذق3وGPR-2 عون
ىلع ءاسضقلل ناديŸا ‘ ةلوذبŸا دوه÷او ،سشيجلل ايلعلا ةدايقلا اهدمتعت يتلا ةبراقŸا ةيلاعف ىرخأا ةرم دكؤوتل

ر م ^ .ردسصŸا فيسضي ““ينطولا باÎلا لماك Èع ةنينأامطلاو نمألا بابتتسساو باهرإلا ةرهاظ

سسي-ئر را-صشت-صسم دار-م م-ي-هار-بإا ف-صشك ^
” هنأا  لظلا قطانÃ ف-ل-كŸا ة-يرو-ه-م÷ا
دصصُر لظلا قطانÃ عورصشم00783 ليجصست
تاينازيŸا نم متين-صس را-ي-ل-م ف-لأا84 اه-ل
ثي-ح تا-يد-ل-ب-لاو تا-يلو-ل-ل ة--صصصصıا
ةميقب ليومتلا ن-م عور-صشم98421 دافتصسا
يرفيف رهصش ذن-م م-ي-ت-ن-صس را-ي-ل-م00481
.يصضاŸا
ىد-ل ل-ظ-لا ق--طا--نÃ ف--ل--كŸا ح--صضوأاو
““ هنأا ةعاذإلا موروفب Úنثلا سسما هتفاصضتصسا

‘ لظلا قطانÃ سصاخ جمانرب دادعإا متي ⁄
م-ي--صسق--ت ” ثي--ح ،0202 ة-ي-لاŸا نو-نا-ق
84 ـلا تايلولا ىلع ةيرا÷ا ةنصسلا تاينازيم
‘ ةيروهم÷ا ةلوب سسيئر-لا عا-م-ت-جا ل-ب-ق
عامتجلا ءوصض ىلع متيل ،ي-صضاŸا ير-ف-ي-ف
نوبت سسيئرلا لبق نم ةصصاخ تاميلعت هيجوت
‘ عورصشلاو قطانŸا هذه ةنكاصسب لف-ك-ت-ل-ل
ة-ل-صصلا تاذ ع-يرا-صشŸا ن-م د-يد-ع-لا زا‚إا
““ ¤إا اÒصشم ““م-ه-صشي--ع فور--ظ Úصسح--ت--ب

Œاب83 ديصسŸا نم ةئاŸا عيراصشŸةلجصس
‘ Óصصأا ةدوجوم تناك ةيلا-م تادا-م-ت-عا-ب
” ““ ه-نإا دار-م لا-قو .““تا-يلو--لا ن--ئاز--خ
›اوح اهب نطقي لظ ةقطنم44051ءاصصحإا
ةلودلا مهكÎت نأا قحي ل يرئازج ÚيÓم8

نوبت سسيئرلا ررق اذل ةيمنتلا سشماه ىلع
نع يلخ-ت-لاو ة-مزÓ-لا ة-ي-م-هألا م-هءÓ-يإا
.““فلŸا اذهب لفكتلا ‘ ةيديلقتلا قرطلا
قطانم تايجاح ““ نإا سسيئرلا راصشتصسم لاقو
هيلع فوقولاو هتن-يا-ع-م ” ا-م ق-فو ل-ظ-لا
سصخلتتو عاطق41 ›اوحب ةطبترم ،ايناديم
ىر--ق--لا ¤إا ة--يدؤوŸا كلا--صسŸا ح--ت---ف ‘
زا-غ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا-ب ط--بر--لاو ر--صشادŸاو
انايحأا مدعنت داكت يتلا ةيحصصلا ةي-ط-غ-ت-لاو
فر-صصلا تا-ك-ب-صشو بور-صشلا ءاŸا Òفو--تو
لقنلاو سسردمتلا فورظ Úصس–و ،يحصصلا
هنأا افيصضم ، ““هيفÎلا تاءاصضفو يصسردŸا
ةيومنتلا تايلمعلا نم ديدعلا ليجصست متيصس““
يتلا لكاصشŸا ةلم-ج ة-لازإاو ر-مألا كراد-ت-ل
.““قطانŸا هتاه ناكصس اهنم Êاعي
تا-ئ-م د-ي-صسŒ ل-ع-ف-لا-ب ” ““ ه-نأا ح--صضوأاو
عبرألا لÓخ ةفيفÿا ةيومنت-لا تا-ي-ل-م-ع-لا
‘ ا-م د-ح ¤إا تم-ها--صس ،ةÒخألا ر--ه--صشأا
تادامتعاب ةنكاصسلا ءلؤوه ةاناعم  فيفخت
تا-يلو-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ط-ي-صسب ة-ي-لا--م
ق-طا-نŸاو بو-ن÷او ا-ي-ل-ع--لا با--صضه--لاو
نم ةئاŸاب05 لمكتصسي نأا ىلع ،ةيدود◊ا
.““ةنصسلا ةياهن لبق ة‹ŸÈا تايلمعلا

ر كلام ^

:دارم ،0202 ةيلاملا نوناق يف اهل سصاخ جمانرب دادعإا متي مل

فلأا83 نم Ìكأا ديصسجتل رايلم فلأا84
لظلا قطانÃ عورصشم

يرئازج ÚيÓم8 ›اوح اهب نطقي ةقطنم فلأا51 نم Ìكأا ءاصصحإا^

ءابولا تاروطت رخآا نع فسشكت ةحسصلا ةرازو

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا879و ةافو ةلاح12 ءاصصحإا
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا9001و ةافو ةلاح71 ليجسست ““ Úنثلا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ^

.““ ةافو1342و ةلاح99138 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل
ةديدج ةافو ة-لا-ح12 ةÒخألا ة-عا-سس42 لا لÓ-خ تد-سصر ة-ن-ج-ل-لا ““ نأا ثد-ح-تŸا تاذ ح--سضوأاو
.““ ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو1342 ¤إا ›امجإلا عفتÒل ةنمزŸا سضارمألا باحسصأا نم مهتيبلاغ
نيذلا Úباسصملل ›امجإلا ددعلا عفتÒل ءافسشلل ةديدج ةلاح506 لثا“ ليجسست ” ““ هنأا ¤إا راسشأاو
.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ اباسصم64 دجاوتي اميف ةلاح90835 ¤إا تايفسشتسسŸا اورداغ
قلعت ام اميسسل سسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقولا Òبادتلاب مازتللا ةرورسض راروف ددج ةبسسانŸابو
.ةمامكلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ماÎحاب

م ر ^

 انوروك نم ةياقولاب ةسصاÿا رج◊ا تاءارجإا رارمتسسا لظ ‘
تايدلبلا ‘ جاوزلا دوقع ماربإا طورصش دد– ةموك◊ا

ن-ع سسمأا ¤وألا ةرازو-لا نا-ي-ب ف--صشك ^
رارمتصسا لظ ‘ جاوزلا دوقع ماربإا طورصش
نم ةيا-قو-لا-ب ة-صصاÿا ر-ج◊ا تاءار-جإا
ثيح ةيدلبلا تارقم ىوتصسم ىلع انوروك
.ةمظنم ةقيرطب متت نأا Úعتي
ةلولا سصرحي ““ نأا بجي راطإلا اذه ‘و
‘ جاوزلا دقع ماربإا مصسارم متت نأا ىلع
دعوم ديد– دعبو اذهو ةبصسا-ن-م ن-كا-مأا
سصاخصشألا روصضح ىلع ر-صصت-ق-تو ،كلذ-ل

.““طقف Úينعمـلا
تاعمŒ لك عنم ءارجإاب ةموك◊ا تركذو
تاعامتجلاو اهعون ناك امهم سصاخصشألا
اميصسلو ينطولا باÎلا لماك Èع ةيلئاعلا
ن-م ا-هÒغو نا--تÿاو جاوز--لا تÓ--ف--ح
ىوتصسم ىلع تاعم-ج-ت-لا ل-ث-م ثاد-حألا
ءابولا راصشتنل لماوع لكصشت يتلا ،رباقمـلا
عنم ةرورصضب““ Òكذتلا ىلع سصر– امك ““
ةماعلا تايعم÷او تاعام-ت-جلا دا-ق-ع-نا

.““تاصسصسؤومـلا سضعب اهمظنت يتلا
ديقتلا سضرف ىلع رهصسلاب ةلولا ف-ل-ك-يو
ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لاو ،ر-ظ◊ا اذ-ه--ب
دصضو Úفلاخمـلا دصض ةينوناقلا تابوقعلا
هذ-ه ل-ب-ق-ت-صست ي-ت-لا ن-كا-مألا ي-ك-لا--م
اهتاوعد ةموك◊ا تددج امك .تاعمجتلا
طابصضنلاو رذ◊اب يلحت-ل-ل Úن-طاو-مـل-ل
اذه راصشتنا ةحفاكŸ ةئبع-ت-لا ة-ل-صصاو-مو
 ر م^ .يحصصلا يدحتلا اذه عفرو ءابولا

ةينورتكللا ةسصنملا ىلع ليجسستلل لجأا رخآاك لبقملا ءاعبرألا ديدحت مت
 ءÓجإلا نم ةديفتصسملا تائفلا ددحت لايرتنوم يف رئازجلل ةماعلا ةيلصصنقلا
Úيرئاز÷ا ادنكب لايÎنوم ‘ رئازجلل ةماعلا ةيلصصنقلا تعد ^
ةصصاÿا ة-ي-نوÎك-لإلا ة-صصنŸا ى-ل-ع ل-ي-ج-صست-لا““ ¤إا Úق-لا-ع-لا
ةلمتÙا ةدوعلل ةيلهألا Òياعم ““ نأا سسمأا تدكأا ثيح ““ةرافصسلاب
.““ةقدب ةددfi نطولا ¤إا
‘ رئازجلل ةماعلا ةيلصصنقلا تحصضوأا ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه-ل ا-ب-صس–و
ةددfi تائفل ةصصصصfl نطولا ¤إا ةدوعلا تÓحر ““ نأا لايÎنوم
قÓغإا دنع اورفاصس نيذلا نو-ير-ئاز÷ا نو-ن-طاوŸا ا-ه-ن-ي-ب ن-م
ÚنطاوŸا ¤إا ةفا-صضإلا-ب ةدو-ع ةر-كذ-ت م-ه-يد-ل نو-ك-تو دود◊ا
بجي نيذلاو جÓعلل فيصضŸا دل-ب-لا ‘ ن-يدو-جوŸا Úير-ئاز÷ا

.““جÓعلا ةياهن ‘ دÓبلا ¤إا ةدوعلا مهيلع
ÚنطاوŸا اصضيأا سصخي رمألا ““ نأا ةيل-صصن-ق-لا نا-ي-ب فا-صضأا ا-م-ك
Úعتيو مهلمع دقع ىهتنا نيذلاو جراÿاب ÚميقŸا Úيرئاز÷ا
دلبلا ‘ نوصشيعي نيذلا اذكو ف-ي-صضŸا د-ل-ب-لا ةردا-غ-م م-ه-ي-ل-ع
.““بيردتلا وأا ةصساردلل مظتنم لكصشب فيصضŸا
متي ““ نأا لايÎنوم ‘ ر-ئاز-ج-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ل-صصن-ق-لا تطÎصشاو
Èمصسيد2 ءاعبرألا لبق ة-ي-نوÎك-لإلا ة-صصنŸا ى-ل-ع ل-ي-ج-صست-لا
.““لايÎنوم تيقوتب ليللا فصصتنم

ر م ^
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ىل-ع ا-ب-ي-ق-ع-ت يرا-هز-ل د-يزو-ب لا-قو ^
لوح ي-بوروأ’أ ناÈŸلأ ة-ح-ئ’ نو-م-ضضم
““ نأأ رئأز÷أ ‘ ناضسنإ’أ قو-ق-ح ة-ي-ع-ضضو
جعزت رئأزجلل يضسايضسلأ رأرقلأ ةيلÓقتضسأ
ي-ت-لأ ة-ي-ب-ن-جأ’أ فأر-طأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ
‘ نا-ضسن’أ قو-ق-ح ة-عا-م-ضش ل-م-ع-ت--ضست

fiاهتدنجأأ سضرفل ةلضشافو ةرركتم ت’وا
أÒضشم ““اهرأرقتضسأ ةعزعزو رئأز÷أ ىلع
ةليحتضسم فأر-ط’أ هذ-ه ة-م-ه-م ““ نأأ ¤إأ
يرئأز÷أ بعضشلأ فافت-لأ ما-مأأ ة-ب-ع-ضصو

رئأز÷أ ذيفنت““ أذكو هتلود تاضسضسؤوم لوح
نأأ احضضوم ““ةيلودلأو ةينطولأ اهتامأزتل’

ذنم اهجعزي ة-ي-ب-ن-ج’أ فأر-ط’أ هذ-ه ““
لوح يرئأز÷أ بعضشلأ فا-ف-ت-لأ تأو-ن-ضس
سشيج ل-ي-ل-ضس ي-ب-ع-ضشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ
هماه-م يدؤو-ي يذ-لأ ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
ةدايضسلأو دود◊أ ةيام-ح ‘ ة-يرو-ت-ضسد-لأ
.““ةينطولأ
مد-ع ““ ن-م قا-ي-ضسلأ أذ-ه ‘ بر-غ--ت--ضسأو
ة-ل-م-ح ن-م ي-بوروأ’أ ناÈŸلأ جا--عز--نأ
تاكاهتنأو (سص) دمfi لوضسر-ل-ل ةءا-ضس’أ

ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-ضصلا-ب نا-ضسن’أ قو--ق--ح
دضض ةيفضسع-ت-لأ تا-ضسرا-مŸأو Úط-ضسل-فو
نم د-يد-ع-لأ ‘ Úم-ل-ضسلأ ن-ير-ها-ظ-تŸأ

سسيرا-ب رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-بروأ’أ م-ضصأو-ع--لأ
““ نأأ ثدحتŸأ سسفن دكأأ امك  .““(اضسنرف)

ةيعو-ضضو-م Òغ ي-برو’أ ناÈŸلأ ة-ح-ئ’
قوقحلل ي-با-ج-ي’أ ه-جو-لأ زÈت ⁄ ا-ه-نأ’
Òب-ع-ت-لأ ة-ير-ح-ك ر-ئأز÷ا--ب تا--ير◊أو
ةأأرŸأ قو-ق-حو ة-لأد-ع-لأ ة-ي-لÓ-ق-ت--ضسأو
روتضسدلأ اهضسرك يتلأ بضساكŸأو ةلوفطلأو
هذ-ه نا-ف لا-ق ا-م-ك ““ ›ا-ت-لا-بو د--يد÷أ
ةدايضس تأذ ةلود ىلع لما– يه ةحئÓلأ
‘ فاضضأأو  .““ةلطاب تا-ما-ه-تأو بيذا-كأا-ب
ةح-ئÓ-لأ هذ-ه ““ نأأ Ó-ئا-ق قا-ي-ضسلأ سسف-ن
ةلوضصومو ةيضسامولبدلأو ةقا-ب-ل-ل ر-ق-ت-ف-ت

نع ةيطغتلل ةلواحمك ةيرامعت-ضسأ ة-عز-ن-ب
‘ ثد– يتلأ تاكاه-ت-ن’أو تأزوا-ج-ت-لأ

حضضأو كاهتنأ اهنم ⁄اعلأ نم قطانم ةدع
بع--ضشل--ل نا--ضسن’أ قو---ق◊ ح---ير---ضصو
›ود تمضص ه-ل-با-ق-ي يذ-لأو يوأر-ح-ضصلأ
سسي-ئر ا-عدو  .““فأر-طأ’أ هذ-ه ئ-طأو-ت-ب
نا--ضسن’أ قو--ق◊ ي---ن---طو---لأ سسلÛأ
ةرورضض ““ ¤إأ ›ودلأ عمتÛأ ةبضسانŸاب

هر-ير-ق-ت ن-م يوأر-ح-ضصلأ بع-ضشلأ Úك“
امك لداعو هيزنو رح ءاتفتضسأ قفو هÒضصم
نمأ’أ نامضضل ةي-لود-لأ ة-ي-عر-ضشلأ هرر-ق-ت
.““ةقطنŸاب رأرقتضس’أو

^  fiنأوضضر دم 

““امراف يب يج““ عنسصŸ ةقحتسسم Òغ تإزايتمإ حنم ةيسضق ‘
 نÓعزل ةءأÈلأو لÓضسو ىيحيوأأ قح ‘ نجضس تأونضس5

 دكؤؤي يراهزل ديزؤب ناسسنإ’إ قؤق◊ ينطؤلإ شسلÛإ شسيئر

 ةيبنجأأ افأرطأأ جعزت رئأزجلل يضسايضسلأ رأرقلأ ةيلÓقتضسأ
يوأرحضصلأ بعضشلأ قح تاكاهتنأ ةيطغتل ةلواfi يبوروأ’أ ناÈŸلأ ريرقت ^

رئإزجلل يسسايسسلإ رإرقلإ ةيلÓقتسسإ ““ نأإ يراهزل ديزؤب ناسسن’إ قؤق◊ ينطؤلإ شسلÛإ شسيئر دكأإ
شضرفل ةلسشاف ت’واحمك ناسسن’إ قؤقح ةعامسش““ لمعتسست يتلإ ةيبنجأ’إ فإرطأ’إ نم ديدعلإ جعزت
.““⁄اعلإ قطانم نم ديدعلإ ‘ ثد– يتلإ تإزواجتلإ ةيطغتو رإرقتسس’إ ةعزعزو اهتدنجأإ

شسمأإ ،د-مfiإ يد--ي--سس ة--م--كfi ترد--سصأإ ^
تإؤنسس شسمخ ةبؤقعب يسضقت اماكحأإ ،Úنث’إ

دمحأإ Úقبسسأ’إ نيريزؤلإ قح ‘ ةذفان انجسس
نؤيلم ة-مإر-غو لÓ-سس كلاŸإ د-ب-عو ى-ي-ح-يوأإ

دإÒت-سسإو ة-عا-ن-سص ة-كر-سش ة-ي-سضق ‘ را-ن-يد
دا-ف-ت-سسإ Úح ‘ ،““ا--مرا--ف ي--ب ي--ج““ ة--يودأ’إ
ةيمؤمعلإ لاغسشأ’إو ل-ق-ن-ل-ل ق-ب-سسأ’إ ر-يزؤ-لإ

شسف--ن ‘ ةءإÈلإ ن--م نÓ--عز Êا--غ---لإ د---ب---ع
ةمكfi ىدل ةيرؤهم÷إ ليكو ناكو  .ةيسضقلإ
ة-ح-فا--ك--م ‘ شصسصخ--تŸإ ي--ن--طؤ--لإ بط--ق--لإ
يد--ي--سسل ة--يدا--سصت---ق’إو ة---ي---لاŸإ ةÁر÷إ
‘ ةبؤقع ىسصقأإ طيلسست شسمتلإ دق ،دمfiإ

د-م-حأإ Úق-با-سسلإ Úلوأ’إ ن-ير-يزؤ-لإ ل-ك ق-ح
ةكرسش ةيسضق ‘ لÓسس كلاŸإ دبعو ىيحيوأإ

،““امراف يب ي-ج““ ة-يودأ’إ دإÒت-سسإو ة-عا-ن-سص
إذفان اسسب-ح تإؤ-ن-سس01 ـب امه-ت-نإدإا-ب بلا-طو
دحإو لكل جد نؤيل-م ا-هرد-ق ة-ي-لا-م ة-مإر-غو
تإؤنسس3 ةبؤقع عيقؤ-ت-ب بلا-ط ا-م-ك ،ا-م-ه-ن-م

ل-ق-ن-ل-ل ق--ب--سسأ’إ ر--يزؤ--لإ ‘ إذ--فا--ن ا--سسب--ح
عم نÓعز Êاغلإ دب-ع ة-ي-مؤ-م-ع-لإ لا-غ-سشأ’إو
عبؤتو .تاكل-ت-مŸإو كÓ-مأ’إ ع-ي-م-ج ةردا-سصم
Òغ تإزا-ي-ت-مإ ح-ن-م م-ه-ت-ب لÓ-سسو ى-ي-ح--يوأإ

ا-ه--ن--م ،ه--عور--فو ““رود--نؤ--ك ع--م‹““ ـل ةرÈم
ي-ب ي-ج““ ة-يودأÓ-ل ع-ن-سصم زا‚إ’ تÓ-ي-ه--سست
هللإ د-ب-ع يد-ي-سس ةد-يد÷إ ة-ن-يدŸا-ب ““ا-مرا-ف
د---يÈلإ ر----يزو ا----هر----ّي----سسي نا----ك ي----ت----لإو
يدامح نب ى-سسؤ-م ا-ق-با-سس تا-ي-جؤ-لؤ-ن-ك-ت-لإو
يذ-لإو ة-ي-سضق-لإ ‘ ي-سسي-ئر م-ه-ت-م-ك ع--با--تŸإ
ببسسب هق-ح ‘ ة-ي-مؤ-م-ع-لإ ىؤ-عد-لإ تسضق-نإ

ششإر◊إ نجسسب يسضاŸإ ةيليؤ-ج ر-ه-سش ه-تا-فو
دافتسسإ امك .ا-نورؤ-ك شسوÒف-ب ه-ت-با-سصإإ د-ع-ب
ةينؤناق Òغ تÓي-ه-سست ن-م ““رود-نؤ-ك ع-م‹““

ز-كر--م زا‚إ’ لÓ--سسو ى--ي--ح--يوأإ فر--ط ن--م
ةكرسش ل-ب-ق ن-م ةد-ك-ي-ك-سس ة-ي’ؤ-ب قور-ح-ل-ل

ع--م‹ عور--ف ىد--حإإ ي--هو ““ا--ي--فؤ--كؤ--فإر--ت““
مإربإإ ‘ ذؤفنلإ لÓغتسسإ ¤إإ ةفاسضإإ ،رودنؤك
يمؤمعلإ لاقنلإ فتاهلإ لماع-ت-م ع-م تا-ق-ف-سص

تاحؤلو فتإؤه ءان-ت-قإ شضر-غ-ب ““شسي-ل-ي-بؤ-م““
شصؤ-سصخ-بو .رود-نؤ-ك ع-م‹ ن-م ة-ي-نوÎك-لإإ
ةلمحلل يفÿإ ل-يؤ-م-ت-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸإ ة-م-ه-ت-لإ
ةقيلفتؤب زيزعلإ دبع حسشÎملل ة-ي-با-خ-ت-ن’إ
اهيف عبا-تŸإو ،ةا-غ-لŸإ9102 ليرفأإ تاي-سسا-ئر-ل

ينغلإ دبع قباسسلإ ريزؤلإو لÓسس كلاŸإ دبع
تسضق دقف ،ةلم◊إ يريدم امهتفسصب نÓعز
دعتو .ةيمؤمعلإ ىؤ-عد-لإ ءا-سضق-نا-ب ة-م-كÙإ

عباتي ىرخأإ داسسف اياسضق Úب نم ةيسضقلإ هذه
Òخأ’إ ع-با-ت-ي ثي-ح ،ى-ي-ح-يوأإو لÓ-سس ا-ه-ي--ف
‘ ةرÈم Òغ تإزايتمإ نم ةدافتسس’إ ةمهتب

نم ةدافتسس’إو ،ةي-مؤ-م-ع-لإ تا-ق-ف-سصلإ لا‹
ن-م ةدا-ف-ت--سس’إو ،Úي--مؤ--م--ع نإؤ--عأإ Òثأا--ت
ليؤمتلإو ،قح ه-جو نود ة-يرا-ق-ع تإزا-ي-ت-مإ
ه-جإؤ-ي ا-م-ك ،ة-ي-سسا-ي-سسلإ بإز--حأÓ--ل ي--فÿإ

Òغ تإزا-ي-ت-مإ ح-ن-م»ـب ق-ل-ع-ت-ت ا-م-ه--ت لÓ--سس
،ة--ف---ي---ظؤ---لإ لÓ---غ---ت---سسإ ةءا---سسإإو ،ةرÈم
Òغ ؤ-ح-ن ى-ل-ع ة-ي-مؤ-م-ع لإؤ-مأإ لا-م-ع-ت-سسإو
‘ اماكحأإ ة-م-كÙإ ترد-سصأإ د-قو.““يعرسش

بي-كر-ت ف-لÃ ق-ل-ع-ت--ت ا--يا--سضق ‘ ا--م--ه--ق--ح
برقŸإ دإدح لامعأ’إ لجر ةيسضقو تإرايسسلإ

شسي-ئر-لإ ق-ي-ق-سش ة-ق-ي-ل-ف-تؤ-ب د--ي--ع--سسلإ ن--م
ءا-سسؤور تا-م-كاfi ل-سصإؤ-ت--تو.قباسسلإ

ريدŸإو لامعأإ لاجرو ة’وو ءإرزوو تامؤكح
Êا-غ-لإ د-ب-ع ق-ب-سسأ’إ ي-ن-طؤ-لإ ن-مأÓ-ل ما-ع--لإ

مكح لÓ-خ دا-سسف ا-يا-سضق ‘ إؤ-طرؤ-ت ،ل-ما-ه
تإراي-لÃ ر-ئا-سسخ دÓ-ب-لإ تد-ب-ك ة-ق-ي-ل-ف-تؤ-ب
ي-ت-لإ با-ب--سسأ’إ Úب ن--م تنا--كو ،تإر’ود--لإ

ةقيلفتؤب Èجأإ يذلإ يبعسشلإ كإر◊إ ترجف
.ةلاقتسس’إ ىلع

 ب ةراضس ^

ءاضضق سسل‹ ىدل ةماعلأ ةباينلأ تضسمتلأ ^
ÚمهتŸأ ىلع تابوق-ع-لأ د-يد-ضشت ،ر-ئأز÷أ
ءاهب قباضسلأ ÊاÈŸلأ ةي-ضضق ‘ Úي-ضسي-ئر-لأ
أذفان انجضس تأونضس8 ـب نأدŸأ ةبيلط نيدلأ
قلعتت م-ه-ت-ب ة-ي-لا-م ة-مأر-غ جد ÚيÓ-م8و

Ãسسوؤور ةكرح ‘ فرضصلأو عيرضشتلأ ةفلاخ
،عامتضس’أ ” دقو  .جراÿأ ¤إأو نم لأومأ’أ
بئانلأ ¤إأ فانئت-ضس’أ ة-ضسل-ج لÓ-خ د-حأ’أ
ءاهب ،ين-طو-لأ ي-ب-ع-ضشلأ سسلÛا-ب ق-با-ضسلأ
يأأ نم هتدافتضسأ ىفن يذلأ ،ة-ب-ي-ل-ط ن-يد-لأ

Òثأاتلأ تلواح يتلأ ةعام÷أ ن-م نا-ك غ-ل-ب-م
‘ اهاضضق يتلأ ةدŸأ لÓخ هنأأ لاقو ،هيلع
‘ هحضشر-ت ءأر-ضش ى-ل-ع ل-م-ع-ي ⁄ ،ناÈŸلأ
ةهبج بز◊ ةعبات-لأ ة-ي-با-خ-ت-ن’أ م-ئأو-ق-لأ
اضضرع هيقلت روف هنأأ دكأأو .ينطولأ ريرحتلأ

ريزولأ ل‚ سسا-ب-ع د-لو ‘أو-لأ و-عدŸأ ن-م
رايلم7 ةميقب سسا-ب-ع د-لو لا-م-ج ق-ب-ضسأ’أ

ة-ضصتıأ ن-مأ’أ ح-لا-ضصÃ ل-ضصتأ ،م-ي-ت-ن-ضس
نم .Òبكلأ ›اŸأ سضرعلأ أذه نع غي-ل-ب-ت-ل-ل

،هللأ دبع يدÓخ قانضشوب مهتŸأ لاق ،هتهج
لوبقو ذو-ف-ن-لأ لÓ-غ-ت-ضسأ ة-ح-ن-ج-ب نأدŸأ
›آ’أ مÓعإ’أ ةيلخ ‘ هل-م-ع نأأ ،تأزا-ي-ت-مأ
ناك ينطولأ ريرحتلأ ةه-ب-ج بز◊ ة-ع-با-ت-لأ

Ãضضح-ت-لأ ة-ب-ضسا-نÒ لÓةيعيرضشتلأ تاباختن
ما-ع-لأ Úمأ’أ ةو-عد ل-ب-ق ه-نأأو7102 ةن-ضسل
عوطتمك لمعلل ،سساب-ع د-لو لا-م-ج ،كأذ-نآأ
.ة-ضصا-خ ة-م-هÃ ف-ل-ك-م لوؤو-ضسم-ك سسي--لو
ىقلتي ناك ،هلمع مكحب هنأأ قانضشوب فÎعأو

هيلإأ تدرو يتلأ كلت اهنيب نم ت’اضصتأ ةدع
سضعب جأردإأ سصوضصخب سسابع دلو ‘أولأ نم
ىفن امك ،ةيبا-خ-ت-ن’أ م-ئأو-ق-لأ ‘ ءا-م-ضسأ’أ
لحاضسلأ ةماقإاب سصاخ نكضسم نم هتدافتضسأ
تمأد ةدافتضس’أ نأأ لاقو ،ر-بو-ن-ضصلأ يدا-ن-ب
نكضسŸأ لمعتضسي ⁄ هنأأو طقف أدحأو أرهضش

ددجف سسابع دلو لامج امأأ  .ةÎفلأ كلت ‘
رمعو ‘أولأ هئانبأأ طاضشنب ةقلعتŸأ هلأوقأأ
ه-م-ل-ع مد-ع ىر-خأأ ةر-م د-كأأو رد-ن--ك--ضسأو
.ةكÈفŸاب ةيضضقلأ هذه فضصوو مهتاكرحتب
Èتعأ ،ÚمهتŸأ لأوقأأ ¤أ عا-م-ت-ضس’أ د-ع-بو
نا-ضسل ى-ل-ع ءا-ج ا-م ل-ك نأأ ما-ع-لأ بئا--ن--لأ
نيدلأ ءاهبو سسابع دلو رد-ن-ك-ضسأ Úم-ه-تŸأ

مئاق مر÷أ نأأ دكؤوي قانضشوب يدÓخو ةبيلط
هيلعو ،ةيو-ن-عŸأو ة-يداŸأ ه-نا-كرأأ ع-ي-م-ج-ب
ىلع تابوقعلأ ديدضشت ةمكÙأ نم سسمتلأ
 .ةثÓثلأ ÚمهتŸأ

ب سس ^

7102 تايعيرسشت ‘ ةيباختن’إ مئإؤقلإ ءإرسشب ةقلعتم ةيسضقلإ
 سسابع دلو ل‚و ةبيلط قح ‘ تابوقعلأ ديدضشت سسامتلأ

ةثÓث Úنث’أ ةعيلقلأ ةمكfi ةباين تضسمتلأ ^
قطانلأ وباط Ëرك قح ‘ أذفان انجضس تأونضس
يطأرقÁدلأ يعامتج’أ بز-ح-ل-ل ي-م-ضسر-لأ
تايون-ع-م طا-ب-حإا-ب م-ه-تŸأ (د-م-ت-ع-م Òغ)
ةعيلقلأ ةمكfi ةباي-ن تضسم-ت-لأ ا-م-ك ،سشي÷أ

ىلع ران-يد ف-لأ001ب ردقت ةي-لا-م ة-مأر-غ
مهتŸأ اهب ¤دأأ يتلأ تاحيرضصتلأ نأأ رابتعأ

يأأرلل ةهجومو ةÒطخ Èتعت9102 يام رهضش
يضساضس فرظ ‘و هتانوكم لكب ينطولأ ماعلأ

لثمŸ أدانتضسأ رئأز÷أ هب ر“ تناك سساضسح
ةمكاÙأ نأأ ةباينلأ لث‡ ددضش امك  .ةباينلأ
عئاقولأ ىلع ةضسضسؤو-م ة-با-ي-ن-لأ تا-ضسا-م-ت-لإأو
هنأأ أزÈم تأديأزŸأ لك نع أديعبو ةÒطÿأ
عفأر هتهج نم .““عئاقولأ كلت ىلع مكاحيضس““
““ هنأأ أددضشم هتءأرب لجأأ نم وباط Ëرك مهتŸأ
رأرضضإ’أ ةمهت ’إأ مهتلأ لك هل هجوت نأأ لبقي
ةينطولأ ةدحولأ ديد-ه-تو ي-ن-طو-لأ عا-فد-لا-ب
لضضانم““ هنأأ أزÈم ““سشي÷أ تايونعم طابحإأو
اهزربأأ ةيقÓخأأ أدودح هضسفنل عضضي يضسايضس

““ هنأأ فاضضأأو .““سشي÷أ ةضسضسؤوŸ سضرعتلأ مدع
ءأدأأ دقتني نأأ هقح نم يضسايضس لضضانم هتفضصب
لاÛأ ‘ ا--ه--ضسف--ن مد--ق--ت ة---ضسضسؤو---م يأأ
نم سسمتلأ دق مهتŸأ عافد ناكو .““يضسايضسلأ

ةعباتŸأ تأءأرجإأ نÓطب ةيلكضش عوفدك لبق
مويلأ ةمكاfi ءأرجإأ نÓطب أذك و ةيئاضضقلأ

¤إأ اهيف اقباضس هتمكاfi ” هنأأ رابتعأ ىلع
ةباقر-لأ ع-فر ءأر-جإأ نÓ-ط-ب-ب ع-فد-لأ بنا-ج

ةفرغ ةضسيئر اهتهج ن-م تد-كأأو .ة-ي-ئا-ضضق-لأ
دعت مويلأ ةمكاfi نأأ ةعيلقلأ ةمكحÃ حن÷أ
اميف مك◊أ رأدضصإأ لبق يئاضضق قيق– رخآأ
عافدلل ةيلك-ضشلأ تا-عو-فد-لا-ب ذ-خأ’أ تضضفر
لوبق ” امي-ف تأءأر-جإ’أ نÓ-ط-ب-ب ة-ضصاÿأ
وÚ 47تداŸأ ةيروتضسد مدعب ةضصاÿأ عوفدلأ

ÚتداŸأ امهو ةيئأز÷أ تأءأرجإأ نوناق نم97
Ëركل اهتعباتم ‘ ةباينلأ امهل تدنتضسأ يتلأ

ققحتلأو هبأوجتضسإأ ةيلمع رضشابت نأأ لبق وباط
ة-لا-حإ’أ رأر-ق ‘ ة-نودŸأ ه-تا-ح-ير-ضصت ن--م
نأوضضر دمحم ^.ماهت’أ ةفرغ نع رداضصلأ

 ششي÷إ تايؤنعم طابحإإ ةمهتب
 وباط قح ‘ انجضس تأونضس3 سسمتلت ةعيلقلأ ةمكfi ةباين

رئإز÷إ ‘ ناسسنإ’إ قؤقح ةيعسضو لؤح ةحئ’ هرإدسصإإ دعب
 يبوروأ’أ ناÈŸلأ رأرق ناضضفري ايقيرفإأ مومع ناŸربو يبرعلأ ناÈŸلأ

‘ ي--بر--ع--لأ ناÈŸلأ بت--ك--م د---كأأ ^
لود-لأ ة-ع-ما-ج ر-قÃ د-ح’أ ه-عا-م-ت-جأ
رأرقل عطاقلأ هضضفر ةرهاق-لا-ب ة-ي-بر-ع-لأ
قوقح ة-ي-ع-ضضو نأا-ضشب ي-بوروأ’أ ناÈŸلأ
أرداضص أرأرق هÈتعأو رئأز÷أ ‘ ناضسن’أ

ةي’و هل سسيل»و ““ةفضص يذ Òغ فرط““ نع
.““ةلأاضسŸأ هذه ىلع قيلعتلل ةينوناق
هل نايب ‘ يبرعلأ ناÈŸلأ بتكم حضضوأأو
‘ أرفاضس Ó-خد-ت““ ل-ثÁ رأر-ق-لأ أذ-ه نأأ
رئأز÷أ ة-يرو-ه-م÷ ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-ضشلأ
تأرأرقلأ نم لوبقم Òغ جهنل أرأرمتضسأو
يذلأ Êاثلأ رأرقلأ هنأأ ةضصاخ ،ةهباضشŸأ
ةيروهمج قحب يبوروأ’أ ناÈŸلأ هردضصي
.““ةدحأو ةنضس نوضضغ ‘ رئأز÷أ
ناÈŸلأ يبرعلأ ناÈŸلأ بت-ك-م بلا-طو
ةدايضس مأÎحأو هفقوم ةعجأرÃ  ““يبوروأ’أ
يرو-ت-ضسد-لأ ا-ه-ما-ظ--نو ر--ئأز÷أ ة--لود
ا-ه-نوؤو-ضش ‘ ل-خد-ت-لأ مد-عو Êو-نا-ق-لأو
ىو-ت-ضسم د-ن-ع““ نو-ك-ي نأأو ““ة-ي-ل--خأد--لأ
اهضضرفت يتلأ ةيضسامولبد-لأو ة-ي-لوؤو-ضسŸأ
تا--قÓ---ع---لأو ة---كÎضشŸأ ح---لا---ضصŸأ
دا–’أ Úب ع-مŒ ي-ت-لأ ة-ي-ج-ي--تأÎضس’أ

.““ةيبرعلأ لودلأو يبوروأ’أ
““ يبرعلأ ناÈŸلأ بتكم نايب بلاط امك
رأو◊ ةكÎضشم ةيضضرأأ قلÿ لخدم ينبتب
ي----بوروأ’أ ناÈŸلأ Úب ي----با-----ج-----يإأ
نضسح أأدبÃ امأزتلأ ،ةيبرعلأ تاناÈŸلأو
Úب عمŒ يتلأ ةكأرضشلأ تاقÓعو رأو÷أ
اياضضقلأو ةيبوروأ’أ لودلأو ةيبرعلأ لودلأ
.““Úبنا÷أ Úب ةكÎضشŸأ ة-ي-ج-ي-تأÎضس’أ
مو--م--ع ناŸر--ب نأدأأ قا--ي--ضسلأ تأذ ‘و
لوح يبوروأ’أ ناÈŸلأ ةحئ’ ،ا-ي-ق-ير-فإأ
ايعأد ،رئأز÷أ ‘ ناضسن’أ قوقح ةيعضضو
لك هجو ‘ يقيرفإأ ÊاŸرب نماضضت ““ ¤إأ
نأد-ل-ب-ل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-ضشلأ ‘ ل-خد-ت
.““ةيقيرف’أ
هنأأ نايب ‘ ايقيرفإأ مومع ناŸرب حضضوأأو
‘ يرئأز÷أ ناÈŸلأ عم هنماضضت““ ددجي
عوفدŸأ يبوروأ’أ ناÈŸلأ فقوŸ هتنأدإأ
نم ةفوضشكمو ةديدج ةيرامعت-ضسأ ة-عز-ن-ب
¤إأ و-عد-يو ة-ي--بوروأ’أ طا--ضسوأ’أ سضع--ب
لخدت لك هجو ‘ يقيرفإأ ÊاŸرب نماضضت

.““ةيقيرف’أ نأدلبلل ةيلخأدلأ نوؤوضشلأ ‘
بأأد““ يبوروأ’أ ناÈŸلأ نأأ نايبلأ لجضسو

قوقح عضضو لوح ةبيرم حئأول رأدضصإأ ىلع
كولضس ‘ ةيقيرف’أ نأد-ل-ب-لأ ‘ نا-ضسن’أ
نأدم ،حوضضفم يلخدت يو-بأأ ي-ئÓ-ع-ت-ضسأ
تردضص يتلأ ةحئÓلأ اهر-خأأ ،سضو-فر-مو
‘ رئأز÷أ ‘ ناضسن’أ قوقح سصوضصخب
.““›ا◊أ Èمفون62
ناÈŸلأ ا-ي-ق-ير-فإأ مو-م-ع ناŸر-ب ا-عدو
‘ ه-ت-برا-ق-م ة--ع--جأر--م““ ¤إأ ي--بوروأ’أ
ميلضستلأو ةيقيرف’أ نوؤوضشلأ عم يطا-ع-ت-لأ
ةديكأأ ىطخب Òضست ةيقيرف’أ نأدلبلأ نأاب
اهبوعضش مدخي اÃ اهم-ظ-ن ر-يو-ط-ت و-ح-ن
دعضصلأ لك ىلع ماتلأ اهلÓقتضساب لجعيو
راضسم قفو ة-ي-طأر-قÁد م-ظ-ن-ل سسضسؤو-يو

لك نع أديعب ،اهتايضصوضصخ يعأري حيحضص
ببضس لأزت’و تناك ىوق نم ةيوبأأو ةياضصو
مامأأ يضسا-ضسأ’أ قو-عŸأو ةرا-ق-لأ ف-ل-خ-ت
موم-ع ناŸر-ب نا-ي-ب سصل-خو .““ا-ه-مد-ق-ت
¤إأ يبوروأ’أ ناÈŸلأ ةوعد ¤أ ا-ي-ق-ير-فإأ
Úب مهافتلأ ةركذم ‘ درو اÃ مأزتل’أ““
ه--جو ى--ل--ع تضصن ي--ت--لأو Úت--ضسضسؤوŸأ
‘ لخدتلأ نع عانت-م’أ ى-ل-ع سصو-ضصÿأ
ر م ^ .““ةيقيرف’أ لودلل ةيلخأدلأ نوؤوضشلأ

 لودلل ةيلخإدلإ نوؤؤسشلإ ‘ رفاسسلإ لخدتلإ مدع ¤إإ تعد
يبوروأ’أ ناÈŸلأ ةحئ’ ركنتضست يبوروأ’أو يرئأز÷أ ÚناÈŸلل ةكÎضشŸأ ةنجللأ
ةكÎضشŸأ ةيناÈŸلأ ةنجلل ةيرئأز÷أ ةبعضشلأ ءاضضعأأ ركنتضسأ ^

ة-ي-ضصو-ت ‘ ءا-ج ا-م ي-بوروأ’أ ناÈŸلأ-ير-ئأز÷أ ناÈŸلأ Úب
بضسح رئأز÷أ ‘ ناضسنإ’أ قوقح ةيعضضو لوح يبوروأ’أ ناÈŸلأ

.ينطولأ يبعضشلأ سسلجملل نايب Úنث’أ سسمأأ هدروأأ ام
ةيناÈŸلأ ةنجلل ةيرئأز÷أ ةبعضشلأ ءاضضعأأ اعد م-ه-ل نا-ي-ب ي-ف-ف
ذبنو تاير◊أ مأÎحأ ةضشقانم ¤إأ يبوروأ’أ ناÈŸلأ ةكÎضشŸأ
يرضصنعلأ فرطتلأ دايدزأ عم ةضصاخ يبوروأ’أ لخأدلأ ‘ فنعلأ

رفاضسلأ لخدتلأ لدب بناجأ’أ هرك دعاضصتو ةملضسŸأ ةيلا÷أ دضض
تأذ ‘ ةبعضشلأ ءاضضعأأ نجهتضسأ امك .لودلل ةيلخأدلأ نوؤوضشلأ ‘

ىلع قيضضت Úنأو-ق زور-ب ءأزإأ ي-بوروأ’أ ناÈŸلأ تم-ضص قا-ي-ضسلأ
تاحيرضصتلأ سشقانيو اهضشقاني نأأ ىرحأ’اب ناك ابوروأأ ‘ نيدتلأ
أأدبÃ اضساضسم Èتعت ي-ت-لأو مÓ-ضسإ’أ لو-ح ةز-ف-ت-ضسŸأو ةÒطÿأ
دقتعŸأ ةيرحو ةيطأرقÁدلاب ى-ن-غ-ت-ت نأد-ل-ب ل-خأد سشيا-ع-ت-لأ
.نايبلأ تأذ ‘ ءاج اŸ اقفو لدعلأو
رأو◊أو سشاقنلل مهدأدعتضسأ ءأدبإاب مهنايب ةبعضشلأ ءاضضعأأ متتخأو
ةيراضضح ةقيرطب ةماهلأ لئاضسŸأ لوح Úيبروأ’أ م-ه-ئأر-ظ-ن ع-م
 .رئأز÷أ وأأ لضسكورب وأأ غروبضسأÎضس ‘ ءأوضس

م نأوضضر ^

 ةيلام ةمإرغ ÚيÓم7و نجسس ةنسس21 ةبؤقعب اهتنإدإإ ت“
ةقيلفتوبل ةفيزŸأ ةنب’أ ““ايام مأدام ““ ةيضضق ‘ فانئتضس’أ ةضسلج ليجأات

فانئتضس’أ ةضسلج ةزابيت ءاضضق سسل‹ لجأأ ^
دبع قباضسلأ سسيئرلل ةفيزŸأ ةنب’أ ةيضضق ‘

¤إأ ÚلوؤوضسŸأ نم ددع ةقفر ةقيلفتوب زيزعلأ
سشانضشن““ ةمهتŸأ عبات-تو .ل-ب-قŸأ Èم-ضسيد7
نم ددع هيف طروت داضسف تافلم ‘ ““ةخيلوز
قوفي ام زجح ” ثيح ،Úقباضسلأ ÚلوؤوضسŸأ

ةلمعلاب ةمخضض غلاب-مو م-ي-ت-ن-ضس أرا-ي-ل-م11
ت’ومع اهنأأ دقتعي ““يتيروم““ ةماقإاب ةبعضصلأ

لامعأ’أ لاجر Úب ةطاضسولأ تايلمع نم اهتقلت
.ةلودلأ ‘ نيذفانو
ةقلعتŸأ مهتلأ نم ةلمج ‘ نوينعŸأ طروتو

Ãأ ميظنتلأو عيرضشتلأ ماكحأأ ة-ف-لا-خÿضصاÚ
¤إأو ن-م لأو-مأ’أ سسوؤور ة-كر-حو فر--ضصلا--ب
ة-عا-م-ج را-طإأ ‘ لأو-مأ’أ سضي-ي-ب--تو جراÿأ
ةفيظولأ لÓغتضسأ ةءاضسإأ ،ةم-ظ-ن-م ة-ي-مأر-جإأ
.ذوفنلأ لÓغتضسأو

يضضاŸأ ربوتكأأ41 ‘ ةقأرضش ةمكfi تنأدأأو
7و ةذفان اضسبح ةنضس21 ةبوقعب ““ايام مأدم““

رمأ’أ عم ةذفان ةيلا-م ة-مأر-غ را-ن-يد نو-ي-ل-م
Ãأو ةيراقعلأ اهتاكلت‡ عيمج ةرداضصŸةلوقن.

نمأÓل قب-ضسأ’أ ر-يدŸأ ة-م-كÙأ تنأدأأ ا-م-ك
ناقباضسلأ نأريزولأو لماه Êاغلأ دبع ينطولأ

fiاغلأ دبعو يزاغلأ دمÊ عزÓتأونضس01 ـب ن
ر م ^ .ةيلام ةمأرغ نويلمو أذفان اضسبح

 ةزابيت ةي’و نم Úقباسسلإ ÚلوؤؤسسŸإ نم ددع بناج ¤إإ
 داضسف اياضضق ‘ هطروتل قيقحتلأ يضضاق مامأأ رامط

دبع نكضسلأ ريزو دمfiأ يديضس ةمكحÃ ةيناثلأ ةفرغلاب قيقحتلأ يضضاق مامأأ سسمأأ لثم ^
يضضاق عمتضسأو  .داضسف اياضضق ‘ ةزابيت ةي’وب Úقباضسلأ ÚلوؤوضسŸأ نم ددعو رامط ديحولأ
دبع قباضسلأ نكضسلأ ريزو ¤إأ ،Úنث’أ سسمأأ ،دمfiأ يديضس ةمكحÃ ةيناثلأ ةفرغلاب قيقحتلأ
قباضسلأ ةلودلأ كÓمأأ ريدمو ةزابيتل قباضسلأ مجانŸأو ةعانضصلأ ريدم بناج ¤إأ رامط ديحولأ
نودب يمومع راقع حنمـب اياضضقلأ قلعتتو  .داضسفلاب قلعتت اياضضق ‘ مهعم قيقحتلل ةزابيت ةي’ول
ةقحتضسم Òغ تأزايتمأ حنمو ةينطولأ كÓمأ’اب سساضسŸأو ةيمومع تأررقم ريوزتو قح هجو
ب سس ^ .ةيمومع لأومأأ ديدبتو ةفيظولأ لÓغتضسأ ةءاضسإأو
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ي-ب-ع-ضشلأ سسلÛا-ب بئا--ن--لأ دد--ضشو ^
ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو”” نأأ ىل-ع ة-ي-ن-طو-لأ
ةيجوغأديبلأ ل-كا-ضشŸأ ل-ح ن-ع ةز-جا-ع
ام”” Óئاضستم ،””اهضصاضصتخأ ن-م ي-ه ي-ت-لأ
ةرضسألأ تا-ف-لÃ ر-مألأ ق-ل-ع-ت و-ل م-ك-لا-ب
- تأرأزو ةدع اهيف كÎضشت يتلأ ةيوبÎلأ
ةرأزو ، ¤وألأ ةرأزولأ ، يمومعلأ فيظولأ
ةوق ¤إأ جات–و -.. ةيلاŸأ ةرأزو ، لمعلأ
ليدعت وأأ ةيئانثتضسأ سصخر كاكتفل حرط
) ةقلاعلأ لكاضشŸأ ل◊ ةي-نو-نا-ق سصو-ضصن
ذنم ةق-لا-ع-لأ ىÈك-لأ تا-ف-لŸأ ة÷ا-ع-م
ةليط تيقب ةرأزولأ”” نأأ ا-ف-ي-ضضم ””تأو-ن-ضس
¤إأ يضسردŸأ لوخدلأ نم يأأ ةدŸأ هذه
لوأد-ج ‘ ط-ق-ف ط-ب-خ-ت-ت ي-هو مو-ي--لأ
د◊ نكم-ت-ت ⁄ يذ-لأ ن-مز-لأ لا-م-ع-ت-ضسأ
اهرأدضصإأ مغر ةيلمعلأ طبضض نم ةظحللأ
بقÎنضس ا-ن-لزا-مو ، Òضشا-ن-م30 ةثÓث-ل
””؟! طبختلأ أذه ةجيتن ىرخأأ Òضشانم
ةمذلل ةئÈت”” هنأأ يوأرمع دوعضسم راضشأأو
ناك يتلأ ةدŸأ هذه ةلي-ط تم-ضصلأ د-ع-بو
هتءافك ريزولأ تابثإأ ‘ اندوأري لمألأ اهيف
، فيفط Òغت ولو ثأدحإأو ، Òيضستلأ ‘
تم-ل-ظ ة-مو-ك◊أ نأأ حو-ضضو-ب نآلأ لو-قأأ
،””ةينطولأ ةيبÎلل أريزو هنييعت ‘ طوعجأو
نم ىتح نكمتي ⁄”” Òخألأ نأأ ىلع أددضشم
Òيضست ‘ هدعاضست ةأاف-ك تأرا-طإأ را-ي-ت-خأ
عم هكرت ¤وألأ ناك”” هنأأ افيضضم،»؟ ةرأزولأ
ذاتضسأ لك سسيل ذإأ ،هنم ةدافتضسÓل هتذمÓت
Òيضستلل لهؤوم سسيردتلأ ‘ حجان يعماج
. ””ةيرضشبلأ درأوŸأو يرأدإلأ
ينطولأ يبعضشلأ سسلÛاب بئا-ن-لأ دد-ضشو
ريزول ةضسام ةجاحب ةيبÎلأ ةرأزو”” نأأ ىلع
ن-م ةأا-ف-ك تأرا-طإأو ، عا-ط-ق-لأ ن-م ءف-ك
نأأ اطرضش سسيلو ، مهÌكأأ امو اضضيأأ عاطقلأ
ةعما÷اب سسيردتلأ ‘ احجان أروتكد نوكي
افيضضم،»؟ ةينطولأ ةي-بÎلأ ةرأزو ¤و-ت-ي-ل
أذ-ه ›و-ق نأا-ب د-كأا-ت-م ا-نأأو أذ-ه لو-قأأ””
ريزولاب ثبضشتلأ متيو ةمزألأ رمع ليطيضس
أÒخ انرضشبتضسأ”” هنأاب ركذ-م ،””ه-م-قا-ط-بو
!؟ هيلع انينثأأو ، ةيأدبلأ ‘ ريزولأ ديضسلاب
لاقت نأأ بجي يتلأ ةرŸأ ةقيق◊أ اهنكلو
،»؟ نآلأ
سضÎفي”” ناك هنأأ يوأرمع دوعضسم راضشأأو
فورظلأ هذه ‘ ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو نم
Òضضحتلأ ”” انوروك ”” ءابو ءأرج ةيئانثتضسلأ

نم تقولأ لبق يضسردŸأ لوخدلل دي÷أ
سسرد“ ميظن-ت ة-ضصا-خ ه-ب-نأو-ج ع-ي-م-ج
ةيضسأردلأ ةنضسلأ لÓخ ذيمÓت-لأ ا-ن-ئا-ن-بأأ
عم تلماعت”” اهنأاب اف-ي-ضضم،””0202/1202
مقت ⁄و ، أدج داع فرظ ‘ اننأاكو ثد◊أ
نيريدŸأو ÚضشتفŸأ تكرتو لب ،لمع يأاب
ميظنت لعج ام،””يدرف لك-ضشي نود-ه-ت-ج-ي
ة-مرا-ع ى-ضضو-ف ‘ ذ-ي-مÓ--ت--لأ سسرد“
Ãةدحأو-لأ ة-يلو-لا-بو تا-يلو-لأ ف-ل-ت-خ
هفلأات ⁄ ام أذه»و ،””Òضضحتلأ مدع ةجيتن
ءأرزولأ فلتfl بقاعت مغر ةيبÎلأ ةرأزو
.احضضوم»؟ اهيلع
ينطولأ يبعضشلأ سسلÛاب بئانلأ Èتعأو
:‘ خرؤوŸأ7211 مقر ت– لوألأ روضشنŸأ
سسيردت ميظنت-ب ق-ل-ع-تŸأ0202/01/11
/1202 ةيضسأردلأ ةنضسلأ لÓخ ذ-ي-مÓ-ت-لأ
دعب”” ةيضصولأ ةرأزولأ هتردضصأأ يذلأ0202
، ةذتاضسألأ فرط نم ةددعتŸأ ىواكضشلأ
‘ Úلعافلأو امومع ة-يو-بÎلأ ة-عا-م÷أو
نم ىتح نكمت-ي ⁄”” ه-نأأ ””يو-بÎلأ ل-ق◊أ
ىوتضسمللو ذيملتلل يعاضسلأ مج◊أ ديحوت
ماظنو دحأولأ مأودلأ ماظن ةجحب دحأولأ
سسفنل ف-ي-ك”” ن-ع Ó-ئا-ضست-م،””؟Úمأود-لأ
م-ج◊أ سسف--ن ه--ل نو--ك--ي ل ىو--ت--ضسŸأ
ررقŸأ سسفن”” نأأ ىلع أدكؤوم ،””؟يعاضسلأ
، ةÒتولأ سسفنب هلوا-ن-ت م-ت-ي ⁄ ي-ضسأرد-لأ
هتبقعأأ اهنمضضت يتلأ تلÓتخÓ-ل أر-ظ-نو
‘ خرؤو--Ÿأ791 م-قر Êا-ث-لأ رو-ضشنŸا--ب
بج-ت-ضسي ⁄ هرود-ب يذ--لأ0202/11/81
ةيوبÎلأو ةيجو-غأد-ي-ب-لأ تا-ب-ل-ط-ت-م-ل-ل
ذيملتلل يعاضسلأ مج◊أ دي-حو-ت ن-م-ضضتو
.””طقف
بضسح رو-ضشنŸأ أذ-ه تأرأر-ق تب--ب--ضستو

‘ ى-ضضو-ف ق-ل-خ”” ‘ يوأر-م-ع دو-ع--ضسم
دد-ع ةÌكو ،ذا-ت-ضسأÓ-ل ي-عا-ضسلأ م--ج◊أ
عيزوتو ،تاعقوتلأ لك تقاف يتلأ سصضص◊أ
ةذتاضسألأ Úب لدا-ع Òغ ي-عا-ضسلأ م-ج◊أ
، اضس12 ، اضس91 ، تيقأوŸأ هذه ‘ نيابتو
، فضصنو اضس90 سسّردي نم كانهو ،اضس42
ىلع ءاقبإلأ”” عم »؟ اضس21 ، فضصنو اضس01
ةرأزولاب ىدأأ ام ””تب-ضسلأ مو-ي-ب سسيرد-ت-لأ
طغضضلأو تأداقتنلأ هذه”” د-ع-ب ة-ي-ضصو-لأ
‘ خرؤوŸأ212 مقر ثلاثلأ روضشنŸأ ردضصت
ط-طfl ن-م-ضضتŸأ0202/11/92 :
‘ ن-مز-لأ لا-م-ع-ت-ضسأ لود-جو ة-ضسأرد-لأ
ماظنب لمع-ت ي-ت-لأ ة-ي-ئأد-ت-بلأ سسرأدŸأ
.””Úمأودلأ
نأأ ينطولأ يبعضشلأ سسلÛاب بئانلأ دكأأو
ةيحان نم عيم÷أ هدقتنأ”” لوألأ روضشنŸأ
ذيمÓتلل ي-عا-ضسلأ م-ج◊أ د-ي-حو-ت مد-ع
نمÚ 20تعاضس ةدم سصيلقت د-ع-ب ة-ضصا-خ
عيزوت ل-ه”” Ó-ئا-ضست-م ،””ج-مŸÈأ ن-مز-لأ
ةيقب ىلع تبضسلأ مويل ةررقŸأ سصضص◊أ
نأو ؟ ابضسانم ايجوغأديب Óح عوبضسألأ مايأأ
طغضضلأ أذه يئأدتبلأ ذيملت لقع لمحتي””
ل يعاضسلأ مج◊أ نم Úتعاضس سصيلقت””و؟
ذيم-ل-ت-ل-ل ي-ضسأرد-لأ رر-قŸأ ى-ل-ع ر-ثؤو-ي
ةيرذج لولح كانه نوكت”” نأاب ابلاطم،»؟
ةضسايضس نع أديعب ة-حور-طŸأ ل-كا-ضشم-ل-ل
لكضشم له”” هنأأ أÒضشم،”” ةيعيقÎلأ لول◊أ
ميلعتلأ ةذتاضسأأ ىلع حورطم ىقب-ي ل-ق-ن-لأ
يفظومو ةذ-تا-ضسأأ نود ط-ق-ف ي-ئأد-ت-بلأ
؟ يو-نا-ث-لأو ط-ضسو-تŸأ يرو-ط لا--م--عو
71 ةعاضسلأ ةياغل ايموي ةضسأردلأ رأرمتضساب
.»؟ ةقيقد52 و

 ىفطسصم دي‹^

نايب ‘ ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تدكأأ ^
يتلأ ةيئأدتبلأ سسرأدملل نكÁ هنأأ ، اهل
دنع”” ءانغتضسلأ Úمأودلأ ما-ظ-ن-ب ل-م-ع-ت
.تبضسلأ موي لمعلأ نع ””ءاضضتقلأ
ةيئأد-ت-بلأ سسرأدŸأ نأأ نا-ي-ب-لأ ح-ضضوأأو
””Áنع ينغتضست نأ ،ءاضضتقلأ دنع ،اهنك
سصضص◊أ عزوت نأ ىلع تبضسلأ موي لمعلأ
ةضسمÿأ مايلأ ىلع مويلأ أذه ‘ ةررقŸأ
5 موي نم ةيأدب كلذو عوبضسلأ نم ىرخلأ
.””مداقلأ Èمضسيد
ترا-ضشأأ ،ءأر-جلأ أذ-ه د-ي--ضسŒ د--ضصقو
جوف لكل يعاضسلأ مج◊أ”” نأأ ¤أ ةرأزولأ
ماظنب ل-م-ع-ت ي-ت-لأ سسرأدŸأ ‘ يو-بر-ت
حبضصي-ل Ú (2)ت-عا-ضسب سصل-ق-ي Úمأود-لأ
يعرف جوف لكل يعوبضسلأ يعاضسلأ مج◊أ
ما-يلأ ى-ل-ع عزو-ت تا--عا--ضس (01) ر--ضشع
ةضسأردلأ ططfl بضسح ىرخلأ ةضسمÿأ
.””يعوبضسلأ نمزلأ لامعتضسأ لودجو
ةباجتضسلأ”” ـب أذه اهرأرق ةرأزولأ ترربو
يريدم نم ددع اهعفر يتلأ تاضسامتلإÓل
ماظنب لمعت ي-ت-لأ ة-ي-ئأد-ت-بلأ سسرأدŸأ
رذعتي نيذلأ نوينعŸأ ةذتاضسلأو Úمأودلأ
مدعل أرظن مهضسرأدÃ قاحت-للأ م-ه-ي-ل-ع
قيلعت ببضسب تبضسلأ موي لقنلأ لئاضسو رفوت
،سصا-خ-ضشأÓ-ل ير-ضض◊أ ل-ق-ن--لأ طا--ضشن
لطع-لأ ما-يأ لÓ-خ ،سصاÿأو ي-مو-م-ع-لأ

ي-عا-م÷أ ل-ق-ن-لأ أذ-كو ة--ي--عو--ب--ضسلأ
يئاقو ءأرجإاك تايلولأ Úب ام سصاخضشأÓل
سسوÒف را-ضشت-نأ ن-م ة-يا-قو-ل-ل يزأÎحأو
.””انوروك
سسرأدŸأ نأأ ¤أ ا--ضضيأ نا--ي--ب--لأ را--ضشأأو
ةذ-تا-ضسلأ Êا-ع-ي ل ي-ت-لأ ة--ي--ئأد--ت--بلأ
لمعت”” لقنلأ لكضشم نم اهيلأ نوبضستنŸأ
‘ Òي-غ-ت ثأد--حإأ نود ة--يدا--ع ة--ف--ضصب
.””ةضسأردلل ةيئانثتضسلأ تاططıأ
ءاج يذلأ رأرقلاب عاطقلأ تاباقن تبحرو
نوناعي يذلأ ةذتاضسألأ بلاطŸ ةباجتضسأ
،عوبضسألأ ةياهن لطع ‘ لقنلأ بايغ نم
ةباقن-ب مÓ-عإلا-ب ف-ل-كŸأ هد-كأأ ا-م-ل-ث-م
هنأأ Èتعأ يذلأ ةبيدوب دوعضسم تضسابانكلأ
ن-ع ة-ضسردŸأ لز-ع ل--ي--ح--ت--ضسŸأ ن--م
وه تب-ضسلأ مو-ي نأأو ا-ضصو-ضصخ ع-م-تÛأ
نأأ مهقح نم ةذتاضسلأو عيم-ج-ل-ل ة-ل-ط-ع
تاعاضسلأ عزوت نأأ ىلع ، ةلطع مهل نوكت
ما-يأأ ي-قا-ب ى-ل-ع تب-ضسلأ مو-ي ة--ضسردŸأ
. سسيردتلأ
مي-ل-ع-ت-لأ ةذ-تا-ضسأأ ق-ضسن-م هرود-ب Èت-عأو
سصخي رأرقلأ نأأ ناير-م نا-يز-م يو-نا-ث-لأ
لظ ‘ بضسان-م رأر-ق و-هو تا-ي-ئأد-ت-بلأ
يضشفت نع م‚ يذلأ يئانثتضسلأ فرظلأ
ىقبي رأر-ق-لأ نأأ ا-ح-ضضو-م ،ا-نورو-ك ءا-بو
ن.ح ^ .ةضسضسؤوم لك ىوتضسم ىلع ايرايتخأ

لبقŸا Èمشسيد51 نم ءدب راطقلا تÓحر فانئتشسا نأا دكأا
تاي’ولا يف ةبلطلا لقن لكسشم لحنسس :ةطازكوب

ةشسوردم راعشسأاب هعيبو ليدب فلع جاتنإل نجاودلاو ماعنألا ةيذغتل ينطولا ناويدلل تاميلعت
ÚلاوŸا ةدئافل يسشاوŸا فÓعأاب نيومتلل ديدج ءارجإا عسضت ةحÓفلا ةرازو
,ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓف-لأ ر-يزو ن-ل-عأأ ^
,ةمضصاعلأ رئأز÷اب ،Êأدمح ديم◊أ دبع
فÓعأاب نيومتلل ديد-ج ءأر-جإأ ع-ضضو ن-ع
نا-ي-ب بضسح ,ÚلأوŸأ ةد-ئا-ف-ل ي--ضشأوŸأ
.ةرأزولل
عم هضسأأرت ءاقل ءانثأأ ر-يزو-لأ ل-خد-ت ءا-جو
حضش Òثأات ةضسأردل سصضصخ ,ÚلأوŸأ يلث‡
أذكو يضشأوŸأ ةيبرت طاضشن ىلع راطمألأ
تاطلضسلأ فرط نم ةذختŸأ تأءأرجإلأ
اههجأوي يتلأ تابقعلأ ع-فر-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
.يضشأوŸأ ةيذغت اميضسل نولأوŸأ
ي-ل-ث‡ ن-م ل-ك ءا-ق-ل-لأ أذ-ه ‘ كرا-ضشو
ةيعم÷أو Úلأوملل ةي-ن-طو-لأ ة-ي-لأرد-ف-لأ
يل-ث‡ ¤إأ ة-فا-ضضإأ Úلأو-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
موحللأ ةبعضشل ين-هŸأ ي-ن-طو-لأ سسلÛأ
.ءأرم◊أ
نم بلطب مظن يذلأ ءاق-ل-لأ أذ-ه ي-مر-يو
مانغألأ ييبرم يلث‡ مÓعإأ ¤إأ ,Êأدمح
اهذختأ يتلأ تأءأرجإلاب لبإلأو راقبألأو
اههجأوي يتلأ تابوعضصلأ كرأدتل عاطقلأ
راطمألأ سصقن ليقأرع ببضسب طاضشنلأ أذه
ةح-ئا-ج-ب ة-ط-ب-ترŸأ ة-ي-ح-ضصلأ ة-مزألأو
.انوروك سسوÒف

عضضو نع ريزو-لأ ن-ل-عأأ ،دد-ضصلأ أذ-ه ‘و
ىلع ÚلأوŸأ ةدئافل نيومتلل ديدج ءأرجإأ
ةيذغت وجتنم أذكو لكيهمو يدر-ف ل-ي-ب-ضس
دجأوتي يذلأ ءأرجإلأ أذه سصخيو .ماعنألأ
مان-غألأو را-ق-بألأ ة-ي-بر-ت ع-ي-قو-ت-لأ د-ي-ق
.لبإلأو زعاŸأو
,معدŸأ حمقلأ تاقتضشم عيزوت سصوضصخب
ةركذم لضسرأأ ريزولأ نأأ ردضصŸأ تأذ ركذ
تأءأرجإلأ مأÎحأ ىلع رهضسلأ دضصق ةلولل
Òعضشلل ةمعدŸأ Òبأدت-لأ ‘ ة-ن-م-ضضتŸأ
.ةلم÷اب ةلاخنلأو

نأويدلل تاميل-ع-ت Êأد-م-ح ى-ط-عأأ ا-م-ك
نجأودلأ ةيبرتو ماعنألأ ةيذغ-ت-ل ي-ن-طو-لأ
Òعضشلأو ةرذلأ نم ليدب فلع جاتنإأ دضصق
ةدئافل ةضسوردم راعضسأاب هعيبو ة-لا-خ-ن-لأو
.ÚلأوŸأ
نأو-يد-لأ سصي-خر-ت ” ،نأا--ضشلأ أذ--ه ‘و
نجأودلأ ةيبرتو ماعنألأ ةيذغ-ت-ل ي-ن-طو-لأ
ةجتنŸأ ةلاخنلأ نم ةئاŸاب03 عاجÎضساب
أذه عنضصل (ةضصاخو ةيمومع) نحاطŸأ ‘
ميظنت ‘ مهاضسيضس يذلأ ليد-ب-لأ ف-ل-ع-لأ
ج.ق ^ .ماعنألأ ةيذغت قوضس

نيوكتلأ ريدم ةطأزقوب لامج دكأ ^
،يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزوب
لكضشÃ لفكتل-ل ة-يرا-ج تلا-ضصتلأ نأأ
فانئتضسأ ن-ع ا-ن-ل-ع-م ،ة-ب-ل-ط-لأ ل-ق-ن
كك-ضسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-ضشلأ
51ـلأ نم أءد-ب ا-ه-تÓ-حر-ل ة-يد-يد◊أ
. مداقلأ Èمضسيد
¤وألأ ةانقلل ليجضست ‘ ةطأزكوب لاق و
أرخؤوم هميظنت ” اعامتجأ نإأ  ،سسمأ
لقنلل ةينطولأ ةكرضشلل  ماعلأ ريدŸأ عم
لح لبضس ةضسأردل ة-يد-يد◊أ كك-ضسلا-ب
أذه ‘ اننيمطت ” دقو لقنلأ لكضشم
Èع تÓحرلأ فان-ئ-ت-ضسا-ب سصو-ضصÿأ
Èمضسيد51 ـلأ  نم أءدب ةليضسولأ هذه
عباتت هبضسح ةرأزو-لأ ى-ق-ب-ت-ل ، مدا-ق-لأ
حت-ف رأر-ق ر-يا-ضستو بث-ك ن-ع ع-ضضو-لأ
. تايلولأ Úب ام لقنلأ

-0202 ي-ع-ما÷أ لو-خد-ل--ل أÒضض–و
،مداقلأ Èمضسيد51 ـلأ ‘ ررقŸأ1202
ءا-كر-ضشلأ ع-م ءا--ق--ل د--ق--ع م--ت--ي--ضس
لبقŸأ عوبضسألأ نم ةيأدب Úيعامتجلأ
تاهويران-ي-ضسلأ ل-ك د-يد–و ة-ضسأرد-ل
ة-ضصاÿأ فور-ظ-لأ ل-ظ ‘ ة-ل-م-تÙأ
ثيح ، انورو-ك ة-ح-ئا-ج ا-ه-ي-ل“ ي-ت-لأ
ى-ن-ب-ت-ت ةرأزو-لأ نأأ ة-طأز-قو-ب ح--ضضوأأ
لوخدلل Òضضحتل-ل ة-ي-كرا-ضشت ة-برا-ق-م
ة-ن-ضسلأ ج-ما-نر--ب ءا--ه--نإأو ي--ع--ما÷أ
ءاكرضشلأ عم سسردتضس هيلعو ةمرضصنŸأ
ة-ن-ضسلأ قÓ-ط-نأ ل-ب-ضس Úي-عا-م-ت-جلأ
،يحضصلأ فرظلأ ةاعأرم عم ةيعما÷أ
ىلع هضسفن زهج عاطقلأ نأأ ¤إأ أÒضشم
ل-ف-ك-ت-لأ ثي-ح ن-م تا-يو-ت--ضسŸأ ل--ك
ÎضساŸأ ‘ نيوكتلأ و دد÷أ هب-ل-ط-لا-ب
ن.ح ^  . هأروتكدلأ ةقباضسم Òضض–و

 يشسردŸا لوخدلا دقتناو عاطقلا نع لوألا لوؤوشسŸا ىلع رانلا حتف

عاطقلا Òيسست ‘ لسشف ةيبÎلا ريزو :يوارمع
Òسضحتلا مدع ببسسب ةمراع ىسضوف فرع ذيمÓتلا صسرد“ ^

دمfi تملظ““ دارج زيزعلا دبع ةموك-ح نأا ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا صسلÛا-ب بئا-ن-لا يوار-م-ع دو-ع-شسم د-كأا
ةأافك تاراطإا رايتخا نم ىتح نكمتي ⁄ ““هنأا Òخألا اÈتعم ،““ةينطولا ةيبÎلل اريزو هنييعت ‘ طوعجاو
نأا احشضوم ،““هنم ةدافتشسÓل هتذمÓت عم هكرت ¤وألا ““نم ناك  هنأا افيشضم ،““ةرازولا Òيشست ‘ هدعاشست
““ةيرششبلا دراوŸاو يرادإلا Òيشستلل لهؤوم صسيردتلا ‘ حجان يعماج ذاتشسأا““ لك صسيل““

Úماودلا ماظنب لمعت يتلا تاشسشسؤوŸا صصخي صصيخÎلا
ءانغتسس’ا تايئادتبÓل صصخرت ةيبÎلا ةرازو

ءاسضتق’ا دنع تبسسلا موي لمعلا نع

تÓحرلا ةدوع لوح ةلوادتŸا رابخألا ىلع درت ةكرششلا
لبقŸا Èمشسيد51 نم ةيادب

رارقل عسضخي تاراطقلا Òسس ةكرح فانئتسسا
ةيمومعلا تاطلسسلا

لق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-ضشلأ تح-ضضوأأ ^
نأأ ،سسمأ اهل نايب ‘ ،ةيديد◊أ ككضسلاب
نأديŸأ ‘ اهنأوعأأو ة-يرأدإلأ ا-ه-م-قأو-ط
تÓحرلأ فانئتضسل مأودلأ ىلع نودن‹
فرط ن-م ل-م-تfi رأر-ق يأأ رود-ضص رو-ف
فانئتضساب يضضقي ةي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-ضسلأ
.طاضشنلأ
رابخلأ ىلع ابيقعت  ةكرضشلأ نايب حضضوأأ و
لوح مÓعلأ لئاضسو سضعب Èع ةلوأدتŸأ
ككضسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرضشلأ دأدعتضسأ
ل-ق-ن تا-طا-ضشن فا-ن-ئ-ت-ضسل ة-يد--يد◊أ
،لبقŸأ Èمضسيد51 نم ةيأدب نيرفاضسŸأ
لقن ريدم نم ةيلخأد ةلضسأر-م ى-ل-ع ءا-ن-ب
فانئتضسأ رأرق »: نأأ ،ةكرضشلاب نيرفاضسŸأ
رأر-ق-ل ع-ضضخ-ي تأرا-ط-ق-لأ Òضس ة-كر--ح
ةنجللأ مييقت ىلع ءانب ةيمومعلأ تاطلضسلأ
يضشفت ةعباتمو دضصرل ةيمل-ع-لأ ة-ي-ن-طو-لأ
.””انوروك سسوÒف
اهمقأو-طو ا-ه-لا-م-ع نأ ة-كر-ضشلأ تد-كأأو

تأراطقلأ Òضضحتل مئأد ل-ك-ضشب نود-ن‹
ةيح-ضصلأ تأءأر-جلأ ع-ضضوو ا-ه-ت-نا-ي-ضصو
‘ رأرق يأل ابضس– ةيرورضضلأ ةيئاقولأو
ةيلخأدلأ ةلضسأرŸأ نأ ةزÈم ،نأاضشلأ أذه
هذ----ه”” نأأ ¤إأ ا----ضضيأأ Òضشت ةرو-----كذŸأ
رأرق رودضص لا-ح ‘ ي-تأا-ت تا-م-ي-ل-ع-ت-لأ

fiضس ةدو-ع-ل ل-م-تÒ أ تأراطقŸنيرفاضس
.””Úيعما÷أ ةبلطلأ لقن اميضسل
،رد-ضصŸأ سسف-ن بضسح-ب ،ة-كر-ضشلأ تعدو
تامولعŸأ ءا-ق-ت-ضسأ ¤أ مÓ-عإلأ ل-ئا-ضسو
حئأرضش مهي يذلأ عوضضوŸأ أذهب ةضصاÿأ
ثيح ،اهردضصم نم ÚنطأوŸأ نم ةعضسأو
ت– ةكرضشلاب لا-ضصتلأ ة-ير-يد-م ى-ق-ب-ت
.مهتمدخ
ةي-ن-طو-لأ مÓ-علأ ل-ئا-ضسو سضع-ب تنا-كو
دق يعامتجلأ لضصأو-ت-لأ ل-ئا-ضسو سضع-بو
ةكر-ضشلأ دأد-ع-ت-ضسأ هدا-ف-م أÈخ تلوأد-ت
ة-يد-يد◊أ كك-ضسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو--لأ
ةيأدب نيرفاضسŸأ لقن تاطاضشن فانئتضسل
ىلع ءانب كلذو ، لبقŸأ Èمضسيد51 نم
نيرفاضسŸأ لقن ريدم نم ةيلخأد ةلضسأرم
ه◊ا-ضصم ة-فا-ك ¤أ ة-ه-جو-م ة-كر--ضشلا--ب
.ةضصتıأ
تأذ ف-ي--ضضي - ة--ل--ضسأرŸأ هذ--ه ن--ك--ل
ةفاك ذاخ-تأ ى-ل-ع ط-ق-ف ث– -رد-ضصŸأ
Òضض– و ة-نا-ي--ضص ل--جأأ ن--م Òبأد--ت--لأ
عم فورظلأ نضسحأأ ‘ Òضسلل تأراطقلأ
لابقتضسل ةيحضصلأ ةيام◊أ دعأوق مأÎحأ
رو-ف كلذو تلا◊أ ن-ضسحأأ ‘ ن-ئا--بز--لأ
أذه ‘ ةيمومعلأ تاطل-ضسلأ رأر-ق رود-ضص
ن.ح ^ .نأاضشلأ
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يداسصتقإآ

ىلع اف-ي-ضض ه-لوز-ن لÓ-خ ع-ضسا-ي ح-ضضوأأو ^
،¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ““حابضصلأ فيضض““ جمانرب
أذ-ه ‘ أÒب-ك أر-خأا-ت تل--ج--ضس ر--ئأز÷أ““ نأأ
ة-يو-لوأ’أ ا-ن-ي-ط-عأأ ن-ح-ن““ Ó--ئا--ق  ،لاÛأ

Ùيفف ،يعيبطلأ زاغلاب ءابرهكلأ ديلوت تاط
ةردق تناك عورضشŸأ أذه قÓطنإأ دنع و1102
زاغلأ لامعت-ضسإا-ب ة-قا-ط-لأ جا-ت-نإأ ‘ ر-ئأز÷أ
0202 ‘و ،طأواغيم فلأأ11 ب ردقت يعيبطلأ

يبلضس رضشؤوم وهو طأواغيم فلأأ22 ¤إأ انلو–
نلو ةبضسنلأ هذه ضضيفخت انيلع ضضÎفي  هنأ’
،ةددجتŸأ تاقاطلأ لامعتضسإاب ’إأ كلذ نوكي
جذامنلأ هذه ‘ رامثتضسإ’أ ‘ انيرمتضسإأ أذإاف
ةلئأزلأ تاقاط-لأ ى-ل-ع ة-ي-ن-بŸأ ة-يو-قا-ط-لأ
يوقاطلأ اننمأأ ىل-ع ا-ب-ل-ضس  كلذ ضسك-ع-ن-ي-ضس
.““ينطولأ داضصتقإ’أ ىلعو يميلقإ’أو
كÓهت-ضسإ’أ ى-ن-ح-ن-م““نأأ ع-ضسا-ي ف-ضشك ا-م-ك
Òبك دعاضصت ‘ رئأز÷اب ةقا-ط-ل-ل ي-ل-خأد-لأ
أذه نأابو ،ايو-ن-ضس ة-ئاŸا-ب8 ةبضسن-ب رد-ق-يو
اندرأوم ىلع أÒب-ك ا-ئ-ب-ع ل-ثÁ كÓ-ه-ت-ضسإ’أ
كلذ““ نإاف -هبضسح-و ““زاغلأ ةضصاخ ةيوقاطلأ
لوÎبلأ نم تأرداضصلأ مجح ىلع ابلضس رثؤوي
ريو-ط-ت ‘ ر-ئأز÷أ تا-نا-هر ى-ل-عو زا-غ-لأو
نأأ اضضيأأ انظح’ امك .يئايمك وÎبلأ لاÛأ
Òغ نيدايŸأ ‘ نم-ك-ي ة-قا-ط-لأ كÓ-ه-ت-ضسإأ
يتلأ لقنلأو تأرأدإ’أ، لزانŸاك ةوÌلل ةجتنŸأ
.““ةقاطلأ نم ة-ئاŸا-ب07 اهدحول كله-ت-ضست
يوقاطلأ لاقتنإ’أ““ نأأ ““حابضصلأ فيضض““ فضشكو
رداضصم عيونت لجأأ نم يمتحو يرورضض حبضصأأ
لاقتنإÓل جولولل رداضصŸأ انيدل““ Óئاق ةقاطلأ
انيلعو ،ةيضسمضشلأ ةقاطلأ رأرغ ىلع يوقاطلأ
تا-قا-ط-لأ ‘ را-م-ث-ت-ضس’أ قو-ضس ح-ت-ف ا-ضضيأأ
بلاط امك .““Úل-ما-ع-تŸأ ع-ي-م÷ ةدد-ج-تŸأ
لÓخ نم كÓ-ه-ت-ضسإ’أ د-ي-ضشÎب  ثد-ح-تŸأ
طا‰أأ داجيإأو لاÛأ أذه ع-ير-ضشتو م-ي-ظ-ن-ت
أذه حتف ‘ مهاضست يتلأ كونبلأ عم ليومتلأ
لا-ق-ت-نإ’أ لا‹ نأأ ع-ضسا-ي فا--ضضأأو .قو--ضسلأ
ةضصرفلأ يطعي يذلأ نأد-يŸأ و-ه يو-قا-ط-لأ
قلخو ةطضسوتŸأو ةÒغضصلأ تاكرضشلأ ءاضشنإ’
يجيرÿ ةبضسن-لا-ب ة-ضصا-خ ل-م-ع-لأ بضصا-ن-م
ةهج نم  يينهŸأ نيوكتلأ زكأرمو تاعما÷أ
ةددجتŸأ تاقاطلأ ة-ظ-فاfi تضصوأأ ،ىر-خأ
لوأ’أ يونضسلأ اهريرقت ‘ ةيوقاطلأ ةيلاعفلأو
ÚجتنŸأ مامأأ ءابرهكلل ةينطولأ ةكبضشلأ حتفب
ةقاطل-ل Úط-ضسو-تŸأو را-غ-ضصلأ Úل-ق-ت-ضسŸأ
Ìكأ’أ““ ةبراقŸأ اهنأأ ةÈتعم ،ةيئو-ضضور-ه-ك-لأ
ءاجو .يوقاطلأ لاقتن’أ ءدبل ““مامتهÓل ةراثإأ
ءابنأ’أ ةلاكو نع Óق-ن ة-ظ-فاÙأ ر-ير-ق-ت ‘
‘ يوقاطلأ لاقتن’اب نو-ن-عŸأو  ة-ير-ئأز÷أ
لجأأ نم قافآ’أ و ةيعضضولأ و ضسوردلأ :رئأز÷أ
نأأ املع““ :+ةددجتŸأ تاقاطلل عراضستم ريوطت
ةليضسو لضضفأأ لأزت ’ ءابرهك-لأ ع-يزو-ت ة-ك-ب-ضش
ءابره-ك-لأ جا-ت-نإ’ قا-ط-ن-لأ ع-ضسأو ع-ي-م-ج-ت-ل
ةددجتŸأ درأوŸأ ىلع م-ئا-ق-لأ يز-كر-مÓ-لأ
راضسŸأ أذه ذيفنت ‘ عورضشلأ Óجاع ىحضضأأ
.““ةنيتم ضسضسأأ ىلع دÓبلأ ‘
نم ةئاŸأ ‘07 نم Ìكأأ نأأ ريرقتلأ ركذيو
ةيضسم-ضشلأ ءا-بر-ه-ك-ل-ل ة-ي-جا-ت-نإ’أ تأرد-ق-لأ
⁄اعلأ ‘ نآ’أ ىتح ةمكأŸÎأ ةيئوضضورهكلأ
.عيزوتلأ تاكبضش ‘ اهخضض متي (طأواغيج685)
ةقاطلأ تآاضشنم رضشن نإاف ةظفاÙأ بضسحو
ةكبضشب ةلضصتŸأ ة-ي-ئو-ضضور-ه-ك-لأ ة-ي-ضسم-ضشلأ

وأأ ةÒغ-ضص تأرد-ق جا-ت-نإأ نا-م-ضضو ع-يزو-ت--لأ
ةديج ةمدقم““ ع-قأو-لأ ‘ ل-ك-ضشي ة-ط-ضسو-ت-م
تح-ضضوأأو .““ا-قا-ط-ن ع-ضسوأأ ة-ي-ج--ي--تأÎضس’
““ةيتام-غأÈلأ““ ة-برا-قŸأ هذ-ه نأأ ة-ظ-فاÙأ
عيمج مانتغأ““ نم ضصوضصÿأ هجو ىلع نكمتضس
ريوطتب قلعتي امي-ف حا-ت-ت د-ق ي-ت-لأ ضصر-ف-لأ
يزكرمÓلأ جاتنإ’أ لوح ةيداضصتق’أ ةطضشنأ’أ
بضصانمو ةوÌلل ةقلاÿأ ةيضسمضشلأ ءابر-ه-ك-ل-ل
نأأ ةدكؤوم ،““ي-لÙأ ىو-ت-ضسŸأ ى-ل-ع ل-غ-ضشلأ
بأÎلأ لماك ةيطغتل لضضفأ’أ يه عيزوتلأ ةكبضش
083.833 غ-ل-ب-ت ع-يزو-ت طو-ط-خ-ب ي-ن-طو--لأ
جمانÈلأ ىقبي““ :ريرقتلأ ‘ ءا-جو .أÎمو-ل-ي-ك
عيجضشت ىلع مئاقلأ يوقاطلأ لاقتنÓل ينطولأ
‘ أديقعت لقأأ وهو يتأذلأ كÓهتضس’أ رايخ
Ìكأ’أ جهنلأ لاŸأ ضسأأر ‘ ةفلكت لقأأو رضشنلأ
Òغ““ ل◊أ أذه بلطتي .““ءدبلل مامتهÓل ةراثإأ
قاطن ىلع ذيفنتلأ ‘ ةروطخ لقأ’أو فلكŸأ
نكÁ ايلوأأ أرامثتضسأ ““(ن-يز-خ-ت نود-ب) ع-ضسأو
مهضسفنأأ ÚكلاŸأ فرط نم ا-ي-ئز-ج ه-ن-ي-مأا-ت
تاعيرضشتلأ نم معدبو ةطيضسب ةيلام تابيتÎب
.ةمئŸÓأ
‘ ““ةيضسمضشلأ فقضسأ’أ““ نأأ ةظفاÙأ Èتعتو
01 نع اهتقاط لقت يتلأ) ةينكضسلأ تاعاطقلأ
05 ¤إأ01 نم) تامدÿأ عاط-قو (طأوو-ل-ي-ك
ةيكيمانيدل ةيتأوم ةئيب رفوت (Ìكأأو طأووليك
ةÒغ-ضصلأ تا-كر-ضشل-ل ة-ي-جذو‰ ة-يدا--ضصت--قأ
ةطضسوتŸأو ةÒغضصلأ تاعانضصلأ/ةطضسوتŸأو
لبق ÚنطأوŸأ نم اعضسأو اطأر-خ-نأ ي-ضضت-ق-ت
ترا-ضشأأو .ىر--خأأ ة--ل--حر--م ¤إأ لا--ق--ت--ن’أ
يعامتج’أ ديعضصلأ ىل-ع ه-نأأ ¤إأ ة-ظ-فاÙأ
ةيضسمضشلأ ةقا-ط-لأ ل-يد-ب““ نإا-ف يدا-ضصت-ق’أو
حيتي ةكبضشلاب ةلضصتŸأ ةينكضسلأ ةيئوضضورهكلأ
تاضسضسؤوŸأ ءاضشنإاب ةطبترم ةديفم ايأزم اضضيأأ
كيهان ةمأدتضسŸأ لغضشلأ بضصانمو ةÒغضصلأ
ةقاطلأ ةفاقث ءاضشنإأ ‘ ةدكؤوŸأ ةمهاضسŸأ نع
.““ةنطأوŸأ
›ا◊أ عضضولأ ىلع هقيبطت دنع هنأأ تحضضوأأو
كÓهتضسÓل حÎقŸأ ليدبلأ نإاف رئأز÷أ ‘
تأÒعضستل ضسلضس لاخدإاب““ اضضيأأ حمضسي يتأذلأ
معدلأ لأدبتضسأ لÓخ نم ةيقيق◊أ ءابرهكلأ
افأد-ه-ت-ضسأ Ìكأأ م-عد-ب ءا-بر-ه-ك-ل-ل م-م-عŸأ
يتأذلأ كÓهتضس’أ تأذ ةÒغ-ضصلأ تآا-ضشن-م-ل-ل
.““انامرح Ìكأ’أ تائفلل

ديدج يميظنت راطإآ عسضو ةرورسض
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حمضسي ميظنت يأأ دجوي ’ ،ريرقتلأ بضسحو
ثيح ر-ئأز÷أ ‘ تآا-ضشنŸأ ن-م عو-ن-لأ أذ-ه-ب
ةينطولأ ةيئابر-ه-ك-لأ ة-ك-ب-ضشلأ Òضسم ل-ضضف-ي
ة-ه-جوŸأ ةÒب-ك-لأ تأرد-ق-لأ تأذ تآا--ضشنŸأ

›اعلأ طغضضلأ تأذ ةكبضشلاب طبرلأ ¤إأ اقبضسم
      .لقنلل
ر-طأ’أ دأد-عإا-ب ة-ظ-فاÙأ ح-ضصن-ت ه-ي--ل--عو
نم عونلأ أذهل ةمظنŸأ ةينوناقلأو ةيعيرضشتلأ
تأردا-ب-م ما-مأأ لاÛأ ح-ضسف ل-ب-ق طا-ضشن-لأ

flل-عا-ف-لأ ف-ل--تÚ أود-بأأ نأأو ق-ب-ضس ن-يذ-لأ
يعيرضشتلأ راطإ’أ أذه حمضسيضسو .مه-ما-م-ت-هأ
ةكبضش فييكت ةدا-عإا-ب د-يد÷أ ي-م-ي-ظ-ن-ت-لأو
ةديد÷أ تابقعلاب لفكتلأ ل-جأ ن-م ع-يزو-ت-لأ
نود ةقاطلل هاŒ’أ ةيئانث تاقفدتلاب ةقلعتŸأ
’و Úكلهت-ضسŸأو ن-يو-م-ت-لأ ن-مأا-ب ضسا-ضسŸأ
ريرقتلأ ‘ ءاجو .مهل ةمدقŸأ ءابرهكلأ ةدوجب
ةفدضصلأ ضضÙ طاضشنلأ أذه ريوطت كرت نإأ““
Áطيضسب ردق ىل-ع و-لو أرر-ضض ل-ك-ضشي نأأ ن-ك
ةمدقŸأ ءابرهكلأ ةيعون ضصخي اميف ةضصاخ
fiضضعب ق-ي-ب-ط-ت مد-ع ة-لا-ح ‘ أذ-هو ا-ي-ل
،ىرخأأ ةهج نم .““ةيضساضسأ’أ ةينقتلأ دعأوقلأ
Áطغضضلأ تأذ عيزوتلأ ةكبضش حتف كلذك نك
ÚلقتضسŸأ نيرمثتضسŸأ مامأأ (ف ك03) ›اعلأ
ةيئوضضورهكلأ ةقاطلأ جانتأ زكأرم ىوتضسم ىلع
يتلأو (طأواغيم01 ¤إأ5 ) مج◊أ ةطضسوتم
Áفوت نكÒأ نم ةبيرق نكامأأ ‘ اهŸىدلو ند
ةيعانضصلأ قطانŸأ لثم رابك-لأ Úك-ل-ه-ت-ضسŸأ

.““ةقاطلأ روبع تافاضسم نم د◊اب حمضسي ا‡
بجي ه-نأأ ر-ير-ق-ت-لأ د-كؤو-ي ،كلذ ق-ي-ق-ح-ت-لو
ةرأزو) ÚينعŸأ ÚلماعتŸأ ة-ي-عÒ Ãضضح-ت-لأ
لماعتمو زاغلأو ءابرهكلأ طبضض ةن÷ ،ةقاطلأ
ةيميظنت ةيضضرأأ دأدع’ (يئابره-ك-لأ ما-ظ-ن-لأ
‘ هتانيو“ عيونتب عيزوتلأ ةكبضش ÒضسŸ حمضست

¤إأ اهنمضضت يتلأو ةيئابرهك-لأ ة-قا-ط-لأ لا‹
لئاضسو نم اقÓطنأ لقنلأ ةكبضش ةعاضسلأ دح
.يزكرŸأ جاتنإ’أ
تح-ضضوأأ ،ىÈك--لأ تأد--لوŸأ ضصو--ضصخ--بو
¤إأ اضساضسأأ هجوŸأ رايÿأ أذه نأأ ةظفاÙأ
ةفلكتلأ ضصوضصخب ميجح-ت-لأ ل-ما-ع ل-ي-ع-ف-ت
فيلاكت روهظ لامتح’ ““انيابتم““ ىقبي جاتنإ’أو
كل-ت ل-ث-م ة-لا◊أ بضسح ة-ف-ل-تfl ة-ي-فا-ضضإأ
.لقنلأ ةكبضش فييكتب ةقلعتŸأ
ءاقبلأ ةظفاÙأ لضضفت كلذ نم مغرلأ ىلعو
ةل-ق-ل ة-م-خ-ضضلأ ز-كأرŸأ را-ي-خ ن-ع ةد-ي-ع-ب
لقنلأ فيلا-ك-ت لو-ح ة-ق-ي-قد-لأ تا-مو-ل-عŸأ
يق-ي-ق◊أ ر-ع-ضسلأ ‘ ة-ن-م-ضضتŸأ ع-يزو-ت-لأو
.Úيئاهنلأ Úكلهتضسملل ةمدقŸأ ءابرهكلل
ةبضسنلاب ليغضشتلأو رامثتضس’أ فيلاكت-ل أر-ظ-نو
ةرد-ق-لأ تأذ ة-ي-ئو-ضضور-ه-ك-لأ تآا-ضشن--م--ل--ل
ةهجوŸأ ةيضسمضشلأ فقضسأ’أ ع-م ة-ي-ضشا-م-تŸأ
ةÒخأ’أ هذه مدقت نأأ ُدعبتضسُي Ó-ف ،لزا-ن-م-ل-ل
يدا-ضصت-ق’أ ىو-ت-ضسŸأ ى-ل-ع ل-ضضفأأ ل-ئأد--ب
.““يتأذلأ كÓهتضس’أ لÓخ نم لماضشلأ
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ر“ؤوم ضسيئر ةقاطلأ ريزو ضسمأ حرضص ^
(كبوأأ) طفنلل ةردضصŸأ نأدلبلأ ةم-ظ-ن-م
ىلع عامجأ كانه نأ  راطع ديÛأ دبع
ديد“ ةرورضض لوح كبوأأ ةمظنم ىوتضسم
لثمتŸأ و +كبوأأ لود جاتنإأ ضضفخ فقضس
ةياغ ¤أ مويلأ ‘ ليمرب نويلم7ر7 ‘
عانقإأ متي نأأ ىلع1202 ضسرام رهضش ةياهن
رايÿأ أذه دام-ت-عا-ب ة-م-ظ-نŸأ ءا-كر-ضش
.دغلأ عامتجأ لÓخ
لاغضشأأ قÓطنأ ليبق راط-ع د-ي-ضسلأ لا-قو
كبوأأ ةمظن081Ÿ لأ يرأزولأ عام-ت-ج’
كبوأ ةمظنم ىوتضسم ىلع عامجإأ كانه““
فقضسلأ ديد“ ىل-ع ة-لود31 مضضت يت-لأ
ب ردقŸأ و طفنلأ جاتنأ ضضيفختل ›ا◊أ
يثÓثلأ ¤أ مويلأ ‘ لي-مر-ب نو-ي-ل-م7ر7
رهضش ةياهن ةياغ ¤أ يأأ1202 نم لوأ’أ
نم ةيأدب رورŸأ نم ’دب لبقŸأ ضسرام
ليمرب نويلم5ر8 ىوتضسم ¤أ لبقŸأ رياني
نويلم2 ›أوحب جاتن’أ ةدايز يأأ ، مويلأ ‘
ضضفخ قافتأ هيلع ضصن امك مويلأ ‘ ليمرب
و كبوأأ لود فر-ط ن-م ع-قوŸأ جا--ت--نإ’أ
.““ طرافلأ ليربأأ ‘ كبوأأ جراخ
لÓخ رايÿأ أذه ةضسأرد ت“ هنأأ حضضوأأو
مغر هنأأ أÒضشم ،Úنث’أ ضسمأأ دقع عامتجأ
ه-نأ ’أ تا-ظ-ف– تد-بأأ لود-لأ ضضع-ب نأأ
فقضسلأ ديد“ رأرق ينبت نأاضشب ل-ئا-ف-ت-م
لود ع-ي-م-ج ن-م جا-ت--ن’أ ضضفÿ ›ا◊أ
ي-ت-لأ تاŸا-كŸأ لÓ-خ ن-م ة-م-ظ--نŸأ
.ÚينعŸأ فلتfl عم اهأرجأأ
كبوأأ لود ل-ضصأو-ت ⁄ نأ““ ه-لو-ق فا-ضضأأو
ةعبضس ذنم اهتر-ضشا-ب ي-ت-لأ دو-ه÷أ ضسف-ن
أرطخ ل-ك-ضشي نأأ ن-كÁ كلذ نإا-ف  ر-ه-ضشأأ
.““طفنلأ قوضس ىلع
دامتعأ ةلاح ‘ هنأ لاق ،لضصتم قايضس ‘
دقع اهئافلح و كبوأ’ نكÁ ديدمتلأ رايخ
لجأأ نم لبقŸأ ضسرام ‘ ئراط عامتجأ
قافتأ ‘ هيلع قف-تŸأ ف-ق-ضسلأ ق-ي-ب-ط-ت
‘ ليمرب نويل-م5ر8 يأأ جات-نإ’أ ضضف-خ

.مويلأ
ه-نأ كبوأ ر“ؤو-م ضسي-ئر ح-ضضوأأ ،ن--ك--ل و
اهئافلح عانقإأ  ةمظنŸأ لود ىلع ىقبي““
ةرور-ضضب ا-ه-ي-ف ءا--ضضعأ’أ Òغ ةر--ضشع--لأ
ىوتضسŸاب لمع-لأ د-يد“ را-ي-خ دا-م-ت-عأ
رأرقتضسأ نامضضل جاتنإ’أ ضضيفختل ›ا◊أ
ن-م Ìكأأ را-ع-ضس’أ ع-فر و ط-ف-ن-لأ قو--ضس
أر’ود84 د--يزأ ¤أ يأأ ›ا◊أ لد---عŸأ
يئاهنلأ رأرق-لأ ““ ه-لو-ق ع-با-تو .ل-ي-مÈل-ل
.““ءاثÓثلأ +كبوأأ عامتجأ لÓخ نوكيضس
كبوأأ لود راي-خ نأ را-ط-ع د-ي-ضسلأ د-كأ و
ضضفÿ ايلاح قبطŸأ فق-ضسلأ د-يد-م-ت-ب
لأزت ’ يتلأ ر-طاıأ ¤أ دو-ع-ي جا-ت-نإ’أ
-ديفوك ءابو تأÒثأات ضصوضصخب ةدوجوم
عم ىتح هنأأ افيضضم ، طفنلأ قوضس ىلع91
تاحاقل ¤إأ لضصوتلاب ةقلعتŸأ تانÓعإ’أ
ةينا-ك-مإأ و ا-نورو-ك ضسوÒف د-ضض ة-ع-جا-ن
جورخ ناف ةلبقŸأ ةنضسلأ ةيأدب  اهقيوضست
›ا◊أ دوكرلأ ةلاح نم يŸاعلأ داضصتق’أ
ةكلهت-ضسŸأ تا-طا-ضشن-لأ ف-ل-تfl ةدو-عو
. ةعرضسب نوكي نل يو÷أ لقنلاك ةقاطلل
ديرت ’ كبوأأ لود نأ لاق ،قايضسلأ تأذ ‘و
›ا◊أ ىو-ت-ضسŸأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ ط-ق--ف
84 تغلب يت-لأ و دو-ضس’أ بهذ-لأ را-ع-ضسأ’
نم ديزأ عفتري هلعج ا‰إأ و ليمÈلل أر’ود
‘ يتأات كبوأأ تاعامتجأ نأ ركذو .كلذ
طفنلأ قوضس رثأات عم أدج ةضصاخ فورظ
داضصتق’أ ى-ل-ع91-ديفوك تايعأد-ت-لأ
نأذ-ه ضصضصخ-ي نأ ر-ظ-ت-ن-يو. يŸا-ع--لأ
عاضضوأأ ثحبل ضصاخ لكضشب ناعا-م-ت-ج’أ
ىلع اهروطت قافآأ و ةيŸاعلأ طفنلأ قوضس
بناج ¤أ ، طضسوتŸأو Òضصقلأ ÚيدŸأ
لا-ث-ت-م’أ ىو-ت-ضسم و ذ-ي-ف-ن-ت-لأ م-ي-ي-ق-ت
لودلل يعوطلأ ضضيف-خ-ت-لأ تا-مأز-ت-ل’أ
هررق امك نواعت-لأ نÓ-عأ ى-ل-ع ة-ع-قوŸأ
جرا-خ و كبوأأ لود-ل يرأزو-لأ عا-م-ت-ج’أ
.0202 ليربأأ21 ‘ كبوأأ
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مدع لاح ‘ طفنلآ قوسس ددهي رطخ نم رذحي راطع
:دكؤوي و مآزتل’آ ةلسصآوم

ديد“ ةرورشض ىلع نؤعمجي طفنلا ؤجتنم
1202 ضسرام ةياهن ىتح جاتنإ’ا ضضفخ

 َمْؤَيْلا ددحتي كبوا رايخ دامتعاب ةمظنŸا ءاكرشش عانقإا ^

ايونسس ةئاŸاب8 ةبسسنب ردقيو Òبك دعاسصت ‘ ةقاطلل يلخآدلآ كÓهتسس’آ

Œرئاز÷اب ةيشسمششلا ةقاطلا عورششم ديشس
طقف ةئاŸاب8.1 ةبشسن غلب

ÚلقتشسŸا ةيشسمششلا ةقاطلا يجتنŸ ةينطؤلا ةكبششلا حتفب تايشصؤت^
عورسشم نأآ ،نيدلآرون عسساي روسسيفوÈلآ ،ةيوقاطلآ ة-عا-ج-ن-لآو ةدد-ج-تŸآ تا-قا-ط-لآ ظ-فاfi سسمآ د-كأآ
.عورسشŸآ ›امجإآ نم ةئاŸاب8.1 ىوسس هنم دسسج رئآز÷اب ةيسسمسشلآ ةقاطلآ

0202 توأآو يفناج Úب ام ةبوقع رسض7121fi رير–
 ةئيبلا ةيامحب قلعتت تاشسشسؤؤملل ةفلا0081fl نم ديزأا

تاشسشسؤؤملل يئيبلا يعؤلا ىؤتشسم عفر اهفده ةيششيتفتلا تارايزلا :ةئيبلا ةرازو ^

 Èمسسيد13 ةياغ ¤إآ ةيعامتج’آ تاباسس◊آ عآديإآ لاجآآ ديد“
ÚكلهتشسŸا ةيامح ىلع ددششي و ةينوÎكل’ا ةراجتلا فلم حتفي قيزر

ةÎف-لأ لÓ-خ ة-ئ--ي--ب--لأ ةرأزو تر--جأأ ^
نم توأأ13 ¤أ يفناج —افلأ نم ةدتمŸأ
ضشيتفتو ةبقأرم ةرايز921.1 يرا÷أ ماعلأ
عيرضشتلأ قيبطتل ةف-ن-ضصŸأ تا-ضسضسؤو-م-ل-ل
قلعتي امي-ف ا-م-ه-ب لو-م-عŸأ م-ي-ظ-ن-ت-لأو
018.1 ليجضست نع ترفضسأأ ةئيبلأ ةيامحب

fl7121رير–و ة-ف-لاfiةبوق-ع ر-ضض،
.ةرأزولأ نايب ضسمأ هب دافأأ امبضسح
ا-ه-ي-ع-ضس را-طإأ ‘ ه-نأ ةرأزو-لأ تح-ضضوأأو
راطإ’أ Úضس–و ةيقرت ¤إأ يمأرلأ مئأدلأ
نطأوŸأ ةحضص ىل-ع ظا-ف◊أو ي-ضشي-عŸأ
اهتايحÓضص ىلع ءانبو ،طيÙأ ة-فا-ظ-نو
ةبقأرŸأو مييقتلأ تأرايزب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف
قيبطتل ةفنضصŸأ تاضسضسؤوملل ضشيت-ف-ت-لأو
اميف امهب لومعŸأ مي-ظ-ن-ت-لأو ع-ير-ضشت-لأ
لÓخ نم تماق ،ةئيبلأ ةيا-م-ح-ب ق-ل-ع-ت-ي
نطولأ تا-ي’و ل-ك-ل Úي-ئ’و-لأ Úضشت-فŸأ
¤إأ يفناج —افلأ نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
ةرايز921.1 ذيفنتب0202 توأأ13 ةياغ
ةفلا018.1fl اهلÓخ نم تلجضس ضشيتفت
.ةبوقع رضض7121fi رير– ” اميف
ديدحتلأ هجو ىلع تافلاıأ هذه قلعتتو
دوقعلل ةقبا-طŸأ مد-ع-ل ة-ف-لا715flب
تأءأدتعÓل ة-ف-لا561fl و ة-----يرأدإ’أ
ةضصاÿأ ةÒطÿأ تايا-ف-ن-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
731و (خلإأ ، ة-فا-ظ-ن-لأ ة-ل-ق، ن-يز-خ-ت-لأ)

flأ تايافنلاب ةقل-ع-ت-م ة-ف-لاŸامو ةيلزن
ليجضست ” هنأ ةرأزولأ تدافأأو . اههباضش
54و ءأوهلأ ثولتب تقلعت ةفلا95fl كلذك

fl402و ةحئأرلأو ءاضضوضضلاب تقلعت ةفلا
flأ تضصخ ة--ف--لاŸة-ل-ئا-ضسلأ تا-ب-ضص ‘
تقلعت ة-ف-لا67flو ةيئ-ي-ب-لأ طا-ضسوأ’أ
يضشيعŸأ راطإ’أو ةيئيبلأ ةمظنأ’أ روهدتب
لكضشب لامرلأ جأرختضسأو ، راجضشأ’أ عطق)

..خلإأ Êوناق Òغ
تقلعت ةف-لا52fl كلذ-ك تل-ج-ضس ا-م-ك
863و ي-ح-ضصلأ فر-ضصلأ ها-يÃ ي-ق-ضسلا--ب

flضسلأ تأءأر-جإأ دو-جو مد-ع-ب ة-ف-لاÓةم
مأÎحأ مدع-ب ة-ف-لا471fl و ةفا-ظ-ن-لأو
دوجو مدعب ةفلا04fl و ةيئيبلأ ÒياعŸأ
.يئيبلأ بودنŸأ
ةرأزولأ تحضضوأأ ،تابوق-ع-لأ ضصو-ضصخ-بو
” ثيح ةبوقع رضض722.1fi تغلب اهنأأ

قÓغإأ71 و تقؤوم قÓغإأ رضض07fiرير–
و ةينوناقلأ تأءأرجإأ ذاختاب301 و يئاهن
تايضصوت465 و ي--م--ضسر رأذ---عإأ293
دضس و ءاعدتضسأ86 و تأريذ–و تاظف–و
.يحضصلأ فرضصلل تابضصم30
Èع ةيضشيتفت-لأ تأرا-يز-لأ هذ-ه ،فد-ه-تو
عفر““ ¤إأ ةرأزولأ بضسح ،ينطو-لأ ر-ط-ق-لأ
تا-ضسضسؤو-م-ل-ل ي-ئ-ي-ب-لأ ي-عو-لأ ىو-ت--ضسم
ÒياعŸأ قيبطتب مأز-ت-ل’أ ن-م د-ي-كأا-ت-لأو
.““ةدمتعŸأ
ة-ي-ضشي-ت-ف-ت-لأ قر-ف-لأ نأأ ةرأزو-لأ تد--كأأو
ة-ف-لاıأ تا-ه÷أ ة-ع-با-ت-م ل-ضصأو-ت--ضس
نوناقلل اقفو ةيئيبلأ ÒياعŸأو ضسيياقملل
ةيراضسلأ ةئيبلأ ة-يا-م-ح لو-ح م-ي-ظ-ن-ت-لأو
اه-تا-مأز-ت-لأ ق-ي-ق-ح-ت-ل كلذو ،لو-ع-فŸأ
طضسولأو ةئيبلأ ةمظنأ’أ ةيامحو ة-ي-لود-لأ
.يعيبطلأ
ىلع -نايبلأ بضسح- ةرأزولأ لمعتضس امك
ىلع رثؤوي ام لك ىلع عدرلأ تابوقع ليعفت
قيبطتو رضشابم Òغ وأأ رضشابم لكضشب ةئيبلأ
اقفو ةفلاıأ تاه÷أ ى-ل-ع تا-بو-ق-ع-لأ
ةقفأرŸ اهدأدعتضسأ ىلع ةدكؤوم ،Úنأوقلل
ثولتلأ ةح-فا-كŸ ة-ف-ن-ضصŸأ تا-ضسضسؤوŸأ
يتلأ تاضسضسؤوŸأ لÓخ نم هعأونأأ ىتضشب
ح.ءايŸ ^ .اهتياضصو ت– لغتضشت

ىلع ،قيزر لا-م-ك ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو د-كأأ ^
ةينعŸأ تاعاطقلأ عم ق-ي-ضسن-ت-لأ ةرور-ضض
ضضعب نم دحلل ةينوÎكل’أ ةراجتلأ عاطقب
لمعلأو ÚكلهتضسŸأ ىلع لايتح’أ تايلمع
ةيفافضشلأ ءافضضإأ دضصق يراجتلأ لجضسلأ عم
نايب هب دافأأ امبضسحو .تÓماعتلأ هذه ىلع
اعامتجأ ةراجتلأ ريزو ضسأأرت دقف ،ةرأزولل
ةرأزولل ةيزكرŸأ تأراطإ’أ عم ا-ي-ق-ي-ضسن-ت
لجضسلل ينطولأ ز-كر-م-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأو

ةراجتلأ فلم ¤إأ قرط-ت ثي-ح ،يرا-ج-ت-لأ
ديضسلأ دكأأ ،ددضصلأ أذه ‘و .ةينوÎكل’أ
يقا-ب ع-م ق-ي-ضسن-ت-لأ ةرور-ضض ى-ل-ع ق-يزر
تايلمع ضضعب نم دحلل ةينعŸأ تاعاطقلأ
دا÷أ لمعلأو ÚكلهتضسŸأ ىلع لا-ي-ت-ح’أ
ةيفافضشلأ ءافضضإأ دضصق يراجتلأ لجضسلأ عم
ةينوÎكل’أ ةيراج-ت-لأ تÓ-ما-ع-ت-لأ ى-ل-ع
نم ÚمدختضسŸأ ة-يا-م-ح ¤إأ ة-فا-ضضإ’ا-ب
ضصو-ضصن-لأ مÎ– ’ ي-ت-لأ ع-قأوŸأ ضضع-ب

ةراجتلأ ا-ه-ي-ل-ع ضصن-ت ي-ت-لأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ
قرطت امك .ناي-ب-لأ ف-ي-ضضي ،ة-ي-نوÎك-ل’أ
عأديإأ فل-م ¤إأ عا-م-ت-ج’أ لÓ-خ ر-يزو-لأ
لاجآأ يهتنت يتلأو ةيعامتج’أ تاباضس◊أ
ررق ثيح ،È 0202مفون03 خيراتب اهعأديإأ
رهضشل عأد-يإ’أ لا-جآأ د-يد“ ق-يزر د-ي-ضسلأ
ًءانبÈ 0202مضسيد13 ةياغ ¤إأ يأأ ‘اضضإأ
هب ر“ يذلأ ضصاÿأ يحضصلأ فرظلأ ىلع
 ح.ل ^ .دÓبلأ
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و ناكشسلأ و ةح-شصلأ ة-ير-يد-م تقر-بأأ ^
تا-ه÷أ ة-فا-ك تا-ي-ف-ششت-شسŸأ حÓ--شصإأ
يتلأ ىط-شسو-لأ و ة-ي-بر-غ-لأ و ة-ي-قر-ششلأ
أذ-ه ة-با-شصإ’أ ت’ا-ح ا-ه-ي-ف تع--ف--ترأ
نم ليلقتلاب اه-ي-ن-طأو-م ة-فا-ك عو-ب-شسأ’أ
و قأو--شسأ’أ ‘ م--حأز--ت--لأ و ة--ي---كر◊أ
فينشصتل أرظن عرأوششلأ أذك و تÙÓأ

عنÁ ءأدوشس طاقنك عوبشسأ’أ أذه ةيدلب21
ةرورشضلل ’إأ ةÒبك ةفشصب اه-ي-ف ل-ق-ن-ت-لأ
تأذ بشسح - يعدتشسي ام وه و ىوشصقلأ
د-عأو-ق-ب ر-ظ--ن--لأ ةدا--عإأ -ة--ير--يدŸأ
Úفلاıأ عم-ق و ي-ح-شصلأ لو-كو-توÈلأ

و ةيراجتلأ ز-كأرŸأ و قأو-شسأ’ا-ب ة-شصا-خ
ىلع دعاشست ي-ت-لأ ل-مأو-ع-لأ ن-م ا-هÒغ
.سسوÒفلل بيهرلأ راششتنإ’أ
زو– ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ة-ير-يدŸأ تف-ّن-شص و
21 براقي ام هنم ةخشسن ى-ل-ع ““ر-ج-ف-لأ““
نيأأ عوبشسأ’أ أذهل ءأدوشس طاق-ن-ك ة-يد-ل-ب
لوجتلأ عن-م لو-كو-تÈب ل-م-ع-لأ تحÎقإأ

عشسأولأ راششتن’أ نم ليلقتلل لح-ك ا-ه-ي-ف
.91 ديفوكل
نم لكب نايبلأ تأذ بشسح رمأ’أ قلعتي و
،ةكوف ،ة-ب-ي-ع-ششلأ ،ة-ع-ي-ل-ق-لأ :تا-يد-ل-ب
ةه÷أ ‘ ةعقأولأ ةبطاطح ،ليعامشسأوب
ة-ه÷أ ن-م ا-مأأ ة-ي’و-لأ ن-م ة-ي--قر--ششلأ
تايدلب  ليجشست ّ” دقف اهنم ىطشسولأ
و دششأر يديشس ،رشصانم ،طوجح ،ةزابيت
ةعطقنم ةيكرح ىرخأ’أ يه دهششت يتلأ
ةقلعتŸأ تافلاıأ نع كيها-ن Òظ-ن-لأ
أذك و عرأوششلأ ‘ تامامكلأ ءأدترأ مدعب
ةيبرغلأ ةه÷أ امأأ اهب ةيراجتلأ تÙÓأ
تايدلب نم ّلكب رمأ’أ قّلعت-ي-ف ة-ي’و-لا-ب
.نوملشسم ،طاهرأ’أ ،لاششرشش
بنجتب قلعتت ةم-ي-ل-ع-ت ‘ نا-ي-ب-لأ ر-كذ و
ةيئاقولأ Òبأدت-لأ مأÎحأو تا-ع-م-ج-ت-لأ

ةمامك-لأ ءأد-ترأو يد-شس÷أ د-عا-ب-ت-لا-ب
يدافتل رأرمتشساب نيديلأ لشسغو ميقعتلأو
سسوÒف نأ’ ،ا-ه-ل-ق-نو ىود-ع-لأ لا-ق-ت-نأ
حيرشصّت-لأ ةرور-شض ع-م م-حر-ي ’ ا-نورو-ك
ةيئاف-ششت-شسإ’أ ح-لا-شصŸأ ن-م بر-ق-ت-لأو
لجأأ نم حيرشصتلأو غÓبإÓل ةشصّشصختŸأ
ة-ي-شضرŸأ ت’ا◊ا-ب ل-جا-ع-لأ ل-ف-ك-ت-لأ
ي-ت-لأ ة-ي-شصع-ت-شسŸأ ت’ا◊أو ة-يدا-ع-لأ
‘ Óيوط ثوكŸأ اهؤواف-ششت-شسأ بل-ط-ت-ي
ليوحتلأ نايحأ’أ سضعب ‘و ى-ف-ششت-شسŸأ

نأأ مك-لو سشا-ع-نإ’أ ما-شسقأأ ¤إأ ةر-ششا-ب-م
وهو انوروكب سسوÒفب سضيرŸأ أوروشصتت

.يعانطشصإ’أ سسفنتلأ ةزهجأاب لوشصوم
ة-ق-ل-ع-تŸأ د-عأو-ق-لأ هذ-ه بنا--ج ¤إأ و
شصلأ لو-كو-توÈلا-ب ةباقرلأ د-يد-ششت ي-ح-ّ

يدافتل دعابتلأو ،ةمامكلأ ءأدترإأ  لوح
.. ةيام◊أ لجأأ نم ىودعلأ لقن
تاطلشسلأ عم قيشسنتلاب ةيريدŸأ لمعت و
Úب لقن-ت-لأ ع-ن-م حأÎقأ ى-ل-ع ة-ي-ئ’و-لأ
ةفشصب اهنع نلعŸأ21 ـلأ ءأدوشسلأ طاقنلأ

ديدج نم اهرابتخإأ ةداعإأ Úح ¤إأ ةتقؤوم
نم ءأدتبأ موي51 ةدŸ ت’ا◊أ ءاشصحإأ و
.لوأ’أ سسمأأ
ةحشصلأ ةيريدم لمعت ،ركّذلاب ريد÷أ و
يتايلمع ططfl عابتأ ى-ل-ع مو-ي51 لك

Ìكأ’أ طاقنلأ فينشصت و ت’ا◊أ ءاشصحإ’
ةقيقد ةيئاشصحإأ ةيلمع ‘ ءابولل راششتنأ
قأر--بإ’ أذ--ك و ت’ا◊أ دد--ع ط--ب---شضل
ىلع لم-ع-لأ فد-ه-ب ة-ي-ن-م’أ ح-لا-شصŸأ
ةشصاخ Úفلاıأ ىلع ةبا-قر-لأ د-يد-ششت
لعفب اهيف ةيكرح ده-ششت ي-ت-لأ طا-ق-ن-لأ
ىتح وأأ اهيف ةرششتنŸأ ةيبعششلأ قأوشسأ’أ
لثم ةقلغŸأ نكام’أ وأأ ةيراجتلأ زكأرŸأ

نكام’أ نم ا-هÒغ و ة-شضا-ير-لأ تا-عا-ق
ن-م سصي-خÎب ط--ششن--ت لأز--ت ’ ي--ت--لأ
ةيريدŸأ تعد امك، ةيلÙأ تا-ط-ل-شسلأ
¤إأ ةطششانلأ تايعم÷أ أذك و تايدلبلأ
عفر و ةفاظنلأ و ميقعتلأ تايلمع زيزعت
ةيشسيئرلأ تابّبشسŸأ Úب نم اهنأ’ ةمامقلأ
°°°°°°°°°°  .تاشسوÒفلأ راششتنأ و طيÙأ ثولتل

 ر يلعديشس ^
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ةهوبسشŸا تايدلبلا Úب لوجّتلا عنم حÎقت ةحّسصلا ةيريدم

 ! عوبشسألا اذه ةزابيتب ةءوبوم ةطقن21
انوروك سسوÒفل ةيئابولا ةيعسضولل ةيمويلا ةعباتŸا راطإا ‘ ةزا-ب-ي-ت ة-ي’و-ل ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م تن-ل-عأا
طاقنك تفّنسص يتلا و ةيدلب21 ›اوحب ةهوبسشم ةديدج ت’اح فاسشتكإا نع ةزابيت ةي’وب (91 ديفوك)

..عوبسسأ’ا اذه لÓخ ءادوسس
ةبانع ‘ بنعلا داوب نوتيزلا Òجششتل ةعشساو ةلمح

،ةبانع ةي’و ‘ بنعلأ دأو ةيدلب تدهشش ^
ةرداب ‘ نوتيزلأ را-ج-ششأأ Òج-ششت ة-ل-م-ح
ةيحÓفلأ ةب-ع-ششلأ هذ-ه ز-يز-ع-ت-ل فد-ه-ت
هذهل يŸاعلأ مويلاب لاف-ت-ح’أ و ا-ن-مأز-ت
أددع سسرغ ” قايشسلأ أذه ‘ ،ةرجششلأ

ع-م نو--ت--يز--لأ تأÒج--شش ن--م أÈت--ع--م
ةثيد◊أ ةينقتلأ تاقيبط-ت-لأ سضأر-ع-ت-شسأ
.نوتيزلأ ينج تايلمعل
دهعŸأ و تاباغلأ ةظفاfi ةكراششÃ أذهو
ةي’ول موركلأ و ةرمثŸأ راجششأÓل ينقتلأ

ة-يا-م◊ ة-يو-ه÷أ ة-طÙأ و ةد-ك-ي-ك-شس
عمج يوهج ءاقل نمشض فراطلاب تاتابنلأ

لاÛا-ب ى-ن-ع-ت ي--ت--لأ فأر--طأ’أ هذ--ه
.يحÓفلأ
ليشصاfi عاطق تززع يتلأ ةردابلأ Èتعتو
ةي’و اهفرعت ⁄ اهعون نم ةديرف نوتيزلأ

ةعقرلأ ىلع رثأأ ام ـ،تأونشس ذ-ن-م ة-با-ن-ع
ىلع تلكآات يتلأ نوتيزلأ ةرجششل ةيعأرزلأ

ةحاشسŸا-ف ةÒخأ’أ تأو-ن-شسلأ د-يد-ع ر-م
راتكه52.1131ب ردقت ةيلا◊أ ةيلامج’أ

.ةي’ولأ تايدلب عيمج Èع ةعزوم
ىلع طقف Úترشصعم دجأوتل ةراشش’أ عم
و ةبانع ةيدلبب ةيديل-ق-ت ة-ي’و-لأ ىو-ت-شسم
ةراشش’أ عم ،ةدرابلأ Úع ةيد-ل-ب-ب ة-ث-يد-ح

ةنشسلاب ةنرا-ق-م جو-ت-نŸأ ع-جأر-ت ع-قو-ت-ل
طقاشست مشسوم ر-خأا-ت ة-ج-ي-ت-ن ة-طرا-ف-لأ
ةÒخأ’أ هذه ‘ حدافلأ سصقنلأ و راطمأ’أ

ي-ت-لأ نو-ت-يز-لأ تا-حا-شسم ى-ل-ع ر-ثأ ا-م
عبتŸأ لامهإ’أ و قئأر◊أ كلذك اهتشضوق

ةنشسلأ ةياغ ¤أ7102 ةنشس ذنم اهقح ‘
.ةيرا÷أ

ع ةبيهو ^

نأزيلغب يئ’ولأ نمأ’أ ةحلشصم تلجشس ^
Èمفون82 وÚ 4ب ام ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
تأءأر-جإ’أو Òبأد-ت-لأ د-ي-شسŒ را--طأ ‘

لوكوتÈلأ قيبطت-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-ي-ئا-قو-لأ
انوروك سسوÒف يششفت نم دحلل يحشصلأ

6936flةعنقأ’أ عشضو مدعب قلعت-ت ة-ف-لا
ةفلا2211fl ةماع-لأ ن-كا-مأ’ا-ب ة-ي-قأو-لأ
.تأرقŸأ ميقعتو فيظنتب قلعتت

تامÓع-لأ ع-شضو مد-ع سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-ّمأأ
لابقتشسأ نكامأا-ب سضرأ’أ ى-ل-ع ز-جأو◊أو
111 حلاشصŸأ تأذ تلجشس دقف ÚنطأوŸأ

flةلشصأوتم تأءأرجإ’أ هذه لأزت’و ةفلا
ةيعوتلأو سسيشسحّتلأ تايلمع عم ةأزأوŸاب

.ينطولأ نمأ’أ سصاشصتخأ ميلقإأ لماك Èع
قرزل ليشضفلب ^

ةفلاfl فلآا7 نم ديزأا ليجشست
 نازيلغب يحشصلا لوكوتÈلل

ىلع ةحÓفلأ فلÃ ل-ف-ك-ّت-لأ را-طأ ‘ ^
يجتنم ةبعشش اعيجششت  و ةي’ولأ ىوتشسم
ةي’و ›أو ةشسائرب عامتجأ دقع ّ”  ، زوŸأ

نم لك روشضحب ولاكلك رداقلأ دبع  لجيج
حلاشصŸأ ةر-يد-م ،ة-ي’و-ل-ل ما-ع-لأ Úمأ’أ
نأويدلأ ريدم، ةراجتلأ ريد-م ة-ي-حÓ-ف-لأ
هايŸأ فرشص و يق-شسلأ ط-يÙ ي-ن-طو-لأ
ماعلأ Úمأ’أ، ةيحÓ-ف-لأ ة-فر-غ-لأ سسي-ئر،
نم زوŸأ ةبعشش ‘ Òبخ ، ةيحÓفلأ ةفرغلل
ىلع زوŸأ يجتنم نم (90)، ةزابيت ةي’و
تو-ي-ب-لأ ›و‡ أذ-كو، ة-ي’و-لأ ىو-ت--شسم
.ببقلأ ةددعتم ةيكيتشسÓبلأ
ىلع فر-ع-ت-ل-ل عا-م-ت-ج’أ أذ-ه سصشصخو

flل-عا-ف-لأ ف-ل-تÚ ‘ ةيجاتن’أ ةيلمع-لأ

¤إأ جا-ت-ن’أ ن-م ءأد-ت-بأ ة-ب-ع-ششلأ هذ--ه--ل
ت’ا-غ-ششن’ عا-م-ت-شس’أ د-ع-ب، ق-يو-شست-لأ
نم ةبعششلأ هذه ميظن-ت  رر-ق-ت Úج-ت-نŸأ

ةي’ولاب زوŸأ يجتنم ةيعمج ءاششنأ  لÓخ
تابل-ط-ل ÚحÓ-ف-لأ Ëد-ق-ت ةرور-شض  ع-م
¤إأ ةفاشضإأ، ةيئابرهكلأ ةقا-ط-لا-ب ط-بر-لأ

ةشسأردل فأرط’أ فلتfl عم عامتجأ دقع
ىلع ÚجتنŸأ لوشصح ةيلمع ليهشست ةيفيك
ةيناكمأ ةشسأرد أذ-كو  ،ة-ي-لاŸأ سضور-ق-لأ
هذهل ةشصشصıأ يحÓفلأ راقعلأ عيشسوت
ةشسأرد ¤إأ عامتج’أ اشضيأأ سصلخو ةبعششلأ
ةشصتıأ تأرمثت-شسŸأ د-يوز-ت ف-ي-ي-ك-ت
.يقشسلأ هايÃ زوŸأ جاتنإاب

ب Úشساي ^

جاتنإاب ةشصتıا تارمثتشسŸا ديوزت فييكت ةشسارد
لجيجب يقشسلا هايÃ  زوŸا

تاباغلا و ةحÓفلا حلاسصم Úب قيسسنّتلاب

ةرمثŸا راجششألا ةعقر عيشسوتل راتكه033 نع ديمجّتلا عفر
تاباغلل ةيئ’ولأ ةظفاÙأ ت‹رب ^

ةشسأرغل ةعشسأو ةي-ل-م-ع تن-ششو“ Úع-ب
ى-ل-ع ةد-ت‡ نو-ت-يز ةÒج--شش00762
بقتر-ي ي-ت-لأ و را-ت-ك-ه001 ة-حا-شسم
و لبقŸأ Èمشسيد رهشش علطم اهقÓطأ
تاحاشسŸأ ةداعإأ جمانرب راطإأ ‘ كلذ
يتلأ ةÒخأ’أ قئأر◊أ ل-ع-ف-ب ةر-ثأا-تŸأ

.تاي’ولأ نم أدأدع تشسم
حلاشصŸأ عم قيشسنتلا-ب ّم-ت-ت ة-ي-ل-م-ع-لأ
001 ـل ةهجوم ي-ه ي-ّت-لأ و ة-ي-حÓ-ف-لأ

بأÎلأ Èع ا-ه-ن-م ةدا-ف-ت-شسÓ--ل حÓ--ف
ةشصاخ ةشسشسؤوم عم ةكأرششلاب و يئ’ولأ
ةدمشسأ’أ Òفوت  و رف◊أ ةمهم اهل لكوت
ظفاfi يديعشس لا-م-ج د-ي-شسلأ لو-ق-ي
تدافتشسأ ه◊اشصم نأأ افيشضم تاباغلأ

و ةرمثŸأ راجششأ’أ نم راتكه051 نم
فلشس امك حÓف001 اهنم ديفتشسي يتلأ
و ÚحÓفلأ ءا-شصحأ ” نأأ د-ع-ب ر-كذ-لأ

.ÚينعŸأ ةمئاق درج
و رف◊أ ةئيهتب موقت ةشسّشسؤوŸأ نأأ املع
ل-ف-ك-ت-ي-ل ةد-م-شس’أ و تأÒج-ششلأ أذ-ك
و اهب ءانتع’أ دشصق ا-ه-شسر-غ-ب حÓ-ف-لأ

” أذه عورششŸأ نأأ ام-ل-ع ا-ه-تا-عأر-م
ابيرق عورششلأ بقتري و هيلع ةقفأوŸأ

نأ سضورفŸأ نم هنأأ ام-ك ة-ي-ل-م-ع-لأ ‘
ءاهتن’أ لبقŸأ Èم-شسيد13 لبق نوك-ت

نوت-يز ةÒج-شش00762 ة-شسأر--غ ن--م
هيف فدهت يذلأ تقولأ ‘ أذه ثدحي.
ةÒجشش فلأ041 سسرغ ¤أ ةظفاÙأ
.1202 سسرام12 ةياغ ¤أ

سصيشصخت ¤إأ ،قاي-شسلأ تأذ ‘ ا-هّو-ن-م
راجششأÓل راتكه051ب ةردقم ةحاشسم
عفرل ة-ظ-فاÙأ ل-مأا-ت ا-م-ك ةر-م-ثŸأ

عوم‹ حبشصيل راتكه033 نع ديمجّتلأ
ةرمثŸأ راجششأÓل ةشصشصıأ يشضأرأ’أ

Ìكأأ ةشسأرغ ¤إأ ة-يرا÷أ ة-ن-شسلأ لÓ-خ
Îفد Òشض– ” هنأ املع راتكه007 نم
ديشسŒ ‘ ةقÓطن’أ راظتنأ ‘ ءابعأ’أ
. عورششŸأ
ا-ه-تأذ ح-لا-شصŸأ نإأ ،ر-كّذ-لا-ب ر-يد÷أ
ةÒجشش ف-لأأ53 عيزو-ت ى-ل-ع تفر-ششأأ
كلذ لباقم ةيرشض◊أ قطا-نŸأ Úيز-ت-ل
راغ ي◊ ديلأ ‘ ديلأ ةي-ع-م-ج تم-ّظ-ن
ةيعوطت ة-ل-م-ح فا-شص ي-ن-ب-ب دورا-ب-لأ
فلاشسلأ ي◊اب ““أردأولأ““ ةباغ ةفاظنل
. ركذلأ
ع-م-ج تل-م-شش ة-ي-عو-ط-ّت-لأ ة-ي-ل-م-ع-لأ
ةيلمعب تعبتأ مث ةيئأوششعلأ تامامقلأ
يدايأأ هتبهن ام سضيوعتل ةعشسأو Òجششت

ينبل تاباغلأ حلاشصم ةّيعÚ Ãيوشضوفلأ
فيشضي يذلأ Êومحر مهمدق-ت-ي فا-شص

ةيعمج عم جمانرب ترطشس ةعطاقŸأ نأ
ةينطولأ ةلم◊أ راطأ ‘ د-ي-لأ ‘ د-ي-لأ
و اه-شسر-غ-ي-ل-ف را-ع-شش ت– Òج-ششت-ل-ل
ثيح ةيناثلأ هتعبط ‘ ينطولأ جمانÈلأ

و بورÿأ عون نم ةÒجشش005 سسرغ ”
. يبل◊أ ربونشصلأ
نم ديدعلأ سسم ينطو Èتعي ططıأ
عم قيشسنتلاب ءاج و ةي-ئ’و-لأ ق-طا-نŸأ
را-ب-ت--عإ’أ در--ل ة--ي--ن--عŸأ تأرأزو--لأ
اهداقتفأ متي يتلأ ةيباغلأ تاحا-شسم-ل-ل
عم قي-شسن-ت-لا-ب أذ-ه و ق-ئأر◊أ ل-ع-ف-ب
ةينمأ’أ حلاشصŸأ و سشي÷أ و تايعم÷أ
. ةلاعفلأ تاطلشسلأ نم اهÒغ و

م.ق ^

ةيحÓفلأ ةفرغ-لأ ،سسمأأ را-ه-ن ،تم-ّظ-ن
ةط-ششن’أ د-يد-ع تن-ششو“ Úع ة-ي’و-ل
ةرجششل يŸاعلأ مويلأ ةبشسانÃ ةشصاÿأ
غولب ىلع زيكÎلاب ةنشس لك نم نوتيزلأ

تيز ةدوج و ةيباجيأ ةيجاتنأ ةيدودرم
ىلع ءاج ام وه و ايلfi عنشصم نوتيزلأ
سسلÛأ سسيئر ةدأد-ع ة-ششا-ك-ع نا-شسل
.نوتيزلأ ةبعششل ينهŸأ
تدمتعأ وكشسينويلأ ةمظنم نأأ فاشضأأ و

امك ÚينهŸأ ءأدنل ةباجتشسأ مويلأ أذه
دشس’أ ةشصحب أÒخ رششبتشسأ هنأ فيشضي
ةطراخ ‘ نوتيزلأ ةبعشش اهتم-ن-غ ي-ت-لأ
ة-ي’و نأ0202/4202 ةنشسل قير-ط-لأ

كÎششم ينهم سسل‹ اهب تنششو“ Úع
. نوتيزلأ ةبعششل
ءا-ن-ت-ع’أ ةرور-شض ¤أ Úي-ن-هŸأ ا--عدو
حششل ةمواقŸأ ةديحولأ اهنوك ةرجششلاب
تأونشسلأ ‘ هيلع لا◊أ وه امك راطم’أ
سسيئر ومل-ب د-م-حأ ه-ت-ه-ج ن-م ةÒخ’أ
تن-ششو“ Úع ة-ي’و نأ لو-ق-ي ة-فر-غ-لأ

ذنم نوتيزلأ راجششأ ةشسأر-غ-ب ة-فور-ع-م
ه-تأذ قا-شسلأ ‘ ا--ي--عأد د--ي--ع--ب ن--مز

نوك طاششنلأ أذه ¤أ ةدوعلأ ÚحÓفلأ
وذ يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع نوتيزلأ تيز

تيز ر-شصا-ع-م نأ ا-م-ل-ع ة-ي-لا-ع ةدو-ج
ءاعبر’أ Úع ةيدلبب ةن-ئا-ك-لأ نو-ت-يز-لأ
. اهيلع ام يدؤوت
تميقأ ةيلافتح’أ نأأ ،ر-كذ-لا-ب ر-يد÷أ

Úع-ب ةر◊أ نو--ت--يز--لأ تيز ةر--شصع--م
ةيدودرŸأ ىلع مهل اع-ي-ج-ششت ءا-ع-بر’أ
نم ةيلاع بشسن مهلشصوب أرfl ةققÙأ
ديشسلأ ناشسل ىلع ءاج ام وه و ةدو÷أ

رششاب يّذلأ ةر-شصعŸأ بحا-شص ف-لأو-خ
ل-ي-غ-ششت ة-لا-كو ق-ير-ط ن--ع عور--ششŸأ
نم نك“ ثيح3102 ةنشس ذنم بابششلأ
هعم فظوي و ىرخأأ دعب ةنشس جاتن’أ عفر
ÚحÓفلل لوشصوم ر-ك-ششلأ و لا-ّم-ع50
ةرشصعŸأ فر-ع-ت م-ه-لÓ-خ ن-م ن-يذ-لأ

ةي’و84 نم نئابزلأ ى-ّق-ل-ت-ت و ةر-ه-شش
ةرشصعŸأ و ينطولأ رطقلأ Èع ةرششنŸأ

نم ديزم بلاط امك ةل-ما-ك ة-ي’و ل-ث“
نم Èكأ ددع ليغششتل معدلأ و ةتافتل’أ
. بابششلأ

 حلاشص ^

معدلاب نوبلاطي تنششو“ Úعب ةبعششلا وينهم
نوتيزلا ةرجششل يŸاعلا مويلا ‘
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ديلا ةركل ⁄اعلا سسأاكل اÒسض–

ةيلامششلا ايوروك هجاوت رئاز÷ا
Êاثلا مسسقلا ةلوطب ةدوع ‘ لسصفلل

يششطز عم ةرازولا عامتجا ءاغلا
انوروك ببشسب

ة-يدا–لا سسي-ئر Úب ا‹Èم نا-ك يذ-لا عا-م-ت-جلا ي-غ-لا ^
ةدايقب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ›وؤوسسمو مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا

سسوÒفب فافلا سسيئر ةباسصا ببسسب كلذو نيدلاخ يلع ديسس
مودت يتلا يحسصلا رج◊ا ةÎفل اي-لا-ح ع-سضخ-ي ثي-ح ،ا-نورو-ك

›وؤوسسم عم يسشطز عمتجي نا سضÎفŸا نم ناكو .Úعوبسسل
فانئتسسا دعوŸ قرطت-لا ل-جا ن-م ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا ةرازو
سضÎفŸا نم يتلاو ،ماسسقلا يقابو Êاثلا مسسقلا قرف تابيردت
ةلوطب قÓطنا دعوم ديد– نع Óسضف ،مداقلا رهسشلا دوعت نأا
تلوطب بقتسسم ديد–و ، ةاوهلا مسسق ةلوطبو Êاثلا مسسقلا
.ىلفسسلا ماسسقلا

افيفلا تابوقع
هتءارب دكؤويو نعطي فاكلا سسيئر

سسي---ئر رر---ق ^
ةيلاردفنوكلا
ةركل ة-ي-ق-ير-فألا
د-م-حا ،مد--ق--لا
بقاعŸا ،د-م-حا

دا–لا فرط نم
ةر--ك---ل ›ود---لا
Ëد-ق-ت ،مد--ق--لا
ىد-ل فا-ن-ئ-ت-سسا

fiميكحتلا ة-م-ك
د-سض ي-سضا-ير--لا

ةدŸ هفاقيإا رارق
.يرسسيوسس كنرف فلأا002 هÁرغتو ،تاونسس سسمخ
رارق ىلع درلل اًنايب ةيقيرفألا ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا سسي-ئر رد-سصأا و
اهنم داسسف اياسضق ببسسب ، افيفلا لبق نم ماوعأا5 ةدŸ هفاقيإا
كلذكو ،ةيقيرفألا تادا–لا ءاسسؤورل اياده Ëدقت ‘ طروتلا

.ىرخأا ءايسشأاو ةرمعلا تÓحر لثم اياده ىلع هلوسصح
ىلع هباسسح Èع هردسصأا يذلا ه-نا-ي-ب Èع د-م-حأا د-م-حأا لا-قو
نكلو ،ت“ يسصخسش ىلع اهرادسصإا ” ي-ت-لا ة-بو-ق-ع-لا»:Îيو-ت

موجهلل سضرعتت يتلا يه ةيقيرفألا ةراقلا ‘ مدقلا ةرك Òسصم
.““اهتبراfi متيو
،Úنثلا سسمأا لوأا ،““افيف““ مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–لا ن-ل-عأاو
نايب Èع ،تاونسس سسمخ ةدŸ فاكلا سسيئر دمحأا دمحأا فاقيإا
ةنادإا هلÓخ نم ادكؤوم ،ÊوÎك-لإلا ه-ع-قو-م Èع هر-سشن ي-م-سسر
دمحأا ،ةلقتسسŸا تايقÓخألا ةنجلل ةعباتلا ةيئا-سضق-لا ة-فر-غ-لا
سضرع““02 ةداŸاو ،““ءلولا بجاو““51 ةداŸا قرخ ببسسب ،دمحأا
مادختسسا ةءاسسإا““52 ةداŸاو ،““ىرخألا ايازŸا وأا ايادهلا لوبقو
نم82 ةداŸا كلذكو ،0202 ““افيف““ تايقÓخأا ةنودŸ ،““بسصنŸا

.““لاومألا سسÓتخا““8102 ةنودم
ديسسلا كولسس ‘ قيقحتلاب قلعتي اميف““ :›ودلا دا–لا نايب ركذو
¤إا7102 نم ةÎفلا لÓخ فاكلل سسيئرك هبسصنم ‘ دمحأا دمحأا

اÃ ،ةيقيرفألا ةيلاردفنوكلاب ةقلعتŸا اياسضقلا نم ديدعلاب9102
فاك تÓماعت ‘ هتكراسشمو ،ةرمعو جح ليو“و ميظنت كلذ ‘
ةسسلج دعبو ،ىرخأا ة-ط-سشنأاو ،ة-ي-سضا-ير-لا تاد-عŸا ة-كر-سش ع-م
تامولعŸا ىلع ًءانب ،ةيئاسضقلا ةفرغلا تسضق ،ةلوطم عامتسسا
لخأا دق دمحأا دمحأا ديسسلا نأاب ،قيقحتلا ةفرغ اهتعمج يتلا
ةرادإا ءا-سسأاو ،ىر-خألا ا-يازŸاو ا-ياد-ه-لا مد-قو ،ءلو-لا بجاو--ب
ةنودŸ اًقفو ،فاكلا سسيئرك هب-سصن-م لÓ-غ-ت-سسا ءا-سسأاو لاو-مألا
نأا ةيئاسضقلا ةفرغلا تدجو ،كلذل ةجيتنو ،تايقÓخأÓل افيفلا
›ا◊ا رادسصإلا نم52 و02 و51 داوŸا كهتنا دق دمحأا ديسسلا

ةخسسن ن-م82 ةداŸا كلذكو ،تايقÓخأÓل اف-ي-ف-لا ة-نود-م ن-م
مدقلا ةركب ةقلعتŸا ةطسشنألا عيمج نم هعنÃ هتبوقعو ،8102
ينطولا Úيو-ت-سسŸا ى-ل-ع ر-خآا طا-سشن يأا وأا ا-ًي-سضا-ير وأا ا-ًيرادإا
ةمارغ سضرف ” ،كلذ ¤إا ةفاسضإلاب ،تاونسس سسمخ ةدŸ ›ودلاو
ر .ق ^                                          .““يرسسيوسس كنرف فلأا002 اهردق

ةيقيرفا ةرك
بويد ابوب ›اغشسنلا مجنلا ةافو

ابوب اباب قباسسلا ›اغنسسلا ›ودلا ناديŸا طسسو بعل ‘وت ^
عم ليوط عارسص دعب اماع24 زهان رمع نع ،سسما لوأا ،بويد
.مدقلا ةركل ›اغنسسلا دا–لا نلعأا ام قفو ،سضرŸا
‘ اسسنرف دسض ›اغنسسلا بختنملل زو-ف-لا فد-ه بو-يد ل-ج-سسو
ةيبون÷ا ايرو-ك-ب2002 ماع لا-يد-نوŸ ة-ي-حا-ت-ت-فلا ةارا-بŸا
رسسخي نأا لبق ،اهنيح ةلوطبلا يئاهن عبر ¤إا لسصو ثيح ،نابايلاو
.ايكرت مامأا
ار-سسيو-سس ‘ را-كد ‘ د-لو يذ-لا بو-يد  بع-ل هراو-سشم لÓ--خو
سسنل ‘ و (خيروززر-بو-ه-سسار-غ، سسكا-ماز ل-تا-سشو-ن ،ي-ف-ي-ف)
تسسو، ثومسستروب، ماهلوف) اÎل‚أا ‘و ،4002 و1002يسسنرفلا

.Êانويلا انيثأا كيأا ‘ و (ماهغنمرب، دتيانوي ماه
11 لجسسو ،ةاراب-م36 ‘ هدÓب بختنم سصي-م-ق-ب بو-يد بع-لو

بويد ابوب اباب ةافو نا ““ لاسس يكام لاغنسسلا سسيئر لاق و .افده
.لاغنسسلل ةÒبك ةراسسخ

و هتقابل و عيم÷ا فرط نم مÙÎا و دي÷ا بعÓلاب ديسشا
يزاعتب مدقتأا.20002 ماع دوسسلا ةمحلم رخفب ركذتن.  هتبهوم
.““مدقلا ةرك ⁄اعل و هترسسأل ةسصلاÿا

روكسشب Ëركلا دبع دكأا
ةركل ةينطولا قرفلا ريدم
نأا ، Úنثإ’ا سسما ،ديلا
بعليسس ينطولا بختنŸا

ةيدولا تايرابŸا نم ددع
‘ ةكراسشملل ابسس–

لا نم ةررقŸا ⁄اعلا ةلوطب
يفناج13 لا ¤إا Èمسسيد31

Ãب نمو ،رسصÚ تاءاقللا
ةيدو ةهجاوم ة‹ŸÈا
ايوروك بختنم ماما
.ةيلامسشلا

بخ-ت--نŸا نارو--ك--سشب ح--سضواو ^
سصبرت يرجيسس ديلا ةركل ي-ن-طو-لا

لبقŸا Èم-سسيد32 ¤إا9 لا ن--م
ثيح ،اب-عل81 ةكراسشÃ اين-لو-ب-ب
نوفÙÎا بخت-نŸا-ب ق-ح-ت-ل-ي-سس
.اسسنرفو ابنابسسإا ‘ نودجاوتŸا
Úترا-ب-م بع-ل-ن-سس ا-م-ك““ فا--سضأاو
¤إا ة-فا-سضإا ا-ي-نو-لو-ب ما-مأا Úت-يدو
ة-يا-ه-ن ة-ي-لود ةرود ‘ ة--كرا--سشŸا
.““لبقŸا رهسشلا
ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا ددحو
ه‹ا-نر-ب ةÒب--ك ة--ب--سسن--ب لا--جر
ةخسسنلا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ،يداد-عإلا
ي-ت-لا ⁄ا-ع-لا ة-لو-ط-ب ن--م72لا

،1202 يفناج ‘ ،رسصم اهفيسضتسست
تب-ح-سس ي-ت-لا ة-عر-ق--لا تع--قوأاو
،ةرها-ق-لا ة-ير-سصŸا ة-م-سصا-ع-لا-ب
ةعومÛا نمسض ينطولا بختنŸا
تا-ب-خ-ت-ن-م بنا-ج ¤إا ة-سسدا--سسلا
.برغŸاو لاغتÈلاو ادنلسسيإا
ينفلا ريدŸا ،رو-ك-سشب Ëر-ك لا-قو
،د-ي-لا ةر-ك-ل ير--ئاز÷ا دا–Ó--ل
ةعرقلا نإا ،ةيناŸألا ءابنألا ةلاكول

ةعوم‹ ‘ عوقولا رئاز÷ا تبنج
يتلا ةيناثلا ةعومÛاك ادج ةيوق
ل-يزاÈلاو ا-ي-نا-ب-سسإاو سسنو-ت م-سضت
مدع ىلع ددسش هنأا ا-م-ك ،اد-ن-لو-بو
،Úسسفا-نŸا ة-ي-ق-ب-ب ة-نا-ه--ت--سسلا
ة-سسدا-سسلا ة-عو-مÛا» :فا--سضأاو

ةمfiÎ تابخت-ن-م م-سضتو ة-ب-ع-سص
،ةÒبك ةرفط ققح لا-غ-تÈلا ،اد-ج
بخت-نŸا ى-ل-ع زو-ف-لا ‘ تح‚و
هئاسصقإا ‘ اببسس ناك ثيح يسسنرفلا

ا-بوروأا ة-لو-ط-ب-ل لوألا رود-لا ن--م
يد-ن-ل-سسيإلا بخ-ت--نŸاو ،ةÒخألا

يŸاع-لا د-ي-ع-سصلا ى-ل-ع فور-ع-م
ا-م-ك ،ةÒب-ك تا--ي--نا--ك--مإا كلÁو
،““يبرع يبراد ‘ برغŸا هجاونسس
ةارابÃ زوفلا انيلع Úع-ت-ي““ :ع-با-تو
لهأاتلا نامسضل ل-قألا ى-ل-ع ةد-حاو
اذه قيقح-ت-لو ،ي-سسي-ئر-لا رود-ل-ل
،دي÷ا داد-عإلا ن-م د-ب ل فد-ه-لا
هيف ببسست يذ-لا ر-خأا-ت-لا كراد-تو
.““انوروك ةحئاج يسشفت

بخ--ت--نŸا نأا ،رو--ك--سشب ف---سشكو
ار-ك-سسع-م ير--ج--ي--سس ير--ئاز÷ا
ةبانعب يديارسس ةق-ط-نÃ ا-يداد-عإا
،يرا÷ا Èمتبسس فسصتنم نم ةيادب

يسسنرفلا ينفلا ريدŸا ةدايق ت–
،نابعل رهاط هدعاسسمو تروب نلأا
Úمداق رئازجلل امهتدوع عقوتŸا

ره-سشلا ن-م11 مو-ي ا-سسنر--ف ن--م
ابعل12 نأا ح-سضوأا ا-م--ك ،يرا÷ا
ةيرئاز÷ا ةلو-ط-ب-لا ‘ نو-ط-سشن-ي
يذلا ،ركسسعŸا اذه ‘ نوكراسشيسس
عب-ت-ٌي ،ع-ي-با-سسأا ة-ثÓ-ث ر-م-ت-سسي-سس

Ãنم لوألا عوبسسألا ‘ رخآا ركسسع
،دعب ددحي ⁄ دلب ‘ Èمفون رهسش
ةيدو تايرابم كسش نود نم هللختت

Ãلا ة--كرا--سش--Óب--عÚ اÙÎفÚ
.جراÿا ‘ نوطسشني نيذلا
ج-ما-نÈلا نأا ¤إا رو--ك--سشب را--سشأاو
اثلاث اركسسع-م ن-م-سضت-ي يداد-عإلا

عسساتلا نمةÎفلا ‘ اينولوبب ماقيسس
بعليسس ذإا ،لبقŸا Èمسسيد32 ¤إا
ع-م Úت-يدو Úتارا--ب--م ق--ير--ف--لا
ةارابمو ،لوألا Êولو-ب-لا بخ-ت-نŸا
،Êاثلا اينولوب بخت-ن-م ع-م ةد-حاو
بختنم عم ىرخأا ةيدو ةارابم اÃرو
،ءاسضيبلا ايسسور وأا ةيلامسشلا ايروك
بختنŸا لخدي نأا حجرŸا نم امك
Òخأا يدادعإا ركسسعم ‘ يرئاز÷ا
هرفسس لبق ،1202 يفناج نم ةيادب
ة-لو-ط-ب ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ر--سصم ¤إا
.هخيرات ‘51لا ةرملل ⁄اعلا

قوراف.ج^

دئاقو م‚ يسسي-م ل-ي-نو-ي-ل مر-ك ^
،انودارام وجييد هنطاوم ،ةنولسشرب
دعب ةلي-ل-ق ما-يأا ذ-ن-م ى-فو-ت يذ-لا
.ةيبلق ةمزأل هسضرعت
ع-بار-لا فد-ه-لا ي-سسي--م ل--ج--سسو
،انو-سسا-سسوأا كا-ب-سش ‘ ة-نو-ل-سشÈل

سسمأا لوأا Úقير-ف-لا ةارا-ب-م لÓ-خ
حور--ل فد--ه--لا ىد--هأاو ،د---حألا

هسصيمق يدتري ناك ثيح ،انودارام
قيرف و-هو ،ز-يو-ب د-لوأا ز-لو-ي-ن ع-م
.نامجنلا هل بعل كÎسشم
““ترو--ب--سس““ ة--ف--ي--ح--سص تر--كذو
يسسيم Ëركت ةت-ف-ل نأا ،ة-ي-نا-ب-سسإلا

Ÿعيقوت ‘ تببسست ،انودارام هنطاو
.ةنولسشرب ىلع ةبوقع
اًبلاطم نوكيسس اسسرابلا نأا تفاسضأاو
،يسسيم ةتفل دعب ،وروي0003 عفدب

د--عاو--ق ي--ه هذ---ه نأا ¤إا ةÒسشم
،““افيف““ مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا
يأا سضرعل سصيمقلا علخ عن“ يتلا

.رخآا راعسش
ةبوقع ىلع لسصح دق يسسيم ناكو
رهسشأا امدعب ،ةارابŸا لÓخ ةيبيدأات

هل ءارفسصلا ةقاطب-لا ءا-ق-ل-لا م-ك-ح
هلافتحا لÓخ هسصيمقل هعلخ بقع
.فدهلاب
ق-ير-ط-ل ة-نو-ل-سشر-ب ق-ير--ف دا--عو
(0-4) ةجيتنب زوفلاب ،تارا-سصت-نلا

راطإا ‘ ،انوسساسسوأا ةهجاوم لÓخ
نم رسشع ةيدا◊ا ةلو÷ا تاسسفانم
.اجيللا
تياوثيارب ،ةنولسشرب فادهأا لجسسو

‘ نا-مز-ير--جو ،92 ة-ق-ي-قد-لا ‘
ةقيقدلا ‘ وين-ي-تو-كو ،24 ةقيقد-لا

.37 ةقيقدلا ‘ يسسيمو ،75
ةنول-سشر-ب ع-فر-ي را-سصت-نلا اذ-ه-بو
زكرŸا ‘ ةط-ق-ن41 ¤إا هد-ي-سصر
د-ي-سصر د-م-ج-ت-ي ا-م-ن-ي-ب ،ع-با-سسلا
زكرŸا ‘ ةطقن11 دنع انوسساسسوأا
.رسشع سسماÿا
ح‚و ،اًركبُم ديدهتلا ةنولسشرب أادب
لخاد لغوتلا ‘ نامزيرج ناوطنأا

سسرا◊ا غوارو ،ءاز÷ا ة-ق--ط--ن--م

وينيتوكل ةيسضرع ةرك ررمو اريÒه
لخدت لول ،ىمرŸا ىلع ددسس يذلا
ةركلا تتسش يذلا ايسسراج عفادŸا

.11 ةقيقدلا ‘
ىلع ةيوق ةبيوسصت نامزيرج لسسرأاو

ةقيقدلا ‘ ،ءاز÷ا ةقط-ن-م دود-ح
اريÒه انوسساسسوأا سسراح ح‚ ،51

.ةعاÈب اهل يدسصتلا ‘
‘ انوسساسسوأل ةلواfi لوأا تءاجو
ةرك ÁÒدوب ىقلت ثيح ،81 ةقيقدلا

،ةنولسشرب ءازج ة-ق-ط-ن-م ق-م-ع ‘
ةركلا ترم نكل رئاطلا ىلع ددسسو
.نجيتسش Òت ىمرم ىلعأا
ةرك ةنولسشرب م‚ وي-ن-ي-تو-ك دد-سسو
‘ ،ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع ةيوق
انوسساسسوأا سسراح نكل ،91 ةقيقدلا

.Úترم ىلع اهل ىدسصت اريÒه
ىلع وين-ي-تو-ك-ل ةر-ك ي-سسي-م رر-مو

نكل ،82 ةقيقدلا ‘ ةقطنŸا دودح
رمتل ةدئاز ةوقب اهددسس يليزاÈلا
.انوسساسسوأا ىمرم ىلعأا
مجا-ه-م تياو-ث-يار-ب ن-ترا-م ح‚و
‘ لوألا فدهلا ليجسست ‘ ةنولسشرب
ةر-ك ا-ب-لأا رر-م ثي--ح ،92 ةقيقد-لا

ىدسصتو تياوثيارب اهددسس ةيسضرع
هل دترت نأا لبق اريÒه سسرا◊ا اهل

.كابسشلا ‘ اهنكسسُيو ىرخأا ةرم
انوسساسسوأا مجاهم ÁÒدو-ب ل-ج-سسو

ةقيقدلا ‘ هقيرفل لداع-ت-لا فد-ه
يعادب هاغلأا ةارابŸا مكح نكل ،04
نامزيرج ناوطنأا فعاسضو .للسستلا
،24 ةقيقدلا ‘ ةنولسشÈل ةجي-ت-ن-لا
جرا-خ ن-م ة-ي-خورا-سص ةد-يد-سست--ب

تيتسشت Óغ-ت-سسم ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
رئاطلا ىلع ددسسو ،ةرك-ل-ل عا-فد-لا

.اريÒه سسرا◊ا ÁÚ ىلع
ليج-سست ة-سصر-ف و-ي-ن-ي-تو-ك عا-سضأاو
ثيح ،54 ةقيقدلا ‘ ثلاثلا فدهلا
سسراحلل ئ-طاÿا جورÿا ل-غ-ت-سسا

هتديدسست نكل ،ها-مر-م ن-ع ار-يÒه
يهتنيل ،›اÿا ىمرŸا ىلعأا ترم
انارجو-ل-ب-لا مد-ق-ت-ب لوألا طو-سشلا
.ةفيظن ةيئانثب
Òت ىدسصت ،Êاثلا طوسشلا ةيادب عمو
ةنولسشرب ى-مر-م سسرا-ح ن-ج-ي-ت-سش
ايسسراج نبور نم ة-يو-ق ةد-يد-سست-ل

.64 ةقيقدلا ‘ انوسساسسوأا مجاهم
لخاد ةيسضر-ع ةر-ك ي-سسي-م ل-سسرأاو
يكنيرف سسأار ¤إا تلسصو ،ةقطنŸا
بناجب ةرك-لا دد-سس يذ-لا „و-ي يد
انو-سسا-سسوأا سسرا◊ نÁألا م-ئا-ق-لا

.15 ةقيقدلا ‘ اريÒه
فدهلا ليجسست ‘ و-ي-ن-ي-تو-ك ح‚و
،75 ةقيقدلا ‘ ة-نو-ل-سشÈل ثلا-ث-لا

ةيسضرأا ة-ي-سضر-ع ةر-ك ى-ق-ل-ت ثي-ح
هل-ي-مز ن-م ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م ل-خاد

‘ ةلوهسسب ةركلا نكسسُيل ،نامزيرج
نÁألا م-ئا-ق-لا مر--حو .كا-ب-سشلا

Ÿسسيروت وتربور ،ةنولسشرب ىمر
سصيلقت نم ا-نو-سسا-سسوأا م-جا-ه-م
‘ لوألا فدهلا ليجسستو قرافلا
ه--ل تد--ترا ثي--ح ،86 ةقي-قد-لا
هذه نكل ددسسو ىرخأا ةرم ةركلا
Òت سسرا◊ا يد----------ي Úب ةرŸا

.نجيتسش
يلبÁد نام-ث-ع ل-يد-ب-لا ل-ج-سسو

،07 ةقيقدلا ‘ ةنول-سشÈل ا-فد-ه
‘ واكنيرت نم ةرير“ ىقلت ثيح
ةيسضرأا ةرك ددسسو ،ءاز÷ا ةقطنم
سسرا--ح را--سسي ى---سصقأا ة---يو---ق
مك-ح ن-ك-ل ،ار-يÒه ا-نو-سسا-سسوأا
ي-عاد-ب فد-ه-لا ى-غ-لأا ةارا--بŸا
.للسستلا
فدهلا ليج-سست ‘ ي-سسي-م ح‚و
ىد-هأاو ،37 ةقي-قد-لا ‘ ع-بار-لا
انودارا-م و-ج-ي-يد حور-ل فد-ه-لا

ع-م ه-سصي-م-ق يد-تر-ي نا-ك ثي-ح
.زيوب دلوأا زلوين قباسسلا هقيرف
انارجولبلا دوعي راسصتنلا اذ-ه-بو
ه-ترا-سسخ د-ع-ب ،زو-ف-لا ق-ير-ط--ل
وك-ي-ت-ل-تأا د-سض ة-ي-سضاŸا ة-لو÷ا

طاقنلا اسسرابلا سصنتقيو ،ديردم
‘ هعسضو ليدعتل ا-ًي-ع-سس ثÓ-ث-لا
.اجيللا

ةينابسس’ا ةلوطبلا

انودارام Ëركت ببشسب ةنولششرب بقاعت افيفلا



Òبك دهجب يرمعلب :لاطع
 ابوروأأ ¤إأ لصصو ىتح

يدان عفادم لاطع فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ىنثأا ^
نويل يدان عفادم يرمعلب لام-ج ه-ن-طاوÃ ،ي-سسنر-ف-لا سسي-ن
‘ يرمعل-ب ه-ب-ع-ل-ي يذ-لا Òب-ك-لا رود-لا ¤إا اÒسشم ،د-يد÷ا
،هتاركسسعم لخاد اهعنسصي يتلا ءاو-جألاو ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
:““لوبتوف سسنارف““ ةفيح-سص ع-م هار-جأا راو-ح ‘ لا-ط-ع لا-قو
Òبك رود هلو ،امئاد ةيباجيا ةيسصخسشب عتمتي بعل يرمعلب““

،““ينطو-لا بخ-ت-نŸا تار-ك-سسع-م لÓ-خ ة-عو-مÛا ط-سسو
ىلع امئاد ظفاحي وه““ :قباسسلا وداراب يدان بعل فاسضأاو
لو ،هاوتسسم ريوطت لجأا نم ،ةÒبك ةيدجب لم-ع-ي ،ه-ت-ما-سست-با
بختنŸا يبعل لك““ :رسضÿا بعل عباتو ،““ءيسش يأا نم فاخي
،ةحرفلا عنسصي امئاد هنأل ،يرمعلا نب لامج نوبحي ينطولا
لاطع فسسوي لسصاو امك ،““ÚبعÓلا طسسو ةحرم ءاوجأا قلخيو

لجا نم دهجب لمع دق هنأاب احسضوم اسضيأا يرمعلب نع هثيدح
هيدان عم ايلاح ديعسس وهو ،ابوروأا ‘ فاÎحلا ىوتسسم غولب
‘ ابعل نوكت امدنع““ :قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ لا-ط-ع لا-قو ،نو-ي-ل
ملح قق– نأا كيلع بعسصلا نم ه-نإا-ف ،ة-ير-ئاز÷ا ة-لو-ط-ب-لا
،““يرمعلب ههجاو يذلا لكسشŸا وه اذهو ،ابوروأا ‘ فاÎحلا
،رارسصإاب لمعو ،ايوق امئاد ناك يرمعلب““ :سسين بعل فاسضأاو
،““هتايناكمإا تبثا دقلو ،ا-بوروأا ‘ فاÎحÓ-ل ةÒب-ك ة-ب-غر-بو
نأا ىن“أا انأاو ،نويل يدان عم ايلاح ادج ديعسس وه““ :لاطع متخو
ىتح لقألا ىلع مسساوم ةعبرأا وأا ةثÓثل نويل عم بعللا لسصاوي

Áا-ن-ع-ت Ãبسسكو ،هتايناكما تابثإا نآلا ه-ي-ل-ع ،ه-تارا-ه fiةب
 .““لوألا ماقŸا ‘ راسصنألا ةسصاخو عيم÷ا

ىقليو ايناŸأأ ‘ ةيرصصنعلل ةيحصض بلاط نب
 مÓعإلأ لئاصسوو هقيرف نم ةدناصسŸأ

،بلاط نب ليبن يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا طسسوتم سضرعت ^
ثيح ،ةيرئاز÷ا هلوسصأا ببسسب ،ايناŸأا ‘ ةيرسصنع ةلمح ¤إا
بعل دنورف نفيتسس ،قباسسلا ÊاŸألا ›ودلا بعÓلا دقتنا
¤إا كلذ اعجرمو ،طبسضن-م Òغ ا-ب-عل ها-يإا اÈت-ع-م ،ر-سضÿا
لوسصألا كلت باحسصأا ا-ف-سصاو ة-ير-ئاز-ج و-ك-نار-ف-لا ه-لو-سصأا
:Óئاق ةيناŸألا ““1 تروبسس““ ةانقل دنورف حرسصو ،Úيناودعلاب
هلوسصأاو هروذج ببسسب طب-سضن-م Òغ بعل بلا-ط ن-ب ل-ي-ب-ن““
وهو ةيناودع اهنم ءاج يتلا ةئيبلا نأا ثيح ،ةيرئازج وكنارفلا
تف-ل-خو ،““ثرا-ح Úمأا ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي يذ-لا ءي--سشلا سسف--ن
بلاط Íل ةدناسسم لاعفأا دودر ،دنورفل ةتيقŸا تاحيرسصتلا

بعÓلا ملک تÈتعا يتلا ،ةيلÙا مÓعإلا لئاسسو فرط نم
ةناخ ‘ اهتف-ن-سصو ،ا-ه-لÒ fiغ ‘و ة-ح-ي-ح-سص Òغ د-نور-ف
نم هلاسصئتسسل عيم÷ا ىعسسي اناطرسس Èتعت يتلا ،ةيرسصنعلا

ةبعل كلاسش يدان دناسس امك ،⁄اعلا ‘ مدقلا ةرك ةبعل دسسج
ىلع ةيمسسرلا هتحفسص Èع ةديرغتب دنورف تاحيرسصت ىلع درو
نم هداعبتسسا اهيف رکب ““Îيوت““ يعا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا ع-قو-م
Òغ هتاجرخ يدافتل Òكفتلل ةسصرف هحنÃ ،قيرفلا تابيردت
لوسصأاب ةقÓع يأا كلذل نوكي نأا ايفان ،Óبقتسسم ةيطابسضنلا
هباسسح Èع ،دنورف ىلع درلا ‘ رخأاتي ⁄ Òخألا اذه ،بعÓلا

رسشنو ،اما-ع Úسسمÿا بحا-سصب أاز-ه-ت-سسا Úح ““Îيو-ت““ ى-ل-ع
اي قينأا تنأا ،ةعارب لكب رومألا لاقت امدنع““ :اهيف لاق ،ةديرغت
 .““نفيتسس

 ر.ق ^

ديصشرب ىنغتت يكÎلأ ششاتكصشيب Òهامج
 ديد÷أ زرfi بقل هيلع قلطتو لأزغ

،تفلم لكسشب سسمأا لوأا لازغ ديسشر يرئاز÷ا مجنلا قلأات ^
Ëرغلا مامأا يكÎلا يرودلا ةمق ‘ ،سشا-ت-ك-سشب ه-يدا-ن ة-ق-فر
لان ثيح ،رسشاعلا عوبسسألا تايرابم نمسض كلذو ،هسشخبÔف
هتاراهÃ تعتمتسسا يتلا ،يدانلا Òها-م-ج ن-م اد-يد-ج ا-ب-ق-ل
لازغ مدقو ،ةثÓث لباقم فادهأا ةعبرأا-ب را-سصت-ناو ،ة-ي-لا-ع-لا
فدهلا ءارو ناكو ،ديد÷ا هيدان عم هتايرابم لسضفأا نم ةدحاو
ةقيقد ةرير“ لسضفب ،ركبوبأا تنسسناف هليمز هلجسس يذلا Êاثلا
يعجسشم لعج ا‡ ،02ـلا ةقيقدلا دنع Êاثلا سسأار ىلع اهعسضو
بعل يذلا ،زرfi سضاير يتيسس Îسسسشنام مجنب هنوهبسشي يدانلا

لازغو زرfi ديسشر Úب تايمسستلا تفلتخاو ،بختنŸا ‘ هعم
fiلا لاقتنا ةقفسص نأا ىلع تقفتا اهنأا لإا ،زرÓهيدان نم بع

هتمهاسسم دعب ةسصاخ ،ديعب دح ¤إا ةحجان تناك يتيسس Îسسيل
‘ ايسساسسأا ابعل حبسصيل ،همودق ذنم ةيباجيإلا هقيرف جئاتن ‘
لوقن نأا نكÁ““ :سشاتكسشبل ةرِسصانم تبتك ثيح ،زيجو فرظ

وه عقاولا ‘ لازغ““ :رخآا بتكو ،““زرfi قيقسش وه لازغ نأاب
fiوه لازغ““ :رخآا عجسشم هفسصوو ،““زر fiبتكو ،““اما“ زر

بخ-ت-نŸا ن-ع لاز-غ با-غو ،““زرfi زواŒ لاز-غ““ :ع-ج-سشم
‘ ةÒب-ك-لا ة-سسفا-نŸا بب-سسب ةÒخألا ر-ه-سشألا ‘ ير-ئاز÷ا

ةليكسشت ‘ ةيسساسسألا ةناكŸا بحاسص زرÈ fiتعي ثيح ،هزكرم
م‚ ¤إا ةفاسضإا ،هوقبسس نيذ-لا ÚبردŸاو ي-سضا-م-ل-ب بردŸا
لازغ رسشابو ،لوأا ليدبك ةقثلا لاني يذلا سسانوأا مدآا يرايلاك
وحن لقتني نأا لبق ،نوي-ل كي-بŸوأا ن-يو-ك-ت ز-كر-م ‘ هراو-سشم
يتيسس Îسسيل همدقتسسا نأا دعب ،يزيل‚إلا يرودلا مث ،وكانوم

ÿÓهنطاوم ةف fiهل تناك امك ،زر Œيدان عم ةحجان ةبر
سشاتكسشب ‘ اÒخأاو ،ةراعإلا ليبسس ىلع هل بعل يذلا انيتنرويف
 .لوألا همسسوم هعم يسضقي يذلا

alfadjrwatani@yahoo.fr
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 دادزولب بابسش

 رصصم ‘ ةÒصشأاتلأ مصسح راظتنأ ‘ رئأز÷أ ‘ بولطŸأ قق– ةبيقعل

دادزولب باب-سش ق-ير-ف ق-ق-ح
ىلع زافو ،هبعلم ىلع مهألا

،ي-ب-ي-ل--لا ر--سصن--لا ه--ف--ي--سض
لوا ءاسسم ،در نود Úفدهب
ةيليوج5 بع-ل-م ى-ل-ع سسما
با---هذ را----طإا ‘ ،ي----بŸولا
يرود نم يدي-ه-م-ت-لا رود-لا
ة-ي-ئا-ن-ث ،ا-ي-ق-ير--فأا لا--ط--بأا
،اه-ع-قو يدادزو-ل-ب-لا يدا-ن-لا

ةقيقدلا ‘ وبكوك Úليسسرام
‘ خاسسن نيدلا سسمسشو ،41
ق----تر----ت ⁄و ،06 ة-ق-ي-قد-لا
ىو------ت------سسŸا ¤إا ةارا-------بŸا
 .بولطŸا

ءادأا ى--ل---ع رذ◊ا بل---غ ثي---ح ^
بابسشل ةيبسسن ةيلسضفأا عم ،Úقيرفلا
،ةÁز-ع Ìكأا نا-ك يذ--لا ،دادزو--ل--ب
يطختل ةدارإلا حÓسسب هوبعل ىل–و
ةيحانلا نم اهنم اوناع يتلا سصئاقنلا
رسصحنا ،لوألا طوسشلا يفف ،ةيندبلا
تلواfi عم ،بعلŸا طسسو ‘ ءادألا

نكمتي نأا لبق ،دادزولب بابسشل ةميقع
نم ،وبكوك Úليسسرام ينينبلا فادهلا

يدرف لمعب يب-ي-ل-لا عا-فد-لا قاÎخا
ةركلا ددسسو ،Úبعل غوار ثيح ،زي‡

‘و ،سسرا◊ا راسسي ىلع مدقلا جراخب
با-ب-سش ءادأا ن-سس– ،Êا-ث-لا طو-سشلا
موجه-لا ¤إا هو-ب-عل ردا-بو ،دادزو-ل-ب
يدافتل ،ىرخأا فادهأا ليجسست دسصق
‘وو ،بايإلا ءا-ق-ل ‘ تآا-جا-ف-م يأا
دادزولب با-ب-سش ل-سص– ،06 ةقيقد-لا

¤وت ،رسسيألا بنا÷ا نم ةينكر ىلع
،خاسسن هليمز بوسص اهذيفنت دو-ي-ع-سس
‘ ةرك-لا ع-سضو ن-ع ناو-ت-ي ⁄ يذ-لا
ةبيقعل ءانبا ن-ك“ كلذ-بو ،كا-ب-سشلا

ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ى-ل-ع ظا--ف◊انم
ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– Èع ،تارا-سصت--نلا
بنجتل ،يبيللا رسصنلا مامأا ة-ي-با-ج-يإا
بايإلا ءاق-ل لÓ-خ ة-م-هŸا د-ي-ق-ع-ت
Úب رسصم ‘ هؤوارجإا رظتنŸا ررقŸا

لا--ح ‘و ،›ا◊ا Èم---سسيد6 و4
‘ دادزولب بابسش هجاو-ي-سس ،ل-هأا-ت-لا
32 وÚ 22ب با-هذ--لا لوألا رود--لا
ة--ه--جاوŸا ‘ ز--ئا--ف--لا ،Èم---سسيد
يدناورلا رايبا يسس فأا Úب ةجودزŸا
ءاقل نوكي نأا ىلع ،ينيكلا ايهام روغو
.لبقŸا يفناج6 وÚ 5ب بايإلا

نايسسن انيلع :خاسسن
زيكÎلاو ةارابŸا هذه

 ةدوعلا ءاقل ىلع
نيدلا سسمسش ىدبأا ،هتاذ قايسسلا ‘و
لجسسمو ،دادزولب بابسش دئاق ،خاسسن
يبيللا رسصنلا ىمرم ‘ Êاثلا فدهلا

سسما لوا ،ه-ق-ير-ف زو-ف-ب ه-تدا--ع--سس
رود---لا با----هذ ‘ ،(0-2) ةجيت-ن-ب
،ايقيرفأا لاطبأا يرود نم يديهمتلا
ةيفحسص تا-ح-ير-سصت ‘ خا-سسن لا-قو
ءادعسس““ :ةارابŸا ةجيتن ىلع اق-ل-ع-م
انل Êاثلا دعي يذلا ،زوفلا اذهب ادج
ملعن انك““ :فاسضأاو ،““عوبسسأا فرظ ‘

نأاو ،ةل-ه-سس نو-ك-ت ن-ل ة-ه-جاوŸا نأا
ق-ير-ط-لا ا-ن-ل سشر-ف-ي ن--ل م--سصÿا
بسسك ‘ انح‚ ةياهنلا ‘و ،دورولاب
يعو ىل-ع ا-ن-ك““ :ع-با-تو ،““يد-ح-ت-لا
ل ةارابم انيدأاو ،ةيلوؤو-سسŸا م-ج-ح-ب
،ةينفلا ةيحانلا نم ةسصاخ اهب سسأاب
،Úفده ليج-سست ‘ ا-ن-ح‚ نأا د-ع-ب
عيمج ديسسŒ ىنمت-ن ا-ن-ك ا-ن-نأا م-غر
،““ةارابŸا ‘ انل تحل يتلا سصرفلا
اذه ناي-سسن نآلا لوا-ح-ن-سس““ :م-ت-خو
ةارابŸ ة-يد-ج-ب Òسضح-ت-لاو ،زو-ف-لا
نم ةبوعسص Ìكأا نوكتسس يتلا ةدوعلا

 .““باهذلا ةهجاوم

قوراف.ج^

فسسوي ،لئابقلا ةبيبسش قيرفل ديد÷ا بردŸا Èع ^
ىلع فارسشإÓل ادد‹ ةدوع-لا-ب ه-تدا-ع-سس ن-ع يد-يزو-ب
‘ بغري ناك هنأا ¤إا اÒسشم ،يرانكلل ةينفلا ةسضراعلا

رداق وه ام ىلع ةنهÈلل يدانلا ‘ ةديدج ةبرŒ سضوخ
ىلع هثب ” ويديف ‘ هÁدقت لÓخ يديزوب حرسصو ،هيلع
ديعسس انأا““ :““كوبسسيف““ ىلع يدانلل ةيم-سسر-لا ة-ح-ف-سصلا

،ةيناثلا يتلئاع دعت يتلا لئابقلا ةبيبسش ¤إا يتدوعب ادج
،““هراسصنأا عمو يدانلا اذ-ه ع-م ة-ل-ي-م-ج تا-قوأا تي-سضق
Èتعي لئابقلا ةبيبسش مجحب قيرف بيردت““ :Óئاق فيسضيل

اذه ¤إا ةدوعلا ىن“أا تنك ةحارسصبو ،بردم يأا ملح
اذهل هتفاسضإا ىلع ردا-ق ا-نأا ا-م ى-ل-ع ة-ن-هÈل-ل يدا-ن-لا
نع ثيدحلل ،هل-خد-ت لÓ-خ يد-يزو-ب دا-عو ،““ق-ير-ف-لا
ىلع فارسشإÓل هب لاسصتلا اه-لÓ-خ ” ي-ت-لا فور-ظ-لا
جتن يتلا ةيرادإلا لكاسشŸا دعبو هنأا اح-سضو-م ،ق-ير-ف-لا

مامأا ةراسسÿاو Êافلزلا نÁأا يسسنوتلا باحسسنا اهنع
ةطبارلا ن-م ¤وألا ة-لو÷ا حا-ت-ت-فا لÓ-خ جÈلا ي-ل-هأا
‘و ،لÓم فيرسش سسيئرلا هب لسصتا ،ةفÙÎا ¤وألا

دقل““ :دكؤويل ،““سضرعلا ىلع هرودب وه قفاو زيجو فرظ
لبق نم اهب ›ابقتسسا ” يتلا ةقيرطلا اÒثك تنسسحتسسا
نم باحÎلا سسفنب ىقلي نأا اينمتم ،““ÒسسŸا بتكŸا

 .راسصنألاو ÚبعÓلا لبق
ىلع ةبيبسشلا ةدعاسسم ‘ مهاسسيو دحتي نأا عيم÷ا ىلع

 يئانثتسسا مسسوم قيق–
اسضيأا قباسسلا ياد Úسسح رسصن قيرف بردم قرطت امك
نسسحأا قيق– ‘ ة-ل-ث-م-تŸاو ةر-ط-سسŸا فاد-هألا ¤إا

ةسسفانŸا وأا ةي-لÙا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ءاو-سس ج-ئا-ت-ن-لا
ةمهاسسÃ لإا كلذ ققحت-ي ن-ل ه-ب-سسحو ة-ي-ق-ير-فإلا
فسسوي ناكو ،يئانثت-سسا م-سسو-م ق-ي-ق-ح-ت-ل ع-ي-م÷ا
ةبيبسشل ةينفلا ةسضرا-ع-لا ى-ل-ع فر-سشأا د-ق يد-يزو-ب
م-ها-سس ثي-ح ،8102-7102 مسسوم لÓ-خ ل-ئا-ب-ق-لا

يزلا باحسصأا غولب ‘و ءا-ق-ب-لا نا-م-سض ‘ ا-ه-ن-ي-ح
رئاز÷ا سسأاكل يئا-ه-ن-لا رود-لا ر-سضخألاو ر-ف-سصألا
فسسوي نأا ركذلاب ريدج ،سسابعلب دا–ا اهب جوت يتلا

Êافلزلا نماي يسسنوتلا بردŸا فل-خ د-ق يد-يزو-ب
هتردق مدع ببسسب يسضاÎلاب هدقع خسسف ” يذلا
لمعلا نم هنك“ يتلا »أا فاك““ ةداهسش ىلع لوسصحلل

اذه اهل ءاقل لوأا ‘و هنإاف ةراسشإÓلو ،رئاز÷ا ‘
بعلÃ اهناديم ىلع لئابقلا ةبيبسش تÌعت ،مسسوŸا
جيريرعوب جرب يلهأا ما-مأا وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن لوأا
 .0-0 ةجيتنب
 فورعكل افلخ يديزوبل ادعاسسم نيورازيت
لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تن-ي-ع ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
‘ يديزوبل دعاسسم بردمك نيورازيت باهولا دبع
سضيوعتل نيورازيت ءاج ثيح ،قيرفلل ينفلا مقاطلا

دعب ةرسشابم بسصنŸا تاذ رداغ يذلا فورعك دارم
Èتعي لو ،Êافلزلا نما-ي ي-سسنو-ت-لا بردŸا ل-ي-حر
اديج هفرعي ثيح ،يرانكلا تيب نع ابيرغ نيورازيت

Ãلمع امك ،يدانلا ناولأا لمح ناو هل قبسس هنا ا
نوكيسسو اذه ،ةبيبسشلا ‘ ةنسس12 نم لقا ةئفل ابردم
ديد÷ا يرانكلا بردم ةدعاسسم ةمهم ‘ نيورازيت
كلذو عوبسسألا اذ-ه ن-م ارا-ب-ت-عا يد-يزو-ب ف-سسو-ي

يذلاو ةلوطبلا نم ةمداق-لا ة-لو÷ا ءا-ق-ل-ل اÒسض–
‘ ةبعسص ةارابم يلئابقلا ق-ير-ف-لا ه-ي-ف سضو-خ-ي-سس

ة-ه-جاوŸ نار-هو ¤إا ر-طاıا-ب ة-فو-فfi ة-جر-خ
لمأا ىلع ،›ا◊ا عوبسسلا ةياهن ةيلÙا ةيدولوŸا
مامأا وزو يزيت ‘ ¤وألا ةلو÷ا ‘ Ìعتلا سضيوعت
 .جÈلا يلهأا

 قوراف.ج ^

 لئابقلا ةبيبسش

 هزا‚إأ ىلع رداق انأأ ام Úبأل يتصصرف هذهو ةبيبصشلأ تيب ¤إأ ةدوعلاب ديعصس :يديزوب

 ليوطلا سسفنلا باحسصأا Úب Óعتسشم نوكيسس بقللاب جيوتتلا قابسس
 يئانثتصسلأ مصسوŸأ ‘ نخاصس حيفصص ىلع لوألأ فÙÎأ ةيدنأأ

ةيرئاز÷ا ةلوطبلا تداعتسسا ،قافخإلاو قلأاتلا Úب ام ^
،ديدج نم اهباوبأا تحت-فو ،ا-ه-طا-سشن ¤وألا ة-فÙÎا
ر-ه-سشألا ‘ قÓ-غإلا ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف تسشا-ع نأا د-ع-ب
سشيعيو ،انوروك سسوÒف راسشتنا ببسسب ةيسضاŸا ةينامثلا
تايدحتلا لظ ‘ ،ايئان-ث-ت-سسا ا-م-سسو-م لوألا فÙÎا
عم ملقأاتلل ةبعللا رسصانع عيمج ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ةÒب-ك-لا
اذه سضوختسس يتلا ةيدنألا ةيعسضو ¤إا ةفاسضإا ،ءابولا
جيوتتلا قابسس نأا ينعي ام وهو ،ايدان02ـب ةلوطب مسسوŸا
ليوطلا سسفنلا باحسصأا Úب Óعتسشم نو-ك-ي-سس بق-ل-لا-ب
Ìكأا ن-م اد-حاو با-ب-سش يدا-ن د-ع-يو ،ةÒب-ك-لا ةÿÈاو
سسكعنا ام و-هو ،ةÒخألا ة-نوآلا ‘ ارار-ق-ت-سسا ة-يد-نألا
،نيÒخألا ÚمسسوŸا ‘ قيرفلا ىوتسسم ىلع باجيإلاب
دجاوتيو ،يسضاŸا مسسوŸا ةلوطب بقل دسصحب هل حمسسو
دسص◊ ÚحسشرŸا زربأا ةمئاق نمسض يدادزولبلا يدانلا
ةفيلوت لي-ك-سشت ‘ ح‚ نأا د-ع-ب ،د-يد÷ا م-سسوŸا بق-ل
كنارف يسسنرفلا بردŸا اهدوقي ،ÚبعÓلا نم ةبيهر
اذه ةوقب ةسسفانملل زئاكر ةدع ىلع امود دمتعيو ،امود
،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل بقللا دسصح ىلع ،مسسوŸا
نايفسس ع-فادŸاو ،يوا-سسو-م ق-ي-فو-ت سسرا◊ا ا-هزر-بأا
بختنم مجاهمو ،دويعسس Òمأا باعلألا ع-نا-سصو ،را-سشو-ب
رئاز÷ا ةيدولوم يدان دعتسسي امك ،وبكوك Úليسسرام Úنب

Ÿايقيرفأا لاطبأا يرود ‘ كراسشي ثيح ،يئانثتسسا مسسو،
بيتÎلا لودج ‘ ايناث يسضاŸا مسسوŸا ى-ه-نأا ا-مد-ع-ب

،يمسصاعلا يدانلا رسصيو ،دادزولب بابسش ل-ط-ب-لا ف-ل-خ
،هسسيسسأات ةيوئم ةبسسانÃ مسسوŸا اذه زا‚إا قيق– ىلع
،ةبيهر تايناكمإا Òفوت ¤إا ةيدولوŸا ةرادإاب عفد ام وهو
تابو ،يراقلاو يلÙا ىوتسسŸا ىلع زا‚إا ق-ي-ق-ح-ت-ل
نأا رظتنيو ،طوطÿا لك ‘ ازي‡ اماوق كلتÁ قيرفلا
دبع همو‚ لسضفب ةمدقتŸا زكارŸا ىلع اسسفانم نوكي
،وباج نمؤوŸا دبعو ،يعيبر دو-ل-ي-مو ،دو-سشح ن-م-حر-لا
يدهمو يويرف يماسسو ،نذؤوŸا و ،Ëدروب نمحرلا دبعو
 .ةيجلع نب
قافولاو ةÌعتŸا ةيادبلا مغر ةحسشرم ىقبت ةراطسسوسس
 هباينأا نع رسشك
يئاهن هتراسسخو ،ةلو-ط-ب-لا ‘ ةÌع-تŸا ه-ت-ياد-ب م-غرو
ةمئاق نمسض دجاو-ت-ي ة-م-سصا-ع-لا دا–ا نأا لإا ،ر-بو-سسلا
¤إا رظنلاب ،بقللا ىلع ةسسفان-م-ل-ل ة-ح-سشرŸا ة-يد-نألا
،ةرادإلا فرسصت ت– ةحورطŸا ةÒبك-لا تا-ي-نا-ك-مإلا
قيرفلا مهبدتنا نيذلا ÚبعÓلا نم ةزيمŸا ةناسسÎلاو

ريدŸا لوعيو ،ةيسضاŸا ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ
،يدانلا زئا-كر ى-ل-ع ،ي-ح-ي Îن-ع ،د-يد÷ا ي-سضا-ير-لا
ىناع نأا دعب ،جيوتتلا تاسصنم ¤إا ةدوعلل ةÿÈا رسصانعو

›او-تو تا-مزألا ةÌك ن-م ي-سضاŸا م-سسوŸا ‘ دا–لا
اذه ةقفسص ن-م Ìكأا ى-ي-ح-ي Îن-ع مر-بأا ا-م-ك ،تاز-ه-لا
ليعامسسإا ةنيط-ن-سسق با-ب-سش فاد-ه ا-هزر-بأا ،ف-ي-سصلا
سسيسسكيلأا يسسنرفلا نايتيإا تناسس سسراحو ،ي-م-سسا-ق-ل-ب

عفادمو ،ةنيسشوب ىفطسصم وداراب يدان دئاقو ،زودنغ
قافو يدان ىقبأا Úح ‘ ،Êاوسضر يدعسس فيطسس قافو
Êاثلا مسسوملل يكوكلا يسسنوتلا هبرد-م ى-ل-ع ،ف-ي-ط-سس
ثيح ،اهققح يتلا ةسسوملŸا تاحاجنلا دعب ›اوتلا ىلع
‘ كراسشيل ،عبار-لا ز-كرŸا ‘ ي-سضاŸا م-سسوŸا ى-ه-نأا
ةراوفلا Úع ءانبأا كلÁو ،ةيقيرفإلا ةيلارديفنوكلا سسأاك
يئانثلا دجاوتب ةيوي◊او بابسشلاب مسستت ةي-مو-ج-ه ةو-ق

ةرومع Úمألا دمfiو ،(اماع52) ةسشغ نيدلا ماسسح
فÓخب ،لجيج با-ب-سش ة-سسرد-م ج-ير-خ (ا-ما-ع02)
يراوه ،ةوقب دئاعلا Òهظلاو ،طينحج مركأا دئاقلا

لÓخ هبهاوم زربأا تامدخ ‘ هطيرفت مغرو ،Êاحرف
هم‚ رارغ ىلع ،ةيسضاŸا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف
لإا ،يكيجلبلا يرودلا ¤إا لقتنŸا ،فوسصوب قاحسسإا
ةيدنألا ل-سضفأا ن-م اد-حاو ى-ق-ب-ي ف-ي-ط-سس قا-فو نأا
ة-سسا-ي-سس ل-سضف-ب ،ةÒخألا تاو-ن-سسلا ‘ ة--ير--ئاز÷ا
ةسصرفلا حنم ىل-ع هرار-سصإاو ،با-ب-سشلا-ب ة-نا-ع-ت-سسلا

Ÿفيدرلا مو‚و هبهاو. 
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يبعسشلا ريرحتلا سشيج لسصاوي ،قايسسلا ‘ ^
هتاموجه ،›اوتلا ىلع71ـلا مويلل يوارحسصلا
يبرغŸا لÓتح’ا تاوق تاقدنخت دسض
ام بسسحب ،تاركركلا ةقطنÃ لسصافلا رادجب
تذفنو .ينطولا عافدلا ةرازول نايب هب دافأا
ريرحتلا سشيج نم ةمدقتم زرافم سسمأا
لÓتح’ا دونج لقاع ،يوارحسصلا يبعسشلا
ثيح ،لسصافلا راد÷ا لخاد ÚقدنختŸا
فينع فسصق :ةيلاتلا ودعلا عقاوم تفدهتسسا
مأا ةقطنم ‘ لÓتح’ا دونج دعاوق فدهتسسا
فدهتسسا فينع فسصق ،يراگبلا عاطقب نگدأا
عاطقب ةيمظيسشلا ةقطنÃ لÓتح’ا تاوق
تاقدنخت فدهتسسا زكرم فسصق ،سسبÙا

فايسشإا ةرفح ةقطنم ‘ لÓتح’ا دونج
.يراكبلا عاطقب
ناÈŸب ÊاÈŸلا بئانلا بلاط ،ندنل ‘و
ريزو بئان ،زمايليو لواه ،ةدحتŸا ةكلمŸا
ةيمنتلاو ثلونموكلاو ةيجراÿا نوؤوسشلا
·أ’ا اهتمدق يتلا تاحيسضوتلا Ëدقت
يذلا Òخأ’ا ديعسصتلا اذه نأاسشب ةدحتŸا
،ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلا هدهسش
عم ةدحتŸا ةكلمŸا اهترج يتلا تاسشقانŸاو
عم وأا برغŸاو ويراسسيلوبلا ةهبج Úفرطلا
هذه ‘ يرجي ام سصوسصخب راو÷ا لود
،لاؤوسسلا ىلع هدر سضرعم ‘و اذه .ةقطنŸا
فلكŸا ÊاطيÈلا ةيجراÿا ريزو بئان دكأا
سسميج ايقيرفإا لامسشو طسسوأ’ا قرسشلاب
نع بقارت ةدحتŸا ةكلمŸا نأا ،›Òفولك
يرŒو ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عسضولا بثك

fiا ·أ’ا عم ةمظتنم تاثداŸةدحت
ةرورسض اسضيأا ىرت امك ،ةقطنŸاو كرويوينب

Œثكلا بنÒ سصخي اميفو. ديعسصتلا نم
لوؤوسسŸا راسشأا ،ةدحتŸا ةكلمŸا دوهج
اياسضق ماظتناب سشقانت هدÓب نأا ،ÊاطيÈلا
ةهبج Úفرطلا عم ةيبرغلا ءارحسصلا
ث–و ،راو÷ا لودو برغŸاو ويراسسيلوبلا
ةيلمعلا ‘ طارخن’ا ةداعإا ةرورسض ىلع
Úيعتو ةدحتŸا ·أ’ا اهدوقت يتلا ةيسسايسسلا
 .لاجآ’ا برقأا ‘ ديدج يسصخسش ثوعبم
يميلقإ’ا ر“ؤوŸا قفاو دقف ،ديردم ‘ اما
متتخا يذلا يرانكلا فÓتئ’ا بز◊ عباسسلا
ةموك◊ا وعدي رارق ىلع ،سسمأا لوأا ،هلاغسشا
ةيروهم÷اب فاÎع’ا ¤ا ةينابسس’ا
نمسض ةيوارحسصلا ةيسضقلا جارداو ةيوارحسصلا
نأا رارقلا دكأاو .ةيجراÿا ةسسايسسلا تايولوأا
ناودعل ديدج نم سضرعتي يوارحسصلا بعسشلا
نم ة’ابمÓلا مدع طسسو يبرغم يركسسع
فÓتئ’ا رارق نادأاو. ›ودلا عمتÛا فرط
يبرغŸا لÓتح’ا رارمتسسا يرانكلا
·’ا ¤إا فÓتئإ’ا اعدو ،ةيبرغلا ءارحسصلل
ميظنتب اهتامازتلاب ءافولا ¤ا ةدحتŸا
يوارحسصلا بعسشلا نكÁ هيزنو رح ءاتفتسسا
.ÒسصŸا ريرقت ‘ هقح ةسسرا‡ نم
تايسصخسشو تامظنم تعد ،⁄وهكوتسس ‘و
ةموك◊ا ،سسمأا ،ةيناŸربو ةييسسايسس
يديوسسلا ناÈŸلا رارق قيبطت ¤ا ةيديوسسلا
يسضاقلاو2102 ةنسس عامج’اب ذختا يذلا
ةدكؤوم ،ةيوارحسصلا ةيروهم÷اب فاÎع’اب
ناودعلا ىلع در ىوقا نوكيسس رارقلا ذيفنت نأا
ةلاسسر ‘و. يوارحسصلا بعسشلا دسض يبرغŸا
ةيديوسسلا مÓع’ا لئاسسو Èع ،سسمأا ترسشن
ةموك◊ا يديوسسلا ÊدŸا عمتÛا اعد
ميظنت سضرفل لجاعلا كرحتلا ¤ا ةيديوسسلا

ةياعر ت– ةيبرغلا ءارحسصلاب ءاتفتسس’ا
ةدحتŸا ·أ’ا ء’ؤوه دسشانو . ةدحتŸا ·’ا
ناسسنإ’ا قوقح تاكاهتنا فقول لخدتلا ¤إا
ÚيندŸا دسض  يموي لكسشب بكترت يتلا
Úيسسايسسلا ءانجسسلا و لزعلا Úيوارحسصلا
امك .ةيبرغŸا نوجسسلا ‘ Úيوارحسصلا

دا–’ا لخاد اهرود طيسشنتب مهدÓب اوبلاط
تايقافت’ا عيمج ءاغلا دسصق يبورو’ا
يسضارا لمسشت يتلا برغŸا عم ةعقوŸا
.ةلتÙا ةيبرغلا ءارحسصلا
‘ سصتıا ÊاتيروŸا Òبÿا دكأا ،اًيبراغم
خيسشلا بوقعي ليعامسسإا ،ةيقيرف’ا نوؤوسشلا
““ايسسايسسو اينما ةجعزنم““ ايناتيروم نأا ،ايديسس
تاركركلا ‘ يبرغŸا سشي÷ا عقاوم Òغت نم
ءانب دعب ،ةيبرغلا ءارحسصلا برغ بونج
Òغ لكسشب بÎقا ديدج يلمر راد÷ ةكلمŸا
.ةيناتيروŸا دود◊ا نم قوبسسم
‘ ايديسس خيسشلا بوقعي ليعامسسا حسضوأاو
جاعزن’ا““ نأاب ،ةيرئاز÷ا ءابن’ا ةلاكول راوح
عقاوÒ Ÿيغت يأا نأ’ ““ ،هرÈي ام هل ÊاتيروŸا
ةيناتيروŸا دود◊ا هاŒاب ،يبرغŸا سشي÷ا
عزانتŸا ميلقإÓل ‘ارغ÷ا عسضولا ‘ Òيغت وه
ةقطنم عسضوب رسشابم لكسشب رسضيو هيلع
عم اهدودح يمسست ’““ هدÓب نا اًتفلم ““.هريوكل
ةيبرغم-ةيناتيروم ادودح ةيبرغلا ءارحسصلا
،وبيذاون نم Îموليك55 ةطقنلا اهيمسست لب
’ ايناتيروم““ نأا ادكؤوم ،““اهدايح ىلع اظافح
ءارحسصلا ىلع برغملل ةدايسس يأا ىرت
ةيعسسوتلا عامط’ا نع هثيدح ‘و .““ةيبرغلا
عقاوم Òغت عم اسصوسصخ ،ةقطنŸا ‘ برغملل
ةيبرغŸا ةكلمŸا ““ نأا حسضوأا ،يبرغŸا سشي÷ا

سضعب ’ول ،ايناتيروم ‘ اهعماطم فخت ⁄
فاسضاو .““تاعلطتلا كلت ترسسك يتلا لماوعلا
هلود Úب لماكتلاو بوعسشلا برغم ةيمتح““ نأا
تاعلطتل ةباجتسسا ،موي دعب اموي ىءاÎت
نم Òثكلا اهعمŒ يتلا ،ةقطنŸا بوعسش
عامط’ا نم لعجي ام““ ،ةكÎسشŸا مسساوقلا
.““ةسضوفرم ةيعجر ةركف ةيعسسوتلا
قلخ““ ىلع تلمع ويراسسيلوبلا ةهبج نأا لاقو
ديعسصتلاو لاسضنلل ةلماكتم ةديدج ةيكيمانيد
حافكلا رايخ ةيعقاو نم ديزت ،ديدجتلاو
ءاطسشنلا هيناعي ام ةقيقح زÈت و ،حلسسŸا
ندŸا ‘ نويوارحسصلا نويقوق◊ا
رود سصوسصخبو ““ةلتÙا ةيوارحسصلا
ءارحسصلا ‘ عازنلا ةيوسست ‘ طوسشكاون
فقوŸا نا ،ÊاتيروŸا Òبÿا لاق ،ةيبرغلا
أادب““ ،يئدبم دايحب مسستي يذلا ÊاتيروŸا
تاروطتلا دعب ،ةيلعافلا ¤إا ةيبلسسلا نم جرخي
نأا ¤إا اÒًسشم .““تاركركلا ةقطنم ‘ ةÒخ’ا
طيسسولا رود بعل ىلع ةرداق طوسشكاون““
تاروطتلا بسسح كلذل ةدعتسسمو
لكسشي نأا نكÁو ““ةÒخأ’ا ةيسسامولبدلا
فقوملل ايسساسسأا امعاد ÊاتيروŸا فقوŸا
.““ عارسصلا نم ›ودلا
قباسسلا يسصخسشلا لثمŸا دكأا ،هتهج نم
،قارعلا ‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل
ثوعبم Úيعت نأا ،سسانيدراك ويليما ينيتنجر’ا
‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل ديدج سصاخ
يرورسض رمأا ،عيرسس لكسشب ةيبرغلا ءارحسصلا
فلم ‘ دوم÷ا ةلاح نم جورÿا لجأا نم
ويليما ديسسلا فسسأاتو .““ةيبرغلا ءارحسصلا
ىدل ÚتنجرأÓل قباسس Òفسس وهو ،سسانيدراك
ةيموي هترسشن لاقم ‘ ،ةدحتŸا ·’ا
تعجرأا ،ياوغوروأ’ا ‘ ةرداسصلا ““ويرايدلا““
ي‡أا ثوعبم Úيعت ‘ لجسسŸا Òخأاتلا نأا

ةلاح““ ببسس ةيبرغلا ءارحسصلل ديدج سصاخ
حلاسص ‘ بسصت يتلا ةنهارلا دوم÷ا
ينيتنجر’ا يسسامولبدلا Èتعاو .““برغŸا
ماع رياني ‘ ›ودلا نمأ’ا سسل‹ سسأارت يذلا
فسصن و ماع ةدŸ لجسسŸا Òخأاتلا نأا ,5991
ةيبرغلا ءارحسصلا ¤ا سصاخ ثوعبم Úيعت ‘
طيسسبلا لامتح’ا نع اًديعب ءيطبب كرحتي
Òسصم ريرقت نأاسشب فافسش ءاتفتسسا ميظنتب
·’ا هتررق املثم يوارحسصلا بعسشلا
سسانيدراك ويليما ناف ةراسشإÓل.““ةدحتŸا
‘ لاقتسسا يذلا رلهوك تسسروه فلخ يذلا
‘ تابوقعلا ةن÷ ‘ اوسضع ناك ““9102 ويام
بسصنم اسضيأا ¤وتو ،اقباسس ايفÓسسغوي فلم
يداسصتق’ا سسلÛا سسيئر بئان
.ةدحتŸا ·أÓل يعامتج’او
هتدعأا يذلا ةيلودلا وفعلا ةمظنŸ ريرقت امأا
نوؤوسشب ةينعŸا ةثحابلا ،اسشاك Úمسساي
‘ ةيبرغلا ءارحسصلاو برغŸاو رئاز÷ا
ىلع ءوسضلا طلسس طقف ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم
امدعب ،ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ تاروطتلا رخآا
اÈًتعم ،مزأاتŸاو قلقŸا““ ـب عسضولا فسصو
ةبقارŸ ةسسام ةجاحب ةيوارحسصلا ةيسضقلا
ءاجو .““ىسضم تقو يأا نم Ìكأا ناسسنإ’ا قوقح
‘ ةÒخأ’ا تاروطتلا نإا““ ،ةمظنŸا ريرقت ‘
ةجا◊اب خراسص Òكذت يه ةيبرغلا ءارحسصلا
ةلاعفو ةدياfiو ةلقتسسم ةيلآا ¤إا ةحلŸا

Ÿميلقإ’ا اذه ‘ ناسسنإ’ا قوقح ةبقار،
‘ Úيوارحسصلا ÚئجÓلا تاميfl ‘ كلذكو
ىدم ىلعو .رئاز÷ا برغ بونج ،فودنت
›ودلا نمأ’ا سسل‹ لهاŒ ،يسضاŸا دقعلا
¤إا ،اهÒغو ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاوعد
ةثعب ¤إا ناسسنإ’ا قوقح رسصنع ةفاسضإا
ةبقارÃ حمسسي نأا هنأاسش نم ا‡ ،وسسرونيŸا
امك ،اهنع غÓبإ’او ناسسنإ’ا قوقح تاكاهتنا
·أ’ا تاثعب نم ىمظعلا ةيبلاغلا لعفت
.⁄اعلا ءاحنأا فلتfl ‘ ةلثامŸا ةدحتŸا
‘ ةقطنŸا ¤إا لوسصولا نأا كلذ ¤إا فاسضيو
ةبسسنلاب ةبوعسص دادزا دق ةÒخأ’ا تاونسسلا
روهدت رارمتسسا عم ،Úيجراÿا Úبقارملل
تعنم ،0202 ‘و .ناسسنإ’ا قوقح ةلاح
Úما9fi نع لقي ’ ام ةيبرغŸا تاطلسسلا
ءارحسصلا ¤إا لوسصولا نم Úيسسايسسو ءاطسشنو
نم َاسضيأا نويفحسصلا عنُم امك .ةيبرغلا
Úب تاهجاوŸا دعاسصت عمو .لوسصولا
ءاطسشن نم لك سضرعتي ،ويراسسيلوبلاو برغŸا
ريرقت يديؤومو ÚيلÙا ناسسنإ’ا قوقح
Úبف .ةديازتم طوغسضل Úيوارحسصلا ÒسصŸا
ةيبرغŸا ةطرسشلا ترسصاح Èمفون12و31
Úيفحسصلاو ءاطسشنلا نم ديدعلا لزانم
كلذ ‘ اÃ ،بثك نع اهتبقارو Úيوارحسصلا

ةمظنŸا فيسضت ودجوبو نويعلا يتنيدم ‘
يتلا ،ةيلÙا تامظنŸا تدافأاو .ةيلودلا
ءارحسصلا ‘ ناسسنإ’ا قوقح عاسضوأا بقارت
نع لقي ’ ام لاقتعا ” هنأا ًاسضيأا ،ةيبرغلا
مهدحأا ناكو .نويعلا ‘ Úيوارحسص ةعبرأا
ريرقت فاسضأا .ًاماع21 رمعلا نم غلبت ةاتف
ةسصاخ ،رمأ’ا اذه Òغتي نأا بجي““ ،ةمظنŸا
‘ عارسصلا نم ةديدج ةلحرم هنأا ودبي ام لبق
لامتحا عم ،ةقطنŸا ىلع دمأ’ا ليوط عازنلا

Œا سضرعي يذلا لاتقلا ددŸيندÚ رطخلل،
.Úبنا÷ا Óك نم ةسضراعملل عمقلا دادتسشاو
تقو يأا نم Ìكأاو ،نآ’ا““ ،ةمظنŸا تاذ ددسشو
قوقح ةبقارم ¤إا ةسسام ةجاح كانه ،ىسضم
يدايح لكسشب اهلوح ريراقتلا دادعإاو ناسسنإ’ا
.ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ لقتسسمو

ةيلياهضس رــهاطلا ^

يبيللا-يبيللا راو◊ا نم ةعبارلا ةلو÷ا قÓطنا
ةيبرغŸا ةــجنطب

يتلاو برغŸا ‘ يبيللا يبيللا يسسايسسلا راو◊ا نم ةعبارلا ةلو÷ا ،سسمأا تقلطنا ^
،ةقينزوب نم ’دب ةيبرغŸا ةجنط ةنيدم ‘ يبيللا راو◊ا ادفو ىقتلا ثيح ،Úمويل دت“
،ةعبسسلا ةيدايسسلا بسصانŸا فلم لوح ،ةمئاقلا تافÿÓا ل◊ ةلواfi ‘ كلذو
62 وه ÚسضوافŸا عوم‹ نأا يأا ،اوسضع31 نم دفو لك نوكتيو .‘ارغ÷ا اهعيزوتو
اعم سسلج نايذللا ،يبيللا يسسايسسلا عارسصلا ‘ Úيسسيئرلا Úفرطلا نادفولا لثمو .اوسضع
يبيللا باونلا سسل‹ نم لك ،ثلاث فرط يأا نودبو تاسضوافم ةلواط لوح هجول اهجو
ًابئان021 وحن نأا ¤إا راسشي .سسلبارط ‘ ةيبيللا ةلودلل ىلعأ’ا سسلÛاو ايلود هب فÎعŸا

نÓعإ’ا عم قفاوتي يذلا راو◊ا تاراسسم تاجرخÃ اوبحر دق اوناك يبيللا ناÈŸلا ‘
ةلهŸا تناكو .ةيبرغŸا ةجنط ةنيدم ‘ يرواسشتلا ءاقللا يسسايسسلا قافت’او يروتسسدلا
،يسسايسسلا راو◊ا ىقتلم ‘ ةكراسشŸا ةيبيللا فارطأÓل ةدحتŸا ·أ’ا اهتددح يتلا
سسيئر اميسس’ ،ةيذيفنتلا ةطلسسلا بسصانم يلغاسش رايتخاو حيسشرت تايلآا ةبقع زواجتل
ءاقرفلا قفاوت نم رذح ي‡أا لؤوافت طسسو ،دحأ’ا تسضقنا دق ،هيبئانو يسسائرلا سسلÛا
،زمايلو Êافيتسس ،ةبانإ’اب ةي‡أ’ا ةثوعبŸا لعج يذلا رمأ’ا وهو .ةبقعلا هذه زواŒ ىلع
نم ،ةيرسسلاو ةيفافسشلا نامسض هنأاسش نم ““ايلمع Óح““ مدقتسس ةثعبلا نأا ÚكراسشŸا غلبُت
.ةدحوŸا ةيذيفنتلا ةطلسسلا رايتخاو حيسشÎلا ةيلآا نأاسشب تاسشقانŸا نم ءاهتن’ا لجأا
ىقتلم ءاسضعأا لسصوت ةيناكمإاب ““اهلؤوافت““ نع زمايلو تÈع ،ليقارعلا نم مغرلا ىلعو
ةلوج““ نأا ةفيسضم ،““فاطŸا ةياهن ‘““ ةيذيفنتلا ةطلسسلا رايتخ’ ةيلآا ¤إا راو◊ا
تهونو .““تاباختن’ا ةيلآا نأاسشب تاقفاوت ¤إا لسصن امدنع دقعتسس ةديد÷ا تاسضوافŸا
راسسم لقرعت افارطأا كانه““ نأاب ،تبسسلا ““ثد◊ا ةيبرعلا““ ةانق عم ةلباقم ‘ زمايلو
نولقرعي نم ةبسساfi ةيمهأا ىلع ةددسشم ،““نهارلا عسضولا نم ديفتسست اهنأ’ راو◊ا
د .ق ^ .ايبيل ‘ يسسايسسلا ل◊ا تاراسسم

لاديك ‘ ةيلود ةيركضسع عقاوم3 فادهتضسا :يــلام
تفدهتسسا ،Úنث’ا ،ةنمازتم تامجه ›ام لامسش ‘ اكانيمو واغو لاديك ندم تدهسش ^
دتيسشوسسأا““ ةلاكول ،لاديك ناكسس دحأا ،يلع ناميلسس لاقو .ةيلود تاوق مسضت تاركسسعم
مÓسسلا ظفح تاوقل ركسسعم هاŒا نم ةمداق تاراجفنا01 نم Ìكأا عمسس هنإا ““سسرب
ةيلمع““ نمسض Úلماعلا Úيسسنرفلا دونجلل رقم نم كلذكو ،ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا
·أ’ا ‘ لوؤوسسم دكأاو .يقيرفإ’ا لحاسسلا ةقطنم ‘ درمتلاو باهرإ’ا ةحفاكŸ ““ناخرب
تاراجفن’ا نإا Óئاق ،ندم ثÓث ىلع تامجهلا عوقو ،همسسا نع فسشكلا سضفر ،ةدحتŸا
كانه تناك هسسفن تقولا ‘و .لاديك ‘ ركسسعŸا ىلع تطقسس خيراوسص نع ةمجان
تامجهلا نع اهتيلوؤوسسم ةعامج يأا نلعت ⁄و  .اكانيمو واج ‘ ةلثا‡ تامجه
يتلاو ،ةدعاقلا ميظنتب ةطبترŸا ةيباهرإ’ا تاعام÷ا تامسصب لم– اهنكل ،ةنمازتŸا
د .ق ^ .›ام طسسوو لامسش ‘ مظتنم لكسشب تامجه ذفنت

اًرمأا ردضصتو يبوÒن نم اهÒفضس بحضست لاــموضصلا
اهيضضارأا ةرداغÃ ينيكلا Òفضسلل

‘ ينيكلا Òفسسلل اًرمأا تردسصأاو ،اينيك ىدل اهÒفسس ةيلاموسصلا ةموك◊ا تعدتسسا ^
ظافحلل ءاج رارقلا نإا ،نايب ‘ ،ةيلاموسصلا ةيجراÿا تلاقو .دÓبلا ةرداغÃ وسشيدقم
نايب مهتاو .لاموسصلل ةيلخادلا نوؤوسشلا ‘ دمعتŸا اينيك لخدت دعب ةينطولا ةدايسسلا ىلع
اهتادنجأا ذيفنتل ،دن’ابوج ميلقإا ةرادإا سسيئر ىلع طغسضلاب اينيك ةيلاموسصلا ةيجراÿا
اهفسسأا نع اينيك تبرعأا ،اهبناج نم .لاموسصلا عم يسسايسسلا قافت’ا سضيوقتو ،ةيسسايسسلا
قرطلاب لاموسصلا عم اهتافÓخ ل◊ ىعسستسس اهنأا تنلعأاو ،›اموسصلا رارقلل
علطم ،وتور مايلو ،اينيك سسيئر بئان نم تاحيرسصت دعب ،نايبلا اذه يتأايو .ةيسسامولبدلا
ةحاطإ’ا ¤إا هتراسشإا ‘ ةمداقلا ةدايقلا عم لماعتلل اينيك دادعتسسا لوح ،يرا÷ا رهسشلا
دن’ابوج ميلقإا سسيئرل امعد اينيك مدقتو .ةلبقŸا تاباختن’ا ‘ ةيلا◊ا ةدايقلاب
يسسايسس ناقتحا لظ ‘ ،وسشيدقم هب فÎعت ’ يذلا ،يبودم دمحأا ،(لاموسصلا يبونج)
د .ق ^ .Úتيلاموسصلا ةموك◊او ةسضراعŸا Úب

يارــغيت ميلقإا ‘ Úيندم لتق تاءاعدا يفنت ةيبويثإلا ةموك◊ا
‘ ادحاو ايندم لتقت ⁄ ةيبويثإ’ا ةموك◊ا تاوق نإا ،دمحأا يبآا ايبويثإا ءارزو سسيئر لاق ^
حرسص Úح ‘ ،يارغيت ةقطنم ‘ ةدرمتŸا تاوقلا ىلع ابيرقت رهسش ذنم رمتسسŸا اهموجه
ةيميلقإ’ا ةمسصاعلا نم برقلاب لتاقي لازي ’ هنأاب يارغيت ريرحتل ةيبعسشلا ةهب÷ا ميعز
ةيبعسشلا ةهب÷ا نع قيلعت نآ’ا ىتح در ردسصي ⁄ هنإاف ،زÎيور ةلاكو بسسحبو .يليكيم
لاتقلاو ةيو÷ا تابرسضلا ‘ ÚيندŸا فادهتسساب ةموك◊ا تمهتا يتلا يارغيت ريرحتل
يليكيم رمدي نل هسشيج نأا دمحأا يبآا ركذ ،سسمأا ،ناÈŸلا مامأا هل تاحيرسصت ‘و .يÈلا
‘ ةيركسسعلا ةيلمعلا نإا دمحأا يبآا لاق ،Úموي لبقو .اهيلع ةرطيسسلا دعب يارغيت ةمسصاع
سشي÷ا نأا -زفلتم باطخ ‘- يبويثإ’ا ءارزولا سسيئر حسضوأاو ،حاجنب تهتنا يارغيت ميلقإا

تلاكو ^ .ءايربأ’ا ÚيندŸاب ىذأ’ا قحلي نأا نود يليكيم لوخد نم نك“

اهفقاوم لك معدنضسو انتيولوأا Úطضسلف ةيضضق :يضسيضسلا
Œةيضسايضسلا ةيوضستلا ها

دومfi ينيطسسلفلا سسيئرلا ،سسمأا ،يسسيسسلا حاتفلا دبع يرسصŸا سسيئرلا لبقتسسا ^
قرسشلا ‘ مÓسسلا ةيلمعو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا تادجتسسم ةسشقانم ت“ ثيح ،سسابع
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا““ نأا دكأا يسسيسسلا سسيئرلا نأا ةيرسصŸا ةسسائرلا تركذو .طسسوأ’ا
فقاوملل لماكلا رسصم معد ىلع اددسشم ،““ةيرسصŸا ةسسايسسلا ‘ ةيولوأ’ا اهل لظتسس
نم اهدوهج لذب ‘ رسصم رارمتسساو ،ةيسسايسسلا ةيوسستلا هاŒ ةينيطسسلفلا تارايتخ’او
.““ةيلودلا ةيعرسشلا تايعجرم قفو ةعورسشŸا هقوق◊ ينيطسسلفلا بعسشلا ةداعتسسا لجأا
ينيطسسلفلا فقوŸا تاددfi يسسيسسلا عم ثحب هنا ينيطسسلفلا سسيئرلا دكأا ،هبناج نم
Úتحاسسلا ىلع ةدجتسسŸا تاÒغتŸا اذكو ،ةيسضقلا اهدهسشت يتلا تاروطتلا لظ ‘
،ةزغ عاطق ‘ ءودهلا تيبثت ءاقللا ثحب امك .ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ ةيلودلاو ةيميلقإ’ا
ىلع ظاف◊ا فدهتسست ام ًامئاد ةيرسصŸا تاكرحتلا نأا يرسصŸا سسيئرلا حسضوأا ثيح
ةيداسصتق’او ةيسشيعŸاو ةيناسسنإ’ا عاسضوأ’ا Úسس–و ينيطسسلفلا بعسشلا رارقتسساو نمأا
يسسايسس قفاوت قيق–و ة◊اسصŸا ةيلمع ما“إ’ اهدوهج ‘ ةرمتسسم رسصم نأاو ،عاطقلاب

فسصلا ةدحو ققحُي اÃ ،ةينيطسسلفلا لئاسصفلاو ىوقلا عيمج Úب ةدحوم ةيؤور راطإا ‘
تلاكو ^ .ينيطسسلفلا بعسشلا حلاسصمو

تاركركلا ‘ عصضولا مزأاتوÚيصسايصسلا ءاطصشنلا تصسم يتلا عمقلاو لاقتع’ا تÓمح بقع

ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ ناضسنإلا قوقح ةيعضضو هاŒ يـــلود قلق
دود◊ا ىلع يبرغŸا يركضسعلا كرحتلا بقع يــضسايضسو ينمأا جاــعزنا :اــيناتيروم   ^

ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ ناضسنإلا قوقح ةبقارŸ ةضسام ةجاح كانه :ةيلودلا وفعلا ةمظنم ^
ششي÷ا Úب كراعŸا لازت ’

يبرغŸا لÓتح’ا تاوقو يوارحصصلا
بقرت طصسو تاركركلا ‘ ةلصصاوتم
ديعصصتلا نم اًفوخ ›ود قلقو يميلقإا
اهلك ةقطنŸا لوحي دق يذلا يركصسعلا
Ÿدعب ةصصاخ ةيلود تاعارصص حرصس
‘ يبرغŸا فقوŸا تنعت رارمتصسا

تاركركلا ‘ عارصصلا Ëزأات ةلصصاوم
‘ Úيصسايصسلا ءاطصشنلا عمقو
لعج يذلا رم’ا وهو ةلتÙا يصضارأ’ا
تاكاهتنإ’اب ددني ›ودلا عمتÛا
اًبلاطم Úيوارحصصلا قح ‘ ةيبرغŸا
اهرود ليعفتب ةدحتŸا ·أ’ا
ي‡أا ثوعبم Úيعتب يصسايصسلا

ءاهنإ’ ÒصصŸا ريرقت ءاتفتصسا ميظنتو
.اًيئاهن ةمز’ا
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؟نمآا انوروك سسوÒف دشض حاقللا له
قفباشست عمو انوروك ةحئاج ةيادب ذنم انناهذأا ¤ا ردابتي يذلا لاؤوشسلا اذه ^

نمف ،ماهفتشس’ا تامÓع ددع فعاشض حاقللا اذه جاتنا ىلع ةيŸاعلا رباıا
،فاكنلا صضرم حاقل ناكو ،تاونشس تاحاقللا ريوطت قرغتشسي ةيخيراتلا ةيحانلا
مادختشس’ هيلع ةقفاوŸا متي حاقل عرشسأا وه ،تاونشس عبرأا هريوطت قرغتشسا يذلا
رزياف ) تاكرششلا تنك“ دقف ،انوروك صسوÒف دشض تاحاقلل ةبشسنلابو ،رششبلا
ةردقلا مهل ناك ءاملعلا نأ’ ةعرشسلا هذهب حاقللا ريوطت نم (اكينيزاÎشسأاو انردومو

تاي’ولا ‘ انوروك صسوÒف نم ةفورعم ةلاح لوأا روهظ لبق مهلمع ءدب ىلع
’و ،بلاقك تنÎنإ’ا Èع كÎششŸا يشسوÒف-لا مو-ن-ي÷ا ماد-خ-ت-شسا-ب ،ةد-ح-تŸا
نم Òثكلا قرغتشست تاوطخ لاشسرŸا يبيرلا يوونلا صضم◊ا تاحاقل عنشص بلطتي
.جاجدلا صضيب ‘ تانوكŸا ةعارز لثم ،تقولا
؟نمآا انوروك صسوÒف دشض حاقللا له لاؤوشسلا نع ةحيرشص ةباجا دجوت’ عقاولا ‘و
فواfl نع غÓبإ’ا متي ⁄ نكلو ،نآ’ا ىتح ةلماكلا نامأ’ا تانايب رفوتت ⁄ ذا

ةمÓشسلل ةفثكŸا ةبقارŸا رمتشستشسو ،براجتلا نم يأا ‘ ةمÓشسلاب قلعتت ةÒطخ
ةقطنم ‘ ⁄أ’ا ةلمتÙا راثآ’ا فلم نمشضتيو ،تاحاق-ل-لا ماد-خ-ت-شسا ءد-ب د-ع-ب
““رزياف ““ةكرشش حاقل راثأا لمششتو ،ىم◊او ةريرعششقلاو بعتلا ¤إا ةفاشضإ’اب ،نق◊ا
.عادشصو تÓشضعلا ‘ ⁄أ’او نق◊ا ةقطنم ‘ ⁄أ’ا
تاحاقللا ةمÓشس ىلع فرششت ةيباقر ةزهجأا ةلود لكل نأا وه ديكأ’ا ءيششلا نكلو
ةمظنم قشسنت ،يŸاعلا ديعشصلا ىلعو .عشساو قاطن ىلع اهمادختشسا لبق اهتيلاعفو
ةمÓشس صضرعتشست يتلا ةلقتشسŸا ةينقتلا تائيهلا نم ددع Úب ةيŸاعلا ةحشصلا
ةمظنم تقفاو يتلا تاحاقللا تعشضخ دقو .هدعبو اهمادختشسا لبق تاحاقللا
نم دكأاتلل ةمراشص ةيريرشس براŒو تارابتخ’ اهمادختشسا ىلع ةيŸاعلا ةحشصلا
91-ديفوك صضرم تاحاقل نأا مغرو .صضارمأ’ا ىلع ةرطيشسلا ‘ ةلاعفو ةنمآا اهنأا
ةيرورشضلا ةيباقرلا صصيخاÎلا ىقلتت نل اهنأا ’إا ،نكÁ ام عرشسأاب اهريوطت يرجي
.ةمراشصلا ةيلاعفلاو ةمÓشسلا ÒياعÃ يفت تناك اذإا ’إا
لشضفأا ةعانم ببشست ىودعلا نإاف ،ةشصشصختŸا ةيبطلا تÛÓا هتركذ اŸ ًاقفوو
يميل◊ا مرولا صسوÒفو صسوناتيتلا تا-حا-ق-ل- ًا-م-ئاد صسي-ل ن-ك-لو ،حا-ق-ل-لا ن-م
ىتم ¤إا  نوملعتي اولاز ام ءاملعلا نأا دكؤوŸا نمو ،لاثŸا ليبشس ىلع -يرششبلا
.ميعطتلا وأا ةباشصإ’ا دعب انوروك صسوÒف دشض ةعانŸا رمتشست
دعاشست دقو ،لعفلاب ÚباشصŸا صصاخششأ’ا انوروك صسوÒف حاقل براŒ دعبتشست ⁄و
ء’ؤوه ىدل حاقللا ءادا ةيفيك نع فششكلا ‘ براجتلا كلت نم ةلماكلا تانايبلا
.صصاخششأ’ا
اهنإا ةدحتŸا تاي’ولا ‘ اهنم ةياقولاو صضارمأ’ا ىلع ةرطيشسلا زكرم ةن÷ تلاقو
،هيقلت لعفلاب ÚباشصŸا صصاخششأ’ا ىلع بجي ناك اذإا ام لوح تايشصوت مدقت نل

.ةلماك تانايبلا مييقتب موقت ىتح
ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

ةجا◊ا دادزت ءاتششلا لشصف لولح عم ^
عي-م-ج ‘ ن-خا-شسلا ءاŸاو ة-ئ-فد-ت-لا ¤إا
صسبŸÓا لشسغ وأا مامح-ت-شسÓ-ل تا-قوأ’ا
ىلع بلط-لا د-يز-ي اذ-ل  ،كلذ-ل ،Êاوأ’او
نأا Òغ ،Úخشستلاو ةئفدتلا  ةزهجا ءانتقا
ةشضورعŸا تايعونلا وه فشسؤوŸا ئيششلا

ةشصيخر نوكت ام ابلا-غ ي-ت-لاو قو-شسلا ‘
ىلع ليلدلاو مادختشس’ا ةنمآا Òغو نمثلا
لوح ةراجتلا  ح-لا-شصم تا-ي-ئا-شصحا كلذ
يتلا ماقر’ا اذ-كو ة-ششو-ششغŸا ةز-ه-ج’ا
ايونشس ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم ا-ه-مد-ق-ت

قئار◊ا وأا زاغلاب قانتخ’ا ثداوح لوح
لام-ع-ت-شس’ا ا-ه-ي-ف بب-شسلا نو-ك-ي ي-ت-لا
ةز-ه-جأ’ا ة-ي-عو-نوأا ةز-ه-جأÓ-ل ئ--طاÿا
.ةمÓشسلا ÒياعŸ ةقباطŸا Òغو ةئيدرلا
ءارشش ىل-ع بل-ط-لا دا-يدزا ع-م ا-ن-ماز-تو
ةيريدم تقلطأا هايŸا تاناخشسو ئفادŸا

ةبقارم ةلم-ح  صسما  ة-ي-ئ’و-لا ةرا-ج-ت-لا
ةشضورعŸا تاناخشسلاو ئفادŸا ةي-عو-ن-ل
فلتÈ flع ةئزجت-لاو ة-ل-م÷ا-ب ع-ي-ب-ل-ل
ترششا-ب ثي-ح ،نار-هو ة-ي’و-ب تÙÓا
ةدوج نع فششكلا ‘ ةشصشصختŸا قرفلا
يتلا اهتلمح نئابزل-ل ة-مد-قŸا ة-ع-ل-شسلا

اهنم ةشصاخ عيبلا طاقن م-ظ-ع-م صسم-ت-شس
يتلاو ،ةي-ئا-ن-لا ق-طا-نŸا Èع ةدو-جوŸا
تاجرد ‘ صسوشسfi صضافخنا-ب ز-ي-م-ت-ت
¤إا ةيشصولا ةيريدŸا دمعت اميف ، ةرار◊ا

مشسوم بÎقا امل-ك تا-يرود-لا هذ-ه ل-ث-م
لجشست يتلاك ثراو-ك عو-قو-ل ا-ع-ن-م دÈلا

صضرفب كلذو  ،اهنم لي-ل-ق-ت-لا وأا ا-يو-ن-شس
ئ-فاد-م  نو-ع-ي-ب-ي ن-م ى-ل-ع تا-بو--ق--ع
Òياعملل ةقباطŸا Òغ هايŸا تاناخشسو
نم مهعنم دعب ةلادع-لا ى-ل-ع م-ه-ل-يو–و
.طاششنلا ةلوازم
هايŸا تاناخشس ةبقارŸا ةيلمع لمششت و
اهئانتقا ىلع بلطلا دادزي يتلا ئفادŸاو

ةزهج’ا اشصو-شصخو ،در-ب م-شسو-م ل-ك ع-م
برشست نأا نكÁ ي-ت-لاو ع-ن-شصلا ة-لو-ه‹

،ة--ت--ي‡ ثداو--ح ‘ بب--شست--تو زا--غ--لا
نم ديدعلا قÓطا متي كلذ عم ةازاوŸابو
حلاشصم Úب قيشسنتلاب  ةيوعوتلا تÓم◊ا
ةرا-ج-ت-لا ة-ير-يد-مو ة-ي-ندŸا ة-يا--م◊ا
ةيعوت ¤ا فدهت يتلاو ةي’ولا حلاشصمو
تاناخشسلا ءان-ت-قا ةرو-ط-خ-ب تÓ-ئا-ع-لا

ةرورشضب مه-ه-ي-ب-ن-ت و رد-شصŸا ة-لو-ه‹
مدع نمشضت ىتح ةÁدقلا ةزهج’ا ةنايشص
ل-تا-ق-لا»ـب ى-م-شسي ا-م وأا زا-غ--لا بر--شست
.““تماشصلا
ةتي‡ ثداوح ليجشست ايونشس متي هنأا ركذي

زا-غ-لا-ب قا-ن-ت-خ’ا ة-ج-ي-ت-ن ا-ه-ب-لا-غ ‘
،هايŸا تاناخشسو ئفادŸا نم برشستŸا
ردشصŸا ةلوه‹ تاجتنم قيوشست ةجيتن
يتلا تÓئاعلل Òياعم-ل-ل ة-ق-با-ط-م Òغو
اهنامثأ’ ارظن ابلاغ اهئانتقا ىل-ع ل-ب-ق-ت
  .كلذ ةجيتنب ةيلابم Òغ ةشضفخنŸا

 سسانيا. م ^

يزيلا ¤إا لسصيل يزكرŸا ديÈلا ةحاسس نم ةرماغŸا أادب
اÎم وليك4771 ةفاشسم عطق لواحي يرئازج

رامح رهظ ىلع
ةيفاششكتشسا ةرماغم يرئازج باشش أادب ^
ة-طfi  ا-ه-عو-ن ن-م ةد-ير--فو ة--ب--ير--غ
يزكرŸا ديÈلا ةحاشس تناك اه-ت-قÓ-ط-نا
ةياهنلا ةطقنو رئاز÷ا ةمشصاع-لا ط-شسو-ب
دÓبلا بون-ج-ب يز-ي-لا ة-ن-يد-م نو-ك-ت-شس
ىل-ع يأا ،ة-ي-ب-ي-ل-لا دود◊ا ن-م بر-ق-لا-ب

؟Îموليك4771 نم Ìكأا ةفاشسم
اهشضوخ باششلا راتخا يتلا ةرماغŸا هذه
لقنتلا راتخا ذا  ادج  ةيديلقت لقن ةليشسوب

اذه عيطتشسي-شس ل-ه-ف را-م-ح ر-ه-ظ ى-ل-ع
لوشصولاو ةفاشسŸا هذه لك عطق رام◊ا
Úب لقنتلا نأا املع  ؟ ةياهنلا ةطقن ¤ا
22 ›اوح قرغتشسي  يز-ي-ل-ياو ة-م-شصا-ع-لا

ملعي دحأا ’ نكل ةرايشسلا Ïم ىلع ةعاشس
¤ا لشصيل رماغŸا باششلا اذه قرغتيشس مك
. رام◊ا رهظ ىلع هتهجو
عقوم داور نم Òثكلا لوشضف تبلج ةركفلا
يذلا ““مارغتشسنا““  يعامت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا
Èع ةرماغŸا قيثوتل باششلا اذه هراتخا
نم كانهو ،هÈع ه-تا-ي-مو-يو هرو-شص ر-ششن
،رماغŸا  باششلا عجششو ةركفلا نشسحتشسا
ببشسب رام◊ا ى-ل-ع ق-ف-ششأا ن-م  م-ه-ن-مو
صضعبلا نأا ىتح ، اهعطقيشس يتلا  ةفاشسŸا

ةرماغŸاب موقيشس نم وه رام◊ا نأا قلع
.Òغ ’ هليلد ’ا باششلا امو

م.ق ^

عشضو مدع ببشسب اشصخشش9552ةعباتم ^
فيطشسب انوروك صسوÒف نم يقاولا عانقلا

دادع،فيطشس ةي’و نمأا حلا-شصم تل-ج-شس
عو-ب-شسأ’ا لاو-ط تا-ف-لاıا ن-م ا--ما--ه
اشصخشش9552ةعبا-ت-م ” ثي-ح  طرا-ف-لا
يقاولا عانقلا عشضو مدع  ةفلاfl ببشسب
رششÙاب تابكرŸا نم ددع عشضو ” امك
ةيئاقو-لا تاءار-جإÓ-ل ا-ه-ت-ف-لاfl بب-شسب

ةيران ةجارد141 ةرايشس476 لقنلا لئاشسول
صصوشصخب ةف-لا852fl لقن ةل-ي-شسو23
صصوشصخب ةفلا281fl يدشس÷ا دعابتلا

ةيراجت-لا تÙÓا ف-ل-تfl د-ي-ق-ت مد-ع
ةفلا8191fl ة-مزÓ--لا تاءار--جإ’ا--ب
ر-ج◊ا لا--جآا ماÎحا مد--ع صصو--شصخ--ب
ةيعدرلا تاءارجإ’ا بناج ¤إا و يحشصلا

رطؤوت فيطشس ة-ي’و ن-مأا ح-لا-شصم لاز-ت’

فايطأا ةفاكل ةيشسيشسحتلا تÓم◊ا ديدع
ةيناديم ةجرخÒ 023طأات اهنم عمتÛا

فلتfl لÓغتشسا نع كيها-ن ،ة-ي-شسي-شس–
لا--شصيإا ‘ لا--شصت’او مÓ--عإ’ا ل--ئا--شسو
ةعاذإ’ا رار-غ ى-ل-ع ة-فدا-ه-لا ا-ه-ل-ئا-شسر
يعامتج’ا لشصاوتلا لئاشسو اذكو ةيلÙا
.كوبشسيافلاك

ل .ىشسيع ^

فيطشسب ةيئاقولا تاءارجإ’ا ةفلاı رششÙاب تابكرŸا نم ددع عشضو

Êامشسج رورم ثداح83 ليجشست
لجيجب مرشصنŸا ربوتكأا رهشش لÓخ

ة-ح-ل-شصŸا تل-ج-شس ^
ن--مأÓ--ل ة---ي---ئ’و---لا
قر-ف-لا و ي-مو--م--ع--لا
ةي’و نمأاب اهل ةع-با-ت-لا

ره-ششلا لÓ-خ ل-ج-ي-ج
ة-ن-شسلا ن-م  مر--شصنŸا
ثداح83 ،ة---يرا÷ا

بيشصأا ،Êامشسج رور-م
اشصخشش64  اهرثإا ىلع
لÓ-خ ن-م و ،حور-ج--ب
ةي-ناد-يŸا تا-ن-يا-عŸا
ناك اثداح73 نأا Úب-ت
با----ك----ترا بب-----شسب
ءا--ط--خأ’ Úق--ئا--شسلا

،ةينوناقلا ةعرشسلا ماÎحا مدع ‘ تلث“
ىلع Òشسلا ،ةبكرŸا ىلع ةرطيشسلا نادقف
و ءايحأ’ا لخاد قئاشسلا هابتنا مدع ،راشسيلا

فر-ط ن-م رذ◊ا و ة-ط-ي◊ا ذ--خأا مد--ع

‘ بعللا و قيرطلا زايت-جا ءا-ن-ثأا ةا-ششŸا
‘ بب-شسلا نا-ك Úح ‘ ،ق-ير-ط-لا ط-شسو
ط-ب-تر-م ل-ما-ع و-ه ي--ق--ب--تŸا ثدا◊ا
.ةلاعف Òغلا لمارفلا ببشسب ةبكرŸاب

ب.Úشساي ^

ةتيمŸا ثداو◊ا عوقول ابنŒ اهعيب تfiÓ ششيتفت

ةتوقوم لبانق ¤إا لوحتت هايŸا تاناخشسو ئفادŸا
 Úيرئاز÷ا تويب ‘

نم تارسشعلا كÓه ةببسسم Úيرئاز÷ا تويب ‘ ةتوقوم لبانق ¤إا هايŸا تاناخسسو ئفادŸا  تلو–
ام ابلاغو ،ةتيمŸا زاغلاب قانتخلا ثداوح وأا قئار◊ا وأا ةيئابرهكلا تارارسشلا ببسسب  ،ايونسس رسسألا

.لامعتسسلا ءوسسل وأا ةيلودلا Òياعملل ةقباطŸا Òغ ةزهجألا ¤ا ماهتلا عباسصأا هجوت

لجيج
ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوشس عم ةازاوŸاب ÚنطاوŸا ةقفارمو تاقرطلا Úمأات ىلع رهشسلا

يتلا ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوشس عم ةازاوŸاب ^
ةي’ولا نمأا فثك لجي-ج ة-ي’و ا-ه-قر-ع-ت

ز-يز-ع-ت لÓ-خ ن--م  Êاد--يŸا ه--ل--م--ع
‘ ة-ل-ما-ع-لا تاد-حو-لا و تÓ-ي-ك-ششت-لا
ةكرح ليهشست ىلع رهشسلا فدهب ناديŸا
رظن-لا-ب ا-ه-ت-ي-با-ي-شسنا نا-م-شض و رورŸا
مظعم اهدهششت يتلا ةيرورŸا ة-فا-ث-ك-ل-ل
ةيخانŸا فورظلا هذه لثم ‘ تاقرطلا
لو-شصو ل-ي-ه-شست و    ة-ه-ج ن-م ة-ب-ع-شصلا
اهنودشصقي يتلا ن-كا-مأ’ا ¤إا Úن-طاوŸا

.ىرخأا ةهج نم
تاقرط Òفوت و حاورأ’ا ةيامح دشصق و
نمأا قلطأا قيرط-لا ي-مد-خ-ت-شسŸ ة-ن-مآا
نم ءادتبا ه◊اشصم ع-ي-م-ج Èع ة-ي’و-لا
ةيرورم ةيشسيشس– تÓم-ح  مو-ي-لا را-ه-ن
ةدايقلل ةميلشسلا قرط-لا لو-ح رو-ح-م-ت-ت

اميف ةشصاخ ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوشس لÓخ
ةفا-شسم ماÎحا مد-ع ةرو-ط-خ-ب ق-ل-ع-ت-ي
و ةطرفŸا ةعر-شسلا لا-م-ع-ت-شسا ،نا-مآ’ا
ا-م و ل-مار-ف-ل-ل ئ-جا-فŸا ماد-خ-ت-شس’ا

،ةبكرŸا ‘ مكحتلا مدع نم هيف ببشستي
ى-ل-ع ة-يدا-ششرإا تا-يو-ط-م ع--يزو--ت ع--م
نمأا ذختا  قايشسلا تاذ ‘ و ،Úقئاشسلا
لابقتشسا صصوشصخب  Òبادتلا ةفاك  ةي’ولا

ه--ما--قرأا Èع Úن---طاوŸا تاŸا---ك---م
و71 ةدجنلا طخ و401 -8451 ءارشضÿا
رادم ى-ل-ع ،ة-طر-ششلا و-لأا ق-ي-ب-ط-ت اذ-ك
لفكتلا و Êآ’ا لخدتلا ليبشس ‘  ةعاشسلا
.اهنيح ‘ ÚنطاوŸا تابلط ةفاكب

ب.Úشساي ^

يميهارب’ا Òششبلا ةبت-ك-م تذ-خ-تا ^
ةهباÛ ةيئاقولا تاءارج’ا نم ةلمج
اهيلع نيدفاولا لابقتشس’ و انوروك ءابو

لوخدلا عم ةشصاخ فورظلا نشسحأا ‘
تاود’ا و مزاوللا ءانتق’ ي-عا-م-ت-ج’ا
Òشسم لوقي قايشسلا اذه ‘ و ةيشسردŸا
يتلا طغشضلا نم مغرلاب و هنا ةبتكŸا

و ة-ط-ي◊ا نا ’ا ة-ب-ت-كŸا ه-ن-م Êا-ع-ت
ي-ح-شصلا لو-كو--توÈلا ى--ل--ع صصر◊ا

لجأا نم نهارلا تقولا ‘ ادج يرورشض
ىلع نيدفاولا و Úشسرد-م-تŸا ة-مÓ-شس
و را-م-عأ’ا ف-ل-تfl ن-م حر--شصلا اذ--ه
د-عا-ب-ت-لا ماÎحا ن-م اءد-ب صسا-ن-جأ’ا
صصاخ جمانرب طبشض ” امك يدشس÷ا

تامامكلا Òفوت ” ثيحب ةÎفلا هذهب
ناهرلا و لمعلا تاقوأا ديد“ و انا‹

جات ةحشصلا ن’ يعولا ‘ نمكي Òبكلا
’إا هار---ي ’ ءا---ح---شصأ’ا صسوؤور قو---ف
 .ىشضرŸا

 حلاشص ^

اهيلع نيدفاولا ىلع انا‹ تامامكلا عزوت يميهارب’ا Òششبلا ةبتكم
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ةيدرك ةمجر-ت ي-ه ،““وÒب““ ة-ي-حر-صسم ^
Ÿلا توتلاو قاوبأ’ا““ ةيحرصسÈبتاكلل ““ي

تاغلل تمجرت يتلا ،و-ف و-يراد ›ا-ط-يإ’ا
نادلب ‘ تصضرعو ،ةيكÎلا اهنم ةديدع
.⁄اعلا لوح ةÒثك
حرصسŸا جمانرب ‘ ،ةيحرصسŸا تجردأاو
تارصشع مصضي يذلا ،لوبنطصسإا ‘ يدلبلا
،ةنيدŸا ءاحنأا ةفاك ‘ ةعزوŸا تاعاقلا
ةيحرصسŸا يدؤوتو .4191 ماع شسصسؤوŸاو
وأا ““ون انايج ارتايت““ ة-ل-ق-ت-صسŸا ة-قر-ف-لا
.““ةديد÷ا ةاي◊ا حرصسم““

ة-ي-حر-صسŸا نو-ك-ت نأا رر-قŸا ن-م نا-كو
ايكرت خيرا-ت ‘ ¤وأ’ا ة-يدر-ك-لا ة-غ-ل-لا-ب
لوبنطصسإا حرصسم ‘ شضرعت يتلا ،ثيد◊ا
نكل .اصشاب نامثع يزا-غ ي-ح-ب ،يد-ل-ب-لا

يتلا ةقرفلاب قلعتي هنأا ودبي عنŸا رارق
ذإا ،ةيحرصسŸا نومصضم نم Ìكأا ،اهيدؤوت
ة-قر-ف-لا ى-ل-ع ذ--خأا--ت تا--ط--ل--صسلا نإا
،‘اقث زكرم ¤إا ا-هءا-م-ت-نا ة-ي-حر-صسŸا
.روظÙا بز◊ا نم بيرق هنأا معزت
مامإا مركأا لوبنطصسا ةيدلب شسيئر دقتناو
حامصس ¤إا اÒصشم ،ةيحرصسŸا عنم ،ولغوأا
ميعز قيقصش نلجوأا نا-م-ث-ع-ل ة-مو-ك◊ا

دبع لقتعŸا Êاتصسدركلا لا-م-ع-لا بز-ح
ةصشاصش ىلع نايبب ء’دإ’ا-ب ،نل-جوأا ه-ل-لا
.يصضاŸا ماعلا نويزفلتلا
:يفح-صص ح-ير-صصت ‘ و-ل-غوأا ما-مإا لا-قو
بولطم ةيباهرإا ةعامج وصضع-ل حو-م-صسم““

حيرصصتب ›دي نأا ءارم◊ا ةمئاقلا نمصض
Ëدقت عنÁ نكل ،نويزفلتلا ة-صشا-صش ى-ل-ع
Òغ اذ-ه .ة-يدر-ك-لا ة-غ-ل-لا-ب ة-ي-حر-صسم
.““لوبقم

‘ ة-ي-حر-صسŸا هذ-ه شضر-ع ”““ :ع-با--تو
ةرم03 وأا02 لوبنطصسا نم ةفلتfl ءازجأا

ى-ت-ح ة-مو-ك◊ا تنا-ك ن-يأا ،ق-با--صسلا ‘
.““؟مويلا
تاصسايصس ةن÷ مصساب ةثدحتŸا تلاق امك
بز◊ نونفلاو ةفاقثلاو ةصضايرلاو ميلعتلا
‘ ،يلناه باتفصس يطارقÁدلا بوعصشلا
كرت دق ةديد÷ا ةاي◊ا حرصسم““ نإا ،نايب
لا-م-عأ’ا ن-م Òث-ك-لا ى--ل--ع ه--ت--م--صصب
.““ةحجانلا
نل““ رظ◊ا رارق اوعقو نيذلا نأا تÈتعاو
ةيحرصسŸاو ةيدركلا ةغللا عنم اوعيطتصسي
.““ةيدركلا
،نامرك يمظ-ن ة-ي-حر-صسŸا جرfl ا-عدو

¤إا كار--تأ’ا Úنا--ن--ف---لا ،““Îيو---ت““ Èع
.ةيحرصسŸا هتقرف عم نماصضتلا

‘ ةزئاج ىلع انتيحرصسم تزاح““ :لاقو
.وكصسوم ةيدلبل ›ودلا حرصسŸا ناجرهم
‘ ةفلتfl نكامأا ‘ انروهمج انيقتلا دقل
ثل-ث-لا تاو-ن-صسلا ‘ ا--ي--كر--تو ا--بوروأا
.““ةيصضاŸا
‘ وف ويراد ة-ي-حر-صسم ر-ظ-ح““ :فا-صضأاو

تا-ع-م-ت‹ ل-ك ى-ل-ع را-ع ر-صصع-لا اذ-ه
قر-ف-لا ع-ي-م-ج و-عد-ن .ن-ف-لاو حر--صسŸا
نفلا مصساب نماصضتلل ايكرت ‘ ةيحرصسŸا
دصض مهتاوصصأا عفر مهنم عقوتنو ،ةير◊او

.““يفصسعتلا رظ◊ا اذه
متي نأا Úهاصش ر-م-ع ل-ث-مŸا ع-قو-ت-ي ⁄و

،اهيف كرا-صشي ي-ت-لا ة-ي-حر-صسŸا شضر-ع
‘ ة--ل--ثا‡ ت’ا---ح تل---صصح““ :لا---قو
رمأا اذه نأا دقتعن انك اننكل ،تانيعصستلا

 .““نمزلا هيلع ىصضم

ث.ق      ^

..داركألا دصض ناغودرأا

حرصسŸا ةبصشخ لصصت عمقلا لوصصف
عنم دح ¤إا ،داركألا ىلع ناغودرأا بيط بجر يكÎلا سسيئرلا ةموكح اهدوقت يتلا بر◊ا تلصصو
ا‡ ،روظÙا Êاتصسدركلا لامعلا بزح راكفأل جورت اهنأا ةجحب ،““وÒب““ ناونعب ةيدركلا ةغللاب ةيحرصسم
.تاداقتنلا نم ةفصصاع راثأا

ندرألا ‘
““تاصشارفلاب ءيلم لقحك““ ردصصت حلاصص ةنيمصساي

ع-يزو-ت-لاو ر-صشن-ل-ل تاءا-صضف راد ن-ع ^
ةد--يد÷ا ة--ياور--لا ترد--صص ،ندرأ’ا--ب
،حلاصص ةنيم-صسا-ي ة-ير-ئاز÷ا ة-ب-تا-ك-ل-ل
عقتو ،““تاصشارفلاب ءيلم لقحك““ ناونعب

،طصسوتŸا عطقلا نم ة-ح-ف-صص021 ‘
ةياور رادلا نع ةبتاكلل ردصص نأا قبصسو
.““اًديعصس تومتل يفكي ام ةنيدŸا ‘““

ملصس ىلعأا ‘ لجر ةصصق ةياورلا يك–
يذلا ““ديعصسلا يصس““ ،رئاز÷ا ‘ ةطلصسلا
حتفي ول دوي لجر ،ثادحأ’ا درصس ¤وتي
،لبقتصسŸا /هت-ن-با ن-صضت-ح-ي-ل ه-ي-عارذ
،امهفلتخا ةيواه دنع فقو-ت-ي ه-ن-ك-لو
ملحأ’ ل-ت-ق هار-ت ا-م-ي-ف قرا-غ-لا و-ه-ف

ةبراfi ‘ ادهج رخدت ’ يهو ،اهليج
¤إا ،دلبلا ىلع بز◊ا اذه لوغتو هبزح

‘ هؤوا-قد-صصأا ه-ي-ف ه-ه-ب-ن-ي يذ--لا د◊ا
ه-ت-ن-با ى-ل-ع ط-غ-صضلا ةرور-صضب بز◊ا
يمتني يذلا بز◊ا ةمجاهم نع فكتل
ه-م-صسا-ب ح-صشÎلا دوا-ع-ي-صس يذ-لاو ،ه--ل

Ÿيذ-لا بز◊ا اذ-ه ،ة-صسا--ئر--لا بصصن
.دوقع ذنم ةطلصسلاب دبتصسا
وهو ةيرقلاب هتلوفط ¤إا ةركاذلاب دوعي
ةاي◊ا كلت فصصي ،Òب-ك ي-عا-ط-قإ’ ن-با
بولصسأاب هب ترثأا ف-ي-كو ا-ه-صشا-ع ي-ت-لا

هاŒ ة-برا-صضتŸا هر-عا-صشمو ،ل--ي--م--ج
،هفرط نم مهيلع موق-ي ن-مو Úحل-ف-لا
اد-ي نا-ك يذ-لا ةد-م--ع--لا هاŒ كلذ--كو
يذلا ةصسردŸا مل-ع-م م-ث ،Úي-صسنر-ف-ل-ل
ةصصق هعم هل نوكتو م-ه-ت-ير-ق-ل ي-تأا-ي-صس
.هتايح ىر‹ Òغتصس
نم مغرلابو Úيصسنرفلا دصض ةروثلا أادبت

fiفقوم يأا ذاختا مدع هت’وا Œاهها،
فورظبو اق-ح’ ه-صسف-ن د-ج-ي-صس ه-نأا ’إا

رصصتنت .اهيف اطرخنم هتدارإا نع ةجراخ
لمعلا نم ًاءزج ح-ب-صصي ا-ع-ب-طو ةرو-ث-لا
هتيب نع هدعبي يذ-لا ر-مأ’ا ،ي-صسا-ي-صسلا
ةعرجب هنبا توÁ ،د’وأ’ا Èكي ،هد’وأاو
هتجوز ىفوتت اقح’ ،Úئاكوكلا نم ةدئاز
ةياكح اهب هئاق-ل-ل نا-كو ا-ه-ق-صشع ي-ت-لا

هنع ةبيرغلا هتنباو هصسفن د-ج-ي ،ة-ل-يو-ط
،دحاو لزنم ‘ ن-يد-ي-حو ا-حورو ار-ك-ف

.فلتfl ⁄اع ‘ ششيعي لك ا‰إاو
دد÷ا ةياورلا باتك نم حلاصص ةنيمصساي

رخزت نيذلا Êاثلا للقتصس’ا ليج نم
ر-ئاز÷ا د-ي-لاو-م ن-م .ر--ئاز÷ا م--ه--ب
(دادزولب) روكلب يح طبصضلاب ،ةمصصاعلا
ماع ةمصصاعلا رئاز÷ا بل-ق ‘ ق-ي-ت-ع-لا

ةلصضانم ةيرئازج ةرصسأا نم يهو ،9691
بر◊ا ‘ ا-هد-لاو كرا-صش ،ة--فور--ع--م
امك .ةميظعلا ة-ير-ئاز÷ا ة-ير-ير-ح-ت-لا
ةرو-ث-لا شسف-ن ‘ ا--ه--م--ع د--ه--صشت--صسا
7691 ةنصس اهلاخ دهصشتصسا و ةيريرحتلا

 .ةينيطصسلفلا يصضارأ’ا ‘
ن-صسح ي-صسنو-ت-لا بيدأ’ا ا--ه--ن--ع لا--ق
:ةيصسنوتلا حابصصلا ةديرج ‘ يوا-بر-ع-لا
نلو نآ’ا أادبي م-صسا ح-لا-صص ة-ن-ي-م-صسا-ي““
يذلا ليم÷ا عادبإ’اب طبترا هنأ’ ؛يهتني

Áمد-لا ا-ه--نإا ،ار--ئا--ث و ا--ئدا--ه ي--صض
نم ىصشخ-ي ’ يذ-لا د-يد÷ا ير-ئاز÷ا

يهو ،اعم خيرات-لا و ي-صضاŸا ة-ه-جاو-م
.““زيمŸا عونلا نم تمصص رحب ةطاصسبب
ة-صصق-لا--ب ة--ي--بدأ’ا ا--ه--تÒصسم تأاد--ب
Úت-عو-م‹ ترد-صصأا ثي--ح ،ةÒصصق--لا

نم ليلق»و ““ءابرغ يقتلن Úح ““ ÚتÒصصق
ة-عو-مÛا ي-هو) ““ي--ف--ك--ت شسم--صشلا
اهتعبط تردصص يتلا ةيناثلا ة-ي-صصصصق-لا
،““مل--ك--لا ن--طو““ ناو--ن--ع ت– ¤وأ’ا
،ةيئاورلا ةباتكلل ة-ي-ل-ك تهŒا ا-هد-ع-ب

ر-ح-ب ““ ¤وأ’ا ا-ه-ت-ياور ترد--صص ثي--ح
ماع توÒب ‘ بادآ’ا راد نع ““تمصصلا

ةزئاج تلان ي-ت-لا ة-ياور-لا ي-هو ،1002
اهتياور تردصص ،ة-ي-ئاور-لا داد-ح كلا-م
،2002 ما-ع ““ةأار-ما ناز-حأا““ ة--ي--نا--ث--لا
““جاجز نم نطو““ ةثلاثلا اهتياور تردصصو

‘ مولعلل ةيبرع-لا راد-لا ن-ع6002 ماع
ة-ع-بار--لا ا--ه--ت--ياور ترد--صصو ،توÒب
““ÿا ن-ع0102 ما--ع ““ر---صضŸة-صسصسؤو
¤إا ةفاصضإا .توÒب ‘ تاصساردلل ةيبرعلا
تو-م-ت-ل ي-ف-ك-ي ا-م ة-ن-يدŸا ‘““ ة-ياور
راد نع ““بايرز رصضÿ ةبيرغ-ت ،ًاد-ي-ع-صس
ماع ندرأ’ا -عيزوتلاو ر-صشن-ل-ل تاءا-صضف
تلاكو -ث.ق ^                                   .7102

““تاءاصضإا““ عقوŸ فينصصت ‘

0202 ‘ ةيبرع ةياور51 نصسحأا نمصض ““يطÈصسلا ناويدلا““
،ير-صصŸا ““تاءا-صضإا ““ ع--قو--م رد--صصا ^

ة-ي-ئاور-لا لا-م-ع’ا ل-صضفا ن-ع ار-ير-ق-ت
مغرلا ىلع ،0202 ماع تزيم يتلا ةيبرعلا

ة-كر-ح ل-ط-ع يذ-لا ءا-بو-لا توÈج ن--م
ة-ير--ئاز÷ا ة--ياور--لا تءا--جو .⁄ا--ع--لا
،ةرصشاعلا ةبترŸا ‘ ““يطÈصس’ا ناويدلا““

‘ نولغتصشŸا داقنلا هفصصو فينصصت نمصض
.يتاذ داهتجا هنأاب عقوŸا
،Úماع ذنم اهرودصص مغر““ :عقوŸا قلعو
اذه علطم ركوب-لا ةز-ئا-ج-ب ا-هزو-ف نأا ’إا
نم ةياور ،ةدصشب اهيلإا راظنأ’ا تفل ماعلا
دبع““ اهبتاكل ةيناثلا ةياورلا دعت رئاز÷ا
نم شضرعت-صسي ي-ت-لا ““يوا-صسي-ع با-هو-لا

رئاز÷ا خ-يرا-ت ن-م ة-ما-ه ةÎف ا-ه-لل-خ
¤إا Úينامثعلا نم نيرمعتصسŸاب اهتقلعو
.““Úيصسنرفلا
يواصسيع باهولا دبع عاطتصسا““ :فاصضأاو
‘ لقت-ن-ي ⁄و ،ًة-ل-ما-ك ةرو-صصلا ل-ق-ن-ي نأا
يتلا مايأ’ا كلت نم دعبأا ةياورلا ثادحأا
‘و .يصسنرفلا رامعتصس’ا ليب-ق ،ا-هد-صصر
تايصصخصش ىلع زيكÎلا ناك هصسفن تقولا

نم وه اهبصسكأا ،ةفورعم Òغو ةيخيرات Òغ
مهتافصص م-ه-ب ف-ير-ع-ت-لاو ه-ف-صصو لل-خ
نع نوÈعي مهلع-جو ،م-ه-مل-ك ة-ق-ير-طو
ةقيرطو ،م-ه-تا-ي-حو شصاÿا م-ه-ق-ط-ن-م
Êامثعلا لتÙا هاŒ مهراكفأاو مهلماعت
كرتو ،كلذ دعب يصسنر-ف-لا ر-م-ع-ت-صسŸاو
ةرو-صصلا ل-ي-ك-صشت ة-يا-ه-ن-لا ‘ ئرا-ق--ل--ل
.““ةيئاهنلا
ءا-بو نأا““ :لدا-ع م-ي-هار-با د-قا-ن-لا لا-قو
ديدعلا فقوأاف ،هلك ⁄اعلا هجو رّيغ انوروك
تلو–و ،⁄اعلا لوح باتكلا شضراعم نم
،لزانملل ليصصوتلا ¤إا بتكلا ءارصش ةداع
نومزلي نيÒثك-لا تل-ع-ج ا-نورو-ك نأا كلذ
بتكلاب مهتقلع نوديعت-صسيو ،م-ه-لزا-ن-م
جاردأ’ا ةصسيبح ةليوط تاÎفل تلظ يتلا
تدمصص هلك كلذ مغر““ هنأاو ، ““بتاكŸاو
ىلع ةرداقلا ةيبدأ’ا ةباتكلا تيقبو ةياورلا
لامعأ’ا نم ديدعلا اند-جو-ف ،ة-ه-جاوŸا
¤إا ىرخأا ةرم زف-ق-ت ة-ي-ئاور-لاو ة-ي-بدأ’ا
‘ ًءارثو اًعونت اندجوو ،تابتكŸا ففرأا
،تاياورلا هذه اهتلوانت يتلا تاعوصضوŸا

تاظ◊ ماهلتصساو خيراتل-ل ةدو-ع-لا Úب ا-م
Úب ا-مو ،ا-ه-ي-ف نارود-لاو ا-ه-ن-م ة-صصا-خ
⁄اعلل اًفلتfl ًلبقتصسم فرصشتصست تاياور
ةفلتfl ىؤورو تاصضاÎفا ع-صضو-ل ى-ع-صستو

نإا ام .تاونصس دعب ⁄اع-لاو شسا-ن-لا ةا-ي◊
ءارقلا داعتصسا ىت-ح ا-نورو-ك د-م ر-صسح-نا

انه نم ،تا-ياور-لاو بت-ك-لا-ب م-ه-ت-قل-ع
لصضفأاو مهأا ىلع ةرظن يق-ل-ن نأا ا-ن-ب-ب-حأا
.““ماعلا اذه تردصص يتلا ةيبرعلا تاياورلا
دق Úيئاورلاو ءابدأ’ا نأا عقوŸا داقن ىأارو
ةفلتfl ىؤور انل اومدقي نأا او-عا-ط-ت-صسا ““

ناك فيك ،⁄اعلا لو-ح ةدد-ع-ت-م ارا-ك-فأاو
للخ ن-م كلذ نا-ك ءاو-صس ،نو-ك-ي ف-ي-كو
اهتياك-حو ة-ي-خ-يرا-ت تا-ظ◊ ءا-عد-ت-صسا
نم وأا ،رصصاعŸا انعقاو ‘ اهرثأا دصصرو

¤إا قلطني يذلا قلÙا م-ه-لا-ي-خ لل-خ
،هيلع نوكي نأا نكÁ امو لبقتصسŸا ىؤور

اًنيح ايزاتنافلا-ب كاذو اذ-ه Úب Úع-ما-ج
اهيف رودي امو ةايحلل ي-ع-قاو-لا در-صسلا-بو
.““ىرخأا اًنايحأا

 م.Ëرم ^

شضرع Úعتي هنأا اهل نايب ‘ نو-ن-ف-لاو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو تد-كأا  ^
يبدأ’او ينفلا عادبإ’ا قودنصص اهاقتنا يتلا تايحرصسŸا عيراصشم
.ةفلتıا ةيفاقثلا تاصسصسؤوملل ةيمقرلا تاصصنŸا Èع
¤وأ’ا ةعفدلا تقلت يتلا تاينواعتلاو تايعم÷ا نإا نايبلا حصضوأاو
برقتلاب Úبلاطم يبدأ’او ينفلا عادبإ’ا قودنصص تادعاصسم نم
لجأا نم ةيو-ه÷ا حرا-صسŸا وأا ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا حر-صسŸا ن-م
هذهل ةيمقرلا تاصصنŸا ىلع اهلامعا شضرعو لم-ع-لا فا-ن-ئ-ت-صسا
.تاصسصسؤوŸا
Úب عامتجا بقع ءاج رارقلا اذه نأا ¤إا هتاذ ردصصŸا راصشأا امك
ةيفاقثلا تاصسصسؤوŸا ءاردمو ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

شسوÒف ءابو للخ يحرصسŸا طاصشنلاو حرا-صسŸا ة-ي-ع-صضو لو-ح
 .انوروك
ةوعدم حراصسŸا تحبصصأا ،عامتج’ا اذه رثا ىلع هنا نايبلا عباتو
مراصصلا مازتل’ا عم ينفلاو ‘اق-ث-لا طا-صشن-لا ل-ي-ع-ف-ت ¤إا ا-ًصضيأا
للخ نم انوروك شسوÒف ءابو راصشتنا دصض ةيئاقولا تاءارجإ’اب
هذهب ةطبترŸا قوق◊ا عفدو تنÎنإ’ا ىلع تايحرصسم شضرع““
.““Úنانفلل تاجاتن’ا
دق شضرعلا ت’اصصو امنيصسلا رودو حراصسŸا تاطاصشن نأا Òكذتلل
ءابو راصشتنا ةحفاكم راطإا ‘ يصضاŸا شسرام رهصش ذنم تفقوت
.انوروك

ربوتكأا رهصش ةيادب نم ءادتبا ،قلطنا ^
ديدج مليف دها-صشم ر-يو-صصت ،ي-صضاŸا
نم ددعب ،““ط-ي-صسو-لا““ ناو-ن-ع ل-م-ح-ي
ن-م ادد-ع ع-م-ج-يو ة-ي--بر--غŸا ندŸا
امنيصس ملفأا ةدوجب ،بناجأ’ا ÚلثمŸا

ن-م Èت-ع-ي كلذ ن-م Ìكأ’او ،دو-ي-لو--ه
ماصشه جاتنإا نم هنأا املع ،نصشكأ’ا ملفأا

ةيبرغŸا ةجرıا جارخإا نمو يجاح
.يرهفلا يصسافلا روهز
عوصضوم ،يئامني-صسلا م-ل-ي-ف-لا ج-لا-ع-يو
ن-ك-ل ،بر-غŸا ‘ ةأارŸا د-صض ف-ن-ع-لا
مدق امع ةفلتflو ،ةد-يد-ج ة-ق-ير-ط-ب
ىلع لمعلا قير-ف شصر-ح-ي ذإا ،ا-ق-با-صس
ددعب ،دويلوه امنيصس ةصسمل-ب ه-ت÷ا-ع-م
ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو ،ة-ي-بر-غŸا ندŸا ن-م
ناميلصس ن-باو نوا-صشف-صشو ،ءا-صضي-ب-لا-ب
جر--خ---م---ل---ل ق---ب---صسو .طا---بر---لاو
رهصش للخ ،داق نأا يكيرمأ’ا/يبرغŸا
دو-ي-لو-ه مو‚ ن-م ة-ل--ث ،9102 لير-فأا

ةنيدم ‘ ،““شصلÿا موي““ مليف ريوصصتل
قاÎخا لو-ح ه-ثاد--حأا رود--ت تازازرو

ةيباهرإا ةعام÷ ““زنيراŸا““ نم رصصنع
ةكراصشÚ، Ãي-ك-ير-مأا ن-ئا-هر ز-ج-ت–

ةمجنلاو ايصسراغ يدنأا يكيرمأ’ا مجنلا
.دنارود يراغ مجنلاو ناوصس ادنيرصس
،يجح ماصشه يبرغŸا جارخإا نم مليفلا
Úب لغ-ت-صشت جا-ت-نإا ة-كر-صش كلÁ يذ-لا
مليفلا يكحيو ،شسل‚أا شسولو برغŸا

ة-ير-ح-ب-لا ةا-صشم ن--م يد--ن--ج ة--صصق
¤إا مامصضن’ا نم نك-م-ت-ي ة-ي-ك-ير-مأ’ا

فطخ نع ةلوؤوصسم ،ةي-با-هرإا ة-عا-م-ج
.Úيكيرمأا نئاهر
جرıا ، ج-ت--نŸا ،ط--ق--ف Òكذ--ت--ل--ل
طق-ف شسي-ل ي-جا-ح ما-صشه ، بتا-ك-لاو

يبرع ،يبرغم لوأا هنكلو ، ملفأا عناصص
يئاور مليف جارخإاو جاتنإاو ةباتكب موقي

.دوويلوه نم
ث.ق  ^

flدوييلوه ‘ يبرغم جر
 ““ةأارŸا دصض فنعلا““ لوح امليف روصصي يجح

ةيكيرمألا امنيصسلا ةصسملب

امعد تقلت يتلا تايعم÷اب ةصصاخ

تنÎنإلا ىلع ضضرعلل ةحصشرم تايحرصسم
قارعلا نع مليف

ادنلوه ‘ جوتي ““ةصسماÿا ةصصقلا““
ناجرهم ‘ ““امنيصسلا داقنل ›ودلا دا–’ا““ ةزئاجب ،““ةصسماÿا ةصصقلا““ مليف زاف ^

مادÎصسمأا ‘ ةدقع-نŸا33ـلا هترودب ةيقئاثولا ملفألل ›ودلا يئام-ن-ي-صسلا ““ا-فدإا““
.Èمصسيد6و ÈمفونÚ 81ب ام ةÎفلا للخ ،ةيدنلوهلا
نم وهو ،قارعلا ‘ عبرأ’ا بور◊ا ترصصاع ةفلتfl لايجأا ةعبرأا نع تثدحتي مليفلاو
وزغلا للخ هتصصق نع اصضيأا ثدحتي ملي-ف-لا جرfl .د-ب-ع د-م-حأا ي-قار-ع-لا جار-خإا
فيك ركذتصسيو ،هرمع نم ةعصساتلا زواŒ دق اهنيح نكي ⁄ ذإا ،3002 ماع يكيرمأ’ا
.رامدلاو لتقلا دهاصشم عم ششياعت
،نيدعاولا ملفأ’ا يجرı حن“ تتاب ،0391 ماعلا ‘ تصسصسأات يتلا ةزئا÷ا نأا ركذي

.روطتلا ‘ Èكأا ةصصرف مهئاطعإ’
ث.ق  ^



ةليترلا

ليجوق عدوي ايناطيرب Òفشس

 ةزابيتب تايدلب نع مايأا4 ءاŸا عطق

‘ برضشلأ هايÃ ديوزتلأ عاطقنأ نع Òهطتلأو هايŸأ ةكرضش تنلعأأ ^
لاغضشأأ ءأرجإأ لجأأ نم كلذو ةلماك مايأأ ةعبرأأ ةدŸ ،ةزابيتب تايدلب ةدع
مويلأ نم ةيأدب عاطقنلأ أأدبيضسو .لايضس ةكرضشل نايب بضسح ةنايضص
عاطقنلأ لمضشيو لبقŸأ سسيمÿأ ةحيبضص ةياغ ¤أ دتÁو احابضص
،يتضسيمخ ،نوراهوب ،ليعامضسأوب ،ةدوأودلأ ،ةكوف ،ةعيلقلأ تايدلب
نم جيراهضص تأذ تانحاضش Òفوتب لايضس دهعتو .تيأروڨت Íع ،ةبيعضشلأ
ةليط بورضشلأ هايŸاب عاطقنلاب ةينعŸأ ءايحلأ ديوزت نامضض لجأأ

.عاطقنلأ ةÎف

هتافو ةعاششإا يفني ““Íينب““ يهاكفلا لثمŸا

نم ديدعلأ ىدل فورعŸأ يÁدخوب دمfi يهاكفلأ لثمŸأ ىفن ^
تاحفضص نم ديدعلأ اهتلوأدت يتلأ ةعاضشإلأ ““Íينب ““ مضساب Úيرئأز÷أ
ثيح ،انوروك سسوÒفب هتافو سصوضصخب ،سسمأأ لوأأو سسمأأ كوبضسيافلأ
طلÿاب ماق سضعبلأ نأأو ،ةديج ةحضصب هنأأ روضصم ويديف ‘ لثمŸأ دكأأ
قراف يذلأو ““كأراضشت »ب فورعŸأ مومحوب دمfi لثمŸأ Úبو هنيب
.Úموي لبق ةاي◊أ

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

: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
 ملعإلل 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

قيلعت نودب

51 ـهÊ 2441اثلا عيبر51ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد1 ءاثÓثلا

رقÃ دحألأ ،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر ليجوق حلاضص  لبقتضسأ ^
ىمظعلأ ايناطيرب ةكل‡ Òفضس نيول يراب ةداعضس ،ةمألأ سسل‹

رثإأ ىلع عأدو ةرايز هل ىدأأ يذلأ ،رئأز÷أ ىدل ةيلامضشلأ أدنلريإأو
ةيناÈŸلأ تاقلعلأ ¤إأ نافرطلأ قرطت دقو .اندلبب هماهم ءاهتنأ
تاعوم‹ ليعفت Èع اهطيضشنت ةرورضضو نيدلبلأ Úب ةمئاقلأ
ةقفأرم لجأأ نم ًامُدُق اهب عفدلأ ¤إأ يعضسلأو ،ّةيناÈŸلأ ةقأدضصلأ
،ًايضسايضس تايوتضسŸأ عيمج ىلع نيدلبلأ Úب مئاقلأ نواعتلأ
.ةيناضسنإلأ تلدابتلأ ىوتضسم ىلعو ًايفاقثو ،ًايداضصتقأ

ةيميلقإلأ اياضضقلأ فلتfl سضأرعتضسل ةبضسانم ءاقللأ لّكضش امك
ايبيل ةقيقضشلأ ‘ عضضولأ اميضسل ،كÎضشŸأ مامتهلأ تأذ ةيلودلأو
‘ يوأرحضصلأ بعضشلأ قحو ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ةيضضقو لحاضسلأو
حئأولو تأرأرقو مءأوتي اÃو فرضصتلل لباقلأ Òغ هÒضصم ريرقت
.نأاضشلأ أذه ‘ ةدحتŸأ ·ألأ

fiيميلح اياحشض وعدت ةبيورلا ةمك
 اهنم برقتلل

ةيحضض عقو سصخضش لك ةبيورلأ ةمكfi ىدل قيقحتلأ يضضاق اعد ^
ثيح ،هبتكم نم برقتلأ دمfi يميلح مهتŸأ عم لماعت وأأ بضصن
ةيمومعلأ ةطلضسلأ تدّدح ةفضص لاحتنأ ةحنج ‘ ينعŸأ عباتي
  .بضصنلأ ةحنجو اهحنم طورضش

: يديزوب
““بردم يأا ملح لئابقلا ةبيبشش بيردت ““

ديعضس هنأأ يديزوب فضسوي لئابقلأ ةبيبضشل ديد÷أ بردŸأ حضضوأأ ^
قيرفلل ةينفلأ ةضضراعلأ سسأأر ىلع أدد‹ لمعلاب هحومط قيقحتب
،ينطو بردم يأأ ملح Èتعي لئابقلأ ةبيبضش بيردت نأأ احضضوم ،يلئابقلأ
ىلع ةيرئأز÷أ ةيدنألأ نم ديدعلأ ىلع فرضشأأ يذلأ بردŸأ دكأأ امك
نأزيلغ عيرضسو سسابعلب دا–أ ،ةياجب ةيدولوم ،يأد Úضسح رضصن رأرغ
.فلضشلأ يبŸوأأو

اهيشضارأا لوخد لباقم عفدلا ضضرفت اكيرمأا

لودلأ نم ددع ينطأوم ىلع ةيكيرمألأ ةدحّتŸأ تايلولأ تضضرف  ^
لضصت نأأ نكÁ ةيلام ةلافك عأديإأ اهترايزب Úبغأرلأ ةيقيرفإلأو ةيويضسآلأ

ةÎف ءاهتنأ دعب اهيضضأرأأ ىلع ءاقبلأ نع مهينثل رلود فلأأ51 ¤إأ اهتميق
Òغ ةرجهلأ نم ّدحلل ةيمأرلأ تأءأرجإلل ديدج ديدضشت ‘ مهتماقإأ
.ةيعرضشلأ
ءأرجإلأ أذه ّنإأ بمأرت دلانود هتيلو ةيهتنŸأ سسيئرلأ ةرأدإأ تلاقو
اهتّدم ةيبيرŒ ةÎفل لبقŸأ Èمضسيد42 ‘ ذيفنتلأ زّيح لخديضس ديد÷أ

02 ‘ هماهم ىّلوتيضس يذلأ ندياب وج بختنŸأ سسيئرلأ ّنكل ،رهضشأأ ةّتضس
ةلم◊أ للخ دعو امدعب خيراتلأ كلذ لبق هئاهنإل دمعي دق يفناج

.ًأددضشت ّلقأأ ةرجه ةضسايضس جاهتناب ةيباختنلأ
لودلأ نم ددع نم نيرفاضسŸأ يضساضسأأ لكضشب ديد÷أ ءأرجإلأ لمضشيو
ايناتيرومو ايبيلو يتوبيج يه :ةيبرع لود6 اهنيب ةيويضسآلأو ةيقيرفإلأ
،وضساف انيكروب ،لوغنأأ نم لك ¤إأ ةفاضضإأ نميلأو ةيروضس نأدوضسلأو
،ايÒبيل ،واضسيب اينيغ ،ايبماغ ،ايÎيرإأ ،رضضخألأ سسأأرلأ ،يدنوروب

،داضشت ،يبيضسنيربو يموت واضس ،ةيطأرقÁدلأ وغنوكلأ ةيروهمج
اينيغ-ايزأوباب ¤إأ ةفاضضإلاب ،سسول ،نأريإأ ،امروب ،ناتوب ،ناتضسناغفأأ
.ةديد÷أ

““كوبشسياف““ مّرغي يشسورلا ءاشضقلا
ةكرضش تددضس ^

ةمأرغ ““كوبضسيف““
Úيلم4 اهردق ةيلام
فلأأ35 ›أوح) لبور
اهددح (يكÒمأأ رلود
يضسورلأ ءاضضقلأ
لضصأوتلأ ةكبضش سضفرل
‘ رهضشألأ يعامتجلأ
تانايب لقن ⁄اعلأ
سسورلأ ÚمدختضسŸأ
دافأأو .ايضسور لخأد ¤إأ
ةقحلم فقوب وكضسوم ‘  ““يكضسناغات““ ي◊ ‘احضصلأ بتكŸأ
.ةمأرغلأ دأدضس دعب ““كوبضسيف““

نم لك Ëرغت ءاضضقلأ ررق Úح يضضاŸأ يرفيف ¤إأ ةيضضقلأ تايثيح دوعتو
تانايب نيزخت امهضضفرل لبور ÚيلمÎ““ 4يوت»و ““كوبضسيف““ يتكرضش
كأذنآأ ةمكÙأ رأرق ءاجو .ايضسور لخأد مدأوخب سسورلأ ÚمدختضسŸأ
يفناج رهضش ةياهن ‘ ““روزدان موك سسور““ ةيضسورلأ ةباقرلأ ةئيه عفر دعب
تانايب امهلقن مدعل ““Îيوت»و ““كوبضسيف““ دضض ةيرأدإأ ىوعد يضضاŸأ
 .دلبلأ لخأد مدأوخ ¤إأ سسورلأ ÚمدختضسŸأ



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!..صسكونيفولو زوŸا Úب
اÃ ،ةيودأ’ا ‘ ةداح ةردن نم رئاز÷ا Êاعت ^
ه-ن-ع تف-ششك ا--م بشسح ،ءاود003 ن-ع ل-ق-ي ’
صضعب اهنم ،رئاز÷اب نيدمتعŸا ةلدايشصلا ةيعمج

ر--مأ’ا ،91–دي-فؤ-ك جÓ-ع-ل ة-يرور-شضلا ة-يودأ’ا
صضعب نيز-خ-ت ¤إا ة-لدا-ي-شصلا صضع-ب-ب ع-فد يذ-لا
““صس““ Úماتيفو ““د““ Úمات-ي-ف ل-ث-م ة-يودأ’ا عاؤ-نأا
ا‡ ،ءابؤلا ةهجاؤŸ ةعانŸا ةيؤقتل ناتيرورشضلا
رمأا ؤهو ،قؤشسلا ‘ اهراعشسأا ةفعاشضم ¤إا ىدأا

عي-م÷ا ى-ل-ع نا-ك يذ-لا تقؤ-لا ‘ ي-قÓ-خأا Òغ
ي-ت-لا ة-ح-ئا÷ا  ة-ه-جاؤŸ ل-فا-ك-ت-لاو ن-ما-شضت--لا

.Úيرئاز÷ا نم ف’آ’ا حاورأا تدشصح
ÚبراشضŸا ء’ؤؤه ع-شضت-ل ة-ط-ل-شسلا ن-يأا لؤ-قأا ن-ل

ىلع ءاÌلاو ةرجاتŸا نم مهعن“و ،مهدح دنع
،حورطŸا لاؤؤشسلا نكل ،Úيرئاز÷ا ةايح باشسح

Ÿا ةهكافب قاؤشسأ’ا جعت اذاŸغو يؤيكلاو زؤÒاه
جراÿا نم نانطأ’ا ف’آاب ةدرؤتشسŸا هكاؤفلا نم
داÒتشسا نع انزجع امني-ب ،ة-ب-ع-شصلا ة-ل-م-ع-لا-بو
جÓعل لمعتشسŸا ““صسكؤنيفؤل ““راق-ع ل-ث-م ة-يودأا

ىتح ؟Úتئرلا ‘ مدلا طلŒ عنŸ ديفؤكلا ىشضرم
ن-م Òث-ك-ب ل-قأا ،ةدرؤ-ت-شسŸا ه-كاؤ-ف-لا را-ع-شسأا نأا
تاباشصع نأا ينعي ام ،اهشسفانت لب ،ةيلÙا هكاؤفلا
صسي-ئر-لا لوا-ح ي--ت--لا ي--ئاؤ--ششع--لا داÒت--شس’ا

fiا-ه-ت-برا Ÿةمئاق ددح امد-ن-ع ’وأا ار-يزو نا-ك ا
،ةؤقب طششنت تلازام ،ةيئاذغلا داؤŸا نم تادراؤلا

؟قؤشسلا ‘ تءاشش امفيك مكحتتو
‘ ءارزؤ-لا صسل‹ تا-ي-شصؤ-ت ن-م ن-ح-ن ن--يأا م--ث
جاتنا ةلجع عفدب ىشصوأا امدنع ةحئا÷ا ةيادب
ة-ي-ن-طؤ-لا ة-كر-ششل-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عإاو ة-يودأ’ا

تاؤنشس لاؤط تناك يتلا ““لاديشص““ ءاودلا جاتنإ’
،اهتبراح يتلا ءاودلا داÒتشسا تاباشصع ةيحشض
ىتح ،ةيودأ’ا عاؤنأا نم Òثكلا جاتنإا نم اهعنمو
املظ نيدأا ةنيطنشسقب ةكرششلا يÒشسم دحأا نأا

،تاينيعشستلا ةيادب انجشس تاؤنشس عبشسب بقؤعو
صضع-ب جا-ت-نإ’ تاز-ي-ه-ج-ت-لا ى-ن-ت-قاو أارŒ ه--نأ’

ىشضرم جÓعل Úلؤ-شسن’ا ةدا-م ا-ه-ن-مو لا-شصمأ’ا
فلتfl مامأا ةيلÙا قؤشسلا تحتف امك ،يركشسلا
ءاشضف ،ةيلÙا قؤشسلا  لؤحتل ةيبنجأ’ا رباıا
باشسح ىلع ةيلايخ بشساكم قيقحتل ،اهمؤمشسل
لبق نم ةشسارشش لكب برؤح يذلا يلÙا جؤتنŸا

ارارشضأا دÓبلاب تق◊أا يتلا ءاودلا تاباشصع امئاد
باهرإ’ا تلغتشسا لب ،باهرإ’ا رارشضأا نع لقت ’

؟ءاودلا عاطق ىلع اهقطنم صضرفل
ىلع اهت-ب-ي-ه ة-ط-ل-شسلا ع-جÎشست نأا را-ظ-ت-نا ‘

،ةماع ةفشصب ةحشصلا عاطق ىلعو ءاودلا قؤشس
¤إا ءؤجللا لدب تايفششتشسŸا ءانب ‘ رمثتشستو
Úب  ةقيلفتؤب جÓع انفلك دقف ،جراÿا ‘ جÓعلا

يفكي ام ارشسيؤشس تاي-ف-ششت-شسمو صسار-غود لا-ف
ىفششتشسم  مجح نم تايفششتشسŸا تارششع ءانبل
ةز--ه--جأ’او ةر--شسأ’ا ف’آاو ا--ششا--ب ى--ف---ط---شصم
ع-فد-ن ى-ق-ب-ن-شس كلذ را-ظ-ت-نا ‘ ،ة-ي--شسف--ن--ت--لا
،انتايحو ا-ن-ت-ح-شص ن-م ة-ي-ع-ي-قÎلا تا-شسا-ي-شسلا

بعÓتت ىرخأ’ا تاباشصعلاو ءاودلا ايفام ىقبتو
ÃشصÒان.

www.alfadjr-online.com

تقؤؤŸا جارفإ’ا نم نيرخآا6 ةدافتشساو صسب◊ا مهنم نانثا عاديإا ”

ريوزتلا قيرط نع ةيمومعلا لاومألا صسلتخت ةيمارجإا ةكبشش كيكفت
قي-ق-ح-ت-لأ ي-سضا-ق رد-سصأأ ^
Ãر-مأوأأ سسمأأ ة-سسب-ت ة-م-ك-ح

عأد-يإا-ب ي--سضق--ت ة--ي--ئا--سضق
سسب◊أ (ن--يرا--طإأ)Úسصخ--سش
(6) ة-ت-سس ةدا-ف-ت-سسأو تقؤوŸأ
جأرفإلأ تأءأرجإأ نم ن-ير-خآأ
ةباقرلأ ت– عسضولأو تقؤوŸأ
ءاسضمإلأ ةيمأزلإاب ةي-ئا-سضق-لأ
تا----ه÷أ ما-----مأأ يرود-----لأ
ةسصتıأ ةينمألأو ةيئا-سضق-لأ

ةيمأرجإأ ةك-ب-سش أو-نو-ك ثي-ح
ق--فأر--م ةد--ع Èع ط--سشن---ت

نم موقت ةسسبت ةيلوب ةيمومع
سسÓ-ت-خا-ب ا-ه-طا-سشن لÓ--خ

ق-ير-ط ن-ع ة-ي-مو-م-ع لأو-مأأ
تأررfiو ةيرأدإأ قئاثو ريوزت

ةيلام غلابم بحسسو ةيفرسصم
ةيديÈلأ تابا-سس◊أ د-حأ ن-م
ذنم ‘وت-م سصخ-سشب ة-سصاÿأ

.5102 ةنسس
اقبط عئاقولأ فيي-ك-ت ” د-قو
يرئأز÷أ تابوقع-لأ نو-نا-ق-ل
نيوكتو ةفيظو-لأ لÓ-غ-ت-سسا-ب

ةحن÷ دأدعإل رأرسشأأ ةيعمج
‘ روزŸأ لامعتسسأو ريوز-ت-لأ
تأررfi ‘و ة--يرأدإأ ق--ئا--ثو
لأو-مأأ سسÓ-ت-خأو ة-ي-فر-سصم
حسضأولأ لام-هإلأو ة-ي-مو-م-ع
لأو---مأأ سسÓ---ت---خل يدؤوŸأ

ةيرأدإأ قئاثو فÓتإأو ةيمومع
ةيوهو ةفسص لا-ح-ت-نأو أد-م-ع
.Òغلأ
مÓ--عإلأ ة--ي--ل---خ ترد---سصأأ
ةسسبت ةيلو نمأل ة-فا-ح-سصلأو
هيف ءاج ي-ف-ح-سص نا-ي-ب سسمأأ
ايا-سضق ة÷ا-ع-م را-طإأ ‘ ه-نأأ
داسصتقلاب رأرسضألأو دا-سسف-لأ
ماعلأ لاŸأ ديد-ب-تو ي-ن-طو-لأ
ىوتسسم ىلع قيقح-ت-لأ ي-ه-نأأ
دع-ب ة-ي-ئا-سضق-لأ ة-ي-ط-ب-سضلأ
‘ فأرطألأ ع-ي-م÷ عا-م-سسلأ

Úف--ظو--م ؤو--طأو--ت ة--ي---سضق
ة-سسب-ت د-ير--ب ن--م تأرا--طإأو
تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأو
ءأر-جألأ Òغ-ل ة-ي-عا-م-ت--جلأ
لأومأأ سسÓتخأ ‘ سسو-ن-سسا-ك
باسسح مأدخت-سسأ ق-ير-ط ن-ع
.‘وتم سصخسشل يراج يديرب
نأأ ينطولأ ن-مألأ نا-ي-ب لا-قو
ةقرفلل ةعباتلأ ةطرسشلأ تأوق
نمأا-ب ة-ي-لاŸأو ة-يدا-سصت-قلأ
ة÷اعÃ تن-ك“ ة-سسب-ت ة-يلو

تأذ تل-غ-ت-سسأو ف--لŸأ أذ--ه
ةباينلأ عم قيسسنتلا-ب ة-قر-ف-لأ
ةدرأولأ تامول-عŸأ ة-سصتıأ
ة--سسرا‡ ا--هدا--ف--مو ا---ه---ل
ن--م ل--ك ل--خأد تا--ب--عÓ---ت
نامسضلل ي-ن-طو-لأ قود-ن-سصلأ

ءأر-جإلأ Òغ-ل ي-عا-م--ت--جلأ
سسونسساك ة-سسب-ت ة-يلو ة-لا-كو
سضرغب متي ةسسبت ديرب ةدحوو
دحأ نم ةيلام غلابم سسÓتخأ
سصخسشل ةيسصخسشلأ تاباسس◊أ

ةدع طروتب5102 ذنم ‘وتم
تأرا---طإأ ن---م سصا---خ----سشأأ
ÚتسسسسؤوŸأ Óك نم Úفظومو
.Úتيمومعلأ
ةيداسصتقلأ ةقرف-لأ تفر-سشأأو

يرحتلأو ثحبلأ لحأرم ىلع
ءاعدتسساب قمعŸأ قيقح-ت-لأو
ة-قÓ-ع ه-ل ن-م ل--ك عا--م--سسو
ةبقأرم ةدا-عإأ ع-م ة-ي-سضق-لا-ب

flأ تايلمع-لأ ف-ل-تŸةيفرسص
قئاثولأ فلتfl ‘ قيقد-ت-لأو
” يتلأ ةي-فر-سصŸأو ة-يرأدإلأ
ةيفأÎحأ قرطب اه-لا-م-ع-ت-سسأ
⁄اعم سسمط ةلواÙ فد-ه-ت
ىلع ةيطغتلأ لجأ نم ةÁر÷أ

نأ Òغ ،سسÓ-ت-خلأ ة-ي-ل-م--ع
ريوزت ن-ع ف-سشك ق-ي-ق-ح-ت-لأ
ةيوهلأ تامولعم Òيغت دمع-ت-ب
ةروزم تاقا-ط-ب لا-م-ع-ت-سسا-ب
ي-ت-لأ بسصا-نŸأ لÓ-غ-ت-سسا--ب
سصا--خ---سشألأ ا---ه---ل---غ---سشي
¤إأ تدأأ ي-ت-لأو نو--طرو--تŸأ
نويلم831 نم Ìكأأ سسÓتخأ

 .5102 ذنم ميتنسس
ر م ^

  مـــــــــــــحرت
10 ل قفاؤŸا مؤيلا

ر“È 0202مشسيد
ةا-فو ى--ل--ع ة--ن--شس
 ›اغلا يخأا

 ““  دارم  زيزعل ““
ة-ب-شسا--نŸا هذ--ه--بو
نم بل-طأا ة-م-ي-لأ’ا

ن-م ه-فر-ع ن-م ل-ك
ةمحرلاب هل ؤعدي نأا  ديعب نم وأا بيرق
ة-ن÷ا ل-هأا ن-م ه-ل--ع--ج--ي نأاو ةر--ف--غŸاو
عشساؤب هدمغتي نأا لجو زع ¤ؤŸا Úلئاشس
Èشصلا هيوذو هل-هأا م-ه-ل-ي نأاو – ه-ت-م-حر
 ناؤلشسلاو

نؤعجار هيلإا انإاو هلل انإا

،رئاطلأ حا-ن÷أ ل-م-ح ا-م-ك ^
رأر-غ ى-ل-ع ة-يد-نأأ ةد-ع نأو-لأأ

يأد Úسسح رسصن ،دأدزولب بابسش
يذلأ قيرفلأ وهو ةب-ق-لأ د-ئأرو
نم لك ةقفر هتامسصب هيف كرت
،تيمز د-ير-ف ،رأو-سصو-ب ق-ي-فر
.ةمرفوب مÓعوبو ريرسسوأأ ميسسن
هجوت يوركلأ هرأوسشم ةياهن ‘و

نيأأ ،بيردتلأ لا‹ ¤إأ Êوفلخ
ىو-ت-سسم ى-ل-ع برد-م-ك ل-م-ع
دا–ل ة--با---سشلأ تا---ئ---ف---لأ
  .ةمسصاعلأ
ةمسصا-ع-لأ دا–أ ةرأدإأ تمد-قو
لولج روسشاع د-ي-سسلأ ة-سسا-ئر-ب
Îنع قيرفلل يسضايرلأ ريدŸأو
،يدا-ن-لأ ةر-سسأأ ة-فا-كو ي--ح--ي
ةلئاعل ةسصلاÿأ ةيبلقلأ اهيزاعتب

  .Êوفلخ
ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ تمدق امك

ةسصلاÿأ اهيزاعت مد-ق-لأ ةر-ك-ل
Êوفلخ يدهم ديقف-لأ ة-ل-ئا-ع-ل

‘ اهتحف-سص Èع تر-سشن ثي-ح
ةعسشاخ بولقب »:كوب سسيا-ف-لأ
،هرد-قو ه-ل-لأ ءا-سضق-ب ة-ي--سضأر
نذإاب هل روفغŸأ ةافو أابن انيقلت
بردمو قبا-سسلأ بعÓ-لأ ،ه-ل-لأ
دا–أ يدانل ةيناب-سشلأ تا-ئ-ف-لأ
هذهبو .Êوفلخ يدهم ،رئأز÷أ

سسيئر مدقتي ةميلألأ ةب-سسا-نŸأ
مدقلأ ةرك-ل ير-ئأز÷أ دا–لأ

ة--فا--كو ي--سشطز ن--يد--لأ Òخ
رحأاب ›أرديفلأ بتكŸأ ءاسضعأأ
ة-ل-ئا-ع-ل ةأوا-سسŸأو يزا-ع-ت--لأ
،رئأز÷أ دا–أ يدانو موحرŸأ

نأأ ل--جو ز--ع ¤وŸأ Úل--ئا--سس
هنكسسيو هتمحر عسسأوب هدم-غ-ت-ي
.هتانج حيسسف
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ةمشصاعلا داحتا حارفأا عنشص يذلا يبهذلا ليجلا نم ديقفلا

  Êوفلخ يدهم قباشسلا ةمشصاعلا دا–ا م‚ ةافو
نم ديقفلا Èتعيو ،ةمشصاعلا دا–ا قيرفل قباشسلا بعÓلا Êؤفلخ يدهم Úنث’ا صسمأا ‘ؤت

مشسقلا ¤إا يخيراتلا هدؤعشص لÓخ ةمشصاعلا دا–ا يدان حارفأا عنشص يذلا يبهذلا لي÷ا
  .5991 مشسؤم لوأ’ا

 ناكشسلا ةاناعم نم فيفختلاو صشيمهتلا بابشسأا ‘ قيق– حتفب اؤبلاط

““ŸÒا““ ليحرب ةبلاطملل ةيدلبلا رقم نوقلغي فيطشسب لاطبألا رشصق ناكشس
ناكسس سسمأأ موي مدقأأ ^

لا-ط-بألأ ر-سصق ة-يد-ل-ب
ةيلو بو-ن-ج ة-ع-قأو-لأ

ر-ق-م ق-ل-غ-ب ف-ي-ط--سس
ل-سسÓ-سسلا-ب ة-يد-ل-ب--لأ
،ةد--يد◊أ لا--ف---قألأو
لو-خد كلذ-ب Úع--نا--م
قا-ح-ت--لأو Úن--طأوŸأ
بسصا---نÚ Ãف---ظوŸأ

هذه تءاجو . م-ه-ل-م-ع
ةبلاطملل ةيجاج-ت-حلأ ة-كر◊أ
يذلأ ،ةيد-ل-ب-لأ سسي-ئر ل-ي-حر-ب
عسضولأ روهدت ‘ مهبسسح ببسست
همهتأ يذلأو ،ةيدلبلاب يومنتلأ
Òي--سست--لأ ءو--سسب نو--ج--تÙأ
، ةيدلبلأ بأÎب ةيمنتلأ ةلقرعو

دحأأ طروت ةيلوؤوسسم هولّمح امك
لامعتسساب ةيدلبلأ قرحب بابسشلأ

نوجتÙأ عفرو .نيزنب-لأ ةدا-م
بلاط-ن““ ا-ه-ي-ل-ع بت-ك تا-ت-فل
انلك»و ““ةيدلب-لأ سسي-ئر ل-ي-حر-ب
¤إأ م-ه-ن--م ةرا--سشإأ ‘ ““ د--ي--لو
يذلأ ديلو باسشلأ عم مهنماسضت

ةحلسصم قر-ح-ب ما-ق
”و ة-ي-ندŸأ ة-لا◊أ
لÓخ نجسسلأ هعأديإأ
.يسضاŸأ رهسشلأ
ءلؤو-ه بلا--ط ا--م--ك
تاطلسسلأ ÚجتÙأ
قيق– حتفب ةين-عŸأ

رسصق ةيدلب-ب ق-م-ع-م
تيقب يتلأ ،لا-ط-بلأ
سسكعب سشيمهتلأ Êاعت

ريد-ج ،ة-يلو-لأ تا-يد-ل-ب ي-قا-ب
لاطبلأ رسصق ةيدل-ب نأأ ر-كذ-لا-ب
دد-ع ‘ ¤وألأ ة-ب-ترŸأ تل-ت-حأ
قيرط-لأ ق-ل-غو تا-جا-ج-ت-حلأ
ةدهعلأ هذه لÓخ فيطسس ةيلوب
جلشصل ىشسيع ^. ةيباختنلأ

تاردfl هتزوحب باشش فيقوت
 لجيجب ةلميجب
تاردıا ةحفاكم اميشس ،ةÁر÷ا لاكششأا لكل اهتبراfi راطإا ‘ ^
ةطرششلا رشصانع ¤إا تدرو تامؤلعم رثإا ى-ل-عو ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤؤŸاو
صصاخششأ’ا دحأا مايق اهدافم ،لجيج ةي’و نمأاب ةلميج ةرئاد نمأاب
ةحلشصŸا تاذ رشصانع تفثك هيلعو ،تاردıا ي-طا-ع-تو كÓ-ه-ت-شسا-ب
قلعتيو .هيف هبتششŸا ةيؤه ديد– نم اهتن-ك-م ا-ه-تا-ير–و ا-ه-ثا-ح-بأا
ىلع هتبكرم Ïم ىلع هفاقيإا ” ةنشس03 رمعلا نم غلبي باششب رمأ’ا

” هيلع يدشس÷ا صسملتلا ةيلمع ءارجإا دعب ثيح ،ةنيدŸا ىؤتشسم
ةأا-ي-ه-م ةرا-ج-ي-شس اذ-كو ،تاردıا ن-م ع-ط-ق ع-برأا ه-تزؤ-ح-ب ط--ب--شضت
،هدشض ةينؤناقلا تاءارجإ’ا لك لامكتشسا دعب هيلعو ،كÓهتشسÓل

ةزايح ةي-شضق ل-جأ’ ة-شصتıا ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا هÁد-ق-ت ”
مكح هقح ‘ رد-شص ن-يأا ،ي-شصخ-ششلا كÓ-ه-ت-شس’ا صضر-غ-ل تاردıا
.ذافنلا ةفؤقؤم جد فلأا02 اهنم جد فلأا05 اهردق ةيلام ةمارغب

قيزمتب اوماق صصاخششأا3 فيقوتو..
ÚنطاوŸا تابكرم تÓجع بيرختو
صسماÿا يرشض◊ا نمأ’ا حلاشصم ىدل ةمدقŸا ىواكششلا رثإا ىلع ^

صضرعت تن-م-شضت صصا-خ-ششأا ة-شسم-خ فر-ط ن-م ل-ج-ي-ج ة-ي’و ن-مأا-ب
نم ةعؤم‹ فرط ن-م  Ó-ي-ل بير-خ-ت-لا ل-ع-ف-ل م-ه-تا-ب-كر-م تÓ-ج-ع

اهثاحبأاو اهتاير– نم ةحلشصŸا رشصا-ن-ع تف-ث-ك ه-ي-ل-عو ،صصا-خ-ششأ’ا
نم اهتنكم ،ةي’ؤلا نمأاب ةي-شصخ-ششلا ق-ي-ق– ة-قر-ف ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب

ةثÓثب رمأ’ا قلعتي و م-ه-فا-ق-يإا ” ن-يذ-لا ،Úل-عا-ف-لا ة-يؤ-ه د-يد–
نم هنع ثؤحبم مهدحأا ،ةنشس52 وÚ 12ب مهرامعأا حواÎت صصاخششأا

تاءارجإ’ا ةفاك لامكتشسا دعبو ه-ي-ل-عو ،ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ه÷ا فر-ط
لجأ’ ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا مهÁدقت ” مهدشض ةينؤناقلا

يرؤفلا لؤثŸا تاءارجإ’ اقبطو ،Òغلا كلŸ يدمعلا ميطحتلا ةيشضق
.ةيئاشضقلا ةباقرلا ت– مهعشضو ”

ب.ي ^

ةهجوم غبتلا قاروأا نم Òطانق50 زجح
فيطشسب ةدلقŸا ةمششلا ةعانشصل
Òطانق50  ـلا قؤفي ام زجح نم فيطشس ةي’و نمأا حلاشصم تنك“ ^
ةيرشسلا تاششرؤلا ىدحإ’ ةهجؤ-م تنا-ك ،نؤ-ح-طŸا غ-ب-ت-لا قاروأا ن-م
فيقؤت عم ياب حلاشص ةنيد-م ط-شسو ةد-ل-قŸا ة-م-ششلا ةدا-م ة-عا-ن-شصل

.داؤŸا هذه لقن ‘ طرؤت ،رمعلا نم صسماÿا دقعلا ‘ صصخشش
حلاشص ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا ةيطبشضلا رشصانع لبق نم ترطأا ةيلمعلا
نم ةيمك لاخدإا ةلواfi اهدافم تامؤلعم لÓغتشسا رثإا تءاج ،ياب
رؤف متيل ،ياب حلاشص ةنيدم طشسو ةيعفن ةبكرم Ïم ةدلقŸا ةمششلا

تنكم يتلاو ةحلشصŸا تاذ رشصانع فرط نم ةمكfi ةطخ دادعإا كلذ
ىؤتشسم ىلع يئاجف ةبقارم زجاح عشضو عم ةبكرŸا عؤن ديد– نم
اهششيتفتو اهتبقارم دعبو اهفيقؤت متيل ،ة-ن-يد-م-ل-ل ي-بؤ-ن÷ا ل-خدŸا

لخدت يتلا نؤحطŸا غبتلا قاروأا نم ةÈتعم ةيمكب ةلمfi اهنأا Úبت
متيل Òطان-ق50 ــب ترد-ق ي-ت-لاو ةد-ل-قŸا ة-م-ششلا ةدا-م ة-عا-ن--شص ‘
هل حيتت ةقيثو ةيأا ىلع زؤحي ’ ناك يذلا ينعŸا ليؤ– عم اهزجح

قمعم قيق– حتف ” نيأا ةحلشصŸا رقم ¤إا طاششنلا اذه لثم ةشسرا‡
ةفاكل اهذاختا دعبو ةيئا-شضق-لا ة-ي-ط-ب-شضلا .ة-ي-شضق-لا تا-شسبÓ-م ‘

ةمهت نع ،طرؤتŸا دشض ايئاشضق افل-م تد-عأا ،ة-ي-نؤ-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا
ليحأا ،ةدلقŸا ةمششلا ةعانشص ‘ لخدت يتلا غبتلا قاروأا لقنو ةزايح
Ãا ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا هبجؤıهيف تبلل ةشصت.

ل.ع^

ةبوجعأاب توŸا نم ةباشش ةا‚
ةنيطنشسقب عبارلا قباطلا نم تطقشس
نم اهطؤقشس دعب ةبؤجعأاب تؤŸا نم رمعلا نم71 ـلا ‘ ةباشش ت‚ ^

،يلج-ن-م ي-ل-ع ةد-يد÷ا ة-ن-يدŸا-ب ع-بار-لا ق-با-ط-لا-ب ي-ل-ئا-ع-لا تي-ب-لا
ىلع اهتلّؤحو ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم اهتفع-شسأا ثي-ح ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق-ب
ةيام◊ا تافاعشسإا نإاف ،ةشصتıا حلاشصŸا نايب بشسحو .ىفششتشسŸا
،فيرششلا دمfi هللا ءاطع نب ةيشسيئرلا ةدحؤلل ةعباتلا ،ةيندŸا
ةعاشسلا دودح ‘ ،يرا÷ا Èمفؤن72 مؤي تلخدت دق ،يلجنم يلعب
،يلجنم يلعب ،يرشصان تارامع9 ةيراؤ÷ا ةدحؤلاب ،ءاشسم ةشسماÿا

71رمعلا نم غلبت ،ىثنأا صسنج نم ،»صس .ه““ ةيحشض فاعشسإا لجأا نم
ةرامعل ،عبارلا قباطلا نم اهطؤقشس ءارج تاباشصإ’ا ةددعتم ،ةنشس
ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا اهل تمدق ،قباؤط6 دئاز يشضرأا قباط نم ةنؤكتم
يركشسعلا ىفششتشسŸا ¤إا تلقنو ،ةيندŸا ةيام◊ا ناؤعأا فرط نم
.يلجنم يلعب

ب.ب ^

fiشسلاب ءادتعا ¤إا صضرعتي يماÓصضيبألا ح
ةلششنخب هبتكم لخاد Òكشس فرط نم
عؤبشس’ا ةياهنل ةلششنخ يماfi ةمظنم ىدل دمتعم ماfi صضرعت ^

¤ا درو ام بشسحو .هبتكم لخاد صضيبأ’ا حÓشسلاب ءادتعا ¤إا يشضاŸا
ةعاشسلا ¤إا Òششت ةعاشسلا تناك دقف ةد-كؤؤ-م تا-مؤ-ل-ع-م ن-م ر-ج-ف-لا
ءادتعا ¤ا ““ةبطؤب دؤ-ع-شسم““ ذا-ت-شس’ا صضر-ع-ت Úح Ó-ي-ل ةر-ششا-ع-لا

قيرط نع ةلششنخ ةديد÷ا ةنيدŸاب دجاؤتŸا هبتكم لخاد يدشسج
نا تداك ةنعطب بيشصا نيا صضيب’ا حÓشسلا قيرط نع اشضيأاو تامكل
Êاجلل هتمواقم ةجيتن تامدكو صضؤشضر ¤ا ةفاشضإ’اب هتايحب يدؤت
.ةرامعلا صسفنب ةيحشضلا اراج Èتعي يذلاو رارفلاب ذ’ يذلا

نم هلقنو ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤؤملل ةيحشضلا فاعشسإا ” كلذ رؤفو
صضبقلاو ةقطنŸا طيششمتب نم’ا تاؤق تماق  نيأا هئÓمز دحا فرط
ةداهششلل ةيحشضلا Ëدقت Úح ¤ا رظنلا ت– هعشضوو Êا÷ا ىلع

Ëدقت تاءارجا لامكتشسا لجأا نم زج-ع-لا ة-ب-شسن-ل ةددÙا ة-ي-ب-ط-لا
نا ةشصاخ ةلششنخ ةمكfi ىدل ةيرؤهم÷ا ليكو ماما هب هبتششŸا
.مهتŸاو ةيحشضلا Úب يئاشضق فلم يأاب ةقÓع يأا هل صسيل ءادتع’ا

ةب◊ا با-ح-شصأا د-شض ة-ق-با-شس تاءاد-ت-عا ثÓ-ث0202 ما-ع د--ه--شش و
¤ا ايلعلا ةم-كÙا ىد-ل د-م-ت-ع-م ماfi صضر-ع-ت ا-ه-لوأا نا-ك ،ءادؤ-شسلا

fiا ناشضمر رهشش رخاوأا هلزنم مامأا لتقلا ةلواŸنيءادتعا مث يشضا
Q. T¢. ñ ^ .ةيليؤج رهشش رخاوا Úيماfi دشض Úلاتتم

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:11
07:43
12:37
15:14
17:35
18:59

قوراف ج^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

