
 ةيدودحلإ قطانملإ ىلع ةباقرلإ ددششت ةموكحلإ
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 ةياصصولا تاميلعت قيبطت ىدم ىلع فقيو نييوهجلا ءاردملا رفنتصسي ةراجتلا ريزو

 يراجلا ربمصسيد نم حتافلا ىلإا ربمفون٥٢ نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
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 ةدحإو ةرقنب تايرتششملإ تاقحتشسم عفد ..رئإزجلإ يف ةرم لوأل
٥صص““بوم يديرب““ قيبطت مادختصساب ةنمؤوم ةيلمعلا

0071 نع لقي ل ام ةلاحإا رثإا ىلع
ةـــيرابجإا ةــــلاطب ىـــــلع لــــــماع

ةـــــــــــنجل دـــــــــــفوت ةـــــــعانشصلإ ةرإزو
ةـــــقيرط ىـــلع فوـــــــقولل قـــــــــيقحت
““ ماـــــــــــــــــــــــــــينإإ““ ةـــــــــــكرشش رـــــــــــيشست

٥صص

٢صص 

 ددجلا عافدلا قيرف ءاصضعأا نم بلطب

داشسف فلم فانئتشسإ ليجأات
““فاـــــــــــنينوك““ ةـــــــــــــــلئاع
 مداقلإ Èمشسيد61 مويل
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فـــــــشسوي قــــبشسألإ رـــيزولإ عاــــفد ةــــئيه^
اهــــــلكوم نـــــع جإرـــــفإلإ بـــــــلطت يـــــــفشسوي

٣صص
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نـــــــــــــــييباهرإإ3 ىــــــلع ءاـــــــــشضقلإ
 ةيديلقت ةلبنقو أابخم61 ريمدتو
نـــــــــــــــييباهرإإ3 ىــــــلع ءاـــــــــشضقلإ

 ةيديلقت ةلبنقو أابخم61 ريمدتو
نـــــــــــــــييباهرإإ3 ىــــــلع ءاـــــــــشضقلإ

 ةيديلقت ةلبنقو أابخم61 ريمدتو
نـــــــــــــــييباهرإإ3 ىــــــلع ءاـــــــــشضقلإ

 ةيديلقت ةلبنقو أابخم61 ريمدتو
نـــــــــــــــييباهرإإ3 ىــــــلع ءاـــــــــشضقلإ

 ةيديلقت ةلبنقو أابخم61 ريمدتو

٤صص

 ةيملاعلا ةيحصصلا ةمظنم لبق نم دمتعم ريغ حاقل يأا ينتقت نل لاق
 ةعاششإإ لبقŸإ يفناج رهشش انوروك حاقل عيزوت :ديزوب نب

تاجاجتحلإ ¤إإ ةدوعلاب نوددهي يئإدتبلإ ةذتاشسأإ

 هنع جإرــفإلاب بـــلاطيو يـــتامغز لــــــشسإري زاـــــــــكن

مهبلاطمل ةرازولا ةباجتصسا مدع لاح يف
٢صص

٤صص

٣صص

ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق قرخ نم ىكتصشا

ةيبوروألإ لحإوشسلإ وحن ةيعرششلإ Òغ ةرجهلإ إولواح اشصخشش25 ذاقنإإ ^
 مــــهيلع ىــــــشضقŸإ ةــــــــــثÓثلإ Úــــــــــيباهرإلإ ةــــــــــيوه دـــــــــــيد– ^
لجيجب ةيباهرإإ ةعوم‹ عم كابتششإ لÓخ لوأإ بيقر إدهششتشسإ ^

بيقرلا ديهصشلا ةروصص
 ““نيدلا فيصس ةياملل““ لوألا
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سسمأأ ،ينطولأ عا-فد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب دا-فأأو ^
لÓخو باهرإ’أ ةحفاكم راطإأ ‘ هنأأ ،ءاعبرأ’أ

سشياعوب يدأو ةقطنÃ طيصش“و ثحب ةيلمع
ةيحان-لا-ب ل-ج-ي-ج ‘ ر-صصن-ع-لأ ة-يد-ل-ب بر-ق
سشيجلل ةزرف-م تصضق ،ة-صسماÿأ ة-ير-ك-صسع-لأ
3 تطبصضو Úيباهرإأ3 ىلع ،يبعصشلأ ينطولأ

5و فوكينصشÓك عو-ن ن-م ة-صشا-صشر تا-صسد-صسم
flخذ نزاÒتايمكو ةيودي ةل-ب-ن-قو ةءو-ل‡ ة

.ىرخأأ سضأرغأأو ةÒخذلأ نم ةÈتعم
سشيجلل ىرخأأ زرافم ترمدو تفصشك Úح ‘

ةيباهرإ’أ تاعامجلل أاب61fl يبعصشلأ ينطولأ
ةÒخذلأ نم ةيمكو عنصصلأ ةيد-ي-ل-ق-ت ة-ل-ب-ن-قو
نم لكب ىرخأأ سضأرغأأو ةيطغأأو ةيئأذغ دأومو

حصضوأأو  .جيريرعوب جربو ةدك-ي-ك-صسو ل-ج-ي-ج
ةÁر÷أ ة-براfi را-طإأ ‘ ه-نأأ ،رد-صصŸأ تأذ
¤إأ ةفداهلأ ةثيث◊أ دوهجلل ةلصصأومو ةمظنŸأ
،اندÓبب تأردıاب راŒ’أ ةرهاظل يدصصتلأ
ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل ة-كÎصشم زرا-ف-م تف--قوأأ
،نمأ’أ حلاصصم فلتfl عم قيصسنتلاب ،يبعصشلأ

تايلمع لÓخ تز-ج-حو تأردfl ر-جا-ت71
جلاعŸأ فيكلأ نم ةمخصض تايم-ك ،ة-قر-ف-ت-م
اهلاخدإأ ” تامأرغوليك9و Òطانق7 ـب ردقُت

.برغŸأ عم دود◊أ Èع
سسرح طبصض ،نايبلأ فيصضي ،ددصصلأ أذه ‘و
جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغوليك52,315 دود◊أ
سشيج-ل-ل ةزر-ف-م تف-قوأأ Úح ‘ ،ة-ما-ع-ن-لا-ب
نمأ’أ حلاصصم عم قيصسنتلاب ،يبعصشلأ ينطولأ
تزجحو تأردfl يرجا-ت ،را-صشب-ب ي-ن-طو-لأ
651 ـب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ ن-م ىر-خأأ ة-ي-م-ك
سصرق668964 ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب ،مأر-غو-ل-ي-ك
حلاصصم تفقوأأ ،قاي-صسلأ سسف-ن ‘و .سسو-ل-ه-م

رجات51 دود◊أ سسأر-حو ي-ن-طو-لأ كرد--لأ
flفيكلأ نم مأرغوليك57,93 تزجحو تأرد

تايلمع ‘ سسول-ه-م سصر-ق59374و جلا-عŸأ
ةنتابو ةمصصاعلأ ر-ئأز÷أ ن-م ل-ك-ب ة-قر-ف-ت-م
فيطصسو ةصسبتو جير-ير-عو-ب جر-بو نا-صسم-ل-تو
.فراطلأو يقأوبلأ مأأو نأزيلغو
ينطولأ سشيجلل زرافم تفقوأأ ،ىرخأأ ةهج نم
جر-بو مأزڨ Úعو تصسأÔ“ ن-م ل-ك-ب ي-ب-ع-صشلأ
اصصخصش85 ،فودن-تو يز-ي-لإأو را-تfl ي-جا-ب
فوكينصشÓك عون نم اصشاصشر اصسدصسم تزجحو
ةبكرم81 ¤إأ ةفاصضإ’اب ،ةÒخذلأ نم ة-ي-م-كو
3و طغصض ةقرطم022و ايئابرهك أدلوم842و
نم سسي-ك823و نداعŸأ نع فصشك-ل-ل ةز-ه-جأأ

سضأرغأأ أذكو ةراج◊أو بهذ-لأ ما-خ ط-ي-ل-خ
Òغ بيقنت-لأ تا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م-ع-ت-صست ىر-خأأ
نم نط521,1 بناج ¤إأ ،بهذلأ نع عورصشŸأ
.بيرهتلل ةهجوŸأ ةيئأذغلأ دأوŸأ

سصاخصشأأ3 ينطولأ كردلأ حلاصصم تفقوأأ امك

نم راطن-ق72,061و ديصص قدا-ن-ب9 تزج-حو
ةيرانلأ باعلأ’أ نم ةدحو42012و غبتلأ ةدام
2939و يكذ فتاه921و ةبقأرم أÒماك1902و
لÓخ أذهو ،تابور-صشŸأ ف-ل-تfl ن-م ةد-حو

نأزيلغ نم لكب تذ-ف-ن ة-ل-صصف-ن-م تا-ي-ل-م-ع
فلصشلأو ةن-تا-بو ة-يأدر-غو ةر-ك-صسبو يدأو-لأو
طا-ب--حإأ ّ” كلذ ¤إأ ة--فا--صضإ’ا--بو ،ة--صسب--تو

fiبك تايمك بيرهت ت’واÒردقُت دوقولأ نم ة
راتfl يجاب جربو رأردأأ نم لكب Îل42382 ـب
.فراطلأو سسأرهأأ قوصسو ةصسبتو
ل-حأو-صسلأ سسأر-ح ط-ب-حأأ ،ر-خآأ قا--ي--صس ‘و
Òغ ةرجه ت’واfi ينطولأ كردلأ حلاصصمو
Ïم ىلع أو-نا-ك ا-صصخ-صش25 ذاقنإأو ةي-عر-صش
Úع نم لكب عنصصلأ ةيديلقتو ةيطاطم برأوق

94 فيقوت ” اميف ،ناصسملتو فلصشلأو تنصشو“
لكب ةفلتfl تايصسنج نم يعرصش Òغ أرجاهم
ة-صسب-تو نأز-ي-ل-غو ة-يأدر-غو نا--صسم--ل--ت ن--م
.فراطلأو

بلاطوب ةراسس^

دصصرو ةعباتŸ  ةماعلأ  ةنجللأ وصضع دكأأ ^
ل-ك ““ نأأ كو-ما-خأأ سسا--ي--لأ ا--نورو--ك سسوÒف
قيبطتل ترخصس ةيرصشبلأو ةيداŸأ تايناكم’أ
.““دمتعŸأ يحصصلأ لوكوتوÈلأ
” ““ هنأأ ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل كوماخأ حصضوأأو
¤أ جولولأ ذنم مراصص يحصص لوكوتورب دامتعأ
ثي-ح ةر-ئا-ط-لأ ن-م لوز-ن-لأ د-ع-بو  را--طŸأ

رئأز÷أ راطم لامع نم مقاط ةيلمعلل سصصصخ
كانه ““ عباتو ““رهصشأأ ذنم مهنيوكت ” نيرايطو
ةيو÷أ تÓحرلاب سصا-خ ي-ح-صص لو-كو-تور-ب

ءأدتبأ نيرفاصسŸأ ةمÓصس ىلع ظافحلل ددصشم
ةعاق ¤إأ ليجصستلأ ¤إأ راطŸأ ¤إأ جولولأ نم
ةرئاطلأ ¤إأ دوعصصلأ ميظنت ةي-ف-ي-كو بو-كر-لأ
ةلحر لك Úب ةرئاطلأ ميقعت ةيل-م-ع م-ي-ظ-ن-تو
. ““رهصشأأ ذنم لامعلأ نيوكت ةيلمع ت“و ةلحرو
روتكدلأ دكأأ اهذاختأ بجأولأ تأءأرج’أ نعو
ليجصستلأ ةيلمع ميظنتب ““ قلعتت اهنأأ  كوماخأأ
ءأدترأ ة-يرا-ب-جأ د-عا-ب-ت كا-ن-ه نو-ك-ي ي-ك-ل
نم جورÿأ ىتح راطملل لوخدلأ ذنم ةمامكلأ
نوكت نأ بجي ةرئاطلل جولولأ ةيلمع راطŸأ

ةعاق لك Úب يدصس÷أ دعابتلأ قيبطتل ةمظنم
لوصصو دنع ةصصاخ نيديلأ ميقعت بجي ةعاقو
ميقعتل ةصصاخو ةمظنم ةيلمع كانه ..ةرئاطلأ
.““ ةرئاطلأ
ررق دق دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ ناكو

يو÷أ لقنلأ تامدخ قيلعت ءأرجأ عفر Úنث’أ
ءأدتبأ ةيلخأدلأ ةكبصشلأ ىلع باكرلل يمومعلأ

ءأرجإ’أ أذه سصخيصسو .Èمصسيد6 دحأ’أ نم
ةيبون÷أ تاي’ولأ ¤إأو نم تÓ-حر-لأ ع-ي-م-ج

تÓحرلأ نم ةئŸاب05 ¤وأأ ةلحرمكو دÓبلل
. دÓبلأ لامصش مدخت يتلأ
ترخصس يحصصلأ لوكوتوÈلل مراصص قي-ب-ط-ت-لو

flأ  تاعاطقلأ فلتŸصشÎةفاك  ةيلمعلأ ‘ ةك
راصشتنأ يدافتل ةيرصشبلأو ةيداŸأ تاي-نا-ك-م’أ
.تÓحرلأ ‘ سسوÒفلأ
ة-يو÷أ طو-طÿأ ة-كر-صش تن--ل--عأأ ه--ي--ل--عو
تÓحر ةلصصأوم نع اه-ل نا-ي-ب ‘ ة-ير-ئأز÷أ
أذك و نطولأ جراخ Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ ءÓجأ
ي-ن-طو-لأ بأÎلأ ¤أ لو-خد--لا--ب Úب--غأر--لأ

ةداهصش ةزايح ةرورصض عم ةيئانثتصسأ تأرابتع’
27 ةدع-م (RCP) يıÈأ يبطلأ ليلح-ت-لأ

.ةلحرلأ دعوم لبق Ìك’أ ىلع ةعاصس
ةيأدب خيرات اهنايب ‘ دد– ⁄ ةكرصشلأ نأأ Òغ
ءÓج’أ تÓحرب ةينعŸأ لودلأ وأ تÓحرلأ

تÓ-حر-ل-ل ل-صصفŸأ ج-ما-نÈلأ نأ ة-ح-صضو-م
غيلبت عم ““اقح’ هنع نÓع’أ متيصس““ ة‹ŸÈأ
نم برقتلأ دصصق كلذ-ب Úي-ن-عŸأ Úن-طأوŸأ
ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطخلل ةيراجتلأ ت’اكولأ

.ةركذتلأ ءانتق’
ر م ^

مهيلع ىصضقملا ةثÓثلا نييباهرإ’ا ةيوه ديدحت ” اميف
لجيجب ةيباهرإا ةعوم‹ عم كابتسشا لÓخ لوأا بيقر ادهسشتسسا

ةياملل لوأ’أ““ بيقرلأ سسمأأ حابصص دهصشتصسأ ^
ةعوم‹ عم ديدج كابتصشأ رثإأ ““نيدلأ فيصس
ةيدلب برق سشيا-عو-ب دأو ة-ق-ط-نÃ ة-ي-با-هرإأ
.ةصسماÿأ ةيركصسعلأ ةيحانلاب لجيجب رصصنعلأ
قيرفلأ نأأ ينطولأ عافد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب ر-كذو
ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ةحيرڨنصش ديعصسلأ
ةاصسأوŸأو يزاعتلأ سصلا-خ-ب مد-ق-ت ي-ب-ع-صشلأ

مزعو سصرح أدد‹ ،ه-يوذو د-ي-ه-صشلأ ةر-صسأ’
ةلصصأوم ىلع يبعصشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ تأو-ق

اظافح هيلع ءاصضقلأ ىتح باهرإ’أ ة-ح-فا-ك-م
.نطولأ عوبر Èع رأرقتصس’أو نمأ’أ ىلع
،تامولع-م-ل-ل ’Ó-غ-ت-صسأو قا-ي-صسلأ سسف-ن ‘و
ةثÓثلأ Úيباهرإ’أ  ةيوه ديد– ةيلمع ترفصسأأ
““ نم لك ىلع فرع-ت-لأ ن-م م-ه-ي-ل-ع ي-صضقŸأ
وبأأ مصصا-ع خ-ي-صشلأ““ و-عدŸأ ““Êد-م سسو-ل-صسل

ةنصس ةيباهرإ’أ تاعام÷اب قحتلأ يذلأ ““نايح
سسيئرو قرصشلأ ةقطنم نع لوؤوصسم ناكو4991
.ةيباهرإ’أ تاميظنتلأ دحأ’ ةيعرصشلأ ةنجللأ

ىمصسŸاب رمأ’أ قلعتيف Êا-ث-لأ ي-با-هرإ’أ ا-مأأ
ىصسوم و-بأأ““ و-عدŸأ ““د-يÛأ د-ب-ع ةد-ير-ه““
ةيباهرإ’أ تاعام÷اب ق-ح-ت-لأ يذ-لأ ““ن-صس◊أ

تأذل مÓعإ’أو ةياعدلاب افلكم ناكو5991 ةنصس
.يباهرإ’أ ميظنتلأ
ة-ثÓ-ث ى-ل-ع ءا-صضق-لأ ¤إأ ة-ي-ل-م-ع-لأ تصضفأأو
ةصشاصشر تاصسدصسم ةثÓث عاجÎصسأو Úيباهرإأ

نم ةÈتعم تا-ي-م-كو فو-ك-ي-ن-صشÓ-ك عو-ن ن-م
ر م ^ .ةÒخذلأ

  Èمصسيد نم سسداصسلا نم ءادتبا ةيلمعلا فانئتصس’ ابصس–
Úمأاتل مراسص يحسص لوكوتورب :كوماخأا

ةيلخادلا ةيو÷ا تÓحرلا

 يرا÷ا Èمصسيد نم —افلا ¤إا Èمفون52 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ

 أابÒ 61flمدتو Úيباهرإا3 ىلع ءاسضقلا
 تاي’و3 ــب ةيديلقت ةلبنقو

ةيبوروأ’ا لحاوسسلا وحن ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا اولواح اسصخسش25 ذاقنإا ^
 برغŸا نم تلخدأا تاردÒ flطانق7 نم Ìكأا زجح ^

نم —افلا ¤إا Èم-فو-ن52 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ،يبعصشلا ينطو-لا سشي-ج-ل-ل زرا-ف-مو تاد-حو تذ-ف-ن
ةيلاعلا ةيفاÎح’ا ىدم سسكعت ةيعونلاب تفصصو جئاتن نع ترفصسأا ةديدع تايلمع ،يرا÷ا Èمصسيد
 .ينطولا باÎلا لماك ‘ ةحلصسŸا تاوقلل مئادلا دادعتصس’او ةرمتصسŸا ةظقيلاو

91 ديفوك سسوÒف ةهجاوŸ ةينماصضتلا تايلمعلا راطإا ‘
 ةيقاو ةسسبلأاو تامامكو ةيبط ةزهجأا عيزوت

لجيج تايفسشتسسم ىلع
تمصض ةينماصضت ة-ل-فا-ق م-ي-ظ-ن-ت  سسمأأ ” ^
ةيحصصلأ مقطأ’أ ةد-ئا-ف-ل ة-ي-ب-ط تأد-عا-صسم
روتانيصسلأ نم ةردابÃ ةثÓثلأ تايفصشتصسŸاب
نم ةي’ولأ ءانبأأ نم40 ةكراصشÃ ةتوبصس دأؤوف
تا--نا--عإ’أ ع--يزو--ت ” د--قو. ة--م--صصا--ع--لأ
30و ةنحاصش نع ةرابع تناك يتلأ تأدعاصسŸأو
ةثيدح ةيبط ةزهجأأ30 تمصض ةيراŒ تابكرم
أذكو ةيحأرجو ةيبط ةمامك فلأ61 نم ديزأأو
ةصسبلأ’أ عأو-نأأ ف-ل-تfl ن-م0006 ن-م د--يزأأ
نم0053 ن-م د-يزأأو91 ديفوك نم ة-ي-قأو-لأ
نم ةيم-كو م-ق-عŸأ ن-م Îل007 و تأزاف-ق-لأ
. اهÒغو حلاصصŸاب ةصصاÿأ تأرهطŸأ
هتاهل احايترأ ة-ي-ح-صصلأ م-ق-طأ’أ تد-بأأ د-قو
نوزfl سصقانت تقو ‘ تءاج يتلأ ةردابŸأ
تايفصشتصسŸاب تامامكلأو ة-ي-قأو-لأ ة-صسب-لأ’أ

.نأديŸأ أده ‘ ةيعوطتلأ تÓم◊أ عجأرتو
يتلأ ةردابŸأ هتاه نأأ ¤إأ ة-تو-ب-صس را-صشأأ د-قو
ةمصصاعلاب ةي’ولأ ءانبأأ نم40 ةكراصشÃ تناك

ةي’ولاب ةيحصصلأ مقطأ’أ عم ا-ن-ما-صضت تءا-ج
ءابولل ةرؤوب مهأأ Èتعت ةقطنم ‘ حفاكت يتلأ
Òغ لتاق سسوÒف مهدحول ةهجأوم ‘و مويلأ

ةبfi نوبرع Èت-ع-ت ا-م-ك ““ ع-با-تو .““فور-ع-م
نودجأوتي نيذلأ لكو ةيبطلأ مقطأÓل ريدقتو

اناÁإأو91 ديفوك ةهباÛ ¤وأ’أ فوفصصلأ ‘
هده حا‚إأ ‘ هعم أومهاصس نيذلأ نمو هنم
¤إأ مهفوقو““ نيدكؤوم““ ةينما-صضت-لأ ة-ي-ل-م-ع-لأ

¤إأ اصضيأأ أÒصشم““ ةجا◊أ تقو مهيلاهأأ بناج
سضع-ب ى-ل-ع ىر-خأأ تأد-عا-صسم عزو-ت-صس““ ه-نأأ
‘ ةدجأوتŸأ كلت ةصصا-خ ة-ي-ح-صصلأ ز-كأرŸأ
ب.نيسساي ^  .““ ةيئانلأ قطانŸأ

ةحلصصم سسيئر حلاصص ولل روصسيفوÈلأ فصشك ^
نم ةئاŸاب05 نأأ أوطصسيأ ىفصشتصس91Ã ديفوك
91د-ي-فو-ك ح-لا-صصم ‘ ةد--جأو--تŸأ ت’ا◊أ
ىلع اهب لفكتلأ متي سسفنتلأ ةزهجأأ ¤إأ ةجاحب

” نيذللأ نقÙأو ةمجنلأ ييفصشتصسم ىوتصسم
Œةيرورصضلأ تأزيهج-ت-لأ ة-فا-ك-ب ا-م-هز-ي-ه،

’ أو-ح-ب-صصأأ Úبا--صصŸأ بل--غأأ نأأ ا--ف--ي--صضم
مهعصضو مزأات دعب ’إأ ىفصشتصسŸأ ¤إأ نوهجوتي
.سسفنتلأ ‘ لكاصشم ليجصستو يحصصلأ
ةدفأولأ ت’ا◊أ ددع ““ نأأ روصسيفوÈلأ دكأأو
ىوتصسم ىلع ةصضورلأ ةعاقب زرفلأ ةحلصصم ¤إأ

قلقم ل-ك-صشب د-يأز-ت Èم-فو-ن لوأأ ى-ف-صشت-صسم
مت-ي ثي-ح Úطرا-ف-لأ Úعو-ب-صسأ’ا-ب ة-نرا-ق-م
اهبلغأأ ايمو-ي ة-لا-ح001 نم ديزأأ لا-ب-ق-ت-صسأ

م-ت-ي Úج-صسكأ’أ ¤إأ ة-جا-ح-ب ةÒط-خ ت’ا-ح
د-ي-فو-ك ح-لا-صصم ¤إأ ةر-صشا--ب--م م--ه--ل--يو–
Ãأو ة-م-ج-ن-لأ ي-ي-ف-صشت-صسÙأ ن-قŸمعدÚ

ةصسصسؤوŸأ نم ةيبطلأ هبصشو ةيب-ط-لأ م-ق-طأ’ا-ب

  .Èمفون لوأأ ةيئافصشتصس’أ
ةعاقب زر-ف-لأ ة-ح-ل-صصم ىو-ت-صسم ى-ل-ع م-ت-يو
لابق-ت-صسأ Èم-فو-ن لوأأ ى-ف-صشت-صسÃ ة-صضور-لأ
متي ثيح سسوÒفلاب اهتباصصأ هبتصشŸأ ت’ا◊أ
Êاعت يتلأ ةÒطÿأ ت’ا◊اب طق-ف ل-ف-ك-ت-لأ

اميف ،سضرŸأ رو-ط-ت بب-صسب سسف-ن-ت-لأ ق-ي-صض
¤إأ ةÒطÿأ Òغ ت’ا◊أ ي--قا---ب ع---صضخ---ت
عم لزنŸأ ‘ ““Úكورولك““ يئأودلأ لوكوتÈلأ
.اموي41 ةدŸ ي-ح-صصلأ ر-ج◊أ ‘ ءا-ق--ب--لأ
ىوتصسم ىلع سصيخصشتلأ نإاف انرداصصم بصسحو
يصس يب““ ليل– ىلع طقف دمتعي زرفلأ ةحلصصم
رفوت لاح ‘ ا-ي-مو-ي ل-ي-ل–07 لد--عÃ ““رآأ
  .ةمزÓلأ تايمكلاب فصشأوكلأ
يلحتلأ ¤إأ نأرهو ناكصس ولل روصسيفوÈلأ اعدو
ةياقولأ تأءأرجإاب ديقتلأو رذ◊أو ة-ظ-ق-ي-لا-ب
ة-فا-صسم مأÎحأو ة-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ ة-صصا-خو
تاصسصسؤوŸأو ةيمومعلأ ن-كا-مأ’أ ‘ د-عا-ب-ت-لأ
  سسانيإا .م ^   .ةثراكلأ يدافت لجأأ نم ةيميلعتلأ

ايموي ÚباصصŸا لابقتصسا لصصاوي نارهوب اوطصسيا ىفصشتصسم
91 ديفوك ت’اح نم ةئاŸاب05 :ولل روسسيفوÈلا

 سسفنت ةزهجأا ¤إا ةجاحب

ءابولا تاروطت رخآا نع فصشكت ةحصصلا ةرازو
 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا239و ةافو ةلاح71 ءاسصحإا
ةديدج ةباصصإأ239و ةافو ةلاح71 ليجصست ““ ءاعبرأ’أ سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^

4642و ةلاح48058 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباصصإ’أ ›امجإأ عفتÒل انوروك سسوÒفب
ةلاح71 ةÒخأ’أ ةعاصس42 لأ لÓخ تدصصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو .““ ةافو
ةافو4642 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ سضأرمأ’أ باحصصأأ نم مهتيبلاغ ةديدج ةافو
ءافصشلل ةديدج ةلاح585 لثا“ ليجصست ” ““ هنأأ ¤إأ راصشأأو .““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم
اميف ةلاح09945 ¤إأ تايفصشتصسŸأ أورداغ نيذلأ Úباصصملل ›امجإ’أ ددعلأ عفتÒل
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘ اباصصم34 دجأوتي
سسوÒفلأ أذه ةحفاكŸ ةيئاقولأ Òبأدتلاب مأزتل’أ ةرورصض رأروف ددج ةبصسانŸابو

.ةمامكلأ ءأدترأو يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحاب قلعت ام اميصس’
م ر ^

 ةيŸاعلا ةيحصصلا ةمظنم لبق نم دمتعم Òغ حاقل يأا ينتقت نل لاق
 ةعاسشإا لبقŸا يفناج رهسش انوروك حاقل عيزوت  :ديزوب نب

حÓ-صصإأو نا-ك--صسلأو ة--ح--صصلأ ر--يزو د--كأأ ^
سسمأأ ديزوب نب نامحرلأ دب-ع تا-ي-ف-صشت-صسŸأ
ل-ك ة-ع-با-تÃ مو-ق--ت ر--ئأز÷أ““ نأأ ءا--ع--برأ’أ
ةداصضŸأ تاحاقللاب ةق-ل-ع-تŸأ تأد-ج-ت-صسŸأ
اطأوصشأأ تعطق يتلأ لودلأ ‘ انوروك سسوÒفل

.““رامصضŸأ أذه ‘ ةماه
جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل ريزولأ فاصضأأو

نأأ  ةيناثلأ ةي-عأذإ’أ ةا-ن-ق-ل-ل حا-ب-صصلأ ف-ي-صض
لبق نم دمتعم Òغ حاقل يأأ ينتقت نل رئأز÷أ““

Úيرئأز÷أ لك نأأو ةيŸاعلأ ةيحصصلأ ةمظنم
ةصصاخ هؤوانتقأ متي  حاقل يأأ نم نوديفتصسيصس
ةنمزŸأ سضأر-مأ’أ با-ح-صصأأ و Úن-صسŸأ ة-ئ-ف
و ةيندŸأ ةيام◊أ حلاصصم و ةيبطلأ مقطأ’أو

.““ سسوÒفلأ ةباصص’أ رطخ نم برقأ’أ مهنم
002 نع لقي ’ ام كانه ““ نأأ ديزوب نب حصضوأأو

flÈأ Œأ ثاحبأ’أ يرÿحاقللأ جاتنإاب ةصصا
اهذخأأ نم دب’ ةينمز ةÎف بلطتت جئاتنلأ نأأو

راثآ’أ اÃ اهنم قلعت ام اصصوصصخو رابتع’أ ‘
اعصضو ه-جأو-ن ا-ن-نأأ م-غرو““ ا-ه-ن-ع ة-م-جا-ن-لأ
يأأ نآ’أ د◊ ذختن ⁄ اننإاف ائراط ايئانثتصسأ
ءانتقأ خيرات لوح رأرق يأاب حرصصن ⁄و ءأرجإأ
خيرات يأأ ‘ ’و لبقŸأ يفناج ‘ ’ حاقللأ
لك ةع-با-تÃ مو-ق-ت ر-ئأز÷أ ““ نأأ د-كأأو .““ر-خأأ
يتلأ لودلاب ةقلعتŸأ تاحاقللاب تأدجتصسŸأ
افيصضم ““ةعجانلاب تفصصو تاحاقل ¤أ تلصصوت
أذه ن-م نود-ي-ف-ت-صسي-صس Úير-ئأز÷أ ل-ك ““ نأأ

با-ح-صصأأو Úن-صسŸأ ة-ئ-ف ة-صصا-خ ،حا--ق--ل--لأ
.““ةنمزŸأ سضأرمأ’أ
،ءأÿÈأ عأرصص ‘ لخدن اŸ ““ ديزوب نب لاقو
6 نوصضغ ‘ أرصضاح حاقللأ نوكي نأأ ليحتصسم
01 ¤أ5 نم دت“ هÒصض– ةدم حاقللأ ،رهصشأأ

دعب ،اعأÎخأ سسيل حاقللأ ““ فاصضأأو ““تأونصس
هصضأرعأأ رهظت هب ÚنطأوŸأ ميعطتو هÒصض–

.““ةلجعتصسم ةيعصضو ‘ اننكل ،رهصشأأ6 دعب ولو
دد-صصب 002flÈ لقأ’أ ىل-ع كا-ن-ه ““ ع-با-تو
هعيزوت متيصس هنأأ لوقت فأرطأأو ،حاقللأ دأدعإأ
هنأأ حرصصن ⁄““ أدكؤوم ““يفناج رهصش نم ءأدتبأ

ذخأان ⁄ ،يفناج رهصش نم ءأدتبأ هعيزوت متيصس
ر م ^ .““دعب تأءأرجإ’أ

ايموي تايفوو ةديدج تاباصصإا ليجصست لصصاوتي اميف
 فيطسس ةي’ول Òمعتلاو ءانبلا ريدم ةايح يهني انوروك سسوÒف

رمأ’أ قلعتيو اهئأردم دحأأ فيطصس ةي’و سسمأأ موي حابصص ،تدقف ^
رمع ةاي◊أ قراف يذلأ ،Òمعتلأو ءانبلأ ريدم ““يليجوق راتfl““ ديصسلاب
ببصسب ةنيطنصسقب دأرم سشوديد يركصسعلأ ىفصشت-صسŸا-ب ة-ن-صس36 زهان
.انوروك سسوÒفب هتباصصإأ
ذنم بيصصأأ ةيحصضلأ نإاف ““رجفلأ““ اهيلع تلصص– يتلأ تامولعŸأ بصسحو
¤إأ هيلع سضرŸأ سضأرعأأ روهظ د-ع-ب ه-ل-ق-ن-ت ” ثي-ح سسوÒف-ل-ل ما-يأأ

يقبو ،فيطصسب يعما÷أ رونلأ دبع ةنداعصس ىفصشتصسÃ لزعلأ ةحلصصم
يركصسعلأ ىفصشتصسŸأ ¤إأ مايأأ ةثÓث ذنم هليو– مت-ي-ل جÓ-ع-ل-ل ع-صضخ-ي

قراف نيأأ ةيحصصلأ هتلاح تروهدت امدعب ةنيطنصسق ةي’وب دأرم سشوديد
.سسمأأ حابصص كانه ةاي◊أ

أذه ببصسب اهتأراطإأ نم ديدعلأ تدقف فيطصس ةي’و نأأ ركذلاب ريدج
ةيكلصسلأ تÓصصأوŸأو ديÈلل  يئ’ولأ ريدŸأ  رأرغ ىلع Òطÿأ ءابولأ
تدقف امك ، ةÒبكلأ Úع ىفصشتصسÃ ““مجر بيطلأ دمfi““ ةيكلصسÓلأو
تايفصشتصسم لأزت ’و ،Úيعما÷أ ةذتاصسأ’أو ءابط’أ نم ديدعلأ كلذك
.Òطÿأ ءابولأ أذه ببصسب تايفولأ نم ديدعلأ ايموي لجصست ةي’ولأ

جلسصل ىسسيع ^
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سسلا‹ ةطبارل ة-ما-ع-لا ة-نا-مأ’ا تبر-عأاو ^
‘ ة-ل-ثا-مŸا سسلاÛاو ىرو-ششلاو خو--ي--ششلا
اهبجشش نع اهل نايب ‘ يبرعلا ⁄اعلاو ايقيرفإا
ناÈŸلا رار-ق-ل ن-يد-يد-ششلا ا-هرا-ك-ن--ت--شساو
نوؤوششلا ‘ ارفاشس Óخدت لثÁ هنوك يبوروأ’ا
ةيطارقوÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهمجلل ةيلخادلا
رارقلا اذهل عطاقلا اهشضفر ةدكؤوم ،ة-ي-ب-ع-ششلا
ناŸربو بعششو ةموكح عم لماك-لا ا-ه-فو-قوو
ت’واÙا ع--ي--م÷ يد--شصت--لا ‘ ر---ئاز÷ا
اهتدايشس نم لينلا ¤إا فد-ه-ت ي-ت-لا ة-شسئا-ي-لا
.ةعيفرلا اهتناكمو اهتعمشسو

¤وأ’ا ةرŸا سسيل اهنأا ¤إا ““اكيشسا““ تراششأاو
نم تاءاÎف’ا هذه ل-ث-م ا-ه-ي-ف رد-شصت ي-ت-لا
نأاو قبشس دقف رئاز÷ا دشض يبوروأ’ا ناÈŸلا

ا‡ يشضاŸا ماع-لا ‘ ة-ل-ثا‡ ة-لواfi تر-ج
دشض جهن‡ فادهتشسا كانه نأا ـاهبشسح ـ ينعي
.يبوروأ’ا ناÈŸلا هاعري رئاز÷ا

ناÈŸلا ،ةطبار-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-نا-مأ’ا تعدو
ي-ت-لا ئدا-بŸا ماÎحا ةرور--شض ¤إا ي--بوروأ’ا

مدع نأاششب ةدحتŸا ·أ’ا ةمظنم اهيلع تماق
نÓعاو لودلل ةيلخاد-لا نوؤو-ششلا ‘ ل-خد-ت-لا

نشسح ¤إا وعدي يذلا ›ودلا نوناقلا ئدابم
نواعت-لاو ة-يدو-لا تا-قÓ-ع-لا ز-يز-ع-تو راو÷ا

عيمج تعد امك ،لودلا Úب لدابتŸا ماÎح’او
ةرورشض ¤إا ةيقير-ف’او ة-ي-بر-ع-لا تا-ناÈŸلا
تÓخدتلا هذهل سضفارو دحوم فقوم ذاختا
¤إا يمتنت ةيرشصنع ةعزن نع منت يتلا ةرفاشسلا
.ةملظŸا ةيرامعتشس’ا ةبق◊ا

بع-ششلا م-حÓ-ت ةرور--شض ى--ل--ع تدد--ششو
ةيشسايشسلا هتانوكمو هفايطا عيمجب يرئاز÷ا
ةهجاوŸ فوفشصلا سصرو ةدحولاو محÓتلا ¤إا
¤إا ةيمارلا ةيجراÿا تاططıا لاكششا لك

ةدايشس نم لينلاو ينطولا فشصلا ةدحو قيز“

.رئاز÷ا رارقتشساو
نأا يبرعلا ÊاÈŸلا دا–’ا دكأا ،هتهج نم
ناشسن’ا قوقح لوح يبوروأ’ا ناÈŸلا ةحئ’

يذلا يعوشضوŸا عقاولا سسكعت ’ ،رئاز÷ا ‘
سسير-ك-ت ن-م ة-ق-ي-ق-ششلا ر--ئاز÷ا ه--ششي--ع--ت
تاير◊او ناشسن’ا قوق◊ ماÎحاو يطارقÁد
متي ام نأا ازÈم ،ءاشضقلا ةيلÓقتشس’ زيزعتو
لاقتن’ا ‘ لث-م-ت-ت ر-ئاز÷ا ‘ تاءار-جا ن-م
.روتشسدلا ماÎحاو ةطلشسلل يملشسلا

بلاطوب ةراسس ^

ةيئاز÷ا تاءارجإلا نوناق قرخ نم ىكتضشا
 هنع جارفإلاب بلاطيو يتامغز لسساري زاكن

 يبرعلا ⁄اعلاو ايقيرفإا ‘ ةلثامŸا سسلاÛاو ىروضشلاو خويضشلا سسلا‹ ةطبار

رئاز÷ا ةدايسس برسضل ةسسئاي ةلواfi يبوروألا ناÈŸلا ةحئل
ناÈŸلل رفاضسلا لخدتلا يبرعلا ⁄اعلاو ايقيرفإا ‘ ةلثامŸا سسلاÛاو ىروضشلاو خويضشلا سسلا‹ ةطبار تنادأا
برضضل ةضسئايلا تلواحملل يدضصتلا ‘ رئاز÷ا عم لماكلا اهفوقو تدكأاو رئازجلل يلخادلا نأاضشلا ‘ يبوروألا

.اهتدايضس

ةلاشسر ،زاكن ديششر ،يشسايشسلا طششانلا هجو ^
هيف بلاط يتامغز مشسا-ق-ل-ب لد-ع-لا ر-يزو ¤إا
نوناق قرخ نم ىكتششاو جارفإ’ا نم هنيكمتب
هتلاشسر ‘ زاك-ن لا-قو .ة-ي-ئاز÷ا تاءار-جإ’ا
عقوÃ ةي-م-شسر-لا ه-ت-ح-ف-شص ‘ تر-ششن ي-ت-لا

يفشسعت سسبح ةلاح ‘ مويلا يننإا ““ كوبشسياف
ةيبÎلا ةداعإا ةشسشسؤوم ‘ ⁄اظو Êوناق Òغو
سضبقلا خيرات نم كلذو ةزابيت ةي’و ةعيلقلاب

دقو ““ةيشضاŸا ةنشسلا نم Èمشسيد40 ‘ هيلع
” Œامنيب0202 ليرفأا50 موي  هشسبح ديد

وهو0202 ليرفأا40 موي عقوي نأا بجوتي ناك
.اهيلع سصوشصنŸا رهششأا4 ءاشضقنا موي
4102 تا-ي-شسا-ئر-ل ق-با-شسلا ح-ششŸÎا لزا-غو
لوؤوشسŸاـب ها-يإا ا-ف-شصاو لد-ع-لا ر-يزو9102و

دشض ةيلود سضبقلاب رماوأا هرادشصإاب ““عاجششلا““
دارفأاو قباشسلا ةقا-ط-لا ر-يزو ل-ي-ل-خ بي-ك-شش
داشسفلا ةيشضق ‘ طروتلاب Úمه-تŸا ه-ت-ل-ئا-ع
نم هداعبإا ” دقو ““2 كارطنوشس»ـب ةفورعŸا

املظ رئاز÷ا ءاشضق سسلÛ ماع بئان بشصنم
.كلذ دعب اشسعتو
مكتدايشس نم بلطا ““ لدعلا ريزو زاكن بطاخو
Òغ رارقلا ءاغلإ’ مكتايحÓشص ق-فو ي-ع-شسلا-ب
ماهت’ا ةفرغ يشضاقل سسشسؤوŸا Òغو Êوناقلا
فقوب حيرشصتلاو ،È 0202مفون11 ‘ خرؤوŸا

،نوناقلا ماÎحا مدعل ه-ئا-غ-لإا وأا رار-ق-لا اذ-ه
ينع جارفإ’اب رمأ’اب ةباينلا موقت نأا ىن“أاو
.““ةينوناقلا تاءارجإ’ا ماÎحا مدعل كلذو

ر م ^

ءا-شضق سسل‹ فا-ن-ئ-ت-شسا ة-م-كfi تل-جأا ^
ىلع ةيناثلا ةرملل ءاعبرأ’ا ةمشصاعلا رئاز÷ا
ÚعباتŸا فانينوك ةوخ’ا داشسف فلم ›اوتلا
مهتب Úقباشسلا ÚلوؤوشسŸا نم د-يد-ع-لا ة-ق-فر
لÓ-غ-ت-شسا ءو-شس ا-ه-ن-م دا-شسف-لا-ب ة-ل-شص تاذ
مدعو تازايتماو تاراقع ليو–و ةي-ف-ي-ظو-لا
زا‚ا لÓخ ةيدقاعتلا تا-ماز-ت-ل’ا-ب ءا-فو-لا

fl61 مويل ةيمومعلا تاقفشصلا عيراششم فلت
ةئيه قيرف نم بل-ط-ب كلذو مدا-ق-لا Èم-شسيد
.فلŸا ليشصافت ىلع عÓطÓل دد÷ا عافدلا
فانينوك ةوخ’ا ةيشضق داشسف ع-ئا-قو ق-ل-ع-ت-تو
دبع قباشسلا سسيئرلا ةلئاع نم ÚبرقŸا زربأا
ةمكfi اهيف تلشصف يتلاو ةقيلف-تو-ب ز-يز-ع-لا

ماكحأاب طراف-لا Èم-ت-ب-شس ‘ د-مfiأا يد-ي-شس
ةلئاعل ةرÈم Òغ ةيلام تازايتما حنÃ ةليقث
دبع قباشسلا سسيئرلا نم ادج ةبرقŸا فانينوك
ÚلوؤوشسŸا فلتfl فرط نم ةقيلفتوب زيزعلا
‘ اهؤوافعإا ” ثيح قباشسلا ماظنلا تاموكحب

دم-حأا ق-با-شسلا لوأ’ا ر-يزو-لا ة-مو-ك-ح د-ه-ع

رانيد نويلم57 قوفت ةيلام ةراشسخ نم ىيحيوا
سسلÛا ا-هرد-شصأا نا-ك تارار-ق ى-ل-ع ءا-ن--ب
9102 يفناج رهشش دقعنŸا رامثتشسÓل ينطولا
ةشساردل سصشصخ يذلا ىيحيوأا دمحأا ةشسائرب
فانينوك ةلئاعل عورششم Èكأاو مهأا مييقت ةداعإا

.لجيج ةقطنم ‘
دق دمfiا يديشسل ةيئادتب’ا ةمكÙا تناكو
حواÎت اماكحأا طراف-لا Èم-ت-ب-شس ‘ ترد-شصأا
عم فانينوك ةلئاع ق-ح-ب ا-ما-ع02وÚ21ب

ةوخأÓ-ل ة-ي-ك-ن-ب-لا لاو-مأ’ا ع-ي-م-ج ةردا-شصم
ةنشس61 نجشسلاب اشضر تنادأا ثيح فا-ن-ي-نو-ك

تنادأا امك ،ةمارغ رانيد ÚيÓم8و اذفان اشسبح
ةمارغو اذفان اشسبح ةنشس51ـب فانينوك قراط
Ëرك نيدأا اميف ،رانيد ÚيÓم8 ةميقب ةيلام
اذفان اشسبح ةن-شس21ـب فانينوك رداقلا د-ب-ع
02 فانينوك داعشس سسبحب ةمكÙا تشضق اميف
رانيد ÚيÓ-م8 ةمارغو ،اذفا-ن ا-شسب-ح ة-ن-شس

.اهيلع سضبقلا ءاقلإاب رمأ’ا ذيفنت عم ،يرئازج
م ناوسضر ^

 دد÷ا عافدلا قيرف ءاضضعأا نم بلطب
مويل فانينوك ةلئاع داسسف فلم فانئتسسا ليجأات

 مداقلا Èمسسيد61

ديمع ،ةليم ةي’و نمأا سسيئر بئان فششك ^
ن-ع ،قازر-لا د-ب-ع Êا-يز-م ة-طر--ششل--ل لوأا
يت-لا دا-شسف-لا سصخ-ت ة-ي-شضق51 لي-ج-شست

¤إا ةي’ولاب ينطو-لا ن-مأ’ا زا-ه-ج ا-ه÷ا-ع
لا‹ ‘ ىر-خأا ة-ي-شضق94 ة÷اع-م بنا-ج

ددع غلب دقو ،ةيلاŸاو ةيداشصتق’ا مئار÷ا
603 ةرو--كذŸا ا--يا--شضق--لا ‘ Úطرو---تŸا
،تقؤوŸا سسب◊ا42 مهنم عدوأا ،سصا-خ-ششأا
‘ ةزوجÙا ةيلاŸا غ-لا-بŸا تزواŒ ا-م-ك

.متنشس رايلم95 اياشضقلا هذه
داوم زجح نع اشضيأا هتاذ لوؤوشسŸا فششكو
تناك ةفلات ىرخأاو ةعنشصم ه-ب-ششو ة-ع-ن-شصم
ةدحو نويل-م6.2 ردقت قيوشستل-ل ة-ه-جو-م
اياشضق مهأا نمو . ةين’ديشص هبششو ةين’ديشص

ةطرششلا ةحلشصم ا-ه-ت÷ا-ع ي-ت-لا ،دا-شسف-لا
ةنشسلا نم ةيشضاŸا رهششأ’ا لÓخ ةيئاشضقلا
‘ ،ةيشضرأا عطق حنم سصخت ةيشضق ،ةيرا÷ا
ىلع عيراششم زا‚إ’ سصاÿا رامثتشس’ا راطإا

ىلع اهفييكت ” ، ديعلا موغلشش ةيدلب ىوتشسم
ةءاشسإاو Òغلا حلاشصل تازايتما حنم سساشسأا
نم ةدافتشس’او ،ادمع ةف-ي-ظو-لا لÓ-غ-ت-شسا
ىلع لوشصح-ل-ل Úي-مو-م-ع-لا ناو-عأ’ا Òثأا-ت
هذه فلم لو-ح د-قو ،ةرÈم Òغ تازا-ي-ت-ما
اهرودب هتلوح يتلا ،ةليم ةمكÙ ةيشضقلا

Ùا يديشس ةمكfiةمشصاعلا رئاز÷اب دم.
لامعتشساو ريوزتلا-ب ق-ل-ع-ت-ت ىر-خأا ة-ي-شضق
لÓغتشساب ،ةقحتشسم Òغ ةيزم بلطل روزŸا
حنمو ةفي-ظو-لا لÓ-غ-ت-شسا ةءا-شسإاو ذو-ف-ن-لا
‘ تلث“ ،Òغلا حلاشصل ةرÈم Òغ تازايتما

Èت-ع-م ›ا-م غ-ل-بŸ ،ي-ما-شس لوؤو-شسم بل-ط
.عورششŸ ةشصخر حنم سضرغل
،ةيمومع لاومأا سسÓتخا سصخت ىرخأا ةيشضق
د--حأا--ب ة--ف--ي--ظو--لا لÓ--غ--ت--شسا ةءا---شسإا
ةيشضق-لا ف-ل-م لو-ح د-قو ،تا-ي-ف-ششت-شسŸا

Ùاهفارطأا تنادأا يتلا ،ديعلا موغلشش ةمك
ةيشضقلا قلعتتو . ةذفان سسبح تاونشس ثÓثب
ماربإاو روزŸا لامعتشساو ريوزتلا-ب ة-ع-بار-لا

سضرغل ،هب لومعŸا عيرششتلل ةفلاfl دوقع
نم ةدافت-شس’او ةرÈم Òغ تازا-ي-ت-ما ح-ن-م
ىلع لوشصحل-ل ،Úي-مو-م-ع-لا ناو-عأ’ا Òثأا-ت
ف--لŸا ل--يو– ” ةرÈم Òغ تازا--ي--ت---ما

Ùةويجرف ةمك . 
سسÓتخاب قلع-ت-ت-ف ة-شسماÿا ة-ي-شضق-لا ا-مأا
نواعتلل ينطولا قودنشصلا-ب لاو-مأا د-يد-ب-تو
ر-يوز-ت-لا ق-ير-ط ن-ع ،ة-ل--يÃ ي--حÓ--ف--لا
ةرÈم Òغ تازايتما حنمو روزŸا لامعتشساو
ادمع ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا ،Òغلا حلاشصل
ناو-عأ’ا ى-ل-ع Òثأا-ت-لا ن--م ةدا--ف--ت--شس’او
Òغ تازايتما ىل-ع لو-شصح-ل-ل Úي-مو-م-ع-لا

ةيشضق  .ةليم ةمكÙ اهفلم ليو– ” ةرÈم
باكتر’ رارششأا ةيعمج نيوكتب قلعتت ىرخأا

‘ روزŸا لا-م-ع-ت-شساو ر--يوز--ت--لا ةÁر--ج
fiغ-ت-شسا ةءا-شسإا ،ة-يرادإا تاررÓةفيظولا ل

ناو-عأ’ا Òثأا-ت ن-م ةدا-ف-ت-شس’او ةا-باÙاو
تاجتنم جاتنإ’ عنشصم دييششتو ،Úيداشصتق’ا

اشصخشش12 اهيف طروت ،ةشصخر نود ةفنشصم
.ديعلا موغلشش ةمكfi ىوتشسم ىلع جلاعت

ب سس ^

 تقؤوŸا سسب◊ا42 مهنم عدوأا امهتم603 سصخت
ةليÃ داسسف اياسضق ‘ متنسس رايلم95 زجح

يرئاز÷ا رارقلا ةيلÓقتضسا هجعزي يبوروألا ناÈŸلا نإا لاق
›امو Úطسسلفو ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ دجوي ناسسنإلا قوقح روهدت :يراهزل ديزوب

فشسوي قباشسلا ريزولا عافد ةئ-ي-ه تمد-ق-ت ^
ءاشضق سسلجÃ ءاعبرأ’ا سسمأا ةحيبشص يفشسوي
عباتŸا اهلكوم نع جارفإ’ا تابلطب ةمشصاعلا

تابو-ق-ع-ب ا-ه-ي-ف ن-يدأاو ا-يا-شضق-لا د-يد-ع ‘
ريزولا دشض ردشص مكح ر-خآا نا-كو .ة-توا-ف-ت-م
لامعأ’ا لجر ةيشضق ‘ يفشسوي فشسوي قباشسلا

fiه-ي-ل-ع تط-ل-شس ن-يأا تو-ك-ح-ط ن-يد--لا ي
.اذفان Òغ اشسبح ارهشش81 ةبوقع ةمكÙا
يذلا يفشسوي فشسوي مهتŸا ىلع يشضاقلا درو

‘ نادم هنأاب ،ةيباقعلا ةشسشسؤوŸا نم هبلج ”

”و ،اذفان اشسبح تاونشس01 ـب كافوشس ةيشضق
د-ع-ب سسلÛا ‘ تاو-ن-شس5 ¤إا اهشضي-ف-خ-ت
ةمكÙا مامأا نعطلاب مدقت دعبو .فانئتشس’ا
.مرشصنŸا Èمفون62 ‘ بلطلا تشضفر ايلعلا
يرياب لامعأ’ا لجر عافد ةئي-ه تمد-ق-ت ا-م-ك

fiتدرو .اهلكوم قح ‘ جارفإ’ا تابلطب دم
عافدلا ةئيه تاب-ل-ط ى-ل-ع ة-ما-ع-لا ة-با-ي-ن-لا
ررق اميف ÚمهتŸا Óك سصو-شصخ-ب ،سضفر-لا-ب
.Úح دعب بلطلا ‘ لشصفلا يشضاقلا

ر م ^

سسلÛا سسي-ئر يرا-هز-ل د-يزو-ب د-ق--ت--نا ^
ة-ح-ئ’، ةد-ششب ،نا-شسنإ’ا قو--ق◊ ي--ن--طو--لا
ةلماحتŸا »ـب اهفشصو ي-ت-لا ي-بروأ’ا ناÈŸلا

اهفقاوŸ اهنم ماقتنÓل فدهتو رئاز÷ا ىلع
.““ةلقتشسŸا
¤وأ’ا ةانقلا عم سصاخ راوح ‘ ،يراهزل لاقو
هب ماق ام برغ-ت-شسأا ’  ““ ة-ير-ئاز÷ا ة-عاذإÓ-ل
اهنأ’ رئاز÷ا دشض لما– نم يبروأ’ا ناÈŸلا
رداشصلا نايبلا ءارو تناك يتلا ةعام÷ا سسفن

ةيشسائرلا تاباختن’ا ةيششعÈ 9102مفون ‘
اهششيعت يتلا ءاوجأ’ا ىل-ع سشيو-ششت-لا فد-ه-ب
نأا ثد--ح--تŸا ح--شضوأاو .““كاذ---نآا ر---ئاز÷ا
لاجعتشس’ا ةلاح نع تثد–  ةيبروأ’ا ةحئÓلا

رمأ’ا وهو ،رئاز÷ا ‘ ناشسنإ’ا قوقح ةلاح ‘

  .هÒبعت بشسح ةقيق◊او عقاولل ‘انŸا
نأا ا-ن-ق-ح ن-م ““ Ó-ئا-شست-م يرا-هز-ل فا-شضأاو
قوق◊ Òطÿا روهدتلا اذه وه نيأا لءاشستن
Òطخ روهدت كانه معن ؟رئاز÷ا ‘ ناشسنإ’ا

عباتو ““رئاز÷ا ‘ سسيل نكل  ناشسنإ’ا قوقح ‘
ناونعلا نأ’ ناونع-لا اوأا-ط-خأا م-ه-نأا د-ق-ت-عأا ““
‘ دجوي ناشسنإ’ا قوقح روهدت ‘ يقيق◊ا
ثيح ›ا-مو Úط-شسل-فو ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا
اهلثÁ يتلا لودلا سضعبل ي-ب-ن-جأ’ا ل-خد-ت-لا

تاكاهتنا كانهف ““ هيلإا ةبشسنبلاف ““باونلا ء’ؤوه
رقفلاو عو÷ا كانهو ،ناشسنإ’ا قوق◊ ةلم÷اب
اهراثأا نم Êاع-ن ن-ح-ن ف-شسأÓ-لو ،ا-م-هÒغو
ةرجهلا نم Êا-ع-ت مو-ي-لا ر-ئاز÷ا نأا ل-ي-لد-ب
.““ةيرشسلا

اني-ل-ع ل-ط-ي فور-ظ-لا هذ-ه ‘ ““ در-ط-ت-شساو
ىندأا اهيف رفوتت ’ ةحئÓب يبروأ’ا ناÈŸلا
نأ’ نزاوتلاو ةينÓقعلاو ةيعوشضوŸا طورششلا
،رئاز÷ا ‘ ناشسنإ’ا قوقح روهدت ةلأاشسم طبر

Ãلق-ثو ت’’د ن-م ة-م-ل-ك-لا هذ-ه ه-ل-م– ا،
نطاوم هنأ’ ه-ل ا-ن-ماÎحا ع-م د-حاو سصخ-ششب

سصخششلا اذه نع انرشسفتشسا دقو ، يرئازج
ىدل هÒغو (Êرارد دلاخ يفحشصلا) طبشضلاب
ةداŸا قفو عباتم هنأا انوغلبأاو ةينعŸا ةرازولا

نكل ،هئارآ’ سسيلو تابو-ق-ع-لا نو-نا-ق ن-م97
هنأ’ ةلوزعŸا ت’ا◊ا هذه مادختشسا سضفرن

كاهتن’ ة-لود ة-شسا-ي-شس ر-ئاز÷ا ‘ د-جو-ت ’
 .““ناشسنإ’ا قوقح

ر م ^

بوعضشلا ةيرحو اهتيرح نع عافدلا لجأا نم رئاز÷ا هتمدق ام ىلع دهضشي خيراتلا نأا لاق
 يبوروألا ناÈŸلا ةحئل ركنتسسي ةمألا سسلجÃ يسسائرلا ثلثلا

ةجهّللا ةمأ’ا سسلجÃ يشسائرلا ثلثلل ةيناÈŸلا ةعومÛا تركنتشسا ^
نع عافدلا ةّجحب رئاز÷ا هاŒا يبوروأ’ا ناÈŸلا ةحئ’ اهب تءاج يتلا
هتمدق ام ىلع دهششي خيراتلا نأا ةزÈم ،ناشسنإ’ا قوقحو ةيطارقÁدلا
ةعومÛا تلاقو .بوعششلا ةيرحو اهتيرح نع عافدلا لجأا نم رئاز÷ا
نع عافدلا نأا ““ اهل نايب ‘ ،ةمأ’ا سسلجÃ يشسائرلا ثلثلل ةيناÈŸلا
عم اندÓب هب فلتخت ’ يذلا عافدلا وه ناشسنإ’ا قوقحو ةيطارقÁدلا

فرط نم ةيناشسنإ’ا ميقل ةءاشسإا نم Òثكلاو Òثكلا تناع اهنأ’ اهÒغ
ةبعشص فورظ ‘ اهدوهج ةتباث تاوطخب لشصاوت مويلا يهو رامعتشس’ا

ذنم هتحتف يذلا يطارقÁدلا راشسŸا قيمعتو اهبشساكم ديطوت لجأا نم
اذه نأاب يعولا ما“ ةيعاو رئاز÷ا““ نأا تدكأاو  .““يشضاŸا نرقلا ةياهن
سصئاقنلاو تاهاركإ’او باعشصلا نم ولخي ’ هّنأاو قاششو ليوط راشسŸا

اهنأاب مويلا يعدت يتلا نادلبلا لك اهب ترم يتلا ةدقعŸاو ةفلتıا
خيراتلا ““ نأا تزربأاو  .““نوناقلاو ق◊ا ميقل قلطŸا راهدز’ا ¤إا تلشصوت
يقاب ةيرحو اهتيرح نع عافدلا لجأا نم هتمدق ام ىلع اندÓبل دهششي
يتلا لودلا ““ نأا ¤إا ةÒششم ““ةينيتÓلا اكيرمأاو ايشسآاو ايقيرفإا ‘ بوعششلا

Áلا اهلثÈŸلشصت ⁄ يبوروأ’ا نا Ÿمخشضأا لكاششم نود هيلإا تلشصو ا
⁄اع ‘ ةلثامŸا نادلبلا نم انÒغ دنعو اندنع رمأ’ا هيلع اّمع Òثكب
وحن رركتŸا فرشصتلا اذه سضفرن ام ردقب ““ لوقلا ¤إا تشصلخو .““مويلا
يبوروأ’ا ناÈŸلا لخاد هنأاب Úعنقم ىقبن ام ردقب ،هركنتشسنو رئاز÷ا

رداق ميظعلا يرئاز÷ا بعششلا نأا كلذك مهفتيو انعشضو مهفتي نم كانه
هنوؤوشش ‘ يجراخ لخدت يأاب حامشسلا نود هشسفنب هتاهاركإا زواŒ ىلع
 بلاطوب ةراسس  ^ .““هلكشش ناك امهم

 :مدقم ديعضس يبرعلا برغŸا دا–ل ىروضشلا سسل‹ سسيئر
    ””ايداسصتقا و ايسسايسس اهزازتبل ةسسرسش ةيلاينولوك ةلم◊ سضرعتت رئاز÷ا ””

 عمتÛا نع ةلوزعمو ةيطارقÁد Òغ تايعمج ىلع اهيف دامتعلا ” هنأا لاق
 يرامعتسسا بولسسأاب تبتك يبوروألا ناÈŸلا ةحئل : يرقم

،يرقم قازرلا دبع ،ملضسلا عمت‹ ةكرح سسيئر لاق ^
تب-ت--ك ي--بوروألا ناÈŸلا ن--ع ةردا--ضصلا ة--ح--ئÓ--لا نإا
ةقيرطب رماوألا ءاطعإا لÓخ نم يرامعتضسا بولضسأاب

لبقي نأا رح يرئاز÷ نكÁ ل هنأا ادكؤوم ،ةيقÓخأا Òغ
رقÃ اهدقع ةيفحضص ةودن ‘ ،سسمأا ،يرقم لجضسو .اهب

ةحئÓلا ىلع تاظحÓم ةدع ةمضصاعلا رئاز÷ا ‘ هبزح
تايعمج ىلع دام-ت-علاو ة-يو-ه-لا بر-ضض بو-ل-ضسأا ا-ه-ن-م

ىريو .عمتÛا نع ةلوزعمو ةيطارقÁد Òغ ةيرئازج
ىو--ق--لا قا--ف--ن تن--ي--ب ة--ح--ئÓ--لا نأا ““سسم---ح““ سسي---ئر

عافدلا سصيضصختو ةيجاودزلا ÒياعŸاو ةيرامعتضسلا
ةهبج ‘ يدايقلاب لاثم برضضو نيرخآا نود ءاطضشن نع

سضرعتي““ هنإا لاق يذلا جاح نب يلع ةروظÙا ذاقنإلا
لحارلا سسمح سسيئرو ““ةÓضصلا ءادأا نم عنيو قييضضتلل

fiبعت بضسح ملظل سضرعت يذلا حانحن ظوفÒنمو .ه
عم لماعتلا ‘ ة-ي-فا-ف-ضشلا-ب ير-ق-م بلا-ط ،ىر-خأا ة-ه-ج
ةيفافضشلا بايغ نأل ،ةيروهم÷ا سسيئر ةحضص عوضضوم

‘ اهلوادت متي تاهويرانيضسو ةÒط-خ تا-عا-ضشإا ف-ل-خ
.رئاز÷ا ¤إا افاعمو اŸاضس هتدوع ىن“ امك ،ناكم لك

‘ ةر-ئاد-لا بر◊ا ن-م ““سسم-ح““ ف-قو--م سصو--ضصخ--بو
ريرقت ءاتفتضسا عم مهنأا ثدحتŸا دكأا ،ةيبرغلا ءارحضصلا
سسفنو عوضضوŸا مضسح عيطتضسي ل برغŸا نوك ÒضصŸا
ةيضضقلا فضصوو ،ويراضسيلوبلا ةهب÷ ةبضسنلاب ءيضشلا
لود ءاقبإا اهنم فدهلاو رامعتضسلا اه-ع-ن-ضص ة-مزأا ا-ه-نأا-ب
بع-ضشلا نأا ى-ل-ع دد-ضش ل-با-قŸا-بو ،ة-ف-ي-ع-ضض ة--ق--ط--نŸا
.ءاقضشأا يبرغŸا بعضشلاو يرئاز÷ا

 ب سس ^

بر-غŸا دا–’ ىرو-ششلا سسل‹ سسي--ئر لا--ق
رئاز÷ا نإا ““ ءاعبرأ’ا سسمأا مدقم ديعشس يبرعلا
اهزازتب’ ةشسرشش ةيلاينولوك ة-ل-م◊ سضر-ع-ت-ت
““ رئاز÷ا سضفر ادكؤوم ““ايداشصتقا و ايشسايشس
كلذو ““ سسورد-لا Úق-ل-تو تاءÓ-مإ’ا بو-ل-شسأا
لوح يبورو’ا ناÈŸلا ةحئ’ ى-ل-ع ا-ب-ي-ق-ع-ت
. رئاز÷ا ‘ ناشسن’ا قوقح عشضو
ح-ير-شصت ‘ مد-ق-م د-ي-ع-شس رو-ت-كد-لا Èت-عاو
““ ي-بورو’ا ناÈŸلا ة-ح--ئ’ سسمأا ي--مÓ--عإا
خراشص قرخو ةلقتشسم ةلود ةدايشس ىلع لواطت
ةدايشس ماÎحا ىلع ةينبŸا ةيلودلا تاقÓعلل
““ةيلخادلا اهنوؤو-شش ‘ ل-خد-ت-لا مد-عو لود-لا

تنمشضت ةمو-م-شسŸا ة-ح-ئÓ-لا““ نا ¤ا اÒششم
هماظن ‘ دقتفي ناŸرب نم ةي-شسا-ق ا-ما-ك-حأا
““ ““عيرششتلاب ةردابŸا ةيحÓشصل ىتح يشساشسأ’ا

ةغلب ةدايشس تاذ ةلود ىلع لواطتي نأا هل فيكف
تاذ لءا-شست--ي ““ي--شصو--لاو بقارŸاو م--كا◊ا
رئاز÷ا نأا مدقم يشسامولبدلا دكأاو .لوؤوشسŸا
ط-ل-شستŸا ›ا-ي-نو-لو-ك-لا ق-ط-نŸا سضفر--ت ““
بو-ل-شسأا سضفر--ت ا--م--ك ،ي--بورو’ا ناÈŸل--ل
ن-ع بي-هÎلاو سسورد-لا Úق-ل-تو تاءÓ--مإ’ا

تامظنŸا ةفا-ك را-ط-خا ¤ا ءو-ج-ل-لا ق-ير-ط
قو-ق-ح عو-شضوÃ ة-قÓ--ع--لا تاذ ة--ي--لود--لا
.““ناشسن’ا

ةيبورو’ا ةئيهلا ““ نأا ¤ا راط’ا اذه ‘ هبنو
اهنا امك تانادإ’ا نم ديزŸا دششح ‘ لمأات
قو-ق-ح سسل‹ بي-لأا-تو سضير– ¤ا ى--ع--شست
فينج ةنيدÃ همائتلا ررقŸا ي‡’ا ناشسن’ا

زربأاو .““ةمداق-لا ة-ن-شسلا ن-م سسرا-م ر-ه-شش ‘
ةثلاثلا ةحئÓلا ““ نأا ةيبراغŸا ة-ئ-ي-ه-لا سسي-ئر
ة-ي-هاو تاءا-عدا ن-م-شضت ي-بورو’ا ناÈŸل--ل
تÓيدعتلا ن’ ناشسن’ا قوقح عقاو سصوشصخب
تايعمج بلاطÃ تلفكت ةديد÷ا ةيروتشسدلا
اهيلا دنتشست تناك يتلاو كار◊ا ‘ ءاطششن و
.““رئاز÷ا دشض اهتاعفارم ‘ ةيبورو’ا ةئيهلا

ر م ^

ةمضصاعلا ءاضضق سسل‹
 يفسسوي فسسوي قبسسألا ريزولا عافد ةئيه

اهلكوم نع جارفإلا بلطت
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عم عيقوتلا بقع ةيفحضص ةودن ‘و ^
كارضشإ’ ةي-قا-ف-تا ى-ل-ع جا-ضسنأا ة-لا-كو
Òيضست تايلمع ‘ ةرغضصŸا تاضسضسؤوŸا
،تاونضس4 ةد--Ÿ ““0202 لدع““ ءا-ي-حأا
ايلاح موقت ةلاكولا نأا يبيرعلب حضضوأا
ي-ت-لا تارا-ي-ت-خ’ا ل-ي-ل–و ة-ضسارد--ب
ةئاŸاب28 نم ديزأا فرط نم تز‚أا

Èع بتتكم فلأا001 نم Ìكأا Úب نم
.نطولا
رايتخ’ عقوŸا ح-ت-ف ن-م ما-يأا4 دع-بو
Úب نم ةئاŸاب28 ليجضست ” تانكضسلا
Èع لدع بتت-ك-م ف-لا001 ن--م Ìكأا
,مهتانكضس عقاوم رايتخاب اوماق نطولا

نم ةمضصاعلاب بت-ت-ك-م ف-لا24 مهن-م
سسف-ن بضسح , بت-ت-ك-م ف-لأا44 ل-ضصأا
احوتف-م ع-قوŸا ى-ق-ب-ي-ضسو ،لوؤو-ضسŸا
ة-ي-ل-م-ع لا-م-ك-ت-ضس’ Úن-طاوŸا ما-مأا
تاذ ف-ي--ضضي ““تا--ن--ك--ضسلا را--ي--ت--خا
،ةيلمعلا ءاهنإا بقع متيضسو.ثدحتŸا
ر-ط-ضشلا ع-فد-ل Úب-ت-ت-كŸا ءا-عد-ت-ضسا
مدق-ت ة-يا-غ ¤إا را-ظ-ت-ن’ا م-ث ،Êا-ث-لا

مهميلضستل تاضشرولاب لاغضشأ’ا ىو-ت-ضسم
بضسح ،ق-ب-ضسŸا سصي-ضصخ-ت-لا تارار-ق
.لوؤوضسŸا سسفن
ايلاح ةلاكولا نإا-ف ،ي-ب-ير-ع-ل-ب بضسحو
تا-ف-ل-م ل-حار-م ل-ك ة-ع-با-تÃ مو--ق--ت
و عفدلا رماوأا ،سصخت يت-لا Úب-ت-ت-كŸا

،حيتافŸا ملضستو سصي-ضصخ-ت-لا تارار-ق
م-ت-ت ““لد-ع““ تا--ن--ك--ضس ةرود نأا ازÈم
عبتتب بتتكملل حمضست ةمظنم ةق-ير-ط-ب

ةنضسلا ةياهن لبق متيضس هنا ادكؤوم ،هفلم

.تانكضسلا نم ةديدج ةضصح ميلضست
نيذلا ÚبتتكŸا ةيلاكضشإاب قلعتي اميفو

لاق ، يرضسلا مه-م-قر-ب او-ظ-ف-ت-ح-ي ⁄
مايأ’ا لÓخ تعضضو ةلاكولا نأا يبيرعلب
عقوŸا Èع د-يد-ج ق-ي-ب-ط-ت ة-ي-ضضاŸا
ةئفلا هذهل حمضسي ة-لا-كو-ل-ل ÊوÎك-ل’ا
يرضسلا مهمقر ىلع لوضص◊او لوخدلاب
رطضشلا عفدلاب رمأا م-قر لا-م-ع-ت-ضسا-ب ،
.ةلاكولا ¤إا لقنتلل ةجا◊ا نود لوأ’ا
جمانرب حتف ةيناكمإاب قلعت-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
ايلاح ةيولوأ’ا نأا يبيرعلب لاق ““3 لدع““
, ““2 لدع““ ج-ما-نر-ب ءا-ه-نإا ‘ ن-م-ك-ت
ج-ما-نÈلا ‘ مد-ق-ت-لا ى-ل-ع ز-ي--كÎلاو
متيل ,Úنطاو-م-ل-ل تا-ن-ك-ضسلا م-ي-ل-ضستو
لكب ةيناكمإ’ا هذه ‘ Òكفت-لا ا-هد-ع-ب
.ةيحيرأا

ايلاح نكÁ ’ »: هنأا ماعلا ريدŸا لاقو
فلم مادام3 لدع جمانرب ‘ Òكفتلا

.““دعب قلغي ⁄و احوتفم لازي ام2 لدع
ق-ل--ع--ت--ي ر--خآا لاؤو--ضس ى--ل--ع هدر ‘و
Òغ Úلواقملل هجوت يتلا تاراذع’اب
لاق ، ةمŸÈا زا‚’ا دوقعب ÚمزتلŸا
هيجوت لضصاوت  ةلاكولا““ نأا ماعلا ريدŸا
مÎ– ’ ة---ضسضسؤو---م يأ’ تاراذ----ع’ا
نأا نكÁ ثيحب ، اهيلع دقاعتŸا لاجآ’ا
.““دقعلا خضسف  ةياغ ¤إا تابوقعلا لضصت
قÓ-طإا ن--ع دد--ضصلا اذ--ه ‘ ف--ضشكو
ةلاكولا تاراطإ’ حمضسي ديدج ق-ي-ب-ط-ت

Ãا ةيعضضو ةعباتŸع عيراضشÈ نإ’اÎتن
رادضصإا ىلع ةردقلا ›اتلابو اهنيح ‘

عيراضشم حلاضص ‘ نوكت ةيروف تارارق
. ““لدع““

ن.ح^

ةذتاضسأ’ ةينطولا ةي-ق-ي-ضسن-ت-لا تدد-ه ^
ديعضصتلا ¤ا ءوجللاب يئادتب’ا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةيز-مر ة-ي-جا-ج-ت-حا تا-ف-قو-ب ما-ي-ق-لاو
ةرازولا ةباجتضسا مدع لاح ‘، سسرادŸاب
ةقلا-ع-لا ةÁد-ق-لا ا-ه-ب-لا-طŸ ة-ي-ضصو-لا
ببضسب حطضسلا ¤ا تف-ط ي-ت-لا ةد-يد÷او
هفرعت يذلا يئانثتضس’ا يحضصلا فرظلا
.دÓبلا
رئاز÷ا نع لثمŸا ينطولا قضسنŸا دافأاو

رجفلا““ ـل حيرضصت ‘ سساويق Òضشب برغ
ةيادب هتمظن يذلا ةيقيضسنتلا بارضضا““ نأا
لماك Èع زاي-ت-ما-ب ح-جا-ن نا-ك عو-ب-ضس’ا
ةبضسن نا اÒضشم ، ينطولا باÎلا تاي’و
‘ ““ةئŸاب Úضسمخ ىتح تغلب ÚبرضضŸا
ن-ك-ن ⁄““ ه-نأا ا-ف-ي-ضضم، سسرادŸا سضع--ب
اذ-ه-ل ة-با-ج-ت-ضس’ا ة-ب-ضسن ى-ل-ع ثح-ب--ن
انققح يذلا هتيزمر نع رادقÃ بارضض’ا

دهعلا انديدجتب فادهأا ةدع اهلÓخ نم
عازتنا ىلع سصر◊او ةÁدقلا انبلاطم عم
ةط-ب-تر-م ة-ي-لا-ج-ع-ت-ضسا ةد-يد-ج ىر-خأا
›ا◊ا يئان-ث-ت-ضس’ا ي-ح-ضصلا فر-ظ-لا-ب
سسرادملل لئاضسولاو تاينا-ك-م’ا Òفو-ت-ب

Ûءادأا نم ةذتاضسأ’ا ءافعاو ءابولا ةهبا
““سسيردتلا““ مهيلا ةلكوŸا كلت Òغ ماهم
لوكوتوÈلا تاءارجا قيبطتب مهف-ي-ل-ك-ت-ب
ه-ل--ئا--ضسو ر--فو--ت--ت ’ يذ--لا ي--ح--ضصلا
قايضسلا ‘ ابلاطم ،““ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸاب

Úيئاضصخأاو Úيوبرت Úفرضشم فيظوت»ب
سسيردتلا ءا-غ-لا-ب »و ““ة-م-هŸا هذ-ه ءادأا-ب
قوقح نم قح هرابتعاب تبضسلا مايأا ايئاهن
،““ةيعوبضسأ’ا ةلطعلا ‘ ةذتاضسأ’ا  ةدافتضسا

كانه يجوغاديبلا رطضشلا ‘““ هنأا اÒضشم
تيقوتلاو يزاوتلا لوح ىضضوفو سضومغ
تا--جرد--ت--لاو ج--ماÈلاو ي--عو--ب--ضسأ’ا
وعدن ةيرهضشلاو ةيو-ن-ضسلا تا-م-ي-ل-ع-ت-لاو
ىلع اهÒفوتو اهل لولح دا-ج-يا-ب ةرازو-لا
““ةيمقرلا ةيضضرأ’ا
رئاز÷ا نع لثمŸا ينطولا قضسنŸا دكأاو

‘ رارمتضس’ا رارق““ نأا ةيقيضسن-ت-ل-ل بر-غ
Úم-ت-نŸا ةذ-تا-ضسأÓ-ل دو--ع--ي بار--ضض’ا

نوهرم ىقبي““ هنأا احضضوم ،““ةيق-ي-ضسن-ت-ل-ل
دعبو اهنضس– مدعو ة-ن-هار-لا عا-ضضوأ’ا-ب

هب تجرخ ام ديضسŒ متي تاعامتجا دقع
سسيل نوكت دق يتلاو ايناديم تاحÎقم نم
ةلضسارÃ ا‰او بارضضاب ما-ي-ق-لا-ب ا-م-ت-ح

تا--ف--قو ءار--جا وأا ة--ي--ضصو--لا ةرازو---لا
¤ا اÒضشم ،““سسرادŸاب ةيزمر ةيجاجتحا
ة-ل-م-تfi تا-هو-يرا-ن-ي-ضس ةد--ع دو--جو““

انبلاطم قيقحتل اهيلا أاجلن دق ةيلبقتضسم
ىضضوف دوجول ديعضصتلا اه-ن-ي-ب نو-ك-ي د-ق
ةمئاق تلاز ’ لكاضشمو لÓتخاو سضومغو
.““عاطقلاب
بار-ضض’ا لÓ-خ ة-ي-ق-ي-ضسن-ت-لا تدد--جو

يتلا ةÁدقلا اهبلاطم قيقحت-ب ا-ه-ك-ضس“
تلاز’و ةيضصولا ةرازولل ةÎف ذنم اهتعفر

‘ سساويق Òضشب بضسحب ةلثمتŸاو ، ةقلاع
ب يئادتب’ا روط-لا ةذ-تا-ضسأا بتاور ع-فر““

،يعاضسلا م-ج◊ا سضي-ف-خ-تو ،جد00003
ةذتاضسأ’ جاو-فأا3 ن-م Ìكأا دا-ن-ضسإا مد-عو
ماهŸا عيمج نم مهئافعإا عم ،ةيضسنرفلا

،سسيردتلا ةرجح جراخ ةيجوغاديبلا Òغ
ما-هŸا هذ-ه ءادأ’ ة-ضصا-خ ح-ن--م د--ضصرو
ق◊ا““ ¤ا ةفاضضا““.جد00002 ب ةردقŸاو

ذاتضسأا ةبتر ¤إا فنضصلا ‘ ةيلآ’ا ةيقÎلا ‘
نوكم ذاتضسأا ةبترو ،تاونضس5 لك يضسيئر
‘ ق◊ا عا--جÎضساو ،تاو--ن--ضس01 ل--ك
ميلعتلا ةنهم جاردإا Èع يبضسنلا دعاقتلا

قا◊إاو ،ة-قا-ضشلا ن-هŸا ة-م-ئا-ق ن--م--ضض
ة-ي-بÎلا ةرازو-ب ة-ي-ئاد--ت--ب’ا ة--ضسردŸا
تاطضسوتŸاب لا◊ا و-ه ا-م-ك ،ة-ي-ن-طو-لا
نمضضت ةغي-ضص سصي-ضصخ-تو ،تا-يو-نا-ث-لاو
كيهان ““حئارضشلا يقابك ةذتاضسأÓل نكضسلا

ققحي اÃ جماÈلاو جها-نŸا Òي-غ-ت““ ن-ع
ىلع ةظفÙا فيفخت-ل م-ي-ل-ع-ت-لا ةدو-ج

يعجر-لا ر-ثأ’ا-ب ة-ب-لا-طŸاو ،ذ-ي-م-ل-ت-لا
‘ هرودضص خيرا-ت ن-م662/41 موضسرملل
Òيا-ع-م د-ي-حو-تو ،ة-ي-م-ضسر-لا ةد--ير÷ا
تاداهضشلا Úمثت ق-ير-ط ن-ع ف-ي-ن-ضصت-لا
.““سصرفلا ؤوفاكت أادبŸ انامضض ةيملعلا

  ىفطصصم ديجم ^

لكسشملا مقافت يف مهاسست ةنمقرلا بايغو ةيفافسشلاو ةبقارملا بايغ
عافترÓل حصشرم مقرلاو رئاز÷اب دوقفم ءاود003 نم ديزأا : يÈمعلب

ةجيتن يأاب تأاي ⁄ ةين’ديصصلا ةعانصصلل ةبدتنم ةرازو ثادحتصسا ^
سصاوÿا ةلداي-ضصلا ة-با-ق-ن سسي-ئر د-كأا ^
ردان ءاود203 كانه نأا يÈمعلب دوعضسم

اهنمو ةيضساضسأا ةيودأا اهنيب نم ،قوضسلا ‘
.ايلfi ةجتنم ىرخأاو دروتضسم وه ام
افيضض هلوزن ىدل يرمعلب دوعضسم فضشكو

ةانق-ل-ل ““حا-ب-ضصلا ف-ي-ضض““ ج-ما-نر-ب ى-ل-ع
ةرد-ن ة-ي-ضضق““ نأا ،سسما ¤وأ’ا ة--ي--عاذإ’ا
Îضستلا نكÁ ’و ةديد÷اب تضسيل ءاودلا

نأا اهل قبضسي ⁄ ر-ئاز÷ا نأا ا-م-ك ،ا-ه-ي-ل-ع
،““ةردنلا دادتضشا نم ىوتضسŸا اذه تغلب
.تاضصضصختلا عيمج -هبضسح- سس“ يتلا
ثادحتضساب اÒخ ر-ضشب-ت-ضسا ه-نأا ف-ي-ضضي-ل
يتلاو ةين’ديضصلا ةعانضصلل ةبدتنم ةرازو

جمارب ءاضضمإا تا-ي-حÓ-ضص ا-هؤوا-ط-عإا ”
”و ةيلÙا ةعانضصلا ة-ي-قر-تو داÒت-ضس’ا
اهتايحÓضص ل-ما-ك-ب ةرازو ¤إا ا-ه-ت-ي-قر-ت
جئاتنلا نكلو““ ،يضسائر رمأاب اهثادحتضساو

.““ةبئاغ
نل هنأا  اودكأا ÚلوؤوضسŸا““ نأا ¤إا اÒضشم

رهضش لÓ-خ ة-يودأÓ-ل ةرد-ن كا-ن-ه نو-ك-ت
ةنضسلا هذه ةياهن رخأا ¤إاو طرافلا Èمتبضس
لÓخ يفف ،كلذ سسكع دكؤوي عقاولا نكل
‘ ردان ءاود051 كانه ناك ناوج رهضش
Èمتبضس رهضش لÓخ ددعلا عفتÒل ،قوضسلا
ديزأا ¤إا ددعلا لضصو ايلاحو ءاود052 ¤إا

ا-ن-ع-فد-ت ’ ما-قرأ’ا هذ-هو ءاود003 ن-م
.““عافترÓل ةحضشرم اهنأاو ةضصاخ ،لؤوافتلل
سسف--ن““ نأا ““حا--ب--ضصلا ف--ي--ضض““ فا--ضضأاو
لبق متيضس هنأا د-كؤو-ت تنا-ك تا-ح-ير-ضصت-لا
نم ر’ود نويلم005 داضصتقا  ةنضسلا ةياهن
ةيودأاب ا-ه-لاد-ب-ت-ضساو ،داÒت-ضس’ا ةرو-تا-ف
نم ءيضش يأا ثدحي ⁄ نكل ،ايلfi ةجتنم
ةÒثكلا ةيودأ’ا بايغ ليلدب ،ليبقلا اذه
ةيودأ’ا هذه لادبتضسا متي ⁄و ،قوضسلا نع
ىن“أا انأاو .يلÙا جوتنŸا-ب ةدرو-ت-ضسŸا
ل◊ يوقو عيرضس لعف در كانه نوكي نأا

ه-ن--كÁ ’ سضيرŸا ن’ ،ل--ك--ضشŸا اذ--ه
ىل-ع لو-ضصح-ل-ل كلذ ن-م Ìكأا را-ظ-ت-ن’ا

.““جÓعلا
¤إا  ةردنلا هذه بابضسأا يÈم-ع-ل-ب ع-جرأاو
هنأا Óئاق داÎضسإ’ا جمار-ب ءا-ضضمإا ل-ك-ضشم
ة-عا-ن-ضصلا تا-ي-حÓ-ضص لا-ق-ت-نا ذ-ن--م»و
داÒتضس’او يلÙا جاتنإ’او ةي-ن’د-ي-ضصلا
ةرازو ¤إا ة-ح-ضصلا ةرازو ن-م ع--يزو--ت--لاو
جمارب كانه تناك ةين’ديضصلا ة-عا-ن-ضصلا
يرهضش Úب ةحضصلا ةرازو دي ‘  ةيليمكت

نكل ،اهيلع ءاضضمإ’ا ” دقو توأاو ةيليوج
’و ،اهؤواغلإا ” ،تايحÓضصلا لاقتنإا دعبو
Úب نم اذهو ،اهÒضصم ةعاضسلا د◊ فرعن
فيضضيل .““ةردنلا ‘ تمهاضس يتلا بابضسأ’ا
راطإا ‘ ةيفاف-ضشلاو ة-ب-قارŸا با-ي-غ““ نأا

اذه مقافت ‘ ارود بعل ة-ن-م-قر-لا با-ي-غ
يضض“ نأا ةلود-ل-ل ي-ف-ك-ي Ó-ف .ل-ك-ضشŸا
كا-ن-ه نو-ك-ت نأا نود-ب داÒت-ضسا ج-مار--ب

مهرابجإاب ،ÚلماعتŸا ىوتضسم ىلع ةعباتم
ينمز-لا لود÷او ج-ما-نÈلا ماÎحإا ى-ل-ع
.““اهداÒتضس’

ةيرابجإا ةلاطب ىلع لماع0071 نع لقي ل ام ةلاحإا رثإا ىلع
““ ماينإا““ ةكرصش Òصست ةقيرط ىلع فوقولل قيق– ةن÷  دفوت ةعانصصلا ةرازو

لامع نع Úلث‡ عمج يذلا ءاقللا جوت ^
ة-عا-ن-ضصلا ‘ ةد-ئار-لا ““ما--ي--نإا““ ة--كر--ضش
لوا ءاضسمو وزو يزيت ›اوب ةيلزنمورهكلا
ةرازو ن-م ق-ي-ق– ة--ن÷ دا--ف--يا--ب سسما
يتلا ةقيرطلا ىلع فوقولا ةيغب ةعانضصلا
ةيادب تلاحا يتلا ةكرضشلا هذه اهب Òضست

لماك رهضش ةدŸو Èمضسيد —افلا مويلا نم
ةلاطب ى-ل-ع ل-ما-ع0071ن-ع ل-ق--ي ’ ا--م
ةردن و ةيلاŸا ةقئا-ضضلا بب-ضسب, ة-يرا-ب-جا
.ةيلو’ا ةداŸا

بلاطŸ عمتضسا دق وزو يزيت ›او ناك و
عم رابتع’ا Úعب اهذخاب مهدعوو لامعلا
دافيا ةيغب ةعانضصلا ةرازول ةلاضسر هيجوت

فوقولا و ةكرضشلا ‘ قق– ةضصتfl ةن÷
بلاط امك، اهÒضست بناو-ج ع-ي-م-ج ى-ل-ع
لامعلا يلث‡ نم ةي’ولاب لو’ا لوؤوضسŸا
ءاقبا لاح ‘ و مهبضصانÃ او-ق-ح-ت-ل-ي نا-ب
Ó-ب-ك-م ة-كر-ضشل-ل ي--ضسي--ئر--لا ل--خدŸا
ةقيرطب ةدوعلا ىوضس مهيلعام لضسÓضسلاب
بل-ط-م سصو-ضصخ-ب و ،ة-ير-ضضح ة-ي-م-ل-ضس

ماعلا ريدŸا سسيئر-لا ة-ي-ح-ن-ت-ب لا-م-ع-لا
نم سسيل رم’ا نا ›اولا لاق رزاوم ›Óج
.هتايحÓضص
‘ ،سسما لوا وجرخ ماينوا لامع نا ركذي
وزو يزيت ةي’و رقم هاŒاب ةدضشاح ةÒضسم
لامعلا لاطت يتلا ةرق◊ا ةضسايضس Úضضفار
هذ-ه ة-مد-خ ‘ م-ه-تا-ي-ح او-ن-فا ن-يذ--لا
ذنم ملظم قفن ‘ تل-خد ي-ت-لا ،ة-كر-ضشلا
ىلع مهلكاضشم مكاÎل ةيرا÷ا ةنضسلا ةيادب

ششوÒمع لامج ^.ةدعضص’ا عيمج

1202 ةياهن Êاثلا رطسشلاب ةسصاÿا عفدلا رماوأا ميلسست

3لدع““ حتف ةيناكمإا ‘ رظنلا متيصس :يبيرعلب
““2 لدع““ فلم يط دعب ““

ةئاŸاب28 تغلب يتلاو تانكصسلا عقاوم تارايتخا ةصساردب ايلاح موقت ةلاكولا ^
عفدلا رماوأا ميلسست نأا يبيرعلب قراط هريوطتو نكسسلا Úسسحت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا
ةنسسلا ةياهن لبق متيسس مهتانكسس عقاوم رايتخاب ارخؤوم اوماق نيذلا Úبتتكملل Êاثلا رطسشلاب ةسصاÿا
.ةيرا÷ا

مهبلاطŸ ةرازولا ةباجتسسا مدع لاح ‘

تاجاجتح’ا ¤إا ةدوعلاب نوددهي يئادتب’ا ةذتاصسأا

دجاسسملا لكو ةينآارقلا سسرادملا حتفب نوبلاطي ةمئألا
نيعم ددعل عصستت دجاصسم حتف رارق :موصسق

أاطخ ةرم لك نيلصصملا نم
ح-ت-ف ةرور-ضضب م-ه-ب-ل-ط-م ة-م-ئ’ا دد-ج ^

قيبطت حاجنل اهتعضس تناك امهم دجاضسŸا
حمضس يتلا اي-ناد-ي-م ي-ح-ضصلا لو-كو-توÈلا
،تضضم مو-ي51 ذ-ن-م ا-ه-ب ةÓ-ضصلا ءادأا--ب

دجضسم اهب ةيئان قطانم نأا ىلع نيددضشم
نم ليلق ددع ’ا تاولضصلا هب يدؤوي ’ دحاو
ىودعلا لاقتن’ رطخ لكضشت ’و ÚنطاوŸا
.““91 ديفوك““ سسوÒفب

ةلماك دجاسسŸا حتفب بلاطن :لوغ
ةينآارقلا سسرادŸاو

لقتضسŸا سسلÛا سسيئر لوغ لامج بحر
حتفب ةموك◊ا رارق»ب  رئاز÷ا-ب ة-م-ئأÓ-ل
يلضصم005 نع اهتعضس ديزت يتلا دجاضسŸا

ةضصاÿا Òبادتلا-ب ““مرا-ضصلا““ د-ي-ق-ت-لا ع-م
-دي-فو-ك سسوÒف““ را-ضشت-نا ن-م ة-يا-قو-لا-ب
حرفم رمأ’ا اذه““قا-ي-ضسلا ‘ ا-ف-ي-ضضم،““91
نوك ان-ل ة-ب-ضسن-لا-ب سصقا-ن ى-ق-ب-ي ه-نأا Òغ
ةيلمع مادام دجاضسملل يلكلا حتفلا انبلطم
اهب ةÓ-ضصلا-ب Úن-طاو-م-ل-ل حا-م-ضسلا ةدا-عا
ةداهضشب احا‚ تق’ دق اتقؤومو ا-ي-ج-يرد-ت
هللا تويب حتف ةرورضض““ ¤ا اÒضشم ،““عيم÷ا
ةÒبك ةيناكضس ةفاثك فرعت ’ يتلا قطانŸاب
‘ ةروطخ يأا دوجو مدعل رضشادŸا سضعبب
.ىودعلا راضشتنا
ة-مو-ك◊ا رار-ق““ نأا لو-غ لا-م-ج ح--ضضوأاو
نع اهتعضس ديزت يتلا دجاضسŸا حتف ةداعإاب
نوؤوضشلا تايريدم ىلعو ،حضضاو يلضصم005
ءامضسأاب ةمئاق ديد– تاي’و-لا-ب ة-ي-ن-يد-لا
اددضشم ،““ة’ولل رارقلاب ةينعŸا دجاضسŸا

ق-ي-ب-ط--ت--ب Úل--ضصŸا ماز--ت--لا““ نأا ى--ل--ع
تازكترŸا دحأا و-ه ي-ح-ضصلا لو-كو-توÈلا
يلكلا حتفلاب ا-ه-ي-ل-ع ءا-ن-ب ا-ن-ب-لا-ط ي-ت-لا
ةموك◊ا هيلع ءانب تذختا يذلاو دجاضسملل
نم ديزأ’ عضستت يتلا د-جا-ضسŸا ح-ت-ف رار-ق
Úن-طاوŸا تا-ب-ل-ط اذ-كو ،ي--ل--ضصم005
¤ا ةفا-ضضا ه-ل-لا تو-ي-ب-ل ح-ت-ف-لا ةرور-ضضب
ىلع دجاضسŸاب ءابولا نم ةياقولاب مازتل’ا

ةضصضصfl ةينازيم كل“ ’ اهنأا نم مغرلا
Úف--ظ--ن--م ن--م ة--ير--ضشب دراو--مو ا---ه---ل
بضسح--ي““ كلذ نأا اÈت--ع---م،““...سسار---حو
م-ه-حا‚ ‘ ة-م--ئأ’او Úل--ضصŸا ح--لا--ضصل
ام وهو ءابولا نم ةياقولا تاءارجا قيبطتب
باهذلل انعفدت يتلا بابضسأ’ا Úب نم دعي
. فوخت ىندأا نودب دجاضسملل يلكلا حتفلل
سسرادŸا حتف ةدا-عا»ب  لو-غ بلا-ط ا-م-ك
سسرادŸاك دجاضسملل ة-ع-با-ت-لا ة-ي-نآار-ق-لا
ةناضض◊ا رودو تاع-ما÷او تا-ط-ضسو-تŸاو
سسورد ‘ مهاضستضس كلذب““ نأا احرضصم،،““
رمأ’ا لعجي ام وهو ايلاح ةقلغŸا معدلا
قلغ رارم-ت-ضسا ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عا ةرور-ضضب
قبطي Úح““ نأا ادكؤوم .““ةينآارقلا سسرادŸا
متيضس يحضصلا لوكو-توÈلا سسرادŸا هذ-ه-ب
““دجاضسŸاب لا◊ا وه املثم هماÎحا

عسستت دجاسسم حتف رارق :موسسق
⁄اظو رئاج ÚلسصŸا نم Úعم ددعل

ةيع-م-ج سسي-ئر مو-ضسق قازر-لا د-ب-ع Èت-عا
ذاختا““ نأا Úيرئاز÷ا Úمل-ضسŸا ءا-م-ل-ع-لا
ةر-م ل-ك ‘ دÓ-ب-لا-ب ة-لوؤو--ضسŸا تا--ه÷ا
نم دد-ع-ل ع-ضست-ت د-جا-ضسم ح-ت-ف تارار-ق-ل
Òغو ⁄اظ-لاو ر-ئا÷ا ف-قوŸا-ب Úل-ضصŸا
نم أاطخو ىن-ع-م يأا ه-يد-ل سسي-ل لو-ق-عŸا

دجاضسم حتف ةدا-عا““ ا-بر-غ-ت-ضسم،““ا-ه-فر-ط
ىلع اددضشم،““يلضصم005 نم ديزأ’ ع-ضست-ت
ىر-خأا ءا--ط--خأا ¤ا فا--ضضي أا--ط--خ““ ه--نأا

ن-م نا--ك““ ه--نأا ى--ل--ع ادد--ضشم،ةدو--جو--م
ة-ي-ل-ك د-جا-ضسŸا ح-ت-ف ةدا--عا سضور--فŸا
حتفت اما دجاضسŸاو ديحولا ل◊ا هرابتعاب
ةموك◊ا تاميلعتل تباج-ت-ضسا ا-ه-نو-ك ’ وأا
قطانم كانه““ نأا احضضوم،““ةيباجيا ةفضصب
هب ةÓضصلا يدؤوي ’ دحاو دجضسم اهب ةيئان

نأا يعيبطلا نمو ÚنطاوŸا نم Òبك ددع
تاءارج’ا ذاختا عم حتفلا رارق ذاختا متي
ءابولا نم ةيا-قو-لاو ة-فا-ظ-ن ن-م ة-مزÓ-لا
ىفطصصم ديجم ^  ““...يعامتج’ا دعابتلاك
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يداصصتقإا

ةرازولا هترصشن يذ-لا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو ^
لصصاو-ت-لا ع-قاو-م ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف-صص Èع
رصضاحتلا ةينقت Èع  صسارت ““  يعامتج’ا
قيزر لامك ، ةراجتلا ريزو دعب نع يئرŸا
ةراجتلاب فلكŸا بدتنŸا ر-يزو-لا ة-ق-فر
يقيصسنت عامتجا ياكب ىصسيع ،ةيجراÿا

‘ كلذ و ،ةراجتلل Úيوه÷ا ءاردŸا عم
اهب موقت يتلا ةيرودلا تاعامتج’ا راطا
مهلÓخ نمو Úيوه÷ا ءاردŸا عم ةرازولا
تاءارج’ا لك ةعباتÚ Ÿيئ’ولا ءاردŸا
ءابو يصشفت ةحفاكÃ ة-صصاÿا ة-ي-با-قر-لا

ما-هŸا ي-قا-ب-ل ة-فا-صضا ا-نورو--ك صسوÒف
.““ مهل ةلكوŸا
ىلع قيزر ديصسلا دكا ،ءاقللا اذه لÓخ و

اذكو صسيصسحتلا تايلمع ةلصصاوم ةرورصض
,ةيدود◊ا طا-ق-ن-لا ‘ ة-صصا-خ ة-با-قر-لا

تادو-هÛا-ب ه-صسف-ن تقو-لا ‘ اد-ي--صشم
يف-ظو-مو تارا-طا ل-ك فر-ط ة-لوذ-بŸا
. عاطقلا

فلكŸا بدتنŸا ريزولا نمث ، هتهج نم
,عيم÷ا تادوه‹ ةي-جراÿا ةرا-ج-ت-لا-ب

صصخ-ت ي-ت-لا تا-ف-لŸا صضع--ب ¤ا اÒصشم

‘ عارصس’ا ةرورصضو ةي-جراÿا ةرا-ج-ت-لا
Úلماعتملل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-قا-ط-ب-لا ءا-ه-نا
.Úيداصصتق’ا
ةليلقلا مايأ’ا ‘ مدق دق قيزر ديصسلا ناكو
ءاردم-ل-ل ة-مرا-صص تا-م-ي-ل-ع-ت ة-ي-صضاŸا
ةرور-صضب Úي--ئ’و--لا ءاردŸاو Úيو--ه÷ا
ةعاصسلا رادم ىل-ع ناد-يŸا ‘ د-جاو-ت-لا
‘ لماكلا دنجتلا و عوبصس’ا مايا ةليطو

. صصاÿا يحصصلا فرظلا اذه
لك ذيفنت ةعباتم ةرورصض ى-ل-ع دد-صش ا-م-ك
نم دحلل ةموك◊ا اهترقا يتلا تاءارج’ا

ت– لماك-لا ق-ي-صسن-ت-لاو ءا-بو-لا ي-صشف-ت
رارق يا ذاختا ‘ ةيروهم÷ا ة’و ةطلصس
ة-ح-صص ة-يا-م-ح ه-نا-صش ن-م ›ا-ج-ع-ت-صسا
ا-عد د-ق ق-يزر د-ي-صسلا نا-كو . ن--طاوŸا
و ةظقيلا ةجرد عفر ¤ا ÚينهŸا ءاكرصشلا
و91-ديفوك ءابو رطاfl نم صسيصسحتلا
Úم’ا نم لك هرصضح عامتجا لÓخ كلذ
Úيفر◊او راجتلل ينطولا دا–Óل ماعلا
ةيعم÷ا صسيئرو ةرهصش نب بازح ديصسلا
رهاطلا جا◊ا Úيفر◊او راجتلل ةينطولا
.راونلوب

^ Ÿح. ءاي

اهنكل ،صسما ،طفنلا را-ع-صسأا تع-جار-ت ^
لعفب رئاصسÿا صضعب قح’ تقو ‘ تصصلق
‘ ةلود لوأا تحبصصأا ايناطيرب نأاب ءابنأا
.مادختصسÓل حا-ق-ل ى-ل-ع ق-فاو-ت ⁄ا-ع-لا
20 ـب تنرب ماÿ ةلجآ’ا دوقعلا تعجارتو
¤إا لصصتل ،تاتنصس8 لداعي ام وأا ،ةئŸاب
ةعاصسلا لول-ح-ب ل-ي-مÈل-ل اًر’ود43.74
تصضف-خ-ناو .ر-ئاز÷ا تي-قو-ت-ب34:80
صسا-صسك-ت بر-غ ماÿ ة-ل-جآ’ا دو--ق--ع--لا
41 لداعي ا-م وأا ة-ئŸا-ب1.0 ـب  طي-صسو-لا

تررق دقو .اًر’ود14.44 ¤إا لصصتل ،اًتنصس
(كبوا) طفنلل ةردصصŸا لود-لا ة-م-ظ-ن-م
ةيغ-ب تاروا-صشŸا ة-ل-صصاو-م ا-هؤوا-ف-ل-حو
طفنلا قوصس عم مءÓتي قفاوت ¤إا لصصوتلا
لب-ق ة-ج-ت-نŸا لود-لا ع-ي-م-ج ح-لا-صصم و
““+كبوا““ ءاقل را-طإا ‘ ادد‹ عا-م-ت-ج’ا
،لب-قŸا صسي-مÿا ¤ا ه-ل-ي-جأا-ت ” يذ-لا

،ة-قا-ط-لا ر-يزو صسما ه-ب دا-فا ا--م بصسح
د--ب---ع ،كبوا ر“ؤوŸ ›ا◊ا صسي---ئر---لا
.راطع ديÛا
ةعاذإÓل حيرصصت ‘ را-ط-ع د-ي-صسلا لا-قو
ى-ل-ع قا-ف-ت’ا ” ““ ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-لود-لا

Òغ لود-لا ع-م تاروا--صشŸا ة--ل--صصاو--م
‘ ةكراصشŸا كبوأ’ا ةمظنم ‘ ءاصضعأ’ا
ىرخأا ةرم عامتج’ا لبق نواعتلا نÓعإا

عم مءÓتي ءارآ’ا ‘ قفاوتلا لامتحا لوح
لودلا عيمجو قوصسلاو طفنلا ىلع بلطلا
.““ةجتنŸا
ءاج رارقلا اذه نا راطع ديصسلا حصضوأاو
ر“ؤو081Ÿ لا يرازولا عامتج’ا ىلع ءانب
ةينقتب Úنث’ا لو’ا صسمأا دقعنŸا كبوأ’ا
عامتجا نا فاصضأاو. دعب ن-ع ر-صضا-ح-ت-لا
يرث لدابت ¤إا ىدأاو ةياغلل ءانب ““ ناك صسمأا
نأاصشب و.““ طفنلا قوصس ةلاح لوح ءارآÓل
ديصسلا لاق ، ةيŸاعلا طفنلا قوصس عاصضوا

بل-ط-ت-ي  لاز-ي ’ Òخأ’ا اذ-ه نا را-ط--ع
ن-م د-يزŸا كا-ن-ه نا-ك و-ل ى-ت-ح رذ◊ا
ة-ح-صصب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ةد-ي÷ا را-ب-خأ’ا
صضيفخت ةيناكمإا ¤إا Òصشت يتلا قاوصسأ’ا
، ⁄اعلا ءاحنأا عيمج ‘ ةيحصصلا دويقلا
يŸاع يداصصتقا صشاعتنا ثودح ›اتلابو

fiلمت.
عامتج’ا ةيناك-ما مد-ع ع-م ه-نا فا-صضأاو
جرا-خو كبوا لود ي-ل-ث‡ Úب ا-ي-صصخ--صش
ءا-ط-عإا ل-صضفأ’ا ن-م نا-ك ““د-ق--ف ، كبوا

تاروا-صشŸا هذ-ه--ل تقو--لا ن--م د--يزŸا
.““صسيمÿا موي  ¤إا +كبوأا عامتجا ليجأاتو
رارمتصسا نإا““ كبوا ر“ؤوم صسيئر Èتعاو
موي ¤إا عا-م-ت-ج’ا ل-ي-جأا-تو تاروا-صشŸا
لصصوتلل عيم÷ا ةدارإا ىلع ليلد صسيمÿا
.““قفاوت ¤إا
هلؤوا-ف-ت ن-ع ادد‹ را-ط-ع د-ي-صسلا Èعو
لود-لا Úب ق-فاو-ت ¤ا ل-صصو--ت--لا نا--صشب
دعب““ : Óئاق نواعتلا نÓعا ىلع ةعقوŸا

ترهظأا يتلا (Úنث’ا) صسمأ’ا تاصشقانم
‘ ءاصضعأ’ا لودلا رظن تاهجو ‘ ابراقت

حجننصس اننأاب ’ؤوافت Ìكأا انأا ، كبوأا ةمظنم
.““قفاوت ¤إا لصصوتلا ‘ اعم اعيمج
هذه صسأارت يتلا رئاز÷ا رود صصوصصخب و
لصصاوتصس ا-ه-نا لا-ق كبوا ر“ؤو-م ة-ن-صسلا

Úب قفاوت داجيإا ىلع يعصسلاو اهتارواصشم
ه-لو-ق-ب فدرأاو.ءارآ’ا ق-فاو-ت و ع-ي--م÷ا
عيم÷ا ¤إا عمتصسن (..) ح-صضاو ا-ن-ف-قو-م““

.““ةنورŸاب ىلحتنو
ةمظنم ‘ ءاصضعأ’ا31 لا لودلا نأا ركذي
‘ Úن-ث’ا صسمأا تعر-صش د-ق تنا-ك كبوأا

و طفنلا قو-صس عا-صضوأا نأا-صشب تا-صشقا-ن-م
ةهباÛ اهذاختا نكÁ يتلا تاءارجإ’ا
بلطلا ىل-ع91-ديفوك ءابو تا-ي-عاد-ت
نأا لبق راعصس’ا و طف-ن-لا ى-ل-ع يŸا-ع-لا
ءاثÓثلا مويلا تارواصشŸا فانئتصسا ررقت
يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق ءاعبر’ا ادغو

لودل رصشع Êاثلا يرازولا عامتج’ا لÓخ
ايئدبم اررقم ناك يذلا كبوأا جراخو كبوأا
صسي-مÿا ¤ا ه-ل-ي-جأا-ت ” ن-ك-ل و مو-ي--لا
.لبقŸا
موي اهتصشقانم ت“ يتلا طاقنلا Úب نمو
تايلم-ع د-يد“ ة-ي-نا-ك-ما ثح-ب Úن-ث’ا

ره-صشأا ة-ثÓ-ث-ل ة-يرا-صسلا جا-ت-ن’ا صضف-خ
¤ا لبقŸا رياني نم اقÓطنا يأا ةيفاصضا

.1202 صسرام ةياهن ةياغ
تاءارج’ا لوح تا-ثداÙا نا-ف كلذ-بو
رثأا ةهجاوŸ اهذاختا بجاو-لا ة-م-ئŸÓا
و يŸاعلا داصصتق’ا ىلع91-ديفوك ءابو
نأاب املع ،ةحوتفم ىقبت ةيطفنلا قوصسلا
ةب-ت-ع-لا د-يد“ نأا-صشب ي-ئا-ه-ن-لا رار-ق-لا
ةبصسنلاب يطفنلا جات-ن’ا صضفÿ ة-ي-لا◊ا
يأا وأا مرصصنŸا ليربأا قافتا ىلع Úعقوملل

عامتجا لÓخ هذاخ-تا م-ت-ي-صس ر-خآا را-ي-خ
ح.ءايمل ^ .+كبوا

  ر’ود74 ¤إا هعجارت دعب
 ليمÈلا ذقني حاقللا مادختصسا ىلع ايناطيرب ةقفاوم

 ةياصصولا تاميلعت قيبطت ىدم ىلع فقيو Úيوه÷ا ءاردŸا رفنتصسي ةراجتلا ريزو

 ةيدود◊ا قطانŸا ىلع ةباقرلا ددصشت ةموك◊ا
Úيداصصتقلا Úلماعتملل ةينطولا ةيقاطبلا لامكتصساب رمأاي ياكب ^

ةباقرلا ةيلمع ةلصصاوم ةرورصض ىلع Úيوه÷ا ءاردŸا عم ءاقل لÓخ قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو ددصش
ءابو يصشفت ةحفاكŸ ةيدود◊ا قطانŸا ىوتصسم ىلع ة-صصا-خ ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا ذ-ي-ف-ن-ت شصو-صصخ-ب

.ةراجتلا ةرازول نايب هب دافا ام بصسح ،91-ديفوك

تاحرف ديصسلا ،ةعانصصلا ريزو لبقتصسا ^
،رئاز÷اب ايتاورك Òفصس ،مهارب يلع تيآا
لوح نافرطلا ثحابت ثيح ،كيل’ز اجيلإا

،ةيئانثلا ةيداصصتق’ا تاقÓعلا زيزعت لبصس
دافا امبصسح ،يعانصصلا لاÛا ‘ اميصس’
.ةرازولل نايب هب
،ةرازو-لا ر-قÃ ” يذ-لا ،ءا-ق-ل-لا ل-ك--صشو
ة-يدا-صصت-ق’ا تا-قÓ-ع-لا ثح-ب-ل ة-صصر-ف““
لاÛا ‘ اميصس’ ،ةيتاورك-لا-ة-ير-ئاز÷ا
صسفن فيصضي ،““اهزيزعت لبصسو ،ي-عا-ن-صصلا
.ردصصŸا
رئاز÷ا““ نأاب ريزولا  دكأا ،راطإ’ا اذه ‘ و
Úفرطلل حبرŸا نواعتلا لاكصشأا لكب بحرت

.يتاوركلا بنا÷ا عم
ي-تاور-ك--لا Òف--صسلا ر--كذ ،ه--ب--نا--ج ن--م
لfi نو-ك-ت نأا ن-كÁ ي-ت-لا تا-عا-ط--ق--لا

ىلع ايتاورك و رئاز÷ا Úب ةرمثم تاكارصش
،ن-ف--صسلا ة--عا--ن--صص ،ة--عا--ن--صصلا رار--غ
و ة--ط--صسو--تŸا و ةÒغ--صصلا تا---صسصسؤوŸا
.ةحايصسلا و ةحÓفلا ،ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸا
ميظنت ىل-ع نا-فر-ط-لا ق-ف-تا ،Òخأ’ا ‘ و
نيدلبلا ‘ لامعأ’ا لاجرل لامعأا تامهم
.ةكارصشلا صصرفو تايناكمإا ديد– فدهب

ة-عا-ن-صصلا ر-يزو صشقا-ن ،ىر-خا ة-ه-ج ن-م
اصسمنلا Òفصس عم ،مهارب يلع تيآا تاحرف
ت’ا‹ ، ،ياكا-م Ôصسل-يا Îي-ب ،ر-ئاز÷ا-ب
ةنورŸاو يعانصصلا عاطقلا ‘ رام-ث-ت-صس’ا
تارام-ث-ت-صسÓ-ل ر-ئاز÷ا ا-ه-ح-ي-ت-ت ي-ت-لا
.ةرازولل نايب هب دافأا امبصسح ،ةيبنج’ا
Òفصسل ه-لا-ب-ق-ت-صسا ىد-ل ،ر-يزو-لا ح-صضوأاو
راطإ’ا نأا ،ةيرازولا هترئاد ر-قÃ ا-صسم-ن-لا
و ةيفافصش حنميصس يم-ي-ظ-ن-ت-لاو Êو-نا-ق-لا

اميصس’ ،نيرمثتصسملل ةنور-م و ة-ي-قاد-صصم
.ةيبنجأ’ا تارامثتصس’اب قلعتي اميف
فلتfl ىلع ريزولا در ،ة-ب-صسا-نŸا هذ-ه-بو
ةمتهŸا ةيواصسمنلا تاصسصسؤوŸا ت’اغصشنا
.رئاز÷ا ‘ رامثتصس’اب
اذه ‘ ،م-هار-ب ي-ل-ع تيآا د-ي-صسلا را-صشأاو
يتلا94/15 ةدعاقلا ءاغلإا ¤إا ،صصوصصÿا
رئاز÷ا ‘ يبنجأ’ا رامثتصس’ا رطؤوت تناك
نم عيرا-صشŸا ل-يو“ ى-ل-ع دو-ي-ق-لا ع-فرو

تاءارجإ’ا يهو ،يبنجأ’ا كيرصشلا فرط
.يواصسمنلا بنا÷ا اهب بحر يتلا
صسلجم-ل-ل د-يد÷ا رود-لا ¤إا قر-ط-ت ا-م-ك
هدوهج زكÎتصس يذلا رامثتصسÓ-ل ي-ن-طو-لا

كلتو ةمخصضلا تارامث-ت-صس’ا لو-ح ط-ق-ف
Úح ‘ ،ايجيتاÎصسا ةعباط يصست-ك-ت ي-ت-لا

رامثتصس’ا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا لفكتتصس
.عيراصشŸا يقابب
ةيداصصتق’ا تاقÓعلا ¤إا نافرطلا قرطتو
ر-ئاز÷ا Úب نوا-ع-ت-لا قا-فآاو ة-ي-ئا-ن--ث--لا
،يعان-صصلا لاÛا ‘ ا-م-ي-صس’ ا-صسم-ن-لاو

.ردصصŸا صسفن بصسح
يواصسمنلا Òفصسلا برعأا ،راطإ’ا اذه ‘و

هدÓ-ب تا-صسصسؤوÒ Ÿب-ك-لا ما-م-ت-ه’ا ن--ع
تاعاطق ‘ اميصس’ رئاز÷ا ‘ رامثتصس’اب
 .ةلكصسرلاو ةيئاذغلا تاعانصصلا

ح.ءايمل ^

 مهتبغر نع نويتاوركلا لامعأ’ا لاجر ربع اميف
يئانثلا نواعتلا زيزعت يف

 يبنجألا رامثتصسلا ىلع94/15 ةدعاق عفرب بحرت اصسمنلا

مههجاوت يتلا ةيطارقوÒبلا ليقارعلا نم  دحلل
 ةحŸÓا تادعم ءانتقا صصيخارت ىلع نيدايصصلا لوصص◊ ةيليهصست تاءارجإا

““بوم يديرب““ قيبطت مادختصساب ةنمؤوم ةيلمعلا
 ةدحاو ةرقنب تايرتصشملا تاقحتصسم عفد  ..رئازجلا يف ةرم لوأل

ةرم لوأ’ هنأا ،رئاز÷ا ديرب صسما نلعأا ^
تا-ق-ح--ت--صسم ع--فد ن--كÁ ،ر--ئاز÷ا ‘

يديرب““ قيبط-ت ماد-خ-ت-صسا-ب تا-يÎصشŸا
. ““بوم

،ةرم لوأ’ نكÁ هنأا ،رئاز÷ا ديرب حصضوأاو
Èع ÊوÎكلإ’ا عفدل-ل ة-مد-خ ماد-خ-ت-صسا
يفتاهلا قيبطتلا مادختصساب لاقنلا فتاهلا
ع-فد ن-كÁ ه-نأا را-صشأاو.““بو--م يد--ير--ب““

تنا-ك ا-م-ه-م تا-يÎصشŸا تا-ق-ح--ت--صسم
ةباجت-صس’ا ز-مر ح-صسم Èع  ،ا-ه-ت-ع-ي-ب-ط

ةلهصس ةقيرط-بedoC RQ ةعير-صسلا
ح.ءايمل ^ .ةنمآاو

،مهارب يلع تيآا تاحرف ،ةعانصصلا ريزو دكأا ^
Úصصلاو ر--ئاز÷ا Úب ة--كار--صشلا نأا ،ر---ئاز÷ا---ب
يدا-صصت-ق’ا ف-ي-ل◊ا ق--ط--ن--م ن--م--صض جرد--ن--ت
تاقÓعلا ة-ل-حر-م ا-هزواŒ د-ع-ب ي-ج-ي-تاÎصس’ا
.ةرازولل نايب هب دافا امبصسح ،ةتحبلا ةيراجتلا

يصسيئرلا لثمŸا هلابقتصسا ىد-ل ،ر-يزو-لا بر-عأاو
فوأا ششير-برو-ك ن-صشكاÎصسنو-ك روا-ب““ ة--كر--صشل
نع ،يغيد يصشت ،رئاز÷اب (انياصشت رواب) ““انياصشت
ةيوق-تو ز-يز-ع-ت ‘  ة-ير-ئاز÷ا ة-مو-ك◊ا ةدارإا““

ثعبل اهتصسايصس راطإا ‘ كلذو ،Úصصلا عم نواعتلا
.““ينطولا داصصتق’ا

ةيمومعلا ةكرصشلا هذه لث‡ عم ،ريزولا ثحبو
،رئاز÷اب رامثتصس’او ةكارصشلا شصرف ،ةينيصصلا
و ةيولوأ’ا تاذ تاعاطقلا فلتfl ¤إا قرطت نيأا
تآاصشنŸا رارغ ىلع اهريوطت رئاز÷ا مزتعت يتلا
اذ----ك و بل----صصلا و د----يد◊ا ،ة----يد----عا-----ق-----لا
مهارب يلع تيآا ديصسلا بصسحو .ءا-ي-م-ي-كوÎب-لا

تا-كر-صش با-ط-ق-ت-صسا ¤ا فد-ه--ت ر--ئاز÷ا““ نإا--ف

ةفاصضإا اهصضرأا ىلع ةرصشابم رامثتصسÓل ةينيصص
عم ةكارصشلاب تازيهجتلا نم ددع Èكأا جامدا ¤ا

بنا÷ا ع-م ،لوا-ن-ت ا--م--ك .““ة--ي--لfi تا--صسصسؤو--م
را-طإ’ا ا-ه-ن-م-صضت ي-ت--لا رواÙا م--هأا ،ي--ن--ي--صصلا
يبنجأ’ا رامثت-صسÓ-ل ي-م-ي-ظ-ن-ت-لاو ي-ع-ير-صشت-لا
ةئيب قلخب ،هبصسحب ،حمصسيصس يذلاو ،رئاز÷اب
¤إا قرطت امك ،ةيبنجأ’ا تاصسصسؤوم-ل-ل ة-ب-صسا-ن-م

flا ف-ل-تŸقوصسلا اهحن“ يتلا ةيل-صضا-ف-ت-لا ا-ياز
““انياصشت رواب““ لث‡ دكأا ،هبناج نم .ةيرئاز÷ا

‘ ةد-يد-ج تا-كار-صش د-ق-ع-ب ه-ت-كر-صش ما--م--ت--ها
نأا شصو--صصÿا اذ---ه ‘ حر---صص ثي---ح ،ر---ئاز÷ا
ة-كار-صش ع-يرا-صشم ن-ع ثح-ب-لا دد-صصب““ ة-كر-صشلا

.““رئاز÷اب ةديدج
ةد-جاو-تŸا،““ا--ن--يا--صشت روا--ب““ ة--كر--صش ط--صشن--تو
‘ ““بروك ورديا ونيصس““ اهعرف لÓخ نم رئاز÷اب

و ةقاطلا تاعاط-ق ‘ ة-ي-صسم-صشلا ة-قا-ط-لا لا‹
ةيئاŸا دراوŸاو ةيدعاقلا تآاصشنŸا ءانب و ءابرهكلا

ح.ل ^ .ةئيبلاو

تاجتنŸا و يرحبلا ديصصلا ريزو دقع ^
اعامتجا ،يخورف دمحأا ديصس ،ة-يد-ي-صصلا

عم ، دعب نع يئرŸا رصضاحتلا ةينقت Èع
و ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸا و د-يÈلا ر--يزو
صصصصخ ،رازموب م-ي-هار-با ،ة-ي-ك-ل-صسÓ-لا
ينهم لمعل ةيل-ي-ه-صست تاءار-جإا ة-صسارد-ل
لي-قار-ع-لا ن-م د◊ا و ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا
دافا امبصسح ،مههجاوت يتلا ةيطارقوÒبلا
.ةرازولل نايب هب
ىرج يذلا ،يقيصسنتلا ءاقللا اذه لÓخ و

Ãن-م تارا-طإا رو--صضح--ب و ةرازو--لا ر--ق
تاءارج’ا ¤ا ناريزولا قرطت ،Úترازولا
و يرحبلا ديصصلا ينهم لمعل ةيل-ي-ه-صست-لا
كلذ و ،ةيطارقوÒبلا ليقارعلا نم د◊ا

عاطقل ديد÷ا ةي-ج-ي-تاÎصس’ا و ا-ي-صشا“
ةيديصصلا تاج-ت-نŸا و ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا
يصسامخلل ةموك◊ا فرط ن-م ةد-م-ت-عŸا
نا-ي-ب-لا ف-ي-صضي ،(0202/4202) ل-ب-قŸا
ةرازولل ةيمصسرلا ةح-ف-صصلا ‘ ر-صشن يذ-لا

. يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم ىلع
عصضو ىلع قافت’ا ” ،ة-ب-صسا-نŸا هذ-ه-ب و
ةيراد’ا تاءارجإ’ا-ب ة-صصا-خ تÓ-ي-ه-صست
تاد-ع-م ءا-ن-ت-قا صصي-خاÎب ة-ق-ل--ع--تŸا
.ردصصŸا صسفن حصضوي ،ةيرحبلا ةحŸÓا
تاجتنŸا و يرحبلا ديصصلا ريزو دقع دقو
لو’ا صسما ،يخورف دمحأا ديصس ،ةيديصصلا
رصضاحتلا ةينقت Èع ،اعام-ت-جا ر-ئاز÷ا-ب
لامك ،ةراجتلا ريزو عم ،دعب نع يئرŸا

طبصض و مي-ظ-ن-ت ة-صسارد-ل صصصصخ ،ق-يزر
ىوتصسم ىلع ةيديصصلا تاجت-نŸا ق-يو-صست
راعصسأابو ةرفو Ìكأا نوكتل ةينطولا قاوصسأ’ا

 .ةلوقعم
ىر-ج يذ-لا ،عا-م-ت-ج’ا اذ-ه لÓ-خو

ديصسلا دكأا ،Úترازولا نم تاراطإا روصضحب
طاصشن طبصض و ميظنت ةرورصض ىلع يخورف
ىوتصسم ىلع ةيديصصلا تاجت-نŸا ق-يو-صست
اعونت و ةرفو Ìكا نوكتل ةينطولا قاوصسأ’ا
ةيعونلا Úب نزاوت كانه نوكي و ةيصسفانت و
ةرازو حلاصصم عم قيصسنتلاب كلذ و نمثلا و
.ةراجتلا
نا قايصسلا اذه ‘ يخورف ديصسلا حصضوأاو
ةدع ىلع لمعي ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا عا-ط-ق

ل-حار-م ‘ م-ك-ح-ت-لا ل-جا ن-م تا-ه-ب-ج
فلتfl عم ةيديصصلا تاجتنملل ق-يو-صست-لا
Òيصست فدهبو      .ةيرازولا تاعاطقلا
‘ ÚلخدتŸا ةفاك طاصشن ليهصستو لصضفأا

يرحبلا ديصصلا ريزو ددصش ،قيوصستلا ةيلمع
و ة-ل-م-ج-ل-ل قاو-صسأا ءا-صشنإا ةرور-صض ى-ل-ع
و ةيديصصلا تاجتنŸاب ة-صصا-خ ة-ئز-ج-ت-لا
.ينطولا ىوتصسŸا ىلع تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-ت
صصيصصخت ةيمهأا يخورف ديصسلا زربأا امك
‘ يكمصسلا جوتنŸا عيبل ةيراŒ تاءاصضف
لماك-لا ماÎح’ا ن-م-صضت تاءار-جإا را-طإا
.ةفاظنلا طور-صش و ة-ي-ح-صصلا Òيا-ع-م-ل-ل
ةراجتلا عيجصشت ةرور-صض ¤إا ا-صضيأا را-صشأاو
‘ ةصصاخ ةيكمصسلا تاجتنملل ةينوÎكل’ا

  .ةيلا◊ا ةيحصصلا فورظلا
فرط نم دمتعŸا لمعلا جمانرب راطإا ‘و
حصضوا ،4202 -0202 يصسامخلل ةموك◊ا
ر-يد-صصت ع-ي-ج-صشت نا ي--خور--ف د--ي--صسلا
Úب ن-م جرد-ن-ي ة-يد-ي-صصلا تا--ج--ت--نŸا
  .تايولوأ’ا
يقيوصستلا مي-ظ-ن-ت-لا د-ي-صسŒ ل-جا ن-مو
هنا يرحتلا دي-صصلا ر-يزو Èت-عا ،د-يد÷ا

راطا و لمع ةيجهنم عصضو““ يرورصضلا نم
تايصصوصصخ رابتع’ا Úعب ذ-خأا-ي Êو-نا-ق
كارصشإا-ب كلذو ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا عا-ط-ق

Úصس– ىلع دمتعت ةيؤور ‘ Úلعافلا عيمج
ة-ق-فار-م و ة-ي-جرد-ت ل-حارÃ ل--م--ع--لا

.““ةيناديم
ىلع اصضيا لمعلا بج-ي ه-نأا ر-يزو-لا زر-بأاو
قيوصستلا ةلصسلصس ‘ ءاطصسولا ددع صصيلقت
.ةنهŸا تايقÓخا ةاعارم و
ةردابم ةراج-ت-لا ر-يزو ن-م-ث ،ه-ب-نا-ج ن-م
ةيديصصلا تاجتنŸا قيوصست و طبصض ميظنت

نا““ ازÈم ،ةينطولا قاوصس’ا ىوتصسم ىلع
ما-ه و صسا-صسح ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا عا-ط-ق
نا قيزر ديصسلا لاقو .““نطاوملل ةبصسنلاب
ةيكمصسلا تاجتنŸا قيوصست ةيلمع ميظنت
فور-ظ و را-ع-صس’ا Úصسح-ت-ب ح-م--صست--صس
صسر-ك-ت تا-ي-لآا ع-صضو-ب كلذ-ك و صضر-ع-لا
ةيمها ازÈم ،كل-ه-ت-صسŸا ة-ح-صص ماÎحا
‘ تاجتنŸا هذه قيوصست-ل Òيا-ع-م ع-صضو
ح.ءايمل  ^ .ةئزجتلا و ةلم÷ا قاوصسا

يجيتارتصس’ا يداصصتق’ا فيلحلاب نيصصلا فصصي ةعانصصلا ريزو
 رئاز÷ا ‘ ةديدج ةكارصش عيراصشم نع ثحبي ““ انياصشت رواب““ ينيصصلا قÓمعلا
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و ةبانع ‘ ةيئلولا تاطلسسلا تبلاط ^
تاجاجتحل ة-با-ج-ت-سسÓ-ل ة-ق-ير-ط-ك
مهبسضغ صصاسصتما و اهينطاوم نكسسلا
ةداعإا لجأا ن-م ن-ع-ط-لا ¤ا ءو-ج-ل-لا-ب

كلذ و نيد-ي-ف-ت-سسŸا ءا-م-سسأا ة-ل-بر-غ
ةغيسصلا هذهل ÚقحتسسÒ Ÿغلا بطسشب
طورسشلا مهيف رفوتت ل نّ‡ ةينكسسلا
لظ ‘ ةيلوأا ةلحرمك هليسصحتل ةمزÓلا
ا-ه-سشي-ع-ي ي-ت-لا ة-نو-ح-سشŸا ءاو--جألا
و بقÎلا نم تاو-ن-سس د-ع-ب Úن-طاوŸا
Òغل اه-ح-نÃ اوؤو-جا-ف-ت-ي-ل را-ظ-ت-نلا
““ّخخفم““ نكسسلا فلم ىقبيل اهباحسصأا
قرطلا و ةسسنزبلا و بعÓ-ت-لا ة-ج-ي-ت-ن
.Òيسستلا ‘ ةيوتلŸا
لاحرب ناكسس بهذ ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘و
ايعامتجا انكسس535  عيزوت ” نيذلا
ىدل نوعطلا عسضو لجأا نم مه◊اسصل
نأا ةرا--سشلا ع--م ،ة--سصاÿا نا--ج--ل--لا
بلاطت تنا-ك ةÒخألا م-ه-تا-جا-ج-ت-حا

ةيزاوم نوكت يك تانكسسلا ددع عفرب
يتلا و نك-سسلا ى-ل-ع تا-ب-ل-ط-لا دد-ع-ل

Œلئاسستم ،فلم0001 ـلا تزواÚ نع
ةينكسس ةد-حو005 صصي-سصخ-ت ىود-ج
Ÿتاو-ن-سسل دو--ع--ي ا--ه--سضع--ب تا--ف--ل

هيف تلو– يذلا تقولا ‘ ،تانينامثلا
،لوهم Êارمع بطق ¤ا لاحرب ةيدلب

ةبانع ةنيدم ناكسس ةيبلا-غ ل-ي-حر-ت ”
نم ةيدلبلا ناكسس ءاسصقا ” اميف هيلا

.ةينكسسلا صصسص◊ا هذه
تاجاجتحا تءاج ،راطإلا  اذه ‘ و
،مهيلإا مسضنا نيذلا لاحرب ةيدلب ناكسس
لخدتب اوب-لا-ط ن-يذ-لا Êو-ب-لا نا-ك-سس
،لجأا نم ةينمألا و ةيئلولا تاطلسسلا
ةنسس اهيمحتقم نم  مه-تا-ن-ك-سس ءÓ-خا

يتلا تاناسضيفلا  ةي-ف-ل-خ ى-ل-ع8102
صصخت اهنأا عم اهجولو ى-ل-ع م-ه-تÈجأا

ن-م ا--هÒغ و يراد--ي--ب ي--ح نا--ك--سس
نم ،ةيدلبلا ‘ ةيريدسصقلا تاعمجتلا

ديد-حو-ب ي-ح نا-ك-سس لازل م-ه-ب-نا-ج
ةسشهلا ءاي-حألا نا-ك-سس و ير-يد-سصق-لا
راظتنا ‘ ةبانع ةنيدم طسسو ةÁدقلا

مه نسش  دقو ،نيديفتسسŸا مئاوق نÓعا
و تا--جا--ج--ت--حا ة--ل--م--ج نور---خلا
ةرات و ةيلولا مامأا نم ةرات تاماسصتعا
مهسشي يذلا ةرئادلا رقم مامأا نم ىرخأا
ÚجتÙا تائ-م ع-مŒ ي-مو-ي ل-ك-سشبو
نم مهلاسشت-نا و م-ه-ل-ي-حÎب Úب-لا-طŸا

.ريدسصقلا صشيع كنمسض
،نكسسلا تاجاجتحا لي-ت-ف ج-جأا-ت ما-مأا

ة-ئد-ه-ت ة-ي-ئلو-لا تا--ط--ل--سسلا لوا–
ل-ك ن-ع Úل-ث‡ لا-ب-ق-ت-سسا-ب عا--سضوألا
ةسساردب ا-هد-عو و ،ة-ج-تÙا تا-ئ-ف-لا
نأا Òغ ،لول◊ا ¤ا ل-سصو-ت-لا و ع-سضو-لا
هنأاسش نم اهلاح ىل-ع نا-م-ق-ل راد ءا-ق-ب
لاوحألا ءوسس هقمعي يذلا عسضولا Òجفت
ةيريدسصقلا تاعمج-ت-لا لو– و ة-يو÷ا
عافترا و لحولا لعفب ةبوكنم قطانم ¤ا

رطاfl اذ-كو را-ط-مألا ها-ي-م بو-سسن-م
ام رارغ ىلع ةيئابرهكلاا تارا-ج-ف-نلا
يريدسصقلا عمجتلا ةيوت-سش ل-ك ه-سشي-ع-ي
ةنيدم بلق ‘ ديد-حو-ب ي-ح-ب ن-ئا-ك-لا

 .ةبانع

ع ةبيهو^
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نوعطلا لابقتسسإل بتكم حتفت نكسسلا ةن÷ و لاحرب ةيدلبب ةنوحسشم ءاوجأا

! قزأام ‘ ةبانعب ةيئ’ؤلا تاطلّضسلا عضضت نكّضسلا تاجاجتحا
سسلا Úبلاطم يئلولا رقŸا مامأا ÚنطاوŸا تارسشع جتحا ةدحو ةفعاسضم و مهفاسصنإاب ةيئلولا تاطلّ

نيديفتسسŸا ةمئاق نع نÓعإلا بقع ““لايسسوسسلا““ ـب ةفور-عŸا ة-ي-عا-م-ت-جإلا ة-غ-ي-سصلا تاذ تا-ن-ك-سسلا
يتلا ةيجيتاÎسسإلا يه و تانينامثلا ذنم ليحرت تايلمع ةّيأا نم اوديفتسسي ⁄ مهنا و ةسصاخ ارخؤوم

..Òبك قزأام ‘ ةلوؤوسسŸا تاه÷ا تعسضوو ةيقيقح نكسس ةمزأا تفلخ

سسيطنز ينب ةيدلبب لظلا قطانم نم راود81
نازيلغ  ›اؤب نودجنتضسي

صسيطنز نب ة-يد-ل-ب-ب راود81 لاز----ي ل ^
ذنم يقيق-ح م-ي-ح-ج نو-سشي-ع-ي ناز-ي-ل-غ-ب

بايغب اهلم‹ ‘ قلع-ت-ت Úن-سسلا تار-سشع
تاونق رارغ ىلع ةا-ي◊ا تا-يرور-سض ى-ندأا
نكسسلا وءاŸا  تاقرطلا يحسصلا فرسصلا
تÓسسارŸا مه-ل ع-ف-سشت ⁄ ثي-ح ي-ف-ير-لا
ءزج ولو ءاوتحا نم تادسشانŸاو ةديدعلا
نم اهلهاŒ ” يتلا مهتلاغسشنا نم طيسسب

ةلوادتŸا ةيدلبلا ةيبعسشلا صسلاÛا فرط
.ةيدلبلا نوؤوسش Òيسست ىلع
““رجفلا““ ـل ةنكاسسلا تاحيرسصت ¤إا ادانتسساو
تجردا يتلا مهق-طا-نÃ ءاŸا با-ي-غ نإا-ف
ثيح قاطي ل تاب ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ن-م-سض
نامثأاب جيراهسصلا هايم ءانتقا ¤ا نورطسضي

بلط-لا ةدا-يز م-غر جد0021 تقاف ةيلا-ي-خ

تاوَنق بايغ ل-ك-سشم ن-ع كي-ها-ن ا-ه-ي-ل-ع
لامعتسسا ¤إا م-ه-ئو÷ و ي-ح-سصلا فر-سصلا
ÒماطŸاب ىّمسسي ام وا ةيدي-ل-ق-ت-لا ر-ف◊ا
.كلذ نع ةمجانلا ةيحّسصلا راطخألا مغر
اسضيأا ةنكاسسلا نم ديد-ع-لا ى-ف-خ-ي ⁄ ا-م-ك
لو–و اهئاÎهاو تاقرطلا باي-غ ل-ك-سشم
حلسصت ل ةيبارت كلاسسم ¤ا اه-ن-م د-يد-ع-لا
Úلجاّرلا وأا تابكرملل اءاو-سس Ó-سصأا Òسسل-ل
يجراÿا ⁄اعلا  نع مهلزع يذلا عسضولا
ءاسضقل زكرم ة-يد-ل-ب-لا ¤ا ل-ق-ن-ت-لا تا-بو

اسضيأا اولوانت امك ،Óيحتسسم ارمأا مهجئاوح
يتلا ةيفيرلا تانكسسلا صصسصح حسش لكسشم
مهقطا-ن-م Òم-ع-ت-ل د-ي-حو-لا ل◊ا Èت-ع-ت
..ديحولا مهقزر توق رابتعاب  ةيحÓفلا

قرزل ليضضفلب ^

نم مهل ةملسسŸا صصسص◊ا ىدعتت ل ^
اميف ةدحو01َ ةيئلولا حلاسصŸا فرط

فلم007 نم Ìكا ةيدلبلا حلاسصم ىسص–
تاه÷ا ةدسشانم ¤ا نوين-عŸا صصل-خ-ي-ل
›او اهسسار ى-ل-عو ة-يلو-لا-ب ة-لوؤو-سسŸا
معدو لجا-ع-لا ل-خد-ت-لا د-سصق ة-يلو-لا
.ةديدج ةيلام ةفلغأاب ةيدلبلا

ح-لا-سصم تد-كأا ا-مد-ع-ب نأا-سشلا اذ--ه ‘
ليلقلا ديسسŒ ىلع ةزجاع اهنأا ةيدلبلا

ة-ق-ئا-سضلا بب-سسب ع-يرا-سشŸا هذ--ه ن--م
ةلماك  ةينقت ةقاطب تدعا اهنأاو ةيلاŸا

ح-لا-سصŸ ته-جو صصئا-ق-ن-لا هذ-ه لو-ح
ناكسسلا نم Úين-عŸا-ب Èجا ا-م ة-يلو-لا

Ãل--خد--ت--لا ة--يلو--لا ›او ة--ب---لا---ط
ل◊ ةيلام ةفل-غأا ح-ن-م و ›ا-ج-ع-ت-سسإلا

نكسسلا ةمزأا اهيف اÃ ةي-م-ن-ت-لا ل-كا-سشم
.ةقناÿا

قرزل ليضضفلب ^

لباقم نكضس بلط فلم007 و ..
ةينكضس ةدحو001 زا‚إا

 تاسسسسؤوŸاو تÙÓاب لوكوتوÈلا ‘ صصقن لباقم
نازيلغب ةيئاقؤلا Òبادتلا ماÎحا مدعب قلعتت ةفلا9267fl ءاضصحإا

ي-ئلو-لا ن-مألا ة-ح-ل-سصم تل--ّج--سس ^
وÚ 4ب ام ةّدتمŸا ةÎفلا لÓخ نازيلغب
Òبادّتلا د-ي-سسŒ را-طإا ‘ Èم-فو-ن82
قيبطتب ةقّلعتŸا ةيئاقولا تاءارجإلاو
سصلا لو-كو-تÈلا يسشفت نم ّد-ح-ل-ل ي-ح-ّ

قلعتت ةف-لا6936fl ا-نورو--ك صسوÒف
نكامألاب ةيقاولا ةع-ن-قألا ع-سضو مد-ع-ب
فيظنتب قلع-ت-ت ة-ف-لا2211fl ةما-ع-لا
مدع صصخي اميف امأا تاّرقŸا ميقعتو
صضرألا ىلع زجاو◊او تامÓعلا عسضو
تلجسس دقف ÚنطاوŸا لابقتسسا نكامأاب
.ةفلا111fl حلاسصŸا تاذ
ة-ل-سصاو-ت-م تاءار-جإلا هذ--ه لاز--تلو
صسي-سسح-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ع--م ةازاوŸا--ب
صصاسصتخا ميلقإا لما-ك Èع ة-ي-عو-ت-لاو
تاذ قايسس ‘و ي-ن-طو-لا ن-مألا م-ي-ل-قإا

يئلولا نمألا ةح-ل-سصم ت‹ر-ب ة-ل-سص
ةلسسلسس ةيلولاب31 رئاودلا ىوتسسم ىلع
تاسسسسؤوملل ة-ي-ناد-يŸا تا-جرÿا ن-م
ثÓثلا ةيميل-ع-ت-لا راو-طألا-ب ة-يو-بÎلا

ÚسسردمتŸا ذي-مÓ-ت-لا ة-ي-عو-ت د-سصق
دجتسسŸا انوروك صسوÒف ءابو راطخإاب
عيزوت-ب ه-ن-م ة-ي-ئا-قو-لا قر-ط-لاو91
ةطسسبم تاحور-سش Ëد-ق-تو تا-يو-ط-م
ةيراج-ت-لا تÙÓا ةرا-يز ن-ع كي-ها-ن

نع فوقولا دسصق ي-ها-قŸاو قاو-سسألا
لوكوتÈلل اهبا-ح-سصأا ماÎحا ن-ع بر-ق
.هيلع فراعتŸا ىئاقولا
د-يد-ع-ب ““ر-ج-ف-لا““ تف-قو ل-با-قŸا--بو
ة-ي-مو-م-ع-لا تا--سس--ّسسؤوŸاو ءا--ي--حألا
قيبطت ىدم ىلع ةيرا-ج-ّت-لا تÙÓّاو
رارقتسسا ّلظ ‘ ةيزاÎحلا تاءارجإلا
تايف-سشت-سسŸا-ب ة-ي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-سضو-لا
.ةيلولا ميلقاب ةدجاوتŸا ثÓثلا
صضع-ب-ل ة--لوز--ع--م تلا--ح تل--ّج--سسو
عسضو مدعك ةلا-ب-مÓ-لا ن-م Úن-طاوŸا
ا‡ يدسس÷ا دعابتلاو ةيقاولا ةعنقألا
ةيعدرلا تاءارجإلا قيبط-ت  ي-عد-ت-سسي

خويسشلا ةايح ىلع ظاف-ح-ل-ل ءلؤو-ه ع-م
هذه رابتعاب ىودع-لا ن-م ن-سسلا را-ب-كو
Ìكألا عمتÛا نم ة-سشه-لا ة-ح-ير-سشلا

تظح ل امك ةلتاقلا ةبا-سصإÓ-ل ة-سضر-ع
ديÈلا زكرÃ ةمراع ىسضو-ف ““ر-ج-ف-لا““
لخد ةيرسشب Òباو-ط ى-ل-ع ا-ن-ف-قو ن-يأا
ةياقولا طورسش ىندأا اهيف تباغ زكرŸا

فرط نم ميظنتلا ءوسسو صسوÒفلا نم
اميسس ل يسسيئرلا ديÈلا زكرم ›وؤوسسم
ىلع زجاو◊او تامÓعلا عسضوب قّلعت ام
ظا-ظ-ت-كا ة-لا-ح د-لو ا-م و--هو صضرألا
بابسسأا مهأا نم نوك-ت ن-ئا-بّز-ل-ل بي-هر

 .ىودعلا راسشتنإا
¤إا ة--لوؤو--سسŸا تا--ه÷ا ى--ع--سست و

لÓخ نم ةبقارŸا تايلم-ع ة-ف-عا-سضم
ةيريدŸ ةعباتلا ةيباقرلا قرفلا زيزعت
فدهب ةينملا حلاسصŸا اذك و ةراجتلا
و صسوÒفلا راسشتنا ةدح ن-م ل-ي-ل-ق-ت-لا
يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ‘ ةمرسصلا
ةيحسصلا تاروطتلا هيسضت-ق-ت اŸ ا-ع-ب-ت
تا-ه÷ا ا-ه-ت-ع-سضو ي--ت--لا و ة--ي--لا◊ا
.ةلوؤوسسŸا

قرزل ليضضؤفلب ^

لاسصتلاو مÓعإلا ةيلخ لوؤوسسم فسشك ^
م-ت-ي ه-نا حÓ-م د-مfi جا--سسنوأا ة--لا--كو--ب
ةيقرت لجأا نم تايقافتا مار-بإل Òسضح-ت-لا
بي-سصن-ت ن-م اءد-ب ةÒغ--سصلا تا--سسسسؤوŸا
نم لك مسضت يتلا ةيئلولا ةيلÙا ةنجللا

ليغسشت معدل ةينطولا ةلا-كو-لا عر-ف ر-يد-م
ها-ي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ن-ع ل-ث‡و با-ب-سشلا
.هايŸا فرسصو يقسسلل ينطولا ناويدلاو
اهاوتfiو ةمŸÈا ةيقافتلا دونبل اذيفنتو

وه كلذ نم  ةياغلا نإاف ردسصŸا تاذ بسسح
ةر-غ-سصŸا ة-ج-ت-نŸا تا-سسسسؤوŸا ة-ي-قر--ت
” امك ةلوانŸا قيرط نع ا-ه-ب صضو-ه-ن-لاو

Úب جاسسنوأا ر-قÃ ة-كار-سش ة-ي-قا-ف-تا مَار-با
ةيديلقتلا ةعا-ن-سصلاو ة-حا-ي-سسلا ة-ير-يد-م
فرغو نازيلغ ة-يلو-ب ي-ل-ئا-ع-لا ل-م-ع-لاو
ةهج نم فر◊او ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا
عرف بابسشلا ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولاو

ةيئيبلا ةمظنألاب صضوه-ن-لا د-سصق ناز-ي-ل-غ
ةحايسسلا لا‹ ‘ ةرغسصم تاسسسسؤوم قلخو
اميف ،ىرخأا ةهج نم ةيديلقتلا تاعانسصلاو
ذيفنتو ةعباتم ىلع ةبسصنŸا ةنجللا رهسست

ىلع رهسسلاو ةيقافتلا نومسضم ‘ ءاج ام
تا---سسسسؤوŸا هذ----ه طا----سشنو ة----موÁد
قرزل ليضضفلب ^                                    .اهتقفارمو

ةعباتŸ ةن÷ بّضصنت ةي’ؤلا جاضسنوأا و..
 ةرغضصŸا تاضسضسؤؤŸا

تنضشؤ“ Úع ““بانك““ رقم مامأا نؤجتحي حلام Úع لدع  وديفتضسم
نم تائŸا ،عوبسسألا ةيا-ه-ن ،م-سصت-عا ^

يعقوم لدع تانكسس نم ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا
279 اذك و حلاŸا ة-يد-ل-ب-ب ن-ك-سسم231
قودن-سصلا ما-مأا تن-سشو“ Úع-ب ن-ك-سسم
““بان-ك““ طا-ي-ت-حلا Òفو-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا
Úبلاطم تنسشو“ Úع ةيلولا ةمسصاعب
و صصيسصختلا ةداهسش ءاغ-لإا-ب Úلوؤو-سسŸا
يا نودب و دحوŸا جذومنلاب ا-ه-سضيو-ع-ت
ةداهسش نم ةدافتسسلا و ةيفسسعت طورسش
تاءارجلا صسفنب ةيمسسرلا صصيسصخ-ت-لا
ةيكنبلا تلاكولا ي-قا-ب ‘ ه-ب لو-م-عŸا
را-ه-سشإا و ،ي-ن-طو-لا باÎلا Èع با-ن--ك

نيديفتسسŸا عيم÷ ةي-م-سسلا ة-م-ئا-ق-لا
نكسسلل ينطولا قودن-سصلا ن-ع ةردا-سصلا

نم نيديفتسسŸا Úكم-ت-ل ا-ه-لو-سصو Úح
ماظنب لمعلا ءاغلإا و مهت-ي-ع-سضو ة-يو-سست
ةيوه÷ا ةيريدŸا دوعو قيبطت و اطوكلا
يرو-ف-لا م-ي-عد-ّت-لا ‘ نا-سسم-ل-ت با-ن-ك
عيرسس عيزوت نامسضل يرسشبلا داد-ع-ت-لا-ب
عرسسأا ة-سسارد و صصي-سصخ-ت-لا تادا-ه-سشل
ةسسارد ييقت مدع و ة-ي-لاŸا تا-ف-ل-م-ل-ل
ة-ق-ي-ثو يا ى-ل-ع ءا-سضمإلا-ب تا--ف--لŸا

.⁄اعŸا ةددÒ fiغ Óبقتسسم
ةجوزلا لخد جاردإا ÚجتÙا بلاط امك

يلكلا عيزوتلا و ير-ه-سشلا عا-ط-ت-قلا ‘
تنسشو“ Úع و حلاŸا ع-قوÃ تا-ن-ك-سسل
عطاقلا م-ه-سضفر Úب-ت-ت-كŸا دد-ج ا-م-ك

امك فيظنتلا و ةسسار◊ا، Òيسستلا ءابعأل
ةيوه÷ا ةيريدŸا ةيعÃ هيلع قفتم ناك

و مهمÓتسسا دنع ديدسستلا كلذ ¤ا فسض
ىلع ايرهسش نوكي مه-ن-كا-سسŸ م-ه-لو-خد
Úب و ÚمسصتعŸا دحأا لوقي راجيا لكسش
ىد--ل صضو---م---غ لاز---ت ل كاذو اذ---ه
. ÚبتتكŸا

 حلاضص ^

طورضشلا رتافد نم اهباحضصأا دافتضسا ةرغضصم ةضسضسؤؤم12
مÓعإلاب فلكŸا راسشأا قايسسلا تاذ ‘و ^

تايقافتا ماربإل Òسضحتلا نع جاسسنوأا ةلاكوب
12 دوجو ¤ا اÒسشم ددج ءاكرسش عم ىرخأا

رتافد نم اهباحسصأا دافتسسا ةرغسصم ةسسسسؤوم
نم ةدافتسسلا نم اهل حمسست يتلاو طورسش
ل مهل ةلكوŸا لاغسشألا نم رفظلاو ةلوازم
ىلع صصر– تاي-قا-ف-تلا هذ-ه ناو ا-م-ي-سس
ةلحرم لÓخ ةرغسصŸا ةسسسسؤوŸا ة-ق-فار-م
اهئاطع ةموÁد نامسضل ¤وألا لÓ-غ-ت-سسلا

ق--فوو ة--لوا--نŸا ج---مار---ب لÓ---خ ن---م
ديدع عم نواعتلاب ةسصاÿا ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا

يذلا Òبكلا لكسشŸا ىقبي اميف تاعاطقلا
نم اهتدافتسسا مدع تاسسسسؤوŸا هذه هجاو
نم اهنع نل-عŸاو ةر-غ-سصم ع-يرا-سشم زا‚ا

نم م-ه-ب-ي-سصن نأا ثي-ح تا-ير-يدŸا فر-ط
نأا ّلإا ةئŸاب02 غلبي عيراسشŸا هذه عوم‹

رمألا قرو ىلع Èح ىق-ب-ت تارار-ق-لا هذ-ه
تا-سس-ّسسؤوŸا د-يد-ع را-ي-ه-نا ¤إا ىّدأا يّذ-لا
اهدّبكتو ةيلام تامزأا ‘ مَهعوقوو ةينابّسشلا

ÿةلسصاوم ىلع ةزجاع اهتلعج ةيدام رئاسس
.يداسصتقلا اهطاسشن

قرزل ليضضفلب̂ 
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ابوروا لاطبا ةطبار

ليجسستلا نع زجعي يتيسسلاو زرfi حيري ’ويدراوج
ثيح ›اغتÈلا وتروب تهجاو يتلاو يتيسس Îسسسشنام هقيرفل ةيسساسسلا ةليكسشتلا نع زرfi ضضاير يرئاز÷ا باغ
ةلحرم نم ةسسماÿا ةلو÷ا تاءاقل نمسض ،ءاثÓثلا ءاسسم واجاردلا بعلم اهنسضتحا يتلا ةارابŸا ‘ اًيبلسس لداعت
.تاعومÛا

طسسوتŸا رحبلا باعلأا
نارهوب تائسشنŸا نم ةئاŸاب59 ““ ضسÓيا

““ةزهاج

ةررقŸأ طسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ باعلأل ماعلأ ريدŸأ دكأأ ^
ةزهاج ةسضايرلأ تأاسشنŸأ نم ةئاŸاب59 نأاب ،2202 رئأز÷اب

.ةقطنŸأ ‘ Èكلأ يسضايرلأ ثد◊أ ناسضتحل
:ةثلاثلأ ةيعأذإلأ ةانقلل ةحابسسلأ ‘ قباسسلأ ›ودلأ لطبلأ لاقو
.““يسضايرلأ ثد◊أ ناسضتحل ةزهاج ةيسضايرلأ تأاسشنŸأ نم59““

خيرات ¤إأ1202 نم طسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ باعلأ ليجأات ”و
.انوروك ةحئاج ببسسب2202
ىلع تلم-ع9102 توأأ ‘ يمودق ذ-ن-م““ ،سسÓ-يإأ م-ي-ل-سس د-كأأو

رهسشأأ6 ‘ تمقو ،عيراسشŸأ مدقت لجأأ نم لمعلأ فورظ Úسس–
Ãتأونسس3 ‘ ينقبسس نم هب مقي ⁄ ا““.

ةمئÓم نوكت نأأ تآاسشنŸأ ىلع““ ،قباسسلأ ›ودلأ حابسسلأ ددسشو
ديد÷أ يبŸوألأ بكرŸأ بعلم لÓخ نم هيلع لمعن ام أذهو

ةيرقلأو قفأرŸأو ،دياقلب يعما÷أ بطقلاب ةحيرف رداقلأ دبع
نأأ بجي أذل ،ةÒغسصو ةÒبك لك ىلع فوقولأ انتمهم ،ةيبŸوألأ
ةيسصاخف ،يŸاعلأ ىوتسسŸأ تآا-سشنŸأ ل-خأد فور-ظ-لأ ق-فأو-ت
.““برعلأ تلوطب نع فلتخت يبورلأ عمتÛأ
دعوم طسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ باعلأأ ““،سسÓيأ ميلسس فاسضأأو
فويسضلأو ،رئأزجلل مهم يحايسسو ‘اقثو يدا-سصت-قأو ي-سضا-ير
ةروسصو ةيباجيإأ ةرظن كÎن نأأ بجي أذل نودوعي لو نوتأايسس

لجأ نم دوه÷أ رفاظتت نأأ لمأانو ،مهيدل رئأز÷أ نع ةديج
بعسشلأ بناج نم ىتح لب ةرأزولأ بناج نم طقف سسيل ،هحا‚إأ
يذ-لأ ه-ب ناÁإلأو ثد-ح-ل-ل ج-يوÎلأ ‘ م-ه-سسي نأأ بج-ي يذ-لأ

.““ يفحسص0001 مهنيب ةسضاير42 ‘ فيسض00002 لبقتسسيسس
دعب Èكألأ ثد◊أ دعت باعلألأ““ :لاق Úيسضايرلأ تأÒسض– نعو
نهأرن لو Òبك اهيف Úيسضاير-لأ ىو-ت-سسمو ،ة-ي-بŸولأ با-ع-لألأ

،باقلألأ دسصح ‘ ىوقلأ باعلأأو ةحباسسلأ ، ةمكŸÓأ ىلع طقف
تأدا–لأ عم قسسنن أذل جيوتتلأو ثد◊أ حا‚أ ىلع لمعن لب

،انييسضاير ةيزهاج ىلع فوقو-ل-ل ة-سصا-خ ة-يÒسض– ة-ن÷ Èع
‘ مه-سضع-ب ر-خأا-ت م-غر تا-ق-با-سسŸأ ‘ تا-ي-لأد-يŸأ د-سصحو
.““انوروك ةحئاج ببسسب Òسضحتلأ

كيتلسس – نÓيم : غيل ابروألا
مويلا ةرهسس ايسساسسا رظتنم رسصان نب

ط-سسو-ت--م دو--ع--ي ^
بخ--ت--نŸأ نأد--ي--م
،مدقلأ ةركل ين-طو-لأ
ءأوجأ ¤أ ،رسصا-ن ن-ب
ةر--ه--سس ة--سسفا--نŸأ
رظت-ن-ي ثي-ح ،مو-ي-لأ

‘ ايسساسسأ هت-كرا-سشم
ةب-ق-ترŸأ ة-ه-جأوŸأ
كي---ت---ل----سس ما----مأ
باسس◊ ،يدنلتكسسلأ
ة---سسماÿأ ة----لو÷أ
حمطي ثيح ،غيل ا-بروÓ-ل تا-عو-مÛأ رود ن-م ةÒخألأ ل-ب-قو
.مداقلأ رودلأ ¤أ هلهأات هب نمؤوي زوف قيق– ¤أ نÓيŸأ
،ةيلاطيلأ ةلوطبلأ ‘ هقيرفل Òخلأ ءاقللأ نع رسصان نب باغو
رسضÿأ بعل ةحأرأ لسضف يذلأ ،ينفلأ مقاطلأ تأرايخ ببسسب
Úفدهب انيتنوÒف ىلع نÓيم زاف دقو ،تايرابŸأ ةÌك ببسسب
هم‚و همجاهم بايغ أذكو رسصان نب بايغ ‘ ىتح ،در نود
.سشتيفوميهأربأ ناتلز لولأ
،›ويب ونافيتسس يسسيئرلأ بردŸأ ةدوع مويلأ ةأرابم دهسشتسسو
.دجتسسŸأ انوروك سسوÒف نم هيفاعت دعب
Èمفون41 موي انوروك سسوÒفب ةباسصإÓل سضرعت دق ›ويب ناكو
ةحسسم يرجي نأأ لبق ،يحسصلأ رجحلل عسضخ ثيح ،يسضاŸأ
.ةيبلسس اهتجيتن تءاج ،لوألأ سسمأأ
ةجيتن نأأ نÓيم نلعي““ :هيف ءاج ،اًيمسسر اًنايب يدانلأ ردسصأأو
وموكايج هدعاسسمو ›ويب ونافي-ت-سس برد-م-ل-ل ا-نورو-ك را-ب-ت-خأ

.““سسمأأ تيرجأأ يتلأ ةحسسŸأ دعب ،ةيبلسس تءاج ،يليروم
ةأرابم ‘ قيرفلأ ىلع نافر-سشي-سس ي-ل-يرو-مو ›و-ي-ب““ :فا-سضأأو
.““يبوروألأ يرودلاب كيتليسس
لÓخ يÒنوسسورلل ةينفلأ ة-ي-لوؤو-سسŸأ أÒنو-ب ي-ل-ي-ي-نأد ¤و-تو
سسوÒفب يليرومو ›ويب ةباسصإأ ذنم ،ةÒخألأ ةثÓثلأ تايرابŸأ
لداعتو ،يرودلاب انيتنرويفو ›وبان ىلع نÓيم زاف ثيح ،انوروك
  .يبوروألأ يرودلاب ليل عم

طاقن01 ¤إأ هديسصر وتروب عفرو ^
ع-فر ا-م-ن-ي--ب ،Êا--ث--لأ ز--كرŸأ ‘
31 ¤إأ هد-ي-سصر ي-ت-ي-سس Îسسسشنا--م
يذلأو ،ةعومÛأ ةرأدسص ‘ ةطقن
ذنم ›اتلأ رودلل هلهأات نمسضو قبسس
.ةيسضاŸأ ةلو÷أ

‘ اطسسوتم ىوتسسم ناقيرفلأ مدق
ة-عز-ن-لأ ه-ن--ع تبا--غ ،لوأأ طو--سش
ذوحتسسأو ،Úفرطلأ نم ةيموج-ه-لأ
ةركلأ ىلع ةحسضأو ةروسصب يتيسسلأ

Ãكأأ ةروسصب لغوتلأ نم تلواحÈ
نود ،رسسيألأ بنا÷أ نم نيدوف نم
.ةروطخ يأأ ليكسشت
نم جورÿأ نم وترو-ب ن-ك-م-ت-ي ⁄و
،¤وألأ ةعاسس عبرلأ ‘ هبعلم فسصن
›اغتÈلأ قير-ف-لأ بلا-ط-ي نأأ ل-ب-ق
‘ ءأز-ج ة-ل-كر ى--ل--ع لو--سص◊ا--ب
Úب كا-ك-ت-حأ د--ع--ب ،51 ةقي-قد-لأ
م-ك-ح نأأ لإأ ،نو-سسر-يدإأو و-ي-فا--توأأ
.ائيسش بسستحي ⁄ ةأرابŸأ
‘ ¤وألأ ةروطÿأ يتي-سسلأ ل-ك-سشو
سسيرو-ت-ل دأر-ف-نا--ب ،22 ةق-ي-قد-لأ
لإأ ،Úسسيسشرام سسرا◊أ هل ىدسصت
.للسستلأ عسضوم ‘ ناك Êابسسإلأ نأأ
فدهلأ ل-ج-سسي نأأ ج-ن-ي-لÎسس دا-كو
ةقيقدلأ ‘ يتيسس ÎسسسشناŸ لوألأ

بنا÷أ نم ة-ي-سضرأأ ةد-يد-سست-ب ،73
ل-سشف ،ءأز÷أ ة--ق--ط--نŸ ر--سسيألأ
نأأ لب-ق ،ا-ه-ل يد-سصت-لأ ‘ سسرا◊أ
طخ ىلع نم ي-سسو-ن-سس ا-ه-جر-خ-ي
ءاهنإأ وك-ن-ي-سشن-يز لوا-حو .ى-مرŸأ

نم ةديدسست-ب لوألأ طو-سشلأ دو-م-ج
،83 ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم جراخ
هيلع درو ،ىمرŸأ نع أًديعب تبهذ
جراخ نم ةديدسستب ةرسشابم أÒفيلوأأ

سضيأأ تبهذ ءأز÷أ ة-ق-ط-ن-م أًديعب اً
.ىمرŸأ نع
جراخ نم ةيخوراسص سسيروت قلطأأو
تلع ،34 ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم
لوألأ طوسشلأ يه-ت-ن-ي-ل ،ة-سضرا-ع-لأ
.يبلسسلأ لداعتلاب
ةديدسستب Êاثلأ طوسشلأ وتروب أأدبو
ة-ق-ط-ن-م جرا-خ ن-م أÒف-ي-لوأأ ن-م
اهب كسسمأأ ،15 ةقيقدلأ ‘ ،ءأز÷أ
.نوسسريدإأ
وكنيسشنيز Èع يتيسسلأ نم درلأ ىتأأو

،ةفلاfl ذيف-ن-ت-ب ،45 ةق-ي-قد-لأ ‘

‘ ةلهسس تبهذ ةرسشابم ةرك أًددسسم
.وتروب سسراح دي
ةق-قfi ة-سصر-ف ج-ن-ي-لÎسس رد-هأأو
ÚسسيسشراÃ درفنأ امدعب ،ليجسستلل

ةلهسس ةر-ك أًدد-سسم ،95 ةقيقد-لأ ‘
.ىمرŸأ سسراح اهل ىدسصت

ةسصرف يت-ي-سسلأ رد-هأأ ،د-يد-ج ن-م
fiةبيرغ ةروسصبو ليجسستلل ةقق ‘

ل-سسرأأ نأأ د-ع--ب كلذو ،96 ةقيقد-لأ
بنا÷أ نم ةيسضرع و-ي-ن-يد-نا-نÒف
لخأد نم جني-لÎسس ا-ه-ع-با-ت نÁألأ

ل-سشف ةد-يد-سست-ب ،ءأز÷أ ة-ق-ط-ن-م
لبق ،اهل يدسصتلأ ‘ وتروب سسراح

ىلع نم ةبأرغ-ب زا-يد ا-ه-جر-خ-ي نأأ
سسيرو--ت لوا--حو ،ى---مرŸأ ط---خ

ىدسصت ةيسصقم ةديدسستب ة-ع-با-تŸأ

.Úسسيسشرام اهل
لوألأ ليدب-ت-لأ لو-يدرأو-ج ىر-جأأو
باسسح ىلع سسوسسيج لوزنب يتيسسلل
.17 ةقيقدلأ ‘ سسيروت
ى-ل-ع دا-م-ت-علأ ودرا-نÒب ل--سضفو
بعÓت امد-ع-ب ة-يدر-ف-لأ ةدرا-هŸأ
نأأ لبق ،نÁألأ بنا÷أ ‘ يسسونسسب
ةرك ددسسيو ءأز÷أ ةقطنم ¤إأ لسصي
اهد-ع-بأأ ،67 ة-ق-ي-قد-لأ ‘ ة--يو--ق
.ةينكر ةلكر ¤إأ سسرا◊أ
سصر-ف-لأ رأد-هإأ ي-ت-ي-سسلأ ل--سصأوو
امدع-ب ،08 ةقي-قد-لأ ‘ ة-ق-قÙأ

›اÿأ ايسسراج مامأأ ةركلأ تده“
ةقطن-م ل-خأد ا-ًما“ ة-با-قر-لأ ن-م
Úسسيسشرام قلأات ةرك أًددسسم ،ءأز÷أ

.اهل يدسصتلأ ‘
ليجسستلأ يتيسس Îسسسشنا-م ح-ت-ت-فأو
ل-سسرأأ ا-مد-ع-ب ،ةر-سشا-ب-م ا-هد-ع--ب
اهل ىقترأ ةنقتم ةي-سضر-ع ودرا-نÒب

تسسŸ ة-ي-سسأأر أًدد-سسم سسو--سسي--ج
تمدطسصأو وترو-ب سسرا-ح ع-با-سصأأ
ديدج نم دهمتت نأأ لبق ،ةسضراعلاب
يذ-لأ ي-ل-يزأÈلأ م--جا--هŸأ ما--مأأ

نأأ لإأ ،كابسشلأ ‘ ةلوهسسب اهلجسس
تغلأأ يتلأ رافلأ ةينقتل داع مك◊أ
ى-ل-ع ل-ل-سست-لأ ي--عأد--ب فد--ه--لأ
.وجيردور
وينيدنانÒف لسسرأأ ،88 ةقيقدلأ ‘و

أًددسسم سسوسسيج اهل ىقترأ ةيسضرع
ءاقللأ يهتنيل ،ةسضراعلأ تلع ةيسسأأر
وتروب نمسضيو ،يب-ل-سسلأ لدا-ع-ت-لا-ب
يتيسس Îسسسشنام ةقفر اًيمسسر لهأاتلأ
.›اتلأ رودلأ ¤إأ

ر .ق ^

هقيرف ةرأدإأ نم ““ديردم لاير““ Òهامج تبلاط ^
ةيبلسسلأ جئاتنلأ دعب يدانلل ديدج بردم بلجب
.““نأديز““ ةبيتك اهقق– يتلأ
هب تماق ءاتف-ت-سسأ ‘ ي-ك-لŸأ Òها-م-ج تد-كأأو

Òهام÷أ نم %46 نأأ ةينابسسإلأ ““سسآأ““ ةفيحسص
.““نأديز““ ليحر ديرت

ةلاقتسسإلأ Ëدقت ““وزيز““ سضفر ،قايسسلأ سسفن ‘
يرود ‘ ““راتخاسش““ مامأأ ةن-ي-هŸأ ةرا-سسÿأ د-ع-ب
لهأاتلأ ‘ يكلŸأ ظوظح تنهر يتلأو لاطبألأ
.لبقŸأ رودلل
مدقأأ نل ..ل““ :Óئاق ““ديردم لاير““ بردم حرسصو
قيق– اننكÁو قيرفلأ أذهب نمؤوأأ انأأ ،يتلاقتسسإأ
.““اعم Òثكلأ
نم ةلا-قإلا-ب أًدد-ه-م ،نأد-يز ن-يد-لأ ن-يز تا-بو
اًيلfi ةئيسسلأ جئاتنلأ نم ةلسسل-سس د-ع-ب ،ه-ب-سصن-م
.اًيراقو
يرود ‘ ةد-يد-ج ةرا-سسخ ي-ج-ن-يŸÒأ ى-ق-ل--تو
كسستينود راتخاسش ه-ف-ي-سضم د-ي ى-ل-ع ،لا-ط-بألأ
فقوم دقع ام وهو ،ءا-ثÓ-ث-لأ ،Ê (2-0)أركوألأ
.هتعوم‹ ‘ قيرفلأ
نإاف ،ةي-نا-ب-سسإلأ ““ود-نوŸإأ““ ة-ف-ي-ح-سص بسسح-بو
اًيدج ركفي ،ديردم لاير سسيئر ،زيÒب ونيتنرولف

رود روبع ‘ ي-ك-لŸأ ل-سشف أذإأ ،نأد-يز ة-لا-قإأ ‘
.ابوروأأ لاطبأأ يرودل تاعومÛأ

امك دعت ⁄ ،نأديز ‘ ةقثلأ نأأ ةفيحسصلأ تركذو
،يسضاŸأ مسسوŸأ ،اجيللأ بقل هقيق– دعب تناك

‘ رابكلأ ÚبعÓلأ سضعب ةقث اسضيأأ دقف هنأأ ىتح
.قيرفلأ
وكيتلتأأو ةيليبسشإأ مامأأ لايرلأ جئاتن نأأ تفاسضأأو
ا-ي-سسورو-ب ا-م-ه--ن--ي--بو ،Êا--ب--سسإلأ يرود--لا--ب

Òسصم ددحتسس ،لاطبألأ يرود ‘ خابدÓجنسشنوم

.يسسنرفلأ بردŸأ
‘ ءأوسس ،جئاتنلأ ديعسص ىلع ديردم لاير Êاعيو
¤وألأ ةلوطبلأ يفف ،اجيللأ وأأ ابوروأأ لاطبأأ يرود

ةيناثلأ ‘و ،تايرابم5 نم ،طقف طاقن7 عمج
زكرŸأ لتح-يو ،01 لسصأأ نم تاه-جأو-م5ـب زاف
.عبأرلأ
راتخاسش دي ىلع ةديدج ةراسسخ ديردم لاير ىقلت
بعسص ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ Êأركوألأ كسستينود
.61ـلأ رودل لهأاتلأ ‘ ي‚ŸÒأ فقوم
،(0-2) ،ديردم لاير ىل-ع هزو-ف را-ت-خا-سش رر-كو
رودل ةسسماÿأ ةلو÷أ تايرابم نم-سض ،ءا-ثÓ-ث-لأ
‘ زاف هنأاب اًملع ،لاطبألأ يرودب تاعومÛأ
.(2-3) ةيناثلأ ةلو÷أ ءاقل
هذه نإاف ،تايئاسصحإÓل ““اكأوكسس““ ةكبسش بسسحبو
نيز هبردمو ديردم لايرل ةينا-ث-لأ ي-ه ةÁز-ه-لأ
أذ-ه ا-بوروأأ لا--ط--بأأ يرود ‘ ،نأد--يز ن--يد--لأ
.مسسوŸأ
همئأزه ددع لداع نأديز نأأ ¤إأ ،ةكبسشلأ تراسشأأو

ة-خ-سسن لÓ-خ لا-ط--بألأ يرود تا--عو--م‹ ‘
ينف ريدمك مسسأوم3 رخآأ لÓخ هاقلت ام ،ةدحأو
.رودلأ سسفن ‘ ديردم لايرل
هديسصر كسستينود راتخاسش عفر ،راسصتنلأ أذهبو
ديسصر دمŒ امنيب ،ثلاثلأ زكرŸأ ‘ طاقن7 ¤إأ
.Êاثلأ زكرŸأ ‘ طاقن7 دنع ديردم لاير

ديردم لاير
 هتلاقتسسا Ëدقت ضضفري ناديز

ابوروا لاطبا ةطبار
ايليسسرم دي ىلع ىسصقي Êادوسس

،ا-بوروأأ لا--ط--بأأ يرود ،سسو--كا--ي--بŸوأأ عدو ^
نمسض ،ايليسسرام ه-ف-ي-سضم ما-مأأ2-1 هتراسسخ-ب
عراسصتيل ،ءاثÓثلأ سسمأ لوأ ،ةثلاثلأ ةعومÛأ
.يبوروألأ يرودلل لهؤوŸأ دعقŸأ ىلع ناقيرفلأ
Êأدوسس لÓه يبرعلأ يرئأز÷أ مجاهŸأ كراسشو
6 بعلو09 ةقيقدلأ ‘ هماحقأ ” ثيح ،Óيدب
⁄ قئاقد يهو ،عئاسضلأ لدب تقولأ نمسض قئاقد
Òيغت لجأ نم فلسشلل قباسسلأ بعÓل ةيفاك نكت

.ةأرابŸأ ةجيتن
يدام Èع لوألأ طوسشلأ ‘ Êانويلأ قيرفلأ مدقتو
ءأزج يتلكر هيياب يÎيÁد لجسسي نأأ لبق ،أراماك
لوأأو راسصتنأ لوأأ ايليسسرام حنميل ،ةحأÎسسلأ دعب
.مسسوŸأ أذه ةلوطبلأ ‘ هفأدهأأ
مئأزه ةلسسلسسل أدح عسضو يذلأ ،ايليسسرام لتحيو

fiأ ،ةلوطبلأ ‘ ةيلاتتم ةأرابم31 ‘ ةجرŸزكر
ف-ل-خ طا--ق--ن ثÓ--ث--ب ة--عو--مÛا--ب Òخألأ

.ةرسشابŸأ تاهجأوŸأ ‘ قوفتŸأ سسوكايبŸوأأ
امنيب ،وتروب هÒظ-ن ،سسو-كا-ي-بŸوأأ ف-ي-سضت-سسيو
رخآأ ‘ ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ،ا-ي-ل-ي-سسرا-م روز-ي-سس
ثيح ،لبقŸأ ءا-ع-برألأ ،ة-عو-مÛا-ب Úتأرا-ب-م
Èكأأ عسستم ىلع لوسص◊أ لجأأ نم Êأدوسس حمطي
¤أ رورŸأ نامسض لجأ نم زوفلأ قيق–و بعلل

.غيل ابروألأ ةسسفانم
ر .ق ^
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 لئابقلا ةبيبشش – نارهو ةيدولوم

تاراسصتنلا ¤وأا لجا نم ةوارم◊ا
 كرادتلا ةمهم ‘ يرانكلاو

ءاقل دغ ءاسسم نارهوب ةنابز دمحا ديهسشلا بعلم نسضتحي ^
Êاث راطا ‘ لئابقلا ةبيبسش فيسضلاو ةيلÙا ةيدولوŸا Úب Òثم
ةدعاو ةارابم نوكتسس ثيح ،مدقلا ةركل لولا فÙÎا تلوج

ديدج بردم عم كرادتلل ىسسعي قيرف Úب ،ةملكلا ىنعم ”اب
لوا نم هتسسŸ نايبتل Òخلا ىعسسي ثيح ،يديزوب فسسوي همسسا

بايغ لظ ‘ هناد-يÃ ا-مو-عد-م نو-ك-ي-سس ق-ير-ف ما-ما ،رو-ه-ظ
تاراسصتنا ¤وا نع Êوزاك بردŸا لابسشا ثحبي ثيح ،روهم÷ا
‘ ةوارم◊ا اهب داع يتلا ةيباجيلا ةجيتنلا دعب اميسسل ،مسسوŸا
رسصن ىلع هوسضرف يذلا لداعتلاو ةمسصاعلا نم ¤ولا ةلو÷ا

‘ لملا ةبيخ دعب ىنسسي ⁄ يرانكلا نأا Úح ‘ ،ياد Úسسح
ليحرب تلجع يتلا ةارابŸا يهو ،جÈلا يلهأا مامأا ¤وألا ةلو÷ا
ديد÷ا بردŸا لوعي واذه ،Êافلزلا نماي يسسنوتلا بردŸا
يطعت دق يتلا تاÒيغتلا سضعب ىلع يديزوب ةبيبسشلل Ëدقلا
Úح ‘ ،دغلا ةارابم ةبسسانÃ ناديŸا ةيسضرا قوف اديدج اعفد
باسصŸا عرقل اهبعل بايغ لسصاوت ةوارم◊ا ةليكسشت فرعتسس
ةلو÷ا ءاق-ل ن-ع با-غ د-ق Òخلا نا ا-م-ل-ع ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب
 .اسضيأا ببسسلا سسفنل ةمسصاعلا ‘ ةيسضاŸا

دشض ةيئاشضق ىوعد كير– ررقت يرانكلا ةرادإا
 يزوزعم

ىوعد كير– ىلع لئابقلا ةبيبسش يدان رقتسسا ،ىرخأا ةهج نم
ىفطسصم ،›ا◊ا ةرادإلا سسلÛ سضراعم زر-بأا د-سض ة-ي-ئا-سضق
،مهيمعادو ،يدانلا ›وئسسم ىلع سسرسشلا هموجه دعب ،يزوزعم
هلولح لÓخ ،لÓم فيرسش مهتا دق ،يزوزعم ىفطسصم ناكو

·ذ ءارسشو تايرابŸا بيتÎب ،ةينو-يز-ف-ل-ت ةا-ن-ق ى-ل-ع ا-ف-ي-سض
يدانلا لاقو ،ـطوقسسلا نم لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ذا-ق-نإل ،مو-سصÿا
سسيئرو ،لئابقلا ةبيبسش ةرادإا““ :““كوبسسيف““ Èع نايب ‘ يلئابقلا

دسض ،Úتيئاسضق Úتوعد عفر اررق ،لÓم فيرسش ةرادإلا سسل‹
⁄ سصخسشلا اذه““ :نايبلا فاسضأاو ،““Òهسشتلا ة-م-ه-ت-ب يزوز-ع-م
،ةفلتıا هتارادإاو يدانلا ةمجاهم نع تاونسس رسشع ذنم فقوتي

ىدل فورعم هنأا مغر ةي-عر-سشلا ه-ح-نÁ د-ق اذ-ه نأا ه-ن-م ا-ن-ظ
نوفقي نيذلا سصاخسشألا ¤إا ةفا-سضإا ،ة-ي-فÿا ها-ياو-ن-ب ع-ي-م÷ا

ديؤوم سصخسشلا اذه نأاب لوق-لا ل-جıا ن-م““ :ع-با-تو ،““ه-ف-ل-خ
ىلع داتعا دقف ،يدانلا فرسشي ل رمأا وهو ،ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سشل
عيمج ‘ راسصنأا هل يدانلا نأا مغر ،ةيرسصنعلاو ةيهاركلل ةوعدلا
يأا كانه دعي ⁄““ :”أاو ،““هÒغ نم لسضفأا دحأا لو ،⁄اعلا ءاحنأا

،ةددfi سضارغأل هتاروانم ةعباتÃ درفلا اذهل حامسسلل لا‹
عفاود ىلع ءوسضلا طيلسستل ةلادعلل هجوتلا انررق ،كلذ ةجيتنو

.““سصخسشلا اذه
00:51 ةعاشسلا نم ةيادب ادغ

 ةنيطنشسق بابشش – وداراب كيتيلتا
ديكأاتل كابلاو كرادتلل يسسايسسلا

 نازيلغ ةجيتن
ةعم÷ا دغ ءاسسم ةمسصاعلاب ءاسضيبلا رادلا بعلم نسضتحي ^

راطإا ‘ ةنيطنسسق بابسش هفيسضو وداراب كيتيلتا Úب يوق ءاقل
ثحبيو اذه ،مدقلا ةرك-ل لوألا فÙÎا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا
يذلا يوقلا ءادألاو لداعتلا ةجيتن د-ي-كأا-ت ن-ع راد-لا با-ح-سصأا
Úح ‘ ،ديبارلا مامأا نازيلغ ‘ ¤وألا ةلو÷ا ‘ هنع اوفسشك
مامأا ةلو÷ا تاذ ‘ هناديم ‘ Ìعتلا كرادت نع يسسايسسلا ثحبي

ءاسسم بقترŸا ءاقللا نوكيسسو ،هأاجاف يذلا ناسسملت دادو هفيسض
وهو Êارمع بردŸا لابسشأل ةبسسنلاب ر-طاıا-ب ا-فو-فfi د-غ
يذلا رمألا ،ةينقتلاو ةنيفلا هتاناكمإاو سسفانŸا ةوق كردي يذلا

ىلع نازيلغ ‘ كابلا اهبعل يتلا ةÒخألا ةارابŸا عجاري هلعج
Êاعيو اذه ،دغلا ءاقل ‘ هترفسش كفو ،هبعل ةقيرط ليل– لمأا
ةبوعسص نم ديزيسس يذلا رمألا ،تابايغ-لا سضع-ب ن-م ي-سسا-ي-سسلا
نيديدج Úمسسا مامسضنا تفرع دق ةدايعلا ناو اميسسل ،ةمهŸا
Úنثلا ءاسسم قيرفلا هسضاخ يذلا Òخألا يدولا ءاقللا ‘ ابيسصأا
ةباسصإا ءاقللا اذه دهسش ثيح ،ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا ما-مأا ي-سضاŸا
ءاقل نع امهبايغ ينعي دق يذلا رمألا ،يرمعمو سشيعي يئانثلا
يذلا يرمعلا بعÓلا ةكراسشم يدولا ءاقللا دهسش Úح ‘ ،دغلا

دامتعلا ¤إا Êارمعب عفدي دق يذلا رمألا ،ةليوط ةدŸ باغ
نم نك‡ ددع Èكا ةيزهاج ¤إا جات– يتلا دغلا ةارابم يق هيلع
 .ÚبعÓلا

alfadjrwatani@yahoo.fr
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 اينولوب ‘ Èمشسيد ةياهن يرئاز÷ا يعابشسلل صصبرت

 رسصم لايدنوŸ اÒسض– ةمسصاعلاب صصبÎي ديلا ةركل ينطولا بختنŸا

ينف-لا م-قا-ط-لا ى-عد-ت-شسا
يرئاز÷ا ينطولا بختنم-ل-ل
يشسنرفلا ةدايقب دي-لا ةر-ك-ل
ابع’12 ،ترو-----------ب ن’آا
رر-قŸا يÒشضح-ت-لا صصبÎل-ل
،يرا÷ا Èمشسيد9 ¤إا2 نم

1202 ⁄اعلا ةلوطبل ابشس–
لÓخ رشصÃ ةررقŸا لاجرلل
13 ¤إا31 نم ةدتمŸا ةÎفلا

 .يفناج
نم Ìكأا دعب سصبÎلا اذه يتأايو ^
ددع ةباسصإا ببسسب فقوتلا نم رهسش
ا--نورو--ك سسوÒف--ب Úب--عÓ--لا ن--م
ةكراسشم فرعيسس يذلاو ““91–ديفوك““
‘ Úطسشا-ن-لا ÚفÙÎا Úب-عÓ-لا

نيدلا رونو ،سشابعك ماسشه :مهو رطق
ىفطسصمو (يرطقلا ي-ل-هألا) لÓ-ه
 .(ةركولا) قداسصلا جاح
،ةم-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا سصبر-ت بق-عو
¤إا ير-ئاز÷ا ي-عا-ب-سسلا لو-ح--ت--ي
32 ¤إا9 نم سصبرت سضوÿ اينولوب
تسس ه--ل--ل--خ--ت--ت ،يرا÷ا Èم--سسيد
دسض نات-ن-ثا ا-ه-ن-م ،ة-يدو تا-يرا-ب-م
بسسح ،لوألا Êو-لو-ب--لا بخ--ت--نŸا
ةيدا–لا هنع تفسشك يذلا جمانÈلا
سسيئر ناكو ،د-ي-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا
دق ،نابعل بيبح ،ةيدا–لا ة-ئ-ي-ه-لا

سضوخنسس اينولوب سصبرت دعب““ :حرسص
بخ-ت-ن--م د--سض Úت--يدو Úتارا--ب--م
ÈمسسيدÚ 72ب ام ةمانŸاب نيرحبلا
موي ةرهاقلا ¤إا انلقنت لبق يفناج6 و
ةلوطب رسضÿا رسشابيو ،““يف-نا-ج11

ةعو-مÛا ن-م-سض1202 ⁄ا-ع--لا
يفناج41 موي برغŸا مامأا ةسسداسسلا
تيقوتب00:81 ة-عا-سسلا ن-م ة-ياد-ب
61 ‘ ادنلسسيإا ةهجاوم لبق ،رئاز÷ا

03:02 ةعاسسلا ىلع رهسشلا سسفن نم
رودلا ينطولا بختنŸا م-ت-ت-خ-ي-سسو
رهسش نم81 ‘ لاغتÈلا مامأا لوألا

،00:81 ةعاسسلا ىلع مداقلا ي-ف-نا-ج
بختنŸا ام-هار-جأا Úسصبر-ت د-ع-ب-ف
ع--مŒو Òسض– ز--كرÃ ير--ئاز÷ا
،ةبانعب يديار-سسب ة-ي-ن-طو-لا قر-ف-لا

،ي--ن--طو--لا بردŸا فار---سشإا ت–
رهسشأا ةدع دعب ،تروب نلأا يسسنرفلا

ببسسب تابيردت-لا ن-ع ف-قو-ت-لا ن-م
ناعرسس ،⁄اعلا تباسصأا يتلا ةحئا÷ا

رهسش ‘ تاداد-ع-ت-سسلا تد-م-ج ا-م
ترر-ق نأا د-ع-ب طرا--ف--لا ر--بو--ت--كأا
فيقوت ةبع-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا
” امك ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا سصبر-ت
ر-ه--سش ‘ ج--مŸÈا سصبÎلا ءا--غ--لإا
لجيسس ،ر-سصم ‘و ،سسنو-ت-ب Èم-فو-ن

دعب ةيلودلا ةحاسسلل مهتدوع رسضÿا
و اسسنرف-ب7102 يترود نع مه-با-ي-غ
 .كرا‰ادلا و ايناŸأاب9102
ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا نأا مو--ل--ع--مو
ةركل ⁄اعلا ةلوطبل رسضحي يرئاز÷ا
41 نم رسصم اهنسضتحتسس ي-ت-لا د-ي-لا
،1202 لبقŸا ماعلا نم يفناج13 ¤إا

ويكوط داي-بŸوأل ةرود-لا ن-ع Ó-سضف
‘ ينطولا بخت-نŸا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا

41 ¤إا21 نم ايناŸأاب Úلرب ةنيدم
ثي--ح ،ة--ن--سسلا سسف--ن ن--م سسرا--م
‘ يسسنرفلا ينقتلا لابسشأا كراسشيسس
دايبŸوأÓل ةÒخألا ةيليهأاتلا ةطÙا
ديوسسلاو ايناŸأا تابختنم بناج ¤إا
   .اينيفولسسو
نم نورسشعلاو ةعباسسلا ةخسسنلا ماقتو
ةÎفلا لÓخ رسصم ‘ ديلا لايدنوم
ةكراسش1202Ã يفناج13 ¤إا31 نم
لك تابختنم سسفانتتو .ابخ-ت-ن-م23

نم يرود ماظنب اهنيب اميف ةعوم‹
تابختنŸا لهأاتت نأا ىلع دحاو رود

لك نم ¤وألا ةثÓثلا زكارŸا ةبحاسص
رودلا تايلا-ع-ف ما-ت-خ ‘ ة-عو-م‹

رود---لا) Êا---ث---لا رود---لا ¤إا لوألا
  .ابختنم42 مسضي يذلا ،(يسسيئرلا
م-سسق-ت--سس ،ي--سسي--ئر--لا رود--لا ‘و
ع-برأا ى-ل-ع42 ـلا تا-ب--خ--ت--نŸا

لك م-سضت ثي-ح بسسح-ف تا-عو-م‹
اميف سسفانتت تابختن-م ة-ت-سس ا-ه-ن-م
دحاو رود ن-م يرود ما-ظ-ن-ب ا-ه-ن-ي-ب
نيزكرŸا ابحاسص نابختنŸا لهأات-ي-ل
ةياهنب ةعوم‹ لك ‘ Êاثلاو لوألا

ةينامثلا رود ¤إا رودلا اذه تايلاعف
  .ةلوطبلا ‘ ةيئاسصقإلا راودألا ةيادب
 :سصبÎلاب ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق
دبع ،(ةبانع يبŸوا ) يسشومز يحي
،(›وÎبلا عمÛا ) ي-ن-م ن-ب ه-ل-لا

،(ةنتاب ةيدولوم) تيتسشو-ب يدو-م-ح
،(›وÎبلا عمÛا) روبه-سش سضا-ير

ناوسضر  ،(ةدكيكسس ا) ةسس◊وب يلع
اسضر ،(ةدك-ي-ك-سس ة-ب-ي-ب-سش ) ر-كا-سس
دوعسسم ،(›وÎبلا عمÛا ) بيرع
Òهز ،(›وÎبلا عمÛا ) سسوكرب
ŸÚ دمfi ،(ةدكيكسس ةبيبسش ) ميعن
ماسشه ،(جيريرعوب جرب.سش) ةب-ير-ق
ميحرلا دبع ،(رطق يلهأا) سشابعك
فسسوي ،(›وÎبلا عمÛا )  حايرب
نب Úسساي ،(ةبانع يبŸوا ) ›وزوب

ة-ب-ق-ع ،(ي-قار-ب با-ب-سش) دو-ع-سسم
جر-ب ي--ل--ها با--ب--سش ) د--ع--سسن--يا
ةيدولوم ) يروك راتfl ،(جيريرعوب
ةبيبسش ) ›Óيج نب نايفسص ،(ةديعسس
ةيدولوم ) حانجوب ةماسسا ،( ةرواسسلا

سشو-م-ح رو-ن-لا د-ب--ع ،(ةد--ي--ع--سس
نيدلا رون ،(ج-ير-ير-ع و-ب جر-ب.سش)

قداسصلا جاح ،(رط-ق ي-ل-هأا) لÓ-ه
 .(رطق/ةركولا) ىفطسصم

قوراف.ج^

5 بعلم ة-ع-م÷ا د-غ ءا-سسم ن-سضت-ح-ي ^
رودلا نم بايإلا ءاقل ي-بŸولا ة-ي-ل-يو-ج

ة-يدو-لو-م ق-ير-ف Úب لوألا يد-ي-ه-م-ت--لا
،وغروب يد زلفاب ينينيبلا هفيسضو رئاز÷ا

‘ زيغن ليبن بردŸا لابسشأا نوكيسس ثيح
ءاقللاب زوفلاو لهأاتلا ةÒسشأات مسسح ةمهم
ة-سسفا-نŸا راو-سشم ة-ل-سصاو--م ل--جا ن--م
ىلع زيكÎلل اهدعب لوحت-لاو ة-ي-ق-ير-فلا
ةلوطبلا ‘ قيرفل-ل ةر-خا-تŸا تاءا-ق-ل-لا
دق ةيدولوŸا قيرف ناك دقو اذه ،ةيلÙا

باهذلا ةارابم ‘ ةيباجيا ةج-ي-ت-ن ق-ق-ح
،Úني-ب ‘ ي-سضاŸا ة-ع-م÷ا تر-ج ي-ت-لا
،1 –1 يباجيلا لداعتلاب ته-ت-نا ي-ت-لاو

يدولوم هلجسس يذلا فدهلا نوكيسس ثيح
،ادج انيم-ث با-هذ-لا ةارا-ب-م ‘ ي-ع-ي-بر

لداعتلا مويلا اهيفكي ةيدولوŸا نأاو ةسصاخ
قيرفلا نأا Òغ ،لهأاتلا مسسح لجا نم0 –0 يبلسسلا
ءاطعا سضفري زيغن ليبن هبردم تاحيرسصت بسسحبو
سسفا-نŸا ناو ة-سصا-خ ،تآا-جا-ف-م ة-يأل ة-سصر-ف-لا
لجا نم يتأايسس رئاز÷ا ¤إا مويلا همودق رظتنŸا
عافدلا لجأا نم هظوظح لماكو هقاروأا رخآا بعل

 .ةقباسسŸا هذه ‘ ءاقبلا ‘ هلمأا نع
⁄ بعÓلاو دغلا ةارابŸ زهاج ةرامعل

 انوروكب اقÓطإا بشصي
ةباسصإا رئاز÷ا ةيدولوم يدان ىفن ،ىرخأا ةهج نم
هبارغتسسا ايدبم ،انوروك سسوÒفب ةرامعل ليبن هبعل
ةين-عŸا ة-سسسسؤوŸا ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا ةو-طÿا ن-م
نع باغ دق ةرامعل ناكو ،Úنب ‘ ليلاحتلا ءارجإاب

‘ ،ينينبلا زلفاب يدان مامأا ،ةÒخألا هقيرف ةارابم
،ايقيرفإا لاطبأا يرود نم يديهمتلا رودلا باهذ
،انوروك سسوÒف نع فسشكلا رابتخل هعوسضخ رثإا

يمسصاعلا يدانلا لاقو ،ةيباجيإا هجئاتن تءاج ثيح
:““كوبسسيف““ ىل-ع ي-م-سسر-لا ه-با-سسح Èع نا-ي-ب ‘

‘ ةيدولوŸا ةثعب اهتسشا-ع ي-ت-لا ثاد-حألا بق-ع““
نع فسشكلا ليلا– جئاتنب ةقلعتŸا اسصوسصخ Úنب

نطولا سضرأا ¤إا ةدوعلا دعب ةرامعل ليبن ماق ،انوروك
جئاتنلا يهو هتمÓسس نم دكأاتلل يبط ليل– ءارجإاب
رسس نع رسسفتسسن انلعجي ام ،ةيب-ل-سس تر-ه-ظ ي-ت-لا
‘ ليلاحتلاب ةينعŸا ةه÷ا اهب تماق يتلا ةوطÿا
هحايترا نع Èع بعÓلا““ :نايبلا فاسضأاو ،““Úنب
نوكيسس هنأا ادكؤوم ،ةقي-ق◊ا رو-ه-ظ د-ع-ب د-يد-سشلا

 .““ةعم÷ا دغ موي ،ةدوعلا ةارابŸ ازهاج
 رئاز÷ا ¤إا زلفاب ةثعب لوسصو دعوم له‚ :سساŸا
،سساŸأا رسصانلا دبع د-ع-ب-ت-سسا ،ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘و
هقيرف سضرعت ةركف ،رئاز÷ا ةيدولوم يدان سسيئر

Ÿجئاتن نأاسشب ،ينينبلا زلفاب يدان لبق نم ةرماؤو
يرودلا باهذ ‘ ،ةرامعل نايفسس بعÓلا تارابتخا
‘ سساŸأا لاقو ،ايقيرفأا لاطبأا يرود نم يديهمتلا
نايحألا سضعب ‘ ةحارسص““ :ةي-مÓ-عا تا-ح-ير-سصت
،تارارقلا سضعب ةيقادسصم لوح كوكسشلا انبيسصت

،““ا-نورو-ك سسوÒف-ب ةرا-م-ع-ل ة-با-سصإا رار-غ ى-ل--ع
عاسضخإا ىل-ع تسصر-ح ة-يدو-لوŸا ةرادإا““ :فا-سضأاو

تءاجو ،Úنب ¤إا ةرداغŸا لبق تارابتخل اهيبعل
عسضخت نأا لبق ،ÚبعÓلا عيم÷ ةيب-ل-سس ا-ه-ج-ئا-ت-ن
اهجئاتن تءاج ،Úنب ‘ ةيناث تارا-ب-ت-خل ة-ث-ع-ب-لا

دعاسسمو ةرامعل ءانثتسساب عيمجلل ةي-ب-ل-سس
ةيقيرفإلا قرفلا نأا مغر““ :عباتو ،““بردŸا

ةيوت-ل-م قر-ط ¤إا ءو-ج-ل-لا ا-م-ئاد لوا–
دعبتسسا يننأا لإا ،ÚسسفانŸا ىلع طغسضلل
عجار رمألا نأا دقتعأاو ،ةرماؤوŸا ةيرظن
سساŸا دكأا امك ،““تايناك-مإلا ف-ع-سض ¤إا
لكل ةزهاج ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ةرادإا نأا-ب
ز-ل-فا-ب ةرادإا نأا ¤إا اÒسشم ،تلا-م-ت-حلا
لو-سصو د-عوÃ يدا-ن-لا را-ط--خإا تسضفر
ةرادإا““ :ل-سصاوو ،ر-ئاز÷ا ¤إا ا-ه-ت--ث--ع--ب
ل-ك Òفو-ت ى-ل--ع ة--سصير--ح ة--يدو--لوŸا
زيهجتب تماقو ،زلفاب ةثعبل تا-ب-ل-ط-تŸا
ترسضحو ،يدانلا ةثعبل لوخدلا سصيخارت

انرطخي ⁄ هنكل ،راطŸا ‘ ه-لا-ب-ق-ت-سسل
ة-ق-ير-ط يأا-بو ه-لو-سصو د-عوÃ نآلا د◊

ابلط انلسسرأا اننأا مغر ،رئاز÷اب اهب لحيسس
 .““قباسسلا ‘ ايمسسر

 قوراف.ج ^

 ايقيرفا لاطبا ةطبار
00:51 ةعاشسلا نم ةيادب ادغ

 وغروب يد زلفاب – رئاز÷ا ةيدولوم

 راوسشŸا ةلسصاومو لهأاتلا مسسح لجا نم ديمعلا

 دادزولب بابشش
 يبيللا رسصنلا ءاقل ةرادإل يسسنوت ميك– مقاطو دغ رسصم ¤ا رفسسلا

كلذو ،ةسصاخ ةيوج ةلحر Ïم ىلع ةرهاقلا ¤إا رفسسلل ةعم÷ا دغ ةحيبسص دادزولب بابسش قيرف ةليكسشت دعتسست ^
يتلا ةارابŸا يهو ،يبيللا رسصنلا يدان مامأا لبقŸا دحألا موي ةرظتنŸا لوألا يديهمتلا رودلا بايإا ةارابŸ ابسس–

باهذلا ءاقل ‘ ةديج ةجيتن ققح امدعب ،مداقلا رودلا ¤إا لهأاتلا ةÒسشأات عطق ةمهم ‘ ةبيقعل قيرف اهيف نوكيسس
ابسس– سسمأا لوأا تابيردتلا ءاوجأا ¤إا قيرفلا ةليكسشت تداع دقو اذه ،ةفيظن ةيئانثب زوفلا لÓخ نم رئاز÷ا ‘

ةارابم ‘ هومدق ام ىلع ÚبعÓلا ركسش يذلاو ،قيرفلل ماعلا ريدŸا ةرامع نيدلا فرسش ةرايزب تيظحو ،ءاقلل
موي بايإلا ةارابم ‘ ةلثا‡ ةجيتن قيق– لجا نم ينفلا مقاطلا ةقفر مهايإا ازفfiو ،يسضاŸا دحألا موي باهذلا
،ىرخأا ةهج نم ،يرئاز÷ا تيقوتلاب54:31 ةعاسسلا نم ةيادب ةيرسصŸا ةمسصاعلا ‘ ةطرسشلا بعلÃ لبقŸا دحألا

ينسسح ميعن ةحاسسلا مكح هدوقي ،ءاقللا ةرادإل يسسنوت ميك– مقاط مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا تنيع
Ãأا هينطاوم ةدعاسسÁمأاو ليعامسسإا نÚ كرب. 

 قوراف.ج ^
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هتمسص ‘ لسصاوي““ نمألا سسل‹ نأا ¤إا راسشأاو
ةيملسس ةيوسست داجيإل هسسعاقتو رŸÈا Òغ
هيف لوا– تقو ‘ ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلل
دوهعŸا اهلاح ىلع رومألا ءاقبإا فارطألا سضعب
مر÷ا طقسسي نأا ‘ - لاق امك - Óمأا اÃر
حوسضفم فقوم اذهو ،مداقتلاب ديد÷ا يبرغŸا
غولب ‘ ةمهاسسملل ةيسسايسس ةدارإا يأا نع مني لو
رامع دمfi يديسس دكأاو ““.ةيسضقلل يملسس لح
ىلع ديدج ناودع نم برغŸا هب ماق ام““ نأا
ءاسضعأا لماك ينعت ةيسضق يوارحسصلا باÎلا

ةيلوؤوسسŸا اهل ةئيهك ›ودلا نمألا سسل‹
،Úيلودلا نمألاو ملسسلا نوسص نع ةيرسص◊ا
سسلÛا عامتجا نأا دكأاو .““اهنيعب ةلود سسيلو
دح ‘ ةياغ سسيل تاذلاب ةيسضقلا هذه لوح““
قرÿا نيدي لمعب مايقلا وه مهŸا نأل هتاذ
.نآلا دح ¤إا متي ⁄ ام وهو رفاسسلا يبرغŸا
هذه ‘ ويراسسيلوبلا ةهبج بلطم سصوسصخبو
نإا رامع دمfi يديسس لاق ،ةنهارلا ةلحرŸا
بعسشلا نأا وه نآلا هلوق نكÁ ام لك““
ويراسسيلوبلا ةهبج سسسسأا امدنع يوارحسصلا
يرامعتسسلا دوجولا دسض حلسسŸا حافكلا نلعأاو
ةيروهم÷ا مايق نÓعإاوÊ ‘ 3791ابسسلا
6791 ماع ‘ ةيطارقÁدلا ةيوارحسصلا ةيبرعلا
ةماقإاو لماكلا ريرحتلا وه لازامو هبلطم ناك
عوبر لماك ىلع ةلقتسسŸا ةيوارحسصلا ةلودلا
تاذ فاسضأاو .““ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا
باوبأا““ يقبُت ةيوارحسصلا ةدايقلا نأا ،لوؤوسسŸا
سساسسأا ىلع نكلو ةحوتفم ةيملسسلا ةيوسستلا
يوارحسصلا بعسشلا ق◊ لماكلا ماÎحلا
ةير◊ا ‘ ةمواسسملل لباقلا Òغو سسدقŸا
حسضاوو تباث فقوم وهو ينطولا لÓقتسسلاو
عورسشŸا درلا قحب اهظافتحا عم ،هيف ةعجر لو
ةرمتسسŸا هتاكاهتناو برغŸا تازازفتسسا ىلع
ةيلودلا تاوعدلا سصوسصخبو .““ناسسنإلا قوق◊
ثوعبم Úيعت ‘ عارسسإلا ةرورسض ¤إا ةيلا◊ا
ءارحسصلا ¤ا ماعلا ÚمأÓل ديدج يسصخسش
نم Ìكأا ذنم ارغاسش هبسصنم لظ يذلاو ،ةيبرغلا
عارسسإلا““ نإا ويراسسيلوبلا ةهبج بودنم لاق ،ةنسس
يبرغŸا ءادتعلا دعب تاوعدلا هذه ةÒتو ‘
ءاطعإل ةلواfi وه Èمفون31 موي رفاسسلا
نوكيسس يسصخسش ثوعبم Úيعت نأاب عابطنلا

Ãهنأا لاقو .““›ا◊ا عسضولل يرحسسلا ل◊ا ةباث
ثوعبم Úيعت نإاف يوارحسصلا فرطلل ةبسسنلاب““
ايأاو هتاذ دح ‘ ةياغ ادبأا نكي ⁄ ديدج يسصخسش
ام““ نأا Óئاق ،““Óبقتسسم مايألا هب يتأاتسس ام ناك
Îسستلل ةلواfi در‹ وه ةعاسسلا دح ¤إا هارن
باÎلا ىلع ديد÷ا يبرغŸا ناودعلا ىلع
ىلع رومألا كرت ةيسسايسس جهنو يوارحسصلا
.““اعطاق اسضفر هسضفرن ام وهو دوهعŸا اهلاح

·ألا فقوم دوم÷ ›ود راـــكنتسسا
ةدحتŸا

ءاقدسصأل ةيسسنرفلا ةيعم÷ا تركنتسسا ،اًيلود
ةيطارقÁدلا ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا
ةيلا÷ا دسض ““ادج ةيناودعلا““ ةيبرغŸا لعفلا ةدر
عنÁ نأا دحأل قحي ل هنأا ةدكؤوم ةيوارحسصلا
.ÒسصŸا ريرقت ‘ مهقح نع Úيوارحسصلا Òبعت
Úجير ،ةيسسنرفلا ةيعم÷ا ةسسيئر تحسضوأاو
نأا سسيراب ةمسصاعلاب مظن عمŒ لÓخ ،تنومليف
ميظنتب اوماق نيذلا Úيوارحسصلا ÚبÎغŸا““

Œمفون82 ‘ سسيراب ‘ عمÈ 0202اوناع دق
تركذو .سصاخ لكسشب Êاودع يبرغم لعف در نم
اهماوق ةعوم‹ كانه““ نأا Úجير ةديسسلا
ىلع اولمع يبرغم لسصأا نم اًسصخسش05 ›اوح
ام ناقوفي ةيناودعو ددعب ،عمجتلا اذه عنم
ةيعم÷ا تدرطتسساو ،ةطرافلا ةنسسلا ‘ ثدح
ةبسسنلاب قلقلا ىلع ثعبت رابخألا ““ نأا لوقت
نودؤوي نيذلا ،يبرغم لسصأا نم سصاخسشألا ءلؤوهل

نوسضوخي مهنأا ةزÈم ،““مهل تلكوأا ماهم كسش Óب
يعامتجلا لسصاوتلا تاسصنم ‘ ةلسشاف كراعم
ةكÈفم روسص و ةفئاز تامولعم نورسشني ثيح
مهتاياعد عيبو ›ودلا ماعلا يأارلا ليلسضتل ايعسس
اهتدناسسم ايمسسر تنومليف تددجو.““ةداتعŸا
يذلا Úيوارحسصلا ÚبÎغŸا ءاسضعألا ةفاكل
لثم Úلعاف و Úنطاوم ةنسس54 ذنم اوحبسصأا
لÓتحلا ت– وأا ÚئجÓلا Úيوارحسصلا
لجأا نم حافكلا ‘ ،Êوناقلا Òغ يبرغŸا
91 ـل اًمعد ةرهاظتلا هذه يتأات .مهلÓقتسسا
Ëدكأا ةعومÛ اًيوارحسص اًيسسايسس اًنيجسس
.كيزإا
عم نماسضتلا ةن÷ تبرعا ،ادنÓيزوين ‘و
عقوم هرسشن اهل نايب ‘ يوارحسصلا بعسشلا
.يوارحسصلا بعسشلا عم اهنماسضت نع ““بوكسسا““
دونبل خراسصلا برغŸا كاهتنا ةدسشب تنادا امك
موي ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ رانلا قÓطإا فقو
نماسضتلا ةن÷ تثحو .È 0202مفون31 ةعم÷ا
·ألا ادنÓيزوينب يوارحسصلا بعسشلا عم
يذلا ءاتفتسسÓل دعوم ديد– ىلع ةدحتŸا
بجي هناب تلاقو ÒسصŸا ريرقتل هراظتنا لاط
برغŸا ىلع طغسضت نأا ةدحتŸا ·ألا ىلع
ماÎحاو ةلزاعلا ةقطنŸا نم هسشيج بحسسل
ةثعب حن“ نأا بجي امك رانلا قÓطإا فقو طورسش
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ءاتفتسسÓل ةدحتŸا ·ألا
ءارحسصلا ‘ ناسسنإلا قوقح ةبقارŸ اًسضيوفت
دراوŸا بهن ءاهنإاو اهنع غÓبإلاو ةيبرغلا
بعسش نم ةنجللا تبلاطو .ةيوارحسصلا ةيعيبطلا
Úيسسايسسلا مهيلثمÃ لاسصتلا ادنÓيزوين
ةموك◊ا نم حسضاو نايبب ةبلاطملل
امك .ةيوارحسصلا ةيسضقلل ةÒخلا تاروطتللوح
رابجإا ةيدنÓيزوينلا ةموك◊ا ةنجللا تعد
ecnallaB ،تافسسوفلل ةدروتسسŸا تاكرسشلا
stneirtuN-irgAو
nwodsnevaR،تسسا فقو ىلعÒدا
ءارحسصلا نم برغŸا هبهني يذلا تافسسوفلا
ةيبرغلا
،ÊدŸا عمتÛا تائيه تعد ،جيوÔلا ‘و
نع عافدلا ‘ دئار رود بعل ¤إا اهدÓب ةموكح
لÓخ نم ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ناسسنإلا قوقح
قوقح ءانجسس نع جارفإلاب برغŸا ةبلاطم
ذنم ةيبرغŸا نوجسسلا ‘ نيزجتÙا ناسسنإلا
ةلاسسر ‘و ةيجيوÔلا تائيهلا ةليوط تاونسس
تبلاط ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو ¤إا ةحوتفم
نمألا سسل‹ ىلع تاردابم ذاختا ةرورسضب
قوق◊ ةمئادلا ةبقارŸا لجأا نم ›ودلا
ةقطنŸا حتفو ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ناسسنإلا
،ةدحتŸا ·أÓل Úسصاÿا نيررقŸا مامأا
لخاد برغŸا ءافلح يعاسسŸ يدسصتلاو
قح ىلع موقي ل عازنلل لح سضرف سسلÛا
تبلاطو .يوارحسصلا بعسشلل ÒسصŸا ريرقت
نم ،ةلاسسرلا ىلع ةعقوŸا35ـلا تائيهلا
ريزو وذح وذ– نأا ةيجيوÔلا ةيجراÿا
غÓبإا لÓخ نم ،نسسÎيب ناج ،قباسسلا ةيجراÿا
‘ حلاسصم اهل يتلا ةيجيوÔلا تاكرسشلا
ةيراجتلا Úناوق ماÎحاب ةيبرغلا ءارحسصلا
زاغلا يردسصم عيمج ةبلاطمو ،ةيجيوÔلا
¤إا هريدسصتو هعيب نع عانتملاب يجيوÔلا
يسضارألا ‘ ةدجاوتŸا ةيبرغŸا تاكرسشلا
كسسمتلا ةموك◊ا نم اسضيأا تبلاط امك .ةلتÙا

Ãحسضاو فقو Œا ةيبرغلا ءارحسصلا هاÙةلت،
فÎعي ل يذلا ›ودلا نوناقلا عم ىسشامتي
هدجاوت فنسصيو ميلقإلا ىلع ةدايسس ةيأاب برغملل
.ةيركسسع لÓتحا ةوق
معد ةعوم‹ تعد دقف ،ارسسيوسس ‘ امأا
يماسسلا سضوفŸا ،فينجب ةيبرغلا ءارحسصلا
¤إا ناسسنإلا قوقحب فلكŸا ةدحتŸا ·أÓل

Ëدقتو ةلتÙا ميلاقألا ‘ ةبقارم ةن÷ دافيإا
،ناسسنإلا قوقح سسل64Û ةرودلا لÓخ ريرقت
وسسرونيŸا ةمهم عيسسوت ¤إا نمألا سسل‹ ًةيعاد
.ناسسنإلا قوقح ةبقارم جاردإا لÓخ نم
ةيعاد نمألا سسل‹ فينج ةعوم‹ تفقوتسساو
قوقح تاكاهتنل سصاخ مامتها ءÓيإا ¤إا هايإا
ÒسصŸا ريرقت ‘ ق◊ا اميسسل ناسسنإلا
ةسصتıا تائيهلا ةفاك نم تبلط امك .رظتنŸا
تاكاهتنÓل““ سصاخ مامتها ءÓيإا ةلسصلا تاذ
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةفÎقŸا ““ةÒطÿا
““عارسصلا ةدوع قايسس ‘ ثد– دق““ يتلا ةلتÙا
.““عÓطاو قيق– لfi نوكت نأا يغبني““ يتلاو
قرخ ءازإا ““Òبكلا اهقلق““ نع ةعومÛا تÈعو
‘1991 ةنسس عقوŸا رانلا قÓطإا فقو قافتا
هÓت يذلاو ،ةلقتسسŸا Òغ ةيوارحسصلا ميلاقألا
31 موي ،يبرغŸا لÓتحÓل يركسسعلا لخدتلا
ةيركسسعلا Òغ ةقطنŸا ‘ ،مرسصنŸا Èمفون
ىلعو .(مليقإلا قرسش بونج) تاركركلا برق
Òغ ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلا ةدوع ءوسض
ةنجللا فينج معد ةعوم‹ تعد ،ةلقتسسŸا
هذه ةعباتم ¤إا رمحألا لÓهلل ةيلودلا
ءارحسصلاب فينج قاثيŸ ةلسصاوتŸا تاقورÿا
ىرسسأا““ عقاو ىلع عÓطلاو ،ةلتÙا ةيبرغلا
““Òمسضلا يسسوبfi““ ىرحألاب وأا ““بر◊ا
مهفيقوت ” نيذلا كئلوأا مهيف اÚ، Ãيوارحسصلا
قÓطإا فقو كاهتنا بقع ةلتÙا ميلاقألاب
ءاسشنإا ةرورسض رابتعلا Úعب ذخألا عم ،رانلا
.ناكمإلا ردق ةيناسسنإا تار‡ وأا قطانم
›اÎسسلا خويسشلا سسل‹ وسضع ثح ،هتهج نم
،سسريأا يثوميت Úسس ،زليوثواسس وين ميلقا نع

لسصوتلل ةطخ عسضو““ ىلع ي‡ألا نمألا سسل‹
،““ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عارسصلل مئاد لح ¤إا
خويسشلا سسل‹ مامأا ءاثÓثلا هل ةلخادم لÓخ
Ãناك ‘ هرقÈسسأل ةيسسايسسلا ةمسصاعلا اÎايلا.
هنأا ،›اÎسسلا لامعلا بزح نع روتانيسسلا لاقو
ىلع ةدحتŸا ·أÓل عباتلا نمألا سسل‹““ ثحي
قÓطإا فقو بابتتسسل ةيروف تاوطخ ذاختا
ةطخ عسضوو تاسضوافŸا فانئتسساو رانلا
ءارحسصلا ‘ عارسصلل مئاد لح ¤إا لسصوتلل
بعسش قح رارق يأا نمسضتي نأا ىلع ،ةيبرغلا
ركذو .““هلبقتسسم رايتخا ‘ ةيبرغلا ءارحسصلا
ةيسسامولبدلا نم ادوقع““ نأا ›اÎسسلا روتانيسسلا
ءارحسصلا بعسش هب دعُو اÃ ءافولا ‘ تلسشف دق
Úب رايتخÓل ءاتفتسسا :1991 ماع ةيبرغلا
” ثيح ،برغŸا عم جامدنلا وأا لÓقتسسلا
اهيدل ناف اًرــكذم ،““تارم ةدع تيوسصتلا ليجأات
عارسصلا اذهل يملسسلا ل◊ا ‘ ةقيثو ةحلسصم
نع ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عسضولا بقاÎسسو
‘ لمأان اعيمج اننأا دقتعأا““ Óئاق فاسضأاو .““بثك
بعسشلا ةدارإا مÎ– ةيملسس ةجيتن ¤إا لسصوتلا
‘ هقحو ÒسصŸا ريرقت ‘ هقحو يوارحسصلا
Úسس Èع امك .““هتقطنم ‘ يملسسلا سشياعتلا
قÓطإا فقو رايهنا نم هقلق““ نع سسريأا يثوميت
،تاركركلا ‘ يركسسعلا ناودعلا ءارج ،““رانلا
‘ ةيركسسعلا تاوقلا دوجو““ نأا ¤إا اÒًسشم
اكاهتنا لكسشي لزاعلا عاطقلاو تاركركلا ةقطنم
اهعقو يتلا ةيركسسعلا ةيقافتÓل احسضاو
رايهنا نأا ىلع ددسشو .““8991و7991 ‘ نافرطلا
رارقتسسÓل اديدهت لكسشي““ رانلا قÓطإا فقو
نأاسشب فواÒ flثيو ““يŸاعلاو يميلقإلا
.ةقطنŸا ىلع هتايعادت
91ـلا مويلل يوارحسصلا ريرحتلا سشيج لسصاويو
راد÷ا لوط ىلع هتامجه ›اوتلا ىلع
فدهتسسإا ثيح ،تاركركلا ةقطنÃ يركسسعلا
يبرغŸا لÓتحلا تاوق تاقدنختو عقاوم
.ةيوارحسصلا عافدلا ةرازو رداسص نايب بسسحب

ةيلياهسس رــهاطلا ^

ةديدج ةلوج دقعل ططخُت ةدحتŸا ·ألا :ايبيل
ةعراسصتŸا فارطألا Úب تاسضوافŸا نم

نإا ،مÓع ناج ،ايبيل ‘ معدلل ةدحتŸا ·ألا ةثعب مسساب يمسسرلا قطانلا لاق ^
““fiب ترج يتلا تاثداÚ قم ¤ولا ةجردلاب تسشقان ةيبيللا فارطألاÎءاسضعأا تاح
»ـل حيرسصت ‘ مÓع فاسضأاو .““›ا◊ا قزأاŸا نم جورخلل يسسايسسلا راو◊ا ىقتلم
يكل ةيذيفنتلا ةطلسسلا رايتخا تايلآا ىلع قفاوتلا متي نأا لمأات ةي‡ألا ةثعبلا نأا ،““ةيبرعلا

رداسصم تلاقو .““سسنوت ‘ اهيلع قفاوتلا ” يتلا قيرطلا ةطراخ ذيفنت ‘ ًامدق يسض“
ةلوج دقعل ططخت ،زمايليو Êافيتسس ،ةبانإلاب ةدحتŸا ·ألا ةثعب ةسسيئر نا ةبرقم
نا ¤إا راسشي .›ا◊ا Èمسسيد فسصتنم فينج ‘ تاسضوافŸا نم ةرسشابم ةديدج
ءاهنإا ‘ تلسشف يئرŸا لاسصتلا Èع ترج يتلا تاثداÙاو ةرسشابŸا تاعامتجلا
›ودلا عمتÛا ديري يتلا ةيلاقتنلا ةيذيفنتلا ةطلسسلا ءاسضعأا رايتخا لوح تافÿÓا
ايبيل لوح Òخألا ›ودلا نمألا سسل‹ رارقل ًاذيفنت لبقŸا ماعلا ةيادب لبق اهبيسصنت
صس .رهاطلا ^ . Úلرب ر“ؤوم تاجرı ًاديسسŒو

تاحÓسصإا قيق– ةرورسض: ›ام ‘ ةي‡ألا ةثعبلا صسيئر
ةيلاقتنلا ةÎفلا لÓخ ةيرادإاو ةيسسايسس

¤إا ،فيظنلا حلاسص دمfi ›ام ‘ رارقتسسلا قيقحتل ةدحتŸا ·ألا ةثعب سسيئر اعد ^
تاحÓسصإا قيق– ‘ ،ًارهسش81 رمتسست يتلا ›ام ‘ ةيلاقتنلا ةلحرŸا ةÎف لÓغتسسا
قافتاو ›اقتنلا قاثيŸا ‘ هيلع سصوسصنŸا وحنلا ىلع ةيرادإاو ةيباختناو ةيسسايسس
لوأا لÓخ هتملك ‘ فيظنلا لاقو .رئاز÷ا راسسم نع قثبنŸا ›ام ‘ ة◊اسصŸاو مÓسسلا
ل““ هنأا““ ،Úنثإلا ،دقع يذلا ›ام ‘ ةيسسايسسلا ةيلمعلا معدو ةبقارŸا ةعومÛ عامتجا
›ام ءانب ةداعإل ةحناسس ةسصرف رفوتسس ةيلاقتنلا ةيسسايسسلا ةيلمعلا نأا ‘ ككسشن نأا بجي
ةبقارŸا ةعوم‹ نأا ي‡لا لوؤوسسŸا فاسضأاو .““تامزألا هذهل ةسضرع لقأا ةديدج
قسسنŸا لمعلا نع ديج لكسشب Èعت ““ ›ام ‘ يسسايسسلا لاقتنلا ةيلمعل معدلاو
فدهيو .““›ام ‘ رارقتسسلا قيق– لجأا نم هرسسأاب ›ودلا عمتÛاو ةيلودلا تامظنملل
ةمءاومو قيسسنت““ ¤إا ›ام ‘ ةيسسايسسلا ةيلمعلا معدو ةبقارŸا ةعومÛ عامتجا لوأا
تاحÓسصإلاو تايولوألا راطإا ‘ ›اŸا بعسشلاو ةيلاقتنلا ةموك◊ا معدل ءاكرسشلا دوهج
تلاكو ^ .““ةيلاقتنلا ةلحرŸا قاثيم ‘ ةدراولا

موجهلا ةليسصح عافترا :ايÒجين
Óًيتق97 ¤إا يباهرإلا

وكوب““ ةعامج هتنسشو ،Úعرازم فدهتسسا يذلا يباهرإلا موجهلا اياحسض ددع عفترا ^
‘ ،يسضاŸا تبسسلا موي عقو دق ناك موجهلا .Óًيتق97 ¤إا ،ايÒجين يقرسش لامسش ““مارح
نع نÓعإلا لبق ةيادبلا ‘ اًسصخسش44 نع رفسسأاو ،دÓبلا يقرسش لامسش ،ونروب ةيلو
¤إا لسصوتلا ” هنأا ،ةيمÓعإا تاحيرسصت ‘ نويلfi نولوؤوسسم ركذو .ديد÷ا ةليسص◊ا
ةعامج تذفنو .ذاقنإلا تايلمع لسصاوت ةينعŸا تاه÷ا نأاو ،نيرخآا اًسصخسشÚ 53ماثج
داسشتو نوÒماكلا لثم ايÒجينل ةرواÛا نادلبلا ‘ تامجه ،5102 ذنم ““مارح وكوب““
سصاخسشألا فلآا تائم نأا ركذي .سصخسش0002 ةافو نع لقي ل ام ًةفلfl رجينلاو
تلاكو ^ .دÓبلا ‘ تاعارسصلاو ةيباهرإلا تامجهلا ببسسب ةرجهلا ¤إا نورطسضي

ةيرسصŸا تاطلسسلا مادعإا فسشكت ةيلودلا وفعلا
نيرهسش لÓخ اًسصخسش75

Óجر75 نع لقي ل ام تمدعأا ةيرسصŸا تاطلسسلا نإا ةيلودلا وفعلا ةمظنم تلاق ^
ماعلا مهمادعإا لجسسŸا سصاخسشألا فعسض ›اوح يأا ،نيÒخألا نيرهسشلا لÓخ ةأارماو
تايلمع ددع““ نوكي نأا ،سســمأا ،اهل ريرقت ‘ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تحجرو .هلك يسضاŸا
تعرسش ةيرسصŸا تاطلسسلا““ نأا ¤إا ارًيسشم ،يقيق◊ا ددعلا نم لقأا اذه عورŸا مادعإلا

سضعب ‘و ،سصاخسشألا تارسشع تمدعأا ثيح ،ةÒخألا رهسشألا ‘ ةعورم مادعإا ةجوم ‘
¤إا““ ةيرسصŸا تاطلسسلا ةمظنŸا تعدو .““رو÷ا ةغلاب ةيعامج تامكاfi رثإا تلا◊ا
ةمكاfi ةداعإا ءارجإاب رمألاو ،ةنادإلا ماكحأا ءاغلإاو ،مادعإلا ماكحأا عيمج فيفخت
د .ق ^ .““ةلداع

ةيناŸألا ريرت ةنيدÃ صسهد ةيلمع لÓخ صصاخسشأا4 ةافو
Òثأات ت– ناك ريرت ةنيدÃ سسهدلا ةيلمع بكترم نأا ةيناŸألا تاطلسسلا تنلعأا ^
ةطرسشلا تدكأاو .““هموجه ءارو ىرخأا ةينيد وأا ةيمÓسسإا عفاود يأا دوجو““ تفنو ،لوحكلا
ةباسصإا ¤إا ةفاسضإا ،سصاخسشأا4 ¤إا ريرت ‘ موجهلا اياحسض ددع عافترا ،ءاثÓثلا ةيناŸألا
لكسشب هترايسسب سسانلا سسهد موجهلا ذفنم نأا ¤إا تاطلسسلا تراسشأاو .حورجب اًسصخسش51
ةيباهرإا عفاود دوجو ىلع ليلد يأا دجوي ل هنأا دكأا دق ماعلا يعدŸا بتكم ناكو .دمعتم
د .ق ^ .موجهلا ءارو ةينيد وأا ةيسسايسس وأا

نارــيإل حمسسن نــل ..بمارت ىطخ ىلع ندياب
ةــيوونلا ةلبنقلا ىلع لوــسص◊اب

ةلبنق ىلع ناريإا لوسصح سضفرت هترادإا نأا ،ندياب وج ،بختنŸا يكÒمألا سسيئرلا لاق ^
طسسوألا قرسشلا ّجعي نأا ةدحتŸا تايلولا هديرت ءيسش رخآا نأا ¤إا ةراسشإا ‘ ،ةيوون
ىلع دويقلا ززعت ةيفاسضإا تايقافتا عسضو ديؤوت هتسسايسس نأا اًفيسضم ةيوونلا ةحلسسألاب
¤إا ةيكÒمألا ““زÁات كرويوين““ ةفيحسص عم هثيدح ‘ راسشأا امك يوونلا نارهط ْيَ‹انرب
عفر ديؤوي ل هنأا قحل تقو ‘ ندياب نلعأا  .ةلهسس نوكت نل يوونلا ناريإا جمانÈل ةدوعلا نأا
،““ةعباتŸا تاسضوافŸ قÓطنا ةطقن““ نوكتسس قافتلا ¤إا ةدوعلا نأا اÒًسشم ،تابوقعلا
ة÷اعمو هديد“و يوونلا قافتلا زيزعتل ءافل◊ا عم كلذ دعب لمعتسس نطنسشاو نأا اًدكؤوم
،رياني02 ‘ هبسصنم ملسستي نأا ررقŸا ندياب نأا ¤إا راسشي .مامتهلا تاذ ىرخألا اياسضقلا
ًاسصوسصخ ،ناريإا عم لماعتلا ةيفيك اهمهأاو ،ةحسضاو تتاب يتلا تايدحتلا نم ًاددع هجاوي
.نارهط ‘ مايأا لبق ،هداز يرخف نسسÊ، fiاريإلا يوونلا ⁄اعلا لايتغا دعب

د.ق ^

اهتثعب قحÓت ةيلود تاداقتنا

ماهتلا صصفق ‘ ةدحتŸا ·ألا عسضت ويراسسيلوبلا
^ flا ىلع عارسصلا تايعادت نم فواŸا ةقطنŸةيبراغ

ةمزألا ءاهنإل كرحتلاب ةدحتŸا ·ألا بلاطُي ›ودلا عمتÛا ^
ىدل ويراسسيلوبلا ةهبج لث‡ لاق
رامع دمfi يديسس ،ةدحتŸا ·ألا

ةهبج نأا ،سسمأا ،““جاو““ ـل حيرسصت ‘
نم ““Òثكلا رظتنت ل““ ويراسسيلوبلا
تمسص““ ‘ ببسسلا نأا اًزÈم ،سسلÛا

¤إا سساسسألاب دوعي ةئيهلا ؤوكلتو
اŸاط يتلا ÚلايكÃ ليكلا ةسسايسس

ةيسضقلا عم سسلÛا لماعت تعبط
سضعب ةلسصاوم لظ ‘ ةيوارحسصلا
ةفسصب هتارارق ىلع اهÒثأات لودلا

.““اسسنرف اميسسل ةينلع
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؟انوروك صسوÒف هببضسي يذلا رتوتلا ةرادا قرط يهام
ذأ انوروك سسوÒف ءابو راسشتنأ لظ ىف ةعئاسشلأ تÓكسشŸأ نم داهجإ’أو رتوتلأ ^
ركذ ددسصلأ  أذه ‘ ،نيرخآ’أ عم انتاقÓع ةعيبطو انتايح Úتور نم سسوÒفلأ Òغ
:يهو ،رتوتلأ ةرأدإ’ ةيحسص قرط5””كينيلك دنفيÓك”” عقوم
وه ينطبلأ سسفنتلأ نكل سضرغلاب يفيسس سسف-ن-ت يأأ سسي-ل :ق-ي-م-ع-لأ سسف-ن-ت-لأ .1
لÓخ نم اًيجيردت Òفزلأو كفنأأ لÓخ نم ءطبب قاسشنتسس’أ ىلع بردت.دوسصقŸأ

ليخت لÓخ نم سسفنتلأ Úسس– كنكÁو .جاعزن’أ وأأ رتوتلاب رعسشت امدنع كمف
.ةباغلأ ‘ وأأ ئطاسشلأ ىلع ءاخÎسس’أ

وهف كرحتت كلعجي طاسشن يأأ وأأ اجويلأ وأأ يسشŸأ سسرام :ةسضايرلأ ةسسرا‡ .2
.رتوتلأ نم سصلختلل ةعئأر ةليسسو
ءايسشأ’أ زأربإأ اندعاسسي نأأ نكÁ :انتايح ‘ ةيباجيإ’أ ءايسشأ’أ ىلع نانتم’أ .3
. ةداعسسلاب روعسشلأ ىلع انتايح ‘ ةيباجيإ’أ

سضعب ؟Úفتكلأ وأأ ،ديلأ ةسضبق ّدسش وأأ ،نانسسأ’أ زج : كمسسج تأراسشإأ ¤إأ هبتنأ .4
.ينطبلأ سسفنتلاب اهيلع بلغتلأ لواح و اهل هبتناف قلقلأ تامÓع
¤إأ ثدحتلأ دي÷أ نمف  ةدعاسسŸأ بلطاف كتايح ىلع رثؤوي رتوتلأ ناك أذإأ .5
.بيبط وأأ سصسصختم

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوضس

جأول مأدز لداع حرسص ،ددسصلأ أذه ‘ ^
يŸاعلأ موي-لأ ءا-ي-حأ ءا-ق-ل سشما-ه ى-ل-ع

Ÿأ أد-ي-سسلأ ة-ح-فا--كŸم-ظ-ن Ãةرأزو ر-ق
تايفسشتسسŸأ حÓسصأ و نا-ك-سسلأو ة-ح-سصلأ
نيذلأ ،زديإ’اب باسصم فلأأÚ 22ب نم هنأ

دقف ،دÓ-ب-لأ ‘ نآ’أ ى-ت-ح م-هؤوا-سصحأ ”
ماع ذ-ن-م سصخ-سش001.2 ›أو-ح بي--سصأأ

هنأ فاسضأأو .اسصخسش051 مهنم ‘وت ،9102
عسضخ ،زديإ’ا-ب با-سصم ف-لأأÚ 22ب ن--م””

ف’أأ7 نأأ ينعي ام .جÓعل-ل م-ه-ن-م ف-لأأ51
أونوكي نأأ نكÁو جÓعلأ نوقلتي’ سصخسش
يدحتلأ نأاف كلذل ىودعلل لاقتنأ ردسصم
سسوÒفلاب ÚباسصŸأ عفد وه انهجأوي يذلأ

تاسصوحفلاب مايق-لأ ى-ل-ع Úفور-عŸأ Òغ
ةلسسلسس رسسك لجأأ نم مهسضرم نع غÓبإ’أو
.””ءابولأ لاقتنأ
برعأأ ،91-ديفوك ةحئاج ¤إأ هقرطت ‘و
ةحئا÷أ هذه نأ هقلق نع هسسفن لوؤوسسŸأ
‘ ””مدقتلأ نم ديز-م زأر-حإأ تأا-ط-بأ د-ق””

›ودلأ عمتجملل ةبسسنلاب زديإ’أ ةح-فا-ك-م
.هرسسأاب
رثأ’ لجأ’أ ةل-يو-ط-لأ ة-جذ-م-ن-لأ نإأ لا-قو
سضرم ةحفاكم ىل-ع ءا-بو-لأ ة-با-ج-ت-سس’أ
ددع نأأ ¤إأ Òسشت ،ةبسستكŸأ ةعانŸأ سصقن
تا-ي-فو--لأ دد--عو ةد--يد÷أ تا--با--سصإ’أ
2202 و0202 يماع Úب زديإ’اب ةطبترŸأ

نم ةلاح فلأأ392  و فلأأÚ  321ب ديزيسس
فلأأ841 و ف-لأأÚ 96بو  ىود-ع-لأ ت’ا-ح
.تايفولأ نم ةلاح
نم نويل-م81 ن-ع ل-ق-ي ’ ا-م ه--نأأ ر--كذو
نوسشيعي9102 ماع ىت-ح أو-نا-ك Úبا-سصŸأ
Èع ة-ب-سست-كŸأ ة-عا-نŸأ سصق-ن سسوÒف-ب
51 نود لفط نويلم8.1 مهنيب نم ،⁄اعلأ

ةئاŸأ ‘32 ةبسسنب مهددع سضفخنأ ةنسس
تسضفخنأ تايفولأ نأأو ،0102 ماعب ةنراقم
.ةئاŸأ ‘93 ةبسسنب تقولأ كلذ ذنم
ـلأ نوكل هفسسأأ نع برعأأ ،ىرخأأ ةيحان نمو
ةنسسلأ ‘ ةل-ج-سسŸأ ة-با-سصإأ نو-ي-ل-م7.1
فدهلأ نع ةديعب”” لأزت ’ اهدحو ةيسضاŸأ
ماع ‘ ةدحتŸأ ·أ’أ ةمظنم هتددح يذلأ

000 نم لقأأ ¤إأ لوسصولأ ‘ لثمتŸأو0202
.ايونسس ةديدج ةباسصإأ005
كÎسشŸأ ةدحتŸأ ·’أ جمانرب نأ ركذو
هريرق-ت ‘ ع-ج-سش د-ق  أد-ي-سسلا-ب ي-ن-عŸأ
ةياقولأ”” نأونع ت– Èمفون رهسش رداسصلأ

‘ سسا-ن-لأ ع-سضو ق-ير-ط ن-ع ة-ئ-بوأ’أ ن-م
ز-يز--ع--ت”” ى--ل--ع تا--مو--ك◊أ ،””ز--كرŸأ
ةحفاكم لا‹ ‘ Ìكأاف Ìكأأ اهتأرامثتسسأ
ن-م ة-عو-م‹ دا-م-ت-عأ ى-ل--عو ة--ئ--بوأ’أ
ةلباقلأو ةحومط-لأو ة-عا-ج-سشلأ فأد-هأ’أ
سصقن سسوÒفب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل
.””ةبسستكŸأ ةعانŸأ
””ةيعامتج’أ ⁄اظŸأ ءاه-نإأ”” ¤إأ ا-عد ا-م-ك
ة-با-سصإ’أ ر-طÿ سسا-ن-لأ سضر-ع--ت ي--ت--لأ
و ة-ب-سست-كŸأ ة--عا--نŸأ سصق--ن سسوÒف--ب
لبق ، ””ةحسصلأ ‘ ق◊أ لجأأ نم ةحفاكŸأ””
جمانÈل ةديد÷أ فأدهأ’أ نأأ ¤أ Òسشي نأأ
¤إأ فدهي5202 ماعل زديإÓل ةدحتŸأ ·’أ

ناكسسلأ ةيطغت نم ةئاŸأ ‘59 ةبسسن غولب””
ÚباسصŸأ سصاخسشÓل ةئاŸاب59 دودح ‘

.””أديسسلاب
ةبشسنب تايفولأ ‘ سضافخنأ

0102 ذنم ةئاŸاب01
ةموظنŸ ميقŸأ قسسنŸأ راسشأأ ،هبناج نم
ر-فوأ كيرأ ،ر--ئأز÷أ ‘ ةد--ح--تŸأ ·أ’أ

ى-ل-ع لو-سص◊أ سصر-ف Úسس–”” نأأ تسسا-ف
ددع سضفخ ‘ مه-سسأأ ر-ئأز÷أ ‘ جÓ-ع-لأ

‘01 ةبسسنب0102 ماع ذنم ةافولأ ت’اح
تا-با-سصإ’أ لد-ع-م نأأ ا--ف--ي--سضم ،ة--ئاŸأ
Óقتنم ةئاŸأ ‘05 ةبسسنب دأز دق ةديد÷أ

نم برقي ام ¤إأ3002 ماع ‘ ةلاح005 نم
ةلاح0012 غلبيل0102 ماع ‘ ةلاح0001

مغرلأ ىلع”” هنأأ هلوق عباتو .9102 ماع ‘
نم Òبكلأ ›اŸأو يسساي-سسلأ مأز-ت-ل’أ ن-م
اهلذبت يتلأ دوه÷أ نع Óسضف ةلودلأ بناج
Úيلودلأ ءاكرسشلأو ةلعافلأ تائيهلأ عيمج
لأز ام مدقت-لأ نإا-ف ،زد-يإ’أ ة-ح-فا-ك-م ‘

نأأ لبق ،””ىرخأ’أ نأدلبلأ رأرغ ىلع ،ائيطب
””رئأز÷أ ههجأوت يذلأ يدحتلأ”” نأأ Òسشي
’ ،09-09-09 فدهلأ قيق– ‘ ل-ث-م-ت-ي
””ËدتسسŸأ ءاسضقلأ”” ـب قلعتي ام-ي-ف ا-م-ي-سس
جÓع-لأ ت– سصا-خ-سش’أ ىد-ل سسوÒف-ل-ل
””ميمعت أذ-كو ف-سشك-لأ سضر-ع ””ع-ي-سسو-ت»و
.لفطلأ ¤إأ مأ’أ ىودع نم ةياقولأ

رئأز÷أ ‘ ““Èتعم مدقت““ زأرحإأ
حÓ-سصإأو نا-ك-سسلأو ة--ح--سصلأ ر--يزو لا--ق
لوأأ ديزوب نب نمحرلأ دبع ،تايفسشتسسŸأ
””أÈتعم امدقت”” تزرحأأ رئأز÷أ نإأ سسمأأ

ة-عا-نŸأ سصق--ن سسوÒف ة--ح--فا--ك--م ‘
ةلسصأوم”” ىلع أددسشم ،أدي-سسلأ-ة-ير-سشب-لأ
سسوÒفل ةيحسصلأ ةمزأ’أ لظ ‘ ””دوه÷أ
مويلاب لافتح’أ ة-ب-سسا-نÃ زر-بأأ و ا-نورو-ك
ةي-عو-ن”” أد-ي-سسلأ ءأد ة-ح-فا-كŸ يŸا-ع-لأ
رئأز÷أ ط-بر-ت ي-ت-لأ ة-كأر-سشلأ ””ة-فا-ث-كو
ينعŸأ كÎسشŸأ ةدحتŸأ ·أ’أ جمانÈب
أديسسلأ/ةيرسشبلأ ةعا-نŸأ سصق-ن سسوÒف-ب
””Èتعم مدقت”” ليجسست نم دلبلأ تنكم يتلأو

ءابو”” هنأأ ثيح أديسسلأ ةحفاكم لا‹ ‘
›أوحب ردقي راسشتنا-ب ة-يا-غ-ل-ل ط-سشن Òغ
.””ةئاŸأ ‘1,0
لذب ‘ رئأز÷أ ةدأرإأ”” ىلع ديكأاتلأ ددج و
بلق لجأأ نم لئاسسولأ ل-ك Òفو-ت-ل د-يزŸأ

كيهان ””يŸاعلأ ءابولأ أذه راسشتنأ راسسم

حومطلأ فدهلأ ‘ مزحب طأرخن’أ”” نع
‘ لثمتŸأو ي‡أ’أ جمانÈلأ هددح يذلأ
ما-ع لو-ل-ح-ب أد--ي--سسلأ ى--ل--ع ءا--سضق--لأ

دق ةيسسايسسلأ ةدأرإ’أ هذه”” نأأ دكأأو.””0302
عيمجو ةموكحلل لماك دنŒ نع ترفسسأأ
دد--ع--ت--م را--طإأ ‘ أذ--هو Úل--خد---تŸأ
ىل-ع ””ءا-ق-بإ’أ”” ¤إأ أÒسشم ،””تا-عا-ط-ق-لأ

ن-م ة-ئاŸأ ‘59 ن-م Ìكأا-ب Òب-ك ل-يو“
‘ يدحتلأ لثمتيو.اهدحو ةلودلأ ةينأزيم
‘ اÃ ةيرورسضلأ تامدÿأ عيمج”” نامسض
تأدا---سضÃ جÓ---ع---لأو ف---سشك----لأ كلذ
.””انا‹و عيمجلل تاسسوÒفلأ
فوفÙأ كولسسلأ نأأ نم ديزوب نب رذحو
ةيام◊أ لئاسسو مأدختسسأ ةلقو رطاıاب
ةر-ها-ظو ن-ق◊ا-ب تأردıأ ي-طا--ع--تو
بلطتت ةسشاسشه ل-مأو-ع”” ا-ه-ل-ك  ةر-ج-ه-لأ
ةلسصأوم ‘ ةدأرإ’أ”” ىلع أددسشم ،””انتظقي
ذيفنت لÓخ نم ””يد-ح-ت-لأ ع-فر-ل دو-ه÷أ
ةحفاكŸ يجيتأÎسس’أ ينطولأ ططıأ
.4202-0202  أديسسلأ
¤إأ فدهي ططıأ أذه نأأ ريزولأ عباتو
ءو-سض ى-ل-ع ي-ن-طو-لأ يد--سصت--لأ Úسس–””

زيكرت عم هت-ي-ك-ما-ن-يدو ءا-بو-لأ سصئا-سصخ
ةيسسيئرلأ ةيناكسسلأ تائ-ف-لأ ى-ل-ع دو-ه÷أ
هنأأ امك ””أديسسلاب ةباسصإ’أ رطÿ ةسضرعŸأ
ةئيب ‘ دي÷أ جÓ-ع-لأ”” Ëد-ق-ت ¤إأ ي-مر-ي

لجأأ نم ةيزيي“ Òغو ةمسصوم Òغو ةيتأوم
.””ءابولأ Òثأات نم فيفختلأ
يسضاŸأ ربوتكأأ ذنم رئأز÷أ ليجسستب ركذو

نم ةدي-ف-ت-سسŸأ نأد-ل-ب-لأ ة-م-ئا-ق ن-م-سض
تأءأر-ب ة-عو-مÛ ي-عو-ط-لأ سصي-خÎلأ
فيف”” و ””لوب تنتاب زنيسسديم”” نم ةيودأ’أ

ىلع لوسص◊اب اهل حمسسي ا‡ ””رياك-ث-ل-ي-ه
””Òفأر--غ--تو--لود”” ن---م ما---ع---لأ ءيز÷أ
.””ةياغلل سضفfl””رعسسب
””ثيدحتب”” ريزولأ مزتلأ ،ددسصلأ أذه ‘و
أذه جأردإأ لÓ-خ ن-م ي-جÓ-ع-لأ ل-ي-لد-لأ
براقي ام حلاسصل ””لوأ’أ طÿأ”” ‘ جÓعلأ

Úبا-سصŸأ سصا-خ--سشأ’أ ن--م ة--ئاŸا--ب08
أذه نأأ ¤إأ أÒسشم ةعانŸأ نأدقف سسوÒفب
سضفخ ى-ل-ع ه-سسف-ن تقو-لأ ‘ د-عا-سسي-سس
داسضŸأ جÓعلأ دأÒتسس’ ةيونسسلأ ةروتافلأ
6 نم Ìكأاب (VRA) ةسسوكعلأ تاسسوÒفلل

.ر’ود ÚيÓم

ـه.ةÁرك^

تقلطأأ يتلأ ةيمقرلأ تايشضرأ’أ ليعفت ىلع ديدششت
مهب لفكتلل

 ةضشهلا ةيعامتجإ’ا تائفلاب لفكتلل  ةوعد
انوروك ةحئاج لظ ‘

ةرسس’أو ينطولأ نماسضتلأ ةريزو تدكأأ ^
سسمأأ لوأأ ،وكير-ك ر-ثو-ك ،ةأأرŸأ ا-يا-سضقو

ل-ك Úب ل-م-ع-لأ ق-ي-سسن-ت ةرور-سض ى--ل--ع
لفكت-لأ Úسسح-ت-ل نأد-يŸأ ‘ Úل-عا-ف-لأ
ةسصاخ ،ةسشهلأ ةيعامتج’أ تائفلاب دي÷أ

نع ةمجانلأ ةيح-سصلأ فور-ظ-لأ هذ-ه ‘
.(91-ديفوك) انوروك ءابو يسشفت
Èع ي-ق-ي-سسن-ت ءا-ق-ل ‘ ةر-يزو-لأ ت◊أأو
ءأردم عم دعب ن-ع ر-سضا-ح-ت-لأ تا-ي-ن-ق-ت
تاي’و فلتÈ flع يعامتج’أ طاسشنلأ
تايلمعلأ قيسسنت”” ةرور-سض ى-ل-ع ،ن-طو-لأ
لئاسسو و ÊدŸأ عمتÛأ عم ةينماسضتلأ
تائفلل عجانلأ لفكتلأ قيق-ح-ت-ل مÓ-ع’أ
‘ ةسصاخ ةياعر ¤أ جات– ي-ت-لأ ة-سشه-لأ

ءأرد-م ة-ي-عأد ،””بع-سصلأ فر-ظ-لأ أذ--ه
مهلمع قيسسنت”” ¤أ يعامت-ج’أ طا-سشن-لأ

ةرأدإÓ-ل ة-ع-با-ت-لأ لا-سصت’أ ة-ي--ل--خ ع--م
ة-سسا-ي-سس را-طأ ‘ عا-ط-ق-ل-ل ة--يز--كرŸأ
ة-ي-ط-غ-ت م-ت-ي ى-ت-ح ة-م-كfi ة-ي-مÓ-عأ

ةيعوسضوم ةقيرطب ةينأديŸأ مهتا-طا-سشن
ة-مو-ل-عŸأ يدا-ف-ت ›ا-ت-لا-بو ،ة-م-كfiو
.””ةطولغŸأ

ىل-ع ةر-يزو-لأ تدد-سش ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
يتلأ ةيمقرلأ تايسضر’أ لي-ع-ف-ت”” بو-جو
نود تائفلاب لف-ك-ت-لأ ل-جأ ن-م تق-ل-طأأ

تائفلأو ةسصاÿأ تاجايتح’أ يوذو ىوأام
تايل-م-ع ف-ي-ث-ك-ت”” بنا-ج ¤أ ،””ة-سشه-لأ
ة-ي-سسف-ن--لأ م--ه--ت’ا--غ--سشن’ ءا--غ--سصإ’أ
ع-م ل-م-ع-لأ ق-ي-سسن-ت-ب ة-ي-عا--م--ت--ج’أو
طا-سشن-لأ ا-يÓ-خو ة-ي-ن-عŸأ تا-ير-يدŸأ
ميظنت ةيمهأأ تزربأأ ام-ك .””ي-عا-م-ت-ج’أ

،ÚجاتÙأ ةدعاسسŸ ةين-ما-سضت ل-فأو-ق
ةيئانلأ قطانŸأو لظلأ قطانم ‘ اميسس’
ةسصاخ لف-ك-ت-ل-ل ل-حر-لأ ود-ب-لأ نا-ك-سسو
ةسصاÿأ تاجايتح’أ يوذ نم لافطأ’اب
ةي-نا-سسن’أو ة-ي-ح-سصلأ ة-يا-عر-لأ Òفو-تو
.قطانŸأ هذه ناكسسل ةيعامتج’أو

م.ق ^

ةيبط باضشعأا صسوتيلاكلا قاروأاو Îعزلاو حيضشلا
 انوروك صسوÒف نم ةياقولل ةليدب

Úب ةيبطلأ باسشع’أ عيب تfiÓ تتاب ^
ناكسس عي-م-ج د-سصق-م ا-ها-ح-سضو ة-ي-سشع
ةياقولأ ‘ اهتعا‚ تتبثأأ نأأ دعب ةيدŸأ

ح-ي-سشلأو Îعز-لا-ف ا-نورو--ك سسوÒف ن--م
لك عمجأ ةيبط باسشعأ اهلك سسوتيلاكلأو
نم دحلل اهتيلاعف ىل-ع ا-ه-ل-م-ع-ت-سسأ ن-م
سسوÒفو ةيمسسوŸأ أز-نو-ل-ف-ن’أ سضأر-عأ
 انوروك
ىدحإاب فظوم ةنسس93 يلع ديسسب انيقتلأ
ددسصب وهو ةيدŸاب ة-ي-مو-م-ع-لأ تأرأدإ’أ
ةيبطلأ باسشع’أ عي-ب-ل لfi ¤أ لو-خد-لأ
نع هانلأاسس ةيدŸأ طسسو رج◊أ ةيناث يحب
ءاج هنأاب باجأاف لÙأ أذهب هدجأوت ببسس
اهتعا‚ تبثأأ يذلأ حيسشلأ ةبسشع ءأرسشل
سسوÒفب ةباسصإ’أ نم ةياقولأ ‘ ةبرجتلاب
هذه دئأوف ‘ بهسسأ ي-ل-ع د-ي-سس ا-نورو-ك
قيرط نع عيم÷أ اهب حسصن يتلأ ةبسشعلأ
ةموأدŸأ و ءام ةروراق ‘ هنم ةيمك عسضو

هبسسح أدج ديفم وهف ايمو-ي ه-بر-سش ى-ل-ع
، انوروك سسوÒفب ة-با-سصإ’أ ن-م ة-يا-قو-ل-ل
حلاسص يمع ¤إأ انهŒأو يلع ديسس انكرت
ناميلسس ينب ةنيدÃ ةيبطلأ باسشع’أ عئاب
انسسفنأاب فيرعتلأ دعب هانلأاسس ةيدŸأ قرسش
Ìكي يتلأ ةيب-ط-لأ با-سشع’أ ة-ي-عو-ن ن-ع
نودبو أدرف ما-يأ’أ هذ-ه بل-ط-لأ ا-ه-ي-ل-ع
سسوتيلاكلأو حيسشلأو Îعزلأ نأأ تا-مد-ق-م
نئابزلأ فرط نم ةبولطŸأ باسشع’أ مهأأ
نم ةياقولأ ‘ باسشع’أ هتاه ةيلاعف جأورل
نعو انوروك سسوÒفو ةيمسسوŸأ أزنولفن’أ

باجأأ باسشعأ’أ هذه لام-ع-ت-سسأ ة-ق-ير-ط
روخبك  لمعتسسي سسوتيلاكلأ ح-لا-سص ي-م-ع
أز-نو-ل-ف-ن’أ ن-م ة-يا-قو-ل-ل  د-ي-ف-م و--هو
ىلع برسشيو ىلغي Îعزلأ امنيب  ةيمسسوŸأ

حيسشلأ امأ لاعسسلل ديفم وهف ةنأزيت لكسش
لكسشب هبرسش متيو ءاŸأ ‘ هناسصغأ عسضوتف
ي-م-ع ف-ي-سضي Úفرا-ع-لأ بسسح-ف يدا-ع
نم ةياقولأ ‘ هتيلاعف تب-ثأأ د-ق-ف ح-لا-سص
نيذلأ نئابزلأ نم ديكأاتبو انوروك سسوÒف
. ايموي هلامعتسسأ ىلع نوبسضأوي
نأأ حلاسص يمع در ةلوأدتŸأ راعسس’أ نعو
لوانتم ‘ اهرا-ع-سسأ تنا-ك با-سشع’أ ل-ك
جد001ب اقباسس هنمث ردق Îعزلاف عيم÷أ

مزح لكسش ىلع حيسشلأ عابي امنيب غ001ل
ةديهز غلابÎ Ãعزلأ ةبسشع و وه ةÒغسص
بل-ط-لأ نأأ Òغ جد05وÚ 03ب ا--م حوأÎت
ةيأدب ذنم اهيلع أرخؤوم اهي-ل-ع د-يأز-تŸأ
Òغ ىوتسسم ¤إأ راعسسأ’أ فقسس عفر ءابولأ

. فعسضلأ دح ¤إأ تلسصو لوقعم
نم Òثكلأ بسسحو اهÒغو باسشعأ’أ هذه
ءا-ب-ط’أ ى-ت-حو ل-يد--ب--لأ بط--لأ ءأÈخ

ح-سصن-ي ا--م Úب ن--م ى--ق--ب--ت Úسصتıأ
ةياقولأ دسصق ةيودأÓل ليدبك هلام-ع-ت-سسا-ب

حاقل دوجو مدع لظ ‘  انوروك سسوÒف نم
ءأدتراب ةياقولأ نأأ Òغ ءابولأ أذهل لاعف
يعامتج’أ دعابتلأ مأز-ت-لأو تا-ما-م-ك-لأ
نم دحلل ةيحان-لأ لو-ل◊أ Úب ن-م ى-ق-ب-ي

. انوروك ءابو راسشتنأ رطخ
ب.م ^

 سصخشش051 ةافوو ةنشس لÓخ زدي’اب ةباشصأ000.2 نم ديزأأ

 اديضسلاب نوباضصم صصخضش ف’آا7
 مهضضرم نع غÓب’اب نوبلاطم““نوفورعم Òغ ““

جÓعلا ةلقرعو ةيحضصلا تامدÿا بارطضضا ‘ ببضست انوروك صسوÒف °^
ليجشست ” مأدز لداع ،(أديشسينوأأ) رئأز÷اب أديشسلاب ينعŸأ كÎششŸأ ةدحتŸأ ·’أ جمانرب ريدم فششك
ةنشس ةافو ةلاح051 اهنم ،رئأز÷أ ‘ ةبشستكŸأ ةعانŸأ سصقن سسوÒفب ةديدج ةباشصإأ000.2 نم ديزأأ

.⁄اعلأ ‘ زديإ’أ ةهجأوم ىلع انوروك سسوÒف ةحئا÷ ةيبلشسلأ راثأÓل أÒششم ،9102

ميت-ي-لأ ل-فا-ك ة-يÿÒأ ة-ي-ع-م÷أ تق-ل-طأأ ^
’ اÃ عÈت راعسش ت– ””ءاسسك””ةلمح ةينطولأ

عمج ةلم◊أ فده-ت-سستو  جا-ت-ح-ي نŸ جا-ت–
ة-ي-لز-ن-مور-ه-ك ةز-ه-جأ’أو ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ
.تايناطبلأ و ةسشرفأ’أو ناطيب زاغلأ تأروراقو
بوجتسس يتلأ ةينماسضتلأ ةلفاقلأ ةدئافل كلذو
.يرا÷أ Èمسسيد5وÚ 4ب بون÷أ ‘ قطانم
عقوم ىلع ةيعم÷أ ةحفسص ‘ ءاج ام بسسحو

ع-م-ج ¤إأ فد-ه-ت ة-ل-م◊أ نإا-ف كو--ب--سسيا--ف
ةسشرفأأو ةينا-ط-ب0002و يو-ت-سش سسا-ب--ل0005
دأوŸأ ¤إأ ةفاسضإ’اب ناطيب تأروراقو ئفأدمو
تاعÈتلأ ةفاك  ةيعم÷أ لبقت-سستو ة-ي-ئأذ-غ-لأ

. اهعورف ةفاك Èع
نع ةيعم÷أ تنل-عأأ ة-ل-فا-ق-لأ ع-م ةأزأوŸا-بو

تدسشانو ”” اًفوهلم ثغأأو اًميت-ي ل-ف-كأأ”” ة-ل-م-ح
نوزÒ””flسض– ‘ ة--كرا--سشŸأ ‘ ع--ي---م÷أ

ةجاحب ةلئاع0051ـل تاعÈت عمج و ””ئرأوطلأ
لوخدم يأأ نود نم تحبسصأأ ،ةدعاسسملل ةسسام
‘ يئز÷أ ئرأوطلأ ةلاح نÓ-عإأ د-ع-ب ي-مو-ي
ةمزأ’أ دأد-ت-سشأو ح-لا-سصŸأ لا-ف-قإأو ر-ئأز÷أ
يتلأ ة-ب-ع-سصلأ فور-ظ-لأ ّل-ظ ‘ ،ة-ي-سشي-عŸأ
.انوروك سسوÒف راسشتنأ ببسسب دÓبلأ اهسشيعت

ـه.ك  ^

ةيناطب0002و يوتشش سسابل0005 عم÷ فدهت

يرا÷ا Èمضسيد5و4 يموي بون÷ا ماتيأا عم  ةينماضضت ةلفاق مظنت ميتيلا لفاك ةيعمج
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لصصاوتلا عقاوم ىلع يصضاÎف’ا ⁄اعلا جعيو ^
فلتfl ‘ نيرثؤوŸا نم لئاه ددعب يعامتج’ا
 .ت’اÛا
ىد-حإا  ر-ئاز÷ا ‘ مار-غ-ت-صسنإ’ا د-ع--ي Úح ‘و
دقف ،ماعلا يأارلا عنصصت يتلا ةيصساصسأ’ا تاصصنŸا

ا-مو‚ او-ح-ب-صصي نأا ة-صصر-ف ن-يد-يد-ع-لا ح-ن--م
انمث لصصاوتلا عقاوم ىلع ةرهصشلل نكل ،Úيقيقح
.ايصسفن افلكم نوكي دق
‘ شصصصختŸا ،““يصسبيه““ ع-قو-م ر-صشؤوŸ ا-ق-فوو

ءاج دقف ،مارغتصسنإ’ا ‘ ةعباتŸا ةبصسن ديد–
ة-ب-ترŸا ‘ زرfi شضا--ير ير--ئاز÷ا بعÓ--لا
ةاوهلا نم ددع هيل-ي ،ع-با-ت-م ÚيÓ-م5ـ-ب ¤وأ’ا
مهرامعأا لدعم حواÎت نيذلا بابصشلا ÚلثمŸاو
.اماع72 ¤إاÚ 12ب ام
ةيفارخ تاحا‚ ققحي مارغتصسنإ’ا ليج
بقلŸا قوراف يرئاز÷ا باصشلا ةياكح رمتصستو
هل عباتم ةباصشو باصش ف’آا01 ›اوح ىبل) اكفيرب

روصضح ةوعد يعامت-ج’ا ل-صصاو-ت-لا ع-قاو-م Èع
د--ه--صشم رد---صصت ‘ (8102 ما-ع هÓ-ي-م د--ي--ع
.رئاز÷ا ‘ مارعتصسنإ’ا

،(اماع22) رمعلا نم غلبي داكلاب يذلا باصشلاف
هباصسح ىلع عباتم نويلم2 نم Ìكأا لعفلاب هيدل
ةÒمأا ءايزأ’ا ةممصصم ¤إا ةفاصضإ’اب ،يصصخصشلا
ةمدقم ارخؤوم تحب-صصأا ي-ت-لا ،(ا-ما-ع22) ا-ير
نويلم1.4 نآ’ا اهيدلو ةينطولا ةانقلا Èع جمانرب

.عباتم
ةباصشلا ةلثمŸاو ةصضراعلا في-ن-صصت-لا م-صضي ا-م-ك
امنيب ،كÎصشم نويلم2.3 ددعب ›دبعلا شسانيإا

3 ىلع لوزل ايديمون لدجلل ةÒثŸا ةلثمŸا زو–
.عباتم ÚيÓم
ةرهصشلا ¤إا رصصتfl قيرط
ر--ئاز÷ا ‘ Úق--هارŸاو با--ب--صشلا ر--ظ--ن--يو
ىلع رداقلا لثمأ’ا ءاصضفلا هنأا ىلع مارغتصسنإÓل
نŸ ةبصسنلابف ،ةرهصشلا وحن تافاصسŸا راصصتخا

Áوهف ،ليثمتلا وأا ءان-غ-لا ‘ ءاو-صس ة-ب-هو-م كل-ت
.راهصشإ’او لاŸا حبرو روهظلل ءاصضف
لازم““ جمانرب ىلع افيصض ا-ك-ف-ير ل-ح ا-مد-ن-عو
جاتحي مل◊او ،ملح وه هققح ام نإا لاق ““لا◊ا
قدصصلا اهببصس ةيبعصشلا هذهو ةصصلıا ةينلا ¤إا

‘ لدان لمعأا تنك»:لاقو  ،شسانلا عم لصصاوتلا ‘
نوكا نأا ىن“أاو يلمحب تن-مآا ي-ن-ن-ك-لو م-ع-ط-م

.““يرئاز÷ا بابصشلل ايباجيإا اجذو‰
لوقت مارغتصسنإÓل قصشاعلا باب-صشلا ن-م ة-ن-ي-ع-كو
““ةنصس22““ ناورب ةيل-صضا-ن ة-ي-ن-غŸاو ة-ب-لا-ط-لا
اذه نوقصشعي دÓبلا ءانبأا نإا ““ةيبرع زوين ياكصس»ـل
تاحا‚ نم شضعبلا هق-ق-ح ا-م بب-صسلاو ⁄ا-ع-لا
ا-م ىو-تfi نأا م-غر ع-قوŸا اذ-ه ل-صضف-ب ةÒب--ك
تاهويديف ةكراصشم دودح نع جرخي ’ هنومدقي
.ةطيصسب
خابط““ لوقي يذلا يبع-صشلا لا-ثŸا شسك-ع ى-ل-عو
نم لك هب حرصص ام ةقرافŸا نإاف ،““هقوديب مصسلا
ÒصسŸا ة--صسد--ن--ه--ل--ل لوأ’ا شسي--ئر---لا بئا---ن

Ÿيوت““عقوÎ““ او ،لادنيك ميتو رتور شسكيلأاŸريد
اهلقن ةداهصش ‘ ’اق ثيح ،كوبصسيف ‘ قباصسلا

هتجت-نأا يذ-لا““ة-ي-عا-م-ت-جإ’ا ة-ل-صضعŸا““ م-ل-ي-ف
نومدختصسي مهلافطأا ناعدي ’ امهنأا ،““شسكلفتن““

.ةÒطÿا اهتاÒثأاتل يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم
قصش لواحي بابصشلا نم ددع لازي ’ كلذ لباقم
بويتويلاو مارغتصسنإ’ا قيرط نع ةرهصشلا قيرط

02) ودامح ىملصس ةاتفلا مهنم ،ءاوصضأ’ا نع اديعب
عانصص نم رخآا اعون مدقت نأا لوا– يهو (ةنصس
هبعلي يذلا رودلا ةعيبط نع فلتخيو ىوتÙا
.رئاز÷ا ‘ ÚفورعŸا نيرثؤوŸا
اذه»: اهتبرŒ نع اهثيدح شضرعم ‘ فيصضتو
نأا بجي ’و Ó-ه-صس شسي-ل ر-مأ’ا د-يد÷ا ⁄ا-ع-لا
ةلاصسرلاب ا‰إاو ةدها-صشŸا دد-ع-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-ي
.““نومصضŸاو
ÚفقثŸاو ءابدأ’ا ىلع قوفت
ينفلا لاÛا ‘ ةصصصصختŸا ةيفحصصلا قرفتو
لوقتو نيرثؤوŸاو ىوتÙا عانصص Úب ،ةيبار ةÒمأا
حطصسلا ىلع رهاظلا نإا ،““ةيبرع زوين ياكصس»ـل

فداه ىوتfi نومدق-ي ’ ن-يذ-لا نور-ثؤوŸا م-ه
نمو ،ةيمويلا مهتايح مهيعباتم نوكراصشي نيذلا

ششيعي اهرصشنب نوموقي يتلا تاهويديفلا لÓخ
.همÓحأا نم ةبرŒ عباتŸا
‘ ماعلا يأارل-ل د-ئا-ق ¤إا مار-غ-ت-صسنإا لو– د-قو
بابصشلا نم د-يد-ع-لا ق-ق-ح ه-ل-صضف-بو ،ر-ئاز÷ا
‘ لمعلل شضورع ىلع اولصص–و ’اومأا رومغŸا
.ةينويزفلتو ةيئامنيصس لامعأا
لمعلل دوقع ىلع لوصص◊ا نم نورثؤوŸا نك“و

تا--كر--صشلا Èكأا ع--م ة--ي--نÓ---عإا تا---صضمو ‘
ف’آا3 ¤إا لصصي غلÃو رئاز÷ا ‘ ةيداصصتق’ا

.ةدحاولا ةقيقدلا لباقم ر’ود
ىلع ةردقلا مهيدل بابصشلا ء’ؤوه نأا ةيبار ىرتو
نوصصصصختي ’ يتلا ع-ي-صضاوŸا ‘ ى-ت-ح Òثأا-ت-لا

لمعت ةعيذمك اه-ل ة-ب-صسن-لا-ب م-ه-ف اذ-ه-ل ،ا-ه-ي-ف
ةبهوÃ عمتت ادج ةمهم ةئف ““مأا فأا ليج ويدار““‘

.ت’اÛا فلتfl ‘ ةعرصسب لئاصسرلا لاصصيإا
تاحف-صص زر-بأا Èع ة-ع-ير-صس ة-لو-ج لÓ-خ ن-مو
اه-ت-نرا-ق-مو ر-ئاز÷ا ‘ مار-غ-ت-صسنإ’ا Òها-صشم
ظحلن ،نيزرابلا Úنانفلاو Úيئاور-لا تا-ح-ف-صصب
لاثŸا ليبصس ىلعف ،ÚعباتŸا ددع ‘ اÒبك اقرف
ةنيمصساي فورعŸا يرئاز÷ا يئاورلا ةحفصص نإاف

ةحفصص نأا امك ،عباتم ف’آا81 زواجتت ’ ارصضخ
ةرصشعلا ىدعتت ’ دلاخ باصش يأارلا ةينغأا م‚

.عباتم ف’آا
¤إا بابصشلا ÒهاصشŸا ةحفصص لصصت ،لباقŸا ‘

ةلثمŸا نأاصش وه امك عباتم ÚيÓم ةثÓث نم Ìكأا
ةحف-صص وأا ،(ة-ن-صس61) ›دب-ع شسا-ن-يإا ة-با-صشلا
اهتاوطخ لوأا قصشت يتلا لوغيف نب اينوم ةلثمŸا

ى-ل-ع ا-ه-ت-ي-صص عاذ ا-مد-ع-ب ل-ي-ث-م-ت-لا ⁄ا-ع ‘
Êويلم ¤إا لصصت يتلا اهتحفصص Èع مارغتصسنإ’ا

ةفقثŸا ةبخنلا ىلع موللاب ةيبار يقلتو.عباتم
ل--صصاو--ت--لا ‘ ا--ه--تاودأا ن--م ددŒ ⁄ ي--ت---لا
تكرت دقو رصصعلا ةغل بكاوت ⁄ ةبخنلا»:تلاقو
لمحي شصخصش يأا ناكمإاب حبصصأاو ةغراف ةحاصسلا

ينمز فرظ ‘ لوحتي نأا اÒماكو فتاه زهاج
.““يأار دئاق ¤إا يصسايق
 عيرصس رايهن

ىلع فوقولا هبصشت انايحأا ةيموجنلا هذه نأا Òغ
Êابصسإ’ا بتاكلا ةلوقم دصسŒو ،لمرلا نم لابج

نرقلا ‘ لاق يذلا شستنابÒث يد ليغيم لحارلا
.““ائيصش يواصست ’ ةدئاف Óب ةرهصشلا»: رصشع عبارلا
لوأا دنع مارغتصسنإ’ا مو‚ راهني ام ناعرصس اذهل
حماصستلا متي ’و ÚعباتŸا باجعإا ىقلت ’ ةديرغت

نم رارزأا ¤إا باجعإ’ا رز لوح-ت-يو اد-بأا م-ه-ع-م
ةباصشلا ةلثمŸا لو-ق-ت ا-م-ك .ط-خ-صسلاو بصضغ-لا
اهقلتن يتلا ةيبلصسلا تاقيلعت-لا““ :›د-ب-ع شسا-ن-يإا

ىلع Òثأات اهل نوك-ي نأا ن-كÁ مو-ي-لا راد-م ى-ل-ع
.““ةيصسفنلاو ةيلقعلا ةحصصلا
‘ ةرارم اهÌكأاو ةمد-صصلا تا-ق-ل-ح ثد-حأا ‘و

يتلا ةبرجتلا كلت ،مارغتصسنإ’ا Òهاصشم تاياكح
رئاز÷ا ‘ تايصصخصشلا زربأا نم ةدحاو اهتصشاع

تلو– يتلا لو-غ-ي-ف ن-ب ا-ي-نو-م ة-ل-ث-مŸا ي-هو
اهنم أاÈتو ،طخصسلاو ةيرخصسلل زومر ¤إا اهتروصص
هيف تثد– ويديفل اهرصشن درجÃ كلذو اهيعباتم
بابصشلا تم-جا-هو ع-م-تÛا ‘ ششر-ح-ت-لا ن-ع
.““ةأارŸا دصسج ءارو ÚثهÓلا»ـب مهفصصوب
نيÒصش ةلثمملل ع-قو اÃ ة-ثدا◊ا هذ-ه ا-نر-كذ-تو
تايصصخصش رهصشأا نم دحاو دعت تناك يتلا ةلتوب
،عباتم نويلم2 زهان مقرب رئاز÷ا ‘ مارغتصسنإ’ا
اهرصشن درجÃ مقرلا كلذ فصصن ترصسخ اهنكلو
ةظيفح راثأا ام وهو ،ÚيلثŸا ملع لم– ةروصصل

هيف رمأ’ا نأا اودجو نيذلا ÚعباتŸا نم Òبك ددع
Œديلاقتلاو تاداعلل زوا.

ةيرئاز÷ا فح-صصلا ىد-حإا ه-تر-صشن ق-ي-ق– ‘و
هحا-ت-جا را-صض رد-صصم :مار-غ-ت-صسنإ’ا““ :ناو-ن-ع-ب
¤إا لو– ءاصضفلا اذه نأا دكأا ،““ةبيغلاو فذقلا

fiا دقنلاو ةصضيغ-ب-لا تا-ق-ي-ل-ع-ت-ل-ل ة-طŸءيصس
بابصشلل ةصصاخ ةماصس ةئيبو زفتصسŸاو ف-ي-ن-ع-لاو
.ئصشانلا
اذه نأا داوج نيد-لا ر-هز با-صشلا ل-ث-مŸا ىر-يو
ةلاح نم Ìكأا شسيل مارغتصسنإا نوكل عجار رمأ’ا
زوين ياكصس»ـل لاقو ،ةينفلا ةحاصسلا ‘ ةيئانثتصسا

Úيلوصضف نم Ìكأا اوصسي-ل Úع-با-تŸا نإا ““ة-ي-بر-ع
.فولأام Òغو ديدج وه اÃ نومتهي
ةثيدح ةصصنم مارغتصسنإا عقوم نأا اÃ““ :داوج لاقو

⁄ Áكأا اهروهظ ىلع رÌ نمف تاونصس عبرأا نم
،““ÚعباتŸا نم عونلا اذه بطقتصست نأا يعيبطلا
جاتنإ’ا تاكرصش شضعب ى-ل-ع ن-يد-لا ر-هز بي-ع-يو
با-ب-صشلا ء’ؤو-ه تم-هوأا ي-ت-لا Êو--يز--ف--ل--ت--لا
.ةيموجنلاب
مارغتصسنإ’ا ‘ هباصسح عباتي يذلا- داوج شصخليو
’““ :لوقلاب همÓك-شصخصش نو-ي-ل-م ع-بر ن-م Ìكأا

Áايقي-ق-ح ا-م‚ نا-صسنإ’ا نو-ك-ي نأا ن-ك Ãدرج
هبصسحف ،““ةعباتŸا وأا باجعإ’ا رز ىلع لوصص◊ا

ةطfi ةيموجنلاو ليوط ىقبي نف-لا ق-ير-ط نإا-ف
.زيمتلاو داهتج’او لمعلا ¤إا جات–و ةبعصص
يŸاعلا مجنلا مÓك-ب با-صشلا ل-ث-مŸا لد-ت-صسيو

““رايورب““ ةل‹ عم راوح ‘ هلاق يذلا Êولك جروج
’ تاحا‚و ةقيصش ةنهÃ تررم دقل»: ةيŸاعلا
.““ةلئاه تاقافخإاو قدصصت

fiع دمÓل 
زوين ياكسس عقوم نع

؟بأرسس نم ماقرأأ مأأ نويقيقح نورثؤوم ..رئأز÷أ ‘ مأرغتسسنإأ هوجو
ءإوصس رئإز÷إ ‘ مإرغتصسنإإ يعامتجلإ لصصإوتلإ ةكبصش Èع ةيبذاجو اًطاصشن Ìكألإ صصاخصشألل ةدع تافصصإوم نم ناتفصص ،””عئإر هنإإ ..ةليمج اهنإإ»

ىÈك مهيلإإ رظنت امنيب ،بابصشلإ ةايح ‘ روصضح مهل حبصصأإ دقو ،ةيمويلإ مهتايح ةكراصشم ¤إإ نوقوتي Úيداع Úنطإوم وأإ نفلإ ⁄اع نم إوناك
.قيوصستلل ةمهم ةدامك ةيراجتلإ تاكرصشلإ

!ةددجتم ةكرعم نيدلأ نع بدألأ لسصف
نع نيد-لا ل-صصف ة-كر-ع-م ف-قو-ت-ت ’
قرطب ،رركتتو ،ةرمت-صسم ا-ه-نإا ،بدأ’ا
كلذ ‘ .ديعب نمز نم ةفلتfl لاكصشأاو
هتياور ‘ اريدنوك نÓيم يئاورلا لوقي
ششقاني وهو ““ هتفخ لمت– ’ نئاك ““

Ó-ب رر-ك-ت-ت ي-ت-لا ثاد--حأ’ا ةر--ك--ف
Òبصسبور Úب عصساصش قرف كانه»:ةياهن
‘ ةدحاو ةرم ىو-صس ر-ه-ظ-ي ⁄ يذ-لا
لكصشب دوعي يذلا Òب-صسبورو ،خ-يرا-ت-لا
لعلو .““Úيصسنرفلا شسوؤور عطقيل مئاد
قبطني ام Ìكأا قبطني شصيخصشتلا كلذ
طبر ةاعدل ةر-م-ت-صسŸا ةدو-ع-لا ى-ل-ع
ن-ف-لا شسوؤور ع-ط-قو ،بدأ’ا-ب ن-يد--لا
ةياصصو-لاو ة-ماو-ق-لا فو-ي-صسب بدأ’او
اطنط ناجرهم دهصش دقو .ةيقÓخأ’ا
2و ربوتكأاÚ 03ب ام ميقأا يذلا رعصشلل
ةكرعŸا كلتل اديدŒ ›ا◊ا Èمفون

،مهدئا-صصق ءار-ع-صشلا شضع-ب أار-ق Úح
شضوع يمويبلا ىعدي شصخصش شضهنف
مجاهيل ،رهزأ’ا ةعماج ي-ج-ير-خ ن-م
ءاي◊ا ششدخب امهمهت-يو ن-ير-عا-صشلا

‘ امهدعوتف داز مث !رهعلاو رفكلاو
يبر ةزعو »:Óئاق رأا-ث-لا-ب كو-ب شسي-ف
انانصسأا لام÷او ÿÒاو ق-ح-ل-ل Ïب-نأ’
نع ¤وأ’ا ةرملل عمصسن اذكه !““ اباينأاو
موهفم وه كلذ نكل ،اباينأا لامجلل نأا
،نفلاو ،لامجلل ناو-خ’او Úي-ف-ل-صسلا
با-ي-نأا-ب ا-صسÎف-م ’إا نو-ك-ي ’ يذ--لا
Úي-ف-ل-صسلا مو-ج-ه حو-ل-يو !ر--فا--ظأاو
يدبأا دوع هنأاك ةفاقثلا ىلع ناوخأ’او

شسف-ن-بو ع-ئا-قو-لا شسف-ن-ل ي-ه-ت-ن-ي ’
! ابيرقت رابغ-لا شسف-ن ت– ة-ح-ل-صسأ’ا

اعيمج ةله÷ا دصشتحا تاينيثÓثلا يفف
رعصشلا ‘ ““ Úصسح هط باتك ةهجاوم ‘

‘ مهلويخ ىلع اورهظ مث ،““يلها÷ا
ليعامصسإا رصشن امد-ن-ع تا-ي-ن-ي-ع-برأ’ا
‘و ،““؟دحلم ا-نأا اذاŸ ““ ه-با-ت-ك م-هدأا
د’وأا ““ ةياور شسأار تعطق تاينيتصسلا

ذ-ن-مو ،ءود-هو تم-صص ‘ ““ ا-ن--ترا--ح
Úيفلصسلا ششويج ترهظ اماع نيرصشع

““ ردي-ح رد-ي-ح ة-ياور ع-ن-م-ت-ل ادد‹
رمأ’ا لصصوو ،““رحبلا باصشعأ’ ة-م-ي-لو

’اقم اورداصص عباطŸا لامع نأا دح
‘ وهو يزاجح دمحأا Òبكلا رعاصشلل
لك ‘و !““عادبإا ““ ة-ل‹ ن-م ة-ع-ب-طŸا

دم-ت-صست مÓ-ظ-لا ششو-ي-ج تنا-ك ةر-م
ن-م ا-ه-ف-قو-م ة-ح-صص ى-ل-ع ÚهاÈلا
بدأ’ا نأا م-غر ،ثيدا--حأ’او ،ن--يد--لا
Úناوقب اهتبصساfi متي ةفرعم ة-ل-ي-صسو
’ اننأا ام-ك ط-ب-صضلا-ب ،بصسح-ف ة-ي-بدأا
نإا لاق اذإا ملعلا مكا-ح-ن نأا ع-ي-ط-ت-صسن
ةعبصس ‘ ايجولوي-ج ق-ل-خ-ت ⁄ شضرأ’ا
شضرأ’ا نأا تبثت Úهارب ملعلل نأ’ ،مايأا

رصسخن اننك-ل .ل-يو-ط ن-مز ‘ تق-ل-خ
دعاوقلا عصضن Úح ،ةرم لك ‘ Òثكلا
،بدأ’ا وأا ملعلا ةه-جاو-م ‘ ة-ي-ن-يد-لا
امدنع تايو-ت-صسŸا ل-ك ى-ل-ع ر-صسخ-ن
فادهأ’او قرطلاو جهانŸا Úب طلخن
ناو-خ’ا ز-ج-ع ن--ك--ل .ل--ئا--صسو--لاو
يأا Ëدقت نع يخ-يرا-ت-لا Úي-ف-ل-صسلاو
مهلعج-ي بدأ’او ن-ف-لا لا‹ ‘ ءي-صش
،ركف ةقراب لك ىلع مهفويصسب نولاهني
بيدأا رهظي ⁄ ايخيرات .ي-ن-ف رو-ع-صشو

’ يتلا ةعجع÷ا مغرو ،Êاوخإا دحاو
نإاف ““يمÓصس’ا بدأ’ا ““ نأاصشب يهتنت
،ءيصش’ نع امود فصشكت راعصشلا كلذ
شضهني ’ ،يموق هتع-ي-ب-ط-ب بدأ’ا نأ’
‘و .ةيموقلاو ةغللا ىلع لب ةنايد ىلع
لثمŸا ركف يصضاŸا نرقلا تانينيعبرأا

لي-ث-م-ت-لا لز-ت-ع-ي نأا ي-قد-صص Úصسح
هل لاقف،بطق ديصس كلذ ‘ راصشتصساو
ةجاحب ةيمÓصس’ا ةكر◊ا نإا ““ :Òخأ’ا
كلذ نم ائيصش نكل .““يمÓصسا نف ¤إا
طق-ف تر-ه-ظ .ط-ق ر-ه-ظ-ي ⁄ ن-ف-لا

قحلل Ïبنأ’ يبر ةزعو ““ : لثم تارابع
اذهو !““ اباينأاو انانصسأا لام÷او ÿÒاو
،رعصشلاو بدأÓل باينأا !مه-يد-ل ا-م ل-ك
ت’ايتغاو ،ةيصسايصسلا ةايحلل ل-با-ن-قو
يذلا يمÓصس’ا نفلا امأا !Úصضراعملل

نأ’ ،طق رهظي ملف بطق ديصس هان“
مايأ’ا نم موي ‘ نكت ⁄ بدأ’ا ةفيظو
ناك دقو ،ةيظ-عو وأا ،ة-ي-ن-يد ة-ف-ي-ظو
كو--ل--صسلا و--ه بدأ’ا لا‹ لازا---مو
ة-ف-ل-تıا ه-تا-ي--ل--ج--ت--ب ير--صشب--لا

⁄و ،ةيدرفلاو ةينطولاو ةي-عا-م-ت-ج’ا
مراكŸ ةوعد-لا ا-صضيأا بدأ’ا رود ن-ك-ي
ةاي-ح-ل-ل ر-يو-صصت ن-ف-لا نأ’ ،قÓ-خأ’ا
ةاي◊ا تصسيلو ،اهرمو اهولحب ،’امجإا
ةرماع يه-ف ،““قÓ-خأا مرا-ك-م ““ ا-ه-ل-ك
فعصضلا طاقن لكو Úبئاتلاو ةاطÿاب
نو-ي-ف-ل-صسلا ى-ق-ب-ي كلذ-ل !ير-صشب--لا
،ةماع نونفل-ل ءاد-لأا ءاد-عأا ناو-خأ’او
مهنع بجحي ينيدلا مهبصصعت نأا امك
يركفلا ثاÎلا عم لعافتلا ة-ي-نا-ك-ما
نم دب’ ه-نأا ن-ظأا .يŸا-ع-لا Êا-صسن’ا
نع بدأ’ا لصصفل Úفقثملل ةيوق ةفقو
ةب-صساfi نأا أاد-ب-م خ-ي-صسر-تو ،ن-يد-لا
فلتخت جهانمو ÒياعÃ م-ت-ت نو-ن-ف-لا

كلذو ،ة-ي-ن-يد-لا Òيا-عŸا ن-ع ا-ما“
.بدأ’ا ىلعو نيدلا ىلع اصصرح

.يسسيمÿأ دمحأأ .د
يرسصم يفحسص بتاكو صصاق .
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،9291 ةيليوج92 ‘ ،يصسيت يÔه دلو ^
Ãةنبهرلا ‘ هتايح ىصضقو ،نو-ي-ل ة-ن-يد،

افقصسأا م-ث5591 ماع هن-ي-ي-ع-ت ة-يا-غ ¤إا
اصسيئر اهدعبو ،1891 ¤إا2791 نم نارهول

ةيا-غ ¤إا8891 ةنصس ر-ئاز÷ا ة-ف-قا-صسأ’
يذلا ،ييصسيت يÔه ةلئاع بصسحو .8002

ةن-صس ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-صسن÷ا ى-ل-ع ل-صص–
هتثج ىراو-ت نأا بلذ د-ي-ق-ف-لا نإا-ف ،6691
.رئاز÷اب ىÌلا
لÓخ رئاز÷ا ‘ يصسي-ت ف-ق-صسأ’ا ي-ق-بو
مغر اهترداغم صضفرو تاينيعصستلا تاونصس
ةÎفلا كلت ‘ روهد-تŸا ي-ن-مأ’ا ع-صضو-لا
يتلا ةÎفلا ةليط لمعو ،تاديدهتلا مغرو

Úب راو◊ا صسيرك-تو ر-صشن ى-ل-ع ا-ه-صشا-ع
هتاطاصشن تكر-تو ،ر-ئاز÷ا ‘ تا-نا-يد-لا

،Úيرئاز÷ا طصسو ’وبقو ة-ب-ي-ط ة-ع-م-صس
ة-ه-جوŸا تا-ما-ه-ت’ا ى-ف--ن ا--م اÒث--كو
.رئاز÷ا ‘ Òصشبتلاب هتصسينكل
رداقلا دبع Òمأ’ا ةزئاج رئاز÷ا تملصسو
لÓخ8102 ةنصس يرصسيت يÔه ¤إا مÓصسلل
Òمأ’ا ةعياب681Ÿـلا ىركذلاب لافت-ح’ا

يبوهيم نيدلا زع ريزولا لاقو ،رداقلا دبع
كاذنآا ةفاقثلا عاطق صسأار ىلع ناك يذلا

هذه را-ي-ت-خا““ :ةز-ئا÷ا ه-م-ي-ل-صست لÓ-خ
رداقلا دبع Òمأ’ا ةزئاج ملصستل ةيصصخصشلا
Òمأ’ا ىطخ ىلع ةيعمج لبق نم مÓصسلل

Ã681 ىركذلا ءايحإا ةبصسانŸمأ’ا ةعيابÒ
Êاصسنإ’ا رودلاب ارارقإا يتأاي ،رداقلا دبع

هلمع ةليط هيع-صسو ل-جر-لا اذ-ه-ل Òب-ك-لا
بوعصشلا Úب مهافتلا ل-جأا ن-م ر-ئاز÷ا-ب
يصسيت يÔه ناكو .““ا-ه-ن-ي-ب ة-بÙا عرزو
دبع Òمأ’ا فقاومو راكفأاو خيراتب ابجعم
نيدناصسŸا نم ناك امك ،هنع بتكو رداقلا

.رئاز÷ا لÓقتصس’
يمÓصسإ’ا صسلجم-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا بت-كو
نيدموب ديزوب روتكدلا ر-ئاز÷ا-ب ى-ل-عأ’ا

ةافو نع ““كوبصسياف““ عقوÃ هتحفصص ىلع
مويلا هللا ةمحر ¤إا لقتنا““ :ييصسيت يÔه
يذلا يصسيت يÔه قباصسلا رئاز÷ا فقصسأا

اهردا-غ-ي ⁄و Úير-ئاز÷او ر-ئاز÷ا ّبحأا
ةحبذم دعب ىتح باهرإ’او ف-ن-ع-لا ن-مز
ناصسملتب اكصسمتم لظو نيرحبت ييحيصسم
ديعأا تنك طقف صسمأاو ،رئاز÷ا تايركذو
:رئاز÷او نو-ي-ح-ي-صسŸا““ :ه-با-ت-ك ةءار-ق
دبع Òمأ’ا نع بتك امك ،““ةبرجتلا مصساقت
Òمأ’ا تاركذم فاصشتكا ءارو ناكو رداقلا
ةصصق اهل يتلا اصسنرفب هنجصس ‘ اهبتك يتلا

ازمرو ايŸاع نيد لجر ىقبيصس ،يصسيت دنع
ةينطولا نع ’اثمو نايدأ’ا راوحو حماصستلل
.““ءافولاو ةبÙا ميق نم فÎغت يتلا

 ‘اقثلا مضسقلا    ^

رئاز÷اب تانايدلا راوحو حماسستلا زمر

 ..هنم بلطب رئاز÷ا ‘ ييضسيت يÔه ضسقلا نفد
ةيكيلوثاكلا ةسسينكلل قباسسلا فقسسألا ،يسسيت يÔه سسقلا ،ةيسسنرفلا نويل ةنيدÃ ،سسمأا لوا ،‘وت
حماسستلاب ةفورعŸا هوجو-لا د-حأا Èت-ع-يو ،ير-ئاز-ج و-ك-نار-ف و-هو ة-ن-سس19 زها-ن ر-م-ع ن-ع ،ر-ئاز÷ا-ب
دبع Òمألا ةزئاج هحنÃ ،8102 ‘ رئاز÷ا هتمركو .رئاز÷ا ‘ تانايدلا راوحو ةيفاقثلا ةيددعتلاو
.مÓسسلل رداقلا

ةيوهج حراسسم ةينامث بناج ¤إا
ينطولا حرضسŸا يريدم عم ةعا‚ دوقع

ةعاجنلا دوقع ماربإا ،صسما لوا ،” ^
ة-يو-ه-ج حرا-صسم ة-ي-نا-م-ث ير-يد-م ع--م
ينطولا حر-صسŸا ر-يد-م ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب
يد-ف-م““ ة-فا-ق-ّث-لا ر-صصق-ب ،ير--ئاز÷ا
ةريزو رو-صضح-ب ،ة-م-صصا-ع-لا-ب ““ءا-ير-كز
‘ ،ةدود نب ةكيلم ،نو-ن-ف-لاو ة-فا-ق-ّث-لا
،حراصسم-ل-ل ن-صس◊ا Òصسلا نا-م-صض را-طإا

ةعاجّنلا دقع لخدي .ةرازولل نايب بصسح
حراصسملل نصس◊ا Òصسلا نامصض راطإا ‘

Èكأا ةعا‚و ةيفافصش ءاف-صضإاو ة-يو-ه÷ا
ثي-ح ،ي-ن-ف-لاو يرادإ’ا Òي-صست-لا ى-ل-ع
وريدم اهب مزتلي ي-ت-لا فاد-هأ’ا دّد-ح-ُي
لاجآا قفو اهقيقحتب ةّينعŸا تاصسصسؤوŸا

،مهئادأ’ مييقت مّلصس نّمصضتي امك ،ةنّيعم
.نايبلا تاذ بصسح

¤ا فدهي يذلا ،ة-عا-ج-ّن-لا د-ق-ع ةد-م
تاصسصسؤوم-ل-ل ةد-يد-ج ة-م-كو-ح ءا-صسرإا““
ة-ّي-لا-ع-ف-لا ق-ق--ح--ي اÃ ة--ّي--حر--صسŸا
وأا ديدجّت-ل-ل Úل-با-ق Úما-ع ،““ةو-جرŸا
” ،رمتصسŸا مييقتلا لÓ-خ ن-م خ-صسف-لا

ةيمدقأاو عقومو ةي-ناز-ي-م ةا-عار-م ه-ي-ف
ةزيم اذ-كو ،ا-ه-لا-م-ع دد-عو ة-صسصسؤوŸا
تاناهرلاو تاردا-بŸا م-هأاو ة-ق-ط-نŸا
دوقعلا ماربإا ” دقو .اهعفر بجي يتلا

يرئاز÷ا ين-طو-لا حر-صسŸا ر-يد-م ع-م
ةيوه÷ا حراصسŸا يريدم ¤ا ةفاصضإ’اب
،وزو يزيت ،ةركصسب ،Âاغت-صسم ،نار-هو-ل
مأاو ةديعصس ،صسابع-ل-ب يد-ي-صس ،ة-م-ل-ع-لا
.يقاوبلا

ث.ق ^

:›ا◊ا يرئاز÷ا يئامنيسسلا دهسشŸا

 تاناجرهم ‘ كراضشُت مÓفأاو ةلّطعُم عيراضشم
‘ ،ة-ير-ئاز÷ا ا-م--ن--ي--صسلا ت--َق--َهرأا ^

،ةفاقثلا ةرازو ةنيزخ ،ةيصضاŸا تايرصشعلا
يتلا ةÒبكلا ة-ي-لاŸا ة-ف-ل-غأ’ا ¤إا ار-ظ-ن
ةميق صسكعنت ⁄ ،لباقŸا ‘ .اهل تدصصُر
ىتح ،مÓفأ’ا كلت مظعم ىلع ركذت ةينف
،ةÒثك ً’اومأا تكلهتصسا ً’ا-م-عأا كا-ن-ه نإا
 .مويلا ¤إا رونلا َرت ⁄ اهّنكل
Òغ--ت ،(9102) ““يرف-ي-ف22 ةرو-ث““ د-ع--ب
ةّين رهظأا ،ديد÷ا ماظنلا ّن-ك-ل .ما-ظ-ن-لا

ÿًابصصنم ًاثدحتصسُم ،امنيصسلا ةعانصص ةمد
ةعانصصلل ةلودلا ةباتك»ـب Óً-ّث-م-ت-م ًا-يرازو
فصسوي لثمŸا افلكمو ،““ةيفارغوتامينصسلا

لصصح ظ◊ا ءو-صس .ا-ه-ت-صسا-ئر-ب يÒح-صس
عم يميظنتلا Òيغتلا اذ-ه Úب ن-ماز-ت-لا-ب
راصشتناو لوÎبلا رعصس ‘ ّدا◊ا صضافخن’ا
ىلع ،Òبك لكصشب ،ارّثأا ن-يذ-ل-لا ،““ا-نورو-ك““
ّنأا مغر ،هتي-كر-حو ي-ئا-م-ن-ي-صسلا ل-ع-ف-لا
ةكرحف ،Òثأاتلاب رع-صشي ’ دا-ك-ي رو-ه-م÷ا
مظعم ّنأ’ ً،ادج ةئيطب رئاز÷ا ‘ امنيصسلا

صشفت لبق ىّتح ،ةقلغم امن-ي-صسلا تا-عا-ق يّ
،““كيتامنيصس»ـلا تاعاق ءانثت-صسا-ب ،ءا-بو-لا
جماÈلً اذيفنت ،ةÁدق ًامÓفأا صضرعت يتلا

.ةنّيعم فورظو تابصسانÃ ةقّلعتُم
““ةفاقثلا ةرازو““ تثرو ،كلذ ¤إا ةفاصضإ’اب
ة---عا---ن---صصل---ل ة---لود---لا ة---با---ت---ك»و
فلمك ،ةلقثم تافلم ““ةيفارغوتا-م-ن-ي-صسلا

تصضفر يذلا ،““يديهم نب يبرع-لا““ م-ل-ي-ف
حيرصصتلا ة-فا-ق-ث-لاو ن-يد-هاÛا ا-ترازو
Òغ هدهاصشَم صضعب ّنأا ة-ّج-ح-ب ،ه-صضر-ع-ب

اذه .هيلع قفّتŸا ويرانيصسلا ‘ ةدوجوم
،صسيارد Òصشب جرıا ه-----صضفر ر-----مأ’ا
صسمتŸا .Òبعتلا ةيرح أادبÃ كّ
صصفُي ⁄ ةّدع اياصضق كانه ّنأا امك اهيف لَ
Êاجرهم ميظ-ن-ت-ك ،د-ع-ب ّي-ئا-ه-ن ل-ك-صشب
مليفلل ةبانع»و ““يبرعلا م-ل-ي-ف-ل-ل نار-هو““
،امهل Úَظِفاfi بيصصن-تو ،““ي-ط-صسو-تŸا
،رئاز÷ا ‘ Úيئامنيصس Úثدح مهأا امهو
‘ ّتبلاو عاط-ق-لا Úناو-ق ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب

ثادحتصساو ،ةيئام-ن-ي-صسلا ندŸا تا-ف-ل-م

،ةيئامنيصس تاطاصشن ءايحإ’ ةد-يد-ج ٍم-ظ-ن
فصسوي هلمحي يذلا Èكأ’ا ناهرلا اذهو
ة-عا--ن--صصل--ل ة--لود--لا بتا--ك ،يÒح--صس
.ةيفارغوتامنيصسلا
يئاورلا ملي-ف-لا ة-كرا-صشم Èخ ر-صسك د-قز
““لصسعلا راجيصس““ ،زونيأا رمقل لوأ’ا ليوطلا
،(يرطق يكيجلب يصسنرف يرئازج جاتنإا)

(È 0202متب-صس21 ـ2)77ـلا ةرود--لا ‘
دومج ،““يئامنيصسلا ايصسيني-ف نا-جر-ه-م»ـل
صصاخ ،ةيرئاز÷ا ةيفا-ق-ث-لا ة-حا-صسلا نأا ةّ
ثد◊ا اذه ‘ ةدي-حو تصسي-ل ة-كرا-صشŸا
،يئانثتصسا ٍتقو ‘ مsظنŸُا ،ي-ئا-م-ن-ي-صسلا

هوار--صسم ËرÒ Ÿصصق ّي--ئاور كا--ن--ه--ف
نامليف Òتخا امك .““اهدلج ت– ““ناونعب
داعج صسينأ’ ““رجا-ه““ ،نÓ-يو-ط نا-ي-ئاور
ر-صسج““ ة-ح-نŸ ،دا-ع-صسإا حÓ-صصل ““’و-صس»و
صضم◊ا““ رايتخا دع-ب ،““ا-ي-صسي-ن-ي-ف جا-ت-نإا
يرئاز÷ا لصصأ’ا تاذ ةيصسنرفلل ،““يوونلا

‘ ،(ير-ئاز-ج ي-صسنر-ف جا-ت-نإا) �يو-يا-م
ناجره37Ÿـلا ةرودلل ةيمصسرلا ةقباصسŸا
صضÎف-ُي نا-ك ي-ت-لا ،ي-ئا-م-ن-ي-صسلا ““ّنا-ك““
اهئاغلإا لبق ،0202 يام32وÚ 21ب اهتماقإا
.انوروك ببصسب

نم تدافت-صسا ًا-صضيأا ىر-خأا مÓ-فأا كا-ن-ه
ةفاقثلا ةرازو““ ‘ ““امنيصسلا معد قودنصص““

ببصسب دعب اهئاهتنا نع نلعُي ⁄ ““نونفلاو
ٍصصرف نع نوثحبي اهيجرfl ّنأا امك ،ءابولا

Ÿنوكيل ،ةيئامنيصس تاناجرهم ‘ اهتكراصش
.اهدÓيŸ ًانÓعإا ةكراصشŸا Èخ
ةصضورعŸا Òغ ةيئامنيصسلا براج-ت-لا ن-م
ًادانتصسا ةلوقعم نوكت ْنأاب عّقوتُي يتلا ،دعب
Òصصقلا يئاورلا :ا-ه-ي-جرfl بهاو-م ¤إا
ىهتنا يذلا ،صساصسfi فصسوي-ل ““دو-ع-ي-صس““
ةليل““ Òصصقلا كيرحت-لا م-ل-ي-فو ؛هر-يو-صصت
ةينقتب رّوصصŸُا ،تيصشع-ت ما-صصع-ل ““ءا-صضي-ب
دعب هصضرع زهجيصسو ،““نصشو-م بو-ت-صس»ـلا
اذه ‘ › ةبرŒ لوأا اهّنإا““ :ةليلق عيباصسأا
اهّنك-لً اد-ج ة-ل-ي-م-ج ة-بر-ج-ت-لا .لاÛا

هّنأا ًاملع ،مÓعÓل تيصشعت لاق امك ،““ةبعصص

رو-ك-يد-لا بي-كر-ت ‘ ر-ه-صشأا3 ى--صضمأا
،““ةÒبك ةّذلب هيلع لمعأا ُتنك““ :ريوصصتلاو

ْنأا ّي-ل-ع ًا-يّد–““ ة-بر-ج-ت--لا هرا--ب--ت--ع’
.““هصضوخأا

ً’ا‹ اذه هلمعب حتفيصس ،هصسفن تقولا ‘
اذه ‘ لمعلا رابتخ’ نيÒثك بابصش مامأا
صصقلا““ :ةيئامنيصسلا ةعان-صصلا ن-م عو-ن-لا ةّ

زّكÎت .عقاولاب طبتر-ت ا-ه-ّن-ك-ل ،ة-ي-لا-ي-خ
ةرجصش نم طقصست جلث ةر-ك لو-ح ةر-ك-ف-لا
،اهنيح .ةاتف لزنم ¤إا لصصتف ،جرحدتتو
امهنيب عقتف ،ج-ل-ث-لا ل-جر ة-ئ-ي-ه ذ-خ-ّت-ت
جلثلا لجر يفتخ-ي ،ة-يا-ه-ن-لا ‘ .ثاد-حأا
نعو .““ةعيبطلا ةهجاوم ىلع هتردق مدعل

ةقباصس ةبرŒ هل ّنأا ةّصصاخ ،ليومتلا ةهج
نع معد ّيأا sقلتأا ⁄““ :تيصشعت لاق ،ةحجان
،““تناك ةه-ج ّيأا ن-مو ،ه-ت-مّد-ق ل-م-ع ّيأا

هتكرصش جاتنإا نم مليف-لا اذ-ه ّنأا ًا-ف-ي-صض-ُم
ذ-ي-ف-ن-تو ،““دور-ب ن-صسا--غدÁا““ ة--صصاÿا
.““ريوصصتلل موز ورب تاهويدوتصسا““

تلاكو /ث.ق ^

ي-مو-م-ع-لا ف-ح-تŸا ‘ ،ر-م--ت--صست ^
ناصسملتل يمÓ-صسإ’ا ط-خ-ل-ل ي-ن-طو-لا
ةينطو-لا ة-ق-با-صسم-ل-ل ¤وأ’ا ة-ع-ب-ط-لا
نف) ‘ارغوبيتلا نفلا لوح ةيصضاÎف’ا

هذ-ه ر-يد-م ر-كذو .(فور◊ا ة-غا-ي-صص
نأا  Êونصصل دمحأا ةيفاقثلا ةصسصسؤوŸا

01 ةياغ ¤إا ةمظنŸا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه
⁄ا-عŸا““ را-ع-صش ت– يرا÷ا Èم-صسيد
زا‚إا نمصضتت ““ ةيبرع فورحب ةيرثأ’ا
⁄اعم دصسŒ ةين-ف تا-حو-ل-ل م-ي-ما-صصت
لصسرتو يبرعلا طÿاب تابات-كو ة-ير-ثأا

يمومعلا فحتملل يمصسرلا عقوŸا Èع
.يمÓصسإ’ا طخلل ينطولا
نم لامعأا ةثÓث نصسحأا ءاقتنا متيصسو

Úطاطخ نم ةنوكم ميك– ةن÷ فرط
flصصتÚ ‘ ىلع نوزوحي ,،تايفور◊ا

طÿا ةباتك ‘ ةيلودو ةينطو تازاجإا
ةلصشنخو ناصسملت تاي’و ن-م ،ي-بر-ع-لا
ىلع دامتع’ا-ب ،ة-م-صصا-ع-لا ر-ئاز÷او

ةحوللا ةيلامج رارغ ىلع Òياعم ةدع
فور◊ا ةباتك ‘ ةلمعتصسŸا تاينقتلاو

 .اهÒغو
Èع Úكرا-صشم-ل-ل لاÛا ح-ت-ف ” د--قو
62 ذن-م ف-ح-ت-م-ل-ل ÊوÎك-ل’ا ع-قوŸا
لابقت-صسا را-ظ-ت-نا ‘ ي-صضاŸا Èم-فو-ن
نم لوأ’ا عوبصسأ’ا لÓخ ةينفلا لامعأ’ا
يذ-لا Êو-ن-صصل ق--فو ،يرا÷ا ر--ه--صشلا
‘ جئاتنلا نع نÓعإ’ا متيصس هنأا حصضوا

تا-حو-ل ع-يزو--تو يرا÷ا Èم--صسيد31
ةثÓثلا بتارŸاب نيزئافلا ىلع ة-ي-م-قر
اهيليصس ي-ت-لا ة-ق-با-صسŸا هذ-ه ‘ ¤وأ’ا
لامعأ’ا لكل يصضاÎفا صضرعم م-ي-ظ-ن-ت
.Úموي رادم ىلع اهب كراصشŸا ةينفلا
¤إا ةيفاقثلا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه فد-ه-تو
ير--ئاز÷ا ثاÎلا ى--ل--ع ة--ظ--فاÙا
ةغايصص نف ريوطتو ءاقتر’او ه-ن-ي-م-ث-تو
ةد-عا-ق داد-عإا ن-م ن-ك-م-ت-لاو فور◊ا
‘ Úطصشانلا Úنانفلا ءا-صصحإ’ تا-نا-ي-ب

طÿا عاونأاب فيرعتلا اذكو لاÛا اذه
ةحاصسلا ءارثإاو هفيظوت تاينقتو يبرعلا
.ةديدج ةينف تاحولب ةينفلا

ث.ق ^

ةنسسلا هذه ةيسضاÎفا ةعبط ‘
يمÓضسإلا طÿا ديدج ىلع فرعتي ناضسملت روهمج

هترسسأا ةحسص ىلع افوخ
مليف ‘ هرود نع رذتعي Êولك

م---ج---ن----لا ف----صشك ^
Êولك جرو-ج ي-ك-ير-مأ’ا
يلخت-لا ¤إا ر-ط-صضا ه-نأا

ندو-صس و-ن““ م-ل-ي--ف ن--ع
نفيتصس جرخمل-ل ،““فو-م
هفوخ ببصسب ،جربردو-صس
.ه-تر-صسأا ة-مÓ-صس ى-ل--ع
م-ل-ي-ف““ ع-قو--م بصسح--ب
.ي--ك--ير--مأ’ا ““زو---ي---ن
نا-ك ،ع--قوŸا بصسح--بو
ةدصشب ًاصسمحتم ““Êو-ل-ك““

Ÿة-لو-ط-ب لد-ي-صش نود ه-ل-ي-مز ة-كرا--صش
داز انوروك صسوÒف راصشتنا نأا ’إا .مليفلا

هتكراصشم ببصستت نأا .هترصسأا ىلع هفوخ
.لكصش يأاب هتلئاع ¤إا ىودعلا لقن ‘

،وبرلاب باصصم لفط يدل““ :““Êولك““ ركذو

’ Áا ي--ن--ن---كıةر--طا
صسوÒفلا بلج ةيلامتحا-ب
ترر-ق كلذ-ل .›ز-ن-م ¤إا
ءاهنإاو مليفلا نع يلخ-ت-لا
نا-ك و-ل ى-ت-ح ،يد-قا-ع--ت
م-قا-طو ًا-م-ي--ظ--ع يرود
ر-يد÷ا .““م-ظ-عأا ل-م-ع-لا
نداصس ون““ مليف نأا ركذلاب

نوÁد تام ةلوطب ““فوم
‘ روديو ،ربراه ويديفيدو

ة--ن--يد--م ‘ ،0591 ما---ع
” ÚمرÛا نم ةباصصع لوح ،تيوÎيد
.ةددfi ةقرصس ةمهÃ مايقلل مه-ن-ي-ي-ع-ت
متيو ئيصس ىن-ح-ن-م ذ-خأا-ت رو-مأ’ا ن-ك-ل

.ةطرصشلا لبق نم مهتدراطم
ث.ق ^

ينطولا حرسسŸا اهمدقي
ÊاطيÈلا حرضسملل ةيضضاÎفا ضضورع

يزراطصشاب نيدلا يfi ،يرئاز÷ا ينطولا حرصسŸا صصصصخي ^
لÓخ نم ÊاطيÈلا حرصسم-ل-ل ا-صضور-ع Èم-صسيد71 ة-يا-غ ¤او
،ةيعجرŸا تايحرصسŸا نم ةديدج ةل-صسل-صسل ة-ي-صضاÎفا ة‹ر-ب

اذهبو .يرئاز÷ا ينطولا حرصسŸا ةير-يد-م ىد-ل م-ل-ع ا-م-ب-صسح
اموي51 ةليط صضرع بوتويلا ىلع ينطولا حرصسŸا ةانق دهصشتصس
ة‹Èلا هذه ت“ ثيح ،ةروهصشم تايحرصسم Êامث نع لقي ’ ام
ةينفلا تاطاصشنلا عيم-ج تل-صش ي-ت-لا91-ديفوك ةحئا-ج بب-صسب
ةكبصش ىلع اهتارهاظت لقن ىلع ةيفاقثلا تائيهلا فلتfl تÈجأاو
  .تنÎن’ا

ةدهاصشم نم بوتوي ةانق Èع روهم÷ا نكمتيصس ،ددصصلا اذه ‘
Êوطنأا»و ““كوورب ياب““) تاكيب تايحر-صسÃ ا-م-ي-صس’ ع-ت-م-ت-لاو
صضرع لك نوكيصسو .(““صسماÿا يÔه““) Òبصسكيصشو (““اÎبويلكو
ثب فاصضي .02ـلا ¤ا81لا ةعاصسلا نم Úموي رادم ىلع ارفوتم
ةيفاقثلا ت’دابتلا راطا ‘ هت‹رب ت“ يذلا تايحرصسŸا هذه
هدعأا ي-صضاÎفا ج-ما-نر-ب ¤ا ةد-ح-تŸا ة-ك-ل-مŸاو ر-ئاز÷ا Úب

طاصشنلا ىل-ع ة-ظ-فاÙا فد-ه-ب ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا حر-صسŸا
يذلاو انوروك ءابو هصضرف يذلا يحصصلا رج◊ا ةÎف ‘ ‘اقثلا
.تاودن طيصشنتو ةيبدأ’ا تاءاقللا نم لك حرصسŸا ¤ا ةفاصضا مصضي

ث.ق ^



ةليترلا

نخاشس حيفشص ىلع نازيلغب ةيبÎلا عاطق

ثد◊ا عنشصيل دوعي يليÓب دلاو

‘ ثد◊ا ةعانشصل هدلاوو يليÓب فشسوي يرئاز÷ا ›ودلا مشسا داع ^
لÓخ ،يلهأ’ا ،ايقيرفإا لطبب قاحتلÓل احششرُم ناك يذلا وهو رشصم
يدان ‘ تادقاعتلا ريدم ،قيفوت Òمأا فششك ثيح Òخأ’ا وتاكŸÒا
““ةئجافŸُا تافرشصتلا““ ليشصافت نع ةيمÓعإا تاحيرشصت ‘ ،نرقلا
‘ يليÓب دلاو عم لشصاوت انقيرف ““ هنأاششب Óئاق حّرشصو .يليÓب دلاول

سضرع دوجو ىلع هديكأاتو مÓعإ’ا ‘ هجورخب أاجافتنل ،ةديحو ةبشسانُم
يليÓب ظيف◊ا دبع نأ’ ،اعيرشس هفلم قلغ انررق ““ لشصاوو .““يمشسر
““ متخو .““ينلع لكششب اهنع فششكُي ’أا سضورفŸا نم ناك رومأ’ قرطت
.““هنب’ قيوشستلا لجأا نم انقيرف مشسا لÓغتشساب ماق يليÓب دلاو

 ةذاتشسأÓل رذتعي ناقرفلا دجشسم مامإا

رذتعا ويديف ،Îنع كلاŸا دبع ،ةعينŸاب ناقرفلا دجشسم مامإا رششن ^
عقاوم ‘ ةجشض مهل اههجو تاماهتا تراثأا امدعب ةذتاشسأ’ا نم هيف
ءادأا ‘ نورشصقم ةذتاشسأ’ا نأا ““ اهيف لاق ،يعامتج’ا لشصاوتلا
لاقو ،عمتÛا نع اديعب ةيجاع جورب ‘ سشيعلاب مهمهتاو ،““مهتابجاو
.““مهشسفنأاب ةياقولا لئاشسو ءارشش مهتعاطتشسابو ءايرثأا ةذتاشسأ’ا““

اههجو يتلا تاماهت’ا ةذتاشسأ’ا ركنتشسا امدعب كلذك ويديفلا يتأايو
ةرجأ’ا مكح نع نورخآا لءاشست Úح ‘ بارشضإ’ا ‘ مهقح اودكأاو مهل
.تاولشصلا قيلعت ءانثأا مامإ’ا اهاقلت يتلا

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأ’ درت ’ ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ةيجاجتحا ةفقو ÚيوبÎلا ÚفرششŸاو تشسبانشسلا يتباقن تمظن ^
نم تاراعشش ةدع Úعفار نازيلغ ةي’ول ةيبÎلا ةيريدم رقم مامأا
مشصÿا نم اوبرغتشسا ثيح تاباقنلا Úب لماعتلا ‘ لدعلا اهمهأا
ةباقن نأا Úح ‘ ةيبÎلا ةيريدم فرط نم مهيلع طلشسŸا طغشضلاو
.يباقن باقع يأا ¤إا اوشضرعتي ⁄ تارم ةدع اوجتحا نيذلا ءاردŸا
ديدع ةلحلح ‘ ةيدج يأا اشسملي ⁄ امهنإاف Úتباقنلا بشسحو
ةي’ولاب ةيبÎلا عاطق مهت اياشضق ةدع تلجشس امدعب ت’اغششن’ا

مدع عم ةلشصاح تامكارتو ةيبÎلا ةيريدŸ يلك هبششلا بايغلا اهنم
عشضولا ججأات ‘ مهاشس يذلا رمأ’ا Úتباقنلل ةقلاعلا تافلŸا ة÷اعم
يفظوم دشض تاششرحتلاو ةيظفللاو ةيدشس÷ا تاءادتع’ا مقافتو
ةيريدم تمشصو Êوناقلا عدارلا بايغ لظ ‘ مهبتر فلتخÃ عاطقلا
.ةيبÎلا

 انوروك ءاهتنا عقوتي يشسور ثحب زكرم
‘ 1202

فوتويشسكام تانير يشسورلا يملعلا ““روتكيف““ زكرم ةريدم تعقوت ^
،ةÒبÿا تدكأاو .انوروك سسوÒف ءابو ةياهن1202 ةنشس دهششت نأا

سسوÒفلا ةياهن ينعت ’ ءابولا ةياهن نأا ““مويلا ايشسور““ عقوم بشسح
كافيبإا““ حاقل جتنأا يذلا زكرŸا ةريدم تدروأاو.رمتشسيشس يذلاو
ءابولا يهتنيشسو ،موي لك دادزي سسوÒفلاب تاباشصإ’ا ددع نأا ““انوروك

Ãششم ““عيطقلا ةعانم““ نوكت نأا درجÒميعطت بلطتي كلذ ““ نأا ¤إا ة
.““ناكشسلا فشصن

fiÓتايلديشصلا سسفانت باششعألا ت

عيمج دشصقم اهاحشضو ةيششع Úب ةيبطلا باششع’ا عيب تfiÓ تتا ^
انوروك سسوÒف نم ةياقولا ‘ اهتعا‚ تتبثأا نأا دعب ةيدŸا ناكشس
ىلع اهلمعتشسا نم عمجأا ةيبط باششعأا اهلك سسوتيلاكلاو حيششلاو Îعزلاف
.انوروك سسوÒفو ةيمشسوŸا ازنولفن’ا سضارعأا نم دحلل اهتيلاعف
راظتنا ‘ ناكشسلا عيمج ةهجو باششعأ’ا تfiÓ امتح نوكتشس ›اتلابو
ةيلديشصلا نم ع‚أا اهÈتعت تحبشصأا يتلا تاي’ولا يقاب Èع ممعتت نأا
.Óبقتشسم اهشسفانت دقو

ايرŸÓا نم رذ– ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم

تدأا ليومتلا تايلمع ‘ تاوجفلا نأا ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم تنلعأا ^
ةشصاخ ،ايرŸÓا سضرم راششتنا نم د◊ا ¤إا ةيمارلا دوه÷ا سضيوقت ¤إا

ًاشضيأا ببشستي نأا عقوتŸا نم هنأا ،ةمظنŸا تلاقو .ةيقيرفإ’ا ةراقلا ‘
‘ دجتشسŸا انوروك سسوÒفب ةباشصإ’ا نع مجانلا91-ديفوك سضرم
9102 ماع ‘ هنأا ¤إا ةمظنملل ثيدح ريرقت راششأاو .ىرخأا تاشسكن ثودح
اذه لظو ،⁄اعلا ‘ ايرŸÓاب ةباشصإا ةلاح نويلم922 نع غÓبإ’ا ”

ببشستو .ةÒخأ’ا عبرأ’ا تاونشسلا ىدم ىلع ًابيرقت Òيغت نود ددعلا
9102 ماع ‘ ⁄اعلا ىوتشسم ىلع سصخشش ف’آا904 وحن ةافو ‘ سضرŸا

ثيح ،ايقيرفإا ‘ اهمظعم ،8102 ماع ‘ ةافو ةلاح فلأا114 لباقم
.⁄اعلا ‘ ت’ا◊ا ¤امجإا نم ةئاŸا ‘09 نم Ìكأا ةبشسن ىلع تذوحتشسا

نيدهاÛا ةرازو ىلع نوجتحي ءادهششلا ءانبأا
ءانبأا ةيقيشسنت تلشسار ^

دبع لوأ’ا ريزولا ءادهششلا
تافرشصت هوكششت دارج زيزعلا
نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمأ’ا
ت’اغششناب  لفكتلا سضفري يذلا
ةراثإا ‘ ببشستو ةيروثلا ةلئاعلا

نيذلا ءادهششلا ءانبأا بشضغ
جاجتح’ا ¤إا ءوجللاب اودده
ةلاح ‘ ةرازولا رقم مامأا
تلاقو .مهلهاŒ ‘ رارمتشس’ا

ببشسب ةقيرطلا هذهب فرشصتي لوؤوشسŸا اذه ““ نأا ةيقيشسنتلا نم رداشصم
 .““ ةÎف ذنم هجÓع لوازي يذلا نيدهاÛا ريزو بايغ

ةيلامششلا ايروك ميعز
اينيشص احاقل ىقلتي

انوروك دشض
ةيلامششلا ايروك ميعز ىقلت ^

دشض ًاينيشص ًاحاقل نوأا غنوج ميك
،دجتشسŸا انوروك سسوÒف

نوؤوشش ‘ Òبÿا نع ةيناطيÈلا ““فارغلت اذ““ ةفيحشص تلقن ام بشسح
زكرم ‘ يكيرمأ’ا للÙا معزو .سسينايزاك يراه ةيلامششلا ايروك
رداشصم نع Óًقن نطنششاو ‘ ““تشسيÎنإا لانويششان““ زكرŸ عباتلا ثاحبأ’ا
ةيلامششلا ايروك ميعز تدوز Úشصلا نأا ،اهيمشسي ⁄ ةيناباي ةيتارابختشسا
ةريز÷ا ةبشش نم ›امششلا ءز÷ا ‘ ÚلوؤوشسŸا رابك نم ددعو هتلئاعو
كل“و .ردشصŸا سسفن قفو ،انوروك سسوÒف دشض تاحاقلب ،ةيروكلا
-ديفوك سضرŸ ببشسŸا سسوÒفلل ةداشضم تاحاقل ثÓث لعفلاب Úشصلا
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ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ضشي÷ا نم اشسنرف ضسجاوه
 يبوروأ’ا ناÈŸلا ةيشصوتو يرئاز÷ا
رئاز÷ا دشض يبوروأ’ا ناÈŸلا ةيشصوت ‘ رظنلل تفلي ام ^
عوبشسأ’ا غروبشسارطشسب ه-ت-شسل-ج ‘ ا-ه-ي-ل-ع قدا-شص ي-ت-لاو
تشسيلو ةيندم راعششلا يلما◊ اه-م-عد و-ه ا-شسنر-ف-ب ي-شضاŸا

لم– يتلا ةملشسأاتŸا تاكر◊ا نم مهبلغأا مهو ةيركشسع
فقو هنأ’ تاينيعشستلا ذنم يرئاز÷ا صشي÷ا دشض ةنيغشض
نم ةملشسأاتŸا تاكر◊ا كلت هل تططخ يذلا رامدلا دشض

‘ تدجو ىرخأا ةينيد تارايتو Úيفلشسو Úملشسم ناوخإا
’ا‹ ةشسماÿا ةدهعلا دشض كر– يذلا يرئاز÷ا عراششلا
.ةÁدقلا اهتاراعشش صضعب هيف ترمثتشسا

هل ليدبلا لم– اهنأ’ صشي÷ا يداعت ةملشسأاتŸا تاكر◊او
،براجتلا نم دد-ع ‘ هار-ن ا-م-ك ة-يو-ط-ل-شسلا ا-ه-ع-يرا-ششم ‘

‘ Óشصأا وه بلطŸا اذه نأا تبثت يبوروأ’ا ناÈŸلا ةيشصوت
ماظن تم-عد ي-ت-لا ة-ي-شسنر-ف-لا ة-ي-لا-ي-نو-لو-كو-ي-ن-لا ح-لا-شص
ةنشس02 ةدŸ ي‚اوخإ’ا ملشسأاتŸا هعارذو دشسافلا ةقيلفتوب
.اهتحلشصم مدخي ناك يمÓك هبلغأا معدلا مادام لجخ نود
نأا دعب ايركشسع اماظن رئاز÷ا ‘ ىرت اشسنرف تحبشصأا ةأاجف

امك ةنومشضم دعت ⁄و رطخ ‘ اه◊اشصم نأاب كردت تحبشصأا
يلماح معد نأا تركذتو ،عولıا دهع ‘ قباشسلا ‘ تناك
اروشضح اهل رفوي نأا نكÁ ،ةيركشسع تشسيلو ةيندم راعشش

ايلخاد هكابرإاو يرئاز÷ا ماظ-ن-لا ة-ن-ط-ي-شش Èع ر-ئاز÷ا ‘
.ايلودو
نمشض ،زايتماب ةيشسايشس ةيشضق اهيف تجردأا يتلا ةقيرطلا

ثبخ تبثي ،ناشسن’ا قوقح نع عافدلا اهنومشضم ةيشصوت
ىنعم ’ يتلا ةيشصوتلا ءارو فقت يتلا ةه÷ا دكؤويو ةينلا

نأ’ قيبطتلا ¤إا ا-ه-ق-ير-ط فر-ع-ت ن-ل ي-ت-لاو ا-ه-ل Òثأا-ت ’و
’و له÷او ةوابغلا هذهب صسيل يبوروأ’ا يذيفنتلا زاه÷ا

Úب نزاوي يقفاوت زاهج وه لب ا-ه-ن-ي-ع-ب ة-لود ه-ي-ف م-ك-ح-ت-ت
تافي-شصو-ت لا-خدإا ،ة-ي-بوروأ’ا ة-مو-ظ-نŸا لود ل-ك ح-لا-شصم
اديعب ماظن وهو يرئاز÷ا يشسايشسلا ماظنلا ةعيبطب قلعتت
Êدم يشسايشس ماظن وه لب ،يركشسعلاب هفشصو نع دعبلا لك
نمأا نع عفادي يوق صشيج هل ،⁄اعلا ‘ ةمظنأ’ا لك لثم
طو-ق-شس د-ع-ب لوا-ح-ي ،ير-ئاز÷ا بع-ششلاو د-ل--ب--لا ةد--حوو
رئاز÷ا ح-لا-شصل ة-ف-ك-لا د-ي-ع-ت-شسي نأا ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب د-شسا-ف-لا

دŒو ةيلاينولوكوينلا اشسنرف هلب-ق-ت ’ ا-م اذ-هو ،ا-ه-ب-ع-ششو
ىتح تحبشصأا لب هيلع Òثأاتلاو هقاÎخ’ ةمخشض تابوعشص
تلعف امك هترشصاfi ةلواfi وأا ايركشسع هب صشرحتلا فاخت

بونج ‘ وروي نويلم01ب مهمعدو يباهرإا002 قÓطإا Èع
.ةحايشسلل صسيل اعبطو رئاز÷ا

هلاخدإا ،يرئاز÷ا يشسايشسلا ماظنلا ة-ع-ي-ب-ط ن-ع ثيد◊ا
راطإا نع جرخت ’ نأا صضور-فŸا ن-م ي-ت-لا ة-ي-شصو-ت-لا ن-م-شض
ةيشصوت ءارو نŸ ةيقيق◊ا اياون-لا ح-شضف-ت نا-شسنإ’ا قو-ق-ح

›اوي نم مهنمو نويشسنرف باون مهبلغأاو يبوروأ’ا ناÈŸلا
فقاولا يرئاز÷ا صشي÷ا ىلع طغشضلا مهفدهو ليئارشسإا

‘ دÓبلا ةداعإاو هطاقشسإ’ ةيرئاز÷ا حلاشصŸا ةيامح ىلع
‘ اهزومر صضعب ئبتخي يتلا ايفاŸاو تاباشصعلاو قارشسلا دي
.يرئاز÷ا بعششلا لاومأا نم تارايلŸا بهن دعب صسيراب
ةهجوم يه ،اهل ىنعم ’ ةينوناقلا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ة-ي-شصو-ت-لا
لخاد ‘ رارقلا ذاختا تايلآا ‘ اهÒثأاتو يشسايشسلا طغشضلل
ةكÎششم تايلآا دوجول ارظن ادج ليئشض يبوروأ’ا دا–’ا
لوح رارمتشساب اهلÓخ نم رواششتلا متي ةيرئازج ةيبوروأا

قافتا ‘ دوجوم وه امك ناشسنإ’ا قوقح اهيف اÃ اياشضقلا لك
’ يبوروأ’ا ناÈŸلا ف-قو-م ،ي-ط-شسو-ت-م -وروأ’ا ة-كار-ششلا
ةشسرامŸا ‘ ا-ه-ل ر-ثأا ’ ه-ت-ي-شصو-تو ي-بورو’ا دا–’ا مز-ل-ي
.ةيشسايشسلا

ةيومÓشسإ’ا تاكرحلل اهمعدو اشسنرف خارشص مهفتأا ايشصخشش
حلاشصم ىلع ةق-ل-ق ا-ه-نأ’ ة-ن-شس03 نم Ìكأا ذنم ا-ه-ت-ف-ي-ل-ح

،ة-يدا--شصت--ق’ا ة--مزأ’ا داد--ت--ششا ع--م ي--شسنر--ف--لا بع--ششلا
‘ ة-ح-ل-شسأ’ا قو-شسل ير-ئاز÷ا صشي÷ا ق--ل--غ رار--م--ت--شساو
بونج ىلع ةرطيشسلل ذفانŸا لك اهيلع ب-ّع-شص ا-م-ك ،ا-ه-ه-جو
وأا Úيشسايشسلا اهعابتأا لوع-ف-م ل-ط-بأاو ا-ي-ق-ير-فإاو ط-شسو-تŸا

.مهراشسم لقرع
لب ايركشسع صسيل انماظنو مكخيرات ن-ع ف-ل-ت-خ-ي ا-ن-خ-يرا-ت
صسودلاو هبعشش تاورث ىلع ةرطيشسلا صضفري اينطو ايندم

.كلذك ىقبيشسو هتدايشس ىلع
ىدل دمتعم يفحشص طارف رشضÿ /لشسكورب نم  ^

يشسلطأ’ا فل◊او  ةيبوروأ’ا تاشسشسؤوŸا

www.alfadjr-online.com

ناجرملا بيرهت ةباشصع نم ادرف هنوك يف هبتششم

ضسطغلا تادعم و ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب اججدم اشصخشش فقوي ةبانع نمأا
ح-لا-صصŸأ ر-صصا-ن--ع ف--قوأأ ^

نم أدرف ،ةبانع ةي’ول ة-ي-ن-مأ’أ
ن-م نا-جرŸأ بير-ه-ت ة-با-صصع
Úتيعون Úتيلمع ذي-ف-ن-ت لÓ-خ
،Êوبلأ ةيدلبب ⁄اصس يديصس يحب

” تامولعم ىلع ءانبو هنأأ ثيح
تاير– ةيفل-خ ى-ل-ع ا-ه-ع-م-ج

نم غلاب سصخصش فيقوت ” ةينمأأ
،هتزوحب زجح ” ةنصس73 رمعلأ

عانق05 ،يرحب ديصص ةيقدنب72
نم Úك-صس92 ، ير-ح-ب سصو-غ
سضيبأأ حÓصسÒ، 22بكلأ مج◊أ

5 ،ةد‚ تأÎصس3 ،مج◊أ Òغصص
08 ،سصو-غ-لا-ب ة-صصا--خ تأÎصس
33 ،نيزنب ةخصضŸ رايغ ة-ع-ط-ق
ديصصلأ قدا-ن-ب-ب سصا-خ طا-ط-م

قدانبب ةصصاخ مهصسأأ70، يرحبلأ
ةمزحأأ20 ير-ح-ب-لأ د-ي--صصلأ

يئو-صض ف-صشا-ك21 ،سسط---غ
،ةÒغ-صص ءأو--صضأأ40 ،ير-ح--ب
نم سسطغ ة-لذ-ب23و ،روطا-صس

flبصسح--بو .عأو--نأ’أ ف---ل---ت
و-ه  ي-ن-عŸأ نا-ف تأزو-جÙأ

بيرهت و ديصص ةباصصع نم درف
تاقيق– هعم ترصشوب ناجرŸأ
و ،عئاقولأ تا-ي-ث-ي-ح كي-ك-ف-ت-ل
هئاكرصش ةيوه ديدحتل ل-صصو-ت-لأ

Êوناق Òغلأ ديصصلأ طاصشن  ‘
.ناجرŸأ ةدام بيرهتو
تأذ تذ-ف--ن ر--خآأ بنا--ج ن--م
ةيعون ةيناث ةي-ل-م-ع ر-صصا-ن-ع-لأ

‘ Úصصخصش ف-ي-قو-ت ‘ تل-ث“

ام-هر-م-ع ن-م ثلا-ث-لأ د-ق-ع-لأ
تأردıأ نم ةيمك امهتزوحبو
ةدا-م ‘ ة-ل-ث-م--ت--م ة--ب--ل--صصلأ
سصرق63 بناج ¤إأ Úياكو-ك-لأ

،Úلاباق-ير-ب عو-ن ن-م سسو-ل-ه-م
تا-ي-م-ك نزو-ب سصا-خ نأز-ي--مو
جيوÎلأو يطاع-ت-ل-ل Úيا-كو-ك-لأ
¤أ رو---صضfi سضي---بأأ حÓ---صسو

ميتنصس نويل-م81 غل-ب-م بنا-ج
.مومصسلأ جيورت تأدئاع
ةفاك ذاختأ ” هنأأ ركذلاب ريدجو
قح ‘ ة-ي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-ج’أ
مهعأد-يأ ” ن-يذ-لأ Úفو-قوŸأ
لصصفلأ Úح ¤أ تقؤوŸأ سسب◊أ

ءا--صضق--لأ ما---مأأ م---هÒصصم ‘
ع ةبيهو ^ .اقح’

فورظ ‘ لفط ءافتخا
وزو يزيتب ةشضماغ
نيويتصشت ةقطنÃ  ““حو-م ل-ي-غ-يإأ ““ ة-ير-ق تد-ه-صش ^

سسمأأ لوأأ ءاصسم وزو يزيت بونج نأزيŸأ عأرذ ةرئأدب
غلابلأ ““سسيناي Êاصسح““ وعدŸأ لفطلأ ءافتخأ ةثداح
نم رجفلأ هتملع ام بصسح تأونصس ثÓث رمعلأ نم
. ةقوثوم ةيلfi رداصصم
دودح ‘ تعقو ةثدا◊أ ““ نأأ رداصصŸأ تأذ تفاصضأأو
لفط-لأ نا-ك ا-مد-ن-ع سسمأ لوأ ن-م ءا-صسم ة-صسماÿأ

روف أولخد نيذلأ هتوخإأ ةقفر اجراخ بعلي Êاصسح
دصصق يذلأ تقولأ ‘ لزنŸأ ¤إأ بعللأ نم ءاهتن’أ

.ةلوه‹ ةهجو وه
ترصشاب يتلأ ينطولأ كردلأ ةقرف راطخإأ ” دقو
بناج ¤إأ ةيندŸأ ةيام◊أ ةيعÃ ةعصسأو ثحب ةلمح
.اŸاصس Êاصسح لفطلأ ىلع روثعلأ لجأأ نم Úنطأوم

ع ج  ^

ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تر--كذو ^
نأأ اهنايب ‘ ةيندŸأ ةيا-م-ح-ل-ل

ه-ل-عÒ““ Œطÿأ““ زا-غ--لأ أذ--ه
تماصصو لتاق م-صس““ ه-صصئا-صصخ
نكاصسŸأ و لزا-نŸأ ‘ ر-صشت-ن-ي

تاجرد سضاف-خ-نأ ع-م ة-صصا-خ
ة----يو÷أ لأو----حأ’أ و ةرأر◊أ
ل---عŒ  ي----ت----لأ ““ة----يدŸÎأ
ىلع ““ةÌك»ب نولبقي ÚنطأوŸأ
يتلأ ةئفدتلأ لئاصسو لام-ع-ت-صسأ
تاممصست-لأ ر-طاfl ن-م د-يز-ت
““ هذه نأ تزربأأ امك زاغلأ أذهب
ن-ك-ل ة-فد-صص تصسي--ل ثدأو◊أ
ة-يا-قو-لأ ‘ ءا-ط-خأ’ ة-ج-ي-ت-ن
لخأد ةيوهتلأ مأدعنأ وأأ سصقنك
بي-كÎلأ ، ة-ي-ن-ك-صسلأ لزا--نŸأ
، ةز--ه--جأ’أ مد---ق ، ئ---ي---صسلأ
خ-ب-ط-لأ زا-ه--ج لا--م--ع--ت--صسأ
ةئفدتلل ة-ل-ي-صسو-ك ة-نو-با-ط-لأو
““ ة-يا-قو-لأ نأأ تد--كأأو .““خ--لأ..
نم دحلل  ع‚أ’أ ةليصسولأ ىقبت
رأرصضأ’أ نم ليلقتلأو تاي-فو-لأ
نم عو-ن-لأ أذ-ه ن-م ة-م-جا-ن-لأ
أذه ‘و .““ ة-ي-لز-نŸأ ثدأو◊أ
ةر-م ة-ير-يدŸأ تعد قا-ي--صسلأ

ذ-خأ’ Úن-طأوŸأ ة-فا-ك ىر-خأأ
،ذ◊أو ة-ط-ي◊أ ن--م د--يزŸأ““

ةيئاقولأ حئا-صصن-لأ عا-ب-تإأ أذ-كو
““ مهحأورأأ ىلع ظافحلل ةيلاتلأ
ةيوهتلأ تاحتف دصس ““ مدع يهو
ةرمتصسم ةيوهت ةيلم-ع نا-م-صضل
مايق-لأ ““ أذ-كو ““ لزا-نŸأ ل-خأد
د-ن-ع لز-نŸأ ة-يو-ه-ت-ب ا-م--ئأد
و ةئفد-ت-لأ ةز-ه-جأأ لا-م-ع-ت-صسأ
01 نع لق-ت ’ لزا-نŸأ ة-يو-ه-ت
تاحتف قلغ مدعو ايموي قئاقد
‘ ةصصاخ لزانŸأ ‘ ة-يو-ه-ت-لأ
وأأ ةئفدتلأ لئاصسو دجأوت نكامأأ

. ءاŸأ تاناخصس
““ ءأرجإأ ةرورصض ““ ¤إأ تعد امك

فلتı ةمئأدو ةيرود ة-نا-ي-صص
فر-ط ن-م ة-ئ-فد-ت-لأ ةز--ه--جأأ
أذ-كو سصي-صصÎلأ ‘ ي-ئا-صصخأأ

ل-ئا-صسو-لأ لا-م--ع--ت--صسأ مد--ع
ت’آأ وأأ ةنوباطلاك ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ
.““ةئفدت لئاصسوك خبطلأ

تصصوأأ ““ر-ط-خ““ دو-جو لا-ح ‘
ناكŸأ ةيوهتب مايقلاب ةيريدŸأ
ةيام◊اب لاصصت’أ روفلأ ى-ل-عو
41 ةدجنلأ مقرلأ ىلع ةيندŸأ
عم1201 رصضخأ’أ مقر-لأ أذ-كو

نأونعلأو رطÿأ ةعيبط ديد–
عيرصس لفكت-لأ ل-جأ’ ط-ب-صضلا-ب
.لاعفو
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ةرتفلا صسفن يف نيرخآا872 ذاقنإاو فاعشسإا عم ةازاوملاب

نوبركلا يداحأا زاغب اقانتخا اشصخشش21 ةافو
طرافلا Èمفون رهشش لÓخ

ءارج ““ققfi توم““ نم نورخآا872 ذاقناو اشصخشش21 ةافو ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلجشس
Èمفون رهشش نم —افلا ذنم ةئفدتلا لئاشسو فلتfl نم برشستŸا  نوبركلا يداحأا زاغب تاقانتخ’ا

 .ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل نايب ءاعبرأ’ا صسمأا هب دافأا ام بشسح طرافلا

  ةقرشسلا ةيغب Óيل هترايشس لخاد هقارحإاو هليبكتب اماق
ةلششنخب ةعششب ةقيرطب امهلاخ Óتق Úباشش قح ‘ مادعإ’اب مك◊ا
مأأ ءاصضق سسلÛ ةيئأدتب’أ تايان÷أ ةمكfi تردصصأأ̂ 

عم دمعلأ لتقلأ ةمهتب Úصصخصش دصض مأدعإ’اب امكح يقأوبلأ
ةنصس نم Èمتبصس رهصش ¤إأ دوعت ةيصضقلأ عئاقو .رأرصصإ’أ قبصس
ةعلصضلأ ةيدلبب ينطولأ كردلأ ةقرف رصصانع ىقلت نيأأ8102
دعب مهل Úبت نيأأ قر◊أ قيرط نع لتق ةÁرج نأاصشب أراطخإأ
نامصضلأ قودنصص نم دعاقتŸ دو-ع-ت ة-ث÷أ نأأ تا-ير-ح-ت-لأ
مايأأ ذنم ىفتخأ  ةلصشنخب راصشصش ةيدلب نم ردحني يعامتج’أ
ةعلصضلأ بأÎب هترايصس لخأدب امح-ف-ت-م ه-ي-ل-ع Ìع يذ-لأو
نبأ فيقوت نع تاقيقحتلأ تر-ف-صسأأو .ي-قأو-ب-لأ مأأ ة-ي’و-ب
ت– مهعصضوو سصاخصشأ’أ نم ددعو هتقيقصش نبأو ةيحصضلأ
Òصشت يتلأ تاقيقحتلأ لامكتصسأ ةياغ ¤إأ يرظنلأ زج◊أ
بكترأ نم وه ةيحصضلأ ةقيقصش نبأ نأأ ةيلوأ’أ تامولعŸأ
ليصصافت ¤أ ةدوعلا-بو .ن-ير-خآأ Úم-ه-ت-م ة-ق-فر-ب ةÁر÷أ
دقف  يقأوبلأ مأأو ةلصشنخ يتي’و تزه يتلأ ءأركنلأ ةÁر÷أ
مأأ ةي’ول ايميلقإأ ةعباتلأ ةعل-صضلا-ب كرد-لأ ر-صصا-ن-ع ى-ق-ل-ت
نيأأ ةنايكصسمو ةعلصضلأ قيرطب رورم ثداح نع غÓب يقأوبلأ
تناكو ،ثدا◊أ ناكم ¤إأ ةيميلقإ’أ ةقرفلأ رصصا-ن-ع ل-ق-ن-ت
،اهيلع فرعتلأ نكÁ ’ ةمحفتم ةثج فاصشتكاب ةأاجافŸأ

ام وهو ، ةرايصسلل ةيفلÿأ دعاقŸاب Úلجرلأو نيديلأ ةلبكم
ةقÓع ’و لتق ةÁرجب قلعتت ةيصضقلأ نأأ ةقرفلأ رصصانعل دكأأ
نم كردلأ لاجر نك“ ةنياعŸأ لÓخو .يرورم ثداحب اهل
يمامأ’أ ةرايصسلأ جردب اهقئاصسو ةرايصسلأ قئاثو ىلع روثعلأ
ببصسب اهلمكأاب تقÎحأ يتلأ ةرايصسلأ نأÒن هلصصت ⁄ يذلأ
كلم يه ةرايصسلأ نأأ دكأاتلأ متيل ،زاغ Òصس ةروراق راجفنأ

Ÿلامعلل يعامتج’أ نامصضلأ قود-ن-صصب د-عا-ق-ت-م ف-ظو
” ن-يأأ ، ة-ي-ح-صضلأ سسأأر ط-ق-صسم را-صشصش ةر-ئأد-ب ءأر-جأ’أ
فرعتلل ةÁر÷أ عقوŸ تلقتنأ يتلأ هتلئاع دأرفأاب لاصصت’أ

سضم◊أ قيرط نع ةيحصضلأ ةيوه ديد–و  ةرايصسلأ ىلع
دعب اهيل-ع فر-ع-ت-لأ ن-كÁ ’ ة-ث÷أ نأأو ة-صصا-خ ،يوو-ن-لأ
’ ةيصضقلأ نأأ نم دكأاتلأ دعبو ثيح . اهلماك نع تمحفت
اقرح لايت-غأ ةÁر-ج ثدا◊أ نأأو رور-م ثدا-ح-ب ق-ل-ع-ت-ت
‘ تاقيقحتلأ ةرصشابÃ ترمأأ يتلأ ةباينلأ غÓبإأ ” ،ةيحصضلل
جأرختصسأو اصصخ-صش51 نم ديزأأ ءا-عد-ت-صسأ د-ع-بو ةÁر÷أ

وأأ اهاقلت يتلأ تاŸا-كŸأو ة-ي-ح-صضلا-ب Úل-صصتŸأ ة-م-ئا-ق
›وأ’أ قيقحتلأ لصصوت ،اهلبقو ةÁر÷أ عوقو موي ‘ اهأرجأأ
زج◊أ ت– هعصضوو ةي-ح-صضلأ ة-ق-ي-ق-صش ن-بأ ف-ي-قو-ت ¤إأ
ةقرفلأ تفقوأأ امك ،تاقيقحتلأ لامكتصسأ ةياغ ¤إأ يرظنلأ
22 رمعلأ نم كأذنآأ غلابلأ ةيحصضلأ نبأ قيقحتلاب ةفلكŸأ

تاقيقحتلأ لامكتصسأ عمو كلذ دعب هحأرصس قÓطأو ةنصس
تخأ نبأ فÎعأو ةÁر÷أ هباكتراب  هتقيقصش نبأ فÎعأ
يذلأ رخآأ مهتم ةقفرب ةÁر÷أ بكترأ نم وه هنأاب ةيحصضلأ
نيأأ اقح’ هفيقوت ” يذلأ  ةيحصضلأ ةمومع ءانبأأ دحأأ Èتعي
تقؤوŸأ سسب◊أ نهر عأديإأ رمأأ ق-ي-ق-ح-ت-لأ ي-صضا-ق رد-صصأ
لامكتصسأ ةياغ ¤إأ سصاخصشأ’أ يقاب نع جأرفإ’أو Úمهتملل
سسل‹ تايانج ةمكfi ىلع امهتلاحإأ متي-ل تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ

نم رخأاتم تقو ‘ ةيصضقلأ ‘ تتب يذلأ يقأوبلأ مأأ ءاصضق
سضيوعتب امهيلع مك◊أ عم مأدعإ’أ ةبوقع اطلصسم دحأ’أ موي
خ .ضش .ر ^ .ةيندŸأ فأرطأÓل ميتنصس نويلم052 هردق

›ودلا راطŸاب يطرششو ةيو÷ا طوطÿاب فظوم
اشسنرف ¤إا رئاجشسلا بيرهتل ةكبشش نمشض
حتفتشس ءاشضيبلا رادلا ةمكfi نأا ر-ج-ف-ل-ل ة-م-ي-ل-ع ردا-شصم تر-كذ ^

فظوم مهنم صصاخششأا6 هيف طروت  ايئازج افلم Èمشسيد22 خيراتب
يراو-ه ›ود-لا را-طŸا-ب ي-طر-ششو ،ة-ير--ئاز÷ا ة--يو÷ا طو--طÿا--ب
رئاجشس ةبلع051 بيرهت ةلواfi ‘ اوطروت صصاخششأا4 ةيعÃ نيدموب

تÓيهشستل نافظوŸا Ëدقت هابتششا دعب تاششوطرك01 ةبلع لك ‘
¤إا رئاز÷ا نم مهتعتما Èع اهريرمتل ÚمهتŸا يقابل نوناقلا جراخ
.›ودلا راطŸا Èع اشسنرفب ““زولوت““ ةنيدم
ىرج دقو ةيلا◊ا ةنشسلا نم يفناج خ-يرا-ت-ب نا-ك Úم-ه-تŸا ف-ي-قو-ت
عم يفتاه لشصاوت ىلع ناك غبتلا رجات نأا حشضتا ثيح مهعم قيقحتلا

 .ÚمهتŸ ةيقبو يطرششلاو ةيو÷ا طوطÿا فظوم
غ ف ^

ةقرشسلا ةمهتب Úشصخشش فيقوت
 نجشسلاب امهنيدت لجيج ةمكfiو
نم لجيج ةي’و نمأا ةيليŸا ةرئاد نمأاب ةطرششلا رشصانع تنك“ ^

تاه÷ا فرط نم هنع ثوحبم ،ةنشس32 رمعلا نم غلبي باشش فاقيإا
ينعŸا ،رشسكلاب ةقرشسلا ةيشضق ‘ هطروت لجأ’ ،ةشصتıا ةيئاشضقلا
ةيلام ةمارغو ةذفان صسبح تاونشس ةشسمخ ةبوقعب هتنادإا ” رمأ’اب
ةينوناقلا تاءارجإ’ا لك لامكتشسا دعبو ثيح ،جد فلأا005 اهردق

تر-مأا ي-ت-لا ة-شصتıا ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا هÁد--ق--ت ” ،هد--شض
صصخشش فيقوت نم تنك“ امك  .لجيجب ةيبÎلا ةشسشسؤوÃ هعاديإاب
لاقن فتاه ةقرشس ةيشضق ‘ هطروت ببشسب ةنشس65 رمعلا نم غلبي

ثيح ،ةرئادلا نمأا ىوتشسم ىلع ىوكشش تمدق يتلا تانطاوŸا ىدحإ’
تاه÷ا مامأا هÁدقت ” ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ءافيتشسا دعبو
اقبطو ،(لاقن ف-تا-ه) ة-قر-شسلا ة-ي-شضق ل-جأ’ ة-شصتıا ة-ي-ئا-شضق-لا

ةمارغو ةذفان صسبح (10) ةنشسب هتنادإا ” يروفلا لوثŸا تاءارجإ’
.ةيلام

ىلع مجهتي ركشس ةلاح ‘ يعماج بلاطو...
 ىشضوف ثدحيو ضضيبأا حÓشسب ةبلطلا
ميقم ركشسلا نم ةمدقتم ةلاح ‘ يعماج بلاط صسمأا لوأا ةليل مدقأا
ةماقإ’اب ة-ب-ل-ط ى-ل-ع م-ج-ه-ت-لا-ب د-مfi ودا-شص ة-ي-ع-ما÷ا ة-ما-قإ’ا-ب
راثأا ا‡ (Úكشس) صضيبأا حÓشس Óماح تشسوشساتب يديبوب ةيعما÷ا

لخدت لبق ةبلطلا طاشسوأا ‘ فوÿاو بغششلاو ىشضوفلا نم ةلاح
ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم تراششأا دقو اذه . يلخادلا نمأ’ا ناوعأا
صسلÛا ىلع بلاطلا ةلاحإا نع اه-ل ي-مÓ-عإا نا-ي-ب ‘ ل-ج-ي-ج ة-ي’و-ل
ليكو راطخإا عم Úناوقلل اقفو ةيباقعلا تاءارجإ’ا ذاخت’ يبيدأاتلا
.ةمزÓلا  ةينمأ’ا تاءارجإ’ا ذاخت’ ةينمأ’ا تاطلشسلاو ةيروهم÷ا

ب.ي  ^

لوأا زاغب قانتخا ت’اح ثÓث ءÓجإا
 نازيلغب نوبراكلا ديشسكأا

ةرومز ةرئادل ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لا ةد-حو-لا صسمأا تل-خد-ت ^
ديشسكأا زاغ قاششنتشسا ءارج قانتخÓل تشضرعت ةاتف ءÓجإ’ نازيلغب
زاغ ةروراقب لوشصوم دقوم نم ثعبنم لز-ن-م ما-م-ح ل-خاد نو-بر-ك-لا
Êاعت ةنشس81 رمعلا نم غلبت ىثنأا صسنج نم ةيحشضلا  .ةرومز ةيدلبب
ةدايعل ةدجنلا فرط نم اهؤوÓجإاو اهفاعشسإا ” صسفنتلا ‘ قيشض نم
ةيامحلل ةي-شسي-ئر-لا ةد-حو-لا تقو-لا صسف-ن ‘ تل-خد-ت ا-م-ك .ةرو-مز
قاششنتشسا ءارج Úشصخشش قانتخا ةلاح لجأ’ نازيلغ ةي’ول ةيندŸا

نكشسم ىوتشسم ىلع ءاŸا نخشسم ن-م ثع-ب-نŸا نو-بر-ك-لا د-ي-شسكأا زا-غ
82) باشش امه82 ناتيحشضلا .دواد نب ةيدلب لاطيمايشس يحب ةرامعب

” صسفن-ت-لا ‘ ق-ي-شض ن-م نا-ي-نا-ع-ي ا-نا-ك  (ة-ن-شس91) ةبا-ششو (ة-ن-شس
 .نازيلغ ىفششتشسم ¤إا امهؤوÓجإاو امهفاعشسإا

ل ب ^

ةلششنخ ‘ زاغلاب قانتخ’ا نم ةلئاع ذاقنإا
لجأ’ ةلششنخ ‘ ةيندŸا ةيا-م-ح-ل-ل ة-ي-شسي-ئر-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت ^

ثعبنŸا نوبركلا ديشسكأا يداحأا زاغب قانتخÓل تشضرعت ةلئاع فاعشسإا
صسمأا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ة-ير-يدŸ نا-ي-ب بشسحو .ي-ئاŸا نا-خ--شسلا ن--م
نونطقيو ءان-بأ’ا ن-م2و هتجوزو جوز نم ةلئاع-لا نو-ك-ت-ت ءا-ع-برأ’ا
قيشض نم اياحشضلا Êاعيو .ةلششنخ ةرئادو ةيدلبب ةديد÷ا ةنيدŸاب

ةعاق ¤إا مهليو–و ،ةلئاعلا فاعشسا ”و .صسأارلا ‘ م’آاو صسفنتلا ‘
.ةلب نب دمحأا ىفششتشسÃ ت’اجعتشسإ’ا

ر م ^

دحأا حيرشضلاب Úكاكشس زو– ةباشصع فيقوت
ةنيطنشسقب هنع ثوحبم اهدارفأا

ةي’و نمأا بورÿا ةيئاشضقلا ةطرششل-ل ة-ل-ق-ن-تŸا ة-قر-ف-لا تك-ّك-ف ^
ثوحبم مهدحأا ةيلدعلا قباوشسلا يوذ نم ةيمارجإا ةكبشش ةنيطنشسق

ا-شسي-ن-ي-شساÃ ح-ير-شضلا د-يد÷ا ير-شض◊ا بط-ق-لا-ب تط-ب--شض ه--ن--ع
تايانج باكتر’ ةّدعŸا ،ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا نم ةعوم‹ مهتزوحبو
تايرود بقع اهطويخ تنيبت عئاقولا .صصا-خ-ششأ’او تا-ك-ل-ت-مŸا د-شض
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتŸا ةقرفلل ،ةطرششلا تاوقل ةبكار ةيئاقو

Ùر÷ا ةبراÁعلاو لاشصت’ا ةيلخ نايب بشسح ،ةيرشض◊ا ةÓتاق
ةديد÷ا ةنيدŸا ىوتشسم ىل-ع اذ-هو ،ة-ي-ئ’و-لا ة-ير-يدŸا-ب ،ة-ما-ع-لا

،حيرشضلا يحب ديد÷ا ينكشسلا بطقلا ¤إا مهلوشصوبو ،اشسينيشسام
صصاخششأا ةثÓث اهنتم ىلع ““ناغول““ عون نم ة-ب-كر-م م-ه-ها-ب-ت-نا تف-ل

fiحاب اهيلقتشسم ةقفر اهفيقوت متيل ،ةهبشش لÎعيمج قلغ دعب ةيفا
مهعاشضخإابو .رارفلل ةشسئايلا مهت’واfi ةلقرع نم نكم ام ،ذفانŸا
مج◊ا نم ،ةروظfi ءاشضيب ةحلشسأا ىلع مه-تزو-ح-ب Ìع صشي-ت-ف-ت-ل-ل
،ءادتعا ‘ اهلامعتشس’ نورّشضحي اوناك ،““صسداشسلا فنشصلا““ Òبكلا
، ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشس’ ةقر-ف-لا ر-ق-م ¤إا م-ه-ل-يو– ّم-ت-ي-ل
ثوحبم مهدحأا نأا Úب ركذلا يفلاشسلا عم ةيشضقلا ‘ قيقحتلا Úبيل

تاءارجإا فلم زا‚إا ” ،قيقحتلا تاير‹ ن-م ءا-ه-ت-ن’ا د-ع-ب .ه-ن-ع
ب.ب ^ .ةيلÙا ةباينلا مامأا مهÁدقت ” ،ÚينعŸا قح ‘ ةيئازج

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:12
07:44
12:38
15:14
17:35
18:59

ر م^
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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