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ةقفر ةيدقفت ةرا-يز لÓ-خ ر-يزو-لا ح-صضوأاو ^
ةئيهت لاغصشأ’ ةفرصش ف-صسو-ي ة-م-صصا-ع-لا ›او
-ةيبط-لا ت’ا-ج-ع-ت-صسÓ-ل ةد-يد÷ا ةد-حو-لا
يعما÷ا اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسÃ ةيحار÷ا
ت’اجعتصسإا ةحلصصم51 ةئيهت ة‹رب ” ““ هنأا

ةيح-صصلا تا-صسصسؤوŸا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ل-ثا‡
ةمصصاعلا رئاز÷اب ةيراو÷ا ةيبطلا تادايعلاو
ةيلاعلا تازيهجتلا ثدحأا-ب ا-هد-يوز-ت م-ت-ي-صس
فيفختل ةيعون تامدخ Ëدقت فدهب ةقدلا
ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’ا تا-صسصسؤوŸا ى-ل-ع ط-غ--صضلا
ىلع ةيلمعلا ميمعت متيصس ““ هنأا ازÈم ““ىÈكلا
ةنرصصع ةيجيتاÎصسا راطإا ‘ ينطولا ىوتصسŸا
سسيئر تاميلعت ىلع ءانب ةيح-صصلا ة-مو-ظ-نŸا
.““نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
ةيلاجعتصس’ا ةد-حو-لا ““ نأا ¤ا ر-يزو-لا را-صشأاو
ى-ف-صشت-صسÃ ةد-يد÷ا ة-ي-حار÷او ة-ي-ب-ط--لا

(اقباصس لافطأا ةصضور) يعما÷ا اصشاب ىفطصصم
ةباثÃ نوكتصس ةئيهت لا-غ-صشأا ا-ه-ب يرŒ ي-ت-لا

يعونلا لفكتل-ل ي-جذو‰ ر-غ-صصم ى-ف-صشت-صسم
ةيحار÷او ةيبطلا ة-ي-لا-ج-ع-ت-صسإ’ا ت’ا◊ا-ب
فيفختو ة-ي-ب-ط-لا تا-مدÿا Úصسح-ت-ل كلذو
Úتيلاجعتصس’ا Úتي-ح-ل-صصŸا ى-ل-ع ط-غ-صضلا
دعب ىتح ةيلمع ىقبت نأا ىلع ىفصشتصسŸا تاذب
.““ابيرق ةديد÷ا ةدحولا حاتتفا
ةي’و فر-ط ن-م ›ا-م فÓ-غ سصي-صصخ-ت ”و
(قباوط3 تاذ ةيانب) لاغصشأ’ا زا‚إ’ رئاز÷ا
سشاعنإ’او هيجو-تو جÓ-ع تا-عا-ق م-صضت ي-ت-لا
اهزيهŒ متيصسو ةيلودلا Òياعم-ل-ل بي-ج-ت-صست
لوخد ““ نأا ديزوب نب دافأاو .تازيهجتلا ثدحأاب

ةيلاجعتصس’ا تادحولا ةك-ب-صشل ة-مدÿا ز-ي-ح
اهتئيهت متي يتلا (ةدحو51) ةيحار÷او ةيبطلا

ةيراو÷ا ةيحصصلا تاصسصسؤوŸا Èع ةعزوŸاو
طغصضلا سصيلقتب حمصسيصس ةمصصاعلا رئاز÷اب

تاصسصسؤوŸاب ةي-لا-ج-ع-ت-صس’ا ح-لا-صصŸا ى-ل-ع
دفاوت ايموي فرعت يتلا ىÈكلا ةيئافصشتصس’ا

رثؤوي ام وهو لقأ’ا ىلع سصخصش0011 لدعم
07 ““ نأا ¤إا اÒصشم ““تا-مدÿا ة-ي-عو-ن ى--ل--ع
هذ-ه ى-ل-ع ن-يد-فاو-لا ت’ا-ح ن--م ة--ئاŸا--ب
ىوتصسم ى-ل-ع ا-ه-ب ل-ف-ك-ت-لا ن-كÁ ح-لا-صصŸا
.““ةيراو÷ا-ةيبطلا تادايعلا

” ““ هنأا ةمصصاعلا رئاز÷ا ›او ركذ هتهج نم
قيصسنتلاب ةيفاصضإ’ا ةيئ’ولا ةينازيŸا راطإا ‘
لاغصشأا ة‹رب يئ’و-لا ي-ب-ع-صشلا سسلÛا ع-م
ىوتصسم ىلع ةيلاجعتصس’ا تادحولا هذه ةئيهت
ة-يراو÷ا ة-ي-ب-ط-لا تادا-ي-ع--لاو تا--صسصسؤوŸا
ىوتصسم Úصسحتل1202 نوصضغ ‘ ةمصصاع-لا-ب
.““مهتاعلطتل يقترت ىصضرŸاب لفكتلا
ةحصصلا عاطقب ةقÓع-لا تاذ ع-يرا-صشŸا ن-ع و
““ هنأاب ةمصصاعلا ›او فصشك اهزا‚ا يرا÷او

جد نويلم53 ب ردقي ›ام فÓغ سصيصصخت ”

رورŸا ةيلمع ليهصستل يبانتجا قيرط زا‚إ’
دعصسا““ ىفصشتصسم هاŒاب ةعرصسب اهتي-با-ي-صسناو

.““سسوصسم ينبب ““Êاصسح
اصشاب ىفطصصم ىف-صشت-صسم ر-يد-م دا-فأا هرود-ب
ةدحولا ““ نأا-ب ة-نا-ن-ب مÓ-صسلا د-ب-ع ي-ع-ما÷ا
ةيحار÷ا-ةيبطلا ت’ا-ج-ع-ت-صسÓ-ل ةد-يد÷ا

Ãدعت يعما÷ا اصشاب ىفطصصم ىفصشتصس Œةبر
رفوتي  ثيح ““ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةيجذو‰
““ ىلع يجذومنلا ر-غ-صصŸا ى-ف-صشت-صسŸا اذ-ه
سشاعنإ’ا لا‹ ‘ ةيبطلا تازيهجتلا ثدحأا
ت’ا◊ا ف--ل---ت---خÃ ¤وأ’ا ل---ف---ك---ت---لاو
.““ةيلاجعتصس’ا

ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا ريدم دكأا هتهج نم
ةفاكب لفكتلا Êامحر نامحرلا دبع رئاز÷ا

اميف ةحصصلا ر-يزو فر-ط ن-م ه-حاÎقا ” ا-م
ىوت-صسم ى-ل-ع جراflو ل-خاد-م زا‚إا سصخ-ي

كفل ي-ع-ما÷ا ا-صشا-ب ى-ف-ط-صصم ى-ف-صشت-صسم
ة--ح--ل--صصŸا هاŒا--ب يرورŸا قا--ن---ت---خ’ا
.ةديد÷ا ةيلاجعتصس’ا

ر م^

ة--يو÷ا طو---طÿا ة---كر---صش تما---ق ^
ةعصساو ميقعتو فيظنت ةيلمعب ،ةيرئاز÷ا
ةيو÷ا تÓحرلا فانئتصسا لبق ،اهتارئاطل
مويلا راهن نم ءادتبا ةرر-قŸا ة-ي-ل-خاد-لا
.دحأ’ا
تفعاصض ،ةكرصشلل يمصسرلا قطانلا بصسحو
’ تارئاطلا ميقعتل اهدوهج نم ةصسصسؤوŸا

اهب كتحي يت-لا ح-ط-صسأ’ا ع-ي-م-ج ا-م-ي-صس
دناصسم لثم ةرصشابم ةقيرطب نورفاصسŸا

.ةيمقرلا تاصشاصشلاو Úعارذلا
قيرط نع سصاخ Òهطت ءارجإا ذيفنت عم
.انوروكل داصضم خاخب سشر
د-ي-ب-م سشر-ب ة-ير-ئاز÷ا ة-يو÷ا مو-ق-تو
‘ طغصضلا ›ا-ع ف-ظ-ن-م ع-م سسوÒف-ل-ل

بصسÎتو.ةرو--صصقŸا ءا--ح--نأا ع--ي---م---ج
عيمج ىلع ديبمل-ل ة-ق-ي-قد-لا تار-ط-ق-لا
دحلل ةعاصس81 ةدŸ اًطصشن لظيو حطصسأ’ا

ر م ^ .انوروك سسوÒف لاقتنا رطاfl نم

انوروكب ةيمويلا تاباشصإ’ا ‘ عجارت ليجشست ” هنأا لاق
ةيباجيإا جئاتنب تتأا ةموكحلل ةÒخأ’ا تاءارجإ’ا :طاقب

ةيجراÿا تÓحرلا ةدوع ةركف ديؤوي روسسيفوÈلا ^
ةعباتÃ ةفلكŸا ةينطولا ةنجللا وصضع لاق ^

طاقب روصسيفوÈلا ،انوروك ءابو يصشفت دصصرو
ةعاصس27 لÓخ تلجصس ه◊اصصم ““ نإا Êاكرب
سسوÒفب ةبا-صصإ’ا ة-ب-صسن ‘ ا-ع-جار-ت ةÒخأ’ا
ة-مو-ك◊ا تاءار-جإا ““ نأا ¤إا اÒصشم ““ا-نورو--ك
.““ةيباجيإا جئاتنب تتأا ةÒخأ’ا
تاحيرصصت ‘ Êاكرب طاقب روصسيفوÈلا ركذو
¤إا ›زنŸا رج◊ا ديد“ ““ نأا سسمأا ةيمÓعإا

هل ناك يراجتلا طاصشن-لا سصي-ل-ق-تو ة-ي’و43
تا-با-صصإ’ا ة-ب-صسن ع-جار-ت ‘ Òب-ك--لا رود--لا
نأا دعب عوبصسأ’ا اذه لÓ-خ ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب

Œرادم ىلع فلأ’ا ةبتع تاباصصإ’ا ةبصسن تزوا

.““مايأا
د-ه-صشت ““ نأا ءا-ب-طأ’ا ةدا-م-ع سسي--ئر ع--قو--تو
‘ ةلبقŸا مايأ’ا ‘ اعجارت ةيئابولا ةيعصضولا

ىلع ““ةياقولا تاءارجإاب نونطاوŸا مزتلا لاح
ة-جوŸا ن-م Úير-ئاز÷ا فو-خ ““ ه-لو--ق د--ح

‘ ةÒبك ة-جرد-ب م-ها-صس91 ديفوكل ةينا-ث-لا
.““تاباصصإ’ا ةبصسن عجارت
ةعباتÃ ةفلكŸا ةينطولا ةن-ج-ل-لا و-صضع د-كأاو
تاعمجتلا عنم رارق ““ نأا ،انوروك ءابو يصشفت
دحأا تامام-ك-لا ءاد-ترا ة-ي-ماز-لإاو ة-ي-ب-ع-صشلا
تاباصصإ’ا سضافخ-نا ‘ ة-ي-صسي-ئر-لا با-ب-صسأ’ا
ةداعإا رار-ق ر-ثؤو-ي ““ نأا اد-ع-ب-ت-صسم ““ة-ي-مو-ي-لا

تÓحر فانئتصساو ةيلخادلا ةيو÷ا تÓحرلا
.““ةيئابولا ةيعصضولا ىلع ءÓجإ’ا
Êاكرب طاقب رو-صسي-فوÈلا د-نا-صس ،ل-با-قŸا-ب

ةب-صسن-لا-ب يو÷ا لاÛا ح-ت-ف ةدا-عإا بل-ط-م
سسرام ذ-ن-م ة-ق-ل-عŸا ة-ي-جراÿا تÓ-حر-ل-ل
‘ حصضوأا ثيح ““ةيجيردت ةفصصب نكل يصضاŸا

اهلا‹ حتف تررق ⁄اعلا لود لك ““قايصسلا اذه
ةلوزعم رئاز÷ا ىقبت نأا نكÁ ’ ›اتبو يو÷ا

Úيرئازج اياعر دوجو لظ ‘ اميصس ⁄اعلا نع
Úيرئازجو ةتقؤوŸا ةدوعلا ‘ نوبغري جراÿاب
¤إا ة-جا-ح-ب م-ه جراÿا ‘ ح-لا-صصم م-ه-يد--ل
ر كلام ^ .““اهتيوصست

 اه‹انرب ديشسŒ ‘ مويلا عرششت نأا بقترŸا نم

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا تارئاط ميقعت
ةيلخادلا تÓحرلا فانئتسسا لبق

ةيراو÷ا ةحشصلا تاشسشسؤوم ىوتشسم ىلع نوكتشس

 ابيرق ةيحارجو ةيبط ةيلاجعتسسا ةحلسصم51 ةئيهت :ديزوب نب
 عورسشŸا ليطعت ءارو ناك انوروك ءابو نأا دكؤوي ةحسصلا ريزو ^

رئاز÷اب تبشسلا سسمأا ديزوب نب نامحرلا دبع تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو فششك
تاشسشسؤوŸا ىوتشسم ىلع ةيحارجو ةيبط ت’اجعتشسا ةحلشصم51 زيهŒو ةئيهتل جمانرب ““ نع ةمشصاعلا
تاشسشسؤوŸا ىلع طغشضلا فيفخت فدهب ةم-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ة-يراو÷ا ة-ي-ب-ط-لا تادا-ي-ع-لاو ة-ي-ح-شصلا
.““ىÈكلا ةيئافششتشس’ا

فشسوي ىفششتشسم مويلا ةنياعÃ هتارايز لشصاويشس
  لازآا Úعب يوÓعي

تايفسشتسسŸا ةيزهاج نم دكأاتي فيطسس ›او
91 ديفوك ىسضرم لابقتسس’

هتارايز ةلصسلصس في-ط-صس ›او ل-صصاو-ي ^
ثيح ،ةي’و-لا تا-ي-ف-صشت-صسŸ ة-ي-ناد-يŸا

ة-صسصسؤوŸا ة-ن--يا--عÃ مو--ي--لا مو--ق--ي--صس
Úع ةنيدÃ يوÓعي فصسوي ةيئافصشتصس’ا
ت’اغصشنا عيمج ¤إا ع-م-ت-صسي-صس ن-يأا لازا
مقاطللو يبطلا هبصشلاو يب-ط-لا م-قا-ط-لا
ةيزهاج ىدم ىلع علط-ي-صس ا-م-ك ،ÒصسŸا

لابقتصس’ ةيئا-ف-صشت-صس’ا ة-صسصسؤوŸا هذ-ه

يحصصلا فرظلا اذه ‘91 ديفوك ىصضرم
 .يئانثتصس’ا
هذه لÓخ في-ط-صس ›او فر-صشي-صس ا-م-ك
““›Óصش دواد““ ةصسردم حاتتفا ىلع ةرايزلا
ىصصقأاب ““Óيزاط““ لظلا ةقطنÃ ة-ع-قاو-لا

ةي’و عم دود◊اب في-ط-صس ة-ي’و بو-ن-ج
.ةنتاب

 ل ىسسيع ^

سسيئر حلا-صص و-ل-ل رو-صسي-فوÈلا ف-صشك ^
وطصسيا ىف-صشت-صس91Ãديفوك ةح-ل-صصم
ت’ا◊ا ن-م ة-ئاŸا-ب05 ““ نأا نار--هو--ب
ت’اح يه91ديفوك حلاصصم ‘ ةدجاوتŸا

متي سسفنتلا ةز-ه-جأا ¤إا ة-جا-ح-ب ةÒط-خ
ةمجنلا ييفصشتصسم ىوتصسم ىلع اهب لفكتلا
ةفاكب ام-هز-ي-هŒ ” ن-يذ-ل-لا ن-قÙاو
.““ةيرورصضلا تازيهجتلا
بل-غأا ““ نأا و--ل--ل رو--صسي--فوÈلا فا--صضأاو
¤إا نو-ه-جو-ت-ي ’ او-ح--ب--صصأا Úبا--صصŸا
يحصصلا مهعصضو مزأات دعب ’إا ىفصشتصسŸا
““ نأا ادكؤوم ““سسفنتلا ‘ لكاصشم ليجصستو

زرفلا ةحلصصم ¤إا ةدفاولا ت’ا◊ا ددع
لوأا ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع ةصضورلا ةعاقب
ةنراق-م ق-ل-ق-م ل-ك-صشب د-ياز-ت-ت Èم-فو-ن
لابقتصسا متي ثيح Úطرافلا Úعوبصسأ’اب
ت’اح اهبلغأا ايموي ة-لا-ح001 نم د-يزأا

مهليو– متي Úجصسكأ’ا ¤إا ةجاحب ةÒطخ
ييفصشتصسÃ ديفوك ح-لا-صصم ¤إا ةر-صشا-ب-م
مقطأ’ا-ب Úم-عدŸا ن-قÙاو ة-م-ج-ن-لا
ةصسصسؤوŸا ن-م ة-ي-ب-ط-لا ه-ب-صشو ة-ي-ب-ط-لا
  .““Èمفون لوأا ةيئافصشتصس’ا
ةعاقب زرفلا ةحلصصم ىوت-صسم ى-ل-ع م-ت-يو
لابقتصسا Èمفون لوأا ىفصشت-صسÃ ة-صضور-لا
ثيح سسوÒفلاب اهتباصصا هبتصشŸا ت’ا◊ا
يتلا ةÒطÿا ت’ا◊اب طقف لفكتلا متي
،سضرŸا روطت ببصسب سسفنتلا قيصض Êاعت
ةÒطÿا Òغ ت’ا◊ا يقاب عصضخت اميف

‘ ““Úكورو-ل-ك““ ي-ئاود-لا لو-كو--تÈلا ¤إا
ةدŸ يحصصلا رج◊ا ‘ ءاقبلا عم لزنŸا

.اموي41
ىلع سصيخصشتلا ““ نإاف انرداصصم بصسحو
ىلع طقف دمتعي زرفلا ةحلصصم ىوتصسم

ايموي ليل–07 لدعÃ ““رآا يصس يب““ ليل–
  .ةمزÓلا تايمكلاب فصشاوكلا رفوت لاح ‘

ديفوك حلاصصم لك ““ نأا ¤إا ةراصشإ’ا ردŒو
ةبا-صصŸا ت’ا◊ا-ب ل-ف-ك-ت-ت تنا-ك ي-ت-لا
ةصسصسؤوŸا ىوتصسم ىل-ع ا-نورو-ك سسوÒف-ب
¤إا تلو-ح Èم-فو-ن لوأا ة-ي-ئا-ف--صشت--صس’ا

ناذل-لا ة-م-ج-ن-لاو ن-قÙا ي-ي-ف-صشت-صسم
مهليو– متي نيذلا ديفوك ىصضرŸ اصصصصخ
‘ ““وطصسيا ىفصشتصسÃ زرفلا ةحلصصم نم
¤إا ح--لا---صصŸا ف---ل---تfl تدا---ع Úح

’إا ةيداعلا ةيحار÷او ةيبطلا اهتاطاصشن““
ةيرادإ’او ةيبطلا هبصشو ةيبطلا قرفلا لك نأا

ةلاح مغر ىوصصق بهأات ةلاح ‘ ةدجاوتم
ةصصاخ مهنم تلان يت-لا قا-هرإ’او بع-ت-لا
ح-لا-صصŸا ءا--صسؤورو ءا--ب--طأ’ا بل--غأا نأاو
سسرام ذنم مهلمع نولصصاوي ÚصضرمŸاو
  .““مرصصنŸا
““ ¤إا نارهو ناكصس ولل روصسيفوÈلا اعدو
د-ي-ق-ت-لاو رذ◊او ة-ظ-ق-ي-لا-ب ي-ل-ح-ت--لا
ةمامكلا ءادترا ةصصاخو ةياقولا تاءارجإاب
ن-كا-مأ’ا ‘ د-عا-ب-ت-لا ة--فا--صسم ماÎحاو
لجأا نم ةيميلعتلا تاصسصسؤوŸاو ةيمومعلا
  سسانيا.م ^   .““ةثراكلا يدافت

ىفششتشسÃ ديفوك ةحلشصم سسيئر حلاشص ولل روشسيفوÈلا
نارهوب وطشسيا

 ةدجاوتŸا تاباسصإ’ا نم ةئاŸاب05
ةÒطخ ت’اح ان◊اسصم ‘

ءابولا تاروطت رخآا نع فششكت ةحشصلا ةرازو

ةديدج ةباسصإا277و تايفو9 ءاسصحإا
 انوروك سسوÒفب

سسوÒفب ةديدج ةباصصإا277و تايفو9 ليجصست ““ تبصسلا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا ^
.““ ةافو1052و ةلاح20578 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل انوروك
ةافو ت’اح9 ةÒخأ’ا ةعاصس42 لا لÓخ تدصصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا تاذ حصضوأاو

ةافو1052 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ةنمزŸا سضارمأ’ا باحصصأا نم مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج
.““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم
›امجإ’ا ددعلا عفتÒل ءافصشلل ةديدج ةلاح835 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا راصشأاو
‘ اباصصم84 دجاوتي اميف ةلاح71665 ¤إا تايفصشتصسŸا اورداغ نيذلا Úباصصملل
.ةزكرŸا ةيانعلا
سسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةرورصض راروف ددج ةبصسانŸابو

م ر ^ .ةمامكلا ءادتراو يعامتج’ا دعابتلا ماÎحاب قلعت ام اميصس’

 ةيحشصلا تاشسشسؤوŸا ¤إا اههيجوت ” ةلشسارم ‘

انوروك حاقل داÒتسس’ ابسس– تايفسشتسسŸا ‘ ديÈتلا لئاسسو ءاسصحإا
حÓصصإاو نا-ك-صسلاو ة-ح-صصلا ةرازو تب-لا-ط ^

تاي’ولا ‘ ةحصصلا ءاردم نم تايفصشتصسŸا
لابقتصس’ ابصس– ديÈتلا ةزهجأا ةلصسلصس ءاصصحإا
رظتنŸا ““91 ديفوك““ حاقل تايمك ¤وأا نيزختو
ةيŸاعلا ةمظنŸا ة-ق-فاو-م د-ع-ب ا-هداÒت-صسا
.اهيلع ةحصصلل
لامج ةحصصلا ةيقر-تو ة-يا-قو-لا ر-يد-م ه-جوو
لم– مرصصنŸا عوبصسأ’ا ةياهن ةلصسارم راروف

ءاردم نم اهيف بلطي ““›اجعت-صس’ا““ ع-با-ط-لا
ام لكل ةلما-صش تاءا-صصحإا Úي-ئ’و-لا ة-ح-صصلا

ديÈت ةزه-جأاو ل-ئا-صسو ن-م ة-ير-يدŸا ه-ك-ل“
ةيعصضولا لاصسرإا ةدا-عإاو ،ة-ي-ل-م-ع-لا-ب ة-صصا-خ

6 دحأ’ا ل-ب-ق د-يÈت-لا ة-ل-صسل-صسل ة-صصصصıا
ةحصصلا ةرازول ÊوÎكلإ’ا ديÈلا Èع Èمصسيد
.تايفصشتصسŸا حÓصصإاو ناكصسلاو
بصسح ،اهؤواصصحإا داري يتلا ةلصسلصسلا لمصشتو

ةصصاÿا تازيه-ج-ت-لاو ل-ئا-صسو-لا ،ة-ل-صسارŸا
ةصصاÿاو ةلقنتŸا ديÈتلا قيدانصصو ،ديÈتلاب
تادلوŸا ءاصصحإا كلذكو ،تا-حا-ق-ل-لا ل-ق-ن-ب
تاصسصسؤوŸاب ““ناجوÎكلإا““ عون نم ةيئابرهكلا
دعب ةرصشابم لغ-ت-صست ي-ت-لاو ،ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’ا
ةيلمع ¤إا ةفاصضإ’اب يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
حاقللا ةيمك لقنل ةدŸÈا لقنلا لئاصسو ءاصصحإا

ر م ^ .ىرخأا ¤إا ةصسصسؤوم نم

 ةي’ولاب عاطقلا عقاو لوح لشصفم ريرقت دادعإا ”

ةحسصلا ريزوو لوأ’ا ريزولا لسساري لجي÷ يئ’ولا يبعسشلا سسلÛا
 ينهم نوع011و سضر‡09و ماع بيبط03و يئاسصخأا بيبط64 ب زجع ^

لجيجب يئ’و-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا سسي-ئر ف-ششك ^
عا-ط-ق لو-ح ر-ير-ق-ت لا-شسرإا““ ن-ع Úشسح ط--ن--ير--ب
سسي-ئر م-شسا-ب ه-شصي-خ-ششت د-ع-ب ة-ي’و-لا-ب ة-ح--شصلا
عم قيشسنتلابو ÚبختنŸاو يئ’ولا يبعششلا سسلÛا
ةحشصلا ريزوو لوأ’ا ريزولا نم لك ¤إا ةي’ولا ›او
ديمجتلا عفر لجأا نم اذهو تايفششتشسŸا حÓشصإاو
.““ةلجشسŸا ةيحشصلا عيراششŸا نع ¤وأا ةوطخك
رمأ’ا ““ نأا رجف-ل-ل ح-ير-شصت ‘ ي-لÙا لوؤو-شسŸا لا-قو
يشضيوعت ريرشس042 ةقاطب ىفششتشسم زا‚إاب قلعتي
لجيج-ب ر-ير-شس042 ب ى-ف--ششت--شسمو Òها--ط--لا--ب
ارظن رشصنعلاب زوميغل-ب-ب ر-ير-شس06 ب ىف-ششت-شسمو
دنم ى-ف-ششت-شسم يأا زا‚إا فر-ع-ت ⁄ ة-ي’و-لا نو-ك-ل
” لجيج ىفششتشسم نأا رابتعا ىلع ةنشس03 نم ديزأا

ءانبلا نم Òهاط-لا ى-ف-ششت-شسمو5791 ة-ن-شس هزا‚إا
ناك ثي-ح7891 ةنشس ة-ي-ل-يŸاو6891 ة-ن-شس ز-ها÷ا

فلأا004 براقي ةي’ولل Êا-ك-شسلا داد-ع-ت-لا ا-ه-ن-ي-ح
فلأا008 ›اوح ¤إا مويلا فعاشضت Úح ‘ ةمشسن
دد-ع ‘ ةدا-يز-لا ““ نأا ثد--ح--تŸا ح--شضوأاو .““ة--م--شسن
لكا-ي-ه-لا ر-يو-ط-ت ‘ ةدا-يز-لا ا-ه-ق-فار-ت ⁄ نا-ك-شسلا
⁄و ناكشسلل ديازتŸا ددعلا عم بواجتلا وأا ةيحشصلا
ظاظتكا ¤إا ىدأا ا‡ ةيحشصلا ل-كا-ي-ه-لا ف-عا-شضت-ت
ىلع ةردقلا مدعو ةثÓثلا ةيحشصلا تايفششتشسŸاب
اذه حمطي ةا-م-ك ““نا-ك-شسلا تا-ب-ل-ط-تŸ ة-با-ج-ت-شس’ا
اذكو ةديدج ةيحشص عيراششم ة‹رب ““ ¤إا لوؤوشسŸا
لوحو ىرخأا ةهج نم .““ ةي’ولاب بطلل ةيلك ءاششنإا
يداŸاو ير-ششب-لا داد-ع-ت-لا ‘ سصئا-ق-ن-لا سصي--خ--ششت

ةحشصلا ريزو نم يئ’ولا سسلÛا بلاط طقف عاطقلل
ردقŸاو يرششبلا دادعتلا ‘ لجشسŸا زجعلا كرادت ““

سضر‡09و ماع بي-ب-ط03و يئاشصخأا بي-ب-ط64 ب
¤إا ةفاشضإا ،نمأ’ا ناوعأاو ÚينهŸا لامعلا نم011و

ةمشصاعلاب ةيزكرŸا ةيلديشصلا عم ل-ما-ع-ت-لا ل-يو–
عم لماعتلا سضوع تامزلتشسŸا لك ىلع رفوتت يتلا
طن-ير-ب ف-ي-شضي ة-ب-لا-طŸا ت“ ا-م-ك .““ة-با-ن-ع عر-ف
نم يبطلا داتعلاو ةزهجأ’ا فلتخÃ عاطقلا ميعدتب
فثكم ةزهجأاو فاعشسإا تارايشسو ةيرادإا لقن لئاشسو
،بلقلا ططfl ،يعانطشص’ا سسف-ن-ت-لاو Úج-شسكأ’ا
،ة---ي---نوÎك---لإ’ا ن----ق◊ا ،Úج----شسكأ’ا تارورا----ق
تامدÿا Úشس– لجأا نم ıÈا داتعو فششاوكلا
ب.Úسساي ^.Úنطاوملل ةمدقŸا ةيحشصلا
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ةق-ط-نŸأ هذ-ه لو-ح ا-ها-ق-لأأ ة-م-ل-ك ‘و  ^
ةرود-لأ ‘ ه-ت-كرا-ضشم لل--خ ا--ه--ت--ي--م--هأأو
لود ءا-------ضسؤور ر“ؤو31Ÿلأ ةيئان-ث-ت-ضسلأ
ة-ي-ن-ق-ت Èع ي-ق-ير-فإلأ دا–لأ تا-مو-ك--حو
““ نأأ دأرج د-كأأ د-ع-ب ن-ع ي-ئرŸأ ر-ضضا-ح-ت-لأ
أرا-ي--خ ة--ق--ط--نŸأ هذ--ه ‘ ىر--ت ر--ئأز÷أ
يضضملل دوه÷أ رفاضضت بجوتضسي ايجيتأÎضسأ
‘و انتراق ‘ ةيمنتلأ فأدهأل ةمدخ امدق هب
نمألأو ملضسلأ للحإأ فأدهأل امعد أذكو انلود
اقيثو اطابترأ ةطبترم““ في-ضضي ““ى-ق-ب-ت ي-ت-لأ

Ãضسم ‘ مدقتلأ ىدÒةيداضصتقلأ ةيمنتلأ ة““.
هذه ليعفت ‘ لجضسŸأ مدقتلأ ““ نأأ Èتعأو

—افلأ نم ءأدتبأ ق-ل-ط-ن-ت-ضس ي-ت-لأ ة-ق-ط-نŸأ
علضسلأ لدا-ب-ت ‘ عور-ضشلأ لل-خ ن-م ي-ف-نا-ج
انثحي ءاضضعألأ لودلأ Úب دويق نود تامدÿأو

لمعلأ ةلضصأوŸ دوه÷أ نم ديزŸأ لذب ىلع
لئاضسŸأ نم ءاهتنلأو تابوعضصلأ ليلذت ىلع
ليعفتلأ ىلع Òثأاتلأ اهنأاضش نم يتلأو ةقلاعلأ
.““ةر◊أ ةراجتلأ ةقطنŸ ماتلأ

““ ركذلاب دأرج سصخ ةقلاعلأ لئاضسŸأ Úب نمو
ةيكرم÷أ ةفيرعت-لأ سضور-عو أا-ضشنŸأ د-عأو-ق
ةقلعتŸأ تامأزتللأ لوأدجو ع-ل-ضسلأ ةرا-ج-ت-ل
““ دكأأ سصوضصÿأ أذه-ب و ،““تا-مدÿأ ةرا-ج-ت-ب
لجضسŸأ قفأوتلأ ةب-كأوŸ ر-ئأز÷أ دأد-ع-ت-ضسأ

نأا-ضشب سضوا-ف-ت-لأ تا-ضسضسؤو-م ىو-ت-ضسم ى-ل--ع
،““أاضشنŸأ دعأوقب ةلضصلأ تأذ ةقلاعلأ لئاضسŸأ
ةفيرعتلأ سضورع دأد-عإأ ة-ي-ل-م-ع ““ نأا-ب ر-كذو
أذكو تا-مدÿأو ع-ل-ضسلأ ةرا-ج-ت-ل ة-ي-كر-م÷أ
ةيولوألأ تأذ تاعا-ط-ق-ل-ل ة-ي-لوألأ سضور-ع-لأ
‘ نآلأ ي-ه ة-ير-ئأز÷أ تا-مدÿأ ةرا--ج--ت--ل

اهنم ةعانق رئأز÷أ تناكو ةÒخألأ اهتلحرم
نم يقيرفإلأ يداضصتقلأ لما-ك-ت-لأ ة-ي-م-هأا-ب
قاف-تلأ ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لأ ¤إأ ة-قا-ب-ضسلأ لود-لأ
ة-يرا-ق-لأ ةر◊أ ةرا-ج-ت-لأ ة-ق-ط-نŸ سسضسؤوŸأ
ةرضشاعلأ ةيئانثتضسلأ ةرودلأ للخ ةي-ق-ير-فإلأ
‘ ةدقعنŸأ تاموك◊أو لودلأ ءا-ضسؤور ة-م-ق-ل

قل-ط-نأ ذ--ن--م تكرا--ضشو8102 سسرا----م

ةمظتنم ةقيرط-ب6102 ةن-ضس ‘ تا-ضضوا-فŸأ
تا-ضسضسؤوŸأ تا-عا-م-ت--جأ ل--ك ‘ ة--لا--ع--فو
.تايوتضسŸأ عيمج ىلعو ةيضضوافتلأ
عورضشŸأ أذهل اماه أدعب  ““رئأز÷أ تطعأأ امك
Òيضستب ىنعت ايلع ةدحول سسيضسأاتلأ للخ نم
قداضصو يجي-تأÎضسلأ ف-لŸأ أذ-ه ة-ع-با-ت-مو
سسيضسأات قافتأ ىلع أرخؤوم يرئأز÷أ ناÈŸلأ

ىلع ةيقيرفإلأ ةيراقلأ ةر◊أ ةراجتلأ ةقطنم
لامكتضسأ درجÃ قيدضصتلأ قئاثو عأديإأ متي نأأ
ريزولأ هب ركذ ام بضسح ““ةيلخأدلأ تأءأرجإلأ
اهتن-ب-ت ي-ت-لأ ة-يؤور-لأ ¤إأ قر-ط-ت يذ-لأ لوألأ
ةيجامدنأو ةيلماكت ةغبضص ءاطعإأ ‘ رئأز÷أ
ةلكيهŸأ عيراضشŸأو ةينطولأ ةيتح-ت-لأ ى-ن-ب-ل-ل
ةمتتو يقيرفإلأ اهدعبل اهنم ءافو ةي-م-ي-ل-قإلأ

عم ةينماضضتلأ اهتضسايضسو ةيراقلأ اهتا-مأز-ت-لل
.““ةيقيرفإلأ نأدلبلأ

ل اهنم ديفتضست-ضس ع-يرا-ضشŸأ هذ-ه ““ نأأ د-كأأو
fiةيقيرفإلأ ةيراقلأ ةر◊أ ةراجتلأ ةقطنم ةلا

ةمزللأ ةيتضسجوللأ ةفاضضإلاب ي-تأا-ت-ضس ا-ه-نو-ك
ءأرحضصلل رباعلأ قيرط-لأ لل-خ ن-م ا-م-ي-ضسل
ايÒجي-ن ‘ سسو-غل-ب ر-ئأز÷أ ط-بر-ي يذ-لأ
ايÒج-ي-نو ر-ئأز÷أ Úب زا-غ-لأ بي-با-نأأ ط-خو
ءانيم أذكو ةيرضصبلأ فايلألأ طخب فعاضضŸأو
ةراجتلأ ةقطنم رحبلأ نحضشلل زكرمك لاضشرضش
ةين-ي-ب-لأ ةرا-ج-ت-لأ ع-فÎضس ة-ي-ق-ير-فلأ ةر◊أ

.““ةئŸاب25 ¤أ ةئŸاب61 نم ةيقيرفلأ
““ نأأ دأرج زيزع-لأ د-ب-ع لوألأ ر-يزو-لأ Èت-عأو
ةيقيرفإلأ ةيراقلأ ةر◊أ ةراجتلأ ةقطنم ءاضشنإأ

Áةراجتلأ ريوطت و فيثكتل ة-ما-ه ة-ضصر-ف ل-ث
اعافترأ فرعت نأأ رظتنŸأ نم يت-لأ ““ي-ن-ي-ب-لأ

fiلماكت-لأ فأد-هأأ م-عد ن-ع ل-ضضف ا-ضسو-ضس
ةرا-ج-ت-لأ لل--خ ن--م يرا--ق--لأ جا--مد--نلأو
Úيضسيئر نيرضصنع نأÈتعي نيذللأ رامثتضسلأو
.““ةمأدتضسŸأ ةيداضصتقلأ ةيمنتلأ و ومنلأ معدل
تأرد---ق---لأ و تل----هؤوŸأ ““ نأأ ¤أ را----ضشأأو
1ر2 ب اقوضس لكضشت يتلأ ايقيرفإل ةيداضصتقلأ

فرعتضس رلود رايلم0003 ةميقبو ةمضسن رايلم
ةيراجتلأ تاقفدتلأ راطإأ ‘ لث-مأأ لل-غ-ت-ضسأ
ةئŸاب25 ةبضسن براقتضس يتلأ ايقيرفإأ لخأد
.““ةئŸاب61 زواجتت ل يتلأ ةيلا◊أ ةبضسنلأ لدب
مهضسيضس ةينيبلأ ةراجتلأ ةيمنت ““ نأأ دأرج دكأأو

عينضصتلأو ةيميلقإلأ ةميقلأ لضسلضس ريوطت ‘
ءاغ-لإلأ نأأ ى-ل-ع ةدا-يز ل-م-ع-لأ سصر-ف ق-ل-خو
نأدلبلأ Úب ةي-كر-م÷أ مو-ضسر-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لأ
ةراجتلأ ةقطنŸ يلعفلأ لوخدلأ دعب ةيقيرفإلأ
ةفيرعتلأ دون-ب ن-م ة-ئاŸا-ب09 ةب-ضسن-ب ةر◊أ
ةيولوأأ يطعيضس تأونضس5 ةدم للخ ةيكرم÷أ
قوضسلأ تايجاح ةيبلت ‘ ةيقيرفإلأ تاكرضشلل
.““اهايأزم نم ةدافتضسلأو ةديأزتŸأ ةيقيرفإلأ

م ناوصضر ^

ةدابع رود67 سشيتفتل قؤبسسم Òغو مخسض كر–

 اصسنرف ‘ دجاصسم قلغب ددهي يصسنرفلا ةيلخادلا ريزو
 هدÓب ‘ رجاتŸاب ““لÓح““ ةيئاذغلا تاجتنŸا نم هجاعزنا دكؤوي نانامراد ^

 يقيرفلإ دا–لإ تامؤكحو لود ءاسسؤور ر“ؤؤ31Ÿلإ ةرودلإ

 ةيقيرفإ’ا ةر◊ا ةراجتلا ةقطنم :دارج
 رئازجلل ايجيتاÎصسا ارايخ لكصشت

 ةقطنملل ماتلا ليعفتلا ىلع Òثأاتلا بنجتل تابوعصصلا ليلذت  ىلع دكؤوي لوأ’ا ريزولا ^
يتلإ ةيقيرفإلإ ةيراقلإ ةر◊إ ةراجتلإ ةقطنم ““ نأإ تبسسلإ سسمأإ دإرج زيزعلإ دبع لوألإ ريزؤلإ دكأإ

لودلإ ايعإد ““رئإزجلل ةبسسنلاب ايجيتإÎسسإ إرايخ لكسشت ةمداقلإ ةنسسلإ علطم ذيفنتلإ زيح لخدتسس
.““ةقطنملل ماتلإ ليعفتلإ لجأإ نم تابؤعسصلإ ليلذت ‘ عإرسسلإ““ ¤إ ةيقيرفلإ

كرحتب ÚملضسŸأ زأزفتضسأ اضسنرف لضصأوت ^
أدجضسم67 سشيتفت-ل قو-ب-ضسم Òغو م-خ-ضض
تدأز ثي-ح ،ا-ه-ضضع-ب قل-غإا--ب د--يد--ه--تو
فد-ه-ت-ضست ي-ت-لأ تا-م-هأدŸأو طو-غ--ضضلأ

ة-ي-مل-ضسإلأ ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-م-ظ--ن--م
.يضضاŸأ ربوتكأأ ذنم اضسنرفب دجاضسŸأو

دلأÒج يضسنرف-لأ ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو بت-كو
ىلع ءانب““ Îيوت ىل-ع ةد-ير-غ-ت ‘ نا-نا-مرأد
اكر– ةلودلأ ةزهجأأ قلط-ت-ضس ،ي-تا-م-ي-ل-ع-ت

،““ةيلا-ضصف-نلأ د-ضض قو-ب-ضسم Òغو ا-م-خ-ضض
سشيتفت ةلبقŸأ مايألأ ‘ متيضس““ هنأأ فاضضأأو
هنأأو ،““ةيلاضصفنأ اهنأاب ه-ب-ت-ضشي أد-ج-ضسم67
.““اهقلغإأ بجي ي-ت-لأ كل-ت قل-غإأ م-ت-ي-ضس““

وراغيفول ةفيحضص اهترضشن تامولعŸ اقفوو
ةفاحضصلأ ةلاكول اهتح-ضص د-كأأو ة-ي-ضسنر-ف-لأ
““ نإا-ف ،ر-يزو-لأ ن-م نو-بر-ق-م ة-ي-ضسنر--ف--لأ
يضضاŸأ Èمفو-ن72 ‘ ل-ضسرأأ نا--نا--مرأد
ءاحنأأ ر-ئا-ضس ‘ ن-مألأ ير-يد-م ¤إأ ةر-كذ-م
بجأولأ تأءأرجإلأ ليضصفتلاب حضضوت دلبلأ
61 عقت يتلأ دجاضسŸأ هذه ق-ح-ب ا-هذا-خ-تأ

‘06و اهيحأونو سسيراب ةمضصاعلأ ‘ اهنم
دجاضسŸأ هذه Úب نمو دلبلأ ءاحنأأ رئاضس
تاميلعت ىلع ءانب ،اهفأد-ه-ت-ضسأ م-ت-ي-ضس81
¤إأ لضصت نأأ نكÁ ةيروف تأءأرجإاب ريزولأ

 .““اهقلغإأ دح
ة-فا-ح-ضصلأ ة-لا--كو--ل ردا--ضصŸأ تح--ضضوأأو
81ـلأ دجاضسŸأ هذه نم  ةثلث ““ نأأ ةيضسنرفلأ
ةÒضشم ““Êود ناضس Úضس ةيدلب قاطن ‘ عقت
هردضصأأ رأرقب مأزتللأ سضفر اهدحأأ ““ نأأ ¤إأ
قلغأأ Êاثلأو ،هقلغإاب ىضضقو ةيدلبلأ سسيئر

،ةلضصلأ ةماقإأ ‘ رم-ت-ضسأ ه-ن-ك-ل9102 ‘
نكل ه-قل-غإا-ب ي-ن-مأأ رأر-ق رد-ضص ثلا-ث-لأو
قلغأأ دق ناك أذإأ ا‡ ققحتت ⁄ ةلودلأ ةزهجأأ

 .““ل مأأ لعف
ليبق ةينمألأ ةيلمعلأ هذه نع نلعإلأ يتأايو
سسل‹ اهدق-ع-ي-ضس ي-ت-لأ ة-ضسل÷أ ن-م ما-يأأ
عورضشم ‘ رظنلل ل-ب-قŸأ ءا-ع-برألأ ءأرزو-لأ

““ةيروهم÷أ ئدابŸأ زيزعت““ ¤إأ يمري نوناق
تا-ط-ل-ضسلأ ه-ي-م-ضست ا-م ة-براfi لل-خ ن-م
.يملضسإلأ فرطتلأو ةيلاضصفنلأ ةيضسنرفلأ
ن-ل-عأأ نا--نا--مرأد ““ نأأ ¤إأ ةرا--ضشإلأ ردŒو
ةضصاخ ماضسقأأ دوجو نم هجاعزنأ نع أرخؤوم
‘ رجاتŸاب لل◊أ ةيئأذ-غ-لأ تا-ج-ت-نŸا-ب
نمضضتت يتلأ موضسرلأ رضشن نع عفأدو ،هدلب
““سسرأدŸأ ‘ اهضضرع نعو ،لوضسرلل ةءاضسإأ

يعامتجلأ لضصأوتلأ لئاضسو““ نأأ ¤إأ أÒًضشم
.““ةيلوضصألأو باهرإلأ ‘ اًماه أًرود بعلت

للخ أوماق ““ مهنأأ ةيلخأدلأ ريزو حضضوأأو
اًناكم853 قلغإاب ةÒخألأ ثلثلأ تأونضسلأ
،اًيبنجأأ824 ليحرت نع لضضف ،دجاضسم اهنيب

fiديدج تامجه ميظنت لامتحأ نم أًرّذ ‘
تدأز ،يضضاŸأ ر-بو-ت-كأأ61 ذن-مو ،دل-ب-لأ
فد-ه-ت-ضست ي-ت-لأ تا-م-هأدŸأو طو-غ--ضضلأ

ة-ي-مل-ضسإلأ ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-م-ظ--ن--م
.““اضسنرفب دجاضسŸأو

قÓغإإ نيدت ““سشتوو سستيإر نمؤيه »
““ايبؤفؤمÓسسإلإ دسض عمجتلإ ““اسسنرف

رأرق ““سشتوو سستيأر نمويه““ ةمظنم تنأدأأ دقو
ةيعمج قلغإاب سصاÿأ يضسنرفلأ ءأرزولأ سسل‹

ةضضهانŸأ ““اضسنرفب ايبوفوملضسإلأ دضض عمجتلأ““
.دلبلأ ‘ ÚملضسŸأ دضض زييمتلأو ة-ير-ضصن-ع-ل-ل
Òغ) ة-ي-لود-لأ ة-ي-قو-ق◊أ ة-م-ظ--نŸأ تلا--قو

أذه نإأ ،نايب ‘ ،(كرويوين اهر-ق-م ،ة-ي-مو-ك-ح
تا-ير◊أو نا-ضسنإلأ قو--ق--ح دد--ه--ي رأر--ق--لأ
ردضص يتلأ ةي-ع-م÷أ نأأ ة-ح-ضضو-م ،ة-ي-ضسا-ضسألأ
‘ ةمهم تاضسأرد ترجأأ ،قلغإأ رأر-ق ا-ه-ق-ح-ب
فأدهتضسأ““ نأأ ىلع أددضشم ““زييمتلأ لوح دلبلأ
نأأ اهدافم ةلاضسرب ثعبي اهدوهج مغر ةيعم÷أ

نع Òبعتلأ ‘ ÚملضسŸأ عم حماضستت نل اضسنرف
flمدق ىلع ملظ-لأ ى-ل-ع جا-ج-ت-حلأو م-ه-فوا

.““دلبلأ ‘ ىرخألأ تاعمتÛأ عم ةأواضسŸأ
جأر كيتراك ةيبرغلأ ابوروأأ نوؤوضشب ةثحابلأ تلاقو
نم ديزم ¤إأ يدؤوي د-ق““ رأر-ق-لأ أذ-ه نإأ ا-ه-لو-ق
نع ةبرعم ،““اضسنرف ‘ ÚملضسŸأ دضض ز-ي-ي-م-ت-لأ
قلغإاب ةيضسنرفلأ ةموك◊أ مايق لايح اهبأرغتضسأ
تعباتو،ةيرضصنعلأ ة-براfi ن-م لد-ب ة-ي-ع-م÷أ
نع عافدلأ بعضصلأ نم نو-ك-ي-ضس رأر-ق-لأ أذ-ه-ب““

،““اضسنرف ‘ زييمتلل ÚضضرعŸأ ÚملضسŸأ قوقح
تاباطÿأ يذغتضس ةوطÿأ هذه نأأ امك““ ةفيضضم
ةيداعم تاضسايضس ىن-ب-ت-ت ا-ضسنر-ف نأا-ب ة-ل-ئا-ق-لأ
.““Úملضسملل
قل-غإأ ي-ضسنر-ف--لأ ءأرزو--لأ سسل‹ رر--ق د--قو
نلعأأ ثيح ،يضضاŸأ ءاعبرألأ ،ةروكذŸأ ةيعم÷أ
نأأ ،““Îيوت““ Èع ،نانامرأد دلأÒج ةيلخأدلأ ريزو
سسيئرلأ تاميلعت ىلع ءان-ب ا-ه-ل-ح ” ة-ي-ع-م÷أ
معزو ،ءأرزولأ سسل‹ رأرقو ،نروكام ليوناÁإأ
ة-يا-عد سسرا“ تنا-ك ة-ي-ع-م÷أ نأأ نا--نا--مرأد
.مأوعأأ ةدع ذنم ةيملضسإأ
ايبوفوملضسإلأ دضض عم-ج-ت-لأ““ ة-ي-ع-م-ج تنا-كو
نأأ اهل نايب ‘ مرضصنŸأ رهضشلأ تنلعأأ ““اضسنرفب
Úميلأ طو-غ-ضضل خ-ضضر يذ-لأ ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو
ءد-ب نأا-ضشب ا-ه-ي-لإأ أرا-ط-خإأ ل-ضسرأأ ،فر-ط--تŸأ
مظعم تلقن ا-ه-نأأ ¤إأ ترا-ضشأأو ،ل◊أ تأءأر-جإأ
‘ اهتطضشنأأ فيقوت بقع ،جراÿأ ¤إأ اهلامعأأ

.يضضاŸأ ربوتكأأ92
ةوطخ ىلع ةيضسنرفلأ ةرأدإلأ مأدقإأ نأأ ¤إأ تتفلو

ةيعم÷أ رقم لقن لظ ‘ هل ةميق ل ،ةيعم÷أ لح
لضصأوتضس““ تفاضضأأو ““دلبلأ جراخ ¤إأ يضسيئرلأ
ايا-ح-ضضل Êو-نا-ق-لأ م-عد-لأ Ëد-ق-ت ة-ي-ع-م÷أ
ةيلودلأ تائيهلأ ةطاحإأ متيضسو ،ايبو-فو-مل-ضسإلأ
لجأأ نم زييم-ت-لأ ة-ح-فا-ك-م ل-حأر-م ع-ي-م-ج-ب
،يضضاŸأ ربوتكأأ91 ‘و .““ا-ضسنر-ف ‘ ةأوا-ضسŸأ
نم ددعو دجضسم قلغ نومزتعي مهنأأ ريزولأ نلعأأ
ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-م-ظ--ن--مو تا--ي--ع--م÷أ
ةكرب““ ةمظنم اهنيب ن-مو ،دل-ب-لا-ب ة-ي-مل-ضسإلأ

،اضسنرفب ايبوفوملضسإلأ دضض عمجتلأ»و ،““يتيضس
ناضسنإلأ قوقح سسل‹ ¤إأ ةÒخألأ هذه تأا÷و
ةرأدإأ ف-قو-م بب-ضسب ،ةد-ح-تŸأ ·أل-ل ع-با-ت-لأ
.دلبلأ ‘ ÚملضسŸأ هاŒ نوركام سسيئرلأ

ب ةراصس ̂ 

لوح مهافت ةركذم عيقوت ،تبضسلأ سسمأأ ” ^
،ايلاطيإأو ر-ئأز÷أ Úب ي-ج-ي-تأÎضسلأ رأو◊أ

عم موداقوب يÈضص ةيجراÿأ ريزو ءاقل للخ
نوؤوضشلأ ر-يزو ،ل-ب-ق-ت-ضسأو .›ا-ط-يإلأ هÒظ-ن
،تب-ضسلأ سسمأأ ،مودا-قو-ب يÈضص ،ة--ي--جراÿأ
موقي يذلأ ،ويام يد يجيول ،›اطيإلأ هÒظن
تر-جو ،Úمو-ي مود--ت ر--ئأز÷أ ¤إأ ةرا--يز--ب
نوؤوضشلأ ةرأزو رقÚ Ãفرطلأ Úب تاثداÙأ
ءاضضعأل ا-هد-ع-ب ا-ه-ع-ي-ضسو-ت ”و ،ة-ي-جراÿأ
،Úفرطلأ Úب تأرواضشŸأ تروح“و ،نيدفولأ

قرطت امك ،ةيئانثلأ تاقلعلأ ةيقرت لبضس لوح
تأذ ةيميلقإلأو ةيلودلأ اياضضقلأ ¤إأ نافرطلأ
.كÎضشŸأ مامتهلأ

ريزول اهعون نم ةيناث-لأ ةرا-يز-لأ هذ-ه د-ع-تو
للخ رئأز÷أ ¤إأ ›اطيلأ ةيجراÿأ نوؤوضشلأ

طبأور ز-يز-ع-ت را-طإأ ‘ جرد-ن-تو ،0202 ةن-ضس
،ايلا-ط-يأو ر-ئأز÷أ Úب نوا-ع-ت-لأو ة-قأد-ضصلأ

امك  .ة-ي-جراÿأ نوؤو-ضشلأ ةرأزو-ل نا-ي-ب بضسح
سضأر-ع-ت-ضسل ة-ضصر-ف ،ةرا-يز-لأ هذ-ه ل-ك--ضشت
ةدنجأأ ةضسأردو يئانثلأ نواعتلل ةيلوألأ رواÙأ
داقعنأ اميضسل ل-ب-ق-ت-ضسم ىÈك-لأ د-ي-عأوŸأ
ةنضس للخ عبأرلأ ىوت-ضسŸأ ع-ي-فر عا-م-ت-جلأ

،تا-ثداÙأ لا-م-عأأ لود-ج ن-م--ضضتو .1202
ةضصاخ ،ةيلودلأو ةيميلقلأ ةنهأر-لأ ا-يا-ضضق-لأ

ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ‘ عضضولل ةÒخألأ تأروطتلأ
.›امو ايبيل ‘ عضضولأو

دؤه÷ اهمعد دكؤؤت رئإز÷إ
 جيلÿإ ةمزأإ ل◊ تيؤكلإ

ىلع سسمأأ رئأز÷أ تدكأأ رخآأ د-ي-ع-ضص ى-ل-عو
موداقوب يÈضص ةيجراÿأ نوؤوضشلأ ريزو ناضسل
ةمزلأ لح ¤أ ةيمأرلأ تيوكلأ دوه÷ اهمعد
لو-ح لأؤو-ضس ى-ل-ع هدر ‘و .ج--ي--لÿأ لود Úب

لود Úب ةمزلأ ل◊ ةيمأرلأ تيو-ك-لأ ةردا-ب-م
حيرضصت ‘ موداقوب يÈضص ريزولأ دكأأ جيلÿأ
›اطيلأ هÒظنب هتع-م-ج تا-ثداfi بق-ع ه-ل
رئأزجلل ةرايزب موقي يذلأ و-يا-م يد ي-ج-يو-ل

لكل معأدلأ ي-ئد-بŸأ ر-ئأز÷أ ف-قو-م ى-ل-ع
لو-ل◊أ ة-ي-قر-ت را-طإأ ‘ بضصت ي-ت-لأ دو-ه÷أ
.تامزلل ةيضسايضسلأ

معد نع ة-ي-جراÿأ نوؤو-ضشلأ ر-يزو Èع ا-م-ك
لل-ك-ت نأأ ا-ي-ن-م-ت-م تيو-ك-لأ دو-ه÷ ر-ئأز÷أ
بوعضش عيمج ىلع ÿÒاب دوعت نأأو حا-ج-ن-لا-ب
ل◊ يباجيلأ رثلأ اه-ل نو-ك-ي نأأو ة-ق-ط-نŸأ
‘ عضضولأ ةضصاخ ةقطنŸأ ‘ تامزألأ يقاب
.نميلأ

م ر /ب.سس ^

 موداقؤب يÈسص ةيجراÿإ ريزو ءاقل لÓخ
 ›اطيإلإ هÒظن عم

يجيتاÎصس’ا راو◊ا لوح مهافت ةركذم عيقوت
 ايلاطيإاو رئاز÷ا Úب

““نزıإ““ ماظنل ةيلزألإ ةدقعلإ ةيركسسعلإ ةسسسسؤؤŸإ نأإ لاق
 رئاز÷ا ءانب لامكتصس’ ابيرق دوعيصس نوبت سسيئرلا :رميحلب

 هنع نلعأا نم لوأا ناك لب ارصس نكي ⁄ سسيئرلا سضرم ^
ي-م-ضسر-لأ ق-طا-ن-لأ ،لا-ضصتلأ ر--يزو لا--ق ^

ةروعضسŸأ ةلم◊أ نأأ ،رميحلب رامع ةموكحلل
نم رئأزجلل ةيداعم تاهجو رئأود اهنضشت يتلأ

ةحضص لوح ة-بذا-ك تا-مو-ل-ع-م ج-يور-ت لل-خ
رثؤوت ⁄ يتلأ رئأودلأ هذه سسلفإأ دكؤوت سسيئرلأ
 . ينطولأ ماعلأ يأأرلأ ‘ اقلطإأ
ع-قوŸأ ع-م رأو-ح ‘ ،ر-م--ي--ح--ل--ب فا--ضضأأو
نم انفقو دقل““ لئاق ““42كيترأزيد““ ÊوÎكلإلأ

بعضشلأ فطاعت ىلع تابضسانŸأ فلتfl للخ
يتلأ مأÎحلأو ةقثلأ ةقلع راطإأ ‘ هضسيئر عم
نم ةز-ي-جو ةÎف ‘ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ق-فو
نوملعت امك““ لضصأوو ““ÚنطأوŸأ عم ا-ه-ت-ما-قإأ

هتدايضس ناك لب أرضس نكي ⁄ سسيئرلأ سضرم نإاف
ءافضشلأ ¤إأ لثام-ت-ي و-هو ه-ن-ع ن-ل-عأأ ن-م لوأأ
دوعيضسو هنوعو هللأ دمحب ايجيردت ى-فا-ع-ت-يو
يتلأ رئأز÷أ ءانب لام-ك-ت-ضسل ءا-ضش نإأ ا-ب-ير-ق
.““نيدقا◊أو ءأدعألأ جعزت

تاه÷أ مكتعلطأأ دق-ل-ف ه-ل-ل د-م◊أ““ ع-با-تو
ةيروهم÷أ ةضسائر حلاضصم ‘ ةلث‡ ةضصتıأ
تنأامطو ،ةيحضصلأ سسيئرلأ ةيعضضو نع ماظتناب

هنأأو ءافضشلل لثام-ت-ي سسي-ئر-لأ نأا-ب Úن-طأوŸأ
.““ةمداقلأ مايألأ للخ نطولأ سضرأل دوعيضس

يتلأ ةضضرغŸأ ةلم◊أ لوح لأؤوضس ىلع هدر ‘
ر-ئأز÷أ د-ضض ي--بر--غŸأ مل--عإلأ ا--ه--ن--ضشي
ةدقع نأأ““ رميحلب لاق ،ةيركضسعلأ ةضسضسؤوŸأو
ةيركضسعلأ ةضسضسؤوŸأ يه ةيلزألأ نزıأ ماظن
اهزر-بأأ تأرا-ب-ت-علأ ن-م ة-ل-م÷ ة-ير-ئأز÷أ
Úب هل ماضصفنأ ل يذ-لأو ير-ط-ف-لأ م-حل-ت-لأ
يبألأ ان-ضشي-ج يد-ضصت أذ-كو ه-ضشي-جو بع-ضشلأ
فدهتضست يتلأ تاططıأو تأروانŸأ ةفاكل
.““ابعضشو ةلود رئأز÷أ ةدحوو ةدايضس

يبعضشلأ ينطولأ سشي÷أ نا-ك د-ق-ل““ فا-ضضأأو
عينŸأ نضص◊أ ينطولأ ريرحتلأ سشيج ل-ي-ل-ضس
سسئا-ضسد-لأ ل-ك هرأو-ضسأأ ى-ل-ع تم-ط– يذ-لأ
““رئأز÷أ دضض ةيعام÷أو ةيدر-ف-لأ د-ئا-كŸأو
ه-تا-ي-بو-لو نزıأ بلا-ك-ت م-غر ““ ه--نأأ أزÈم
نأأ لإأ ة-فور-ع-م لود ع-م هؤو-طأو-تو ةرو--جأاŸأ
ةيفأÎحأو تايحضضت ل-ضضف-ب تن-ك“ ر-ئأز÷أ

ةعضساضشلأ اهدودح Úمأات نم ديت-ع-لأ ا-ه-ضشي-ج
.““بعضشلأ Úبو هنيب ةيعيبطلأ ةمحللأ زيزعتو

نم ةرمأؤوŸ رئأز÷أ سضرعت سصخي اميف امأأ
‘رط Úب حلضصلأ ةردابم ىلع سشيوضشتلأ للخ

يضضأرألأ ىلع عاضضوألأ رتوتو ،ايبيل ‘ عأزنلأ
هاŒ تبا-ث-لأ ا-ه-ف-قو-م بب-ضسب ة-يوأر-ح--ضصلأ
باجأاف ،عيبطتلأ اهضضفرو ةينيطضسلفلأ ةيضضقلأ
رئأز÷أ نم ماقتنلأ ةلواfi نإأ ““ لئاق رميحلب

Ÿأ ا-ه-ف-قأوŸدق ةيلمع ةلداعلأ ة-ي-ئد-بÁة –
قفو تاه-ج ةد-ع ا-هرأودأأ م-ضسا-ق-ت-ت ةد-يد-ج

Ïفلأ ةراثإل طيطختلأ اهنم ةطوبضضم تأدنجأأ
رئأز÷أ دوهج ى-ل-ع سشيو-ضشت-لأو ل-خأد-لأ ‘

لثم رأو÷أ لود ‘ اميضسل ةيقفأوتلأ ةيملضسلأ
.““ايبيلو ›ام
ىلع انك امك لظنضس اننأأ عيم÷أ دكأاتيل““ فدرأأو
‘ رجا-ت-ن ل م-ي-قو ئدا-ب-م با-ح-ضصأأ مأود-لأ
اهنم ةلداعلأ ا-يا-ضضق-لأ ‘ موا-ضسن لو قو-ق◊أ

تأرأرق عم ايضشا“ ةيبرغلأ ءأر-ح-ضصلأ ة-ي-ضضق
ي-ت-لأ ي-ق--ير--فإلأ دا–لأو ةد--ح--تŸأ ·ألأ
ريرقتو رام-ع-ت-ضسأ ة-ي-ف-ضصت ة-ي-ضضق ا-هÈت-ع-ت
.““ÒضصŸأ

ب ةراصس ^

برغŸإ تاكر– ءإرو عيبطتلإ يبإرع نإإ لاق
يوارحصصلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت لوح ءاتفتصسا حلاصصل عفاري ةلادعلاو ةير◊ا

همعد ى-ل-ع ة-لأد-ع-لأو ة-ير◊أ بز-ح د-كأأ ^
““ نأأ أددضشم يوأرحضصلأ بعضشلأ ةيضضقل لماكلأ
مأزتللأ وه ة-ق-ط-نŸأ بو-ع-ضشل م-ل-ضسألأ ل◊أ
بع-ضشل-ل ÒضصŸأ ر-ير-ق-ت لو-ح ءا-ت-ف-ت-ضسلا-ب
·ألأ ة-ئ-ي-ه تأرأر-ق-ل ا-ق-ب-ط يوأر--ح--ضصلأ
اهتدمتعأ يتلأ تايئاضصحإلل اق-فوو ةد-ح-تŸأ

““ نأأ هل نايب ‘ بز◊أ Èتعأو .““Òخألأ هذه
نم ةعوفد-م بر-غ-م-ل-ل ةÒخألأ تا-فر-ضصت-لأ

قح عقأو ‘ Òغت نل Êويهضصلأ عيبطتلأ يبأرع

ريرقت ءاتفتضسأ ءأرجأ ‘ يوأرحضصلأ بعضشلأ
د-مfi ه-ضسضسأأ يذ--لأ بز◊أ ر--كذو .““هÒضصم
¤وألأ ةرŸأ تضسيل ““ اهنأأ2102 ةنضس ديعضسلأ
ع-ضضو-لأ نزıأ ما-ظ-ن ا-ه-ي-ف ل-غ-ت-ضسي ي-ت-لأ
‘ قح Òغبو كرحتل-ل ،ر-ئأز-ج-ل-ل ي-ل-خأد-لأ
ماظنلأ نأأ أودبي يتلأ ةيميلقلأ عاضضوألأ جيجأات
.““خيراتلأ سسورد نم اهيف دفتضسي ⁄ Êزıأ

ةلأدعلأو ةير◊أ بز-ح نأدأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
““ي-بوروألأ ناÈŸلأ ن-ع ةردا-ضصلأ ة-ح-ئل--لأ““

ةيلخأدلأ نوؤوضشلأ ‘ أرفاضس لخدت ““ اهÈتعأو
.““تاطلاغŸأو بيذاكألاب ةئيلم اهنوك رئأزجلل
““ م-ه-نأا-ب ناÈŸلأ أذ-ه ءا-ضضعأأ نا-ي-ب-لأ ر-ّكذو
اهنوجضس لجضست يتلأ لودلأ لكل لوألأ معأدلأ

تائÃ اهلجضس لفحيو ،ايونضس تامأدعلأ تائم
فلكي نأأ نود يرضسقلأ ءافتخلأ تايلمع نم
ديدنتلأ ءانع ىت-ح ،ه-ضسف-ن ي-بورولأ ناÈŸلأ
لودلأ هذه تناك أذأ ةضصاخ ،تاقورÿأ هذهب
ر م ^ .““يبوروألأ حلضسلل أÒبك اقوضس
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لا-شصتا ‘ ر-ما-ع لود--ي--ج Èت--عاو ^
سسيردت ءاغلا”” نأا ، ””رجفلا”” ـب يفتاه
‘ تبشسلا موي يئادتبلا روطلا ذيمÓت

fiىقلتي ناك امدعب يقطنم رارقو هل
ةمج تابوع-شص ذ-ي-مÓ-ت-لا و ةذ-تا-شسألا
مادعنل ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب قاحتلÓل
ندŸاو تايدلبلا Úب ام لقنلا لئاشسو
نأا احشضوم ،””هÒفوتب تايدلبلا لفكتو
مويب ةشصاÿا سسيردتلا تاعاشس عيزوت””
›اŒرا عوبشسألا مايأا يقاب ىلع تبشسلا
رفوت مدعل  هقيبط-ت-ل تا-ي-لل جا-ت-ح-يو
دا-م-ت-عا بب-شسب كلذ-ل ‘ا-ك-لا تقو--لا
ببشستي ام Úماودلا ةقيرطب سسيردتلا

تا-عا-شس لÓ-خ ذ-ي-مÓ-ت--لا جور--خ ‘
ابلاطم ،””مو-ي ل-ك ءا-شسم ن-م ةر-خأا-ت-م

ةبشسنلاب ةشساردلا تاعا-شس سصي-ل-ق-ت»ب
دمتعي يذلا جيوفتلاو Úماودلا ةقيرطل
دوجول ةي-ئا-شسŸاو ة-ي-حا-ب-شصلا ةÎف-لا
ةيشسيرد-ت-لا سصشص◊ا دد-ع ‘ لا-ك-ششا
ىلع اهميشسق-تو تب-شسلا مو-ي-ب ة-شصاÿا
  .””مايألا يقاب
ةيئلو-لا ة-ي-ق-ي-شسن-ت-لا سسي-ئر ح-شضوأاو

Ÿا ير-يدŸةفل÷اب ةيئاد-ت-بلا سسراد
م-ج◊ا ‘ ؤو-فا-ك-ت مد--ع كا--ن--ه”” نأا،

نأا م-ك--ح--ب ةذ--تا--شسألا Úب ي--عا--شسلا
ن-ير-ششع ن-م Ìكأا ه-ب جو-ف-ب Úف-ل-كŸا
متحتي هب جيوفتلا ةيلمع م-ت-تو ذ-ي-م-ل-ت

اذا تقو ‘ ة-عا-شس42 سسيردت مهيل-ع
نيرششع نم لقأا ىلع يوتحي جوفلا ناك
21 سسرديشس هجيو-ف-ت م-ت-ي ⁄و ذ-ي-م-ل-ت
لك-ششي”” كلذ نأا اÒششم ،””ط-ق-ف ة-عا-شس
يتلا ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا Úب Òبك قرف
ذيمÓتلا ددع ‘ Òبك ظاظ-ت-كا د-ه-ششت
ادكؤوم ،””ةرهاظلا هذه دهششت ل يتلاو
ةرازولا هتدعأا يذلا Òخألا تيقوتلا نأا
بنا÷ا اذ--ه ي--عار--ي ⁄”” ة--ي--شصو--لا
ىلع حاÎقا ” ل-لÿا اذ-ه ة-ي-ط-غ-ت-لو
نم لقأا هب جو-ف سسرد-ي يذ-لا ذا-ت-شسألا

لظي نأا هجيوفت متي لو ذيملت نيرششع
فلكيو ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا يريدم عم
اددششم ””يحشصلا لوكوتوÈلا قي-ب-ط-ت-ب

ىفانتي و يفيظو Òغ حاÎقلا”” نأا ىلع
ةلثمتŸا ةذتاشسأÓل ةلكوŸا ةمهŸا عم

لئاشسولا بايغ ¤ا ةفاشضا سسيردتلا ‘
.””””انوروك”” ءابو ةهباÛ ةيئاقولا
نم ةيشساردلا ةشص◊ا ةدم سصيلقت نعو
لوديج دكأا ةعاشس فشصن ¤ا ةقيقد54
ةيلاŒرلا تارارقلا نم دعي”” هنأا رماع
طوعجاو دمfi ةرازو اه-تذ-خ-تا ي-ت-لا
Ó-ئا-شست-م ،””ة-شسارد يأل ا--ه--ئو÷ نود

هب سسرد Ëدقت ذاتشسأÓل ىنشستي فيك””
عم هيف مكحتيو تايعشضوو لحارم ةدع
ما-يألاو تاود-ن-لا ة-ما-قا ةرازو-لا ع-ن-م
ةيحانلا نم تيقوتلا”” افشصاو ،ةيشساردلا
ءاوشس اما“ مئÓم Òغ ، ةيجوغاديبلا
””ذاتشسألا وأا ذيملتلل ةبشسنلاب
”” هنأا، ةيقيشسنتلا سسيئر رظن ةهجو نمو
وأا فذ-ح م-ت--ي نأا سضÎفŸا ن--م نا--ك
لوخد-لا ل-ب-ق سسورد-لا سضع-ب ل-يد-ع-ت
ا-بر-غ-ت-شسم،””هد-ع--ب سسي--لو ي--شسردŸا
ة-فوذÙا سسورد-لا ة-ما--نزر داد--عا””

يشساردلا لشصفلا فشصتنم ‘ ةلدعŸاو
دعب ةيوبÎلا تاشسشسؤوملل اهلاشسرا متيو
سسورد--لا هذ--ه ةذ---تا---شسألا مد---ق نأا
تاناحتملاب ةينعم Òغ اهنأاب اؤوجافتيل

مهرمأا نم ةÒح ‘ ÚشسردŸا كرت ام
ةلق لكششيشس ةرازولا رارق”” نأا اÒششم،””
نيذلا ذ-ي-مÓ-ت-لاو ةذ-تا-شسألا Úب ة-ق-ث
.””مهل جذو‰ مهنوÈتعي
سسيردتلا”” رما-ع لود-ي-ج ن-شسح-ت-شساو
اذا”” نأا Óئاق،””طقف ةيحابشصلا ةÎفلاب

وأا Óبقتشسم ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه تح‚ ا-م
يشساردلا لشصفلا وأا مشسوŸا اذه لÓخ
ىلع ءاشضقلا دعب هدامتعل انز-ف-ح-ي-شس
ىلع لودلا سضعبك ””ا-نورو-ك”” ءا-بو اذ-ه
.””ىرخأا ةيبوروأا لودو ايناطيرب رارغ

ىفطضصم دي‹^

ةدا-ه-شش ‘ Úح-جا-ن ة-ب-ل--ط ه--جاو--ي ^
ذنم Úشسردمتم Úيع-ما-جو ا-يرو-لا-ك-ب-لا

ل-ك-ششم ي-ن--طو--لا باÎلا Èع تاو--ن--شس
ةيعما÷ا مهتحنم نم ةدافتشسلا مهنامرح

بئارشضلا نويد مهئايلوأا دحأا ديدشست مدعل
جرختشسم ةق-ي-ثو جاردإاو ه-ي-ل-ع ة-ب-تŸÎا
دوجو مدع نم دكأاتلل فلŸا ‘ بئارشضلا
  .›ولا اذه ىلع ةبتÎم ةيبيرشض  نويد
بزح نع بئانلا يوار-م-ع دو-ع-شسم ه-جو
ةن÷ وشضعو قبا-شسلا ي-با-ق-ن-لا ة-شضه-ن-لا
نوؤوششلاو يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبÎلا
يب-ع-ششلا سسلÛا-ب فا-قوألاو ة-ي-ن-يد-لا
›اعلا ميلعتلا ريزول ايهفشش لاؤوشس ينطولا
ذاختل هلÓخ نم هاعد يمل-ع-لا ثح-ب-لاو
ىلع ةبلط ةدافتشسل ةيلاجعتشسا تاءارجإا””
ةدا-ه-شش ‘ او-ح‚ ي-ن-طو-لا ىو--ت--شسŸا
ذنم Úشسردمتم Úيع-ما-جو ا-يرو-لا-ك-ب-لا

مدعو ، ة-ي-ع-ما÷ا ة-ح-نŸا ن-م تاو-ن-شس
مدعل مهتاه-مأا وأا م-ه-ئا-بآا رزو م-ه-ل-ي-م–

ة--ب--تŸÎا  بئار--شضلا نو--يد د---يد---شست
اومرح   ةبلطلا”” ءلؤوه نأا اÒششم،””مهيلع
جاردإا ببشسب ةحنŸا هذهب ةدافتشسلا نم
فلŸا ‘ بئار-شضلا جر-خ-ت-شسم   ة-ق-ي-ثو
نويد دوجو مدع ن-م د-كأا-ت-ل-ل بو-ل-طŸا

. ””مهئايلوأا دحأا ىلع ةبتÎم ةيبيرشض
تاراشسفتشسا ةدع يوارمع دوعشسم ىقلتو
فرط نم Òخألا يعما÷ا لوخدلا ذنم
هذه نم مهئانبأا نامرح ببشس”” نع ءايلوأا
او-ع-فد--ي ⁄ ن--م م--ه تقو ‘ ة--ح--نŸا
حيرشصتلا مدعل مهيلع ةبتŸÎا بئارشضلا
مهتطششنأا ‘ مه-حا‚و م-ه-تfiÓ ح-ت-ف-ب
ام وهو،””؟اهنولوازي اوناك يتلا ةيرا-ج-ت-لا
ينطولا يبعششلا سسلÛاب بئانلا هفشصو

ب يفتاه لا-شصتا ‘ ة-شضه-ن-لا بز-ح ن-ع
هذه قح ‘ Òبك-لا م-ل-ظ-لا”” ب ””ر-ج-ف-لا””
Úغلاب مهنوكل Úيعما÷ا ةبلطلا نم ةئفلا

نوبقاعيو ””Ìكأاف اما-ع81””  دششر-لا ن-شس
دحأا لب م-ه ا-هو-ب-ك-تر-ي ⁄ لا-ع-فأا ى-ل-ع

ةبتÎم بئارشض ديد-شست مد-ع-ل م-ه-ئا-ي-لوأا
لع-ف-لا اذ-ه بب-شسب”” نأا ا-ف-ي-شضم،””ه-ي-ل-ع
د◊ ل-شصت د-ق ة-بو-ق-ع-ل ›و-لا سضر-ع-ت-ي
هنبا ل-شصح-ت-ي ل تاو-ن-شس ةد-ع-ب ن-ج-شسلا

ءار-ششل ه-شسرد“ ة-ح-ن-م ى-ل-ع ا-ه-لÓ--خ
لقعي له”” قايشسلا ‘ Óئاشستم،””...بتكلا
81 هرمع زواŒ يعماج بلاط مرحي نأا

هفÎقي ⁄ بنذل ةيعما÷ا هتحنم نم ةنشس
‘ اهيف اببشس نكي ⁄ ة-ي-ب-ير-شض نو-يد-ل وأا
يئاز÷او ÊدŸا نونا-ق-لا ه-ل-م-ح-ي تقو
نأا نود اهبكتري لاعفأا بب-شسب ة-ي-لوؤو-شسŸا
Òغ هنأا سساشسأا ىلع هنأل هيدلاو اهلمحتي
كانه ر-مألا”” نأا ى-ل-ع ادد-ششم،””؟ر-شصا-ق
ءلؤوه لمأا”” نأا اÒششم،””Úلا-ي-كÃ ل-ما-ع-ت
هذهب مهتدعاشسŸ  مهتلود ‘ Òبك ةبلطلا
ة-ل-شصاو-م ‘  م-هد-عا-شست ي-ت-لا ة-ح-نŸا
ةاناعŸاو ءبعلا نم ءزج عفرو مهتشسارد
   .””مهيلع ةبتŸÎا
ناور-م يز-ع د-كأا ، عو-شضوŸا سسف--ن ‘و
ميلعتلا ةذتاشسأل ين-طو-لا سسلÛا سسي-ئر
ة-ب-ل-ط-لا نا-مر-ح”” نأا ””سسا-ن-ك”” ›ا--ع--لا
ببشسب يقطنم رمأا ةحنŸا نم Úيعما÷ا

ةلواfi ‘ بئارشضلل ءايلوألا ديدشست مدع
ءلؤوه”” نأا افي-شضم،””ا-ه-ع-فد-ب م-ه-ماز-لل
اوشسيل Úغلاب مهنأا ن-م م-غر-لا-ب ة-ب-ل-ط-لا

لا بئارشضلا هذه عفد مدع نع Úلوؤوشسم
يتلا مهتÓئاع-ب Úط-ب-تر-م او-لازل م-ه-نأا
م-ه-تا--مز--ل--ت--شسم Òفو--ت--ب ل--ف--ك--ت--ت
ةشسارد ةرورشض”” ىلع ادكؤوم،””...ةيشساردلا

ةلاحب ةلاح ةبلطلا نم ةئفلا هذه تافلم
Ãغ ةيعامتجلا مهتلاح ةاعارÒ نا÷ نأا

ديد– ‘ تابوعشص ىقلت-ت-شس ق-ي-ق-ح-ت-لا
رظنلاب مهتÓئا-ع ة-ي-ع-شضو ن-م د-كأا-ت-لاو
لياحتلا ببشسب دÓبلا اهششيعت يتلا ةلاحلل
ع-يزو--ت ‘ لا◊ا م--ه ا--م--ك ة--فر--عŸاو
فارطأا لشصحتت نيأا ةيعامتجلا تانكشسلا

تمرحو تانكشس سسمخ ىلع ةقحتشسم Òغ
ىفطضصم ديجم ^ .اهنم ةزوعم تÓئاع

ايمقر متت Îشساملل ÚحششŸÎا تافلم عاديإا نأا دكؤوي نايز نب
 ÎضساŸا تÓيجضستو ةيعما÷ا تÓيوحتلا لاجآا ديد“

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا ^
‘ تÓي-ج-شست-لا د-يد“ ن-ع ي-م-ل-ع-لا

‘ ه--ي--جو--ت--لاو بي--تÎلا ة--ق--با--شسم
Îشسام Êاثلا روطلا ايل-ع-لا تا-شسارد-لا
Úكمتل ادغ يهنت نأا سضÎفي ناك يتلا
م-ه--تا--ف--ل--م ما“إا ‘ Úب--غار--لا ل--ك
.ةلوقعم فورظ ‘ ةكراششملل
ثحب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو د-كاو
هنا ،سسما نايز نب يقابلا دبع يملعلا

ةبلطلا فرط نم انراعششإاو انهيبنت ىرج
نأا ،يعامتجلا لشصاوت-لا تا-ك-ب-شش Èع
تدمتعا ةي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤوŸا سضع-ب
‘ ةيديلقتلاو ةيكيشسÓ-ك-لا ة-ق-ير-ط-لا
Úبغارلا ة-ب-ل-ط-لا تا-ف-ل-م لا-ب-ق-ت-شسا
نا Óئاق ،ÎشساŸاب ةشساردلل قاحتللا

ة-شسا-ي-شسلاو ى-ششا-م-ت--ي ل ر--مألا اذ--ه
يت-لاو ،ةرازو-لا فر-ط ن-م ة-ج-ه-ت-نŸا
فلتfl ‘ ةنمقرلا مي-م-ع-ت ¤إا ى-ع-شست
.عاطقلا تاطاششن
ددشصلا اذ-ه ‘و ه-نا نا-يز ن-ب فا-شضاو
ةيريدÃ ةينقت-لا ح-لا-شصŸا ل-خد-ت-ت-شس
لا-شصتلاو مÓ-عإلا ة-م-ظ-نأاو تا-ك-ب-شش
ميلعتلا ةرازو ىوت-شسم ى-ل-ع ة-ي-ع-ما÷ا
هذه ةقفارŸ ،يملعلا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا

ع-شضو-ب اذ-هو ،ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤوŸا
،ةيلمعلا هذهب مايقلل اهتدعاشسŸ قيبطت
Îشسا-م-ل-ل Úح-ششŸÎا تا-ف-ل-م عاد--يإا
مهل Óيهشستو ةبل-ط-ل-ل اÒشسي-ت ،ا-ي-م-قر
‘ اميشس ل ،مهنع لقنتلا ءابعأا فيفختو

.ةبعشصلا ةيحشصلا فورظلا هذه
›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو نأا-م-ط تقو ‘

Úبغارلا ،ةبلطلا عيمج يملعلا ثحبلاو
بي-تÎلا ة--ق--با--شسم ‘ ة--كرا--ششŸا ‘

ايلعلا تاشساردلا ‘ ليجشستلل هيجوتلاو
ةنشسلا ناونعب (ÎشساŸا) Êا-ث-لا رو-ط-لا
هذ-ه نأا--ب،0202/1202 ة-ي-ع-ما÷ا
خيرات نم ءادتبا اهديد“ متيشس ةيلمعلا

Úبغارلا لك Úكمتل،È 0202مشسيد60
فورظ ‘ ةكراششملل مهتافلم ما“إا نم
.ةلوقعم
ملعن ةبشسانŸا تاذبو هنا ريزولا لاقو

ل يه ةيملعلا هذه نأاب ةبل-ط-لا ع-ي-م-ج
تاشسشسؤوŸا ىوتشسم ىلع ىرŒ ةيزكرم
كلذك سضورفŸا نم يتلاو ،ة-ي-ع-ما÷ا
ـب ا-ه-ل ة-قÓ-ع لو ، ا--ي--م--قر م--ت--ت نأا
تعرشش يتلا ةنمقرلا ناو ،””سسرغوÈلا””

ثحبلاو ›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو ا-ه-ي-ف
ليجشستو هيجو-ت سصو-شصخ-ب ،ي-م-ل-ع-لا

””È 0202متبشس ةرود”” ايرولاكبلا يلماح
،0202/1202 ةيعما÷ا ةنشسلا ناون-ع-ب
Èع ايرشصح ت“ تايلمعلا لك نأا ثيحب
ة-ي-لوألا تÓ-ي-ج-شست-لا-ب ة-ياد-ب ،طÿا
نÓعإلاو تابغرلا ة÷اعمو ،اهديكأاتو

يقلت ةلحرم مث ،ه-ي-جو-ت-لا ج-ئا-ت-ن ن-ع
رفشص رايتخا ىلع اولشص– نيذلا تابغر
،ديدج نم مهه-ي-جو-تو ا-ه-ت÷ا-ع-م م-ث
ة-ي-ل-خاد-لا تÓ-يو-ح-ت--لا ة--ي--ل--م--عو
ةشصاÿا تلا◊ا ة÷اع-مو ة-ي-جراÿاو

تامدÿاو،0202 ا-يرو-لا-ك-ب ة-ل-م◊
موشسرل ÊوÎكللا ع-فد-لاو، ة-ي-ع-ما÷ا
ايمقر ت“ تايلمع ا-ه-ل-ك ،ل-ي-ج-شست-لا
.حاجنبو
ابلاط000.052 نم Ìكأا ليجشست ” دقو
ءادتبا مهتشسارد ‘ نوعرششيشس نيذلاو،

.È 0202مشسيد51 خيرات نم
ارظ-ن”” ر-يزو-لا لا-ق ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
نئمطن تÓيوحتلا ىلع Òبكلا بل-ط-ل-ل
ايرولاكب يلماح ةبلطلا ا-نءا-ن-بأا كلذ-ك
ىرخأا ةشصرف مهل حنمتشس هنأا نم،0202
È0202مشسيد60 خ-يرا-ت ن-م ءاد--ت--با

ديزŸا مكل ىنمتنو .مهتÓيو– ءارجإل
ن ةظيفح ^ .””قيفوتلاو حاجنلا نم

:““رجفلا““ ل لوديج رماع ةشسارد يأ’ عشضخي ⁄ رارقلا نإا لاق

ةرازو هتدعأا يذلا ديد÷ا سسيردتلا تيقوت
““سسوردم Òغ““و ““›اŒرا““ ةيبÎلا

ت– ةيوشضنŸا ةفل÷اب ةيئادتب’ا سسرادŸا يريدŸ ةيئ’ولا ةيقيشسنتلا سسيئر رماع لوديج فشصو
ةيبÎلا ةرازو فرط نم ةذختŸا تارارقلا لم‹ ،““ويتنشسأ’ا““ ةي-بÎلا لا-م-ع-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا ءاو-ل
،ةيلاŒر’ا““ ب ““انوروك““ ةحئاجب تاباشص’ا عافترا ببشسب سسيردتلا ‘ ديد÷ا تيقوتلا لوح ةينطولا

،طقف ةيحابشصلا ةÎفلاب سسيردتلا رارق انشسحتشسم ،ركذت ةشسارد يأا دادعا نود اهذاختا ” هنأا ادكؤوم
.يشساردلا لشصفلا وأا مشسوŸا اذه لÓخ ح‚ ام اذا ⁄اعلا لود يقابك هدامتعا نكÁ هنأا افيشضم

مهنع ةبتŸÎا بئارشضلا مهئايلوأا عفد مدع ببشسب

لوضص◊ا نم نومرحي نويعماج ةبلط
تاونضسل مهتحنم ىلع

دعب رونلا رت ⁄ يشضاŸا يرفيف ذنم ةرازولا اهترششاب يتلا تاقيقحتلا
يرزŸا عضضولا ‘ لخدتلل بولطم ةيبÎلا ريزو

ناضسملتب هعاطق هضشيعي يذلا

ينطولا يبعششلا سسلÛاب بئانلا نلعا ^
ÿخ ن-ب ر-شض-Óةلشسار-م ه-ي-جو-ت ن-ع ف

عم ةينطولا ةيبÎلا ر-يزو ¤ا ة-ل-ج-ع-ت-شسم
سسيئرل ةخشسنو لوألا ريزولل ةخشسن هيجوت
ةيرزŸا ةيعشضولاب قلعتت يهو ةيروهم÷ا
ىوتشسم ىلع ةيبÎلا عاطق اهيلإا لآا يتلا
. ناشسملت ةيلو
ىلع ةيبÎلا عاطق ةيعشضو فÓخ نب زرباو
در نأاو قبشس يتلا و ناـشسملت ةـيلو ىوـتشسم
يشصقت-ب مز-ت-لاو ه-لا-غ-ششنا ى-ل-ع ر-يزو-لا
‘ ءا-ج ا-م ل-ك ‘ ير-ح-ت-لاو ق--ئا--ق◊ا

اذهو قيقحتلل ةن÷ دافيإاب كلذو هتلشسارم
دكا امك60/20/0202 خيراتب Óعف ” ام
قيقحتلا جئاتن ءوشض ىلع هنأا ةيبÎلا ريزو
متيشس ةيرازولا ةنجللا هيلإا ل-شصو-ت-ت يذ-لا
اهب لومعŸا ةينوناقلا تاءار-جإلا ذا-خ-تا

نإاف ةعاشسلا د◊ و هنأا لإا ””،ةلاح لك بشسح
راد تيقب و دعب رونلا رت ⁄ قيقحتلا جئاتن
عاطقلاب ثبعلا لشصاوتيل اهلاح ىلع نامقل

ةشصاخ ”” ،ةباينلاب هنوÒشسي نيذلا فرط نم
اهلغششي لازام ةيمازلإلا تانكشسلاب قلعت ام
قلغو ةينوناق Òغ قرطبو اهيقحتشسم Òغ
ةيبÎلا تاراطإا نيوكتل ي-ن-طو-لا د-ه-عŸا

ةظهاب لاومأا ةلودلا هيلع تفرشص يذلا
او-لازا-م ح-لا-شصŸا ءا-شسؤور نا ¤ا ةوÓ--ع
.فيلكتلاب اهنوÒشسي
هذ-ه ل-ظ ‘ ه-نا ”” لاؤو-شسلا سصن ‘ ءا--جو
يفظومو لامع ةاناع-م تدادزا فور-ظ-لا

د-ه-ع-ت م-غر اذ-هو اًءو-شس ة-ي-بÎلا عا-ط-ق
لك ل-ح-ب ة-ي-بÎلا ر-يد-م ما-هÃ ف-ل-كŸا
¤إا قري ⁄ Òخألا اذه نكلو ،تاعازنلا
Òيشستل هئي‹ ذ-ن-م بو-ل-طŸا ىو-ت-شسŸا
اهيفظوم ددعب ناشسملت ةيلو مجحب ةيلو
ةباينلاب Òشسُت يهو فظوم فلأا81 قوفي

.ةليوط ةدم ذنم
‘ ب-ّب-شست ع-شضو-لا اذ-ه نا ””فا-شضا ا-م-ك
تاّرم ةّدع ةيليثمتلا تابا-ق-ن-لا جا-ج-ت-حا

نŸ ةايح ل نكلو عشضولا حÓشصإاب Úبلاطم
يذلا نفعتŸا عشضولا اذه مامأاو ! يدانت
بجو ،ةيلولا ىوتشسم ىلع عاطقلا هيلإا لآا

لجأا نم ايشصخشش لخدت-لا– ر-يزو-لا ى-ل-ع
عشضولا حÓشصإل ةمزÓ-لا Òباد-ت-لا ذا-خ-تا
ىلع اظافح تا-شسرا-مŸا هذ-ه ف-ي-قو-تو

رار-ق-ت-شساو ذ-ي-مÓ-ت-لا ا-ن-ئا-ن-بأا سسرد“
””.ةيوبÎلا انتاشسشسؤوم

ن.ح ^
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يداضصتقإا

ضسا-سسك-ت بر-غ ما-خ دو-ق-ع تدازو ^
89 ،رياني ميلسست ،يكير-مألا ط-ي-سسو-لا

64،26 ¤إا ةئŸاب2،51 ةبسسنب وأا اتنسس
تل-سصو-ت ،ضسي-مÿاو .ل-ي-مÈل--ل رلود

ةمظنم مسضت يت-لا ““+كبوأا““ ة-عو-م‹
ةدايقب ““كبوأا““ لوÎبلل ةردسصŸا لودلا
ةدايقب اهجراخ نم Úجتنمو ةيدوعسسلا
تاداد-مإلا ةدا-يز-ب قا-ف-تا ¤إا ا-ي-سسور

Ãارابتعا ايموي ليمرب فلأا005 رادق
.يفناج نم
ن-م Òب-ك ءز-ج د-يد“ ى-ل-ع قا-ف-تلاو
نويلم7،2 رادقÃ جاتنإلا تاسضيف-خ-ت
تاسضيفخ-ت ن-م لد-ب ،ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب

Ãايموي ليمرب نويلم5،8 رادق Ãبجو
‘ ة-يو-سست-لا ته-نأاو.ق--با--سس قا--ف--تا
ءا---سضعأا Úب ا----ما----سسق----نا ““+كبوأا““
ىدأاو ةÒخألا مايألا ‘ رهظ ةعومÛا
اهدعو-م نا-ك تا-سشقا-ن-م ل-ي-جأا-ت ¤إا

fiلود تق-ف--تاو .ر--ه--سشأا ذ--ن--م ادد
اهل ةيرهسش ةع-جار-م ى-ل-ع ة-عو-مÛا

جاتنلا ‘ ةدايز يا زواجتي ل نا ىلع
.ةع-جار-م ل-ك ع-م ل-ي-مر-ب ف-لأا005
نا عسساو قاطن ىلع نوللÙا دقتعيو
›ا◊ا اهاوتسسÃ تاسضيفختلا رم-ت-سست
ةياهن ىتح (ايموي ليمرب نو-ي-ل-م7،2)

امعد ماÿا راعسسأا تقلتو .1202ضسرام
ضسرغنوكلا ‘ قا-ف-تا رداو-ب ن-م ا-سضيا
يذلا باو-ن-لا ه-ي-سسل-جÃ ،ي-ك-ير-مألا
خويسشلاو نويطارقÁدلا هيلع رط-ي-سسي
ىلع ،نويروهم÷ا هيلع رط-ي-سسي يذ-لا

809 راد-قÃ ةد-يد-ج ز-ي-ف– ة--مز--ح
تÌع--ت ا--مد--ع--ب ،رلود تارا--ي---ل---م
ةمز◊ا نأاسشب Úبنا÷ا Úب تاثداÙا

دكأا هتهج نم    .رهسشأا ةعبرأا ىدم ىلع
ر“ؤوŸ ›ا◊ا ضسيئرلا ،ةقا-ط-لا ر-يزو
لود رارق نا  راطع ديÛا دبع ،كبوا
ةدايز فقسس ديدحتب يسضاقلا + كبوأا
ليمرب فلا005 ب طفنلا نم اهجاتنإا

لدب1202 يفناج نم ارابتعا مويلا ‘
وه ، ايئدبم ةررقŸا ليمرب Êويلم نم
نÓعا ‘ ÚكراسشŸا عيمج يسضري رارق
. نواعتلا
ح--ير--سصت ‘ را--ط--ع د--ي--سسلا لا--ق و
ماتتخا بقع ي-مو-م-ع-لا نو-يز-ف-ل-ت-ل-ل
رسشع Êاثلا يرازولا عامت-جلا لا-غ-سشا
د-ق-ع--نŸا كبوأا جرا--خ و كبوأا لود--ل

دعب ““ : دع-ب ن-ع ر-سضا-ح-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت-ب
نم ل-ك تحÎقا ، ةد-يد-ع تا-سضوا-ف-م
ةدايز ناج-ي-برذأا و تيو-ك-لا و ر-ئاز÷ا
000.005 ب + كبوأا لودل طفنلا جاتنإا
يفناج نم ارا-ب-ت-عا مو-ي-لا ‘ ل-ي-مر-ب
¤ا ةرسشا-ب-م رورŸا ن-م لد-ب ل-ب-قŸا
طرافلا ليربأا قافتا ‘ ةررقŸا ةدايزلا
، مويلا ‘ ليمرب نويلم2 ب ةردقŸا و
ةكراسشŸا لودلا لك يسضري حاÎقا وه و

.““ نواعتلا نÓعا ‘
ررقت ه-نأا كبوا ر“ؤو-م ضسي-ئر ح-سضوأاو
لك تاعامتجإلا نم ةلسسلسس دقع اسضيأا

ضسرام مث لبقŸا رياÈف نم ةيادب رهسش
و طفنلا قوسس عاسضوأا ةعباتŸ ليربا و
ةدايز قيب-ط-ت ¤ا ا-ي-ج-يرد-ت لو-سصو-لا
. ليمرب نويلم2 ب جاتنلا

Œا رارقلاب هنأا ¤ا ةراسشلا ردŸذخت
جاتنا ضضيفخت ناف ، + كبوأا عامتجا ‘

‘ ليمرب نويلم7 ر7 نم لقتني كبوأا
نويلم7 ر2 ¤ا ايلاح ق-ب-طŸا مو-ي-لا
.مويلا ‘ ليمرب
تارارقلا ةلمجب Òكذتلا ” نا دعب و
ناوج و ليرفأا تاعامتجا ‘ ةذختŸا
يرازو-لا عا-م-ت--جلا ثح ، Úي--سضاŸا

ل---ظ---ي نأا ةرور---سض ى---ل---ع + كبول
يعوطلا نواعتلا نÓعإا ‘ نوكراسشŸا
Úمزتلم Úيسسيئرلا Úجت-نŸا ع-ي-م-جو

ق-ي-ق– ¤إا ة-ي-مار-لا دو-ه÷ا-ب ا-ما“
راسشأاو .قوسسلا ‘ رارقتسسلاو نزاوتلا
نأا ¤إا ““ ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ نو--كرا--سشŸا

ببسسب ،ةدد-ج-تŸا قÓ-غإلا تا-ي-ل-م-ع
Ìكألا انوروك ضسوÒف ءاوتحا تاءارجإا

داسصتقلا ىلع رثؤوت لازت ل ، ةمارسص
عم ، طفنلا ىلع بلطلا ‘اعتو يŸاعلا

رهسشأا لÓخ ةدئاسسلا Úقيلا مدع ةلاح
لودلا تثح ,ىرخا ةه-ج ن-م.““ءا-ت-سشلا
اهجراخو كبوأا ةمظ-ن-م ‘ ة-كرا-سشŸا
دبع Òمألا ، يدوع-سسلا ة-قا-ط-لا ر-يزو
هرود ةلسصاوم ىلع ناملسس ن-ب ز-يز-ع-لا
ةمظنŸ يرازولا عا-م-ت-جÓ-ل ضسي-ئر-ك
اذهب نا-ي-ب-لا دروأا و .ا-ه-جرا-خو كبوأا
ريزولا ) هترباثم تيظح دقل ““ نأاسشلا
ريدقتب ةيداعلا Òغ هدوهجو (يدوعسسلا
و ةكراسشŸا لودلا عيمج لبق نم Òبك
ةحئاج راثآا ةهجاوم ‘ ةدعاسسم تناك
نم طفنلا قوسس رارقتسسا ‘و91 ديفوك

نÓعا فادهأل حجانلا ذيفن-ت-لا لÓ-خ
ةقاطلا ريزو لبقو.““ نواعتلا ة-ي-قا-ف-تا
هرود ة-ل-سصاوÃ ضضر--ع--لا يدو--ع--سسلا
ةوقب يعسسلاب دهعتو عامتجÓل ضسيئرك
قوسس ‘ مادتسسŸا رارقتسسلا قيقحتل
نوج-ت-نŸا ه-ي-ف بغر-ي يذ-لا ط-ف-ن-لا
.نوكلهتسسŸاو
نيرسشعلاو ةثÓثلا لود-لا تق-ف-تا د-قو
ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن--م ‘ ءا--سضعألا (32)
اهؤوافلحو (بيبوأا) ط-ف-ن-ل-ل ةرد-سصŸا
ةدا-يز ن-م د◊ا ى-ل--ع ضسي--مÿا مو--ي
فلأا005 رادقÃ يطفن-لا م-ه-جا-ت-نإا
1202 يفناج نم ةيادب اًي-مو-ي ل-ي-مر-ب

‘ ليمرب نوي-ل-م2 براقي ام ل-با-ق-م
”و .ة-ياد-ب-لا ‘ ه-ل ط-طıا مو-ي--لا
ما-ت-خ ‘  رار-ق-لا اذ-ه ن--ع نÓ--عإلا
(21) رسشع Êا-ث-لا يرازو-لا عا-م-ت-جلا
طفنلل ةردسصŸا لودلا ةمظنŸ قلغŸا
ةعومجÃ ةفورعŸا اهئافلحو ““بيبوأا““
ةعقوŸا لودلا مسض يذلاو ,““+بيبوأا““

مو-ي د-ق-ع-نŸا ,نوا-ع-ت-لا نا-ي-ب ى--ل--ع
.ويديفلا ةينقت Èع ضسيمÿا

^ Ÿح. ءاي

اسضرع ،رئاز÷ا ديرب ةسسسسؤوم تمدق ^
،Úيدا-سصت-قإلا Úل-ما-ع-تŸاو را-ج--ت--ل--ل
يتلا ةد-يد÷ا ة-مدÿا ن-م ةدا-ف-ت-سسÓ-ل
ةسسسسؤوŸا تسضرعو .““ياب ديرب““ اهتقلطأا

كاÎسشلا ،راجتلا ىلع ضسما اهل نايب Èع
¤إا  مدقت-لا لÓ-خ ن-م ،ة-مدÿا هذ-ه ‘

Ëدقتو ،رئاز÷ا ديÈل ةيئلولا ةيريدŸا
ةخسسن نم فلŸا نوكتيو .مامسضنلا فلم
ةقاطب نم ةخسسنو ،يراجتلا لجسسلا نم
ةقاطب نم ةخسسنو ،ةيبير-سضلا ف-ير-ع-ت-لا
كسصو ،ليكولا وأا لÙا بحاسصل فيرعتلا
حلاسصم نإا ،نايبلا دكأاو .بطسشم يديرب

زمرب ،Úين-عŸا دوز-ت-سس ،ر-ئاز÷ا د-ير-ب
““EDOCRQ““ ة-ع-ير-سسلا ة-با-ج-ت-سسإلا
نكÁ ›اتلابو .ن-ئا-بز-لا ى-ل-ع ه-سضر-ع-ل
حسسم قيرط نع اينوÎكلا عفدلا ،نئابزلل
مهفتاوه لامع-ت-سسا-ب ،ة-با-ج-ت-سسلا ز-مر
لك ‘ ،نوبزلاو رجاتلا ىقلتيسسو .ةلاقنلا

نمسضتت  ةÒسصق ةي-سصن ة-لا-سسر ،ة-ل-ما-ع-م
Èع عفدلا ة-مد-خ ة-ي-ل-م-ع حا‚ د-ي-كأا-ت
ديرب نإا ،ةسسسسؤوŸا تدكأاو .لاقنلا فتاهلا
،لامعتسسإلا ةلهسسو ةيلمع ةمدخ يه ،ياب
.ةعيرسس و ةنمآا تقولا ضسفن ‘ اهنأا امك

ح.ءايمل ^

 ةعيرضسلا ةباجتضسلا زمرب مهدوزتضس

راجتلا ىلع شضرعت رئاز÷ا ديرب
““ياب ديرب““ ةديد÷ا ةمدÿا

 قوضسلا عاضضوأا ةعباتŸ رهضش لك عامتجلا ىلع نوقفتي طفنلا وجتنم

 ر’ود05 ¤إا ليمÈلا رعشس عفري رئاز÷ا حاÎقا
 عيم÷ا يشضري رارق لبقŸا يفناج نم ةيادب ليمرب فلأا005 ب جاتنإ’ا ةدايز : راطع ^

Œا طفنلا راعضسأا تزواÿلل ارلود94 ماÈتنمضضت ““+كبوأا““ ةعوم‹ اهيلإا تلضصوت ةيوضست ةادغ  ،ليم
ميلضست ،لامضشلا رحب طفنل يضسايقلا تنرب ماخ دوقع تدعضصو .جاتنإلا ‘ ةÒبك تاضضيفخت رارمتضسا

 .ليمÈلل رلود94،57 ¤إا ةئŸاب2،41 ةبضسنب وأا رلود1،40ــــب رياÈف

Èمسسيد40 و30 يموي رئاز÷ا تكراسش ^
ضسلÛ ةيداعلا ةرودلا لاغسشأا ‘ يرا÷ا
دقعنŸا ،يŸاعلا يديÈلا دا–لا ةرادإا
نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت Èع اًيسضاÎفا
لو-ح ه-لا-غ-سشأا ترو-ح“ يذ--لاو ،د--ع--ب

قبطŸا ماظنلا حÓ-سصإا عور-سشم عو-سضو-م
‘ ءا-سضعألا لود-لا تا-م-ها--سسم ى--ل--ع
¤إا ةفاسضإلاب ،يŸا-ع-لا يد-يÈلا دا–لا

يŸاعلا يديÈلا دا–لا حات-ف-نا عور-سشم
يديÈلا عاطقلا ‘ ةلعافلا تاه÷ا مامأا
ىلع قافتلا ¤إا ةفاسضإا ،عسساولا هقاطنب
ةنسسل دا–إلا ةينازيم و ل-م-ع-لا ج-ما-نر-ب

1202.
لوح ةمهاسسم رئاز÷ا تمدق دق و اذه
يŸاعلا يديÈلا دا–لا حاتفنا عوسضوم
عاطقلل ةديد÷ا ةل-عا-ف-لا تا-ه÷ا ما-مأا
و ةسصسصوÿا وحن هجوتلا لعفب ،يديÈلا
ردŒ.ة-ي-نوÎك-لإلا ةرا--ج--ت--لا را--هدزا
‘ او--سضع Èت--ع--ت ر--ئاز÷ا نأا ةرا--سشإلا
،4691 ةنسس ذنم يŸاعلا يديÈلا دا–لا
ه-ترادإا ضسل‹ ‘ او-سضع تب-خ-ت-نا د-ق و

ةرود--لا ا--هر--خآا تارود ضسم--خ لÓ--خ
.ةيلا◊ا

ح.ءايمل ^

قبطŸا ماظنلا حÓضصإا عورضشم لوح هلاغضشأا تروح“
ءاضضعألا لودلا تامهاضسم ىلع

شسلÛ ةيداعلا ةرودلا لاغششأا ‘ كراششت رئاز÷ا
يŸاعلا يديÈلا دا–’ا ةرادإا

 عاطقلا تاجايتحا عم بضسانتت يتلا ةرغضصŸا ةكبضشلا موهفم ميمعت

ةقفارŸ ةيشسمششلا ءابرهكلا ميمعت
يحÓفلا عاطقلا ريوطت

 اندÓب ‘ ةميقŸا ةلثمŸا عم نواعتلا عقاو ضضرعتضسي  ةيلاŸا ريزو
 ةدحتŸا ·أ’او رئاز÷ا Úب ششاقنلا ةلواط ىلع ةدعاو عيراششم

““حيراضصت““ ةيمقرلا ةيضضرألا قلطُت ةقاطلا ةرازو
1202 يفناج نم ةيادب ةÒطÿا داوŸا ءانتق’ ةينوÎكلا ةباوب

قÓطإا نع ة-قا-ط-لا ةرازو تن-ل-عأا ^
نم ًءادتبا ،““حيراسصت““ ةيمقرلا ةيسضرألا

،ةرازولا نايب بسسحو .1202 يفناج10
ةينوÎك-لإا ة-باو-ب ي-ه ““ح-يرا-سصت““ نإا-ف

تÓ--ما--عŸا ل--ك ط--سسب--تو ل---ه---سست
ىلع ،ةباوبلا هذه لمع-ت ا-م-ك.ة-يرادإلا
ةرادإلا Úب ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا ضصي-ل--ق--ت
وأا يموم-ع-لا يدا-سصت-قلا ل-ما-ع-تŸاو

ةمدخ يه ،““حيراسصت““ ةباوبو.ضصاوÿا
جارختسسل ةيرسصعو ةث-يد-ح ة-ي-مو-م-ع
داوŸا ءانتقل ةيرادإا ضصخر و حيراسصت
ح.ءايمل ^ . ةÒطÿا

ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط--لا ة--ظ--فاfi تسصوأا ^
يونسسلا اهريرقت ‘ ،ةيو-قا-ط-لا ة-عا-ج-ن-لاو
⁄اعلا ‘ ةيسسمسشلا ءابرهكلا م-ي-م-ع-ت-ب ،لوألا
ةيبلت و هريوطت ةق-فار-م ل-جأا ن-م ي-حÓ-ف-لا
.ةديازتŸا هتاجايتحا
هتلقن يذ-لا ا-هر-ير-ق-ت ‘ ة-ظ-فاÙا Òسشتو
ميمعتب ىسصوي هنا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا ة-لا-كو
اًما“ بسسانتت““ يتلا ةرغسصŸا ةكبسشلا موهفم
ديازتت تئتف ام يتلا تاجايتحلا ةعيبط عم
⁄اعلا ‘ ةيئابرهكلا ةقا-ط-لا ن-م ا-ه-ت-ي-م-هأا
رسشنل ةبسسانŸا تاحاسسŸا رفاو-تو ي-حÓ-ف-لا
،ضضرألا ى-ل-ع ة-ي-عوألا) ةدد--ج--تŸا دراوŸا

ة◊ا-سصلا ح-ط--سسألا ن--م ةÒب--ك تا--حا--سسم
.““(مادختسسÓل
مئاقلا ،موهفŸا اذه نأا ردسصŸا تاذ فاسضأاو

نامسضل ةيزكرمÓلا ةقا-ط-لا تا-ي-ن-ق-ت ى-ل-ع
نكÁ ،ةدوجو ةيقوثومو اًنامأا Ìكأا تادادمإا
هنأاسش نم ‘اسضإا رامثتسسا لÓخ نم ققحتي نأا
.““ام دح ¤إا ةعرسسب““ هرامث يتؤوي نأا
Úعرازملل عقاولا ‘ نكÁ هنا ¤إا راسشأا امك
ىلع يلfi جاتنإا لÓخ نم مهتط-سشنأا ع-يو-ن-ت
اهيلإا نوجاتحي يتلا ءابرهكلا نم ءز÷ لقألا

رايتخا ىتح مهنكÁو ،ةددجتŸا دراوŸا نم
هددحي رجأا لباقم ةكبسشلا ‘ ضضئاف يأا خسض
.ةكبسشلا Òسسم
عوم‹ ىلع ليدبلا اذه ميمعت بجاولا نمو
اهطبر متي ⁄ ةÒبك ة-ي-حÓ-ف ة-حا-سسم0082
ةقطنم ف-لأا ن-م بر-ق-ي ا-م نأا Úح ‘ ،د-ع-ب

‘ ةروسشنŸا تانايبلل اًقفو ،لعفلاب ةطوبرم
.ريرقتلا
تاقاطلا ةظفاfi تطلسس ،كلذ ¤إا ةفاسضإلاب
ىلع ءوسضلا ،ةيوقاطلا ةعاج-ن-لاو ةدد-ج-تŸا
ديلوتلل ةÒغسصلا تازيهجت-لا ة-حا-تإا ة-ي-م-هأا
عم ،ةيسسمسشلا ةيئوسضورهكلا ءابرهكلل يتاذلا

حلاسصل ،تايراطبلا عم فيكتت ن-يز-خ-ت ة-ع-سس
اميسس ل ،ةيفيرلا قطانŸا ‘ ناكسسلا ضضعب
تبث اذإا ،ةهجوم تاناعإا لباقم““ ،كلذ و ،ودبلا
ظهاب ةينطولا ءابرهكلا ةكبسشب ليسصوتلا نأا
.““ةفلكتلا
ل-ب-ق ن-م ل-ع-ف-لا-ب ى-ع-سسŸا اذ-ه أاد-ب د--قو
يتلاو ،بوهسسلا ةيمنتل ةي-ما-سسلا ة-ظ-فاÙا
ةيريدŸاو ،ايلعلا باسضهلا نم ةيلو62 يطغت
ةحÓفلا ةيمنت ةظفاfiو ،تابا-غ-ل-ل ة-ما-ع-لا
حلاسصŸا تايريدم ضضعب كلذكو ةيوارحسصلا

.ةيلخادلا ةرازو نم ارخؤومو ،ةيحÓفلا
ةزهجأا تاعوم‹ نإا ¤إا ،ريرقتلا Òسشي امك
قطانŸا ‘ تعزو يتلا ة-ي-سسم-سشلا ة-قا-ط-لا
ةيمنتل ةيماسسلا ةظفاÙا لبق نم ةلوزعŸا
،تا-با-غ-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸاو و بو-ه--سسلا
دق ةيوارحسصلا ةحÓف-لا ة-ي-م-ن-ت ة-ظ-فاfiو
غلبت ةيجات-نإا ة-قا-ط ،9102 ما-ع ‘ ،تر--فو
.طاووليك5633
ةزهجألا كلت نم اÒبك اددع نأا ظحول هنا لإا

ثودح درجÃ““ ًابناج نوديفتسسŸا اهعسضو دق
تامدخ ¤إا راقت-فلا بب-سسب ،““Òغ-سص ل-ط-ع
يتلا ةظفاحملل ا-ًق-فو ،ة-ب-سسا-نŸا ة-نا-ي-سصلا
اذ-ه لÓ-غ-ت-سسا-ب ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ ،ي-سصو-ت
نيوكتلا لÓخ نم ““في-ظو-ت-لا ن-م رد-سصŸا““
تاد-عا-سسŸا ن--م ى--ندألا د◊او بسسا--نŸا
.يلÙا بابسشلا حلاسصل ةيموك◊ا

ةقاطلا ةزه-جأا تا-عو-م‹ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
ه-نا-ف -رد-سصŸا تاذ ف-ي-سضي- ة-ي--سسم--سشلا
ر-ئاز÷ا ‘ ة-حÓ-ف-لا ⁄ا-ع ى-ل-ع بجو--ت--ي
يتاذلا ديلوتلل ةددfi تآاسشنم ىلع لوسص◊ا
دعاسست نأا نكÁ يتلاو ،ةيسسمسشلا ءابر-ه-ك-ل-ل
لا‹ ‘ اهلÓق-ت-سسا Úسس– ‘ Òب-ك ل-ك-سشب
.ءابرهكلا ةكبسش نع ةقاطلا

هجو ىلع ريرقتلا دهسشتسسي ،قايسسلا اذه ‘
،ةيسسمسشلا ةقاطلا-ب ها-يŸا خ-سضب د-يد-ح-ت-لا
““اًما“ اًجسضانو اًقوثوم اماظن““ لثÁ يذلاو
.ةينقتلا ةيحانلا نم

” يتلا ةيجا-ت-نإلا تارد-ق-لا تل-سصو د-قو
ةرازول ةعباتلا تاسسسسؤوŸا لبق نم ا-ه-ب-ي-كر-ت
بوهسسلا ةيمنتل ةيماسسلا ةظفاÙا) ةحÓفلا
ةيمنت ةظفاfiو ،تاباغلل ةماع-لا ة-ير-يدŸاو
ةقاطلا ةمظنأا قايسس ‘ (ةيوارحسصلا ةحÓفلا
ماع ‘ ،هايŸا خسضل حايرلا ةمظنأاو ةيسسمسشلا

64 و طاوو-ل-ي-ك466 ،›او-ت-لا ى-ل--ع ،9102
    .ريرقتلا تانايب ىلع ًءانب ،طاووليك
ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا ة-ظ--فاfi ي--سصو--تو
سضيأا ةيو-قا-ط-لا ة-عا-ج-ن-لاو ديلوتلا عيسسوتب اً
⁄اعلا ‘ ة-ي-سسم-سشلا ءا-بر-ه-ك-ل-ل ل-ق-ت-سسŸا
نم ،طاسشنلا تاعاطق عيمج لمسشيل يحÓفلا
ةدودÙاو ةددÙا تاجايتحلا ةيبلت لجا
تاطfi) ةيئابره-ك-لا ة-قا-ط-لا ن-م ة-يا-غ-ل-ل
و ،ةي-سسم-سشلا ةءا-سضإلاو ،ة-لوز-عŸا لا-سسرإلا
.(ةلقنتŸا تادعŸا

ح.ل ^

دبع نب نÁأا ,ةيلاŸا ريزو لبقتسسا ^
جمانÈل ةم-ي-قŸا ة-ل-ث-مŸا نا-م-حر-لا
،ر-ئاز÷ا ‘ ي-ئا‰إلا ةد-ح--تŸا ·ألا
عقاو اهعم ضضرعتسسا يتلا و وكيلأا اتÒلب
نايب دافا امبسسح ,Úفرطلا Úب نواعتلا
.ةيلاŸا ةرازول
هذ-ه لÓ--خ ة--ي--لاŸا ر--يزو ضضر--ع و
ة-سسا-ي-سسل--ل ىÈك--لا رواÙا ة--سسل÷ا
تاحÓسصلا و ةيمنتلا لا‹ ‘ ةينطولا
داسصتقلا ةلا-ح و ة-يرا÷ا ة-ي-ل-ك-ي-ه-لا
ىلع ءو-سضلا ا-ط-ل-سسم ،د-ل-ب-ل-ل ي-ل-ك-لا
تاطلسسلا اهت-سصسصخ ي-ت-لا ة-ي-ناز-يŸا
تا-ي-جا◊ا ة-ي-ط-غ-ت--ل ة--ي--مو--م--ع--لا
Úيرئازجلل ةيعامتجلا و ةيدا-سصت-قلا
.دلبلا ‘ ةيوم-ن-ت-لا ةرور-سض ة-ب-كاو-مو

نا-م-حر-لا د--ب--ع ن--ب د--ي--سسلا ر--كذو
يت-لا تاءار-جلا ة-ي‡لا ة-لوؤو-سسم-ل-ل
يد-ح-ت-لا ع-فر-ل ة-مو-ك◊ا ا-ه-تذ-خ-تا
ةÎف----لا هذ----ه لÓ----خ ضضور-----فŸا
را-سشت-نا فر-ع-ت ي-ت-لا ة-ي-ئا-ن-ث-ت--سسلا
.91ديفوك ةحئاجلل

و-ك-ي-لا ةد-ي-سسلا تسضر-ع ا-ه-ت-ه-ج ن-م
fiا ا-ه‹ا-نر-ب ىو-تŸتايلمعلاب قلعت

ةيوسضنŸا ةÒخألا تاطاسشنلا و ةيرا÷ا
.ةحئا÷ا ةحفاكم راطا ت–

جما-نÈل ة-م-ي-قŸا ة-ل-ث-مŸا ترا-سشا و
¤ا رئاز÷اب ي-ئا‰إلا ةد-ح-تŸا ·ألا

نم يتلا ةيلبقتسسŸا نواع-ت-لا ع-يرا-سشم
يتلا ةيمنتلا ةكرح ‘ ةمهاسسŸا اهناسش
اهتاروطت ةقفارم ةيغب دل-ب-لا ا-هدو-ق-ي

تدكا و.ة-ي-عا-م-ت-جلا و ة-يدا-سصت-قلا
دادعتسسا قايسسلا تاذ ‘ وكيلا ةديسسلا

ة-ي-ط-غ-ت ة-ل-سصاو-م ى-ل-ع ا-ه-ت-سسسسؤو-م
ي-ت-لا تلاÛا ‘ ر-ئاز÷ا تا-ي-جا-ح
·ألا جمانرب Èتعي و.اهتم-هÃ ق-ل-ع-ت-ت
قيدانسص و ةيقب لثم يئا‰إلا ةدحتŸا
ةدعاسسÃ مو-ق-ت ي-ت-لا ةد-ح-تŸا ·لا
ق-ير-ط ن-ع ة-ي-م-ن-ت-لا لا‹ ‘ لود-لا
.تÓيومتلا دسشح و حئاسصنلا
ةد-ح-تŸا ·ألا ج-ما-نر--ب نوا--ع--ت--ي و
و ةي-مو-ك◊ا تا-ط-ل-سسلا ع-م ي-ئا‰إلا
و ضصاÿا عا-ط-ق-لا و ÊدŸا ع-م-تÛا
ةايح Òفوت لجا نم نيرخآلا ءاكرسشلا
 .لسضفأا

^  Ÿح.ءاي
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ناكسس نم تارسشعلا ،سسمأا لوأا ،سشاع ^
رئاز÷ا ةبانع ةي’و رارغ ىل-ع تا-ي’و-لا
بّرسست رثإا ءاسضيب ةليل ةديلبلا و ةمسصاعلا
ةيتحتلا ىنبلا ةجيتن تانكسسلا لخاد هايŸا
¤إا تاعولابلا ‘ دادسسنا  لباقم ةئÎهŸا

لاغسشا نم ددع ةجيت-ن تا-ير-ف◊ا بنا-ج
ىلع ءابرهكلا و زاغلاب ةقلعتŸا ة-ئ-ي-ه-ت-لا

و اهنم ةديد÷ا ةينكسسلا ءايحأ’ا ىوتسسم
ططfl لامكتسسا مدع عم ةقيرعلا ىتح

هب تّنغت يذلا تانا-سضي-ف-لا ن-م ة-يا-م◊ا
ن-م ÒيŸÓا سصي--سصخ--ت و تا--ط--ل--سسلا
لازي ’ ةيمهو عيرا-سشم ى-ل-ع تارا-ن-يد-لا
 ““›اوزلا““ اهنمث عفدي

 تورضسأا ةضسضسؤوŸ ةبوانم قرف
تاعولابلا ةيقنتل هايŸا ةيريدم و

ةمضصاعلاب
عم قيسسنتلاب ““تور-سسأا““ ة-سسسسؤو-م تد-ّن-ج
ةمسصاعلا رئاز÷ا ةي’و-ل ها-يŸا ة-ير-يد-م
اسس– تاعولاب-لا ة-ي-ق-ن-ت-ل ة-بوا-ن-م قر-ف
ةيرسشّنلل اعبت كلذ و ةلطاه-تŸا را-ط-مأÓ-ل
و ةيو÷ا داسصرأ’ا ةيريدم اهت-ن-ل-عأا ي-ت-لا
تا-ع-طا-قŸا ة-فا-ك ىو-ت-سسم ى--ل--ع كلذ
ءادو-سسلا طا-ق-ن-لا Èع ة-سصا--خ ة--يرادإ’ا
تاطقاسستلا لÓخ اهتروط-خ-ب ة-فور-عŸا
.ةفيثكلا ةيرطŸا

Èع ““تورسسأا““ ة-سسسسؤو-م ناو-عأا ل-ق-ن-ت و
سشلا و تا-قر-ّط-لا ةنياعŸ ةيسسي-ئّر-لا عراو-ّ
نم اهتيقنت و تاعولا-ب-لا ح-ت-ف و عا-سضوأ’ا
فيثكت ىلع لم-ع-لا ع-م ة-بر-تأ’ا لا-حوأ’ا
ةفورعŸا ءادوّسسلا طاقنلا Èع تايروّدلا
ا-سضيأا تل-خد-ت ثي-ح ها-يŸا تا-بر--سست--ب

ةن-يا-ع-م و  قا-ف-نأ’ا Èع ها-يŸا ة-ير-يد-م
.ةيعسضولا

ةيا-م◊ا ح-لا-سصم تد-ّنŒ ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
يتلا تانكسسلا ةيع-سضو ة-ن-يا-عŸ ة-ي-ندŸا
تاذ ءايحأ’ا سضعب ةسصاخ تابرسست فرعت
ةيلفسسلا قباوطلا اهيف اÃ ةقيتعلا تايانبلا
⁄ يت-لا رو-ب-ع-لا ءا-ي-حأا سضع-ب بنا-ج ¤إا
.نكسسلا ‘ اهقح نم ةعاسسلا د◊ دفتسست

حلاضصŸ لخدت002 نم ديزأا
ةبانعب  هايŸا خضضل ةنيدŸا ةيام◊ا
ةيلفسسلا قباوط-لا قر-غ و-يرا-ن-ي-سس رر-ك-ت
تا-ع-م-ج-ت-لا و تا-قر-ط-لاو تارا-م-ع-ل-ل
ةÈتعم راطمأا  لطاهت ةجيتن ةيريدسصقلا

‘ عارسس’ا تعدتسسا  ،ةبان-ع ة-ي’و ى-ل-ع
لبق نم ةيدو’ا رهج و تاعولابلا كيلسست

ل-جا-ع كر– بق-ع  ة-فا-ظ-ن-لا لا--م--ع
رسصانع ¤وت اميف ةي-لÙا تا-عا-م-ج-ل-ل
تايمك خسضل ل-خد-ت-لا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
قباوطلا و تارام-ع-لا ل-خاد-م ن-م ها-يŸا
.اهرخا نع اهترمغ امدعب اهل ةيلفسسلا
ءا-سصحا ” ه-نأا ، ح-لا-سصŸا تاذ تف-سشك و
Èع اسصوسصخ لخدت002 نم Ìكأا ايموي
نكا-سسŸا سصي-ل-خ-ت-ل ة-ق-ي-ت-ع-لا ءا-ي-حأ’ا
⁄ يتلا راطمأ’ا هايم  تايمك نم ةيسضر’ا
تمحتقا ›اتلاب و تاعولابلا اه-ب-عو-ت-سست
اهيف ÚميقŸا ىلع ارطخ تلكسشو لزانŸا

’ ،زاغلا ةمرب ،نو-لو-ك’ ي-ح رار-غ ى-ل-ع
تاذ ةقيتعلا ءايحأ’ا ن-م ا-هÒغ و ي-ت-ي-سس
اهتيبلاغ Èتعي يت-لا و ، ة-سشه-لا ن-كا-سسŸا

ميمرت مدع لكسش دقو ،طو-ق-سسلا-ب دد-ه-م
ةطقنلا اهتئي-ه-ت ةدا-عا و تا-ن-ك-سسلا هذ-ه
ةينا-سسنا ة-ثرا-ك زر-ف-ت د-ق ي-ت-لا ءادو-سسلا

fiتاذ ن’ ،تاقوأ’ا نم تقو يأا ‘ ةلمت
يتلا ةÁدقلا ةن-يدŸا ‘ رر-ك-ت-ي ع-سضو-لا
طوقسسلل ل-يا ا-ه-ن-م ة-ئاŸا-ب04 ل-ك-سشي

ةبلقتŸا ةيو÷ا فورظلا ت–  اسصوسصخ
.ءاتسشلا لسصفل
،راج◊ا تايد-ل-ب ه-ت-سشا-ع ع-سضو-لا سسف-ن

ةديد÷ا ةنيدŸاو  ،رامع يديسس ،Êوبلا
اهتيمسست ىلع حلطسصي يتلا و سشيرلا عارذ
هذه لك قفت-ت ثي-ح  ،ة-ي-كذ-لا ة-ن-يدŸا-ب
ترع ةئÎهم اهتاقرط نوك ىلع تايدلبلا

اكرب فلخ ام ةريزغ-لا را-ط-م’ا ا-ه-بو-ي-ع
لكسشب رورŸا ةكرح تلقرع ةلوهم ةيئام
و ةطرسشلا رسصانع لخدت ىعدتسسا عسساو
و تابكرŸا ةكرح ميظنتل ينطولا كردلا
يتلا ،تا-قر-ط-لا هذ-ه ‘ ثراو-ك يدا-ف-ت
Òياعم  نأا Òغ تارانيدلا ÒيÓم تعلتبا
ة-ق-با-ط-م Òغ نو-ك-ت ا-م ا-ب-لا-غ زا‚’ا
دنع ةيثراك رهاظم زرفي ام ،سسييا-ق-م-ل-ل
و ،راطمأ’ا نم تايم-ك-ل ط-ي-سسب ط-قا-سست
ةنيدم طسسو ه-سشا-ع ⁄ؤوŸا ع-قاو-لا سسف-ن

تاطل-سسلا ه-تا-قر-ط تر-ع يذ-لا ة-با-ن-ع
لا-غ-سش’ا ة-ير-يدÃ ة-مو-عد-م ة-ي--لÙا
ةيرا÷ا ةنسسلا ةفئاسص ةياهن ذنم ،ةيمومعلا
›ا◊ا رهسشلا ةياغ ¤ا هلاح ىلع ىقبيل

flدجاوت ببسسب  ةياغلل افسسؤوم ارظنم افل
تارايسسلا اهب مدطسصت ي-ت-لا تا-عو-لا-ب-لا

flنطاوملل ةيدام رئا-سسخ ة-ي-ف-لÚ طسسو
،ةنيدŸا ءايحأا نم هÒغ و باط◊ا يح

عارسس’ا نونطاوŸا ذسشان نأا و قبسس يتلا
لاغسش’ا ءاهنا و تاقرطلا هذه ديبعت ‘

ةايح ’ هنأا Òغ راطمأ’ا مسسوم لولح لبق
Ÿا و ىسضو-ف-لا ع-قاو-ف  ،يدا-ن-ت نÿبار

مجحب ةي’وو ةنيدم  ىلع ارطيسسم ىقبي
.ةبانع ةي’و

ل◊ يفكي ’ ةعولاب0021 رهج
تاناضضيفلا ةلكضشم

ةحفاكم ططfl نÓعا نم مغرلا ىلعو
ةعولاب0021 رهج ة‹Èب تا-نا-سضي-ف-لا

بناج ¤ا ،تايد-ل-ب-لا بار-ت Èع ة-عزو-م
داو رارغ ىل-ع ا-هد-فاورو نا-يدو-لا ر-ه-ج
و سسوبيسس داو دفاور ،ةرمحوب داو ،ةسشرف
عفرب ةي’ولا عطقت يتلا نايدولا نم اهÒغ
عنÁ  ⁄ كلذ نأا Òغ تافلıا نم نانطأا

ءاّرج راطمأ’ا هاي-م بو-سسن-م عا-ف-ترا ن-م
ءادوسس ةطق-ن008 ة÷اع-م ن-ع لود-ع-لا

اسساسسأا ةقلعتŸا و تايدلبلا لك Èع ةعزوم
،فرسصلا تاونق نم ةيتحتلا ةينبلا لكايهب
فرغ و كلاسسŸا ،تاقرطلا ،تاعو-لا-ب-لا
.ىÈكلا فرسصلا
ىعدتسسا8102 ناسضيف نا ةراسش’ا ردŒ و
ةسشهلا ةيتحتلا ةينبلا  سصخت لاغسشا ة‹رب
ءايحأ’ا Ìكأا مسضت ي-ت-لاو ة-ن-يدŸا ط-سسو
سصيسصخت عم  راطمأ’ا طقاسست نم اررسضت
ةئيهت ةداعإ’ اهدحو م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل-م41
عنÁ ⁄ كلذ نأا Òغ ةفسصرأ’ا و تاقرطلا
ءاÎها و تاناسضيفلا تاهويران-ي-سس رر-ك-ت
ام ءاوسسلا ىلع تاقرطلا و فرسصلا تاونق
ىلع رطيسست يتلا تابعÓتلا مجح سسكعي

دق ناك يتلا و ،ةيمومعلا لاغسش’ا عيراسشم
تاقيق– ةرسشابÃ ة-با-ن-ع نا-ك-سس بلا-ط

رادها ‘ ببسستŸا ةبقاعم لجأا نم اهلوح
فدهلا يدؤوت ’ عيراسشم ىلع ماعلا لاŸا
دنع عسضولا سسفن ءاقب ليلدب اهنم دوسشنŸا

تلاز’ ةي’و  ىلع ءاتسش لك لسصف لولح
ة-ي-ع-سضو-لا ن-م جورÿا ل-جأا ن-م عرا-سصت
.ماع لكسشب ةيمومعلا اهلكايهل ةيثراكلا

ةيدوأ’ا فيظنتل ىÈك تايلمع
        فراطلاب Òهطّتلا تاكبضش و

نـم ةياقولا و يو-ت-سشلا لو-خد-ل-ل ا-ب-سس–
ة-يرـيد-م تـق-ل-طأا ،تا-نا-سضي-ف-لا رـط-خ

تاـيلمع فراطلا ةي’ول ةـيئاŸا دراوŸا
تاـك-ب-سش و ة-يدوأ’ا فـي-ظ--ن--ت--ل ىرـب--ك
تدنج نيأا هاـيŸا فـير-سصت و رـي-ه-ط-ت-لا
ةمخسض تاّدـعم و تايناكمإا تايلمعلا هذهل
اذ-ك و ةـي-ن-طو-لا تا-سسسسؤو-م-ل--ل ةـع--با--ت

عا-ط-ق يـف ة-سصاÿا زا‚إ’ا تا--سسسسؤو--م
اـم كرادـت----ل اذـهو ،ةـي----ئاŸا دراوـŸا
عـيبرلا يل-سصف لÓ-خ لاـغ-سشأا نـم سصـق-ن
ةـيسصوسصÿ رـظنلاب ،مرـسصنŸا ف-ي-سصلاو
نـيأا زايتمإاب ةيسضيف ىـق-ب-ت ي-ت-لا ة-ي’و-لا
اـه-ب راـط-مأ’ا طـقا-سست ةـب-سسن ىّدـع--ت--ت
ةـبترŸا يـف اهلعجي ام ،مـلم0021 ايوـنسس
نـم لـجيج ةـي’و دـع-ب اـي-ن-طو ةـي-نا-ث-لا
يتلا ةطقاسستŸا ةـيرطŸا ةـيمكلا ةـيحان

تاـعمجتلا و تا-يد-ل-ب-لا قرـغ-ت اـم ةداـع
.ةمئاعلا لوـيسسلا ‘ ةينكسسلا
تـلجسس ةيئاŸا دراوـŸا حـلاسصم نأا ول و
تاـناسضيف-لا رـط-خ يـف ارـي-ب-ك اـع-جار-ت
عيراسشم و تاـيلمع اذـكه لـسضفب ةـي’ولاب

لـه-سس ةـئ-ي-ه--ت اـه--سسأار ىـل--ع ةزـج--ن--م
و راـتكه فـلأا71 ىـلع دـتمŸا فراـطلا

Œفرـسصلا تاـك-----ب------سش زاـ‚إا و دـيد
 .راـطمأ’ا هاـيم فيرسصت و يحسصلا
ىرـÛا فيظنت و رـه-ج ة-ي-ل-م-ع ر-خآا و
ةطيبسش ة-يد-ل-ب-ب سصـير-خو-ب ي◊ ي-ئاŸا

flةرـئاد سسـيئر عـم قـيسسنتلاب كـلذ و رات
و ،يـلوط رـتم0003 لوط ىلع ناـعرذـلا
ةـيلمرلا نابثكلا ةلازإا و رـهج ةيلمع اذـك
قـيعت يتلا يـلوط رـتم081 ةـفاسسم ىـلع
اميف .حاطبلا داوـل ةيبرغلا ةه÷ا غرـفم

ءارو فـقت ىرـبك ةيدوأا3 ةي’ولا يسص–
يداوب رمأ’ا قلعتي ،ةيوتسشلا تا-نا-سضي-ف-لا
رـيبك-لا داو و سسو-ب-ي-سس داو ، ةـسسو-ما-نو-ب
و تاناسضي-ف-لا ر-ط-خ عو-قو ‘ ب-ّب-سستŸا
ةي’ولل ةيقرسشلا ةه÷اب ة-فرا÷ا لو-ي-سسلا

و ةجلثوب ،فراـطلا يتر-ئاد تا-يد-ل-ب Èع
نـع Óسضف ،يدـيهم نـب ةرـئاد نـم اءزج
ة-يو-نا-ث-لا ة-يدوأ’ا سضـع-ب طاـسشن رـط--خ
سصا-خ ةينكسسلا تاـعمجّتلا نم ةب-ير-ق-لا ة-ّ

راطمأ’ا طقاسست لÓخ ببسستي ام ،ىرـبكلا
‘ ءاـي---حأ’ا هذـه قرـغ ‘ ة---يو---ت---سشلا

اـهءارو ةـفلfl ةمراع لوـيسس و تاناسضيف
.ةÈتعم رئاسسخ

فÓّخ م/ع ةبيهو/ر ح ^
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flخ ‘ تاناضضيفلا نم ةيام◊ا ططÈ ناك

! انوروك فلÚ Ãلغششنم ÚلوؤوشسŸا و تايلو قرغت رطم تاخز
حلاشصŸ لخدت002 نم ديزأا° ^  ةمشصاعلاب تاعولابلا ةيقنتل هايŸا ةيريدم و تورشسأا يتشسشسؤوŸ ةبوانم قرف° ^

        فراطلاب Òهطّتلا تاكبشش و ةيدوألا فيظنتل ىÈك تاّيلمع° ^  ةبانعب  هايŸا خشضل ةنيدŸا ةيام◊ا
ضسلاب هايŸا تابّرضست ةيضضق ىرخأا ةرم تداع ¤وأا لطاهت عم ديدج نم ةهجاولل تارامعلا لخادم و تانكّ
ثد◊ا عنضص يذلا تاناضضيفلا نم ةيام◊ا طّطfl ديضسجتب ينغّتلا نم تاونضس بقع اذه و رطملل تاخز
..ءاضضيب ›ايل اهناّكضس ششاع يتلا تاي’ولا نم ديدعلا Èع اذه و طقف ةباضصعلا دهع ‘ ÒيŸÓا ردهل

فاعشسإا تارايشس نم تايدلب5 ةدافتشسا
 ةيدŸاب ةديدج

Òباد-----ت------لا را------طإا ‘ ^
را-سشت-نا ة-ه-باÛ ة-يزاÎح’ا
›او ماق،91ديفوك انوروك ءابو
دبع ةقفر سسوم ديهج ةيدŸا
سسلÛا سسيئر ة-ع-قرو-ب ه-ل-لا
ع-يزو-ت-ب ي-ئ’و--لا ي--ب--ع--سشلا

ةز-ه‹ فا-ع--سسا تارا--ي--سس5
ةيبطلا تازي-ه-ج-ت-لا ثد-حأا-ب

ة-سشا-ن-ح ة-يدŸا ة-يد-ل-ب ن-م ل-ك ى-ل-ع
نا-م-ي-ل-سس ي-ن-بو ة–ا-فŸا،نا--سضو◊ا

تا-سس-ّسسؤوŸا ل-ب-ق ن-م ا-ه-لÓ-غ--ت--سس’
ة-ح-سصلا تا-سسسسؤو-مو ة-ي-ئا-ف-سشت--سس’ا
ج-ما-نÈلا ذ-ي-ف-ن-ت را--طا ‘ ة--يراو÷ا
نماسضّت-لا قود-ن-سص فر-ط ن-م لو-مŸا
لسصيل ةيلÙا تاعام-ج-ل-ل نا-م-سضلاو
د◊ ةعّزوŸا فاعسس’ا تارايسس دادعت
.فاعسسا ةرايسس34 ¤ا نآ’ا

ةباجتسسا تءاج هذه ع-يزو-ّت-لا ة-ي-ل-م-ع
تاسسسسؤوŸا ‘ ةلجسسŸا تاجايت-حÓ-ل
رمأ’ا لظلا قطانم ‘ امي-سس ة-ي-ح-سصلا
ينطاوم تابلطتم ةيبلت هنأاسش نم يذلا
فرظلا لظ ‘ ةسصاخ ةينعŸا تايدلبلا
ةيلمع رمتسستسسو اذه نهاّرلا يحّسصلا
فلتfl ىلع فاعسسإ’ا تاراي-سس ع-يزو-ت
ةفاك لامكتسسا Úح ¤إا ةيدŸا تايدلب
. تاجايتح’ا

تاسسسسؤوŸا ديدع ةدافتسسا ،اهتهج نم
ىلع ةيبط ةزه-جأا ن-م ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا

¤ا ، يود-ي-لا سسف-ن-ت-لا ةز-ه-جا رار--غ
0062و يحسص سشارف02 عيزوت  بناج

تا--سسسسؤوŸا ى--ل--ع ىو--ت--سش ءا--ط---غ
ةلودلا دوه÷ اسسيركت و ، ةيئافسشتسس’ا

ة-ن-كا-سسل-ل ي-ح-سصلا Úمأا-ت-لا لا‹ ‘
ةهباÛ ةلوذبŸا دوهجلل ارار-م-ت-سساو
.91ديفوك انوروك ءابو راسشتنا
مازتل’ا ¤ا ÚنطاوŸا ةيدŸا ›او اعد
دعابتلا لا‹ ‘ ةذ-خ-تŸا Òباد-ت-لا-ب
يتلا ةيقاولا ةعنق’ا عسضوو يعامتج’ا
عناوŸا نهارلا ع-سضو-لا ل-ظ ‘ ى-ق-ب-ت
.ءادلا راسشتنا فقوب ةليفكلا ةيئاقولا
لوكوتوÈلا قي-ب-ط-ت نا-م-سض را-طا ‘و
ي-سسردŸا ط-سسو--لا ل--خاد ي--ح--سصلا
راوطأÓل ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ةدافتسسا،
يقاو عانق فلا05 نم ةثÓثلا ةيميلعتلا
ىلع اهعزوت متي مق-ع-م ةرورا-ق0002و
تائ-ف-لا ن-م Úسسرد-م-تŸا ذ-ي-مÓ-ت-لا
راوطأÓل ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا-ب ة-سشه-لا
هذه نأا ركذلاب ريدج ةثÓثلا ةيميلعتلا
تسسم ةلثا‡ تايلمع اهتقبسس ةيلمعلا
قيبطت ليعفت راطإا ‘ ةيوبÎلا قفارŸا
. اهب يحسصلا لوكوتوÈلا

ب م ^

جيشسنلل لايات عنشصم دقفتي نازيلغ ةيلو ›او
باطخ يديشسب

هللا ا-ط-ع ناز-ي-ل-غ ة-ي’و ›او ما-ق ^
ةرايزب ةيلÙا تاطلسسلا ةقفر يت’وم
يديسسب ةيعانسصلا تاطاسشنلا ةق-ط-ن-م
فوقولا لجأا نم اذه و نازيلغب باطخ
يعان-سصلا ج-ي-سسن-لا Òسس عا-سضوأا ى-ل-ع
ة-ي-ج-ي-تاÎسس’ا ة-ي--م--هأ’ ة--ي’و--لا--ب
جيسسنلل  لايات بكرم اميسس ’ ةيعانسصلا
يذلاو ةيكÎلا ةيرئاز÷ا ةكارسشلا وذ،
6102 رياÈف ‘ هزا‚إا لاغسشأا تقلطنا

دعي ثيح را-ت-ك-ه052 ةحا-سسم ى-ل-ع
ىو--ت--سسŸا ى--ل--ع ه--عو--ن ن--م Èكأ’ا
ج-مدŸا بكرŸا ل-خد-ي-ل، ي-ق-ير-فإ’ا

Ÿجاتنإ’ا ةلحرم ““لا-ي-ت ““ ج-ي-سسن-لا ن-ه
ةفسصب8102 ةنسس نم سسرام رهسش لÓخ
 .ةيجيردت
عنسصŸا اذهل ةيجاتنإ’ا ةقاطلا تغلب و
ايونسس طيÿا نم Îم نويلم03 ’امجإا
ةبسسنلاب نط ف-لأا21 و جسسنلل ةبسسن-لا-ب
جاتنإ’ ةهجوم ةعطق نويلم03 و لزغلل
حمسست-سسا-م-ك . ة-سصم-قأ’او ل-يوار-سسلا
فلتfl نم بكرŸاب ةجتنŸا تايمكلا
عاطق تايناك-ما ع-فر-ب ج-ي-سسن-لا عاو-نأا
قلعتي اميف اميسس ’ رئاز÷ا ‘ جيسسنلا
سسبŸÓاو ل-ي-سصف-ت--لاو ة--سشم--قأ’ ا--ب

ةينطولا قوسسلا تاجا-ي-ت-حا ة-ي-ط-غ-ت-ب
د◊ غلبت يتلاو ةيلودلا قاوسس’ا غولبو
‘ ءاجام قفو ةلود رسشع دحأا ةعاسسلا
›وؤو-سسم فر-ط ن-م مد-قŸا سضر-ع--لا

.لايات عنسصم
زا--ه÷ا---ب لوأ’ا لوؤو---سسŸا بلا---ط و
حتف ‘  عارسسإ’ا ةرور-سضب يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ةيلÙا قوسسلا ةكراسشŸ عي-ب-ل-ل طا-ق-ن
لكسشŸ لولح داجيا بناج ¤ا ةي’ولاب
Úنطاقلا ةسصاخ بكرŸا لامعل لقنلا
دكأا امك ةيعانسصلا ةقطنŸا نع اديعب

عفدب حمسست يتلا لو-ل◊ا دا-ج-يإا ى-ل-ع
لجأا نم بكرŸا اذ-ه طا-سشن ع-ير-سستو
يتلاو ةينا-ث-لا ه-ت-ل-حر-م ¤ا لو-سصو-لا

نأا ملعلل لماع00052 فيظوتب حمسستسس
2532 ›اوح مويلا لغسشي بكرŸا اذه
ة-لا-ط-ب-لا ة-فا ل-ظ ‘ اذ--هو  ل--ما--ع
بابسش قرؤوت تتاب يّتلاو ايلfi ةلجسسŸا
تاعما÷ا يج-ير-خ ا-م-ي-سس ’ ة-ي’و-لا
ةحئاج لظ ‘ ينهŸا نيوكتلا زكارمو
ىتعا ددهت تتاب يت-لا ا-نورو-ك سسوÒف
.ىÈكلا لودلل تاداسصتق’ا

قرزل ليشضفلب ^

Úع ةي’وب ديعاسسŸا ةيدلب تماق ^
ةيدلبلا سسيئر نا-سسل ى-ل-ع و تن-سشو“

ة-ل-سسارÃ ما-ق ه--نأا كار--سش مÓ--عو--ب
ف-قو-ت سصو-سصخ-ب ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م
و ديد÷ا يح-سصلا ز-كرŸا-ب لا-غ-سشأ’ا
هنأا ›اهأ’ا ىدل Òبك طخسس راثأا يذلا
تا-نا-م-سضلا ى-ق-ل-ت دد-سصلا اذ--ه ‘ و
بيرقلا ‘ عورسشŸا لاغسشأا فانئتسساب
رو-مأ’ا سضع-ب ة-يو-سست د-ع-ب ل-جا--ع--لا

ة-ي-سصو-لا تا-ه÷ا ل-ب-ق ن-م ة--يراد’ا
Ÿنأا اف-ي-سضم زا‚’ا ل-حار-م ة-ع-با-ت

ج--ماÈلا ن--م--سض ل--خد--ي عور---سشŸا
تافقوتلا سضعب فرع دق و ةيعاطقلا

و سسلÛا ىد--ل ة--لو--ه‹ با--ب--سسأ’
ةيدلبلا نا د-ي-ف-ت ةÒخ’ا تا-مو-ل-عŸا
ةداعإ’ ةحسصلا ةيريدم نم دوعو تقلت
  عورسشŸا اذهب لاغسش’ا ثعب

حلاشص ^

ةيدلبب ديد÷ا يحشصلا زكرŸاب لاغششألا فقوت
ÚنطاوŸا بشضغ Òثي ديعاشسŸا
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ÚبراÙا ىدحتي دوسس’ا بردم

““! رئاز÷ا مزه اهنكÁو ىوقأا تحبصصا برغŸا ““ ششتيزوليلاح
ىلع رداق هنا نع ،ششتيزوليلاح ديحو ،يبرغŸا بختنملل ›ا◊او ،مدقلا ةركل ينطولا بختنملل قباسسلا بردŸا نلعا
ىلع ارداق تابو ،اÒثك اروطت يبرغŸا بختنŸا نا اÈتعم ،يسضاملب لامج هبردم ةدايقب يرئاز÷ا بختنŸا ىلع زوفلا
.ايقتلا لاح ‘ ايقيرفا لاطاب ةحاط’ا

fiÎفÚ

نيرصشعلا مويلل بايغلا لصصاوي ينيعبصس نب
انوروك ببصسب

خابدÓغنسشنوم ايسسوروب قيرف بردم زور وكرام ينقتلا قّرطت  ^
يمار يرئاز÷ا ›ودلا هبعÓل ةيّحسصلا ةيعسضولا ¤إا ،ÊاŸأ’ا
.ينيعبسس نب
‘ ينيعبسس نب يمارِل ةيّحسصلا ةلا◊ا نإا زور وكرام بردŸا لاقو

.هقيرف تابيردت نع اديعب لازام هنكل ،ّرمتسسُم نّسس–
‘ ،ةّقدِب مسس◊ا خابدÓغنسشنوم ايسسوروب قيرف بردم سضفرو
كرتو ،تاسسفانŸاو تابيردتلا ¤إا ““رسضÿا““ عفادم ةدوع خيرات

هدقع يفحسص ر“ؤوُم ‘ ءاج امك .يدا-ن-لا بي-ب-ط-ِل ر-مأ’ا اذ-ه
،ÊاŸأ’ا قيرفلا ةرادإا هليسصا-ف-ت تل-ق-نو ،زور و-كرا-م ي-ن-ق-ت-لا
نب بايغ ¤إا ةراسشإ’ا-ِب زور و-كرا-م بردŸا ى-ف-ت-كاو .ة-ع-م÷ا

يدان فيسضŸاو خابدÓغنسشنوم ايسسوروب ةاراب-م ن-ع ي-ن-ي-ع-ب-سس
نم ةرسشاعلا ةلو÷ا راطإا ‘ .تبسسلا سسما تبعل تيلا ،غروبيارف
.›ا◊ا مسسوملل ةيناŸأ’ا ةلوطبلا رمع
دعب ،““انوروك““ سسوÒفِب ةباسصِإ’ سضّرعت دق ينيعبسس نب يمار ناكو

ف-ي-سضŸاو ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ةارا-ب--م ه--سضو--خ
.يسضاŸا Èمفون نم61 لا ‘ يراره ةمسصاعلاِب ،يوبابÁزلا
.2202 ايقيرفإا ·أا سسأاك تايفسصت نم ةعباّرلا ةلو÷ا باسسحِل
نع باغو ،جÓعلاو يّحسصلا رجحلل عسضخ ايناŸأا ¤إا داع اŸّو
.ةيدنأÓل ةيراقلاو ةيلÙا تاسسفانŸا

ر .ق ^
لانسسرا - ماهنتوت : ةيزيل‚’ا ةلوطبلا

يبرادلا بصسكل روهم÷ا ىلع نهاري وينيروم

هقيرف نإا ،Òبسستوه ماهنتوت برد-م ،و-ي-ن-يرو-م ه-يزو-ج لا-ق ^
،لانسسرآا هÁرغ لابقتسسا دنع Òهام÷ا ةدوع ن-م د-ي-ف-ت-سسي-سس
‘ ءاوجأ’اب عاتمتسس’ا درÛ سسيلو سسامحب تعجسش اذإا طقف
ةركل زاتمŸا يزيل‚’ا يرودلاب ندنل لامسش ةمق لÓخ داتسس’ا
.دحأ’ا مويلا ءاسسم مدقلا
Òها-م÷ا ن-م دودfi دد-ع رو-سضح-ب تا-ط-ل--سسلا تح--م--سسو
سسرام ذنم ةرم لوأ’ Úعج-سشم ما-ه-ن-تو-ت دا-ت-سس ل-ب-ق-ت-سسي-سسو
.انوروك ةحئاج طسسو ،يسضاŸا
لاق ،يرودلا ردسصتŸ ةعفد Òها-م÷ا Ëد-ق-ت ة-ي-نا-ك-مإا ن-عو
‘ مهكو-ل-سسو Úع-ج-سشŸا ءادأا ى-ل-ع ف-قو-ت-ي اذ-ه““ و-ي-ن-يرو-م
.““ةارابŸا
اÎل‚إا ‘ دا-ت-سس ل-م-جأا ¤إا رو-سض◊ا نود-ير-ي ل-ه““ فا--سضأاو
عاتمتسس’ا اودارأا اذإا ؟ةارابŸا سضوخ نوديري مأا ؟هب عاتمتسسÓل
اقراف ثدحيسس اذه نأا دقتعأا ’ ،مدقلا ةركل مهفغسشبو داتسس’اب
.““اÒبك
ماهنتوت سصيمق ءادتراو ةارابŸا بعلو باهذلا اودارأا اذإا““ عباتو

Áانل ةداعسسو ايفاسضإا اعفاد انحنم مهنك““.
ديبار ىلع (1-4) زاف يذلا ،لانسسرآا بردم اتيترأا ليكيم لاقو
تارامإ’ا داتسس ‘ عجسشم0002 مامأا يبوروأ’ا يرودلا ‘ انييف
.ايلعلا ديلا ماهنتوتل لعجي Òهام÷ا روسضح نإا ،سسيمÿا سسمأا
اما“ ةفلتfl نوكت Òها-م÷ا نود-ب ة-سضا-ير-لا هذ-ه““ ل-سصاوو
.““سسام◊او زفا◊ا نم Óيلق نوبعÓلا دقفيو
6 رخآا نم طق-ف طا-ق-ن4 عمجو41 زكرملل لانسسرآا ع-جار-تو
ةرورسضب نمؤوي وينيروم نكل ،دحأ’ا ةمق لبق يرودلاب تايرابم

Œتاباسس◊ا هذه لها.
ةلاحب فÎعت ’ ةمقلا نأا اعيمج فرعن““ ›اغتÈلا بردŸا دكأاو
Úب ةهجاوم نوكتسس .فاقيإ’ا وأا تاباسصإ’ا وأا مخزلاب وأا قرفلا
جئاتنلل وأا زكارملل Òثأات ’ تايرابŸا هذه ‘و لانسسرآاو ماهنتوت
.““ةقباسسلا

،Òبسستوه ماهنتوت قيرف بردم ،وينيروم هيزوج ›اغتÈلا للق
رسسخي ⁄ يذلا ،لانسسرآا قيرف مامأا ›اثŸا لجسسلا ةيمهأا نم
.لبق نم طق همامأا
ءاوسس ةقباسس تابسسانم01 ‘ زرنا÷ا ›اغتÈلا بردŸا هجاوو
‘ اهلÓخ ح‚و زÒبسس وأا دتيا-نو-ي Îسسسشنا-م وأا ي-سسل-ي-سشت ع-م

.ت’داعت4و تاراسصتنا6 قيق–
لÓخ همدخيسس ÒثŸا لجسسلا اذه نأا وينيروم ىري ’ ،كلذ عمو
.لبقŸا دحأ’ا اهل ررقŸا ةلبقŸا Úقيرفلا ةهجاوم
ليبق يمسسر-لا ي-ف-ح-سصلا ر“ؤوŸا لÓ-خ زÒب-سس برد-م لا-قو
ينعي ’ رمأ’ا اذه““ :يبوروأ’ا يرودلاب يواسسمنلا كسس’ ةهجاوم
ةقيق◊ا ‘ .Ìكأا سسيل خيرات در‹ هنإا .ةهجاوŸا هذهل ائيسش
.““ينمهي ’ رمأ’ا اذه

ر .ق ^

لÓخ ،سشتيزولي-لا-ح ح-سضوأاو ^
““ةيسضايرلا ةيبرغŸا ““ ةانق عم راوح

اÒثك اروطت يبرغŸا بختنŸا نا
تابو ،ةينفلا ةسضراعلا هيلو-ت ذ-ن-م
نعو ،ةراقلا تابخ-ت-ن-م ىو-قا ن-م
،ايلاح يبرغŸا بختن-م-ل-ل ه-ت-يؤور
،روطت نم مويلا هان-غ-ل-ب ا-م““ :لا-ق
..د-ه÷ا ن-م Òث-ك-لا ا-ن-م بل-ط-ت
سضرت ⁄و ،ةقفوم نكت ⁄ ةيادبلا
انزف اننكل ،Òها-م÷ا ن-م Òث-ك-لا

مزهن نأا انن-كÁو ،لا-غ-ن-سسلا ى-ل-ع
.““ةراقلا تابختنم Èكأاو رئاز÷ا
دا-ق يذ-لا سشت-يزو-ل-ي-لا--ح د--كاو
سسأا-ك ن-م Êا-ث-لا رود-ل-ل ر--سضÿا
نم دافتسسا هنإا ،ل-يزاÈلا-ب ⁄ا-ع-لا

Œايقيرفا لامسش ‘ بيردتلا ةبر
.اÒثك
ةبرجتلا هذه ينتنك-م د-ق-ل““ :لا-قو
ةيلقع ىلع فرعتلا نم ،ة-ح-جا-ن-لا
ه--ط---يfiو ي---بر---غŸا بعÓ---لا
ديدعو ،سشيعي فيكو ،يعا-م-ت-ج’ا
.““ىرخأ’ا رارسسأ’ا
ماحتقا اÒثك يلع اذه لهسس““ :عباتو
فلآاتلاو ،يبرغŸا بخت-نŸا ءاو-جأا

فÓتخا ىلع ،ÚبعÓلا عم اعيرسس
.““اذهب ظوظfi انأاو ،مهتايلقع

تلواح““ :ينسسوبلا بردŸا لسصاوو
راسصتن’ا ةفاقث ÚبعÓل لمحأا نأا

نأا ن---كÁ ’ ..بر----غŸا جرا----خ
ةمقل نوك-نو ،ا-ن-سضرأا-ب د-سسأا-ت-سسن
زايتما اذهو ..رايدلا جراخ ةغئاسس

،هوسسملت نأا مكنكÁو هيلع انلسص–
.““تقق– يتلا جئاتنلا لÓخ نم
ل-هأا-ت-لا نا-هر-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
لجأا نم انه انأا““ :لاق ،لايدنوملل

قر-ح-ن ن-ل ا-ن-ن-ك-ل ،فد-ه-لا اذ-ه
رو-ط-ت-ن نأا لوا-ح-ن-سسو ،ل-حارŸا

سسأاك تايفسصت يهنن نأاو ،جيردتلاب
.““ةرادسصلا ‘ ايقيرفإا ·أا
ةيبرغŸا Òهام÷ا با-ت-ع نأا-سشبو
ًةنراقم ىوت-سسŸا Êد-ت بب-سسب ،ه-ل
نأا ن-كÁ ’““ :با-جأا ،ج-ئا-ت-ن--لا--ب
،ةدحاو ةعفد ءيسش لك ىلع لسصحتن

بقلب زا-ف بر-غŸا ل-ث-م بخ-ت-ن-م
..هب قيلي ’ اذهو ،ديحو يقيرفإا
،فورظلا ا-ن-ل تن-سست ى-ت-م كلذ-ل
ج-ئا-ت--ن--لا Úب جزŸا لوا--ح--ن--سس
ةدو-ج ع-م ءادأ’ا ‘ ة--ي--ع--قاو--لاو

.““روهم÷ا ءاسضرإ’ ،بعللا
،قرفلا يبردÃ هتقÓع سصوسصخبو
ن-م دد-ع ا-ه-ي--ف ط--سشن--ي ي--ت--لا
لاق ،ابوروأا ‘ ةبراغŸا ÚفÙÎا

،لسصاوت كانه معن““ :سشتيزول-ي-ل-خ
نأا لواحأا ينكل ،عي-م÷ا ع-م سسي-ل
اذ-ه ن-م ى-ندأا د--ح--ب ظ--ف--ت--حأا
و ÚبعÓ-لا مد-خ-ي اÃ ،ل-سصاو-ت-لا
.““اسضيأا ينمدخي
ي-ت-لا ،ة-ي-ع-جرŸا ةارا-بŸا ن--عو
بختنŸا ةقفر هل ل-سضفأ’ا ا-هار-ي
ة-ياد-ب-لا د-ع-ب““ :با-جأا ،ي-بر-غŸا
ىلع اينات-يرو-م ما-مأا ة-ط-سسو-تŸا
ناك يذلا يبلسسلا لداعتلاو ،انسضرأا

flا-ب-ي، Áةارابم نإا لوقلا ي-ن-ن-ك
تناك (0-3) اروبمجوب ‘ يدنوروب
زوفلاب ديعسس انأا اسضيأاو ..لسضفأ’ا

.““لاغنسسلا ىلع
ل-ك نو-ك-ت نأا لوا-حأا-سس““ :ل-سصاوو
يت-لا ن-م ل-سضفأا ا-ه-ب-ع-لأا ةارا-ب-م
.““لمعلا ‘ يتفسسلف هذه ..اهتقبسس
ةقثلاب ةيبرغŸا Òهام÷ا بلاطو

لاق يتلا ،ة-ي-لا◊ا ة-عو-مÛا ‘
ةÿÈا يبع’ نم جيزم اهنإا““ :اهنع
ما-ج-سسن’ا ..دد÷ا ن--يد--فاو--لاو
انأاو ،تقو-لا ن-م د-يزŸا بل-ط-ت-ي

نسسحتتسس بعللا ةدوج نأاب لئافتم
.““اÒثك

 قوراف.ج ^

12 نرقلا ‘ اجيوتت قرفلا Ìكا بيترت

Êابصساو يرصصم قوفتو ةيرئاز÷ا ةيدن’ا بايغ
ةيدنأ’ا سشرع ،يرسصŸا يلهأ’ا يدانلا ىلتعا ^

ةيادب ذنم ،⁄اعلا ‘ ت’وطبلاب ا-ج-يو-ت-ت Ìكأ’ا
نع ةيرئاز÷ا ةيدن’ا تباغ Úح ‘ ،12ـلا نرقلا
دان Ìكا وه لئابقلا ةبيب-سش نا ا-م-ل-ع ،ة-م-ئا-ق-لا

.ايراقو اينطو تاجيوتتلا ثيح نم يرئازج
ايقيرفإا لاطبأا يرود بقل ارخؤوم يلهأ’ا دسصحو
،›ا◊ا نرقلا ‘ اجيوتت Ìكأ’ا سشر-ع ي-ل-ت-ع-ي-ل
خنويم نرياب ىلع اقوفتم ،ةلوطب14 ققح امدعب
نيذللا ،قراط ل-ب-ج ل-ط-ب ن-لو-ك-ن-ي-لو ،ÊاŸأ’ا

.ابقل04 ادسصح
Ì 03كأا ةمئاق ““تكرام Òفسسنارت““ عقوم دسصرو
ىوتسسم ىلع12 نرقلا ‘ باقلأÓل ادسصح ايدان
.⁄اعلا
Ìكأ’ا يلهأ’ا يه ،ةيبرع ةيدنأا3 ةمئاقلا تمسضو
52 دسصح يذلا يدوعسسلا لÓهلا بناجب ،اجيوتت

.ابقل42 ققح يذلا يسسنوتلا يجÎلاو ،ةلوطب
اينابسسإا ‘ ةنولسشرب قيرفل اقوفت ةمئاقلا تدهسشو
ىلعو ،ديردم لايرل03 لباقم ةلوطب43 دسصحب

،ابقل22 سسوتنفوي دسصح ،ةيلاطيإ’ا قرفلا ديعسص
ةيزيل‚إ’ا قرفلا دتيانوي Îسسسشنام ردسصت اميف
.ابقل42 ديسصرب
،ابقل14 ديسصرب بيتÎلا ةرادسص يلهأ’ا ىلتعاو
قراط لبج لطب نلوكنيلو خنو-ي-م نر-يا-ب ه-ي-ل-يو
لح يذلا Êابسسإ’ا ةنولسشرب مث ،ابقل04 ديسصرب
.ةلوطب43 ديسصرب اعبار
يتيسس دنÓكوأا يهو ،ةلوطب33 ةيدنأا6 تدسصحو
‘ودلوŸا لو-ب-سساÒت ف-ير-سشو يد-ن-ل-يزو-ي-ن-لا
يدنلتكسس’ا كيتليسسو يتاوركلا برغز ومانيدو
لاير ءاج مث ،›اغتÈلا وتروبو Êاركوأ’ا راتخاسشو
.ابقل03 ديسصرب ديردم

مث ،ابقل92 يسسنرفلا نامÒج ناسس سسيراب ققحو
،ةلوطب62 ديسصرب ين-ي-مرأ’ا نا-ف-يرأا كي-نو-ي-ب
لÓهلا يهو ،ة-لو-ط-ب52 ةيد-نأا5 تد-سصحو
يتابو جروب-م-سسكو-ل ل-ط-ب „’دو-يدو يدو-ع-سسلا
Êانويلا سسوكايبŸوأاو ايسسور Óيب لطب فوسسيروب
.Êاركوأ’ا فييك ومانيدو
يجÎلا ي-ه ،ة-لو-ط-ب42 ة-يد-نأا3 تد--سصحو
Îسسسشنامو ينيتنجرأ’ا زروينوج اكوبو يسسنوتلا
ةطلاج اقيرف دسصح ام-ك ،يز-ي-ل‚إ’ا د-ت-يا-نو-ي
.ابقلÊ 32وتسسأ’ا Úلات ارولفو يكÎلا يارسس
سسوتنفوي ي-هو ،ا-ب-ق-ل22ـب ة-يد-نأا3 تزا--فو
،Êابايلا اميسشاكو ›اغتÈلا اك-ي-ف-ن-بو ›ا-ط-يإ’ا
ماريروب يهو ،اب-ق-ل12 ةيد-نأا4 تدسصح امن-ي-ب
Êابلأ’ا اناÒت فإا ه-ي-كو يد-نÓ-يا-ت-لا د-ت-يا-نو-ي
.يسسورلا وكسسوم اكسسيسسو يدنلتكسس’ا زرجنيرو

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
ويصشتلاكلل هترادصص زيزعت نع ثحبيرصصان نب

نÓيم يدا-ن ،مو-ي-لا ةر-ه-سس ل-ح-ي ^
ايرودبماسس هسسفانم ىلع Óيقث افيسض

ةلو÷ا راطا نم-سض ة-يو-ق ةارا-ب-م ‘
ثيح ،ةيلاطي’ا ةلوطبلا نم ةرسشاعلا
قيق– ¤ا هءÓمزو رسصان نب حمطي
مهترادسص زيزعتل ة-ي-با-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن
مهلجسس ىلع ظاف◊او ،وي-سشت-لا-ك-ل-ل
اذه ةلوطبلا ‘ مئاز-ه-لا ن-م ›اÿا
.مسسوŸا
ةمهŸا رسصانعلا نم ددع بايغ مغرو

بايغ كلذكو ق-ير-ف-لا فو-ف-سص ن-ع
،عيباسسأا ةثÓث وح-ن-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا
ه-مد-ق-ت ›ا-ط-يإ’ا نÓ--ي--م ل--سصاو
هعبرت ىلع ظفاحو ةتبا-ث تاو-ط-خ-ب
يرود-لا ةراد-سص ‘ ح-ير--م قرا--ف--ب
رارمتسسا لظ ‘ مدقلا ةركل ›اطيإ’ا

عيرسسلا عاقيإ’اب تمسستا يتلا هسضورع
.ةيلعافلاو عاتمإ’او
ينفلا ريدŸا ›ويب ونافي-ت-سس ى-ه-نأاو

Ÿي-Óف نÎد-ع-ب ،ي-ح-سصلا لز-ع-لا ة
ا-نورو-ك سسوÒف ىود-ع-ب ه--ت--با--سصإا
لسضفأا قيبطت ¤إا علطتيو ،دجتسسŸا
تا-يرا-بŸا لود--ج ل--ظ ‘ لو--ل◊ا
Èم--سسيد ر--ه--سش لÓ--خ م---حدزŸا

.يرا÷ا
دعب سسما لوا هيبع’ ¤إا ›ويب داعو
هتباسصإا نÓعإا رثإا بايغلا نم اموي81
¤إا ركسشلاب مد-ق-تو ،ا-نورو-ك ىود-ع-ب
،قباسسلا قيرفلا عفادم اÒنوب يلييناد
قيرف-لا ةدا-ي-ق ‘ ه-لfi ل-ح يذ-لاو

تدهسش يتلا ،ةي-سضاŸا ةÎف-لا لÓ-خ
انيتنروي-فو ›و-با-ن ما-مأا ن-يرا-سصت-نا
يرودلا ‘ يسسنرفلا ليل مامأا ’داعتو
.يبوروأ’ا
نÓيم عبÎي ،›ا-ط-يإ’ا يرود-لا ‘و

طاقن سسم-خ قرا-ف-ب ةراد-سصلا ى-ل-ع
نÓ-ي-م Îنإا ه-ي-سسفا-ن-م بر-قأا ما--مأا
لحارم عسست د-ع-ب كلذو ،و-لو-سسا-سسو
.ةقباسسŸا ‘ نآ’ا ىتح تميقأا
اوناك ام امئاد““ :هيبع’ نع ›ويب لاقو

دع-ب كلذو ،م-ه-تارد-ق-ب ة-يارد ى-ل-ع
اهومدق ي-ت-لا سضور-ع-لاو ج-ئا-ت-ن-لا

كانه لازي ’ هنأا فرعن اننكل .ارخؤوم
¤إا ة-جا-ح-ب ا-ن-نأاو ،رو-ط-ت-ل-ل لا‹

““.مدقتلا لجأا نم لمعلا ةلسصاوم
رسشع همامأا قيرفلا نأا ›ويب حسضوأاو
.رهسشلا اه لÓخ تايرابم
.داهجإ’اب رع-سشن-سس د-ي-كأا-ت-لا-ب““ دازو

اننكÁ ،قيرفك بعللا لÓخ نم نكلو
يدل .تÓكسشŸا هذه ىل-ع بل-غ-ت-لا
ىلع ظاف-ح-ل-ل لو-ل◊او ر-سصا-ن-ع-لا

ةارابم لك ‘ ةسسفانŸا ىلع ا-ن-ترد-ق
““.ىرخأ’ا ولت
‘ قيرفلا حور لÓخ نم نÓيم ح‚و
مجنلا بايغ ةل-ك-سشم ى-ل-ع بل-غ-ت-لا
نا---ت’ز يد---يو----سسلا مر----سضıا
ةمئاق ردسصتي يذلا ،سشتيفوميهاربإا

ةر-سشع د--ي--سصر--ب يرود--لا ‘اد--ه
ق-لأا-تŸا با--ي--غ كلذ--كو ،فاد--هأا
.وايل لييافار
ة--لا--ح ع--با--ت--ن»: ›و---ي---ب لا---قو
اÃر .ايموي وايلو سشت-ي-فو-م-ي-هار-بإا
دقو ،قيرفلا ¤إا ةياغلل ابيرق نادوعي
موي ايرودبماسس ةهجاوم ‘ كلذ نوكي
““.دحأ’ا
›ودلا ›اغتاÈلا مجنلا لجسس كلذك
057 مقر فدهلا ودلانور ونايتسسيرك

Êاثلا فدهلا زرحأا ثيح ،هتÒسسم ‘
تهتنا يتلا ةارا-بŸا ‘ سسو-ت-ن-فو-ي-ل
Ê 3اركوأ’ا فييك ومانيد ىلع زوفلاب

.ءاعبرأ’ا0 /
““مارجتسسنإا““ قيبطت Èع ودلانور لاقو

ÚبردŸاو ÚبعÓلا عي-م-ج ر-ك-سشأا»:
اذه ¤إا لوسصولا ‘ Êودعاسس نيذلا
ع-ي-م-ج ر--ك--سشأا ،ل--هذŸا م--قر--لا
لم-ع-ل-ل Êو-ع-فد ن-يذ-لا Úسسفا-نŸا
ةطÙا ...موي لك Ìكأاو Ìكأا ةيدجب
مقر فدهلل لوسصولا نوكتسس ةلبقŸا

008““.
لجسس ودلانور نأا ¤إا ةراسشإ’ا ردŒو
›اطيإ’ا يرودلا ‘ فادهأا ةي-نا-م-ث

قرافب اقوفتم نآ’ا ىتح مسسوŸا اذه
.وكاكول ىلع دحاو فده
ينفلا ريدŸا ولوابمايج وكرام لمأايو
يحسصلا لزعلا ةÎف ءاهنإا ‘ ونيروتل
ما-مأا ة-ب-ق-ترŸا ة--ه--جاوŸا ل--ب--ق
يرازيسشت بيغي ا-م-ن-ي-ب ،سسو-ت-ن-فو-ي
انيتنرويفل ينفلا ريدŸا يل-ل-يد-نار-ب

ءاسسم هونج مامأا هتارابم ‘ هقيرف نع
سصو-ح-ف-لا تف-سشك نأا د-ع-ب ،Úن-ث’ا

ىودعب هتباسصإا عو-ب-سسأ’ا اذ-ه لÓ-خ
.انوروك
مويلا ءاسسم ةرسشاعلا ةلحرŸا دهسشتو
عم يزينيدوأاو ›وبان عم Êوتورك ءاقل
يرايلاك عم انوÒف سسÓيهو ا-ت-نÓ-تأا
.وتنيفينيب عم امرابو



 سسابعلب دا–ا
هئايتضسا نع Èعيو ةفضشنŸا يمري ةرارغوب

قيرفلل ةيرادإ’ا ةيعضضولا نم
هباحشسنا ضسابعلب دا–ا قيرف بردم ،ةرارغوب Úمايلا نلعأا ^
ةيميظنتلاو ةيلاŸا لكاششŸا ةيفلخ ىلع ق-ير-ف-لا بيرد-ت ن-م
يلهأا بابشش هفيشضم عم ضسابعلب دا–ا لداعتو ،اهنم Êاعي يتلا
ة-لو÷ا ‘ ،ة-ع-م÷ا ضسمأا لوأا1 -1 ةجيتنب جيريرعو-ب جر-ب
لوأا وهو ،مدقلا ةركل ¤ولا ةفÙÎا ةلوط-ب-لا ن-م ة-ي-نا-ث-لا

ةعاذإÓل ،ةرارغوب لاقو ،مشسوŸا اذه قيرف-ل-ل ي-م-شسر رو-ه-ظ
بيردت نم يباحشسنا نلعأا““ :ةارابŸا ةياهن بقع ةيرئاز÷ا
ىلع عج-ششت ل ي-ت-لا ل-م-ع-لا فور-ظ بب-شسب ضسا-ب-ع-ل-ب دا–ا
جÈلا يلها ةارابم ىلع فارششإلاب تلبق““ :فاشضأاو ،““ةلشصاوŸا

نم هولذب ام ىلع مهركششأاو مهدحول ÚبعÓلا كرتأا ل ىتح
نيذلا نمو فيدرلا قيرفلا نم مهبلغأا نأاو ةشصاخ ،تادوه‹

‘ دجاوتم انأا““ :دازو ،““يشضاŸا مشسوŸا ‘ اÒثك اوبعلي ⁄
،““ةيبلشسلا رومألا نم Òثكلا ىلع تفقوو نيرهشش ذنم قيرفلا
Òبك قيرف ‘ حاجنلا قيق–و لمعلا لجا نم تئج““ :لشصاوو
ةقلاعلا ةيلاŸا يتاقحتشسÃ بلاطأا ل و ،ضسابعلب دا–ا لثم
هنأل ،›زنم ¤إا دوعأاشس““ :عباتو ،““دد÷ا ÚبعÓلا ليهأاتب نكلو

نكمتت ⁄و ،““فورظلا هذه لثم ‘ لمعلا ةلشصاوم يننكÁ ل
ببشسب دد÷ا ÚبعÓلا ليهأات نم نآلا ىتح ضسابعلب دا–ا ةرادإا

لشصت يتلاو ءامدقلا ÚبعÓل ةقحتشسŸا نويدلا ديدشست مدع
 .ميتنشس رايلم فشصنو تارايلم ةبعرا وحن ¤إا

يلنÒب دضض لوأ’ا زرfi فده حيضشرت
  اÎل‚ا ‘ رهضشلا فده ةزئا÷

ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا بعÓل لوألا فدهلا حيششرت ” ^
fiب دشض زرÒةرششاعلا ةلو÷ا مشسرب طرافلا تبشسلا موي يلن

رهشش فده ةزئا÷ مدقلا ةركل ةزاتمŸا ةيزيل‚لا ةلوطبلا نم
‘ ح‚ دق يرئاز÷ا بختنŸا دئاق ناكو ،طرافلا Èمفون
يلنÒب ىلع زوفلا لÓخ يتيشسلا عم هل ““كيرتاه““ لوأا ليجشست
نم أادب حششرŸا فده-لا ،دا–لا بع-لÃ در نود ة-ي-شسا-م-خ-ب

ضسيروت ناÒف دجو ثيح ،ةركلا ىلع وغيردور ذاوحتشسا لÓخ
زرÙ ةرير“ مدق هرودب يذلا نيورب يد Úفيك ¤إا ررم يذلا
نم ةيلفشسلا ىرشسيلا ةيوازلا ‘ ةشضفخنم ةديدشست ددشس يذلا
ةعئارلا فادهألا نم ددع عم ةشسفانم هجاوي زرfi ،ةكبششلا
:ةمئاقلا لمششتو ،Èمفون رهشش لÓخ اهليجشست ” يتلا ىرخألا
Êادو ضسورب دراو ضسميجو ،(نوترفيإا دشض دتيانوي زديل) اينيفار
نوتيارب) ضشرام ›وشسو ،(Óيف نوتشسأا دشض نوتبماثواشس) ز‚إا

زديل دشض يتيشس Îشسيل) يدراف يم-ي-جو ،(Ó-ي-ف نو-ت-شسأا د-شض
انيأا لوأا و ،زديل دشض ضسلاب لاتشسيرك) زيإا يششيÒبيإاو ،(دتيانوي
 ر.ق^                                                                 .(نوترفيإا دشض ماهلوف)

 فيطسس قافو
اقطانو ايضسيئر اراضشتضسم رارضس Úعي ةيافلح

قيرفلا مضساب ايمضسر
ةدايقب ضسما لوا ،فيطشس قافو يدان ةرادإا ضسل‹ نلعأا ^

اقطان ،رارشس ميك◊ا دبع Úيعت ،ةيافل-ح د-ه-ف ما-ع-لا ر-يدŸا
يدانلا لاقو ،يدانلل ايشسيئر اراششتشسمو ،قيرفلا مشساب ايمشسر
ريدŸا ماق““ :““كوبشسيف““ ىلع هتحفشص Èع نايب ‘ ،يفياطشسلا
نع ديمجتلا عفر بقع هماهم فانئتشسا دعب ،ةيافلح دهف ماعلا

،رارشس ميك◊ا دبع Úيعتب ،يدانلا ةرادإا ضسل‹ لبق نم هبشصنم
ةيافلح لاقو ،““همشساب ايمشسر اقطانو ،يدانلل ايشسيئر اراششتشسم

اماع اريدم يتفشصب““ :قافولل يمشسر-لا با-شسح-ل-ل ح-ير-شصت ‘
رارشس Úيعتب تمق ،فيطشس قافو يدا-ن-ل ة-فÙÎا ة-كر-ششل-ل
لك ،ادعاشصف نآلا نم““ :فاشضأاو ،““يدانلا مشساب ايمشسر اقطان

هيلع ،يفحشص حيرشصت وأا ،راشسفتشسا وأا ،ةمولعم ةيأا ديري نم
 .““رارشس ميك◊ا دبعب لاشصتلا
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ةحيضضفلا دعب يتلباقم شضفر يدلاو :ةلبقلب
 رطق ‘ رضضÿا شصبرت ‘ اهتبكترا يتلا

داتشس يدان بعل ةلبقلب ضسيراه يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا داع ^
‘ هل تعقو يتلا ةÒهششلا ةثدا◊ا نع ثد-ح-ل-ل ي-شسنر-ف-لا تشسير-ب
9102 ايقيرفا ضسأاك تايئاهن قÓطنا ليبق رطق ‘ رشضÿا ضصبرت

Ãا ن-م هدر-ط ‘ تب-ب-شست ي-ت-لاو ر-شصŸاو ر-ك-شسعŸينطولا بختن
دق ةحيشضفلا كلت ءازا هدلاو لعف ةدر نأاب ةلبقلب فششكو ،يرئاز÷ا
دق هدلاو نأاو ةشصاخ ،اÒثك هيف ترثأاو ،هيلإا ةبشسنلاب ةمداشص تناك
‘ يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لاقو ،ةثدا◊ا كلت دعب هتلباقم ضضفر
نم مدشص يدلاو““ :مويلا ةيشسنرف مÓعإلا لئاشسو اهترششن تاحيرشصت
،““ايلك اشضوفرم ناك هب تمق ام نأل ،كلذ ‘ قح ىلع ناكو ،يتلعف
¤إا يتدوع دعبو ،ينطولا بختنŸا نم يدرط ” امدنع““ :فاشضأاو
،““يئاقدشصأا دنع تيبملل تهجوتو ،يتاقÓم ضضفر يدلاو ،اشسنرف
يعم ملكتي ⁄و ،يتلاشصتا عيمج ىلع درلا اشضيأا ضضفر دقل““ :متخو

داعو ،““هفقوم مهفتأاو ،عشضولا لبق-ت ع-ط-ت-شسي ⁄ ،ة-ل-يو-ط ع-ي-با-شسأل
هنع افع ثيح ،يرئاز÷ا ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ¤ا ار-خؤو-م بعÓ-لا
ةلبقلب نأاب تاحيرشصت ‘ لاق يذلا ،يشضاملب لامج ينطولا بردŸا

،ايفاك ناك كلذو هنع رذتعاو ،هيف عقو يذلا أاطÿا مجح فرع دق
رداق وهو ةعئار تايناكما كلتÁ بعÓلا نأاب هتاذ تقولا ‘ ادكؤوم
    .ينطولا بختنملل ةمزÓلا ةفاشضلا Ëدقت ىلع

alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يضضايرلا قحلملا

 دادزولب بابضش – يبيللا رضصنلا

 لهأاتلا ةقاطب مضسح لجا نم ةرهاقلا ‘ ةبيقعل

دادزولب بابسش قيرف دعتسس
رسصنلا Òظن ةهجاوŸ مويلا
ةلباقم باسس◊ يبيللا
يديهمتلا رودلا نم ةدوعلا
Ÿلاطبألا ةطبار ةسسفان
مدقلا ةركل ةيقيرفإلا

Ãيب““ بعلÎروبسس و““
ةرهاقلا ةيرسصŸا ةمسصاعلاب
00:71 ـلا ةعاسسلا نم ءادتبا
 ،رئاز÷ا تيقوتب

Èع دادزولب بابشش قيرف حشضوأاو ^
““كوبشسيف““ ىلع ةيمشسرلا هت-ح-ف-شص

قيرفلا نم مدقم بلط ىلع ءانب هنأا
ةيلاردفنوكلا تررق د-ق-ف ي-ب-ي-ل-لا
Òيغت ““فاك““ مدقلا ةركل ةيقيرفإلا

يتلا ،ةهجاوŸا هذ-ه ءار-جإا نا-ك-م
بعلÃ فاطŸا ة-يا-ه-ن ‘ ما-ق-ت-شس
نم ءادتبا ةرهاقلاب ““رو-ب-شس وÎي-ب““
تي-قو-ت-ب ا--شس00:71ـلا ة--عا---شسلا

‘ ةررق-م تنا-ك نأا د-ع-ب ،ر-ئاز÷ا
ة--طر--ششلا بع---لÃ ق---با---شس تقو
اشس54:31 ةعاشسلا ىلع ةرها-ق-لا-ب
مدع ببشسب كلذو ،رئاز÷ا تيقوتب

قيرف نأا مولعمو ،ةيشضرألا ةيزهاج
ةلباقŸاب زاف دق ناك دادزولب بابشش
د--حألا مو--ي تر--ج ي--ت---لا ¤وألا

رئاز÷اب ةيليوج5 بعلÃ مرشصنŸا
لق-ن-تو ،(0-2) ةجيتن-ب ة-م-شصا-ع-لا

¤إا ةعم÷ا ضسمأا لوأا رئاز÷ا لث‡
Èع ،ةرهاقلا ةيرشصŸا ة-م-شصا-ع-لا
قيرفلا نأا املع ،ةشصاخ ةيوج ةلحر
هدعاوقب بعللا نم عنم دق يبيللا

بابشش ةثعب ترداغو ،ةينمأا بابشسأل

ةشصا-خ ةر-ئا-ط Ïم ى-ل-ع دادزو-ل-ب
،ةرهاقلا ةيرشصŸا ةمشصاعلا هاŒاب
ةثعب تمشضو ،يبيللا رشصن-لا ءا-ق-ل-ل
باغ ثي-ح ،ا-ب-عل91 ،يبراي-شسلا

مه ،Úبعل ةشسمخ ةرهاقلا ةيرفشس
طخ وب-علو د-عا-شس ضسنأا ع-فادŸا
Úشسحو تا-ك-يرا-ت لÓ-ب ط--شسو--لا

م-جا-هŸاو رار-ج لدا--عو يŸا--شس
،تاباشصإلا يعادب ،ويل-شسو-ب د-لا-خ
مقاط لبق نم ،ةلباقŸا هذه رادتو

م-ك◊ا ةدا-ي-ق-ب ي--شسنو--ت م--ي--ك–
ةدعاشسÃ ينشسح م-ي-ع-ن ي-شسي-ئر-لا

Úمأا و لي-عا-م-شسإا نÁأا ه-ي-ن-طاو-م
،ل-هأا-ت-لا ة-لا--ح ‘و ،ه--ل--لا كر--ب
‘ دادزولب باب-شش ق-ير-ف ه-جاو-ي-شس
ة-شسفا-نŸا هذ--ه ن--م لوألا رود--لا
ة-ه-جاوŸا ن-م ز-ئا-ف-لا ،ة-يرا-ق--لا
ضشي÷ا ضسر-----ح Úب ة-----جودزŸا
) ينيك-لا ا-ي-ها-م رو-غو يد-ناور-لا

ماق-ت-شسو ،(1-2 باهذ-لا ة-ل-با-ق-م
32 وأا22 موي با-هذ-لا ة-ل-با-ق-م
ةدوعلا ةلباقم ماقت ام-ي-ف ،Èم-شسيد
 .1202 يفناج6 وأا5 موي

ر .ق ^

 ايقيرفا لاطبا ةطبار
00:71 ةعاسسلا نم ةيادب مويلا

لامج ينطولا بردŸا Úبو هنيب راد ام ،ةرم لوأل ،نافز يدهم ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا فششك ^
ضسأاك يئاهن عبر ةارابم ‘ ،باشصŸا لاطع فشسوي هليمزل Óيدب هتكراششم نم طقف قئاقد لبق يشضاملب
فشسوي ءاقفر اهمشسح يتلا ةهجاوŸا يهو ،9102 ماع رشصم ‘ راوفيد توك بختنم مامأا ايقيرفأا ·أا
كوكششلا مغر ،يشضاملب اهب هعجشش يتلا تاملكلا ىشسني نل هنأاب نافز دكأاو ،حيجÎلا تÓكرب يليÓب
تاحيرشصت ‘ لاق ثيح ،قلأاتلا ىلع هتردق لو-ح ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا رو-ه-م-ج دوار-ت تنا-ك ي-ت-لا
ÚبعÓلا ضضعب ،يدهم ينعمشسا › لاقو ،يلع ةيوق يشضاملب تاملك تناك““ :““ضسنارف تشسيو““ ةفيحشصل
Úبت نأا كيلع ،كتشصرف اهنإا ،دئاوف موق دنع موق بئاشصمف ،نآلا هششيعت اÓ Ÿثا‡ اراوششم نوششيعي

ىناع هنا مغر ،رئاز÷ا خيرات ‘ ةرم Êاثل ايقيرفأا ضسأاكب رشضÿا عم جيوتتلا ‘ نافز ح‚و ،““كاوتشسم
‘ ةروفfi تيقب تاظ◊ اهدعب ضشيعيل ،ةلاطب تاÎف ةدعب رمو بذبذتلا نم يوركلا هراوششم ‘

فده قيق– وحن ÚبعÓلا عيمج هيجوت ‘ يشضاملب بردŸا ح‚““ :Óئاق اهيلع قلع ثيح ،هنهذ
:فاشضأاو ،““Óهذم كلذ ناك دقل ،بقللاب زوفلا لجأا نم انهجاوت يتلا فورظلا لك انيشسن دقل ،دحاو
اننوقفاري نيذلا ÚعجششŸا ىشسنأا ل امك ،Óئاه زا‚إلاب يرخف لعج ام ،رئاز÷ا ‘ ضشيعي يدلاو““
،““يتركاذ ‘ اروفfi جيوتتلا ىقبيو ،كلذب عمشسي ⁄اعلا لك رئاز÷ا زوفت امدنعف ،ةنون‹ ةقيرطب
مامأا ه◊اشصل فادهأا ةثÓثب تهتناو ،رشصم ‘ رئاز÷ا اهتشضاخ يتلا ةثلاثلا ةارابŸا ‘ نافز كراششو
مث ايÒجين مامأا يئاهنلا فشصن ءاقلو جاعلا لحاشس ةهجاوم نم اءزج لشصاوي نأا لبق ،اينازنت بختنم
.ءاقللا ‘ ديحولا حا‚وب دادغب فده لشضفب يشضاملب لابششا همشسح يذلا ،لاغنشسلا مامأا يئاهنلا

  قوراف.ج ^

 راوفيد توك ةارابم ‘ لاطع شضيوعتل دعتضسا تنك امدنع يضضاملب › هلاق ام اذه :نافز

 يسضاملبل اههجوي ةلاسسر Êاث ‘
 مادقأ’ا ىلع ايضشم ولو اهيلإا بهذاو رئاز÷ا ةوعد يبلأاو اضسنرف شضفرأاضس :ششامح

،باششلا يرئاز÷ا عفادŸا تبثأا ^
امدنع هرايخ نشسح ،ضشام-ح ضسي-نا-ي
،ةراعإلا لي-ب-شس ى-ل-ع ل-ي-حر-لا رر-ق
ا-ت-ششي-فاو-ب يدا-ن ة--ق--فر بع--ل--لاو
لين مدع نم يششخ نأا دعب ،›اغتÈلا

ضسين قبشسألا هيدان ‘ ةي-فا-ك ة-شصر-ف
تابو Òبك لكششب قلأات ثيح ،يشسنرفلا

ينفلا ريدŸا تاباشسح ‘ امهم ابعل
هتبغر ضشامح ددجو ،اÈيشس و-ك-شسا-ف
بخ-ت-نŸا ع-م بع-ل-لا ‘ ةد-يد--ششلا
ةديدج تا-ح-ير-شصت Èع ،ير-ئاز÷ا
يد تيزا-غل““ ة-ف-ي-ح-شصل ا-ه--ب ¤دأا

نع اهلÓخ ن-م Èع ثي-ح ،““كي-ن-ي-ف

ي-ل-شصألا هد-ل-ب-ب Òب-ك-لا ه-طا--ب--ترا
د-حأا ع-م تثد–““ :لا--قو ،ر--ئاز÷ا
،ي-شضا-م-ل-ب بردŸا ن--م Úبر--قŸا
يننأا كشش لو ،ينعباتي هنأاب ÈÊخأاو
تيقلت اذإا مادقألا ىلع ايششم بهذأاشس
،““› ارخف نو-ك-ي-شس اذ-ه-ف ،ةو-عد-لا
لب ينمتلاب اذه نوكي نل نكل““ :عباتو
عم اÒثك زكرأا ينلعج-ي ا-م ،ل-م-ع-لا-ب
بختنم عم بعلل دعتشسم انأاو ،يدانلا

‘و عجششم انأاف ،اماع32 نم لقأا ةئف
يقلعت فشصو عيطت-شسأا ل ،ر-ئاز-ج-ل-ل
ول ىتح بختنŸا لثمأاشس ثيح ،يدلبب
ق-لأا-ت ءا-جو ،““ا-شسنر-ف ي-ن-ت-عد-ت-شسا

ل-ع-ج-ي-ل ضشا-م-ح ر-شسيألا Òه--ظ--لا
ةيمشست هيلع نوقلطي هيدا-ن Òها-م-ج
ةطقن““ :كلذ نع قلع ثيح ،ةديدج
انأاف ،قلأاتلل ةÒبكلا يتدارإا يه يتوق
يدلو ،اهأادبأا املثم ةارابŸا لشصاوأا

هب ÈÊخي ام وهو ةيوق ىرشسي مدق
يفف ،يلع نوفرششي نيذلا نوبردŸا
،ضسولراك وتÒبور يننومشسي اتشسيفاوب
Èعو ،““بعلŸا ‘ يتودق ىقبي يذلا
زا‚إاب هتداعشس ن-ع ضشا-م-ح ضسي-نا-ي
·أا ضسأا-ك--ب ير--ئاز÷ا بخ--ت--نŸا
ه-جور-خ د-كأا ثي--ح ،9102 ايقير-فأا
ةيقب رارغ ىلع بقل-لا-ب لا-ف-ت-حÓ-ل

:لا------قو ،Úير------ئاز÷ا ÚبÎغŸا
تلز-نو بخ-ت-نŸا ضصي-م-ق تيد-ترا““
تناك دقل ،ÚعجششŸا ةق-فر عرا-ششل-ل
اذ-ه ق-ح-ت-شسن ا-ن-كو ةز--ي‡ ءاو--جأا
دق يشضاملب لامج نا-كو ،““ج-يو-ت-ت-لا
ةانقل ةÒخألا هتا-ح-ير-شصت ‘ ح-شضوأا
عبا-ت-ي ه-نأا-ب ة-ي-شسنر-ف-لا ““ي-شس مأا رأا““

ن--م بهاوŸا ن--م هÒغو ضشا--م---ح
‘ ة-ير--ئاز÷ا لو--شصألا با--ح--شصأا
لازي ل تقولا نأاب ىري هنأا لإا ،جراÿا

بعل ل-جأا ن-م ه-ئا-عد-ت-شسل ار-ك-ب-م
 .ءارمشسلا ةراقلا ‘ ةبعشص تايرابم
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 ينطولا بختنŸا ‘ عيرضس لكضشب جامدن’ا ىلع Êدعاضس زرfi عضضاوت :ةيÓÁح
اشضر د-مfi ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ف-ششك ^
نع ،يكيجل-ب-لا تو-ششتÒب يدا-ن Òه-ظ ،ة-يÓÁ-ح

ليهشستل زرfi ضضاير ه-ل-ي-مز ه-ب ما-ق يذ-لا رود-لا
نيركشسعŸا لÓ-خ ر-شضÿا ع-م ه-جا-مد-نا ة-م-ه-م
¤إا مشضنا دق ةيÓÁ-ح نا-كو ،ر-شضخ-ل-ل ن-يÒخألا

È 8102مشسيد ‘ ¤وألا ةرم-ل-ل ر-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م
رطق ىل-ع يدو-لا ءار-ح-شصلا ي-براfi زو-ف لÓ-خ
‘ ايشساشسأا ارشصنع حبشصي نأا لبق ،در نود فدهب

ليدبك ةÒخألا تاركشسعŸا لÓخ قيرفلا تايرابم
،يشسنرفلا ضسين يدان Òهظ لاطع فشسوي باشصملل
نأاششب ““ضستروبشس كير-فأا““ ع-قوŸ ة-يÓÁ-ح حر-شصو
ضضاير يزي-ل‚إلا ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م م‚ ل-ما-ع-ت

fiئاق هعم زرÓ: ““ضضاير fiنم م‚ هنأا مغر زر
ل ةجردل ابدؤوم ابعل ىقبي هنأا لٕا ،يŸاعلا زارطلا

Áادج ةعشضاوتم ة-ي-شصخ-شش و-هو ،ا-هرو-شصت ن-ك““،
عم جامدنلا لجأا نم اÒثك Êدعاشس دقل““ :فاشضأاو
› هتدعاشسم ىل-ع اÒث-ك هر-ك-ششأا ا-نأاو ة-عو-مÛا
ةيناشسنإلا ةيحانلا نم““ :لشصاوو ،““هل بشس– يتلاو

نحن انمامأا زجاوح يأا عشضي لو ،ةعئار ةيشصخشش وه
ى-ق-ب-ي ه-نإا ل-ب ،ه-ع-م ل-شصاو-ت-لا ل-جأا ن-م هءÓ-مز
نوكت امدنعو ،ءانثتشسا نود عيم÷ا مامأا اعشضاوتم
،ةرششابم ةفشصب كيلع دري هنإاف ةمولعم يأل ةجاحب
:ل-م-كأاو ،““ع-ئار ر-مأا اذ--هو ،كم--عد--ل ى--ع--شسيو
ثيح ،ةيلقعلا ضسفن اهيدل ءانثتشسا نود ةعومÛا““
،““Òغ ل ةينطولا ة-يار-لا ع-فر-ل نو-ك-ت ة-يو-لوألا نأا
تايرابم عبرا ‘ زي-مŸا ر-شسيألا Òه-ظ-لا كرا-ششو
اهنيب ،Úلداعتو نيزوف امهيف ققح رشضÿا عم ةلماك
كي-شسكŸاو (0-1) ايÒجين مامأا نات-يدو نا-تارا-ب-م

1-3) يوبابÁز ما-مأا نا-ت-ي-م-شسر نا-ير-خأاو (2-2)
لاطع ضضوعو ،اي-ق-ير-فأا ·أا تا-ي-ف-شصت ‘ (2-2و
دعت ⁄ ةيرئاز÷ا Òهام÷ا نأا ىتح ةقيرط لشضفأاب
نأاب نودكؤوي ÚعباتŸا ةيبلاغ تابو ،هبايغب رعششت

تانامشض حنÁ حبشصأا دق يكيجلبلا توششÒب بعل
ىلع هنأا و ةشصاخ ،يشضامل-ب لا-م÷ ة-ب-شسن-لا-ب Èكأا
ةيحانلا ن-م بل-شص لا-ط-ع ه-شسفا-ن-م ن-م ضسك-ع-لا
Òغ لكششب ةيÓÁح اشضر دمfi لو–و ،ةيعافدلا

لاطبأا عم ضشاقن نود يشسا-شسأا ر-شصن-ع ¤إا ع-قو-ت-م
توفي ل حبشصأا ،يشضاملب لامج نأا ةجردل ،ايقيرفأا
ة-فا-شضلا-بو ه-ب ةدا-ششإلا نود ي-مÓ-عإا رو-ه-ظ يأا
هديعاوم ‘ ينطولا بختنملل اهمدق يتلا ةيعونلا
 .ارخؤوم ةمهŸا

  قوراف.ج ^
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ة--عرا--سستŸا ثاد---حألا هذ---ه م---سضخ ‘و ^
تراسشأا ،تاركركلا ‘ قوبسسم Òغلا ديعسصتلاو
ىلع ةدنتسسم ة-ي-مÓ-عإاو ة-ي-ن-مأا ر-يرا-ق-ت ةد-ع
دا–إلاو ةدح-تŸا ·ألا ل-خاد ة-ي-لود ف-قاو-م
لي“ تأادب دق ةلادعلا نازيم ةفك نأا ،يقيرفإلا
د-ع-ب ة-سصا-خ ،سضرألا با-ح-سصأاو ق◊ا تو-سصل
اهبييغت ” ي-ت-لا ة-يوار-ح-سصلا ة-ي-سضق-لا ةدو-ع
تارارق ىلع تلوتسسا تايبول لب-ق ن-م ط-غ-سضب
تحبسصأاو ديدج نم تداع دق ،ةدحتŸا ·ألا
اكيرمأل ا-ي-ق-ير-فإا ن-م سصاÿاو ما-ع-لا ثيد-ح
جرfi عسضو ‘ حبسصأا برغŸا نأاو .ة-ي-ن-ي-تÓ-لا
سسيئرلا ءÓتعا دع-ب ا-ًي-ق-ير-فإا ًة-سصا-خو ا-ًي-لود
ة-سسا-ئر ““ازو-فا-مار ل-يÒسس““ ي-ق-ير-فإا بو-ب÷ا
ةفورعŸاو0202 رياÈف ‘ ي-ق-ير-فلا دا–لا
بلاط يذلا وهو ،Úيوارحسصلا ةيسضقل همعدب
بر-غŸا ةر-سشا-ب-م تار-كر-ك-لا ة--مزأا دــي--عـٌـب
ىلع ديكأاتلاو ،ةيسساي-سسلا ة-يو-سست-لا-ب ماز-ت-للا
ءارحسصلا ¤إا ديدج سصاخ ثوعبم Úيعت ةرورسض
¤إا كلذ دوعي .ةعجانلا لول◊ا داجيإل ةيبرغلا
رابجإا نكÁ ام هديب كلÁ يقيرفلا دا–لا نأا
لÓخ نم ،ةيوارحسصلا ةيسضقلا لح ىلع برغŸا
يذلا يسسيسسأاتلا دا–لا قاثيم ىلع اهتقداسصم
لودلا ةدايسس ن-ع عا-فد-لا-ب) ه-فاد-هأا ‘ مز-ل-ي
زيزعتو ،اهلÓقتسساو اهيسضارأا ةدحوو ءاسضعألا
.ةراقلا ‘ رارقتسسلاو نمألاو مÓسسلا

‘رط نم ةيسسايسس ةدارإا رفوت ةرورسض
عازنلا

،ةدحتŸا ·أÓل ما-ع-لا Úمألا د-كأا ،قا-ي-سسلا ‘
ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق نأا ،سسيÒتوغ وينوطنأا
ريرقت قحب ةقل-ع-تŸا ةد-ي-حو-لا ة-ي-سضق-لا ي-ه
سسل‹ لا-م-عأا لود-ج ى-ل-ع ة-جردŸا ÒسصŸا
ةنجللا ¤إا مدقŸا هرير-ق-ت ‘و .›ود-لا ن-مألا
ريرقت ‘ بوع-سشلا ق-ح لو-ح ة-ث-لا-ث-لا ة-ي‡ألا
بعسشلا قح نأا ¤إا ماعلا Úمألا راسشأاو ،ÒسصŸا
كلذ-ك جرد-م ÒسصŸا ر-ير-ق-ت ‘ يوار--ح--سصلا
يتلا رامعت-سسلا ة-ي-ف-سصت ة-ن÷ لا-م-عأا ن-م-سض
سصو-سصخ-بو .ة-يو-ن-سس ة-ي-سصو-ت ه-نأا-سشب رد-سصت
‘ يوارحسصلا بعسشلا قحب ةقلعتŸا تاروطتلا
لح ¤إا لسصوتلا نأا ريرقتلا دكأا ،ÒسصŸا ريرقت
هÒسصم ريرقت ةيبرغلا ءارح-سصلا بع-سشل ل-ف-ك-ي
Úفرطلا نم ةيو-ق ة-ي-سسا-ي-سس ةدارإا بل-ط-ت-ي-سس
عمتÛا نمو ويراسسي-لو-ب-لا ة-ه-ب-جو بر-غŸا-
ةيسضوفم نأا ىلع ريرقتلا تاذ دكأا امك .›ودلا
لÓ-خ تل-ظ نا-سسنإلا قو-ق◊ ةد--ح--تŸا ·ألا
نع ريراقت ىقلتت ريرقت-لا-ب ة-لو-م-سشŸا ةÎف-لا
ÚنودŸاو ÚماÙاو Úي--ف--ح--سصلا سضر--ع---ت
ناسسنإلا قوق-ح ن-ع Úيوار-ح-سصلا Úع-فادŸاو
تاكاهتنإل مهئارأا نع Òبعتلاو مهتيطغت لÓخ
ةق-يا-سضم-ل-ل ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ‘ ة-م-ي-سسج
نأا ¤إا ريرقتلا راسشأاو .ي-ف-سسع-ت-لا لا-ق-ت-علاو
،47/79 اهرارق ‘ تبرعأا دق ةماعلا ةيعم÷ا
اهأادب يتلا تاسضوافŸا ةيلم-ع-ل ا-هد-ي-يأا-ت ن-ع
لفكي لح ¤إا لسصو-ت-لا ل-جأا ن-م ن-مألا سسل‹
.هÒسصم ريرقت ةيبرغلا ءارحسصلا بعسشل
ة-ه-ب-جو بر-غŸا Úسصلا تعد ،ا-ه--ت--ه--ج ن--م
تاسضوافŸا ةلواط ¤ا ةدوعلا ¤ا ويراسسيلوبلا
ىلع ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضقل لح ¤إا لسصوتلل
،ة-ل--سصلا تاذ ن--مألا سسل‹ تارار--ق سسا--سسأا
·ألا ا-ه-تر-سشن ة-ق--ي--ثو بسسح Úسصلا تد--كأاو
ءاسضعألا لودلا فقاوم لوح ،ةعم÷ا ،ةدحتŸا
Ãاهنأا ،ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق نم نملا سسلج
لداعو يعوسضوم ف-قوÃ كسسم-ت-لا ل-سصاو-ت-سس
ة--ه--ب--جو بر--غŸا-Úفر--ط--لا ع---ي---ج---سشتو
لداع لح داجيإا ¤إا يعسسلا ىلع-ويراسسيلوبلا
سساسسأا ىلع سضوافتلاو راو◊ا لÓخ نم مئادو
Úسصلا تثحو ،ةلسصلا تاذ نمألا سسل‹ تارارق
ءارحسصلاب ةقلعتŸا تارواسشŸا ةغيسص Òيغت ¤إا
لومسش Ìكأا نوكتل ،نمألا سسل‹ لخاد ةيبرغلا
قفاوت ¤ا لسصت تاروطتلا ة÷اعم نم لعŒو
Úي--ع--ت ةرور--سض ى--ل--ع Úسصلا تد--كأاو ،ءارآلا
تقو برقأا ‘ ماعلا ÚمأÓل يسصخسشلا ثوعبŸا

ةيتاوŸا فورظلا ةئيهت فانئتسسا Òسسيتل ،نك‡
Úكب تدكأا امك ،امدق ةيسسايسسلا ةيوسستلا عفدل
ةيفسصتل ةدحتŸا ·ألا دوه÷ لما-ك-لا ا-م-ه-عد
ةلواط ىلع ةجردŸا71ـلا ميلاقألاب رامعتسسلا
اهبودنم بئان Èعو .ةعبار-لا ة-ي‡ألا ة-ن-ج-ل-لا
ميلاقألا بوعسش ق◊ هدÓب معد ةدحتŸا ·ألاب

،لÓقتسسلاو ÒسصŸا ريرقت ‘ ةرمعتسسŸا71ـلا
فلم لظي نأا ةرورسض ىلع ةدحتŸا ·ألا تثحو
‘و .ةمظنŸا لامعأا لودج ى-ل-ع را-م-ع-ت-سسإلا
ةع-طا-قÃ يو-ه÷ا ناÈŸلا قدا-سص ،ا-ي-نا-ب-سسإا
بعسشلا عم نماسضتلا نمسضتي رارق ىلع نوغارأا
،ويراسسيلوبلا ةهبج يعرسشلا هلث‡و يوارحسصلا
·ألا ةمظنم قاثيم ‘ ةدراولا ءىدابملل اقبط
سسل‹و ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا تارار-قو ةد-ح-تŸا
سشيج ةمجاهم نأا ناÈŸلا دكأاو .›ودلا نمألا
ةرغثب Úيوارحسصلا Úيندملل يبرغŸا لÓتحلا
.حل-سسŸا عاز-ن-لا ةدو-ع ‘ بب-سست ،تار-كر-ك-لا
نع نوغارأا ةعطاقÃ يوه÷ا ناÈŸلا برعأاو
هلث‡و يوارحسصلا بعسشلا عم هنماسضتو همعد
ءىدابم عم ايسشا“ ،ويراسسيلوبلا ةهبج يعرسشلا
ةماعلا ةيعم÷ا تارارقو ةدحتŸا ·ألا قاثيم
يوه÷ا ناÈŸلا دسشانو .›ودلا نمألا سسل‹و
ل-م– ل-جأا ن-م ة-يز-كرŸا ا-ي-نا-ب-سسإا ة-مو-ك-ح
سصوسصخب اهتابجاو ¤إا هابتنلاو اه-تا-ي-لوؤو-سسم
ناسسنإلا قوقحو ةيلودلا تايقافتلا نع عافدلا
ىلع لم-ع-لاو ،يوار-ح-سصلا بع-سشل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
تايدتنŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةÒخألا هذ-ه ماÎحا
¤ا ةدهاج ى-ع-سست نأاو ة-ي-لود-لا تا-م-ظ-نŸاو
لخاد نم Úيسسايسسلا ÚلقتعŸا لك حارسس قÓطإا
»:نوغارأا ناÈŸلا لا-قو .ة-ي-بر-غŸا نو-ج-سسلا
ة-ي-نا-ب-سسإلا ة-يز-كرŸا ة-مو-ك◊ا ى-ل-ع Úع-ت-ي
ة-ك-ل-مŸا ىد-ل ل--خد--ت--لا ي--بوروألا دا–لاو
قوق◊ا ماÎحا ةرورسضب ا-ه-عا-ن-قإل ة-ي-بر-غŸا
يوارحسصلا بعسشلل ةيطار-قÁد-لاو ة-ي-نا-سسنإلا
امك ،تاركركلا ةرغث ن-م يرو-ف-لا با-ح-سسنلاو
بيلسصلل ةيلودلا ةنجللا  لوخد بسسنألا نم ىرن
.““ةلتÙا قطانŸا ¤ا رمحألا

قوقح تاكاهتنا ءازإا ›ود قلق
ةلتÙا يسضارألا ‘ ناسسنإلا

ناسسنإلا قوقح ‘ ة-ي-لود-لا ة-ط-سشا-ن-لا تنا-كو
تهجو دق ،سسدينيتنتسسنوك ن-ير-ثا-ك ،ة-ئ-ي-ب-لاو
ل-يÒسس ي-ق-ير--فألا دا–إلا سسي--ئر--ل ة--لا--سسر
ةلجاع تاءارجإا ذاختا ¤إا اهيف هتعد ،ازوفامار
Òغ عسضولا ءاهنإل ةيقيرفألا ةمظنŸا لخاد نم
ن-ع œا-ن-لا ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ‘ لو--ب--قŸا
ةكلمم-ل-ل ي-عر-سشلا Òغ ير-ك-سسع-لا لÓ-ت-حلا
ة-يرو-ه-م÷ا ي-سضارأا ن-م ءاز--جأل ة--ي--بر--غŸا
نأاب لوبقم دعي ⁄ هنأا ¤إا ةÒسشم ،ةيوارحسصلا
هذه ءازإا قزأام ‘ فقي يقيرفإلا دا–لا لظي
نوناق عسضتو Úت-ي-ق-ير-فإا Úت-لود Úب ة-ي-سضق-لا
،ايروتيرب ‘و .كÙا ىلع ة-م-ظ-نŸا ئدا-ب-مو
بونجب ›ودلا نواعتلاو ةيجراÿا ةريزو تثحب
Òف-سسلا ع-م ،رود-نا-ب يد--ي--لا--ن ،ا--ي--ق--ير--فإا
تاقÓعلا ،ط-سسي-ب م-ل-سسي د-مfi ،يوار-ح-سصلا
ناودع-لا د-ع-ب ةÒخألا تارو-ط-ت-لاو ة-ي-ئا-ن-ث-لا
ةلاكو تحسضوأاو .تاركركلا ةقطنم ‘ يبرغŸا
¤إا اقرطت نافر-ط-لا نأا ،ة-يوار-ح-سصلا ءا-ب-نألا
يتلا ةÒخألا تاروطتلاو ةيئا-ن-ث-لا تا-قÓ-ع-لا““
هقرخو يبرغŸا ناودعلا دعب ةقطنŸا اهتدهسش
نم .““هعم ةعقوŸا تايقا-ف-تÓ-ل ل-ك-ل ر-فا-سسلا
ةيوارحسصلا ةينطو-لا ة-ن-ج-ل-لا تلا-ق ،ا-ه-ت-ه-ج
ةرو-ط-خ ق-ل-ق-ب ع-با-ت-ت ا-ه-نأا نا-سسنإلا قو--ق◊
ة-ي-عاد ،ة-ل-تÙا ندŸا-ب ة-ي-ح-سصلا عا--سضوألا
لجاعلا لخدتلا ¤ا ةلسصلا تاذ ةيلودلا تائيهلا
فو-ف-سص Úب ة-ي-نا-سسنإا ة--ثرا--ك لو--سصح ل--ب--ق
.يبرغŸا لÓتحلا ت– Úعباقلا Úيوارحسصلا
،سسمأا ،““سصاو““ هترسشن نايب ‘ ةنجللا تÈتعاو
تل-ع-ج ةÒطÿاو ة-ي-ثرا-ك--لا ة--ي--ع--سضو--لا نأا
ة-ل-تÙا ي-سضارألا-ب Úيوار-ح-سصلا Úن-طاوŸا

تائيهلل Óًجاعو اًح-ل-م ا-ًي-لود اًءاد-ن نو-ه-جو-ي
رمحألا بيلسصلل ةيلودلا ةنجللا ةسصاخو ةيلودلا
نم ن-يوار-ح-سصلا ة-يا-م◊ ل-جا-ع-لا ل-خد-ت-ل-ل
يطاع-ت ة-ي-ب-ل-سسو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج تا-ي-عاد-ت
مدعو ةلابمÓلا جهتنت يتلا ةيبرغŸا تاطلسسلا
ةايحو ةمÓسسب رمألا ق-ل-ع-ت ا-م-ل-ك ة-ي-لوؤو-سسŸا
تبلاط امك ،قايسسلا ‘ .Úيوارحسصلا ÚنطاوŸا
لخدتلاب رمحألا بيلسصلل ةيلودلا ة-ن-ج-ل-لا ن-م
ÚسشŸا كو-ل-سسلا اذ-ه-ل د-ح ع-سضو-ل ل-جا--ع--لا
ىسضرملل جÓعلاو ةيودألا Ëدقت-ب ة-م-ها-سسŸاو
تنادأا ا--م--ك .لÓ--ت--حلا ت– Úيوار--ح--سصلا
سضرعتي يتلا ةيناسسنإاÓـلا تÓماعŸاو عاسضوألا
ندŸاب ةيبرغŸا تايفسشتسسŸاب نونطاوŸا اهل
ةيلوؤوسسŸا ةيبرغŸا ةلودلا تلمح امك .ةلتÙا
ةسضوفŸا ءادنل ةبا-ج-ت-سسلا مد-ع ‘ ة-ل-ما-ك-لا
يتلا ناسسنإلا قوق◊ ةد-ح-تŸا ·ألا ة-ي-ما-سسلا
نم ،Úسسايسسلا ÚلقتعŸا نع جارفإلاب بلاطت
نع ÚعفادŸاو يأارلا ءانجسس عيمج ءاقبإا لÓخ
ةبلطلاو ÚيمÓعإلاو ÚنودŸاو ناسسنإلا قوقح
ي-سسا-ي-سسلا لا--ق--ت--علا ن--هر Úيوار--ح--سصلا
سسوÒف ةحناج يسشفت عم نمازتلاب ،يفسسعتلا
تعد .ةيبرغŸا نوجسسلا ‘و ⁄اعلا Èع انروك
›ودلا عمتÛا تائيه اهنايب ماتخ ‘ ةنجللا
ةدحتŸا ·ألاو ةيناسسنإاو ةيقوقح تامظنم نم
لجاعلا لمعلاو ةمهاسسŸاب يقيرفلا دا–لاو
ة-فا-ك ن-ع جار-فإÓ-ل بر-غŸا ى-ل-ع ط-غ-سضلا--ب
نوجسسلاب Úيوارحسصلا Úي-سسا-ي-سسلا ءا-ن-ج-سسلا
اوسضرعت نيذلاو ،طرسش وأا ديق نودب ةيبرغŸا
ةلداعلا Òغو ةرئا÷ا تام-كاÙاو لا-ق-ت-عإÓ-ل
و يقوق◊ا مهطاسشنو ةيسسايسسلا مهفقاوم ببسسب
سشيج تادحو تذفن ثيح ،اًيركسسع .ي-با-ق-ن-لا
تامجه ةرفظŸا يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا
قدانخو روحج اهلÓخ نم تفد-ه-ت-سسا ةد-يد-ج
تيبي يذ-لا نا-ب÷ا ي-بر-غŸا لÓ-ت-حلا سشي-ج
ريرحتلا سشيج دوسسأا تابرسض ةمحر ت– لظيو
دافأا ام بسسحو ،دجامألا يوارحسصلا يبعسشلا
،22 مقر ة-يوار-ح-سصلا عا-فد-لا ةرازو-ل غÓ-ب ه-ب
دÛا تاد----حو نأا ،سسمأا ““سصاو““ ه----تر----سشن
يوارحسصلا سشي÷ا تادحول عبات-لا ة-مار-ك-لاو
ةدجاوتŸا ةيبرغŸا تاوق زكر“ طاقن تفسصق
امك ،ةزوح عاطقب تامتلا ةردف سسور ةقطنم ‘
تاوقلا روحج فدهت-سسا ف-ي-ن-ع مو-ج-ه تن-سش
سشأا تا-يدوأا سسور ة-ق-ط-ن-م ‘ ة-ي-بر-غŸا ةديد-ْ
،سسمأا فسشك دق ربوتكأا21 عقوم ناكو .عاطقب
نأا ةقباطتم رداسصم ن-م تا-مو-ل-ع-م ن-ع Ó-ق-ن
‘ ““اهل ىثري ةلاح““ ‘ يبرغŸا لÓتحلا سشيج
سشي÷ا فئاذقو ف-سصق ما-مأا ة-كر-عŸا ة-حا-سس
هنا ¤إا اÒسشم ،تاركركلا ةقطنم ‘ يوارحسصلا
‘ لاÔجو طباسض ÚباسصŸاو ىحر÷ا Úب نم
¤إا ا-م-ه--ل--ق--ن ” ةر--كاذ--لا ناد--ق--ف ة--لا--ح
،ةيركسسع فاعسسإا تارئاط Èع تا-ي-ف-سشت-سسŸا
ا-نردا-سصم د-حأا ن-م ا-ن-م-ل-ع د--ق--ف““ فا--سضأاو
متي ⁄) ةيبرغŸا  ريداكأا ة-ن-يد-م ن-م ة-قو-ثوŸا
يزكرŸا ىفسشتسسم نأا (ةينمأا ي-عاود-ل ا-هر-كذ
يركسسع يسضاŸا دحألا لبقتسسا Êاثلا نسس◊ا
امدعب ،ةركاذلا نادقف ةلاح ‘ ديقع ةبتر ‘
ةكرعŸا ةحاسس ‘ داح يبسصع راي-ه-نا-ب بي-سصأا

يوار--ح--سصلا سشي÷ا ف--ئاذ--قو ف---سصق ت–
ءاثÓثلا موي لابقتسسا ”““ هنأا ردسصŸا فاسضأاو.““
ة-ب-تر ن-م سضار-عألا سسف-ن ا-ه-ل ىر-خأا ة--لا--ح
Úت-لا◊ا ى-ل-ع ف-قو““ ه-نأا د-كأا ا-م-ك ،““ط-با-سض
رايهنا نم Êاعت ىرخأا ةلاح كانه نأاو هسسفنب
.““ةركاذلا نادقفو يبسصع

ةيلياهصس رــهاطلا ^

 :Êافيتصس ىلع درـت ““قافولا ةيجراخ““
اهـــتايمصسÃ ءايصشألا يـمصسُت نأا كيلع

ةثعبلا ةسسيئر اهتقلأا يتلا ةملكلا ىلع ،سسمأا ،ةيبيللا قافولا ةموكح ‘ ةيجراÿا ةرازو تدر̂ 
نم ةيناثلا ةلوجلل ثلاثلا يسضاÎفلا عامتجلا ‘ ،زمايلو Êافيتسس ،ةبانإلاب ايبيل ¤إا ةي‡ألا
ءايسشألا ةيمسست اهيلع ناك““ هنأا ةدكؤو-م ،ي-سضاŸا ءا-ع-برألا ي-ب-ي-ل-لا ي-سسا-ي-سسلا راو◊ا ى-ق-ت-ل-م
Ãا تلاقو .““اهتايمسسÿءايسشألا يمسست نأا ةي‡ألا ةثعبلا ةسسيئر ىلع ناك““ ،اهل نايب ‘ ،ةيجرا
Ãسسلا لاخدإا ةيلمعب أادب نم حيسضوتو ،اهتايمسسÓا بلجو ،حŸةمسصاعلا ىلع مجهتلاو ،ةقزتر ‘
داجيإاب قافولا ةموكح تلغسشنا امنيب““ :ةرازولا تفاسضأاو .““ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا ةرسضح
رداغلا ناودعلاب أاجافتنل ،كلذ لك فسسنل دعتسسي انÒغ ناك ،انبعسش نع ةاناعŸا فيفختل قرط
،لودلا ديدع معدبو تاونسس ذنم هل اًدعم ناك ناودعلا““ نأا ¤إا اًتفل ،““سسلبارط ةمسصاعلا ىلع
،ناودعلل معادلا يبنجألا لخدتلا““ نأا ةرازولا تدكأا امك .““يظسشتلاو ماسسقنلا ةلاح قمع يذلاو
¤إا اهلوسصوو ،ةمزألا جيجأات ‘ ايسساسسأا Óماع ناكو ،نايعلل حسضاو ،ايمÓعإاو ،ايركسسعو ،ايسسايسس
وه ةقيدسصلا لودلا عم مهافتلا تاركذمو تايقافتلا عيقوت““ نأا ¤إا تراسشأاو .““نآلا هيلا تلسصو ام
ىلع قافولا ةيجراخ تددسشو .““›ودلا نوناقلا عم سضراعتي لو ،ةيعرسشلا عم قفاوتي ،يبيل نأاسش
ناكو ،هنع توكسسلا وأا ،هب لوبقلا نكÁ ل رمأا ،نيدسسافلا نم ةقبط نع Êافيتسس ثيدح““ نأا
اهÁدقتل ةلدأاو قئاثو نم اهيدل ام مدقتو ،ةقبطلا هذهو تاه÷ا هذه نع حسصفت نأا ىدجألا
،ةيلود ةينف ةن÷ ليكسشتب بلاط نم لوأا ناك يسسائرلا سسلÛا سسيئر““ نأا ةحسضوم ،““ءاسضقلل
اًحيسضوتو ةيفافسشلل اًمعد هتمرب ايبيل ‘ ›اŸا عسضولا ةعجارŸ ،ةدحتŸا ·ألا فارسشإا ت–
د .ق̂  .““قئاقحلل

سصيلقت نأا دكؤويو ةطرصشلا نع عفادي نورــكام
ةÒبك ةبذك اصسنرف ‘ تاير◊ا

سصيلقتب هتموكح ¤إا ةهجوŸا تاماهتلا ،نوركام ليوناÁإا ،يسسنرفلا سسيئرلا سضفر
‘ نوركام فاسضأاو ،ةطرسشلا زاهج نم جهن‡ فنع دوجو ايفان ،هدÓب ‘ تاير◊ا
سصلقن اننإا نولوقي مهعدأا نأا ينعسسي ل““ ،ةينوÎكلإلا (turB) ““تورب““ ةسصنم عم ةلباقم
لوح سشاقنلا ‘ ““يÒتاكيراك لكسشب اهريوسصت ”““ هدÓب نأا اÈتعم ،““اسسنرف ‘ تاير◊ا
فنع نأاسشب ةيلادج ةدام لاحتسسا يذلاو ،لماسشلا نمألا نوناق عورسشم نم42ـلا ةداŸا
ةبذك هذه““ تاير◊ا سصلقتب تاماهتلا ىلع ادر نوركام عباتو .دÓبلا ةطرسش نم دارفأا
هاÊ Œاودع ددسشتم باطخب ثولت““ سشاقنلا نأا اÈتعم ،““ايكرت وأا رÛا انسسل ،ةÒبك
هجو ىلع ةرسشتنŸا ةسصنŸا عم ةليوط ةلباقم ‘ ،يسسنرفلا سسيئرلا لاقو ،““ةموك◊ا
ةطرسشلا زاهج نم دارفأا اهب موقي فنع تلاح كانه نإا ،بابسشلا فوفسص ‘ سصوسصÿا
سسيئرلا ددنو .ةطرسشلا فنع لوقلاو هت-مر-ب زا-ه÷ا-ب ة-م-ه-ت-لا قا-سصلإا ن-كÁ ل ن-ك-لو
مهل نŸ اراعسش““ هل ًاقفو تراسص يتلا ““ةطرسشلا فنع““ ةرابع ديدرت راركتب يسسنرفلا
لامعأا دوجو ¤إا نوركام هبنو ،““ةلودلا تاسسسسؤوم ىدحإا فاعسضإا ديريو يسسايسس عورسشم
د .ق ^ .ةطرسشلا نم رسصانع اهتيحسض عقي فنع

ةيكيرـمألا تاوقلا بحصس نم يصسايصس ءايتصسا
ةيلاموصصلا يصضارألا نم

،فسسوي ليعامسسإا بويأا ،›اموسصلا خويسشلا سسل‹ ‘ ةيجراÿا نوؤوسشلا ةن÷ وسضع لاق ^
لاتقلا نم ةجر◊ا ةلحرŸا هذه ‘ لاموسصلا نم تاوقلا بحسسب يكيرمألا رارقلا““ نإا
تاذ فاسضأاو .““ةياغلل فسسؤوم ةيŸاعلا ةيباهرإلا اهتكبسشو باب-سشلا (ة-كر-ح) د-سض ح-جا-ن-لا
رثأا اهل ناكو ةمخسض ةمهاسسم ةيكيرمألا تاوقلا تمدق““ ،““زÎيور““ هترسشن نايب ‘ ثدحتŸا
ةموك◊ا يرŒ نأا ررقŸا نمو .““Úيلاموسصلا دونجلل ةيلاتقلا ةءافكلاو بيردتلا ‘ Òبك
تاباختناو رهسشلا اذه ةيناŸرب تاباختنا ›ودلا عمتÛا نم ةموعدŸا ةسشهلا ةيلاموسصلا
دا–Óل ةعباتلا مÓسسلا ظفح تاوقل اًعمزم اًسضفخ قبسسي ام وهو ،رياÈف علطم ‘ ةماع
ةسصاÿا تاوقلا لاموسصلا ‘ ةيكيرمألا تاوقلا معدتو .درف فلأا71 اهماوقو يقيرفإلا
اهتامجه ترفسسأا يتلا ““بابسشلا““ ةكرح دسض اهتايلمع ‘ ““بند““ مسسإاب ةفورعŸا ةيلاموسصلا
تلاكو ^ .نويكيرمأا مهنمو ÚيندŸا تائم لتقم نع ادنغوأاو اينيك لثم نادلب ‘

طصسو ناÈŸلا ‘ مهيلث‡ نوبختني نويتيوكلا
ةددصشُم ةيحصص تاءارجإا

هتدم دت“ يذلا ديد÷ا يتيوك-لا ة-مألا سسل‹ ءا-سضعأا تا-با-خ-ت-نا ،سسمأا ،تق-ل-ط-نا ^
راعسسأا طوبهو انوروك سسوÒف ةحئاج يتمزأا تايعاد-ت ط-سسو ،تاو-ن-سس ع-برأا ة-يرو-ت-سسد-لا
،Úسسمÿا سسلÛا دعاقÃ زوفلل ةأارما92 مهنيب حسشرم003 نم Ìكأا سسفانتيو .طفنلا
تيوكلا ناكسس ددع غلبيو .ةسسردم201 ىلع ةعزوم ةن÷095 ‘ تاباختنلا يرŒ ثيح
امنيب ،نيدفاولا نم يقابلاو ،%03 عقاوب ÚنطاوŸا نم نويلم34,1 مهنم ةمسسن نويلم77,4
.روكذلا نم افلأا472و ثانإلا نم افلأا492 مهنم افلأا865 باختنلا مهل قحي نم ددع غلبي
ءادترا ةحئا÷ا ببسسب ÚعÎقŸا ىلع ةحسصلا ةرازو اهتسضرف يتلا تاءارجإلا تلمسشو
ناجللا لخاد تاعمجتلا عنمو ةيباختنلا ناجللا لوخد لبق ةرار◊ا ةجرد سسايقو تامامكلا
د .ق ^ .جورخلل ىرخأاو لوخدلل تاراسسم ديد–و Êدبلا دعابتلا ىلع ظاف◊او اهجراخو

ءابولا ةياهنب مل◊ا ‘ أادبي نأا ⁄اعلل نكÁ :ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم
حاقل براŒ نم ةيباجيإلا جئاتنلا نأا ةدحتŸا ·ألا ‘ ةحسصلا فلم نع لوؤوسسŸا نلعأا̂ 
ةينغلا لودلا نأا ىلع اًددسشم ،““ءابولا ةياهنب مل◊ا ‘ أادبي نأا نكÁ““ ⁄اعلا نأا ينعت انوروك سسوÒف
ةسسل÷ا مامأا باطخ ‘ .““تاحاقللا ىلع عفادتلا ‘““ ÚسشمهŸاو ءارقفلا سسودت بجي ل ةيوقلاو
ريدŸا رذح ،سسمأا لوأا ءابولا نأاسشب ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعمجلل ¤وألا ىوتسسŸا ةعيفرلا
فاقيإا نكÚ Áح ‘ هنأا نم ،سسوسسيÈيغ موناهدأا سسورديت ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنŸ ماعلا
اهتلاح لسضفأا ‘““ ةيرسشبلا رهظأا ءابولا نإا لاقو .““ارداغ لازي ل انمامأا قيرطلا““ نإاف ،سسوÒفلا
ملعلل ةلهذŸا رثآاŸاو ،سسفنلاب ةيحسضتلاو ةمهلŸا ف-طا-ع-ت-لا لا-م-عأا““ ¤إا ًاÒسشم ،““ا-هأاو-سسأاو
ةيتاذلا ةحلسصŸا ىلع ةجعزم تامÓع ًاسضيأا نكلو ،ةميم◊ا نماسضتلا رهاظمو ،راكتبلاو
سسورديت لاق ،تايفولاو تاباسصإلا ‘ ةيلا◊ا ةدايزلا ¤إا ةراسشإا ‘ .““تاماسسقنلاو موللا ليو–و
ببسسب نماسضتلا سضوقي ثيح ،ةرماؤوŸا تايرظنب ملعلا قرغي ثيح““ ةلود يأا يمسسي نأا نودب
رسشتنيو ،سسوÒفلا رهدزيو ،ةيتاذلا ةحلسصŸاب ة-ي-ح-سضت-لا لاد-ب-ت-سسا م-ت-ي ثي-حو ،ما-سسق-نلا
جلاعي نل““ حاقللا نأا نم ىوتسسŸا عيفر عامتجلا مامأا يسضاÎفا باطخ ‘ رذحو .““سسوÒفلا
هنإا لاق يتلاو ،خانŸا Òغتو ةاواسسŸا مدعو عو÷او رقفلا ،““هروذج ‘ ةنماكلا فعسضلا طاقن
جاتنإلا طا‰أا سسفن ¤إا دوعن نأا بجي لو اننكÁ ل““ :راسشأاو .ءابولا ءاهتنا درجÃ اهت÷اعم بجي
ةرود سسفنو ،اهلك ةاي◊ا ىلع ظفاحي يذلا بكوكلل لهاجتلا سسفن ،ةيلÓغتسسلا كÓهتسسلاو
تلاكو ^ .““ءابولا اذه تذغ يتلا ةيماسسقنلا تاسسايسسلا سسفنو لخدتلاو رعذلا

ةينيتÓلا اكيرمأل ايقيرفإا نم سصاÿاو ماعلا ثيدح مهتيسضق تحبسصأا نأا دعب

 لـــــياحتلا ةــــــبعل تــــــهتنا لــــه
؟ةدـــــــــــحتŸا ·ألا ‘ نـييوارحصصلا ىلع

نمألا سسل‹ لخاد ةيوارحصصلا ةيصضقلا ة÷اعم بيلاصسأا Òيغتل تقولا ناح :Úصصلا  ^
ةلتÙا يصضارألا ‘ Úيوارحصصلا ذاقنإل ““اًيناصسنإا““ لخدتلاب ةيلود بلاطم  ^

ىلع اًرسس اهئافلحو سسيراب لمعت يتلا ةدحتملا ممألا هسسأار ىلعو يلودلا عمتجملا نأا ودبي -ةيلياهسس رـــــهاطلا
ةماود نم دعب جرخي مل يذلا برغملا معدو ،ةيبرغلا ءارحسصلا يف عارسصلا لحل ةيمارلا اهيعاسسم لك ةلقرع

ىلع رسصأا دق ،عونخلاو عوكرلا لبقي ل يذلا يوارحسصلا نطاوملا نأاب نيقي ىلع اًعيمج اوحبسصأا دق ماهوألا
نأاو ،بذاكلا مÓسسلا نم لسضفأا قداسصلا عازنلا نأاب ملع ىلع ىحسضأاو هسسفنب هريسصم هريرقتو هيسضارأا ريرحت
دعي مل اهنارود نإا لب ،نارودلل ةحلاسص ريغ تتاب ،دارأاو ءاسش ثيح  اهرّوَدي  لظ يتلا يبرغملا لطامتلا ةحورم
.ويراسسيلوبلا ةهبج لبق نم اقباسس هل تيطعأا يتلا سصرفلا نم ريثكلا دافنتسسا دعب قلطُملاب ًاحاتُم ًارمأا



11 عقاولا نم ـهÊ 2441اثلا عيبر02ـل قفوŸا مÈ0202مشسيد6دحأ’ا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

 انوروك صسوÒف تافعاسضم ثدحأا يه ام
؟لافطأ’ا دنع

دعبف لافطأÓل انورؤك صسوÒف اهببضسي ةديدج تافعاضضم ءابطأ’ا فضشتكا ^
بلقلا ‘ تاباضصإا نم نآ’ا لافطأ’ا Êاعي ،ةزهجأ’ا ددعتم باهتل’ا ةمزÓتم
تبثأا دق““زؤين وان Ëات““ ةفيحضصل ريرقتل اقفوو ،دجتضسŸا انورؤك صسوÒف ببضسب
نع غÓبإ’ا ” يضسفنتلا زاه÷ا ‘ بارطضضا در‹ نم Ìكأا هنأا انورؤك صسوÒف
تدهضش طقف Úغلابلا نكلو ،  انروؤك ىضضرم ‘ عئاضش لكضشب ةيبلق تافعاضضم
هتباضصإا ببضسب نيرهضش رمعلا نم غلبي عيضضر دنع بلقلا ‘ ةباضصإا ةثيدح ةلاح
.صسوÒفلاب
ناك Úح ‘ ءابؤلا أادب نأا ذنم ، صضؤمغلاو كابترÓل اًعؤضضؤم انورؤك لاز امو
قيضضو لاعضسلا ىلع رضصتقت صضارعأا عم طقف يضسفنت صضرم هنأا ةيادبلا ‘ دقتعي
يأا ىلع رثؤؤي نأا نكÁ صضرم ¤إا انورؤك لؤ– ام ناعرضس ، ىم◊او صسفنتلا

ةباضصإا نع غÓبإ’ا ” ام ناعرضس ، كلذ ىلع ةوÓع اًبيرقت مضس÷ا ‘ يؤيح ؤضضع
، صسوÒفلا ببضسب ةفيفخ صضارعأا نم نؤناعي مهنأا دقتعُي ناك نيذلا ،لافطأ’ا
.ةزهجأ’ا ددعتم باهتل’ا ةمزÓتم نآ’ا هيلع قلطُي ، ردان يباهتلا بارطضضاب
ىدل اهنع غÓبإ’ا متي يتلا ةديحؤلا تافعاضضŸا يه هذه نؤكت ’ دق ، كلذ عمو
نم غلبي لفط صضرعت ،““صسÈضسكا لاكيدم““ ‘ ريرقتل اًقفو انورؤك ببضسب لافطأ’ا
ةلباق بلقلا ةلضضع ‘ ةباضصإاب انورؤكـب هتبا-ضصإا صصي-خ-ضشت ” ن-ير-ه-ضش ر-م-ع-لا
دنع رهظت يتلا كلتل ةلثا‡ بلقلا تافعاضضم تناكو ،بلقلا ‘ لضشفو صسكعلل
.انورؤكب ÚباضصŸا Úغلابلا

،انورؤك ىضضرم ىدل عئاضش لكضشب هتافعاضضمو بلقلا تاباضصإا نع غÓبإ’ا ”
نم ةئاŸاب82-02 ¤إا لضصي ام رهظي ، تانايبلل اًقفو .لافطأ’ا دنع صسيل نكلو
نؤناعي نيذلا ىضضرŸا مظعم ناك بلقلا ةلضضع ةباضصإا ىلع Óًيلد انورؤك ىضضرم
ةدؤجؤŸا ةيؤمدلا ةيعوأ’او بلقلا صضارمأا نم نؤناعي بلقلا ةلضضع ةباضصإا نم
.اًقبضسم
لثم اًضضارعأا نيرهضش رمعلا نم غلابلا عيضضرلا رهظأا ، ةضصاÿا ةلا◊ا ‘ نكلو
يأا لفطلا ىدل نكي ⁄ ةعاضضرلا دعب قرزأ’ا نؤللا ¤إا دل÷ا نؤل Òغتو قانتخ’ا
وأا يؤلعلا يضسفن-ت-لا زا-ه÷ا ىود-ع صضار-عأا وأا لا-ع-ضسلا وأا ى-م◊ا ن-م خ-يرا-ت
لفطلا دلو دقف ، كلذ عمو لوأ’ا صضرعلا لبق ةيذغتلا صصقن وأا ءيقلا وأا لاهضسإ’ا

.ناوأ’ا لبق
ةجيتن تءاج ، ةزيجو ةÎف دعب نكلو ،انورؤكـل اًيبلضس ةيادبلا ‘ لفطلا رابتخا ”

ببضسب بلقلا ةلضضع ‘ ةباضصإا بلقلا ةيبرهك ططfl رهظأا ة-ي-با-ج-يإا هرا-ب-ت-خا
ىودعلا ببضسب تم-قا-ف-ت ي-ت-لا بل-ق-لا رؤ-ضصق صضار-عأاو ة-ي-ضسوÒف-لا ىود-ع-لا
ىرخأ’ا ةلمتÙا ةيضسوÒفلا بابضسأ’ا عيمج تارابتخ’ا تدعبتضسا ةيضسوÒفلا

صصلقتلا ‘ رثؤؤم معدو لئاضس صشاعنإا ¤إا صضيرŸا جاتحا بلقلا ةلضضع ةباضصإ’
زاه÷ا لضشفل ةيكيناكيم ةيؤهت ¤إا ةفاضضإ’اب ، مدلا طغضض صضافخن’ يلضضعلا
. يضسفنتلا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

تايؤلوأا نمضض نؤميللاو لاقتÈلا ىحضضأا ^
،يئادغ-لا ه-ما-ظ-ن ‘ ير-ئاز÷ا ن-طاؤŸا
نم ةلئاه ةيمك ى-ل-ع ا-م-ه-ئاؤ-ت-ح’ ار-ظ-ن
زاهج ةيؤقتب ايبط فورعŸا »Ú ““ Cماتيف
صسي-ئر ح-ضصن را--ط’ا اذ--ه ‘ ، ة--عا--نŸا

ىفضشت-ضسÃ ة-يد-عŸا صضار-مأ’ا ة-ح-ل-ضصم
نطاؤŸا يفضسؤي دمfi ةديلبلا-ب كيرا-فؤ-ب
ةÌكب تاي-ضضم◊ا عاؤ-نأا ف-ل-تfl لوا-ن-ت-ب
صضار--مأ’ا ف--ل--تfl ن--م ة---يا---قؤ---ل---ل
Òضصقت ‘ دعاضست اهنأا ادكؤؤم ،تاضسوÒفلاو
ىلع اهئاؤتح’ دÈلا ت’زنب ةباضصإ’ا ةÎف
.»Ú ““ Cماتيف
ةينطؤلا ةعاذإÓل حيرضصت ‘ يفضسؤي دّدضشو

لد-ب تا-ي-ضضم◊ا لوا-ن--ت ةرور--ضض ى--ل--ع
‘ اننأا و ةضصاخ ءاودلا صصارقأاب اهضضيؤعت

رؤتكدلا صصخو.تاي-ضضم◊ا جا-ت-نإا م-ضسؤ-م
، انورؤك صسوÒفب ÚباضصŸا ركذلاب يفضسؤي

لاقتÈلا لوانت نم راثك’ا ¤إا مهاعد ثيح
نيردنŸاب فرعي ام وأا يفضسؤيلاو نؤميللاو
صسؤمؤلبمؤبلاب فورعŸا يدنهلا نؤميللاو

.ةعانŸا زاهج ةيؤقت صضرغب كلذو
ةبؤلطŸا ةهكافلا Ìكأا نم تايضضم◊ا دعت

ةÒثكلا اهدئاؤفل ار-ظ-ن ،ءا-ت-ضشلا ل-ضصف ‘
ىمضست تابكر-م ى-ل-ع ا-ه-ئاؤ-ت-حا ة-ج-ي-ت-ن
ةداضضم صصئاضصخ اهل يت-لا د-يؤ-نؤ-فÓ-ف-لا
ردضصم يهو.بل-ق-لا صضار-مأاو نا-طر-ضسل-ل

ةيذغم ةدام ي-هو ،ي-ضس Úما-ت-ي-ف-ل زا-ت‡
ةمعان ةرضشبلا ىقبتو ةعانŸا زاهج يؤقت
.ةنرمو
لك ىلع يؤت– ةدحاو ةطضسؤتم ةلاقتربو
‘ مضس÷ا هجاتحي يذ-لا ي-ضس Úما-ت-ي-ف-لا
تايمك ىلع اضضيأا يؤت–و .د-حاؤ-لا مؤ-ي-لا

ىرخأ’ا تانيماتيفلا و ندا-عŸا ن-م ةد-ي-ج
،حيحضص لكضشب لمعيل كمضسج اهجاتحي يتلا
يتلا ةيتابنلا تابكرŸاب ا-ضضيأا ة-ي-ن-غ ي-هو
قفو تاباهتلÓلو ةد-ضسكÓ-ل ةدا-ضضم Èت-ع-ت

““ بط بيو ““ عقؤم
لاق-تÈلا ح-ئار-ضش ن-م د-حاو بؤ-ك نأا ا-م-ك
يهو ،فايلأ’ا نم تامارغ4 ىلع يؤتحي

ةدعاضسمللو يمضضهلا زاه÷ا ةحضصل ةديفم
تارعضسلا ‘ ةضضفخنم يهف نزؤلا نادقف ‘

مهاضستو ،ءÓتم’اب رؤعضشلا حن“و ةيرار◊ا

تا--يؤ--ت---ضسم صضف---خ ‘ تا---ي---ضضم◊ا
.مدلا ‘ لوÎضسيلؤكلا
للقت تايضضم◊ا نأا ،هضسفن ردضصŸا دافأاو
عفرت اهنؤك ىلكلا ىضصحب ةباضصإ’ا رطخ نم
نؤكي يتلا لؤبلا ‘ تاÎضسلا تايؤتضسم نم
.تاؤضص◊ا لكضشت ‘ اببضس اهضضافخنا
لكأا وأا برضش نأاب تاضساردلا صضعب تتبثأاو

،تايضضم◊ا ن-م عؤ-ن يأا ن-م ةد-حاو ة-ب-ح
ناطرضسب ةباضصأ’ا نم ةضضر-ع ل-قأا اؤ-نؤ-ك-ي
اهئاؤتح’ ،صسايركنب-لا وأا ة-ئر-لا وأا ةد-عŸا

.ديؤنؤفÓفلا ةدام ىلع
لوا-ن-ت نإا--ف ،ق--ب--ضس ا--م ل--ك بنا--ج ¤إا
‘ كد-عا-ضسي نأا ه-نأا-ضش ن-م تا-ي--ضضم◊ا
زيزعت اهنم ةÒثك ةيحضص دئاؤف-ب ع-ت-م-ت-لا

ةقرضشم ةرضشب ىلع ظاف◊او ،بلقلا ةحضص
Úماتيف ىلع اهئاؤتحا ببضسب انضس رغضصأاو
دعاضسي يذلا كيبرؤ-ك-ضسأ’ا صضم-حو ي-ضس
رعضشلا ةيؤق-ت و Úج’ؤ-ك-لا د-يدŒ ى-ل-ع
Òضصقت هلك اذه نم مهأ’او .هطقاضست عنمو
زاهج ةيؤقتو دÈلا ت’زنب ةباضصإ’ا ةÎف
صسوÒفو ةيؤتضشلا تاضسوÒفلا دضض ةعانŸا
  . انورؤك

ـه.ةÁرك^

مايأا01 ‘ كيتشسÓب ةروراق فلأا11 نم ديزأا عمجب

””كفتاه نحسش دعأاو كتايافن  زرفأا ”” ةلمح
اÒبك ابواŒ ىقلت

تاروراقلا لادبتضسا ة-ي-ل-م-ع تق-ق-ح ^
فاف-ضشلا كي-ت-ضسÓ-ب-لا ن-م ة-عؤ-ن-ضصŸا

يتلا ،فتاهلا ديضصر ةئبعت ةميضسق لباقم
Òيضستل ةيمؤم-ع-لا ة-ضسضسؤؤŸا ا-ه-ت-ق-ل-طأا

ةدئافل نارهؤ-ب ي-ن-ق-ت-لا مدر-لا ز-كار-م
مايأا ةرضشع دعب ““اÒبك احا‚““ ،ÚنطاؤŸا

.اهقÓطإا نم
ةحلضصم ةضسيئر تف-ضشك قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘

ةيمؤمعلا ةضسضسؤؤŸا-ب تا-يا-ف-ن-لا Úم-ث-ت
هذه نأا جاؤل ،يبرغؤŸا ةنيمأا ،ةرؤكذŸا
00011 نم ديزأا عمجب تحمضس ةيلمعلا

ةمظنŸا ةيلمعلا هذه تيقل دقو ،ةروراق
نحضش دعأاو تايافنلا زرفا ““ راعضش ت–

، ÚنطاؤŸا تارضشع نم ’ابقإا ““كفتاه
اذه تÈتعا ي-ت-لا ة-لؤ-ئ-ضسŸا تاذ ق-فو
هذه لثم ة-ل-ضصاؤŸ ““ا-ع-ج-ضشم““ لا-ب-قإ’ا
تايافنلا زرف ةفاقث صسرغو تا-ي-ل-م-ع-لا
Úمث-ت طا-ضشن ة-ي-قر-تو Úن-طاؤŸا ىد-ل

.تايافنلا
ةضسضسؤؤŸا نأا يبر-غؤŸا ة-ن-ي-مأا تر-كذو
ينقتلا مدرلا زكارم Òيضست-ل ة-ي-مؤ-م-ع-لا
يتلا ةي‹رب مادختضسا-ب مؤ-ق-ت نار-هؤ-ب
حتفب اذكو ةيلمعلا هذه ةن-م-قر-ب ح-م-ضست

دد-ع با-ضست-ح’ ن-طاؤ-م ل-ك-ل با--ضسح
.اهيلع لضصحتŸا طاقنلا
ةفاقث زيزعت ¤إا ةيل-م-ع-لا هذ-ه فد-ه-تو
ىد-ل تا-يا-ف-ن-ل-ل ي-ئا--ق--ت--ن’ا زر--ف--لا
مهنم صضعبلا ى-ح-ضضأا ثي-ح ،Úن-طاؤŸا
لضضف-ب ةÒخأ’ا ر-ه-ضشأ’ا ‘ كلذ-ب مؤ-ق-ي

يطعا ““ ةيلمع رارغ ىلع ةلثا‡ تايلمع
عانق ىلع لضص–و ةي-ك-ي-ت-ضسÓ-ب ةرورا-ق
دقو ،““اÒبك ’ابقإا تده-ضش““ ي-ت-لا ““ي-قاو

لÓ-خ ةد-يد÷ا ةر-ك-ف-لا هذ-ه تر--ه--ظ
صسف-ن تر-كذ ا-م-ك ،ة--ي--ح--ضصلا ة--مزأ’ا
. ةلؤئضسŸا

ـه.ك ^

انوروك ءابو دسض ةبانع ‘ ÚنسسŸا راد ميقعت
ظاف◊ا و ةئيبلا ةيريدم حلاضصم تلؤت ^
ةيريدم حلاضصÃ ةمؤعدم طيÙا ىلع
ةيلمع ،يعامتج’ا طاضشنلا و نماضضتلا
يح ‘ نئاكلا ةخؤخيضشلا راد رقم ميقعت
ي-بر-غ-لا ل-ه-ضسلا ة-لا-ب-ق فا--ضصف--ضصلا
ة-فا-ك Òخ-ضست ” ثي--ح ،ة--ن--يد--م--ل--ل
تايلمع ذيفن-ت-ل ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك-م’ا
هذه قفارم فلتfl تضسم يتلا ميقعتلا
ديزأا مضضت يتلا و ةيعامتج’ا ةضسضسؤؤŸا

مهديوز-ت ” د-ق نا-ك ،ل-يز-ن001 ن-م

حرضشلا ع-م تا-م-ق-عŸا و تا-ما-م-ك-لا-ب
لؤ-كؤ-توÈلا ماÎحا بؤ-جؤ--ل ل--ضصفŸا
ءابو  نم مهتايح ىلع اظا-ف-ح ي-ح-ضصلا
ةضصرفلا تناك ر-خا بنا-ج ن-م ،ا-نورؤ-ك
ةينيعلا تادعاضسŸا صضعب Ëدقتل ةيتاؤم
ا-ه-ب عÈت ة-ي-ئاذ-غ داؤ-مو ة--ضسب--لأا ن--م

fiميقملل نؤنضسÚ ‘ ا رادŸنضسÚ يتلا
هذ-ه ل-ثÃ ة-ن-ضسلا راد-م ى-ل-ع ى--ضض–

.ةيÿÒا تاردابŸا
ع.ةبيهو ^

تاشسوÒفلاب ةباشص’ا ةÎف Òشصقتو ةعانŸا زاهج ةيوقتل

flصصارقأا لادبتسساب نوحسصني نوسصت
ةجزاطلا تايسضم◊اب  ””يسس””Úماتيفلا

نم جÓعلا لوكوترب نمشض ““يشس““ Úماتيفلا نم ةÒبك تايمك كÓهتشسا ةرورشض ىلع نوشصتfl دّدشش
لÓغتشساو ،ةيودأ’ا صصارقأا لوانت لدب ةيعيبطلا هرداشصم نم Úماتيفلا اذه ذخأاب اوحشصنو ،91 ديفوك
 .تايشضم◊ا ‘ ةرفو مشسوم

ةطضشنأÓل ةنضضاح حتف  عؤبضسأ’ا ةياهن ” ^
ةضصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةدئافل ةيحÓفلا
مؤ-ي-لا ءا-ي-حإا را-طإا ‘ كلذو راردأا ة-ي’ؤ-ب
.ةيعامتج’ا ةحيرضشلا هذهل يŸاعلا
قيضسنتلاب ت“ يتلا ةردابŸا هذه تءاجو
نيؤكتلا و ةئيبلا و تابا-غ-لا تا-عا-ط-ق Úب
دؤ-عؤ-ل-ل اد-ي-ضسÚ Œي-ن-هŸا م-ي-ل-ع-ت--لاو
تاجايتح’ا يوذ ةئفل اق-با-ضس ة-حؤ-ن-مŸا
جامدن’ا نم اهنيك“ صصؤ-ضصخ-ب ة-ضصاÿا
بضسان-ت ة-ط-ضشنأا ة-ضسرا‡ و ي-عا-م-ت-ج’ا

.مهتاردق
لؤلهب  ةي’ؤلا ›او حضضوأا قايضسلا اذه ‘

اذه Úضشدت ى-ل-ع ه-فار-ضشإا ىد-ل ي-بر-ع-لا
دعت ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه نأا ي-تا-ب-ن-لا ءا-ضضف-لا
هذه ةدعاضسم تاردابم نم ¤وأ’ا ةلحرŸا
عبتتضس يتلاو يعامتج’ا جامدإ’ا ىلع ةئفلا
‘ لؤخدلا ةلحرم دعب ةق-فارŸا دؤ-ه-ج-ب
قيؤضستل تاءاضضف Òفؤت لÓخ نم جاتنإ’ا

و تاورضضÿا نم ةيحÓ-ف-لا م-ه-تا-ج-ت-ن-م

flتضشلا فلتÓمهتقفارم بناج ¤إا ،ت ‘
ىلع ةيحÓف تارامث-ت-ضسا ن-م ةدا-ف-ت-ضس’ا

.تاينواعت لكضش
فرط نم اناضسحتضسا ةردا-بŸا تي-ق-ل د-قو
اهدادعتضسا تدبأا يتلا ةيلÙا تايعم÷ا
يمارلا ىعضسŸا اذه ةقفارم ‘ عؤ-ط-ت-ل-ل

نم اهنيك“ و ايعامتجا ةئفلا هذه جامدإ’
اه-ي-ضسرا‡ ى-ل-ع دؤ-ع-ت ة-ط-ضشنأا ة-لواز-م
.ةيداŸا ةعفنŸاب
ميل-ع-ت-لاو ن-يؤ-ك-ت-لا عا-ط-ق ردا-ب هرود-بو
يوذ ةئف عي-ج-ضشت ¤إا ة-ي’ؤ-لا-ب Úي-ن-هŸا
راد ‘ مهطارخن’ ةضصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا
يتلا و عاطقلل ةعباتلا جامدإ’ا و ةقفارŸا

‘ نيؤكتلا ثيح نم مهتقفارم ىلع لمعتضس
flا ةطضشنأ’ا فلتŸمهتدعاضسم و ةينه ‘

ةرغضصŸا مهتاضسضسؤؤم ل-يؤ“و ثاد-ح-ت-ضسا
.ليؤمتلا تاضسضسؤؤم و ليغضشتلا ةزهجأا ىدل
تا-ط-ل-ضسلا تفر-ضشأا ،ه--تاذ قا--ي--ضسلا ‘و
ةيمنتلا جمانرب ةلفاق قÓطإا ىلع ةيئ’ؤلا

ةيدود◊ا لظلا قطانŸ هجؤŸا ةيعام÷ا
صصاخضشأا نيؤكتو ةي-ف-ير-لا ةأارŸا ة-ي-قÎل
.ةضصاÿا تاجايتح’ا يوذ
ةيريدم فارضشإاب مظنت يتلا ةلفاقلا مضضتو
قيضسنتلاب نماضضتلا و يعامتج’ا طاضشنلا

و جيضسنلل داتع ةيعامتج’ا ةيمنتلا ةلاكو عم
يذلاو جد ÊؤيلÃ ردقت ةم-ي-ق-ب ة-طا-يÿا

ةي’ؤ-لا-ب تا-ي-ع-م-ج ثÓ-ث ى-ل-ع عزؤ-ي-ضس
را-تfl ي-جا-ب جر-ب ة-يدود◊ا ة-بد-ت--نŸا
Òضشأا امبضسح ،اهل ةعباتلا نيوايميت ةيدلبو
.هيلإا
يŸاعلا مؤيلا ت’افتحا لÓ-خ ىر-ج ا-م-ك
عيزؤت راردأاب ةضصاÿا تاجا-ي-ت-ح’ا يوذ-ل
ةنضضا◊ جؤ-لؤ-لا ن-م ةدا-ف-ت-ضسا تادا-ه-ضش
¤إا ،ةحيرضشلا هذهل ة-ي-حÓ-ف-لا ة-ط-ضشنأ’ا

و ةيئابرهك ةكرحتم يضسار-ك ع-يزؤ-ت بنا-ج
هذهل ÚمتنŸا لافطأ’ا صضعب ىلع ةيداع
.مهئايلوأا فرط نم Òبك حايترا طضسو ةئفلا

م.ق ^

ةحيرششلا هذهل يŸاعلا مويلا ءايحإا راطإا ‘

ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةدئافل ةرغسصŸا ةيحÓفلا ةطسشنأÓل ةنسضاح حتف

دمfi ةغيز تانبلل ينهŸا نيؤكتلا ز-كرÃ ار-خؤؤ-م تق-ل-ط-نا ^
ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم يفظؤمو لامع نيؤكت ةيلمع لجيجب
لجيج ةي’ؤل ةيعما÷ا تامدÿا Úب ةمŸÈا ةيقافتÓل  اذيفنت
نيؤكت ةنمضضتŸاو  دمfi ةعيز  Úهمتلاو ينهŸا نيؤكتلا زكرمو

قلعتيو  تاضصضصخت ةدع  ‘  ةيعما÷ا تامدÿا يفظؤمو لامع
ةيرضشبلا دراؤŸا Òيضست و در÷ا ةيل-م-عو Êزıا ل-ي-لد-ب ر-مأ’ا

 .ةيئاذغلا ةحضصلاو خبطلاو
نيؤكتلل يئ’ؤلا ريدŸا  قÓطن’ا ةيلمع ىلع ىلع فرضشأا دقو
ديضسلا زكرŸا ريدم و قازرلا دبع فليلز ديضسلا ةباينلاب ينهŸا
اذهو ةيعما÷ا تامدÿاب ةيرضشبلا دراؤŸا ةريدمو بي‚ طؤل

. هب لؤمعŸا يحضصلا لؤكؤتوÈلل ماتلا ماÎح’ا عم
ب.Úسساي ^

 لجيجب ينهŸا نيوكتلا عاطق

تانبلل نيوكتلا زكرÃ ةيعما÷ا تامدÿا يفظوم نيوكت ةيلمع قÓطنا
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جاتنإا ّقح َلودلا ة-ّي-لود-لا تاد-ها-عŸا ح-ن“ ^
sنأا ‘ بير لو ،ةيملسس ضضارغأل ةيوونلا ةقاطلا
‘ اهلعجي ّيوونلا جاتنإلا ةرود ام ةلود كÓتما

ة-ي-م-هأا ¤إا ًار-ظ-ن ،ةرو-ط-تŸا لوّد--لا فا--سصم
ةيداسصت-قلا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ة-يوو-ن-لا ع-يرا-سشŸا
ديدعلا ‘ يتاذلا ءافتكلاو لÓقتسسلا قيق–و
ًايلودو ًايميلقإا ًاعقوم اهيطعي امك ،تلاÛا نم
¤إا ًارظن ،ةيوون ةحلسسأا اهكÓتما لاح ‘ ًانزاو
.ةيعدرلا اهتردق
ةيجاودزا قطنÃ ىÈك-لا لوّد-لا تل-ما-ع-ت د-ق-ل
يليئارسسإلا Úيوو-ن-لا Úعور-سشŸا ع-م Òيا-عŸا
ةيركسسع تامسس لمحي لوألا sنأا مغر ،Êاريإلاو
دجوي لو ةيملسس تامسس لمحي رخآلاو ،ةحسضاو
،كلذ مغر .ة-ير-ك-سسع-لا ه-تا-ه-جو-ت ى-ل-ع ل-ي-لد
تارارقب قييسضتلاو تابوق-ع-ل-ل نار-يإا تسضر-ع-ت
ىÈكلا لودلا تسضا-غ-ت ا-م-ي-ف ،ة-يدا-حأاو ة-ي‡أا

يليئارسسإلا يوونلا عورسشŸا نع نايحألا مظعم
.هتعر لب ،يركسسعلا

Êاريإلا يوونلا عورصشŸا
يوونلا ناديŸا ‘ ناريإا طارخنا خيرات عجري
يأا ،هتاينيتسسو نيرسشعلا نرقلا تاي-ن-ي-سسم-خ ¤إا
تنا-ك ذإا ،يو-ل-ه-ب ا-سضر د-مfi ها-سشلا د-ه-ع ¤إا

ًايوون Óًعافم32 ءاسشنإا ضساسسأا ىلع موقت هططخ
.تاينيعسستلا فسصتنم ‘ لمعلل ةزهاج نوكت يكل
،لودلا نم ددع معد هاسشلا زاح ،كلذ ليبسس ‘و
ةيبرغلا ايناŸأاو اسسنرفو ةدحتŸا تايلولا لثم
.اهÒغو
اذه ق-ي-ل-ع-ت ¤إا ىدأا ة-ي-مÓ-سسإلا ةرو-ث-لا ما-ي-ق
ماعلا ‘ لسصيو ،تاونسس دعب فنأاتسسُيل ،عورسشŸا

‘ ناريإا حا‚ Êاريإلا ضسيئرلا نÓعإا ¤إا0102
ًاثدح كلذ ناكف ،%02 ةبسسنب موينارويلا بيسصخت
.تاسضوافمو لاجسس ‘ ةقطنŸاو ⁄اعلا لخدأا
تارارق ةتسس ›ود-لا ن-مألا ضسل‹ رد-سصأا د-ق-ل
ةرداسص اهنم ةعبرأا ،ةيوون-لا نار-يإا ة-ي-سضق نأا-سشب

Ãا ·ألا قاثيم نم عباسسلا لسصفلا بجوŸةدحت،
هذه .اهيلع ًاينوناق ةمز-ل-م تا-بو-ق-ع ضضر-ف-تو
13 خ-يرا-ت-ب6961 رار-ق--لا :ي--ه تارار--ق--لا

نوناك32 خيراتب7371 رارقلا ،6002 ويلوي/زو“
42 خيرات-ب7471 رار-ق-لا ،È 6002م-سسيد/لوألا
3 خيرا-ت-ب3081 رار--ق--لا ،7002 ضسرا--م/راذآا
9 خيرا-ت-ب9291 رار--ق--لا ،8002 ضسرا--م/راذآا

يذلا1322 رارقلا ًاÒخأاو ،0102 وينوي/ناريزح
ويلوي/زو“02 خيراتب نمألا ضسل‹ هبجوÃ ىّنبت
” يذلا ““ةكÎسشŸا لمعلا ة-ط-خ““ قا-ف-تا5102
““1+5““ ةعوم‹ لودو نار-يإا Úب ه-ي-لإا ل-سصو-ت-لا
.هسسفن ماعلا نم ويلوي/زو“41 خيراتب
ةرركتŸا Úيناريإلا ÚلوؤوسسŸا تاحيرسصت مغر

عطاقلا مهيفنو ،يملسس يوونلا مهعورسشم sنأا نع
تعسس ةيبرغلا لودلا sنأا د‚ ،ةيوون ةحلسسأا ةزايح

،(ةيمÓسسإلا ةيروهم÷ا) ناريإا ىلع قييسضتلا ¤إا
هحيرسصت مغر ،ةروثلا لبق هاسشلا عم تنواعت امنيب

امدنع ،4791 ويلوي/زو“ ‘ اسسنرفل ةرايز لÓخ
برقأا لبقتسسم ‘ يرذ حÓسس انيدل نوكيسس““ :لاق

.““ناسسنإا هرّوسصتي ا‡
ًايلاتو ،ةيدئاقعلاو ةيجولو-يد-يإلا ة-ي-حا-ن-لا ن-م
‘ ةيمÓسسإلا ةيروه-م÷ا د-ن-ت-سست ،ة-ي-سسا-ي-سسلا
ةيرظن ىنبتتو ،ةيمÓسسإلا ةعيرسشلا حور ¤إا ناريإا
ىلعأا ““هيقف-لا ›و-لا““ ل-عŒو ،““ه-ي-ق-ف-لا ة-يلو““

تا-ط-ل-سسلا ل-ك ر“أا-ت--ل ،دÓ--ب--لا ‘ ة--ط--ل--سس
ي-ت-لا ىوا-ت-ف-لا-بو ه-تا-ه-ي-جو-ت-ب تا--سسسسؤوŸاو
ي-ل-ع Êار-يإلا د-سشرŸا رد-سصأا د-قو .ا-هرد-سصي

.يوونلا حÓسسلا Ëرحتب ةحسضاو ىوتف يئنماخ
ىلع ناريإا تعّقو دقف ،ةينوناقلا ةيحانلا نم امأا

لوكوتوÈلاو يوونلا را-سشت-نلا ر-ظ-ح ةد-ها-ع-م
كÓتماب ةلود ّل-ك-ل ا-ح-م-سس ن-يذ-ل-لا ،‘ا-سضإلا
لودلا بجاو ىلع اّسصنو ،ةيملسسلا ةيوونلا ةقاطلا
ىلع لودلا ةدعاسسمو لي-ه-سست ىÈك-لا ة-يوو-ن-لا
.ةقاطلا هذه باسستكا
ةيوون ةأاسشنم ةيأا ءا-ن-ب نار-يإل ةد-ها-عŸا ز-يŒو
نع نÓعإلا ضضرفت اهّنكلو ،موينارويلا بيسصختل
ديكأاتو ،ةلاكولا ةباقر ت– اه-ع-سضوو ،ا-هدو-جو

.ةيملسس ضضارغأل اهلامعتسسا
⁄ ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ة-لا-كو-لا ر-يرا-ق-ت ّل-ك

اهتزايح وأا اهكÓتما وأا ناريإا يعسس ةلأاسسم مسس–
لماك لكسشب ناريإا نواعتت ،مويلاو .ًايوون ًاحÓسس
ا-ه-ت-ط-سشنأا ف-قو-ت نأا نود ن-م ،ة-لا--كو--لا ع--م
لكو ،ناريإا ‘ مويلا ةلاكولا وسشّتفمف ،ةعورسشŸا
،لماك لكسشب ÚسشتفŸا ةبقارŸ عسضخت تآاسشنŸا

لÓخ نم ةينفلا وأا ةرسشابŸا ةباقرلا لÓخ نم
ناريإا يعسس ريراقتلا ّل-ك تب-ث-ت ⁄و .تاÒما-ك-لا

.هيلع ةنيرق مدقت ⁄و ،يوونلا حÓسسلا كÓتمل
نيدت ةنيرق يأا دجو-ت ل ،›ود-لا نو-نا-ق-لا ق-فو
اهنأا وه فسشتكا ام عظفأا .لاÛا اذه ‘ ناريإا
نع يوونلا ا-ه-عور-سشم رو-ط-ت تاو-ن-سسل تف-خأا
لكسشب اهتآاسشن-م ضضع-ب ن-ع ن-ل-ع-ت ⁄و ،ة-لا-كو-لا
ةلاكو اهتثب ةقثوم Òغ ريراقتف ،يقابلا امأا .لماك
وأا ةيناريإلا ةسضراعŸا وأا ةيكÒمألا تارابختسسلا
نود نم ،يبرغلا مÓعإلا وأا يليئارسسإلا داسسوŸا
.دنسس وأا ليلد يأا
جمانرب Èتعي ،تحب Êوناق راظنم نم ًاقÓطناو
نم ًاعورسشمو ًاي-م-ل-سس ًا‹ا-نر-ب يوو-ن-لا نار-يإا
سصن ام عم ًامئÓتمو ،ةّينوناقلا ة-ي-حا-ن-لا sهيلع ت

لو ،8691 ماعلل يوونلا راسشتنلا مدع ةد-ها-ع-م
.ةدهاعŸا ضصوسصن فلاخي

ّيليئارصسإلا يوونلا عورصشŸا
ةركفب لوألا رّسشبŸا وه نويروغ نب ديفاد ناك
‘ ىّن-ب-ت Úح ،ّي-ل-ي-ئار-سسإلا يوو-ن-لا عور-سشŸا
يوون رايخ ريو-ط-ت ¤إا ةو-عد-لا تا-ي-ن-ي-سسمÿا

لجأا نم ةسسدقم ة-ي-سضق كلذ Èت-عاو ،ّل-ق-ت-سسم
ة-ي-ئا-ه-ن-لا Úمأا-ت-لا ““ة-سصي-لو-ب““ ل--ب ،ءا--ق--ب--لا
.““ليئارسسإا»ـل
ىل-ع ع-ي-قو-ّت-لا ““ل-ي-ئار-سسإا““ ضضفر-ت ،مو-ي-لا ¤إا

يهو ،يوونلا راسشتنÓل لماسشلا رظ◊ا ةدهاعم
اهنمأاب ةقل-ع-ت-م ًا-با-ب-سسأا مّد-ق-ت را-طإلا اذ-ه ‘

نم ًاددع تزربأا دقو ،ةقطنŸا ‘ اه-ل-ب-ق-ت-سسمو
.ةدهاعŸا ىلع تاداقتنلاو تاظّفحتلا

عيقوت-لا ““ل-ي-ئار-سسإا““ تسضفر ،8691 ماع-لا ذ-ن-م
،رسشابم يكÒمأا معدب ةدهاعŸا ¤إا مامسضنلاو
يديلقت-لا Òغ ير-ك-سسع-لا عدر-لا ⁄ا-ع ح-ب-سصأاو

ةبقاعتŸا ةيليئارسسإلا تاموك◊ا ل-ك-ل ًا-سسجا-ه
.9491 ماعلا ذنم
⁄ يتلا ةقطنŸا ‘ ةديحولا ““ليئارسسإا““ لازت لو
ضضفرت لازت لو ،ةدهاعŸا كلت ¤إا دعب ّمسضنت
تانامسضلل ةيوو-ن-لا ا-ه-تآا-سشن-م ع-ي-م-ج عا-سضخإا
مغر ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلا-كو-ل-ل ة-ل-ما-سشلا
ةماعلا ةيعم÷ا نع ةرداسصلا ةديدعلا تارارقلا
¤إا مامسضنÓل اهوعدت ي-ت-لاو ،ةد-ح-تŸا ·أÓ-ل
وأا ريوطت مدع ¤إاو ،ءا-ط-بإا نود ن-م ةد-ها-عŸا
ةيوون ةحلسسأا ىلع لوسص◊ا وأا را-ب-ت-خا وأا جا-ت-نإا
.ةروسص ةيأاب
ًارمأا يوونلا حÓسسلل ““ليئارسسإا““ ةزايح تتاب دقل
ةيسسايسسلا ÒياعŸا ةو-ق-ب ه-ب ًا-حو-م-سسمو ًا-ع-قاو
فقوŸا وه هنع لأاسست ام رخآاو ،ًايلاح ةدئاسسلا
،يوو-ن-لا ا-ه-عور-سشم ن-م ›ود-لاو Êو--نا--ق--لا
يبرغو يكÒمأا ءاطغ-ب ى-ظ– ا-ه-نأا ًا-سصو-سصخو
.حسضاو
مدعب ةبقاعتŸا ة-ّي-كÒمألا تارادإلا ِف-ت-ك-ت ⁄و
،ةدهاعŸا كلت ىلع عيقوتلاب ““ليئارسسإا““ ةبلاطم
جروج ةرادإا اه-ي-ف اÃ ،تارادإلا كل-ت تب-هذ ل-ب
Ìكأا تراسشأا Úح كلذ نم دعبأا ¤إا ،نبلا ضشوب

““ليئارسسإا““ كÓتما نطنسشاو مّه-ف-ت ¤إا ةر-م ن-م
،كلذ ىلع ةلثمألا نمو .ةيد-ي-ل-ق-ت Òغ ة-ح-ل-سسأا
كاراب قبا-سسلا ي-كÒمألا ضسي-ئر-لا تا-ح-ير-سصت
سصلا ا-ما-بوأا نع نÓعإلا ضضفر امد-ن-ع ،ة-ح-ير-ّ
ركذ نود نم““ يوون حÓسسل ““لي-ئار-سسإا““ كÓ-ت-ما
ر“ؤوŸا لÓخ كلذو ،““اهدّده-ت ي-ت-لا ر-طاıا
ماعلا ‘ راسشتنلا رظح ةدهاعم ةعجارŸ نماثلا

0102.
ضسل‹ رارق رفاسس لكسشب ““ليئارسسإا““ تّد– دقل
وينوي/ناريزح ‘ رداسصلا784 مقر ›ودلا نمألا

وحن ىلع ع-سضخ-ت نأا ا-ه-ن-م بل-ط يذ-لاو ،1891
ةلاكولا تانامسضل ةيوونلا اهقفارم عيمج لجاع

.ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا
81 ‘ ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا تردسصأا امك
¤إا ““ليئارسسإا““ وعدي ًارارقÈ 9002متبسس/لوليأا
ةحلسسألا راسشتنا عن-م ةد-ها-ع-م ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا
نم نكل ،›ودلا ضشيتفتلل اهتآاسشنم حتفو ةيوونلا
.يليئارسسإا مامتها ّيأا ىقلت نأا نود
ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا تعد ،ديدج نمو
نأا ¤إاÈ 9002مسسيد/لوألا نوناك ‘ ““ليئارسسإا““
ناونعب ًارارق تردسصأا امدنع ةدهاعŸا ¤إا ّمسضنت
.““طسسوألا قرسشلا ‘ يوو-ن-لا را-سشت-نلا ر-ظ-ح““

نإاف ،رارقلا حلاسصل تتsوسص ةلود761 نأا مغرو
ةمقلا نع تفّلخت امك .هل خسضرت ⁄ ““ليئارسسإا““
نم ًافوخ ،نط-ن-سشاو ‘0102 ماعلا ‘ ةيوو-ن-لا
.⁄اعلا مامأا اهجارحإا
⁄ ““ليئارسسإا““ sنأا ةدحتŸا ·ألا ر-يرا-ق-ت د-ّكؤو-تو
ةعيبط نع تاديكأات ةيأا ›ود-لا ع-م-تÛا ِط-ع-ت
حمسسُي ⁄ يتلا ةيوونلا اهتآاسشنم نم ا-ه-تدا-ف-ت-سسا
.اهترايزب Úيلودلا Úسشتفملل
كلت“ ““ليئارسسإا““ نأا دّكؤوŸا مك-ح-ب تا-ب ،مو-ي-لا
،لماسشلا رامدلا ةحل-سسأا ن-م ة-م-خ-سض ة-نا-سسر-ت
لبانقلا عين-سصت ن-م-سضت-ي ًا-يوو-ن ًارا-ي-خ كل-ت“و
مازتلا وأا ةباقر ّيأا نع لزعÃ ،ةيوونلا ضسوؤورلاو
حÓسسلا راسشت-نا ع-نÃ ضصاÿا ›ود-لا قا-ث-يŸا-ب
.(8691 ماعلا ‘ مŸÈا) يوونلا

؟كلذ ىلع ليلدلا ام
¤إا Òسشن نأا ّمهŸا نم ،ةّلدألا ضضار-ع-ت-سسا ل-ب-ق
ا-هد-م-ت-ع-ت ي-ت-لا يوو-ن-لا ضضو-م-غ-لا ة-سسا-ي-سس
ى-ل-ع مو-ق-ت ي-هو ،لاÛا اذ-ه ‘ ““ل-ي-ئار-سسإا““
sنأا ىوعدب ،طوغسضلا نم ًابره ليلسضتلاو تمسصلا

يوطنت لو ،ةدع ايازÃ عsتمتت ضضومغلا ةسسايسس
بحاسصت يتلا ةفلكلا ىلعو ةÒثكلا راطخألا ىلع

هذه .ةينلع ةحلسسأا ¤إا ةيوونلا ةحلسسألا ليو–
عفد اه-فد-ه ،““ل-ي-ئار-سسإا““ ر-ظ-ن ‘ ،ة-سسا-ي-سسلا
ىدل ّنأاب مهسسفنأاب اوسصل-خ-ت-سسي نأا ¤إا ن-ير-خآلا
ةسسايسس اهل قّقحي ام ،ًايوو-ن ًارا-ي-خ ““ل-ي-ئار-سسإا““
.ةفلكلا لّم– نود نم عدرلا
ّرسس Èكأا يليئارسسإلا يوو-ن-لا حÓ-سسلا تا-ب د-ق-ل

ة-ف-ي-ح-سص Òب-ع-ت ّد-ح ى-ل-ع ،⁄ا-ع-لا ‘ ن-ل-ع-م
دوجو ىلع ّلدي ام .ةيناطيÈلا ““تسسيمونوكيإلا““

يليئارسسإلا يوونلا عورسشŸا نأا وه حÓسسلا اذه
‘ اهترادإاو ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا فارسشإل عسضخي

يسساسسألا رودلا ¤إا ةفاسضإا ،هنم ةيسساسسأا بناوج
ةيليئارسسإلا ةيسسايسسلا تاسسsسسؤوŸا ‘ Úيركسسعلل
.ةّيوونلا ةسسايسسلاب قّلعتŸا رارقلا ذختت يتلا
‘ ىرخأاو ةÎف Úب زÈت يتلا تاراسشإلا مغرو
ةليلئارسسإلاو ةيبرغلا ثاحبألا زكارمو فحسصلا

ةحلسسأا ““ليئارسسإا““ كÓتما دكؤوتو ،ءاوسس ّدح ىلع
رئاودلا يفنت ام ناعرسس نكلو ،ةروط-ت-م ة-يوو-ن
ةسسايسس ىلع ءاقبإÓل ،كلذ ةفلتıا ةيليئارسسإلا
نم Ìكأا ذنم لاÛا اذه ‘ اهتعبتا يتلا كسشلا

.دوقع ةتسس
ق-ير-ف د-ي-كأا-ت لاÛا اذ-ه ‘ بّر-ُسس ا-م زر-بأاو

ل--ئاوأا ‘ ““زÁا--ت ياد--ن--سصلا““ ن--م ‘ا--ح---سص
ينف-لا ،و-نو-ن-ع-ف يا-خدر-م ّنأا ،تا-ي-ن-ي-ع-سست-لا
““ليئارسسإا““ ‘ ه-ي-ل-ع م-ك-ح يذ-لا ي-ل-ي-ئار-سسإلا
sنأا قئاثوو روسص Èع دّكأا ،ًاماع81 ةدŸ نجسسلاب
يوو-ن ضسأار002وÚ 001ب كل-ت“ ““ل-ي-ئار-سسإا““
.ةتوافتم ةيÒمدت تاردقب
توعيد-ي““ ة-ف-ي-ح-سص تل-ق-ن ،7791 ما--ع---لا ‘و
هيئوب جرو-ج ي-سسنر-ف-لا لاÔ÷ا ن-ع ““تو-نر-حأا

sنأا ةّيسسنرفلا ““1 ابوروأا““ ةعاذإا عم ةلباقم ‘ هلوق
ةبولطŸا لئاسسولا كلت“ تح-ب-سصأا ““ل-ي-ئار-سسإا““

تحبسصأا امك ،ةن-سسلا ‘ Úترذ Úت-ل-ب-ن-ق جا-ت-نإل
لئاسسولا ¤إا ًة-فا-سضإا ،ة-يرذ ة-ل-ب-ن-ق31 كل-ت“

.اهفادهأا ¤إا اهلقنل ةبولطŸا
sنأا ““تونرحأا توع-يد-ي““ تر-كذ ،8791 ماع-لا ‘و

fiًايرسس ًاريرقت تعاذأا كرويوين ‘ ةيعاذإا ةط
هتsد-عأا ،È 4791متبسس/لول-يأا4 خيراتب ًا-ق-ّثو-م
اننإا““ :هيف ءاج ،ةيكÒمألا تاراب-خ-ت-سسلا ة-لا-كو
.““ةيرذ ةحلسسأا Óًعف تعنسص ليئارسسإا sنأا دقتعن
2 خيراتب ““فيراعم““ ةطسساوب دي-كأا-ّت-لا ءا-ج ا-م-ك

يذلا تكاد لرا-ك ن-ع Óً-ق-ن ،8791 ضسرام/راذآا
‘ ةيمهألا ثي-ح ن-م بسصن-م ثلا-ث ل-غ-سشي نا-ك
ةداهسشب ¤دأا دقو ،ةيكÒمألا ترابختسسلا ةلاكو
‘ ةيرذلا نوؤوسشلل ةيرازولا قيسسنتلا ةن÷ مامأا
ضسيئرلا تغل-بأا ة-لا-كو-لا نأا ا-ه-ي-ف ءا-ج ،ا-كÒمأا

sنأاو ،ةيرذ ةحلسسأا كلت“ ““ليئارسسإا““ ّنأاب نوسسنوج
اذه-ب ر-خآا ضصخ-سش يأا غÓ-بإا مد-ع-ب ر-مأا Òخألا
ةيرذلا ةلبنقلا ،بيطÿا مي-هار-بإا ر-م-ع) ر-مألا
ةلسسلسس ،ليئارسسإا عم ةيوونلا ةهجاوŸاو ةيبرعلا
.(ةيبرعلا تاسساردلل جيلÿا تاسسارد
ماعلا ‘ نطنسشاو ‘ ةيوونلا ةمقلا ضشماه ىلعو
،اهروسضح نم ““ليئارسسإا““ تبّر-ه-ت ي-ت-لاو ،0102
ّنأا ةيرك-سسع-لا نوؤو-سشل-ل ““ز-ن-ي-ج““ ة-ّل‹ تف-سشك

ةيوو-ن-لا ةو-ق-لا ““ل-ي-ئار-سسإا““ نوÈت-ع-ي ا-هءاÈخ
كÓتماب اهفاÎعا مدع مغر ،⁄اعلا ‘ ةسسداسسلا
.ةيوون ةحلسسأا
يتلا Úيليئارسسإلا ÚلوؤوسسŸا تا-ح-ير-سصت ن-مو
وأا يوونلا حÓ-سسل-ل ““ل-ي-ئار-سسإا““ كÓ-ت-ما د-كؤو-ت
نب هلاق ام نأاسشلا اذه ‘ ضسبتقن ،هيلإا يعسسلا

نم نيرجاهŸا دوهيلا ءاملعلا ًابطاfl نويروغ
ثاحبألاب نآلا ذنم اومتهت نأا مكنم ديرأا““ :ايناŸأا
لجأا نم هزا‚إا ن-كÁ ا-م ّل-ك زا‚إا-بو ،ة-يرذ-لا
.““ةيوون ةحلسسأاب ةدوسشنŸا ةيدوهيلا ةلودلا ديوزت
ماعلا ‘ تسسينكلا ‘ زيÒب نوعمسش باطخ كلذك
ةنأامط ىلع ليئارسسإا مادقإل ًاببسس ىرأا ل““ :6691
نأاب هل حامسسلاو ،ÈنŸا اذه ن-م ر-سصا-ن-لا د-ب-ع
نأا فرعأا يننإا .هلعفن ل ام وأا هلعفن ام فرعي
اذه نأا فرعأاو ،ةيوونلا انتاين ‘ نوّكسشي برعلا
هذه ن-م ف-ّف-خ-ن اذا-م-ل-ف ،ة-عدار ةّو-ق ءي-سشلا
.““؟اهحاسضيإا ىلع لمعن اذاŸو ؟كوكسشلا

نوناقلا ةوق ل ةوقلا نوناق
يوون أادبم زورب نورسشعلاو دحاولا نرقلا دهسش

sنإا ىتح ،““يكيتكتلا يوونلا موجهلا““ وهو ،ديدج
يفف .همادخ-ت-سسا-ب دد-ه ىÈك-لا لود-لا ضضع-ب
ايسسور تدده ،نيرسشعلاو دحاو-لا نر-ق-لا ل-ئاوأا
‘ ،وتانلا فلح دسض ةيوونلا ةحلسسألا مادختسساب

ةيسسورلا تاوقلا عيطتسست ل يديلقت موجه ةلاح
وتانلا فلح بÎقا امدنع كلذو ،هعم لماعتت نأا

.ةّيسسورلا دود◊ا نم
لاÔج نع تاحيرسصت تردسص ،2002 ماعلا ‘و

ىلع هدÓب sنأا ¤إا اهيف راسشأا ينيسصلا ضشي÷ا ‘
ةلاح ‘ ةيوونلا ةحلسسألا مادخ-ت-سسل داد-ع-ت-سسا
لوح عازنلا راطإا ‘ اهدسض يكÒمأا موجه عوقو
.ناويات
كاج يسسنرفلا ضسي-ئر-لا دsد-ه ،5002 ماع-لا ‘و
ةيوونلا ةحلسسألا مدختسست دق هدÓب sنأاب كاÒسش
،اسسنرف دسض ةيباهرإا لئاسسو مدختسست لود ّدسض
.ةيوون Òغ نوكت دق يتلا لودلا دّدحي نأا نود نم
ةطخ ةدحتŸا تايلولا تعسضو ،2102 ماعلا ‘و
ةيكÒمألا عافدلا ةرازو اهتد-عأا ي-ت-لا ئراو-ط-لا

يتلاو ،““يوونلا عسضولا مييقت ةداعإا““ ناونع ت–
،ةديدج ةيكÒمأا ةيوون ةسسايسسل ًاسساسسأا تÈتعا
،هاŒلا اذه ‘ ًايقيقح ًايوون ًابÓقنا تثدحأاو
سصن-ف s-ةيوونلا ةحلسسألا مادختسسا ناكمإا ى-ل-ع ت
،ةددfi تاهويراني-سسو فاد-هأا ّل-ظ ‘ ًا-ي-ل-ع-ف
امابوأا كاراب يكÒمألا ضسيئرلا ديدهت نع Óًسضف

سسلا مادخت-سسا-ب0102 ماع-لا ‘ ّÓّدسض ّيوونلا ح
.Êاريإلا رطÿا
عم يوونلا قافتلا ىلع عيقوتلا دعب ًامولعم دقل
ًارورم هنم بمارت دلانود ةرادإا باحسسنا مث ناريإا
عسضخي ⁄اع-لا نأا-ب ى-سص– لو د-ع-ت ل د-هاو-سشب
فد-ه-لا نأاو ،نو-نا-ق-لا ةو-ق ل ةو-ق-لا نو-نا--ق--ل
يوونلا جمانÈلا فادهت-سسا ءارو ن-م ي-ق-ي-ق◊ا
نارهط قيق– مامأا لي-قار-ع ع-سضو و-ه Êار-يإلا
يملع-لا ا-ه-لÓ-ق-ت-سساو ا-هراد-ت-قاو ا-ه-تدا-ي-سسل
ةرود كÓتما هققحي ام ¤إا ًارظن يجولونكتلاو
‘ رّوطت نم ةيم-ل-سس ضضار-غأل يوو-ن-لا جا-ت-نإلا

عوسضÿا مدع لفكي يذلا رمألا ،ةفلتfl نيدايم
ةيعبتلا نود لوحيو ةيرامعتسسلا لود-لا زاز-ت-بل
.اهترطيسسو اه◊اسصŸ ةلذŸا

.زإوف يلع
 ةير◊إ ةحاسس عقوم نع

!نإريإإ ىلع مإرح ..““ليئإرسسإإ““ ىلع لÓح
ةبراقŸا ودبت ،كلذ نع ““ليئارصسإا““ عانتما لباقم اهتامادختصساو ةيوونلا ةقاطلا جاتنإاب ةsصصاÿا تادهاعŸاو ةيلودلا قيثاوŸاب ّماتلا ناريإا مازتلا مغر

.ةجطلبلا ¤إا نوكت ام برقأاو ةبارغلا ةياغ ‘ ›ودلا نوناقلا ةيحان نم
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ي-ئأور-لأ نا--ك أذإأ ه--نأأ ف--ل--خ ىر--يو ^
هتيأور لطب عفد حلاسص بيطلأ Êأدوسسلأ

fiأديد– ايناطيرب ،برغلأ ¤إأ ديعسس دم
نم عبسشيو ،يطلسستلأ برغلأ ةراكب محتقيل

تيغات ةيأور لطب نإاف ،هتأوأرقسش ةيلسسع
،ا-ب-سسنو ،ا-مدو ،ا-مْ◊ ة-ي-نا-ط-ير-ب تنا-ك
تءا-ج .تي-غا--ت ‘ ““نأزو--سس““ ،ة--ما--قإأو
‘ ةÒسصقلأ مÓفألأ ةقباسسم ‘ ةكراسشملل

نمسض ةلفا◊أ ضسفن ‘ ءاج ا-م-ك ة-ل-فا-ح
ىتأأ ،راسشبو ةنيطنسسق Úب ٍ‘اقث ٍلدابت ِدفو
ةقيدسص ““نسسوسس““بوعللأ ةليم÷أ ةات-ف-لأو
نم هنكل ،اهللد لكب هءأوتحأ تلواح ،هل

،اهبيعلأأ ¤إأ نطفت ،اهتافرسصت ةظحÓم
لسضفف ،كأذو أذهب قاسصتللأ ¤إأ اهيعسسو
ن-م ،ه-ن-م-سض ءا-ج يذ--لأ د--فو--لأ كْر--ت
.““نأزوسس““ عم ءاقبلأو ،““نسسوسس““

دنع ةيباك-لأ ة-ير-ق-لأ هذ-ه ¤إأ تءا-ج ..»
نع ثحبت يلمرلأ (بيثكلأ )لب÷أ مأدقأأ
اهمغانت قلخت يك ةرماغŸأو ،فاسشتكلأ
تءاج ،ابوروأأ ‘ هتدقتفأ يذلأ يلخأدلأ

ة-ي-ندŸأ ه-ت-سشق-ن ا-مو ،ا--هرأزوأأ ل--م–
،رهطتلأ ديرت تءاج ،اهنايك ‘ ةبخاسصلأ
⁄ ؛هلإلأ ِعْنُسص توكلم ‘ دحوتلأو ،ءافسصلأ
طق-سست فو-سس ا-ه-نأأ ا-ه-نا-ب-سسح ‘ ن-ك-ي

ىتفل ءاقل لوأأو ،ةرْظن لوأأ نم بُح ةعيرسص
هذه ¤إأ ةفدسص فورظلأ هب تءاج يقرسش
.رئأز÷أ ءأرحسص نم ةل-ي-م÷أ ة-ع-ط-ق-لأ

.““9ضص
اهتايح هل ي-ك–و ا-ه-ب-ل-ق ح-ت-ف-ت نأزو-سس
ةكلام ةلئاع نم ردحنت ،ةرماغŸاب ةئيلŸأ

تسضرع ،ضسمسشلأ دÓبل ةبfiو ،ةم-ل-ع-ت-م
‘ اهعم ةماقإلأو ،د-ل-ب-لأ ةردا-غ-م ه-ي-ل-ع
ذنم اهنأاب هل ْتحاب ؛ندنل بابسضلأ ةمسصاع
لمحي يقرسش لجر نع ثحبت يهو تأونسس
ضسرا-ف ،ءا-يÈك-لأو ،ة-لو-جر--لأ ح--مÓ--م
‘ ا-ه-ع-م ها-سضق يذ-لأ تقو-لأ …مÓ-حألأ
.ٍبهذ نم اسصفق ناك قدنفلأ

ن-بأ ضسا-ي-لإأ ه-ق-يد-سص ه-سس-ْن-ت ⁄ نأزو--سس
نم ابره ةيقر-سشلأ ةÒب-ك-لأ ا-م-ه-ت-ن-يد-م
دعب هل Úيومدلأ رأذنإأو ،باهرإلأ ةوطسس
ىلسص نأأ دعب .يفحسصلأ هقيد-سص لا-ي-ت-غأ
ضضهنيل Óيلق افغو ،حبسصلأ ةÓسص ضسايلإأ
ه-عا-م-سس د-ع-ب ي-جراÿأ با-ب-لأ ح-ت-ف-يو

ٍخطلم ٍنفكب ةبتعلأ دنع أاجافتيل تاقرط
ةيفيك يكحي بعرم باطخو ،يمدآأ ٍمدب
حيرسص ديدهتو ،ةفيحسصلاب هقيفر لايتغأ
ةتوŸ ؤويهتلأ هيل-عو ،ةدود-ع-م ه-ما-يأأ نأا-ب

ُمد مدلأ نأأو ؛ملعي ل ثيح نم هيتأات ةرداغ
نم رأر-ف-لأ لإأ ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م ؛ه-ق-يد-سص

بون÷أ ¤إأ يرئأز÷أ ي-قر-سشلأ لا-م-سشلأ
.““تيغات““ أديد– ،يرئأز÷أ يبرغلأ
ةيلا-م-ج نإأ ف-ل-خ Òسشب د-قا-ن-لأ لو-ق-يو
،تي--غا--ت ر--ْح--سس ن--م تدد– نا---كŸأ
راجسشأأ اهددرت ةيروطسسألأ اها-ق-ي-سسو-مو
تيغات ،اهسضعب ى-ل-ع ة-ف-ت-لŸأ ل-ي-خ-ن-لأ
،ءأرح-سصلأ ن-سضح ‘ ة-ئدا-ه-لأ ة-ل-ي-م÷أ

ةنيدمك ،لجدلأو ،قافنلأ فرعت ل ةنيدم

ةنيدم ،ئداهلأ ليللأ تأذ ةيندرألأ نامع
،ةليم÷أ تاحا-سسلأو ،حرا-سسŸأو ،ر-ع-سشلأ

ةمسشتÙأ ةيحايسسلأ نو-ل-ج-ع ة-ن-يد-م-ف
اهددعتو ،ŸÚاسسŸأ اه-نا-ك-سسب ة-ئدا-ه-لأ
،ةيفئاطلأ تأرعنلأ بوذت Úح يف-ئا-ط-لأ

ة-ن-تا-ف ضشكأر-م-ف ،ن-يد-لأ حÓ-سص ة-ع-ل-ق
ةحاسس ،ةبيجعلأ ““انفلأ““ ةحاسسو ،برغŸأ
،تا-ي-سسن÷أ ل-ك-ل ة-بذا÷أ ،تا-قرا--فŸأ

ضشكأرم ؛ةجرفلأو ،ة-ي-ب-ئا-ج-ع-لأ ة-حا-سس
ٍهآأ .ةجرفلأ ‘ ةمئاعلأ ،ضشياع-ت-لأ ة-ن-يد-م
ةحاسس ..ةعتŸاب ةرماعلأ ةنيطنسسق ›ايل
لك ‘ دهسشت ةنيدŸأ طسسوتت يتلأ ةير◊أ
قرفلأ نم ةقر-ف ا-ه-ط-سشن-ت ة-ل-ف-ح ة-ل-ي-ل
نع فلتخت ماعلأ أذه ةنيطنسسق .ةيلÙأ
،ةيهأزلأ ا-ه-ت-ل-ح تسسب-ل ،مأو-عألأ ي-قا-ب
نأرهو .عوبطلأ نم ىتسش نأولأاب تنيزتو
برغلأ ضسورعو ،ن-ئأدŸأ مأأ ا-ي ة-ي-ها-ب-لأ
،ٍللدو ،ٍجْنُغو ،ٍقنور ‘ ةمئاعلأ يرئأز÷أ

،كيلاهأأ مد ةفخو ةريرسسلأ ءافسص ةنيدم
ةسسينكو ،رداقلأ دبع يديسس حيرسض ةنيدم
.““زورك ةسسيدقلأ
،يسسنامورلأ ب◊أ دنع تف-قو-ت ة-يأور-لأ
تفقوت ام-ك ،يز-ير-غ-لأ يد-سس÷أ ب◊أو

دسسج رخن يذلأ ،يومدلأ باهرإلأ دنع
،ÚلوؤوسسŸأ ةنايخ دنع تف-قو-ت ،ر-ئأز÷أ
:مهوبختنأ نيذلأ مهنطو ينبل مهراقتحأو
ةنيط-ن-سسق ¤إأ ٌد-ئا-ع ة-طا-سسب-بو ي-ن-نأل““
،Ïفلأ ‘ ة-ع-ئا-سضلأ ي-ت-ب-ي-ب-ح ““ءا-ن-ي-ط““

أوبقاعت نيذ-لأ ،ة-سصي-خر-لأ تÓ-ماÛأو
،ٍقدسصب ِكوبحي ⁄ ،اهبي-لأود Òي-سست ى-ل-ع
،Òيغتلأ ةÁزعب كءاج ْنم مه-ن-م ٌل-ي-ل-قو
رعسشلل ناكو .““3٠١ :ضص .نواعتلأ ةفاقثو

ةفسسلفللو ،ة-يأور-لأ بتا-ك رــ-ْع-سش ،هز-ي-ح
؟ةاي◊أ تايئزجب نكسسن أذاŸ““ :ا-ه-ت-سصح
ول ،لمألأ كÓتمأ يه اق-ح ةدا-ع-سسلأ ل-ه
ةظحللأ ءأدعسس انْودغ-ل كلذ-ك ر-مألأ نا-ك
كÓتمأ ‘ بغرأأ ل يننأأ يبسسح .بسسحف
.““١7:ضص .لمألأ

ةيدرسس ةلح تءاج ةيأورلأ نأأ فلخ عباتيو
دسشي ،ٌذاخأأ ،رحاسس رتأوتم يكح ،ةبيسشق
بلغأأ ‘ بتاكلأ عم ىهامت-ي-ف ،ي-ق-ل-تŸأ
ةيسصخسشلأ هنأأ هل لي-خ-ت-ي د-قو ،ثأد-حألأ
،ةبذع ةقأرقر ةيبا-ي-سسنأ ة-غ-ل ،ة-سسي-ئر-لأ

قمُع ¤إأ كذخأات ،ةليمج ةرحاسس ،ةيرعاسش
،ةد-هد-ه-ُم كب ر-ح-ب-ُت ،ي-ئا-ك◊أ ضصن-لأ

ةنيدŸأ ُترجه““ :اهجيرأأ قبعب كنسضت–
ُتئجو ،اهتأءأرغإأو ،اهنتفو ،اهجهابم لكب
ةرفاسسŸأ ،ةمعانلأ ِكلامرب محتسسأأ ِكيلإأ

اي ي-ب ِتل-ع-ف أذا-م .Êأد-جوو ،ي-ب-ل-ق ‘
،تمسصلاب نمزلأ اهرفع ةنيدم اي ،تيغات
.““١١١ :ضص ؟ءايÈكلأو
د-قـ-ُع-لأ ¤إأ د-ق-ت-ف-ت ة-يأور-لأ هذ-ه ىأأرو
عم ىهامتـت اهعي-م-ج ،ع-قو-ت-لأ ة-ي-سصع-لأ
اهفسشتسسي ةيبا-ي-سسنا-ب ة-سسي-ئر-لأ ةد-ق-ع-لأ
ةقحÓم ‘ ه-ل-غو-ت لÓ-خ ن-م ي-ق-ل-تŸأ
نم ةيأورلأ ةيأدب Úب اهطبأرتو ،ثأدحألأ
عم ليختلأ ءاقلب اهيف ة-يا-ه-ن-لأو ،تي-غا-ت
،ةيهبلأ ةعلط-لأ تأذ ة-ك-لŸأ ““نا-ه-ي-ن-ي-ت““

اهراقوو ،اهتبيهو ،ةيروطسسألأ حمŸÓأو
بول-ق ‘ فوÿأو بعر-لأ ا-عرز ن-ْيذ-ل-لأ
.ءأدعألأو ،ةداقلأ
نأأ ةيأورلأ ىلع هذخأؤوأأ ام““ :لوقلاب ىهتنأو
،ةدئأز نأرهو ةنيدÃ ةسصاÿأ6١ ةحوللأ

،يقلتŸأ ىدل أزأزتهأ ببسسي ل اهفذحف
وعدي ايعأدبإأ اسصن اهأرأأ امومع ةيأورلأ
،مهدÓب زو-ن-ك فا-سشت-كأ ¤إأ Úير-ئأز÷أ

،اهتأوÌب ة-ل-ي-م-ج ة-ق-ي-م-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ف
،ةÒثكلأ اهتأورثو ،اهت-ع-ي-ب-طو ،ا-ه-ثأر-تو
ةيأورلأ امك ؛ŸÚاسسŸأ Úبيطلأ ا-ه-سسا-نو
ىلع فرعتلأو ،لاحÎلأ ةفاقث ¤إأ انوعدت
‘ اهعم كراسشتن ي-ت-لأ ة-ي-بر-ع-لأ دÓ-ب-لأ

،كÎسشŸأ انخيراتو ،ا-ن-ت-يو-ه تا-نو-ك-م
امك ،يدامÓلأو ،يداŸأ يركفلأ انثأرتو
رخآلأ عم فقاثتلأو ،ضشياعتلأ ¤إأ انوعدت

،تافاسسŸأ هيف تسصلق-ت د-يد-ج ⁄ا-ع ‘
.““تاقÓعلأ تكباسشتو ،حلاسصŸأ تعونتو
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›اغوف سسيداب يئاورلا

باهرإ’إ ةيومد نم بورهلل ءإرحصصلإ رحصس ..““تيغات““
يك◊ا ›وت ¤ا ›اغوف سسيداب يئاورلا دمع (ةحفسص621 ‘ ،ىهتنŸا راد نع) ““تيغات““ هتياور ‘

ايانث ‘ هبسسن وأا ،همسسا له‚ انلعج ،ةياورلا ‘ ثادحألا كرحي ٍوار ¤إا رمألا لكوُي ⁄و ،هسسفنب
يتلا ثيغات ¤إا ÚمظنŸا نم اسصسصfl اموي ناكف ،ةرواسسلا ةقطنم ¤إا ٌةيفاقث ٌةلحر هتداق ةياورلا

اعطاق دعب اميف اهيلإا دوعيل ؛ةيبهذلا اهنابثك لامر ةيلامجو ،اهتاحاو ر-ْح-سسو ،ا-ه-ل-هأا ة-ب-ي-ط-ب ه-تر-ح-سس
ىلع ،ٍمايأا ةتسس لاوط ارح اهيف معنيل ،ةيدرف ،ةسصاخ ةلحر ‘ ةنيطنسسق هتنيدم نم ةديعبلا تافاسسŸا

.فلخ Òسشب دقانلا Òبعت دح

،نونفلأو ةفاقثلأ ريدم ،روبك رمع لاق ^
ةÁدقلأ ةيبيللأ ةسشيقنلأ نأ ،ةنتاب ةيلوب
يرثألأ عقوŸاب ا-ث-يد-ح تف-سشت-كأ ي-ت-لأ
تأذ ،ةنايرسس ةيد-ل-ب-ب رو-قر-ق ى-م-سسŸأ
ىلع ليلد اهنوك ،ةغلاب ةيخ-يرا-ت ة-ي-م-هأ
.ةقطنŸأ ‘ نوفدم يرثأأ عقوم دوجو
ا-سضيأأ و-ه يذ-لأ ه-تأذ لوؤو-سسŸأ ح-سضوأأو
راثآلأ م-ل-ع ‘ ضصتflو يÁدا-كأأ ثحا-ب
هذه ةيمهأأ نأاب ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول
‘ ةفدسص اهيلع روثعلأ ” يتلأ ةسشيقنلأ

زÈت اهنأأ ‘ نمكت مرسصنŸأ Èمفون52
ةقطنÃ ماه يرثأأ عقوم دوجو““ لامتحأ

دجأوتلأ ل-ب-ق ا-م ةÎف-ل دو-ع-ي ة-نا-ير-سس
ةسشيقنلأ اهنأأو اميسسل ةه÷ا-ب Êا-مور-لأ
ضسفن ‘ تدجو يتلأ اهعون نم ةيناثلأ
فيسضي ،ةباتكلأ هذه زÈت امك .““عقوŸأ
نوسصتıأ هلوقي ام ديكأات لامتحأ ،روبك

لك تسسيل““ هنأاب تأونسس ذنم راثآلأ ملع ‘
ة-ه÷ا--ب ةدو--جوŸأ ة--ير--ثألأ ع--قأوŸأ
نأاب كلذ نم دعبأأ ىلع لدت و ،ةينامور
ر-م ى-ل-ع أو-ل-سصو ع-قوŸأ أذ-ه نا--ك--سس
.““ ةباتكلأ يهو ةراسض◊أ ةمق ¤إأ روسصعلأ
ة-ي-م-هأل ر-ظ-ن-لا-ب ه-نأا-ب ثحا-ب-لأ د-كأأو

ةيلاجعت-سسأ Òبأد-ت تذ-خ-تأ ،ة-سشي-ق-ن-لأ
ةيريدم ¤إأ اه-ل-ق-ن ” ثي-ح ا-ه-ت-يا-م◊

تأءأرجإلأ ذاختأ دعب نونفلأو ة-فا-ق-ث-لأ
ةسشيقنلأ دجأوتت اميف ةمزÓلأ ةينوناقلأ
‘ اهيلع روثعلأ خيرات دوعي يتلأ ¤وألأ
ةظوف8١٠2fi ة-ن-سس ¤إأ ع-قوŸأ ضسف--ن

نم  حجرو .داقميت ةنيدم فحتÃ ايلاح
‘اقثلأ ثأÎلأ ة-ح-ل-سصم ضسي-ئر ه-ت-ه-ج
Ÿدبع ةنتابب نونف-لأو ة-فا-ق-ث-لأ ة-ير-يد

” يتلأ ةسشيقنلأ نوكت““ نأأ ماطيب رداقلأ
ةرابع روقرق عقوÃ اثيدح اهيلع روثعلأ

.““Èق دهاسش نع
رطسسأأ3 ىل-ع يو-ت–““ ا-ه-نأا-ب فا-سضأأو
تناك يتلأ ةÁدقلأ ةيب-ي-ل-لأ ة-يد-ج-بأÓ-ل

ايقيرفإأ لامسش تا-ع-طا-ق-م ‘ ةر-سشت-ن-م
و فرحأأ5 نم لوألأ رطسسلأ نوكتي ثيح

رطسسلأ ضضرعت اميف فرحأأ7 نم Êاثلأ
ةيرسشب لمأوع ةجي-ت-ن فÓ-تإÓ-ل ثلا-ث-لأ
ةبات-ك-لأ هذ-ه نأا-ب ا-ن-ي-ب-م ،““ة-ي-ع-ي-ب-طو
يسسلك رجح ىلع اهلم‹ ‘ ة-سشو-ق-ن-م““
غلبي اميف مسس45 ضضرعو Îم١4،١ لوطب
.““مسس42 هكمسس
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:ةنتاب ةيلوب ةفاقثلا ريدم
عقوم دوجو لامتحإ ىلع ليلد ةيبيللإ ةصشيقنلإ““

““Êامورلإ دهعلل قباصس يرثأإ

:يسضاÎفإلا يليكسشتلا نفلا رهسش
مهتاحول قيوصستل Úنانفلل ةصصرف

مأأ ةيلول ةفا-ق-ث-لأ ة-ير-يد-م مز-ت-ع-ت ^
نم ةعونتم ةعوم‹ مي-ظ-ن-ت ي-قأو-ب-لأ
ايسضأÎفأ ةيليكسشتلأ ةي-ن-ف-لأ ضضرا-عŸأ

.٠2٠2 Èمسسيد رهسش ةليط اهتحفسص Èع
ةحول““راعسش ت– تءاج يتلأ ةرهاظتلأ
ة-ه÷أ ق--فو ،““ة--ه--جأو--لأ ‘ نا--ن--فو
ي-بfi عا-ت-مإأ فد-ه-ت-سست ،ة--م--ظ--نŸأ
ةسصرفلأ ةحاتإأو يليكسشتلأ نفلأ قاسشعو
ىدل يليكسشتلأ نفلأ ديدج ةعباتŸ مهل
تأءافك-لأ را-ه-ظإأو ي-قأو-ب-لأ مأأ Êا-ن-ف
اهك-ل-ت“ ي-ت-لأ ةز-ي-مŸأ ة-ي-ل-ي-ك-سشت-لأ
امك ،ينفلأ اهجتنŸ جيوÎلأو ةقطنŸأ
مÓسستسسإلأ مدع ةرهاظ-ت-لأ فد-ه-ت-سست
د-ي-مŒ د-ع-ب ة-ي--ئا--بو--لأ فور--ظ--ل--ل
فرط نم ةيعأولأ ةيفاقثلأ تأرهاظتلأ
.دÓبلل ايلعلأ تاطلسسلأ
رهسش ىدم ىلع ةرهاظ-ت-لأ هذ-ه د-ت“و
كلذو هتياهن ¤إأ Èمسسيد ةيأدب نم لماك

ة-ير-يدŸ كو-ب-سسيا-ف-لأ ة-ح-ف-سص ى-ل-ع
ةحول Ëدقتل ىعسستو نونفلأو ة-قا-ق-ث-لأ

ةقفرم Úنانفلأ نم نا-ن-ف-ل ة-ي-ل-ي-ك-سشت
ضشاقنلأ حتف عم اهل ةيدقنو ةينف ةءأرقب

عسضن ىتح ÚمتهŸأو Úعباتملل ا-ه-لو-ح
هيكلهتسسم عم ضسا“ ‘ ي-ن-ف-لأ ج-ت-نŸأ
هلمع ةءأرق نم جتنŸأ بحاسص نك‰و
.رخآلأ قوذو Úعأاب نفلأ

نوكتسس يتلأ ةيليكسشتلأ ءامسسألأ Úب نم
ةيلاتلأ Úنانفلأ ةيلاعفلأ هذه ‘ ةرسضاح

دبع دأرم ،لي-م-ج يدرو-لأ :م-هءا-م-سسأأ
،، دأر-م —ا-ف ،Òب-ك-لأ ح-لا-سص ،يوÓ--لأ

رابج ريذن ،يردق لاسضن ،ضشأدعب Òمسس
اهل ءامسسأأ يهو رسضخلب ماسشه تاحنلأو

نم Èتعتو ايلودو ا-ي-ن-طو ي-ن-ف رو-سضح
كلذك نكÁ .ةزيمŸأ ةينفلأ تأءا-ف-ك-لأ
Úمتهملل ءاسضف ةرهاظتلأ هذه نوكت نأأ
رايتخل ةينفلأ تاحوللأ ءانتقأو ءأرسشب

Úنانفلأ بغر ةلاح ‘ اهنم مهبسساني ام
ءاطسسو نوكنسسو ا-ه-ع-ي-ب ‘ Úكرا-سشŸأ
.Úنانفلأ ءلؤوه Úبو مهنيب Úيباجيإأ
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ةيغيزامÓل ةيماسسلا ةظفاÙا

ابيرق ةيقيرفأ’إ تاغلل ةيمقر ةصصنم
ةيماسسلأ ةظفاحملل ماعلأ Úمألأ كراسش ^

ةرباعلأ تاغللأ ةن÷ وسضعو ة-ي-غ-يزا-مأÓ-ل
،تاغلل ةيقيرفألأ ةيÁداكألأ ىدل دودحلل
‘ ،ضسمأ لوأ ،دا-سصع ي-م--سشا--ه--لأ ي--سس
قÓطإأ لاجآأو ىوتfi ديد-ح-ت-ل عا-م-ت-جأ
”و .ةيقيرفإلأ تاغلل ة-ي-م-قر-لأ ة-سصنŸأ
مظن يذلأ عامتجلأ أذه لÓخ ،قرطتلأ

ت– ،تنÎنإلأ Èع رسضاحتلأ ةينقت Èع

¤إأ ،تاغلل ةيقيرفألأ ة-يÁدا-كألأ فأر-سشإأ
ة-ل-سصلأ تأذ تا-برا-قŸأو ة-ي--ج--ه--نŸأ““
،““تاغللاب ةسصاÿأ ةيمقرلأ تا-يو-تÙا-ب
Òيا-عŸأ ن-م د-يد-ع-لأ د-يد–““ ” ا--م--ك

أذه ىلع فرسشŸأ قيرفلأ ءاسضعأأ رايتخل
.““عورسشŸأ

نم ءا-سضعأأ عا-م-ت-جلأ أذ-ه ‘ كرا-سشو
نم ءأÈخو تاغلل ةي-ق-ير-فألأ ة-يÁدا-كألأ

flنأأ ركذلاب ريدج .ةيقيرفلأ لودلأ فلت
ة-ي-ما-سسلأ ة-ظ-فا-ح-م-ل--ل ما--ع--لأ Úمألأ
عوبسسلأ لÓخ ،نلعأأ دق ناك ةيغيزامأÓل
قÓ-ط-نلأ نأأ ،ة-ن-تا-ب ة-يلو ن--م يرا÷أ
ضسأأر ديعب ةينطولأ تلافتحÓل يمسسرلأ
9 موي نوكيسس يفناج2١ ةيغيزامألأ ةنسسلأ

.ةنتابب ةعنم ةنيدم نم لبقŸأ يفناج
ث.ق  ^

يئامنيسسلأ ةرهاقلأ ناجرهم ةرأدإأ تغلأأ^
““لحرلأ ضضرأأ““ يكيرمألأ مل-ي-ف-لأ ضضر-ع،
ضسمأ لوأ ه--سضر--ع أرر--ق--م نا--ك يذ--لأ
ةرهسس ضضرعي نأأ ى-ل-ع  Òب-ك-لأ حر-سسŸا-ب
ضضرعو  .ناجرهŸأ تايلاعف نمسض ،مويلأ
بدلأ ةزئاجب زئافلأ ““نيدنإأ““ مليف هنم لدب
،Úلرب ناجرهم ‘ ةلث‡ لسضفأل يبهذلأ
هسضرع لظ-ي نأأ ى-ل-ع ،د-غ مو-ي ن-م لد-ب
امنيسسب Èمسسيد٠١ موي هدعوم ‘ Êاثلأ
.نويدوأأ
ةرهاقلأ ناجر-ه24Ÿ ةرودلأ تحت-ت-فأو
تأءأر-جإأ ط-سسو ،›ود-لأ ي-ئا-م-ن--ي--سسلأ
نا-جر-هŸأ مز-ت--ل--ي ،ةدد--سشم ة--يزأÎحأ
اهتعسضو يتلأ تلوكوتوÈلأ قفو اهقيبطتب
ةحسصلأ ةمظنمو ةير-سصŸأ ة-ح-سصلأ ةرأزو
ةحجان ةرود Ëدقت ىلع اسصرح ،ةيŸاعلأ

يتلأ ةهجأوŸأ لظ ‘ ،ايحسص ةنمآأو ،اينف
،انورو-ك ضسوÒف د-سض ⁄ا-ع-لأ ا-ه-سضو-خ-ي
ليل– ةحاتإأ تأءأرجإلأ هذه لوأأ تناكو
rcp›اÊ حاتتفلأ لفح فوي-سض ل-ك-ل،
أربوألأ رأد ‘ قلطلأ ءأوهلأ ‘ ماقي يذلأ
.ءأرزولأ ضسل‹ رأرقب امأزتلأ ،ةيرسصŸأ
ج--ت--نŸأ نا--جر---هŸأ ضسي---ئر بر---عأأو
هتداعسس نع ،يظفح دمfi تسسيرانيسسلأو
ةر-ها-ق--لأ““ ق--ير--ف هز‚أأ اÃ ،هر--خ--فو
⁄ هنأأ أدكؤوم ،24 ةرودلأ لÓخ ““يئامنيسسلأ
اهتروسصب ماقتسس اهنأاب امو-ي ل-مألأ د-ق-ف-ي
طوغسضلأ مغر ،عقأولأ ضضرأأ ىلع ةداتعŸأ
ضسوÒف اهسضرف يتلأ ةÒبكلأ تايدحتلأو
‘ امنيسسلأ ةعا-ن-سص ى-ل-ع ءأو-سس ،ا-نورو-ك
.نأÒطلأ ةكرح ىلع وأأ ⁄اعلأ

ث.ق  ^

يئامنيسسلا ةرهاقلا ناجرهم
““لحرلإ ضضرأإ““ نم ’دب  ““نيدنإإ ““



ةليترلا

ينيعبسس نب قحÓي انوروك حبسش

ياد Úسسح ““لاطفن ““ تاطfi نم روفن

ةرجه هبيسش ياد Úسسح ةعطاقم نيزنب تاطfi تفرع ^
هذهب دوزتلا اوررق نيذلا تارايسسلا باحسصأا فرط نم ةيعامج

تاطfi وحن هجوتلا اودافتو ىرخأا قطانم نم ةيسساسسأ’ا ةداŸا
املثم مهتارايسس ىلع بقاوعلا نم افوخ ةعطاقملل ةعباتلا نيزنبلا

.ةبورÿا ةطحÃ ثدح
طÓتخاب ““لاطفن ““ ›وؤوسسم فاÎعا رثإا ىلع روفنلا اذه ءاجو
¤إا يراجتلا ريدŸا راسشأا ثيح ةبورخ ةطfi ‘ هايŸاب نيزنبلا
تتبثأا ةسصتıا قرفلا اهب تماق يتلا ةيلو’ا تايرحتلا نأا
يتلا ةريزغلا راطمأ’ا ببسسب نيزنبلا جيرهسص ‘ هايŸا برسست
تلطعت ةرايسس22 ““ نأا فاسضأا امك .رئاز÷ا ةي’و ‘ تلطاهت
.““نيزنبلاب ءاŸا طÓتخا ببسسب

 ““Êراب ““ ىفسشتسسم ريدم ةلاقإا

روسسيفوÈلا تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ررق ^
زكرملل ماعلا ريدŸا ماهم ءاهنإا ديزوب نب نامحرلا دبع
،Òبز كيكر ،اقباسس Êراب ،دومح ةسسيفن يعما÷ا يئافسشتسس’ا
’ ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوŸا هذه لامع رودسص جلثأا يذلا ÿÈا وهو
اذه تاسسرا‡ اÒثك اوكتسشا نيذلا ةيبطلا حلاسصŸا ءاسسؤور اميسس
صضرغب ءاج رارقلا ““ نأا تحسضوأا ةرازولا حلاسصم نأا ’إا .لوؤوسسŸا
زكارŸا ءاردم لمع ليعفتل ةديدج ةيكيمانيد ءاطعإا
يتلا ةنياعŸاو مييقتلا تايلمعل ادانتسساو ةيعما÷ا ةيئافسشتسس’ا

.““ارخؤوم ت“

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا شسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو صسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا ةقحÓُم ،انوروك حبسش لسصاوي ^
ةيفحسص ةودن لÓخ زور وكرام هبردم هفسشك اŸ اقفو ينيعبسس
ايسسوروبل ينفلا مقاطلا ‘ لوأ’ا لجرلا حسضوأا ثيح صسمأا لوأا

نم ةعاسسلا د◊ فاعتي ⁄ رسسيأ’ا Òهظلا““ نأاب خابدÓغسشنوم
قيرطلا ‘ يمار ““  Óئاق ÊاŸأ’ا ينقتلا حّرسصو.““91 ديفوك
ىلع رداق Òغ هنكلو ،يجيردت لكسشب نسسحتي وهو حيحسصلا
اÈجُم بسصانŸا ددعتُم عفادŸا نوكيسس ““ عباتو ““ايلاح بردتلا

صسمأا) غروبيارف مامأا هقيرفل ةمداقلا ةارابŸُا عييسضت ىلع
هقا◊ ““ نأا ¤إا تايطعŸا لك Òسشُتو  .““اغيلسسدنوبلا ‘ (تبسسلا
ةطبار ‘ عوبسسأ’ا فسصتنم ديردم لاير مامأا مسسا◊ا ءاقللاب
.““ادعبتسسُم ىقبي ةيبوروأ’ا لاطبأ’ا

ةيبرغلا ءارحسصلا Òفسس يقتلي يرقم
Òفسس ،يرقم قازرلا دبع ،ملسسلا عمت‹ ةكرح صسيئر لبقتسسا ^

.هنم بلطب رئاز÷اب ةيطارقÁدلا ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا
ةيسسايسسلا عاسضوأÓل قرطت ءاقللا نأا ““صسمح““ ةكر◊ نايب راسشأاو
ءاقللا لÓخ ةكر◊ا صسيئر دكأا امك ،ةقطنŸا ‘ ةÒخأ’ا ثادحأ’او
‘ يوارحسصلا بعسشلا ق◊ معادلا يئدبŸا ةكر◊ا فقوم
ىلع هل ءاقل رخآا ‘ يرقم زكر ثيح هÒسصم ريرقت ىلع ءاتفتسس’ا
بعسشلل ةبسسنلاب ÒسصŸا ريرقت ‘ ق◊ا أادبم نع عافدلا ةرورسض““
.““⁄اعلا ‘ ةلدغاعلا اياسضقلا عيمج نع ةكر◊ا عافدو يوارحسصلا

فاعسسإلا ةرايسسب اهدولوم عسضت ةديسس

مدقتŸا زكرŸا ‘ ةلث‡ ةيادرغ ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا تماق ^
¤إا ةد’و ةلاح ءÓجإا لجأا نم ةعم÷ا لخدتلاب فطعلا
ةلحرم ‘ ةلا◊ا نأا Úبت ناكŸا Úع ¤إا لوسصولا دعبو ،ىفسشتسسŸا

ثيح ،راظتنا نودو اروف اهعم لماعت بجو ا‡ قلطلا نم ةمدقتم
ةيلمع متتل ةلا◊ا عم ةيفاÎحاب لماعتلاب لخدتŸا قيرفلا ماق
ةقرف تلسصاو اميف .ةعلطلا ةيهب ةدولوÃ للكتو حاجنب ةد’ولا
يسضق ىفسشتسسÃ ةد’ولا ةحلسصم ¤إا اهقيرطو اهتمهم لخدتلا
ةحسصب امهعت“ نم دكأاتلاو اهعيسضرو مأ’ا عسضو ” ثيح ،Òكب

.ةديج

ةسصاÿا تاجايتحلا يوذ مÎ– ةفاقثلا ةرازو

ةميلعت ةدود نب ةكيلم ،ةريزولا نم رمأاب ةفاقّثلا ةرازو تردسصأا ^
ةيئ’ولا تايريدŸاو ةياسصولا ت– تاسسّسسؤوŸا ةّفاك يريدم ¤إا
فييكتو ،مهتابّلطتمو ةّسصاÿا تاجايتح’ا يوذ ماÎحا ىلع صصنت
اذه ‘ ةيراّسسلا Úناوقلا قفوو مهفورظل بيجتسسي اÃ تآاسشنŸا
.قايسسلا
يه وأا زَجنت ⁄ يتلا تآاسشنŸاو تاسسّسسؤوŸا ىلع ةميلعتلا تدّدسشو
تاسسّسسؤوŸا ىلعو ةّيسصوسصÿا هذه يعارت نأا زا‚إ’ا ديق
ةّسصاخ ةئفلا هذه مدخي اÃ زّهجتلا ةطسشانلا ةّيفاقّثلا تاءاسضفلاو

يعقاولا ‘اقّثلا طاسشّنلا ‘ اسضافخنا فرعت يتلا ةÎفلا هذه لÓخ
.تاعّمجتلاو

 تسساÔمتب انوروك نع فسشكلاو حيقلتلا ةلمح قلطي ششي÷ا

حيقلتلا ةلمح ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلاب تسساÔمتب تقلطنا ^
،91-ديفوك صسوÒف نع فسشكلاو ةيمسسوŸا ازنولفنأ’ا دسض
،ةيحانلل ةيركسسعلا ةحسصلا حلاسصŸ ةعبات ةيبط مقطأا فارسشإاب

تاسصوحفلا ءارجإاو يبطلا لفكتلل ،ةيرورسضلا لئاسسولا لكب ةزه‹
ةي’وب تنانهرتو نامÓيإا يتيرق ينطاوŸ حيقلتلاو ةمزÓلا

“Ôف ةروطخب صسيسسحتلا عم تسساÒكتفي يذلا91-ديفوك صسو
صصر◊ا راطإا ‘ ةيلمعلا هذه يتأاتو .⁄اعلا ءاحنا ةفاك ‘ ةيرسشبلاب
ةموظنŸا ميعدت ىلع يبعسشلا ينطولا صشيجلل ايلعلا ةدايقلل مئادلا
يبطلا لفكتلاو ةدعاسسŸاو نوعلا دي Ëدقتو ةينطولا ةيحسصلا
ةطبارلا زيزعتو ةيدود◊ا ةيئانلا قطانŸا ينطاومو ناكسس ةدئافل
ىدل حايتراو ناسسحتسسا ةردابŸا هذه تيقل ثيح (ةمأا - صشيج)
.يبعسشلا ينطولا صشيجلل مهنانتما نع اوÈع نيذلا نونطاوŸا



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 بوـــــــــــــــلطم دارــــــــج
! وزو يزيت ““ماينإا““ ‘

،وزو يزيت ””ماينإا”” ةيشضقل ىرخأا ةرم دوعأا ^
اقلق مايأ’ا هذه ،0071 ـلا اهلامع سشيعي يتلا

ام دعب ، مهفئاظوو مهتكرشش Òشصم نع افوخو
ةداŸاو لاŸا كلت“ دعت ⁄ اهنأا اهوÒشسم نلعأا
ةرŸا يهو ،جاتن’ا ‘ ا-هرار-م-ت-شس’ ة-ي-لوأ’ا
نوفرششŸا قدي ،ةنشس نم لقأا فرظ ‘ ةيناثلا

تنلعأا ثي-ح ر-طÿا سسو-قا-ن ة-شسشسؤوŸا ى-ل-ع
.اهشسÓفإا يشضاŸا يفناج ةياهن
ةعان-شصلا ر-يزو تر-مأا ا-ه-ت-قو ة-مو-ك◊ا ن-ك-ل
Óجعتشسم اشضرق مدق يذلا ، يلع تيآا تاحرف
نم ةشسشسؤوŸا ذاقنإ’ ران-يد را-ي-ل-م1.1 ةميق-ب
.اهلامع قزر ردشصŸ ةيامح ،سسÓفإ’ا

ةكرششلا وÒشسم نلعأا ىتح مايأا ’إا يه امو
نع لئابقلا ةبيبشش قيرف ىلع ÚفرششŸا ةقفر
هتلقن ام وهو ،قيرفلا ل-يو-م-ت-ل د-ق-ع ع-ي-قو-ت
ه--ن--ع تثد–و ،تا--نو--يز--ف--ل--ت--لا تاÒما---ك
ةباتكل اهتقو Êزفتشسا يذلا رمأ’ا ،ةفاحشصلا

قحي فيك ه-ي-ف لءا-شستأا ما-قŸا اذ-ه ‘ لا-ق-م
اهحنÃ سسÓفإ’ا نم ةموك◊ا اهتذقنأا ةكرششل
 ؟ايورك اقيرف لو“ نأا ،لجعتشسم سضرق
نم  ه-حر-ط تد-عأا يذ-لا لاؤو-شسلا سسف-ن و-هو
تراشص ةيشضق-لا-ف ،ا-ن-ه ه-حر-ط د-ي-عأاو ،ما-يأا

اقح ططخي نم كان-ه نأا ود-ب-يو ،ة-حو-شضف-م
لا-م-عأ’ا ل-جر نأا اÃرو ،ة-كر--ششلا سسÓ--فإ’

لبق نم ا-فور-ع-م نو-ك-ي ا-ه-ي-ل-ع سضق-ن-ي يذ-لا
ة-عا-ن-شصلا ر--يزو راز ر--ه--شش ن--م--ف ،سضع--ب--لا
نم ’ Êاعت اهنأا ا-ه-ت-قو ل-ق-ن-ي ⁄و ، ة-كر-ششلا

،ةي-لوأ’ا داوŸا سصق-ن ن-م ’و ة-ي-لا-م ل-كا-ششم
مو-ي-لا تكر-ح ي-ت-لا ة-ي-فÿا د-ي-لا ي-ه ن-م--ف
ن-م ل-هو ؟ة-ه-جاو-لا ¤إا ا-ه-تدا-عأاو ة-ي-شضق--لا
ىلع ›وتشسيل  سسيئرلا بايغ ةÎف لغتشسي

ىدحإا ام ةÎف ‘ تناك يتلا ةشسشسؤوŸا هذه
؟رئاز÷اب ةيعانشصلا ةروثلا رخافم
دبع لوأ’ا ر-يزو-لا ¤إا مو-ي-لا ه-جو-م لاؤو-شسلا
لوأ’ا ريزولا طقف سسيل هتفشصب دارج زيزعلا
سسي-ل ر-مأ’ا ي-شصق-ت-شسي نأا ه-ب-جاو ن-م يذ--لا

ىرخأا تاهج نم لب ،ةعانشصلا ريزو نم طقف
flماينإا”” ‘ يرجي ام ةقيقح فرعيل ،ةلو””،

اهل ططfl ةرماؤوم ةيشضقلا ‘ نأا ودبي هنأ’
دحأ’ اهنم ىقبت ام وأا ةكرششلا ىلع لزانتلل
قوشسلا حت-ف-ل ا-هÒشسك-ت-ل وأا ،ة-مزأ’ا ءا-ير-ثأا
 .ةشسفانŸا ةشصاÿا تاكرششلا تاجوتنم مامأا
وهف ،ةعرشسب كرحتلا ىلع È‹ دارج ديشسلا

ÚنطاوŸاو نطولا مامأاو ،لامعلا مامأا لوؤوشسم
،مÓظلا سشيفافخ نم ،ماعلا لاŸا ةيامح ىلع

با--هرإ’ا ةÎف تل--غ--ت---شسا ا---مد---ع---ب ي---ت---لا
ماعلا عا-ط-ق-لا تا-شسشسؤو-م ى-ل-ع سضا-شضق-نÓ-ل

يه اه ،ةيفلأ’ا ةيادبو تاينيعشستلا تاونشس
ةلغتشسم ،اهنم ىقبت ام Òمدتل ططخت مويلا

 .اهاغتبم لانتل هبايغو سسيئرلا سضرم ةÎف
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 ةنيطنسسقب ةنيكرسسب زاغ بوبنأا ‘ قيرح بوسشن
قيرح ،صسمأ لوأ ءاسسم علدنأ ^
يحب زا-غ-ل-ل ي-سسي-ئر بو-ب-نأأ ‘
اببسستم ةنيطنسسق ›اعأاب ةنيكرسس

و نا-ك-سسلأ Úب ع-ل--ه ة--لا--ح ‘
ةبسسنلاب زاغلاب نيومتلأ عاط-ق-نأ
ملع ام بسسح تÓئاعلأ د-يد-ع-ل

عيزوتل ة-ير-ئأز÷أ ة-كر-سشلأ ن-م
‘ و .ةنيطنسسقب زاغلأ و ءابرهكلأ
ةفلكŸأ تحسضوأأ جأأو-ل ح-ير-سصت
ةيرئأز÷أ ةكر-سشلا-ب لا-سصت’ا-ب
-زا-غ-لأ و ءا-بر-ه-ك-لأ ع-يزو--ت--ل
ة-ب-ي-هو ةد-ي-سسلأ ة-ن-ي-ط--ن--سسق
‘ علدنأ قير◊أ نأاب تسسيرخت
ىل-ع ءأد-ت-عأ ة-ي-ل-م-ع با-ق-عأأ
نم (يسسيئر لابوب-نأ’أ) ةأا-سشنŸأ

ناك يذلأ صصاخسشأ’أ دحأأ فرط
لوسص◊أ نود رفح لاغسشأاب موقي

حلاسصم نم صصيخرت ىلع اقبسسم
ع-يزو-ت-ل ة-ير--ئأز÷أ ة--كر--سشلأ
ةنيط-ن-سسق-زا-غ-لأ و ءا-بر-ه-ك-لأ

يأأ ليجسست متي ⁄”” هنأاب ةفيسضم
تأذ تفدرأأ و .””ةير-سشب ر-ئا-سسخ

‘ ببسست قير◊أ نأاب ةثدحتŸأ
يحب زاغلاب ن-يو-م-ت-لأ عا-ط-ق-نأ

ةيام◊أ رسصانع لمعي و .ةنيكرسس
قير◊أ ةرسصاfi ىل-ع ة-ي-ندŸأ

ةعباتلأ ةينقتلأ قرفلأ تماق اميف
ع-يزو-ت-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-كر--سشل--ل
Úعب ةدجأوتŸأ زاغلأ و ءابرهكلأ
ةقاطلاب نيومتلأ عط-ق-ب نا-كŸأ

ةنسسلأأ ‘ م-ك-ح-ت-لأ را-ظ-ت-نأ ‘
و .هحاسضيإأ ” ام بسسح بهللأ

حلاسصملل ةيلوأ’أ ةنياعŸأ بسسح
عيزوتل ةيرئأز÷أ ةكرسشلل ةينقتلأ

روهدت دقف زا-غ-لأ و ءا-بر-ه-ك-لأ
لكسشب زاغلل ي-سسي-ئر-لأ بو-ب-نأ’أ
ل-جأأ ن-م دو-ه-ج لذ-ب-ت و ي-ل--ك
بر--قأأ ‘”” ع--سضو--لأ ءأو---ت---حأ
ة-كر--سشلأ تل--ج--سس و .””لا--جآ’أ
و ءابرهك-لأ ع-يزو-ت-ل ة-ير-ئأز÷أ
¤إأ و رياني ذنم ةنيطنسسقب زاغلأ

ا-م Úمر-سصنŸأ Èم-فو-ن ة-يا--غ
ىل-ع ءأد-ت-عأ072 ه-عو--م‹

ه-جو ى-ل--ع ة--يزا--غ تآا--سشن--م
ةد---ي---سسلأ بسسح صصو----سصÿأ
هذه نأاب تحسضوأأ يتلأ تسسيرخت
اهبلغأأ تعقو يت-لأ تأءأد-ت-ع’أ
ة-ع-طا-قŸأ و بورÿأ ة-يد-ل-ب-ب
اهتبكترأ يلجن-م ي-ل-ع ة-يرأدإ’أ

.ةسصاخ و ةيمومع تاسسسسؤوم
ج.ق ^

ةنيرف نط431 زجحي تسساÔ“ نمأا
 نطولا دودح جراخ بيرهتلل ةدعم

ةحلسصŸاب لخدتلأ و ثحبلأ ة-قر-ف ر-سصا-ن-ع ن-ك“ ^
نم ،تسسأÔ“ ةي’و نماب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ
ةداÃ ةلمfi تانحاسش4 زجح و صصاخسشأأ80 فيقوت

بأÎلأ جراخ بيرهتلل ةدعم و ةنيرف عون نم ةيئأذغ
نم03 لأ خيراتل دوعت ةيسضقلأ عئاقو تاير‹ . .ينطولأ
دوجو نع تامولعم لÓغتسسأ ” ثيح ،مرسصنŸأ رهسشلأ

كلاسسŸأ و تأرمŸأ مدختسست صصاخسش’أ نم ةعوم‹
بأÎلأ جراخ بيرهتلل رباعمك تسسأÔ“ ةنيدÃ ةيبأÎلأ
نم تنكم ةمكfi ةينمأأ ةطخ دأدعإأ ” هيلع ، ينطولأ
ةيمكب ةلمÒ fiبكلأ مج◊أ نم تا-ن-حا-سش40 فيقوت
صصخر ’ و Òتأوف ىلع زو– ’ ةنيرفلأ ةدام نم ةÒبك
لجأأ نم رقŸأ ¤أ اه-ل-يو– م-ت-ي-ل ، ة-ي-كر-م-ج ل-ق-ن-ت
تابكرŸأ ميلسست و ةي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-ج’أ لا-م-ك-ت-سسأ
ـب ةردقŸأ و ةزوجÙأ ةنيرفلأ ةيمك و ركذلأ ةفلاسسلأ

¤أ نط5.431 لداعي ام يأأ غلك52 نزو نم صسيك0835
. تسسأÔ“ كرام÷أ حلاسصم

 ع.ةبيهو  ^

و-يد-ي-ف م-ه-تŸأ رو-سص د--قو ^
بيذعت هي-ف ر-ه-ظ-ي ،Úت-عا-سسل
ءاسضق-لأ ه-ف-سصو يذ-لأ ه-ت-جوز
.عيظفلأو مداسصلا-ب ي-سسنر-ف-لأ
فلŸأ نم بير-ق رد-سصم لا-قو
روسصلأ”” نايزيراب ول ة-ف-ي-ح-سصل
روسصي ل-جر-ل ف-ي-ك ،ة-ع-ي-ظ-ف
ىلع قلعيو اهبذعي وهو هتجوز
هنأأ ردسصŸأ راسشأأو .””هلع-ف-ي ا-م
نا--ك ي--سضاŸأ تب--سسلأ ءا--سسم
‘ أأد-ب ثي-ح ،أرو-مfl جوز--لأ
Úكا-ك-سسلا-ب ه-ت-جوز بيذ--ع--ت
هتلعف ريوسصتو ةقÓ◊أ ةرفسشو
.ةيسشحولأ

ةيحسضلأ تنك“ ،›اتلأ مويلأ ‘
باهذلل لزنŸأ نم رأرفلأ نم
نو-سسيإأ ‘ ا-ه-ت-خأأ لز--ن--م ¤إأ
ز-كر-م ¤إأ تل--سصو ا--مد--ن--عو

لأزت ’ ةيحسضلأ تناك ،ةطرسشلأ
يتلأ بعر-لأ ة-ل-ي-ل را-ثآأ ل-م–

هسسفن ردسصŸأ فسشكو .اهتسشاع
‘ ةددعتم حورجب اهتباسصإأ نع
حرجو مروتو ،نيدي-لأو ن-يدÿأ

.اهيذخف ‘ حورجو ،اهنيبج ‘
تنك“ ،ثحب-لأ ن-م مو-ي د-ع-بو

نا-ك-م د-يد– ن--م ة--طر--سشلأ
عم أابتخأ يذلأ براهلأ دÓ÷أ
نك“ بابلأ رسسك د-ع-بو .ه-ت-خأأ
جوزلأ ىلع صضبقلأ نم طابسضلأ
ه---سسب---ح ” ثي---ح بذ---عŸأ
ددسشŸأ فنعلأ ةمهتب اًيطايتحأ
.هتجوز دسض بكترأ يذلأ
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 ةعيظفلاو ةمداشصلاب تاطقللا كلت فشصو يشسنرفلا ءاشضقلا

هسضرع دعب صسيرابب يرئازج نجسس
هتجوز هيف بذعي ويديف

سضيرعت دعب اًماع33 غلبي يرئازج اشسنرف ‘ سسيراب نم برقلاب نرام يد لاف ةمكfi مامأا لثم
تمشضنا اماع03 غلبت ةيرئازج ةاتف ،ةيحشضلا نإاف نايزيراب ول ةفيحشص بشسحو.بيذعتلل هتجوز

 .ةرشسأ’ا لمشش ملل يشضاŸا Èمتبشس ‘ اهجوز ¤إا

 ةÒخأ’ا ةعاسس84 ـلا لÓخ رورŸا ثداوح ‘ صصاخسشأا7 ةافو
صصاخسشأأ ةعبسس يقل ^
952 بيسصأأو مهعر-سصم
ةفلتfl حورجب نور-خأأ
‘ ةروطÿأ ةتوا-ف-ت-مو

‘ تلجسس رورم ثدأوح
نطولأ تاي’و نم ددع
ةعاسس84 لأ لÓ-----خ

ا-م--ب--سسح ,ة--ي--سضاŸأ
حلاسصم ،صسمأ هب تدافأأ
و .ة-ي--ندŸأ ة--يا--م◊أ

‘ حلاسصŸأ تأذ تلاق
تأد-حو نأأ ا-ه-ل نا--ي--ب
622ب تماق ةي-ندŸأ ة-يا-م◊أ
ن-م تا-ي’و ةد--ع Èع ل--خد--ت
7 ةافو اهرثأ ىلع لجسس نطولأ
.نيرخأأ952 حر-ج و صصا-خ-سشأأ
تا-طا-سشن--لأ صصخ--ي ا--م--ي--فو
راسشتنأ نم ةياقولا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ

دكأأ ,91-ديفوك انوروك صسوÒف
ةيام◊أ تأدحو نأأ نايبلأ تأذ
صسف-ن لÓ--خ تما--ق ة--ي--ندŸأ
5 ¤أ3 ن-م ةد-ت-مŸأ ةÎف--لأ
ة---فا---ك Èع يرا÷أ Èم---سسيد
ةيلمع37 ـب ي-ن--طو--لأ بأÎلأ

46) تا-ي’وÈ 01ع ةي-سسي-سس–
مهث◊ ÚنطأوŸأ ةدئافل (ةيدلب
مأÎحأ ةرورسض ىلع م-هر-كذ-تو
أذ-كو ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ د-عأو-ق
.يعامتجإ’أ دعابتلأ
ةيلمع37”” تأدحولأ ترجأأ امك

،(ةيدلب25) ةي’وÈ 61ع ميقعت
ةيمومع ل-كا-ي-هو تآا-سشن-م ن-م
ةين-ك-سسلأ تا-ع-مÛأ ة-سصا-خو
تسصسصخ ن------يأأ ،عرأو------سشلأو
ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير--يدŸأ
Ú 924تيلمع-لأ Úت-ه-ل ة-ي-ندŸأ

فلتخÃ ة-ي-ند-م ة-يا-م-ح نو-ع
55 و فاعسسإأ ةرايسس76 ،بترلأ

ع-سضو ¤أ ة-فا-سضإ’ا-ب ،ة-ن-حا-سش
ناكم ةي-ط-غ-ت-ل ة-ي-ن-مأأ ةز-ه-جأأ
ةهجوم ناسسملت ةي’وب ةما-قإÓ-ل
ةه-ج ن-م .””ي-ح-سصلأ ر-ج-ح-ل-ل
ةيام◊أ حلا-سصم تمد-ق ىر-خأأ
ـل ةيلوأ’أ تافاع-سسإ’أ”” ة-ي-ندŸأ

ر-ثإأ أو-ق-ن-ت-خأ ا--سصخ--سش64
ديسسكأ يداحأأ زاغل مهقاسشنتسسأ
ةزهجأأ ن-م ثع-ب-نŸأ نو-بر-ك-لأ
لخأد هايŸأ تانخسسم و ةئفدتلأ

نم تاي’و ةد-ع ‘ م-ه-ن-كا-سسم

و ،ي-ن--طو--لأ بأÎلأ
ةا-فو ا-سضيأأ تل-ج--سس
Úق-ن-تÚ flسصخ-سش
ديسسكأ يدا-حأأ زا-غ-ب
ة-لا◊أ .نو--بر--ك--لأ
ةأأرماب قلع-ت-ت ¤وأ’أ
27 رمع-لأ ن-م غ-ل-ب-ت
ةقنتfl ةيفوتم ةنسس
ما-سسلأ زا-غ-لأ تأذ--ب
ا--ه--لز--ن---م ل---خأد
65 ي-ح-ب د-جأو-تŸأ

ة--ي’و--ب ا--ن--ك---سسم
ةلا◊أ قل-ع-ت-ت ا-م-ي-ف ،ةر-يو-ب-لأ
16 رمعلأ نم غلبي لجرب ةيناثلأ

يلئاعلأ نكسسŸأ لخأد ‘وت ةنسس
ةنيزوب ةرئأد و ةيدلبب دجأوتŸأ
تل-خد-ت ا-م-ك .””ة-ن-تا-ب ة-ي’و--ب
ن-م ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ تأد-حو
و ةيرسضح قئأرح50 ءافطإأ لجأأ

flأ ةي’و نم لكب ةفلتŸةليسس،
و وزو يز---ي---ت ،صسأدر----مو----ب
هذ-ه تب-ب-سست و .ة-ن-ي--ط--ن--سسق
ةباسصأ و ةأأرمأ ةافو ‘ قئأر◊أ

ة--با--سصأ و قور--ح---ب صصخ---سش
ىلع صسفنتلأ ‘ قيسضب Úسصخسش
دجأوتم نكسسÃ بسش قيرح رثأ
عأرذ ةرئأد ةيوأزلأ Úع ةيد-ل-ب-ب
, وزو يز--ي--ت ة--ي’و--ب نأز--يŸأ
ةيام◊أ ح-لا-سصم نا-ي-ب ف-ي-سضي
 ج.ق ^ .ةيندŸأ

Êاثب قانتخ’ا نم ةلئاع ذا-ق-نإا ” ا-م-ي-ف””
 نوبركلا ديشسكوا
ةمحفتم زوجع ةثج ىلع روثعلا

Ãا عارذب اهنكسسŸوزو يزيتب نازي 
بونج نازيŸا عارذ ةدحو ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تÌع ^
ن-م غ-ل-ب-ت زو-ج-ع ة--ث--ج ى--ل--ع ،سسما لوا ءا--شسم، وزو يز--ي--ت
ةيوازلا Úع ةيدلبب اهنك-شسم ل-خاد ة-م-ح-ف-ت-م، ة-ن-شس29رمعلا
نم ةلوؤوشسم رداشصم هنع تفششك ام بشسح و .نازيŸا عارذب
اهنكشسÃ بشش دق ناك ةيحشضلا نا ، ””رجفلا»ـل ةيندŸا ةيام◊ا

اهتهج ن-م تذ-ق-نا ا-م-ك ، ا-ه-م-ح-ف-ت ءارو نا-ك ا-م لو-ه-م ق-ير-ح
نم نوكتت ةلئاع سسما ةدخ نب عارذ ةدحو ةيندŸا ةيام◊ا
 .نوبركلا ديشسكوا Êاث زاغب قانتخ’ا نم دارفا ةعبرا

داوŸا نم Òطانق9زجحو..
 ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسس’ا

غلك009 زجح نم سسمأا لوأا وزو يزيتب نمأ’ا حلاشصم تنك“ ^
عبات عدوتشسم لخاد ةيحÓشصلا ةيهتنŸا ةيكÓهتشس’ا داوŸا نم

ةقوثوم ةينما رداشصم نم رجفلا هتملع ام بشسح ، راجتلا دح’
د--جو--ي تازو---جÙا Úب ن---م ه---نا ح---لا---شصŸا تاذ تفا---شضاو ،
قوشسلا ‘ اهعشضو ”، ةدشساف فيظنت داوم ةدحو0061ةبارق
 .مهتŸا قح ‘ يئاشضق فلم رير– ” دقو . ةيلÙا

ع ج ^

ىدعتي يتلا تاعفترŸا ىلع جولث
ةي’و91 ـب Îم0001 اهولع
جولثلا طقاشست رارمتشسا  نم ةيو÷ا داشصرأ’ا حلاشصم تهبن ^
ىدعت-ي كم-شسب Îم0001 اهولع ىدعتي يتلا تا-ع-ف-ترŸا ى-ل-ع
اذه ةيحÓشص دت“ ،ةيو÷ا داشصر’ا حلاشصم بشسحو.مشس01
تاي’ولا قلعتتو .دحأ’ا مويلا را-ه-ن ر-ج-ف ة-يا-غ ¤إا ه-ي-ب-ن-ت-لا
،سضيبلا ،ةماعنلا ،سسابعلب يديشس ،ناشسمل-ت ن-م ل-ك-ب ،ة-ي-ن-عŸا
،ىلفدلا Úع ،تليشسمشسيت ،ةفل÷ا ،ترايت ،ةديعشس ،طاوغأ’ا
،ةياجب ،وزو يز-ي-ت تا-ي’و اذ-كو.ةر-يو-ب-لا ،ةد-ي-ل-ب-لا ،ة-يدŸا

.ةنتاب ،ةليشسŸا ،جيريرعوب جرب ،فيطشس

قانتخ’ا نم صصاخسشأا6 ذاقنإا
ةريوبلا ‘ زاغلاب
مدقتŸا زكرŸا ‘ ةلث‡ ةيندŸا ةيام◊ا تافاعشسإا تلخدت  ^
برشست ثداح لجأ’ ،تبشسلا سسمأا حابشص ،ةريوبلا ‘ تاكرح

ةيام◊ا ةيريدŸ ناي-ب بشسحو .د-ي-ب-ع د-ي-ع-شس ة-ير-ق-ب زا-غ-ل-ل
حواÎت دار-فأا6 قا-ن-ت-خا ثدا◊ا ف-ل-خ ،ة-ي’و-لا ‘ ة-ي--ندŸا
”و.سسفنتلا ‘ ةبوعشص مهل ،ةنشس06و نيرهشش Úب مهرامعأا
فرط نم ةريوبلا ىفششت-شسم ¤إا م-ه-ل-ق-نو ،ا-يا-ح-شضلا فا-ع-شسا
تاريذحت-لا م-غرو ه-نأا ¤إا ،نا-ي-ب-لا را-ششأاو .ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
” ،ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ي-شسي-شسح-ت-لا تÓ-م◊او ة-ل-شصاو-تŸا

.ةعاشس42 نم لقأا ‘ قانتخا ةلاح31 ليجشست
ر م ^

ةرايسس تÓجع ت– Òغسص لفط ةافو
 فيطسسب ةدادح رئب ةيدلبب

،Úتنشسلا هر-م-ع زوا-ج-ت-ي ⁄ Òغ-شص ل-ف-ط سسمأا مو-ي ظ-ف-ل ^
¤ا هبتني ⁄ يذلا ،همع ةرايشس تÓجع ت– ةÒخأ’ا هشسافنأا

روف و ،أاطÿا قيرط نع هشسهدف هترايشس تÓجع مامأا هدوجو
يوÓعي فشسوي ىفششتشسم ¤ا ةيحشضلا لقن ” ثدا◊ا عوقو
ينطولا كردلا حلاشصم تحتف اهتهج نم ،ةاي◊ا قراف يذلا
يذلا ميلأ’ا ثدا◊ا هذه تايثيح ‘ قيق– ةدادح رئب ةيدلبل

 .أاطÿا قيرط نع ناك
 ل ع

ديسسكأا يداحأا زاغب ةلفط قانتخا
تليسسمسسيتب نوبركلا

تليشسمشست ‘ ةناملشس ةيندŸا ةيامحل-ل مد-ق-تŸا ز-كرŸا ل-خد-ت^
ديشسكا يدا-حا زا-غ-ب ة-ل-ف-ط قا-ن-ت-خا هدا-ف-م ن-طاو-م ن-م ءاد-ن ر-ثا
تبيشصأا دقف ،تبشسلا سسمأا ،ةيندŸا ةيام◊ا نايب بشسحو.نوبركلا
لخاد مامحب ةدوجوŸا ةئفدم نم ثعبنŸا زاغلا رثا قانتخاب ةلفطلا

” ،ءامغإاب ةنشس21 ةلفط ةباشصا ثدا◊ا فلخو .يشضرا نكشسم
تامدÿا ةددعتم ةدايع ¤ا ةعرشسلا حانج ىلع اهلقن و اهفاعشسا
دكؤوŸا توŸا نم نيرخا872 ذاقنا ”و اشصخشش21 ‘وت دقو .نويعلا

مهشضرعت ءارج اذهو .طرافلا Èمفون نم —افلا ذنم رطقلا Èع
لئاشسو فلتfl نم برشستŸا نوبركلا يداحأا زاغب تاقانتخ’ا ¤ا
نم رذ◊ا و ةطي◊ا نم ديزŸا ¤ا حلاشصŸا تاذ تعدو .ةئفدتلا

ةيندŸا ةيام◊ا تÈتعاو .نوبركلا يداحأا زاغب تاقانتخ’ا رطخ
‘ ءاطخأ’ ةجيتن ثد– نكل ””ةفدشص يتأات ’”” ثداو◊ا هذه نأا
نم ديزŸ تعدو. لزانŸا لخاد ةيوهتلا مادعنا وأا سصقنك ةياقولا
نم ليلقتلاو تايفولا نم دحل-ل ع‚أ’ا ة-ل-ي-شسو-لا ا-ه-نو-ك ،ة-يا-قو-لا
ةفاك تركذو .ةيلزنŸا ثداو◊ا نم عونلا اذه نم ةمجانلا رارشضأ’ا
عابتإا اذ-كو رذ◊او ة-ط-ي◊ا ن-م د-يزŸا ذ-خأا ”” ةرور-شضب Úن-طاوŸا
مهحاورأا ىلع ظافحلل ةيلاتلا ةيئاقولا حئاشصنلا

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:15
07:47
12:35
15:14
17:35
18:59
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

