
نطولا جراخ نيقلاعلا مئاوق يف لّجصسم يرئازج ف’آا5
 دÓبلا تاراطم فلتخم ربع ةيلخادلا تÓحرلا فانئتصسا ^ ةيلخادلا تاراطملا ربع دعقم0082 ةعصسب ايموي ةلحر13 ةجمرب^

:ةيرئازجلا ةيوجلا ،ةحئاجلا راسشتنا ةيادب ذنم قلاع فلأا2٣ ءÓجإا

 ““قدانبلا توسص تاكسسإا““ راعسشب ةيقيرفإلا ةمقلل٤1ـلا ةيئانثتسسلا ةرودلا
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 نجصس تاونصس7ـب صسابع دلو ردنكصسإاو ةبيلط نيدلا ءاهب ةنادإا
٣صصصسابع دلو يفاولا قح يف ةنسس02 ةبوقع ىلع ءاقبإلا مت اميف

،ايلحم اهعينسصت متيسس هنإا لاق
:دكؤوي ةينلديسصلا ةعانسصلا ريزو
ماصسجأ’او ““رأا يصس يب““ صصوحف

 اــبيرق ةـلوقعم راـعصسأاب ةداــصضŸا

2صص

٣صص 

 تايلولا لك ربع يراجلا ربمسسيد02 نم ةيادب نوكيسس جاجتحلا

بئارصضلا وــفظوم
لـــــصشب نوددـــــــهي
 عاـــــــــــــــــــــــــــــــــطقلا

ةرازولا مارـتحا مدــع دـكؤوت ةـــباقنلا ^
لاـمعلا هاــجتا اهب تــمزتلا يــتلا دوــعولل

٤صص

Lundi 7 Décembre 2020

ةيباهرإ’ا تاعامجلل ةيدفلا عفد ببصسب يرئازج قلق

تاباصصعلل ةماه غلابم ليوحتب ديدنت^
نئاهرلا رير– لباقم ةيمارجإ’ا

راو÷ا لود دوهج ديحوت ¤إا وعدي دارج^
لحاصسلا ‘ ينمأ’ا عصضولا ىلع ةرطيصسلل

ةيوصستلا راصسم ثعب ¤إا ةوعدلا^
ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ عازنلل ةيصسايصسلا

2صص
 انوروك نع فصشكلا تارابتخا صضيوعتل ةيلام تاناعإا^

انوروك صسوريف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافصش ةلاح925و ةديدج ةباصصإا057و ةافو51 ليجصست

  تاباصصإ’ا عجاÎب طبترم تاراطقلا طاصشنو تاي’ولا Úب لقنلا ةدوع

ةيئاŸا دراوŸا عاطقل ةيفاصضإا ةيلام تادامتعا صصصصخت ةموك◊ا

:نيلقانلل ينطولا داحتلا صسيئر ،اهل جورملا تاعاسشإلا دّنف
2صص

٤صص

٤صص

1202 ةنسس لÓخ هزاجنإا قلطني عاطقلاب صصاخ جمانرب دادعإل
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ينطو2

أذه ““ نأأ ¤وألأ ةرأزولل نايب ‘ ءاجو  ^
عامتجأ بقع لوألأ ريزولأ هذختأ رأرقلأ

زيزعلأ دبع هسسأأرت كÎسشم يرأزو سسل‹
ةقلعتŸأ ةيئابولأ ةي-ع-سضو-لأ لو-ح ،دأر-ج

أذ--ه ‘ كرا--سشو .““ا--نورو---ك سسوÒف---ب
ةيلخأدلاب نوفل-ك-مـلأ ءأرزو-لأ عا-م-ت-جلأ
ةراجتلأو ينطو-لأ ن-ما-سضت-لأو ة-ي-لا-مـلأو
.““ةينلديسصلأ ةعانسصلأو لمعلأو ةحسصلأو
يتأاي عامتجلأ ““ نإاف نايبلأ تأذ بسسحو

ة-مو-ك◊أ عا-م-ت-جأ ة-يرأر-م-ت-سسأ ن-م-سض
يذ-لأو ،È 0202م-سسيد2 موي دق-ع-ن-مـلأ
ذاختأ ع-م ة-لأا-سسمـلأ هذ-ه ه-لÓ-خ تسسرد
كÎسشم يرأزو سسل‹ سصي-سصخ-ت-ب رأر-ق
يذلأ فدهلأ نأاب ،دأرج ركذو .““اهيف رظنلل
‘ لثمتي ،ةيمومع-لأ تا-ط-ل-سسلأ ها-خو-ت-ت

ة-ه-جأو-م ى-ل-ع Úن-طأو--مـلأ ةد--عا--سسم

تاسصوحف لا‹ ‘ اهب مزتلمـلأ فيلاكتلأ
يبRCP” “““ تأرابتخأو Òناكسسلأ زاهج
.ةيني÷أ تأداسضمـلأ رابتخأو ““رأأ يسس
غلبÃ ةيلام ةناعإأ حنم ،لوألأ ريزولأ ررقو
مزتلمـلأ فيلاكتلل ةبسسنلا-ب را-ن-يد فلآأ5

يردسصلأ Òناكسسلاب سصحفلأ نأون-ع-ب ا-ه-ب
رابتخأ فيلاكتل ة-ب-سسن-لا-ب را-ن-يد0053و
سصوسصخب جد0051وRCP.TR ةطسسأوب
تأداسضملل ع-ير-سسلأ را-ب-ت-خلأ ف-ي-لا-ك-ت
.ةيني÷أ

بلاطوب ةراسس ^

نمأÓل ةينطو-لأ ة-لا-كو-لأ سسي-ئر ح-جر ^
نأأ يجاه-ن-سص لا-م-ك رو-سسفÈلأ ي-ح-سصلأ
لÓخ أزهاج انوروك سسوÒف حا-ق-ل نو-ك-ي
‘ ايفام1202 ةنسس نم لوألأ يسسأدسسلأ
نأأ يمومعلأ نويزفلتلأ عقوم هلقن حيرسصت
لÓخ رئأز÷أ ‘ رفوت-م حا-ق-ل-لأ نو-ك-ي““

ةÎفلأ هذه لÓخ هنأأ حسضوأأ ثيح ““رهسش
نوكتسس يتلأ ةيملعلأ تاسسأردلأ ر-سشن-ت-سس““
مييقتو حاقللأ وأأ ءأودلأ ةعا‚ ‘ لسصافلأ

ةيلمع ¤إأ رورŸأ لبق Úسصتıأ لبق نم
.““مأدختسسلأ
‘ ايلعلأ تاطلسسلأ ““ نأأ روسسيفوÈلأ دكأأو
طور-سشلأ ل-ك Òفو-ت-ل ةد-ع-ت-سسم دÓ--ب--لأ
““ هنأأ حسضوأأو ““همأدختسسأو حاقللأ نيزختل
ةيسساسسألأ تانوكŸأ ىلع عÓ-طلأ م-ت-ي-سس

ةيملعو ةينوناق ةفسصب ه-ل-ي-ج-سستو حا-ق-ل-ل
رباıاب براجتلل ه-عا-سضخإأو ر-ئأز÷ا-ب
يئا-ه-ن-لأ لا-م-ع-ت-سسلأ ل-ب-ق ة-ير-ئأز÷أ
دو-جو مد-ع ن-م د-كأا-ت-لأ ¤إأ ة-فا-سضإلا--ب
.““حاقللأ مأدختسسأ دعب ةيبناج سضأرعأأ
دامتعلأ نكÁ ل ““ هنأأ روسسيفوÈلأ حسضوأأو

⁄اعلأ نأل ،طقف دحأو flÈ نم حاقل ىلع
‘ ةردن نوكتسس أذهل حاقللأ ر-ظ-ت-ن-ي ه-ل-ك
ةدع عم لسصأوتلأ بجي ه-ي-ل-عو ،ة-يأد-ب-لأ

flفوتل رباÒ اك لكسشب حاقللأ‘““.
““ نأأ ¤إأ روسسفÈلأ راسشأأ ىرخأأ ةهج نمو
نع يلختلأ ين-ع-ي ل ا-نورو-ك حا-ق-ل ر-فو-ت
““تامامكلأ لامعتسساك يحسصلأ لوكوتوÈلأ

Ìكأأ ¤إأ لسصت دق حيقلتلأ ةدم““ نإأ احسضوم
 ر م ^ .““ةنسس نم

:دكؤوي ةينلديشصلإ ةعانشصلإ ريزو ،ايلfi اهعينشصت متيشس هنإإ لاق
 ابيرق ةلوقعم راعسسأاب ةداسضŸآ ماسسجأ’آو ““رأآ يسس يب““ شصوحف

دبع ،ةينلديسصلأ ة-عا-ن-سصلأ ر-يزو د-كأأ ^
نأأ ،دمحاب ن-ب لا-م-ج ي-ف-ط-ل ن-م-حر-لأ
لسسلسستŸأ زأÒميلوبلأ لعاف-ت تأرا-ب-ت-خأ
ةدا---سضŸأ ما----سسجألأ و ““رأ ي----سس ي----ب““
،انوروك سسوÒف نع فسشك-ل-ل ة-سصسصıأ

ةلوقعم راعسسأاب بيرق امع ةرفوتم نوكتسس
حر-سصو .ي-لÙأ جا-ت--نإلأ ل--سضف--ب كلذو
نأأ ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نألأ ة-لا-كو--ل ر--يزو--لأ
لسسلسستŸأ زأÒميلوبلأ لعافت تأراب-ت-خأ““

52 لباقم ةحئا÷أ ةيأدب ‘ دروتسست تناك
أذه سضيفخت لبق ،دحأولأ رابتخÓل ًأرلود
ةمها-سسم ل-سضف-ب ًأرلود21 ¤إأ ر-ع--سسلأ
عم ،مويلأ امأأ ،ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ
اهدروتسسن اننإاف ،ةيمي-ظ-ن-ت-لأ تأدا-ه-سشلأ

فوسسو ،تأرلود7 ¤إأ تأرلود5 لباقم
،رلود2ر5 لداعي اÃ ايلfi اهجاتنإأ متي

ةداف-ت-سسل ل-سضفأأ ة-سصر-ف ا-ن-ل ح-ي-ت-ي ا‡
.““تأرابتخلأ هذه نم ÚنطأوŸأ

ر-باıأ سضع-ب نأأ ¤إأ ر--يزو--لأ را--سشأأو
¤إأ تأرا-ب-ت-خلأ ر-ع-سس أر-خؤو-م تسضف-خ
تأرابتخلأ هذه نأأ ملعلأ عم رانيد000.9
نم حوأÎت راع-سسأا-ب ما-ع ل-ك-سشب ةر-فو-ت-م
راسشأأ امك ،رانيد000.71 ¤إأ رانيد000.21

ي-ت-لأ ةدا-سضŸأ ما-سسجألأ تأرا-ب-ت-خأ ¤إأ
سضيأأ اًيلfi اهعي-ن-سصت م-ت-ي-سس اننإأ““ Óئاق ،اً
تأرلود5 ›أو-ح-ب ا-هدأÒت-سسا-ب مو-ق-ن
اهعينسصت درجÃ نكلو ،دحأولأ راب-ت-خÓ-ل

fiرعسسلأ أذهبو تأرلود4 انفلكتسس ،اًيل
Áرانيد0051 لباقم ةرفوتم نوكت نأأ نك

ىوتسسم ىلع راب-ت-خÓ-ل را-ن-يد0002 وأأ
ىو-ت-سسم ى--ل--ع ى--ت--ح اÃر وأأ ر--باıأ
لود نم ددع ‘ لا◊أ وه امك تايلديسصلأ
.““ ⁄اعلأ

دق ةينلدي-سصلأ ة-عا-ن-سصلأ ةرأزو تنا-كو
زأÒميلوبلأ لعا-ف-ت تأرا-ب-ت-خأ نأأ تد-كأأ
ةداسضŸأ ماسسجألأ تأرابتخأو ل-سسل-سستŸأ

ةينطو تأÈت3fl لبق نم اهجاتنإأ متيسس
سصخي اميف،DMI” وPPUH““ يه

ةقاطب ،ل-ق-ن-لأو ع-ي-م-ج-ت-لأ تا-عو-م‹
ثيح ةعوم‹000.08 غلبت ةيموي ةيجاتنإأ

تاعوم‹،“È ”DMIتfl ج-ت-ن-ي-سس
لسسلسستŸأ زأÒمي-لو-ب-لأ ل-عا-ف-ت ف-سشا-ك
000.01ب ردقت ةيموي ة-ي-جا-ت-نإأ ة-قا-ط-ب

تأرا--ب--ت--خل ““مÓ--سس«و ة----عو----م‹
غلبت ةيموي ةيجاتنإأ ةقاط-ب ،تأد-سضت-سسŸأ

.رابتخأ000.03

““ ““ةرد--ن““ لو---ح لأؤو---سس ى---ل---ع هدر ‘و
ءزج وهو Ìختلل داسضم وهو ، ““سسكونيفول

،91-ديفوك دسض يجÓعلأ لوكوتوÈلأ نم
عون وهو ،““سسكونيراف““  نأأ ريزولأ حسضوأأ

اÃ اًيلfi عنسصي ،  ““سسكونيفول ““ سسينج
نم عوبسسألأ ‘ ةبلع فلأأ002 نم برقي

flتÈ هنأأ ¤إأ راسشأأ امك . سسيزأر رتأرف ”
،جوتنŸأ أذ-ه ‘ يŸا-ع سصق-ن ل-ي-ج-سست

ةنقح نويلم52 اهيدل رئأز÷أ نأأ أدكؤوم
انحيريو اننئمطي ا‡ اًيلfi ةجتنم ةزهاج

جاتنإأ نأأ افيسضم ،لبقŸأ ماعلأو ماعلأ أذهل
تأرم سسمخ فعاسضت““ ““سسكونيراف““ جتنم
Ò 06فوتب انل ح-م-سسي-سس ا‡ ،ة-ن-سسلأ هذ-ه
تنا-كو .““تأدرأو--لأ ن--م رلود نو--ي--ل--م
ةيز-كرŸأ ة-ي-لد-ي-سصل-ل ة-ما-ع-لأ ةر-يدŸأ
تراسشأأ دق ،ىتكأو ةمطاف ،تايفسشتسسملل

اًيلاح ا-ه-يد-ل ة-ي-لد-ي-سصلأ نأأ ¤إأ أًر-خؤو-م
““flةفيسضم ، ““سسكونيفول ““ نم ““ٍفاك نوز
ةيمك ىلع اًب-ير-ق ل-سصح-ت-سس ا-ه-ت-ئ-ي-ه نأأ

تفاسضأأو ،تأÈتıأ دحأأ ن-م ةدرو-ت-سسم
اًقحل ىقلتت-سس ة-يز-كرŸأ ة-ي-لد-ي-سصلأ نأأ
جتنŸأ ““سسكونيفول ““نم ةي-نا-ث-لأ ة-ع-فد-لأ

fiةطسسأوب اًيل flتÈ ب شس  ^ .ينطو

 هÒفوتل ةدعتشسم دÓبلإ ‘ ايلعلإ تاطلشسلإ نإإ لاق
آزهاج نوكيسس انوروك شسوÒف حاقل :يجاهنسص

لوأ’آ يسسآدسسلآ للخ

 ديدجتلل ةلباق رهششأإ ةتشس مودتو يفناج حتافلإ نم إرابتعإ

 انوروك نع فسشكلآ تآرابتخآ شضيوعتل ةيلام تاناعإآ
ةيئابولآ ةيعسضولآ ةهجآوŸ ةزوعŸآ تلئاعلآ عم اهنماسضت دكؤوت ةموك◊آ  ^

نع فششكلل Òناكشسلإ تاشصوحف فيلاكت ةهجإوÚ Ÿنطإوملل ةدعاشسمـلإو معدلإ Ëدقت ةموك◊إ تررق
زيح ءإرجإلإ إذه لخديشسو ،ةيني÷إ تإدا-شضمـلإ را-ب-ت-خإو ““رأإ ي-شس ي-ب““ تإرا-ب-ت-خإو ا-نورو-ك سسوÒف
.ةيئابولإ ةيعشضولإ روطت قفو ديدجتلل ةلباق رهششأإ ةتشس ةدمـل ،1202 يفناج —افلإ نم إرابتعإ ذيفنتلإ

 ةمراشص ةيئاقو تإءإرجإإ طشسو تناك ةدوعلإ
 دلبلآ تآراطم فلتÈ flع ةيلخآدلآ تلحرلآ فانئتسسآ
تÓحرلأ دحألأ سسمأأ حابسص تفنأاتسسأ  ^

Èع نيرفاسسŸأ لقن-ل ة-ي-ل-خأد-لأ ة-يو÷أ
flت“ ثي-ح ر-ئأز÷أ تأرا-ط--م ف--ل--ت

ةيئاقو تأءأرجإأ طسسو ة-ل-حر31 ة‹رب
نم رهسشأأ ةعسست ›أوح دعب كلذو ةمراسص

.““(انوروك) سسوÒف يسشفت ببسسب قيلعتلأ
طوطÿأ ةكرسشلل يمسسرلأ قطا-ن-لأ لا-قو
فا-ن-ئ-ت--سسأ رأر--ق ““ نأأ ي--سسلد--نألأ Úمأأ
اق-ب-ط هذا-خ-تأ ” ة-ي-ل-خأد-لأ تÓ-حر-لأ
نوبت ديÛأ دب-ع سسي-ئر-لأ تا-م-ي-ل-ع-ت-ل
ةيملعلأ ة-ن-ج-ل-لأ ع-م تأروا-سشŸأ بق-عو

Ÿف ة-ح-ئا-ج رو-ط-ت ة-ع-با-تÒانوروك سسو
““ هرثإأ ىلع ررقت ثيح ““ ةيحسصلأ ةئيهلأو
¤إأو نم تÓحرلأ عيمج نع قيلعتلأ عفر
05 ¤وأأ ةلحرمكو دÓبلل ةيبون÷أ تايلولأ
لامسش ندم Úب ام تÓحرلأ نم ةئاŸاب
““ نأأ لوؤو--سسŸأ تأذ ح--سضوأأو .““دÓ---ب---لأ
‘ ا-هدو-ه-ج أر-خؤو-م تف-عا-سض ة-كر-سشلأ

اهلوطسسأأ تأرئاط فيظنتو ميقعت تايلمع
سسوÒف ىودع رطاfl ن-م د-ح-ل-ل يو÷أ
اهتÓحر فانئتسسل اب-سس– كلذو ا-نورو-ك
عيمج ميقعت ¤إأ تدمع ثي-ح ة-ي-ل-خأد-لأ
نورفا-سسŸأ ا-ه-ب كت-ح-ي ي-ت-لأ ح-ط-سسألأ
Òهطت ءأرجإأ ذيفنت عم ةرسشابم ةقيرطب

دا-سضم خا-خ--ب سشر ق--ير--ط ن--ع سصا--خ
.““انوروك سسوÒفل

لو--كو--توÈلأ ““ نأأ ي--سسلد--نألأ فا---سضأأو
فلتfl ىوتسسم ىلع أدج مfiÎ يحسصلأ
ةيئاقولأ تأءأرجلأ ذاختأ ”و تأراطŸأ
ةمظنأأ عسضو لÓخ نم تأر-ئا-ط-لأ ل-خأد
ىلع ءاسضقلأو ءأو-ه-لأ ة-ي-ق-ن-تو ة-ل-ك-ل-سسر
ةمظنألأ ““ هيلإأ ةبسسنلاب ثيح ““تاسسوÒفلأ

تايفسشت-سسŸأ ‘ ةدو-جوŸأ ا-ه-سسف-ن ي-ه
لوكوتوÈلأ سصني ا-م-ك ““ ة-حأر÷أ فر-غو

ة-يرا-ب-جإأ““ ى-ل-ع ثد--ح--تŸأ تأذ بسسح
مق-عŸأ مأد-خ-ت-سسأو تا-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ
.““›وحكلأ
ةيلودلأ ةيراجتلأ تÓحرلأ ““ نأأ ¤إأ راسشأأو
راعسشإأ ¤إأ ةقلعم ىقبت رئأز÷أ ¤إأو نم
تÓحرلأ ““ هبسسح رسصتق-ت نأأ ى-ل-ع ““ر-خآأ
ÚنطأوŸأ ءÓجإأ تايلمع ىلع ةيجراÿأ
تÓحرلأ لمسشت لو نطولأ جراخ Úقلاعلأ
ايلعلأ تاطلسسلأ ذختت ⁄ يتلأ ة-يرا-ج-ت-لأ
.““اهسصخي اميف رأرق يأأ دÓبلل
دحألأ تنلعأأ دق تناك ةموك◊أ  نأأ ركذي
ق-ي-ل-ع-ت ءأر-جإأ ع-فر رأر-ق ن--ع ي--سضاŸأ

ةكبسشلأ ىلع باكرلل يو÷أ لقنلأ تامدخ
يتلأ ةيفاسضإلأ Òبأدتلأ راطإأ ‘ ةيلخأدلأ

راسشتنأ ة-ح-فا-ك-م را-طإأ ‘ ا-هذا-خ-تأ ”
ةبأرق مأد قي-ل-ع-ت د-ع-ب (ا-نورو-ك) سسوÒف
 . رهسشأأ ةعسست

ر كلام ^

ديفوك ‘ سصسصختŸأ يبطلأ قيرفلأ Êاعي ^
91Ãأ ى-ف-سشت-سسÙويزرأأ ةيدلبل عبات-لأ ن-ق
لفكتلل سشاعنلأ ةحلسصم مأدع-نأ ن-م نأر-هو-ب
‘ بب-سست ا-م ءا-بو-لا-ب Úبا-سصŸا--ب ل--سضفلأ
روتكدلأ حيرسصت بسسح ةافو ةلاح74 ليجسست
بلغأأ ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““رجفلل  دمfi يدأولب
ىفسشتسسŸأ اهلبقتسسي يتلأ ةيسضرŸأ تلا◊أ

نم ةمدقتم ةلاح ‘ اهنم ةئاŸاب57 ›أوح
سشاعنلأ ةحلسصÃ اهعسضول ةجاح-بو ة-با-سصإلأ
مأدعنأ لكسشم ““ نأأ احسضوم ““ جÓ-ع-لأ ي-ق-ل-ت-ل

.““ يبطلأ قيرفلأ قرؤوي تاب سشاعنإلأ ةحلسصم
ه-ي-ف ءأر-جأ ” يد-لأ تقو-لأ ‘ أذ-ه ي-تأا--يو
يب““ زاهجب ليل–1022و يبط سصحف93901
ةرسسأأ7 ىلع ىفسشتسسŸأ رفو-ت-ي ا-م-ك ““رأ ي-سس
يقبي ““ ثدح-تŸأ تأذ بسسح دد-ع-لأو لز-ع-ل-ل
دفأوتت يتلأ تاباسصإلأ ددعب ةنراقم أدج ليلق
بسسح-بو .““جÓ-ع-ل-ل ا--ب--ل--ط ز--كرŸأ ى--ل--ع
جÓع حلاسصم لبق نم ةمدقŸأ تايئاسصحإلأ

،ةيئافسشتسسلأ تاسسسسؤوŸأ فلت-خÃ ““ا-نورو-ك““
ايموي ةلاح07 ¤إأÚ 06ب ام ءاسصحإأ ” دقف
امدعب أذهو تابا-سصإلأ ‘ ع-جأر-ت ل-ي-ج-سست-ب

ةلاح051 ¤إأ تلسصو أÒب-ك ا-عا-ف-ترأ تفر-ع
  .““ةيئافسشتسسلأ حلاسصŸأ فلتfl ‘ ةدكؤوم
سسيئر فسسوي يراخوب روتكدلأ دكأأ هتهج نم
““ هنأأ نأرهول ةحسصلأ ةيريدÃ ةياقولأ ةحلسصم
ءا-بو-لا-ب ة-با-سصإلأ تلا-ح د-ه-سشت نأأ بق-تر-ي
تغلب امدعب يرا÷أ رهسشلأ ةياهن  عم اعجأرت
 .““مرسصنŸأ Èمفون رهسش ‘ ةورذلأ

‘ عجأرت ““ نأأ ثدحتŸأ دكأأ قايسسلأ تأذ ‘
ÚنطأوŸأ د-ي-ق-ت-ل ا-سسا-سسأ دو-ع-ي تا-با-سصلأ
أرذfi ““تامامكلأ ءأدترأ ةسصاخ تأءأرجإلاب

يدافتل Òبأدتلأ كلتب مأزتللأ ‘ يخأرت““ نم
تاباسصإلأ عافترأو رفسصلأ ة-ط-ق-ن ¤إأ ةدو-ع-لأ

را-ب-جإأ ن-م د-بل ““ لا-ق ا-م-ك ه-ي-ل-عو ““أدد‹
دأوŸأو ةمامكلأ  مأدخ-ت-سسأ ى-ل-ع Úن-طأوŸأ
 شسانيإآ.م ^   .““نامألأ ةفاسسم مأÎحأو ةمقعŸأ

 نإرهوب ويزرأإ ةيدلبل عباتلإ نقÙإ ىفششتشسم
ششاعنإلل ةحلسصم Òفوتب نوبلاطي ءابطأ’آ

91ديفوك ىسضرÃ لفكتلل
 يرا÷آ رهسشلآ ةياهن تاباسصإ’آ عجآرت عقوتت ةي’ولل ةحسصلآ ةيريدم ^

انوروك سسوÒف تإروطت رخآإ فششكت ةحشصلإ ةرإزو
ءافسش ةلاح925و ةديدج ةباسصإآ057و ةافو51 ليجسست
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباشصإإ057و ةافو ةلاح51 ليجشست ““ دحألإ سسمأإ ةحشصلإ ةرإزو تنلعأإ ^

ثدحتŸإ تإذ حشضوأإو .““ ةافو6152و ةلاح25288 ¤إإ سسوÒفلاب ةطبترŸإ تاباشصإلإ ›امجإإ عفتÒل
باحشصأإ نم مهتيبلاغ ةد-يد-ج ةا-فو ة-لا-ح51 ةÒخألإ ة-عا-شس42 لإ لÓ-خ تد-شصر ة-ن-ج-ل-لإ ““ نأإ
ليجشست ” ““ هنأإ ¤إإ راششأإو .““ ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو6152 ¤إإ ›امجإلإ عفتÒل ةنمزŸإ سضإرمألإ

¤إإ تايفششتشسŸإ إورداغ نيذلإ Úباشصملل ›امجإلإ ددعلإ عفتÒل ءافششلل ةديدج ةلاح925 لثا“
مإزتللإ ةرورشض رإروف ددج ةبشسانŸابو .ةزكرŸإ ةيانعلإ ‘ اباشصم44 دجإوتي اميف ةلاح74175
ءإدترإو يعامتجلإ دعابتلإ مإÎحاب قلعت ام اميشسل سسوÒفلإ إذه ةحفاكŸ ةيئاقولإ Òبإدتلاب
م ر ^ .ةمامكلإ

:ةيرئإز÷إ ةيو÷إ ،ةحئا÷إ راششتنإ ةيإدب ذنم قلاع فلأإ23 ءÓجإإ
نطولآ جراخ Úقلاعلآ مئآوق ‘ لجسسم يرئآزج ف’آآ5

ةيلخآدلآ تآراطŸآ Èع دعقم0082 ةعسسب ايموي ةلحر13 ة‹رب ^
ةكر-سشب يرا-ج-ت-لأ م-سسق-لأ سسي-ئر تد-كأأ ^

نأأ ريابوج ماهسس ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ
ةيلمعب ةين-ع-م تأرا-طŸأو تا-ه-جو-لأ ل-ك ““
جمانرب قفو ةيلخأدلأ تÓحر-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ

تيقأوم رابتعلأ Úعب هيف ذخألأ ” قسسنم
يرئأزج فلآأ5““ نأأ ةفيسضم ““يحسصلأ رج◊أ

اميف نطولأ جراخ Úقلاعلأ مئأوق ‘ لجسسم
رمتسستسس ةيلمعلأو نطأوم فلأأ23 ءÓجإأ ”

تنأامطو  ““ÚنطأوŸأ عيمج ءÓجإأ ةياغ ¤إأ
ةينطولأ ة-عأذإÓ-ل تا-ح-ير-سصت ‘ ر-يا-بو-ج

سضر-ع-لأو تÓ-حر-لأ ““ نأا--ب ن--ير--فا--سسŸأ
›أوح كانه““ نأأ ةحسضوم ““ ايموي نأرفوتم
ةكبسشلأ نم ةل-حر13 ـل رفوم دع-ق-م0082
لامسش -لامسش تلاحرل ةبسسنلاب-ف ،ة-ي-ل-خأد
دعقم0011 ةعسسب اي-مو-ي ة-ل-حر41 انيد-ل
ةلحر61 كانه بونج - لامسش سصوسصخبو
ريابوج تفاسضأأو .““دعقم0071 ةعسسب ايموي

مغر““ هنأأ ةينطو-لأ ة-عأذإÓ-ل تا-ح-ير-سصت ‘
ءانتقإأ ىلع ÚنطأوŸأ لبق نم Òبكلأ لابقإلأ
ةيداع ةفسصب متت عيبلأ ةيلم-ع نإا-ف ،ر-كأذ-ت-لأ

ةعبات-لأ ة-يرا-ج-ت-لأ تلا-كو-لأ ف-ل-تÈ flع
¤إأ ةفاسضإلاب ،ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوط-خ-ل-ل
Úن-طأوŸأ ة-ي-عأد ،ة-ي-حا-ي-سسلأ تلا-كو--لأ
عقو-م  ¤إأ جو-لو-لأ ¤إأ ر-ف-سسلأ ‘ Úب-غأر-لأ
قيبطت وأأ ةيتوبكنعلأ ةك-ب-سشلأ ى-ل-ع ة-كر-سشلأ
لامعتسساب ركأذتلأ ءانتقل لا-ق-ن-لأ ف-تا-ه-لأ

ة-ي-ل-م-ع““ نأأ تد-كأأو  .““ÊوÎك-لإلأ ع--فد--لأ
لوكوتوÈلأ قفو ت“ تÓحر-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
ل-ق-ن-لأ ةرأزو ل-ب-ق ن-م د-م-ت-عŸأ ي-ح-سصلأ
تائي-ه-لأ ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب ÊدŸأ نأÒط-لأو
ميقعت ثيح نم ةيŸاعلأو ةينطولأ ةيحسصلأ
لخأد نوبزلل ةمدقŸأ تامدÿأو تأرئاطلأ
ةيلم-ع لÓ-خ وأأ ة-ل-حر-لأ ل-ب-ق وأأ ةر-ئا-ط-لأ
لجأأ نم تلاكولأ ىوتسسم ىلع وأأ ليجسستلأ

تراسشأأو .““نيرفاسسŸأ ةمÓسسو ةحسص نامسض
تأرئاطلأ““ نأأ اسضيأأ اهلخدت لÓ-خ ر-يا-بو-ج
لك لÓخ ةيرود ةفسصبو ايموي اهميقعت متيسس
أرود بعلي رفاسسŸأ““  نأأ تد-كأأ ا-م-ك ““ة-ل-حر
لÓ-خ ن-م ة-ي-ل-م-ع--لأ هذ--ه حا‚ ‘ أÒب--ك
لÓخ يحسصلأ لوكوتوÈلأ تاميلعتل همأÎحأ
لوسصولأو ةمامك-لأ لا-م-ع-ت-سسا-ك تلا-حر-لأ

.““ما-حدزلأ يدا-ف-ت-ل را-طŸأ ¤إأ أر--ك--ب--م
جراÿأ ‘ Úقلاعلأ نيرفاسسم-ل-ل ة-ب-سسن-لا-بو
23 ءÓجإأ ” أذه انموي ¤إأ““ ريابوج تلاق
¤إأ رمتسستسس ةيلمعلأو جراÿأ نم نطأوم فلأأ

ل““ هنأأ ةفدرم ““ÚنطأوŸأ عيمج ءÓجإأ ةياغ
يت-لأ ءÓ-جإلأ ة-ي-ل-م-ع-ل Úع-م دد-ع د-جو-ي
أرخؤوم اهفانئتسسأ ”و رهسشأأ ذ-ن-م تق-ل-ط-نأ
ةداعإل اهانيقلت يتلأ تاهيجوت-ل-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت
تÓحر ان‹رب نحنف ،Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ
وأأ سسيراب نم ءأوسس اسسنر-ف ¤إأو ن-م ة-ي-مو-ي

¤إأ ةسصسصfl تÓحر كانه نأأ امك ايليسسرام

.““اينابسسإأو ةرهاقلأو يبدو نامعو ةدج
ةكرسشب يراجت-لأ م-سسق-لأ ة-سسي-ئر تح-سضوأأو
سصاخسشألأ““ نأأ ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ
تايلسصنق-لأ ‘ نو-ل-ج-سسŸأ م-ه نو-ي-ن-عŸأ
¤إأ ةفاسضإلاب ““رأأ يسس يب““ ةدا-ه-سش ي-ل-ما-حو
تراسشأأ امك .““ةل-حر-لأ ل-ب-ق ةد-كؤو-م ةر-كذ-ت

نطأوم فلأأ5 ›أوح كانه““ نأأ ¤إأ ريابوج
جراخ قلا-ع م-ئأو-ق-لأ ‘ ل-ج-سسم ير-ئأز-ج

ةسصاخ عافترÓل لباق ددعلأ أذه““ نأأو ““نطولأ
،““احوتفم ىقبي مئأوقلأ هذه ‘ ليجسستلأ نأأو
ة-ير-ئأز÷أ ة-يو÷أ طو--طÿأ““ نأأ ةد--كؤو--م
ÚنطأوŸأ لك ءÓجإل ةمزÓلأ ةعسسلأ رفوتسس
يأأ كانه نوكي نل““ هنأأ تنأام-طو ““Úق-لا-ع-لأ
ظافتحلأ ” امك ركأذتلأ راعسسأأ ‘ ليدعت
.““لبق نم ةحاتم تناك يتلأ تاسضيفختلأ لكب
‘ لمأات ةيرئأز÷أ ةيو÷أ““ نإأ ريابوج تلاقو
لاجآلأ برقأأ ‘ ةيلودلأ تلاحرلأ فانئتسسأ
يتلأ تأرأرقلأو تايسصوتلاب مزت-ل-ت-سس ا-ه-نأأو
ةحسضوم ،ةيسصولأ تاه÷أ لبق نم اهل مدقت
83 ب ردقت ة-ير-ئأز÷أ ة-يو÷أ ر-ئا-سسخ““ نأأ

ددع عجأرت بب-سسب ير-ئأز-ج را-ن-يد را-ي-ل-م
انيدل نا-ك9102 ةنسس لÓ-خ““ ن-ير-فا-سسŸأ
عجأرت ددعلأ أذه ،رفاسسم ÚيÓم7 ابيرقت
ىن“أأو ةنسسلأ هذه فسصنو نويلم دودح ¤إأ
 .““Óبقتسسم ماقرألأ نسسحتت نأأ

ر م ^
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ةينقت Èع هل ةملك لÓخ دارج لاقو ^
ةرود-لا ما--مأا د--ع--ب ن--ع ل--سصاؤ--ت--لا
لود ءا--سسؤور ر“ؤؤ41Ÿلا ةيئانثت-سسلا
لؤ-ح ي-ق-ير-فإلا دا–لا تا-مؤ--ك--حو
نإا  ‘‘قدان-ب-لا تؤ-سص تا-ك-سسإا‘‘ ةردا-ب-م
لسصاؤ-ت Òب-ك ق-ل-ق-ب ل-ج-سست ر-ئاز÷ا‘‘

تا-عا-م-ج-ل-ل ة-ما-ه غ--لا--ب--م ل--يؤ–
اÃ ،نئاهرلا رير– لباق-م ة-ي-با-هرإلا
.‘‘باهرإلا ةبراfi ‘ اندؤهج قيعي
ى-ل-ع ر--ئاز÷ا سصر--ح‘‘ دار--ج د--كأاو
دؤ-ه÷ا ‘ ا-ه-ت-م--ها--سسم ة--ل--سصاؤ--م
عقو في-ف-خ-ت-ل ة-كÎسشŸا ة-ي-ق-ير-فإلا

يتلاو ةراقلا بؤعسش ىلع انورؤك ةحئاج
ةيمارلا يعاسسŸا ةÒتو ىلع ابلسس ترثأا
تا-عاز-ن-لا ن-م ا-ن-ترا-ق سصي-ل-خ--ت ¤إا
‘ ة-ح-ل-سسألا تا--ك--سسإاو ة--ح--ل--سسŸا
.‘‘ايقيرفإا
ددسش ىع-سسŸا اذ-ه ق-ي-ق– ل-جأا ن-مو
في-ث-ك-ت ‘‘ ةرور-سض ى-ل-ع لوألا ر-يزؤ-لا
فينعلا فرط-ت-ل-ل يد-سصت-ل-ل روا-سشت-لا
رداسصم فيفŒو با-هرإلا ة-ح-فا-ك-مو

ى-ل-ع را-طإلا تاذ ‘ ز-ّكرو .‘‘ه--ل--يؤ“
ة-ي‡ألا تارار-ق-لا ذ-ي-ف-ن-ت ‘‘ ة-ي-م--هأا
ةحلسسألا ىلع راسصح سضرفب ةق-ل-ع-تŸا

Úمأاتل تاردقلا ءانبو عازنلا قطانم ‘
حÓ-سسلا ن-م ة--ي--ن--طؤ--لا تا--نوزıا
Òغ لواد-ت-ل--ل يد--سصت--لاو ةÒخذ--لاو
ة--ف--ي--فÿا ة--ح--ل--سسأÓ---ل عور---سشŸا
 .‘‘ةÒغسصلاو
لمعلا‘‘ ¤إا ةجا◊ا ثدحتŸا زربأا امك

لودلا دودح لؤ– نود ةلؤلي◊ا ىلع
تاعازنلل ردسصمك ةكÎسشŸا ةيقيرفإلا
اذكو رارقتسسلاو نمألا ى-ل-ع ر-طاflو
Úب دود◊ا مسسرو طبسض ةÒتو عيرسست
دا–لا أادبÃ مراسصلا مازت-للاو ا-ن-لود
دود◊ا ماÎحا-ب ي-سضا-ق-لا ي-ق-ير-فإلا
اكاردإاو .‘‘لÓق-ت-سسلا د-ن-ع ة-م-ئا-ق-لا

ÃتÓث مزÓةيمنتلاو نمألاو ملسسلا ةيث،
ة÷اعم Úعتي‘‘ هت-م-ل-ك ‘ دار-ج لؤ-ق-ي
تاعازنلاو ةينمألا تاديدهتلا با-ب-سسأا

نا-مر◊او ر-ق-ف-لاو ءا-سصقإلا ة--سصا--خ
.‘‘ةيقيقح ةيداسصتقا ةيمنت قافآا بايغو
م-عد-ت ر-ئاز÷ا‘‘ نأا ة-ب-سسا-نŸا-ب د-كأاو

‘ رارقتسسلاو نمألا ةدا-ع-ت-سسا دؤ-ه-ج
تاردقلا زيزعت Èع لحا-سسلا ة-ق-ط-ن-م
نواعتلا راطإا ‘ ةينعŸا لودلل ةينطؤلا
فارطألا ةددعتم تايلآا Èع وأا يئانثلا

Œج-ب ا-ه-ع-مÒناكرألا ة-ن-ج-ل-ك ،ا-ه-نا

جمدلا ةدحوو ةكÎسشŸا ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لا
.‘‘ لاسصتلاو
ةعباتŸا ةنجل-ل ا-سسي-ئر ا-ه-ع-قؤ-م ن-مو
ذيفنت معد رئاز÷ا لسصاؤت‘‘ دارج لؤقي
›ا-م ‘ ة◊ا--سصŸاو م--ل--سسلا قا--ف--تا
لماسش راطإاك رئاز÷ا راسسم نع قثبنŸا

Ûة-ه--با flي-ت-لا تا-يد-ح-ت-لا ف-ل-ت
.‘‘قيقسشلا دلبلا اذه اههجاؤي
نأا دكؤؤي ،ةي-ب-ي-ل-لا ة-مزألا سصؤ-سصخ-بو
بير-ق-ت-ل اد-ه-ج ر-خد--ت ⁄‘‘ ر--ئاز÷ا
امعد ،Úيبي-ل-لا ةؤ-خإلا ر-ظ-ن تا-ه-جو

Ÿل-ح دا-ج-يإل ي‡ألا ة-يؤ-سست-لا را--سس
رارقتسساو نمأا ظفحي يقفاؤت يسسايسس
تÓخدتلا نع اد-ي-ع-ب ،ا-ي-ب-ي-ل ةد-حوو
بع-سشلا ةدارإا ماÎحا ع-م ،ة-ي-ب--ن--جألا
.‘‘قيقسشلا يبيللا
نأا دار-ج ح-سضوأا ،ل-سصت--م قا--ي--سس ‘و
ةمظنم عم يقير-فإلا دا–لا ة-كار-سش‘‘
،ءاكر-سشلا ن-م ا-هÒغو ةد-ح-تŸا ·ألا

‘ ةسسؤملم جئاتن ق-ي-ق– ‘ تم-ها-سس
فيفختلاو تاعازنلا نم ديدعلا ةرادإا

لؤ-ل-ح‘‘ أاد-ب-م را-طإا ‘ ،ا-ه-تد--ح ن--م
ادكؤؤم ،‘‘ةيقيرفإلا لكاسشملل ة-ي-ق-ير-فإا
ةراقلا ‘ تاعازنلل يئاهن دح عسضو‘‘ نأا
.‘‘ادؤسشنم افده ىقبي
ىلع فؤقؤلل يزمرلا خيراتلا برق عمو

ةحلسسألا يود تاكسسإل اندؤهج ةليسصح
نإاف ،ريزؤلا ف-ي-سضي ،ا-ن-ترا-ق عؤ-بر ‘

ةعؤفرŸا ةيسصؤت-لا-ب بحر-ت ر-ئاز÷ا‘‘
تاؤن-سس ر-سشع-ل لا-جآلا هذ-ه د-يد-م-ت-ب
لك يرود م-ي-ي-ق-ت ءار-جإا ع-م ة-ي-فا-سضإا

انلمع ةيكيمانيد ىلع اظا-ف-ح ،Úت-ن-سس
‘ سشيعلا نم ايقيرفإا Úكمتل يعام÷ا
.‘‘نمألاو ملسسلا
ة-يؤ--سست--لا را--سسم ثع--ب ¤إا ةؤ--عد--لا
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلل ةيسسايسسلا

رئاز÷ا ةؤعد لوألا ر-يزؤ-لا دد-ج ا-م-ك
ةيؤسستلا راسسم ثعب ةداعإا ‘‘ ةرورسض ¤إا
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلل ‘‘ةيسسايسسلا
ى---ل---ع ي---ق----ير----فلا دا–لا ثحو
ظفحب ةطبترŸا ‘‘هتدهعب عÓ-ط-سضلا‘‘
ل-ظ ‘ Úي-ق--ير--فلا ن--ملاو م--ل--سسلا
اهتفر-ع ي-ت-لا ‘‘ةÒطÿا ‘‘ تارؤ-ط-ت-لا
.ارخؤؤم ةيوارحسصلا ةيسضقلا
‘ انعورسشم لم-ت-ك-ي ن-ل‘‘ دار-ج لا-قو
اياقبل دح عسضو نود ةحلسسألا تاكسسإا
نÓعإÓل لامعإا ايقيرفإا ‘ رامعتسسلا
تامؤك◊او لودلا ءاسسؤور نع رداسصلا

3602 ةيراقلا ةدنجألاو3102 يام ‘
ةسسرا‡ نم يوارحسصلا بعسشلا Úكمتب

ريرقت ‘ - فرسصتلل لباقلا Òغ - هقح
هيزنو رح ءاتفتسسا ميظنت Èع هÒسصم

.‘‘ةيبرغلا ءارحسصلا ‘
تارؤ-ط-ت-لا نأا-ب ادد‹ د-كأا نأا د-ع-بو
ة-ي-سضق-لا ا-ه-ت-فر-ع ي-ت--لا ‘‘ ةÒطÿا‘‘
قلق ردسصم لكسشت‘‘ ارخؤؤم ةيوارحسصلا
دؤم÷ا ةلاح لظ ‘ ‘‘رئازجلل ةبسسنلاب ‘‘

ةيؤسستل قفأا يأا با-ي-غو قؤ-ب-سسŸا Òغ
فقؤÃ ىرخأا ةرم دار-ج ر-كذ ‘‘عاز-ن-لا
ثع-ب ةرور-سض‘‘ ¤إا ي--عاد--لا ر--ئاز÷ا

‘ ليجعتلاو ةيسسايسسلا ةيؤسستلا راسسم
ما-ع-لا ÚمأÓ-ل ي-سصخ-سش ل-ث‡ Úي-ع--ت
تاسضوافŸا ¤إا ةدؤعلاو ةدحتŸا ·أÓل
. ‘‘عازنلا ‘رط Úب
ى-ل--ع ي--ق--ير--فلا دا–لا ثح ا--م--ك
ظفحب ةطبترŸا هتده-ع-ب عÓ-ط-سضلا‘‘
قاثيملل اقفو ‘‘Úيقيرفإلا نمألاو ملسسلا
ءاسشنإا لؤكؤتوربو دا–Óل ي-سسي-سسأا-ت-لا

لح داجيإا ‘ ةمهاسسملل‘‘ ملسسلا سسل‹
لاط يذلا ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا عاز-ن-ل
.‘‘هدمأا

ر كلام ^

لجسسي نأا لبق ةيلوؤوسسŸا حورب يلحتلا ¤إا هاعد
 رامعتسسلا نع عفاد هنأا خيراتلا

fiةدقا◊إ ةلم◊إ نم فسسأاتي يرامعلإ زر
 رئإز÷إ دسض يقوزرŸإ اهنسشي يتلإ

 ““قدانبلا توسص تاكسسإا““ راعسشب ةيقيرفإلا ةمقلل41ـلا ةيئانثتسسلا ةرودلا

ةيباهرإلإ تاعامجلل ةيدفلإ عفد لسصإوت ءإزإإ يرئإزج قلق
نئاهرلإ رير– لباقم ةيمإرجإلإ تاباسصعلل ةماه غلابم ليوحتب ديدنت ^

لحاسسلإ ‘ ينمألإ عسضولإ ىلع ةرطيسسلل رإو÷إ لود دوهج ديحوت ¤إإ وعدي دإرج ^
غلابم ليو– لسصاوت Òبك قلقب لجسست رئاز÷ا ““ نأا دحألا سسمأا دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا دكأا

.““باهرإلا ةحفاكم دوهج قيعي اÃ نئاهرلا رير– لباقم ةيباهرإلا تاعامجلل ةماه

زرfi ي-قؤ-ق◊ا ط-سشا-ن-لا ف-سسأا--ت ^
يتلا ةد-قا◊ا ة-ل-م◊ا ن-م ،يرا-م-ع-لا
ق-ب-سسألا ي-سسنؤ-ت-لا سسي-ئر-لا ا-ه-ن--سشي

،ر--ئاز÷ا د--سض ي--قوزرŸا ف--سصن---م
ة-ه-جاؤ-م ة-ي-ج-ي-تاÎسسا-ب اد-ه-سشت-سسم
فلم ةلقرع رئاز÷ا ليم– فدهتسست
¤إا يقوزرŸا اعدو ،ةيبرغلا ءارحسصلا
لجسسي نأا لبق ةيلوؤؤسسŸا حورب يلحتلا
.رامعتسسلا نع عفاد هنأا ايئاهن خيراتلا

ةيلودلا ةنجلل قبسسألا سسيئرلا بتكو
بع-سشلا ع-م ن-ما--سضت--ل--ل ة--ير--ئاز÷ا
ةلاسسر ‘ ،يرامعلا زرfi يوارحسصلا

يسسنؤتلا سسيئر-ل-ل ا-ه-ه-جو ة-حؤ-ت-ف-م
ظحÓن نأا فسسؤؤŸا نم‘‘ Óئاق ،قبسسألا
يود-ب د-مfi ن-ب ف--سصن--م د--مfi نأا
يبلسس فقؤم ينبت ل-سصاؤ-ي ،ي-قوزرŸا
¤إا بور-هو ة-ه-جاؤ-م ة-ي-ج-ي-تاÎسساو
ؤه ام-ك رار-م-ت-سسلا لÓ-خ ن-م ما-مألا
Òهسشتلل ةدقا◊ا هتلمح ‘ اًمئاد لا◊ا
،È 4591مفؤن رئاز-ج ى-ل-ع مؤ-ج-ه-لاو
ة--مار--ك--لاو ةز--ع---لاو ة---ير◊ا سضرأا
.‘‘ةعاجسشلاو

ى-م-ع‘‘ نأا يرا-م-ع-لا زرfi فا--سضأاو
لهاŒ ¤إا فدهي يقوزرŸا فسصنŸا
ةيلودلا ةيعرسشلا هتدكأا يخ-يرا-ت ع-قاو
عقاؤلا اذه نأاب ًاركذم ،‘‘ًاراركتو ًارارم
ةلأاسسم اهنأا ىلع ›ود قفاؤت ىلع مؤقي
سسل‹ ةيلوؤؤسسم ىلعو رامعتسسا ةيفسصت
ةيدؤؤŸا ةيؤسستلا راسسم ‘ ›ودلا نمألا
‘ ÒسصŸا ريرقتل ءاتفتسسا ميظنت ¤إا
.ةيبرغلا ءارحسصلا

ةنجل-ل ق-ب-سسألا سسي-ئر-لا را-سشأا ا-م-ك
بعسشلا عم نماسضتلل ةيرئاز÷ا ةيلودلا
يزıا بوره-لا ل‘‘ ه-نأا ،يوار-ح-سصلا
لو ،ةيبرغŸا ةيسسامؤلبدلل هيزنلا Òغو
نأا نكÁ طغسضلا لاكسشأا نم لكسش يأا
معد Ëدقت رئاز÷ا ميمسصت ىلع رثؤؤي

ة-سسرا‡ ‘ يوار-ح-سصلا بع-سشلا ق--ح
ه-ل ل-ث‡و ÒسصŸا ر-ير--ق--ت ‘ ه--ق--ح

ميظنت ىتح ؤيراسسيلؤبلا ةهبج يعرسشلا
دؤيق يأا نود-بو لدا-عو ر-ح ءا-ت-ف-ت-سسا

عمتÛا نأا دكأا امك ،‘‘ اهعؤن ناك امهم
ه--تا--نؤ--ك--م ل--ك--ب ير--ئاز÷ا ÊدŸا
فقؤÃ اك-سسم-ت-م لاز-ي ل ه-تا-ه-جؤ-تو
سسبل ل يذلا حسضاؤلا يئدبŸا رئاز÷ا

.هيف
نأا انفرسشيو نورؤخف نحن‘‘ هلؤق عباتو
رئاز÷ا هذه ،Úيرئازج Úنطاؤم نؤكن
يتلاÈ 4591مفؤن ةلاسسرو حورل ةيفؤلا
ةدعاسسŸاو ة-ثا-غإلاو ة-يا-م◊ا مد-ق-ت
ميلقلا اذه ،ةيبرغلا ءارحسصلا يئجÓل

‘ أاجلŸا اودجو نيذلا ،لقتسسŸا Òغ
ة--فا--ي--سضلا مر--ك---لا سضرأا ،ر---ئاز÷ا
لبنب ةرؤخف ،اهتيق-ير-فأا ‘ ة-خ-سسار-لا

نم فسصنو نؤ-ي-ل-م م-ي-م-سصتو ماز-ت-لاو
ةير◊ا لجأا نم اؤحسض نيذلا ءادهسشلا
ينطؤلا لÓقتسسلاو فرسشلاو ةماركلاو
‘‘.

هريدقت يرامعلا ددج ،قايسسلا تاذ ‘و
معد يذلا يسسنؤتلا بع-سشل-ل ه-ماÎحاو
د-سض ة-ي--ن--طؤ--لا ةرؤ--ث--لاو لا--سضن--لا
ÚئجÓلا لبقتسساو يسسنرفلا رامعتسسلا
ثادحأا نأاب اركذم ،مهاوآاو Úيرئاز÷ا

8 ‘ ترج يتلا فسسؤي يديسس ةيقاسس
ةيلؤط-ب ة-ح-ف-سص ي-ه8591 يرف-ي-ف
يسسنؤتلا Úقيقسشلا Úبعسشلا ةي-ح-سضت-ل
.رامعتسسلا دسض يرئاز÷او

يقوزرŸا فسصنŸا ،يرامعلا اعد امك
عابتاو ةي-لوؤؤ-سسŸا حور-ب ي-ل-ح-ت-لا ¤إا

نؤكن امدنع اميسس لو ،ةمك◊ا قيرط
ةيذغت انل يغبني Óف ،راسسŸا ةياهن ‘

لج-سسي نأا ل-ب-ق ،با-ق-عÓ-لاو م-ل-ظ-لا
ن-ع ع-فاد-ت كنأا ا-ي--ئا--ه--ن خ--يرا--ت--لا
ؤ-عدأا ي-ن-نإا‘‘ فا-سضأاو  .را-م-ع--ت--سسلا

لقع-لا ةدا-ج ¤إا ةدؤ-ع-لا ¤إا م-كÒم-سض
ةلأاسسŸا هذه لؤح ةيلودلا ة-ي-عر-سشلاو
،را-م--ع--ت--سسلا ة--ي--ف--سصت--ب ة--سصاÿا
قيق– ‘ هسسفن تقؤلا ‘ ةمهاسسŸاو
عيم÷ ةيمن-ت-لاو رار-ق-ت-سسلاو مÓ-سسلا

بع-سش كلذ ‘ اÃ ،ة-ق-ط-نŸا بؤ-ع--سش
تاؤسصألا نأا اÈتعم ،‘‘ةيبرغلا ءارحسصلا
Òغ ةيناودعلاو ،رئاز÷ا دسض ةقعانلا
ه-با-نذأاو ،نزıا ة-ع-ج-ع--جو ،ةرŸÈا
دكؤؤي نأا لبق  ،تمسصت نأا بجي همادخو
Òغ ق◊ا نأا يه ،ةيؤقلا انتعانق نأا‘‘
ÒسصŸا ر-ير-ق-ت ‘ مدا-ق-ت-ل-ل ل-با-ق--لا

ءارحسصلا ‘ Óًجآا مأا Óًجاع رسصتنيسس
يسسنؤت-لا سسي-ئر-لا ا-ي-عاد ،‘‘ة-ي-بر-غ-لا
Úيرئازج ،ديب ًادي لم-ع-لا ¤إا ق-ب-سسألا
Úي--بر--غ--مو ،Úي--ب--ي--لو Úي--سسنؤ---تو
ن--م Úيوار--ح--سصو Úي--نا--ت---يرؤ---مو
ة-يوار-ح-سصلا ة-ي-بر-ع-لا ة--يرؤ--ه--م÷ا
تاع-ل-ط-ت-لا ة-م-جÎل ،ة-ي-طار-قÁد-لا
ةقطنŸا بؤعسشل ةعورسشŸاو ةقيم-ع-لا
مÓ--سسلاو ة--ي--م--ن--ت---لاو ة---ير◊ا ¤إا
فر-سشلاو ة--مار--ك--لاو رار--ق--ت--سسلاو
لا--ع--فأا ¤إا راؤ÷ا ن--سسحو مÓ---سسلاو
،يرامعلا زرfi ةلاسسر يتأاتو  .ةسسؤملم
اهب ›دأا يتلا تا-ح-ير-سصت-لا ى-ل-ع اًدر
قبسسألا يسسنؤتلا ةلودلا سسيئر اًرخؤؤم
ةرمعتسسم رخآا ،ةيبرغلا ءارحسصلا لؤح
نم5791 ماع ذنم ةلتÙا ،ايقيرفإا ‘

” دقو ،اسسنرف نم معدب برغŸا لبق
ة-م-ئا--ق ‘ ،6691 ما--ع ‘ ا--ه--جاردإا
يهف ،›اتلابو ،ةلقتسسŸا Òغ ميلاقألا

ةدحتŸا ·ألا ةحئل قيبط-ت-ل ة-ل-هؤؤ-م
بؤعسشلاو نادلبلا لÓقتسسا نأاسشب4151
 ب ةراسس  ^ .ةرمعتسسŸا

تقو عرسسأا ‘ ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ثوعبم Úيعت ¤إا اعد
 يبوروألإ ناÈŸلإ ةحئل ءإرو اسسنرف اهسسأإر ىلع ةيرامعتسسإ ىوق :يجعب

يئاز÷ا بطقلل ةيئاز÷ا ةفرغلا تنادأا ^
،رئاز÷ا ءاسضق سسل‹ ىدل سصسصختŸا
نع ÊاÈŸلا بئانلا نم لك ،دحألا سسمأا

نيدلا ءاهب ينطؤلا ريرحتلا ةه-ب-ج بز-ح
نماسضتلل ق-با-سسلا ر-يزؤ-لا ل‚و ة-ب-ي-ل-ط
سسابع دلو ردنكسسإا بزحلل ماعلا Úمألاو
ةمارغو اذفان ا-سسب-ح تاؤ-ن-سس7 ةبؤقع-ب

امك ةذفان ةمار-غ ÚيÓ-م8 ةميقب ةيلا-م
قباسسلا ماعلا Úمألا ةمكÙا سسفن تنادأا
Úماعب ،يدÓخ قانسشؤب نماسضتلا ةرازؤل

.ةمارغ فلأا002و اذفان اسسبح
يسشبح مهتŸا ةمكÙا تأارب لباقŸابو

ةنادا ” م-ك يرا-ق-ع ل-ي-كو ؤ-هو ،د-م-حأا
اذفان انجسس ةنسس02 ـب سسابع دلو ‘اؤلا

هرارف ببسسب ›ود-لا سضب-ق-لا-ب ر-ملا ع-م

ماعلا بئانلا ناكو .ينطؤلا باÎلا جراخ
سسمت-لا د-ق ،ر-ئاز÷ا ءا-سضق سسل‹ ىد-ل
‘ ÚمهتŸا عيمج ىلع ةبؤق-ع-لا د-يد-سشت
بطقلا ةمكfi تطلسس اميف ،لا◊ا ةيسضق
د-مfiا يد-ي--سسل سصسصخ--تŸا ي--ئاز÷ا

امهدسض اذفان ا-سسب-ح تاؤ-ن-سس8 ةبؤق-ع
ةراسشإÓل .ÚيÓم8 ةميقب ةيلام ة-مار-غو
¤إا عجرت ة-ي-سضق-لا هذ-ه ل-ي-سصا-ف-ت نأا-ف

ينطؤلا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز-ح Òسض–
يام ‘ ترج يتلا ةيعيرسشتلا تاباختنÓل
ةبيلط نيدلا ءاهب بئانلا مدقت Úح7102
سسلاÛا ‘ بسصانŸا عيب سصخت ىؤكسشب
ءانبأا فرط نم7102 تايعيرسشتل ةبختنŸا
سسابع دلو لا-م-ج بز-ح-ل-ل ما-ع-لا Úمألا
م نإوسضر ^ .هيبرقم سضعبو

ريرحتلا ةهبج بز◊ ماعلا Úمألا لاق ^
يتلا ةحئÓلا ‘‘ نأا يجعب لسضف ؤبأا ينطؤلا
سصؤ-سصخ-ب ي-بوروألا ناÈŸلا ا-هرد--سصأا
ىؤ-ق ا-هءارو تنا-ك ر-ئاز÷ا ‘ عا-سضوألا
.‘‘اسسنرف اهسسأار ىلعو ةيرامعتسسا
عامتجا ‘ هتمل-ك لÓ-خ ي-ج-ع-ب فا-سضأاو
بز◊ا رقÃ ىرج يذلا يسسايسسلا بتكملل

كار◊ا رهبأا ةلماك ةنسس ةليط ‘‘ هنأا سسمأا
ثيح ةيطارقÁد لودلا Ìكأا ىتح يبعسشلا

يجعب لسصاوو ‘‘ةدحاو مد ةرطق ؤلو قرت ⁄
تاÎسسلا باحسصأا ع-م ل-سصح ا-م سسك-ع ‘‘
تحاتجا يت-لا تار-ها-ظŸا وأا ءار-ف-سصلا

ن-مألا نؤ-نا-ق بب--سسب ا--سسنر--ف ار--خؤؤ--م
.‘‘لماسشلا

ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ن--ع ه--ث--يد--ح ‘و
نزıا ماظن اهب مؤقي يتلا تاءادتعلاو
لازم برغŸا فسسأÓل‘‘ يجعب لاق ارخؤؤم
Úعأا ت– عقاؤ-لا ر-مأا ة-سسا-ي-سس سضر-ف-ي
·ألا ؤ--عد--ن ‘‘ فا--سضأاو ‘‘ؤ--سسرؤ--ن--يŸا
ءارحسصلا ‘ ثؤعبم Úي-ع-ت ¤إا ةد-ح-تŸا
ر م ^ .‘‘تقو عرسسأا ‘ ةيبرغلا

 لودلا ةدايسس ماÎحاب سساسسŸاو ›ودلا نوناقلا ئدابŸ اقرخ هÈتعا
رئإز÷إ نوؤوسش ‘ يبوروألإ ناÈŸلإ لخدت ركنتسسي راقهألاب لاقعلإ Úمأإ

راقهألا ةقطنÃ لاقعلا Úمأا ركنتسسا ^
يبوروألا ناÈŸلا لخدت Òباديإا دمحأا

انجهتسسم رئازجلل ةيلخادلا نوؤؤسشلا ‘
اذه لÓخ نم Òخألا اذه رسساŒ ةدسشب
يتلا تاسسرامŸا‘‘ سسكعي يذلا لخدتلا
›ود-لا نؤ-نا-ق-لا ئدا-بŸ ا-قر-خ د--ع--ت
ىلع لود-لا ةدا-ي-سس ماÎحا-ب سسا-سسŸاو
نايب ‘ Òباديإا دمحأا دكأاو .‘‘اهميلاقأا
راقهلا لئاب-ق ءا-سسؤور م-سسا-بو ه-م-سسا-ب

‘‘ نأاب تسساÔ“ ناكسسو ةقطنŸا نايعأاو
يبوروألا ناÈŸلل رركتŸا لخدتلا اذه

ناسسنإلا قؤقح نع عافدلا ءاطغ ت–‘
ةعيرذلا Èتعي تاير◊او قؤق◊ا ةيامحو
‘ لخدت لك-ل ارÈم تنا-ك اŸا-ط ي-ت-لا
سسا-سسŸاو لود-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا نوؤؤ-سشلا
نأاب Òباديإا فاسضأا امك .‘‘اهرار-ق-ت-سسا-ب
›اغلا عفد يبأا بعسش يرئاز÷ا بعسشلا‘‘

ةيارلا فر-فر-ت نأا ل-جأا ن-م سسي-ف-ن-لاو

ناÈŸل-ل رÈم لو ا-ي-لا--ع ة--ي--ن--طؤ--لا
ةدا-ي-سس ى-ل-ع لوا--ط--ت--ي نأل ي--بوروألا
ه-ي-ف فر-ع-ت يذ-لا تقؤ--لا ‘ ر--ئاز÷ا

قؤ--ق◊ خرا--سص كا--ه---ت---نا ا---سسنر---ف
نأاب اركذم ‘‘تاؤنسس لاؤط نيرهاظتŸا
ةلقتسسمو ةيطارقÁد ةلود يه رئاز÷ا‘‘
نأا اهبعسش ىسضري نلو ةلماك ةدايسسب عتمتت

 .‘‘ةياسصو يأا هيلع سسرا“
ر م ^

قح ‘ ةنسس02 ةبوقع ىلع ءاقبإلا ” اميف
سسابع دلو ‘اولا

 ةبيلط نيدلإ ءاهب ةنإدإإ
نجسس تإونسس7ب سسابع دلو ردنكسسإإو
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‘ سسما Úلقانلا دا–ا سسيئر حسضواو ^
رارق دجوي ’ اŸاط هنا““ رجفلا »ـل حيرسصت
ريزو لبق نم عقومو، هيلع فرسشي يرازو
يا كلانه نوكي ’ دارج زيزعلا دبع لو’ا
تارايسسو تÓفاح نم Úلقان-ل-ل سصي-خر-ت
 . ةليوطلا طوطÿا ‘ لمعلل ةرجا
عامتجا دقع ” هنا، دمfi لÓب حسضواو
مهدعوو لقنلا ةرازوب ةيا-قو-لا ر-يد-م ع-م
رظتنت تاطل-سسلا ناو ف-لŸا ‘ ر-ظ-ن-لا-ب
عرسشيل، انوروك سسوÒفب تاباسص’ا عجارت
Úب هطاسشن لقان فلا004 نم Ìكأاب Úلقانلا
اذه يتأاي . لقنلا تاطfi حتف عم تاي’ولا

نيذلا Úلقانلا هيف جتحي يذلا تقولا ‘
ةحنم بسص  عم مهطاسشن ةلوازÃ نوبلاطي
⁄و ةيروهم÷ا سسيئر اهرقأا يتلا ةناعإ’ا
يأا نود مهسسفنأا اودجيل ء’ؤوه اهنم دفتسسي
ةلماك رهسشأا01 براقي ام ذنم لخد ردسصم
ءا-بو-لا ن-م ة--يا--قو--لا تاءار--جإا بب--سسب

هي-ف ز-ه-ت-ن-ي يذ-لا تقو-لا ‘ د-ج-ت-سسŸا
Èع ةسصرف-لا نو-ي-عر-سشلا Òغ نو-ل-قا-ن-لا
نامثأاب باكرلا لقنل ناتسسدنولكلا تارايسس
،تاي’ولا يقاب نم مهتاهجو وحن ةي-لا-ي-خ
ع-ن-م ل-ظ ‘ ار-م-ت-سسم م-ه-طا--سشن لاز’و
مهبسضغ نم داز ا-م ل-م-ع-لا ن-م Úل-قا-ن-لا

فانئتسسا ‘ مه-ب-ل-ط-م ى-ل-ع م-هرار-سصإاو
” ه-نا دا–’ا سسي-ئر لا--قو  .طا-سشن-لا
ررقت امدعب ›اعلا ميلعتلا ةرازوب لاسصت’ا
كر– نا Úبتو يعما÷ا مسسوŸا قÓطنا
ينبم تÓفا◊او ةبلطلا لقنل تارا-ط-ق-لا
 . تاباسص’او سسوÒفلا ةدح عجارت ىلع

  صسانيا.م^

ايلاح ةسسارد ى-ل-ع ة-مو-ك◊ا ل-م-ع-ت ^
دراوŸا عاطق-ل ‘ا-سضإا ج-ما-نر-ب قÓ-طإا
ة-ن-سسلا لÓ-خ هزا‚إا ق-ل-ط-ن-ي ة-ي--ئاŸا
ÚنطاوŸا تايجاحب لف-ك-ت-ل-ل ة-ل-ب-قŸا

Ãةي’وب هنلعأا امبسسح ،تاي’ولا فلتخ
ي-قزرأا ة-ي-ئاŸا دراوŸا ر-يزو ر-ك-سسع--م
.يقارب
عسضو ىلع هفارسشإا ىد-ل ر-يزو-لا ح-سضوأاو
ثÓ-ث د-يوز-ت عور-سشŸ ة--مدÿا ز--ي--ح
ءاŸا-ب لا-ط-بأ’ا داو ةر-ئاد-ب تا--يد--ل--ب
نأا تحتلا داو دسس نم اقÓطنا بورسشلا
جمانرب دادعإا ايلا-ح سسرد-ت ة-مو-ك◊ا““
ةي-ئاŸا دراوŸا عا-ط-ق-ب سصا-خ ‘ا-سضإا
رفوي1202 ةنسس لÓ-خ هزا‚إا ق-ل-ط-ن-ي
ة÷ا-عŸ ة-ب-سسا-ن-م ة-ي-لا-م تادا-م-ت--عا
ها-يŸا لا‹ ‘ ة-ل-ج-سسŸا سصئا-ق--ن--لا
هايŸا فرسص تاكبسشو برسشلل ة◊اسصلا
.““يحÓفلا يرلا عيراسشمو ةلمعتسسŸا
ارخؤوم تز‚أا يتلا عيراسشŸا““ نأا زربأاو
بورسشلا ءاŸا Òفوت لا‹ ‘ نطولا Èع
ددعب لجسس يذلا بذبذتلا ىلع ءاسضقلا و
جمانرب نمسض نا-ك ن-طو-لا ق-طا-ن-م ن-م
ىرخأا تايلمع اهع-ب-ت-ت-سسو ›ا-ج-ع-ت-سسا
Úكمتل سصئاقنلا كلت نم ىقبت ام جلاعت
هايŸاب يموي لكسشب دوزتلا نم ÚنطاوŸا
.““برسشلل ة◊اسصلا
ةد-حو ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م ي-قار--ب ا--عدو
¤إا ركسسعم ةي’وب ““هاي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا““
ىلع ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا ع-م ل-م-ع-لا““

ىلع ةر-خأا-تŸا تا-ق-ح-ت-سسŸا ل-ي-سص–
flا و ن-ئا-بز-لا ف-ل-تŸ1 ›اوح-ب ةرد-ق
تقو بر-قأا ‘ جد نو-ي-ل-م033 و راي-ل-م
تارامثتسس’اب ماي-ق-لا ن-م ا-ه-ن-ي-ك-م-ت-ل
ة◊اسصلا هايŸا ةيعون Úسسحتل ةمزÓلا
.““Úنطاوملل ةمدقŸا تامدÿاو برسشلل
Úمئاقلا تادوه‹ ىل-ع ر-يزو-لا ى-ن-ثأاو
Úع تايدلب ناكسس ديوز-ت عور-سشم ى-ل-ع
راب÷ا دبع يديسس و لاطبأ’ا داو و حارف
ط--يÙا و بر--سشل--ل ح--لا--سصلا ءاŸا--ب
يحÓفلا يرلا هايÃ ““طوسشك““ يحÓفلا
دامتع’ا““ ب تحتلا داو دسس نم اقÓطنا

ا‡ ةسصلاخ ةينطو تاءافك و تاردق ىلع
ايونسس بعكم Îم نويلم4رÒ 1فوتب حمسس
Îم نويلم2 و برسشلل ة◊اسصلا هايŸا نم
ي-ق-سسل-ل ة-ه-جوŸا ها-يŸا ن-م بع--ك--م
.““يحÓفلا
فر-سشأا تح--ت--لا داو د--سس ةرادإا ر--قÃو
ةيريدم Úب ةيقافتا عيقو-ت ى-ل-ع ر-يزو-لا
ينطولا ناويدلاو ةي’ولل ةيئاŸا دراوŸا
Òيسست اهبجوÒ Ãخأ’ا اذه ملسست يقسسلل
لهسسل يقسسŸا طيÙا نم لوأ’ا رطسشلا
.راتكه002.1 ةحاسسÃ سسيرغ
ةيدلب) ةيحياب-سصلا ة-ير-ق-ب ى-ط-عأا ا-م-ك
ديوزت لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا (ف-ي-ن-غ-ي-ت
اقÓطنا بورسشلا ءاŸاب ةيلياهسسلا ةيدلب
ةفرسشلا ةيلبب فرسشأا اميف دسسلا تاذ نم
ليهأات ةداعإا عورسشم قÓطنإا ةراسشإا ىلع
بويع ةد-ع فر-ع-ي يذ-لا ة-فر-سشلا د-سس
دسصر ثيح تازيهجتلاو ةأاسشنŸا سصخت
نم هليهأات ةدا-عإ’ جد را-ي-ل-م5ر2 غلب-م
ةسسدنهلا لاغسشأا و ةيسضرأ’ا ة÷اعم لÓخ
.تازيهجتلا ديدŒ و ةيندŸا
دراوŸا ريزو فرسشأا ةيدمÙا ةيدلببو
رئ-ب ة-مدÿا ز-ي-ح ع-سضو ى-ل-ع ة-ي-ئاŸا
ط-يÙا-ب ي-ق--سسل--ل ه--جو--م يزاو--ترا
مسسارم ىلع فرسشأا امك ةÈه يحÓفلا
ينطو-لا ناو-يد-لا Úب ة-ي-قا-ف-تا ءا-سضمإا
دراوملل جمدŸا Òيسستلا ةلاكو و يقسسلل
د--حأاو ة--ئ--سشا--ن ة--سسسسؤو--م و ة--ي--ئاŸا
ماظن عسضول ÚيحÓ-ف-لا ن-ير-م-ث-ت-سسŸا
.يحÓفلا يقسسلا دنع ءاŸا داسصتق’
ة--عاذإ’ا--ب ة--سصح ‘ ي--قار--ب كرا--سشو
¤إا اه-لÓ-خ قر-ط-ت ر-ك-سسعÃ ة-يو-ه÷ا

flلا فلتÈةلودلا اهتز‚أا يتلا جما ‘
هايŸا Òفو-ت لا‹ ‘ ة-سصا-خ عا-ط-ق-لا
ة-يو-لوأ’ا هرا-ب-ت-عا-ب بر-سشل-ل ة◊ا-سصلا
يحÓفلا يقسسلا اذكو ةموكحلل ىوسصقلا
عي-سسو-ت-ل ة-مو-ك◊ا ه-ي-ل-ع لو-ع-ت يذ-لا
ةيقرت و ةيقسسŸا ةيحÓ-ف-لا تا-حا-سسŸا
ة-ي-م-ن-ت-ل ةز-ي-كر-ك ي-حÓ-ف-لا طا-سشن-لا
.ينطولا داسصتق’ا

ج.ق ^

  اهدوعوب ةيسصولا ةرازولا مازتلا مدع ببسسب
 تايلولا لك Èع Èمصسيد02 نم ةيادب عاطقلا لصشب نوددهي بئارصضلا وفظوم

بئارسضلا يفظوŸ ةلقتسسŸا ةباقنلا تررق ^
Èمسسيد02 موي نم ةيادب بئارسضلا عاطق لسش
Èع اذهو ، Úموي ةدŸو يرا÷ا رهسشلا نم
ةرازو مازتلا مدعل ةجيتن ،نطولا تاي’و عيمج
هاŒا اهدوعوب يعامتج’ا نام-سضلاو ل-م-ع-لا
عاطق-ب يد÷ا ل-ف-ك-ت مد-ع-ل و ،ة-ئ-ف-لا ه-تا-ه
يفظوŸ ةيزي-ف– ل-ماو-ع Òفو-تو بئار-سضلا
  . بتاورلا عفر نم عاطقلا
لامعل  ةلقتسسŸا ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا تدد-هو
هنم ةخسسن ““رجفلا““ تملسست نايب ‘ بئارسضلا
ةلم÷ ةباجتسس’ا مدع لاح ‘ ،عاطقلا لسشب
ةيريدŸاو لمعلا ةرازو-ل ة-عو-فرŸا بلا-طŸا
يتلا بلاطŸا ةلمج لثمتتو بئارسضلل ةماعلا
بئارسضلا لامعل ةينطولا ةباق-ن-لا ا-ه-ي-لإا تعد
نم ددع ن-ع ةردا-سصلا تا-نا-ي-ب-لا ى-ل-ع ءا-ن-ب
ةراد’ا روسضحبو ةينطولاو ةيوه÷ا تاعمجتلا

Úب مŸÈا قافت’ا رسضfi كلذكو، ةيزكرŸا
.ةينطولا ةباقنلاو بئارسضلل ةماعلا ةيريدŸا
ةياسصولا مازتلا مدع ءارج ءاج بارسض’ا رارق
بلاطملل ماتلا لهاجتلاو مŸÈا قافت’ا دونبب
نو-نا-ق-لا راد-سصإا ا-ه-ن-ي-ب ن-مو ،ة--عور--سشŸا
رادسصإاو ةيئا-ب÷ا ةرادÓ-ل لد-عŸا ي-سسا-سسأ’ا
كلذكو ةيعونلا بسصانŸاب ة-سصاÿا Úناو-ق-لا
،IPC , IDC. ةديد÷ا ةلكي-ه-لا Úناو-ق
53 نم ةيدودرŸا ةبسسن عفرب ةباقنلا تبلاطو
اذكو مهÒغو ميلعتلا رارغ ىلع ةئاŸاب04 ¤إا
تاي’ول ةسصسصıا ة-يدودرŸا ة-ح-ن-م  ةدا-يز
نود اهفذح ” يتلا Òبكلا بون÷او بون÷ا
تاع-ي-ب-م ن-م ة-لو-م-ع ح-ن-م اذ-كو ،ق-ح ه-جو
نوناقل اقبط عباوط-لاو تارا-ي-سسلا تا-م-ي-سسق
 .عباطلاو ليجسستلا
ةح-ن-م ثاد-ح-ت-سسا ا-سضيا بلا-طŸا Úب ن-مو

يبيرسضلا لخدلا نم ة-ئاŸا-ب3 ةبسسنب ةيثÓ-ث
 .ÚفظوŸا ىلع يواسستلاب عزوت
لامعل ةلقتسسŸا ةينطولا ةباق-ن-لا تلا-قو اذ-ه
ةسسرامŸ ماعلا نوناقلا ىسضتقÃ هنأا بئارسضلا
قلعتŸا نونا-ق-لا ى-سضت-قÃو ي-با-ق-ن-لا ق◊ا
لمعلا ‘ ةيعام÷ا تاعاز-ن-لا ن-م ة-يا-قو-لا-ب
بار--سضإ’ا ‘ ق◊ا ة--سسرا‡و ا--ه--ت--يو--سستو
يلخادلا ماظنلاو يسساسسأ’ا نوناقلا ىسضتقÃو
ىلع ءانبو نير-ئاز÷ا لا-م-ع-ل-ل ما-ع-لا دا–’
ةباق-ن-ل-ل ي-م-سسر-لا ر-سضÙا ن-م جر-خ-ت-سسم
‘ ةيباقنلا ة-يز-كرŸا ن-ع ردا-سصلا ة-ي-ن-طو-لا
ةي وه÷ا تاعمجت-ل-ل ا-ق-فوو ي-سضاŸا سسرا-م
بئارسضلل ةماعلا ةيريدŸا روسضحب ،ةينطولاو
،اقباسس ةروكذŸا بلاطملل ماتلا لهاجتلا دعبو
 . Úموي ةدŸ ينطو بارسضإا ‘ لوخدلا ررقت

صسانيا.م ^

ةرازولا عقوم ىلع هاروتكدلا ‘ نيوكتلاب قاحتل’ا ةقباسسÃ ةسصاخ ةباوب حتف متيسس
0202/1202هاروتكدلا ةقباصسÒ Ÿصضحتلاب رمأات ›اعلا ميلعتلا ةرازو

يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تهجو ^
تاعماجلل ةيوه÷ا تاودنلا ءاسسؤورل ةيلاسسرإا
ةيميلعت-لا تا-سسسسؤوŸا ر-يدÃ لا-سصت’ا د-سصق
0202/1202 يعما÷ا لوخدلا عو-سضو-م لو-ح
مقر رارقلا قيبطت دسصق هاروتكدلا ةلحرم ‘
نمسضتŸاÈ 0202م-سسيد2 ‘ خرؤو--Ÿا269
نيوكتلا نامسضل ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا ل-ي-ها-ت
بسصانŸا ددع ددحيو هاروتكدلا ةداهسش لينل
.0202/1202 ةيعما÷ا ةنسسلا ةحوتفŸا
ةيرورسضلا تاميلعتلا ءاد-سسا-ب ةرازو-لا تر-ماو
مايقلا فدهب ةسصتıا ةينعŸا  تا-سسسسؤو-م-ل-ل

ةقÓع تاذ ةمولعم لكو  رارقلا نومسضم رسشنب
Ãىلع هاروتكدلا ‘ نيوكتلاب قاحتل’ا ةقباسس
طئاسسو عيمج ‘و ةسسسسؤوملل يمسسرلا عقوŸا
ة-ب-ل-ط-لا مÓ-عا د-سصق ة-حا-تŸا ل--سصاو--ت--لا
بسصا-نŸا دد-عو ة-ل-هؤوŸا تا-سصسصخ--ت--لا--ب
ةقباسسŸا ءارجا خيرات ديد– نود ةحوتفŸا
.اقح’ رواسشتلاب ددحيسس يذلا
ةسصاخ ةباوب حتف اقح’ متيسس قايسسلا سسفن ‘و
Ãىلع هاروتكدلا ‘ نيوكتلاب قاحتل’ا ةقباسس
دادعا متي-سس ا-م-ك ةرازو-ل-ل ي-م-سسر-لا ع-قوŸا
ميظنت تايفيك نمسضتت ة-ي-ه-ي-جو-ت-لا ةر-كذŸا

ليسصفتلاب اهئارجا خيراوت ةمانزرو ةقباسسŸا
نامسضل ةيحسصلا ةياقولا تاءارجا ماÎحا عم
عيمجلل ةمÓسسلا
ةيلاŸا دراوŸا ديسشرت فدهب راط’ا اذه ‘و
ةيعما÷ا تا-سسسسؤو-م-ل-ل ÓÊ-ق-ع-لا Òي-سست-لاو
ةينعŸا تاسسسسؤوŸا يريدم نم ةرازولا تبلاط
نود ةروكذŸا تايلآ’ا قفو رسشن-لا-ب ءا-ف-ت-ك’ا
ةفاحسصلا Èع راهسش’ا ¤ا ءوجللا ¤ا ةجا◊ا
تاو-ن-سسلا ‘ ةدا-ع-لا تر-ج ا-م-ك ة-بو--ت--كŸا
““.ةقباسسلا

ن ةظيفح ^
لخدتلل لوأ’ا ريزولاو ةيروهم÷ا صسيئر اودسشان

فينصصتلا ةداعإا ‘ مهقحب نوبلاطي ةيقيبطتلا ةيعما÷ا تاصساردلا تاداهصش ولماح
تاسساردلا تاداهسش يلماح ةيسضق تلاسسا  ^
ببسسب È◊ا نم Òثكلا ةيقيبط-ت-لا ة-ي-ع-ما÷ا
11 فنسصلا ¤إا01 فنسص نم فينسصتلا ةداعإا
اقباسس  ةيجاجتحا تافقو ةدع اهتقبسس يتلاو
ر-ق-م ما-مأا و ¤وأ’ا ةرازو-لا ىو--ت--سسم ى--ل--ع
يتلاو ةيمومعلا ةفي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا
662/41 يسسائرلا موسسرŸا رودسص نع ترفسسأا
ةيعرسش مهل  داعأا يذلاÈ4102متبسس82 خيراتب
ميلعتلل ةيعما÷ا تاداهسشلا  ةناخ ‘ مهفينسصت
لاز ’ راسسŸا اذه لك نم  مغرلاب  نكلو ،›اعلا
Èح هنم ¤وأ’ا ةداŸا اميسس’ موسسرŸا اذه
كلسسلا باحسصأ’ ةبسسنلا-ب ة-سصا-خ ،قرو ى-ل-ع
ىقبي يذلاو ،فينسصتلا ةداعإاب ÚينعŸا ينقتلا
ةيريدŸا جاردأا سسيبح مهفي-ن-سصت ةدا-عإا رار-ق
6 يسضم دعبف . ةيمومعلا ة-ف-ي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا
ء’ؤوه لازي’ مو-سسرŸا رود-سص ى-ل-ع تاو-ن-سس
Úح ‘ ةلوه‹ بابسسأ’01 فنسصلا ‘ نوعبقي

باحسصأا ةكÎسشŸا كÓسسأ’ا ةيعسضو ةيوسست ”

.  تاونسس ذنم01 فنسصلا
دعب ردسصت ⁄ ةينعŸا تاعاطقلا نم Òثكلاف
ةياسصوب اعبط  ةيذيفنتلا اهميسسارم مه◊اسصل
يهنت ىتح يمومعلا فيظولا ةماعلا ةيريدŸا
مهل حمسستو ةيسضق-لا ه-تا-ه با-ح-سصا ةا-نا-ع-م
Ãا مه-تا-ي-ح ة-سسرا-مŸا ةينهŸايروتسسد ةلفك
تاذ ينهŸا زيفحتلاو فينسصتلا نم ةدافتسسÓل
كلذ ¤إا فسض ، ةعاسسلا د◊  (أا ) ةناÿاب ةلسصلا
ةبارقل  ةداهسشلا يلماح نم ةÒبك ةحيرسش  نا
عاطق34‘ نيدجاوتم فظومو لماع فلا005
ةيبÎلاك ةيمومعلا ةفيظولل عباتلا ءاوسس يرازو
وا، ةقاطلاو ةحسصلاو ينم’او ينقتلا كلسسلا،
زاغلنوسسو كارطانوسسك  يداسصت-ق’ا عا-ط-ق-لا
عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا نم Òثكلاو
ةدا-عإا ن-م نو-ي-سصقŸا ل-ئا-سسو ،يدا-سصت-ق’ا
ىلع ÚفظوŸا ن-م Òب-ك دد-ع نا ف-ي-ن-سصت-لا
ىلع ايبلسس رثؤوي ا‡ بيرق نع دعاقتلا باوبا
ميسسارŸا رودسص مدع ببسسب مهرا-سسم ة-يا-ه-ن

. يسسائرلا موسسرŸا اذهب ةينعŸا ةيذيفنتلا
ةي-ن-ق-ت-لا كÓ-سسأ’ا و-ف-ظو-م ه-جو د-قو اذ-ه
با-ح-سصا ن-م ف-ي-ن-سصت-لا ةدا-عإا-ب Úي-ن--عŸا
ءادن  ةيعما÷ا ةيقيبطتلا تاسساردلا تاداهسش
لوأ’ا ريزوللو ةيروه-م÷ا سسي-ئر-ل  ة-ثا-غ-ت-سسا
‘ عار-سس’او ، لا-ك-سش’ا اذ-ه ل◊ ل-خد-ت-ل--ل
ةسصاخ تاونسس ذنم قلاعلا فلŸا اذه ة÷اعم
›ام رثأا يأا اهيلع بتÎي ’ فينسصتلا ةداعإا نأاو
ي-ن-ق-ت-لا كل-سسلا و-ف-ظو-م فا-سضا و ، ي-ع-جر
11 فنسصلا ‘ فينسصتلا ةداعإا نم ÚيسصقŸا

Ãا بجوŸا يسسائرلا موسسرŸعأا روكذÓنأا ،ه
مهراسسŸ لماك Òمدت ¤ا تدا ةيعسضولا هذه
مهنأا اذا تسضم ة-ن-سس02 تزهان ةدŸ ي-ن-هŸا
ببسسب ايلع بسصانم دلقتو ةيقÎلا نم اومرح
ينقتلا كلسسلا وفظوم دسشان هيلعو  فينسصتلا
د-ح ى-ل-ع لوأ’ا ر-يزو-لاو ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
كÓ-سس’ا نأا-سش م-ه-نأا-سش م-ه-فا--سصنا ءاو--سسلا
ب.م ^ . مهتيعسضو ةيوسست ” نيذلا ةكÎسشŸا

:Úلقانلل ينطولا دا–’ا صسيئر ،اهل جورŸا تاعاسشإ’ا دّنف

تاراطقلا طاصشنو تايلولا نيب لقنلا ةدوع
  تاباصصإلا عجارتب طبترم

لسصاوتلا تاحفسص ‘ جوري امو تاءاعد’ا عيمج ، صسما دمfi لÓب ،Úلقانلل ينطولا دا–إ’ا صسيئر دنف
،قباسسلاك مهطاسشن ةلوازم ةليوطلا طوطÿا Èع Úلماعلا Úلقانل-ل صصي-خر-ت صصو-سصخ-ب ي-عا-م-ت-ج’ا

. ةحسصلا نم اهل صساسسا ’و ةطلغم تاءاعدا در‹ لسصاوتلا تاكبسش ‘ يتاي ام لك نا اÒسشم

1202 ةنسس لÓخ هزا‚إا قلطني عاطقلاب صصاخ جمانرب دادعإ’

ةيلام تادامتعا صصصصخت ةموك◊ا
ةيئاŸا دراوŸا عاطقل ةيفاصضإا

ةيدŸا ةي’وب مويلا Êاثلا يرودلا هءاقل دقعي
بارصضإلاب ددهي ةيبÎلا عاطقل لقتصسŸا يباقنلا لتكتلا
لقتسسŸا يباقنلا لتكتلا مو-ي-لا د-ق-ع-ي ^
ةي’وب Êاثلا يرودلا هءاقل ةيبÎلا عاطقل
Úت-ل-ق-ت-سسم Úت-با-ق-ن رو-سضح--ب ة--يدŸا
.لتكت-ل-ل ما-م-سضن’ا ناد-ير-ت Úظ-حÓ-م
ةباق-ن-لا ل-ث‡ ي-ح-ي فرا-سش ن-ب ح-سضوأاو
ةي’وب ““ويتنسسأ’ّا““ ةيبÎلا لامعل ةي-ن-طو-لا
ت– ةيوسضنŸا تاباقنلا ءاقل نأا ةيدŸا
ةسصاخ طاقن ةدعل قرطتيسس لت-ك-ت-لا ءاو-ل
لدابتو ةقطنŸاب ةيبÎلا عا-ط-ق عا-سضوأا-ب
ة-ير-يدÃ ل-سصا◊ا داد-سسن’ا لو-ح ءارآ’ا
اŸ لكاسشم نم Êاعت يتلا ةي’ولاب ةيبÎلا
Úبو اهنيب لسصو-ت-لا مد-ع-ل ما-ع-لا برا-ق-ي

Úسشت-ف-م ن-م Úي-لÙا ة-ي-بÎلا ي-ل--ث‡
ءا-كر-سشلاو ح--لا--سصŸا ءا--سسؤورو ءارد--مو
ةيبÎلا ةريدم عم عاطقل-ل Úي-عا-م-ت-ج’ا
نأا تقو ‘ ةيدارفنا ة-ف-سصب ل-م-ع-ت ي-ت-لا
Òيسستل ةيحÓسص يأاب عتمتي ’ ماعلا Úمأ’ا
.““عاسضوأ’ا
ة-ي-بÎلا ةر-يد-م““ نأا فرا-سش ن-ب فا--سضأاو
تارم عبرأا وأا ثÓث قي-ق-ح-ت-ل-ل تسضر-ع-ت
متي ⁄ ن’ا د◊و ةينازيŸا لوح قيقحتلل
د◊““ نأا ¤إا اÒسشم ،““اهجئاتن نع حاسصف’ا
لوخدلا ذنم دم‹ لاز’ ءيسش لك ن’ا
يئانثتسسا فرظ ع-م ن-ماز-تŸا ي-سسردŸا
يسشتفم Úب يقيسسنت عامتجا دقع متي ⁄و
ءاوسس ةيبÎلا ةريدمو يئادتب’ا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةطسساوب دع-ب ن-ع وأا ةر-سشا-ب-م ة-ق-ير-ط-ب
ةيسضرأاو ةطخ عسضول يعامتج’ا لسصاوتلا
يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطتو جيوفتلا لوح
تايدلبلا Úب ام ةياسصو ةي-جاودزا م-ك-ح-ب
يتلا ةي-بÎلا ة-ير-يد-م Òطأا-تو ة-ه-ج ن-م
عاطقلا يلث‡ ءاقل نم اهتيلوؤوسسم برهتت
.““ىرخأاب وأا ةجحب اه◊اسصم ›وؤوسسم عمو

Úب ن-م نأا ¤ا ي-ح-ي فرا-سش ن--ب را--سشأاو
ءاقللا اهلوانتي-سس ي-ت-لا ىر-خأ’ا طا-ق-ن-لا
تا-سسسسؤوŸا-ب ة-قا-ط-لا ف-سصن ة--لأا--سسم““
›ا◊ا يسساردلا مسسوŸا لÓ-خ ة-يو-بÎلا
فلتخÃ هينا-ع-ت يذ-لا حدا-ف-لا ز-ج-ع-لاو
،ت’واط :ثيثأات-لا ة-ي-حا-ن ن-م ا-هراو-طأا
ل-ئا-سسو ن-ع ةدا-يز ،تارو-ب-سص،ي--سسار--ك
،““ميقعتلا ةزهجأاو ،تامامك نم مي-ق-ع-ت-لا
سسرام ذ-ن-م ةذ-تا-سسأ’ا دا-ن-سسا ة-لأا-سسم»و
طئارخ طبسض نم نكمتلا مدعو مرسصنŸا
سسيرد-ت-لا تي-قو-ت ‘ لدا-ع-لا ع-يزو-ت-لاو
مدع-ل ذ-ي-مÓ-ت-لا دد-ع ى-ل-ع ةذ-تا-سسأ’او
¤ا جاتحي ’ رمأ’ا نأا نم مغرلاب ةيد÷ا
نأا افيسضم ،““لمعلا ‘ ةبغر ¤ا ا‰او ةءافك
بسسحب طيقنتلاو يئ’ولا لوخدلا تابلط““
ةيراد’او ةيعامتج’ا ةيعسضولاو ت’ا◊ا
تا-ن-ي-ي-ع-ت-لا ‘ ي-عر-سش Òغ ل-خد-ت-لاو
هنأا ادكؤوم ،““ÚيلÚ fiلوؤوسسم نم ةطاسسوب
ةيبÎلا ةريدم ةعطاقم ى-ل-ع قا-ف-ت’ا ”““
اهبيغتل مرسصنŸا عوبسسأ’ا لÓخ ة-ي’و-لا-ب
اددسشم ،““عاطقلا يلث‡ لك اهت-ع-طا-ق-مو
بب-سسب سسا-سسح ›ا◊ا ع-سضو-لا““ نأا ى-ل-ع
نم Ìكأ’ ةسساردلا نع ذيمÓت-لا عا-ط-ق-نا
لح رخا بارسضÓل ءوجللا ىقبيو موي002
نم ةي-سصو-لا ةرازو-لاو ›او-لا Úك“ د-ع-ب
لك ‘ مهيلع ةج◊ا ةماق’ ‘اكلا تقولا
قيق– ءارجا لاح ‘و ،ىدح ىلع ةيسضق
قئاقح ¤ا ل-سصو-ت-لا ”و Úلوؤو-سسŸا ن-م
اهارن ي-ت-لا تاءار-ج’ا ذ-خ-ت-ن-سس ىر-خأا
¤ا مامسضن’ا““ نأا ا-ح-سضو-م ،““ة-ح-ي-ح-سص
عاسضوأ’ا حيرسشت لوبقب نو-هر-م ل-ت-ك-ت-لا
.““رخا سضرغ يأ’ سسيلو عاطقلاب

             ىفطصصم دي‹ ^
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يداضصتقإا

دا–Ó--ل سصاÿأ ثو--ع--بŸأ Èت--عأو ^
ىلع ةفلاخ نب نمحر-لأ د-ب-ع ي-ق-ير-ف’أ
¤إأ  مامصضن’أ نأأ ،ةينطولأ ةعأذإ’أ جأومأ
ةيحانلأ نم ر◊أ يراجتلأ  لدابتلأ ةقطنم
‘ رئأز÷أ نزول أرظنو““ ة-ي-ج-ي-تأÎصس’أ
يجيتأÎصسأ رايتخأ ر-مأ’أ نإا-ف ة-ق-ط-نŸأ
نمو ةيلمعلأ تايلآ’أ ةي-حا-ن-لأ ن-م ن-ك-لو
أاصشنŸأ دعأوق ثيح نمو سضوافتلأ ةيحان
ةيلمع ‘ ؤوفاكتلأو ة-ي-كر-م÷أ قو-ق◊أ و
ةظقيو ةصسدنه بجوتصسي ةراجتلل سسنزبلأ
.““ ةÒبك سضوافت  ةوقو
‘ ر◊أ لدا-ب-ت-لأ ة-ق-ط-ن-م ءا-صشنإأ د-ع-يو
ةراجتلأ ريوطتل ةما-ه ة-صصر-ف ا-ي-ق-ير-فإأ
ةئاŸاب25 ةبصسن براقتصس ثيحب ةين-ي-ب-لأ
زواجتت ’ يتلأ ةيلا◊أ ة-ب-صسن-لأ ن-ع ’د-ب
يداصصتق’أ Òبÿأ اعدو. ةئاŸاب61 ةبصسن

fiصضحتلأ ¤إأ يبواك ظوفÒ هذهل أديج
رئأز÷أ نوكت نأأ لجأأ نم ةماهلأ ةحرŸأ
ةقطنم ‘ ةيرا-ج-ت-لأ رواÙأ م-هأأ د-حأأ
ةرا-ق-لأ نأأ ا-نÈت-عأ أذإأ““  ،ر◊أ لدا-ب-ت--لأ
دهصشتصس يتلأ ةقطنŸأ نوكتصس ةيقيرف’أ
ن-ير-صشع-لأ تأو-ن-صسلأ ‘ و‰ ة-ب--صسن Èكأأ
بجيو تاموقŸأ لعفُن نأأ بجي  ةلبقŸأ
ن-م ل-ع‚ ى-ت-ح تأردا--بŸأ رر--ح--ن نأأ
ىلع ةمز’ ةيلاعف هلو رود هل  أدلب رئأز÷أ

ةقابصسلأ رئأز÷أ تناكو . ““قوصسلأ ىوتصسم
ةقطنŸ سسصسؤوŸأ قافت’أ ىلع عيقوتلأ ¤إأ
لÓخ  ةيقيرف’أ ةراق-ل-ل ةر◊أ ةرا-ج-ت-لأ
ءاصسؤور ةمقل  ةرصشاعلأ ةيئانثتصس’أ ةرودلأ
سسرام ‘ تدقع يتلأ تاموك◊أو لودلأ
تاصضوافŸأ قÓطنأ ذنم  تكراصشو8102
لك ‘  ةلاعفو ةمظتنم ةقيرطب6102 ‘
ىلعو ةيصضوافتلأ تاصسصسؤوŸأ تاعام-ت-جأ
,لوأ’أ ريزولأ دكأأ دقو . تايوتصسŸأ عيمج
ةقطنم نأأ ,لو’أ سسمأ ,دأرج زيزعلأ دبع
يتلأ ,ةيقيرفإ’أ ةيرا-ق-لأ ةر◊أ ةرا-ج-ت-لأ
ةنصسلأ عل-ط-م ذ-ي-ف-ن-ت-لأ ز-ي-ح ل-خد-ت-صس
““ايج-ي-تأÎصسأ أرا-ي-خ““ ل-ك-صشت ,ة-مدا-ق-لأ
ةيقيرف’أ لودلأ ايعأد ,رئأزجلل ةبصسنلاب

لجأأ نم تابوعصصلأ ليلذت ‘ عأرصس’أ ¤أ
اهاقلأأ ةملك ‘و.ةقطنملل ماتلأ لي-ع-ف-ت-لأ
لÓخ ,اهت-ي-م-هأأ و ة-ق-ط-نŸأ هذ-ه لو-ح
31لأ ةيئان-ث-ت-صس’أ ةرود-لأ ‘ ه-ت-كرا-صشم
Ÿدا–’أ تا-مو-ك-ح و لود ءا--صسؤور ر“ؤو
نع يئرŸأ رصضاحتلأ ةينقت Èع يقيرفإ’أ
‘ ىرت رئأز÷أ نأأ دأرج ديصسلأ دكأأ دعب
ا-ي-ج-ي-تأÎصسأ أرا-ي-خ““ ة-ق--ط--نŸأ هذ--ه
،امدق هب يصضملل دوه÷أ رفاصضت بجوتصسي
‘ و انتراق ‘ ةيم-ن-ت-لأ فأد-هأ’ ة-مد-خ
و ملصسلأ لÓحإأ فأدهأ’ امعد أذك و ،انلود
اطابترأ ةطبترم فيصضي ىقبت يتلأ ““نمأ’أ
ةيمنت-لأ ةÒصسم ‘ مد-ق-ت-لأ ىدÃ ا-ق-ي-ثو
.ةيداصصتق’أ

^Ÿح. ءاي

تنمصسإ’ يعانصصلأ عمÛأ سسمأ نلعأأ ^
نويلŸأ ةبتع هزواŒ نع (اكيج) رئأز÷أ
ركنيلكلأ ةدامو تنمصسإ’أ تأرداصص نم نط
قأو-صسأ ةد-ع جو-لوو0202 ة-ن-صس لÓ-خ
تابوعصصلأ نم مغرلاب ،اهÒغ و ةيقيرفإأ
يصشفت لظ ‘ ةيلودلأ قوصسلأ اهتفرع يتلأ
. انوروك ةحئاج
ةنصسلأ لÓخ““ هنأ ع-مÛأ نا-ي-ب ‘ ءا-جو
،8102 ‘ يأأ ريدصصتلأ ةيلمع نم ¤وأ’أ

انط691.272 قيوصست ن-م ع-مÛأ ن-ك“
كلذ دعب لقتنيل ركنيلكلأو تنمصسإ’أ نم
نأأ ل-ب-ق ،9102 ةنصس ا-ن-ط150.915 ¤إأ
رهصش ةياهن نط نويلŸأ هتاعيب-م زوا-ج-ت-ت
نم Ìكأأ اهتبصسن ةدايزب يأأ ،È 0202مفون
.““9102 ب ةنراقم ةئاŸاب001
هنأأ نأاصشلأ أذه ‘ يمومعلأ عمÛأ راصشأأو
’ول زا‚إ’أ أذه قي-ق– ا-ن-ك‡ ن-ك-ي ⁄
تاطلصسلأ لبق نم ة-لوذ-بŸأ تأدو-هÛأ
رامثتصس’أ عيج-صشت ل-جأأ ن-م ة-ي-مو-م-ع-لأ
تأدو-هÛأ هذ-ه نأ فا--صضأو .ج--ت--نŸأ
فا-صصم ‘ ر-ئأز÷أ ع--صضو--ب““ تح--م--صس
،ركنيلكلأو تنمصسإÓل ةرد-صصŸأ نأد-ل-ب-لأ
تأرداصصلأ عيونت ‘ ةمها-صسŸأ ›ا-ت-لا-بو
سصوصصخب و .““تا-قورÙأ عا-ط-ق جرا-خ
يمومعلأ عمÛأ عاطتصسأ يتلأ قأوصسأ’أ
لÓخ ه-نأأ ه-تأذ رد-صصŸأ دا-فأ ،ا-ه-جو-لو
““اكيج““ عم‹ نك“ ،9102 و8102 يتنصس
ةرا-ق-لأ ل--خأد قأو--صسأأ ةد--ع جو--لو ن--م

توك نم لكب رمأ’أ قلع-ت-يو .ة-ي-ق-ير-فإ’أ
،ايناتيرومو ،ا-نا-غو ،ا-ي-ب-ما-غو ،رأو-ف-يد
.اينيغو Úنبلأو ،نوÒماكلأو ،لاغنصسلأو
ىل-ع ه-نأ ¤إأ را-صشأأ ،ة-ل-صص يذ قا-ي-صس ‘و
ةمزأ’أ نع ةمجانلأ تابوعصصلأ نم مغرلأ
(91-ديفوك) دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةيحصصلأ
سضيفخ-ت سصو-صصÿأ ه-جو ى-ل-ع ا-ه-ن-مو
،ةئاŸاب05 ةبصسنب Úمدخ-ت-صسŸأ دأد-عأأ
تÓقنت ى-ل-ع ة-صضور-فŸأ دو-ي-ق-لأ أذ-كو
عجأرت بناج ¤إأ ،تنمصس’أ لقن تانحاصش
(30) ة-ثÓ-ث تزواŒ ةÎف لÓ-خ جا-ت-نإ’أ
‘ ح‚ دق ا-ك-ي-ج ع-م‹ نأأ ’إأ““ ،ر-ه-صشأأ
،0202 لÓخ ةقوبصسم Òغ ةيكرح ليجصست
ل--ك--صشب ه--تأردا--صص ةدا--يز لÓ--خ ن---م

fiةيلود قأوصسأأ لوخد عم ةأزأوم ،سسوصس
.““ةديدج
محتقأ ،ةيقيرفإ’أ قأوصسأ’أ ¤إأ ةفاصضإ’اب و
ة-ي-ن-ي-تÓ-لأ ا-ك-ير-مأأ ة-ق-ط-ن-م ع-مÛأ
هجاتنأ قيوصست نم نك“ ثيح ،يبيراكلأو
ليزأÈلأ نم لك ¤إأ ركنلكلأو تنمصس’أ نم
.يتياهو ناكينيمودلأ ةيروهمجو ،وÒبلأو
يذلأ ، اكيج عم‹ عرصش ،ىرخأأ ةهج نم
،ينطو-لأ تن-م-صسإ’أ ة-عا-ن-صص د-ئأر د-ع-ي
بقع ماخرلأ ليو–و لÓغتصسأ ‘ أرخؤوم
ةŸاق ةدحو ى-ل-ع8102 ةنصس هذأوح-ت-صسأ
اتناك Úتللأ ،ةنوهاÃ سسكينوأ’أ ةرجfiو

ةينطو-لأ ة-صسصسؤو-م-ل-ل ا-ق-با-صس Úت-كو-ل‡
ح.ل ^ .ماخرلل

لظ ‘ ةيلودلا قوضسلا اهتفرع يتلا تابوعضصلا نم مغرلاب
 انوروك ةحئاج يضشفت

زواجتت ““اكيج““ يمومعلا عمÛا تارداشص
0202 ‘ نط نويلŸا ةبتع

لبقŸا رهضشلا يقيرفإ’ا يراجتلا لدابتلا ةقطنم ¤إا مامضضن’ا ةوطخ نوفرضشتضسي ءاÿÈا

اهعبتت نأا بجي يتلا ةيجيتاÎشس’ا يه هذه
ر◊ا لدابتلا ةقطنم ‘ ةلاعف نوكتل رئاز÷ا

 ةÒبك ضضوافت ةوقو ةظقيو ةشسدنه بجوتشسي مامشضن’ا :ةفلاخ نب ^
يقيرف’ا ر◊ا يراجتلا لدابتلا ةقطنم ليعفت نا رئاز÷اب  يداضصتق’ا نأاضشلل نوعباتمو ءاÈخ دكأا
تابوعضصلا ليلذت ىلع لمعلا ةلضصاوŸ دوه÷ا نم ديزŸا لذب مزلتضسي ،1202 يفناج نم —افلا نم ءادتبا

. رئازجلل ايجيتاÎضسا ارايخ دعي ةقطنŸا ¤ا مامضضن’ا نأاو ةضصاخ ةقلاعلا لئاضسŸا نم ءاهتن’او

نواعتلاب روفراك ةيراجتلأ ةمÓعلأ تنصشد ^
مرصصنŸأ عوبصسأ’أ ر-ح-ب ةرا-م-ع ع-م‹ ع-م
““ىÈك ةيراŒ ةحاصسم““ تكرام Èياه Êاث
.جيريرعوب جÈب
Êاثلأ را-م-ث-ت-صس’أ عور-صشŸأ أذ-ه Èت-ع-ي ،
حات-ت-فأ د-ع-ب ر-ئأز÷ا-بA.D.H ة-كر--صشل
ةيراجتلأ ةمÓعلأ ت– لّو’أ تكرامÈياه
‘ ةمصصاعلأ رئأز÷اب رأوزلأ بابب روفراك
تكرا-م Èيا-ه حا-ت-ت-فأ ءا--ج .5102 نأو-ج
فدهلأ عم ايصشامتم جيريرعوب جÈب روفراك
و-هو  ة-كر-صشلأ فر-ط ن-م ه-ي-ل-ع ن--ل--عŸأ
ىلع ةيرصصعلأ ةراجتلأ ريوطت ‘ ةمهاصسŸأ
نم أد-ي-ف-ت-صسمو ،ير-ئأز÷أ بأÎلأ ل-ما-ك
ةمÓعلأ ّنأأ اÃ ¤وأ’أ ةحجا-ن-لأ ة-بر-ج-ت-لأ
لfi تحتف نأو ق-ب-صس رو-فرا-ك ة-يرا-ج-ت-لأ

Œةمصصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب رأوز-لأ با-ب-ب يرا
5102 نأوج دنم لÓغتصس’أ زّيح لخد يذلأ
لمصشي رصشابم لغصش بصصنم003 ›أوح قلخب
.تاصصاصصتخ’أ عيمج
وه جيريرعوب جرب روفرا-ك حا-ت-ت-فأ نأ ا-م-ك
يتلأ تاناكمإ’أ سسفن  عصضوب ةكرصشلامأزتلأ
رئأز÷اب رأوزلأ باب عورصشم حا‚ ¤أ تدأأ
نوكيصس أذه-بو .⁄ا-ع-لأ ءا-ح-نأأ ع-ي-م-ج ‘و
ج-ير-ير-عو-ب جÈبرو-فرا--ك تكرا--م Èيا--ه
سسفن ‘ يعجرمو سسفانم ،يرصصع،يلئاع
ىلع دتÁ مخصض يراŒ زكرم لخأد تقولأ
 .2م00074 اهتحاصسم قوفت سضرأأ
ع-ي-ب ءا-صضف ل-م-صشي رو-فرا-ك تكرا-م Èيا-ه
تاصضباقلأ نم ماه ددعو2م0056 هتحاصسم
ىوأام كلذكو نئابزلل عفدلأ ليهصست لجأأ نم
.Êا‹ تأرايصس
رو-فرا-ك تكرا-م Èيا-ه حا-ت--ت--فأ نأ ا--م--ك
يداصصتق’أ روطتلأ ‘ Òبك لكصشب مهاصسيصس
ثيح جيريرعوب جرب ةي’و-ل ي-عا-م-ت-ج’أو
رصشابم لغصش نطو-م004 نم Ìكأأ قلخ-ي-صس
ةدد‡ تاقوأأ ‘ هبأوبأأ حتفيو ،رصشابم Òغو
.نئابزلأ عم ةمئأد ةقث ةقÓع ءانب لجأ نم
ةيرصصعلأ ةراجتلأ ريوطت-ب ة-كر-صشلأ مأز-ت-لأ
ن-م ا-صضيأأ نو-ك-ي-صس ير-ئأز÷أ بأÎلأ Èع
نأديم ‘ ةثيد◊أ ديلاقتلل ا-ه-ي-ن-ب-ت لÓ-خ
نا-ي-صسن نود ،ل-م-ع-لأ فور-ظو ل-ي-غ-صشت--لأ
ةيئيبلأ ةصسايصسلأ ،يئأذغلأ ريذبتلأ ةمواقم
.ةيÿÒأ لامعأ’أو

ةيئارضشلا ةردقلا ىلع ظاف◊ا
:كلهتضسملل

رثأأ جيريرعوب جرب روفراك حاتتفإ’ ناك أذإأ
بناج ‘ ةه÷اب داصصت-ق’أ ى-ل-ع ي-با-ج-يإأ
Òغ-لأو ةر-صشا-بŸأ ل-غ-صشلأ ن-طأو-م ق--ل--خ
لثمتي عورصشملل درفنŸأ رثأ’أ ّنإاف ةرصشابŸأ

ة--ي--ئأر--صشلأ ةرد--ق--لأ ى--ل--ع ظا--ف◊أ ‘
مأزتلأ دكؤوي حاتتف’أ أذه نإ’.كلهتصسملل

حأÎقأ لجأأ نم اهتأءافك ةئبعت ىلع ةكرصشلأ
ةظ-فاÙأ ع-م قو-صسلأ ‘ را-ع-صسأ’أ ل-صضفأأ
،ةصضورعŸأ تاجتنملل ة-ي-لا-ع ةدو-ج ى-ل-ع
ىلع ةرصشاب-م ةر-ثؤوŸأ ل-مأو-ع-لأ ن-م ي-هو
حاتتفأ لÓخ نم .كلهتصسŸأ ةايح ةدوج
ج-ير-ير-عو-ب جر-ب رو-فرا--ك تكرا--م Èيا--ه
اهلfi ‘ ة-ل-ج-صسŸأ ج-ئا-ت-ن-لأ دا-م-ت-عا-بو
ر-ظ-ت-ن-ت ،رأوز-لأ با-ب-ب لوأ’أ يرا--ج--ت--لأ
ديكأات ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-صسلأ
ةثÓث رواfi ‘ ةيراجتلأ ةمÓعلأ سساكعنأ
:عاطقلأ أذه ريوطتب ةلصص تأذ
راعصسأ’أ رأرقتصسأ وحن هيجوت لماعك ،’وأأ •
،ةيرصصعلأ ةراجتلأ تاجتنم قأوصسأأو
تاجتنŸأ ةدوج ‘ عي-فÎل-ل ة-ل-ي-صسو-ك م-ث  •
،ةيلودلأ تافصصأوملل اهتمءÓمو ةيلÙأ
ةرا-ج-ت-لأ ة-موا-قŸ ة-ع-جا-ن ةأدأا-ك أÒخأأو •
.ديلقتلأو ةيزأوŸأ
Êا--ث Èيا--ه حا--ت--ت--فأ نإا--ف ›ا--ت---لا---بو
تاطلصسلأ ةدأرإأ نعÒبعت وهروفراك-ت-كرا-م
ةراجتلأ عاطق ريوطتب ةيرئأز÷أ ةيمومعلأ
ةيداصصت-ق’أ ة-ي-م-ن-ت-ل-ل ع-فأر-ك ة-ير-صصع-لأ
Èياه حاتت-فأ لÓ-خ ن-م  .ةيعام-ت-ج’أو
ةمÓع-لأ حر-ط-ت ،ج-ير-ير-عو-ب جر-ب تكرا-م
تايلآأ مد-ق-ت حو-صضو-ب رو-فرا-ك ة-يرا-ج-ت-لأ
لÓخ نم ةن-هŸأ ةد-م-عأأ د-حأا-ك عا-ط-ق-لأ
Èع ةجزاطلأ تاجتنŸاب سصاÿأ اهمامتهأ
هكأوفو رصضخ :قوصسلأ ى-م-صسي ع-صسأو ءا-صضف
موحللأ ¤أ ة-فا-صضإ’ا-ب كا-م-صسأÓ-ل حا-ن-جو
ز--بÿأ عأو--نأأ ل--كو ةز--ها÷أ قا--ب---ط’أو
Úع ىلع اهعينصصت م-ت-ي ي-ت-لأ تا-ب-طرŸأو
جرب روفراك تكرام رابيهلل نوكيصس .ناكŸأ
لا‹ ‘ ةمرا-صص تا-ب-ل-ط-ت-م ج-ير-ير-عو-ب
تاجتنŸأ ةدوج مأÎحأو ةبقأر-م ،را-ي-ت-خأ
Èتعت يتلأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ ة-مÓ-صسلأ بنا-ج ¤إأ
اهب قثي تاينتقم نامصضل ىوصصقلأ ةيولوأ’أ
ةيئأذغ-لأ Òغ دأوŸأ سصو-صصخ-بو .نو-بز-لأ
ةعوم‹ رو-فرا-ك تكرا-م را-ب-ي-ه-لأ حÎق-ي
ةزهجأ’أ ،جيصسن-لأ :تا-ج-ت-نŸا-ن-م ة-ع-صسأو
تامزلتصسم ،ىÈك-لأو ىر-غ-صصلأ ة-ي-لز-نŸأ
،ة-ي-فا-ق-ث-لأو ة-ي-قرو--لأ دأوŸأو خ--ب--طŸأ
ءاصضفو ة-ي-لز-نŸأ ة-نا-ي-صصلأ تا-مز-ل-ت-صسم
ةيجيوÎلأ سضورعلل ةقط-ن-مو ا-يد-ي-م-ت-ل-م
لجأ’و .ةنصسلأ لوط ىلع تابصسانŸأ بصسح
‘ مهتايÎصشÃ مايقلأ ن-م ا-ه-ن-ئا-بز Úك“
تكرام Èياه دمتعي ةقث لكبو ةنمآأ فورظ
نم ةيام◊أ د-عأو-ق ع-ي-م-ج ى-ل-ع رو-فرا-ك
ةنلعŸأ تأءأرجإÓل اقبط91 ديفوك سسوÒف
دهعتت أذك-ه .ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-صسلأ ن-م
ع-م تا-مدÿأ ل--صضفأأ نا--م--صضب رو--فرا--ك
ةحصصلأ دعأو-ق Òبأد-ت-ل ل-ما-ك-لأ مأÎحإ’أ
ح.ءايمل ^ .ةياقولأو

 لغضش بضصنم004 نم  ديزأا  ثادحتضساب حمضستضس
جيريرعوب جرب ةي’وب رئاز÷اب ةيراŒ ةحاشسم Èكأا Êاث Úششدت

:يضصوت ةيوقاطلا ةعاجنلاو ةددجتŸا تاقاطلا ةيضضوفم
رئاز÷ا ‘ ةددجتŸا تاقاطلا عيراششم زا‚إ’ ةيلودلا تÓيومتلا ىلع حاتفن’ا نم دب’

و ةددجتŸأ تاقاطلأ ةيصضوفم تصصوأأ ^
يونصسلأ اهريرقت ‘ ةيوقاط-لأ ة-عا-ج-ن-لأ
Úيلودلأ Úح-ناŸأ ى-ل-ع Ìكأأ حا-ت-ف-ن’ا-ب
تا-قا-ط-لأ ع-يرا-صشم زا‚أ ل--يو“ ل--جأ’
هنأأ ريرقتلأ ‘ ءاجو.رئأز÷أ ‘ ةددجتŸأ
ع--صسأو ل--ك--صشب لاÛأ ح--ت--ف““ ى--صصو--ي
و ةئيبلأ ةيامح راطأ ‘ ةيلودلأ تÓيومتلل
ةيمنتلأ أذك و يخا-نŸأ Òغ-ت-لأ ة-ح-فا-ك-م
’أ دلبلأ اهنم دفتصسي ⁄ يتلأ و ةمأدتصسŸأ
.““مويلأ دح ¤أ ليلقلأ

ريرقتلأ سسفن ‘ ةيصضوفŸأ تأذ Òصشتو
لثم تائيهب ة-نا-ع-ت-صس’أ ن-كÁ ه-نأأ نأأ ¤أ
رصضخأ’أ قودنصصلأ و يŸاعلأ ةئيبلأ قفرم
ايجولونكت ةكب-صش و ز-كر-م أذ-ك و خا-ن-م-ل-ل
عيراصشم سضرع لباقم ›ام معدل ،خانŸأ
أذه ‘و .““اهتاطاصشن-ب ة-ل-صص تأذ ة-ل-ما-ح
‘ يوقاطلأ لاقتن’أ ““ نون-عŸأ ر-ير-ق-ت-لأ
عقأولأ سضرأأ ىلع ةنياعم و سسورد : رئأز÷أ
تاقاطلل ةيمنتلأ ةÒتو عيرصست لجأ’ قفأأ و
ةروكذŸأ ةيصضوفŸأ تردصصأأ ،““ةددجتŸأ
ةدايزب حمصست يتلأ تايصصوتلأ ديدع هÓعأأ
‘ ةددجتŸأ درأوŸأ بيصصن ‘ ةيجيردت
.ينطولأ يوقاطلأ جيزŸأ
جامدإاب ،ددصصلأ أذه ‘ رير-ق-ت-لأ ي-صصو-يو
‘ ةيصسمصشلأ ةي-مو-م-ع-لأ ةرا-ن’أ ع-يرا-صشم

flءايحأ’أ و تايدلبلل ة-ي-م-ن-ت-لأ تا-ط-ط
طيط-خ-ت-لأ ة-ط-صشنأأ لÓ-خ ن-م ةد-يد÷أ
عجرم عصضو بجأولأ نم هنأأ Òغ .يوقاطلأ
و تأا-صشنŸأ ةدو-ج نا-م-صض ل-جأ’ ي--ن--طو
ةيخانŸأ و ةيئيب-لأ فور-ظ-ل-ل ا-ه-ف-ي-ي-ك-ت
لمعلأ و نطولأ قطانم فلتخÃ ةصصاÿأ
لخدتت يتلأ تاصسأردلأ بتاكم ليهأات لجأ’
ثح و ةدد-ج-تŸأ تا-قا-ط-لأ ة--ب--ع--صش ‘
ىلع لاÛأ أذه ‘ ةطصشانلأ تاصسصسؤوŸأ
‘ قÓطأ ” دقو .قيدصصتلأ ىلع رفوتت نأأ
ىو-ت-صسم ى-ل-ع Òك--ف--ت ،ى--ح--نŸأ أذ--ه
باي-غ سصق-ن ة÷ا-ع-م ل-جأ’ ة-ي-صضو-فŸأ
و ÚبكرŸأ ليهأات لا‹ ‘ ةيميظنت Òياعم
‘ و ةتقؤوم ةفصصب ولو ““ ،تاصسأردلأ بتاكم
قيقد دأدعإاب حامصسلأ فدهب لاجآ’أ برقأأ

دكؤويو .““لاÛأ أذه ‘ طورصشلأ رتافدل
عيراصشم نأأ ىلع نأا-صشلأ أذ-ه ‘ ر-ير-ق-ت-لأ
يصساح ة-ن-يد-م ا-م-ي-صس ’ ةد-يد÷أ ندŸأ
،ةعينŸأ ةنيدم و لوزغوب ةنيدم و دوعصسم
Áلا‹ ‘ ةيمي-ل-قأ جذا‰ ح-ب-صصت نأأ ن-ك
قايصس ‘و .ةددج-تŸأ تا-قا-ط-لأ ة-ي-م-ن-ت
ةلكيه ةداعأ ‘ عورصشلأ ةيمهأأ ىدم هزأربأ
ةكب-صشلأ Òي-صست لا‹ ‘ ““ ة-ق-م-ع-م د-ج ““
نع ةيصضوفŸأ تبرعأأ ،ءابرهكلل ةي-ن-طو-لأ
لا‹ ‘ ،دأد-عإا-ب ما-ي--ق--لأ ‘ ا--ه--تدأرأ
ةصصاخ ةقيقد طورصش رتافد ،اهتاصصاصصتخأ

Ãخ نم ،ةدئأر ةيجذو‰ عيراصشÓليصصفت ل
لكصشب جأردأ لÓخ نم و لخدتم لك رود
جاتنأ و يتأذ كÓهتصسأ ميها-ف-م سسو-م-ل-م
ةعاجنلأ ““قصشب قلعتي اميفو .نيزخت و يتأذ
ةداعإاب ةيصضوفŸأ ريرقت يصصوي ،““ةيوقاطلأ
دعي يذلأ لقنلأ ⁄اعل ÓÊقع لكصشب ميظنت
و تاثاعبن’أ نم ردق Èكأأ قلطي و افيثك ““
‘ عأرصس’اب ىصصوي هيلعو .دلبل-ل ““ف-ل-ك-م
يعام÷أ لقنلأ لئاصسول ة‹دŸأ ةيمنتلأ
لقنلأ ميمعت ىل-ع سصو-صصÿا-ب ز-ي-كÎلا-ب
ةÒتو ‘ عأر-صس’أ و ة-يد-يد◊أ كك-صسلا--ب

زاغ ¤أ تابكرملل ةينطولأ ةÒظ◊أ ليو–
ىلع سصخأ’أ ىلع لمعلاب عي-مŸأ ط-ف-ن-لأ
دأدعتصس’أ و لب ،““جاتن’أ لبق ام ““ ىوتصسم
ةيئابرهكلأ ةرايصسلل مم-عŸأ مأد-خ-ت-صسÓ-ل
‘ أÒب-ك ا-م-خز د-ه-صشت نأأ ي-غ-ب-ن-ي ي-ت-لأ

.ةلبقŸأ ةيرصشعلأ
عا-ط-قو ن-ك-صسلأ عا-ط-ق سصخ-ي ا--م--ي--فو
ميظنت جأردإاب ريرقت-لأ ي-صصو-ي ،تا-مدÿأ
،ءانبلأ سصخر حنم سصوصصخب مراصص يرأرح
،لاثŸأ لي-ب-صس ى-ل-ع ،د-يد– ق-ير-ط ن-ع
›اع كÓهتصسأ تأذ ةيئابرهك-لأ ةز-ه-جأ’أ
عم ،(يرأر◊أ جهولأ حيبا-صصم ) ة-قا-ط-ل-ل
ىرخأأ حيباصصÃ اهلأدب-ت-صسأ ى-ل-ع ر-ه-صسلأ
ةعا‚ Ìكأأ عم ن-ك-ل ة-مدÿأ سسف-ن يدؤو-ت
هنأأ ةيصضوفŸأ ىر-تو .(يد.أأ.ل ح-ي-با-صصم)
يو-قا-ط-لأ م-صسو-لأ Úي– يرور-صضلأ ن--م
مصسولأ عنم عم ““ اينطو ةقوصسŸأ تأزيهجتلل
نم ايلاح سسراÁ يذلأ يتأذلأ يو-قا-ط-لأ
و ةيقÎل ةينطولأ ةلاكولأ““ وغول عصضو لÓخ
موقت نأأ نود ““ةقاطلأ مأد-خ-ت-صسأ د-ي-صشر-ت
ةقاطلأ كÓهتصسأ قيقدت يأاب ةÒخأ’أ هتاه
سسفن ىصصوأأ امك.““هيلع قيد-صصت-لأ فد-ه-ب
تا-صسأرد-لأ دأد-عأ را-طأ ‘ ،ر-ير--ق--ت--لأ
) مهأ’أ اميصس ةديد÷أ تايانبلل ةيصسدنهلأ
تأرقم و تاعماج و تايفصشتصسم و ءايحأأ
ةقاطلأ ةمظنأأ عقوم سصيصصختب ،(...ةيرأدأ
تاناخصس و ةيصسم-صش تا-حو-ل ) ة-ي-صسم-صشلأ
عاطق-لأ سصو-صصخ-بو .(ة-ي-صسم-صشلأ ها-يŸأ
عناصصŸأ عيجصشتل ريرقتلأ اعد ،يعانصصلأ
نم ايتأذ ةجتنم اه-صسف-ن-ب ح-ب-صصت نأأ ى-ل-ع
ةصصاÿأ ةيجات-ن’أ ا-ه-ل-ئا-صسو ر-صشن لÓ-خ
ح.ءايمل ^ .““ةددجتم درأوم ىلع ةمئاقلأ
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ÚحÓف-لا ءا-سصحإا ة-ي-ل-م-ع ر-م-ت-سست ^
ةداÃ معد-لا ن-م ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا دد÷ا
بي-ل◊ا ي-ج-ت-نŸ ة-ه-جوŸا ة-لا-خ-ن--لا
اهقÓطإا ” يت-لاو ما-يأ’ا هذ-ه نار-هو-ب

تاذ ةداŸا هذ-ه ع-يزو-ت ف-ل--م ن--م--سض
ةرازو جمانرب راطإا ‘ ،ةÒبكلا ةيمهأ’ا
ديسصلاو ةيف-ير-لا ة-ي-م-ن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا
اذك و جاتنإ’ا ز-يز-ع-ت-ل اذ-ه و ير-ح-ب-لا
راطإا ‘ Úينعملل م-عد-لا ة-فا-ك Ëد-ق-ت
.تاطلسسلا اهتنلعأا يتلا تÓيهسستلا
ةي’ول ةيحÓفلا ةفرغ-لا صسي-ئر ف-سشك و
““رجفلا““ ـل جا◊ا حاتفم يمسشارب  نارهو

6 لك Úيحتلا ةيلمعل ه◊اسصم مايق نع
مّد-قŸا دا-م-ت-ع’ا ةدŸ ار-ظ-ن ر--ه--سشأا
ناسصقن وأا ةدا-يز ى-ل-ع ءا-ن-بو Ú-ّبر-م-ل-ل
عبتŸا ططخملل اعبت كلذ و رقبلا صسوؤور
.ه◊اسصم لبق نم
دعاسست ةيلم-ع-لا نأا ي-م-سشار-ب فا-سضأا و

‘ ،بيل◊ا ةفلكت صصيلقت ىلع ÚّبرŸا
غلابلاو نحاطŸا هيف تدبأا يذلا تقولا

ىوتسسم ىلع ةنحطم05 ›اوح اهددع
هذه عيزوت Úمأاتل اهداد-ع-ت-سسا ة-ي’و-لا
‘ ل-خد-ت ي-ت-لا ة-ي-ج-ي-تاÎسس’ا ةداŸا
.بول◊ا رقبلا ةيذغت
نم ةنّوكم ةن÷ تماق ،ددسصلا تاذ ‘و
اهتفرغ صسيئرو ةيحÓفلا حلاسصŸا ريدم
ةيدسضاعتل-ل ي-ئ’و-لا ر-يدŸا بنا-ج ¤إا
ةيوه÷ا ةط-ح-م-ل-ل ةرا-يز-ب ة-ي-حÓ-ف-لا

امك ،Úغرسسم ةقطنÃ تاتابنلا ةيام◊
ن-م د-يد-ع-لا-ب ارور-م ةرا-يز--لا تفر--ع
ةعطاقملل ةعباتلا ةيحÓفلا تارمثتسسŸا
عÓط’ا ّ” نيأا ،ركذلا ةفلاسس ةيحÓفلا

حرط اميف ،ةعبّتŸا ل-م-ع-لا جذا‰ ى-ل-ع
بول◊ا را-ق-بأ’ا ي-بر-م ن-م نو-ج-ت-نŸا
Úسسحتب قلعت ا-م ة-سصا-خ م-ه-ت’ا-غ-سشنا
Òفوتب ةليفكلا لول◊ا داجيإاو مهتيعسضو

نم يمويلا كÓهتسسÓ-ل را-ق-بأ’ا بي-ل-ح
ةيريدÃ ينقتلا م-عّد-لا ة-ح-ل-سصم ل-ب-ق
كيهان ،نارهو ةي’ول ةيحÓفلا حلاسصŸا

ط-بر-ب ق-ل-ع-ت-ت ىر-خأا ت’ا-غ-سشنا ن--ع
ىلعو ةيرورّسضلا تاكبسشلاب تارمثتسسŸا
تلّجسس ثيح ،هايŸاو ءابره-ك-لا ا-ه-سسأار

ةيحÓ-ف-لا ا-ي-نا-سسلا ةر-م-ث-ت-سسم ادّد‹
ةكبسشب اهطبر ةرورسض صصوسصخب اه-ب-ل-ط

نم اهتيعسضو ةسسارد راظتنا ‘ ءابرهكلا
يلعف-لا ل-ف-ك-ت-لاو ة-ير-يدŸا تاذ ل-ب-ق

Ãراقبأ’ا بيلح يجتنم لكاسش. 
عم قيسسنتلاب ة-ير-يدŸا تاذ ى-ع-سست و

لمع ليهسست ىل-ع ة-ي-حÓ-ف-لا ة-فر-غ-لا
زيزعت راطغ ‘ ÚحÓفا اذك و ÚبرŸا
نم مامأ’ا وحن هعفد و يحÓفلا جوتنŸا

لكاسشŸا ةفاك ن-يود-ت و ءا-سصحإا لÓ-خ
معدلا نع كيهان اهلح ةلواfi و ةقلعلا
ميظنت لÓخ نم يونعŸا ىتح و يداŸا
ع-ي-سسو-ت و ء’ؤو-ه ن--يو--ك--ت--ل تا--يرود
لك صصاسصتخا صصخي اميف مهتامو-ل-ع-م
راطإا ‘ اذه و هلمعل اعبت مهيف دحاو
ة-ي-مار-لا ة-ي-مو-ك◊ا ة-ي-ج-ي--تاÎسسإ’ا
ىوتسسŸا ىلع ÚحÓفلا معد و ليهسستل
 .ينطولا

سسانيا م  ^
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 يرحبلا ديضصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو جمانرب راطإا ‘

نيديفتسسŸا بيل◊ا يجتنم ءاسصحإا ةيلمع قÓطنا
نارهوب ““ةلاخنلا““ ةدام نم

يبرم ءاضصحإا ةيلمع ةفرغلا سسيئر و و ةيحÓفلا ةفرغلاب تاراطإا نم ةنؤكŸا ةنجللا ارخؤؤم تقلطنا
ططıا راطإا ‘ ““ةلاخنلا““ ةدام نم نيديفتضسŸا ةمئاق طبضض فدهب كلذ و بيل◊ا يجتنم و راقبألا
. يرازؤلا

  نارهوب دوسسألا لبج ةباغب ةرجسش0084 سسرغ
نم مغّرلا-ب نار-هو ة-ي’و-ب تل-سصاو-ت ^

طقا-سستو ة-ب-ع-سصلا ة-ي-خا-نŸا فور-ظ-لا
تايلمع نم ة-ث-لا-ث-لا ة-ل-حرŸا  را-ط-م’ا
ةيباغ-لا تاءا-سضف-لا ف-ي-ظ-ن-تو Òج-سشت-لا
ةي’ولا اهتدهسش يتلا قئار◊ا دعب ،ةي’ولاب
كلذو اهيف ةيباغ قطانم ةعبرأا تّسسم يتلاو

.. Òجسشتلل ةينطولا ةلم◊ا راطإا ‘
ةباغب نارهو ةي’و تمظن ،قايسسلا اذه ‘و
قيسسنتلابو ةبقع نب يسساح ةيدلبب دوسسأ’ا

رارغ ىلع ةينعŸا ح-لا-سصŸا ف-ل-تfl ع-م
،كرام÷ا ،ينطولا نم’ا ،ينطولا كردلا
ةينقتلا تايريدŸاو ةيذيفنتلا تا-ير-يدŸا
ÊدŸا عمتÛا تا-ي-لا-ع-ف ،تا-يد-ل-ب-لا-ب

تاعاطقلا فلتfl ‘ ةيعمجÚ ‘ 07لث‡
لبج ةباغ ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ع-سساو ة-ي-ل-م-ع
يسساح ةيدلب ميلقإاب ““دوسس’ا لبج““ راهقلا
.ةبقع نب

براقي ام صسرغ نم تنّكم ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه
ةحاسسÚ Ãعقوم تل-م-سش ،ةÒج-سش003.4
›اوح روسضح تدهسشو ،راتكه4 ب ردقت
و.Úكرا-سشŸا ف-ل-تfl ن-م صصخ-سش008
ةياغ ¤إا ةيرود ةفسصب تايلمعلا هذه رمتسست
.لبقŸا صسرام12
ة-با-غ ل-ب-قŸا تب-سسلا مو--ي د--ه--سشت--سسو

امدعب ةعسساو Òج-سشت ة-ي-ل-م-ع يوار-فا-ط
عم قيسسن-ت-لا-ب م-ت-ت-سسو ق-ئار◊ا ا-ه-ت-ّسسم
نم ÊدŸا عمتجملل ةينطولا ةي-لارد-ي-ف-لا
ىلع فرسشت يتلاو ةديد÷ا رئاز÷ا لجأا
تاعاطقلا فلتfl نم ةيعمج05 نم ديزأا
يدنÛ ةينطولا ةيعم÷ا اسضيأا اهرسض–و
تايلاّعفلا نم ديدعلاو نارهوب طايتح’ا
تاباغلا حلاسصمو ةفلتıا ةينمأ’ا ةزهجأاو
.ةيندŸا ةيام◊او

 سسانيا م ^

 ةيمنتلا ‘ مهقحب نوبلاطي ةبانعب لورسسلا يح ناكسس
عبات-لا لور-سسلا ي-ح نا-ك-سس Êا-ع-ي ^

يومنتلا صشيمهتلا نم ،Êوبلا ة-يد-ل-ب-ل
ددمتلا نم مغرلا ى-ل-ع تاو-ن-سس ذ-ن-م
ي◊ا اذه هفرعي يذلا لئاهلا Êارمعلا

ةينا-ك-سسا ع-يرا-سشم ة‹ر-ب لÓ-خ ن-م
‘ ةميقŸا تÓئاعلا دادعأا بعوتسست
،ناكŸا Úع ‘ ةيريدسصقلا تاعمجتلا
”  لورسسلا يح ةي-ع-م-ج ق-ير-ط ن-عو
ةيئ’ولا و ةيلÙا تاطلسسلا ةلسسارم
ةداج ةتافت-لا ل-جأا ن-م ،ءاو-سسلا ى-ل-ع
اذه ‘ ةروهدتŸا ةينكسسلا ةيع-سضو-ل-ل
ةئيهتلا جمارب جاردإا متي ⁄ يذلا ي◊ا
فّلخ ام ،تاونسس ذنم هيف ة-ي-مو-م-ع-لا
ةفسصرأ’ا و تاقرطلل ةي-ثرا-ك ة-ي-ع-سضو
تابلقتلا اهتلاح روهدت نم داز  ،هيف
را-ط-مأ’ا ط-قا--سست و ةÒخأ’ا ة--يو÷ا
.ةقطنŸا هذه ءايحأا ايلك رمغ يذلا

عا-ف-تر’ ة-ج-ي-ت-ن و ،ر-خآا بنا--ج ن--م
دقف لورسسلا يح ‘ ةيناكسسلا ةفاثكلا

زا‚ا بوجوب ÚلوؤوسسŸا ةد-سشا-ن-م ”
لدب صسردمتلا نم مهئانبأا نك“ ةيوناث
ءاح-نأ’ا ‘ م-ل-ك2 ن-م Ìكأا ل-ق-ن-ت-لا
اذ--ه ،ة--سسارد---لا ة---لوازŸ ةرواÛا
ة-ك-ب-سش  لا-غ-سشأا ة‹ر-ب ن-ع كي-ها--ن

ديبعت ،نايدولا رهج و ةيمومعلا ةران’ا
بناج ¤ا كلاسسŸا ح-ت-فو تا-قر-ط-لا
ديدŒ و فرسصلا تاونق ةئيهت ةداعا

ةلاح ‘ ةدجاوتŸا برسشلا هايم تاونق
حرط ” امك ،ةيثراك اهنع لاقي ام لقا

ةقطنŸا ‘ يمومع-لا ل-ق-ن-لا ل-ك-سشم
ددع ‘ حدا-ف-لا صصق-ن-لا Êا-ع-ت ي-ت-لا

ل-ق-ن تÓ--فا--ح و ةر--جأ’ا تارا--ي--سس
‘ تاقرطلا ءاÎها ةجيتن نيرفاسسŸا

اذ-ه ة-لز-ع ‘ بب-سست ا-م نا-كŸا Úع
لقنتلا تÓيو هناكسس دباكي يذلا ي◊ا
 .ءاوسسلا ىلع هيف ةماق’ا و

Œوبلا ةيدلب نأا ،ةراسشإ’ا ردÊ تعتÈ
¤إا رظّنلاب ةبانع ةي’و ‘ ةيدلب Èكأا

ةينازيم نو-ك-ل ةرا-سشإ’ا ع-م ا-ه-ع-قو-م
هّنأا Òغ ةÈتعم اهب ةيمومعلا لاغسشأ’ا

ىلع ءايحأ’ا هذه ل-ث-م ة‹ر-ب ّم-ت-ي ’
‘ ⁄اسس يدي-سس و لور-سسلا ي-ح رار-غ
اهنوك ءاّرج ةنايسصلا و ةئيهتلا عيراسشم
ةÎف ةجيتن ةلوهم ةيلام ةفلغأا بلطتت
هذه لثم اهيعت يتلا ةليوطلا صشيمهتلا
¤ا ايجيرد-ت لو-ح-ت-ت ي-ت-لا ءي-ي-حأ’ا
لا‹ جراخ ع-ق-ت  ة-ي-نار-م-ع با-ط-قأا
ع ةبيهو ^                                     .ةيمنتلا

قيبطت ذنم و تنسشو“ Úع ةي’و تنّك“ ^
ةردن يأا ليجسست مدع نم يحسصلا رج◊ا

اهعاونأا فلتخÃ ةيحÓفلا تا-ج-ت-نŸا ن-م
ةيريدم لبق نم عب-تŸا ط-ط-خ-م-ل-ل ا-ع-ب-ت
ريدم ›اغ-لا راو-ن-لو-ب ف-سشك و .ة-حÓ-ف-لا
نأا تنسشو“ Úع ةي’ول ةيحÓفلا حلاسصŸا
⁄ يلÙا ىوتسسŸا ىلع يحÓفلا طاسشنلا
متي قاوسسأ’ا معد نأا و ةحئا÷ا لماوعب رثأاتي
يأا ليجسست مدع عم ةمظتنم و ةيرود ةفسصب

ر-ج◊ا ةÎف ع-م ا-سصو-سصخ صصق-ن وأا ةرد-ن
نا املع ةي’ولاب قبطŸا ›زنŸا يحسصلا

⁄ يتلا تاعاطقلا Úب نم ةحÓفلا عاطق
Òفوت دسصق اهطاسشن ة-لواز-م ن-ع ف-قو-ت-ت

ةيحÓفلا تاجوتنŸاب ÚنطاوŸا تايجاح
Ãا fiÓو ة-يود’ا و ةد-م-سس’ا ا-ه--ي--ف  ت

ماÎحا ىلع ديكأاتلا عم نحاطŸا و تانبلŸا
.ةيئاقولا تاءارجإ’ا

حلاسص̂ 

تنسشو“ Úعب ةيحÓفلا تاجتنŸاب قوسسلا قارغإا
انوروك ةحئاج مغر

نازيلغب ةندام◊ا ةيدل-ب-ب ل-سصاو-ت-ت ^
ةيسسيئرلا  ةانقلا ديدŒ عورسشم لاغسشأا
نم اقÓطنا برسشلل ة◊ا-سصلا ها-ي-م-ل-ل

ةدئافل  اذ-هو3م0001 ةع-سس وذ ناز-خ
ةي-ل-م-ع بنا-ج ¤إا ،ة-يد-ل-ب-لا ةـن-كا-سس
تاقرط ةـئيهت-ب ير-سض◊ا نـي-سسح-ت-لا

ةـئيهتو ،زكرم ةندام◊اب نكسس561 يح
اذهو ،ةندام◊ا ةبكروب يحب تاـقرطلا

قايسس ‘و  .ّهسشأا60 ىدعتت ’ لاجآا ‘
راود نا--ك--سس دا--ف--ت--سسا ،ة--ل---سص تاذ
ةكب-سش زا‚إ’ عور-سشم ن-م ف-يرا-ك-ع-لا
نم اقÓطنا بر-سشل-ل ةـ◊ا-سصلا ها-يŸا

07 براقت  لاغسشأ’ا ةبسسن3م007 نازخ

.ةئاŸاب
،د-با-ع د’وأا ر-يواود تدا-ف-ت-سسا ا-م--ك
زا‚إ’ عورسشم نم ةيعياÈلا ةيرسصاونلا

ة◊اسصلا هايŸاب دوزتلل ةـيسسيئر ةاـنق
3م0001 نازـخ ن-م ا-قÓ-ط-نا بر-سشل-ل
  .ةلسصاوتم لازت ’ لاغسشأ’او ،ةيداهŸاب
بيرقت نام-سض ى-ل-ع ل-م-ع-لا را-طإا ‘و
ي-ن--طا--ق ن--م ة--ي--ح--سصلا تا--مدÿا
راودب جÓعلا ةـعاق تدافتسسا ،ريواودلا
ةداعإ’ ةيلمع نم ةندام◊اب دباع د’وأا
.ءاهتن’ا كسشو ىلع لاغسشأ’او ميمÎلا

ةيمويلا ةعبا-تŸا ل-ظ ‘ اذ-ه ير-ج-ي
يذي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا-ب لوأ’ا لوؤو-سسم-ل-ل

نا دكأا يذلا يت’وم هللا اطع ةي’ولاب
برق نع نوكتسس زا‚إ’ا لاغسشأا ةبقارم
تنأا-م-ط ل-جأا ن-م ة-يرود ة--ع--با--تÃو
لاغسشنإاب قّلع-ت ا-م ا-م-ي-سس ’ ة-ن-كا-سسلا
نم تاب يّذلا بورّسشلا هايŸاب دوزتلا
ينطاوم نم ةعوفرŸا ت’اغسشن’ا مهأا

ءانتقا  مهقهرأا امدعب ةرهظلا ةقطنم
’ ة-سضها-ب نا-م-ثأا-ب ج-يرا-ه-سصلا ها-ي-م
ةارا‹ مهنم مظعأ’ا داوّسسلا عيطتسسي
يودÙ ةبسسنلاب امي-سس ’ ا-ه-ف-ي-لا-ك-ت
 .ةسشيعŸا ءÓغ لظ ‘ لخدلا

  قرزل ليسضفلب ^

 تاقرطلا ةئيهتو ءاŸاب دّوزتلا نم نوديفتسسي نازيلغب ةندام◊ا ريواود

نكاضس فلأا04 نم Ìكأا مضضي Êارمع بطق ‘
ةبانع ‘ ةرطنقلا يح ناكسس قرؤوي ةيمومعلا قفارŸا بايغ

عباتلا ةرطن-ق-لا ي-ح نا-ك-سس بلا-ط ^
يو– ةلسسارم ‘ رامع يديسس ةيدلبل
تاطلسسلل اهنم ةخ-سسن ى-ل-ع ““ر-ج-ف-لا““
جاردإا ةرور-سضب ة-با-ن--ع ‘ ة--ي--ئ’و--لا

و ةيمومعلا تا-مدÿا صصخ-ت ع-يرا-سشم
Úع ‘ ةيح-سصلا و ة-يو-بÎلا ل-كا-ي-ه-لا
¤إا ةقطنŸا لّو– رابتعا ىلع ،ناكŸا

04 نم Ìكأا مسضي لوهم Êارمع بطق
ةينكسسلا تاعمجتلا نم-سض ن-كا-سس ف-لأا
تاونسس5 ذنم اعابت اهعيزوت متي يتلا
.ةلماك
مدعب نوين-عŸا دّد-ن قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ و
لكايهب Êارمع-لا بط-ق-لا اذ-ه د-يوز-ت
،ةيراو÷ا ةحسصلا و صسرد-م-ت-لا صصخ-ت

ل-كا-ي-ه ن-م ا-هÒغ و د--ير--ب بت--ك--م
ي-قا-ب ا-ه-ب تي-ظ-ح ي--ت--لا تا--مدÿا
يح رارغ ىل-ع ة-ي-نار-م-ع-لا با-ط-قأ’ا
ةنيدŸا و ،لاحرب ةيدلب ‘ ةسسوتيلاكلا
داو ة-يد-ل--ب ‘ صشير--لا عارذ ةد--يد÷ا
ة-يد-ل-ب-ب ةد-يد÷ا ءا-ي-حأ’ا و ،بن-ع--لا
..Êوبلا
‘ صصق-ن نأا ىو-ك-سشلا ف--ي--سضت ا--م--ك

ةÒبك ةلسضع-م ل-ك-سشي ل-ق-ن-لا طو-ط-خ
بط-ق-لا اذ-ه--ل Úل--ّحرŸا نا--ك--سسل--ل
لقنلا تÓفاح ةردن نأا ثيح ،Êارمعلا
صضرف ةرجأ’ا تارايسس ءÓغو يعام÷ا

ءايحأا يقاب ىلع ةرط-ن-ق-لا ي-ح ة-لز-ع

يوأاي دقرم دّر‹ ¤ا هلّوح و ،ةيدلبلا
دعب ءا-سسŸا تا-عا-سس ‘ ه-نا-ك-سس ه-ي-لإا
راتخا امك ،ةسساردلا وأا لم-ع-لا ءا-ه-ت-نا
نم نيديفتسسŸا ÚنطاوŸا نم ديدعلا
صصوسصÿا ىلع ةيعامتج’ا تا-ن-ك-سسلا

لقنتلا مدع ،Êارمعلا بطقلا اذه ‘
نوكتسس اهنوك رابتعا ىلع مهتانكسس ¤ا

ةجيتن ةيمويلا مهتاطاسشن  مامأا اقئاع
،اهنع ةيمومع-لا ق-فارŸا ع-ي-م-ج د-ع-ب
م-ه-تا-ن-ك-سس ‘ ءا-ق--ب--لا اورا--ت--خ--ي--ل
بطقلا اذه ديوزت Úح ¤إا ةيريدسصقلا
ن-م ا-هÒغ و صسرادŸا-ب ،Êار--م--ع--لا
.ةيرورسضلا لكايهلا
د-يد--ع جاردإا ” ه--نأا ةرا--سش’ا ردŒ و
متي ⁄ هنأا Òغ ناكŸا Úع ‘ عيراسشŸا
ة-ي-لاŸا ة-فر-ظأ’ا ى-ل-ع جار-ف’ا د-ع-ب

بوجو ىلع ديكأاتلا ” ثيح ،اهتسصاخ
ا-ه-نأا و ا-سصو-سصخ ة-ق-ط-نŸا ر-يو--ط--ت

ةعبات ةعسساو ةينك-سس ع-يرا-سشم ن-سضت–
‘ رظنلا ةداعإا بّجوتي ام ،لدع ةلاكول
ةقطنŸا هذهب صصاÿا Òمعتلا جمانرب
 .ديد÷ا ةينكسسلا

›اجعتسسإ’ا لخدتلا ناكسسلا بّقÎي و
عيراسشم ة‹ر-ب فد-ه-ب ة-ي’و-لا ›او-ل

اه-نا ر-كذ-لا ق-ب-سس و ة-سصا-خ ة-يرور-سض
يعدت-سست ةد-يد-ج ة-ي-نار-م-ع با-ط-قأا
ن-م ة-يرور-سضلا تآا-سشنŸا-ب ا-ه--قا--فرا

و لقنلا طوطخ و ةيميلعتلا تاسسسسؤوŸا
ليهسستل اهتعسسوت و تاقرطلا ةئيهت اذك
و ة-ه-ج ن-م Úن-طاوŸا ى--ل--ع ةا--ي◊ا
ةهج نم دقارŸا ءايحأ’ا ىلع ءاسضقلا
ة--مو--ك◊ا تن--هار ي---ت---لا و ىر---خأا
امدعب اهيلع ءاسصق-لا ى-ل-ع ة-ير-ئاز÷ا

تقلخ و ةليوط ةي-ن-مز دو-ق-ع-ل تر-م-ع
جورÿا بع--سص ة--ماود و  Òب--ك قرا---ف
..اهنم

ع ةبيهو ^
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زرfi ىلع ““تشسيشس’ا كلم““ بقل قلطت ةيزيل‚’ا ةفاحشصلا
ةفاحسصلا لبق نم ،عزانم نودب ““تسسيسسأ’ا““ كلم بقل يتيسس Îسسسشنام بع’ ،زرfi ضضاير ،يرئاز÷ا ›ودلا لان
11 ـلا ةلو÷ا مسسرب ،تبسسلا ضسمأا لوا ةرهسس ترج يتلا ،ماهلوف مامأا هيدان ةارابم ‘ ،هاوتسسÃ تداسشأا يتلا ،ةيزيل‚إ’ا

.““غييل ÒيÈÁلا““ نم

ةيبŸوأا تاسضاير
نوتنمدابلل بختنŸا صصبرت ىغلت انوروك

مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا
انوروك نم ىفاعتي يميهارب

يرئأز÷أ ›ودلأ هبع’ ‘اعت يرطق-لأ نا-ير-لأ يدا-ن ن-ل-عأأ ^
Òخأ’أ أذه عوشضخ دعب ،انوروك صسوÒف ن-م ي-م-ي-هأر-ب Úشسا-ي
ىلع قيرفلأ روششنم ‘ ءاجو ،مزÓلأ جÓ-ع-لأو ي-ح-شصلأ لز-ع-ل-ل

لثا“ يميهأربإأ Úشساي بيهرلأ دئاق ““ :““كوبشسياف““ Èع هتحفشص
ىلع هلل دم◊أ ،تابيردتلل لخديشسو ،انوروك صسوÒف نم ءافششلل
ةباشصإأ ن-ع ن-ل-عأأ د-ق نا-ك نا-ير-لأ يدا-ن نأأ ر-كذ-ي ،““ة-مÓ-شسلأ
.““يشضاŸأ Èمفون نم12 ‘ انوروك ب يميهأرب
بقع انوروك صسوÒفب ة-با-شصإÓ-ل ي-م-ي-هأر-بإأ Úشسا-ي صضر-ع-تو
ةجيتن تتبثأأ امدعب ،ينطولأ بخ-ت-نŸأ ر-ك-شسع-م ‘ ه-ت-كرا-ششم
. ““ةحشسŸأ ةيباجيإأ ةحودلأ هلوشصو ىدل هأرجأأ يذلأ صصحفلأ
بختنملل ¤و’أ ةهجأوŸأ ‘ ايشساشسأأ كراشش دق يميهأرب ناك و
ةيليوج5 بعلÈ Ãمفون21 ‘ (1-3) يوبابÁز مامأ يرئأز÷أ

1202 ·أÓل ايقيرفأ صساك تايفشصت نم ةثلاثلأ ةلو÷أ باشس◊
ىذلأ باي’أ ءاقل لÓخ37 ةقيقدلأ ‘ ةمحÈل Óيدب لخد اميف

.2-2 لداعتلاب ىهتنأ و Èمفون61 ‘ يرأراهب ىرج
ر .ق ^

ةينابسس’ا ةلوطبلا
لايرلا ةهجاوم لبق ةرادشصلل يقتري ديردم وكيتلتا
هزوفب ،اجيللأ ‘ تأراشصتن’أ ة-م-غ-ن فز-ع د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأأ ل-شصأو ^

أدنأو) هبعلم ىلع ،در نود Úفدهب ،ديلولأ د-ل-ب ه-ف-ي-شض ى-ل-ع ي-ق-ط-نŸأ
.21ـلأ ةلو÷أ نمشض ،(وناتيلوبوÎيم
،فويشضلأ كابشش ةرفشش كفيل ،65 ةقيقدلأ ىتح يديردŸأ قيرفلأ رظتنأو
.راميل صساموت يشسنرفلأ ›ودلأ حان÷أ لشضفب
رخآأ فدهب ،يتلتأ’أ مدقت يتنيروي صسوكرام ليدبلأ ززع ،27 ةقيقدلأ ‘و
.““ايكينيلكإأ““ ةأرابŸأ هب ىهنأأ
ةأرابملل ،ايلÚ fiشسفا-نŸأ صسهد ““صسو-ك-نÓ-ب-ي-خور-لأ““ را-ط-ق ل-شصأوو
هديشصر عفر امدعب ،اتقؤوم اجيللأ ةرأدشص قيرفلأ صصنتقيل ،ايلأوت ةعباشسلأ
.ةطقن62 ¤إأ
(Òخأ’أ لبقو91ـلأ زكرŸأ) رطÿأ ةقطنم ‘ اعباق لأز Óف ،ديلولأ دلب امأأ
.طاقن01 ديشصرب
ةمق ‘ ديردم لاير هراج ةهجأوŸ ةمداقلأ ةلو÷أ ‘ وكيتلتأ لحÒشسو
حلاشصل طاقن ةتشس وه Úقيرفلأ Úب قرافلأ نأ املع ،31 ةلو÷أ تايرابم
.ديردم وكيتلتأ حلاشصل لقأ ةأرابم عم ،صسوكنÓب خورلأ
،فيظن فدهب زوفلاب ،ىرخأأ ةرم تأراشصتن’أ قيرطل ديردم لاير داعو

نم21ـلأ ةلو÷أ تاشسفانم راطإأ ‘ ،تبشسلأ ءاشسم ،ةيليبششإأ ةهجأوم لÓخ
.اجيللأ
ديردم لاير فده هامرم ‘ أاطÿاب ةيليبششإأ صسراح ونوب Úشساي لجشسو
.65 ةقيقدلأ ‘ ديحولأ
ثلاثلأ زكرŸأ ‘ ةطقن02 ¤إأ هديشصر ديردم لاير عفري راشصتن’أ أذهبو
.صسماÿأ زكرŸأ ‘ ةطقن61 دنع ةيليبششإأ دمجتي امنيب ،بيتÎلأ لودجب
صسيوج وجيردور ررم ثيح ،2 ةقيقدلأ ‘ أًركبُم ديدهتلأ ديردم لاير أأدب
يذلأو روينوج صسويشسينيف هليمزل ةقطنŸأ لخأد نÁأ’أ بنا÷أ نم ةرك
.نÁأ’أ مئاقلأ بناجب ترم ةيوق ةرك ددشس هرودب
نم ةركلأ عطق ثيح ،ديردم لايرل5 ةقيقدلأ ‘ لجشسُي صسويشسينيف داكو
قيرفلأ عفأدم صسولراك وجييد لخدت ’ول ،ةيليبششإأ ىمرم صسراح ونوب مامأأ
.ةركلأ تتشش يذلأ يشسلدنأ’أ
دودح ىلع ةديدشست ،ديردم لاير طشسو طخ بع’ صسورك Êوت لشسرأأو
.02 ةقيقدلأ ‘ ونوب صسراحلل رشسيأ’أ مئاقلأ بناجب ترم ،ءأز÷أ ةقطنم
،83 ةقيقدلأ ‘ اÁزنب Ëرك نم ةيوق ةديدشستل يدشصتلأ ‘ ونوب قلأاتو
.مدقتلأ نم ي‚ŸÒأ مرحيل ةينكر ¤إأ اهلوحو
ةرفاشص ءاقللأ مكح قلطأأ ىتح ،ىرخأأ ةرطخ صصرف يأأ ةأرابŸأ دهششت ⁄و
.فأدهأأ نودب يبلشسلأ لداعتلاب لوأ’أ طوششلأ ةياهن
ةيليبششإ’ ينفلأ ريدŸأ يجيتيبول Úلوج عفد ،Êاثلأ طوششلأ ةيأدب عمو
طوششلأ ةياهنب م’آأ نم ىناع يذلأ يدأد◊أ Òنم نم ’دب صسيروت رفيلوأاب
.لوأ’أ
لشسرأأ ثيح ،25 ةقيقدلأ ‘ ةأرابŸأ ‘ ةيليبششإأ نم حيرشص ديدهت لوأأ ءاجو

يذلأ „وي يد كول هليمزل ،ةقطنŸأ لخأد ةيشضرع ةرك صسافان صسوشسيخ
.Úترم ىلع ديردم لاير صسراح أوتروك وبيت اهب كشسمأأ ةجودزم ةرك ددشس
صسويشسينيف ىقلت ثيح ،65 ةقيقدلأ ‘ لوأ’أ فدهلاب ديردم لاير مدقتو

اهلوح ةرك ددشسو ،رشسيأ’أ بنا÷اب يدنيم دن’Òف نم ةيشضرع ةرك روينوج
.كابششلأ لخأد ¤إأ أاطÿاب ونوب Úشساي
وشسوشسو ›دوج كرششأأ ثيح ،ةدحأو ةعفد تأÒيغت3ـب يجيتيبول عفدو
.صشتيتيكأرو „وي يدو نأدروج نم ’دب يÒشصنلأو
لشصح ثيح ،57 ةقيقدلأ ‘ ةيليبششإ’ لداعتلأ فده لجشسُي نأأ ›دوج داكو

مئاقلأ بناجب اهددشس ،ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع ةرششابم ةرح ةلكر ىلع
.أوتروك صسراحلل رشسيأ’أ
لغوت ثيح ،ةيليبششإ’ لوأ’أ فدهلأ ليجشستل ةققحُم ةشصرف وشسوشس ردهأأو
بناجب ترم ةيوق ةرك ددشسُي نأأ لبق عافدلأ غوأرو ءأز÷أ ةقطنم لخأد
.أوتروكل نÁأ’أ مئاقلأ
‘ ةجودزم ةلكر نم ةيليبششإ’ ةجيتنلأ ليدعت صسوبماكوأأ صساكول لواحو
.ةعأÈب اهل أوتروك صسرا◊أ ىدشصت ،58 ةقيقدلأ
لقعم نم زوفلأ دشصحو ،مد-ق-ت-لأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ ‘ د-يرد-م لا-ير ح‚و
 .راشصتن’أ معط اهيف قذي ⁄ ت’وج3 دعب ،Úيشسلدنأ’أ

‘ ““ر-شضÿأ““ د-ئا-ق م--ها--شسو ^
يتيشس ناŸأ هقق-ح يذ-لأ زو-ف-لأ

ما-ه-لو-ف ه-ف-ي-شض با-شسح ى--ل--ع
هليجشست مدع نم مغرلاب ،ةيئانثب

ن-م كلذو ،صسفا-نŸأ كا-ب--شش ‘
ة-شسمÿأ تأر--ير--م--ت--لأ لÓ--خ

هحنم ¤إأ ةفاشضإ’ا-ب ،ة-ح-جا-ن-لأ
ةحنا-شسلأ تأر-ك-لأ ن-م د-يد-ع-لأ
نيورب يد هيل-ي-مز-ل ل-ي-ج-شست-ل-ل
لاني هلع-ج ا-م و-هو ،غ-ن-ي-لÎشسو
عقوŸأ لبق نم01 ىلع8 طيقنت
.““لكات دراه أذ““ ÊاطيÈلأ
ي-م-شسر-لأ با-شس◊أ دا-ششأأ ا-م--ك
مجنلاب ““يتيشس Îشسششنام““ يدانل
دع-ب ،““زرfi صضا-ير““ ير-ئأز÷أ
مامأأ اهمدق يتلأ ةÒبكلأ ةأرابŸأ
.““ماهلوف““

Èع ““يتيشس نا-م““ با-شسح ر-ششنو
نم عئأر ديدج صضر-ع““ :Îيو-ت-لأ

fiءأرحشصلأ برا““.

صضا-ير““ :ا-شضيأأ ءا-جو
fiءيشش لك مدق زر،

م----جÎت ⁄ ن----ك----ل
ةر-حا-شسلأ ه-تأر-ير“
.““فأدهأ’
““زرfi““ نأأ ر--كذ--ي

صصرف6 عن-شص
ةقيقح

فيدهتلل
ةأرابم ‘ رخآأ بع’ يأأ نم Ìكأأ
يتيشس Îشسششنام لشصأوو .تبشسلأ

يرود--لأ ‘ ةد--ي÷أ ه---شضور---ع
نأ ثي-ح ،أًر--خؤو--م يز--ي--ل‚إ’أ

Úفدهب ماهلوف هفيشض ىلع زوفلأ
و-ه دا–’أ بع-ل-م ى-ل-ع در نود
يزيل‚إ’أ يرود-لأ ن-م11 م-قر
.زاتمŸأ

ءأرجإاب ’ويدرأوج بي-ب م-ق-ي ⁄و
‘ يت-ي-شس ÎشسششناŸ ل-يد-ب-ت يأأ

ما-قرأأ بشسح-بو ،مو-ي-لأ ةأرا-ب--م
يتيشسلل ةأرابم لوأأ هذه ،““اتبوأأ““

‘ تÓ-يد-ب-ت يأأ ا-ه-ب ير-ج--ي ’
نم ليرفأأ رهشش ذنم جيلÈÁÒلأ

مامأأ لداع-ت ا-مد-ن-ع ،5002 ما-ع
.2-2 كيتلتأأ نوتلراششت
ةأرا---ب---م لوأأ كل---ت نأأ ا----م----ك

ةأرابم614 ‘ ’و--------يدرأو÷
ةيبوروأ’أ تايرودلأ ‘ ا-ه-شضا-خ

ةنولششرب ةق-فر ،ىÈك-لأ صسمÿأ
،يتيشس Îشسششنامو خنويم نريابو

‘ ليدب-ت يأأ ا-ه-لÓ-خ ير-ج-ي ’
.يرودلأ
يدافت ‘ يتيشس Îشسششنام ح‚و
61 رخآأ ‘ ماهلوف مامأأ ةÁزهلأ

عيمج ‘ Úقيرفلأ تعمج ةأرابم
راشصتنأ31 اًققfi ،تاق-با-شسŸأ
مشسح امك ،تأءاقل3 ‘ لداعتو
ه◊اشصل تايرابم01 رخآأ يتيشسلأ
.ماهلوف مامأأ

 قوراف.ج ^

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
Îشسششنام ماما مزهنيو ةعاشس عبرل كراششي ةمحر نب

غبرل ةمح نب ديعشس يرئأز÷أ ›ودلأ كراشش ^
ماه تشسو قيرف هيف لبقتشسأ يذلأ ءاقللأ ‘ ةعاشس
ندنل بعل-م ى-ل-ع ،د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م ه-ف-ي-شض

يرود-لأ ن-م11ـلأ ة-لو÷أ ن--م--شض ،ي--بŸوأ’أ
.زاتمŸأ يزيل‚إ’أ
Òغ ،ةلماك ةيثÓثب رشضÿأ بع’ ةءاقفر رشسخو
‘ مهاشس ثيح ديج عابطنأ كرت ةمحر نب نأ
قرفلأ صضعب قلخو هلوخد دعب موجه-لأ ط-ي-ششن-ت
.فيدهتلل ةدا÷أ
نوشسامو (56) ابجوب لوب ،دتيانويلأ ةيثÓث لجشسو

امنيب ،(87) دروفششأر صسو-كرا-مو (86) دوونيرج
كيششتوشس صساموت ،ديحولأ ماه تشسو فده زرحأأ
(83).
¤إأ هديشصر دتيانوي Îشسششنام عفر ،ةجيتنلأ هذهبو
دمŒ امنيب ،عبأرلأ زكرŸأ ¤إأ يقتÒل ،ةطقن91
.عباشسلأ زكرŸأ ‘ ،ةطقن71 دنع ماه تشسو
‘ ،ةأرابŸأ ‘ ¤وأ’أ ةروطÿأ ماه تشسو لكششو
يذلأ صسلانروف مامأأ دهمتتل ،Îشسششنام تاعافدب
،تأدراي6ـلأ ةقطنم لخأد نم ،ة-ب-يو-شصت ق-ل-طأأ
.اهل يدشصتلأ ‘ نوشسردنه قلأات
ةق-ي-قد-لأ ‘ ما-ه تشسو-ل ا-ًفد-ه ن-يو-ب ل-ج-شسو
ي-عأد-ب ها-غ-لأأ ةأرا-بŸأ م-ك-ح نأأ ’إأ ،ة-ع-شسا-ت-لأ
.للشستلأ
ةقيقدلأ ‘ ،ليجشستلأ حتتفي نأأ ماه تشسو داكو
ةقطنم لخأد نم ةرك صسلانروف ددشس امنيح ،53
.مئاقلاب تمدطشصأ ،ءأز÷أ
كا--ب--شش ¤إأ صضرأ’أ با---ح---شصأأ ل---شصو أÒخأأو
ىقترأ امدنع ،83 ةقيقدلأ ‘ ،رم◊أ Úطايششلأ
ةنقتم ةرك أًرر‡ ،ةينكر ةلكر نم ةيشضرعل صسيأر
اًما“ ةباقر-لأ ن-م ›اÿأ ،كي-ششتو-شسل صسأأر-لا-ب

.ةلوهشسب فدهلأ لجشسيل ،ديعبلأ مئاقلأ ىلع
ن-م ة-يو-ق ةد-يد-شست-ب در--لأ Îشسششنا--م لوا--حو

قلأات يكشسنايباف نكل ،44 ةقيقدلأ ‘ ،لايشسرام
.ةينكر ةلكر ¤إأ اهداعبإأ ‘

Úليدبت رياكشسلوشس رانوج ›وأأ بردŸأ ىرجأأو
ŸشسششناÎ اثلأ طو-ششلأ ة-يأد-ب ع-م ،د-ت-يا-نو-يÊ،

باشسح ىلع ،دروفششأرو زيدنانÒف نم لك لوزنب
.Êافاكو كيب يد ناف
باشسح ىل-ع26 ةق-ي-قد-لأ ‘ ا-تا-م ل-خد ا-م-ك
.ةباشصإ’أ نم ىناع يذلأ ،لايشسرام
‘ ،ةجيتنلأ ليدعت ‘ د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م ح‚و
ابجوبل ةزي‡ ةرك ونورب دهم امدعب ،56 ةقيقدلأ

ةيخوراشص يشسنرفلأ قلطيل ،ءأز÷أ ةقطنم جراخ
.يكشسنايباف كابشش تنكشس
‘ ،Êاثلأ فدهلأ دتيانويلأ فاشضأأ ام ناعرشسو
ةنقتم ةيشضرع صسيليت لشسرأأ امدعب ،86 ةقيقدلأ

لخأد دوونيرج اهل-ب-ق-ت-شسأ ،ر-شسيأ’أ بنا÷أ ن-م

ةيوق ةيشضرأأ ةرك ددشس مث ن-مو ،ءأز÷أ ة-ق-ط-ن-م
.كابششلأ تنكشس
‘ ،ثلاث-لأ فد-ه-لأ ر-م◊أ Úطا-ي-ششلأ ل-ج-شسو
لبق نم ةينيب ةرك اتام ررم امدعب ،87 ةقيقدلأ
درو-ف-ششأر ا-هر-ثإأ ى-ل-ع در-ف-نأ ،بع-لŸأ ط-شسو
نم ىمرŸأ ‘ ةطقاشس ةرك ددشسيل ،يكشسنايبافب
.صسرا◊أ قوف
لخأد نم ،ةطقاشس ةرك ع-شضو ة-م-حر ن-ب لوا-حو
تل-ع ا-ه-نأأ ’إأ ،18 ةقيقدلأ ‘ ،ءأز÷أ ة-ق-ط-ن-م
.ليلقب فويشضلأ ةشضراع
نم ةرح ةبر-شض48 ةقيقدلأ ‘ ليوشسير-ك ذ-ف-نو

flاهل يدشصتلأ ‘ نوشسردنه قلأات ،ةفلا.
،ءأز÷أ ةقطنم جراخ نم ةيوق ةرك صسيأر ددشسو

يهتنيل ،نوشسردن-ه ا-ه-ب كشسمأأ ،78 ةقيقد-لأ ‘
.(1-3) دتيانوي Îشسششنام زوفب ءاقللأ

ينطولأ بختنŸأ صصبرت يغلأأ  ^
يذلأ (نوتنيمداب) ةششير-لأ ةر-ك-ل
بخنلأ Òشض– زكرÃ أررقم ناك
يبرغ) ةينأديوشسلا-ب ة-ي-شضا-ير-لأ
Èمشسيد02 ¤إأ9 نم (ةمشصاعلأ
ة-با--شصإأ د--كأا--ت بب--شسب ،يرا÷أ

ةعبرأأ مهن-ي-ب ن-م ،دأر-فأأ ة-شسم-خ
.Úبع’
ةينطو-لأ ة-يدا–’أ نا-ي-ب بشسحو
نم Óك تشسم ةباشصإ’أ نإاف ،ةبعّلل

،Úبع’ ةع-برأأو ،ق-ير-ف-لأ كلد-م

رودشص دعب ،تايت-ف ثÓ-ث م-ه-ن-م
ل-عا-ف-ت-لأ تأرا-ب-ت--خأ ج--ئا--ت--ن
يشس يب““) لشسلشستŸأ زأÒميلوبلأ
ةينطولأ ر-شصا-ن-ع-لأ تنا-كو .(““رآأ
،يبطلأو ينفلأ Úمقاط-لأ ة-ق-فر
لوأأ ةيب-ط-لأ تا-فو-ششك-لأ تر-جأأ
؛ز-كرŸأ صسف--ن--ب ،Úن--ثإ’أ صسمأأ

ديدج صصبرت ‘ لوخدلل ابشس–
،ةيلأرديفلأ ةئيهلأ بشسحو .كانه
يÒشضح-ت-لأ ع-م-ج-ت-لأ أذ-ه نإا-ف
11 ة-كرا-ششÃ ا‹Èم نا-ك يذ-لأ

لجأات““ ،(روكذ5و تايتف6) ابع’
نيذلأ ،ÚباشصŸأ ‘اعت ةياغ ¤إأ
.““›زنم يحشص رجح ‘ أولخد
اشصبرت ينطو-لأ ق-ير-ف-لأ ىر-جأأو
رهشش نم Êاثلأ فشصنلأ لÓخ رخآأ
Úعوبشسأأ ةدŸ ،طراف-لأ Èم-فو-ن
دحأأ بايغ فرع ،ةي-نأد-يو-شسلا-ب
دكأات رثإأ ،روكذلأ ن-م ر-شصا-ن-ع-لأ
ق-ب-شسو .صسوÒف--لا--ب ه--ت--با--شصإأ
تشضاخ نأأ ةينطو-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-ل-ل
نم ناك لوأ’أ ،Úق-با-شس Úشصبر-ت

زكرŸاب ربوت-كأأ51 ¤إأ —ا-ف--لأ
ة-ي-ل-شست-لأو ة-شضا-ير-ل-ل ي-ن-طو-لأ
ىلع Êاثلأو ،(ةريوبلأ) ةدجك-ي-ت-ب

ي--شضا--ير--لأ ب--ّكرŸأ ىو--ت--شسم
71 نم ،(ةبانع ›اعأأ) يديأÒشسب
هذه نأأ مولعمو .ر-بو-ت-كأأ13 ¤إأ
‘ لخدت ةيÒشضحتلأ تاعمج-ت-لأ
ةينطولأ ةبخنلأ تأدأدعتشسأ راطإأ
ام ة‹ŸÈأ ةيقيرفإ’أ ةلوط-ب-ل-ل
ةنيدÃ ،1202 يرفيف12وÚ 51ب

.ةيقيرفإأ بون÷أ غروبشسناهوج



 Òهام÷او هيبعل نم ةداسشإلا لانيو كمسض عم
 مضسوŸا ‘ هل زوف لوأا قيقحتب ديعضس يركز

كمضض قيرف برد-م ير-كز ن-يد-لا رو-ن ير-ئاز÷ا بردŸا ه-جو  ^
زوفلا ‘ ةيلاعلا مهحورو مهاوتضسم ىلع هيبعÓل هركضش ،يدوعضسلا
نم ةعباضسلا ةلو÷ا نمضض3 ـ4 ةجيتنب يلهأ’ا فيضضلا مامأا مهŸا
فيطضس قافو بردم لاقو ،ةقبا-ضسŸا-ب اد-ي-ضشم ،يدو-ع-ضسلا يرود-لا
ةيضضايرلا تاونقلا Èع ةيناويد-لا ج-ما-نÈل تا-ح-ير-ضصت ‘ ق-با-ضسلا
ءاطخأ’او لوأ’ا طوضشلا ىل-ع ي-ق-ير-ف ي-ب-ع’ بتا-عأا““ :ة-يدو-ع-ضسلا
‘ مهحورو مهتايوتضسم ىلع مهركضشأاو ،فادهأ’ا انتفلك يتلا ةبكترŸا
:فاضضأاو ،““هاندضصحو زوفلا لجأا نم ةارابŸا انلخد دقف ،Êاثلا طوضشلا
انحنم ناديŸا مويلا نكل ،ةيضضاŸا تايرابŸا ‘ ةراضسÿا قحتضسن ⁄““

،ةعئاضضلا سصرفلا مغر راضصتن’او ةارابملل ةدوعلا انعطتضساو ،انقح
ديدعلا ليجضست نوعيطتضسي مهنأاب Úطوضشلا Úب يقيرف يبعÓل تلقو
ءانثأا يباضصعأا ةئدهت ينم بلط يبطلا زاه÷ا““ :راضشأاو ،““فادهأ’ا نم
دحاوو ةياغلل يوق يدوعضسلا يرودلا““ :Óئاق ،يركز ”أاو ،““تايرابŸا

ايقيرفأا لا-م-ضش ل-كو ،ا-ي-بر-ع ل-ضضفأ’او ⁄ا-ع-لا تا-يرود ل-ضضفأا ن-م
دكأاو ،هتاذ قايضسلا ‘و ،““يرودلا اذه نوعباتي ابوروأا نم ءاقدضصأاو
نأاب ،يدوعضسلا كمضض ابع’ ةرارضش وبأا نزامو يعفاضش قوراف يئانثلا
ةينفلا تاميلعتلا ذيفنت وه ةدج يلهأا ىلع زوفلا ءارو يضسيئرلا ببضسلا
هتاحيرضصت ‘ يعفاضش قباضسلا ةمضصاعلا دا–ا بع’ دكأاو ،اهÒفاذحب
لوأا طوضش مدق هقيرف نأاب ةارابŸا بقع ““ةيضضايرلا ةيدوعضسلا““ ةانقل
يتلا ،ةينفلا تاميلعتلا ذيفنت نأا فاضضأاو ،ىوتضسŸا ‘ نكي ⁄و ئيضس

لوأ’ا زوفلا كمضض حنم اهÒفاذحب ،Úطوضشلا Úب قيرفلا اهيلع لضصح
ينبيضس قيرفلا نأا ىلع يعفاضش قوراف ددضشو ،›ا◊ا مضسوŸا لÓخ

قيرف باضسح ىلع هققح يذلا Òبكلا زوفلا ىلع ةلبقŸا تايرابŸا
 .يلهأ’ا مجحب

كلاضش عم دودضسم قيرط ¤إا لضصي بلاط نب
 فيدرلا ةليكضشت عم بيردتلا ضضفريو40

كلاضش يدان بع’ بلاط نب ليبن ،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لضصو ^
عم نرمتلا سضفر امدعب ،هيدان عم عم دودضسم قيرط ¤ا ،ÊاŸ’ا40
40 كلاضش بردم فضشكو ،ارخؤوم هيلع ليحأا يذلا فيدرلا قيرفلا

هدرفÃ نرمتلا لضضف دق يرئاز÷ا ناديŸا طضسوتم نأاب ،موب ليونام
Ãةيع flا لجأا نم ،ةيندبلا ةقايللاو بيردتلا ‘ سصتÙىلع ةظفا

،بلاط نب ى-ل-ع ا-ن-ضضر-ع د-ق-ل““ :ÊاŸأ’ا بردŸا حر-ضصو ،ه-ت-قا-ي-ل
،““هرارق مÎحن نحنو كلذ سضفر هنكلو ،قيرفلا تآاضشنم نم ةدافتضس’ا
وتاكŸÒا لÓخ ،ءاوجأ’ا Òيغت وحن رضشابم هاŒا ‘ ،بلاط نب هجتيو
،ةمداقلا عيباضسأ’ا ‘ ةمهم سضورعل هيقلت ةلاح ‘ ،مداقلا يوتضشلا
عم اطبترم لازي ’ ،يزيل‚’ا ماهنتوتل قباضسلا مجنلا نأا ¤إا راضشيو
،لخادلا ماعلا نم ناوج ةياغ ¤ا رمتضسي دقعب ÊاŸ’ا40 كلاضش يدان
نع ليحرلا ةرورضضب ،اماع62 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مÓعإا ”و

هنا املع ،ينفلا مقاطلا تاباضسح نم جرخ امد-ع-ب ق-ير-ف-لا فو-ف-ضص
ةطقن دعي يذلا يدانلا اذه عم رمتضسم لكضشب ةيطابضضنا لكاضشم سشيعي
 .يوركلا هراوضشم ‘ ءادوضس

ةطلغ دوقيو ايكرت ‘ قلأاتلا لضصاوي ›وغيف
 ديدج راضصتنا ¤إا يارضس

،يارضس ةطلغ يدان مجاهم ،Êايد يابم ›اغنضسلا مجنلا لغتضسا  ^
زوفلا فادهأا دحأا لجضسو ،›وغيف نايفضس يرئاز÷ا هليمز ةيضضرع
تهتنا يتلا ةهجاوŸا ‘ ،ةعئار ةقيرطب روبضس يتاه هضسفانم ىلع
تاضسفانم نمضض ،تب-ضسلا سسما لوا ءا-ضسم ة-ف-ي-ظ-ن فاد-هأا ة-ثÓ-ث-ب
مجنلا لضسرأاو ،مدقلا ةركل زاتمŸا يكÎلا يرودلا ‘ (11)ـلا عوبضسأ’ا
،Êايد يابم هليمز ¤إا ةنقتم ةيضضرع ةرير“ ›وغيف نايفضس يرئاز÷ا
مجاهŸا اهاقلتيل ،روبضس يتاه هضسفانم ءازج ةقطنم بلق ‘ دوجوŸا
⁄ يذلا سسرا◊ا كابضش ‘ ةيوق اهقلطيو ،ةلهذم ةقيرطب ›اغنضسلا
كابضش ‘ هفدهب Êايد لفتحاو ،(23)ـلا ةقيقدلا ‘ ،اهدضص عطتضسي

›اغنضسلا مجنلا سصيمق عفرب ماق امدعب ،ةضصاخ ةقيرطب روبضس يتاه
سضرم ببضسب ؛يضضاŸا دحأ’ا موي ‘وت يذلا ،بويد ابوب اباب لحارلا

دحأا ابوب اباب لحارلا دعيو ،ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ هنم Êاعي ناك لاضضع
عانضص دحأا ناك يذلا ،لاغنضسلا بختنŸ يبهذلا طضسولا طخ ءاضضعأا

نابايلاو ةيبون÷ا ايروك لايدنوم ‘ ““اغناÒتلا دوضسأا““ بختنم ةزجعم
سسراح زيتراب نايباف كابضش ‘ زوفلا فده لجضس امدنع ،2002 ماع
يرئاز÷ا ،Úمجنلا قلأات لضضفبو ،⁄اعلا سسأاكب قباضسلا اضسنرف بختنم
ىلع زوفلا نم يارضس ةطلغ نك“ ،Êايد ›اغنضسلا هليمزو ›وغيف
هديضصر يارضس ةطلغ عفÒل ،ءيضش ’ لباقم فادهأا ةثÓثب روبضس يتاه
                           .مدقلا ةركل زاتمŸا يكÎلا يرودلا بيترت لودج ‘ ةطقن32 ¤إا
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 ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلل ةيناثلا ةلو÷ا

 ءانثتضس’ا عنضصت فلضشلاو دهضشŸا ردضصتت ت’داعتلا
‘ ةلضصاوتم ت’داعتلا ةزيم نأا ودبي ^

،ديد÷ا يوركلا م-ضسوŸا اذ-ه ة-ياد-ب
،تÓباقم Êامث لضصأا نم ة-ت-ضس ع-قاو-ب

ةدعاقلا نع فلضشلا يبŸوأا جرخ ثيح
،(0-1) نا-ضسم-ل-ت دادو ى-ل--ع هزو--ف--ب

Ãنم ةيناثلا ة-لو÷ا ة-ل-م-ك-ت ة-ب-ضسا-ن
ةركل ¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب
ة-ع-م÷ا تا-يرا-ب-م لÓ-خو ،مد--ق--لا
ةليلم Úع ة-ي-ع-م-ج تز-ي“ ،ي-ضضاŸا
مضسوŸا ‘ اهتÓباقم ¤وأا ‘ زوفلاب
،(0-1) ةرقم م‚ باضسح ىلع ديد÷ا
تÓباقم ثÓثلا ‘ لداعتلا داضس امنيب
ة-قÓ-ط-ن’ا ى-ل-ع ل-ي--لد--ك ىر--خأ’ا
،لوأ’ا فÙÎا ةلوط-ب-ل ة-م-ضشتÙا
عير-ضسو ف-ي-ط-ضس قا-فو ءا-ق-ل د-ه-ضشو

نم ةينماضضت ةفقو هتيادب لبق ،نازيلغ
ةتف’ اولمح نيذلا قافولا يبع’ فرط

نب ليبن انلكو ةير-ضصن-ع-ل-ل ’““ ناو-ن-ع-ب
›ودلا عم مهنماضضت نع اÒبعت ““بلاط

،ÊاŸأ’ا كلا--ضش يدا--ن--ل ير--ئاز÷ا
تا-ح-ير-ضصت-ل ة-ي-ح--ضض نا--ك يذ--لاو

ÊاŸأ’ا ›ود-لا ل-ب-ق ن-م ة-ير-ضصن--ع
راوطأا ‘و ،دنورف ن-ف-ي-ت-ضش ،ق-با-ضسلا
ققح يذلا ،فيطضس قافو طقضس ءاقللا

مضسوŸا حاتتفا ‘ ة-ق-فو-م ة-قÓ-ط-نا
نازيلغ عيرضس هف-ي-ضض خ-ف ‘ ،د-يد÷ا
،(1-1) لداعتلا ةجيتن هيلع سضرف يذلا

كابضشلا زهل Úقابضس راوزلا ناك ثيح
لبق ،(44 د) ءازج ةلكر نم ةلاطح Èع
ءانبأ’ ةفك-لا (45 د) يديع-ضس لد-ع-ي نأا

قافولا ىقبي كلذ مغروو ،ةراوفلا Úع
Úح ‘ ،طاقن عبرأاب ةعيلطلا يثÓث عم
اذه ةينا-ث-لا ه-ت-ط-ق-ن ع-ير-ضسلا كت-فا
ةجيتن ةمضصاعلا دا–ا سضرفو ،مضسوŸا
ةرواضسلا ةبيبضش هفيضضم ى-ل-ع لدا-ع-ت-لا

دا–’ا مجاهم لضضفب ،(2 -2) عقاوب
،(75 د) Êاوضضر Òهظلاو (15 د) يراوز
ÚيلÙا ‘ده دضض ةفكلا ’دع ناذللا

نم (55 د) يدوعضسم و (12 د) يديمح
يدا-ن-لا زر-حأا اذ-ه-بو ،ءاز--ج ة--ل--كر
هل حم-ضست ه-ل ة-ط-ق-ن لوأا ي-م-ضصا-ع-لا
مضسوم ةقÓطنا بقع ايبضسن سسفن-ت-لا-ب
يضسنرفلا بردŸا ةلاقإا اهتعب-ت ة-ئ-ي-ضس
لوأا ةرادإ’ا هتضضوع يذلاو ينيلوكيضشت
يذ-لا ،ي-جور-ف يÒت ه-ن-طاوÃ سسمأا

دوضسأ’او رمحأ’ا قيرفلا ةدايق هل قبضس

م-ضسو-م ة-لو-ط-ب-لا بق-ل-ب ج-يو-ت-ت--ل--ل
رو-ضسن-لا ى-ق-ب-ت ا-م-ن-ي-ب ،8102-9102
4 عومجÃ ةعيلطلا ةبكوك عم ةيراضشبلا
لداعتلاب ةركضسب دا–ا ىفتكاو ،طاقن
ياد Úضسح رضصن مامأا هلقعم ‘ يبلضسلا
““ةيرضصنلا““ بردم فرع ثيح ،(0-0)
هقيرف عم سضوافتلا ةيفيك يوانكل ريذن
Úمضسو-م ه-ع-م د-ع-ضص يذ-لا ق-با-ضسلا

ىلع ““نابيزلا““ ءانبأا ظفاحو ،Úيلاتتم
امني-ب ،(ن4) ةمد-قŸا ‘ م-هز-كر-م
جرخ و ،Úتطقن ةيرضصنلا دادع لجضس
ن-ع نا-ضسم-ل-ت دادو و ف-ل-ضشلا ي-بŸوأا

ةيبلاغ تزيم يتلا ت’داع-ت-لا ةد-عا-ق
دعب ،ديد÷ا يوركلا مضسوŸا تايرابم
زر-حأا ا-م-ن-ي-ح ،ه-ن-م Úت-لو-ج رور--م
فده لضضفب لوأ’ا مهزو-ف ةوا-ف-ل-ضشلا
د) ›Óيجلب رودق مرضضıا مجاهŸا

نم ثلاثلا ه-فد-ه كلذ-ب ا-ع-قو-م ،(81
دادولا دادع دمÚ Œح ‘ .Úتلباقم
¤إا هتدوع ةبضسانÃ ةديحو ةطقن دنع
ن-م ل-ك ل-ي-جأا-ت ”و ،ءاو--ضضأ’ا م--ضسق
يبŸوأاو رئاز÷ا ةيدولوم ،يت-ه-جاو-م
ة-ب-ي-ب-ضشو دادزو-ل-ب با--ب--ضشو ة--يدŸا

بب-ضسب ق-ح’ خ-يرا-ت ¤إا ،ةد-ك-ي--ك--ضس
رودلا ‘ بابضشلاو ةيدولوŸا ةكراضشم
 .ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل يديهمتلا
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لداعت ¤إا Úترم هرخأات ةمضصاعلا دا–ا قيرف بلق ^
سسما لوا ءاضسم ،ةرواضسلا ةبيبضش هفيضضم مامأا (2-2)

توأا02 بعلم ىلع امهنيب تعمج يتلا ةارابŸا ‘
ةفÙÎا ةلوطبلا نم ةيناثلا ةلو÷ا راطإا ‘ ،راضشبب
(12د) يديمح ديعلب ل-ف-ك-تو ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ¤و’ا
،ةرواضسلا ةيئانث لي-ج-ضست-ب ،(06د) يدوع-ضسم لÓ-بو
يدع-ضسو ،(15د) يراوز Ëرك-لا د-ب-ع ع-قو ا-م-ن-ي-ب
لوا يه كلت نوكتل دا–’ا ‘ده ،(26د) Êاوضضر
يوركلا مضسوŸا ‘ ةراطضسوضس ءانبا اهزرحي ةطقن
يÒيت يضسنرفلا ينقتلا Úع ،رخآا قايضس ‘و ،›ا◊ا

افلخ ،ةمضصا-ع-لا دا–’ اد-يد-ج ا-برد-م ،ي-جور-ف
ةارابم ةادغ هتلاقإا ت“ يذلا ينيلوكيضشت اوضسنارفل
ام بضسح يضضاŸا Èمفون22 موي ةزاتمŸا سسأاكلا
و ،سسما لوا ءا-ضسم ورا-ط-ضسو-ضس يدا-ن ه-ن-ع ن-ل--عأا
اهتحفضص ىل-ع ي-م-ضصا-ع-لا يدا-ن-لا ةرادإا تح-ضضوأا
عم ايمضسر قا-ف-ت’ا ” ه-نأا ““كو-ب-ضسي-ف““ ة-ي-م-ضسر-لا
بقللا سسدنهم ناك يذ-لا ي-جور-ف يÒي-ت بردŸا
(9102-8102) مضسوم ‘ يدانلا هب زاف يذلا Òخأ’ا
مضسوم ةدŸ دقع ىلع يضسنرفلا بردŸا عقويضس و
Òضصم ،ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا ةرادإا ح-ضضو-ت ⁄ و ،د-حاو
ىلع فرضشأا يذلا نايزوب يبيرع نب ›ا◊ا بردŸا
¤وأ’ا ةطبارلا ةلوطبل Úيلوأ’ا Úتلو÷ا ‘ قيرفلا

و (2-0 ةراضسخ) فيطضس قافو ،›او-ت-لا ى-ل-ع ما-مأا
ناك ينيلوكضشت نإاف ،Òكذتللو ،(2-2) ةرواضسلا ةبيبضش
ةضصنملل دوعضصلا هضضفر دعب هب-ضصن-م ن-م ل-ي-قأا د-ق
ةزاتمŸا سسأاكلا ةارابم ‘ هتيلاديم ملضستل ةيفرضشلا

Èمفون12 موي ترج يتلا (2-1) دادزولب بابضش دضض
دانضسإا ” ،هتلاقإا دعبو ، ةيليوج5 بعلÃ يضضاŸا
نايزوب يبيرع نب قباضسلا هدعاضسŸ ةينفلا ةضضراعلا

Ãدب رضضحمك بو-ب ’و-ك-ي-ن ةد-عا-ضسÊ و fiنب دم
،ةيناثلا ةلو÷ا دعبو ،ىمرŸا سسارح بردمك ومح
ةطقن ديضصرب41 ـلا زكرŸا ،ةمضصاعلا دا–ا لتحي
 ةميتي

ةريودلا بعلÃ انتدعو ةلودلا :لولج روضشاع
 كلذ ديضسŒ رظتننو

دا–إا قيرف ةرادإا سسل‹ سسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ديد÷ا ةريودلا بعلم نأاب لولج روضشاع ةمضصاعلا
دا–إا بيضصن نم نوكيضس ابيرق هم-ي-ل-ضست ر-ظ-ت-نŸا
لاقو ،قيرفلا ةدئافل تاطلضسلا دوعو دعب ةمضصاعلا

لمكن ⁄““ :ةديد-ج ة-ي-مÓ-عا تا-ح-ير-ضصت ‘ و-ل-ج
نم ةئŸا-ب04 ¤إا انل-ضصوو ،Úغو-لو-ب ‘ لا-غ-ضشأ’ا
نضسحنضس لا-غ-ضشأ’ا ي-ه-ت-ن-ت اŸو ،ط-ق-ف لا-غ-ضشأ’ا
لواحنضسو Ëدق بعلم Úغولوب““ :فاضضأاو ،““رومأ’ا

ءاقتل’ا ةضصرف انيدل تناك ثيح ،عاضضوأ’ا Úضس–
يبعلم لوح احاÎقا مه-ل ا-ن-مد-قو Úلو-ئ-ضسŸا ع-م
و-ه ةر-يود-لا بع-ل-م نأا ن-ظ-نو ،ةر-يود-لاو ي-قار-ب
تاطلضسلا““ :همÓك متخو ،““انيلا ةب-ضسن-لا-ب بضسا-نŸا
دا–إا بيضصن نم ةريودلا بعلم نوكي نأاب انتدعو
نم ءاهتن’ا روف كلذ ديضسŒ رظتنن نحنو ،ةمضصاعلا
 .““هلاغضشأا

 ةمسصاعلا دا–ا
 دا–’ا تيبل دوعي يجورفو مضسوŸا ‘ ةطقن لوأا زر– ةراطضسوضس

 رئاز÷ا ةيدولوم
 زيغن لابضشأا رظتنت ةفثكم ةمانزر

ةيادب مويلا ةحيبضص رئاز÷ا ةيدولوم قيرف دعتضسي ^
ابضس– هتاÒضض– رخآا ءارجإ’ ةرضشاعلا ةعاضسلا نم
دغ ءاضسم سسابعلب دا–ا مامأا رظتنŸا رخأاتŸا ءاقلل
ةفÙÎا ةلوطبلا نم ¤وأ’ا ةلو÷ا راطإا ‘ ءاثÓثلا
ةينطولا ةطبار-لا تن-ل-عأا يذ-لا ءا-ق-ل-لا و-هو ،¤وأ’ا
ثيح ،يرفيف42 بعلم ناديم ةيضضرأا ىلع هت‹رب
ةطقن نوكيل ءاقللا اذه ىلع اÒث-ك ة-يدو-لوŸا لو-ع-ت
اميضس’ ،ديد÷ا يوركلا مضسوŸا ‘ ديمعلا ةقÓطنا
نم مداقلا رودلا ¤إا ةÒبك ةبضسنب هلهأات نمضض امدعب
يد زلفاب يدان باضسح ىلع ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود
بايإ’ا ةارابم دعوم نع فلخت يذلا ينينيبلا وغروب
،يضضاŸا ةعم÷ا موي رئاز÷ا ‘ ة‹Èم تناك يتلا

ةضصح رخآا مويلا ةحيبضص دوضشح ءاقفر يرجيضسو اذه
دضش لبق ماعطإ’او ةقدنفلل ناينب Úع زكرÃ ةيبيردت
ةبجو لوانت دعب ةرضشابم سسابع-ل-ب و-ح-ن ار-ب لا-حر-لا
لبق سسابعلب ‘ ةليللا قيرفلا تي-ب-ي-ضس ثي-ح ،ءاذ-غ-لا

زيغن ليبن بردŸا Èتعيو اذه ،دغ موي ءاقللا سضوخ
ةقÓطن’ا Èتعت اهنأا اÃ ،ةيمهأ’ا ةياغ ‘ دغلا ةارابم
كرادتل ةفثكم ةمانزر هرظتنت يذلا ةيدولوŸا قيرفل
موي ةيدولوŸا قيرف نوكيضس ثيح ،ةرخأاتŸا هتاءاقل
ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابم عم دعوم ىلع لبقŸا ةعم÷ا
موي مو-ث ،ءا-ضضي-ب-لا راد-لا بع-لÃ ودارا-ب يدا-ن ما-مأا

مامأا ةرخأات-م ةارا-ب-م Èم-ضسيد51 لبقŸا ءا-ثÓ-ث-لا
ةلو÷ا باضس◊ ةيليو-ج5 بعل-م ‘ ة-يدŸا ي-بŸوا
ةلو÷ا ةارابم Èمضسيد91 تبضسلا موي اهدعبو ،ةيناثلا
ةيليوج5 بعلم ‘ ةنيطن-ضسق با-ب-ضش ما-مأا ة-ع-بار-لا
ةطبار ةارا-بŸ غر-ف-ت-لا ل-ب-ق كلذو ،ا-ضضيأا ي-بŸو’ا
 .لاطبأ’ا
Èمضسيد32 موي يضسنوتلا يضسقافضصلا لبقتضسي ديمعلا

Ãةيليوج5 بعل 
نمضض امدعب يضسنوتلا يضسقافضصلا قيرف لهأات دكأات
لاطبأا ةطبار ةضسفانم نم مدا-ق-لا رود-لا ¤ا رو-ب-ع-لا
جيدنÓيم يضس فا هضسفانم با-ضسح ى-ل-ع ،ا-ي-ق-ير-فا
يضسنوتلا قيرفلا نوكيضس ثيح ،ةلوهضسبو يراب‚زلا

املثم زيغن ليبن بردŸا لابضشأ’ مداقلا سسفانŸا وه
ةن÷ رارق طقف ةيدولوŸا قيرف رظتنيو ،اعقوتم ناك
ميضسÎل ““فاكلا““ ىوتضسم ىلع تا-ق-با-ضسŸا م-ي-ظ-ن-ت
يضسنوتلا يضسقافضصلا ةاقÓمو لبقŸا رودلا ¤إا هلهأات

،لبقŸا Èمضسيد32 موي باهذلا ءاقل ‘ رئاز÷ا ‘
5 نادي-م ‘ ةارا-بŸا ج-مÈت نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م ثي-ح
دبع ةطبارلا سسيئر دعو امك اذه ،يبŸو’ا ةيليوج

ةئيهلا ىلع طغضضلاب ةيدولوŸا ةرادإا راودم Ëركلا
وهو ةيدولوŸا لهأات رارق نÓعإا ‘ عيرضستلل ةيراقلا

لكب لفكت دق ديمعلا نأاو ةضصاخ ،نوناقلا هيضضتقي ام

لابقتضسا لجأا نم يميظنتلا بنا÷اب ةضصاÿا رومأ’ا
دعوم ‘ روضض◊ا نع بيغت يذلا ينينيبلا سسفانŸا
 .›اŸا هزجع ببضسب ءاقللا

 قوراف.ج ^

ةلو÷ا نمضض ،نازيلغ عيرضس عم (1-1) لداعتلاب ىفتكا امدعب سسما لوا ةلوطبلا ردضصت ةضصرف فيطضس قافو قيرف عيضض ^
يديعضس ليعامضسإا لجضس اميف ،(44) ةقيقدلا ‘ ةلاتيح ناضضمر ،نازيلغ فده زرحأاو ،مدقلا ةركل لو’ا فÙÎا نم ةيناثلا

ناديم طضسوو يرئاز÷ا مجنلا اهل سضرعت يتلا ةيرضصنعلا ةيضضق تيقل ،ىرخأا ةهج نم ،(45) ةقيقدلا ‘ ،فيطضس قافو فده
ىلع ،يرئاز÷ا يضضايرلا طضسولا ‘ Úلعافلا كلذكو ÚعباتŸا ىدل اÒبك اطخضس ،ايناŸأا ‘ بلاط نب ليبن ،ÊاŸ’ا40 هكلاضش
بلاط نب ليبن عم مهنماضضت نع Òبعتلاب فيطضس قافو وبع’ ماقو ،سسمأا لوا نازيلغ عيرضس هجاو يذلا فيطضس قافو يدان رارغ
،نازيلغ عيرضس ةارابم قÓطنا لبق اذهو ،قباضسلا ماهنتوت بع’ عم نماضضتلا تارابع لم– ةتف’ اوعفر Úح ،ةعئار ةقيرطب
ءاضضعأا سضعب لمح امك ،““بلاط نب ليبن انلكو ةيرضصنعلل ’““ راعضش ت– ةتف’ نولمحي مهو ةارابŸا فيطضس قافو وبع’ لخدو
لبق ‘وت يذلا ،يضشانح فيرضشلا دمfi ،لئابقلا ةبيبضش يدانل قباضسلا سسيئرلل ةيزعت ةلاضسر لم– ةطفاي ةرادإ’ا سسل‹ نم
قيرف عم ةÒبكلا تازا‚إ’ا نم Òثكلا اققfi ،تاونضس ةدعل ةيرئاز÷ا ةركلا كلذ لبق مدخ نأا دعب ،سضرŸاب ارثأاتم عيباضسأا
ددÎي ⁄ يذلا ،دنيورف نفيتضس ،ÊاŸأ’ا بختنملل قباضسلا بعÓلا لبق نم ةيرضصنعلل سضرعت دق بلاط نب ليبن ناكو ،يرانكلا

‘ رجاهمك هتأاضشن ةقيرطو ،ةيرئاز÷ا هلوضصأ’ دوعت ةيطابضضن’ا بعÓلا لكاضشم نأاب ةيلÙا ““1 تروبضس““ ةانقل لوقلا ‘
،بلاط نب دضض ةيرضصنعلا هتاملكو دنيورف اهيف دقتني تاحيرضصتب ¤دأا دق ،يضضاملب لامج ينطولا بردŸا ناكو ،اضسنرف
نب لازنإا هكلاضش ررق نأا دعب تءاج يتلا هتاحيرضصت ةروطÿ ارظن ،هدح دنع هفاقيإاو لخدتلاب ÊاŸأ’ا دا–’او ““افيف““ ابلاطم
 .فيدرلا قيرفلا عم بردتلل بلاط

 قوراف.ج ^

 فيطسس قافو
 ثد◊ا عنضصت بلاط نب عم هيبع’ نماضضت ةطقلو ةدايرلا ةضصرف عيضضي قافولا
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ليÒسس““ ،يقيرفلا دا–لا سسيئر برعأا ،قايسسلا ‘ ^
‘ تاروطتلا ءازا يقيرفألا دا–إلا قلق نع ““ازوفامار
دسض يبرغŸا ناودعلا تبقعأا يتلاو ،ةيبرغلا ءارحسصلا
سسيئر زربأاو .تاركركلا ةقطنÃ يوارحسصلا بعسشلا
حاتتفا ‘ سسمأا ،اهاقلا ةملك ‘ يقيرفلا دا–لا
لوح41ـلا ةيئانثتسسلا يقيرفألا دا–لا ةمق لاغسشا
ةفاك لذب ةرورسض دكؤوت تاروطتلا نأا ،قدانبلا تاكسسإا
هقح ةسسرا‡ نم يوارحسصلا بعسشلا نكيمتل دوه÷ا

.ÒسصŸا ريرقت ‘
نمألا سسل‹ ،ايقيرفإا بونج تبلاط ،اهتهج نم
‘ ءاتفتسسÓل ةدحتŸا ·ألا ةثعب معدب ›ودلا
ةيسساسسألا اهتيلو ذيفنتل (وسسرونيم) ةيبرغلا ءارحسصلا

عيمجو (1991)096 رارقلا ‘ ددÙا وحنلا ىلع
نأاسشب هيزنو رح ءاتفتسسا ءارجإا ‘ ةقحÓلا تارارقلا
بسسحو �.ةيبرغلا ءارحسصلا بعسشل ÒسصŸا ريرقت
لودلا فقاوم لوح نمألا سسل‹ اهرسشن ةقيثو
لئاسسو اهتلقانت ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق نم ءاسضعألا
بونج تمدق ثيح  ،سسمأا ،ةيوارحسصلا مÓعإلا
ةرايزب نمألا سسل‹ موقي نأا لثم تاحÎقم““ ايقيرفإا
ةلا◊ا مييقتل ،5991 ماع ‘ لعف امك ،ةلتÙا سضرألا

يسسايسسلا قزأاŸا نم جورÿا ةلواÙ ،ناديŸا ‘
بلطتت ةيبرغلا ءارحسصلا نأاو ،““Úفرطلا Úب نهارلا
.““فلتfl وحن ىلع لماعت لأا يغبنيو ،سسلÛا مامتها
عم نمألا سسل‹ ةكراسشم ،ايقيرفإا بونج تحÎقاو
لودج ىلع ىرخأا لئاسسم نأاسشب يقيرفألا دا–لا
Èكأا يمسسر قيسسنت كانه نوكي““ نأا ،سسلÛا لامعأا

�.““ةيبرغلا ءارحسصلا نأاسشب يقيرفألا دا–لا عم
بلاطم نمألا سسل‹ نأا ايقيرفا بونج تدكأاو
هلامعأا يرجي نأاو هلمع بيلاسسأا سضارعتسسا»ـب
اهب لوانتي يتلا ةقيرطلا نأل ،ةهيزنو ةفافسش ةقيرطب

ىلع سسلÛا ةردق سضوقت ،ةيبرغلا ءارحسصلا ةلأاسسم
وحن امدق يسضŸاو ،ناديŸا ‘ يقيقح Òيغت ثادحإا

نم ترذح امك �.““اهدمأا لاط يتلا ةلأاسسŸا هذه لح
ةيبعسشلا ةهب÷ا لبق نم تاوعدلاو رعاسشŸا يمانت““
سضف ¤إا بهذلا يداوو ءارم◊ا ةيقاسسلا ريرحتل
نأاب تاروسصت ببسسب ،ةدحتŸا ·ألا ةيلمعب طابترلا
بونج تراسشأاو .““يفكي اÃ موقت ل ةدحتŸا ·ألا
رود نمألا سسلÛ نأا ¤إا ،ةقيثولل اقفو ،ايقيرفإا
،ةيبرغلا ءارحسصلا ةلأاسسم لح ‘ هب علطسضي يويح““

اهتعانق تددجو .““هتيلوؤوسسÃ مايقلا ‘ لسشف هنأا Òغ
‘ نمكي ةيبرغلا ءارحسصلا ةلأاسسم لح““ نأاب ةخسسارلا
- Úفرطلا ىلع نأاو ،ةيلودلا ةيعرسشلاب كسسمتلا
تارارق قاطنب اديقتي نأا -ويراسسيلوبلا ةهبجو برغŸا

تثحو �.““ةدمتعŸا ةيلودلا ÒياعŸاو نمألا سسل‹
ىلع حمسسي لأا““ ىلع نمألا سسل‹ ايقيرفإا بونج

ةيعرسشلا نم يسسايسسلا عقاولا سضقتني نأاب قÓطإلا
موقي يذلا سساسسألا سضوقي نأا كلذ نأاسش نمف ،ةيلودلا

موقت يذلاو دعاوقلا ىلع مئاقلا ›ودلا ماظنلا هيلع
.““ةدحتŸا ·ألا هيلع

يسصخسش ثوعبم Úيعت ةرورسض •
نأاب ،دنيل انآا ،ديوسسلا ةيجراخ ةريزو تدكأا ،اهبناج نم

بلاطم وأا معازÃ طق فÎعت ⁄ ةيديوسسلا ةموك◊ا
ةئيه نأاسش كلذ ‘  اهنأاسش ،ةيبرغلا ءارحسصلاب برغŸا
لح داجيإا لجأا نم لمعلا لسصاوتو .ةدحتŸا ·ألا

مÎحي بجي يذلاو ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضقل لداع
تلاقو .ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا قح
لاؤوسس ىلع اهدر ‘ ،ةيديوسسلا ةيسسامولبدلا ةسسيئر
دوه÷ا  لوح ليج ةراسس ،““غادسسكيرلا““ ناÈŸلا وسضعل
نامسضل اهذاختا ةيديوسسلا ةموك◊ا مزتعت يتلا
نأا ،ةيبرغلا ءارحسصلا  ‘ ›ودلا نوناقلا ماÎحا

لداع لح داجيإا لجأا نم لمعلا لسصاوت ،⁄وهكوتسس
قح مÎحي بجي يذلاو ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضقل
تارارقل اًقفو ،ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا

دنيل انآا تفاسضأاو .ةلسصلا تاذ ›ودلا نمألا سسل‹
يسصخسش ثوعبم Úيعت يرورسضلا نم تاب هنأا دقتعأا““

تقو برقأا ‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل  ديدج
تاروطتلا نأل ةيسسايسسلا ةيلمعلا ليعفت لجأا نم نك‡

سسفن ‘ ةÒسشم ““كلذ ¤إا ةجا◊ا دكؤوت ةÒخألا
ماعلا Úمألا عم ةلأاسسŸا هذه تراثأا دق اهنأا  ،تقولا
هنأا ةريزولا تراسشأا .سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل

ىلع ظاف◊ا لجأا نم ةÒبك دوهج لذب يرورسضلا نم
لوح ÒسصŸا ريرقت ءاتفتسسإا ميظنتو رانلا قÓطإا فقو
·ألا تفلُك يذلا ،قلاعلا ةيبرغلا ءارحسصلا لبقتسسم
.ةليوط ةدم ذنم هميظنتب ةدحتŸا

ةمئاق ةقيقح ةيبرغلإ ءإرحسصلإ •
اًيركسسعو اًيداسصتقإو اًيسسامولبد

ةيسسايسسلا مولعلا ذاتسسأاو ›ودلا Òبÿا لمح ،هرودب
،ةيكيرمألا وكسسيسسنارف ناسس ةعماجب ›ودلا نوناقلاو
ءارحسصلا ‘ بر◊ا ةدوع““ ةيلوؤوسسم ،سسنوز نفيتسس
‘ ““سسعاقت““ يذلا ›ودلا نمألا سسل‹ ¤إا ““ةيبرغلا
هتامازتلل برغŸا قيبطت مدع لهاŒو ،هرودب مايقلا
ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا قح هاŒ ةيلودلا

سسل‹ ““سسعاقت““ نأا سسنوز نفيتسس دكأاو .هÒسصم
بعسشلا Òسصم ريرقت ةيلمع ““ةلقرع»و ›ودلا نمألا
¤إا ةدوعلا ببسسو ةيوسستلا ةيلمع لسشفأا““ يوارحسصلا

للÙا دعبتسساو .““ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ بر◊ا
،بر◊ا :ةيبرغلا ءارحسصلا““ باتك فلؤومو يسسايسسلا
¤إا ويراسسيلوبلا ةهبج ةدوع ،““عازنلا لحو ،ةينطولا

ريرقت ءاتفتسسا ميظنت متي ⁄ ام تاسضوافŸا ةلواط
فورظلا لظ ‘““ Óئاق يوارحسصلا بعسشلا Òسصم
¤إا ويراسسيلوبلا ةهبج دوعت نأا حجرŸا Òغ نم ةيلا◊ا

هفقوم ‘ رظنلا برغŸا ديعي ⁄ ام تاسضوافŸا راسسم
ÒسصŸا ريرقتل هيزنو لداع رح ءاتفتسسا ذيفنت نأاسشب

لوح لاؤوسس ىلع هدر ‘و .““ةيلود ةهج فارسشإا ت–
نأا ،سسنوز نفيتسس Òبÿا لاق ، يبرغŸا حÎقŸا
دعاوق بجوÃ لÓقتسسلا ‘ ق◊ا مهل Úيوارحسصلا““
Òغ ميلقإا يه ةيبرغلا ءارحسصلا نأل ،›ودلا نوناقلا

·ألا لبق نم هب فÎعم يتاذلا مك◊اب عتمتم
خيسسرت ”““ هنأا ¤ا اهبنم ،““وحنلا اذه ىلع ةدحتŸا
·ألا تارارق نم ةلسسلسس ‘ أادبŸا اذه سسيسسأاتو
.““ةيلودلا لدعلا ةمكfi رارقو ةدحتŸا
ىلع ““يتاذلا مك◊ا ةطخ““ سضرف ” اذإا هنأا ¤إا راسشأاو
نوكتسسف““ ،نطنسشاوو سسيراب هيلإا تعد يذلا وحنلا

·ألا قاثيم ىلع عيقوتلا ذنم ¤وألا ةرŸا يه هذه
ءاهنإاب ›ودلا عمتÛا اهيف فÎعي يتلا ةدحتŸا
.““! ةوقلاب ام ةلود يسضارأا ‘ عسسوتلاو رامعتسسلا
فاÎعإلا سضرف ةلواfi““ نأا ،قايسسلا اذه ‘ دكأاو
ةيبرغلا ءارحسصلل يبرغŸا لÓتحلاب Êوناقلا

هنأل ،›ودلا مظتنملل ةياغلل ةÒطخ ةقباسس لكسشيسس
·ألا قاثيم ىلع عيقوتلا ذنم ةرم لوأل فÎعيسس
هسضرأا ديد“ ‘ دلب يأا قحب5491 ماع ‘ ةدحتŸا
دا–Óل سصاخ قلق ردسصم لكسشي اذهو ،ةوقلاب
ةلواÙا هذه نأا دا–لا كردي ثيح ،يقيرفألا

Òبÿا رقأاو .““هئاسضعأا Úب بور◊ا نسشل ةوعد نوكتسس
ةقيقح““ ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا نأاب ›ودلا نوناقلا ‘

ةهج اهنأل ايركسسعو ايداسصتقاو ايسسامولبد ةمئاق
اذه ‘ لاقو .““›ودلا عمتÛا لخاد ةلوؤوسسمو ةلعاف
لئاهلا اهطايتحا لسضفب ةيبرغلا ءارحسصلا““ نأا راطإلا

ديسصلا قطانمو ،ةيندعŸا اهتاورثو تافسسوفلا نم
ةلباقو ةلقتسسم ةلود نوكت نأا ديكأاتلاب اهنكÁ ةعسساسشلا

ةينابسسلا ةموك◊ا عوسضخ نأا دكأاو .““اًيداسصتقا ةايحلل
اهتايلوؤوسسم ركنتل اهعفد برغŸا تازازتبل
Óئاق ،ةيوارحسصلا ةيسضقلا هاŒ ةيلودلا اهتامازتلاو
ةوقك ةيلودلا اهتامازتلاب ءافولا اينابسسإا تررق اذإا““ هنأا
ميظنت ةيلمع ‘ ةمهاسسŸا لÓخ نم ةيرامعتسسا
نكÁ ،ةيبرغلا ءارحسصلل ÒسصŸا ريرقت ءاتفتسسا
اميف اميسس لو ينمألا هنواعت ءاهنإاب ددهي نأا برغملل
““اينابسسإا ¤إا ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا ةلأاسسÃ قلعتي
ةديحولا ةيقيرفألا ةلودلا لظي““ برغŸا نأا رابتعاب
.““ابوروأا عم ةيرب دودح اهل يتلا

اهلجخ نع Èعت ةيسسايسس ةطسشان•
يليسشلإ خويسشلإ سسل‹ نايب نم

ةوسضع ،اداسسيك اناهوج ةطسشانلا تددن ،اهبناج نم
،يوارحسصلا بعسشلا ءاقدسصأل ةيبمولوكلا ةيعم÷ا
خويسشلا سسل‹ بئان هعقو يذلا ءاسضمإلاب ،تبسسلا
معاد ““تيقم ““ نايب ىلع ،ورازيب جروج ،يليسشلا

برغŸا بلاطم نأا ةزÈم ،ةيبرغلا ءارحسصلا لÓتحل
‘ ىوسس دوجو اهل سسيل““ ةيبرغلا ءارحسصلا نأاسشب

flا ةياعدو ةليŸإا اهتهجو ةلاسسر ‘و .برغ¤
ةطسشانلا تبتك ،ورازيب جروج يليسشلا روتانيسسلا
يدتعي دلب ةدناسسم يمسساب متت نأا ديرأا ل““ ةيبمولوكلا

Èعت تانايب رسشن نع عانتمÓل““ هايا ةيعاد ،““رخأا ىلع
ميلقا لÓتحاو رامعتسسا ةمادا ديري لعاف ةدارا نع
لدعلا ةمكfi بسسح ،يذلا (ةيبرغلا ءارحسصلا)
عم ةدايسس ةلسص يأا هل نكت ⁄و هل تسسيل ،ياهل ةيلودلا
ةيكيرمأاك انأا ““ ةلاسسرلا  ةبحاسص تفاسضأاو .““برغŸا

ةلئاسستم ،““مكنايب لايح لجÿاب روعسش ينباتني ،ةينيتل
ةمولظŸاو ةبذعŸا بوعسشلل لثمŸ نكÁ فيك ““

رخأا دحأا نع دوذلا يعدي نأا ةينيتÓلا اكيرمأل
.““سضرألا هجو ىلع ةيعاطقلا ةيدرفلا ةمظنألا
““ روتانيسسلا ةبطاfl ةيبمولوكلا ةطسشانلا تلسسÎسساو
يدرفلا ماظنلا نأاب ةيارد ىلع متنأا له ،ورازيب يديسس
نويلم8 نم ديزأا درط دق هنع نوعفادت يذلا ءÊدلا

‘ Úتتسشم ،ةÒخألا ةنسس نيرسشعلا لÓخ هاياعر نم
تدرطتسساو .““يمويلا توقلا ىلع نوعسسيو ⁄اعلا
نكل ،مكمسساب اهيلع ءاسضملا منكÁ ،متئسش اذا““ لوقلاب
نوركفي ÚينيتÓلا Úيكيرمألا ÚيÓمف .يمسساب سسيل
يتلا اداسسيك ةديسسلا Òبعت دح ىلع ،““يلثم ديكأاتلاب
يتاذ مكحب عتمتي ل ميلقا ةيبرغلا ءارحسصلا نأاب تركذ
ميلاقأÓل ةدحتŸا ·ألا ةمئاق نمسض0691 ذنم جردمو

.يتاذلا مك◊اب ةعتمتŸا Òغ
يبعسشلا ريرحتلا سشيج تادحو لسصاوت ثيح ،اًيركسسع
عقاوم تفدهتسسا ،ةزكرم تامجه نسش يوارحسصلا
،راعلا رادج فلخ يبرغŸا لÓتحإلا تاوق تاقدنخت
ةرازو نع رداسصلا32 مقر يركسسعلا نايبلا بسسحبو
يوارحسصلا سشي÷ا نسش دقف ،ةيوارحسصلا عافدلا
لÓتحلا تاوق روحج تفدهتسسا ،ةزكرم تامجه““
ةيسسرفلا عاطقب ثمرلا ةرارق ةقطنÃ يبرغŸا
ةفاسضإلاب ““سسبÙا عاطقب يطبسسلا سسور ةقطنمو
ميظعأا ةقطنمو ةلسشت عاطقب ميلظلا بلق ةقطنم““ ¤ا
عقاوم ¤إا ةفاسضإلاب ،““درسسوا عاطقب  دول÷ا مأا
سسور ةقطنم لك ‘ ةيبرغŸا تاوقلا تاقدنختو
.سسبÙا عاطقب ةيمظيسشلا

ةيلياهشس رهاطلا  ^

سسلجملل اًشسيئر وايد كيلم ديقعلا باختنا :›ام
›اقتن’ا ينطولا

سسيئر ،وايد كيلم ديقعلا بختنا ^ ›ام ‘ ›اقتنإلا ينطولا سسلجملل اً
تدافأا ام قفو ةيلاقتنإلا ةلحرŸا نمسض ةيعيرسشتلا ةطلسسلا لثÁ يذلا
›اقتنلا ينطولا سسلÛا مسضيو .ةيلÙا مÓعإلا لئاسسو ،تبسسلا ،هب
ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡و ةيسسايسس بازحأا ،اًدعقم121 نمسضتي يذلا
ةعسضب ذنم لوادتم وايد كيلم ديقعلا مسسا ناكو .Úيركسسع و تاباقنو
ام اذهو سسلجملل لمتfi سسيئرك يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ‘ عيباسسأا
ةيعيرسشتلا ةئيهلا هذه ليكسشت نأا ،رداسصŸا تاذ تلقو .هباختناب دكأات
41 هتدام ‘ سصني يذلا ةيلاقتنلا ةلحرŸا قاثيم اهنمسضت ةيلاقتنلا

.ةمأÓل ةي◊ا ىوقلا Úب Úمسسقم وسضع121 نم نوكتتسس ةئيهلا نأا ىلع
ةيندم ةيسصخسش هسسأارت ›اقتنلا سسلÛا““ نأا ىلع51 ةداŸا سصنتو
ةموكح و لوأا ريزوو سسيئر Úيعت دعبو .سسلÛا لخاد بختنت ةيركسسعو
يتلا تاطلسسلل يقب ÚيسضاŸا ربوتكأا ةيادبو Èمتبسس ةياهن Úب ةيلاقتنا

ةثلاث ةئيه ءاسشنإا توأا81 مويل يسسايسسلا Òيغتلا بقع اهليكسشت ”
ت’اكو ^                                                            .ةيلاقتنلا ةلحرŸا هذهل ةيعيرسشت

ةشضهنلا دشس تاشضوافم لامكتشسا   نلعي نادوشسلا
ةيشضقلا ليودت مدع ىلع دكؤويو

قلعتي اميف تاسضوافŸا قيرط لامكتسسا ىلع هرارسصإا نادوسسلا نلعأا ^
ريزو دكأاو .نآلا دسسلا ةيسضق ليودت يوني ل هنأاو ةسضهنلا دسس ةمزأاب

نويزفلتلل تاحيرسصت ‘ ،نيدلا رمق رمع فلكŸا Êادوسسلا ةيجراÿا
سضوفرم““ دسسلا تاسضوافم ‘ ةوقلا مادختسسا نأا ىلع ،سسمأا ،Êادوسسلا
،نآلا ةسضهنلا دسس ةيسضق ليودت يونت ل““ هدÓب نأا ¤إا اًتفل ،““همعدن لو
نأا نيدلا رمق راسشأاو .““تاسضوافŸا قيرط لامكتسسا ىلع ةّرسصُم يهو
بنا÷او ،ةسضهنلا دسس تاسضوافم ‘ اطيسسو تناك ةدحتŸا تايلولا““
ريزولا تفلو .““ةطاسسولا هذه رارمتسسا ىلع اًسصرح Ìكأا ناك يرسصŸا
اه◊اسصل ةيرامعتسسلا تاقافتلا رسصنع تقّوسس““ ايبويثإا نأا ¤إا Êادوسسلا

لظت ،ةيرامعتسسلا تاقافتلا““ نأا دكأا هنكلو ،““ةسضهنلا دسس تاسضوافم ‘
سسيل تقولا““ نأا ،Êادوسسلا ريزولا فاسضأاو .““لودلا اهب مزتلتسسو ،ةمزلُم

فيرÿا ‘ أادبيسس Êاثلا ةسضهنلا دسس ءلم نأا رابتعاب ،ان◊اسص ‘
نمألا ةيسضق نم لعŒ نأا تعاطتسسا““ ةرهاقلا نأا ¤إاً اÒسشم ،““لبقŸا
 د .ق ^.““يموق نمأا ةيسضق ،يئاŸا

:دكؤوــي يقيرفإلإ دا–لإ ،ويراسسيلوبلل ÊإديŸإو يمÓعإلإ ديعسصتلإ ءإزإإ ›ود قلق طسسو

ÒشصŸا ريرقت ‘ هقح ةشسرا‡ نم يوارحشصلا بعششلا Úك“ نم دب’
ددÙا وحنلا ىلع اهتي’و ذيفنتل وشسرونيŸا ةثعب معدب نمأ’ا سسل‹ بلاطت ايقيرفإا بونج^•

ةيبرغلا ءارحشصلاب برغŸا بلاطم وأا معازÃ طق فÎعن نـل :ديوشسلا ^•
يوارحشصلا بعششلا Òشصم ريرقت ةيلمع ””ةلقرع””و ›ودلا نمأ’ا سسل‹ ””سسعاقت :يكيرمأا يـلود رـيبخ ^•

فلخ ةيبرغŸإ تإوقلإ عقإوم فسصقو فإدهتسسإ نع اهيف ثدحتت ةيوإرحسصلإ عافدلإ ةرإزو نع ةرداسصلإ اهتانايب لÓخ نم ويراسسيلوبلإ ةهب÷ يمÓعإلإو ÊإديŸإ ديعسصتلإ راثأإ
اهلم‹ ‘ تبلاط يتلإ لود ةدعو يقيرفإلإ دا–لإو يبوروألإ دا–لإو ةدحتŸإ ·ألإ ىوتسسم ىلع ًاقلق ،ةيدامو ةيرسشب رئاسسخ ًةفلfl تإركركلإ ةقطنÃ لسصافلإ رإد÷إ
لود هيف تددن يذلإ تقولإ ‘ إذه يتأاي .يوإرحسصلإ بسشعلإ Òسصم ريرقت ءاتفتسسإ ميظنتل وسسرونيŸإ ةثعب لاسسرإ ‘ ليجعتلإو تاسضوافŸإ ةلواطل ةدوعلإو ديعسصتلإ فقول
.ةلتÙإ يسضإرألإ ‘ ناسسنإلإ قوق◊ ةيبرغŸإ تاكاهتنإلاب ةيقوقح تامظنمو
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ةفيفÿا انوروك سضارعأا جÓع تاوطخ يه ام
؟لزنŸا ىف

بنŒو رذ◊أو ةطي◊أ نم ديزŸأ ذخأأ نم دب’ انوروك سسوÒف Òبكلأ راضشتن’أ عم
ةباضص’أ لاح ‘و ،يحضصلأ لوكوتوÈلأ دعأوق قيبطتب مأزتل’أو ةمحدزŸأ نكامأ’أ
سسوÒفلأ أذهل ةفيفÿأ سضأرعأ’أ جÓعل ةقيرط لضضفأأ مهفو ةفرعم دب’ ىودعلاب
.لتاقلأو ىودعلأ ديدضش

جÓع تأوطخ نع Óضصفم أريرقت ‘‘تياضس ثلاه يذ‘‘ عقوم سضرع ،راطإ’أ أذه ‘
:يهو لزنŸأ ىف ةفيفÿأ انوروك ت’اح

ةحارلا نم Òثكلا ىلع لوسص◊ا
نم اًعضستم كضسفن حنمأ أذل ،بعتم كمضسج نأأ ملعأ انوروك سسوÒف ةبراfi ءانثأأ
ةمهم زا‚إ’ اهجاتحي يتلأ ةقاطلاب كمضسج ديوزت ‘ دعاضستضس ،ةحأرلل تقولأ
.سسوÒفلأ نم ىفاعتلأ

ءاŸا نم Òثكلا برسش
فيفخت ىف دعاضست نأأ نكÁ ىتلأ ،ءاŸأ نم ةيفاك ةيمك ىلع كلوضصح نم دكأات
ةدايزو ىم◊اب ةبوحضصم سسوÒفلاب ةباضصإ’أ نوكت ام ةداعف ،سضأرعأ’أ نم ديدعلأ
ةدئأزلأ هايŸأ سضيوعت ىف دعاضسي نأأ نكÁ ءاŸأ نم Òثكلأ برضش نإاف أذل ،قرعتلأ
دعاضست نأأ نكÁ ،فاج لاعضس نم ىناعت تنك أذإأو.فاف÷أ عنÁ ام ،اهدقفت ىتلأ

دعاضست نأأ نكÁ امك ،كقلح ةئدهت ىلع نخاضسلأ ءاŸأ ىف لضسعلأ نم ةÒغضص ةقعلم
.فنأ’اب طاıأ فيفخت ‘ Úيفاكلأ نم ةيلاÿأ ةئفأدلأ تابورضشŸأ
ةيبط ةراسشتسسا يعدتسستل يتلا ةيودألا لوانت

Áأ سضأرعأ’أ رمتضست نأأ نكŸنم ،انوروك نم ةطضسوتم ¤إأ ةفيفخ ةلا◊ ةبحاضص
ىف سضأرعأ’أ نم سصاخضشأ’أ مظعم ىفاعتي نكل ،Ìكأأ وأأ عوبضسأأ ¤إأ مايأأ ةعضضب

ةزهاج مضس÷أ م’آأو دÈلأو ىمحلل ةيضساضسأ’أ ةيودأ’اب ظفتحأ أذل ،Úعوبضسأأ نوضضغ
.رخآأ جÓعل لعفلاب عضضخت تنك أذإأ كبيبط رضشتضسأ اهلبقو ،لزنŸأ ىف
نامأا ىف ءاقبلل ىرخأا تاطايتحا
،لماضشو رركتم لكضشب كيدي لضسغ وه سسوÒفلأ فقول هب مايقلأ كنكÁ ءىضش لضضفأأ

سصرحأو .مضس÷أ نم ىرخأأ ءأزجأأ ىأأ وأأ كهجو سسŸ وأأ ماعطلأ لوانت لبق ةضصاخ
نم اًضضيأأ دكأات.ةدو÷أ ¤اع اًعانق اًيدترم كضسفن محأو اًمئأد نيديلأ مقعم لمح ىلع
كتدوع روف هلضسغو ىنطق عانق مأدختضسأ كنكÚ، Áترم عانقلأ سسفن مأدختضسأ مدع
نم دب’ Òخأ’أ ‘ .ىعامتج’أ دعابتلأ ىلع ظاف◊أ نم اًضضيأأ دكأاتو لزنŸأ ¤إأ
نأ’ ،ىضس Úماتيفب ةينغلأ تأورضضÿأو هكأوفلأ لوانتو ىحضصلأ ماعطلأ لوانتبÒكذتلأ

.كتعانم زيزعت ىلع دعاضسي نأأ نكÁ أذه
ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

ةا‚ روضسيفوÈلأ تفضشك ،راطإ’أ أذه ‘^
يوه÷أ يع-جرŸأ ز-كرŸأ ة-ضسي-ئر ،ق-فو-م
زكرملل عبات-لأ ،أد-ي-ضسلأ ى-ضضرÃ ل-ف-ك-ت-ل-ل
نب روتكدلأ‘‘ نأرهول يعما÷أ يئافضشتضس’أ
ةبضسنلاب ةمهŸأ ةبوعضص  نع ،جأأول ،‘‘بجرز
ثيح ،ةيد-عŸأ سضأر-مأ’أ ‘ Úضصت-خ-م-ل-ل
نم مهنك“ ةلداعم داجيإأ م-ه-ي-ل-ع بجو-ت-ي
نمز ‘ أديضسلأ ىضضرÃ لفكتلاب رأرمتضس’أ
.انوروك
يتلأ) ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ةحلضصم ليو– ” و
لفكت-ل-ل يو-ه÷أ ي-ع-جرŸأ ز-كرŸأ يوأا-ت

Ãأ ل-ير-فأأ ‘ (أد-ي-ضسلأ ى--ضضرŸإأ ي-ضضا¤
Èمتبضس ةياغ ¤إأ ،91ديفوكلاب لفكتلل ةدحو
قفوم روضسيفوÈلأ تد-نŒ د-ق و .ي-ضضاŸأ
ذنم ةحئا÷أ ةهباÛ ي-ب-ط-لأ ا-ه-م-قا-طو
ةحلضصŸأ سسأأر ىلع اهرا-ب-ت-عا-ب ا-ه-ت-يأد-ب
ةيدعŸأ سضأر-مأ’أ ‘ ة-ضصتıأ ةد-ي-حو-لأ
.نأرهو ةي’وب
ل-يو– نأأ ق--فو--م رو--ضسي--فوÈلأ تزر--بأأو
ةد-حو ¤إأ ة-يد-عŸأ سضأر-مأ’أ ة--ح--ل--ضصم
ت’اح لابقتضسأ ةلاحتضسأ ¤أ ىدأ ديفوكلل
،ىفضشتضسŸأ ‘ ثوكŸأ مزلتضست يتلأ أديضسلأ
أو-نا-ك ي-ب-ط-لأ ا-ه-م-قا-طو ا-ه-نأأ تفا-ضضأأو
،مهل ءاف-ضشت-ضسأ ةر-ضسأأ دا-ج-يإ’ نود-ه-ت-ج-ي

Ãوأأ ،ىر-خأ’أ تا-ي’و-لأ ‘ تا-ي--ف--ضشت--ضس
Ãا-ب ىر-خأأ ح-لا--ضصŸي-ئا-ف-ضشت-ضس’أ ز-كر

ةح-ل-ضصم رأر-غ ى-ل-ع ،نأر-هو-ب ي-ع-ما÷أ
.سشاعنإ’أ ةحلضصمو ةئرلأ سضأرمأأ
ىودعلأ طاقتلأ نم فوخت
ةيعمج ةضسيئر يزع مÓحأأ ةديضسلأ بضسحو
سصاخضشأ’أ ةدعاضسŸ ‘‘ايباجيإأ سشيعلأ ملح‘‘
ءأدلأ أذهب ÚباضصŸأ‘‘ ناف أديضسلاب ÚباضصŸأ
هذه مضضخ ‘ ,‘‘ما-ت-يأ’ا-ك م-ه-ضسف-نأأ أود-جو
،انوروك ءابوب عيم÷أ اهيف لغضشنأ يتلأ ةمزأ’أ

ةدعاضسŸ ةيعم÷أ هذه ءاضضعأأ دنجتي ثيح
.ىضضرŸأ نم ةئفلأ هذه
نكت ⁄ ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ةحلضصم نأأ مغر
Èمتبضس ةياغ ¤إأ ءافضشتضس’أ ت’اح لبقتضست
تاضصوحف ءأرجإأ ةيناكمإأ نأأ Òغ ،يضضاŸأ

Ÿإأ ةفاضضإأ ،ةرفوتم تنا-ك أد-ي-ضسلأ ى-ضضر¤
ة-يودأ’أ ع-يزو-ت ‘ ة-ح-ل-ضصŸأ رأر--م--ت--ضسأ
,ةيحضصلأ مهتلاح عباتت ن-يذ-لأ سصا-خ-ضشأÓ-ل

ناك جÓعلأ ‘ رأرمتضس’أ ‘ لكضشŸأ نأأ Òغ
ةباضصإ’أ نم أديضسلأ ىضضرم فوخت ‘ نمكي
،ىفضشتضسŸأ ¤إأ أومد-ق ا-م أذإأ ,د-ي-فو-ك-لا-ب

نم ديزت ةيعا-نŸأ م-ه-ل-كا-ضشم نأأ و ة-ضصا-خ
أذ-ه-ب ىود-ع-لأ ر-طاfl ما-مأأ م-ه-ت-ضشا-ضشه
.⁄اعلأ ‘ يضشفتŸأ دجتضسŸأ سسوÒفلأ
نأأ ’إأ ةعباتŸأو سصحفلأ ةيناكمإأ رفوت مغرو
ةيضشخ روضض◊أ ‘ نوددÎي أوناك ىضضرŸأ
رو-ضسي--فوÈلأ بضسح ،91ديفوكلاب ةبا-ضصإ’أ

تلزع ةيحضصلأ ةمزأ’أ‘‘ نأأ تزربأأ يتلأ قفوم
تأذ تفاضضأأو.‘‘أديضسلأ ىضضر-م ن-م Òث-ك-لأ
نم) سضير-مÚ 003.2ب ن-م ه-نأأ ة-لوؤو-ضسŸأ

flيبرغلأ بون÷أو بر-غ-لأ تا-ي’و ف-ل-ت)

051 دجوي ،مهتلاح اهتحلضصم عبا-ت-ت ن-يذ-لأ
⁄ ثيح ،مهرابخأأ اما“ تعط-ق-نأ سضير-م
.مهتيودأأ ذخأ’ ’و ينيتورلأ سصحفلل ’ أوتأاي
ةلا◊أ هذهل ق-فو-م رو-ضسي-فوÈلأ تف-ضسأا-تو

دق أوناك  ÚبيغتŸأ نم سضعبلأ نأأو ةضصاخ
ءأوتحأ ” ذأ ،جÓعلأ ‘ ةديج جئاتن أوققح

.هنم نوكتضشي أوناك يذلأ سسوÒفلأ
جÓعلأ فيقوت نأأ ةيئاضصخأ’أ هذه تزربأأو
ةيحضصلأ م-ه-ت-لا-ح سسا-ك-ت-نأ ¤إأ يدؤو-ي د-ق
دعب ىتحو .ةيدعŸأ م-ه-ت-لا-ح ¤إأ ةدو-ع-لأو
عم ،ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ةحلضصم حتف ةداعأ
ةضصاÿأو طقف ةرضسأأ سسمخ ىل-ع ا-هءا-ق-بإأ
لأزي ’ ،ديفوك-ل-ل ة-ي-ضصع-ت-ضسŸأ ت’ا◊ا-ب

.اهيلإأ مودقلأ ‘ نيددÎم أديضسلأ ىضضرم
⁄ اهتحلضصم نأأ قفوم رو-ضسي-فوÈلأ د-كؤو-تو
Úباضصملل ديفوكلاب ةا-فو ة-لا-ح يأأ ل-ج-ضست
ملح‘‘ ةيعمج ةضسيئر اهرودب , ديفتو .أديضسلاب
Úلماح سصاخضشأأ ةدع نأأ ‘‘ايبا-ج-يإأ سشي-ع-لأ
اهلمع قاط-ن ‘ م-ه-ع-م ل-ما-ع-ت-ت أد-ي-ضسل-ل
لكضشي نأأ نود ديفوكلاب أوبي-ضصأأ ،يو-ع-م÷أ
نأأ م-غر و .م-ه-تا-ي-ح ى-ل-ع ةرو--ط--خ كلذ
Òغ ءيضشلأ سسفن تظح’ قفوم روضسيفوÈلأ
لظ ‘ مك◊أ ‘ عرضستلأ مدع لضضفت اهنأأ

لوح نآ’أ د◊ ةقيقد تاضسأرد دوجو مدع
ةيعم÷أ تأذ وعوطتم موقيو .لاكضشإ’أ أذه
ةياغ ¤إأ ةيودأ’أ لاضصيإاب ةحئا÷أ ةيأدب ذنم
لوقت ثيح أد-ي-ضسلأ ى-ضضر-م ى-ن-ك-ضس ر-ق-م
فلتfl نم تأءأدن ىقلتت اهنأأ يزع ةديضسلأ
ركضسعمو ترايت رأرغ ى-ل-ع بر-غ-لأ تا-ي’و
ىلع نطولل يبرغلأ بون÷أ نمو ،نأزيلغو

.ةماعنلأو سضيبلأ رأرغ
ةيناكمإأ مدع ن-ع يز-ع ةد-ي-ضسلأ ف-ضسأا-ت-تو
كئلوأأ ةضصاخ ،ىضضرŸأ عيمج ¤إأ لوضصولأ
لضصأوتلأ عقأوم لامعتضسأ نونق-ت-ي ’ ن-يذ-لأ
فرظلأ أذه لثم ‘ ىقبت يتلأ يعامتج’أ
نم ’امعتضسأ Ìكأ’أ لاضصت’أ ةليضسو يحضصلأ

ىضضرŸأ سضعب نأأ فيضضتو .تايعم÷أ لبق
نم بعضصي ام ,ةباتكلأ ’و ةءأرقلأ نونضسحي ’
.مهيلإأ لوضصولأو مهعم لضصأوتلأ ةمهم

flةحئا÷ا دعب ام رطا
ةيلÙأ ناكضسلأو ةحضصلأ ةيريدم تمهاضس و

رأدضصإأ لÓخ نم أديضسلأ ىضضرم ةدعاضسم ‘
موقت يتلأ تاي-ع-م-ج-ل-ل ة-ضصا-خ سصي-خأر-ت
لوؤوضسŸأ لوقي كلذ نأاضشبو .ةيودأ’أ ليضصوتب

فضسوي ديضسلأ ةيريدŸأ هذ-ه-ب لا-ضصت’أ ن-ع
ليهضست تلوا-ح (ة-ير-يدŸأ) ا-ه-نأأ يرا-خو-ب
ةÎف ‘ ةضصاخ تايعم÷أ هذه مامأأ ةمهŸأ

.تاي’ولأ Úب لقنتلأ رضضح
مغرلأ ىلع هنأأ قفوم روضسيفوÈلأ تفاضضأأو
لفكت-لأ ى-ل-ع تز-كر ا-ه-ل-ك دو-ه÷أ نأأ ن-م
ت’احلل ركبŸأ سصحفلأ نأأ Òغ،ىضضرŸاب
ةلمح مظنت ⁄ ثيح ،ا-ب-نا-ج ن-كر ةد-يد÷أ
مظنت تناك امنيب ،ةحئا÷أ ةيأدب ذنم ةدحأو
رهظتو.ةنضسلأ رأدم ىلع كلذ لبق تÓم◊أ
⁄ ثيح ،ةيلج ركبŸأ سصحفلأ ةلق ة-ج-ي-ت-ن

زكرملل ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ةحلضصم يضص–
542 ىوضس نأرهوب يعما÷أ ي-ئا-ف-ضشت-ضس’أ

بون÷أو برغلأ تاي’و لمضشت) ةديدج ةلاح
‘ يضصحأأ اميف ،0202 ةيأدب ذنم (يبرغلأ
ةلاح035 ةيضضاŸأ ةنضسلأ نم ةÎفلأ سسفن

تابأرطضض’أ كلت  ةلب Úطلأ دأز امو.ةديدج
،ةفلتıأ ةيحضصلأ تامدÿأ اهتفرع يتلأ

تايلمعلأو تاجÓعلأ عيمج ليجأات ” ثيح
ليلاحتلأ سصقن ¤إأ ىدأأ ام ةلجعتضسŸأ Òغ
متت يتلأ ليلاحتلأ كلت رأرغ ىلع) ةيومدلأ

يتلأو ،(ةيحأر÷أ تايلمعلأ ¤إأ عوضضÿأ لبق
نم ءزج -ت’ا◊أ سضعب ‘ - اهيف رهظت

يتلأ ةضصتıأ سسفن بضسح ,أديضسلأ ت’اح
لكضشب رهظ-ي-ضس تا-با-ضصإ’أ دد-ع نأأ تدا-فأأ

.ةحئا÷أ ةياهن دعب مقافتم
نأأ ة-ح-ضصلأ لا‹ ‘ نو-ضصتıأ Èت--ع--يو
يقاب ‘ تابأرطضضأ ‘ ببضست دق91ديفوكلأ
،‘‘ظوحلم دج‘‘ لك-ضشب ة-ي-ح-ضصلأ تا-مدÿأ

اهتلاح ىلع فو-قو-لأ ا-ي-لا-ح رد-ج-ي ثي-ح
لÓخ لجضسŸأ رخأاتلأ كرأدت ¤أ يعضسلأو
نزأوت داج-يإأ ةرور-ضض ع-م ،ةÒخأ’أ ر-ه-ضشأ’أ

نم ديفوكلاب لفكتلأ يتيلمع Úب ام ديدج
.ةيناث ةهج نم ىرخأ’أ سضأرمأ’أو ةهج

ـه.ةÁرك^

Úعوطتملل ›ودلا مويلا
““عوطتŸا بابسشلا كلسس““ ءاسشنإا نع نÓعإ’ا

ءا--ضشنإأ ن--ع نÓ---عإ’أ سسمأأ لوأأ ” ^
ةبضسانÃ كلذو ‘‘يعوطتلأ بابضشلأ كلضس‘‘
Úعو-ط-ت-م-ل-ل ›ود-لأ مو--ي--لأ ءا--ي--حإأ
ل-ك ن-م Èم-ضسيد5 خيرا-ت-ل فدا-ضصŸأ

ةثÓث ىلع كل-ضسلأ أذ-ه ز-ك-تر-يو.ة-ن-ضس
لوأأ قÓطإأ يه ¤وأ’أ ،ةيضساضسأأ مئاعد
بابضشلاب ةضصاخ ةيم-قر ة-ي-ن-طو ة-ضصن-م
بابضشلأ قاثيم‘‘ ءاضشنإأ ةيناثلأو ،عوطتŸأ
ةيرأزو ةن÷ سسيضسأات ةثلاثلأو ،‘‘عوطتŸأ
.يعوطتلأ لمعلأ قيضسنتو ميظنتل
ةيمقرلأ ةين-طو-لأ ة-ضصنŸأ هذ-ه ن-ك“و
ل-م-ع--لأ ‘ ة--كرا--ضشŸأ ن--م با--ب--ضشلأ
يلÙأ ن-يد-ي-ع-ضصلأ ى-ل-ع ي-عو-ط-ت-لأ
Èع طأر-خ-ن’أ لÓ-خ ن-م ،ي-ن-طو--لأو
اهقلطأأ ةضصنم يهو ،يدي ‘‘iday‘‘ قيبطت
ةبلط نم نوك-م ي-ع-ما-ج ي-م-ل-ع يدا-ن

ى-م-ضسير-ئأز÷ا-ب رأوز-لأ با-ب ة-ع-ما-ج
‘‘bulc orcim‘‘،ليهضست اهتم-ه-م
ثيح ،يعوطت-لأ ل-م-ع-لأ ‘ طأر-خ-ن’أ

ةقاطب ىلع لوضص◊أ نم عوطتŸأ نك“
Ãمد-ق-ت ا-م-ك ،ه-ب سصا-خ ‘‘زأو-ج‘‘ ة-با-ث

ل-م-ع-لأ ى-ل-ع ة-طو-ب-ضضم تا-ي-ئا--ضصحإأ
.يعوطتلأ
با-ب-ضشلا-ب سصا-خ قا-ث-ي-م سسي-ضسأا-ت ”و
لم-ع-لأ Òطأا-ت ه-ن-م فد-ه-لأ ،عو-ط-تŸأ
مكحتت يتلأ دعأوقلأ طبضضو يعو-ط-ت-لأ

تا-ب-جأوو قو-ق-ح دد-ح-ي ا--م--ك ،ه--ي--ف
مه-طا-ضشن-ب ما-ي-ق-لأ لÓ-خ Úعو-ط-تŸأ

.تقولأ سسفن ‘ مهيمحيو يÿÒأ
متهت يتلأ ةيرأزولأ ةنجللأ سصخي اميفو
،يعوطتلأ ل-م-ع-لأ ق-ي-ضسن-تو م-ي-ظ-ن-ت-ب
تاعاطق-لأ Úب ل-ضصو ةز-م-ه نو-ك-ت-ضسف
تا-ي-ع-م÷أو ة-ه-ج ن-م تا--م--ظ--نŸأو
معد اهفده ىرخأأ ةهج نم ةي-عو-ط-ت-لأ
تأردا-بŸأو تا-ي-ل--م--ع--لأ ة--ق--فأر--مو
.ةيعوطتلأ

با-ب-ضشلأ ر-يزو ن-ل-عأأ ،قا-ي-ضسلأ أذ-ه ‘
يذلأ ،يدلا-خ ي-ل-ع د-ي-ضس ،ة-ضضا-ير-لأو
نع ،اهنمثو ةيلم-ع-لأ هذ-ه ى-ل-ع فر-ضشأأ
،Êابضشلأ عوطتلل ينطولأ عوبضسأ’أ قÓطإأ
Èع ةيعوطت تايلمع د-ه-ضشي-ضس‘‘ يذ-لأو
ى-ت-ضش ‘ ن-طو--لأ تا--ي’وو تا--يد--ل--ب
يعامتج’أو يحضصلأ ا-م-ي-ضس ،ت’اÛأ
”و.‘‘لظلأ قطانم ‘ ةضصا-خ ي-ئ-ي-ب-لأو
عرد-ب ي-عو-ط-ت-لأ ل-م-ع-لأ دأور Ëر-ك--ت
يتلأ دوه÷أ Òظن ،0202 ةنضسل عوطتلأ
‘ يعوطتلأ ل-م-ع-لأ لا‹ ‘ ا-هو-لذ-ب
.ت’اÛأ ىتضش
ةيريدŸأ نم ل-ك يد-لا-خ ر-يزو-لأ مر-كو
لمعلل ةينطولأ ةيعم÷أو ،تاباغلل ماعلأ
يدانلأ أذكو ،‘‘نÌيإأ‘‘ ةيعمج ،يعوطتلأ
نيذلأ،‘‘bulc orcim‘‘ ي-ع-ما÷أ

ل-م-ع-لأ ‘ ،ه-ت-ق-ير-ط-ب ل-ك ،أو-م-ها-ضس
يضشفت مغر0202 ةنضس لÓخ يعوطتلأ

انوروك ةحئاج
م.ق ^

91ديفوك تاسصوحف ءارجا نود لاح يعانŸا مهزاهج فعسض

مهب لفكتلا ةمهم بعّسصيو اديسسلاب ÚباسصŸا ““لزعي““ انوروك سسوÒف
ةحئا÷ا ببسسب ينيتورلا سصحفلل اوعسضخي ⁄و مهرابخأا تعطقنا سضيرم051^

ةمهم نم تبعسص يتلا ،91ديفوكلل ةيحسصلا ةمزألا نع تجتن ةدع تابارطسضا اديسسلا ىسضرÃ لفكتلا دهسشي
نأاو اسصوسصخ.تايفولاو ىودعلا تلاح ةدايزو ةمداقلا تاونسسلا ‘ تلا◊ا ددع مقافتب ددهي ام ÚباسصŸاب لفكتلا
.انوروك ةحئاج ببسسب مهتيودأا ذخأل اومدقتي ⁄و ينيتورلا صصحفلل اوعسضخي نل مهنم تارسشعلا

Ãاعلا مهموي ةبسسانŸي

مهتمارك ىلع اظافح““ ممهلا يوذ““ ¤إا ““تاجايتح’ا يوذ““ ةيمسست Òيغتب بلاطم
ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-لأرد-ي-ف-لأ سسي-ئر سسمأأ ا-عد ^

ةديد÷أ رئأز÷أ لجأ نم ÊدŸأ عم-ت-ج-م-ل-ل
ةرأزو‘‘ رجفلأ‘ Èنم نم يلعأ ءاير-كز ي-ب-ي-ب-ح

مضسأ Òيغتل ةأأرŸأ اياضضقو ينطولأ ن-ما-ضضت-لأ
ÚقاعŸأ سصاخضش’أ نم ‘‘تاجا-ي-ت-ح’أ يوذ‘‘
مهتمأرك ىلع اظافح أذهو ‘‘ممهلأ يوذ‘‘ ¤أ
ةيلأرديفلأ هتقلت يذلأ بلطلأ وهو مهروعضشو
ÚقاعŸأ سصاخضش’أ لبق نم

نع ةيلأردفلأ سسيئر  فضشك ،قايضسلأ أذه ‘
001 ةب-ضسن-ب قا-ع-م ف’آأ6ن-م د-يزأ ءا-ضصحأ
‘ قاعم فلأ43 نم Ìكأ عوم‹ نم ةئاŸاب
.نأرهو ةي’و
يوذ-ل يŸا-ع-لأ مو-ي-لأ ة-ب-ضسا-نÃ تل-ف--ت--حأ
ةينطولأ ةي-لأرد-ف-لأ ، ة-ضصاÿأ تا-جا-ي-ت-ح’أ
ةد-يد-ج ر-ئأز-ج ل-جأأ ن-م ÊدŸأ ع--م--تÛأ

Ãةحيرضشلأ هذه نم أوعدم04 روضضحب اهرق
مضسأ تلمح ةنجلب ةي-لأرد-ف-لأ ا-ه-ت-ضصخ ي-ت-لأ
قيفوت اهضسأأر-ي ‘‘ة-ضصاÿأ  م-م-ه-لأ يوذ ة-ن÷‘‘

ةضسائرل هراي-ت-خأ نأأ ي-ل-عأ د-كأأ ثي-ح ،سسرا-ف
اÌ Ãكأأ املم هنوك Ìكأأ اه-م-عد-ي-ضس ة-ن-ج-ل-لأ

متي نأأ ىلع ،عمتÛأ نم ةئفلأ هذه هجات–
ةيلا◊أ اهت-مو-ظ-ن-م ة-ع-جأر-م ى-ل-ع ل-م-ع-لأ
نم هجات– امو ،اهتيعضضو ‘ رظنلل اهتنياعمو
ةفاك نامضض لجأ’ ،ي-حأو-ن-لأ ى-ت-ضش ن-م م-عد

تأذ قفو اهنم ةيعامتج’أ ة-ضصا-خ ا-ه-قو-ق-ح
جمانÈل Òضضحتلأ ن-ع ف-ضشك يذ-لأ ،رد-ضصŸأ

لمضشيضس ةضصاÿأ تاجايتح’أ يوذ ةئفب سصاخ
ةيضضا-يرو ة-ي-عا-م-ت-جأ ا-ه-م-ه-ت ةد-ع بنأو-ج
نمضضتت يتلأ ةنجللأ عمتجتضس ا-م-ي-ف ،ا-هÒغو
ع-ضضو ل-جأ’ Úضصتflو Úي-ع-ما--ج ةذ--تا--ضسأأ

اهحرط ةمث نمو ،سصوضصÿأ ‘ م-ه-تا-حÎق-م
نماضضتلأ ةرأزو غلبتل ةينعŸأ تاه÷أ ةفاك ىلع
كراضشت يتلأ ةيلأردفلأ تاحÎقÃ يعامتج’أ

ىلع لمعلأ لحأرم ‘ ›أردفلأ ا-ه-ب-ت-ك-م Èع
يوذ ةد---ئا---ف ‘ بضصت تا----حÎقÃ جورÿأ
.ةضصاÿأ تاجايتح’أ

سسيمÿأ ةيلأرد-ف-لأ تما-ق ل-ضصت-م قا-ي-ضس ‘
يحب ءأرضضخ ةحاضسم ة-ئ-ي-ه-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لا-ب
نم لافطأ’أ Úك“ لجأ’ ‘‘ناجوتناضس‘‘ يرقŸأ
كلذ عم ةأزأوŸاب تقلطأأ امك ،بعلل اهدايترأ

،ةعطاقŸأ تأذ ىوتضسم ىل-ع م-ي-ق-ع-ت ة-ل-م-ح
‘ ي◊أ تأذب ةلودلأ تاضسضسؤوم ميقعت تلمضش
.انوروك سسوÒف ةبراfi راطإأ

سسانيا.م ^
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:‘ر◊ا سصنلا يلي ام ‘و

نإريإإ) ثÓثلإ لودلإ Úب إديدهت لقألإ نإريإإ تناك ^
ىدŸإ ىلع ةيكÒمألإ حلا-سصم-ل-ل (Úسصلإو ا-ي-سسورو
ءإدعلإ ءإو-ل-ل ا-ع-فر Ìكألإ تنا-ك ا-ه-ن-ك-ل .ل-يو-ط-لإ
تايروطإÈمإÓل ةثيرو-لإ ة-لود-لإ هذ-ه-ف .ط-سشا-ن-لإ
‘ مولعلإو نونفلإ زكرمو ةÁدقلإ ىÈكلإ ةيسسرافلإ
تإرإدإر ت– Óيوط تيقب ،مÓسسإÓل يبهذلإ رسصعلإ
برغلإ نم ا-هد-ح-ي .Úي-كÒمألإ رإر-ق-لإ با-ح-سصأإ
ناك ،ناتسسكابو ناتسسناغفأإ قرسشلإ نمو ايكرتو قإرعلإ
،ةÒقف ةيطسسوأإ قرسش ةلود اهنأإ ىلع امئإد اهيلإ رظنُي
ىوقلإ ةهجإومو ة-ي-ل-هلإ بر-ح-ل-ل ة-سضر-ُع ضضرأإو
اهناŸرب رات-خإ1591 ما-ع-لإ ‘ ن-ك-ل .ة-ي--بوروألإ
ىلع رطيسسو ،طف-ن-لإ م-ي-مأا-ت يرا-سسي-لإ Êا-م-ل-ع-لإ

ةموك◊إ بو-ي-ج ¤إ بهذ-ت تنا-ك ي-ت-لإ ه-تإد-ئا-ع
تاكرسشلإ تايÈك ‘ Èكألإ ةمهاسسŸإ ة-ي-نا-ط-يÈلإ
.ةينإريإلإ

إراسصح إوسضرفف ،ÚيناطيÈلإ ىلع بسضغلإ رطيسس
نئابزلإ ¤إ ا-ه-ط-ف-ن ع-ي-ب ن-م نإر-يإ ع-نŸ ا-ير-ح-ب
ماظنلإ نأاب ةيكÒمألإ ةموك◊إ إوعنقأإو ،ÚلمتÙإ
عفد ام وهو ،تايفوسسلإ عم براقتي ديد÷إ Êإريإلإ
رسضخألإ ءوسضلإ ءاطعإل رواهنزيأإ يكÒمألإ ضسيئرلإ
هل تططخ يذلإ بÓقنÓل يأإ ،““ضسكاجأإ““ ة-ي-ل-م-ع-ل
تإرابخت-سسلإ وAIC ةيكÒملإ تإراب-خ-ت-سسلإ
ءإرزولإ ضسيئرب ةحاطإلإ ت“و،6IM ةيناطيÈلإ
ةطلسس زيزعت ›اتلاب ىرجو ،اي-طإر-قÁد بخ-ت-نŸإ
.يولهب ىسضر دمfi هاسشلإ باسشلإ كلŸإ
طسسوألإ قرسشلإ ¤إ ةرظنلاب انأاطخأإ

ةدحتŸإ تا-يلو-لإ تسسسسأإ ،““ضسكا-جأإ““ ة-ي-ل-م-ع ع-م
ةيمانلإ لودلإ عم ةئطاخ تاقÓع دعإوق ةيكÒمألإ

لامآلإ ¤إ انرظن دقف .ةدرابلإ بر◊إ ةلحرم ةليط
Úب انطلخو ،ةيعويسش تإرمإؤوم اهنإ ىلع ة-ي-ن-طو-لإ
انبرسضو ،ي-مو-ق-لإ ن-مألإو ة-يدا-سصت-قلإ ح-لا-سصŸإ

فسص ‘ انفقوو اي-طإر-قÁد ة-ب-خ-ت-ن-م تا-مو-ك-ح
.ان◊اسصم اهيف ىرن انك ةرم لك ‘ تايروتاتكدلإ

ناك ،نيرسشعلإو عبسسلإ تإونسسلإ لÓخ يفف كلذ عم
مهتإروانم نإ نوÈتعي نويكÒملإ رإر-ق-لإ با-ح-سصأإ
افيلح هاسشلإ تاب إذكهو .احا‚ تق-ق-ح ة-ي-نإر-يإلإ
،ةيكÒمألإ ةيطفنلإ تاكرسشلإ عم إدوقع عقوي ،إÒبك
،ةيكÒمألإ ةحلسسألإ ن-م ة-م-خ-سض تا-ي-م-ك ىÎسشيو
ةأإرŸإ يطعيو ،ليئإرسسإإ عم ةقإدسص تاقÓع ميقيو

ثيد-ح-ت-ل تإوÌلإ مد-خ-ت--سسيو ،تيو--سصت--لإ ق--ح
عم عئإر لكسشب مهافتيو ،يوبÎلإ ماظنلإو داسصتقلإ
.Úيبوروألإ Úيسسايسسلإو Úيبرغلإ لامعألإ لاجر
ةيمانتŸإ ةمقنلإ يه ،جراÿإ نم ىرُي نكي ⁄ ام نكل
نم ›اÿإ هعمقو ،هاسشلل ةظهابلإ فيراسصŸإ ببسسب
بذعت تناك ةيرسسلإ ه-ت-طر-سش نإ ثي-ح ،ة-ق-ف-سش يأإ
تإداعلإ ىلع هزي-كر-ت كلذ-كو ،Úسضرا-عŸإ ل-ت-ق-تو
ÚظفاÙإ نيدلإ لاجر رظنب تناك يتلإ ة-ي-بر-غ-لإ
ةيسساسسألإ ئدا-بŸإ ف-سسن-ت ،ن-يÒث-ك-لإ م-ه-عا-ب-تإو
.مÓسسإÓل

هللإ ةيآل ها-ب-ت-نإ يأإ نوÒع-يAIC ول-لfi نا-ك ا-م
فإدهأإ وذ ىفنŸإ ‘ يعيسش نيد لجر وهو ،ينيمÿإ
‘ ناكو ،Èكي هÒثأا-ت نا-ك يذ-لإو ة-يÒسشب-ت ة-يو-عد
يديأاب ةبوعلأإ هنأاب هاسشلإ مهتي ه-تا-با-ط-خو ه-تا-با-ت-ك
اهمك– ةيمÓسسإإ ةلودب هلإدبتسسإ ¤إ وعديو ،برغلإ
ةدحتŸإ تايلولإ ةأا-جا-ف-م تنا-ك ا-ن-ه .ة-ع-ير-سشلإ
نم ءإدتبإ تإرهاظت ةلسسلسس تع-لد-نا-ف ،ة-ي-كÒمألإ
¤إ م-سضنإو .ة-ي-بو-ع-سش ةرو--ث ¤إ تدأإ8791 ماع-لإ

،نومقانلإ لاّمعلإ عرإوسشلإ ‘ ين-ي-مÿإ ير-سصا-ن-م
ةيطإرقÁدلإ ىوقلإو ،لمعلإ نع نولطاعلإ بابسشلإو
عمو .يروتسسدلإ ماظنلإ ¤إ ةدوعلإ را-ع-سش ة-ع-فإر-لإ

تإرهاظتلإ تراسص اميفو ،هÓت يذلإ ما-ع-لإ ع-ل-ط-م
،اتقؤوم ،هتلبقتسسإو دÓبلإ إرسس هاسشلإ رداغ ،ةينويلم
تإرسشنلإ لك .يبطلإ جÓعلإ يقلتل ةدحتŸإ تايلولإ
هتيحلب ،هللإ ة-يآل إرو-سص تث-ب ة-ي-ئا-سسŸإ ةز-ف-ل-تŸإ
نم إرسصتنم إدئاع ،ةدا◊إ ةيوبنلإ هترظنو ءاسضيبلإ

.ةÒفغلإ Òهام÷إ Úب هترئاط نم لجÎي ،هافنم
،ةلسصا◊إ ةروثلاب ملع ىلع ÚيكÒمألإ ةيبلاغ نكت ⁄
روسص قرحي حإر ديعب بعسش إذاŸ ›اتلاب إومهفي ⁄و
توŸإ »:را-ع-سش ا-ع-فإر ،ي-ما-سس م-ع--لإ تإرا--ع--سشو

ةعباسسلإ ‘ تنكو ،اسضيأإ Êأاسش ناك إذهو .““اكÒمأل
دعاقم ىلع انإ امن-ي-بو كإذ-نآإ ،ير-م-ع ن-م ةر-سشع
⁄و .ةسسايسسلاب ةيلعف ةفرعم يدنع نكت ⁄ ةسسإردلإ
نإ فيك :ثإدحألإ ةيقب رباع وحن ىلع لإ فرعإ
إدعبُم ىلعألإ دئاق-لإ بق-ل ى-ل-ع ل-سصح ي-ن-ي-مÿإ

ضسسسأإ فيكو ،ÚيحÓسصلإو Úي-نا-م-ل-ع-لإ ه-ئا-ف-ل-ح
ناك يتلإ ايسشيل-يŸإ يأإ ،ة-ي-مÓ-سسإلإ ةرو-ث-لإ ضسر-ح
دافإ فيك لو ،ديد÷إ ماظنلإ يسضراعم قحسس اهرود
ميعدتل نإره-ط ‘ Úي-كÒمألإ ن-ئا-هر-لإ ة-مزأإ ن-م
.¤وألإ ةيŸاعلإ ةوقلإ للذإو ةروثلإ
رثؤوت تلإز ام ثإدحألإ كلت تناك ،دوقع ةثÓث دعب
ةروثلإ .ةيسسائرل ي-سسا-ي-سسلإ د-ه-سشŸإ ى-ل-ع ق-م-ع-ب
ةي-مÓ-سسإإ تا-كر-ح ¤إ ا-هإود-ع تل-ق-ن ة-ي-نإر-يإلإ

بلقل ينيمÿإ ءإدن .Óثا‡ احا‚ ديرت ةفرطتم
ةكلاŸإ ةلئاعلإو نإريإإ عسضو ةينسسلإ ةيبرعلإ تايكلŸإ
ترفحو ،ضضعبلإ امهسضع-ب ة-ه-جإو-م ‘ ة-يدو-ع-سسلإ

.طسسوألإ قرسشلإ لك ‘ يفئاطلإ ماسسقنلإ ‘ اقيمع
0891 ماعلإ ‘ قإرعلإ لبق نم نإريإإ وزغ ةلواfiو
لود تناك يتلإو – ةيمإدلإ Êامثلإ تإونسسلإ بورحو
ايسسور امنيب ،Úسسح مإدسص لّو“ اهلÓخ ‘ جيلÿإ
معدل نإريإإ تعفد ،يواميكلاب اسصوسصخ ،نإريإإ حّلسسُت
.اهئإدعأل يركسسعلإ قوفتلإ ضضيوعت ةيغب باهرإلإ
ي“اخ ةلاسسر طقتلي ⁄ ضشوبو بعÓت ناغير

دهع لÓخ ‘ ،ةيكÒمألإ ةدحتŸإ تايلولإ تلواح
لÓخ نم ،Úلب◊إ ى-ل-ع بع-ل-ت نأإ ،نا-غ-ير د-لا-نور
.نإريإإ ¤إ إّرسس حÓسسلإ عيبو ،قإرعلل ينلعلإ معدلإ
،ةطيرÿإ نع ليئإرسسإإ وحÃ ينيمÿإ دعو Úحو
لثم ةحلسسŸإ عرذأÓل ةرو-ث-لإ ضسإر-ح م-عد ا-حرا-سش

حان÷إو ،نانبل ‘ ةيعيسشلإ ا-ي-سشي-ل-يŸإ ،ه-ل-لإ بز-ح
حبسصأإ ،ةينيطسسلفلإ ةمواقŸإو ،ضسام◊ ير-ك-سسع-لإ
مهاسسو ،ليئإرسسإإ دسض Èكألإ ديدهتلإ Êإريإلإ ماظنلإ

لكسشبو .اهنإÒج عم نكمŸإ مÓسسلإ لايح اهبلسصت ‘
Úب مإدسصلإ ىلع مئاق ⁄اعل ينيمÿإ ةرظن ناف ماع
¤إ ةماسسلإ اهإودع تلقن ،ناطيسشلإ ىوقو هللإ ىوق
Úيبرغلإ ¤إ اسضيأإ نكلو ،ÚلبقŸإ Úيداه÷إ راكفأإ
.ÚملسسŸإ لايح مهتاهبسشو مهقلق دإز نيذلإ
يلع هللإ ةيآإ هفلخيل ،9891 ماعلإ ‘ ينيمÿإ ‘وت

،هدÓب نم إدبأإ جرخي نلو ⁄ نيد لجر وهو ،يئنماخ
هنإ عمو .اكÒمأل ءإدعلإ ينيمÿإ عم مسساقتي وهو
⁄ يئنماخ ةطلسس ناف ،ىلعألإ دئاقلإ بقل لمحي
عم قيسسنتلإ ىلع إÈج-ُم نا-ك و-ه-ف ،ة-ق-ل-ط-م ن-ك-ت
ةرإدإلإ ا-مإو (ىرو-سشلإ ضسل‹) ي-ن--يد--لإ ضسلÛإ
.بعسشلإ هبختني ضسيئر تايحÓسص نم تناكف ةيمويلإ
دهع ةيإدبو نوتنيلك (ليب) ةيلو ةياهن ةلحرم ‘و
ةلدتعŸإ ىوقلل Òبكلإ مدق-ت-لإ نا-ك ،ضشو-ب (جرو-ج)
ةيكÒمألإ تاقÓعلإ ‘ ديل÷إ رسسك لامتحاب رسشبُي
Èمتبسس/لوليأإ11 ثإد--حأإ د--ع--بو .ة--ي--نإر--يإلإ
،(1002 ماعلإ ‘ اكÒمإ ىلع ةيباهرإلإ تإءإدتعلإ)

ةيكÒمألإ ةرإدإÓل ديلإ ي“اخ د-مfi ضسي-ئر-لإ د-م
ناتسسناغفأإ ةهجإوŸ اه-تد-عا-سسم ا-ه-ي-ل-ع ا-حÎق-م
إوذخأاي ⁄ ،Úي-كÒملإ Úلوؤو-سسŸإ ن-ك-ل .ةرواÛإ
ماعلإ ‘ ةمألإ لا◊ هباطخ ‘و ،رابتعلإ Úعب كلذ
¤إ ““رسشلإ روfi““ ‘ نإريإإ ضشوب ضسيئرلإ عسضو ،2002

كلت ةأاجف قلغأاف ،ةيلامسشلإ ا-يرو-كو قإر-ع-لإ بنا-ج
ةيسسامولبدلإ ةذفانلإ
ةلمتfi ةلبنقو ضسأإر عإدسص نإريإإ

دق ظفاÙإ حان÷إ ناك ،ةطلسسلإ ¤إ تلسصو Úح
دومfi وه ديدج ضسيئر ةدايقب ةطلسسلإ ىلع رطيسس
ةركف ىلع ةيرانلإ هتاباطخ ىنب يذلإ ،دا‚ يدمحأإ

عمق ىلعو ،ةيئاغللإ هتدي-ق-ع ى-ل-عو ،بر-غ-لإ د-سض
‘ رسصتخإ ،إديدهت لكسشي نم لكو ايسسنج ÚيلثŸإ

ترمتسساف .ماظنلل ةد-قا◊إ لا-سصÿإ ل-ك ه-سصخ-سش
دون÷إ فدهتسست يتلإ تايسشيليŸإ حيلسست ‘ نإريإإ

اكÒمأإ وزغ ززعو ،ناتسسناغفأإو قإرعلإ ‘ ÚيكÒملإ
نم ةقطنŸإ ‘ نإريإل يجيتإÎسسلإ عقوŸإ قإرعلل

يذلإ ،Úسسح مإدسص دودللإ اهودعب ةحاطإلإ لÓخ
ةلباق ةيعيسش ةيبلاغ تإذ ةموكح-ب ه-لإد-ب-ت-سسإ ىر-ج

،نإريإاب طبترŸإ ،هللإ بزح ناكو .Êإريإلإ Òثأاتلل
ا-ك-ل-ت‡ ،نا-ن-ب-ل ‘ ةو-ق Ìكألإ حا-ن÷إ ح-ب-سصأإ د-ق
لت برسض ىلع ةردا-قو رد-سصŸإ ة-ي-نإر-يإإ خ-يرإو-سص

لÓهلإ ““ نم نويليئإرسسإلإو نويدوعسسلإ قِلق .بيبأإ
نأاب مهتبغر إوفخي ⁄و ،نإر-يإ ءإو-ل ت– ““ي-ع-ي-سشلإ
بلق هاŒاب عفدت ةيكÒمألإ ةدحتŸإ تايلولإ إوري
عإدسص لّكسشُت فورظلإ كلت ‘ نإريإإ تناك .ماظنلإ
ريوطت تإوطخ تعّرسس .يتموك◊ يسساقلإ ضسأإرلإ
كئاسشلإ عسضولإ ليوحتب تددهو ،يوونلإ اه‹انرب
ةيوونلإ تÓعافŸإ ماظنلإ ثرو دقل .ةماع ةمزأإ ¤إ
مدع ةدهاعم ىلع ءانب هاسشلإ دهع ‘ اهؤوانب ” يتلإ
دق نإريإإ تناك ي-ت-لإو ة-يوو-ن-لإ ة-ح-ل-سسألإ را-سشت-نإ

جاتنإ اهل قحي ثيحب ،0791 ماعلإ ‘ اهيلع تقداسص
ىلع لوسص◊إ نكل .ةيندم فإدهأل ةيوونلإ ةقاطلإ
كلت يذ-غ-ي يذ-لإ بي-سصخ-ت-لإ ف-ي-ع-سض مو-ي-نإرو-ي
›اع موينإروي جاتنإل هليدعت نكمُي ناك تÓعافŸإ
انئإÈخ دحأإ لوقيو .ةيركسسع فإد-هأل بي-سصخ-ت-لإ
نكÁ ،بسصıإ موينإرويلإ نم ةديج ةيمك عم ““ هنإ
إذكهو .““ةلبنق عّنسصُي نإ تينÎنإ هيدل ةسسردم بلاطل
نإر-يإإ تف-عا-سض9002وÚ 3002ما--ع--لإ Úب--ف
،فلآإ5 ¤إ001 نم اهدإدعإ تعفتراف ،اهتÓعافم
.Êد-م مإد-خ-ت-سسإ يأإ هرÈي نإ ن-كÁ ل م--قر و--هو
نإريإإ نأاب ةيكÒمألإ ةيرابختسسلإ طاسسوألإ تككسش

ناب كلذك ةعن-ت-ق-م تنا-كو .يوو-ن-لإ حÓ-سسلإ كل“
عينسصتل ةينمزلإ ةÎفلإ Òطخ لكسشب ضصلق دق ماظنلإ

.مإدختسسÓل ةلباق ةلبنق
ايئدب-م دد-ه-ُي ل يوو-ن نوزı نإر-يإإ كÓ-ت-مإ نإ
برسضلإ رطخ ناف لباقŸاب نكل ،ةيكÒمألإ يسضإرألإ
دحي ،طسسوألإ قرسشلإ ‘ يديلقتلإ Òغ باهرإلإ وإ

ءإوتحإ ىلع ل-ب-قŸإ ي-كÒمألإ ضسي-ئر-لإ ةرد-ق ن-م
نودÒسس نويدوعسسلاف .اه-نإÒج د-سض نإر-يإإ نإود-ع
ىلع قابسسلإ أإدبيل ،ةّينُسس ةلب-ن-ق ر-يو-ط-ت لÓ-خ ن-م
‘ إرإرقتسسإ ل-قألإ ة-ق-ط-نŸإ ‘ يوو-ن-لإ ح-ل-سست-لإ
ضضÎفŸإ نم يتلإ –ليئإرسسإإ نا-ف كلذ-كو .⁄ا-ع-لإ
Òغ ةيوونلإ ة-ح-ل-سسألإ ن-م ة-عو-م‹ كل-ت“ ا-ه-نإ
،اهل يويح ٌديدهت ةيوونلإ نإريإإ نإ Èت-ع-ت ،ة-ن-ل-عŸإ
تامولعŸإ ضضعب قفو ،دإدعتسسلإ تأإدب يهف كلذلو
زكإرŸإ فلتfl ىلع ةيقاب-ت-سسإ تا-بر-سضب ما-ي-ق-ل-ل
هنأاسش نم ،أاطخ وإ ريدقت ءوسس در‹ ناك .ةينإريإلإ
،ديدج عإرسص ‘ اكÒمأإو طسسوألإ قرسشلإ عسضي نإ
(يكÒمأإ يركسسع) لجر فلأإ081 نوكيسس اميف كلذو
نأإ امك ،ةينإريإلإ دود◊إ لوط ىلع رطخلل Úسضرعم
يدؤوي نإ هنأاسش نم طفنلإ راعسسأل ئجافم عافترإ يأإ
.يŸاعلإ داسصتقلإ رايهنإ ¤إ
يئنماÿ ةيرسس ةلاسسر لوأإ
بر◊إ نوكت نإ نكÁ فيك ليختن ،يدهع ةليط انك
هناب اعنتقم تاسشاقنلإ هذه نم جرخإ ُتنك .نإريإإ عم
هذهلو .هتينب ام لك برسضيسس هناف ،كلذ لسصح ول
‘ Óيوط اتقو يقيرف ع-م ُتي-سضمأإ د-ق-ف با-ب-سسألإ
ىلع لوسص◊إ نم نإر-يإإ ع-ن-م ة-ي-ف-ي-ك ن-ع ثح-ب-لإ
ىلع يسسامولبدلإ را-يÿإ ُتل-ّسضف .يوو-ن-لإ حÓ-سسلإ
نم ةيج-ي-تإÎسسإ ا-ن-ع-سضوو ،ةد-يد-ج بر-ح علد-نإ

ةيكÒمألإ Úتموك◊إ Úب روسس÷إ نأإ امبف .Úتلحرم
تروح“ ،0891 ماعلإ ذنم ةعوطقم تناك ةينإريإلإو
دعبو .ةرسشابم تاقÓع ةماقإإ ىلع ¤وألإ ةلحرŸإ
Èع ُتث-ع-ب ة-ط-ل--سسلإ ¤إ ›و--سصو ن--م ع--ي--با--سسأإ
ةيّرسس ةلاسسر ةدحتŸإ ·ألإ ‘ Úينإريإإ Úيسسامولبد
انيدلب Úب رإوح حنتف هيلع حÎقأإ يئنماخ هللإ ةيآإ ¤إ

يوونلإ جمانÈلإ اهنيبو ،اياسضقلإ نم ةعوم‹ لوح
تسسيل نإريإإ :امداسص ينيمÿإ بإوج ناك .Êإريإلإ

هذه نم دافإ مث .ةرسشاب-ُم تا-ثداfi ة-يأا-ب ة-م-ت-ه-م
حمسست يتلإ رومألإ نم ةعوم‹ حÎق-ي-ل ة-ب-سسا-نŸإ
فرسصتلإ نع فقوتلاب ةيكÒمألإ ةدحتŸإ تايلولل

.ةدبتسسم ةطلسسك
mhaR قّلع ،ةحفاسصملل إزهاج ضسيل هنإ ودبي““ •

نم ة-م-جŸُÎإ ة-لا-سسر-لإ ن-م ة-خ-سسن إر-ق نإ د-ع-ب
““ةيسسرافلإ
ُتبجأإ ““ ينسصعبي نأاب يفتكي نآلإ ىتح وهو ،ل ““ •

لمأاي ضضيبألإ تيبلإ ‘ دحأإ نكي ⁄ ،رمألإ ةقيقح ‘
هذهب ُتثعب كلذ عم ينكلو ،يباجيإإ در ىلع لوسص◊اب
تسسيل هنإ ،ةركفل ضسيسسأاتلاب لمآإ ُتنك Êأل ،ةلاسسرلإ
قيعت اهددسشت Èع يتلإ ةيكÒمألإ ةدحتŸإ تايلولإ
ةلاسسر كلت تم-عدو .نإر-يإإ ا‰إو ،ة-ي-سسا-مو-ل-بد-لإ
رهسش ‘ Êإريإلإ بع-سشلإ ى-ل-ع حا-ت-ف-نÓ-ل ىر-خأا-ب

ضسأإر ديع يأإ زوÒن ‘ هل يتدياعم لÓخ نم ،ضسرام
.ةيسسرافلإ ةنسسلإ

‘ تمدعنإ مدقت-لإ تلواfi ل-ك ،ر-مألإ ة-يا-ه-ن ‘
ةسضراعŸإ ح-سشر-م م-ه-تإ Úح ،9002وينوي/نإريزح

ريوز-ت-ب ة-مو-ك◊إ ،يو-سسو-م Úسسح Òم ة-ي-نإر-يإلإ
ةطلسسلإ ‘ دا‚ يدمحأإ ىلع ظافحلل تاباختنلإ
عرإوسشلإ ¤إ نيرهاظتŸإ ÚيÓم لزن .ةيناث ةيلول
ةكر◊إ أإدبتل ،تاباختنلإ ج-ئا-ت-ن ى-ل-ع ضضإÎعÓ-ل
ليثم ل ةمخسض ةزه تثدحأإ يتلإ ““ءإرسضÿإ ةكر◊إ““
عسضو ” .ةمحر Óب لعفلإ در ناك .9791 ةروث ذنم اهل

ةماقإلإ ‘ ة-سضرا-ع-لإ ن-م ن-ير-خآإ ةدا-قو يو-سسو-م
سض .ة-يÈ÷إ Úيملسسلإ نيرها-ظ-تŸإ ن-م دد-ع بر-ُ
‘ تنك امنيبو تإءاسسŸإ دحأإ ‘و .م-ه-سضع-ب ل-ت-ُقو
لو--ح تلا--قŸإ ب--ّل---قإ ضضي---بألإ تي---ب---لإ Òثو
‘ تلتُق ة-با-سشل و-يد-ي-ف تد-ها-سش ،ن-ير-ها-ظ-تŸإ
اهانيعو ءامد-لا-ب قرا-غ ا-ه-جوو ،ر-سضت– ،عرا-سشلإ

.بتعلإ نÓم–
نكل نيرهاظ-ت-م-ل-ل ي-م-عد نÓ-عإل د-ع-ت-سسإ ُتن-ك
دتري ل يك كلذ نع ماجحإلاب Êوحسصن ّيراسشتسسم
مهتي حإر ماظن-لإ ل-خإد دد-سشتŸإ حا-ن÷ا-ف ،يد-سض
Úطسشانلإ نإ امك ،تإرهاظتلإ جيجأاتب بناجأإ ءÓمع
تحرف ،مهل ءيسسي دق انكر– نإ إوÈتعإ Úينإريإلإ
.ةدياÙإ تاحيرسصتلإ نم ددعب ¤دأإ
،انتيجيتإÎسسإ نم ةيناثلإ ةلحرŸإ ¤إ انلقتنإ كإذنآإ
ةيسساق تابوقع ضضرفل ةيلود-لإ ةر-سسلإ ة-ئ-ب-ع-ت يأإ

لوح ضسول÷إ ¤إ اهعفد ةيغب نإريإإ ىلع ةيعامج
إددع ىنبت دق نمألإ ضسل‹ ناك .تاسضوافŸإ ةلواط
تاطاسشن فقو ىلع نإرهط ث– يتلإ تإرإرقلإ نم
لبق نم ةدودfi تابوقع ىلع ق-فإوو .بي-سصخ-ت-لإ

،ايناطيرب ،ا-كÒمإ)5P+1 تيم-ُسس لود ة-عو-م‹
ناك يتلإ ،ايناŸأإ ¤إ ةفاسضإإ (Úسصلإو ايسسور ،اسسنرف
لمإ ىلع Úينإريإإ Úثوعبم يقتلت نإ ضضÎفŸإ نم
ةحل-سسألإ را-سشت-نإ مد-ع ةد-ها-ع-م ¤إ نإر-يإإ ةدا-عإإ
نكت ⁄ إدج ةدودÙإ تابوقعلإ نإ عقإولإ .ةيوونلإ

ةدح-تŸإ تا-يلو-لإ ءا-ف-ل-ح ضضع-ب نإ كلذ ،ة-لا-ع-ف
ةماقإإ ‘ ةرم-ت-سسم تنا-ك ا-ي-ناŸإ ل-ث-م ،ة-ي-كÒمألإ

ابيرقت عيم÷إ ناكو ،نإريإإ عم ةديج ةيراŒ تاقÓع
تسضر-ف د-ق ضشو-ب ةرإدإإ تنا-كو .ا-ه-ط-ف--ن نوÎسشي

تاكرسشلإ نل ،ةيزمر تناك اهنكلو ،ةيداحأإ تابوقع
ةقÓع ةماقإإ ن-م Ó-سصأإ ة-عو-ن‡ تنا-ك ة-ي-كÒمألإ

Œ5991 ماعلإ ذنم نإريإإ عم ةيرا.
داسصتقلإو ،ةعفتر-م تنا-ك ط-ف-ن-لإ را-ع-سسأإ نإ اÃو
بحسسب ذذلتت تناك نإريإإ ناف ،هو‰ جوأإ ‘ Êإريإلإ

يتلإ ضضوافتلإ تاسسل÷ اهفنأإ نم5P+1 ةعوم‹
د-يد-ج-ت-ب د-عو-لإ ىو-سس ءي-سش ¤إ يدؤو-ت ن--ك--ت ⁄

.تاثداÙإ
ىرخأإ لود ثحن انحر ،نإريإإ مامتهإ بذ‚ يكلو

نم تامإزتلإ ¤إ جاتحن انكو ،قوطلإ ديدسشت ىلع
،(Úسصلإو ايسسور) Úيخيراتلإ Úمسصÿإ Úتوقلإ لبق
،تابوقعلإ ناسضراعت أإدبŸإ ثي-ح ن-م تنا-ك Úت-ل-لإ
عم ةيراŒو ةيسسامولبد ةميمح تاقÓ-ع نا-م-ي-ق-تو
.ةيكÒمألإ فإدهألإ نم نإريإإ امك ناترذحو نإريإإ

ي-غÒسس ي-سسور-لإ ة-ي-جراÿإ ر-يزو نأا-ب تئ--جو--ف
.– نإريإإ لايح انم إددسشت Ìكأإ فورفل

مو‚ ضسمخ عقوم نع
.بيلك يماسس

 :ينباجأأ رأوحلل يئنماخ ¤أ ةيرسس ةلاسسرب تثعب : ةدوعوم ضضرأأ :هباتك ‘ امابوأأ
 !ةرسشابم تاثداحÃ ةمتهم تسسيل نأريإأ

سسلسسلا باتكلاف .طسسوألا قرسشلا اياسضق ‘ يكÒمألا Òكفتلا ةقيقح مهفن يك ةقيمع ةءارق امابوأا كاراب قباسسلا يكÒمألا سسيئرلل ديد÷ا باتكلا قحتسسي
قئاثولاب يوري وهو ،هرودسص لبق ايقروو اينوÎكلا خسسنلا ÚيÓم هنم تبلُطو ⁄اعلا تاغل مظعم ¤ا مجرُت ،ةدوعوم سضرأا ناونع لما◊او ءير÷او ينغلاو

ىلع هيف ءاج ام زربأا رسشن مويلا نم أادبن فوسسف كلذلو ،Úطسسلفو نانبلف قارعلا ¤ا ناريإا نم ةقطنŸا لايح امابوأا ةرادإا تايجيتاÎسسا زربأا ليلحتلاو رارسسلاو
.اهعم سضوافتلا لبق ناريإا نع قباسسلا يطارقÁدلا سسيئرلا ةرظن نع ¤وألا ةقل◊ا انهو .تاقلح
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رئاز÷ا راز نأا فيشس Òمشس لحارلل قبشسو ^
لولا ‘رششلا هشضرع دنع ،مليفلا مقاط ةقفر

،Úلث‡ نم لمعلا مقاطو ةقفر ،رئاز÷ا ‘
نفلاب ÚمتهŸا ن-م دد-عو ،ي-ن-ق-ت ق-ير-فو
فير-ع-ت-ل ،Úي-مÓ-عإا ن-ع Ó-شضف ،ع-با-شسلا
مل-ي-ف-لا اذ-ه ى-ل-ع ة-فا-ح-شصلاو رو-ه-م÷ا
هل قبشس يذلاو ،(كÎششم يشسنوت يرئازج)
نم ينف زا‚إا لشضفأا ةزئاج ىلع لشصح نأاو
امك ،›ودلا يئامنيشسلا ةيردنكشسإلا ناجرهم
مليف نشسحأل ةيروهم÷ا ةزئاج ىلع لشصح
.رئاز÷اب يئامنيشسلا نارهو ناجرهم نم
Ëدقت ،يÁركتلا لف◊ا جما-نر-ب ن-م-شضت-ي

مÓفأا ىقيشسوم نم ةيقي-شسو-م تا-عو-ط-ق-م
ةرهاقلا اÎشسكروأا اهمدقي ،لحارلا جرıا
امك ،يجان ريان وÎشسياŸا ةدايقب ›افتحلا
سسونيطشسغأا““ مليف سضرع ةيلافتحلا لمششت
لوانتيو ،هلامعأا رخأا دعي ىذلاو ““اهعومد نبا

ىئا-م-ن-ي-شس جرfl ما-ي-ق ى-مارد ل-ك-شش ى-ف
““سسونيطشسغوأا““ سسيدقلا نع مليفل دادعإلاب

قمعتلا لÓخ نم ،نيدلا لجرو ركفŸا اذه
نم ديدعلا فششتكي ةيشصخششلا تانونكم ىف
بحاشص ةيشصخششو هتي-شصخ-شش Úب تا-م-شسلا
.مليفلا
ءانب Èع ،ةقيقد021 ‘ مليفلا سضرعتشسي
نب دامع) يرئازج يفحشص ةلحر ،يمارد

ا-ه-ب ر-م ي-ت-لا ن-كا-مألا-ب ل-ح-ي ،(ي-ن--شش
،ةيقيثوت ةدام ن-ع ا-ث-ح-ب ،سسن-ي-ط-شسغوأا
عبتت-يو .ة-ي-شصخ-ششلا هذ-ه ن-ع ق-ئا-ق-حو
أادبف ،سسونيطشسغوأا ةايح لحارم جرıا
ةروشسيم ةلئاعل يمتني ناك ثيح ةلوفطلاب
قوشس) ““تشساغاط““ ةقطنم ‘ سشيعت لا◊ا
.رئاز÷اب (ايلاح سسارهأا
ناّبإا ةعطاقم تناك) ايديمون ةكل‡ ‘ دلو
همأا نم (ر-ئاز-ج-ل-ل Êا-مور-لا لÓ-ت-حلا
ه-ي-باو ا-ك-ي-نو-م ة-شسيد-ق-لا ة-ي-غ-يزا-مألا
ىقلتو ،ينيتÓلا يقيرفإلا سسو-ي-شسير-تا-ب
‘ اذاتشسأا نّيعو ،امورو جاطرق ‘ هميلعت

نم ،ةيلاطيلا ونÓيم ةنيدÃ ةغÓبلا ملع
لوا Èتعت ي-ت-لا ،““تا-فاÎعإلا““ :ه-لا-م-عأا

‘ ةءورقم لازت ل ،برغلا ‘ ةيتاذ ةÒشس
‘ ابئاغ ميلعتلا ناك .⁄اعلا ءاحنأا ىتشش
سسويشسيرتاب هدلاو ةافو دعب ررقف ،هتيرق
نم (ايلاح سسنوت) جاطرق ¤إا رفاشسي نأا
Úب زربو ملعتف ،ةباطÿا ن-ف م-ل-ع-ت ل-جأا
.ذيمÓتلا يقاب
‘ رهدزم ميلعتلا ّنأا عمشس هبابشش لÓخو
،هتدلاو Úعأا ن-ع ة-ي-ف-خ ر-ح-با-ف ،ا-مور
ةيبعششلا طاشسوألا Úب هت-ي-شص عاذ كا-ن-هو
،هئاكذو هتنطفو هتهابن ببشسب ةيشسايشسلاو

‘ ةمهم ةنا-كÃ ى-ظ-ح-ي ى-ح-شضأا ى-ت-ح
ةباطÿا ن-ف-ل اذا-ت-شسأا Úعو م-ه-ع-م-ت‹
Ãي--م ة--ن--يد--Óر-ه-ت-ششا نأا د-ع--بو .و--ن

Òثأاتلا نم نك“ امور ‘ سسو-ن-ي-ط-شسغوأا
.امور ‘ نيدلا ءاملعو ةفشسÓف ركف ىلع
هتدلاو تعاطتشسا في-ك م-ل-ي-ف-لا سضر-ع-ي
هقانتعل اهنبا ديعتو رشصتنت نأا ““اكينوم““

،ةيحيشسŸا Òغ رخأا نيدو ىرخأا بهاذم
اهّنكل ،هديعت نأا لهشسلا نم نكي ⁄ ثيح
⁄و اهتÓشص ‘ ترمت-شساو ه-ي-لإا تر-فا-شس
ع-جر ى-ت-ح عو--مد--لا فرذ ن--ع ف--ك--ت
كر-تو ة-ي-ح-ي-شسŸا ¤إا سسو-ن--ي--ط--شسغأا
.ةيوناŸا
اشسنرف Úب روشص يذلا مليفلا ةلوطب ىدأاو
نم ةب-كو-ك ا-ي-لا-ط-يإاو سسنو-تو ر-ئاز÷او
ةيهبو ي-ّن-شش ن-ب دا-م-ع م-ه-ن-م Úل-ث-مŸا
ةششئاعو ،رئاز÷ا نم ليلب لاونو يدششار
ن-م ي-شضار ن-ب Úمأا د-م-حأاو ،د-م-حأا ن-ب
لمعلل ةيريوشصتلا ىقيشسوŸا عقوو .سسنوت
يرئاز÷ا ىقيشسوŸا ‘ ثحابلاو فزاعلا

دهاششم رو-ك-يد ز‚أا ا-م-ي-ف ،ةداد م-ي-ل-شس
.يهابلا قيفوت مليفلا
034 ماع توأا81 ‘ سسونيطشسغوأا ‘وت

لادنولا ناك امدن-ع ،ة-ن-شس57 رم-ع ن-ع
،(ايلاح ةبانع) نوبيه ةنيد-م نور-شصا-ح-ي
بقليو .ةمواقŸا ىلع ةنيدŸا لهأا عجششف
““عومدلا نبا»ـب سسون-ي-ط-شسغوأا سسيد-ق-لا
فرذ-ت تنا-ك ي-ت-لا ه-ّمأا عو-مد ¤إا ة-ب-شسن
‘ اهنم ةبغر ةنشس نيرششع ةدŸ اهعومد
.ةيحيشسŸا ¤وألا هتنايد ¤إا اهنبإا دوعي نأا

م.Ëرم  ^

““اهعومد نبا ..سسونيطسسغوأا““

يرئازج مليف ضضرعب فيشس Òمشس اهديقف مركت رشصم
اربوألا رادو ةيفاقثلا ةيمنتلا قودنسص عاطق عم نواعتلاب ،““اهعومد نبا سسونيطسسغأا““ مليف ةرسسأا مظنت
سضرعب كلذو ،فيسس Òمسس جرıا ليحر ىلع ¤وألا ىركذلا ءايحإل ةنيÁركت ةيلافتحإا ،ةيرسصŸا
.““اهعومد نبا ..سسونيطسسغوأا““ يسسنوتلا يرئاز÷ا مليفلا

جادهوب دمfiأا تاحنلاو ماشسرلا داع ^
سضرعل ه-شسأار ط-ق-شسم ¤إا نا-شسم-ل-ت ن-با
ةياك-ح““ ناو-ن-ع ت– ةد-يد÷ا ه-لا-م-عأا

،““ةلولع رداقلا دبع““ ةفاقثلا رادب ““يفنم
سضراعŸاو نونفلا زكرم نم ةردابم نمشض
.رجهŸا نم ةنشس03 دعب اذهو ةيلولل
يماشسر Èكأا يماشصعلا نانفلا اذه دعيو
،اماع27 رمعلا نم غلبي ثيح انشس ناشسملت

ةينفلا هتعمشس هيف تعاذ يذلا تقولا ‘
دوعيل ،›ودلاو ينطولا نيديع-شصلا ى-ل-ع
ةديدج ةعومجÊ Ãاشسملتلا روهم÷ا ¤إا

9102 يماع Úب اهز‚أا يتلا تاحوللا نم
ةر-م-ث و-هو ،سضر--عŸا مد--ق--يو .0202و
ةركبم نشس ‘ تأادب ةليو-ط ة-ي-ن-ف ةÒشسم
نم ةدمتشسم ة-حو-ل ة-ئ-م ءا-هز ،ة-يا-غ-ل-ل

.ةفلتfl ةينف سسرادم
خشضرأا ل انأا““ :نأاششلا اذه ‘ نانفلا لوقيو
مشسرأا.ةنيع-م ة-شسرد-م تا-ب-ل-ط-تŸ اد-بأا

ف-ششت-ك-يو .““ا-م-ه-ل-ت-شسم نو-كأا ا-مد-ن-ع
لايجألا اميشس لو ،Êاشسم-ل-ت-لا رو-ه-م÷ا
ةقلعتŸا كلت اشصوشصخو هلامعأا ،ةباششلا

يل-ي-شسا-ط-ل-ل ة-ير-خ-شصلا تا-مو-شسر-لا-ب
هذ-ه ‘ Ëد-ق-لا ل-جر-لا تا-تو--ح--ن--مو
،ةلفدوب Úمأا زربأا هته-ج ن-م .ة-ق-ط-نŸا

ناشسملتل سضراعŸاو نونفلا زكر-م ر-يد-م
دهاششم لث“““ ةد-يد-ع-لا تا-مو-شسر-لا نأا
تايشصخشش عم ،ةÓشصلاو سصقرلاو ديشصلا
يتلا ةع-ن-قألاو سسو-ق-ط-لا ءا-يزأا يد-تر-ت
هلاي-خ أÓ“ نا-ن-ف-ل-ل ة-فو-لأا-م تح-ب-شصأا
.““ينفلا هعقاوو
سضرعŸا اذه ناونع وه ““ىفنŸا ةشصق““
¤إا6 نم Úعوبشسأا رمتشسيشس يذلا Òبكلا

Èع رفشسل-ل ةو-عد ل-ك-ششيو ،Èم-شسيد02
اذه تاتوحنمو تاحول لÓخ نم نمزلا
هتÈخ تزواŒ يذلا عشضاو-تŸا نا-ن-ف-لا
،جاد-هو-ب د-مfiأاو .ة-ي-ن--طو--لا دود◊ا
ذنم مظني ،ناشسملت ‘8491 ماع دولوŸا

سسنوتو رئاز÷ا ‘ ةيدرف سضراعم4891
ءانتقا ” دقو .اشسنرفو اينابشسإاو برغŸاو
فحاتŸا نم ديدعلا فرط ن-م ه-لا-م-عأا
.اشسنرفو اينابشسإاو رئاز÷ا ‘ ةينفلا

  ث.ق^

رجهŸا ‘ ةنسس03 دعب

““يفنم ةياكح““ـب دوعي جادهوب دمfiأا نانفلا

تاريدقتلا ازواجتم
““دنوب ضسميج““ ضسدشسŸ ر’ود نويلم عبر

تارا-ي-شسو تاراو-شسشسكإا ل-ك د--ه--ششت ^
سسمي-ج مÓ-فأا تارا-كذ-تو تا-شسد-شسمو
ةفاك ‘ ًاديازتم ًايŸاع ًامام-ت-هإا د-نو-ب
يتلا راعشسألا ىلعأاب عابتو ،⁄اعلا ءاجرأا

مÓفألا تاراكذت ًةشصاخ ،اهليخت نكÁ ل
روتكدلا““ مليف اهرهششأاو ،¤وألا ةÁدقلا
نوشش لحارلا يدنلت-ك-شسألا ه-ل-ط-ب-ل ““و-ن
.يرنوك
اهيف رهظي يتلا دهاششŸا تحبشصأا دقف
زار-ط ن-م و-هو ›آلا ف-شصن سسد--شسŸا
رغشصألا زارطلا كلذكو ،““يب يب Ìلاو““
‘ دهاششŸا رهششأا د-حأا ،““ي-ك.ي-ب.ي-ب““

ةÒهششلا ““دنوب سسمي-ج““ مÓ-فأا ة-ل-شسل-شس
سسد-شسŸا لا-نو ،⁄ا-ع-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
دعب Èكأا ًامامتها Úفل-تıا ه-يزار-ط-ب
Òشسلا لحارلا يŸاعلا مجنلا مادختشسا

ماع ““ون روتكد““ مليف ‘ هل يرنوك نوشش
لباقم ًارخؤوم سسدشسŸا عيب ”و ،2691
›رفيب ‘ ميقأا دازم ‘ رلود فلأا652
تراششأاو .““يتيراف““ عقوŸ ًاق-فو ،ز-ل-ي-ه
¤إا عيبلا ةيلمع تلوت يتلا تادازŸا راد
هذهل ةقباشس تاريدقت زواŒ رعشسلا نأا
.امنيشسلا خيرات ‘ ةÒهششلا ةعطقلا

ث.ق ^

:هتلاقم رخآا ‘ جرعألا ينيسساو

““ةعت‡ اهنكل ةبعشص ةيئاشصقتشس’ا ةياورلا““
ينيشساو يئاورلا لءاشست ،هتلاقم رخآا ‘̂ 

يهأا :ةيئاشصقتشسلا ةياورلا ةيهام نع جرعألا
اهدشسجو ةياور-لا سسن-ج قÎخ-ي سصا-خ عو-ن
تاشسرامŸا لك لبقتي حب-شصأا يذ-لا ي-ب-ع-ششلا
نأا ىأارو ؟هتينب نم ًاءزج اهنم لعجيل ةيفاقثلا
‘ ةحيحشش ةيÒظنتلاو ةيدق-ن-لا ة-شسرا-مŸا““

اهÈتعي ل مهشضعب““ نأاو ،““ايŸاع ،لاÛا اذه
ةياورلا ‘ اه‹دي هنكلو ،هتاذب ًامئاق ًاعون
رشصنع ىلع ًاشضيأا دمتع-ت ي-ت-لا ،ة-ي-شسي-لو-ب-لا
هل ةيشسيلوبلا ةياورلا ‘ يرحتلا نكل ،يرحتلا
.““ةيمارجإلا ةقيق◊ا نع ثحبلا ةفيظو
هل ةيئاشصقت-شسلا ة-ياور-لا ‘““ :جر-عألا لا-قو
نع ثحبي ،ةيبدأا Ìكأاو ًاعاشستا Ìكأا رخآا ىنعم
ةداعإل نكلو مرÛا ةب-قا-عŸ ل ،ة-ق-ي-ق◊ا

ءاشصقتشسلاو يرحتلا فده .ًايئاور اهتغايشص
ةقيق◊ا تباغ اذإا مهي لو ،ةيئاورلا ةباتكلا وه
اهحنÁ لييختلاف ،يئاورلا اهنع ثحبي يتلا

Òغ ا-ه-تلا‹و ،تا-شضا-ي-ب-لا ءل-م ة-شصر--ف
fiةيشصخ-شش را-شسم ،ة-ط-ي-شسب ة-ثدا-ح ،ةدود

ةقيمع ةقÓع اهلو ،ةفورعم ةيفاقث وأا ةيخيرات
اهتفخأا يتلا ةيناشسنإÓل ةيعقاو-لا ة-شسرا-مŸا-ب

نأا ةقيقح-ل-ل د-ير-ي ل يدارإا ل-ع-ف وأا فور-ظ
سسيل ةيئاشصقتشسلا ةياورلا ‘ مشسا◊ا .ىلجتت
تشسيل تايرحتلاف ،تاشسبŸÓا ن-ع ف-ششك-لا
ءاهتنلا دعب ًاقحل يتأاي يبدأا زا‚إل ةليشسو لإا

ةقيق◊ا عبتتو ،راف-شسألاو سضكر-لا ل-ع-ف ن-م
ةبشسنلاب ًاطيشسب سسيل رمألا نأا دكأاو .““ةبئاغلا

ثحبي هنكل ،ماعلا ليختŸاب يفتكي ل بتاكل
نأاو ،ةقيق◊ا ن-م ه-بر-ق-ي يذ-لا هد-ن-شس ن-ع
نم وأا ،ةلمج نم قلطني دق ÊاديŸا ثحبلا

ًافده حبشصتل عشستتو عرف-ت-ت ،ةÒغ-شص ة-ثدا-ح
نأاو ،ي-بدأا فد-ه--ب هءارو ي--ئاور--لا سضكر--ي
ل-ث-م سسي-ل ة-ي-بدألا ة-ق-ي-ق◊ا ¤إا لو-شصو-لا
خيراتلاب ةقÓع اهل ¤وألاف ،ةينمألا ةقيق◊ا
يأا ،ةباتكلا-بو ،ا-م ة-ظ◊ ‘ بعو-ت-شسا ا-م-ك
ةدام ¤إا يخيرات عباط اهل يتلا ةداŸا ليوحتب
ةداŸا نم ىوقأا نوك-ت ا-م ًاÒث-ك ي-ت-لا ة-ي-بدأا
.باقعلا دودح ‘ يهتنت يتلا ةيئاز÷ا
رداقلا دبع Òمألا ع-م ه-نأا-ششب Ó-ث-م بر-شضو
،رداقلا دبع ÒمأÓل ةبشسنلاب ناك اذكه““ :Óئاق
رمألا أادب ..هنع ةياور ةباتك ‘ تركف امدنع
‘ ح-ل-ف-ن ⁄ اذاŸ :بع-شصو ›ا-ك-ششإا لاؤو-شسب

،يمشسر-لا خ-يرا-ت-لا ل-ق-ث ن-م Òمألا ر-ير–
لوقت ةياور لÓخ نم ناشسنإاك هعم ل-ما-ع-ت-نو
اهشسابتلا ‘ ىت-ح ةÒب-ك-لا ه-تا-ي-حو ه-ت-ل-حر
،ًامخشض › ادب اذه لثم Óًمع نكل ؟اهشضقانتو
،دحاو نا-شسنإا ة-قا-ط ن-م Èكأا ،Óً-ي-ح-ت-شسمو
ةيفاقثلا ةكÎلا فرعن ا-مد-ن-ع سصو-شصÿا-ب
هراشسم ‘ نوثحابلا اهفلخو Òمألا اهفلخ يتلا
.““‘اقثلاو يتاي◊ا
يقيق– ‘ ،ةياهنلا ‘ تي-شضق““ :در-ط-ت-شساو
ىدمو ةيخ-يرا-ت-لا ةداŸا را-ب-ت-خا ‘ ي-بدألا

،ةيلاتتم تاونشس عبرأا نم Ìكأا ،ًايبدأا اهتيحÓشص
تدجو املك Ìكأا تحرفو ،ًاÒثك اهيف تشسئي

ىنعم ه-ح-نÁو سصن-لا ي-ن-غ-ي ا-م ح-ل-شصي ا-م
تا-مو-ل-عŸا م--ه--فأا نأا لوا--حأا ..ًاد--يد--ج

اد-ب ةأا-ج-فو ،ق-ب-شسم م-ك-ح نود ة-برا-شضتŸا
ديدشش رشصنع يخيراتلا ماكرلا لخاد ًاحشضاو
ةقÓع :ةيمهأا ةيأا نوخرؤوŸا هلوي ⁄ ةيمهألا
تناك ام ردقب ؟سشوب-يد رو-ي-ن-ي-شسنوÒ Ãمألا
نع ةحيحشش تناك ،Òمألا نع ةÒثك قئاثولا

¤إا رظني ناك اهتقو ⁄ا-ع ‘ ..رو-ي-ن-ي-شسنو-م
امنيب ،يراشضحو ‘رعم —اف-ك نو-ت-خ-ن-ت-ن-ه
ةحورطأا ن-ع ف-ل-ت-خ-ت ل ه-ت-حور-طأا تنا-ك
تفقوأا يتلا خيراتلا ةيا-ه-ن لو-ح ا-ما-يو-كو-ف
ةششحوتŸا ةيلامشسأارلا ةرئاد ‘ ⁄اعلا تلآام
.““يكيرمألا يراشض◊ا جذومنلاو
رخآا ةباتك ليبق هرمأا نع رخآا Óثم ىطعأاو
ي-م ع-م › ثد-ح ه-شسف-ن ءي-ششلا““ :ه-تا--ياور
نع ،نوبروشسلا ‘ ةرشضاfi دعأا انأاو ..ةدايز
نم ةلمجب تمدطشصا ،يبرعلا يوشسنلا بدألا

نم يتوم دعب يتأاي نأا ىن“أا :لوقت ةدايز يم
تناك ةدايز يم نأاك ةأاجف ترعشش ..ينفشصني
اهÈق ةرايو ليشصافت سضرعتشسا مث ..ينملكت

ةرشصانلا ‘ اهشسأار طقشسم ةرايزو ،رشصم ‘
ةياور-لا““ :لو-ق-لا ¤ا سصل-خ-ي-ل ،Úط-شسل-ف-ب
اهتا-ير– ‘ ًاد-ج ة-ب-ع-ت-م ة-ي-ئا-شصق-ت-شسلا
حارفألاب ةئلت‡ اهنأل ،ةششهدم اهنكل ،ةليوطلا
حئاورلاو ،ةيهششلا روطعلاو ملآلاو ،ةيقيق◊ا
نم أاششني اهŸاع .هلماكب رشصع نم انبرقت يتلا
.““ناشسنإلا خيرات ‘ ةئيبÿا ليشصافتلا لك

يئامنيشسلا ةرهاق-لا نا-جر-ه-م د-ه-شش ^
م-ل-ي-ف سضر-ع ،سسمأا لوأا ءا-شسم ›ود--لا
تاشسفا-ن-م ن-م-شض كرا-ششŸا ،““ة-طر-شش““
.24ـلا ةرود-لا ‘ ة-ي-لود-لا ة-ق--با--شسŸا
عان-شص ن-م دد-ع ثد– سضر-ع-لا بق-عو
‘ مليفلا Ëدقتب مهر-خ-ف ن-ع م-ل-ي-ف-لا
ط-شسو ار--بوألا راد--ب Òب--ك--لا حر--شسŸا
نأا ى-شسي-ئر-لا ل-ث-مŸا د-كأاو .رو-ه--م÷ا
ن-م ر-ه-ششأا ل-ب-ق هÁد-ق--ت ” ل--م--ع--لا
ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا تاجاجتحا

.ÚنويلŸا لبق نم
ىو– كرا‰ادلا نأا ““ةطرشش““ لطب دكأاو

امئاد ›اتلابو نيرجاهŸا نم اÒبك اددع
Úبو م-ه--ن--ي--ب تÓ--ك--ششŸا ثد– ا--م
بوعشش دعشسا نم مهنا ةحشص لو ،ةطرششلا
جار-خإا ن-م ““ة-طر--شش““ م--ل--ي--ف .سضرألا

هتلوطبب موقيو ،دي-ف-ي سسيو-ل كيرد-ير-ف
كانÓكاشس ميلزوأا مهو موجنلا نم ةبخن
مليفلاو .كيرلا بوكاجو زليشس نوميشسو
ةشصق Èع ،نششكألاو ةÁر÷ا ⁄اعل ىمتني
. ديدششلا رتوتلا اهدوشسي ةيشسيلوب
ثيح Òثمو قوششم راطإا ‘ هثادحأا رودتو

قهارملل ةشضماغلا ةافولا راب-خأا ر-ششت-ن-ت
،ويدارلا Èع اماع91 ““يشساه نب بلاط““
ناجرهم ناكو .هل ةطرششلا زاجتحا ءانثأا
ءاشضعأا نع نلعأا يئام-ن-ي-شسلا ةر-ها-ق-لا

ة-ي-لود-لا ة--ق--با--شسŸا  م--ي--ك– ة--ن÷
ةÎفلا لÓخ هتماقإا ررقŸا ناجر-ه-م-ل-ل

اربوألا رادب ،لبقŸا Èمشسيد01 ¤إا2 نم
نم امليف38 اهلÓخ سضرعيو ،ةيرشصŸا

اهشضورع ‘ امليف02 اهنيب نم ،ةلود34
.¤وألا ةيلودلاو ةيŸاعلا
تشسيرانيشسلاو جرıا وه ةنجللا سسيئر
يذلا ،فوروكوشس ردنا-شسك-ي-لأا ي-شسور-لا
‘ نيرشصاعŸا Úجرıا زربأا دحأا دعي
بل--غأا ‘ ه--مÓ--فأا تشضر--ُع .ا--ي---شسور
Úلربو نا-ك ل-ث-م ىÈك-لا تا-نا-جر-هŸا
““يشسورلا كلُفلا““ اهزربأا نمو ،ايشسينيفو
ناك ناجرهم ة-ق-با-شسم ‘ كرا-شش يذ-لا

““نويزيف““ ةزئاج ىلع لشصحو ،2002 ماع
همليف لشصح امك ،وتنرو-ت نا-جر-ه-م ن-م
ناجرهŸ يبهذلا دشسألا ىلع ““تشسواف““

.1102 ماع ايشسينيف
ث.ق ^

24ـلا هترود ‘
يئامنيشسلا ةرهاقلا ناجرهم ‘ ضضرعي ““ةطرشش““



ةليترلا

ناغودرأا ىلع دري نوركام

حسضوت ““سسانكلا ““ ةباقن

ينطولا سسلجملل يمسسرلا قطانلا يدودعسس ›داسشلا روتكدلا دكأا ^
‘ (يزع ناورم) مسسل دوجو ل ““ هنأا (سسانك) ›اعلا ميلعتلا ةذتاسسأل
““ نأا ادكؤوم ““ ةدعاقلا ‘ لو ةدايقلا ‘ ل يباقنلا ميظنتلا اذه لكايه
لك نأاو ““طليم ظيف◊ا دبع روتكدلا وه سسانكلل ينطولا قسسنŸا
.““ةفسص لاحتنا ةباثÈ Ãتعي  همسساب حيرسصت““

ةحفسصلا ‘ لاقم رودسص رثإا ىلع سسانكلل يمسسرلا قطانلا قيلعت ءاجو
مدع ببسسب ““ ناونع لمحي دحألا سسمأا راهنل ““رجفلا““ ةيمويل ةعبارلا
نم نومرحي Úيعماج ةبلط ـ مهنع ةبتŸÎا بئارسضلا مهئايلوأا عفد
 .““تاونسسل مهتحنم ىلع لوسص◊ا
سسيئر هنأاكو هÁدقت ” يزع ناورم وعدملل احيرسصت لاقŸا نمسضتو
ةباقن ‘ سصخسشلا اذهل دوجو ل ““ هنأا وه ةقيق◊ا نأا لإا (سسانك) ةباقن
ةرازو فرط نم ةدمتعŸا تاباقنلا ةمئاق ‘ لو ““›اعلا ميلعتلا ةذتاسسأا
.ءامسسألا ‘ طلخ ثدح هنأاو يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا
ىلع ظيف◊ا دبع طليم ديسسلل اهتاراذتعاب ““رجفلا““ مدقتت هيلعو

  .أاطÿا اذه

هنم هيبأا بسضغ فسشكي رسضÿا بعل

ةلبقلب سسيراه مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا ناديم طسسوتم فسشك ^
ايقيرفإا سسأاك تايئاهن تقبسس يتلا ةثدا◊ا ببسسب هنم هيبأا بسضغ نع
تاهويديفلا ىدحإا ‘ ةيقلخأا Òغ ةطقلب ماق ثيح ،رسصÃ ةÒخألا
ةرئاطلا تبكر دقل ،اًئطfl تنك ““ لئاق ةلبقلب حرسصو .ةبرسسŸا
تنك يننأا اوفرع مهنأل راطŸا نم يئاقدسصأا ينبحطسصا ،يدحو
.عيباسسأل يعم ثدحتي ⁄و ،فتاهلا ىلع دري ⁄ يدلاو ،Êاعأا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

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

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ىلع ةعم÷ا ءاسسم نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا در ^
اهللخ برعأا يتلا ناغودرأا بيط بجر يكÎلا هÒظن تاحيرسصت

““ اهسسيئر نم نك‡ تقو عرسسأا ‘ اسسنرف سصلختت نأا““ ‘ هلمأا نع
.ةÒثك تافلم لوح نيدلبلا Úب ديدسش رتوت ةيفلخ ىلع
نم دحي ناغودرأا نأاو ماÎحلاب مازتللا بجي ““ هنإا نوركام لاقو
ًافنع دادزت انتاعمت‹ ““ نأا افيسضم ““يكÎلا بعسشلل ةحاتŸا تاير◊ا
نأا نظأاو فنعلا ىلع ًلاثم نولكسشي ةداقلا نأا ¤إا اسضيأا هدرم اذهو
.““ةعجانلا ةليسسولا تسسيل Úيسسايسسلا ةداقلا Úب ةيملكلا بور◊ا

ايكرت ىلع ةيكيرمأا تابوقع
نم يتلا ةيكيرملا تابوقعلا نأا ماهارغ يسسدنيل يروهم÷ا روتانيسسلا دكأا ^

ةقحتسسم تابوقع يه يونسسلا عافدلا نوناق نمسض ايكرت ىلع اهسضرف ررقŸا
تاريذحتل ةرقنأا لهاŒ ببسسب بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا عيقوت رظتنتو
.““004 سسا““ ةيسسورلا عافدلا ةموظنم ليغسشتو ءارسش ناسشب ةلسصاوتŸا نطنسشاو
تياÎسس لوو““ ةفيحسص هترسشن دروفكنل عم كÎسشم لاقم ‘ ماهارغ لاقو

Úئجللا تدعاسسو2591 ماع ذنم اكيرمأل ةفيلح ايكرت ““ نأا ةيكيرمألا ““لانروج
دق مهŸا فيل◊ا نكل يسسورلا ناودعلا دسض تفقوو دوقع ىدم ىلع Úيروسسلا
عافدلا ماظن ءارسش ةرقنأا تررق ثيح ايسسور عم لماعتت ايكرت تحبسصأاو Òغت
يكيرمألا سسيئرلا ىلع Úعتي هنأا ىلع سسرغنوكلا ددسشو . يسسورلا يخوراسصلا
ةحفاكم نوناق نأا ¤إا اÒسشم يكÎلا نايكلا ىلع تابوقع سضرفو نوناقلا عابتا
لوسصأل ةÒبك ةقفسص ‘ كراسشت ةلود يا دسض تابوقع سضرفي اكيرمأا ءادعأا
  .ةيلامسشلا ايروك وأا ناريإا وأا ايسسور عم ةيعافد

ايبويثإا ¤إا  رفاسسي فاÒب
فاÒب ىفطسصم رفاسس ^

ةيبويثألا ةمسصاعلا ¤إا
‘ ةكراسشملل ابابأا سسيدأا
ناجلل ةيمومعلا ةيعم÷ا
ةيبŸوألا ةينطولا
لودج نمسضتيو.ةيقيرفألا
ماظنلا حيقنت اهلامعأا
ةن÷ باختناو يسساسسألا
مظنŸا دلبلا رايتخاو ميقلا
باعلألل ةيناثلا ةرودلل
،3202 ةيئطاسشلا ةيقيرفألا

نم ¤وألا ةخسسنلا نأاب املع
لسص–و .9102 ماع رسضخألا سسأارلاب لاسس ةريزجب تراد باعلألا هذه
لظ ‘ نطولا سضرأا ةرداغŸ ةيرئاز÷ا تاطلسسلا نم حيرسصت ىلع فاÒب
.›ا◊ا يحسصلا عسضولا

ديد÷ا وزو يزيت بعلم ببسسب ةنتف

وزو يزيتل ديد÷ا بعلŸا نأا للم فيرسش لئابقلا ةبيبسش سسيئر Èتعا ^
ةركف اسضفار ““سسانولا بوطعم““ لحارلا نانفلا مسسا هيلع قلطي نأا بجي
لئابقلا ةبيبسش سسيئر مسساب بعلŸا تاذ ةيمسست سصخت ارخؤوم تقلطأا
ةعم÷ا ةحيبسص هلخدت للخ للم حسضوأاو .““يسشانح فيرسش““ يخيراتلا

بعلم ىلع ““سسانولا بوطعم““ مسسا قلطا نأا ةينطولا ةعاذلا جاومأا Èع
ةلحارلا ةيسصخسشلل اÁركت هنأا اÈتعم هيف سشاقن ل رمأا ديد÷ا وزو يزيت
مسسا قلطا اوحÎقا دق نويفحسص ناكو  .نيÒثكلا ماÎحاب ىظ– يتلا
ىتح نسشدي ⁄ يذلاو ديد÷ا وزو يزيت بعلم ىلع يسشانح فيرسش ديقفلا
بعللا مسسا اهنم ةحÎقم ءامسسا ةدع كانه نأا نورخأا ىري Úح ‘ ،نآلا
.““يسسوبيإا Òبلأا““ ÊوÒماكلا

 لحاوسسلا ىلع ¤وألا ةجردلا نم يرحب هيبنت
ةيناثلا ةجردلا نم ةيو÷ا داسصرألا حلاسصŸ يرحب هيبنت رذح ^

‘ ملك07 ىدعتت ةعرسسب ةيوق حاير بوبه رارمتسسا نم ةيو÷ا داسصرألل
ةيبرغلا لحاوسسلا ىلع راتمأا4 جاومألا ولع زواŒ هيبنتلا عقوتيو ،ةعاسسلا

‘و� .تاوزغلاو يديهم نب ىسسرمو نارهوو فاسص ينب لحاوسس ىلع
نم ةيو÷ا داسصرألل ينطولا ناويدلا رذح ،¤وألا ةجردلا نم Êاث هيبنت
ولع امأا ،ةعاسسلا ‘ ملك06 ىدعتت ةعرسسب ةيوق حاير بوبه رارمتسسا
ةياجبو لجيجو ةبانعو ةدكيكسس لحاوسس ىلع راتمأا3 ىدعتتسسف جاومألا
ويزرأاو Âاغتسسمو سسنتو نوراهوبو ةمسصاعلا رئاز÷او سسلدو نوفزأاو
.ةلاقلاو ةبانعو

 ءاسضيب ةلح يسستكت تايلو ةدع

روسصلا يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش Èع نونطاومو نوطسشان لوادت ^
تاعاسسلا للخ تايلولا نم ديدعلا ىلع تطقاسست يتلا جولثلل ¤وألا
طقاسست نع اهل ةيرسشن ‘ ،ةيو÷ا داسصرألا حلاسصم تهبن دقو .ةيسضاŸا
 .ةيلوÈ 91ع Îم0001 اهولع اهقوفي يتلا تاعفترŸا ىلع ةفيثك جولث

 فودمfi ةدوعل رلود نويلم001
نع عجاÎي دق هنأا فودمfi رون ةطلتıا ةيلاتقلا نونفلا لطب لاق ^

ناكو ،دحاولا لازنلل رلود نويلم001 ¤إا لسصي سضرع لباقم هلازتعا
ربوتكأا ‘ هلازتعا نلعأا دق ““رسسنلا““ ـب بقلŸا ملسسŸا يسسورلا عراسصŸا
92 ـب زاف ثيح ،ةطلتıا ةيلاتلا نونفلا ‘ حجان راوسشم دعب يسضاŸا
     .ةÁزه يأا ىقلتي ⁄و لازن



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

‘ دوسسأ’إ نإريإإ مئإرج خيرات
؟ةنسسلإو ÚسضراعŸإو ءاملعلإ قح
ددنمو اعبط عينشش لمع ،Êاريإا يوون ⁄اع لتق ^
سسفن هب ماق ام ةأاجف تركذت اذاŸ يردأا ’ نكلو ،هب
ىرخأا بوع-شش ق-ح ‘ م-ئار-ج ن-م Êار-يإ’ا ما-ظ-ن-لا
لعافŸا Òمدتل يليئارشس’ا Êاريإ’ا نواعتلاب أادبنو
ع-ط-ت-شست ⁄و ه-ت-ف-شصق نار-يإا-ف ،ي-قار-ع-لا يوو-ن--لا
تا-نا-ي-بو رو-شص م-ي-ل-شست-ب نار-يإا تما--ق--ف ،هÒمد--ت
تماق يتلا لي-ئار-شسا ¤إا ي-قار-ع-لا يوو-ن-لا ل-عا-فŸا
وز-غ-لا نار-يإا تد-عا-شس ا--م--ك ،هÒمد--تو ه--شصف--ق--ب
ةيلمع تأادبو دعب اميف هملتشستل قارعلل يكيرمأ’ا
اومهاشس نيذلا نيرايطلا لك نع قارعلا ‘ ثحبلا
ولت دحاولا مهلتقو ة-ي-نار-يإ’ا ة-ي-قار-ع-لا بر◊ا ‘
’ نورخآا ءا-م-ل-ع اÃرو ةرذ-لا ءا-م-ل-ع اذ-كو ر-خآ’ا
نادلب ءاملع لتق ناريإ’ قحي لهف مهÒشصم فرعن
 ؟ىرخأا

تا-ي-ششل-يŸا ن-م دد-ع ‘ م-ك--ح--ت--ت نار--يإا نآ’ا د◊
ددهتو اه◊اشصم بشسح اهريدت قارعلا ‘ ةحلشسŸا
لوخدلا لواحي يدوعشس وأا يرشصم رامثتشسا يأا اهب
يأا نأا فرعت له-ف ؟كلذ ا-ه-ل ق-ح-ي ل-ه-ف قار-ع-لا ¤إا
مدعي ،هيقفلا ›و ةطلشسب فÎعي ’ يعيشش يقارع
دمحأا يع-ي-ششلا ⁄ا-ع-لا ع-م ثد-ح ا-م-ك نار-يإا راز اذإا
هيف مادعإ’ا ذيفنت نم ةبوجعأاب ا‚ يذلا ي‚ابقلا
ام-ك ه-ي-ق-ف-لا ›و دو-جو ةرور-شضب ن-مؤو-ي ’ ه-نو-ك-ل
‘ ر-ط-ي-شسي يذ-لا ير-ششع ي-ن-ث’ا بهذŸا ي--عد--ي
.ناريا
نأا در-جÃ زاو-حأ’ا Úن-طاو-م ن-م نار-يإا تل-ت--ق م--ك
وأا عراو-ششلا ‘ ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-ل-لا يزاو-ح’ا م-ل-ك-ت-ي
بشساحي نمف ،هدولوم ىل-ع ا-ي-بر-ع ا-م-شسا ق-ل-ط-ي-شس
ناريإا تلعف اذام ةعيظفلا مئار÷ا هذه ىلع ناريإا
‘ او-م-ها-شس ن-يذ-لاو ها-ششلا ما-ظ-ن-ل Úشضرا-عŸا ع--م
.قلخ يدها‹و هدوت بزح يلشضانم نم هطاقشسإا
‘و ةيروشس ‘ ةنشسلا ÚملشسŸا نم ناريإا تلتق مك
تلّوح ف-ي-كو ؟كلذ ى-ل-ع ا-ه-ب-شسا-ح-ي ن-مو قار-ع-لا
سضاشضقنÓل Úيثوحلل اهمعدو اهلخد-ت د-ع-ب ن-م-ي-لا
’ نŸ نميلا ‘ ادج ةليلق ةيلقأا مهو ةطلشسلا ىلع
.قئاق◊ا هذه لثم فرعي
تطخت ناريإا نأا تبثت ةÒخأ’ا ةيبوروأ’ا ريراقتلا
لمعتشست تحبشصأاو باهرإ’ا ‘ ةديدج ةلحرم نآ’ا
ةيباهرإ’ا تايملعلا ذيفنتو طيط-خ-ت-ل-ل تارا-ف-شسلا
يذلا يدشسأ’ا هللا دشسأا يشسامولبدلا عم ثدح امك
ةشضراعملل عمŒ ‘ ءاعنشش ةÁرج بكتري نأا داك
ÚشضراعŸا نم ف’آ’ا هرشضح سسيراب ‘ ةيناريإ’ا
.⁄اعلا ‘ ةشضراعŸا ءاقدشصأا نمو
تدأا ،⁄اعلا ‘ هل ليثم ’ Êاريإ’ا باهرإ’او لتقلا
مهترط-ي-شسب اور-خ-ت-ف-ي نأا-ب م-ه-شسف-نأا نار-يإا ةدا-ق-ب
Êاريإ’ا ماظنلا ،نآ’ا ةيبرع مشصاوعل مهرامعتشساو
¤إا ⁄اعلا ‘ ي-ع-ي-شش ن-مؤو-م يأا ل-يو– ى-ل-ع ل-م-ع
ةداعإ’ املح لمحي يوئف ماظن وهف ،هل عبات يطرشش
.لئاشسولا لكب ةيشسرافلا ةيروطاÈمإ’ا ءايحإا
سشعادو ةدعاقلا ميظنت عم تاقÓع اهل يتلا ناريإا
نم ددع اشضيأا رّيشست يهو ،ءاششت امك ام-ه-ل-م-ع-ت-شست
سضÎعي نم لك لتقت قارعلا ‘ ةحلشسŸا تايششيليŸا
لتقلا اذه لهف ،اهتشسايشس دقتني ىتح وأا اه◊اشصم
 ؟لÓح
يفحشص ـ طارف رشضÿ رجفلا لشسارم /لشسكورب^
يشسلطأ’ا فل◊او يبوروأ’ا دا–’ا ىدل دمتعم

www.alfadjr-online.com

ةمسصاعلاب قÓخ’إ داسسف ىلع اهتنبإ سضيرحتب ةمهتم ةأإرمإ

 ةمخشض ةيلام غلابمب ةمشصاعلاب ةيشضرأا عطق مهعيبب مهتمهوأا
ميتنسس رايلم نم ديزأإ مهبلسستو Úنطإوم ىلع بسصنت ةباسصع

ىوتشسم ىل-ع ق-ي-ق-ح-ت-لا ي-شضا-ق ح-ت-ف ^
fiشسح ةمكÚ اقيق– ةمشصاعلاب ياد ‘
اهي-ف طرو-ت لا-ي-ت-ح’او بشصن-لا ة-ي-شضق
ثيح راشسمشس مهنيب نم Úم-ه-ت-م ة-ثÓ-ث
ن-م د-يد-ع--لا ة--ي--ل--م--ع--لا ة--ي--ح--شض حار
عطق مهع-ي-ب-ب م-ه-ما-ه-يإا د-ع-ب سصا-خ-ششأ’ا
. ةمخشض ةيلام غلابÃ ةمشصاعلاب ةيشضرأا

تارششعلا عفر نأا دعب ةيشضقلا تقلطناو
ةلودلا ‘ تاراطإا مهنيب نم ÚنطاوŸا نم
ةمكحÃ قي-ق-ح-ت-لا ي-شضا-ق ما-مأا ىو-ك-شش
ةقفر راشسمشس اهيف نو-م-ه-ت-ي ياد Úشسح
لايت-ح’او بشصن-لا-ب Úم-ه-تŸا ن-م Úن-ثا
Úم--ه--تŸا ““ نأا ىوا--ك--ششلا ‘ ءا--ج ثي--ح
يحاوشضب ةيشضرأا عطق مهعيبب مهومهوأا

اوماق ثيح ةمخشض ةيلام غلابÃ ةمشصاعلا
دعبو مي-ت-ن-شس را-ي-ل-م ن-م Ìكأا م-ه-ب-ل-شسب
ن-ع او-ف-ت-خا لاو-مأÓ-ل Úم--ه--تŸا م--ل--شست
حئارشش قÓغإاب اوماق نومهتŸا .““راظنأ’ا
بشسح  ر-ثأا يأا م-ه-ل د-ع-ي ⁄و م-ه-ف-تاو--ه
يذ-لا ر-مأ’ا و-هو ا-يا-ح-شضلا تا-ح-ير--شصت
¤إا ةرششابم نو-ه-جو-ت-ي ا-يا-ح-شضلا ل-ع-ج

دشض ىوك-شش نو-عدو-يو ة-طر-ششلا ز-كر-م
ة--طر--ششلا ح--لا--شصم تما--قو .Úم--ه---تŸا
سسب◊ا نهر مهعاديإاو ÚمهتŸا فيقوتب
ة--يا--غ ¤ا سشار◊ا ن--ج--شسب تقؤو--م--ل---ل

fiلايتح’او بشصنلا ةمهتب مهتمكا.
ر م ^

ةفرغ يسضاق مامأا شسمأا تلثم ^
ءاسضق شسل‹ ىدل فان-ئ-ت-سس’ا
نم غلبت ةببلجتم ةأارما ةمسصاعلا
ردحنت رمعلا نم ةنسس54 رمعلا

ةمسصاعلاب ةجعنلا Úع ةيدلب نم
Ÿرسصاق شضير– ةمه-ت ة-ه-جاو
بر-سضلاو قÓ-خأ’ا دا-سسف ى-ل-ع
ىو-ك-سش بق-ع كلذو يد-م-ع--لا

اهمهتا اهقيلط ا-هد-سض ا-هد-ي-ق
31 ةبحاسص امهتنبا شضر– اهنأا

اهتنادأا هيلعو .ةقرسسلا ىلع ةنسس
fiسسح ةمكÚ رهسشأا6 ب ياد

هفانئتسساب تماقو اذفا-ن ا-سسب-ح
ةيرو-ه-م÷ ل-ي-كو بلا-ط ثي-ح
 .ةمهتŸا قح ‘ ةبوقعلا ديدسشت

رادلاب ةيوناث ريدمو...
ذيملت73 لقني ءاشضيبلا
ىلعأ’ا مشسقلا ¤إا بشسار
فانئتسس’ا ةفرغ مويلا تسضرع
ة-م-سصا-ع-لا ءا-سضق شسل‹ ىد-ل
لوسص◊ا ةحنجب قلع-ت-ت ة-ي-سضق
مهتا قح هجو نودب قئاثو ىلع
ذ-ي-مÓ-ت ›ا-هأا شضع-ب ا--ه--ي--ف
لبق نم تازايتما نم اودافتسسا

تا--يو--نا--ث--لا ىد--حإا ر--يد--م
ءا-سضي-ب-لا راد-لا-ب ةد--جاو--تŸا
»ع .ح““ و-عدŸا  .ة-م-سصا-ع--لا--ب
هبسصنم نم هل-سصف ىر-ج يذ-لاو

هتا-ه بب-سسب7102 ة--ن---سس ‘
نم ةعبرأا ةنادإا ” اميف ةعقاولا

نم نيديفتسسŸا ذيمÓتلا ءايلوأا
ةمكاÙ لÓخ Úبت تازايتم’ا
ذيملت73 جامدإاب ماق ريدŸا نأا
نمو ىرخأا تايو-نا-ث ن-م بسسار
ىلع’ا مسسقلا ¤إا مهلقن اهدعب
.01 نم لقأا مهت’دعم نأا مغر
حنم ““ هنأا ذي-مÓ-ت-لا د-حأا ر-كذو
ريدملل ميتنسس نو-ي-ل-م2 غلب-م
ةثلاثلا ةنسسلا مسسقل هلقنت لباقم
ةنسسلا ‘ بسسار هنأا مغر يوناث
ةسشقانم ىرج دقو اذه .ةيناثلا
فانئت-سسا ى-ل-ع ءا-ن-ب ة-ي-سضق-لا

ءا-ي-لوأا ن--م دار--فأا4 ه-ل-ج-سس
ةمكfi مهتنادأا امدعب ذيمÓتلا
 .اسسبح رهسشأا6 ب ءاسضيبلا رادلا

غ .حتاف ^

ةيئ’وو ةينطو قرط
جولثلإ ببسسب ةعوطقم
ع-ط-ق ¤إا ةÒخأ’ا ة-يو÷ا تا-بار-ط-سض’ا تدأا ^
نطولاب قطانم ةدع ‘ ةيئ’وو ةينطو قرط ةدع
حلاسصŸ ةعبات-لا ي-ق-ير-ط ة-ح-ف-سص تر-كذ ثي-ح

قلغم33 مقر ينطولا قيرطلا ““ نأا ينطولا كردلا
وزو يزيتو ةريوبلا يتي’و Úب طبارلا هرطسش ‘

ةيدلب راكوك’ ةقطن-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع ط-ب-سضلا-بو
كلذكو جولثلا م-كار-ت بب-سسب ةد-ج-ك-ي-تو لو-ل-سشب
ةيلغب يتيدلب Úب طبارلا20 مقر يئ’ولا قيرطلا
Úناوك ةقطنم ىوتسسم ىلع طبسضلاب ةيرسصانلاو
هايم بوسسنم عافترا ببسسب قلغأا يذلا ةيلغب ةيدلب
تدأا د-ق-ف ترا-ي-ت ة-ي’و ‘ ا-مأا .Úناو-ك-لا يداو
‘10 مقر يئ’ولا قيرطلا قلغل ةريزغلا راطمأ’ا

ترايت ‘ ة-ل-ي-غ-م ي-ت-يد-ل-ب Úب ط-بار-لا هر-ط-سش
ر م ^.تليسسمسسيتب يرامعو

تا-فا-ع--سسإ’ا تمد--ق د--قو ^
”و نا--كŸا Úع ‘ ة---ي---لوأ’ا

تافاعسسإا فرط ن-م م-ه-ل-يو–
ىفسشتسسم ¤ا ةيندŸا ةيام◊ا
تل-خد--ت ا--م--ك ،يداو--لا شسأار
رئب ةر-ئاد-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا

4 فاع-سسا ل-جأ’ ي-ل-ع د-سصا-ق
flق-ن-تÚ تازاغ قاسشنتسسا رثإا
fiناخسس ن-م ة-ث-ع-ب-ن-م ة-قور

ÚقنتخÃ رمأ’ا قلع-ت-يو .ءاŸا
حواÎت ر-كذ شسن--ج ن--م Úن--ثا
Úنثاو ،ةنسس11وÚ 6ب مهرامعأا
،ناي-ث-غو راود ة-لا-ح ‘ ،ى-ث-نأا
ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا مهل تمدقو

م-ه-ل-يو– ”و ،نا-كŸا Úع ‘
ةدايع ¤ا تافاعسسإ’ا فرط نم
.يلع دسصاق رئب
¤إا ة-ي--ندŸا ة--يا--م◊ا تعدو
مدعو لزانملل ةمئادلا ةيوه-ت-لا

ةيو-ه-ت-لا ذ-فا-ن-م د-سس وأا ق-ل-غ
ن-م د-كأا-ت--لا ¤إا ة--فا--سضإ’ا--ب

ÒياعŸ ةئفدتلا ةزهجأا ةقباطم
لامعتسسا مدعو ةمÓسسلاو نمأ’ا
وأا ة-ئ-فد-ت-ل--ل ““ة--نو--با--ط--لا““
ىلع تددسش امك ، مام-ح-ت-سس’ا

ةلعسشل ةيمويلا ةبقارŸا ةرورسض
ينعي ءاقرزلا ةلع-سشلا ،ةأا-فدŸا

ينعي اذهو مات قاÎحا كانه نأا
ةلعسشلا امأا ،ةميلسس ةأافدŸا نأا
قاÎحا كانه نأا ينعي ءارم◊ا

ةأافدŸا نأا ينعي اذهو مات Òغ
ÚنطاوŸا تعدو. ةمي-ل-سس Òغ
تاونق في-ظ-ن-ت و ة-ب-قار-م ¤ا

لا-م-ع-ت-سساو نا-خد--لا فر--سص
.زاغلا راعسشتسسا ةزهجأا
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ذفانملا دشس مدعو لزانملل ةمئادلا ةيوهتلا ىلإا وعدت ةيندملا ةيامحلا

 Úتلئاع نم سصاخسشأإ01 قانتخإ
جيريرعوب جÈب زاغلل مهقاسشنتسسإ رثإإ

تازاغ قاششنتشسا رثإا Úقنت6fl فاعشسإا لجأ’ جيريرعوب جÈب ،يداولا سسأار ةرئادل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو تلخدت
fiا نم ةثعبنم ةقورŸا ةيام◊ا نايب راششأاو ““ةأافدŸل ةيندÈركذ سسنج نم2 ‘ نولثمتي اياحشضلا ““ نأا جيريرعوب ج،

.““نايثغ ةلاح ‘ ةنشس72وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت ىثنأا سسنج نم4 اذكو ةنشس55وÚ 32ب مهرامعأا حواÎت

فيطسسب زاغلاب إوقنتخإ لافطأإ ةثÓث ذاقنإإو لجر ةافو
فيطسس ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس ^

عم انمازت ،قاÎح’ا تازاغب ممسست ثداوح ةثÓث
ةحرابلا ةليل ةقطنŸا اهتدهسش يتلا ةدرابلا ءاوجأ’ا
لا-ف-طأا ة-ثÓ-ث ذا-ق-نإا ”و ل-جر ةا-فو ‘ تب-ب-سست
.نيرخآا
نم غلاب لجر هتيحسض ناك تيمŸا لوأ’ا ثدا◊ا
دابع ةيرقب هلزنÃ اتيم دجو يذلا ةنسس25 رمعلا
ةي’و لامسش ىسصقأاب نÓيjرو ينب ةيدلب فيرسشلا

زاغ قاسشنتسسا ¤إا حجرأ’ا ىلع كلذ دوعيو ،فيطسس
ةأافدŸا نم ثعبنŸا ماسسلا نوبركلا ديسسكأا يداحأا
ششعب قاÎح’ا تازاغ فيرسصت ةانق دادسسنا ببسسب

ناف اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو ،Òط
ين÷ هتيرقل ءاجو ةم-سصا-ع-لا-ب م-ي-ق-م ة-ي-ح-سضلا
ينب ةيندŸا ةيا-م◊ا قر-ف تلو-ت د-قو .نو-ت-يز-لا
دعب ىفسشتسسŸا ¤إا Óيل ةيحسضلا ةثج لقن نÓيترو
” امك ،اهتاقيقحتل ينطولا كردلا حلاسصم ما“إا
Úثداح ‘ ىفسشتسسŸا ¤إا مهلقنو لافطأا3 فاعسسإا
بونجب ناŸو Úع-ب Úع-لا شسأار ن-م ل-ك-ب ن-ير-خآا
ءاقرزلا ةتلقلا ةيدلب ىوهلا د’وا ةتسشم اذكو ةي’ولا

تازا-غ قا-سشن-ت-سسا بب-سسب ف-ي-ط-سس ة-ي’و قر--سش
‘ عوسضوŸا ءاŸا ناخسس نم ة-ث-ع-ب-نŸا قاÎح’ا
.Êاثلل ةبسسنلاب ةأافدŸاو لوأÓل ةبسسنلاب خبطŸا

ÚنطاوŸا ةيندŸا ةيا-م◊ا ح-لا-سصم تر-كذ د-قو
Úخسستلاو ةئ-فد-ت-لا ةز-ه-جأ’ ها-ب-ت-ن’ا ةرور-سضب،
نم دكأاتلاو حاير-لا دو-جو ع-م ا-م-ي-سس’ ة-ي-لز-نŸا
لامع-ت-سسا بنŒو قاÎح’ا تازا-غ ل-ك ف-ير-سصت
Òفوت نامسض عم ةئفدتلا م-عد-ل ي-ه-ط-لا ل-ئا-سسو
 .لزنملل ةمئادو ةيفاك ةيوهت
ةه÷ا تاقرط Èع رورŸا ةكرحب للششو..

جولثلا ببشسب ةي’ولل ةيلامششلا
لسش ‘ شسمأا موي رجف ةطقاسستŸا جولثلا تببسست

تاقرطلا نم ديدعلا ىوتسسم ىلع رورŸا ةكرح
ةي’ول ة-ي-لا-م-سشلا ة-ه÷ا-ب ة-ي-سسي-ئر-لا رواÙاو
ىوتسسم ىلع رورŸا ةكرح تفقوت ثيح ،فيطسس
فيطسس يتي’و Úب طبارلا9 مقر ينطولا قيرطلا
ةيدلبب ““Úطلا ةين-ث““ ة-ق-ط-نÃ ة-سصا-خ، ة-يا-ج-بو

يتنيدم Úب طبار-لا ق-ير-ط-لا كلذ-كو ،ة-سشو-م-ع
Úعو فيطسس ةنيدم Úبو نÓيترو ينب و ةعاقوب

ةدوف ينب ةيدلب Úب طبارلا قيرطلا اذكو ةسسابع
ةدع تاقرطلا شضعب تدهسش امك ،فيطسس ةنيدمو

اهرطخأا ناك ديل÷او جولثلا ببسسب ةيرورم ثداوح
فيط-سس Úب5 مقر ينطولا قير-ط-لا-ب ع-قو يذ-لا
 ل ىسسيع ^ .ةملعلاو

ع’دنإ رثإإ ةيندم ةيامح نوع كÓه
سسإرهأإ قوسس ‘ هلزنÃ قيرح
قيرح ع’دنا رثإا ىلع ةيندم ةيامح نوع تبشسلا ةليل ‘وت ^
نوعلا ‘وتو .سسارهأا قوشسب جرف يديشس ةيدلبب نئاكلا هلزنم ‘
قيرح ع’دنا رثإا ،ة-ن-شس83 رمعلا نم غلب-ي يذ-لا ““د-مfi خو-ب-ل““
¤إا ىدأا ام ،ناتوبلا زاغب لغتششت ةأافدم لاعتششا دعب هلزنم لخاد
ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت نيأا ةثجلل يلك محفت
ةيندŸا ةيام◊ا ريدم روشضحب قير◊ا دامخإا لجأ’ جرف يديشس
ظفح ةحلشصم ¤إا ةيحشضلا ةثج لقن ”و .سسارهأا قوشس ةي’ول
ةحلشصم ىلع اهشضرعل سسارهأا قوشس يوه÷ا ىفششتشسŸاب ثث÷ا
Èتعيو .ةافو-ل-ل ة-ي-ق-ي-ق◊ا با-ب-شسأ’ا ة-فر-عŸ ،ي-عر-ششلا بط-لا
ةيام◊ا فوفشصب قح-ت-لاو لا-ف-طأا ة-ع-برأ’ بأاو جوز-ت-م ل-حار-لا
ةدحولاب لخدت-لا قر-ف ن-م-شض ل-م-ع-ي نا-كو ،0102 ةنشس ة-ي-ندŸا
قوشس ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا ريدم مدقتو . جرف يديشس ةيوناثلا
سصلخأاب ،ةيندŸا ةيام◊ا يفظوم عيمج مشسابو همشساب ،سسارهأا
.ديقفلا ةلئاعل ةاشساوŸاو يزاعتلا تارابع ىمشسأاو

 ر م ^

اهتبكرم بطعل اهسضرعتب رهاظتت ةباسصع
  لجيجب نيرفاسسŸإ ىلع وطسسلل
ةيحايشس ةرايشس Ïم ىلع بابششلا نم ةعوم‹ سسما سضرعت ^
طبارلا34 مقر ينطولا قيرطلاب ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب ءادتعا ¤ا
ةمايز هاŒاب قف-ن-لا ن-م جرıا د-ن-ع اذ-هو ة-يا-ج-بو ل-ج-ي-ج Úب
نم نيردحنŸاو ةبكرŸا باحشصأا بابششلا أاجافت ثيح ،ةيروشصنم
52 ميقرت لم– ةرايشس مامأا Úباششو ةأارما دوجوب لجيج ةي’و
دي دŸ مهفيقوت نولواحي مهو ةلطعم قيرطلا ةعراق ىلع ةفقوتم
اوشضرعت فقوتلا ىرخأ’ا ةرايشسلا بابشش ’واح امدنعو ،نوعلا
ةعبرأ’ا لشصأا نم Úباشش بيشصأا ثيح ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب موجهل
مدشص ¤إا اشضيأا اوشضرعت امك ،حورجب ةرايشسلا Ïم ىلع اوناك نيذلا
سضعب د-ي-ف-ت ي-ت-لا ة-با-شصع-لا رار-ف لÓ-خ ف-لÿا ن-م م-ه-ترا-ي-شس
. ةي’ولل يقرششلا لخدŸاب اهدارفأا ىلع سضبقلا ” هنأاب تامولعŸا

مدعل سصخسش ىلع ىدتعإ باسش فيقوتو..
ةيوسضوف ةÒظح ‘ فقوتلإ علبم ديدسست
رخاوأا لجيج ةي’و نمأاب لوأ’ا يرشض◊ا نمأ’ا رشصانع نك“
هطروت ببشسب سصاخششأ’ا دحأا فيقوت نم طرافلا Èمفون رهشش
ناك سصخشش اهتيحشض حار ،سضيبأ’ا حÓشسلاب ءادتعا ةيشضق ‘
عفد هنم بل-طو ل-عا-ف-لا ه-ن-م مد-ق-ت ن-يأا ه-ترا-ي-شس ن-كر دد-شصب
روفو لوأ’ا يرشض◊ا نمأ’ا رشصانع ،هتبكرم فيقوت تاقحتشسم
تبثت يعرششلا بطلا ةداهششب ةمعدم ىوكششلل ةيحشضلا Ëدقت
ديد– نم مهتنكم مهتاير– اورششاب ،مايأا ةينامث ةدŸ هزجع
حÓشس زجحو هفيقوتو ةنشس81 رمعلا نم غلابلا لعافلا ةيوه
ةشسرا‡ تادئاع نم ›ام غلبم اذكو ديدهتلا ةادأا (Úكشس )سضيبأا
تاءارج’ا ة-فا-ك ءا-ف-ي-ت-شسا د-ع-ب .عور-ششŸا Òغ طا-ششن-لا اذ-ه
لجأ’ ،ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا هÁد-ق-ت ” ة-ي-نو-نا-ق-لا
حر÷او برشضلاب عوبتم Úكشس سضيبأ’ا حÓشسلاب ديدهتلا ةيشضق
فلم زا‚ا ” رخآا قشش ‘و عاديإا رمأا هقح ‘ ردشص نيأا ،يدمعلا
و ي-ن-عŸا د-شض ة-شصخر نود تارا-ي-شسل-ل ةÒظ-ح ءا-ششنإا-ب سصا-خ
.ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا ¤إا هلاشسرإا

ب.ي ^

نإرهو ‘ قراط لفطلإ ىلع روثعلإ
هنع ثحبلإ نم مايأإ4 دعب
51 رمعلا نم غلبي يذلاو قراط بقارعلب لفطلا ةلئاع تدكأا ^
نارهو ةي’وب اهئات هي-ل-ع رو-ث-ع-لا ما-يأا4 ذنم يف-تıاو ة-ن-شس
،ةيادرغ ‘ ةعينŸا ةنيدÃ نطقت يتلاو ةلئاعلا دارفأا فاشضأاو.
دكؤوت ،نارهو ةي’و نمأا حلاشصم فرط نم لاشصتا اوقلت مهنأا
اهنانتماو اهركشش لك ةلئاعلا تمدقو .مهنبا ىلع روثعلا مهل
.مهدبك ةذلف ىلع روثعلاو ثحبلا ‘ دعاشس نم لكل

طوقسس رثإإ حورجب سصخسش ةباسصإإ
ةياجب ءانيÃ ةعفإر
ءانيم ىوت-شسم ى-ل-ع Òب-ك-لا م-ج◊ا ن-م ة-ع-فار سسمأا تط-ق-شس
رخاوبلا نم ديدعلا رر-شضت ع-م ا-ه-ق-ئا-شس حر-ج ة-ف-لfl ة-يا-ج-ب
نأا ةفيشضم ةقوثوم ةيلfi رداشصم رجفلل هنع تفششك ام بشسح
” دقو .ةعفارلا ىلع ةرطيشسلا قئاشسلا دقف امدعب عقو ثدا◊ا
ع ج ^ .ثدا◊ا ‘ قيق– حتف

رجفلا
قورششلا
رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:16
07:48
12:40
15:14
17:35
18:59

ر م^



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/

