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ماعلا Úمألا قح ‘ ةباينلا تشسمتلاو ^
قانششوب ،ينطولا نماشضتلا ةرازول قباشسلا
ريدم امأا ،اذفان اشسبح تاونشس5 ،يدÓخ
‘ تشسمتلا دقف ديعشس ›ولج ،تافيرششتلا
¤إا ةفاشضإلاب ،اذفان اشسبح تاونشس4 هقح
عيمج ةرداشصم ةماعلا ةباينلا تشسمتلا كلذ
فششكو .ةÁر÷ا ن-م ة-ي-تأا-تŸا كÓ-مألا

fiدلو لامج قبشسألا نماشضتلا ريزو ةمكا
ÒيŸÓاب Òبكلا بعÓتلا مجح نع سسابع
نع اهليو–و ن-ما-شضت-لا ةرازو لاو-مأا ن-م
ءزج لÓغتشسا ” نيأا ،يقيق◊ا اهدشصقم
.ةيباختنا تÓم◊ لاومألا هذه نم Òبك
رئاز÷اب دمfiأا يدي-شس ة-م-كfi تنادأاو
لامج يشضاŸا Èمتبشس61 موي ةمشصاعلا

اذفان انجشس تاونشس8 ةبوقعب سسابع دلو
،تاكرب ديعشسلل اذفان ا-شسب-ج تاو-ن-شس4و

ـب ةيمومعلا ةنيزÿا ديوزتب امهتمزلأا امك
.رانيد نويلم1

ب سس ^

ةيئاز÷ا ةفرغلا Úنثلا سسمأا تلجأا ^
ةشسلج رئاز÷ا ءاشضق سسل‹ ىدل ةثلاثلا
قباشسلا ماعلا Úمألاو ÊاÈŸلا فانئتشسا

دمfi ،ينطولا ريرح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊
.لبقŸا Èمشسيد82 ةشسلج ¤إا يعي-م-ج
قباشسلا ماعلا Úمألاو ÊاÈŸلا لثميشسو

دمfi ،ينطولا ريرح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊
امدعب ديدج نم ةم-كا-ح-م-ل-ل ي-ع-ي-م-ج
ةمكÙا نع رداشصلا مك◊ا ‘ فنأاتشسا
03 خيرات-ب د-مfiأا يد-ي-شس ة-ي-ئاد-ت-بإلا
ه-ت-نادإا-ب ي-شضا-ق-لاو ي-شضاŸا Èم-ت-ب-شس
ةفوقوم ةنشس اهنم سسبح Úتنشس ةبوقعب
فلأا002 اهردق ةيلا-م ة-مار-غو ذا-ف-ن-لا
32 خيراتب هتمكاfi ترج امد-ع-ب را-ن-يد

لÓغتشسا يتمه-ت ن-ع طرا-ف-لا Èم-ت-ب-شس
ةيدأات ءانثأا ي-ف-ح-شص ة-نا-هإاو ة-ف-ي-ظو-لا
،Óيشصفتو ةلمج اها-ف-ن ي-ت-لاو ،ه-ما-ه-م
ةيناÈŸلا ةناشص◊ا نع لزانت هنأا ادكؤوم
Ãيتلا ةيشصنلا ةلاشسرلا نأاو ،هتدارإا سضح
هدشض لاقم23 ررح يذلا يفحشصلل اهثعب
تاراب-ع وأا ظا-ف-لأا يأا ى-ل-ع ىو-ت-ح-ي ل
قو-ف بر كا-ن-ه““ ةرا-ب-ع ىو-شس ة-ئ-ي-شسم
ل يعيمج ةي-شضق نأا مو-ل-ع-مو .““ع-ي-م÷ا
قاروألا نأا-بو ،›اŸا دا-شسف-لا-ب ق-ل-ع-ت-ت
اهنأابو اهفÓتإاب م-ه-تا ي-ت-لا ة-ي-ئا-شضق-لا
ةعئاشض نكت ⁄ اهنأا دعب اميف Úبت ةدوقفم
.ماهتلا ةفرغ رارق بشسح Óشصأا

ر م ^

““ايام مادم““ ةيسضقب هطابتراو نÓعز Êاغلا دبع بايغ ببسسب
مداقلا Úنث’ا مويل ةدكيكسس داسسف فلم ‘ Úقباسس ة’وو لوغو نÓعز و ىيحيوأا ةمكاfi ليجأات
ي-ن--طو--لا ي--ئاز÷ا بط--ق--لا ل--جأا ^
ةيلاŸا مئار÷ا ةحفا-ك-م ‘ سصشصخ-تŸا
سسمأا دمfiأا يديشس ةمكحÃ ةيداشصتقلاو
عاطق ‘ ةديدج داشسف ةيشضق حتف Úنثلا
نم لك اهيف طروت ةدكيكشس ةيلوب ةحايشسلا
ءارزوو ىيحيوا دمحا قباشسلا لوألا ريزولا

Êاغلا دبعو لوغ رمع م-هو ه-ت-مو-ك-ح ‘
لا-جرو Úق-با-شس ةلوو بنا-ج ¤ا نÓ-عز
Èمشسيد41 مويل  ةدكيكشس ةيلو نم لامعأا
نع ÚمهتŸا سضعب بايغ ببشسب يرا÷ا
لا-غ-ششألاو ل-ق-ن-لا ر-يزو م-ه-ن-م ة--شسل÷ا

نÓعز Êاغ-لا د-ب-ع ا-ق-با-شس ة-ي-مو-م-ع-لا
ة-مو-عزŸا ة-ن-بلا ة-ي-شضق ‘ ه-طا-ب--ترل
ةقيلفتوب زيزع-لا د-ب-ع ق-با-شسلا سسي-ئر-ل-ل
.ايام مادم
بطقلا اهحتفي يتلا ةيشضقلا هذه قلعتتو
ةحفاكم ‘ سصشصختŸا ينطولا يئاز÷ا
ةمكحÃ ة-يدا-شصت-قلاو ة-ي-لاŸا م-ئار÷ا
اهلي-جأا-ت د-ع-ب ةر-م لوأل د-مfiأا يد-ي-شس
عافد ةئيه ن-م بل-ط-ب طرا-ف-لا عو-ب-شسألا
ÚماÙا د-ع-ب ة-با-شصإا بب-شسب Úم-ه-تŸا
Òغ تازايتما  حنÃ انوروك سسوÒف ءابوب

اهيف طروتو ةيفيظولا لÓغتشسا ءوشس ةرÈم
،ى-ي-ح-يوأا د-م-حأا ق-ب-شسألا لوألا ر-يزو-لا
لاغششألاو ل-ق-ن-ل-ل نا-ق-با-شسلا نار-يزو-لاو
،لوغ رامعو نÓعز ينغلا دبع  ةيمومعلا
،ةدكيكشس ةيلول Úقباشس ةلو ةثÓث ةقفر
يزوف Úشسح نبو دمfi ›ابرد مهنيب نم
نم تاراطإا Úب ام نيرخآا71 بناج ¤إا
‘ Úلماعتمو ةدكيكشس ةيلوو ةيرازو رئاود
‘ لامعألا لجر مهن-م ة-حا-ي-شسلا عا-ط-ق
.حيشسف نب وعدŸا ةحايشسلا عاطق

م ناوسضر ^

 ذافنلا ةفوقوم ةنسس اهنم صسبح Úتنسس ةبوقعب هتنادإا ت“
Èمسسيد82 خيرات ¤إا يعيمج دمfi فانئتسسا ةسسلج ليجأات

 Úناوقلل ةفلاfl تاقفسص ماربإاو ةيمومع لاومأا ديدبت مهت صصوسصخب

سسابع دلول اذفان اسسبح تاونسس01 سسامتلا
تاكرب ديعسسل تاونسس8و

نماسضتلا ريزول اذفان انجسس تاونسسÚ، 01نثلا صسمأا ،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجÃ ةماعلا ةباينلا تسسمتلا
قبسسألا نماسضتلا ريزول اذفان انجسس تاونسس8 ةئيهلا صسفن تسسمتلا Úح ‘ ،صسابع دلو لامج قبسسألا

 .Úناوقلل ةفلاfl تاقفسص ماربإاو ةيمومع لاومأا ديدبت لوح مهت صصوسصخب ،تاكرب ديعسس

 داسسف اياسضق ‘ نجسس ةنسس21 ب اهنادأا  ةزابيت ءاسضق صسل‹
Èمسسيد21 ¤إا ““ايام مادام““ ةوعدŸا ةمكاfi ليجأات
Úنثلا سسمأا ةزابيت ءاشضق سسل‹ ررق ^
ةقيفشش -ةخيلوز سشانششن ةمكاfi ل-ي-جأا-ت
‘ ايئادتبا ةنادŸا ““ايام مادام ““ ةامشسŸا
انجشس21ب ةقارششلا ةمكحÃ داشسف اياشضق
بلطب يرا÷ا Èمشسيد21 موي ¤إا اذفان
حن÷ا ةفرغ رارق ءاجو .ÚمهتŸا عافد نم
قفاوŸا لبقŸا تبشسلا سصاخ موي ميظنتب
ددعو فلŸا م-ج◊ ار-ظ-ن Èم-شسيد21ل
.ةيشضقلا ‘ ÚعباتŸا
خيراتب تنادأا دق ةقارششلا ةمكfi تناكو
ةيئادتبا ةينلع ةشسلج ‘ يشضاŸا ربوتكأا41
انجشس ةنشس21 ب ةقيفشش -ةخيلوز سشانششن
جد ÚيÓم6 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
5 ب حرفو ناÁإا اهيتنبا ةنادإا بناج ¤إا
امهنم ةدحاو لكل اذفا-ن ا-ن-ج-شس تاو-ن-شس
عم رانيد ÚيÓم3 اهردق ةيلام ةمارغو
ةمكfi تطلشسو .مهتاكلت‡ ةرداشصÃ رمأا
ةذفان انجشس تاون-شس01 ةبوقع ةقار-ششلا
›او ىل-ع را-ن-يد نو-ي-ل-م د-حاو ة-مار-غو
طروتŸا ،يزاغ دمfi ،ق-ب-شسألا ف-ل-ششلا
هل‚ ةنادإا بناج ¤إا ةيشضقلا هذه ‘ اشضيأا
اهردق ةيلام ةمارغو ذفان نجشس Úتنشسب
‘ نوطروتŸا عباتي ،ةراششإÓل .جد فلأا005
““لاومألا سضيي-ب-ت““ ح-ن-ج-ب ة-ي-شضق-لا هذ-ه
Òغ تازايتما حنم»و ““ذوفنلا لÓ-غ-ت-شسا»و
““ة-ي-مو-م-ع لاو-مأا به-ن»و ““ة-ق--ح--ت--شسم
ح-ن-م ى-ل-ع Úي-مو-م-ع ناو-عأا سضير–»و
ةلمعلا ليو–»و ““ةقحتشسم Òغ تازايتما
امك .““جراخلل Êوناق Òغ لك-ششب ة-ب-ع-شصلا
ةبوقعب ةمكÙا تاذل حن÷ا ةفرغ تنادأا
ةيلام ةمارغ و اذفان ا-ن-ج-شس تاو-ن-شس01
›او نم لكل رانيد نو-ي-ل-م د-حاو ا-هرد-ق
اذك و نÓعز Êاغلا د-ب-ع ق-ب-شسألا نار-هو
دبع ينطولا نمأÓل قبشسألا ماعلا ريدŸا
عم اشضيأا Úطروتم امهتفشصب لماه ينغلا
ىلع مكحو .داشسف اياشضق ‘ ““ايام ةديشسلا““
ينغلا دبع ديعلب ،ÚلواقŸا نيرمثتشسŸا

01 و7 ب ›اوتلا ىلع دوليم ةششئاع نبو
ةيلام ةمار-غ ع-م اذ-فا-ن ا-ن-ج-شس تاو-ن-شس
.امهنم لكل يرئازج رانيد نويلم اهردق
دعاق-تŸا ق-با-شسلا ÊاÈŸلا بئا-ن-لا ا-مأا
(جراÿا ‘ رارف ةلاح ‘) يوايحي رمع
اذفان انجشس تاونشس01 ب هتنادإا ت“ دقف
رانيد نوي-ل-م ا-هرد-ق ة-ي-لا-م ة-مار-غ ع-م
›ود ر-مأا راد--شصإاو كÓ--مألا ةردا--شصمو
مك◊ا قوطنم مزلأا امك .ه-ي-ل-ع سضب-ق-لا-ب
غلبم عفدب اهيتنباو ايام ةديشسلا يئادتبلا
سضيوعت-ك ير-ئاز-ج را-ن-يد نو-ي-ل-م006
يتلا رارشضألا نع ةي-مو-م-ع-لا ة-ن-يز-خ-ل-ل
ةمكاÙا ةشسلج لÓ-خو .ا-ه-ي-ف او-ب-ب-شست
ةخيلوز تفÎعا يشضاŸا ربوتكأا9 خيراتب
اهيلع تلشصح يتلا تÓيهشستلا نأا ةقيفشش
ت“ دق ةيرامثتشسا عيراششم زا‚ا لجأا نم
دبع قباشسلا ةيروه-م÷ا سسي-ئر““ ل-خد-ت-ب
هبتاك لÓخ نم سسيلو ةقيل-ف-تو-ب ز-يز-ع-لا
ةشسلجلل رشضا◊ا باقر دمfi ““يشصخششلا
تناك اهنأا تدكأا نأا دع-بو .د-ها-شش ة-ف-شصب
قباشسلا سسيئرلا عم ““رششابم لاشصتا““ ىلع
اهشسفن Ëدقت ةمهتŸا تدنف ،ةق-ي-ل-ف-تو-ب
اهنوك سساشسأا ىلع ةينعŸا قطانŸا ةلول
نوكل ““ايام مادام““ ةفشصب نكلو سسيئرلا ةنبا
اذ-ه ‘ لا-قو .ا-هدا-يدزا بق-ل سشا-ن--ششن
⁄““ ةي-ن-عŸا نأا با-قر د-مfi سصو-شصÿا
سسيئرلا فرط نم تلبقتشسا نأاو اهل قبشسي
هنأا ادكؤوم ““ةيروهم÷ا ةشسائر رقÃ قباشسلا
ةدحاو ةرم““ ايشصخشش اهلبق-ت-شسا نأاو ق-ب-شس
فاشضأاو .““4002 ةنشس ةيروهم÷ا ةشسا-ئر-ب
قباشسلا ›اولا يزاغ د-مÙ ا-ه-مد-ق ه-نأا
نم ““طقف ايام ةديشسلا““ سساشسأا ىلع فلششلل
مأاب ةيلشست ةقيدح ليهأات ةداعا عورششم لجأا
ةقيلفتوب سسيئرلا““ نأا اشضيأا ازÈم ““عورذلا
قباشسلا فلششلا ›اول اهÁدقتب هفلك نم وه
 .““ةقيلفتوب ديعشس هراششتشسمو هوخأا سسيلو

ر م ^

ىلع انوروك ءابوب Úيفو-تŸا دد-ع غ-ل-ب ^
د-مfi ي-ع-ما÷ا ى-ف-ششت-شسŸا ىو-ت--شسم
ةحئا÷ا روهظ ذن-م وزو يز-ي-ت-ب ر-يذ-ن-لا
143 سسمأا ةياغلو ةيرا÷ا ةنشسلا نم سسرام
ارخآا8811 ءا-شصحإا بنا-ج ¤إا ا--شصخ--شش
انطاوم297 لثا“ امك .ءابولا اذهب اباشصم
لومعŸا يحشصلا لوكوتوÈلا قفو ءافششلل
رداشصم رجفلل ه-ن-ع تف-ششك ا-م بشسح ه-ب
.ةلوؤوشسم ةيبط
اشضيرم771 ““ نأا رداشصŸا تاذ تفاشضأاو
ةيبطلا ةبقارŸا ت– لازي ام91ديفوكب

يذلا ىفششتشسŸا تاذب دحألا ءاشسم ةياغل
ة-ح-ن-جأا ثÓ-ث ح-ت-ف ¤إا ه-ترادإا تد-م--ع
انورو-ك-ب Úبا-شصŸا لا-ب-ق-ت-شسل ةد-يد-ج
تاذ تفا-شضأاو ““م-ه-ب ل-ث-مألا ل-ف-ك--ت--لاو
ةيناثلا ةجوŸا روهظ ذنم ““ نأا رداشصŸا
ماقرا ميط– ةيلولا تد-ه-شش ءا-بو-لا ن-م
مايألا عجاÎلا ‘ عرششت نأا لب-ق ة-ي-شسا-ي-ق
تابوقعلا ديدششت ببشسب سصل-ق-ت-ي ةÒخلا
تشصوأا يتلا تاءارجإÓل Úف-لاıا ى-ل-ع
.““Úشصتıاو ةيملعلا ةنجللا اهب

سشوÒمع لامج ^

انوروكب ارخآا8811 ةباسصإاو اسصخسش143 ةافو
وزو يزيتب سسرام ذنم

انوروك صسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافسش ةلاح205و ةديدج ةباسصإا375و ةافو11 ليجسست
ةديدج ةبا-سصإا375و ةافو ة-لا-ح11 ل-ي-ج-سست ““ Úن-ثلا صسمأا ة-ح-سصلا ةرازو تن-ل--عأا ^

7252و ةلاح52888 ¤إا صسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل انوروك صسوÒفب
ةلاح11 ةÒخألا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا تاذ حسضوأاو .““ ةافو
ةافو7252 ¤إا ›امجإلا عفتÒل ةنمزŸا صضارمألا باحسصأا نم مهتيبلاغ ةديدج ةافو
ءافسشلل ةديدج ةلاح205 لثا“ ليجسست ” ““ هنأا ¤إا راسشأاو .““ ةيلوÈ 04ع ةعزوم
اميف ةلا-ح84675 ¤إا تايفسشتسسŸا اورداغ نيذ-لا Úبا-سصم-ل-ل ›ا-م-جإلا دد-ع-لا ع-ف-تÒل
Òبادتلاب مازتللا ةرورسض راروف ددج ةبسسانŸابو .ةزكرŸا ةيانعلا ‘ اباسصم83 دجاوتي
ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ماÎحاب قلعت ام اميسسل صسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقولا
م ر ^ .ةمامكلا

يئاسضقلا مك◊ا فنأاتسستسس اهنأا دكؤوت نادŸا عافد ةئيه
fiرك نيدت ةعيلقلا ةمكË ذافنلا ةفوقوم انجسس ةنسسب وباط 

سسمأا ةزابيتب ةعي-ل-ق-لا ة-م-كfi تشضق ^
انجشس ةن-شس ا-يرو-شضحو ا-ي-ئاد-ت-با Úن-ثلا
001ب ردقت ةيلام ةمارغو ذافنلا ةفوقوم
بزح سسيئر وباط Ëرك قح ‘ رانيد فلأا
دمتع-م Òغ ي-طار-قÁد-لا ي-عا-م-ت-جلا
.““سشي÷ا تايونعم فاعشضإا»ب مهتŸا
ةمكÙا تاذل ح-ن÷ا ة-فر-غ تشضق ا-م-ك
““ةينطولا ةدحولا ديدهت““ ةمه-ت طا-ق-شسإا-ب
ةيشضقلا ىلع لوادتلا دعب وباط Ëرك ىلع
ةنشس نم ويام رهششل اهع-ئا-قو دو-ع-ت ي-ت-لا
9102.
تعبات يتلا ةعيلقلا ةمكfi ة-با-ي-ن تنا-كو
تايونعم فا-ع-شضإا““ ة-م-ه-ت-ب و-با-ط Ëر-ك

ة-ي-ن-طو-لا ةد-حو-لا د--يد--ه--ت»و ““سشي÷ا
تشسمتلا دق ،““ينطولا عافدلاب رارشضإلاو
رانيد فلأا001و ةذفان انجشس تاونشس ثÓث
تاحيرشصتلا نأا رابتعا ىلع ةيلام ةمارغ
تهجوو ةÒط-خ““ ا-ه-مو-ي ا-ه-ب ¤دأا ي-ت-لا
سساشسح يشسا-ي-شس فر-ظ ‘ ما-ع-لا يأار-لا
.““دÓبلا هب ر“ تناك
اهنأا وباط Ëرك نادŸا عافد ةئيه تدكأاو
م-ك◊ا فا-ن-ئ-ت-شسا تاءار-جإا-ب مد-ق-ت--شس
ة-م-كfi ن-ع سسمأا ردا-شصلا ي--ئا--شضق--لا
.ةعيلقلا
لجأا نم وباط Ëرك مهتŸا عفار ،هتهج نم
هل هجوت نأا لبقي هنأا ىلع اددششم ،هتءارب

عافدلا-ب رار-شضإلا““ ة-م-ه-ت لإا م-ه-ت-لا ل-ك
طابحإاو ةينطولا ةدحولا ديدهتو ينطولا
ل-شضا-ن-م ه-نأا ازÈم ،““سشي÷ا تا-يو-ن-ع-م
ةيقÓخأا ادود-ح ه-شسف-ن-ل ع-شضي ي-شسا-ي-شس
سشي÷ا ةشسشسؤوŸ سضرع-ت-لا مد-ع ا-هزر-بأا
.لاق امك ““انشسوؤور قوف اجات““ Èتعت يتلا
ةعبشسل وبا-ط Ëر-ك ة-م-كاfi ل-ي-جأا-ت ”و
عافد نم بلطب تناك اهبلغأا ةيلاتتم تارم
ةئيه قبا-شس تقو ‘ تل-جأا ا-م-ك .م-ه-تŸا
Òبادت ببشسب ةيشضقلا ‘ لشصفلا ةمكÙا
ةرازو لبق نم تنلعأا يتلا انوروك ةحئاج
.ةحشصلا

ر م ^

توكحطو لماه يتيسضق ‘ مك◊اب قطنلا ¤إا ةفاسضإلاب
fiمويلا عرسشت ةزابيت ةمك ‘ fiدادح ةيسضق ‘ خوز ةمكا 

ةفاقثلا ةرازو نوؤوسش Òيسست هيلوت ةÎف صصخت
ةيمومع لاومأا ديدبتو Òيسست ءوسس ةيسضق ‘ يبوهيم عم قيقحتلا

قيقحتلل هيماfi دحأا ةقفر قيقحتلا ةاشضق ديمع مامأا يبوهيم نيدلا زع  قبشسألا ةفاقثلا ريزو سسيار دارم رئب ةمكحÃ سسمأا لثم ^
قلعتي فلم ‘ هيلإا عامشسلا ” يبوهيم ةفاقلل قبشسألا ريزولا نإاف ةيمÓعإا رداشصم هتلقن ام بشسحو.ةفاقثلا عاطق ‘ داشسف اياشضق ‘ هعم
ةرازو اهتمظن تاناجرهÃ قلعتت ةيشضقلا ““ نأا رداشصŸا تاذ تفاشضأاو .ةفاقثلا ةرازو ىوتشسم ىلع ةيمومع لاوما ديدبتو  Òيشست ءوشسب
قباشس راطا ةÒمشس ÓÊيج جاح ةقباشسلا ةريدŸا تاحيرشصت ءوشض ىلع ءاج ءاعدتشسلا ““ نأا رداشصŸا سسفن تلاق راطلا اذه ‘و ““ةفاقثلا
و.ق ^  .““ةفاقثلا ةرازوب

›او ةمكاfi ،ءاثÓث-لا مو-ي-لا ةزا-ب-ي-ت ءا-شضق سسل‹ ر-ششا-ب-ي ^
لجرب قلعتŸا ثلاثلا فلŸا ‘ ،خوز رداقلا دبع قباشسلا ةمشصاعلا
متيشس امك ،دادح يلع قباشسلا وي-شسفألا ىد-ت-ن-م سسي-ئر لا-م-عألا
ينطولا نمأÓل ماعلا ريدŸا ةيشضق ‘ ه-ق-ح ‘ م-ك◊ا-ب ق-ط-ن-لا
نيدلا ىfi لامعألا لجر فلمو ،هتلئاعو لماه ينغلا دبع اقباشس
.توكحط
‘ يشضاŸا عوبشسألا هتمكاfi لÓخ ،خوز قبشسألا ›اولا ركنأا دقو
لماه ينغلا دبع اقبا-شس ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ة-ي-شضق
نم هب لشصتا لماه نأا ¤إا اÒششم ،هيلإا ةهجوŸا مهتلا ،هتلئاعو
““يزيإا““ ةكرششل زايتملا قح حنمو ،هتلئاع ةدئافل تانكشس حنم لجأا
نم هب لشصتا لماه نأا خوز فاشضأاو ،-4102 ماع اهؤواششنإا ” يتلا -
ةيأا هيلع سسرام دق نوكي نأا ايفان ،طقف تاءارجإلا ةيوشست لجأا
.ةيشضق يأا ‘ هل طشسوت نوكي نأا وأا تاطوغشض

طيلشست ،ةزابيتب حن÷ا ةمكحÃ ماعلا ق◊ا لث‡ سسمتلا دقو
زجحو رانيد نويلÃ ةذفان ةيلام ةمارغو ةنشس51ـب نجشسلا ةبوقع
رداقلا دبع ،ةمشصاعلا رئازجلل قباشسلا ›اولا قح ‘ تاكلتمŸا
ينغلا دبع ينطولا نمأÓل قباشسلا ماعلا ريدŸا ةيشضق ‘ ،خوز
.زانيهاشش هتنباو هتجوزو لماهلا

طيلشست ةزابيتب حن÷ا ةمكحÃ ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ سسم-ت-لا ا-م-ك
1ـب ةيلام ةمارغو ،خوز قح ‘ ةذفان ةنشس51ـب نجشسلا ةبوقع
تازايتملا ةيشضق ‘ هكÓمأا عيم-ج ةردا-شصم ع-م ،را-ن-يد نو-ي-ل-م
لجر اهيلع لشصح يتلا لقنلا تاقفشصو ةيرامثتشسلا عيراششŸاو
ايلاو خوز اهيف ناك يتلا ةÎفلا ‘ توكحط نيدلا يfi لامعألا
ةيمومعلا لاغششألا ريزو اهيف دوهششلا زربأا ناكو ،ةمشصاعلا ىلع
هيقيقششو توكحط نيدلا يfiو نÓعز ينغلا دبع قباشسلا لقنلاو
ب ةراسس  ^ .ىرخأا اياشضق ‘ نجشسلا ةبوقع نوشضقي نيذلا هنباو
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ىلعأ Èتعي يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ أذ-ه لÓ-خو ^
نم قثبنم يشسايشس رأوحو روا-ششت ىد-ت-ن-م
دا–لأو ر-ئأز÷أ Úب ة-كأر--ششلأ قا--ف--تأ
لماشش مييقتب نافرطلأ مو-ق-ي-شس ي-بورولأ
دا–لأو رئأز÷أ Úب نواعتلأو تاقÓعلل
رأو◊اب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-شسل ي-بورولأ
أذكو ةيئانثلأ تاقÓ-ع-لأ لو-ح ي-شسا-ي-شسلأ
مامتهلأ تأذ ةيلودلأو ةيميلقلأ اياشضقلأ
قا-ف-تأ ذ-ي-ف-ن-ت ¤أ ة-فا-شضإلا-ب كÎششŸأ
.نايبلأ فيشضي ةكأرششلأ
تا-يو-لوأÓ-ل نا-فر-ط-لأ قر-ط-ت-ي-شس ا-م-ك
دا–لأو رئأز÷أ Úب ةكأرششلل ةكÎششŸأ
ثي-ح ة--ل--ب--قŸأ تأو--ن--شسل--ل ي--بورولأ
لوح رظن-لأ تا-ه-جو كلذ-ك نلدا-ب-ت-ي-شس
فلÃ ةقÓع اه-ل ي-ت-لأ ل-ق-ن-ت-لأ ل-ئا-شسم
ة-ي-ئا-ن-ث-لأ ه-ه-جوأأ ف-ل-تfl ‘ ةر-ج-ه-لأ
.ةلماششلأو
رداق-لأ د-ب-ع يدا-شصت-قلأ ل-لÙأ ىر-يو
فورظ لظ ‘ يتأاي عامتجلأ ““ نأأ سشيرب
بجوتشسيو ⁄اعلأ اهششيعي ةشصاخ ةيداشصتقأ

قا-ف-تأ ‘ ر-ظ-ن-لأ ةدا-عإأ ر-ئأز÷أ ى-ل--ع
ةدعاق قفو يبوروألأ دا–لأ عم ةكأرششلأ
.““حبأر-حبأر
ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل حيرشصت ‘ سشيرب لاقو
قافتأ ‘ رظنلأ ةداعإل تقولأ ناح ““ هنإأ
⁄ يذ-لأ ي-بوروألأ دا–لأ ع-م ة-كأر--ششلأ

Œد-ّب-ك ل-ب ،ةد-ئا-ف يأأ ه-ن-م ر-ئأز÷أ ي-ن
““ نأأ ا-ف-ي-شضم ،““ةÒب-ك ر-ئا-شسخ ة--ن--يزÿأ

ىلع سضواف-ت-لأ ةدا-عإل ةو-عد-م ر-ئأز÷أ
قافتلأ أذه Úمث-ت-ل ح-بأر -ح-بأر ةد-عا-ق
ةيرئأز÷أ علشسلأ Úك“و Úفرطلأ حلاشصل
نوا-ع-ت-لأو ة--ي--بروألأ قو--شسلأ جو--لو ن--م
أذه اهررقي يتلأ تاناعلأ نم ةدافتشسلأو
داشصتقلأ عشضولأ Úشس– لجأأ نم قافتلأ
.““رئأزجلل يومنتلأو

ر كلام ^

حÎقŸإ ىنبت يقيرفإلإ دا–Óل ةيئانثتصسلإ ةمقلإ نأإ لاق
شسل‹ ¤إا ةيوارحسصلا ةيسضقلا ةداعإا :يقرسش

اديدج اسسفن اهئاطعإل يقيرفإلا ملسسلاو نمألا

 سسلجملل21ـلإ عامتجلإ لاغصشأإ ناصسأإÎي  ليروب بيزوجؤ مؤداقوب

يبوروألا دا–لا عم نواعتلا تاقÓع مييقت ‘ عرسشت رئاز÷ا
 ةدئاف يأا هنم رئاز÷ا نŒ ⁄ يذلا ةكارسشلا قافتا ‘ رظنلا ةداعإل ةوعدلا ^

 ةÒبك رئاسسخ ةيمومعلا ةنيزÿا دّبك ةكارسشلا قافتا ^
¤إ يئرŸإ لصصإوتلإ ةينقت قيرط نع Úنثلإ سسمأإ مؤداقوب يÈصص ةيجراÿإ نؤؤوصشلإ ريزؤ سسأإرت

21لإ عامتجلإ لاغصشأإ ليروب بيزو-ج ،ة-ي-جراÿإ نؤؤو-صشل-ل ي-بؤرؤألإ دا–Ó-ل ي-ما-صسلإ ل-ث-مŸإ بنا-ج
Ûب ةكإرصشلإ سسلÚ إ نؤؤوصشلإ ةرإزول نايب هب دافأإ امبصسح يبؤرؤلإ دا–لإؤ رئإز÷إÿةيجرا.

م-ل-شسلأ و ن-مألأ سسل‹ سضو-ف--م د--كأأ ^
““ نأأ يقرشش ليعامشسأ يقيرفلأ دا–لاب
ءاشسؤورل رششع ةعبأرلأ ةيئانثت-شسلأ ة-م-ق-لأ
تدق-ع-نأ ي-ت-لأ دا–لأ تا-مو-ك-ح و لود
““ قدا-ن-ب-لأ تو-شص تا-ك-شسإأ““ را-ع--شش ت–
ةيوأرحشصلأ ةيشضقلأ ةداعإأ رأرقب تجرخ
دا–Ó---ل م---ل---شسلأو ن---مألأ سسل‹ ¤إأ
. ““أديدج اشسفن اهئاطعإأ دشصق يقيرفلأ
نإأ يقرشش لاق ¤وألأ ةانقلل هل حيرشصت ‘و
ةيشصوتب اشضيأأ تجرخ ةيئانثتشسلأ ةمقلأ ““

ل قدانبلأ توشص تاك-شسإأ ة-ي-ل-م-ع د-يد“
ةيروه÷أ سسيئر ناكو . ىرخأأ تأونشس01
ميهأربأ ةيطأرقÁدلأ ةيوأرحشصلأ ةيبرعلأ
ويديف-لأ Èع ه-ت-م-ل-ك ‘ سسمأأ  ا-عد ›ا-غ

طغشضلل يقير-فألأ دا–لأ ة-م-ق-لأ لÓ-خ
لÓ-ت-حÓ-ل““ د-ح ع-شضو-ل بر-غŸأ ى--ل--ع
ن-م ءأز-جأل عور--ششŸأ Òغ ير--ك--شسع--لأ
.““ةيوأرحشصلأ يشضأرألأ
دا–Ó-ل يرود--لأ سسي--ئر--لأ د--كأأ ا--م--ك
ايقيرفأأ بونج ةيروهمج سسيئرو يقيرفإلأ
ءأرحشصلأ ةيشضق لح““ نأأ اشسوفامأر ليÒشس
بع-ششلأ ق-ح مأÎحأ Èع رÁ ة-ي--بر--غ--لأ
برعأأو .““ÒشصŸأ رير-ق-ت ‘ يوأر-ح-شصلأ
‘ ›ا◊أ عشضولأ ءأزإأ ““غلاب-لأ““ ه-ق-ل-ق ن-ع
لك لذب بلطتي يذلأو ،ةيبرغلأ ءأرحشصلأ
ÒشصŸأ ريرقت ءاتفتشسأ مي-ظ-ن-ت-ل دو-ه÷أ
   .ةيبرغلأ ءأرحشصلأ  بعششل

ر م ^

ة--ي--ن--مألأ نوؤو--ششلأ ‘ Òبÿأ د--كأأ ^
تاكشسإأ ““ نأأ بأز-ي-م د-م-حأأ رو-ت-كد-لأ
لمع ¤إأ جاتحي لأزي ل قدانبلأ توشص
ططخو تايجيتأÎشسأ ليعفت ¤إأو Òبك
يد-ح-ت-لأ أذ-ه زواŒ ل-جأأ ن-م ل-م--ع
ةيمنت-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-يؤور-لأ نا-م-شضو
نأأ أÈتعم ““ةيقيرفإلأ ةراقلأ ‘ ةلماششلأ
ءأرحشصلأ ةيشضق ‘ ةÒخألأ تأروطتلأ““
‘ ةد-ح-تŸأ ·ألأ تع-شضو ة-ي-بر--غ--لأ
.““جرح فقوم
ىلع افيشض هلوزن لÓخ بأزيم راششأأو
ةيعأذإلأ ةانقلل ““حابشصلأ فيشض““ جمانرب
بع-شصلأ ن-م““ ه-نأأ Úن--ثلأ سسمأأ ¤وألأ
توشص تاكشسإأ ةيقير-فإلأ ةرا-ق-لأ ى-ل-ع
لظ ‘و دوجوŸأ عقأولأ لظ ‘ ،قدانبلأ
هذه ةحأزإاب ة-ل-ي-ف-ك-لأ تأودألأ با-ي-غ
‘ تامزألأ م-ج-ح را-ب-ت-عا-ب ز-جأو◊أ
‘ ايموي مقافتت يتلأ ةيقيرفإلأ ةراقلأ
ن-م تأردا-بŸأو لو-ل◊أ با--ي--غ ل--ظ
هذ--ه ة--يو--شست--ل ي--ق--ير--فإلأ دا–لأ
.““تامزألأ
لو---ل◊أ““ نإأ ي---ن---مألأ Òبÿأ لا---قو
فأرطألأ سضعب اهمدقت يتلأ ةيجراÿأ
لح ‘ مهاشست لو ءاجرع لولح Èتعت
رششتنŸأ حÓشسلأ لظ ‘ ةشصاخ تامزألأ
ل-ك-ششي يذ-لأو ة-ي-ق-ير-فإلأ ةرا-ق-لأ ‘
ثع--ب ةدا--عإل ما--خ ةدا--مو أد--يد--ه--ت
.““ةيباهرإلأ تاعام÷أ تاطاششن
نأأ بأزيم دمحأأ روتكد-لأ فا-شضأأ ا-م-ك
نأاب ةبلاطم ايلاح ةي-ق-ير-فإلأ ةرا-ق-لأ““
ةيشساشسألأو ةيرهو÷أ اهتافلم سشقا-ن-ت
اهلÓخ نم ىنبتت نأأو ةحيرشص ةششقانم

نمزلأ نم دقع ذنم قلطأأ يذلأ دعبلأ
أديدهتو ةيعون ةلقن لكششي ناك يذلأو
ءاقبإلأ  امئأد لوا– يتلأ ةيبرغلأ ةوقلل
ة-ق-ط-ن-م-ك ة-ي-ق-ير-فإلأ ةرا-ق-لأ ى-ل--ع
ا-ي-ق-ير--فإأ““ نأأ أد--كؤو--م ““لÓ--غ--ت--شسأ
ةعجأر-م ةرور-شض ى-ل-عو Úي-ق-ير-فإÓ-ل
.““ايقيرفإأ -ايقيرفإأ اياشضقلأ
نا-ح د-ق تقو-لأ““ نأأ بأز--ي--م حر--شصو
ع--شضوو ي--ق--ير--فإلأ دا–لأ حÓ--شصإل
ىلع عÓطلأ نم هنك“ ةيرهوج تأودأأ
Òغ ةرجهلأ فلم-ك ،ا-يا-شضق-لأ ع-ي-م-ج
ة--حو--ت--فŸأ تا--مزألأو ة--ي--عر---ششلأ
و باهرإلأو ة-ي-شسا-ي-شسلأ تا-بÓ-ق-نلأو
تافلŸأ نم كلذ Òغو حÓشسلأ ىشضوف
ةي-بر-غ-لأ ءأر-ح-شصلأ ة-مزأا-ك ةد-ق-عŸأ
.““ةيبيللأو ةيلاŸأ ةمزألأ
تأروطت-لأ““ نأأ ¤إأ بأز-ي-م را-ششأأ ا-م-ك
ةيبر-غ-لأ ءأر-ح-شصلأ ة-ي-شضق ‘ ةÒخألأ
،جرح فقوم ‘ ةدحتŸأ ·ألأ تعشضو
قح ة÷اعم ىلع ةرداق Òغ اهنأأ ةشصاخ
هÒشصم قيق– ‘ يوأر-ح-شصلأ بع-ششلأ
بلط لباقŸأ ‘ ““اهتأرأرق ذيفنت ‘و
سسفن كلشسي ل نأأ يقيرفإلأ دا–لأ نم
‘ لثمتŸأو هقاثيÃ مزتلي نأأو بردلأ
نأأ بأزيم فاشضأأو .رامعتشسلأ ةيفشصت
ر-شصمو ا-ي-ق-ير-فإأ بو-ن--جو ر--ئأز÷أ““
نزأوتلأ ةدا-عإأ م-ه-نا-ك-مإا-ب ا-يÒج-ي-نو
مه-تأرد-ق ل-شضف-ب ي-ق-ير-فإلأ دا–Ó-ل
ةيداشصتقلأ مهتايناكمإا-بو ة-ير-ك-شسع-لأ
مهروشضحبو ةي-فأر-غ÷أ م-ه-ت-حا-شسمو
.““ةيلودلأ ةحاشسلأ ‘ يوقلأ

ر كلام ^

 دكؤوي بإزيم دمحأإ روتكدلإ ةينمألإ نؤؤوصشلإ ‘ Òبÿإ
ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق ‘ ةÒخألا تاروطتلا

جرح فقوم ‘ ةدحتŸا ·ألا تعسضو

 هميق نع ةبيرغ تصسيل ةفرصشŸإ فقإوŸإ نأإ لاق
 بعسشلا بناج ¤إا امود ىقبيسسو ناك ششي÷ا :ةحيرقنسش

ةهبج بزح ‘ ق-با-شسلأ يدا-ي-ق-لأ Èع ^
هنزح نع سشيعوب عفاشش ةيكأÎششلأ ىوقلأ
““سسافافألأ““ اهيلإأ لآأ يتلأ ةيعشضولل Òبكلأ
ى-ل-ع رو-ششن-م ‘ ،سشي-عو-ب ل-ّم-ح ثي--ح
لشصأوتلأ عقوم ىلع ةي-م-شسر-لأ ه-ت-ح-ف-شص
مهف-شصو ن-م ““كو-ب-شسيا-ف““ ي-عا-م-ت-جلأ
شسق ن---يذ---لأ كئ---لوأأ»ـب ،““بز◊أ أو--م---ّ
تاعباتŸأ ءأرج خيراتلأ مامأأ ة-ي-لوؤو-شسŸأ

يلشضانمو يبختنÃ قحلتشس يتلأ ةيئاشضقلأ
يئÓمز يكبأأ ““ سشيعوب فاشضأأو .بز◊أ
مامأأ مهئاعدت-شسأ ” ن-يذ-لأ ي-ئا-قد-شصأأو
دشض ام اموي أولشضان مهنأل طقف ةلأدعلأ
يذ-لأ ي-بز-ح ي-ك-بأأ““ ع-با-تو ،““! ا-ي--فاŸأ
تيتوأأ ام لكب براحأأ تنك امنيب ينلشصف
ان-ل-ي-مز أو-لا-ت-غأ ن-يذ-لأ كئ-لوأأ ةو-ق ن-م
ب ةراسس ^ .““يليشسم

ين-طو-لأ سشي÷أ نا-كرأأ سسي-ئر د-كأأ ^
نأأ ،ةحيرقنشش ديعشسلأ قيرفلأ ،يبعششلأ
بناج ¤إأ امود ى-ق-ب-ي-شسو نا-ك سشي÷أ
-سشيج ةقÓعلل اشسدقم ،يبألأ بعششلأ
بجأولأ ءأد-ن-ل ه-تدا-ع-ك ا-ي-ب-ل-مو ،ة-مأأ
لÓخ ،سسمأأ ،ةحيرقنشش لاقو .ينطولأ
ىدتنم لاغ-ششأأ حا-ت-ت-فأ ى-ل-ع ه-فأر-ششأ
Òيشستو ةيا-قو-لأ““ نأو-ن-ع ت– ي-ن-طو
م-ي-عد-ت ل-جأأ ن--م ىÈك--لأ ر--طاıأ
ميظنت نأأ““ ،““يركشسعلأ ÊدŸأ نواعتلأ
،ة-ح-نا-شس ة-شصر-ف د-ع-ي ىد-ت-نŸأ أذ-ه
بنأوج فلتfl ىلع ءو-شضلأ ط-ي-ل-شست-ل
،ةيعيبطلأ ثرأوك-لأو ىÈك-لأ ر-طاıأ
،ةميخو ةيبلشس راثآأ نم اهنع رجني امو
لبشسو ،ر-ششب-لأ ةا-ي-ح دد-ه-ت تئ-ت-ف ا-م
اميشسل ،ةئيبلأو داشصتقلأ مظنو سشيعلأ
أديأزت ،ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ،دهششن اننأأو
ءاحنأأ عيمج ‘ ثرأوك-ل-ل قو-ب-شسم Òغ
،ا-َه-ِتsد-ِحَو ا-هدد-ع ثي-ح ن-م ،⁄ا-ع-لأ
شش-ُم مامأأ ةيق-ي-ق-ح ة-ب-ق-ع كلذ-ب ًة-َل-uك-َ
.““ةمأدتشسŸأ ةيمنتلأ

هذه-ل د-يأز-تŸأ و-م-ن-لأ نأأ““ فا-شضأأو

سضرعت نم هن-ع ر-ج-ن-ي ا-مو ،ثرأو-ك-لأ
اهر-طاı تا-ك-ل-ت-مŸأو سصا-خ-ششألأ
نم ةشصلختشسŸأ سسوردلأ ¤إأ ةفاشضإلاب
،اعيمج مويلأ انوعدي ،ةقباشسلأ ثرأوكلأ
ةيملع جهانمو قرط دامتعأ ةرورشض ¤إأ
تاشسأرد دأد-عإأ ن-م ا-ن-ن-ك“ ،ة-ث-يد-ح
اه-شسا-شسأأ ى-ل-ع ع-شضو-ت ،ة-ي-فأر-ششت-شسأ
نواعتلأ زيزعت ¤إأ فدهت ،تامزيناكيم
ةرأدإا--ب ة---ي---ن---عŸأ تا---شسشسؤوŸأ Úب
ا-ه-ن-م ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-شسل ،ثرأو--ك--لأ
لخدتلأ تاططı لشصأوتŸأ Úيحتلاب
ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب ،ثرأو-ك-لا-ب ة--شصاÿأ
م--ي--ظ--ن--ت ط--طÚ ‘ flل---خد---تŸأ
ةيلوؤوشسŸأ نأل ،““كشسروأأ ““ تافاعشسإلأ
.““عيم÷أ Úب ةكÎششم

سشي÷أ خ-يرا-ت نأأ““ ق-ير--ف--لأ زر--بأأو
ف-قأوÃ ر-خأز ،ي-ب-ع--ششلأ ي--ن--طو--لأ
ر--طاıأ Òي--شست لا‹ ‘ ،ة--فر--ششم
يتكرعم ىلع هرود رشصتقي ملف ،ىÈكلأ
¤إأ هأدعت لب ،بشسحف ءا-ن-ب-لأو عا-فد-لأ
يمأرلأ ،ينطولأ دوهÛأ ‘ ةكراششŸأ
ءأو-ت-حأو ثرأو-ك-لأ ن-م ة-يا--قو--لأ ¤إأ

حأورألأ ةيامحو اهثودح د-ع-ب ،ا-هرا-ثآأ
ه-ت-كرا-ششم رأر-غ ى-ل-ع ،تا-ك-ل-ت-مŸأو
يذلأ لأزلزلأ تافلfl وfi ‘ ةلاعفلأ
،0891 ةنشس ،فلششلأ ي-ت-ق-ط-ن-م بر-شض
تاناشضيف أذكو ،3002 ةنشس سسأدرموبو
،1002 ةن-شس ة-م-شصا-ع-لا-ب يدأو-لأ با-ب
مظتنت يتلأ ةبلشصلأ ةأونلأ كلذب لكششيل
Êاشسنإلأ نمألأ ةيامح ةموظنم اهلوح
.““رئأز÷أ ‘
ينطولأ سشي÷أ نا-كرأأ سسي-ئر ل-شصأوو
ف-قأوŸأ هذ--ه ل--ث--م نإأ““ ي--ب--ع--ششلأ
انششيج ميق نع ةبيرغ تشسيل ،ةفرششŸأ
ريرحتلأ سشيج ليلشس ،يبعششلأ ينطولأ
¤إأ امود ىقبيشسو ناك يذ-لأ ،ي-ن-طو-لأ
ةقÓعلل اشسدقم ،يبألأ ا-ن-ب-ع-شش بنا-ج
ءأد-ن-ل ه-تدا-ع-ك ا-ي-ب-ل-مو ،ة-مأأ-سشي--ج
ل-ك كلذ-ل أد-ن‹ ،ي-ن-طو--لأ بجأو--لأ
أديفتشسمو ،ةيداŸأو ةيرششبلأ ه-تا-قا-ط
كلذب لكششيل ،ة-يÌلأ ه-تÈخ لو-ط ن-م
اهلوح م-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ة-ب-ل-شصلأ ةأو-ن-لأ
‘ Êاشسنإلأ ن-مألأ ة-يا-م-ح ة-مو-ظ-ن-م
بلاطوب ةراسس  ^ .““رئأز÷أ

 ةيئإدعلإ تاططıإ طابحإل دÓبلإ ةدايق لوح فافتلÓل بعصشلإ تعد
 اهتهجاوŸ دادعتسسلا انيلعو انينعي ةقطنŸا نمأل فارطأا تاديدهت :ششي÷ا ةل‹

نأأ ،سشي÷أ ةل‹ ةيحا-ت-ت-فأ تد-كأأ ^
لوط ىلع يدŸÎأ ي-م-ي-ل-قإلأ ع-شضو-لأ
فأرطألأ سضعب مايقو اندود-ح ط-ير-شش
يه ،ةق-ط-نŸأ ن-مأأ د-يد-ه-ت-ب أر-خؤو-م
انينعت ةرششابم Òغ تناك نإأو تأديدهت
نأأ ةزÈم ،اهتهجأوŸ دأدعتشسلأ انيلعو
اهشضرفي ةيميلقأ تامأزتلأ اهل رئأز÷أ
اهئداب-م ¤أ ة-فا-شضإأ ،يروÙأ ا-هرود
ةرشصن ‘ ةلثمتŸأو اهنع دي– ل يتلأ
.ةلداعلأ اياشضقلأ

لا--ح نا--شسل سشي÷أ ة--ل‹ تد--كأأو
ا-هدد-ع ‘ ،ة-ير--ك--شسع--لأ ة--شسشسؤوŸأ
تاططıأ هذ-ه ة-ه-جأو-م نأأ ،Òخألأ
ا-ندÓ-ب فد-ه-ت-شست ي-ت-لأ ة-ي--ئأد--ع--لأ
انبعشش كردي نأأ ةرور-شضلا-ب ي-عد-ت-شست
لوا– يتلأ ةيفÿأ اه-فأد-هأأ ة-ق-ي-ق-ح
نمو اهقيق– اندÓبل ةيداعŸأ تاه÷أ
دÓ-ب--لأ ةدا--ي--ق لو--ح فا--ف--ت--للأ ”
نوكيشس وحنلأ أذ-ه ى-ل-عو ا-ه-طا-ب-حإل
هيلع ناك امك اهلا-ششفأ ا-ن-ب-ع-شش ع-شسو-ب
هذ-ه ه-ي-ف تلوا-ح ةر--م ل--ك ‘ ر--مألأ
.““اندÓب نم لينلأ ةيداعŸأ ربأودلأ
هنأأ ةيحاتتفلأ تدكأأ ،رخآأ بناج نم

ى--ل--ع سشي÷أ ظا--ف◊أ ن---ع Ó---شضف
مئأدلأ هبهأاتو ةي-تا-ي-ل-م-ع-لأ ة-يز-ها-ج
‘ ةلثمتŸأ ةيرهو÷أ هماهŸ أذ-ي-ف-ن-ت
ةمرح نوشصو اندود◊ لماششلأ Úمأاتلأ
لوشست نم لك دشض اهنع عافدلأو دÓبلأ
،اهب سساشسŸأ ءوشسلاب ةرامألأ هشسفن هل
عئÓط نم كلذك نوكي نأأ يعيبطلأ نم
بناج ¤إأ فقيو ،ةمÓ-ل ة-ي◊أ ىو-ق-لأ
مهاشسيو ،نÙأو تا-بو-ن-لأ ‘ بع-ششلأ
سضوه-ن-لأ ةÒشسم ‘ رأد-ت-قأو ةرأد-ج-ب
تاعاطقلأ فلتfl بناج ¤أ ،دÓبلاب
مغرلاب هنأأ تزربأأو  .ىرخلأ ةينطولأ
سسوÒف ةبراfi ‘ سشي÷أ ةكراششم نم
نم لاح يأاب رثؤوي ⁄ كلذ نأأ Òغ انوروك
يدا-ي-ت-علأ طا-ششن-لأ ى--ل--ع لأو--حألأ
هذ-ه ل-شصأو-ت ثي-ح ،سشي÷أ تأد-حو-ل
Òشضح-ت-لأ ج-مأر-ب ذ-ي-ف-ن-ت تأد-حو--لأ
ىلع ءاق-بلأ ا-ه-ل ل-ف-ك-ي اÃ ،›ا-ت-ق-لأ
ىلعو ،ئراط يأأ ةهجأوŸ ا-ه-ت-يز-ها-ج
تا-شسشسؤوŸأ تر-م-ت-شسأ ،ج--ه--ن--لأ تأذ
جات-نلأ ةÒتو سسف-ن ى-ل-ع ة-ي-عا-ن-شصلأ
تاجايتحلأ كلذب ةيبلم اهل ططıأ
ديشسŒ ‘ عورششلأ راظتنأ ‘ ،ةينطولأ

ايلعلأ ةدا-ي-ق-ل-ل ىدŸأ ةد-ي-ع-ب ة-يؤور-لأ
،ةيركشسعلأ ةعانشصلأ ريوطت-ل سشي-ج-ل-ل
رظتني ثيح ،اهتامامتهأ ةرئأد عيشسوتو
تاعانشصلأ محتق-ت نأأ قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘
.ةيلودلأو ةيميلقلأ قأوشسألأ ةيركشسعلأ
اهÒغو ةل-ث-مألأ هذ-ه ل-ث-م نأأ تد-كأأو
هءأرو نمو سشي÷أ رأرشصأ حوشضوب Úبت
فورظلأ لك ىلع بلغتلأ ىلع بعششلأ
امك ،ةئراطلأ ةيعو-شضوŸأ تا-قو-عŸأو
يأأ ن-م Ìكأأ يرور-شضلأ ن-م ه-نأأ تب-ث--ت
بعششلأ ةردق ‘ رامثتشسلأ ىشضم تقو
نÙأ ل-ك ة-ه-جأو-م ى-ل-ع ير--ئأز÷أ
سصر ةي-غ-ب تم-ظ-ع ا-م-ه-م با-ع-شصلأو
نكÁ اÃ اهزيزعتو ةيل-خأد-لأ ة-ه-ب÷أ
ةيئأدعلأ تاط-طıأ ل-ك طا-ب-حأ ن-م
ة-ي-مÓ--علأ تÓ--م◊أو ة--حو--شضفŸأ
ةيداعم رئأود اهكر– ي-ت-لأ ة-شضر-غŸأ
ةدحو فأدهتشسأ اثب-ع د-ير-ت ة-فور-ع-م
ينطولأ هجوتلأ كلذ ءأرو نمو بعششلأ
هتنبت يذلأ عاجششلأو ديدشسلأ قداشصلأ
 .دÓبلل ايلعلأ تاطلشسلل

بلاطوب ةراسس ^

 ةلإدعلإ مامأإ مهؤؤاعدتصسإ ” نيذلإ هئÓمز ىلع ىكب
 ““شسافافألا““ هيلإا لآا يذلا عسضولا ىلع فسسأاتي ششيعوب

رصصم ¤إإ هتداق يتلإ ةرايزلإ رثإإ ىلع
ةرهاقلا ‘ هئارظن عم ةيركسسع تاثحابم يرجي Îفح
““تن ةيبرعلأ ““ عقوم ،سسمأأ ،فششك ^
ÒششŸأ يبيللأ سشي÷أ دئاق ةرايز نع
نم ددع ءاقلل رشصم ¤إأ Îفح ة-ف-ي-ل-خ
نع ÚلوؤوشسŸأو ةيركشسعلأ تايشصخششلأ
تافلم ةدع ثحب فدهب ،يبيللأ فلŸأ
سضر-ع ا-هزر-بأأ ،ير-شصŸأ بنا÷أ ع-م
نأاششب ةيبيللأ ةيركشسعلأ ةشسشسؤوŸأ ةيؤور
يتأاي .ةيبيللأ-ةيبيللأ تاثحابŸأ ف-ل-م
بأونلأ هيف أاجرأأ يذلأ تقولأ ‘ كلذ
،سسمأدغ ةنيدم ‘ نوعمتÛأ نويبيللأ
¤إأ ،Úنثإلأ ،ةرر-قŸأ ناÈŸلأ ة-شسل-ج
.قحل تقو

سشقانت نأأ سضÎفŸأ نم ةشسل÷أ تناكو
،سسلجملل ةيلخأد-لأ ة-ح-ئÓ-لأ ل-يد-ع-ت
ة-ل-ي-ق-ع سسلÛأ سسي-ئر سضفر ا-م-ي--ف
تنلعأأو أذه .ةشسل÷أ هذه دقع حلاشص
ةشسلج دقعل اهشضفر ،ةقرب ميلقإاب لئابق

¤إأ ةÒششم ،سسمأد-غ-ب بأو-ن--لأ سسل‹
جراخ ناÈŸلل عامتجأ يأأ لبقت نل اهنأأ
هرقم وأأ يزا-غ-ن-ب-ب يرو-ت-شسد-لأ هر-ق-م
زفقلأ سضفرت اهنأأ امك ،قÈطب تقؤوŸأ
‘ هلثÁ نم رايتخأ ‘ ميلقإلأ قح ىلع
.يشسائرلأ سسلÛأ

د .ق ^
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‘ سسما ه-ت-فا-صضت-صسا ىد-ل ر-يزو-لا لا--قو ^
يتلا عيراصشŸا نإا ““ةي-ن-طو-لا ة-عاذلا مورو-ف““
اهميلصست متيصس انوروك ةحئاج بب-صسب تل-ط-ع-ت
نأا ¤إا اÒصشم ، مدا--ق--لا ما--ع--لا ن--م ة--ياد--ب
ي-ع-ما÷ا لو-خد-لا-ب ة-صصاÿا تاÒصضح-ت--لا

مداقلا Èمصسيد51ـلا ‘ ررقŸا0202/1202
طقف ىقبتل ةئاŸاب59 ةبصسنب اهطبصض ” دق
. تاعما÷ا Úب تليوحتلا طبصض ةيلمع
م-صسو-م-ل-ل تاÒصضح-ت-لا نأا ر-يزو-لا فا--صضأاو
مرصصنŸا توأا ذنم تأادب دق ديد÷ا يعما÷ا
ةن-صسلا لا-م-ك-ت-صسا ع-م ا-صضيأا تن-ماز-ت ي-ت-لاو
082 نأا راطلا اذه ‘ ازÈم ةطرافلا ةيعما÷ا
Èع هليجصست ” د-يد-ج ي-ع-ما-ج بلا-ط ف-لا

.نطولا تاعماج
قايصسلا اذه ‘ نايز ن-ب ي-قا-ب-لا د-ب-ع ر-كذو

عصضولا ةريا-صسم ‘ ة-ي-صصو-لا ةرازو-لا دو-ه-ج-ب
رطصسŸا يحصصلا لوكوتوÈلا قيبطت و يئابولا

حل-صصإا و نا-ك-صسلاو ة-ح-صصلا ةرازو ل-ب-ق ن--م
ةيمقر تاصصنم دادعإا ” ثيح ،تايفصشتصسŸا

ةئŸاب09 ةبصسن تغلب ةيعما÷ا تاصسصسؤوŸا Èع
. ةيادبلا ‘ ةئŸاب01لا ىدعتت ل تناك نأا دعب
ةماهلا ةيمقرلا ةبرجتلا هذه تايباجيا مغرو
ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو ا-ه-ت-صضا-خ ي-ت-لا
نأا لإا ،دعب نع ةب-ل-ط-لا سسيرد-ت ‘ ي-م-ل-ع-لا
لعافتلا بايغ لكصشم ليجصست ¤ا تفل ريزولا

متيصس يذلا رمألا وهو بلا-ط-لاو ذا-ت-صسألا Úب
و ةذتاصسلا نيوكتب  مداقلا لوخدلا عم هكرادت
عم تايقافتا ماربإا دعب تنÎنلا ةكبصش ريوطت
.قفدتلا ةوق نم عفرلل رئاز÷ا تلاصصتا
يملعلا ثحبلا و ›اعلا ميلعتلا ريزو قرطت و
‘ ة-صسارد-ل-ل ج-مŸÈا ي-عا-صسلا م--ج◊ا ¤إا
ا-ح-صضو-م د-ع-ب ن-ع و يرو-صض◊ا Úط-م--ن--لا
طمنلل61 اهنم ايعوبصسأا هعاصس42  سصيصصخت
اهيف ةصساردلا نوكتصس تاعاصس8 و يروصض◊ا

لكل ةيريدق-ت-لا ة-ط-ل-صسلا كر-ت ع-م د-ع-ب ن-ع
جمانÈلا عم لما-ع-ت-لا ‘ ة-ي-ع-ما-ج ة-صسصسؤو-م
.ةياصصولا نم ددÙا

اصسجاه لكصشي تايلولا Úب لقنلا لكصشم نألو
ةن÷  نإا ““لاق و نأام-ط ر-يزو-لا نإا-ف ة-ب-ل-ط-ل-ل

ةصساردل  اهليكصشت ” لقنلا ةرازو عم ةكÎصشم
نع ةبلطلا لقنب لفكتلا ‘ اÃ تاحÎقم ةدع
حتف باقعأا ‘ كلذ و ةيديد◊ا ككصسلا قيرط

. ““اوج ةيلخادلا طوطÿا
فيصض نلعأا دقف ، ةبلطلا نيوكت سصوصصخبو
‘ رظ-ن-لا ةدا-عإل  ة-صشرو ح-ت-ف ن-ع مورو-ف-لا

fiن-يو-ك-ت-لا ىو-ت Ãتاجايتحاو ى-صشا-م-ت-ي ا
ءاطعا و يعامت-جلا و يدا-صصت-قلا عا-ط-ق-لا
نيوكت و ةيجولونكتلا تا-صصصصخ-ت-ل-ل ة-يو-لوألا
. ÚصسدنهŸا

ةرون ةظيفح^

ة-ي-ئاد-ت-بإلا سسرادŸا ءارد-م،سسمأا م-ظ--ن ^
تايريدم تارقم مامأا ة-ي-جا-ج-ت-حإا تا-ف-قو
نطولا تايلو عي-م-ج Èع ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
سضرعتب نيددنم ، ةباق-ن-لا ءاد-ن-ل ة-با-ج-ت-صسا
Úلوؤو-صسŸا فر-ط ن-م تا-نا-هإل-ل م-ه-صضع--ب
تاير-يد-م ي-مد-خ-ت-صسم ف-صسع-تو Úي-لÙا
Úناوقلا مادختصسا ‘، سشيتفتلا كلصسو ةيبÎلا
كلصسأا بتر فلتÚ flب ةقلع-ل-ل  ة-م-ظ-نŸا
.ةيبÎلا
سسرادŸا يريدŸ ةينطو-لا ة-با-ق-ن-لا تع-فرو
نم ةلمج مرصصنŸا Èمفون ره-صش ة-ي-ئاد-ت-بإلا
اهمدقتت ةي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو-ل بلا-طŸا
اهلصصفو اهب ةيئادتبلا ةصسردŸا Òيصست قا◊إا““

اهديوزت عم نك‡ تقو برقأا ‘  ةيدلبلا نع
Ãيصست ةي-ناز-يÒ بصصانم ثادحتصسإاو،ةلقتصسم
نوؤوصشلا Òيصستب ل-ف-ك-ت-ل-ل Úل-هؤو-م Úف-ظو-م
ةقفارŸ تايبرمو Úيوبرت Úفرصشمو ةيرادلا
يذلا زجعلا ةيطغتل لامعلا Òفوتو,ذي-مل-ت-لا
يرصشبلا Òطأاتلا ةيحان نم سسرادŸا ه-ي-نا-ع-ت
ة-ق-با-صسŸا با-ب ح-ت-ف ¤ا ة--فا--صضا،ل--هؤوŸا
سشت-فŸا بصصنŸ ة-ي--قÎل--ل ن--ير--يد--م--ل--ل
جئاتن باصستحإا ءاغلإاو , داوملل ي-جو-غاد-ي-ب-لا

‘ يئادتبلا ميلعتلا ة-ل-حر-م ة-يا-ه-ن ةدا-ه-صش
لفكتو،ةيون-صسلا تل-ق-ن-ت-لا ة-كر-ح ط-ي-ق-ن-ت
Òفوتب ةيصسردŸا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا
سسرادŸا لك ‘ يصسردŸا باتكلا عيبو عيزوتو
اذهل ةحاتŸا هلئاصسو لكل هÒخصستب  ةيئادتبلا
. سضرغلا
ةمظنŸا Úناوقلا ليعفت““ ىلع ةباقنلا تدكأاو
ةطلصسلا عم ةيئادتبلا ةصسردŸا ريدم ةقلعل
كلصس يفظوم تايحلصصل ةددÙاو ةيملصسلا
Òي--صست--لا ة--ح--ن--م ع---فرو سشي---ت---ف---ت---لا
ةيرازولا ةميلعتلا نومصضÃ لمعلا““و,““يرادلا
نيأا,0002 /91/90 ‘ ة--خرؤوŸا ة--كÎصشŸا
مئاوقلا ىلع ةقداصصŸاب ر-يدŸا رود ر-صصت-ق-ي
ةصسصسؤوملل  ذيملتلا ءايلوأا ةيعمج اهدعت يتلا
لئاصسولا Òفوتو سسيردتلا نم ايئاهن هئافعإاو
ءانثأا هماهم ةيدأات ءان-ثأا ه-ت-يا-م◊ ة-يرور-صضلا

كار-----صشإا““و،““ ي-----ح-----صصلا ر-----ج◊ا ةÎف
ةموظنŸاب ة-ق-ل-ع-تŸا تاءار-جلاanSةباقن
ةيئادتبلا ة-صسردŸا ر-يد-مو ة-ما-ع ة-يو-بÎلا

يذيفن-ت-لا مو-صسرŸا تل-يد-ع-ت““بو،ة-صصا-خ
رودصص رثا11/01/8002 ‘ خرؤوŸا80/513
‘ خرؤوŸا41/662 : مقر يصسائرلا موصسرŸا

موصسرمل-ل م-م-تŸاو لد-عŸاو82/90/4102
دعا-ق-ت-لا ‘ ق◊او70/403 مقر ي-صسا-ئر-لا
, ةيبÎلا عا-ط-ق ي-ف-ظوŸ ق-ب-صسŸا ي-ب-صسن-لا
داجيا ‘ عارصسلاو  لمعلا بط فلم ةيوصستو
تا-مدÿا Òي-صست ف-لŸ ة-ب-صسا--نŸا لو--ل◊ا
لك ذاختإا ىلع،عيم÷ا كارصشإاب ةي-عا-م-ت-جلا
Úناوقلا ليعفت  ¤ا و ““ ةيزاÎحلا تاءارجلا
: ةيئادت-بلا ة-صسردŸا ر-يد-م ما-هŸ ةددÙا
6002  ناو--ج71 ‘ خرؤو--م292 مقر رار-ق-لا
/31/20 ‘ خرؤوم938 رارقلل ممتŸاو لدعŸا

هتيامحو ريدŸا  بصصنŸ رابتعلا درل ، ،1991
وا رصشابŸا لوؤوصسŸا نم ءاوصس , فصسعت يا نم

يريدم عم فينصصتلا د-ي-حو-تو  ط-يÙا ن-م
نم ايئاهن هئا-ف-عإاو , ة-يو-نا-ث-لاو ة-ط-صسو-تŸا
.تايلولا سضعب ‘ دوجوم وه املثم سسيردتلا
‘ ةيروفلا ةرصشابŸا““ ¤ا اصضيأا ةباقنلا تعدو

ةيفيظولا تانكصسلاب ةقل-ع-تŸا ل-كا-صشŸا ل-ح
نم ميلعتلا ةنهم رابتعإاو سسرادملل ةيمازلإلا
ةددÙا Úناوقلا ليعفت““ لو،““ةقاصشلا نهŸا

Ÿا ريدم ماهŸمقر رارقلا : ةيئادتبلا ةصسرد
ممتŸاو لدعŸا6002  ناوج71 ‘ خرؤوم292
درل1991 /31/20 لا ‘ خرؤوŸا938 رارقلل
يا نم ه-ت-يا-م-حو ر-يدŸا  بصصنŸ را-ب-ت-علا
نم وأا ر-صشا-بŸا لوؤو-صسŸا ن-م ءاو-صس ف-صسع-ت
ير-يد-م ع-م ف-ي-ن-صصت-لا د-ي-حو-تو  ط-يÙا
نم ايئاهن هئافعإاو,تايونا-ث-لاو تا-ط-صسو-تŸا
.تايلولا سضعب ‘ لا◊ا وه املثم سسيردتلا

لجيجب تايئأدتبإ’أ ءأردم
نع سسرأدŸأ لسصفب نوبلاطي
مهتيعسضو Úسس–و تايدلبلأ

 ةينهŸأ
ةباقنلل  يئلولا بتكŸا سسمأا ةح-ي-ب-صص م-ظ-ن
لجيجب  ةيئادتبإلا سسرادŸا يريدŸ ةينطولا
ةيبÎلا ةيريدم رقم مامأا ةي-جا-ج-ت-حإا ة-ف-قو
ريدم021 نم ديزأا روصضحب، ل-ج-ي-ج ة-يلو-ل
ينطولا بتكŸا ءادن-ل ة-با-ج-ت-صسا ة-ي-ئاد-ت-با
. ةباقنلل

اه-ن-م تارا-ع-صش ةد-ع Úج-تÙا ع-فر د-قو
نع ةيئادتبلا سسرادŸا Òيصست لصصف ةرورصض

اهÒيصست ‘ اعيرذ لصشف تدبأا يتلا تايدلبلا
يملعلا دودرŸا ىلع رثأا ا‡ بناو÷ا لك نم
.ةيجوغاديبلا مقطألل

هذه ناف ،ة-با-ق-ن-ل-ل ي-ئلو-لا Úملا بصسحو
ة-صسا-ي-صسلا رو-صصق ¤ا تءا-ج ا-صضيأا ة-ف-قو--لا
، ةيئاد-ت-بلا ة-صسردŸا Òي-صست ‘ ة-ج-ه-ت-نŸا
عم لماعتلا ‘ طبختلا نم ةلاح نع افصشاك
ودعي ل يحصصلا لوكوتوÈلاو ، يئابولا عصضولا
بايغ ¤ا ةفاصضلاب ، قرو ىلع اÈح نوكي نأا
دراوŸا Òفوت ‘ ة-ي-لÙا تا-عا-م-ج-ل-ل ما-ت
يريدم سضعب سضر-ع-تو ، ة-ير-صشب-لاو ة-ي-ئاŸا
سضع--ب فر--ط ن--م تا--نا---هإل---ل سسرادŸا
تغلب نطولا تايلو Èع  ÚلÙا ÚلوؤوصسŸا
يد-صس÷ا ءاد-ت-علاو ا-نا-ي-حأا م-ت-صشلاو بصسلا
يمدختصسمو  ءاردم سضعب لبق نم فصسعتلاو
.اهÒغو ةيبÎلا

ىرخأا بلاطم نع ءاردŸا سضعب ثد– امك
ةيلا◊ا ةيعصضولا Úصسحتب اصساصسأا ة-ق-ل-ع-تŸاو
ةيلمع تحبصصأا يت-لا ة-ي-ئاد-ت-بلا سسراد-م-ل-ل
، ةرور-صض ن-م Ìكأا ة-ي-بÎلا ةرازو-ب ا--ه--قا◊ا
تانكصسلا لكاصشم لح ‘ ةيرو-ف-لا ةر-صشا-بŸاو
نلعإلاب اهمي-عد-تو ة-ي-ماز-لإلا ة-ي-ف-ي-ظو-لا
رظنلا ةداعإاو  ÚينهŸا لامعلاو ÚفرصشŸاو

ةداعإاو اهنيي–و ةيميظنتلا Úناوقلا سضعب ‘
ثيح نم ةيئادتبلا ةصسردŸا ريدŸ رابتعلا
كصسمتلاو  سسيرد-ت-لا ن-م ه-ئا-ف-عاو ة-نا-كŸا
. اهÒغو قبصسŸا دعاقتلا ‘ ق◊اب

ب.Úسساي / ىفطسصم دي‹ ^

سسردمتلأ ميظنت ‘ نيابت نع فسشكت ريراقتلأ
ةيئاقولا تامزلتسسم ءانتق’ ةينازيŸا جراخ ةيقبتŸا لاومأ’ا لامعتسسا طوعجاول صصخرت ةموك◊ا

د-مfi ،ة-ي-ن--طو--لا ة--ي--بÎلا ر--يزو ا--عد ^
ةحورطŸا تابوعصصلا ةصشقان-م ¤إا،طو-ع-جاو
سسردمتلا ميظنت لا‹ ‘ ةذتاصسألا فرط نم
دعب اهل ةبصسانŸا لول◊ا داجيإا ىلع لمعلاو
‘ طوعجاو دكأاو .ايناديم ظحلŸا ““نيابتلا““
يريدم عم ،يئرŸا رصضاحتلا ةينقت Èع ،ةودن
لجو ةيناديŸا ةعباتŸا““ نأا ،تايلولل ةيبÎلا
،ةرازولاب ةيزكرŸا ةيلÿا ¤ا ةدراولا ريراقتلا
،ي-صسردŸا لو-خد-لا ى-ل-ع ر-ه-صش رور-م د-ع-ب
،سسردمتلا ميظنت ‘ نيابتلا نم اعون ترهظأا

نم ةدمتعŸا Òبادتلا فيي-ك-ت ي-عد-ت-صسي ا‡
قيرط نع ةرمتصسŸاو ةيمويلا ةعباتŸا للخ
ÚصشتفŸاو ةيميلعتلا تاصسصسؤوŸا يريدم ةوعد
فرط نم ةحورطŸا تابوعصصلا ةصشقانم ¤ا
ةبصسانŸا لول◊ا داجيإا ىلع لمعلاو ةذتاصسألا
ءاكرصشلا قاي-صسلا اذ-ه ‘ ر-يزو-لا ا-عدو .““ا-ه-ل
ةي-لوألا ة-ل-ي-صص◊ا سضر-ع ¤ا Úي-عا-م-ت-جلا

اÃ اهل لول◊ا داجيإا““ دصصق سسردمتلا ميظنتل
ةيوبÎلا جاوفألا ددع ‘ نزاوتلا دامتعا اهيف
ىعصسÃ قلعت ام-ي-فو .““ذا-ت-صسأا ل-ك-ل ةد-ن-صسŸا
لاق ،يحصصلا يئا-قو-لا لو-كو-توÈلا ق-ي-ب-ط-ت
ةيصسيصسحتلا تايلمعلا زيزعت Úعتي هنأا ريزولا

ل-ك ةو-عد لل-خ ن-م ي-صسردŸا ط--صسو--لا ‘
ع-م ى-ع-صسŸا اذ-ه ‘ طار-خ-نل-ل Úل-عا-ف-لا

فر-ط ن-م ة-ي-ناد-يŸا تا-جرÿا ة-ل--صصاو--م
ىدم ىلع فوقول-ل ءا-ب-طألا ة-ق-فر Úصشت-فŸا
.يحصصلا يئاقولا لوكوتوÈلا قيبطت
ةلوذبŸا دوه÷اب ةبصسانŸاب طوعجاو ركذ امك

ةيحصصلا ةيئاقولا تامزلتصسŸا Òفوت لا‹ ‘
” ثيح ،يئانثتصسلا يحصصلا عصضولا لظ ‘

ةصسصسؤوم لكل ةيئانثتصسا ة-ي-لا-م تا-نا-عإا بصص““
نم ةلبقŸا مايألا ةيطغت نم اهنك“ ةيم-ي-ل-ع-ت
لصص–““ هعاطق نا ¤ا اÒصشم ،““Èمصسيد رهصش
هل حمصسي لولا ريزولا فرط نم سصيخرت ىلع

ة-ي-ق-ب-تŸا ة-ي-لاŸا ةد-صصرألا لا-م-ع--ت--صسا--ب
ءان-ت-قا د-صصق ة-ي-ناز-يŸا جرا-خ تا-با-صس◊ا-ب
اذكو ةيحصصلا ةيئاقولا تامزلتصسŸاو لئاصسولا
راطإا ‘ اهعيزوت نامصض عم ة-فا-ظ-ن-لا ل-ئا-صسو
.““ةيميلعتلا تاصسصسؤوŸا ةفاك Úب مظنم
ىلع فوقولاو دنجتلا““ ¤ا عيم÷ا ريزولا اعدو

يعصسلاو ةيلو لكب ةصصاÿا لام-علا ة-ل-ي-صصح
” يتلا سصئاقنلا كرادتو لول◊ا داجيإا ¤ا
ة-ي-بÎلا ةرازو تنا-ك ،ةرا--صشإل--ل .““ا--هد--صصر
اي-ئا-ن-ث-ت-صسا ا-ط-طfl تد-عأا د-ق ة-ي-ن-طو-لا

ذيملتلا سسرد“ ميظنتو ةصساردلا فانئتصسل
Òبادت ىلع موقي ،ةثلثلا ميل-ع-ت-لا ل-حار-م ‘

¤إا ةيوبÎلا جاوفألا ميصسقتب قلعتت ةي-م-ي-ظ-ن-ت
Úب جوف لك ذيملت ددع حواÎي ةيعرف جاوفأا

يوبÎلا جوفلا كلذ نم اينثتصسم ،اذيملت42و02
لقي وأا يواصسي هيف ذيملتلا ددع نوكي يذلا

ن.ح ^ .اذيملت42 نع

لظلأ قطانم ‘ ةسصاخ ةبقأرŸأو ةيفافسشلل دقتفت ةيودأ’أ عيزوت ةيلمع
لماو◊او بلقلاو يركسسلا ىسضرم ىلع ةيودأ’ا ةردن تايعادت نم نورذحي ةلدايسصلا
ةلدايصصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر رذح ^

نم ةموك◊ا ،يÈمعلب دوعصسم ،سصاوÿا
ىلع ةصصاخ ةيودألا سصقن ةمزأا تايعادت
ءا-صسن-لاو ة-ن-مزŸا سضار-مألا با--ح--صصأا
ريزو تامهتا ىلع يÈمعلب درو . لماو◊ا
نا ىلع ديكاتلاب ةينلدي-صصلا تا-عا-ن-صصلا
دكؤوت ريراقت ¤إا دنتصستو ة-ق-ي-ق-ح ة-مزألا
تايلديصصلا ىوتصسم ىلع ةيودألا ‘ ةردن
عافترألل ةحصشرم يهو ءاود003 نع ديزتو
دقنتفت ةيودلا عيزوت ة-ي-ل-م-ع نا د-كؤو-م ،
قطانم ‘ ةصصاخ ة-ب-قارŸاو ة-ي-فا-ف-صشل-ل
يتلا تاماهتإلل ثدحتŸا فصسأا-تو ل-ظ-لا
ماع لك-صشب ة-لدا-ي-صصلاو ة-با-ق-ن-لا لا-ط-ت
تاحيرصصت ةصصاخ ةيودألا ةمزأا لا-ع-ت-فا-ب
، دمحاب نب  ةينلدي-صصلا ة-عا-ن-صصلا ر-يزو
هذه افصصاو اهتردن ةكÈفب ةباقنلا ماهتاو
،ءاصصقإلا ةصسايصس دامتعا-ب تا-ح-ير-صصت-لا
ةلدايصصلا ةباقن نا ¤إا يÈمع-م-ل-ب را-صشأاو
ر-ع-صسلا د--يد– ‘ Òب--ك رود ا--ه--ل نا--ك
Úناوقو ميصسارم نصسو ، ةيودلل يعجرŸا
لfi يه مو-ي-لاو ي-لÙا جا-ت-نإلا م-عد-ت
نوناع-ي مو-ي-لا ى-صضرŸا نأا لا-ق و. ما-ه-تا
حئارصش رارغ ىلع ةيودألا رفوت مدع ببصسب
تادا-صضŸا ة-يودا وأا ، ير-ك-صسلا سسا--ي--ق
تاخاخبلاو اه-عاو-نأا ف-ل-ت-خÃ ة-يو-ي◊ا
¤ا ة-فا-صضإا و-بر--لا ى--صضرŸ ة--ه--جوŸا

يذلا رمألا  لم◊ا عنم ةيودأاو تانومرهلا
. رطÿا ت– ىصضرŸا نم ديدعلا عصضي
سسكونيفول ءاود ‘ ةردن-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأا

Ãه-نأا ¤إا كلذ ع-جرأا-ف8.0و6.0 راد-ق
سسوÒفل يجلعلا لو-كو-توÈلا ‘ ل-خد-ي
هيلع بلطلا حبصصأا ›ا-ت-لا-بو91- ديفو-ك
تر-ثأا-ت ر-ئاز÷او ا-يŸا--ع ى--ت--ح اÒب--ك
. جوتنŸا اذه ىلع يŸاعلا طغصضلاب
بجوتصسي عصضولا نا  يÈمعلب دوعصسم دكأاو
ةمزألا نأل ةموك◊ا نم لجعتصسم لخدت

ن-م اد-يز-م ل-م--ت– لو ةر--ق--ت--صسم Òغ
تقولا ‘ ارذÒ ، fiخأا-ت-لا وا ل-طا-م-ت-لا
لمfiو ةردن-لا هذ-ه تا-ع-ب-ت ن-م ه-صسف-ن
لخد-ت-ل-ل  ة-ي-لوؤو-صسŸا ة-ي-صصو-لا ةرازو-لا
ةيودألا ةردن لكصشŸ لح داجيإاو  عيرصسلا

Úي– نع ا-ف-صشا-ك ،ة-ي-ن-طو-لا قو-صسلا ‘
للخ اهنع نلعيصس ةدوقفŸا ةيودألا ةمئاق
ىلع ديكأاتلا يÈعملب ددجو عوبصسألا اذه
ة-يودلا ة-م-ئا-ق وا ، ة-مد-قŸا ما-قرألا نا
ةقيقح فنصص003 تزواŒ يتلا ةدوقفŸا
ةيموي تا-ن-يا-ع-مو ر-يرا-ق-ت ¤إا د-ن-ت-صستو
ىعدو ، عافترألل هبصسح ةحصشرم ةمئاقلاو
ملعإلا لاجر ىتحو ىصضرŸا تايعم÷ا
هذه د-ي-كا-تو ر-مألا اذ-ه ‘ ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل
بابصسأا نع ثدحتŸا لءاصست امك ريراقتلا

حتف مدعو ةمزألا هذه ءازأا ةرازولا تمصص

ة-لوا-ط ى-ل-ع ة-لأا-صسŸا حر-طو سشا-ق-ن--لا
، Úلعافلاو ءاكرصشلا عي-م-ج ع-م سشا-ق-ن-لا

ةن÷ عامتجا مدع قا-ي-صسلا ‘ ا-بر-غ-ت-صسم
اذه دعيو ، ةنصس ن-م د-يزأا ذ-ن-م ة-صضق-ي-لا
‘ ةردن-لا با-ب-صسأا د-حأا ه-ب-صسح با-ي-غ-لا
ةمزل-لا تا-ب-ي-تÎلا ع-صضو مد-ع-ل ة-يودلا
دقتفت اهنإا لاق يتلا عيزوتلا ةيلمع طبصضو
¤إا ةيفاصضإلاب اذه ، ةبقارŸاو ةيفافصشلل

عاونأا ءاصصحإل عاطقلا ‘ ةنم-قر-لا با-ي-غ
سشيتفت ةيلم-ع ءار-جإاو ةدو-ق-فŸا ة-يودألا

قوصسلا ‘ ةردنلا بابصسأا ةفرعŸ ةلجاع
نيذ-لا ÚعزوŸا سضع-ب تا-فر-صصت-ب دد-نو
اعدو طورصشŸا عيبلاب ةلدايصصلا نومواصسي
مهتبقارمو مهد-صض كر-ح-ت-لا ¤إا ةرازو-لا
ن.ح ^ .مهنع غلبإلا ¤إا اذكو

ةئاŸاب09 ةبسسن تغلب ةيعما÷أ تاسسسسؤوŸأ Èع ةيمقرلأ تاسصنŸأ دأدعإأ ةبسسن

 ةبلطلا لقنب لفكتلا ةيلامتحا دكؤوي نايز نب
ةيديد◊ا ككسسلا قيرط نع

نم يجوغأديب قفرم فلأأ13 مÓتسسأ نع نايز نب يقابلأ دبع يملعلأ ثحبلأ و ›اعلأ ميلعتلأ ريزو فسشك
82 ›امجإأ نم ةيعما÷أ تامدÿأ ‘ ريرسس فلأ51 مÓتسسأ ” اميف  ، ةي’وÈ 51ع ة‹Èم فلأأ14  لسصأأ
.زا‚’أ ديق يه فلأأ

ÚلوؤوسسŸأ فرط نم تاناهإÓل مهسضعب سضرعتل أديدنت
تايريدŸأ يمدختسسم فسسعتو ÚيلÙأ

 ةيجاجتحا تافقو نومظني تايئادتبإ’ا ءاردم
نطولا Èع ةيبÎلا تايريدم مامأا

ةددÙأ اهلاجآأ ‘ عيراسشŸأ ميلسست ىلع دكؤوت ةلاكولأ
ةيجراÿا ةئيهتلا عيرسستل يقيسسنت عامتجا

ةمسصاعلاب لدع نكسس ف’آا01 ـل

راهسشإأ

ن-ك-سسلأ ةرأزو-ب ن-ك-سسل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسأأر-ت ^
ا-عا-م-ت-جأ ، دوأد ن-ب سسي-نأأ ة-ن-يدŸأو  نأر-م-ع-لأو
ةئيهتلأ لاغسشأأ ةÒتو عيرسستل فدهي اي-ق-ي-سسن-ت
ةينك-سس ةد-حو ف’أ01 ب ة-سصاÿأ ة-ي-جراÿأ
.ةمسصاعلأ رئأز÷اب راجيإ’اب عيبلأ ةغيسصب
Úسسحتل ةينطولأ ةلاكولأ هترسشن نايبل اقفو و
ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف-سصب ““لد--ع““ هر--يو--ط--تو ن--ك--سسلأ
لوح روح“ عا-م-ت-ج’أ أذ-ه  نإا-ف ,كو-ب-سسيا-ف-لأ
عورسشŸ ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأاب عفدلأ ةيفيك
ةدحو000.7 و ن-سسح ا-با-ب ع-قوÃ ةد--حو000.3
Ãخ نم ,ةريودلأ يعقوÓتو عيرسست لÒطبرلأ ة
فرسصلأ تاكبسشو ءاŸأو زاغلأو ءابرهكلأ تاكبسشب
اÃ اهيلع قفتŸأ  خ-يرأو-ت-لأ ‘ ا-ه-ئا-ه-نإأو ي-ح-سصلأ
.لاجآ’أ برقأأ ‘ تانكسسلأ ميلسستب حمسسي

دمfi ,““لدع»ل ماعلأ ريدŸأ عامتج’أ أذه مسضو
نم تأراطإأو  ةلاكولاب Úلوؤوسسمو ,يبيرعلب قراط
ءابرهكلل ةينطولأ ةكرسشلأ يلث‡ أذكو ةرأزولأ
ةيريدمو ةقاطلأ ةير-يد-مو ““زا-غ-ل-نو-سس““ زا-غ-لأو
ة-ي’و-ل ة-حÓ-ف-لأ ة-ير-يد-مو ءا-ن-ب-لأو Òم-ع-ت-لأ
ةفلكŸأ تاكرسشلأ ن-ع Ó-سضف ة-م-سصا-ع-لأر-ئأز÷أ
ماعلأ ريدŸأ ثح ءاقللأ أذه لÓخ و.زا‚إ’اب
ةرور-سض ى-ل-ع فأر-طأ’أ ل-ك  ةرأزو-لا-ب ن-ك-سسل--ل
ةحورطŸأ ليقأرعلأ زواŒو اهتأدهعتب مأزتل’أ““

نم ىقبت ام ءاهنإ’ اهنيب اميف قيسسنتلأو نأديŸأ ‘
تاكبسشلاب طبرلأو ةي-جراÿأ ة-ئ-ي-ه-ت-لأ لا-غ-سشأأ
ةلكوŸأ لاغسشأ’أ اهنم ةسصاخ ةيوناثلأو ةيلوأ’أ
Ÿم-ع-ت-لأ ة-ير-يدÒ أ هذ-ه-ب ءا-ن-ب-لأوŸبسسح““ع-قأو
ن.ح ^ .ردسصŸأ سسفن
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يداسصتقإا

ةرازو نع سسما رداسصلا نايبلا بسسحو ^
ديكأاتلا ” ، ةيفيرلا ةيمنت-لاو ة-حÓ-ف-لا

يتلا ةيرود-لا تاءا-ق-ل-لا لا-غ-سشأا لÓ-خ
طيطختلاو ميظنتلا ةيريد-م ا-ه-ت-م-ظ-ن
ةرازؤب يسضارأ’ا حÓسصت-سساو Úيرا-ق-ع-لا
ةينقت Èع ،ةيفيرلا ةيم-ن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا
ةعباتÃ ة-سصاÿاو ،د-ع-ب ن-ع ل-سصاؤ-ت-لا
هغيسص فلتخÃ يحÓفلا راقعلا ةيعسضو
دح’ا لو’ا سسما اهلاغسشا تمتتخا يتلا

È 0202م-سسيد51 خيرا-ت د-يد– ى-ل-ع
عم ةيمسس’ا مئاؤقلا ميلسستل لجا رخآاك
ةرازؤلا Úكمتل ءاسصحإ’ا ةيلمع لامكتسسا

و ةسساردل ةيميظ-ن-ت-لا ر-طأ’ا ع-سضو ن-م
برقا ‘ مهتيعسضؤل ةبسسانم لؤلح داجيإا
ةطراخ فادهأ’ اديسسŒ كلذ و لاجآ’ا

.عاطقلا قيرط
حلاسصم ءاسسؤور ،تاءاقللا هذه ‘ كراسشو
رامثتسس’ا ةي-قر-تو ة-ي-ف-ير-لا ة-ئ-ي-ه-ت-لا
ح-لا-سصŸا تا--ير--يد--م ن--م تارا--طإاو
اذه ةعبا-ت-م سضر-غ-ب كلذ و ة-ي-حÓ-ف-لا
.يلÙا ىؤتسسŸا ىلع جمانÈلا
¤إا تاراطإ’ا ةؤعد ” ةبسسانŸا هذهبو
اميف ا-م-ي-سس’ دؤ-ه÷ا ن-م د-يزŸا لذ-ب
يلغ-ت-سسŸ ل-ما-سشلا ءا-سصحإ’ا-ب ق-ل-ع-ت-ي
كلذو ،تادنسس نودب ةيحÓفلا يسضارأ’ا

مقر كÎسشŸا يرازؤلا رؤسشنŸا راطإا ‘

نمسضتŸا8102 ؤيلؤي81 ‘ خرؤؤŸا057
.يحÓفلا راقعلا Òهطت
ةتسس تماد يتلا لاغسش’ا هذه لÓخ ”و
تايلمعلا ةليسصح ¤إا اسضيا قرطتلا مايأا
را-طا ‘ ي--سضار’ا ح--نÃ ة--ق--ل--ع--تŸا
ىدم و ةيمسس’ا اهم-ئاؤ-ق-ب حÓ-سصت-سس’ا
تايلمع اذكو ،اي-ناد-ي-م ج-ماÈلا مد-ق-ت
ةيحÓفلا يسضار’ا عاجÎسسا و Òهطتلا

ةسصاÿا جماÈلا راطإا ‘ ةلغتسسŸا Òغ
هجو ىلع ةلثمتŸا و يحÓفلا را-ق-ع-لا-ب
نع حÓسصتسس’ا ج-ما-نر-ب ‘ سصؤ-سصÿا

ةيحÓفلا ةيراقعلا ةيكلŸا ةزايح قيرط
جما-نر-ب و38/81 نؤ-نا-ق--لا را--طا ‘

.يحÓفلا زايتم’ا
رمأ’ا قلعتي Òخأ’ا اذ-ه سصخ-ي ا-م-ي-فو
‘ ةأاسشنŸا ةÁدقلا تاطيÙا ءاسصحإاب
خرؤؤŸا384/79 يذيفنتلا مؤسسرŸا راطإا

تاطيÙا اذ-كوÈ 7991م-سسيد51 ‘
يرازؤ--لا رؤ--سشنŸا را--طإا ‘ ةأا---سشنŸا
رياÈف32 ‘ خرؤؤ---Ÿا801 كÎسش-Ÿا

                      . رؤسشنŸاب ممتŸاو لدعŸا1102
عاطق قيرط ةقرؤل اقيب-ط-ت كلذ ي-تأا-يو
4202-0202 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

جمانرب ديسسŒ سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-سس ’
د-ي-سشر-تو ي-حÓ-ف-لا را-ق-ع-لا Òه--ط--ت
  .هلÓغتسسا

اهلÓغتسسا ديسشرت ةطراخ طبسضتو ةلغتسسم Òغلا ةيحÓفلا يسضارأ’ا عجÎسست ةمؤك◊ا

مويلأ دعب يحÓفلأ راقعلل راكتحأ ل
 تأدنسس نود يسضأرألأ يلغتسسŸ ةيمسسلأ ةمئاقلأ ميلسستل  لجأأ رخآأ Èمسسيد51  ^

ةيحÓفلا يسضارأ’ا يلغتسسŸ ةيمسس’ا مئاؤقلا ميلسستل لجا رخآاك يرا÷ا Èمسسيد51 خيرات ديد– ”
لؤلح عسضو نم ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا ةرازو Úكمتل ءاسصحإ’ا ةيلمع لامكتسسا عم تادنسس نودب
.قيرطلا ةطراخ فادهأ’ اديسسŒ مهتيعسضؤل ةبسسانم

^Ÿيولزرح ءاي 

يدا-سصت-ق’ا ي-ن-طؤ--لا سسلÛا ع--قو ^
تاقاطلا ةظفاfi و (سسانك) يعامتج’او
,(فاÒسس) ةيؤقاطلا ةيلاعفلاو ةدد-ج-تŸا
ريؤطت لا‹ ‘ نواعت ةيقافتا ,رئاز÷اب
قيق–و ةددجتŸا تاقاطلا ت’ام-ع-ت-سسا
جذؤ‰ دادعإاب يسضقت ةيؤقاطلا ةيلا-ع-ف-لا

ةدŸ يؤ-قا-ط-لا كÓ-ه-ت--سسÓ--ل ثيد--ح
.ديدجتلل ةلباق تاؤنسس5
ن-م ل-ك ¤وأ’ا فر-حأ’ا-ب قا-ف-ت’ا ع-قو و
يدا-سصت-ق’ا ي-ن--طؤ--لا سسلÛا سسي--ئر
ةظفاfi سسيئرو ,Òت اسضر ,يعامتج’او
,ةيؤقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا تا-قا-ط-لا
.عسساي نيدلا رؤن
جمانرب ع-سضو ة-ي-قا-ف-ت’ا را-طإا ‘ م-ت-ي و
,لدابتم قافتاب هرايتخا متي يؤنسس ةطسشنأا

نؤ-ك-ت ة-كÎسشم ءاÈخ ة-ن÷ بي-سصن-ت ع-م
و تاقافت’ا ذيفنت ةب-قار-م ن-ع ة-لوؤؤ-سسم
. ةنسس لك ةياهن يمييقت عامتجا ميظنت
تاردقلا زيزع-ت ى-ل-ع نا-فر-ط-لا ق-ف-تا و
ةيجؤلؤنكتلاو ة-ي-ن-ق-ت-لا و ة-ي-تا-مؤ-ل-عŸا
وأا ة-كÎسشم تا-سسارد زا‚إا و Úب-نا-ج-ل--ل

و.امهتاءاف-ك د-ي-نŒ لÓ-خ ن-م ة-نرا-ق-م
ريؤطتب راط’ا اذه ‘ نافرط-لا د-ه-ع-ت-ي
لا‹ ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-لا ت’دا-ب--ت--لا ءار--ثاو
اهنم ةقلعتŸا اميسس ةظقي-لاو تا-سسارد-لا
ةيلاعفلاو ةددجتŸا تا-قا-ط-لا ر-يؤ-ط-ت-ب
تاود-ن م-ي-ظ-ن-ت بنا-ج ¤إا ,ة-يؤ-قا-ط--لا
ةريدتسسم دئاؤم و ةيسسارد ماياو تار“ؤؤمو
.ةكÎسشم
قيرط ةقرو دادعإاب ةيقافت’ا حمسست امك
›ا◊ا عقاؤلا سصيخسشتل Úتئيهلا طاسشنل
‘ ةحاتŸا تاي-نا-ك-م’ا ف-ل-تfl زار-بإاو
جذؤم-ن-لا د-ي-سسŒ ‘ قÓ-ط-نÓ-ل دÓ-ب-لا
. يؤقاطلا
ةينطؤ-لا ة-جا◊ا ى-ل-ع Òت د-ي-سسلا د-كأا و

كÓ-ه-ت-سس’ا جذؤ‰ ‘ ر-ظ--ن--لا ةدا--عإ’
ايلاح هجتي ⁄اعلا نأاو ام-ي-سس ,يؤ-قا-ط-لا
بسسح و.ةقاطلا كÓهتسسا سصيل-ق-ت ؤ-ح-ن
‘ يخاÎل-ل ل-ي-ب-سس ’ ““ ه-نإا-ف Òت د-ي-سسلا
نم ,ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا ¤إا لا-ق-ت-ن’ا

ن-م-سضت-ت ة--ث--يد--ح جذا‰ ع--سضو لÓ--خ
ةيؤقاطلا ةيلاعفلا و يؤقاطلا كÓهتسس’ا
ة-ي-لÙا تارد-ق-لا ع-م كلذ ة-ق-با-ط-م و
.““اهتعاجنب ةمؤك◊ا عانقإا و ةيجاتنإ’ا
تا-سسارد زا‚إا ,را-طإ’ا اذ-ه ‘ م-ت-ي--سسو
‘ ةيرئاز÷ا ةمؤك◊ا مه-ت ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا
ؤ-ح-ن لا-ق-ت-ن’ا-ب ح-م-سست و لوأ’ا ما--قŸا
حا-ير-لا تا-قا-طو ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا
ظاف◊او ةينطؤ-لا دراؤŸا ة-فا-ك Úم-ث-تو

سسفن بسسحب ,ةمداقلا لا-ي-جأÓ-ل ا-ه-ي-ل-ع
.لوؤؤسسŸا
لك-ب ,ه-سسي-ئر بسسح-ب ,““سسا-ن-ك““ بحر-ي و
›اعلا ميلعتلاب طبترم راكتباو يملع عادبا
ةيقافت’اب ركذ ثي-ح ,ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
›اعلا ميلعتلا ةرازو عم  ةعقؤŸا ىÈكلا
ةماعلا ةيريدŸا  ةسصاخ يملعلا ثحبلاو
يتلا يجؤلؤنكتلا ريؤطتلا و يملعلا ثحبلل

و ةحا-تŸا ل-كا-ي-ه-لا لÓ-غ-ت-سس’ فد-ه-ت
كلذ ‘ اÃ ىÈك---لا ة---ي----لآ’ا بسساؤ◊ا
. راكتبÓل ةينطؤلا ةكبسشلا
لÓغتسسا نكÁ هنأا لوؤؤسسŸا سسفن دكا و
نيؤكتو لكايهو تاودأا نم دلبلا تاردق لك
هاÓŒل لام سسأارو تايجؤلؤنكتو يرسشب

.ؤجرŸا فدهلا ؤحن ةرسشابم
ريؤطت ‘ سصاؤÿا نيرمثتسسŸا كارسشإا
ةددجتŸا تاقاطلا
‘ ,Òت ديسسلا بسسح , ةيقافت’ا مهاسستسسو

عانقإا مث ,حابرأ’او فيلاكتلا مييقت و ديد–
و ينبتل عيرسسلا ءؤجللا ةرورسضب ةمؤك◊ا
قيرط نع ىÈكلا ع-يرا-سشŸا هذ-ه ة-ما-قإا
اهرودل ةلودلا بعل ع-م سصاÿا عا-ط-ق-لا
قيق– متي نأا دب’ و.يرسصعلا يميظنتلا

Úناؤق لامعتسساب ,ه-ق-فو ,فاد-هأ’ا هذ-ه
حا-م-سسلاو  ة-ي-طار-قوÒب-لا زواŒو ة-يؤ-ق
راطإا ‘ رامثتسس’اب ةيبنجأا لاؤمأا سسوؤورل
‘ تاءار-جإ’ا هذ-ه م-ها--سست و.ر--ئاز÷ا
تاططfl ينبت و لؤل◊اب عمتÛا ةيذغت
نم جورÿاو لمعلا ‘ قÓطنÓ-ل ة-ع-جا-ن
ذيفنتلا ¤إا Òظنتلا قيرط نع ق-ي-ب-ط-ت-لا
ن-م لا-ق--ت--ن’او ناد--يŸا ‘ ر--سشا--بŸا
لÓغتسسا ¤إا معدŸا ءابرهك-لا لÓ-غ-ت-سسا
تيبلا نيؤكت ‘ ىتح ةددجتŸا تاقاطلا
.ءابرهكلاب يلئاعلا

ءاسضمإا ع-سسا-ي د-ي-سسلا ن-م-ث ,ه-ب-نا-ج ن-م
Óماكت ,هبسسح ,دسسجتسس يتلا ة-ي-قا-ف-ت’ا
سضؤهنلاو ÚتسسسسؤؤŸا Úب دؤه÷او ةÈخلل

Ãكأا دهج لذبو ةيؤقاطلا ةيلاعفلا ناديÈ
.ةقاطلا كÓهتسسا ديسشرت لا‹ ‘

تا-سسارد زا‚إا دد-سصلا اذ-ه ‘ م-ت-ي-سس و
لمع ةطخو تاحاÎقاو لي-لا–و ة-ق-ي-قد
‘  ,لاج’ا برقا ‘ ديسسجتلل ةلباق نؤكت
ة-ي-عا-م-ت--ج’او ة--ي--ن--ق--ت--لا ت’اÛا
Òثأات كلانه نؤكيل ةيئيبلاو ةيداسصتق’او
قلخ لÓ-خ ن-م ن-طاؤŸا ى-ل-ع ي-با-ج-يإا

سصرف قلخو ةطسسؤتمو ةÒغسص تاسسسسؤؤم
.يملع نيؤكتو لمع
ةقاطلا ريؤطت نإاف ,عسساي ديسسلا بسسحو
دعاسستسس ام ؤهو ,ةيمتح راسص ةددجتŸا

ءارجإا نم نكمتسس يتلا ةيقافت’ا هذه هيلع
و رامثتسس’ا بنا-ج ن-ع ة-ق-ي-قد تا-سسارد

flا ف-ل-تŸهدر ‘و.ةيداسصت-ق’ا تاردا-ب
كار-سشإا ة-ي-م-هأا-ب ق-ل-ع-ت-ي لاؤؤ-سس ى--ل--ع
لاق ,ةيبنجأ’ا وأا ة-سصاÿا تارا-م-ث-ت-سس’ا
ل--ك--ل حؤ--ت--ف--م لاÛا ““ نأا ظ--فاÙا
ثحب لÓخ ن-م  ة-يدا-سصت-ق’ا تاردا-بŸا
يداسصتق’ا قؤسسلا حت-ف ة-ي-ف-ي-ك ة-سساردو
تا-سسسسؤؤŸاو ما-ع-لا وا سصاÿا عا-ط-ق-ل-ل
.““ ةئسشانلاو ةطسسؤتŸاو ةÒغسصلا
تاسساردب ما-ي-ق-لا ة-ي-قا-ف-ت’ا ح-ي-ت-ت-سسو
ةيئيبو ةين-ق-تو ة-ي-عا-م-ت-جاو ة-يدا-سصت-قا

ر-يؤ-ط-ت-ل ة-ي-سسا-سسأ’ا م-ئا-عد-لا ءا--سسرإ’
‘ ةيؤقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا تاقاطلا
.ناديŸا

ح.ل ^

Áدت ÿغتسسا ريؤطتل فدهي تاؤنسس سسمÓا تاقاطلا لŸةددجت 
 رئأز÷أ ‘ ىوقاطلأ كÓهتسسÓل  ثيدح جذو‰ قÓطإأ

ةلواط ىلع ةيئانثتسسأ تاسسأرد ..فأÒسس و سسانكلأ Úب ةيقافتأ ^
يوقاطلأ لاقتنلأ قيقحتل ةيرئأز÷أ ةموك◊أ

Èع ، قيزر لامك  ،ةراجتلا ريزو ىرجأا ^
،د-ع-ب ن-ع ي-ئرŸا ر-سضا-ح-ت-لا ة-ي-ن-ق--ت

fiيذ-ي-ف-ن--ت--لا سسي--ئر--لا ع--م تا--ثدا
ليؤمتل ةيمÓسس’ا ة-ي-لود-لا ة-سسسسؤ-م-ل-ل
جما-نر-ب ةرادا سسل‹ سسي-ئر و ةرا-ج-ت-لا

لودلل ةراجتلا لجا نم ةدعاسسŸا ةردابم
اهلÓخ قرطت ،لبنسس ⁄اسس Êاه ،ةيبرعلا
معد تايلا ة-ي-قر-ت ل-ب-سس ¤ا نا-فر-ط-لا
.ةيميلق’او ةينيبلا ةراجتلا

يتلا ،تاثداÙا لÓخ ،ريزؤلا لوانت و
رواÙا ،لبنسس ديسسلا نم بلطب تءاج

ةيقرت ‘ ةمؤكحلل ةيجيتاÎسس’ ىÈكلا
عيؤنتب قلعت ام اميسس’ ةيجراÿا ةراجتلا
‘ دكؤيل ،تا-قورÙا جرا-خ دا-سصت-ق’ا
زيح عسضو ددسصب رئاز÷ا نا قايسسلا تاذ
و ريدسصتلل ةينطؤلا ةيجيتاÎسس’ا ذيفنتلا
ديسسŒ ‘ ةيؤلو’ا تاذ تاعاطقلا مها

ةحؤتفم يه يتلاو ة-ي-ج-ي-تاÎسس’ا هذ-ه

،ح-بار ح-بار اد-بÃ تا-كار-سشلا ل-ك ى-ل-ع
،هبناج نم .ةرازؤلل نايب هب دافأا ام بسسح
سصرف ةدايزل تاحÎقم لبنسس ديسسلا مدق
ةيبرعلا لودلا Úب ليؤمتلاو را-م-ث-ت-سس’ا
ثعب ديعت نا اهنا-سش ن-م ي-ت-لا تا-ي-ل’او
‘ ةسصاخ ةقطنŸاب يرا-ج-ت-لا طا-سشن-لا

ىلع انورؤك سسوÒف تايعادت مقافت لظ
.يŸاعلا داسصتق’ا

^   Ÿح.ءاي

ةراجتلا ليؤمتل ةيمÓسس’ا ةيلودلا ةسسسسؤؤملل يذيفنتلا سسيئرلا عم ثداحتي قيزر
 ابيرق ..ذيفنتلأ زّيح لخدت ريدسصتلل ةينطولأ ةيجيتأÎسسلأ

ÚجتنŸا حيرت ر’ود94
ديد÷أ كبوأأ قافتأ لسضفب لوبقم ىوتسسم ‘ رقتسسي ليمÈلأ

ىلعأا نم ،طفنلا راعسسأا سسما تعجارت ^
ىدأا ثي-ح ،ر-ه-سشأا ةد-ع ‘ ا-ه-تا-يؤ-ت--سسم
سسوÒفب ةباسصإ’ا ت’اح عافترا رارمتسسا
نم ةلسسلسس ¤إا ⁄اعلا ىؤتسسم ىلع انورؤك
دؤ-ق-ع-لا تع-جار-تو .دد-ج-تŸا قÓ--غإ’ا
12 لداعي ام وأا ٪4.0 ـب تنرب ماÿ ةلجآ’ا

ليمÈل-ل اًر’ود40.94 ¤إا لسصت-ل ،ا-ًت-ن-سس
تيقؤتب74:80 ة--عا--سسلا لؤ--ل---ح---ب
ماÿ ةلجآ’ا دؤ-ق-ع-لا تع-جار-تو.ر-ئاز÷ا

لداعي ام وأا ٪5.0 ـب طيسسؤلا سساسسكت برغ
اًر’ود10.64 ¤إا ل-سصت-ل ،ا--ًت--ن--سس52
دعب تايؤتسسŸا هذه ليجسست يتأايؤليمÈلل
ى-ل-ع د-يد÷ا ““+ كبوأا““ ة-عؤ-م‹ قا-ف-تا
ليمرب نؤيلم ف-سصن ؤ-ح-ن-ب جا-ت-نإ’ا ةدا-يز
،مداقلا يفناج نم لوأ’ا نم ًارابتعا ًايمؤي

عافتراب تÓماعتلا ديعسص ىلع مجرت ثيح
يفناج ميلسست ““تنرب““ ماÿ ةلجآ’ا دؤقعلا
ر’ود1.94 ¤إا ة-----ئاŸا ‘8.0 ةبسسن-ب
9.94 دنع رعسس ىلعأا تل-ج-سسو ،ل-ي-مÈل-ل
ام-ك ،ر’ود8.84 د-ن-ع ر-ع-سس ل-قأاو ر’ود
ةلجآ’ا دؤقعلا ةلباقŸا ةيحانلا نم تعفترا

ÿا-ن““ ماÁيفناج ميلسست ي-ك-ير-مأ’ا ““سسك
،ليمÈلل ر’ود80.64 ¤إا ةئاŸا ‘1 ةبسسنب
ر’ود6.64 دنع مؤيلا رعسس ىلعأا تلجسسو
.ر’ود6.54 دنع رعسس لقأاو
نم Òبك ءزج د-يد“ ى-ل-ع سصن قا-ف-ت’او
نؤيلم2،7 رادقÃ جا-ت-نإ’ا تا-سضي-ف-خ-ت
رادقÃ تاسضيفخت نم ’دب ،ايمؤي ليمرب
قافتا بجؤÃ ايمؤي ل-ي-مر-ب نؤ-ي-ل-م8،5
اماسسقنا ““+كبوأا““ ‘ ةيؤسستلا تهنأاو .قباسس

ما-يأ’ا ‘ ر-ه-ظ ة--عؤ--مÛا ءا--سضعأا Úب
ناك تا-سشقا-ن-م ل-ي-جأا-ت ¤إا ىدأاو ةÒخأ’ا

لود تقفتاو. رهسشأا ذنم اددfi اهدعؤم
نا ىلع اهل ةيرهسش ةعجارم ىلع ةعؤمÛا

فلأا005 جات-ن’ا ‘ ةدا-يز يا زوا-ج-ت-ي ’
نؤللÙا دقتعيو .ةعجارم لك عم ليمرب

تاسضيفختلا رمتسست نا عسساو قا-ط-ن ى-ل-ع
Ã(ايمؤي ليمرب نؤيلم2،7) ›ا◊ا اهاؤتسس
.1202سسرام ةياهن ىتح
رداؤب نم اسضيا امعد ماÿا راعسسأا تقلتو
هيسسلجÃ ،يكيرمأ’ا سسرغنؤكلا ‘ قافتا
نؤيطارقÁدلا هيلع رطيسسي يذلا باؤنلا
،نؤيرؤهم÷ا هيلع رطيسسي يذلا خؤيسشلاو

809 رادقÃ ةديدج ز-ي-ف– ة-مز-ح ى-ل-ع
تاثداÙا تÌعت امدعب ،ر’ود تارا-ي-ل-م
ةعبرأا ىدم ىلع ةمز◊ا نأاسشب Úبنا÷ا Úب
.رهسشأا

›ا◊ا سسيئرلا ،ةقاطلا ريزو دكأا هتهج نم
Ÿا دبع ،كبوا ر“ؤؤÛرارق نا  راطع دي
ةدايز فقسس ديدحتب يسضاقلا + كبوأا لود
‘ ليمرب فلا005 ب طفنلا نم اهجاتنإا
نم ’د-ب1202 يفناج نم اراب-ت-عا مؤ-ي-لا

رارق ؤه ، ايئدبم ةررقŸا لي-مر-ب Êؤ-ي-ل-م
.نواعتلا نÓعا ‘ ÚكراسشŸا عيمج يسضري
نؤيزفلتلل حيرسصت ‘ را-ط-ع د-ي-سسلا لا-قو
عامتج’ا لاغسشا ماتتخا بق-ع ي-مؤ-م-ع-لا
جراخ و كبوأا لود-ل ر-سشع Êا-ث-لا يرازؤ-لا
““ : دعب نع رسضاحتلا ةينقتب  دقعنŸا كبوأا
نم لك تحÎقا ، ةديدع تاسضوا-ف-م د-ع-ب
جاتنإا ةدايز ناجيبرذأا و تيؤكلا و رئاز÷ا

‘ ليمرب000.005 ب + كبوأا لودل طفنلا
نم ’دب لبقŸا يفناج نم ارابتعا مؤيلا
‘ ةرر-قŸا ةدا-يز-لا ¤ا ةر-سشا-ب-م رورŸا
نؤيلم2 ب ةردقŸا و طرافلا ليربأا قافتا
لك يسضري حاÎقا ؤه و ، مؤيلا ‘ ليمرب
.““ نواعتلا نÓعا ‘ ةكراسشŸا لودلا
اسضيأا ررقت هنأا كبوا ر“ؤؤم سسيئر حسضوأاو

رهسش لك تاعامت-جإ’ا ن-م ة-ل-سسل-سس د-ق-ع
ليربا و سسرام مث لبقŸا رياÈف نم ةيادب

Ÿلؤسصؤلا و طف-ن-لا قؤ-سس عا-سضوأا ة-ع-با-ت
2 ب جاتن’ا ةدايز ق-ي-ب-ط-ت ¤ا ا-ي-ج-يرد-ت

ه-نأا ¤ا ةرا-سش’ا ردŒ . ل-ي-مر-ب نؤ-ي--ل--م
ناف ، + كبوأا عامتجا ‘ ذختŸا رارقلاب
نؤيلم7 ر7 نم لقتني كبوأا جاتنا سضيفخت
7 ر2 ¤ا ايلاح قب-طŸا مؤ-ي-لا ‘ ل-ي-مر-ب

.مؤيلا ‘ ليمرب نؤيلم
تارار-ق-لا ة-ل-م-ج-ب Òكذ-ت-لا ” نا د-ع-بو
ناؤج و لير-فأا تا-عا-م-ت-جا ‘ ةذ-خ-تŸا
+ كبو’ يرازؤلا عامتج’ا ثح ، ÚيسضاŸا

نÓعإا ‘ نؤكراسشŸا لظي نأا ةرورسض ىلع
Úج-ت-نŸا ع-ي-م-جو ي-عؤ-ط-لا نوا-ع-ت--لا
ةيمارلا دؤه÷اب اما“ Úمزتلم Úيسسيئرلا
.قؤسسلا ‘ رارقتسس’او نزاؤتلا قيق– ¤إا
نأا ¤إا ““ ءاقللا اذه ‘ نؤكراسشŸا راسشأاو

بب-سسب ،ةدد-ج-تŸا قÓ-غإ’ا تا-ي--ل--م--ع
Ìكأ’ا ا-نورؤ-ك سسوÒف ءاؤ-ت-حا تاءار--جإا

دا-سصت-ق’ا ى-ل-ع ر-ثؤؤ-ت لاز-ت ’ ، ة-مار-سص
عم ، طفنلا ىلع بلط-لا ‘ا-ع-تو يŸا-ع-لا

رهسشأا لÓخ ةدئا-سسلا Úق-ي-لا مد-ع ة-لا-ح
ح.ءايŸ ^                                               .““ءاتسشلا

ءارج ةيداسصتق’ا تاسسسسؤؤŸا اهدبكتت ةÈتعم رئاسسخ
 اررسضت Ìكأ’ا ةيحايسسلا ت’اكؤلاو ةحئا÷ا

““Èمسسيد ةياغ ¤إأ ةمزألأ رمتسست نأأ عقوتن ⁄““ :يلقع يماسس
ة--يدا--سصت--ق’ا تا--سسسسؤؤŸا تل--ج---سس ^

‘ ةÈتعم رئا-سسخ  ة-سصاÿاو ة-ي-مؤ-م-ع-لا
دقو ، انورؤك ةحئاج  ةيادب ذنم اهتادئاع
ةط-سسؤ-تŸاو ةÒغ-سصلا تا-سسسسؤؤŸا نؤ-ك-ت
تاعاطقلا Ìكأا نم  ةيحا-ي-سسلا ت’ا-كؤ-لاو
قيؤسستلاو ليؤمتلا ذفانم قلغ ببسسب اررسضت
.
ةير-ئاز÷ا ة-ي-لارد-ف-ن-ك-لا سسي-ئر ح-سضوأاو

يلقاع ي-ما-سس Úن-طاؤŸا ل-م-ع-لا با-برأ’
ناف ،ةينطؤلا ةعاذإ’ا عقؤم هلقن ام بسسح

‘ انورؤك ةحئا÷ ة-ي-ب-ل-سسلا تا-ي-عاد-ت-لا
لازت ’  ةسصاÿاو ة-ي-مؤ-م-ع-لا تا-سسسسؤؤŸا

ةÒغسصلا تاسسسسؤؤŸاب ترسضأا دقو ةلسصاؤتم
تاكر-سشلا  ““ ا-هÒغ ن-م Ìكأا ة-ط-سسؤ-تŸاو
رئاسسÿا ىرن مؤيلاو ةيلعف ةقيرطب تررسضت
ةسصاخ تاكرسشلا لك ‘  ةم-ه-م د-ج ا-ه-نأا-ب

.““تامدÿا تاكرسشو ةطسسؤتŸاو ةÒغسصلا
Ìكأا ن-م ة-ي-حا--ي--سسلا ت’ا--كؤ--لا د--ع--تو
ةيحسصلا ةمزأ’ا هذهب ترثأات يتلا تاعاطقلا

Òيسستلاو ةيلاŸا اهدراؤم ى-ل-ع ا-سصؤ-سصخ
لÓب  هدكؤؤي ام بسسحب  اهطاسشنل يداعلا
ت’اكؤلا لك ““ ةيحايسس ةلاكو بحاسص حؤسسكا
دق انك ، ةحئا÷ا نم ترر-سضت ة-ي-حا-ي-سسلا
سسرام رهسش ‘ نكل تÓحر ةدع ان‹رب
نحنو نئابزلا ىلع تازؤجح انذخأا ،  تيغلا
اذه ¤ا ة-فا-سضا، م-ه-سضيؤ-ع-ت  دد-سصب نآ’ا

قدانفلا ‘ اهب انمق يتلا تازؤج◊ا لكسشم
ىقبت و. ““ نيدمتعŸا ءÓكؤ-لا ع-م ة-ي-لود-لا
عراسصت  ةررسضتŸا ةيداسصتق’ا تاسسسسؤؤŸا

لؤلح داجيا  را-ظ-ت-نا ‘ ءا-ق-ب-لا ل-جا ن-م
. ديدج نم داسصتق’ا ةلجع عفدل  ةعجان

ح.ل ^
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يرصض◊أ لقنلأ تأرايصس وقئاصس عّمŒو ^
Ãأ طصسو ةّطحŸأ ةنيدŸصضحلل ةلباقÒة

،تأرايصسلأ نكرل ةصصصصıأ قبأوط تأذ
¤إأ ة-ّي-لÙأ تا-ط-ل-صسلأ ها-ب-ت-نأ تف--ل--ل
،اهيف نوطبختي يتلأ ة-ي-ن-هŸأ ل-كا-صشŸأ

ةحنم ىلع م-ه-صضع-ب لو-صصح مد-ع ءأر-ج
،انوروك ةح-ئا-ج بب-صسب طا-صشن-لأ ف-قو-ت
،ايرهصش ،ميت-ن-صس ÚيÓ-م3 ـب ةرد---قŸأو
ينطولأ قودنصصلأ ‘ Úلجصسم Òغ مهنوك
ّر‚أ ام ،ءأرجأ’أ Òغل يعامتج’أ Úمأاتلل

،نيÒثكلل ةيلامو ةيعامتجأ لكا-صشم ه-ن-ع
تأدامتعأ حنم دي-مŒ ن-ع أو-ثّد– ا-م-ك
ن-م ةر-جأ’أ تأرا-ي-صس ي-ق-ئا-صسل ل-م-ع-لأ

ءأركب ايرصصح ءافتك’أو ل-ق-ن-لأ ة-ير-يد-م
قوق◊أ يوذ نيديفتصسŸأ Èع دا-م-ت-ع’أ

ءÓغ ما-مأأ ن-يد-هاÛأ أد-يد–و ا-ه-ن-م
بناج ¤إأ ددعلأ ّحصشو دامتع’أ ءأرك رعصس
.اهÒغو تاطÙاب نكرلأ فيراصصم
¤إأ ““ر-ج-ف-لأ““ ـل حÚ Ÿّي-ن-عŸأ ن-م دد-ع
يتلأ ةحنŸأ لا-صصيإأ ‘ تا-ب-عÓ-ت دو-جو
تأرايصسلأ““ باح-صصأ’ ة-مو-ك◊أ ا-ه-تر-قأأ
مدع““ ‘ قيق– حتفب Úبلاطم ““ءأرفصصلأ
رهصشأ’أ لÓخ نيÒثكلأ ¤إأ ةحنŸأ لوصصو
.““ةي’ولاب ةÒخأ’أ ةثÓثلأ
Úب لقنلأ تأرايصس أوقئاصس ّمصضنأ لباقŸاب
أرظن م-ه-ئÓ-مز جا-ج-ت-حأ ¤إأ تا-ي’و-لأ
،تائŸأ هصشيعي تاب يذلأ يثراكلأ عصضولل
،ةيقرصشلأ نيرفاصسŸأ ةطfi تناك نيذلأ
نأأ Òغ ،مهب ّجعت نوتيزلأ نانج ةطfiو

مهتأرايصس تا-كرfi تأو-صصأأو م-ه-تأو-صصأأ
اهلfi تّلحو ،طرافلأ سسرام ذنم تنكصس
،““دورفلأ““ Úيعرصشلأ Òغ Úلقانلأ تأرايصس
ديمŒ““ ـب ،مهبصسح ““خراصص سضقانت““ وهو
Òغ مامأأ لاÛأ حتفو Úيعرصشلأ طاصشن
ر-طاıأ ما-مأأ ،ل-م-ع-ل-ل Úي-ما--ظ--ن--لأ
ةÒعصستلأ ءÓغو ،نيرفا-صسŸا-ب ة-قدÙأ
تافا-صسÚ Ÿل-ق-ن-تŸأ ى-ل-ع ة-صضور-فŸأ
¤إأ عوجرلأو ،ج-ئأو◊أ ءا-صضق-ل ،““ةد-ي-ع-ب
.لهأ’أ فنك
ةصسأرد ةداعإأ Òخأ’أ ‘ نوجتÙأ بلاطو
تأرايصس يقئاصسل ،““91 ديفوك““ ةحنم رأرق
ولو طاصشنلأ حتف ةداعإأو ،هميمعتو ،ةرجأ’أ

 .تاي’ولأ Úب ام Úلقانلل ةبصسنلاب ايئزج
تÓفا◊ا يلقان بارصضإا
““ةيصساقلا تابوقعلا““  ىلع

ةينمألا زجاو◊ا ‘
تÓفا◊أ أولقان برصضأأ، ىرخأأ ةهج نم
لبج وحن بورÿأ ةنيدم طخ سصأوÿأ
يلجنم يلع ةد-يد÷أ ة-ن-يدŸأو سشحو-لأ
طورصشلأ ىلع ا-جا-ج-ت-حأ ة-ن-ي-ط-ن-صسق-ب
،““91 ديفو-ك““ ة-ح-ئا-ج ءأّر-ج ة-صضور-فŸأ
،مهيلع ““ةيصساق““ ةيلام تا-مأر-غ سضر-ف-ب

،““رجفلأ““ مهتقتلأ نم تا-ح-ير-صصت بصسح
Ïم ىلع Úيفاصضإأ با-كر ة-ع-صضب دو-جو-ب

.مهتÓفاح
،سصأوÿأ يعام÷أ لقنلأ باحصصأأ لاقو
عصضولأ ءأرج مهيلع ةصضورفŸأ دويقلأ ّنأأ
يŸاعلأ ءابولأ ببصسب ّرقأأ يذلأ يحصصلأ
ددع سضيفختب أÒثك مهب ترصضأأ ““انوروك““
ّ” ة-ي-فÿÓأ ة-ط-ق-ن-لأ نأأ Òغ ،با-كر-لأ

Œتصضرف ن-ك-لو ما-ع-لأ ح-لا-صصل-ل ا-هزوا
زجأو◊اب ةيلام تامأرغ أرخؤوم ،مهيلع
ءأّرج ،““ةيصساق-لأ““ ـب ا-هو-ف-صصو ،ة-ي-ن-مأ’أ
ةلفا◊اب ة-ع-برأأ وأأ با-كر ة-ثÓ-ث ة-فا-صضإأ
نم-صض ه-ب حو-م-صسŸأ دد-ع-لأ ى-ل-ع ةدا-يز
ةيلام تامأرغ رير–و ،ةيئاقولأ Òبأدتلأ

،يدلبلأ رصشÙأ وحن ليوحتلأو مهقح ‘
،جد007 نع هب ةدحأولأ ةليللأ ّلقت ’ يذلأ
ةبوقعك لقأ’أ ىلع رصشÙاب مايأأ ةينامثو
،عوبصسأ’أ ةياهن مايأأ لمعلأ عنم Èتعي اميف

.ء’ؤوهل ةيئأرصشلأ ةردقلل ايفاصضإأ اقنخ
عاطقلأ ىلع Úمئاق-لأ نو-بر-صضŸأ ا-عدو
¤إأ لوصصولل اعامتجإأ لقن-لأ يأ ة-ي’و-لا-ب

فيفختو فأر-طأ’أ ع-ي-م-ج ي-صضر-ي ّل-ح
ميظن-ت ة-لواfiو ة-ي-با-ق-ع-لأ تأءأر-جإ’أ
لد-ب ،Ìكأأ ا-ه-ن-ي-نأو-ق ط-ب-صضو ة--ن--هŸأ
ر-صسأ’أ ل-ها-ك ل-ق-ث-ت ي-ت-لأ تا-مأر--غ--لأ
يح-صصلأ ر-ج◊أ دأز ي-ت-لأو ،ة-ف-ي-ع-صضلأ
.أءوصس اهرومأأ ““انوروك““ لكاصشمو

Œل--قا--ن--لأ ف--قو--ت ¤إأ ،ةرا--صشإ’أ ردÚ
نيرفاصسŸأ ةطحÃ تÓفا◊اب سصأوÿأ

وحن ةنيدŸأ طصسوب دصشأر يديصس ةرطنق
ةÒكبو دأرم سشوديد أذكو ،نايزوب ةماح
لمعلأ نع ،سسمأأ ،اصضيأأ ،ف-صسو-ي دو-غ-يزو
لقنلأ ‘ مهئÓمز عم ا-ن-ُما-صضت تا-عا-صسل
لقنل-ل ةر-جأ’أ تأرا-ي-صس أذ-كو ي-عا-م÷أ
أوررق نيذلأ ،تاي’ولأ Úب امو يرصض◊أ

ىلع لوصصحلل ،ة-طÙا-ب جا-ج-ت-حأ ّن-صش
حيرصستو ميتن-صس ÚيÓ-م ة-ثÓ-ث-لأ ة-ح-ن-م
لد-ب ل-ق-ن-لأ ة-ير-يد-م ن-م تأدا-م-ت-ع’أ
.نيدهاÛأ سصيخأرت

 ب ب ^
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ةينمألا زجاو◊ا ‘ ةيصساق تامارغ لباقم91 ديفوك ةحنم ىلع مهلوصصح مدعل

ةيرورŸإ ةكر◊إ نولضشي صصإوÿإ نوقئاّضسلإ
ةنيطنضسقب Úيلاتتم Úمويل

لوصص◊ا ميمعتب ةبلاطملل ةنيطنصسقب ةنيدŸا طصسوب ةرجألا تارايصس يقئاصس تارصشع ،سسمأا ،جتحا
ةموك◊ا رارق ةصسارد ةداعإاو ،““91 ديفوك““ ةحئاج ببصسب ،مهطاصشن فقوت ءاّرج ررصضلا ةحنم ىلع
Èتعم ددع لوصصح مدع نع قيق– حتفب بلاطت تاتفل مهصضعب عفر اميف ،تايلولا Úب لقنلا ديمجتب
.ميتنصس ÚيÓم3 ـب ةردقŸا ةحنŸا ىلع Úلقانلا نم

طاضشن ةدوع عم ةمراضص ةيزإÎحإ تإءإرجإإ
 ةبانع راطم

ى-ل-ع ة-ي-صصو-لأ تا-ط-ل-صسلأ تن-ّي--ع ^
،ةبانع ‘ طاطيب حبأر راطم  ىوتصسم

ةنيدŸأ ةيا-م◊أ ح-لا-صصم ن-ع Úل-ث‡
ةدوعو ا-ن-مأز-ت ،ة-ح-صصلأ عا-ط-ق أذ-كو
لفكت-ل ،ة-ي-ل-خأد-لأ ة-يو÷أ تÓ-حر-لأ
ءابو رأرمتصسأ ةجيتن نيرفاصسŸاب لثمأأ
.انوروك
ةي’و-لأ ›أو ج-مر-ب قا-ي-صسلأ أذ-ه ‘ و

نم ةيو÷أ ةطحمل-ل ة-يد-ق-ف-ت ة-جر-خ
ف-ل-تfl ى-ل-ع ا-ي-ن-ي-ع فو-قو-لأ ل-جأأ
يحصصلأ لوكوتوÈلاب ةصصاÿأ Òبأدتلأ

ق--فرŸأ أذ--ه ‘ ه---ع---صضو ” يذ---لأ
ذنم هطاصشن عاط-ق-نأ د-ع-ب ي-مو-م-ع-لأ
ر-ه-صشلأ ة-يا-غ ¤أ ة--ح--ئا÷أ ة--يأد--ب
تÓحرلأ ةدوع نÓعأ خيرات ،يرا÷أ
لك Òفوت ” قايصسلأ أذه ‘ ةيلخأدلأ

سسوÒفلأ يصشفتل يدصصتلأ تاب-ل-ط-ت-م
مظنŸأ Òي-صست-لأ ى-ل-ع د-يد-صشت-لأ ع-م

ÿأ لو--خدو جورŸن-م-صض ن--ير--فا--صس
ت– ل-خد-ت ل-م--ع تا--ي--لأو طور--صش
.ءابولأ نم ةيزأÎح’أ تأءأرج’أ

ع ةبيهو ^

نإزيلغب ءإدهضشلإ يحب يدإولإ رضسج زا‚إإ لاغضشأإ قÓطنإ
يدأو-ب ءأد-ه-صشلأ ي-ح نا-ك-صس بر-عأأ ^

” امدعب مهتحرف نع نأز-ي-ل-غ-ب و-ي-هرأ
يدأولأ رصسج زا‚إأ ‘ يمصسرلأ قÓطن’أ
ءانبأ’أ اميصس ’ مهنع ةقناÿأ ةلزعلأ كفل
أوناك نيذ-لأ ن-صسلأ را-ب-كو Úصسرد-م-تŸأ
بلق ›أ لوصصولأ ‘ ةÒبك ةبوعصص نودجي
 .جÓعلأ وأ سسردمتلأ لجأأ نم ةنيدŸأ
ةينف ةأاصشنم زا‚أ لاغصشأأ قÓطإأ ”  و
أذه طبري يذلأ ( دأولاب رصسج زا‚أ)
يحو09 مقر ينطولأ قيرطلاب رصس÷أ
ةقناÿأ ةلزعلأ سشا-ع يذ-لأ ءأد-ه-صشلأ
لجأأ نم لقنتلأ ن-م نا-ك-صسلأ تمر-حو
ةلصسلصس بقع ةيمويلأ مهتاجاح ءاصضق
لصصف ‘ ام-ي-صس ’ تا-جا-ج-ت-ح’أ ن-م

. ءاتصشلأ
ةأاصشنŸأ هذه نوك-ت نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن-مو
يبانتجأ قيرط زا‚إ’ Òخ لاف ةينفلأ

ةنيدم ىلع طغصضلأ فيفخت هنأاصش نم
نم ةي’ولأ تايد-ل-ب Êا-ث و-ي-هرأأ يدأو

.ةيناكصسلأ ةفاثكلأ ثيح
رخأوأأ هت‹رب ت“ عورصشŸأ نأ راصشيو
رأود نا-ك-صس بلا-ط ن--يأأ7102 ةن-صس
ةيلامصشلأ ةه÷أ ¤أ ع-قأو-لأ ءأد-ه-صشلأ
ةيلÙأ تاطلصسلأ ،ويهرأ يدأو ةيدلبل
د-ي-صسŒ ل-جأ ن-م Ó-جا-ع ل-خد--ت--لأ

دأو ىوتصسم ىلع رصسج زا‚أ عورصشم
 .Îم001  لوط  ىلع أذهو ويهرأ يدأو

قرزل ليضضفلب ^

ةيدلبب نكصسم011 يح ناكصس بلاط ^
تاطلصسلأ تنصشو“ Úع ةي’وب ةيرماعلأ
ةيعصضو ةيو-صست ةرور-صض ى-ل-ع ة-ي-لÙأ

’ و مهتيكلم دوقع مهحنم و مهتانكصس
تانكصسلأ هذهل مهتيكلم تبثت ةقيثو يأأ

اهمÓتصسأ ذنم يمهاصست-لأ ط-م-ن-لأ ن-م
تقلطنأ لاغصشأ’أ نأأ ا-م-ل-ع2102 ةن-صس
اهمÓت-صسأ ” و7002 ةنصس ي◊أ أذ-ه-ب
ةفاصضأ عم ناكصسلأ دحأأ لوقي2102 ةنصس
سصاÿأ مهباصسح ىلع هتفاصضأ نكÁ ام
نم يوصضو-ف ه-ب-صش ي◊أ ح-ب-صصأأ ا-م-ي-ف
و حاتفŸأ عيب ةغ-ي-صص و را-ج-يأ ة-ي-ل-م-ع
ناكصسلأ لك-صشم د-يز-ي ا-م و-ه و ا-هÒغ
اهتيوصست ” ءايحأ’أأ نم ديدعلأ نأأ املع
ةÒخأ’أ ةدŸأ ‘ اهدييصشت  دوعي يتلأ و
ةنصسل دوعي يذلأ نكصس011 يح فÓخب
و ›اهأ’أ نم تاطلصسلأ أأÈتت اميف2102
ة-ك-ب-صشب دوز-ت-لأ ن-م م-ه-ب ع-فد ا-م و-ه
طويخ لكصش ىلع Òغلأ ىدل ءا-بر-ه-ك-لأ
ديعصس ديصسلأ ه-ت-ه-ج ن-م. تو-ب-ك-ن-ع-لأ

أذهل هدر نع و ة-يد-ل-ب-لأ سسي-ئر سشر-ح
ة÷اعŸ ه◊اصصم سصرح دكأأ لاغصشن’أ

ةن÷ ةدافأ لÓ-خ ن-م ة-ي-ع-صضو-لأ هذ-ه
افيصضم اهي-ف ر-ظ-ن-ل-ل ة-صصتfl ة-ي-ن-ق-ت

30 هب ركذلأ فلاصسلأ ي◊أ نأأ افيصضم

و يمهاصستلأ اهنم تانكصسلأ نم فانصصأأ
011 نم Ìكأ كانه و مورباصص و و روكطأأ
تقلت ه◊اصصم نأ دكأ امك ةينكصس ةدحو
‘ ه--حر--ط ” و ›ا--ه’أ ت’ا--غ---صشنأ
دمfiأأ ديصسلأ هصسأأرت يذ-لأ عا-م-ت-ج’أ

حلاصصŸأ تماق نيأ ةي’ولأ ›أو نموم
ءايحأ’أ لك بوŒ ةن÷ نيوكتب ةيئ’ولأ
و ةيرأد’أ لكا-صشŸأ ‘ ط-ب-خ-ت-ت ي-ت-لأ
ثحبلل دوقعلاب قلعتŸأ قصشلأ سصخأ’اب
اهلÓخ نم متي ةقيرط ىلع بيقنتلأ و
نأأ فيصضي امك مهتانكصس دو-ق-ع ة-يو-صست
و ةصسوردم مهتافلم ي◊أ تأذب ناكصسلأ

راظتنأ ‘ رابت-ع’أ Úع-ب ةذو-خأا-م ي-ه
ءا-صسؤور و ةد-فوŸأ نا-ج--ل--لأ ر--ير--ق--ت
‘ أذه ثدحي .رمأ’اب نوينعم تايدلبلأ
يصساح ةيدلب هيف ل-ج-صست يذ-لأ تقو-لأ
ةيرماعلل كلذك ايرأدأ ة-ع-با-ت-لأ ة-ل-غ-لأ

051 جمانÈب ةصصاÿأ و دوقعلأ لكصشم
ىلع تز‚أأ يتلأ ةيفير ةي-ن-ك-صس ةد-حو
لوقي ددصصلأ أذه ‘ و ةيحÓف يصضأرأأ
نأأ ةيدلبلأ سسي-ئر كأر-صش Ëر-ك د-ي-صسلأ
و  ةصصتıأ تاه÷أ ىلع حورطم فلŸأ

¤أ ةيحÓ-ف-لأ ي-صضأرأ’أ ن-م ا-ه-ل-يو–
.ةيدلبلأ

 حلاضص ^

ةيكلŸإ دوقعب نوبلاطي نكضسم011 يح ناكضس
تنضشو“ Úعب ةيرماعلاب

ةي-لÙأ تا-ط-ل-صسلأ ،سسمأأ ،تفر-صشأأ ^
تنصشو“ Úع ةي’وب فوتن-صشلأ ة-يد-ل-ب-ل

ن-م ةدا-ف-ت-صس’أ تأرر-ق-م ع-يزو-ت ى-ل-ع
طمّنلأ نمصض ةين-ك-صس ةد-حو08 جمانر-ب
ىلع أرخؤوم لاغصشأ’أ اهب تهتنأأ يفيّرلأ
02 عيزوت ةيلمعب سسمأأ ةي-ل-م-ع ع-ب-ت-ت نأأ
ةليلقلأ مايأ’أ ‘ ةي-ف-ير ة-ي-ن-ك-صس ةد-حو
حلاصص نب ديعصس ديصسلأ دكأأ امك ةمداقلأ
يد--ل--ب--لأ ي--ب--ع--صشلأ سسلÛأ سسي--ئر
ءاعو ىلع رفوتت ةيدلبلأ نأأ  ةبصسانŸاب

ةديدج جمأرب باعي-ت-صس’ ‘ا-ك يرا-ق-ع
ةيدلب نأأ املع ةنكاصسلأ تابلطتم ةيبلتل
ةÒخأ’أ تأونصس ةثÓثلأ لÓخ فوتنصشلأ
ةينكصس ةدحو001 ةصصح نم تداف-ت-صسأ
ةطوبرم ةزها÷أ ةصص◊أ نأأ امك ةيفير

Ãو اهنم ةين-طا-ب-لأ تا-ك-ب-صشلأ ف-ل-ت-خ
Úب نم ةيدلبلأ هذه Èتعت امك ةيئابرهكلأ
” و جمانÈلأ أذه ‘ ةحجانلأ تايدلبلأ
. يصسايق ينمز تقو ‘ اهدييصشت

حلاضص ^

 ةدافتضسإ تإررقم عيزوتو..
ةيفير ةينكضس ةدحو08ـل

يملعلا ثحبلا زيزعت فدهب
 نإزيلغب يعما÷إ زكرŸإ و لاياط Úب لمع ةيقافتإ مإربإإ

ةي-قا-ف-ّتإأ مأر-بإأ ،سسمأأ ة-ح-ي-ب-صص ،” ^
يملعلأ ثحبلأ و نيوكتلأ لا‹ ‘ نواعت
ة--ير--ئأز÷أ ة---ي---كÎلأ ة---كر---صشلأ Úب
زكرŸأ و لاياط ةيجيصسن-لأ تا-عا-ن-صصل-ل
، نأزيلغب ةنابز دمحأ ديهصشلأ يعما÷أ

روصضحب عي-قو-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع تر-ج ثي-ح
ر-يد-م و لا-يا-ط ة-كر-صشل ما-ع-لأ ر-يدŸأ
و تأراطإأ و نأزيل-غ-ب ي-ع-ما÷أ ز-كرŸأ

.ةيداصصتق’أ تاصسصسؤوŸأ سضعب ›وؤوصسم
¤أ فد-ه-ت ة-ي-قا-ف-ّتإ’أ هذ-ه نأأ را--صشيو
Úب ةكÎصشŸأ تاناكمإ’أ ‘ رام-ث-ت-صس’أ
و ميلعتلأ و بيردتلأ لا‹ ‘ Úبنا÷أ

ثيح نم قيوصستلأو لمعلأ قوصس بلاطم
لا-جÃ ي-قر-ل-ل ة-بو-ل--طŸأ تأرا--هŸأ
و ، ينطولأ و يلÙأ يداصصتقإ’أ جيصسنلأ

و ة-ب-ل--ط--لأ د--يوز--ت لÓ--خ ن--م أذ--ه
ثح-ب-لأ دا-ت--عو ل--ئا--صسو--ب ÚصصبŸÎأ
نم مهنك“ يتلأ و يقيبطتلأ و يرظنلأ
يÁدا-كأ’أ فأر-صشإ’أ ن-م ةدا--ف--ت--صسإ’أ
، جودزŸأ ‘ر◊أ ي-ن-هŸأ و ي-م--ل--ع--لأ

ةطfi نم ءزج ةيقا-ف-تإ’أ هذ-ه Èت-ع-تو
يصساصسأ لكصشب ةكرصشلل يميلقإ’أ ءاصسرإ’أ

ةيفيرعت ةيمÓ-عإأ تأرود م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع
‘ بÓ-ط-لأ ع-ي-ج-صشت و ع-ن-صصŸأ ل-خأد
ةنصسلأ ةياهن لÓخ مه-ع-يرا-صشم ذ-ي-ف-ن-ت
كر-ت ع-م ، جر-خ-ت-لأ ءا-ن-ثأأ وأ ة-صسأرد-لأ

جاتنإأ تأدحو ‘ اهجامدإأ ةيناكمإأ ةصصرف
.ةكرصشلأ
تأرا--طإأ د--حأأ بصسح ،ةرا--صشإ’أ ردŒو
ة-ي-قا-ف-تإ’أ هذ-ه نأ ¤إأ لا-يا-ط ة-كر-صش
‘ اهعيقوت سضÎفŸأ نم ناك ة-ي-عو-ن-لأ
ماصسقأأ بÓطل حامصسلل0202 ماع ةيأدب
تا-صصبÎلأ ن-م ةدا-ف-ت-صسإ’ا-ب جر-خ-ت--لأ
ةياهن ثاحبأو لامعأأ نم ءزجك ةينهŸأ
انوروك سسوÒف ةحئاج ن-ك-ل ، ة-صسأرد-لأ
ةوطÿأ هذه ذاختأ نود تلاح91 ديفوك
لخدت ةيقافتإ’أ ع-ي-قو-ت سشما-ه ى-ل-ع و

و ةكرصشلاب فيرعتلل لايات تأراطأ ةدع
اهدجأوت نم ةن-صس04 لÓخ هتقق-ح ا-م
.ةراجّتلأ ⁄اع لخدت نأأ تعاطتصسإأ نيأأ

ج-مدŸأ بكرŸأ نأأ ،ر-كذ--لا--ب ر--يد÷أ
Ÿاب عقأولأ ““لايات““ جي-صسن-لأ ن-هŸةقطن

،نأزيلغ ةي’وب باطخ يديصسل ةيعانصصلأ
ّدعيو ،8102 سسرام ‘ جاتنإ’أ زّيح لخد
‘ جردني يّذلأ يعان-صصلأ بط-ق-لأ أذ-ه
Úب94-15 ةدعاقلأ قفو ةكأرصشلأ راطإأ
تجوت يتلأو ““ياتÎنأ““ ةيكÎلأ ةكرصشلأ
.““لايات ““ ةطلتıأ ةكرصشلأ ءاصشنإاب
نم د-يزأأ جا-ت-نإا-ب ما-ق بكرŸأ نأ ر-كذ-ي
تائيهل اهب عÈتلأو ةيقأو ة-ما-م-ك0052
ةيام◊أ رأرغ ىلع نأزيلغ-ب تا-صسصسؤو-مو
كلذو ي-ن-ق-ت-لأ مدر-لأ ز-كر-مو ة-ي-ندŸأ

يصشفت ةحفاكم دوهج ‘ هنم ة-م-ها-صسم
›أو ةرا-يز نأ را--صشيو ا--نورو--ك سسوÒف
›أ ي-ت’و-م ه-ل-لأ ا-ط-ع نأز-ي-ل-غ ة-ي’و
يدايأ’أ ددع ع-فر فد-ه-ب نا-ك ع-ن-صصŸأ
Òبك ددع سصاصصتم’ فلأ52 ¤أ ةلماعلأ

د-ها-عŸأ ي-ج-ير-خ ن-م Úلا-ط-ب-لأ ن-م
. نيوكتلأ زكأرمو تاعما÷أو

قرزل ليضضفلب ^
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ةمداقلا ةيشساردلا ةنشسلا لÓخ قلطنيشس ديدج عورششم

سسرادŸاب ةسضايرلا معدل رايلم003 سصسصخت ةرازولا
نطولا تاي’و فلتÈ flع ةيئادتبا ةشسردم005 حلاشصل ميتنشس رايلم003 صصيشصخت ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تررق
صسرادŸا يقاب ىلع اقح’ اهميمعت متي نا ىلع ،اهعون نم ¤و’ا يه ةديدج ةبرŒ ‘ ،ةشضايرلا ةدام صسيردت لجأا نم
.ةينطولا

ينطولا بختنŸا
جيلÿا ‘ بعلل ابوروا رداغي Êادوسس

يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا مجاهم نأا ةيفحسص ريراقت تفسشك ^
ضسوكايبŸوأا هيدان نع ليحرل-ل ه-ج-ت-ي Êادو-سس ي-بر-ع-لا لÓ-ه
.مداقلا يوتسشلا وتاكŸÒا لÓخ Êانويلا
ليحرلل هجتي Êادوسس يبرعلا لÓه نإاف ريراقتلا تاذ بسسحو
يرودلا وحن وأا هعم دقاعتلا ديرت يذلا جيلÿا ةيدنأا دحأا وحن
.1غيللا ةيدنأا دحأا نم ضضرع كلÁ يذلا وهو يسسنرفلا
ه-يدا-ن تا-يرا-ب-م ن-ع ة-ل-يو-ط ةدŸ با-غ د--ق Êادو--سس نا--كو
.ةباسصإÓل هسضرعت ببسسب ضسوكايبŸوأا

يدان فوفسص ‘ ابعل ناك Êادوسس يبرعلا لÓه نأا ركذلاب ريدج
يدان فوفسص ‘ بعلل لقتنا و يز-ي-ل‚إلا تسسرو-ف ما-ع-غ-ن-تو-ن
.Úتنسس لبق Êانويلا ضسوكايبŸوا

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
Êاعي قيرفلا ““ نÓيم بردم

““رسصان نب بايغ ‘

،›ويب ونافيتسس ،›اطيإلا نÓيم يسس يأا يدان بردم داـسشأا ^
Ãءاهتنا بقع ،رسصان نب ليعامسسإا يعا-فد-لا ه-ناد-ي-م ط-سسو-ت
.هلابسشأا حلاسصل مهمو بعسص زوفب ضسمأا ايرودمبسسو نÓيم ةارابم
ليدب نأا ،ةيمسسرلا نÓيŸا ةحفسص هتلقن حيرسصت ‘ ›ويب لاقو
ديق ‘ لازلو ةنسسح ةارابم مدق ““›انوت وردناسس ““ رسصان نب
اماع02 غلبي ›انوت نأا ضسانلا ىسسني ام اÒثك““ :اــحسضوم ،روطتلا

تاعقوتلا دجوت ثيح ،Òبك قيرف ‘ هل مسسوم لوأا اذهو ،طقف
““ : فاسضأاو ،““ادج ةسسرسشلا ةسسفانŸاو نودي÷ا ءÓمزلاو ةÒبكلا
اهيف بعلن يتلا ¤وألا ةارابŸا تناك اهنأل ةياغلل امهم ازوف ناك
نوع-ت-م-ت-ي Úب-عل نود-ب ا-ن-ك ا-ن-نأل ،تبا-ث ير-ق-ف دو-م-ع Ó-ب
رسصاـن نب ليعامسسإا ،ضشتيفوميهاربإا لاثمأا ةدو÷او ةيسصخسشلاب
.““Òياكو

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
ثلاثلا زكرŸا ¤ا زفقي م’وغ

يرودلا ‘ ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارا-ب-م-ل-ل0-4 ›وبا-ن زا-ف ^
‘ ثلاثلا زكرŸا ¤إا مدقتيو ÌعتŸا Êوتورك قحسسيل ،›اطيإلا
.دحألا مويلا ةقباسسŸا
قيرط نع و-سسو-تا-ج ورا-ن-ي-ج بردŸا ق-ير-ف فاد-هأا تءا-جو
ايناتيب ايردنأاو يÁد وجييدو ونازول جنيفÒهو ينيسسنإا وسستنيرول
ضسوتنفوي ىلع مدقتو تايرابم01 نم ةطقن02 هديسصر حبسصيل
.فادهألا قرافب
مدقت ،يميسس نم ضسأار ةبرسضب ةركبم ةسصرف نم ا‚ نأا دعبو
.13 ةقيقدلا ‘ ينيسسنإا قيرط نع فدهب ›وبان
يذلا ›وبان دئاق ¤إا ررمو ةباقرلا نم يكسسنيليج رتويب تلفأاو
.ةديعبلا ةيوازلا ‘ ةنقتم ةديدسست قلطأا
اذه طق-ف Úت-ط-ق-ن د-سصح يذ-لا ،Êو-تور-ك ةا-نا-ع-م تدادزاو
ءارمح ةقاطب ÊويسشتيÎيب وبوكاي هبعل ىقلت امدعب ،مسسوŸا

.55 ةقيقدلا ‘ يÁد هسسفانم دسض فينع لخدت ببسسب ةرسشابم
¤إا ةيسضرع ةرك دعب Êاثلا فدهلا ينيسسنإا عنسص قئاقد3 دعبو
‘ ةعاÈب ددسسيو ةركلا يكيسسكŸا بعÓلا ل-ب-ق-ت-سسي-ل و-نازو-ل
 .ىمرŸا
دعب67 ةقيقدلا ‘ ةنقتم ةديدسستب ثلاثلا فدهلا يÁد فاسضأاو

هليمزل اسضيأا عبارلا فدهلا عنسص يذلا زنتÒم ضسيرد نم ةرير“
 .ةÒخألا ةقيقدلا ‘ ايناتيب

با----ب-----سشلا ةرازو تمد-----قو ^
ن-م ي-جذو‰ عور-سشم ة-سضا-ير-لاو
ةيئادتبا ةسسردم005 دامتعا لجأا

Ãةيئادتبا ضسراد-م01  ط-سسو--ت
ل-جأا ن-م ،ة-يلو ل-ك-ل ا--ب--ير--ق--ت
ةديدج ةيسضاير ةبرŒ ‘ قÓطنلا
‘ ةيسسردŸا ة-سضا-ير-لا ر-يو-ط-ت-ل
ةبرŒ يهو ةي-ئاد-ت-بلا ة-ل-حرŸا

هسضرع ” دقو ،رئاز÷ا ‘ ةديدج
.ةموكح ضسل‹ ‘ ارخؤوم
اق-با-سس ه-سضر-ع ” عور-سشŸا اذ-ه
كلذو ،ة--مو--ك◊ا ضسل‹ ى---ل---ع
ةيروهم÷ا ضسيئر نم تاه-ي-جو-ت-ب

ىلع ددسش يذلا نوبت ديÛا دبع
طسسولا ‘ ةسضاير-لا ثع-ب ةرور-سض

.يسسردŸا
ةي-بÎلا ةدا-م ضسيرد-ت-ب ل-ف-ك-ت-يو
ةيندبلا ةيبÎلا ةذ-تا-سسأا ة-ي-ند-ب-لا
ةيسضايرلا دهاعŸا نم ÚحرختŸا
spats(ةيبرعلا ةغللا ذاتسسأا لدب
،ايلاح هب لو-م-عŸا ة-ي-سسنر-ف-لا وأا
ةسص◊ ينمزلا فقسسلا عفر ” دقو
¤إا هقيقد54 نم ةيندبلا ة-ي-بÎلا

.فسصنو ةعاسس
ةراتıا ة-ي-ئاد-ت-بلا ‘ طÎسشيو

نم ةبيرق نوكت نأا ةبرج-ت-لا هذ-ه-ل
ذيمÓتلل حمسست ة-ي-سضا-ير ق-فار-م

Ãخ ة-سضا-ير-لا ة-سسرا-مÓةسصح ل
.ةيندبلا ةيبÎلا
عورسشم نمسض ءارجإلا اذه يتأايو
ةداعإا ططfl هيلع قلطأا لماكتم
طا--سسوألا ‘ ة--سضا---ير---لا ثع---ب
.ةيعما÷او ةيسسردŸا
ة-ع-ما÷ا ‘ تاءار-جإلا Úب ن--مو

لكل ةيسضاير ةسصح دامت-عا م-ت-ي-سس
ةذتاسسأا اسضيأا كلذب موقي ،ةب-ل-ط-لا

.ةيندبلا ة-ي-بÎلا ‘ نو-سصسصخ-ت-م
دا-م-ت-عا عور-سشŸا ن-م-سضت-ي ا-م-ك
.ةيسسردŸا ةيسضايرلا تاناجرهŸا

ة-ن-ج-ل-لا ر-ظ-ت-ن-ي عور-سشŸا اذ-ه
نم ةل-ك-سشŸا ة-كÎسشŸا ة-يرازو-لا
›اعلا ميلعتلا ،ةسضايرلاو با-ب-سشلا
ة-ي-لاŸاو ة--ي--ن--طو--لا ة--ي--بÎلاو

Òفوت لجأا نم يمومعلا فيظولاو
ة-ي-ل-م-ع-لاو ة-ير-ظ-ن-لا فور-ظ--لا
 .عورسشŸا ‘ قÓطنÓل

ةيسساردلا ةنسسلا عورسشŸا دمتعيو
¤وأا ةن-سسك ة-مدا-ق-لا ة-ي-ع-ما÷او
نمسضتي امك .ةبرجتلا هذه ةيادبل
ىرخألا ليسصافتلا ضضعب عورسشŸا

Òسشانم ‘ اسضرع اهل ضضر-ع-ت-ن-سس
.ةقحل

 ميهاربا .ج ^

ابوروا لاطبا ةطبار
ةحار ‘ زرfiو لهأاتلا نع ناثحبي ينيعبسس نبو سسراف

رود نم ةÒخألا ةلو÷ا مويلا ةر-ه-سس ق-ل-ط-ن-ت ^
ددجتي ثيح ،ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومÛا
زرfi ضضاير نم لك قيرط نع يرئاز÷ا روهظلا

،ويزل عم ضسرا-ف د-مfi ،ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ع-م
ينيعبسس نب يمارو ضسوكايبلموا عم Êادوسس لÓه
.غابدلسشنوم ايسسروب عم
نرياب قرف ةقفر ،اركبم هل-هأا-ت زرfi تر-ج-حو
يسسلي-سشتو لو-بر-ف-ي-لو ،بق-ل-لا ل-ما-ح خ-نو-ي-م
ةنولسشربو وتروبو دنو“رود ايسسوروبو ةيل-ي-ب-سشإاو
.ضسوتنفويو
‘ اهÒسصم ديد– رظتنت يتلا31ـلا قرفلا امأا
اتنلاتأاو ويسستلو نÓيم Îنإا يهف ةÒخألا ةلو÷ا
ا-ي-سسور-بو د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأاو د-يرد--م لا--يرو
درو دتيانوي Îسسسشنامو جيزبيلو خابدÓجنسشنوم
ضسكايأاو كسست-ي-نود را-ت-خا-سشو جرو-بز-لا-سس لو-ب
.جورب بولكو نامÒج ناسس ضسيرابو مادÎسسما
قاسشع بقÎي ،قر-ف-لا هذ-ه Òسصم ن-ع اد-ي-ع-بو
هراظتنا لاط يذلا ءاقللا ةريد-ت-سسŸا ةر-حا-سسلا
›اغتÈلاو يسسيم لينويل ينيتنجرألا Úمجنلا Úب
ةهجاوم ‘ ءاثÓثلا ٍدغ دعب ،ودلانور ونايتسسيرك
.ةعباسسلا ةعومÛا نمسض ضسوتنفويو ةنولسشرب
بعلم ىلع ةهجاوملل يسسيمو ونايتسسيرك دوعيسسو
›اغتÈلا مجنلا ليحر ذنم ةرم لوأل ““ون بماك““

انوروكب هتباسصإا تلاح امدعبو ،ديردم لاير نع
.ايلاطيإاب باهذلا ءاقل ‘ ايقتلي نأا نود
لهأاتلا لعفلاب ضسوتنفويو ةنول-سشر-ب ن-م-سض د-قو
ةيوه مسسحتسس امهتهجاوم نكل ،يئاه-ن-لا ن-م-ث-ل

ايلاح اسسÈلا اهلتحي ي-ت-لا ة-عو-مÛا رد-سصت-م
ةديسسلا““ ىل-ع طا-ق-ن3ـب امدقتم ة-ط-ق-ن81ـب
.فيسصولا ““زوجعلا
يذلا ديحولا قيرفلا ،ةنولسشرب لداعت-لا ي-ف-ك-يو
ى-ل-ع ظ-فا-ح-ي-ل ،ة-سسمÿا تلو÷ا ‘ ر-سصت-نا

نم Ìكأاب زوفي نأا هيلعف ضسوتنفوي امأا هترادسص
.ةمقلا عزتنيل Úفده
قرفلل ةنك‡ تارايÿا لك ةيناثلا ةعومÛا ‘و
خا-بدÓ-ج-ن-سشنو-م ا-ي-سسورو--ب Òسصمو ة--ع--برألا
،اهنم لك ءادأا ىلع فقوتي ديردم لايرو راتخاسشو
ةسصرفلا تلازام-ف ة-عو-مÛا ل-يذ-ت-م Îنإا ا-مأا
.طقف هيلع فقوتي ل لهأاتلا نكل ،همامأا
اجيوتت Ìكألا قير-ف-لا ،د-يرد-م لا-ير ل-ب-ق-ت-سسي
‘و خابدÓجسشنوم ،ءاثÓثلا ،ابقل31ـب ةلوطبلاب

يكو ،ةÁزهو Úلداعتو نيزوف دعب طاقن7 هتبعج
ىلع زوفلا ىوسس همامأا رايخ ل61ـلا رودل لهأاتي
طاقن Êامثب ةعومÛا ردسصتم ÊاŸألا قيرفلا

.يئاهنلا نمث غولبل اسضيأا زوفلل ىعسسيسس يذلاو
نÓيم ‘ زاف لاح ‘ Úقيرفلا لداعتلا يفكي دقو
راتخاسش ىلع طاقن5ـب ةعومÛا ليذتم Îنإلا

فلخ فادهألا قرا-ف-ب ثلا-ث-لا ز-كرŸا بحا-سص
.لايرلا
يئاهنلا نمث ةقاط-ب ى-ل-ع ه-لو-سصح-ف Îنإلا ا-مأا
لايرلا ة-ه-جاو-م ءا-ه-ت-ناو هزو-ف ى-ل-ع ف-قو-ت-ت
.لداعتلا Òغ ةجيتنب خابدÓجنسشنومو
زاف اذإا61ـلا رود غولب هنكÁ ›اطيإلا قيرفلاف
.لداعت وأا لايرلا رسسخو
اهردسصتم نرياب-لا ن-م-سض ¤وألا ة-عو-مÛا-بو
نم ةطقنل وكيتلتأا جاتحي ام-ن-ي-ب ل-هأا-ت-لا ط-ق-ف
نمث غلب-ي ي-ك ،ءا-ع-برألا ،جور-بز-لا-سس ة-ه-جاو-م
.يئاهنلا
6ـب ةعومÛا ةفاسصو ضسوكنÓبيخورلا ل-ت-ح-يو
يواسسمنلا قيرفلا ىلع Úتطقنب امدقتم ،طاقن

اهعازتنل حمطي يتلا ،ةثلا-ث-لا ة-ب-ترŸا بحا-سص
3ـب ايلاح ةعومÛا ليذتم وكسسوم فيتوموكول
ىلع افيسض مو-ي-لا ضسف-ن ‘ ل-ح-ي يذ-لاو طا-ق-ن
.نريابلا
ىتح وكيتلتأا ىلع زوفلل جاتحي-ف جرو-بز-لا-سس ا-مأا
.ةلوطبلا ‘ ىقبي
هفيسض ىلع نا-مÒج نا-سس ضسيرا-ب زا-ف لا-ح ‘و
لهأاتيسسف ،ءاثÓ-ث-لا Òه-سش كا-سشا-ب لو-ب-ن-ط-سسإا
نمث ¤إا ،ةلوطبلا نم ةيسضاŸا ةخسسنلا فيسصو

لتحي يتلا ة-ن-ما-ث-لا ة-عو-مÛا ن-م ي-ئا-ه-ن-لا
فلخ فادهألا قرافب طاقن عسستب ايلاح اهتفاسصو
ج-يز-ب-يل ما-مأاو رد-سصتŸا د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا--م
.ثلاثلا ÊاŸألا
ىلع جيزب-يلو د-ت-يا-نو-ي ناŸا Òسصم ف-قو-ت-يو
ثيح ،ءاثÓثلا ايناŸأا ‘ امهعمŒ يتلا ةهجاوŸا
امأا ،لهأاتيل يزي-ل‚إلا ق-ير-ف-لا ة-ط-ق-ن ي-ف-ك-ت
طاقنلا دسص◊ جاتحيسس ابلاغ-ف ÊاŸألا ق-ير-ف-لا
.ثÓثلا
امدعب ،ةعبارلا ةعومÛا ‘ لهأات ةقاطب ىقبتتو

ءاثÓثلا افيسض لحي يذلا لوبرفيل لهأاتلا نمسض
ىلع ضسفانتي امنيب ،يكرا‰دلا دنÓ-ي-ت-ي-م ى-ل-ع
طاقن8ـب ايلاح فيسصولا اتنلاتأا رغاسشلا دعقŸا
‘ ناه-جاو-ت-ي ناذ-ل-لاو ع-ب-سسب ثلا-ث-لا ضسكا-يأاو
.ءاعبرلا مادÎسسمأا
ا-ي-سسورو-ب ل-هأا-ت ة-سسدا-سسلا ة-عو--مÛا ن--عو
ظافحلل ىعسسيو طاقن رسشعب ردسصتŸا دنو“رود
تينيز ىلع ءاثÓثلا افيسض لحي Úح ةرادسصلا ىلع
.جÈسسرطب ناسس

ىلع ايلاطيإا ‘ جوربو ويسستل ضسفانتي لباقŸا ‘
ÊاŸألا قيرفلا لت-ح-ي ثي-ح ،ر-غا-سشلا د-ع-قŸا
امدقتم طاق-ن9ـب ابلا-ح ة-عو-مÛا ة-فا-سصو
.يكيجلبلا قيرفلا ىلع Úتطقنب
جورب بولك مامأا لهأاتتل ويسستل لداعتلا يفكيو
.زوفلا ققحي نأا هيلعف



 Úتلوج وروم دعب
فÙÎا ‘اده ةرادصص دوقي ›Óيجلب

 فادهأا ةثÓثب لوألا
›Óيجلب رودق ،فلششلا يبŸوأل يموجهلا ناديŸا طشسو لتحي ^
ةثÓث ديشصرب ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب ‘اده بيترت ةرادشص

مأمأا رخآا فدهب هديشصر يشضأŸا تبشسلا موي ززع نأا دعب ،فادهأا
تأيلأعف نمشض يرئاز÷ا برغلا يبراد لÓخ (0-1) نأشسملت دادو
بأبشش نم يشضأŸا يفنأج ‘ مدأقلا ›Óيجلب ىدهأاو ،ةينأثلا ةلو÷ا

نأكو ،ةارأبŸا رمع نم81 ةقيقدلا ‘ زوفلا فده هقيرف ةنيطنشسق
مأمأا طرأفلا عوبشسألا ةيئأنث زرحأا دق ةنشس23 رمعلا نم غلأبلا بعÓلا

،ةشسفأنŸا نم ¤وألا ةلو÷ا ءارجإا ةبشسأنÃ (2-3 ةرأشسخ) ةرقم م‚
ةبترŸا بأحشصأا ىلع أمدقتم ،بيتÎلا نارهو ةنيدم نبا ردشصتيو
نأمد ةزمحو ،(نازيلغ عيرشس) ةلأطحب رمألا قلعتيو ،Úفدهب ةينأثلا
يدأن) يلعوب نبو ،(فيطشس قأفو) ةرومعو ،(ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج)
طرأفلا مشسوŸا نأا ركذي ،(ةنيط-ن-شسق بأ-ب-شش) ر-هأ-ط ن-ب و (ودارأ-ب
دق دجتشسŸا أنوروك سسوÒف يششفت ببشسب سسرأم رهشش ‘ فقوتŸا

ديبع Úمأا دمfi مهو ةرادشصلا يشسرك ‘ Úبعل ةثÓث دجاوت فرع
هلأقتنا لبق ةليلم Úع ةيعمج) ةبيأيط دمfiو ،(ةنيطنشسق بأبشش)
هلأقتنا لبق سسأبعلب دأ–ا) ينيشسحلب رونلا دبع و (ةيدوعشسلا ةيبرعلل
 .(رطق ¤إا

 لئابقلا ةبيبسش
 لئابقلا ةبيبصش تابيردت ‘ مظتني مÓصسلا دبع تيآا

لئأبقلا ةبيبشش عفادم ،مÓ-شسلا د-ب-ع تيآا د-م-حأا ف-نأأ-ت-شسا ^
موي دادزولب بأبشش ةهجاوم لبق سسما لوا ،هقيرف عم تأبيردتلا
ةلوطبلا نم ةثلأثلا ةلو÷ا تأشسفأنم نمشض ،لبقŸا ةعم÷ا
،تأبيردتلا ‘ مÓشسلا دبع تيآا مأظتنا ءأجو ،¤ولا ةفÙÎا
ةيدولوم مأمأا ةÒخألا لئأبقلا ةبيبشش ةارأبم نع بأغ نأا دعب
بأشسحلل أقفوو ،ةلوطبلا رمع نم ةينأثلا ةلو÷ا ‘ ،نارهو
كرأشش مÓشسلا دبع تيآا نإأف ،““كوبشسيف““ ىلع يدأنلل يمشسرلا

‘ ةكرأششملل ازهأج تأ-بو ،ي-ع-ي-ب-ط ل-ك-ششب تأ-ب-يرد-ت-لا ‘
دق (أمأ-ع32) مÓشسلا دبع تيآا نأكو ،ة-ي-م-شسر-لا تأ-يرأ-بŸا
‘ هتكرأششم لÓخ ،قأشسلا ةلشضع ىوتشسم ‘ ةبأشصإل سضرعت
قأيشس ‘و ،مشسوŸا قÓطنا قب-شس يذ-لا يداد-عإلا ر-ك-شسعŸا
دعب ،ءأمشسلا ‘ تأيونعÃ هتأبيردت لئأبقلا ةبيبشش لشصاو ،رخآا
ةلو÷ا ‘ ،نارهو ‘ نارهو ةيدولوم مأمأا هققح يذلا لدأعتلا
 .ةيشضأŸا

 فيطسس قافو
ةنصس02 نم لقل ينطولا بختنŸا بردم

رارقبب دجنتصسي Úعامصس نب
هبعل ءأعدتشسا سسمأا لوا ءأشسم ،فيطشس قأفو يدأن نلعأا ^
سسأأك تأيئأهنل ةيليهأأتلا ةرودلا ‘ ةكرأششملل ،رارقب فشصنم
،ةنشس02 نم لقأل رئاز÷ا بختنم ةقفر ،1202 أيقيرفإا ·أا
ىلع يمشسرلا هبأشسح Èع نأيب ‘ ،يفيأطشسلا يدأنلا لأقو
أمأع02 نم لقأل ينطولا بختنŸا بردم هجو““ : ““كوبشسيف““

‘ لوخدلل ،رارقب فشصنم مجأهملل ةوعدلا Úعأمشس نب ربأشص
لجشسيشس““ :فأشضأاو ،““ىشسوم يديشسب ،ينطولا بختنŸا ركشسعم
لبق ،رششأبم لكششب ينطولا ينقتلا زكرŸأب هروشضح بعÓلا
ةرودلا ‘ ةكرأششملل ،لبقŸا Èمشسيد21 موي سسنوت ¤إا هجوتلا
رشضÿا هجاويو ،““أيقيرفإا ·أا سسأأك تأيئأ-ه-ن ¤إا ة-ي-ل-ي-هأأ-ت-لا

لبق ،سسدار بعلم ىلع ،يرأ÷ا Èمشسيد51 موي ،سسنوت بختنم
،رهششلا سسفن نم81 موي ،ةينأثلا ةلو÷ا ‘ برغŸا مأمأا بعللا
‘ Èمشسيد12 موي ،يبيللا بختنŸا عم يرأ-ب-ت-لا ل-ب-ق اذ-هو
نم42 موي رشصم ةأقÃÓ ةرودلا مأتتخا م-ث ،ة-ث-لأ-ث-لا ة-لو÷ا
 .يرأ÷ا رهششلا

يرئاز÷ا ›ودلا سسراحلل ةقلقم ةباصصا
 ةجيكوأا ردنصسكلأا

قيرف فوفشص ‘ فÙÎا ،يرئاز÷ا ›ودلا سسرأ◊ا رأثأا  ^
،يرئاز÷ا ينطولا بختنملل ينفلا زأه÷ا قلق ،يشسنرفلا زتأم
 .ةيشسنرفلا ةلوطبلا تأيرأبم لÓخ ةبأشصإÓل سضرعت أمدعب
ءأشسم ةجيكوأا ردنشسكلأا يرئاز÷ا ›ودلا ىمرŸا سسرأح سضّرعتو
رئاّزلاو زتأم هقيرف ةارأبمو ،ىنميلا ة-ب-كّر-لا ‘ ة-بأ-شصِإل ،د-حألا
 .ةهجاوŸا نم ةÒخألا تأظحللا ‘ نويل كيبŸوأا
ةلوطبلا رم-ع ن-م31 ـلا ةلو÷ا بأ-شسح-ِل ةارأ-بŸا هذ-ه تب-ع-ُلو
ةجيتنِب زتأم قيرف ةرأشسخِب تهتناو ،›أ◊ا مشسوم-ل-ل ة-ي-شسنر-ف-لا
،ةبأشصإلأِب ارّثأأتُم ناديŸا ةيشضرأا ةجيكوأا ردنشسكلأا ردأغو  .(1-3)

 .رأيأك كرأم هليمز هشضّوعو ،(3+09 د) عئأشضلا لدب تقولا ‘
ةبرشض لثميشس هنإأف ةغلأب ةبأشصإل ةجيكوأا سضرعت دكأأت لأح ‘و
ل-ب-ق ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا برد-م ي-شضأ-م-ل-ب لأ-م÷ ة-ع-جو--م
 .ةمدأقلا تأقأقحتشسلا
ةجيكوأا رد-ن-شسك-لأا ير-ئاز÷ا ›ود-لا ى-مرŸا سسرأ-ح ى-ط-عأاو
ينطولا بخأنلا يبعل ةمئأق ‘ ‘أشضإا بشسكم هّنأأِب ،عأبطنإلا

 .أيبشسن هّنشس Èِك مغر ،يشضأملب لأمج
ةارأبم ثلأث - ةنشس23 رمعلا نم غلأبلا - ةجيكوأا ردنشسكلأا بعلو
لأمج ةوعد همÓتشسا ذنم .أيÒجين دشض ،““رشضÿا““ عم هل ةيلود
 .È 8102متبشس ‘ يشضأملب

alfadjrwatani@yahoo.fr
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  ةديدج ةيعيبط ةّلح ةديلبلا بعلم ةيسضرأا تّسستكا نأا دعب

  ركاصشت بعلÃ ””ناكلا”” تايفصصت نم ةÒخألا ةلو÷ا نوصضوخي ””رصضÿا””

ير----ئاز÷ا دا–إلا ل----سسار
ريدم ،““فافلا““ مد-ق-لا ةر-ك-ل
ةد-ي-ل-ب-لا--ب ر--كا--سشت بع--ل--م
ينطولا بخانلا رارق هغلبيل

ة-ئ-ي-ه-لاو ي-سضا-م-ل-ب لا-م--ج
رار--ق بخ--ت--ن--م--ل--ل ةÒسسŸا
‘ رسضÿا يسسفانم لابقتسسإا
ن---------م ةÒخألا ة---------لو÷ا

بعلÃ ““2202 ناك““ تايفسصت
 .دورولا ةنيدم

بختنŸا دوع-ي نأا ر-ظ-ت-ن-ي ثي-ح ^
بع--ل--م ¤إا ير--ئاز÷ا ي--ن--طو---لا
ةهجاومِل ،ةديلبلأِب ““ركأشش ىفطشصم““
سسرأم رخاوأا Êاوشستو-ب-لا ف-ي-شضŸا

1202.  
ةلو÷ا بأشسحِل ةارأبŸا هذه ىرجُتو
سسأأك تأيفشصت نم ةÒخألاو ةشسدأشسلا
““رشضÿا““ نأا أملِع ،2202 أيقيرفإا ·أا
ة-لو÷ا ‘ ل-ّهأأ-ت-لا ةÒششأأ-ت او-ب--شسك
بخ-ت-نŸا لازأ-م أ-م-ن-ي-ب ،ة-ع-باّر-لا
ةÒششأأتلأِب رفظلل سسفأنتي Êاوشستوبلا
يوبأبÁز ة-ق-فر ،ةÒخألاو ة-ي-نأ-ث-لا
  .أيبمازو

شست-كاو ةّلح ةديلبلا بعل-م ة-ي-شضرأا ت-ّ
طأشسب عشضو دعب ،ةد-يد-ج ة-ي-ع-ي-ب-ط
حرطت فأفلا لع-ج أ-م و-هو .د-يد-ج
ةارأبم م-ي-ظ-ن-ت ة-ي-نأ-ك-مإا ة-ي-شضر-ف
أهل نأيب ‘ ،ناديŸا اذهِب أناوشستوب
  .سسيمÿا ءأشسم هترششن
ىفطشصم““ بعلم ميمرت ةيلمع تنأكو
‘ تقل-ط-نا د-ق ةد-ي-ل-ب-لأ-ِب ““ر-كأ-شش
طأشسبلا روهدت دعب ،يشضأŸا Èمتبشس
  .يعيبطلا
لأمج ينطولا بخأنلا لأبششأا سضأخو

،″2691 ةيليو-ج5““ بعلمِب يشضأ-م-ل-ب
رمع نم ة-ث-لأ-ث-لا ة-لو÷ا ة-ه-جاو-م
يوبأبÁز مأمأا ،ةيقيرفإلا تأيفشصتلا

لّوأا ‘ .ي-شضأŸا Èم-فو-ن ف-شصت-ن-م
““ءارحشصلا يبرأfi““ ـل ي-م-شسر ءأ-ق-ل
دعب ،ةيمشصأع-لا ة-يور-ك-لا ةأأ-ششنŸأ-ِب

  .ةنشس31 ماد بأيغ
ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م--ل--ل ق--ب--شسي ⁄و
بع---ل---م ‘ ر---شسخ نأا ير----ئاز÷ا

ةيمشسر ةارأبم ‘ ل ،ركأششت ىفطشصم
أهققح ة-ج-ي-ت-ن ف-ع-شضأاو ،ة-يدو لو

fiتنأك ةد-ي-ل-ب-لأ-ب ءار-ح-شصلا و-برأ
¤إا تأيئأشصحإلا لك Òششت .لدأ-ع-ت-لا
بخ-ت-ن-م يأا ى-ل-ع بع-شصلا ن-م ه-نأا
يŸأ-ع ى-ت-ح وأا ي-بر-عوأا ي-ق-ير-فإا
  .ركأششت ‘ رشضÿا ىلع بلغتلا
ةلبأقم73 ةينطولا ةبخن-لا تشضأ-خو
‘ ةدحاو ‘ ولو مزهنت ⁄ ةدي-ل-ب-لأ-ب

طقف Úنثا نيءأ-ق-ل ‘ تلدأ-ع-ت Úح
Èمتبشس ‘ أينازنت نم لك مأمأا أنأكو
سسأك تأي-ف-شصت ن-م-شض (1-1)0102
Ìع-ت-لا و-هو ،2102 ·أÓل أي-ق-ير-فا
ينطولا بخأنلا ليحرب ل-ج-ع يذ-لا
Ìعت-لا اذ-ه .ناد-ع-شس ح-بار ق-ب-شسلا
ةليك-ششت-لا ع-فد ر-شضخ-ل-ل ئ-جأ-فŸا
أهتاءأقل ةيقب ةلشصاوم ›ا ة-ي-ن-طو-لا
لكب2102 أيقيرفا سسأأكل ةيوف-شصت-لا

ـبو (0-1 زوف) برغŸا مأما ةبأنع نم
زوف) ىطشسولا أيقيرفا مأما ةيليوج5
¤ا ينطولا قيرفلا دأع أهدعب .(2-0
بردŸا دهع ‘ ادد‹ ركأششت بعلم
قÓط-نا ع-م سشت-يزو-ل-ي-لأ-ح د-ي-حو
⁄أعلا سسأأك ¤ا ةلهؤوŸا تأي-ف-شصت-لا

يتلاو3102 أيق-ير-فا سسأأ-كو4102
.تارأشصتنلا رشضÿا أه-لÓ-خ ق-ق-ح

بخ-ت-نŸا ل-ج-شس ىر-خأا ةر-م ن-ك--ل
تأ-ي-ف-شصت ‘ ار-خآا اÌع-ت ي-ن-طو-لا

 لأيدنوم

 قوراف.ج ^

مويلا ءأشسم سسأبعلبب يرفيف42 بعلم نشضتحي ^
ة-لو-ط-ب-لا ن-م ¤وألا ة-لو÷ا ن-ع ر-خأأ-ت-م ءأ-ق--ل
ةيدولوم هفيشضو سسأبعلب دأ–ا Úب ¤وألا ةفÙÎا
ثعب نع ف-ي-شضلا ق-ير-ف-لا لو-ع-ي ثي-ح ،ر-ئاز÷ا
ةارأبم نأا أÃ ،مويلا ةركŸا بعلم نم ةيوق ةقÓطنا
أمدعب ،يوركلا مشسوŸا ‘ هل ¤وألا نوكتشس مويلا
‘ Úلو-غ-ششم ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا لأ-ب--ششأا نأ--ك
أيقيرفإا لأطبأا يرود يءأقلب ÚيشضأŸا Úعوبشسألا
‘ نورخأأتي مهلعج أ‡ ،ي-ن-ي-ن-ي-ب-لا ز-ل-فأ-ب مأ-مأا
نوكيشس يتلاو ،›أ◊ا مشسوŸا ةلوطب ‘ لوخدلا
،مشسوŸا ةيأهن ‘ ديمعلل ةبشسنلأب ازرأب أفده أهبقل
ةمهم ‘ سسأبعلب دأ–ا قيرف نوكيشس ،لبأقŸا ‘و

لبقتشسي أمدنع ،ةليحتشسم تشسيل أ-ه-نأا Òغ ة-ب-ع-شص
ثحبيو ،رئاز÷ا ةيدولوم حومطلاو ليقثلا فيشضلا
،هناديم ‘ ةشصأخو مشسوŸا ‘ زوف لوأا نع ةركŸا

أميشسل ةديج لأح ‘ هيبعل تأيونعم دجوت ثيح
ةلو÷ا ‘ أهب اودأ-ع ي-ت-لا لدأ-ع-ت-لا ة-ط-ق-ن د-ع-ب
لأب-ششأا ف-ششك ن-يأا ،جر-ير-عو-ب جر-ب ن-م ة-ي-شضأŸا
نودوعي اودأكو ،عئار ىوتشسم نع ةرارغوب بردŸا
أهنم يكتششي يتلا سصئأ-ق-ن-لا م-غر كلذو ،زو-ف-لأ-ب
ليهأأ-ت مد-عو تاÒشضح-ت-لا ‘ ر-خأأ-ت-لاو ق-ير-ف-لا
ل--ع--ج أ‡ ،كلذ Òغ ¤إا أ--مو دد÷ا Úب--عÓ---لا
ن-م Ìكأا ‘ ل-ي-حر-لأ-ب دد-ه-ي ةرار--غو--ب بردŸا

ةيلارديف-لا ة-ن-ج-ل-لا تن-ي-ع د-قو اذ-ه ،ة-ب-شسأ-ن-م
ةيدولوم ةارأبم ةرادإل لأيم قورأف مك◊ا ،ميكحتلل
فششك ثيح ،مويلا سسأ-ب-ع-ل-ب دأ–ا مأ-مأا ،ر-ئاز÷ا
ةرك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدأ–Ó-ل ي-م-شسر-لا بأ-شس◊ا
يتلاو ،ةهجاوŸا هذه مأكح تأنيي-ع-ت ن-ع ،مد-ق-لا

Òمشس ةدعأشسÃ ،لأي-م قورأ-ف م-ك◊ا أ-هر-يد-ي-شس
،فأفلا عقوم حشضوأا أمك ،ريديا رأغمأاو ،هللا بأشش
د-ق ،ةارأ-بŸا هذ-ه ةرادإأ-ب Úي-ن-عŸا مأ--ك◊ا نأأ--ب

كلذو،أنوروك سسوÒف نع فششكلا سصحفل اوعشضخ
يذلا يحشصلا لوكوتوÈلا تاءارجإا ماÎحا رأطإا ‘
 .ةلوطبلل نشس◊ا Òشسلا نمشضي نأا هنأأشش نم
ةشصأخ سسفأنŸأب ةنأهتشسلا نم هيبعل رذح زيغن
 جÈلا ءأقل ‘ هدودرم دعب
ة-يدو-لو-م ق-ير-ف برد-م رذ-ح ،ه-تاذ قأ-ي-شسلا ‘و
ةنأهتشسلا ةبغم نم هي-ب-عل ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن ر-ئاز÷ا
دأ–ا وهو مويلا ه-ت-ه-جاو-م بق-ترŸا سسفأ-نŸأ-ب
طبختي يتلا لكأششŸأب ثاÎكلا مد-عو ،سسأ-ب-ع-ل-ب
،دد÷ا ÚبعÓلا ليهأأت مدعو نويدلا أميشسلو أهيف

نأأب هرشصأنع-ل أ-عأ-ب-ط-نا ي-ط-ع-ي د-ق يذ-لا ر-ملا
ىلع زيغن بردŸا مدقاو ،Óلهلهم أقيرف هجاوتشس
نك“ يذلا سسفأنŸا ةوق نع ةحشضاو ةروشص ءأطعإا

نم ةيشضأŸا ةلو÷ا ‘ ةعئار ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ن-م
يلهأا هفيشضم ىلع لدأعتلا سضرف أمدنع ،ةلوطبلا
أمك ،Òبك جرح ‘ لÓب يريزد لأبششا عشضوو جÈلا
سسفن ‘ ةقثلا ديدŒ ىلع اÒثك زيغن بردŸا لوعي
ءأقل ‘ ينينيبلا زلفأب يدأن هب هجاو يذلا دادعتلا
تاÒي-غ-ت-لا سضع-ب ءار-جإا ع-م ،Úن-ي-ب ‘ بأ-هذ-لا
نيا ،ىمرŸا ةشسارح ىوأشسم ىلع ةشصأخو ةطيشسبلا

ءأقل ‘ يشسأشسأأك ارظتنم ةقأطوب سسرأ◊ا نوكيشس
 .مويلا

  قوراف.ج ^

 دادزولب بابسش
اهتوقب فÎعي يبيللا رصصنلاو قاقحتصساو ةرادجب لبقŸا رودلل Èعت ةبيقعل

00:51 ةعاسسلا نم ةيادب مويلا
 رئاز÷ا ةيدولوم – سسابعلب دا–ا

 راصصتنا لوأا لجا نم ةركŸاو ةيوق ةقÓطنا نع ثحبي ديمعلا

لوألا رئاز÷ا لث‡ دادزولب بأبشش قيرف لهأأت   ^
مدقلا ةركل ةيقيرفإلا لأطبألا ةطبار ةشسفأنم ‘

يبيللا رشصنلا ىلع هزوف دعب لوألا يوفشصتلا رودلل
رأطإا ‘ ةرهأ-ق-لأ-ب د-حألا سسمأا لوأا0-2 ةجيتنب
بأب-ششلا أ-فد-ه ءأ-ج و ،يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا بأ-يإا
و ،71 ةقيقدلا ‘ دادك بيعشش عفادŸا ةطشساوب

‘و ،3+09 ةقيقدلا ‘ هأمرم دشض نوركف حلأشص
بعل يذلا يبي-ل-لا ر-شصن-لا رد-هأا ،Êأ-ث-لا طو-ششلا
‘و ،ءازج ةبرشض لوألا طوششلا ذنم Úبعل ةرششعب
ي-شضأŸا عو-ب-شسألا ىر-ج يذ-لا بأ-هذ--لا ءأ--ق--ل

لأ-قو ،0-2 ةجيتنب دادزولب بأ-ب-شش زأ-ف ر-ئاز÷أ-ب
جورخ نأأب ،ديزوب ةمأ-شسأا ي-ب-ي-ل-لا ر-شصن-لا سسي-ئر
بأبشش دي ىلع أيقيرفأا لأ-ط-بأا يرود ن-م ه-ق-ير-ف
لأقو ،يشضأيرلا قطنŸا قفو أعقوتم نأك ،دادزولب
بأبشسأا““ ““ :سسمأا ةيفحشص تأحيرشصت ‘ ثدحتŸا

قيرف عم أنتعشضو ةعرقلأف ،جورÿا ءارو تنأك ةدع
،““قيشض تقو ‘ ةرادإلا أن-م-ل-شستو ،ه-ب نأ-ه-ت-شسي ل
6 طقف دجاوتي نأك ،ةمهŸا أنملشست أمدنع““ :عبأتو

ةمئأقلا قÓغإا ى-ل-ع ة-ي-ق-ب-ت-م مأ-يأا4و Úب--عل
دوجو مدعو تأيرأبŸا ةلقل ة-فأ-شضإا ،ة-ي-ق-ير-فإلا

ةدأيقب ينفلا م-قأ-ط-لا ن-عو ،““أ-ي-ب-ي-ل ‘ ة-لو-ط-ب
يبيللا رشصنلا سسي-ئر د-كأا ،ةدو-ع د-مfi ير-شصŸا
أادبيشسو ،يرادإلا مقأطلاو وه هلمع لشصاويشس هنأأب
هجاويشسو ،يزأغنب ‘ يرودلل تاÒشضحتلا قيرفلا
أيهأم روغ قيرف لبقŸا رودلا ‘ ةب-ي-ق-ع-لا يدأ-ن
يدناورلا سشي÷ا بأشسح ىلع ل-هأأ-تŸا ي-ن-ي-ك-لا
بأهذلا ةارأبم ىرŒو ،(أبأيإا1-3 و أبأهذ1-2)
5 موي بعليف بأيإلا ءأقل أمأا Èمشسيد32 وأا22 موي
 .مدأقلا يفنأج6 وأا

  قوراف.ج ^
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هل تراضشأا ام بضسحب ،عورضشŸا رارق نمضضتو ^
نمألاو ملضسلا سسل‹ نم بلطي““ نأا ،““جاو““
هلوكوتورب نم ةلضصلا تاذ ماكحألل اقبط يقيرفألا
لودلا نم امهلكو Úفرطلا عم لضصاوتي نأا
ة÷اعم لجأا نم يقيرفلا دا–لا ‘ ءاضضعألا
ةمزللا فورظلا ةئيهت فدهب لضصا◊ا عضضولا
لداع لح ¤إا لضصوتلاو رانلا قلطل ديدج فقول
ءارحضصلا بعضش Òضصم ريرقت لفكي عازنلل مئادو
ءارحضصلا عازنل لداعلا ل◊ا نوكي امك .““ةيبرغلا
دا–إلا تارارقل اقفو““  ةقيثولا فيضضت ،ةيبرغلا
ةلضصلا تاذ ةدحتŸا ·ألا تارارقو يقيرفألا
يذلا ““يقيرفألا دا–لل نوناقلا ئدابمو فادهأاو
دنع ةثوروŸا دود◊ا ماÎحا ةرورضض ىلع سصني
.للقتضسلا

ةيبرعلا ةيروهم÷ا سسيئر اعد ،قايضسلا ‘
دا–لا ،›اغ ميهاربإا ،ةيطارقÁدلا ةيوارحضصلا
دح عضضول برغŸا ىلع طغضضلل يقيرفألا
نم ءازجأل عورضشŸا Òغ يركضسعلا للتحلل““
يوارحضصلا سسيئرلا لاقو .““ةيوارحضصلا يضضارألا
‘ سسضسؤوŸا وضضعلا ،ةيوارحضصلا ةيروهم÷ا““ نأا
اذهل ةغلابلا ةروطÿا مامأاو يقيرفإلا دا–إلا
مازلإاب حا◊إابو بلاطت اهنإاف يبرغŸا ناودعلا
ئدابمو فادهأاب ماتلا ديقتلاب ةيبرغŸا ةكلمŸا
‘0002 ويلوي ‘ دمتعŸا)  يضسيضسأاتلا نوناقلا
ظف– يأا نودو ،هيلع تقداضصو تعقو يذلا (وغوت
اهللتحا ءاهنإا للخ نم ،دا–إلل اهمامضضنا  دعب
باÎلا  نم ءازجأل يعرضشلا Òغ يركضسعلا
ويديفلا Èع هتملك ‘ ،›اغ راضشأاو .““يوارحضصلا

دا–لل رضشع ةعبارلا ةيئانثتضسلا ةرودلا للخ
نأاب ،سسمأا لوأا ““قدانبلا تاكضسإا““ لوح يقيرفألا
Úب ديدج نم ةحلضسŸا ةهجاوŸا علدنا““
ذنم ،ةيبرغŸا ةكلمŸاو ةيوارحضصلا ةيروهم÷ا
تءاج مرضصنŸا Èمفون رهضش نم رضشع ثلاثلا

قلطإا فقو قافتل نلعŸاو رفاضسلا قرÿا ءارج
نم ماتلا اهلضصنتو ،ةÒخألا هذه فرط نم رانلا
ي‡ألا ملضسلا لضسلضسŸ اهفضسنو ،اهتامازتلا
ءازجأا وحن عضسوتلا ةضسايضس ‘ اهيضضمو ،يقيرفألا
دكأاو .““يوارحضصلا ينطولا باÎلا نم ىرخأا
ةيرامعتضسلا تاضسرامŸا نأا يوارحضصلا سسيئرلا
‘ يبرغŸا للتحلا ةلود فرط نم ةرمتضسŸا
ءاوضس ،ةيوارحضصلا ةيروهم÷ا نم ةلتÙا ءازجألا

دضض ناضسنإلا قوق◊ ةيمضس÷ا تاكاهتنلاب قلعت ام
فورظ ‘ ،مويلا نوضضرعتي نيذلا ،لزعلا ÚيندŸا
لامهإاو جهن‡ عمقل ،انوروك ءابو ءارضشتضسا

هيف هجاوي تقو ‘ ةدابإلا ةلواfi يهاضضي ،Òطخ
نوجضسلا ‘ نويوارحضصلا نويضسايضسلا ءانجضسلا
ةهج نم .ةلابمللاو بيذعتلا عاونأا ىتضش ةيبرغŸا
لازت ل للتحلا ةلود نأا ›اغ سسيئرلا لاق ىرخا

ةيعيبطلا تاوÌلل فثكŸا اهبهن ‘ ةرمتضسم
ىعضسم ‘ ةيبنجأا فارطأل اهطيروتو ةيوارحضصلا
للتحا ‘ دضسÛا ،عقاولا رمألا سسيركتل

ءازجأل ةيقيرفإا ةلود فرط نم يعرضش ل يركضسع
نأا ¤إا ،›اغ هّونو .ىرخأا ةيقيرفأا ةلود يضضارأا نم
ةكلمŸاو ةيوارحضصلا ةيروهم÷ا Úب عازنلا““
دا–لاف .ءيضش لك لبق ةيقيرفإا ةيضضق ةيبرغŸا
‘ ةدحتŸا ·ألا كيرضش وه طقف سسيل يقيرفإلا

وه لب ،يوارحضصلا يبرغŸا عازنلا ةيوضست دوهج
لحب ليجعتلاب هÒغ لبق ينعمو رضشابم لوؤوضسم
رهاظم رخآا ءاهنإاو ةيقيرفإلا ةيضضقلا هذه
هب مزتلا يرهوج فدهك ،ةراقلا ‘ رامعتضسلا
هنلعإا ‘ دا–لا هاكزو ،نوضسضسؤوŸا ءابآلا
Úضسمÿا ىركذلا ةبضسان3102Ã ةنضس يخيراتلا
‘ ماظتناب ديكأاتلا عم ةيراقلا ةمظنŸا سسيضسأاتل

لولح داجيإا ةرورضض ىلع هتارارقو دا–لا ممق
.““ةيقيرفإلا اياضضقلل ةيقيرفإا

يبرغŸا ناودعلا نــيدُت اناوصستوب
وم““ اناوضستوب ةيروهمج سسيئر دكأا ،اًيلود
اديدهت لكضشي برغŸا نأا ““يضسيضسام يضستيوجك

اًيعاد ،ةيقيرفلا ةراقلا رارقتضساو نمأل ايقيقح
نم يوارحضصلا بعضشلا Úك“ ¤إا ›ودلا عمتÛا

ةير◊ا ‘ ةعورضشŸا هقوقح ةضسرا‡
‘ Êاوضستوبلا سسيئرلا حضضوأاو .للقتضسلاو

ر“ؤو41Ÿـلا ةيئانثتضسلا ةرودلا مامأا باطخ
لوح يقيرفإلا دا–إلا تاموكحو لود ءاضسؤور
يتلا ايقيرفأا““ ملح نأا ““ايقيرفا ‘ قدانبلا تاكضسا““
بعضشلا لاظ اŸاط ملح در‹ ىقبيضس ““اهديرن
ةير◊ا ‘ هقح نم اًمورfi يوارحضصلا
ناودعلا Êاوضستوبلا سسيئرلا نادأاو .للقتضسلاو
ةقطنÚ Ãيوارحضصلا ÚيندŸا دضض يبرغŸا
‘ بر◊ا ددŒ ¤إا ىدأا يذلاو تاركركلا
نأا Êاوضستوبلا سسيئرلا زربأاو .ةيبرغلا ءارحضصلا
يقيرفلا دا–لا ةيوضضعب عتمتي يذلا برغŸا
‘ وضضع ةلود ىلع ءادتعإلا تاونضس ذنم لضصاوي
،ةيوارحضصلا ةيروهم÷ا يهو لأا يقيرفلا دا–لا
حنمو أاطÿا حيحضصت ›ودلا عمتÛا ىلع كلذل
.ةعورضشŸا هقوقح يوارحضصلا بعضشلا

لماكلا همعد نلعي يبوروأا فــلا–•
يوارحصصلا بعصشلل

،(اكيفيل) ينيفولضسلا راضسيلا بزح  دكأا ،اًيبوروأا
ريرقت ‘ يوارحضصلا بعضشلا ق◊ لماكلا همعد
ةيعم÷ا تارارق هيلع تضصن ام قفو ،ÒضصŸا
،ةلضصلا تاذ نمألا سسل‹و ةدحتŸا ·ألل ةماعلا
بز◊ا هديؤوي يذلا يملضسلا ل◊ا اضضيأا هرابتعابو

نأا ىلع ،هل نايب ‘ بز◊ا ددضشو .تاعازنلا ل◊
كانه تماد ام اهزواŒ نكÁ ل رامعتضسلا ةبقح““

يوارحضصلا بعضشلا رارغ ىلع بوعضش
اولازي ام ،مهÒغو وكيرتروبلاو ينيطضسلفلاو
نامر◊او ملظلاو يبنجألا للتحلا نم نوناعي

موجهلا نايبلا فضصوو .““ةيضساضسألا مهقوقح نم
ةقطنم ىلع يبرغŸا للتحلا سشي÷ يركضسعلا
لمعلاب  Úيوارحضص ءاطضشن فادهتضساو تاركركلا
امك .1991 ةنضس عقوŸا ملضسلا قافتل فلاıا

·ألل ةعباتلا وضسرونيŸا ةثعب ،““اكيفيل““ لمح
‘ عاضضوألا هيلإا تلآا ام ةيلوؤوضسم ةدحتŸا
تاكاهتنا عم اهلهاضست ببضسب ،ةيبرغلا ءارحضصلا
قح نامضضب اهتمهم ذيفنت ‘ اهلضشفو برغŸا
‘ بز◊ا َرsكذو .ÒضصŸا ريرقت ‘ Úيوارحضصلا

ةرمعتضسم يه ةيبرغلا ءارحضصلا نأاب ،هنايب ماتخ

‘ يبرغŸا ماظنلا لتحي نأا لبق ،ةقباضس ةينابضسإا
Òيغتو يضضارألا نم ةئاŸاب08 ›اوح ،5791 ماعلا

نم ءزج اهنأا ءاعدلاو ،ةيفارغوÁدلا اهتعيبط
‘ ةدحتŸا ·ألا هيلع تضصن ام سسكع هيضضارأا

بعضشلل ÒضصŸا ريرقت قحب فÎعت يتلا اهتارارق
هلث‡ ةدايقب عورضشŸا هلاضضنو يوارحضصلا
.ويراضسيلوبلا ةهبج ديحولاو يعرضشلا

بزح»ـل يبوروألا فلاحتلا اعد ،هتهج نم
ةضسايضس““ ينبت ¤إا يبوروألا دا–لا ““رضضÿا

ءارحضصلل برغŸا مضضب فÎعت ل ةمراضص
‘ ““ةلجعتضسŸا ةرورضضلا““ ىلع اًدكؤوم ،““ةيبرغلا
·ألل ماعلا Úمألل ديدج يضصخضش ثوعبم Úيعت
¤ا لضصوتلا دضصق ةيبرغلا ءارحضصلا ¤إا ةدحتŸا

رارق ‘و .ةيوارحضصلا ةيضضقلل مئادو لداع لح
ءاضضعألا نادلبلاو يبوروألا دا–إلا ¤إا هجوم
‘ دقعنا يذلا23ـلا هضسل‹ لاغضشأا ماتخ ‘ ردضص

فلا– دكأا ،يرا÷ا Èمضسيد6 ¤ا2 نم ةÎفلا
لظت ““ ةيبرغلا ءارحضصلا ةيضضق نأا ““رضضÿا بزح““

باحضسنإا ذنم ةلمتكم Òغ رامعتضسإا ةيفضصت ةيلمع
نوناقلل اقفو اهءاهنإا بجيو Êابضسإلا رامعتضسلا
،““رضضÿا بزح““ نع ابودنم73 لمحو .““›ودلا
ةيركضسعلا تاهجاوŸا دعاضصت ةيلوؤوضسم برغŸا

نم فلاحتلا بلاطو ،تاركركلا ‘ ارخؤوم
ةيجراÿا نوؤوضشلل دا–لل يماضسلا سضوفŸا
يركضسعلا ءادتعلا ةنادإا““ ةينمألا ةضسايضسلاو
برغŸا اهبكتري يتلا ناضسنإلا قوقح تاكاهتنإاو

‘ لاعف رود بعلو ،ةيبرغلا ءارحضصلا يضضارأا ىلع
سضوافتلا ةيلمع ليعفتو ةيركضسعلا ةهجاوŸا فقو
لجأا نم ةيبرغŸا ةكلمŸاو ويراضسيلوبلا ةهبج Úب
فلاحتلا دكأاو .““عازنلا اذهل مئاد لح ¤إا لضصوتلا
بعضشلا حافكل همعد ،هرارق ‘ يبورولا
امك .ةعورضشŸا هقوقح لين لجأا نم يوارحضصلا
قلطإا ¤إا ةيبرغŸا تاطلضسلا ،فلاحتلا اعد
‘ Úعباقلا Úيوارحضصلا ءانجضسلا عيمج حارضس
Úيلودلا ÚبقارŸا لوضصو ةيرح ماÎحإاو هنوجضس
ددضش امك .ةلتÙا يضضارألا ¤إا ملعإلا لئاضسوو

ةدحتŸا ·ألا ةثعب حنŸ ““ةحلŸا ةياغلا““ ىلع
(وضسرونيم) ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ ءاتفتضسلل
‘ ناضسنإلا قوقح ماÎحإا نامضضو ةبقارŸ ًاضضيوفت
ددج ,هرارق ماتخ ‘و .يضضارألا ةلتÙا يضضارألا
يبوروألا دا–إلا ةيضضوفم هتبلاطم ,فلاحتلا
لمضشت يتلا برغŸا عم ةيراجتلا تاقفضصلا قيلعت
اهتامدخو اهتاجتنمو ةيبرغلا ءارحضصلا ميلقإا
بعضشلا ةقفاوم ىلع لوضص◊ا Úح ¤إا اهدراومو
لاثتمإلاو مازتلإلاب تاكرضشلا Òكذتو يوارحضصلا
.›ودلا نوناقلل

ÒصصŸا ريرقت ءاتفتصسا ةيلمع ةلقرع
ةيبلغألاب بختنŸا ينيفار ويتام لاق ،هبناج نم
عقوŸ نوينوير ةريزجب Êود ناضسل يدلبلا سسلÛاب
اهتمهم يدؤوت وضسرونيŸا نأا ودبي ل““ ،““جايناوميت““
ميلاقألا نمضض ةجردم ةلود عضضو ةيامح ‘ ةلثمتŸا
ةيام◊ لخدتت ⁄ يتلاو ،رامعتضسلا ةيفضصتب ةينعŸا
.““يوارحضصلا ÊدŸا عمتجملل Úيملضسلا ÚلضضانŸا
عازنلا ةدوعل يعويضشلا بختنŸُا فضسأات امك
،لاتقلا فقوت نم ةنضس92 دعب ةيبرغلا ءارحضصلاب

عضضولا وه ةيهانتمللا بر◊ا هذه ببضس““ نأا اًدكؤوم
نأا لوقلاب ينيفار عباتو .ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ نهارلا
ÒضصŸا ريرقت ءاتفتضسا ميظنت لقرعي برغŸا““
ويراضسيلوبلا ةهبج لوا– Úح ‘ ةيبرغلا ءارحضصلا
.““عاÎقلا اذهل Òضضحتلا ايملضس نويوارحضصلاو
سضÎعا نأا دعب برغŸا““ نأا هضسفن بختنŸا فاضضأاو

اهتمدق يتلا Úبختنملل ةيلوألا ةمئاقلا ىلع
بقع ةي‡ألا ةثعبلا يفظوم درطب ماق وضسرونيŸا
يك ناب ةدحتŸا ·ألل قباضسلا ماعلا Úمألا حيرضصت

يضضارألا ‘ يبرغŸا دوجولا فضصو يذلا نوم
لوقلا ¤إا ينيفار ويتام سصلخو .للتحلاب ةلتÙا
ةيطارقÁدلا ةيوارحضصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا““ نأا
دا–لا ‘ وضضع كلذك يه ايلود ةموعدŸا
·ألا ‘ وضضع ةلود يأا فÎعت ⁄ Úح ‘ ““يقيرفلا
ءارحضصلا ىلع ةموعزŸا ةيبرغŸا ةدايضسلاب ةدحتŸا
.““حيرضص لكضشب  ةيبرغلا

 مدختصسُت ““تينروك““ خيراوصص•
تاركركلا ‘

سشي÷ا تادحو لضصاوتي ثيح ،اًيركضسع
عقاوم تفدهتضسا ةفينع تامجه نضش يوارحضصلا
رادج فلخ يبرغŸا للتحلا تاوق تاقدنخت
يركضسعلا نايبلا ،سسمأا ،هب دافأا امبضسح ،لضصافلا
ينطولا عافدلا ةرازو نع رداضصلا42ـلا
ريرحتلا سشيج تادحو تفضصق»و .ةيوارحضصلا
تاوقلا تاقدنختو عقاوم يوارحضصلا يبعضشلا
تفدهتضساو ،يراكبلا عاطقب نكدلا مأا ‘ ةيبرغŸا

تهجو ،كلذ ¤إا .““ةيضسرفلا عاطق ،فينع فضصق ‘
ارركتمو ازكرم افضصق يوارحضصلا سشي÷ا تادحو““
ةردف ةقطنم ‘ يبرغŸا للتحلا دونج فدهتضسا
سسفنب تريد لامضش ‘»و ،““ةزوح عاطقب بارغل
دونج فدهتضسا زكرم تفضصق امك .““عاطقلا
عاطقب داضشونت ةقطنÃ يبرغŸا للتحلا
سشي÷ا تامجه نأا ،نايبلا تاذ راضشأاو .سسبÙا
رئاضسخ يبرغŸا للتحلا تاوق تدبك يوارحضصلا
‘و .لــضصافلا راد÷ا لوط ىلع ةيدامو ةيرضشب
اروضص ،نويوارحضص ءاطضشن رضشن ،لضصتم قايضس

ŸلتاقÚ يوارحضصÚ تاوق عم سسامتلا تاهبج ىلع
عون نم حيراوضص مهتزوحبو ،يبرغŸا للتحلا
ةهجوم فئاذق يهو .ةروطتŸا ةيضسورلا ““تينروك““

ةرّوطم خضسن ةّدع عينضصت ّ” ،عوردلل ةداضضم
‘ عضساو لكضشب اهمادختضسا ىرجو ،اهنم ةّحقنمو

ايبيل ‘ اضصوضصخ ،ّرفلاو ّركلا كراعمو بورح
تلخد دق ““تينروك““ خيراوضص تناكو .ايروضسو
،8991 ماع يضسورلا سشي÷اب ةيادبلا ‘ ةمدÿا

وه ام اهنم ،خضسن ةدع ¤إا اهريوطت يرجي نأا لبق
ام اهنمو ،ةكرحتم تابرعو تايلآا رهظ ىلع بّكرم
مايق رضشؤويو .ةاضشŸا تاوقل سصضصflو لومfi وه
نم عونلا اذه ماحقإاب يوارحضصلا سشي÷ا
،يزاغلا يبرغŸا سشي÷ا ّدضض هكراعم ‘ خيراوضصلا
ةيركضسعلا تاهجاوŸا ىحنم ‘ لّو– برقب
نوكل ،ةلتÙا ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ ةرئادلا

زيمتت اهنكل ،Òضصق ىدم تاذ ““تينروك““ خيراوضص
نأاب ينعي ام وهو ،اهفادهأل اهتباضصإاو اهتقدب
ّرك تايلمعو ماحتلا ¤إا ابيرق لّوحتتضس ةكرعŸا
تابكرمللو ةنّضصÙا عقاوملل فادهتضساو ّرفو
.تابابدلا اضصوضصخ ،ةعردŸا

ةيلياهضس رهاطلا  ^

عازنلا لــ◊ ةيمارلا دوه÷ا نم هءاصصقإا اًراركتو اًرارم برــغŸا لواحامدعب

هــتدنجأا سسأار ىلع ةيوارحضصلا ةيضضقلا عضضي يـــقيرفأ’ا دا–’ا
ةيقيرفأ’ا ةراقلا رارقتضساو نمأ’ اًيقيقح اًديدهت لكضشُي برغŸا :اناوضستوب سسيئر  ^•

عـنُضصلا ةيضسور ““تينروك““ خيراوضص ةرم لوأ’ مدختضسي يوارحضصلا سشي÷ا ^•
ةمقلا ¤إا وتوصسيل ةكل‡ هب تمدقت نأاصشلا اذهب رارق عورصشم ىلع ،سسمأا لوأا ةقفاوŸا ت“ امدعب ،يقيرفلا نمألاو ملصسلا سسل‹ ةدنجأل اًدد‹ ةيوارحصصلا ةيصضقلا تداع

ةيروهم÷ا اهتدهصش يتلا ةÒخألا ثادحألا ىلع ءوصضلا عورصشŸا طلصسيو .““قدانبلا توصص تاكصسإا““ راعصش ت– تدقعنا يتلا دا–لا تاموكحو لود ءاصسؤورل41ـلا ةيئانثتصسلا
بعصشلل لفكي ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ عازنلل لح داجيا ¤إا ةيمارلا دوه÷ا نم ةيقيرفإلا ةمظنŸا ءاصصقا برغŸا تلواÙ اًدح عصضي اÃ ،يبرغŸا ناودعلا دعب ةيوارحصصلا
.لÓقتصسلاو ÒصصŸا ريرقت ‘ فرصصتلل لباقلا Òغ هقح يوارحصصلا
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انوروك Òثأات نم تاحاقللأ ميعطت للقي فيك
 ؟نصسلأ رابك ىلع

ةداشضŸا تاحاقللاب ميعطتلا نأا ¤إا ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ةديدج ةشسارد Òششت ^
‘ تايفولاو ءافششتشس’او ىودعلا لدعم نم ظوحلم لكششب للقي نأا نكÁ انوروكل

عقوم هرششن اŸ اقفوم هدحو Úغلابلا ىلع رشصتقا ول ىتح  ةيلا◊ا  انوروك ةحئاج
.““يلياد سسنياشس““
تاحاقللا نم ديدعلا كششوت ،ىطÿا عيرشسو قاشش ثحب دعب هنأا ةشساردلا تحشضوأا

غÓبإ’ا ” ، عقاولا ‘ .ةثلاثلا ةلحرŸا براŒ ‘ اًحششرم اًحاقل21 عم ،ءاهتن’ا ىلع
طاقنلا سضعب دوجو نم مغرلا ىلع ،قرفلا سضعب لبق نم ةركبŸا ةيلاعفلا جئاتن نع
،ريوطتلا نم ةفلتfl ةقباشس لحارم ‘ اًحششرم اًحاقل08 نم Ìكأا كانهو ،ةئيشضŸا

Òياعم ىلع لماششلا حيقلتلل عقوتŸا Òثأاتلا ىلع ثحبلل ديد÷ا زيكÎلا بشصني اميف
.ىودعلا
ةمظنم هتروط يذلا وحنلا ىلع ،›اثŸا ميعطتلا ويرانيشسل يشصخششلا فلملل اًقفو
نأا بجي ، (PPT) فدهتشسŸا جتنŸا فيرعت فلم ىمشسُي يذلاو ، ةيŸاعلا ةحشصلا
يه ةلشضفŸا ةيلاعف-لا ن-ك-ل ، ل-قأ’ا ى-ل-ع ة-ئاŸا-ب05 ةبشسنب ةيلاعف حاق-ل-ل نو-ك-ي
¤إا ةئاŸاب03 نم ، لقأا اًفده ةيكيرمأ’ا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا تددحو ،ةئاŸاب07
ةبشسنب ةيلاعف نعanredoM وrezfiP ةكرشش نم ناحاقللا غلبأا اميف ،ةئاŸاب05
.ةثلاثلا ةلحرŸا ةبرŒ نم ةيلوأا جئاتنك Ìكأا وأا ةئاŸاب09
نأ’ ، ناكشسلا ىلع ميعطتلا Òثأاتب اًرششابم اًطابترا حاقللا ةيلاعف طبترت ’ ، كلذ عمو

ام مهف ةلواÙو ،ةفلكتلاو ةيئابولاو ةيتشسجوللا لماوعلا نم جيزم ىلع دمتعي اذه
تاملعم ىلع هطبشضو ، انوروك لاقتن’ اًيشضاير اًجذو‰  نوثحابلا روط ،اذه هينعي
اًدامتعا ىودعلل ةعقوتŸا جئاتنلاو ،ةدحتŸا تاي’ولا ناكشس سصئاشصخ عم قفاوتت

.ةيرمعلا ةئفلا ىلع
رطاÚ ıشضرعŸا دارفأ’او ةيحشصلا ةياعرلا ‘ Úلماعلل ةيولوأ’ا حاقللا ءاطعإا ”
نم نوناعي نيذلا وأا ، قوف امو اًماع05 مهرامعأا غلبت نيذلا كئلوأا كلذ ‘ اÃ) ةيلاع
لك لبقو ً’وأا ، (يركشسلا سضرم وأا مدلا طغشض عافترا لثم ةبحاشصم ةيشضرم ت’اح
4-2 رطخ مهيدل ةيحشصلا فورظلا هذه لثم نم نوناعي نيذلا دارفأ’او ،ءيشش
ةدشش ‘ دا◊ا عافتر’اب رمعلا مدقت طبتري ، لثŸابو .ةيبلشسلا جئاتنلا نم فاعشضأا
.ةافولاو سضرŸا

حاقللا ةيولوأا سصيشصخت ” دقف ،Úلهؤوم اًماع81 نشس نود لافطأ’ا رابتعا متي ⁄
ىتح ، ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا حاقل عيزوتب ةشصاÿا تاداششرإÓل اًقفو ÚقبتŸا ناكشسلل

ن‡ ةئاŸاب04 ›اوح لمششي اذهو ،ناكشسلا نم ةئاŸاب٪04 ›اوح ةيطغت ت“
Úب مهرامعأا حواÎت نيذلا كئلوأا فشصن ›اوحو ، اًماع91 وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت
.Ìكأا وأا اًماع56 نوغلبي نيذلا كئلوأا نم ةئاŸاب07 و ، اًماع46 و02
›اوح نم ›امجإ’ا ةباشصإ’ا لدعم ليلقتل ناك ميعطتلا Òثأات نأا نوثحابلا دجوو
ثيح ، قوف امو ةنشس56 ةيرمعلا ةئفلا ‘ Èكأ’ا Òثأاتلا ناك .ةئاŸاب6.1 ¤إا ةئاŸاب7
نم ، لاف-طأ’ا Úب .ة-ئاŸا-ب09 ¤إا ةئاŸا-ب38 ةبشسنب ةباشصإ’ا ت’دع-م تشضف-خ-نا
.ةرششابŸا Òغ ةيام◊ا ببشسب فشصنلا رادقÃ موجهلا لدعم سضفخني نأا عقوتŸا
ةعانŸا سضافخنا عم Èكأا اهبنŒ ” يتلا تاباشصإ’ا ددع نوكي نأا عقوتŸا نم ناك
.اًقبشسم ةدوجوŸا

ةدحو ‘ لوبقلاو ءافششتشس’ا لدعم سضيفخت ” ، مهحيقلت ” نيذلا ناكشسلا ‘
ىلع ةئاŸاب88 و ةئاŸاب58 وحنب ظوحلم لكششب ، تايفولاو ، ةزكرŸا ةيانعلا
نوكي نأا عقوتŸا نمف ، ناكشسلا نم طقف ةئاŸاب02 حيقلت ” ول ىتح ،›اوتلا
.›اوتلا ىلع ةئاŸاب46 و ةئاŸاب06 ›اوح تايفولاو ءافششتشس’ا ‘ سضافخن’ا
عم ىتح ، ةيلاعفلا نم ةئاŸاب09 ةبشسنب ،لاعفلا حاقلل Òبكلا Òثأاتلا ¤إا اذه Òششي
كلذ قيقحتل ةمزÓلا طورششلا لمششتو ،هلاقتناو سضرŸا جئاتنل ةشضفخنŸا ةيطغتلا
ÚباشصŸا دارفأ’او (ةئاŸاب75) ةيحشصلا ةياعرلا لا‹ ‘ Úلماعلل ةيلاع ةيطغت
ةمÓشسب فيرعتلل ةيجيتاÎشسإا لشصاوت تÓمح ذيفنتو ، (ةئاŸاب75) ةنماك سضارمأاب
.ديدششلا انوروك سسوÒف دشض اهرفوي يتلا ةيام◊او حاقللا
بلطتت ةيلا◊ا ةÎفلا لظتشس هعيزوتو بشسانŸا حا-ق-ل-لا ن-ع جار-ف’ا را-ظ-ت-نا ‘و
دعابتلا اشصوشصخو  ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا تاءار-جا-ب د-ي-ق-ت-لاو رذ◊او ة-ط-ي◊ا
. نيديلا لشسغو ةعنقأ’ا ءادتراو ، يعامتج’ا

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوصس

م-ل-ع ‘ ة-شصتfl تلا--ق ،قا--ي--شسلا ‘ ^
جاول ةيدوب دارم ةديششر ةروتكدلا ،سسفنلا
ذنم Òغ-ت ير-ئاز÷ا ن-طاوŸا كو-ل-شس نإا

ةلاح نم لقتنا ثيح91-ديفوك ءابو روهظ
ةحئاجلل ¤و’ا ةلحرŸا ‘ رعذلاو قلقلا
ماي’ا لÓخ سضرŸا ةهجاو-م ة-ي-ف-ي-ك ¤إا
ي-ششف-ت نأا ة--شصتıا تظ--ح’و.ةÒخ’ا
نا-ك هرو-ه-ظ-ل ¤و’ا ة-ل-حرŸا ‘ ءا-بو-لا

⁄اعلاو عمتÛا ىل-ع ““ةد-يد-ج““ ةر-ها-ظ
رعذلا ن-م ا-عو-ن تل-ج-شس ثي-ح ،هر-شسأا-ب
3 دعب هنأا ¤ا ةتف’ ،درفلا باتنا قلقلاو
دكأات دعبو ءابولا اذ-ه را-ششت-نا ن-م ر-ه-ششأا
نظ ةعانŸا سسÁ هنأاب ةيحشصلا ةموظنŸا
بيشصي““ هنأاب رمعلا ط-شسو-ت-م ‘ ن-طاوŸا
ة-ن-مزŸا سضار--م’ا يوذو ن--شسلا را--ب--ك
رهظ ،ت’ا◊ا ددع عافترا د-ع-بو.““ط-ق-ف
ناهدلا““ ن-م عو-ن ن-طاوŸا كو-ل-شس ى-ل-ع
مزتلي عيم÷ا لعج ا‡ (زوكيشسبلا) ““ماعلا
‘ ةلثمتŸا ةيمومعلا تاطلشسلا تاهيجوتب
.ةيئاقولاو ةيزاÎح’ا تاءارج’ا قيبطت
نأا دعب هنأا بناج نم دارم روتكدلا ىرتو
”و عمتÛا حئار-شش ع-ي-م-ج ءا-بو-لا سسم
تامولعم لوادتو تايفولا نم ددع ليجشست

ىلŒ ،ءابولا دشض حا-ق-ل-لا فا-ششت-كا لو-ح
ىدل ““توŸاب روعششلا طشسب““ رخآا كولشس
ى-عد-ت-شسا ا‡ Úن-طاوŸا ن-م د-يد--ع--لا
ةباشص’ا دعب ام ةلحرم سضارعأاب لفكتلا
مدعو بع-ت-لا ‘ ة-ل-ث-م-تŸاو سسوÒف-لا-ب
.““(ةينهذلا فئاظولا) زيكÎلا
ة--ل--حرŸا هذ--ه نأا ة--شصتıا تر---كذو
مييقتل ةيبط تاشصوحفب مايقلا ي-عد-ت-شست
¤ا ف--ئا--ظو--لا هذ--ه سضر--ع--ت ة--ب--شسن
فشصو لÓخ نم اهب لفكتلاو تابارطشضا
تح-شصنو ة-ي-ئاذ-غ-لا تÓ-م--كŸا سضع--ب
ةحارلاب سضرŸا نم هيفاعت دعب باشصŸا
مايقلا عم جيجشضلا نع داع-ت-ب’او ة-ما-ت-لا
. ةيشضايرلا تاطاششنلا سضعبب
ة-ح-ل-شصم سسي-ئر ظ-ح’ ،ه--ت--ه--ج ن--مو
ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوŸاب ةيلقعلا سضارم’ا

،نامثع نب بيطلا دنfi ،اششاب ىفطشصم
¤ا اوشضرعت نيذلا ÚنطاوŸا ديدع لابقا
ةحلشصŸا ىلع انورو-ك سسوÒف-ب ة-با-شص’ا

ءافششلل مهلثا“ دعب ةÒخ’ا ماي’ا لÓخ
غولب““ ىلع -هبشسح- لدي ا‡ سسوÒفلا نم

ةهجاوم ‘ عمتÛا ىدل يعولا نم ةجرد
يتلا تائفلا هذ-ه نأا-ب اد-كؤو-م ““سسوÒف-لا
ح-لا-شصŸا-ب ة-ي-ب-ط ة-ن-يا-ع-م ن-ع ثح-ب-ت
اهب لفكتلل يلقعلا بطلا ‘ ةشصشصختŸا
و ي-ب-شصع را-ي-ه-نا ن-م ا-ه-شضع--ب Êا--ع--ي
سضعبلا باتني اميف كولشسلا ‘ تابارطشضا
.ةباشصإÓل ةيناث سضرعتلا نم فوÿا رخآ’ا
ةيرمعلا ةئفلا نأا يئاشصخأ’ا تاذ حشضوأاو
Ìك’ا يه ةنشس04 ¤اÚ 52ب حواÎت يتلا
ةشصشصختŸا ةن-يا-عŸا هذ-ه ى-ل-ع ’ا-ب-قا
امك عمتÛا ‘ ةطششانلا ةئفلا اهرابتعاب
- فاشضأا امك- ÚنطاوŸا نم ديدعلا عباتي
سضارم’ا ةحلشصم اهثب-ت ي-ت-لا ح-ئا-شصن-لا
.يعامتج’ا لشصاوتلا تاكبشش Èع ةيلقعلا
¤ا تÓئاعلا نم ديدعلا سضرع-ت-ل ار-ظ-نو
،اهدارفأا دحأا نادقفو سسوÒفلاب ةباشص’ا
ل-كو سسوÒف-لا ةد--م لو--ط ¤ا ة--فا--شضا
” يتلا ةيزاÎح’ا ةيئا-قو-لا تا-طا-ششن-لا
بشسح- يرئاز÷ا درفلا ناف ،اهب مايقلا
يعولا نم ةجرد بشستكا““-يئاشصخ’ا تاذ
ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا-ب د-ي-ق-ت-ي ح-ب-شصأاو
““هتايحو هتح-شص ة-يا-م-ح ى-ل-ع سصر-ح-يو

” يتلا ءابولا راششتن’ ¤و’ا ماي’ا سسكع
راتهت-شس’ا ن-م عو-ن““ ة-ظ-حÓ-م ا-ه-لÓ-خ
.““ةحئا÷ا ةهجاوم ‘ ة’ابمÓلاو
ةي-ع-ما÷ا ةذا-ت-شس’ا تظ-ح’ ،ا-هرود-بو

ةشصتfl ،ماشسقلب هللا باج نشسح ةيروح
ديقتت ÚنطاوŸا نم ةئف ،سسفنلا ملع ‘

ءادترا لÓخ نم ة-يزاÎح’ا تاءار-جإ’ا-ب
نيرخ’ا ةحشصلو اهتحشصل ةيامح ةمامكلا
ةرورشضلل ’ا““ تيبلا نم جورÿا نم عنت“ و
.““ىوشصقلا
ةفاقثلا نأاب تÈتعا ةيئاشصخ’ا تاذ نأا ’إا
مد-ع ل-ب-ق-ت-ت ’ ن-طاوŸا ىد-ل ةد-ئا-شسلا

ىرخأا ة-ئ-ف د-جو-ت ا-م-ك ز-ئا-ن÷ا رو-شضح
اهعنم نم مغر-لا-ب حار-ف’ا م-ي-ق-ت لاز-ت’

،ةيموم-ع-لا تا-ط-ل-شسلا فر-ط ن-م ا-ما“
تاشسشسؤوÃ لم-ع-ت ة-ث-لا-ث ة-ئ-ف ¤ا ةÒششم
ا‡ ““امات اراتهتشسا““ ابلاغ ره-ظ-ت ة-لود-لا
.سسوÒفلا يششفت رطخ نم ديزي
تباتنا يتلا رعذلا ةلاحب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
تدكأا ،سسوÒفلا روهظ ةيادب ‘ عمتÛا
رهظت ’و ام اعون تششÓت““ اهنأاب ةيعما÷ا
وأا هبراقأا دحأا بيشصي امدنع ’ا درفلا ىدل

fiفلاب هطيÒىرخ’ا يه تظح’و.““سسو
لÓخ نطاوŸا ىدل يعولا نم عون راششتنا
ىرخأا ةئف““ نأا نم مغرلاب ةÒخ’ا رهشش’ا

ةيفاك ةعانÃ ةطاfi اهشسفن Èتعت تلاز ’
اميشس سسوÒفلاب ةباشص’ا ¤ا سضرعتت ’و
.““بابششلا ةئف
بناج نم هللا باج نشسحأا ةذاتشس’ا تعدو
ي-شسف-ن-لا ل--ف--ك--ت--لا ةرور--شض ¤ا ر--خآا
ةباشص’ا ¤ا نوشضرعتي نيذلا سصاخششأ’اب
سصلختلل ءافششلل مهلثا“ دع-ب سسوÒف-لا-ب

يتلا ةيجولوكيشسبلا راث’او تامدشصلا نم
.مهيدل ءابولا اهفلخ

ـه.ةÁرك^

انوروك سسوÒف نم يئاقو ءارجإاك

رصشابت رورŸأ ثدأوح نم ةياقولل ةينطولأ ةيعم÷أ
ناميلصس ينبب ميقعت ةلمح

ةياقولا  ةيعم÷ يئ’ولا بتكŸا رششاب ^
،سسمأا ة--ح--ي--ب--شص رورŸا ثداو--ح  ن--م
عمتجملل ةينطولا ةيدا–’ا عم قيشسنتلاب
يلع ةرئادلا عرف سسيئر ‘ ةلث‡ ÊدŸا
نع عافدلل ةين-طو-لا ة-ط-بار-لاو سشا-قر-ب

ةع-شساو م-ي-ق-ع-ت ة-ل-م-ح نا-شسنإ’ا قو-ق-ح
Ãفا◊ا ةطحÓةنيدم طشسو ةيشسيئرلا ت

و تÓ-فا◊ا ل-ج تشسم نا-م-ي-ل-شس ي--ن--ب
ةطحم-ل-ل ةرواÛا ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا
ةي-ن-مأ’او ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا رو-شضح-ب
سسيئر مهمدقتي ÊدŸا عمتÛا يلث‡و
بتكŸا سسيئر بشسح ة-ي-ل-م-ع-لا ةر-ئاد-لا
رورŸا ثداوح نم ةياقولا ةيعم÷ يئ’ولا
ميقعتلا تايلمعل ةقفارم يتأات ديرف ةنيزوب
انمازت و ايرود Úلقا-ن-لا ا-ه-ب مو-ق-ي ي-ت-لا
يششفت ن-م د-ح-ل-ل ة-ع-ب-تŸا تاءار-جإ’او
. انوروك سسوÒف
دع-ت ة-ي-ل-م-ع-لا نا ثد-ح-تŸا تاذ د-كأا و
ينطولا ىوتشسŸا ىلع اهعون نم ¤وأ’ا
ميقعت ةيلمعب ة-ي-ع-م÷ا ءا-شضعأا ما-ق ن-يا
ةطÙا لخاد ةدجاوتŸا تÓفا◊ا ةفاك

رط-خ-ب Úن-طاوŸا سسي-شس– ا-ه-ب-حا-شص
ىلع تايوطم ع-يزو-ت ق-ير-ط ن-ع ءا-بو-لا
تاءارجإا تنمشضت نيرفاشسŸاو Úل-قا-ن-لا
انوروك سسوÒف راششتنا نم دحل-ل ة-ي-ئا-قو
يذلاو نيرفاشسŸا ل-ق-ن تÓ-فا-ح ل-خاد
. اÒبك دفاوت فرعت

رون Úشسوحلب Úلقانلا لث‡ ،ه-ت-ه-ج ن-م
‘ تءاج يتلا ةردابŸا هذه نمث نيدلا
يتلا ميقعتلا تايلمعل ا-م-ي-عد-تو ا-ه-ت-قو
عيمج نأا فاشضأاو ايرود نوليانلا اهب موقي
ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع نو-شصر-ح--ي Úل--قا--ن--لا
را-ششت-ن’ ا-ب-نŒ ي-ح--شصلا لو--كو--توÈلا
ثد-ح-تŸا تاذ د-ششا--ن ا--م--ك ىود--ع--لا
ة-طfi ة-ئ-ي-ه-ت-ل ة-ي-لÙا تا-ط--ل--شسلا
تاعولابب قلعتي امي-ف ة-شصا-خ تÓ-فا◊ا
¤إا ةفا-شضإ’ا-ب را-ط-م’ا ها-ي-م ف-ير-شصت
ة-شصا-خ را-ظ-ت-نÓ-ل ن-كا-مأا سصي--شصخ--ت
فيشصلا ر-ح ن-م م-ه-ي-ق-ت ن-ير-فا-شسŸا-ب
نيرفاشسملل ىلشصم ةئيهت و ءاتششلا راطمأاو
.  ةطÙا داورو

ب.م ^

‘اعتلا دعب Úيناصسفن ءابطأا ةراصشتصس’ اورطصضا ىصضرم

رعذ ،ةيكولصس تابأرطصضأ ،ةيبصصع تأرايهنأ
انوروك تافلfl هذه...بائتكأو

ةيلقعلأ ضضأرمألأ ةحلصصم ىلع لابقإأ Ìكألأ ةنصس04 ¤إأÚ 52ب ةيرمعلأ ةئفلأ ^
ةيبصصعلا تابارطصض’ا نمف ،مهلهأاو ÚباصصŸا Úب تابارطصض’ا نم Òثكلا انوروك سسوÒف راصشتنا فلخ

ىتح ،سسوÒفلا ببصسب تايفو ليجصست تفرع يتلا تÓئاعلا دنع اصصوصصخ بائتك’او رعذلا ت’اح ¤ا
.انوروك نم ءافصشلا دعب يصسفن بيبط ةعجارŸ اورطصضا ىصضرŸا سضعب نأا

Òهاطلا ىفصشتصسم
حلاصصŸأ فلتخÃ ءÓطو فيظنتو ميقعت ةلمح مظنت ةظقيلأو يعولأ ةيعمج

ةظقيلاو يعولا ةي-ع-م-ج سسمأا تم-ظ-ن ^
Ÿبتك-م ة-ي-عا-م-ت-ج’ا تا-فآ’ا ة-ح-فا-ك

ىفششتشسŸ ةفاظنو ميقعت ةلمح Òهاطلا
ةينماشضت ةلمح Òهاطلاب ديعشسلا بود‹

سسوÒفل مهتحفاكم ‘ سضيبأ’ا سشي÷ا عم
ةحلشصم ميقعت ةيلمعلا تلمشش ثيح انوروك
اذه؛ سشاعن’ا ةح-ل-شصمو ت’ا-ج-ع-ت-شس’ا

ىفششتشسŸا تاحاشس ءÓطو فيظنت ” دقو
¤إاو ىفششتشسمل-ل ي-شسي-ئر-لا ل-خدŸا ن-م
ةبشسانŸاب ”و ثث÷ا ظفح ةحلشصم ةياغ
تامامكلا ن-م Èت-ع-م دد-ع ع-يزو-ت  ا-شضيأا
ى-شضر-م ن-م ى-ف-ششت-شسŸا راوز ح--لا--شصل
.مهتÓئاعو

يمدختشسم اهنشسحتشسأا يتلا ةردابŸا هذه

تاردابم نوك-ت نأا ر-ظ-ت-ن-ي  ى-ف-ششت-شسŸا
حÓشصإا ةيلمع ‘ ام-ي-شس ىر-خأا تÓ-م-حو
حلا-شصŸا تا-ك-ب-ششب ة-ي-ئاŸا تا-بر-شست-لا
رابتعا ىلع Úشصاشصرلا نم اذهو ةÁدقلا
يأا ىلع رفوتي ’ Òها-ط-لا ى-ف-ششت-شسم نأا

.سصشصختلا اذه نم لماع
ب.Úصساي ^

مايق نع ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا حلاشصم تفششك ^
ÚنطاوŸا ةدئافل ةيعوت و سسيشس– ةيلمع3242 ـب اه◊اشصم
Èم-فو-ن ر-ه-شش لÓ-خ كلذو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج را-ط--خأا ن--م
.يشضقنŸا

لوأا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل نايب ‘ ءاج ،قايشسلا اذه ‘
ةماع ميقعت و Òهطت ةيلمع1113ب تماق حلاشصم تاذ نأا سسمأا
تشسم و ،ءابولا ةروطخب ةيعوتلاو سسيشسحتلا تايلمع بناج ¤ا

تادحو اشصوشصخو ةيمومع لكايهو تآاششنم ةدع تايلمعلا هذه

رود و ÚنشسŸا رود و ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوŸا و ةيندŸا ةيام◊ا
عراوششلا و ةيمومعلا تاحاشسلا و ديÈلا زكارم و ةفعشسŸا ةلوفطلا
.ةحئا÷ا راششتنا نم دحلل

Ò 96511خشست ” هنا ¤ا هشسفن ردشصŸا راششأا ،ددشصلا اذه ‘
تاذ ةماهلا ةيلمعلا هذهل بترلا فلتخÃ ةيندم ةيامح نوع
نم نوكم لخدتلا داتعو لئاشسوب نيدوزم ي-ئا-قو-لا ع-با-ط-لا

.لخدت ةنحاشش5281 و فاعشسا ةرايشس5451
ـه.ك ^

ةيندŸا ةيام◊ا ةليصصح
 مرصصنŸأ Èمفون لÓخ انوروك ةحئاج راطخأأ نم ةيعوت ةيلمع0042
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ةرك ةروطسسأأ ،انودأرا-م و-غ-ي-يد ه-نإأ ^
‘ بعسصلأ مقرلأ ،رركتت نل يتلأ مدقلأ

يبهذلأ ىتفلأو ،ةر-يد-ت-سسŸأ بعل-م
ضسريآأ ضسنوي-ب ءا-ي-حأأ ن-م جر-خ يذ-لأ
نم ةيموجنلأ ⁄اع ل-خد-ي-ل ،ةÒق-ف-لأ
بعللأ ،انودأرام هنإأ .ا-ه-بأو-بأأ ع-سسوأأ
،ةرحاسسلأ هتاكرحب ⁄اعلأ ر-ه-بأأ يذ-لأ
،هفأدهأاب Òهام÷أ ضسا-ف-نأأ ف-ط-خو
.تاجردŸأ ‘ ةسسام◊أ لعسشأأو
لايجأأ ةركأذ ‘ روفfi مسسأ ،انودأرام
قاسشع نم نكت ⁄ نإأو ىتحف ،اهلامكأاب

نم همسسأ رÁ نأأ نكÁ ل ،ةبعللأ هذه
كابسش زه يذلأ هفده ركذتت نأأ نود
ى-سصقأأو م-ه-ئا-يÈك ر-سسكو ز-ي-ل-ك-نإلأ

ماع ⁄اعلأ ضسأاك ع-بر ن-م م-ه-ب-خ-ت-ن-م
ف-ي-سشرأأ ن-م د-ي--ع--ت--سست نأأ وأأ ،6891
ةغوأرم ‘ ةÒه-سشلأ ه-ترو-سص كتر-كأذ
وأأ ،يئاهنلأ فسصنلأ ‘ اكيجلب يبعل
ما-مأأ ه-خأر--سص د--ه--سشم ع--جÎسست نأأ

نانويلأ فده دعب أÒما-ك-لأ تا-سسد-ع
.4991 ماع

اكÒمأ’ ءادعلاو ..وغييد
لخأد رسصحن-ت ⁄ ا-نودأرا-م ة-عا-ج-سش
ةÒثك فأد-هأأ ،ر-سضخألأ ل-ي-ط-ت-سسŸأ

ىمرم ‘ ينيتنجرألأ مجن-لأ ا-ه-ل-ج-سس
ة-عذلو ة-ئ-ير-ج ف-قأو-م .ة-سسا-ي-سسلأ
ناك ،ةدحتŸأ تايلولأ د-سض ا-ه-ق-ل-طأأ

اسضراعمو ،⁄اعلأ ‘ اهتسسايسسل ايداعم
جتحأ5002 ماع .ي-ن-ل-ع ل-ك-سشب ا-ه-ل

ضسي-ئر--لأ رو--سضح ى--ل--ع ا--نودأرا--م
‘ ضشوب ويلبد جروج قبسسألأ يكÒمألأ

““اتلب ليد را-م““ ‘ Úت-ي-كÒمألأ ة-م-ق
لمح-ي ًا-سصي-م-ق ىد-ترأ ،Úت-ن-جرألا-ب

لتاقلاب هفسصوو ،““ضشوب فقوت““ ةرابع
.حافسسلأو
رسصتقي ⁄ نطنسشأو تاسساي-سسل ءأد-ع-لأ

لاق7002 ماع يفف ،ثد◊أ أذه ىلع
تل--با--قŸأ ىد---حإأ ‘ ا---نودأرا---م
نم يتأاي ام لك هركي هنإأ ةينو-يز-ف-ل-ت-لأ

هفقأوم تدت-سشأ ،ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ
ةدح Ìكأأ تحبسصأأو اههاŒ ةسضراعŸأ
¤إأ بمأرت دلانود ضسيئرلأ لوسصو دعب
اكÒمأأ لود هاŒ هتسسايسس دقتنأ ،مك◊أ
8102 ماع .ةيمدلاب هفسصوو ،ةينيتللأ
‘ هقيرف زوف د-ع-ب بمأر-ت ¤إأ ه-جو-ت
يدهأأ““ :لو-ق-لا-ب تا-ب-سسا-نŸأ ىد-حإأ
Êاعت يتلأ ،ل-يوز-ن-فو وروداŸ زو-ف-لأ
ةيطرسش اهنأأ دقتعت يه ،اكÒمأأ ببسسب
اهنأأ دقتعت ،ةلبنق Èكأأ اهيدل نأل ،⁄اعلأ
،ثدحي نل كلذ نكل ،انسسهد عيطتسست
ًاسسيئر Úع يذلأ ةيغاطلأ عيطتسسي نل
.““انيÎسشي نأأ

تيبلأ ا-سسوؤور د-سض ا-نودأرا-م ف-قأو-م
ىدل اهوركم اسصخسش هت-ل-ع-ج ضضي-بألأ
8102 ماع يفف ،ةيكÒمألأ تا-ط-ل-سسلأ

¤إأ لو-خد-لأ ن--م ةÒخألأ ه--ت--ع--ن--م
،ةÒسشأاتلأ هح-ن-م تسضفرو ،ا-ه-ي-سضأرأأ
دعيو ،بمأرت دسض هتا-ح-ير-سصت بب-سسب

ما-ع ثد-ح اŸ أرأر-ك-ت ضضفر-لأ أذ--ه
3102.

صصلıا قيدسصلا ..انودارام
ةافو نمأز-ت-ت نأأ ،ة-فد-سص ي-ه ا-م-ت-ح
م-ي-عز-لأ ل-ي-حر ىر-كذ ع-م ا-نودأرا-م
نأأ دكؤوŸأ نكل ،وÎسساك ليديف يبوكلأ
تناك Úلجرلأ Úب ةدي-طو-لأ ة-قل-ع-لأ
ةعسضب ‘ اهليسصافت درسست نأأ نم قمعأأ
ليحر هاكبأأ ،بلسصلأ بعللاف ،رطسسأأ
بألاب هفسصوو ،كأذموي هاعن ،وÎسساك
.ميظعلأ
عم هتقأدسصل اظهاب انمث انودأرام عفد
،زي-فا-سشت و-غو-ه-ل هد-ي-يأا-تو ،وÎسسا-ك
يسشتب هبا-ج-عإأو ،وروداŸ ه-تد-نا-سسمو

ىلع امسشو هتروسص عبط يذلأ أرافيغ
ىتح ،هفقأوم ىلع اتباث لظ هنكل ،هدي
ي-بو-ك-لأ Úم-ي--عز--لأ ل--ي--حر د--ع--ب
نلعأأ7102 ماع يف-ف .ي-ل-يوز-ن-ف-لأو
يليوزنفلأ ضسيئرلل همعد نع انودأرام
،تا-با-خ-ت-نلأ ‘ ورودا-م ضسلو-ك-ي--ن

عم تئج ،ضسلوكين دونج نحن ““ :لئاق
.““هبناج ¤إأ فقنل يتلئاع
””ينيطسسلف يبلق ””..ةروطسسأ’ا
تابيردتلأ نم هئاهتنأ دعبو1102 ماع
جر-خ ،ي-تأرا-مإلأ ل-سصو-لأ يدا--ن ع--م
هراظتناب ناكو ،بع-لŸأ ن-م ا-نودأرا-م
نابسش مهنيب ن-م Úع-ج-سشŸأ ن-م دد-ع
نم مهد-حأأ بÎقا-ف ،نو-ي-ن-ي-ط-سسل-ف
ةينيطسسلفلأ ةيفوكلأ ًلما-ح ا-نودأرا-م
ى-ل-ع تم-سسترأ ،““كل هذ-ه““ ه--ل لا--قو
مث ،ةيوفع ةماسستبأ ا-نودأرا-م ّي-ت-ف-سش
:ةينابسسإلأ ةجهللاب فتهو باسشلأ قناع

.““Úطسسلف اي–““
‘ هتبغر نع انودأرام فسشك ماعب هدعب
ةيسضقل قلطŸأ همعدو Úطسسلف ةرايز
يتلأ ةوعدلاب رختفأ““ :لئا-ق ا-ه-ب-ع-سش
ا-نأا-ف ،Úط-سسل-ف ةرا--يز--ل ›إأ ته--جو
بعسشلأ .ةلداعلأ اهتيسضقل لوألأ معأدلأ
انيلع بجيو ميظع بعسش ينيطسسلفلأ

مهبحأأ .مهبناج ¤إأ فو-قو-لأ ا-ع-ي-م-ج
‘ رم-ت-سسأا-سسو ،يد-ي-ف◊ ي-ت-ب-ح-م-ك
نم بسضغيلو ،ابيرق مهروزأاسسو مهمعد
.““بسضغي
تناك ةيسضقلأ هاŒ هفقأوم زربأأ نمو

ة-ط-ل-سسلأ ضسي-ئر ع-م ه--ئا--ق--ل د--ن--ع
لايدنوم ‘ ضسابع دومfi ةينيطسسلفلأ
ا-نأأ““ :ه-ل لا--ق--ف ،8102 ما-ع ا-ي--سسور
.““ينيطسسلف يبلقو ،ينيطسسلف

صشيورد دومfiو ..وغييد
ل اثرإأ ه-ف-ل-خ ا-كرا-ت ،ا-نودأرا-م ل-حر

مسسأ نكل  ،دحأأ هألÁ ل أرثأأو ،هل دودح
‘ هتمسصب كرت يذلأ مدقلأ ةرك قسشاع
‘ أدلاخ ى-ق-ب-ي-سس ا-ه-ب-عل-م ر-ه-سشأأ
ىلع رداقلأ د-ي-حو-لأ ل-ع-لو ،ةر-كأذ-لأ
بايغ هفلخ-ي-سس يذ-لأ غأر-ف-لأ ف-سصو
ينيطسسلفلأ رعاسشلأ وه انودأرام وغييد

fiضشيورد دوم .
 Êاريد ءارهز :بتاكلا

ريرحتلا ةحاصس عقوم نع

!اكÒمأا ءاصسؤور جعزأا يذلا انودارام ..””ينيطصسلف يبلق””
،فقوتف ،هبلق تاقد هتناخ ،دحأا هألÁ ’ً ارثأاو ،هل دودح ’ ًاثرإا هفلخ ًاكرات ،انودارام لحر
ىقبيسس اهبعلم رهسشأا ‘ هتمسصب كرت يذلا مدقلا ةرك قسشاع مسسا نكل ،ةاي◊ا بعلم رداغو

.ةركاذلا ‘ ًادلاخ

!  ابÓغلا رعاصش م‚ داؤوف دمحأا ىركذ
ةيفاقثلأ ةاي◊أ تد-ق-ف3102 ما-ع-لأ لوأأ نو-نا-ك ن-م ثلا-ث-لأ ‘ ^

،م‚ دأؤوف دمحأأ يموجافلأ ةيبرعلأو ةيرسصŸأ ةيبدلأو ةيرعسشلأو
ةيماعلأ ءأرعسش زربأأو مهأأ دحأأو ،Òبكلأ يرسصŸأ يبعسشلأ رعاسشلأ
ةورث هءأرو اًكرات ،يبرعلأ نطولأو رسصم ‘ ÚبغاسشŸأو ÚسسكاسشŸأ

Úحداكلل ةدأوزو ًاحل-سس ل-ظ-ي-سس ا-ًي-لا-سضن ا-ًثرإأو ة-ل-ئا-ه ة-ير-ع-سش
مهيلغتسسمو مهئأدعأ دسض ةي-ق-ب-ط-لأ م-ه-ت-كر-ع-م ‘ Úقو-ح-سسŸأو
 . مهيŸاظو
،كيلاعسصلأو ءاسسؤوبلأو عاي÷أو ابلغلأ ر-عا-سش و-ه م‚ دأؤو-ف د-م-حأأ
نوغأرأ ضسيول هنع لاقو ““ةيقدنبلأ رعاسش““ يعأرلأ يلع روتكدلأ هامسسأأ
ـب تأداسسلأ رونأأ لحأرلأ هت-ع-ن Úح ‘ ““رأر-سسألأ ط-ق-سست ةو-ق ه-ي-ف““
،يرسصŸأ ديعسصلأ قمع نم م‚ دأؤوف دمحأأ مدق  . ““ةءأذبلأ رعاسش““

ةايحو ءأرقفلأ برد خسسأر ناÁإأو ةمات ةعانق نع راتخأأ هرغسص ذنمو
نأأ ررقو ،ضشيعلأ فظسشو فاف-ك-لأو قا-ح-سسنلأو در-سشت-لأو ضسؤو-ب-لأ
لجأل هدسض حافكلأو يسساقلأو ⁄اظلأ عمتÛأ ىلع درمتيو ضضفتني
اًيدحتم دراŸاك راثو كلعسصتف ،ةير◊أو ةلأد-ع-لأ ع-م-ت‹ ضسي-سسأا-ت
تاقرطلأو ةقزألأو عرأوسشلل اًنبأأ نوكي نأأ ممسصو فسصأوعلأو عبأوزلأ
هتكل‡ ‘ ضشاعو ،حوطسسلأو يهاقŸأ هتفرعو ،ةعسسأولأ لوق◊أو
 . ءأرقفلأ ضسانلأو ابلغلأ ىوسس اهيف هكراسشي ل يتلأ ةسصاÿأ
ةÁدقلأ ةيرسصŸأ ل-يوأوŸأ ه-ت-م-ه-لأأو ي-ب-ع-سشلأ ر-ع-سشلأ م‚ بت-ك
ذنمو ، ةوقلأو ةلاسصألأو عأدبإلاب هتنحسشو اًفهرم اًينف اًسسح ةثوروŸأو
تلقتعŸأو نوجسسلأ ىلع مئأد فيسض وهو ةروثلاب هرعسش طبترأ نأأ
ةيديد◊أ نابسضقلأ ءأرو اًماع81 ›أوح ىسضقو ،ةيرسصŸأ نيزانزلأو

لاقتعلأ ىبأأ ةياهنلأ ‘ نكلو تأدا-سسلأو ر-سصا-ن-لأ د-ب-ع يد-ه-ع ‘
، بعسشلأ ناسضحأأ Úب ءا-ف-ت-خلأ ة-برŒ ل-خدو ى-ف-نŸأو ن-ج-سسلأو
 .ماظنلأ ضسيسسأوجو ملظلأ ةزهجأأ اًيدحتم
ضضفأرلأ رعسشلأ ،يقيق◊أ رعسشلأ ¤أ هقيرط م‚ دأؤوف دمحأأ فرع
قدسصلأ ةغلب رعسشلأ بتكي ذخأأو ،ضضرÙأ يوب-ع-ت-لأ يزأز-ف-ت-سسلأ
ةدحو هدئاسصقو هراعسشأأ تسسركو ،يركفلأو يبدألأ قدسصلأو ينفلأ
نم ،ةيبرعلأ انبوعسش هنم Êاعت يذلأ يخيراتلأ فلختلأو رو÷أو رهقلأ
نايغط-لأو م-ل-ظ-لأ عرا-سصو عرا-ق م‚ دأؤو-ف د-م-حأأ  .ءاŸأ ¤إأ ءاŸأ

Êاسسنإلأ عقأولأ ضشاع ،رثؤوم قمعب اهسشاعو مهمومه نيرخآلأ كراسشو
بأذعلأو Êاسسنإلأ قزم-ت-لأ حور ل-ع-ج ا‡ ه-حرأو-ج ل-ك-ب بذ-عŸأ
اياسضق لك أًديؤوم دسشنأأو ،هرعسش ‘ حوسضوب نأرهظي رŸأ يرسشبلأ
ŸÚا-ظ-لأ ى-ل-ع قا-نÿأ ق-ي-ي-سضت ¤أ ا-ه-با-ح-سصأأ ا-ًي-عأد ،ة-ير◊أ
 .نيدبتسسŸأو ÚلغتسسŸأو
Êاسسنإلأ هقدسصو ةقفد-تŸأ ه-ت-يو-ف-ع م-ج-ن-ب با-ج-عإلأ Òث-ي ا-مو
زاحنŸأ يقبطلأ همأزتلأو ،ةخسسأرلأ هتيروثو هتيئدبمو هتماقتسسأو
ÚسشمهŸأو ن-يرو-ه-قŸأو ن-يد-ه-ط-سضŸأ عو-م÷ أًد-بأأ ر-سصت-نŸأو
ناسسنإلأ ةلاسصأاب قيمع ناÁإأ نع ةرداسص م‚ دئاسصقو  .Úحداكلأو
ءانبو ةراسض◊أ عأدبإأ ىلع هتردقو ،هحور ةمظعو قوحسسŸأ طيسسبلأ
اهيفو ةحسضأوو ةفيطل دئاسصق يهو ،ل-ي-م÷أ ر-هأز-لأ ل-ب-ق-ت-سسŸأ
 .ةليم÷أ ةفطاعلأو عجولأو ⁄ألاب رماغ ضساسسحإأ
‘ ضصاغ ،ضساسسحإلأ قيمع ،ضسفنلأ فهرم رعاسش م‚ دأؤوف دمحأأ
تخفن ةيئانغ ةينف ةرهاظ مامإأ خيسشلأ عم لكسش ،بعسشلأ عاقو قامعأأ

اهرثأأ تسسكعو ،ةيروث أًدوقوو اًبيهل ةيفاغلأو ةمئانلأ ةيبرعلأ حورلأ ‘
عقأو نع Òبعتلأ ‘ هرودل أًريدقتو . ةيبرعلأ Òهام÷أ ىلع يباجيإلأ
ةنوحطŸأو ةحداكلأ ةقوحسسŸأ ةيبعسشلأ تاقبطلأ عاجوأأو ةاناعمو
للغتسسلأو رقفلأو ملظلأو رهقلأ نم ضصلÿأ لجأل بئأدلأ هلاسضنو
¤إأ برعلأ ءأرقفلأ Òفسس نوكيل Òتخأ ›امسسأأرلأ عسش÷أو يقبطلأ

امك ـ لكسشي يكل ،ليدنام نوسسلين لسضانŸأ يقيرفلأ ميعزلأ بناج
نبأ يلعو حيسسŸأ ديسسلأ اهئأرو نم ، ةيŸاع ةموكح ـ هنيح ‘ لاق
 .يرافغلأ رذ وبأأو بلاط يبأأ
خأوكأأ ¤إأ ةديسصقلأ ةكل‡ م‚ دأؤوف د-م-حأأ ردا-غ ج-يو-ت-ت-لأ أذ-ه-بو
نيدأوقلأو Úطلسسلأو ءأرمألأو ءايرثألأ نويع ‘ ًاقدfi ،ءأرقفلأ
حلاسصŸأو تاكرسشلأو عناسصŸأ أوماقأأو ، وسصقلأ أوديسش يذلأ برعلأ
لام-ع-لأ رو-ه-ظ قو-ف فرا-سصŸأ ‘ لأو-مألأ أود-سصرو ،ة-يرا-ج-ت-لأ
يقيق◊أ قطانلأ اهيأأ ،ءأرقفلأ Òفسس اي كل دÛاف  . ÚفعسضتسسŸأو
 برعلأ ءأرقفلأ مسساب

.  نصسح ديرف ركاصش :ملقب
 ريرحتلا ةحاصس عقوم نع

اهطوقصس ةليل ‘ مصشاهلا ءافصص ـل دوصسألا باتكلا
ثفنت ناسسللأ ةطيلسس ةأأرماك ترهظ ^
لاعسشإأو ةيرسصنع نم اهمومسس ألŸأ ىلع
نم ثرإأ ،ةوخإلأ ى-ل-ع ضضير–و Ïف-ل-ل
نلو ⁄ ،ئذبلأو جعزŸأ ليوعلأو خأرسصلأ
ة-م-ل-ك-ب ا-ه-نأÎقأ ىو--سس ا--ه--ل ر--كذ--ي
ءافسص هتكرت ام ضصخلم أذه ،““ةيهأركلأ““
لث“ ⁄ يتلأ ةيتيوكلأ ةبئان-لأ ،م-سشا-ه-لأ

امك اهتياهن تناكو ،اًموي تيوكلأ بعسش
.ةÁزهلأو طوقسسلأ ..اهلاثمأل عقوتم وه
ةك-ب-سشلأ ءا-جرأأ تم-ع د-يرا-غزو حأر-فأأ
روهظ دعب ““Îيوت““ ةسصاخبو ةيتوبك-ن-ع-لأ
ءا-ف-سص طو-ق--سسل ة--ي--لوألأ تأر--سشؤوŸأ
ة-مألأ ضسل‹ تا-با-خ-ت-نأ ‘ م-سشا-ه--لأ
،ةقحاسس ةÁزهو ،ودم طوقسس ،يتيوكلأ
يذلأ ءانثلأ لك تيوك-لأ بع-سش ق-ح-سسي-ل

حيبق جذومنلأ أذ-ه م-هذ-ب-ن ى-ل-ع ها-قل
.ركذلأ
نأأ ةيتيوكلأ ““ضسبق-لأ““ ة-ف-ي-ح-سص تر-كذ
ضسل‹ تاباخ-ت-نل ة-ي-لوألأ تأر-سشؤوŸأ
ةÁزه تره-ظأأ0202 يتيو-ك-لأ ة-مألأ

03 زكرŸأ ىلع اهلوسصحو مسشاهلأ ءافسص
،ةثلاثلأ ةيباختنلأ ةرئأدلأ يحسشرم Úب
ىلع تلسصح اهنإأ ملعإأ ل-ئا-سسو تلا-قو
ماظن نأأ ¤إأ راسشي .توسص005 نم لقأأ
ضصني يتيوكلأ ةمألأ ضسل‹ تا-با-خ-ت-نأ

،ةيباختنأ رئأود5 ¤إأ دلبلأ ميسسقت ىلع
Áأ ليكسشتل ،بأون01 اهنم لك لثÛضسل

.اًبئان05 نم نوكŸأ
مسشاهلأ ءافسص يسضام اًيوسس ركذتنل نكل
مسشاهلأ ءافسص ترهتسشأ ،دأأولاب ريد÷أ

Ãنيدفأولأ ع-ي-م÷ ءأد-ع-لأ ة-ب-سصا-ن ‘
نوبهني مهنأاب م-ها-يإأ ة-م-ه-ت-م ،ا-هدل-ب

،ءأرولأ ¤إأ ا-ه-نود-ي-ع-يو دل-ب-لأ تأÒخ
ةسصتfl ،تيوكلأ نم مهدرطب بلاطتو
لك ةسسركم ،ÚيرسصŸأ نيدفأولأ كلذب

ةجعز-م ة-ي-تو-سص لا-ب-حأأ ن-م كل“ ا-م
ضض– ةيرسصنع راكفأأو ةئ-يذ-ب ظا-ف-لأأو

ءافسص ،ةقراف-م-ل-لو ..ة-ي-هأر-ك-لأ ى-ل-ع
.ةدفأو اهسسفن مسشاهلأ
ببسسب تأأد-ب-ف ر-سصم ‘ ا-ه-تر-ه-سش ا-مأأ

ةرجهلأ ريزوو ÚيرسصŸأ ىلع اهموجه
ول““ ةÒهسشلأ اهتلمج ةلئاق ،مركم ةليبن
رتافدلأ أوتاه ىرج يللأ أوتي-سسن أو-ت-ن-ك
عامتسسلأ نم عنÁ ل أذه نكلو ،““أرقنت
.رتافدلأ ‘ ثحبلأو اهتحيسصنل

؟رتافدلأ لوقت أذام
تأأدب مسشاهلأ ءافسص نإأ ر-تا-فد-لأ لو-ق-ت
ي◊أو برغŸأ ¤إأ Úطسسلف نم اهتلحر
،تيوكلأ مث ةيدوع-سسلأ ¤إأ م-ث يدو-ه-ي-لأ

لسصألأ ينيطسسلفلأ اهد-لأو ل-م-ع ثي-ح
‘ ة-يدو-ع-سسلأ كرا-م÷ا--ب ف--ظو--م--ك

fiثيح تيوكلأ ¤إأ لقتنأو ،ايلعلأ ةظفا
ةيسسن÷أ ى-ل-ع تل-سصحو ،ءا-ف-سص تد-لو
دعب غلبت ⁄ يهو ىفوتي نأأ لبق ةيتيوكلأ

.لوألأ اهماع
ءافسص ءاعدأ بذك اسضيأأ رتافدلأ تفسشك
نم ةأروتكدلأ ىلع اهلو-سصح-ب م-سشا-ه-لأ

نك-ل ،ة-ي-ك-ير-مألأ ““درا-فرا-ه““ ة-ع-ما-ج
لوقت يتيوكلأ ةمألأ ضسل‹ ىدل اهقأروأأ
ةغللأ بأدآأ ضسناسسيل ىل-ع تل-سصح ا-ه-نإأ
““مولبد»و ،تيوكلأ ةعماج نم ةيزيل‚إلأ
.““درافراه““ نم ةيذيفنت ةرأدإأ
Úسصلıأ مدÿأ نم مسشاهلأ ءافسص دعت

Ÿلأ ضسي-ئر-لأ عور-سشÎبي-ط بجر ،ي-ك
دعب هنأأ اسضيأأ ““رتافدلأ““ لوقتو ،ناغودرأأ
““جتنافدأأ““ ةكرسش مسشاهلأ ءافسص ضسيسسأات
،ةيدا-سصت-قلأو ة-يرأدإلأ تأرا-سشت-سسل-ل
ايكÎب ةعسسومو ةيوق تاقلع ا-ه-ت-ط-بر
مسشاهلأ ءافسص ترهظ ،لاثمك .ناغودرأأو
اهئأد-هإا-ب تف-ت-حأو ،نا-غودرأأ بنا-ج-ب
.““اباجح““

،يبرعلأ يعابرلأ ةعطاقم ةمزأأ للخو
نيرحبلأو ةيدوع-سسلأو تأرا-مإلأو ر-سصم
اهÒمأأ رودو اهرود ببسسب رط-ق ة-لود-ل

،باهرإلأ ليو“و معد ‘ دمح نب مي“
نع عافدلأ ءأول مسشاه-لأ ءا-ف-سص تل-م-ح
ديدبت ¤إأ رطق يعسس ةي-سسا-ن-ت-م ،ر-ط-ق

،حا-ب-سص خ-ي-سشلأ ل-حأر-لأ Òمألأ دو-ه-ج
لود ةموظنم كيكفت ‘ ةتيبŸأ ا-ه-ت-ي-نو

.نواعتلأ ضسل‹
اهتÒسسم مسشاه-لأ ءا-ف-سص أأد-ب-ت نأأ ل-ب-ق
در‹ تناك ،““دأوسسلأ ةعسصان““ ةيسسايسسلأ

ركفت نأأ ل-ب-ق ،ة-ي-ت-يو-ك لا-م-عأأ ةد-ي-سس

،ة-مألأ ضسلÛ ح-سشÎلا-ب ““ا--م بب--سسل““
ضسل‹ ةيوسضع ىلع اه-لو-سصح در-جÃو
ثف-ن-ي ““ح-ن‹ Úن-ت““ ¤إأ تلو– ،ة-مألأ
ةبيرغ تاحيرسصتب نيدفأولأ هاŒ هنأÒن
نم تابف ،اًيناسسنإأ ةلوقعم Òغو ةذاسشو
ايموي جرخ-ت نأأ ل-ل-م-ل-ل ÒثŸأو رر-كŸأ
اهنم أأÈتي نأأ ثبلت ام يتلأ ،اهتاحيرسصتب
وأأ Úيملعإأ وأأ Úنطأوم ءأوسس نويتيوكلأ

.بأون ىتح
‘ مسشاه-لأ ءا-ف-سص ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ تنا-ك
لو ،نيدفأو-لأ ى-ل-ع يرا-سضلأ مو-ج-ه-لأ

بسسك ¤إأ فد-ه-ت ،Úير--سصŸأ ا--م--ي--سس
ةزهاج ةعامسش نيدفأولأ لعجو ةيبعسشلأ
اŸاطل يتلأ ،تيوكلأ تامزأأ اهيلع قلعت
لو ،نيدفأولأ ةيمهأأ ىلع اهتدايق تدكأأ

،اهراهدزأو اهمدقت ‘ ،ÚيرسصŸأ اميسس
اجاتنإأو ًل-م-ع نو-مد-ق-ي ضسا-نأأ م-ه-نأأو
أوسسيلو ،مه-ب-تأور ه-ل-با-ق-م نو-سضا-ق-ت-ي
.Úبهان وأأ نيذاحسشب

مسشاهلأ ءافسص تبلاط ،يسضاŸأ وينوي ‘
““ÚيرسصŸأ““ نيدفأو-لأ ع-ي-م-ج ل-ي-حÎب
ةفسصأو ،Êاكسس ““ضسد-ك-ت““ م-ه-نإأ ة-ل-ئا-ق
بع-سشلأ ى-ل-ع ““ة-لا-ع““ م-ه-نأا--ب م--ها--يإأ
.يتيوكلأ

تمد-ق ،ه-سسف-ن ما-ع-لأ ن-م ر-بو--ت--كأأ ‘
ل-ي-حر--ت بجو--ت--سسي نو--نا--ق عور--سشم
تاماقإلأ““ لاح ‘ مهر-سسأأو ن-يد-فأو-لأ
Òغ دنع لمعي نمو ،ةيحلسصلأ ةيهتنŸأ
Òغ ةماقإلأ ‘ هتنهم نوكت نمو ،هليفك
رسشابم لكسشب لمعي نمو ،عقأولل ةقباطم
ةرا--ج--ت--لأ لا‹ ‘ ر--سشا--ب---م Òغ وأأ
ةلامعب تقولأ ضسفن-ب ضصاÿأ ه-با-سس◊و
ضشيتفتلأ عم ةجا◊أ ىلع ةدئأزو ةبئاسس

تا-كر--سشلأ ضصخرو ل--م--ع--لأ ضصخر ‘
.““ةيمهولأ تاكرسشلأ ديدحتل
ءاسشنإلأ لامع كلذ-ك ة-ح-ئل-لأ تم-سضو
م-هرا-م-عأأ تزواŒ ن-يذ-لأ Òم-ع--ت--لأو
وأأ ةقاعإأ يأأ نم نوناعي وأأ ةنسس Úعبرأأ
عور-سشŸأ لوا-ق--م مأز--لإأ ع--م ضضأر--مأأ
ءاهتنأ لاح ‘ دلبلأ نم ةلامعلأ جأرخإاب
تا--م--ل--عŸأو Úم--ل--عŸأو ،عور--سشŸأ
ةيلهألأ ضسرأدŸأ ‘ تلماعلأو لامعلأو
بحاسص ىلع ةماقإأ مهيد-ل ضسي-ل ن-يذ-لأ
اهدأرفأأ ةيقب ليحرتو ةيميلعتلأ ةأاسشنŸأ
،ىر-خأأ ةر-م مأد-ق-ت-سسلأ ن-م ا-ه-ع-ن-مو
وأأ ةيئاسضق ماكحأأ هيلع قبسس نم ليحرتو
يفع وأأ اهمكح ذفُن وأأ ىسضم نإأو ةينوناق
دنع هدل-ب ¤إأ د-فأو-لأ ل-ي-حر-تو ،ه-ن-ع
لوسصوو ةيرور-م تا-ف-لا3fl باك-ترأ

flوناقلأ د◊أ ¤إأ هتافلاÊ، دفأو لكو
هتايتوبث وأأ هقأروأأ ىدحإأ ةيحلسص تهتنأ
ليحÎلأ هقحب قبطي اهديدجتب مقي ⁄و
يتيوكلأ Ëر-غ-تو را-ن-يد005 ة-مأر-غو
هل لغسشم وأأ فلاfl دفأو ىلع ÎسستŸأ
.دفأولأ رفسس فيلاكت لك دقع Òغب
مسشاهلأ ءافسص تدقتنأ ،0202 ضسرام ‘و
بلطب ة-ي-ت-يو-ك-لأ ة-ح-سصلأ ةرأزو ما-ي-ق
نم ولÿأ دكؤوت Úمداقلأ نم ةيبط ةداهسش
ىد-ل ةد-م-ت-ع-م تأÈتfl ن-م ا--نورو--ك
.رسصم ‘ ةيتيوكلأ ةرافسسلأ
تلسسرأأ نأأ قبسس ةحسصلأ ةرأزو نإأ تلاقو
Úمداقلأ Úيتيوكلأ ضصحفل اvيبط اًقيرف
قيبطت متي ل أذاŸ :ةلئاسستم ،نأريإأ نم
نم كانه نأأ ةسصاخ رسصم ‘ رمألأ أذه
نم هو-ل-خ د-كؤو-ت ة-ي-ب-ط ةدا-ه-سشب ي-تأا-ي
؟انوروك ضسوÒف
ن-م دد-ع بلا-ط ،ي-سضاŸأ ر-بو-ت-كأأ ‘و
ءانغتسساب ،يتيو-ك-لأ ة-مألأ ضسل‹ بأو-ن
نيدفأولأ لامعلأ عيمج نع ““ن-يو-م-ت-لأ““

Úي-ت-يو-ك-لا-ب م--ه--لأد--ب--ت--سسأو ،أرو--ف
Òغ وأأ تايتيوكلأ ءانبأأ وأأ ن-يد-عا-ق-تŸأ

fiتأو-عد-لأ ي-تأا--تو .ة--ي--سسن÷أ يدد
بيرهتلأ تايلمع رأركت لظ ‘ اًسصوسصخ

ءأدوسسلأ قوسسلأ ‘ نيومتلأ دأوم عيب وأأ
،ناطيخو خويسشلأ بيل-ج ي-ت-ق-ط-ن-م ‘

.ةيتيوكلأ يأرلأ ةفيحسص تدافأأ ام قفو
داسسفلأ ةبراحÃ بأونلأ بلاط ا-م-ن-ي-بو
تأأر ،ةماع ينيو-م-ت-لأ بير-ه-ت-لأ ع-ن-مو
دأوم بيرهت لح نأأ مسشاهلأ ءافسص بئانلأ
ةلامعلأ““ نع ءانغتسسلأ ‘ نمكي نيومتلأ
نيوم-ت-لأ ةرأدإأ ى-ف أًد-يد– ““ة-ير-سصŸأ
.نيدعاقتŸأو Úيتيوكلاب ةناعتسسلأو

 تيوكلا ىدصص ^
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نانفلا عم ةكراششم ،غنيكلوشس جوتو  ^
.ي-ج .رأا .نأا““ ةز--ئا--ج--ب ““ي--ج .يد““

““ميّييليم““ هت-ي-ن-غأا-ب ““زدراوأا كيزو-ي-م
‘ يئا-ن-غ ي-ئا-ن-ث ن-شسحأ’ ،(ي-كÓ-م)
نأا اعاطتشساو ،يرا÷ا ما-ع-ل-ل ا-شسنر-ف
.ÚتوشصŸا نم ددع Èكأا ىلع Óشصحي
هعون نم لوأ’ا دعي يذلا جيوتتلا دعبو

روششنم ‘ رك-شش ،ة-ي-ن-ف-لا ه-تÒشسم ‘
ع-قوÃ ة-ي-م-شسر-لا ه-ت-ح--ف--شص ى--ل--ع
:مهلمع ىلع ه-ق-ير-ف ل-ك ،كو-ب-شسيا-ف

رمأ’ هنإا ،كل اركشش ،اركشش ،كل اًركشش““
،لشضفأ’ا تنأا قير-ف-لا ،ا-ًق-ح سشهد-م
لوأا اهنإا …ةيدهلا هذه ىلع كل اًركشش

.““› ةزئاج
ةي-ئا-ن-غ ةر-ها-ظ غ-ن-ي-ك-لو-شس Èت-ع-يو
قاششعلا نم ÚيÓم بشسكي نأا عاطتشسا
هتامو-ب-لأا ق-ق–و ،ه-ئادأ’ Úع-با-تŸاو

ىلع ةينويلم تادهاششمو اÒبك احا‚
ققحي نأا عا-ط-ت-شساو ،بو-ي-تو-ي ع-قو-م
ناك اŸ ةبعشصلا هتياد-ب م-غر حا-ج-ن-لا
.اشسنرفب ةيعرشش Òغ ةقيرطب سشيعي
يŸاعلا ““يج يد““ جوت لف◊ا سسفن ‘و

لوشصأا نم رد-ح-ن-ي يذ-لاو ي-شسنر-ف-لا
““ماع-لا ي-ج يد““ ةز-ئا-ج-ب ،ة-ير-ئاز-ج

زئاوج عيزوت لفح لÓخ ةثلاثلا ةرملل
.““يج.رأا.نأا““

نع جيوتتلا دعب ““كانشس يج يد““ Èعو
ىلع ةثلاثلا ةرملل هنأاو ةشصاخ ،هتحرف
‘ لا-قو ،ةز-ئا÷ا--ب زو--ف--ي ›او--ت--لا
هنإا ““ي-ج .رأا .نأا““ ع-قوŸ تا-ح-ير-شصت
هروشضحو زوفلا اذه Òث-ك-لا ه-ل ي-ن-ع-ي
رو--شضح نود--ب م--ظ--ن يذ--لا ل---ف◊ا
ةبعشصلا فورظلا نم مغرلاب ،روهم÷ا
.انوروك ةحئاج يششفت ببشسب
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..““كانسس يج يد»و ““غنيكلوسس“

اسسنرفب ““يج .رأا .نأا““ زئاوجب ÚجوتŸا سسأار ىلع نايرئازج
نم لكب رمألا قلعتيو ،اسسنرفب ىقيسسوملل ““يج .رأا .نأا““ زئاوج لفح ‘ جيوتتلا ةسصنم نايرئازج ىلتعا
لوسصأا نم يسسنرفلا يŸاعلا ““كانسس يج يد»و ،““غنيكلوسس»ـب فورعŸاو ،يجارد فوؤورلا دبع يŸاعلا مجنلا

.ةيرئازج

ةحيشش رامع يرشصŸا نانف-لا ى-ف-ت-حا ^
لوا ،““ةدرÿا زون-ك““ ه-شضر-ع-م قÓ-ط-نا-ب
رو-ت-كد-لا سضر-عŸا ح-ت-ت-فا ثي--ح ،سسمأا
بيقنو نونفلا ةيÁداكأا سسيئر يكز فرششأا
Úنانفلا نم فيفل روشضحب ةيليثمتلا نهŸا
12 ى-ت-ح سضر-عŸا ر-م-ت-شسيو .دا-ق-ن--لاو
،كلامزلاب حامشس يÒلاغب يرا÷ا Èمشسيد
ي-ت-لا ة-ي-ن-ف-لا لا-م-عأ’ا ر-خآا ا--مد--ق--م
نم نان-ف-لا ا-ه-جر-خ-ت-شساو ا-ها-حو-ت-شسا
ةفلتfl ندا-ع-م ى-ل-ع اد-م-ت-ع-م ،ةدرÿا
.ديد◊ا اهزربأا

نانفلا لوقي ةدرÿاب ليكششتلل هقششع لوح
غابشصأ’ا عم لماعتلا تأادب““ :ةحيشش رامع
دارفأا سضعب لثم يتلو-ف-ط ذ-ن-م ناو-لأ’او

ميلعتو هيجوت ت– ةينار◊ا ةيرقب يتلئاع
رشصانلادبع لحارلا نانفلا يقيدشصو يخأا

ةقÓع تأاششنو ،كي-تا-ب-لا نا-ن-ف ،ة-ح-ي-شش
لكب ةيرشصبلا نونف-لا Úبو ي-ن-ي-ب ةر-ك-ب-م
ةدرÿا عم يتقادشص““ :فيشضيو .““اهفايطأا

ىلع تفرعت ذن-م تق-ثو-ت ر-م-ُع ة-قاد-شص
تأادبو ،Ëركلادبع حÓشص لحارلا نانفلا

fiةرششع ةعشسا-ت-لا ن-شس ‘ ¤وأ’ا ي-ت’وا
انأاف ،ةيندعŸا تÓمهŸا مادختشسا ةداعإاب

ةيوفعلا اهتانيوكت ة-موا-ق-م ع-ي-ط-ت-شسأا ’
فغششب اهنع ثحبأا ،تناك امنيأا هيحوŸا
،ةديدج ةروشص ‘ اهبيترت ي-ن-هذ د-ي-ع-ي-ل

هذه-ل ةد-يد÷ا ةا-ي◊ا-ب ل-ف-ت-حأا م-ك-ع-م

انتاي-ح تر-ثأا ي-ت-لا ةز-يز-ع-لا تادر-فŸا
اهبوث ‘ اندعشستف دوعتل ةيعفنلا اهتفيظوب
.““ديد÷ا
ةيرق ديلاوم نم ةحي-شش را-م-ع نأا ر-كذ-نو
سسناشسي-ل ى-ل-ع ل-شصا-ح ،2791 ةي-نار◊ا
Úيليكششتلا ةباقن وشضع ،ةمجÎلاو تاغللا
‘ مهاشس ،نو-ن-ف-ل-ل ة-ي-ل-هأ’ا ة-ي-ع-م÷او
ديدعلا ماقأاو ،4991 نم ةيليكششتلا ةكر◊ا

ل-شصحو جراÿاو ر-شصم ‘ سضرا-عŸا ن-م
تادا-ه-ششو ز-ئاو÷ا ن-م د-يد-ع-لا ى--ل--ع
ديدعلا ىدل ةشصاخ تاينتقم هلو ،ريدقتلا

تا-شسشسؤوŸاو ف--حا--تŸاو دار--فأ’ا ن--م
.جراÿاو رشصم ‘ تارافشسلاو
ةمجرتو تاغل جيرخ ا-نأا““ :ة-ح-ي-شش لو-ق-ي
¤إا تهŒاو ،ةدا-ه-ششلا تكر-ت ي--ن--ن--ك--ل
لاكششأا هنم تعنشصو ،ندعŸا ‘ لاغتشش’ا
نكÁ ’ ام لكو ،اهÒغو تاناويحو ناشسنإا
.““ءي-شش يأا ه-ن-م ل-م-عأا ا-نأا ه-ماد-خ-ت-شسا
،ديد◊ا يشساشسأا لكششب مدختشسأا““ :عباتيو
‘ اهعيو-ط-ت ن-كÁو ةد-ي-ج ة-ما-خ و-ه-ف
هنف نأا احشضوم ،““ةينفلا لامعأ’ا ليكششت

ى-ل-ع م-ه-لا-ب-قإاو سسا-ن-لا ع-ي-ج-ششت ى-ق’
جات– ’ هلامعأا نأا نانفلا ىريو .هشضراعم
¤إا ةهجوم يه لب اهمهفي ى-ت-ح ا-ف-ق-ث-م
ىلع هعجششي ا-م و-هو ،ءا-ط-شسب-لا سسا-ن-لا
.قيرطلا اذه ‘ يشضŸا
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ةرهاقلا ضضرعم ‘
ةدرÿا نم ةديدج ةايح قلخي يرسصم نانف

““لانوسشانÎنإا نيركسس““ مهتراتخا Úجرfl ةتسس نمسض

ايبرع نيدعاولا موجنلا دحأا Êاسضمر يدهم
نوكيل Êاشضمر يدهم يرئاز÷ا Òتخا ^

نيدعاولا ةتشسلا Úجرıاو موجنلا دحأا
‘ مهرايتخا ” نيذلا ،يبرعلا ⁄اعلا نم
اهتنلعا يتلا ““برعلا د-غ-لا مو‚““ ةردا-ب-م
فدهتشست يتلاو ““لانو-ششا-نÎنإا ن-ير-ك-شس““
‘ ماقتو ،بهاوŸا ىل-ع ءو-شضلا ط-ي-ل-شست
ةعانشصلا ةشصنم نمشض ،ةعبارلا ا-ه-ت-خ-شسن
،““امنيشسلا ةعانشصل ةرهاقلا مايأا““ ةحجانلا
ةردابم يهو ،““لمأ’ا يشس.يب.مأا““ نم معدب
مهدادعإاو ،يبرعلا بابششلا معد ىلع زكرت

Ÿلشضفأا لبقتشس.
نمو ،ير-ئاز-ج ل-ث‡ ،Êا-شضمر يد-ه-مو
نم ةÒبكلا ةششاششلا ىلع قلطني نأا ررقŸا

يخيراتلا مليفلا ةلوطب ‘ ةكراششŸا لÓخ
‘ ر-ئاز÷ا ل-ثÁ يذ-لا ““سسي-لو-بو-ي-ل-ه““

.›ود مليف ل-شضفأ’1202 راكشسوأا ةزئا-ج
ةفرحو يليثمتلا هئادأا Úب Êاشضمر عمجيو

ة-ق-ير-ط-لا ل-ع تار-هوÛا ة--غا--ي--شص
1102 ‘ ناك يدهŸ روهظ لوأاو .ةيربÈلا

““رئاز÷ا ادغ““ Òشصقلا مليف-لا لÓ-خ ن-م
كراشش مث ،نيدموب يديشس Úمأا جرخ-م-ل-ل
اوشسيل ةئŸا““ نيÒشصقلا Úمليفلا ‘ اهدعب
،تبشسلا موي حابشص ““ةواخرب»و ““سسكإا ديشسلا
مليفلاو ،اما-ج ن-ب ا-ي-فو-شص ة-جر-خ-م-ل-ل
.⁄اشس سسايلإا جرخملل ““Êارهولا““ ليوطلا
نم ›ودلا حاجن-لا ى-ل-ع يد-ه-م ل-شصحو

Òشصقلا مليفلا ةلوطب ‘ هتكراششم لÓخ
‘ يوشسوم Ëرك جرخملل ““ةيشضاŸا مايأ’ا““

ونراكول ناجر-ه-م ‘ سسفا-ن يذ-لا ،3102
ةعيبط““ مليف مث ،دغلا دوهف ةقباشسم نمشض

يŸاعلا هشضرع ىلع لشصح يذلا ““لا◊ا
نمشض ،يئامنيشسلا ناك ناجرهم ‘ لوأ’ا

،يدهمأادب ،ارخؤومو .ام ةر-ظ-ن ة-ق-با-شسم
نويزفلتلاو ام-ن-ي-شسلا ة-عا-ن-شص ‘ ل-م-ع-ي
يام““ ‘ Òغشص رود لÓخ نم ،يشسنرفلا
Òل-ي-ه جرıا ع-م ،““فو-ل-ي ا-م رو-ت-ير--ت
.نÒتشسيشس

م.م ^

يميسسق Òمسسل

ةفورعم Òغ ⁄اوع ..““ر’ورت ⁄Óسس““
ئراق نوكي نأا ةقيق◊ا ‘ ًاطرشش سسيل ^

خشسم ىلع ًاعل-ط-م ،““ر’ور-ت ⁄Ó-شس““ ة-ياور
بو-ق-ثو ،فو-كا-غ-لو-ب نا-ط-ي-ششو ،ا-ك-فا-ك
يميج ةهلآا ىلع وأا ،ءادوشسلا هدنإا ليئاخيم
قÿÓا حقÓتلا َةع-ت-م سشي-ع-ي ي-ك-ل ،سسيو
َطاشسب يميشسق Òمشس يئاورلا هجشسن يذلا
ششو-م ٍح-ير ةيئاورلا لامعأ’ا نم ديدعلا-ب ى-ّ
،ةديرفلا ةيŸاعلا ةين-ف-لاو ة-ي-ئا-م-ن-ي-شسلاو
.زيمتم يعادبإا لمعك ةياهنلا ‘ هب ًاشصاخو
حاير ىلع اهئراقب Òط-ت ي-م-ي-شسق ة-ياور-ف
ةغلاب ةيزاتناف ⁄اوع ¤إا ةقيمعلا ةيرخشسلا
رئاز÷ا عقاو اهيف ىري نأا ه-ن-كÁ ،ة-ع-تŸا
نم ناك نإا هعقاوو ،ًايرئازج ناك نإا يزاوŸا
ناشسنإ’ا َعقاوو ،›ومشش ماظن اهمكحي ةلود
ةلود نبا ناك نإا نآ’ا ةيشضرأ’ا ةركلا ىلع
عنا-شصم ا-ه-ُشسراد-م تزواŒ ة-ي-طار-قÁد
.رششبلا خشسم ‘ ةيلومششلا لودلا
ًةموك-ح ،ا-مو-ي ر-ئاز÷ا ›ا-هأا ظ-ق-ي-ت-شسي
ًاباوبأا ىمشسي ام عيمج ءافتخا ىلع ،ًابعششو
لك نمو تارامعلاو تويبلا عيمج نم ذفاونو
كلذ ‘ اÃ ،جراÿا نع لخادلا لشصفي ام
نوجشسلا باوبأاو ،تارباıا فيششرأا فرغ
كلذك تايتفلا ةراكب ة-ي-ششغأاو ،تارا-ي-شسلاو

Ãا نع لخادلل لشصاف يه اÿجرا.
’و باوبأا Óب فوششكŸا خشسŸا اذه راثن ‘

نم نوكت يذلا حبقلا يميشسق روشصي ،ذفاون
يرا-ع-لا يÒتا-ك-يرا-ك-لا ر-يو-شصت-لا لÓ-خ

ةظحللا لو– قفو اهت’و–و تايشصخششلل
لثم ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا ة-ي-خ-يرا-ت-لا

Úباوبلا بيقن ،يدي-م-ح لا-م-ج ة-ي-شصخ-شش
يذلا لها÷ا Úّنعلاو ،درقك رعششŸا Úمشسلا
جوزو ،ةفاقثلا ةرازو باب ىلع ًاباوب لمعي ناك
حقÓتلا خشسم ،هتنع ببشسب هترجه يتلا اغلوأا
.دعقŸا ،يحافشسلا
‘ نوكت يذلا حبقلا ليشصافت هريوشصت عمو
نيدلا لماع يميشسق ىشسني ’ ،خشسŸا ةلودلا

ةلمعك همادختشساو رششبلا خ-شسم ل-ي-ه-شست ‘
عناشص ““ليئشضلا لجرلا““ بيج ‘ تهتنا ةيبهذ
ةروشصب لماعلا اذه لاخدإا ىشسني ’و ،ةهلآ’ا

،ينيد-لا ر-ئاز÷ا ع-شضو بشسا-ن-ت ةر-ك-ت-ب-م
ةهلآ’ا راكتباو ةفارع-لا روذ-ج ¤إا ةدو-ع-لا-ب
رو-ث-ع را-ك-ت-با-ب ،ءا-ي--لوأ’او Úح--ي--شسŸاو

ىلع رئاز÷ا ‘ هماقÃ فورعŸا ““ÚغÓيإا““
جوتم سصخشش ةثج دي-ب ة-ي-ب-هذ-لا ة-ل-م-ع-لا
لعف امك ،ةهلآ’ا نم اهتقو تÈتعاو ،كوششلاب
‘ سسطÓيبو حيشسŸا ةلباقم ‘ فوكاغلوب
دا–’ا سصخ-ي اÃ ،““ا-ت-ير-غرا-مو م-ل-عŸا““
همليف ‘ سسيو يميج لعف امكو ،يتييفوشسلا
عم ،““ةنون‹ ةهلآ’ا نوكت نأا بجي““ رخاشسلا
نيذلا ةيقيرفأ’ا ةيئاد-ب-لا ة-ل-ي-ب-ق-لا ›ا-هأا

اكوك ةجا-جز م-هد-حأا سسأار بر-ق تط-ق-شس
هلثم اوري ⁄ يذلا اهلكشش ‘ مهتÒحو ،’وك
مشسرت ،ةهلآ’ا نم ةيده اهوÈتعاف ،لبق نم
:مهرئاشصمو مهدوجو سسوقطو مهتايح
ليشصافت هريوشصت ‘ يمي-شسق ى-شسن-ي ’ ا-م-ك
ع-م-تÛا د-ق-ع ن-م سسر-ك-ت ا-م ،ح-ب-ق--لا
لك نأا Èتعَت يتلا تا-ي-ل-ق-ع-لا ‘ ،يرو-كذ-لا
وأا ببشسل تقلط وأا جوزتت ’ نأا تراتخا ةأارما

:ماÎح’ا قحت-شست ’ ٍةر-ها-ع در‹ ،ر-خآ’
تبك نم مكارت ام داقتع’ا اذه ثعبم ناكو““

‘ ةديد÷ا ةهلآ’ا هشسرغ ¤إا تدمع ،يشسنج
‘ تح‚ ىتح ،““سسأار Óب ÚنطاوŸا““ حاورأا

جرف در‹ ةأارŸا دعي يروكذ عمت‹ قلخ
ام ةناكم اهحنÚ Áحو ،Òغ ’ ريرشس ةعتمو
.““امأا وأا ًاتخأا وأا ًةجوز ’إا نوكت Óف

كباششت يميشسق جشسني ،ءارعلا اذه عادبإا ‘
،اهشسفن ةيعادبإ’ا ةباتكلا عم ه-ت-ياور ة-ي-ن-ب
ٍةيشصخششك ،وه يذلا هت-ياور َبتا-ك ل-خد-ُيو
لعف ةغيشصب ““ميلعلا يوارلا““ اهُدرشسي اهيف
يتلا تايشصخششلا ةكرح ةفشسلف عم ،يشضاŸا

Œي-م در-شس قوذ-ت ة-ع-ت-م ن-هذ-ل-ل بل-Óن
لوشصف عيمج ‘ يميشسق ظفاحيو .اريدنوك
نكل ،درشسلا اذه ةعيبط ىلع ةعبشسلا ةينبلا
ةروشصلاب بتاكلا رثأات ⁄اوعل عدبم ٍلخادتب

ةباتكلا نع ه-ل-ط-ع-ت ي-ت-لا ةرو-ظ-نŸا Òغ
يتلا اهشسفن دلبلا ةلاطع اهنأا ول امك ودبتو)
يذلا باوبأ’ا ءافتخا عم ،(عاد-بإ’ا ل-ط-ع-ت
ه-م-شسا ¤إاو ة-با-ت-ك-لا ¤إا َبتا-ك-لا د-ي-ع--ي
،فيزم بتاكل هنع ىلخ-ت يذ-لا ي-ق-ي-ق◊ا
نم اهلشسرأا يتلا هتلاشسر روهظ لعف راكتباب

نم تاونشس سسمخ دعب ،هتجوز ¤إا ايليشسرم
يذلا اهفي-ششرأا ‘ ا-ه-ل تار-باıا ءا-ف-خإا
ةعانشص ةبعل داعبأا هعم تفششكناو ،فششكنا
ثدح اميف اهل ةق-فارŸا م-ئار÷او ة-ه-لآ’ا

.ءارعلا ت’آام نم
⁄اع عÓتب’ فحزت يتلا ةملظلا نا ول امكو
فاششتكاب فقوتت ،ءادوشس بوقث امك لايÿا

““يهتنت ’ يتلا ةشصقلا““ لطب ،ناي-ت-شسا-ب-ي-شس
ةد-ي-شس““ :ة-ي-لو-ف-ط--لا ةرو--طاÈمإ’ا م--شسا
،ءارعلا ةو-شسك-ب ي-م-ي-شسق أاد-ب-ي ،““را-م-قأ’ا
ةياورلا ةباتك ‘ همدقت عم باوبأ’ا راهظإاو
يبعششلا ي◊ا ⁄Óشس مشساب ا-ه-ي م-شسي ي-ت-لا
ه-م-شسا ع-شضو ع-م ““ر’ور-ت ⁄Ó-شس““ ،ع-ب-شسلا

عادبإ’ا ةوشسقل ايو ،فشسأÓل اي نكلو ،اهيلع
Úيرئاز÷ا لمأا ىل-عو ،ءار-ق-لا ل-مأا ى-ل-ع
روهظب يفتخي م-ه-كار-ح نود-ه-ششي ن-يذ-لا
ةهلآا نم اهتروشص تÒغ يتلا ةديد÷ا ةهلآ’ا
،م-ه-خ-شسم ة-ه-لآا ¤إا ة-يرو-ث-لا ة-ي-عر--ششلا

ٍكارح لعفب تفتخا يتلا ذفاونلاو باوبأ’اف
ايارم ¤إا لوحتتل دوعت ،ٍنافوط امك كرحَت
‘ ناك ول امك اهيف هشسفن بتاكلا فششتكي
نيرخآ’ا نع ًةخشسن :فونوميشس نوتنأ’ ةحول
⁄““ :دبع ةروشص ‘ ًاعيمج نورركتي نيذلا
امو ،لبق نم اهلاؤوشس ىلع رشصأا امتقو قطنت
هتروشص تناك ا-ه-نأ’ ط-ق-ف ،ل-ع-ف-ت-ل تنا-ك
امكف ،ةلودلا ةنيدŸا نم دحاو لك ةروشصو
وأا وه نكي ⁄ ،تابثإا لك نع ةيهيدبلا ىأانت
نع لأا-شسي-ل ة-لود-لا ة-ن-يدŸا ن-م د-حأا يأا

يهو ،اهب مهقامعأا ‘ Úعنتقم اوناك ٍةقيقح
.““ةشساخنلا قوشس ‘ ديبع مهنأا

ماع دلو ير-ئاز-ج ي-ئاور ي-م-ي-شسق Òم-شس
ةداهشش لمحي .ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب4791
ع-شست ه-ل ترد-شص .قو-ق◊ا ‘ سسنا-شسي-ل-لا
ا-ه-ن-م ،ة-ي-شسنر-ف-لا ¤إا تم-جر-ُت ،تا-ياور
ةزئاجب زاف اهنعو ،(9002) ““عايشضب حيرشصت““

عئار موي»و ،ة-ياور-ل-ل Êاد-ي-ع-شس ي-م-ششا-ه
ةليوطلا ةمئاقلا تغلب يتلا ،(9002) ““توملل
،0102 ماعل ةيبرعلا ةياورلل ةيŸاعلا ةزئاجلل
““رقاع ةأارما قششع ‘»و ،(0102) ““ليبÓه»و
لا-ب-ي-نا-ب ة-ل‹ ترا--ت--خا ي--ت--لا (1102)
ةمجÎم اهرششنتل اهنم ً’وشصف ةيزيل‚إ’ا
بح»و ،(2102) ““⁄ا◊ا»و ،ةيزيل‚إ’ا ¤إا

يتلا ةياورلا هذهو .(4102) ““لئام فيرخ ‘
ةزئاج-ل-ل ة-ل-يو-ط-لا ة-م-ئا-ق-لا ¤إا تل-شصو
ماعل ““ركوبلا““ ةي-بر-ع-لا ة-ياور-ل-ل ة-يŸا-ع-لا

ث.ق ^                                                          .0202

ل-ير-فأا ر-ه--شش ‘ ،بر--غŸا د--ه--ششي ^
،يكيرمأا يئامنيشس لمع ريوشصت ،لبقŸا
ولواب Òه-ششلا بتا-ك-لا ة-ياور ل-يو-ح-ت-ب
بقتريو .مليف ¤إا ،““يئايميÿا““ ،وهليوك
،سشكار--مو ،سسا---ف ند---م د---ه---ششت نأا
نم تاطقل ريوشصت ،دوفرأاو ،ةريوشصلاو
لمع مخشضأا Êاث Èت-ع-ي يذ-لا ،م-ل-ي-ف-لا

سضرأا““ دعب برغŸا ‘ روشص يئا-م-ن-ي-شس
 .““نطولا
ي-بر-غŸا ي-ئا-م-ن-ي-شسلا ز-كرŸا د-ق-عو
002 لباقم ،مليفلا مقا-ط ع-م ة-ق-ف-شصلا

مخشضأا Êاث مليفلا لعج ام ،مهرد نويلم
لباقم غلب يذلا ،““دن’ موه““ دعب جاتنإا
.مهرد نويلم082 برغŸا ‘ هر-يو-شصت
روكذŸا مليفلا ةلوطب يدؤوي نأا حجريو

تداعو .ويرباكيد ودرانويل ،دويلوه م‚
وأا ،يلÙا يئامني-شسلا جا-ت-نإ’ا ة-ل-ج-ع
اهعمو ،ديدج نم نارودلا ¤إا يبنجأ’ا
ةÎف دعب ،ر-يو-شصت-لا ن-كا-مأا ¤إا ةا-ي◊ا
ةحئاج اهيف تببشست ،قوبشسم Òغ فقوت
‘ ا-م-ن-ي-شسلا ة-كر-ح تل--ششو ،ا--نورو--ك
 ث.ق ^ .⁄اعلاو ،برغŸا

ويرباكيد ةلوطب نم
مليف ¤إا لوحتت وهليوك ولوابل ةياور



ةليترلا

فيطشس قافو ةتف’ ىلع دري بلاط نب
 ةينماشضتلا

درت يتيشسلا Òهامجو زرfi دقتني يزيل‚إا بع’

““دووÒشش ميت““ يزيل‚ألأ بختنملل قباشسلأ بعÓلأ  قلع ^
هتايناكمإأو زرfi سضاير يرئأز÷أ ›ودلأ ىلع أدج يبلشس لكششب

ياكشس ةانقل سصاÿأ للÙأ دكأأ ثيح ،يتيشس Îشسششنام عم
يدانل أدج بشسانم Òغ زرfi سضاير نأأ نظأأ ““ Óئاق سستروبشس
همعد لك ىطعأأ لويدرأوغ بيب““ لشصأوو ““ يتيشس Îشسششنام
ةقث دنع نكي ⁄ زرfi سضاير نكل تايرابم ةدع ‘ رزfi سضايرل
تأداقتنلأ نم Òثك ¤إأ سضرعت دووÒشش ميت نأأ ركذي .““ بردŸأ

يدان راشصنأأ فرط نم ةشصاخ ،حيرشصتلأ أذه بقع يزيل‚ألأ نم
. هدشض ةداح تاقيلعت أوهجو نيذلأ يتيشس Îشسششنام

رئاز÷ا ¤إا مودقلل دعتشسم اتششيفاوب بع’
مادقأ’ا ىلع ايششم

قوششتُم هنأاب سشامح سسيناي ›اغتÈلأ اتششيفأوب يدان م‚ لاق ^
‘ يشضاملب لامج ينطولأ بخانلأ نم ةتافتلأ ىلع لوشصحلل
ود تأزاغل““ عقوŸ رشسيألأ Òهظلأ ثد–و.بيرقلأ لبقتشسŸُأ

لمحشسأاف ،رئأز÷أ نم ةوعد ىلع لشص–أأ ول ““ Óئاق ““كانيف
أÒبك أرخف نوكيشس ““ لشصأوو .““مأدقألأ ىلع ايششم يتآأو يتبيقح
كلذ مغر هجوتأاشس Êإاف ،اشسنرف ينتعدتشسأ ولو ىتح ،› ةبشسنلاب
ىندأأ سضرفأأ نأأ ديرأأ ل ““متخو .““بلقلأ رايخ أذه رئأز÷أ ¤إأ

Ëدقت نع ثحبأأو يأوتشسُم رثأاتي ل يكل ،يشسفن ىلع طغشض
.““رشضÿأ راظنأأ تفلل لشضفألأ

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحشصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهششإلأ

 رجفلأ راهششإأ ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتشساب جهن1 راهششإلأو رششنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرششلأ ةعبطم :قرششلأ -AIS : طشسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرششلأ - طشسولأ

يوهجلأ ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف رأوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأأ ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلأ لشصت يتلأ روشصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامشسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجشسلأ

 يكنبلأ باشسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باشسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ىلع ةديرغت بلاط نب ليبن يرئأز÷أ بعÓلأ رششن ^
قافو يبعل لك اهيف ركشش Îيوت ‘ يشصخششلأ هباشسح
ةيرشصنعلل هشضرعت ةيشضق ‘ هعم أونماشضت نيذلأ فيطشس
.قباشسلأ ÊاŸألأ ›ودلأ بعÓلأ ““ديورف““ لبق نم
ةيأدب لبق ،ةليمج ةتفلب فيطشس قافو وبعل ماق دقو
بتُك ةÒبك ةتفل مهلمحب ،نأزيلغ عيرشس يدان عم مهتأرابم
ةجرخ تءاجو ،““بلاط نب ليبن انلك ..ةيرشصنعلل ل““ اهيلع
ىلع أدرو ،بلاط نب عم انماشضت يفياطشسلأ قافولأ يبعل
نب عابط نإأ لاق يذلأ ،قباشسلأ ÊاŸألأ بختنŸأ بعل
،ةيرئأز÷أ هلوشصأأ نع ةŒان ةدرمتŸأو ةدا◊أ بلاط
هتلئاع ةقفر هرغشص ‘ اهب رم يتلأ رقفلأ فورظ نعو
.اشسنرف ‘ ةميقŸأ

ةيبوزعلا عدوي ةلبشش نب مكŸÓا
يرئأز÷أ لطبلأ ماقأأ ^

ظيف◊أ دبع ةمكÓملل
¤أ لهأاتŸأ ةلبشش
لفح ةيبŸوألأ باعلألأ
راتخأ دقو ،سسمأأ هفافز
دقع يقيرفلأ لطبلأ

دمfi هيخأأ ةقفر هنأرق
وه ةيبوزعلأ عدو يذلأ
كوÈم فلأاف ،رخآلأ
ةيرذلل ةبوقعلأو ،امهل
انتاين“و ،ة◊اشصلأ

Ãل حأرفلأ نم ديزÍ يرئأز÷أ جأرفأأو ،ةلبششÚ ‘ وأأŸويكوط دايب
.ةمداقلأ

 تÓحرلا فانئتشسا مدع مغر اباشش سسهدي راطق
لقنل عاطق هشسهد نأأ دعب ركشسعم ةيلوب ةيدمÙأ ةنيدÃ باشش ‘وت ^

اهÈع لقنلأ نأأ رابتعاب ةيبيرŒ ةلحر ‘ راطقلأ ناك ثيح ،نيرفاشسŸأ
ددشصب هتبأد Ïم ىلع ناك امدنع سسهدلل باششلأ سضرعتو .ايلاح فقوتم
ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت اهرثإأ کلع .سسراح نودب ةکدکد◊أ ةکسسلأ عطق
ةيدلبل عباتلأ ةيشسيأور رأود ىمشسŸأ ناكŸاب ثداحلل ةيدمÙأ ةرئأدل
نم کناعک باشش وه و ليتق فلخ ثدا◊أ .ةيدمÙأ ةرئأد يرمغلأ
. هتبأد قوفنو نايعلأ دوهشش هب حرشص ام بشسح يلقع بأرطشضأ

انوروك سسوÒف نم ىرخأا اعاونأا لم– سشيفافخ

نم Úشصلأ ‘ ناهوو نم تاشسوÒفلأ ةŸاع يلغنششت يشش ترذح ^
““نايدراغلأ““ ةفيحشص تلقن ثيح  انوروك سسوÒف نم ةديدج عأونأأ راششتنأ

‘ ةيدود◊أ قطانŸأ ‘ سشيعت يتلأ سشيفافÿأ ““ نإأ اهلوق ةŸاعلأ نع
يتلأ انوروك سسوÒف نم ىرخأأ اعأونأأ لم– Úشصلأ برغ بونجو بونج
Áاعلأ تددششو .““رششبلأ ¤إأ لقتنت نأأ نكŸعأونألأ هذه ““ نأأ ىلع ة

سسوÒف نم ةبيرقلأ كلذ ‘ اÃ ،انوروك سسوÒف ىودع نم ةديد÷أ
2-VoC-SRAS،رششتنت بلغألأ ىلع ،91-ديفوك سضرم ببشسي يذلأ

‘ طقف سسيل اهنع ثحبن نأأ بجي““ تلاقو  .““Úشصلأ جراخ ةعيبطلأ ‘
تأذلاب سشيفافÿأ نأأ ةداع دقتعي ثيح ““ايشسآأ بونج لود ‘و لب ،Úشصلأ

لمتÙأ نم ““ هنأأ ىرت يلغنششت نكل ،انوروك سسوÒفل يعيبطلأ لقانلأ يه
 .““رششبلأ ¤إأ سشافÿأ نم سسوÒفلأ لقني طيشسو نأويح دوجو أدج

فودنتب ةشصاÿا تاجايتح’ا يوذل ةينماشضت ةلفاق

فودنت ةيلول نماشضتلأو يعامتجلأ طاششنلأ ةيريدم مظنت  ^
‘ ةشصاÿأ تاجايتحلأ يوذ سصاخششألأ ةدئافل ةينماشضت ةلفاق
يشسأرك Ëدقت اهلÓخ ” ثيح ،ةيلولأ ميلقإأ Èع لظلأ قطانم
.مهانكشس رقمو مهلزانم ‘ ءلؤوه ىلع ةعونتم ايأدهو ةكرحتم
تاشصشصختلأ ةددعتŸأ ةينقتلأ ةقرفلأ ةقفأرم ت– ةيلمعلأ يرŒو
Úيناشسفنلأ Úشصتıأ نم ةنوكتŸأ يعامتجلأ طاششنلأ عاطقل
،ةثاغإÓل ÚفعشسŸأ ةيعمجو ÚملعŸأو ÚبرŸأو Úيعامتجلأو
ةيلولأ رقم نع ةديعبلأ ىرقلأو ءايحألأ لك ةيلمعلأ سسمتشسو
سصاخششألأ نشسحتشسأ دقو ،لشسعلأ مأأو يبخ يشساحو Òنم يشساحك
ىوتشسم ىلع ¤وألأ اهوÈتعأ يتلأ ةردابŸأ هذه نوديفتشسŸأ
 .ةيلولأ



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ءانتقا ىلع نيÈ‹ انصسل
!انوروك حاقل

دشض موعزŸا حاقللا ءانتق’ اقح ةجاحب نحن له ^
لبق نم ةيدج هحرط بجو ’اؤوشس ؟انوروك صسوÒف
صشاقنلا نأاو ةشصاخ ،ةماعلا ل-ب-ق صصا-شصت-خ’ا ل-هأا
نع تنلعأا يتلا تاحاقللا لك ة-عا‚ لو-ح ي-م-ل-ع-لا

مشسحي ⁄ لاز ام رباıا نم Òثكلا لبق نم اهتعانشص
ةئبوأ’ا ملع ‘ Úشصتıا ءابطأ’ا نم Òثكو لب ،دعب
““تلووار ه-ي-يد-يد““ ي-شسنر-ف-لا رو--شسي--فوÈلا ل--ث--م
اهتعانشصل تلشصوت يتلا تاحاقللا ولخ ‘ نوككششي
نم ،رز-ت-يا-ف ير-شسيو-شسلا ıÈا ل-ث-م ر-باıا صضع-ب
دشض حاقللا ى-ت-ح ه-نأا لو-ق-يو ،ة-ي-ب-نا÷ا صضار-عأ’ا
ةغيشص ¤إا لشصوتي ⁄ لاز ام ةي-م-شسوŸا از-نو-ل-ف-ن’ا
هراكتبا مغر ةيبنا÷ا صضارعأ’ا نم ةيلا-خ ة-ي-ئا-ه-ن
صضعب دكؤوت يتلا تاحاقلل فيكف ،دوقع ةعشضب ذنم
رمأ’ا نكي ⁄ نإا ،رطاıا نم ولخت نأا اهراكتبا رباıا

ىلع قابشسلا بشسكل ءاودلا رباÚ flب برح در‹
كلذ-ب ق-ق-ح-يو ،قو-شسلا ى-ل-ع لوأ’ا ر--ط--ي--شسي ن--م
‘ ةيودأ’ا قوشس ىلع عارشصلا-ف ،ة-ي-لا-ي-خ بشسا-ك-م
طفنلا قاوشسأا تاعارشص نع ةشسارشش لقي ’ ⁄اعلا

ا-ه--ششي--ع--ت ي--ت--لا بور◊ا ن--م ا--هÒغو ،حÓ--شسلاو
.دوقع ةعشضب ذنم ةيناشسنإ’ا

ةيÒت-شسه ة-ير-ششب-لا صشي-ع-ت تاو-ن-شس ة-ع-شضب ذ-ن-م
،صسانلا ىلع ءاودلا رباfl هتشضرف ،يقيقح بعرو
نم مخشضتو ديدج صسوÒفب ةرم لك ‘ انيلع جرخت

اهدعاشست ،صسانلا ةايح ىلعو ةح-شصلا ى-ل-ع هر-ط-خ
ن-ع ىر-خأ’ا ي-ه ة-ث-حا-ب مÓ-عإا ل-ئا-شسو كلذ ى-ل-ع

ةحشص ةمظنمو ،ةنهŸا تايقÓخأا باشسح ىلع حبرلا
ى-ل-ع ر-باıا هذ-ه ةد-عا-شسم ’إا ا-ه--ل رود ’ ة--يŸا--ع
،ةي-لا-يÿا بشسا-كŸا ق-ي-ق– ى-ل-عو ،صسا-ن-لا ع-يور-ت
را-ششت-نا بب-شسب مو-ي-لا ه-ششي-ع-ن يذ-لا زو-ك-ي-شسب--لاو
مجانلا91ديفوك ءابوو ،ةنشسلا هذه انوروك صسوÒف

⁄ يتلا ،ةرذ-ق-لا بر◊ا هذ-ه ن-م-شض ل-خد-ي ،ه-ن-ع
ترمدو نادلب تلشش لب ،بعر-لا ر-ششن د-ن-ع ف-قو-ت-ت
.ةلاطبلاو رقفلا ¤إا ÚيŸÓاب تقلأاو ،اهتاداشصتقا

ا-م ‘و ،ا-ه-ترو-ط-خو ا-نورو-ك ة-ق-ي-ق-ح ‘ كك--ششأا ’
ءاقدشصأا ايشصخشش تد-ق-ف د-ق-ف ،حاورأا ن-م ه-تد-شصح
تاحفشص ىلع ةرظن ءاقلإا ي-ف-ك-يو ،ءÓ-مزو Úبر-ق-م
ربانم ¤إا تلو– يتلا يعامتج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م
تاي-فو ن-ع تا-نÓ-عإ’ا تار-ششع ا-ي-مو-ي ىÔل ،ي-ع-ن
ا-ن-نأا ي-ن-ع-ي ’ اذ-ه ن-ك-ل ،Úع-ل-لا صسوÒف--لا بب--شسب

نحنو ،حاق-ل-لا اذ-ه ءا-ن-ت-قا ى-ل-ع ن-يÈ‹ نو-ك-ن-شس
‘ تايلديشصلا هيناعت يذ-لا حدا-ف-لا صصق-ن-لا فر-ع-ن
نم Òثكلل ة-يرور-شضلا  ة-يودأ’ا ن-م Òث-ك-ل-ل ا-ندÓ-ب
انوروك صسوÒف نم ةروطخ Ìكأا اهشضعب صضارمأ’ا
لتق-ي لاز ا-م يذ-لا نا-طر-شسلا صضر-م ل-ث-م ،ل-تا-ق-لا
،ىرخأا ةنمزم صضارمأاو ،انوروك لتقت ا‡ Ìكأا ايموي
اهتشسفانم يعّدنو ةينغلا نادل-ب-لا يرا‚ اذإا اذا-م-ل-ف

نم ديزŸا ينت-ق-ن نأا ي-ف-ك-ي نا-كو ،حا-ق-ل-لا ءا-ن-ت-ق’
ا-ه-ن-م ةÒطÿا ،تا-با-شص’ا فا-ششت-ك’ تارا--ب--ت--خا

،جÓعلا لئاشسو Òفوت ىلع زكرنو ،ةروطخ لق’او
هنأا ودبي يذلا حاقللا نانطأا ىلع لاŸا ريذبت نم لدب

ةر-فو-ت-م Òغ ا-ندÓ-ب ‘ ه-ن--يز--خ--ت طور--شش ى--ت--ح
07 نم لقأا ةرارح ةجرد ت– نزخي نأا طÎششيو
ة-ل-م-ع-لا ن-م ÚيŸÓا-ب ي-مر-نو ،ر-ف-شصلا ت– ة-جرد
املثم ، ةلبزŸا ‘ اندÓب اهيلإا رق-ت-ف-ت ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا

ريزانÿا ازنولفنا دشض حاقللا نانطأاب انيمر نأاو قبشس
را-يŸا تبرا-ق ةرو-تا-ف ا-ن-ع--فدو ،ة--ل--بزŸا ‘ ا--هÒغو
ن-م ا-ه-ت-قو د-ي-حو-لا د-ي--ف--ت--شسŸا نأا ود--ب--يو ،ر’ود
ق-ب-شسأ’ا ة-ح-شصلا ر-يزو نا-ك ıÈا د-ع-ب ،ة-ق-ف--شصلا
ايموي لتقت رورŸا ثداوح نأا املع .تاركب ديعشسلا
عمو ،ةعمت‹ تاشسوÒفلا هذه هل-ت-ق-ت ا-م فا-ع-شضأا

 ! اهببشسب ةاي◊ا فقون ⁄ كلذ
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وصسب نيدلا لامج ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا ةلاكوب يفحصصلا ةافو

ةصسبتب رورم ثداح ‘ سصاخصشأا8 ةباصصإا
رشسج ىوتشسم ىلع عقو رورم ثداح لجأ’ ةشسبت ‘ حود Êاششح ديهششلا ةيندŸا ةيامحلل ةيشسيئرلا ةدحولا تلخدت ^

ةباشصا نع ثدا◊ا رفشسا Úترايشس Úب مادطشصا ‘ ثدا◊ا لث“ ،ةيندŸا ةيام◊ا بشسحو .ةÁدقلا ةيÈلا ةطÙا
فاعشسا ” دقف ،ةشسبت ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا نايب بشسحو .ةنشس73و تاونشسÚ 4ب ام حواÎت مهرامعا صصاخششا ةينامث
ىوتشسم ىلع ةرايشسب بشش قيرح دامخإا نم ةدحولا تاذ تنك“ امك.ةشسبتب فر÷ا ت’اجعتشسا ¤ا مهليو–و ÚباشصŸا
صصخشش ليو–و فاعشسإ’ ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت امك .ةشسبت ةعماج لباقم01 مقر ينطولا قيرطلا

¤ا هليو–و باشصŸا فاعشسا ” دقو.ط-شسرÃ كوÈم ي-ب-لا-ط ي-ح ‘ ة-ب-قر-لاو ن-يد-ي-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع قور-ح-ب با-شصم
.طشسرم ت’اجعتشسا

يقاوبلا مأا ‘ ةروزم ةيدقن قاروأا زجحو سصخصش فيقوت
ةرئاد نمأا ح-لا-سصم تن-ك“ ^
،يقاوب-لا مأا ‘ ءا-سضي-ب-لا Úع
ز-ج-حو سصخ-سش ف-ي-قو-ت ن-م
تادعمو ةروزم ة-يد-ق-ن قاروأا
بسسحو .ريوزتلا ‘ لم-ع-ت-سست
ةينمألا ةحلسصŸا تاذ-ل نا-ي-ب
تاي-ث-ي-ح دو-ع-ت Úن-ثلا سسمأا
عوب-سسألا ة-ياد-ب ¤إا ة-ي-سضق-لا
ةطرسشلا رسصانعل تايرود ءانثأا
سصخ--سش ة--ظ--حÓ--م ” ن--يأا

هسشيتفتو هنم برقتلابو هوبسشم
قاروأا4 ىلع هتزوح-ب ط-ب-سض
ةئف ةينطولا ةلمعلا نم ةيدقن

رسصانع-ل Úب-تو .را-ن-يد0002
نإا ¤وألا ة-ل-هو--لا ‘ ،ن--مألا

ةدلقم ةيد-ق-ن-لا قاروألا هذ-ه
م--قر--لا سسف---ن لÓ---خ ن---م
لك ىلع دوجوŸا ي-ل-سسل-سست-لا
هبتسشŸا فيقوت متيل ،قاروألا

.ةطرسشلا رقم ¤إا هليو–و هيف
ةيسضقلا ‘ قيقحتلا ةلسصاوÃو

هيف هبتسشŸا نكسسم سشيتفت ”
تاءارجلا ةفا-ك ذا-خ-تا د-ع-ب
ةيلمع تر-ف-سسأاو ة-ي-نو-نا-ق-لا
تادعم زجح ىل-ع سشي-ت-ف-ت-لا
ريوزتو د-ي-ل-ق-ت ‘ ل-م-ع-ت-سست

تل-ث“و .ة-يد--ق--ن--لا قاروألا
مÓ-عإا زا-ه-ج ‘ تازو-جÙا
ة-لآاو ناو-لألا-ب ة-ع--با--طو ›آا
،قاروألا فيلغ-ت-ل ة-ي-ئا-بر-ه-ك
كÓسسأاك ةأايهم موينŸا قاروأاو
قاروأاو قاروأا عطاقو طئارسشو
د----سض زا‚ا ”و .ءا----سضي----ب
رمعلا نم غلابلا هيف هبتسشŸا

نع ي-ئاز-ج ف-ل-م ،ة-ن-سس23
ةيدقن قاروأا ‘ ريوزتلا ةيسضق
ميلقلا Èع Êوناق رعسس تاذ
ما-مأا ه-ب-جوÃ مد-ق ي-ن-طو-لا
.دحألا ةيئاسضقلا تاه÷ا

ىÌلا Úن------ثلا سسمأا يروو ^
ÃقÈة-م-سصا-ع-لا-ب يد--يرا--ق ة

ءا-ب-نألا ة-لا--كو--ب ي--ف--ح--سصلا
نع وسسب نيدلا لامج ةيرئاز÷ا

عارسص دعب ة-ن-سس15 زهان ر-م-ع
ا-م بسسح  ،سضرŸا ع-م ل-يو--ط
نم دي-ق-ف-لا .ه-برا-قأا ن-م م-ل-ع
9691 سسط--سسغأا21 دي-لاو-م
لسصحتمو ةم-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب

ةيبنجألا تاغللا ‘ ةداهسش ىلع
ماق امك ““ة-يز-ي-ل‚ا :سصسصخ-ت““
ثادحألا نم ديدع-لا ة-ي-ط-غ-ت-ب

هراوسشم ةليط ةيلودلاو ةينطولا
بسصنم ¤و-ت-ي نأا ل-ب-ق ي-ن-هŸا
مسسقلاب رير-ح-ت-لا سسي-ئر بئا-ن
.ةلاكولل ينطولا

ةميلألا ةعجافلا هذ-ه ر-ثا ى-ل-ع
قطا-ن-لا ،لا-سصتلا ر-يزو مد-ق-ت
را-م-ع ة-مو-ك-ح-ل-ل ي-م--سسر--لا
ةلاكول ماعلا ريدŸاو ،رم-ي-ح-ل-ب
نيدلا رخف ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نإلا
لامعو ييفحسص ةفاك اذكو يدلب
ةرسسأل يزاعت-لا ر-حا-ب ة-لا-كو-لا
ر م ^.هبراقأاو ديقفلا

سصاخصشأا3 ذاقنإا
ةنتابب زاغلاب اوقنتخا

لجأا نم ،Úنثلا ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت  ^
قانتخاب اوبيسصأا سصاخسشأا30 نم ةنوكم ةلئاع ذاقنإا
طسسو نئاكلا يلئاعلا مهلزنم لخاد يعي-ب-ط-لا زا-غ-لا

ةيلول ةيندŸا ةيامحلل نايب بسسحو .ة-ن-تا-ب ة-ن-يد-م
ةدحاو ةلئاع نم سصاخسشأا30 ذاقنإا““ ” دقف ةنتاب
اذهو .سسمأا رجف ةنسس38وÚ 71ب مهرامعا حواÎت
نم ثعبنŸا نوبراكلا ديسسكا لوأا زاغب مهقانتخا رثا

ةنيدم طسسو رارسضخلا يحب يلئاعلا مهنكسسم ةأافدم
نم ناكŸا Úعب اياحسضلا فاعسسا ”““ فاسضأاو .ةنتاب

ى-ف-سشت-سسŸا ¤ا م-ه-ل-يو– ل-ب-ق ا-ن◊ا-سصم فر--ط
.““يعما÷ا

لقن ” ،ةزان÷ا عييسشت لبقو  ^
فرط نم سسيناي لفطلا نامثج

كرد--لاو ة--ي--ندŸا ة--يا--م◊ا
يلئا-ع-لا ه-لز-ن-م ¤إا ي-ن-طو-لا

رسصحو .ةÒخألا ةرظنلا ءاقلإل
ن--م Òف--غ ع---م---ج ةزا---ن÷ا
ىر--ق--لا نا--ي--عأاو Úن--طاوŸا
ن-م او-مد-ق ن--يذ--لا ةرواÛا

flدقو .وزو يزيت قطانم فلت
لفطلا ةثج حيرسشت ريرقت فسشك
دحألا ءاسسم ردسص يذلا سسيناي

ةثج ىلع فنع راثآا دوجو مدع
جئاتن بسسحبو ثي-ح ة-ي-ح-سضلا
تير--جأا ي--ت--لا ح---ير---سشت---لا

Ãا عارذ ىفسشتسسŸيزيتب نازي
تسضرعت سسيناي ةثج ““ نإاف وزو

تاناو-ي-ح فر-ط ن-م سشه-ن-ل-ل
ةعم÷ا ةÒهظ Ìعو .““ةسسÎفم
ل-ف-ط-لا ة-ث-ج ى-ل-ع ،ي-سضاŸا
راج-سشأا Úب سسي-نا-ي ي-ف-تıا
ل-ي-غ-يا ة-ير-ق ة-با-غ سشار-حأاو
Òغ ة--ث÷ا تد--جوو .و--حو--م

ثيح ،ءازجألا ةرثانتمو ةلمتكم
بل-ك ق-ير-ط ن-ع ا-ه-ي-ل--ع Ìع
رثألا يف-ق-ت ‘ سصتfl برد-م
ةيميل-قلا ة-عو-م-ج-م-ل-ل ع-با-ت
.يزيتب ينطولا كردلل
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تاناويح فرط نم صشهنلل اهشضرعت دكؤوي ةث÷ا حيرششت ريرقت

 سســـــــيناي لـــــفطلا ةزاـــــــــنج عــــــــييصشت
وزو يزيت ‘ وحوم ليغإا ةيرقب

ليغيا ةيرقب Òخأ’ا هاوثم ¤إا تاونشس عبرأ’ا بحاشص Êاشسح صسيناي لفطلا Úنث’ا صسمأا رهظ عيشش
.وزو يزيت ‘ وحوم

ةئرلا يف ناطرشسب هتباشصإا رثإا
ةنصس08 زهاني رمع نع زيكصساف يرابات قباصسلا Êاياوغوروأ’ا سسيئرلا ةافو

سسي-------ئر ‘و-------ت ^
ق--با--سسلا ياو--غوروألا
نع ،زي-ك-سسا-ف يرا-با-ت

رثإا ةنسس08 زهان رم-ع
‘ نا-طر-سسب ه-ت-با--سصإا
نبإا ورافلأا نلعأاو .ةئرلا
،““Îيوت““ ى-ل-ع سسي-ئر-لا
،هد----لاو ةا-----فو ،سسمأا

ه--تا--فو نأا ا--ًح--سضو--م
.سضرŸا ءارج ““ةيعيبط““

م-سسا-ب دو--ن»:ورا--ف--لأا فا--سضأاو
ينطاوم عيمج ركسشن نأا ةلئاعلا
ي-ت-لا ةدوŸا ى-ل-ع ياو-غوروألا

““.ةديدم تاونسسل مهنم ا-ها-ق-ل-ت
‘ دحألا رهظ  زيك-سسا-ف ع-ي-سشو
ةلئاعلا ىل-ع تر-سصت-قا م-سسار-م

،ا-نورو-ك ءا-بو بب-سسب
نم ةل-ئا-ع-لا تب-ل-طو
ة-ع-با-ت-م Úن-طاوŸا
يز--ئا---ن÷ا بكوŸا
نم قل-ط-ن-ي-سس يذ-لا
Èع ويديفيتنوم ةيدلب
ردŒ .نو-يز-ف-ل-ت--لا
نأا ¤إا ،ةرا---------سشإلا
سسيئرلا
Êاياوغوروألا

Úتدهع-ل دÓ-ب-لا م-ك-ح ق-با-سسلا
-5102وÚ (5002-0102تيسسائر
ت’اكو ^ .(0202

منغلا دبك نم فصصنو راطنق زجح
ةيدŸاب ةدصساف
يبرغ بونج ىشصقأا ةينوبهششلا ةرئاد نمأا حلاشصم تنك“ ^

005و راطن-ق-ب ا-ه-ترد-ق ة-ي-م-ك ى-ل-ع ا-هد-ي ع-شضو ن-م ة-يدŸا
Òغ اهنأا يرطيبلا صصحفلا دعب تبث منغلا دبك نم مارغوليك
لاشصتا ةيلÿ نايب بشسحو .يرششبلا كÓهتشسÓل ة◊اشص

زج◊ا ةيلمع نإاف ،Úنثإ’ا صسمأا نمأÓ-ل ة-ي-ئ’و-لا ة-ير-يدŸا
ةرايشس ‘ ةطرششلا رشصانع لبق نم هابتشش’ا رثإا ىلع تءاج
ةنيدم طشسو ةأارماو لجر ،ناشصخشش اهنت-م ى-ل-ع ة-ي-حا-ي-شس
قيقحتلا دع-بو ،04 مقر ينطولا قيرطلا ىلع ةي-نو-ب-ه-ششلا

” يتلا ةيمكلا ىلع روث-ع-لا ” ةرا-ي-شسلا صشي-ت-ف-تو ا-م-ه-ع-م
نود راو÷اب تايدلب نم ،ÚفوقوŸا ح-ير-شصت بشسح ا-ه-ع-م-ج
باحشصأ’ اهقيوشست ىلع مزعلاو ةيحشصلا طورششلا ةاعارم
 تاي’و ةدعب معاطŸا

ةيدلبب ةيديلقت رئب نم ةثج لاصشتنا
ةفل÷اب ديزياب يديصس
رئب نم صصخشش ةثج لاششتنا ةفل÷ا ةي’وب دح’ا ءاشسم ”

،(ةفل÷ا قرشش اÎموليك05) ديزياب يديشس ةيدلبب ةيديلقت
فلكملل ادانتشساو .ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم نم ملع ام بشسح

دبع لوأا مزŸÓا ،ةيندŸا ة-يا-م◊ا ة-ير-يد-م ىد-ل مÓ-عإ’ا-ب
ةيوناثلا ةدحولا رشصان-ع تل-خد-ت د-ق-ف ،ر-شضا-خ نا-م-حر-لا
Ÿاهقمع ةيديلقت رئب نم ةث÷ا لاششتن’ ،خويششلا راد ةنيد

Úع ة-ق-ط-نÃ كلذو ،را-ت-مأا30 اهرط-قو را-ت-مأا50 ›او-ح
ةيحشضلا ةثج ليو– ” دقو .ديزياب يديشس ةيدلبب صسورلا
ثث÷ا ظ-ف-ح ة-ح-ل--شصم ¤ا ،ا--ما--ع52 ر-م-ع-لا ن-م غ-لا-ب--لا

Ãا ى-ف-ششت-شسÛد-ها ““fiةي’ولا ةمشصا-ع-ب ““ردا-ق-لا د-ب-ع دا
. ردشصŸا تاذل ادانتشسا

حÓصس لما◊ ذفان سسبح ماع
لجيجب سضيبأا

لجيج ةي’و نمأاب عبارلا ير-شض◊ا ن-مأ’ا ر-شصا-ن-ع تن-ك“
صصخشش فيقوت نم صصا-شصت-خ’ا عا-ط-ق-ب تا-يرود ر-ثإا ى-ل-ع

fiوناقلا يدشس÷ا صسملتلا ةيلمعل هعاشضخإا ” ،ةهبشش لÊ
،(روثيك) روظfi صضيبأا حÓشس زجحو طبشض نع ترفشسأا نيأا
. ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشس’ ةحلشصملل ه-ل-يو– م-ت-ي-ل
،ايئاشضق قوبشسم ،ةنشس02 رمعلا نم غلبي باششب رمأ’ا قلعتيو
ةحنج نع ةشصتıا ةيئاشضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا هÁد-ق-ت م-ت-ي-ل

نيأا ،دوعلا عم يعرشش دنشس نود (روتيك) صضيبأا حÓشس لمح
02 اهردق ةيلام ةمارغو ذفان صسبح ماع مكح هقح ‘ ردشص

.عاديإ’ا عم جد فلأا
ب.ي ^

زاغب قانتخ’ا نم Úتلئاع ذاقنإا
تنصشو“ Úعب نوبركلا يداحأا

ذاقنا لجأا نم صسمأا راهن ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلخدت ^
زاغل مهقا-ششن-ت-شسا د-ع-ب ق-قÙا توŸا ن-م ءا-شسن ة-ثÓ-ث (30)
دود-ح ‘ كلذو ءاŸا نا-خ-شس ن-م ثع-ب-نŸا نو-بر--ك--لا يدا--حأا
ةي’ولا ةمشصاعب دمfi نايزم يحب Óيل ةعشساتلا ةعاشسلا

ةنشس32وÚ 23ب مهرامعأا حواÎت اياحشضلا .تنششو“ Úع
تافاعشس’ا مه-ل Ëد-ق-ت ” ن-يأا صسف-ن-ت-لا ‘ تا-بو-ع-شص م-ه-ل
امك .ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ةحلشصم ¤ا مهيلقن مث ةيلوأ’ا

لحيكلا Úع ةيدلبب ةلثا‡ ةيلمع ‘ حلاشصŸا تاذ تلخدت
40 و مأ’او بأ’ا نم ةنوكتم ىرخأا ةلئاع فاعشسا لجأا نم
نم ثعبنŸا نوبركلا يداحأا زاغ-ل م-ه-قا-ششن-ت-شسا د-ع-ب لا-ف-طأا
.ت’اجعتشس’ا ةحلشصم ¤إا مهلقن ” ثيح ةئفدŸا

حلاصص ^

ةلصشنخ ‘ زاغلاب اقانتخا ينيصسمخ كÓه
فشصتنم ةلششنخ ‘ ةيندŸا ةيامحلل مدقتŸا زكرŸا لخدت ^

نوبركلا يداحأا زاغب صصخشش قانتخا لجأ’ دحأ’ا صسمأا راهن
نم وهو ““ر.م““ وعدŸاب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو. ة-ئ-فد-م ن-م ثع-ب-نŸا

Úع قيرطب نطقيو ،ةنشس45 رمعلا نم غلبيو ،ركذ صسنج
هلقنو ،ينعملل ةمزÓلا تافاعشس’ا Ëدقت ”و اذه .ءاشضيبلا
دعبو ،ةلب نب دم-حأا ى-ف-ششت-شسÃ ت’ا-ج-ع-ت-شس’ا ة-عا-ق ¤إا
.‘وتم هنأا Úبت ةبوانŸا بيبط فرط نم ةيبطلا ةنياعŸا

ر م ^

قلغ ‘ ببصستي ةنحاصش بÓقنا
 ةيدŸاب1 مقر ينطولا قيرطلا
ةينادم◊اب ةي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت
عقو رورم ثدا-ح ل-جأا ن-م ة-ي-شسي-ئر-لا ةد-حو-لا-ب ة-مو-عد-م
ىل-ع ا-حا-ب-شص ة-شسماÿا ة-عا-شسلا دود-ح ‘ صسمأا ة-ح-ي-ب-شص
داو ىمشسŸا ناكŸاب Ëدقلا10 مقر ينطولا قيرطلا ىوتشسم

نامكاشش عون نم ةن-حا-شش بÓ-ق-نا ‘ ل-ث“ ثدا◊ا ،ي-ل-ط-ع
fiا دحأ’ كلم لمرلاو ةراج◊اب ةلمÿببشست ا‡ صصاو ‘

قيرطلا حتف ةداعإ’ ةيراج ةيلمعلاو ق-ير-ط-ل-ل تقؤو-م ق-ل-غ
ةيرششب رئاشسخ يأا ليج-شست م-ت-ي ⁄و اذ-ه ه-ل-م-ع-ت-شسم ما-مأا
. ةنحاششلا بÓقنا ةجيتن

ب.م ^

GdØéô
Gdû°ôh¥
Gd¶¡ô
Gd©ü°ô
GŸ¨ôÜ
Gd©û°ÉA

06:16
07:49
12:40
15:14
17:35
18:59

و.ق^



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/

