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رعسس حبسصي ةيقافتلا هذه ى-ل-ع ءا-ن-بو ^
جد0007 دودح ‘ Òناكسسلاب تاسصوحفلا
جد0088 ب ““را.ي--سس.ي--ب““ ل--ي---لا–و
ليلاحت-لاو جد0063 ب Úج-ل-ل دا-سضŸاو
.جد0022 ب ةيجولوÒفلا
ءابطلا ةيعمج سسيئر حسضوأا ،ةبسسانŸابو
سشوتخوب ةيبطلا ةعسشألا زكارŸ سصاوÿا

نع فسشكلا راع-سسأا ف-ي-ق-سست ““ نأا لا-م-ج
جردنت Òناكسسلا زاهج ةطسساوب سسوÒفلا

اذ-ه ‘ ي-ن-طو-لا ن-ما-سضت-لا حور ن-م-سض
ه-ب ر“ يذ-لا بع-سصلا ي-ح-سصلا فر-ظ-لا
.دÓبلا
ةيداسصت-قلا را-ثآÓ-ل ر-ظ-ن-لا-ب““ ه-نأا د-كأاو
ةحئا÷ا هذه نع ةبتŸÎا ةيعا-م-ت-جلاو
سصيخسشتلا اهيسستكي يتلا ةغلابلا ةيمهألاو
ةرازو بلط ىلع ءانبو ,Òنا-ك-سسلا زا-ه-ج-ب
ة-ع-سشألا ءا-ب-طأا ة-ي-ب-ل-غا رر-ق ,ة--ح--سصلا
اذهب فسشك-لا را-ع-سسأا سضي-ف-خ-ت سصاوÿا
هذه نأا ¤ا اÒًسشم ،““جد0007 ¤ا زاه÷ا
نم ةيادب ذيفنتلا زيح لخدتسس““ ةردابŸا
ديدجتلل ةلباق رهسشا ةتسس ةدŸ اذهو مويلا

.““يئابولا فرظلا بسسح
ليلاحتلا ر-باfl ل-ث‡ د-ّكأا ،ه-ب-نا-ج ن-م
هذه ّنأا يروخ يراوهلا روتكدلا ةيجولويبلا
فيقسستل ةÒبك تادوهجÃ تماق““ رباıا
سسوÒف-لا ن-ع ف-سشك-لا ل-ي-لا– را-ع--سسأا
““ÚنطاوŸا عي-م-ج لوا-ن-ت-م ‘ ا-ه-ل-ع-جو
ىرخأا رباfl قاحتلا ةيناكمإا““ ¤ا اÒًسشم

.““ةردابŸا هذهب
ة-ح-سصلا ر-يزو ن-ّم-ث ،ه-تاذ قا--ي--سسلا ‘و
دب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸا حÓ-سصاو نا-ك-سسلاو
يتلا ةردابŸا هذه ،د-يزو-ب ن-ب نا-م-حر-لا
اهلذبت يتلا دوه÷ا““ ¤إا لاق املثم فاسضت
برعأا امك .““ءابولا اذه ة-ه-جاوŸ ة-لود-لا

ىرخأا رباflو زكارم قاحتلا ““ ‘ هلمأا نع
فورظلا لظ ‘ ا-م-ي-سسل ةردا-بŸا هذ-ه-ب
تائ-ف-لا سضع-ب ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا ة-ب-ع-سصلا
هذهب مايقلا اهيلع بعسصي يتلا ةيعامتجلا
.““تاسصوحفلاو ليلاحتلا

ةيعسضؤلا :ةحسصلا ريزو
 رمتسسم نسسحت يف ةيئابؤلا
ناك-سسلاو ة-ح-سصلا ر-يزو لا-ق ه-ت-ه-ج ن-م

نب نمحرلا دبع تا-ي-ف-سشت-سسŸا حÓ-سصاو
ةلا◊او ةي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-سضو-لا““ نأا د-يزو-ب
انوروك سسوÒف راسشتناب ةقلعتŸا ةيحسصلا

.““ÿÒاب رسشبت عاسضوألاو Òبك نسس– ‘
عم هعمج ءاق-ل لÓ-خ د-يزو-ب ن-ب ح-سضوأاو

ع-مو سصاوÿا ءا-ب-طألا ة-ي-ع-م-ج ي-ل-ث‡
““ نأا سصيخسشتلاو ليلاحتلا ةيعمج يلث‡

قير-ط ن-ع تا-فو-سشك-لا را-ع-سسأا سضي-خ-ت
‘ جردني ““رأا يسس يب ““ تافوسشكو Òناكسسلا
ءابطألا Úب ينطولا نماسضتلا ةسسايسس راطإا
.““ يرئاز÷ا بعسشلاو ةرازولاو
ةحوتفم ةرازولا باوبأا ““ نأا ريزولا فاسضأاو
سصيخسشتلا رباfl باحسصأاو ءابطألا مامأا

ةمزألا هذه زواŒ ‘ ةمهاسسŸا لجأا نم
.““سضعبلا انسضعب ةدعاسسمو

ر كلام ^

سسمأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا دكأا ^
06 لا ىركذلل رئاز÷ا ءايحإا ةبسسانÃ ،ةعم÷ا

Ÿم-سسيد11 تارها-ظÈ 0691، ر-ئاز--ج““ نأا
ةيح اهتر-كاذ نو-ك-ت نأا لإا ى-بأا-ت ل-ب-ق-ت-سسŸا
.““لايجأÓل اÈع اهخيراتو
Î ““06يوت عقوم ىلع هل ةديرغت ‘ دارج لاقو

È 0691مسسيد11 تارهاظم ىركذ ىلع اماع
امخز ىطعأا لÓقتسسلا ىلع يبعسش ءاتفتسسا
⁄اعلا اهادسص غلب تارهاظم ،ريرحتلا ةروثل
يذلا بعسشلا توسص ةدحتŸا ·ألا تعمسسأاو
تا-ط--طfl سضه--جأاو ه--ت--يو--ه ن--ع ع--فاد
.““رامعتسسلا
لإا ىبأات لبقتسسŸا رئازج““ نأا لوقلاب فاسضأاو
،لايجأÓل اÈع اهخيراتو ةيح اهتركاذ نوكت نأا
.““..ىسسنن ل يكل
تلكسشÈ 0691مسسيد11 تارهاظم نأا ركذي

رئازجلل يررحتلا لاسضنلا ‘ ايقيقح افطعنم
ديعسصلا ىلع بعسشلا ةمل-ك عا-م-سسإا لÓ-خ ن-م
رئازج نع ÚعفادŸا تايسضرف لاطبإاو ›ودلا

.دبألا ¤إا ةيسسنرف
تزيم يتلا ةيخيراتلا ثادحألا هذه ترج دقو
طقف مايأا لبق سصاخ قايسس ‘ ةيرسشبلا ةركاذ
اهت‹رب د-ق تنا-ك ي-ت-لا ة-سسل÷ا خ-يرا-ت ن-م

ةسسارد-ل ةد-ح-تŸا ·أÓ-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
.اديد– Èمسسيد91 ‘ ةيرئاز÷ا ةيسضقلا
¤إا ةيعاد-لا Úير-ئاز÷ا تاءاد-ن تغ-ل-ب د-قو
ر-ئاز-ج ل-جأا ن-م م-ه-تارا-ع-سشو لÓ-ق-ت--سسلا

ثيح ةدحتŸا ·ألا ةمظنم ر-ق-م ،ة-ل-ق-ت-سسم
ي-ت-لا بلا-طŸا كاذ-نآا ا-هءا-سضعأا بعو-ت-سسا
.بعسشلا اهب كسسمتي
ةماعلا ةيعم÷ا تتوسص ،È 0691مسسيد91 ‘و
قحب فÎعت يتلا3751 ةحئÓلا ىلع ةي‡ألا
ÒسصŸا رير-ق-ت ة-ير-ح ‘ ير-ئاز÷ا بع-سشلا
Úيرئازجلل اراسصتنا اذه نا-كو .لÓ-ق-ت-سسلاو
انمث اوعفد ،ريرحتلا برح ةيادب ذنم نيذلا

.ندŸا وأا فايرألا ‘ ءاوسس ايلاغ
ةيسضقلا ايلج تحسضتا خيراتلا اذه نم ءادتباو
·ألا ةمظنم ‘ ءا-سضعألا لود-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
يرئاز÷ا بعسشلا ةÁزع تلبوق دقو ةدحتŸا
هيلث-مŸ ق-ير-ط-لا هدو-م-سص ح-ت-فو ماÎحلا-ب
لاثمأا نم ،ةيلودلا لفاÙا ‘ مهتوسص عمسسيل
قيدسصلا دمfiو Úغابد ŸÚو ديزي دمfiأا
عامسسإاب اوفلك نيذلا ن-م م-هÒغو ى-ي-ح-ي ن-ب

اوزرحأاو جراÿا ‘ يرئاز÷ا بعسشلا توسص
Èمسسيد11 تارهاظم لسضف-ب اÒب-ك ا-مد-ق-ت
ر م ^ .خيراتلا ىر‹ تÒغ يتلا0691

دÓبلا ‘ اهراسشتنا ةيادب ذنم ةحئا÷ا سصخت تايئاسصحإلا
انوروك ببسسب نمألا فوفسص ‘ ةافو ةلاح58 ليجسست

نطاوŸا ةحسص ةيام◊ تايناكمإلا ةفاك دنج ةطرسشلا زاهج :يسسينوأا ^
ةفيلخ ينطولا نمأÓل ماعلا ريدŸا فسشك ^

نع ةديلب-لا-ب سسي-مÿا سسمأا لوأا ي-سسي-نوأا
ةطرسشلا فوفسص ‘ ةافو ةلاح58 ليجسست
ةيادب ذنم اذهو91-ديفوك سسوÒف ببسسب
.ةحئا÷ا هذه راسشتنا
هنع ةباين اهأار-ق ي-سسي-نوأا ة-م-ل-ك ‘ ءا-جو
ي-عا-م-ت-جلا طا-سشن-لاو ة-ح--سصلا ر--يد--م
ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا-ب تا-سضا-ير-لاو
›او ةيعÃ هفارسشإا سشماه ى-ل-ع ي-ن-طو-لا
نم ددع Úسشدت ىلع رسصيون لامك ةيلولا
نمألا زاهج ““ نأا ةديد÷ا ةينمألا قفارŸا
حلاسصŸا دعب ةسسسسؤوم Êا-ث د-ع-ي ي-ن-طو-لا
ديدعلا اهفوفسص ‘ تلجسس يت-لا ة-ي-ح-سصلا

ذن-م تي-مŸا سسوÒف-لا اذ-ه ا-يا-ح-سض ن-م
ةلاح58لا مهددع غلب يذلاو هراسشتنا ةيادب

.““ةافو
زاهج ““ نأا ¤إا ةملكلا لÓخ ةراسشإلا ت“و
هذ-ه را-سشت-نا ة-ياد-ب ذ-ن-م د-ن-ج ة-طر-سشلا
ليبسس ‘ ةحاتŸا تايناكمإلا ةفاك ةحئا÷ا

عسساولا هراسشتنا حبكو نطاوŸا ةحسص ةيامح
ل-ب-ق ن-م ةاد-سسŸا تا-ي--سصو--ت--لا ل--ظ ‘

.““ةيمومعلا تاطلسسلا
ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل ما-ع-لا ر-يدŸا هو-ن ا-م--ك
يذلا ماهلاو يسساسسألا رودلاب ة-ب-سسا-نŸا-ب
ةيادب ذنم ناديŸا ‘ ةطرسشلا دارفأا هبعل

كÓسسألا نم مهئÓمز ةقفر ءا-بو-لا رو-ه-ظ
ىل-ع ر-ه-سسلا لÓ-خ ن-م ىر-خألا ة-ي-ن-مألا
تاءار-جإلاو Òباد-ت-لا ماÎحاو ق-ي--ب--ط--ت
ديقتلا ةرورسضب نطاوŸا ةيعوتو ة-ي-ح-سصلا
اهلذب يتلا ةÒبكلا دوه÷اب افاÎعاو .اهب

flسسألا دار-فأا ف-ل-ت-Óةلث‡ ةينمألا ك ‘
اذكو ينطو-لا كرد-لاو ة-طر-سشلا ر-سصا-ن-ع
ةرايز ماتخ ‘ ” ةي-ندŸا ة-يا-م◊ا ناو-عأا
هذه نع Úلث‡ Ëركت ةيلولل ماعلا ريدŸا
ءابطألا نم دد-ع اذ-كو ة-ي-ن-مألا كÓ-سسألا
ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡ ¤إا ةفاسضإلاب
م-عد-لاو ةد-عا-سسŸا د-ي او--مد--ق ن--يذ--لا
تايعادت نم فيفختلل ةيمومعلا تاطلسسلل

.ةيحسصلا ةمزألا هذه
نمأÓل ماعلا ريدŸا فرسشأا د-ق-ف ةرا-سشإÓ-ل
ا-قو-فر-م ةرا-يز-لا هذ-ه لÓ-خ ي--ن--طو--لا
ددع Úسشدت ىلع ينطولا ن-مألا تارا-طإا-ب

تمهاسس يتلا ةديد÷ا ةينمألا قفارŸا نم
¤إا ةيلولاب ةينمألا ةيطغتلا ةبسسن عفر ‘

ر كلام ^ .ةئاŸاب39

È 0691مسسيد11 تارهاظم ىركذ ‘

نوكت نأا لإا ىبأات لبقتسسŸا رئازج :دارج
ةيح اهتركاذ

ةحئا÷ا لظ ‘ اينطو انماسضت اهوÈتعا ةردابŸا باحسصأا

انوروك ليلا–و Òناكسسلا تاسصوحف راعسسأا فيقسست
 ا11flÈً يلث‡و ةعسشألا زكارم ءابطأاو ةرازولا Úب ةعقوم ةيقافتلا ^

اذهو انورؤك سسوÒف نع فسشكلل ةيجؤلؤيبلا ليلا-ح-ت-لاو Òنا-ك-سسلا تا-سصؤ-ح-ف را-ع-سسا ف-ي-ق-سست ّ”
Ãا سسمأا لوأا اهماربإا ” ةيقافتا بجؤÿب ةمسصاعلا رئاز÷اب سسيمÚ ءابطأا ةيعمجو ةحسصلا ةرازو

.نطؤلا Èع ايجؤلؤيب ا11flÈً يلث‡و ةعسشألا زكارم

: تسسؤغير ؤيتام يسسنرفلا عامتجلا ⁄اع
نافÎعت ةدحتŸا ·ألا ةمظنمو اسسنرف
ÒسصŸا ريرقت ‘ يرئاز÷ا بعسشلا قحب

و-ي-تا-م ي-سسنر-ف-لا عا-م-ت-جلا ⁄ا-ع د--كأا ^
تعلدنا يتلا ةيبعسشلا تارهاظŸا نأا تسسوغير
ةيرئازج ندم ةد-ع-بÈ 0691م-سسيد11 مو-ي
ةدحتŸا ·ألا ةمظنمو اسسنرف نم لك تمزلأا
ريرقت ‘ يرئاز÷ا بعسشلا قحب فاÎعلاب
ماع هلÓقتسسا كاكتفا نم هنكم يذلا ÒسصŸا

بتا-ك ح-سضوأا ،ي-مÓ-عإا ح--ير--سصت ‘و .2691
لوقي ةيعامتجلا مولعلا ‘ ثحابلاو تلاقŸا
ةيب-ع-سشلا تا-ق-ب-ط-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-سضا-ف-ت-نلا““
ةثÓث ةلي-طÈ 0691مسسيد ر-ه-سش ة-ير-ئاز÷ا
تÈجأا دÓبلا ندم عيمج Èع ابيرقت عيباسسأا
يلختلا ىلع ةيسسنرفلا ةلودلاو لوغيد لاÔ÷ا

قيرط-لا ““ د-يد÷ا را-م-ع-ت-سسلا عور-سشم ن-ع
.““ةيرئازج رئاز÷ا““ ىمسسŸا ““ثلاثلا
تلسشفأا““ يتلا ةسضاف-ت-نلا هذ-ه تر-ه-ظأا ا-م-ك
فرطتŸا Úميلل يركسسعلا بÓقنلا عورسشم
·ألا ة-م-ظ-ن-م ما-مأا اÒخأا ““يرا-م-ع--ت--سسلا
كسسم-ت-لا Úي-لود-لا Úظ-حŸÓاو ةد-ح--تŸا
ريرقتو لÓقتسسلاب يرئاز÷ا بعسشلل يوقلا
هنأا بتاك-لا ح-سضوأا ،دد-سصلا اذ-ه ‘ .ÒسصŸا
ةيبعسشلا تارهاظŸا لوح قيق– دعب لسصوت
هدادعإا ‘ تاونسس7 قرغتسساÈ 0691مسسيد11
اهعيمج مليفو عقومو باتك لكسش ‘ رسشنيسسو

دعب هنأا ،““بعسشلا :د-حاو ل-ط-ب““ ناو-ن-ع ت–
اسسنر-ف تنا-ك ،7591 ماع ““ر-ئاز÷ا ة-كر-ع-م““
لا-ك-سشأا ع-ي-م-ج ى-ل-ع تسضق ““ ا-ه-نأا ي--عد--ت
كلذ د-ع-ب مو-ق-ي-ل ،ر--ئاز÷ا ‘ ة--سضرا--عŸا
ةعسساو ةيبعسش تارهاظم ميظنتب نويرئاز÷ا
كاكتفا لجأا نمÈ 0691مسسيد11 دحألا موي
ةل-حرŸا هذ-ه““ نأا ¤إا اÒسشم ،““م-ه-لÓ-ق-ت-سسا
.““ةفورعم Òغ ىقبت ةيسسيئرلا ةيخيراتلا
11 نأا عام-ت-جلا م-ل-ع ‘ سصتıا ر-كّذ د-قو
تاون-سس ثÓ-ث رور-م د-ع-ب يأا ،È 0691م-سسيد
ةمراع تارهاظم تقاف““ رئاز÷ا ةكرعم ىلع
يسسنرفلا يركسسعلا عمقلا يرئاز÷ا بعسشلل
نأا ¤إا اÒسشم ““ةيرئاز÷ا ةروثلا ىر‹ تÒغو
رابك ىلع دامتعلاب جرخ يرئاز÷ا بعسشلا““
،¤وألا فوفسصلا ‘ لافطألاو ءاسسنلاو نسسلا

ة-ير-يد-سصق-لا ءا-ي-حألا ن-م فلآلا-ب او-مد-ق
ىÈكلا ندŸا طسسو ¤إا ة-لوز-عŸا ءا-ي-حألاو
.““تاتفÓلاو مÓعألا Óماح ةرمعتسسŸُا
ايسشحو اعمق ““ تارها-ظŸا هذ-ه تي-ق-ل د-قو
ة-قر-ف-ت ‘ ةرŸا هذ-ه ح-ج-ن-ي ⁄ ““ةدا-ع--لا--ك

ويتام ر-كذ ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م .““تار-ها-ظŸا
عم تنمازت تارهاظŸا هذه ““ نأاب تسسوغير
¤ا لو-غ-يد لاÔ÷ا ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا ةرا-يز--لا
ناك ثيحÈ 0691مسسيد21 ¤ا9 نم رئاز÷ا
ديد÷ا يرامعتسسلا هعورسشŸ جيوÎلا““ مزتعي
اذه““ نأا لوقي لسسÎسساو .““ثلا-ث-لا ق-ير-ط-لا““
تسضرُف جذا‰ ةلكاسش ىلع غيسص يذلا عورسشŸا

ىعسسي ناك ةÁدقلا ةيسسنرفلا تارمعتسسŸا ‘
‘ ةيسسنرفلا ةلودلل ةيلاوم ةريدم ةقبط عسضول
نم ديدج لكسش قيب-ط-ت-ب ف-ل-ك-ُت-ل ة-ط-ل-سسلا
.““يداسصتقلا عاسضخلا

ةنميهŸا لئاسصفلا““ نأا عامتجلا ⁄اع فاسضأاو
د-ق ة-لود-لا نأا د-كؤو-ت ي-سسنر--ف--لا سشي÷ا ‘

‘ ةكراسشŸاب سشيجلل حمسست ⁄ اهنأل تقهرُأا
رسشن ” دقل““ هلوق عباتو ،““در-م-ت-لا ة-ه-جاو-م
ة-ق-فاوÃو ا-ب-ير-ق-ت نا-ك-م ل--ك ‘ تاو--ق--لا
اولتقو رانلا اوقلطأا ثيح ةيسسايسسلا تاطلسسلا
.““اوبذعو اولقتعاو
عن“ ⁄ ةيلوغيد-لا ة-لود-لا““ نإا ¤إا را-سشأا ا-م-ك
عاطتسسا اذه عمو ةيسسيلوبلا بر◊ا بيلاسسأا
نأا اركذم ““اهيلع بلغتي نأا يرئاز÷ا بعسشلا
021““ ـب كاذنآا تفÎعا ةيسسنرفلا تاطلسسلا““

.““ىحر÷ا تائمو ايرئازج211 مهنيب Óيتق
باوجتسساو لاقتعل هتاذ قايسسلا ‘ فسسأاتو

نوقهار-م م-ه-ن-ي-ب ن-م Úير-ئاز÷ا تار-سشع
يتلا عيباسسألاو مايألا ‘ مهنم سضعبلا ىفتخا
لخدتŸا لوقي تاسضافت-نلا د-ع-بو .كلذ تل-ت
لراسش رمأا ذإا ،لاب÷ا ‘ طغسضلا فيفخت ”““

نع ىلختو مادعإلا تايل-م-ع ءا-ه-نإا-ب لو-غ-يد
¤إا ر-ط-سضاو ““ثلا-ث-لا ق--ير--ط--لا ““ عور--سشم
ةيروهمجلل ةتقؤوŸا ةمو-ك◊ا ع-م سضوا-ف-ت-لا
.““ةيرئاز÷ا
تتوسص ،اهسسف-ن ة-ن-سسلا ن-م Èم-سسيد91 ‘و
ةحئÓلا ىلع ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا

يرئاز÷ا بع-سشل-ل فÎع-ت ي-ت-لا (51)3751
.لÓقتسسلاو ÒسصŸا ريرقت ‘ هقحب
Èمسسيد تارهاظم نأا ¤إا تسسوغير راسشأا امك
ةمواقملل ليوطلا خيراتلا نم ءزج يه““0691
ـل جيوتت يهو يسسنرفلا رامعتسسÓل ة-ي-ب-ع-سشلا

ةيعام÷او ةيدرفلا ةموا-قŸا ن-م ة-ن-سس031
سضيأا ا-ه-ن-ك-لو ةيلمع فراعم باسستكا ةر-م-ث ا-ً
ةيروثلا ةكر◊ا عم كاكتحلا لعف-ب ة-ير-ظ-نو

ر م ^ .““ريرحتلا برح لاوط

انورؤك سسوÒف تارؤطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافسش ةلاح554و ةديدج ةباسصإا245و ةافو11 ليجسست

ةديدج ةبا-سصإا245و ةافو ة-لا-ح11 ليج-سست ““ ة-ع-م÷ا سسمأا ة-ح-سصلا ةرازو تن-ل-عأا ^
5752 ةلاح12119 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل انورؤك سسوÒفب
.““ ةافو
ةافو ةلاح11 ةÒخألا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا تاذ حسضوأاو

ةعزؤم ةافو5752 ¤إا ›امجإلا عفتÒل ةنمزŸا سضارمألا باحسصأا نم مهتيبلاغ ةديدج
.““ ةيلوÈ 04ع
›امجإلا ددعلا عفتÒل ءافسشلل ةديدج ةلاح554 لثا“ ليجسست ” ““ هنأا ¤إا راسشأاو
.ةلاح05695 ¤إا تايفسشتسسŸا اورداغ نيذلا Úباسصملل
سسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقؤ-لا Òباد-ت-لا-ب ماز-ت-للا ةرور-سض رارؤ-ف دد-ج ة-ب-سسا-نŸا-بو

م ر ^.ةمامكلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ماÎحاب قلعت ام اميسسل

دكؤؤت ميلسس ةÒمأا ةيبرعلا ةقطنŸا ‘ ةيلا÷ا نع بئانلا
يحسصلا رج◊اب Úمزلم Òغ ءÓجإلا تÓحر Èع رئاز÷ا ¤إا نودئاعلا

ة-ق-ط-نŸا ‘ ة-ي-لا÷ا ن-ع بئا-ن-لا تد-كأا ^
““ نأا سسيمÿا سسمأا لوا ميلسس ةÒمأا ةيبرعلا
Èع ءÓ-جإلا تÓ-حر لÓ-خ ن-م ن-يد-ئا-ع--لا
ةÎف ءا-سضق-ب Úمز-ل-م Òغ ة-يو÷ا طو--طÿا

¤إا ةرسشابم ةدوعلا مهنكÁ ثيح يحسص رجح
.““مهرايد

اهتحفسص ىلع اهل نا-ي-ب ‘ بئا-ن-لا تح-سضوأاو
لئاسسرلا نم لئاهلا ددعلل ارظن ““ هنأا ةيمسسرلا
تاŸا-كŸا اذ-ه ى-ل-ع ف-سضأا ي-ن-تدرو ي-ت--لا

يحسصلا رج◊ا ةيرابجا لوح حيسضوتب ةبلاطم
” يتلا تÓحر-لا Èع ن-يد-ئا-ع-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
.““ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا Èع اهت‹رب

بج-ي ه-نأا م--ك--ل د--كؤوأا نأا يدو--ب ““ تع--با--تو
““رأا يسس يب““ ليلا– جئاتن طق-ف را-ه-ظ-ت-سسلا
قدانفلا دحأا ‘ ي-ح-سصلا ر-ج◊ا-ب ماز-لإا نود
سضرأا ¤إا نيدئاع-لا لو-سصو-لا در-جÃ ه-ي-ل-عو
.““مهرايد ¤ا ةرسشابم ةدوعلا مهنكÁ نطولا

ر م ^
 ةحئا÷ا راسشتنا لظ ‘ اهتئيه طاسشن سضرعتسست سسليبح نب

انوروك ةهجاوÒ Ÿسضحتلا ‘ اقابسس ناك يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا
لوأا يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا ةسسيئر سسليبح نب ةديعسس تسضرعتسسا ^

نب تدكأا ثيح انوروك ةمزأا لظ ‘ ةسصاخ ةئيهلا تاطاسشنو خيرات سسمأا
46ـلا ىركذلاب يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا لا-ف-ت-حا ة-ب-سسا-نÃ سسل-ي-ب-ح

ءابولا ةهجاوم ‘ اقابسس ناك لÓهلا ““ نأاÈ 6591مسسيد11 موي هسسيسسأاتل
ءابولا لوسصو لبق رمحألا بيلسصلل ةيلودلا ة-ن-ج-ل-لا ة-ل-سسار-م ” ثي-ح

.““رئازجلل
Úسصتfl تلسسرأا رمحألا بيلسصلل ةيلودلا ةنجللا ““ نأا سسليبح نب تلاقو

ىلع اوفرسشأا Úسصتıا““ نأا ¤إا ةÒسشم ““ةئبوأÓل ةبسسنلاب نيوكتلا ‘
مهرودب اوماق ن-يذ-لاو ير-ئاز÷ا ر-م-حألا لÓ-ه-لا ي-ف-ع-سسم ن-يو-ك-ت
.““ةيوهج ةينيوكت تاسشرو ىلع فارسشإلاب
نم يسضاŸا سسرام رهسش ذنم فقوتت ⁄ ةئيهلا ““ نأا سسليبح نب تدكأاو
كانه ““ نأا ¤إا ةÒسشم ““ةيئاذغلا داوŸاو تامقعŸاو تامامكلا عيزوت
ميظنت ¤إا ةفاسضإلاب ةيلو84 ¤إا لبقŸا Úنثإلا قلطنتسس ةديدج ةلفاق

6 فيظوت رمحألا لÓهلا عاطتسسا نيأا ةرسسألا ميظنت ةيعمج عم ةكارسش
flسصتÚ يناسسفنÚ Ÿسسانلا ةدعاسس““.

ÚنطاوŸا حلاسصل هعسضوو Êا‹ رسضخأا مقر ““ ىلع لÓهلا لسص– امك
تماق يتلا تايلمعلا لك ““ نإا ¤إا سسليبح نب تراسشأا ثيح (5001) وهو
فرط نم لÓهلا عم ةÒبكلا ةينماسضتلا ةبهلا لسضفب تناك ،ةئيهلا اهب
.““بناجأا نيرمثتسسمو Úنطاومو تاسسسسؤومو Úيديلقتلا ءاكرسشلا
هذه لسضفب عاطتسسا يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا ““ نأا ةئيهلا ةسسيئر تركذو
تاذ تراسشأاو ““نطولا عوبر Èع تايفسشتسسم01 ةدعاسسم ةينماسضتلا ةبهلا
‘ مهملح ديسسجتل عيمجلل ة-سصر-ف-لا ح-نÁ لÓ-ه-لا““ نأا ¤إا ة-لوؤو-سسŸا
ىوتسسم نم انيوكت رفوت ةئيهلا ““ نأا ةدكؤوم ““تادعاسسمو تامدخ Ëدقت
بيلسصلاو رمحألا لÓهلل ›ودلا دا–لا ‘ اهطارخنا مكحب ›اع ›ود
.““رمحألا

ر م ^
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Èمسسيد21 ‘ نوبت سسي-ئر-لا بخ-ت-ناو ^
نم ةئاŸا-ب85 ةقلطŸا ةيب-ل-غألا-ب9102
‘ مك◊ا ديلاقم ملسستو ،Úبخانلا تاوسصأا

،ةقيلفتوب هفلسس سسكعو ،هتاذ رهسشلا نم91
ةسسائرلا وحن سسيئر نما-ث ق-ير-ط ن-ك-ي ⁄
نوبت ططخ تمدطسصا لب ،دورولاب ًادبعم
ةليقثلا ةقيلفتوب ةكÎب يداسصتقلا سضوهنلل
نوبت دكي ⁄و .ةع-قو-ت-م ن-ك-ت ⁄ ل-ماو-عو
راعسسأا تراهنا ىتح ،هتاحÓسصإا ‘ عرسشي
‘ ،ليمÈلل ًارلود03 نود ام ¤إا طفنلا
ةئاŸاب79 ةبسسنب رئاز÷ا هيف دمتعت تقو

راسشتنا اهعبت ،تاقورÙا تاد-ئا-ع ى-ل-ع
ذاختل تا-ط-ل-سسلا ع-فد ا-م ،ا-نورو-ك ءا-بو

ةيفسشقتلاو ةيزاÎحلا تارارقلا نم ةمزح
Ûانوروكل ةيداسصتقلا تايعادت-لا ة-ه-با

.طفنلا راعسسأا عجارتو
““طفنلا راعسسأاو انوروكو ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب ثرإا»
لوأا هنم تلع-ج ،نو-ب-ت ةرادإا ق-هرأا ثو-لا-ث
دÓ-ب-لا م-ك-ح-ي ر-ئاز÷ا خ-يرا-ت ‘ سسي-ئر
حا-ير تر-جو ،““ة-خر-ف-ت-م تا-بو--ع--سص»ـب
ةنيف-سس ه-ت-سشت ⁄ اÃ ي-سسا-ئر-لا ه‹ا-نر-ب
عفد يذلا رمألا ، اه-ب د-عو ي-ت-لا Òي-غ-ت-لا
اهمييقت ةبوعسص ىلع ديكأاتلا ¤إا ÚبقارŸا
سسيئرلا ةباسصإا دعب ةسصاخ اهيلع مك◊ا وأا
.جÓعلل ايناŸا ¤إا هلقنو انوروك سسوÒفب
تايادب ‘ نوبت ق-ير-ط سضÎعا ا-م م-غرو
،اوراسشأا ءاÈخ نإاف ،¤وألا ةيسسائرلا هتيلو
دÓبلل همكح نم ةنسس لÓخ قق– ام نأا ¤إا
عم ةيلعف ةعيطق ةيادبو ةمهم ةزفق ىقبي

اهلÓخ نم داعأا ،قباسسلا ماظنلا تاسسرا‡
‘ نويرئاز÷ا اهدقتفا يتلا ةلودلا ةبيه
قاقحتسسلا نكم ثيح ،ةÒخلا تاونسسلا
نم اندÓب ،È 9102مسسيد21 مويل يسسائرلا
ةيكزتب اهزئاكر تدطوتو ،اهتبيه عاجÎسسا
موي يروتسسدلا ليدعتلل يرئاز÷ا بعسشلا
ةن-ب-ل د-ع-ي يذ-لاو ،È 0202مفو-ن —ا-ف-لا
ثيح ،ينطولا عورسشŸا ديسسجتل ةيسساسسأا

نم ينطولا يعا-م-ت-جلا كسسا-م-ت-لا زز-ع
هتلوأا يذلا قحتسسŸا غلابلا مامتهلا لÓخ
ىلŒ دقو ،ةينطولا ةركاذلا فلŸ اندÓب
‘ Èمفون لوا نايب ةÎسسد لÓخ نم كلذ
.È 0202مفون روتسسد
ةيحسصلا ةمزألا عم تاطلسسلا لماعت نأا امك
نم اءزج داعأا -ءاÿÈا قفو -ةي-ط-ف-ن-لاو

،مهتطلسسو Úيرئاز÷ا Úب ةدوقفŸا ةقثلا
رقأا يتلا تاناهرلا نم ةدحاو تناك يتلاو
ةلسصاوم ¤ا ةفاسضإلا-ب ا-ه-ت-بو-ع-سصب نو-ب-ت
زومر ىلع دا-سسف-لا ى-ل-ع بر◊ا ة-سسا-ي-سس
ز-يز-ع-لا د-ب-ع عو-لıا سسي-ئر-لا ما--ظ--ن
‘ هتلاقتسسا دعب تقلطنا يتلاو ،ةقيلفتوب
ناكرأا تام-كاfi تل-سصاو-تو ،9102 لير-فا
›وت لÓخ داسسف ايا-سضق ةد-ع ‘ ه-ما-ظ-ن
.مك◊ا ةدسس نوبت سسيئرلا

داسسفلا مج-ح تا-م-كاÙا تف-سشك د-قو
ىدمو ،ةمألا دسسج رخني ناك يذلا لئاهلا
نا-ك بع-سشلا تارد-قÒ Ãب-ك-لا بعÓ-ت-لا
د-ه-ع ‘ تا-ي-سصخ-سشلا ىو-قأا ا-ه-لا--ط--بأا
ةقيلفتوب ديعسسلا هقيقسش مهزربأا ةقيلفتوب
ىيحيوأا دمحأا Úقباسسلا Úلوألا نيريزولاو
مهزربأا لامعا لاجرو لÓسس كلاŸا دبعو

.توكحطو دادح يلع
سسيئر رارق لكسش دق-ف ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م

ىلع ءوسضلا طيلسستل يمار-لا ،ة-يرو-ه-م÷ا
اÒبك احايترا ةيئانلاو ةمورÙا قطانŸا

ارسشؤوم هتÈت-عاو ،ة-ي-ب-ع-سشلا طا-سسولا ‘
ةدا-ي-ق-لا وذ– ي-ت-لا ةدارإÓ-ل ا-ي-ق-ي-ق--ح

ةمادتسسم ةيمنت قيقحتل ،دÓبلل ةيسسايسسلا
تايسضتقم بسسح ةيعام-ت-جا ة-لاد-ع ق-فو
.نوناقلاو ق◊ا ةلود

ىلع ظاف◊اب ةيروهم÷ا سسيئر مزتلا امك
م-عد-لاو ة-لود-ل-ل ي-عا-م-ت-جلا ع-با-ط-لا
ىلع ظاف◊او ةسشهلا تاقبطلل يعامتجلا
¤إا ةفاسضإلاب ،نطاوملل ةيئار-سشلا ةرد-ق-لا
ماهم ةيروه-م÷ا سسي-ئر ى-ه-نأا د-ق-ف كلذ
مهقيبطت مدع ةيفلخ ىلع ÚلوؤوسسŸا سضعب
رئاز÷ا تعطق دقو .ة-مو-ك◊ا تارار-ق-ل

لا‹ ‘ ةماه اطاوسشأا ةنسسلا هذه لÓخ
ىوتfi ‘ لوحتلا اهلوا لاسصتلاو مÓعلا
ةيمÓعلا ةلاسسر-لاو ي-مÓ-علا با-طÿا

ةيروه-م÷ا سسي-ئر سصي-سصخ-ت بÓ-خ ن-م
مÓعلا لئاسسو يل-ث‡ ع-م ة-يرود تاءا-ق-ل
.ةينطولا

ةدوع ÚبقارŸا ىدل ًا-ئ-جا-ف-م ن-ك-ي ⁄و
وحن دعب يرئاز÷ا يسسامولبد-لا طا-سشن-لا

تده-سش ثي-ح ،با-ي-غ-لا ن-م ل-ما-ك د-ق-ع
ًاطا-سشن ،ة-ي-سضاŸا ةÎف-لا لÓ-خ ر-ئاز÷ا
هلÓخ تناك ،قوبسسم Òغو ًافيثك ًايسسامولبد
اهنم Êاعت يتلا تامزألاو ةي-ب-ي-ل-لا ة-مزألا

تارامثتسسلاو اموم-ع ل-حا-سسلا ة-ق-ط-ن-م
تادنجأا زربأا ةيرئاز÷ا قوسسلا ‘ ةيبنجألا

اندÓ-ب تو-ف-ت ⁄ ثي-ح ،ر-ئاز÷ا فو-ي-سض
هاŒا ةتباثلا اهفقاوم ىلع ديكأاتلل ةسضرفلا
،تامزلا هذه لح ‘ ةيملسسلا تابراقŸا
ةلداعلا اياسضقل-ل م-عاد-لا ا-ه-ف-قو-م اذ-كو
دو-ه÷ا ‘ ة-م-ها--سسŸا--ب ا--ه--ماز--ت--لاو
ملسسلاو نملا لÓحإل ةيمارلا تاردابŸاو

.ةقطنŸا ‘
‘ اندÓب هجاوتسس يتلا تايدحتلا مهأا نمو
داسسفلا زومر ة-لواfi ،ة-ل-ب-قŸا ة-ل-حرŸا
،قرطلا ةفاك لامعتسساب ةحاسسلا ¤ا ةدوعلا
ةطبترŸا ةيداسصتقلا راثألا ل-ك-سشت-سس م-ك
يتلا تايدحتلا زربا ىدحا انوروك ةحئاجب
نمألا ىقب-ي Úح ‘  ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ه-جاو-ت
نملا ىلع يبلسسلا هسساك-ع-ناو ي-م-ي-ل-قلا
اذهو ،اندÓبل اÒبك ايد– لكسشي ينطولا
راو÷اب ةينملا تاديدهتلا مقاف-ت-ل ار-ظ-ن
.امومع لحاسسلا ةقطنمو

بلاطوب ةراضس  ^

 ناصسنإ’أ قوق◊ يŸاعلأ مويلأ
رئأز÷أ ‘ ناضسنإ’أ قوقح ةيقÎل ةلضصأوتم يعاضسمو دوهج

 نوبت سسيئرلأ باختنأ ىلع ر“ ةنصس

ضسيئرلأ لمع لقثأأ ثولاث ضضرŸأو لوÎبلأ رايهنأ ،انوروك
رئأز÷أ وحن باهذلأ تأوطخ لقثت تابقع  ^  دورولاب ًأدبعم نكي ⁄ ةضسائرلأ وحن قيرطلأ ^

ثأدحإأ ةيأدب ^  لئاهلأ داضسفلأ مجح فضشكت Úقباضس Úلوؤوضسم تامكاfi ^  ةديد÷أ
قباضسلأ ماظنلأ تاضسرا‡ عم ةيلعف ةعيطق

ةÁدق تاناهرو تايد– طصسو نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ باختنأ ىلع ةنصس ،تبصسلأ مويلأ ،ر“
هب بلاطيو هب دعو يذلأ Òيغتلأ ثأدحإأ ‘ ““ةيدأرŸأ““ رصصق ¤إأ دفأولأ ةبغر مامأأ فقت ةديدجو
.يبعصشلأ كأر◊أ

سسي-مÿا سسمأا لوأا ر-ئاز÷ا تي--حأا ^
نا--سسنإلا قو--ق◊ يŸا--ع---لا مو---ي---لا
ةنسس لك نم Èمسسيد رسشاعلل فداسصŸا

ةيقÎل ةثيثح ي-عا-سسمو دو-ه-ج ل-ظ ‘
ةددعتم تايوتسسم ىلع ناسسنإلا قوقح
‘ ةلودلل ةيوقلا ةدارإلا سسكعي ام وهو

كلذ د-ي-سسج-ت--لو ثي--ح را--طإلا اذ--ه
تايقافتلا بلغأا ىلع رئاز÷ا تقداسص

هذه عم اهتاعيرسشت تفيك امك ةيلودلا
.Úناوقلا
قوق◊ ين-طو-لا سسلÛا سسي-ئر ىر-يو
ةدارإلا““ نأا يرا-هز-ل د-يزو--ب نا--سسنإلا
رابغ ل ةحسضاو رئاز÷ا ‘ ةيسسايسسلا

ة-لود-لا ه-ب مو-ق-ت ا-م ل-ك-ف ،ا-ه--ي--ل--ع
ىرخأا ةزهجأاو ةموك-ح ن-م ة-ير-ئاز÷ا
.““اهتامازتلا عم ىسشامتي
ماطيب بي‚ يماÙا دكؤوي هتهج نمو
رئاز÷ا ‘ ناسسنإلا قوقح ةيعسضو““ نأا
ىلع تقداسص رئاز÷ا را-ب-ت-عا-ب ةد-ئار
ةقلع-تŸا ة-ي-لود-لا تاد-ها-عŸا بل-غأا
ازكر-م ل-ت– ا-ه-نأاو نا-سسنإلا قو-ق-ح-ب
ةيبرعلا لودلا سضع-ب-ب ة-نرا-ق-م ا-ي-قار
.““ةيقيرفإلاو
ماÎحا ى-ل-ع ر-ئاز÷ا سصر-ح ى-ق-ب-يو

نم اهتيقرت ىلع لمعلاو ناسسنإلا قوقح
ةيلخادلا اهتسسايسس ‘ ةتبا-ث-لا ئدا-بŸا
.ةيلودلا اهتاقÓع ‘و

يماحملل ناصسنإ’أ قوقح ةزئاج
رونلأ دبع يحي يلع

ناسسنلا قوق◊ ينطولا سسلÛا حنم دقو
يلع يماحملل ماعلا اذهل ةيونسسلا هتزئاج

هتÒسسم ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب رو-ن-لا د-ي-ع ي-ح-ي
قو-ق-ح ن-ع عا-فد-لا لا‹ ‘ ة-ل-يو-ط--لا
يحي يلع يماÙا مسضنا دقو .ناسسنلا

1291 رياني ديلاوم نم وه يذلا رونلا دبع
بزح فوفسص ¤ا اركبم وزو يزيت ةيلوب
را-سصت-نا ة-كر-ح م--ث ير--ئاز÷ا بع--سشلا
هلاقتعا ” دقو .ةيطار-قÁد-لا تا-ير◊ا
دعب Úمل-عŸا ة-با-ق-ن ‘ او-سضع ه-ت-ف-سصب
ريرحتلا ةهبج هيلإا تعد يذلا بارسضلا
ةنسس ‘ لإا هحارسس قÓطا متي ⁄و ينطولا

دا–لا لÓقتسسلا دعب سسأارت دقو .1691
‘ بخ-ت-ناو Úير-ئاز÷ا لا-م-ع-ل-ل ما-ع-لا

ةنسس Úعيل يسسي-سسأا-ت-لا سسلÛا ة-يو-سضع
ةحÓفلا مث ةيمومعلا لاغسشأÓل اريزو5691
دقو .8691 ةنسس هبسصنم نم ليقتسسي نأا لبق
3891 ةنسس ةاماÙا ة-ن-ه-م ة-سسرا‡ أاد-ب
ةيرئاز÷ا ةط-بار-لا5891 ‘ سسسسؤو--ي--ل
اهب فÎعŸا ناسسنلا قوقح ن-ع عا-فد-ل-ل
يلع يماÙا لظ دقو .9891 ‘ ايمسسر
ة◊اسصŸا نع اعفادم رو-ن-لا د-ب-ع ي-ح-ي
ل◊ا دناسس امك يسسايسسلا ءاسصقلا مدعو
 .ءادوسسلا ةيرسشعلا ةمزأل يملسسلا

ر م ^

نع ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح Èع  ^
ة-ك-ل-مŸا نÓ-عإل د-يد-سشلا هرا-ك-ن--ت--سسا
عم ةيسسامولبد تاقÓع ة-ما-قإا ة-ي-بر-غŸا
لباقم ‘ ،بسصا-غ-لا Êو-ي-ه-سصلا نا-ي-ك-لا
ةدايسسب بمارت يكيرمألا سسيئرلا فاÎعا

ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع برغملل ة-مو-عز-م
ىقبتسس ةجرÿا هذه نأا ةد-كؤو-م ة-ل-تÙا
تف-لو ة-ك-ل-مŸا خ-يرا-ت ‘ را-ع ة-م--سصو
لذلا ة-ق-ف-سص نأا ¤إا ه-ل نا-ي-ب ‘ نÓ-فألا
مو-ي ‘ ت“ ة-مألا فر-سش ع-ي-بو را--ع--لاو
تقو ‘ ناسسنإلا قوق◊ يŸاعلا نÓعإلا
يوارحسصلاو ينيطسسلفلا ناب-ع-سشلا حزر-ي

ىلع سسودلاو عمقلاو لÓتحلا Òن ت–
ةماقإاب برغŸا لفت-ح-ي ،نا-سسنإلا قو-ق-ح
نم Êويهسصلا نايكلا عم ةل-ما-ك تا-قÓ-ع
ىلع ةيمهو ةدايسس ىلع لوسص◊او ،ةهج

ةهج نم ةلتÙا ةيبرغلا ءارحسصلا يسضارأا
ىلع ةديرغت نأا-ب ه-سسف-ن ا-م-هو-م ،ىر-خأا
سضرألا ىلع قئاق◊ا بلقب ةليفك ““Îيوت““

نع يلختلا  نأا ديتعلا بز◊ا تدكا امك
لباقم ‘ ينيطسسلفلا بعسشلل تباثلا ق◊ا
ىلع ةدايسسلاب يمهو ق-ح ى-ل-ع لو-سص◊ا
سسئب وه ،ةلتÙا ةيبرغلا ءارحسصلا سضرأا
راع ة-م-سصو ى-ق-ب-ي-سسو ،دو-فرŸا د-فر-لا

قحÓت ةيقÓخأاو ةيسسامول-بدو ة-ي-سسا-ي-سس
ناسضتحاب اونغت اŸاطل ن-يذ-لا ه-با-ح-سصأا
ةقيق◊ا يلجنتل ،ةينيط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا
Èع ةسسدقŸا ةيسضق-لا هذ-ه ع-ي-ب-ب مو-ي-لا
تقولا ‘و فئاز مهو ىلع ةينبم ةديرغت
ل نŸ كلÁ ل نم ءاط-ع ي-ه-ف ،ع-ئا-سضلا
نأا قايسسلا سسفن ‘ بز◊ا دكأاو قحتسسي

ةيسضقلا رهوج نم Òغت نل ةديرغتلا هذه
اروعسش دكؤوتسس اهنإا لب ،عقاولا سضرأا ىلع
›ودلا عمتÛا نم ءزج ؤوطابت نأاب اماع
بعسشلا ةاناعم قيمعت ‘ ايسساسسأا اببسس ناك
يبرغŸا لÓتحلا دي قÓطإاو يوارحسصلا

تاءاد--ت--علا ن--م د--يزŸا با--ك--ترا ‘
Èعم ‘ ع-قو ا-م ا-هر-خآا ،تا-كا-ه-ت-نلاو
يتلاو ،ةل-ي-ل-ق ع-ي-با-سسأا ل-ب-ق تار-كر-ك-لا
نو-ك-ب ،ه-تا-ق-ل-ح سضع-ب مو-ي-لا تح--سضتا
ةيعرسشلا حئاول ماÎحا-ب ه-بأا-ي ل بر-غŸا
نأا اŸاط ،ةدحتŸا ·ألا تارارقو ةيلودلا
ة-ي-ف-ل-خ تاذ ة-ي-بر-غ تا-مو--ك--حو لود
ام نأا ازÈم هدناسستو همعدت ةيرام-ع-ت-سسا

ىلع هقيق– نع يبرغŸا لÓتحلا زجع
دعب هلينب حلفي نل ةيبرغلا ءارحسصلا سضرأا
اهنإا لب ،هتيلو يهتنŸا سسيئر-لا ةد-ير-غ-ت
يوارحسصلا بعسشلا ة-عا-ن-ق ن-م د-يز-ت-سس
ىتح لاسضنلاو ة-موا-قŸا ى-ل-ع هرار-سصإاو
ديزي ل قوق◊ا راكنإا نأل ،ÒسصŸا ريرقت
.ةبÓسصو امزع لإا اهباحسصأا
هخيرات نم ًاقÓطنا هنأا بز◊ا زربأا امك
تابثو هتدايق فقاو-مو ،ر-خاز-لا يرو-ث-لا

ةبسسانŸا هذهب ،دهعلا ددجي ،ه-ي-ل-سضا-ن-م
معدو ةدناسسم رار-م-ت-سسا ى-ل-ع ،ةردا-غ-لا
رسصنلا قيق– ىتح ةينيطسسلفلا ة-ي-سضق-لا
اهتمسصاعو ة-ل-ق-ت-سسŸا ة-لود-لا ة-ما-قإا-ب
بعسشلا قوقح م-عدو ،ف-ير-سشلا سسد-ق-لا
¤إا ة-موا-قŸاو لا-سضن-لا ‘ يوار-ح-سصلا

ةيلودلا ةيعر-سشلا ح-ئاو-ل ق-ي-ب-ط-ت ة-يا-غ
بعسش Òسصم ريرقتل ءا-ت-ف-ت-سسا م-ي-ظ-ن-تو
 م نأوضضر ^ .ةيبرغلا ءارحسصلا

ةينيطصسلفلأو ةيوأرحصصلأ ةيصضقلل همعد ددج
ليئأرضسإأ عم هتاقÓع عيبطت برغŸأ نÓعإأ ركنتضسي نÓفأ’أ

دبع ينطولا ءانب-لا ة-كر-ح سسي-ئر د-كأا ^
رارق نأا ،ةعم÷ا سسمأا ةن-ير-ق ن-ب ردا-ق-لا
ةدا-ي-سسب فاÎعلا ي-ك-ير-مألا سسي--ئر--لا
يأا هل سسيل ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع برغŸا

ى-ت-ح فÎع-ي ⁄ ل-جر-لا نأل ة-ي-قاد-سصم
ة-ي-سسا-ئر-لا تا-با-خ-ت-نلا ‘ ه-ترا-سسخ--ب
.ندياب نوج اهب زاف يتلا ةيكيرملا
نايب ‘ ءاج ام-ب-سسح ة-ن-ير-ق ن-ب ح-سضوأاو
ل بمارت نÓعا ““ نأا ةيسسايسسلا هتليكسشتل

Áعاف ةيقادسصم ةيا كلتÎتحلاب هفاÓل
فاÎعلا ه--سضفر ل--ث--م ءار--ح---سصلا ‘

““ندياب ما-مأا تا-با-خ-ت-نلا ‘ ه-ترا-سسخ-ب
ةقفسص راسسم لك هبزح ةنادإا ““ نع اÈعم
بع-سشلا ق-ح ع-ي-ب-ل ة-ح-ي-ب--ق--لا نر--ق--لا

قر-سشلا ةر-سسا-م-سس Èع ي-ن-ي-ط--سسل--ف--لا
.““طسسوألا
نايكلا عم برغŸا عيبطت-ل ““ ف-سسأا-ت ا-م-ك
هبخنو يبرغŸا بعسشلا اي-عاد Êو-ي-ه-سصلا
‘ ينيطسسلفلا ق◊ا عيب لوبق مدعب ةي◊ا
وأا ةموكح ةيأا نمو فورظلا نم فرظ يأا

ءارحسصلا ةيسضق ““ نأا ازÈم ““تناك ةطلسس
قيثاوم اهمك– و لÓتحا ةيسضق ةيبرغلا
ةمألا ةيسضق Úطسسلفو ،ةيلودلا ةيعرسشلا
بمارت طقسس امكو ،ةسسدقŸا ةيمÓسسإلا

‘ هعيراسشم مطحتتو هتارار-ق ط-ق-سست-سس
عار--سصلا ق--ف--ن ¤إا ة--ق--ط--نŸا لا--خدإا
.تارتوتلاو

 م نأوضضر ^

انلافطأأ فاطتخأو لتق ‘ رأرمتصس’اب لبقي نل سسلÛأ نأأ لاق
 مأدعإ’أ ةبوقع ذيفنت نم انعنÁ ام دجوي ’ :يراهزل ديزوب

ل ““ هنأاب يراهزل ديزوب ناسسنإلا قوق◊ ينطولا سسلÛا سسيئر لاق ^
““ نأاب ادكؤوم ““مادعإلا مكح قيبطت نم رئاز÷ا عنÁ نوناق يأا دجوي
·ألا عم هتعقو يقÓخأا مازتلاك مك◊ا اذه ‘ ذيفنتلا تقّلع رئاز÷ا
اهمظن يتلا ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ ثدحتŸا تاذ فاسضأاو .““ةدحتŸا
ق◊ا ىلع سصني ي‡أا قافتا ىلع تعقو رئاز÷ا““ نأا سسيمÿا سسمأا لوأا

سسيل نكل3991 ذنم مادعإلاب مك◊ا ذيفنت تفقو اهنأا امك ةاي◊ا ‘
““ نأا يراهزل فاسضأا كلذ عم ةازاوŸاب ““.كلذ نم اهعنÁ نوناق يأا كانه
““مادعإلا ةبوقع ىلع سصنت ةبوقع81 دوجو ىلع سصني يرئاز÷ا نوناقلا

.““ةÒطÿا مئار÷ا ىلع طقف رسصتقي نأا بجي مك◊ا اذه ““ نأاب ادكؤوم
““ نأاب يراهزل دكأا ،لافطألا فاطتخاو ل-ت-ق م-ئار-ج-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
““ ¤إا ايعاد ““اوبسصتغيو اولتقو مهؤوانبأا فطتخي نأاب اولبقي نل Úيرئاز÷ا

.““مئار÷ا هذهل دح عسضو ةرورسض
لÓخ تافنعم ءاصسن نم ىوكصش004و ف’آأ01 ليجصست

يصضاŸأ ربوتكأأ
ءاسسنلا يراهزل ديزوب ناسسنإÓل قوق◊ ينطولا سسلÛا سسيئر اعد امك
ثيح ““ نهب لفكتتسس ةلودلا““ نأا ادكؤوم ““هل نسضرعتي امع غيلبتلل تافنعŸا

فلآا رسشع ليجسست ” هنأا ةطرسشلا لث‡ فرط نم انغÓبإا ” ““ هنأا لاق
تÁ ل ةأارŸا فينعت““ فاسضأاو .““ربوتكأا رهسش لÓخ فينعت ىوكسش004و
ةوعدل ةسصرفلا منتغنو ،ةيلودلا تادهاعŸاو انقÓ-خأاو ا-ن-ن-يد-ب ة-ل-سصب
.““يقابلاب لفكتتسس ةلودلاو هل نسضرعتي امع غيلبتل-ل تا-ف-ن-عŸا ءا-سسن-لا
ةفنعŸا ةأارŸاب لفكتلل ةناعلا لئاسسو ةقدب ددحي انوناق رظتنن““ دكأاو
.““ملظلا دسض تمسصلل ل نهفينعت نع غيلبتلل تايتفلاو ءاسسنلا عجسشنسسو
‘ اسصوسصخ تافنعŸا ءاسسنلا ةياعر زكارم ميمعتل ““ ثدحتŸا اعد امك
““لزنŸا نم اهدرطو ةأارŸا فينعت ةدقع لجرلا ىدل لازت ل نيأا فيرلا

نيأا عراسشلا ‘ تيبŸا ““ ¤إا نايحألا مظعم ‘ ةÒخألا هذه رطسضت ثيح

.““يراهزل ديزوب فيسضي ىرخأا سضارغأل ةيرسشبلا بائذلا اهلغتسست
ةلود تافرصصت تصسيل لافطأ’أ لتق

يراهزل لاق لتقلاو فطÿا نم لافطألا ةيامح لوح لاؤوسس ىلع هدر ‘و
““ قايسسلا ‘ فاسضأاو ““ ةلود تافرسصت تسسيل ةÒطÿا ةرهاظلا هذه““ نإا

.““عمتÛا ‘ نوسشيعي سصاخسشأا لب ةلود تافرسصت تسسيل لافطألا لتق
،ةلادعلا يه لافطألا ةسصاخ قوق◊ا نع عفادم لوأا““ يراهزل عباتو
مهيلع قبطيو ÚمهتŸا دسض ةرسشابم ة-ي-ئا-سضق-لا ة-ي-ط-ب-سضلا ل-خد-ت-ت
هذه دسض مزحو ةمارسصب فو-قو-لا ““¤إا يرا-هز-ل ا-عد ثي-ح ““نو-نا-ق-لا
لÓخ اهلاحفتسسا لظ ‘ عمتÛا دد-ه-ت ي-ت-لاو ةÒطÿا تا-فر-سصت-لا
.““ةÒخألا ةÎفلا

تائفلل بيجتصسي نأأ بجي انوروك ةبراÙ ينطولأ ططıأ
ةصشهلأ

نأا ،نا-سسنإلا قو-ق◊ ي-ن-طو-لا سسلÛا سسي-ئر ،يرا-هز-ل د-يزو-ب د--كأا
.ةسشهلا تائفلل بيجتسسي نأا بجي ،انوروك ةبراÙ ينطولا ططıا
قوقح ىلع ةبعسصو ةيسساق راثآا اهل ناك انوروك ةحئاج ““ نأا يراهزل دروأاو
نم تاير◊ا دييقت ¤إا لودلا تأا÷ ثيح ““⁄اعلا لود لك ‘ ناسسنإلا
وهو ىمسسألا ق◊ا ةيامح لجأا نم اهÒغو لقنتلاو يملسسلا رهاظتلا
تررسضت تائف كانه ““ نأا ¤إا ثدحتŸا تاذ راسشأاو .ةاي◊ا ‘ ق◊ا
يوذو ءاسسن-لاو Úف-ع-سسŸاو لا-ف-طألاو Úن-سسŸا م-ه-ن-مو ،Èكأا ة-ف-سصب
ةدعاسسŸ تاءارجإا تذختا ةموك◊ا ““ نأا ادكؤوم ““ةسصاÿا تاجايتحلا

.““تائفلا هذه
راعسش نإا يراهزل ركذ ،ناسسنإلا قوق◊ يŸاعلا مويلاب لافتحلا لوحو

““ناسسنإلا قوقح لجأا نم فقنو لسضفأا لكسشب ىفاعتنل““ وه ةنسسلا هذه
نم دب ل كلذ-ل ق-م-ع-لا ‘ دا-سصت-قلا تبر-سض ة-ح-ئا÷ا““ نإا ا-ح-سضو-م
ر كلام ^ .““ةمزألا نم جورخلل ةديدج تايجيتاÎسسا

 ةيقأدصصم اهل سسيل ليئأرصسإأو برغŸأ ةقفصص نأأ لاق
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ةفاحسصلا عم ءاقل ‘ يرسصان حسضوأاو ^
Ãدقفت و لمع ةرايز باقعأا ‘ ةي’ولا رق

ةيرازولا هترئاد نأا ,ةي’ولا هذه ¤إا اهب ماق
تفرع ي-ت-لا0202 ةن-سس م-ي-ي-ق-ت دد-سصب
اÈتعم ،تاسشرولل ةبسسنلاب ةÒثك تÓيطعت
ةحئاجب ةطبترŸا لكاسشŸا نم مغرلاب هنأا
ليطعت ‘ ا-ب-ب-سس تنا-ك ي-ت-لا91-ديفوك
عنÁ ⁄ كلذ نأا ’إا““ ,عيراسشŸا نم ديدعلا

رارغ ىلع ““اهب سسأاب ’ تازا‚إا قيق– نم
نطولا Èع ةينكسس ةدحو فلأا002 عيزوت

.ةيرا÷ا ةنسسلا لÓخ
ة-ي-ن-ك-سسلا ج-ماÈلا نأا ر-يزو--لا فا--سضأاو
نم ةيادب اهديسسŒ ‘ عرسشيسس““ ةديد÷ا
قداسص نأا دعب كلذ و (1202) ةلبقŸا ةنسسلا
تاذل ةيلاŸا نوناق ىلع هيتفرغب ناÈŸلا
ن-م ع-نÁ ’““ كلذ نأا ¤إا اÒسشم ,““ة-ن--سسلا
جمانÈلا لام-ك-ت-سس’ و ل-م-ع-لا ف-ي-ث-ك-ت
ط-ب--ترŸا ه--ق--سش ‘ ا--سصو--سصخ ,›ا◊ا
.““ةيجراÿا ةئيهتلاب
وه ي-ف-ير-لا ن-ك-سسلا نأا ير-سصا-ن Èت-عاو
لÓخ ةينكسسلا جماÈلل يسساسسأ’ا روÙا““
فلأا056 نمسضتي يذلا ›ا◊ا يسسامÿا
اهلك ينطولا ىوتسسŸا ىلع ةينكسس ةدحو
ةيعامتجا تاسصيسص– و ة-ي-ف-ير تا-ن-ك-سس
و ايلعلا باسضه-ل-ل ة-ه-جوŸا ا-سضيأا ا-ه-ن-م
ىقبي““ يفيرلا نكسسلا نأا ادكؤوم ,““بون÷ا

.““Òبك مامتهاب ىظ– يتلا غيسصلا مهأا نم
اهنأاب ريزولا دافأا ,ةدكيكسس ةي’ول ةبسسنلابو
نطولا تا-ي’و ن-م ا-هÒغ-ك د-ي-ف-ت-سست-سس
نم ةيادب كلذ و ““ماهلا»ـب هفسصو جمانÈب
زو– اهنأا ¤إا قايسسلا تاذ ‘ اÒسشم ,1202

ةيفير ةينكسس ةدحو009 نم Ìكأا ىلع ايلاح
.دعب لاغسشأ’ا اهب قلطنت ⁄
هجوŸا راقعلا ةرد-ن ل-ك-سشم سصو-سصخ-بو

نأا يرسصان دكأا ,ةدكيك-سس ة-ي’و-ب ءا-ن-ب-ل-ل
راقعلا داجيإا ‘ ة-بو-ع-سص ه-جاو-ت ة-ي’و-لا
نايحأ’ا بلغأا ‘ وه يذلا ءانبلل حلاسصلا

.يباغ وأا يحÓف راقع نع ةرابع
ى-ل-ع سصو-سصÿا اذ-ه ‘ ر-يزو-لا دد--سشو
قيقدتلا““ ىلع ةي’ولاب عا-ط-ق-لا ›وؤو-سسم
لكاسشŸا نم ولخي يذلا راقعلا ‘ اديج

قلطنت ⁄ يتلا عيراسشŸا فلتÚ flطوتل
.““راقعلا ةردن ببسسب دعب
دق ةدكيك-سس ة-ي’و نإا-ف ,ير-سصا-ن بسسحو
011 نمسضتي ديدج جمانÈب مويلا تززعت
,¤وأا ةلحرمك ةيراجيإا ةيمو-م-ع تا-ن-ك-سس
انلعم ,لبقتسسŸا ‘ ىرخأا سصسصح اهيلتسس
ةدحو0001 نم Ìكأا ع-يزو-ت م-ت-ي-سس ه-نأا-ب
ةياهن لبق““ غي-سصلا ف-ل-تfl ن-م ة-ي-ن-ك-سس
ا-ه-ي-ل-ت نأا ى-ل-ع (0202) ة-يرا÷ا ة-ن--سسلا

لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةلثا‡ ىرخأا تايلمع
.““ةدكيكسس ةي’و Èع ةلبقŸا ةنسسلا نم
تانكسسلا عيزوتل تايلمع ¤إا راسشأا نأا دعبو
ماعلا لولحب كلذ و ن-طو-لا Èع ة-ب-ق-تر-م
ةي’و نأاب نكسسلا ريزو ركذ ,(1202) لبقŸا

ةيلا-م غ-لا-بÃ تدا-ف-ت-سسا د-ق ةد-ك-ي-ك-سس
ةئيهتلا تايلمعب لفكتلل ةهجوم ““ةÈتعم““

” ي-ت-لا ة-ي-ن-ك-سسلا ءا-ي--حأ’ا Èع ءاو--سس
ىرخأ’ا جماÈلا فلتfl نمسض وأا اهزا‚إا
. اهلامكتسس’ ةئيهت ¤إا جات– يتلا
يتلا را-ثآ’ا ى-ل-ع ف-قو د-ق ر-يزو-لا نا-كو

ةدكيكسس ةي’و برسض يذلا لازلزلا اهفلخ
نم لك-ب كلذ و مر-سصنŸا Èم-فو-ن22 ‘
و سشور◊ا ةيدلبب عوبسص دمfi ةطسسوتم
تاذب يجارد-لا بيا-ع-لا ى-ف-سشت-سسم اذ-ك
ذاختا ىلع دكأا ثيح ,ة-ي-لÙا ة-عا-م÷ا

Úتا-ه ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عإا-ب ي-سضق-ت تارار--ق
ةعرسسب امهل رابتع’ا ةداعإا و ÚتسسسسؤوŸا
.
لك ناكسسإا ةداعإاب تارارق ريزولا ذختا امك
لعفب مهنكاسسم تررسضت نيذلا ÚنطاوŸا
,““ءارم◊ا ةناÿا““ ‘ ةفنسصŸا و لازلزلا

ىلع تلسص– دق ةي’ولا نأاب دكؤوي نأا لبق
ةدئافل ةهجوم ةيلام ةناعإا001 نم Ìكأا
ةفسصب م-ه-تا-ن-ك-سس ةرر-سضتŸا تÓ-ئا-ع-لا

.ةتوافتم

ن.ح^

و نكسسلا Úسسحتل ةينطولا ةلاكولا تهجو ^
هذه عيراسشم زا‚إا تاكرسشل تاراذعا هريوطت
نطولا نم تاي’و ةدع Èع ةدجاوتŸا ةغيسصلا
ةيعون و رخأاتلا اسساسسا ل-م-سشت با-ب-سسا ةد-ع-ل
.ةلاكولا هب تدافأا امبسسح ،لاغسشأ’ا
ةلاكولا اهترسشن يتلا تاراذعإ’ا هذه سصخت و

ةفلكŸا تاكرسشلا ,كوبسسيف ىلع اهتحفسص Èع
وزو يزيت نم لكب لدع تانكسس عيراسشم زا‚إاب
.ةنيطنسسق و فيطسسو فراطلا و

ايناث اراذعإا ةلا-كو-لا ته-جو ،را-ط’ا اذ-ه ‘
ةئيه-ت-لا لا-غ-سشأا زا‚إا-ب  ة-ف-ل-كŸا ة-كر-سشل-ل
0001 عورسشŸ ةيثÓثلا تاكبسشلا و ةيجراÿا
يزيت ةي’و ‘ زايتم’ا بطقب ،ةينكسس ةدحو
ةيكÎلا زا‚إ’ا ةكرسشب  راذعإ’ا قلعتيو .وزو
““NEDAM TAASNI GABRUG-
IANAS KILSIDNEHM KILIC
SA TERACIT EV““،““مزتلت ⁄ يت-لا
Èع اهل غلبŸا لوأ’ا راذعإ’ا تايسضتقم ذيفنتب
و .““يسضاŸا Èمفون81 ‘ ةينطولا ةفاحسصلا

ةكرسشلا رخأات ““ ببسسب راذعإ’ا اذه هيجوت ”
ططfl اه-ماÎحا مد-ع و زا‚إ’ا لا-غ-سشأا ‘

لاجآ’ا نم رهسشأا ةثÓث تكلهتسسا ذإا ،ذيفنتلا
ةبسسنب ،رهسشأا ةينا-م-ث-ب ةددÙا ة-يد-قا-ع-ت-لا
و ةبولطŸا ةبسسنلاب ةنراقم ةئاŸاب6 لاغسشأا

.““ةئاŸاب04 يه
لامهإا ةلاح ““ سصوسصÿا اذهب ةلاكولا تلجسس و
بناج ¤إا ،““لاغسشأÓل فقوت و ةسشرولل حسضاو
ىلع متحي ام ،اهب ةيرسشبلا دراوŸا ‘ سصقن
‘ ةنودŸا تاميلعتلا ذي-ف-ن-ت زا‚إ’ا ة-كر-سش
مايأا ةينامث هاسصقأا لجأا ‘ اهل هجوŸا راذع’ا
.مويلا نم ءادتبا
عيمج ذاختا ‘ تا-م-ي-ل-ع-ت-لا هذ-ه ل-ث-م-ت-ت و
ةداعإا لجأا نم ةيرورسضلا و ةمزÓّلا تاءارجإ’ا
ةفاسضا ةسشرولا ‘ لاغسشأÓل يلعفلا قÓطن’ا
تا-ط-طıا عور-سشŸا بحا-سص م-ي-ل--سست ¤ا
.ةيقبتŸا لاغسشأ’ا ذيفنتب ةقّلعتŸا
ةيرسشبلا تايناكم’ا عيمج Òخسست لمسشت امك
ذيفنت ططı اقفو ةسشرولا نيو“ و ةيداŸاو
طيطختلاو ميظنت-لا تا-ي-لآا ع-سضوو لا-غ-سشأ’ا
سصئا-ق-ن-لا ح-ي-ح--سصت ل--جأا ن--م Úم--ئŸÓا
مدقت ‘ لجسسŸا رخأاتلا كرادت و ةلّجسسŸا
تاءارجإ’ا ذختتسس اهنأا تنلعأا ثيح لاغسشأ’ا
اهذيفنت مدع ةلاح ‘ ،اهب لومعŸا ةينوناقلا

.تاميلعتلا هذه
ةكرسشل Êاث راذعإا هيجوت ” ،هسسفن مويلا ‘و
،فيطسس ةي’و ‘ راني-ت-ب ن-ك-سسم004 زا-‚إا
-ARTLA LRAS ةكرسشب رم’ا قل-ع-ت-يو

MOCاŸنكسسم004 زا‚إا و ةسساردب  ةفلك
،رانيت Êارمعلا بطقلاب ،راجيإ’اب عيبلا ةغيسصب
.(فيطسس) رباسص د’وأا ةيدلبب
مدقت““ لمسشت بابسسا ةدعل راذعإ’ا اذه يتأاي و
عم ةنراقم ،ة-ئاŸا-ب06.93 ةبسسنب لا-غ-سشأ’ا
50.79 ب ردقŸا زا‚إ’ا لجأا كÓهتسسا ةبسسن
ىل-ع ل-ج-سسŸا م-كاŸÎا ر-خأا-ت-لا و ة-ئاŸا-ب

ادج ةفيعسضلا ةÒتولا و لاغسشأ’ا زا‚إا ىوتسسم
يذلا زجعلا و ةسشرولا لخاد لاغسشأ’ا زا‚إا ‘
Áا ز-ّيŸةكر-سشلا ة-لا-كو-لا تب-لا-طو .““ة-لوا-ق

ةينامث ىدعتي ’ لجأا ‘ تاءارجا ةدع ذاختاب
و ةمزÓلا تاءارجإ’ا عيمج ذاختاب قلعتت) مايأا
مدق-ت ةÒتو ‘ عار-سسإ’ا ل-جأا ن-م ة-يرور-سضلا
ديوزت ¤ا ةفاسضا ةقفسصلا عو-سضو-م لا-غ-سشأ’ا
داتعلاو ةيداŸا و ةيرسشبلا لئاسسو-لا-ب ة-سشرو-لا

تاءارجإ’ا لمسشت امك .لخدتلا قاطن عيسسوتو
لجأا نم ÚمئŸÓا طيطختلا و ميظنتلا تايلآا
.لاغسشأ’ا مدقت ‘ لّجسسŸا رخأاتلا كاردتسسا
ةباجتسسا مدع ةلاح ““‘ هنأا لدع ةلاكو تدافأاو
ىو---تÙ ،راذ---عإ’ا لfi زا‚إ’ا ة---كر---سش
ذا-خ-تا-ب مو-ق-ت-سس ،ةرو-كذŸا تا-م-ي-ل-ع--ت--لا
‘ اه-ي-ل-ع سصو-سصنŸا ة-ي-عدر-لا تاءار-جإ’ا
.““ةكرسشلا قتاع ىلع ،هب لومعŸا عيرسشتلا
’وأا اراذعإا ءاعبر’ا تهجو دق ةلاكولا تناكو

Ÿكلا ةيمومعلا لاغسشأ’ا و ءانبلا ةسسسسؤوÈو ى
لاغ-سشأا زا‚إا-ب ة-ف-ل-كŸا ،““ŸÚ ةوار-ق““ير-لا
0001 عورسشŸ ةفلتıا تاكبسشلا و تاقرطلا

ةيدلب ‘ ،را-ج-يإ’ا-ب ع-ي-ب-لا ة-غ-ي-سصب ن-ك-سسم
.(ةدحاو ةسصح) فراطلا ةي’وب فراطلا
ببسسب ءارجإ’ا اذه ¤إا تأا÷ اهنا تحسضوأا و
لود÷ا ماÎحا مدع و لاغسشأ’ا ةيعون ةءادر““
حسضاولا ءطبلا ¤ا ةفاسضا لاغسشأÓ-ل ي-ن-مز-لا
لمسشت امك .““زا‚إ’ا ةكرسش لبق نم دمعتŸا
ةكرسش فرط نم دمعتŸا لطامتلا ““ بابسس’ا
ةيرسشبلا دراوŸا ‘ حسضاولا سصقنلا و زا‚إ’ا
خ-يرا-ت بر-ق بنا-ج ¤ا ع-قوŸا ‘ ة-ي-لاŸا و
سصسصحلل  يرا÷ا Èمسسيد ‘ ررقŸا ميلسستلا

Aو Bو Cو D«.
زيزعتب ةينعŸا ةكرسشلا ةلاكولا تبلاط ،هيلع و
ديوزت و ةيداŸا و ة-ير-سشب-لا دراوŸا-ب ع-قوŸا

¤ا ةفاسضا ةمزÓلا داوŸاب تارامع-لا ع-ي-م-ج
ةسصح لك بسسح لاغسشأ’اب سصاخ لودج عسضو
نسسح و لاغسشأ’ا ةعباتŸ ين-ق-ت ق-ير-ف ع-سضوو
تانازخ) تادعŸا لامعأا لامكتسسا و اهÒسس
لمعلا عيرسست اذك و (ليوحتلا تاطfi و هايŸا

Úتسص◊ا ‘ لمعلا ءدب و (ب ،أا) Úتسص◊ا ‘
.È 0202مسسيد ‘ اهميلسست ررقŸا (د ،ج)
مايأا ةينامث ةدم زا‚إ’ا ةكرسش ةلاكولا تلهمأا و

ذختت نأا ىلع تاميلع-ت-لا هد-ه ذ-ي-ف-ن-ت ل-جأ’
ةقفسصلا اهيلع سصنت يتلا ةيرسصقلا تاءارجإ’ا

.ذيفنتلا مدع ةلاح ‘
’وأا اراذعإا سسما ا-سضيأا لد-ع ة-لا-كو ته-جوو
زا‚إا و ةسساردب ةفلكŸا ،ءانبلل قاوروب ةكرسشل
‘ ،راجيإ’اب عيبلا ةغيسصب ةينكسس ةدحو0002
.(ةنيطنسسق) بورÿا ةيدلب
و زا‚إاب ةقلعتŸا ةقفسصلا راذعإ’ا سصخي و
داو10 عقوŸا-ب ن-ك-سسم002/9101 ة-سسارد

20 ع-قوŸا-ب ن-ك-سسم000/189 و مي-م-ي-م-ح
‘ ةكرسشلا رخأات ببسسب اذه ءاجو .اسسينيسسام
لا--جآ’ا ا--ه--ماÎحا مد--عو لا--غ--سشأ’ا ما“ا
اهدهعتب اهلÓخا و اهيلع قفتŸا ة-يد-قا-ع-ت-لا
لÓخ ،رهسشأا ة-ثÓ-ث ةد-م ‘ لا-غ-سشأ’ا ما“إا-ب
ماعلا ريدŸا فارسشإاب طرافلا ربوتكأا8 عامتجا
.يبيرعلب قراط دمfi ةلاكولل
لاغسشأ’ا ما“إاب زا‚إ’ا ةكرسش ةلاكولا تبلاطو
كاردتسس’ لم-ع-لا ةÒتو ع-ير-سستو ة-ي-ق-ب-تŸا
0002/189 عقوÃ ةسصا-خ ل-ج-سسŸا ر-خأا-ت-لا

،ةيرسشبلا لئاسسولاب ة-سشرو-لا م-ي-عد-ت و ن-ك-سس
ثÓث بيسصنت و ةمزÓلا ءانبلا داوم و داتعلا
و تاقرطلا لاغسشأا زا‚إ’ ة-ل-ق-ت-سسم تا-سشرو
.نكسس0002/189 عقوŸ ةفلتıا تاكبسشلا
ءاعبرأ’ا نم ءادتبا ،مايأا ةينامث ةدم اهتلهمأا و

ذختت نأا ىلع ،تاميلعتلا هد-ه ذ-ي-ف-ن-ت ل-جأ’
سصوسصنŸا طورسشلل اقبط ةيعدرلا تاءارجإ’ا

قتاع ىلع اهخسسف ةسصاخ ،ةقفسصلا ‘ اهيلع
.ذيفنتلا مدع ةلاح ‘ ،ةلواقŸا

ن.ح ^

نيزاتمŸإ ةبلطلإ سضعب قح ‘ ةفح‹ اهنإإ لاق
هاروتكدلا ةقباشسم طورشش ‘ رظنلا ةداعإاب ›اعلا ميلعتلا ريزو بلاطي فÓخ نب

ي-ب-ع-سشلا سسلÛا--ب  بئا--ن--لا عرا--سس ^
ةلاسسر عفر ¤ا فÓخ نب رسضÿ  ينطولا
يملعلا ثحبلاو ›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ر-يزو ¤ا

طورسشلا سصوسصخب  نايز نب يقابلا دبع
.هاروتكدلا ةقباسسÃ ةسصاÿا ةفحÛا
لخدتلا  نايز نب ريزولا فÓخ نب بلاطو
رار-ق-لا اذ-ه ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا ل-جأا ن--م
‘ ةكراسشŸاب ةب-ل-ط-لا ع-ي-م÷ حا-م-سسلاو
فرظلا اذه ‘ ةدوعلا وأا قاحتل’ا ةقباسسم
لدعمو تافينسصتلاب لمعلا ¤إا يئانثتسس’ا
رارقلا نم3 ةداŸا هترقأا يذلا بيتÎلا
،È 1102مفو-ن3 ‘ خرؤو---Ÿا417 م-قر
‘ ةب-ل-ط-لا بي-تر-ت تا-ي-ف-ي-ك ن-م-سضتŸا
ى-ط-عأا ثي-ح ،Êا-ث-لاو لوأ’ا ن-يرو-ط--لا
ؤوفاكت راطإا ‘ كراد-ت-لا ة-سصر-ف ع-ي-م÷ا
هنا““ ناÈŸلاب بئان-لا فا-سضاو .سصر-ف-لا

70 ةداŸا ديدحتلابو Êاثلا لسصفلا لمح
20 ةعم÷ا موي خرؤوŸا169 مقر رارقلا نم

قاحتل’ا تاي-ف-ي-ك ددÙاÈ0202مسسيد
هميظن-تو ثلا-ث-لا رو-ط-لا ‘ ن-يو-ك-ت-لا-ب
هارو-ت-كد--لا ة--حور--طأا داد--عإا طور--سشو
ةبلطلا سضعب قح ‘ افاحجإا ،اهتسشقانمو
(أا) فينسصتلا باحسصأا مهنيب نم نيزاتمŸا
نمو ةبلطلا ةداŸا هذه تمرح ثيح (ب)و
ةداعإا مهل قبسس نيذلا تاعفدلا لئاوأا مهنيب
دحأا ‘ ةرهاق فورظل وأا بابسسأ’ ةنسسلا
اسصوسصخ ةقباسسŸا زايتجا ن-م ن-يرو-ط-لا
.ةينقتلا تاسصسصختلا باحسصأا
‘ بيرغلا ‘ نا““ اسضيا فÓخ نب لاقو
،تاعفدلا لئاوأ’ ح-م-سسي ه-نأا ا-سضيأا ر-مأ’ا
ةنسس ةداعإا مهل قبسس ن-يذ-لا م-ه-ن-ي-ب ن-مو
،لوأ’ا رو--ط--لا ‘ Ìكأ’ا ى--ل--ع ةد---حاو
‘ لوبقلل ةين-طو ة-ق-با-سسÃ قا-ح-ت-ل’ا-ب
جراÿا-ب ي-ما-قإ’ا ن-يو-ك-ت--لا ج--ما--نر--ب
ا-م-ن-ي-ب ،ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا ةد-عا-سسÃو
‘ نيوكتلاب قاحتل’ا نم ء’ؤوه نومرحي

مهتعماج ‘و م-هد-ل-ب ‘ ثلا-ث-لا رو-ط-لا
““.ةيلسصأ’ا
تحر-سص ه-نا““ ة-لا-سسر-لا بحا-سص ف-سضاو
راسصتقا ىلع رارق-لا سسف-ن ن-م31 ةداŸا
سساسسأا ىل-ع يوا-سست-لا ة-لا-ح ‘ بي-تÎلا
لدعم ىلع سصسصختلا ‘ رابتخ’ا ةطقن

نود طقف Êاثلا روطلا ‘ نيوكتلا راسسم
ةداŸا هذه تنث-ت-سسا ثي-ح ،لوأ’ا رو-ط-لا

⁄ امنيب لوأ’ا روط-لا ‘ ن-يو-ك-ت-لا را-سسم
رارقلا سسفن نم7 ةداŸا هينثتسست
نمو ةبلطلا ء’ؤوهل قبي ⁄ هنا““Óئاق متخو
داهسش ىلع Úلسصا◊او نيزات-مŸا م-ه-ن-ي-ب
مهتاناكمإا اوتبثيل ،زات‡ ريدقتب ÎسساŸا
ثح-ب-لا ‘ ا-مد-ق ي-سضŸاو م-ه-تراد--جو
هتعطق لمأ’ا نم سصي-سصب ىو-سس ي-م-ل-ع-لا
عيمج مرح امدعب رارقلا اذه نم7 ةداŸا
‘ ةكراسشŸا نم ÎسساŸا ةلم-ح ة-ب-ل-ط-لا

ن.ح ^ ““.فيظوتلا تاقباسسم

مهجامدإل هتقفإوم ىطعأإ يمومعلإ فيظولإ نأإ ةئفلإ هذه نأامط
1202 يرفيف نم ءادتبا ليغششتلا دوقع لامع فلم لطعي نم لك فششكنشس : ميعز نب
وتانيسسلا مي-عز ن-ب با-هو-لا د-ب-ع د-كا ^
Ãجامدإ’ا نوناق نا ةم’ا سسلج flسصسص

تادا-ه-سشلا با-ح-سص’ ¤و’ا ة-جرد--لا--ب
،ىرخ’ا تاداهسشلا باحسصا مث ةيعما÷ا

يمومعلا فيظولا نا تائفلا هذه انئمطم
تاداهسشلا باحسصأا جامد’ هتقفاوم ىطعا
وا ةدا--ه--سشلا ة---ي---عو---ن ‘ سضوÿا نود
نولغتسشي ÚينعŸا نا مكح-ب سصا-سصت-خ’ا

.بسصانŸا هتاه ‘ تاونسس ذنم
هتحفسص ىلع هل روسشنم ‘ ميعز نب حسضواو

سسيافلا““  يعامتج’ا لسصاوتلا ةكبسش ىلع

، قوقح ةيوسست وه جامد’ا نوناق نا ““كوب
نم Ìكأا1202  ةي-ناز-يŸا ‘ د-سصر كلذ-ل
نم066233  جا-مد’ را--ن--يد را--ي--ل--م061
عزوت ي-ف-نا-ج ة-ياد-ب ،دو-ق-ع-لا با-ح-سصأا
ة-ي-ن-عŸا تارازو-لا ى-ل-ع تادا-م--ت--ع’ا
ةيئ’ولا ناجللا لمع وه اهدعب جامد’اب

ةينقت-لا ل-كا-سشŸا ل-ك ي-ف-سصت ي-ت-لا ي-ه
، كلذ ىلع لمعت ن’ا يهو ةيطارقوÒبلاو
¤ا ةي’و نم فلتخي اهلمع  نأا احسضوم
..عاطق ¤ا عاطق نمو ةي’و
نم لك دوهج لك Úمثت ىلع ميعز نب دكاو

لك ةلحل◊ هبجاوب ىعسسيو دهتجيو لمعي
لاق  تقولا سسفن ‘و جامدإ’ا تÓطعم
لك ركذنسس1202 يرفيف نم ءادتباو هنا““

ةيطارقوÒبو اد-م-ع جا-مد’ا ل-ط-ع-ي ن-م
،ة-ف-ي-ظو-لاو بق-ل-لاو م-سس’ا-ب هر-كذ-ن-سس
لك نÓعإاو مÓعإاو ةحورط-م ة-ي-فا-ف-سشلا
متخو .““ نوناقلا هنمسضي قح وه ليسصافتلا
تناك ةنسسلا ه-تا-ه ““ ه-ح-ير-سصت م-ي-عز ن-ب

لسضفب نكل ءابولا ببسسب عيم÷ا ىلع ةبعسص
Úي-ن-عŸا Èسص ل-سضف-بو دو-ه÷ا ر-فا-ظ-ت
ن ح ^ .هباحسصأ’ قوق◊ا عجÎسسو

عاطقلإ عيراششم زا‚إإ نم عن“ ⁄ انوروك نأإ دكأإ

 تانكشسلا ميلشست ‘ عورششلا : يرشصان
Ã1202 ةيادب غيشصلا فلتخ

›ا◊إ جمانÈلإ ةيولوأإ نأإ ةدكيكشسب ، سسمإ لوإ ،رشصان لامك ,ةنيدŸإ و نإرمعلإ و نكشسلإ ريزو دكأإ
ةيمومعلإ تإزيهجتلإ و ةينكشسلإ عيراششŸإ لك ديشسŒ ‘ ةقÓطنلإ““ وه يرا÷إ يشسامخلل ةموكحلل
.““ةفلتıإ

ةءإدر ببشسب نطولإ Èع تاكرشش ةدعل تإرإذعإإ تهجو
لاجآلإ مإÎحإ مدعو ةيعونلإ

تانكشسلا زا‚إا ‘ ةرخأاتŸا تاكرششلا له“ ””لدع””
تاءارجإ’ا ذاخت’ مايأا8

راهششإإ
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يداسصتقإا

سشماه ىلع ح-ير-سصت ‘ ر-يزو-لا ر-كذو ^
تاعانسصلا ةبعسشل تسصسصخ لم-ع ة-سسل-ج

روسضحب ةي-لز-ن-مور-ه-ك-لاو ة-ي-نوÎك-ل’ا
هنأا سصاوخو Úيمومع Úينطو Úلما-ع-ت-م

ىلع يرا÷ا لما-سشلا ق-ي-قد-ت-لا را-طا ‘
نإاف يمومعلا يعانسصلا عاطق-لا ىو-ت-سسم
يتلا عاطقلا اذه ‘ ةطسشانلا تاسسسسؤوŸا

Áا سسأار حتف نم ةدافتسس’ا اهنكŸيه لا
.ةيرود ةلمسسر ةداع’ ةجاحب يتلا كلت
رمأ’ا نأا““ قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ ر-يزو-لا زر-بأاو
عاطقلل ةلماسش ةسساردب مايقلاب ’وأا قلعتي
هتسصسصوخ نكÁ ام ديدح-ت-ل ي-مو-م-ع-لا
سسوؤور ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل طور--سش ع--سضوو
حتف-ل ل-ث-مأ’ا را-يÿا نأا اÈت-ع-م ,““لاو-ما
ة-سصرو-ب-لا ق--ير--ط ن--ع و--ه لاŸا سسار
ةداعا نم Úيرئاز÷ا نيرفوملل حا-م-سسل-ل

ام وهو ينطولا يعانسصلا جيسسنلا ليو“
.ةيمومعلا ةنيزÿا ىلع طغسضلا ففخيسس
نا م--هار--ب ى--ل--ع تيآا د--ي--سسلا د---كأا و
احابرأا رد-ت ›ا ة-ي-مو-م-ع-لا تا-سسسسؤوŸا
ةينعم تسسيل ليو“ ةداعا جات– ’ يتلاو
يتلا تامولعŸا ادنفم ,لاŸا سسأار حتفب
Îفد سصو-سصخ-ب ة-فا-ح-سصلا ا-ه-ت-لواد--ت
سسوؤور حتف ميظنتل داد-ع’ا د-ي-ق طور-سش
.ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا لاوما
هذ-ه نا ر-يزو-لا لا-ق سصو-سصÿا اذ-ه-ب و
و يرواسشت يموكح رارقب قلعتت““ ةيلمعلا
ىري ىرخا ةهج نم .““طورسش Îفد سسيل
سضعب لعف ةدر دعب و هنا ةعانسصلا ريزو

ة-ب-ع-سش ‘ Úيدا--سصت--ق’ا Úل--ما--ع--تŸا
ةيلزنمورهكلا تاجوتنŸا و كي-نوÎك-ل’ا

موسسرŸا اهنمسضت يتلا جامد’ا ةبسسن““ نإاف
.““ةيعوسضوم02-313 يذيفنتلا
جامد’ا بسسن نا ¤ا راط’ا اذه ‘ راسشا و
ن’ ةيعو-سضو-م مو-سسرŸا ‘ ة-ن-م-سضتŸا
انغلب دق-ف تا-ج-ت-نŸا سضع-ب سصو-سصخ-ب
م-ظ-ع-م نا و ي-سضاŸا ‘ ة--ي--لا--ع بسسن
سضوخ ‘ مهتين نع او-بر-عا Úل-ما-ع-تŸا

Úل-ما-ع-تŸا نا ا-ف-ي-سضم ,““را-سسŸا اذ--ه
لاز’ بيكÎلا طاسشن ةعباتم ‘ Úبغارلا

Áبسسن لماك عفد عم ن-ك-ل و كلذ م-ه-ن-ك
.اهب لومعŸا بئارسضلا
اههجاوت يتلا تابوعسصلاب قلعتي اميف اما
يهو عاطقلا ‘ ة-ي-مو-م-ع-لا تا-سسسسؤوŸا
ةينوÎكل’ا تاعانسصلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا
تاعانسصلل ةي-ن-طو-لا ة-سسسسؤوŸاو (ي-ن-يا)

ريزولا نلعا دقف (ماينوا) ةيلزنمور-ه-ك-لا
م-سضي ل-ب-قŸا د-حأ’ا مو-ي عا-م-ت-جا ن--ع
تاسسسسؤوŸا يلث‡ و ÚتسسسسؤوŸا ›وؤوسسم
ططfl ةسشقانم فدهب ةيمومعلا ةيكنبلا
و ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا كلتل مئاد سشاعنا
.““‘رظ ›اجعتسسا ططfl““ سسيل
دق-ع-ن-سس““ دد-سصلا اذ-ه ‘ ر-يزو-لا لا-ق و
اديعب نكل و عيرسس لح داجيإ’ ا-عا-م-ت-جا

تاسسسسؤوŸا هذهل حامسسلا ةيغب عرسستلا نع
اهتسشقانم و ةيومنتلا اهتا-ط-طfl سضر-ع
ىلع طاسشنلا سشاعنا راطا ‘ كونبلا عم
.““ديعبلا و طسسوتŸا ÚيوتسسŸا
ةبعسشلا هذه علقت نا ةيمهأا اسضيا زربا امك
دراوŸا مسضت ةجتنم ةب-ع-سشك““ د-يد-ج ن-م
ةيلو’ا داوŸا ىوتسسم ىلع ءاوسس ةينطولا
ة-ي-سسد-ن-ه-لا ةÿÈا ىو--ت--سسم ى--ل--ع وأا
.““ةيلÙا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ديÛا دبع ةقاط-لا ر-يزو ل-ب-ق-ت-سسا ^
ماعلا ريدŸا سسيئرلا ،لو’ا سسما ،راطع
و-يدوÓ-ك ة-ي-لا-ط--يإ’ا ي--ن--يإا ة--كر--سشل
ثيح ،دفو هق-فار-ي يذ-لا ،يز-لا-ك-سسيد
تاقÓع ةيع-سضو نا-فر-ط-لا سضر-ع-ت-سسا
كارطانوسس Úب ةكارسشلا قافآاو نواعتلا
نايب هب دافأا امبسسح ،ةيلاطيإ’ا ةكرسشلاو
.ةرازولل
يذلا ءاقللا اذه نأا ردسصŸا تاذ حسضوأاو

بلط ىلع ءانب ،ةقاطلا ةرازو رقÃ ىرج
روسضح د-ه-سش د-ق ،يز-لا-ك-سسيد د-ي-سسلا
يوقاطلا لاقت-ن’ا ةرازو-ل ما-ع-لا Úمأ’ا
.ةبيرزوب دمfi ،ةددجتŸا تاقاطلاو
اذه لÓ-خ نا-فر-ط-لا سضر-ع-ت-سسا ا-م-ك
نواعت-لا تا-قÓ-ع ة-ي-ع-سضو ،عا-م-ت-ج’ا
ينيإا ةكرسش و كارطانوسس Úب ةكارسشلاو
اذه ‘و.اهر-يو-ط-ت قا-فآاو ة-ي-لا-ط-يإ’ا
ةقÓعلا هذه راطع ديسسلا فسصو ،ددسصلا
نأا ¤إا اÒسشم ،““ةيخيراتو ةÁدق““ اهنأاب
اميسس ’و ،ينيإاو كارطانوسس Úب ةكارسشلا
(لÓ-غ-ت-سس’او ،فا-سشك-ت-سس’ا) ع-ب--نŸا

.ةيلاثم
هذه زيزعت ىلع ةقاط-لا ر-يزو د-كأا ا-م-ك
ت’ا‹ لمسشت-ل ا-ه-ع-ي-سسو-تو ة-كار-سشلا
عاطق ‘ امي-سس ’و طا-سشن-لا ن-م ىر-خأا
ةددجتŸا تاقاطلاو تا-يوا-م-ي-كوÎب-لا
.ةيوقاطلا ةعاجنلاو
ةكارسشلاب ز‚أا نأا ،ين-يإا ع-مÛ ق-ب-سسو
ةقاط ة-طfi ،كار-طا-نو-سس ة-كر-سش ع-م
عابرلا رئب ‘ تاواغيم01 ةردقب ةيسسمسش
‘ ده÷ا اذه ةلسصاوŸ ططخيو ،لامسش

flتÈ و ة-ي-سسم-سشلا ة-قا-ط-ل-لfiت-طÚ
ىلع ةيسسمسشلا ةقاطلل Úتلثا‡ Úيرخأا

.ةكارسشلاب لوق◊ا ىوتسسم
راط-ع د-ي-سسلا ا-عد ،ة-ب-سسا-نŸا هذ-ه-بو
رامثتسس’ا ةلسصاوŸ ةيلا-ط-يإ’ا ة-كر-سشلا
نأا ىلع ادكؤوم ،رئاز÷ا ‘ Èكأا لكسشب
متي يذ-لا ،د-يد÷ا تا-قورÙا نو-نا-ق
رفوي ،ةيقيبطتلا هسصو-سصن ن-م ءا-ه-ت-ن’ا

سصر-ف عيراسشŸ ةد-عاو ا-ًقا-فآاو ة-م-ه-م ا-ً
ةلدابتم ةعفنم تاذو ةسسوملم ةيرامثتسسا
مجانŸا عاطق فاسشكتسسا ‘ تاكارسشو
ةفسشتكŸا مجانŸا ريوط-تو لÓ-غ-ت-سساو
ةفرعŸا ليو– ‘ ةمهاسسŸا عم لعفلاب
.ايجولونكتلا لقنو
ماعلا ريدŸا سسيئر-لا لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
ن-ع ة-يا-غ-ل-ل ٍسضار““ ه-نإا ي-ن-يإا ة-كر--سشل
ابرعم ،““ينيإا و كارطانوسس Úب ةكارسشلا

ة-ل-سصاوÃ د-يد--سشلا ه--ما--م--ت--ها ن--ع
لك-سشت““ ي-ت-لا ،ر-ئاز÷ا ‘ را-م-ث-ت-سس’ا

ةدافإاو ،““ةيقادسصم يذ و اًقوثوم اًكيرسش
.اهتاراهمو اهتÈخب ةينطولا ةكرسشلا
ة--ي--ن--طو--لا ة--سسسسؤوŸا تع--قو  ا--م---ك
عمÛا عم كارطانو-سس تا-قور-ح-م-ل-ل

سسيمÿا موي ““ينيإا““ ›اطيإ’ا يوقاطلا
ميعدت ةي-قا-ف-تا ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
كلذ و ،Úكرب سضوح ‘ امهنيب ةكارسشلا

يم-ي-ظ-ن-ت-لاو Êو-نا-ق-لا را-ط’ا ن-م-سض
،تاقورÙا ةطسشنأا مكحي يذلا ديد÷ا

. يمومعلا عمجملل نايب هب دافا ام بسسح
سسي-مÿا مو-ي-لا ”““ : نا-ي-ب-لا ‘ ءا--جو
Úب م-ها-ف-ت ةر-كذ-م ى-ل-ع ع--ي--قو--ت--لا

¤إا فدهت ،ةيلاطيإ’ا ينيا و كارطانوسس
تاو-طÿا دد– ق-ير-ط ة-طرا-خ م--سسر
Ìكأا وا دقع ماربإا ةياغل اهعابتإا مزÓلا

‘ تا-قورÙا فا--سشك--ت--سسا لا‹ ‘
راط’ا ءاط-غ ت– اذ-هو Úكر-ب سضو-ح

مكحي يذلا ديد÷ا يميظنتلا و Êوناقلا
.““ تاقورÙا ةطسشنأا
لÓخ ةيقافت’ا هذه ىل-ع ع-ي-قو-ت-لا ”و
Úب  ةمسصاعلا رئاز÷اب مويلا عمج ءاقل
، كارطا-نو-سسل ما-ع-لا ر-يدŸا سسي-ئر-لا
ماعلا ريدŸا سسي-ئر-لا و را-ك-ح ق-ي-فو-ت

Ûيزلاكسسيد ويدولك ،ينيا عم.
راطا ‘ دقع يذلا عامتج’ا اذه لÓخو
Úب ةكار-سشلا سصر-ف ة-ع-با-ت-مو ر-يو-ط-ت
” ،““ي-ن-يإا»و ““كار-طا-نو-سس““ Úع-مÛا

تاذ رواÙا ن-م د-يد-ع--لا ة--سشقا--ن--م
.نايبلا فيسضي  ،كÎسشŸا مامته’ا
لا‹ ‘ نيوكتلا رواÙا هذه سصختو
،ر-يو-ط-ت-لاو ثح-ب-لا ، زا-غ-لاو ط-ف-ن-لا
يوقاطلا لاقتن’ا و ةديد÷ا تا-قا-ط-لا
.ةئيبلا ةيامح ¤ا ةفاسضا
و راكح ناديسسلا دكا ،ةب-سسا-نŸا هذ-ه-بو
ذيفنتب ام-ه-ماز-ت-لا““ ى-ل-ع يز-لا-ك-سسيد
ة-ط-سشنأا ز-يز-ع-ت--ل حو--م--ط ج--ما--نر--ب
‘ جا-ت-نإ’او ر-يو-ط-ت-لاو فا-سشك-ت--سس’ا

لÓغتسسا  Úسس– لÓخ نم Úكرب سضوح
.““ ةيتحتلا ىنبلا
ريدŸا سسيئرلا لاق ،عامتج’ا ةياهن ‘و
ةيديلقتلا انتقÓع ““ :كارطانوسسل ماعلا
نم امتح ززعتت-سس ي-ن-يا ع-م ةد-ي-طو-لاو

ةمهŸا ة-ي-قا-ف-ت’ا هذ-ه ع-ي-قو-ت لÓ-خ
ةدع ةسساردلا ديق ع-سضو ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب

fiا ه-جو ى-ل-ع ا--ه--ن--م رواÿسصو-سص،
.““ ريوطتلاو ثحبلا و بيردتلا

ماعلا ريدŸا سسيئرلا طلسس ،ه-ب-نا-ج ن-م
تا-قÓ-ع ى-ل-ع ءو-سضلا ““ي-ن-يإا““ ة-كر-سشل
طبرت يتلا ةددعتŸا و ةزيمŸا ةكارسشلا
. ÚعمÛا
دهسشي ““ : ةعقوŸا ةيقافت’ا نأاسشب حرسصو
ينيا مازتلا ىلع مويلا ةيقاف-ت’ا ع-ي-قو-ت
ي-ن-يإا ماز-ت-لا ى-ل-ع (سسي-مÿا) مو--ي--لا
‘ امه-ت-كار-سش ز-يز-ع-ت-ب كار-طا-نو-سسو
ةكÎسشم ةيجيتاÎسسا لÓخ نم رئاز÷ا
عيراسشŸا فلتfl ذيفنتو ريوطت عيرسستل
““.

ح.ءايمل ^

قافآا ةكرسشلل ماعلا ريدŸا شسيئرلا عم شضرعتسسي راطع
ةقاطلا يقÓمع Úب ةكارسشلا

Úكرب سضوح ‘ ةكأرسشلأ معدل ةيقافتأ
““ينيإأ““ ›اطي’أ عمÛأو كأرطانوسس Úب

..مئادلا ششاعنإلا ةطخ طبسضل كونبلا يلثمم عم بقترم ءاقل

 يعم‹ ذاقنإأ ططfl سشقاني ةعانسصلأ ريزو
 أدغ ““ماينوأأ““و ““ينيإأ““

ةيرود ةلمسسر ةداعإأ ¤إأ ةجاتÙأ ةيمومعلأ تاسسسسؤوŸأ طقف سصخيسس لاŸأ سسأأر حتف ^
 ةيلزنمورهكلأو ةينوÎكل’أ تأزيهجتلأ ةبعسش ثعب ةداعإأ وحن ^

ةسشقانŸ كونبلا يلثمÃ ،لبقŸا دحألا هعمجي ءاقل نع  ،مهارب يلع تيآا تاحرف ،ةعانسصلا ريزو نلعأا
,ةعانسصلا ريزو دكأا .ةرازولل ÊوÎكللا عقوŸا بسسح ماينوا ينبا يعم‹ ثعب ةداعإا ططfl ليو“

¤ا جات– يتلا ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا طقف شصخيسس لاŸا شسأار حتف نا لولا شسما مهارب يلع تيآا تاحرف
.ةسصروبلا لوخد اهيلع بجوتيو ةيرود ةلمسسر ةداعا

ةقاطلا ريزو راطع ديÛا دبع سسأاÎي ^
ءارزو سسلÛ ة-ي--لا◊ا ةرود--لا سسي--ئرو
لوÎبلل ةردسصŸا ةيبرعلا راطقأ’ا ةمظنم
عامتج’ا لاغسشا ، لبقŸا دح’ا ،(كباوأا)
ةينقت Èع ،ةمظنŸا ءارزو سسل501Ûـلا
نايب هب دافا ام بسسح ،دعب نع لسصاوتلا
. ةرازولل

قرطتيسس  عامتج’ا نا نايبلا حسضوأا و
لامعأ’ا لودج ‘ ةجردŸا ع-ي-سضاو-م-ل-ل
ةينازيŸا عورسشم ا-سسا-سسأا ل-م-سشي يذ-لاو
ريرقتو1202 ماعل ةمظنملل ةيريدق-ت-لا
ةماعلا ةنامأ’ا تاطاسشن لوح ماعلا Úم’ا
ةيلوÎبلا عاسضوأ’ا اه-ي-ف اÃ ة-م-ظ-ن-م-ل-ل
.ةيŸاعلا
ريوطتو ليعفت لبسس عامتج’ا لوانتيسس امك
ةيŸاعلا تاÒغتلا لظ ‘ ةمظنŸا طاسشن

داقعنا عوسضوم ¤ا ة-فا-سضإ’ا-ب ،ةد-يد÷ا
.رسشع Êاثلا يبرعلا ةقاطلا ر“ؤوم
نم ذختت يتلا ،ة-م-ظ-نŸا نا-ف Òكذ-ت-ل-ل

ةنسس تئسشنأا دق ،اهل ارقم تيوكلا ةمسصاع
ةكلمŸاو ايبيل و تيوكلا فرط نم8691
‘ رئاز÷ا اهيلا مظنتل ةيدوعسسلا ةيبرعلا

نم Óك اسضيا ةمظنŸا لمسشتو.0791 ماع
و قارعلا و ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا-م’ا
فدهت و .ايروسس و رطق و رسصم و نيرحبلا
ةجتنم ةيبرع لود01 مسضت يتلا ،ةمظنŸا
ةيوقاطلا اهتاسسايسس قيسسنت ¤إا ،ط-ف-ن-ل-ل
ةيمنتلا ةيقرت ة-ي-غ-ب ة-ي-بر-ع-لا ناد-ل-ب-ل-ل
ىوتسسŸا ىلع،لمع-ت ا-م-ك .ة-يدا-سصت-ق’ا
لا‹ ‘ نواعت-لا ز-يز-ع-ت ى-ل-ع،يو-ه÷ا
اذكو ةكÎسشŸا عيراسشŸا و طفنلا ريوطت
ح.ءايمل ^ .يوه÷ا جامدن’ا

ششاقنلا ةلواط ىلع ةمظنملا طاسشن ريوطتو ليعفت لبسس

سسل501Û ةرودلأ سسأأÎي راطع
أدغ ““كبوأأ““ ةمظنم ءأرزو

يلÙا ىوتسسŸا ىلع اهتايليث“ معد فدهب
ÚنطأوŸأ-لمعلأ بابرأ’  ةيرئأز÷أ ةيلأردفنكلأ فرط نم يئ’و بتكم سسيئر52 بيسصنت

بابرأ’ ةيرئاز÷ا ةيلاردفنكلا تبسصن ^
سسيئر52  لو’ا سسما ،ÚنطاوŸا-لمعلا

اهراسشتنا زيزع-ت ل-جا ن-م ي-ئ’و بت-ك-م
هب دافا امبسسح ،يلÙا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع
.ةيلاردفنكلل نايب
لكايه زيزعت را-سسم ة-ل-سصاو-م را-طا ‘ و
-لمعلا بابرأ’ ةيرئاز÷ا ةيلارد-ف-ن-ك-لا
ىلع اهتايليث“ معد فدهب و ÚنطاوŸا
سسي---ئر ما----ق ،ي----لÙا ىو----ت----سسŸا
بيسصنتب يلقع يماسس ددfi ،ةيلاردفنكلا

تاذ بسسح ،““ي-ئ’و بت--ك--م سسي--ئر52
.نايبلا
هذه حمسست-سس““ ،رد-سصŸا سسف-ن-ل ا-ق-فوو

ةي-لارد-ف-ن-ك-لا ءا-ن-ب-ل ةد-يد÷ا ةو-طÿا
Úن-طاوŸا-ل-م-ع-لا با-برأ’ ة-ير--ئاز÷ا
قطانم لك ىوتسسم ىلع ÚبسستنŸا دسشحب
’ ةيجيتاÎسس’ا تاناهر-لا لو-ح ن-طو-لا

ىوتسسŸا ىلع ةسسسسؤوŸا رود زيزعت اميسس
فدهب ةديدج قطانم ر-يو-ط-ت و ي-لÙا
يعامتج’ا و يداسصت-ق’ا ط-م-ن-لا حا‚ا
تا-ط-ل-سسلا ه--ت--ق--ل--طا يذ--لا د--يد÷ا
.““ةيمومعلا
نم ،ةمظنملل ةوطÿا هذه حمسستسس امك

عقاولا مهفب““ ،ÚيلÙا ا-ه-ي-ل-ث‡ لÓ-خ
ق-طا-نŸا تا-ي--نا--ك--ما و يدا--سصت--ق’ا
ارظن Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸا ت’اغسشناو

ةقفارم Ëدقت ‘ لث-م-ت-ي فد-ه-لا نا ¤ا
معد و ةي-لارد-ف-ن-ك-لا ي-ب-سست-نŸ ن-سسحا

تاحÓسصا ذيفنت را-طا ‘ ا-ه-تا-م-ها-سسم
.نايبلا بسسح ،““ةيداسصتقا
لÓخ ،ةمظنŸا هذه ءاسضعا ررق ،Òكذتلل
ويلوي22 موي ترج يتلا ةماعلا ةيعم÷ا
ءا-سسؤور ىد-ت-ن-م م-سسا Òي-غ--ت ،طرا--ف--لا
ةيرئاز÷ا ة-ي-لارد-ف-ن-ك-لا““ ¤ا لا-م-ع’ا

نع نيÈعم ،““ÚنطاوŸا-لم-ع-لا با-برأ’
ع-م تا-قÓ-ع-لا ع--ط--ق““ ‘  م--ه--ت--ب--غر
¤ا غر-ف-ت-لا““ و ““ةÁد-ق-لا تا--سسرا--مŸا
.نايبلا متخي ،““ةيداسصتق’ا لئاسسŸا

ح.ل  ^
““+كبوأا““ قافتا ديدمتب اعوفدم

““انوروك““ يسشفت ذنم ةرم لوأ’ أر’ود05 زواجتت طفنلأ راعسسأأ
‘8.2 وحنب ،تنرب ماخ راعسسأا تعفترا ^

،ليمÈلل ر’ود52.05 دنع لوادتيل ةئاŸا
سساسسكت برغ ماخ راعسسأا تعف-ترا ا-م-ي-ف
ةئاŸا ‘8.2 وحنب ““يكيرمأ’ا““ طيسسولا
ليمÈلل ر’ود87.64 دنع لوادتيل اسضيأا

يه راعسسأ’ا هذه نأاب املع ،ةيوسستلا دنع
.انوروك ءابو يسشفت ذنم ىلعأ’ا
راعسسأا نوكت يداسصت-قا ل-ي-ل-ح-ت-ل ا-ق-فوو
ةÒبك ةزفق تلجسس دق  عافترا دعب طفنلا

ماخ عفترا ذإا ،فسصنو رهسشأا ةعبسس لÓخ
ر-ع-سس ى-ندأا ن--ع ة--ئاŸا ‘412 تنر-ب
وحن دنع يسضاŸا ليربأا22 ‘ لجسسŸا

363 يكيرمأ’ا ماÿا زفق امنيب ،ار’ود61
ةÎف-لا لÓ-خ ر-ع-سس ى-ندأا ن-ع ة--ئاŸا ‘

.تار’ود ةرسشع برق لجسسŸا ،اهتاذ
قافتا ديدمتب اعوفدم ماÿا عافترا ءاجو

ةدا-يز ع-م ما-ع-لا ة-يا-ه-ن ى--ت--ح ““+كبوأا““
ةفاسضإا ،ديد÷ا ماعلا علطم عم ةيجيردت
ىÈك ة-يŸا-ع تا-ه-ج ثÓ--ث نÓ--عإا ¤إا
ةعماجو ،ناتي-ك-ير-مأ’ا ا-نردو-مو رز-يا-ف““
نم ةياقولل تاحاقل ““ةيناطيÈلا دروفسسكأا

.91 - ديفوك دجتسسŸا انوروك سسوÒف
قاف-تا د-يد“ ” ،ي-سضاŸا ناو-ج6 ‘و
نويلم7.9 عقاوب جاتنإ’ا سضفخب ““+كبوأا““
متي ،يسضاŸا ويلوي ةياهن ىتح ايموي ليمرب
.2202 ليربأا ىتح ايجيردت اهسصيلقت
،ةيسضاŸا ةÎفلا لÓخ طفنلا عافترا عفدو

يجيردتلا حتفلا ءد-ب ع-م بل-ط-لا ن-سس–
دويق فيفختو ⁄اعلا لوح تادا-سصت-قÓ-ل

سصل-ق-ت ¤إا ة-فا-سضإا ،ا-نورو-ك ة-ه--جاو--م
فلا– تاسضيفخت د-يد“ ع-م سضور-عŸا
¤إا لسصوتلاب لؤوا-ف-ت-لا بنا-ج-ب ،““+كبوأا““

.انوروك سسوÒف يسشفت هجاوي حاقل
دع-ب ةÒخأ’ا ط-ف-ن-لا تا-عا-ف-ترا ي-تأا-تو
ة-ق-با-سسلا تا-سسل÷ا ‘ ةدا-ح تا-ع-جار-ت
ة-يŸا-ع-لا تا-نوزıا م-كار-ت ة-ج--ي--ت--ن
بب-سسب Òب-ك ل-ك-سشب بل-ط-لا سضا-ف-خ-ناو
¤إا ىدأا يذلا ،انورو-ك سسوÒف تا-ي-عاد-ت
.اهدودح ⁄اعلا لود قÓغإا
عبرلا لÓخ هتميق يثلث وحن طفنلا دقفو
،يخيرات يلسصف ءادأا أاوسسأا ‘0202 لوأ’ا
ى-ندأا د-ن-ع لوأ’ا ع-بر-لا لÓ-خ لواد-ت-ي-ل

عم نمازتلاب3002و2002 ذنم هتايوتسسم
.سسراسس ءابو يسشفت
ع-م لوأ’ا ع-بر-لا ‘ تا-ع-جاÎلا تءا--جو
لع-ف-ب يŸا-ع دو-كر ن-م فواıا ةدا-يز
بلطلا ررسضت ›ا-ت-لا-بو ،ا-نورو-ك سسوÒف
ح.ل ^ .Òبك لكسشب طفنلا ىلع
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 ةيلزنŸا تايافنلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا     تاقّرفتم

 تايافنلا ةراسصع ة÷اعم ةطfi قلخ
Ãةنيطنسسقب ينقتلا مدّرلا زكار

ة÷اعم ةطfi قلخ نع ناماو Ëرك دمfi ةنيطنسسقب تايافنلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا فسشك
حسشر فقول ،بورÿا وأا ةنيطنسسقب دجاوتŸا ءاوسس ،ينقتلا مدرلا زكرم ىوتسسم ىلع تايافنلا ةراسصع
ةقفارŸ ،اهيلع فرسشي يتلا ةلاكولاو ة-لود-لا داد-ع-ت-سسا اد-كؤو-م ،ة-ي-فو÷ا ها-يŸا ¤إا تا-يا-ف-ن-لا ةرا-سصع
 .تاي’ولاب ةيلÙا تاعام÷ا اهحÎقت ،ةلثا‡ عيراسشم

زكأرم ىؤتسسم ىلع نؤينقتلأ ر-ظ-ت-نأو
ةّطÙأ هذه ر-ئأز÷إ-ب ةر-سشت-نŸأ مدر-لأ
هإيŸأ ثيؤلت نود إهتلؤلي◊ أرظن ،مإمتهإب
لودب ةمدقتم دج ةين-ق-ت ي-هو ،ة-ي-فؤ÷أ
إ-ه-ي-لإأ ه-ّجؤ-ت-لأ تإ-بو ،إ-ك-ير-مأأو إ-بوروأأ

تأرإسشتسسأ هيلإأ تسصلخ إ-م ؤ-هو إ-يرور-سض
،ةيلزنŸأ تإيإفنلأ ريودت لإ‹ ‘ ةقبإسس
دأؤŸأ ف---ل---تfl ة---ل---ك---سسر ةدإ----عإأو
إيإقب ىت-حو ،ندإ-عŸأو ،ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لأ
ق-ل-خ-ب رأر-قإلأو ر-ئأز÷أ ‘ ،مإ--ع--ط--لأ

fiتإ-يإ-ف-ن-لأ ةرإ-سصع ة÷إ--ع--م تإ--ط،
‘ إينأديم ءد-ب-لأو ،إ-ي-ن-طو ،33 إهدد-عو

Œ9102 ،طرإف-لأ مإ-ع-لأ ذ-ن-م ،إ-هد-ي-سس،
نم عؤن ديلؤت ‘ ،إمّبر ،إهلÓغتسسأ ىتحو
رأرغ ىلع ةسضهإبلأ هتفلكت مغر تأزإغلأ
.ةينقتلأ هذهل إينإŸأأ ةلود هجؤت
ةين-طؤ-لأ ة-لإ-كؤ-ل-ل مإ-ع-لأ ر-يدŸأ لإ-قو
ةلودلأ ّنأأ ،نإمأو ،ةي-لز-نŸأ تإ-يإ-ف-ن-ل-ل
ف-ل-تfl ة-ق-فأرŸ يؤ-ق ه-ّجؤ-ت إ-ه-يد--ل
ة-ل-ك-سسر و زر-ف-ب ة-ط-ب-ترŸأ ع-يرإ-سشŸأ
،ينقتلأ مدرلأ ز-كأرÃ ءأؤ-سس،تإ-يإ-ف-ن-لأ
ةلإكؤلأ Èع ،ةلودلأ فأرسشإأ ت– ةعقأؤلأ
ع-يرإ-سشŸأ ى-ت-حو ة-ئ-ي-ب-لأ ةرأزو ه-ن--مو
ةلودلأ قفأÎسس““ ثيح ،بإبسشلإب ةسصإÿأ

رإمثتسسلأ عيرإسشمو ينقتلأ مدرلأ زكأرم
بسسح ،““رخأإت يأأ نود ،تإيإفنلأ زرف ‘
،ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل لوؤؤسسŸأ هب حرسص إم

 .ةنيطنسسق نم
ّنأأ ،قبإسس حيرسصت ‘ دإفأأ ،لوؤؤسسŸأ تأذ
،ريودتلل ةلبإق-لأ دأؤŸأ عإ-جÎسسأ ة-ب-سسن
لإح ‘و ،ةئŸإب01 زوإجتي ل ،رئأز÷إب
مجح عم مءÓت-ي إÃ ،ة-ب-سسن-لأ هذ-ه ع-فر
قلخب رمألأ حمسسيسس ،ةحإتŸأ تإيإ-ف-ن-لأ

،بسصنم فلآأ7 غلبت دق ،لغسشلأ بسصإنم
ريودت ليخأدم ن-م ة-ئŸإ-ب5 لÓغتسسإ-ب
.طقف ةيكيتسسÓبلأ تأرورإقلأ

عيرإسشŸأ هذه ىقبت ،ركذلإب ريد÷أ و

مإمتهأ لfi يئيبلأ عإطقلإ-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
عيجسشت لÓخ نم ةير-ئأز÷أ تإ-ط-ل-سسلأ

لÓخ نم إهديسسŒ ىلع جإسسنوأ بإبسش
تÓ-م-ح-ب مإ-ي-ق--لأ و م--عد--لأ Ëد--ق--ت

أذكه لثŸ دÓبلأ جإيتحأ لؤح ةيسسيسس–
و ةيكيمإنيد قلÿ عيرإ-سشŸأ ن-م ة-ي-عؤ-ن
بكر و ةئيبلأ عم لمإعتلأ ة-ق-ير-ط Òي-غ-ت
لإÛأ ‘ ة-قإ-ب-سسلأ و ة-مد--ق--تŸأ لود

إهفينسصت و تإيإفنلأ Òيسست ةيلمع ةسصإخ
.ةÈتعم ةيلإم غلإبم ةلودلأ تفلك يتلأ و

 ب ب ^

و ةي-فإ-سشلأ د-سس ءÓ-ت-مأ ة-ب-سسن تغ-ل-ب ^
فرإط-لأ ة-يلو ‘ ءأؤ-سسلأ ى-ل-ع ة-سسكإ-م
،ةئإŸإب08 ةبسسن هإيملل ةيرئأز÷أ بسسح
ةئيهت ةدإعأ جمأرب ذ-ي-ف-ن-ت-ل ةرإ-سشلأ ع-م
Úسسحتل  هإيŸأ ع-يزؤ-تو  Òه-ط-ت ل-كإ-ي-ه
تإيدلب نإك-سس د-يوز-ت تإ-مد-خ ىؤ-ت-سسم
،فيسصلأ مسسؤم لÓخ إسصؤسصخ و ةيلؤلأ

رظتني هنأأ ةرإسشلأ ردŒ قإيسسلأ أذه ‘
ةيرئأز÷أ Òيسست نع فرإطلأ ةيلو لسصف
نم نكميسس إم عإطقلل ةبإ-ن-ع ‘ هإ-ي-م-ل-ل
بر-سشلأ هإ-ي-م شصسص◊ لدإ-ع-لأ ع-يزؤ-ت-لأ

و ةلإقلأ ،نإ-عرذ-لأ تإ-يد-ل-ب-ل إ-سصؤ-سصخ

ةيلو Òي-سست ن-ك-م-ي-سس إ-م-ك ،شسإ-ب-سسب-لأ
فل-تÚ flسس– ن-م عإ-ط-ق-ل-ل فرإ-ط-لأ

تأؤن-ق و تإ-ّخ-سضم ن-م دود-سسلأ ق-فأر-م
رّثأإتت يتلأ هإيŸأ عيزؤتل ةيعرفو ةيسسيئر
ةقبإطم Òغلأ ةيعؤ-ن-لإ-ب أرأر-ك-ت و أرأر-م
ةنإيسصلأ و ديدجتلأ لإغ-سشأل شسي-يإ-ق-م-ل-ل
و ،ةلوإنŸأ تإكرسش شضعب إهذ-ف-ن-ت ي-ت-لأ
رؤهدت ‘ ر-سشإ-بŸأ بب-سسلأ Èت-ع-ت ي-ت-لأ
و فرإطلأ يتيلو Èع هإيŸأ عإطق ةيعسضو

.ءأؤسسلأ ىلع ةبإنع
ع و ^

فراطلا ‘ ةسسكام و ةيفاسشلا يدسس ءÓتما ةبسسن ةئاŸاب08

تاينواعت ءاسشنإاب ةيحÓفلا حلاسصŸا مهتبلاط
  ةسسبت ةيلو ‘ ةوقب دوعت نوتيزلا ةعارز ةبعسش

و ةسسبت ةيلو ‘ نؤ-ت-يز-لأ ة-عأرز ل-ّك-سشت ^
زر-بأأو م-هأأ ن-م إ-ه-بؤ-ن--ج Èع إ--سصؤ--سصخ
أدرؤ-م ل-ك-سشت ي-ت-لأ  Úن-طأؤŸأ تإ-طإ-سشن
ةيحÓفلأ ةبع-سشلأ هذ-ه ى-ظ– و ،م-ه-قزر-ل
يتلأ ةيحÓفلأ حلإسصŸأ نم غلإ-ب مإ-م-ت-هإ-ب
لÓخ نم إهتيمنت ليقأرع ليلذت ىلع لمعت
زكترت يتلأ ÚحÓفلأ بلإطŸ ة-بإ-ج-ت-سسلأ
و ةيفيرلأ ءإبر-ه-ك-لأ ى-ل-ع ي-سسإ-سسأأ ل-ك-سشب
.هإيŸأ
ىلع ةسسبت ةيلو ‘ نؤتيزلأ رإجسشأأ عبÎتو
رإتكه595.9 ـب ردق-ت ة-ي-لإ-م-جأ ة-حإ-سسم
نؤك رإبتعأ ىلع Ìكأإف Ìكأأ عإفترÓل ةحسشرم
رظنلإب ةيلؤلأ ‘ Òبك لكسشب ةحجإن  ةبعسشلأ
.خإنŸأو ةبÎلأ ةيعؤنل
جإتنإإب ةفورعم ةيلؤلأ نأأ ،ةرإسشإلأ ردŒ و
ةعيفرلأ ةدؤ÷أ وذ Êإكرفلأ نؤتيزلأ ةيعؤن
ع-سضي نأأ ن-كÁ ثي-ح ةÒب-ك-لأ ة-يدودرŸأو
نؤتيزلأ تيز نم Îل23 هنم دحأو رإطنق
عيسسؤت ىلع لمعلأ ةيفل-خ ى-ل-عو ،ةزإ-ت-مŸأ
ةرسشإبŸأ رظتنŸأ نم نؤتيزلأ رإجسشأأ ةعقر

نؤتيزلأ جإتنإل ةيحÓف تإي-نوإ-ع-ت ءإ-سشنأ ‘
قيؤسست نإمسض و ةبع-سشلأ م-ي-ظ-ن-ت ل-جأأ ن-م
¤أ رظن-لإ-ب رإ-ع-سسألأ  م-ي-ظ-ن-ت و جؤ-ت-نŸأ
م-عد-لأ لإ-ك-سشأأ و ة-حإ-تŸأ تإ-ي-نإ-ك--ملأ
ةبعسشلأ هذه يحÓف لوإنتم ‘ ةعؤسضؤŸأ
،ةيلؤلأ ‘ تإطإسشنلأ مهأأ نم Èت-ع-ت ي-ت-لأ
تإجإيتحأ يبلت رسصإعم5 إهرودب دعت يتلأو
فلأأ09 غ-ل-ب يذ-لأ و يؤ-ن-سسلأ لؤ--سصÙأ

نم نكم ي ذلأ و دحأؤلأ رإتكهلأ ‘ رإطنق
تيز ن--م Îل ÚيÓ--م6 ن--م Ìكأأ Òفؤ--ت
.نؤتيزلأ
نم نؤتيزلأ ةب-ع-سش نؤ-ك ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو
و ةسسبت ‘ ةعسسأؤلأ يحÓفلأ طإسشنلأ لإكسشأأ
ةيدإسصتقأ قإفأ حتف إهب مإمتهلأ زرفي يتلأ

يتيلإكسشأ نأأ Òغ ،ة-يلؤ-لأ هذ-ه ‘ ة-لؤ-ه-م
مهأأ نم إتلأزل ةيحÓفلأ ءإبرهكلأ و هإيŸأ

.ةيلؤلأ ‘ ÚحÓفلأ بلإطم
ل-ك-سشب Úف-لŸأ ة÷إ-ع-م ¤إأ ،ةرإ-سشإلأ ع--م
مئأؤق Úي– ” ثيح ،ئطب هنأأ Òغ يجيردت
،رإبآÓل ةيفيرلأ ءإبرهكلأ نم ن-يد-ي-ف-ت-سسŸأ

و ءإبرهكلأ Òفؤت فيلإك-ت  بإ-سسح ى-ق-ب-ي-ل
رإعسسأ ىلع لوألأ رثؤؤŸأ ،مهليسصإÙ هإيŸأ

ةرقتسسم Òغ ىقبت يتلأو نؤتيزلأ تيز جؤتنم
ةدإعأ قحتسسي ،إ-ه-ب Òب-ك بعÓ-ت ير-ج-ي و
ةبعسشلأ ميظنتل ةيسصؤلأ تإطلسسلأ نم رظنلأ
ثيح نم ىسضؤفلأ ةأإطو ت– تلأزل يتلأ
لكسشب جإتنلأ فيلإكت بإ-سسحو تأÒع-سست-لأ

.مإع
Œنأأ ،ةرإسشلأ رد fiعورفلأ و تإبإغلأ ةظفإ

ةبعسش ششإعنإأ ‘ إمإه أرود بعلت ةيحÓفلأ
‘ ةيؤق ةدؤع فرعي يذلأ ،نؤ-ت-يز-لأ جإ-ت-نأ
إهتيلّإعف ‘ ديز-ت نأأ ر-ظ-ت-ن-ي ،ة-سسب-ت ة-يلو
دجأؤتلأ فرعتسس يتلأ ةرّغسصŸأ تإسسّسسؤؤŸأ

” يتلأ تأءأر-جلأ ة-مز-ح ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع
ى-ل-ع ›إ-م د-ي-مŒ ع-فر ن-م إ--هذإ--خ--تأ

لإ-ك-سشإأ ن-م إ--هÒغ و جإ--سسنأأ تإ--سسسسؤؤ--م
ةدإعإأ إهنأإسش نم يتلأ و ليغسشتلأ تإسسسسؤؤم
طإ-سش-ّن-لأ تلإ‹ ن-م د-يد-ع--ل--ل ةإ--ي◊أ
.ةيلؤلأ ‘ يدإسصتقلأ

ع ةبيهو ^

ÚحÓ-ف--ل--ل يـئلؤ--لأ دإ–لأ قـل--طأأ ^
،فرإطلأ ةيلو ىؤتسسم ىلع نـييرئأز÷أ

تسسـم ةع-سسأو Òه-ط-ت و م-ي-ق-ع-ت ة-ل-م-ح
ةيمؤمعلأ نكإمألأ و ة-يؤ-بÎلأ تإ-سسسسؤؤŸأ

Ÿف رإ-سشت--نأ عـنÒأ .إ-نورؤ-ك شسوŸةردإ-ب
64 ـلأ ىركذلإب لإفتحلأ رإطإأ يـف يـتأإت
ر--يد--م ةـكرإ--سشÃ دإ–لأ شسـي--سسأإ--ت--ل
قودنسصلأ ر-يد-م و ة-ي-حÓ-ف-لأ ح-لإ-سصŸأ
ششـّتفŸأ أذك و يـحÓفلأ نوإعتلل يؤـه÷أ

ةيدلب نم ةذــختم ،ةع-طإ-ق-م-ل-ل يؤ-بÎلأ
ةطقن يـحÓفلأ ع-بإ-ط-لأ تأذ شسإ-ب-سسب-لأ
إـهيف لم-ع-ت-سسإأ ن-يأأ ،ة-ل-م-ح-ل-ل قÓ-ط-نإأ
عأؤ-نأأ ف-لـتfl و تأرأر÷أ نؤ--حÓ--ف--لأ
نـم Úق-ل-ط-ن-م ،ةـي-حÓ--ف--لأ تأد--عŸأ
ة-ي-مؤ-م-ع-لأ ة-ي-ئإ-ف-سشت--سسإلأ ة--سسسسؤؤŸأ
ةنيدŸأ تإقرـط و ءإـيحأأ ؤحن شسإبسسبلإب
.ةلزعنŸأ قـطإنŸأ مـث

ةزـمح فÓـخ ^

 ةيمومعلا نكامألا ميقعت يـف نومهاسسي شسابسسبلا وحÓفو..

نأد-ند د-مfi ى-ف--سشت--سسم ل--سص– ^
ىلع ةدكيكسسب ةبأزع ةيدلب ‘ نئإكلأ
ءإبو دسصرو ةعبإتŸ ةينطؤلأ ةنجللأ ءإنث
ةرإب÷أ تأدؤهجمل-ل ر-ظ-ن-لإ-ب إ-نورؤ-ك
و ي-ب-ط-لأ م-قإ-ط-لأ إ-ه-ب مؤ-ق-ي ي--ت--لأ
ة--سسسسؤؤŸأ هذ--ه ‘ ي---سضير---م---ت---لأ
2 ذ-ن-م تل-ج-سس ي-ت-لأ ة-ي-ئإ-ف-سشت-سسلأ
ةبإسصأ ةلإح06 نم Ìكأأ يرإ÷أ Èمفؤن
ةرإسشلأ عم  Úتإفو ليجسست بنإج ¤أ
و Úجسسكألإب ةطبترم ةلإح02 دجأؤتل
نؤلإني ةزكرŸأ ةيإنع-لأ ‘ إ-سضير-م11
ل-جأأ ن-م ة-ف-ث-ك-م و ة-يرود  ة-ع-بإ--ت--م
.رطÿأ ةلحرم مهزإيتجأ

متي هنأأ ةرإ-سشلأ ردŒ ر-خآأ بنإ-ج ن-م

رأ يسسيب شصحف0001 ب مإيقلأ إيمؤي
تإيفو5 ةحئإ÷أ ةيأدب ذنم ليجسست عم
ىؤتسسم و لمعلأ مجح شسكعي إم طقف
لÓخ نم إنورؤك ةمزأل زإتمŸأ Òيسستلأ

ة-ق--فأرÃ ءإ--ب--طألأ Êإ--ف--ت و ر--ه--سس
سصخ-ت-م ةلإح نؤعبإتي Úي-نإ-سسف-ن Úسص-ّ
مهتيبلإغ ءإ-ف-سش م-ت-ي ن-يذ-لأ ى-سضرŸأ
مقأؤطلأ هذهل بوؤودلأ ل-م-ع-لأ ل-سضف-ب
ةقفر إهتأدؤه‹ لسصأؤت يتلأ و ،ةيبطلأ
ةيؤعؤت تإجرخ لÓخ نم نيرخأ ءإبطأأ
لظلأ قطإنم فدهتسست ةينمإسضت ةيبط و
ة-يلؤ-لأ تإ-يد-ل-ب بأر-ت Èع ة--عزؤŸأ

.ةبطإق
ع و ^

ىفسشتسسم ىلع ينثت انوروك شسوÒف ةعباتم ةن÷
fiةدكيكسس ‘ نادندلا دم

ي-ل-ع ة-ل-سشن--خ ة--يلو ›أو فر--سشأأ ^
تإسسأردلل مإعلأ ريدŸأ ةقفر يديزؤب

و ›إعلأ ميلعتلأ ر-يزو د-ي-سسلأ ثؤ-ع-ب-م
ىلع مÓعؤب Êأديعسس يمل-ع-لأ ثح-ب-لأ
يتلأ  ةينغ جإح-ل-ب ةرؤ-ت-كد-لأ بي-سصن-ت
م-سسق-ب ةذإ-ت-سسأأ بسصن-م ل-غ-سشت تنإ--ك
نب ›ذإسشلأ ةعمإجب ةي-عأرز-لأ مؤ-ل-ع-لأ

ةسسردملل ةر-يد-م-ك فرإ-ط-لإ-ب د-يد-ج
و ةلسشنخب ةيبإغلأ مؤلعلل إيلعلأ ةينطؤلأ
.ةيلؤلل ًإمإه ًإبسسكم دعت يتلأ
ة-ل-سشن-خ ة-يلو رإ-ي-ت-خإأ بب-سس دؤ-ع-ي و

¤إأ إ-ي-ل-ع-لأ ة-سسردŸأ هذ-ه نإ-سضت-حإل
هب زإت“ يذلأ فيثكلأ يبإغ-لأ ءإ-ط-غ-لأ
641 ةحإسسم ىلع عبÎي ثيح ةقطنŸأ
ىؤتسسم ى-ل-ع ةد-جأؤ-ت-م رإ-ت-ك-ه ف-لأأ

ينب ةبإغ و ةزمإطب بؤقعي دلوأأ تإبإغ
ةمإمحؤبب لؤلم ينب ةبإغ و ةنإجوأأ
تإ-سسأرد-ل-ل ة-ل-هؤؤ-م تإ-بإ-غ--لأ ي--هو
ع-م-تÛأ بلإ-ط ي-ت--لأ و ة--يÁدإ--كألأ
ة-ي-م-ح-م-ك إ-ه-جأردأ ة-يلؤ-لإ-ب ÊدŸأ

فلتخÃ ةينغ إهنؤكل أر-ظ-ن ة-ي-ع-ي-ب-ط
إهسسأأر ىلع و ةردإ-ن-لأ رإ-ج-سشلأ عأؤ-نأأ

دهسشت ي-ت-لأ و ي-سسل-طلأ زرألأ ةر-ج-سش
هتإهل بيرخت تإيلم-ع تإ-بإ-غ-لأ ه-تإ-ه
مغر تإبإغ-لأ إ-ي-فإ-م فر-ط ن-م ةوÌلأ
ةظ-فإfi إ-ه-ب مؤ-ث-ت ي-ت-لأ تأءأر-جلأ
مغر مهتهجأؤŸ ةلسشنخ ةيلؤل تإبإغلأ

تأءأد--ت--علأ و تإ--ي--نإ--ك--مإلأ ة--ل--ق
.مهلإطت يتلأ ةّرمتسسŸأ

شش ر ^

ايلعلا ةسسردملل ةريدم جاحلب ةروتكدلا بيسصنت
ةلسشنخب ةيباغلا مولعلل

ن-م د--يد--ع--لأ ط--بر ‘ عور--سشلأ ” ^
يتيدلب رسشأدم و ىرقب يعقأؤلأ لزإنŸأ
ةيلو لإمسش ىسصقأإب  لؤغلأ جرسس و رؤبإب
ثيح ،ليجيج ةيلو عم دود◊إب فيطسس

عورسشŸأ نع Úتفلختم Úلزنم  طبر ”
““يقر‹““ يتقطنم ىؤت-سسم ى-ل-ع لوألأ
ىلع و ،رؤبإب ة-يد-ل-ب-ب ““نإ-سسح إ-ط-سس»و
ةسشرؤلأ نيؤ“ ” ةنينسس ةقطنم ىؤتسسم
دسصق، ءإنبلأ دأؤمو ةيئإبرهكلأ ةدمعألإب
مإ-يألأ لÓ-خ لإ--غ--سشلأ ‘ قÓ--ط--نلأ
نم ءإهتنإلأ متي نأأ ىلع ةلبقŸأ ةليلقلأ

ةفلختŸأ تÓئإعلأ ي-قإ-ب ط-بر لإ-غ-سشأأ
يتيدلب ىؤتسسم ىلع إهؤوإسصحإأ ” يتلأ
ة-ف--سصب أذ--هو لؤ--غ--لأ جر--سسو رؤ--بإ--ب
.ةيجيردت
تإميلعتلل أذيفنت ةيلمعلأ هذه جردنت و
¤أ، ةيئلؤلأ تإطلسسلأ لبق نم ةهجؤŸأ

و رؤبإب و لؤ-غ-لأ جر-سس ي-تد-ل-ب ح-لإ-سصم
نكإسسŸأ طبر ‘ عأر-سسإلإ-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
ةكبسش ن-م د-ف-ت-سست ⁄ ي-ّت-لأ ة-ي-ّق-ب-تŸأ
.ةيفيّرلأ ءإبرهكلأ

ل ىسسيع ^

لوغلا جرسس و روباب رسشادÃ لزانم ةدع طبر
 ةيفيرلا ءابرهكلاب فيطسسب

رأد-ي-سسؤ-ك ة-ي-ن-طؤ-لأ ة-سسسسؤؤŸأ تّد-عأأ ^
ششحؤلأ لبج قفن لي-هأإ-ت ةدإ-عإإ-ب ة-ف-ّل-كŸأ
قيرطلأ نم أءزج دعي يذ-لأ (ة-ن-ي-ط-ن-سسق)
يئزج رإيهنإل شضرعت و برغ/قرسش رإيسسلأ

رطإıإب ةسصإخ ة-سسأرد4102 يفنإ-ج ‘
ةسشرؤلأ هذهل Òيسست لسضفأإب حإمسسلأ لجأأ نم
إم بسسح لإمعلل ةبسسنلإب أرطخ لكسشت يتلأ

قرطلل ةينطؤلأ ةلإ-كؤ-لأ ›وؤؤ-سسم ن-م م-ل-ع
.ةرإيسسلأ
ليهأإت ةدإعإأ ةيلمع نأإب ردسصŸأ تأذ حسضوأأ و

برغ/قرسش رإيسسلأ قيرطلأ نم ءز÷أ أذه
أرهسش42 لإجآإب7102 ةنسس إهقÓطإأ ” يتلأ

ىلع ةلسص تأذ بإبسسأأ ةدعل دعب لمكتسست ⁄
يتلأ شسيرإسضت-لأ د-ق-ع-ت-ب شصؤ-سصÿأ ه-جو
ةلمإعلأ ديلأ ىلع ةيقي-ق-ح أرإ-ط-خأأ ل-ك-سشت

ةسسأرد دأد-عإأ يرور-سضلأ ن-م ح-ب-سصأ ثي-ح
flمأإتب حمسستسس رطإÚ ةسشرؤلأ معد و.

مدقت لد-ع-م نأ ¤أ رد-سصŸأ شسف-ن رإ-سشأأ و
إتفل ,ةئإŸإب51 ةبسسن زوإجتي ⁄ لإغسشلأ
ل-م-ع ط-طfl ع-سضو أر--خؤؤ--م ” ه--نأ ¤أ
نم عقأؤŸأ Úمأإت لؤح رؤحمتي ““›إجعتسسأ““

نم ينقتلأ لخدتلأ و ةيإمحلل Òبأدت لÓخ
لجأأ نم كلذ و رأد-ي-سسؤ-ك ة-سسسسؤؤ-م فر-ط

ة-ي-ل-م-ع زإ‚إأ ” د-ق و لإ-غ-سشألأ ع-ير--سست
قئأؤعلأ و ةينقتلأ ليقأرعلل ةعسسأو شصيخسشت
إم ؤه و ةسشرؤلأ نمسض ةحورطŸأ ةيعيبطلأ
Úعتي يتلأ Òبأدتلأ نم ةل-سسل-سس ن-ع ر-ف-سسأأ
ثدأؤح يأأ يدإفت و لإغسشألأ عيرسستل إهعإبتإأ

fiةلمت.
ةسشرؤلأ هذه نمسض لإغسشألإب مإيقلأ متيسس و

فرط نم إقحل إهطبسض متيسس ةمإنزر قفو
Úعب ذخأإتسس يتلأ و رأديسسؤك ةسسسسؤؤم يينقت
‘ ةحÎقŸأ لؤل◊أ و تإظّفحتلأ رإبتعلأ
.إهدأدعإأ ” يتلأ رطإıأ ةسسأرد رإطإأ
قفنلأ أذه ةيمهأأ ىلع ءؤسضلأ طلسس نأأ دعب و

وذ برغ/قرسش رإي-سسلأ ق-ير-ط-لأ ل-ع-ج““ ‘
تأذ زر-بأأ تقؤ-لأ ة-ي-حإ-ن ن--م ““ة--يدودر--م
يأأ طبسض ةعإسسلأ د◊ متي ⁄ هنأإب ردسصŸأ
نم نإك يتلأ ةسشرؤ-لأ هذ-ه مÓ-ت-سسل خ-يرإ-ت
لإجآلأ بسسح9102 ‘ إهمÓت-سسأ ع-مزŸأ
.زإ‚إلأ ةقفسص نمسض إهيلع قفتŸأ
يبإنتجأ قيرط زإ‚إأ ” هنأأ ،ركذلإب ريد÷أ

لكسشم ةيؤسست لجأأ نم ملك31 دأدتمأ ىلع
.قفنلأ أذه قلغ

ر ح ^

4102 ةنسس  ثدح يذلا يئز÷ا رايهن’ا بقع
ةنيطنسسقب ششحولا لبج قفن ليهأات ةداعإا ةسشرول رطاıاب ةسصاخ ةسسارد
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ىوتسسم ىلع ةيئ’و ةيلخ ليكسشت ” و^
ىّلوت-ت نار-هو ة-ي’و-ل ة-ما-ع-لا ة-نا-مأ’ا
لاغسشأ’ ةلسصاوتŸاو ةيمو-ي-لا ة-ع-با-تŸا
ة-ي-ئاŸا يراÛا Òه-ط-تو ف-ي--ظ--ن--ت
تا-ط-ل-سسلا دد-سشت ثي-ح ,تا-عو-لا-ب-لاو
جمانرب سصيسصخت ةرورسض ىلع ةيئ’ولا

Ëدقتو سضرغلا اذهل قيقدو حسضاو لمع
     .هديسسŒ لوح ةيرود لئاسصح
ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو دد-سشت ،ا-ه-ت-ه-ج ن--م
اهل ة-ل-سسار-م ‘  ة-ي-لÙا تا-عا-م÷او
ل-خد-ت-لا ى-ل-ع ة-ي--لÙا تا--ط--ل--سسلا
لاغسشأاب تايدلبلا حلاسصŸ ل-ج-ع-ت-سسŸا
رداسصم بسسح تاعولاب فيظنتو ةئ-ي-ه-ت
هايم فرسص تاونق ليهأات ع-م ““ر-ج-ف-لا““
يدافتو يراÛا دادسسنا عنŸ راطمأ’ا
مسساوŸا لÓخ ةلجسسŸا تاهويرانيسسلا
ءايحأ’ا ديدع اهنم تناع يتلا ةيسضاŸا
ناكسسلا لزانم ¤إا هايŸا لوخد ليجسستب
هايم ترمغ امدعب رورŸا ةكرح فّقوتو
ةيئاقو Òبادت ذاخّتاو ،قرط-لا را-ط-مأ’ا

Ÿءا-ن-ثأا قر-ط-لاو ة-يدوأ’ا داد--سسنا ع--ن
.راطمأ’ا لوطه

مراسص جمانرب عسضو ىلع لمعلا راطإا ‘و
هايŸا يرا‹ عيمج فيظنتلا تايلمعل

تايدلبلا ديدع ترسشاب تا-يد-ل-ب-لا Èع
فيظنتل ةعسساو تايلمع ‘ نارهو ةي’وب
فدهب ،ة-ي-ئاŸا يراÛاو تا-عو-لا-ب-لا
اذكو ،ءادو-سسلا طا-ق-ن-لا ى-ل-ع ءا-سضق-لا
قطانم تسسم ،ةيئاŸا هايŸا عمŒ طاقن

flةي’ولا نم ةفلت .
ةسسسسؤوم حلا-سصم تر-ط-سس ا-ه-ت-ه-ج ن-م
عم  قيسسنتلا-ب رو-ي-سس Òه-ط-ت-لاو ها-يŸا

ةفاظنلا حلاسصمو يرلا ةيريدم حلاسصم
لماعتلاو لخدت-لا ط-طfl  تا-يد-ل-ب-ل-ل
مسسوم نع ةمجانلا راطخأ’ا عم نرŸا
،ةيباجيإ’ا طاقنلا ةرولبب كلذو راطمأ’ا
عيمج يدافتو كاردتسساو ة÷اعم اذكو
سسلا طا-ق-ن-لا طاقن نم ة-ل-ّج-سسŸا ءادو-ّ

Œا بوسسن-م عا-ف-تراو ع-ّمŸثيح هاي ”ّ
بارت ميل-قإا ى-ل-ع مو-ي-لا د◊ ف-ي-ظ-ن-ت
عو-م‹ ن-م ة-عو-لا--ب0654 ة-ي’و--لا

ن-م د-يد-ع-لا-ب ةر-سشت-ن-م ة-عو-ل-ب20101
. اهÒغو ناروّدلا رواfiو تاقرطلا
روغلب لا-مأا مÓ-عإ’ا-ب ة-ف-ّل-كŸا بسسحو
لماسش ءاسصحإا ” امدعب ةسسّسسؤوŸا تأادب

ىلع ةلجسسŸا ءادوسسلا طاق-ن-لا ع-ي-م÷

اه-ب ما-ق ة-سسارد د-ع-ب ة-ي’و-لا ىو-ت-سسم
ةنم-سضتŸا ة-ي-ن-ق-ت-لا ح-لا-سصŸا ءا-سسؤور
فوقولا دعب .عسضولا لوح اسصاخ اريرقت

ةاسصÙا هايŸا عّمŒ طاقن عيمج ىلع
سضلاو ة-يرو-ف-لا لو--ل◊ا حاÎقاو ة-يرور-ّ
.اهذاخّتا مزÓلاو
ةيدلب حلاسصم تمظن ،قايسسلا تاذ ‘و
ويزرا ةرئاد سسيئر فارسشإا ت–و ويزرا

و تاعولابلا فيظن-ت-ل ة-ع-سساو ة-ي-ل-م-ع
ةيلمعلا هذه يراÛا و نايدولا Òهطت
لئاسسولا لك سصي-سصخ-ت تفر-ع ة-ما-ه-لا
نم ويزرا ةيدلبل عباتلا كرحتŸا داتعلاو
تاذ تفر-ع ا-م-ك تارار-ج و تا-ن-حا-سش
، ةسصاخ ت’وا-ق-م8 ةكراسشم ةيلم-ع-لا

و لا-م-ع ة-ع-برأا-ب ة-لوا-ق-م ل-ك تكرا-سش
امك تافارج3 ¤إا ةفاسضإ’اب ، ةنحاسش
طسسو ءايحا نم Ó-ك ة-ي-ل-م-ع-لا تل-م-سش
و قر-ط-لا ، ر-ح-ب-لا ة-ه-جاو ، ة-ن--يدŸا
. وطÓبلا يح ¤ا ةيدؤوŸا يراÛا

Œلازت ’ ةيلمعلا هذه نأا ،ةراسشإ’ا رد
ةياغ ¤إا مسسوŸا اذه لÓخ ة-ل-سصاو-ت-م
” يتلا ءادو-سسلا طا-ق-ّن-لا ل-ك ة÷ا-ع-م
ةنيدم ىوتسسم ىلع ا-ق-ب-سسم ا-هؤوا-سصحا
     .ةيواميكوÎبلا نيدŸا ويزرا

سسانيا م^
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     اهدحول ويزرأا ةيواميكوÎبلا ةنيدŸاب ةبرتأ’ا عفرل ت’واقم8

ةعولاب0001 نم ديزأا ره÷ ““ةعباتم““ ةيلخ بيصصنت
 تاناصضيفلا يدافتل نارهوب

يراÛا Òهطتو فيظنتل لماشش جمانرب عشضو ةرورشض ىلع دوعشسم يراج  نارهو ةي’و ›او دّدشش
اذكه ‘ ةلمتÙا رارشضأ’ا نم د◊او ليلقتلا دشصق ءادوشسلا طاقنلا لك ة÷اعم عم ,تاعولابلاو ةيئاŸا

دادشسنا ‘ تبّبشست يتلا ةيرطم تÓطاهت ءاّرج ءادوشسلا طاقنلا ديدع ليجشست دعب ةشصاخ ””فورظ
..رورŸا ةكرح ‘ ةلقرع ¤إا ىّدأا و تاعولابلا

نوبقÎي ةيدŸاب بوهيŸا ةوقنصس ةقطنم ناكصس
ةيمنتلا نم مهقح

ةعباتلا ةوق-ن-سس ة-قر-ف نا-ك-سس ي-ك-ت-سشي  ^
دعب ىلع ةعقاولا بوهيŸا ةيدلبل ا-ي-م-ي-ل-قإا

نم ةيدŸا ةي’ولا ة-م-سصا-ع قر-سش م-ك021
مغرلاب برسشلل حلاسصلا هايŸا ةكبسش مادعنا

يذ-لا نودر-سسا ة-يد-ك د-سسل ا-ه-تاذاfi ن-م
ديزأ’ برسشلل حلاسصلا ءاŸاب ديوزتلا نمسضي

بونج ىسصقا ¤إا ههايم لسصتو تاي’و7 نم
¤إا ههايم نم اوديفتسسي ⁄ مهنا Òغ ةيدŸا

ةرانإ’ا بايغ لكسشم ى-ق-ب-ي ا-م-ك  .نآ’ا د-ح
¤إا يدؤوŸا ق-ير-ط-لا ءاÎها و ة-ي-مو-م-ع-لا

بسسحو كانه ناكسسلا قرؤو-ي ،م-ه-ت-ق-ط-ن-م
تÓئاعلا نم تارسشعلا نإاف ةوق-ن-سس ة-يور-ق
قيرط Èع ةليوط تافاسسم ع-ط-ق-ل ر-ط-سضت

‘و ، ةيئاŸا كÈلا و لاحوأ’ا طسسو ءÎهم
و ،ةيمومعلا ةرانإ’ا بايغ ةجيتن مÓظلا حنج

ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ه-نأا ا-نو--ثودfi فا--سضأا
⁄ كلذ نأا ’إا تا-ه÷ا ف-ل-تı ىوا-ك-سشلا
لكسشم مهأا ىقبيو ،ائ-ي-سش ع-قاو-لا ن-م Òغ-ي

مدع و هايŸا ةكبسش تاونق مادعنا وه مهقرؤوي
فيفخ-ت ا-ه-نأا-سش ن-م ة-يزاو-ترا را-بأا دو-جو
هذه رفح ” نأا و ق-ب-سس ثي-ح ،م-ه-تا-نا-ع-م
حاجنلا هل بتكي ⁄ عورسشŸا نأا ’إا ةÒخأ’ا

نيذلا ،ةوقنسس ةقرف ناكسس اهلهجي بابسسأ’
نم هب-ل÷ باود-لا لا-م-ع-ت-سس’ نور-ط-سضي

،ةقطنŸا باعسش فلتfl نم ةديعب تافاسسم
اذه Òفوتب ةيلÙا حلاسصŸا دوعو مغر و
.هدمأا لاط لكسشŸا نأا ’إا يوي◊ا دروŸا

نم مهظح نع ةوقنسس ناكسس لئاسستي و اذه
Úيورقلا ىقبي ىتم ¤ا و ةيومنتلا عيراسشŸا

ن-م Úب-لا-ط-م جر-ف-لا نور-ظ-ت-ن-ي كا-ن--ه
عيراسشم ة‹رب ةرورسضب ةيلÙا تاطلسسلا
ةيئاجف ةرايز ‘ Úلمآا ، مه◊اسصل ةيومنت
ىلع فوقولا دسصق ةقطنملل ةيدŸا ›اول

ىدحإا ناكسس اهدباكي يتلا ةا-نا-عŸا م-ج-ح
.   ةي’ولاب لظلا قطانم

ب م̂ 

002 ةبانع ةي’ول ديسصلا ةيريدم تحنم ^
يرحبلا طاسشنلا ةسسرامŸ ةينوناق ةسصخر

نيوكتل ،عاطقلا ‘ طسشان002 يقلت بقع
ىوتسسم عفر و Úسس– نم هنكÁ يليهأات
يرحبلا ديسصلا لا-جÃ ءا-ق-ترÓ-ل  ،ءادأ’ا
بسصت يتلا دوه÷ا نم ةلمج دهسشي يذلا

ايعسس و ةهج نم ةنهŸا يسسرا‡ حلاسص ‘
.ىرخأا ةهج نم عاطقلا ميظنتل

ن-م ىر-خأا ة-ع-فد د-جاو-ت-ل ةرا-سش’ا ع--م
تان-يو-ك-ت ة-ع-با-ت-م ‘ بغار-لا با-ب-سشلا

لكسشب يرحبلا ديسصلا لا‹ ‘ ةي-ل-ي-هأا-ت
ىظح-ي Òخأ’ا اذ-ه نأا و ا-سصو-سصخ ،ما-ع
ةينابسشلا ةئفلا لبق نم سسوسسfi مامتهاب

Èع تاي-ئاŸا و-بر-م ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا ع-م
يتيدلب رارغ ىلع ةي-ل-حا-سسلا تا-يد-ل-ب-لا

ديسسŒ رظتني نيا يديارسس و ،ي-ب-يا-ط-سش
و ،جاسسنأا تايلا نمسض ناديŸا ‘ عيراسشم
.ةبانع قانك

ع ةبيهو ^

ةبانعب ةينوناق ديصص ةصصخر002 حنم

 اهمصسأا Òغت تنصشو“ Úع جاصسنوأا
ةيت’واقŸا ةيمنت و معد ةلاكو ¤إا

و معد ةلاكول ي-مÓ-ع’ا ثد-ح-تŸا ف-سشك ^
Úعب يسسونسس دمحأا ““ جاسسنآا““ بابسشلا ليغسشت

ةلاكولا ¤ا ةلاكو-لا م-سسا Òي-غ-ت ن-ع تن-سشو“
عم اماجسسنا ةيت’واقŸا ةيمنت و معدل ةينطولا
قفو ةموك◊ا ه-ترر-ق يذ-لا د-يد÷ا ه-جو-ت-لا
اقبط زاه÷ا اذهل ةيروهم÷ا سسيئر تاهيجوت
نوناقلل ممتŸا و لدعŸا يسسائرلا مو-سسر-م-ل-ل
 .6991 ةنسس ةينطولا ةلاكولا هبجوÃ أاسشنا يذلا
هل مسس’ا نأا يسسونسس لوقي ،ددسصلا اذه ‘و
ة-لوا-قŸا د-ي-سسŒ ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-ع-سساو ة-ل’د
ةعا‚ و عورسشŸا ةعرسسب اءدب ةيداسصتق’ا
نم ثحبي يدا-سصت-قا ه-جو-ت و-ه و  ةر-ك-ف-لا

ع-فر-ب تأاد-ب تاءار-جا ة-مز-ح ن-ع ه-لÓ--خ
ناكمإاب يتلا تاطاسشنلا ل-ك ن-ع د-ي-م-ج-ت-لا

ريزولا Ëدقت كلذك هÓت، اه-ل-يو“ ة-لا-كو-لا
ف--ل--كŸا لو’ا ر--يزو--لا ىد--ل بد--ت---نŸا
مو-سسر-م عور-سشŸ ةر-غ-سصŸا تا-سسسسؤوŸا--ب
بلط فلم نم ةلاطبلا طرسش يغلي يذيفنت
¤ا ةين-عŸا ة-ئ-ف ع-سسو-ي و ة-لا-كو-لا سضور-ق
بابسشلا و لمعلا بابرا و يعما÷ا بابسشلا
قودنسص و رغ-سصŸا سضر-ق-لا ‘ Úح-جا-ن-لا
و ÚحÓفلا و كان-ك ة-لا-ط-ب-لا ن-ع Úمأا-ت-لا
اهلباقي ةلواقŸا نأا رخآا ىنعÃ و Úيفر◊ا
ثيح ةلاكولا هل ىعسست يتلا فدهلا و ةوÌلا

ىلع ةيت’واقŸا موهفÃ بابسشلا سسيسس– ”
مهت’اغسشنا ¤ا عامتسس’ا و يلÙا ىوتسسŸا
ردانلا يحÓفلا راقعلا لا‹ ‘ اميسس ’ و

حلاصص ^

سسمح بزح نع ةماسشوب دمحا ديسسلا ÊاÈŸلا بئانلا هّجو ^
‘ لسصا◊ا بيهرلا لطامتلا لوح ةيلاŸا ريزو ¤ا ايباتك ’اؤوسس
51/80 ةقباطŸا نوناقب سصاÿا ةيوسستلا تافلم ف’آا ة÷اعم
مكارت ¤إا ىدأا ا‡8002 ةنسس نم ةيليوج02 خيراتب رداسص يذلاو

.ةلودلا كÓمأا حلاسصم ىوتسسم ىلع تافلŸا هذه
ةمسصاعب ءايحأ’ا ةدع ناكسس نم تارسشعلا Èع ةلسص تاذ قايسس ‘و
ءايحأا رارغ ىلع ةÈتعم ةيناكسس ةفاثك دعت يتلاو نازيلغ ةي’ولا
نب ، ةراسشلا لثم ويهرإا داو تايدلب ءايحأاو نامرلا ،ةبارقلا ، قرلا
مهرمذتو م-ه-ئا-ي-ت-سسا ن-ع ا-هÒغو ة-ل-جو-ب ،ة-ير-ماو-ع ، نا-يز
مهتانكسس تافلم ةيوسست ‘ مهبŸاو بيهرلا رخأاتلا نم نيديدسشلا
حتفو ةيسصولا ةرازولا لخدت يعد-ت-سسي ا-م-ك80/51 نوناق ق-فو

يبعسشلا سسلÛاب ÊاÈŸلا بئانلا لاق لباقŸابو لجاع قيق–
ةماعلا ةنيمأ’ا ةديسسلا عم فلŸا سشقان هنا ةماسشوب دمحا ينطولا
ريزو ةلسسارم ىعدتسسا هلقثل فلŸا لقث نا ’ا لخدتلل ةي’ولاب
.لخدتلل ةيلاŸا
ةن÷ نإاف اهيلع ““رجفلا““ زو– يتلا ةيلوأ’ا تامولعŸا بسسحو

قيق– حتف دسصق ةي’ولاب ابيرق اهلاحر طحتسس ىوتسسŸا ةعيفر
مرح يذ-لا تاو-ن-سس ةد-ع ذ-ن-م ق-لا-ع-لا ف-لŸا اذ-ه ‘ ل-جا-ع
ةسسرامملل لfi ىتح وا مهتانكسس عيسسوتو ةئيهت نم ÚنطاوŸا
ديدع هيف كراسشت-ت يذ-لا ل-ك-سشŸا اذ-ه نا را-سشيو ،ة-يرا-ج-ت-لا
ةيدلبلا ةلودلا كÓمأا حلاسصم رارغ ىلع تا-ير-يدŸاو تا-ئ-ي-ه-لا
‘ اببسس ناك يذلا رمأ’ا اهÒغو يراقعلا Òيسستلا ناويد ةحÓفلا

‘ ةرازولا اهتدمتعا يتلا تÓيهسستلا مغر تابعÓتلا هذه ثودح
لاومأا ةي’ولا ىلع رذت نا اهنأاسش نم يتلا تافلŸا هذه ة÷اعم
يتلا تاقيقحتلا دعب هنا رمأ’ا ‘ بيرغلاو ةيوسستلا دنع ةÒبك
نم ديدعلا ةدافتسساك تازواŒ ةدع قيثوت ” ةدير÷ا اهترجأا
نمسض اهمسض ” ةيحÓف تارمثتسسÃ نونطقي يذلا ÚنطاوŸا
. ق◊ا اذه نم رخآ’ا مرحي اميف ،يسضارأ’ا لغسش جمارب
يذيفنتلا زاه÷اب لوأ’ا لوؤوسسŸا لخدت ‘ ديحولا لم’ا يقبيو
ةيوسستلا ةيسضق لوح تاسسبŸÓا ةفاك عفرل ةيمتح ةرورسض ةي’ولاب
.اÒبك اتقو تكلهتسسا يتلا

قرزل ليصضفلب  ^

 قيق– حتفب نوبلاطي نونطاوŸاو ةيلاŸا ريزو لشساري ةماششوب ÊاÈŸلا

 ةمكاÎم51/80 ةيوصستلا دوقع تافلم تارصشع
Ãمأا حلاصصÓنازيلغب ةلودلا ك

ككسسلاب لقنلل ةينطولا ةكرسشلا تعسضو ^
رارقل ابسس–  تنسشو“ Úع ةي’ول ةيديد◊ا

fiحرلا فانئتسساب لمتÓروقنم بسسح و  ت
Òبادت ذاختا ” هنا ةطÙا ريدم يرحب نب

ىلع يحسصلا لوكوتوÈلاب ديقتلا-ب ة-مرا-سص
ميقعت و يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجا رارغ

fiنامسض باكرلا ددع ظف و راطقلا ةط
نأا لوؤوسسŸا تاذ فا-سضأا ا-م-ك م-ه-ت-مÓ-سسل
تقلت ه◊اسصم نا و ةرفوتم ميقعتلا لئاسسو

نم يح-سصلا ل-كو-توÈلا تا-ي-نا-ك-مإا ة-فا-ك
” ة-طÙا نأا ا-م-ل-ع ة-ما-ع-لا ة-ير--يدŸا
خيرات نأا نم مغرلاب تارŸا ديدعل اهميقعت
اذه انموي ¤ا دد– ⁄ تاراطقلا قÓطنا

Úع نم قلط-ن-ت تÓ-حر كا-ن-ه نأا ا-م-ل-ع
Úع ن--م تÓ--حر و نار--هو ¤ا تن--سشو“
نم رخآا را-ط-ق و فا-سص ي-ن-ب ¤ا تن-سشو“

. فاسص ينب ¤ا نارهو
 حلاصص̂ 

راطقلا ةرفاصص قÓطإا ةداعإ’ ةزهاج فورّظلا لك

بابصشلل همعد دكؤوي ةنطاوŸا و رامثتصس’ا ةمظنم بتكم سسيئر
بتكŸا سسيئر ديعلا لادوب روتكدلا دقع ^

رامثتسس’ا لجأا نم ةينطولا ةمظنملل يئ’ولا
يو-ه÷ا ق-سسنŸا رو--سضح--ب ة--ن--طاوŸا و

مسسرل لمع ةسسلج لوأا رداقلادبع نامسصع
فدهب بتكŸا ءاسضعأا عم قيرطلا ةطراخ
يقرلل نيدايŸا ىتسشب تاءافكلل لاÛا حتف
تنسشو“ Úع ةي’و ىوتسسم ىلع رامثتسس’اب
ديد÷ا دولوŸا نأا بتكŸا سسيئر لاق و .

Ëدقت هنأاسش نم يلÙا ىوتسسŸا ىلع اذه
و ايلfi ةيطارقÁد ةنطاوم ءا-ن-ب-ل ة-فا-سضا
لخاد ناك اءاوسس رمثتسسŸا نم  لعŒ اينطو
ةفسسل-ف ءا-ن-ب-ل ة-ي’و-لا وأا ن-طو-لا جرا-خ وأا
ددÙا لوأ’ا يفي-ظو-لا روfi ة-يدا-سصت-قا

ة-فدا-ه-لا و ة-لود-لا تا-سسسسؤو-م تا-يو--لوأ’
Úنطاوملل ةيسسا-سسأ’ا تا-جا◊ا ق-ي-ق-ح-ت-ل

و ةعاجنلا و ةيلاعفلا Úب عماج قطنم بسسح
.ةيفافسشلا و ةينÓقعلا
اورهظأا مه-تÓ-خد-ت لÓ-خ ن-م و ءا-سضعأ’ا

م-ه-ما-ه-م ‘ سصÓ-خ’ا ى-ل-ع م--ه--مز--ع
عورسشم لكل نوعلا دي Ëدقت ‘ ةرسصحنŸا
ةي’ول ةفاسضا Ëدقت هنأاسش ن-م يرا-م-ث-ت-سسا

سضغب ت’اÛا فلتfl ‘ تنسشو“ Úع
ةحايسسلا Úب زيمتŸا ةي’ولا عباط نع رظنلا
بطقلا ىل-ع ل-ط-م ل-حا-سس ى-ل-ع ع-بŸÎا
و يحÓفلا عباطلا و ملك08 نم Ìكأاب قرزأ’ا

 حلاصص̂               .ىرخأ’ا ت’اÛا نم اهÒغ
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ةيزيل‚’ا ةلوطبلا

ةرادشصلا ىلع ظأفحلل بولكو وينيروم
زكرŸا يسسليسشت لتحي اميف ،لوبرفيل مامأا طقف فادهأ’ا قرافبو ةطقن42 ديسصرب ةقباسسŸا لودج ماهنتوت ردسصتي
.ةرادسصلاب دارفن’ا وأا امهتمحازم لجأا نم ةرادسصلا يقيرفل ةوبك يأا بقÎيو ةطقن22 ديسصرب ثلاثلا

03:81 يتيسس Îسسسشنام – دتيانوي Îسسسشنام

fiشسششنأم يبراد ‘ قلأأتلل حمطي زرÎ

ةيبوروأا ةرك
لو’ا حششرŸا فششكي Îشسششنأم ةروطشسا

يبورو’ا زوفلل
هجاعزنا ،دتيانوي Îسسسشنام ةروطسسأا ،دنانيدÒف وير ىدبأا ^
يرود ةلوطب تاعوم‹ رود نم رم◊ا Úطايسشلا ءاسصقإا نم
.مسسوŸا اذه ابوروأا لاطبأا
مامأا هتراسسخ دعب61ـلا رودل لهأاتلا ‘ لسشف دتيانوي ناŸا

لتحيل ،تاعومÛا ةلحرم ماتخ ‘ Ê (2-3)اŸألا جيزبيل
.يبوروألا يرودلا ¤إا لوحتيو ثلاثلا زكرŸا
يب““ ةانق Èع هروهظ لÓخ قبسسألا يزيل‚إلا عفادŸا لاقو
،دتيانو-ي-لا جور-خ ذ-ن-م مو-ن-لا ع-ط-ت-سسأا ⁄““ :““ترو-ب-سس ي-ت
.““ينيع لفسسأا تلاهلا ةيؤور مكناكمإابو

،مسسوŸا اذه بقللا لين-ل ل-سضفŸا ح-سشرŸا ن-ع ه-لاؤو-سسبو
ىرأاو ،ÚحسشرŸا ضسأار ىل-ع ى-ق-ب-ي خ-نو-ي-م نر-يا-ب““ با-جأا
.““ةرسشابم هدعب لوبرفيل
،يتيسس Îسسسشنام يزيل‚إلا يثÓثلا ضصرفب دنانيدÒف نمؤويو
Óًئاق ،ةلبقŸا راودألا ‘ اًديعب باهذلا ‘ يسسليسشتو لوبرفيل
يتلا ةدوجلل اًرظن ،ةليوط ةÎفل نورمتسسي-سس م-ه-نأا د-ق-ت-عأا““

Áاهنوكلت““.
بعسصأا نانوكيسس نامÒج ناسس ضسيراب اÃرو نرياب““ :لمكأاو
.““مههجاوتسس يتلا تايدحتلا

ةلوطبلا ‘ ةأاجافم يسسليسشت قيق– ةيناكمإاب دنانيدÒف أابنتو
ن-م ة-عو-م‹ ق-ير-ف-لا كÓ-ت-ما ¤إا اÒًسشم ،م-سسوŸا اذ-ه
.يعامج لكسشب بعللا نع Óًسضف ،ةزيمŸا رسصانعلا
Òغت ةيناكمإا ¤إا دنا-ن-يدÒف را-سشأا ،ه-تا-ح-ير-سصت ما-ت-خ ‘و
ىلع ءان-ب كلذو ،ةر-سشا-ب-م61ـلا رود ةيادب ل-ب-ق ه-تا-ع-قو-ت
تايوت-سسم ن-م قر-ف-لا ضضع-ب-ل ثد– د-ق ي-ت-لا تاÒغ-تŸا
‘ اًيسسيئر اًرود بعلت نأا ن-ك-مŸا ن-م ،ة-ل-م-تfi تا-با-سصإاو
.اهراوسشم

ةينابسس’ا ةلوطبلا
رأظن’ا فطخي ديردم يبراد

ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ناديز نيدلا نيز Òسصم ناك ^
Êابسسإلا يرودلا ‘ ةيليبسشإا ىلع زوفلا دعب نكل كÙا ىلع
لخدي ، ابوروأا لاطبأا يرود ‘ خابدÓج-ن-سشنو-م ا-ي-سسورو-بو
مويلا ديردم وكيتلتأا مامأا يبريدلا ةهجاوم يسسنرفلا بردŸا
.ةقثلا نم ةلاحب
ةبوعسصب يكلŸا يدانلا زاف ةيبلسسلا جئاتنلا نم ةلسسلسس دعبو

كلذ بقعأاو در نود فدهب يسضاŸا عوبسسألا ةيليبسشإا ىلع
ضصنتقيل لاطبألا يرود ‘ Úفدهب خا-بدÓ-ج ى-ل-ع زو-ف-لا-ب

نع طوغ-سضلا ضضع-ب تحازأا ةو-ط-خ ‘ ة-عو-مÛا ةراد-سص
.يسسنرفلا بردŸا لهاك
ىلع ›اوتلا ىلع ثلاث-لا هزو-ف ق-ق-ح-ي نأا ناد-يز نا-ك-مإا-بو

موي ونافيتسس يد وديرفلأا داتسس ىلع ردسصتŸا وكيتلتأا باسسح
وجييد ينيتنجرألا هبردم ةدايقب وكيت-ل-تأا رد-سصت-يو .تب-سسلا

نم ةطقن62 ديسصرب Êابسسإلا يرودلا بيترت لودج Êويميسس
زكرŸا لايرلا هيف لتح-ي يذ-لا تقو-لا ‘ ،تا-يرا-ب-م ر-سشع
.ةارابم11 نم ةطقن نيرسشع ديسصرب عبارلا
‘ دوهعŸا هعاقيإل لوسصولا ىلع لايرلا ةردقب ناديز نمؤويو
جورÿا ىدافتيل خابدÓج مامأا لعف املثم بسسانŸا تقولا
.ةيراقلا ةلوطبلا نم مداسصلا
ذنم ةلهذم ةارابم انمدق““ ، ““راتسسيفوم““ ةطÙ ناديز لاقو
.““ةياهنلا ىتحو ¤وألا ةقيقدلا
ةارابŸا اهنأا دقتعأا ،ادج ديج لكسشب ةارابŸا انأارق““ فاسضأاو
.““مسسوŸا اذه انل ةبسسنلاب Óماكت Ìكألا
نأا دعب خابدÓج كابسش ‘ لايرلا ‘ده اÁزنب Ëرك لجسسو
ديردم وكيتلتأا مامأا يبريدلا تاهجاوم ‘ قلأاتلا ىلع داتعا

لاطبأا يرودل يبهذلا عبرŸا ةهجاوم اهزربأاو يسضاŸا ‘
.7102 ‘ ابوروأا
هيدلو عئار قيرف ديردم لاير““ ناديز نأاسشب Êويميسس لاقو
جارخإا لسصاويو رخآا ضصخسش يأا نم Ìكأا هيبعل فرعي بردم
مهيدل امئاد ،مهب بجعم انأا ،ةدسشلا تقو ‘ مهيدل ام لسضفأا
.““ةيسسفانتلا ةردقلا
،ةيثراك ةÒسسم دعب هنزاوت ديعتسسي نأا ةنولسشرب ىلع متحتيو

هتراسسخ نم ةليلق مايأا دعب دحألا ادغ يتنافيل يقÓي امدنع
فادهأا ةثÓثب ›اطيإلا ضسوتنفوي مامأا هبعلم ىلع ةيسساقلا
.لاطبألا يرود ‘ در نود

Úب ةيوقلا ةسسفانŸا لسصاوتتو ^
نم ةرادسصلا ىلع لوبرفيلو ماهنتوت

نم21 ة-لو÷ا تا-يرا-ب--م لÓ--خ
ىلع اهتايرابم ماقت يتلاو ةقباسسŸا

ثيح ،ةلبقŸا ةثÓ-ث-لا ما-يألا راد-م
ماهلوف ىلع افيسض لو-بر-ف-ي-ل ل-ح-ي
ضسلاب لاتسسيرك ىلع افيسض ماهنتوتو
.دحألا موي
ةرادسصلا ءÓتعا يسسليسشت عيطتسسيو
ققح اذإا ،ةعاسس42 لقأا ةدŸ اتقؤوم
دغ دعب نوترفيإا هفيسضم ىلع زوفلا
.تبسسلا
نادروج نم ل-ك دو-ع-ي نأا ر-ظ-ت-ن-يو

نو-سستر-بور يد-نآاو نو-سسرد-ن--ي--ه
Êام ويداسسو مودلانياف وهنيجروجو
هذ-ه ‘ لو-بر-ف--ي--ل فو--ف--سص ¤إا
دعاقم ىلع اوسسلج امدعب ،ةارابŸا
مامأا قيرفلا ةاراب-م لÓ-خ ءلد-ب-لا

ءاعبرألا ضسمأا يكرا‰دلا دنÓيتيم
.ابوروأا لاطبأا يرود ‘

ركيب نوسسيلأا يليزاÈلا بÎقي امك
ةدوعلا نم لوبرفي-ل ى-مر-م ضسرا-ح

نم ىناع امدعب ،قيرفلا ةليكسشت ¤إا
.ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ ةباسصإلا
ىلع اÒبك Óمأا اسضيأا لوبرفيل عسضيو
يور ق--ب--سسألا ي--ن--ف--لا هر--يد---م
بيرد-ت ¤و-ت-ي يذ-لا ،نو-سسجدو--ه

ثي-ح ،ا-ي-لا-ح ضسلا-ب لا-ت--سسير--ك
ةقÓطنا فاقيإا نوسسجدوه عيطتسسي
.دحألا موي امهتارابم لÓخ ماهنتوت
بيرد--ت ¤و--ت نو--سسجدو--ه نا--كو
‘ طق-ف رو-ه-سش6 ةدŸ لوبر-ف-ي-ل

ققحي ⁄ هنكل ،1102-0102 مسسوم
.تقولا كلذ ‘ قيرفلا عم احا‚

ضسلاب لاتسسيرك فوفسص م-سضت ا-م-ك
نايتسسيرك يكيجلبلا مجاهŸا ايلاح
يسضاŸا ‘ بع-ل يذ-لا ي-ك-ي-ت-ن-ي-ب
ليك-سشت ه-ن-كÁو ا-سضيأا لو-بر-ف-ي-ل-ل
مو-ي ةارا-بŸا ‘ ما-ه-ن-تو-ت-ل جا-عزإا
ةحلسصم ‘ بسصي ام لبقŸا دحألا
.لوبرفيل
لاتسسيركل Úفده يكيتنيب ل-ج-سسو
اهيف زا-ف ي-ت-لا ةارا-بŸا ‘ ضسلا-ب

تسسيو هفيسضم ىلع (1-5) قيرفلا
يسضاŸا دحألا نويب-لأا ضشت-ي-مور-ب
.يزيل‚إلا يرودلاب
يراوفيإلا عم ي-ك-ي-ت-ن-ي-ب ل-ك-سشيو
‘ اÒطخ اي-ئا-ن-ث ا-هاز د-ير-ف-ل-يو

لثÁ ام ،ضسلاب لا-ت-سسير-ك مو-ج-ه
هريدمو ماه-ن-تو-ت عا-فد-ل ا-جا-عزإا
،وينيروم هيزوج ›ا-غ-تÈلا ي-ن-ف-لا
طخ لسضفأا كلتÁ قيرفلا نأا مغر
،مسسوŸا اذ-ه ة-ق-با-سسŸا ‘ عا-فد

تارم9 ماهنتوت كابسش تزتها ثيح
.ةارابم11 ‘ طقف
لوبرفيلو ماهنتوت نم يأا ىناع اذإاو
حلاسصل اذه نوك-ي-سس ،ةو-ب-ك يأا ن-م
ل-جأا ن-م بقÎي يذ-لا ي-سسل-ي--سشت
.ةرادسصلا ىلع زفقلا

نوترفيإا ىلع افيسض يسسليسشت لحيو
هلجسس ةلسصاوم ¤إا ىعسسيو ، دغ دعب
هيلع ظفاح ثيح ةلوطبلا ‘ دي÷ا

ينم نأا ذنم ،م-ئاز-ه-لا ن-م ا-ي-لا-خ
›ا◊ا مسسوŸا ‘ ةديحولا هتÁزهب
.يسضاŸا Èمتبسس ‘ لوبرفيل مامأا
يذلا نوترفيإا ودبي ،ضضيقنلا ىلعو
لودج ‘ عسساتلا زكر-م-ل-ل ع-جار-ت
‘ ةرادسصلا ‘ ناك امدعب ،ةلوطبلا
اديفتسسم ،مسسوŸا نم ر-ك-ب-م تقو
نم لحارم3 لوأا ‘ هتاراسصتنا نم
.مسسوŸا
ر-يدŸا درا-ب-مل كنار-ف جا-ت-ح-يو
ءار-جإا ¤إا ،ي-سسل-ي-سشت--ل ي--ن--ف--لا
ارظن ،مو-ج-ه-لا ط-خ ‘ تاÒي-غ-ت
مولاكو ضشايز ميكح نم لك بايغل

Úعو-ب-سسأا ةدŸ يودوأا نو--سسدو--ه
.ةباسصإلا ببسسب
يا-ك وأا ر-نÒف و-م-ي-ت بع-ل--ي د--قو

اذإا ىنمي-لا ة-ي-حا-ن-لا ‘ ز-تÒفا-ه
.رمألا بلطت
بحاسص يتيسس Îسسي-ل ف-ي-سضت-سسيو
ةطقن12 ديسصر-ب ع-بار-لا ز-كرŸا

تايرابم مات-خ ‘ نو-ت-يار-ب ق-ير-ف
ا-م--ي--ف ، د--حألا اد--غ ة--ل--حرŸا
بحاسص نوتبم-ه-ثوا-سس ف-ي-سضت-سسي
ةطقن02 ديسصرب ضسماÿا زكرŸا

دحألا موي دتيانوي دلي-ف-ي-سش ق-ير-ف
.اسضيأا

ر .ق ^

ابوروا لاطبا ةطبار
غيلزنوبيمأششتلل Êأثلا رودلا ¤ا نولهأأتي Úيرئازج ةثÓث

لاطبأا ةطبار ةقباسسم ن-م Êا-ث-لا رود-لا د-ه-سشي-سس
ةقفر اولهأات ،Úيرئازج Úبعل ةثÓث دجاوت ابوروأا
،زرfi ضضاير رسضÿا دئاق نم لك و-هو م-ه-ت-يد-نا
‘ ،ينيعبسس نب يمارو ضسراف دمÚ fiعفادŸاو

ل-هأا-ت-لا ‘ Êادو-سس ي-بر--ع--لا لÓ--ه ل--سشف Úح
.يبروألا يرودلا ةقباسسم ‘ كراسشيسسو
يرئاز÷ا يعابرلا عطتسسي ⁄ ،ماقرلا ديعسص ىلعو
اوكراسشي ⁄ امك ،لولا رودلا تايرابم ‘ ليجسستلا

كر-ت زرfi ضضا-ير ن-ك-ل ،تا-يرا-بŸا ع-ي-م--ج ‘
نب يمار ةباسصلا تمزل Úح ‘ ،اديج اعابطنا

ىوتسسم ضسراف دمfi ىداو Êادوسس لÓهو ينيعبسس
.ويزل ةقفر لوبقم
يتيسس Îسسسشنامو ،خنويم نرياب بقللا لماح ناكو
لاطبأا يرودب تاعومÛا رود ‘ Úقيرف لسضفأا
ددع Èكأا امهنم لك لجسس امدعب ،12 ـ0202 ابوروأا

.ةطقن61 ›امجإاب طاقنلا نم
نم يرافابلا قيرفلا عنم ديردم وكيتلتأا عاطتسساو

ىلع1-1 هعم لداعت امدنع ةلماكلا ةمÓعلا قيق–
عم وتروب لداعت امنيب ،ونات-ي-لو-بوÎم اد-ناو بع-ل-م
.واجاردلا بعلم ‘ لويدراوج بيب بردŸا قيرف

،رودلا اذه ‘ فادهألا نم ددع Èكأا نرياب لجسسو
Úفدهب يرافابلا قيرفلا زواŒو .افده81 عقاوب
زكرŸا اÒخأا رسسخ يذلا ةنولسشرب فادهأا ديسصر
.ضسوتنفوي مامأا ةعومÛا ‘ لوألا
ورافلأا Êابسسإلا ردسصت ،يدر-ف-لا ىو-ت-سسŸا ى-ل-عو
ناسس ضسيراب) رامين يليزاÈلاو (ضسوتنفوي) اتاروم
درو--ف--سشار ضسو--كرا--م يز--ي--ل‚إلاو (نا---مÒج

دنلاه جنيلريإا ي-ج-يوÔلاو (د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م)
.فادهأا ةتسسب Úفادهلا ةمئاق (دنوترود ايسسوروب)
رود (ضسوتنفوي) ودارداوك ناوخ يبمولوكلا ىهنأاو
ةمسسا◊ا تاريرمتلا لودج ضسأار ىلع تاعومÛا
يد Úفيك يكيجلبلا ىلع امدقتم تارير“ ضسمخب
تارير“ عبرأا عنسص يذلا (يتيسس Îسسسشنام) نيورب

.ىمرŸا ىلع ةمسساح
طخ بعل ،ضشتينايب م-ي-لاÒم ي-ن-سسو-ب-لا رد-سصتو
(275) تار-ير-م-ت-لا ة-م-ئا-ق ،ة-نو-ل--سشر--ب ط--سسو
وهو ،%29 ةيلعافب يأا ،(925) ةلمتكŸا تاريرمتلاو
-894) ضسورك Êوت ديردم لاير بعل ىوتسسم ضسفن
954).
نم اددع ىقلت قيرف لقأا وه يتيسس Îسسسشنام ناكو

ادحاو افده هكا-ب-سش تل-ب-ق-ت-سسا ثي-ح ،فاد-هألا
، وتروب بعل ،زايد ضسيول يبمولوكلا هلجسس ،طقف

.¤وألا ةلو÷ا ‘
ثÓث لوبرفيلو ،Úترم يسسلي-سشت كا-ب-سش تز-ت-هاو
ةيعافدلا ةبÓسصلا رهظي ا‡ ،رودلا اذه ‘ تارم
.يثÓثلا اذهل
رودلل قرف ةعبرأا ايناŸأاو اينابسسإا نم لك نم لهأاتو
ةثÓث هنم تلتحا يذلا يرودلا نكل ،رسشع ةتسسلا

.جيل ÈÁÒلا وه تاعومÛا ضسأار قرف
جيوتتلا يئاهنلا نمثل ةلهأاتŸا قرفلا فسصنل قبسسو
(6) نريا-بو (31) ديردم لاير :لبق نم ةلو-ط-ب-لا-ب
وتروبو (2) ضسوتنفويو (5) ةنولسشربو (6) لوبرفيلو
⁄ امنيب ،(1) يسسليسشتو (1) دنو“رود ايسسوروبو (2)
،نامÒج ناسس ضسيرابو ،وكيتلتأا نم لك دعب اهققحي
،ويسستلو ،اتنلاتأاو ،يتيسس Îسسسشنا-مو ،ة-ي-ل-ي-ب-سشإاو
.جيزبيلو خابدÓجنسشنوم ايسسوروبو
ثدحأا ويسستلو خابدÓج-ن-سشنو-م ا-ي-سسورو-ب د-ع-يو
اهلكسشب ةقباسسŸا ‘ رسشع ةتسسلا رود ناغلبي Úقيرف
.›ا◊ا

دلوأا بعلم بوسص ، مويلا ءاسسم راظنألا هجتت^
بقترŸا يبريدلل اًحرسسم نكيسس يذلاو ،دروفارت

هÁرغ ،دت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م ل-ب-ق-ت-سسي ا-مد-ن-ع
21 مقر ةلو÷ا تايرابم ةمق ‘ يتيسس Îسسسشنام
دئاق روسضحب ،زات-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا ن-م
كÎل ىعسسي يذلا زرfi ضضاير ينطولا بختنŸا
.ةيباجيا ةمسصب
Úب ي-ئا-ن-ث ءا-ق-ل مو-ل-يا ة-ه-جاو--م نو--ك--ت--سسو

‘ يئانثلا هجاوت ثيح ، رياكسسلوسسو Óيودرؤواوج
ةقفر اهعيمجو ،تاقباسسŸا عيمج ‘ تايرابم5
3 رياكسسلوسس اهلÓخ ققح ،دتيانو-ي-لاو ي-ت-ي-سسلا
.بيبل نيزوف لباقم تاراسصتنا
موي يزيل‚إلا يرودلا ‘ ¤وألا ةهجاوŸا تتأاو
دلوألا ‘ يتيسسلا زافو ،9102 ماع نم ليربأا42
.0-2 تاذلاب دروفارت
¤وألا تتأا ،تارم4 اهجاوت يسضاŸا مسسوŸا ‘و

-2 دتيانويلا زافو ،دا–لا بعلم ىلع يرودلا ‘
ةطبارلا ضسأاك يئاهن فسصن ‘ Óباقت مث نمو ،1
هسضرأا جراخ باهذلا يتيسسلا مسسحيل ،ةيزيل‚إلا

.0-1 هبعلم ىلع بايإلا ‘ رسسخي نأا لبق ،3-1
ىلع دتيانويلا زاف ،يرودلا نم Êاثلا رودلا ‘و
ىلع تاراسصتنا3 رياكسسلوسس ققحيل ،0-2 هبعلم
برد-م Êا-ث و-هو ،د-حاو م-سسو-م ‘ لو-يدراو-ج

ةقفر بولك ن-جرو-ي د-ع-ب ،زا‚إلا اذ-ه ق-ق-ح-ي
.(8102 -7102) مسسوم ‘ لوبرفيل
كانه ،ا-هر-كذ ق-با-سسلا تا-يرا-بŸا ¤إا ة-فا-سضإا

،يتيسسلا مامأا يجيوÔلا اهسضاخ ىرخأا ةهجاوم
يرودلا ‘ تتأاو ،يتيسس فيدراكل بردمك نكلو
رسسخ اهنيحو (4102 -3102) مسسوم ‘ يزيل‚إلا

.2-4 دا–لا بعلم ‘
ةيبيردتلا هتÒسسم ‘ رياكسسلوسس قق-ح ›ا-ت-لا-بو
3ـل ضضرعتو تاراسصت-نا3 يتيسس Îسسسشنا-م ما-مأا

.مئازه
‘ ةارابم51 ‘ رم◊ا Úطايسشلا لويدراوج هجاو

ةنولسشرب ةيد-نأل برد-م-ك ،تا-ق-با-سسŸا ع-ي-م-ج
8 اهلÓخ ققح ،يتيسسلا ¤إا ةفاسضإا خنويم نريابو
.مئازه5 دبكتو Úلداعتو تاراسصتنا

يئاهن ‘ دتيانويلا ىلع بل-غ-ت ،ة-نو-ل-سشر-ب ع-م-ف

حاطأاو ،1102و9002 يماع ابوروأا لاطبأا يرود
ةقبا-سسŸا ي-ئا-ه-ن ع-بر ن-م ر-م◊ا Úطا-ي-سشلا-ب
نرياب ةقفر (4102 -3102) مسسوم ‘ ةيبوروألا

.خنويم
‘ دتيانويلا لويدراوج هجاو ،رياك-سسلو-سس ل-ب-قو
تاراسصتنا3 اهلÓخ ققح ،تايرابم5 ‘ يرودلا
مامأا ر-سسخ ا-م-ك ،ر-خآا ر-سسخو ءا-ق-ل ‘ لدا-ع-تو
ماع ةطبارلا ضسأاك نم عبارلا رودلا ‘ دتيانويلا

.در نود فدهب6102



موي ةليلم Úع ةارابم ت‹رب اميف
 لبقŸا ءاثÓثلا

ايهام روغ لبقتسس دادزولب بابسش
5 بعلÈ Ãمسسيد32 موي ينيكلا

 ةيليوج
لوأ’ا رودلل باهذلا ةارا-ب-م بع-ل-ت نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م ^

دادزولب بابضش Úب مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبارل
لبقŸا Èم-ضسيد32 موي ايهام روغ ةينيكلا ة-ل-ي-ك-ضشت-لاو

Ãو’ا ةيليوج5 بعلŸيدانلا ةرادا هب تدافأا امبضسح يب
ءاقللا قÓطنا ةراضشإا ىطعت نأا رظتنŸا نمو ،يمضصاعلا

ةارابم ىرŒو ،ردضصŸا سسفن بضسح03:02 ةعاضسلا ىلع
يفناج6 وأا5 ‘ دادزولب بابضش و ايهام روغ Úب باي’ا
رئاز÷ا لطب دادزولب بابضش عطتقاو ،يبوÒنب ÚلبقŸا
ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبارل لوأ’ا رودلا ¤إا رورŸا ةÒضشأات

سسفنب يبيللا رضصنلا يدان ىلع ابايإاو اباهذ هزوف بقع
ىلع ينيكلا ا-ي-ها-م رو-غ ل-هأا-ت ،هرود-بو ،0-2 ةجيتن-لا

،1-3 ابايا و ،2-1 اباهذ يدنورلا سشي÷ا يدان باضسح
ةرخأاتŸا ةارابŸا ىرŒ نأا رظتنŸا نم ،رخآا قايضس ‘و
ةيوضست باضس◊ دادزولب بابضش و ةليلم Úع ةيعمج Úب
لبقŸا ءاثÓثلا موي ¤وأ’ا ةطبارلل ¤وأ’ا ةلو÷ا ةمانزر

مدقلا ةرك ةطبار هب تدافأا ام بضسح00:51 ةعاضسلا ىلع
ةÒخأ’ا ةارابŸا تيقوتو خيرات ديد– ىقبيو ،ةفÙÎا
باضس◊ ةدكيكضس ةبيبضش و دادزولب بابضش Úب ةرخأاتŸا
 .ن’ا ةياغ ¤ا ددÒ fiغ تقو ¤ا Óجؤوم ةيناثلا ةلو÷ا

 ةمسصاعلا دا–ا – ناسسملت دادو
لجا نم قابسس ‘ دادولاو ةراطسسوسس

 راسصتنا لوأا
مهم ءاقل مويلا ناضسملتب يفطل ديقعلا بعلم نضضتحي ^

يلÙا دادولا سضرأ’ا باحضصأا Úب ة-م-ضسق-لا ل-ب-ق-ي ’و
نم ةثلاثلا ة-لو÷ا را-طا ‘ ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا ف-ي-ضضلاو
‘ ناقيرف-لا د-جو-ي ثي-ح ،¤و’ا ة-فÙÎا ة-لو-ط-ب-لا
لداعت دعب طقف ةدحاو ةطقن ديضصربو ،ةهباضشتم ةيعضضو
مويلا Úقيرفلا لعجي ا‡ ،ةÁزهو امهنم لك هققح ديحو
ثيح ،مضسوŸا ‘ راضصتنا لوا قيق– لجا نم ناضسفانتي

اهاقلت يتلا ةيضساقلا ةÁزهلا ةراطضسوضس قيرف ىضسني ⁄
‘ داع هنا مغر ،فيطضس قافو دي ىلع ¤و’ا ةلو÷ا ‘

سضرف امدعب راضشب نم ةيضضرم ةجيتنب يضضاŸا ةلو÷ا
زواجتل نوينايزلا ىعضسي Úح ‘ ،ةرواضسلا ىلع لداعتلا
ولو ،فلضشلا يبŸوا دي ىلع ةيضضاŸا ةلو÷ا ‘ ةراضسÿا
،ةنيطنضسق ‘ ¤و’ا ةلو÷ا ‘ ةÒبك ةارابم اومدق مهنا
ةهج نم ،هناديم ‘ يضسايضسلا ىلع لداعتلا اوضضرف نيا
ةديدج تابايغ نم ةمضصاعلا دا–ا قيرف Êاعي ،ىرخأا
نم هفوفضص انوروك تبر-ضض ا-مد-ع-ب ،ة-ع-قو-ت-م ن-ك-ت ⁄و

نÁأاو يردو-ك يز-م-ح ي-ئا-ن-ث-لا م-ضضنا ثي-ح ،د--يد--ج
fiنيذلا ،ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا ي-ب-ع’ ة-م-ئا-ق ¤إا ،سصو-ي

لÓخ ،دجتضسŸا انورو-ك سسوÒف-ب ة-با-ضصإÓ-ل او-ضضر-ع-ت
نأاب ةم-ضصا-ع-لا دا–ا ن-م رد-ضصم لا-قو ،ةÒخأ’ا ةÎف-لا
لبق يبط سصحفل اعضضخ دق ،سصويfiو يردوك يئانثلا
امهتباضصإا تتبثأاو ،ناضسملت ¤إا ةعومÛا ةقفر لقنتلا
لخاد ،انوروك سسوÒفب ÚباضصŸا ددع عفتراو ،انوروكب
نب لÓب ةباضصإا دعب ،ت’اح Êامث ¤إا ةمضصاعلا دا–ا

ŸÚ دمfi سسرا◊او ،ل-ي-ل÷ا د-ب-ع ة-ما-ضسأاو ،ةدو-م-ح
،ةلوضص ريزمو ،نيد نب يدهمو ،روضشاع —افو ،سشومامز
،بوب ’وكينو يبيرع نب نايزوب ينفلا مقاطلا يوضضعو
نم امورfi موي-لا ةرا-ط-ضسو-ضس ق-ير-ف نو-ك-ي-ضس كلذ-بو

 .ناضسملت دادو ةهجاوم ‘ ،Úبع’ ةتضس تامدخ
 قوراف.ج ^

ةدوعلل ىعسسأا تلزام :ةكبد نب
 لوألا ينطولا بختنŸا ¤إا

نأاب ،يدوعضسلا حتفلا يدان بع’ ،ةكبد نب نايفضس دكأا ^
بختنŸا فوفضص ¤إا ةدوعلا وه ›ا◊ا تقولا ‘ هحومط

ةدوعلا ‘ لمأ’ا دقفي ⁄ هنأا ىلع اددضشم ،لوأ’ا ينطولا
تاحيرضصت ‘ ةكبد نب لاقو ،ةد-يد-ضشلا ة-ضسفا-نŸا م-غر

‘ حاجنب يتÒضسم ةل-ضصاو-م و-ه ي-حو-م-ط““ :ة-ي-ف-ح-ضص
بختنŸا ةوعد ىلع لوضصحلل ،يتاردق ريوطتو ةيدوعضسلا
‘ ةيلاغ تحب-ضصأا ن-كا-مأ’ا نأا م-ل-عأا““ :فا-ضضأاو ،““لوأ’ا
‘ اقÓطإا لمأ’ا دقفأا ⁄ ي-ن-نأا ’إا ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
‘ ءاوجأ’ا نأاو اضصو-ضصخ ،ر-ضضÿا ه-فو-ف-ضص ¤إا ةدو-ع-لا
ةيدولوم بع’ عباتو ،““روطتلا ىل-ع د-عا-ضست ة-يدو-ع-ضسلا
فلتfl ةيدوعضسلا ‘ ةركلا ىو-ت-ضسم““ :ق-با-ضسلا ر-ئاز÷ا
عفترم يدوعضسلا يرودلا ‘ قضسنلاف ،رئاز÷ا نع اÒثك

 .““لضضفأ’ا هلعجي ام اذهو ،ادج

ر.ق ^
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 ةÒخألا تاونسس ثÓثلا ‘ مهل نسسحألا بيتÎلا دعي

 ايŸاع13 زكرŸا ‘0202 ماع نوهني رسضÿا

يرئاز÷ا ينطولا بخت-نŸا ى-ه-نأا^
ـلا زكرŸا ‘0202 ةنضس مدقلا ةركل
دا–Óل يŸاع-لا ف-ي-ن-ضصت-لا ‘13
سصاÿا ““افيفلا““ مدقلا ةر-ك-ل ›ود-لا
لوأا رداضصلاو يرا÷ا Èمضسيد رهضشب
ةئيهلل ي-م-ضسر-لا ع-قوŸا ى-ل-ع سسمأا
ديع-ضصلا ى-ل-عو ،ة-ي-لود-لا ة-يور-ك-لا
يرئاز÷ا بختنŸا ظفاح ،يقيرفإ’ا

ن-م ل-ك د-ع-ب ثلا-ث-لا هز-كر-م ى-ل--ع
ـلا زكرŸا بحاضص ›اغنضسلا بختنŸا

،62 ـلأا زكرŸا ة-ب-حا-ضص سسنو-ت و02
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا فنأاتضسيو
هلهأات ةÒضشأات ناوأ’ا لبق عطتقا يذلا
،2202 ايق-ير-فإا سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ¤إا
ل-ب-قŸا سسرا--م ر--ه--ضش ة--ضسفا--نŸا

Ãت-لو÷ا ة--ب--ضسا--نÚ خأ’اÒتÚ ن-م
ةهجاوŸ اهيف لقنتيضس يتلا تايفضصتلا

09 ـلا زكرŸا بحاضص ايبماز بختنم
زكرŸا ةبحاضص اناوضستوب لابقتضسا لبق
نوكي ،13 ـلا زكرŸا لضضفبو ،641 ـلا
ققح دق يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا
تاو-ن-ضسلا لÓ-خ ه-ل بي-تر-ت ن--ضسحأا
ةياهن ‘ لت-حا ن-يأا ،ةÒخأ’ا ثÓ-ث-لا

ـلا زكرŸا و85 ـلا زكرŸا7102 ةنضس

‘53 ـلا زكرŸا و8102 ةنضس ‘76
بخ--ت--نŸا ظ--فا--حو ،9102 ة--ن--ضس
فينضصتلا ةرادضص ى-ل-ع ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
امدقتم ،ةطقن0871 ديضصرب يŸاعلا
مث ،5571 ديضصرب يضسنرفلا بختنŸا
،ةطقن3471 ـب يل-يزاÈلا بخ-ت-نŸا
ديفوك دجتضسŸا انوروك سسوÒفل ناكو
ةرك ةبعل ىلع ةرضشاب-م تا-ي-عاد-ت91
ثي-ح ،⁄ا-ع-لاو ر-ئاز÷ا ‘ مد--ق--لا

ةلباقم253 ءارجإا0202 ةنضس تفرع
7891 ةنضس ذنم لقأ’ا دعي مقر ‘ طقف
⁄و ،ةلباقم323 ءارجإا تفرع ي-ت-لا
تضسب زئافلا يكيجلبلا بختنŸا نكي

اهبعل يتلا ةينامثلا Úب نم تÓباقم
بختنŸا هد-حو0202 ة-ن-ضس لÓ-خ

،فينضصتلا ‘ هزكرم ىلع ظفاح يذلا
ةثÓثلا تاب-خ-ت-نŸا تظ-فا-ح ثي-ح

اهزكارم ىلع ىرخأ’ا يه ةقحŸÓا
زكرŸا اضسنر-ف ،يŸا-ع-لا بي-تÎلا ‘

و ثلا-ث-لا ز-كرŸا ل-يزاÈلا و Êا-ث--لا
كلذب نوكيل ،ع-بار-لا ز-كرŸا اÎل‚ا
ىو-ت-ضسم ى-ل-ع د-ي-حو--لا Òي--غ--ت--لا
ةنراقم ¤وأ’ا ة-ضسمÿا تا-ب-خ-ت-نŸا
بختنŸا لجضس نيأا9102 ةنضس بيتÎب
ة-ب-كو-ك ن-م-ضض هد-جاو-ت ›ا--غ--تÈلا
ةنضس ‘ مهأ’ا ءاقتر’ا نكلو ،ةمدقŸا

بخ-ت-نŸا بي-ضصن ن--م نا--ك0202
04 ـلا ز----كرŸا بحا-----ضص يرÛا
و ةطق-ن44 عومÛ هب-ضسك ل-ضضف-ب
نم هنكم ام ة-ب-تر-م21 ب هئا-ق-ترا
ن--م--ضض ة--يرا÷ا ة--ن--ضسلا ءا--ه---نإا
مولعمو ،¤وأ’ا Úضسمÿا تابختنŸا
يتلا ةينامثلا تÓباقŸا Úب نم هنا
ةÁزه لجضس ،0202 ةنضس لÓخ اهبعل
تناك و ،ايضسور بختنم مامأا ةدحاو
نم ةنضسلا هذه Èكأ’ا ةيعونلا ةزفقلا

روداوك’ا نم لك تابخ-ت-ن-م بي-ضصن
ةطقن14 +ب65 ـلا زكرŸا ةبحاضص
ةنضسل Èمضسيد رهضش بيتÎب ة-نرا-ق-م
ـلا زكرŸا ةبحا-ضص ا-ط-لا-م و ،9102
ل-يزاÈلا و ،ة-ط-ق-ن23 +ب671
و ةطقن13+ب3 ـلا زكرŸا ةبحاضص
ـلا زكرŸا ةبحاضص ةيئاوت-ضس’ا ا-نا-غ
نÓعإ’ا متيضسو ،ةطقن13 +ب431
لبقŸا ›ودلا دا–’ا فينضصت نع
 .1202 ةنضس نم يرفيف81 موي
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 ةنسس02 نم لقأل ايقيرفإا لامسش دا–ا ةرود
 رئاز÷ا فيرسشت ىلع لمعنسسو ةرطسسŸا فادهألا غولبل تايناكمإلا انيدل :جارف

بختنملل يموجهلا ناديŸا طضسو بع’ Èتعا  ^
،ةنضس02 نم لقأ’، مدقلا ةركل يرئاز÷ا ينطولا

كل“ ةينطولا ةليكضشتلا نأاب سسمأا لوأا ،جارف يماضس
ةÒضشأات عاطتقاب اه-ل ح-م-ضسي ا-م تا-ي-نا-ك-مإ’ا ن-م
ك-لذو ،1202 ايقيرفإا سساك تاي-ئا-ه-ن ¤إا ل-هأا-ت-لا

دا–ا ةرود ‘ ةكراضشملل سسنوت ¤إا لقنتلا ةيضشع
51 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةررقŸا ايقيرفإا لامضش
وضشوضس يدان بع’ لاق و ،يرا÷ا Èمضسيد72 ¤إا
ةليكضشتلا فوفضصب ارخؤوم قحتلا يذ-لا ي-ضسنر-ف-لا
ويديف عطقم ‘ سسما لوا رضشن راوح ‘ ،ةينطولا

انلمع““ :مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا عقوم Èع
¤ا لقنتلل دادعتضس’ا ”أا ى-ل-ع نآ’ا ن-ح-ن و د-ج-ب
باهذلا ىلع ةرداق ةزات‡ ةعوم‹ كل‰ ،سسنوت
قلعتي رمأ’ا نأا اديج يعن نحن ،ةضسفانŸا ‘ اديعب

Ãلجأا نم انعضسو ‘ ام لك لذبنضس و ةماه ةضسفان
·أا سساك تايئاهن ¤إا لهأا-ت-لاو ر-ئاز÷ا ف-ير-ضشت
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-ه--ت--ضسيو ،““1202 اي-ق-ير-فإا
لام-ضش دا–ا ةرود ،ة-ن-ضس02 ن-م ل-قأ’ ير-ئاز÷ا
Èمضسيد51 موي يضسنوتلا هÒظن ةهجاوÃ ايقيرفإا

Ãم ل-ب-ق ،سسنو-ت--ب سسدار بع--ل-Óا ةا-قŸبخ-ت-ن
مث ،ةيناثلا ةلو÷ا باضس◊ Èمضسيد81 موي يبرغŸا

،ر-ه-ضشلا سسف-ن ن--م12 مو-ي ي-ب-ي-ل-لا بخ-ت-نŸا
لبق ةحار يموي نم ‘ورز ناورم قافر ديفتضسيضسو
 .Èمضسيد42 موي يرضصŸا بختنŸا ةهجاوم
سسيلو ةعومÛا عم ةعرسسب ت‹دنا دقل

 انيلع طغسض يأا كانه
،ينطولا بختنŸا لخاد اهدجو يتلا ءاوجأ’ا نعو
بختنŸاب قاحتلÓل اضضرع سضفر يذلا جارف حضضوأا
و ةÒبك ةوافحب تل-ب-ق-ت-ضسا د-ق-ل““ :Ó-ئا-ق ي-بر-غŸا
ديعضس انأا““ :فاضضأاو ،““ةعومÛا ‘ ةعرضسب ت‹دنا

يلث‡ نم ت’اضصتا تيقلت دقل ،انه يدجاوتب ادج
ن-ع اÒث-ك Êو-ثد-ح ن-يذ-لا ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا
دقو ،يوق قيرف ءانب ‘ لثمتŸا يضضايرلا عورضشŸا
رايتخا ىلع ينعجضش يذلا با-طÿا اذ-ه-ب تع-ن-ت-قا
نع هدر ‘و ،““ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ناو-لأا

يتلا ةيراقلا ةضسفانŸا هذهل تادادعتضس’ا لوح لاؤوضس
:جارف لاق ÚبعÓلا ىلع تاطوغضض سضرفت ام اÒثك
ةعوم‹ كل‰ نحنف ،تاطوغضض يأا سشيعن ’ نحن““

ةديج ةجي-ت-ن ق-ي-ق– نأا اد-ي-ج ي-ع-ن و ة-م-ج-ضسن-م
 .““عيم÷ا دوهج رفاضضت امتح يعدتضسي

  يحومط وه لوألا بختنŸا
قحتلي نأا ‘ هحومط نع وضشوضس يدان بع’ برعأاو

ثيح ،لوأ’ا ينطولا بخت-نŸا فو-ف-ضصب ا-م ا-مو-ي
ي-حو-م--ط““ :Ó--ئا--ق سصو--ضصÿا اذ--ه ‘ حر--ضص

نم ةنك‡ ةطقن دعبا ¤إا باهذلا وه يضصخضشلا
ينطولا بختنŸا فو-ف-ضص ‘ ا-مو-ي بع-ل-لا لÓ-خ

ققحتي نل اذه نأاب يعأا انأا نكل““ :فاضضأاو ،““لوأ’ا
ةليكضشتلا فوفضص ‘ ز-ي-م-ت-لا و دا-ه-ت-ج’ا Èع ’ا
Úعتيو ،ةنضس32 نم لقأاو ةنضس02 نم لقأ’ ةينطولا

بختنŸا غولبل حومطلا مث نمو Ìكأا داهتج’ا يلع
نم لقا بختنŸ ينطولا بردŸا نأا مولعمو ،““لوأ’ا

،ابع’03 ـل ةوعدلا هجو دق ،Úعامضس نب ةنضس02
نطولا جراخ نوطضشني ةينامث ةي-نا-م-ث م-ه-ن-ي-ب ن-م
دا–ا ةرودل ا-ب-ضس– تاÒضضح-ت-لا ‘ ة-كرا-ضشم-ل-ل
ةضسفانŸا هذه ىرŒو ،سسنو-ت-ب ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-ضش
،ةرغضصم ةلوطب لكضش ىلع ،هزنŸاو سسدارب ةررقŸا

تايئاهن ةÒضشأات فيضصولاو دئارلا ن-م-ضضي-ضس ثي-ح
21 ةكراضشم فرعتضس يتلا ،1202 ايقيرفإا ·أا سسأاك
ةثÓث ،فيضضŸا دلبلا ¤إا ة-فا-ضضإ’ا-ب و ،ا-ب-خ-ت-ن-م
1202 ايقيرفإا ·أا سسأاكل ايمضسر تلهأات تابختنم
،ايبماغب رمأ’ا قلعتيو ،ايناتيروÃ ةرر-قŸا ة-ئ-ف-ل-ل
 .اينازنتو ادنغوأاو
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 فيطسس قافو – سسابعلب دا–ا

 ةيدولوŸا ةسسكن زواŒ نع ثحبت ةركŸاو طاقنلا ديري قافولا
سسابعلبب يرفي-ف42 بعلم ن-ضضت-ح-ي ^
دا–’ا Úب Òثمو يوق ءاقل مويلا ءاضسم
فيطضس قافو لي-ق-ث-لا ه-ف-ي-ضضو ي-لÙا

ةلوط-ب-لا ن-م ة-ث-لا-ث-لا ة-لو÷ا با-ضس◊
نوكيضسو ،مدق-لا ةر-ك-ل ¤و’ا ة-فÙÎا
ةد-يد-ج ة-ضصر-ف ما-ما سضر’ا با-ح-ضصا
زيجو فرظ ‘ مهناديم ‘ لاب-ق-ت-ضسÓ-ل
ءا-ضسم ناد-يŸا سسف-ن ‘ او-ب-ع-ل ا-مد-ع-ب
،رئاز÷ا ةيدولوم ماما يضضاŸا ءاثÓثلا
ةÁز-ه-ب ته-ت-نا ي--ت--لا ةارا--بŸا ي--هو
ةضصاخ ،Òثم ويرانيضس ‘ سضر’ا باحضصا
نابضش نأاب دكا ةارابŸا دهاضش نم لك ناو
كل-ت ‘ ةÁز-ه-لا او-ق-ح-ت-ضسي ⁄ ةر-كŸا
لداعتلاب يهتنت-ل تنا-ك ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا

،لباقŸا ‘و ،ظ◊ا ءوضس ول لق’ا ىلع
طاقن نع في-ط-ضس قا-فو ق-ير-ف ثح-ب-ي
‘ ةراطضسوضس ويراني-ضس رار-ك-تو ةارا-بŸا
Óماك دازلاب داع ا-مد-ن-ع ¤و’ا ة-لو÷ا

‘ Ìعتب ى-نÁ نا ل-ب-ق ،ة-م-ضصا-ع-لا ن-م
عيرضس دي ىلع هناديم ‘ ةيلاوŸا ةلو÷ا

رضسنلاب ع-فد-ي-ضس يذ-لا ر-م’ا ،ناز-ي-ل-غ
لجا ن-م ه-ل-ق-ث ل-ك-ب ي-مرŸا-ب دو-ضس’ا
نم ةمدقŸا ةبكوك ‘ ءاقب-لاو كراد-ت-لا

ىلع ةيادبلا ذنم هتضسفا-ن-م د-ي-كأا-ت ل-جا
ليب-ن ي-ضسنو-ت-لا رر-ق د-قو اذ-ه ،بق-ل-لا
داعبتضسا ،فيطضس قا-فو برد-م ي-كو-ك-لا
سسنأاو رودم ميلحو طينحج مركأا يثÓثلا
رارق يتأايو ،سسابعلب ة-ل-حر ن-م ،د-ي-ع-ل-ب
طينحج مركأا يئانثلا دا-ع-بإا-ب ،ي-كو-ك-لا
نم امهيفاعت مدع بب-ضسب رود-م م-ي-ل-حو
مركأا نأاب املع ،اهنم نايناعي يتلا ةباضصإ’ا

ةضص◊ اعضضخ دق رودم ميلحو طينحج
بب-ضسب ،ق-ير-ف-لا كلد-م ع-م ة-ي--جÓ--ع

نم رودم Êاعيو ،م’آ’ا سضعبب امهروعضش
امنيب ،قاضسلا ىوتضسم ىلع ةفيفخ ةباضصإا
” اميف ،يلضضع دد“ نم طينحج Êاعي
امك ،ةينف بابضسأ’ ديعل-ب سسنأا دا-ع-ب-ت-ضسا
تامدÿ مويلا ةهجاوم ‘ قافولا دقتفي
،سشا-بر-ب ر-ضسا-يو ،يرو-ت كي-لا--م ›اŸا
بب-ضسب ،زا-ي-ب Úمأاو ،ي-ل-ها--ج د--مfiو
بقاعŸا يضسودن-ق بنا-ج ¤إا ،ة-با-ضصإ’ا

 .ةطبارلا فرط نم
كرادتل انليبضس ةركŸا ةارابم :ي-ضشكا-ك-ب

 نازيلغ مامأا Òخأ’ا Ìعتلا
،يضشكاكب ميهاربإا دكأا ،هتاذ قايضسلا ‘و

هقيرف ة-يز-ها-ج ،ف-ي-ط-ضس قا-فو بع’
دا–ا بعلم نم ةيباجيإا ةجيتن-ب ةدو-ع-ل-ل
كرادت ةرورضض ىلع اددضشم مويلا سسابعلب
ع-ير-ضس ما-مأا ،ةÒخأ’ا ةارا--بŸا طا--ق--ن

ح-ير-ضصت ‘ ،ي-ضشكا-ك-ب لا-قو ،ناز-ي-ل--غ
انتاÒضض–““ :قافولل يمضسرلا با-ضسح-ل-ل
مغر ،ةيا-غ-ل-ل ة-يدا-ع فور-ظ ‘ ترا-ضس
،نازيلغ مامأا ،ةÒخأ’ا ةارابŸا ‘ انÌعت
نوكت نل ةيرومأاŸا نأا-ب اد-ي-ج م-ل-ع-ن ’إا

نوزهاج انن-ك-ل ،سسا-ب-ع-ل-ب ما-مأا ة-ل-ه-ضس
نم Êاعن““ :فاضضأاو ،““انم عاضض ام كرادتل
لظ ‘ ،دادعتلا ة-ي-حا-ن ن-م Òب-ك سصق-ن
نل اذ-ه ن-ك-ل ،Úب-عÓ-لا سضع-ب ة-با-ضصإا

Áةضصاخ ،ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا نم انعن
ىلع مزعلا اودقع دق ÚبعÓلا لك نأاو
بردŸا““ :لمكأاو ،““ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا

،ةيضسفنلا ةيحا-ن-لا ن-م Òب-ك ل-م-ع-ب ما-ق
Ÿى-ل-ع ا-ن-تد-عا-ضس Œعتلا زواÌ خأ’اÒ

ىتح ةعومÛاب سضوهنلاو ،نازيلغ مامأا
 .““ةلبقŸا تايدحتلل ةزهاج نوكت
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عم برغŸأ قافّتإأ نأأ ودبي نكل ^
راعسش لمح يذلأ يليئأرسسإلأ لÓتحإلأ
عورسشم لإأ وه ام ““مÓسسلأ لباقم ةدايسسلأ““
دا–لأ لود رأرقتسسأ برسض هفده ةنتف
هجو ‘ ةنسصحُم تلظ يتلأ يبراغŸأ
تداسس يتلأ بور◊أو تابأرطسضلأ
رسشعلأ تأونسسلأ لأوط يبرعلأ قرسشŸأ
 .ةيسضاŸأ

نوللfiو نوينمأأ ءأÈخ ىري لباقŸأ ‘
ىنبت Êويهسصلأ نايكلأ نأأ ،نويسسايسس
ىلع موقت يتلأ ““ششماهلأ ةيجيتأÎسسأ““
عأزن نع ةديعبلأ لودلأ ¤إأ لوسصولأ
عم وأأ ةيزكرŸأ ةيبرعلأ لودلأ عم ليئأرسسإأ
لت دقتعت ،ةيئأدع ةقÓع ميقت يتلأ كلت
 .اهءأدعأأ مهنأأ بيبأأ

لعفلأ دودر تلأوت ›ودلأ قايسسلأ ‘
نأأ ةدحتŸأ تايلولأ نÓعإأ بقع ةيبرعلأ
ثيح ،ليئأرسسإأ عم هتقÓع عبطيسس برغŸأ
اهتفسصو يتلأ ةوطÿاب نوينيطسسلفلأ ددن
امك ،““ةيسسايسسلأ ةئيطÿاب““ شسامح ةكرح
نع ةينيطسسلفلأ ريرحتلأ ةمظنم تبرعأأ
ةسسرطغ نم ديزتسس““ يتلأ ةوطخلل اهسضفر
قوق◊ اهركنتو يليئأرسسإلأ لÓتحإلأ
ملف ويراسسيلوبلأ امأأ .““ينيطسسلفلأ بعسشلأ
أًرمأأ هتÈتعإأ لب يبمأÎلأ رأرقلاب أاجافتت
ل ام حن“ تايلايÈمإأ لبِق نم أًرظتنم ناك

.قحتسسي ل نŸ كل“
ةضضياقŸا  •

،ةيسسايسسلأ مولعلأ ذاتسسأأ لاق ،ددسصلأ ‘
‘ ““للدوب Òسشب““ ،ةيلودلأ تاقÓعلأو
عيبطت نأأ ،““رـــجفلأ““ هب شصخ حيرسصت
أًرمأأ ناك يليئأرسسإلأ لÓتحإلأ عم برغŸأ
ذنم تلاسصتأ هيدل برغŸأ نأل اًعقوتم
ةمقلأ لقن يذلأ Êاثلأ نسس◊أ مكح ةÎف
داسسوملل رسشابŸأ ىلع ةيبرعلأ
لاسصتإلأ بتاكŸ ةفاسضإأ ،يليئأرسسإلأ
تقلغأأ يتلأو بيبأأ لتو طابرلاب ةدجأوتŸأ

ةطلسس نأأ أًدكؤوم ،تاينيعسستلأ ةÎف ‘
‘ ةيداسصتقإلأو ةيسسايسسلأ تأرأرقلأ
هونو .برغلأو جيلÿأ لود ديب برغŸأ
يتلأ ةوطÿأ هذه نأأ ¤إأ ،ينمألأ Òبÿأ
هتدهع يهتنŸأ يكيرمألأ شسيئرلأ اهفسصو
نأودعلأ نمسض لخدت ““ةيخيراتلأ»ـب
قفتت ل لود هدوقت يذلأ يكيسسÓكلأ
ةيلايÈمإلأ ةيعسسوتلأ اهتسسايسس عم رئأز÷أ
.هل ةبرح شسأأرك برغŸأ تبسصن يتلأو
ةكلمŸأ نأأ ¤إأ ،ثدحتŸأ تأذ راسشأأو

Êويهسصلأ يبوللأ عم ةيوق تاقÓع كل“
يذلأ نأودعلأ ‘ هعم فلاحتمو اكيرمأأ ‘
اهنمأأ ‘ رسشابم رئأز÷أ فدهتسسي
يتلأ ةسضياقŸأ ¤إأ ةفاسضإلاب ،اهرأرقتسسأو
يبوللأ عم يبرغŸأ ماظنلأ اهمربأأ
Úتيسضقلأ ةيفسصت ططfl نمسض Êويهسصلأ
.ةينيطسسلفلأو ةيوأرحسصلأ

قفو عيبطتلا لباقم عيبطتلا
طبرلا ةيرظن

‘ Òبÿأو ةيسسايسسلأ مولعلأ ذاتسسأأ امأأ
،رئأز÷أ ةعماجب ةيلودلأ تاقÓعلأ
ـل حيرسصت ‘ لاق دقف ،ةيطع شسيردإأ
ةيهتنŸأ يكيرمألأ شسيئرلأ نأاب ،““رــجفلأ““
ةيسضقلأ ششعن ‘ رامسسم رخآأ قد دق هتيلو
بمأرت““ ،لوقلاب اًفيسضم ،ةينيطسسلفلأ

›È نأأ ىلع تاباختنلأ رسسخ نأأ دعب

نرقلأ ةقفسص فلم نم ةÒبك ءأزجأأ يوطي
ةيبرعلأ فقأوŸأ نم Òثكلأ ىرع يذلأ
.““ةيسسايسسلأ اهتمظنأأ تايفلخ ىلع نابآأو
ناك هنإأ ،ةيطع لاق يبرغŸأ عيبطتلأ نعو
ديد÷اب شسيلو ،ةدم ذنم رظتنمو عقوتم
- عقوتŸأ Òغف ،رئأزجلل أًديدهت لكسشي لو
،رئأز÷أ ددهي يذلأ وه -ةيطع بسسح
عيبطتلأ أذه نأأ ¤إأ ،ثدحتŸأ تأذ راسشأأو
فعسضي نيرمعتسسŸأ نيدلبلأ Úب ينلعلأ
اهددهيو اهيلع يسضقيو ررحتلأ اياسضق
لباقم عيبطت هنأل ،اهتمواقم ‘ Óسصأأ
تسضرع طقف ،طبرلأ ةيرظن قفو عيبطت
عم عيبطتلأ8002 ةنسس رئأز÷أ ىلع اكيرمأأ
فأÎعلأ لباقم Êويهسصلأ نايكلأ
رئأز÷أ نكل ،ةلودك ةيبرغلأ ءأرحسصلاب
¤إأ ،يسسايسسلأ للÙأ ددسشو .كلذ تسضفر
لت نم يتأاي نل ةيبرغلأ ءأرحسصلأ لح نأأ
ىلع قتاع ىلع عقت ةلأاسسم يه لب ،بيبأأ
مهيلع بجو نيذلأو ًلوأأ Úيوأرحسصلأ
معدلأ بناج ¤إأ ةمواقŸأ ‘ رأرمتسسلأ
ةرورسضو ،ةلداعلأ مهتيسضقل يميلقلأ
ىرخأ ةيلود رواfi عم نواعتلأو لاغتسشلأ
امأأ .ليئأرسسأ-اكيرمأ روfi نع ةديعب
ةيسضقلل طابرلأ ةنايخ شصوسصخب
تاقÓعلأ ‘ Òبÿأ لاق ،ةينيطسسلفلأ
ةلسصأوم Úينيطسسلفلأ ىلع ،ةيلودلأ
مهفوفسص ديحوتو ،قرسشلأ ‘ مهتمواقم
كراعم شسيلو يقيقح حلسسم عأزن قفو
Úيوأرحسصلأ برح عم اًنمأزت ،ةراج◊أ
.يبرعلأ برغŸأ ‘ نزıأ ماظن ىلع
نأأ““ ةرابع شسبتقي نأأ لبق ةيطع راسشأأو
نأأ ¤إأ ،““بتكلأ نم ءابنأ دسشأأ فيسسلأ
رايهنأو هفعسض ىلع نابآأ يبرغŸأ ششي÷أ
نإأ ““ ،هتأذ تقولأ ‘ فدرأأو .هتايونعم
ليئأرسسإاب برغŸأ فأÎعإل ةجاحب برغلأ
ىلع همعأزم لبقتُم لو لباق Òغ هنكل
عم““ ،لوقلاب متخو .ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
ديد÷أ يكيرمألأ شسيئرلأ ملسست راظتنأ
تأÒغتم رهظت فوسس ةطلسسلأ ““ندياب وج““

ةلثمتŸأ مألأ ةيسضقلأ هاŒ ةسصاخ ةديدج
معأزم ىقبتل ،ةبوكنŸأ Úطسسلف ‘
نكÁ لو ةيهأو معأزم ةياهنلأ ‘ برغŸأ
““.ققحتت نأأ اهل

““عيبطتلا““ رÈُي يكلŸا طÓبلا
لهاعلأ نلعأأ ،شضيبألأ تيبلأ دعب ةرسشابم
مزع ،شسداسسلأ دمfi كلŸأ يبرغŸأ
ةرسشابŸأ ةيو÷أ تÓحرلأ ليهسست هدÓب
حايسسلأو يبرغم لسصأأ نم دوهيلأ لقنل
بسسحبو .برغŸأ ¤إأو نم Úيليئأرسسإلأ
كلذ ءاج ،يبرغŸأ يكلŸأ نأويدلأ نايب
يكيرمألأ شسيئرلأ عم يفتاه لاسصتأ لÓخ
رثإأ ،شسيمÿأ موي ءاسسم بمأرت دلانود
،ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ فأÎعأ
ةكلمŸأ ةدايسسب ،اهخيرات ‘ ةرم لوأل
ةقطنم ةفاك ىلع ةلماكلأ ةيبرغŸأ
هنأأ نايبلأ فاسضأأو .ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
عمŒ يتلأ ةسصاÿأ طبأورلل أًرظن““
نÃ ،يبرغم لسصأأ نم ةيدوهيلأ ةيلا÷أ
Èخأأ دقف ،ليئأرسسإأ ‘ نيدوجوŸأ مهيف
،يكيرمألأ شسيئرلأ شسداسسلأ دمfi كلŸأ
ةيو÷أ تÓحرلأ ليهسست ،برغŸأ مزعب
يبرغم لسصأأ نم دوهيلأ لقنل ةرسشابŸأ
،برغŸأ ¤إأو نم Úيليئأرسسإلأ حايسسلأو
ةيئانثلأ ةيمسسرلأ تلاسصتلأ فانئتسسأ
،تقو برقأأ ‘ ةيسسامولبيدلأ تاقÓعلأو
يداسصتقلأ لاÛأ ‘ تاقÓعلأ ريوطتو

حتف ةداعإأ ىلع لمعلأو ،يجولونكتلأو
هيلع ناك امك ،نيدلبلأ ‘ لاسصتÓل بتاكم
.2002 ىتح ةديدع تأونسسلو اًقباسس نأاسشلأ
رسصان ،يبرغŸأ ةيجراÿأ ريزو لاق ،هرودب
تايلولأ فأÎعأ ةلأاسسم نإأ ،ةطيروب
ءأرحسصلأ ىلع برغŸأ ةدايسسب ةدحتŸأ
لمعلأ نم تأونسس ثÓث دعب ءاج ةيبرغلأ
شسيئرلأ عم لئاسسرل لدابت نم لسصأوتŸأ
.ةنلعم Òغو ةنلعم تأرايزو يكيرمألأ
موسسرملل رظنن نأأ بجي هنأأ اًفيسضم
يهتنŸأ شسيئرلأ هعقو يذلأ يسسائرلأ
لكسشلأو نومسضŸأ ةيوأز نم هتدهع
رأرقلأ ¤إأ رظنلأ بجي هنأأ فاسضأأو
ىلع برغŸأ ةدايسسب فأÎعلاب يكيرمألأ
،ايأوزلأ نم ةعوم‹ نم ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
يأأ رأرقلأ ردسصم يه ¤وألأ ةيوأزلأ
يه ةيناثلأ ةيوأزلأو ،ةدحتŸأ تايلولأ
شسيلو عقوم يسسائر موسسرم هنأأ يأأ هلكسش
ريزولأ ددسشو .رأرقلأ نومسضم مث ،ةديرغت
ةقابسس تناك هدÓب نأأ ىلع ،يبرغŸأ
رود اهلو ،مÓسسلأ ةيلمع ‘ طأرخنÓل
تانيعبسس ذنم هب فÎعم يخيرات
ةداعإأ متيسسو ،يسضاŸأ نرقلأ تانينامثو
،بيبأأ لتو طابرلاب لاسصتلأ بتكم حتف
ماع Úب ام اًحوتفم ناك يذلأ بتكŸأ وهو
2002و4991

اًئجافم سسيل رارقلا
ويراسسيلوبلأ ةهبج تفسسأأ ،اهبناج نم
ةدايسسب فأÎعإلأ ةدحتŸأ تايلولأ رأرقل
لاقو .ةقطنŸأ ىلع ةموعزŸأ برغŸأ
فلكŸأ بدتنŸأ يوأرحسصلأ ريزولأ
رأرقلأ نإأ ،يتأديسس دمfi ابوروأاب
.““ائجافم شسيل نكل بيرغ““ يكيرمألأ
نم ةل‰أأ ديق Òغي نل رأرقلأ أذه““ عباتو
نم لإأ اًيئاهن هلح نكÁ لو عأرسصلأ ةقيقح
هقح يوأرحسصلأ بعسشلأ ةسسرا‡ لÓخ
““.ÒسصŸأ ريرقت ‘ فرسصتلل لباق Òغلأ
رأرقلأ أذه ““ نأأ ،ثدحتŸأ تأذ دكأأو
،ةيلودلأ ةيعرسشلأو نوناقلأ عم شضقانتي
شسيئر فرط نم رداسص روهتم رأرق هنأأو
.““شضيبألأ تيبلأ ةرداغم ةبهأ ىلع موزهم
شسيئر ةراسشتسسم““ ديسشرلأ تابل ةنانلأ امأأ
شسيئرلأ نإأ تلاق دقف ،““ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
.قحتسسي ل نŸ كلÁ ل ام حنم يكيرمألأ
نأأ ،““كينتوبسس»ـل حيرسصت ‘ تفاسضأأو
اهيلع دحأل ةدايسس ل ةيبرغلأ ءأرحسصلأ““

ىلع ““يوأرحسصلأ بعسشلأ وهو اهبعسش Òغ
بمأرت لوق نيدن نحن““ تعباتو .اهلوق دح
ةيعرسشلأ ىلع ٍدعت وهف ،فرسصنŸأ
،ةدحتŸأ ·ألأ قيثأوم لك ىلعو ،ةيلودلأ
بعسشل ةلداع ةيسضق ىلع اسضيأأ xنŒو
ةحاتŸأ تأرايÿاب قلعتي اميفو .““حفاكم
ديسشرلأ تعبات ،““ويراسسيلوبلأ ةهبج““ مامأأ
وه ايلاح دوجوŸأ ديحولأ رايÿأ““ :اهلوقب
رهسش ذنم ،ويراسسيلوبلأ ةهبج هتذختأ ام
أذه ،حلسسŸأ حافكلأ فانئتسسأ وهو ،ابيرقت
ةمداقلأ ةÎفلأ ⁄اعم ددحيسس نم وه رمألأ
ةديرغت هرهوج Òغت نل يذلأ ،عأرسصلأ نم
.““رداغŸأ بمأرت

‘ Òيغت ’ :ةدحتŸا ·أ’ا
انفقؤم

Úمألأ فقوم نأأ ةدحتŸأ ·ألأ تدكأأ
لايح Òغتي ⁄ ششيÒتوغ وينوطنأأ ماعلأ
يكيرمألأ رأرقلأ دعب ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
هذه ىلع ةيبرغŸأ ةدايسسلاب فأÎعلأ

نافيتسس ثدحتŸأ لاقو .ةقطنŸأ
يمويلأ ‘احسصلأ هر“ؤوم لÓخ كيراجود
لأزي ل هنأأ (..) ىري““ ششيÒتوغ““ نإأ
شساسسأأ ىلع لح ¤إأ لسصوتلأ ناكمإلاب
.›ودلأ نمألأ شسل‹ تأرأرق
عافدلأ ةن÷ شسيئر دكأأ ،نطنسشأو ‘و

Ãروتانيسسلأ ،يكيرمألأ خويسشلأ شسلج
شسيئرلأ فقوم نأاب ،فوهنإأ شسميج
،بمأرت دلانود ،هتيلو ةيهتنŸأ يكيرمألأ
ةموعزŸأ ةدايسسلاب فأÎعلأ لوح
نم ةلتÙأ ءأزجألأ ىلع برغملل
زكرŸأ نم Òغي نل ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
بعسشلأ قحو ،ةيبرغلأ ءأرحسصلل Êوناقلأ
لاقو .ÒسصŸأ ريرقت ‘ يوأرحسصلأ
Òثم رمأأ بمأرت فقوم نأاب فوهنيإأ
‘ ابرعم ،ةياغلل لامآÓل بيflو ةمدسصلل
شسيئرلأ راكنإأ ءأزإأ هنزح““ نع قايسسلأ تأذ
بعسش قوق◊ هتيلو ةيهتنŸأ يكيرمألأ
نأأ ،فوهنيإأ راسشأأو .““ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
لبق نم ءيسس لكسشب ةحيسصن ىقلت شسيئرلأ
هذه لعجي نأأ هناكمإاب ناك يذلأ ،هقيرف
Óئاق ،بوعسشلأ قوق◊ راكنإأ نود ةقفسصلأ

نوئجل كانه نأأ قايسسلأ تأذ ‘
دمÛأ عأزنلأ أذه ةيحسض نويوأرحسص
.ةير◊أ ‘ كلذك مه نولمأاي
دقف ،يل كيرتاب يكيرملأ روتانيسسلأ امأأ
دلانود يكيرملأ شسيئرلأ رأرق دقتنأ
ةموعزŸأ ةدايسسلاب فأÎعلاب بمأرت
،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع يبرغŸأ لÓتحÓل
نوناقلأ ىلع زفقلأ نكÁ ل هنأأ أدكؤوم
‘ يكيرمألأ روتانيسسلأ لاقو ،›ودلأ
رسسخ نأأ دعب هنأ““ ““Îيوت““ ىلع ةديرغت
نكÓ Áف ،هباختنأ ةداعإل هتلواfi بمأرت
نوناقلأ يفني نأأ هنÓعإأ لÓخ نم هل
.““ةيبرغلأ ءأرحسصلأ بعسش قوقح وأأ ›ودلأ

لايح يبرعلا ⁄اعلا فقاؤم
يبرغŸا عيبطتلا

وسضع ي◊اسصلأ ماسسب لاق ،Úطسسلف ‘و
ريرحتلأ ةمظنŸ ةيذيفنتلأ ةنجللأ
نع يبرع جورخ يأأ““ نإأ ةينيطسسلفلأ
تسصن يتلأ يه امك ةيبرعلأ مÓسسلأ ةردابم
لÓتحلأ ءاهنإأ دعب يتأاي عيبطتلأ نأأ ىلع
ةينيطسسلفلأ يسضأرأÓل يليئأرسسلأ
نم ديزيو لوبقم Òغ رمأأ ةيبرعلأو
بعسشلأ قوق◊ اهركنتو ليئأرسسإأ ةسسرطغ
.““ينيطسسلفلأ
نأأ شسامح ةكرح تÈتعأ ،ةزغ عاطق ‘و
برغŸأ Úب تاقÓعلأ عيبطت رأرق
مدخت ل ،ةيسسايسس ةئيطخ““ ليئأرسسإأو
ثدحتŸأ بسسحب ،““ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ
ثدحتŸأ مسساق مزاح لاقو .ةكر◊أ مسساب
لثÁ رأرقلأ نإأ شسامح ةكرح مسساب
ةيسضقلأ مدخت ل ةيسسايسس ةئيطخ““
هركنت ىلع لÓتحلأ عجسشتو ةينيطسسلفلأ

لغتسسي لÓتحلأ““ نأأ عباتو .““انبعسش قوق◊
ةعرج ةدايز لجأأ نم عيبطتلأ تلاح لك
ينيطسسلفلأ انبعسش دسض ةينأودعلأ هتسسايسس
.““Êاطيتسسلأ هلوغت ةدايزو
شسيئرلأ نمث دقف ،ةرهاقلأ ‘ امأأ
ةديرغت Èع ،يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصŸأ

ليئأرسسإأو برغŸأ نÓعإأ ““Îيوت““ عقوم ‘

شسيئرلأ لاقو .امهنيب تاقÓعلأ عيبطت
Úب ةمهم ةوطخ““ اهنإأ ،يرسصŸأ
تعبات““ :يسسيسسلأ فاسضأأو .““نيدلبلأ
قافتأ نأاسشب مهŸأ روطتلأ غلاب مامتهاب
تاقÓعلأ عيبطت ىلع ليئأرسسإأو برغŸأ
شسيئرلأ دكأأو .““ةيكيرمأأ ةياعرب امهنيب
قق– ةماهلأ ةوطÿأ هذه““ نأأ يرسصŸأ
يميلقإلأ نواعتلأو رأرقتسسلأ نم ديزم
.““ةقطنŸأ ‘
خيسشلأ بحر دقف ،تأرامإلأ ‘ امأأ

fiدهع ›و نايهن لآأ ديأز نب دم
فانئتسسأ برغŸأ رأرقب يبظوبأأ
عم تلاسصتلأو ةيسسامولبدلأ تاقÓعلأ
‘ ديأز نب دمfi خيسشلأ لاقو .ليئأرسسإأ
نÓعإاب بحرن““ ،““Îيوت““ Èع ةديرغت
طابرلأ رأرقبو ةدحتŸأ تايلولأ
تاقÓعلأو تلاسصتلأ فانئتسسأ
ةوطخ ..ليئأرسسإأ ةلود عم ةيسسامولبدلأ
انيعسس زيزعت ‘ مهاسست ةيدايسس
راهدزلأو رأرقتسسلأ وحن كÎسشŸأ
.““ةقطنŸأ ‘ مئأدلأو لداعلأ مÓسسلأو
نب دمح كلŸأ داسشأأ ،ةمانŸأ ‘و
دمfi يبرغŸأ لهاعلأ هنلعأأ اÃ ،ىسسيع
ةيمسسر تلاسصتأ ةماقإأ نم شسداسسلأ
ةكلمŸأ Úب ةيسسامولبد تاقÓعو
نب دمح دكأأو .ليئأرسسإأو ةيبرغŸأ
زيزعت““ هنأاسش نم كلذ نأأ ةفيلخ لآأ ىسسيع
رأرقتسسلأو مÓسسلأ قيق– شصرف
نب دمح Èتعأو .““ةقطنŸأ ‘ راهدزلأو
ةيخيرات ةوطخ““ اهنأأ ةفيلخ لآأ ىسسيع
نايكلأ Úب تاقÓعلأ خيرات ‘ ةمهم
ةبيطلأ دوه÷اب““ هونو .““طابرلأو لتÙأ
دلانود يكيرمألأ شسيئرلأ اهلذب يتلأ
أذه ¤أ لسصوتلأ ليهسستل بمأرت
.““قافتلأ

يمتح رمأا عيبطتلا
راسشتسسمو رهسص Ôسشوك ديراج امأأ
دقف ،بمأرت دلانود يكيرمألأ شسيئرلأ
Úب تاقÓعلأ عيبطت نإأ““ Úيفحسصلل لاق
حرسصو .يمتح ليئأرسسإأو ةيدوعسسلأ

Úب تاقÓعلأ عيبطت نأاب Ôسشوك ديراج
““طقف تقو ةلأاسسم““ ليئأرسسإأو ةيدوعسسلأ
ةيبرع ةلود ثدحأأ برغŸأ حبسصأأ نأأ دعب
،Úيفحسصلل Ôسشوك فاسضأأو .كلذ لعفت
اعم ةيدوعسسلأو ليئأرسسإأ عامتجأ““
رمأأ ةلحرŸأ هذه ‘ لماكلأ عيبطتلأو
راطإلأ نأأ حسضأولأ نم نكل ،يمتح
.““هديد– بجي رمأأ وهو يتأايسس ينمزلأ
احلسسم اعأزن ةيبرغلأ ءأرحسصلأ تدهسشو
5791 ‘ اهلتحأ يذلأ برغŸأ Úب
ةيقاسسلأ ريرحتل ةيبعسشلأ ةهب÷أو
يتلأ (ويراسسيلوب) بهذلأ يدأوو ءأرم◊أ
لماكلأ اهلÓقتسساب بلاطت
08 ىلع برغŸأ رطيسسيو .طورسشمÓلأو
،يوأرحسصلأ بعسشلأ يسضأرأأ نم ةئŸاب
طابرلأ تمدق ةيلود تاطوغسض دعبو
نأ لإأ يتأذلأ مك◊أ ‘ Óًثمتم احÎقم
ًةلمج كلذ أوسضفر Úيوأرحسصلأ
ذنم ةدحتŸأ ·ألأ ىعرتو .Óيسصفتو
قفأوتم يسسايسس لح داجيإل أدوهج دوقع
.هدمأأ لاط يذلأ عأزنلأ أذه يهني هيلع

ةيلياهصس رهاطلا  ^

دد÷ا باكُرلا لابقتضسا لضصاؤت Êؤيهضصلا نايكلا عم ةنايÿا ةلفاق

بذاكلا مÓصسلا ..Êويهصصلا يبرغŸا عيبطتلا
ةموعزŸا ةدايصسلا لباقم

ـب اًعنتقم ىحضضأا Êؤيهضصلا نايكلا عم عيبطتلا رؤباطب اًرخؤؤم قحتلا يذلا يبرغŸا ماظنلا نأا اًحضضاو تاب
،ةيداضصتق’ا اهتامزأا لح ‘ ةلثمتŸا ةيبرعلا ةمظن’ا نم Òثكلا اهتذختا يتلا ةديد÷ا ““ايكيضسينيضس““
ةينيطضسلفلا ةيضضقلا باضسح ىلع ةيلخادلا اهتاضسايضس لضشفو اهداضسف نع ةŒانلا ةينمأ’ا اهفواfl وأا

 .ةيبرعلا تباؤثلاو
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دعب اهذاختا بجي يتلا تاوطÿا يهام
؟انوروكب كتباسصإا شصيخسشت

بجيو ،انوروك رابتخا ‘ ةيباجيإا ةجيتن ىلع لوسص◊ا دنع قلقلاب نوÒثكلا رعسشي ^
انوروك صسوÒف رابتخا ةجيتن ىلع كلوسصح بقع اهعبتت يتلا تاوطÿا دد– نأا
لك جاتحي ’و ةلدتعم وأا ةفيفخ ت’ا◊ا نم ةئاŸاب08 نم Ìكأا نأا Úح يفف ،ةيباجيإا

ةحيحسصلا تاوطÿا نإاف ،ءابطأ’ا لوقي امك ن-ك-ل ى-ف-سشت-سسŸا لو-خد ¤إا صضير-م
زÁات““ عقوŸ اقفو ،ءوسست نأا نم ةلا◊ا عن“ نأا نكÁ بسسانŸا تقولا ‘ ةذختŸا
.““ايدنإا فأا
ةلاح عم لماعتلل هب مايقلا ءاÿÈا حÎقي ام كيلإاف ،ةيباجيإا رابتخ’ا ةجيتن تناك اذإا

اًسضيأا تاوطÿا هذه نوكت نأا نكÁ كدرفÃ صضارعأا نودب وأا ةلدتعم وأا ةفيفخ
.كب ةسصاÿا انوروك جلع ةطخ نم اًءزج

ةيئاذغلا تاÒيغتلاو ،اهجات– يتلا ةيودأ’ا ىلع لوسصحلل بيبطلا ةراسشتسسا :’وأا
ت’ا◊ جلع نع ثحبت وأا ، ةبحاسصم صضارمأا نم Êاعت تنك اذإا كلذكو ةمزللا
.كبيبط غلبأاف ،ىرخأا
و ىودعلا رطاfl نم مهتيام◊ يرورسض اذهو كترسسأا دارفأا نع كسسفن لزعا :ايناث
‘ كسسفن رجحاف ،كدرفÃ كسسفن لزع كنكÁ ’و دحاو ناكم ‘ كÎسشت تنك اذإا

سسقو .لسصفنم مامح ىل-ع يو-ت– ة-يو-ه-ت-لا ةد-ي-ج ة-فر-غ يتلا Êاوأ’او قفارŸا مّ
هنأا امك .ةرسسأ’ا دارفأا ةيقب عم اهكراسشت ’و ÚلبقŸا Úعوبسسأ’ا للخ اهمدختسستسس
.لقأ’ا ىلع عوبسسأا ةدŸ اًسضيأا كعم نوسشيعي نيذلا كئلوأا عيمج لزع يرورسضلا نم
لاسصتا ىلع اوناك نم لك غلبإا كيلع بجي ذا Úطلاıا بقعت ‘ ةدعاسسŸا :اثلاث
نكلو  ،اًجعزم رمأ’ا نوكي دق ،صضارعأ’ا روهظ ءدب نم لقأ’ا ىلع عوبسسأا لبق كب
.اًسضيأا ةيلاتلا تاوطÿا ذاخت’ ههجويو هتحسص يمحيسس كلذب مايقلا
‘اعتلاب كل حمسسيو ةفيفخ كتباسصإا تناك ول ىتحف كب متهيل ًاسصخسش صصسصخ : اعبار

نأا لسضفأ’ا نمو .ام صصخسش نم ةدعاسسم ¤إا ديفوك صضيرم جاتحيسس ،لزنŸا ‘
ةيبط ةلاح نم Êاعي ’و ةديج ةحسصب عتمتي نسسلا Òغسص اًسصخسش ةياعرلا مدقم نوكي

.رطخلل هتعانم صضرعت نأا نكÁ اًقبسسم ةدوجوم
نإا ءاÿÈا لاق اًيرورسض اًرمأا صضرعتلا دعب Úعوبسسأا لوأا ‘ صضارعأ’ا عبتت دعي
مويلا نوكي ام ةداع ةباسصإ’ا دعب مايأاÚ 5-01ب مخسضتت ىودعلا ةدسشو تاملعلا
ديزي ام  هطاسشن ةدايز ‘ يعانŸا كزاهج هيف أادبي يذلا تقولا وه عسساتلا وأا نماثلا
.صسفنتلا قيسضو بعتلاب روعسشلا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

ب يفتاه لاسصتا ‘ ماطيب بي‚ حسضوأا^
يŸاعلا نلع’ا ءايحا ةبسسانم““ نأا ““رجفلا““

ر-سشا-ع-لا ‘ رد-سص يذ-لا نا-سسن’ا قو--ق◊
رد-سصŸاو ع-ب--نŸا ي--هÈ 8491م---سسيد
ةعرسشŸاو ةلكسشŸا ق-ي-ثاو-م-ل-ل ي-سسا-سسأ’ا

ةيلودلا تايقافت’ا اهيف اÃ ناسسن’ا قوق◊
ةيسسايسسلاو ة-ي-ندŸا Úي-لود-لا ن-يد-ه-ع-لاو
6691 ما-ع-ل ة-ي-عا-م-ت-ج’او ة-يدا-سصت-ق’او
نأا ¤إا اÒسشم ،““مهب ةقحلŸا ت’وكوتوÈلاو
ق-ي-ثاوŸا هذ-ه ى-ل--ع تقدا--سص ر--ئاز÷ا““

Úي– ىلع ةدهاج لوا–و ت’وكوتوÈلاو
رادسصإاو اهعم ةيلخادلا اهنيناو-ق ة-ق-با-ط-م
60 نوناقلاك تاعيرسشتلا نم ديدعلل عرسشŸا

لوح ارخؤومو داسسفلا ةحفاكÃ قلعتŸا10-
ةأارŸاو ةلوفطلا ةيامحو فاطتخ’ا ةرهاظ

““لامعلاو اهجراخو لمعلا نكامأاب
ةيام-ح ة-لأا-سسم““ نأا ى-ل-ع ي-ماÙا دد-سشو

ةلود يأا دوجو مدعل ةيبسسن ناسسن’ا قوقح
اهيف نÃ كلذب لثŸا اه-ب بر-سضي ⁄ا-ع-لا-ب
يتلا اسسنرفو ةيكيرمأ’ا ةدح-تŸا تا-ي’و-لا
،““لاÛا اذه ‘ تا-قورÿا صضع-ب د-ه-سشت

ةدئار Èتعت رئاز÷ا مومعلا ىلع““ نأا ادكؤوم
ةنراق-م نا-سسن’ا قو-ق-ح ة-يا-م-ح لا‹ ‘

ةيقيرفإ’او ثلاثلا ⁄اعلا لود نم اهتاÒظنب
يتلا تاقورÿا صضعب مغر يبرعلا ⁄اعلاو

ب هحرط ‘ ’دتسسم رخآ’ Úح نم ثد–
نأا-سشب ى-ن-ع-ي ى-ل-عأا ي-ن-طو صسل‹ دو-جو““

قايسسلا ‘ ايجار ،““اهب ناسسن’ا قوقح ةيامح
ةيام◊ ةينوناقلا صصوسصنلل Ìكأا ل-ي-ع-ف-ت-لا““

ىغتبم عم ايسشا“ دلب-لا-ب نا-سسن’ا قو-ق-ح
موهفم مئاعد ءا-سسرا ‘ ة-لود-لاو ة-مو-ك◊ا
ةركف ىل-ع صسا-سسأ’ا-ب مو-ق-ت ةد-يد-ج ة-لود
.““ناسسن’ا قوقح ماÎحا
يتلا تاقورÿا ت’اح ماطيب بي‚ Èتعاو

ن-م ر--ئاز÷ا--ب نا--سسن’ا قو--ق--ح تلا--ط
ةÒخأ’ا ةÎفلا للخ Úيقوق-ح ت’ا-ق-ت-عا

Úيفحسصلا ددع زواجتي ’ لثمف ““ةذاسشلا»ب
ةيئاسضق ماكحأاب صسب◊ا نهر ن-يد-جاو-تŸا
دوجو»ب ا-فÎع-م ،““ةد-حاو-لا د-ي-لا ع-ب-سصأا

صضعب-ب تاءار-ج’ا ‘ ة-ح-سضا-ف تا-قور-خ
ايلعلا ةمكÙا ترمأا ةيئاسضقلا تامكاÙا
دجاوت»ـل افسسأاتم،““اهحي-ح-سصتو ا-ه-تدا-عإا-ب
رد-جأ’ا نا-ك تقو ‘ نو-ج-سسلا-ب صضع--ب--لا

اسسمتلم ،““ءاقلط مهو مهتمكاfiو مهتعباتم
ةسسا-ي-سس ع-م تا-قورÿا هذ-ه رر-ك-ت مد-ع““
هنأا لوقي ن-م““ ا-ف-ي-سضم ،““ةد-يد÷ا ة-لود-لا
ناسسن’ا قوق-ح Úناو-ق مÎح-ي د-ل-ب د-جو-ي
لثم اسسنرفف حيحسص Òغ اذه-ف ا-هر-فا-ح-ب
باحسصأا قح ‘ تاقورÿا تا-ئ-م تب-ك-ترا
ى--ل--ع يد--ع--ت--لا--ب ءار--ف---سصلا تاÎسسلا
ت’اقتعا صضر-فو ا-ي-م-ل-سس ن-ير-ها-ظ-تŸا

اهلكو برسضلاب ةيدسسج تاءادتعاو ةيئاوسشع
ثد–““ مدع ابرغت-سسم ،““رو-سصلا-ب ة-ق-ثو‡

ن-ع ه-م-ل-ك-تو كلذ ن--ع ي--بوروأ’ا دا–’ا

هنأا ادكؤوم ،““رئاز÷اب ناسسن’ا قوقح ةيعسضو
Ÿا متي““ اŸب مويلا ةنراقÚ اسسنرفو رئاز÷ا
لسصوتت ناسسن’ا قوقح لا‹ ‘0202 ماع
نوناق تنسس يتلا اسسنرف نم نسسحأا اندلب نأا
روسص طاقتلا عنم لوح اهبعسش ةظيفح راثأا
ىلع مه-تاءاد-ت-عا ءا-ن-ثأا ة-طر-سشلا لا-جر-ل
دا–’ا ه-ب دد-ن-ي ⁄ يذ-لا ن-ير-ها-ظ--تŸا
““يبوروأ’ا
حرط عم ايئدبم““ ه-نأا ما-ط-ي-ب بي‚ حر-سصو
صسلÛا صسيئر يراهزل ديزوب روسسيفوÈلا
عيسسوت مدع لوح ناسسنإ’ا قو-ق◊ ي-ن-طو-لا
‘ طقف هرسصحو مادع’اب م-ك◊ا ق-ي-ب-ط-ت
ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ةÒطÿا م-ئار÷ا صضع-ب
‘ هذ-ي-ف-ن-ت ى-ل-ع صصن-ي د-ن--ب81 دو--جو
رئاز÷ا ماز-ت-ل’ ة-ير-ئاز÷ا تا-ع-ير-سشت-لا
·أ’ا هاŒا ي---سسا---ي---سسلاو ي---قل---خأ’ا
لوح مادع’ا قيبطت عم““هنأا لئاق،““ةدحتŸا
ماعلا يأار-لا ا-ه-ل را-ث ي-ت-لا م-ئار÷ا صضع-ب
قبسس عم يدمعلا لتقلا:لثم اهيف صصاسصقلاو
ف-ط-خو م-ي-م-سست-لاو د--سصÎلاو رار--سص’ا
مه-ل-ت-قو م-ه-با-سصت-غاو ءا-سسن-لاو لا-ف-طأ’ا
ةعيرسشلا ميلاعتل اذيفنت مهثثج-ب ل-ي-ك-ن-ت-لاو
يرئاز÷ا روتسسدلا نم2 ةداŸاو ةيملسس’ا
ةلودلا نيد وه ملسس’ا نأا ىلع صصنت يتلا
‘ نوناق ىلعأاو ىمسسأا روت-سسد-لا را-ب-ت-عا-ب
’ هو-ند-ت ي-ت-لا Úناو-ق--لاو ة--يرو--ه--م÷ا
Úب قيرفتلا بجي““ ه-نأا ا-ف-ي-سضم،““ه-ف-لا-خ-ت

ىل-ع صصن-ي يذ-لا نو-نا-ق-لا دو-جو ة-لأا-سسم
رخا ذنم““ نأا اÒسشم،““مك◊ا ذيفنتو مادع’ا

3991 ماع ةبوقعلا هذه قيبطت اهيف ” ةرم
Ãج-ف-ت ة-ي-سضق ة-ب-سسا-نÒيراوه راطم تا

هب مكح007 براقي ام قيلع-ت ” ن-يد-مو-ب
انموي ¤ا تلاز’ يتلا ة-ي-ئا-ن÷ا م-كاÙا-ب

قيبطت ‘ عناŸا ام لئاسستم،““ هردسصت اذه
راسشأا لدعلا ريزو““ نأا افيسضم ؟ةبوقعلا اذه
ةيقافتا يأا ىلع قداسصت ⁄ رئاز÷ا نأا ¤ا

مادع’ا ةبوقع ذيفنت عن“ وأا قيلعتب يسضقت
ةئيه نع ةرداسص ة-ي‡أا ة-ح-ئ’ ة-م-ث ن-ك-لو
ىلع اهئا-سضعأا ا-ه-ي-ف ث– ةد-ح-تŸا ·أ’ا
اهنيناوق نم مادع’ا ةبوقع ءاغ-لإا-ب ل-م-ع-لا
هذ--ه ‘ و--سضع ر--ئاز÷او ة--ي--ل---خاد---لا
يبدأ’او يقلخأ’ا عناŸا““ نأا ادقتعم،““ةئيهلا

اذه ذيفنت مدع ¤ا رئاز÷ا عفد يذلا وه
.““مك◊ا
روسسيفوÈلا هيلا بهذ ا-م““ي-ماÙا ن-م-ثو
يطسسولا يأارلا““ ب هفسصوو ،““يراهزل ديزي
لكب مادع’ا ةبوقع قيبطتب نوبلاطي نم Úب
،““ايئا-ه-ن ا-ه-ئا-غ-ل’ نو-عد-ي ن-مو م-ئار÷ا

قوقح ةركف ىرن ن-ح-ن““ ه-لو-ق-ب ل-سسÎسسم
باكتراب Úم-ه-تŸا بنا-ج ن-م ’ا نا-سسن’ا
قو-ق-ح ¤ا ما-م-ت-ه’ا Òع-ن ’و تا-يا--ن÷ا
مهءانبأا فطتخ-ي ن-يذ-لا ا-ه-ي-ف ا-يا-ح-سضلا
لدعلا مهل ققحن فيكو نولتقيو نوبسصتغيو
،““ت’ا-ح اذ-ك-ه ‘ ماد-ع’ا ق-ب-ط-ي ⁄ اذا

قوقح ةلأاسسŸ يبرغلا موهفŸا““ نأا افيسضم
ةيامح““ لباقŸاب احÎقم ،““ئطاخ ناسسن’ا

ام اذا ةسصاخ ةيحسضلا وأا هيلع ينÛا قوقح
ةيامح نع زجاع خيسش وأا ةأارما وأا لفط ناك
قيبطت مدعب لوقلا““ نأا ىلع اددسشم ،““هسسفن

لفط فطت-خا مر‹ ى-ل-ع ماد-ع’ا م-ك-ح
صسيك ‘ هعمجو هعطقو ايسسنج هيلع ىدتعاو
عئارسشلا لك ةل-بز-م ‘ ها-مرو ي-ك-ي-ت-سسل-ب
ةديقعو قفاوتي ’و هيلع صصن-ت ⁄ ة-ي-ن-يد-لا
.““هفارعأاو هئدابمو يرئاز÷ا بعسشلا
نكÁ يتلا مئار÷ا صضعبل يماÙا راسشأاو
مئار÷ا ل-ث-م ا-ه-ي-ف ماد-ع’ا م-ك-ح ءا-غ-لا
ىمظعلا ةنايÿاو ةيسساي-سسلاو ة-يدا-سصت-ق’ا
عم رباختلاب ةلودلاب لوؤوسسم طروت““ صسكع،
‘ ببسستت تامولعم هبيرسستو ةي-ب-ن-جأا ة-لود
ةيركسسع رارسسأا فسشك وأا اهب ررسضلا قا◊ا

اه-ت-سسسسؤو-م ة-ع-م-سس فا-ع-سضا ا-ه-نأا-سش ن-م
.““ هسشيعن يذلا فرظلا ‘ ةسصاخ ةيركسسعلا

ىفطسصم دي‹ ^

ةيدŸا
هميمÎل اديه“ يابلا ششوح فيظنت ةلمح

يرثأا ملعمك هفينسصتو
Òيسست ناويدل ةيرثأ’ا ةرئادلا ترسشاب ^

ةيمÙا ةيفاقثلا تاكلت-مŸا لل-غ-ت-سساو
صشو◊ ةعسساو فيظن-ت ة-ل-م-ح-ب ة-يدŸا-ب
عم قيسسنتلاب كلذو ةيدŸا ةنيدÃ يابلا
-فحتŸا ءاقدسصأا -ة-ي-ئ’و-لا ة-ي-ع-م÷ا
تايعم÷ا فلتflو ةيلÙا تا-ط-ل-سسلاو
.يحايسسلاو ‘اقثلا نأاسشلاب ىنعت يتلا
‘ لخدتو اهعون نم ¤وأ’ا دعت ةيلمعلا
ةي’ولاب ةيرثأ’ا ⁄اعŸا Úمثت ةداعإا راطإا

يمرت ةيرئاز÷ا ةلودلا ناو ةسصاخ ةسصاخ
ثاÎلا Úي– ¤ا ةيجيتاÒتسس’ا ءارو نم
ىلع ةدئافلاب دوعت ةيحايسس باطقا ءاسشنإاو
. ةيمومعلا ةنيزÿا
ةماقإا ةباثÃ اÁدق ناك عقوŸا نأا ركذي

دهعلا رخاوأا يرطيت-لا كل-يا-ب-ل ة-ي-ف-ي-سص
عقوÃ ملعŸا عقي ثيح ةيدŸاب Êامثعلا
ي-ح-ب ة-ي-بو-ن÷ا ة-ه÷ا ‘ ي-ج-ي-تاÎسسا
ديسش يذلاو ةيدŸا ةنيدم طسسوب ىلسصŸا

يرطيتلا كليابل ةيفيسص ةماقإاك9181 ةنسس
تا-يا-ب ر-خآا و-هو قارز-مو-ب ى-ف--ط--سصم
ةÎف مظعا همكح ةÎف د-ع-تو ير-ط-ي-ت-لا

ةنيدم ىلع تلاوت يتلا تايابلا لك مكح
ما-قو ،0381 ¤ا9181 نم ة-ياد-ب ة-يدŸا
هتماقا ءانبب قارز-مو-ب ى-ف-ط-سصم يا-ب-لا
اميف تفرع يتلاو م9181 ماع ةيفيسصلا
ىلسصŸا ةقطن-م ‘ يا-ب-لا صشو-ح-ب د-ع-ب

لمعتسسا Úيسسنرفلا لوخد د-ن-ع و ا-ي-لا-ح
ةعبات ة-ير-ك-سسع صضار-غأ’ يا-ب-لا صشو-ح
Ÿا ةا-سشÿناك ثيح ثلاث-لا جو-ف-ل-ل ة-لا-ي

بيردتلل صصسصfl صشوحلل لباقŸا لهسسلا
.
ءاقدسصأا ة-ي-ع-م-ج صسي-ئر ا-ن-ل حر-سص د-قو
صشماه ىلع لل-ع ل-ي-عا-م-سسا ف-ح-تŸا

يرورسضلا نم تاب هنا في-ظ-ن-ت-لا ة-ل-م-ح
يكاحي يذلا يرثأ’ا ملعŸا اذهب مامته’ا
تاذ بسسحو يرطيتلا تاياب تاÎف رخآا
ةيلمعلا هذه نم فد-ه-لا نا-ف ثد-ح-تŸا
مث نمو هفينسصتو ملعŸا ميمرت ‘ لثمتي
ةيجيتاÎسسإلل اديسسŒ راوزلا ماما هحتف
ةيمهأا ليعفت ‘ اسساسسأا ةلثمتŸا ةينطولا
.ةمادتسسŸا ةيمنتلا ‘ هرود و ثاÎلا

ب.م  ^

:””رجفلا »ـل حيرسصت ‘ ماطيب بي‚ يقوق◊ا

قيبطت ةلأاسسم ‘ اسسنرف نم نسسحأا رئاز÷ا
0202 ةنسس للخ ناسسنإلا قوقح

دعت رئاز÷او ،⁄اعلا لود لك ‘ ةيبسسن ىقبت ناسسن’ا قوقح ةلأاسسم نأا ماطيب بي‚ يقوق◊ا Èتعا
اسسنرف نم نسسحأا اهنأا ىتح ةيقيرفإ’او ةيبرعلا اهتاÒظنب ةنراقم ناسسن’ا قوقح قيبطت ‘ ةدئار

.رخأ’ Úح نم تاقورÿا ضضعب ليجسست عم يرا÷ا ماعلا لÓخ

ةيديلقتلا ةعانسصلا ةفرغ Úب تمربأا
ةيبÎلا ةداعإا زكرمو

لجيج ‘ ثادحألا جامدإاو نيوكتل نواعت ةيقافتا
ةيقاف-ت’ا د-ي-سسŒو ل-ي-ع-ف-ت را-طإا ‘ ^

ةعان-سصلا و ة-حا-ي-سسلا ةرازو Úب ة-مŸÈا
نماسضتلا ةرازوو يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
.ةأارŸا اياسضقو ةرسسأ’او ينطولا

و ة-حا-ي-سسلا ة-ير-يد-م ر-قÃ صسمأا لوأا ”
يلئاعلا لم-ع-لاو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا
ةعانسصلاو ةحايسسلا ريدم نم لك روسضحب
طاسشنلا ريدم و يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
،لجيج ةي’ول ن-ما-سضت-لا و ي-عا-م-ت-ج’ا
ةفرغ Úب ةكارسشو لمع ة-ي-قا-ف-تا ءا-سضما
ةلث‡ لجيج فر◊او ةيديلقتلا ةعانسصلا

.ةفرغلا ريدم ق◊ا دبع ديدرك فرط نم
ة--ي--بÎلا ةدا---عا ‘ صصتıا ز---كرŸاو

دبع يسساقوا فرط نم ةلث‡ Òهاطلاب
.زكرŸا ريدم ديم◊ا
Úب ة-مŸÈا ة-ي-قا--ف--ت’ا هذ--ه فد--ه--ت
ثاد--ح’ا جا--مدا ةدا--عا ¤ا Úفر--ط--لا
ةداعا ‘ صصتıا ز-كرŸا-ب Úعو-سضوŸا
تارود Òطأات للخ نم Òهاطلاب ةيبÎلا
فلتfl ‘ ة-حو-ت-ف-م تاÎف-ل ة-ي-ن-يو-ك-ت
لوسصحلل مهليهأاتو ثادحألل تاسصسصختلا

ة-سسرا-مÃ م-ه-ل ح-م-سست تادا-ه-سش ى-ل--ع
‘ مهجامداو مهمعد ل-جا ن-م م-ه-طا-سشن
مهجورخ دعب مهتقفارم عم ةينهŸا ةاي◊ا

. زكرŸا نم
ب.Úسساي ^

È 0691مسسيد11 تارهاظم

ايرثو اعونتم ا‹انرب رطسست ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدŸا
ينطولا نمألل ةما-ع-لا ة-ير-يدŸا تر-ط-سس ^

نمأا فلتÈ flع ““ا-ير-ثو ا-عو-ن-ت-م““ ا‹ا-نر-ب
11 تارهاظ06Ÿ ـلا ىركذلل اديلخت تاي’ولا
.ةيريدملل نايب هب دافأا امبسسحÈ 0691مسسيد
رد-سصŸا تاذ بسسح ج-ما-نÈلا اذ-ه ن-م-سضتو
ةيسضاÎفا ةيخيرات تاودنو تارسضاfi ميظنت
اهيلع فرسشأا ةديÛا ىركذلا ىل-ع فو-قو-ل-ل

ةذتاسسأاو تارهاظŸا كلت اوسشياع نودها‹
,ينطولا نمأ’ا نم تاراطإاو خيراتلا ‘ Úثحاب
ةرسسأ’او ةيلÙا تاطلسسلا ةكراسشم بناج ¤إا
.تاي’ولا ةفاك Èع ةيروثلا
ىلع ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدŸا صصر–و
ينطولا خيراتلل ةدلıا تابسسانŸا لك ءايحإا

نطولل ءامتن’ا حور““ نايب-لا Òسشي زز-ع-ت ي-ت-لا
Èع مه-ت’و-ط-بو ف-ل-سسلا ر-ثآاÃ را-خ-ت-ف’او
لسصاوتلا رسسج Úت“““ ¤إا فدهت امك ““خيراتلا
للخ نم للقتسس’ا ل-ي-جو ةرو-ث-لا ل-ي-ج Úب
ئدابمو ميقب ’وسصوم للقتسس’ا ل-ي-ج ءا-ق-بإا
ينطولا خيراتلابو ةديÛا ةيريرحت-لا ةرو-ث-لا
Èعلا ىقبت ىتح ةفر-سشŸا ثاد-حأ’ا-ب ي-ن-غ-لا
.““ةمألل ةيعام÷ا ةركاذلا ‘ ةخسسار
محÎلا تارهاظŸا هذه ة-ب-سسا-نÃ ا-سضيأا ”و

تارقŸا Úيزتو راربأ’ا ءاد-ه-سشلا حاورأا ى-ل-ع
ديسشانأ’ا ةعاذإاو ةينطولا تايارلاب ة-ي-طر-سشلا
ةيحسصلا Òبادتلا عيمج ذا-خ-تا ع-م ة-ي-ن-طو-لا
.انوروك ىودع يدافتل ةيزاÎح’ا

ةبسسانم ةيخ-يرا-ت-لا ىر-كذ-لا هذ-ه د-ع-ت ا-م-ك
ةرايزل ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدŸا اهمنتغت
نيدهاÛا نم ةطرسشلا يدعا-ق-ت-م Ëر-ك-تو
ةديÛا ةيريرحتلا ةروثلا ‘ او-كرا-سش ن-يذ-لا
È 0691م---سسيد11 تار-ها-ظ-م او-سشيا--عو
ينطولا نمأ’ا كلسسب للقتسس’ا دعب اوقحتلاو
ليبسس ‘ ةيحسضتلاو ءاطعلا ةÒسسم ةلسصاوم»ل
ن-طاوŸا ن-مأا ى-ل-ع ر-ه-سسلا-ب ر-ئاز÷ا ءا-ن--ب
ÿÒ ةروسص اقح اوناكو تاك-ل-ت-مŸا ة-يا-م-حو

حلاسصم رسصانع مهاسس دقف ةرا-سشإل-ل .““ف-ل-خ
لعسشم ةيعمج عم قيسسنتلا-بو ي-ن-طو-لا ن-مأ’ا
ةباغ ىوتسسم ىلع Òجسشتلا ةيلمع ‘ ديهسشلا
.““ديهسش لكل ةرجسش““ راعسش ت– كلذو مانياب
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ريدي ناك يذلإ Òب-ك-لإ د-ي-سسلإ ا-مإ ^
‘ ببسستو ةروثلإ لبق ةيروهم÷إ كنب
كنبلل اظفاfi ح-ب-سصإ د-ق-ف ه-سسÓ-فإ
لاŸإ رإدهإ ىلع هل اعيجسشت يزكرŸإ
نم طفنلإ تإدإريإاب بعÓ-ت-ي-ل,ما-ع-لإ

دإÒت-سسإو ة-ي-م-هو-لإ دو-ق-ع-لإ لÓ--خ
ر’ودلل لعجو,ةيرورسضلإ Òغ ءايسشأ’إ
كلذ نع جت-ن,فر-سصل-ل ر-ع-سس ن-م Ìكإ

لإومإ(قإّرسس) ضسوؤور باح-سصإ رو-ه-ظ
‘ ةمÓسس نا-سسغ م-ه-ن-ع ثد–,دد-ج

امنيب,نم’إ ضسلÛ ه-تا-طا-حإ ىد-حإ
ضسيلو لوإ اهل Òبإوط ‘ فقي بعسشلإ
يتلإ) ةيراجتلإ كونبلإ ما-مإ ر-خإ ا-ه-ل
لوسص◊إ لجأ’(داسسفلل إركو تح-ب-سصإ

دسسي دعي ⁄ يذلإ بتإرلإ نم ءزج ىلع
.قمرلإ
’ عاب هيدل ضسيل يذلإ) جإرسسلإ ديسسلإ

ءي-ج(دا-سصت-ق’إ ‘ ’و ة-سسا-ي-سسلإ ‘
ل-ق-ن-ل وإ تا-م-ها-ف-ت ة-ج-ي-ت-ن !!؟؟ه-ب
ى--ل--ع ›ود--لإ ع--م--تÛإ تإءÓ---مإ
لم-ت-ك-ي-ل تإÒخ-سصلإ ‘ Úع-م-تÛإ

حسضتتلو,هروسص عسشبإ ‘ داسسفلإ ثلثم
يتلإ ةرمإؤوŸإ مجح ىدم,عمجإ ⁄اعلل
⁄اعلإ ىمسسي ام اهربدي لإزي ’و ناك
ا-ن-بو-ع-سش د-سض ر-سضح-تŸإ ند--م--تŸإ
ةيرح لوح برغلإ تإراعسشب ةرهبنŸإ
لسضف’إ وحن Òيغتلإو Òبع-ت-لإو يأإر-لإ
.دعإو رهإز لبقتسسم ءانبل

‘ ة---ف----سسÓ----ف----لإ يأإر ى----ل----عو
نإ ةباغلإ ‘ ةدرقلاك مهنأاب,Úيسسايسسلإ
إومهافت نإو عرزلإ إودسسفإ إومسصاخت
لقنل وإ انييسسايسس ناف,لوسصÙإ إولكإ
بر-غ-لإ ا-ه--ب ع--فد ي--ت--لإ (ةدر--ق--لإ)
تائم) لإوم’إ إوردهإ دقل,انم-ك-ح-ت-ل
تناك يتلإ(تإران-يد-لإ ن-م تإرا-ي-لŸإ

flة-سصسص Ÿيذلإ دغلإ ا-ي-ب-ي-ل عور-سش
بسسنو5002 ماع-لإ هذ-ي-ف-ن-ت-ب ءيد-ب

¤إ ة-فا-سضإ,زا‚’إ ن--م ة--توا--ف--ت--م
مإوع’إ لÓخ زاغلإو طف-ن-لإ تإدإر-يإ
.ةروثلل ةيلاتلإ
مدعو لإومأ’اب فرسصتلإ ءوسسل إرظنو
خسض فا-ق-يإ ”,ع-يزو-ت-لإ ‘ ة-لإد-ع-لإ
عقت يتلإ راب’إ نم هريد-سصتو ط-ف-ن-لإ

ةعسضبل يبي-ل-لإ ضشي÷إ ةر-ط-ي-سس ت–
برغ ‘ كيلاعسصلإ رعسش اهدنع رهسشإ
م---ه---ع---سضو رو---هد---ت---ي دÓ---ب----لإ
إوتعنو مهنيب اميف إومسصا-خ-ت-ف,›اŸإ
هجو ثيح فاسصو’إ ع-سشبأا-ب م-ه-سضع-ب

Òبكلإ قيدسصلل اعذ’ امÓك هللإ عنسص
ةسصاخ,ماعلإ لاŸإ رإدهإ ضصخي اميف
ضصني طفنلإ ريدسصت ةداعإ قافتإ نإو

ضصاخ باسسح ‘ تإدإري’إ عإديإ ىلع
هب فرسصتلإ مدعو يجراÿإ فرسصŸاب
.ةيدايسسلإ تاسسسسؤوŸإ ديحوت دعب ’إإ

ةلواfiو تانحا-سشŸإ كل-ت ع-قو ى-ل-ع
هترإدإ ءا-سضعإ Úب عد-سصلإ بإر-ل ه-ن-م

ىلع إونثإو (هتنيباك) عم جإرسسلإ عمتجإ
مه’إ ةطقنلإ نإ ’إإ,ة-ج-ن-ط عا-م-ت-جإ
ثحبلإ] يه نايبلإ ‘ اهيلإ Òسشإ يتلإ

ايلاح مئاقلإ ديمج-ت-لإ ع-فر تا-ي-لإ ‘
عم يعيبطلإ اه-با-سصن-ل رو-م’إ ةدا-عإإو

تايلإ ليع-ف-ت ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لإ ةرور-سض
ÒياعÃ مإزتل’إو ديي-ق-ت-لإو ة-با-قر-لإ
عسضو يإ ىرت.[ة-ي-فا-ف-سشلإو حا-سصف’إ

هنإ دكؤوŸإ ؟هيلإ ةدوعلإ نوديري يعيبط
طفنلإ ريدسصت ةداعإ لبق اŸ ةدوع ’
قزر-ب ة-م-سصا-ع-لإ ما-ك-ح را-ث-ئ-ت--سسإو
.بعسشلإ
’ ةباغ-ب ه-ب-سشإ يدÓ-ب تح-ب-سصإ د-ق-ل

ل-ب,لو-ق-ع-لإ با-ح-سصأ’ ا-ه-ي-ف نا-ك-م
ذإذسشو ÚيÒفكت-ل-ل ا-ع-تر-م تح-ب-سصإ
دلب اهنإ,بوسصو بد-ح ل-ك ن-م قا-ف’إ
ىإرم ىلع إداسسف كيلاعسصلإ اهيف ثيعي
هنأاب ى-ها-ب-ت-ي يذ-لإ ⁄ا-ع-لإ ع-م-سسمو
ة-مإر-كو ة-ي-سصخ-سشلإ ة-ير◊إ ضسد-ق-ي
كرا--ب--ي ف---سسأÓ---لو ه---نإ,نا---سسن’إ
حبسصيسس له :وه لإؤوسسلإو .مهتافرسصت
ريزولإ)تايسشيليŸإ-كيلاع-سصلإ م-ي-عز
(قافولإ ةموكحب ةيل-خإد-ل-ل ضضو-فŸإ
؟ةدوسشنŸإ ةديد÷إ ةموكح-ل-ل ا-سسي-ئر
  .يلfi ؤوطإوتب ·’إ ةبعل اهنإ

.يغوزŸا رمع دÓيم
ريرحتلا ةحاشس عقوم

! كيلاعشصلا رشضحي.…ةلودلا بايغ ‘
‘ روم’ا ديلاقم ىلع ةرطيصسلل ›ودلا عمتÛا مهب عفد كيلاعصص ةثÓث,جارصسلاو هللا عنصصو Òبكلا
عاديإاو زاغلاو طفنلا عيبب فلك دقف هللا عنصص ديصسلا,بيصسح وا بيقر ا‰ود اهتايناكمإاب فرصصتلاو دلبلا
.ةمصصاعلا ‘ ةمكا◊ا ةرمزلا فرصصت ت– نوكي صصاخ باصسح ‘ غلبŸا

ةينيطشسلفلا ةشضافتن’ا ىلع اًماع33
! ةديÛا

ةينيطسسلفلإ ةيبعسشلإ ةسضافتن’إ قÓ-ط-ن’ ا-ًما-ع33 ـلإ ىر-كذ-لإ ،ما--يأ’إ هذ--ه ل– ^
،هتيمهإ بغت ⁄ يذلإ ماهلإ يحافكلإ ثد◊إ إذه ،ةراج◊إ ةسضافتنإ ،ةلسسابلإ ةديÛإ
،ةفلتıإ هلئاسصفو هتÓيكسشتو هحئإرسش لكب ينيطسسلفلإ انبعسشل اًيلاسضن ًءاسضف لكسشو
 .هإرعو لÓتح’إ كبرأإ
لئاسصفلإ نم يأ’ يميظنت وأإ يسسايسس رإرقب ر-ج-ف-ن-ت ⁄ ة-سضا-ف-ت-ن’إ نأإ فور-عŸإ ن-مو
تدتمإو ةزغ عاطق ‘ ايلابج ميfl بلق نم تقلطنإ لب ،ةسضافتن’إ ةدايقو ةينيطسسلفلإ
ةمÓع تلكسش ةسضافتن’إ هذهو .ةلتÙإ ةينيطسسلفلإ ندŸإو ىرقلإو تاميıإ ةيقب ¤إإ

يررحتلإ ينطولإ لاسضنلإو ةينيطسسل-ف-لإ ة-ي-سضق-لإ ةÒسسمو تإرو-ث-لإ خ-يرا-ت ‘ ة-قرا-ف
،ينيطسسلفلإ انبعسشل يعامتجإو يموي ةايح ط‰ تراسصو ،ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لإ ›Ó-ق-ت-سس’إ
زكرم ‘ اهتعسضوو ةيŸاعلإ تإدنجأ’إ ¤إإ ةين-ي-ط-سسل-ف-لإ ة-ي-ن-طو-لإ ة-ي-سضق-لإ تدا-عإو
 .ةرإدسصلإ
ءإدنلإ عيقوت ” ثيح ،اهتانايب ‘ كلذ ىلŒو ةسضافتن’إ ‘ ةينطولإ ةدحولإ تسسكعنإو
/ةينيطسسلفلإ ريرحتلإ ةمظنم مث ،ةدحوŸإ ةدايقلإ مث ةينيطسسلفلإ ىوقلإ مسساب لو’إ
تاميظنت ¤إإ Úمتنم ضسانأإ ملقب تبتك ءامسسأ’إ هذه لكو .ةدحوŸإ ةينطولإ ةيسضقلإ

نع إÒًبعت ةيمومع إذ ءامسسأإ ،¤وأ’إ ةظحللإ ذنم إوراتخإ مهنكل ،ةفورعم ةينيطسسلف
 .ةدحولإ ةيسضق خسسر ف .ت .م عيقوت ىلع تابثلإ نأإ هيف كسش ’ ا‡و .ةدحولإ
يليئإرسس’إ ماعلإ يأإرلإ تبطاخ لب ،بسسحف يسسايسسلإ فقوŸإ ةسضافتن’إ دمتعت ⁄و
Òثكلإ تلعجو ،ةسضيرعلإ ةينيطسسلفلإ ةيبعسشلإ Òهام÷إ ضسوفن ‘ لمأ’إ تثبو ،يŸاعلإو
،ينيطسسلفلإ بعسشلل إًديحو Óًث‡ ةينيطسسلفلإ ريرحتلإ ةمظنÃ فإÎع’إ ⁄اعلإ لود نم
،ةينيطسسلفلإ تاسضوافŸإ مامأإ قافآ’إ تحتف ›اتلابو ،ةينيطسسلف-لإ ة-ي-سضق-لإ ة-لإد-ع-بو
 .ةينيطسسلفلإ يسضإرأ’إ ¤إإ ضسنوت نم Úينيطسسلفلإ ةدوعو ،ولسسوإ قافتإ عيقوتو
تإÒغت تثدحو ،نآ’إ ىتحو ¤وأ’إ ةينيطسسلفلإ ةسضافتن’إ ذنم ةÒثك هايم ترج دقل
¤إإ تلسصوو ةيليئإرسس’إ - ةينيطسسلفلإ ةيملسسلإ تاسضوافŸإ تراهنإو ،ةديدع ةيسسايسس

نإودعلإو لÓتح’إ ةموكح كسس“و يليئإرسس’إ ضضفرلإو تنعتلإ ةجيتن ،دودسسم قيرط
إًرثأإ كرت ،هخيرات ‘ ةيماسسقنإ ةلاح دسشأإ ينيطسسلفلإ عراسشلإ دهسشو ،ةفورعŸإ  تءÓلاب
قمعت ¤إإ ىدإو ،ينيطسسلفلإ يررحتلإ ينطولإ حافكلإو ،ةينيطسسلفلإ ةيسضقلإ ىلع اًيبلسس
 .ينيطسسلفلإ انبعسش دسض رمآاتلإو ةيفسصتلإ عيراسشم
ةينيطسسلفلإ ةيسضقلإ ضشيعت ينيطسسلفلإ رج◊إ ةسضافتنإ ىلع اًماع33 يسضم دعب مويلإو
عيبطتلإ ةلحرم ‘و ،ينيطسسلفلإ قزمتلإو ،ي-سسا-ي-سسلإ ل-هÎلإ ل-ظ ‘ ،ا-ه-لإو-حأإ إو-سسأإ
،ÒغتŸإو ددŸÎإو ئكلتŸإ ينيطسسلفلإ فقوŸإو ،لÓتح’إ ةلود عم يجيلÿإ يبرعلإ
 .عما÷إ دحوŸإ ينيطسسلفلإ فقوŸإ بايغو

  .نشسح ديرف ركاشش :ملقب
ريرحتلا ةحاشس عقوم

ضضيغبلا ““Êاوخإ’ا““ ميظنتلا اذه
^ ’ Áمدختسسإ لقع نع ضضيوعت داجيإإ نك ÿةناي

تامامتهإ نع ةبيرغ ةمه-م ه-ي-لإإ تل-كوأإو ،ه-ن-طو
.هنم جرfl ’ يواسسأام جإرحإإ مامأإ عسضوو هدÓب
⁄اع ‘ طرخنيل ةيخيراتلإ هتراسضح نع ىلختو
ىوسس ىرخأإ ةفيظو هل ضسيلو ،هتيناسسنإإ لكل رياغم
ماسصفلاب روعسشلإ قيمعتو قز‡ يعو جاتنإإ ةداعإإ
،يباهرإ’إ نإوخإ’إ ميظنت ¤إإ يمتنيل ،ةعيطقلإو
ميظنتلإ ةداق عم هماهم لسصإويو ،هتمأإ دسض رمآاتيو
.هÒسصم تررق ةمئإد تافلا– ‘ ÚطروتŸإ
ةعامج ةعرسس مÓعإ’إ ل-ئا-سسو ها-ب-ت-نإ ى-عÎسسإو
حسشرŸإ زوفب ءاف-ت-ح’إ ¤إإ ،ة-ي-با-هرإ’إ نإو-خإ’إ
ىلع ،اكÒمأإ ة-سسا-ئر-ب ند-يا-ب و-ج ي-طإر-قÁد-لإ
تا-سسا-ي-سسلإ ‘ يرذ-ج Òي-غ-ت ثإد-حإإ را-ب--ت--عإ
ندياب نأإ بئاخ داقتعإو ،ةعام÷إ هاŒ ةيكÒمأ’إ

امابوأإ ›وت ةÎف لÓخ ضسيئرلإ بئان بسصنم لغسش
،مهيلإإ يغسصيسس (7102 -9002) تإونسس8 رإدم ىلع
يذلإ روطتلإ عم ىسشامتتسس ندياب ةسسايسس sنأإ املع
،نإو-خإ’إ تا-ب-غر ع-م ضسي-لو ة-ق-ط-نŸا-ب ثد--ح
.ةÒبك ةجردب رسصم عم ةمئاق اكÒمأإ تافلا–و
نع فسشكت ملظŸإ هجوتلإ نم تايوتسسŸإ هذهو

Òمدتلإ ¤إإ يأإ ،لقعلل هÒمدتو ميظنتلإ إذه ثبخ
ينبتو ،عإرسصلإو ضضقانتلإ ىعرسص مهف ،لدابتŸإ
05 مهقتاع ىلع نولمحيو ةكئا-سشلإ ا-يا-سضق-لإ ل-ك
- ايكرت ‘ Úبراهلإ ةعام÷إ عاسضوأاب قلعتي ًافلم
،- اهسضراعي نم لكل لتقلإ تجهتنإ يتلإ ةعام÷إ

ةرإدإÓل اهÁدقتل ،ميظنتلإ ءانجسس اياسضق اميسس’
ى-ل-ع Òثأا-ت-ل-ل ة-لواfi ‘ ،ةد-يد÷إ ة--ي--كÒمأ’إ

.طسسوأ’إ قرسشلإ ضصوسصخب اهترإرق
ايكرت ‘ ةعام÷إ هذ-ه در-سشت ن-م م-غر-لإ ى-ل-عو
تإودأإ ىلع ميظنت-لإ ر-ط-ي-سسي ا-بوروأإ ‘و نإر-يإإو
ةوÓع ،يŸاعو يميلقإإ قاطن تإذ ىÈك ةيمÓعإإ

قلÿ يعامتج’إ لسصإوتلإ تإودأ’ هفي-ظو-ت ى-ل-ع
ةيبرعلإ نإدلبلإ ‘ ىسضوف-لإ ن-م ةر-م-ت-سسم ة-لا-ح
ضسرسشلإ ميظنتلإ إذه-ف .ر-سصŸ ه-ه-جو-ت ة-سصا-خو
لإز ام ،رمدŸإ هعيبر ‘ برعلإ ضضرأإ قرحأإ يذلإ
حبسصأإو ،توتلإ ةقرو هنع تطقسس نأإ دعب ىتح ملحي

مهفغسش دإز املكو ،عيم-ج-ل-ل ًا-فو-سشك-م ءإر-ع-لإ ‘
.حبذلإو لتقلإو Òمدتلاب مهفغسش دإدزإ ةطلسسلاب

هبنتلإ ةيبرعلإ Òهام÷إ ى-ل-ع م-ت-ح-ت-ي ه-sنإا-ف إذ-ل
ıيدرسشمو ،مهبا-ب-سش ي-ل-تا-قو م-ه-نا-طوأإ ي-بر

ةعامج مهو ’أإ مه-ل-ب-ق-ت-سسم ير-مد-مو م-هر-سسأإ
ةثيدح ة-لود ءا-ن-ب ن-كÓ Á-ف .ة-مرÛإ نإو-خإ’إ

.ًامئاق ميظنتلإ إذه مإد ام ةيندم
ةقيمع ابودن اهتايط ‘ لم– ةيخيرات ةمزأإ لكف

هلئاسسو دإدزتو ،هÓfiم هو-سشت-ل نا-مز-لإ ه-جو ‘
اهمإدختسسإو ةيداعŸإ ف-قإوŸا-ف ،ا-ف-ن-عو ةد-ح

تاسسايسس وحن حون÷إو عإرسصلإ تايا-غ-ل ي-قو-سسلإ
رمأ’إ ة’و ةعزانمو ،يجراÿإ ء’ولإ ىلع ءافكن’إ
ديد-سش ا-نا-ي-ب تعد-ت-سسإ ،ما-ك◊إ ى-ل-ع جورÿإو
ىلعأإ ةيدوعسسلإ ءاملعلإ رابك ةئيه هتردسصأإ ةجهللإ

نإوخإ’إ ةعامج هيف تفنسصو ،دÓبلإ ‘ ةينيد ةئيه
،مÓسسإ’إ جهنم لث“ ’ ةيباهرإإ ةعامج ÚملسسŸإ
عبتت» ا-ه-نأإو ،م-ك◊إ ¤إإ لو-سصو-لإ ا-ه-ت-يا-غ ا‰إإو
Îسستتو ،مÓسس’إ يدهل ةفلاıإ ةيبز◊إ اهفإدهأإ
ةراثإإو ةقرفلإ نم ه-ف-لا-خ-ي ا-م ضسرا“و ن-يد-لا-ب
.«باهرإ’إو فنعلإو ةنتفلإ
ا-هر-ج-ف ي-ت-لإ كل-ت ’إإ ة--مزأ’إ هذ--ه ل--ثاÁ ’و
ةليسسوك ت’ايتغ’إو ىلتقلإ نم ةمئاقب «نإوخإ’إ»
كلت نم ناكو ،ةنsيعُم ةيسسايسس ٍفإدهأإ ¤إإ لوسصولل
يمهف دومÒ fiبكلإ ينطو-لإ لا-ي-ت-غإ ة-م-ئا-ق-لإ
ضسيئرو ،رسصم ءإرزو ضسيئر ،8491 ماع يسشإرقنلإ

دمحأإ قباسسلإ هسسيئر لايتغإ دعب Úيدعسسلإ بزح
م-ه-ل دو-ه-سشŸإ Úي-ن-طو-لإ ن-م نا-ن-ث’إو ،ر-ها-م
ضسابع لتق ةلواfiو .ةليل÷إ ةينطولإ فقإوŸاب

fiتخ’ داقعلإ دومÓيأإرلإ ‘ مهعم هف.
روطتيو روطتتو ةنمزأ’إ Òغتت ًامئإد لا◊إ وه امكو
نوقبي ،«نإوخإ’إ» ءانثتسساب ،يسسايسسلإ ركفلإ اهعم
باهرإ’إ ىّطخت .ةطلسس بÓط نيرمآاتم مه امك
دود-ح ة-ي-نإو-خإ’إ تا-ي-سشي-ل-يŸإ ه-سسرا“ يذ--لإ
،ابوروأإو ةيبرعلإ لودلإ ن-م د-يد-ع-لإ ‘ لو-ق-عŸإ
باهرإÓل ةددعتŸإ هجوأ’إو فنعلإ مئإرج لظتو

متيل يمإرجإ’إ «نإو-خإ’إ» ف-ل-م ‘ ⁄ا-ع-لإ لو-ح
م-ئإر÷إ ن-م ع-سسوأ’إ تا-ئ-ف-لإ بنا-ج-ب ا-ه-ع-سضو
.ةيناسسنإ’إ دسض ةبكترŸإ
يكيرمأ’إ ضسيئرلإ باختنإ ذنمو ،عقوتŸإ نم نإ
فينسصت نو-ك-ي نأإ ،6102 ماعلإ ‘ بمإر-ت د-لا-نود

تإرإرقلإ لئإوأإ نم ،ةيباهرإإ ة-م-ظ-ن-م ““نإو-خإ’إ““
.اهنيح ‘ هترإدإإ اهذختتسس يتلإ

بمإرت ضسيئرلإ علطي ’ نأإ دعبتسسŸإ نم ناك ثيح
ةرإدإإ نأإ تدكأإ يتلإ ةيرابختسس’إ ريرا-ق-ت-لإ ى-ل-ع
كلتل يتسسجوللإ معدلإ تمدق دق ،امابوأإ ضسيئرلإ
ام بسسح ،ضسنوتو ر-سصم ‘ ًا-سصو-سصخ ،ة-عا-م÷إ
يذلإ رامدلإ مجح ىلعو ،ًاقح’و اهنيح ‘ Úبت

،كلذ عمو ،معدلإ كلذ ءإرج طسسوأ’إ قرسشلاب ق◊
تا-م-ظ-نŸإ ن-م دد-ع ف-ي-ن-سصت-ب ه-تإرإر-ق ع-مو
ضسيئرلإ رخأات دقلف ،هتسسائر ةÎف لÓخ ةيباهرإ’إ
‘ تثاع يتلإ ،ةعام÷إ كلت فينسصت ‘ يكيرمأ’إ
.داسسفلإو بإرÿإ يبرعلإ نطولإ
ةرŸ تلواح ،0202 ليربأإ ‘ ،بمإرت ةرإدإإ نأإ عمو
ةيباهرإإ ة-م-ظ-ن-م-ك «نإو-خإ’إ» ف-ي-ن-سصت ةد-حإو
تسضراع «نوغاتنبلإ» عافدلإ ةرإزو نكل ،ة-ي-ب-ن-جأإ
تإءإرجإإ» ذاخت’ تاحإÎقإ تمدقو ،ةوطÿإ كلت

fiةرإدإ’إ م--ق--ت ⁄و ،«نإو--خإ’إ» ق--ح---ب «ةدود
ملع عم ،ءإرجإ’إ كلذ ةعباتÃ اهتقو ‘ ةيكيرمأ’إ
‘ ةسصاخ ،كلذ تإرورسضو ةيمهأاب بمإرت ضسيئرلإ

ةعام÷إ هذه فينسصتب تماق ىرخأإ ً’ود نأإ لظ
.ةيباهرإإ ةمظنم

زورك ديت يكيرمأ’إ روتانيسسلإ اعد5102 ماعلإ ‘
ةمظنم» ،«نإوخإ’إ» ةعامج فينسصت ¤إإ ةرم لوأ’
Ëدقت دا-عأإ7102 ماعلإ ‘و .«ةيب-ن-جأإ ة-ي-با-هرإإ

ع-قو-م بسسح ،ىر--خأإ ةر--م نو--نا--ق--لإ عور--سشم
È 0202مسسيد ‘ ضسمأإ نم لوأإ داعو ،روتانيسسلإ
روتانيسسلإ مهنم ،ن-يد-يؤوŸإ ن-م ة-عو-م‹ ه-ع-مو
نوناقلإ عورسشم Ëدقتب ،‘وهنيإإ ميج يروهم÷إ
نŸ هنإإ» :كلذ حرسشي وهو لا-قو ،ة-ث-لا-ث-لإ ةر-م-ل-ل
،إذه نوناقلإ عورسشم Ëدقت ةداعإإ يرخف يعإود
لمعب ديسشأإو .باهرإ’إ دسض اكيرمأإ برح زيزعتو
،ه-م-سسا-ب با-هرإ’إ ة-ي-م--سست ‘ ة--ي--لا◊إ ةرإدإ’إ
علطتأإو ،يوقلإ ديدهتلإ إذ-ه را-سشت-نإ ة-ح-فا-ك-مو
عورسشم اهبلطي يتلإ ةيفاسضإ’إ تامولعŸإ ملسستل
.«ةيجراÿإ ةرإزو نم ديد÷إ نوناقلإ
ًإديدج ًافسصو تسسيل ةيباهرإإ ةمظنمك «نإوخإ’إ»
تفسشتكإ دقلف ،ةثÓثلإ هوجولإ تإذ ةعام÷إ هذهل
6002 وي-لو-ي ‘ ة-عا-م÷إ كل-ت ة-ق-ي-ق-ح ا-ي-سسور

لامعأإ ىلع ءانب باهرإ’إ ةحئ’ ىل-ع ا-ه-ت-جردأا-ف
،زاقوقلإ لامسش ‘ ةعام÷إ اهب تماق يتلإ فنعلإ
تعسضوو9002 ويام ‘ ناتسسخإزاك اهب تق◊ مث
كلذكو ،ةيباهرإ’إ تاميظنتلإ ةمئاق ‘ ةعام÷إ
ةعامج رظ-حÈ 3102م-سسيد ‘ ر-سصم تن--ل--عأإ
‘ كإÎسش’إ ع-نÁ ًا-نو-نا-ق ترد--سصأإو ،نإو--خإ’إ
‘ ايناتيروم اهتق◊و ،ميظنتلإ وأإ ةعام÷إ طاسشن

ةيعمج» اهنمو ةعام÷إ تّلح يتلإ4102 ضسرام
تر-ظ-حو ،دÓ-ب-لإ ‘ ةر-سشت-نŸإ «ل-ب--ق--ت--سسŸإ
،È 4102مفون ‘ ،تإرامإ’إ تردسصأإو ،اهتطسشنأإ

اهل ةعباتلإ تاعام÷إو «نإوخإ’إ» جردي ًاموسسرم
تامظنمك ،ىرخأإ ةمظ-ن-م38 دد– ة-ح-ئ’ ع--م
راسصنأإو ةرسصنلإو ضشعإدو ةدعاقلإ اهنمو ،ةيباهرإإ
5102 ماعلإ ‘و ،ضسدقŸإ تيب راسصنأإو ةعيرسشلإ
،إدنك ‘ ةيرسصŸإ ةيلا÷إ نم ضسامتلإ ىلع ءانبو
ىلع ةيبلغأ’اب ة-ق-فإو-م يد-ن-ك-لإ ناÈŸلإ ن-ل-عأإ
.ةيباهرإإ ةمظنم «نإوخإ’إ» فينسصت

‘ ءاملعلإ رابك ةئ-ي-ه ترد-سصأإÈ 0202مفو-ن ‘
نإوخإ’إ ةعامج نإإ» هيف تلا-ق ًا-نا-ي-ب ة-يدو-ع-سسلإ
،مÓسسإ’إ جهنم لث“ ’ ،ةيباهرإإ ةعامج ÚملسسŸإ
اننيد يدهل ةفلاıإ ةيبز◊إ اهفإدهأإ عبتت ا‰إإو
نم هفلاخي ام ضسرا“و ،نيدلاب Îسستتو ،فين◊إ
كلذ ناكو «باهرإ’إو فنعلإو ةنتفلإ ةراثإإو ةقرفلإ
تإرامإ’إ ضسل‹» هدكأإو هيلع ىنثأإ يذلإ ،نايبلإ
يذلإ حإر÷إ عسضبم ةبا-ثÃ ،«ي-عر-سشلإ ءا-ت-فإÓ-ل
.ًاثيبخ ًامرو لسصأاتسسي
،نايعلل ةحسضإو تحبسصأإ ةثÓثلإ «نإوخإ’إ» هوجو
¤إإ لوسصولل يسسايسسلإ مÓسسإ’إ بوث نودتري مهف
نسسح» تاسسوله ضضعبب بابسشلإ عانقإا-ب ،ة-ط-ل-سسلإ
ليومتلإ ىلع نولسصحي مث ،«بطق د-ي-سس»و «ا-ن-ب-لإ
مث ،ايكرت لثم ةق-ط-نŸإ ‘ تإدا-ي-ق ن-م م-عد-لإو
ذفنيو ططخي يذلإ فينعلإ ضشحولإ هجو نودتري
بو-ل-ق ‘ فوÿإ ثب-يو ة-ي-با-هرإ’إ تا-ي-ل-م-ع--لإ
لتقو ءا-مد ن-يد ه-نأا-كو ن-يد-لإ رو-سصيو ،ءا-ير-بأ’إ
.مÓسسو حماسست نيد وه امنيب ،ةيسشحوو

يÒطŸا ارون
ةيتارام’ا نايبلا
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Úميم-ح Úم-ل-ي-ف-ب تر-صضح ر-ئاز÷ا ^
ةينمزلا ةÎفلاو امهتاعوصضوم ‘ نافلتخي

fiصشي امهن-ك-ل ثح-ب-لا لÎعطاقت ‘ ناك
ير-ئاز÷ا ن-هار-لا-ب ي-ل-ئا-ع-لا ي-صضاŸا
را-صسÃ ي-صصخ-صشلا خ-يرا-ت-لا كا-ب-ت--صشاو
.يعامتجلاو ماعلا ثادحأا

يصسنرف جاتنإا ،ةقيقد37) ““مهرئازج““ ‘
ةيصسنرفل-ل (ير-ط-ق ير-ئاز-ج ير-صسيو-صس
قلطني ،مليوصس انيل ةّينيطصسلفلا ةيرئاز÷ا
ّد÷ا قÓ-ط ة-ثدا-ح ن-م فا--صشك--ت--صسلا
ة-صشئا-ع ،ة-جرıا د--لاو ة--ه÷ ّةد÷او
ةنيدم ‘ ناصشيعي نيذللا ،مليوصس كوÈمو
نم ًاماع26 دعب Óصصفناو ،ةّيصسنرفلا Òيت
ةرمعتصسŸا رئاز÷ا سضرأا ىلع امهجاوز

اصسنرف ¤إا ةرصشابم اهدعب Óقتناو هنيح ‘
.رئاز÷ا ‘ لهألا ةلاعإل لمعلا نع ًاثحب
نكل ،رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا وه امهفده ناك
،““ةرداغŸا انيلع Úعتي ه-نأا د-حأا ل-ق-ي ⁄““

،ًاعم امهتايح ‘ .كوÈم لو-ق د-ح ى-ل-ع
ىصضوفلاب ءي-لŸا ةر-ج-ه-لا ع-قاو ا-صشيا-ع
،لاصصفنلا دعب .ةعّقوتŸا Òغ فورّظلاو
Úلزن-م ‘ سشي-ع-ل-ل ا-م-ه-ن-م ّل-ك ل-ق-ت-نا

امهن-ي-ب ل-صصف-ت Úت-يا-ن-ب ‘ ،ن-يدر-ف-ن-م
رّصض– ةّد÷ا تلاز امو ،راتمألا تارصشع
هتاعبتو قÓّطلا .موي لك اهقيلطل ماعطلا
ةديفحلل ةصصرفلا حن-م ،لؤوا-صست-ل-ل ةÒثŸا
ةليوّطلا امهترجه ةل-حر ن-ع ا-م-ه-لاؤو-صسل
بابصسأا ءارو ىّرحتت .مئادلا امهتمصص نعو
ةركاذ حول-ت ة-ّي-ف-لÿا ‘و ،ا-م-ه-لا-صصف-نا

.دوقعل تنكُر ةّيصصخصشو ةّيعامج
يفنلاو لاصصفنلا تاعوصضوم هتبراقم Èع
م-ل-ي-ف-لا مّد-ق-ي ،ة-ت-ما-صصلا تا-مد-صصلاو
لÓظب ًائفادو ًاباّذج ًا-ي-ل-ئا-ع ًا-ه-ير-ترو-ب
ىدل نطولاو ءامتنلا ىنعم ىلع ةيصصخصش

نود ن-م ،بر-ع-لا ن-ير-جا-هŸا ع--م--ت‹
ىلع اهادصص ددÎي لب ،مهي-ل-ع را-صصت-قلا
ةصصق-لا هذ-ه ط-ل-صست .ًا-يŸا-ع Òها-م÷ا
ىلع يصصخصشلا ءوصضلا ةميم◊ا ةيل-ئا-ع-لا
نع Óًصضف ،يصسنر-ف-لا را-م-ع-ت-صسلا Òثأا-ت

زازتعلاو ،حوز-ن-لاو ةر-ج-ه-لا تا-ي-عاد-ت
ةيرقلاو ةلئاعلل قوصشلاو ،ًايرئازج كنوكب

‘ هنوفرع-ي ل دا-ك-ي ا-م و-هو ،ن-طو-لا ‘
““مهرئازج““ نأا ،ركذ-لا-ب ر-يد÷ا .ع-قاو-لا

لصضفأل ““ ةيبهذلا ةمج-ن-لا““ ةز-ئا-ج-ب زا-ف
ةنو÷ا ناجرهم ‘ يبرع يق-ئا-ثو م-ل-ي-ف
.يئامنيصسلا
،ةقيقد28) ““.ع سسجرن““ وه Êاثلا مليفلا
يصسنرف ÊاŸأا يل-يزار-ب ير-ئاز-ج جا-ت-نإا

يرئاز÷ا يليزاÈلا جر-خ-م-ل-ل ( ير-ط-ق
هيف دوعيو ،زونيع Ëرك Úلرب ‘ ميقŸا
‘ يملصسلا يرئاز÷ا يبعصشلا كار◊ا ¤إا

زا‚إا زوني-ع ة-ي-ن ‘ ن-ك-ي ⁄ .9102 ماع
هترايز دعوم تبّتر ةفدصصلا نكل ،مليفلا
‘ يرئاز÷ا ه-ي-بأا د-ل-ب فا-صشت-كل ¤وألا

،هيبأا روذج نع مليف زا‚إل هثحب مصضخ
.ةقيلفتوب دصض ةروثلا ةقÓطنا عم
تا-ق-يا-صضŸا يدا-ف-ت-لو تقو-لا ق--ي--صضل
مويلا) دحاو مويل ريوصصتلا راتخا ،ةينمألا
تايموي لاّقن فتاه-بو (ةأار-م-ل-ل يŸا-ع-لا
سضع-ب ه-ب ا-ه-ّفر-ع ة-ير-ئاز-ج ة--ط--صشا--ن
مل-ي-ف-لا تط-عأاو Úير-ئاز÷ا ءا-قد-صصألا

،ةبصضاغو ةŸاح ةا-ت-ف ،سسجر-ن .ه-ناو-ن-ع
،ةبرط-صضم ة-مأا قÓ-خأا ‘ حو-ت-ف-م حر-ج
ةعيلطلا ‘ ًامئاد تناك ةلئاع نم ةردحتم
.ةثيد◊ا رئازجلل لصضفأا ةايحب ةبلاطملل
نأاصشب بابصشلا طاب-حإا ن-ع سسجر-ن ر-ّب-ع-ت

يتلا لمألا ةبيخو سسئا-ي-لا م-ه-ل-ب-ق-ت-صسم
لÓقتصسلا برح ذن-م ن-يÒث-ك-لا تبا-صصأا
ًلاثم ةيلاتقلا اهحور ودبت .(4591-2691)

¤إا قوتي رئاز÷ا ‘ ر-هز-ي د-يد-ج ل-ي÷
،ةلادعلا ةلود ‘ ةماركب سشيعلاو ةير◊ا
ينطاوم جرıا هب زّفح-ي كلذ-ك ًلا-ث-مو
ًاداح ًايصسايصس ًاماصسقنا Êا-ع-ي يذ-لا هد-ل-ب
ةخصسنلا ةباثÃ ًاصشحوتم ًا-ي-ن-يÁ ًا-صسي-ئرو
زونيع ىري .بمارت دلانود نم ةيليزاÈلا

راو-ث ن-م ةر-صصا-ع-م ة--خ--صسن سسجر--ن ‘
،مويلا بابصش بابآاو داد-جأا ،تا-ي-ن-ي-ت-صسلا
مهدÓب لÓقتصسا لجا نم اولصضان نيذلا
ه-تÒما-ك ق-صصت-ل-ت .م-هرار-ق كÓ--ت--ماو
فِطاعتم فغصشب اهرّوصصي ،هتلطب تاكرحب
لهذم ل-ي-ج-صست ،ة-ج-ي-ت-ن-لاو .طuرو-ت-مو
رعصشن انلعجي ،ةيÒهام÷ا تاجاجتحÓل
.اهقامعأا ‘ ،لعفلاب كانه انك ول امك

تلاكو /م.Ëرم ^

ىرخألا لودلاب اصسايق ةيزمر ةكراصشم

مادÎشسمأاب ›ودلا ““افدإا““ ‘ ““ع.سسجرن““و ““مهرئازج““
مادÎصسمأا ناجرهÚ ŸثÓثلاو ةثلاثلا ةرودلا تايلاعف ‘ ةيزمر ةكراصشم ،ةنصسلا هذه ،رئاز÷ا تلجصس
¤وأا ةيŸاع ضضورع اهصضعب ،امليف922 بناج ¤ا ،نيديحو Úمليفب ،(افدإا) ةيقئاثولا مÓفأÓل ›ودلا

اهعبات ،ماعلا اذهل ةيقئاثولا تاجاتنإلا لصضفأا نم ةراتfl ةعوم‹و بابصش Úيئامنيصسل ركب براŒو
..ةحئا÷ا ببصسب ،تنÎنإلا Èع يŸاعلا روهم÷ا

ىملعلا لا-يÿاو ن-صشكألا م-ل-ي-ف ق-ق-ح
953 ¤إا تل-صصو تادار--يإا ،““تي--ن--ي--ت““

لوح ىكير-مأا رلود ف-لأا007و انويلم
Èمتبصس3 موي هحرط ذنم كلذو ،⁄اعلا
75 ¤إا ه-تادار-يإا تم-صسق-ناو ،ى-صضاŸا

‘ ى-ك-ير-ما رلود ف-لأا006و نويل-م
203و ،ةيك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا

،⁄اع-لا لو-ح رلود ف-لأا001و نويل-م
سضر-ع-لا رود ه-ت-ل-ب-ق-ت-صسا د-ق تنا--كو
تا-يلو-لا-ب ه-صضر-ع ل-ب-ق ،ة--ير--صصŸا
توأا62 مو-ي ة-ي-ك-ي-ير-مألا ةد-ح-تŸا
نم ةليوط ره-صشأا د-ع-ب كلذو ،ى-صضاŸا
سسوÒف را-صشت-نا بب-صسب تÓ-ي-جأا--ت--لا

.انوروك
‘ ق-ق-ح د-ق ،““تي-ن-ي-ت““ م-ل-ي--ف نا--كو
02 ¤إا تل-صصو تادار-يإا ة-ي-حا-ت-ت--فلا

دقو ،ىكيرمأا رلود فلأا002و نويلم
لÓخ تار-م ةد-ع ه-صضر-ع ل-ي-جأا-ت ”

سسوÒف ىصشفت ببصسب ةيصضاŸا رهصشألا
هحرط نكلو ،⁄اعلا ددهي يذلا ““انوروك
ةصصرف ه-ح-ن-م سضر-ع-لا رود-ب ار-خؤو-م
ىو-قأا تنا-ك ثي-ح ةد-ها-صشم-ل-ل ةÒب-ك
.ةدحتŸا ةكلمŸا ‘ هل ةيادب
جارخإاو ف-ي-لأا-ت ن-م ،““تي-ن-ي-ت““ م-ل-ي-ف
هتلوطب ىف كراصشيو ،نلون روفوتصسيرك
نمو ،ŸÚاعلا موج-ن-لا ن-م Òب-ك دد-ع

ديفيد نوجو نوصسنيتاب تÒبور مهزربأا
نو-صسنو-ج رو-ل-يا-ت نورآاو ن--ط--ن--صشاو
رود-تو م-هÒغو ،ىازو-ب سسنو-م-ي-ل--كو
قيوصشتو امارد راطإا ىف مليفلا ثادحأا
لجأا نم لتا-ق-ي ح-ل-صسم لو-ح ،ن-صشكأاو
ةياورلا لطب رفاصسي ،هلمكأاب ⁄اعلا ءاقب

ى-ف ¤ود-لا سسصسج-ت-لا ن-م ⁄ا--ع Èع
نم Òث-ك-لا ا-ه-ي-ف ف-صشك-ت-ت-صس ة-م-ه-م
¤إا ه-صضر-ع ةد--م تل--صصوو .رار--صسألا

تامييقت ققحو ،ةق-ي-قد03و Úتعا-صس
ةصصصصختم عقاوم ىلع7.7 ¤إا تلصصو

.امنيصسلا ‘
ث.ق ^

هقÓطإا نم نيرهصش دعب
رلود نويلم004 قيق– نم بÎقي ““تينيت»

ةلقرو ‘ ديدج رادصصإا
يغيزامألا بدألا يÌي ““تنرغرغتشس Úشسوفنيت““

““ ناونع لم-ح-ي د-يد-ج با-ت-ك رد-صص ^
ةغللاب سصصصق) ““تنرغرغتصس Úصسوف-ن-ي-ت
(يتانزلا يلقرولا ÒغتŸاب ة-ي-غ-يزا-مألا

م-ت-هŸاو ه-ف-لؤوŸ ،⁄ا-ع-لاو ة-ل-قرو ن-م
د-م-حأا ن-ب د-لا-خ ي-غ-يزا-مألا ثاÎلا-ب
يبدألا دولوŸا اذه نم-صضت-يو .Êو-تر-ف
““رازنأا““ رصشنلا راد ن-ع ردا-صصلا د-يد÷ا
ي-غ-يزا-مألا بدألا د-ي--صصر يÌي يذ--لا
تا-يا-ك◊ا ن--م ة--عو--م‹ ر--ئاز÷ا--ب
يلÙا يب-ع-صشلا ثاÎلا ن-م لا-ف-طأÓ-ل
) Ëرغ ن-يو-خأÓ-ل يŸا-ع-لا بدألا ن-مو
ةيغيزامألا ¤إا تم-جر-ت ي-ت-لا (ا-ي-ناŸأا
لاخدإا عم ،يتانز-لا ي-ل-قرو-لا Òغ-تŸا-ب
تا-ي-صصخ-صشلا ءا-م-صسأا ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت
ئراقلا نم ثادحألا برقي اÃ نكامألاو
ةئ-ي-ب-لا ع-م ا-صضيأا بصسا-ن-ت-يو ، Òغ-صصلا
ذاتصسألا حصضوأا املثم ،ةيلقرولا ةيفاقثلا

.Êوترف
¤إا يبدألا عورصشŸا اذه ةركف دوعتو
ة-ع-لا-ط-م ‘ ه-ت-ياو-ه-ب ف-لؤوŸا ر-ثأا-ت
نأا لمأا-ي و-هو ،هر-غ-صص ذ-ن-م سصصصق-لا
‘ ةعلاطŸا ةياوه ةي-قر-ت ‘ م-ها-صسي
ى-ل-ع د-عا-صسي اÃ ة-ئ-صشا-ن-لا طا--صسوأا
نايغط لظ ‘ باتكلا ةناكم عاجÎصسا
ىلع ةثيد◊ا تايجولو-ن-ك-ت-لا ل-ئا-صسو
املثم- رثأات ام-ك .ة-ي-فا-ق-ث-لا ة-ئ-ي-ب-لا
ثاÎلا ن-م د--ه--صشÃ ا--صضيأا -فا--صضأا
نع ىوري اميف لثمتŸا يبعصشلا يبدألا
ةلقرو رصصق نم ““ا-ن-ي-ها-ت““ ي-تاو-ك◊ا
‘ مظني ناكو ،هتدج هنع تثد– يذلا

تاقلح يصضاŸا نرقلا تاينيعبرأا ةÎف
مام-ت-ها د-صشت تا-يا-ك-ح ا-ه-ي-ف در-صسي
.رابكلاو لافطألا
د-يد-ع با-ت-ك-لا اذ-ه سصصصق ج-لا-ع-تو
ةيوبرتو ةيعامتجاو ةيقÓخأا اياصضقلا
ةيمنت سضرغب ،اصضيأا ةيلايخو ةي-فا-ق-ثو
نم Òغصصلا ئراقلل ةينهذ-لا تارد-ق-لا

ىلع ىرخأا ةهج ن-م ه-عÓ-طاو ،ة-ه-ج
ي-لÙا ‘ا--ق--ث--لا ثاÎلا ن--م جذا‰

.فلؤوŸا تاذ حرصش ام-ل-ث-م ،يŸا-ع-لاو
عط-ق-لا ن-م و-هو ،با-ت-ك-لا يو-ت-ح-يو
ةحفصص041 و-ح-ن ى-ل-ع ،ط-صسو--تŸا

سصصصخ دقو ،ءازجأا ةعبرأا ىلع مصسقم
بدألا نم سصصصق-ل-ل ه-ن-م لوألا ءز÷ا
ءز÷ا نمصضتي اميف ،يلقرولا يبعصشلا
يŸا--ع--لا بدألا ن--م سصصصق Êا--ث--لا
ءز÷ا سصصصخ امي-ف ،Ëر-غ ن-يو-خأÓ-ل
Òخألا ءز÷او ا-ح-ج سصصصق-ل ثلا-ث-لا

Ûنا-صسل ى-ل-ع سصصصق-لا ن-م ة-عو--م
.تاناوي◊ا
ةمهاصسم ةيبدألا ةردا-بŸا اذ-ه ل-ك-صشتو
ي--بدألا ثاÎلا ءار--ثإا ‘ ف--لؤوŸا ن--م
ةغ-ل-لا-ب سصو-صصن-لاو ي-لÙا ي-ب-ع-صشلا
.يتانزلا يلقرولا اهÒغتم ‘ ةيغيزامألا
ةفاقثلا بدأا ‘ باتكلا اذه نإاف ةراصشإÓل
ذاتصسأÓل هعون نم Êاثلا دعي ةيغيزامألا

يئاصصخأا وهو Êوترف د-م-حأا ن-ب د-لا-خ
يغيزامأا -يبرع سسوما-ق د-ع-ب Êا-صسف-ن
.(تنرغرغÎصس نلويإا)

 ث.ق ^

:نوتبماه رفوتصسيرك

““ادبأا هدهاششأا ⁄و ىكيرمأا مليفك مدق “بألا“ ..““
‘ يئامنيصسلا ةرهاقلا نا-جر-ه-م ما-قأا ^

Òصسلا ع-م ة-يراو-ح ة-صسل-ج24ـلا ه-ترود
اربوألا راد ىف كلذو ،نوتبماه رفوتصسيرك
ةثلاثلا ةخصسنلا تايلاعف نمصض ،ةيرصصŸا

ىهو ،““امنيصسلا ةعانصصل ةرهاقلا مايأا““ نم
سسيئر يظفح دمfi اهرادأا يتلا ةصسل÷ا
هنإا نوتبماه رفوتصسيرك لاقو .ناجرهŸا

ةيردنكصسإلا ىف هرمع ن-م تاو-ن-صس ى-صضق
،اهب ةليم÷ا تايركذلا نم Òثك-لا ه-يد-لو
ةباتكلا عاونأا لكب عتمتصسي هنأا ¤إا راصشأاو
اهنأل بعصصألا ي-ه تا-ي-حر-صسŸا Èت-ع-يو
ةجيتن ةبات-ك د-ع-ب م-ي-ح÷ا باو-بأا ح-ت-ف-ت
نم كلذ بلطت-ي ا-مو ل-يو“ ن-ع ثح-ب-لا

نورمنتي تا-قوألا سضع-ب ى-فو ،تاÒصض–
.لمعلا ‘ اجتنم11 ةكراصشم ببصسب هيلع
ناك ““بألا““ ملي-ف نأا ر-فو-ت-صسير-ك ح-صضوأاو
سساصسح رمأا وهو مليفل تلو–و ةيحرصسم
حورب امليف نوكت د-ق ة-ج-ي-ت-ن-لا نأل اد-ج

نأا ¤إا اÒصشم ،لوبقم Òغ كلذو ،حرصسŸا
”و اصسنرف ى-ف تمد-ق ““بألا““ ة-ي-حر-صسم

هدهاصشي ⁄و اديرولف همصسا مل-ي-ف-ل ه-لو–
ديج ىوتصسم ىلع نكي ⁄ هنأا ملعو ،ادبأا
مليفلا Ëدقت ىف ةبغر هيدل تناك كلذلو
.فولأام Òغو ديدج لكصشب
مليفلا جرخÃ لباقت هنأا نوتبماه فاصضاو

Ÿا سشقا-نو عو-ب--صسأا ةدŸغ-تÒف-ي-كو تا
Áلصصوتو ،تاي-صصخ-صشلا مد-ق-ي نأا ن-ك ‘

دعاصسي لكصشب ملي-ف-لا Ëد-ق-ت-ل ة-يا-ه-ن-لا

ماق اهدعبو ،لقعلا لامعإا ىلع روهم÷ا
قفاوت ثدحو جرıا عم تاصسل-ج د-ق-ع-ب
ما-قو ل-م-ع-لا Ëد-ق-ت ‘ ا-م--ه--ت--يؤور Úب
مليف نإا نوتبماه لاقو .ةرصشابم ريوصصتلاب
نأا جرıا ديري نا-ك ““ةر-ط-خ تا-قÓ-ع““
نأا هنم بلطو ةرئاد سصن اÒماكلاب رودي
ةباتكب ماق اهتقوو ثدحتت ةلطب-لا ل-ع-ج-ي

،اÒماكلا ةكرح ءانثأا ةلطبلا اهلوقتل ةلمج
هنكلو ريوصصتلا روصضح لصضفي وه كلذلو
رو-صضح نودو-ي ل ن‡ Úجرıا مÎح--ي
فاصضأاو .لمع-لا ر-يو-صصت-ل تصسيرا-ن-ي-صسلا

لزنم““ ناك همدق لم-ع لوأا نأا نو-ت-ب-ما-ه
لماعتي هنأل ÚلثمŸا بح-ي ه-نأاو ““ي-مد-لا

نأا ىف قئاع ىري لو رصشابم لكصشب مهعم
.هراكفأا Ëدقت
ي-حر-صسم بتا-ك نو-ت-ب-ما-ه ر-فو-ت-صسير-ك
Úب هرغصص ىف هتلئاع تلقنت ،تصسيرانيصسو

ة-ن-يد-م ى-ف ر-صصم ا-ه-ن--م ناد--ل--ب ةد--ع
.اÎل‚إا ىف رقتصست نأا لبق ،ةيردنكصسإلا
ءانثأا حرصسŸاب ““نو-ت-ب-ما-ه““ ما-م-ت-ها أاد-ب
لقني نأا لبق دروفصسكوأا ةعماج ىف هتصسارد

تاينيعبصس نم ةيادب امنيصسلل ةيبدألا هتÈخ
هلامعأا ره-صشأا سسب-ت-قاو ،ي-صضاŸا نر-ق-لا
ةيحرصسمو ةي-بدأا سصو-صصن ن-م ا-م-ن-ي-صسل-ل
ةباتكلا ىف هتيفلÿ اًر-ظ-ن سصا-خ ل-ك-صشب
.ةيحرصسŸا
ماع ردصص ىذلا ““ةرطخ تا-قÓ-ع““ Èت-ع-ي
ةزئاجب ه-ن-ع زا-فو ،ه-لا-م-عأا م-هأا8891

دقو ،سسبتقم ويراني-صس ل-صضفأل را-ك-صسوألا
نم ىئامنيصس ويرانيصسو ةيحرصسم ¤إا هلوح

حصشر-ت ا-م-ك .م-صسلا سسف-ن-ب ى-ئاور ل-صصأا
ةئفلا سسفن ىف ىرخأا راكصسوأل ““نوتبماه““

نع سسبتقŸا ،7002 ماع ““Òفكت““ مليف نع
ىناطيÈلا بتا-ك-ل-ل م-صسلا سسف-ن-ب ة-ياور
لكل حيصشرت ¤إا ةفاصضإلاب ،ناويكم ناويإا

سسفن نع ات-فا-ب-لاو بو-ل-ج ند-لو÷ا ن-م
.مليفلا

ث.ق ^

ثارت ‘ يصسكصسكلا فينصصتل اراظتنا
ة--م--ظ--نŸ يداŸا Òغ ة--ي--نا---صسنإلا
لÓخ هتصسارد متيصس ثيح) وك-صسنو-ي-لا
ةيمو-ك◊ا ة-ن-ج-ل-ل51ـلا ةرود-----لا
Òغ ‘اقثلا ثاÎلا ةيام◊ ةكÎصشŸا
نم ايصضاÎفا اهداقعنا ررقŸا يداŸا

مظن-ت ،(يرا÷ا Èم-صسيد91 ¤إا41
ناجرهملل ةثلا-ث-لا ة-ع-ب-ط-لا ر-ئاز÷ا
42 ¤إا12 ن-م ي-صسك-صسك-ل-ل ›ود-لا
نم ةا-ه-ط ة-كرا-صشÃ يرا÷ا Èم-صسيد
ة-صسصسؤوŸ ا-ق-فو ،ا-ه-جرا-خو ر-ئاز÷ا
.ةمظنŸا ةه÷ا ““دورب ةرهصش““ جاتنإلا
نأا ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا ة-لا-كو تلا--قو
ةصصصصıا ةرهاظتلا هذ-ه تا-ي-لا-ع-ف
Èتعي يذلا- قيرعلا يصسكصسكلا قبطل

ةيب-ع-صشلا تÓ-كألا مد-قأاو ر-ه-صشأا ن-م
ثبتصس -ةيبراغŸا ةقطنŸاو رئاز÷اب

نو-يز-ف-ل-ت-لا تاو-ن-ق ف-ل--تfl ى--ل--ع
لصصاوتلا عقاوŸ ةفاصضإلا-ب ير-ئاز÷ا
نم ةياقولا راطإا ‘ اذهو ،يعامتجلا

هب تحرصص ام بصسح ،انوروك ة-ح-ئا-ج
fiا ةظفاŸدازرهصش زاويع ناجره.

را-طإلا اذ-ه ‘ نو-م-ظ-نŸا ج--مر--بو
يصسكصسك قبط نصسحأل ةيلود ة-ق-با-صسم

Ãصسفانتم ةينامث ةكراصشÚ نم لك نم
نا-ن-ب-لو Úط-صسل-فو بر-غŸاو سسنو--ت
كيصسكŸاو ندرألاو قار-ع-لاو ا-يرو-صسو
او‹رب ام-ك .ر-ئاز÷ا ¤إا ة-فا-صضإلا-ب

ةصصاخ يصسكصسك قبط نصسحأل ةقباصسم
نم Úئدتبم Úصسفانتم مصضتصس ةاوهلاب

ة-صصا-خ ىر-خأاو تا-يلو-لا ن--م دد--ع
‘ Úلما-ع-لا ن-م بهاوŸا با-ح-صصأا-ب

‘ اقبا-صس Úكرا-صشŸاو خ-ب-ط-لا لا‹
اذه تايلاعف نمو .ةيلود تانا-جر-ه-م
““يصسكصسكلا نولاصص““ اصضيأا نا-جر-هŸا
ق-ب-ط-لا اذ-ه-ب سصا-خ سضر-ع--م و--هو
ةمصصاعلاب ةفاقثلا رصصق ه-ن-صضت-ح-ي-صس

Ãنكلو ةيم-صصا-ع تا-ي-ع-م-ج ة-كرا-صش
ةقباصسم ماقت-صس ا-م-ك ،رو-ه-م-ج نود-ب
لÓ-خ ن-م سشما-ه-لا ى-ل-ع لا-ف-طأÓ-ل

Èع يصسكصسك-لا Òصض– ‘ تا-كرا-صشم
.ويديفلا
ةرهاظتلا هذه ىلع راتصسلا لدصسيصسو
ةفاقثلا ةرازو ةياعر ت– مظنت يتلا-
نويزفلتلا ن-م ة-م-ها-صسÃو نو-ن-ف-لاو
Úكرا--صشŸا Ëر--ك---ت---ب -ير---ئاز÷ا
- ناجرهŸا اذه فده-يو .ن-يز-ئا-ف-لا
8102 ‘ ¤وألا هتع-ب-ط تم-ظ-ن يذ-لا
ف-ير-ع-ت--لا ¤إا -9102 ‘ ة-ي-نا-ث--لاو
ه-تا-عو-ن-تو ير-ئاز÷ا ي-صسك-صسك-لا--ب
ا-ق-فو ىر-خأل ة-ق-ط-ن-م ن-م ه--ئار--ثو
سسفن ‘ فصسأات-ت ي-ت-لا ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل
““سصاÿا عا--ط--ق--لا سضفر:ـل تقو---لا

ثاÎلاب ةصصاÿا تار-ها-ظ-ت-لا ل-يو“
.تلاق امك ““يرئاز÷ا

ث.ق ^

وكصسينويلا ‘ ايرئازج اثوروم هفينصصتل اراظتنا
يشسكشسكلل ›ودلا ناجرهŸا ‘ كراششت لود Êامث



ةليترلا

Úيرئاز÷ا لعف دودر :يرقم
ةفرسشم يوادوب دسض

 ناديز ةهجاوم نم ينيعبسس نب عن“ انوروك

ةأرابم نع ،ينيعبسس نب يمأر يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ باغ ^
،ديردم لاير هفيسضم مامأأ خابدÓغنسشنوم ايسسوروب ÊاŸأ’أ هيدان
،نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ بردŸأ لابسشأأ ةهجأوم نم مرحو
يذلأ ،91 ديفوك انوروك ضسوÒف نم ماتلأ هيفاعت مدع ببسسب
يرئأز÷أ بختنŸأ ةقفر هلقنت نم هتدوع روف أرخؤوم هب بيسصأأ
 .يرأره ¤إأ

 ةيقيرفإا لوسصأا نم يكيرمأا عافد ريزو لوأا

وج بختنŸأ ضسيئرلأ نأأ ءاثÓثلأ ،ةيكيرمأأ مÓعإأ لئاسسو تلاق ^
ديول ةيقيرفإ’أ لوسصأ’أ يذ دعاقتŸأ لأÔ÷أ راتخأ ندياب
تأوقلأ داق يذلأ وهو عافدلأ ريزو بسصنم ›وتل Ïسسوأأ
تركذو .3002 ماع دأدغب ةيقأرعلأ ةمسصاعلأ لوخدل ةيكيرمأ’أ
ام أذإأ ،نوكيسس Ïسسوأأ نأأ ،ةيكيرمأ’أ ضسرب ديتيسشوسسأأ ةلاكو

لوسصأأ نم يكيرمأأ عافد ريزو لوأأ ،هنييعت ىلع ضسرغنوكلأ قداسص
Ïسسوأأ حيسشرت ىلع قيدسصتلأ نأأ ¤إأ ةلاكولأ تراسشأأو .ةيقيرفإأ
‘ ءأÈخو ًابأون نأأ ¤إأ ةتف’ ،““ًأدكؤوم ًأرمأأ ضسيل““ عافدلل ًأريزو
هدعاقت ةدم نوك ،ةيمسستلأ هذهل مهتسضراعم أونلعأأ يموقلأ نمأ’أ

.تأونسس عبسسلأ نود لأزت ’

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإ’أ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

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

 تنرتنأ’أ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإ’أ ديربلأ

 راــــــــــهسشإ’أ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإ’أو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : ضسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :ضسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’أ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.ضش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإ’أ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC
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دودر نأأ يرقم قأزرلأ دبع ملسسلأ عمت‹ ةكرح ضسيئر Èتعأ ^
بعÓلأ ةيسضق ‘ هنع ÈعŸأ عيبطتلأ دسض Úيرئأز÷أ لعف
ةيسضقلأ هاŒأ بلاغلأ هجوتلأ Úبتو ةفرسشم يوأدوب ماسشه
.اندÓب ‘ ةينيطسسلفلأ
عقوÃ ةيمسسرلأ هتحفسصب روسشنم ‘ يرقم ىري لباقŸاب
اندÓب ‘ ةنيهسصتم ةيلقأأ ترهظأأ يوأدوب ةيسضق نإأ كوبسسياف
لامعتسساب مهسضعب امهتم ،رÈي ’ ام ريÈت ‘ ةحاقوو ةأأرج اهل
دوهيلأ عم هنأأ ىلع عأرسصلأ ريوسصتو عونÿأ ريÈتل نيدلأ
ةركŸأ وأأ ءايبغأ’اب““ مهفسصو نم ضسمح ضسيئر مهتأو .ةنايدك
Òجهتو ضضرأأ لÓتحأ ةيسضق ةيسضقلأ نأأ لهاجتب ““نوباغتŸأ

نأأ بجي اهلماكب ةمأأ ىلع رمآاتو ،تاسسدقم ضسيندتو بعسش
ةلافسسو ةنايخ لتÙأ عم عيبطتلل ريÈتلأ““ نأأ أددسشم ،لوزي
.““اهنم عسضوأأ ’ ةتيقم ةيزاهتنأو Íجو

ناسسنإلا قوقحب يفتحي دارج

تطخت رئأز÷أ ““ نأأ دأرج زيزعلأ دبع لو’أ ريزولأ نلعأأ ^
fiلأ فييكتل ةيسساسسأأ تاطÎعم ةينطولأ ةينوناقلأ ةناسس

Îيوتلأ Èع ةديرغت دأرج رسشنو .““ةيلودلأ دوهعلأو تايقافت’أ
Ãاعلأ مويلأ ةبسسانŸئاق ناسسنإ’أ قوق◊ يÓ ““اندوهج لسصأون

جأردإأو حماسستلأو ملسسلأ ميق ةيقÎب ناسسنإ’أ قوقح ةموظنم ريوطتل
متتخيل ““ةينيوكتلأو ةيسسأردلأ تأررقŸأ ‘ ناسسنإ’أ قوقح ةفاقث
تمأدام رمتسسمو مئأد يقوق◊أ لاسضنلأ““ نأأ لّو’أ ريزولأ
.““ةاي◊اب ضضبنت تاعمتÛأ

ةنسسلا ةيادب حاقللاب ميعطتلا ‘ أادبت ايناŸأا

عقوتي هنإأ ،لكÒم Óي‚أأ ةيناŸأ’أ ةراسشتسسŸأ نأويد ضسيئر لاقل ^
مايأ’أ ايناŸأأ ‘ دجتسسŸأ انوروك ضسوÒف دسض تاحاقللأ رفوت
ناŸأ’أ ميعطت ‘ ةدعاسسملل دعتسسم هنأأو ديد÷أ ماعلأ نم ¤وأ’أ
ويديفلأ ةمدÿ ثيدح ‘ دحأ’أ ءاسسم ،نوأرب هغليه لاقو .هسسفنب
ركبم تقو ‘ تاميعطتلأ ‘ ءدبلأ عقوتأأ ““ ةيناŸأ’أ ““دليب““ ةفيحسصب

.““¤وأ’أ مايأ’أ ‘ لبقŸأ ماعلأ نم ًأدج
ىلع لوسصحلل ةعنسصŸأ تاكرسشلأ نم ديدعلأ تمدقت نأأ دعبو
Èمسسيد ةيأدب ‘ يبوروأ’أ دا–’أ ‘ اهحاقل ىلع ةقفأوŸأ
تاي’ولأ تاموكحو ةيناŸأ’أ ةيدا–’أ ةموك◊أ تدعأأ ،يرا÷أ
.ماعلأ ةياهن لبق تاميعطتلل ¤وأ’ لمتfi ءدبل اهسسفن

برغŸا عيبطت نمثت عيبطتلا لود
““لتÙا نايكلا““ عم

لسصوت نع نÓعإ’اب ديأز نب دمfi يبظ وبأأ دهع ›و داسشأأ ^
ةطاسسوب تاقÓعلأ عيبطت قافتأ ¤إأ ““لتÙأ نايكلأ»و برغŸأ
Èع ضسيمÿأ اهرسشن ةديرغت ‘ يبظوبأأ دهع ›و ىدبأأو .ةيكيرمأأ

ت’اسصت’أ فانئتسسأ برغŸأ رأرقب هبيحرت ““Îيوت““ ‘ هباسسح
تاي’ولأ نÓعإأو ““لتÙأ نايكلأ““ عم ةيسسامولبدلأ تاقÓعلأو
.ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع ةكلمŸأ ةدايسسب فأÎع’أ ةدحتŸأ
‘ ةديرغت Èع يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصŸأ ضسيئرلأ نمث هرودب

تاقÓعلأ عيبطت ““لتÙأ نايكلأ»و برغŸأ نÓعإأ ““Îيوت““ عقوم
ةمهم ةوطخ““ اهنإأ ضسيمÿأ ءاسسم يرسصŸأ ضسيئرلأ لاقو .امهنيب
نم ديزŸأ قق– ةماهلأ ةوطÿأ هذه ““ نأأ أدكؤوم ““نيدلبلأ Úب
.““ةقطنŸأ ‘ يميلقإ’أ نواعتلأو رأرقتسس’أ

رأرقب ةفيلخ لآأ ىسسيع نب دمح نيرحبلأ كلم داسشأأ هتهج نم
 .““لتÙأ نايكلأ““ عم ةيسسامولبد تاقÓع ةماقإأ برغŸأ
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مآزح ةدح

! يوادوب بعÓلا نع عافدلا ‘
بازحألا ةداق هب هوفت يذلا مÓكلا راعو بيع ^

با-ششلا بعÓ-لا لو--ح ،ر--ئاز÷ا ‘ ة--ي--مÓ--شسإلا
ل ،هب هوفشصو يذلا رذقلا مÓكلاو ،يوادوب ماششه
صسين ق-ير-ف ،ه-ق-ير-ف ع-م كرا-شش ه-نأل لإا ءي-ششل
لت ‘ يليئارشسا ق-ير-ف ع-م ة-ل-با-ق-م ‘ ي-شسنر-ف-لا
نأا باششلا بعÓلا اذه نم بولطم ناك لهف ،بيبأا

Áمهتي ل ىتح ،قيرفلاب هطبري يذلا دقعلا قز
ءاشضرإا يوركلا هلبقتشسم نع ىلختيو ،عيبطتلاب
لاق يذلا يعام-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م ي-ششا-غ-ل

.ةفرششم عيبطتلا دشض مهدودر نأا يرقم مهنع
ه-ثو-ل--ي ⁄ با--شش م◊ صشه--ن ‘ فر--شش يأا ىرأا ل

،امهعابتاو ةنيرق نبو يرقم لثم ةشسايشسلا قافن
نوريو ناغودرأا ي-مد-ق د-ن-ع نود-ج-شسي ءلؤو-ه-ف
نوشضاغتيو ،ىلعألا مهلثمو دحوألا ميعزلا هيف

.Êويهشصلا نايكلا ءامعزب ةيدولا هتقÓع نع
ةينيطشسلفلا ةيشضقلا راŒ لوقيشس اذام يردأا ل
ةيشضقلا ةي-عر-شش ‘ ن-ع-طأل ا-ن-ه تشسلو ا-ند-ن-ع

نم رجح ىمرم ىلع كلŸا انراجو ،ةين-ي-ط-شسل-ف-لا
،ايمشسر Êويهشصلا ناي-ك-لا ع-م تا-قÓ-ع-لا ع-ي-ب-ط-ت

ليئارشساو برغŸا Úب تاقÓعلا ةقيق◊ا ‘ هنأل
كلŸا دعاشسو قبشسو ،لشسع ىلع انمشس امئاد تناك
صسشسج-ت-لا ‘ Úي-ل-ي-ئار-شسإلا هءا-قد-شصا ل-حار-لا

تاقÓع كانهو ،هدÓ-ب ‘ ة-ي-بر-ع-لا ة-م-ق-لا ى-ل-ع
ة-ي-بر-غ-م لو-شصأا ن--م Úي--ل--ي--ئار--شسلا Úب ة--يدو
حا-ي--شسلا ن--م دو--فو روز--ت ا--يو--ن--شسو ،م--هدÓ--بو
قافن ‘ هكلم صسأاÎي يذلا برغŸا Úيليئارشسلا

صسيلو ،صسدقلا ة-شسشسؤو-م ،ير-ق-م قا-ف-ن-ل ل-ثا‡
ة-م-شصا-ع ا-ه--ب ه--فاÎعا اذ--ه ن--ل--ع--ي نأا اد--ي--ع--ب

ل اŸو ،عيباشسأا نم تارامإلا تلعف املثم ليئارشسإل
تا-با-خ-ت-نلا ‘ ر--شساÿا صسي--ئر--لا ن--ل--عأا د--ق--ف
ةيقحأاب فÎعت اكيرمأا نأا لباقŸا ‘ ،ةيكيرمألا
نأا ه-ب-شسح ه-نأل ،ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح--شصلا ‘ بر--غŸا
،7771 ةنشس اكيرمأا لÓق-ت-شسا-ب تفÎعا ة-ك-ل-مŸا

قÓطإلا ىلع ةلود لوأا تناك رئاز÷ا نأا يشسنو
جاتلا نع ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا لÓ-ق-ت-شسا-ب فÎع-ت
 .ÊاطيÈلا

نم يرئازج بعل ةكراششم صصقنتشس اذام ىرأا ل
اهل مدقي ⁄ يتلا ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةيعرشش
اهلامعتشساو مÓكلا Òغ ناغودرأا هديشس لو يرقم

ةهئاتلا Òهام÷ا فطاوع صشييŒ ‘ ةرم لك ‘
ا-م ءلؤو-ه كل-تÁ ل ذإا ،رŸا ا-ه-ع-قاو ن-م ة--ط--بÙا
وأا نيدلا ىلع عافدلا ىوشس مه-عا-ب-تأل ه-نو-مد-ق-ي
اهنع ىلخت يتلا ةيشضقلا ،ةينيطشسلف-لا ة-ي-شضق-لا

،برعلا اهنع ىلخت املثم ،اهبعشش لوقأا لو اهتداق
جاتلل Úط-شسل-ف ن-ع دو-ع-شس ن-ب كلŸا لزا-ن-ت-ي ⁄أا
يتلا ة-لود-لا صضر-ف ‘ ه-م-عد ل-با-ق-م Êا-ط-يÈلا

؟زاج◊ا لئابق لك ىلع هتليبق مشسا لم–
،لا-ف-طألا ل-ت-ق-ت ،ةŸا-ظ ة-لود ل-ي-ئار--شسا ، م--ع--ن
ى-ندأا ن-م م-ه-ع-ن“و ،Úي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا د-ه-ط--شضتو

،اهب افاÎعا اذه صسيلأا نكل ،ةعورششŸا مهقوقح
‘ اهبناج ¤إا ةيشسامولبيدلا انتاثعب صسلŒ امدنع

تطاحأا دقو لعفنشس اذام مث ؟ةي‡ألا تامظنŸا
‘و بر--غŸا ‘ ،بنا--ج ل--ك ن--م ل--ي--ئار--شسا ا---ن---ب
،ايبيل ‘ Óبقتشسمو ر-ج-ي-ن-لاو ›ا-مو ا-ي-نا-ت-يرو-م
⁄أا ؟ةيمشسر Òغ ةروشصب صسنوت ‘ ةدوجوم يهو
‘ ا-ه-ل ة-ي-ل-شصن-ق حا-ت-ت-فا تارا-مإلا نÓ-عإا ن--ك--ي
؟عيبطتلل لورهن نل انلوق ىلع ادر ،نويعلا

ام ¤إا لشصي ⁄ يذ-لا با-ششلا بعÓ-لا م-ت-شش ل-ب-ق
ةقطنŸا كلت ‘ يشصخششلا هدوهجÃ لإا هيلإا لشصو
انيلع صضرف-ي-شس ،ا-ن-بو-ن-ج ن-م ة-ي-شسنŸا ة-ي-ئا-ن-لا
نولتي فيك ىÔشس اهتقو ،هقطنم ›ودلا عقاولا
 .نوقفانŸا
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ةنيرق نب رداقلا دبع ةدلاو ةافو نلعت ءانبلا ةكرح
ينطولا ءان-ب-لا ة-كر-ح تن-ل-عأا̂ 

اهضسيئر ةد-لاو ةا-فو ة-ع-م÷ا سسمأا
سضرم دعب ةنيرق نب ردا-ق-لا د-ب-ع
‘ ءاجو .ةÒخأ’ا اهمايأا ‘ اهمزل
ةأارŸا هللا ¤ا يقترت ““ ةكرحلل نايب
ة-ماو-ضصلا ة-ب-ضستÙا ةر--با--ضصلا
ةدلاو ةÁركلا ةفيف-ع-لا ة-ما-ي-ق-لا

رداقلا دبع ةكر◊ا سسيئر ذاتضس’ا
.““هللا ة-م-حر ا-ه-ي-ل-ع ة-ن-ير-ق ن-ب
تدباك دقل ““نا-ي-ب-لا تاذ فا-ضضأاو
ىلع ةرباضص ةÒخأ’ا اهمايأا سضرŸا
هللا راتخا ىتح ةب-ضستfi ءÓ-ت-ب’ا
باحر ¤إا فزتل ةع-م÷ا مو-ي ا-ه-ل
’وبق اهلبقتي نأا هللا لاضسن ةرخآ’ا

برق اماق-م ا-ه-ل ل-ع-ج-يو ا-ن-ضسح
.““هللا لوضسر
سسي-ئر ةد-لاو ى-ع-ن-ن ذإاو ““ ع--با--تو
لك ¤ا ةيزعتلاب مدقتن اننإاف ةكر◊ا

fiغضصلا اهتلئاعو اهئانبأاو اهيبÒة
انبر يضضري ام ’إا لوقن ’و ةÒبكلاو
.““ نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا““

ة-يا-م◊ا ح-لا-ضصم تل--ج--ضس ^
زاغب قانتخÓل ت’اح3 ةيندŸا
84 لÓخ نوبر-ك-لا د-ي-ضسكأا لوأا

رمأ’ا قل-ع-ت-يو .ةÒخأ’ا ة-عا-ضس
زاغب ةقنتfl ذا-ق-ناو فا-ع-ضسإا-ب
نم ثع-ب-نŸا نو-بر-ك-لا يدا-حأا

اذ-هو (ة-نو-با-ط) خ-ب-ط-لا نر-ف
ةراطضسلا يح ىمضسŸا ناكŸاب
نم ةي-ح-ضضلا .ة-يدŸا ة-يد-ل-ب-ب

04 رمعلا نم غل-ب-ت ى-ث-نا سسن-ج
اهؤوÓجا ” ،ىعولل ةدقاف ةنضس
ةدحولا فر-ط ن-م ا-ه-فا-ع-ضسإاو
ةيندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ي-ضسي-ئر-لا
مد--ق--تŸا ز--كرŸاو ة--يدŸا--ب

ÊدŸا ىفضشتضسŸا ¤إا سشو-يز-ب
.ةيدŸاب
ة-يا-م◊ا ةد-حو تل-خد-ت ا-م--ك
ل-جأا ن-م ة-ي-قاوÈلا-ب ة-ي-ندŸا
سصاخضشأا3 ذا-ق-نإاو فا--ع--ضسإا

flق-ن-تÚ نوبركلا يداحأا زاغ-ب
ءاŸا نا--خ--ضس ن--م ثع--ب---نŸا
Ú 3ب مهرامعأا حواÎت اياحضضلا

نم نوناع-ي ة-ن-ضس03و تاون-ضس
” سسأار--لا ‘ م’آاو نا--ي---ث---غ
ىفضشتضسم ¤إا مهلقنو مهفا-ع-ضسإا
سسف-ن تل-خد-ت ا-م-ك ة-ي-قاوÈلا
دود--ح ‘ سسما لوأا ةد---حو---لا
لجأا ن-م د05و اضس32 ةعاضسلا

زاغب Úقنت30fl ذاقناو فاعضسإا
نم ثع-ب-نŸا نو-بر-ك-لا يدا-حأا

نا-كŸا-ب اذ--هو ءاŸا نا--خ--ضس
06 مقر ةئزجت-لا ي-ح ى-م-ضسŸا
نم اياحضضلا .ةي-قاوÈلا ة-يد-ل-ب

Úضسن÷ا ن-م ةد--حاو ة--ل--ئا--ع
Ú (80با--م م--هرا--م--عا حواÎت
مهفاعضسإا ” (ةن-ضس43و تاونضس
Úع ‘ حلاضصŸا تاذ فرط نم
حا-ن-ج ى-ل-ع م-ه-ل-ق-نو نا--كŸا
10 ف-ضصو-ت--ضسم ¤إا ة--عر--ضسلا
. ةيقاوÈلاب Èمفون

ب.م ^

ةيظحا÷ا ةيعمج صسيئر
fiت دمÚ ‘ هللا ةمذ

سسيئرو فقثŸاو ثحابلا ذاتضسأ’ا ةعم÷ا سسمأا ‘وت
ناك يذلاو Úت دمfi روتكدلا ،ةيظ-حا÷ا ة-ي-ع-م-ج

لحارلا لمع امك .ةفاحضصلل ايلعلا ةضسردŸاب اذاتضسأا
ةيرئاز÷ا ةينطولا ةهب÷ا ‘ مÓعإ’ا لوؤوضسم بضصنم
.يتاوت ىضسوم اهضساري يتلا
همضساب ،دهاجملل ين-طو-لا ف-ح-تŸا ر-يد-م مد-ق-تو
،ةضسضسؤوŸا تاراطإاو لامع عيمج نع ةباينو سصاÿا
نم ايجار ،موحرŸا ءاقدضصأاو ةلئاعل ةضصلاÿا هيزاعتب
هيلإا انإاو هلل انإا ةعضساولا هت-م-حر-ب هد-م-غ-ت-ي نأا ه-ل-لا
.““نوعجار

›ود----لا سسرا◊ا ر-----ضشنو ^
هتحفضص ىلع اقيلع-ت ير-ئاز÷ا
لضصاو-ت-لا ة-ك-ب-ضشب ة-ي-م-ضسر-لا
Èتعا مارغ-ت-ضسنا ي-عا-م-ت-ج’ا

’و ئطخي ⁄ يوادوب ““ نأا اهيف
““هدضض ةضسرضشلا ةلم◊ا قحتضسي
عوضضوŸ قرطتلا دوأا ““ هيف لاق و

تاحفضصلا سضعب ،يوادوب ماضشه
تاونقلا سضعبو هل-لا م-هfiا-ضس
روا–و هضسأار طقضسم ¤إا بهذت
ه-ل-ّم–و ،عرا--ضشلا ‘ سسا--ن--لا
سضرأا ¤إا هل-ق-ن-ت-ل ة-ي-لوؤو-ضسŸا

بي-بأا ل-ت ¤إا سسي-لو ،Úط-ضسل-ف
ةلودك اهب فÎعم تضسيل اهنأ’
““ حضضوأاو .““Úيرئازج-ك ا-ند-ن-ع
ىو--ت--ضسŸ ل--ضصن ⁄ ف--ضسأÓ--ل
ةركلا ‘ وأا ،ركفلا ‘ فاÎح’ا
نأا را-ع-ف ىر-خأا ت’اد-ج ‘ وأا
هيلع بتكت عقاوŸا سضعبب لضصي
هباضش امو  خ-يرا-ت-لا ة-ل-بز-م ¤إا
در‹ اهنأا مكملع ‘ نكيل ،كلذ
ة-ي-ضضق--ل--ل ل--خد ’و ةارا--ب--م
امك عوضضوŸا ‘ ةيني-ط-ضسل-ف-لا
Úط-ضسل-ف نأا ع-ي-م÷ا م--ل--ع--ي
ا-ن-ل ة-ب-ضسن--لا--ب ا--ه--ت--ي--ضضقو

خيرات ن-م خ-يرا-ت Úير-ئاز-ج-ك
مدلاو بلقلا ‘ ميظعلا رئاز÷ا
سسفن هل يوادوب نأا دكؤوŸا نمو
ةيضضقلا ه-تا-ه هاŒ سسا-ضسح’ا

اوقتا-ف ،ل-ضص’ا ير-ئاز-ج ه-نأ’
هيدلو رضشب اذه مكضسفنأا ‘ هللا
نم او-ل-عÓ Œ-ف ةو-خإاو بأاو مأا
ماضشهف ةعاضسلا ثدح عوضضوŸا

همامأا لبقتضسŸاو اباضش لازي ’
هدقع ماÎحا ىلع م-غر-م و-هو
رمأ’ا فلك ا-م-ه-م ه-ق-ير-ف ع-م
ةل-حرÃ رÁ ه-يدا-ن نأا ة-ضصا-خ
ةبضسنلابف ، جئاتنلا ءوضسل ةبعضص
سسيلو Úطضسلفل رفا-ضس ما-ضشه-ل
مت-فÎعا اذإا ’إا ،ل-ي-ئار-ضسا ¤إا

رخآا مÓك اذهف ةلودلا هذهب متنأا
.““مÓضس..
سضرعت دق باضشلا بعÓلا ناكو
ن-م ة--ع--ضساو تادا--ق--ت--نا ¤ا
نم ىتحو ،يرئاز÷ا روهم÷ا
اهمدقتي ،ةيضسا-ي-ضسلا ة-ق-ب-ط-لا

،ةنيرق نبو يرقم قازرلا دبع
ماز-ت-لا ل-ضضف بعÓ--لا نا Òغ
نم در لعف لوا ناكو .تمضصلا

ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا فر--ط
بتكŸا وضضع Èع ،مدقلا ةركل
يذلا ،لولهب رامع يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ل-ب-ق-ت ’ ة-ي-ضضق--لا نا ح--ضضوا
مدع فافلا ىلع بجيو قيلعتلا
.اهيف سضوÿا

4306ددعلا-ـهÊ 2441اثلا عيبر62ـل قفوŸا مÈ 0202مشسيد21تبشسلا
Samedi 12 Décembre 2020

GBNô G’CNÑÉQ

 ةثداحلا ىلع قيلعتلا صضفرت فافلا

فصسأاتيو يوادوب نع عفادي ةخود
اهل صضرعتي يتلا  ةلمحلل

رشضÿا ‘ هليمز نع ةخود نيدلا زع ،مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا صسراح عفاد
¤إا هرفشس ببشسب تاداقتنلا نم ةÒبك ةلم◊ هشضرعت بقع ““يوادوب ماششه““

.يشسنرفلا صسين هقيرف ةقفر ةلتÙا يشضارألا

رومخلا و جلاعملا فيكلا نم ةيمك و ارجنخ11 زجح
  فيطصسب ةطرصشلل تامهادم لÓخ تاردıا يطاعت ددصصب اصصخصش43 طبصض

ةي’و نمأا ح-لا-ضصم تط-ب-ضض ^
تا--يرود لÓ---خ ف---ي---ط---ضس
ةيطرضش تايلم-عو تا-م-هاد-مو
ىوتضسم ىلع اهب تماق ة-ف-ث-ك-م
سسما لوأا ة--ف--ل--تfl طا---ق---ن

اهضصاضصتخا مي-ل-قإا-ب ةد-جاو-ت-م
ت’اح ‘ اضصخضش43 يرضض◊ا
،تاردıا يطاعت ددضصب سسبلت

ةزا-ي-ح وأا تا-ضسو-ل-هŸا ةزا-ي-ح
ىضضت-ق-م نود ءا-ضضي-ب ة-ح-ل-ضسأا

 . يعرضش
لÓخ ح-لا-ضصŸا تاذ تز-ج-حو

فيكلا نم ة-ي-م-ك  ا-ه-ت-م-هاد-م
ةتوافتم عطق لكضش ىلع جلاعŸا
اضصرق (102) بناج ¤إا ماجحأ’ا

11 زجحو ةيلقعلا تارثؤوŸا نم
تناك ““رجانخ““ ا-ضضي-بأا ا-حÓ-ضس
ىضضتقم يأا نود مهضضعب ةزوحب
ام زجح اهلÓخ ” امك .يعرضش
ن-م ةد--حو582 ـلا ز--ها--ن--ي
ناك يتلا ةيلوحكلا تا-بور-ضشŸا
نكامأاب اهنولوا-ن-ت-ي ا-ه-با-ح-ضصأا

.عيبلا سضرغل وأا ةيمومع
ةيئاضضقلا ةيطبضضلا تز‚أا دقو

يذلا ء’ؤوه دضض ةيئازج تافلم
وأا ةزايح اياضضق ‘ مهعولضض تبث
ى-ت-حو تاردıا كÓ-ه--ت--ضسا
لوان-ت ع-م ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا
نكامأاب ةيلوح-ك-لا تا-بور-ضشŸا

ةحلضسأا ةزايح بناج ¤إا ةيمومع
مامأا اهبجوÃ او-ل-ي-حأاو ءا-ضضي-ب
ةضصتıا ة-ي-ئا-ضضق-لا تا-ه÷ا
نهر مهنم91 عضضوب ترمأا يتلا
تاءاعدتضسا تهجو اميف سسب◊ا

.ةيقبلل ةرضشابم
ل ىصسيع ^

ةقرصسلا ‘ ةصصتfl ةباصصع كيكفت
ةركصسبب ÚنطاوŸا ىلع ءادتع’او
نم ةر-ك-شسب ة-يلو ن-مأل Êا-ث-لا ير-شض◊ا ن-مألا ر-شصا-ن-ع تن-ك“ ^
Úن-طاوŸا ى-ل-ع ءاد--ت--علاو ة--قر--شسلا ن--ه--ت“ ة--با--شصع كي--ك--ف--ت
لÓخ ” امك ،صصاخششأا ةعبرأا ن-م نو-ك-ت-ت ة-با-شصع-لا .م-ه-تا-ك-ل-ت‡و
عئاقو .ءاشضيب ةحلشسأاو ةشسولهŸا صصارقألا نم ةيمك زجح ةيلمعلا
ةعوم‹ ةيرود ءانثأا نمألا رشصا-ن-ع ة-ظ-حÓ-م ¤ا Òششت ة-ي-شضق-لا

ىلع اوناكو يحشصلا رج◊ا ءانثا كششك  بحاشص ىلع ءادتعلا لوا–
اوذل ةطرششلا رشصانعل مهتدهاششم لÓخو .103 عون نم ةرايشس Ïم
يتنمشسا دومعب مدطشصت ةرايشسلا لعج ام ةينونج ةعرشسب رارفلاب
اهيبكار ة-با-شصإا مد-عو ةرا-ي-شسلا ل-ط-ع-ت كلذ ن-ع م‚ يراŒ لfiو
ماما مهÁدقت لÓخو .مهدشض ةيئازج تافلم زا‚او مهفيقوت متيل
ام ةيفلخ ىل-ع تقؤوŸا  صسب◊ا م-ه-عاد-يا ” ةر-ك-شسب ة-م-كfi ة-با-ي-ن
.مرج نم هوبكترا

ةÁرج ‘ Úطروتم3 فيقوت
fiيداولاب يدمعلا لتقلا ةلوا

نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةح-ل-شصŸا ر-شصا-ن-ع ن-ك“ ^
صصاخششأا3 نم نوكتت ةيمارجإا ة-عو-م‹ كي-ك-ف-ت ن-م يداو-لا
ةيان÷ دادعإلا ‘ نومهتŸا طروتو.رمعلا ن-م Êا-ث-لا د-ق-ع-لا-ب

fiلاو رار-شصإلا ق-ب-شس ع-م يد-م-ع-لا ل-ت-ق-لا ة-لواÎاذهو د-شص
فرظب ةنÎقŸا ةفوشصوŸا ةقرشسلاو ءاشضيب ةحلشسأا لامعتشساب
ةباشصع ‘ ءامتنلاو طارخ-نلا ،ف-ن-ع-لا لا-م-ع-ت-شساو ،ل-ي-ل-لا
تا-مد-خ كششك بحا-شص د-شض ءاد-ت-علا صضر-غ-ل اذ-هو ءا-ي-حأا

يقلتل دوعت ةيشضق-لا ع-ئا-قو .ة-ن-يدŸا ءا-ي-حأا د-حأا-ب ه-ق-ي-ق-ششو
تامدخ كششك لخاد Úشصخشش ىلع روثعلا هدافم غÓب ةحلشصŸا

، كششكلا تايوتfi ةقرشسو ،صضيبأا حÓشس ةطشساوب Úباشصم
تقو ‘ ترفشسأا يتلا قيقحتلا ةيلمع ةحلشصŸا رشصانع رششابيل
ارارمتشسا ةنيدŸا ءايحأا ‘ ÚطروتŸا دحأا فيقوت نع يشسايق
ةعومÛا دارفأا يقاب فيقوت ” ةÒجو ةÎف دعبو .قيقحتلل
ءاشضيب ةح-ل-شسأا ¤إا ة-فا-شضإلا-ب تا-قور-شسŸا ة-فا-ك عا-جÎشساو
طشسو نمألا مادعنا نم وج قلخو ءادتعلا صضرغل لمعتشست
Ëدقت ” ،ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ءافيتشسا دعبو .ةنكاشسلا
.ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا ÚطروتŸا

تاه÷ا ىدل مهنع ثوحبم فيقوت
فلصشلا ‘ ةيطصشلاب ةيئاصضقلا

فيقوت نم فلششلا ةيلوب ةيطششلل لوألا يرشض◊ا نمألا نك“ ^
ةÁر÷ا ةبراfi راطإا ‘و ثيح ةيئاشضقلا تاه÷ا ىدل مهنع ثوحبم
ةيطششلاب لوألا يرشض◊ا نمألاب ةطرششلا رشصانع نك“ ةيرشض◊ا
فيقوت ” دقو .اياشضقلا ةد-ع ة÷ا-ع-م ن-م مر-شصنŸا عو-ب-شسألا ر-ح-ب

” امك .تاردıا نم عطق هتزوحب ةنشس02 رمعلا نم غلبي صصخشش
صضيبأا حÓشس لمح ةيشضق نع ةنشس63 رمعلا نم غلبي صصخشش فيقوت

fiنع ،ةنشس42 رمعلا نم غلبي ا-شصخ-شش ف-ل-ششلا ن-مأا ف-قوأاو .رو-ظ
” امك .ةدحو041 ـب ردقت ةيمكلا ،ةيلوحك تابورششم ةزايح ةيشضق
لfi ،ةنشس05 وÚ 03ب ام مهرامعأا حواÎت ،صصاخششأا ةشسمخ فيقوت
ةيئازج تافلم زا‚إا دعبو.ةيئاشضقلا تاه÷ا لبق نم صضبقلاب رماوأا

.فلششلا ةمكfi مامأا اوليحأا مهيف هبتششŸا قح ‘

تاصسولهŸا جورم فيقوتو..
صسولهم صصرق39 طبصضو
غلبي صصخشش فيقوت نم فلششلا ةرئاد نمأا رشصانع نك“ ^
ءايحأا Èع ةشسولهŸا صصارقألا جيورتو ع-ي-ب-ب مو-ق-ي ة-ن-شس02
لاكششأا فلتfl ةحفاكم راطإا ‘ اذه يتأاي .فلششلا ةنيدم
Èع ةيلقعلا تارثؤوŸاو تاردıاب راŒإلا اميشسل مارجإلا
ديفت تامولعم رثإا ىلع ةيشضقلا ت“و .صصاشصتخلا ميلقإا
ددشصب ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةيم-ك ه-تزو-ح-ب صصخ-شش دو-جو-ب
ذاختلا دعب .ةنيدŸا طشسو-ب با-ب-ششلا طا-شسوأا ‘ ا-ه-ج-يور-ت
ركذلا فلاشسلا فيقوت ” ،ةينمألاو ةينوناقلا تاءارجلا

صصرق39 ــب ردقت ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةيمك هتزوحب طبشضو
‘ تا-شسو-ل-هŸا ج-يور-ت دد-شصب Òخلا اذ-ه نا-كو .صسو-ل--ه--م
‘ يئاز÷ا فلŸا ءافيتشسا دعبو .ةنيدŸاب بابششلا طاشسوأا

. ةيلقعلا تارثؤوملل عيبلل صضرعو ةزا-ي-ح ة-ي-شضق ن-ع ه-ق-ح
رمأا هق-ح ‘ رد-شص ،ف-ل-ششلا ة-م-كfi ما-مأا ه-ب-جوÃ ل-ي-حأاو
.عاديإا

ةصسبتب رورم ثداح ‘ صصاخصشأا4 ةباصصإا
ةليل ةعيرششلاب ةيندŸا ةيامحلل ةيونا-ث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت
ىلع ثدا◊ا عقوو .رورم ثداح لجأل ةعم÷ا ¤ا صسيمÿا

مادطشصا ‘ لث“ ثيح ةعير-ششلا-ب ة-ن-يدŸا ط-شسو ىو-ت-شسم
صصاخششا ةعبرأا ة-با-شصإا ن-ع ثدا◊ا ر-ف-شسأاو .Úترا-ي-شس Úب
¤ا م-ه-ل-يو–و م-ه--فا--ع--شسإا ” ة--ن--شس53و22 م-هرا-م-عأا
721 بيشصأاو ناشصخ-شش ‘و-ت د-قو .ة-ع-ير-ششلا تلا-ج-ع-ت-شسا
.ةÒخألا ةعاشس42 لÓخ رورŸا ثداوح ‘ حورجب نورخآا

نكمتت ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصمو..
حاجنب ةأارما ديلوت نم
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولاب لخدتلا قر-ف تل-خد-ت ة-ه-ج ن-م
04 غلبت ةأارما ليو– لجأل ةعم÷ا صسمأا ةعيرششلاب ةيندŸا

ن-ك“ فا-ع-شسإلا ةرا-ي-شس Ïم ى-ل-عو .ةدلو ة-لا-ح ‘ ة-ن-شس
صسنج نم دولوم تب‚أا نيا حاجنب ةأارملا ديلوت نم ناوعلا
ة-لو-ف-ط-لاو ة-مو-ملا ى-ف-ششت-شسم ¤ا ا-م-ه-ل-يو– ”و ى--ث--نأا
.ةديج ةحشص ‘ امهو ةعيرششلاب

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:19
07:52
12:42
15:15
17:36
19:00
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