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 ةراحب3 نادقفو ةمسصاعلاب تÓباسصلا ىوتسسم ىلع ديسص ةنيفسس قرغ
٦1صصثاحبأ’ا رارمتضساو ةنيفضسلا مقاط نم دارفأا٦ ذاقنإا مت اميف

عباتم داضسف اياضضق يف هيلإا عامتضس’ا مت
نيقباضس نيلوؤوضسمو حول بيطلا اهيف

مامأا ةرم لوأ’ ةــقيلفتوب دـيعسسلا
 دـمحما يدــيسسب قــيقحتلا يـسضاق

٣صص 

هتلاضسر نومضضم يف قيقحت حتف يتامغز مضساقلب ررق امدعب

زاــــكن دــــيسشر صسبح
هـــبوسشي ’و يــــنوناق
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخ يأا

 : لدـــــــــــــــــــعلا ةرازو : لدـــــــــــــــــــعلا ةرازو : لدـــــــــــــــــــعلا ةرازو : لدـــــــــــــــــــعلا ةرازو

٢صص
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””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا”” ””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا”” ””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا”” ””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا”” ””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا””
عزعزتت نل رئاز÷او اعقوتم ناك ةقطنŸا ‘ يرجي ام ^
 صضعبلا هنظي ا‡ ىوقأاو ةيوق رئاز÷ا ^
 تاباختن’ا نوناق عورسشم Òسض– ‘ عارسسإ’ا تبلط  ^
ةثÓث وأا Úعوبسسأا لÓخ نطولا صضرأا ¤إا دوعأاسس  ^

٢صص

ماـــــــــــكحأا دـــــــــيؤوي رــــــــئازجلا ءاسضـــــــــــق صســــــــلجم^
 تاكرب ديعسسو صسابع دــلو قـح يـــف دــمحمأا يدـــيسس

 دكؤوي رميحلب رامع ةموكحلل يمضسرلا قطانلا لاضصت’ا ريزو
 ””هنم ىودج ’ رمأا ةيبرغلا ءارحسصلاب عيبطتلا ةسضياقم ””

عوبسسأ’ا يف نيموي ىلإا تاعماجلل ةبلطلا روسضح صصيلقت: نايز نب

 ةحÓفلا  عاطق يف رامثتسس’ا عيجسشتل ةقوبسسم ريغ تازايتماو تازيفحت

ةيديدحلا ككضسلا ربع ةبلطلا لقنل يلاعلا ميلعتلاو لقنلا يترازو نيب قافتا
٣صص

٤صص

٥صص

““يدحتلا““و ““قيفرلا““ يضضرق راطإا يف ردب كنبو ةحÓفلا ةرازو نيب راطإا ةيقافتا عيقوت
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ينطو2

قيقسشل ق-ي-ق-ح-ت-لا ي-سضا-ق ع-م-ت-سساو ^
د-ي-ع-سسلا هرا-سشت-سسمو ق-با-سسلا سسي-ئر--لا
لدعلا ريزو ةقفر عباتي يذ-لا ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب
ىلع Òثأاتلا ةيانج ‘ حول بيطلا قبسسأ’ا

عم نيرخآا ةاسضق ةق-فر ة-لاد-ع-لا تارار-ق
لكو لدعلا ةرازول قبا-سسلا ما-ع-لا سشت-فŸا

توكح-ط ن-يد-لا يfiو داد-ح ي-ل-ع ن-م
.هئانبأاو هتدوزو ليلخ بيكسشو

اهيف عمتسسي يتلا ¤وأ’ا ةرŸا هذه دعتو
‘ ةقيلفتوب ديعسسلل Êدم قيق– يسضاق
هراسضحإا طقف قبسس ثي-ح ،دا-سسف ا-يا-سضق
،لامعأا لاجر سصخت تا-ف-ل-م ‘ د-ها-سشك
ما-مأا ح-ير-سصت يأا-ب ء’دإ’ا سضفر ه--ن--ك--ل
ديعسسلا نأا ¤إا ةراسشإ’ا ردŒو .ةمكÙا
انجسس ةن-سس51 ةبوقع يسضقي ةقي-ل-ف-تو-ب

سسل‹ ل-ب-ق ن-م ه--ت--نادإا د--ع--ب اذ--فا--ن
ىلع رمآاتلا مهت نع يركسسعلا فانئتسس’ا

لثÁ نأا رظتنيو سشي÷او ة-لود-لا ة-ط-ل-سس

نعطلا لوبق دعب ةيسضقلا سسفن ‘ ادد‹
 .ايلعلا ةمكÙا لبق نم سضقنلاب

ب ةراصس^

حÓسصإاو نا-ك-سسلاو ة-ح-سصلا ر-يزو د-كأا ^
““ نأا ديزوب نب نامحرلا دبع ،تايفسشتسسŸا
ن-م-سض ا-نورو-ك حا-ق-ل يÎسشن-سس ر-ئاز÷ا

يذلا حاقللا ““ نأا اددسشم ““سسكافوك““ ةردابم
ةموك◊ا لبق نم فلكŸا جوفلا هراتخيسس
ة-ح-سصلا ن-م اد-م-ت-ع--م نو--ك--ي نأا د--ب’
.““ةيŸاعلا
ىلع افيسض هلوزن لÓخ د-يزو-ب ن-ب ى-ف-نو
يأا مار-بإا ““غ-ن-ي-نروŸا ف-ي-سض““ ج-ما-نر--ب
تاحاقلل ةعنسصŸا رباıا ع-م ة-ي-قا-ف-تا

حاقللا رايتخا روف ““ هنأاب فاسضأاو ““انوروك
كلذ نÓعإا متيسس هداÒتسسا ةقفسص دقعو
.““ةيروهم÷ا سسيئر لبق نم
ة--ه---جوŸا كو---ك---سشلا سصو---سصخ---بو
ةيملعلا ةنجللا اهدقت يتلا تايئاسصحإÓل

ةحسصلا ريزو ددسش ،تاباسصإ’ا ددع لوح
ةيعسضولا نع Èعتو ةيقيقح ماقرأ’ا ““ نأاب
مايأ’ا ‘ تاباسصإ’ا عجارت عجرأاو ةيئابولا
تاءار-جإ’ا-ب Úن-طاوŸا ماز-ت-ل’ ةÒخأ’ا
ر م ^ .““ةيئاقولا

هتلاسسر نومسضم ‘ قيق– حتف يتامغز مسساقلب ررق امدعب
 للخ يأا هبوصشي ’و Êوناق زاكن ديصشر ضسبح : لدعلا ةرازو

ما-ت-خ’ا ظ-فا-ح لد-ع-لا ر-يزو ر-مأا ^
يرادإا قيق– حتفب يتا-م-غز م-سسا-ق-ل-ب

سشتفŸا هب فّلك زاكن ديسشر ةلاسسر لوح
ىدم سصحف دسصق لدعلا ةرازول ماعلا

رارق دسض ة-ه-جوŸا تاءا-عد’ا ة-يد-ج
رئاز÷ا ءاسضق سسلجÃ ما-ه-ت’ا ة-فر-غ
ةينوناقلا هجوأ’ا سسا-سسأا ن-م د-كأا-ت-لاو
.هدسض ةراثŸا
““ نأا سسمأا لد-ع-لا ةرازو-ل نا-ي--ب ر--كذو
حتف Èم-سسيد2 خيراتب ر-مأا ي-تا-م-غز

اههجو يتلا ةلاسسرلا ونمسضم ‘ قيق–
خيراتب ““ هنأا نايبلا عباتو ““ زاكن ديسشر هل
ةماعلا ة-ي-سشت-فŸا تم-ل-سس Èم-سسيد9
ظفاح ،لدعلا ريزو ¤إا اهتاير– جئاتن

سسب◊ا نأا-ب تت-ب-ثأا ي--ت--لاو ما--ت--خأ’ا
سسب-ح د-ي-سشر زا-ك-ن و-عد-م-ل-ل تقؤوŸا

مايقب ولو لل-خ يأا ه-بو-سش-ُي ’و Êو-نا-ق
رثأاب سسب◊ا د-يد-م-ت-ب ما-ه-ت’ا ة-فر-غ
نأا كلذ ينعŸا هيلإا Òسشي املثم يعجر

سسيلو عوسضوم نودب Èتعي ديدمتلا اذه
تقؤوŸا سسب◊ا ىلع Êوناق رثأا يأا هل
فيسضي نوناقلا ةوقب ه-ل-جأا َدuد-ُم يذ-لا
““ نأا-ب لد-ع-لا ةرازو تد-كأاو ““.نا-ي-ب--لا

رئاز÷ا ءاسضق سسلجÃ ما-ه-ت’ا ة-فر-غ
نم791 ةداŸا ماكحأ’ ا-ما“ تل-ث-ت-ما

اهمزلت يتلا ةيئاز÷ا تاءارجإ’ا نوناق
 .““عوسضوŸا ‘ رارق رادسصإاب

ر م ^

 ““سسكافوك““ ةقفسص قفو هينتقتسس رئازجلا نأا لاق
 ““حاقللا““ ةقفصص نÓعإا :ةحصصلا ريزو

ةيروهمجلا ضسيئر فرط نم نوكيصس

Úقباسس Úلوؤوسسمو حول بيطلا اهيف عباتم داسسف اياسضق ‘ هيلإا عامتسس’ا ”

 دمfiا يديصسب قيقحتلا يصضاق مامأا ةرم لوأ’ ةقيلفتوب ديعصسلا
قيقحتلا يسضاق مامأا دحأ’ا سسمأا ةقيلفتوب ديعسسلا قباسسلا سسيئرلل يسصخسشلا راسشتسسŸاو قيقسش لثم

Ãا ي-ن-طو-لا بط-ق-لا ة-م-ك-حŸر÷ا ة-ح-فا-ك-م ‘ سصسصخ-تÁا ةŸا يد-ي-سسب ،ة-يدا-سصت-ق’او ة-ي-لاfiدم
.داسسف ةيسضق ‘ هطروتل ةمسصاعلاب

ةي’ولاب انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ددع ‘ عجارت ليجسست دعب
نارهوب91 ديفوك حلاصصم ءابطأا
ةيئابولا ةيعصضولا رارقتصسا نودكؤوي

ىفسشتسسÃ ةيبطلا ةقسسنŸا تدكأا  ^
ةيعسضولا ““ نأا نارهوبÈ 45مفون —افلا
دعب ةرقتسسم ةلاح ‘ ةي’ولاب ةيئابولا
ءافسشلل سضير-م0054 لاثتما لي-ج-سست
دد---ع ‘ Òب---ك ع---جار---ت بنا---ج ¤إا
ثيحب Èمفون رهسشب ةنراقم تاباسص’ا
ةباسصإا051 نم ÚباسصŸا ددع سصلقت

ايموي ةباسصإا05وÚ 04ب ام ¤إا مويلا ‘
دعب اذهو اي-مو-ي ة-با-سصإا001 قراف-ب
ةزهج’ا د-يد-ع-ب ى-ف-سشت-سسŸا ز-يز-ع-ت

سصلق يذلا ““را يسس يب““ زاهج ةسصاخ
سصا-سصت-ما د-ع-ب تا-با-سصإ’ا دد-ع ن-م
نم ىفسشتسسŸا ىلع سضورفŸا طغسضلا

تناك يتلاو اهيف هبتسشŸا ت’ا◊ا لبق
. روتسساب دهعم ةقحلم ¤إا لّو–

ةيبطلا ةقسسنŸا ة-ن-ي-مأا ي-ها-ب تلا-قو
د-كؤو-ت تار-سشؤوŸا ل-ك ““ نأا ر--ج--ف--ل--ل
تا-با-سصإ’ا دد-ع ‘ ي-ب-سسن رار-ق-ت-سسا
ي-ح-سصلا ع-سضو-لا نأا ا-م-ك ة--ي’و--لا--ب
ت’ا◊ قلقلل وعدي ’ حبسصا ،نارهوب
هد-كأا ا--م و--هو ،ءا--بو--لا--ب ة--با--سصإ’ا
ةحلسصم سسيئر ولل حلا-سص رو-سسي-فوÈلا
ة--سسسسؤوŸا--ب ة---يرد---سصلا سضار---مأ’ا
وطسسيا-ب Èم-فو-ن لوأا ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا
ةحيرŸاب ةيئابولا ةيع-سضو-لا ““ ا-ف-سصاو
Òبادتب Úن-طاوŸا ماز-ت-لا د-ع-ب اذ-هو
اقباسس نواهت د-ع-ب ة-ي-ح-سصلا ة-يا-قو-لا
مدع لسصاوتو ÚنطاوŸا فا-ف-خ-ت-سساو
ر-ه-سش ي--ح--سصلا لو--كو--توÈلا ماÎحا
.““Èمفون
نأا رجفلل حلاسص ولل روسسيفوÈلا فسشكو
‘ ةدجاوتŸا ت’ا◊ا نم ةئاŸاب05 ““

،““ةرقتسسم ت’اح يه91ديفوك حلاسصم
’ اوحبسصأا ÚباسصŸا بلغأا““ نأا افيسضم
مزأات دعب ’إا ىفسشتسسŸا ¤إا نوهجوتي
‘ لكاسشم ليجسستو يح-سصلا م-ه-ع-سضو
ت’ا◊ا دد-ع““ نأا اد-كؤو-م ““سسف-ن--ت--لا

91 د-ي-فو--ك ة--ح--ل--سصم ¤إا ةد--فاو--لا
Ãمفون لوأا ىفسشتسسÈ اهل ليجسست متي

ا-ه-لزا-ن-م ‘ ر--ج◊ا ءار--جإ’ ءاود--لا
بلطتت ’ ةيحسصلا اهتيعسضو نأا ةسصاخ
  .““ىفسشتسسŸاب اهؤواقب
Òغ ت’ا◊ا ي--قا---ب ““ نأا ¤إا را---سشأاو
يئاودلا لوكوتÈلا ¤إا عسضخت ةÒطÿا
‘ ءا-ق-ب-لا ع-م لز-نŸا-ب ““Úكورو--ل--ك““
بسسحو ،اموي41 ةدŸ يحسصلا رج◊ا

ىوتسسم ىلع سصيخسشتلا““ نإاف انرداسصم
ىل-ع ط-ق-ف د-م-ت-ع-ي زر-ف-لا ة-ح-ل-سصم

ليل–07 لد-عÃ ““رآا ي-سس ي-ب““ل-ي-ل–
 .““ايموي
ح-لا-سصم ل--ك ““ نأا ¤إا ةرا--سشإ’ا ردŒو
ت’ا◊اب لفك-ت-ت تنا-ك ي-ت-لا د-ي-فو-ك
ىوتسسم ىلع انوروك سسوÒفب ةباسصŸا
Èمفون لوأا ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا ة-سسسسؤوŸا

ةمجنلاو نقÙا ييفسشتسسم ¤إا تلوح
نيذلا ديفوك ىسضرŸ ا-سصسصخ ناذ-ل-لا
زر-ف-لا ة-ح-ل-سصم ن-م م-ه-ل-يو– م--ت--ي

Ãح ‘ و-ط--سسيا ى--ف--سشت--سسÚ تدا-ع
flا فلتŸةيبطلا اهتاطاسشن ¤إا حلاسص

قرفلا ل-ك نأا ’إا ة-يدا-ع-لا ة-ي-حار÷او
ة-يرادإ’او ة-ي-ب-ط-لا ه-ب-سشو ة-ي--ب--ط--لا

مغر ىوسصق بهأات ةلا-ح ‘ ةد-جاو-ت-م
مهنم تلان يتلا قاهرإ’او بعتلا ةلاح
ءا-سسؤورو ءا-ب-طأ’ا بل--غأا نأاو ة--سصا--خ

مهلمع نولسصاوي ÚسضرمŸاو حلاسصŸا
نود ىسضرŸا-ب مر-سصنŸا سسرا-م ذ-ن-م
  .““ةداوه
¤إا نارهو ناكسس ولل روسسيفوÈلا اعدو
ديقتلاو رذ◊او ةظ-ق-ي-لا-ب ي-ل-ح-ت-لا ““
ءاد-ترا ة-سصا-خو ة-يا-قو-لا تاءار-جإا-ب
امك ةسصاخ ةفا-سسم ماÎحاو ة-ما-م-ك-لا

ةحفاكŸ لي-ل-ق-لا ’إا ق-ب-ي ⁄ ه-نأا لا-ق
  .““ايئاهن هنم سصلختلاو انوروك سسوÒف

  ضسانيا.م ^

يزيتب يئ’ولا يبعسشلا سسلÛا ماق ^
91 ديفوك دسض ليلاحتلا flÈ حنÃ وزو

ÚيÓم5 غلبم يرمعم دولو-م ة-ع-ما÷
يتلا لئاسسولا سضعب ءانتقا لجأا نم جد
عير-سس سصي-خ-سشت نا-م-سضل ا-ه-جا-ت-ح-ي
’إا تعجارت نإاو يتلا ةدكؤوŸا ت’احلل
‘ ءا-ف-سشت--سس’ا ل--با--قŸا ‘ Ìك ه--نأا
مراسص يحسص لوكوترب دادعإاب لزانŸا
مازتل’ا عم جلاعŸا بيبطلا هب يسصوي
.هب يسصوŸا ›زنŸا رج◊اب
سسلÛا ““ نأا رداسصŸا تاذ تفاسضأاو
يزيت تايئادتب’ مدق نأاو قبسس يئ’ولا
ةهجاوŸ ميتن-سس را-ي-ل-م2 غ-ل-ب--م وزو

تامقعم بلج لÓخ نم انوروك ةحئاج
ةياقولل ىر-خأا ل-ئا-سسو ع-م تا-ما-م-كو
.ةيحسصلا
تارارقلا لايح لع-ف-لا دودر تن-يا-ب-تو
سصوسصخ-ب ةرادإ’ا فر-ط ن-م ةردا-سصلا
ءابو فحز ع-نŸ ة-مرا-سصلا تاءار-جإ’ا
روهظ ذنم اميسس’ وزو يز-ي-ت-ب ا-نورو-ك
ثح-ب سسوÒف-لا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-جوŸا

ل-ق-ن-لا تا-طfi ن-م د-يد-ع-لا فر-ع--ت
سضع-ب ف-قو-ت بب-سسب ة-مرا-ع ى-سضو--ف
حلاسصم ةبلاطم ةيفلخ ى-ل-ع Úل-قا-ن-لا
Úلقانلا سضفر دعب ء’ؤوه قئاثول نمأ’ا
نم ة-ئاŸا-ب05 لقن ةميل-ع-ت ق-ي-ب-ط-ت
تاءار-جإÓ--ل ا--ماÎحا ن--ير--فا--سسŸا
ن-م ة-يا-قو--لا--ب ة--سصاÿا ة--يزاÎح’ا
 .91ديفوك
رداسصم رجفلل هن-ع تف-سشك ا-م بسسحو

اميسس’ ÚنطاوŸا ةيبلاغ ““ نإاف ةميلع
تاسشوانم ‘ ايمو-ي نو-ل-خد-ي را-ج-ت-لا

م-ه-ي-لإا ن-يد-فاو-لا ›ا-هأ’ا ع--م ةدا--ح
ماÎحا مدعو تامامكلا عسضو مهسضفرل
عجارت مغرو .““يعام-ت-ج’ا د-عا-ب-ت-ل-ل

يزيتب انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ددع
ىلع طغسضلا ليلقتو ةÒخأ’ا مايأ’ا وزو
نأا ’إا ة-ي-ح-سصلا ز-كارŸا ن-م د-يد-ع-لا
¤إا جراÿا ‘ امئاق لازي ام ءازهتسس’ا
تÙÓاو قاو-سسأ’ا ظا-ظ-ت--كا ة--جرد
ةي-ل-سست-لا تاءا-سضف ى-ت-حو ة-يرا-ج-ت-لا
ضشوريمع لامج ^ .هيفÎلاو

 وزو يزيتب يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا فرط نم هميدقت مت معدلا
ءانتق’ يرمعم دولوم ةعماجل ميتنصس نويلم005

انوروك ةهجاومل ضصيخصشتلا لئاصسو

انوروك سسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافصش ةلاح924و ةديدج ةباصصإا464و ةافو ةلاح21 ليجصست

تاباسصإ’ا ›امجإا عفتÒل انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا464و تايفو ةافو ةلاح11 ليجسست ““ دحأ’ا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ^
ةافو ةلاح11 ةÒخأ’ا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا““ نأا ثدحتŸا تاذ حسضوأاو .““ ةافو6952 ةلاح20129 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا

.““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو6952 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ةنمزŸا سضارمأ’ا باحسصأا نم مهتيبلاغ ةديدج
71506 ¤إا تايفسشتسسŸا اورداغ نيذلا Úباسصملل ›امجإ’ا ددعلا عفتÒل ءافسشلل ةديدج ةلاح924 لثا“ ليجسست ” ““ هنأا ¤إا راسشأاو

سسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةرورسض ““ راروف ددج ةبسسانŸابو .““ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ةلاح64 دجاوت عم ةلاح
م ر ^ .““ةمامكلا ءادتراو يعامتج’ا دعابتلا ماÎحاب قلعت ام اميسس’

 امهنم لكل رانيد نويلÃ ةيلام ةمارغو تاونسس4وÚ 8ب
 تاكرب ديعصسو ضسابع دلو قح ‘ دمfiأا يديصس ماكحأا ديؤوي رئاز÷ا ءاصضق ضسل‹

سسل‹ ىدل فانئتسس’ا ةفرغ تديأا ^
ما-ك-ح’ا د--حأ’ا سسمأا ر--ئاز÷ا ءا--سضق
يديسس ةمكfi اهتردسصأا يتلا ةيئادتب’ا
Úقباسسلا نماسضتلا ريزو قح ‘ دمfiأا

ةذفان انجسس تاونسس8 سسابع دلو لامج
ةذفان انجسس تاونسس4ب تاكرب ديعسسلاو
لك قح ‘ رانيد نويلÃ ةيلام ةمارغ عم
سسل‹ ىدل ةماعلا ةباينلا تناكو .امهنم
ةسسلج لÓخ تسسمتلا دق رئاز÷ا ءاسضق
01 ب نجسسلا ةبوق-ع طرا-ف-لا عو-ب-سسأ’ا

ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
ن-ما-سضت-لا ر-يزو ق-ح ‘ را-ن-يد نو-ي-ل-م
تاونسس8و ،سسابع دلو لا-م-ج ،ق-ب-سسأ’ا

رانيد نويلÃ ةيلام ةمارغو اذفان انجسس
سسفن لغسش يذلا ،تاكرب ديعسسلا قح ‘

ديدبت مهتب ÚعباتŸاو ةيرازولا ةبيق◊ا
تاقفسص ماربإاو ةيمومع لاومأا سسÓتخاو

flلا-م-ع-ت-سسا ءو-سسو ع-ير-سشت-ل-ل ة--ف--لا
.ةفيظولا
لÓخ هتعفار-م ‘ ،ما-ع-لا بئا-ن-لا لا-قو

ير-يزو ة-م-كاfi فا-ن--ئ--ت--سسا ة--سسل--ج
ددع امهعمو Úقبسسأ’ا ينطولا نماسضتلا

مئاق ““ فÎقŸا مر÷ا نإا ÚمهتŸا نم
01 سسامتلا هيلع بتÎي ام هناكرأا عيمجب
ةيلا-م ة-مار-غو اذ-فا-ن ا-ن-ج-سس تاو-ن-سس

Ã8و ،سسابع دلو لامج قح ‘ رانيد نويل

رانيد نويلÃ ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
.““تاكرب ديعسسلا قح ‘ اسضيأا
قح ‘ ماكحأا ةدع ماعلا بئانلا سسمتلاو
قباسسلا ماعلا Úمأ’ا مهنم نيرخآا Úمهتم
يدÓخ قانسشوب ،ينطولا نماسضتلا ةرازول
رانيد نويلمو اذفان ا-ن-ج-سس تاو-ن-سس5ـب

نجسس تابوقع سسمتلا امك .ةيلام ةمارغ
اذفان انجسس تاونسس4و تاونسسÚ 5ب ام
ةرداسصم عم ةيلام ةمارغ راني فلأا005و

نم ة-ي-تأا-تŸا Úم-ه-تŸا كÓ-مأا ع-ي-م-ج
نو-نا-ق ما-ك-حأا-ب Ó--م--ع كلذو ةÁر÷ا

.ةÁر÷ا ةحفاكم
ناوصضر دمحم ^

يبعصشلا كار◊ا ‘ ءاطصشن ةثÓثل ةءاÈلا
سسما حابسص ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘ دمfiأا يديسس ةمكfi تقطن ^

.يبعسشلا كار◊ا نم ءاطسشن ةثÓث حلاسصل ةءاÈلا مكحب دحأ’ا
ناسسح»و ““لفوه نايفسس»و ““يجاده نايفسس““ نم لكـب رمأ’ا قلعتيو

Òغ رهمجتلا ىلع سضيرحتلا ““ ةمهت مهل تهجو نيذلا ““يديراق
سسراŸا ةيادب ةمسصاعلا طسسو ةÒسسم ‘ مهفيقوت دعب ““حلسسŸا
ر م ^ .يسضاŸا

91 ديفوكب ةيسسايق اماقرأا لجسست ةي’ولا تناك امدعب
ةنتابب ءابولاب ةباصصإ’ا ت’اح ضضافخنا رثإا حايترا

ةنتاب ةي’وب ةيبط-لا ح-لا-سصŸا تل-ج-سس ^
Èع ثيح انوروكب ةباسصإا ةلاح11 سسمأا

نئاكلا هيجوتلاو سصيخسشتلا زكرم لوؤوسسم
ةمسصاعب لقنلل ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت-لا ة-سسردŸا-ب
اد-ه-ل Òب-ك-لا ه-حا-ي--ترا ““ ن--ع ة--ي’و--لا
ءاجو اعج-سشم هÈت-عا يذ-لا سضا-ف-خ-ن’ا

ولوؤوسسم اههجو يتلا تاءادنلا دعب ةرسشابم
د-ي-ق-ت-لا ةرور-سضب Úن-طاو-م-ل--ل ز--كرŸا
ي-ت-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-ج’او Òباد-ت-لا-ب
 .““ةحسصلا ةرازو اهتذختا
ى-ل-ع Úن-طاوŸا ““ ز-كرŸا لوؤو-سسم ثحو
ةياقولا دعاوقب مازتل’ا ة-ل-سصاو-م بو-جو

¤إا لوسصولا لجأا نم رارمتسساب اهقيبطتو
ءابولا ىلع ءاسضقلا و رفسص ةلاح ليجسست
ر-يد÷او .““تاءار-ج’ا هذ-ه ة--ط--سساو--ب
سسمأا ةياغ ¤إا تلجسس ةي’ولا نأا ركذلاب
راسشتنا ةيادب ذنم ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح3183
يانغ دمحم ^ .دÓبلا ‘ ءابولا
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‘ ،دحأ’أ سسمأأ ،ةيروهم÷أ سسيئر دافأأو  ^
Èع يرئأز÷أ بعضشلأ  اهلÓخ نم بطاخ ةملك
دعب قئاقد (5) سسمخ ةدÎ Ÿيوت ىلع ويديف
سسوÒفب هتباضصإأ ببضسب باي-غ-لأ ن-م ن-ير-ه-ضش
،ءÓتب’أ دعب ةيفاعلأ ىلع هلل دم◊أ““ انوروك
ىضسأوو ÚفوتŸأ محرو ÚباضصŸأ ه-ل-لأ ى-ف-ضش
سضرأأ ىلع بير-ق ا-ند-عو-م ““ ع-با-تو ““ م-ه-يوذ
.““ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب لضصأونل ،نطولأ

Óئاق ويدي-ف-لأ ‘ ،نو-ب-ت سسي-ئر-لأ فا-ضضأأو
ذخأايضسو ،هيف تأأدب ‘اعتلأ قيرط هلل دم◊أ““
،ىرخأأ عي-با-ضسأأ ثÓ-ث وأأ Úعو-ب-ضسأأ وأأ عو-ب-ضسأأ
““ةيندبلأ يأوق لكب عجÎضسأاضس هللأ نذإاب نكلو
نايضسن هانعم سسيل ن-طو-لأ ن-ع يد-ع-ب““ ع-با-تو
ةعاضسب ةعاضس لقأأ ⁄ نإأ ايموي عباتأأ انأاف ،نطولأ
تاميلعت يدضسأأ ةرورضضلأ دنعو ،يرجي ام لك
.““ةيروهم÷أ ةضسائرل

هترطضس يذلأ راضسŸأ ¤إأ ةب-ضسن-لا-ب““ ل-ضصأوو
ىلع ةنضس د-ع-بو ة-ي-با-خ-ت-ن’أ ة-ل-م◊أ لÓ-خ

Òضضحتب ةفلكŸأ ةنجللأ نم تبل-ط ي-با-خ-ت-نأ
برقأأ ‘ هزيهŒ ةرورضضب تاباخ-ت-ن’أ نو-نا-ق
لجأأ ن-م ا-مو-ي51 وأأ ما---يأأ01 ى---ن“أأ تقو
.““روتضسدلأ دعب يتأات يتلأ ةيلمعلأ ‘ قÓطن’أ
يتلأ دÓبلل ةيئابولأ ةيعضضولأ ““ ¤إأ قرطت امك

عاضضوأ’أ ““ نأأ ¤إأ راضشأأو بثك نع اهعباتي ناك
دو-ه-ج ف-تا-ك-ت ل-ضضف-ب تن-ضس– ة-ي--ح--ضصلأ
ىتحو ءاضضي-ب-لأ رزآاŸأ با-ح-ضصأو Úلوؤو-ضسŸأ
مأÎحأو د--ي--ق--ت--لأ لÓ--خ ن--م Úن---طأوŸأ
.““ةيئاقولأ تأءأرج’أ
راط-مأ’أو جو-ل-ث-لأ طو-ق-ضس د-ع-ب““ فدرأأ ا-م-ك
ىل-ع ة’و-لأو ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو تر-مأأ ،دÈلأو
سصوضصخب هيلع انقف-تأ اŸ ‘ر◊أ ق-ي-ب-ط-ت-لأ

ةنخاضس تابجو Òفوت سصخأ’اب ،لظلأ قطانم
ع-ضضو-لأ ““ نأأ ¤إأ أÒضشم ““ي-ضسردŸأ ل-ق--ن--لأو

نم سصرح هنأأو رمتضسم نضس– ‘ يداضصتق’أ
سضرف مدع ىلع يد÷أ ةيلاŸأ نوناق لÓخ
.““ÚنطأوŸأ ىلع ةديدج بئأرضض

عا-ضضوأ’أ ن-ع ،نو-ب-ت سسي-ئر-لأ ثد– ا-م--ك
رئأز÷أ ““ Óئاق ،ايلاح ةقطنŸأ ‘ ةيضسايضسلأ

يرجي ام ،سضعبلأ هنظ-ي ا-م ن-م ىو-قأأو ة-يو-ق
نكلو ،لبق نم هانرظتنأو اعقو-ت-م نا-ك ا-ي-لا-ح

سسيئرلأ ركضش ،Òخأ’أ ‘و  ““عزعزتت نل رئأز÷أ
راظتنأو هتفقو ىلع ير-ئأز÷أ بع-ضشلأ ،نو-ب-ت

.نطولأ سضرأأ ¤إأ هضسيئر ةدوع

بلاطوب ةراسس^

 يقيرفأ’ا دا–’او ةدحتŸا ·أ’ا تارارقل اÒطخ اكاهتنا هتÈتعا
بمارت فاÎعاب ددنت ةيبؤرؤأ’ا ةيناÈŸلا ةؤدنلا

ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع برغŸا ةدايسسب

انوروك نم هيفاعت نلعيو ايناŸأا نم Úيرئاز÷ا بطاخي نوبت سسيئرلا

””ةعاسسب ةعاسس نطولا تادجتسسم عباتأا انأا””
ضضعبلا هنظي ا‡ ىوقأاؤ ةيوق رئاز÷ا ^ عزعزتت نل رئاز÷اؤ اعقوتم ناك ةقطنŸا ‘ يرجي ام ^

 تاباختن’ا نوناق عؤرسشم Òسض– ‘ عارسسإ’ا تبلط ^
هماهم لصصاويصس هنأاو Úيرئاز÷ا ناصضحأا ¤إا ابيرق دوعيصس هنأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر لاق

محÓتلاو تاحÓصص’ا راصسم لامكتصسا ‘ ةلصصاوŸا ىلع نيÒبك رارصصإابو ةÁزع لكب ةلودلا سسأار ىلع
هناو هصسيئر بحيو هنطو ىلع Òغي دماصص هنأا ىرخأا ةرم دكأا يذلا يرئاز÷ا بعصشلا عم Ìكأاف Ìكأا

.تايدحتلا بعصش

نماضضتلل ةيبوروأ’أ ةيناÈŸلأ ةودنلأ تددن ^
يدا-حأ’أ نÓ-عإ’ا-ب يوأر-ح-ضصلأ بع-ضشلأ ع-م
دلانود هتي’و ةيه-ت-نŸأ ي-ك-ير-مأ’أ سسي-ئر-ل-ل
ى-ل--ع بر--غŸأ ةدا--ي--ضسب ه--فأÎعأو بمأر--ت
اكاهتنأ لكضشي كلذ نأأ أزÈم ،ةيبرغلأ ءأرحضصلأ

ع-ي-م÷و ةد--ح--تŸأ ·أ’أ قا--ث--يŸ أÒط--خ
ةدحتŸأ ·أ’أ نع ةرداضصلأ ةيلودلأ تأرأرقلأ
.يقيرفأ’أ دا–’أو

ةود-ن-لأ لا-غ-ضشأ’ ي-ما-تÿأ نا-ي-ب-لأ دد-ضشو
بعضشلأ عم ن-ما-ضضت-ل-ل ة-ي-بوروأ’أ ة-ي-ناÈŸلأ
نأأ ى-ل-ع د-حأ’أ سسمأأ ردا--ضصلأ يوأر--ح--ضصلأ
نأأ نكÁ ’و عيبلل تضسيل ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-ضصلأ
““ نأأ ى-ل-ع د-كأأو ،ة-موا-ضسم يأأ ع-ضضو-م نو-ك-ت

بر-غŸأ Úب ت“ ي-ت-لأ ة-ق-ف--ضصلأ ةرو--ط--خ
دضض ةنايخ ““ اهايإأ أÈتعم ““ةدحتŸأ تاي’ولأو
بع---ضشلأ كلذ---كو يوأر---ح----ضصلأ بع----ضشلأ
.““ينيطضسلفلأ
بر-غŸأ كا-ه-ت-نأ ““ ةد-ضشب نا-ي-ب-لأ تأذ نأدأأو

1991 ‘ ع-قوŸُأ را-ن-لأ قÓ-طإأ ف-قو قا-ف-ت’
ÚيندŸأ دضض يركضسعلأ هل-خد-ت ‘ ل-ث-م-تŸأ
ن-م ة-لزا-ع-لأ ة--ق--ط--نŸأ ‘ Úيوأر--ح--ضصلأ
ةيبو-ن÷أ ة-ي-لود-لأ دود◊أ ى-ل-ع تأر-كر-ك-لأ
È 0202م-فو-ن31 موي ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-ضصل-ل

دضض كلذ دعب تنضش يتلأ ة-ي-ع-م-ق-لأ ة-ل-م◊أو
.““ةلتÙأ يضضأرأ’أ ‘ Úيوأرحضصلأ ناكضسلأ
ي-ما-تÿأ نا-ي-ب-لأ بلا-ط ،قا--ي--ضسلأ تأذ ‘و
دوم÷أ ةلاح ءاهنإ’ كرحتلاب ›ودلأ عمتÛأ

ءأرحضصلأ ‘ عأزنل-ل ة-ي-ضسا-ي-ضسلأ ة-يو-ضست-لأ ‘
قوق◊أ مأÎح’ لجاع لكضشب لمعلأو ةيبرغلأ

نم يوأرحضصلأ بعضشلل فرضصتلل ةلباقلأ Òغ
.ÒضصŸأ ريرقت ءاتفتضسأ ءأرجإأ لÓخ
وينوطنأأ ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ Úمأ’أ دضشان امك
لكضشب لمعلأو دوم÷أ ةلاح ءاهنإ’ سسيÒتوغ
فرضصتلل ةلباقلأ Òغ قوق◊أ مأÎح’ لجاع
قيبطت لÓخ نم اميضس’ يوأرحضصلأ بعضشلل
4151 ةدحتŸأ ·أÓل ةما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ رأر-ق
.0691 ةنضسل
ي-بوروأ’أ دا–’أ ن-م ،نا-ي-ب--لأ تأذ بلا--طو
نم Êوناق لكضشب فرضصتلأ ›ودلأ عمتÛأو
نم ،ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ‘ عأزنلأ ةيوضست لجأأ

بعضشلأ Òضصم ريرقت ءا-ت-ف-ت-ضسأ ءأر-جإأ لÓ-خ
ةيبوروأ’أ ةيناÈŸلأ ةودنلأ تعدو ،يوأرحضصلأ
فأÎع’أ ل-جأأ ن-م ل-جا-ع-لأ كر-ح--ت--لأ ¤إأ
ة-يوأر--ح--ضصلأ ة--ي--بر--ع--لأ ة--يرو--ه--م÷ا--ب
دا–’أ ‘ أوضضع دع-ت ي-ت-لأ ،ة-ي-طأر-قÁد-لأ
بلاطوب ةراسس  ^ .يقيرفأ’أ

ءانبأ’ ةينطولأ ةي-ق-ي-ضسن-ت-لأ سسي-ئر ف-ضشك ^
ةفقو ميظنت ررقت ““ هنأأ ةم‚وب دلاخ ءأدهضشلأ
رقم مامأأ يرا÷أ رهضشلأ ةيا-ه-ن ة-ي-جا-ج-ت-حأ
نم ةيقيضسنتلأ نامرح ببضسب نيدهاÛأ ةرأزو
 .““اهل ةضصضصıأ ةينأزيŸأ
““رجفلأ““ ـل ح-ير-ضصت ‘ ة-م‚و-ب د-لا-خ دد-نو
نيدهاÛأ ةرأزو-ل ما-ع-لأ Úمأ’أ تا-فر-ضصت-ب
ءأدهضشلأ ءانبأ’ ةينطولأ ةيقيضسنتلأ ىضصقأأ يذلأ

ةلواحÃ همهتأو ،اهل ةضصضصıأ ةينأزيŸأ نم
،ةلبلبلأو لكاضشŸأ قلخو ا-هرأر-ق-ت-ضسأ بر-ضض
أولضص– ـ هبضسح ـ تاميظنتلأ عيمج نأأو ةضصاخ
حتفب بلاط امك ،مهب ةضصاÿأ تاينأزيŸأ ىلع

ةرأزو-ب Úلوؤو-ضسم ف-ي--ظو--ت لو--ح ق--ي--ق–
.““ةيروثلأ ةرضسأ’اب ةقÓع مهل سسيل نيدهاÛأ
ةي-ق-ي-ضسن-ت-لأ سسي-ئر را-ضشأأ ،قا-ي-ضسلأ تأذ ‘و
ةرود سشماه ىلع ءأد-ه-ضشلأ ءا-ن-بأ’ ة-ي-ن-طو-لأ
Úعب سسمأأ تدقع-نأ ي-ت-لأ ي-ن-طو-لأ سسلÛأ
نم لكل ةلضسأرم هيجوت ” ““ هنأأ ¤إأ ىلفدلأ
لوأ’أ ريزولأو عافدلأ ةرأزوو ةيروهم÷أ ةضسائر
ة-ف-قو--لأ سصو--ضصخ--ب ن--يد--هاÛأ ر--يزوو
رهضشلأ ةياهن اهميظنت رر-قŸأ ة-ي-جا-ج-ت-ح’أ
 .““نيدهاÛأ ةرأزو رقم مامأأ يرا÷أ

سسيئرلأ رأرقب ةم‚و-ب دد-ن ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةدايضسلاب فأÎع’أ ““ بمأرت دلانود يكÒمأ’أ
هنأأ أÈتعم ““ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ىل-ع ة-ي-بر-غŸأ

تأرأرق مÎحي ’و ›ودلأ نوناق-ل-ل كا-ه-ت-نأ““
نويكيرمأ’أ اهي-ل-ع ق-فأو ي-ت-لأ ن-مأ’أ سسل‹

.““مهضسفنأأ
بمأر--ت ةرأدإأ ““ نأأ ،ثد--ح---تŸأ تأذ زر---بأأو
سسضسأ’أ Òمد-ت ى-ل-ع تمد-قأأ أذ-ه ا-هرأر-ق-ب
ةلكضشم ةيوضستل ايلود اهب فÎعŸأ ةي-نو-نا-ق-لأ
عضضولأ ديد– يضضتقت يتلأو ةيبرغلأ ءأرحضصلأ
دعي يذلأ ءاتفتضسأ Èع ميلقإ’أ أذهل يئاهنلأ
بع-ضشلأ ل-ب-ق ن-م ة-ي--ق--ي--ق◊أ ة--ضسرا--مŸأ
‘ فرضصتل-ل ل-با-ق Òغ-لأ ه-ق◊ يوأر-ح-ضصلأ
ماك-حأ’ ا-ق-فو لÓ-ق-ت-ضس’أو ÒضصŸأ ر-ير-ق-ت
حنم ةنم-ضضتŸأ4151 مقر ةي‡’أ ة-ح-ئÓ-لأ
.““ةرمعتضسŸأ بوعضشلأو نأدلبلل لÓقتضس’أ
ءانبأ’ ةينطولأ ة-ي-ق-ي-ضسن-ت-لأ سسي-ئر د-كأأ ا-م-ك
تاي’ولل ديد÷أ فقوŸأ أذه ““ نأأ ءأدهضشلأ
ةدحتŸأ ·أ’أ ةيدج ةروضصب لقرعيضس ةدحتŸأ
دوقيو ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ةلأاضسم ةيوضستب عفدلل
ة-ي-ن-عŸأ فأر-طأ’أ Úب تا-قÓ-ع-لأ مزأا--ت ¤إأ

نم ةديدج ةرود ““ ¤إأ يدؤوي هنأأ امك ،““ ةرضشابم
 .لحاضسلأو ءأرحضصلأ ةقطنم ‘ فنعلأ
ةدأرإأ كا-ن-ه ““ نأأ ة-م‚و--ب دا--فأأ ،Òخأ’أ ‘و
دودح ¤إأ ةنياهضصلأ لوضصول ةيقيقح ة-ي-ب-ن-جأأ
ةقب-ط-لأو ير-ئأز÷أ بع-ضشلأ ا-ي-عأد ““ا-ندÓ-ب
ىلع لمعلأو فثاكتلأ ““ ¤إأ بخنلأو ةيضسايضسلأ
 بلاطوب ةراسس  ^ .““رئأز÷أ رأرقتضسأ

 نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمأ’ا تافرصصتب اديدنت
 جاجتح’اب حولت ءادهسشلا ءانبأا ةيقيسسنت

 يرا÷ا رهسشلا ةياهن

ة-فا-ق-ث-لأ ل-جأأ ن-م ع-م-ج-ت-لأ سسي-ئر لا-ق ^
رئأز÷أ ““ نإأ سسابعلب نضسfi ة-ي-طأر-قÁد-لأو

Òضصم ريرقت قح دئوت اهلÓقتضسأ ذنم تلظ
ددضشو .““زيي“ نود ةرمعتضسŸأ بوعضشلأ ةفاك
عقوÃ ةيمضسرلأ هتحفضصب روضشنم ‘ سسابعلب
ةديقع ‘ جردم رئأز÷أ فقوم ““ نأأ كوبضسياف
ءأرحضصلأ ةيضضق سصخي ام-ي-ف ةد-ح-تŸأ ·أ’أ
لأزت ’ Òضصم ريرقت ةيضضق اهرابتعاب ةيبرغلأ

.““ةدحتŸأ ·ٔ’أ لامعٔأ لودج ىلع

تاي’ولأ ““ نأأ يديضسرأ’أ سسيئر Èتعأ لباقŸاب
بوعضشلأ Òضصم ريرقت قح نع تعفأد ةدحتŸأ
ىلع ¤ؤ’أ ةيŸاعلأ بر◊أ ةياهن ذنم ٔأدبمك
ماع نوضسليو وردوو يكير-مٔ’أ سسي-ئر-لأ نا-ضسل
يذلأ فقوŸأ ‘ بÓقن’أ ““ نأأ أدكؤوم ““8191

عضضيو ةلكضشŸأ ‘ أٔييضش رّيغي ’ بمأرت هب ءاج
·ٔ’أ عم كلذكو هخيرات عم سضقانت ‘ هدÓب
.““ةدحتŸأ

ر م ^

قح دئؤوت اهلÓقتصسا ذنم تلظ رئاز÷ا نإا لاق
 بوعصشلا ةفاك Òصصم ريرقت

ءارحسصلا نم بمارت فقوم :يديسسرأ’ا ضسيئر
هدÓب خيرات عم ضضقانتم ةيبرغلا

 دكؤوي رميحلب رامع ةموكحلل يمصسرلا قطانلا لاصصت’ا ريزو
 ””هنم ىؤدج ’ رمأا ةيبرغلا ءارحسصلاب عيبطتلا ةسضياقم””

 ءÓخدلا نم عاطقلا Òهطت ¤إا ىعسسي لاسصت’ا بناج ‘ ةموك◊ا جمانرب ^

تاضسأرد-ل-ل ي-ن-طو-لأ د-ه-عŸأ ر-يد-م ا-عد ^
لك دها‹ زيزعلأ دبع ةلماضشلأ ةيجيتأÎضس’أ
ديحوت لوح فافت-ل’أ ¤إأ ة-ي-ن-طو-لأ بخ-ن-لأ
.يموقلأ رئأز÷أ نمأأ ىلع ظا-ف-ح-ل-ل  ىؤور-لأ
جمانرب ىلع افيضض هلوزن لÓخ دها‹ Èتعأو

““ نأأ ةثلاثلأ ةيعأذإ’أ ةانقل-ل ر-ير-ح-ت-لأ ف-ي-ضض
عيبطتب دودح-ل-ل Êو-ي-ه-ضصلأ نا-ي-ك-لأ لو-ضصو
رأرق-ت-ضس’ أد-يد-ه-ت بر-غŸأ ع-م تا-قÓ-ع-لأ

.““سصخأ’اب رئأزجللو ةقطنŸأ
يركضسعلأ نأودعلأ ““ نأأ ةعأذإ’أ فيضض راضشأأو
نم نلعلل فضشك تأركركلأ ةق-ط-نÃ ي-بر-غŸأ

بلاط لباقŸاب ““ودعلأو فيل◊أو كيرضشلأ وه
مايقلأ ““ مÓعإ’أ لئاضسو نم دها‹ زيزعلأ دبع
ماعلأ يأأر-لأ ه-ي-جو-ت ‘ ا-ه-ب طو-نŸأ رود-لا-ب
.““رئأز÷اب قدÙأ رطÿأو

ر م ^

ي-م-ضسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا--ضصت’أ ر--يزو د--كأأ ^
برغŸأ ةضضياقم ““ نأأ رميحلب رامع ةموكحلل
لÓتحاب Êو-ي-ه-ضصلأ نا-ي-ك-لأ ع-م ع-ي-ب-ط-ت-ل-ل
ةدأرإأ مامأأ هل ىودج ’ رمأأ ةيبرغلأ ءأرحضصلأ
لÓتح’أ دويق رضسك ‘ رهقت ’ يتلأ بوعضشلأ
““ نإأ ر-م-ي-ح-ل-ب ر-يزو-لأ لا-قو .““دأد-ب-ت--ضس’أو
رامعت-ضسأ ة-ي-كز-ت ن-م-ضضت-ت ي-ت-لأ ة-ضضيا-قŸأ
نم هتيبرغم ةيمضست ت– ةي-بر-غ-لأ ءأر-ح-ضصلأ

بمرت دلانود هتدهع ةيهتنŸأ سسيئرلأ فرط
ةينيطضسلفلأ يضضأرأ’أ رامعتضسأ ةيكز-ت ل-با-ق-م
نزıأ قيرط نع Êويهضصلأ نايكلأ فرط نم
بوعضشلأ ةدأرإأ مامأأ هل ىودج ’ يذلأ يبرغŸأ
لÓ-ت-ح’أ دو-ي-ق ر--ضسك ‘ ر--ه--ق--ت ’ ي--ت--لأ
.““دأدبتضس’أو
ةيتأرامإأ ة-ي-ل-ضصن-ق ح-ت-ف سصو-ضصخ-ب فا-ضضأأو
رئأز÷أ ““ أأدبŸأ ثيح نم هنأأ ةلتÙأ نويعلاب

نمو لودلل ةيلخأدلأ تاضسايضسلأ ‘ لخدتت ’
ق-ح ع-م ل-ظ-ت ر-ئأز÷أ كلذ-ك أأد-بŸأ ثي--ح

ةيضضق نأأ رابتعاب اهÒضصم ريرقت ‘ بوعضشلأ
رامعتضسأ ةيفضصت ةيضضق لظت ةيبرغلأ ءأرحضصلأ
‘ سسضسؤوم وضضع ةيوأرحضصلأ ةيروهم÷أ نأأو
““ نأأ نأاضشلأ أذه ‘ أدكؤوم ““يقيرفإ’أ دا–’أ
ةنيدم يه نويعلأ اميضس’ ةيوأرحضصلأ ندŸأ

.““يبرغŸأ يكلŸأ رامعتضس’أ ةلئاط ت–
““ نأأ ر-م-ي-ح-ل-ب ر-يزو-لأ د-كأأ ر-خآأ قا-ي--ضس ‘و
ديد÷أ روت-ضسد-لأ ا-ه-ب زز-ع ي-ت-لأ بضسا-كŸأ

اهيف اÃ ةيلوؤوضسمو ةيرحب ةفاحضصلأ ةضسرا‡
سسيئر عورضشŸ ةمجرت دعت ÊوÎكلإ’أ مÓعإ’أ
ع-قأو-ل سسي-ضسأا-ت-لأ ¤إأ ي-مأر-لأ ة-يرو-ه--م÷أ
ة-ي-فأÎح’أ ى-ل-ع ز-ك-تر-ي د-يد-ج ي-مÓ--عإأ

““ هنأأ احضضوم ““عأدبإ’أو ةنمقرلأو ة-يدد-ع-ت-لأو
Œعاطق لمع جمانرب نإاف ةضسايضسلأ هذهل أديضس

ىعضسي ةموك◊أ فرط نم د-م-ت-عŸأ لا-ضصت’أ
ينطولأ مÓعإÓل ةديد÷أ ةرظنلأ سسيركت ¤إأ
تاضسرامŸأ نمو ءÓخدلأ نم عاطقلأ Òهطتو

هتيدودرم ىلع ابلضس ترثأأ ي-ت-لأ ة-ي-ن-هŸأ Òغ
.““ماع لكضشب ةفاحضصلأ ءأدأأ ىلعو

لماضش حÓضصإاب مايق-لأ ة-ي-ل-م-ع ““ نأأ فا-ضضأأو
جمانرب قÓطنأ ةطقن لكضشت عاطقلل يكراضشتو

ه-ي-ف عور-ضشلأ ” يذ-لأ لا-ضصت’أ ةرأزو ل-م--ع
رطأ’أ ‘ رظنلأ ةداعإأ ¤إأ اضساضسأ فدهي يذلأو
لاضصت’أ عاطقل ةÒضسŸأو ةمظنŸأ Úنأوقلأو
اهيف مكحتلأو ةنم-قر-لأ لا-م-ع-ت-ضسأ م-ي-م-ع-تو

›ايÈضس ىوتfi ثأد-حإأ لÓ-خ ن-م ا-م-ي-ضس’
ة-ير-ضشب-لأ درأوŸأ ل-ي-هأا-تو ن-يو-ك-تو ي-ن-طو
نهŸو مÓعإ’أ عاطقل Úبضست-نŸأو Úل-ما-ع-ل-ل
ةمهاضسŸأ ةيمهأأ ““ ى-ل-ع أد-كؤو-م ““ة-فا-ح-ضصلأ
نهÚ ŸبضستنŸأ لكو ÚيمÓعإÓ-ل ة-ي-با-ج-يإ’أ
يمÓعإ’أ عقأولاب ءاقتر’أ لجأأ نم ةفاحضصلأ

نل فدهلأ أذه غولب نأأ انم اكأردإأ اندÓب ‘
ة-مو-ظ-نŸأ ز-يز-ع-تو حÓ-ضصإأ در-جÃ ى-تأا-ت-ي
ءأدأأ Úين-عŸأ ن-م بل-ط-ت-ي ا‰إأو ة-ي-نو-نا-ق-لأ
ةينهمو ةيقلخ ةيلوؤو-ضسمو ة-ي-ن-طو-ب م-ه-ب-جأو

مو-ضسرŸأ لو-ح لأؤو-ضس ‘و ة-ي-ل-م-ع--لأ حا‚إ’
طاضشن ةضسرا‡ تايفيكب قلع-تŸأ يذ-ي-ف-ن-ت-لأ
حيحضصتلأ وأأ درلأ رضشنو تنÎنإ’أ Èع مÓعإ’أ

52 ‘ رد--ضص يذ--لأ ÊوÎك--لإ’أ ع--قوŸأ Èع
ىدحإأ لكضش ““ هنأأ ¤إأ راضشأأو .““È 0202مفون
عونب لفكتلأ لجأأ نم عاطقلأ جمانرب تايولوأأ

ÊوÎكلإ’أ مÓعإ’أ وهو ’أأ مÓعإ’أ نم ديدج

فلتfl ‘ تÓماعŸأو لضصأوتلأ لهضس يذلأ
هيوضشتلأ تايلمع ‘ اضضيأأ لغتضسي هنكل اهبنأوج
‘و سصا-خ-ضشأ’أ د-ضض زأز-ت--ب’أو Òه--ضشت--لأو

fiأ ت’واŸرأر--ق--ت--ضسأو ة--ع--م--ضسب سسا--ضس
““ نأأ قا-ي-ضسلأ تأذ ‘ ا-ح-ضضو-م ““تا--ضسضسؤوŸأ
ىلع اهتايحÓضص راطإأ ‘ لمعت لاضصت’أ ةرأزو
حمضست يتلأ ةيميظنتلأ سصو-ضصن-لأ لا-م-ك-ت-ضسأ
رأرق عورضشم دأدعإاب ةقلعتŸأ كلتك Úطوتلاب
سصخر حنŸ حضشÎلأ نع نÓعإ’أ حتف نمضضتي
““ةيتاعوضضوŸأ Êويزفلتلأ ثبلأ تامدخ ءاضشنإأ

زيزعت ‘ مهاضستضس ةيلم-ع-لأ هذ-ه ““ نأأ أÈت-ع-م
ايلاح ةدوجوŸأ ثÓثلأ ةيميظنت-لأ سصو-ضصن-لأ
‘ يرضصبلأ يعمضسلأ نوناق قيبطتب ةضصاÿأو
.““ةيذيفنت ميضسأرم لكضش
(ZD.) قاطن ‘ Úطوت-لأ ة-ي-ل-م-ع ““ نأأ د-كأأو
سصاضصتخأ اهنم يه ي-ل-م-ع-ي-ن-ق-ت ءأر-جإا-ك
زكرم لثم ةلهؤوم ةينطو تا-ئ-ي-هو تا-ضسضسؤو-م
ي-ن-ق-ت-لأو ي--م--ل--ع--لأ مÓ--عإ’أ ‘ ثح--ب--لأ
(TSIREC) ىرخأأ تاضسضسؤو-م ¤و-ت-ت ا-م-ي-ف

ةلاكو اهنم ةينوÎكلإ’أ عقأوŸأ ءأو-يإأ ة-ي-ل-م-ع
ي-عأذإ’أ ثب-لأ ة-ضسضسؤو-مو ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نأ’أ
نولماعتم أذكو رئأز÷أ ت’اضصتأو يزف-ل-ت-لأو

.““سصأوخ
ءا-ب-نأ’أ ة-لا--كو ““ نأأ را--طإ’أ أذ--ه ‘ ر--كذو

ةفاك يبلي تانايب زكرم ىلع رفوتت ةيرئأز÷أ
نيزختو ةينوÎكل’أ عقأوŸأ ءأويإأ تاجايتحأ
(ةيباحضسلأ ةبضسو◊أ) ةب-ضسوÙأ تا-يو-تÙأ

نم ءأوضس تانايب-ل-ل Úمأا-ت ى-ضصقأأ نا-م-ضض ع-م
.““ىوتÙأ ثيح نم وأأ لوضصولأو ذافنلأ ثيح

 م ناوسضر ^

يكيرمأا فاÎعا لباقم ةينيطصسلفلا ةيصضقلا عاب سسداصسلا دمfi نإا لاق
Êويهسصلا نايكلا عم عيبطتلا ضضفري يبرغŸا عراسشلا :يسشايعلا ديعسس

نماضضتلل ةيرئأز÷أ ةينطولأ ةنجللأ سسيئر دكأأ̂ 
عراضشلأ ““ نأأ يضشايعلأ ديعضس يوأرحضصلأ بعضشلأ عم
ةيبرغŸأ ةيضسايضسلأ ةقب-ط-لأ ن-م ءز-جو ي-بر-غŸأ
نوضضراعيو Êويهضصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ نوضضفري
ةيضضقلأ عاب يذلأ سسداضسلأ دمfi فقوم ةدضشب
ةدحتŸأ تاي’ولأ فأÎعأ لباقم ةين-ي-ط-ضسل-ف-لأ
.ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ميلقإأ ىلع برغŸأ ةدايضسب
ىلع افيضض هلوزن لÓخ يضشايع-لأ د-ي-ع-ضس Èت-عأو
¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ““حاب-ضصلأ ف-ي-ضض““ ج-ما-نر-ب
اهيلع لبقأأ ي-ت-لأ را-ع-لأ ة-ق-ف-ضص““ نأأ د-حأ’أ سسمأأ
عم عيبطتلأ راضسم ‘ هطأرخناب يبرغŸأ ماظنلأ
سسيئرلأ فأÎعأ بضسك لباقم Êويه-ضصلأ نا-ي-ك-لأ
ةعورضشŸأ Òغ هتدايضسب هتي’و ةيهتنŸأ يكيرمأ’أ

ىلع ةيراŒ ةقفضص Èتعت ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ىلع
ام وهو ““ينيطضسلفلأو يوأرحضصلأ بعضشلأ باضسح
‘ ةدحتŸأ ·أ’أ قاثيم ع-م -ه-ب-ضسح- ى-فا-ن-ت-ي
بعضشلاب فÎعي يذلأو رامعتضس’أ اياضضق ةيفضصت
.ÒضصŸأ ريرقت ‘ هتيقحأابو يوأرحضصلأ
بمأرت دلانود رأر-ق ““ نأأ ثد-ح-تŸأ فا-ضضأأ ا-م-ك
ةدحتŸأ ·أ’أ لمع لقرعيو ›ودلأ نوناقلأ قرخي

““يوأرحضصلأ بعضشلأ ةيضضقل لداع لح داجيإأ ‘
نم Òغي نل بمأÎل Êو-نا-ق-لأ Òغ م-عد-لأ““ نأا-بو
ةرأدإ’أ ف-قو-م ن-مو ةد--ح--تŸأ ·أ’أ ف--قو--م
.““ةديد÷أ ةيكيرمأ’أ
ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ميلقإأ ““ نأأ يضشايعلأ ديعضس دكأأو
موكÒ fiغ ميلقإاك ةدحتŸأ ·أ’أ قاثيم ‘ نودم

اهقح نم ةرم-ع-ت-ضسŸأ م-ي-لا-قأ’أ ل-ك نأا-بو ي-تأذ
حئأولل اقبط ÒضصŸأ ريرقت ءاتفتضسأ نم ةدافتضس’أ
بر-غŸأ““ نأأ ا-ضضيأأ ا-ح-ضضو-م ““›ود-لأ نو-نا-ق--لأ

ةدأرإأ نع Èعيضس يذلأ ءات-ف-ت-ضس’أ ن-م فو-خ-ت-م
لÓقتضسأ ¤إأ يدؤوي-ضس يذ-لأ يوأر-ح-ضصلأ بع-ضشلأ
.““ةيبرغلأ ءأرحضصلأ

ةين-طو-لأ ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر را-ضشأأ ر-خأأ بنا-ج ن-م
““ نأأ يوأرحضصلأ بعضشلأ عم نماضضتلل ةيرئأز÷أ
لوح دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزو-لأ تا-ح-ير-ضصت

هذه““ نأأ دكأأ اŸ ةضصاخ ““ةبئاضص تناك ةيضضقلأ هذه
ىلع Êويهضصلأ نايكلأ دجأوتب حمضست-ضس ة-ق-ف-ضصلأ

أذه ةهجأوŸ ةظقي Ìكأأ انم بلطي ام وهو اندودح
ر كلام ^.““ديدهتلأ

 دود◊ا ¤إا Êويهصصلا نايكلا لوصصو نم رذح
ىؤؤرلا ديحوتل ةينطولا بخنلا لك وعدي دها‹

رارقتسس’ا ىلع ظافحلل
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ىلع افيشض هلوزن لÓخ نايز نب  حشضوأاو ^
ةيزكرŸا ةنجللا نأا ،ضسما ةيناث-لا ةا-ن-ق-لا
¤ا تهتنا ،يعما÷ا لوخد-ل-ل Òشضح-ت-ل-ل
ميلعتلا ‘ ةيقيبطتلا ضسوردلا لك دامتعا
ةيشساشسلا داوŸا ¤ا ةفاشضإلاب يروشض◊ا
. Úيعما÷ا ةبلطلا ةبغر دنع لوزن

ةماقلا نم ةدافت-شسلا ‘ ة-يو-لوألا ن-عو
ريزولا بشسحب ةد-ئا-ع ي-ه-ف ، ة-ي-ع-ما÷ا
تايلولا نع اديعب نوميقي نيذلا ةبلطلل
ةماقلا““ نأا احشضوم ،اه-ب نو-شسرد-ي ي-ت-لا

ةبلطلل  ةيولوألاو ةبلطلا ثلث بعوتشستشس
تايلو اميشس ةديعب تايلو نم Úمداقلا
تايلكلل امود ىقبيشس ر-يد-ق-ت-لاو بو-ن÷ا

ام وهو ليلق دادعت اهيدل تايلك  كانهف
Áمهلك وأا ةبلطلا فشصن لابقتشسا نم اهنك
.““ نايحألا ضضعب ‘
نإا ريزولا لاق  ،ةبلطلا لقن نع هثيدح ‘و

ةرازوو ل-ق-ن--لا ةرازو Úب ة--كÎششم ة--ن÷
ىلع تلمع يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا

قيرط نع  ةبلطلا لقنل ة-ي-قا-ف-تا Òشض–
ل--ك ““ نأا اد--كؤو--م ، ة--يد--يد◊ا كك--شسلا
نحنو ةبلطلا لقنل ةرشضfi تازي-ه-ج-ت-لا
. ““ايلعلا تاطلشسلا رارق رظتنن

›اعلا ميلعتلا ريزو دكأا ، رخآا بناج نم
نأا نايز نب يقابلا دبع يم-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
بيجتشست دعت ⁄ ة-ي-ع-ما÷ا تا-حور-طلا

ام و-هو ،يدا-شصت-قلا عا-ط-ق-لا لا-غ-ششنل
ي-ه-ت-ن-ت ة-يÁدا-كأا تا-حور-طأا ا-ه-ي-ق-ب-ي
ريوطت ‘ مهاشست نأا ن-كÁ ل تا-ي-شصو-ت-ب
ةيؤورلا نأا ¤إا اÒششم ،  يداشصتقلا عاطقلا
تاحور-طأا ضسا-شسأا ى-ل-ع مو-ق-ت ةد-يد÷ا

عم انقفتا ريزولا لوق-ي كلذ-ل ،ع-يرا-ششŸا
ةن÷ انأاششنأاو لم-ع-لا با-برأا ة-ي-لارد-ف-ن-ك
هاروتكدلا تاحورطأا ‘ Òكفت-ل-ل ة-كÎششم

يدعمو Úثحابلا نك-م-ت-شس ، ة-شسشسؤوŸا ‘
يريوطتلا ثحبلاب ىمشسي ا‡ تاحورطألا
نأا ةيعانشصلا ةشسشسؤوم-ل-ل ن-كÁ ه-نأا ا-م-ك ،
ريوطتلاو ثحبلل ماشسقأا ءاششنا ىلع لمعت

نولمعيشس نيذلا Úثحابلا لابقتشسا لجأا نم
ة-ع-ما÷ا Úب برا-ق-ت-لا ز-يز--ع--ت ى--ل--ع
. ريزولا بشسحب ““ ةيعانشصلا تاشسشسؤوŸاو
ميلع-ت-لا ر-يزو فا-شضا، قا-ي-شسلا تاذ ‘ و
ةكراششŸا ‘ رظنلا ةداعإا متيشس هنإا ،›اعلا

Ãا ة-شصا-خ ،هارو-ت-كد-لا تا-ق-با--شسŸةدا
،ةئفلل يما-ظ-ن را-طا داد-عا ¤إا اÒششم،7
ةشصرفلا يطع-ي-شس عا-ط-ق-لا نأا ا-ح-شضو-م
لك ةشسارد عم  هاروتكدلا ةقباشسم ‘ ةبلطلل
.تلا◊ا

ة-ن÷ ل-ي-ك-ششت ” ه-نأا،نا-يز ن-ب فا--شضأاو
تاداهشش يل-ما◊ ي-ما-ظ-ن را-طا داد-عإل
يلماح تلاغششنا نأا ¤إا اÒششم،هاروتكدلا

زربأاو ،ةيعوشضوم دعت هارو-ت-كد-لا ةدا-ه-شش
ىلع هاروتكدلا حتفيشس عاطقلا نأا ،ريزولا
ف--ي--ظو--لا ى--ت--ح تا--عا--ط--ق--لا ل--ك
ةديدج ةرظن يطعنشس Ó-ئا-ق،ي-مو-م-ع-لا
.مظنم دج راطا ‘ هاروتكدلل
،نايز نب د-كا-ف ÎشساŸا ضصخ-يا-م ‘ ا-ما

ضصخ-ي ا-م-ي--ف ل--ك--ششم يأا دو--جو مد--ع
د-ج تنا-ك رو--مألا--ف““ ا--فدر--م ،ÎشساŸا

.““ةيداع
ةرورشض ىلع ريزولا ددشش ،ىرخا ةهج نم
عيمج كارششإاب ““يد مأا لأا““ ماظن حÓشصإا
ما-ظ-ن نأا اÒششم ،ة-يرازو-لا تا-عا-ط-ق-لا
ةاعارم عم فييك-ت-ل ة-جا-ح-ب ““يد.مأا.لأا““

.ةيداشصتقلا قوشسلا تابلطتم

ن ةظيفح^

Èع ةشساردلا نويعما÷ا ةبلطلا فنأاتشسي ^
،ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا-ب ا-يرو-شضح تا-ع-فد
ببشسب ةيئانثتشسا فورظ ‘ ، ءاثÓثلا ادغ
تق-ل-ط-نا نأا د-ع-ب ا-نورو-ك ضسوÒف ي-ششف-ت
نع ميلعتلا ةقيرطب Úعوبشسأا ذنم ضسوردلا
.دعب
،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلع-ت-لا ر-يزو نا-كو

ةبشسا-نÃ ه-نأا د-كأا ،نا-يز ن-ب ي-قا-ب-لا د-ب-ع
” ،1202-0202 يعما÷ا مشسوŸا قÓطنا
طمنلا ‘ ““مراشص““ يحشص لو-كو-تور-ب ع-شضو
دامتعا متي ثيح ،مي-ل-ع-ت-لا ن-م يرو-شض◊ا
ةشساردلا نامشض لÓخ نم ج-يو-ف-ت-لا ما-ظ-ن
ضسيرد-ت ع-م ة-ب-ل-ط-لا ثل-ث--ل ة--يرو--شض◊ا
ةشساردلا نأا احشضوم ،ةيشسا-شسلا تاد-حو-لا

اعوبشسأا21 لدعÃ طمنلا اذه قفو م-ت-ت-شس
ميلعتلا ط‰ Èع متيشس يقابلاو يشسادشس لكل

ةيعما÷ا ةر-شسألا ر-يزو-لا ا-عدو .د-ع-ب ن-ع
نأاو اميشس ل ،يعما÷ا مشسوŸا اذه حا‚إل
959.972 ةيئانثتشسا ةفشصب قحتلا ةنشسلا هذه
ازÈم ،دهاعŸاو تاعما÷اب اديدج ابلاط

يروشض◊ا ميلعت-لا Úب ة-جوازŸا ما-ظ-ن نأا
.ةبلطلا ءلؤوه اشضيأا لمششي دعب نع ميلعتلاو
ركذ ،دعب نع ضسوردلا قÓط-نا ة-ب-شسا-نÃو
نأا هل ةلاشسر ‘ عاطقلا نع لوألا لوؤوشسŸا
نم Êاثلا يشساد-شسلا ذ-ن-م تد-م-ع ةرازو-لا
،انوروك ةحئاج ببشسبو ،ةمر-شصنŸا ة-ن-شسلا
‘ لثمتت ميلعتلا ‘ ةليدب طا‰أا دامتعا ¤إا
فلتfl لامعتشساو دعب نع ميلعتلا قئارط““
هذه ةثادح““ ¤إا اÒششم ،““ةحاتŸا طئاشسولا
رشصانع لم‹ رفوت مدعو ايبشسن ة-بر-ج-ت-لا
تابوعشصلا اهتمدقم ‘و اهل ةنشضا◊ا ةئيبلا
ف-ع-شضو ي-ك-ب-ششلا لا-شصتلا-ب ة-ط-ب-ترŸا

.““قفدتلا تلدعم
ميظنتب حمشس ميلعتلا نم طمنلا اذه نأا دكأاو
جهانŸا تابلطتم لامكتشساو دعب نع ضسورد
دعب نكم اÃ ةيميلعتلا جماÈلاو ةيشساردلا
تا-طا--ششن--لا ن--م دد--ع ءار--جا ن--م كلذ
مايقلا اذكو يروشضح لكششب ةيجو-غاد-ي-ب-لا
يحشص لوكوتورب دامتعاب مييقت-لا لا-م-عأا-ب

دعاوق ماÎحاو ةبلط-لا ج-يو-ف-ت لÓ-خ ن-م
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ءاو-شس ة-يا-قو-لاو ة-يا--م◊ا

ق-فارÃ وأا ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت--لا تا--شسشسؤو--م
ميلعتلا ط‰ نأا Èتعاو .ةيعما÷ا تامدÿا

ط‰ Úبو هنيب انايحأا ةجوازŸاو دعب نع
نوكي يتلا تاطاششنلا ‘ يروشض◊ا ميلعتلا

طقف حمشسي ⁄ ،ادودfi ةبلطلا ددع اهيف
‘0202-9102 يعما÷ا م-شسوŸا ءا-ه-نإا-ب

تا-شسشسؤوŸا بل-غأا ‘ ““ة-لو-ب-ق-م““ فور--ظ
تاشسشسؤوŸ ضصاخ لكششب نكم لب ،ةيعما÷ا
‘و ةيع-ما÷ا ةر-شسأÓ-لو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا

باشستكا نم نوثحابلا ةذتاشسلا اه-ت-مد-ق-م
ميلعتلا نم طم-ن-لا اذ-ه ‘ ““ة-ن-ي-م-ث ةÈخ““

تا-برا-قŸا ‘ م-ك-ح-ت-لا ن-م م-ه--ن--ك--مو
هلئاشسو ريوطتو هب ةطبترŸا ةيجوغاد-ي-ب-لا
ةيمي-ل-ع-ت-لا تا-شصنŸا رار-غ ى-ل-ع ه-تاودأاو
يكب-ششلا ل-شصاو-ت-ل-ل ة-ي-م-قر-لا ة-ي-شضرألاو
ةقÓع-لا ‘ ةد-ج-ت-شسم بي-لا-شسأا دا-م-ت-عاو
.بلاطلاو ذاتشسألا Úب ةيجوغاديبلا
تهنأا ةرازولا نأا ¤إا ددشصلا اذه ‘ راششأاو
ةشصاÿا تاشصنŸا هذه نم ةئاŸاب09 ةبارق
نأا اد-كؤو-م ،ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤوŸا ل--ك--ب

ةلجشسŸا تابوعشصلا ليلذت““ ددشصب ه◊اشصم

ام اميشس ،ميلعتلا نم طمنلا اذه قيبطت ‘
،ذاتشسلاو بلاطلا Úب ةيلعافتلا أادبÃ قلعت
ةكبشش عيشسوتب ةقلعتŸا لئاشسŸا بناج ¤إا
كلذو قفدت-لا م-ج-ح ن-م ع-فر-ل-ل تنÎنإلا
.““رئاز÷ا تلاشصتا ةشسشسؤوم عم نواعتلاب

ة-يدا–Ó-ل ما-ع-لا Úملا د-كأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلع-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
لامعلل ماع-لا دا–لا ءاو-ل ت– ة-يو-شضنŸا
ط‰ نأا ،ة-نرا-م-ع دو--ع--شسم ،Úير--ئاز÷ا
ايميلعت ا-جذو‰ د-ع-ي ،د-ع-ب ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لا
‘ هدامتعا نم دب ل ايج-ي-تاÎشسا ارا-ي-خ»و

ازÈم ،““ةيئانثتشسلا ةيحشصلا فورظلا هذه
لئاشسولا ةفاك ةئ-ب-ع-ت““ بل-ط-ت-ي ه-حا‚ا نأا
.““ةيرششبلا تاقاطلاو ةيداŸا
نم ةذختŸا تابيتÎلا نا ةنرامع Èتعا و

مشسوŸا قÓطنا ضصوشصخب ةياشصولا فرط
حا‚ا نا-م-شضب ح-م-شست ›ا◊ا ي--ع--ما÷ا
ةيعما÷ا ةن-شسل-ل ي-جو-غاد-ي-ب-لا طا-ششن-لا
امك -نو-هر-م نأا-ششلا اذ-ه نأا لا ،ةد-يد÷ا

تاءار-جإلا-ب ق-ئا-ف--لا ماز--ت--للا--ب -لا--ق
ضسيردتل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-م-ي-شس ل ة-يزاÎحلا
Òفو-ت ى-ل-ع ضصر◊ا ع-م اذ-ه يرو--شض◊ا
حا‚إل ةمزÓلا طور-ششلاو ل-ق-ن-لا ل-ئا-شسو
ةيدا–لا تددج ،ةبشسا-نŸا-بو .ة-ي-ل-م-ع-لا
يحشصلا لوكوتوÈلاب مازتللا ىلع اهديكأات
،مشسوŸا اذه لÓخ Èكأا ةمارشصب هقيبطتو
يخاÎلا مدع ¤ا Úلعاف-لا ع-ي-م-ج ة-ي-عاد
و ةظق-ي-لا و ة-ي-لوؤو-شسŸا حور-ب ي-ل-ح-ت-لاو
لك ىوتشسم ىلع يعولا رششن ‘ رارمتشسلا
لجأا نم ةيع-ما÷ا تا-ما-قلاو تا-شسشسؤوŸا
›ا-ت-لا-ب و ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا ق-ي-ب-ط-ت
.ةيجوغاديبلا ةيلمعلا حا‚ ‘ ةمهاشسŸا

ىرخأ’ا يه ةيبÓطلا تاميظنتلا
مراسصلا قيبطتلا ةرورسض ¤ا تعد

يحسصلا لوكوتوÈلل
دا–ل ماعلا Úملا راششأا ،ددشصلا اذه ‘و
¤إا ،يكرا-ب-م بي‚ ،Úير-ئاز÷ا ة-ب-ل-ط-لا
دوجو مدع““ ببشسب ضصئاقنلا ضضعب ليجشست

يشسادشسلا ‘ ءابولا ةهجاوŸ ““ةيفاك ةÈخ
ايعاد ،ةيشضاŸا ةيشساردلا ةنشسلا نم Êاثلا
و يدشس÷ا دعابتلا-ب ماز-ت-للا ¤ا ع-ي-م÷ا
.يقاولا عانقلل مئادلا ءادترلا
يكرابم Èتعا ،دعب نع ميلعتلا ضصوشصخبو
ةيبÓطلا تاميظنتلا ¤وأا نم ناك دا–لا نأا
هرابتعاب طمنلا اذه دامتعا ¤إا تعد يتلا
فور--ظ--لا هذ--ه ‘ ““د--ي--حو--لا را--يÿا““
تاباشصلا ددع ةدايز يدافتل ةي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
عورششم ثعبو ةيرئاز÷ا ةعما÷ا ريوطتلو

.ةيŸاعلا تاعما÷ا فشصم ‘ ةيمقر ةعماج
قطانم ‘ Úنطاقلا ةبلطلا ضصوشصخب امأا
ىلع دامتعلا نكÁ““ هنأا يكرابم لاق ،لظلا
مÓعلا تاعاق لÓغتشساو ةي-قرو-لا خ-شسن-لا
تاما-قلاو تا-ع-ما÷ا ‘ ةر-خ-شسŸا ›لا
.ةشساردلل ““ةيعما÷ا
لجأا نم فلاحتلل ينطولا Úملا Èع ،هرودب
،يعجر ةزمح ،ينطولا يبÓطلا ديد-ج-ت-لا

اهتدمتعا يتلا ةق-ير-ط-ل-ل ““ه-ب-ي-حر-ت““ ن-ع
نأا ازÈم ،يرو-شض◊ا م-ي-ل-ع-ت-لا ‘ ةرازو-لا
ةقيرطلا يه تاعفد ق-ير-ط ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لا
ىوت-شسم ى-ل-ع ة-شسارد-لا نا-م-شضل ““ح‚ألا““
.ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا
اذه ‘ ةدمتعŸا ةمانزرلا نأا يعجر دافأاو
ةبلطلا ثلثل ةشساردلا دام-ت-عا اذ-كو را-طلا
““قئل““ بيترت ةي-شسا-شسلا ضسورد-لا ي-ق-ل-ت-ب

ةÎف لك ةياهن ‘ مييقتب جوتي هنأاو اميشسل
.يمييقت ناحتماب ةعفد لك ةبلطل ةشسارد
يبÓطلا هميظن-ت نأا ه-تاذ ثد-ح-تŸا د-كأاو
لÓخ نم هلكا-ي-ه رود ز-يز-ع-ت ‘ ر-م-ت-شسم
.دئاشسلا عشضولا عم ملقأاتلا لجأا نم نيوكتلا
‘ ةيتشسجوللا تايللا عشضو ‘ مهاشسي امك
Òفوت ‘ ماهشسلا لÓخ نم ةبلطلا لوانتم
ع-م قا-ف-تا مار-باو ›لا مÓ--علا ةز--ه--جأا

flفوتل لاقنلا فتاهلا ي-ل-ما-ع-ت-م ف-ل-تÒ
.تنÎنأÓل ›اعلا قفدتلا
قطانŸاب Úنطاقلا ةبلط-لا ضصو-شصخ-ب ا-مأا
تابتكŸا حتف ¤إا ي-ع-جر ا-عد-ف ،ة-ي-ئا-ن-لا
ىتح ةبلطلا نم تامدÿا بيرقتو ةيدلبلا
بناج ¤ا ،ضسوردلا ةع-با-ت-م م-ه-ل ى-ن-شست-ي

لقن-لا طو-ط-خ ح-ت-ف ةرور-شضب ه-ت-ب-لا-ط-م
¤ا لقنتلا نم ةبل-ط-لا Úك-م-ت-ل ي-عا-م÷ا
ن.ح̂  .تاعما÷ا

مهفينسصت ةداعإ’ سصاخ نوناق رادسصإاو لخدتلل دارج وعدي ياورمع
ةيقÎلا مادعناو روجألا فعصض نوكتصشي ةياقولاو نمألا ناوعأا

›اعلا ميلعتلاو ةيبÎلا ةن÷ وشضع اعد ^
ريزولا دوعشسم يوارمع يمل-ع-لا ثح-ب-لاو
لجا نم لخدتلا دارج زيزعلا دبع لولا
ن--مألا ناو--عأل ضصا--خ نو--نا--ق راد--شصإا
بتر ثادحتشساو مهفينشصت ةداعإل ةياقولاو
يباتك لاؤوشس ‘ يوارمع حشضواو .مهتيقÎل
ناوعأا لا-غ-ششنا ،لولا ر-يزو-لا ¤ا ه-ه-جو
عاطق تاشسشسؤوم فلتfl ‘ ةياقولاو نمألا
، ةحشصلا ، ةيبÎلا ةي-مو-م-ع-لا ة-ف-ي-ظو-لا
نوناعي يذلا ““ ةيمومعلا تارادإلا ، ةلادعلا

ذنم تايقÎلا مادعناو روجألا فعشض نم
نيدقع نم ديزأل بشصنŸا اذه ثادحتشسا
” ثيح ءادوشسلا ةيرششعلا نابإا اديد–و ،
اهتيام◊ ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب مهفي-ظو-ت

هل ضضرعتت امو ““كاذنآا نمألا مادعنا ةجيتن
flا ف-ل-تŸلا ة-شصا-خ تا-شسشسؤوÎةيوب ‘

ضشياع ناك يأل نكÁ ل يتلا ةÎفلا كلت
ناوعألا ءلؤوه ماق ذإا ، اهنايشسن ةبق◊ا كلت
ةلودلا تاشسشسؤوم ىلع ظافحلل رابج لمعب

مهنييعت ذنم ناوعألا ءلؤو-ه نإا““ ا-ح-شضو-م
لو ميشسرت ل دقاع-ت-لا ما-ظ-ن ن-م-شض م-هو
ةفاشضإا ،ىرخأا بشصانم ¤إا ةيلخاد تايقرت
ىتح مهقح ‘ انايحأا فشسعتلا ةشسرا‡ ¤إا
اذه ‘ مهو دعاقتلا فراششم ىلع مه و
.““يرزŸا عشضولا
مهلمأا نا ““ يباتكلا لاؤوشسلا ضصن فاشضاو
، فشسعتلا نم مهيمحي مهب ضصاخ نوناق
مهبشصانÃ ميشسÎلا ‘ مهقو-ق-ح ن-م-شضيو

فينشصتلاو نانئمطلاو نامألاب اور-ع-ششي-ل
ازيف– مهتيقÎل ىرخأا بتر ثادحتشساو
ةتافتلا نولمأاي امك ، مهدوه÷ انيمثتو مهل

طاششن لام-ع رار-غ ى-ل-ع م-هو-ح-ن ةدا-ج
ةلودلا ترقأا نيذلا يعا-م-ت-جلا جا-مدإلا
. ةراق بشصانم ‘ مهجامدإا
لاو-ط ة-ئ-ف-لا هذ-ه ءا-ق-ب بئا-ن-لا ضضفرو

له““Óئاشسم، نيدعاقتم ةينهŸا مه-تا-ي-ح
نوناق رادشصإل  ةيلاجعتشسا تاءارجإا  نم
ءلؤو-ه-ل را-ب-ت-علا ةدا-عإاو ، م-ه--ب ضصا--خ

اورعششيل مهبشصانم ‘ مهميشسرتو ،ناوعألا
ثادحتشساو مهفينشصت ةداعإاو ،نانئمطلاب
انيمثتو مهل ازيف– مهتيقÎل ىرخأا بتر

ن.ح ^ .»؟ مهدوه÷

 ءابرغ فرط نم ءادتع’ ةليم ‘ ةطسسوتÚ ÃيوبÎلا ÚفرسشŸا دحأا سضرعت رثإا
ةيوبÎلاو ةيرادإلا مقطألا ةيامحب ةرازولا بلاطت ÚيوبÎلا نيدعاصسŸاو ÚفرصشŸا ةباقن

ةيديد◊ا ككسسلا Èع ةبلطلا لقنل ›اعلا ميلعتلاو لقنلا يترازو Úب قافتا

 تاعماجلل ةبلطلا روصضح صصيلقت : نايز نب
عوبصسألا ‘ Úموي ¤إا

ثلثلا ¤إا ةيعما÷ا ءايحألا ‘ ÚميقŸا ةبلطلا ددع صضيفخت ^
نوكيسس ادغ يعما÷ا مسسوŸا قÓطنا نأا ،نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو  دكأا
راسشتنا دسض يحسصلا لوكوتوÈلا ‘ اهدامتعا ” يتلا ة-يزاÎح’ا Òباد-ت-لا ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب ،ا-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا

اذكو عوبسسأا لك ‘ Úموي لدعÃ ةبلطلا عيم÷ ةيروسض◊ا سسوردلا سصيلقت اهمهأاو انوروك سسوÒف
. ثلثلا ¤ا ةيعما÷ا ءايحأ’ا ‘ ÚميقŸا ةبلطلا ددع سضفخ

انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب تاعفد Èع متتسس ةيلمعلا
ادغ ايروصضح ةصساردلا نوفنأاتصسي نويعما÷ا ةبلطلا

Úفرششٌملل ةينطولا ة-با-ق-ن-لا تب-لا-ط ^
ةرازوÚ EASNSيوبÎلا نيدعاشسŸٌاو
تاطلشسلا ىدل يعشسلاب ةينطو-لا ة-ي-بÎلا
ةيام◊ ةيلاجعتشسا Úناو-ق ن-شسل ا-ي-ل-ع-لا
لماك لّمحتبو ةيوبÎلاو ةيرادإلا مقطألا
ّد-ح ع-شضو-ل كّر-ح-ّت-لاو تا--ي--لوؤو--شسŸا
يتلا ةين-مألا تا-قورÿاو تا-كا-ه-ت-نÓ-ل
تا--شسشسؤوŸا ل--خادو ط---يfi لا---ط---ت
.ةيوبÎلا
امك رثا هذه ““EASNS““ لا ةوعد يتأاتو
ىلع ““رجفلا““ زو– اهل نايب ‘ تحشضوأا
““زولك ريذن““ وعدŸا ضضّرعت““ هنم ةخشسن

ةي-م-ع ن-ب““ ة-ط-شسو-تÃ يو-بر-ت فر-ششم
هتفشصو ،““ءادت-عل ة-ل-ي-م ة-يلو-ب ““را-م-ع
،““ناب÷او ضسيشسÿا ،يجمهلا““ ب ةباقنلا
هتيدأات ءا-ن-ثأا مر-شصنŸا ضسي-مÿا ءا-شسم““

Ÿا نع ءابرغ فرط نم مهماهŸةشسشسؤو،
هّنألو اهلكايه اوٌحابتشساو اهتمرٌح اوكهتنا

نأا ¤إا ةÒششم ،““كلذ ن-ع م-ه-ي-ن-ث لوا--ح
ةيحشضلا ىلع برشضلاب اوّدعت““ Úلعافلا
‘ هل ببشست نمزم ضضرم نم Êاعي يذلا
َم‚““ هنأا ةفيشضم ،““فنألاب جودزٌم رشسك
ةيّحشص تاف-عا-شض-ٌم ءاد-ت-علا اذ-ه ن-ع
ةدŸ لمعلا نع يوبÎلا فرششŸا دعبتشس

.““يعرششلا بيبطلا اهدّدحيشس ةليوط
ةينطولا ةباقن-لا تر-ك-ن-ت-شساو تدّد-نو

Úيو-بÎلا ن-يد-عا-شسŸٌاو Úفر-شش--ٌم--ل--ل
تب-لا-طو ،““نا-ب÷ا ل-ع-ف-لا““ ب ة--ثدا◊ا
لماك لّمحتب ةشصتخŸٌا تاه÷او ةرازولا

ّدح عشضول ،اعيرشس كّرحّتلاو اهتايلوؤوشسم
ة-ي-ن-مألا تا--قورÿاو تا--كا--ه--ت--نÓ--ل
تدكأا امك يتلا ،““ةيو-بÎلا تا-شسشسؤو-م-ل-ل

ن-م ة-ل-م-ج-ب ة-ي--مfi ا--ه--ّنأا ضضÎف--ي““
موشسرŸا اميشس ل ةينو-نا-ق-لا ضصو-شصن-لا
قيبطت““ نأا ة-ح-شضو-م،““30-01 يذيفنت-لا

لؤواشست لfi ىقبي ايناديم Úناوقلا هذه
ىلع  ثداو◊ا هذه لثم راركت عم ةشصاخ
،““ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا نم ديدعلا ىوتشسم
ةفوتكم ىقبت نلو ⁄““ اهنأا ىلع ةددششم
يذ-لا ي-مار-جإلا ل-ع-ف-لا ما-مأا يد--يألا
مر◊ا لخاد يوبÎلا فرششŸا هل ضضرعت
.““يوبÎلا
نم دّرلا تارايخ لكب ا-ه-ظا-ف-ت-حا““ ع-مو
بشسح ““ة-ي-جا-ج-ت-حا تا-ف-قوو بار-شضإا
ةان÷ا ةبشساfi““ ب ةباقنلا تبلاط ،اهنايب
تابوقعب مهعدرو ةلادعلا ¤إا مهÁدقتو

هشسفن هل لّوشست نم لكل دح عشضت ةمراشص
““ه-ي-ف-ظو-مو يو-بÎلا مر◊ا-ب ضسا-شسŸا

يعشسلا»ب ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ةيعاد،
نشسل  دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا ىدل دا÷ا

م-ق-طألا ة-يا-م◊ ة-ي-لا-ج-ع-ت-شسا Úناو-ق
ل-خادو ط-يfi ‘ ة--يو--بÎلاو ة--يرادإلا
ة-ن÷ دا-ف-يإا»و ،““ة-يو--بÎلا تا--شسشسؤوŸا
يلث‡ دحأا ةيوشضعب ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل ة-يرازو
ىلع فوقولل ةباقن-ل-ل ي-ن-طو-لا بت-كŸا

ببشست نم لك ةبشساfiو ةثدا◊ا تايثيح
رظنلا ةداعإا ةرورشض““ ىلع ةّددششم ،““اهيف

ÚفرششŸاو نيدعاشسŸا لمع  فورظ ‘
فر--ظ--لا اذ--ه ‘ ة--شصا--خ Úيو---بÎلا
د-مfi ةرازو ة-ب-لا-ط-م ،““ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
عم اعيرشسو اًباجيإا لعافتلا““ ¤إا  طوعجاو
ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة-ي-ن-هŸا بلا-طŸا ل--ك
تاطÙا ديدع ‘ اهفرط نم ةعوفرŸا
ىفطصصم ديجم ^ . ““ةيلاشضنلا تابشسانŸاو
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يداسصتقإا

ر-يزو د-كأا ع-ي-قو-ت-لا م-شسار-م بق--عو ^
ديم◊ا دبع ةيفيرلا ةيم-ن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا
ةقرو راطا ‘ جردنت ةيقافت’ا نا ،Êادمح
ىلع ÚحÓفلا عيج-ششت-ل عا-ط-ق-لا ق-ير-ط
تايفيكلا ديد– بنا-ج ¤إا ،را-م-ث-ت-شس’ا
يشضرق ىلع لوشصحلل ةلهؤوŸا طورششلاو
دئاوفلا-ب ل-ف-ك-ت-لاو يد-ح-ت-لاو ق-ي-فر-لا
ريزولا بشسحو .صضرقلا اذه نع ةبتŸÎا
ةيقافتا راطا ‘ نمشضتي قيفرلا صضرق نإاف
بلط تافلم ةشسارد ةدم صصيلقت ،0202
، اموي51 ¤إا بوب◊ا ةبعشش ‘ صضورقلا
،ىرخأ’ا بعششلل ةبشسنلا-ب ا-مو-ي03 ¤إاو
اذه ن-م ةدا-ف-ت-شس’ا ع-ي-شسو-ت ن-ع Ó-شضف
. ةيحÓفلا بعششلا ل-ك ل-م-ششي-ل صضر-ق-لا
Úب ع--قوŸا قا--ف--ت’ا نأا ر--يزو--لا د--كأاو
نيديفتشسŸا ÚحÓفل-ل ل-ف-ك-ي Úفر-ط-لا
نم اوناع نيذلا ““ قيفرلا““ صضرق نم اقباشس
91–ديفوك ةحئاج ةÎف ة-ل-ي-ط تا-بو-ع-شص
ةداعإا ، هراششتنا عنŸ ةبتŸÎا تاءارجإ’او
.اهتدم ديد“و صضورقلا ةلودج
حشضوأاف ،““يدحتلا““ صضرق صصو-شصخ-ب ا-مأا
عونلا اذه ن-م ن-يد-ي-ف-ت-شسŸا نأا ر-يزو-لا
ةشسارد ةدم صصي-ل-ق-ت ن-م نود-ي-ف-ت-شسي-شس
نمشضت بناج ¤إا ، اموي03 ¤ا تافلŸا
لا‹ ‘ رامثتشسÓل رواfi ةدع صضرقلا
ن-يز-خ-ت-لاو ير-لا رار-غ ى-ل-ع ة-حÓ-ف-لا
Êادمح ديشسلا بشسحو .اهÒغو ليوحتلاو
عرازŸاو ةيداشصتق’ا تاشسشسؤوŸا لك ““ ناف
صضرق ىلع لوشصحلل ةلهؤوم ة-ي-جذو-م-ن-لا
هذه نع ةبتŸÎا دئاوفلا نوكتو .““يدحتلا
ة-حÓ-ف-لا ةرازو ق-تا-ع ى-ل-ع صضور--ق--لا
ةليط ، ةئاŸاب001 ةبشسنب ةيفيرلا ةيمنتلاو

ثيح ، تاونشس5 ب ةردقŸا صضرقلا لاجآا
لاجآا يطخ-ت لا-ح ‘ ه-نأا ر-يزو-لا ح-شضوأا
لمحتيشس تاو-ن-شس8و6 ¤ا صضر--ق--لا
‘و ،ةدئافلا نم ةئاŸاب1 ةبشسن رمثتشسŸا
01 قوفت ةدŸ رامثتشس’ا ديشسŒ مدع لاح
قتاع ىلع ةلماك دئاوفلا نوكت و تاونشس
نإاف ريزولا بشسحو .صضرقلا نم ديفتشسŸا
صصن نمشض دد– ⁄ تافلŸ ةشسارد ةدم
عم اهماربا ” يتلا ةقباشسلا تا-ي-قا-ف-ت’ا
Ìكا عجششت ةقباشس Èتعي ام وهو ،ردب– كنب
نمو .جاتن’ا ىلع نيرمثتشسŸاو ÚحÓفلا
لÓخ Êادمح د-ي-شسلا د-كأا ،ىر-خأا ة-ه-ج
ىلع عيقوتلا بقع تدقع ةي-ف-ح-شص ةود-ن
32 لا ةيحÓفلا بعششلا لك ““ نأا ،قافت’ا
وا ÚحÓفلا لك ناو ،صضور-ق-لا-ب ة-ي-ن-ع-م
مهعيراششم دي-شسÚ ‘ Œب-غار-لا ÚلاوŸا
بعششل ةيولو’ا حنم نود ،Úينعم ةيحÓفلا
نشس صصوشصخ-بو .““ىر-خأ’ا با-شسح ى-ل-ع
نا ريزولا دكأا ، Úمأا-ت-لاو صضور-ق-لا ح-ن-م
لÓخ رابتع’ا Úعب ذخؤوي نل نشسلا لماع
طاششنلا ةعيبط ¤ا رظنلاب صضر-ق-لا ح-ن-م

دب ’ طاششنلا ىلع Úمأاتلا نأاو ،يحÓفلا
ÚحÓفلا صصوشصخبو .ادو-جو-م نو-ك-ي نأا
حشضوأا ،91–ديفوك ةحئاج نم نيررشضتŸا
جاتن’ا ‘ مهدومشصل هنيمث-ت د-ع-ب ر-يزو-لا
هذه ةلودج ةداعإا متي هنا ،ءابولا ةÎف ةليط
ةيروه-م÷ا صسي-ئر ن-م رار-ق-ب صضور-ق-لا
لك ةشسارد عم ، نوبت ديÛا دبع ديشسلا
نم .صضرغلا صسفنل ىرخأ’ا بعششلا تافلم
صضورق ةلودج ةلأا-شسم كÎت ىر-خأا ة-ه-ج
تاونشسل مهتافلم دوعت نيذلا نيرمثتشسŸا
ةلاحب ةلاح اهتشساردل ،دئا-ع نود ة-ل-يو-ط
كنبلا فرط نم اهشصوشصخب رارق رادشصإاو
امإا كونبلا طاششنل ةمظنŸا Úناوقلل اقفو
ديشسلا فيشضي ،اهتلودج مدع وا اهتلودجب
ةنحششب قلعتي لاؤوشس ىلع هدر ‘و .Êادمح
،ايناوتيل نم ار-خؤو-م ةدرو-ت-شسŸا ح-م-ق-لا
ةيلمعب قلعت-ت ة-لأا-شسŸا نأا ر-يزو-لا ح-شضوأا

Œب ة--يراÚ فر--ط--لاÚ ⁄ ح-يÎا-ه-ي-ف م
، ددÙا طور-ششلا Îفد Êا-ث-لا فر-ط-لا
تذ-خ--تا تاءار--جا ن--ع ر‚ا ا--م و--هو

.اهار‹

ح.ءايمل^

راطع ديÛا دبع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو لا-ق ^
كبوأا لود Úب قا--ف--ت’ا ’و---ل ه---نا ، صسما
اŸ طفنلا جاتنا ةدايز صضيفخت ىلع +كبوأاو
صسيئر راطع حشضوأاو .طفنلا قوشس ترقتشسا
لودلا ةمظنم ءارزو صسلÛ ةيلا◊ا ةرودلا
ةÒخأ’ا نأا لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸا ة-ي--بر--ع--لا
.1202 ةنشسل ةمظنŸا ةشسائر ىلع قداشصتشس

،راطع ديÛا دبع ،ةقاطلا ريزو هونو
ةيبرعلا لودلا فرط نم ةلوذبŸا دوه÷اب
““+كبوا““ قافتا راطإا ‘ لوÎبلل ةردشصŸا
تا-ماز-ت-ل’ ل-ما-ك-لا ماÎح’ا لÓ-خ ن--م
¤ا نزاوتلا ةداعا لجا ن-م جا-ت-ن’ا صضف-خ
ةيحاتت-ف’ا ة-م-ل-ك-لا لÓ-خو .ط-ف-ن قو-شس
راطقأ’ا ةمظنم ءارزو صسل501Û ةرودلل
يتلا (كباوأا) لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸا ة-ي-بر-ع-لا
ةينقت لÓ-خ ن-م ،را-ط-ع د-ي-شسلا ا-ه-شسأار-ت
ريزولا داششأا ،دع-ب ن-ع ي-ئرŸا ر-شضا-ح-ت-لا
لود-لا فر-ط ن-م ة--لوذ--بŸا دو--ه÷ا»ب
قافتا راطا ‘ لوÎبلل ةرد-شصŸا ة-ي-بر-ع-لا
ل--ما--ك--لا ماÎح’ا لÓ--خ ن---م ““+كبوا““
ةداعا لجا نم جاتن’ا صضفخب تامازتلÓل
ردقب صضيفختلا و  طفن قوشس ¤ا نزاوتلا
.““صضرعلا صضئاوف نم عاطتشسŸا
مد-ع ة-لا-ح““ نا ،را-ط-ع د--ي--شسلا ح--شضواو
و ةيŸاعلا قاوشس’ا اهدهششت يتلا رارقتشس’ا
ىلع بلطلا لبقتشسÃ ةطبترŸا ةي-با-ب-شضلا
،طشسوتŸا و Òشصقلا ىدŸا ى-ل-ع ط-ف-ن-لا
و لوÎبل-ل ةرد-شصŸا لود-لا ى-ل-ع صضر-ف-ت
لجا نم ايوشس لمعلا ةيبرعلا لودلا ةشصاخ
لدابت و ةيوقاطلا اهتاشسا-ي-شسل Ìكأا ق-ي-شسن-ت
عم ملقأاتلا لجا نم تامولعŸا و تاÿÈا
¤إا كلذك راششأاو .““ةيلوÎبلا قوشسلا تاÒغت
تايجيتاÎشسا ةرولب ىل-ع ل-م-ع-لا ةرور-شض““
ةيبر-ع-لا لود-لا ح-لا-شصم مد-خ-ت ة-يو-م-ن-ت
.““طفنلل ةردشصŸا
اÃ راطع د-ي-شسلا دا-ششا ،قا-ي-شسلا اذ-ه ‘و
لÓخ نم رابج لمع““ نم ةمظنŸا هب تماق
دقع اذكو تاشساردلا نم ةعوم‹ دادعا
‘ ةيونشس و ة-ي-ق-ي-شسن-ت تا-عا-م-ت-جا ةد-ع
flا ف-ل-تŸا ¤ا ةفا-شضإ’ا-ب ،ن-يدا-يÿةط
و ليعفت-ل ة-م-ظ-نŸا فر-ط ن-م ة-حÎقŸا
بشسح – اهنأاشش نم يتلاو ““اهطاششن ريوطت
ةمظنŸا لمع ريوطت ىلع دعاشست نأا – هلوق
نا ةرودلا صسيئر Èتعا امك .اهتيلاعف ةدايزو
طفنلل ةردشصŸا ةيبرعلا لودلا Úب قيشسنتلا
Úب نواعتلا صصرفل Ìكأا زيزعت““ ‘ حمشسيشس
طا-ششن ه-جوأا ف-ل-تfl ‘ ءا-شضعأ’ا لود-لا
قيق– ةيغب ةيزاغلاو ة-ي-لوÎب-لا ة-عا-ن-شصلا

بناج نم .““ةو-جرŸا فاد-هأ’او ج-ئا-ت-ن-لا
ةبعشصلا““ ةيعشضولا راطع ديشسلا زربأا ،رخآا
طفنلا قاوشسأاو يŸاعلا داشصتقÓل ““ة-يا-غ-ل-ل
ءابو يششفت-ل ار-ظ-ن صصو-شصÿا ه-جو ى-ل-ع
عشضولا اذه نأا ادكؤو-م ،د-ج-ت-شسŸا ا-نورو-ك
طفنلا قاوشسأا ‘ ةيرذج تاروطت هتبحاشص
بلطلل قوبشسŸا Òغ رايه-ن’ا ‘ ة-ل-ث-م-ت-م
نا قايشسلا تاذ ‘ ر-يزو-لا دا-فأاو .يŸا-ع-لا
ةميشسج راثأا ‘ تببشست يتلا ةحئا÷ا هذه
كلذ-ك تثد-حا ،نا--شسنإ’ا ة--ح--شص ى--ل--ع
ةÒبك ةيعامتجاو ةيدا-شصت-قا تا-بار-ط-شضا
ةقطنŸا نادلب اذك و ⁄اعلا لود مظعم ىلع
صشمكني نأا عقوتŸا نم هنا اركذم ،ةيبرعلا
دقنلا قودنشص ريرقت بشسح يŸاعلا ومنلا
اذه %4.4– ¤إا0202ربوتكأا رهششل ›ودلا
.ماعلا
501 ةرود-لا لا-غ-ششأا صسما تق-ل-ط-نا د--قو

Ûة-قا-ط-لا ءارزو صسل Ÿراطقأ’ا ة-م-ظ-ن
ةشسائرب ““كباوأا““ طفنلل ةردشصŸا ة-ي-بر-ع-لا
يتلاو راطع د-يÛا د-ب-ع ة-قا-ط-لا ر-يزو
زيزعت و ريو-ط-ت ل-ب-شس ة-ششقا-نŸ صصشصخ-ت
ةديد÷ا تاروطتلا لظ ‘ ةمظنŸا طاششن
لÓخو .يŸاعلا طفنلا قوشس اهدهششي يتلا
ةينق-ت Èع د-ق-ع-نا يذ-لا ,عا-م-ت-ج’ا اذ-ه
ةقاطلا ءارزو اشضيا قرطت ,دعب نع لشصاوتلا
لود-ج ‘ ة-جردŸا ع-ي-شضاو-م-ل-ل بر-ع-لا
عور-ششم ا-شسا-شسأا ل-م-ششي يذ-لاو لا-م--عأ’ا
1202 ماعل ةمظنملل ةيريدق-ت-لا ة-ي-ناز-يŸا
ةنامأ’ا تاطاششن لوح ماعلا Úم’ا ريرقتو
ةيلوÎبلا عاشضوأ’ا اهيف اÃ ةمظنملل ةماعلا
زيزعت لبشس عامتج’ا لوانت ام-ك .ة-يŸا-ع-لا
تاÒغتلا لظ ‘ ةمظنŸا طا-ششن ر-يو-ط-تو
عوشضوم ¤ا ةفاشضإ’اب ،ةد-يد÷ا ة-يŸا-ع-لا
.رششع Êاثلا يبرعلا ةقاطلا ر“ؤوم داقعنا
نم ذختت ي-ت-لا ،ة-م-ظ-نŸا نا-ف Òكذ-ت-ل-ل
ةنشس تئششنأا دق ،اهل ارقم تيوكلا ةمشصاع
ةكلمŸاو ايبيل و تيو-ك-لا فر-ط ن-م8691
‘ رئاز÷ا اهيلا مظنتل ةيدوعشسلا ةي-بر-ع-لا
نم Óك اشضيا ةمظنŸا لمششتو .0791 ماع
و قار-ع-لا و ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا-م’ا
فدهتو .ايروشس و رطق و رشصم و نيرحبلا
ةجتنم ةيبرع لود01 مشضت يتلا ،ةمظنŸا
ةيوقاطلا اهتاشسايشس ق-ي-شسن-ت ¤ا ،ط-ف-ن-ل-ل
ةيمنتلا ة-ي-قر-ت ة-ي-غ-ب ة-ي-بر-ع-لا ناد-ل-ب-ل-ل
ىوتشسŸا ىلع ,ل-م-ع-ت ا-م-ك .ة-يدا-شصت-ق’ا
لا‹ ‘ نواع-ت-لا ز-يز-ع-ت ى-ل-ع ,يو-ه÷ا
اذك و ةكÎششŸا عيراششŸا و طفنلا ريوطت
ح. ءايŸ ^  .يوه÷ا جامدن’ا

راطقأ’ا ةمظنم ءارزو سسل501Û ةرودلا لاغسشأا سسأارت
لوÎبلل ةردسصŸا ةيبرعلا

 جاتنإ’ا صضفÒ ÿخأ’ا انقافتا ’ول :راطع
Ÿطفنلا قوضس ترقتضسا ا 

““يدحتلا““و ““قيفرلا““ يسضرق راطإا ‘ ردب كنبو ةحÓفلا ةرازو Úب راطإا ةيقافتا عيقوت

عيجضشتل ةقوبضسم Òغ تازايتماو تازيف–
 ةحÓفلا  عاطق ‘ رامثتضس’ا

 ةحئا÷ا نم نيررضضتŸا نويد ةلودج ةداعإاو تافلŸا ةضسارد لاجآا صصيلقت^
رئاز÷اب ،(كنب-ردب) ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنبو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو سسما تعقو
تنمسضت يتلاو ، ““يدحتلا““ رامثتسس’ا سضرقو ““قيفرلا““ يمسسوŸا سضرقلا سصخت راطإا ةيقافتا ةمسصاعلا

قافت’ا عيقوت ”و .يحÓفلا عاطقلا ‘ جاتن’ا ىل-ع ن-ير-م-ث-ت-سسŸا ز-ي-ف-ح-ت-ل ةد-يد-ج تازا-ي-ت-ما ةد-ع
فلكŸا دعاسسŸا ريدŸاو ةرازولاب ةيرسشبلا دراوŸاو لئاسسولاو ةرادإ’ا ريدم فرط نم ¤وأ’ا فرحأ’اب
.عاطقلا راطإا روسضحب ““ردب““ ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا كنبب تامازتل’اب

قودنسصلاب ةقلعتŸا تاقفنلاو تاداريإ’ا ةمئاق ددحي
لحاسسلاو ةئيبلل ينطولا

 ةئيبلاو ةيلاŸا ةرازو Úب كÎضشم يرازو رارق

:ددسشيو عاطقلا ءاردم عم  ةيلاجعتسس’ا تافلŸا حتفي ةحÓفلا ريزو
””عاطقلابو مهب رضضت يتلا تازواجتلا نع اوغلبو ..ÚحÓفلا نع اولختت ’””

 لقأ’ا ىلع يداع مضسوم قيق–و رذبلاو ثر◊ا مضسوم حا‚إ’ ةمراضص تاميلعت ^

ةيمشسرلا ةديرجلل Òخأ’ا ددعلا ‘ ردشص̂ 
2  ‘ خرؤوم كÎششم يرازو رارق (27 مقر)
تاقفنلاو تاداريإ’ا ةمئاق ددحي0202ربوتكا
قودنشصلا»ب صصاÿا صصي-شصخ-ت-لا با-شس◊
.““لحاشسلاو ةئيبلل ينطولا
Úب ام كÎششŸا يرازولا رارقلا اذه فدهيو
ةمئاق ديد– ةيلاŸا ةرازو و ةئيبلا يتارزو
صصيشصختلا با-شس◊ تا-ق-ف-ن-لاو تادار-يإ’ا
لحاشسلاو ةئيبلل ينطولا قودنشصلا»ب صصاÿا
ىلع موشسر ةدع نم ه-تادار-يإا ل-شصح-ي ثي-ح
وأا ة-ثو-لŸا ة-ط-ششنأ’ا ى-ل-ع م-شسر--لا  رار--غ
ة-شصاÿا مو-شسر-لا و ة-ئ-ي-ب-لا ى-ل-ع ةÒطÿا
ذ-خأا-ت و .ة-ي-لاŸا Úناو--ق بجوÃ ةددÙا
ةلشصÙا تا-مار-غ-لا ن-م كلذ-ك تادار-يإ’ا
ةيامحب ةقلعتŸا عيرششتلل تافلاıا ناونعب
ةيلودلاو ةينطولا اياشصولاو تابه-لاو ة-ئ-ي-ب-لا
ةلازإ’ تاقفـنلا ناونعب تاشضيوـعتلا نم اذكو
داوم غيرفت نع مجا-ن-لا ي-شضر-ع-لا ثو-ل-ت-لا
تاقفن نع امأا .رحبلا ‘ ةÒطخ ةي-ئا-ي-م-ي-ك
لمششت يهف لحاشسلاو ةئيبلل ينطولا قودنشصلا
صشيتفتلا ةطششنأا و ةئيبلا ةبقارم ةطششنأا ليو“
تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتŸا كلت اذك و يئيبلا
اذك و اهليهأا-ت ةدا-عإاو ا-هد-يدŒو ة-ي-ئ-ي-ب-لا
‘ ةيـلاجعـت-شس’ا تÓ-خدـتـلاـب ة-ق-ل-ع-تŸا
نع مجانلا ثولت وا ئجافم رحب ثولت ةـلاح

.ىرخأا تايافن وأا داوم وأا طفنلا قفدت
نيوكتلا ةطششنأا كلذك تاقفنلا هذه صصختو
اذك و ةمادتشسŸا ةيمنت-لاو ة-ئ-ي-ب-لا لا‹ ‘
تاطاششنلاو تاشساردلل ة-ه-جوŸا تا-نا-عإ’ا
و يرشض◊او يعانشصلا ثولتلا ةلازإاب ةقلعتŸا
ةيجولوكيإ’ا ةمظنأ’ا ىلع ةظفاÙا ةطششنأا
ةيوارحشصلاو ةيبهشسلاو ةيل-ب÷او ة-ي-ل-حا-شسلا
قلعتتو .اهتئيهتو ةبطرلا قطانŸاو تاحاولاو
ىلع ةظفاÙا ةط-ششنأا-ب كلذ-ك تا-ق-ف-ن-لا
ةنطوتشسŸا ةيناوي◊او ةي-تا-ب-ن-لا فا-ن-شصأ’ا
فانشصأ’ا ةحفاكم ةط-ششنأا اذ-ك و ة-ي-مÙاو
ةطششنأ’ا و ةير-ح-ب-لاو ة-ي-شضرأ’ا ة-حا-تÛا
ةيكيتشسÓبلا تايا-ف-ن-لا Òي-شست-ب ة-ط-ب-ترŸا
.اهتلازإاو ةيكيتشسÓبوركيŸاو
ةدير÷ا نم Òخأ’ا ددعلا ‘ ءاج ام بشسحبو
ةعباتم ةن÷ ةئيبلا ةرازو تأا-ششنأا ،ة-ي-م-شسر-لا
عم عيراششŸا ةمئاق طبشضب فلكت-ت م-ي-ي-ق-تو
نم ةنجللا لكششتتو .ةيون-شس  ة-ل-ي-شصح داد-عإا
ةرادإ’ا تاير-يد-م ف-ل-تfl نو-ل-ثÁ ءا-شضعأا
ةنامأا اهماهم ‘ اهدعا-شسي ثي-ح ة-يز-كرŸا
يتلا تاعامتج’ا رشضاfi رير-ح-ت-ب ف-ل-ك-ت
متيشسف ةقيثولا بشسح و .ة-ن-ج-ل-لا ا-هد-ق-ع-ت
اهئاشضعأا Úيعتو ةنجللا Òيشست تايفيك ديد–
Ãا ر-يزو-لا ن-ع ردا-شص رر-ق-م بجوŸفل-ك
ح.ل̂  .ةئيبلاب

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓ-ف-لا ر-يزو دد-شش ^
زيكÎلا ةرورشض ىلع Êادمح ديم◊ا دبع
هرابتعاب يليمكتلا يق-شسلا ج-ما-نر-ب ى-ل-ع
ل-ك-ل ““ة-ي-شسا-شسأاو ة-ير-هو-ج ة--ي--ل--م--ع““
ىلع عا-ط-ق-لا ‘ Úل-عا-ف-لاو Úلوؤو-شسŸا
نايب هب دافأا ام-ب-شسح ,ي-لÙا ىو-ت-شسŸا
ه-شسأار-ت ىد-ل ر-يزو-لا ى-ط-عأاو .ةرازو-ل--ل
حلاشصŸا ءاردم ع-م ي-م-ي-ي-ق-ت  عا-م-ت-جا
ةفاشضإ’اب دÓبلا قرشش تاي’ول ةي-حÓ-ف-لا
,(يداولاو ةلقرو) Úت-ي-بو-ن-ج Úت-ي’و ¤ا
تاميلعت , دعب نع رشضاحت-لا ة-ي-ن-ق-ت Èع
يقشسلا تادعم لامعتشسا Úشسحتل ةمراشص
كلت ةشصاخ ة-ل-غ-ت-شسŸا Òغ ي-ل-ي-م-ك-ت-لا
.بوب◊ا تاينواعت ىوتشسم ىلع ةدوجوŸا
لمعلا فيثكت ةÒخأ’ا هذه نم بلط امك
‘ ÚحÓفلا ةقفارŸ يراو÷او ÊاديŸا
هرخأا ¤إا مشسوŸا ةيادب نم ينقتلا لاÛا
عامتج’ا اذ-ه صصشصخو .عا-ط-ق-نا نود-ب
ةمهم تايلمع ةدع ديشسŒ ىدم مي-ي-ق-ت-ل
عباط يشستكت نم اهنم عاطق-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
ثر◊ا ةلمح قÓط-نا ل-ث-م ›ا-ج-ع-ت-شسا
مشسومو ,يليمكتلا يقشسلا جمانربو ,رذبلاو
قيبطتو (ازلوكلا) يتيزلا مج-ل-شسلا ة-عارز
ىلع ةمعدŸا ةلاخنلا ةدام ع-يزو-ت ما-ظ-ن
فلم ةيو-شست ة-ي-ل-م-ع اذ-كو ع-قاو-لا صضرأا
.يحÓفلا راقعلا
فورظلا ¤ا ةبشسانŸاب ريزولا راششأا امك
راطم’ا طقاشست لشضفب ةيتاوŸا ةيخانŸا

ثر◊ا تا-ي-ل-م-ع ءار-جا ‘ د-عا--شس ا‡
ى-ل-ع ة-شصا-خ ةد-ي-ج فور-ظ ‘ رذ-ب--لاو

صسفن ‘ احلم دÓبلا قرشش تاي’و ىوتشسم
ةيلمعلا Òشس ةعباتم ةرور-شض ى-ل-ع تقو-لا
لع÷ ايناديم دوه÷ا ةفعاشضمو رارمتشساب
.لق’ا ىلع ““ايداع امشسوم““ مشسوŸا اذه
ديشسلا بلط ,ةلا-خ-ن-لا ةدا-م صصو-شصخ-بو
ة-حÓ-ف-لا ءارد-م ن-م حا◊إا-بو Êاد-م--ح
ÚبرŸا بنا--ج ¤إا فو--قو--لا Úي--لÙا
هذه ‘ ة-شصا-خ ,م-ه-ن-ع ي-ل-خ-ت-لا مد-عو
,اهب نورÁ يتلا ةي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا فور-ظ-لا
بهذي يتلا تازواجتلا نع توكشسلا مدعو
راطخ’ا بجيو يبرŸا وأا حÓفلا اهتيحشض
. اهب
Êادمح ديشسلا ىطعأا قا-ي-شسلا صسف-ن ‘و
ماظن ةعباتŸ ةيلÙا هتاراطإ’ تامي-ل-ع-ت
نم ةشصلخ-ت-شسŸا ة-لا-خ-ن-لا ةدا-م ع-يزو-ت
ة-م-ئاد ة-ف-شصب م-عدŸا ح-م-ق--لا ل--يو–

ىلع ىرخ’ا حلاشصŸا ة-ي-عÃ ةر-م-ت-شسمو
ةميل-ع-ت-لا نأا ¤ا اÒششم ة-ي’و-لا ىو-ت-شسم
” ماظنلا اذه قيبطتب ةشصاÿا ةيرازولا
صسيلو رمأ’اب ÚينعŸا ل-ك ¤ا ا-ه-ه-ي-جو-ت
ريزولا اعد امك .ةيحÓفلا حلاشصملل طقف
قيق– لجأا نم دينجتلا ¤ا تاراط’ا لك
قيرط ةقرو راطا ‘ ةرطشسŸا فاده’ا
.ينطولا داشصتق’ا حلاشصل عاطقلا
ءاردم ةكراششم عامتج’ا فرع , ةراششإÓل
¤ا ةفاشضا ةي’و61ل ةيحÓفلا حلاشصŸا
ناو-يد-لا ›وؤو-شسمو ة-يز-كرŸا تارا-ط’ا
ةفرغلا يلث‡و بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا
ةينقتلا د-ها-عŸا و ة-حÓ-ف-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
ار-ظ-ن د-ع-ب ن-ع د-ق-ع يذ-لاو ,ة-ي-ن-عŸا
عشضولا اهشضرفي يتلا ةيئانثتشس’ا فورظلل
ح.ءايمل ^ .›ا◊ا يحشصلا
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و مامته’ا اذ-ه ة-ير-يدŸا تم-جر-ت و ^
موقي يتلا ةيئاجفلا تارايزلا-ب ة-ع-با-تŸا
و نكسسلا Úسس– ةلاكول ماعلا ريدŸا اهب
و Ú◊ا Úب يبيرعلب قراط لدع هريوطت
ةنياعŸ ةي’ولا ‘ د-جاو-ت  ثي-ح ،ر-خ’ا
و ،ةينكسسلا لدع عيراسشم فلتfl ةيعسضو
اهزا‚إا لاجآا رّخأات ‘ اهلك تكÎسسا يتلا
‘ كلذك تكÎسشا ›اتلاب و ،اهميلسست وأا
ديعاوم ماÎحا ى-ل-ع د-يد-سش-ّت-لا ة-ج-ه-ل
اهطبرب ديقتلا و عيرا-سشŸا هذ-ه م-ي-ل-سست

Ãةرسشابم و ةيتحتلا ةينبلا تاكبسش فلتخ
ثيح كلاسسŸا و تاقرطلا ةئيهت لاغسشا
ةنيدŸاب  ةينكسس ةدحو0002 عورسشم ناك
نيأا ،دقف-ت-لا لfi ضشير-لا عارذ ةد-يد÷ا
” يتلا ةئيهتلا لاغسشأا ‘ عارسسإ’اب رمأا
ةياد-ب ا-ه-ل ةز-ج-نŸا ة-سسسسؤوŸا را-ي-ت-خا
ة’ابم’ ةقيقح ضسكعي ام ،يرا÷ا رهسشلا
يذلا  ،عاطقلا ىلع Úمئاقلا و ÚلوؤوسسŸا

ايسصخسش ةلاكولل ماعلا ريدŸا لقنت جاتحا
تمسسّتا يتلا  عاسضوأ’ا كير– لجأا نم
ع’دن’ اراركت و ارارم يدؤوŸا دوم÷اب
ÚبلاطŸا ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا تا-جا-ج-ت-حا
.مهتانكسسب
ى-ل-ع ي-ن-عŸا ع-ل-طا ،ر--خآا بنا--ج ن--م
انكسس0831 يعورسشم قÓطنا تاÒسض–
داو ةيدلبب ضشيرلا عارذ ‘ ةينكسس ةدحو
ةرطنقلا ةق-ط-نÃ ةد-حو427 و بن-ع--لا
كلذك تفرع يتلاو رامع يديسس ةيدلبب
ةرورسضب ةجهّللا ديدسش ينعŸا نم Óخدت
ةفسصرأ’ا ةئيهت و تاقرطلا ديب-ع-ت ءا-ه-نا
ةدحو7701 و ن-ك-سسم0002 ي-ي-ح Èع
ح-ي-تا-فŸا م--ي--ل--سست ل--جأا ن--م ،ىر--خأا
لطامتلا ضسوباك ءاهنا و ن-يد-ي-ف-ت-سسم-ل-ل
‘ لدع ةلاكو عيراسشم مظعم فلي يذلا
.ةبانع
نكسسلا عاطقل  ضشه يÒيسست عقاو مامأا
ىقبت ،ة-با-ن-ع ة-ي’و ‘ ي-مو-م-ع ل-ك-سشب
ى-ل-ع ل-طا-ه-ت-ت ما-هŸا ءا-ه-نا تاراذ-عا

وأا تناك ة-ي-ب-ن-جأا ةز-ج-نŸا تا-سس-ّسسؤوŸا
’ و لامها ليج-سست د-ع-ب اذ-هو ،ة-ي-ن-طو
م-ي-ل-سست لا-جآا ماÎحا ‘ ةÒب--ك ة’ا--ب--م
.ةلماك تاونسس01 زواŒ اهسضعب عيراسشم
ةبانع ‘ عيراسشŸا عيمج نأا ،ةراسشإ’ا عم
رمأ’ا وهو ،ميلسستلا ‘ رخأاّتلا ةفسصب مسسّتت
ايلك ةروجهم تاسشرو عسضوب همجÎت يذلا
عبا-ت ي-ن-ك-سس عور-سشم زا‚إا رار-غ ى-ل-ع
Ÿيح ىوتسسم ىل-ع لا-ت-ي-م-ي-تا-ب ة-سسسسؤو
¤إا9002 ذنم هلاح ىلع قاب ةينارفعزلا
ىر--خأ’ا ع--يرا--سشŸا تار---سشع بنا---ج
،اهلاكسشا عيمجبو اهنم ةينكّسسلا اسصوسصخ
يتلا و لدع ةلاكول ةعباّتلا اهنيب نم يتلا و
نم ايسصخسش همودقل ماعلا اهريدم تعفد
و لا-غ-سشأ’ا Òسس ى--ل--ع فو--قو--لا ل--جا
ازواجتم يئاجف لكسشب ،زا‚إ’ا تايوتسسم
يتلا و ةيلÙا تاسسسسؤوŸا فلتfl كلذب

ةيعسضو لظ ‘ همدع لثم اهدوجو لو–
عيراسشŸا زا‚إا تاسشرو Òيسست-ل ة-ي-ثرا-ك
.تايدلبلا فلتfl بارت Èع ةينكّسسلا

ع ةبيهو^
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ةيت’واقŸأ تاكرّصشلأ لبق نم اهقÓطنأ ‘ حداف رخأات ليجصست دعب

تاسشرو ةعباتم ىلع يبيرعل ŒÈ تازواجّتلا
 ةبانعب لدع تانكسس زا‚إا

و لطا“ ليجصست بقع ةبانع ةي’و Èع اهعيراصشم تافلم ةمصصاعلاب لدع ةلاكول ةّماعلأ ةيريدŸأ عباتت
عيراصشم و ةيثÓثلأ تاكبصشلاب اهطبر تايلاكصشإأ عم عيراصشŸأ هذه ميلصستو زا‚إأ تايلمع ‘ Òبك بّيصست
حيتافم مهميلصست مدع نم اعرذ أوقاصض نيذلأ نيديفتصسملل اصسجاه تتاب يتلأ ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغصشأأ

.مهتانكصس

ةه÷ا دودسس هايم بوسسنم ‘ عافترا ليجسست
   نطولل ةيبرغلا

ة-ي’و-ب ة-ي-ئاŸا دراوŸا ر-يد-م ن-ل--عأا ^
,““ رجفلا ل ضسما ليعامسسا نيدموب نارهو
لÓ-خ ة-ط-قا-سستŸا را-ط-مأ’ا ة-ي-م--ك نأا
نم عفرل ة-ي-فا-ك تنا-ك ةÒخأ’ا ة-عا-سس42
نم ةيبرغلا ةه÷اب دودسسلا هايم بوسسنم
را-ط-م’ا ة-ي-م-ك تغ-ل--ب ثي--ح ن--طو--لا
اسضيا ةديف-م ى-ق-ب-ت م-ل-م54 ةط-قا-سستŸا
ديدعلا يقسس يطغت اهنوك ةحÓفلا عاطقل
›اتلاب ففختو ةيحÓفلا ليسصاÙا نم
هايم ضصخي اميف دودسسلا ىلع طغسضلا نم
  .يقسسلا

نا لوؤوسسŸا تاذ حسضوأا ،نأاسشلا تاذ ‘
رهسش لÓخ ةرارغوب دسس هايŸا بوسسنŸا
بعكم Îم نويل-م061 ـب ترّدق Èمت-ب-سس
¤ا ع-ف-ترا ةÒخ’ا تا-ط--قا--سست د--ع--بو
.3م نويلم702
عفتراو3م نويل-م052 براقر-ق د-سس غ-ل-بو
امدعب3م نويلم22 ¤ا ةفرسش دسس بوسسنم
‘ ةيعسضولا نا  ادكؤومو3م نويلم51 ناك

راطما لطاهت راظتنا ‘ ر-م-ت-سسم ن-سس–
  . رهسشلا ةياهن ¤ا يرخا

 سسانيا م ^

ةيدلبب نئاكلا ةردسسوب يح ناكسس دباكي ^
زع ‘ زاغلا ريراو-ق بل-ج تÓ-يو Êو-ب-لا
طبر راظتنا لاط ا-مد-ع-ب دÈلا و ءا-ت-سشلا
” هنأا ملعلا عم ،زاغلا ةكب-سشب م-ه-تا-ن-ك-سس
قلطني ⁄ يذلا عورسشŸا لاغسشأا  ة‹رب
تانكسس فسصن نوك نم مغر-لا ى-ل-ع د-ع-ب
ةجيتن و ،ةنيدŸا زاغ نم ةديفتسسم ي◊ا
،ةقطنŸا هتفرع يذلا Êارمعلا عّسسو-ت-ل-ل
تاكبسشلا فلتخÃ طبّرلل ة-جا◊ا ى-ق-ب-ت
‘ لطامتلا نأا Òغ احل-م ار-مأا ة-ي-ثÓ-ث-لا
ت’واقملل ›اŸا ليومتلا مدع وأا ،زا‚إ’ا

ليقارعلا مهأا ىقبت زا‚’ا ىلع ةلوؤوسسŸا
اذهل يرسض◊ا Úسسحتلا هجو ‘ فقت يّتلا
تايلمع نم ايموي هناكسس Êاعي يذلا ي◊ا
هلسصفت نوك رابتعا ىلع زاغلا ريراوق بلج
.Êوبلا ةنيدم طسسو ىلع ملك1 نم Ìكأا
نو-ن-طاوŸا د-سشا-ن ،قا--ي--سسلا اذ--ه ‘ و
ءاوسسلا ىلع ةيئ’ولا و ةيلÙا تاطلسسلا
لجأا نم لخدتلا و مهت-ي-ع-سضو ‘ ر-ظ-ن-لا
لا-ط ي-ت-لا زا‚’ا لا--غ--سشأا ‘ عور--سشلا
.اهراظتنا

ع ةبيهو ^

نوبلاطي Êوبلا ‘ ةردسسوب يح ناكسس
زاغلا ةكبسشب طبرلاب

 ةيديد◊ا ككسسلا طاسشن  ةدوع
ةبانع ¤إا ةسسبت نم تافسسوفلا لقنل

ككسسلاب لقنلا ةسسسسؤوم حلاسصم ترسشاب ^
ةدو-ع براŒ ¤وأا ،ة-با-ن-ع ‘ ة-يد-يد◊ا
¤ا ةسسبت ةي’و ن-م يدا-سصت-ق’ا طا-سشن-لا
ثيح ، تافسسوفلا ةدام لقنل ةبانع ةي’و
ءانيم ةياغ ¤ا لقنلا تا-بر-ع ل-ي-غ-سشت ”
يذلا طاسشنلا ةدو-ع-ل اداد-ع-ت-سسا  ة-با-ن-ع
رهسش انوروك ةح-ئا-ج ة-ياد-ب ذ-ن-م ف-قو-ت
لقنلا ةكرح ةدوع Èتعتو ،طرافلا ضسرام
لاÛا ‘ ة----يد----يد◊ا كك-----سسلا-----ب
يعانسصلا لاجم-ل-ل ضشا-ع-نا ،يدا-سصت-ق’ا
ةسسسسؤوŸ ةبسسنلاب ة-ي’و-لا ‘ ي-ل-يو-ح-ت-لا

،ةهج نم تافسسوفلا ةدام ليوحتل لايترف
ةسسسسؤوŸ ةيداسصتق’ا ةيعسضو-ل-ل ضشا-ع-نإا و
تررسضت يتلا و ةيديد◊ا ككسسلاب لقنلا
6 نم Ìكأ’ اهطاسشن لسش ءارج غلاب لكسشب
تلم– ثيح ،ىرخأا ةهج نم ةلماك رهسشا
لسض ‘ ةلو-ه-م ة-ي-لا-م اءا-ب-عأا ة-سسسسؤوŸا
لذب  يعدتسسيسس طاسشنلا ن-ع ما-ت ف-قو-ت

هذه-ل نزاو-ت-لا ةدا-عإ’ ةرا-ب-ج تادو-ه‹
.تÓسصاوŸا لا‹ ‘ ةماهلا ةسسسسؤوŸا

ع ةبيهو ^

ها---يŸا ة---سسسسؤو---م، ضسمأا ،تعر----سش ^
هايŸا عطق ‘ نارهوب ““رويسس““ Òهطتلاو
تاسسسسؤوŸاو ÚنطاوŸا نم اهنئا-بز ى-ل-ع
Òتاوف ديدسست مدع ةجيتن كلدو ىرخأ’ا
‘ ببسست ا‡ Úماع نم Ìكا ذنم ءاŸا
اهلاوما عا-جÎسسا ‘ ة-كر-سشلا-ب ت’Ó-خإا
ر-يد-م ه--ب حر--سص ا--م بسسح ة--ي--جراÿا
نويد نأا اÒسشم ةما-سسا ›Ó-ه ة-سس-ّسسؤوŸا
تاونسسل ادهو جد رايلم5.5 تغلب ةسسسسؤوŸا
   .ةمكاÎم ةديدع
مغرلاب هنأا لوؤوسسŸا تاذ لاق ،هتهج نم
تهّجو ي-ت-لا ة-ي-لا-ت-تŸا تاراذ-عإ’ا ن-م
⁄ مهنويد ديدسست نم ÚبرهتŸا نئابزلل
عطق ىوسس رخأا رايخو ىرخأا ةليسسو انل قبي
اهنئابزل ةكرسشلا راعسشإا نم مغرلاب هايŸا
مهنويد د-يد-سست-ل ج-ما-نر-ب م-ه-ل داد-عإا-ب
عم اوبواجتي ⁄ مهنأا ’إا حيرŸا طيسسقتلاب
ضس“ هايŸا عطق ةيلمع نا احسضوم، كلذ
نويد جد فلا05 قوف مهل نيذلا ضصاخسش’ا
““ ـل ةماسسا ›Óه حسضوأا ،هتاذ قايسس ‘   .
ةمدخ ‘ ترسشاب ة-سس-ّسسؤوŸا نأا ““ر-ج-ف-لا
لهسس نيد يأا ““نيد يزيإا»ـب فرعت ةديدج
نويد-لا ة-يو-سست ¤إا ا-ه-لÓ-خ ن-م فد-ه-ت
Úيداعلا Òغو Úيداعلا نئابزلل ةمكاŸÎا
اهباحسصأا رخأات يتلا ،تاكر-سشلا با-ح-سصأا
نم مغّرلاب ،ةمكاŸÎا Òتاوفلا ةيوسست نع

ىلع هايŸا عطق-ب مو-ق-ت ⁄ ة-سس-ّسسؤوŸا نأا
رهسش انوروك ءا-بو ة-ياد-ب ذ-ن-م Úن-طاوŸا
›زنŸا ر-ج◊ا ة-ياد-ب و طرا-ف-لا ضسرا-م
ديدسست نم Òثك-لا ن-ك“ نود لا-ح يذ-لا
فعاسض ام وهو ،هايŸاب ةسصاÿا Òتاوفلا
ةميقب ةÎفلا هذه لÓخ ““رويسس““ نويد نم
براقي ام وهو ،ميتنسس رايلم005 نم Ìكأا
امبسسح ةنسس نم ديزأ’ ةكرسشلا لامعأا مقر
.ةكرسشلل يراجتلا ريدŸا اسضيا انل هدكأا
نم فدهت روي-سس نأا-ب ثّد-ح-تŸا ح-سضوأا و
ةلهسسم تامدخ Òفوت ““نيد يزيإا““ ةيلمع
ن-سسحأا ‘ Òتاو-ف-لا ة-يو-سست-ل ن-ئا-بز--ل--ل
13 ةياغ ¤إا ةمدÿا ح-ت-ف ”و ،فور-ظ-لا
Úك“ اهلÓ-خ ن-م م-ت-يوÈ 0202م-سسيد

’ ةيئانثتسسا ةمد-خ ق-ير-ط ن-ع ن-ئا-بز-لا
ةسصاÿا ةيلمعلا هذهب ’إا ،اهنم نوديفتسسي
ةميق ة-لود-ج ن-م ا-ه-تÎف لÓ-خ ط-ق-فو
طيسسقتلاب ديدسستلاو ةم-كاŸÎا Òتاو-ف-لا
بلطلا بسسح هعسضو متي جمانÈل طقفو
Òخأاتلا ةمار-غ ن-م ءا-ف-عإ’ا ى-ل-ع ةدا-يز
في-لا-ك-ت ‘ ط-ي-سسق-ت-لاو ط-بر-لا ةدا-عإا
مغرو نوبزلا نأا ىنعÃ ةيئاسضقلا ةعباتŸا
هناكمإاب نوكيسس هنويد ديدسست نع هرخأات
ةيوسست ل-ب-قŸا Èم-سسيد13 ة-يا--غ ¤إاو
دعاسسي ام وهو ةيفاسضإا ءابعأا نود Òتاوفلا
اهنو-يد ل-ي-سص– ن-م ““رو-ي-سس»و ن-ئا-بز-لا
  . يدانت نŸ ةايح ’ هنا ’ا ايجيردت

   سسانيا م ^

رانيد ÒيÓم5 نم ديزأأ اهنويد تقاف نأأ دعب
اهنئابز ىلع هايŸا عطق ‘ عرسشت نارهو رويسس

،ة-با-ن-ع ة-ي’و-ل لد-ع ة-لا-كو تحر-ط ^
Èع اهتÙÓ ةديازŸاب عيب-لا تا-ي-ل-م-ع
،اهل ةعباتلا ةينار-م-ع-لا با-ط-قأ’ا د-يد-ع
3 ةرسضخو-ب ‘ ن-ك-سسم3611 ي-ح نا-كو
يتلا ةيلمعلل ةيادبلا ةطقن  ،Êوبلا ةيدلبب
ةينار-م-ع-لا با-ط-قأ’ا ع-ي-م-ج ل-م-سشت-سس
.ةلاكولل
هذه ضشاعنا نم  عيبلا ةيل-م-ع ن-ّك-م-ت-سس و
يتلا ة-لز-ع-لا ة-لا◊ د-ح ع-سضوو ءا-ي-حأ’ا
نم نكمتسس امك ،تاونسس ذنم اهيف طبختت
نم ةيراجتلا تاحاسسŸا هذه ىلع ظاف◊ا
وأا ةيرسشبلا ديلا لعفب ميطحتلا و بيرختلا
ف’آ’ ع-قو ا-م-ل-ث-م ،ة-يو÷ا ل--ماو--ع--لا
ةيقÎلا ناويدل ةعباتلا ةيراجّتلا تÙÓّا
،ةردسسوب ءايحأا Èع ،يراق-ع-لا Òي-سست-لا و

اهسضعب لّو– يّتلا و ،ةرسضخوبو ةرورعزوب
لو– ا-م-ي-ف ،ةÁر-ج و ةرا-عد را--كوأا ¤ا
و ة-بر-تأ’ا ن-م ما-كر ¤ا ر-خ’ا ضضع--ب--لا
لاع-سشإا و ا-ه-م-ي-ط– ة-ج-ي-ت-ن ،ةرا-ج◊ا
Úلوه‹ ضصاخسشا لبق نم اهب ناÒنلا

Œارمع بطق لك نأا ، ةراسش’ا ردÊ عبات
ل005fi نم Ìكأا ىلع زوحي لدع ةلاكول

Œر-ظ-ن-لا-ب يرا Ÿتا-ع-م-ج-ت-لا ة-حا-سس
نوكل ةÈتعم اهلك Èت-ع-ت ي-ت-لا ة-ي-ن-ك-سسلا
Èت-ع-ت ضشير--لا عارذ ةد--يد÷ا ة--ن--يدŸا
0001 نم Ìكأا دعي يذلا Êارمعلا بطقلا

fiل Œتانكسس ضصسصح ىلع ةعزوم يرا
تانكسسلا غيسص فلتfl رواŒ يّتلا لدع
تلو– يتلا ةديد÷ا ةنيدŸا ‘ ىرخأ’ا
´ hg«Ñá ^ .ارخؤوم ةبدتنم ةي’و ¤ا

عيبلل ةيراجتلا تÙÓا تائم حرطت لدع ةلاكو

تنسشو“ Úعب فاسص ينبب ةفاظنلا لاّمع جاجتحا
فاسص ينب ةنيدÃ ةفاظنلا لامع جتحا ^
ةيملسس ة-ق-ير-ط-ب و تن-سشو“ Úع ة-ي’و-ب
لاسصيا و تاطلسسلا هابتنا تفلل مهنم ايعسس
طورسش ىندأا Òفوت ‘ ةلّثمتŸا مهت’اغسشنا
عفرل لمعتسسŸا داتعلا نأا ثي-ح-ب ل-م-ع-لا
سصخي و تا-ما-م-ق-لا سشلا ركّذلاب نوّ تانحاّ
ةÁد-ق  و ةرو-هد-ت-م د-ج ة-لا--ح ‘ ي--ه
‘ مهحاورأا ىلع ارطخ ل-ك-سشت تح-ب-سصأا
و ةنيدŸا نا امل-ع ل-مار-ف-لا با-ي-غ ل-ظ
تاردحنŸا ةÌكب زيمتي ‘ارغ÷ا اهعباط
و ةعنقأ’ا Òفوتب رخآا رف-ن بلا-ط-ي ا-م-ي-ف
بسص خيراو-ت بذ-بذ-ت ل-ظ ‘ تازا-ف-ق-لا
   حلاسص ^ .نيرهسشلا ¤ا نايحأ’اضضعب ‘ ر-خأا-ت-ت ي-ت-لا و لا-م-ع-لا بتاور

 ةÁدق تارايسسلا ةÒظح نم ةئاŸاب04
نم ةرايسس89087ـ ب ةيرا÷ا ةنسسلا لÓخ تنسشو“ Úع ةي’وب تارايسسلا ةÒظح ترّدق̂ 
flاب32.93 ةبسسن اهنيب نم ماجح’ا و عاونأ’ا فلتŸام وه و ةئا Áردقي يتلا تارايسسلا لث
تارايسسلا دعب ايئ’و ةثلاثلا ةبترŸا ةيرانلا تاجاردلا لت– امك ةنسس02 نم Ìكأا اهرمع
بود‹ ناسسل ىلع ءاج ام بسسح ةجارد5211 لداعي اÃ ةÒغسصلا تانحاسشلا و ةيحايّسسلا
02 ¤اÚ 61ب ام غلبت يتلا تارايسسلا ةبسسن نأا افيسضم ةيرورŸا ةمÓّسسلل ةنجللا قسسنم رامع
رثؤوي ام وه و ةÁدقلا تارايّسسلا ةÒظح نم ةئاŸاب04 لثÁ ام وه و ةئاŸاب97.60ـ ب ردقت ةنسس
تارايّسسلا دعب ةثلاثلا ةبترŸا تاجارّدلا ردسصتت Úح ‘ رورŸا ثداوح تايئاسصحا ىلع
نا املع معدلا ةزهجا نم اهتيبلاغ ‘ ةÒغسص ةنحاسش6721 و ةبكرم1306ـب ةردقŸا ةيحايسسلا
حلاسص̂  رورŸا ثداوحب ةلسص اهل تاجاردلا نم ةئاŸاب03
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 ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا
 بيتÎلا ةداير يلتعي ““دوسسأ’ا ““رسسنلا““ :فادهأ’ا ّحسشو ت’داعتلا ةلوج ‘

نع قرافلا اشضيأا قّمعو ،لولا فÙÎا ةلوطب بيترت ةداير يشسرك ،تبشسلا سسمأا لوأا ءاشسم فيطشس قافو داعتشسا
مشسوŸا ةلوطب رمع نم ةثلاثلا ةلو÷ا باشسحِل ،ةÒخألا عبرألا تÓباقŸا ءارجإا دعب كلذ ءاج  .هل نيَدراطُم برقأا
  .ديد÷ا

 يسضاملب حيريو سسمأا ةسسفانملل داع ةجيكوأا سسرا◊ا

رّرمُم لسضفأا يناث روليد
 ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف

‘ ايناث ،روليد يدنأا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا دجاوتي ^
قيرف ّيزِب .›ا◊ا مسسوملل اسسنرف ةلوطبِل رّرمُم لسضفأا ةحئل
،ةمسساح تارير“5 ¤إا هتّلغ روليد يدنأا عفرو  .هييلبنوم
ليل قيرف مجاهم ةقفر ،ةحئÓلا ‘ Êا-ث-لا ز-كرŸا ل-غ-سشي-ِل

كيبŸوأا يدان ‘ طÿا سسف-ن-ِب ه-ل-ي-مزو ،ا-ب-ما-ب نا-تا-نو-ج
هييلبنوم قيرف مجاهم نع Úِفّلختُم .نافوت نويرولف ايليسسرم
 .ةدحاو ةرير“ قرافِب ،ةمئاقلا رّدسصتُم دروبل ناتياغ
ةارابم ‘ ،ةسسماÿا ةمسسا◊ا ةريرمتلا روليد مجاهŸا مّدقو
.تبسسلا سسمأا لوأا ءاسسم ،سسنول فيسضŸاو هييلبنوم هقيرف
مسسوملل ةيسسنرفلا ةلوطبلا رمع نم41 ـلا ةلو÷ا باسسحِل
(3–2) ةجيتنِب هييلبنوم هقيرف زوف ‘ روليد مهاسسو  .›ا◊ا

¤إا هّوتِل داع يرئاز÷ا ›ودلا نأا املِع ،سسنول فيسضŸا ىلع
Èمسسيد نم4 ـلا ‘ ““انوروك““ سسوÒفِب هتباسصإا دعب ،ةسسفانŸا
عمجي ،Úمثلا راسصتنإلا اذه دعب هييلبنوم قيرف تابو  .›ا◊ا

ناسس سسيراب دئاّرلا نع افّلختُم ،5 ـلا زكرŸا ‘ ةطقن62
8 ـلا ةبتّرلا سسنول قيرف لغ-سشيو ،Ú-َت-ط-ق-ُن قرا-ف-ِب نا-مÒج

ةارابم امهسصقنت نيÒَخألا Úَقيرفلا نكل .ةطقن12 ديسصرِب
4 ـلا ةبترلا روليد يدنأا ّلتحي ،فادهألا سصوسصخِبو  .ةرّخأاتم
مجاهم يبابم نايليك اهرّدسصتي ةحئل ‘ ،تاعيقوت6 ديسصرِب
 قوراف.ج ^  .فادهأا01 عومجمِب نامÒج ناسس سسيراب

 لئابقلا ةبيبشش
يرانكلل ةئيسس مسسوم ةيادب
 عفدŸا مف ‘ لÓم سسيئرلاو

لوط ىلع ةئيسس مسسوم ةيادب لئابقلا ةبيبسش قيرف لجسسي ^
هبعلم ىلع قيرفلا اهل سضرعت يتلا ةÁزهلا رثإا ىلع ،طÿا
طرافلا مسسوŸا بقل ل-ما-ح ما-مأا وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن لوأا

رايدلا رقع ‘ هيلع ةرطيسسلا لسصاو يذلاو ،دادزولب بابسش
قاسشع سسوفن ‘ كسشلا لخدأاو ،طرافلا مسسوŸا اهلعف امدعب
ةارابم يأا ‘ زفت ⁄ ةليكسشتلا نأاو ةسصاخ ،يلئابقلا قيرفلا

Úلداعت تلجسس نيأا ،يرا÷ا يوركلا مسسوŸا قÓطنا ذنم
ام وهو ،ةسسفانŸا نم ثÓثلا تلو÷ا رادم ىلع ةÁزهو
قÓطنا ىلع مايا لبق هيلع دسسحي ل عسضو مامأا يدانلا لعجي

رودلا نم هلوخد فرعت فوسس يتلا ،فاكلا سسأاك ‘ هتكراسشم
طÿا زجع ةبيبسشلل ءادوسسلا ةطقنلا ىقبتو ، رسشع سسداسسلا
،ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا ذنم فده يأا ليجسست نع يمامألا
رمألا قلعتيو مهوهجاو نيذلا موسصÿا كابسش زه ‘ اولسشفو
،دادزولب بابسشو نارهو ةيدولوم ،جيريرعوب جرب يلهأا قرفب
رفسصألا Úنوللا قاسشع فيخت تحسضأا يتلا ة-ي-ع-سضو-لا ي-هو
لإا مسسوŸا ةيادب ‘ هنأا مغرو يدانلا نأاو ةسصاخ رسضخألاو
يدافتو ةوقب ةدوعلا ىلع لمعلا لجأا نم دقعم فقوم ‘ هنأا
 .طوقسسلا ىلع بعللا
بقع ةبعسص ةيادب يديزوب فسسوي ديد÷ا بردŸا لجسسو
‘ طوب نب سسرا◊ا قلأات لولو ةلماك ةيثÓ-ث ه-لا-ب-سشأا ي-ق-ل-ت
ةيعسضولا هذه ،Èكأا نوكتسس ةليسص◊ا تناكل تاطقللا سضعب
لول◊ا ن-ع ثح-ب-لا ¤إا ي-ع-سسلا ل-جا ن-م قزأا-م ‘ ه-ع-سضت
 .حيحسصلا قيرطلا ¤إا ةليكسشتلا ةداعإل ةعجانلا

وهو عفدŸا مف ‘ لÓم فيرسش سسيرلا ىحسضا ،لباقŸا ‘
اذه ةÌعتŸا ةيادبلا ةيلوؤوسسم ““يرانكلا““ وبfi هلمحي يذلا
مدعو تابادتنلا لسضفأاب مايقلا ‘ هلسشف لظ ‘ ،مسسوŸا

قيرفلا ¤إا هلجأا نم ءاج يطلا عورسشŸا ديسسŒ نم هنك“
يتلا ماوعأا ةثÓث رادم ىلع بقل يأا قيق– نم نكمتي ⁄و
 .لئابقلا ةبيبسش ةسسائر اهلÓخ دلقت

ةيلارديفنوكلاب تاسسفانŸا ميظنت ةن÷ تطبسض رخآا قايسس ‘
مامأا لئابقلا ةبيبسش ةهجاوم دعوم مدق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا
نم Êاثلا يديهمتلا رودلا باسس◊ يرج-ي-ن-لا كرد-لا يدا-ن
 .فاكلا سسأاك
لث‡ ناف كوبسسيافلا ىلع يرانكلل ةيمسسرلا ةفسصلا بسسحو
22 ءاثÓثلا موي رجينلا نم ““كردلا ““ يدان هجاويسس رئاز÷ا

نم ةيادب ““يسشتنوك ي-ن-يا-سس لاÒن-ي-ج““ بع-لÈ Ãم-سسيد ن-م
 .يرئاز÷ا تيقوتلاب لاوز فسصنلاو ةثلاثلا ةعاسسلا

 قوراف.ج ^

راسصتنا Êاث دوسسألا رسسنلا ققحو ^
Úح رايدلا جرا-خ م-سسوŸا اذ-ه ه-ل

دا–ا نا--ب--سشب ة--حا--طلا ‘ ح‚
8 د ‘ ةسشغ ةيئانث لسضفب سسابعلب
ام ،ةارا-بŸا ن-م46 د ‘ ‘او-ع--لو
ةداير ىلع ذاو-ح-ت-سسلا ن-م ه-ن-ك-م
¤وألا ةفÙÎا ة-ط-بار-لا بي-تر-ت
  .ةلماك طاقن7 ديسصرب
ثلاث بعل يذلا سسابعلب دا–ا ناكو
اهتيبلاغ ةليكسشتب هل ةيمسسر ةارابم
اهئات رهظ دق ف-يدر-لا داد-ع-ت ن-م
،¤وألا ةلحرŸا تاÎف مظعم لÓخ
نم لوألا فدهلل هيقلت دعب ةسصاخ

حداف أاطخ دعب8 د ‘ ةسشغ لجرأا
اونا-ك ه-ي-ب-عل نأا ع-م ،عا-فد-لا ن-م
قئاقدلا ‘ ةفكلا ليدعت ¤ا برقأا
لوألا طو-سشلا ن-م ةÒخألا ر-سشع--لا
ةسصاخ ةيرياذخ سسرا◊ا ةعارب لول

  .24 د ‘ فÎم ةيسسارل هدسص دنع
تدهسش دق ةيناثلا ة-ل-حرŸا تنا-كو

قا-فو--ل ي--سسنو--ت--لا بردŸا ءو÷
ةرذح ةطخ ق-ي-ب-ط-ت ¤إا ف-ي-ط-سس
‘ دي÷ا ز-كر-م-ت-لا ى-ل-ع د-ن-ت-سست
تاد-ترŸا دا--م--ت--عإا ع--م ف--لÿا
ناث فدهب رمثأا ام و-هو ،ة-ع-ير-سسلا

ةمكfi ةبيوسصتب ‘اوعل عي-قو-ت ن-م
سسا-ب-ع-ل-ب دا–ا سسرا--ح تعدا--خ
ببسست يذلا ىطعŸا وهو ،يلسسرم

رسصانعل-ل Òب-ك يو-ن-ع-م را-ي-ه-نا ‘
رو-ه-ظ Òظ-ن ““ةر-كŸا““ ل ة--با--سشلا
لهسس ام ءلؤوه ىدل Òبك Êدب قاهرإا

‘ ““يفياط-سسلا ر-سسن-لا ة-م-ه-م ن-م
ة--يا--غ ¤إا كلذو ءا--ق--ل--لا Òي--سست
  .يوارخسص مكحلل ةيئاهنلا ةرفاسصلا
دمŒ سسابعلب دا–إا ديسصر نأا ركذي

دودح دنع ةثلاثلا ةلو÷ا ةجيتن دعب
ل-يذ-ت-ي ه-ل-ع-ج ا-م ةد-حاو ة-ط-ق-ن
  .ةلوطبلل ماعلا بيتÎلا
‘ ّح-سش-ِب تب--سسلا د--ه--سشم ز--ّي“و
تÓباقŸا تهت-نا ثي-ح ،فاد-هألا
.يبلسسلا لداعتلا-ِب ىر-خألا ثÓ-ث-لا

ة-ّت-سس تب-ع-ُل ه--نأا ¤إا ةرا--سشإلا ع--م
تّز-ت-هاو ،ة-ع-م÷ا ءا-سسم تاءا-ق-ل
  .تابسسانم رسشع ‘ كابسشلا
ةطبارلا نم ةثلا-ث-لا ة-لو÷ا تنا-كو
مد--ق--لا ةر--ك--ل ¤وألا ة---فÙÎا
تاءاقل6 ءارجإاب ةعم÷ا تحت-ت-فا
،لداعتلا ةجي-ت-ن-ب ا-ه-ب-ل-غأا ى-ه-ت-نا
بقللا لما◊ ةيوقلا ةيادبلا اهزيمو
تدر-ف-نا Úح ‘ ،دادزو-ل-ب با-ب-سش
  .بيتÎلا ةرادسصب ةرواسسلا ةبيبسش
هسسف-ن ى-ل-ع ودارا-ب-لا يدا-ن تّو-فو
ةيدولوم مامأا هلوان-ت-م ‘ ارا-سصت-نا
ى-ت-ح از-ئا-ف نا-ك ثي-ح ،ر--ئاز÷ا
،ة-ه-جاوŸا ن-م ةÒخلا سسا-ف--نألا
ءاسضيبلا رادلا بعلم اهنسضتحا يتلا
““ديمعلا““ لداعُي نأا لبق ،ةمسصاعلاِب
  .ةÒخألا ةقيقدلا ‘ ةّفكلا

بقل لماح ،دادزولب بابسش برسضو
¤وأا ‘ ةو-ق--ب ،ي--سضاŸا م--سسوŸا
،1202–0202 ة-لو-ط-ب ‘ ه-تاءا-ق--ل
لوأا بعلم ن-م سضير-ع زو-ف-ب دا-عو
ةبيب-سشلا ما-مأا وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن
0–3 ةجيتن د-ن-ع ر-ق-ت-سسا ة-ي-لÙا
لوحلب ةزمح اهليجسست ىلع بوانت
يبرعلاو (03 د) دويعسس Òمأا ،(42د)
ققح دق بابسشلا ناكو ،(96د) يتباث
ىلع يسضاŸا ماعلا ةجي-ت-ن-لا سسف-ن
  .بعلŸا سسفن
ىرخأا تاءا-ق-ل ة-ثÓ-ث ته-ت-نا ا-م-ك
ةيدŸا ي-بŸوأا تع-م-ج لدا-ع-ت-لا-ب

Ãسسح رسصن ،(1–1) نارهو ةيدولوÚ
(1–1) ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج-ب ياد
–0) ةوراسسلا ةبيبسشب نازيلغ عيرسسو
ةدكيكسس ةبيب-سش تق-ق-ح ا-م-ي-ف ،(0
يلهأا دسض اهناديم ىلع امهم ازوف
  .(0–1) جيريرعوب جرب

ةلوجلل ةلماكلا جئاتنلا
  ةثلاثلا

جر-ب ي-ل-هأا – ةد-ك-ي-ك-سس ة-ب-ي--ب--سش

0 –1 جيريرعوب
0 –0 ةرواسسلا ةبيبسش – نازيلغ عيرسس
–1 نارهو ةيدولوم – ةيدŸا يبŸوأا

1
ليلم Úع ةيعمج – ياد Úسسح رسصن
1– 1
3 –0 دادزولب بابسش – لئابقلا ةبيبسش
–1   رئاز÷ا ةيدولوم – وداراب يدان
1
2–0 فيطسس.و –  سسابعلب يديسس.ا

0 –0 ةركسسب.ا –  ةرقم.ن
0 –0 فلسشلا.ج –  ةنيطنسسق.سش
0 –0  ةمسصاعلا.ا –  ناسسملت.و
  بيتÎلا

  ن7 فيطسس.و –1
  ن5 ةرواسسلا.سش –2
  ن5 ةركسسب.ا –3
  (ةلباقُم سصقان) ن4 رئاز÷ا.م –4
  (ةلباقُم سصقان) ن4 ةليلم Úع.أا –5
  ن4 ةرقم.ن –6
  ن4 فلسشلا.ج –7
سصقا----ن) ن3 دادزو----ل-----ب.سش –8
  (Úَتلباقُم
  ن3 ودارابلا.ن –9
  ن3 نارهو.م –01
  ن3 ياد Úسسح.ن –11
  ن3 ةنيطنسسق.سش –21
  ن3 نازيلغ.سس –31
سصقا---ن) ن3 ةد-ك--ي--ك--سس.سش –41
  (ةلباقُم
  ن2 جÈلا.أا –51
  ن2 ناسسملت.و –61
  ن2 ةمسصاعلا.ا –71
  ن2 لئابقلا.سش –81
  (ةلباقُم سصقان) ن1 ةيدŸا.أا –91
  ن1 سسابعلب يديسس.ا –02

 قوراف.ج^

ير-ئاز÷ا ›ود-لا ى--مرŸا سسرا--ح ل--ثا“ ^
،ةبكّرلا ‘ هل ةباسصإا نم ءافسشلل ةجيكوأا ردنسسكلأا

زتام ه-ق-ير-ف ةارا-ب-م د-حألا سسمأا سضا-خ ثي-ح
 .غروبسساÎسس يدان فيسضŸاو
ةنسس23 رمعلا نم غلابلا – ةجيكوأا ردنسسكلأا بعلو
د-سض ،““ر-سضÿا““ ع-م ه-ل ة-ي-لود ةارا-ب--م ثلا--ث –
‘ يسضاملب لامج ةوعد همÓتسسا ذنم .ايÒجين
  .È 8102متبسس
سسنوت :دسض ثÓثلا هتÓبا-ق-م ة-ج-ي-كوأا سضا-خو
ةيطارقوÁدلا وغنوكلاو ،ةقيقد09 ‘ ايÒجينو

ةّرم ولو هكابسش ّزتهت نأا نودِب ،Êاثلا طوسشلا ‘
روسسن““ ىلع ““ءارحسصلا وبراfi““ زاف ثيح .ةدحاو
–1) اهتاذ ةجيتنلاِب ““ةزاتمŸا روسسّنلا»و ““جاطرق
سصحِب ““دوهف-لا““ ع-م او-لدا-ع-تو ،(0 ان-هو ،(1–1) ةّ
طوسشلا ‘ هفد-ه ›و-غ-نو-ك-لا سسفا-نŸُا ل-ّج-سس

امنيب ،ةخود نيدلا زع سسرا◊ا ىمرم ‘و ،لّوألا
  .Êاثلا طوسشلا ‘ Óيدب ةجيكوأا لخد
Òفون ةنيدمِب رون-لا ة-ج-ي-كوأا رد-ن-سسك-لأا ر-سصبأاو
¤إا يمتنت ّمأا نم ،8891 فيسص يسسنرفلا طسسولاِب

يزيت ةيلو نم يرئازج بأاو ،يبوروألا دلبلا اذه
  .اسسنرفِب ميقُمو رجاهُم ،وزو
يدان ةسسردم ‘ يوركلا هراوسشم ةجيكوأا ّلهتسساو
رباكألا ةئف ‘ يدتري نأا لبق ،يسسنرفلا وروتاسش
ليل اهزربأا ،دلبلا اذه ¤إا ي-م-ت-ن-ت ة-يد-نأا ناو-لأا
ةيفاÎحا ةبرŒ سضاخ امك ،زتامو غروبسساÎسسو
  .اكيجلبِب ةÒسصق
،ةÈتعُم ةيندب تاردق ةجيكوأا ردن-سسك-لأا زو-ح-يو
م48.1 لوط-ِب ،ى-مرŸا سسرا-ح بسصن-م بسسا-ن-ُت
 .غلك97 نزوو

 قوراف.ج ^

 سسابعلب ىلع زوفلا نمثي يكوكلا
 لبقملا سسيمخلا ىلإا مدقت ةرقم مجنو فيطسس قافو ةارابم

مد--ق--لا ةر--ك ة--ط--بار تق--فاو ^
قا-فو ةرادإا بل-ط ى-ل-ع ة--فÙÎا

ي-ت-لا ةارا-بŸا Ëد-ق-ت-ب ف-ي-ط--سس
م‚ هفيسض عم قيرفلا اهيف يقتليسس
ةلوطب نم ةعبارلا ةلو÷ا ‘ ةرقم
سسي--مÿا ¤إا ،¤وألا ة--ط---بار---لا
 .لبقŸا
ىنسستي ىتح قافولا ةرادإا بلط ءاجو
ىلع دا-سشت ¤إا ر-ف-سسلا Òسض– ا-ه-ل

Èمسسيد12 موي ةسصاخ ةرئاط Ïم
سسنوسسينور يدان ةهجاوŸ يرا÷ا
‘ ،كلذ ن-م Úمو-ي د-ع--ب ي--لÙا
ةلوطب نم لوألا رودلا باهذ راطإا
 .““فاكلا““ سسأاك
هل راسصتنا Êاث دوسسألا رسسنلا ققحو

ح‚ Úح رايدلا جراخ مسسوŸا اذه
سسابعلب دا–ا نا-ب-سشب ة-حا-طلا ‘

‘ ‘اوعلو8 د ‘ ةسشغ ةيئانث لسضفب

نم ه-ن-ك-م ا-م ،ةارا-بŸا ن-م46 د
بي-تر-ت ةدا-ير ى-ل-ع ذاو-ح--ت--سسلا
7 ديسصرب ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا
 .ةلماك طاقن
ليبن ف-ي-ط-سس قا-فو برد-م ن-م-ثو

رايدلا جراخ ققÙا زوفلا يكوكلا
 .در نود Úفدهب سسابعلب دا–ا مامأا
تا-ح-ير--سصت ‘ ي--كو--ك--لا لا--قو
ىلع قيرفلل ةي-م-سسر-لا ة-ح-ف-سصل-ل
ناك سسابعلب ىلع زوف »: كوبسسيافلا

لجسسŸا لداع-ت-لا طا-ق-ن-ل كراد-ت
Ãةبغرلا ، نازيلغ عيرسس مامأا انبعل
سسابعلب نم ةلماك طاقنلاب ةدوعلا ‘

 ““.ÚبعÓلا ىدل ارسضاح ناك
داجيإا له-سسلا ن-م سسي-ل »: فا-سضأاو
نم ره-سشأا8 دع-ب Úع-م بع-ل ق-سسن
، ا-م ا-عو-ن بع-سص ر-مألا ، ة-حار-لا
ىوتسسم ى-ل-ع ةدو-جو-م تا-با-سصإلا
عم اÃر ، ⁄ا-ع-لا ‘ ة-يد-نألا را-ب-ك
نم ةنماثلا ةلوجل-ل ة-يد-نألا لو-سصو
ة-لو-ط-ب-لا د-ي-ع-ت-سست-سس ة-سسفا-نŸا
 ““.داتعŸا اهقسسن ةيرئاز÷ا
حسضوأا لاق ناب-سشلا Úب-عÓ-لا ن-عو
دكؤوي نم كانه نأاب يسسنوتلا ينقتلا
روطتي اميف ،انعم دجاوتلاب هتيقحأا

ةارابم نم ر-خآلا سضع-ب-لا ىو-ت-سسم
 ““.ىرخأل

قوراف.ج ^



fiيتيشسلا زوف عيشضي زر
يبرادلا ‘

دتيانويلأ Úب Îسسسشنام يبريد يبلسسلأ لداعتلأ مسسح ^
ءاسسم ،دروفأرت دلوأأ بعل-م ه-ن-سضت-حأ يذ-لأو ،ي-ت-ي-سسلأو
يرودلأ ن-م21 مقر ةلو÷أ تا-يرا-ب-م ة-م-ق ‘ ،تب-سسلأ
زرfi سضاير ةكراسشم دهسش ءاقل ‘ ،زاتمŸأ يزيل‚إلأ
فرط نم هلأدبتسسأ ” يذلأ ديحولأ ناك ه-ن-ك-ل ا-ي-سسا-سسأ
Îسسسشنام عفر ،ةجيتنلأ كل-ت-بو .لو-يدرو-ج بي-ب ه-برد-م
عفر امك ،عباسسلأ زكرŸأ ‘ ةطقن02 ¤إأ هديسصر دتيانوي
.نماثلأ زكرŸأ ‘ ةطقن91 ¤إأ هديسصر يتيسسلأ
ىقترأ امد-ع-ب ،(11) ة-ق-ي-قد-لأ ‘ ¤وألأ ة--لواÙأ تتأأ
لواح ةيسسأأر أًددسسم ،ةينكر ةلكر نم ةيسضرع-ل فو-لد-ن-ي-ل
تجرخ اهنأأ لإأ ،ديعبلأ مئاقلأ ىلع اهتعباتم يانيموتكام
طسسو لبق نم ةينيب ةرك فولدنيل لسسرأأو .ىمرم ةلكر ¤إأ
لخأد ز-يد-نا-نÒف ¤إأ تل-سصو ،(81) ةقي-قد-لأ ‘ بع-لŸأ
هنأأ لإأ ،ةرسشابم ةرك ديدسست لواح يذلأو ءأز÷أ ةقطنم
.نوسسريدإأ دي ‘ ةفيعسض تبهذ هتديدسست
ةقيقدلأ ‘ ةأرابŸأ ‘ لوألأ هترو-ط-خ ي-ت-ي-سسلأ ل-ك-سشو
ةقطنم لخأد زرfi نم ةينيب سسوسسيج ىقلت امدعب ،(52)
.ةسضراعلأ ىلعأأ تبهذ ةرك ددسسيل ،ءأز÷أ
يراه هعفأدم نم ءاقتراب روهظلل دتيانوي Îسسسشنام داعو
أًددسسم ،واسش كول اهذفن ةينكر ةلكر نم ةيسضرعل ،ريأوجام
.ليلقب ةسضراعلأ تلع ةيسسأأر
اهداق (53) ةقيقدلأ ‘ يتيسسلل ةعيرسس ةدترم ةمجه نمو
ةرك ررم يذلأ نيور-ب يد ¤إأ ةر-ك-لأ تل-سصوو ،سسو-سسي-ج
،ايخ يد اهل ىدسصت ةرك هرودب ددسس يذلأو ،زرÙ ةعئأر
.ةسضراعلأ تلع ةديدسستب Úفيك اهعباتو
،ةينكرلأ تÓكرلأ ىلع هدامتعأ دتيانوي Îسسسشنام لسصأوو
أًددسسم ،(04) ةقيقدلأ ‘ ةيسضرعل فولدنيل ىقترأ امدعب
لوألأ طوسشلأ يهت-ن-ي-ل ،ة-سضرا-ع-لأ ى-ل-عأأ تب-هذ ة-ي-سسأأر
.يبلسسلأ لداعتلاب
ىلع دتيانوي Îسسسشنام لسص– ،Êاثلأ طوسشلأ ةيأدب عمو
ةقاعإÓل دروفسشأر سضرعت دعب ،(74) ةقيقدلأ ‘ ءأزج ةلكر
دعب هرأرق نع لدع ةأرابŸأ مكح نأأ لإأ ،ركلأو لبق نم
.للسست ةلاح دوجول رافلأ ةينقت ¤إأ عوجرلأ
‘ ءأز÷أ ةقط-نŸ نÁألأ بنا÷أ ‘ دوو-ن-ير-ج ل-غو-تو
،مئاقلأ رأوج ¤إأ ترم ةيسضرأأ ةرك ددسسو ،(25) ةقيقدلأ
ةقطنŸ رسسيألأ بنا÷أ نم ةديدسستب درو-ف-سشأر ا-ه-ع-ب-تو
.مئاقلأ رأوج ¤إأ اًسضيأأ ترم ،ةرŸأ هذه ءأز÷أ
يد ديفيد Êابسسإلأ سسرا◊أ ةتغابم وينيدنانÒف لواحو
ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع نم ةديدسستب ،ايخ
.مئاقلأ رأوج ¤إأ ترم هترك نأأ لإأ ،(06)
،(66) ةقيقدلأ ‘ يتيسسلل لوألأ ليدبتلأ لويدرأوج ىرجأأو
رياكسسلوسس عفد امنيب ،زرfi باسسح ىلع سسيروت لوزنب
ىلع لايسسرا-م لوز-ن-ب (47) ةقي-قد-لأ ‘ ¤وألأ ه-ت-قرو-ب
.دوونيرج باسسح
نود نكلو Èكأأ ةروسصب ةركلأ ىلع ي-ت-ي-سسلأ ذو-ح-ت-سسأ م-ث
ددسس ءودهلأ نم ةÎف دع-بو ،ر-كذ-ت ةرو-ط-خ يأأ ل-ي-ك-سشت
ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع نم ةرم زيدنانÒف
.نوسسريدإأ دي ‘ ةلهسس تبهذ ،(88)
ءأز÷أ ةقطنم جراخ نم ةرك ونورب ددسس ،09 ةقيقدلأ ‘و
ةفيعسض ةديدسستب وجيردور اهعبتو ،مئاقلأ رأوج ¤إأ ترم
يهتنيل ،ةلوهسسب ايخ يد اهب كسسمأأ ةقطنŸأ لخأد نم
ر .ق ^ .يبلسسلأ لداعتلاب ءاقللأ
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ابوروا لاطبا ةطبار

يرئازج مادشص زرفت دقو مويلا بحشست ةعرقلا
دا–لأ ر--قÃ ،مو--ي---لأ بح---سست ^
نوين ةنيدÃ مد-ق-لأ ةر-ك-ل ي-بوروألأ
نمثلأ رودلأ ة-ع-سصر-ق ،ة-ير-سسيو-سسلأ
ثيح ،ابوروأ لاطبأ ةطبأر نم يئاهن
ة--ير--ئأز÷أ Òها--م÷أ ع--ل--ط--ت--ت
يثÓثلأ رظتن-ت ي-ت-لأ تا-ه-جأو-م-ل-ل
سضا-ير م-هو ،ل--هأا--تŸأ ير--ئأز÷أ

fiزر، fiن--ب ي--مأرو سسرا--ف د---م
.ينيعبسس
ةقفر لولأ زكرŸأ ‘ زرfi لهاتو
نم لك لهات Úح ‘ ،يتيسس Îسسسشنام
‘ سسراف دمfiو ينيعبسس نب يمأر
ويزل امهييدان ة-ق-فر Êا-ث-لأ ز-كرŸأ
ين-ع-ي ا-م ،نزو-كر-ف-ي-ل را-ي-بو ا-مور
‘ زرÙ امهدحأ ةهجأوم ةيناكمأ
.مداقلأ رودلأ
بعسصأ ةنولسشرب نو-ك-ي نأ ر-ظ-ت-ن-يو
‘ ،زرfi سضايرل ل-م-تfi سسفا-ن-م
.لهسسأ تأرايخ ةدع كانه Úح
امدعب61ـلأ رودل سسوتنفو-ي ل-هأا-تو
ة-عو-مÛأ ‘ لوألأ ز-كرŸأ ل-ت--حأ
يواسستلاب ،ةطقن51 ديسصرب ةعباسسلأ
ليجسست ةيلسضفأأ عم ،(51) ةنولسشرب عم
ما---مأأ سضرألأ جرا---خ Ìكأأ فأد---هأأ
.اسسرابلأ
ةعومÛأ ردسصت نم سسوتنفوي نك“
‘ ةنولسشرب با-سسح ى-ل-ع ة-ع-با-سسلأ
ة---ل---حر---م ن---م ةÒخألأ ة----لو÷أ
هلÓتحأ نم مغرلاب-ف ،تا-عو-مÛأ
نأأ لإأ ،تلوج5 لوأأ ‘ Êاثلأ زكرملل
يتلأ ةئيسسلأ ة-لا◊أ ل-غ-ت-سسأ ‘و-ي-لأ

.ةرأدسصلأ فطخيل اسسرابلأ اهسشيعي
،سسوتنفوي ىلع ةنولسشر-ب زو-ف م-غرو
Ãخألأ بع-لÒ مويداتسس زنايلأأ ى-ل-ع،
يÒنوكنا-ي-ب-لأ نأأ لإأ ،(0-2) ةجيتن-ب
ة-ي-سسا--ق ةÁز--ه قا◊إأ ن--م ن--ك“
ةجيتنب ون بماكلاب هلقعم ‘ اسسرابلاب
‘ ثلاثلأ فد-ه-لأ م-ها-سسي-ل ،(3-0)
.ةعومجملل ‘ويلأ ردسصت
يدافت ‘ سسوتن-فو-ي ح‚ ،›ا-ت-لا-بو
ناك هنأأ ثيح ،ةياغلل ةبعسص تاهجأوم
نا-سس سسيرا-ب ل-ث-م ا-قر-ف ه-جأو-ي-سس
،ديردم لاير ،خنويم نرياب ،نامÒج
يسسليسشت ،لوبرفيل ،يتي-سس Îسسسشنا-م
هلÓتحأ لاح ،دنو“رود ايسسوروب وأأ
.ةعومÛأ ةفاسصو
حمسسي ل هنأأ ىلع ،ةعرقلأ سصنت امك
Ãةهجأو Œقيرف عمÚ دحأو دلب نم،

ةهجأوم ‘ سسوتنفوي عقي نل ›اتلابو
.ويسستل وأأ اتنلاتأأ
هجأوتسس يتلأ قرفلأ رسصحنت ،كلذبو
وأأ ديردم وكي-ت-ل-تأأ ا-مإأ ،سسو-ت-ن-فو-ي
وأأ وتروب وأأ خابدÓجنسشنوم ايسسوروب
تاهجأوم يهو ،جيزبيل وأأ ةيل-ي-ب-سشإأ
ايلاطيإأ لطب لوانتم ‘و أÒًثك لهسسأأ
.تاعومÛأ يردسصتÃ ةنراقم
يرود ةقباسسÃ قرفلأ عيمج نأأ كسشل
لدي امو ،ٍلاع ىوتسسم تأذ لاطبألأ
رودل لهأاتلأ نم اهنك“ وه كلذ نع
ةراقلأ ‘ قرعألأ ةلو-ط-ب-لأ ‘61ـلأ
تايرابŸأ عيمج نأأ كسشلو ،زوجعلأ
تايرابم كانه نأأ لإأ ،ةلهسس نوكت ل
ةدو÷ رظنلاب ا-ًي-ب-سسن ة-ل-ه-سس نو-ك-ت
.ةفلتıأ قرفلأ ‘ ÚبعÓلأ
وكيتلتأأ م-ج-ح-ب ق-ير-ف دو-جو م-غرو

قرطلأ دحأأ نوكي دق هنأأ لإأ ،ديردم
رودلل رورملل سسو-ت-ن-فو-ي-ل ة-ل-ه-سسلأ
فرعي ‘و-ي-لأ نأأو ا-م-ي-سسل ،›ا-ت-لأ
ما---مأأ بع---ل---ي ف---ي---ك أًد----ي----ج
دوجو بنا-ج-ب ،سسو-ك-نÓ-ب-ي-خور-لأ
فأدهو م‚ ود-لا-نور و-نا-ي-ت-سسير-ك
كابسش قير-ط فر-ع-ي يذ-لأ ،‘و-ي-لأ
.أًديج وكيتلتأأ
،اجيللأ بيترت لود÷ هردسصت مغرو
ة-ل-حر-م ‘ ى-نا-ع و-ك-ي-ت-ل--تأأ نأأ لإأ
ف-ي-سصو--ك ل--هأا--تو تا--عو--مÛأ
اًيلج رهظو ،ةبو-ع-سصب ة-عو-م-ج-م-ل-ل
ةÒب-ك-لأ تا-يرا-بŸأ ‘ هءأدأأ ف-ع-سض
يرودب خنويم نرياب مامأأ رهظ املثم
.اجيللأ ‘ ديردم لايرو ،لاطبألأ
مغرب اًسضيأأ خابدÓجنسشنوم ايسسوروب
ىلع ةرداق ةزي‡ رسصا-ن-ع ه-كÓ-ت-مأ
عافد ىلع أًدج ةب-ع-سص رو-مألأ ل-ع-ج
ةسسيرف نوكي دق ه-نأأ لإأ ،سسو-ت-ن-فو-ي
ةدوج عم ،يÒنوكنايبلل ةبسسنلاب ةلهسس
ق-ير-ف-لأ ن-م Èكألأ ‘و-ي-لأ ي-ب--عل
.ÊاŸألأ
،وتروب ةيد-نأأ نأأ ود-ب-ي ،ل-با-قŸأ ‘و
قيرطلأ ةباثÃ ،جيزب-يلو ة-ي-ل-ي-ب-سشإأ
،61 ـلأ رود ‘ سسوت-ن-فو-ي-ل بع-سصألأ
تر-ه-ظ قر-ف-لأ كل-ت نأأو ا-م--ي--سسل
Ãخ ةزا--ت‡ تا--يو---ت---سس--Óرود ل
.تاعومÛأ
سسفانم بعسصأأ نوكي دق جيزبيل لعلو
هيلع رهظ اŸ رظنلا-ب ،سسو-ت-ن-فو-ي-ل
،ةÒخألأ م-سسأوŸأ ‘ ه-مد--ق--ي اŸو
لثم زي‡ ينف ريدŸ هكÓتمأ بناجب
.نامسسلجان نايلوج
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:ةحابشسلل اشسنرف ةلوطب
دويشص لشضفب تايئاهنلا ‘ اهروشضح لجشست رئاز÷ا

ةلوطبلأ تايئاهن ‘ اهروسضح رئأز÷أ تلجسس ^
قلأات لسضفب ،سسمأ تمتتخأ يتلأ ةحابسسلل ةيسسنرفلأ
،ينطولأ بختنŸأ رسصانع زربأ دحأأ دويسص دأوج
باعلألأ ةرود ¤أ لهأات-لأ ر-كأذ-ت ز-ج-ح ل-مأ ى-ل-ع
ةماسسأ هليمزب قاحتللأو ،ويكوطب ةمداقلأ ةيبŸولأ
¤أ لهأات يتركذ-ت أر-ك-ب-م ز-ج-ح يذ-لأ نو-ن-ح-سس
اماع02 بحاسص باسشلأ حابسسلأ كراسشو .دايبŸوألأ
زكرŸأ ققح ثيح ةعونتم ةحابسس م004 يئاهن ‘

ققح اميف أأ يئاهنلأ ‘76.62:4 نمزب سسماÿأ
ب يئاهن ‘ لولأ ز-كرŸأ يز-مر را-سشو-سش ه-ل-ي-مز
دقف حي-ل-م لا-مأ ة-حا-ب-سسلأ ما-مأ ،25.72:4 نمز-ب
ةرح م05 سصاسصتخل ب يئاهن ‘ ةكراسشŸاب تفتكأ
.ث42.62 نمزب عبأرلأ زكرŸأ تققحو
،ةعونتم ةحابسس ، م002 يئاهن ‘ دويسص كراسش امك
ةليوطلأ فقوتلأ ةÎف نأ املع ،تاسسفانŸأ ماتخ ‘
Úيسضايرلأ عيمج ىلع انوروك سسوÒف اهسضرف يتلأ

فر-ط ن-م مد--قŸأ ءأدألأ ع--جأر--ت ‘ تم--ها--سس
قيق– لجأ نم ةسصرف تاسسفانŸأ نكل ،Úحابسسلأ
.ةوجرŸأ ةدوعلأ
‘ تح‚ دق ةحابسسلل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ تناكو
بختنŸأ يسضاير م-هأ تا-ب-يرد-ت ل-سصأو-ت نا-م-سض
يدان بطق عم مŸÈأ ةكأرسشلأ دقع لسضفب ينطولأ
ةحنÃ امعدم Úتنسسل دتÁ يذلأ ، يسسنرفلأ سسين
ميهاربا .ج ^ .ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو فرط نم

ديردم لاير
““ىوقأا ينلعŒ تاداقتن’ا ““ ناديز

ةركل ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ د-فو ط-ح ^
،سسنوتب لاحرلأ ةنسس02 نم لقأل مدقلأ

لامسش دا–أ ةرود ‘ هت-كرا-سشŸ ا-ب-سس–
Èمسسيد72 وÚ 51ب ةررقŸأ ،ايق-ير-فإأ
·أأ سسأاك تايئاهن ¤إأ ةلهؤوŸأو يرا÷أ
ةثعب تقحتلأو .ايناتيرو1202Ã-ايقيرفإأ
وسضع ،لولهب را-م-ع ةدا-ي-ق-ب ة-ير-ئأز÷أ
ما--ع--لأ Úمألأو ›أرد--ي--ف---لأ بت---كŸأ
جاطرق راطÃ ،دعاسس دمfi ،ةيدا–Óل
ةسصاخ ةيوج ةل-حر Èع ،›ود-لأ سسنو-ت-ب
لهتسسيو .ةير-ئأز÷أ ة-يو÷أ طو-ط-خ-ل-ل
اي-ق-ير-فإأ لا-م-سش ةرود ر-ئأز÷أ ط-سسأوأأ

-ايناتيروÃ يراقلأ سسرعلأ ¤إأ ةلهؤوŸأ
51 مو-ي ي-سسنو-ت-لأ م-هÒظ-ن د-سض ،1202
““ي-بر-ق-ع-لأ يدا-م-ح““ بع--لÈ Ãم--سسيد
ا-م-ن-ي-ب ،(ة-م-سصا-ع--لأ سسنو--ت) سسدأر--ب
بختنŸأ ةي-نا-ث-لأ ة-لو÷أ ‘ نو-ه-جأو-ي
عم يرابتلأ لبق ،Èمسسيد81 موي يبرغŸأ
رهسشلأ سسفن نم12 موي يبيللأ بختنŸأ
.ةثلاثلأ ةلو÷أ ‘
ةحأر Úموي نم نويرئأز÷أ ديفتسسيسسو
ايقيرفإأ لامسش دا–أ ةرود ما-ت-ت-خأ ل-ب-ق
Ãمسسيد42 موي رسصم بختنم ةهجأوÈ،
ف--سشكو .ة---سسماÿأ ة---لو÷أ با---سس◊

لبق ،Úعامسس نب رباسص ،ينطولأ بخانلأ
انتكراسشم نم فدهلأ““ :سسنوت ¤إأ لقنتلأ
ÚتلهؤوŸأ ÚتÒسشأا-ت-لأ ىد-حإأ بسسك و-ه
،ايناتيرو1202Ã-ايقير-فإأ ·أأ سسأا-ك-ل
انهجو و انظوظ-ح ل-ما-ك-ب ن-مؤو-ن ثي-ح
لك لوخد ةرورسض ىل-ع Úب-عÓ-ل ة-لا-سسر
قيق– لجأأ نم زوف-لأ ة-ي-ن-ب تÓ-با-قŸأ
ل قيرفلأ نأأ حيحسص““ :فاسضأأو .““لهأاتلأ
سسيلو سصئاق-ن-لأ سضع-ب ن-م Êا-ع-ي لأز-ي
تأÒسضحتلأ فقوت ببسسب ة-ي-ل-ك أز-ها-ج
Ÿة-ح-ئا-ج بب-سسب ر--ه--سشأأ ة--ع--ب--سس ةد
ةيواسستم نوكتسس ظوظ◊أ ن-ك-ل.ا-نورو-ك

مسسوŸأ ة-يأد-ب ل-ظ ‘ تا-ب-خ-ت-نŸأ Úب
انموسصخ ىوتسسم ىلع فقنسس .يسضايرلأ
كل-ت‰ ل ا--ن--نأل ةرود--لأ قÓ--ط--نأ ع--م
يقيق◊أ مهأوتسسم ىلع ةيفأو تامولعم
ةسسفانŸأ ماق-ت-سسو .““ة-ي-لا◊أ ةÎف-لأ ‘
““يبر-ق-ع-لأ يدا-م-ح““ ي-ب-ع-لÃ ةرر-قŸأ
ةلوط-ب ل-ك-سش ى-ل-ع ،““هز-نŸأ““ و سسدأر-ب
د-ع-سصي تلو-ج ة-سسم-خ ةدŸ ةر--غ--سصم
سسأاك نم ةيئاهنلأ ةلحرملل نلوألأ اهدعب
و ريأÈفÚ 41ب ماقتسس يتلأ ،ايقيرفإأ ·أأ
.ايناتيرو1202Ã سسرام41

ر .ق ^

نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ برعأأ ^
نع ،د-يرد-م لا-ير-ل ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ
ةهجأوم لÓخ (0-2) زوفلاب هتداعسس
نمسض ،ديردم وكيتلتأأ دسض ي-بر-يد-لأ
ةÁزهلأ يهو ،اجيللأ نم31ـلأ ةلو÷أ
.ةلوطبلأ ‘ سسوكنÓبيخورلل ¤وألأ
اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،نأديز لاقو
ةأرابŸأ““ :ةينابسسإلأ ““اكرام““ ةفيحسص
ةأرابŸأ لثم ،أًديعسس ينلعŒ اهلمكأاب
ن-ح-ن-ف ،لا-ط--بألأ يرود ‘ ةÒخألأ
يذلأ ديردم وكيتلتأأ ى-ل-ع ا-نر-سصت-نأ
.““ةراسسخ نودب ةأرابم62 سضاخ
لكسشب طغسضلأ انسسرام دقل““ :فاسضأأو

كÎن ⁄و ،هل-م-كأا-ب بع-لŸأ ‘ د-ي-ج
،ةأرابŸأ لأوط وك-ي-ت-ل-تأل ة-حا-سسŸأ
طقف ةدحأو ة-سصر-ف م-ه-يد-ل تنا-كو
ةأرابŸأ ى-ل-ع ا-نر-ط-ي-سسو ،لوؤوا-سسل
.““أًديج
سسورك ىلع تدمتعأ““ :نأد-يز ع-با-تو
بعل-لأو ،جرfl دا-ج-يإل سشت-يردو-مو
تأركلابو ،رخآأ ¤إأ بناج نم ةعرسسب
ام-ه-ف ،تأو-ج-ف ا-ند-جو ة-ير-ط-ق-لأ
سساكولو Ëركو نايئان-ث-ت-سسأ نا-ب-عل
أونا-ك م-ه-ل-كو ،نأرا-فو لا-خا-فرا-كو
.““أًدج نيديج
ح-ي-ح-سص ،ىÔسس ؟ةروأدŸأ““ :فدرأأو

سضعب ع-م تا-يرا-ب-م3 انب-ع-ل ا-ن-نأأ
مهيلع دمتعأاسس ين-ن-ك-ل ،تأÒي-غ-ت-لأ
.““اًعيمج
ام اندكأأ دق-ل““ :لا-ير-لأ برد-م هو-نو
ثيح ،Úتقباسسلأ ÚتأرابŸأ ‘ هانلعف
لأوط ةياغلل دي-ج ل-ك-سشب ا-ن-سسفا-ن-ت
اننأل ،لافتحلأ انيلع سسيلو ،ةأرابŸأ
.““ءيسش يأاب زفن ⁄
انأأو ،دي-ج عو-ب-سسأأ ه-نإأ““ :ل-م-ك-ت-سسأو
اًمئأد نونمؤوي مهنأل ÚبعÓ-ل د-ي-ع-سس
Ãرومألأ نوزجني امدنعو ،هنولعفي ا
ركفنو عتمتسسن انوعدو ،ةداعسسب رعسشأأ
.““ءاثÓثلأ ةأرابم ‘

:نأديز قلع ،تأداقت-نلأ Òثأا-ت ن-عو
وه ةي-م-هأأ Ìكألأ ءي-سشلأ ،فر-عأأ ل““
نأأ انرهظأأ دقو ،هب موقن اÃ ناÁإلأ
فور-ظ ‘ بع-ل-ي نأأ ن-كÁ ق-ير-ف-لأ
نكل ،ةŸؤوم ءاي-سشأأ كا-ن-هو ،ة-ب-ع-سص
ةرك نم ءزج وهف ،ىوقأأ انلعجي دقنلأ
.““هلم– انيلعو مدقلأ
وÒم-ي-سسا-ك ة-ي--ثÓ--ث““ :نأد--يز ”أأو
ىوتسسم ‘ مهنإأ ؟سشتيردومو سسوركو
نوبعلي ثيح ،لاطبألأ يرود ة-ي-ثÓ-ث
Ãةياغلل لاع ىوتسس““.

ر .ق ^

ايقيرفا لامشش ةرود
يراقلا لهاتلل نوحومطي رئاز÷ا بابشش
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ةيثÓثلا ةقفصصلا هذه فادهأا مهأا Úب نمو ^
ةيبراغŸا ةقطنŸا رارقتصسا برصض ؤه ةئيندلا
دؤمصصلا لود عÓق نم ةعلق رخآا طاقصساو
رارقلا اذه .رــئاز÷ا يهو لأاو يدصصتلاو
،ةحؤتفم بر◊ عارصصلا لؤحتب ددهُي حبصصأا
بر◊ا قيعيو ،ميلقإلا ‘ ىرخأا لود بذتجيو
.لحاصسلا ةقطنم ‘ ةدرمتŸا تاعام÷ا دصض
،ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا دكأا ،قايصسلا ‘
ءارحصصلا ةيصضق لح نأا ،سشيÒتؤغ ؤينؤطنأا
،““لودلل ةيدرف تافاÎعا ىلع دمتعي ل““ ةيبرغلا
.نمألا سسل‹ تارارق ذيفنت ىلع فقؤتي ا‰إاو
لاؤؤصس ىلع ٍدر ‘ ،سسمأا لوأا ،سشيÒتؤغ لاقو
اميف ديدصش حؤصضؤب اهلؤقن““ ،““خانŸا ةمق““ لÓخ
امك ىقبي ءيصش لك نإاف ةيبرغلا ءارحصصلاب قلعتي
ل ةيبرغلا ءارحصصلا ةيصضق لحو ،انل ةبصسنلاب ناك
فقؤتي لب ،لودلل يدرف فاÎعا ىلع دمتعي
نحن يتلا نمألا سسل‹ تارارق ذيفنت ىلع
.““اهل ةامح
مصساب قباصسلا ثدحتŸا مايصص ديم◊ا دبع دكأا
مؤعزŸا بمارت فاÎعا نأا ةدحتŸا ·ألا

Ãحصضاف قرخ ةيبرغلا ءارحصصلا ةيبرغ
ل ةيئانثلا تاقافتلا نأاو ةيلودلا ةيعرصشلل
يدايقلا Èتعا امنيب ،›ودلا رارقلا عنصصت
دبع طبارم ناصسنإلا قؤق◊ ةيبرغŸا ةيعم÷اب
ةنايخ ةنياهصصلا عم نزıا عيبطت ميحرلا
حيرصصت ‘ مايصص لاقو .ةينيطصسلفلا ةيصضقلل
ةمؤمصسŸا ةيدهلا هذه نإا ةيرئاز÷ا ةعاذإÓل
فدهت يبرغŸا ةكلمملل اكيرمأا اهتطعأا يتلا
يتلا عيبطتلا ةÁرج ىلع ةيطغتلل اصساصسأا
،ةينؤناقلا ةيحانلا نم يبرغŸا بعصشلا اهصضفري
،ةيبرغلا ءارحصصلا نأل اذهل ةميق ل هنأا اًدكؤؤم
›ودلا نؤناقلل عصضخت اهيلع عزانتم يصضارأا
ىلع تدكأا ةديدعلا نمألا سسل‹ تارارقو
مئاد لح داجيإا فدهب راؤ◊ا فانئتصسا ةرورصض
بعصشل لفكي ثيحب ،Úفرطلا قافتاب لداعو
لاقو .““ÒصصŸا ريرقت قح ةيبرغلا ءارحصصلا
ل ةيئانثلا تايقافتلا نأا ¤إا هثيدح ‘ مايصص
فاÎعا عمو هيغلت لو ›ودلا نؤناقلا عنصصت
دحأا ل ،ةمؤعزŸا ءارحصصلا ةيبرغÃ بمارت
حصضاف قرخ هنأل هليحر دعب اهابتنا هÒعيصس
ؤصضعلا Èتعا ،هتهج نم. ›ودلا نؤناقلل
ناصسنلا قؤق◊ ةيبرغŸا ةيعم÷اب يدايقلا
ةانقلل يرصصح حيرصصت ‘ ميحرلا دبع طبارم
ةيصضقلل ةنايخ برغŸا هيلع مدقأا ام نأا ،¤وألا
لجصسيصس عيبطتلا رارق نأا ادكؤؤم ،ةينيطصسلفلا
عمق انيدم ،راعلاو يزÿا دادÃ  ادؤصسأا امؤي
يتلا عيبطتلاب ةددنŸا تارهاظملل نزıا
نم ةيصضاŸا ةعم÷ا سساف ةنيدم اهتدهصش
بيدأا ىفطصصم يبرغŸا طصشانلا دكأا ،هبناج
،ةيرؤتاتكدلاب ديدنتلا لجأا نم فÓتئلا ؤصضع
معزي يتلاو نزıا اهب ماق يتلا ةصضياقŸا نأا
ةهؤبصشم ةيراŒ ةقفصص لإا يهام ةيخيرات اهنأا
.تلؤواصستلا نم ديدعلا Òثت

ةضساخنلا قوضس
ةيصسيئر ةيمÓصسإا تاعامجو بازحأا تصضفر امك
عم تاقÓعلا عيبطت طابرلا نÓعإا ،برغŸا ‘
هيف تطصسؤت قافتا دعب يليئارصسإلا لÓتحلا
ديحؤتلا بزح““ دكأاو .ةدحتŸا تايلؤلا
بزح»ـل يؤعدلا حان÷ا ؤهو ““حÓصصإلاو
فÓتئإلا دؤقي يذلا ““ةيمنتلاو ةلادعلا
ركنتصسيو سضفري ةكر◊ا فقؤم““ نأا ،يمؤك◊ا
.““ةينؤيهصصلا قاÎخلاو عيبطتلا تلواfi لك
بتكŸا““ نإا ،تبصسلا ،هل نايب ‘ بز◊ا لاقو
يذلا ،برغŸا هيلع مدقأا ام Èتعي يذيفنتلا
افصسؤؤم ارؤطت ،فيرصشلا سسدقلا ةن÷ سسأاري
لدعلا ةعامج““ تلاقو .““ًةصضؤفرم ةؤطخو
ىدحإا يهو ،ةرؤظÙا ةيبرغŸا ““ناصسحإلاو
تاقافتا نإا ،دÓبلا ‘ ةصضراعŸا تاعامج Èكأا
ةينيطصسلفلا ةيصضقلل ةنعط““ دعُت عيبطتلا
نادأا ،هرودب .““ينيطصسلفلا بعصشلل نلذخو
ماظنلا عيبطت ةؤقب يصسايصسلا طيصسؤلا بزح
يكيرمألا سسيئرلا رارقو ةنياهصصلا عم يبرغŸا

ةمؤعزŸا ةدايصسلا سصؤصصخب هتيلو ةيهتنŸا
بجصشو .ةيبرغلا ءارحصصلا ىلع برغملل
ةلوره نم يكلŸا ماظنلا هب ماق ام ةؤقب بز◊ا
ت– ... عيبطتلا قؤط عورصشم ‘ لؤخدلا ؤحن
ةيصضقلا عيب لجأا نم““ كلذو ““بمارت““ ةلظم
اذه نا لاقو .““ةصساخنلا قؤصس ‘ ةينيطصسلفلا
نزıا ماظن ةنايخ تارصشؤؤم لمحي““ عيبطتلا
فؤصسلو....ةيبرع ةمأاو بعصشل يبرغŸا يكلŸا
طؤيخ تددعت امهم ةقطنŸا بؤعصش هصضفرت
ةلودلا فقاؤÃ هكصس“ بزح تاذ دكأا .““هجصسن
ةبلاطŸا بؤعصشلا ةرصصانم ‘ ةيرئاز÷ا
يتأايو ةصصؤقنم Òغ ةلماكلا اهتدايصس ةداعتصساب

ينيطصسلفلا Úبعصشلا بؤعصشلا هتاه ةمدقم ‘
.““يوارحصصلاو
يبرغŸا ةيجراÿا ريزو لواح تانادإلا هذه
ةيتامغاÈب ““ هفصصو اÃ اهريÈت ،ةطيرؤب رصصان
ةانقل حيرصصت لوأا ‘ لاق ثيح ،يكلŸا رارقلا
عم تاقÓعلا فانئتصسا رارق نإا““ ،ةينؤيهصص
ةيصضقلا باصسح ىلع نؤكي نل ليئارصسإا
،Úتلودلا لح حلاصص ‘ ا‰إاو ةينيطصسلفلا
ريؤطت نأا اًمئاد ىرت ل طابرلا نإا اًفيصضم
باصسح ىلع نؤكي نل ليئارصسإا عم تاقÓعلا
لب ،مÓصسلا ةيلمع لو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
دعاصسي““ كلذ نأا احصضؤم ،اهل ادعاصسم نؤكيصس
.““طصسوألا قرصشلا ‘ رارقتصسلاو مÓصسلا
تناك برغŸا فقاؤم““ نأا ةطيرؤب فاصضأاو
اننإا برغŸا كلم لاق امدنع ..ةحصضاو امئاد
ةلودب فÎعن اننأا ينعي اذهف ،Úتلودلا لح ديؤؤن
لاؤؤصس ىلع ادر يبرغŸا ريزؤلا لاقو .““ليئارصسإا
،لÓتحإلا ةمصصاع ةرايزب همايق ةيناكمإا نع
نع نÓعإلا نأا ¤إا اÒصشم ،““نك‡ ءيصش لك““
نأا دعب ءاج ليئارصسإا عم تاقÓعلا فانئتصسا
.رؤمألا تجصضن

عيبطتلل ةحضشرم لود•
تفصشك ثيح ،يبرعلا عيبطتلا لصسلصسم لصصاؤتيو
لودلا““ نع ،سسمأا ،ةينؤيهصص مÓعإا لئاصسو
ميقتصس يتلا ةلبقŸا ةيمÓصسإلاو ةيبرعلا
دعب Êؤيهصصلا نايكلا عم ةيصسامؤلبد تاقÓع
لاقو .““برغŸاو نادؤصسلاو نيرحبلاو تارامإلا
عم تلاصصتا ىرŒ““ هنإا ،عيفر Êؤيهصص لوؤؤصسم
‘و ،عيبطتلل ىرخأا ةيبرعو ةيمÓصسإا لود
رجينلا بناج ¤إا ايصسينودنأاو ناتصسكاب اهتمدقم
رمقلا رزجو يتؤبيجو ايناتيرؤمو ›امو
.““فيدلاŸا ةيرؤهمجو سشدÓغنبو يانوربو
يه نامع ةنطلصس نأا ،لÓتحلا ثب ةئيه تلاقو
ةيصسامؤلبد تاقÓع ميقتصس يتلا ةمداقلا ةلودلا
مصضنت““ نأا ةحجرم ،““برغŸا دعب نايكلا عم
لوادت لبق ىتح مÓصسلا بكر ¤إا ةيدؤعصسلا
هنإا““ ،ةئيهلا تلقنو .““سضيبألا تيبلا ‘ ةطلصسلا
بيرصست نم سضايرلا ءايتصسا نم مغرلا ىلعو
سسيئرو ناملصس نب دمfi دهعلا ›و Úب ءاقللا
‘ عيباصسأا ةثÓث لبق ؤهايناتن Úماينب ءارزؤلا
نإاف ،ةكلمŸا قرصش لامصش مؤين ةنيدم
ىرخأا نادلب مهقبصست نأا ‘ نؤبغري Úيدؤعصسلا
ةيلمعل مهصسفنأاب مه اؤمصضني نأا لبق عيبطتلا ¤إا
.““مÓصسلا

ديدج يرامعتضسا ناودع•
،ةيوارحصصلا ةيصضقلا عم ›ودلا نماصضتلا نعو
قرخ ةيŸاعلا ةيكاÎصشلا ةطبارلا تفصصو

ةقطنم ‘ رانلا قÓطإا فقو قافتل برغŸا
.““ديد÷ا يرامعتصسلا ناودعلاب““ ،تاركركلا
لÓخ اهل يماتخ نايب ‘ ةطبارلا تددجو
Èع تيرجأا يتلا ةيÒصضحتلا ةودنلا لاغصشأا
لاصضنل اهمعد - تنÎنلا Èع لصصاؤتلا ةينقت
،ÒصصŸا ريرقت لجا نم يوارحصصلا بعصشلا
يبرغŸا يركصسعلا ناودعلا““ ةدصشب تركنتصساو
ةيوارحصصلا ةيرؤهم÷ا دصض ديد÷ا
دا–ا  نأا (سصاو) تحصضوأاو .““ةيطارقÁدلا
‘ بهذلا يداوو ءارم◊ا ةيقاصسلا ةبيبصش
نع Úلث‡ بناج ¤إا ةودنلا ‘ كراصش ،ةودنلا
نم ةلود03 نم ةيبابصش تامظنمو بازحأا

flصشلا ةطبارلا تدكأاو .تاراقلا فلتÎةيكا
,لطبلا يوارحصصلا بعصشلا““ نأا ىلع ،ةيŸاعلا
نع عافدلا ‘ عورصشŸا هقح سسراÁ يذلا
لكب باجتصسا ،بابصشلا هتمدقم ‘و هصسفن
ناودعلا اذهل يدصصتلل ةحاتŸا لئاصسؤلا
اهصضفر““ ةطبارلا  تدكأاو .““يصشحؤلاو ديد÷ا
بناج نم ““ديد÷ا يرامعتصسلا بؤلصسأÓل
اميصسل يبوروألا دا–لا ؤؤطاؤت»و برغŸا
باحصسنلا““ ةرورصضب تبلاطو .““اصسنرفو اينابصسإا
تصسرك يتلا ةيبرغŸا تاؤقلا عيم÷ يرؤفلا
نم ءازجأل يعرصش Òغ لÓتحا عقاو دؤقع ذنم
.““ةيوارحصصلا ةيرؤهم÷ا
ةعؤمÛا سسيئر بئان ادينيب ؤنام امأا
يوارحصصلا بعصشلل مÓصسلا ةيناÈŸلا
ةودنلا لÓخ اـعد دقف ،يبوروألا ناÈŸلاب
بعصشلا عم نماصضتلل ةيبوروألا ةيناÈŸلا
- دعب نع تبصسلا تدقعنا يتلا يوارحصصلا
اميف لاعف رود““ بعل ¤إا يبوروألا دا–إلا
اءدب ،ةيبرغلا ءارحصصلا لؤح عازنلا سصخي
،يبرغŸا ماظنلل ةرركتŸا تاقورÿا ةنادإاب
قÓطإا فقو قافتا كاهتنا اهرخآا ناك يتلاو
.تاركركلا ‘ طرافلا Èمفؤن31 ‘ رانلا
ةيهتنŸا يكيرمألا سسيئرلا رارق ؤنام دقتناو
ةدايصسلاب قلعتŸا بمارت دلانود هتيلو
،ةيبرغلا ءارحصصلا ىلع برغملل ةمؤعزŸا
ناصسنإلا قؤقح فاعصضإا ‘ مهاصسي““ هنأا Óًئاق
تقؤلا ‘ ،ينيطصسلفلاو يوارحصصلا Úبعصشلل
قؤق◊ يŸاعلا مؤيلاب ⁄اعلا هيف لفتحي يذلا
ىلع ةصصاÿا تاكرصشلا ةرطيصس ززعيل ،ناصسنإلا
ىلع رخآا مؤجه ؤهو يوارحصصلا بعصشلا دراؤم
Úيوارحصصلا نم لكل ةلود ةماقإا قح
.““Úينيطصسلفلاو
،ةيلودلا تاقÓعلا خيرات ‘ ةردان ةؤطخ ‘و
ةطيرخ ،تبصسلا ،ةدحتŸا تايلؤلا تدمتعا
ةمؤعزŸا ةدايصسلا اهيف حصضؤت برغملل ةديدج
ءاجو  .ةلتÙا ةيبرغلا ءارحصصلا ىلع برغملل
ةيكÒمألا ةرافصسلا ‘ تميقأا مصسارم لÓخ كلذ
ديفيد يكيرملا Òفصسلا لاق ثيح .طابرلا ‘
يداŸا ديصسجتلا يه ةطيرÿا هذه““ ،رصشيف
يذلا ،Úمؤي لبق بمرت دلانود سسيئرلا نÓعإل
ءارحصصلا ىلع برغŸا ةدايصسب هيف فÎعا
.““ةيبرغلا
يكيرمألا سسيئرلا رارق رؤفو هنأا ¤إا راصشي
،يوارحصصلا فلŸا سضخي اميف هتيلو يهتنŸا
،ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا تقداصص
اهيف معدت ةحئل ىلع تيؤصصت نود ،ةعم÷ا
‘ هقح يوارحصصلا بعصشلل نمصضي يذلا ل◊ا
.ÒصصŸا ريرقت

ةيلياهشس رهاطلا  ^

ةموعزŸا ةدايضسلل يـلود راكنتضساو ،Úينيطضسلفلا ةنايخ ىلع يبرغم ناجهتضسا طضسو
ةيوارحضصلا يضضارألا ىلع

يراــــجتلا رارــقلا طــقشسُت ةدــحتŸا ·أ’ا
eàØôb``````Éä

عامتجا ضضفرت ةــقرب خياششم :ايبيل
ضســمادغ ‘ باونلا ضسل‹

ايبيل قرصش ‘ ةيندمو ةيصسايصسو ةيعامتجا تانؤكمو لئابقل ر“ؤؤم نع رداصص نايب اعد ^
أادبم ىلع تصسصسأات يتلا ،حلاصص ةليقع يبيللا باؤنلا سسل‹ سسيئر ةردابŸ ةدؤعلا ¤إا
،دقُع ر“ؤؤم ‘ نؤكراصشŸا نلعأاو .نازف سسلبارط ةقرب ةثÓثلا ةيخيراتلا ميلاقألا
ةردابŸا سسصسأا ىلع مؤقت ل قفاؤتلل ةيلآا يأا مهصضفر ،يزاغنب برق ““رايبل““ ةدلب ‘ ،تبصسلا
يأا ر“ؤؤŸا ‘ ةكراصشŸا تاعؤمÛا سضفر نيدكؤؤم ،ةرهاقلا نÓعإاو ةحورطŸا

flا بلصصب سس“ تاجرŸراصشأاو .هيلث‡ رايتخا ‘ ميلقإلا قح رداصصت وأا ةرداب
اطاقصسإا دعي ام ،اهنيعب تايصصخصش ءاصصقإل تيؤصصتلا تايلآا مادختصسا ¤إا نؤكراصشŸا
ددصشو .يصسايصسلا راصسŸا داصسفإا دصصقب احؤصضفم افافتلاو اهتمرب ةيصسايصسلا ةيلمعلل
داقعنل يرؤتصسدلا رقŸاب يزاغنب ةنيدÃ ر“ؤؤŸا ‘ ÚكراصشŸا كصس“ ىلع نايبلا

ةيركصسعلا ةصسصسؤؤملل مهمعد كلذكو ،قÈط ةنيدÃ تقؤؤŸا هرقم وأا باؤنلا سسل‹
د .ق ^ .ةيصسايصسلا تامواصسŸاو تاباصسحلل اهعاصضخإا مهصضفرو

مهتي لغششلل يشسنوتلا ماعلا دا–’ا
ينطولا راو◊ا ةردابم لاششفإاب ةشضهنلا
ةصضهنلا نإا ،يرهاطلا يماصس ،لغصشلل يصسنؤتلا ماعلا دا–لا مصساب يمصسرلا قطانلا لاق ^
ام قفو .ينطؤلا راؤحلل دا–لا ةردابم لاصشفإا رظتنت لب ““جرفتŸا““ ةناخ ‘ طقف فقت ل
لعافت رظتني لازام دا–لا نإا يرهاطلا لاق ،كلذ ¤إا .ةيصسنؤتلا برغŸا ةفيحصص تلقن
وأا لؤبقلاب ءاؤصس ،مصس◊ا ‘ عيرصستلا بجيو ةرخأاتم لعف دودر كانه نأا ودبيو ،سسيئرلا
مصسحب عيرصستلا ¤إا ديعصس سسيق سسيئرلا ،لغصشلل يصسنؤتلا ماعلا دا–لا اعدو .سضفرلا
عورصشلا لبق ،يرا÷ا Èمصسيد ةرغ ذنم هل اهمدق يتلا ،ينطؤلا راؤ◊ا ةردابم نم هفقؤم
لبق هنؤكب““ ديعصس حيرصصت ّنأا يرهاطلا Èتعاو .هرواfiو راؤ◊ا ةمانزور ديد– ‘
ÃقÎصشم ،““فقؤم ّيأا سسكعي لو ،›ّوأا لعف ّدر ؤه لغصشلا داحّتا تاحÒا نأا ¤إا اŸةمظن
ديعصس لؤبق ةرؤصص ‘ هنأا حصضوأاو .““ةؤعد وأا سضفر لكصش ‘ ةيمصسرو ةحصضاو ةباجإا ديرت““
ءامك◊ا ةئيه ليكصشتل تارواصشŸاو تاصضوافŸا ‘ قلطنيصس دا–لا نإاف ،ةردابŸاب
ىلع ادّدصشم ،““؟اهيف سضؤخيصس يتلا رواÙاو ،راؤ◊ا ةمانزور ‘ قيرطلا ةطراخ طبصضو
مهاصست نأا اهنأاصش نم ةؤطخ ةّيأاب مايقلا ‘ Òخأاتلا وأا Ìكأا راظتنلا لمتحي ل عصضؤلا ّنأا““

د .ق ^ .““دÓبلا ذاقنإا ‘

بلاط004 فـطتخت ةيباهرإا ةــعامج :ايÒجين
ايÒجين يبرغ لامصش عقت ةصسردم ،ةيران تاجارد ىلع ةحلصسم ةعامج تمجاه ^
مÓعإا لئاصسو تدافأا ام بصسحب ،ةيؤناثلا ةلحرŸا ‘ بلاط004 ؤحن اهنم تفطتخاو

fiجين يبرغ لامصش انيتصساك ةيلؤب اراكناك ةدلب ‘ ،تبصسلا مؤجهلا عقوو .ةيلÒنادأاو ،اي
ةحلصسŸا ةعام÷ا تدصصر نمألا تاؤق نإا لاقو ،مؤجهلا يراخب دمfi ايÒجين سسيئر
،ىصسيع ؤبماغ لاقو .اهدارفأا ىلع سضبقلا ءاقلإل ةيلمع تقلطأاو ،ةباغلا ‘ ئبتخت
هنأاو ،ةيلمعلا لÓخ حورجب بيصصأا نمألا رصصانع دحأا نإا ،انيتصساك ةطرصش مصساب ثدحتŸا
ةيلؤلا مكاح ،يراصسم ؤنيمأا زعوأاو .ثحبلا تايلمعل ةيفاصضإا ةينمأا تاؤق رصشن متيصس
مادختصسا ةيÒجينلا تاطلصسلا رظ–و .مؤجهلا بقع ةيلؤلا ‘ سسرادŸا عيمج قÓغإاب
اهمادختصسل ةحلصسŸا تاعام÷ا سضعب ءؤ÷ ببصسب تايلؤلا سضعب ‘ ةيرانلا تاجاردلا

نؤكي نأا ايÒجين ‘ تاطلصسلا تحجرو .Òخألا مؤجهلا ‘ لا◊ا ؤه امك ،اهتامجه ‘
ت’اكو ^ .ةيدفلا بلط ؤه مؤجهلا ءارو عفادلا

ةينويلم ةرــهاظŸ تاوــعد :نادوشسلا
ةيلاقتن’ا مك◊ا لكايه طاقشسإ’

دصض ةينؤيلم ةرهاظŸ ،ةÒخألا عيباصسألا لÓخ نادؤصسلا ‘ تاؤعدلا تديازت ^
يعؤيصشلا بز◊ا اهزربأا ،ةددعتم تاهج لبق نم ،يرا÷ا Èمصسيد91 ‘ ،ةمؤك◊ا
ةقيثؤلا ءاغلإاب ةبلاطملل تاؤعدلا هذه يتأاتو .ةينادؤصسلا ةمواقŸا نا÷ سضعبو Êادؤصسلا
بلاط امك .يركصسعلاو ÊدŸا اهيقصشب ةيلاقتنلا مك◊ا لكايه طاقصساو ،ةيرؤتصسدلا
ةيادب ىركذ عم انمازت كلذو ،اهفادهأا قيق–و ةرؤثلا راصسم حيحصصتب سضعبلا
ةفيحصصل حيرصصت ‘ رفعج لاقو .““8102 ماع ‘ نادؤصسلا ‘ ةينؤيلŸا تارهاظŸا
‘و ،ليصصألا ق◊ا بحاصص هنأل ،ةرؤثلل ةيامح ؤه ،هصسفن عراصشلا كارصشإا نإا““ ،““ةـثاد◊ا““
‘ بغري ل““ هنأا ¤إا راصشأاو .““ققحتي نأا بجي امو قق– ام ةفرعŸ جاتحن نحن كلذ
لك قلصستي لظ دئابلا ماظنلا نأا““ Èتعا هنأا Úح ‘ ،““ÚصسدنŸا““ ةملك مادختصسا
تبقعأا يتلا ،ؤينؤي03 ةينؤيلم ذنم راؤثلا اهقلطي يتلا تاجاجتحلا تاؤعدو ،تابصسانŸا
نم Òبك ردق ىلع بابصشلا““ :فدرأاو .““ربؤتكأا وأا ليربأا ‘ تابصسانŸا ةيقبو ،ماظنلا طؤقصس
ت’اكو ^ .““نامألا ¤إا ةجاح ‘ اننأل ،دلبلا ؤفصص ركعي ءيصش ثدحي لأا لمأانو ،يعؤلا

مغل راجفنإا ‘ ضصاخششأا4 ةباشصإا
ةـيلاـموشصلا ويعكلاجب

رفصسأا ام ،سسمأا ،لامؤصصلا طصسو ،““غدم““ ميلقإاب ““ؤيعكلاج““ ةنيدم ‘ يصضرأا مغل رجفنا ^
ـل ،دمfi دمحأا ،ةطرصشلا طباصض لاقو .ينمأا ردصصم بصسحب سصاخصشأا4 ةباصصإا نع
طصسو غدملج ةيلؤب ؤيعكلاج ةيدلب رقم لخدم دنع اعورزم ناك مغللا نإا ““لؤصضانألا““
Úلوؤؤصسمو ةنيدŸا ةدمع لؤخد نم تاظ◊ دعب عقو راجفنلا نأا فاصضأاو .لامؤصصلا

fiيلÚ ا ¤إاŸةهج يأا نلعت ⁄و .نايطرصش مهنيب سصاخصشأا4 ةباصصإا ¤إا ىدأا ام ؛رق
¤إا Òصشت ماهتلا عباصصأا نأا لإا ،تاطلصسلا بقعت ⁄ امك رؤفلا ىلع راجفنلا نع اهتيلوؤؤصسم
د .ق ^ .تايلمعلا هذه لثم ىنبتت ام ابلاغ يتلا ،ةحلصسŸا ““بابصشلا ةكرح““

تدقف امدعب ⁄اعلا مامأا جرfi عضضو ‘ هدÓب ،بمارت دلانود ،هتيلو ةيهتنŸا يكÒمألا سسيئرلا عضضو
ةيرظن قفو ةلداعلا اياضضقلاب رجاتًت تحبضصأاو اهئدابŸ تركنتو اهتيقدضصم ““ناضسنإلا قوقح““ ةمضصاع

لباقم ،ةلتÙا ةيبرغلا ءارحضصلا ىلع هتدايضس طضسبب هدعوو برغملل مهولا عاب ام دعبو بمارت .طبرلا
وأا نويعلا ‘ امإا اهل ةيلضصنق حتفو ايقيرفإا لامضش ‘ هل ةمضصاع طابرلا Êويهضصلا نايكلا ذختي نأا
 .يخيراتلا قاÎخإلاب يكيرمألا ““يوبواكلا““ اهفضصو ةقفضص ‘ ،ÚتلتÙا ةلخادلا
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؟دمألا ةليؤط انورؤك ضسوÒف ضضارعأا يه ام
4-3 نوسضغ ‘ اهءافسش متي انوروك ضسوÒفب ةباسصإ’أ ت’اح مظعم نأأ نم مغرلأ ىلع ^
رمتسست نأأ نكÁو ،ىسضرŸأ نم Òثكل ةقيقح وه دمأ’أ ليوط انوروك ضسوÒف نأأ ’إأ ،عيباسسأأ
.““ايدنإأ فوأأ زÁات““ عقوŸ اقفو ،ىرخأأ عيباسسأأ ةدعل ضضأرعأ’أ
قاهرإلاو بعتلا

Áأو ديدسشلأ بعتلأ بيسصي نأأ نكŸانوروك ضضأرعأأ مهيلع رهظت نيذلأ ضصاخسشأ’أ نمز
امنيب رثاكتلأ دعب يقبتŸأ يسسوÒفلأ ماط◊أ نع اًسضيأأ بعتلأ جتني نأأ نكÁو .طقف ةفيفخ
ةدايز ‘ نايحأ’أ نم Òثك ‘ رمأ’أ هب يهتني نأأ نكÁو ،ضسوÒفلأ ىلع ءاسضقلل مسس÷أ مدقتي
دعب ‘اعتلل تقولأ مظعم ناقرغتسسي قاهرإ’أو بعتلأ نإأ لوقي ضضعبلأ نأأ ىتح قاهرإ’أ
.ةباسصإ’أ
،هطيسشنتل ةمزÓلأ لئأوسسلأ نم Òثكلأو ةحأرلأ نم أًرفأو اًطسسق كمسسج حن“ نأأ مهŸأ نمو
كلذب مايقلأ ،ةرسشابم ءافسشلأ دعب ةيلزنŸأ لامعأ’أ ‘ ضضغت ’و أًديج اًيئأذغ اًماظن عبتأ
.أأوسسأأ رومأ’أ لعجيسس
قاهرإاو تÓشضعلا يف ملآا
، تÓسضعلأ ‘ م’آأ مسس÷أ عاجوأأو م’آأ بحاسصي نأأ نكÁ ،انوروك ىسضرم ضضعبل ةبسسنلاب
.مسس÷أ ‘ يعيبطلأ Òغ ةجسسنأ’أ رايهنأو ضسوÒفلأ نم تÓسضعلأ فايلأأ فلت نع جتنت يتلأو
.مسس÷أ ‘ باهتل’أ تايوتسسم عافتر’ ةجيتن مسس÷أ ⁄أأ نوكي نأأ نكÁو
رمتشسملا لاعشسلا
¤إأ5 نم اًنايحأأ ،لوطأأ ةÎفل رمتسسي نأأ نكÁو ،اًعويسش انوروك ضضأرعأأ Ìكأأ دحأأ وهو لاعسسلأ
قل◊أو يسسفنتلأ زاه÷أ ضضرعي ا‡ ،ًابطر وأأ اًفاج لاعسسلأ نوكي نأأ نكÁو.Ìكأأ وأأ عيباسسأأ6
Ÿداهجإ’أ نم ديز.
Áأ ةرغر-غو را-خ-ب-لأ قا-سشن-ت-سسأ كد-عا-سسي نأأ ن-كŸأ هايŸماظنلأو باسشعأ’أ ياسشو ة◊ا
.ةعرسسب ‘اعتلأو ةرمتسسŸأ ضضأرعأ’أ ةبراfi ىلع يسس Úماتيفب ينغلأ يئأذغلأ

سسفنتلا قيشض
انوروك ضسوÒف نأ’ أًرظن ،ةاي◊أ ةدوج ىلع رثؤوتو ةليوط ةÎفل رمتسست ةلكسشم اًسضيأأ نوكت دق
ضسفنتلأ معدل Úتئرلأو ردسصلأ تأر‡ ىلع اًيفاسضإأ اًطغسض عسضيو ةئرلأ فئاظو ىلع رثؤوي
.عئاسش لكسشب ردسصلأ ‘ ⁄أأو ضسفنتلأ ‘ قيسضب روعسشلأ نكÁ ، يوي◊أ
اًئيسس كلذ نوكي دقو ،ةيوي◊أ فئاظولأ ءأدأ’ لوطأأ اًتقو دهÛأو ضضيرŸأ مسس÷أ قرغتسسيو
لكاسشمو ةنمزŸأ ةئرلأ تاباهتلاب ةباسصإÓل ÚسضرعŸأ ضصاخسشأÓل ةبسسنلاب ضصاخ لكسشب
.يسسفنتلأ زاه÷أ
رأرمتسساب مهيدل Úجسسكأ’أ تايوتسسم ةبقأرم ى-سضرŸأ ضضع-ب ن-م بل-ط-ُي ،ه-سسف-ن بب-سسل-ل
يعانسصلأ ضسفنتلأ زاهج لثم Úجسسكأ’أ معد ت’آأ مأدختسسأو لكاسشŸأ تامÓع نع ثحبلأو
.تافثكŸأو

غامدلا بابشض
يه زيكÎلأو راكفأ’أ عمج ةبوعسصو نايذهلأو كابتر’أو غامدلأ بابسض نإأ تاسسأردلأ لوقت
ةدÈ Ÿكي هلعجيو كلقع ىلع انوروك ضسوÒف اهب رثؤوي نأأ نكÁ يتلأ ةعئاسشلأ ضضأرعأ’أ ضضعب
.لقأ’أ ىلع تأونسس01
دعب ىرخأ’أ ةرمتسسŸأ غامدلأ فلت ضضأرعأأو غامدلأ بابسض نوكي دق نيÒثكلل ةبسسنلاب
ةيمهأأ ىلع نودكؤوي ءابطأ’أ نأأ ‘ ببسسلأ وه أذ-هو ،ي-ل-ق-ع ضضر-م ى-ل-ع ًأر-سشؤو-م ءا-ف-سشلأ
.غامدلأ فئاظو زيفحتل انوروك دعب ام نيرا“و تاسصوحف
مونلا لكاششمو قرألا
مونلأ لكاسشم وأأ قرأ’أ انوروك ىسضرم جاعزإأ ¤إأ لي“ يتلأ ىرخأ’أ ةعئاسشلأ ضضأرعأ’أ نم
.ءيسشلأ ضسفن نم نوكسشي ÚفاعتŸأ ىسضرŸأ فسصن نم برقي ام ةنمزŸأ
لكاسشم نم نوناعي نيذلأ ÚفاعتŸأ ىسضرملل أًرمتسسم اًقفدت اًسضيأأ نويسسفنلأ ءابطأ’أ ىريو
.مون Óب ›ايل ¤إأ هرودب يدؤوي دق ا‡ ،رعذلأو فوÿأ نم نوكسشيو ،مونلأ

نكÁ ةحأرلأ نم رركتم طسسق ىلع لوسص◊أو ،باسشعأ’أ ياسش لوانت ةدايزو ، لمأاتلأ ةسسرا‡
بلط ‘ Òكفتلأ ىسضرŸأ ىلع بجي ليهأاتلأ ةداعإأ ىلع دعاسسيو اًقاهرإأ لقأأ ةاي◊أ لعŒ نأأ
.أًدج ةعئاسش تÓكسشŸأ هذه تحبسصأأ أذإأ ةدعاسسŸأ

مششلاو قوذتلا ةشساح نادقف
ةبسسنلاب ،كلذ عمو ،اًكابرإأ انوروك ضضأرعأأ Ìكأأ نم قوذتلأ نأدقفو مسشلأ ةسساح نأدقف دعي
هذه ةداعتسس’ روهسش ،ةردان ت’اح ‘ وأأ عيباسسأأ رمأ’أ قرغتسسي دق ،هنم نوناعي ن‡ نيÒثكلل
.ةيوي◊أ ةفيظولأ
ةياعر ¤إأ قوذتلأو مسشلأ ةسساح نأدقف ةلق نم نوناعي نيذلأ ىسضرŸأ ضضعب جاتحي ام اًبلاغو
غامدلأ ““ليسصوت ةداعإ’““ ةحئأرلأ ىلع بيردتلأ لثم ةين’ديسصلأ تاجÓعلأ ءأوتحأ مدعو
.ةحيحسصلأ حئأورلأو قأوذأ’أ ىلع ةقدب فرعتلل
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ع--ي--ب تfiÓ ل--خأد ة--كر◊أ تدا--ع ^
ىلع لابق’أ دأزو ةكاي◊أ مزأولو فوسصلأ
هسضر-ف يذ-لأ ع-سضو-لأ بب-سسب دأوŸأ هذ-ه
نم Òثكلأ تتاب ذإأ انوروك ضسوÒف راسشتنأ
تيبلأ ‘ ثوكŸأ نلسضفت تايتفلأو ءاسسنلأ
ةسسبلأ’أو تاعبقلأ ةكايحب نهسسفنأأ لاغسشإأو
.ةيفوسصلأ
مأر-غ-ت-سسن’أ تا-با-سسح تم-ها--سس ا--م--ك
ةكا-ي-ح ة-ط-سشنأ ةدو-ع ‘ كو-ب-سسيا-ف-لأو
‘ ةوقب ةيفوسصلأ ضسبŸÓأو تاسشورفŸأ
وه اهراسشتنأ نم دأز امو ةÒخأ’أ ةنوأ’أ
ءاسسنلأ لمانأاب تكيح تاجتنم روسص كلت
ليو– ‘ تعدبأأ ⁄اعلأ ءاحنأأ فلتfl نم
تا-عأد-بأ ¤أ ة-نو-لŸأ فو-سصلأ تأر--ك--ب
.Úعأ’أ رهبت ةينف لامعو
نم دعت ⁄ ا-ه-نأ ة-كا-ي◊أ تت-ب-ثأأ أذ-ك-هو
مهأأ ي-كا– ترا-سص ل-ب ،تأد÷أ ة-ط-سشنأأ
انتاي-ح ‘ ة-يود-ي-لأ ة-ط-سشنأ’أ ة-ط-سشن’أ
¤أ ةفاسضإ’اب ، ةيرسصعلأ ىتحو لب ةيمويلأ
ةيسسفنلأ ةحسصلل ايملع ةتب-ثŸأ ا-هد-ئأو-ف
يهو .لسصافŸأ ةحسص ى-ت-حو ة-ي-ل-ق-ع-لأو
ىمسسي Òهسش يملع حلطسصŸ طّسسبم ٌلكسش
. ““ّنفلاب يسسفنلأ جÓعلأ““
اهأرجأأ ،3102 ماع تيرجأأ ةسسأردل اًقفو
ÊاطيÈلأ ي-ع-ي-ب-ط-لأ جÓ-ع-لأ ي-ئا-سصخأأ
جÓعلأ ةل‹ ‘ ترسشنو ، ليهكروك ناسستيب
ىلع ةردقلأ اهيدل ةكا-ي◊أ نإا-ف ،ي-ن-هŸأ
.ضسانلأ Úب ةداعسسلأ رسشن
لاق ، ةكاي◊أ طاسشنل اًعباتمÚ 5453ب نم
دعب Èكأأ ةداعسسب أورعسش م-ه-نإأ ة-ئاŸا-ب18
، نوراب يراك نأأ ود-ب-يو .ة-كا-ي◊أ ة-سسل-ج
، ايبمولوك ةعماج ‘ يسسفنلأ بطلأ ةذاتسسأأ
:ةداعسسلأ نم ةعر÷أ هذهل أÒًسسفت مدقت
. ““لمأاتلل ةلثا‡ دئأوف اهل ةكاي◊أ““
ةŸا-ع ، Òي-لو--ك نا--مÒتو--ف نآأ تح‚و
ها-فر-لأ Èتfl ن-ع ة--لوؤو--سسŸأ ضسف--ن--لأ

جÓعلأ““ دئأوف راهظإأ ‘ ، انوزيرأأ ةعماجب
ةأأرمأ06 عاسضخإأ لÓخ نم .““تاجوسسنŸاب
رتوتلأ نم ةفلتfl تايو-ت-سسم ن-م Úنا-ع-ي
تظح’و ، ةيوديلأ ةطسشنأ’أ ‘ ةكراسشملل
‘ اًظوحلم اًسضافخنأ ةيسسفنلأ ةيئاسصخأ’أ
.تاكراسشŸأ عيمج ىدل قلقلأ
ةعماج بي-ب-ط ، ضسبو-كا-ج يرا-ب بهذ-يو
نإأ Óًئاق ، كلذ نم دعبأأ ¤إأ ، نوتسسنيرب
.بائتكÓل Óًح نوكت نأأ نكÁ ةكاي◊أ
نسسلأ رابك ن-م1231 عاسضخإأ لÓ-خ ن-مو
- ةكاي◊أ كلذ ‘ اÃ - ةيوديلأ ةطسشنأÓل
ةطسشنأ’أ هذه نأأ ““كيني-ل-ك و-يا-م““ تن-ل-عأأ
.نسسلأ رابك ىدل ةركأذلأ نأدقف نم للقت
ذاتسسأأ بسسحبو ! ءيسش لك ضسيل أذه نكل
يذلأ ، يسسف-ن-لأ بط-لأو با-سصعأ’أ م-ل-ع
نوكيسس ةكاي◊أ““ ناف ةسسأردلأ هذه قلطأأ
لثم ضضأرمأأ ىلع يباجيإأ Òثأات اًسضيأأ اهل
.““رÁاهزلأو فرÿأ

فلؤوم ، نوراب نوتلأأ ماظعلأ حأر÷ اًقفوو
ةداعسسلأ ينبت فيك :عأدبإ’أ جÓ-ع““ با-ت-ك
نأأ ودبي ،2102 ماع ‘ رسشُن يذلأ ““كيديب
لئاسسلأ ŒÈ ةكاي◊أءانثأأ عباسصأأ تاكرح
ظاف◊أ ›اتلابو ،كرحتلأ ىلع ‘ورسضغلأ
ضسفن ‘و ديج لكسشب لسصافŸأ ةنويل ىلع
.لسصافŸأ باهتلأ رطاfl ليلقت تقولأ
يه ةكاي◊أ نم ىجرت ةيقيقح ةدئاف رخآأ
ن-م ل-سضفأأ ءي-سش ’، تأذ-لأ مأÎحأ ةدا-يز
معدت .كسسفنب هتعنسص ءيسش ىلع ةئنهتلأ
83 ىلع أدنك ‘9002 ماع تيرجأأ ةسسأرد
،ةركفلأ هذه ةيهسشلأ نأدقفب ةباسصم ةأأرمأ

ء’ؤوه نم ةئاŸاب47 تلاق ددسصلأ أذه ‘
قلقب نرعسشي نهتلعج ة-كا-ي◊أ نإأ ءا-سسن-لأ
،كلذ ¤إأ ةفاسضإ’اب نكلو ،نهنزو ىلع لقأأ
اسضرلاب أًرو-ع-سش طا-سشن-لأ أذ-ه ن-ه-ح-ن-م
.زا‚إ’أو
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ةيدŸا
flاعلا مؤيلا تايلاعف نشضتحي باؤج ميŸلبجلل ي

ل-ب-ج-ل-ل يŸا-ع-لأ مو-ي-لا-ب ’ا-ف-ت--حأ ^
و ،ةنسس ل-ك ن-م Èم-سسيد11 ـل فدا-سصŸأ
عونتلأ راعسش ت– ةنسسلأ هذه ءاج يذلأ
ضسمأ لوأ تمظ-ن لا-ب-ج-ل-ل ي-جو-لو-ي-ب-لأ
عم قيسسنتلاب ةيدŸأ ةي’ول ةئيبلأ ةيريدم
ةيدŸأ ةي’ول ةسضايرلأ و بابسشلأ ةيريدم
ميfl اهنا-سضت-حأ ة-ب-سسا-نŸا-ب ةر-ها-ظ-ت
ةيدلبب Êوتيز يقيدسص د-ي-ه-سشلأ با-ب-سشلأ
تاباغلأ ةظفاfi نم لك ةكراسشÃو بأوج
ة-فر-غ-لأو ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ ة-ير-يد--مو
ةيدŸأ ةعأذإأ بناج ¤إأ ةيدŸاب ةيحÓفلأ
كÎسشŸأ ي-ن--هŸأ ضسلÛأ و ة--يو--ه÷أ
روسضحبو ةيرطعلأ و ةي-ب-ط-لأ تا-تا-ب-ن-ل-ل
ةيلÙأ تاطلسسلأو يقأوسسلأ ةرئأد ضسيئر
بأوج و نايز يديسسو يقأوسسلأ تايدلبل ،
و ةيمÓسسإ’أ ةفا-سشك-لأ لا-ب-سشأ ما-ق ثي-ح
ةينأديم ةرايز-ب بأو-ج ة-سسرد-م ذ-ي-مÓ-ت
ةكراسشم و نايز يديسس ةيدلبب ةيعÓطتسسأ
ي--ن--هŸأ ضسلÛأ و ة--ي--ف--ير---لأ ةأأرŸأ
‘ ةيرطعلأ و ةيبطلأ تاتابنلل كÎسشŸأ
.تاتابنلأ هذه عمج
و ةيسسيسس– ةيلمع ءأر-جإأ ة-ب-سسا-نŸا-ب ”
تاسسسسؤوŸأ ذيمÓت ىلع تايوط-م ع-يزو-ت

فيرعتلأ و يئيبلأ يعولأ ةدايزل ةيوبÎلأ
يلب÷أ يجولويبلأ عونتلأ و لاب÷أ ةيمهأاب
و نايز يديسس ةقطنم و ماع لكسشب ⁄اعلاب
.اسصوسصخ بأوج
ةريدتسسم ةدئام ميظنت ” بابسشلأ ميخÃو
و لاب÷أ لوح ذيمÓتلل تاقباسسم ءأرجأ و
عم ةيزمر زئأوج عيزو-ت أذ-ك و ا-ه-ت-ي-م-هأأ
و حئاسصن مهئاطعأ ىلع ÚمظنŸأ ضصرح
أذك و ةيلب÷أ ةحاي-سسلأ لو-ح تا-ه-ي-جو-ت
.ةيعيبطلأ و ةيئيبلأ تانزأوتلأ
ذ-ي-مÓ-ت ما-ق طا-سشن--لأ ضشما--ه ى--ل--عو
مويلأ ةيلافتحأ ‘ نوكراسشŸأ و ضسرأدŸأ
و ميıأ لخأد ةلوج-ب ل-ب-ج-ل-ل يŸا-ع-لأ
لجأأ نم ةيهيفÎلأ باعل’أ و ميÿأ بسصن
يذلأ ماهلأ Êابسشلأ قفرŸأ أذه فاسشتكأ
ةي’ولاب ةيلب÷أ ةحايسسلأ ةيقرت ‘ مهاسسي
Èم-فو-ن —ا-ف-لأ ‘ ه-ن-ي-سشد-ت ” يذ--لأو
ىطعأ نيأ ةيدŸأ ›أو فرط نم يسضاŸأ
أذه لÓغتسساب ةمراسص تام-ي-ل-ع-ت كأذ-نآأ
ةمدÿأ زيح ه-ع-سضوو ي-حا-ي-سسلأ حر-سصلأ
ةحايسسلأ يبfiو ةينابسشلأ تائفلأ ةدئافل
. ةيلب÷أ

ب.م ^

رتوتلا جÓعو لشصافŸا ةحشصل اهدئاوف ىلع ةدايز

فؤشصلا ةكايح نؤشسراÁ ن‡ ةئاŸاب18
ةداعشسلاب نورعششي هيششوركلاو

در‹ اهنا وأا ،تاد÷ا نع اهتثراوت ةياوه در‹ اهنأا هيششوركلاو ةكاي◊ا تاشسرا‡ نم Òثكلا دقتعت
قرطلا دحأا وه طاششنلا اذه نأا نملعول اذام نكل ،ةليوطلا ءاتششلا ›ايل ةيشض“ وأا ةيلشستلل طاششن
فوشصلا ةكايح نوشسراÁ ن‡ ةئاŸاب18نأا تاشساردلا تتبثأا دقف ؟اهجÓعو سسفنلا ةحارإل ًايملع ةتبثŸُا

.ةداعشسلاب نورعششي هيششوركلاو

لظلا قطانÃ ““ئفاد ءاتشش““ ةلمح ‘ ةكراششŸا عم
نازيلغب ةلوزعŸا قطانŸا ةدئافل ةيبط لفاؤق مظنت ةيندŸا ةيام◊ا

تأرايزلأ ةلفاق ضسمأ ةحي-ب-سص تم-ظ-ن ^
و ةيفيرلأ قطانم-ل-ل ة-ي-نأد-يŸأ ة-ي-ب-ط-لأ
ة-ير-يد-م ح-لا-سصم فر-ط ن-م ة-لوز--عŸأ
نم يتلأو نأزيلغ ةي’ول ةيندŸأ ةيام◊أ
ةلوزعم قطان-م ةد-ع بوŒ نأ ر-ظ-ت-نŸأ
يبطلأ فسشكلأ متيسس ثيحب نأزيلغ ةي’وب
ةيودأ’أ Ëدقت و ر-يوأود-لأ هذ-ه ة-ن-كا-سسل
ةيبطلأ ةراسشتسسإ’أ و هيجوتلأ عم ةمزÓلأ
و ÊدŸأ ع-م-تÛأ كأر-سشإأ م-ت-ي-سس ا-م--ك
تا-نا-عإ’أ Ëد-ق-ت-ل ة-يÿÒأ تا-ي-ع-م÷أ
.تأدعاسسŸأو
ىل-ع مو-ي لوأ’ قÓ-ط-نإ’أ ة-ط-ق-ن تنا-كو
ةعلقلأ ةيدلب-ب ةدا-ع-سس د’وأأ رأود ىو-ت-سسم
Ãأ ةرأدإ’أ ةير-يد-م ة-كرا-سشÙةي’ول ةيل
أذك و ÿÒأ ناسسر-ف ة-ي-ع-م-ج و نأز-ي-ل-غ

ة-ي-ل-م-ع-لأ و ير-ك-سسلأ ى-سضر-م ة-ي-ع-م-ج
ا-ق-فو Èم-سسيد ر-ه-سش لÓ-خ ة-ل-سصأو-ت--م
مÓ-عإ’أ ة-ي-ل-خ نا-ي-ب بسسحو ج--ما--نÈلأ

Ãأ ة-يا-م◊أ ح-لا-سصŸلأ نإاف ةي-ندÈجمان
ةيرق ةداع-سس د’وأ ر-يوأود ضسم-ي-سس ›وأ’أ
يتانزلأ Òخلب د’وأ ة-ي-نداÙأ دو-م-سصم
للي تايدلب-ل ة-ع-با-ت-لأ ة-ير-ما-عŸأ رأودو
،ويهرإأ يدأوو ةيويدج ةندام◊أ رمطŸأ
ضسم دسصق ىرخأأ تاجرخ جمÈتسس اميف
نو-سشي-ع-ي ن-يذ-لأ نا-ك-سسلأ ن-م دد-ع Èكأ

Ãأو لظلأ قطانŸأ رسشأدŸةلوزع.
تأدحو-لأ لأز-ت ’ ،ة-ل-سص تأذ قا-ي-سس ‘و
‘ كراسشت ةيندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لأ
ديدع ميظنت نم ةينماسضت ةيناسسنإأ تايلمع
ÿÒأ دأور ةيعمج رأرغ ىل-ع تا-ي-ع-م÷أ

لوأ لجسس ثيح ““ئفأد ءاتسش““ راعسش ت–
ةلوزعŸأ ةكمرلأ ةرئأد ىوتسسم ىلع طاسشن
ةتا-ف-ت-لأ ’أ ي-ه ا-م ة-ط-سشن’أ هذ-ه ل-ك .
نم Òبك لكسشب تررسضت يتلأ ةسشهلأ تائفلل
ةيداŸأ ةيحانلأ نم اميسس ’ انوروك ةمزأأ
،ليغسشتلأ ضصرف ضضافخنأو رج◊أ ببسسب
نم دأزو أررسضت Ìكأ’أ لظلأ قطانم تناكو
ىرقلأ ديدعب لبسسلأ عاطقنأ ةمزأ’أ ةدح
ىندأ’ دقتفت ي-ت-لأو ة-لوز-عŸأ ر-سشأدŸأو
اهزربأأ نم و Ëر-ك-لأ ضشي-ع-لأ تا-يرور-سض
جÓعلأ ةيناكمإأ ضصقنو ةنيدŸأ زاغ بايغ
يتلأ تاقرطلأ ءأÎهأ ببسسب بابطتسس’أو
ببسسب ءاتسشلأ لسصف لÓخ ةكر◊أ اهب لسشت
وحن هفاسسŸأ دعب وأ ةيرطŸأ تاطقاسستلأ
قرزل ليشضفلب ^ .رئأودلأو تايدلبلأ

نو-ث-حا-ب ا-ه-ب ما-ق تا-سسأرد تر-ه-ظأأ ^
دق ةنخاسسلأ جا-جد-لأ ة-برو-سش نأأ ًأر-خؤو-م
درب ت’زن ةهجأوم يفجÓع لسضفأأ نوكت
ةبروسشل نأأ ةسسأردلأ تدجوو .ءاتسشلأ لسصف
ةدح نم فيفختلأ ىل-ع ةرد-ق-لأ جا-جد-لأ
زاه÷أ بيسصت يتلأ دÈلأ ت’زن ضضأرعأأ
،ضصخسشلأ ىلع ةحسضأو ودب-تو ي-سسف-ن-ت-لأ
ضصئا-سصخ ن-م ة-برو-سشلأ هذ-ه--ل اŸ كلذو
.تاباهتلÓل ةداسضم
‘ ةسسأردلأ نع نولوؤوسسŸأ نوثحابلأ ماقو
ةدحتŸأ تا-ي’و-لأ ‘ ا-ك-سسأÈن ة-ع-ما-ج
ةفلتfl تافسصو ثÓث عسضوب ة-ي-ك-ير-مأ’أ
توتحأو .ةسسأردلأ ت– جاجد-لأ ة-برو-سشل
اهتسسأرد ت“ يتلأ جاجدلأ ةبروسش تافسصو

،ةولح اطاطب ،ل-سصب ،جا-جد ع-ط-ق :ى-ل-ع
ح-ل-م ،ضسنود-ق--ب ،ضسفر--ك ،تف--ل ،رز--ج
Òثأات ةبقأرÃ نوثحا-ب-لأ ما-قو .تأرا-ه-بو
Úعم عون ةكرح ةعرسس ىلع جاجدلأ ةبروسش

مسس÷أ هجتني ،ءاسضي-ب-لأ مد-لأ ا-يÓ-خ ن-م
أذإأ ام أوÈتخي-ل ،ىود-ع-لأ ة-براÙ ةدا-ع
ًأديد– ايÿÓأ نم عونلأ أذه ةكرح تناك
ةبروسش لوا-ن-ت ع-م ل-ق-ت مأأ ة-عر-سس دأدز-ت
نأأ نودقتعي Úثحابلأ نأأو ةسصاخ ،جاجدلأ
لماع-لأ و-ه ا-يÿÓأ هذ-ه ة-كر-ح ة-عر-سس
.دÈلأ ضضأرعأأ روهظ نع لوؤوسسŸأ
جاجدلأ ةبروسش نأأ نوثحابلأ دجو ،لعفلابو
عو-ن-لأ ة-كر-ح ة-عر-سسو ةÒتو ن-م ئ-ط-ب-ت
للقي ام ،ءاسضيبلأ مدلأ ايÓخ نم روكذŸأ
فسصنلأ ىلع ةرهاظلأ ضضرŸأ ضضأرعأأ نم
اهنأأ امك .يسسف-ن-ت-لأ زا-ه÷أ ن-م يو-ل-ع-لأ
اهدقفي يتلأ لئأوسسلأ ضضيوعت ‘ مهاسست
م.ق ^ .ضضرŸأ ءانثأأ مسس÷أ

!ةيجÓعلا جاجدلا ةبرؤشش تاردق دكؤؤي ملعلا
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 ةمÓسس نÁأا ^
‘ لود-لا ن-م د--يد--ع--لا تأا÷و ^
ةد--ح--تŸا تا--ي’و--لا ا--ه--تراد--سص

دا–’او ن-مأ’ا سسل‹و ة-ي--كÒمأ’ا
تا--بو--ق--ع--لا سضر--َف ¤إا ي---بروأ’ا
نم ددع قيق– سضرغب ةيداسصتق’ا
اسضيأا ةيسسايسسلاو ةي-ن-مأ’ا فاد-هأ’ا

Ãبا--هرإ’ا ة--ح--فا--ك--م كلذ ‘ ا،
راسشت-نا ع-ن-مو ،تاردıا بير-ه-تو
نع عافدلاو ،لماسشلا رامدلا ةحلسسأا
لحو ،ناسسنإ’ا قوقحو ةيطارقÁدلا
.تاعارسصلا
Ìكأا ةيداسصت-ق’ا تا-بو-ق-ع-لا د-ع-تو
‘ اÒثأا-تو ارا-سشت-نا عدر-لا بي-لا-سسأا
ثيح ،ةرسصاعŸا ةيلودلا تا-قÓ-ع-لا

تقولا ‘ Óتاقو اتماسص اجÓع لث“
تتبثأا امك ،افنع لقأا لئاسسوب هسسفن
اŸ يداسصتق’ا لداعŸُا اهنأا ةبرجتلا
،لماسشلا فسصقلاب بور◊ا ‘ ىمسسي
لك اهتجهتنا يتلا بيلاسسأ’ا نم يهو
ءانثأا لودلاو ةيلودلا تامظنŸا نم
اهلا-م-ع-ت-سسا دادزاو ةدرا-ب-لا بر◊ا
ثي-ح ،بر◊ا كل-ت ة-يا-ه-ن ع--م Ìكأا

،طقف Úترم ةدحتŸا ·أ’ا اهتسضرف
،6691 ماع ةق-با-سسلا ا-ي-سسيدور د-سض
دعاسصتيل ،7791 ماع ايقيرفإا بونجو
ةرركتم ةيجيتاÎسساك اه-ماد-خ-ت-سسا
اهسضرف لÓخ ن-م0991 نم ءادت-با

21 نم Ìكأا ةدحتŸا ·أ’ا لبق نم
0991 ي-ما-ع Úب ةÎف-لا لÓ-خ ةر-م
ءاسضعأ’ا لودلا نأا نع Óسضف ،2002و

تسضرف ةدح-تŸا ·أ’ا ة-م-ظ-ن-م ‘
ءاو-سس ة-يدا--سصت--ق’ا تا--بو--ق--ع--لا
.ةيميلقإ’او ةيئانثلاو ةيدارفن’ا

ةيداسصتق’ا تابوقعلا نأا يل÷ا نم
ةدارإا ىلع Òثأاتلا ¤إا فدهي ءارجإا
د-عاو-ق ماÎحا ى-ل-ع ا-ه-ث-ح-ِل ة-لود
’ تابوق-ع-لا نأاو ،›ود-لا نو-نا-ق-لا
نوناقلا ةيا-م-حو ظ-ف-ح فد-ه-ت-سست
مÓسسلا ةيامحو ظ-ف-ح ن-ك-ل ،ط-ق-ف
ل-ك ‘ ةرور-سضلا-ب ق-ف--ت--ي ’ يذ--لا
نإا-ف اذ-ل ،نو--نا--ق--لا ع--م لاو--حأ’ا
ةلي-سسو ي-ه ة-يدا-سصت-ق’ا ة-بو-ق-ع-لا

¤إا فدهت ،ةيبلسس وأا ةيباجيإا طغسض
ةلودل-ل ي-سسا-ي-سسلا كو-ل-سسلا Òي-غ-ت
نأا نكÁ ةبوق-ع-لا هذ-هو ،ة-ب-قا-عŸا
¤إا طي-سسب-لا د-يد-ه-ت-لا ن-م جرد-ت-ت

تاقÓعلل ةلماسش وأا ةي-ل-ك ة-ع-طا-ق-م
ب---ِقا---عŸا Úب ة----يدا----سصت----ق’ا
.فَدهتسسŸاو
بوعسشلا نأا ةدحتŸا ·أ’ا تن-ق-ي-َتو

تا-كا-ه-ت-ن’ا هذ-ه ا-يا-ح-سض ترا-سص
نإا لب ،ةيسسايسسلا ة-م-ظ-نأ’ا تسسي-لو
ةديدع ت’اح ‘و لودلا هذه ةداق
ةمولكŸا بوعسشلا بيلأات-ب او-ع-ف-ت-نا
يذلا ““رخآ’ا““ ىلع تابو-ق-ع-لا را-ن-ب
حدسصت مث نمو ،تابوقعلا هذه سضرف
ة--يداد--ب--ت--سس’ا م--ظ--ن---لا قاو---بأا
ةيسضيرحتلا تاياعدلاو تابا-طÿا-ب
ةدايقلا لوح فافط-سصÓ-ل ةد-نÛا
تابوقعلا خف ‘ اهبعسش تعقوأا يتلا
.ةديدسشلا ةيلودلا
بر-ح د-ع-ب ي-قار-ع-لا سسرد-لا نا--ك
تناكف ،ارير-م1991-0991 جي-لÿا
ىلع ةيثراكلا ةيب-ل-سسلا تا-ي-عاد-ت-لا
موقت نأ’ ةا-عد-م ي-قار-ع-لا بع-سشلا
سسوردلا ماهل-ت-سسا-ب ةد-ح-تŸا ·أ’ا
ةي‡أ’ا ةمظنŸا تعدت-با-ف ،Èع-لاو
تا--بو--ق--ع--ل--ل ةد--يد÷ا ة---ي---لآ’ا
تابوقعلاب تفرع يتلا ةيدا-سصت-ق’ا
كا-ه-ت-نا بنŒ سضر-غ-ب ،ة--ي--كذ--لا
،ناكسسلا ةماعل ة-ي-سسا-سسأ’ا قو-ق◊ا
ن---م عا---ط---ت----سسŸا رد----ق د◊او
اهÒثت يتلا ة-ي-قÓ-خأ’ا تÓ-سضعŸا

لخاد ةيئاز÷ا Òباد-ت-لا هذ-ه ل-ث-م
،اهجراخ وأا ةدحتŸا ·أ’ا ةموظنم
‘ تابوقعلا هذه بب-سست-ت ’ ى-ت-حو
دلوتو ،ةف-ي-ع-سضلا تا-ئ-ف-لا ةا-نا-ع-م
يلع لجأ’ا ةليوط ةم-ي-سسج ارار-سضأا

،فدهتسسŸا دلبلل ةيجاتنإ’ا ةردقلا
،ةرواÛا نادلبلا يلع ةميخو اراثآاو
ماعلا Úمأ’ا هيلإا راسشأا فلسس ام لكو
ةد-ح-تŸا ·أ’ا ة-م-ظ-نŸ ق--ب--سسأ’ا
مÓسسلا ةطÿ قحلم ‘ ›اغ سسرطب

‘ 5991.
ةيبلسسلا راثآ’اب ةد-يد-ع لود تَر-ّب-ُخ
سضرف ءارَج ÚيندŸا ناك-سسلا ي-ل-ع
هذه يل-ع ة-يدا-سصت-ق’ا تا-بو-ق-ع-لا
قارعلاو ةقباسسلا ايسسيدور لثم لودلا
،يتياهو ةق-با-سسلا ا-ي-فÓ-سسو-غو-ي و
تا-بو-ق-ع-لا سضر-ف نأا ا-ي-ل-ج تا--بو
هجو ىلع اهنم ةلماسشلاو ةيداسصتق’ا
يفنعÓلا ليدب-لا تسسي-ل سصو-سصÿا
ثيح ،بر◊ا لثم ةحل-سسŸا ةو-ق-ل-ل
ىل-ع ،ةا-نا-عŸاو توŸا ¤إا ي-سضف-ُت
يفعت تابوقعلا عيمج نأا نم مغرلا
افÓخ ةيودأ’او ةيئاذ-غ-لا ة-م-ظ-نأ’ا
مه اياحسضلا عيمج نأا ديب ،برحلل

تÈتعا دقف كلذل ،دحاو بناج ىلع
رمحأ’ا بيلسصل-ل ة-ي-لود-لا ة-ن-ج-ل-لا
ةل-ما-سشلا ة-يدا-سصت-ق’ا تا-بو-ق-ع-لا
مدخت-سست ي-ه-ف ،ة-سضقا-ن-ت-م Òباد-ت
قوقحو مÓسسلا زيز-ع-ت-ل ة-لوا-ح-م-ك
سضّوق-ت ه-سسف-ن تقو-لا ‘و نا-سسنإ’ا

.قوق◊ا هذه
ف-سصو-ت-ل ““ءا-كذ-لا““ ح-ل-ط--سصم درو
Úب زيÁ هنأا سساسسأا ىلع هب تابوقعلا
ناكسسلاو مÓ-سسلا ى-ل-ع ن-يد-ت-عŸُا““
نئاهرك ناكسسلا ذخؤوي Óف ،““ءايربأ’ا
-ط---ق---ف م---ه-نود---ت---عŸا ل----ب
،نيÒثكلل ةبسسنلابو ،نو-فد-ه-ت-سسŸا

ينعت ““ةيكذ-لا تا-بو-ق-ع-لا““ ةرا-ب-ع-ف
ةيزيي“ ةيئاقتنا تابوقع مادختسسا

ة-يرا-ج-ت-لا تا-بو-ق-ع-لا ل-با-ق--م ‘
،““ ةيبَغ““ انمسض Èتعت يتلا ةلماسشلا
ةيكذلا تابوقعلا ةراعتسسا تءاج دقو
اهتفدهتسسا يتلا اهسسفن فادهأ’ا نم
بيو-سصت يأا ““ة-ي-كذ-لا ة--ح--ل--سسأ’ا““
ىلع رثؤوت نأا نود نم ةقدب فادهأ’ا
ةدوسصقم تسسيل فادهأا وأا سصاخسشأا
تابوقعلاف كلذل ،Óسصأا تابوقع-لا-ب
يتلا ““ةيكذلا لبانقلا““ ل-ث-م ة-ي-كذ-لا
ةداقلا ىلع اهرثأا زيكرت ¤إا فدهت
عمتÛا حئارسشو ةيسسايسسلا بخنلاو

كولسسلا نع ةلوؤوسسم اهنأا دقتعي يتلا
.ذوبنŸا
بي-ط بجر ي-كÎلا سسي--ئر--لا تا--َب
ا-ج-عز-م ا-سسو-با-ك ل--ثÁ نا--غودرأا
ائ-ب-ع را-سصو ،ة-ي-لود-لا ة-عا-م-ج-ل-ل
ايوسس ءادعأ’او ءاقدسصأ’او ءاكرسشلل
ل-سسل-سسŸا را-سصو ،ءا-ن--ث--ت--سسا نود
ر-ح-ب-لا قر--سش ‘ ج--م--سسلا ي--كÎلا
لود-لا ع-جا-سضم سضق-ي ط--سسو--تŸا
ر-ح-ب-لاو ة--ج--يإا ر--ح--ب ‘ ناÒ÷ا
يكÎلا ناطلسسلا دجي ⁄و ،طسسوتŸا
هتاسسايسس ديؤوت ⁄اعلا ‘ ةدحاو ةلود
ةيسسامولبد اهتنسشد ي-ت-لا ة-ي-جراÿا
،ةÒخأ’ا ماوعأ’ا ‘ ةيبر◊ا جراوبلا
لو-ح لز-ع-نŸا هر-ك--ف د--نا--سست ⁄و
راحبلا نوناقل ذاسشلا يكÎلا Òسسفتلا
‘ ايكرت هتق-ب-ط ا-م-ف ،ةد-حاو ة-لود
رحبلا ‘ هنع تعجارت دوسسأ’ا رحبلا
جهن ‘ ،اسضيأا ةجيإا رحبو طسسوتŸا

.قوبسسم Òغ لزعنم
ىلع يبروأ’ا دا–’ا قفاو نأا قبسس

ىل-ع تا-بو-ق-ع سضر-ف سصÈق بل-ط
ةيكÎلا تاكرسشلاو سصاخسشأ’ا سضعب

تاي-ل-م-ع ‘ م-هرود ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع
هايŸا ‘ ةرقنأا اهيرŒ يتلا بيقنتلا
ديب ،سصÈقل ةسصلاÿا ة-يدا-سصت-ق’ا
تؤوت ⁄ ةي-كذ-لا تا-بو-ق-ع-لا هذ-ه نأا
ةرقنأا عايسصنا مدع ءوسض ‘ اهرامث
فقوب اهبلاطت ي-ت-لا تاد-سشا-ن-م-ل-ل
نوناقل ةي-فا-نŸا بي-ق-ن-ت-لا لا-م-عأا
‘ ،يبوروأ’ا دا–’ا رذنأاو ،راحبلا
نأا ايكرت ،ةعم÷ا Òخأ’ا ه-عا-م-ت-جا
‘ ةيئادعلا اه-تار-ما-غ-م ن-ع ف-ُك-َت
ددسشيسس ’إاو ،طسسوتŸا رحبلا قرسش
ةيكذلا ةيداسصتق’ا تابوقعلا دا–’ا

سسرام ‘ ةبقترŸا دا–’ا ةمق ‘
0202.
يكÎلا سسيئر-لا نأا ة-سشهد-ل-ل ÒثŸُا
، مهناذآا ‘ مهعباسصأا اوعسضو هتقوَجو
ق---ئا---ق◊او ما---قرأ’ا ت---ُف---َت ⁄و
ماع ‘ يكÎلا داسصتقÓل ةدجتسسŸُا

نع اوناوتي ىتح مهدسضع ‘0202
ÒسصÃ رما-قŸُا ج-ه-ن-لا تاذ ي-ن-ب-ت
ثيح ،مهب مو-ل-كŸا ي-كÎلا بع-سشلا
‘ اداح ازجع ايلا-ح ا-ي-كر-ت د-ه-سشت

نم ةعومÛ اقفو ،يرا÷ا باسس◊ا
تد-ق-فو ،Úسصسصخ--تŸا Úب--قارŸا
أاوسسأ’ا ةلمعلا ي-هو ،ة-ي-كÎلا ةÒل-لا
‘03 نم برقي ام ديعب دح ¤إا ًءادأا
غِمُدَف ،ماعلا اذه اهتم-ي-ق ن-م ة-ئŸا

‘ برط-سضŸا ما-ع-لا-ب0202 ما--ع
ظفاfi ةلا-قإا تق-ل-خ ا-م-ك ،ا-ي-كر-ت
بجوÃ ار-خؤو-م يز--كرŸا كن--ب--لا

فسشك قلقلا نم ةلاح يسسائر موسسرم
با-سس◊ا ‘ Òطÿا ز-ج-ع-لا ا-ه-ن-ع
نأا ›إا سضع-----ب-----لا Òسشيو ،يرا÷ا
ةلودلل ة-كو-ل-مŸا ة-ي-كÎلا كو-ن-ب-لا
ر’ود رايلم001 نم برقي ام تعاب

معدل ›ا◊ا ماعلا تايطايتح’ا نم
ةحئاج تبرَسض امك ،ةيلÙا ةلمعلا
يذلا يكÎلا داسصت-ق’ا91- ديفوك
اذ-ه ة-ئŸا ‘4.3 ةبسسنب سشم-ك-نا
ه-تر-جأا عÓ-ط-ت-سس’ ا-ق-فو ،ما--ع--لا
.““زÎيور““

ثد-حأا ر--ه--ظ--ُت ،كلذ نو--سضغ ‘و
ةحايسسلا لخد نأا ةيم-سسر-لا ما-قرأ’ا

Ìكأاب سضفخنا ءابولا لÓخ ايكرت ‘
ناك سضافخنا وهو ،ةئŸا ‘07 نم
.يرا÷ا باسس◊ا ىلع يبلسس Òثأات هل

تابو-ق-ع-لا فد-ه-ت ،لو-ق-لا ةو-ف-سص
دسض ةي-بروأ’ا ة-ي-كذ-لا ة-يدا-سصت-ق’ا
Êاودع-لا كو-ل-سسلا حÓ-سصإ’ ا-ي-كر-ت
لود-لا ح-لا-سصم ة--يا--م--حو ي--كÎلا
نمأ’او ملسسلا يلع ظاف◊او ىرخأ’ا
كولسسلا Òيغت-ل ي-ع-سسلاو ،Úي-لود-لا
ل-ظ-ي ن-ك-ل ،فد-ه--ت--سسŸا ي--كÎلا
بسسانتت-سس ىد-م يأ’ م-هأ’ا لاؤو-سسلا

يئادعلا كولسسلا عم تابوقعلا هذه
طسسو-تŸا ر-ح-ب-لا قر-سش ‘ ي-كÎلا
اهÒغو لاموسصلاو ايروسسو قارعلاو
يدم يأا ¤إاو ،ميلاقأ’او لودلا نم

Áلا سسي-ئر-ل-ل ن-كÎمك-ت-ح-ي نأا ي-ك
Ÿهتابا-سسح د-ي-ع-يو ،رو-مأ’ا ق-ط-ن،

ةاتعلا ةاغط-لا ن-م Èع-لا م-ه-ل-ت-سسيو
،باوسصلا ةداج نع اوفرح-نا ن-يذ-لا
ىدرلا مهبو-ع-سشو م-ه-لود-ب او-ق◊أاو
.كÓهلاو لابولاو

زوين ياكسس عقوم ^

لآاŸاو لامآلاو موهفŸا :ايكرت دسض ةيكذلا ةيبوروألا تابوقعلا
تا--ئ--ي--ه--لاو لود--لا ضضر--ف--ت
ةدح-تŸا ·ألا ل-ث-م ة-ي-لود-لا

تا--بو--ق--ع ي---بروألا دا–لاو
وأا ،عدر وأا ،هاركإل ةيداصصتقا

وأا لود ح--صضف وأا ،ة--ب---قا---ع---م
دد-ه-ت ضصا--خ--صشأا وأا تا--نا--ي--ك
د-عاو-ق قر-خ-ت وأا ،ا--ه◊ا--صصم
.›ودلا كولصسلا

  !ناتذوبنم ناتيسصخسش ناغودراو بمارت
.يرون مظاك ^

سسي-ئر-لا م-ك-ح  ةÎف ي-ه تر-م  ع-برا تاو-ن--سس
ثادح’اب ةئيلم تناك بمارت دلانود يكيرم’ا
تمزاو ›ودلا عسضولا تدقع يتلا تائجافŸاو
لكاسشŸا هلا-ع-ت-فا ءار-ج لود-لا Úب تا-قÓ-ع-لا
بر-ق ع-م ى-ت-ح Ïف-لا عرزو تا-عاز-ن-لا ةرا--ثاو
دقف هيلع فوسسام Òغ سضيب’ا تيبلا هترداغم
Úح رانلا يطغي ناك يذلا دامرلا عفر ¤ا دمع
ةيوارحسصلا ةيروهم÷اب ه-فاÎعا عو-سضو-م را-ثا
دق اÃر يبرعلا برغŸا ‘ ةلكسشم ةراثا فدهب
برغŸا Úب يركسسع عار-سص ¤ا ا-ق-ح’ رو-ط-ت-ت
.رئاز÷او
لم–  تافذاق قيل– ‘ هتÓسضع سضرعتسسا مث
ةقطنم ءاوجا ‘25 يب زارط نم ةيوون ةحلسسا
Òث-م يزاز-ف-ت-سسا د-ه-سشم ‘ ط--سسو’ا قر--سشلا
قبسس ام ¤ا ةدوعلا تارسشؤو-م ه-ي-ف زاز-ئ-م-سشÓ-ل
كولسس ءار-ج ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊ا ع’د-نا
.رلته فلودا تاسسرا‡و

هتسسائر ةÎف لÓخ تاعازنلاو Ïفلا  هذه قبسس
ايفارغج د-يد– ن-ع ’وؤو-سسم ه-سسف-ن بي-سصن-ت-ب
Úطسسلف ‘ هاوه ىلع ق-طا-نŸا ع-يزو-تو لود-لا
يتلا بيذاكأ’اب ارورم لتÙا يروسسلا ن’و÷او
اهنع لسصنتي نا ثبلي ام مث نيرخ’ا اهب دعوي

يكيرم’ا يركسسعلا دوجولاب قلع-ت-ي ا-م ة-سصا-خ
قارعلاو  ةيروسس ‘و ناتسسناغفا ‘ يعرسشلا Òغ

سسيلو ““لاتfi ““ ياك ظافلأ’اب بعÓتي ناك امك
بح-سسا فو-سس  لا-ق ا-مد-ن-ع ىÈك ة-لود سسي-ئر
يرجي مث ناتسسنا-غ-فا ن-م ة-ي-ك-ير-م’ا تاو-ق-لا
““وتان ““ فلح تاوق ديد-ع ةدا-يز ى-ل-ع د-ي-كا-ت-لا
.ةدحتŸا تاي’ولا هدوقت يذلا Êاودعلا
لوحتف قارعلا نم باحسسن’ا نع ثيد◊ا اما
وه امك نوقذلا ىلع كحسضلل ةلزهم در‹ ¤ا
لا◊ا

نع ثيد◊اب ا-ن-قر-ط-ت  اذاو  ة-يرو-سس ‘ ه-ي-ل-ع
امنيب اهيف زئافلا هنا ىلعرسصي يتلا تاباختن’ا
ةرخسسم دعيف زئافلا وه هنا ندياب هسسفانم دكؤوي

.ةدحتŸا تاي’ولا خيرات ‘
قحتسسي كولسسلاو تاسسرامŸا هذهب بمارت ناك
Úيبرغلا هئافلح طاسسوا ‘ ىتح ““ذوبنم ““ بقل
ة-مو-ك◊ا سسي-ئر ““نو-سسنو-ج ““ ا-ن-ي-ن-ث--ت--سسا اذا
““هيلا بذجنم ئيسشلا هيبسش  ““ ةيناطيÈلا
لاسصخ بمارت ع-م ه-ع-مŒ ر-خ’ا و-ه نا-غودرا

كولسسلاو ““بذك-لا ““ ا-ه-ن-م ىر-خ’ا ي-ه ة-ئ-ي-سس
ذخا هنا هب لا◊ا لسصوو لكاسشŸا ةراثاو Êاودعلا
لك ىلع لواطت نا دعب ةرواÛا ناريا زفتسسي

نانويلا قارعلا ةيروسس ““ مهيلع ىدتعاو هناÒج
¤ا ةيناري’ا ةيجراÿا ةرازو رطسضا ا‡ ““سصÈق
ى-ل-ع ا-جا-ج-ت-حا  ي-كÎلا Òف-سسلا ءا-عد--ت--سسا
ةمسصاع وكاب ‘ ناغودرا  اهب ¤دا تاحيرسصت
سضاعتما راثا ا‡ ““سسارا ““ ةقطنم نع ناجيبرذا

اهÈتعت ناريا لامسش ع-ق-ت ق-طا-ن-م ي-هو نار-يا
.اهنم اءزج
رعسش تايباب اهقفرا يتلا نا-غودرا تا-ح-ير-سصت

اءزج ةقطنŸا كلت Èتعت يتلا نارهط تجعزا
.م’ا نطولا نم
ناريا Úب رخ’ا وه ةلكسشم Òثي نا ناغودرا دارا
بمارت عم كلذب قتلي-ل نا-ج-ي-برذا ة-يرو-ه-م-جو
ة-يرو--ه--م÷ا--ب فاÎع’ا ة--ن--ت--ف را--ثا يذ--لا
برغŸا ¤ا ةيد-ه ه-مد-ق فاÎعا ة-يوار-ح-سصلا

.““ليئارسسا ““ عم عيبطتلا لباقم
Úب ةنتفلا ةراثا ةلواfi قبسس   رخ’ا وه ناغودرا
Úب عار-سصلا ‘ ه-ف-نا سسد-ب نار-ياو نا-ج-ي--برذا
خابراك Êروغان ميلقا لوح ناجي-برذاو ا-ي-ن-ي-مرا
ناجيبرذا ةيروهمج مسساب ثدحتŸا هسسفن بسصنو
عارسصلا ةقطنم ¤ا Úيباهر’او ةقزترŸا لسسراو
لÓتحÓل عسضخت ةيروسس قطانم نم مهلقنب ماقو
.ايبيل ‘ هسسفن ئيسشلا لعفو يكÎلا
نا-غودرا مÓ-حا دد-ب-ت نا تعا-ط-ت-سسا ا-ي--سسور
ايني-مرا Úب مÓ-سسلا ظ-ف-ح ةو-ق ‘ ة-كرا-سشŸا-ب
ةطقن ‘ ةكراسشŸاب ةرقن’ تحمسسو ناجيبرذاو
ت’واÙا  مغر ““ةيكرت ةيسسور ““ ةكÎسشم ةبقارم
ظفح ةوق ‘ ةكراسشم-ل-ل ا-ي-كر-ت ا-ه-ت-لذ-ب ي-ت-لا
لود نا و-ه لؤوا-سست-ل-ل ÒثŸا ئ--ي--سشلا .مÓ--سسلا
‘ ر-ظ-ن-لا فر-سصت ة-ع-م-ت‹ ي--برو’ا دا–’ا
فرسصت املثم ناغودرا تاقامح نع ةÒثك Úياحا

بمارت يكيرم’ا سسيئر-لا تاءا-سسا ن-ع ر-ظ-ن-لا
ع-م ل-ما-ع-ت-ت نا دا–’ا لود ى-ل-ع بت-ك ه-نا-كو
.ةيلودلا ةحاسسلا ىلع نيذوبنم اتاب Úسسيئر
نم   يبرو’ا دا–’ا تافÓخ يا  تافÿÓا اما
ةهج نم ناغودرا عم اهتافÓخو ةهج نم بمارت
لك ““Úباسصقلا ةكرعم »ب هبسشا ¤ا تلو– ىرخا

سشدخي’ مهنكل ةحراج ةلا  نم Ìكا لمحي امهنم
ةر-ق-نا Úب تا-فÿÓا كلذ-كو ر-خ’ا ا-م-هد-حا
ن’ ““Úباسصقلا ““ ةكرعم ب هبسشا اهنا  نطنسشاوو
““ وتان فلح ““ هنا امهقرفي ام Ìكا وه امهعمجي ام
املك ايكرت ه-ب د-ج-ن-ت-سست تنا-ك يذ-لا Êاود-ع-لا

ةيروسس ‘ يسسورلا راسص◊اب رعسشت اهنا ترعسش
يتلا ة-بذا-ك-لا سصسصق-لاو تا-ياور-لا تاذ درو-تو
‘ ÚيندŸا ىلع ةيسشÿا اهنم ““ برغلا اهددري
ط-غ-سضلا-ب ةر-ق-نا سس–  نا ا-م ة-يرو--سسلا بلدا
نيذلا  Úيباهر’ا نم سصلختلل اه-ي-ل-ع ي-سسور-لا
نم اهÒغو ةيروسسلا بلدا ةظفاfi ‘ نوثبعي
ل-سصف-ب و-ك-سسو-م ع-م ا-ه-قا-ف-تا م-غر ق-طا-نŸا
عيمج نم تسصل“ اهنكل مهÒغ نع Úيباهر’ا
ىلع تاونسس رورم مغر ناسشلا اذهب اه-تا-ماز-ت-لا
ةيروسس ةيسسور ةيحارج ةيلمع ىعدتسسي ام كلذ
عطقل ةيروسس ءاقدسصاوءافلح نم معدب ةكÎسشم
بيع’ ’ دح عسضوو ةيبرغلا ةيكÎلا ىعف’ا سسار
.ءاوسس دح ىلع بمارتو ناغودرا

 ريرحتلا ةحاسس عقوم  ^
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يردن ’»:لوق-لأ ¤أ ي-حا-ير-لأ بهذو ^
ةنيمصساي يرئأز÷أ يئأورلأ ضصلختي ىتم
نهر يذلأ باهرإ’أ عو-صضو-م ن-م أر-صضخ
¤إأ Óثم ةجاح Óف ،؟ةيئأورلأ هتبرŒ هيف
هتيأور عوصضوم ن-ع لؤوا-صست-لأ ’و ثح-ب-لأ
ابيرق وأأ باهرإ’أ نع امتح يهف ،ةديد÷أ

ق-حÓ-ي (..) بتا-ك-لأ ل-ظ د-ق-ف ..ه--ن--م
¤إأ ناتصسناغفأأ ¤إأ رئأز÷أ نم ةرهاظلأ
Úطصسلف ىتحو اكيجلبو اصسنرف ¤إأ قأرعلأ
ضسابتلاب لييختلأ مدطصصأ ثي-ح ة-ل-تÙأ

.ةمواقŸاب باهرإ’أ موهفم
أرصضخ ةنيمصساي بت-ك ا-مد-ن-ع““ :فا-صضأأو
¤إأ اهلقن يتلأ ““بائذلأ مل– Õ““ هتيأور
،يوأزلأ Úمأأ يئأورلأ ةر-م لوأأ ة-ي-بر-ع-لأ

يكل يبا-هرإ’أ ضسأأر ‘ ل-غو-ت-ي نأأ لوا-ح
لعجي نأأ نكÁ اŸ يدرصسلأ هحÎقم مدقي

عجرأأو ،ايباهرإأ يرئأز÷أ باصشلأ كلذ نم
ه-صشي-ع-ي يذ-لأ دود-صسŸأ ق--فأ’أ ¤إأ كلذ
رقفلأو عمقلأ دلب ‘ يرئأز÷أ نطأوŸأ
ضضرعت امو هترصسأأ ةايح ‘ لغوتو ،عقدŸأ
هيلع ضضقني نأأ لبق تابوعصص نم باصشلأ هل
¤إأ ا-ي-ج-يرد-ت ه-نو-لو-ح-يو نو-فر-ط-تŸأ
.““يباهرإأ
اهحÎقÃ ةعنقم ة-يأور-لأ تد-ب““ :فدرأأو
يكل يباهرإÓل تو-صص ءا-ط-عإا-ب ة-ئ-ير-جو
ةجئأر تناك يتلأ تايأورلأ ضضوع ثدحتي
نع ثدحتتو ناصسللأ عطق ضسرا“ يتلأو
جرا-خ ه-ي-ل-ع فر-ع-ت-ن نأأ نود ي-با-هرإ’أ
““تاهيصشيلكلأ““ ةرركتŸأ ةيطم-ن-لأ رو-صصلأ
باطخو يرئأز÷أ مÓعإ’أ اهعصضو يتلأ
هتيأور ‘ أرصضخ ةنيمصساي نأأ Òغ .ةطلصسلأ
ىقبيل يئأورلأ هباط-خ ضسك-ت-ن-ي ““ل-ي-ل-خ““

ىمر يذلأ يباهرإ’أ كرت امدنع احطصسم
- انبج ةيلمعلأ ذيفنت نع عجأرتو همأزحب
ىرخأأ ةيصصخصش حÎجأو -هولصسرم جور امك
‘ لطع ببصسب ةيلمعلأ ذيفنت ‘ تلصشف
يرد-ن ’““ :Ó-ئا-صست-م ،““ف-صسا-ن-لأ مأز◊أ

Ÿأذا Œعجأرت نَم أرصضخ ةنيمصساي لها
أدب يذلأو ةيباهرإ’أ ةيلمعلأ ذ-ي-ف-ن-ت ن-ع
نم Ìكأأو ةي-نا-صسنإأ Ìكأأ عو-صضو-م عور-صشم
ةعانق يه اÃرو ،هل جور امك فوخو Íج

.““بيردتلأ ءوصس وأأ ةÒخأ’أ ةظحللأ
ةنيمصسايل ةÒخ’أ ةيأورلأ ‘ ليلخ لطبلأو

ةصسأردلأ ‘ Óصشاف أذ-ي-م-ل-ت نا-ك ،أر-صضخ
نأأو هتلوفط ‘ يصسنرف نم رّمنتلل ضضرعت

راصصف هذقنأأ ضسيردإأ يبرعلأ هليمزو هراج
¤إأ هرج ىتح Ëدقلأ نْيsدلأ كلذب هل اعبات
مهلتصسأ دق هنأ يحايرلأ ىريو .باهرإ’أ
ةردجوب ديصشر يرئأز÷أ بيدأ’أ بولصسأ

كلذ ريو-صصت ‘ ““ءأز-ج ة-بر-صض““ ة-يأور ‘
ءأوجأأو يباهرإ’أ ضسيصسا-حأأ Úب بوا-ن-ت-لأ
لقتني نأأ““ هيلع باعو .ةلباقŸأو بعلŸأ
’و اكيجلبب هتخأأ تيب ¤إأ لطبلأ يوأرلأ
ضسيراب نم قيرطلأ ةلحر دنع ائيصش انÈخي
ينمأ’أ رتو-ت-لأ كلذ ل-ظ ‘ ل-صسكور-ب ¤إأ

ىصسني نأأ برغأ’أو ةبطاق ابوروأأو اصسنرفب
فصسانلأ همأزح لمحي لأزام هنأأ يباهرإ’أ

ضضيبلأ ىلقو هتخأأ تيب لصصو نأأ دعب ىتح
.““مانو لكأأو
‘ بأرطصض’اب ما-ع-لأ ضصن-لأ م-ه-تأ ا-م-ك
Êاثلأ اهئزج ‘ ةصصا-خو ،ة-يأور-لأ عا-ق-يإأ
قÓتخأ ءأرو ثهلي بتاكلأ هيف ناك يذلأ

Èع ةيصسيئرلأ ةيصصخ-صشل-ل ةد-يد-ج ةا-ي-ح
تدب تايصصخصشلأ مٍهانتم Òغ ددع دصشح
مث ،هلوق دح ىلع ،اه-ب-ل-غأأ ‘ ة-ي-ح-ط-صس
،هصسفن أرصضخ ضصخصش نم ةيرخصسلل لقتنأ

أرصضخ ةنيمصساي تيقتلأ ا-مد-ن-ع““ :Ó-ئا-ق
لماعتت له :هتلأاصسو9102 ةنصس ةرم رخآأ

لاقو لأؤوصسلأ نم جعزنأ ؟يبدأأ ررfi عم
ضسملي رخآأ اصصخصش كرتأأ فيك““ هانعم اميف

نأ’ اهتقو تبرغتصسأ .““يت-يأور ن-م ا-فر-ح
ىلع بجي ديلقت لوأأ يبدأ’أ ررÙأ ةنهم
لثم هلثم هيلإأ فرعتلأ فÙÎأ بتاكلأ
ناكو قيرع يبرغ ديلقت وهف يبدأ’أ ليكولأ
⁄اعلأ ‘ باّتُكلأ نم Òثكلأ ةيرقبع ءأرو
ه-ن-طأو-م ¤إأ يأو-غ-ن-م-ه ي-كÒمأ’أ ن--م
““يرق-ب-ع-لأ““ م-ل-ي-ف ل-ع-لو د-لأÒجز-ت-ي-ف
مّدق دق ناك جأدنأرغ لك-يا-م Êا-ط-يÈل-ل

ةÒصس لÓخ نم Ëدق-ت Òخ ة-ن-هŸأ هذ-ه
عنصص يذلأ زنكÒب ضسكام يبدأ’أ ررÙأ

ضسا-مو-ت ي-ك-ير-مأ’أ ي-ئأور-لأ ة-ير-ق-ب-ع
تاكابترأ أأرقن نحنو مويلأ ،نكل ..فلوو
اهرركتو أرصضخ ةنيمصساي لامعأأ ‘ درصسلأ

نأأ انن-كÁ ““م-ي-ح÷أ حأورأأ““ ه-ت-يأور ذ-ن-م
صصَن روتاتكد نوكت نأأ ى-ن-ع-م ا-م م-ه-ف-ن كّ
⁄اع ‘ ايحو ناك ول امك ه-ع-م ل-ما-ع-ت-تو
.““بدأ’أ ةعانصص ةركف عم هرمأأ مصسح يبدأأ
ي-ئأور-لأ ه-لا-ق اÃ كلذ Êر-ّكذ““ :ق--ل--عو
تا-ي’و-لأ ‘ م-ي-قŸأ ر--خآ’أ ير--ئأز÷أ
فÓخ ىلع يذلأ ضصوÿ ةرامع ةدحتŸأ

لمع ةيأورلأ نأاب نمؤوي أرصضخ ةنيمصساي نم
يذلأ يبرعلأ بتاكلأ فصصو ثيح ،يعامج

ر--صشن--لأ رود ‘ ي--بدأ’أ ررÙأ ضضفر--ي
هبت-ك-ي يذ-لأ ضصن-لأ Úب قر-ف-ي ’ يذ-لا-ب
دحأأ اهنم بÎقي نأأ ديري ’ يتلأ هتجوزو
ىرخأأ ةرظن ¤إأ جات-ح-ي ي-بدأ’أ ضصن-لا-ف““

fiغ ةدياÒ أŸقلعي دق ا‡ هبيذصشتل فلؤو
عاقيإ’أ ‘ Ìعتو تاصضقانتو بئأوصش نم هب

دي-ع-ي-ل ا-ه-ي-لإأ بتا-ك-لأ ه-ب-ن-ي-ف يدر-صسلأ
.““ةباتكلأ
ةيدقنلأ راكف’أ ضضرع يحا-ير-لأ ل-صصأوو
هتيأور أرصضخ ةنيم-صسا-ي ل-ق-ثأأ““ :لو-ق-لا-ب
يباهرإ’اف ،داصضŸأ Òظنت-لأو Òظ-ن-ت-لا-ب
أذ-ك-هو :ا-ه-تأرا-صسÿو بر-ح-ل-ل ر-ظ-ن-ي
تايطمنلأ جاتنإأ ةداعإأ ‘ ةيأورلأ لصصأوتت
حÎقت نأأ نود ““تاهي-صشي-ل-ك-لأ““ ةرر-ك-تŸأ

قطانم ¤إأ لييخت-لا-ب ل-غو-ت-ت وأأ أد-يد-ج
ةحجان-لأ تا-ي-ئا-ن-ث-لأ ةر-ك-ف Òغ ىر-خأأ
هاŒ رومصض ‘ فقت كلذب يهو .ةلصشافلأو
ضشاهدإ’أ أأدبم وهو ةيأورك لوأ’أ اهناهر
رصسختل ةركفلأ ةلاصصأأ نع تلزانت نأأ دعب

.““Úترم
نأأ اصضيأأ ي-صسن بتا-ك-لأ نأأ ود-ب-ي““ :ع-با-تو
تناك موي ةيمÓظلل ع-ن-صصم ا-صضيأأ ضسيرا-ب
Úير--ئأز÷أ ل--ت--ق--ب ا--هر--مأوأأ رد--صصت
نم ةير◊اب بلاط ن-م ل-كو Úي-صسنو-ت-لأو
يهو ،اصسنرف اهترمعت-صسأ ي-ت-لأ بو-ع-صشلأ
،مهتعرو ÚفرطتŸأ تلبقتصسأ يتلأ اصضيأأ
تناك نم اهصسفن ضسيراب نأأ بتاكلأ يصسنو

يتلأ ةيني-مÿأ ة-ي-نأر-يإ’أ ةرو-ث-لأ ة-بأر-ع
تب-صصنو نأر--يإأ ‘ ة--ير◊أ ى--ل--ع تصضق
ىلع ةنيدŸأ كلت أدبأأ رذتعت ⁄و .قناصشŸأ

يأاب ’و رئأز÷اب ’و ضسنوتب ’ اهمئأرج
نأأ دقتع-نو ..ا-ه-تأر-م-ع-ت-صسم ن-م نا-ك-م
تا-ي-ط‰ زوا-ج-ت--ي نأأ بج--ي ي--ئأور--لأ
لوقيل ةصسايصسلأو مÓ-عإ’أ ““تا-ه-ي-صشي-ل-ك““

اهتفصسلف اهل ة-يأور-لا-ف ،ا-ف-ل-تfl ا-ئ-ي-صش
Ìكأأ باطخ وحن اهب ىقرت يتلأ ةصصاÿأ

يصسايصسلأ باطÿأ نم ةيرح Ìكأأو اقمع
.““هجوŸأ
عورصشم نأأ ايلج ودبي““ :Óئاق هدقن متتخأو
أرصضخ ةنيم-صسا-ي د-ن-ع با-هرإ’أ د-ير-صست
أديدج ائيصش جتني دعي ⁄و هتياهن ¤إأ لصصو
ه-لو-ق-ت ا-م د-يدر-ت ‘ بتا-ك-لأ طو-ق--صسل
امو تأرابختصس’أ هلوق-ت ا-مو ة-فا-ح-صصلأ
كلت ،ةماع ةطلصسلأو ةطرصشلأ ىتح هلوقت
ةعيرصس تاباجإأ نع ثحبت يت-لأ ة-ط-ل-صسلأ

ام ‘ ثحبلأ لدب نمأ’أ بابتتصسأ ةداعإ’
وهو نفلأو بدأ’أ ةمهم كلتو ،ثد◊أ ءأرو
““ةيخيراتلأ ثأدحأ’أ براقي

م.Ëرم^

ةمواقŸاو باهرإ’ا ميهافم Úب طلÿاب ““ليلخ““ امهتم

يحايرلا لامك يصسنوتلا يئاورلا
ارصضخ ةنيمصساي ىلع افينع ادقن نصشي

هجو ىلعو ،ارسضخ ةنيمسساي ير-ئاز÷ا بتا-ك-لا لا-م-عا ةد-سشب ي-سسنو-ت-لا ي-مÓ-ع’او ي-ئاور-لا د-ق-ت-نا
يقيق◊ا همسساو) ارسضخ ةنيمسساي تاباتك نا ¤ا اÒسشم ،يŸاعلا باهر’ا ةرهاظ ‘ هسصسصخت ديدحتلا

fiاب باهر’ا موهفم تطلخ دق (لوهسسلوم دمŸةمواق.

ليقع باسشلا لحارلل
ةيرئازج ةينغأل رفوك لجصسي دوراب عيبر

نانفلل ““  عونمŸأ قصشع-لأ ““ ة-ي-ن-غأ ّد-ع-ت ^
رهصشأأ نم  ليقع باصشلأ  لحأرلأ يرئأز÷أ
،حجانو لماك ينف لمع ي-ه-ف ،تا-ي-ن-غأ’أ
 دوراب عيبر  Êان-ب-ل-لأ نا-ن-ف-لأ ّبحأ كلذ-ل
Ëرك عيزو-ت-ب ه-تو-صصب ا-ه-ل-ي-ج-صست ةدا-عأ

نأ عاطتصسأو ناهرلأ عيبر بصسكو .ضضوع
ةقيرطب اهمدقو ةيرئأز÷أ ةجهللأ ن-ق-ت-ي

ةÒخأ’أ تاصسمللأ عصضي عيبر نأ امك .ةزي‡
اهردصصي نأ ررقŸأ نم ةديدج Êاغأأ ىلع
““ ة-ي-ن-غأأ ق-ل-طأأ د-ق ع-ي-بر نا-كو .ا-ب-ير-ق
دصشأر ر-عا-صشلأ ع-م أر-خؤو-م ““ر-صصتıا-ب
عيبر Úب ةكÎصشم تناك نا◊أ’أ امأأ ،خيصشلأ
عزوŸأ ةينغأ’أ عيزوت ¤وت و خيصشلأ دصشأرو
ث.ق ^ .غاّبصص رمع يقيصسوŸأ

ةيليكسشت ةنانف هميقت
ظوفfi بي‚ يرصصŸا يئاورلا نع ضضرعم

ةنانف تداع اًماع02 ةبأرُق بايغ دعب ^
مصسرلأو جيصسنلاب يوÎل ديدج نم ةيرصصم
ة-ل-ي-ل ف-لأأ ..ظو-فfi بي‚““ تا-يا-ك--ح
يذ-لأ ا-ه-صضر-ع-م نأو-ن-ع و-هو ،““ة-ل-ي--لو
حتتفُيو يبرغŸأ ناخ يÒلاغ ه-ف-ي-صضت-صسي
ةعباصسلأ ما“ ‘ Èمصسيد51 ءاثÓثلأ موي

.داقنلأو Úنانفلأ نم  ددع روصضحب ًءاصسم
يتلأ اهلامعأأ نع رمع مأركإأ ةنانفلأ لوقتو
لبون بيدأأ دÓيم ىركذ ةب-صسا-نÃ ضضر-ع-ُت

ءانثأأ1002 يام ‘““901ـلأ ظوفfi بي‚
بي‚ ة-يأور ةءأر-ق تأأد-ب ا-ه-ل ضضر--ع--م

fiةليلو ةليل فلأ ›ايل““ ة-ل-ي-م÷أ ظو-ف““

اهب ترهبنأأو ةعبأرلأ وأأ ةثلاثلأ ةرملل نكيل
ع-م ر-ح-ب-ُي ›ا-ي-خ تد-جوو أًدد‹ ًأد-ج

ام يصسفن تلأاصسو ،ثأدحأ’أو تايصصخصشلأ
فلأ نم ظوفfi بي‚ ›ايل ةقÓع ىدم
.؟ةيلصصأ’أ ةليلو ةليل
،0491 ةرهاقلأ ديلأوم رمع مأركإأ ةنانفلأ
-8291) رامع حود‡ دمfi نانفلأ ةلمرأأ

ةيÁداكأ ن-م مو-ل-بد ى-ل-ع تل-صصح (2191
ريدقتب6691 امور-ب ة-ل-ي-م÷أ نو-ن-ف-لأ
ةينفلأ ةيبÎلأ ةدام ضسيردتب تلمع ،زايتمأ

Ãةصسردمو كلامزلا-ب د-ي-ع-صسرو-ب ة-صسرد
ديدعلأ ‘ تكراصش .. ًاماع31 تاغلل رصصم

،ةر-ها-ق-لا-ب ة-ي-عا-م÷أ ضضرا--عŸأ ن--م
جردŸأ ةيŸاعلأ و ة-ي-لÙأ تا-عو-صسوŸأ

باتك نمصض اهمصسأ جردُأأ ،ةنانفلأ مصسأ اهيف
دمfi بتاكلل ““رصصم ‘ نفلأو ..ةأأرŸأ““

باتكلل ةماعلأ ةئيهلأ ن-عردا-صصلأ ،ةز-م-ح
ضضعب ىدل ةصصاخ تا-ي-ن-ت-ق-م ا-ه-ل ،6002
اكيرمأأو ايناŸأأو ا-صسنر-فو ر-صصÃ دأر-فأ’أ
نفلأ فحتÃ ةيمصسر تاي-ن-ت-ق-مو ،أد-ن-كو
،تأر“ؤوŸأ ة-عا-قو ،ةر-ها-ق-لا-ب ثيد◊أ

ر-م-ت-صسيو .ةر-ها-ق-لا-ب نو-تأÒصش قد--ن--ف
Èمصسيد92 ءا-ثÓ-ث-لأ ى-ت--ح ضضر--عŸأ
ث.ق ^ .(ةرهاقلأ) يبرغŸأ ناخ يÒلاغب

نع يبرغŸأ يئامنيصسلأ زكرŸأ نلعأأ ^
يكيرمأأ يئأور مليف ريوصصت د-ق-ع ع-ي-قو-ت

حصضوأأو .مهرد نويل-م002 لباقم ليو-ط
زكرŸأ ريدم ،ير-ه-ف-لأ ي-صسا-ف-لأ مرا-صص

Êاث Èتعي دقعلأ نأأ ،يبرغŸأ يئامنيصسلأ
يئامنيصس ل-م-ع ر-يو-صصت-ل د-ق-ع م-خ-صضأأ
ةميقب ةيكيرمأأ جاتنإأ ةكرصش عم برغŸاب
ةراثإ’أ لصسلصسم دع-ب ،م-هرد نو-ي-ل-م002
تنا-ك يذ-لأ ““ن-طو-لأ ضضرأأ““ ي-ك-ير--مأ’أ

.مهرد نويلم082 هتميق
أذ-ه نإا-ف ،ي-ئا-م-ن-ي-صسلأ ز-كرŸأ بصسحو
تأدأريإأ ‘ هباصستحأ متي-صس يذ-لأ غ-ل-بŸأ

مجح نم ةئاŸأ ‘52 لثÁ ،1202 ةنصس
نا-ك يذ-لأ ،9102 ل ةيبنجأ’أ تا-جا-ت-نإ’أ

تأرا-م-ث-ت-صس’أ ثي-ح ن-م أد-ي-ج ا-ما--ع
لثÁ عيقوتلأ أذه““ نأأ احصضوم ،ةيبنجأ’أ
خيرات ‘ مÓفأÓل يبنجأأ رامثتصسأ Èكأأ Êاث
لوأ’أو ي-بر-غŸأ ي-ئا-م-ن-ي--صسلأ ز--كرŸأ
.““ليوط يئأور مليف ريوصصتل
جرflو مليفلأ مصسأو ةينأزيم ليصصافت نعو
نم يذ-لأ ،ي-ك-ير-مأ’أ ي-ئأور-لأ م-ل-ي-ف-لأ
لا-ق ،1202 ‘ هريو-صصت م-ت-ي نأأ ع-قو-تŸأ

راظتن’أ انيلع““ يرهف-لأ ي-صسا-ف-لأ مرا-صص
نم ديزŸأ ةفرعŸ لب-قŸأ ر-يأÈف ى-ت-ح

هنأأ زكرŸأ ريد-م ح-صضوأأو .““ل-ي-صصا-ف-ت-لأ
نوكت نأأ عقوتŸأ نم ،عيقوتلأ أذه لصضفب““

يتلأ ةيلا◊أ ةنصسلأ دعب ةياغلل ةديج1202

‘ ،ةئاŸأ ‘05 ةبصسنب اصضافخنأ تدهصش
.““ةيبنجأ’أ مÓفأ’أ تأرامثتصسأ
فاقيإأ نم اهعبت امو انوروك ةمزأأ تببصستو
‘ دود◊أ قÓ--غإأو ة--يو÷أ تÓ--حر--لأ
ةيبنجأ’أ مÓفأ’أ ريوصصت تأدئا-ع ع-جأر-ت
تÓ-ما-ع-م م-قر ضضف-خ-نأ ذإأ ،بر-غŸا-ب
05 وحنب برغŸاب ةيبنجأ’أ مÓفأ’أ ريوصصت

طقف مهرد نويلم004 ققحو ،ةئاŸأ ‘
‘ مهرد نوي-ل-م008 لبا-ق-م ،0202 ‘

9102.
‘ يبرغŸأ يئا-م-ن-ي-صسلأ ز-كرŸأ ن-ل-عأأو
رأد-صصإأ ه-فا-ن-ئ-ت--صسأ ن--ع ،ق--با--صس تقو
ةي-ب-ن-جأ’أ مÓ-فأ’أ ر-يو-صصت-ل ضصي-خأÎلأ
نم رهصشأأ ة-ع-صست ›أو-ح د-ع-ب ،بر-غŸا-ب
تابلط نم ديدعلأ ىقلت هنأأ دكأأو ،فقوتلأ
‘ برغŸا-ب ة-ي-ب-ن-جأ’أ مÓ-فأ’أ ر-يو-صصت
قيرط ‘ Òصسي عاطقلأ نأأ ينعي ا‡ ،1202
هنأأ يرهفلأ يصسافلأ مراصص راصشأأو .‘اعتلأ
‘ تأرامثت-صس’أ دو-ع-ت-صس1202 لول-ح-ب
نأأ ةصصاخ ،ا-هد-ه-ع ق-با-صس ¤إأ عا-ط-ق-لأ
ةÒبكلأ ةيكيرمأ’أ تاجاتنإ’أ نم د-يد-ع-لأ

يرهفلأ فصشكو .برغŸأ ¤إأ ةوقب دوعتصس
تلصصح ىÈك ةيكيرمأأ تاجاتنإأ ةصسمخ نأأ

‘ ريوصصتلأ ءدبل ةمزÓلأ ضصيخأÎلأ ىلع
نم لوأ’أ ع-بر-لأ ن-م ا-قÓ-ط-نأ ،بر-غŸأ

1202.
ث.ق ^

ر’ود نويلم02ـب
برغŸا ‘ امليف روصصت دوويلوه

““يئامنيسسلا ةرهاقلا““ ماتخ
””وبميل””ـل زئاوج ثÓث

ىرصصŸأ Òمأأ مجنلل ““وبميل““ مليف لصصح ^
ىف24ـلأ ةرودلأ ماتخ ىف زئأوج3 ىلع
،¤ودلأ ىئامني-صسلأ ةر-ها-ق-لأ نا-جر-ه-م
لصضفأاك ىبهذلأ مرهلأ ةزئاج ىه زئأو÷أو
،ةزيمتŸأ ةينفلأ ةمهاصسŸأ ةزئاجو ،مليف
.““ىصسيÈيف““ داقنلل ¤ودلأ دا–’أ ةزئاجو

داّقنلأو موجنلأ تأداصشإأ ىلع مليفلأ لصصح
ةر-ها-ق-لأ نا-جر-ه-مـب ه--صضور--ع لÓ--خ

ىولع ىليل هنع تلاق ثيح ،ي-ئا-م-ن-ي-صسلأ
نع اًما“ فلتfl مليف-لأ““ ضضر-ع-لأ بق-ع
Òمأأ م-ج-ن-لأ ى-ي-حأأ ،ة-صسفا-نŸأ مÓ--فأ’أ

لوط هصساصسحأ ى-ل-ع ه-ظا-ف◊dرصصŸأ
..نزأوتم قفدتم ضساصسحإأ ،مليفلأ ثأدحأأ
.““عيباصسأ’ رمأ’أ أذه ىلع تبردت ديكأأ

ةزئاج ىلع ““وبميل““ مليف لصصح أًرخؤومو
،يئامنيصسلأ واكام ناجرهم ىف مليف لصضفأأ
امنيصسلأ ز-ئأو-ج ة-م-ظ-ن-م ترا-ت-خأ ا-م-ك
Òمأأ مجنلأ ““افيب““ ةيناطيÈلأ ة-ل-ق-ت-صسŸأ
ةزئا÷ ةÒصصقلأ ة-م-ئا-ق-لأ ى-ف ىر-صصŸأ
ىئانثتصس’أ ءأدأ’أ دعب كلذو لث‡ لصضفأأ
عم ةزئا÷أ ىلع ضسفان-ت-ي-ل ،ه-مد-ق ىذ-لأ
ث.ق  ^ .زنكبوه ىنوتنأأ مرصضıأ مجنلأ



ةليترلا

مارغتسسنإا ىلع هباسسح لامعتسسا نم اهجوز تعنم ةأارما Ëرغت

 ةماسستب’ا بيبط بّيغي انوروك
صسوريف دوعي ىرخأأ ةرم ^

دحأأ انم فطخيل كاتفلأ انوروك
صضيبألأ صشيجلأ دونج

.ىلوألأ فوفشصلأ يف نيطبأرملأ
ل بيبط ةرملأ هذه ةيحشضلأ
بيبط وأأ هايحم ةماشستبلأ قرافت
عيمجلل ولحي امك ةماشستبلأ

ءابطألأ مدقأأ دحأأو هتأدانم
ماعلأ بيبطلأ ةيدملأ ةيلوب
أذهب بيشصأأ يذلأ ““يردب دمحأأ““
ءأدلأ هباجي يقبو صسوريفلأ
ىلإأ فايشضوب دمحم ىفششتشسمب
يذلأ ةيحشضلأ نامثج .صسمأ اهئراب ىلإأ ةرهاطلأ هحور تشضاف نأأ

ةربقمب بيهم يزئانج وج يف ىرثلأ يرو ةبطاق ةيدملأ هيلع تنزح
ةرشسأأو ديقفلأ ةلئاعل ةشصلاخلأ هيزاعت ةيدملأ يلأو قربأأ اميف ،يلع اباب
.للجلأ مهباشصم يف ةيلولاب ةحشصلأ عاطق

رئاز÷ا ئنهي افيفلا سسيئر
يلودلأ داحتلأ صسيئر لغتشسأ ^

ينايج ،افيفلأ ،مدقلأ ةركل
لاغششأ قÓطنأ ونيتنافنأ
هيجوت لجأ نم افيفلأ صسرغنوك
ثيح ،رئأزجلأ ىلأ ةشصاخ ةئنهت
فلأ ،كوربم ““ افيفلأ صسيئر لاق
جيوتت ىلع اقلعم ““كوربم
ةيقيرفلأ ةلوطبلاب رئأزجلأ
،رشصمب ترج يتلأ ةيشضاملأ
يناثل ءأرحشصلأ وبراحم اهب جوتو
.مهخيرات يف ةرم

““حامسسلا ““ بلطي يوادوب
ينطولأ بختنملأ بعل رششن ^

يوأدب ماششه ،مدقلأ ةركل
ىلع هتحفشص ربع هل أروششنم
،يعامتجلأ لشصأوتلأ ةكبشش
نع اهيف ثدحت ،كوبشسيافلأ

ةهجأوم يف ةريخلأ هتكراششم
يبروألأ يرودلأ ةشسفانم نمشض
يشسنرفلأ صسين هقيرف تعمج
لهتشسأ ثيح ،نايكلأ نم قيرفو
بعششلأ نم حامشسلأ لطب هروششنم
ثدح ام ببشسب يرئأزجلأ

.هتدأرإأ نع جراخ هنأ احشضوم

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحشصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهششإلأ

 رجفلأ راهششإأ ةحلشصم
45.67.56.120 : صسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتشساب جهن1 راهششإلأو رششنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : صسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

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

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

يوهجلأ ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلأ باشسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باشسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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رظح ةمهتب ،ةيلام ةمأرغ عفدب ةبلاطم اهشسفن ةيبرع ةأأرمأ تدجو  ^
بانشس»و ““مأرغتشسنإأ““ ىلع هتاباشسح ىلإأ يجيلخلأ اهجوز لوشصو
نع ًاشضيوعت مهرد0003 عفدت نأاب ةجوزلأ حنجلأ ةمكحم تمزلأأو.““تاشش
بشسحبو .اهلاعفأأ نم ءايتشسلأو نزحلاب هتباشصإأ ةجيتن يونعملأ ررشضلأ
ينجملأ لوشصو ةقاعإاب ةيناجلأ تمهتأ ةماعلأ ةباينلأ نإاف يتأرامإلأ مÓعإلأ

ًاقبط اهتمكاحمب تبلاطو ،هكلتمي كيلدت زكرمل ينورتكلإأ عقوم ىلإأ هيلع
دق جوزلأ ناكو .تامولعملأ ةينقت مئأرج ةحفاكم نأاششب نوناقلأ صصوشصنل

تاباشسح نم هترظح هتجوز نأاب ديفي ةميخلأ صسأأر ةطرشش مامأأ ًاغÓب ررح
تاباشسحلل يقيقحلأ كلاملأ هنأأ مغر ،““تاشش بانشس»و ““مأرغتشسنإأ““ ىلع
ةشصاخلأ يعامتجلأ لشصأوتلأ تاباشسح فذحب هتددهو ،زكرملل ةعباتلأ
.زكرملاب

برغملل ةيسساردلا جهانŸا ‘ يدوهيلا خيراتلا
ام بشسح ةيشسأردلأ اهجهانم ‘ ““يدوهيلأ خيراتلأ““ جأردإأ برغŸأ ررق ^

ليئأرشسي““ ةفيحشص تلاقو .دحألأ صسمأأ ةينويهشص مÓعإأ لئاشسو هنع تفششك
حبشصيشس يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ ¤وألأ يه ةقباشس ‘ هنأأ صسمأأ ةينويهشصلأ ““موياه

تراششأأو .برغŸأ ‘ ةيشسأردلأ جهانŸأ نم أءزج ““هثأرتو يدوهيلأ خيراتلأ““
جهنŸأ رأرقإأ ىلع متكت طشسو يتأاي يبرغŸأ رأرقلأ نأأ ¤إأ ةفيحشصلأ
،نايكلأو برغŸأ Úب تاقÓعلأ عيبطت نع نÓعإلأ لبق ىتح ،يشسأردلأ

يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ ةقباشسو امهم أÒيغت دعي يبرغŸأ رأرقلأ أذه نأأ ةيعدم
‘ نآلأ ىتح تداشس يتلأ يدوهيلأ ةروشص Úشسحتل ةحشضأو ةيمشسر ةوطخو
.ةقطنŸأ ‘ ىرخأأ لود

ةدوعلا يرمعلب نم بلطت ةيدوعسسلا

لامج يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ عفأدم نأأ ةيفحشص ريراقت تفششك
يوتششلأ وتاكريملأ لÓخ نويل كيبملوأأ هيدان نع ليحرلل حششرم يرمعلب
ةدوعلأ نم أدج بيرق يرمعلب لامج نإاف ريراقتلأ تأذ بشسحو .مداقلأ
نأأ املع ،رشصنلأ يدان ةبأوب نم أذهو ديدج نم يدوعشسلأ يرودلأ ىلإأ
.نويل هيدان عم ةيشساشسأأ ةناكم ىلع لوشصحلأ يف لششف بعÓلأ

flÈ ا مسساب ةركسسببŸروتكدلا موحر 
 ““ يداب ““ دمfi وحوح

91 ديفوك ءابوب صصاخلأ ةيئيزجلأ ءايحألأ ملع ربخم ةيمشست مت ^
موحرملأ مشساب ةركشسب يف نأدعشس ميكحلأ ىفششتشسمب دجأوتملأو
أذهب هتباشصإأ دعب ةينملأ هتفأو يذلأ ““ يداب ““ دمحم وحوح روتكدلأ
. ءابولأ

يتلأ صصأوخلأ ءابطألأ ةيعمج ءاشضعأأ اهرشضح يتلأ ةيمشستلأ مشسأرم
ةيلحملأ تاطلشسلأو هتلئاع دأرفأأ نم ددعو ديقفلأ اهشسأأري ناك
ةرشسألأو صصأوخلأ ءابطألأ ةيعمج بلطل ةيبلت تءاج ةركشسب ةيلول
هميركت أودأرأأ نيذلأ يندملأ عمتجملأ تايلاعف صضعبو ةيبطلأ
. همشساب روكذملأ ربخملأ ةيمشستب
يريخ لمع ةرمث دعي ““ رأ يشس يب ““ ليلاحت ربخم نإاف ةراششإÓلو
نيذلأ نيلعافلأ نم ددعو وحوح بيبطلأ موحرملأ هرششاب يعوطتو
““ انرأد يف انليلاحت ““ راعشش تحت زاهجلأ أذه ءأرشش ةردابم أوقلطأأ
ةيلولأ يلأو مهكراششو نينشسحملأ نم ددع ةردابملأ هذه يف مهاشسو
هبيغ يريخلأ عورششملأ أذه قلطأأ نم نكل ملحلأ ققحت نأأ ىلإأ
ىفششتشسمب يشضاملأ فيشصلأ انوروكب تاباشصإلأ ةورذ زع يف توملأ
.نأدعشس ميكحلأ

ةيدŸاب نيزوعŸا ذيمÓتلل ةيبط تاراظن

ةيلمع قÓطإأ ىلع ةيدنكلأ ةيرئأزجلأ ““روشسج ““ ةيعمج فكعت ^
ىلوألأ ةيلمعلأ هذه فدهت ثيح ““يتراظن ““ ىمشسم تحت ةينماشضت
001 نم رثكأأ حنم ىلإأ ةيدملأ ةنيدمب تبشسلأ مويلأ قلطنتشس يتلأ ةيعمجلل
يوذ يئأدتبلأ روطلأ ةذمÓت اهنم ديفتشسي نأأ ىلع ناجملاب ةيبط ةراظن
تايدلب صضعب ىوتشسم ىلع نيجاتحملأو ىماتيلأ ءانبأأ نم رظنلأ رشصق
نود نم ةردابملأ هذه ““روشسج““ ةيعمج تراتخأو .ةيلخأدلأ ةيدملأ

دج تحشضأأ يشسردملأ قافخإلأو طوقشسلأ ةرهاظ نأأ نوكل ،اهريغ
.نيشسردمتملأ نم تأذلاب ةئفلأ هذه ىدل ةيششفتم



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

سشيجلل انيزاعتو بيقر اي أرذع
ينطولأ يبعسشلأ

حÓشسب ،هي-ل-ع ه-ل-لا ة-م-حر ير-ئاز÷ا صشي÷ا بي-قر ل-ت-ق̂ 
دقتعي وهو ةكرعم ‘ اشضيأا يباهرإ’ا توÁو ردغلاو فرطتلا
لتق دعب ةن÷ا لخدي-شسو را-ف-ك-لا صشي-ج د-شض د-ها-ج-ي ه-نأا-ب
روح نم تاياورلا بشسح37 وأا27 دجي و ،موحرŸا بيقرلا
،هلتق نم توÁو نطولا نع عفادŸا توÁ ،هرظتنت ركب Úعلا

ةحار ‘ هجورم و  Òفكتلا عناشص وه ديحولا ديفتشسŸا ىقبيو
¤إا ىدأا يذلا فرطتŸا هركف ر-ششن-ي و ه-تا-ي-ح-ب ع-ت-م-ت-ي ة-ما-ت
ركفلا اذه رششني لازام ل-ب ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ب تر-م ي-ت-لا ثراو-ك-لا
هبتنت ىتم فرعن ’ و ،دحاولا نطولا ءانبأا رفكي يذلا ثيبÿا
يداŸا باهرإ’ا عبانم فيفجتب مايقلا و مهطاششن عنŸ تاطلشسلا

.يركفلا و
Òغ ““Úم-ل-شسŸا خو-ي-شش““ ة-ي-ع-م--ج ع--قو--م ‘ ةÒشصق ة--لو--ج

لك اهيف دجتشس ةيخيرات ةيعم-ج م-شسا ا-ه-ت-قر-شسل ة-ي-عر-ششلا
ىلع مدقت و نآ’ا ¤إا مهب رختفيو هزومر لك و Òفكتلا بتك
تعلطا امدنع تقعشص دقل ،ةلشضاف ةيمÓشسإا راكفأا اهنأا صساشسأا

و يÒفكتلا ركفلا عانشص دحأا بطق ديشسلا بتكل جيوÎلا ىلع
تا-ي-ع-م÷ا ن-م Òث--ك--لا كا--ن--ه و ،نور--خآا و يدودوŸا بت--ك
يذلا يÒفكت-لا ر-ك-ف-لا اذ-ه-ل جور-تو ل-م– ي-ت-لا باز-حأ’او
ىلع هموجه و مهمئاتشش ىرن نحنو يرئاز÷ا عمتÛا صشهني
.هلتقب مهديدهت ىتح لب مهركفل دقتنم يأا ىلع و ةأارŸا
⁄اعلا لود لك ل-ب ة-ي-بر-غ-لا لود-لا ل-ك ن-ط-ف-ت د-ع-بو مو-ي-لا

لوؤوشسŸا لو’ا ميظنتلا ÚملشسŸا ناوخإ’ا تاكرح بيع’أ’
ر-ك-ف-لا ر-ششن و با-هر’ا ة-عا-ن-شص ن--ع ن’ا ¤إا و ا--ي--خ--يرا--ت
؟يعولا اذه نم Úيرئازجك نحن نيأا ةيدام همعد و يÒفكتلا

نم جئاتنلا صصÓختشسا ¤إا رئاز÷ا ‘ تاطلشسلا تلشصوت له و
لك و ميظنتلا اذه Òشست تناك يتلا  نوتنيلك يرÓيه تÓيÁإا
ىلع ةلماك ةرطيشس اهل و ةيداه÷ا ة-يÒف-ك-ت-لا تا-م-ي-ظ-ن-ت-لا

بابششلا نم ’ايجأا اهل نورشضحي مه و ،هللا مهنعل نيدلا خويشش
Òمدت ‘ اهلاثمأا و يرÓيه مهلمعتشستل ةيوهلا خوشسمŸا بيغŸا
لتقلاو ردغلا خوي-ششل مد-ق-ت دو-ق-ن-لا صضع-ب ل-با-ق-م م-ه-نا-طوأا

نم ديزŸا لتق رظتن-ن ل-ه لاؤو-شسلاو ،ه-ل-لا م-ه-ن-ع-ل Òف-ك-ت-لاو
ة-عا-ن-شص  رد-شصم ¤إا ه-ب-ت-ن-ن-ل طا-ب-شضلاو ءا-ب-قر-لا و دو--ن÷ا
تارم مدقنل ،كلذل مهعفدت يتلا ايجولويديإ’او Úيباهرإ’ا

.رودغŸا بيقرلا لاثمأ’ انراذتعا تارمو
Ÿةيجولويديإ’ا ناطرشس ¤إا ةيرئاز÷ا تاطلشسلا هبتنت ’ اذا
ىلع ايشسايشس هئاوتحا ’دب ه÷ا-ع-تو با-هرإ’ا ة-خر-ف-م و-هو

رشضخأ’ا ىلع هتشسايشس تتأا يذلا ةقيل-ف-تو-ب د-ع-قŸا ة-ق-ير-ط
تن-هر و ر-ئاز÷ا ة-ج--ه--ن‡ ة--ق--ير--ط--ب تر--مدو صسبا--ي--لاو
 .اهلبقتشسم
ليمعلاو ينطولا Òغ رايتلا اذه نأا اننيعأا مأاب مويلا ىرن نحن
هتفيلخ حاجنب متهي ام ردق-ب ن-طو-لا ه-م-ه-ي ’ ، را-م-ع-ت-شسÓ-ل
رايتلا اذه للهي و ،ايكرت ‘ عاخنلا ىتح يليئارشس’ا ناغودرأا
رئاز÷ا اقح ’و صسنوت طاقشسإا مث ايبيلل كارتأ’ا رامعتشسا ¤إا

نم مه نم ىلع مهططخ ‘ كارتأ’ا دامتعا ىتح مهمهي ’و
ناطوأÓل مهرام-ع-ت-شساو م-ه-لو-خد ‘ ط-ق-ف و ة-ي-كر-ت لو-شصأا

.كلذ ىلع ليلد Èكأا ايبيل ةبرŒو
اهلكشش ‘ ةينطو ترهظ نإاو ىتح مهتاحيرشصتب اوعدخنت ’

‘ بجاو وه ““لÓ◊ا بذكلا““ ينعي ةيقتلل مهلامعتشسا نإاف،
‘ ةÓشصلا ةداعإا ةجرد ¤إا مهتيقت ‘ اولشصي و Êاوخإ’ا مهنيد
نم ايناوخإا امامإا صسيل مامإا ءارو نيÈ‹ نولشصي امدنع مهتويب

.يشساشسأ’ا مهدهع ةيقتلا ةشسراممف مهتÒششع
راششب نبا ÚكشسŸا Òقفلا بعÓلا دشض اهب اوماق يتلا ةلم◊ا

ليئارشسا ‘ بعلل يشسنرفلا هقيرف عم بهذ هنأ’ يوادوب ماششه
عيبطتلا نأا مغر ، عيبطتلا و ةنايÿا اهنم مهتلا لك هدشض اوقلأا و
هب موقت ’ ،ناغودرأا هتفيلخ دهاششلا و عيم÷ا لبق هلهأا مه و
.لودلاو تاموك◊ا ’إا
ليئارشسإا نودبعي هل ليثم ’ يرئاز÷ا نطاوملل مهراقتحا

عم يوادوب ماششه ةيونع-م ة-ق-ير-ط-ب ا-ي-لfi نو-ل-ت-ق-يو ا-ي-لود
.هتلئاع ةنطيشش
Úيباهرإ’او ÚمرÛا ن-م ج-ت-ن-ي لازا-م د-ل-ب-ل بي-قر ا-ي ارذ-ع
.دعب هبتني ⁄و Òطانقلاب

ىدل دمتعم يفحشص / طارف رشضÿ لشسكورب نم^
  يشسلط’ا فل◊او ةيبوروأ’ا تاشسشسؤوŸا
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يملاعلا مهموي يف
ةسصاÿأ تاجايتحلأ يوذ ىلع ةيثÓث ةجأرد12 عزوي ةبانع ›أو

عدبم جوتنم لشضفأا ىلع نولشصحي صسادرموبب كينوÎكلإ’او ةيئابرهكلا ةشسدنهلا دهعم نم ةبلط
برعلأ زا‚إأ ةقباسسم ‘ ¤وألأ ةزئا÷اب زوفت رئأز÷أ

Úيعماج ةبلط نم نؤكم قيرف زاف ^
ة-سسد-ن-ه-لأ د-ه--ع--م ن--م Úير--ئأز--ج
‘ صسأدرمؤبب كينوÎكلإ’أو ةيئابرهكلأ
ة-ق-با-سسم-ل-ل ر-سشع ة-ع-بأر-لأ ة-خ-سسن-لأ
لسضفأأ““ ةزئاجب برعلأ زا‚إ’ ةيميلقإ’أ
ماع Òخسست دع-ب كلذو ““عد-ب-م جؤ-ت-ن-م
جؤتنم ءاسشنإ’ لمعلأو ده÷أ نم لماك
.91-ديفؤك ةحئاج ةبراحÃ حمسسي
زا‚إأ““ ةم-ظ-ن-م ه-تر-سشن نا-ي-ب بسسحو
زا‚أ““ عمŒ ن-م عر-ف ي-ه و ““ر-ئأز÷أ
ةبل-ط ن-م ة-ب-خ-ن ر-ف-ظ د-ق-ف ““بر-ع-لأ
ةسسدنهلأ دهعم نم Úيرئأزج Úيعماج
صسأدرمؤبب كينوÎكلإ’أو ةي-ئا-بر-ه-ك-لأ
صسبورد يت يآأ““ قير-ف ت– ة-يؤ-سضنŸأ
SPORDTI““ جؤتنم لسضفأأ““ ةز-ئا-ج-ب
Úلواقملل ةقباسسŸأ هذه لÓخ ““عدبم

ط-سسوأ’أ قر-سشلأ ة-ق-ط--نŸ با--ب--سشلأ
.ايقيرفإأ لامسشو
لثمŸأ ““صسبورد يت يآأ““ ق-ير-ف Èت-ع-يو
رامغ صضاخ يذلأ ر-ئأز-ج-ل-ل د-ي-حؤ-لأ
لÓخ ةينطؤلأ ةيأرلأ عفر ةيغب يدحتلأ
ةلود31 دؤفو رهبأأ ثيح ةقباسسŸأ هذه
مهب ىهتنإأو ةعبطلأ هتاه ‘ ةكراسشŸأ
¤إأ صسما-خ بق-ل ة-فا-سضإأ ¤إأ فا-طŸأ
01 تمأد ي-ت--لأ ر--ئأز÷أ زا‚إأ ةÒسسم
.ردسصŸأ صسفن فيسضي ,Úنسس
اهتعب-ط ‘ ة-ق-با-سسŸأ هذ-ه تد-ه-سش و
ةيأدب ‘ تقلطنأ يتلأ و رسشعلأ ةعبأرلأ
‘ ة-ل-ما-ك ة-ن-م-قر ،طرا-ف-لأ Èم-فؤ--ن
Úيرئأز÷أ ةبلطلأ ةكراسشم و اهثأدحأأ
تايد– ةدع ‘ لماك رهسش ىدم ىلع
رديانسش““ : لثم ىÈك ةيŸاع تاكرسش عم

ي-ت-ي-سس““ و ““ترا-ك Îسسا-م““ و ““كيÎك-لأ
و ““صسكيديف““ و ““برؤك تسسفنأ““ و ““كنب
ةكرسشلأ نأأ Òكذتلأ ردجي و  .““لجؤج““
اهئاسشنإأ ” ،  ““صسبورد يت يأ““ ،ةيبÓطلأ
نأأ مهمهلأأ ا‡ ،91-ديفؤك ةحئاج ءانثأأ
ايجؤلؤنكتلأ Úب عمجي اعورسشم أؤئسشني
ءاسشنإأ ‘ دسسŒو ،ة-ما-ع-لأ ة-فا-ظ-ن-لأو
،ةعيرسس ةقيرطب رفؤي ر-ك-ت-ب-م جؤ-ت-ن-م
لحك نيديلل لماك مي-ق-ع-ت ة-يدا-سصت-قأو
Ÿف ةحفاكÒ91-ديفؤك صسو.
““صسبورد ي--ت يآأ““ ق--ير---ف زا---ف د---قو
بابسشلأ Úلواقملل ةينطؤلأ ةق-با-سسŸا-ب
ربؤتكأأ ‘ ““رئأز÷أ زا‚إأ““ اهتمظن يتلأ
.طرافلأ
يت-لأ ,““ر-ئأز÷أ زا‚إأ““ صصخ-ي ا-م-ي-ف و
دقف ,نأديŸأ ‘ تأؤنسس01 ذنم طسشنت

نم Ìكأأ بيردتب ةيعم÷أ هذه تمهاسس
⁄ا-ع--ل م--هÒسض–و بلا--ط000.54
‘ ““ر-ئأز÷أ زا‚أ““ تن-ل-عأو .ل-غ--سشلأ
ةرسشاعلأ ةعبطلأ قÓطإاب اهمأزتلأ اهنايب
ر-يا-ن-ي ‘ ““لوا-قŸأ ةÒسسم““ ج-ما--نÈل
تائŸ حمسسيسس يذلأ جمانÈلأ ،1202
نأأ نطؤلأ ءا-ح-نأأ ع-ي-م-ج ن-م ة-ب-ل-ط-لأ
ةمزÓلأ تأراهŸأ ع-ي-م-ج-ب أؤ-ح-ل-سست-ي
.مهيدل ةيت’واقŸأ حور ريؤطتل
ج-ما-نÈلأ ن-م ة-ع-ب-ط-لأ هذ-ه ق-فأر-يو
فورظلأ لظ ‘ تÓيهسستلأ نم ديدعلأ
ةيم-قر ة-سصن-م Òفؤ-ت ا-ه-ن-م ،ة-ي-لا◊أ

flق-ي-ب-ط-تو بسسأؤ◊أ ى-ل--ع ة--سصسص
حامسسلل ةلاقنلأ فتأؤ-ه-لأ ع-م ق-فأؤ-ت-م
ظاف◊أ عم مهبيردت أؤلمكي نأأ ةبلطلل
ج.ق ^ .ةيحسصلأ مهتمÓسس ىلع

ة-با-ن-ع ة--ي’و ›أو فر--سشأأ ^
12  عيزؤ-ت ة-ي-ل-م-ع ى-ل-ع ،صسمأأ
حلاسصل تÓجعلأ ةيثÓ-ث ة-جأرد
¤أ ،ةسصاÿأ تاجاي-ت-ح’أ يوذ
ي-سسأر--ك--لأ ن--م دد--ع بنا--ج
ة-ي-عؤ-ن ةردا-ب ‘  ة-كر--ح--تŸأ

Ãاعلأ مؤ-ي-لأ ة-ب-سسا-نŸيوذل ي

‘ ،ة--سصاÿأ تا--جا--ي--ت---ح’أ
اهميسضنت ” ةينماسضت ةر-ها-ظ-ت
‘ ةرؤثلأ ةحا-سس ىؤ-ت-سسم ى-ل-ع
بناج نم ،ةبان-ع ة-ن-يد-م بل-ق
ةيئ’ؤلأ حلاسصŸأ تملت-سسأ ر-خأ
ةمام-ك  ف-لأأ562 هعؤ-م‹ ا-م
مت-ي-سس تا-ي-ع-م÷أ ا-ه-ب تعÈت

فلتfl ىل-ع ا-ق-ح’ ا-ه-ع-يزؤ-ت
ريدج .ةي’ؤلأ تائيهو ح-لا-سصم
ءأردŸأ ن-م أدد-ع نأأ ر-كذ-لا--ب
نمأ’أ ›وؤؤسسŸأ و Úيذي-ف-ن-ت-لأ
ةرها-ظ-ت-لأ أور-سضح د-ق أؤ-نا-ك
  .ةينماسضتلأ

ع.ةبيهو ^

 ةــــــــــــــــــيزعت
ة-ل-ئا-ع تع-ي-شش ى--شسأ’او نز◊ا غ--لا--ب--ب

دحأ’ا صسمأا ءا-شسم ىداو-لا با-ب-ب ودا-م-ح
يتلا ةيدعشس هللا نذإاب اهل روفغŸا ةمعلا

68 ز-ها-ن ر-م-ع ن-ع تب-شسلا مو-ي تي-فو-ت
ل-ل÷ا با-شصŸا اذ-ه ر--ثإا ى--ل--عو .ة--ن--شس
،ىفطشصم ،ناشسح ،يلع ةلئا-ع-لا مد-ق-ت-ت
تويfi رهوج مأ’او ىليلو لامج ،دولوم
‘ ا-ها-شساو ن-م ل-ك-ل ل--يز÷ا ر--ك--ششلا--ب
نأا اهفرع نم لكل وعدتو لل÷ا اهباشصم
ناوشضرلاو ةرفغŸاو ةمحرلا-ب ا-ه-ل و-عد-ي
ءايبنأ’او لشسر-لا ع-م ا-ه-ما-ق-م نو-ك-ي نأاو
ذخأا ام هللو ى-ط-عأا ا-م ه-ل-ل .Ú◊ا-شصلاو
.هللا يشضري ام ’إا لوقن امو

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

” هنأأ نأأ ردسصŸأ تأذ ركذو ^
3 ة-عا-سسلأ دود-ح ‘ ل-ي-ج-سست
حابسص نم ةقي-قد51 و احاب-سص
د-ي-سصل ة-ن-ي--ف--سس قر--غ ،صسمأ
جيلخ ىؤت-سسم ى-ل-ع كا-م-سسأ’أ
” ن-يأأ (تÓ-با-سصلأ) ر--ئأز÷أ
م-قا-ط ن-م ةرا-ح--ب6 ذا-ق--نإأ
كلا-م م-ه-ي-ف اÃ ة--ن--ي--ف--سسلأ
Úب ام مهرامعأأ حوأÎت ةنيفسسلأ
نأؤعأأ فرط نم ةنسس04 و72
صسأر-ح و ة-ي--ندŸأ ة--يا--م◊أ
.لحأؤسسلأ
تايل-م-ع نأأ ثد-ح-تŸأ را-سشأأو
نيدؤقفŸأ ةراحبلأ نع ثحبلأ

ةنيفسسلأ بÓقنأ ءأرج ة-ثÓ-ث-لأ
.ةلسصأؤتم لأزتام
فل-خ ن-ب لوأأ مزŸÓأ فا-سضأأو
ةيلم-ع-ل-ل Òخ-سست ” ه-نأأ ،ه-ل-لأ

¤إأ ةفاسضإأ Úسساطغ4 و قروز
تأرايسس3 و ءا-ف-طإأ ة-ن-حا--سش
د-ع-ب دد– ⁄ ا-م-ي-ف ،فا-ع-سسإأ
.ثدا◊أ بابسسأأ

6306ددعلا-ـهÊ 2441اثلا عيبر82ـل قفوŸا مÈ 0202مشسيدÚ41نثإ’ا
Lundi 14 Décembre 2020

GBNô G’CNÑÉQ

ثاحبأ’ا رارمتشساو ةنيفشسلا مقاط نم دارفأا6 ذاقنإا مت اميف

تÓباسصلأ ىوتسسم ىلع ديسص ةنيفسس قرغ
 ةراحب3 نأدقفو ةمسصاعلاب

نب دلاخ لوأا مزŸÓا ةمشصاعلا رئاز÷اب ةيندŸا ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدŸاب مÓعإ’اب فلكŸا دافأا
صسما ةحيبشص ديشص ةنيفشس قرغ دعب نيدوقفم ةراحب ةثÓث نع راج ثحبلا نأا جاول هللا فلخ
.ةنيفشسلا مقاط نم ةراحب6 ذاقنإا ” Úح ‘ (رئاز÷ا جيلخ) تÓباشصلا ىوتشسم ىلع، دحأ’ا

ابيرق يمومع يوقرت نكسس ةدحو0002 نم Ìكأأ عيزوت
ة-سسسسؤؤŸأ تن--ل--عأأ ^
ة-ي-قÎل-ل ة--ي--ن--طؤ--لأ
عرسشتسس اهنأ ةيرا-ق-ع-لأ
عيزؤت ةيلمع ‘ ا-ب-ير-ق
ةدحو000.2 ن-م د-يزأأ
يؤقÎلأ نكسسلأ ةغيسصب
.يمؤمعلأ
ة--سسسسؤؤŸأ تح---سضوأأو
ة-ي-قÎل-ل ة--ي--ن--طؤ--لأ
رؤ-سشن-م ‘ ة-يرا-ق-ع--لأ
ى-ل-ع ة-ي-م-سسر-لأ ا-ه-ت-ح-ف--سصب
ة-ب-سسا-نÃ““ ه-نأ كؤ-ب--سسيا--ف--لأ
11 ىركذل ةدلıأ ت’افتح’أ
نأأ رظت-نŸأ ن-م ,È 0691مسسيد
ةل-ي-ل-ق-لأ ما-يأ’أ ‘ قÓ-طإأ م-ت-ي
حيتافم عيزؤت ةيل-م-ع ة-مدا-ق-لأ
ي-مؤ-م-ع-لأ يؤ-قÎلأ تا-ن-ك--سس
ةدحو000.2 نع قؤفي ام صصخت
ةمسسقم ,ميلسستلل ةزهاج ةينكسس
.““نطؤلأ نم تاي’و5 ىلع
‘ عقأؤم صسمخب رمأ’أ قلعتيو
695 عقؤم  يهو رئأز÷أ ةي’و
ي--مؤ--م--ع يؤ--قر--ت ن--ك--سسم

دد--ع) ““Úلؤ--ك’““ ›أوا--ط--سسب
224 ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ
ايؤقرت انكسسم26 عقؤمو (ةدحو
تانكسسلأ ددع) ةدلأرزب ايمؤمع
(ةدحو23 ميلسست-لا-ب ة-ي-ن-عŸأ
يؤقر-ت ن-ك-سسم884 ع-قؤ--مو
تانكسسلأ ددع) ةدعرؤبب يمؤمع
(ةدحو883  ميلسستلاب ة-ي-ن-عŸأ
يؤقر-ت ن-ك-سسم067 ع-قؤ--مو
يرحبلأ جرب-يزياف-ب ي-مؤ-م-ع
ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ ددع)
ع-قؤ-م ¤إأ ة-فا-سضإأ (ةد-حو27
يمؤمع يؤقرت ن-ك-سسم120.1

ي◊أ““ ةينا-م-حر-لا-ب
تانك-سسلأ دد-ع) ““81
ميل-سست-لا-ب ة-ي-ن-عŸأ
‘و .(ةد---حو494
,صسأدر--مؤ--ب ة---ي’و
943 م-ي-ل-سست م-ت-ي-سس
ىل-ع ة-عزؤ-م ةد-حو
نكسسم962 يعقؤ-م
ي-مؤ-م--ع يؤ--قر--ت
نكسسم08 و يدامحب

صسي-م-خ-ب ي-مؤ--م--ع يؤ--قر--ت
,ةزاب-ي-ت ة-ي’و ‘ ا-مأ .ة-ن-سشÿأ
‘ ةد--حو67 ميل-سست م-ت-ي-سسف
يؤقرت ن-ك-سسم005 يع-قؤ-م
يؤقرت نك-سسم295 و يمؤ-م-ع
متيسس امك .ةعي-ل-ق-لا-ب ي-مؤ-م-ع
Âاغتسسم ةي’ؤب ةدحو66 ميلسست
يؤقرت نكسسم003 ىؤتسسم ىلع
ةي’ؤب ةدحو322 أذكو يمؤمع
514 عقؤم ىؤتسسم ىلع  ناسسملت
ي--مؤ--م--ع يؤ--قر--ت ن--ك--سسم
.ردسصŸأ صسفن بسسح ,ةديلجؤبب

ج.ق ^

 Ìكأأ عجÎسسي تسسأÔ“ نمأأ
بهذلاب طلتıأ بأÎلأ نم Òطانق5نم
نم ،تشساÔ“ ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتŸا ةقرفلا رشصانع تنك“̂ 

ندعملل يمجنŸا لÓغتشس’او فاششكتشس’ا ،بيقنتلا ‘ ةشصتfl ةكبشش كيكفت
ةعشساو تاير– ةرششابم رثا تامولع-م لÓ-غ-ت-شسا ” ثي-ح ،““بهذ-لا““ ر-ف-شصأ’ا

ةششروك هلÓغتشسا متي  ،تشساÔمتب  ““لوتوا““ ةيرق ‘ نئاك نكشسم دجاوت ديفت
تايمك ليشصحتل يمجنŸا لÓغتشس’ا و فاششكتشس’ا عم بيقنتلا طاششن صصخت
ةلا زجح ”  ،ةطرششلا رشصانع اهب ماق صشيتفت تايلمع ةيفلخ ىلع و ،بهذلا نم
ةيمك و ،Òغشصلا مج◊ا نم نازيم ،ّةراج◊ا نحط و Òشسكتب ةشصاخ ةيئابرهك
طلتıا باÎلا نم ةيمكو ،ة-ما-شسلا صضي-بأ’ا ق-ب-ئز-لا ةدا-م ن-م54.57 ب رد-ق-ت
طلتıا ىشص◊ا نم ىرخأا ةيمك و ،غلك534 ب اهنزو ردق بهذلا رفشصأ’ا ندعŸاب
‘ اوطروت صصاخششأا9 فيقوت ” عئاقولا رثا .غلك391 اهنزو رفشص’ا ندعŸاب
بهذلا رفشصأ’ا ندعملل يمجنŸا لÓغتشس’ا و فاششكت-شس’ا بي-ق-ن-ت-لا ة-ي-شضق
و ةما-شس ةدا-م ةزا-ي-ح بنا-ج ¤ا  ،ا-نو-نا-ق ة-ل-هؤوŸا تا-ط-ل-شسلا ن-م ة-شصخر نود

صسب◊ا مهعاديا و قيقحتلا ىلع ةكبششلا رشصانع ةدايق ¤ا تشضفأا ،ةÒطخ
.ةيلÙا ةيئاشضقلا تاه÷ا نم مهتيشضق ‘ رظنلا ةداعا Úح ¤ا تقؤوŸا

ع.ةبيهو ^

ةقطنŸاب اقونسشم سسراح ةثج ىلع روثعلأ
نأزيلغ ‘ ةعم÷أ يدأوب ةيعانسصلأ

اقيق– نازيلغ ةي’وب ةعم÷ا يداوب ةيملعلا ةطرششلا حلاشصم تحتف ^
، رمعلا ن-م ة-ن-شس43 غلبي باششل ةشضماغلا ةافولا با-ب-شسأا ة-فر-عŸ ا-ي-ئا-شضق
تاشسشسؤوŸا ىدحإا دوتشسم لخاد حاششو-ب ة-ق-ل-ع-م ه-ت-ث-ج ى-ل-ع Ìع يذ-لاو
يذلا ةيحشضلا نإاف ،ةدير÷ا رداشصم بشسح و . ةيعانشصلا ةقطنŸاب ةنئاكلا
ءاشسم ةشسداشسلا دودح ‘ ةدماه ةثج هيلع Ìع ةشسشسؤوŸاب اشسراح لمعي
بيبطلا ريرقت ملشست راظتنإا ‘ ةافولا بابشسأا و عئاقو لهŒ و ،صسمأا لوأا
هذه لجشستو .ةافولا بابشسأا ديدحت-ل ة-ث÷ا ح-ير-ششت-ب ف-ل-كŸا ي-عر-ششلا
ىلع Úعوبشسأا نم لقأا ذنم قراط Úع ةنيدم تزتهإا نأا دعب ةŸؤوŸا ةثدا◊ا

،ةنشس21 رمعلا نم غلابلا ““يلع .ر““ ىعدي لفطل ةŸؤوم راحتنإا ةيلمع عقو
لبحب اقلعم و اقونششم ةدماه ةثج برغŸا ناذأا لبق قئاقد هيلع Ìع يذلا

راششي و ، قراط Úعب ربوتكأا71 يحب هتفرغ لخاد تيبلا ةذفان ىلع طوبرم
ةد-حو-لا ل-خد-ت-ت-ل ي-ئاد-ت-بإا ة-شسماÿا ة-ن-شسلا ‘ صسرد-ي ة--ي--ح--شضلا نا
تث÷ا ظفح ةحلشصم ىلغ ةيحشضلا ةثج لقنل ةنيدŸا ةيامحلل ةيشسيئرلا
اميف ، ىشسوم يمعب ةلع نب جا◊ا ةي-ئا-ف-ششت-شسإ’ا ة-ي-مو-م-ع-لا ة-شسشسؤوŸا-ب
.ةعجافلا هذه عوقو فورظ و بابشسأا ‘ اقيق– ةينمأ’ا حلاشصŸا تحتف

قرزل ليسضفلب ^

حلاسصمو فيطسسب فوقوم ةافو
ةيسضقلأ تايثيح حسضوت نمألأ
ةافو ةيشضق نأاب، هنم ةخشسن ““رجفلا““ تقلت نايب ‘ نمأ’ا حلاشصم تدكأا ^

موي ءاشسم ¤ا اهتايثيح دوعت ،فيطشس ىفششتشسÃ ““ي.ز““ ىمشسŸا فوقوŸا
حلاشصم تفقوأا امنيح ،اءاشسم ةشسداشسلا ةعاشسلا دودح ‘ ةيشضاŸا ةعم÷ا
نم غلابلا صصخششلا اذه ،فيطشسب ةيئاشضقلا ة-طر-ششل-ل ة-ل-ق-ن-تŸا ة-قر-ف-لا
طشسوب ةيلقعلا تارثؤوŸا و تاردıا جيورت ‘ هيف هبتششŸا ةنشس84 رمعلا

اذهو ،جلاعŸا بنقلا نم ةعطقو ةيلقع تارثؤوم هتزوحب و ،فيطشس ةنيدم
هدايتقا ” نيأا، ددÒ fiغ ائيشش  عÓتبا ىلع مدقا و رارفلا لواح نأا دعب
ةكعوب بيشصأا هلاوقأا عامشس لÓخو ،تايرحتلا ةلشصاوŸ ةقرفلا رقم ¤إا

ىفششتشسم ¤ا ةيندŸا ةيام◊ا فرط نم ةرششابم اهرثإا ىلع لقن ،ةيحشص
حلاشصŸا تاذ تدكا امك .ىفششتشسŸا هلوخد دعب ‘وت نيأا ،يعما÷ا فيطشس
.ةافولا بابشسأا ددحتشس ايميلقإا ةشصتıا ةباينلا نأاب

ل ىسسيع ^

نم ةرجأأ قئاسس جردتسسي لهك
fiهترايسس ةقرسسو هلتقل ةبورخ ةط

ءاشضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا تايان÷ا ةمكfi ىدل ماعلا ق◊ا لث‡ بلاط ^
ىلع ىدتعا لهك قح ‘ ذفان نجشس ةنشس21 ةبوقع عيقوت ،ةمشصاعلا ‘

ىلع ةÒط-خ حور-ج ‘ ه-ل تب-ب-شست Úك-شس تا-بر-شضب ةر-جا ةرا-ي-شس ق-ئا-شس
نم هكيرشش ةقفر نكمتي ىتح هدشسج نم ةقرفتم ءاحنا و ،صسارلا ىوتشسم
ةقرشسلا ةمهتب ةمكÙا ةئيه مامأا لثم ““ب،إا““مهتŸا .هترايشس ىلع ءÓيتشس’ا
نم هل بشسن ام دنف نيا ،صضيبا حÓشسب يدمعلا حر÷او برشضلا و فنعلاب
‘ هيلع مك◊ا قبشس يذلا هكيرشش تاحيرشصتب ههجاو يشضاقلا نا Òغ عئاقو
ةطfi ىوتشسم ىلع ةيحشضلا امهدشصÎب Òخ’ا فÎعا ثيح ،فلŸا صسفن

‘و ،صسوتيلاكلاب ةبعارششلا ةقطنŸ امهلاشصيإاب ماق يذلا ، ةيÈلا ةبورخ
ثيح هل نئابز امهتفشصب هنع ثحبلا و ةطÙا صسفن ¤ا Óقنت ›اوŸا مويلا
هاÈجا امهقيرط ‘و ،ةيلخاد ةي’و ¤ا امهلاشصيا لباقم رعشسلا ىلع اوقفتا

صسارلاو رهظلاو نطبلا ىوتشسم ىلع تانعطب هيلع اولاهنا و فقوتلا ىلع
 .ةيحشضلل داح فيزن فلخ يذلا رم’ا

غ.—اف ^

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:20
07:53
12:43
15:15
17:36
19:01

ن.ح^
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