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نامع ةطلسس نم اهيلإا تبسسن ةلاسسر ‘
دقتنت ‘أذقلأ ةسشئاع

رئأز÷أ ىلع بــــلاكتلأ
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 ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايسسلا بيكرت ةيسضق

ةــــمكاحم ةداـــــــعإأ ررــــــقت
يفسسويو لÓسسو ييحيوأأ
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 انوروك ببسسب حسسيف نب ةيسضق يف لÓسسو ىيحيوأأ ةمكاحم ليجأات^
لبقملأ ربمسسيد82 ىلإأ توكحطو رامسس ودبع يفحسصلأ ةمكاحم ليجأات^
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ةـــــيسسايسس بأزــــــحأأ
اهحايترأ نع برـعت
 سســــــــيئرلأ يــــفاعتل

3صص

‘أذـــــــــقلأ رـــــــــــمعم موـــــــــحرŸأ يدــــــــــلأو^
رـــــــــــــــــــــئأز÷اب أÒــــــــــــــــــــــــــــــخ اــــــــــــــــــــــــــــــناسصوأأ

رــجاتلاو لـــيمعلا ةقفسص طاقسسإ’ ةيلود بلاطم طسسو
يـــــــــبراغملأ مــــــــــلحلأ ىـــــــلع يــــــــــــسضقت طاــــــــــبرلأ

““طورسشب ’إأ نآ’أ دعب ةيمومعلأ تاسسسسؤوملل ليومت ’““

لخدتلاب ةموكحلأ نوبلاطي ““ماينوأأ““ لامع

 ةيطارقوريبلا ىلع ءاسضقلل ةينورتكلا ةباوب قلطت ةيلاملا ةرازو
٠١صص

5صص

٤صص

““ةيكلم يسشام ةينطو““ راعسش تحت وزو يزيت ةي’و رقم هاجتاب ةريسسم اومظن
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سسمأا هتفاصضت-صسا ىد-ل ل-ق-ن-لا ر-يزو زر-بأاو ^
ة-يا-صصو-لا ““ نأا ““ة--عاذ’ا مورو--ف““ ‘ Úن--ث’ا

Úب ام تÓفا◊ا لÓغتصسا سصي-خار-ت تح-ن-م
افيصضم ““يÈلا لقنلا حتف راظتنا ‘ تاي’ولا
ةرازو عم ة-ي-قا-ف-تا تمر-بأا ل-ق-ن-لا ةرازو ““ نأا
ةبلطلا لقنل يملعلا ثحبلاو ›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
ءوصضلا ءاطعإا راظتنا ‘ ةمصصا-ع-لا ي-حاو-صضب
ديصسجتل ايلعلا تاطلصسلا نم لاق امك رصضخأ’ا
.““ةقÓطن’ا
ككصسلا Èع لقنلا حتف نع هثيدح قايصس ‘و
ه-تر-ئاد ““ نأا ر-هز-ل Êا-ه ح-صضوأا ة--يد--يد◊ا
تارا-ط-ق-لا طا-صشن ثع-ب-ل ر-صض– ة--يرازو--لا
ي-ح-صصلا ع-صضو-لا بث-ك ن-ع ع-با--ت--تو وŸÎاو
ةعباتمو دصصرل ةيملعلا ةنجللا عم ق-ي-صسن-ت-لا-ب
ةبصسانŸا لول◊ا ” نم Ëدق-تو ا-نورو-ك ءا-بو
هذه Èع لقنلا ح-ت-ف رار-ق لا-ق ا-م-ك ى-ق-ب-ي-ل
ايلعلا تاط-ل-صسلا تا-ي-حÓ-صص ن-م ة-ل-ي-صسو-لا

يتلا رئاصسÿاب Òكذتلل ريزولا دا-عو .““دÓ-ب-ل-ل
انوروك ةحئاج ءارج ةيرئاز÷ا ةيو÷ا اهتدبكت
رئاصسخ ردق Úح ‘ ،جد رايلم04 ب ةردقŸاو
¤إا رظنلابو .رانيد ÒيÓم6 ب يرحبلا لقنلا
ةيلخادلا ةحŸÓا ةكر◊ ةيداصصتق’ا ةيمهأ’ا

ثادحتصسا ‘ Òكفت-لا ¤إا ر-يزو-لا را-صشأا د-ق-ف
لقنلا ‘ ةصصصصخ-ت-م ة-ي-مو-م-ع ل-ق-ن ة-كر-صش
بناوج ةدع نم ةصسارد لfi نآ’ا يه يلخادلا
ة-ير-ئاز÷ا ة-يو÷ا-ب ة-ب-ق-ترŸا ا-ه-ت-قÓ-ع--ك
.اهلامصسأار ‘ ةÒخأ’ا هذه ةمهاصسم ةيناكمإاو

ر م ^

سسمأا ،دمfiا يدي-صس ة-م-كfi تل-جأا ^
Úلوأ’ا ن--ير--يزو--لا ة--م--كاÚ، fiن--ث’ا
كلاŸا دبعو ىي-ح-يوأا د-م-حأا Úق-با-صسلا

Úقباصسلا ة’ولاو ءارزولا نم ددعو لÓصس
دمfi حصسيف نب لامعأ’ا لجر ةيصضق ‘

رر-قو .يرا÷ا Èم--صسيد82 خ-يرا--ت ¤إا
ةحفاكم ‘ سصصصختŸا يئاز÷ا بطقلل
ةمكحÃ ة-يدا-صصت-ق’او ة-ي-لاŸا م-ئار÷ا

ببصسب ة-صسل÷ا ل-ي-جأا-ت ،د-مfiا يد-ي-صس
سسوÒفب ÚمهتŸا يماfi سضع-ب ة-با-صصإا
هذ-ه تل-جأا نأاو ق-ب-صس نأا د-ع-ب ،ا--نورو--ك
طابترا ببصسب طرافلا عو-ب-صسأ’ا ة-ي-صضق-لا
يfi لماعتŸا ةي-صضق-ب Úم-ه-تŸا سضع-ب
فانئتصسا لfi تناك يتلاو توكحط نيدلا

Ãهذه ‘ عبا-ت-يو .ر-ئاز÷ا ءا-صضق سسل-ج
Úقباصسلا Úلوأ’ا نيريزولا نم لك ةيصضقلا
يرزوو لÓصس كلاŸا دبعو ىيحيوأا دمحأا
لوغ رامع Úقباصسلا ةيموم-ع-لا لا-غ-صشأ’ا
ة’و ثÓ-ث ة-ق-فر ،نÓ-عز ي-ن-غ-لا د-ب-عو
.ةدكيكصس ةي’ول Úقباصس

ىد-ل ق-قÙا را-صشت-صسŸا ح--ت--ف د--قو
،È 9102متبصس ‘ اقيق– ايلعلا ةمكÙا

ىيحيوأا عاديإاب رمأا نيأا ،لا◊ا ةيصضق ‘
امنيب ،تقؤوŸا سسب◊ا Úقباصسلا ءارزولاو
يديصس ةمكfi ىدل قيقحتلا يصضاق رمأا
نب دمfi لام-عأ’ا ل-جر عاد-يإا-ب د-مfiا

‘ ةددعتŸا تارامثتصس’ا بحاصص ،حيصسف
ةي’ول Úقباصس ة’و3 هعمو ،ةقدنفلا لا‹

نب يرزوف ،›ا-بردو-ب د-مfi ،ةد-ك-ي-ك-صس
 .يرجح فوفردو Úصسح
،هذه داصسفلا ةيصضق ‘ ÚمهتŸا هجاويو
امهت ،اصصخ-صش91 مهددع غل-ب-ي ن-يذ-لاو
Òغ تازايتما Òغلل حن-م ا-هزر-بأا ة-ل-ي-ق-ث

فلاfl دقع وأا ةقفصص ماربإا دنع ةرÈم
ديدبتلا ،ةيميظنتلاو ةيعيرصشتلا ماك-حأÓ-ل
نم ادمع ةفيظو-لا لÓ-غ-ت-صساو يد-م-ع-لا

قرخي وحن ىلع يمو-م-ع ف-ظو-م فر-ط
¤إا ةراصش’ا ردŒو .تاميظنتلاو Úناوقلا
يذلا ،دمfi حصسيف نب لامعأ’ا لجر نأا
،ةدكيكصس ةي’وب ةقدنفلا لا‹ ‘ طصشني

‘ ةقحتصسم Òغ تازا-ي-ت-ما ى-ل-ع ل-صصح
مهتŸا تاذ دافتصسا امك ،ة-قد-ن-ف-لا لا‹

زيح هلÓغتصسا بناج ¤إا يصضارأا ةدع نم
Ãلا ةدئافل ب ةراضس  ^ .ةدكيكصس ءانيÓئجÚ يوارحسصلاÚ اوŸنطاوÚ فودنتب 

 ةيمضسوŸا ازنولفنأ’ا دضض حيقلتلا تÓمح لضصاوي يبعضشلا ينطولا ضشي÷ا
د-صض ح-ي-ق-ل-ت-لا ت’ا-م-ح سسمأا تل-صصاو--ت ^

سسوÒف نع فصشكلاو ةي-م-صسوŸا از-نو-ل-ف-نأ’ا
ينطولا سشي÷ا اهقلطأا يتلا91-ديفوك انوروك
Úيوار-ح-صصلا Úئ-جÓ-لا ةد-ئا-ف-ل ي-ب--ع--صشلا
ةي’وب ةيئانلا قطانŸاب Úنطاقلا ÚنطاوŸاو
عافدلا ةرازول نايب هب دافأا ام بصسح فودنت
تÓمح““ نأا هتاذ رد-صصŸا ح-صضوأاو .ي-ن-طو-لا
نع فصشكلاو ةيمصسوŸا ازنولفنأ’ا دصض حيقلتلا

تارابتخا لامعتصساب91-ديفوك انوروك سسوÒف
ده-صش ثي-ح تل-صصاو-ت ،ع-ير-صسلا سصي-خ-صشت-لا
ميظنت فودن-ت ة-ي’و-ب Êاد-يŸا ى-ف-صشت-صسŸا
نيأا ،Úيوارحصصلا ÚئجÓلا ةدئاف-ل ة-ي-ل-م-ع-لا
ةفاك يبون÷ا يتايلمعلا عاطقلا ةدايق ترفو
ناكصس عيمج ةدافتصسا نامصضل ةيبطلا لئاصسولا
ةقلعتŸا سضارمأ’ا نم مهتيامحو ،تاميıا
از-نو-ل-ف-نأ’ا ا-ه-ن-م ة-صصا-خ ،ءا-ت-صشلا ل-صصف-ب

نع يرودلا فصشكلا لا-ف-غإا نود ،ة-ي-م-صسوŸا
ذاختاو ،د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف سضار-عأا
‘ مهتياقول يروف لكصشب ةبصسانŸا تاءارجإ’ا

.““ءابولا اذهل اهيف هبتصشم ةلاح ةيأا روهظ لاح
ميظنت““ ” هنأا نايب-لا ر-كذ ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
ىلع ÚنطاوŸا ةدئافل ةيب-ط-لا ة-ل-م◊ا سسف-ن

Òنم يصساحو تموقفات قطانم نم لك ىوتصسم
عاط-ق-لا م-ي-ل-قإا-ب ي-ب-خ ي-صسا-حو ،فود-ن-ت-ب
ديقعلا جÈب فودنت ةي’وب طصسوأ’ا يتايلمعلا
تق’و ،ةيلاثم فورظ ‘ ترج يتلاو ،يفطل
ناكصس فرط نم Òظنلا عطقن-م ا-نا-صسح-ت-صسا

سشي÷ا نأا ر-كذ-يو .““ّة-ي-ئا-ن-لا ق-طا-نŸا هذ-ه
دصض حيقلت ةلمح قلطأا دق ناك يبعصشلا ينطولا
سسوÒف نع فصشكلاو ةي-م-صسوŸا از-نو-ل-ف-نأ’ا
ةيئانلا قطانŸا ةد-ئا-ف-ل (91-ديفوك) انورو-ك
سشيجلل ايلعلا ةدايق-لا تا-م-ي-ل-ع-ت-ل اذ-ي-ف-ن-ت““

يبطلا لفكتلاب ةقل-ع-تŸا ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا
Ÿا ينطاوŸةيئانلا قطان““.

تمظن ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلا ةدايق تناكو
حيقلت ةلمح طرافلا Èمصسيد80 موي نم ءادتبا

سسوÒف نع فصشكلاو ةيمصسوŸا ازنولفنأ’ا دصض
ةيئانلا قطا-نŸا نا-ك-صس ةد-ئا-ف-ل91-ديفوك
راردأا تاي’وب ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلا ميلقإاب
ة-ير-ق-ب ة-ياد-ب-لا تنا-كو .““فود-ن--تو را--صشبو
ŸÒا يصساح ةقطنمو فينو ين-ب-ب Êار-ط-ق-لا
” ثيح فودنتب ل-صسع-ل مأا ة-ق-ط-ن-مو را-صشب-ب
لئاصسولا ل-ك-ب ةز-ه‹ ة-ي-ب-ط م-ق-طأا Òخ-صست
هبصشو ءابطأا نم ةيرصشب-لا تاءا-ف-ك-لاو ة-يداŸا

ةيركصسع-لا ة-ح-صصلا ح-لا-صصÚ Ÿع-با-ت Úي-ب-ط
سسيصس–  بناج ¤إا ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلل
لتاقلا ءا-بو-لا اذ-ه ةرو-ط-خ لو-ح Úن-طاوŸا
ر م ^ .““هنم ةياقولا قرطو

 ةدكيكسس ةيلول Úقباسس ةلوو لوغو نÓعز اهيف عباتي

ةيضضق ‘ لÓضسو ىيحيوأا ةمكاfi ليجأات
 انوروك ببضسب حضسيف نب

ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا طسسو ةلسصاوتم ةيلمعلا نأا دكؤوي لقنلا ريزو

 ⁄اعلا تاراطم ‘ قلاع يرئازج0041 ءÓجإا : Êاه
يلخادلا يو÷ا لقنلا ‘ ةضصضصختم ةيمومع لقن ةكرضش ثادحتضسا ‘ Òكفتلا ^

ةياغ ¤إا نطولا سضرأا ¤إا اوداع ⁄اعلا تاراطم ‘ قلاع يرئازج0041““  نأا رهزل Êاه لقنلا ريزو دكأا
.““ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا طسسو ةلسصاوتم Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا ءÓجإا ةيلمع نأاو سسمأا موي

 ةيباختنلا ةلمحلل يفÿا ليومتلاو تارايسسلا بيكرت ةيسضق
ةمكاfi ةداعإا ررقت ايلعلا ةمكÙا

يفضسويو لÓضسو ييحيوأا
يصضقي ارارق ايلعلا ةمكÙا تردصصأا ^

ن-ع ردا-صصلا م-ك◊ا ‘ ن-ع-ط-لا لو-ب-ق--ب
بيكرت ة-ي-صضق ‘ ر-ئاز÷ا ءا-صضق سسل‹

ةل-م-ح-ل-ل ي-فÿا ل-يو-م-ت-لاو تارا-ي-صسلا
‘ نومهتŸا هيف لثم يذلاو ةي-با-خ-ت-ن’ا

Úقباصسلا Úلوأ’ا نيريزولا ةي-صضق-لا هذ-ه
ة-عا-ن-صصلا ير-يزوو ى--ي--ح--يوأاو لÓ--صس
ةفاصضإ’اب بوجfi ةدبو يفصسوي Úقباصسلا
.لامعأا لاجرو نÓعز ينغلا دبع ¤ا
رار-ق ““ نإا-ف ة-ي--مÓ--عإا ردا--صصم بصسحو
يتلا نوعطلا دعب ءاج ا-ي-ل-ع-لا ة-م-كÙا
نومهتŸاو ماعلا بئانلا نم لك اهب مدقت
Úيعيبطو Úيونع-م سصا-خ-صشأا م-ه-ت-ف-صصب
تع--جرأا ثي--ح ““ ة--ي--ندŸا فار---طأ’او
ةا-صضق ““ نأا-ب ا-هرار-ق ا-ي-ل-ع-لا ة-م-كÙا
ىصضق اميف مهرار-ق او-ب-ب-صسي ⁄ سسلÛا
دبعو ىيحيوا دمحأا ÚمهتŸا سصوصصخب
.““لÓصس كلاŸا
دييأا-ت-ب ى-صضق سسلÛا نو-ك كلذ ي-تأا-يو
سسب◊ا ةدم بيبصست نود فنأاتصسŸا مك◊ا
تابلط ¤ا ةباجتصس’ا نودو اهب موكÙا
ةبوقعلا عفرب تبلط يتلا ةماعلا ة-با-ي-ن-لا

مه-ت-لا ““ نأا ردا-صصŸا تاذ تفا-صضأا ثي-ح
،ةÒطخ Èت-ع-ت Úم-ه-تŸا ¤ا ة-بو-صسنŸا
ةلودلا ‘ ايلع فئاظو اصسرام امهتفصصب
.““اددصشم افرظ Èتعي ام وهو
ةيباختن’ا ةلم◊ا ريدم سصخي اميف امأا

ارمآا هنييعت ” يذلا نÓعز ي-ن-غ-لا د-ب-ع
هصضيوفت ” ““ د-ق-ف ة-ل-م◊ا ‘ فر-صصلا-ب
““ةيراد’او ةيلاŸا تايلم-ع-لا ل-ك ءار-جإا-ب
ةدهع لÓخ““ هنأا رداصصŸا تاذ تفاصضأاو

‘ ةيلام غلابم بصص ” نÓعز ينغلا دبع
سصوصصخب امأا .““ةيباختن’ا ةلم◊ا باصسح

،بوجfi ةدب ،يفصسوي فصسو-ي Úم-ه-تŸا
ةمكÙا تأار دقف ،ةنيÁ ةيرون ينه ورزو
تابوق-ع-لا سضف-خ سسلÛا ““ نأا ا-ي-ل-ع-لا
ماكحأا ةاعارم نود مهيل-ع ا-ه-ب مو-كÙا
.““84 ةداŸا

دقف ،ناصسح يوابرع مهتŸا سصخي اميفو
سضييبت ةم-ه-ت-ب ه-ت-نادإا-ب سسلÛا ى-صضق
تاءافعا ىلع هلوصصح دعب اذهو لاومأ’ا

ةلم◊ا ليومتب ا-هد-ع-ب ما-قو ،ّة-ي-كر-م-ج
ناف اذه لك نم مغرلا ىلعو . ةيباختن’ا
سصا----خ----صشأ’ا ةءاÈب ى----صضق سسلÛا
سضييبت ةحنج نم هل ة-ع-با-ت-لا ة-يو-ن-عŸا
.ردصصŸا تاذ هفيصضي ام بصسح لاومأ’ا
لوأ’ا داقتن’ا ““ نأا ايلعلا ةمكÙا تأارو
د-صض ما-ع-لا بئا-ن--لا فر--ط ن--م را--ثŸا
كلاŸا دبعو يي-ح-يوأا د-م-حأا Úم-ه-تŸا

تاذ تع-جرأاو ““د-يد-صس Òغ ءا--ج لÓ--صس
ةبوقعب اوصضق عوصضوŸا ةاصضق ““ نأا ةه÷ا

لÓصس دصض ةنصس21و ىيحيوأا دصض اصسبح51
.““ىصصقأ’او ىندأ’ا امهدحب ءاج

““ نأا ىلع سصني نو-نا-ق-لا نو-ك اذ-ه ي-تأا-ي
ةنصس02 ¤إا تاونصس01 نم ةبوقعلا نوكت
‘ ايلع ة-ف-ي-ظو سسراÁ م-ه-تŸا نا-ك اذإا
بصسح ايلعلا ة-م-كÙا تل-ل-عو .ة-لود-لا

اهقاطن ‘ ةبوق-ع-لا ر-يد-ق-ت ““ نأا ردا-صصم
امك سصاخ بيبصست ¤إا جات– ’ Êوناقلا
.ةماعلا ةباينلا هيلإا تبهذ
تابوقعلا هذه““ نأا ةئيهلا تاذ تدكأا امك
ةاصضقل ةيريدقتلا تاط-ل-صسلا ¤إا ع-صضخ-ت
¤إا ةاصضقلا ءو÷ تدقتنا امك .““عوصضوŸا
يفصسوي فصسوي ÚمهتŸا ةبوقعلا ليزنت ““

رر-قŸا ى-ندأ’ا د◊ا نود بو-جfi ةد-بو
امهتفصصب اعبوت ا-م-ه-نأاو ة-صصا-خ ا-نو-نا-ق
.““ةلودلا ‘ ايلع فئاظو اصسرام
يتلا نوعطلا ا-ي-ل-ع-لا ة-م-كÙا تصضفرو
ةنيزخلل يئاصضقلا ليكولا نم لك اهب مدقت
.كلذك Óكصش رامع ريداقأا مهتŸاو Óكصش
سضقنلاب نعطلا ايلعلا ةمكÙا تلبق امك
Óكصش ماع-لا بئا-ن-لا فر-ط ن-م عو-فرŸا
فصسوي ÚمهتŸا سصو-صصخ-ب ا-عو-صضو-مو
لاطبإاو سضقنبو بو-جfi ةد-بو ي-ف-صسو-ي
ةبصسنلاب ىصضق اميف هيف نوعطŸا رارقلا
ر م ^ .امهيلإا

انوروك سسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافضش ةلاح134و ةديدج ةباضصإا594و ةافو ةلاح31 ليجضست
ةباصصإا594و تايفو ةافو ةلاح31 ليجصست ““ Úنث’ا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا ^
79529 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل انوروك سسوÒفب ةديدج
ةعاصس42 لا لÓخ تدصصر ةنجللا““ نأا ثدحتŸا تاذ حصضوأاو .““ ةافو9062 ةلاح

عفتÒل ةنمزŸا سضارمأ’ا باحصصأا نم مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج ةا-فو ة-لا-ح11 ةÒ-خأ’ا
134 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا راصشأاو .““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو9062 ¤إا ›امجإ’ا

¤إا تايفصشتصسŸا اورداغ نيذلا Úباصصملل ›امجإ’ا ددعلا عفتÒل ءافصشلل ةديدج ةلاح
ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةرور-صض ““ رارو-ف دد-ج ة-ب-صسا-نŸا-بو .““ ع-م ة-لا-ح84906

Ÿف-لا اذ-ه ة-ح-فا-كÒحا-ب ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-صس’ سسوÎءادتراو يعامتج’ا دعابتلا ما
م ر ^ .““ةمامكلا

ةعاسس42 لÓخ طقف Úتديدج Úتباسصإا ليجسست
فيطضسب انوروك ضسوÒفب ةيمويلا تاباضصإ’ا ددع ‘ ضضافخن’ا لضصاوت

ةيمويلا تاباصصإ’ا ددع سضاف-خ-نا ل-صصاو-ت ^
،فيطصس ةي’و تايفصشتصسÃ ا-نورو-ك سسوÒف-ب

ةيرازولا ءابولا دصصرو ةعباتم ةن÷ تنلعأا ثيح
Úتديدج  Úتباصصإا ليجصست نع سسما لوأا ءاصسم
8 مويب اهلبق ليجصست ”و ،ةعاصس42 لÓخ طقف
‘ سضافخن’ا اذ-ه ع-م ةازاوŸا-بو .تا-با-صصإا

حلاصصŸا تل-ج-صس ة-ي-مو-ي-لا تا-با-صصإ’ا دد-ع

ددع ‘ اعجارت ةي’ولا تايفصشتصسÃ ة-ي-ب-ط-لا
حلاصصÃ جÓعل-ل نو-ع-صضخ-ي ن-يذ-لا ى-صضرŸا
يذلا ةÒبكلا Úع ىفصشتصسم رارغ ىلع ،لزعلا
امدعب ،ديفوكلا ةحلصصÃ ةلاح22 هب دجاوتت
ر-ه-صشأ’ا لÓ-خ Òب-ك ط-غ-صض ن-م Êا-ع-ي نا-ك
ناك يذلا ناŸو Úع ىفصشتصسمو ،ةمرصصنŸا

ىصضرملل ديدصش ظاظتكا نم Êاعي رخآ’ا وه

زواجتت ’ هب جلاعت يتلا ت’ا◊ا تحبصصأا ثيح
سسفن . ةلاح021 ىدعتت تناك امدعب ةلاح55
يوÓعي فصسوي ىفصشتصسم اهفر-ع-ي ة-ي-ع-صضو-لا
لزعلا ةحلصصÃ ت’ا◊ا ددع هب تعجارت يذلا
07 زواجتت تناك امدعب ةلاح92 نم لقأا ¤إا

. ةيصضاŸا ةليلقلا عيباصسأ’ا لÓخ ةلاح
ل ىضسيع ^

 يرياب دمfi لامعألا لجر امهدسض اهعفر يتلا ةيسضقلا ‘
لبقŸا Èمضسيد82 ¤إا توكحطو رامضس ودبع يفحضصلا ةمكاfi ليجأات

د--مfiأا يد--ي--صس ة--م---كfi تل---جأا  ^
يفحصصلا ةمكاÚ fiنث’ا سسمأا ةمصصاعلاب

نيدلا يfi لامعأ’ا لجرو را-م-صس ود-ب-ع

لجر ا-م-هد-صض ا-ه-ع-فر ي-ت-لا تو-ك-ح-ط
Èمصسيد82 موي ¤إا يرياب دمfi لامعأ’ا
مهتب توك-ح-طو را-م-صس ع-با-ت-يو .يرا÷ا

لÓخ نم Òهصشت-لا-ب د-يد-ه-ت-لاو ةو-صشر-لا
fiعطاقم تبرُصس امهنيب ة-ي-ف-تا-ه تا-ثدا

ر م ^ .يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ‘ اهنم

 انوروك سسوÒف يسشفت ةحفاكŸ لÓهلا نم ةمهاسسمك
نطولا Èع لظلا قطانم وحن تادعاضسŸا نم نط022 لم– ةينماضضت ةلفاق قÓطنا

ر-ئاز÷ا ن-م Úن-ث’ا سسمأا تق-ل--ط--نا ^
رمحأ’ا لÓهلل ةينماصضت ةلفاق ةم-صصا-ع-لا
نم ن-ط022 براق-ي ا-م م-صضت ير-ئاز÷ا
ةدئافل ةه-جو-م ة-ي-نا-صسن’ا تاد-عا-صسŸا
È 84ع لظلا قطانÃ ةزو-عŸا تÓ-ئا-ع-لا
ةحفاكŸ لÓ-ه-لا ن-م ة-م-ها-صسم-ك ة-ي’و
اهئاطعا لÓخو .ا-نورو-ك سسوÒف ي-صشف-ت
ةصسيئر تحصضوأا ،ةلفاق-لا قÓ-ط-نا ةرا-صشا
نب ةد-ي-ع-صس ،ير-ئاز÷ا ر-م-ح’ا لÓ-ه-لا

يتلا ةيناصسنإ’ا ةلفا-ق-لا هذ-ه نأا سسل-ي-ب-ح
براقي ام ىلع يوت– و ةلفاح62 مصضت
راطا““ ‘ جردنت ،تادعاصسŸا نم نط022
انوروك ءابو ةحفاكŸ لÓهلا ةيجيتاÎصسا
ر--ياÈف ‘ ر---ئاز÷ا ‘ ر---ه---ظ يذ---لا
‘ تادعاصسŸا هذه لث-م-ت-تو .““مر-صصنŸا

ءامو تامامكو ميقعتلا داوم و ةيئاذغ داوم
بنا-ج ¤إا لا-ف-طأÓ-ل بي--ل--حو Êد--ع--م
.ÚنصسŸا ىصضرŸا نم رابك-ل-ل تا-ظا-ف-ح

يرئاز÷ا رمحأ’ا لÓهلا ةصسيئر تدكأا امك
لامع ةدئافل ةبهب ةمعدم ةلفاقلا هذه نأا
(ةفل÷ا) ةراصسو Úع ىف-صشت-صسÃ ة-ح-صصلا

.ةيمنتلل ةدحتŸا ·’ا ج-ما-نر-ب ا-ه-مد-ق
سسليبح نب تركذ ،تامامكلا سصوصصخبو
،ارخؤوم اهب تعÈت ةين-ما-صضت ة-ب-ه““ ا-ه-نأا

لÓهلل اعيجصشت ،رئاز÷ا-ب Úصصلا ةرا-ف-صس
نماصضت نع اÒب-ع-ت و ير-ئاز÷ا ر-م-حأ’ا
‘ ،يرئاز÷ا بعصشلا عم ينيصصلا بعصشلا

ردقت““ اهنأا ¤إا ةÒصشم، ““ةحئا÷ا هذه لظ
تÓئاعل-ل ه-جو-ت-صس ة-ما-م-ك ف-لأا002ـب
ةعقاولا ةيئادتب’ا سسرادŸاب ذ-ي-مÓ-ت-لاو

Ãتدكأا ،ىرخأا ةهج نمو .““ل-ظ-لا ق-طا-ن
عبا-ط-لا تاذ ا-ه-تأا-ي-ه نأا ة-لوؤو-صسŸا تاذ
ةينماصضتلا اهتايلمع ‘ د-م-ت-ع-ت Êا-صسن’ا

اهيف اÚ ÃحناŸا تاعÈت فل-تfl ى-ل-ع
ÚنصسÙا دحأا اهعصضي  يت-لا تا-ن-حا-صشلا

.يرئاز÷ا رمح’ا لÓ-ه-لا فر-صصت ت–

ةينماصضتلا تايلمعلاب ةب-صسا-نŸا-ب تر-كذو
هذه لظ ‘ ميخ نم لحرلا ودبلل ةهجوŸا
ميعدت ¤إا تراصشأا ا-م-ك .ةدرا-ب-لا ءاو-ج’ا

ةمصصاعلا رئاز÷اب تايفصشت-صسŸا تارد-ق
سسو-صسم ي-ن-ب ى-ف--صشت--صسم رار--غ ى--ل--ع
سضعب و ةديلبلاو كيرافو-ب تا-ي-ف-صشت-صسمو
ةقزازع) وزو يزيت-ب ة-ي-ح-صصلا ل-كا-ي-ه-لا
ةليم (نازيŸا عارذو تريزقي-تو ي-ن-غو-بو
ةرا-صسو Úعو ي-قاو-ب--لا مأاو (ةو--ي--جر--ف)
،نطولا جراخ تابهلل ةبصسنلاب امأا .ةفل÷اب
‘ ةيرئاز÷ا ةلودلا ةصسايصس ديصسŒ متف

تاذ تلا-ق ا-م-ك ،Êا-صسن’ا ل-م-ع-لا لا‹
ةينماصضت تايلم-ع لÓ-خ ن-م ،ة-لوؤو-صسŸا
ÚنطاوŸاو Úيوارحصصلا ÚئجÓلا ةدئافل

ةÒصشم راوفيد توكب اذكو ›ام و ايبيل ‘
ميلاعت““ نم ةعبان تادعاصسŸا هذه نأا ¤إا
ةدنجأا سساصسأا ىلع موقت ’و فين◊ا اننيد
.““ةيصسايصس
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ةمظنم ““ نأا ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-جراÿا تد-كأاو ^
بلاطم لكــك ›ودلا عمتÛاو ةدحتŸا ·أ’ا
مكاŸÎا لئاهلا رخأاتلا ءازإا هتيلوؤوصسم لمحتب

ةعبصس ‘ رامعتصس’ا ةيفصصت ةيلمع لامكتصسا ‘
يتاذلا م-ك◊ا-ب ع-ت-م-ت-م Òغ ًا-م-ي-ل-قإا  ر-صشع
ةدحتŸا ·أ’ا ة-ن÷ ة-م-ئا-ق ى-ل-ع Úل-ج-صسم
.رامعتصس’ا ةيفصصتب ةينعŸا ةصصاÿا
ةيبرغلا ءارحصصلا قح نم هنأا-ب نا-ي-ب-لا دد-صشو
ىوقأا معد ¤إا علطتت نأا رامعتصس’ا اياقب رخآا

تاءارجإا هذاختا ¤إاو ›ودلا عمتÛا لبق نم
رامعتصس’ا ةيفصصت راصسم لامكتصس’ امزح Ìكأا
تارتوتلل اًقلقم اًد-ي-ع-صصت د-ه-صشت ي-ت-لا ي-هو
ت’واحملل اهت-ه-جاو-م بنا-ج ¤إا ة-ح-ل-صسŸا
باصسح ىلع ةيزfl تاصضياقم دقعل ةصسئايلا
بع-صشل-ل ة-عور-صشŸا  قو-ق◊او تا-ع-ل-ط-ت--لا
.يوارحصصلا
عم اهنماصضت نع ةبصسانŸاب رئاز÷ا تبرعأاو

مك◊اب ةعتمتŸا Òغ ميلاقأ’ا بوع-صش ع-ي-م-ج
ريرقت قح ة-صسرا‡ ¤إا و-ب-صصت ي-ت-لا ي-تاذ-لا
ةهازنلاو ةير◊او ةي-عر-صشلا ف-ن-ك ‘ ÒصصŸا
عطاقلا اهصضفر دكؤوت اهنإاف ،ا-ي-لود ة-لو-ف-كŸا

نأاب ةخصسارلا اهتعانقو يرامع-ت-صس’ا ر-ك-ف-ل-ل
‘ يمتح رمأا رامعتصس’ا ة-ي-ف-صصت لا-م-ك-ت-صسا

.⁄اعلا ءاجرأا عيمج

ر كلام ^

نامع ةطلصس نم اهيلإأ تبصسن ةلاصسر ‘
رئاز÷ا ىلع بلاكتلا دقتنت ‘اذقلا ةسشئاع

رئاز÷اب اÒخ اناسصوأا ‘اذقلا رمعم مؤحرŸا يدلاو ^
 فقاؤŸاو ئدابملل ايفو يقب يذلا ديحؤلا دلبلا رئاز÷ا ^

 رامعتصس’أ ةيفصصتل ةمزاح تأءأرجإاب تبلاط

ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق معدل ›ودلا عمتÛا ؤعدت رئاز÷ا
4151 ةدحتŸأ ·أÓل ةماعلأ ةيعم÷أ رأرقل Úتصسلأ ةيونصسلأ ىركذلأ نأأ ةيجراÿأ نوؤوصشلأ ةرأزول نايب Èتعأ
(VX) أŸق-ت-صس’أ ح-ن-م ن-م-صضت-Óأ بو-ع-صشلأو نأد-ل-ب-ل-ل لŸيخيراتلأ رودلأ راكذتصس’ ةحناصس ةصصر-ف ةر-م-ع-ت-صس

ةينيتÓلأ اكيرمأأو ايصسآأو ايقيرفأأ ‘ بوعصشلأ نم ديدعلأ رير– ‘ ةدحتŸأ ·أ’أ ةمظنŸ ةÒبكلأ ةمهاصسŸأو
ميعزلا ةنبا ‘اذقلا ةصشئاع تدقتنا^.يبيراكلأ رحبلأ ةقطنمو

يذلا بلاكتلا ‘اذقلا ر-م-ع-م ي-ب-ي-ل-لا
لودلا ديدع ن-م ر-ئاز÷ا ه-ل سضر-ع-ت-ت
اهدلاو ““ نأا ةدكؤوم ““ةوق-ب ه-ن-ع تع-فاد
ةÈتعم ““رئاز÷اب Òخ اهاصصوأا موحرŸا
هيف ي-ق-ب يذ-لا د-ي-حو-لا د-ل-ب-لا ““ ها-يإا
لبقت ’ يهو ىنعم فقاوŸاو ئدابملل
ادع ام ةهج ياب فÎعت ’و ةمواصسŸا
.““ةلداعلا اياصضقلا بناج ¤إا فوقولا
‘ ‘اذق-لا ة-صشئا-ع سسمأا تبر-غ-ت-صساو
نامع ةنطلصس نم اهيلإا ةبوصسنم ةلاصسر
بلاكتلا ““ Êاثلا اهدلب ه-تÈت-عا ي-ت-لاو
““ هنأا تلا-قو ““ر-ئاز÷ا ى-ل-ع ظ-حŸÓا
رئاز÷ا هتمدق ام نايصسن اهناكمإاب سسيل
امع توكصسلا اهنكÁ ’ امك ا-ه-ت-ل-ئا-ع-ل
ج-ي-لÿا كو-ل-م بلا-ك-ت ن-م ه-ظ-حÓ--ت
ى-ل-ع ا-صسنر-فو ا-ك-ير-مأاو ل-ي--ئار--صساو
.““ رئاز÷ا
سسيئرلا ةن-با ‘اذ-ق-لا ة-صشئا-ع تع-فادو
رئاز÷ا نع ‘اذقلا رمعم لحارلا يبيللا
د-حأا م-ل-صسي ن-ل د-ل-ب-لا اذ-ه ““ نأا تلا-قو
ىلع أارجتي نل وتانلا““ نأا ةدكؤومو ““وتانلل
اذه ‘ تور ثيح ““رئاز÷ا ¤إا لوخدلا
Óقن3791 برح ‘ تعقو ةثداح قايصسلا

تصضرع رئاز÷ا ““ نأا تلاقو اهدلاو نع
ربوتكأا برح لÓخ احÓصس بر-ع-لا ى-ل-ع
ةنوخ نكل ةيرصس ةقيرطب ل-ي-ئار-صسإا د-صض

كلذب ليئارصسإاو اك-ير-مأا اوÈخأا بر-ع-لا
.““ايعطق كلذ يفنت رئاز÷ا لعج ا‡

قئا-ق-ح ن-ع ‘اذ-ق-لا ة-صشئا-ع تثد–و
ر-ئاز÷ا ن-ع مو--حرŸا ا--ه--ل ا--هدر--صس

أاج-ل-م ن-ع ثح-ب-لا ة-ظ◊ ه-نأا تف-صشكو
ديقعلا نأا ايبيل ثاد-حأا بق-ع ة-ل-ئا-ع-ل-ل

¤إا باهذلاب ةلئاعلا حصصن ‘اذقلا رمعم
¤إا اوبهذإا ““ Óئاق مهبطاخو ““ رئاز÷ا
تيأار ام ،ر-ئاز÷ا ¤إا او-ب-هذإا ،ر-ئاز÷ا

‘ ““ عباتو ““ ا-ما-ع Úصسمÿ ءو-صس م-ه-ن-م
. ““ارارحأا نوصشيعتصس رئاز÷ا
هتلقن ا-م بصسح ى-ل-ع ‘اذ-ق-لا فا-صضأاو

مكملصست نل رئاز÷ا ““ اهتلاصسر ‘ ةصشئاع
Ùوأا ةلود يأ’ ’و ةيلودلا لدعلا ةمك

مكلذخت نل رئاز÷ا نأاو كلذ تبلط ةئيه
وأا بور-ه-لا وأا مÓ-صست-صس’ا ا-صضفار اد-بأا
و-هو ““ا-ي-ب-ي--ل سضرأا Òغ سضرأا ‘ توŸا
لا-ط-بأ’ا ل-ك ر-صصا-ع ““ لا-ق ا-م-ك يذ--لا
توŸا هدادعتصسا ادكؤوم راوثلاو رارحأ’او

ر-م-ع سضرأا م-ي-ظ-ع-لا —ا--ف--لا سضرأا ‘
.““راتıا
سسيئرلا ‘اذ-ق-لا ة-صشئا-ع تم-ه-تا ا-م-ك
يزو-كرا-صس ’و-ك-ي-ن ق-ب-صسأ’ا ي-صسنر-ف-لا
ناك ““ هنأا ةلئاق ايبيل Òمدت ءارو فوقولاب

بهذلا لجأا نم Úيبيللا لك لتقل ادعتصسم
رطقو تارامإ’ا خويصش هدناصسو لوÎبلاو
فصصق امدنع ““ نأا تعبا-تو ““ن-ير-ح-ب-لاو

باب اني-ل-ع مد-هو يدÓ-ب و-تا-ن-لا ف-ل-ح
طقصسم اهنأ’ ترصس ¤إا انررف ةيزيزعلا
ةÌكب انب اوق◊ ةنوÿا نكل يدلاو سسأار
اÒثك تدمصص يتلا ديلو ي-ن-ب ¤إا ا-نرر-ف
نم اوتوÁ نأا اهرئا-صشع خو-ي-صش ا-ند-عوو
سضرأاك ايبيل انرصسخ اننأا لاق يبأا ،انلجأا
 .““بعصشك ايبيل رصسخن نأا بجي ’و

ر م ^

،سسمأا لوأا ،›ودلا مÓع’ا ل-عا-ف-ت ^
سسي-ئر رو-ه-ظ ع-م ي--با--ج--يإا ل--ك--صشب
Èع نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه--م÷ا

دعب ،يرئاز÷ا بعصشلل ه-جو-م و-يد-ي-ف
عصضو يذلاو ،نيرهصش ›او◊ ماد بايغ
برغŸاب ةزهجأا اهترادأا تاعئاصشل ادح
ةايح ‘ كيكصشتلا دح تلصصو اصسنرفو
مÓ-ع’ا ل-ئا-صسو تلوأا ثي-ح سسي-ئر--لا
ةغلا-ب ة-ي-م-هأا ثد◊ا اذ-ه ة-ي-ب-ن-ج’ا
‘ ر-تو--تŸا ر--ئاز÷ا ط--يfi بب--صسب
.ةÒخأ’ا ةÎفلا

نأا ““ةيبرع زوين يا-ك-صس““ ع-قو-م لا-قو
ير--ئاز÷ا سسي--ئر--لا رو--ه--ظ ل--ك--صش
Ìكأا ذنم ةرم لوأ’ ،نوب-ت د-يÛاد-ب-ع
يتلا ةيحصصلا ةكعولا دعب اموي54 نم
ةيوق ةيني-م-ط-ت ة-قرو ل-ك-صش ،ه-ب تŸأا
لكل اعطاق ادينفتو ،يرئاز÷ا عراصشلل
هتلا-ح لو-ح تما-ح ي-ت-لا تا-ع-ئا-صشلا
،انوروك سسوÒفب هتباصصإا دعب ةيحصصلا
.اي-ناŸأا ¤إا ا-هر-ثإا ى-ل-ع ل-ق-ن ي-ت-لاو
سسيئرلا روهظ نأا ،عقوŸا تاذ فاصضأاو
لكل ايئاهن ادح عصضو لكصشلا اذهب نوبت
ةرورصضب بلاطت تناك ي-ت-لا تاو-عد-لا
قيبطتو يروتصسد-لا سسلÛا عا-م-ت-جا
ينعت يتلاو ،روتصسد-لا ن-م201 ةداŸا
بابصسأ’ سسيئرلا بصصنم رو-غ-صش نÓ-عإا

ةيلاقتنا ةلحر-م ‘ لو-خد-لاو ة-ي-ح-صص
ةيصسائر تابا-خ-ت-نا م-ي-ظ-ن-ت-ل اد-ي-ه“
.اموي09ـلا ىدعتي ’ لجأا ‘ ةقبصسم

سسدقلا““ ةديرج تبت-ك ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ثيدح نأا ندنل نم ردصصت يتلا ““يبرعلا
يرئاز÷ا بع-صشلا ع-م نو-ب-ت سسي-ئر-لا
¤إا تفط يتلا تاعا-صشإÓ-ل اد-ح ع-صضو
،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ‘ حطصسلا

ع-قو-م هر-صشن Èخ قÓ-ت--خا ¤إا ةÒصشم
ةحصص لوح ،ةيصسنرفلا ةغل-لا-ب ي-ب-ن-جأا
ام نوبت ديÛا دبع يرئاز÷ا سسيئرلا
،لخدتلل اهنيح ةيرئاز÷ا ةصسائرلا عفد
دينف-ت-ل ة-ي-لود تاو-ن-ق-ب لا-صصت’ا Èع
نوبت سسيئرلا نأا ىلع د-ي-كأا-ت-لاو ÿÈا

يبطلا هقيرفو ،هت-ها-ق-ن ةÎف ل-صصاو-ي
.هتدوع لبق اŸ ايئاهن ايبط اريرقت دعي
سسي-ئر نأا-ب ة-ف-ي-ح-صصلا ته--ب--ن ا--م--ك
ن-م ة-عو-م‹ هر-ظ-ت-ن-ت ة-يرو-ه--م÷ا
ا-ه-صسأار ى-ل-عو ه-تدو-ع لا-ح تا-ف-لŸا
،1202 ةنصسل ةيلاŸا نوناق ىلع عيقوتلا
ةÒصشأا-ت نود هذ-ي-ف-ن-ت ن-كÁ ’ يذ-لاو
ىلع عيقوتلا ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب ،سسي-ئر-لا
اذفان Òغ ىقبي يذلا ،ديد÷ا روتصسدلا
‘ هر-صشنو سسي-ئر-لا ع-ي-قو-ت نود ا-صضيأا
.ةيمصسرلا ةدير÷ا

ع--قو--م ز---كر ،ر---خآا بنا---ج ن---م
سسي---ئر رو---ه---ظ ى---ل---ع““42سسنارف““
هتباصصا دعب ¤وأ’ا ةرم-ل-ل ة-يرو-ه-م÷ا
يصضÁ نوبت نأا تتفلو ،انوروك سسوÒفب
ةثÓث وأا Úعوبصسأا رمتصست ةهاقن ةÎف
‘ نوبتل ينلع روهظ رخآا ناكو ،عيباصسأا

ةيجراÿا ريزو ىقتلا Úح ر-بو-ت-كأا51
.نايردول فيإا ناج يصسنرفلا

¤إا ى--ح--نŸا اذ--ه ‘ تقر---ط---تو
سسي-ئر ا-ه-ه-جو ي-ت--لا تا--ي--صصو--ت--لا
عÓط-صضÓ-ل Úلوؤو-صسم-ل-ل ة-يرو-ه-م÷ا

Ãعم قيصسنتلاب قلعتي ام ةصصاخ ،مهماه
عصضول زيهجت-ل-ل تا-با-خ-ت-ن’ا ة-ط-ل-صس
.تاباختنÓل ديدج نوناق

Èع ““مويلا ايصسور““ تبق-ع ،ل-با-قŸا-ب
ل-ي-ج-صست ى-ل-ع ،ÊوÎك-ل’ا ا-ه-ع-قو--م
ةيروهم÷ا سسيئر هرصشن يذلا ويديفلا

ءوصضلا ةطلصسم ““Îيوت““ ‘ هباصسح ىلع
دوصست يت-لا ة-نو-ح-صشŸا ءاو-جأ’ا ى-ل-ع
ءاج ام تركذو .يبرعلا برغŸا ةقطنم
انك““ :هلوق ،نوبت سسي-ئر-لا نا-صسل ى-ل-ع
رئاز÷او ةقطنŸا ‘ يرجي ام عقوتن
.““سضعبلا هنظي ا‡ ىوقأا

ويديف رصشن ةيروهم÷ا سسيئر نأا ركذي
هتدم ““Îيوت““ عقوÃ يمصسرلا هباصسح ‘

نم هيفاعت ةياد-ب ه-ي-ف د-كأا ،ق-ئا-قد5
لÓخ رئازجل-ل ه-تدو-ع بر-قو سضرŸا
.ةلبقŸا ةثÓثلا عيباصسأ’ا

بلاطؤب ةراسس ^

 ةقطنŸأ اهتفرع يتلأ ةعراصستŸأ ثأدحأ’أ لظ ‘

 ايباجيإا لعافتي ›ودلا مÓعإلا
 نؤبت سسيئرلا رؤهظ عم

 ةلبقŸأ تاقاقحتصسÓل دأدعتصس’أو سسئاصسدلأ طاقصسإأ ¤إأ اعد
 Úيرئاز÷ا بؤلق ‘ نامألا تثعب نؤبت سسيئرلا ةملك :ةمألا سسل‹

سسيئر ةملك عقو نأا ،ةمأ’ا سسل‹ بتكم لاق ^
ثعب امصسلب ناك ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
بو-ل-ق ‘ نا-مأ’او نا-ن-ئ-م-ط’او ة-ن-ي-ك--صسلا
ى-ل-ع دد-صش ا-م-ك ،Úير-ئاز÷او تا-ير-ئاز÷ا

تاناهرلاو تاقاقحتصسÓل دادعتصس’ا ةرورصض
نم ابهأاتم ءاقبلا ىلع بعصشلا ثحو ةلبقŸا
يتلا سسئاصسدلاو ت’واÙا لك طاقصسإا لجأا

ةفرغ-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو .ر-ئاز÷ا د-صض كا–
ة-مأ’ا سسل‹ بت-ك-م نإا““ ،ناÈŸل-ل ا-ي-ل--ع--لا
ةم-ل-ك-لا ع-با-ت د-ق ل-ي-جو-ق ح-لا-صص ة-صسا-ئر-ب
¤إا ةيروهم÷ا سسيئر اهب هجوت يتلا ةنئمطŸا

ىركذلاو تنمازت يتلاو ،انينطاومو انتانطاوم
يرئاز÷ا بعصشلا لب-ق ن-م ه-با-خ-ت-ن’ ¤وأ’ا
21 تايصسائر ‘ دعاو-لا ه‹ا-نر-ب ى-كز يذ-لا
ثعب امصسلب ةملكلا عقو ناكف ،È 9102مصسيد

بو-ل-ق ‘ نا-مأ’او نا-ن-ئ-م-ط’او ة-ن-ي-ك--صسلا
سسل‹ ه-جو-تو .““Úير-ئاز÷او تا-ير--ئاز÷ا
تانطاوŸا ¤إا ،هريدقتو هركصش ليزجب ،ةمأ’ا
قد-صصو م-هر-عا-صشم ل-ب-ن ى-ل-ع Úن--طاوŸاو
لÓخ نم ر◊ا مهرايخب كصسمتلاو مهتاوعد
سصر ¤إا اعد امك ،سسي-ئر-لا لو-ح م-ه-فا-ف-ت-لا
يصسأا-ت-لاو ى-صضم تقو يأا ن-م Ìكأا فو-ف-صصلا

Ãتلا روصصو رثآاÓنابإا انبعصش اهصشاع يتلا مح
ةلصصاوم لÓخ نم كلذو ،ةديÛا Èمفون ةروث
سسيئر ىعصسم ‘ معاد-لاو م-ئاد-لا طار-خ-ن’ا
،ةديد÷ا ةيروهم÷ا ءانب لجأا نم ةيروهم÷ا
.لصسابلا اهصشيجو ميظعلا اهبعصشب ةيوقلا
داد--ع--ت--صس’ا ةرور--صض ى--ل--ع دد--صش ا---م---ك
ـ لكصشت يتلا ةلبقŸا تاناهرلاو تاقاقحتصسÓل

رئاز÷ سسيصسأاتلا راصسم ‘ ةديدج ةنبل ـ هبصسح

ءاقبلا ىلع بع-صشلا سسلÛا ثح ا-م-ك ،ة-يو-ق
ت’واÙا ل-ك طا-ق-صسإا ل-جأا ن-م ا-ب-هأا--ت--م
لبق نم رئاز÷ا دصض كا– يتلا سسئاصسدلاو
ركŸا تداتعا يتلاو ةفورعم تاهج و فارطأا
فوÿاو كصشلا ثبل ةي-هاو سصر-ف سصا-ن-ت-قاو
نطولا رارقتصساو نمأا ةعزعز فدهب ،ةبيرلاو
يرئاز÷ا بعصشلا نإا ،نايبلا دكأاو  .هتاصسصسؤومو
،سسئا-صسد-لا هذ-ه ة-ه-جاو-م ى-ل-ع دا-ت-عا د-ق
ةد-حو-لا ن-م د-يزÃ ا-ه-تا-ط-طfl طا-ب--حإاو
فقاوم ىلع تابثلا اذكو ،يعو-لاو ة-ظ-ق-ي-لاو
ةد-يؤوŸا ،ا-ب-ع-صشو ة-مو-ك--حو ة--لود ر--ئاز÷ا
اهÒصصم ريرقت ‘ بوعصشلا ق◊ ةرصصانŸاو

ق◊ا ئدابمو ل-ثŸو ،فر-صصت-ل-ل ل-با-ق-لا Òغ
ةيعرصشلاو نوناقلا ومصسو ،فاصصنإ’او لدعلاو
بلاطؤب ةراسس  ^ .⁄اعلا ‘ ةيلودلا

ةلودلأ سسأأر ىلع هماهم ةعباتŸ ةبيرقلأ هتدوع راظتنأ ‘
 سسيئرلا ‘اعتل اهحايترا نع برعت ةيسسايسس بازحأا

اهحايترا نع ة-ي-صسا-ي-صس باز-حأا تبر-عأا ^
سسيئر اهاقلأا يتلا ةملكلا رثإا ىلع ““Òبكلا““
رق-م ن-م نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
ةهاقنلا ةÎف لصصاوي ثيح ايناŸأاب هتماقإا
هعصضو نصس– نأاصشب Úيرئاز÷ا اهيف نأامطو
.انوروك سسوÒفب هتباصصإا رثإا ىلع يحصصلا
‘ لبقتصسŸا ةهبج بزح لاق ،ددصصلا اذهبو
ةلÓطإا ““Òبك حايترا-ب““ ى-ق-ل-ت ه-نأا ه-ل نا-ي-ب
ىلع نوبت ديÛا دب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
ةهجوŸا هتملك لÓخ نم ،يرئاز÷ا بعصشلا
هتحصص ىلع اهيف هن-ئ-م-ط-ي““ ي-ت-لاو ة-مأÓ-ل
ا-ه-لÓ-خ يد-صسيو ““ه-صضر-م ن-م ه-ي-فا-ع--تو
تا-صسصسؤوŸ ه-تا--ي--صصو--تو ه--تا--ه--ي--جو--ت““
ةصسرامŸ ابيرق ةدوعلا قفأا ‘ ،ةيروهم÷ا

ل-ظ ‘ ة-م-ي-صس÷ا ه-تا-ي-لوؤو-صسمو ه-ما-ه--م
امو دÓبلا اهب ر“ يتلا ةنهارلا فورظلا
نم ةيمي-ل-قإ’او ة-ي-لود-لا ة-حا-صسلا ه-فر-ع-ت
ل-مأا ع-مŒ بز-ح Èع ا-م--ك .““تا--ي--عاد--ت
‘اعت““ رثإا ىلع Òبكلا هحايترا نع رئاز÷ا
انمثم ““ءافصشلل هل-ثا“و ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
““Œيرئاز÷ا بعصشلل هتا-ماز-ت-ل’ هد-يد ‘
بز◊ا ا--عدو .““ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا ءا--ن---ب
لو-ح فا-ف--ت--ل’ا““ ¤إا ير--ئاز÷ا بع--صشلا

ل-ك-ل يد-صصت-ل-ل ،ة-يرو-ت-صسد-لا ه-تا-صسصسؤو-م
ن--مأا ة--عز--عز ¤إا ة--ي--مار---لا ت’واÙا

بزح ىقل-ت ،هرود-بو .““ن-طو-لا رار-ق-ت-صساو
سسيئر ةملك ““Òبك حايتراب يصسايصسلا طيصسولا
قاوبأ’ا““ ىلع تدر اهنأا لاق يتلا ،ةيروه÷ا
جصسنو بيذاكأ’ا جيوÎل ةرخصسم تناك يتلا
بصسح نو--ب--ت ف--صشك ثي--ح ،““تار---ماؤوŸا
يصسايصسلا لمعلا قيرط ةطراخ““ نع بز◊ا
يتلا هتاماز-ت-لا ما“ا ل-جأا ن-م ةر-ظ-ت-نŸا
هونو .““ةيباختن’ا هتلم-ح ءا-ن-ثا ا-ه-ب د-ه-ع-ت
ةيروهم÷ا سسي-ئر ة-م-ل-ك نو-م-صضÃ بز◊ا

رئاز÷ا بناج ¤ا فوقولاب همازتلا ادكؤوم
اهرارق لÓقتصساو ا-ه-تدا-ي-صس ن-ع عا-فد-لاو
لاق ،هتهج نمو .““ايم-ي-ل-قإاو ا-ي-لود د-ي-صسلا
نب رداقلا دبع ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
هتحفصص Èع هرصشن يفحصص حيرصصت ‘ ةنيرق
ةيروهم÷ا سسيئر روهظ““ نأا كوبصسياف ىلع
نيذلا ÚصضرغŸاو Úك-ك-صشم-ل-ل اد-ح ع-صضو
امهم ينطو ىعصسم لك ‘ كيكصشتلا اودوعت
ةجاح ناك““ روهظلا اذه نأا فاصضأاو ،““ناك
ر-ئاز÷ا ه-ي-ف سضر-ع-ت--ت تقو ‘ ة--ي--ن--طو
ةل-م◊و ا-هدود-ح ى-ل-ع ىÈك تاد-يد-ه-ت-ل
بز◊ا سسي-ئر بحرو .““ةرو-ع-صسم ة-ي-ب-ن-جأا
سسيئرلا ةملك اهتنمصضت يتلا تاه-ي-جو-ت-لا-ب
ذيفنتو يروتصسدلا رايÿا لامكتصساب““ نوبت
هل ةديرغت ‘و .““ابيرق ي-با-خ-ت-ن’ا را-صسŸا

بز◊ ماع-لا Úمأ’ا ىد-بأا Îيو-ت ع-قو-م Èع

بيط-لا ي-طار-قÁد-لا ي-ن-طو-لا ع-م-ج-ت-لا
ةملكب Úير-ئاز÷ا ل-ك-ك ه-تدا-ع-صس ،Êو-ت-يز
حايتراو هحا-ي-ترا ن-ع Èعو نو-ب-ت سسي-ئر-لا

نع ابرعم ،سسيئرلا ‘اعتل بز◊ا يلصضانم
فانئتصس’ ““ةعيرصسلا““ سسيئرلا ةدوعب هتاين“
ر-ئاز÷ا ءا-ن-ب را-صسم ة-ل-صصاو-م»و ه-ما-ه--م
.““مزأاتŸا ›ود-لا ع-صضو-لا ل-ظ ‘ ةد-يد÷ا
ةه-ب-ج بز◊ ما-ع-لا Úمأ’ا بر-عأا ،هرود-بو
نع ،لصضفلا وبأا يجعب ،ين-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا
اŸاصس هروه-ظو سسي-ئر-لا ءا-ف-صشل ه-حا-ي-ترا

هبعصشو هلهأا ¤إا هتدوع راظتنا ‘ ،ىفاعم
نأامطف ثد– سسيئرلا““ نأا افيصضم ““هنطوو
دÓبلا ‘ عاصضوأ’ا عبات-ي ه-نأا تب-ثأاو ه-ب-ع-صش

نأا ركذي .““ةصساصس◊ا ةلحرŸا هذه ‘ ةصصاخ
نأا--م--ط د--ق نا--ك ،ة--يرو--ه--م÷ا سسي---ئر
Èع هتحفصص ‘ هثب ” ويديف ‘ Úيرئاز÷ا

،مويلا راهن نم قباصس تقو ‘ ،Îيوت عقوم
أادب هنأا ادكؤوم ،يحصصلا هعصضو نصس– نأاصشب

عوبصسأا Úب““ ذخأات دق يتلا ““‘اعتلا““ ةلحرم
.““عيباصسأا ةثÓث ¤إا
نطولا نع هدعب نأا نوبت سسيئرلا فاصضأاو
ايموي““ عباتي هنأا افيصضم ““هنايصسن هانعم سسيل““

““نطولا ‘ ير-ج-ي ا-م ل-ك ة-عا-صسب ة-عا-صسو
¤إا تا-م-ي-ل-ع--ت يد--صسي ةرور--صضلا د--ن--عو
ر م ^ .ةصسائرلا

 ةيلودلأ ةيعرصشلأ ىلع اخراصص ايدعت يبرغŸأ يكيرمأ’أ قافت’أ نأأ دكأأ
 ةرماؤؤŸا نم ىسضم تقو يأا نم Ìكأا ةفدهتسسم رئاز÷ا :تاير◊ا عئÓط

ةقف-صصلا““ نأا تا-ير◊ا ع-ئÓ-ط بز-ح لا-ق ^
نايكلاو ة-ي-بر-غŸا ة-ك-ل-مŸا Úب ة-ي-صسا-ي-صسلا
ة-ي-ك-ير-م’ا ةراد’ا ة-يا-عر ت– Êو-ي-ه-صصلا
هتي’و ةيهتنŸا اهصسيئر حر-صص ي-ت-لاو ة-ي-لا◊ا
ىلع ي-بر-غŸا ل-تÙا ةدا-ي-صسب فÎع-ي ه-نأا-ب
ىلع اخراصص ايدعت لث“ ““يوارحصصلا ميلق’ا
ةوقلا هذه سسفن فرط نم ةيلودلا ةيعرصشلا
نم’ا سسل‹ ‘ م-ئاد-لا و-صضع-لا ة-ي-ك-ير-م’ا
.ةيبرغŸا ةكلمŸاو ةدحتŸا ·أÓل
اذه ““ نأا هل نايب ‘ تاير◊ا عئÓط بزح دكأاو
عم نمازت ناصسن’ا قوقح-ب ر-فا-صسلا سسا-صسŸا
مويلاب هيف ةيرصشبلا لف-ت– يذ-لا مو-ي-لا سسف-ن

““ هنأا ح-صضوأا ثي-ح ““نا-صسن’ا قو-ق◊ يŸا-ع-لا
تفلا– ثÓث-لا لود-لا نإا-ف فر-صصت-لا اذ-ه-ب

Úبع-صشل-ل ة-ي-صسا-صس’ا قو-ق◊ا د-صض ة-حار-صص
قحب عتمتلا اهنمو يوارحصصلاو يني-ط-صسل-ف-لا
›ودلا نوناقلا ه-صسر-ك يذ-لا ÒصصŸا ر-ير-ق-ت
ىلع لقتصسŸاو ر◊ا سشيعلا ‘ ق◊ا كلذكو
تيمتصسي اهلجأا نم يتلاو ةي-ن-طو-لا ا-ه-ي-صضارأا

امهرر– فدهب حاف-ك-لا ‘ نا-ب-ع-صشلا ناذ-ه
.““ينطولا
ةقفصص لث“ ةقفصصلا هذه ““ نأا بز◊ا Èتعاو
ىل-عو ة-ي-عر-صش ة-يأا نود ن-م ة-مŸÈا عادÿا

يوارحصصلاو يني-ط-صسل-ف-لا Úب-ع-صشلا با-صسح

ادح عصضت نلو Úعازنلا نم ايأا يوصست نل يتلاو
Ÿلئاصسولا لكب اهناصضوخي ي-ت-لا ا-م-ه-ت-موا-ق
’ ةدارإا امهود– Úب-ع-صشلا ن-يذ-ه نأا اŸا-ط

.““ينطولا امهلÓقتصسا عازتنا سضرغب رهقت
سضوقت اهنإاف سسكعلابو ““ هنأا نايبلا سسفن عباتو
‘ لا-ع-ف رود بع-ل-ل ة-ي-ك-ير-مأا ة--لواfi ل--ك
نإا ““ هلوق دح ىلع ““ Úعازنلا لح ‘ لبقتصسŸا
طصسو’ا قرصشلا ‘ Úيوه÷ا نم’او مÓصسلا
لكصشب ناددهم ة-ي-برا-غŸا ة-ق-ط-نŸا ‘ ا-م-ك
رارقتصسا ىلع ايقيقح ار-ط-خ ل-ثÁو ف-ث-ك-م
 .““ÚتقطنŸا

ر كلام ^
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بقترن ايئدبم““ Óئاق ي-ل-ع-ي-شش ح-شضوأاو ^
ةط65fi مÓتشسا1202 ماع ةياهن لوحب
قيرطلا رواfi ىوتشسم ىلع ة‹ŸÈا عفد
ذإا تاظفحتلا ةفاك ت– برغ قرشش رايشسلا
بناجأ’ا نوينقتلا نكمتي ⁄ ةحئا÷ا ببشسب

اذ-ه ه-ن-ع م‚ يذ-لا ر-مأ’ا ،ءا-ق-ب-لا ن--م
شسيل ع-فد-لا ما-ظ-ن نأا فا-شضأاو .““Òخأا-ت-لا

رايشسلا قيرطلا ىوتشسم ىل-ع ىو-شس ارر-ق-م
ةمزÓلا ةيتحتلا ةينبلا ثي-ح، بر-غ-قر-شش
.ةفلكت لقأ’ابو ةرفوتم ماظنلا اذه عشضول
زا‚إا لاغششأا مدق-ت ة-ب-شسن نأا ر-يزو-لا د-كأاو

fiإا مشسقنت ي-ت-لا ع-فد-لا طا-ق-نو تا-ط¤
تلجشس (برغو طشسوو قرشش) ءازجأا ةثÓث
هذه عشضو نأا انئمط-م ،ا-ظو-ح-ل-م ا-مد-ق-ت
ثيحب Úلمعتشسملل اديفم نوكيشس ةمدÿا
نامشض نم نكم-ت-شس ةŒا-ن-لا تادار-يإ’ا نأا

تفلو .اهيلع ظاف◊او ةيكلŸا هذه ةنايشص
اشضيأا اديفم نو-ك-ي-شس ع-فد-لا ما-ظ-ن نأا ¤إا
ةحارلا نودجيشس نيذلا تارايشسلا يقئاشسل
نأا ¤إا اÒششم ،ةبكرŸا لÓغتشسا ‘ نامأ’او
Úقيرطلا نوراتخيشس نيذلا Úل-م-ع-ت-شسŸا
ناتللاو5 مقرو4 مقر ÁÚدقلا Úينطولا

Áيشس انا‹ امهنم ةدافتشس’ا نكÓنوظح
،نآ’ا ةياغ ¤إا““ هنأا ىلع ددششو .عفدلا ةزيم

نوكيشس ثيح عفدلا را-ع-شسأا د-يد– م-ت-ي ⁄
ة-شسارد را-طإا ‘ ع-فد--لا را--ع--شسأا د--يد–

 .““ةقمعتم
ةبقارÃ قلعتŸا موسسرŸا رودسص

ليقثلا نزولا تاذ تابكرŸا ةلومح
ابيرق

يذ-ي-ف-ن-ت-لا مو-شسرŸا نأا ي-ل-ع-ي-شش ح-شضوأا
لقثلا و مج◊ا ةبقارم تا-ي-ف-ي-ك-ل ددÙا
ل-ق-ن تا-ب-كرŸ روÙا ى-ل-ع ة--لو--م◊او
.بيرق نع ردشصيشس عئاشضبلا
ت“ يذ--لا مو--شسرŸا اذ--ه ح--م--شسي--شسو
ىوتشسم ىلع Èمشسيد2 موي هيلع ةقداشصŸا
نزولا تابكرم نزول ماظن عشضوب ةموك◊ا
،ررقŸا نم و .ةفل-تfl لا-ك-ششأا-ب ل-ي-ق-ث-لا

ىو-ت-شسم ى-ل-ع تبا-ث نزو ،ر--يزو--لا بشسح
نمشضتت ةركذت ملشستشس يتلا ريركتلا عناشصم
نأا ررقŸا نم امك .داوŸا لقن تانحاشش نزو
نزولل تا-شصنÃ جا-ت-ن’ا تاد-حو ز-ه-ج-ت-ت
ةكب-شش ىو-ت-شسم ى-ل-عو.ببشسلا شسف-ن-ل
ةتباث نيزاوم عشضو ررقŸا ن-م ،تا-قر-ط-لا
ةنايشصو لÓغتشسا حلا-شصمو ةرادإÓ-ل ة-ع-با-ت
متيشس ،ىرخأا ةهج نم و .ةيمومعلا لاغششأ’ا
ئجافم لكششب ةلوقنم نزو ةمظنأا لامعتشسا

ةيريدŸا و ينطولا كردلا حلاشصم لبق نم
اذإا ام ةلاح ‘و ،ين-طو-لا ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا

اهب شصخرŸا ةيمكلا ةنحاششلا ةلومح تقاف
عم لودج قفو ةفلاfl رير– متيشس ،انوناق
‘ ةيفاشضإ’ا ةيمكلا لماك غير-ف-ت ة-ي-ماز-لإا
ةرداغم ةنحاششلل نكÁ ’و ىرخأا لقن ةليشسو
نود ةبقارمل-ل ه-ي-ف تع-شضخ يذ-لا نا-كŸا
ريزولا لاقو .ةيميظنتلا طباوشضلا ءافيتشسا

نو-ك-ي-شس ءار-جإ’ا اذ-ه نأا دد-شصلا اذ-ه ‘
نشسحأا ةبقارم ءار-جإا-ب ح-م-شسي-شسو ا-ي-عدر

Ÿنم د◊ا ›اتلاب و ليقثلا نزولا تابكر
.قيرطلا روهدت ةرهاظ
نكميشس موشسرŸا اذه““ هنأا يلعيشش فاشضأاو
داعبأا ثيح نم انتاريدقتل لشضفأا مييقت نم
.““ةمواقŸا ىلع اهتردقو قرطلا

ةقلطŸا عيراسشŸا عيمج لامكتسسا
1202 نم ءادتبا اهميلسستو

قوراف ،ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-ششأ’ا ر-يزو حر-شص
ةيمومعلا لاغششأ’ا عاطق ةيولوأا نأا ،›ايشش
عيراششم عيمج ميلشست و لامكتشسا ‘ نمكت
و اهقÓ-طإا ” ي-ت-لا ة-يد-عا-ق-لا تآا-ششنŸا

ةيدعاقلا لكايهلا ةنايشص لا-غ-ششأا ة-ل-شصاو-م
ةشصشصıا عيراششŸا ديشسŒ و ةدوجوŸا

Ÿتعاو .لظلا قطانÈ غ نم““ هنأا ›ايششÒ
نأا Úح ‘ ةديدج عيراششم قÓطإا يقطنŸا
““دعب لمكتشست ⁄ اهزا‚ا يرا÷ا عيراششŸا

نم وه عيراششŸا هذه لامكتشسا““ نأا ادكؤوم
اذه ‘.““1202 ةنشس لÓخ انعاطق تايولوأا
لمع ططfl نأا ¤إا ريزولا راششأا ,ددشصلا
عيراششŸا ميلشست و زا‚ا ىلع نهاري عاطقلا
ةنرشصع لاغششأا ةلشصاومو اهزا‚ا يرا÷ا
ةدوجوŸا ة-يد-عا-ق-لا تآا-ششنŸا ة-نا-ي-شصو
ةشصشصıا عيراششŸا د-ي-شسŒ ¤ا ة-فا-شضا

Ÿشسي-ئر ج-ما-نر-ب را-طإا ‘ ل-ظ-لا ق-طا--ن
اذه ‘و .نوبت ديÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا
لكايه ةع-برأا ›ا-ي-شش شضر-ع-ت-شسا ،قا-ي-شسلا

لÓخ اهلامكتشسا ” ىÈك ةيمومع ةيدعاق
ىلع رششابم رثأا اهل ناك يتلاو0202 ةنشس
رمأ’ا قلعتي و .ينطولا داشصتق’او نطاوŸا
-ةيدŸا -ةفشش Úب طبارلا قيرطلا رطششب
،لكششي يذلاو ملك35 لوط ىلع ةيقاوÈلا

وحن ايقيقح اعيرشس اقير-ط““ ر-يزو-لا بشسح
ناكشس ع-ي-م÷ ح-م-شسي هرا-ب-ت-عا-ب بو-ن÷ا
نم ا-مو-م-ع بو-ن÷ا و ة-يدŸا و ةد-ي-ل-ب-لا
فورظلا نشسحأا ‘ ةمشصاعلا ¤إا لاقتن’ا
عورششŸا اذه نأا فاشضأاو .ةÒشصق لاجآا ‘و

لشضفب يشضاŸا ربوتكأا82 موي همÓتشسا ”
هنأا تتبثأا زا‚ا تاشسشسؤوŸ بوؤودلا لمعلا

زا‚ا ةدارإ’ا رفوت-ت ا-مد-ن-ع ن-ك-مŸا ن-م
لاجآ’ا ‘و ةديج ةيعون تاذ ةيدعاق لكايه
ةشسشسؤوم““ نأا ¤إا ›ايشش راششأاو.““ةددÙا
ةيحشصلا ةمزأ’ا نم مغرلاب تنك“ راديشسوك
52 خ-يرا-ت-ب عور-ششŸا ما“إا ن-م ةد-ئا--شسلا
لاجآ’ا ءا-ه-ت-نا ل-ب-ق يأا ي-شضاŸا ر-بو-ت-كأا
تاقرطلا لا‹ ‘ و .““رهششأا ةتشسب ةددÙا
ذفنم ميلشستب اشضيأا عا-ط-ق-لا زز-ع-ت ,ا-م-ئاد
Âاغ-ت-شسم Úب ط-بار-لا ع-ير-شسلا ق-ير-ط-لا
25 لوط ىلع برغ-قرشش رايشسلا قيرطلاو
قيرطلا مÓ-ت-شسا ل-م-تÙا ن-مو. مل-ك
خيراتلا لبق لاششر-شش ة-ن-يدŸ ي-با-ن-ت-ج’ا
بشسح ،لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ايئدبم ددÙا
عورششم ميلشست ¤إا راششأا يذلا ›ايشش ديشسلا
ةنيدŸا و لاششرشش بانتجا قيرط Úب طبرلا
‘ حشضوأاو.يشضاŸا شسطشسغأا51 خيراتب

ىقبي زا‚’ا لاجآا ماÎحا نأا ددشصلا اذه
ةشساردلاو ةرخشسŸا تايناكمإ’اب ا-نو-هر-م
‘ ببشستت دق يتلا ليقارعلا عيم÷ ةقبشسŸا
تاذ ‘ دد-ششو .ةأا-ششنŸا مÓ--ت--شسا Òخأا--ت
ةيمومع-لا لا-غ-شش’ا ةرازو نأا ى-ل-ع را-طإ’ا

ع-يرا-ششŸا ع-ي-م-ج مÓ-ت-شسا ى-ل-ع ة-مزا-ع
ةنشس ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ندŸا ذ-فا-نÃ ة-شصاÿا

1202.
ةكسسلل ةديدج طوطخ قÓطإا

 ةيديد◊ا
قرطلا ةكبشش ةنايشص تاءارجإاب قلعتي اميف و
ةيتحتلا ةين-ب-لا ى-ل-ع ظا-ف◊او ة-ي-ن-طو-لا
عيراششŸا هذه نأا ›ايشش حشضوأا ،ةدوجوŸا
قرطلا ةمÓ-شس نا-م-شض ‘ م-ه-شست نأا بج-ي

ل-ي-ل-ق-تو رورŸا ة-كر-ح ة-لو-ي--شس Úشس–و
فششكو .ةرايشسلا ةÒظ◊ا لÓغتشسا فيلاكت
نم ةئŸا-ب08 ن-م بر-ق-ي ا-م““ نأا ر--يزو--لا

اذه ¤إا اهيجوت متيشس ةيعاطقلا انتينازيم
ايلاح اه-يد-ل ر-ئاز÷ا نأا ر-كذو.““لاÛا

ىوتشسŸا ىلع ““ادج ة-م-ه-م““ قر-ط ة-ك-ب-شش
فلأا031 نم Ìكأا نم ل-ك-ششت-ت ي-ق-ير-فإ’ا
و ةينقتلا لكايهلا ف’آاو قرطلا نم Îموليك
¤إا فاشضي و.يراŒ ءانيم31 و اراطم63
نم يت-لا ة-يد-يد◊ا كك-شسلا ة-ك-ب-شش ،كلذ
ثÓ-ث-لا تاو-ن-شسلا ‘ ل-ق-ت-ن-ت نأا رر--قŸا
0056 ¤إا Îمو-ل-ي--ك0024 ن-م ،ة-ل-ب-قŸا
ةيديدح ككشس ةكبشش غولب فده-ب Îمو-ل-ي-ك
ىدŸا ىلع Îمولي-ك00521 لوطب ةين-طو
،ةيمومعلا لاغششأ’ا ريزو راششأا امك .ليوطلا
ةيرئاز÷ا ئناوŸا عيمج طبر متيشس هنأا ¤إا
ةك-ب-ششو بر-غ-قر-شش را-ي-شسلا ق-ير-ط-لا-ب
طبرلا عيراششم نم ءزجك ةيديد◊ا ككشسلا
ة-ي-ت-ح-ت-لا ى-ن-ب-لاو ع-قاوŸا ف-ل--تÚ flب
ع-يرا-ششم نأا فا--شضأا و.دÓبلل ةيشسا-شسأ’ا
يشستكت ةعيرشسلا قرطلاو ةيديد◊ا ككشسلا
ليهشست ¤إا فده-تو ه-ي-ج-ي-تاÎشسا ة-ي-م-هأا

¤إا ةيرئاز÷ا ئناوŸا نم عئاشضبلا ةكرح
’ ،ةقطنŸاو ةرواÛا ةيقيرفأ’ا ناد-ل-ب-لا

داششتو ايناتيرو-مو ر-ج-ي-ن-لاو ›ا-م ا-م-ي-شس
هذ-ه نا ح-شضوأا ا--م--ك .خ--لإا ،ا--يÒج--ي--نو
ككشسلا ة-ك-ب-شش ر-يو-ط-ت-ل ة-ي-ج-ي-تاÎشسإ’ا
شضيأا جرد-ن-ت ة-يد-يد◊ا فادهأ’ا راطإا ‘ اً
مجانŸا لÓغتشس’ ةموك◊ا اهتددح يتلا
هنإا ريزولا لاقو .دÓبلا بونجب ةدوجوŸا

نم اÎموليك087 هعوم‹ ام ميلشست متيشس
لÓخ ةديد÷ا ةيديد◊ا ككشسلا طوطخ

،لاثŸا ليبشس ىلع ،ادهششتشسم ،لبقŸا ماعلا
- لوزغوب - ةليشسŸا طبري يذلا طÿاب
ليغششت متيشس هنا ¤إا راششأا امك.تليشسمشسيت

،هذه ةديد÷ا ةيديد◊ا كك-شسلا طو-ط-خ
لولحب ،رابتخ’ا ةلحرم ‘ اًيلاح يه يتلا

شضيأا رر--قŸا ن--مو .1202 شسرا-م ةدا-عإا ا-ً
كك-شسلا طو-ط-خ ءا-ششنا ع-يرا-ششم قÓ--طإا
،ا-ًق-با-شس ةد-م‹ تنا-ك ي-ت-لا ة-يد--يد◊ا
اهتشصشصخ يتلا ةيلاŸا دراوŸا ىلع اًدامتعا
يتلا ةديد÷ا ع-يرا-ششŸا ن-ع ا-ما.ةلودلا
زا‚ا اميشس’و ةيروهم÷ا شسيئر اهنع نلعأا

فودنيتب راششب طبري ةيد-يد-ح ة-ك-شس ط-خ
راتfl يجاب جربو راردأا Úب طبري طخو
دكأا دقف ،تشساÔ“و ةعينŸا Úب رخآا طخو
ءادتبا قلطتشس عيراششŸا هذه تاشسارد لانأا

عيراششŸا هذه Èتع-ت ا-م-ك .1202 ةنشس ن-م
ثيح ،ين-طو-لا دا-شصت-قÓ-ل ة-ي-ج-ي-تاÎشسإا

تليبج راغ مجانم لÓ-غ-ت-شسا ‘ م-ه-شست-شس
ة-با--ن--ع ‘ ق--ن--ع--لا ل--ب--جو (د--يد◊ا)
.تشساÔ“ ‘ بهذلا مجانمو (تافشسوفلا)
عيراششم““ نأا ىل-ع Òخأ’ا ‘ ›ا-ي-شش دد-ششو
رئاز÷ا لعجت-شس هذ-ه ة-يد-يد◊ا كك-شسلا
نادلبلا لوشصو لهشسي قيرطو ايقيرفأ’ ةباوب
شضيبأ’ا ر-ح-ب-لا ¤إا ةرواÛا ة-ي-ق-ير-فأ’ا
.““طشسوتŸا

ن.ح^

›اعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلا ريدم دكا ^
،ةطازقوب لامج روتكدلا يملعلا ثحبلاو
ح--لا--شصŸا ع--م يرا--ج ق--ي--شسن--ت--لا نأا
لوخدلا حا‚إا ل-جأا ن-م ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
ةر-شسأ’ا ماز-ت--لإا ¤إا ا--ي--عاد ،ي--ع--ما÷ا
نأا راششأاو ،يحشصلا لوكوتوÈلاب ةيعما÷ا
يطعيشس دارج زيزعلا د-ب-ع لوأ’ا ر-يزو-لا
ةعماج نم ديد÷ا لوخدلا قÓطنا ةراششإا
  . ةليشسŸا
ىلع افيشض هلوزن لÓخ ةطازقوب حشضوأاو
ةيعاذإ’ا ةانقلل ““حابشصلا في-شض““ ج-ما-نر-ب
نو-ك-ت-شس را-ظ-نأ’ا ل-ك““ نأا ،شسما ، ¤وأ’ا

حاتتف’ا هاŒا ، ءاثÓ-ث-لا مو-ي-لا  ة-بو-شصم
1202 -0202 يعما÷ا لوخدلل يمشسرلا

اهب ر“ يتلا ة-ي-ح-شصلا فور-ظ-لا ل-ظ ‘
نم ديزŸا ا-ن-م بل-ط-ت-ت ي-ت-لاو ،دÓ-ب-لا
‘ نو-ك-ن نأا ل-جأا ن-م رذ◊او ة--ط--ي◊ا

مرا-شصلا ماÎح’ا-ب ثد◊ا اذ-ه ىو-ت-شسم
يششفت دعب ةيحشصلا ةيئاقو-لا تاءار-جإÓ-ل
.““انوروك ءابو
قÓ-ط-نا ةرا-ششإا““ نأا ة-طاز--قو--ب ف--ششكو
ةعماج نم ى-ط-ع-ت-شس ي-ع-ما÷ا م-شسوŸا
زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا روشضحب ةليشسŸا

يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزوو دارج
عقوتي““ هنأا فاشضأاو .““نايز نب يقابلا دبع
005و نويلم نم Ìكأا عاطقلا لبقتشسي نأا
.““راوطأ’ا عيمج ‘ بلاط فلأا
نأا  ““حابشصلا فيشض““ راششأا هلخدت لÓخو
ءابعأ’ا تهنأا تاعما÷ا ن-م ة-ئاŸا-ب89““
ةيعما÷ا ةنشسلل ةبشسنلاب ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
عي-م-ج ي-ط-عًا““ ه-نأا اد-كؤو-م ،““ة-طرا-ف-لا
ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا ءاشسؤورل تايحÓشصلا
بشسحو مهدادعأا بشسح ةبلطلا ج-يو-ف-ت-ل

لك ىوتشسم ىلع ةيعما÷ا لكايهلا هجوت
يروشض◊ا ميلعتلا““ نا ¤ا اÒششم ،““ةي’و
ةي-م-ي-ل-ع-ت-لا تاد-حو-لا ط-ق-ف شصخ-ي-شس
امنيب ةي-ج-ه-نŸا تاد-حو-لاو ة-ي-شسا-شسأ’ا
ةيقفأ’ا تادحولاو ةيفاششتكإ’ا تاد-حو-لا

.““دعب نع اهنامشض متيشس
ميلعتلا ةرازوب نيوكتلا ريدم فاشضأا امك
شضيفخت متيشس““ هنأا يملعلا ثحبلاو ›اعلا
ةيعما÷ا لكايهلا ىلع ةبلطلا ددرت ةÒتو
لوكوتوÈلا قيبطت ةيلمع ليهشست لجأا نم
’إا نو-ك-ي ن-ل -ه-ب-شسح- كلذو ““ي-ح-شصلا
ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤوŸا Úب ق-ي-شسن-ت-لا--ب
.ةيعما÷ا تامدخ لكايهو
هنأا راششا ،ةبلطلا مييقت ةيلمع شصخي اميفو
ءاكرششلاو ةيعما÷ا ةرشسأ’ا عم رواششتلاب““
ةيشساردلا ةنشسلا ةياهن دعبو ،Úيعامتج’ا
هذه Òشسي يميظنت شصن عشضو ” ةطرافلا
فرظلا عم ىششامتت ةيئانثتشس’ا ةلحرŸا
تا--شسشسؤوŸا ه--ب ر“ يذ--لا ي--ئا---بو---لا
.““ةيعما÷ا
ليجشست ”““ ه-نأا ا-شضيأا ة-طاز-قو-ب ف-ششكو
شصخ---ي ي----جذو‰ شسرد008 ة-بار--ق
¤وأ’ا ةنشسلا ةبلطل نكÁ لوأ’ا يشسادشسلا
فلتfl ىو-ت-شسم ى-ل-ع ا-ه-ي-ل-ع عÓ-طإ’ا
Òفوت ¤إا ةفاشضإ’ا-ب ،ة-ي-ع-ما÷ا ع-قاوŸا
لشصاوتتل ،ة-ب-ل-ط-ل-ل ة-طو-غ-شضم شصار-قأا
متيشسل Êاثلا يشسادشسل ةبشسنلاب ة-ي-ل-م-ع-لا
ميلعتلا تاونشس يقاب شسمت-ل ا-ه-ي-م-ي-م-ع-ت
نم ةطازقوب بلط Òخأ’ا ‘و .““يعما÷ا
لمعلا ةيعما÷ا تاماقإ’ا ىلع ÚفرششŸا
ةيجوغاديب-لا ح-لا-شصŸا ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب

ıا ف-ل-تŸلجأا نم ةيع-ما÷ا تا-شسشسؤو
ن.ح ^ .يحشصلا لوكوتوÈلا ماÎحا

ةحورطŸا ت’اغسشنÓل عامتسس’ا سضرغب

رأو◊أ ليعفتل وعدت ةيدŸاب ةيبÎلأ ةريدم
 Úيعامتجلأ ءاكرسشلأ عم

ةينطولا ةباقنلا  ءاسضعأا عم اهئاقل لÓخ، سسما لاب◊وب ءامسسا ةيدŸا ةي’ول ةيبÎلا ةريدم تعد ^
نم Úيعامتج’ا ءاكرسشلا لك عم راو◊ا ليعفت ةرورسض ¤ا ةينطولا ةيبÎلا عاطقل ÚينهŸا لامعلل
ءاسسرا ¤ا ةيعاد ،اهب لفكتلا ىلع رهسسلاو ةحورطŸا ت’اغسشنÓل عامتسسÓل ،زيي“ وا ءاسصقا نود
ةبراقŸ سسيسسأاتلل ةقداسصلا ةدار’ا ،اهت-م-ل-ك ‘ لا-ب◊و-ب تزر-با ثي-ح ،تا-سسسسؤوŸا ‘ راو◊ا ة-فا-ق-ث

ةقثلا راطا ‘ ةحورطŸا ت’اغسشن’ا ة÷اع-م ‘ روا-سشت-لا و راو◊ا ة-سسا-ي-سس ا-ه-ي-ل-ع بل-غ-ت ةد-يد-ج
ىوتسسم ىلع ءاوسس سصاسصتخ’ا دودح ‘ و لوعفŸا ةيراسسلا ةيعيرسشتلا سصوسصنلا قيبطت و ةلدابتŸا
.ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ىوتسسم ىلع وا ةيريدŸا

ةلسصاوتم تلاز’ ةيبÎلا عاطق ‘ ةدمتعŸا تاباقنلا فلتfl عم تاءاقللا ةلسسلسس نا ،ركذلا ردجي امك
ةحلسصم مدخي اÃو ةينوناقلا رطأ’ا قفو اهل ةبسسانŸا لول◊ا عسضوو ت’اغسشن’ا لكل عامتسس’ا فدهب
ب.م ^ .  يوبÎلا عاطقلا

عفدلا راعسسأا ديد– متي ⁄ هنأا دكأا

قيرطلاب عفد ةط65fi مÓتسسأ :يلعيسش
1202 ‘ برغ-قرسش رايسسلأ

ايقيرفأل ةبأوب رئأز÷أ لعجتسس ةيديد◊أ ككسسلأ عيراسشم ^
ىوتسسم ىلع عفد ةط65fi زا‚ا لاغسشأا ةياهن نع يلعيسش قوراف ،ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريزو فسشك
سسوÒف ةحئاج ءارج عورسشŸا اذه رثأات ¤إا اÒسشم،1202 ةنسس لÓخ برغ-قرسش رايسسلا قيرطلا

.انوروك

ةبلطلا جيوفتل ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا ءاسسؤورل تايحÓسصلا حن“ ةرازولا
يعما÷أ لوخدلأ حا‚إل يراج قيسسنتلأ :ةطأزقوب

ةطوغسضم شصأرقأأ ‘  ةيعما÷أ عقأوŸأ ىلع شسوردلأ عسضو ^

راعسش ت– وزو يزيت ةي’و رقم هاŒاب ةÒسسم اومظن
ةيكلم يسشام ةينطو

لخدتلاب ةموك◊أ نوبلاطي ““ماينوأأ““ لامع
ةينطولا ةكر-ششلا لا-م-ع ة-با-ق-ن تد-كا ^

يزيتب ““ماينوأا““ ةيلزنمورهكلا تاعا-ن-شصل-ل
‘ دولوم جا◊و دلو اهلث‡ ناشسل ىلع وزو
لاشصيا لامتحا ن-ع ،““ر-ج-ف-لا»ـل ح-ير-شصت
ىتح و لو’ا ر-يزو-لا ¤ا ة-كر-ششلا ة-ي-شضق
بيرقلا ‘ اهتيوشست مدع لاح ‘ ةموك◊ا
بلاطم ةيشضرا لهاŒ ” امدعب، لجاعلا

ةطرششلا هذه-ب ل-ما-ع0071نع ل-ق-ي’ ا-م
داشصتق’ا دومع اهوÈتعا يتلا ة-ي-ن-طو-لا
.رئاز÷اب
ماشصتع’ا ششماه ىلع ثدحتŸا فاشضا و
ةيريدŸا رقم ماما ،Úنث’ا شسما مظنŸا
عوبت-م ي-ت-ي-ت-شس عرا-ششب ما-ي-نو’ ة-ما-ع-لا

ÃشسÒاب ةŒدوششح روشضحب ةي’ولا رقم ها
مهتاكرح نع اوفقوتي نل مهنا لامعلا نم
ريدŸا شسيئرلا ليحر ةياغل ةيجاجتح’ا
همقاط و ›Óي-ج رزاو-م ة-كر-ششل-ل ما-ع-لا
شصاÿا هرارقل هئاغلا بناج ¤ا ،ÒشسŸا
ذنم لامعلل ةين-ق-ت ة-ل-ط-ع ‘ لو-خد-لا-ب
رهشش رادم ىلع و يرا÷ا Èمشسيد —افلا
Úي-شسا-شس’ا Úطر-ششلا ا--م--ه و ، ل--ما--ك
ىدبا امك ،لمعلا بشصا-ن-م ¤ا م-ه-تدو-ع-ل
لوؤوشسŸا در لايح Òبكلا هفشسا ثدحتŸا
دعت يذلا رئاز÷ا كيليا عم‹ ىلع لو’ا
نم هنيك“ مدع نع ه-ن-م ا-عر-ف ““ما-ي-نوأا““
لوؤوشسم ةيحن-ت شصو-شصخ-ب رار-ق يا ذ-خا
و هتايحÓشص نم شسيل رم’ا ناو ، ةكرششلا

. ةعانشصلا ريزو يدي Úب لو’ا رارقلا
وزو يزيت ةنيدÃ اوجرخ نوجتÙا ناكو

تاو-ق-ل ةدد-ششم ة-ي--ن--ما ة--شسار--ح ت–
Òطأاتل اهدينŒ ” يتلا بغششلا ةحفاكم
تاراعشش اوعفر دق ،ةيجاج-ت-ح’ا ة-كر◊ا

Œماينوا““ رارغ ىلع مهبلاطم ةيشضرا دشس
ةرقحلل ’ اذك»و ““ةيك-ل-م ي-ششا-م ة-ي-ن-طو
شصخششل تشسي-ل و ع-ي-م÷ا كل-م ة-كر-ششلا
يزيت ›او ةلباقŸ ادفو اولكشش دق ،““دحاو
ة-ن÷ ج-ئا-ت-ن-ب م-ه-عÓ-طا ل-جا ن--م وزو
ةعانشصلا ةرازو اهتدفوا يت-لا ق-ي-ق-ح-ت-لا

لامعلا علطت ⁄ يتلا و ةي’ولا ¤ا ارخؤوم
Ãيعوبشسا د-ع-ب ه-ي-لا لو-شصو-لا ” اÚ نم

ثيحب ،ل-م-ع-لا ن-ع يرا-ب-ج’ا ف-قو-ت-لا
داوب ““ماينوأا““ رقم ةياغل لق-ن-ت-لا-ب تف-ت-كا

ن-م تا-ح-ير-شصت-لا شضع-ب ذ-خا و ى-شسي-ع
ةÒشسŸا ةراد’ا و لا-م-ع--لا Úي--فر--ط--لا
.ةكرششلل
م-غر ئدا-ه و-ج ‘ رو-شض◊ا قر-ف-ت د-قو
ل-خدŸا ما-ما ير--ششب راد--ج ل--ي--ك--ششت
تاوق فرط نم يراد’ا ىنبملل يشسيئرلا

اوررق دق لامعلا ناك و، بغششلا ةحفاكم
قيق– ةياغل يملشسلا م-ه-لا-شضن ة-ل-شصاو-م
و، ةيعرشش اهوÈتعا يتلا مهبلاطم ةحئ’
تن-ل-عا فار-ط’ا ن-م د-يد-ع-لا نا ر-كذ-ي
اشصوشصخ ““ماي-نوأا““ لا-م-ع ع-م ا-ه-ن-ما-شضت
 ششوريمع لامج ^ .ةياجب نم نيدفاولا
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يداشصتقإأ

ىلع ةفاحشصلل ةيلاŸأ ريزو حشضوأأ و ^
ةبأوبلأ قÓطاب ةشصاخ ةيلافتحأ سشماه
طورششلأ Îفد““ نأأ ،ةرأزولل ة-ي-نوÎك-للأ

و ةيمومعلأ ةنيزÿأ لبق نم هدأدعإأ متيشس
تا-شسشسؤوŸأ و ة-ي-مو--م--ع--لأ كو--ن--ب--لأ
.““ةيمومعلأ ةيعانشصلأ
طورشش عشضو نأ““قايشسلأ تأذ ‘ فاشضأأو

Ÿأ ح--نŸأ م-عد--لأ تا--شسشسؤوŸي-ه ›ا
ىوتشسŸأ ىلع اهب لم-ع-لأ را-ج ة-شسرا‡

ح-م-شسي-شس أذ-ه““ نأأ ا-ع-با-ت-م ،““يŸا-ع-لأ
يتلأ قرطلل يرود مييقتب مايقلاب ةلودلل
فر-ط ن-م ا-ه-شضور-ق ا-ه-ب مد--خ--ت--شست
.““نيديفتشسŸأ
نحن““ نام-حر-لأ د-ب-ع ن-ب د-ي-شسلأ د-كأأو
يعانشصلأ جيشسن-لأ ة-يا-م-ح-ب نو-مز-ت-ل-م
و ةيمومعلأ تاشسشسؤوŸأ عيمج و ينطولأ
فرط نم ا-ه-ت-ق-فأر-م م-ت-ت-شس ة-شصاÿأ
نوكنشس نكل و ىرخأاب وأ ةقيرطب ةلودلأ

هذه Òيشست ة-ي-حا-ن ن-م Úب-ل-ط-ت-م د-ج
نأ بجي ةلودلأ نأ افيشضم ،““تاشسشسؤوŸأ
هذ-ه-ل ة-شصشصıأ لأو-مألأ نأا-ب ن-م-شضت
.اهشضأرغأأ ‘ لمعتشستشس تاشسشسؤوŸأ
سشاعنأ وه فدهلأ نإاف ريزولأ بشسحبو
لÓ-خ ن-م ة--يدا--شصت--قلأ تا--شسشسؤوŸأ
اهل حمشست-شس ي-ت-لأ ة-لا-ع-ف-لأ ة-ق-فأرŸأ
يتلأ ةيلكيهلأ ةنأدتشسلأ لكششم يطختب
.اهروطت لقرعت
Òهطتلأ تا-ي-ل-م-ع نو-ك-ب ر-يزو-لأ ر-قأو
ىلع ليلد Òخ و اهرامث تؤوت ⁄ ةقباشسلأ
ة-ي-مو-م--ع--لأ تا--شسشسؤوŸأ تلأز ل كلذ
Òيغت ن-م د-بل ه-نأأ ¤إأ أÒششم ، ةز-جا-ع
.تاشسشسؤوŸأ معدل ةÁدقلأ قرطلأ
سضعب كانه اقح““ Óئاق ريزولأ فشسأاتو
معد نم تدافتشسأ ةين-طو-لأ تا-شسشسؤوŸأ

ذنم جد رايلم فلأأ زواجتي Òهطتلل ›ام
ى-ل-ع لأز-ت ل ا-ه-ن-ك-ل و تأو-ن-شس ر--ششع
ةلودلأ““ نوكل ةلا◊أ هذه اعجرم ،““اهلاح

ة-مرا-شص ا-طور-شش ع-شضت ن-ك-ت ⁄ كأذ-نآأ
ŒÈيشست ماظن فييكت ىلع مهÒعم مه

.““قوشسلأ تابلطتم
نم““ ،سصوشصÿأ أذهب ةيلاŸأ ريزو دكأأو

معد يأأ ةلودلأ مدقت نل أدعاشصف نآلأ
هذه Òيشست ما-ظ-ن ة-ع-جأر-م ل-ب-ق ›ا-م
عم م-ئÓ-ت-ي نأ بج-ي يذ-لأ تا-شسشسؤوŸأ

Òياعم كلذك و ةينطولأ قوشسلأ تايجاح
.““ريدشصتلل ةهجوŸأ تاجتنŸأ ةدوج

اه-ت-بأو-ب ة-ي-لاŸأ ةرأزو تق-ل-طأأ د-قو
زيمتت ةديدج ةلحب ةيمشسرلأ ةينوÎكلإلأ

Ãثدحأأ عم ىششامتت ةيرشصع تافشصأو
 .لاشصتلأ و مÓعإلأ ايجولونكت
د-ب-ع ن--ب نÁأأ ،ة--ي--لاŸأ ر--يزو د--كأأ و
هذه  قÓطإأ  ميشسأرم لÓخ ،نامحرلأ
هذه لÓخ نم حمطت ةرأزولأ نأ ، ةبأوبلأ
ة-ي-نوÎك-لإأ ة-مد-خ Ëد-ق-ت ¤إأ ةو-طÿأ

عأو-نأأ ل-ك ى-ل-ع ءا-شضق--ل--ل ةر--م--ت--شسم
عيمج عم رأو◊أ ح-ت-ف و ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
.ةيلاŸأ عاطق عم ةلماعتŸأ فأرطألأ
أذ-ه لÓ-خ ن-م ح-م-ط-ن ا-ن--نأ»: لا--ق و
ةينوÎكلإأ ةمد-خ Ëد-ق-ت ¤إأ ق-ل-ط-نŸأ

عأو-نأأ ل-ك ى-ل-ع ءا-شضق--ل--ل ةر--م--ت--شسم
عيمج عم رأو◊أ ح-ت-ف و ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
.““ةيلاŸأ عاطق عم ةلماعتŸأ فأرطألأ
ابشسكم حبشصتشس ةبأوبلأ هذه نأأ دكأ امك

و ة--ثأد◊أ  قا---ي---شس ‘ بشصي ا---ما---ه
ةانق اهلÓخ نم دشسجتت ثيحب ،ةنرشصعلأ
Úلعافلأ عيمج و ةرأزولأ Úب ل-شصأو-ت-ل-ل
وأأ Úيدا-شصت--قأ ءا--كر--شش أو--نا--ك ءأو--شس
عاطق ‘ Úينهملل حمشست امك .Úنطأوم
تا-مو-ل-عŸأ ¤إأ لو-شصو-لأ ن-م  مÓ-عإلأ
و ةشسلشس ،ةعيرشس ةفشصب عاطقلاب ةشصاÿأ

.مأدختشسلأ ةلهشس
ةيلاŸأ عاطق ىلع لوألأ لوؤوشسŸأ راششأأ و
،ةبأوبلأ هذه لÓخ نم  ةرأزولأ نأأ ¤إأ ،

،تأزا‚لأ لكب فيرعتلأ نم نك-م-ت-ت-شس
و ةيداشصتقلأ تا-حÓ-شصإلأ و ع-يرا-ششŸأ
.عاطقلأ فرط نم ةزجنŸأ ةيلاŸأ
” عقوŸأ أذه زا‚أ نأ ريزولأ حشضوأأ و
ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت ،ة-يروÒ fiيا-عŸ ا-ق-فو
نم ةرأزولأ ى-ع-شست ،ةد-يد-ج تا-برا-ق-م
تأذ ةيمومع ةمدخ قيق– ¤أ اهلÓخ
ةرأزو Úب ةقÓعلأ ديطوتب  حمشست ةيعون
و ة--ه--ج ن--م Úن---طأوŸأ و ة---ي---لاŸأ
.ىرخأأ ةهج نم Úيداشصتقلأ ÚلماعتŸأ
هذه لÓخ نم ،لمعلاب ريزولأ دعو امك
ةيفافششلأ أأدبم سسير-ك-ت ى-ل-ع ،ة-بأو-ب-لأ
هنع نلعŸأ تاحÓشصإلأ ج-ما-نÈل ا-ق-فو
ام أذه و ةيمومعلأ تاطلشسلأ فرط نم
،مئÓم خانم قلخب ،ه-ب-شسح-ب ،ح-م-شسي-شس
ةدايز و ةيلاŸأ عا-ط-ق ر-يو-ط-ت-ب ل-ي-ف-ك
نم اهبيرقتب ةرأزو-لأ تا-مد-خ ة-ي-ل-عا-ف
نشسحأأ ‘ هتلاغششناب لفكتلأ و نطأوŸأ
ةبأوبلأ هذه ءأرثإأ ” ¤أ راششأأ و  .لاجآلأ
تا-مو-ل-عŸا--ب ةرأزو--ل--ل ة--ي--م--شسر--لأ
ئراقلل حيتت يتلأ تانايبلأ و ةيداشصتقلأ
ةعشسأو ةيتا-مو-ل-ع-م ةد-عا-ق ثحا-ب-لأ وأأ
نكÁو .ةيشسنرفلأ و ةي-بر-ع-لأ Úت-غ-ل-لا-ب
ع-قوŸأ ى-ل-ع ة-بأو-ب-لأ ى--ل--ع عÓ--طلأ
ةرأزو-----------ل-----------ل ÊوÎك------------للأ
(zd.vog.fm.www) .

^Ÿح.ءاي

›ا◊أ سسيئرلأ ،ة-قا-ط-لأ ر-يزو ف-ششك ^
Ÿأ دبع ،كبوأ ر“ؤوÛلود نأ ،راطع دي

اعامتجأ1202 يفناج4 ‘ دقعتشس +كبوأأ
اهرأرق دعب ة-ي-ط-ف-ن-لأ قو-شسلأ ة-شسأرد-ل
نم اهجاتنإأ ةدايز فقشس ديدحتب Òخلأ
أرابتعأ مويلأ ‘ ليمرب فلأ005 ب طفنلأ

Êويلم نم لدب ةلبقŸأ ةنشسلأ ةيأدب نم
حيرشصت لÓخو.ايئدب-م ةرر-قŸأ ل-ي-مر-ب
لاغششأأ ماتتخأ ةشسل-ج بق-ع ،ة-فا-ح-شصل-ل
ة-قا-ط--لأ ءأرزو سسل501Ûلأ ةرود--لأ

Ÿأ ةيبرعلأ راطقلأ ةمظنŸطفنلل ةردشص
لشصأوتلأ ةينق-ت Èع تر-ج ي-ت-لأ (كبأوأأ)

ريزو حشضوأأ ،رئأز÷أ ةشسا-ئر-ب ،د-ع-ب ن-ع
لÓخ سسردت-شس +كبوأأ لود““ نأ ة-قا-ط-لأ

ط-ف-ن-لأ قو-شس ة-ي-ع-شضو عا-م-ت-جلأ أذ-ه
أذأ جاتنلأ عفر رأرق ذخأ لجأ نم ةيŸاعلأ
05 نم Ìكأ تعفترأ وأ راعشسلأ ترقتشسأ
.““ليمÈلل رلود
دقع ررقت هنأأ““ كبوأ ر“ؤوم سسيئر حشضوأأو

نم ةيأدب رهشش لك تاعامتجلأ نم ةلشسلشس
طفنلأ قوشس عاشضوأأ ةعباتŸ لبقŸأ ريأÈف
ةدايز قي-ب-ط-ت ¤أ ا-ي-ج-يرد-ت لو-شصو-لأ و
دح ىشصقأاك لي-مر-ب000.005 ب جا-ت-نلأ
ىوتشسم ىلع طفنلأ رعشس ناك امهم كلذو
   .““ةيŸاعلأ قأوشسلأ
دعب ترر-ق د-ق +كبوأ ة-عو-م‹ تنا-ك و
طفنلأ جا-ت-نإأ ةدا-يز ةد-يد-ع تا-شضوا-ف-م
أرابتعأ مويلأ ‘ ليمرب000.005ب اهلودل

ةرششابم رورŸأ نم لدب لبقŸأ يفناج نم
ل-ير-فأأ قا-ف-تأ ‘ ةرر-قŸأ ةدا--يز--لأ ¤أ
‘ ليمرب نويلم2 ب ةردقŸأ و طرافلأ
.مويلأ
و رئأز÷أ نم لك حأÎقاب رأرقلأ أذه ءاجو
ةظفاÙأ لجأ نم ناج-ي-برذأأ و تيو-ك-لأ

قوشسلأ ‘ لوÎبلأ ر-ع-شس رأر-ق-ت-شسأ ى-ل-ع
بلطلأ ع-جأÎب ترر-شضت ي-ت-لأ ة-يŸا-ع-لأ
.انوروك ءابو تايعأدت لعفب

ح. ءايمل ^

ةشسأردل يفناج نم عبأرلأ ‘ نوعمتجي طفنلأ وجتنم
 ةيطفنلأ قوشسلأ

رارقتصسا لاح ‘ دراو جاتنإ’ا عفر
 ر’ود05 دنع  ليمÈلا

 ةيطأرقوÒبلأ ىلع ءاشضقلل ةينوÎكلأ ةبأوب قلطت ةيلاŸأ ةرأزو

““ طورصشب ’إا نآ’ا دعب ةيمومعلا تاصسصسؤوملل ليو“ ’““
 ةزجاع تاصسصسؤوم تفلخو اهرامث تؤوت ⁄ ةقباصسلا Òهطتلا تايلمع :ةيلاŸا ريزو ^

بشسح نوكتشس ايلام ةيمومعلأ تاشسشسؤوملل ةلودلأ ةقفأرم نأأ ،نامحرلأ دبع نب نÁأأ ،ةيلاŸأ ريزو حرشص
هذه ةدافتشسأ طورشش ددحي طورشش Îفد دأدعأ ابيرق متي نأأ ىلع اهÒيشست ماظنل اهتنرشصع ىوتشسم
.›اŸأ معدلأ نم تاشسشسؤوŸأ

ىوتشسم ىلع لاشصتإلأ ريدم تفششك ^
” هنأأ ،دودرشش لا-م-ج لا-ط-ف-ن ة-كر-شش
ةروراق نويلم فشصن برا-ق-ي ا-م ع-يزو-ت

ينطولأ ىو-ت-شسŸأ ى-ل-ع نا-تو-ب-لأ زا-غ
ه◊اشصم نأابو يشضاŸأ عوبشسألأ لÓخ
ةروراق لاشصيإل اهتايناكمإأ عيمج تدنج
.لظلأ قطانم ¤إأ ناتوبلأ زاغ
عافترإأ با-ب-شسأأ دودر-شش لا-م-ج ع-جرأأو
تابلقتلأ ¤إأ ةداŸأ هذ-ه ى-ل-ع بل-ط-لأ
ةرأر◊أ تا-جأرد سضا-ف-خ-نأو ة--يو÷أ

ايموي ةرورا-ق ف-لأأ374 عيزوتب ان-م-ق““
ةرأر◊أ ةجرد سضاف-خ-نل ع-جأر أذ-هو
لاط-ف-ن““ نأأ أد-كؤو-م ، ““بل-ط-لأ ةدا-يزو
،بل-ط-لأ أذ-ه ة-ه-جأوŸ ةد-ن‹ تنا-ك
ةيرششبلأو ةيداŸأ اهتا-ي-نا-ك-مإأ ل-شضف-ب
ةيبلتل ةدعتشسم ىقبتشس ةشسشسؤوŸأ نأابو

عيمج ¤إأ اهلاشصيإأو تايبل-ط-لأ ع-ي-م-ج
امك.““لظلأ قطانم سصوشصÿابو طاقنلأ
لماكلأ اهمعدو اهتيزهاج لاطفن تدكأأ
نم لظلأ قطانم ةشصاخ قطانŸأ لكل

ىلع زاغلأ تأروراقل نزاfl عشضو لÓخ
لاق ددشصلأ أذه ‘و ،تايدلبلأ ىوتشسم
‘ ةشصاخ ،ةدن‹ امئأد لاطفن““ دودرشش
ةيوي◊أ ةداŸأ هذه Òفوتل لظلأ قطانم

Ÿهتددح يذلأ رع-شسلا-بو ا-ه-ي-ق-ح-ت-شس
.““يرئأزج رانيد002 ب ردقŸأو ةلودلأ
عيمج ءاشصحإاب اي-لا-ح ة-كر-ششلأ مو-ق-تو
ةشصاخ نطولأ قطان-م ل-ك تا-جا-ي-ت-حإأ

ةيشساشسألأ ةداŸأ هذه نم لظلأ قطانم
 ح.ل   ^ .ءاتششلأ لشصف ‘

 لظلأ قطانم نيومتل امكfi ا‹انرب طبشضت لاطفن
عوبصسأا لÓخ ينطولا ىوتصسŸا ىلع زاغ ةروراق فلأا005 عيزوت

:قفتت لورتبلل ةردشصملأ ةيبرعلأ راطقألل ““كبأوأأ““ ةمظنم
يرازولا سسلجملل مداقلا عامتج’ا داقعنا

 تيوكلابÈ 1202مصسيد9 ‘

Ãأأ-زاغلاك““ ةكرشش نم ةرداب÷Òي““
سسنوت وحن ةيرئاز÷ا ةيعانصصلا تازاغلا نم ةنحصش ريدصصت

را-ط-قألأ ة-م-ظ-ن-م ءأرزو سسل‹ رر-ق ^
‘ (كبأوأأ) لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸأ ة-ي-بر-ع-لأ
داقعنأ501لأ ه-ترود لا-غ-ششأأ ما-ت-ت-خأ
9 ‘ يرأزولأ سسلجملل مداق-لأ عا-م-ت-جلأ
و تيوكلاب ةمظنŸأ رقم ‘È 1202مشسيد
ريزو-ل ة-مدا-ق-لأ ةرود-لأ ة-شسا-ئر م-ي-ل-شست
Òمألأ ةيدوعشسلأ ةيبرعلأ ةكلمل-ل ة-قا-ط-لأ

.ناملشس نب زيزعلأ دبع
،ةرودلأ ناف ،ةقاطلأ ةرأزول نايب بشسحو
نع يئرŸأ لشصأوتلأ ةينقت Èع ترج يتلأ
دبع ديشسلأ ةقاطلأ ر-يزو ا-ه-شسأأر-ت و د-ع-ب
ءأرزو سسلÛ تح-م-شس ،را-ط-ع د--يÛأ

عيشضأوŸأ لك ¤أ قرطتلاب كبأوأأ ةمظنم
تلمشش يتلأو لامعألأ لودج ‘ ةجردŸأ

ماعل ةمظنملل ةيريدقتلأ ةينأزيŸأ عورششم
تاطاششن لوح ماعلأ Úملأ ريرقتو1202
.كبأوأل ةماعلأ ةنامألأ
¤أ قرطتلأ عامتجلأ أذه لÓخ ” امك
ةماعلأ ةنامألأ اهتز‚أأ ي-ت-لأ تا-شسأرد-لأ
ةعباتم أذكو ةيŸاعلأ ةيلوÎبلأ عاشضوألأو
¤أ ةفاشضإلاب خانŸأ Òغت و ةئيبلأ نوؤوشش
وأأ ةماعلأ ةنامألأ اهتمظن يتلأ تايلاعفلأ
اشضيأ عامتجلأ لوانت و .اهيف تكراشش يتلأ

،ةمظنŸأ طاششن ريوط-ت و ل-ي-ع-ف-ت ل-ب-شس
ةقاطلأ ر“ؤوم دقع عوشضوم ¤أ ةفاشضإلاب
امك.3202 ةنشس لÓخ رششع Êاثلأ يبرعلأ
راطقألأ ة-م-ظ-ن-م ءأرزو سسل‹ ع-م-ت-شسأ
همدق سضرعل لوÎبلل ةردشصŸأ ة-ي-بر-ع-لأ
طفنلأ ريزو ،ة-ف-ي-ل-خ ن-ب د-مfi خ-ي-ششلأ
ءانب ةكرششل ›ا◊أ ع-قأو-ل-ل ،ي-ن-ير-ح-ب-لأ
.(YRSA) نفشسلأ حيلشصتو
نأ ،ةرود-ل-ل ي-ما-تÿأ نا-ي-ب--لأ ‘ ءا--جو
رومأأ سصخي اميف تأرأرق ذاختأ سسلÛأ
ةدحولأ قÓغإاب اشساشسأأ قلعتت ىرخأأ ةيرأدإأ
سضيفختو ةرهاقلأ ‘ ةمظنملل ةي-ب-ت-كŸأ
رقŸأ ‘ ةمظنملل ة-ل-غ-ت-شسŸأ ة-حا-شسŸأ
ةلاطإأو تيوكلاب ةيبرعلأ تامظنملل مئأدلأ

لوÎبلأ لقنل ةيرحبلأ ةيبرعلأ ةكرششلأ ةدم
(CTPMA) ي--ع--ت كلذ--كوÚ fiظ--فا

.ةمظنملل تاباشس◊أ
،راطع ديÛأ دبع ،ة-قا-ط-لأ ر-يزو هو-نو
ةيبرعلأ لودلأ فرط نم ةلوذبŸأ دوه÷اب
““+كبوأ““ قافتأ راطإأ ‘ لوÎبلل ةردشصŸأ

تامأز-ت-لل ل-ما-ك-لأ مأÎحلأ لÓ-خ ن-م
¤أ نزأوتلأ ةداعأ لجأ نم جاتنلأ سضفخ
.طفن قوشس
501 ةرودلل ةيحات-ت-فلأ ة-م-ل-ك-لأ لÓ-خو

Ûةيبرعلأ راط-قألأ ة-م-ظ-ن-م ءأرزو سسل
اهشسأأرت يت-لأ (كبأوأأ) لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸأ
رشضاحتلأ ةينقت لÓخ نم ،راط-ع د-ي-شسلأ
دوه÷أ»ب ريزولأ داششأأ ،دعب نع يئرŸأ
ة-ي-بر-ع-لأ لود-لأ فر-ط ن--م ة--لوذ--بŸأ
““+كبوأ““ قافتأ راطأ ‘ لوÎبلل ةردشصŸأ

تامأزتلÓل ل-ما-ك-لأ مأÎحلأ لÓ-خ ن-م
¤أ نزأوتلأ ةداعأ لجأ نم جاتنلأ سضفخب
عاطتشسŸأ ردقب سضيفختلأ و  طفن قوشس
د-ي-شسلأ ح-شضوأو .““سضر-ع-لأ سضئأو-ف ن--م
يتلأ رأرق-ت-شسلأ مد-ع ة-لا-ح““ نأ ،را-ط-ع
ةيبابشضلأ و ةيŸا-ع-لأ قأو-شسلأ ا-هد-ه-ششت
طفنلأ ىلع بلطلأ لبق-ت-شسÃ ة-ط-ب-ترŸأ

سضرفت ،طشسوتŸأ و Òشصقلأ ىدŸأ ىلع
ةشصاخ و لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸأ لود-لأ ى-ل-ع
قيشسنت لجأ نم ايوشس لمعلأ ةيبرعلأ لودلأ
لدا-ب-ت و ة-يو-قا-ط-لأ ا-ه-تا-شسا-ي--شسل Ìكأأ
عم ملقأاتلأ لجأ نم تامولعŸأ و تأÿÈأ
كلذك راششأأو .““ةي-لوÎب-لأ قو-شسلأ تأÒغ-ت
ةرو--ل--ب ى--ل--ع ل--م---ع---لأ ةرور---شض““ ¤إأ
لودلأ حلاشصم مدخت ةيومنت تايجيتأÎشسأ
.““طفنلل ةردشصŸأ ةيبرعلأ
اÃ راطع ديشسلأ داششأ ،قايشسلأ أذه ‘و
نم رابج لم-ع““ ن-م ة-م-ظ-نŸأ ه-ب تما-ق

أذكو تاشسأردلأ نم ةعوم‹ دأدعأ لÓخ
‘ ةيونشس و ةيقيشسنت تاعامتجأ ةدع دقع

flأ ف-ل-تŸأ ¤أ ةفاشضإلاب ،ن-يدا-يÿةط
و ليعفتل ةم-ظ-نŸأ فر-ط ن-م ة-حÎقŸأ
بشسح - اهنأاشش نم يتلأو ““اهطاششن ريوطت
لم-ع ر-يو-ط-ت ى-ل-ع د-عا-شست نأأ - ه-لو-ق
ح.ل ^ .اهتيلاعف ةدايزو ةمظنŸأ

““يÒ÷أأ-زا-غ-لا-ك““ ة--كر--شش تما--ق ^
اهتدحو Èع ةيعانشصلأ تأزاغلأ جاتنإل
تأزاغلأ نم ةنح-شش ر-يد-شصت-ب ة-ل-قرو-ب
.سسنوت وحن ةيعانشصلأ
دقع راطإأ ‘ ة-ي-ل-م-ع-لأ هذ-ه جرد-ن-تو
ر--يد--شصت--ل ىدŸأ ل--يو--ط ة---كأر---شش
وحن ÚلاشسŸأ ÚجوÎينلأو Úجيشسكألأ
ةدحو ريدم جأأو/ل حشضوأأ امك ،سسنوت
.Ëدخ بي‚ ةلقرو
دعب اهعون نم ةيناثلأ ةيلمعلأ هذه دعتو
ةيعانشصلأ تأزاغلأ نم ةنح-شش ر-يد-شصت
72 ‘ تلث“ ايبيل وحن مرشصنŸأ ماعلأ
ÚجوÎي-ن-لأو Úج-شسكألأ ن-م Îل ف--لأأ
لامعتشسأ تأذ تأزاغ ا-م-هو Úلا-شسŸأ

تا-عا-ن-شصلا-ك تلا‹ ةد-ع ‘ ع--شسأو
،ةح-شصلأو ءا-ي-م-ي-كوÎب-لأو ة-ي-ئأذ-غ-لأ
ة-كر-ششل ة-ل-قرو ةد-حو ر-يد-م ف-ي--شضي
تأزا-غ-لأ جا-ت-نإل ““يÒ÷أأ-زا--غ--لا--ك““
. ةيعانشصلأ
اهيتدحو Èع نمشضت ةكرششلأ نأأ راششأأو
قيوشستلأو جا-ت-نإلأ طأو-غألأو ة-ل-قرو-ب
لماك Èع ةيعانشصلأ تأزاغلل عيزوتلأو
ةقفأرم ىلع لمعت امك .ينطولأ بأÎلأ
‘ ن-طو-لأ Èع يدا-شصت-قلأ رو-ط--ت--لأ
تا-عا-ن-شصلا-ب ة-ل-شصلأ تأذ ن--يدا--يŸأ
ءايميكوÎبلأو ةي-عا-ن-شصلأو ة-ي-ط-ف-ن-لأ
تآا-ششنŸأ د-يوز-ت ن-ع Ó-شضف ،ا-هÒغو
Èتعي يذلأ لئاشسلأ Úجشسكألاب ةيحشصلأ

يتلأ ““يÒ÷أأ زاغلاك““ ما-ه-م ن-م ا-شضيأأ
وحنب ردقت ةماه ةيجاتنإأ اهتقاط اهيدل
تأزا--غ--لأ ن--م مو--ي--لأ ‘ ن--ط433
لقن ةكبشش ¤إأ ةفا-شضإلا-ب ،ة-ي-عا-ن-شصلأ

ىر-ج ا-م-ك ،ا-ه-ن--ئا--بز--ل دأوŸأ هذ--ه
ةكرششلأ نأأ ¤إأ ةراششإلأ ردŒ .هحيشضوت
ة-لوذ--بŸأ دو--ه÷أ ‘ تم--ها--شس د--ق

Ÿف ة-ح-فا-كÒأ ا-نورو-ك سسوŸدج-ت-شس
ة-ل-م-ح قÓ-طإأ لÓ-خ ن-م (91-ديفوك)
ديوزت اهب-جوÃ ” ة-ع-شسأو ة-ي-ن-ما-شضت
ام ةحئا÷أ روهظ ذنمو ةينا‹ ةفشصبو

Èع ةيئافششتشسأ ةشسشسؤوم652 نع لقي ل
فلأأ031و نويلÃ تردق ةيمكب ةيلو63
ح.ل ^ .Úجشسكألأ نم Îل
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حÓسصإأ تايلمع دانسسإأ متي نأأ ررقمو ^
ءاŸأ ل-ي-سصؤ-تو ،ة-ي-ئاŸأ تا-بر-سست--لأ
تÙÓأو نكاسسŸأو ءايحأÓل بورسشلأ
ةيرئأز÷أ نئابز ف-ل-تflو ة-يرا-ج-ت-لأ
ةفاسضإ’اب ،غ-ي-سصلأ ف-ل-ت-خÃ ها-ي-م-ل-ل
ةداعإأو ،ها-يŸأ تأدأد-ع عز-نو بي-كÎل
وأأ ةمأدقلأ نئابز-ل-ل ءأؤ-سس ،ا-ه-ب-ي-كر-ت
ةر--ّغ---سصŸأ تا---سسسسؤؤ---م---ل---ل دد÷أ
سشلأو ة--ط--سسؤ--تŸأو با--ح--سصأأ با--ب--ّ
سصخ-تŸأ ت’وا-ق-م سصيسصÎلأ ‘ ة-سص-ّ
سصخأ’ا--ب ا--هÒغو ير--لأو ي--ح--سصلأ
ة-لا--كؤ--لأ زا--ه--ج را--طإأ ‘ ÚجردŸأ
تايلمعلأ ‘ مهكأرسشإ’ معدلل ةينطؤلأ
.مهل اهدانسسإأ متتسس يتلأ
““رؤيسس““ ةسسسسؤؤŸ ماعلأ ريدŸأ فسشك و

ل-م-ع-لأ دؤ-ق-ع ع-يزؤ--ت--ل ّ” ل--ف--ح ‘
ةرّغسصŸأ تاسسّسسؤؤŸأ نم نيديفتسسملل

““ رؤيسس““ ةكرسش مزتلت نيأأ ةماسسأأ ›Óه
Ãقا-ف-ّت’أ ى--سضت--ق Ãءا-سسؤور ة-ق-فأر

نم ةديف-ت-سسŸأ ةÒغ-سصلأ تا-سس-ّسسؤؤŸأ
‘ ““جا-سسنوأأ““ ة-لا-كو را-طإأ ‘ ع-يرا-سشم

اميسس يّرلأ عاطق نم ةدّدعتم ت’ا‹
‘ تاكبسشلأ ةنايسص و سصيسصÎلأ اهنم
يّتلأ تاحورسشلأ بسسح ةلوانŸأ راطإأ

  .““رؤيسس““ ةسسسسؤؤم ماعلأ ريدŸأ اهمدق
عيراسشÃ ةدافتسس’أ نم مهل ح-م-سست-سسو
بسصا-ن-م ر-فؤ-ت-سس ا-ه-لÓ-خ ن-م ي-ت-لأ
لخدّتلأ ةي-ل-م-ع ن-م عر-سس-ُتو ،ل-غ-سشل-ل
عم كلذو اهÒغو با-ط-عأ’أ ح-ي-ل-سصت-ل
ةدحؤل ةينأد-يŸأ ة-ي-ن-ق-ت-لأ ة-ق-فأرŸأ
     .نأرهؤب هايملل ةيرئأز÷أ
ما-ع ر-يد-م ة-ما-سسأ ›Ó-ي-ه فا-سضأأ و
ل يفحسص ح-ير-سصت ‘ رؤ-ي-سس ة-سسسسؤؤ-م
نؤمؤقيسس نيد-ي-ف-ت-سسŸأ نأأ ““ ر-ج-ف-لأ
لاغسش’أ نم ديدعلاب ةسس-ّسسؤؤŸأ م-عد-ب
ةكبسشب ةقلعتŸأ ىÈكلأ لاغسش’أ نأ ’أ
نمأ ةكرسشلأ ردأؤكل لؤخت اهنإاف طبرلأ
أدكؤؤم ،لاÛأ ‘ ةفÙÎأ تأراط’أ

ةفاسضإأ مت-ي-سس ةردا-بŸأ حا‚ ة-لا-ح ‘
‘ جاسسنوأأ ةلاكو نم ىرخأأ تاسسّسسؤؤم
جاسسنوأأ زاهج نمسض ةديدع تاسصّسصخت
يداسصتق’أ جيسسنلأ ‘ هرود بعلي يذلأ
ةمّعدŸأ تاسسّسسؤؤŸأ لÓخ نم ينطؤلأ
““جاسسنأأ““ Úب ةديد÷أ ةكأرسشلأ جردنت و

تمربأأ راطإأ ةيقافتأ راطإأ ‘ ““رؤيسس““ و
نامسضلأ و ل-م-ع-لأ ي-ترأزو Úب ا-ق-با-سس
 .ةيئاŸأ درأؤŸأ و يعامتج’أ

ة-لا-كو ر-يد-م  ح--سضوأأ ،نأا--سشلأ تأذ ‘
‘ ليعامسسأ ديعسسؤب نأر-هؤ-ب جا-سسنوأأ
تمربأأ ةيقافتإ’أ نأأ ““رجفلأ““ ـل حيرسصت

م-عد-لأ زا-ه-جو تأرأزؤ-لأ د-يد--ع ع--م
ةينطؤلأ ةلاكؤلأ عم قيسسنت-لا-ب جا-سسنوأأ
ةيرئأز÷أ ةماعلأ ة-ير-يدŸأو دود-سسل-ل
أدهو Òهطتلل ينطؤلأ نأؤيدلأو هايملل

.““ حبأر حبأر راطأ ف
¤إأ فد--ه--ت ة---كأر---سشلأ نأأ ح---سضوأأ و
تا-سسسسؤؤ-م-ل-ل ة-يد-ع-ب--لأ ة--ق--فأرŸأ““
دعب لامعأأ ططı انام-سض ةر-غ-سصŸأ

جاسسنأأ ةلاكو فرط نم بابسشلأ ليؤ“
ة--يرأر--م--ت--سسأ و ة--مؤÁد--ب ح--م--سسي

6 جاسسنوأأ مأربإأ ¤إأ أÒسشم ““مهعيراسشم
‘ ةطسشا-ن تا-سسسسؤؤ-م ع-م تا-ي-قا-ف-تأ

ة--كر--سش رأر--غ ى--ل--ع ىر--خأأ ت’ا‹
لبق ت’اسصتÓل ةيرئأز÷أ و زاغ-ل-نؤ-سس
‘ لمعلل هزاهج ““دأد-ع-ت-سسأ““ د-كؤؤ-ي نأأ

دا-سصت-قÓ-ل ا-م--ي--عد--ت““ هاŒ’أ أذ--ه
““.ينطؤلأ

سسانيأ م^
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     حبإر حبإر أإدبم نمضض ةيمومعلإ ةمدÿإ Úضس– فدهب

قلÿ ““رويسس ““و ““جاسسنوأأ““ Úب ةديدج ةكأرسش
   نأرهوب هايŸأ عاطق ‘ ةلوانم ةكبسش

ةكبضش قلÿ ةكإرضش قافّتإ ىلع نإرهوب جاضسنوأإ ةلاكوو رويضس Òهطّتلإو هايŸإ ةكرضش ،سسمأإ ،تعّقو
بابّضشلإ معدل مهاضست نأإ اهنأاضش نم عاطقلإ ‘ ةرّغضصم ةضسضسؤوم11 مظت ةيئاŸإ درإوŸإ عاطق ‘ ةلوانم
.هايملل ةيرئإز÷إ سصاضصتخاب ةقّلعتŸإ اميضس’ ،ةيمومعلإ تامدÿإ Úضس– ‘ مهكإرضشإإو

 نوبلاطي لحيك نب ةعرزم ذيمÓت
لقنلأ Òفوتب نأزيلغ ›أو

لحيك نب ةعرزم ذيمÓ-ت ءا-ي-لوأأ ىد-بأأ ^
نع نأزيلغ-ب مÓ-سسلأ يدأو ة-يد-ل-ب-ب ةد-ع
ةيمؤيلأ ةاناعŸأ نم مهرّمذتو مهءايتسسأ
لجأأ نم مهدابكأأ تأذلف ا-هد-با-ك-ي ي-ت-لأ
سسأدنم ةيدلبب ةسسردŸأ دعاقÃ قاحللأ
.ةرواÛأ
ÚسسردمتŸأ مهئانبأ نإاف ÚّينعŸأ بسسحو
لجأأ نم ابايأو اباهذ ملك8 ةفاسسم نؤعطقي
لأزي ’ ثيح ةسسأرد-لأ د-عا-قÃ قا-ح-ل-لأ
نؤمؤقي تأرايسسلأ باحسصأأ نم نؤنسسÙأ
قيرطلأ ‘ مهنودجي امدنع ذيمÓتلأ لقنب

لهأ’أ دنع تيبŸأ ¤إأ سضعبلأ رطسضي اميف
رّثأأ يذلأ قاهرإ’أو بعتلأ ببسسب براقأ’أو
.يؤنسسلأ يملعلأ مهليسص– ىلع ابلسس
يدأو ةيدلب طيfi نم رداسصم تفسشك و
تاطلسسلأ تلسسأر اهنأأ ““رجفلأ““ ـل مÓسسلأ
نأأ رابتعاب لكسشŸأ أذه ءأؤتح’ ةيئ’ؤلأ

جا-ت– ي-هو تÓ-فا-ح8 دع-ت ا-ه-تÒظ-ح
سصيسصخت ‘ ايلم Òكفتلأ متي امك Úقئاسسل
Òفؤت را-ظ-ت-نأ ‘ سضر-غ-لأ أذ-ه-ل ةرا-ي-سس
.ةلفاح قئاسس بسصنم

قرزل ليسضفلب ^

جهن  يح ينطاق  نم تأرسشعلأ ىدبأأ ^
ةمسصا-ع-ب ق-ي-ت-ع-لأ ة-بأرڨلأ ي-ح-ب تأÒسس
مهرمذتو مَهئايتسسأ نع نأز-ي-ل-غ ة-ي’ؤ-لأ
ةلوؤؤسسŸأ تاه÷أ بايغ ببسسب نيديدسشلأ

يحسصلأ فرسصلأ ةانق حÓسصإ’ لخدتلأ نم
‘ اهببسستو هايملل ةنفعتŸأ تابّرسستلأ رثإأ

رهسش ذنم ةلئاع001 نم Ìكأ’ يمؤي ررسض
.ةينعŸأ زاه÷أ كرحتت نأأ نود
نأأ Úن--طأؤŸأ ن--م د---يد---ع---لأ  فدرأأو

يحسصلأ فرسصلأ هايŸ ةÒطÿأ تابرسستلأ
ةيقيقح ةيئيب ةثرا-ك ل-ّك-سشت تتا-ب ي◊ا-ب
لافطأ’أ اميسس ’ ةنكاسسلأ ةحسصب رسضتسس
ةأذاحÃ بعللأو ثؤ-كŸأ ى-ل-ع نوÛÈأ
ح-ئأور-لأ ثا-ع-ب-نأ بب-سسب ةرذ-ق-لأ ها-يŸأ
ءاŸأ تأؤنقلا-ب ا-ه-طÓ-ت-خأ و ة-ه-ير-ك-لأ
تم-سص نؤ-ي-ن-عŸأ بر-غ-ت-سسأو ،بور-سشلأ
.اهحÓسصإ’ لّخدتلأ مدع و ÚلوؤؤسسŸأ

قرزل ليسضفلب

تأونق حÓسصإأ نوبلاطي ةبأرقلأ يح ناكسسو..
يحسصلأ فرسصلأ

 مهققسش حيتافم نوملتسسي ةيدŸاب2 لدع وبتتكم
نكسسلأ Úسسحتل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ تماق ^

حيتافم ميل-سست-ب أر-خؤؤ-م لد-ع هر-يؤ-ط-تو
ةي’ؤب2 لدع يبتتكم ¤إأ ةزها÷أ ققسشلأ
7 نم Ìكأأ مأد راظ-ت-نأ لؤ-ط د-ع-ب ة-يدŸأ

اهعؤن نم ¤وأ’أ دعت هذه ةيلمعلأ تأؤنسس
ديدع سصختو ةيدŸأ ةي’و ىؤتسسم ىلع
003 ي-ح رأر-غ ى-ل-ع ةز--ها÷أ ع--قأؤŸأ

نكسس001 يحو نامي-ل-سس ي-ن-ب-ب ن-ك-سسم
سضعب بناج ¤إأ ةيزيزعلأو طÓبات يتيدلبب
ةدر÷أ Úعب نكسس0031 عقؤÃ تأرامعلأ
يتلأو ةيدŸأ بر-غ را-م-سس عأرذ ة-يد-ل-ب-ب
ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأأ اه-ب تل-م-ك-ت-سسأ
ققسشلأ نم Òبك ددع ميلسست ىقب-ي ا-م-ن-ي-ب

ةئيهتلأ لاغسشأأ لا-م-ك-ت-سسأ ىدÃ نؤ-هر-م
. عقؤŸأ تأذب

Œت-سسأ ة-ي-ل--م--ع نأأ ¤إأ ةرا--سشإ’أ رد-Óم
ةرؤكذŸأ عقأؤŸاب مه-ق-ق-سشل Úب-ت-ت-كŸأ
عبأرلأ رطسشلأ عفد ةيلمع اهت-ق-ب-سس هÓ-عأأ
نؤنؤكي نيذلأ ÚبتتكŸأ فرط نم Òخ’أو
ةميق نم ةئاŸاب52 ةبسسن أؤعفد دق كلذب
ةفاسضإأ ميتنسس نؤيلم012 ةردقŸأو نكسسلأ
دقعل مه-مأر-بأ Òظ-ن جد00532 غل-ب-م ¤إأ
راظتنأ ‘ قثؤŸأ ع-م مأز-ت-ل’أو د-ه-ع-ّت-لأ
ىؤسسي ⁄ يذلأو راجيإ’اب عيبلأ دقع ةيؤسست

Ëدقت بب-سسب ر-ط-سسأ’أ هذ-ه ة-با-ت-ك د◊
ةيكلم دنسس قسسنŸأ قثؤ-م-ل-ل لد-ع ة-لا-كو
يذلأ مؤسسرŸأ مزلي Úح ‘ ،طقف راقعلأ
ىتح ةلاكؤلأ راجيإ’اب عيب-لأ د-ق-ع م-ظ-ن-ي
راجيإ’اب عيبلأ دق-ع ر-ير– ا-ه-ل ى-ن-سست-ي
و ةيكلŸأ دنسسب ةقلعتŸأ قئاثؤلأ راسضحإأ
ةفاسضإ’اب ةقباطŸأ ةداهسش و ءانبلأ ةسصخر
دسصقوDDE ي-ف-سصؤ-لأ ق-ح--لŸأ ¤أ
” حيتافŸأ ميلسست ة-ي-ل-م-ع ‘ ع-ير-سست-لأ

دقع رير– ‘ ةرسشابŸأ اتقؤؤ-م ءا-ف-ت-ك’أ
دؤقعلأ ةيؤسست راظتنأ لدب مأزتل’أو دهعتلأ
 اهدمأ لؤطيسس يتلأ
دؤقع أؤسضمأأ ن-يذ-لأ نؤ-ب-ت-ت-كŸأ ىد-بأأ و
ءابعأ’أ دنب نم مهظف– مأزتل’أو دهعتلأ
ه-ي-ف نور-ي يذ-لأو د-ق-ع-لأ ‘ ن-م-سضتŸأ
ةلاكؤ-لأ نأأو ة-سصا-خ م-ه-ق-ح ‘ فا-ح-جإأ

دؤقعلأ ءا-سضمأ Úب-ت-ت-كŸأ ى-ل-ع تسضر-ف
. حيتافŸأ مÓتسس’
زا‚إاب ةفّلكŸأ ةكرّسشلأ ترسشاب ،اهتهج نم
بيسصنت ناميلسس ينبب نكسسم023 عورسشم
ر-ح-ب لا-غ-سشأ’أ ‘ قÓ-ط-ن’أو ة--سشرؤ--لأ
ماهم دانسسإأ ” Úح ‘ يسضاŸأ عؤبسسأ’أ
يلطع ينب عقؤÃ نكسس005 ةسصح زا‚إأ
.نÓسسأأ ةيكÎلأ ةكرسشلل ةيدŸاب

بتكم رايت-خ’ ة-فر-ظأ’أ ح-ت-ف م-ت-ي-سسو
،عورسشŸأ ة-ع-با-تÃ ف-ل-كŸأ تا-سسأرد-لأ
ةكرسش تاسسأردلأ بتكم رايتخأ ” ا-م-ن-ي-ب
MATC◊سصلق يتلأ و نكسس7201 ةسص

.بتتكم767 ¤أ اهيف ÚبتتكŸأ ددع
ب م ^

سصخت ةمراع ىسضؤف ةبانع ةي’و سشيعت ^
’ ح-ب-سصأأ يّذ-لأ ةر-جأ’أ تأرا-ّي-سس طا-سشن
حسسف ا-م ة-ّي-نؤ-نا-ق  ةÒع-سست يأ’ د-ن-ت-سسي
عسشبأاب لÓغتسس’أ قطن-م سضر-ف-ل لاÛأ

هنّكÁ ’ يذلأ طيسسبلأ ن-طأؤ-م-ل-ل هرؤ-سص
هتÓقنت ‘ ةليسسؤلأ هذه ىلع ءا-ن-غ-ت-سس’أ
نم سضعبلأ قرÿ ةرا-سش’أ ع-م ،ة-ي-مؤ-ي-لأ
عنم نؤناقل ءأرفسصلأ تأراي-سسلأ با-ح-سصأأ
ام لقأأ راعسسأاب و تاي’ؤلأ Úب ام لقنتلأ
.ةيلايخ اهنع لاقي
ةئفل ة-لود-لأ ةا-عأر-م ن-م م-غّر-لأ ى-ل-عو
ق-ير-ط ن-ع ،ةر-جأ’أ تأرا-ي-سس ي-ق--ئا--سس
ررسضت ةجيتن ،انورؤك ةحنم نم مهتدافتسسأ
Òغ ،مرسصنŸأ سسرام رهسش ذنم مهطاسشن
سصخي اميف مه-ن-ئا-بز-ل ع-ف-سشي ⁄ كلذ نأأ
و حبرلأ قطنŸ عسضخت يتلأ و لقنتلأ راعسسأأ
،تناك ةقيرط يأاب رئاسسÿأ سضيؤعت
Èع ةر-جأ’أ تأرا-ي-سس ؤ-ق-ئا-سس ل-ه-ت-سسأ و
سضرف قيرط نع نؤناقلأ قرخ  تايدلبلأ

ةجيتن دحأؤلأ سصخ-سشل-ل ر-ع-سسلأ  ف-ع-سض
ةجيتنو طقف سصا-خ-سشأأ3 بؤ-كر سضر-ف
ام عؤبسسأ’أ ة-يا-ه-ن طا-سش-ّن-لأ ع-ن-م كلذ-ك
Óيطعت ةرجأ’أ تأرايسس با-ح-سصأأ هÈت-عأ
نؤفعاسضي مهنأ’ يسساسسأأ لكسشب مهطاسشنل

رابتعأ ىلع عؤبسسأ’أ ةياهن لÓخ مهطاسشن
رئاسسل افÓخ ةمحدزم Òغ تاقرطلأ نؤك
.عؤبسسأ’أ مايأ

تأراّيسس ؤقئاسس ايمؤي بعÓتي ،مهبناج نم
ةح-ئÓ-ب ،ة-با-ن-ع ة-ن-يد-م ط-سسو ةر-جأ’أ
لÓخ نم م-ه-ل ؤ-ل-ح-ي ا-م-ك تأÒع-سس-ّت-لأ
ى-ل-ع ةد-ئأز-لأ تأÎمؤ-ل-ي-ك-لأ با-سست-حأ
ثيح مهئأؤ-هأأ ق-فو Êؤ-نا-ق-لأ م-ه-طا-سشن
اهبسستحي اميف رانيد03 ـب سضعبلأ اهبسستحي
نؤكيل دحأؤلأ ملكل-ل را-ن-يد05 ـب نور--خأ

اهيلاعأ ¤أ ةنيدŸأ طسسو نم لقنّتلأ رعسس
و ،دحأؤلأ نؤبزلل رانيد002 نم Ìكأأ  ،Óثم
ةرايسس ‘ أديحو نؤ-ك-ي نأأ سضÎف-ي يذ-لأ
Ìكأأ لقنل نودمعي سضعبلأ نأأ Òغ ةرجأ’أ

ا-ي-ع-سس ،ةرا-ي--سسلأ تأذ ‘ Úسصخ--سش ن--م
،زيجو فرظ نمسض عيرسسلأ حبرلأ قيقحتل
و طيسسبلأ نطأؤŸأ ل-ها-ك ل-ق-ثأأ ا-م ؤ-هو
طورسش لؤبق ىلع أÈ‹ هسسفن دجي يّذلأ

نيّذلأ ةرجأ’أ تأرايسس با-ح-سصأأ ة-ي-ب-لا-غ
ةينؤناق طورسش يأأ نع أد-ي-ع-ب نؤ-ط-سشن-ي
.سصؤسصÿأ هجو ىلع تأÒعسستلأ سصخت

نم ةÈتع-م ة-ئ-ف ترا-ت-خأ ،ا-ه-ب-نا-ج ن-م
تاي’ؤ-لأ Èع ةر-جأ’أ تأرا-ّي-سس ي-ق-ئا-سس
نؤمؤ-ق-ي ثي-ح ،ير-سس ل-ك-سشب طا-سش-ّن-ل-ل

ءاطسسو ق-ير-ط ن-ع م-ه-تا-مد-خ سضر-ع-ب
رانيد0003 لباقم نئابزلأ بلج مهتّمهم
¤أ ة-با-ن-ع ن-م Ó-ث-م د-حأؤ-لأ نؤ-بز--ل--ل
سصقن دنع نايحأ’أ سضعب ‘و ،ةمسصاعلأ

و ،عافترÓل حسشرم غلبŸاف ةرجأ’أ تأرايسس
مامأأ نم ةمسصاعلأ ه-سشي-ع-ت ع-سضؤ-لأ سسف-ن

fiأ ة--طÿتأرا-ي-سس ف-ط-سصت ن-يأأ ة-بور
¤أ ن-ير-فا-سسŸأ ل-ق-ن ل-جأأ ن-م ةر--جأ’أ
.يرسس لكسشب ةفلتıأ مهتاهجو
نورÈي Úي---ن---عŸأ نأأ ،ةرا---سش’أ ردŒو
مهلاغتسشأ بؤجو ¤أ لكسشلأ أذهب مهطاسشن

ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسس يقا-ب رأر-غ ى-ل-ع
قايسسلأ أذه ‘و ،مهئان-بأ تؤ-ق-ل ا-نا-م-سض
Úب ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسس ةئف نأ ركذي
ةحنم نم نيديفتسسŸأ لوأأ أؤناك تاي’ؤلأ
هذ-ه ل-ث-م ع-نÁ ⁄ كلذ نأأ Òغ ،ا-نورؤ--ك
ت– ثد– ي-ت-لأ ةÒطÿأ تأزوا-ج-ت--لأ
ءأرجأ يأ ذاختأ متي ⁄ هنأأ Òغ نمأ’أ Úعأ

ؤه نؤ-بز-لأ ى-ق-ب-ي-ل ،م-ه-ق-ح ‘ Êؤ-نا-ق
تأÒعسست ىلع ديحؤلأ جتÙأ و ررسضتŸأ
ؤهو لقنلأ تامدخ لباقم ةيلايخ تحبسصأأ
ةحئاج نم غلاب لكسشب ررسضت يذلأ عاطقلأ
.طرافلأ سسرام اهرؤهظ ذنم انورؤك

ع ةبيهو ^

تاي’ولإ Úب ام لقنلإ تإءإرجإإ عنم مهضضعب قرخ اميف
ةبانع ‘ ةرجألأ تأرايسس وقئاسس اهسضرفي ةيلايخ تأÒعسست

ةروراق03 ـب معّدتي طÓبات ىفسشتسسم
 ةديدج Úجسسكأأ

ة-ي-ئا-ف--سشت--سس’أ ة--سسسسؤؤŸا--ب ،سسمأأ ،”
Úجسسكأ ةرورا-ق03  مÓت-سسأ ، طÓ-با-ت-ب

Ëد-ق--لأ نوزıأ ¤أ فا--سضت ةد--يد--ج
ةي-ل-م-ع را-طإأ ‘ ةرورا-ق06 ـب رد---قŸأ
Úجسسكأ’أ ةداÃ يئافسشتسس’أ تاسسّسسؤؤŸأ
.انورؤك ءابو ةهباÛ ةيؤي◊أ
م-ي-عد-ت را-طإأ ‘ ةردا-بŸأ هذ-ه تءا-ج و
رثأ ىلع ، ةيؤي◊أ ةداŸأ هذهب  ىفسشتسسŸأ

ةيمأرلأ سسؤم ديهج ةيدŸأ ›أو يعاسسم
Ûتسس’أ ةيلمع انورؤك ءابو ةهباÓت“ م

سسيئرو ، طÓ-با-ت ةر-ئأد سسي-ئر رؤ-سضح-ب
رفؤت أؤلجسس نيذلأ ت’اجعتسس’أ ةحلسصم
ىفسشتسسŸأ تأذب ةيبطلأ تامزلتسسŸأ لك
يبطلأ مقاطلأ نم لك نسسحتسسأ دقو أذه .
هذ-ه ى-سضرŸأو ى-ف--سشت--سسŸأ لوؤؤ--سسمو
‘ ةلودلأ دؤهج ززعتل تءاج يتلأ ةردابŸأ

تاجايتحأ ةيطغت و انورؤ-ك ءا-بو ة-ه-با‹
ةداعإ’ ةسصرف و ةيئافسشتسسإ’أ تاسسسسؤؤŸأ
هحنم و يحسصلأ عاطقلأ ةروÒسس ‘ رظنلأ
  ب م ^ . ىؤسصق ةيمهأ
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ابوروا لاطبا ةطبار

ينيعبسس نب ةهجاوم ‘ زرfi عسضت ةعرقلا

ةطلتıا ةعراشصملل ⁄اعلا سسأاك
لايدنوŸا ‘ اهمسسا بتكت ةيرئاز÷ا ةعراسصŸا

ةيوركلا تاشضايرلل ةينطولا ةيدا–’ا

سسأاÎب يرداق فلكت ةرازولا
راوتكريدلا

تاضضايرلل ةينطولا ةيدا–لا سسيئرل لوألا بئانلا فيلكت ” ^
Òيضستلاب يذيفنتلا بتكŸا فرط نم ،يرداق دولوم ،ةيوركلا
اهضسيئر نم ةقثلا بحضس دعب ،ةيلاردفلا ةئيهلا نوؤوضشل تقؤوŸا

fiا نم ملع ام بضسح ،عارضش دمŸحئاول بضسح .رمألاب ينع
اذه روغضش لاح ‘ ةضسائرلا دوعت ،81 ةداملل اقيبطتو ةيدا–لا
ةÎفل ،ةباينلاب ،يرداق دولوم لوألا سسيئرلا بئان ¤إا ،بضصنŸا

Úتماعلا Úتيعم÷ا دقع Òضضحت-ل ،ا-مو-ي06 ¤إا54 نم د-ت“
›ارديفلا بتكŸا ءاضضعأا ةيقب عم قيضسنتلاب ،ةيباختنلاو ةيداعلا
اذه ‘ يرداق دولو-م د-كأاو .بار-ع ن-ب ف-ير-ضش ما-ع-لا Úمألاو
ةيدا–Óل يذيفنتلا بتكŸا ءاضضعأا نأا حيحضص““ Óئاق ،نأاضشلا
هذه تلبق دقل ،سسيئرلل لوألا بئانلا يننأل ،ةمهŸا هذهب Êوفلك
.““ةيدا–لا نوؤوضش Òيضست لقرعتي ل ىتح ةمهŸا
،ةيوركلا تاضضايرلل ةينطولا ةيدا–Óل ةماعلا ة-ي-ع-م÷ا تنا-ك
روضضحب ،رئاز÷اب ةيئانثتضسا ةرود ‘ Èمفون رهضش ‘ ةعمتÛا
Úب نمو .عارضش دمfi نم ةقثلا بحضس تررق دق ،ءاضضعألا يثلث
تارارق ذاختاو Òيضست-لا ءو-ضس ،ÒخأÓ-ل ة-ه-جوŸا تادا-ق-ت-نلا
ءاضضعأا ةيبلغأا بضسح ،““يذيفنتلا بتكŸا ةراضشتضسا نود ةيداحأا
ناح دق تقولا نأا اوÈتعا نيذلا ،نيرضضا◊ا ةماعلا ةيعم÷ا
تاضضايرلا اهيف طبختت تناك يتلا ،ةيعضضولا هذهل دح عضضول
‘ ،بتكŸاو انأا يتمهم لثمتت““ :يرداق دولوم حضضوأا .ةيوركلا

دقعت ⁄)9102 يتنضسل Úتيداعلا Úتماع-لا Úت-ي-ع-م÷ا Òضض–
ةئيهلا بتكم ديدجتل ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷او ،0202و (دعب
اذه لك نأا ¤إا اÒضشم ،““4202-1202 ةيبŸوألا ةدهعلل ةيلارديفلا
.ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو عم رواضشتلاب متيضس

سسأاكب جوتي ينطولا كردلا
ةيركشسعلا رئاز÷ا

قيرف مركي ةحيرقنسش قيرفلا
ريرحتلا ةهبج

سسأاك يئاهنب مدقلا ةركل ينطو-لا كرد-لا ةدا-ي-ق ق-ير-ف جو-ت ^
ةنماثلا اهتعبط ‘ ،سسما لوأا ،مدقلا ةركل ةيركضسعلا رئاز÷ا
‘1-3 ةجيتنب ةيÈلا تاوقلا ةدا-ي-ق با-ضسح ى-ل-ع Úع-برألاو
لÓخ1-1 ةجيتنب يمضسرلا تقولا ءاهتنا دعب حيجÎلا تابرضض
ةيضضايرلا قرفلا Òضض–و عمŒ زكرم اهنضضتحا يتلا ةارابŸا
.ةمضصاعلاب نونكع Íب ةيركضسعلا
ةركل ةينطولا ةيركضسعلا ةيضضايرلا ةرهاظتلا هذه قÓطنا لبقو
حبضسŸا Úضشدت مضسارم ىلع ةحيرقنضش قيرفلا فرضشأا ،مدقلا
ةيجيتاÎضسإلا راطإا ‘ جردني يذلا ،ا-ث-يد-ح ز-ج-نŸا ي-بŸوألا
ةفاك Òفوت ىلع ةمئاقلا ،ا-ي-ل-ع-لا ةدا-ي-ق-لا ل-ب-ق ن-م ةا-ن-ب-تŸا
‘ ةضضايرلا ةضسرا‡ ةيقÎل ،ة-ير-ضشب-لاو ة-يداŸا تا-ي-نا-ك-مإلا
Êدبلا Òضضحتلاب ءاقترلاو يبع-ضشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا فو-ف-ضص
.دوضشنŸا اهادم ¤إا دارفألا ةقايلو
لوح Óماضش اضضرع كلذ دعب ةحيرقنضش ديعضسلا قيرفلا عبات امك
ةيركضسعلا تاضضايرلا ةحلضصم سسيئر همدق ةيركضسعلا ةضضايرلا
،يبعضشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأل Òضضحتلاو لامعتضسلا ةرئادب
يتلا ةأاضشنŸا هذه ،ديد÷ا يبŸوألا حبضسŸا لوح سضرع اذكو
ةياعرلا لك يبعضشلا ينطولا سشيجلل اي-ل-ع-لا ةدا-ي-ق-لا ا-ه-ل تلوأا
،ةثيد◊ا ةيضضايرلا تازيهجتلا ةفاكب اهزيهŒ لجأا نم ةمزÓلا
لجأا نم ،لاÛا اذه ‘ اهب لومعŸا ةيŸاعلا ÒياعŸا قفو
‘ Úيركضسعلا Úيضضايرلا Òضضح-ت-ل ة-ق-ئÓ-لا فور-ظ-لا Òفو-ت
ىلع ةزات‡ جئات-ن ق-ي-ق– ‘ ة-م-ها-ضسŸاو ،فور-ظ-لا ن-ضسحأا
‘ ةيركضسعلا ةضضايرلا ةعمضسب قيلت ،›ودلاو ينطولا نيديعضصلا
.يبعضشلا ينطولا سشي÷ا
بعلŸ ةيمضسرلا ةضصنŸا ¤إا ةحيرقنضش قيرفلا لقتنا كلذ بقع
سضورع اهتللخت يتلاو ،ةيئاهنلا ةلباقŸا راوطأا ةعباتŸ زكرŸا
.يروهم÷ا سسرحلل ةعباتلا ةيرولكلوفلا ةقرفلل ةقيضش ةيقيضسوم
دبعو سشوعم دمfi نم لك Úطوضشلا Úب ام ةحيرقنضش مرك امك
ةركل ينطولا ريرحتلا ةهب-ج ق-ير-ف ى-ماد-ق ن-م ا-بوز د-ي-م◊ا
ينطولا قيرفلا بردم يواده-م ن-م-حر-لا د-ب-ع اذ-كو ،مد-ق-لا
.مدقلا ةركل يركضسعلا
يذلاو اثيدح زجنŸا يبŸوألا حبضسŸا ةحيرقنضش قيرفلا نضشد و
,ايلعلا ةدايقلا لبق نم ةانبتŸا ةيجيتاÎضسإلا راطإا ‘ جردني““
ةيقÎل ةيرضشبلاو ةيداŸا تايناكمإلا ةفاك Òفوت ىلع ةمئاقلا

فوفضص ‘ ةضضايرلا ةضسرا‡
ةقايلو Êدبلا Òضضحتلاب ءا-ق-ترلاو ي-ب-ع-ضشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا
““.دوضشنŸا اهادم ¤إا دارفألا
سشيجلل ايلعلا ةدايقلا اهل تلوأا ةأاضشنŸا““ هذه نأا نايبلا ركذو
ةفاكب اهزيهŒ لجأا نم ةمزÓلا ةياعرلا لك يبعضشلا ينطولا
لومعŸا ةيŸاعلا ÒياعŸا قفو ,ةثيد◊ا ةيضضايرلا تازيهجتلا
Òضضحتل ةقئÓلا فورظلا Òفوت لجأا نم ,لاÛا اذه ‘ اهب
قيق– ‘ ةمهاضسŸاو فورظلا نضسحأا ‘ Úيركضسعلا Úيضضايرلا
ةعمضسب قيلت ,›ودلاو ينطولا نيدي-ع-ضصلا ى-ل-ع ةزا-ت‡ ج-ئا-ت-ن
““.يبعضشلا ينطولا سشي جلا ‘ ةيركضسعلا ةضضايرلا

ر .ق ^

نمث رودلا ةعرق ،سسمأا تبحضس ^
،ابوروأا لاطبا ةطبار نم ي-ئا-ه-ن-لا
يرئاز-ج ماد-ضص ن-ع تزر-فا ثي-ح
زرfi سضاير رضضÿا دئاق Úب دعاو
ثيح ،ينيعبضس ن-ب ي-مار ع-فادŸاو
ةقاطب ىلع رضضÿا يئانث سسفانتيضس
دمfi ي-قÓ-ي-ضس Úح ‘ ،ل-هأا-ت-لا
›اطيلا ويزل هيدا-ن ة-ق-فر سسرا-ف
.خينويم نرايب بقللا لماح
خابدÓجنضشنوم ايضسوروب لبقتضسيضسو
ينيعبضس نب يمار هع-فاد-م ةدا-ي-ق-ب
ه-ل بع-ل-ي يذ-لا ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م
‘ ةيناŸلا ياضضرلاب زرfi سضاير
فضصتن-م بق-ترŸا با-هذ-لا ءا-ق-ل
ةهجاوم نوكت نأا لبق ،مداقلا يرفيف
ي-ت-ي-ضسلا بع-لÃ ةدو-ع-لاو م--ضس◊ا
Îضسضشنام ى-ق-ب-يو .سسرا-م ع-ل-ط-م

لهأاتلل اظح رفولا حضشرŸا يتيضس
ل-ك ح--جر--ت ثي--ح ،قرو--لا ى--ل--ع
نل زرfi ءاقفر نأا ¤ا تا-ن-ه-ك-ت-لا
‘ ،ناŸلا زواŒ ‘ ةبوعضص اودجي
Ëدقتل ينيعب-ضس ن-ب ى-ع-ضسي-ضس Úح

ةرماغŸا ةلضصاوŸ هيد-ل ا-م ل-ضضفا
ةميحر ةعرقلا ن-ك-ت ⁄و .ة-يرا-ق-لا
هيدانو سسراف دمfi عفادŸا ىلع
‘ م-ه-ت-ع-قوأا ثي--ح ،ا--مور و--يزل
خيونيم نرايب بقللا لماح ةهجاوم

.ةلوطبلاب زوفلل دحاو مقر حضشرŸا
ي-قÓ-ي-ضس تاءا-ق--ل--لا ي--قا--ب ‘و
سسيراب هضسفانم Êابضسلا ةنو-ل-ضشر-ب
نلو ،رودلا اذه ةمق ‘ نامرج ناضس
امدنع ةلهضس لوبرفيل ةم-ه-م نو-ك-ت
لك نوكتضسو ،ÊاŸلا غيزبل يقÓي
هجاوي امدنع ةحوتف-م تا-ن-ه-ك-ت-لا
وكيتلتا هضسفانم يزيل‚لا يضسليضشت
ود-لا-نور ا-ما ،Êا-ب--ضسلا د--يرد--م
ةهجاوم ‘ سسو-ت-ن-فو-ج دو-ق-ي-ضسف
بعليو ،لهاتلل Úحضشرم مهو وتروب
ل-قا ‘ د-نو“رود ما-ما ه-ي-ل-ي-ب-ضشا
كولŸا ماما ،امامتها تا-ه-جاوŸا
اتنÓتا نوهجاو-ي-ضسف د-يرد-م لا-ير
بعلتو .تاجافŸا بحاضص ›اطيلا
،61  مايا61ـلا رود باهذ تايرابم
ةلوج امأا .1202 يرفيف42و32 ،71
61 ،01 ،9 مايأا ماقت فوضسف ،بايإلا
.1202 سسرام71و

 قوراف.ج^

دوعضصلا ‘ ةعراضصملل ينطولا بختنŸا ح‚ ^
يرا÷ا ⁄ا-ع-لا سسأا-ك ‘ ج-يو-ت-ت-لا تا-ضصن-م ¤ا
ثيح ،دارغلب ةيبرضصلا ةمضصاعلاب ايلاح اهعئاقو
Ëركلا دبع ةيزنورب لضضفب لولا جيوتتلا تناك
ديزŸا دضصح لجا نم ناهرلا لضصاوتيو ،تاقرف
.باقللا نم
تاقرف Ëركلا دبع يرئاز÷ا عراضصŸا كتفاو
ىلع هبلغت بقع ، ةيزنوÈلا ةيلاديŸا (غلك36)
مويلا ،4-6  ةجيتنب ايفادلوم نم Êايليد مويترا
ةعراضصŸا تاقباضسÊ Ÿاثلا مويلا باضس◊  دحلا
لاجر) ⁄اعلا سسأاك راطإا  ‘ ةينامور-وقيرغلا

.(ايبرضص) درغلبب اهتايلاعف يرŒ يتلا (تاديضسو
عبر رودلا ‘ ةرضشابم هلوخد دعب تاقرف Ìعتو
-01) سشتيلك فيرضس يكÎلا  مامأا تبضسلا يئاهنلا
‘ زوفلا نم كلذ دعب يرئاز÷ا عاطتضساو .(0
ليزف نايتضسيرك Êامورلا ىلع يكاردتضسا  ءاقل
.(5-41) سستينويجاف
دبع ير-ئاز÷ا عرا-ضصŸا بع-ل-ي-ضس، ه-ت-ه-ج ن-م
لجا نم هظوظح لماك (غلك36) يرابج راب÷ا
Úن-ثلا مو-ي-لا ة-يز-نوÈلا ة-ي-لاد-يŸا كا-ك-ت--فا
ماما يئاه-ن-لا  ف-ضصن ‘ Ìع-ت ا-مد-ع-ب ،(71ر00)
.(1-4) ابروت كيرإا يرÛا هÒظن

ديضس Òضشب مازهنا لولا مويلا تلزانم تفرعو
Êاريلا مامأا يئاهنلا عبررودلا ‘ (غلك78) ةرازع
نمث ‘ بلغت امدعب ،(2-5) يرون دمحأا Úضسح
.(1-2) فوضسابا مÓضسإا Êاجيبرذألا ىلع يئاهنلا
دبع ،(غلك06) Êوعل رونلا دبع نم لك يضصقأا امك
و (غلك28) سشلود يقوضش ،(غلك77) ›اكوأا Ëركلا
مو-ي-لا لولا رود-لا ‘ (غ-ل-ك79) Úلم-جو-ب مدآا
ق◊ا دبع لهتضسي ،ةر◊ا ةعراضصŸا ‘و .دحألا
‘ هعبتي  ،ءاعبرألا ادغ ةضسفانŸا (غلك75) سشابرك
.(غلك16) هللا ءاطع نب Êاغلا دبع ›اوŸا مويلا

ر .ق ^

„رطششلل ةحوتفŸا ةيبرعلا ةلوطبلا
 تايلاديم9 نودسصحي رئاز÷ا بابسش

4 ،بهذ3) تايلاديم ع-ضست-ب ر-ئاز÷ا تجو-ت ^
ةلوطبلل ةيئاهنلا ةلحرŸا لÓخ (زنورب2 و ةضضف
يتلا ، بابضشلا ىدل „رطضشلل ةحوتفŸا ةيبرعلا
.دعب نع ترج
Úمأا بيضصن نم ةي-ب-هذ-لا تا-ي-لاد-يŸا تنا-كو
Êاضسيع نضسوضس ،(تاون-ضس6 نم لقأا) رو-ضشر-ضشأا
61 نم لقأا) ر-ضصن لا-ن-م و (تاو-ن-ضس8 نم ل-قأا)
.(ةنضس
ةليان نم لك اهققح دقف ةيضضفلا تايلاديŸا امأا

يديب ليل÷ا دبع ،(تاونضس01 نم لقأا) لومر رون
41 نم لقأا) دورج دازرهضش ،(ةنضس41 نم لقأا)
تقولا ‘ ،(ةنضس02 نم  لقأا) رضصن ةنيلو (ةنضس
لقأا) ÒتÓب ديلو دمfi نم لك هيف ىفتكا يذلا
(ةنضس21 نم لقأا) ريدنبوب نيرضسنو  (ةنضس21 نم
.ةيزنوÈلا ةيلاديŸاب

ةيبرع-لا ة-لو-ط-ب-لا هذ-ه ‘ ر-ئاز÷ا تكرا-ضشو
تايفضصتلا  نم اولهأات41) ايضضاير03ب ةحوتفŸا
،(„رطضشلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا مهترا-ت-خا61و

نم يرضسيوضسلا ماظنلا  قفو ةضسفانŸا ترج ثيح
3 ةارابملل ةددÙا ةينمزلا ةÎفلا غلبت و ةلوج11
ةلقن لكل Úتيناث ةفا-ضضإا ع-م بعل ل-ك-ل  ق-ئا-قد
.ةبوعلم
ةيبرع ةلود12 ةكراضشم ةرهاظتلا هذه تفرعو
‘ (ثانلا  و روكذلا ىدل يضضاير008 نم Ìكأا)
و61 و41 و21 و تاونضس01 و8 و6 نم لقأا تائف
.ةنضس02 و81

ر .ق  ^

مدقلا ةركو ديلا ،زابم÷ا ‘ ت’وطب
يطسسوتŸا سسرعلل ابسس– ةيلود تارهاظت ميظنت كتفت نارهو

ما-ع-لا نار-هو ة-ن-يد-م ن-ضضت– ^
تار-ها-ظ-ت-لا ن--م دد--ع مدا--ق--لا
نوكتضس يتلاو ،ةيلود-لا ة-ي-ضضا-ير-لا

Ãاهل اماه يميظن-ت را-ب-ت-خا ة-با-ث
Òبكلا يطضسوتŸا سسرع-ل-ل ا-ب-ضس–
لضصاوتت ثيح ،2202 فيضص ررقŸا
باعلأا نم ةزي‡ ةعبطل تاÒضضحتلا
نب Úما فضشكو .طضسوتŸا ر-ح-ب-لا
ويزرا ي-جر-ت يدا-ن سسي-ئر ى-ضسو-م
ةيبرعلا ةلوطبلل ةن-يدŸا نا-ضضت-حا
نوكتضس يتلاو دي-لا ةر-ك-ل ة-يد-نÓ-ل
ةمهم ةطfiو ةماهو ةÒبك ةرهاظت
.ةيطضسوتŸا باعلألا Òضضحتل
ق-ح-ب زو-ف-لا نا ا-ن-ثد-ح-ت-م د--كاو
ةد-ع ي-ق-ل-ت د-ع-ب ءا-ج م-ي-ظ-ن-ت--لا
حا‚ا ىلع ةنيدŸا ةردقب تانامضض
رئاز÷ا فويضض لابقتضساو ةلوطبلا
تدّدح اهبناج نم .مداق-لا ر-بو-ت-كا
خيرات زابمجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
دعب رباكأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا ءارجإا
لÓخ يبرعلا دا–إلا ع-م روا-ضشت-لا
رضضاحتلا ةينقت قيرط نع عا-م-ت-جا
ة-ن-يدÃ نو-ك-ت-ضس ي-ت-لاو ،ي--ئرŸا
È 1202متبضس82 ¤إا02 نم نارهو

ببضسب ةضسفانŸا ليجأا-ت ” ا-مد-ع-ب
راضشت-نا ءار-ج ة-ي-ح-ضصلا ة-ح-ئا÷ا
.«دجتضسŸا91 د-ي-فو--ك» سسوÒف
دج دعوم ةباثÃ ةضسفانŸا Èتعتو
نم يرئاز÷ا زابمجلل ةبضسنلاب ماه
‘ ةينطولا رضصا-ن-ع-لا Òضض– ل-جأا

flل تا-ضصا-ضصت-خإلا ف-ل-ت-Óباعلأ
نارهو اهنضضتحتضس يتلا ةيطضسوتŸا
سسي-ئر رّر-ق اذ--ه--لو ،2202 ف-ي-ضص
ءارجإا ي-هاز-لا نا-ي-ف-ضس ة-يدا–إلا
ةعباتلا ةعاقلاب ةيبر-ع-لا ة-لو-ط-ب-لا

،فاد-هأا ةد-ع-ل د-يد÷ا بكر-م-ل--ل
ضصو ثيد-ح ه-نأا ا-هزر-بأا بضسح م-م-ُ
اذكو ،ثيدح دادعتبو ةيŸاع Òياعم
ي-ت-لا تا-ب-ضست-كŸا ن-ع ف--ضشك--لا
نوكتضس يتلا ةنيدŸا اهنم تدافتضسا
91 ةع-ب-ط-لا ‘ ط-ضسو-تŸا سسور-ع
ايمÓعإا اهل جيوÎلا ‘ ةمهاضسملل
تآاضشنŸا نع ةروضص لمجأا ءاطعإاو
‘ .ةديد÷ا ةيطضسو-تŸا ة-ير-ق-لاو
ىلع لوألا لجرلا دكأا ،ددضصلا اذه
مهنأا ةير-ئاز÷ا ة-ي-لارد-ي-ف-لا سسأار

ميظنت ةن÷ سسيئر عم رُواضشتلا دعبو
،سسÓيإا ميلضس ،ةيطضسوتŸا باعلألا
د-ع-ب» :ه-لو-ق ‘ رار-ق-لا اذ-ه ءا-ج
مي-ظ-ن-ت ة-ن÷ سسي-ئر ع-م روا-ضشت-لا
طضسوتŸا سضي-بألا ر-ح-ب-لا با-ع-لأا
ةلوطبلا ميظنت انرّرق سسÓيإا ميلضس
نم ،نارهو ةنيدÃ رباكأÓل ةيبرعلا
ةيطضسوتŸا ة-ير-ق-ل-ل ج-يوÎلا ل-جأا
ط-ضسو-تŸا سسور-ع نو-ك-ت-ضس ي-ت-لا
قفارم زا‚إا ” امدعب2202 فيضص
‘ مهاضستضس ةيلود ÒياعÃو ةديدج
لك ىلع ةيضضايرلا ديعاوŸا حا‚إا
Óئاق يهازلا لضصاوو .«تايوتضسŸا
‘ ةررقُم تناك ةيبرعلا ةلو-ط-ب-لا»:
تلّجأا-ت ا-ه-ن-ك-ل ي-ضضاŸا Èم-ت-ب-ضس
يدا-ف-ت-ل ا--نورو--ك سسوÒف بب--ضسب
تقولا سسفن ‘و ،ىود-ع-لا را-ضشت-نإا
يتلا دوفولا ةمÓضس ىلع ظا-ف-ح-ل-ل
دعب نكلو ،دعوŸا اذه ‘ كراضشتضس
بتكŸا عم انعمج يذلا عا-م-ت-جلا
اندّدح يبرعلا دا–إÓل يذي-ف-ن-ت-لا
ةلوطبلا هيف يرجتضس يذلا خيراتلا
Èمتبضس82 وÚ 02ب كلذ نو-ك--يو
ر .ق ^ .مداقلا



 لئابقلا ةبيبسش
يرجينلأ كردلأ يدان هجأوت ةبيبصشلأ

 لبقŸأ ءاثÓثلأ موي رجينلأ ‘
ةبيبضش مامأا يرج-ي-ن-لا كرد-لا دا–ا ءا-ق-ل ة‹ر-ب ت“ ^

ةيلاردفنوكلا ضسأاك نم لوأ’ا رودلا باهذ باضس◊ ،لئابقلا
Èمضسيد22 لبقŸا ءاثÓثلا موي ،مدق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا

Ãا““ بعل÷Ôنم ةيادب يماين ةمضصاعلاب ““يضشتنوك ينيضس لا
هنع نلعأا ام بضسح ،يرئاز÷ا تي-قو-ت-لا-ب03:51 ةعاضسلا

ةارابŸا هذه ريديضسو ،ةيراقلا ةضسفانŸا ‘ رئاز÷ا لث‡
،يبميبيدأا يد’’وأا يرداق هدوقي ايÒجين نم ميك– مقاط
Ãا دبع ةدعاضسÛيب و يدي’وأا ديÎ امأا ،ووغوأا يجيجيا

يتلا ،ةبيبضشلا تيفعأاو ،Òضشب وضسيلا-ضس و-ه-ف ع-بار-لا م-ك◊ا
نم ،تاونضس ضسمخ ماد بايغ دعب ةيراقلا ةضسفانملل دوعت
قافول ةبضسنلاب هضسفن رمأ’ا وهو ،يديهمتلا رودلا تاءاقل
ىرŒو ،ةيلاردفنوكلا ضسأاك ‘ Êاثلا رئاز÷ا لث‡ ،فيطضس
6 وأا5 موي وزو يزيتب ““Èمفون لوا““ بعلÃ باي’ا ةهجاوم
ىلع رودلا اذه ¤إا رجينلا لث‡ ل-هأا-تو ،مدا-ق-لا ي-ف-نا-ج
،0-1 : ةجيتنب اهذ زوفلاب ›اŸا كيبŸوا Úليي يدان باضسح
 ر.ق ^  .1-1 ةجيتنب ابايا لداعتلاو

يرئاز÷ا بعÓلا ةيعسضو نأا مغر
 Òغتت ⁄ قيرفلا ‘

وهو يرمعلب ¤إأ ةجاحب انأأ :ايصسراغ
 بابصشلأ ÚبعÓل ةنيمث حئاصصن مدقي

لئاضسر ايضسراغ يدور نويل يدانل يضسنرفلا بردŸا هجو ^
لقتنŸا يرمعلب لامج يرئاز÷ا ›ودلل ةديدج معدو عيجضشت

عم ةيعضضولا ضسفن نم Êاعي لازام هنا مغر ،يدانلا ¤ا اثيدح
هقاحتلا ذنم طقف ةقيقد83 بعل ثيح ،ضشيمهتلا يهو قيرفلا
امداق Òخ’ا يفيضصلا وتاكŸÒا مايا رخي ‘ يضسنرفلا يدانلاب

ضسما لوا ءاضسم ايضسراغ لا-قو ،يدو-ع-ضسلا با-ب-ضشلا يدا-ن ن-م
هلابضشا زوفب تهتنا يتلاو يجضسايبلا ماما هقيرف ةارابم بقع
ةÒبك ةميق ود بع’ يرمعلب““ :يرمعلب بايغ ‘0 -1 ةجيتنب
،““براfi نم Ìكا هنا ،هيلا ةجا-ح-ب ن-ح-نو ،ا-ن-ي-لا ة-ب-ضسن-لا-ب
هتايناكماو بعلل ةمئادلا ه-ت-يز-ها-ج ن-ع Ó-ضضف-ف““ :فا-ضضأاو
:متخو ،““نابضشلا ÚبعÓل ةنيمث حئا-ضصن مد-ق-ي ه-نإا-ف ،ةÒب-ك-لا
نويل بردم احيرضصت يتأاتو ،““هيلا ةجاحب نوكنضس اننأاب ملعا““

زكرŸا ‘ يتأاي يرم-ع-ل-ب لا-م-ج ير-ئاز÷ا بعÓ-لا نا م-غر
وليضسرام نم لك دجاوت لظ ‘ ليد-ب-ك ه-تا-ط-طfl ‘ ع-بار-لا
امهقلأات لظ ‘ اميضس’ ر-م-ت-ضسم ل-ك-ضشب Úي-ضسا-ضسأا-ك را-ي-نادو
بعÓلا ىظحي Úح ‘ ،قيرفلا اهققحي يتلا ةدي÷ا جئاتنلاو
لعجي ا‡ ايضسرا-غ بردŸا ىد-ل ة-يو-لو’ا-ب ›ا-ن-ي-ضس با-ضشلا
‘ مضسوŸا اذه نويل يدان دجويو ،عبارلا ماقŸا ‘ يرمعلب

¤إا رظنلاب ةلوطبلا ‘ ةعئار جئاتن زرحي ثيح ،ةديج لاح
نويل لتحيو ،ةيراقلا ةكراضشŸا ‘ قفخا امدعب اهيلع هزيكرت
وهو ،ةطقن92 ديضصرب ةيضسنرفلا ةلوط-ب-لا ‘ Êا-ث-لا ز-كرŸا
 قوراف.ج ^  .ليل يدان ردضصتŸا ديضصر ضسفن

نع هبايغو ديدج نم باصصي رصصان نب
 لوطأأ نوكيصس ةرŸأ هذه نيدايŸأ

نب ليعامضسا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ظ◊ا ءوضس قحÓي ^
جر-خ ثي-ح ،هدرا-ط-ت ي-ت-لا تا-با-ضصإ’ا بب-ضسب كلذو ،ر-ضصا-ن
(2 -2) امراب مامأا نÓيم هقيرف ءاقل نم اباضصم يرئاز÷ا

هلخد يذلا ءاقللا ر-م-ع ن-م57 ةق-ي-قد-لا ‘ ضسمأا لوأا ءا-ضسم
هتمرح ةباضصا نم داع دق ءاقللا اذه ةبضسانÃ ناكو ،ايضساضسأا

ةضسفانŸا ‘ دحاو ءاقلو ةلوط-ب-لا ‘ ن-يءا-ق-ل ن-م كلذ ل-ب-ق
ياكضس““ ةكبضش بضسحبو ،ادد‹ باضصيل دوعي نا لبق ،ةيبورو’ا

لوطيضس ةرŸا هذه رضصان نب بايغ نإاف ،ةيلاطي’ا ““تروبضس
دق بعÓلا نا ¤ا ردضصŸا تاذ ريراقت تراضشأا ثيح ،Ìكا
‘ همادطضصا ةجيتن ،ذخفلا ةلضضع ‘ يلضضع طغضضل ضضرعت

بعÓلا اهدعب زجع ثيح ،ضشيتروك بعÓلا عم امراب ةارابم
¤ا عراضسي ›و-ي-ب بردŸا ل-ع-ج ا‡ ضضكر-لا ن-ع ير-ئاز÷ا
‘و ،هب ةرماغŸا مدعو تافاعضس’ا ي-ق-ل-ت ل-جا ن-م ه-جار-خا
نب اهل ضضرعت يتلا ةباضص’ا ةيعون ىلع ةقدب فرعتلا راظتنا
لما ىلع ،ةليوط نوكتضس هنا ¤ا اهتاذ رداضصŸا تحضشر ،رضصان
ركضسعŸا ‘ دجاوتلا نم بعÓلا عنÁ دح ¤ا لوطت ’ نا
 قوراف.ج ^  .لبقŸا ضسرام رهضش ‘ رضضخلل مداقلا

 فيطسس قافو
نم دامتعلأ ىلع لصصحتي يواهلأ يدانلأ

 يدلبلأ يبعصشلأ سسلÛأ
يواهلا يدانلا ةيضضايرلا ةيعم÷ا ايمضسر ضسمأا لوأا تلضص– ^

فرط نم اهدامتعا ىلع يفياطضسلا يضضايرلا قافولا ةامضسŸا
ميلضست مضسارم ترجو ،فيطضس ةيدلبل يبعضشلا ضسلÛا حلاضصم
رقÃ ““يفياطضسلا يضضايرلا قافولا““ ةيضضايرلا ةيعمجلل دامتع’ا
‘’ لامك ،ديد÷ا يواهلا يدانلا ضسيئر روضضحب فيطضس ةيدلب
ضضعب و يبعضشلا ضسلÛا تاراطإا و طرافلا رهضشلا لÓخ بختنŸا
دمfi ،يدلبلا يب-ع-ضشلا ضسلÛا ضسي-ئر و يدا-ن-لا ةرادإا ءا-ضضعأا
ةيلfi ةيعم÷ ةيذيفنتلا ةئيهلا ديدŒ ميضسارم بقعو ،Êامروب
يضضايرلا قافو-لا ة-ضضا-ير-لا ة-ي-ع-م÷ا ضسي-ئر حر-ضص ،دا-م-ت-عإ’ا
،قيرفلا رارقتضسا ليبضس ‘ ةنبل دعي دامتع’ا اذه نأاب يفياطضسلا

قافو-لا نأا و ته-ت-نا د-ق تقؤوŸا Òي-ضست-لا ة-ل-حر-م نأا ¤إا اÒضشم
ةلضصاوم ىلع قيرفلا ةدعاضسم ‘ نو-م-ها-ضسي لا-جر ¤إا ة-جا-ح-ب

 .ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك د‹ ةعانضص و باقلأ’ا دضصح
 ر.ق ^

alfadjrwatani@yahoo.fr
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 ايŸاع51ـلا ةبترŸا لتحي

 ًايقيرفأأو ًايبرع ةيبعصش Ìكألأ ””رصضÿأ””
ةزيمتم تايوتضسم ““رضضÿا““ مدقي ^
لامج بردملل ةينف-لا ةدا-ي-ق-لا ت–

ي-براfi““ دا-ق يذ--لا ،ي--ضضا--م--ل--ب
·أ’ا ضسأاك بقل ةداعتضس’ ““ءارحضصلا
    .رضصم ‘ يضضاŸا ماعلا ،ةيقيرفأ’ا
ايقيرفأا ·أا ةلوطب نأا ““رضضÿا““ دكأاو
‘9102 يضضاŸا ماعلا اهققح يتلا

لب ،ة-فد-ضصلا ضضحÃ ِتأا-ت ⁄ ر-ضصم
رطق بردم نم Òب-ك ل-م-ع ة-ج-ي-ت-ن
زرfi قا-فر ضسب-لأا يذ-لا ،ق--با--ضسلا

ىوتضسŸاب اذ-هو را-ب-ك-لا ة-ي-ضصخ-ضش
ناك املث-م ،يو-با-بÁز د-ضض مد-قŸا
Úتيدولا Úت-ه-جاوŸا ‘ د-ضض لا◊ا

    .ايÒجينو كيضسكŸا دضض
بو-ب““ با-ضسح تا-ي-ئا-ضصحإ’ ًا-ق-فوو
ما----قرأ’ا ‘ ضصضصخ----تŸا ““تو----ف
بخ-ت-نŸا ل-ت-ح-ي ،تا-ي-ئا--ضصحإ’او
Úب ،ًايŸاع51 ـلا ةبترŸا يرئاز÷ا
11.3ـب ة-ي-ب-ع-ضش Ìكأ’ا تا-ب-خ-ت-نŸا

كلذ-ب ل--ت--ح--ي--ل ،كÎضشم ÚيÓ--م
 .ًايبرعو ًايقيرفأا ¤وأ’ا ةبترŸا
زكرŸا ‘ يليزاÈلا بختنŸا ءاجو
،كÎضشم نويلم51.42ـب ًايŸاع لوأ’ا
90,91ـب ًايناث يضسنرفلا بخ-ت-نŸا م-ث

،ةثلاثلا ةبترŸا امأا .كÎضشم نويلم
بخ-ت-نŸا بي-ضصن ن-م تنا-ك د--ق--ف
مث ،كÎضشم نويلم46,61ـب يزيلكنإ’ا
،كÎضشم نويل-م29.51ـب كي-ضسكŸا
‘ ،كÎضشم نويلم88.21ـب ايناŸأاو

 .ًايلاوت ةضسماÿاو ةعبارلا ÚتبترŸا
ءاج ،ةيبرعلا تابختنŸا ¤إا ةدوعلابو
22ـلا ةبترŸا ‘ يرضصŸا بختنŸا

26,1ـب ًايقيرفأاو ًايبرع ةيناثلاو ًايŸاع
بخ--ت--نŸا م--ث ،كÎضشم نو--ي--ل---م
ًايŸاع13 ـلاو ًايبرع ثلاثلا يدوعضسلا
بختنŸا مث ،كÎضشم نوي-ل-م20,1ـب
،ايÒجين دعب ًايقيرفأا عبارلا يبرغŸا
،كÎضشم نويلم10,1ـب ًايبرع عبارلاو
 .ًايŸاع23ـلا ةبترŸا ‘ كلذكو
ةبترŸا يرطق-لا بخ-ت-نŸا ل-ت-حاو
Úب ًايبر-ع ة-ضسماÿاو ًا-يŸا-ع93ـلا
عقاوم ‘ ةيبعضش Ìكأ’ا تا-ب-خ-ت-نŸا
556ـب اذهو ،يعام-ت-ج’ا ل-ضصاو-ت-لا

ه-ي-ف ل-ت--حا تقو ‘ ،كÎضشم ف--لأا
14ـلا ة-ب-ترŸا ي-ضسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا

فلأا995ـب ًايبرع ةضسداضسلاو ًا-يŸا-ع
 .كÎضشم
ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت-نŸا كÎضشي ا-م-ك
تابخت-نŸا Ìكأا ة-م-ئا-ق ›ا-ط-يإ’او

تا-يرا-ب-م ة-ل-ضسل-ضس لو-طأا ة-ب-حا-ضص
فلتfl ‘ ةرا-ضسخ نود-ب ة-ي-لا-ت-ت-م
،›ا◊ا تقو-لا ‘ ⁄ا--ع--لا بعÓ--م
،ةÁزه ةيأا نودب ةارابم22 ديضصرب
نأاب ،ةيŸاعلا ““اتبوأا““ ة-ك-ب-ضش تر-كذو
ةارابم22 لمكأا دق رئاز÷ا بختنم
ما-مأا ه-لدا-ع-ت د--ع--ب ةÁز--ه نود--ب
ن--م--ضض ،2-2 ة-ج-ي-ت-ن-ب يو-با--بÁز

ن-م ة-ع-بار-لا ة--لو÷ا تا--ضسفا--ن--م
ضسأاك ةلوطب-ل ة-ل-هؤوŸا تا-ي-ف-ضصت-لا
لضصو ام-ي-ف ،1202 ةيق-ير-فأ’ا ·أ’ا

هريدم ةدايق ت– ايلاط-يإا بخ-ت-ن-م
ةارابŸا ¤إا ،ىنيضشنام وتربور ينفلا
دعب ،ةÁزه نود ،›اوتلا ىلع22 مقر

هفيضضم ىلع ،ان-ي-م-ث ازو-ف ه-ق-ي-ق–
ةيئانثب ،كضسرهلاو ةنضسوبلا بخ-ت-ن-م
ةلو÷ا تاضسفا-ن-م ن-م-ضض ،ة-ف-ي-ظ-ن
ةعومÛا ن-ع ،ةÒخأ’او ة-ضسدا-ضسلا
·أ’ا يرود ة--لو--ط---ب ن---م ،¤وأ’ا
  .ةيبوروأ’ا
لام-ج ةدا-ي-ق ت– ““ر-ضضÿا““ بع-لو
،ةارابم22 نآ’ا د-ح ¤إا ي-ضضا-م-ل--ب

ةعبرأاو ارا-ضصت-نا91 اهي-ف او-ق-ق-ح
اوبعلو ،طقف ةديحو ةÁزهو ت’داعت
اهنم ةعضستب اوزاف ةيمضسر ةارابم41
ةد-حاو اور-ضسخو ع-برأا ‘ او-لدا-ع--تو
ةضسمخب اوزاف ،تايدو8 لباقم ،طقف
طخ لجضسو ،ثÓث ‘ اولداعتو اهنم
افده04 تايرابŸا ل-ك ‘ مو-ج-ه-لا
31 ىوضس عافدلا طخ قلتي ⁄ ا-م-ن-ي-ب

         .طقف افده
يتلا تايرابŸا ةلضسلضس قÓطنا لبقو

ناك ،ينطولا بختنŸا اهيف رضسخي ⁄
،اهلبق Úتارابم ‘ هداق دق يضضاملب
بختنŸا مامأا اي-ب-ما-غ ‘ لدا-ع-ت ذإا
زافو ،1/1 هل ةارابم لوأا ‘ يلÙا

ةفيظن ةيئانثب رئاز÷اب Úنب-لا ى-ل-ع
1/0 ضسفانŸا تاذ مامأا مزهني نأا لبق

     .هدعاوق جراخ

 قوراف.ج ^
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 ةيدŸا يبŸوا – رئاز÷ا ةيدولوم

 ةرأدصصلأ ‘ فيطصس قافوب قاحللأ ةصصرف مامأأ ديمعلأ
رئاز÷ا ةيدولو-م ق-ير-ف د-ع-ت-ضسي ^
ن-ع ةر-خأا-ت-م ةارا-بŸ مو-ي-لا ءا--ضسم
ةطبارلا ر-م-ع ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا
ثيح ،مدقلا ةر-ك-ل ¤وأ’ا ة-فÙÎا
‘ ةيدŸا يبŸوا في-ضضلا ل-ب-ق-ت-ضسي

ثيح ،يبŸو’ا ة-ي-ل-يو-ج5 بع-ل-م
ءÓتع’ ةضصرف مامأا ديمعلا نو-ك-ي-ضس
قافو عم ةف-ضصا-ن-م بي-تÎلا ةراد-ضص
Úح ‘ ،زو-ف-لا لا--ح ‘ ف--ي--ط--ضس
ي-بŸوأا ف-ي-ضضلا ق-ير-ف-لا نو-ك-ي--ضس
ةدوعلا لجا نم ةبعضص ةمهم ‘ ةيدŸا
وهو ةمضصاعلا نم ةي-با-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن
‘ طقف ةدحاو ةط-ق-ن كل-تÁ يذ-لا
قيرف رظتني ،ىرخأا ةهج نم ،هديضصر
زلفاب يدان لوضصو رئاز÷ا ةيدولوم
¤ا لبقŸا تبضسلا ينينبلا وغروب يد
ءاقل ‘ ةكراضشملل ةمضصاعلا رئاز÷ا
ةطبار-ل يد-ي-ه-م-ت-لا رود-ل-ل با-يإ’ا

ررقŸا ،مدقلا ةركل ايق-ير-فإا لا-ط-بأا
مامأا ÈمضسيدÚ 12نث’ا موي ايئدبم
ةيليوج5 بعلÃ ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
¤وأ’ا ةرŸا ‘ هبايغ دعب ،يبŸو’ا

ةيو÷ا تÓحرلا مادعناب اجج-ح-ت-م
،يرئاز÷ا يو÷ا لاÛا قلغ ءارج
،دي-م-ع-لا ةرادإا ىد-ل م-ل-ع ا-م بضسح
ةيدولوم ةرادإا ضسل‹ ضسيئر حضضوأاو
:Óئاق ضساŸأا رضصانلا دبع ،رئاز÷ا
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا ةلضسارم دعب““
‘ رومأ’ا ل-ك ا-ن-يو-ضس ،مد-ق-لا ةر-ك-ل

زجحب انمق ثيح ،ة-عا-ضس42 فرظ
91 تبضسلا مويل ينينبلا دفولل نكامأا
ا-م-ك ،ءا-ضضي-ب-لا راد-لا Èع Èم--ضسيد

لوخدلا ةقفاوم ىلع م-ه-ل ا-ن-ل-ضص–
،تاÒضشأاتلا لكضشم ان-يو-ضس و دÓ-ب-ل-ل
Ú 12نث’ا موي ايئدبم ءاقللا يرجيضسو
يدانلا ى-مر-م ‘ ةر-ك-لا و ،Èم-ضسيد

يدانلا ل-ق-ن-ت-ي ⁄و ،““نآ’ا ي-ن-ي-ن-ب-لا
ة-ه-جاوŸ ر-ئاز÷ا ¤إا ي-ن--ي--ن--ب--لا
5 بع-لÈ Ãم-ضسيد4 موي ة-يدو-لوŸا

تÓحرلا مادعناب اججحتم ،ةيليوج
ا-يدا-ف-ت يو÷ا لاÛا ق-ل-غ ءار--ج

ةن÷ تناكو ،انوروك ضسوÒف يضشفتل
ةيدنأ’اب ةضصاÿا تاضسفانŸا ميظ-ن-ت
ةداعإا ترر-ق د-ق ،فا-ك-ل-ل ة-ع-با-ت-لا
ةرادإا ةضشهد مامأا ةارابŸا هذه ة‹رب
لاح ‘““ :ضساŸأا فا-ضضأاو ،د-ي-م-ع-لا

،ديدج نم ينينبلا يدانلا ءي‹ مدع
ىل-ع لو-ضصح-ل-ل فا-ك-لا-ب ل-ضصت-ن-ضس
 .““تاضضيوعت

همسسا ءيسش دوجو يفني سساŸا
 ةيجلع نب بعÓلا ةيسضق

رضصانلا دبع ى-ف-ن ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةيدولوم ةرادإا ضسل‹ ضسيئر ،ضساŸأا
تجار ي-ت-لا تا--ع--ئا--ضشلا ر--ئاز÷ا

ن-ب بعÓ-لا كار-ضشإا لو-ح ،ار-خؤو--م
نود ،قيرف-لا تا-يرا-ب-م ‘ ة-ي-ج-ل-ع
تناكو ،ةطبارلا نم ةزا-جإا ه-كÓ-ت-ما
نأا تركذ دق ريرا-ق-ت-لا ن-م د-يد-ع-لا
ضضر-ع-ت-ي د-ق ،ي-م-ضصا-ع-لا يدا-ن--لا
نب ىلع هدامتعا دعب ،ةيضساق تابوقعل

مامأا ،ÚتيضضاŸا ÚتارابŸا ‘ ةيجلع
ءاهتنا مغر ،ضساب-ع-ل-ب دا–او ودارا-ب

‘ ،كلذ ن-ع ضساŸأا لا--قو ،هد--ق--ع
دقع نأا دكؤوأا““ :ةيفحضص تا-ح-ير-ضصت
بع’ وهو ،ايراضس لاز ام ةيجلع نب

نم ةي-ضضق د-جو-ت ’و ،ة-يدو-لوŸا ‘
ضضع-ب-لا““ :ع-با-تو ،““اد-بأا عو-ن-لا اذ-ه
اذام يعت ’ ةيدولوŸا ةرادإا نأا دقتعي
تاعئاضشلا قيفلت امئاد لواحيو ،لعفت
ضسفن ‘ ةجاح لجأا نم ،بيذاكأ’او
 .““بوقعي

 قوراف.ج ^
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ةيعمجلل بعصصأأو بابصشلل ةبعصص ةمهم
““Òبز يف-ي-ل-خ““ بع-ل-م ن-ضضت-ح-ي ^
Ãع ة-ن-يدÚ ءاقل مويلا ءاضسم ةل-ي-ل-م
ةطبارلا نم ¤و’ا ةلو÷ا نع رخأاتم
Úب مد-ق-لا ةر-ك--ل ¤و’ا ة--فÙÎا

ليقثلا فيضضلاو ةليل-م Úع ة-ي-ع-م-ج
بعرا يذ-لا ،دادزو-ل-ب با-ب-ضش اد--ج

Òخ’ا هرا-ضصت-نا لÓ-خ ن-م ع-ي-م÷ا
باضسح ى-ل-ع وزو يز-ي-ت ‘ يودŸاو
رم’ا ،ةفيظن ةيثÓثب لئابقلا ةبيبضش
ارابتخا مويلا ءاقل ن-م ل-ع-ج-ي يذ-لا

يذلا ““ماضص’““ ق-ير-ف-ل اد-ج ا-ب-ع-ضص
،د-ي-ج ع-ضضو ‘ ا-ضضيا د-جو-ي هرود-ب

داع يذلا Úمثلا لداعتلا دعب اميضس’
ةيضضاŸا ةلو÷ا ‘ ةمضصاعلا نم هب
Úح ‘ اذه ،ياد Úضسح رضصن ماما

دادزولب باب-ضش ق-ير-ف برد-م بلا-ط
عضضو ةرورضضب ه-ي-ب-ع’ ا-مود كنار-ف
راضصتن’ا نايضسنو ضضر’ا ‘ لجر’ا
يزيت ‘ ةيضضاŸا ةلو÷ا ‘ حضساكلا
¤ا رورغلا لخدي ’ ىتح كلذو ،وزو
وهو ،راضشوب ع-فادŸا ءا-ق-فر ضسو-ف-ن

،مويلا ةارابم ‘ امود هاضشخي ام دضشا
طقف Êاثلا وه مويلا ءاقل نأاو ةضصاخ
لاز ام يذلا ةبيقعل قيرفل ة-ب-ضسن-لا-ب
ةلو÷ا نع رخآا رخأاتم ءاقل هرظتني
ةبيبضش ما-ما ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ي-نا-ث-لا

هدعوم ديد– راظتنا ‘ ،ةد-ك-ي-ك-ضس
ر-ك-ضش Úح ‘ ،ة-ط-بار-لا فر-ط ن-م
Úع ةيع-م-ج برد-م ضشي-ع-ي بردŸا

يذ-لا دودرŸا ى-ل-ع ه-ب-ع’ ة-ل-ي-ل-م
‘ كلذكو ةيضضاŸا ةلو÷ا ‘ هومدق
مهايا ابلاطم ،اهتقب-ضس ي-ت-لا ة-لو÷ا
ضسف-ن ى-ل-ع ظا--ف◊او تا--ب--ث--لا--ب
ةبوعضصب م-ها-يا ار-كذ-مو ،ىو-ت-ضسŸا
قيرف ماما مهرظت-ن-ت ي-ت-لا ة-م-هŸا
 .مويلا ءاضسم ةبيقعل

ويلسسوب عجÎسست ةبيقعل
 يŸاسسو

بردŸا ديف-ت-ضسي ،ه-تاذ قا-ي-ضسلا ‘و
ىلع Úب-ع’ ةدو-ع ن-م ا-مود كنار-ف
ماما مو-ي-لا ةارا-ب-م ة-ب-ضسا-نÃ ل-ق’ا

نم اضصلخت امدعب ،ةليلم Úع ةيعمج

ةليكضشت نم امهتمرح يت-لا ة-با-ضصإ’ا
ما-ما ق-با-ضسلا ءا-ق-ل-لا ‘ ة-ب-ي-ق-ع--ل
يئانثلاب رم’ا ق-ل-ع-ت-يو ،ا-ك-ضسا-ي÷ا
نم يذ-لا ر-مأ’ا ،يŸا-ضسو و-ي-ل-ضسو-ب
،امودل ةيفاضضإا ’ولح حنÁ نأا هنأاضش

تد-ه-ضش د-ق ةدا-ي-ع--لا ناو ة--ضصا--خ
ببضسب ةÒخأ’ا ةÎف-لا ‘ ا-ظا-ظ-ت-كا
ه-ضسف-ن تقو-لا ‘و ،تا-با--ضص’ا ةÌك
دادزو-ل-ب-لا يدا-ن-لا ةدا-ي-ع تلازا--م

اهزرباو تابايغلا نم ديدعلا يضص–
نÓضصاويضس نيذل-لا تا-ك-ير-تو خا-ضسن
ىلع بردتلل امهتدوع م-غر با-ي-غ-لا
ام وهو ،يرا÷ا عوبضسأ’ا رحب دارفنا
فوفضص ¤ا امه-تدو-ع بر-ق-ب ئ-ب-ن-ي
 .قيرفلا

ويرانيسس ىسشخن :يسشيرق
  ةيدولوŸا ويرانيسسل لثا‡

بطقلا ريدم فضشك ،رخآا قايضس ‘و
دادزولب بابضش ق-ير-ف ‘ ي-ضسفا-ن-ت-لا
حماطمو فادهأا نأاب يضشيرق قيفوت
نوك-ت-ضس ›ا◊ا م-ضسوŸا ‘ ه-ق-ير-ف

ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا لا-قو ،اد-ج ةÒب-ك
ضسما لوا ةر-ه-ضس ق-با-ضسلا ي-ن-طو--لا

نويزفلتلا ىلع اف-ي-ضض ه-لوز-ن لÓ-خ
،ينغ دادعت كلت‰ نحن““ :يرئاز÷ا
ÚبعÓلا نم ديدعلاب هميعطتب انمقو
ي-ف-ي-ضصلا و-تا-كŸÒا ‘ ن-يز-ي-مŸا
باهذلا فدهتضسن““ :لضصاوو ،““Òخ’ا
ديرنو ،تاضسفانŸا عيم-ج ‘ اد-ي-ع-ب
ةلوطبلا ‘ ان-ب-ق-ل ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا
:فاضضأاو ،““ايراق قلأات-لاو ،ة-ي-ن-طو-لا
وه ،ايلاح انقلقي يذلا ديحولا رمأ’ا““

رئاز÷ا ¤إا انيضسفانم تÓحر طبضض
،رئاز÷ا ةيدولوم عم ل-ضصح ا-م-ل-ث-م
ق-ل-غ ل-ظ ‘ ة-ب-ع-ضص ة-م-ه-م ي--هو
ن--م بل---ط---ن““ :م---ت---خو ،““دود◊ا
ةيدنأ’ا عيمج دعا-ضست نأا تا-ط-ل-ضسلا
لاطبأ’ا ةطبار ‘ ةيارلا لثمتضس يتلا
لÓخ نم ،فاكلا ضسأاكو ة-ي-ق-ير-فإ’ا
ة-يد-ن’ا لو-خد ة-ي-ل-م--ع ل--ي--ه--ضست
 .““ةضسفانŸا

 قوراف.ج ^
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صسيئرلا راششتشسم دكأا ،قايشسلا ‘ ^
نأا ،ديشسلا ىفطشصم Òششبلا ،يوارحشصلا
اهدهششت يتلا ةÒخأ’ا تاروطتلا““
برغŸا عيشسوت دعب اميشس ’ ةقطنŸا

‘ Êويهشصلا نايكلاب جزلاو نرقلا ةقفشص
¤ا هلاخداو (ةزوحو صسبÙاو كازلا)

ةÒشسم تلمكأا ،ةيبراغŸا رايدلا رقع
flاعلا ىلع رمآاتلاو بيرختلا نم ةيز⁄

ام ةماقإا ملح مدهو ،يمÓشس’او يبرعلا
.““Òبكلا يبرعلا برغŸا دا–اب فرعي
هنأا ¤إا ،يوارحشصلا لوؤوشسŸا تفلو
‘ Ëدقلا يليئارشس’ا دجاوتلا نم مغرلاب
Òظنت ‘ لبق نم هتمهاشسمو ةقطنŸا
‘ لشصافلا يركشسعلا ماز◊ا ءانبو
هميشسرت ‘ ةكراششŸاو تاركركلا
ةفاشضا وه““ مويلا دجتشسŸا نإاف ،هحيلشستو
فرط نم ةلو‡ ةديدج تايجولونكت
يذلا رمأ’ا وهو ““ةينغلا لودلا صضعب
ددششو .““ةنطفلاو دادعتشس’ا““ بلطتي
طبثت نل تاروطتلا هذه لك نأا ىلع ،ديشسلا

31 ‘ اودكأا نيذلا Úيوارحشصلا ةÁزع
ةلشصاوم ىلع مهميمشصت““ يشضاŸا Èمفون
مهو مهقح قاقحإا ةياغ ¤إا حلشسŸا حافكلا
يتلا تارماؤوŸا لك مزهب ةقثو Úقي مهلك

.““مهدشض كا–
ةيصضقلل اهمعد دكؤوت اطلام •

ةيوارحصصلا
قبشسأ’ا ي‡أ’ا ثوعبŸا فشصو ،هتهج نم
،صسور رفوتشسيرك ،ةيبرغلا ءارحشصلا ¤إا

،هتي’و ةيهتنŸا يكيرمأ’ا صسيئرلا رارق
ءارحشصلا صصوشصخب بمارت دلانود
،““صسوردŸا Òغو قمحأ’ا»ـب ،ةيبرغلا

تامازتلا عم صضراعتي هنأا ¤إا اÒششم
ءÓيتشس’ا مدع ئدابمو ةدحتŸا تاي’ولا

‘ بوعششلا قحو ةوقلاب يشضارأ’ا ىلع
‘ امهيلع صصوشصنŸا ،ÒشصŸا ريرقت

:لوقلاب فاشضأاو ةدحتŸا ·أ’ا قاثيم
امدنع ئدابŸا هذه انلهاŒ اننأا حيحشص““
اذه نكل ،نيرخآاو ليئارشسإاب رمأ’ا قلعت
،ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ اهلهاجتل ارذع صسيل
ديعشص ىلع ةÒبك فيلاكت انشسفنأا ليم–و
‘و ،Úيميلقإ’ا نمأ’او رارقتشس’ا

نأا ،صسور لاقو .““رئاز÷ا عم انتاقÓع
نطنششاو ‘ صضعبلا اهمدق يتلا ةج◊ا““

ةلود دوجو نأاب نامزلا نم دوقع ىدم ىلع
ةلود نوكتشس ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ ةلقتشسم
ةجح Èتعت ،ةلششاف ىرخأا ةرغشصم
ةيبرغلا ءارحشصلا نأا اًدكؤوم ،““ةئطاخ

لودلا نم ديدعلا نم Òثكب لشضفأا““
ةدحتŸا تاي’ولا تمعد يتلا ةÒغشصلا
ويراشسيلوبلا ةهبج““ نأا حشضوأاو .““اهشسيشسأات
نم ترهظأا دق ،ةيبرغلا ءارحشصلا ريرحتل

‘ ىفنŸا ‘ ةموكح ليكششت لÓخ
flلا تاميÓئجÚ يوارحشصلاÚ، ‘

ةرادإا ىلع ةرداق اهنأا ،رئاز÷ا برغ بونج
هبششو ةمظنم ةقيرطب ةموكح
.““ةيطارقÁد
نأا اطلام ةيروهمج تنلعأا ،اهرودب

،Òغتي ⁄ ةيبرغلا ءارحشصلا نأاششب اهفقوم
‘ يوارحشصلا بعششلا ق◊ اهمعد ةدكؤوم
ةرازول نايب ‘ ءاج امبشسح ،ÒشصŸا ريرقت
،ةرازولا تدكأاو .ةيطلاŸا ةيجراÿا
اهدوقت يتلا ةيلمعلل اطلام معد““ ،صسمأا
لح ¤إا لشصوتلا فدهب ةدحتŸا ·أ’ا

Áةشسرا‡ نم يوارحشصلا بعششلا نك
.““ÒشصŸا ريرقت ‘ هقح
يشسنوتلا لامعلا بزح نادأا ،هبناج نم

هتي’و ةيهتنŸا يكيرمأ’ا صسيئرلا ““ةقفشص““
ةموعزŸا ةدايشسلا صصوشصخب برغŸا عم
،ةلتÙا ةيبرغلا ءارحشصلا ىلع برغملل
،ةيلودلا Úناوقلل ““كاهتنا““ اهÈتعاو
صصوشصخب ةدحتŸا ·أ’ا تارارقو
،بز◊ا صسيئر لاقو .ةيبرغلا ءارحشصلا

صسمأا لوأا هرششن نايب ‘ ،يمامهلا ةمح
صسياف يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم ىلع
ت“ يتلا ةيبرغŸا ةوطÿا نإا““ ،““ كوب
Úناوقلل خراشص xد– دعُت ةيكيرمأا ةياعرب
اًدكؤوم ،““ةدحتŸا ·أ’ا تارارقلو ةيلودلا

ماظنلا نم ةوطÿا هذهل هبارغتشسا نع
نأا ،بز◊ا Èتعاو .““ليمعلا““ يبرغŸا
باشسح ىلع ّمتت ةشصيخرلا ةشضياقŸا هذه““
بر◊ا لوبطل عرقو ،ةقطنŸا ‘ ملشسلا

رشصŸُا ⁄اشسŸا يوارحشصلا بعششلا عم
هشسودي يذلا هÒشصم ريرقت ‘ هقح ىلع
ةيلايÈمإ’ا نم اًموعدم يبرغŸا ماظنلا
‘ ةلامعلا ةمظنأاو ،Êويهشصلا ودعلاو
تاط فاشضأاو ،““⁄اعلا ‘و ،ةقطنŸا
ءيشش ‘ رّبعت ’““ ةوطÿا هذه نإا ،نايبلا

يه لب ،يبرغŸا بعششلا فقاوم نع
يبرغŸا ماظنلا ةعيبط صسكعت ةوطخ

كلŸا فلا– هدوقي يذلا يعجرلا
›اÈيللا/يمÓشسإ’ا فلاحتلا ةموكحو
عيبطتلا ،نايبلا نادأا امك .““عباتلاو ليمعلا
نم ىرخأا ةنعط““ هايإا اÈًتعم يبرغŸا
.““اًبعششو ًةيشضق Úطشسلفل ةلامعلا ةمظنأا
رير– لجأا نم ةيÒجينلا ةكر◊ا امأا
تنادأا دقف ،صسمأا لوأا ،ةيبرغلا ءارحشصلا
لعفلا»ـب هتفشصوو يكيرمأ’ا رارقلا
‘انم رارقلا اذه““ نإا تلاق ثيح ““ÚششŸا
بعششلا قحب فÎعي يذلا ›ودلا نوناقلل
ريرقت ‘ فرشصتلل لباقلا Òغ يوارحشصلا

ةلئاق اهنايب ‘ ةكر◊ا تفاشضأاو .““هÒشصم
ةدايشسلاب بمارت صسيئرلا فاÎعا نإا
ءارحشصلا ميلقا ىلع برغملل ةموعزŸا
ةحئÓل فلاfl اشضيأا وه ةلتÙا ةيبرغلا
ةيعم÷ا اهيلع تقداشص يتلا4151 مقر
يتلاوÈ 0691مشسيد41 ‘ ةي‡أ’ا ةماعلا
بوعششلاو لودلل لÓقتشس’ا حنم ىلع صصنت
›ودلا عمتÛا لفتحي يتلاو ةرمعتشسŸا

تحشضوأاو .““06ـلا اهاركذب ةنشسلا هذه
بمارت صسيئرلا نأا ةبشسانŸا هذهب ةيعم÷ا
Èمفون رهشش تايشسائر رشسخ يذلا
نأا ًةزÈم ““ةÁرج““ بكترا دق يشضاŸا
هل يذلا ديحولا وه يوارحشصلا بعششلا““
ةكر◊ا تعدو .““هميلاقأا ىلع ةدايشسلا
ت– ةديد÷ا ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا ةيÒجينلا

رارقل ““يروفلا ءاغلإ’ا““ ¤إا ندياب وج ةدايق
مك◊ا ةدشس هئÓتعا دعب ةرششابم بمارت
ةدحتŸا تاي’ولل ديدج صسيئرك
.ةيكيرم’ا

ضضرألا لباقم مÓصسلا•
ءارزولا صسيئر لاق ،ةلتÙا صسدقلا ‘و
بنا÷ا نإا ،ةيتششا دمfi ،ينيطشسلفلا

لÓتح’ا تاطلشسل ديري ’ ينيطشسلفلا
عم عيبطتلا ““ةلظم““ مادختشسا يليئارشس’ا
.ناطيتشس’ا فيثكتل ةيبرعلا لودلا
لاق ،هبتكم نع دحأ’ا ،ردشص نايب بشسحبو
‘ ةديدج ت’و– كانه نأا نمؤون““ ةيتششا
عيبطتلا ‘ ةلكششŸاو يبرعلا ⁄اعلا
انعم تشسيل لÓتح’ا تاطلشس عم يبرعلا

ةيبرعلا ممقلا تارارقل قرخ وه لب طقف
عيبطت نأا Èتعاو .““ةيبرعلا ةعما÷او
ءارزو صسيئر) ءاطعإا““ ةيبرعلا لودلا

Úماينب يليئارشس’ا لÓتح’ا ةموكح
مÓشسلا لح نوكي نأاب ةشصرف (وهاينتن

لباقم صضرأ’ا صسيلو مÓشسلا لباقم
بعششلا نأا ¤إا ةيتششا راششأاو .““مÓشسلا
اًيشسايشس Óًشصفم صشيعي““ ينيطشسلفلا
نأا هلمأا نع اًبرعم ،““ةديدع تاÒغتمو
ةيعرششلل ةمكتfi““ تاÒغتŸا هذه نوكت
ريرقت ‘ انبعشش قحو Úيلودلا نوناقلاو
ةلقتشسŸا انتلود ةماقإا كلذ ‘ اÃ هÒشصم
.““لÓتح’ا نم ررحتلاو
ةيجراÿا ريزو دكأا دقف ،وكشسوم ‘ امأا
عيبطت نأا ىلع ،فورف’ يغÒشس ،يشسورلا
’ ليئارشسإا عم اهتاقÓع ةيبرعلا لودلا
وأا ةينيطشسلفلا ةيشضقلا صشمهي نأا بجي
نأا بجي ةيشضقلا نا ىلع اًددششم اهنايشسن
·أ’ا ةمظنم تارارق صساشسأا ىلع لحُت
ةلود ةماقإا ¤إا ةيعادلا ةدحتŸا

رشصأاو..““ مÓشسو نمأاب صشيعت ةينيطشسلف
هÒظن عم يفحشص ر“ؤوم ءانثأا فورف’
ىلع ،نايهن لآا دياز نب هللا دبع يتارامإ’ا

تاشضوافŸا ةداعإ’ دوه÷ا رفاظت ةرورشض
،Úيليئارشسإ’او Úينيطشسلفلا Úب ةرششابŸا

نوكي نأا بجي يئاهنلا فدهلا نأا اًفيشضم
ةقطنŸا هذه ‘ لماكلاب عشضولا عيبطت
تاقÓعلا عيبطتو ةينيطشسلف ةلود ءاششنإاو
.ةقطنŸا لودو ليئارشسإا Úب

ريرحتلا صشيج لازي ’ ثيح ،اًيركشسع
ىلع13ـلا مويلل لشصاوي يوارحشصلا
ةفدهتشسم ةرفظŸا هتاموجه ،›اوتلا

لÓتح’ا تاوق تاقدنختو دعاوق
صضرعتي يذلا راعلا رادج فلخ يبرغŸا
صسمأا تذفنو .يموي لكششب فشصقلل
تاموجه يوارحشصلا صشي÷ا تادحو

تاوقلا زكر“ طاقن تفدهتشسا ةفينع
عاطقب داششونت ةقطنم ‘ ةيبرغŸا
عاطقب ةيمظيششلا صسور ةقطنمو صسبÙا
.صسبÙا
ةيهتنŸا يكيرمأ’ا صسيئرلا نÓعإا ناكو
ةدايشسلا لوح بمارت دلانود هتي’و
ةيبرغلا ءارحشصلا ىلع برغملل ةموعزŸا
مهاشس دق ،يشضاŸا صسيمÿا موي ،ةلتÙا

نماشضتلا نم اًمخزو ›ود عامجإا زورب ‘
ءارحشصلل Êوناقلا عشضولا ىلع دكأا ›ودلا
‘ يوارحشصلا بعششلا قح ىلعو ةيبرغلا
.ÒشصŸا ريرقت

ةيلياهشس رهاطلا  ^

رــجاتلاو لـــيمعلا ةقفصص طاقصسإل ةيلود بلاطم طصسو

يــبراغŸا مــل◊ا ىلع يــشضقت طاــبرلا
يبرعلا برغŸا ىلع رمآاتلا ةÒشسŸ لامكتشسا وه ةقطنŸا ‘ Êويهشصلا نايكلاب جزلا :ةيوارحشصلا ةشسائرلا ^

  ةينيطشسلفلا ةيشضقلا باشسح ىلع نوــكي نأا بجي ل يبرعلا عيبطتلا :وــكشسوم ^
““رئاز÷ا عم تاقÓعلا يعارُي ⁄و سسوردم رـيغو قمحأا““ بـمارت رارق :سسور  ^

ةيبرعلا ةعما÷ا تارارق اوقرخ نوعبطŸُا :ةيتششأا ^
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ةيلبق تاكابتششا ‘ ىــحرجو ىلتق :سســنوت
يشضارألا ىلع فÓخ ببشسب

Úب Úتيدودح Úتيرق Úب ةفينع ةيلبق تاهجاوم ع’دنا دعب تارششع حرجو صصخشش لتق ^
لوح عازن ببشسب ،يشصعلاو ديشصلا قدانب اهيف تمدختشسا ،صسنوت بونج Úندمو يلبق يتي’و
›اهأا Úب تبشسلا موي ذنم فنع لامعأا تعلدناو .دÓبلاب ةقوبشسم Òغ ةثداح ‘ ،صضرأا ةعطق
لوح عازن ببشسب ،Úندم ةنيدم نم صشادخ ينب ةقطنم ›اهأاو يلبق ةظفاfi نم زود ةقطنم
ةنخاشس هايم رئب مشضت يتلا ““ةنوخشسلا Úعلا““ ةقطنم اهيف عقت ءارحشصلا ‘ صضرأا ةعطق
اهلÓخ طقشس ،اهيلإا صضرأ’ا هذه مشضب ةقطنم لك بلاطت ثيح ،يوادتلل راوزلا بطقتشست

هذه ءاوتحا مغرو .بيرختلاو قر◊ا ¤إا ةشصاخ تاكلت‡ اهيف تشضرعتو ،ىحر÷ا نم ددع
وهو ،اًعشسوتو ةدح Ìكأا تحبشصأاو صسمأا ءاشسم تدّدŒ اهنكل ،نمأ’ا تاوق لبق نم تاكابتشش’ا

ىفششتشسŸا ¤إا مهلقن ” صشرلا قدانب ةÒخذب اًشصخشش05 ›اوح ةباشصإاو باشش ةافو ¤إا ىدأا ام
ماششه ةموك◊ا صسيئر نذأا ،ثادحأ’ا هذه رثإا ىلعو .ةÒطخ مهتلاح مهشضعب ،ÚندÃ يلÙا
،ةيركشسعلاو ةينمأ’ا تادايقلا روشضحب ةمزأا ةيلخ دقعب ،عافدلاو ةيلخادلا يريزول يششيششŸا
ديعشس صسيق ،يشسنوتلا صسيئرلا ناكو .ةينوناقلا قرطلاب لشصا◊ا فÓخلل لح داجيإا Úح ¤إا

فوقولاو عشضولا ىلع عÓطإ’او عاشضوأ’ا ةئدهتل ““ةنوخشسلا Úعلا““ ةقطنŸ ،صسمأا لشصو دق
د .ق ^ .ةيلبق تاهجاوم ةيلفخ ىلع عقو عازنل ةيقيق◊ا بابشسأ’ا ىلع

““كيناتيت““ ةــنيفشس لثم قرغي ناـنبل :ناـيرد ول
اÎشسكروأا نودب نـكلو

يداشصتق’او يشسايشسلا رايهن’ا ةلاح ،نايرد ول فيإا ناج يشسنرفلا ةيجراÿا ريزو هبشش ^
ةفيحشص اهترششن ةلباقم لÓخ كلذ ءاج .كيناتيت ةيناطيÈلا ةنيفشسلا قرغب نانبل ‘ لشصا◊ا
‘ ›ا◊ا عشضولا نأا نايرد ول Èتعاو .ÊوÎكلإ’ا اهعقوم ىلع ،دـحأ’ا ،ةيشسنرفلا ““وراجيف ول““
نودب نكلو ،2191 ماع يشسلطأ’ا طيÙا ‘ تقرغ يتلا كيناتيت عشضوب هبششأا نانبل
يشسنرفلا ةيجراÿا ريزو فشصوو .اهقرغ ىتح ةنيفشسلا Ïم ىلع فزعت تلظ يتلا اÎشسكروأ’ا
فششكتو .هيلع مه اŸ مات راكنإا ةلاح ‘ نوششيعي مهنكلو نآ’ا نوقرغي مهنأاب Úينانبللا
اهب موقي نأا ررقŸا نم ةبقترم ةرايز لبق ،ةيمؤواششت ةÈن نع يشسنرفلا ريزولا تاحيرشصت
د .ق ^ .عوبشسأا وحن دعب توÒب ¤إا نوركام ليوناÁإا يشسنرفلا صسيئرلا

ةــمئاق نم نادوـشسلا مشسإا اًــيمشسر بحشست نـطنششاو
باــهرإÓل ةيعارلا لودلا

يتلا باهرإÓل ةيعارلا لودلل اهتمئاق نم نادوشسلا ًايمشسر ةدحتŸا تاي’ولا تبحشس ^
اهتحفشص Èع موطرÿا ‘ ةيكÒمأ’ا ةرافشسلا ،صسمأا ،هتنلعأا ام بشسح ،3991 ماع اهيف هتجردأا

غÓبإا ةلهم ءاشضقنا عم““ :اهتنيودت ‘ نطنششاو ةرافشس تلاقو .““كوبشسيف““ ةكبشش ىلع
ىعري ًادلب نادوشسلا رابتعا يغلي ًاغÓب ةيجراÿا ريزو عقو ،ًاموي54 ةغلابلا صسرغنوكلا
صسل‹ صسيئر لاق ،هبناج نمو .““Èمشسيد41 ‘ ذيفنتلا زيح ءارجإ’ا لخديو .باهرإ’ا
هلذب دهج جاتن ميظعلا لمعلا اذه نإا““ ،ناهÈلا حاتفلا دبع ،Êادوشسلا ›اقتن’ا ةدايشسلا
ًاهجوم ،““ةيمشسرلاو ةيبعششلا Èمشسيد ةروث Òهام÷ ةيلماكتلا حورلا تاذب ”و ،نوينادوشسلا
Úيميلقإ’ا ءاكرششلاو ءاقدشصأ’او ةوخإÓلو ةيشسامولبدلاو ةيرازولا لمعلا تاعومÛ““ ركششلا
لاقتن’ا معد ‘ مهشسيشس رارقلا““ نأا ىلع ًاددششم .““نادوشسلا اومعد نيذلا Úيلودلاو
د .ق ^ .““Êادوشسلا بعششلا هافرو ةيلاقتن’ا ةÎفلا حا‚ صصرف ززعيو يطارقÁدلا

ةكرح تادايق نم4 ىلع يشضقي ›اموشصلا سشي÷ا
ةيباـهرإلا ““بابششلا““

ةطبترŸا ““بابششلا““ ةكرح تادايق نم4 لتقم ،صسـمأا ،›اموشصلا ينطولا صشي÷ا نلعأا ^
ءابنأ’ا ةلاكو بشسحبو .دÓبلا يبونج ىطشسولا ابوج ةظفاحÃ يباهرإ’ا ةدعاقلا ميظنتب
““بند““ تاوق اهتذفن ةيركشسع ةيلمع ‘ ةعبرأ’ا Úيدايقلا ““ةيفشصت““ ىرج ةيمشسرلا ةيلاموشصلا
ويلع نشسfi يدايقلا نأا ةيلمعلا نودوقي نويلاموشص طابشض دكأاو .بيليج ةقطنم ‘ ةشصاÿا
نع ن’وؤوشسŸا ،خيشش دمfi يدايقلاو ،اينيك ‘ يقرششلا ›امششلا ميلقإ’ا نم ردحنŸاو

ةيراحتنإ’ا تاÒجفتلا ‘ ““بابششلا““ اهمدختشست يتلا ةفشسانلا ةمزحأ’او تاÎشسلا ةعانشص
نإاف ،هتاذ ردشصŸا بشسحبو .امهيمشسا ركذ نود ،نيرخآا Úيدايق ¤إا ةفاشضإا ةيلمعلا ‘ Óتق
¤إا فدهت““ ةيلاموشصلا ةشصاÿا تاوقلا اهذفنت يتلا ةيو÷ا تاراغلاو ةيركشسعلا تايلمعلا
د .ق ^ ““ءايربأ’ا ÚيندŸا ةيامحو ةيباهرإ’ا بابششلا ايششيلم تاردق صضيوقت

ةيمÓشسإلا ةـلودلا ميظنت نم اًرـشصنع24 ىلع ءاـشضقلا :قارعلا
ىلع ةمهادم لÓخ ةيمÓشسإ’ا ةلودلا ميظنت نم اًرشصنع24 لتقم يقارعلا صشي÷ا نلعأا ^
كلذ ءاج .(دÓبلا ›امشش) ىونين ةظفاfi ‘ ›ودلا فلاحتلا تارئاط ةدناشسÚ Ãموي ىدم

ةحلشسŸا تاوقلل ماعلا دئاقلا مشساب ثدحتŸا ،لوشسر ىيحي ءاوللا نع رداشص نايب ‘
ليشسلا مشساب ةمهادم ةلمح تنشش باهرإ’ا ةحفاكم زاهج تاوق نإا لوشسر لاقو .ةيقارعلا
نم هيجوت ىلع ءانب ،(ىونين يبونج) صشيح÷ا Úع ةقطنم ‘ ميظنتلا لولف ةقحŸÓ فرا÷ا
ىدم ىلع ةحلشسم تاكابتششا تشضاخ تاوقلا نأا فاشضأاو .يمظاكلا ىفطشصم ءارزولا صسيئر
حشضوأاو .ىونينب ميظنتلا ‘ ةداق مهنيب ارشصنع24 لتقم نع ترفشسأاو ،ميظنتلا لولف عم Úموي
نودب ،›ودلا فلاحتلا ناÒطو يقارعلا صشي÷ا ناÒط نم يوج دانشسإاب تنشش ةيلمعلا نأا
د .ق ^ .همدع نم ةلم◊ا ءاهتنا وأا ةكراششŸا تاوقلا ددع نع ليشصافت

دÓـبلل يقرششلا لـحاشسلا ةــلابق ةثُج11 ىلع روــثعلا :Óـيوزنف
يقرششلا لحاشسلا ةلابق ةثج11 ىلع روثعلا نع وغابوتو دادينيرت ‘ لحاوشسلا رفخ نلعأا ^

نإا :Óيوزنف اهتمدق تامولعم نع Óقن نايب ‘ دادينيرت ‘ لحاوشسلا رفخ لاقو .Óيوزنفل
هايŸا ‘ Úتيم مهيلع Ìع وغابوتو دادينيرت ¤إا Óيوزنف نم اورفاشس مهنأا دقتعي اشصخشش11““
ةدلب نم برقلاب تبشسلا موي ثث÷ا ىلع روثعلا ”““ :فاشضأاو .““يقرششلا Óيوزنف نم برقلاب

نوكت دق ةثج11 نأا ¤إا Òششت ةيلوأ’ا تامولعŸا““ :عباتو .““ةيليوزنفلا ةيلحاشسلا ايريوج
ىلعو Èمشسيد6 ‘ ،ةيليوزنفلا يركوشس ةي’و قرشش لامشش ،ايريوج ةدلب رداغ براقب ةطبترم
رفخ تفلو .““Ú◊ا كلذ ذنم مهنع ءيشش عامشس وأا مهتيؤور متي ⁄ ،اشصخشش02 نم Ìكأا هنتم
‘ تاطلشسلا نأاو ،ايريوغ نم رداغت نفشس يأا صضÎعي ⁄ يشضاŸا عوبشسأ’ا ‘ هنأا ¤إا لحاوشسلا
تلاكو ^ .كÎششم ثحب دهج ‘ Óيوزنف عم لمعت وغابوتو دادنيرت

رم ىلع دهصش يذلاو هبوعصش ديحوتو يبرعلا برغŸا دا–ا ملح حبصصأا Êويهصصلا نايكلاب برغŸا فاÎعا دعب
ضضعبلا نإا ىتح ،ليحتصسم هبصش هقيق– حبصصأا اÃرو ،لبق يذ نم اًديقعت Ìكأا ،تابوعصصلا نم ديدعلا تاونصسلا

ةقفصص““ ريرمتل عيبطتلا ةعقر عيصسوت ‘ تمهاصسو .““عورصشŸا تهنأا يتلا ةصصاصصرلا““ ـب ةيبرغŸا ةوطÿا فصصو
.ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيفصصتل ““نرقلا
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ءاسسنلا دعاسست يتلا ةيئاذغلا تÓمكŸا يهام
؟انوروك نم ةياقولا ىلع

تÓمكŸأ ةيلعاف ىدم نع ،ندنل جيلوك زغنيك نع ةرداسص ةثيدح ةسسأرد تفسشك ^
اقبط ،روكذلأ سسيلو ،ءاسسنلأ ىدل انوروك سسوÒفب ةباسصإ’أ رطاfl ليلقت ‘ ةيئأذغلأ

Ÿيأدوت زوين لاكيديم””  عقوم ‘ درو ا””.
وأأ ةينهدلأ3 اجيمو’أ سضامحأأ لثم ةددعتŸأ تانيماتيفلأ ةيلعاف ةسسأردلأ ترهظأأو
كلت نولوانتي ىتÓلأ تايتفلأو ءاسسنلأ ىدل ةباسصإ’أ ت’دعم سضفخ ‘ ،كيتويبوÈلأ
نم ةرداسصلأ تانايبلأ ىلع ةسسأردلأ تدمتعأو ،رمتسسم لكسشب ةيئأذغلأ تÓمكŸأ
ةدحتŸأ تاي’ولأو ةدحتŸأ ةكلمŸأ ‘ydutS motpmyS DIVOC قيبطت
اهنم أوناع يتلأ سضرŸأ سضأرعأ ىلع قيبطتلأ أذه يمدختسسم دكأأ ثيح ،ديوسسلأو

.ةباسصإ’أ ىلع ةيئأذغلأ تÓمكŸأ Òثأات ىدمو انوروك نم مهتباسصأ بقع
نأأ ىنعي ا‡ ،ةوق Ìكأأ ةيعانم ةزهجأأ نوكلÁ ثانإ’أ نأأ،ةسسأردلاب نوثحابلأ فسشكو
،لاجرلاب ةنراقم ةيئأذغ تÓمكم ىلع Ìكأأ لسص– نهيد-ل ة-ي-عا-نŸأ تا-عا-فد-لأ

راثآ’أ نم ديزي ا‡ ،روكذلاب ةنراقم يديأ’أ لسسغو ةعنقأ’أ نهئأدترأ نع Óسضف
.تÓمكŸأ لوانتل ةيئاقولأ
عسضخ نيذلأ ةدحتŸأ ةكلمŸأ ‘ قيبطتلل مدختسسم فلأ723 ىلع ةسسأردلأ تيرجأأو
أولوانت مهنأأ ةني-ع-لأ ن-م ف-لأ571 دكأأ ثيح ،انوروك سسوÒف را-ب-ت-خ’ م-ه-ن-م ل-ك
تÓمكم ةعبرأأ كانه نأأ ترهظأأ يتلأو ،ةيŸاعلأ ةحئا÷أ ىسشفت ذنم تانيماتيفلأ

.سسوÒفلاب ةباسصإ’أو ىودعلأ رطخ نم تسضفخ ةيئأذغ
ةباسصإ’أ رطخ ليلقتل ةلاعف نوكت دق ةيئأذغ تÓ-م-ك-م ة-ع-برأأ ة-سسأرد-لأ تدد-حو
سضامحأأ وأأ ةددعتŸأ تانيماتيفلأ وأأ كيتويبوÈلأ يهو ،ثانإÓل ىودعلأ لاقتنأو
كنزلأ وأأ يسس Úماتيف طابترأ مدع تفسشك Úح ‘ ،(د) Úماتيف وأأ ةينهدلأ3 اجيموأأ
.ةيسسوÒفلأ ىودعلاب ةباسصإ’أ ت’دعم سضفخب موثلأ وأأ
طاقتلأ ت’امتحأ ليلقتل أدج يرورسض يحسصلأ لوكوتوÈلأ Òبأدتب ديقتلأ ىقبيو
عانقلأ ءأدترأو يعامتج’أ دعابتلأ ةفاسسم مأÎحأ اسصوسصخو ،Òغلأ نم ىودعلأ
‘ ’أ لزنŸأ نم جورÿأ نم ليلقتلأ ¤أ ةفاسضأ نيديلل رمتسسŸأ ميقعتلأويقأولأ

ـه.ك ^ .ىوسصقلأ ةرورسضلأ ت’اح
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»ـل ي-ف-ح-سص ح-ير-سصت ‘ تأذ ح--سضوأأو ^
ةيريدم رهسست نيذلأ سصاخسشأ’أ نأأ””رجفلأ
م-ه-ع-م-ج ى-ل-ع ي-عا-م-ت-ج’أ طا--سشن--لأ
ةيو÷أ لأوحأ’أ ءوسس عم انمأزت مهفاعسسأو
را-يد ¤أ م-ه-ل-يو-ح-ت-ل  سسق-ط-لأ ةدور--بو
مه ةيريدملل ةعبات يرخأ زكأرمو ةمحرلأ

نأرهو ةي’و ¤أ أومدق ةي’ولأ جراخ نم
أولسشف امدنع مهنكل لمعلأ سصرف نع اثحب

نود أوقب مهلأو-مأأ تذ-ف-ن و م-ها-ع-سسم ‘
ىوسس ىوأا-م أود-ج-ي ⁄و تي-ب-م-ل-ل نا-ك-م
أوبسسكيل لمع ناكم داجيأ Úح ¤أ عراسشلأ

. مهموي توق هنم
نم هنأ ثدح-تŸأ را-سشأأ ،قا-ي-سسلأ أذ-ه ‘
حلاسصم اهب تما-ق ي-ت-لأ ة-سسأرد-لأ لÓ-خ
¤أ تلسصوت يعامتج’أ طاسشنلأ ة-ير-يد-م
سصخسش87 عمج ” ثي-ح ة-ج-ي-ت-ن-لأ هد-ه
عم قيسسنتلاب مهليحرت مت-ي-سس يوا-م نود-ب

¤أ عوبسسأ’أ أده رمحأ’أ لÓه-لأ ح-لا-سصم
تنسشو“ Úع رأرغ ىلع ةيلسصأ’أ مهتاي’و
ندŸأ نم  ا-هÒغو نأز-ي-ل-غو ر-ك-سسع-مو
¤إأ ةر-سشا-ب-م م-ه-ل-يو– م-ت-ي-ل ،ةرواÛأ

ةعباتلأ يعام-ت-ج’أ طا-سشن-لأ تا-ير-يد-م
‘ نونطقي مهتيبلاغ نأ ةسصاخ .مهتاي’ول

نم ةديدع تاي’و نم ةيئان ىرقو رسشأدم
¤أ مايأ’أ هده مهب لفكتلأ متي نيأ. نطولأ

ةيئأدغ تابجو مهل Ëدقتو مهليحرت Úح
ةدرابلأ مايأ’أ هده ‘ نحنو ةسصاخ ةنخاسس
دكأأ ، نأا-سشلأ تأذ ‘و .ءا-ت-سشلأ ل-سصف ن-م
عمج ةيلمع نأأ ،يعامتج’أ طاسشنلأ ريدم
قرف اهيلع فرسشت ىوأام نودب سصاخسشأ’أ

فا-ع-سسإ’أ ة-ح-ل-سصم ن--م ة--سصسصخ--ت--م
عم قيسسنتلاب ايموي موقت يتلأ  يعامتج’أ

يذلأ جمانÈلأ أذه ديسسجتل نمأ’أ حلاسصم
ن-م ة-ح-ير-سشلأ هذ--ه ع--سضو ¤إأ فد--ه--ي
هذه نأأو اميسس’ ،ءأو-يإأ ز-كأرÃ ع-م-تÛأ
سضرعم حو-ت-ف-م ط-سسو ‘ سشي-ع-ت ة-ئ-ف-لأ

ıأ  ف-ل-تıع ،ر-طا-Óةواسسق ىل-ع ةو
اهدهسشت يتلأ ةيو÷أ تأÒغتلأو سسقطلأ
اسسوسسfi اطوبه دهسشت يتلأو نأرهو ةي’و

ةÈتعم تايمك لطاهتو ،ةرأر◊أ ةجرد ‘
¤أ هسسفن لوؤوسسŸأ را-سشأأو .را-ط-مأ’أ ن-م
ةيلقعلأ سضأرمأ’أ باحسصأأ نم ةئف دوجو
ي-ف-سشت-سسم ¤أ م-ه-ل-يو– م--ت--ي ن--يد--لأ
عمج متي ايمويو  ةي’ولاب ةيلقعلأ سضأرمأ’أ

لك دعب هنإاف  ثدحتŸأ بسسحو ،مهنم ددع
¤إأ ىوأام نود سصاخسشأ’أ ليو– متي ةيلمع

را-يد رأر-غ ى-ل-ع ة-سصسصخ--تŸأ ز--كأرŸأ
حلاسصŸأ ¤إأ وأأ  ÚنسسŸأ زكأرم وأأ ةمحرلأ
تايفسشتسسŸأ ف-ل-ت-خÃ ة-ي-لا-ج-ع-ت-سس’أ
ةجاحب مه نيذلأ  ىسضرŸاب رمأ’أ قلعتيو
¤إأ أÒسشم ،مزÓلأ جÓعلأ يقلت ¤إأ ةسسام
،ىوأام نودب سصاخسشأ’أ عمج تايلمع نأأ
بعلت  يتلأ نمأ’أ حلاسصم عم قيسسنتلاب متت
.ةردابŸأ هذه حا‚إأ ‘ أÒبك أرود
طا-سشن-لأ ة-ير-يد-م ح-لا-سصم تط-عأأ د-قو
ÚفظوŸأ عيمج ¤إأ تاميلعت يعامتجأ’أ

Ãءأويإ’أ زكأرمو ””لايسسوسس يماسس”” ةحلسص
ة-ي-ح--سصلأ د--عأو--ق--لأ عا--ب--تأ ةرور--سضب
ةباسصإ’أ يدا-ف-ت-ل ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأو
.انوروك سسوÒف ىودعب

سسانيا.م^

اهحتف ةداعإا ةنيدلا نوؤوسشلا ةرازو نم اوبلاط
سسرادŸا ءاقبإا ببسس نع نولءاسستي ءايلوأ’ا

ةقلغم ةينآارقلا
ة-ي’و-ب ءا-ي-لوأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ لءا-سست ^
ةينأرقلأ سسرأدŸأ ءاقبإأ ببسس نع،فيطسس
ةسصاÿأو ةيمومعلأ سسرأدŸأ حتف و ةقلغم
نأأ نم مغر-لأ ى-ل-ع ،لا-ف-طأ’أ تا-سضور و
مهتردق أوتبثأأ دجاسسŸأ ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ

Òبأدتلا-ب د-ي-ق-ت-لأ Úل-سصŸأ مأز-لإأ ى-ل-ع
.ةيئاقولأ
نوؤوسشلأ ةرأزو نم ءايلو’أ ء’ؤوه بلاط و
سسرأدŸأ حتف ةداعإاب فاقوأ’أ و ةينيدلأ

8 نم ديزأأ ذنم ةقلغم تيقب يتلأ، ةينآأرقلأ
اهيل-ع ءا-ق-بإ’أ رأر-ق نأا-ب نور-ي و ،ر-ه-سشأأ

قح ‘ فح‹ و بئاسص Òغ وه ةقلغم
دكأ امك ،Ëركلأ نآأرقلأ ةظفح نم مهئانبأأ
أذه ناب  نآأرقلأ يسسرد-مو ة-م-ئأ’أ سضع-ب
أرثؤوي ةينأرقلأ سسرأدŸأ حت-ف ‘ ر-خأا-ت-لأ

نأرق نم لافط’أ هظفح ا-م ى-ل-ع ا-ب-ل-سس
. ةيسضاŸأ ةنسسلأ لÓخ Ëرك

ل .ىسسيع ^

 دعاسسي طيسسب يحابسص رابتخا
انوروكب ةباسصإ’ا فاسشتكا ىلع

عئاسش سضرع وه مسشلأ ة-سسا-ح نأد-ق-ف ^
سضعبل اًقفوو انورو-ك سسوÒف-ب ة-با-سصإÓـل
نم ةئاŸاب77 ¤إأ44 دقفي ،تأريدقتلأ
 سصاخسشأ’أ
ن-ك-ل م-سشلأ ة-سسا-ح ا-نورو-كـب Úبا--سصŸأ
ةسساح أودقف مه-نأأ نو-كرد-ي ’ ن-يÒث-ك-لأ
ةحئأر مسش طاسشن-ب أو-لوا-ح-ي ى-ت-ح م-سشلأ

ل-ث-م ، ة-ح-ئأر ه-ل نو-ك-ت نأأ بج--ي ءي--سش
عقوŸ ريرقتل اق-فوو ،ةر-ط-عŸأ عو-م-سشلأ
عي-م÷أ مو-ق-ي نأأ بج-ي ””تر’آأ سسن-يا-سس””

Ãموي ل-ك طا-سشن-ب ا-م ءي-سش م-سش ة-لوا-ح
لمعتو ةدوجوم مسشلأ ةسساح نأأ نم دكأاتلل
ةأدأاك همأد-خ-ت-سسأ ن-كÁ ثي-ح ،ةءا-ف-ك-ب
رفوي ا‡ ،دأرفأ’أ لبق نم ةيموي سصحف
ى-سشف-ت ءأو-ت-ح’ ة-كر-عŸأ ‘ ىر-خأأ ةأدأأ
.انوروك
مسشلأ ةسساح ىل-ع ا-نورو-ك سسوÒف ر-ثؤو-يو
دÈلأ ت’زن نع ةفلتfl ة-ق-ير-ط-ب كيد-ل
حئأورلأ نإاف ،أًدودسسم كفنأأ نوكي امدنعو
نزولأ ةفيفخ ةحئأرلل ةطسشنلأ تائيز÷أ
اًيد-سسج ةردا-ق Òغ  ءأو-ه-لأ ‘ ةدو-جوŸأ

‘ ةحئأرلأ تÓبقتسسم ¤إأ لوسصولأ ىلع
نكلو ،فنأ’أ ف-يوŒ ن-م يو-ل-ع-لأ ءز÷أ

ةسساح نأدقف نوكي انوروكب هباسص’أ دنع
تأراسشإ’أ ‘ بأرط-سضأ ن-ع اŒًا-ن م-سشلأ
سسوÒفلأ نأأ ثاحبأ’أ تره-ظأأ ة-ي-ب-سصع-لأ
ر-سسج ف-ل-خ ةدو-جوŸأ ا-يÿÓأ م-جا-ه-ي
ةيبسصعلأ ايÿÓأ رأو-ج-ب ةر-سشا-ب-م ف-نأ’أ
.ةيمسشلأ

نم ديدعلاب ةاطغم ةمعأدلأ ايÿÓأ هذه
اهلغت-سسي ي-ت-لأ2ECA تÓب-ق-ت-سسم
ي-ه-ف أذ-ل ، ا-يÿÓأ لو--خد--ل سسوÒف--لأ

أذه حبسصي سصاخ لكسشب رطخلل ةسضرعم
ةردق اًتقؤوم لطعي ا‡ ، اًبهت-ل-م ج-ي-سسن-لأ
¤إأ ةراسشإ’أ ىلع ةيمسشلأ ةيبسصعلأ ايÿÓأ
.ةحئأر دوجو
ديدعلأ دقفي ، دÈلأ ت’زن سسكع ىلعو
Óف قوذتلأ ةسساح اًسضيأأ انوروك ىسضرم نم

Áب زييمتلأ سصخسشلل نكÚ كأأÌ ةمعطأ’أ
.را◊أ لفلفلأ لثم
رŸÈأ Òغ مسشلأ نأدقف نو-ك-ي ا-م ةدا-عو
ةي-سسوÒف-لأ تا-با-ه-ت-ل’أ ع-م أًد-ج أًردا-ن
ىلع أًرداق تنك أذإأ ريرقتلل اقفوو ،ىرخأ’أ

هذهف ، حابسصلأ أذ-ه كتو-ه-ق ة-ح-ئأر م-سش
نكلو انوروك سسوÒف كيدل سسيل هنأأ ةجيتن
د-ق ىر-خأأ سضأر-عأ يأأ بقأر--ت نأأ بج--ي
كلمح مد-ع ن-م د-كأا-ت-ل-ل كي-ل-ع ر-ه-ظ-ت
م.ق ^ .سسوÒفلل

ةيلولا عراوسش نم ىوأام نود سصخسش87  ءÓجإا

نارهو عراوسش ‘ نيدرسشتŸا نم ةئاŸاب77
لمعلا نع اثحب اهيلإا اوحزن

مايأا لÓخ ةيلسصأ’ا مهتاي’و ¤إا مهلحÒسس يرئاز÷ا رمحأ’ا لÓهلا ^
سصاخسشلا نم ة-ئاŸا-ب77 نا دمfi ةلاسضوف نارهو ة-يلو-ب ي-عا-م-ت-جلا طا-سشن-لا ر-يد-م ،سسمأا ،ف-سشك
.لمع سصرف نع اثحب ةروا‹ تايلو نم اوحزن سصاخسشأا مه نارهو ةيلو ‘ ىوأام نود نودوجوŸا

ةعونتŸا تاجوتنŸاو ةيرغŸا راعسسألا ببسسب
ةيلÿا تاجتنمو لسسعلل ينطولا نولاسصلا ىلع ءاسسنلل تف’ لابقإا

ل-سسع-ل-ل ي-ن-طو-لأ نو-لا-سصلأ فر--ع--ي ^
هتايلاعف تقلطنأ يذلأ ةيلÿأ تاج-ت-ن-مو
،سسأدرموب ةنيدÃ دحأ’أ مو-ي ر-ه-ظ د-ع-ب
ةئف مهنم ةسصاخ Úنطأوملل ا-ت-ف’ ’ا-ب-قإأ
تا-ج-ت-ن-م نو-لا-سصلأ ‘ ند-جو ءا--سسن--لأ

.ةيرغم راعسسأاب ةعونتم
ل-ف-ح سشما-ه ى-ل-ع جأأو/ل ح-ير--سصت ‘و
ةينواعتلأ سسيئر عجرأأ ،ةيلاع-ف-لأ قÓ-ط-نأ
ةسصسصختŸأ تامدÿأ ةددعتم ةيحÓ-ف-لأ

يلع ،(ةي’ولأ قرسش) رسسيب لحنلأ ةيبرت ‘
روهمجلل يوقلأ لاب-قإ’أ أذ-ه ،ن-تا-ع-م-ج

‘ ةسضورعŸأ تاجت-نŸأ ى-ل-ع سضير-ع-لأ
لمأوعلأ نم ة-ل-م-ج ¤إأ ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه
يذلأ يوي◊أ يمومع-لأ ءا-سضف-لأ ا-ه-م-هأأ
ةنيدŸأ بلقب نئاكلأو ةيلاعف-لأ ن-سضت-ح-ي
نم ددعو راطق-لأ ة-طfi ن-م بر-ق-لا-بو
.ةفورعŸأ ةيراجتلأ تÙÓأ
ىلع فرسشŸأ ،نتاعمج ديسسلأ عجرأأ امك
،تفÓلأ لابقإ’أ أذه ،ةرهاظت-لأ م-ي-ظ-ن-ت
ةقباسسلأ ةسسمÿأ تاعبطلأ هدهسشت ⁄ يذلأ

‘ مظنت تناك يتلأ نولاسصلأ أذه رمع نم
را-ع-سسأ’أ ¤إأ ،ة-ق-ل-غ-م ز-كأر-مو ن--كا--مأأ
فانسصأأ ف-ل-تı ا-م ا-عو-ن ة-سضف-خ-نŸأ
أذ-ه-ب ة-سضور-عŸأ ه-تا-ق-ت-سشمو ل--سسع--لأ

ام لسسعلأ راعسسأأ Óثم حوأÎت ذإأ ،نولاسصلأ
،دحأولأ غلك-ل-ل جد0005و جدÚ 0003-ب

.ةدو÷أو ةيعونلأ بسسح
تا-ج-ت-نŸأ ‘ Òب-ك-لأ عو-ن-ت-لأ م-ها-سسيو
02 وحن ¤إأ اهددع لسصي يتلأ ةسضورعŸأ

بوبحو لسسعلأ) ةيلÿأ تاجتنم نم افنسص
ةعونتŸأ تاقتسشŸأ ¤إأ ة-فا-سضإأ (ع-ل-ط-لأ
ةيئأذغلأ ةسصاخ ،ة-ف-ل-تıأ تا-ج-ت-نŸأو
ليمجتلل ةهجوŸأ كلتو اه-ن-م ة-ي-ح-سصلأو

باطقتسسأ ‘ ،لسسعلأ ةدام نم ةعونسصŸأ
ة-ئ-ف م-ه-ن-م ة-سصا-خ سضير-ع-لأ رو-ه-م÷أ
.ظحول امبسسح ،ءاسسنلأ
نأاب ،لحنلأ ةيبرت ةينواعتلأ سسيئر حسضوأأو
لسسعلأ جاتنإأ نولاسصل ة-سسدا-سسلأ ة-ع-ب-ط-لأ
رأدم ىلع لسصأوتت يتلأ ةيلÿأ تاجتنمو
،يرا÷أ رهسشلأ نم32 ةياغ ¤إأ مايأأ01
عوبر نم اسضراع02 وحن ةكراسشم فرعت
ةمسصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ تا-ي’و ن-مو ة-ي’و-لأ
.ةزابيتو ةيأدرغو وزو يزيتو
أذه حبسصأأ دقف ،ثدحتŸأ تأذل أدانتسسأو
Úلاحنل-ل أرا-ق ا-يراŒ أد-عو-م سضر-عŸأ
بطقتسسي حبسصأأ ذإأ ،اهجراخ نمو ةي’ولاب

تاي’و فلتfl نم لحنلأ يبرمو يجتنم
قيوسستل سصرف نم هحيتي اŸ أرظن نطولأ

.مهتاجتنŸ رسشابم
ةيراجت-لأ ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه نأأ ¤إأ را-سشيو
فا-ن--سصأ’أ بنا--ج ¤إأ ،سضر--ع فر--ع--ت
ةعونتŸأ تاجتنŸأو ل-سسع-ل-ل ة-ف-ل-تıأ
ءأذغلأو علطلأ بوبح رأرغ ىلع ة-ي-ل-خ-ل-ل
تيز تاجتنمو لحنلأ ةيبرت داتع ،يكلŸأ
ةيئأذغ-لأ نو-ت-يز-لأ تا-ق-ت-سشمو نو-ت-يز-لأ
.ةيحسصلأو

م.ق ^

ي-م-سسر-لأ حا-ت--ت--ف’أ سسمأأ مو--ي ” ^
Ÿةملعلأ ةيدلبب””عفان نب ةبقع  ةسسرد
يسسأردلأ مسسوملل،فيط-سس ة-ي’و قر-سش
نم مظنŸأ ةيمأ’أ وfi سسورد Ëدقتل
تاطلسسلأ روسضحب ،أأرقإأ ةي-ع-م-ج ل-ب-ق
ة-فا-سشك-لأ و ة-ير-ك--سسع--لأ و ة--ي--لÙأ
.ةيمÓسسإ’أ
مسسقلأ أذه-ب يد-ح-ت-لأ زو-مر Úب ن-م و

Ùةغلابلأ ””يبرح””  ةد-ي-سسلأ ة-ي-م’أ و
تلسصو يتلأو ، ةنسس27  رمعلأ نم غلبت
اهتدأرإأ لسضفب يوناث ثلاث ىوتسسŸأ ¤إأ
عيمج رسسك نم تنك“ و ، اهرأرسصإأ و
ةيعمج نأ ركذلاب ر-يد-ج.ل-ه÷أ دو-ي-ق
ة-ق-فر مو-ق-ت،ة-م-ل-ع-لأ ة--ن--يدÃ أأر--قإأ
ةراب-ج تأدو-ه‹ نو-مد-ق-ي ةذ-تا-سس’أ

Ÿأ تا-ه-م’أ ةد-عا-سسŸتاسسرد-م-ت ‘

لفح نأأ ركذ-لا-ب ر-يد-ج.ملعلأ يقل-ت
سسلÛأ بأونل ةملك هلل-خ-ت  حا-ت-ت-ف’أ
نم ،أوؤو-ن-ه ن-يذ-لأ ي-ب-ع-سشلأ يد-ل-ب-لأ

نهتدوعب تاسسردمتŸأ انتاهمأأ اهلÓخ
نم ملع-لأ بل-ط سسلا‹ و د-عا-ق-م ›أ
مهرأوسشم ةلسصأوم ىلع مهعيجسشت لجأأ
مهراسسم ‘ ة-فر-سشم ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق– و
جلسصل ىسسيع ^.يسسأردلأ

ةملعلاب عفان نب ةبقع ةسسردÃ ةيمألا وÙ يسساردلا مسسوŸا حاتتفا
ملعلا بلطل يدحتلا نعفر ءاسسنل لاثم ةنسس27 تاذ ““يبرح““ ةجا◊ا
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.فازجلا نمحرلا دبع ^

تارابختسسلا سسيئر لاق اذام
؟قبسسألا ةيدؤعسسلا

نأا ¤إا ًادج ةماه ةراسشإا نم دب ’
لسصيفلا يكرت اهاقلأا يتلا ة-م-ل-ك-لا
⁄ يأا ،اهأارقي ناكو ةبو-ت-ك-م تنا-ك
ه-تارد-ق م-غر--ب ،ة--ي--لاŒرإا ن--ك--ت
اهمدختسسإا اŸاطل يتلاو ،ةيباطÿا

.ةيلودو ةيميلقإا تايلاعف اذكه ‘
ةلخادŸا نإا لاق لسصيفلا نأا حيحسص

سسك-ع-ت ’و ي-سصخ-سشلا ه--يأار ل--ث“
،ةكلمŸا ‘ يأارلاب تافÓخ دوجو
ام هنأا فرعي ديعبلاو بير-ق-لا ن-ك-ل
نأا قباسسلا يدوعسسلا لوؤوسسملل ناك
’ول ف-قو-م اذ-ك-ه ‘ ه-سسف-ن ع-سضي

.““ام ةراسشإا““ ىلع هلوسصح
نب لسصيف كلŸا ل‚) يكرت زي“و

ةيسسامولبدلا هراودأاب (زيزع-لا د-ب-ع
‘ كراسش اŸاطلو ،ةيتارابختسسإ’او
Úيليئارسسإ’ا عم ةيعيبطت تابسسانم
““سسترآاه““ عم ةلباقم ءار-جإا-ب ءاو-سس

تاراوح هسضوخب مأا5102 ماعلا ‘
Úير-ك-سسعو Úي-سسا-ي--سس ةدا--ق ع--م
ربان-مو ن-ط-ن-سشاو ‘ Úي-ل-ي-ئار-سسإا

يكرت نأا ىلع لدي ام ،ىرخأا ةيلود
كلذو ،عيبطتلا ‘ ““ر-ّك-ب““ ل-سصي-ف-لا
ةناخ ‘ هفقوم اوعسضو نم ىلع ادر
ـ ي-ج--ي--لÿا ع--ي--ب--ط--ت--لا سضفر““
!““يليئارسسإ’ا
ام لوقي نأا لسصيفلا ررق اذاŸ ًاذإا

اذامو تاذلاب تيقوتلا اذه ‘ هلاق
لسصتت تايطعم نم هف-قو-م سسك-ع-ي
لك عم ةقÓعلاو يدوعسسلا لخادلاب

؟ةدحتŸا تاي’ولاو تارامإ’ا نم
هت-ل-خاد-م ‘ ل-سصي-ف-لا ي-كر-ت لا-ق
اهسسفن مّدقت ليئارسسإا““ نإا ةبوتكŸا
ديدهت نم Êاعت ةÒغسص ةلود اهنأاب
Úسشطعتم ة-ل-ت-ق-ب ة-طاfi يدو-جو
،اهيلع ءاسضقلا ‘ نوبغر-ي ءا-مد-ل-ل
مهتبغرب نوحرسصي مهنإاف ،كلذ عمو

ع--م ءا--قد--سصأا او---ح---ب---سصي نأا ‘
ل-سصي-ف--لا ف--سصوو ،““ة--يدو--ع--سسلا
ىو-ق-لا ر-خآا““ ا-ه--نأا--ب ل--ي--ئار--سسإا
قرسشلا ‘ ةي-بر-غ-لا ة-يرا-م-ع-ت-سسإ’ا
تاءارجإا ن-ع ا-ثد-ح-ت-م ،““ط-سسوأ’ا
Úينيطسسل-ف-لا Òج-ه-تو ،ل-ي-ئار-سسإا

ًابطاfl لاقو ،ىرقلا Òمدتو ،ارسسق
ةردابم ىلع اوقفاو““ Úي-ل-ي-ئار-سسإ’ا
اننكÁ طقف اهدنع ،ةيبرعلا مÓسسلا
.““ناريإ’ ًاعم يدسصتلا
‘ دنÓغ-نإا ورد-نأا ‘ا-ح-سصلا لا-قو
لاسشننياف““ ةفيحسص ه-تر-سشن ر-ير-ق-ت
ف-قاو-م نإا ة-ي--نا--ط--يÈلا ““زÁا--ت
تار--باıا ر--يد--م ،ل---سصي---ف---لا
ةكلمŸا Òفسسو ،قباسسلا ة-يدو-ع-سسلا

تءاج““ ،اقباسس نطن-سشاوو ند-ن-ل ‘
ه-ل تسضر-ع-ت يذ-لا جار--حإ’ا د--ع--ب
ةيليئارسسإ’ا تابيرسستلا نم ةكلمŸا
د-ه-ع-لا ›و ءا-ق-ل لو-ح ةد-م-ع--تŸا

fiءارزولا سسيئرو نا-م-ل-سس ن-ب د-م

‘ وهاينت-ن Úما-ي-ن-ب ي-ل-ي-ئار-سسإ’ا
روسضحب ةيدوع-سسلا ““مو-ي-ن““ ة-ن-يد-م
كيا-م ي-كÒمأ’ا ة--ي--جراÿا ر--يزو
ن--ير--سشت ر--ه--سش ‘ ““و--ي---ب---مو---ب
.مرسصنŸا Èمفون/Êاثلا
نأا Êا-ط-يÈلا ‘ا-ح--سصلا فا--سضأاو
رتوت ¤إا رسشؤوت““ لسصيفلا تاحيرسصت
عيبطتلا راسسم لوح ةك-ل-مŸا ل-خاد
.““ليئارسسإا عم
ة-فا-ح-سصلا ‘ تا-مو-ل-ع-م تددر-تو
دمعت دهعلا ›و نأا ًارخؤوم ةيبرغلا

دبع ن-ب نا-م-ل-سس كلŸا غÓ-بإا مد-ع
كلذلو ،يثÓثلا ءاقللا رمأاب زيزعلا
وهاينتن دمع-ت ن-م ه-جا-عز-نإا ىد-بأا
ة---فا---ح---سصلا ¤إا ÿÈا بير----سست
ناك امدعب ،ةيŸاعلاو ةي-ل-ي-ئار-سسإ’ا

عباطلا ءافسضإا ى-ل-ع قا-ف-تإا كا-ن-ه
يذلا رمأ’ا وهو ،ءاقللا ىلع يرسسلا
ناك ةيرسس ةرايز ءاغلإا رارق ¤إا ىدأا
Úهو-ك ي-سسو--ي ““دا--سسوŸا““ سسي--ئر
.ةيدوعسسلا ¤إا اهب مايقلا عمزي
دنÓغنإا ÊاطيÈلا ‘ا-ح-سصلا لا-قو
كر– يأا سضراعي““ ناملسس كلŸا نإا
،دمfi هنبا امأا ،ع-ي-ب-ط-ت-لا هاŒا-ب
عناÓ Áف ،ةكلملل ي-ل-ع-ف-لا م-كا◊ا
.““كلذب
ة--ي--جراÿا ر--يزو ر--ّب--ع ا--م--ي--فو
يذلا ،يزانكسشا يباغ يل-ي-ئار-سسإ’ا

ةينقت Èع ةما-نŸا راو-ح ‘ كرا-سش
تا-ح-ير-سصت-ل ““ه-ف-سسأا““ ن--ع ،““موز““
ليئارسسي““ ةفيحسص تدروأا ،لسصيفلا

نأا ““دوكي-ل-لا““ ن-م ة-بر-قŸا ““مو-ي-ه
ة---ي---جراÿا ةرازو ما---ع ر---يد----م
وهو ،دلوغ يرود ًاقباسس ةيليئارسسإ’ا

ىلع در ،وهاينت-ن ن-م Úبر-قŸا ن-م
Ìكأا بوسسأاب ل-سصي-ف-لا تا-ح-ير-سصت

.ةدح
لوح لد÷ا دلوغو لسصيفلا لدابتو
ةكل‡““ ناونع-ب Òخأ’ا ه-ف-لأا با-ت-ك
ام ¤إا ةراسشإا ‘ ،4002 ماع ““ءادعلا
،باهرإÓل يدوعسسلا معدلا““ هامسسأا

ليو“و سسامح تاينازيم اهعفد Èع
بسسحب ،““ÚملسسŸا ناوخإ’ا ةعامج

Òغ دلوغ““ نأا تمعز يتلا ةفيحسصلا
ة-يدو-ع-سسلا نأ’ كلذو ،ا--ق--ح ه--يأار
.““باهرإ’ا معد نع تفقوت
““زÁات لاسشننياف““ ةفي-ح-سص تل-ق-نو
Òبÿا ،ميكح ليمإا نع ةيناطيÈلا

تا--سسارد--ل--ل ›ود--لا د--ه--عŸا ‘
ةيدوعسسلا ةسسايسس نأا ،ةيجيتاÎسسإ’ا
ةسسايسس نم ““ةنورم لقأا““ ةيجراÿا

نأا فا-سضأاو ،Úي-ج-ي-لÿا ا-ه--ناÒج
Òيغتل ةعمسسلاو يسساي-سسلا ن-م-ث-لا““
:لاقو .ةكل-م-م-ل-ل ““ٍلا-ع ة-سسا-ي-سسلا
ي--ج--ي---تاÎسسا و---ه ما---سسق---ن’ا““

ي-ل-ي-جو ي-سسا-ي-سسو ي-جو-لو-يد-يأاو
.““اسضيأا
ةج-سض ل-سصي-ف-لا ف-قاو-م تثد-حأاو
ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م ى--ل--ع ة--ع--سساو
‘ بتا-ك-لا ف-سصوو ،ي-عا-م-ت--جإ’ا

يتاوتلا يلع .د ،““ظاكع““ ة-ف-ي-ح-سص
هنأاب ،لسصيفلا يكرت موجه ،يسشرقلا
لا--ق ا--م--ي--ف ،““رذ--ي ⁄و ق--ب--ي ⁄““
يدو-ع-سسلا ‘ا-ح--سصلاو يÁدا--كأ’ا

ددر““ ل-سصي-ف-لا نإا ل-ي-خد-لا د-لا--خ
،لسصيف كلŸا هدلاو Úلحارلا فقوم
ه-لا-ق ا-م ا-ف-سصاو ،““دو-ع-سس ه-ي--خأاو
ر“ؤوم ‘ ليئارسسإا نع قح ةملك»ـب
.““يليئارسسإا دفو روسضحب ةمانŸا
زراب يجيلخ ي-سسا-ي-سس ل-لfi لا-قو
تسسوب081 عقوŸ همسسإا ركذ سضفر
ىلع لد-ي““ ة-ما-نŸا ‘ ىر-ج ا-م نإا

ةقطنم ‘ ام لو– ةيادب مامأا اننأا
ةتماسص ةمزأا ةمث““ فيسضيو ،““جيلÿا
د-حأاو ،ي--ب--ظ و--بأاو سضا--ير--لا Úب
ةكلمŸا رارق ةحسضاولا ا-ه-تاÒب-ع-ت
عم ة◊اسصŸا رايخ وح-ن با-هذ-لا-ب
ًافقوت-م ،““تارا-مإ’ا نود ن-م ر-ط-ق
ا-ه-ق-ل-طأا ي-ت-لا ةد-ير-غ-ت--لا د--ن--ع
قلاÿا د-ب-ع ي-تارا-مإ’ا يÁدا-كأ’ا

(دياز نب دمfi نم برقم) هللادبع
ة◊اسصم نوك-ت ن-ل ه-نإا ا-ه-ي-ف لا-قو
ةقفاوم نود نم ةّيدوع-سس ـ ة-ّير-ط-ق
ماق يتلا ةديرغ-ّت-لا ي-هو ،ي-ب-ظو-بأا
.قح’ تقو ‘ اهفذحب
¤إا هسسفن ي-ج-ي-لÿا ل-لÙا Òسشيو
ةوطخ ،حجرأ’ا ىلع ،دهسشنسس““ اننأا

،ةينميلا ةحاسسلا ‘ ةينا-ث ة-يدو-ع-سس
لدت يتلا تارسشؤوŸا دعاسصتت ثيح
ةيوسست جاتنإ’ ةيدوعسسلا هجو-ت ى-ل-ع
هبسصنم ندياب وج ملسستي نأا لبق ام

رياني/Êاثلا نوناك نم نيرسشعلا ‘
Úب ةيناث زيا“ ةطقن هذهو ،لبقŸا
كلذ ىلع ْدز .““يب-ظ و-بأاو سضا-ير-لا
هاŒإاب يئز÷ا يدوع-سسلا حا-ت-ف-نإ’ا
نإا هسسفن للÙا ف-ي-سضيو .““ا-ي-كر-ت

fiنأاب رع-سشي تا-ب نا-م-ل-سس ن-ب د-م
نقتي تاب““ دياز ن-ب د-مfi ه-ف-ي-ل-ح

¤إا ةراسشإا ‘ ،““لاب◊ا ى-ل-ع بع-ل-لا
ة-ي-جراÿا ه-ترد-سصأا يذ-لا نا-ي-ب-لا
ةÁر-ج““ ه-ي-ف تنادأاو ة-ي--تارا--مإ’ا
ديسسلا تلاط يتلا ةنيسشŸا لايتغ’ا

fiن-م ي-ت--لاو ،هداز ير--خ--ف ن--سس
جيجأات نم ةلاح ¤ا دوقت نأا اهنأاسش
.““ةقطنŸا ‘ عارسصلا

 زميات لاصشننياف  ^

!يبظ وبأاو ضضايرلا Úب ةرعتصسŸا رانلا ةرارصشو ..لصصيفلا يكرت
ع-ي-ب-ط-ت-لا خا-ن-م ل-ك-ل ًا-فÓ--خ

أاجاف ،يليئار-سسإلا ـ ي-ج-ي-لÿا
ل---سصي---ف----لا ي----كر----ت Òمألا
راؤ--ح““ ر“ؤؤ---م ‘ Úكرا---سشŸا
ة---م---سصا----ع----لا ‘ ““ة----ما----نŸا
لا-ق ة-ل-خادÃ ،ة-ي-ن-ير-ح-ب--لا

اور-سضح بنا-جأا نؤ-ي--فا--ح--سص
ةمداسص““ تناك اه-نإا ة-ي-لا-ع-ف-لا

!““Úينيرحبلا Úمظنملل ًادج

!ِةيبرعلا ِةمظنألا عم ِعيبطتلا هاŒ ةيليئارصسإا ٍرظن ُتاهجو
.يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب ^

ءادعسس ًاعيمج نويليئارسسإ’ا نوكي ’ دق
ةيمسسرلا ةيبر-ع-لا ة-م-ظ-نأ’ا ة-لور-ه-ب

Œعاو مهيلع مهلاب-قإاو ،م-ه-هاÎمهفا
،Ëدقلا مه-م-ل-ح نا-ك ه-نأا م-غر ،م-ه-ب
اهان“ يتلا ،ةليح-ت-سسŸا م-ه-ت-ي-ن-مأاو
اهلجأا نم لمعو ،نويخيراتلا م-ه-تدا-ق
ءاسسؤور اهل ططخو ،رابكلا مهويسسايسس

نولمأاي اوناك ذإا ،ًاعي-م-ج م-ه-تا-مو-ك-ح
،م-هدود-ح Úمأا-تو ،م-ه-نا-ي-ك ع-ير-سشت
فاÎعا بسسكو ،مهينطوتسسم ةمÓسسو
،مهعم تاقÓعلا عيبط-تو ،م-ه-ب راو÷ا
قاوسسأا ةماقإاو ،مهنيب ءارفسسلا لدابتو

Œسشم ةيراÎا لدابتو ،مهعم ةكÿÈتا
،ت’اÛا فلتfl ‘ مهعم قيسسنتلاو
ة-ير-ك-سسع-لاو ة-ي-سسا-ي-سسلاو ة-ي-ن--مأ’ا
ةينوناق-لاو ة-ي-م-ل-ع-لاو ة-يدا-سصت-ق’او
مهنايك نوك-ي-ل ،ا-هÒغو ة-ي-ئا-سضق-لاو

ًايفارغج ةقطنŸا نم ًا-ي-ع-ي-ب-ط ًاءز-ج
’و ،ًاذاسش ًابيرغ نوكي Ó-ف ،ًا-ي-نا-ك-سسو
،ًارسصاfi ً’وزعم ’و ،ًاهوركم ًاذوبنم
 .ًاَبَراَحُم ًايداعم ’و
هاŒ ٍدحاو ٍيأار ىلع نوقفتي ’ مهنأا ’إا

ودبت يتلا ،ةد-عا-سصتŸا ة-جوŸا هذ-ه
عرا-سست-ت ة-ي-بر-ع-لا ة-م-ظ-نأ’ا ا-ه--ي--ف
سضراعتو ،فÎعتو رهاŒو ،سسفانتتو
تقولا يفف ،مهرهقتو ا-ه-بو-ع-سش ةدارإا
ةغلاب ًةداعسس مهسضعب هيف ر-ه-ظ-ي يذ-لا
لودلا سضع-ب فاÎعا-ب ًاÒب-ك ًارور-سسو
،مهيلع م-ه-حا-ت-ف-ناو ،م-ه-ب ة-ي-بر-ع-لا
مهدÓب ءاوجأا حتفو ،مهعم م-ه-نوا-ع-تو
يرجي اميف ىري ’ رخآا ًاقيرف نإاف ،مهل

تفاهتلل نأاب رعسشي ’و ،ةدئاف وأا ًاعفن
و-ح-ن ي-م-سسر-لا عرا-سست-لاو ي-بر--ع--لا
‘ مهناي-ك دو-جو ة-ي-عر-سشب فاÎع’ا

،ركذت ٍتايباج-يإا تاذ-لا-ب تقو-لا اذ-ه
،Úهاربو ًةلدأا مهفقاوم ىلع نوقوسسيو
،ق-ئا-ق◊او د-هاو-سشلا-ب ا-ه-نوزز-ع--يو
اهب ذخأ’ا ¤إا مهنايك ةموكح نوعديو
.اهلافغإاو اهلامهإا مدعو
““ليئارسسإا““ م-ه-نا-ي-ك نأا م-ه-سضع-ب ىر-ي
ةرد-ق-لاو ،عدر-لاو ةو-ق-لا ن-م ح-ب--سصأا
ام ،تاب-ث-لاو رار-ق-ت-سس’او ،قو-ف-ت-لاو
راو÷ا لود لك نم ٍنمأام ‘ ا-ه-ل-ع-ج-ي
Óف ،ةيداعم ً’ود ةف-ن-سصŸا ة-ي-بر-ع-لا
ىلع ٌماظن ىوقي ’و ،ةلود اهنمأا ددهت
،اه◊اسصÃ رارسضإ’ا وأا اهب سشر-ح-ت-لا

flفينعلاو يسسا-ق-لا ل-ع-ف-لا در ة-فا،
ةيماقتنا ٍتاراغ مهسشيج همجÎي يذلا
قدأا لا-ط-ت ،ة-ي--ب--يدأا--ت ٍل--ع--ف دودرو
ًةروطخ اهÌكأاو ،ا-هد-ع-بأاو فاد-هأ’ا
ركفت ةمظنأ’ا لعجي ا‡ ،ًة-ي-سسا-سسحو
ٍةوطخ يأا ىلع مادقإ’ا لبق ٍةرم فلأا

وأا ،ليئار-سسإا بسضغ ةرا-ثإا ا-ه-نأا-سش ن-م
،رسشابŸا Òغ وأا رسشابŸا درلل اهعفد
تاميظنتلا براحي ا-ه-ن-م Òث-ك ل-ع-لو
يأا اهحن-م سضفر-يو ،ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
دودر نم ًافوخ ،اهدÓ-ب ‘ ٍتÓ-ي-ه-سست
يتلا ةيليئارسسإ’او ةي-ك-ير-مأ’ا ل-ع-ف-لا
ةداقل ةيجراÿا تاكرحتلا لك بقارت
.اهيف ةينيطسسلفلا لئاسصفلا
ةقطنŸا لود لك نإاف هسسفن تقولا ‘و

Òغو ةزوزهمو ،ةردا-ق Òغو ة-ف-ي-ع-سض
ٍتا-بار-ط-سضا ن-م Êا-ع-تو ،ةر-ق-ت--سسم

ٍةددعتم ٍةحلسسم ٍتا-عار-سصو ،ة-ي-ل-خاد
ةيلخادلا اهاياسضق اهلغسشتو ،فارطأ’ا
،ىرخأا ٍةيسضق يأا نع ةينطولا اهمومهو
سساسسمل-ل ة-لواfi يأا نأا فر-ع-ت ي-هو
اهدقفيو اهطقسسي دق ليئار-سسإا ن-مأا-ب
’ يذلا تقولا ‘ ،اهتمظنأا رارقتسسا
ا‡ ،اهنع عفادت وأا اهعم اهبوعسش فقت
يذلا ام ،لؤواسستلل قيرف-لا اذ-ه ع-فد-ي
Ëدقت ىلع ةيليئارسسإ’ا ةموك◊ا Èجي
ٍةفيعسض ٍةمظنأاو ٍةلسشاف ٍلود-ل ٍت’زا-ن-ت
نل ٍلبقتسسم اهع-م ي-ن-ب-ي وأا ،ٍة-ط-قا-سس
مهمدخت ٍتايقافتا اهعم عقويو ،مودي
.مهنايك ىلع عفنلاب دوعت ا‡ Ìكأا
،عقوتو لورهت يت-لا ة-م-ظ-نأ’ا نأا ا-م-ك
Òغ ٌلود اهبل-غأا ‘ ،ع-ب-ط-تو فÎع-تو
لقتسسŸا ر◊ا رارقلا ةÁدعو ،ةيدايسس
عسضخت يهف ،ةلق-ت-سسم ا-ه-نأا تد-ب نإاو
ٍطوغسضل عسضخ-تو ،ىر-خأا ٍلود ذو-ف-ن-ل
راثآا نم اهسضعب Êاعيو ،ىو-قأا ٍة-م-ظ-نأا
تا--بو--ق--ع--لا طو--غ---سضو را---سص◊ا
Òغو ةيعمق ةمظنأا يهو ،ةيداسصتق’ا
مÎ– ’ ةيرو-تا-ت-ك-يدو ،ة-ي-طار-قÁد

ىلع ًار-ه-ق سسرا“و ،نا-سسنإ’ا قو-ق-ح
ًاداهطسضاو ًاملظو ،فسصوي ’ اهبوعسش

Ÿنم م-ه-مر–و ،ل-ب-ق-ي ’ ا-ه-ي-ن-طاو
،مهرقف ‘ ببسست-تو ،م-هدÓ-ب تاÒخ
ٍةفر-ط-ت-م تا-ئ-ي-ب ق-ل-خ ‘ م-ها-سستو
.ٍةددسشتم ٍةمورfi ٍتاعمŒو

علطتت ةمظنأ’ا هذه نأا نورخآا ىريو
،ة-سصاÿا ا-ه-ل-كا-سشم ل◊ ا-ه-ع-ي-م--ج
نأا دقتعتو ،ةين-طو-لا ا-ه-تا-مزأا زواŒو
،اهعفنيو اهمدخي ليئارسسإاب فاÎع’ا

ةيكيرمأ’ا ةدح-تŸا تا-ي’و-لا ع-فد-يو
،اهعم لماعتل-ل ة-ي-بر-غ-لا ا-بوروأا لودو
،اهعاسضوأاب سضو-ه-ن-لاو ا-ه-تد-عا-سسمو
را-سص◊ا ع-فر ¤إا ى-ع-سسي ا-ه-سضع--ب--ف
مسسا ةلازإاو ،تابوقعلا ن-م سصل-خ-ت-لاو
وأا ،با--هرإ’ا م--ئاو--ق ن--م ا--هدÓ---ب
ٍميلقإا ىلع ا-هدÓ-ب ةدا-ي-سسب فاÎع’ا

اهتيامح وأا ،هيلع ٍفل-تfl ا-ه-سضرأا ن-م
اهل نمسضي وأا ،ةرا÷ا لودلا لوغت نم
لاقتنا ليهسستو ا-ه-ت-م-ظ-نأا رار-ق-ت-سسا
نم ىسشخت اهÒغو ،اه-ي-لإا تا-ط-ل-سسلا
تا-سضا-ف-ت-ناو ة-ي-ب--ع--سشلا تا--كار◊ا
ت’ا-م-ت-حاو ،ةرر--ك--تŸا Úن--طاوŸا

.اهيلع بÓقن’ا وأا اهطوقسس
هذ---ه ن----ع Úسضار----لا Òغ سضع----ب
ةموك◊ا وعد-ي ،ًا-ي-ب-سسن تا-ي-قا-ف-ت’ا
ٍمÓسس تايقافتا دقع ¤إا ةيل-ي-ئار-سسإ’ا

يتلا ،ة-يز-كرŸا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا ع-م
،ًايقيقح Óًقث ر-سصم بنا-ج ¤إا ل-ك-سشت
‘ عارسصلا راسسم ‘ ا-ه-ف-قاو-م Òغ-تو
مÓسسلا سضرفت نأا عيطتسستو ،ةقطنŸا

ة-ك-ل-مŸاو قار-ع-لاو ا-يرو-سسك ،ا-ه-ي-ف
داعبتسسا مدع عم ،ةيدوع-سسلا ة-ي-بر-ع-لا
،نادوسسلا-ب فا-ف-خ-ت-سس’ا وأا ر-ئاز÷ا

اهلو ،ةيسساسسأاو ة-يروfi لود-لا هذ-ه-ف
،ةقطنŸا تاسسايسس مسسر ‘ Òبك رود
‘ ة-ي-ق-ي-ق-ح راودأا ا-ه-سشو-ي÷ نا--كو
‘ ًاÒب-ك ًارود ا-ه--ل نأا ا--م--ك ،بور◊ا

وأا ،ةيني-ط-سسل-ف-لا تا-م-ظ-نŸا ل-يو“
ٍتارقمو ةبيردت زكارم حت-فو ا-ه-ئاو-يإا

.اهل ٍةيدايق
Úطخاسسلاو ًاعيم-ج Úسضرا-عŸا ن-ك-ل

عفانم مغر ةعقوŸا تايقا-ف-ت’ا ى-ل-ع
ىلع اهراثآا تايباجيإاو ،مهنايكل اهسضعب
عارسصلا ى-ل-ع ا-ه-ج-ئا-ت-نو ة-ق-ط-نŸا
،طسسوأ’ا قرسشلا ةقطنم ‘ مكحتسسŸا

‘ تايقافت’ا هذه لكل ةميق نوري ’
دŒ ⁄ ام ،ديعبلاو بيرقلا لبقتسسŸا
،اهلك ة-ي-بر-ع-لا فار-طأ’او ل-ي-ئار-سسإا
ةنامسضو Úينيطسسل-ف-لا ع-م قا-ف-ت’ا-ب
عمتÛاو ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا
Úيني-ط-سسل-ف-لا ي-سضر-ي Óً-ح ،›ود-لا
هذ-ه-ف ،م-ه-مÓ-حأا سضع--ب ق--ق--ح--يو
’و ،بو-ع-سشلا تك-سست ’ تا-ي-قا-ف-ت’ا
اهر-م-ج ئ-ف-ط-ت ’و ،بور◊ا ن-ك-سست
هنإاف ًانيح اهران ابخ نإاو يذلا ،Òبكلا

دوعتسس اهنيح .ديدج نم دقتيو دوعيسس
فنعلا ةماود ¤إا ٍديدج ن-م ل-ي-ئار-سسإا
ًةرم Êا-ع-ت-سسو ،فاد-ه-ت-سس’ا ع-بر-مو
ة-مزأاو ،دو-جو-لا ة-ي-عر-سش ن-م ىر-خأا
ةقطنŸا ةدوعو نمأ’ا نادقفو ،لوبقلا
نل يتلا ،¤وأ’ا عار-سصلا تا-ع-بر-م ¤إا
نوينيطسسلفلا نلعي ⁄ ام ةياهنلا فرعت
يتلا ةياه-ن-لا ¤إا Óً-ع-ف او-ل-سصو م-ه-نأا
اهيلإا يتلا ةجيتنلا-ب او-ل-ب-قو ،نود-ير-ي
مه اوناك نإاو ء’ؤوه لع-لو ،نو-ع-ل-ط-ت-ي
لقع ةءارق نوعيطتسسي مهنأا ’إا ،ودعلا
نو-فر-ع-يو ،ًاد-ي-ج ي-بر-ع-لا ن-طاوŸا

نوكرديو ،Ìكأا يني-ط-سسل-ف-لا ةد-ي-ق-ع
يقب نإاو ،هقح ى-ل-ع هرار-سصإاو هدا-ن-ع
هودع ةهجاوم ‘ دمسصو ،لتاقي ًاديحو
بوعسشو مكلاب امف ،هÒغ نم ٍنوع نود
نمؤوتو ،هرسصنتو هديؤوت ،هعم اهلك ةمأ’ا
.هعم فقتو هقحب
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““َة-ي-ظ-حا÷أ““ ة-شسا--ئر ¤إأ Úت ل--شصو ^
تناك ،اهئاشضعأأ Úب ةّداح ٍتافÓخ طشسو
ششؤو-م ششي-ع-ت-شس يذ-لأ ع-شضو-لأ ى-ل-ع ًأر-ّ ه-ُ
دعب ةقحÓلأ تأو-ن-شسلأ ة-ل-ي-ط ة-ي-ع-م÷أ
بخ-ُت-نأ يذ-لأ ل-ُجر-لا-ف ،را-ّطو ل--ي--حر
ًاتوشص ÚثÓ-ثو ة-ئ-م ل-شصأأ ن-م Úشسم-خ-ب
ز--كرŸأ““ ‘ ىر--ج يّر--شس عأÎقأ لÓ--خ
دمfi يحب ““يبو‹ نيد-لأ ز-ع ‘ا-ق-ث-لأ
ٍددع باحشسنأ دهششو ةمشصاع-لا-ب دأدزو-ل-ب
هجأوُيشس ،رخآأ ٍددع جاجتحأو ءاشضعألأ نم
مدعب اهشسفن ةيعم÷أ لخأد نم ٍتاماهتأ
،هل اههّجو يتلأ ةمه-ت-لأ ي-هو ،ه-ت-ي-عر-شش
،روّنم دمحأأ يÁداكألأو بتاك-لأ ا-ه-ن-ي-ح
ينطولأ سسلÛأ وشضعو سسّشسؤوŸأ ُوشضعلأ

ٍتاح-ير-شصت ‘ Èت-عأ Úح ،ة-ي-ع-م÷أ ‘
ن-ع ر-ف-شسأأ يذ-لأ ر“ؤوŸأ sنأأ ة-ي-فا-ح-شص
ًأرّذÊ، fiوناق Òغو ًاكÈفم ناك هباختنأ

ّدشض ءافÿأ ‘ كاحُت ًةرمأؤوم هامشسأأ اّ‡
.ةيعم÷أ لبقتشسم
ليحر تلت يتلأ رششع-لأ تأو-ن-شسلأ لÓ-خو
اهشسف-ن ى-ل-ع ة-ي-ع-م÷أ تأا-ف-ك-نأ ،را-ّطو
مغر ،‘اقثلأ دهششŸأ ‘ اهُرود عجأرتو
Úب اهميقت تناك يتلأ تا-طا-ششن-لأ سضع-ب
بابشسأأ دحأأ sنأأ دّكؤوŸأو .ىرخُألأو ةنيفلأ
ناك اÃ ،هشسفن راّطو بايغ ‘ لّثمتي كلذ
ة-حا-شسلأ ‘ ة-ي-مز-يرا-كو رو-شضح ن-م ه-ل
عُجأÎلأ كلذ رهاظم Úب نمو .ةيفاقثلأ

““Úيبتلأ““ تÓّ‹ رأدشصإأ نع اهفّقوت وه
نع ًاشضيأأ اهفّقوتو ،““ةديشصقلأو ““ةّشصقلأ»و
““يبراغŸأ رعششلل ايركز يدفم ةزئاج““ حنم
.““ةيأورلل Êأديعشس يمششاهلأ ةزئاج»و

دمfi أزع مÓعلأ ¤إأ قباشس هل ثيدح ‘
فوزع ¤إأ ةيع-م÷أ تو-ف-خ با-ب-شسأأ Úت
ليحر دعب اهتاطاششن ةيطغت نع مÓعإلأ
ن-ع مÓ-عإلأ با-ي-غ sنأأ ًأÈت--ع--ُم ،را--ّطو
مقُت ⁄ اهنأاكو اهلعجي ةيفاقثلأ تايلاعفلأ
⁄ ةيعم÷أ تاطاششن““ ّنأأ ًا-ف-ي-شضم ،Óً-شصأأ
،سسك-ع-لا-ب .را-طو ل-ي-حر د-ع-ب ف-قو-ت-ت
نأأ دعب ،ًايعوبشسأأ Úطاششن ميقن ا-ن-ح-ب-شصأأ
.““قباشسلأ ‘ ًأدحأو ًاطاششن ناك

يئأورلأ بتك ،كوبشسيف ىلع هل روششنم ‘

د-ي-ع--ي ْنأأ (Úت) لوا--ح““ :ي--ت--ف--م Òششب
sنكلو ،ةيفاقثلأ ةيكر◊أ سضعب ةيظحاجلل
نأأ اهل ديري ناك امك ًامئأد رشست ⁄ رومألأ
ي-ب-ع-ششلأ كأر◊أ ‘ ًأÒث-ك َط--ششن .Òشست
ةيفاقث تأودنب ماي-ق-ل-ل ة-ي-ع-م÷أ ح-ت-فو

flناك ام-ك ،ه-ق-فأأو كأر◊أ لو-ح ة-ف-ل-ت
عّبرم ‘ ءاشضعألأ ع-م ة-ع-م-ج ّل-ك جر-خ-ي
ةشضهانم ٍةن÷ ‘ ناك امك ،كأر◊أ باّتك
بوعششلأ تايرح نع ةعفأدمو عي-ب-ط-ت-ل-ل
.““ةدهطشضŸأ
ةباتك هنم بل-طأأ ُتن-ك““ :ي-ت-ف-م ف-ي-شضيو
رأرشسأأو تايركذ ة-نأّز-خ و-ه-ف ،ه-تأر-ّكذ-م
سضعبو ةرشصاعŸأ رئأز÷أ خيرات نع ةÒثك
.““ةيشسايشسلأو ةينطولأ تايشصخششلأ

تلاكو /ث.ق^

بدألإ لقح ‘ نرق فصصن نم ديزأإ دعب

““ةيظحا÷أ““ نع ًأديعب ...Úت دمfi ليحر
رئإز÷اب ““ةفاحصصلل ايلعلإ ةصسردŸإ““ ‘ ًإذاتصسأإ ،مايأإ ذنم لحر يذلإ ،Úت دمfi يرئإز÷إ ثحابلإ لمع

ةيفاحصصلإ ةباتكلإ ‘ ةفورعŸإ ةيرئإز÷إ ءامصسألإ نم ديدعلإ اهلÓخ تجّرخت ةليوط ةÎفل ةمصصاعلإ
ًافلخ ،1102 نإوج ‘ ““ةيظحا÷إ ةيعمج““ ةصسائر ىّلوت Úح عصسإو ٍقاطن ىلع فَرع همصسإ نكل ،ةيبدألإو
.9891 ةنصس Úّيرئإز÷إ باّتكلإ نم ةعوم‹ ةقفر اهصسّصسأإ يذلإو ،(0102 -6391) راّطو رهاطلإ يئإورلل

سضرع ،لÓج زمأر م-ج-ن-لأ ر-ظ-ت-ن-ي ^
،““مأدرتون دمحأأ““ ةديد÷أ همÓفأأ ثدحأأ
نم ىهتنأ نأأ دعب ةمداقلأ ةÎفلأ لÓخ
ايلاح موقيو ،لماكلا-ب م-ل-ي-ف-لأ ر-يو-شصت
جاتنوŸأ تايلمعب ،Ëرك دومfi جرıأ
،سضرعلل أزهاج مليفلأ حبشصيل جاشسكŸأو
ةشضماغ ةÁرج لوح مليفلل ةشصق رودتو

وه اهل◊ لÓج زمأر ىعشسي ةيأدبلأ ‘
دشسجي لتاق اهءأرو فقيو مليفلأ مقاطو
دوعي يذلأ ،يواشصلأ دلا-خ نا-ن-ف-لأ هرود
.مليفلأ ‘ رششلأ رأودأأ ¤إأ
عبتتي ،ىفحشص ةي-شصخ-شش ز-مأر د-شسج-يو

تأديشسلأ نم ددعل ةعشسأو لتق تايلمع
حافشسلأ نع ة-ي-ن-مألأ ةز-ه-جألأ ثح-ب-تو
د-لا-خ نا-ن-ف-لأ هرود د-شسج--يو ،ى--فÿأ
تأوقل ةمولعم برشستت ةأاجفو ،ىواشصلأ
بدحأأ““ ةيشصخششب حافشسلأ رثأات نع نمألأ
ة-ي-شسنا-مور-لأ ة-يأور-لأ ل-ط-ب ““مأدر-تو-ن
.وغوه روتكيف اه-ف-لأأ ى-ت-لأ ة-ي-شسنر-ف-لأ
،هيلإأ حافشسلأ هابتنأ بذج ىف زمأر ركفيو
ةداغ اهرود ىدؤوت ةبيبط ىلع فر-ع-ت-ي-ف
دمحأأ مشسأ هشسف-ن ى-ل-ع ق-ل-ط-يو ،لدا-ع
ةيشصخششب هرثأات ¤إأ ةراششإأ ىف ،مأدرتون
.مأدرتون بدحأأ

دمحأأ ن-ع ثح-ب-لأ ى-ف حا-ف-شسلأ أأد-ب-يو
بح ه-كرا-ششي ه--نأأ ة--شصا--خ ،مأدر--تو--ن
أاششنتو نايقتلي ثيح ،ةلشضفŸأ هتيشصخشش
ىلع ىفحشصلأ فرعتيو ،ةقأدشص امهنيب
،هلزنم ىف تأديشسلل حافشسلأ لتق ببشس
هتايح ىف ةدقعب باشصم Òخألأ نأأ Úبتيو
سصلختلأ ¤إأ ىعشسيو ،ءاشسنلأ هركي هتلعج
ىف كراششيو .ثأدحألأ ¤أوت-تو ،ن-ه-ن-م
،دأؤوف ىموي-ب :ن-م ل-ك م-ل-ي-ف-لأ ة-لو-ط-ب
ىؤو-ل ف-ي-لأا-ت ن-م ،ى-ن-غŸÒأ ىد-م--حو
.ديشسلأ

ث.ق ^

وغوه روتكيفل ةيإور نم ىحوتصسم

““مأدرتون دمح““ مليف ريوشصت ءاهتنأ

ينطولإ حرصسŸإ ةودن مايأإ Êاث ‘

نيوكتلأ تايلاكششإأ لوح تاششاقن
رئأز÷اب ،سسمأأ لوأ ،نويÁداكأأ سشقان ^
لا‹ ‘ نيو-ك-ت-لأ عو-شضو-م ،ة-م-شصا-ع-لأ
ةودنلأ مايأأ Êاث ‘ هتا-ي-لا-ك-ششإأو حر-شسŸأ
يتلأ يرئأز÷أ حرشسŸأ لو-ح ة-ي-شسأرد-لأ
.يرئأز÷أ ينطولأ حر-شسŸأ ا-ه-ن-شضت-ح-ي
›اعلأ دهعŸاب د-ق-ن-لأ ةدا-م ذا-ت-شسأأ هو-نو
Ÿيرشصبلأ يعمشسلأو سضر-ع-لأ نو-ن-ف ن-ه
ميهأربأ ةمشصاع-لأ ر-ئأز÷ا-ب (سسا-م-شسيأ)
نيوكتلأ ‘ دهعŸأ هبعل يذلأ رودلاب لأون
ي-حر-شسŸأ رود-بو ““تا-بو--ع--شصلأ م--غر““
لاÛأ أذه ‘ بتاك ى-ف-ط-شصم ل-حأر-لأ
ح-لا-شصل را-طإلأ أذ-ه ‘ ا-ع-فأر--م ا--شضيأأ
ةيفشسلف داعبأاب ةيرئأزج نيو-ك-ت ة-شسرد-م““
طقف قل-ع-ت-ت ل ة-ي-لfi ة-ي-جو-لو-بوÎنأو
.““ÚيŸاعلأ نيرظنŸاب
مامتهأ مدع““ هامشس اŸ ثدحتŸأ فشسأاتو
لا‹ ‘ نيوكتلاب نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو
ةيجيتأÎشسأ““ زو– ل اهنأأ أÈتعم ““حرشسŸأ
ةشصاخ جمأرب اهل تشسيلو نيوكتلا-ب م-ت-ه-ت
.هلوق دح ىلع ،““يحرشسŸأ ينفلأ ميلعتلاب
ذاتشسأأو دقانلأو بتاكلأ ه-ت-ه-ج ن-م دا-عو
سسابعلب يدي-شس ة-ع-ما-ج-ب نو-ن-ف-لأ م-شسق
‘ يÁداكألأ ن-يو-ك-ت-لأ ¤إأ ةور-ق سسيردإأ

يقلت ةيمهأأ““ ىل-ع أد-كؤو-م حر-شسŸأ لا‹
ةشسرامملل رورŸأ لبق ““ةيرظنلأ فراعŸأ

Úلثمملل ةبشسنلا-ب ا-شصو-شصخو نأد-يŸأ ‘
Òغ““ م-ه-نأأ م-ه-ن-م نوÒث-ك Èت-ع-ي ن-يذ-لأ
.لاق امك ،““نيوكتلاب Úينعم
ى-ل-ع Úفر-ششŸأ ثد-ح-تŸأ ا-شضيأأ ا--عدو
مامتهلأ““ ¤إأ تاعما÷أ ‘ يملعلأ ثحبلأ
أدكؤوم ،““نونفلأ لا‹ ‘ يملعلأ ثحبلاب
تلاÛاب ةنراقم سشيمهتلأ Êاع-ت““ ا-ه-نأأ
ةدئاشسلأ ةرظنلأ لظ ‘ اشصوشصخ ““ىرخألأ
مدقو .““جتنم Òغ““ لا‹ نونفلأ Èتعت يتلأ
دقنلأ ‘ سصتıأ ›اعلأ ميلع-ت-لأ ذا-ت-شسأأ
يكرابم ةديع-شس ة-ع-ما-ج ن-م ي-حر-شسŸأ
اميف ةعما÷اب نونفلأ مشسق ةبرŒ مÓعوب
.اهب يحرشسŸأ نيوكتلأ سصخي
نأونع لم– ي-ت-لأ- ةود-ن-لأ هذ-ه م-ظ-نو
حرشسŸأ لوح ةبرجتلأ دقن ,لشصو ةزمه““
نو-ي-حر-شسم ا-ه-ي-ف كرا-ششيو ““ير-ئأز÷أ
حرشسŸأ -دا-ق-نو نو-يÁدا-كأأو نو-ث-حا-بو
ة-فا-ق-ث-لأ ةرأزو ن-م فأر-ششإا-ب ي-ن-طو--لأ
ةيبرعلأ ةئيه-لأ ع-م نوا-ع-ت-لا-بو نو-ن-ف-لأو
جمربو .(تأرامإلأ) ة-قرا-ششلا-ب حر-شسم-ل-ل
ةكرح لوح تاشسلج سسمأأ مويل نومظنŸأ
لف-ط-لأ حر-شسم أذ-كو ي-حر-شسŸأ د-ق-ن-لأ
تاشسشسؤوŸأو تاعيرششتلأ رثأأ ¤إأ ةفاشضإلاب
.يرئأز÷أ حرشسŸأ ىلع تاناجرهŸأو

ث.ق ^

اهحرط روف تدفن ركإذتلإ
ناقرط قراط يرئأز÷أ ةقرف فيشضتشست ةيردنكشسإلأ

سشيورد د-ي-شس أر-بوأأ رأد تفا--شضت--شسأ ^
ةقر-ف ،سسمأأ لوأ ءا-شسم ،ة-يرد-ن-ك-شسإلا-ب
ناقرط يبرعلأ قراط ير-ئأز÷أ نا-ن-ف-لأ
بوكنيشس أÎشسكروأأ ة-ب-حا-شصÃ ،ه-ئا-ن-بأأو
لف◊أ أأدبو .هتلق جروج وÎشسياŸأ ةدايقب
لف◊أ هÓت ،ًءاشسم ةشسماÿأ ما“ ‘ لوألأ
،ًءاشسم ةنماثلأ ما“ ‘ ميقأأ يذلأ Êاثلأ
رخآأ لفح ميظنت أربوألأ ةرأدإأ تررق ثيح
حرط روف لوألأ لف◊أ ركأذت تذفن امدعب
.روهمجلل ركأذتلأ
ر-ه-ششأأ ن-م ة-عو-م‹ ة-قر-ف-لأ تمد--قو
روهم÷أ اهب عجÎشسيل ،ةيئانغلأ اهلامعأأ
تأÎي-ت لÓ-خ ن-م ،ة-لو-ف-ط-لأ تا-ير-كذ
،نوتركلأ تÓشسلشسمو مÓفأأ رهششأأ Êاغأأو
لÓخ مهتقفأرو لاي-جألأ تب-طا-خ ي-ت-لأ
Ëزه““ لثم ،ة-ي-شضاŸأ ة-ثÓ-ث-لأ دو-ق-ع-لأ
دهع ،يÁر ،دجام Ïباك ،ابميشس ،دعرلأ
بكو-ك ،نا-نو-ك ،ي-ل--كوا--م ،ءا--قد--شصألأ
.اهÒغو ““طيÙأ رأرشسأأ ،تأرماغم
نم ناقرط يبرعلأ قراط نانفلأ نأأ ركذي
موشسرلأ تأراششو لافطألأ Êاغأأ دأور مهأأ
اًن◊و اًفيلأات ،يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ ةكرحتŸأ
Ïباك»و ،““اجنينلأ فحÓشس““ اهنم ،ًءانغو
Úن-ح-لŸأ م-هأأ ن--م د--ع--ي ذإأ ،““د--جا--م
⁄ا-ع ‘ ا-ًجا-ت-نإأ Úي-ن-غŸأو Úف--لؤوŸأو
ةينغأأو ن◊0051 نم Ìكأ مدق ذإأ ،لفطلأ

Ÿأ ة-ب-ت-كŸمدق امك ،ةي-بر-ع-لأ ى-ق-ي-شسو
عوبر ‘ ةحجانلأ تÓ-ف◊أ ن-م د-يد-ع-لأ
نم ديدعلأ ‘ كرا-ششو ،ي-بر-ع-لأ ن-طو-لأ
.تايلعافلأو تاناجرهŸأ
نا-قر-ط ي-بر-ع--لأ قرا--ط نا◊أأ م--شست--ت
اŸ ًافÓخ ،ةدقعŸأ ةيقيشسوŸأ اهتعيبطب
نم ،لافطألأ Êاغأأ لا‹ ‘ هيلع دوعت
،حرŸأ روجاŸأ عباط اهيلع بلغي نا◊أأ
هيناغأأ لج عبط ناقرط يبر-ع-لأ قرا-ط-ف
يذلأ Òغشصلأ مل-شسلأ وأأ رو-ن-ياŸأ ع-ب-ط-ب
دجأوتت .نيÒبك ءأرثو ًاقمع نحلل يطعي
‘ ةيرئأز÷أ ةيقي-شسوŸأ تا-ناÿأ ةÌك-ب
كلذ رهظيو ،ناقرط يبرعلأ قراط نا◊أأ
سضعب داعأأ امك ،هاقيشسومو هئأدأأ لÓخ نم

نأويغلأ سسانو يركي-م نأو-خإÓ-ل Êا-غألأ
Òبك لكششب هنا◊أأ تر-ثأا-تو ،بر-غŸأ ن-م
رئأز÷أ نم ريديإأ يغيزامألأ يقيشسوŸاب
.مهÒغو
نا-قر-ط ي-بر-ع-لأ قرا-ط نا-ن-ف-لأ Èت-ع-ي
‘ ةديدج ةيق-ي-شسو-م ة-شسردŸ ًا-شسشسؤو-م

،يبرعلأ ⁄ا-ع-لا-ب ل-ف-ط-لأ ة-ي-ن-غأأ لا‹
‘ ىوتشسŸأ ءÓعإأ ىلع دم-ت-ع-ت ة-شسرد-م
ة-م-ي-ق-لأ ع--فر--ل نا◊ألأو تا--م--ل--ك--لأ
نآأ ‘ ةينغأÓل ةيقيشسوŸأو ةي-شسي-شسح-ت-لأ
هيناغأأ Èع اهاشسرأأ ةشسردم يهو .دحأو
بابششلأ Úنانفلأ نم ةل-ق ه-ن-ع ا-ها-ق-ل-تو
.نيدعاشصلأ

ث.ق ^

نا--ن--ف--لأ ف--ششك---ي ^
نيد-لأز-ع ي-ل-ي-ك-ششت-لأ
لÓ--خ ن--م ف--يÒع--م
حت-ت-فأ يذ-لأ ه-شضر-ع-م
،سسمأأ لوأأ رأوز-لأ ما--مأأ
ةنتاب““ سضراعŸأ ةعا-ق-ب
ة--م--شصا--ع---ب ““ءأو---شضأأ
ة--ل--حر ن---ع ،سسأروألأ
عم ةعت‡و ةليوط قششع
.ة----ي----ئاŸأ نأو----لألأ
تاحول3 ءانثت-شسا-ب-ف
راتخأ ةيتيز-لأ نأو-لألا-ب
نأأ ن-يد-لأ ز-ع نا-ن-ف--لأ
12ـلأ هتاحول يقاب نوكت
،ةيئاŸأ نأولألأ ةين-ق-ت-ب
هذه ةبعأدÒ Ÿبكلأ هل-ي-م““ ى-ل-ع أد-كؤو-م
امك ،““أدج ةليم÷أ تاماÿأ تأذ نأولألأ
نمكت يتلأ اهتبوعشص نم مغرلأ ىلعف .لاق
ديد– ‘ ةعر-شسلأ ى-ل-ع ا-هدا-م-ت-عأ ‘
نأأ لإأ -ثدحتŸأ فيشضي- ةحوللأ ⁄اعم
نم Òبك ردق ىلع نوكت ام ابلاغ ةجيتنلأ
نانفلأ ناك نإأو ةشصاخ ،زي-م-ت-لأو لا-م÷أ
.نأولألأ هذه عم سساشسحإأو بحب لماعتي
نم جرختŸأ نيدلأ زع ة-م-شصب ى-ل-ج-ت-تو
‘ ةنيطنشسقب ةلي-م÷أ نو-ن-ف-لأ ة-شسرد-م
ه-لا-م-عأأ ل--ج ‘5991-4991 م-شسو-م
ديد– ىلع هدامتعأ لÓخ نم ةشضورعŸأ
نود ة-حو-ل-لأ عو-شضوŸ ىÈك--لأ ⁄ا--عŸأ
ةبيرق اهلعجي ام ،اهليشصافت ‘ ق-ي-قد-ت-لأ
عقأولأ ‘ تناك نإأو Òتاكيرا-ك-لأ ن-ف ن-م
تا--حو---ل ‘ كلذ ر---ه---ظ---يو كلذ Òغ
.““ةمومأأ»و ““روذج»و ““ةنيطنشسق““
‘ دولوŸأ يليكششتلأ نانفلأ أذه فخي ⁄و
ةنتاب ةيلوب ةرم-ششلأ ة-ن-يد2791Ã ةن-شس
ينهم نيوكت ذاتشسأاك ايلاح لغتششي يذلأو

نانفلأ هجأوت يتلأ ةبوعشصلأ ،¤وأأ ةجرد
اثدحتم ،هنف ىلع ةاي◊أ ‘ دمتعي يذلأ
ةشصاخو ينفلأ جوتنŸأ قيوشست لكششم نع
ءÓغ مامأأ ةيليكششتلأ نو-ن-ف-لا-ب ق-ل-ع-تŸأ
فر-عو .ة-ل-م-ع--ت--شسŸأ ة--ي--لوألأ دأوŸأ
نأو-لأأ““ را-ع--شش ل--م--ح يذ--لأ سضر--عŸأ
يليكششتلأ نفلاب Úمتهم د-فأو-ت ““ءأو-شضأأو
Úيلوشضف أذكو ايلÚ fiشسرا‡ Úنانف نم
⁄ا-ع ى-ل-ع بر-ق ن-ع فر-ع-ت-لأ أو-لوا-ح
نيدلأزع سضرع-م ل-شصأو-ت-ي-شسو .نأو-لألأ
حمشسيشسو ،Úعوبشسأأ رأدم ىل-ع ف-يÒع-م
سسأروألأ ة-م--شصا--ع--ب نأو--لألأ قا--ششع--ل
يذلأ ،نفلأ أذهب ىرخأأ ةرم عات-م-ت-شسلا-ب
حاتتفأ هاطعأأو ةدم ذنم ةنيدŸأ نع باغ
اشسف-ن ،““ءأو-شضأأ ة-ن-تا-ب““ سضرا-عŸأ ة-عا-ق
ةينف سضراعم ة‹ر-ب لÓ-خ ن-م أد-يد-ج
عم اهتيأدب تناك ثيح عاطقنأ نود ةيرهشش
Úشسح ايلÚ fiيليكششتلأ Úنانفلأ د-ي-م-ع
.مرشصنŸأ ربوتكأأ رهشش فشصتنم ةرأوه

ث.ق ^

:ةنتابب فيÒعم نيدلإزع نانفلإ ضضرعم
ةيئاŸأ نأولألأ عم قششع ةلحر

Ãصصإإ ططخÓديدج ح
ةينطولأ ةبتكŸأ سسأأر ىلع يداهب

ةكيلم ،نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تفرششأأ ^
Òن-م بي-شصن-ت ى-ل-ع ،سسمأأ لوأ ،ةدود ن-ب
ةبتك-م-ل-ل أد-يد-ج ا-ما-ع أر-يد-م يدا-ه-ب
نب تدكأأو .ةرأزولل نايب بشسح ،ةينطولأ
نأأ ،بي--شصن--ت--لأ م--شسأر--م لÓ---خ ،ةدود
““flشصإأ ط-ط-Óهذيفن-ت م-ت-ي-شس د-يد-ج““ح
وهو ،مهم ›ام فÓغب ةينطولأ ةبتكŸاب
حÓشصإأ نم ةي-ن-طو-لأ ة-ب-ت-كŸأ ن-ّكÁ ا-م
هتناكم حرشصلأ أذه ذخأايلو ،ماه يل-ك-ي-ه
ريدŸأ نأأ ¤إأ ةÒششم ،قحتشسي يتلأ ةيلاعلأ
ىوتشسم ‘ نوكيل هلّهؤوي ام كلÁ““ ديد÷أ
.““ةّينطولأ ةبتكملل ةديد÷أ تايدحتلأ
ديد÷أ ماع-لأ ر-يدŸأ ر-ك-شش ه-ب-نا-ج ن-م
ةريزو ،يداهب Òنم ،ةي-ن-طو-لأ ة-ب-ت-ك-م-ل-ل

يظح يتلأ ةقثلأ ىلع ،نونف-لأو ة-فا-ق-ّث-لأ
نأل Êزّفحي““ ةريزولأ رّوشصت““ نأأ أدكؤوم ،اهب
لذ-بأأ نألو ،ف-ي-ل-ك-ت-لأ ىو-ت-شسم ‘ نو-كأأ
ةينطولأ ةبتكŸأ عجÎشستل يدهج ىراشصق
لك““ ّنأأ ¤إأ اشضيأ أÒششم ،““ةيقأرلأ اهتميق
هلبِق نم ةيغاشص انأذأأ د-ج-ت-شس تأردا-بŸأ
ةشسشسؤوم ءأدأأ ريوطت ةيغُب ةمئأد ةباجتشسأو
.““ةينطولأ ةبتكŸأ

ذاتشسأأ وهو ،يداهب Òنم نأأ ركذلاب ربدج
سسأأÎي ،ةيعامتجلأ مو-ل-ع-لأ ‘ ي-ع-ما-ج
،ةيعامتجلأ مولعلأ ةيلكل يملعلأ سسلÛأ
تاحورطأأو ةيÁداكأأ تافلؤوم ةثÓث هل امك
ثحبلأو ةفشسلفلأو خيراتلأ لوح ةي-ع-ما-ج
ث.ق ^ يملعلأ



ةليترلا

اهعاطق نياعت ةحيرف نب

 رئاز÷اب روهظلل دوعت ةردان تاويح
روهظ ةدوع رئاز÷ا تلجسس ^
ةنسس لÓخ ةردان تاناويح4
وه رهظ ناويح رخآا ،0202
ام وأا ““يقيرفإ’ا يبهذلا بئذلا““
““يبهذلا ىوا نبا““ ـب فرعي
لابجو تاباغب اديد–و
““ططıا عبسضلا““ ،““ضساروأ’ا
ةزابيت ‘ روهظلل داع رخآ’ا وه
نادقف نم ةنسس04 ةبارق دعب
وه ““يدرزلا““ لطأا امك هرثأا
دعب نارهو نم ادد‹ رخآ’ا
¤إا ةفاسضإ’اب ةليوط دوقعل بايغ
‘ روهظلل دوعيل ةنسس02 لبق ةرم رخآا دهوسش يذلا يوارحسصلا دهفلا
ةردان تاويح روهظ رئاز÷اب تداع ›اتلابو ،راقهلا لابجب ““روكاتأا““
.ةنسسلا هذه

يصضاملب تايرفصس يغلت انوروك
لامج ةباسصإا تببسست ^
بختنŸا بردم يسضاملب
هرابجإا ‘ مدقلا ةركل ينطولا
يحسص رجح ‘ ثوكŸا ىلع
مايقلا نود هلزنم ‘ ءاقبلاو
ةنوآ’ا لÓخ يعيبط لكسشب هلمعب
دجو رسضÿا بردم .ةÒخأ’ا
ةفاك ءاغلإ’ ارطسضم هسسفن
ةيبوروأ’ا ةراقلا ¤إا هتÓحر
ناك ثيح ،لاغتÈلا اهسسأار ىلعو
ىلع برق نع فوقولل علطتي
قلعتيو.ÚبعÓلا ضضعب ىوتسسم

فسساخ لفونو وتروب اتسشيفاوب بع’ ضشامح ضسيناي يثÓثلاب رمأ’ا
.Óيدنوت قيرف نم بويدم ليل÷ا دبعو

ةيخانŸا ئراوطلا ةلاح نÓعإل وعدت ةدحتŸا ·ألا
·أÓل ماعلا Úمأ’ا اعد ^
‘ ضسيÒتوغ وينوطنأا ،ةدحتŸا
نع ةمق لÓخ ةيحاتتفا ةملك
نÓعإا ⁄اعلا ءامعز تبسسلا خانŸا
‘ ““ةيخانŸا ئراوطلا““ ةلاح
كلذ نأا ىلع ددسشو .مهنادلب
بنجتل دوه÷ا عفدل يرورسض
ةرارح ةجرد ‘ يثراك عافترا
ةملك ‘ ضسيÒتوغ حرسصو .ضضرأ’ا
نكÁ له““ يئرŸا لاسصت’ا Èع
اعسضو هجاون اننأا ركني نأا دحأ’
مويلا وعدأا كلذل ..ةياغلل ائراط
¤إا ⁄اعلا ءاحنأا ‘ ءامعزلا لك
.““Êوبركلا داي◊ا ¤إا لسصن ىتح مهنادلب ‘ ةيخانم ئراوط ةلاح نÓعإا

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

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

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.ضش نع ردسصت
جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار

رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا
 يكنبلا باسسحلا

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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مايه ةحيرف نب ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو تماق ^
ةيكيناكيم ورهكلا ةنايسصلل يجولونكتلا دهعملل ةيدقفت ةرايزب
لبقŸا لوخدلل Òسضحتلا راطإا ‘ يتأات يتلا ةرايزلا يهو
Ÿا نيوكتلا تاسسسسؤوŸمداقلا دحأ’ا موي نوكيسس يذلاو ينه.
ةياقولل يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ىدم ىلع ةريزولا تفقوو
لك نم اÒبك امازتلا تسسŸ اهنأا ةدكؤوم انوروك ضسوÒف نم
مزتليسس اهعاطق ““ نأا ةدكؤوم ““ لوكوتوÈلا قيبطت ىلع لامعلا
ةزهجأا نم يجاتلا ضسوÒفلا نم ةيام◊ا لئاسسو لك Òفوتب
.““لامعلا لكو عاطقلا ءانبأا لكل ةيام◊ا لئاسسوو ميقعتلا

““ليئارصسإا““و ناريإا مصض حÎقي نافلخ يحاصض
ةيبرعلا ةعما÷ا ¤إا

مسضب نافلخ يحاسض يبد ةرامإا ةطرسش ضسيئر بئان بلاط ^
ةيبرعلا لودلا ةعماج ¤إا ناريإاو (ليئارسسإا) Êويهسصلا نايكلا
لاقو .هلوق قفو طسسوأ’ا قرسشلا ةعماج ¤إا اهمسسا Òيغت دعب
لودلا ةعماج““ Îيوت عقوÃ هباسسح ىلع ةديرغت ‘ نافلخ
اهيف نوكت ..طسسو’ا قرسشلا ةعماج ¤إا لوحتت نأا ىرأا ةيبرعلا
.““برعلا بناج ¤إا ليئارسسإاو ناريإا

سسولراك وتربور ىلع قوفتي ةÁز نب

يبنجأ’ا بعÓلا ةÁز نب Ëرك Êابسس’ا ديردم لاير يدان مجاهم تاب ^
ةحفسصلا تفسشكو .قيرفلا خيرات ‘ تايرابŸا نم ددع Èكأا ضضوخي يذلا
يكلŸا ضصيمقب ءاقل825 بعل ““Ëرك““ نأاب Îيوت ىلع قيرفلل ةيمسسرلا
““ عم ةارابم725 ىلع زوحي يذلا ولراك وتربور يليزاÈلا ديسصر ازواجتم
هراج ىلع امهم ازوف تبسسلا رهسس ديردم لاير ققحو .““يغنيرŸا
32 ¤إا هطاقن ددع عفتÒل در نود Úفدهب ديردم وكيتيلتأا ردسصتŸا
.ثلاثلا زكرŸا ‘ ،ةطقن

لصصاوتي لاطع بايغ

ضسين هقيرف نع لاطع فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا بايغ لسصاوتي ^
ىوتسسم ىلع اهنم Êاعي يتلا ةباسصإ’ا ببسسب هتيزهاج مدعل يسسنرفلا
يبوروأ’ا دا–’ا ضسأاك ءاقل ‘ هتكراسشم لÓخ اهيلإا ضضرعت يتلاو ذخفلا
.يكيسشتلا ““غارب ايفÓسس““ دسض
ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق Îيوت ىلع يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو
Ãيسساسسأاك يوادوب ماسشه هنطاوم روسضح تلجسس يتلاو ““نار““ ةهجاو
.يريوغ Úمأا يرئازج وكنارفلا ةقفر

هتزانج عييصشت ءانثأا ““يصسور ولواب ““ لزنم ةقرصس

يسسور ولواب لحارلا ›اطيإ’ا ةروطسسأ’ا ةلئاع لاغسشنا ضصوسصل لغتسسا ^
Ãهتاقلعتم اوقرسسيو هلزنم اومحتقيل تبسسلا ءاسسم هتزانج مسسار
ناف ““ايلاطيا لابتوف ““ ةفيحسصل اقفوو  .هتعاسس كلذ ‘ اÃ ةيسصخسشلا
دعب ةقرسسلل امهلزنم ضضرعت تفسشتكا يسسور ةلمرأا ““يتيليباك اكيريديف““
نأا ردسصŸا ركذو .ىسضوف ةلاح ‘ تيبلا دجو ثيح ،ةزان÷ا نم اهتدوع
‘وتو .ةلدأ’ا عمجو ثدا◊ا ناكم ‘ قيقحتلاب ايلاح موقت ةطرسشلا
ماع لايدنوم فادهو ةيلاطي’ا ةركلا Òطاسسأا دحأا دعي يذلا يسسور
46 نع يسضاŸا ءاعبرأ’ا موي ايلاطيإا هدÓب بختنم هب جوت يذلا2891
.لاسضع ضضرم عم ةليوط ةاناعم دعب اماع



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

! يبرع سسوباك مأا ملح
يذ-لا Òب-ك-لا ي-بر-ع-لا ن-طو-لا ن--م ي--ق--ب اذا--م ^
نم يقب اذام لب ،نمزلا نم ادوقع انناذآا هب اوعدشص
،قدشص نع هب انمآا يذلا يبراغŸا دا–’ا عورششم
يتلا ةقطنŸا بوعششل ايبراغم ءاشضف انل نوكي نأا
تاداعو ةيغيزامأاو نيدو ةغل ن-م ا-ه-ط-بر-ي ا-م ا-ه-ل
’ ؟ انقرفي ا‡ Ìكأا ،ةيوهلا لماوع لكو ديلاقتو
!ءيشش

عيبطتلا برغŸا نÓعإا نع لعف درك اذه لوقأا ’
بعششلا مهي يبرغم نأاشش اذهف ،ليئارشسا ةلود عم
تاقÓعلا ةماقإا ‘ ””رح”” برغŸاف ،هتكل‡و يبرغŸا

⁄ ام –ديدجب ضسيل رمأ’ا ناك نإاو – ليئارشسا عم
ةرا÷ا ىلع نايكلاب ءاوقت-شسا برا-ق-ت-لا اذ-ه تأا-ي
ا-عا-ب-ت ه-كو-ل-مو بر-غŸا ي-ف-خ-ي ’ ي-ت--لا ر--ئاز÷ا
هنأا نوعديو انطفن ‘ ىتحو انبارت ‘ مهعامطأا

لوأا ضسيل برغŸا-ف ة-ي-برا-غŸا بو-ع-ششلا ل-ك-ل كل-م
يبراغŸا مل◊ا ’و يبرعلا مل◊ا اهرارق ّدهي ةلود
تناك لود اهدعب يتأاتشسو لود اهتقبشسف ،بذاكلا

يذلا حلطشصŸا ،يبرعلا ⁄اعلاب ى-م-شسي اŸ ي-م-ت-ن-ت
بو-ع-شش ى-ل-ع كح-شضت-ل ،ا-ي-نا-ط-ير-ب ا-ن-ل ه-ت-ل-شصف
همشسا رخآا لتfi ىلع ضضافتنÓل اهعفدتو ةقطنŸا
.ةينامثعلا ةلودلا

ق-ب-شسأ’ا ي-شسنو-ت-لا ضسي-ئر-لا ق-ل-ع-ي اذا-م يردأا ’
كل-م ه-ت-م-ع-ن ›و رار-ق ى-ل--ع ي--قوزرŸا ف--شصن--م
كولŸا دئاوم ىلع تاتقي نأا فلأا لجرلاف ،برغŸا

دقف ،مهل قوري ام لباقŸا ‘ مهعمشسيو ءارمأ’او
يرئاز÷ا ماظنلا مهتي ةرم Êاثلو مايأا نم جرخ

‘ فقي نم و-ه ه-نأا-ب ،كلا-ه-تŸا ه-ن-ع لو-ق-ي يذ-لا
نم يه رئاز÷ا لهف ،يبراغŸا دا–’ا ءانب قيرط

ا-ه-ل تمد-ق ن-مو ،ة-ق-ط-ن-م-ل-ل ل--ي--ئار--شسا تل--خدأا
لعف املثم ،بهذ نم قبط ىلع ةيبرغلا ءارحشصلا
ءان-ب ‘ هد-لاو م-ل-ح ق-ي-ق– ن-م ضسئ-ي يذ-لا كلŸا

حارف ،ةيبيللا دود◊ا ى-ت-ح ل-شصت ةÒب-ك ة-ك-ل‡
نأا مأا ،ليئارشسإاب ةق-ط-نŸا ناد-ل-ب ى-ل-ع ىو-ق-ت-شسي
لعف امل-ث-م ،ي-بر-غŸا رار-ق-ل-ل ق-ف-شصي-شس ي-قوزرŸا

ناكو ،باوشصلا Úع هي-ف ىر-يو ،نا-غودرأا هد-ي-شس
عيبطت تنلعأا يتلا تارامإ’ا ةلود دقتنا امهÓك
’اقو ،ةيشضاŸا ةفئا-شصلا ل-ي-ئار-شسا ع-م ا-ه-تا-قÓ-ع
ةرŸا هذهف ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلل ةنايخ هنأا هنع
ةطلشسلا ضسيئر ىتح نأ’ ةنايÿاب برغŸا مهتي نل
بشسح ،ةوطÿا كراب ضسابع دومfi ةينيطشسلفلا

هنأامط امدعب ،مÓعإ’ا لئاشسو ضضع-ب ه-ت-ل-قا-ن-ت ا-م
ى-ل-ع نو-ك-ي ن-ل ل-ي-ئار-شسا ع-م برا--ق--ت--لا نأا كلŸا

.هقدشصف ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا باشسح
’و ،بذاكلا يبرعلا مل◊ا نم تلق ءيشش قبي ⁄

كلŸا ه-ل-ب-ق يذ-لا ي-برا--غŸا دا–’ا ة--بوذ--كأا ن--م
نأا ضضفر ه-نأا ى-ت-ح ،ضضشضم ن-ع Êا--ث--لا ن--شس◊ا
ةمشصاعلا ئطاوشش ¤إا هتلقن يتلا هتنيفشس رداغي
ءا-م-عز-لا ع-م ةرو-شصلا ذ-خأا ل-جأا ن-م ’إا ر--ئاز÷ا
نأا ضضفر ،مهقلاخ يدي Úب مويلا مهلكو ،ةشسمÿا
هتافو ىتح لاز ام يتلا رئاز÷ا ىلع افيشض نوكي

.اهيلع دق◊ا نم اÒثك لب ائيشش هردشص ‘
ينعي ام ،ةبورعلا ملح نم ائيشش قبي ⁄ ماد امو
نأا اشضيأا نحن انيلعو ،اهل انتا-ماز-ت-لا ن-م ل-ح ا-ن-نأا
مدقن نأا انل دعي ⁄و ،تدجو امنيأا ان◊اشصم ثحبن

ةيبر-ع-لا ةو-خ-ن-لا ل-جأا ن-م ضضا-ي-ب ى-ل-ع ا-كو-ك-شص
’و ايلاغ اهنمث انعفد ي-ت-لا كو-ك-شصلا ،ة-مو-عزŸا
  . لازن
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ةيدŸاب نوبركلا ديسسكوأا لوأا زاغب اوقنتخا سصاخسشأا90 ذاقنإاو فاعسسإا
ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت ^

لجأأ نم ناميلصس ينب ةرئأدل ةيندŸأ
ضصاخصشأأ30 ذا-ق--نإأو فا--ع--صسأ

flق-ن-تÚ ا-بŸأ نا-كŸيح ى-م-صس
ي-ن-ب ةر--ئأدو ة--يد--ل--ب Úف--ظوŸأ

مهرامعأأ حوأÎت اياحصضلأ .ناميلصس
مهيدل (ةنصس07 و ةنصس41) Úب ام
قانتخ’اب أوبيصصأأ ضسفنتلأ ‘ قيصض
يداحأأ زا-غ-ل م-ه-قا-صشن-ت-صسأ ءأر-ج

نرف نم ثعبنŸأ نوبر-ك-لأ د-ي-صسكأأ
.(ةنوباط) خبطلأ

ةيونا-ث-لأ ةد-حو-لأ تل-خد-ت ا-م-ك
ةيرامعلأ ةرئأدل ةيندŸأ ةيا-م-ح-ل-ل
اصس12 ةعا-صسلأ دود-ح ‘ ة-ع-م÷أ
ذا-ق-نإأو فا-ع-صسأ ل-جأأ ن--م د01و

flا-ب ة-ق-ن-تŸأ نا-كŸي-ح ى-م-صس
،ةيرامعلأ ةرئأدو ةيدلب تاطا-صشن-لأ
نم Êاعت (ةنصس24 ضش.ن) ةيحصضلأ

ردصصلأ ىوتصسم ى-ل-ع م’آأو نا-ي-ث-غ
اهقاصشنتصسأ ءأرج قانتخ’اب تبيصصأأ
نو-بر-ك-لأ د-ي-صسكأأ  يدا--حأأ زا--غ--ل
.ءاŸأ ناخصس نم ثعبنŸأ

ة-ي-صسي-ئر-لأ ةد-حو-لأ ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ةيدŸأ ةي’ول ة-ي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل
قانتخأ ةلاح ىر-خأ’أ ي-ه تل-ج-صس
35و اصس22 ةعاصسلأ دودح ‘ زاغلاب
ذاقنإأو فاعصسأ ” نيأ مويلأ ضسفن د
ىمصسŸأ ناكŸاب أذهو ضصاخصشأأ40

،ةيدŸأ ةرئأدو ةيدلب ضشو-يز-ب ي-ح
Úب ام مهرام-عأأ حوأÎت ا-يا-ح-صضلأ
عأدصص مهيدل (ةنصس07 و تأونصس01)
اياحصضلأ .نايثغو ضسفنتلأ ‘ قيصضو
مهقاصشنتصسأ ءأرج قانتخ’اب أوبيصصأأ
نو-بر-ك-لأ د-ي-صسكأأ  يدا--حأأ زا--غ--ل
لخدت امك ءاŸأ ناخصس نم ثعبنŸأ
ةيامح-ل-ل مد-ق-تŸأ ز-كرŸأ نأو-عأأ
دود-ح ‘ È‹ ة-يد-ل-ب-ب ة-ي-ندŸأ
لجأأ نم ضسمأأ د52و اصس02 ةعاصسلأ
مامأأ ن-م ق-ن-تfl ذا-ق-نإأو فا-ع-صسأ
.È‹ ة-يد-ل-ب-ل مد-ق-تŸأ ز--كرŸأ
نم Êاعي ( ةنصس61 ج.ع) ةيحصضلأ

ءأرج قا-ن-ت-خ’ا-ب بي-صصأأ ،نا-ي-ث-غ
دي-صسكأأ  يدا-حأأ زا-غ-ل ه-قا-صشن-ت-صسأ
يديلقت نرف نم ثعبنŸأ نوبركلأ

ةئفدتل ل-م-ع-ت-صسم زا-غ-لأ ةرورا-قو
نم مهفاعصسإأ ” اياحصضلأ . مام◊أ

ناكŸأ Úع ‘ حلاصصم تأذ فرط
¤إأ  ةعرصسلأ حان-ج ى-ل-ع م-ه-ل-ق-نو
ناكŸ ةيئافصشت-صسأ ة-صسصسؤو-م بر-قأأ
. ثدا◊أ عوقو

يكيتشسÓب تيب قيرحو....
ف’آا5 قوفن ‘ ببشستي

 ضصوشص
ةيامحلل ةيوناثلأ ةد-حو-لأ تل-خد-ت
ةياه-ن ي-قأو-صسلأ ةر-ئأد-ل ة-ي-ندŸأ
اصس90 ةعاصسلأ دود-ح ‘ عو-ب-صسأ’أ
تيب قيرح دا-م-خإأ ل-جأأ ن-م د55و
ناكŸاب نجأودلأ ةيبÎل يكيتصسÓب
.بأوج ةيدلب حيرلأ ةي-ن-ث ى-م-صسŸأ
0005 قو-ف-ن ن-ع ر--ف--صسأأ ق--ير◊أ

91 ةيامح ” ا-م-ي-ف جا-جد ضصو-صص
دام-خإأو قأÎح’أ ن-م زا-غ ةرورا-ق
ةيأأ ليج-صست م-ت-ي ⁄ ا-م-ي-ف ق-ير◊أ

.ركذت ةيرصشب رئاصسخ
 ب.م ^

 ةتقؤوŸا ةموك◊ا ءاشضعأا دحأا ناك
Úمأ’ا دمfi ريرحتلا ةروث بيبط
هللا ةمذ ‘ ناخ

ةموك◊ا وشضعو دهاÛا ‘وت
نا--خ Úمأ’ا د--مfi ة--ت---قؤوŸا
زهاني رم-ع ن-ع Úن-ث’ا ضسمأا
د---مfi ضسردو .ة---ن---شس98
بط--لا ضصشصخ--ت نا--خ Úمأ’ا
ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ة-ع-ما-ج-ب

دا–’ا ةفشصان-م ضسشسأا ثي-ح
Úم-ل--شسŸا ة--ب--ل--ط--ل--ل ما--ع--لا
5591 ة----ن-----شس Úير-----ئاز÷ا
ريرحتلا ضشيجب اهدعب قحتليل
بنا÷اب فل-ُك ثي-ح ي-ن-طو-لا
،لÓقتشس’ا دع-بو.يحشصلا

تاوÌلا Úمثت ةئيه ضسأارتو بطلا ‘ هتاشسارد ديقفلا عبات
6691 ةنشس يعانشصلا نواعتلا ناويد مث ةيرئاز÷ا ةينطابلا

ديع-شصلا ى-ل-عو .ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-ششأÓ-ل ار-يزو Úع-ي نأا ل-ب-ق
ةمظ-ن-مو ””كي-بوأا”” ة-م-ظ-نŸ ما-ع Úمأا بشصن-م ل-غ-شش ،›ود-لا
91 نايب ررحÃ ناخ ŸÚ فرعي امك .ةيمنتلل ةدحتŸا ·أ’ا

مهنÓعإاو Úيرئاز÷ا ةبلطلا ةشضافتنا خيرات وهو6591 يام
.يشسنرفلا رمعتشسŸا دشض حلشسŸا حافكلا ةهبجب قاحتل’ا

نأأ رد---صصŸأ تأذ ح----صضوأأو ^
‘ ت“ ةث÷أ لاصشتنأ““ ةي-ل-م-ع
احابصص ةرصشاعلأ ةعاصسلأ دودح
ى-ل-ع Úن-ث’أ ضسمأأ را-ه--ن ن--م
عباتلأ ““’أزم““ ئ-طا-صش ىو-ت-صسم
قدنف لابق ةيدمÙأ ة-يد-ل-ب-ل
ضسف-ن فا-صضأأو ““نو-ت--ل--ي--ه--لأ
ة-ي-ح-صضلأ ة-ث--ج““ نأأ رد--صصŸأ
ة-يا-م◊أ و-صسا-ط-غ ا-ه-ل-صشت--نأ
نم راتمأأ (01) ›أوحب ةيندŸأ

““راتمأأ7 ›أوح-ب رد-ق-ي ق-م-ع
” ة-----------ث÷أ ““ نأأ ¤إأ أÒصشم

ظف-ح ة-ح-ل-صصم ¤إأ ا-ه-ل-يو–
Úح ‘ ““ةيلاعلأ ةÈقÃ ثث÷أ
نع ثحبلأ تايل-م-ع لأز-ت ا-م““

““ةلصصأوتم Úنثأ نيدوقفم
ة-يا-م◊أ ح--لا--صصم نأأ ر--كذ--ي

ل-حأو-صسلأ ضسأر-حو ة--ي--ندŸأ
قر-غ د-ح’أ ضسمأأ لوأأ تل-ج-صس
ىوت-صسم ى-ل-ع د-ي-صص ة-ن-ي-ف-صس
6 ذا-ق-نإأ ” Úح ‘ تÓ-با-صصلأ
اÃ ةنيفصسلأ مقا-ط ن-م ةرا-ح-ب
ثي-ح ة-ن-ي-ف-صسلأ كلا-م م-ه-ي-ف
Úب ام نيدايصصلأ رامعأأ حوأÎت

.ةنصس04و72
ضسر◊ ةد-حو تق--ل--طأأ ا--م--ك
ذاقنإأو ثحب ةيل-م-ع ل-حأو-صسلأ
كلذو نيدوقفم ةراح-ب ة-ثÓ-ث-ل
ناك يذلأ براقلأ بÓ-ق-نأ ر-ثإأ
ام بصسح رئأز÷أ جيلخب مهلقي
.ينطولأ عافدلأ ةرأزو هب تدافأأ
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رئازجلا جيلخب ديشص براق قرغ رثإا ىلع

راج ةراحب ةثÓث Úب نم دوقفم ةثج لاسشتنا
تÓباسصلا ئطاسشب مهنع ثحبلا

عباتلا ””’ازم”” ئطاشش ىوتشسم ىلع نيدوقفم ةراحب ةثÓث Úب نم ضصخشش ةثج لاششتنا Úنث’ا ضسمأا ”
ئطاشش ىوتشسم ىلع دحأ’ا  مهلقي ناك ديشص براق بÓقنا رثا ىلع نيدوقفم ةثÓث Úب نم ةيدمÙا ةيدلبل

رئاز÷اب ةيندŸا ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدŸاب مÓعإ’اب فلكŸا هب دافأا ام بشسح (رئاز÷ا جيلخ) تÓباشصلا
.هللا فلخ نب دلاخ لوأا مزŸÓا ةمشصاعلا

ءاسضيبلا موحللا نم Òطانق3 زج– فيطسس ةي’و نمأا حلاسصم
ة-ي’و ن-مأأ ح-لا-صصم تن--ك“ ^
ةÈتعم ةيمك زجح نم ف-ي-ط-صس
جا-جد) ءا-صضي-ب-لأ مو-ح-ل-لأ ن--م
(30) اهنزو قاف يتلأو (ءاصشحأأو
Ïم ىلع لق-ن-ت تنا-ك، Òطا-ن-ق
ىندأأ ىلع رفوتت ’ ةيراŒ ةبكرم
نأأ ا-م--ك ة--ي--ح--صصلأ طور--صشلأ

تبثت ةقيثو ةيأأ زوحي ’ اهبحاصص
لبق نم اهصصحف-ت وأأ ا-ه-ت-مÓ-صس
نع كيهان يرطي-ب-لأ بي-ب-ط-لأ

لجصس وأأ ةقيثو ة-يأأ ةزا-ي-ح مد-ع
Œلبق نم ترطأأ ةيل-م-ع-لأ.يرا

Òه--ط--ت--لأ ة--عو--م‹ دأر--فأأ
ةحلصصملل ةع-با-ت-لأ ة-فا-ظ-ن-لأو
نمأاب يمومعلأ نمأÓ-ل ة-ي-ئ’و-لأ
بق-ع تءا-جو ،ف-ي-ط-صس ة-ي’و
ط-صسو ت“ ة--ي--با--قر تا--يرود
ةبكرم اهلÓخ تفقوأأ ،ة-ن-يدŸأ
نم ةماه تايمك لق-ن-ت ة-ي-ع-ف-ن
اهنزو قاف يتلأو ءاصضيبلأ موحللأ
رفوت-ت نأأ نود Òطا-ن-ق (30) ـلأ

وأأ ديÈت ماظن ىلع ةÒخأ’أ هذه
عونلأ أذه لقنل ةئيهم نوكت نأأ

ة-ع-ير-صس ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م
مأÎحأ مدع نع كيهان ،فلتلأ
،ةفاظنلأو ةحصصلأ طورصش ىندأأ

ةيأ’ اهب-حا-صص ةزا-ي-ح مد-ع ع-م
متيل ، ا-هرد-صصم تب-ث-ت ة-ق-ي-ثو

نيذلأ نوصصتıأ ىلع اهصضرع
ة◊ا---صص Òغ ا---ه----نأأ أور----قأأ
م-ت-ي-ل ،ير-صشب-لأ كÓ-ه-ت-صسÓ-ل

عم ةصصتıأ حلاصصملل اهليو–
تاصسبÓم ‘ قمعم قيق– حتف
.ةيصضقلأ
تأءأر-جإ’أ لا-م-ك--ت--صسأ د--ع--ب
ةي-ط-ب-صضلأ تد-عأأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ
دصض ايئأز-ج ا-ف-ل-م ة-ي-ئا-صضق-لأ
عيبلل ضضر-ع نأا-صش ‘ ف-لاıأ

كÓهت-صسÓ-ل ة◊ا-صص Òغ مو◊
ة-ي-ئا-صضق-لأ تا-ه-ج-ل--ل ل--صسرأأ
.هيف تبلل ةصصتıأ

Úتكبششب حيطي كردلاو..
داوŸاو تاشسولهŸا جيوÎل

ةين’ديشصلا
ة--عو--مÛأ تأد--حو تن--ك“

ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ة-ي-م-ي-ل--قإ’أ
Úتكبصش كيك-ف-ت ن-م ف-ي-ط-صسب
جيور-ت ‘ ة-صصتÚ flت-ي-مأر-جإأ
دأو-مو ة-صسو--ل--هŸأ ضصأر--قأ’أ

Òغ ة-ق-ير--ط--ب ة--ي--ن’د--ي--صص
ةي’و ميلقإاب ط-صشن-ت ،ة-عور-صشم
،اهل ةرواÛأ تاي’ولأو فيطصس

ىلع Úتيل-م-ع-لأ تر-ف-صسأأ ثي-ح
30 و ضسولهم ضصرق53301 زجح
لك فيقوت عم ،ةيحايصس تأرايصس

رد--قŸأ Úت--با--صصع--لأ دأر---فأأ
Ëدقت ” دقو .دأرفأأ70 مهددع
تا---ه÷أ ما---مأأ Úم----ه----تŸأ
مهعيمج أوعدوأأ ثيح ةيئاصضقلأ
.تقؤوŸأ ضسب◊أ

هنبا ةجوز لتقي خيششو...
تاقلطب هنبا بيشصيو

 ةيران
نصسا-ف-يأ ة-لا-ت ة-يد-ل-ب تد-ه-صش
فيطصس ةي’و لا-م-صشب ة-ع-قأو-لأ
اهتيحصض حأر لتق ةÁرج ضسمأأ
تاقلطب اه-جوز بي-صصأأو ةأأر-مأ
لتق ىلع خيصش مدقأأ امدعب ،ةيران
تاقلطب هنبأ ةباصصإأو هنبأ ةجوز
ىلع لقن ديصص ةيقدنب نم ةيران
ةددعتم ةيبطلأ ةدايعلأ ¤إأ اهرثإأ
بصسحو .ضسأدنعو-ب-ب تا-مدÿأ
اهيلع انلصص– يتلأ تامو-ل-عŸأ

دو-ع--ت ة--ثدا◊أ با--ب--صسأ نإا--ف
ÿÓتل-ق-ن-ت د-قو ،ي-ل-ئا--ع ف

ناكم ¤إأ ينطولأ كردلأ حلاصصم
تاقيق-ح-ت-لأ لأز-ت ’و ة-ثدا◊أ

تايثيح ىل-ع فو-قو-ل-ل ة-يرا-ج
هذ-ه-ل ة-ي-ق-ي-ق◊أ با--ب--صسأ’أو
تفل-خ ي-ت-لأ ة-م-ي-ل’أ ة-ثدا◊أ
ةÒ◊أو نز◊اب ةنوحصشم ءأوجأأ
ل ع ^ .ناكصسلأ طصسو

 نيدرسسلا نم ةماه تايمك ليو–
وزو يزيت قوسس ةيطغتل سسلدو يرومز نم
نم ةÒخ’ا ماي’ا عم وزو يزيت قطانم ناكشس ىكتششي ^

فل’ا قفشس زواŒ يذلا نيدرشسلا راعشسأ’ Êون÷ا عافتر’ا
تعجرأاو. ›اه’ا ر-مذ-تو ةÒح را-ثأا ا-م د-حاو-لا غ-ل-ك-ل-ل جد
اذه وزو يزيتب ديشصلا ةيريدم نم ةميلعلا رداشصŸا ضضعب
د-ي-شصلا ى-ل-ع ن-يدا-ي-شصلا لا-ب-قإا مد-ع ¤إا ضشحا-ف-لا ءÓ-غ-لا

مدع بناج ¤إا ةÒخ’ا ةيو÷ا تابلقتلا ةجوم عم اميشس’
‘اكلا مج◊ا نم براوق ىلع نوفزأاو تريزقيت يدايشص رفوت
نم ةÈتعم تايمكب داجنتشس’ا متيو اذه .رفاو ديشص نامشضل

ضسلدو ير-ح-ب-لا يرو-مز ن-م ل-ك-ب ن-يدا-ي-شص ن--م ةداŸا هذ--ه
ةيلÙا قوشسلا تايجاح ةيطغت لجأا نم ضسادرموب ةي’وب
عقوتت ديشصلا ةيريدم نأا رداشصŸا تاذ تفاشضأاو .وزو يزيتب

ضصخت ىرخأا عيراششم جاردإا عم نيدرشسلا نم نط008ديشص
ةردنلا لكششم مامأا ةهجاوŸ ضصافقأ’او ضضاوحأ’ا ‘ ةيبÎلا
.راعشسأ’ا ‘ عافتر’ا وأا

ةيئاذغ تاجوتنمو علسس زجحو..
ةيحÓسصلا ةيهتنم
ةراجتلا ناوعا عم قيشسنتلاب ينغوب نما حلاشصم تنك“ ^

داوŸا نم ةÈتعم ةيمك زجح ضسما نازيŸا عارذ ةرئاد عرفل
701ب تردق ةيحÓشصلا ةيهتنم ليمجت-لا داو-مو ة-ي-ئاذ-غ-لا

ةيرا-ج-ت-لا تÙÓا ىد-حإا-ب ع-ي-ب-ل-ل ة-شضور-ع-م تنا-ك ةد-حو
ةخشسن رجفلا تقلت وزو يزيت نما نايب بشسحو .ةنيدŸاب
ةشصتıا تاطلشسلا نم قيشسنتلاب ةيمكلا فÓتا ” دقف هنم
لÙا بحاشص دشض ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارج’ا ذاختا عم
‘ ضسداشسلا يرشض◊ا نم’ا نك“ امك .ةيشضقلا ضصوشصخب

ةيه-ت-ن-م ع-ل-شسلا ن-م ةد-حو9611زجح ن-م ة-ل-ثا‡ ة-ي-ل-م-ع
فيظنتلا داوم نم ةدحو114و ةيئاذغ داوم نم ةيحÓشصلا
.لÙا بحاشص قح ‘ يئاشضق فلم رير– عم اهفÓتا متيل

ع ج ^

فاسص ينبب سسولهم سصرق862 زجح
Úع ةي’و ن-مأا-ب فا-شص ي-ن-ب ةر-ئاد ن-مأا ر-شصا-ن-ع تن-ك“ ^
.ضسولهم ضصر-ق862 زجحو ضصخ-شش ف-ي-قو-ت ن-م تن-ششو“

تاذل تدرو ةد-كؤو-م تا-مو-ل-عÓ’ Ÿ-غ-ت-شسا تءا-ج ة-ي-ل-م-ع-لا
ةيلقعلا تارثؤوŸا جيوÎب موقي ضصخشش دوجوب ديفت حلاشصŸا
هبتششŸا ةيوه ديد– ” هيلعو .فاشص ينب ةنيدم طشسوب
رداشصلا ضشيتفتلاب نذإا ىلع ءانبو هتاكر– ةبقارم دعبو هيف

ضشيتفت ” فاشص ينب ةم-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو ن-ع
ةأابfl تناك ضسو-ل-ه-م ضصر-ق862 زجحو هفيقو-تو ه-ن-ك-شسم
42 إا ع )وعدŸاب رمأ’ا قلعتيو .ةيبششخ ةنازخ لخاد ماكحإاب

ةيروهم÷ا ليكو مامأا هيف هب-ت-ششŸا Ëد-ق-ت ” ثي-ح (ة-ن-شس
.عاديإا رمأا هقح ‘ ردشص نيأا فاشص ينب ةمكfi ىدل

جلاعŸا فيكلا نم غلك673.2 زجحو...
ةعباتلا  ةدع نب يديشسل يجراÿا نمأ’ا رشصانع تنك“ ^

30 فيقوت نم عوبشسأ’ا اذه لÓخ تنششو“ Úع ةي’و نمأاب
فيك ””تاردıا نم غ673 غلك20 ›اوح زجحو ضصاخششأا

طاششنب ديفت تامولعÓ’ Ÿغتشسا ةيلم-ع-لا تءا-جو .””ج-لا-ع-م
طشسو ‘ تاردıا جيوÎب موقت ةيمارجإا ةكبششل هوبششم
ثح-ب-لا ف-ي-ث-ك-ت ح-لا-شصŸا تاذ تر-ششا-ب ه-ي-ل--عو .با--ب--ششلا

دعبو مهت-يو-ه د-يد– ” ن-يأا ة-ي-شضق-لا نا-شش ‘ ير-ح-ت-لاو
ةنيدÃ ضسبل-ت ة-لا-ح ‘ م-ه-ف-ي-قو-ت ” م-ه-تا-كر– ة-ب-قار-م
يادنويه عون نم ةيحايشس ةرايشس Ïم ىلع ةدع نب يديشس
20 ـب اهنزو ردق تاردıا نم ةيمك ىلع مهتزوحبو ،ضسيدإا

ةأايهم ةحيرشش32 نم ةلكششم (جلاعم فيك) نم غ673 غلك
ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-ي و .جد ف-لأا964 هردق ›ا-م غ-ل-ب-مو ج-يوÎل-ل
04 ق ن) وعدŸاو ( ةنشس73 ج ب) و (ةنشس52 – إا ل) وـعدŸاب

ةيروهم÷ا ليكو مامأا مهÁدقت ” م-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششŸا . (ة-ن-شس
.عاديإا رمأا مهقح ‘ ردشص نيأا تنششو“ Úع ةمكfi ىدل

حلاسص م  ^

جلاعŸا فيكلا نم غلك1 نم Ìكأا زجح
 نازيلغب سسولهم سصرق598و
ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ة-ل-ق-ن-تŸا ة-قر-ف-لا تن-ك“ ^
30 فيقوت نم Úتقرفتم Úتيلمع ‘ نازيلغب ويهرا يداو
(جلاعم فيك) تاردıا نم ةÈتعم ة-ي-م-ك ز-ج-حو ضصا-خ-ششأا

ةحلشصÃ مÓعإ’ا ةيلخ ¤إا ادانتشساو .ةشسولهŸا ضصارقأ’او
ىوتشسم ىلع اهت÷اعم ” ¤وأ’ا ةيشضقلا نإاف يئ’ولا نمأ’ا
ةبكرم Ïم ىلع ضصخشش فيقوت متيل ةينمأا ةبقارم ةطقن
تناك تاردıا نم غلك70.1 هتزوحب طبشض اهششيتفت دعب

flا ل-خاد ما-ك-حإا-ب ةأا-بŸتاءارجإ’ا عيمج ذاختا دعب .ةب-كر
‘ Êاثلا هكيرشش فيقوت ” ةمزÓ-لا ة-ي-نو-نا-ق-لاو ة-ي-ن-مأ’ا
.ةيشضقلا
ةدكؤوم تامولعم لÓغتشسا دعب تءاج ةي-نا-ث-لا ة-ي-شضق-لا ا-مأا

لقن-ب مو-ق-ي ضصخ-شش دو-جو ا-هدا-ف-م ة-قر-ف-لا تاذ ¤إا تدرو
دشصÎلا دعب ،بابششلا طاشسوأا ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا جيورتو
598 هتزوحب طبشض ن-يأا ه-ت-ب-كر-م Ïم ى-ل-ع ه-ف-ي-قو-ت ” ه-ل

Úفلم زا‚إا متيل Úلا-با-ق-ير-ب عو-ن ن-م ة-شسو-ل-ه-م ة-لو-شسب-ك
اومدق ،مهيف هـب-ت-ششŸا د-شض Úل-شصف-ن-م Úي-ئا-شضق ن-يءار-جإا

Ãةلادعلا مامأا هبجو.
ل.ب ^

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:21
07:54
12:44
15:16
17:36
19:01
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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