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 ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رضصانع4 فيقوتو تضسارنمتب هضسفن ملضسي يباهرإا
٢صص يراجلأ رهضشلأ نم يناثلأ عوبضسألأ لÓخ

 نئمطت ةيناملألأ ةراضشتضسملأ
لجاعلأ ءافضشلأ هل ىنمتتو هتحضص ىلع
نواعتلا ناثحبي لكريمو نوـــــــــبت
ايبيل يف عاضضوأ’ا روطتو يئانثلا

٥صص

٣صص 

تأراطإلأ نم ددعو ةبقلأ ىفضشتضسم ريدم ماهم يهني ديزوب نب

اضســـــــــــنرفب ةــــــــــبيبط
اـــــــــــهبتار ىــــــــضضاقتت
 ارـهضش81 ذنم Óماك
ةبوانملاو ةيدودرملا) حنم ىضضاقتت ةينعملا^

ةيونضسلا ةلطعلا نم ديفتضستو (91-ديفوكلاو
٢صص

Mercredi 16 Décembre 2020

 برغملل ءارحضصلا حنم بمارت رارق سضفري يبوروأ’ا داحت’ا
يلودلا نوناقلا ىلع سسودلاو قحك عيبطتلا نيب قرفت ابوروأا  ^
  ةلتحملا نويعلا يف تايلضصنق تحتف يتلا لودلا جرحي يبوروأ’ا داحت’ا فقوم ^

٣صص

هــباختنا ىـــلع ندـــــــــــــــياب وج ئـــــــــــــــنهي نوـــــــــــــــبت^
ةـــــــــــيكيرمأ’ا ةدـــــــــــــحتملا تاـــــــــــــــي’ولل اـــــــــــــــضسيئر

داضصتقلأ عÓقإأ ةمدخ يف يملعلأ ثحبلأ لعجل ةيعماجلأ ةرضسألأ اعد
ةيعامتج’او ةيجوغاديبلا لكاضشŸا عيمج لحب ةبلطلا دعي دارج

 ديدجلا روتضسدلا رادضصإ’ ةيروتضسد لاجآ’ دوجو ’ :يفرضش

 ءارثلل اردضصم سسيلو ةفيرضش ةنهم ءاضضقلا :يتامغز

 صسيئرلأ نم رأرق دعب لإأ ينوناق رثأأ هل صسيل ةيمضسرلأ ةديرجلأ يف جئاتنلأ رودضص نأأ لاق
٤صص

٣صص

٣صص

 ةاضضقلأ ىلع طغضضلأ تفضشك ةريخألأ اياضضقلأ نأأ لاق
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ينطو2

هتفاسضتسسإ لÓخ دإرج لوأ’إ ريزؤلإ لاقو  ^
ةي’ؤلإ هذهل هترايز ماتخ ‘ ةليسسŸإ ةعإذإاب
بجي دÓب-لإ د-سض تا-ف-لا– نؤ-ك-ت اŸ ه-نأإ
قايسسلإ إذه ‘ ددسشو ةيلخإدلإ ةهب÷إ ةيؤقت

ةفاك لب-ق ن-م رذ◊إ مإز-ت-لإ ةرور-سض ى-ل-ع
نيرخأÓل ةسصرفلإ ءاطعإإ مدعو ÚنطإؤŸإ

دإرج ددسش امك .ةيلخإدلإ انلكاسشم لÓغتسس’
دعبلإ رابتع’إ Úعب امئإد ذخأ’إ ةرورسض ىلع
امك- هنأ’ ةيرئإز÷إ ةلودلل ي-سسا-ي-سسؤ-ي÷إ

سضعبل لكسشي حبسصأإ يبراغŸإ ءاسضفلإ- لاق
إÒسشم لكاسشŸإ سضعبل يدؤؤي ءاسضف ىؤقلإ
لكاسشم ةدع نم Êاعت ايقيرفإ نإ ¤إ اسضيأإ
ةيداسصتقإ تامزأإو تإردıإ ةراŒ رقفلاك
ةيلخإدلإ ةهب÷إ ةيؤقت ديحؤلإ درلاف كلذل
كسسا-م-ت-لإو رإر-ق-ت-سس’إ ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل
تإءا-م-ت-ن’إ فÓ-ت-خإ م-غر ي-عا-م-ت-ج’إ
راط’إ إذ-ه ‘ ر-كذ نأإ د-ع-بو .ة-ي-سسا-ي-سسلإ
دÓبلإ اهت-سشا-ع ي-ت-لإ ة-ب-ع-سصلإ ل-حإرŸا-ب
اهددر ةلؤقÃ لدتسسإ تاينيع-سست-لإ تإؤ-ن-سس
ديكأاتلاب نؤبت ديÛإ دبع ةيرؤهم÷إ سسيئر

نكل اهيلع فؤخ ’و ةيمfi رئإز÷إ نإ ىلع
.عيم÷إ نم بؤلطم رذ◊إ دإرج دكإ امك
ديد÷إ يعما÷إ لؤخدلإ نع هثيدح ىدلو
ددح ةيرؤهم÷إ سسيئر نأإ لوأ’إ ريزؤلإ دافأإ

رظنلاب يسسردŸإ لؤخدلإ رإرغ ىلع هدعؤم
دإد-عإو ة--ي--ح--سصلإ عا--سضوأ’إ ن--سس– ¤إ
سسوÒف ءابو ةهجإؤŸ مراسص يحسص لؤكتورب

ذنم هنأإ دإرج دكأإ راط’إ سسفن ‘و . انورؤك
ةدايق ت– ةمؤك◊إ تماق انورؤك ءابو ةيإدب
ة-برا-قÃ نؤ-ب-ت د-يÛإ د--ب--ع سسي--ئر--لإ

ت– تايناكمإ’إ ةفاك تعسضوو ةي-عؤ-سضؤ-م
مييقت ¤ؤتت يتلإ ةيملعلإ ةن-ج-ل-لإو ءا-ب-طأ’إ
ةبراÙإ ةيجهنم حنمو ةيئابؤلإ ة-ي-ع-سضؤ-لإ
لمعلإ لاق امك ،ناكف ةمؤكح-ل-ل يد-سصت-لإو
نإ Òخأ’إ ‘ نطإؤŸإ مهفو يعدرو يؤعؤت

دؤجو نأإ ¤إ راسشأإ نأإ دعبو.رطخ ‘ هتايح
تلفت رؤمأ’إ كرتو يخإÎلإ ينعي ’ حيقلتلإ

تعرسش رؤهسش ذنمو رئإز÷إ نإ ديكأاتلإ ددج
‘ اهئابطأإو يسسامؤلبدلإ اهزاهج قيرط نع
لبسس ةسسإردو حاقللإ جاتنإ رباخÃ لاسصت’إ
‘ لامعت-سسÓ-ل بسسا-نŸإ حا-ق-ل-لإ را-ي-ت-خإ
ةلحرŸإ ‘ اننأإ لؤ-ق-لا-ب ا-ف-ي-سضم ر-ئإز÷إ
تاسضوافŸإو ت’ا-سصت’إ هذ-ه ن-م ةÒخأ’إ

ةحسص يمحي يذلإ راتıإ حاقللإ نلعنسسو
هقرطت ىدلو  .بسسانŸإ تقؤلإ ‘ نطإؤŸإ
سسيئر نإ دإر-ج ح-سضوأإ ل-ظ-لإ ق-طا-ن-م ¤إ
فرعي هنأ’ لظلإ قطانÃ متهي ةيرؤهم÷إ

مغر مهلكا-سشمو Úن-طإؤŸإ ء’ؤؤ-ه ةا-نا-ع-م
كلذلو ““ةلودلإ ىدل رفؤتت يتلإ تايناكمإ’إ
ةفاكب لفكت-لإ نؤ-ب-ت سسي-ئر-لإ رر-ق ف-ي-سضي
نسسحأإ Òفؤتل قطانŸإ هذه ناكسس ت’اغسشنإ

،ءابرهك ،ءام نم Úنطإؤملل ةاي◊إ فورظ
تاي’ؤلإ عيمجب لقن لئاسسوو زاغ ،سسرإدم
ريزؤلإ زر-بأإو ةد-حإو ة-ي’و ق-طا-ن-م سسي-لو
ل-ئا-سسوو مÓ-ع’إ ل-ئا-سسو ة--ي--م--هأإ لوأ’إ
ناكسس ةاناعم لقن ‘ يعامتج’إ ل-سصإؤ-ت-لإ

يباجيإإ رود ؤهو نطؤلإ نم قطانŸإ هذه
.إدج

م ناوصضر ^

‘ رظن-لإ ا-ي-ل-ع-لإ ة-م-كÙإ ت‹ر-ب ^
دعاقتŸإ ءإؤللإ ةيسضق ‘ سضقنلاب نعطلإ

.Èمسسيد61 ءاعبرأ’إ مؤيلإ يريد-غ ي-ل-ع
هب تمدقت يذلإ بل-ط-لإ د-ع-ب إذ-ه ءا-جو

يلع يريدغ دعاقتŸإ لإÔ÷إ عافد ةئيه
ماهت’إ ةفرغ رإرق ‘ سضقنلاب نعطلإ ‘

ةمكfi ىل-ع ه-ت-لا-حإ ر-مأا-ب تسضق ي-ت-لإ
ة-يا-ن-ج ير-يد-غ-ل ته--جوو .تا--يا--ن÷إ
امبسسح سشي÷إ تايؤ-ن-ع-م ن-م طا-ب-ح’إ

ه-ق-ح ‘ سسسسأا-تŸإ ي-ماÙإ ه--ب حر--سص
.يريدغ يحابر

ر م ^

 يئاهنلأ رأرقلأ ذاختأ نآ’أ د◊ متي ⁄ هنأأ دكأأ
““لوألا ريزولا وأا سسيئرلا ديب انوروك حاقل ءانتقا دعوم ديد–““ :ديزوب نب

حÓسصإو نا-ك-سسلإو ة-ح-سصلإ ر-يزو لا-ق ^
““ نإإ ،ديزؤب نب نامحرلإ دبع تايفسشتسسŸإ
دسض هب ى-سصؤŸإ حا-ق-ل-لإ را-ي-ت-خإ نÓ-عإإ

ن-م-سض ع-ق-ي هد-عؤ-مو ““ا-نورؤ--ك““ سسوÒف
ريزؤلإ وأإ ة-يرؤ-ه-م÷إ سسي-ئر سصا-سصت-خإ
.““لوأ’إ
ءا-ق-ل سشما-ه ى-ل-ع د-يزؤ--ب ن--ب ح--سضوأإو
ةلداعلإ ةدافتسس’إ““ عؤسضؤم لؤح يسضإÎفإ

““ايقيرفإإ ‘91-ديفؤك دسض تاحاقللإ نم
نم امه لوأ’إ ريزؤلإ وأإ نؤبت سسيئرلإ““ نأاب
نم هÁدقت متيسس يذلإ رايتخ’إ نإررقيسس
‘““ هنأإ إدكؤؤم ““ةسصاÿإ ةيملعلإ ةنجللإ لبق
يئاهنلإ رإرقلإ ذاختإ متي ⁄ ›ا◊إ تقؤلإ

““ هنأإ ¤إإ ثدحتŸإ راسشأإ قايسسلإ ‘و .““دعب
رعسسلإو ةدؤ÷إ Òياعم فينسصتل لمعلإ ”

Ìكأ’إ تا-حا-ق-ل-لإ Úب ن--م كلذ ¤إإ ا--مو
ةليلق مايأإ نؤسضغ ‘ اÃر““ افيسضم ““اًمدقت
نم لسضفأإ جئاتن تاحاقللإ ىدحإإ يطعيسس
.““ىرخأ’إ
جه-ن ى-ل-ع إًدد‹ ه-سسف-ن لوؤؤ-سسŸإ د-كأإو
جÓ-ع-لإ را-ي-ت-خإ ‘ ““يزإÎح’إ““ دÓ-ب--لإ
رإرق ““ إًدد‹ ،ا-نورؤ-ك سسوÒف-ل دا-سضŸإ
‘ جتنŸإ ليهأات ىتح راظتن’اب رئإز÷إ

ةيلمع ‘ تأإدب يتلإ لودلإ براŒ ءؤسض
تابيتÎلإ لؤح لإؤؤسس ىلع إدرو .““ميعطتلإ
نب دكأإ ،حيقلتلاب ةق-ل-ع-تŸإ ة-ي-ت-سسجؤ-ل-لإ

Ó-ثا‡ حا-ق--ل--لإ نا--ك إذإإ ““ ه--نأإ د--يزؤ--ب
ر-ئإز÷إ تدا-ت-عإ ي-ت-لإ تا-ج-ت--ن--م--ل--ل
““ةلكسشم يأإ إذه حرطي نلف ،اهمإدختسسإ

01 ميعطت اهل قبسس دق دÓبلإ ““ نأإ إركذم
.““دحإو عؤبسسأإ ‘ لفط ف’آإ
،رخآإ حاقل رايت-خإ ” إذإإ ““لا-ق ل-با-قŸا-ب
ةسسإردلإ ديق ةلماك تاي-ت-سسجؤ-ل كا-ن-ه-ف
ا-ه-ل-ق-ن-ب ،ىر-خأإ رؤ-مأإ Úب ن-م ،ق-ل-ع-ت--ت
ةيجي-تإÎسس’إ نأإ ا-م-ي-سس ’ ،ا-ه-ف-ي-ي-ك-تو
يقيرف ىلع مؤقت سضرغلإ إذهل ةعؤسضؤŸإ

ىسصؤŸإ حاقللإ ““ نأاب هديكأات إدد‹ ““لمع
اًينا‹ نؤ-ك-ي-سس ا-نورؤ-ك سسوÒف د-سض ه-ب

ر كلام ^ .““عيمجلل اًمتح

ةمكÙا مامأا سضقنلاب نعطلا ‘ رظنلا
مويلا يريدغ ةيصضق ‘ ايلعلا

 بضسانŸأ تقولأ ‘ انوروك حاقل رفوتضس ةلودلأ نإأ لاق

رذ◊ا مازتلا بلطتت دود◊ا ىلع عاصضوألا :دارج
 ةيلخادلا ةهب÷ا ةيوقتو

مهتافÓتخأ مغر Úيرئأزجلل ةيلخأدلأ ةهب÷أ ةيوقت ةرورضض ¤أ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ اعد
يتلأ تايدحتلأ ةهجأومو ينطولأ يعامتج’أ كضسامتلأو رأرقتضس’أ ىلع ظاف◊أ فدهب ةيضسايضسلأ

ةحضصل بضسانŸأ حاقللأ رفوتضس رئأز÷أ ناب ديكأاتلأ ددج امك ،ةقطنŸابو دود◊أ ىلع ةيعضضولأ اهضضرفت
ةلاموب ليصضف قح ‘ ةءاÈلا مكح دييأات.بضسانŸأ تقولأ ‘ ÚنطأوŸأ

سسمأإ ر---ئإز÷إ ءا---سضق سسل‹ د---يأإ ^
ط-سشا--ن--لإ ةءإÈب ي--ئإد--ت--ب’إ م--ك◊إ
مه-ت-لإ ن-م ة-لا-مؤ-ب ل-ي-سضف ي-سسا-ي-سسلإ
رإدلإ ةمكfi تردسصأإو .هيلإإ ةبؤسسنŸإ
‘ ةم-سصا-ع-لإ ر-ئإز÷إ قر-سش ءا-سضي-ب-لإ

امكح يسضاŸإ سسرام ر-ه-سش ن-م —ا-ف-لإ
ديدهت يتمهت نم ةلا-مؤ-ب ةءإÈب ي-سضق-ي
نم تإرؤسشنم عيزؤتو ةين-طؤ-لإ ةد-حؤ-لإ

.ةينطؤلإ ةحلسصŸاب سساسسŸإ اهنأاسش
ر م ^

ي-ن-طؤ-لإ سشي-ج-ل-ل زرا-ف-م تن--ك“ ^
‘ اهتذفن تايلمع ةدع لÓخ يبعسشلإ
جئاتن قيق– نم عؤبسسأ’إ إذه نإديŸإ
سشي÷إ ةيفإÎحإ ىد-م م-جÎت ة-ي-عؤ-ن
ة-ح-فا-ك-م ‘ ةر-م-ت-سسŸإ ة-ظ-ق--ي--لإو
ة-م-ظ-نŸإ ةÁر÷إ ة-براfiو با-هرإ’إ
ةرإزؤل نايب ‘ ءا-جو .ا-ه-لا-ك-سشأإ ل-ك-ب
نأإ ،ءا-ثÓ-ث-لإ سسمأإ ،ي-ن-طؤ-لإ عا-فد-لإ
ي-ن-طؤ-لإ سشي-ج-ل-ل زرا-ف--مو تإد--حو
ةدتمŸإ ةÎفلإ لÓخ تذف-ن ،ي-ب-ع-سشلإ

تايلمع ،يرا÷إ Èمسسيد51 ¤إإ90 نم
يباهرإإ م-ي-ل-سست ن-ع تر-ف-سسأإ ةد-يد-ع
تسسإÔمتب ةيركسسعلإ تاطلسسلل ه-سسف-ن
.ةسسداسسلإ ةيركسسعلإ ةيحانلاب
،““دمfi يرهم““ ىمسسŸاب رمأ’إ قلعتيو
ق-ح--ت--لإ يذ--لإ ،““ح--ب--يور““ ى--ن--كŸإ
،1102 ة-ن-سس ة-ي-با-هرإ’إ تا-عا-م÷ا--ب
نم ›آإ اسسدسسم هتزؤحب ناك يباهرإ’إ
عؤ-ن ن-م سشا-سشرو فؤ-ك-ي-ن-سشÓ-ك عؤ-ن
(TKP) تؤ-سشحوÚ ت-ع-فإدÚ فذا-ق-ل-ل
تامامسص3و (GPR-2) يخورا-سصلإ

¤إإ ةفاسضإ’ا-ب ،م-ل-م06 را-ي-ع نوا-ه
flنزÚ ط--ير--سشوÚ خذ-ل--لÒ2644و ة

ةبكرمو تإرايع-لإ ف-ل-تfl ن-م ة-ق-ل-ط
.ىرخأإ سضإرغأإو عفدلإ ةيعابر
زرا-ف-م تف-قوأإ ،ل--سصت--م قا--ي--سس ‘و
معد رسصانع4 يبعسشلإ ينطؤلإ سشيجلل
ةلسشنخ نم لكب ةيباهرإ’إ تاعا-م-ج-ل-ل
تف---سشك Úح ‘ ،طإؤ----غأ’إو ة----لڨروو
ينطؤلإ سشيجلل ىرخأإ زرا-ف-م تر-مدو
نم لكب عنسصلإ ةيديلقت لبانق3 يبعسشلإ
بسسحو .سسابع-ل-ب يد-ي-سسو سسإدر-مؤ-ب
ة-براfi را-طإإ ‘ ه-نإا-ف نا--ي--ب--لإ تإذ
دؤهجلل ة-ل-سصإؤ-مو ة-م-ظ-نŸإ ةÁر÷إ
ةرهاظل يدسصتلإ ¤إإ ةفداهلإ ة-ث-ي-ث◊إ
تف-قوأإ ،ا-ندÓ-ب-ب تإردıا-ب راŒ’إ

يبعسشلإ ينطؤلإ سشيجلل ةكÎسشم زرافم
83 ،نمأ’إ حلاسصم فلتfl عم قيسسنتلاب
تايلمع لÓخ تزجحو تإردfl رجات

في-ك-لإ ن-م ةÒب-ك تا-ي-م-ك ،ة-قر-ف-ت-م
مإرغؤليك22و Òطانق7 ـب ردقُت جلاعŸإ

.برغŸإ عم دود◊إ Èع اهلاخدإإ ”

ينطؤلإ سشيجلل ةزر-ف-م تط-ب-سض د-قو
نم مإرغؤلي-ك381 فودنتب ي-ب-ع-سشلإ
ةيمك طبسض ” Úح ‘ ،جلاعŸإ فيكلإ
ـب ردقت ةماعنلاب ةداŸإ سسفن نم ىرخأإ

ردقت رإردأاب ىر-خأإو مإر-غؤ-ل-ي-ك451
،قايسسلإ سسفن ‘و .مإر-غؤ-ل-ي-ك101ـب
سسإرحو ينطؤلإ كردلإ حلاسصم تفقوأإ
تزج-حو تإردfl ر-جا-ت83 دود-◊إ

فيكلإ نم مإر-غؤ-ل-ي-ك48و نيراط-ن-ق
Úياكؤكلإ ةدام نم مإرغؤليكو جلاعŸإ
تاي-ل-م-ع ‘ سسؤ-ل-ه-م سصر-ق9188و
ةمسصاعلإ ر-ئإز÷إ ن-م ل-ك-ب ة-قر-ف-ت-م
راسشبو نإرهوو ناسسملتو تنسشؤ“ Úعو
ةياجبو ةلڨروو ةبانعو ةزا-ب-ي-تو ة-سسب-تو
نإإو تسسإÔ“و سسا--ب--ع--ل--ب يد--ي--سسو
.سسانمأإ

سشيجلل زرافم تفقوأإ ،ىرخأإ ةهج نم
تسسإÔ“ نم ل-ك-ب ي-ب-ع-سشلإ ي-ن-طؤ-لإ
يزي-لإإو را-تfl ي-جا-ب جر-بو مإزڨ Úعو
5 تز-ج-حو ا--سصخ--سش99 ،فود-ن--تو
28و ايئا-بر-ه-ك إد-لؤ-م88و تاب-كر-م
نع فسشكلل ةزه-جأإ4و طغسض ةقرط-م
ماخ طي-ل-خ ن-م سسي-ك666و ندا-عŸإ
إذكو Òجفت تإدعمو ةراج◊إو بهذلإ
تايلمع ‘ ل-م-ع-ت-سست ىر-خأإ سضإر-غأإ
،بهذ-لإ ن-ع عور-سشŸإ Òغ بي-ق-ن-ت-لإ
4 زجحو اسصخ-سش21 فيقؤت ” امن-ي-ب
غبتلإ ةدام نم ةبلع0535و ديسص قدانب
،تابورسشŸإ فلتfl نم ةدحو4196و
تذفُن ةلسصفنم تا-ي-ل-م-ع لÓ-خ إذ-هو
ىلفدلإ Úعو ناسسملتو نإزيلغ نم لكب
ةلسشنخو ةيإدرغو يدإؤلإو ةلڨروو رإردأإو
 .تنسشؤ“ Úعو
تايمك بيرهت ت’واfi طابحإإ ّ” امك
لكب Îل59141 ـب ردقُت دؤقؤلإ نم ةÒبك
سسإر-هأإ قؤ-سسو ة-سسب-تو تسسإÔ“ ن--م
تف-قوأإ ،ر-خآإ قا-ي-سس ‘و ،فرا--ط--لإو
سسإر-حو ي-ن--طؤ--لإ كرد--لإ ح--لا--سصم
نم يعر-سش Òغ إر-جا-ه-م64 دود-◊إ

تنا-ج ن-م ل-ك-ب ة-ف-ل-تfl تا-ي--سسن--ج
.فراطلإو ناسسملتو

ب ةراصس ^

 يرا÷أ رهضشلأ نم Êاثلأ عوبضسأ’أ لÓخ

فيقوتو تصساÔمتب هصسفن ملصسي يباهرإا
 ةيباهرإلا تاعامجلل معد رصصانع4

انوروك سسوÒف تأروطت رخآأ فضشكت ةحضصلأ ةرأزو

ةباصصإا864و ةافو ةلاح41 ليجصست
ءافصش ةلاح914و ةديدج

ةديدج ةباسصإإ864و ةافو ةلاح41 ليجسست ““ ءاثÓثلإ سسمأإ ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ ^
3262 ةلاح56039 ¤إإ سسوÒفلاب ةطبترŸإ تاباسصإ’إ ›امجإإ عفتÒل انورؤك سسوÒفب
.““ ةافو
ةافو ةلاح41 ةÒخأ’إ ةعاسس42 لإ لÓخ تدسصر ةنجللإ““ نأإ ثدحتŸإ تإذ حسضوأإو

ةافو3262 ¤إإ ›امجإ’إ عفتÒل ةنمزŸإ سضإرمأ’إ باحسصأإ نم مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج
.““ ةي’وÈ 04ع ةعزؤم
›امجإ’إ ددعلإ عفتÒل ءافسشلل ةديدج ةلاح914 لثا“ ليجسست ” ““ هنأإ ¤إإ راسشأإو
.““ عم ةلاح70316 ¤إإ تايفسشتسسŸإ إورداغ نيذلإ Úباسصملل
سسوÒفلإ إذه ةحفاكŸ ةيئاقؤلإ Òبإدتلاب مإزتل’إ ةرورسض ““ رإرؤف ددج ةبسسانŸابو

م ر ^ .““ةمامكلإ ءإدترإو يعامتج’إ دعابتلإ مإÎحاب قلعت ام اميسس’

تأراطإ’أ نم ددعو ةبقلأ ىفضشتضسم ريدم ماهم يهني ديزوب نب
 ارهصش81 ذنم Óماك اهبتار ىصضاقتت اصسنرفب ةبيبط

ةيونصسلا ةلطعلا نم ديفتصستو (91-ديفوكلاو ةبوانŸاو ةيدودرŸا) حنم ىصضاقتت ةينعŸا ^
ةسسسسؤؤملل ماعلإ ريدŸإ ماهم ءاهنإإ ” ^

يرؤتنم Òسشب ةيمؤ-م-ع-لإ ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’إ
بسسح ةسسسسؤؤŸإ تإراطإإ نم ددعو ةبقلاب

ةرإزؤ-ل نا-ي-ب ءا-ثÓ-ث-لإ سسمأإ ه-ب دا-فأإ ا-م
تايفسشتسسŸإ حÓسصإو ناك-سسلإو ة-ح-سصلإ

ةبيبط يسضاقت رإرمتسسإ فاسشتكإ ” ثيح
اهدجإؤت مغر رهسشأإ ةدع ذنم Óماك اهبتإر
ريزو ““ نأإ نا-ي-ب-لإ سسف-ن د-كأإو  .ا-سسنر-ف-ب
تايفسشتسسŸإ حÓسصإو ناك-سسلإو ة-ح-سصلإ
رمأإ““ ديزؤب نب نامحرلإ دبع رؤسسفوÈلإ
تإراطإإ لبق نم سشيتفت ةيلمع-ب ما-ي-ق-لا-ب

ن-م ة-ل-م--ج--ب تسضفأإ ة--يز--كرŸإ ةرإد’إ
سضعبل ميظن-ت-لإو Òي-سست-لإ ‘ ت’Ó-ت-خإ
ة--سسسسؤؤŸإ ىؤ--ت--سسم ى--ل--ع Úلوؤؤ--سسŸإ
قيقحتلإ دعبو .““ةيمؤمعلإ ةي-ئا-ف-سشت-سس’إ
ةسسسسؤؤŸإ تإذل يرإد’إ ثحبلإو ÊإديŸإ
ةبيبط دجؤت هنإ Úبت““ ردسصŸإ تإذ فيسضي

ةيبطلإ ت’اجعتسس’إ ةحلسصÃ لمعت ةماع
(81) إره-سش ر-سشع ة-ي-نا-م-ث ذ-ن-م ة-ب-ئا-غ
اهرجأإ ى-سضا-ق-ت-تو جراÿإ ‘ ةد-جإؤ-ت-م
ةيدودرŸإ) حنŸإو تإوÓ-ع-لإ ع-م Ó-ما-ك
ى-ل-ع ةوÓ--ع(91-ديفؤ-ك-لإو ة-بوا-نŸإو

. ““ةيؤنسسلإ ةلطعلإ نم ةدافتسس’إ
ءاهنإإ““ ريزؤلإ ررق هفسشك ” ام ىلع ءانبو
سسيئرو ة-سسسسؤؤ-م-ل-ل ما-ع-لإ ر-يدŸإ ما-ه-م
ةيحإر÷إ ةيبطلإ ت’اجعتسس’إ ة-ح-ل-سصم
لزعو ةيرسشبلإ دإؤمل-ل ي-عر-ف-لإ ر-يدŸإو
عؤ-م‹ عا-جرإإ ع-م ة-ي-ن-عŸإ ة-ب-ي-ب-ط--لإ
.““ةيمؤمعلإ ةنيزÿإ حلاسصل تاق-ح-ت-سسŸإ
ىق-ب-ي ق-ي-ق-ح-ت-لإ ““ نأإ رد-سصŸإ فا-سضأإو
تاسسبÓمو تايثيح ىلع فؤقؤلل إرمتسسم
فإرطأإ عؤلسض فسشكو ديدح-ت-ل ة-ي-سضق-لإ
ر كلام ^ .““ىرخأإ

ةمزÓلأ تاطايتحÓل ةرأزولأ ذاخت’ أرظن
ةليلق يعما÷ا مر◊اب ““91 ديفوك““ سسوÒف يصشفت ةبصسن :يطايخ

ةيقÎل ةينطولأ ةئيه-لأ سسي-ئر ي-طا-ي-خ ى-ف-ط-ضصم رو-ضسي-فوÈلأ ح-ضضوأأ ^
انوروك سسوÒف يضشف-ت ة-ب-ضسن نأأ ى-ل-ع ““مأرو-ف““ ثح-ب-لأ ر-يو-ط-تو ة-ح-ضصلأ
دكأأو . ةليلق نوكتضس ›ا◊أ لوخدلأ لÓخ تاعما÷أو ةيعما÷أ تاماق’اب
ةحضصلأ ةيقÎل ةينطولأ ة-ئ-ي-ه-لأ سسي-ئر ي-طا-ي-خ ى-ف-ط-ضصم رو-ضسي-فوÈلأ

مر◊اب ““91 ““ديفوك““ سسوÒف يضشفت بابضسأأ““ نأأ ىلع ““مأروف““ ثحبلأ ريوطتو
ل-ما-ك ة-ي-ضصو-لأ ةرأزو-لأ ذا-خ-ت’ ة-ل-ي-ل-ق ›ا◊أ لو-خد-لأ لÓ-خ ي-ع--ما÷أ
لوكوتورب قيبطت ىلع سصر◊أ لÓخ نم كلذ ءأزأ ة-مزÓ-لأ ا-ه-تا-طا-ي-ت-حأ

تابتكŸأ ““نوكب هحرط أرÈم ،““ناكم يأأ ‘ ظاظتكأ دوجوب حمضسي ’ يحضص
ةضصاخ دعب نع نوضسرديضس ¤وأ’أ تأونضسلأ ةبلطو ن’أ د◊ اهحتف متي ⁄

ÎضساŸأ ةبلط سسكع ،ةئاŸاب09 اهنم ابيرقت سصضصختضس يتلأ جردتلأ تأونضسب
نوكيضس يرا÷أ لو-خد-لأ““ نأأ ا-ف-ي-ضضم ،““تا-ع-ما÷ا-ب نود-جأو-ت-ي-ضس ن-يذ-لأ

دهضشت تناك ن-يأأ ة-ي-ضضاŸأ تأو-ن-ضسلأ سسك-ع تا-ع-فد ل-ك-ضش ى-ل-ع ي-ج-يرد-ت
تاماق’اب سصضصختضس““ هنأأ يطايخ ىفطضصم حضضوأأو .““ظاظتكأ تاعما÷أ
دجأوتي ناك نيأأ ةيضضاŸأ تأونضسلأ سسكع Úنثأ Úبلاط لكل ةفرغ ةيعما÷أ

اب-لا-ط-م ،““ة-ق-ل-غ-م تلأز’ م-عا-طŸأ““ نأأ أÒضشم ،ة-ع-برأأ ا-ه-ن-م ةد-حأو ل-ك ‘
ةلبقŸأ مايأ’أ““ نأأ افيضضم ،““ةيحضصلأ ةياقولأ تأءأرجإÓل ةينأديŸأ ةعباتŸأ»ب
لوكوتوÈلأ قيبطت لوح سصئاقن كانه تناك أذأ ام-ي-ف ح-ضضو-ت نأا-ب ة-ل-ي-ف-ك
ىفطصصم ديجم ^             .““يحضصلأ



alfadjrwatani@yahoo.  fr

3 ينطوـه2441 ¤وأ’أ ىدامج1ـل قفوŸأ مÈ0202مصسيد61 ءاعبرأ’أ

ةيسصوت ““ نأا يبورولا دا–لا Èتعيو ^
اهيلع قداسص يت-لا8452 ن-مألا سسل‹

سساسسألا Èتع-ت0202 ربوت-كأا03 مو-ي
.““ةيبرغلا ءارحسصلا عاز-ن-ل ل-ح دا-ج-يإل
دا–لا م--سسا--ب ثد---ح---تŸا بر---عأاو
هعلطت ““ نع رجفلل هحيرسصت ‘ يبورولا
ةدحتŸا ·أÓل ما-ع-لا Úمألا Úي-ع-ت ¤إا
لجأا نم ةيبرغلا ءارح-سصل-ل ه-ل ثو-ع-ب-م
لوسصولاو ةيسسايسسلا ةيلمعلا لا-م-ك-ت-سسا
دا–لا حيرسصت يتأايو .ةمزأÓل لح ¤إا
ةيهتنŸا سسيئرلا فقوم سسكع يبورولا
‘ نلعأا يذ-لاو بمار-ت د-لا-نود ه-ت-يلو
ةدايسسلا حنÁ ““ هنأاب Îيو-ت Èع ةد-ير-غ-ت
قرخ ‘ ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع ةيبرغŸا
سضعب تلعف امك ““›ودلا نوناقلل حسضاو
نوناقلاب ججحتت يت-لا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا
اه◊اسصم سسادت امد-ن-ع ط-ق-ف ›ود-لا
رملا قلعتي امد-ن-ع ه-ل ر-ك-ن-ت-ت ا-م-ن-ي-ب

Ãتاراملا تلعف املثم نيرخلا حلاسص
بلا-ط-ت ي-ت-لاو ةد-ح--تŸا ة--ي--بر--ع--لا
ناريا نم ة-ل-تÙا ا-هرز-ج عا-جÎسسا-ب
مكاÙاو ›ودلا نونا-ق-لا لا-م-ع-ت-سسا-ب

نوناق-لا سسف-ن ن-ع سسود-ت-ل ،ة-يŸا-ع-لا
.ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ›ودلا
عيب-ط-ت-لا Úب ي-بورولا دا–لا قر-ف-يو
عم ةيبرعلا لودلا سضع-ب ه-ت-ن-ل-عأا يذ-لا
ىلع سسودلا Úبو اهقح اذهو ليئارسسإا
ءار-ح-سصلا ة-ي-سضق ‘ ›ود-لا نو-نا-ق--لا
يبوروألا دا–لا فقوم عسضيو . ةيبرغلا
‘ تاي-ل-سصن-ق تح-ت-ف ي-ت-لا لود-لا ل-ك
ل اهنوكل ديدسش جرح ‘ ةلتÙا نويعلا

–Îهل أا-ج-ل-ت ي-ت-لا ›ود-لا نو-نا-ق-لا م
.رطخ-ل-ل ا-ه◊ا-سصم سضر-ع-ت-ت ا-مد-ن-ع
ئدابŸ ا-ي-فو ي-بورولا دا–لا ى-ق-ب-يو

ةيسضقلا ل-ح ىر-ي ل و ›ود-لا نو-نا-ق-لا
تاررقم قيبطت ‘ Èع لإا يوارحسصلا

رارمتسساو ةÒخألا ›ودلا نملا سسل‹
ةدحتŸا ·ألا فارسشإا ت– سضوا-ف-ت-لا
ة-ي-سضق-ل-ل لدا--ع ل--ح ¤إا ل--سصو--ت--ل--ل
نم هدكأا يذلا فقوŸا وهو ةيوارحسصلا
ةيسضق Úبو عيبطتلا Úب ةقرف-ت-لا لÓ-خ
ةعفسص لكسشي يذلاو ةيبر-غ-لا ءار-ح-سصلا
›ودلا نوناقلا مÎ– ل يتلا فارطأÓل
امدنع ه-ن-ع ثح-ب-ت م-ث ه-ي-ل-ع سسود-تو
.رطخلل اه◊اسصم سضرعتت

 طارف رسضÿ / لسسكورب نم رجفلا لسسارم ـ ^

 ةاصضقلأ ىلع طغصضلأ تفصشك ةÒخأ’أ اياصضقلأ نأأ لاق
 ءاÌلل اردسصم سسيلو ةفيرسش ةنهم ءاسضقلا :يتامغز
 لبقŸا سسرام ‘ يهتني ةيقرولا ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش Ëدقت دهع ^

ةقطنملل ديدج ثوعبم Úيعت ةدحتŸأ ·أ’أ نم رظتنت ةئيهلأ نأأ لاق

 برغملل ءارحسصلا حنم بمارت رارق سضفري يبوروأ’ا دا–’ا
›ودلا نوناقلا ىلع سسودلا Úبو قحك عيبطتلا Úب قرفت ابوروأا ^

 ةلتÙا نويعلا ‘ تايلسصنق تحتف يتلا لودلا جرحي يبوروأ’ا دا–’ا فقوم ^
دكأأ ثيح ““Òغتي ⁄ ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ةيصضق نم دا–’أ فقوم ““ نأأ يبورو’أ دا–’أ ىدل رجفلأ لصسأرم ملع

Úب تاصضوافŸأ ةدوعب بلا-ط-ي ي-بوروأ’أ دا–’أ ““ نأأ Ó-ئا-ق ل-صسكور-ب ‘ ر-ج-ف-لأ ل-صسأرŸ و-نا-ط-صس Îي-ب ثد-ح-تŸأ
.““Úفرطلأ Úب عأزنلل لوبقمو مئأد لح ¤إأ لصصوتلأ لجأأ نم ةدحتŸأ ·أ’أ فأرصشإأ ت– برغŸأو Úيوأرحصصلأ

،مسساقلب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو لاق ^
نمو ةفيرسشو ةل-ي-ب-ن ة-ن-ه-م و-ه ءا-سضق-لا نإا
ازÈم ،أاطخأا دقف ءاÌلل ردسصم اهنأا دقتعي
ةيعامتجا ةناكم يسضاقلل يطعي ءاسضقلا نأا
بيرقلا هطيfi ‘ ةودقلا حبسصيف ةقومرم
لÓخ ،سسمأا ،يتا-م-غز فا-سضأاو .د-ي-ع-ب-لاو
ديد÷ا رقŸا Úسشدت مسسارم ىلع هفارسشإا
ةيلو ةعيلقلاب ءاسضق-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-سسرد-م-ل-ل
ام كاردأا امو ن“ؤوم يسضاقلا““ Óئاق ،ةزابيت
نأا ةروسص انل يطع-ت ة-نا-مألا هذ-ه ،ة-نا-مألا
ةنامأا نوجسسŸاو جوزلا ىد-ل ة-نا-مأا ءا-ن-بألا
ددسش امك ،““ةيباقع-لا ة-سسسسؤوŸا ر-يد-م ىد-ل
قوقح““ لاق ن-يأا ،Úسضا-ق-تŸا قو-ق-ح ى-ل-ع
ةنامأا سسانلا سضرعو سسانلا ةير-حو سسا-ن-لا
ىدل ظفحتلا بجاوب اركذم ،““يسضاقلا ىدل
،سسا-ن-لا رار-سسأا ى-ل--ع ة--سصا--خ ،ةا--سضق--لا
ةقاسش ةنهم ءاسضقلا نأا لوقلا ¤إا ةفاسضإلاب
.ةبعسصو
ىلع ،لد-ع-لا ر-يزو دد-سش ،قا-ي-سسلا تاذ ‘و
تاف-سصاوŸا-ب ةا-سضق-لا ع-ت-م-ت-ي نأا ةرور-سض
ةيلمعلا مهتاراه-م اورو-ط-ي نأاو ،ة-ي-نا-سسنلا
م-ي-عد-ت ى-ل-ع م-هد-عا-سست ي-ت-لا تا-غ-ل-لاو
فاسضأاو ،يئاسضقلا لمعلا ةسسرامŸ مهتاردق
نسسحو لدعلاب م-ك◊ا-ب مز-ل-م ي-سضا-ق-لا نأا
Úسسحتل ةيسسيئرلا لماوعلا نم ةسسل÷ا ةرادإا
ةبسسن عاف-ترا نأا““ لا-قو ،ي-سضا-ق-تŸا ةر-ظ-ن
لإا يه ام ،سضقنلاو فانئ-ت-سسلا-ب نو-ع-ط-لا
امك .““ةسسل÷ا ةرادإا ‘ لÓ-ت-خا ى-ل-ع ل-ي-لد
ءا-سضق-لا ة-ي-لÓ-ق-ت-سسا نأا ،ي-تا-م--غز زر--بأا
بع-سشلا م--سسا--ب رد--سصت ي--ت--لا ما--ك--حألاو
ايعاد ،افيرسشت تسسيلو فيلكت يه يرئاز÷ا
لابقتسسل يزيف– ما-ظ-ن ع-سضو ةرور-سض ¤إا

.عاطقلا وحن تاءافكلا
ةÎف عيسسوت ةرورسض ىلع ،لدعلا ريزو دكأاو
بجي هنأا““ Óئاق ،ةاسضقلل لسصاوتŸا نيوكتلا
ءاسضقلا راسسم ‘ نيوك-ت-ل-ل ة-ي-م-هأا ›و-ن نأا
ل--ك نو--سسرد--ي ن--يذ--لا ةا--سضق--لا ى--ل--عو
تا--ف--لŸا نأا ¤إا اÒسشم ،““تا--سصسصخ--ت---لا
ةنوآلا ‘ مكاÙا ا-ه-ت÷ا-ع ي-ت-لا ةÒب-ك-لا
نا-ك يذ-لا Òب-ك-لا ط-غ-سضلا تف--سشك Òخألا
نيوكتلا سصقنل ارظن كلذو ةاسضقلا هنم Êاعي
.سصسصختلاو
ةاسضقلا نيوكت ةموظنم نإا ،لدعلا ريزو لاقو

ةبقاعتŸاو ةدد-ع-تŸا تا-حÓ-سصإÓ-ل جا-ت–
ةسسردŸاب قاح-ت-للا طور-سش سسÁ ا-ه-سضع-ب
امك ،نيوكتلا جمارب ليدعتب رخألا سضعبلاو
سصئاقن كانه تاحÓسصإلا لك مغر هنأا دافأا
نم دبلو ،ةف-ي-ظو-لا-ب قا-ح-ت-للا-ب ق-ل-ع-ت-ت
ميعدتو اهتدمو نيوك-ت-لا ج-مار-ب ة-ع-جار-م
.يجوغاديبلاو يرادإلا Òطأاتلا
اهتمظن يتلا ةقباسسŸا ¤إا ،يتامغز راسشأاو
اÒسشم ،9102 ةنسس ةاسضقلل ةينطولا ةسسردŸا
تناك تاناحت-ملا ة-ل-ئ-سسأا نإا م-غرو ه-نأا ¤إا
نإاف ،ةيجو-غاد-ي-ب-لا ج-ماÈلا ن-م ةذو-خأا-م
01 لدعم ىلع اولسص– نيذلا ةبلطلا دادعت
،طقف اح-سشÎم631ـلا زواج-ت-ي ⁄02 ن-م
ةد-م ع--فر ” ،ل--لÿا كراد--ت--ل ه--نأا ازÈم
ةنسس تاون-سس4 ¤إا تاو-ن-سس3 نم نيوك-ت-لا
ةفيحسصب قلعتي ا-م-ي-فو  .ة-سسردŸا-ب6102
متيسس هنأا ،ريزولا فسشك ،ةي-لد-ع-لا ق-باو-سسلا
ةياهن دعب ةيقرولا اهتفسصب اهح-ن-م ف-ي-قو-ت
جردني امو يهو1202 ةنسس نم لوألا يثÓثلا

د-ع--ب ن--ع ة--مد--قŸا تا--مدÿا را--طإا ‘
بلاطوب ةراسس  ^.عاطقلا ةنرسصعو

د-ب-ع ة-ب-سساÙا سسل‹ سسي--ئر د--كأا ^
تلجسس ه◊ا-سصم نأا فور-ع-م ن-ب ردا-ق-لا
اؤوطابتو يبيرسضلا ل-ي-سصح-ت-لا ‘ ا-ف-ع-سض
عيراسشŸا نم ددع ذ-ي-ف-ن-ت ‘ ا-ظو-ح-ل-م
ا‹انرب هتئ-ي-ه-ل نأا ¤إا اÒسشم ،ج-ماÈلاو
تا-ي-ل-م-ع ن-م ة-ل-م-ج ن-م-سضت-ي ا-يو-ن-سس
ة--ي--ناز--يŸ ة--ي--ب--سساÙا ة--ع---جارŸا
فرسص مييق-ت سصخ-ت ىر-خأاو تا-سسسسؤوŸا
هلوزن ىدل فورعم نب حسضوأاو .ماعلا لاŸا
يذلا ““حابسصلا فيسض““ جمانرب ىلع افيسض
حلاسصم ““ نأا ةيعاذإلا ¤وألا ةان-ق-لا ه-ث-ب-ت

،اريرقت056 تز‚أا ة--ب--سساÙا سسل‹
،يئاز÷ا فييكتلل ةل-با-ق ر-يرا-ق-ت ا-ه-ن-م
سصخ--ت تا--ف--ل--م كا--ن--ه نأا ¤إا اÒسشم
ةينازيŸا ماد-خ-ت-سساو ›اŸا طا-ب-سضنلا
ةيلام تامارغ سضرف اهن-ع بتÎي ي-ت-لاو
دعاو-ق او-قر-خ ن-يذ-لا Úلوؤو-سسŸا ى-ل-ع
.““ةينازيŸا مادختسسا
““ نأا ¤إا فور-ع-م ن-ب را-سشأا قا--ي--سسلا ‘و
يبيرسضلا ءاعولا طبسض ‘ اف-ع-سض كا-ن-ه
ةرازو نأا ¤إا ا-ت-فل ،بئار-سضلا ل-ي-سص–و

حلاسصم رود ةيلاعف ع-فر-ل ه-ج-ت-ت ة-ي-لاŸا
امك .““هئادأا Úسس–و يبيرسضلا ليسصحتلا
ذيفنت ‘ اؤوطابت ةبسساÙا سسل‹ لجسس““
ةداع““ اهنأا ¤إا اتفل ،““جماÈلاو عيراسشŸا
ظحل امك ““ةيعوسضوم باب-سسأل نو-ك-ت ا-م
سضعب ذيفن-ت  ‘ ة-مار-سصلا ماد-ع-نا ا-سضيأا
.زيهجتلاب ةقلعتŸا جماÈلا
نب فسشك يئاب÷ا ليسصحت-لا سصو-سصخ-بو
لث“ يتلاو- ةئاŸاب5.1  نأا نع فورعم
ليسصحتلا يقاوب يه -رانيد را-ي-ل-م0004
يهو ،تاون-سس ذ-ن-م ة-م-كاŸÎا ي-ئا-ب÷ا
سضعبو ةي-ئا-سضق-لا تا-مار-غ-لا-ب ق-ل-ع-ت-ت
،تاعزانŸاو بئارسضلاب ةسصاÿا تافلŸا
هذه Òهطتب  بلاط سسلÛا نأا ¤إا اÒسشم
بناج نم .اهت÷اعم ‘ عارسسإلاو تافلŸا
تايحÓسصلا ىلع فورع-م ن-ب ى-ن-ثأا ر-خآا
سسلÛا اهب عتمت-ي تا-ب ي-ت-لا ة-ع-سساو-لا
يتلا ةÒخألا ةيروتسسدلا تÓيدعتلا لسضفب
‘ اهيلإا رقتفي ناك ةي-لÓ-ق-ت-سسا ه-ت-ح-ن-م
ر-ماوأل ع-سضخ-ي نا-ك““ نأا د-ع--ب ق--با--سسلا
ر م ^ .““ةيقوف

جمأÈلأو عيراصشŸأ ذيفنت ‘ ؤوطابت هليجصستب فÎعأ
ةيلÓقتسس’اب عتمتي ةبسساÙا سسل‹ :فورعم نب

ةعسساو تايحÓسصبو

لجاعلأ ءافصشلأ هل ىنمتتو هتحصص ىلع نئمطت ةيناŸأ’أ ةراصشتصسŸأ
ايبيل ‘ عاسضوأ’ا روطتو يئانثلا نواعتلا ناثحبي لكÒمو نوبت

دبع ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج سسيئر Èتعا ^
ةوطخب ه-ئ-جا-ف-ت مد-ع ،ه-ل-لا با-ج ه-ل-لا
ةلود عم عيبطت-لا ‘ ة-ي-بر-غŸا ة-ك-ل-مŸا
اهÈتعا يت-لاو ،ي-ل-ي-ئار-سسإلا لÓ-ت-حلا
.لبق نم ادوجوم ناك اŸ اميسسرت
Òفسسلاب هعمج ءاقل لÓخ ،هللا باج لاقو
بلاطلا رداقلا دبع رئاز÷اب يوارحسصلا
عم برغŸا عيبطت نأا““ بز◊ا رقÃ رمع
قلعتت ةوطخ وه يليئارسسإلا لÓتحلا ةلود
سسي-ئر-لا ح-ير-سصت نأل ،ة-ي-ع-ف-ن دو--عو--ب
⁄ بمارت دلانود هتيلو ةيهتنŸا يكيرمألا
هذهل ةميق ل اذه لك عم نكلو ،ائيرب نكي
بع-سشلا ةدارإا-ب ة-نرا-ق-م تا-ح-ير--سصت--لا
.““حفاكŸا يوارحسصلا
ة-لا--كو بسسح ثد--ح--تŸا تاذ فا--سضأاو
Úيوارحسصلا ىلع نإا ““ ةيوارحسصلا ءابنألا
هب اونمآا نيذلاو تباثلا مهقحب اوزتعي نأا

م-ه-ف-قوÃ ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو ،ة-ه-ج ن-م
لكل سضفارلاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلل معادلا
.““Êويهسصلا نايكلا عم عيبطتلا لاكسشأا
⁄ برغŸا ““ نأاب ،هللا باج هللا دبع زربأاو
ءارم◊ا ةيقاسسلا رير– ‘ رود يأا هل نكي
Êابسسإلا را-م-ع-ت-سسلا ن-م بهذ-لا يداوو
يذلا بعسشلا نأل ،هل تسسيل سضرألاف كلذل
بعسشلا وه را-م-ع-ت-سسلا ن-م سضرألا رر-ح
ةلادعلا ةهبج سسيئر برعأاو.““يوارحسصلا
ةلطامŸا ةسسايسس نم هفسسأا نع ةيمنتلاو
‘ ةدحتŸا ·ألا فرط نم تدمتعا يتلا
ادكؤوم ،ءاتفتسسلا عوسضوم ىلع ا-ه-فار-سشإا
ل اÃرلف ،ادج ةليو-ط ةد-م ة-ن-سس92 نأاب
اهتفرع يتلا اياسضق-لا ن-م ة-ي-سضق د-جو-ت
ةدŸا هذه تذخأا اذه اننمز ‘ ةيرسشبلا
.يبعسش ءاتفتسسا ءارجإل ةليوطلا

ب ةراسس ^

ةيروهم÷ا سسي-ئر ى-ق-ل-ت ^
ةŸاكم نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع
ةرا-سشت-سسŸا ن-م ة-ي-ف--تا--ه
ل--كÒم Ó--ي‚أا ة--ي--ناŸألا
هتلا-ح ن-ع ا-ه-ي-ف تنأا-م-طا
ةسسائرل نايب ركذو .ةيحسصلا
نأاب Úنثلا ءاسسم ةيروهم÷ا
اذ-ه لÓ-خ مد-ق سسي-ئر-لا ““
ل--يز÷ا هر--ك--سش لا---سصتلا
ىلع ةيناŸألا ةرا-سشت-سسم-ل-ل
‘ اهيقل يتلا ةيبطلا ةيانعلا
نأا ¤إا نايبلا راسشأاو ““ ايناŸأا

نع لوطم اثدا– Úفرطلا ““
ةيداسصتقلاو ةيئابولا ةلا◊ا

قرطتلا ” امك ،نيدلبلا ‘
Úب ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت--لا ¤إا
ل-ب--سسو ا--ي--ناŸأاو ر--ئاز÷ا
ةفاسضإلاب Óبقتسسم هت-ي-قر-ت
ىرخأا ةيم-ي-ل-قإا ا-يا-سضق ¤إا
لو ،كÎسشŸا مامتهلا تاذ
‘ عا-سضوألا رو-ط-ت ا-م--ي--سس
‘ ترّبع لباقŸاب ““.ا-ي-ب-ي-ل
ةيناŸألا ةراسشتسسŸا Òخألا
ةحسصلا ماودب اهتا-ي-ن“ ن-ع

لقن هن-م ة-ب-لا-ط ،سسي-ئر-ل-ل
بعسشل-ل ة-قاد-سصلا تارا-ب-ع
.يرئاز÷ا

ندياب وج ئنهي نوبت
اصسيئر هباختنأ ىلع
ةدحتŸأ تاي’ولل

ةيكيرمأ’أ
سسيئر أا-ن-ه ر-خآا قا-ي-سس ‘و
نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
ىلع ندياب وج ءاثÓثلا سسمأا
تايلو-ل-ل ا-سسي-ئر ه-با-خ-ت-نا

‘ ءاجو .ةيكيرمألا ةدحتŸا
ىلع نوبت سسيئرل-ل ةد-ير-غ-ت
رحأاب مك-ي-لإا مد-ق-تأا ““ Îيو-ت
ةب-سسا-نÊ Ãا-ه-ت-لا تارا-ب-ع
نم كلذكو ايبعسش مكباختنا
.““Úبخانلا رابك ع-م‹ ل-ب-ق
““ةيروهم÷ا سسي-ئر فا-سضأاو
م-ك-با-خ-ت-نا نأا د-كأا-ت-م ا-نأا
⁄اعلل اÒب-ك Ó-مأا ح-ن-م-ي-سس
ةد---ح---تŸا تا---يلو---ل---لو
 .““قفوم ظح ،ةيكيرمألا

ر م ^
 سسيئرلأ نم رأرق دعب ’إأ Êوناق رثأأ هل سسيل ةيمصسرلأ ةدير÷أ ‘ جئاتنلأ رودصص نأأ لاق

 ديد÷ا روتسسدلا رادسصإ’ ةيروتسسد لاجآ’ دوجو ’ :‘رسش
 تاباختن’ا نوناق دادعإا لÓخ تايولوأ’ا علطم ‘ نطولل ايلعلا ةحلسصŸا عسضو ^

،‘رسش دمfi ،تاباختنÓل ةينطولا ةلقتسسŸا ةطلسسلا سسيئر عقوت ^
دعب يئاهنلا روتسسدلا سصنل نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر رادسصإا

ةيروتسسد لاجآل دوجو ل هنأا ادكؤوم ،ةمداقلا مايألا ‘ ءافسشلل هلثا“
fiعم نمز ‘ روتسسدلا رسشن موسسرم جارخإا سسيئرلا ىلع سضرفت ةددÚ.
لوأا ثب ،ةيمومعلا ةينطولا ةزفلتلا عم سصاخ ءاقل ‘ ،‘رسش دمfi لاقو
‘ ببسست نم وه ةيروهم÷ا سسيئرل يئانثتسسلا فرظلا نأا ،Úنثلا سسمأا
Èجي ام دجوي ل ةيداعلا ةلا◊ا ‘““ اف-ي-سضم ،رو-ت-سسد-لا راد-سصإا ر-خأا-ت
ةيمسسرلا جئاتنلا رودسص نأا حسضوأا امك .““Úعم خيرات ‘ هرادسصا سسيئرلا

سسيئر نم رار-ق د-ع-ب لإا Êو-نا-ق ر-ثأا ه-ل سسي-ل ة-ي-م-سسر-لا ةد-ير÷ا ‘
نأا““ Óئاق ةيذيفنتلا ةغيسصلا حنÁ يذلا وه ءارجإلا اذهو ةيروهم÷ا
ةدير÷ا Èع روتسسدلا ليدعت لوح تاباختنÓل ةيمسسرلا جئاتنلا رودسص
تاذ راسشأا امك  .““بعسشلا هررق ام نومسضÃ يمسسرلا نÓعإلا وه ةيمسسرلا
نع نÓعإلا لحارمÈ 3ع اهنع مÓعإلا ” جئاتنلا نأا ¤إا ،ثدحتŸا
رسشن متيل يروتسسدلا سسلÛا نم ةيئاهنلا جئاتنلا م-ث ة-ي-لوألا ج-ئا-ت-ن-لا
نم ريرقت دادعإاب تماق ةطلسسلا نأا افيسضم ،ةيمسسرلا ةدير÷ا جئاتنلا
.لمتكم ريرقتلاو ءاتفتسسلاب سصاخ ريرقت دادعإل ةن÷ بيسصنت لÓخ
نكÁ ل هنأا ‘رسش لاق ،هيلع ةقداسصŸاو ريرقتلا سضرع سصخي اميف امأا
متي ثيح ةحوتفم تلازام لاجآلا نأا اه-لوأا با-ب-سسا ةد-ع-ل نلا ه-سضر-ع
سسلÛا نم جئاتنلل ي-ئا-ه-ن-لا نÓ-عإلا د-ع-ب ا-مو-ي54 رير-ق-ت داد-عا
ةطلسسلا سسلÛا ةقداسصم دعب ريرقتلا نع نÓعإلا ايناث ،يروتسسدلا

لاقو ،ةيئلولا ناجللا دئاز ةطلسسلا ةن÷ ءاسضعأا نم نوكŸاو عسسوŸا
84 لبق اÃر ثيÎلاو رذ◊ا يخوت انيلع انوروك ةحئاج عم هنأا““ ،‘رسش
ىلع ةقداسصŸا ةيناكمإا ¤إا اÒسشم ،““ةددÙا لاجآلا ءاهتنا لبق ةعاسس
ةهج نم .انوروك ةودع يدافتل دعب نع رسضاحتلا ةينقت Èع ريرقتلا
طبر متيسس ديد÷ا روتسسدلا ماكحأا نم اقÓطنا هنأا ‘رسش فسشك ،ىرخأا
ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا نوناق عم تاباخ-ت-نÓ-ل يو-سضع-لا نو-نا-ق-لا
اداسشÎسسا Óبقتسسم ةطلسسلا لكايه ميظنت نوكيسس ثيح ،تاباختنÓل
سصخي اميفو  .اقحل نسسيسس يذلا تابا-خ-ت-نÓ-ل يو-سضع-لا نو-نا-ق-لا-ب
ةفلكŸا ةنجللا نأا ،ثدحتŸا تاذ ركذ تاباختنÓل يوسضعلا نوناقلا
‘ عرسشت ىتح ،روتسسدلل يئاهنلا سصنلا رادسصا رظتنت تناك رمألا اذهب
ديد÷ا تاباختنلا نوناق روسصت نكÁ ل هنأل ،نوناقلا ةغايسص لاغسشأا

Ãسسيئر تاميلعتل عوجرلاب““ ‘رسش عباتو  .روتسسدلا نومسضم نع لزع
Òسضحتلا ةÒتو عفرب ةنجللا مو-ق-ت-سس ،Òخألا ه-با-ط-خ ‘ ة-يرو-ه-م÷ا
ةقيثو هرابتعل حاتŸا يروتسسدلا سصنلا ءوسض ‘ عورسشŸا اذهل يداŸا
،تاباختنلا نوناق سصخي اميف ةنجللا لامعأا لود÷ ةبسسنلابو  .““ةيمسسر
ةينطولا تايسصخسشلا ديدعل ةوعد-لا ه-جو-ت-سس ة-ن-ج-ل-لا نإا ،‘ر-سش لا-ق
Ÿةطلسسلا نأا ددسشو ،يعيرسشتلا نو-نا-ق-لا اذ-ه دو-ن-ب ثحا-ب-تو ة-سشقا-ن
هيلع بظاوتسس ام ةلودلا ةزهجأل ةيتاسسسسؤوŸا ةيعرسشلا نامسضل ةسسركم
ةحلسصŸا عسضوو تاباختنلا نوناق دادعإاب ةفلكŸا ةنجللا عم قيسسنتلاب
ب ةراسس ^ .تايولوألا علطم ‘ نطولل ايلعلا

ةقبصسم ةيلحو ةيعيرصشت تاباختنأ ءأرجإ’ ابصس–
Èمسسيد13 لبق ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا عقوتي نايفسس ›Óيج

›Óيج نايفصس ،ديدج ليج بزح سسيئر دكأأ ^
نوناقلأ نم ةئاŸاب4 ةدعاق  طاقصسإأ ةرورصض ىلع

ر-ظ-ت-ن-ي يذ-لأ د-يد÷أ تا-با-خ-ت-نÓ-ل يو--صضع--لأ
ح-صضوأأ ثي-ح ة--مدا--ق--لأ ما--يأ’أ لÓ--خ هرود--صص
““ نأأ ة-ي-مÓ-عإأ تا-ح-ير-صصت ‘ نا-ي-ف-صس ›Ó-ي--ج

يوصضعلأ نو-نا-ق-لأ ن-م49وÚ 37تداŸأ ل-يد-ع--ت
نوناقلأ ىلع مكحلل رايعم مهأأ Èتعي تاباختنÓل
دمحأأ اهصسأأÎي ةن÷ هدأدعإأ ىلع فرصشت يذلأ

4 ةب-صسن طأÎصشأ““ نأأ ثد-ح-تŸأ ىر-يو .““ة-بأر-ع-ل
ةي-لfi وأأ ة-ي-ع-ير-صشت تا-با-خ-ت-نأ ر-خآأ ‘ ة-ئاŸا-ب
نامصضل دجو أدد‹ قا-ب-صسل-ل ر-صشا-بŸأ لو-خد-ل-ل
ة-صسفا-نŸأ ق-ل-غو ة’أوŸأ بأز--حأأ ة--يرأر--م--ت--صسأ
.““بأزحأ’أ يقاب مامأأ ةيصسايصسلأ

ءا-عد-ت-صسأ““ د-يد-ج ل-ي-ج بز-ح سسي--ئر ح--جرو
ةي-لfiو ة-ي-ع-ير-صشت ءأر-جإ’ ة-ب-خا-ن-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ

يذلأ بلطلأ ¤إأ أدانتصسأ Èمصسيد13 لبق ةقبصسم

ةفلكŸأ ةنجللأ نم سسمأأ ةيروهم÷أ سسيئر همدق
Ãل يوصضعلأ نوناقلأ ةعجأرÓل تاباختنÓءاهتن

.““اموي51 ‘ لمعلأ نم
ديدŒ ¤إأ باهذلأ رايخ نايفصس ›Óيج معديو
نوك كلذ رÈيو ،تقو برقأأ ‘ ةبختنŸأ سسلاÛأ
قباصسلأ ما-ظ-ن-لأ ن-م ة-ثورو-م ة-ي-لا◊أ سسلاÛأ““

لمعلل ت“ ’ تاصسرا‡ اهئاصضعأأ باختنأ قفأرو
ر م ^ .““ةلصصب يصسايصسلأ

ةيعفن دوعوب قلعتت ةوطÿأ نأأ لاق
 هل ةميق ’ بمأرت حيرصصتو

ليئارسسا عم برغŸا عيبطت  :هللا باج
 ارسس لبق نم ادوجوم ناك اŸ ميسسرت وه



نÓعإإ
داقعنإ متيشس هنأإ ةبقلل ةيوشسنلإ ةيعمجلل يواهلإ يدانلإ  صسيئر ملعي

  يواهلإ  يدانلل ةيباختنلإ ةيداعلإ ةماعلإ ةيعم÷إ
ةبقلل ةيوشسنلإ ةيعم÷إ

 ةبقلاب  دإدح نب رمع بعلم ‘
00:71 ةعاشسلإ ىلع71/21/0202/  صسيمÿإ موي كلذو/

00:71 ةعاشسلإ ىلع02/21/0202 دحألإ مويو
ةرود دقعتشس71/21/0202 موي Êوناقلإ باشصنلإ رفوتي ⁄ إذإإ هنأإ املع

 .تيقوتلإ صسفن ‘و بعلŸإ صسفنب ةعاشس27 دعب ةيناث
.انوروك ةحئاج لظ ‘ ةيئاقولإ Òبإدتلإ ةفاك مإÎحإ عم

ةماع  ةوعدلإ

alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه2441 ¤وألإ ىدامج1ـل قفوŸإ مÈ0202مشسيد61 ءاعبرألإينطو4

ا-ها-ق-لأا ة-م-ل-ك ‘ لوأ’ا ر-يزو-لا لا-قو ^
ىلع (ةليشسŸا) فايشضوب دمfi ةع-ما-ج-ب
ة-ن-شسلا حا-ت-ت-فا ى-ل-ع ه--فار--ششا سشما--ه
روشضحب1202 /0202 ةديد÷ا ةيعما÷ا
ظيف◊ا دبع ةيروهم÷ا سسي-ئر را-ششت-شسم
ل-ك و-عدأا““ ة-مو-ك◊ا ءا--شضعأاو م--هÓ--ع
¤ا جراÿاب ÚميقŸا Úثحابلاو Úثحابلا
ةن-هار-لا تا-ي-جا◊ا-ب ل-ف-ك-ت-لا ةرور-شض
عÓقا قيق– لجا نم عمتÛا تابلطتمو
ثوحبلا نم ديفتشسي ي-ق-ي-ق-ح يدا-شصت-قا
قايشسلا اذه ‘ ازÈم ,““عجان لكششب ةيملعلا
ذاخت’ ةلاعف ةادأا حبشصأا““ يملعلا ثحبلا نأا
ةمز’ا ةرادإاو Òبادتلاو بشسا-نŸا رار-ق-لا
.““ةمارشصب
ة-ع--ما÷ا نا لوأ’ا ر--يزو--لا زر--بأا ا--م--ك
““ تايد– ““ ةدع مويلا هجاوت ةيرئاز÷ا
ةرولبل لمعلا Úلعافلا ة-فا-ك ن-م بل-ط-ت-ت
ثعبب ةليفك““ ةلما-ك-ت-م ة-ي-حÓ-شصإا ة-يؤور““
تاءافك نيوكت ِلا‹ ‘ ةديدج ةيكيمانيد““
ةرداق دغلا ةعماج““ لعجو ““ليهأاتلا ةيلاع
ةدعتشسمو ةيرا÷ا ت’وحتلا ةرياشسم ىلع
Ÿا تاب-ل-ط-تŸا نهŸاو ةثدحتشسŸتاراه
Òغ-ت-ي ⁄ا-ع ةر-يا--شسم““ اذ--كو ““ةد--يد÷ا
.““رارمتشساب
ةموظنŸا نأا دارج ركذ ةب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
مويلا ¤ا لÓقتشس’ا ذنم تفرع ةيعما÷ا
901 ›او--ح زا‚إا ” ثي---ح ““ارو---ط---ت““
و ةي’و84 ىلع عزوتت لاع ميلعت ةشسشسؤوم
و ,عاطقلا جراخ ›اعلا نيوكتلل ةشسشسؤوم55
144 بناج ¤ا ةشصاخ نيوكت ةشسشسؤوم41
.ايعماج امعطم065 و ةيعماج ةماقإا
دعب ابلاط005 نم ةبلطلا ددع عفترا امك
و ة-ئا-م تشس و نو-ي-ل-م ¤إا لÓ--ق--ت--شس’ا
دادعت امأا0202 ةنشس بلاط فلا Úشسمخ
772.16 غ-ل-ب د-ق-ف ن-ير-طؤوŸا ةذ-تا-شسأ’ا
.0202 ةنشس اثحاب اذاتشسأا
ىلع لوأ’ا ريزولا محرت ةب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
ةذتاشسأا نم انوروك ةح-ئا-ج ءا-بو ا-يا-ح-شض
Úث---حا---ب---لا ةذ---تا---شسأ’او ،Úَث---حا---ب
Úثحا-ب-لاو ،Úي-ع-ما÷ا Úي-ئا-ف-ششت-شس’ا
. ةبلطلاو ،لامعلاو ،Úمئادلا
دبع لوأ’ا ريزولا دعو ، ىرخا ةهج نم

د-مfi ة-ع-ما-ج ة-ب-ل-ط ،دار-ج ز-يز--ع--لا
لكاششŸا عيمج لح““ ـب ةليشسŸاب فايشضوب
كلت ةشصاخ ،ةيعامتج’او ةي-جو-غاد-ي-ب-لا
يئانثتشس’ا يحشصلا ع-شضو-لا-ب ة-ط-ب-ترŸا
.““91–ديفوك ةحئاج ‘ لثمتŸا
متيشس لكاششŸا هذ-ه ل-ح نأا-ب دار-ج د-كأاو
ةعما÷ا ‘ Úلعافلا عيمج عم قيشسنتلاب
،عاطقلا ىلع ةيشصو-لا ةرازو-لا فار-ششإا-بو
Òبادتلا ةفاك نأاب ددشصلا اذه ‘ افيشضم
ةبشسنلا-ب ة-شسارد-لا فور-ظ Úشس– ل-جأ’
قلعتي اميف ةشصاخ تذ-خ-تا د-ق ة-ب-ل-ط-ل-ل
.دجتشسŸا انوروك سسوÒف نم ةياقولاب

ةقفإرم لشصإوتشس ةلودلإ
ريوطت لجأل ةئششانلإ تاشسشسؤوŸإ

ينطولإ داشصتقلإ
دبع ,لوأ’ا ريزولا زر-بأا، ىر-خا ة-ه-ج ن-م
ةئششانلا تاشسشسؤوŸا ةيمهأا ،دارج زيزعلا
ا-ها-يإا اÈت-ع-م ،ي-ن-طو-لا دا--شصت--ق’ا ‘
.““رئاز÷ا لبقتشسم““
طاششن ىلع هعÓ-طا ىد-ل ،دار-ج ح-شضوأاو
دمfi ةعما÷ ةعباتلا لا-م-عأ’ا ة-ن-شضا-ح
رود““ ةئششانلا تاشسشسؤوملل نأا-ب، فا-ي-شضو-ب
لعج ا‡ ةيدا-شصت-ق’ا ة-ي-م-ن-ت-لا ‘ ما-ه
،نوبت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
عونلا اذه ةقفارŸ ةشصاخ ةرازو ثدحتشسي
.““تاشسشسؤوŸا نم
ةنشضاحب ظح’ هنأاب لوأ’ا ريزولا فاشضأاو
عيرا-ششم-ل-ل ة-غ-لا-ب-لا ة-ي-م-هأ’ا لا-م-عأ’ا
ىلع لدي ام وهو ةبلطلا لبق نم ةحÎقŸا
.““اهريوطتب ماهشسإ’ا ‘ ةعما÷ا مزع

،ةنشضا◊ا هب موقت اÃ هباجعإا ىدبأا دقو
ت’اغششنا لكل ةبا-ج-ت-شس’ا ةرور-شض ازÈم
.يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا ةبلط
ام ةليشسŸا ةعماجب لامعأ’ا ةنشضاح دعتو
نم Ìكأا تلجشس امك عورششم002 نع ديزي
‘ درو ا--م ق--فو ,عاÎخا ةءار--ب Úشسم--خ
يذلا ,لوأ’ا ريزولل تمد-ق ي-ت-لا حور-ششلا
ة-ق-فار-م ل-شصاو--ت--شس““ ة--لود--لا نأا د--كأا
ر-يو-ط-ت ل-جأ’ ة-ئ--ششا--ن--لا تا--شسشسؤوŸا
دارج فرششأا ا-م-ك .““ي-ن-طو-لا دا-شصت-ق’ا
ةعماجب ةذتاشسأاË 7ركت ىلع ةبشسانŸاب

fiظن فايشضوب دمÒ .
زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ىطعأا ، ةراششÓل
دقفتلاو لمع-لا ةرا-يز ل-ه-ت-شسم ‘ ،دار-ج
ةراششإا ،سسما ةليشسŸا ةي’و ¤إا هتداق يتلا
1202–0202 ة-ي-ع-ما÷ا ة-ن-شسلا قÓ-ط-نا
دمfi ةعما÷ عباتلا يع-ما÷ا بط-ق-لا-ب
.ةي’ولاب فايشضوب
ةليشسŸاب ديد÷ا يعما÷ا لوخدلا زي“و
عبات يجوغادي-ب د-ع-ق-م0002 مÓت-شسا-ب
Ÿلا د-ه-عÎيذلا ,ةيشضايرلاو ةيندبلا ة-ي-ب
دهاÛا مشسا ة-ب-شسا-نŸا-ب ه-ي-ل-ع ق-ل-طأا
–4391) م-هÓ-ع د-يÛا د-ب-ع ل-حار--لا
6991).
لوح سضرع ¤إا لوأ’ا ريزولا عمتشسا دقو
ن-هŸاو ن-يو-ك-ت-لا Úب ق-فاو-ت-لا ع-جر-م““
Óشضف يعما÷ا بطقلا وهب-ب ““ة-ي-ع-ما÷ا
يلما◊ يعام-ج ل-م-ع ءا-شضف ةرا-يز ن-ع
ة-ن-م-قر لو-ح ر-خآاو ةر-ك-ت-بŸا را-ك--فأ’ا
.ةمكو◊او ةيجوغاديبلا تاطاششنلا

ن.ح^

سسدن-ه-م ف’ا7 ›او-ح Êا--ع--ي ^
ةقيرط ببشسب ةلا-ط-ب-لا ن-م يرا-م-ع-م
ةعباتŸاو ةشساردلا تا-ق-ف-شص م-ي-ظ-ن-ت
Ÿاهدمتعت يتلا لدع تان-ك-شس ع-يرا-شش
ن-ك-شسلا Úشسح-ت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا
. هريوطتو
Úشسد-ن-هŸا ن--م ة--عو--م‹ ر--مذ--تو
ههجو يباتك لاؤو-شس بشسح Úيرا-م-عŸا
بز-ح ن-ع بئا-ن-لا يوار-م-ع دو-ع--شسم
ةن÷ وشضعو قباشسلا يباقن-لا ة-شضه-ن-لا
يمل-ع-لا ثح-ب-لاو م-ي-ل-ع-ت-لاو ة-ي-بÎلا
سسلÛاب فاقوأ’او ةينيد-لا نوؤو-ششلاو
نارمعلاو نكشسلا ريزول ينطولا يبعششلا
تاقفشص ميظنت ةقيرط““ ن-م ة-ن-يدŸاو
تانكشسلا عيراششŸ ةعباتŸاو ة-شسارد-لا
فرط نم ةمظنŸاو را-ج-يإ’ا-ب ع-ي-ب-ل-ل
““لدع““ هريوطتو نكشسلا Úشس– ةلاكو
ن-ك-شسلا ج-مار-ب م--ظ--عŸ ا--هÒي--شستو
رّيشسي اهنم بيشصن ناك امدع-ب ي-ن-طو-لا
Òي-شست-لاو ة-ي-قÎلا ن-يواود فر-ط ن-م
تا-شسشسؤوŸا ن-م ا--هÒغو يرا--ق--ع--لا
ت’اكولاو نكشسلا ةيريد-م-ك تارادإ’او
ء’ؤو--ه ل--ج--شس ثي--ح ،““ة--يرا--ق--ع--لا
تاذ بشسح Úيرا-م--عŸا Úشسد--ن--هŸا
ثعبت ة-لا-كو-لا نأا ““ ناÈŸلا-ب بئا-ن-لا
ن--م ةÒب--ك داد--عأا زا‚إ’ ع---يرا---ششم
ةقفشص ‘0002 ¤إا004 نم تانكشسلا
ةعبا-تŸاو ة-شسارد-لا ح-ن“»و ،““ةد-حاو
Ÿبت-ك-م وأا د-حاو يرا-م-ع-م سسد-ن--ه
يقابلاو ةÈتعم غلا-بÃ د-حاو تا-شسارد
يرامعم سسد-ن-ه-م0007 ›او------ح يأا
تامÓع ةدع حرط ام،““ةلاطبلا نوناعي
دامتعا يعاودو ببشس لو-ح ما-ه-ف-ت-شسا
ارارشضأا تق◊أا ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا هذ-ه
. ““ÚيرامعŸا ÚشسدنهŸاب ةغيلب

لظ ‘ ريزولا يوار-م-ع دو-ع-شسم ا-عدو
ة-ي--عا--م--ت--ج’ا ة--ي--ع--شضو--لا““ هذ--ه
ÚيرامعŸا Úشسدنهمل-ل ة-يدا-شصت-ق’او
ةشساردلا ماهم ميشسقت““ ¤ا ““نيدمتعŸا
Ó 001ثم لمششت سصشصح ىلع ةعباتŸاو
نم Òبك ددع ديفتشسيل ةشصحلل نكشسم
م-هرود-بو Úيرا--م--عŸا Úشسد--ن--هŸا
معتل ، ىر-خأا تارا-طإا ا-شضيأا نو-ل-ّغ-ششي
مظعأ’ا داوشسلا ةلاحا لدب ةدا-ف-ت-شس’ا
تاشسرامŸا هذه لÓخ نم ةلاطبلا ىلع
ا-م ى-ت-ح نود-ج-ي ’ م-ه-ت-ل-ع-ج ي-ت--لا
را--ج--يإ’ا ف--يرا---شصم ه---ب نودد---شسي
م-ه-ن-م اÒث-ك نأا ة-جرد--ل ،بئار--شضلاو
ليلق ددع““ نأا تقو ‘،““مهبتاكم اوقلغأا
بلغأا ىلع نوذوحتشسي ÚشسدنهŸا نم
مهدحول لمع-لا ن-ير-ك-تfi ع-يرا-ششŸا
نوناق ا-ه-ع-نÁ ي-ت-لا ة-ن-م-ي-ه-لا ي-هو
51/742 م-قر ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ق-ف-شصلا
  ““.60/90/5102 ‘ رداشصلا
نيواود ة-برŒ““ نأا  يوار-م-ع فا-شضأاو
ناويد اهنمو يراقعلا Òيشستلاو ةيقÎلا
ج-ماÈلا م-شسق-ت تنا-ك ةر-ك--شسب ة--ي’و
نم اهددع ةÒثك سصشصح ¤إا ةينكشسلا
اÒثك لغشش ام““ وهو““نكشس002 ¤إا05
تنا-كو Úلوا--قŸاو Úشسد--ن--هŸا ن--م
لاجآ’ا ثيح نم ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-لا
ةشسفانŸا ةجيتن ة-ي-عو-ن-لاو را-ع-شسأ’او
.““مهنيب
ي-ب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا--ن--لا بلا--طو
ريزو يباتكلا هلاؤو-شس ر-خا ‘ ي-ن-طو-لا
ةداعإا-ب ة-ن-يدŸاو نار-م-ع-لاو ن-ك-شسلا
ةشساردلا تاقفشص حنم ةقيرط ‘ رظنلا
ع-ي-ب-لا تا-ن-ك-شس ع-يرا-ششŸ ة-ع-با-تŸاو
.““راجيإ’اب

ىفطشصم ديجم ^

لوكوتوÈلإ قيبطتب نوهرم يعما÷إ مشسوŸإ حا‚ نأإ دكأإ
ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا ةيزهاج مدع ببشسب لوخدلا Ìعت نم فوختم ر◊ا يبÓطلا دا–’ا
نع ر◊ا يبÓ-ط-لا ما-ع-لا دا–’ا Èع ^
›ا◊ا يعما÷ا لوخدلا Ìعت نم هفوخت
““انوروك““ ءا-بو-ب تا-با-شص’ا دد-ع عا-ف-تر’
ةيزهاج مدعل ارظن ،هنم ةبلطلا فيوختو
. ةيعما÷ا تاشسشسؤوŸا
بتكŸا وشضع كلام Ëر-ك-لا د-ب-ع ح-شضوأا
نوؤوششلاب ف-ل-كŸا ي-ن-طو-لا يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ر◊ا يبÓطلا ماعلا دا–’اب ةيجوغاديبلا
هيلشضانمو هلكايه ةفاك رخشسي دا–’ا““ نأا،
هيجوتو لابقتشس’ ينطولا ىوت-شسŸا ى-ل-ع
لظ ‘ يعما÷ا لوخدلا حا‚او ة-ب-ل-ط-لا

¤ا ايعاد،““ ةيئا-ن-ث-ت-شس’ا فور-ظ-لا هذ-ه
د-عوŸا اذ-ه ذا-ق-ن’ دو--ه÷ا ر--فا--شضت““
امك رظنلاب هبذبذت نم ارذfi ،““يشساردلا
مدع““ ‘ ل-ث-م-ت-ت ل-ماو-ع ةد-ع ¤ا را-ششأا
ما“او ةبل-ط-لا تا-ما-قا سضع-ب ة-يز-ها-ج
دعب نع سسيردت-لا قÓ-ط-ناو ،تا-ع-ما÷ا
—افلا ‘ اررقم ناك امدع-ب ا-ه-ت-ي-ب-ل-غأا-ب
نع فاشضأا ام-ك كي-ها-ن ،““›ا◊ا Èم-شسيد
لطع مايأاو تاي’ولا Úب ام لقنلا قيلعت““
تبشسلا مو-ي سصي-شصخ-تو عو-ب-شسأ’ا ة-يا-ه-ن
ددع مÈت ⁄ يتلا تاعما÷ا لجب سسيردتلل

تاشسشسؤوم عم تايقا-ف-تا ،ن’ا د◊ ا-ه-ن-م
لقنلا دجاوت مادعنا اذ-كو ،ة-ب-ل-ط-لا ل-ق-ن
ةيبون÷ا تاي’و-لا-ب ة-يد-يد◊ا كك-شسلا-ب
،يزيلا ،راردأا ،فودن-ت :تا-ي’و-ب ة-شصا-خ
“Ôركلا دبع راثأاو .““تشساË ةلأاشسم كلام
ببشس»ب يعما÷ا لوخدلا Ìعت ةيناكما““
““انوروك““ ءابول ةعفترŸا تابا-شص’ا ة-ب-شسن
حا‚““ نأا ادكؤوم ،هنم ة-ب-ل-ط-لا ف-يو-خ-تو
مازتل’ا ىدÃ نوهرم ي-ع-ما÷ا م-شسوŸا
.““يحشصلا لوكوتوÈلا قيبطتب طابشضن’او

م.ديجم ^

نيلطاعلإ نيرايطلل صصبرتلإ لاجم حتفب ريزولإ بلاطي فÓخ نب
ةيلاملا ةفلغ’ا رفوت دنع لقنلا تاكرششب فيظوتلا نع ديمجتلا عفر :يراهزل
فيظوتلا تايلمع نا لق-ن-لا ر-يزو د-كا ^
يو÷ا ل-ق-ن-لا تا-كر-ششب ا-ي-لا-ح ةد-م‹
ليجشست دن-ع ا-ه-ن-ع د-ي-م-ج-ت-لا ع-فÒشسو
ةفل-غ’ا ر-فو-تو ةر-غا-شش ل-م-ع بشصا-ن-م
هيشضتقت اŸ اق-فو كلذو ة-مزÓ-لا ة-ي-لاŸا
.لوعفŸا ةيراشس ةيوناقلا سصوشصنلا
Êاه رهزل لقنلا ريزو نم ادر اذه ءاجو
يبعششلا سسلÛاب بئانلل يباتك لاؤوشس ىلع
فيظوت لوح فÓخ ن-ب ر-شضÿ ي-ن-طو-لا
. يو÷ا لقنلا تاكرششب نيرايط
لقنلا ريزو در فÓخ ن-ب ر-شضÿ د-ق-ت-ناو
نع Úلطاعلا نيرايطلا سصوشصخ-ب م-ك-ي-لإا
ريزولل هلاؤو-شس ‘  نا د-كا يذ-لاو ،ل-م-ع-لا
هملع عم مهفيظوت ةيناكمإا نع اهيف قرطت
اذه ةبوعشصب – فÓخ نب لوقي– قبشسŸا
ه-ب ر“ يذ-لا ›ا◊ا تقو--لا ‘ بل--طŸا

 .ا--نورو--ك ءا---بو ءار---ج دÓ---ب---لا ن--ب فا--شضاو
ءارجإاك هنم ر-يزو-لا ن-م ا-ن-ب-ل-ط““ فÓ-خ
نيرايطلا ء’ؤوهل لاÛا حتف ى-ئا-ن-ث-ت-شسا
ىلع ةيرورشضلا تا-شصبÎلا ءادأا ة-ي-نا-ك-مإا
هذ-ه ، Úير-ئاز÷ا Úت-كر--ششلا ىو--ت--شسم
جراخ اهب نوموقي نأا بجي يتلا تاشصبÎلا
مهتداهشش ىلع اظافح رهششا60 لك نطولا
غلابÃو ةينهŸا مهتئافك ثيد– لجأا نم
““ بئانلا تاذ بشسح ريزولا نا ’ا ،ةشضهاب
لاؤوشسلا نم لوأ’ا رطششلا ىلع طقف  باجا
رخ’ا فرطلا لهاŒو فيظوتلاب قلعتŸا
ةدششب هتظيفح راثا يذلا  وهو لوؤوشسلا نم
لهاŒ ‘ ءارزو ةدع رارمتشسا ¤ا رظنلاب
ىلع ةباج’اب رخ’ا سضعبلا مايقو ةلئشس’ا
. ““ .لاؤوشسلا نم ىرخ’ا عورفلا كرتو عرف

ن.ح ^

داشصتقلإ عÓقإإ ةمدخ ‘ يملعلإ ثحبلإ لع÷ ةيعما÷إ ةرشسألإ اعد

ةيعامتجإ’او ةيجوغاديبلا لكاششŸا عيمج لحب ةبلطلا دعي دارج
ثحبلإ لعج ةرورشض ¤إ ةيعما÷إ ةرشسألإ ,ةليشسŸاب ءاثÓثلإ إذه دإرج زيزعلإ دبع لوألإ ريزولإ اعد
.عمتÛإ تابلطتمو ةنهإرلإ تايجا◊اب لفكتلل يقيق◊إ داشصتقلإ عÓقلإ ةمدخ ‘ يملعلإ

تانكشسلإ عيراششŸ ةعباتمو ةشسإردل تاقفشص حن“
Ÿدحإو تاشسإرد بتكم وأإ يرامعم صسدنه Ãةمخشض غلاب

سسدنهم ف’آا7 لي– لدع ةلاكو
ةيرابجإ’ا ةلاطبلا ىلع يرامعم

صصيشصختلإ تإداهشش نع جإرفإلاب نوبلاطي
عبإرلإ رطششلإ عفد دعب

  ةيجاجتحا ةفقو نومظني نارهوب لدع وبتتكم

راهششإإ

يبتتك-م ن-م تار-ششع-لا سسما م-ظ-ن ^
ةيجاجت-حا ة-ف-قو ، نار-هو-ب ““2 لد-ع““
Úشسحتل ةين-طو-لا ة-لا-كو-لا ر-ق-م ما-مأا
ماعلا ريدŸا Úبلاطم ،هريوطتو نكشسلا
هدعوب ءافولاب ،يبيرعل قراط ،ةلا-كو-ل-ل
تادا---ه---شش ر---ير– ‘ ل---ث---م----تŸا
ديعشصتب نوبتتكŸا دّدهو   .سصيشصختلا
عيشسوتو ةيملشسلا ةيجاجتح’ا تافقولا
راو◊ا باب حتف مدع لا-ح ‘ ا-ه-ت-ع-قر
،ة-لا--كو--لا ةرادإا Úبو م--ه--ن--ي--ب دا÷ا
يتلا اهدوعوب ماز-ت-ل’ا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب
نورظتني نيذ-لا Úب-ت-ت-ك-م-ل-ل ا-هود-كأا
  .سصيشصختلا ةداهشش مهميلشست
ةينطولا ة-لا-كو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا نا-كو
،““لد-ع““ هر-يو-ط-تو ن-ك-شسلا Úشسح-ت--ل

fiن-ئ-م-ط د-ق ،ي-ب-ير-ع-ل-ب قرا-ط د-م
سسما يفحشص حيرشصت ‘ نارهو يبتتكم
سصيشصختلا تاداهشش حنم نع ، ءاثÓثلا
نم ةلاكولا يفظوم ةدوع دعب ةيئاهنلا
نيذلا Úب-ت-ت-ك-م-ل-ل ، ي-ح-شصلا ر-ج◊ا
ةياهن ىلع تبراقو مه-ع-قاو-م اورا-ت-خا
   .ةئاŸاب001 ةبشسنب اهب لاغششأ’ا
يبتت-ك-م و-ل-ث‡ د-كأا ،نأا-ششلا اذ-ه ‘و

مه-نأا ، ““ر-ج-ف-لا»ـل ح-ير-شصت ‘2لدع
ةلاكولا فرط نم حشضاو در ¤إا ةجاحب
سصيشصختلا تاداهشش ميلشست سصخي اميف
، اهو-م-ل-شست-ي نأا سضور-فŸا ن-م ي-ت-لا
متي نأا لبق ،ÚينعŸا تاحيشضوت بشسح
ةيئابولا ةمزأ’ا بقع ةيل-م-ع-لا ل-ي-جأا-ت
   .انوروك سسوÒف اهببشس يتلا
ليو– نم مهتافوخت نوكتششŸا ىدبأاو
دعب نيرخآا نيديفتشسم ةدئافل مهنكاشسم
سصيشصختلا تاداهشش عيزوت ‘ لطامتلا
مهميظنتب مهتمشص نع مه-جر-خأا يذ-لا
ة-ب-لا-ط--م--ل--ل ر--قŸا ما--مأا تا--ف--قو
سضومغلا ما-مأا ة-ل-جا-ع تا-ح-ي-شضو-ت-ب
  .مهدواري تاب يذلا فوختلاو
ما-ع-لا ر-يدŸا نو-ي-ن-عŸا بلا-ط ا-م--ك
ن-ك-شسلا Úشسح-ت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل
هد-عو-ب ءا-فو-لا-ب ،““لد-ع““ هر--يو--ط--تو
سصيشصختلا تاداهشش رير– ‘ لثمتŸا
لحارم مه-ن-كا-شسم لا-غ-ششأا غو-ل-ب د-ع-ب
عقاوم ةفرعم نم مهنيكمتل ،ة-مد-ق-ت-م
‘ ر-ظ-ن-لا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ،م-ه-ق-ق--شش
عيرشست رارغ ىلع ،ىرخأ’ا مهت’اغششنا
  سسانيا.م ^   ،مهنكاشسم زا‚إا ةÒتو
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يداشصتقإا

و ةيلاŸا ةن÷ ءاشضعأا ةلئشسأا ىلع ادرو ^
‘ ينطولا يبعششلا سسلÛا-ب ة-ي-ناز-يŸا
ةيوشست-لا نو-نا-ق عور-ششم ة-ششقا-ن-م را-طا
نأا ر-يزو-لا ح-شضوأا8102 ةن-شسل ة-ي-لاŸا
يتلا ةيمومع-لا تارا-م-ث-ت-شسلا ة-ب-ي-ق-ح““

Œ---ة-ه-جو-م جد را-ي-ل-م000.41 تزوا
Óجعتشسم اعباط يشستكت يتلا ع-يرا-ششم-ل-ل

ىلع مييقت ةداعا ةيلمع لfi ايلاح يه
اÈتعم ““ةينازيملل ةماعلا ةيريدŸا ىوتشسم
عيراششم زا‚ا مدع لوقعŸا Òغ نم““ هنأا

.““ةماهو ةلجعتشسمك اهفينشصت ”
و مييقت ةداعا انيلع بجي““ لوقي فاشضأاو
ةشصاخ يمومعلا رامثتشسلا ةبيقح Òهطت

ة-ي-م-هأا ازÈم ““ي-لÙا ىو-ت-شسŸا ى-ل-ع
ططıا Òشس تايفي-ك ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عا
ديفتشست ىتح ميل-قلا ة-ئ-ي-ه-ت-ل ي-ن-طو-لا

ةيمنتلا عيراششم فلتfl نم لظلا قطانم
ع-يرا-ششŸا هذ-ه ز-كر“ سضو-ع ة-ي-لÙا

Ãتايلولا و تايدلبلا رق.
نحن““ نامحرلا دبع نب ديشسلا درطتشساو
عيرا-ششŸا ع-ي-م-ج م-ي-ي-ق-ت ةدا-عا دد-شصب
ام ىرن ىتح اهزا‚ا يرا÷ا و ةزجنŸا

اÒششم ““ةيلÙا ةيمنتلل ةبشسنلاب مهم وه
.عيراششŸا سضعب جشضن سصقن ¤ا
تقولا سصيشصخت ¤ا ريزولا ا-عد ه-ي-ل-ع و
املثم““ ةينطولا عيراششŸا ةشساردل ‘اكلا

ددششم ““ةروط-تŸا ناد-ل-ب-لا ‘ لا◊ا و-ه
جاشضنل ةدم رشصقأا لقت لأا““ ةرورشض ىلع
‘ عورششلا لب-ق ار-ه-شش63 نع ا-عور-ششم
.““هزا‚ا
مدقيشس هنأا ريزولا دكأا ،قايشسلا اذه ‘و
سصنلا لب-قŸا ءا-ع-برألا مو-ي ة-مو-ك-ح-ل-ل

يذلا51-81 مقر ةيلاŸا نوناقل يذيفنتلا
لبق عيراششŸا جاشضنا ةرورشض ىلع سصني
.اهليجشست
تاشسشسؤوملل ›اŸا Òهط-ت-لا سصو-شصخ-بو
ةلودلا نأا ¤إا ر-يزو-لا را-ششأا ،ة-ي-مو-م-ع-لا

تاشسشسؤوŸا معدب ،4002 ماع ذنم تماق
رانيد رايلم0051 زواŒ غلبÃ ةيمومعلا

هذ--ه Òه--ط--ت--ل سصشصfl ،ير---ئاز---ج
.تاشسشسؤوŸا
رمألا نأا نامحرلا دبع نب ديشسلا فاشضأاو
” ثي-ح-ب ة-ع-ئا-شض سضور-ق-ب““ ق-ل-ع--ت--ي
زجعلا نكل ةيفرظ تايعشضول اهشصيشصخت
لب اًدوجوم لازي ل ةشسشسؤومل-ل ي-ل-ك-ي-ه-لا
.““مكارت
نأا ¤إا ريزولا راششأا ،عشضولا اذه ة÷اعŸو
ةقفارŸ ““تاءارجإا ذ-خ-ت-ت-شس““ ة-مو-ك◊ا
ل-جا ن-م دÓ-ب-لا ‘ ىÈك-لا تا-شسشسؤوŸا
جا-ت-نإلا ةادأاو ل-ي-غ-ششت-لا ى-ل-ع ظا--ف◊ا
.ةشصاÿاو ةيمومعلا ةينطولا
لوح ةنجللا ءاشضعأا نم لاؤوشس ىلع ادرو
نم ةرثأا-تŸا تا-شسشسؤو-م-ل-ل ة-لود-لا م-عد

نب ديشسلا ركذ ،ةيحشصلا ةمزألا تايعادت
يبيرشضلا معدلا تايلمعب نامحر-لا د-ب-ع
ذنم تاشسشسؤوم-ل-ل ة-شصشصıا ي-ك-ن-ب-لاو
مدقŸا معدلا نأا احشضوم ،ءا-بو-لا ة-ياد-ب

كلت اهنم طورششل بيج-ت-شسي ة-لود-لا ن-م
ةرادإا بو---ل---شسأا ة---ع---جارÃ ة---شصاÿا
ةمادتشسا نامشضل ةيمو-م-ع-لا تا-شسشسؤوŸا

ةادأا ى-ل--ع ظا--ف◊او تا--شسشسؤوŸا هذ--ه
.ةينطولا جاتنإلا
ةميق سضافخنا لوح لاؤوشس ىلع هدر ‘ و
ةيوق ةلمع نأا ¤إا ريزو-لا را-ششأا ،را-ن-يد-لا
عيراششŸا نأا ادكؤوم ،اًيوق اًداشصتقا بلطتت
نشس– نأا اهناشش نم ةيلبقتشسŸا ةلكيهŸا
.رانيدلا Òعشست
نوكي نأا نكÁ ل““ هناب لوقلا ¤إا سصلخو
نكل يوق داشصتقا نودب يوق رانيد انيدل
يذ-لا يدا-شصت-قلا سشا-ع-نإلا ج--ما--نر--ب
ل ،لبقŸا يفناج نم اًراب-ت-عا هذ-ف-ن-ن-شس
،ىÈك ةلكيهم عيراششم لÓ-خ ن-م ا-م-ي-شس
،““ةينطولا ةلمعلا ىوتشسم عفر ‘ مهشسيشس
.ةينطولا ةلمعلا Òيغت ةيناكمإا اًدعبتشسم

^Ÿح.ءاي

سسما ،ط-ف-ن--لا را--ع--شسأا تع--جار--ت ^
ابوروأا ‘ قÓغإلا ديدششت عم ،ءا-ثÓ-ث-لا
أاطبأا لكششب بلطلا ‘اعتل كبوأا تاعقوتو

نم ةثاغإلا قوفي ا‡ ،لبقŸا ماعلا ‘
.انوروك سسوÒف تاحاقل حرط
ـب تنرب ماÿ ةلجآلا دوقعلا تشضفخناو
لشصتل ،ةئŸاب4.0 لداعي ام وأا اتنشس02
ةعاشسلا لولحب ،ليمÈلل رلود90.05 ¤إا

تع-جار-تو .ر-ئاز÷ا تي-قو-ت-ب73:80
سسا-شسك-ت بر-غ ماÿ ة-ل-جآلا دو-ق--ع--لا
ام وأا ةئŸاب83.0 ـب يكيرمألا طيشسولا
رلود18.64 ¤إا لشصتل ،اتنشس81  لداعي
د-ب-ع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو لا-قو .ل-ي-مÈل--ل
لود Úب قافتلا لول هنا ،  راطع ديÛا
جاتنا ةدايز سضيفخت ىلع +كبوأاو كبوأا
.طفنلا قوشس ترقتشسا اŸ طفنلا
ة-ي-لا◊ا ةرود-لا سسي-ئر را-ط-ع ح-شضوأاو

Ûةيبرع-لا لود-لا ة-م-ظ-ن-م ءارزو سسل
قداشصتشس ةÒخألا نأا لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸا

هونو .1202 ةنشسل ةمظنŸا ةشسائر ىلع
،را-ط-ع د-يÛا د-ب-ع ،ة-قا-ط-لا ر--يزو
لود-لا فر-ط ن-م ة-لوذ-بŸا دو--ه÷ا--ب
قافتا راطإا ‘ لوÎبلل ةردشصŸا ةيبرعلا
ل-ما-ك-لا ماÎحلا لÓ--خ ن--م ““+كبوا““

ةداعا لجا نم جاتنلا سضفخ تامازتلل
.طفن قوشس ¤ا نزاوتلا
501 ةرودلل ةيحاتتفلا ةم-ل-ك-لا لÓ-خ و

Ûةيبرعلا راطقألا ةم-ظ-ن-م ءارزو سسل
اهشسأارت يتلا (كباوأا) لوÎبلل ةردشصŸا
رشضاحتلا ةينقت لÓخ نم ،راطع ديشسلا
دوه÷ا»ب ريزولا داششأا ،دعب نع يئرŸا
ة-ي-بر-ع-لا لود-لا فر-ط ن-م ة-لوذ--بŸا
قا--ف--تا را--طا ‘ لوÎب--ل--ل ةرد---شصŸا
ل-ما-ك-لا ماÎحلا لÓ--خ ن--م ““+كبوا““
لجا نم جات-نلا سضف-خ-ب تا-ماز-ت-لÓ-ل
و  ط--ف--ن قو--شس ¤ا نزاو---ت---لا ةدا---عا
سضئاوف نم عاطتشسŸا ردقب سضيفختلا
.““سضرعلا
مدع ةلا-ح““ نا ،را-ط-ع د-ي-شسلا ح-شضواو
قاو-شسلا ا-هد-ه-ششت ي-ت-لا رار-ق--ت--شسلا
لبقتشسÃ ةطبترŸا ةيبابشضلا و ةيŸاعلا
و Òشصقلا ىدŸا ىلع طفنلا ىلع بلطلا
ةردشصŸا لودلا ىلع سضرفت ،طشسوتŸا
لمعلا ةيبرعلا لودلا ة-شصا-خ و لوÎب-ل-ل
اهتاشسايشسل Ìكأا قيشسن-ت ل-جا ن-م ا-يو-شس
تامولعŸا و تاÿÈا لدابت و ةيوقاطلا

قو-شسلا تاÒغ-ت ع-م م-ل-قأا-ت-لا ل-جا ن-م
ةرورشض““ ¤إا كلذ-ك را-ششأاو .““ة-ي-لوÎب-لا
ةيومنت تايجيتاÎشسا ةرولب ىلع ل-م-ع-لا
ةردشصŸا ةيبرعلا لودلا حلا-شصم مد-خ-ت
ديشسلا داششا ،قايشسلا اذه ‘و.““ط-ف-ن-ل-ل

لمع““ نم ةمظنŸا هب تماق اÃ راطع
ن-م ة-عو-م‹ داد-عا لÓ-خ ن-م را-ب-ج

تاعامتجا ةدع د-ق-ع اذ-كو تا-شسارد-لا

،نيدايŸا فلتfl ‘ ةيونشس و ةيقيشسنت
ن-م ة-حÎقŸا ة-طÿا ¤ا ة-فا--شضإلا--ب

ر-يو-ط-ت و ل-ي-ع-ف-ت-ل ة-م-ظ-نŸا فر--ط
هلوق بشسح - اهنأاشش نم يتلاو ““اهطاششن

ةمظنŸا لمع ريوطت ىلع دعاشست نأا -
.اهتيلاعف ةدايزو
Úب قيشسنتلا نا ةرودلا سسيئر Èتعا امك
حمشسيشس طفنلل ةردشصŸا ةيبرعلا لودلا

لودلا Úب نواعتلا سصرفل Ìكأا زيزعت““ ‘
طا--ششن ه--جوأا ف--ل---تfl ‘ ءا---شضعألا
قيق– ةيغب ةيزاغلاو ةيلوÎبلا ةعانشصلا
.““ةوجرŸا فادهألاو جئاتنلا

را-ط-ع د-ي-شسلا زر-بأا ،ر-خآا بنا--ج ن--م
داشصتقÓل ““ةياغلل ة-ب-ع-شصلا““ ة-ي-ع-شضو-لا
ه-جو ى-ل-ع ط-ف-ن-لا قاو-شسأاو يŸا--ع--لا
انوروك ءا-بو ي-ششف-ت-ل ار-ظ-ن سصو-شصÿا
ع-شضو-لا اذ-ه نأا اد-كؤو--م ،د--ج--ت--شسŸا

قاوشسأا ‘ ة-يرذ-ج تارو-ط-ت ه-ت-ب-حا-شص
قوبشسŸا Òغ رايهنلا ‘ ةلثمتم طفنلا
.يŸاعلا بلطلل
هذ-ه نا قا-ي-شسلا تاذ ‘ ر-يزو-لا دا--فأاو
ةميشسج راثأا ‘ تبب-شست ي-ت-لا ة-ح-ئا÷ا

كلذ-ك تثد-حا ،نا-شسنإلا ة-ح-شص ى--ل--ع
ةÒبك ةيعامتجاو ةيداشصتقا تابارطشضا

نادل-ب اذ-ك و ⁄ا-ع-لا لود م-ظ-ع-م ى-ل-ع
عقوتŸا نم هنا اركذم ،ةيبرعلا ةقطنŸا
ريرقت بشسح يŸاعلا ومنلا سشمكني نأا

0202ربوتكأا رهششل ›ودلا دقنلا قودنشص
.ماعلا اذه %4.4- ¤إا
سسل501Û ةرودلا لاغششأا  تقلطنا دقو
ةيبرعلا راطقألا ةمظنŸ ة-قا-ط-لا ءارزو
ريزو ةشسائرب ““كباوأا““ طفن-ل-ل ةرد-شصŸا
ي-ت-لاو را-ط-ع د-يÛا د-ب-ع ة-قا--ط--لا
زيزعت و ريوطت لبشس ةششقانŸ سصشصخت
تارو-ط-ت-لا ل-ظ ‘ ة-م-ظ--نŸا طا--ششن
طفن-لا قو-شس ا-هد-ه-ششي ي-ت-لا ةد-يد÷ا
يذلا ,عامت-جلا اذ-ه لÓ-خو .يŸا-ع-لا
قرطت ,دعب نع لشصاوتلا ةينقت Èع دقعنا
عيشضاوملل بر-ع-لا ة-قا-ط-لا ءارزو ا-شضيا
يذ-لاو لا--م--عألا لود--ج ‘ ة--جردŸا
ة-ي-ناز--يŸا عور--ششم ا--شسا--شسأا ل--م--ششي
ريرقتو1202 ماعل ةمظنملل ةيريدق-ت-لا
ة-نا-مألا تا-طا-ششن لو-ح ما--ع--لا Úملا
عاشضوألا اهي-ف اÃ ة-م-ظ-ن-م-ل-ل ة-ما-ع-لا
.ةيŸاعلا ةيلوÎبلا
ريوطتو زيزعت لبشس عامتجلا لوانت امك
ةيŸاعلا تاÒغتلا لظ ‘ ةمظنŸا طاششن
داقعنا عوشضوم ¤ا ةفاشضإلاب ،ةديد÷ا

.رششع Êاث-لا ي-بر-ع-لا ة-قا-ط-لا ر“ؤو-م
نم ذختت يتلا ،ةمظ-نŸا نا-ف Òكذ-ت-ل-ل

تئششنأا دق ،اهل ارقم تيو-ك-لا ة-م-شصا-ع
ايبي-ل و تيو-ك-لا فر-ط ن-م8691 ةن-شس
اهيلا مظنتل ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمŸاو
ح.ل ^.0791 ماع ‘ رئاز÷ا

‘اعتل كبوأا تاعقوتو ابوروأا ‘ قÓغإ’ا ديدششت عم
أاطبأا لكششب بلطلا

ارلود05 دنع طفنلا راعسسأا
 اهتشسارد نم ارهشش63 دعب ’إا عيراششملل ديشسŒ ’و ..ةيمومعلا تارامثتشس’ا ةبيقح مييقت ةداعإا

ةلجعتسسم عيراسشم زا‚إا مدع ‘ قق– ةموك◊ا
 رانيد رايلم فلأا41 ةميقب

4002 ذنم ةيمومعلا تاكرسشلا Òهطتل ةلودلا اهتسصسصخ ةعئاسض صضورق رانيد0051 ^
 ةÌعتŸا ىÈكلا تاكرسشلا ذاقنإل ةيموكح تاءارجإاو ..عيراسشŸا جاسضنإل يذيفنت موسسرم ^

جد رايلم000.41 تقاف يتلا ةيمومعلا تارامثتشس’ا ةبيقح نأا نامحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو حرشص
ةيريدŸا ىوتشسم ىلع مييقت ةداعا لfi ايلاح يه Óجعتشسم اعباط يشستكت يتلا عيراششملل ةهجوم
.ةينازيملل ةماعلا

 ةركتبم عيراششŸ قÓطنا ةطقن نوكتشس
””ةيرئاز÷ا با-تراتسس يد–””ةيناثلا ةعبطلا ‘ كراسشت ةئسشان ةسسسسؤوم34

ينطولا يبعششلا سسلجملل ةيلاŸا ةن÷ مامأا8102 ةينازيم طبشض عورششم مدقي نمحرلا دبع نب
 ›اŸا حÓسصإلا جمانÈل اديسسŒ ةينازيŸا ميظنتل ةيعجرŸا ةنسسلا صصيلقتل حمطت ةموك◊ا

ةئششان ةشسشسؤوم Úعبرأا نم ديزأا كراششت ^
تبشسلا موي ،ةيراكتبا عيراششŸ ةلماح ةباشش
ةعبطلا ‘ ،ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ل-ب-قŸا
ةئششانلا تاشسشسؤوŸا يد–““ ن-م ة-ي-نا-ث-لا
.) رئاز÷ا جنلاشش با-تراتشس) ““ةيرئاز÷ا
اهمظنت يت-لا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه فد-ه-ت و

““كرووكباك““ ةئششانلا تاشسشسؤوŸا ةنشضاح
ة-ئ-ششا-ن--لا تا--شسشسؤوŸا ةرازو ة--يا--عر--ب
ريزولا ىدل ةبدت-نŸا ة-فر-عŸا دا-شصت-قاو
ةطقن نوكت نأا ¤إا ةيناثلا اهتعبط ‘ ،لولا
اشضيا و ةركتبم عيراششŸ عرشسمو قÓطنا
““fiيقي-ق-ح ي-ن-ه-مو ي-عا-م-ت-جا ““كر.

يد–““ ج-ما-نر-ب م-ظ-ن--م جأاو--ل ح--شضواو
ديشسلا ““ةيرئاز÷ا ة-ئ-ششا-ن-لا تا-شسشسؤوŸا

ةيا-عر-لا هذ-ه نأا يز-ير-ح حا-ت-ف-لا د-ب-ع
(6) تشسلا ةئششانلا تاشسشسؤومل-ل ن-م-شضت-شس
عم لا‹ لك ‘ دو-ق-ع ع-ي-قو-ت ،ةز-ئا-ف-لا
.ةينعŸا ةيمومعلا تارادإلاو تارازولا
نكمتتشس““ :Óئاق يزيرح د-ي-شسلا فا-شضأاو

نم اًشضيأا ةئششانلا تشسلا تاشسشسؤوŸا هذه
قودنشص ىدل ليومتلا تايلآا ىلع لوشص◊ا
ةدئافل اًبيرق هؤواششنإا متيشس يذلا رامثتشسلا

دفو ةقفارم نم اذكو ةئششانلا تاشسشسؤوŸا
.““جمانÈلا ةÎف لاوط يرازو
اهلوانت متيشس يتلا تاعوشضوŸا Úب نمو

داشصتقلا :ةينا-ث-لا ة-ع-ب-ط-لا هذ-ه لÓ-خ
،ة-ي-عا-م-ت-جلا ة-ي-تلوا-قŸا و ير-ئاد-لا
،ة-حا-ي-شسلاو ،ة-ي--نوÎك--لإلا ة--مو--ك◊او
،تافلŸا ة÷اعمو ،دع-ب ن-ع بي-ب-ط-ت-لاو
،لقنلاو عيزوتلاو ةيتشسجوللا ¤إا ةفاشضإلاب

ةئششانلا تاشسشسؤوŸا ةن-شضا-ح نا-ي-ب بشسح
ةنشضاح ““كرووكباك““ Èتعتو ““كروو-ك-با-ك““
ءاششنإل ةشصشصfl ةئ-ششا-ن-لا تا-شسشسؤو-م-ل-ل

دمتعت ةيتلواقملل ر-ك-ت-ب-م ي-ئ-ي-ب ما-ظ-ن
بابششلا Òطأات و ةيقرت ىلع هتايك-ي-ما-ن-يد
Úيداشصتقلا Úلعافلا نم معدب يرئاز÷ا
.ÚيلÙا
ةئششانلا تاشسشسؤوŸا يد–»ل ةبشسنلاب امأا
عيجششت ¤إا يمري جمانرب وهف ،““ةيرئاز÷ا

راكفأا مهيد-ل ن-يذ-لا ع-يرا-ششŸا ي-ل-ما-ح
ىرخأا ةركتبم لولحو ةئششانلا تاشسشسؤوملل
ة-ي--مو--ي--لا ةا--ي◊ا Úشس– ¤إا فد--ه--ت
ةيمنت ¤إا ةفاشضإلاب ،يرئاز÷ا كلهتشسملل
ح.ل ^ .Êواعتلا داشصتقلا

نمحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو مدق ^
مامأا8102 ةينازيم طبشض نوناق عورششم

.ينطولا يبعششلا سسلÛاب ةيلاŸا ةن÷
راطإا ‘ هنأا ريزولا حشضوأا ،ةبشسانŸا هذهبو
تاداريإا ›امجإا غلب ،8102 ةيلاŸا نوناق
رايلم42,504.6 ايلعف ةققÙا ةينازيŸا
رانيد رايل-م55,550.4) يرئاز-ج را-ن-يد

96,943.2 و ة-يدا-ع تادار-يإا-ك ير-ئاز--ج
نم ،(ةيلوÎب ةيابجك يرئازج رانيد رايلم
‘ ة-ع-قو-ت-م جد را-ي-ل-مÚ 72,417.6--ب
.نوناقلا
ةنشس ‘ ت“ يتلا تاقفنلا سصخي اميف امأا

رانيد رايل-م95,144.8 تغلب د-ق-ف8102
تاقفنل رانيد رايل-م13,844.4) يرئازج

يرئازج رانيد رايلم82,359.3 و Òيشستلا
رايلمÚ 87,726.8ب نم (زيهجتلا تاقفنك
اهعقوت يتلا تاقفنلا نم ير-ئاز-ج را-ن-يد
ىلع ادر ريزولا ركذ و .8102 ةيلام نوناق
مه-ت-ب-لا-ط-م ىد-ل ة-ي-لاŸا ة-ن÷ ءا-شضعأا
غلابŸا مادختشسا نع لي-شصا-ف-ت Ëد-ق-ت-ب

ماعل يديلقتلا Òغ ليوم-ت-لا ن-ع ةŒا-ن-لا
رايلم173.3لثم ليوم-ت-لا اذ-ه نأا ،8102
رانيد رايل-م009 اهن-م ،ير-ئاز-ج را-ن-يد

ةيقافتا باشس◊8102 رياني ‘ ير-ئاز-ج
ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ن-يزÿاو ر-ئاز÷ا كن-ب Úب
ةيقافتا تروح“و .ةلودلا تاقفن ليومتل
يرئازج ران-يد را-ي-ل-م005 لو-ح ة-ي-نا-ث

flين-طو-لا قود-ن-شصلا تا-ق-ف-ن-ل ة-شصشص
‘ ىرخأا ةيقافتا عيقوت ” امك .دعاقتلل
رايلم023 ـب قلع-ت-تÈ 8102متبشس ر-ه-شش
““لدع““ تانكشس ليوم-ت-ل ة-شصشصfl را-ن-يد
ةشصشصfl رانيد رايلم001 ¤إا ةفاشضإلاب
نم Èمفون ‘و ،يمومعلا ن-يد-لا Òي-شست-ل
و جد رايلم254 سصيشصخت ” ،ةنشسلا سسفن
ليومت-ل ›او-ت-لا ى-ل-ع جد را-ي-ل-م2,537
.رامثتشسÓل ينطولا قودنشصلا
سصيشصخت ” دقف ،È 8102مشسيد ‘ اما

قودنشصلا ليومتل يرئازج رانيد رايلم463
قودنشصلا لÓخ نم د-عا-ق-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا
¤إا ريزولا راششأا امك .رامثتشسÓل ينطولا

ط-ب-شض نو-نا-ق-ل ة-ي-ع--جرŸا ة--ن--شسلا نأا
N-2 ‘ ب ا-هد-يد– ” د-ق ة-ي-ناز--يŸا
ةموك◊ا حومط ىلع ديكأاتلا عم (2-ةنشس)
ةينازيŸا ميظنتل ةيعجرŸا ةنشسلا سصيلقتل
ج-ما-نÈل-ل ا-ًق-فو (1-ةنشس)N-1 ¤إا
ح.ل ^ .ةينازيŸا و ›اŸا حÓشصإلا
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نع Òبعتلأ ىؤ-سس نؤ-ن-طأؤŸأ د-ج-ي ⁄ ^
تانكسسلأ ما-ح-ت-قا-ب لإأ م-ه-ب-سضغ ة-جؤ-م
و ةيجاجتحأ تاكرح ميظنت دعب ةزها÷أ

قيق– ىلع ةلؤلأ رابجإل تاقرطلأ قلغ
ىقبي يذلأ نكسسلأ فلم كيرحتل مهدؤعو
دعلأ نأ و ةسصاخ ة-ي-م-هأأ Ìكألأ ة-ي-سضق-لأ
كسشو ى-ل-ع ة-يرا÷أ ة-ن-سسل-ل ›زا--ن--ت--لأ
..ءاهتنلأ
دود-ح ‘  تÓ-ئا-ع--لأ تأر--سشع تمد--قأأ
يح ماحتقأ ىلع احابسص ةعبأرلأ ةعاسسلأ

لاغسشألأ ةيهتنمو لماكلاب يعامتجأ ينكسس
‘ اهعيزؤت متي ⁄و ةنسس41 نم Ìكأ ذنم هب
نكسسلأ يبلاط ددع هيف لسصو يذلأ تقؤلأ
بسسح بل-ط ف-لأأ09 ¤إأ نأر-هو ةر-ئأد-ب
دكؤؤي يذلأو دأرم Êؤمحر ةرئأدلأ سسيئر

تلأزل نكسسلأ يبلاط تافلم نأأ ةرم لك ‘
ة-ن-سس ن-م Ìكأأ ذ-ن-م أذ-هو ة--سسأرد--لأ ‘

ئيسش هنؤمسضم ‘ Òغتي ⁄ يقاب حيرسصتلأو
.
ينكسسلأ ي-ح-ل-ل ““ر-ج-ف-لأ““ ةرا-يز لÓ-خ و
،اخؤ-ي-سش Úن-طأؤŸأ ن-م تا-ئŸأ ا-ند-جو
يتلأ تأرامعلأ لخأدم مامأأ ابابسشو ءاسسن
فلتflو مهعاتم عسضؤب Óيل اهؤ-م-ح-ت-قأ
ماحتقأ بابسسأأ نعو ة-ي-لز-نŸأ م-ه-مزأؤ-ل
،ءلؤؤه فرط نم ةيعام-ت-جلأ تا-ن-ك-سسلأ
نأأ ىلع ““رجفلأ““ مهب تقتلأ نم لك عمجأأ
راظتنأو ةرهاقلأ ةيعا-م-ت-جلأ فور-ظ-لأ

نكسسم ىل-ع لؤ-سصح-ل-ل ة-ل-يؤ-ط تأؤ-ن-سس
نم Ìكأل أورظتنأ مهنأأ نيدّكؤؤم  ،يعامتجأ

فقسس ىلع لؤسصحلل نمز-لأ ن-م ن-يد-ق-ع
نأ و ةسصاخ متي ⁄ كلذ نأأ Òغ ،مهيوأاي
لاغسشألأ هب تهتنأ نسسوÓف ينكسسلأ ي◊أ

 .ةنسس02 ذنم
أورداغي نل مه-نأأ ““ر-ج-ف-لأ““ ـل ءلؤؤ-ه ّد-كأأو

تأروراق نؤلم-ح-ي م-هو تا-ن-ك-سسلأ هذ-ه
عم قÎحن فؤسس تأراعسش نيدّدرم نيزنبلل
لامعتسسأ دنع راحتنلاب نيددهمو انئانبأأ
ديدهتلأ ثيد-ح Úبو  ة-ي-مؤ-م-ع-لأ ةؤ-ق-لأ
ىلعو ءاسسنلأ نم تأرسشعلأ كانه ديعؤلأو
لولأ ر--يزؤ--لأ ند--سشا--ن عؤ--مد--لأ ع--قو
ةينأديم قيق– ةن÷ لاسسرإأو مه-فا-سصنإا-ب
.يرجي ام ةقيقح دنع فؤقؤلل
41 مهددع زواŒ نيذلأ نؤمحتقŸأ ررب و

،بزاعلأ بابسشلأ نم ةعؤم‹ أدع ،ةلئاع

عيزؤت ةيلمع ‘ رخأاتلأ دعب ،أذه مهفقؤم
8 نم Ìكأاب لاغسشألأ تهتنأ ثيح تانكسسلأ
متي ⁄و تÓيلت دأؤب ة-ي-ن-ك-سس ةد-حو فلآأ
دايعألأ نم ديدعلأ رور-م م-غر ا-ه-ع-يزؤ-ت
ةدافتسسلاب ÚنطأؤŸأ ملح اهعمو ةينطؤلأ

دؤعؤلأ نم اعرذ أؤقأذ مهنأأ لإأ نكّسسلأ نم
قيبطتلأ ؤحن اهقيرط دŒ ⁄ يتلأ ةيهأؤلأ

مامأا تاجاجتحا تاقرطلا قلغ
كّر– ⁄ ةيمومعلا تاّرقŸا

نارهو ›او
دعب ““رجفلأ““ ـل ناكسسلأ نم ددع فسشك و

ما-مأأ ،ةÒث-ك-لأ ة-ي-جا-ج-ت-حلأ تا-كر◊أ
نأأ لإأ تاقرطلأ قلغو ،ةيدل-ب-لأو ةر-ئأد-لأ
مهبلاطŸ بجتسست ⁄ ةين-عŸأ تا-ط-ل-سسلأ
رطاfl مغر ،تانكسسلأ ماحت-قأ أورر-ق-ي-ل
¤إأ مهتؤسص عامسسإأ أودأرأأ مهنكل ةي-ل-م-ع-لأ
مامأأ جاجتحلأ ةغل Òغ ةغلب ،ÚلوؤؤسسŸأ
.ةيمؤمعلأ تأرقŸأ
ءÓ-خإل تا-ط-ل-سسلأ تكر– ل-با-قŸأ ‘و
مه نيّذ-لأ ا-ه-ي-م-ح-ت-ق-م ن-م تا-ن-ك-ّسسلأ

تراثأأ نيأأ ةيئاسضقلأ ةعباتمل-ل نؤ-سضر-ع-م
ينطاقل نايلغ ةجؤ-م Úن-طأؤŸأ ة-ثدا◊أ
ةيلؤلاب ة-سشه-لأو ة-يؤ-سضؤ-ف-لأ تا-يا-ن-ب-لأ

ع-يزؤ-ت-ب ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأ Úب-لا-ط-م
ىلع اهب لا-غ-سشلأ ة-ي-ه-ت-نŸأ تا-ن-ك-سسلأ
نم فيفختل  نيديفتسسŸأ نم ا-ه-با-ح-سصأأ
سسلأ ة-مزأأ Òبك رمدت طسسو ةيدل-ب-لا-ب ن-ك-ّ
نع جأرفإلأ نورظتني نيد-لأ Úن-طأؤ-م-ل-ل
““لايسسؤسسلأ““ نم نيد-ي-ف-ت-سسŸأ م-ئأؤ-ق-لأ
ةرئأدلأ سسيئر برهت لظ ‘ نأرهو ةرئأدب
 . تانكسسلأ عيزؤت نم ÚلوؤؤسسŸأو

يوسضوفلا ازر’ يح ناكسس
مهتسصحب نوــــبلاطي ةــــبانعب

يعامتج’ا نكسسلا نم
ةيسشيعم افورظ ةلئاع002 نم Ìكأأ سشيعت

يؤ-سضؤ-ف-لأ ي◊أ ىؤ-ت-سسم ى-ل-ع ة-يرز-م
ثيح  ،راج◊أ  ةيدلب ‘ نئاكلأ ““أزرل““
‘ هدجأؤت ىلع رم نم مهنيب نم دجأؤت

نود ةلماك ةنسس02 يؤسضؤفلأ عمجتلأ أذه
ن-ك-سسلأ ن-م  ةدا-ف-ت-سسلأ ن-م م--ه--ن--ك“

نم ي◊أ أذه ءاسصقأ ءأرج  ،يعامتجلأ
،ةيدلبلأ Èع ة‹ŸÈأ ةينكسسلأ سصسص◊أ

تÓئاعلأ هذه ؤلث‡ دسشان قايسسلأ أذه ‘

اسصسصح سصيسصخ-ت  ة-ي-ئلؤ-لأ تا-ط-ل-سسلأ
ع-م-ج-ت-لأ مد-ق-ل ر-ظ-ن--لا--ب م--ه◊ا--سصل
‘ هيف نؤنطاقلأ طبختي يذلأ يريدسصقلأ

سضرأؤقلأ راسشنأ ،ةرذقلأ هايŸأ تÓسضعم
هايم ‘ ايلك هبسش هقرغ أذه نم Ìكألأ و
ةفاسضأ ،ءاتسش لك لسصف لؤلح دنع راطمألأ

يواهت ‘ اببسس ناك يذلأ  ،ةبÎلأ فأر‚ل
بق-ع ة-ير-يد-سصق-لأ ن-كا-سسŸأ ن-م دد-ع
ي◊أ أذه ‘ ةلج-سسŸأ ة-بÎلأ تا-قلز-نأ
هناكسس ةانا-ع-م ن-م دأز يذ-لأ و ،ق-ي-ت-ع-لأ
ةجيتن ةيئابرهكلأ تأراجفنلأ  تايلاكسشإأ

ام ةيئابرهكلأ ةدمعألأ نم ةقاطلأ ةنسصرق
عمجتلأ أذه ناكسس لك ى-ل-ع أر-ط-خ ل-ك-ي
 يؤسضؤفلأ

ةيريدسصقلا تانكسسلا ةــلازإا
بلق ‘ راقعلا عاجÎسسا و

ةبانع ةنيدم
ط-سسو ة-با-ن-ع ة-يد-ل-ب ح-لا-سصم تر-ّخ-سس

Úمأاتل ةطرسشلأ رسصانعب ةمؤعدم تافأّرج
ةيؤسضؤفلأ تانكسسلل ةماّتلأ ةلأزلأ ةيلمع
،ةنيدŸأ طسسو سسؤبيسس يح ىؤتسسم ىلع
مهتدافتسسأ رثإأ هيف ÚميقŸأ ليحرت بقع
اهعيزؤت ” ةيعامتجأ تان-ك-سس ة-سصح ن-م
عنم ¤أ ةيلم-ع-لأ هذ-ه فد-ه-ت و ،أر-خؤؤ-م
تا--ن--ك--سسلأ هذ--ه--ب ةر--جا--تŸأ ةدا---عأ
اهيلأ نيديفتسسŸأ ةدؤ-ع وأأ ة-ير-يد-سصق-لأ

عباتلأ  راقعلأ جييسست م-ت-ي-سس ا-م-ك ،أدد‹
Ÿمأأ ةيريدÓزا‚أ ة‹رب متت ةلودلأ ك
‘ اسصؤسصخ ،اقحل هيلع ةيؤمنت عيراسشم
هنم Êاعت يذلأ يراقع-لأ قا-ن-ت-خلأ ل-سض
ءاغلأ ‘ اب-ب-سس نا-ك يذ-لأ و ة-با-ن-ع ة-يلو

مدع ببسسب ةيؤمنت-لأ ع-يرا-سشŸأ تأر-سشع
‘ ،اهديسسجتل ةيسضرألأ تاحاسسŸأ رفؤت

طسسؤل ةيلÙأ حلاسصŸأ عبتت قايسسلأ أذه
Èع  تأراقعلأ لك عاجÎسسأ جهنم ةبانع
ل-ي-حر-ت د-ع-ب ةر-سشا-ب-م ة-ن-يدŸأ ط--سسو
أذه ‘ ،ةيؤسضؤفلأ تانكسسلأ ‘ ÚميقŸأ
عا-جÎسسأ ” ه--نأأ ةرا--سشلأ ردŒ را--طلأ

Èع ةنيدŸأ ›اعأأ ةلابق ةماه تاحاسسم
عاجÎسسغأ راظتنأ ‘ ،يلحاسسلأ اهطيرسش
نم يت-لأ و ة-يرا-ق-ع-لأ تا-حا-سسŸأ ي-قا-ب
نيراحفلأ و يؤسضؤفلأ ديدحؤب يح اهزربأأ
ةلئاع0002 ن-م د-يزأأ نأد-ع-ي ن-يذ-ل-لأ و
01 نم ديزأأ ذنم ةيريدسصق خأؤكأأ ‘ ةميقم
..ةلماك تأؤنسس

حلاسص/ةبيهو م/سسانيا م/ر ح^
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ةبانعب ةّمهم تاراقع عاجÎسسا و نارهوب نسسوÓفب ةزها÷ا تانكسسلا ماحتقإا

! راسصعإ’ا Úع ‘ ة’ؤلا و ىÈكلا تاي’ؤلا لزلزي ””لايسسؤّسسلا””
نارهؤب ةنسس02 ذنم مّلسست ⁄ و ةزهاج ةينكسس ةدحو فلأا32 نم ديزأا° ^

تاي’و6 ـب اهباحسصأ’ يمؤمعلا يؤقرّتلا ةغيسصب ةدحو0052 ميلسست ° ^
ةنسسلا ةياهن لبق تنسشؤ“ Úعب ةينكسس ةدحو0304 عيزؤت°  ^

 ةبانعب سسؤبيسس يحب ةيسضرأا عاجÎسسا دعب تاؤنسسل ةدّم‹ عيراسشم قÓطإا °  ^
رثإا ةينمأ’ا حلاسصŸا لخدت ىلع Èجأا ““لوهم““ يبعسش نايلغ Úموي ذنم ةبانع و نارهو يتي’و تدهسش

ـب ةفورعŸا ةيعامتجإ’ا ةغيسصلا تاذ ةزها÷ا تا-ن-ك-سسلا ع-يزو-ت تا-ي-ل-م-ع-ل ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا ل-طا“
نارهوب نسسوÓف يحب ققسشلل تÓئاعلا تارسشع ماحتقا بقع Úلماك نيدقع ذنم ةيهتنŸا و ““لايسسوسسلا““

دعب سسوبيسس يحب ةرسشابم ةيوسضوفلا تانكسسلا ةفاك Ëدهت ىلع ةبانع ةي’وب تاطلسسلا تمدقأا اميف
... راقعلا مادعنا مكحب ةدمÛا عيراسشŸا قÓطإ’ ةيسضرأ’ا جييسست و اهباحسصأا ليحرت

Ãا ت’افتح’ا ةبسسانıمسسيد11 ىركذل ةدلÈ 0691

ةيراقعلا ةيقÎلل ةينطؤلا ةسسسسؤؤŸا
يمؤمعلا يؤقÎلا تانكسس حيتافم ملسست

تاي’وÈ6ع يمؤمعلا يؤقرّتلا ةغيسصب ةدحو0052 ميلسست ^

ة-ي-ن-طؤ-لأ ة-سسسسؤؤŸأ ،سسمأأ، تم--ظ--ن ^
ر-قÃ يز-مر ل-ف-ح ة-يرا-ق-ع-لأ ة-ي-قÎل-ل
سسيئرلأ نم لك هرسضح ةما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ
ةيقÎلل ةينطؤلأ ةسسسسؤؤمل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ
بد-ت-نŸأ ›أؤ-لأ ةد-ي-سسلأ و ة-يرا--ق--ع--لأ
ريدم ديسسلأ و ةدلأرزل ةيرأدإلأ ةعطاقملل
ر-يد-م و ي-مؤ-م-ع--لأ يؤ--قÎلأ ن--ك--سسلأ
و نأرمعلأ و نكسسلأ ةرأزؤ-ب تأز-ي-ه-ج-ت-لأ
أذك و نكسسل-ل ي-ئلؤ-لأ ر-يدŸأ و ة-ن-يدŸأ
.ةسسسسؤؤملل ةيماسسلأ تأراطإلأ ةداسسلأ
ميلسست ‘ قÓطنإلأ لف◊أ بجؤÃ ّ” و
ةعزؤم ةزهاج ةينكسس ةدحو0052 نم ديزأأ

رمتسستسس نيأأ ن-طؤ-لأ ن-م تا-يلو6 ىل-ع
رهسشلأ ةياهن رهسشلأ ةياهن ةياغ ¤إأ ةيلمعلأ
مأÎحأ تأءأر-جإأ ةا-عأرÃ أذ--ه و ›ا◊أ
تايلؤلأ . هب لؤمعŸأ يحسصلأ لؤكؤتوÈلأ
يؤقÎلأ تانكسس حيتافم ميلسستب ة-ي-ن-عŸأ
ةيلو  اهنم ططخ-م-ل-ل ا-ع-ب-ت ي-مؤ-م-ع-لأ
يذلأ و Úلؤكل يحب ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ
““224 و ›أؤطسسب ةدحو695  ىلع يؤتحي

يمؤمع يؤقرت نك-سسم26يح و  ن-ك-سسم
نكسسم884 ي-ح و ن-ك-سسم23 ةدلأرز-ب
ددع غلبت نيأأ ةدعرؤب-ب ي-مؤ-م-ع يؤ-قر-ت
و نكسسم883 ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ

يحب أذك و يمؤمع يؤقرت نكسسم067 يح
دد-ع غ-ل-ب-ت ثي-ح ير-ح-ب-لأ جر-ب يز-يا-ف
أذك و ةسصح27  ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ

ي-مؤ-م-ع يؤ-قر-ت ن-ك-سسم1201 ي---ح
ةينعŸأ تانكسسلأ ددعQ 81 ةينامحرلأ
.نكسسم494  ميلسستلاب
ةينعŸأ تانك-سسلأ دد-ع سسأدر-مؤ-ب ة-يلو
نكسسم962 يحب نكسسم943  ميلسستلاب
ةقطنم ىؤت-سسم ى-ل-ع  ي-مؤ-م-ع يؤ-قر-ت

يمؤمع يؤقرت ن-ك-سسم08 يح يدا-م-ح
ددع ةزابيت ةيلؤ-ب ا-مأأ  ة-ن-سشÿأ سسي-م-خ

يحب نكسسم67 ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ
نكسسم295 و يمؤمع يؤقرت نكسسم005
تانكسسلأ ددع ةعيلقلاب ي-مؤ-م-ع يؤ-قر-ت
.نكسسم04  ميلسستلاب ةينعŸأ
ةينعŸأ تانكسسلأ ددع Âاغتسسم ةيلؤب امأأ
نكسسم003 يحب ن-ك-سسم66  ميلسست-لا-ب
دد-ع نا-سسم-ل-ت ة-يلوو ي-مؤ-م-ع يؤ-قر-ت
نكسسم322  ميلسستلاب ةينعŸأ تانكسسلأ

ةديلجؤب يمؤمع يؤقرت نكسسم514 يح
يل-ع ي-ح تسسم ة-ن-ي-ط-ن-سسق ة-يلؤ-ب ا-مأأ

.يمؤمع يؤقرت نكسسم083 يلجنم
Úعب ةينكسس ةدحو0304 عيزوت

ةنسسلا ةياهن لبق تنسشو“
لÓ-خ تن-سشؤ“ Úع ة--يلو تدا--ف--ت--سسأ
ن-م ثلا-ث-لأ و Êا-ث--لأ، لوألأ ي--سسا--مÿأ

فلتfl نم ةينكسس ةدحو90155 عؤم‹
ع--ي--م--ج Èع تعزو  غ--ي--سصلأ و طا‰ألأ
جمأÈلأ هذه نمسض ن-م ة-يلؤ-لأ تا-يد-ل-ب

ءاسضقلأ هيف اÃ يراجيلأ نك-سسلأ ة-غ-ي-سص
نكسسلأ ريدم فسشك و . سشهلأ نكسسلأ ىلع
ةيلؤلأ تدافتسسأ ةيلؤلأ نأأ Êأدملب Ìيخ
ةسصح اهنم ةينكسس ةدحو09461 ةسصح نم

ىلع ءاسضق-ل-ل ته-جو ي-ت-لأ ةد-حو0945
‘ ةلثمتŸأ ةيناثلأ ةغيسصلأ و سشهلأ نكسسلأ
(يبسسلألأ) يمهاسستلأ يعامتجلأ ن-ك-سسلأ

ةدحو0147 ـب ةحؤنمŸأ ةسص◊أ ردق ثيح
‘ ةدحو0081 نم تدافتسسأ امك ةينكسس
معدŸأ يؤقÎلأ و معدŸأ يؤقÎلأ ةغيسص

ةدحو0561 ةسصح نم ةديد÷أ هتغيسص ‘
تانكسس هيف اÃ راجيإلاب ع-ي-ب-لأ ة-غ-ي-سص و
9283 ةسصح نم ةيلؤلأ تدا-ف-ت-سسأ با-ن-ك
‘ ةينكسس ةد-حو231 ة-سصح ن-م و ةد-حو

ددع ردق اميف  يمؤمعلأ يعامتجلأ ط‰
ـب ةÎفلأ سسفن لÓخ ة-ي-ف-ير-لأ تا-نا-علأ

ر◊أ يؤ-قÎلأ ن-ك-سسلأ و  ة-نا--عأ43081
اهنم و تملسس نم هنم ةينكسس ةدحو4665ـب

سصؤ-سصخ-ب ا-مأ زا‚لأ رؤ-ط ‘ ي-ه ن-م
ةنسس عيزؤت ” دقف تانكسسلأ عيزؤت جمانرب
515 لاقŸأ أذ-ه ة-با-ت-ك ة-يا-غ ¤أ0202
يؤقÎلأ ةغيسص ‘541 اهنم ةينكسس ةدحو
ةيدلبب ةد-حو09 اهن-م (ا-ي-ب-لأ) م-عدŸأ
053 بناج ¤أ ةيدلبلأ تأذب55 و ةيرماعلأ
و ةيرا÷أ ةنسسلأ لÓخ تعزو ةيفير ةناعأ

” ديعاسسŸأ ةيدلبب ة-يرا-ج-يأ ةد-حو02
امك Èم-سسيد11 ىركذ ةبسسانÃ اه-ع-يزؤ-ت
ميلسست و ةزها÷أ تانكسسلأ عيزؤت بقتري

.ةبيرقلأ لاجآلأ ‘ اهحيتافم
ةرئأدلأ ناجلل ÊؤطأرŸأ لمعلل رظنلاب و
عؤ-م‹ نأأ ا-م-ل-ع م-ئأؤ-ق-لأ ر--سشن د--سصق
اهيلسست متيسس ي-ت-لأ و ةز-ها÷أ تا-ن-ك-سسلأ

Ÿاهنم ةدحو6721 براقي ام اهيقح-ت-سس
Úح ‘ ةÒخلأ تا-سشؤ-تر-لأ ‘ ي--ه ن--م
ءاسضقلل ةهجؤم ةينكسس ةدحو304 كانه
يطعي ا‡ ةزهاج يه و سشهلأ نكسسلأ ىلع

بنا-ج ¤إأ ة-ي-ن-ك-سس ةد-حو9761 عؤ--م‹
ـب ةردقŸأ و بانك راجيإلاب عي-ب-لأ ة-غ-ي-سص
يتلأ و ةيجراÿأ ةئيهتلأ دهت يتلأ4011
¤أ ةفاسضإلاب ةنسسلأ ةياه-ن ل-ب-ق م-ل-سست-سس
ـب ةردقŸأ ةيفيرلأ تانكسسلأ عيزؤت جمانرب
. ةناعأ002
كلذك سس1202Á ةنسسل ةينكسسلأ جمأÈلأ

09 عورسشم و ““ اي يب ـلأ““ اهنم ىرخأ غيسص
ة‹Èم ةيرماعلاب55 و فاسص ينبب ةدحو

نكسسم08 جمانرب و لولأ يثÓثلأ لÓخ
عم تنسشؤ“ Úع ةيدلب-ب  م-عد-م يؤ-قر-ت
رسشنب ةينعŸأ تايدلبلأ . ييج-ي-بوأ نأؤ-يد
ةليلقلأ مايلأ ‘ حيتافŸأ ميلسست و مئأؤقلأ
ةيعامت-جأ ةد-حو152 اه-ن-م ة-مدا-ق-لأ
يديسسب ةدحو33 و حلاŸأ ةيدلبب ةيراجيإأ
74و لحيكلأ Úعب ةدحو001 و  ةدع نب
و ةقراتب ةدحو05و نيدمؤب يديسسب ةدحو
و ءاعبرلأ Úعب ةدحو94 و محللأ ةبعسشب05
ط‰ نم تانكسس يه و ة-ير-ما-ع-لا-ب002
ةدحو001 كانه كلذ ىلع ةدا-يز ا-ي-ب-لألأ
يديسسب07 اهنم سشهلأ نكسسلأ ىلع ءاسضقلل
Úعب72 و ةلغلأ ي-سسا-ح-ب05 و ةد-ع ن--ب
تانكسس01 و فاسص ين-ب-ب24 و ءاع-برلأ
عؤم‹ يطع-ي ا‡ سشقر-ب يدأو ة-يد-ل-ب-ب
اهعيزؤت متيسس ةزجنم ةين-ك-سس ةد-حو304
.ةنسسلأ ةياهن لبق
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ـه2441 ¤وألا ىدامج1ـل قفوŸا مÈ0202مضسيد61 ءاعبرألا

 ةمضصاعلا دا–ا

 نامأ’ا رب ¤ا قيرفلا ةدايقب دعي يجورف بردŸا

 رئاز÷ا ةيدولوم

 تارم ةدعل ةهجاوŸا تديعأا ولو رئازجلل رصضحي نل زلفاب نأا دكؤوي سساŸأا

 جيريرعوب جرب يلهأا

 يدانلا ةصسائرل ةدوعلا ديري يدامح نب

 يرئاز÷ا ›ودلا بايغ ةدم يه مايأا ةرضشع
ىونج تاءاقل عيصضي رصصان نب

 ويصست’و ولوصساصسو
بايغ ةدم نع سسمأأ لوأأ ءاصسم ،›اطيإأ يفحصص ريرقت فصشك ^

نأديم طصسو م‚ ،رصصان نب ليعامصسإأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ
ةفيحصص تلاقو ،ةباصصإلأ نم هتاناعم ببصسب ›اطيلأ نÓيم يدان
ةÎف دت“ نأأ عقوتŸأ نم هنأاب ،ةيلاطيإلأ ““تروبصس ولليد اتيزاغل““

لكاصشم نم هتاناعم ببصسب لقألأ ىلع مايأأ01 ةدŸ رصصان نب بايغ
،لقألأ ىلع رصصان نب بيغي ،كلذبو ،نÁألأ ذخفلأ ىوتصسم ىلع
هتدوع نوكت نأأ ىلع ،ويصستلو ولو-صسا-صسو ىو-ن-ج تا-يرا-ب-م ن-ع
،›اطيإلأ يرودلأ نم51ـلأ عوبصسألأ ‘ ،وتنيفنيب مامأأ ةبقترم
بعلŸأ ةيصضرأأ رداغ دق ،اماع32 رمعلأ نم غلابلأ بعÓلأ ناكو

ىلع ملآأ نم هتاناعم دعب يصضاŸأ دحألأ ءاصسم57 ةقيقدلأ ‘
تاصسفانم نمصض ،أراب مامأأ هقير-ف ةأرا-ب-م ‘ ،ذ-خ-ف-لأ ىو-ت-صسم
 .ويصشتلاكلأ نم11ـلأ عوبصسألأ

لكل اركضشو لبق يذ نم ىوقأا دوعأاضس :رضصان نب
 Êدناضس نم

سضرعت يتلأ ةباصصإلأ رثأ ىلع رصصان نب يرئأز÷أ بعÓلأ مدقتو
هتاي– اهجوم ،هتنfi ‘ هدناصسو هنع لأاصس نم لكل ركصشلاب مهل

نيذلأ ينطو-لأ بخ-ت-نŸأ را-صصنأأ كلذ-كو نÓ-ي-م يدا-ن را-صصنل
،ةعيرصسلأ ةدوعلأو ءافصشلاب ينمتلأ تأرابع فلتخÃ هيلع أولاهنأ
وهو ،ةباصصإلأ هذه نم ةيوق ةدوعب رصضÿأ نأديم طصسوتم دعوو
ىلع يمصسرلأ هعقوم ىلع اهرصشن هل ةلاصسر لÓخ نم هدكأأ ام
أركصش““ :9102 رصصÃ ايقيرفإأ سساك ‘ بعل نصسحأأ بتكو ،““Îيوت““
نلأ““ :فاصضأأو ،““ةباصصلأ دعب › مكلئاصسرو م-ك-م-عد ى-ل-ع م-ك-ل

ةلاصسرلأ هذه تيقلو ،““لبق يذ نم ىوقأأ ةدوعلأ ىلع لمعلأ انيلع
Œبك ابواÒنم أ fiلأ يعباتمو يبÓيوت““ عقوم ىلع بعÎ““، ثيح
يتلأ ةعاجصشلأو ةبÓصصلأو ةوقلأ ىدم نع عيمجلل فصشكتل تءاج

 قوراف.ج ^   .يرئأز÷أ بعÓلأ اهب عتمتي

 هدقع ديد“ تاضضوافم رخأات لظ ‘
سضماغ لبقتصسم هجاوي يدنام

 سسيتيب لاير هيدان عم
Óبقتصسم يدنام ىصسيع يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ هجأوي ^

تاصضوافم رخأات لظ ‘ ،Êابصسإلأ سسيتيب لاير هيدان عم اصضماغ
““ ةفيحصص تفصشكو  .لبقŸأ فيصصلأ يهتني يذلأ هدقع ديد“

““رصضÿأ““ عفأدم لبقتصسم نأأ ،سسمأأ اهل ريرقت ‘ ،ةينابصسإلأ ““سسآأ
ببصسب ،ماهفتصسلأ تامÓع نم Òثكلأ حر-ط-ي سسي-ت-ي-ب لا-ير ع-م
اميف ،لبقŸأ فيصصلأ هدقع يهتني يذلأ يرئأز÷أ ›ودلأ ةيعصضو
.ينيرغيلب ليونام يليصشتلأ بردŸأ ديب همدع نم هءاقب ّنأأ تدّكأأ
هجأوي امدنع كلŸأ سسأاك ‘ أدغ موي هتصصرف يدنام رظتنيو
¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم كلذو ،لوألأ رودلأ ‘ ايصسروم ماكوأأ يدان
قئاقد  عصضب ‘ ىوصس كراصشي ⁄ يذلأ وهو أدد‹ ةصسفانŸأ

،انوروك سسوÒفب هتباصصإأ د-ع-ب كلذو ،ةÒخألأ تا-يرا-بŸأ لÓ-خ
بردŸأ ةليكصشت نمصض هتناكم سضرف يذلأ زيور روتكيف روهظو
ىصسيع لبقتصسم نأأ ،رداصصŸأ تأذ تفدرأأو .ينيرغيل-ي-ب ل-يو-نا-م
⁄و لبقŸأ فيصصلأ يهتني هدقع ّنأو ةصصاخ اصضماغ حبصصأأ يدنام
لاير ةرأدإأ عم رظنلأ تاهجو براق-ت م-غر،ة-عا-صسلأ د◊ دد-ج-ي
يدنام دقع ّنأأ ،اينابصسأ ‘ ةÒهصشلأ ةفيحصصلأ تراصشأأو  .سسيتيب
رهظي ⁄ يذلأ بعÓلأ ءأدأأ وه اهدحأأ ،بنأوج ةدع ىلع زكتري

راثأأ ام كلذو ،يصضاŸأ مصسوŸأ مصسوŸأ ‘ همد-ق-ي نا-ك ا-م-ل-ث-م
flصسح-ت-ل ر-صض– تنا-ك ي-ت-لأ يدا-ن-لأ ةرأدإأ فواÚ ىلع هدقع

،هبناج نمو .قيرفلأ اهب رÁ يتلأ بتأورلأ لكاصشم نم مغرلأ
،يصسلدنألأ يدانلأ عم هلبقتصسم ‘ سضوÿأ ““رصضÿأ““ م‚ لّجؤوي
هحومط كلذكو ¤وألأ ةجردلاب هبردم ةقث ىلع لوصصحلل فدهيو
›ودلأ ناكو .ةيبوروألأ تايوتصسŸأ ¤إأ لوصصولل لاتقلأ نوكيصس
يعصسلأو ءاقبلأ يه هتبغر ّنأأ تابصسانم ةدع ‘ دّكأأ يرئأز÷أ
 قوراف.ج ^  .نآلأ ىتح هققح ا‡ Ìكأأ هصسفن ريوطتل

ةيزاÎحا تاءارجإا نلعت رصصم
 ديلا لايدنوŸ ابصس– ةيوق

اعامتجأ ،ديلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ سسيئر ،ىفطصصم نصسح دقع ^
،رصصم ‘ ناكصسلأو ة-ح-صصلأ ةر-يزو ،د-يأز ة-لا-ه ع-م سسمأ لوأ لو-ط-م
اصضيأأ عامتجلأ لمصشو ،ة-صضا-ير-لأو با-ب-صشلأ ر-يزو ،ي-ح-ب-صص فر-صشأأو
‘ ماقيصس يذلأ ديلأ لايدنوŸ ةمظنŸأ ةنجللأو ،Úترأزولأ ›وئصسم
لÓخ ىفطصصم لاقو ،لبقŸأ يفناج13وÚ 31ب ةÎفلأ لÓخ ،رصصم
سسوÒف دصض ةيوق ةيزأÎحأ تأءأر-جإأ ذا-خ-تأ ” د-ق ه-نأا-ب ،عا-م-ت-جلأ
‘ ابوروأأ ةلوطب تايفصصت ةماقإأ ببصسب ديج انظح““ :افيصضم ،انوروك
رصصم نم دئاع لك نوكي يكل لمعنصسو ،ةبرجتلأ ميقنصس ،›ا◊أ تقولأ
سسيئر ،خاب سساموت““ :فاصضأأو ،““جراÿأ ‘ اهل أÒف-صس ،ة-لو-ط-ب-لأ د-ع-ب
لظ ‘ ميظنتلأ ةعباتŸ ،ةلوطبلل هروصضح دكأأ ،ةيلودلأ ةيبŸوألأ ةنجللأ
رصضحيصس يذلأ روهم÷أ نأاب ،ةحصصلأ ةريزو تنلعأأو ،““ةيلا◊أ تايدحتلأ
روهم÷أ نع ةفلتfl تأراصسم ‘ كرحتيصس ،دÓبلأ جراخ نم ةلوطبلأ
ةيروف تامأرغ قيبطت ىلع ةددصشم ،مهنيب طÓتخلأ مدع عم ،يرصصŸأ

ةفيصضتصسŸأ تلاصصلأ ‘ ،ةيزأÎحلأ تأءأرجإلاب ÚمزتلŸأ Òغ ىلع
ةماقإأ دهصشيصس قدنف لك نأاب ةصضايرلأ ريزو دكأأ ،هبناج نمو ،ةلوطبلل

عم قيصسنتلأ ” امك ،لماك لكصشب مهيلع هقÓغإأ متيصس ،ةلوطبلأ رصصانع
fiطلأ ريزو ،ةبنع دمÒأ نأŸدÊ ‘ تأرئاط لك طبهت يكل ،رصصم

مدع نامصضل ،ةرهاقلأ راطŸ ةي-م-صسوŸأ ة-لا-صصلأ ‘ ةر-ئأز-لأ دو-فو-لأ
 ر.ق ^  .طÓتخلأ

Ëدق-لأ د-يد÷أ بردŸأ بر-عأأ ^
نع ،يجورف يÒت ةمصصاعلأ دا–ل
ناصضحأل ةدوعلاب ةÒب-ك-لأ ه-تدا-ع-صس
ى-ل-ع فأر-صشإÓ-ل ،““ةرا--ط--صسو--صس““
هنطأوŸ افل-خ ة-ي-ن-ف-لأ ة-صضرا-ع-لأ

نم ليقأأ يذلأ ينيلوكيصشت أوصسنأرف
ملصست هصضفر باقعأأ ى-ل-ع ه-ب-صصن-م
هرصسخ يذلأ ““ربو-صسلأ““ تا-ي-لأد-ي-م
با-ب-صش د-صض ي-ئا-ه-ن--لأ ‘ دا–إلأ
 .دأدزولب
هل قب-صس يذ-لأ ي-جور-ف يÒت د-كأأو
Úنوللأ با-ح-صصأأ ى-ل-ع فر-صشأأ نأأو
م---صسو---م دو----صسألأو ر----م----حألأ

بق-ل و-ح-ن م-هدا--قو ،8102/9102
لجأأ نم داع هنأأ ،كأذ-نآأ ة-لو-ط-ب-لأ

ةك-صسلأو نا-مألأ Èل يدا-ن-لأ ةدا-ي-ق
ةÌع-ت-م ة-يأد-ب د-ع-ب ة-ح-ي-ح--صصلأ
‘ ح--صضوأأو ،›ا◊أ م--صسو---م---ل---ل
ع-قوŸأ ا--ه--ب سصخ تا--ح--ير--صصت
Óئاق ،يمصصاعلأ يدانل-ل ي-م-صسر-لأ
دا–ل ةدو-ع-لا-ب أد-ج د-ي-ع-صس ا-نأأ““
يتبرŒ للكتت نأأ ىن“أأ ،ةمصصاعلأ

ديلأ عصضو انيلع ،حاجنلاب ةديد÷أ
 .““انفأدهأأ غولبل ديلأ ‘

دنصسأأ دق يم-صصا-ع-لأ يدا-ن-لأ نا-كو
دعاصسŸأ بردملل ةينفلأ ةصضرا-ع-لأ
ةد-عا-صسÃ ,نا-يزو-ب ي-ب--ير--ع ن--ب
بردمو بوب لوكين Êدبلأ رصضÙأ
ةيحنت دعب ،ومح نب دمfi سسأر◊أ
يدانلأ لتح-ي ا-م-ك ،ي-ن-ي-لو-ك-ي-صشت
بيترت ‘71 ـلأ زكرŸأ يمصصاعلأ
تلوج ثÓث دعب Úتطقنب ةلوطبلأ
 .ةصسفانملل

،هثيدح يصسنرفلأ ي-ن-ق-ت-لأ ل-صصأوو
نم لمعلل ةجا-ح-ب ق-ير-ف-لأ نأأ ن-ع
عم اهدقتفي يتلأ ةبيهلأ ةداعإأ لجأأ
اصضيأأ أÒصشم ،›ا◊أ مصسوŸأ ةيأدب
ءأر--م◊أ نأو---لألأ ق---صشع---ي ه---نأأ
يمصصاعلأ يدانلل ن-ك-يو ،ءأدو-صسلأو
¤وألأ ةبرجتلأ ذنم Òبكلأ مأÎحلأ
Óئا-ق ،نآلأ ن-م Úم-صسو-م ل-ب-ق ه-ل
انأأو › ةجاحب ناك ةمصصاعلأ دا–إأ““
ايدا–إأ نوكت امدنعو ءأدن-لأ تي-ب-ل
،““امئأد كلذك ىقب-ت-صس د-حأو مو-ي-ل

لك تمدق ¤وألأ يتÎف ‘““ افيصضم
قيرفلأ أذ-هو ،يدا-ن-لأ أذ-ه-ل ءي-صش
ليحرلأ ينم أوبلط مهنكل أÒثك هبحأأ

دي÷أ نم““ فدرأأو ،““تقولأ كلذ ‘
ملعأأو قيرفلأ ‘ زئاكرلأ سضعب ةيؤور

مه-يد-ل دد÷أ Úب-عÓ-لأ نأأ أد-ي-ج
 .““تايناكمإلأ نم Òثكلأ
بردŸأ رصشا-ب ،ل-صصت-م قا-ي-صس ‘و
عم اي-م-صسر ه-ما-ه-م ي-جور-ف يÒت
ثيح يردوك ةزمح د-ئا-ق-لأ ءا-ق-فر
ءاصسŸ ةيبيردتلأ ةصص◊أ ىلع فرصشأأ
ةقدنفلل ايلعلأ ةصسردŸاب سسمأأ لوأأ
لوألأ هءاقل ناك ثيح ،ناينبلأ Úعب

ماعلأ ÒجانŸأ روصضحب ÚبعÓلأ عم
سضع-ب ع-با-ت ا-م-ك ،ى--ي--ح--ي Îن--ع
ديدعلأ نود نيأأ دا–Óل تاهجأوŸأ

‘ اهيلع لمعيصس يتلأ طا-ق-ن-لأ ن-م
ثحبلأو تأرغثلأ د-صسل ما-يألأ مدا-ق
قيرفلأ عاجرإل ةعجانلأ لول◊أ نع
أذه ‘ لاقو ،ةحيحصصلأ ةكصسلأ ¤إأ
تفقوو قيرفلأ تدهاصش““ سصوصصÿأ

Óثمف ،سصئاقنلأ نم ديد-ع-لأ ى-ل-ع
ءيصش لك ل-ع-ف نود-ير-ي نو-ب-عÓ-لأ
أÒثك نأديŸأ ةيصضرأأ قوف نوصضكريو
 .““ةيعامج ةقيرطب بعلن لو
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مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلأ ة-يدا–لأ تف-صشك ^
ةهجأوŸأ ةداعإل يمصسر-لأ د-عوŸأ ن-ع ،““فا-ك““
لاطبألأ ةطبأرل يديهمتلأ رودلأ بايإاب ةصصاÿأ
يدان هفيصضو رئأز÷أ ة-يدو-لو-م Úب ة-ي-ق-ير-فإلأ
كلذ ديد– ” ثيح ،ينينيبلأ وغروب يد زلفاب
ةعصساتلأ ةعاصسلأ نم أءدب Èمصسيد91 تبصسلأ موي
 .ةمصصاعلاب ةيليوج5 بعلÃ ،ءاصسم عبر لإأ
مÓعإلأ ‘ È◊أ نم Òثكلأ تلاصسأأ يتلأ ةأرابŸأ
ةئيهلأ نم تأرأرق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ا-ه-ن-ع ر‚أو
اهد-عو-م ‘ بع-ل-ت نأأ ة‹Èم تنا-ك ،ة-يرا-ق-لأ
يذلأ ،سسفانŸأ بايغ لول Èمصسيد4 موي يلعفلأ

،رئأز÷أ بوصص ةيلود تÓحر دوجو مدعب جج–
،ةيصضقلأ ةصسأرد دعب ةبعلل يراقلأ دا–لأ ررقيل
ةبصسنلاب م-هألأ ى-ق-ب-يو ،ةأرا-بŸأ ة‹ر-ب ةدا-عإأ

سسيلو رئأز÷اب هت‹رب ديعأأ ءاقللأ نأأ ةيدولوملل
 .““فاكلأ““ تدده املثم اهجراخ
رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ تلصسأر ،هتأذ قايصسلأ ‘و
يتلأ ةلحرلأ ط-طfl ه-ل ح-صضو-ت-ل ز-ل-فا-ب يدا-ن
سضوÿ ر-ئأز÷أ لو-خد ل-جأأ ن-م ا-ه-ب مو-ق-ي--صس
يدان-لأ ةرأدإأ سسل‹ سسي-ئر د-كأأ ثي-ح ،ةأرا-بŸأ
تماق هتئيه نأأ ،سساŸأأ رصصانلأ دبع يمصصاعلأ
دعب ،ةيبرغŸأ ةيكلŸأ طوطÿأ عم Òبأدتلأ لكب
ة-ي-جراÿأ ةرأزو ن-م سصي-خر-ت ى-ل-ع لو--صص◊أ
ديمعلأ ةرأدإأ تبلاط امك ،ينينبلأ دفولأ لوصصول

““رآأ يصس يب““ تاصصوحفب مايقلأ ينينبلأ دفولأ نم
لوكوتوÈلل اقفو ،ا-نورو-ك سسوÒف ن-ع ف-صشك-ل-ل
 .هب لومعŸأ يحصصلأ

نأأ ،ةيفحصص تاحيرصصت ‘ سساŸأأ حصضوأأو أذه

ةلطامŸأو ةغوأرŸأ لصصأوي ين-ي-ن-ي-ب-لأ يدا-ن-لأ
نع هبيغت ءأرج ةيراقلأ ةئيهلأ تابوق-ع يدا-ف-ت-ل
ةدعل ءاق-ل-لأ د-ي-عأأ نإأ ى-ت-حو ،¤وألأ ة-ه-جأوŸأ

هراقتفل هÒبعت دح ىلع رئأز÷اب لحي نل تأرم
رصضحي نل زلفاب““ ددصصلأ أذه ‘ لاقو ،لأومأÓل
أذه ،تأرم ةدعل ةهجأوŸأ تديعأأ ولو رئأزجلل
ل فاكلل اهمدق يتلأ هججحو ايدام Êاعي يدانلأ
مهيلع ان-صضر-ع ة-ق-با-صسلأ ةرŸأ ‘ ،ا-ه-ل سسا-صسأأ
مهنكل مهب لفكتلأو رئأز÷اب ابايإأو اباهذ بعللأ
لقنت ف-ي-ك-ف تÓ-حر-لأ رŸÈأ نا-ك نإأ ،أو-صضفر
تقولأ ‘ رئأز÷اب أولحو ةر-ها-ق-لأ ن-م ما-ك◊أ
Êاعي يدانلأ أذ-ه ،ةد-ي-ج فور-ظ ‘و بصسا-نŸأ

فصسأÓلو ،تابوقعلأ يدافتل طقف لطاÁو ايدام
 قوراف.ج ^  .““ايراق دÓبلل لثممك انتلذخ انتيدا–أ

 تايرابŸا جئاتنب بعÓتلاو داضسف اياضضق ‘ هطروت ةجيتن

 ةايحلا ىدم فلخي نميأا يرئازجلا بعÓلا بقاعت سسنتلل ةيلودلا ةيداحت’ا
ةعباتلأ ة-هأز-ن-لأ ةد-حو تن-ل-عأأ ^

فا-ق-يإأ ،سسن-ت-ل-ل ›ود-لأ دا–Ó--ل
ىدم فلخي نÁأأ يرئأز÷أ بعÓلأ
بعÓلأ نأاب ،ةدحولأ تلاقو ،ةاي◊أ

01 بكترأ دق ،اماع32 ـلأ بحاصص
flداصسفلأ ةحفاكم دعأوقل تافلا،

جئاتن ‘ بعÓت تلاح4 اهنيب نم
ثح Úتلاح ¤إأ ةفاصضإأ ،تايرابŸأ

يخأÎلأ ىلع نيرخآأ Úب-عل ا-ه-ي-ف
جئاتنب تايرابŸأ جورخ ‘ مكحتلل

فلخي نÁأ نيدأأ امك ،اهيلع قفتم
نع اهيف غلبي ⁄ تلاح3 ‘ اصضيأ

ةمه-ت بنا-ج ¤إأ ،دا-صسف تا-ي-ل-م-ع
،تاقيقحتلأ ‘ نواعتلأ مدعب ةدحأو
فلخي نÁأأ Ëرغت ةبوقعلأ تلمصشو
تاصسفا-ن-م يأأ ‘ كرا-صشي ⁄ يذ-لأ

،رلود ف-لأأ001 غل-ب-م ،8102 ذن-م
دع-ب““ :ا-ه-نا-ي-ب ‘ ةد-حو-لأ تلا-قو

فلخي نÁأأ نامرح م-ت-ي-صس ه-ت-نأدإأ
يأأ روصضح وأأ ةصسفانŸأ نم ا-ي-ئا-ه-ن
سسنتلأ تائيه اهم-ظ-ن-ت تا-ي-لا-ع-ف
11 خ-يرا-ت ن-م أرا-ب-ت-عأ ة-صصتıأ
 .È 0202مصسيد
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تيب ن-م ة-بر-ق-م ردا-صصم تد-كأأ ^
سسيئرلأ نأأ ،جيرير-عو-ب جر-ب ي-ل-هأأ
ن-ب سسي-نأأ ةرأدإلأ سسلÛ ق-با--صسلأ

ه-ن-م Úبر-قŸ زر-بأأ د-ق ،يدا-م--ح
قيرفلأ ةصسائر ¤إأ ةدوعلأ ‘ هتبغر

لظ ‘ أذهو ،ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ
اهصشي-ع-ي ي-ت-لأ ة-مزأا-تŸأ عا-صضوألأ
 .قيرفلأ
ةميقلأ ليو– ‘ يدامح نب بغريو
¤إأ قيرفلل اهب نيد-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ
لوصص◊أ نم نكم-ت-ي ى-ت-ح ،م-ه-صسأأ

ةيراجتلأ ةكرصشلأ مهصسأأ ةيبلاغ ىلع
فر-ط ن-م ة-صضرا-ع-م دو-جو م--غر
سسأو◊أ ةدا-ي-ق-ب يوا-ه-لأ يدا-ن--لأ
لاقتصسأ دق يدامح نب ناكو ،سشامر
مصسوŸأ ةياهن عم يلهألأ ةصسائر نم
تا--عأر---صصلأ بب---صسب طرا---ف---لأ
،يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ ع-م ة-ل-صصأو--تŸأ

ىلع ةمكأŸÎأ نويدلأ ببصسب اصضيأأو
م-عد-لأ ع-جأر-تو يدا--ن--لأ ق--تا--ع
 .قيرفلل حونمŸأ
ماع-لأ ر-يدŸأ ف-صشك ،ل-با-قŸأ ‘و

هتبغر نع دانزوب ريذن جÈلأ يلهأل
عم قيرفلأ نم ايئاهن باحصسنلأ ‘

فصشك ثيح ،يرا÷أ ةن-صسلأ ة-يا-ه-ن
ما-ع ر-يد-م-ك ه-ت-م-ه-م نأأ ي-ن-عŸأ
Èمصسيد13 موي ي-ه-ت-ن-ت ي-ل-هأÓ-ل
هماهم ةلصصأوم أدع-ب-ت-صسم ،يرا÷أ

ي-ت-لأ ة-ب-ع-صصلأ فور-ظ-لأ ل--ظ ‘
نم اميصسل ،قيرفلأ اه-ي-ف د-جأو-ت-ي

ةكرصشلأ ىقبت ثيح ،ةيلاŸأ ةيحانلأ
سسÓفإلاب ةددهم يلهأÓل ةيراجتلأ

وهو ،ةيلا◊أ ةمزألأ لصصأوت لاح ‘
Óجاع اكر– سضر-ف-ي يذ-لأ ر-مألأ

ةرأدإلأ سسل‹ ءا-صضعأأ فر--ط ن--م
لام سسأأر حتف ةينا-ك-مإأ ‘ ر-ظ-ن-ل-ل
وأأ ددج Úمهاصسم مامصضنل ةكرصشلأ

 .روهم÷أ مامأأ باتتكلأ حتف
Óئافتم دانزوب أدب ،رخآأ بناج نمو

Ãعتلأ مغر قير-ف-لأ ل-ب-ق-ت-صسÌتأ
أÒصشم ،¤وألأ تلو÷أ ‘ ةلجصسŸأ
أر-ظ-ت-ن-م نا-ك ر--مألأ أذ--ه نأأ ¤إأ
يتلأ ةÒثكلأ تأÒي-غ-ت-ل-ل ر-ظ-ن-لا-ب

هنإأ لوقلاب افدرم ،دأدعتلأ ا-ه-فر-ع
رأوصشم ‘ ةلباقم53 كانه تلأزام
ىلع ةرداق ةل-ي-ك-صشت-لأو ة-لو-ط-ب-لأ
جئاتنلأ ةكصس ¤إأ ةدوع-لأو كرأد-ت-لأ
 .ةيباجيإلأ

قوراف.ج ^



alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يسضايرلاـه2441 ¤وألا ىدامج1ـل قفوŸا مÈ0202مصسيد61 ءاعبرألا قحلملا

هنوفرعي ليزاÈلا ‘و ،““وتيلباب““ هيلع نو-ي-لا-ط-يإلا ق-ل-ط-ي
‘وت يذلا قباسسلا ايلاطيإا مجاهم ،يسسور ولواب هنإا ،دÓ÷اب
 .اماع46 نع طرافلا سسيمÿا
هاركذ نكل ،انŸاع نع ةيلاطيإلا مدقلا ةرك ةروطسسأا لحر
 .ةريدتسسŸا ةرحاسسلا قاسشع ناهذأا ‘ ةقلاع ىقبتسس
،اينابسسإا ‘2891 لايدنوم ‘ يّسسور قلأات Òهام÷ا ركذتت

⁄اعلا سسأاك تلوطب خيرات ‘ ““كيرتاه““ رهسشأا لجسس امدنع
ةلوطبلا نم اهجرخيل ،يبهذلا اهليجب ليزاÈلا ىمرم ‘

 .بقللا قيقحتل هدÓب بختنم ةÒسسم لمكيو
ردسصأا امدنع هنإا ىتح ،ةÒهسشلا ةارابŸا كلت سسني ⁄ يّسسور
.““يكبت ليزاÈلا تلعج دقل““ هامسس هتايح ةسصق درسسي اباتك
ةروطسسألا ليحر ىلع Úعو-ب-سسأا د-ع-ب ي-سسور ةا-فو ي-تأا-تو
⁄اعلل Óطب جوت دق ناك يذلا انودارام وغييد ينيتنجرألا

2891 ⁄اعلا سسأاكل لوألا رودلا تايرابم ءانثأا  .6891 ماع
Úماع ةدŸ بعŸÓا نع هداعتبا راثآا تناك ثيح ،اينابسسإاب

مهتمجاه نيذلا ÚبعÓلا Ìكأا ناكو ،هيلع ةرطيسسم لازت ل
نكل ،هاوتسسم فعسض ببسسب لا-يد-نوŸا ة-ياد-ب ‘ ف-ح-سصلا

لÓخ ‘ حبسصأاو ،حدم ¤إا موجهلا اذه لو– ام ناعرسس
 رهسشأا ةقيقد072

هنأاب سضعبلا هفسصو ىتح ،كاذنآا ⁄اعلا ‘ بعل لسضفأاو
Òهام÷ا هيلع تقلطأاو ،““ةريدتسسŸا ةرحاسسلا ازي-لا-نو-م““
يتلا ةثÓثلا لودلا ةغل ،Êابسسإا مسسا وهو ،““و-ت-ي-ل-با-ب““ م-سسا
:يهو اه-ي-ف كرا-سش ي-ت-لا ⁄ا-ع-لا سسأا-ك خ-سسن تفا-سضت-سسا
  .كيسسكŸاو اينابسسا ،Úتنجرلا

 باعصصلا ىلع بلغتت ةرباثŸاو ةدارإلا
Èمتبسس32 ‘ اناكسسوت ميلقإا ندم ىدحإا وتارب ةنيدم ‘

أادب سسداسسلا هماع لامتكا دنعو ،يسسور ولواب دلو ،6591
عم عراسشلا ‘ ةياوهك مدقلا ةرك ةسسرا‡ ‘ لفط يأا لثم
فغسش ¤إا ةياوهلا هذه تلو– ام ناعرسس نكل ،هئاقدسصأا
دحأا ‘ بعلل ي-سسور م-سضنا ذإا ،مد-ق-لا ةر-ك-ب Èكأا حو-م-طو
تغلب دقو ،ايلاطيإاب اسسنارولف ة-ن-يد-م ‘ ةÒغ-سصلا قر-ف-لا

مسضنا كلذل ةجيتنو .اهيف سشيعي يتلا ةدلبلا ءاحنأا هترهسش
ةÎفلا ن-م ه-ي-ف ل-ظو ،ا-ما-ع61 ّن-ِسس ‘ سسو-ت-ن-فو--ج ¤إا

يأا ‘ ةÎفلا هذه لÓخ كراسشي ⁄ هنكل ،5791 ىتح2791
،مامسضنلا ذنم اهل سضرعت يتلا تاباسصإلا ةÌك ببسسب ةارابم
يدان ¤إا هتراعإاو هنم سصلختلا يدانلا ررق كلذ رثإا ىلعو
قفوي ملف ،اسضيأا هفيلح ظ◊ا ءوسس لظيل ،رهسشأا ةعسضبل وموك

،فده يأا زرحي ⁄و ،ديد÷ا هيدان عم اهبعل ةارابم يأا ‘
تاباسصإلا حبسش ببسسب ،ةكراسشم نودب رمألا هب ىهتنا ىتح

  .ديدج نم هدراط يذلا
¤إا6791-7791 نم ةÎفلا ‘ يسسور لقتنا كلذ رثإا ىلعو
يه ةقفسص ‘ ،ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا دحأا ،ازننيسشتيف يدان
ذإا ،2891-6791 نم ةÎفلا ‘ مدقلا ةرك خيرات ‘ ىلغألا
ءاوسضأا نع اديعب ،كانهو .رلود نويلم57.1 ةقفسصلا تغلب
‘ ي-سسور ةرا-ه-مو ة-ب-هو-م تأاد-ب ،¤وألا ة-جرد--لا يرود
،افده12 مسسوŸا اذه لÓخ زرحأا ذإا ،ديدج نم روهظلا
‘و ،¤وألا ةجردلا ءاوسضأا يرود ¤إا دوعسصلل هقيرف داقو
هيدان فلخ Êاثلا زكرŸا ¤إا هيدان داق7791-6791 مسسوم
،افده42 مسسوŸا اذه ‘ زرحأا دقو ،سسوت-ن-فو-ي ق-با-سسلا
  .يرودلل افاده جّوُتو
يسسور ىوتسسم ةداعتسسا ‘ اببسس ناك يذلا سصخسشلا نع امأا
اتسسيتاب Êافويج هبردم نإا :لوقيف ديدج نم بعلل هتدوعو
‘ اببسس ناك ذإا ،ةيوركلا هتايح ‘ Òبك رود هل ناك““ يرباف
بعللا ¤إا طسسو-لا ط-خ ن-م بع-لŸا ل-خاد هز-كر-م Òي-غ-ت
نوكيل ،مجاهم ¤إا كاذنآا يدانلا راقتفل ةجيتن ،مجاهمك

هل نيدم هنإاو ،ةيوركلا هتايح ‘ ةلقن ديد÷ا زكرŸا اذه
نكÁ ل هتايح ‘ ةمسصب كرتو ،هل ادسشرم ناك ذإا ،Òثكلاب

fiاهو““.  
  نجصسلاو يروزتألا

عم يسسور قوفت دعب يعيبطلا نم ناك
بردم راظنأا طfi نو-ك-ي نأا ه-يدا-ن

وزن-يإا كاذ-نآا ›ا-ط-يإلا بخ-ت-نŸا
ماع ءاتسش ‘ همسض دقف ،توزÒب

ف-سصي .بخ-ت--نŸا ¤إا7791
اذ-ه ن-ع هرو-ع-سش ي--سسور

ىلع““ :Óئاق مام-سضنلا
لوأا نأا ن--م م--غر---لا

،ةيدو تناك ةارا-ب-م
كسش Ó-ب ا-ه-نإا-ف

ن---م ةد---حاو
ىوقأا

رعاسشŸا
 يتلا

اه-ب ترر-م
ىلع

.قÓطإلا
ءاد-ترا ي--هو

سصيمق

هانعم اذه ،قرزألا بخ-ت-نŸا
،ة-ق-ي-ق-ح ح-ب--سصأا م--ل◊ا نأا
فزع أادب امدنع هنأا ل-م-ك-يو
يننأاب اهتقو ترعسش ،ينطولا ديسشنلا

نكل ،يملح قيق–و يسسفن لجأا نم سسيل انه
   .““اهلك ايلاطيإا ليث“ لجأا نم

سسأاك ‘ يسسور كراسش8791 ماع فيسص ‘و
هذه لÓخ زرحأاو ،Úتنجرألا ‘ ماقŸا ⁄اعلا
ىلع ايلاطيإا تلسصحو ،فاد-هأا ة-ثÓ-ث ة-لو-ط-ب-لا
نوكيو ،Ìكأا يسسور م‚ غوزب دادزيل ،عبارلا زكرŸا

fiحايرلا يتأات““ نكل ،““سسوتنفوي““ قباسسلا هيدان راظنأا ط
Ãنيسشتيف““ يدان فقو ذإا ،““نفسسلا يهتسشت ل اÔةبقع ““ا ‘

نم هقيرف ذاقنإا ‘ ةرŸا هذه يسسور لسشف ببسسب ،هلاقتنا
يدانلا عسضو ‘ ببسس كلذ نوكيل ،ةيناثلا ةجردلل طوبهلا

،سسوتنفوج يدانل هلاقتنا لباقم ةÒل تارايلم ةسسمخ غلبم
¤إا هلاقتنا يه ةياهنلا نوكتل ،اهديدسست نع زجع يذلا
  .ايجوÒب يدان

ترجفنا0891 يرفيف يفف ،هتايح لحارم أاوسسأاب رم كانه
،““وÒنوتوت““ مسساب ةفورعŸا ةيسضاير-لا تا-ن-هارŸا ة-ي-سضق
ةبقاعم ” دقو ،نوبعلو تاكرسشو ةيدنأا اهيف طروت يتلا
يرود ¤إا طوبه-لا-ب ر-مألا اذ-ه ‘ تطرو-ت ي-ت-لا ة-يد-نألا
مهزربأا ناكو ،ÚبعÓلا سضعب فا-ق-يإاو ،ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا
دسض هقيرف ةارابم ةجيتن ‘ بعÓتلاب مهتا يذلا يسسور
هفاقيإاو نجسسلاب هيلع مكحف ،È 9791مسسيد ‘ ““ونيلليفأا““

كلذ دعب ةبوقعلا تسضّفُخ مث ،تاونسس ثÓث ةدŸ بعللا نع
ةيسضقلا هذه ‘ ه-سسف-ن ن-ع ي-سسور ع-فاد د-قو ،Úت-ن-سس ¤إا

تمهفو ،مهم سصخسش نم-ث-لا ع-فد-ي نأا بج-ي نا-ك»:Ó-ئا-ق
عنŸ ءادف سشبك تنك -اهنييعت ” يتلا ةيحسضلا يننأا ةعرسسب
  .““قمعأاو رطخأا ةمزأا

  سسوتنفوي ¤ا ةدوعلا
قباسسلا هيدان نإاف ،بعللا نم يسسور عنم نم مغرلا ىلع
هتبوقع ةÎف ءاهتنا دعبو ،1891 ماع هءارسش ررق سسوتنفوي

،2891-1891 مسسوم ‘ قيرفلل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا همسض
دقو ،طقف تايرابم ثÓث ‘ ىوسس قيرفلا عم كراسشي ⁄و

ىلع.تقولا كلذ ‘ يرودلا ةلوطب بقل ىلع هقيرف لسصح
¤إا فاسضي ائيسش سسوتنفوي عم مدقي ⁄ يسسور نأا نم مغرلا

وزنيإا بختنŸا بردم مسض يه ةأاجا-فŸا نو-ك-ت-ل ،ه-ل-ج-سس
سسأاك ‘ بعليسس يذلا بختنŸا ةليكسشت ¤إا يسسور توزÒب
ىرخأا ةرظن ةهجو هل ناك توزÒب ،اينابسسإاب2891 ⁄اعلا

Œبك ل-سضف-ب ه-ل ن-يد-ي يذ-لا ،ي-سسور هاÒ ئاقÓ :«بÒتوز
Úتنسس بايغ دعب ةيوركلا يتسسŸ ةداعت-سسا ى-ل-ع Êد-عا-سس
اذإا ،يزيكرتو يسسفنب يتقثو ،ةيفيدهتلا يتسساح ةداعتسساو
نأا دب Óف يتÒسسم ‘ Òثأات هل ناك دحاو مسسا ركذ يلع ناك
تقو-لا ‘ دو-عأا-سس ي-ن-نأا ن-م ا-ق-ثاو نا-ك ،توزÒب نو-ك--ي
  .““› ةبسسنلاب ايسساسسأا Óماع تناك ّ‘ هتقث ،بسسانŸا
ةيادب عمف ،يسسورل ةبسسنلا-ب ا-ي-فا-ك ن-ك-ي ⁄ توزÒب ناÁإا
كانه نكي ⁄ اينابسسإاب2891 ⁄اعلا سسأاك ‘ ¤وألا ةلو÷ا
ءاوسس اتهاب ءادألا ناكو ،يسسورل ركذُي روهظ وأا دوجو يأا
ثÓثلا تايرابŸا تهتنا ذإا ،ايلاطيإا بختنŸ وأا هل ةبسسنلاب
نوÒماكلا باسسح ىلع ةبوجعأاب ايلاطيإا تلهأاتو ،لداعتلاب
اموجه فحسصلاو Òهام÷ا تنسش انهو ،دحاو فده قرافب
هنأاب هتفسصو ةيلاطيإلا فحسصلا نإا ىتح ،يسسور ىلع اÒبك
موجهلا نم مغرلا ىلع  .““فده Óب ناديŸا ‘ لوجتي حبسش““
انمؤومو هب اكسسمتم لازي ل توزÒب نإاف ،يسسور ىلع ديدسشلا

Ãارمتسسم لازي ل يذلا ظ◊ا ءوسس نم مغرلا ىلع ،هتبهو،
،Úتنجرألا دسض ايلاطيإا ةارابم ءانثأا ‘و ،Êاثلا رودلا يفف

1-2 ةجيتنب ةبوعسصب ايلاطيإا تزافو ائيسش يسسور مدقي ⁄
ليزاÈلا Úبو اهنيب ةلسصافلا ةارابŸا تيقبو ،ايلاطيإا حلاسصل
هققح Òبك زا‚إا .يئاهنلا لبق رودلل لهأاتيسس نم ديدحتل
يذلا لطبلا ،واسسيلسسلا ىمرم ‘ ةثÓثلا هفادهأاب يسسور
يسسور ءاج نكل ،بقللا ىلع لوسصحلل ةو-ق-ب ا-ح-سشر-م نا-ك
بألا ¤إا كلذ لك دوعي ذإا .ابماسسلا بختنم مÓحأا مطحو
هلعف ءيسش لوأا نع يكحي ذإا ،توزÒب وهو يسسورل يحورلا

بقع توزÒب نع ُتث-ح-ب““ :Ó-ئا-ق ةارا-بŸا ءا-ه-ت-نا بق-ع

ةارابŸا

دوع-ي .ةر-سشا-ب-م
ناك .كلذ ‘ ه-ل ل-سضف-لا
تاظ◊و ايئانثتسسا ارسصن
نكي ⁄و هتقناع .ىسسنُت ل

.مÓك-لا ¤إا ة-جا-ح كا-ن-ه
ةظحللا كلت ‘ ين-نأا د-ق-ت-عأا

ةداعسسلا رعاسشم ىسصقأا تÈتخا
““حرفلا نم““ Òط-ي ءرŸا ل-عŒ ي-ت-لا

  .““ةاناعŸا نم تاونسس دعب
نوكتل ،ديد-ج ن-م ه-تازا‚إا ‘ ر-م-ت-سساو ي-سسور أاد-ه-ي ⁄

ناوج8 ‘ ةنولسشÈب ون بماك بعلم ‘ ةديد÷ا ةقÓطنلا
فسصن ةارابم ة-ياد-ب ن-ع م-ك◊ا ةر-فا-سص تن-ل-عأا ذإا ،2891
هذه نأا نم مغرلا ىلعو ،ادن-لو-بو ا-ي-لا-ط-يإا Úب ي-ئا-ه-ن-لا
ةارابم اهيلع تناك يتلا اه-سسف-ن ةرا-ثإلا-ب ن-ك-ت ⁄ ةارا-بŸا

يسسور رارمتسسا ‘ نمكت تناك ةراثإلا نإاف ،ليزاÈلا بختنم
،يروزتألا حلاسصل ةيناثلا ةرملل زوفلا بلج ‘و ،هقوفت ‘

ن-م هد-ي-سصر ع-فÒل ،اد-ن-لو-ب ى-مر-م ‘ Úفد-ه هزار-حإا-ب
ةلوطبلا يئاهنل ايلاطيإا لهأا-ت-تو ،فاد-هأا5 ¤إا فاد-هألا

Ÿأا ةلباقŸةيبرغلا اينا.  
   يŸاعلا جاتلا ةقناعمو مل◊ا يئاهنلا

،2891 ناوج11 ‘ ديردÃ ويبانÒب وغاي-ت-نا-سس بع-ل-م ‘
سسأاك يئاهن نم لوألا طوسشلا ءدب نع مك◊ا ةرفاسص تنلعأا
ةارابŸا ةيادب تناك ،ةيبرغلا ايناŸأاو ا-ي-لا-ط-يا Úب ⁄ا-ع-لا

بختنم ح‚ لعفلابو ،مدقتلل ىعسسي ناك قيرف لكو ،ةيوق
هنكل ،ءازج ةلكر ىلع لوسص◊ا ‘52 ـلا ةقيقدلا ‘ ايلاطيإا
.يبلسسلا لداعتلاب لوألا طوسشلا يهتنيل مدقتلا ةسصرف ردهأا
ةيادب نع مك◊ا ةرفاسص تنلعأا ةحارلا نم ةقيقد51 دعب
نودب نكل ،اسضيأا ايوق أادب يذلا ةارابŸا نم Êاثلا طوسشلا
سسأار اهيف تنل-عأا ي-ت-لا ،75 ـلا ةقيقد-لا ى-ت-ح فاد-هأا يأا
ىدأا دقو ،ايلاطيإا بختنŸ مدقتلا فده زارحإا نع يسسور
تامجهلا نم مغرلا ىلعو ،ÊاŸألا عافدلا ككفت ¤إا كلذ
زرحتل ،لسشفلاب اهلك تءاب اهنإاف ،ناŸألا اهنسشي ناك يتلا
  .يليدرات وكرام مدقب ،96 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا ايلاطيإا
زرحيو ،ةارابŸا ى-ل-ع Ìكأا ه-تر-ط-ي-سس تفا-سشناŸا د-ق-ف-ي
مل◊ا بÎق-ي-ل ،18 ةقيقدلا ‘ ثلا-ث-لا فد-ه-لا يروز-تألا
ءاهتنا لبقو ،ثلاثلا بق-ل-لا ى-ل-ع لو-سص◊ا ن-م ›ا-ط-يإلا
ظفح لجأا نم افده ايناŸأا بختنم زرحأا قئاقدب ةارابŸا

دعب هتحرف نع Èعي ⁄ يذلا ،Ôتيارب لوب مدقب هجولا ءام
،امورل ةلوطبلا باهذ نم دكأا-ت نأا د-ع-ب ،فد-ه-ل-ل هزار-حإا
زوفو Êاثلا طوسشلا ءاهتنا نع مك◊ا ةرفاسص تنلعأا اهدعب

جيوتتو ،ةثلاثلا ةرملل ⁄اعلا سسأاك ةلوطبب ايلاطيإا بختنم
بقلبو ،فاد-هأا6 ديسصرب ةلوطب-لا فاد-ه بق-ل-ب ي-سسور
  .⁄اعلا ‘ بعل لسضفأاو ،ةلوطبلا ‘ بعل لسضفأا

  ملاعلا يف بعل001 لصضفأا نمصض يصسور
،⁄اعلا ‘ بعل001 لسضفأا نمسض كلذ دعب هرايتخا ” دقو
ةرك ءامظعل هيليب ةمئاق ىيف ابعل521 لسضفأا نمسض نمو
حبسصأاو ،ابوروأا خيرات ‘ ابعل05 لسضفأا نمسضنمو ،مدقلا
سسأاك ةلوطبل هزارحإا دعب ةيŸاعلا فحسصلا ثيدح يسسور
ماع ىتح سسوتنفوج يدانل بعللا ‘ رمتسساو ،2891 ⁄اعلا

ايلاطيإا سسأاكو Úترم يرودلا ة-لو-ط-ب ه-ع-م ق-ق-حو ،5891
ربوسسلاو ،ي-بوروألا دا–لا سسأا-كو ،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرودو
مث نÓيم يدان عم ماع ةدŸ بعلل اهدعب لقتنا مث ،يبوروألا
  .تازا‚إا يأا نود ،ماع ةدŸ هعم بعل يذلا انوÒف يدان ¤إا

ةليكسشت ¤إا يسسور مسضنا ،كيسسكŸاب6891 ⁄اعلا سسأاك ‘و
بعللا لزتعيل ،ةارابم يأا ‘ كراسشي ⁄ هنكل ،ايلاطيإا بختنم
ةدŸ ترمتسسا ةÒسسم د-ع-ب ،ا-ما-ع13 ّن-ِسس ‘ كلذ د-ع--ب
تقولا ‘ امأا ،ةريدتسسŸا ةر-حا-سسلا تا-حا-سس ‘ ا-ما-ع21
لم– مدقلا ةرك بيردتل ةيÁداكأا يسسور حتتفا دقف ›ا◊ا
‘ هد‹ يسسور عنسص فيك ةمداقلا لايجألا ميلعتل ،همسسا

  .ةقيقد072

 ةريدتسسŸا ةرحاسسلا ازيلانوم
ليزاÈلا ىكبأا يذلا

 ايلاطيإا دعسسأاو

 ةريدتسسŸا ةرحاسسلا ازيلانوم
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 ةريدتسسŸا ةرحاسسلا ازيلانوم
ليزاÈلا ىكبأا يذلا

 ايلاطيإا دعسسأاو

 ةريدتسسŸا ةرحاسسلا ازيلانوم
ليزاÈلا ىكبأا يذلا

 ايلاطيإا دعسسأاو
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ـه2441 ¤وألا ىدامج1ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد61 ءاعبرألا01 يلودلا

·أ’ا ىدل ةهب÷ا ةيليث“ تÈتعاو ^
‘ برغŸا رارمتسسا نأا““ نايب ‘ ،ةدحتŸا
لكسشي ةيبرغلا ءارحسصلا نم ءازجأ’ هلÓتحا
مك◊و ةدحتŸا ·أ’ا تارارقل ًاكاهتنا

fiربوتكأا61 ‘ رداسصلا ةيلودلا لدعلا ةمك
ينبت ”““ هنأا ¤إا نايبلا هبنو (...)5791
يتلا ةدحتŸا ·أ’ا تارارق نم ديدعلا
نم يوارحسصلا بعسشلا Úك“ ¤إا وعدت

ريرقت ‘ فرسصتلل لباقلا Òغ هقح ةسسرا‡
ءاهنإا ةيلمع نكلو ،لÓقتسس’او ÒسصŸا
⁄ لازت ’ ةيبرغلا ءارحسصلا نم رامعتسس’ا
دوه÷ا عيمج نإا““ ،نايبلا فاسضأاو ““دعب متت
ةدحولا ةمظنمو ةدحتŸا ·أ’ا اهتلذب يتلا
لجأا نم (ًايلاح يقيرفأ’ا دا–’ا) ةيقيرفأ’ا
ءاهنإ’ مئادو يملسس لح ¤إا لسصوتلا
تلبوق دق ةيبرغلا ءارحسصلا نم رامعتسس’ا
نأا نايبلا عباتو .““برغŸا سضفرو ةلقرعب
هحافك فنأاتسسا يذلا يوارحسصلا بعسشلا““
رارمتسسا دسض سسفنلا نع ًاعافد عورسشŸا
لاز ام هسضرأا نم ءازجأ’ يبرغŸا لÓتح’ا
اهتارارق ذيفنتل ةدحتŸا ·أ’ا ¤إا علطتي
ءارحسصلا نم رامعتسس’ا ءاهنإاب ةقلعتŸا
ىلع ويراسسيلوبلا ةهبج تددسشو .““ةيبرغلا

ةدحتŸا ·أ’ا لمحتت““ نأا ةرورسض
بعسشلا هاŒ ةسسدقŸا اهتيلوؤوسسم
لينل ةمزÓلا فورظلا ئيهتو يوارحسصلا

،ةيطارقÁدو ةيرحب لÓقتسسإ’ا نم انبعسش
ءاهنإا ةيلمع حا‚إا Òسسيت بلطتي اذهلو
.““ايقيرفأا ‘ ةرمعتسسم رخآا نم رامعتسس’ا

رارقلا طاقسسإل بلاطم•
يكيرمألا

ةيلودلا تاقÓعلا ةريزو تلاق ثيح ،اًيلود
نإا ،رودناب يديلان ،ايقيرفا بون÷ نواعتلاو
،هتي’و ةيهتنŸا يكيرمأ’ا سسيئرلا رارق
نوناقلا عم سضراعتي Òخأ’ا ،بمارت دلانود
دا–Óل يسسيسسأاتلا نوناقلاو ›ودلا
Òغي ’ هنمسضت ام نأا ةدكؤوم ،يقيرفأ’ا
ةدحتŸا ·أ’ا تارارقل Êوناقلا فقوŸا
فاÎعا هرابتعاب Òثأات وأا ةوق يأ’ دقتفيو
‘ ،ةدحتŸا تاذ تلاقو .ةيعرسشلا مدعب
ماعل ةيلودلا تاروطتلا لوح ةيفحسص ةودن
اًئجافم ناك بمارت نع ردسص ام““ نأا ،0202

تارارقل Êوناقلا فقوŸا Òغي ’ وهو اقح
نا ىلع ديكأاتلا لسصاونسسو ةدحتŸا ·أ’ا
فاÎع’ا اذه ‘ ةئطfl ةدحتŸا تاي’ولا

ةددعتŸا تائيهلا عم ىسشامتي ’ هنأ’
فقوÃ يŸاعلا فاÎع’او فارطأ’ا
رعسشن اننا .““ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ لÓتح’ا
ةقلعتŸا ةÒخأ’ا تاروطتلا ءازإا قلقلاب
تاذ ترذح ،““ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عسضولاب
ججؤوي دق““ روطتلا اذه لثم نأا نم ،ةلوؤوسسŸا
برغŸا Úب ةيئادعلا لامعأ’ا
قدانبلا تاكسسإا““ نأا ةحسضوم ،““Úيوارحسصلاو

عم لماعتلا بلطتي فقاوŸا هذه ‘
لمسشت يتلا تاعارسصلل ةيرذ÷ا بابسسأ’ا
تاكاهتناو مك◊ا ‘ روسصقلا هجوأا اًمئاد

.““دراوŸا ىلع فÿÓاو ناسسنإ’ا قوقح
Òثأاتو ةوق هل سسيل““ بمارت رارق نا ًةدكؤوم
.““ةيعرسشلا مدعب فاÎعا سساسسأ’ا ‘ هنأ’
هيلإا لسصوت ام ¤إا ،تقولا تاذ ‘ ًةÒسشم
ةرورسضب ةÒخأ’ا مهتمق ‘ ةقرافأ’ا ةداقلا
‘ ةيبنجأ’ا حلاسصŸا رود عوسضوم ءÓيا
نأا تدكأاو .مامته’ا نم ديزم تاعازنلا
بعسشلا ةيسضق معدب ةمزتلم لظتسس““ ،اهدÓب
ÒسصŸا ريرقتل يعسسلا ‘ يوارحسصلا
ةيبرغŸا لÓتح’ا تاوق نم ررحتلاو
ةدحتŸا ·أ’ا فقوŸ اهمعد لسصاوتسسو
ءاطعإا بجي هنأا ىلع سصنت يتلا تارارقلاو
ريرقتل ةسصرف ةيبرغلا ءارحسصلا بعسش

.مهÒسصم
،›اطيإ’ا ةيجراÿا ريزو دكأا ،هبناج نم
يسصخسش ثوعبم Úيعت نأا ،ويام يد يجيول

¤إا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل ديدج
تاذلاب تقولا اذه ‘““ ةيبرغلا ءارحسصلا

ةداعإ’ سصاخ لكسشب اًمهم اًروطت لثميسس
لمأا نع اًبرعم ،““ةيسضوافتلا ةيلمعلا قÓطإا
.““تقو برقأا ‘““ اذه ثدحي نأا ‘ ايلاطيإا

لح ¤إا لسصوتلل ““ديحولا ليبسسلا““ نأا اÈًتعم
قيرط نع لازي ام““ عازنلل يئاهن
هدÓب نأا ،ويام يد لاقو .““ةيسسامولبدلا
ءارحسصلا ةيسضقل بثك نعو ةعباتŸا لسصاوت““
،““ةلسصلا تاذ ةÒخأ’ا تاروطتلا لكو ةيبرغلا

ةيجيتاÎسس’ا ةيمهأ’ا““ هفسصو ام راطإا ‘
ةسسايسسلا ‘ يميلقإ’ا رارقتسسÓلو ةقطنملل
نع ،ويام يد برعأاو .““ايلاطيإ’ ةيجراÿا
طارخن’ا اًبيرق نافرطلا دواعي““ نأا ‘ هلمأا
ةياعر ت– ةرسشابم تاسضوافم ‘ ةين نسسحب
ايلاطيإا مازتلا اًدكؤوم ،““ةدحتŸا ·أ’ا
اهدوقت يتلا دوهجلل لماكلا معدلاب
سسيئر دكأا امك .بنا÷ا اذه ‘ ةمظنŸا
ةلسصاوم ،هدر ‘ ةيلاطيإ’ا ةيسسامولبدلا
ةيلودلا تامظنŸا عم نواعتلا هدÓب
ةدعاسسŸا ةطسشنأا معدو ،ةسصتıا
رمتسسم لكسشب اهذيفنت متي يتلا ةيناسسنإ’ا
.تاميıا ‘ Úيوارحسصلا ÚئجÓل

- يبوكلا نواعتلا ريدم ددج ،هتهج نم
ةيجراÿا نوؤوسشلا  ةرازو ‘ يكيرمأ’ا
ويسساك يد سسادنونرف سسولراك ،ةيبوكلا

ةيروهم÷ا عم نماسضتŸا ابوك  فقوم
معادلاو ةيطارقÁدلا ةيوارحسصلا ةيبرعلا

ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا  بعسشلا ق◊
نإا““ ، ويسساك يد سسولراك لاقو. لÓقتسس’او
ةيروهم÷ا عم نماسضتŸا ابوك فقوم
ةديرغت ‘ دكأاو ““اًتباث ىقبيسس ةيوارحسصلا

لكل ابوك سضفر““ ،““Îيوت““ عقوم ىلع
fiةيمارلا يكيرمأ’ا سسيئرلا ت’وا

ةلسصلا تاذ ةدحتŸا ·أ’ا تارارقلا لهاجتل
بعسشلا قح نامسضل ›ودلا عمتÛا دوهجو
‘ فرسصتلل لباقلا Òغ هقح ‘ يوارحسصلا
.““لÓقتسس’او ÒسصŸا ريرقت
ةيام◊ فينج ةعوم‹ تنادأا ،اهرودب
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ناسسن’ا قوقح ةيقرتو
Òغ لÓتح’ا رارمتسسا تارابعلا دسشأاب
نم Òبك ءز÷ برغŸا مسضو يعرسشلا
ةبسسانÃ اهل نايب ‘ لاقو ،ةيبرغلا ءارحسصلا
ةيعم÷ا رادسص’06ـلا ىركذلاب لافتح’ا
ةقلعتŸا4151 ةحئÓل ةي‡’ا ةماعلا
تاوقلا ىلع بجي““ ،رامعتسس’ا ةيفسصتب
نأا اينابسساو اسسنرف ةÁدقلا ةيرامعتسس’ا
‘ لتÙا برغملل اهتدناسسم نع فقوتت
·أ’ا سضوفم تعد امك .““ةيبرغلا ءارحسصلا
دافيا ¤إا ناسسنإ’ا قوق◊ يماسسلا ةدحتŸا
¤إا ةعرسسلا حانج ىلع ةبقارم ةثعب
ريرقت Ëدقتو ةلتÙا ةيبرغلا ءارحسصلا

قوقح سسلÛ ةلبقŸا ةرودلا لÓخ
سصاخ مامتها ءÓيإا لجأ’ ،ناسسنإ’ا

ق◊ا كلذ ‘ اÃ ،ناسسنإ’ا قوقح تاكاهتن’

نع تم‚ يتلاو ،ÒسصŸا ريرقت ‘
نم ةيبرغلا ءارحسصلل يركسسعلا لÓتحإ’ا

.ةيبرغŸا ةكلمŸا لبق
ة◊اسصŸا لجأا نم ةيلودلا ةكر◊ا تعد
بختنŸا ةدحتŸا تاي’ولا سسيئر ““روفيا““

بمارت دلانود نÓعإا ءاغلإا ¤إا ندياب وج
ىلع برغملل ةموعزŸا ةدايسسلاب فاÎعإ’ا
ئدابم معد ىلع لمعلاو ةيبرغلا ءارحسصلا
تاعازنلا ةيوسستل سساسسأاك ›ودلا نوناقلا
هتلقن - نايب ‘ ةكر◊ا تركذو .ةيلودلا
دودر ق’ دق نÓعإ’ا اذه نأا -سسمأا ،(سصاو)
نم ديدعلا تعمجأا ثيح ةعجسشم ةيلود لعف
هذهل سضفرلاو بجسشلا ىلع تائيهلاو  لودلا
ءاسضعأ’ا نادلبلا يقاب نايبلا اعدو .ةوطÿا

يعامج لكسشب لمعلا““ ¤إا ةدحتŸا ·أ’ا ‘
›ودلا نوناقلل لاثتم’اب اهمازتلا راهظإ’
قوق◊ا ذيفنت نع ةلوؤوسسم نوكت نأاو
ةماعلا ةيعم÷ا ةكر◊ا تبلاطو .““ةيسساسسأ’ا
ةئراط ةسسلج““ دقعب ةدحتŸا ·أÓل
ىلع اديكأات رخآا رارق ذاخت’ ةيئانثتسسا
بمارت نÓعإا دسض ›ودلا نوناقلا ةيقبسسأا
يداحأ’ا لمعلا ىلع رخآا لاثم وه يذلا
لثم ،““›ودلا نوناقلا لهاجتي يذلا بنا÷ا

ةلتÙا سسدقلا رابتعا قباسسلا هرارق
.Êويهسصلا نايكلل ““ةمسصاع““
يبرغŸا دسصرŸا سسيئر دكأا ،برغŸا ‘ امأا

Ÿنأا ىلع ،نامحيو دمحأا عيبطتلا ةسضهان
بعسشلل ةمدسص لكسشو ةبيسصم عيبطتلا
يتلا هتباوثب اًكسسمتم لظيسس يذلا يبرغŸا
.““ةنايخ عيبطتلاو ةنامأا Úطسسلف““ Èتعت
ددن ،سسمأا لوأا ،““12يبرع““ اهتثب ةودن لÓخو
عيبطت برغŸا نÓعإاب نامحيو دمحأا

در لوحو ييليئارسس’ا لÓتح’ا عم هتاقÓع
عيبطتلا نÓعإا هاŒ يبرغŸا عراسشلا لعف
““يوفع لعف در““ هنأا ¤إا ،ثدحتŸا تاذ تفل

تدقعنا ثيحي نÓعإ’ا دعب ثدح
ةيسضقلا ةرسصن ‘ ةلسضانŸا تافÓتئ’ا
Èع تدكأاو عيبطتلاب تددنو ةينيطسسلفلا
يهو يبرغŸا بعسشلل تباوثلا ىلع اهتانايب
راسشأاو .““ةنايخ عيبطتلاو ةنامأا Úطسسلف““ نأا
سساف ةقطنم ‘ ةÒسسم جورخ ¤إا نامحيو
ةزهجأا لبق نم اهعمق ”و عيبطتلل ةسضهانم
طابرلا ةمسصاعلا لازت ’““ افيسضم ةلودلا

fiددسشتم ينمأا راسصحب ةرسصا Áعن
تارمث نم دحاو وه يرجي امو رهاظتلا
ةرورسضب ةيبرغŸا ةلودلا بلاطو .عيبطتلا
ةسضراعŸا يبرغŸا بعسشلا تاعانق مهفت
.هعم مادطسص’ا بنŒو عيبطتلل
دق ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا نأا رـكذي
عاسضخإا““ نأاب4151 مقر اهتحئ’ ‘ ترقأا
هترطيسسو يبنجأ’ا دابعتسسÓل بوعسشلا
ناسسنإ’ا قوق◊ ًاراكنإا لكسشي هلÓغتسساو
ةدحتŸا ·أ’ا قاثيم سضقانيو ةيسساسسأ’ا
““Úيلودلا نواعتلاو ملسسلا ةيسضق قيعيو
نودو ًاعيرسس مايقلا ةرورسض““ ًايمسسر تنلعأاو
عيمجب رامعتسسÓل دح عسضوب ،طرسش ةيأا

.““هرهاظمو هروسص

ةيلياهصس رهاطلا  ^

ةرَمعتسسŸا بوعسشلاو نادلبلل لÓقتسسلا حن06Ÿـلا ىركذلا عم اًنمازت

اهتايلوؤوصسÃ ةدحتŸا ·أ’ا رــكذُت وــيراصسيلوبلا
ةيبرغلا ءارحصصلا نم رامعتصس’ا ةيفصصت ‘
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ت’واfi نم رذـحُي يـسسنوتلا سسـيئرلا
لـخادلا نم ةلودلا رارقتسسإا ةعزعزل

نع لخادلا نم ةلودلا برسضل ت’واfi دوجو نم ،دّيعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا رّذح ^
ةقيسض حلاسصم قيق– لجأا نم ،ةدحاولا ةه÷ا ءانبأا Úب ةقرفتلا ثبو ةنتفلا عرز قيرط

Úعلا““ ةقطنم ¤إا هترايز لÓخ كلذ ءاج .اهرارقتسساو دÓبلا ةحلسصم نع اًديعب
Úمويلا لÓخ تدهسش يتلا ،سسنوت بونج Úندمو يلبق يتظفاÚ fiب ةعقاولا ““ةنوخسسلا
توسص بيلغت ¤إا ةقطنŸا ›اهأا ديعسس سسيق اعدو ،ةيماد ةيلبق تاهجاوم ÚيسضاŸا
برسضل ةّيفÿا ت’واÙا لك ¤إا هابتن’او ،ةنتفلا عرز ءارو رار‚’ا مدعو ةمك◊ا
،اهتدحول نماسضلاو ةلودلا زمر وه ةيروهم÷ا سسيئر نأا ىلع اددسشم ،لخادلا نم ةلودلا
لبق فÿÓا قيوطتل ةقطنŸاب هروسضح لÓخ ديعسس Èعو .عيمجلل عسستت سسنوت نأاو

سضعبلا بيلغت نم هبارغتسساو رومأ’ا هيلإا تلآا اŸ هفسسأا نع ،ةرطيسسلا نع هجورخ
ت’اكو ^ .اهعاسضوأا رارقتسساو دÓبلا ةحلسصم ىلع ةقيسضلا حلاسصŸا

دÓبلل ةيسسايسسلا نوؤوسشلا ‘ يبوÒن لخدت ببسسب
اينيك عم ةيصسامولبدلا اهتاقÓع عطق نلعٌت لاــموصصلا

اينيك اهتراج عم تاقÓعلا تعطق هدÓب نإا ،يبود نامثع ›اموسصلا مÓعإ’ا ريزو لاق ^
يسضاŸا رهسشلا عقو فÿÓ ديعسصت ‘ كلذو هدÓبل ةيسسايسسلا نوؤوسشلا ‘ اهلخدت ببسسب

ءابنأ’ا ةلاكول يبد نامثع ريزولا لاقو .يبوÒن نم هÒفسس لاموسصلا ىعدتسسا امدنع
Úينيكلا Úيسسامولبدلا رمأايو اينيك نم هييسسامولبد عيمج بحسسي لاموسصلا““ نإا ةيمسسرلا

Ãن نإا وسشيدقم ويدارل نايب ‘ يبد لاقو .““مايأا ةعبسس نوسضغ ‘ لاموسصلا ةرداغÒيبو
اذه““ فاسضأاو .ةددfi ليسصافت ركذي ⁄ هنكل لاموسصلل ةيسسايسسلا نوؤوسشلا ‘ لخدتت
‘ ينلعلا اينيك لخدتو رمتسسŸا يسسايسسلا كاهتن’ا ىلع ادر يتأاي (تاقÓعلا عطق)
ت’اكو ^ .نآ’ا ىتح اينيك نم قيلعت يأا ردسصي ⁄و .““لاموسصلا ةيلÓقتسسا

مز هللا حور ضضراعŸا ناريإا مادعإا ءازإا
Èعُت ناصسنإ’ا قوق◊ ةدحتŸا ·أ’ا ةصضوفم

””يــجمهلا””ـب رارقلا فصصت نطنصشاوو اهتمدصص نع
ةياهن ‘ ناريإا مادعإا ءازإا ““اهتمدسص““ نع ناسسنإ’ا قوق◊ ةدحتŸا ·أ’ا ةسضوفم تÈع̂ 

““ديازتŸاو قلقŸا““ اهئو÷ فقو ىلع نارهط تسضحو ،مز هللا حور سضراعŸا يسضاŸا عوبسسأ’ا
اوسسرام مهنأ’ يفسسعت لكسشب اوفقوأا نيذلا نع اًروف جارفإ’ا““ ¤إا نارهط تعدو .مادعإ’ا ةبوقعل

نأا ىلع ًةددسشم ت’ا◊ا ةفاك ‘ مادعإ’ا ةبوقع سضراعُت اهنأا ¤إا تتفلو .““ةيناسسنإ’ا مهقوقح
حÓسصإا نكÁ ’و اهقيبطت ‘ ةيفسسعت نوكت ام اًبلاغو ناسسنإ’ا ةمارك عم قفاوتت ’ ةطاسسبب كلت““
،›ودلا نوناقلا بجومبف ،مادعإ’ا ةبوقع قيبطت ىلع لود ترسصأا اذإا هنأا تدكأاو .““اًدبأا ءاطخأ’ا

’ Áكأا لاح ‘ ’إا اهقيبطت نكÌ دعب طقفو ،ًةروطخ مئار÷ا fiبلط ةحاتإاو ةلداع ةمكا
مادعإا ،ويبموب كيام يكيرمأ’ا ةيجراÿا ريزو نادأا ،هتهج نم .وفع سسامتلا ‘ ق◊او فانئتسسا
نيدُت ةدحتŸا تاي’ولا““ نأا ةديرغت ‘ ويبموب بتكو .““يجمه““ هنأاب همادعإا فسصوو مز هللا حور
دÓبلا جراخ فطخ يذلا Êاريإ’ا ‘احسصلا ،مز هللا حورل يجمهلاو لداعلا Òغ مادعإ’ا ةدسشب

د .ق̂  .““ماظنلا دي ىلع

يــصسيصسلل فرـصشلا ماـصسو نوركام حنم Úح لوــهذلاب انرعصش :يتنوك
يسسنرفلا سسيئرلا حنم نم لوهذلاب هروعسش نع ،يتنوك يبيزوج ›اطيإ’ا ءارزولا سسيئر برعأا̂ 

ةرايز لÓخ ،يسسيسسلا حاتفلا دبع يرسصŸا هÒظن ¤إا فرسشلا ةقوج ماسسو نوركام ليوناÁإا
ةقيدسص ةلود تارايخ ‘ سضوخأا نل““ ايماتسس’ ةفيحسص عم ةلباقم ‘ يتنوك لاقو .سسيرابل Òخأ’ا

ةفداسصŸا لبق نم ىتح ،Óًيلق لوهذلاب اًعيمج انرعسش ديكأاتلاب .يبوروأ’ا دا–’ا نم ءزج يه
‘ انه يعدŸا بتكم ‘ تادنتسسŸا عاديإا عم ةفدسصلاب لخادت يذلاو ،ءاقللا كلذل ةينمزلا
نأا ¤إا ،يتنوك هونو  .ينيجير ويلوج بلاطلا لتقم ةيسضقب قيقحتلا فلم قÓغإاب ةسصاÿا ““ايلاطيإا
هبتسشي Úيرسصم نمأا طابسض4 قحب اهيف امدق يسضŸا هدÓب ‘ ءاسضقلا مزتعي يتلا ةمكاÙا
يتلا ةقيق◊ا ¤إا لوسصولل ةليسسو““ يه ينيجير باسشلا ثحابلا لتقو بيذعتو فطخ ‘ مهعولسضب

د .ق̂  .““ةمداسص نوكت نأا عقوتŸا نم

طصسوأ’ا قرصشلاو ايبيلب طصسوتلل نيديدج Úثوعبم حÎقي ششيÒتوغ
Úثوعبم حÎقا سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا نأا نويسسامولبد نلعأا ^
ءوسضلا يطعي دق نمأ’ا سسل‹ نأا ¤إا نيÒسشم ،طسسوأ’ا قرسشلاو ايبيلب طسسوتلل نيديدج

حرط سشيÒتوغ نإاف ،““زÎيور““ ةلاكو هب تدافأا ام بسسحبو .مويلا امهنأاسشب رسضخأ’ا
افلخ ايبيلل سصاÿا هثوعبم حبسصيل فونيدÓم ي’وكين طسسوأ’ا قرسشلل ›ا◊ا هثوعبم
مرسضıا يجيوÔلا يسسامولبدلا حسشر امك ،داهجإ’ا ببسسب ىحنت يذلا ةمÓسس ناسسغل
يليئارسسإ’ا Úبنا÷ا Úب ةدحتŸا ·أÓل طيسسوك فونيدÓم ةفÿÓ دنÓسسينف روت
‘ ءاسضعأ’ا لودلا نم يأا نم تاسضاÎعا كانه نكت ⁄ اذإا هنأا ¤إا تراسشأاو .ينيطسسلفلاو

ت’اكو ^ .امهنييعت رارقإا متيسسف ،ةلود51 اهددعو نمأ’ا سسل‹

⁄اعلا لوح انوروك شسوÒفب شصخصش نويلمÌ 27كأا ةباصصإا
‘ ،ةباسصإا511و افلأا877و انويلم27 ⁄اعلا لود فلتfl ‘ تاباسصإ’ا دادعأا تغلب ^
15 نم Ìكأا تغلبف ÚفاعتŸا دادعأا امأا ،افلأا126و انويلم تايفولا ةليسصح تزواÚ Œح
‘ ،ةباسصإا انويلم61ـ نم Ìكأاب ¤وأ’ا ةبترŸا ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا لت–و ،انويلم
دقف ةيناثلا ةبترŸا ‘ تءاج يتلا دنهلا امأا .464و ف’آا603 تايفولا دادعأا تغلب Úح
ةباسصإا افلأا22 نم Ìكأا ليجسست بقع كلذو ،ةلاح561و ف’آا609و ÚيÓم9 تلجسس

ليجسست بقع كلذو ،ةلاح افلأا341 نم Ìكأا ¤إا تعفترا دقف تايفولا ةليسصح امأا ةديدج
9 نم Ìكأا سسوÒفلا نم ىفاعت اميف .ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا لÓخ ةديدج ةافو ةلاح453
نويلم9.6و ةافو فلأا281 وحنب ةثلاثلا ةبترŸا ‘ ليزاÈلا تءاج امنيب ،اًسصخسش ÚيÓم
Î““ (sretemodlroW)يم دلرو““ عقوم اهرسشن يتلا ماقرأ’ا رخآا بسسحب.ةباسصإا
.انوروك تاءاسصحإا دسصر ‘ سصسصختŸا

ةيبرغلا ءارحسصلا نم رامعتسسلا ةيفسصت ‘ اهتايلوؤوسسÃ ةدحتŸا ·ألا ،ويراسسيلوبلا ةهبج تركذ
⁄اعلا ديلخت ةبسسانÃ ،مهÒسصم ريرقت نم Úيوارحسصلا Úكمتل ةمزÓلا فورظلا ةئيهت ¤إا اهتعدو
نادلبلل لÓقتسسلا حنم نÓعإا»ـب قلعتŸا4151 رارقلا ،ةي‡ألا ةماعلا ةيعم÷ا ينبتل06ـلا ىركذلا

 .””ةرَمعتسسŸا بوعسشلاو
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ةهجاوŸ ةيسسفنلا كتحسص ىلع ظفا– فيك
؟ انوروك صسوÒف

زأه÷ا دعأسسي رتوتلاو دئازلا قلق-لا بنŒو ة-ي-سسف-ن-لا ة-ح-سصلا ى-ل-ع ظأ-ف◊ا ^
قلقو أيبوفب نوبأسصي ديدعلا نأا ةسصأخ ،أنوروك ضسوÒفب ةبأسصإلا بنجتل ىعأنŸا
فعسضيو ىعأنŸا زأه÷ا ىلع أيبلسس رثؤوي ىذلا رمألا ،ىودعلا لأقتنا نم أفوخ دئاز
.هفئأظو نم
لÓخ ةيسسفنلا كتحسص ىلع ظأفحلل أهعأبتا كيلع بجي يتلا حئأسصنلا ضضعب كأنهو
:””نيل ثليه”” عقوم ‘ دروأŸ أقبط ،ءأبولا ىسشفت
لسصاوتلا عقاوم وأاو ف-تأ-ه-لا Èع كت-ل-ئأ-ع دار-فاو ءأ-قد-سصألا ع-م كل-سصاو-ت: لوأا
ىلع ءأسضقلاو ةيسسفنلا كتحسص Úسس– ‘ مهسسي ويديفلا تأŸأكمو ىعأمتجلا
.فوÿأب روعسشلا
ةجيتن دئازلا قلقلا ةهجاوم ‘ كديفت ””ةسضفسضفلا””نأأف كقلقي أم نع ثدحتلا :أينأث
.ءأبولا ىسشفت
كبيسصي ىذلا Úتورلا نم جورخلل كدعأسست يت-لا ة-ي-مو-ي-لا كمأ-ه-م دد-ح :أ-ث-لأ-ث
.كلزنم تأبلطو ةمعطألا ءارسش لثم قيسضلاو طأبحإلأب
تأيلوحكلاو Úخدتلا بنجنتو ةيدسس÷ا كتحسصب ءأنتعلاو ةسضأيرلا ةسسرأ‡ :أعبار
.ةيسسفنلا كتحسص ىلع ظأف◊ا ‘ كدعأسست

قلقلاو طأبحإلا نم ديزت يتلا نوهدلا بنŒو ةيحسص ةيئاذغ تأبجو لوأنت :أسسمأخ
لوأنت نع دعتباو ،أيموي مونلا نم فأك طسسق ىلع لوسص◊ا ىلع ضصرحا :أسسدأسس
.مونلا تقو لبق تأهبنŸا

كتلأح ‘ رثؤوت يتلاو ءأبولا لوح كرتوت نم ديزت يتلا رأبخلا عأمسس بنŒ :أعبأسس
.ةيسسفنلا
ضصأخسشألا ةبأسصإا نع ،أنأيزيول ةعمأج أهترجأا ةسسارد تفسشك نأا دعب كلذ ىتأأي
ضسوÒف ىسشفت ةجيتن أهسضرف ” يتلا قÓغلا تاءارجإا ءارج بأئتكلاو قلقلأب
⁄أعلا لوح ضصأخسشألا ن-م د-يد-ع-لا ة-بأ-سصإا ¤ا تدأا ي-ت-لاو ،د-ج-ت-سسŸا أ-نورو-ك
.أهب نوموقي يتلا ةيمويلا ةطسشنألا عجارت ةجيتن ةيسسفن تأبارطسضأب

ـه.ك ^

S°ƒDG∫ hLƒGÜ Mƒ∫ cƒQhfÉ

Úقلت تأيتفلا دعت ⁄ ›أ◊ا تقولا ‘ ^
ةيديلقتلا تلوكأأŸا دادعا قرط ملعتل لأب
ةعيرسسلاو ةيرسصعلا قأبطألأب خبطب Úفتكا
ةيلقŸا ضسطأطبلاو ازتيب-لاو أ-مروأ-سشلأ-ك
زئأجعلاو ةوسسنلا ضضع-ب ر-سصت ل-بأ-قŸأ-ب.

نسصر–و لب ةيديلقتلا قأبطألا دادعا ىلع
قرطلأب ةيلوألا أه-تأ-نو-ك-م Òسض– ى-ل-ع
هنحطو قيقدلا Òسض– أهنمو ،ةيديلقتلا
لا ةرفوتم دعت ⁄ يتلا ةيوديلا ةنحطŸأب

.تويبلا نم ليلق ددع دنع
أهدقع تبرأ-ق زو-ج-ع ة-جود-خ ي-ت-لأ-خ

قرسش مك09 دبأع نب رئب ةيدلب نم نمأثلا
نلزي ل ي-تاو-ل-لا ن-م ةد-حاو ي-ه ة-يدŸا
أميسسل ديلأقتلاو تادأعلا ىلع نظ-فأ-ح-ي
ةيبعسشلا تلوكأأŸا دادعأأب قل-ع-ت-ي أ-م-ي-ف
Úب نمو Òخألا اذه أهلسضفي يتلا أهجوزل

ضسك-سسك* ة--ي--ب--ع--سشلا تلو--كأأŸا هذ--ه
يتلا تÓكألا Úب نم دعي يذلا* بورسشŸا
نم Òث-ك-لا نأا ى-ت-ح ةد-م ذ-ن-م تر-ثد-نا
*ةيمسست ىنع-م ى-ت-ح ن-فر-ع-ي ل ةو-سسن-لا
تأبورسشŸا نم أعون ضسيل وهف *بورسشŸا
برسش نم تقتسشا ةيمسستلأ-ف ر-ئأ-سصع-لا وأا

نأا Òغ هيف رمخي يذلا ءأملل حمقلا تأبح
عطقنت ⁄و هدعت لاز-تل ة-جود-خ ة-جأ◊ا

هنيزخت بجي ةلوع هرأبتعأب هÒسض– نع
ءأتسشلا لسصف ‘ ةبعسصلا مأيÓل
نئأكلا ةجودخ ةجأ◊ا لزنم ¤إا أن-ل-ق-ن-ت
يتلاو دبأع نب رئ-ب-ب ر-م-عأا دلوا ة-قر-ف-ب
ذنم ليسصفتلأب هدادعإا ةيفي-ك أ-ن-ل تحر-سش
Úح ¤إا أبلسص أحمق نوكي أمنيح ةيادبلا
. ضسكسسكلا عاونا ذلأا نم حبسصي نأا

 بورسشŸا ضسكسسك عنسص ةقيرط
‘ هنأا ةجأ◊ا لوقت هدادعإا ة-ي-ف-ي-ك ن-عو
اديج بلسصلا حمقلا لسسغ نم دبل  ةيادبلا
ءأعو ‘ أهب ضسأأب ل  ة-ي-م-ك ع-سضو م-ت-ي م-ث
هقلغ م-ت-ي م-ث ن-مو ءأŸأ-ب ءو-ل‡ ه-ف-سصن
ضصت“ ىتح ر-ه-سش ةدŸ ه-كر-تو مأ-ك-حأأ-ب

مت-ي-ل أ-ه-ل-ك ءأŸا ة-ي-م-ك ح-م-ق-لا تأ-ب-ح
هفيفŒ متيو ءأعولا نم حمقلا جارختسسا

فيفجتلا ةيلمع دعبو ضسمسشلا ةعسشأا ت–
ةيديلقتلا ة-ن-ح-طŸا ¤إا ح-م-ق-لا ل-سسر-ي
نكÁ هنأا ةجأ◊ا تكردتسسا أنه- هنحطل
دعب أهتعيبط ىلع حمق-لا تأ-ب-ح ل-كؤو-ت نأا
ديفم وهف ةرسشأبم ءأعولا نم أهجارختسسا
‘ ضسوؤوكلا ‘ أÁدق عأبي نأ-كو ة-ح-سصل-ل
ثيدحلل دوعتل -  روأÛا ءأعبرلا قوسس
بورسشŸا ي-سسك-سسك داد-عا ة-ق-ير-ط ن-ع

ديلأب هدادعإا متي ه-ن-ح-ط ة-ي-ل-م-ع د-ع-ب-ف
رولبتي ىتح هل ح-م-ق-لا ة-سشي-سشت ة-فأ-سضإأ-ب
يذلاو ةقرفتمو ةÒغسص تأبح ¤إا Úحطلا
وه ةثدحتŸا تاذ بسسح كلذ ىلع دعأسسي
وهف (لأخنلا) مسسأب فرعي يذلا لأبرغلا
تأبح لكسشتت ىتح دقعلاو ل◊ا رودب موقي
هذه عسضو أهدعب متيل بورسشŸا يسسكسسك
رأي-سسلا) ى-م-سسي ر-خآا لأ-بر-غ ‘ تأ-ب◊ا
لك هت– نم ط-قأ-سست-ت يذ-لاو ( ق-ي-قد-لا
أهدحو يسسكسسكلا تأبح ىقبت-ل أ-يأ-ق-ب-لا
عسضو متي ةدق-عŸا ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه د-ع-بو
ةعسشأا ت– ىرخأا ةرم بورسشŸا يسسكسسك
أهدعب هنيزخت متيو  فجي ىتح ضسمسشلا
لكأÓل حلأسص حبسصيو

بورسشŸا ضسكسسك Òسض–
Òسض– ةقيرط نأا ةجودخ ةجأ◊ا لوقت

اÒثك فلتخت ل يسسكسسكلا نم عونلا اذه
وأا( ضضيبل مأعطلا) يدأعلا ضسكسسكلا ىلع
ةيمسستب أيلfi فورعŸا دوسسلا ضسكسسكلا
‘ هكرت متي ذإا  ( Òعسشلا وأا لحكل مأعطلا)
متي مث روفي-ل ة-ئدأ-ه رأ-ن ى-ل-ع ضسأ-ك-سسك
هنهد متي مث ءأŸأب هسشرو ةنف÷ا ‘ هعسضو
نوتيزلا تيز وأا ترفو-ت نإا ر-ق-ب-لا ةد-بز-ب
ازهأج مدقي مث حلŸا نم ليلقلا ةفأسضإأب
جأجدلا وا محللا قرÃ أ-مإا ه-لوأ-ن-ت م-ت-يو
تكرد-ت-سسا أ-ه-نأا Òغ Íل-لأ-ب وا ي-بر-ع--لا
” لأح ‘ Íللا عم هÁدقت مدعب تحسصنو
ارم حبسصي هقاذم نأل نوتيزلا تيزب هنهد
. Íللا عم نوتيزلا تيز قفاوت مدعل

بورسشملا ضسكسسك دئاؤف
ع-ت-م-ت-ي ة-ي-ب-ع-سشلا تلو-كأأŸا ن-م هÒغ-ك
ةحسصل ةم-ج د-ئاو-ف-ب بور-سشŸا ضسك-سسك
نو-لو-ق-لا ى-سضرŸ د-ي-ف-م و-ه-ف نأ-سسنإلا
كأسسملا عنÁو مسضه-لا ل-ه-سسيو ةد-عŸاو
ارظن تازأغلا نم ضصلختلا ىلع دعأسسيو

Ãأب ةئأم ةيعيبطلا هتأنوكŸحسصني ذإا ةئأ
ءاوسس بورسشŸا ضسكسسك لوأ-ن-ت-ب ءأ-ب-طلا
ةرسشأبم نيزختلا ءأعو نم هجارختسسا دعب

ضسكسسكك وأا ةرمfl حمق تأبح لكسش ىلع
.

تانبل ةجودخ ةجا◊ا ةيسصو
 مؤيلا

ةجأ◊ا عم جأتروبورلا اذه دادعا مأتخ ‘
تأنبل ةحيسصن Ëدقت أهنم أنبلط ةجودخ

هذه لث-م ى-ل-ع Úل-خ-ت ي-تاو-ل-لاو مو-ي-لا
فرأسشم ىلع أهنأأ-ب أ-ن-ل تلأ-ق-ف تÓ-كألا
هذه لثم دادعا نع تزجع دقو Úنأمثلا
ملعتب مويلا تأنب يسصو-ت أ-ه-ن-ك-ل تÓ-كألا
أ-ن-ثار-ت ن-م ي-ه-ف قأ-ب-طألا هذ-ه داد--عا
ةدعتسسم يهو رثدنت نأا بجي لو أنتادأعو
لكو أهنئأنكو أهتاديفحو أهتأنبل أهميلعتل

ضسكسسك داد-عإا ة-ي-ف-ي-ك م-ل-ع-ت ىو-ه-ت ن-م
نم ةيم-ك Òخلا ‘ أ-ن-يد-ه-ت-ل بور-سشŸا
ح-ج-ن-ت نأا ل-مأا ى-ل-ع بور-سشŸا ضسك-سسك
ةحيحسصلا ةقيرطلأ-ب هداد-عإا ‘ ة-جوز-لا
. ةجودخ ةجأ◊ا › أهتفسصو يتلا

يمودوب دارم جاتروبور^

يرئاز÷ا رمحأ’ا لÓهلا نم ةمهاسسمك
 نط022 لم– ةينماسضت ةلفاق قÓطنا

لظلا قطانم وحن تادعاسسŸا نم
ر--ئاز÷ا ن--م ضسمأا لوا تق--ل---ط---نإا ^

رمحألا لÓهلل ةينمأسضت ةلفأق ةم-سصأ-ع-لا
نم ن-ط022 برأق-ي أ-م م-سضت ير-ئاز÷ا
ةدئأفل ةه-جو-م ة-ي-نأ-سسنلا تاد-عأ-سسŸا
È 84ع لظلا قطأنÃ ةزوعŸا تÓئأعلا
ةحفأكŸ لÓه-لا ن-م ة-م-هأ-سسم-ك ،ة-يلو
.أنوروك ضسوÒف يسشفت
،ةلفأقلا قÓطنا ةرأسشا أهئأ-ط-عا لÓ-خو
،يرئاز÷ا رمحلا لÓهلا ةسسيئر تحسضوأا

ةل-فأ-ق-لا هذ-ه نأا ،ضسل-ي-ب-ح ن-ب ةد-ي-ع-سس
يوت– و ةلفأح62 مسضت يتلا ةينأسسنإلا

،تادعأسسŸا نم نط022 برأقي أم ىلع
لÓ-ه-لا ة-ي-ج-ي-تاÎسسا رأ-طا”” ‘ جرد-ن--ت

Ÿر-ه-ظ يذ-لا أ-نورو-ك ءأ-بو ة-ح-فأ--ك ‘
.””مرسصنŸا يرفيف ‘ رئاز÷ا
و ةيئاذغ داوم ‘ تادعأسسŸا هذه لثمتتو
بيلحو Êدعم ءأمو تأمأمكو ميقعتلا داوم
نم رأبكلل تأظأفح بنأ-ج ¤إا لأ-ف-طأÓ-ل
.ÚنسسŸا ىسضرŸا
ر-م-حألا لÓ-ه-لا ة--سسي--ئر تد--كأا أ--م--ك
ةبهب ةمعدم ةل-فأ-ق-لا هذ-ه نأا ير-ئاز÷ا
Úع ىفسشت-سسÃ ة-ح-سصلا لأ-م-ع ةد-ئأ-ف-ل
·لا جمأنرب أ-ه-مد-ق ،( ة-ف-ل÷ا) ةرأ-سسو
.ةيمنتلل ةدحتŸا
نب ةديسسلا تركذ ،تأمأمكلا ضصوسصخبو

أهب تعÈت ةينمأسضت ةب-ه”” أ-ه-نأا ضسل-ي-ب-ح
أعيجسشت ،رئاز÷أب Úسصلا ةرأفسس ،ارخؤوم
نع اÒبعت و ير-ئاز÷ا ر-م-حألا لÓ-ه-ل-ل
بع-سشلا ع-م ي-ن-ي-سصلا بع--سشلا ن--مأ--سضت

ةÒسشم، ””ةحئأ÷ا هذه لظ ‘ ،يرئاز÷ا
هجوتسس ةمأمك فلأا002ـب ردقت”” أهنأا ¤إا
ةيئادتبلا ضسرادŸأب ذيمÓتلاو تÓئأعلل
.””لظلا قطأنÃ ةعقاولا
نأا ةلوؤوسسŸا تاذ تدكأا ،ىرخأا ةهج نم و

‘ دمتعت Êأسسنلا عبأ-ط-لا تاذ أ-ه-تأأ-ي-ه
تأعÈت فلتfl ىلع ةينمأسضتلا أهتأيلمع
أهعسضي  يتلا تأنحأسشلا أهيف أÚ ÃحنأŸا
لÓ-ه-لا فر--سصت ت– Úن--سسÙا د--حأا
.يرئاز÷ا رمحلا
ةينمأسضتلا تأيلمعلأب ةبسسأ-نŸأ-ب تر-كذو
هذه لظ ‘ ميخ نم لحرلا ودبلل ةهجوŸا
ميعدت ¤إا ترأسشأا أ-م-ك .ةدرأ-ب-لا ءاو-جلا

ةمسصأعلا رئاز÷أب تأيفسشت-سسŸا تارد-ق
ضسو-سسم ي-ن-ب ى-ف-سشت--سسم رار--غ ى--ل--ع
ضضعب و ةديلبلاو كيرأفو-ب تأ-ي-ف-سشت-سسمو
و ةقزازع) وزو يزيتب ةيح-سصلا ل-كأ-ي-ه-لا
ةليم ،(نازيŸا عارذ و تريزقيت و ينغوب
ةرأ-سسو Úعو ي-قاو-ب--لا مأاو (ةو--ي--جر--ف)
.ةفل÷أب
متف ،نطولا جرأخ تأبه-ل-ل ة-ب-سسن-لأ-ب أ-مأا

Œلأ‹ ‘ ةيرئاز÷ا ةلودلا ةسسأيسس ديسس
،ةلوؤوسسŸا تاذ تلأق أمك ،Êأسسنلا لمعلا

ةدئأف-ل ة-ي-ن-مأ-سضت تأ-ي-ل-م-ع لÓ-خ ن-م
‘ Úن-طاوŸاو Úيوار-ح-سصلا Úئ-جÓ--لا
¤إا ةÒسشم راوفيد توكب اذكو ›أم و أيبيل
أننيد ميلأعت”” نم ةعبأن تادعأسسŸا هذه نأا
ةد-ن-جأا ضسأ-سسأا ى-ل-ع مو-ق-ت لو ف-ي-ن◊ا

م.ق ^ .””ةيسسأيسس

نارهو
0078 صسرغ ‘ صصخسش0001نم ديزأا ةكراسشم

يوارفاط ةباغب ةÒجسش
داو ةر-ئاد-ب يوار-فأ-ط ة-بأ--غ تفر--ع ^

ةيلمع ،ضسمأا لوأا ،نارهو ةيلو-ب تÓ-ي-ل-ت
Ì 0001كأا أ-ه-ي-ف كرأ-سش ة-ع-سساو Òج-سشت
نم ةمأه ةقطن-م ضسر-غ-ب او-مأ-ق ضصخ-سش
نم ةÒجسش0078 نم تدأفتسسا يتلا ةبأغلا

flعاونألا فلت.
ةيلوب ةرمتسسŸا Òجسشتلا ة-ي-ل-م-ع د-ع-تو
هترطسس مخ-سض ج-مأ-نÈل ة-ل-م-ك-ت نار-هو
ع-م ق-ي-سسن-ت-لأ-ب نار-هو ة-يلو ح--لأ--سصم

fiيذلاو ةئيبلا ةيريدمو تأبأغ-لا ة-ظ-فأ
ةدع Èع ةÒجسش فلأا003 ضسرغل فدهي

نار-هو ة-يلو تنأ-كو ،ةرر-سضت-م تأ-بأ--غ
يتلاو ةقبأسس ضسرغ تأ-ي-ل-م-ع4 تده-سش
لبج”” دوسسألا ل-ب-جو غاد-م تأ-بأ-غ تسسم
” يتلا ةيلمعلا يهو ةليسسم ةبأغو ””رهقلا

فلأا51 ن-م Ìكأا ضسر-غ أ--ه--لÓ--خ ن--م
.ةÒجسش
موي ةيأغل ةيلمعلا لسصاوتت نأارظتنŸا نمو
ة-مأ-ه ة-كرأ-سشÃ ل--ب--قŸا ضسرأ--م12
يتلاو نارهو ةيلوب ةلعأفلا تأي-ع-م-ج-ل-ل

ةÒجسش فلآا01 ›اوح عمج نم تنك“
م.ق ^ .ةيلمعلا لÓخ أهسسرغ متيسس

ةيدŸا ‘ تاÒثكلا هنع تلخت نأا دعب

زوجعلا لازت’ يسسكسسك ““ بورسشŸا ““
هÒسض– ىلع ظفا– ةجودخ

نم ةؤسسنلا ضضعب اهيلع ظفاحت لازت ’ يتلا ةيبعسشلا ت’ؤكأاملا نم ديدعلاب ةيدملا ةي’و رهتسشت
ةذيذللا ةيديلقتلا ت’ؤكأاملا نم اهريغو ةكؤبكبلاو لغربلاو يسسكسسكلاو فؤفسسملاك لوأ’ا ليعرلا
تانب ىلع ظحÓي ام نكل مهئانبأاو مهجاوزا تابغرل ةيبلت اهدادعإا يف ةيدملا زئاجعو ةؤسسن ننفتت يتلا
.اهريسضحت نع نهفوزع مؤيلا

ناطرسسلل ةيكيرم’ا ةسسسسؤؤŸا فرط نم
ر’ود فلأا03 ةحنم ىلع لسص– ىسسيع تيأا ةÁرك ةثحابلا

رئاز÷أب ةي-ك-ير-مألا ةرأ-ف-سسلا تأأ-ن-ه ^
أهلوسصح دعب ىسسيع تيأا ةÁرك ة-ث-حأ-ب-لا

فر-ط ن--م رلود ف--لا03 ةحن-م ى-ل-ع
ترسشنو ،نأطرسسلل ةي-ك-ير-ملا ة-سسسسؤوŸا

أهتحفسص ىلع ةيكيرمألا  ةرأفسسلا ةحفسص
لوقت اروسشنم  كوبسسيأ-ف-لا ‘ ة-ي-م-سسر-لا

تيأا ةÁرك ةيرئاز÷ا ةثحأبلل أنينأهت ””هيف
رلود فلأا03 أهردق ةحنم أهيقلتل ىسسيع
كلذو نأطرسسلل ةيكير-مألا ة-سسسسؤوŸا ن-م
ةيأقولا ¤إا فدهي يذلا أهعورسشم زيزعتل

جÓعلا ةج-ي-ت-ن ضضار-مألأ-ب ة-بأ-سصإلا ن-م
.””يعأعسشإلا

ىسسيع تيأا روتكدلا تلأق ،قأيسسلا اذه ‘
رأ-سسŸا د-يد– ى-ل-ع أ-ن-تأ-سسارد ز-كر--ت””
ة-يو-مد-لا ة-ي-عوألا ة-نأ-ط-ب ‘ ي-ئ-يز÷ا
ةدأفتسسلا نكÁ يتلاو غأمدلا ‘ ةقيقدلا

ةديدج ةيئأقو تأجÓ-ع ر-يو-ط-ت-ل أ-ه-ن-م
نم Úجأنلا ةأي-ح ة-ي-عو-ن Úسس– فد-ه-ب

ةروتكدلا نأا ،ركذلأ-ب ر-يد-ج .””نأ-طر-سسلا
بط م-سسق ‘ ل-م-ع-ت ى-سسي-ع تيأا ةÁر--ك
ذنم اويأا ةعمأجب ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا

ةلأمز جمأنرب أهلأمكإا دعب ،È 8102متبسس
‘ بط-لا ة-ي-ل-ك ‘ هارو-ت-كد-لا د-ع--ب أ--م
م.ق ^ .يكووليم ‘ نسسنوكسسيو
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.مسساق ةعور ـ سسنوت ^
هذهل راك-ن-ت-سس’ا تاو-سصأا تل-ع د-ق-ف  ^

،ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ةيخيرا-ت-لا ة-نا-يÿا
ةينطولا باز-حأ’ا ن-م د-يد-ع-لا تن-ل-عأاو
‘ ÊدŸا عمتÛا تامظنمو ةيمدقتلاو
اهتموكح عيبطت اهسضفر ةيبرغŸا ةكلمŸا

ةهب÷ا رارغ ىلع Êويه-سصلا نا-ي-ك-لا ع-م
ينطو-لا ر“ؤوŸاو ة-ي-مد-ق-ت-لا ة-ي-بر-ع-لا
ةسضهانŸ ي-برا-غŸا د-سصرŸاو يدا–’ا
عم نماسضتلل ةينطولا ةعومÛاو عيبطتلا
.اهÒغو ينيطسسلفلا بعسشلا

Úطصسلف ىلع ةمواصسم ل
ةهب÷ا مسساب قطانلا لاق ،قايسسلا اذه ‘

““دهعلا““ ـل ةلاوطب يلع ةيمدقتلا ةيبرعلا
ةمواسسملل لا‹ كانه سسيل هنإا يرابخ’ا

يأا فرط نم ةينيطسسلفلا ة-ي-سضق-لا ى-ل-ع
ةيز-كرŸا ة-ي-سضق-لا ا-ه-نأ’ ي-بر-ع ما-ظ-ن
تاكر– كانه نا ادكؤوم ةيبرعلا بوعسشلل
ة-ب-لا-طŸ ي-بر-غŸا عرا--سشلا ‘ ة--مدا--ق
رار-ق-لا اذ-ه ن-ع ع--جاÎلا--ب ة--مو--ك◊ا
انيدل““ :انعقوŸ ةلاوطب فاسضأاو .Òطÿا

لثم ةينطوو ة-ي-مد-ق-ت تا-م-ي-ظ-ن-ت ةد-ع
بعسشلا عم نماسضتلل ةينطو-لا ة-عو-مÛا
ةيطار-قÁد-لا ة-ك-ب-سشلاو ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
ةيبراغŸا ةيعم÷او بوعسشلا عم نماسضتلل

Ÿا ةفاسضإا ينيطسسلفلا بع-سشلا ةد-نا-سس¤
نع اهعيمج تنلعأاو ،ةيسسايسسلا بازحأ’ا
عجاÎلاب ةلودلا تبلاطو ةي-ل-م-ع-لا سضفر

تايلمع ةدع ان-سضرا-ع نا ق-ب-سسو .ا-ه-ن-ع
دوفولا سضعب مودق لثم ةيعيبطت تاوطخو
وا بر-غŸا ¤ا تارا-يز ‘ ة-ي-ل-ي-ئار-سس’ا

.““ةيراŒو ةيداسصتقا لدابت تايلمع
قبسس دق ناك برغŸا نا ¤ا انثدfi راسشأاو
بتكم كانه ناكو ““ول-سسوأا““ د-ع-ب ع-ّب-ط نأا
دعب نكلو طابر-لا ‘ ي-ل-ي-ئار-سسإا لا-سصتا
برغŸا فقوأا ةينيطسسل-ف-لا ة-سضا-ف-ت-ن’ا

Ú◊ا كلذ ذنمو عيبطتلا تايلمع عيمج
طغسض ت– مويلاو .ةيدا-ع رو-مأ’ا تي-ق-ب
نا ود-ب-ي ج-ي-لÿا لود طو-غ--سضو بمار--ت
زازتب’ا اذهل تعسضخ ةيبر-غŸا ة-مو-ك◊ا
.““عيبطتلاب تلبقو

نكÁ ىرخأا ةيبراغم لود تناك اذا امعو
يسسايسسلا بيجي  عيبطتلا بكرب قحلت نا
حيحسص ،كلذ دقتعا ’»:لوقلا-ب ي-بر-غŸا
سسنو-ت ى-ل-ع سسرا“ ا-طو-غ-سض كا-ن-ه نا
عيبطتلل ايبيلو رئاز÷ا ىلعو اينا-ت-يرو-مو
كل“ بوعسشلا هذه نإاف يداقتعا ‘ نكلو
لك ّدسست نا اهنأاسش نم ةÒبك ةمواقم ةكبسش
.““تاقاÎخ’او ت’واÙا هذه
ةنياهسصلاب ءاوقتسس’ا

‘ ق-با-سسلا بئا-ن-لا بر-عأا ه-ت--ه--ج ن--م
““ ـل ي-جا◊ا ما-سشه ي--سسنو--ت--لا ناÈŸلا
ةوطخ هراكنت-سسا ن-ع يرا-ب-خ’ا ““د-ه-ع-لا
ـل هثيدح ‘ اÒسشم ةيع-ي-ب-ط-ت-لا بر-غŸا
تلح ةثراك وه لسصح ام نا ¤ا ““دهعلا““
ةاعدو ءÓمعلا عجسشتسسو ةيبراغŸا دÓبلاب
جسسنلا ىلع ىرخأ’ا نادلبلا ‘ ع-ي-ب-ط-ت-لا

يبرغŸا مÓعإ’ا““ :فاسضأاو .اهلاونم ىلع
ةيداسصتقا تاحا‚““ زاربإا ¤ا ى-ع-سسي د-ق
عيبطتلا ءارج ةيمهو نوكت دق ““ةيعامتجاو
بلاطتل ةقطنŸا بوعسش ىلع Òثأاتلا ةياغب

.““برغŸا لاونم ىلع جسسنلاب اهتاموكح
برغŸا نأا امك““ :Óئاق انثدfi فيسضيو
نادلب تÓماع-ت ‘ د-يد-ج فر-ع-ل سس-ّسسأا
سضف ‘و اهن-ي-ب ا-م-ي-ف ي-بر-ع-لا بر-غŸا ّ
ءاو-ق-ت-سس’ا لÓ-خ ن-م كلذو ا-ه-تا-عاز-ن
دقف ،ءاقسشأ’ا باسسح ى-ل-ع ة-ن-يا-ه-سصلا-ب
فاÎعا-ب ي-بر-غŸا ع-ي-ب-ط-ت-لا ط--ب--ترا
ءارح-سصلا ة-ي-بر-غÃ ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
نم يسضاŸا ‘ مولن ا-ن-ك د-ق-ل .ة-ي-بر-غ-لا
باسسح ىلع ةد-ح-تŸا ·أ’ا-ب د-ج-ن-ت-سسي
ةنياهسصلاب دجنتسسن مويلا انب اذإاف هقيقسش
ةيبر-ع-لا سضرأ’ا ‘ ادا-سسف او-ثا-ع ن-يذ-لا
ّكسص مهيط-ع-نو قو-ق◊ا-ب ا-ن-ل او-فÎع-ي-ل

نانبلو Úطسسلف ‘ مهمئارج ىلع نارفغ
.““قارعلاو سسنوتو رسصمو ايروسسو
ة--مو--ك◊او سشر--ع--لا ي---جا◊ا ا---عدو
عيبطتلا رارق نع عجاÎلا ¤إا ÚيبرغŸا
عيبطتلاب ةيبرغلا ءارحسصلا ةسضياقم نعو
دا‹أا ركذ يذلا خيراتلاف ةن-يا-ه-سصلا ع-م
ةكرب نب يدهŸاو يباطÿا Ëركلا دبع
ÚلسضانŸا نم م-هÒغو ي-سسا-ف-لا لÓ-عو
Êاب-سسإ’ا ن-يرا-م-ع-ت-سس’ا د-سض ة-برا-غŸا

مويلا ماكح نأا اسضيأا ركذي-سس ،ي-سسنر-ف-لاو
هعم اوعّبطو مر‹ نايك ¤إا مهيديأا اودم
ثدحتي ’و ،رفتغت ’ يتلا ه-م-ئار-ج م-غر

ةلئازلا ةيداŸا مع-ن-لا ن-ع خ-يرا-ت-لا اذ-ه
دق يتلا ةيلحرŸا ةيدا-سصت-ق’ا ع-فا-نŸاو
عيب-ط-ت-لا اذ-ه ءار-ج بر-غŸا ا-ه-ي-ن-ج-ي
.ÊاÛا
تردسصأا ةيسسنوت بازحأا ةدع نا ¤ا راسشي
يبعسشلا رايتلا بزح اهنيب نم ةنادا تانايب
عم يبرغŸا ماظنلا  عيبطت““ نا Èتعا يذلا
ىمظع ةيخيرات ةنايخ Êويهسصلا نا-ي-ك-لا
،““ةلداعلا ةيناسسنإ’او ةيبرعلا اياسضقلا لكل

fiىلع نرقلا ةقف-سص تا-ي-عاد-ت ن-م ارذ
رايتلا نايب فاسضأاو .يبرعلا يموقلا نمأ’ا
يمسسر نÓعإا وه عيقوتلا اذه““ نا يبعسشلا

ةياسصولل هعو-نÿ ي-بر-غŸا ما-ظ-ن-لا ن-م
برغŸا ليو–و ةر-سشا-بŸا ة-ي-نو-ي-ه-سصلا
اهلتحي ٍةّيمfi ¤إا ابعسشو ا-سضرأا ق-ي-ق-سشلا
ةي-نو-ي-ه-سصلا ة-كر◊ا با-سس◊ ا-هر-يد-يو
.““ةيكيرمأ’ا ةيلايÈم’او
يذلا يبرغŸا ماظنلا نإا““ :نايبلا فاسضأاو

نÓعا ‘ يبرعلا جيلÿا ةمظنأا وذح اذح
هرود دكأا Êويه-سصلا نا-ي-ك-لا ع-م ه-ف-لا–

ةيبرعلا اياسضقلا لكل ي-خ-يرا-ت-لا Êا-يÿا
لك ‘ هتكراسشم دكأا امك ةلداعلا ةيناسسنإ’او
كلذلو يبرعلا نطولا لاط يذلا بيرختلا

تاكرحتلا ل-ك سضا-ه-جاو ه-ت-يا-م-ح ت“
ةلادع-لاو ة-ير◊ا-ب ة-ب-لا-طŸا ة-ي-ب-ع-سشلا
ىوق اهدوقت يتلا برغŸا ‘ ةيعامتج’ا

Êزıا ماظنلل ةسضهانم ةيمدقت ةيبعسش
““.ةينويهسصلاو رامعتسسÓلو ليمعلا
¤إا يبرغŸا بعسشلا يبعسشلا رايتلا اعدو
كلذكو ةينو-ي-ه-سصلا ة-يا-سصو-لا ة-موا-ق-م

Œتاودأاب ءاقتر’ا ىلع لمعلل هتوعد ديد
ةينويهسصلاو رامعتسسÓل يداعŸا لا-سضن-لا

ةيبرعلا ةمواقملل ةهبج ليكسشت لÓخ نم
اهئاول ت– مسضت يتلا ةعسساولا ة-ي-مو-ق-لا
رايخك مواقŸا يبعسشلا فيطلا ناولأا ةفاك
ةيلاسضن ةلاح ةد’و نع Èعي ي-ج-ي-تاÎسسا

هذ-ه طا-ق-سسا ل-جأا ن-م ة-ل-ما-سش ة-ي-بر-ع
مÓسستسس’ا لسسل-سسم ف-قوو تا-ي-قا-ف-ت’ا

.ودعلا ةدارإ’

برغملل ةنايخ :يبرغŸا عيبطتلا!Êويهسصلا عيبطتلا راسصعإا ةهوف ‘ يبرعلا برغŸا
!ماهوألا لباقم Úطسسلفو

هر-سصا– ي-بو--يأ’ا ل--ما--ك--لا ّنإا ^
ركذ درجمف ،ًات-ي-مو ًا-ي-ح تا-ن-ع-ل-لا
هّنأا مغر ،نعّللاب ةبغر-لا Òث-ي ه-م-سسا

وه ،رسصعلا لماوك ’ سصقاونب ةنراقم
Úح-ف ،ةز-ع-لاو ة-ي-سسور-ف-لا د-يد-سش
اولوتسساو رسصم نوي-ب-ي-ل-سصلا حا-ت-جا

ناطلسسلا مهيلع سضرع ،طايمد ىلع
هررح ام لكو سسدقŸا تيب لماكلا

ن-م جورÿا ل-با-ق-م ،ن-يد-لا حÓ-سص
ليلذلا هسضرع اوسضفر مهنكل ،طايمد
لك ىلع نولوتيسس مهنأاب م-ه-ت-عا-ن-ق-ل
عم قفتا لماك-لا ن-ك-ل ،ةو-ق-لا-ب كلذ
فر-سشأ’او ى-سسو-م فر-سشأ’ا ه-يو-خأا

او-عا-ط--ت--سساو ،ما--سشلا ‘ ى--سسي--ع
““ةيبي-ل-سصلا““ ة-ل-م◊ا ى-ل-ع ءا-سضق-لا
sبد نأا دع-بو ،طا-ي-مد ن-ع ا-هر-حدو
ل-ما-ك-لا دا-عأا ،ةو--خإ’ا Úب فÿÓا

رو--طاÈمإÓ--ل ل--ي--لذ--لا ه---سضر---ع
ة--لود---لا رو---طاÈما ،كيرد---ير---ف
،ابوروأا برغ ‘ ةسسدقŸا ةينامورلا

Úبو سسدقŸا تي-ب ه-ح-نÁ نأا ى-ل-ع
ل-با-ق-م ،اد-ي-سصو ةر--سصا--ن--لاو م◊

َل-ِب-ق .ه-تو-خا بر-ح ‘ ه-تد-عا--سسم
سسأار ىلع جرخو سضرعلا روطاÈمإ’ا

ثيح ،خيراتلا ‘ برغأ’ا يه ٍةلمح
هنكل ،سسراف006 اهدادعت زواجتي ⁄
نع عجارت دق لماكلا ناك لسصو Úح
م-سست-قاو هو-خأا تا-م ثي-ح ،ه-سضر-ع
ن-ك-لو ،ثلا-ث-لا ه-ي-خأا ع--م ه--ك--ل--م
لماكلا سصوكنل ملسستسسي ⁄ كيرديرف
هيدي Úب عومد-لا فرذ-ف ،هد-عو ن-ع
كقيتعو ككول‡ انأا““ هل لاقو ،Óًلذت
.““جورخ هرمأات اّمع › سسيلو
كيرديرف للذت-ل ل-ما-ك-لا م-ل-سست-سسا
هتاءانحناو ةعط-ق-نŸا Òغ ه-عو-مدو
ىلع عيقوتلا ”و ،تع-ف-ترا ا-م ي-ت-لا
تفر-ُع ي-ت-لاو م-ي-ل-سست-لا ة-ي-قا-ف--تا
نوملسسŸا ما-قأا-ف ،ا-فا-ي ة-ي-قا-ف-تا-ب
ا-ي-فار--غ--ج داد--ت--ما ى--ل--ع ”آاŸا
عم طّروت هّنأاب لماكلا رعسش .مهدوجو
طرفي ⁄ هّنأا عيسشي حارف ،كيرديرف
سسئانك-لا م-ه-ح-ن-م ا‰إا ،ى-سصقأ’ا-ب
ه-ب--سشي اذ--هو .ة--برÿا تو--ي--ب--لاو
،دد÷ا ÚطرفŸا ÚعبطŸا تاعاسشإا
قو--ق◊ا--ب نو--ك--سسم--ت--م م--ه--ّنأا--ب
سسدقلاب نوثبسشت-م ،ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا

ّلحبو ةينيطسسلفلا ةلودل-ل ًة-م-سصا-ع
اوقد-سص و-لو ة-نو-خ م-هو ،Úت-لود-لا

Ãاو ةّثرلا مهتاكسسمتسسÿفيكف ،ةبر
Úبو مهنيب قرفلا نكلو ؟نوبذاك مهو
هاتأا ة‚رف-لا رو-طاÈما ّنأا ل-ما-ك-لا
ىتأا ء’ؤوه امنيب ،ًاينحنم ًايكاب Óًيلذ
ىلع ةديرغت درجÃ ةلذأا بمارت مهب
ةحاقولاب ةرجحتم مهنو-ي-عو ،Îيو-ت
ّنأا امك ،ةقافسصلا اهدلبت مهتانحسسو
د-ه-ع ‘ ”آاŸا تح-ت-ف ي-ت-لا ة-مأ’ا
Úح ا-ه-ف-ط-ع-ت-سسي حارو ،ل-ما--ك--لا
مه اه ،اهتبسضغ ةينا-ك-مإا ر-ع-سشت-سسا
ةهÓبو تمسصلاب نوع-تر-ي ا-ه-فÓ-خأا
يأا ‘ ًا“أام اوحت-ف-ي م-ل-ف ،نو-ي-ع-لا

سسكعلا ىلع لب ،ةنيد-م وأا ٍة-م-سصا-ع
يتلا مسصاوعلا سضعب كانه ،كلذ نم
نم تلل– ا-ه-ّنأا-كو ،حار-فأ’ا تما-قأا

اهلهاك لقثي ناك يذلا ،فرسشلا ءبع
.ًاÈج
ناك ،مهÒخأا سسيلو ÚعبطŸا رخآاو
،سسدا--سسلا د--مfi بر---غŸا كل---م
اذه ى-ل-ع ةد-يد-ج تسسي-ل بر-غŸاو
نرقلا تا-ي-ن-ي-ت-سس ذ-ن-م-ف ،““را-ك-لا““
ًاسصوسصخ تا-قÓ-ع-لا تنا-ك ي-سضاŸا
Êا-ث-لا ن-سس◊ا كلŸا Úب ة-ي--ن--مأ’ا
‘ تناك اهنكل ،ةمئاق ود-ع-لا نا-ي-كو
،يبعسش ٍسضفر ةأاطو ت–و قيسض ٍراطإا
كلŸا رفخ نم بمرت هلعف ام امنيب
ام لك نم رطخأا وه ،ةيÎيوت ةديرغتب
ةلاح ‘ هبعسش ع-سضو كلŸا-ف .ق-ب-سس
عيبطتلا لباقم ثيح ،ةي-ن-طو ٍعزا-ن-ت

،ءارحسصلا ةيبرغÃ يكيرمأا ٌفاÎعا
ةيسضق ةينطو Úب هبعسش كلŸا عسضوف
نإا ،Úطسسلف ةيسضق ةينطوو ءارحسصلا
ءارحسصلا نوديرت ةبراغŸا اهيأا متنك
ةلداعŸا هذه ،Úطسسلف نع اولزانتف
رّيخت نأاك ،هبعسشل كلŸا اهمدقي يتلا
سشي-ع-لا وأا Óً-ي-لذ سشي-ع-لا Úب ًاد-حأا

بمر-ت فاÎعا ّنأا م-غر ،ًارو--ه--ق--م
’ ءارحسصلا ىلع ةيبرغŸا ةدايسسلاب
ىوتسسم ىلع و-ه-ف ،ر-خؤو-ي ’و مد-ق-ُي
ٍموسسرم در‹ ةيكير-مأ’ا ة-سسا-ي-سسلا
ريوزت ن-ع بمار-ت تاد-ير-غ-ت ه-ب-سشي
ةميق Ó-ف ًا-ي-لود ا-ّمأا ،تا-با-خ-ت-ن’ا

بمارت عيط-ت-سسي Ó-ف ،ه-ل ة-ي-نو-نا-ق
هن-ك-ل ،كلذ-ب ›ود ٍرار-ق راد-سصت-سسا

Èتعيسس ثيح ،رطخ ًىحنم ًا-ي-بر-غ-م
ةدايسسلاب بر-غŸا فاÎع’ ًة-مد-ق-م
نلف ،سسدقلا ى-ل-ع ““ة-ي-ل-ي-ئار-سسإ’ا““
ًافاÎعا ،و-ها-ي Ïن وأا بمار-ت ل-ب-ق-ي

مو-سسرÃ ًءا-ف-ت-حاو ل--ب ًا--ي--بر--غ--م
مو-سسر-م ن-م ل-سصن-ت-لاو ءار--ح--سصلا
تاذ-ب مو-سسرŸا تاذ و-هو ،سسد-ق-لا
فÎع-ي-سسو ا-م-ك ،ّطÿا تاذو د-ي--لا
ه-لو-ب--ق--ف ىر--حأ’ا--ب وأا- بر--غŸا

Ãعا وه غراف-لا بمار-ت مو-سسرÎٌفا
ن’و÷ا ““ةي-ل-ي-ئار-سسإا»ـب - ي-ن-م-سض

موهفم سسيركت وه رطخأ’او ،لتÙا
ةيكيرمأ’ا ميسسارŸا Èتع-ي ““ي-بر-ع““

ميسسارŸا مهعزن-ت-ف ،ة-ي-لود Úَناو-ق
تءاسش امتقو تءا-سش ا-م ة-ي-ك-ير-مأ’ا
.تءاسش امفيكو
،ينلعلا يبرغŸا ع-ي-ب-ط-ت-لا ّنأا ا-م-ك
لقعلا هنزتخا ام مّسشه Óًعف يذلاو
¤إا رداهلا طيÙا نمز نم يبرعلا
قو-ط-لا ل-م-ت-ك-ي-ل ،ر-ئا-ث-لا ج-ي-لÿا
ايفارغ÷ا قنع ىلع ““ي-ل-ي-ئار-سسإ’ا““
Úع ‘ رئاز÷ا لعج-ي-سس ،ة-ي-بر-ع-لا
اهئارزو سسيئر لاق ام-ك ،ة-ف-سصا-ع-لا
““ليئارسسإا““ بلجب ٌةفدهتسسم““ ا-ه-ّنأا-ب
‘ اهلعجيسس ام اذهو ،““اهدودح ¤إا

اÃ ،م-ئاد ٍي-ن-مأا ٍرا-ف-ن-ت--سسا ة--لا--ح
فاد-ه-ت--سسا ن--م ه--ي--ل--ع بتÎي--سس
ام لك-بو ،‘ا-ق-ثو ›ا-مو يدا-سصت-قا

،مئاد ٍفازن-ت-سسا ن-م ه-ن-ع ج-ت-ن-ي-سس
‘ ل-ي-قار-ع-لا ن-م د-يزŸا ع-سضي-سسو

.ةيرئاز÷ا ةيبرغŸا تاقÓعلا ةلجع
ّنإا لوقأاو ًايسسنامور نوكأا نأا ديرأا ’و
برغŸا Úب ّلح-ُت ءار-ح-سصلا ة-ي-سضق
م--ي--سسارŸ ة--جا◊ا نود ر--ئاز÷او
برغŸا اهنم-ث ع-فد-ي-سس ،ة-ي-ك-ير-مأا

هنمأاو هتماركو ه-ت-ي-ن-طو ن-م ًا-ي-لا-غ
نأا لبق ،هسشي-ع ة-م-ق-لو هرار-ق-ت-سساو
.اهدئاو-ف فر-ع-ي ى-ت-ح وأا سسم-ل-ت-ي
اورظني نأا طقف برغŸا ماكح ىلعو
تقو-لا ‘ ًا-ب-ير-ق ل-ب ،ًاد-ي-ع-ب سسي-ل
بمار-ت ر-ف-خ Úح-ف ،ا-ي--فار--غ÷او

¤إا ًاسضيأا ةديرغت-ب نادو-سسلا ر-ك-سسع
تا-ئ-م او-ع-فد ،ع-ي-ب-ط-ت-لا ر-ئا-ظ-ح

قئاقد د-ع-ب تار’ود-لا ن-م ÚيŸÓا
كلذو ،ةديرغ-ت-لا ن-مز ن-م ةدود-ع-م
م-ئاو-ق ن--م نادو--سسلا م--سسا ع--فر--ل
ىتح ا-م-ن-ي-ب ،ة-ي-ك-ير-مأ’ا با-هرإ’ا
ل-ظو ،دارŸا ق-ق-ح-ت-ي ⁄ ة-ظ-ح-ل-لا
،لظيسسو مئاوقلا كلت ىلع نادوسسلا

،وهاي Ïن تا-ب-غر ه-فز-ن-ت-سست ى-ت-ح
راظت-نا ‘ بر-غŸا ل-ظ-ي-سس كلذ-كو
موسسرم د-ع-ب ة-ي-ك-ير-مأ’ا ا-يا-ط-ع-لا
ه--ي--ف بمار--ت د--عو يذ--لا ،قرو--لا
‘ ر’ود تارا--ي--ل--م3 رامث-ت-سسا-ب
يدوعسس يتارامإا ٌدعو وهو ،برغŸا
ن-ئازÿا Èت-ع--ي بماÎف ،ل--سصأ’ا--ب
.هعيقوت نهر ةيتارامإ’او ةيدو-ع-سسلا
ه--ت--مو--ك--حو ي---بر---غŸا كلŸا ّنإا
‘ امهبعسش ةينطو ان-ع-ط ة-ي-ناو-خإ’ا
،ط-ق-ف Úط-سسل-ف سسي-لو م-ي--م--سصلا
عزن وأا سسأارلا عطق رايخ Úب هاعسضوو
 .يكز باهيا  ^ .بلقلا

نم ةبرقم ىلع ““عيبطتلإ““ راطق تاب ،Êويهصصلإ نايكلإ عم اهتقÓع عيبطت ةيبرغŸإ ةكلمŸإ نÓعإإ دعب
.تاعإرصصلإو تامزألاب ىلبح ةقطنم ‘ ةديدج ةÒبك تايد– عصضي ا‡ يبرعلإ برغŸإ ‘ لودلإ يقاب
ةيبراغŸإ تاعمتÛإ ‘ ةديدع حئإرصش راكنتصساب ةيكيرمأإ ةياعرب يليئإرصسإلإ- يبرغŸإ قافتلإ لبوُقو
. اهصسفن برغŸإ وإ رئإز÷إ وإ سسنوت ‘ ءإوصس

!رئاز÷ا فدهتسسي حقو يكيرما لواطت
.يرون مظاك ^

تاي’ولا ““ر◊ا ⁄اعلا ةئيسس““ تدمتعا ^
ةديدج ةطير-خ ““ة-ي-ك-ير-م’ا ةد-ح-تŸا
ةيلمع ‘ ةيبرغلا ءارحسصلا مسضت برغملل

يبرعلا برغŸا ‘ عارسصلا ةراثا اهفده
نو-لوؤو-سسم رر-ك كلذ ل-ك ن-م ى--ك--ن’او
““ ةيلسصنق  حتف ““ نطنسشاو مزع نويكيرما

ةيلود تارارق اهناسشب تردسص ةقطنم ‘
اهيلع تقداسصو نم’ا سسل‹ ‘ ةقثوم
بور◊ا حبسش داعب’  اهسسفن مÎ– لود
كلت لك كهتنتو  نط-ن-سشاو تا-ت-ل ا-ه-ن-ع
·Óل يدحتلاب مسستت ةيلمع ‘ تارارقلا
.اهتارارقلو ةدحتŸا

Òغ ىرخا ةلود تفرسصتول لسصحي اذام
رارق ن-ع تل-سصن-تو ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
تل-ع-ف ا-م-ك ة-ي-لود ة--ي--قا--ف--تا وا ›ود
تنلع’ ةيبرغلا ءارحسصلا ءازا ““نطنسشاو““
ةلود ““ اهرابتعاب اهتزغو اه-ي-ل-ع بر◊ا

ة-ي-عر-سشلا تارار-ق-ب مز-ت-ل-ت’ ““ة-قرا--م
.؟؟ ةيلودلا
اهسسفن ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا تب-سصن د-ق-ل
تذخاو ›ودلا نم’ا سسل‹ نع Óيدب
طسسو’ا قرسشلا ‘ لودلا دودحب بعÓتت
ةهيبسش تاوطخ يهو ي-بر-ع-لا بر-غŸاو
يتلا ابروا ‘ ةيرلتهلا ايناŸا تاوطخب
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ع’دنا ‘ تببسست

تراثا ةقيرطب تفرسصت نا كلذ قبسسو
تار‡ تÈت-عا ا-مد-ن-ع ا-ي-سسور بسضغ
ةعبات تناك يسسور-لا ى-سصق’ا ‘ ة-ي-ئا-م

اهتÈتعا هرايهنا ليبق يتيفوسسلا دا–Óل
ا-ي-سسور ¤ا ة-ع-با-ت ي-هو ة-ي--لود تار‡

. ةيميلق’ا اههايم نمسضو  ةيدا–’ا
اسضيا وك-سسو-م ن-ط-ن-سشاو تز-ف-ت-سساو

ليروكرز-ج نا-ك-سس عو-سضو-م ا-ه-لوا-ن-ت-ب
بر◊ا ذنم ةيسسورلا ةداي-سسل-ل ة-ع-با-ت-لا
نابايلا ةÁز-ه د-ع-ب ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا

تاي’ولا لوخد مهحنم تسضرع ا-مد-ن-ع
ةفن-سصم لو-خد ةÒسشا-ت نود-ب ةد-ح-تŸا
يسسورلا بع-سشلا  ماو-ق ن-م سسي-ل م-ها-يا
اÈتعم يسسورا ناÈŸلا ‘ وسضع در دقو
ةرادÓل عسضخت يتل  ““اكسس’ا ““ ينطاوم
ةرسصاي-ق-لا ة-لود-ل Úع-با-ت  ة-ي-ك-ير-م’ا
.سسور مهف ›اتلابو
تفسشتكا د-ي-ه-سش نو-ي-لŸا د-ل-ب ر-ئاز÷ا
ع-سضو ن-م م-غر-لا-بو ي-ك-ير--م’ا ثبÿا
عسضخي ثيح ىيحسصلا يرئاز÷ا سسيئرلا
سسي-ئر-لا نا ’ا  ن-طو-لا جرا-خ جÓ-ع-ل--ل

‘ د-قار و-هو د-كا نو-ب-ت د-يÛاد--ب--ع
ةلعفلا ““ عقوتت تناك هدÓب نا ىفسشتسسŸا
‘ ةنتفلا ةراثا ¤ا ةرا-سشا ‘ ““ة-ع-ي-ن-سشلا
رئاز÷ا نا ادكؤو-م ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا
.سضعبلا دقتعي ا‡ ىوقا

قيرط ‘ ادب يذلا نوبت سسيئرلا ىن“و
‘ Úيرئاز÷ا Úب ابيرق نوكي نا  ‘اعتلا
.ةديد÷ا رئاز÷ا ءانبل ““تقو برقا
ةيرئاز÷ا ةموك◊ا مسساب قطا-ن-لا نا-كو
Úب تا-ي-كز-ت-لا ة-سضيا-ق-م نا  د--كا د--ق
ماما دمسصت نلو اهنم ىودج’ ÚلتÙا

يتلا ةسضيا-قŸا نا لا-قو بو-ع-سشلا ةدارا
ةيبرغلا ءارحسصلا رامعتسسا ةيكزت نمسضتت

فر-ط ن-م ““ه-ت-ي-بر-غ-م ““ ة-ي-م--سست ت–
بمار-ت د-لا-نود ي-ك--ير--م’ا سسي--ئر--لا
رامعتسسا ةيكزت لباقم هت-ي’و ة-ي-ه-ت-نŸا
نايكلا فرط نم ةينيطسسل-ف-لا ي-سضار’ا
يبرغŸا نزıا قيرط ن-ع Êو-ي-ه-سصلا

ي-ت-لا بو-ع-سشلا ةدارا ما-ما ه-ل ىود--ج’
لÓ--ت--ح’ا دو--ي--ق ر--سسك ‘ ر--ه--ق--ت’
.دادبتسس’او
‘ بوعسشلا قح عم ىقبت رئاز÷ا لاقو
ة-ي-سضق نا را-ب-ت-عا-ب ا-هÒسصم ر-ير--ق--ت
ةيفسصت ةيسضق لظت  ةي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا
ةيوارحسصلا ةيرو-ه-م÷ا ناو را-م-ع-ت-سسا

ناو يقيرف’ا دا–’ا  ‘ سسسسؤوم وسضع
يه نويعلا ام-ي-سس’ ة-يوار-ح-سصلا ندŸا

يكلŸا رامعتسس’ا ة-ل-ئا-ط ت– ة-ن-يد-م
ةموك◊ا سسيئر Èتعا ام-ن-ي-ب .ي-بر-غŸا
دودح ىلع Êويهسصلا نايكلا ةيرئاز÷ا
¤ا اعدو يبرغŸا عيبطتلا دعب رئاز÷ا
.هتهجاوŸ دا–’ا
ةروسصب ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا دا-م-ت-عا نا
مسضت برغملل ““ةديدج ةطرا-خ ““ة-ي-م-سسر
·Óلل ايد–و ايناودع افرسصت ءارحسصلا
تاذ ة-ي-لود-لا ترار-ق-لا ل-كو ةد-ح-تŸا
ةعيسض ⁄اعلا نم لعجي فرسصت هنا ةلسصلا
نا كلذ ناسش نم ““ولا وديا نملك ةراح ““ وا
““ ¤ا ⁄اعلا لو-ح-يو تا-عار-سصلا ج-جؤو-ي

.““ةباغ
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اًب-ي-كر-ت د-صسŒ ي-ت-لا ة-ياور-لا كل-ت ^
fiثلا يئاورلا لمعلا رصصانعل اًمكÓةث

نا-مز-لاو تا-ي-صصخ-صشلا ،ة-ي-صسي--ئر--لا
لا--م--عألا م--هأا ن--م ي--هو ،نا--كŸاو
اًيماروناب اًدرصس مدق-ت ي-ت-لا ة-ي-ئاور-لا
امو فيرلاو ةيرقلا Úب ضضقانتلا كلذل
تا-حو-م-طو تÓ-عا-ف-ت ن-م ا-م-ه-ن-ي-ب
وف ياب › ›وي كلذ لÓخ ‘و .مÓحأاو
نوصشÁ““ نيذلا كئلوأل اÒًبك اًما-م-ت-ها
جهنم اعبتتم ،““مهروهظ ى-ل-ع ضضرألا-ب
در-صس ‘ ة-ي-ك-ي-صسÓ-ك-لا ة--ي--ع--قاو--لا
ة-ي-ن-ب-لا نأا-ب ع-ن-ت-ق-م و-ه-ف ،ثاد-حألا
نكÁ ل يعامتجلا يعول-ل ة-ق-ي-م-ع-لا
مهرئاصصمو ضسانلا لÓخ نم لإا اهتيؤور
اهوصشيعي نأا ةاي◊ا مهيلع تصضرف امنيأا
ىلع ردقألا م-ه ءا-صضف ‘ او-كر-ح-ت-يو

.هقلخ
ةلصسلصس ةياورلا هذه ‘ بتاك-لا ر-ك-ت-با

ثادحأا تلكصش يت-لا تا-صضقا-ن-ت-لا ن-م
،ا-ه-تا-ي-صصخ-صش تÓ-عا-ف-تو ة--ياور--لا
ن-با ،ةرا-صسÿا ل-با--ق--م ‘ بصسا--كŸا
‘ ةداŸا ،بير-غ-لا ل-با-ق-م ‘ ضضرألا

رصصتنت ةياور-لا نأا Òغ ،حور-لا ل-با-ق-م
ه-جو ‘ د-م-صص يذ-لا حور-لا ج-ي--صسن--ل
،ةفينعلا تا-بار-ط-صضلاو تارا-ب-ت-خلا
صضيأا نا-ك نإاو ‘ لط-ب-لا رود ةدا-م-ل-ل ا-ً
.اهثادحأا
ةردقب يصشت يتلا ةيدرصسلا باعلألا نمو
حرط-لا ‘ ةذ-ف-لا و-ف يا-ب › ي-ئاور-لا
ضضعب رئاصصم ئراقلل فصشك هنأا ،يبدألا
‘ ل ة--ياور--لا لوأا ‘ تا--ي--صصخ--صشلا
- دعي كلذ نأا نم مغرلا ىلعو ،اهتياهن

،ةياورلاب قيوصشتلا رصصنعل Óًتق -ًةداع
لماوع دحأا هلعج-ي نأا عا-ط-ت-صسا ه-نإا-ف
دعي ملف ،يدرصسلا ءان-ب-لا ‘ ق-يو-صشت-لا

راصص ام ردقب ÒصصŸاب Óغصشنم ئراقلا
¤إا ةيصصخصشلا لصصتصس فيكب Óً-غ-صشن-م
.ÒصصŸا اذه
¤إا ““ويد““ تاوطخ ¤وأا عم ةياورلا أادبت
،همÓحأا دّصسجُي يذلا عصضوŸا ،ةنيدŸا
ءفدلاو ةرفولا نم كل“ تناك يتلاو
هتليل ‘ ةليقثلا ضسبŸÓا نع هينغي ام
حابصصم لك ىأار هنأا ىتح ،ةدرابلا ¤وألا

جولثلاب ىطغŸُا يتلفصسألا قيرطلا ‘
و-ح-ن ه-ق-ير-ط ءي-صض-ُت ةرا-ن-م ه--نأا--كو
هيعصس نم مغرلا ىلعو.لصضفأا لبقتصسم
يه يتلا هتيرق نع داعتبلا ¤إا ثيث◊ا

Ãث ة--با--ث-Óن-ع ف-ك-ت ل م-ف فلآا ة-ث
ل-م‹ م-ه Úع فلآا ة-ت-صسو ،ةر--ثÌلا
ءلؤو-ه نإا-ف ؛ة-ط-ي-صسب-لا ه-ت-ير-ق ل--هأا
⁄اعلا ¤إا مهÒفصس هوÈتعا ءا-ط-صسب-لا
.رصضحتŸا

ةيفتاهلا تاŸاكŸا هيلع تلاهنا اذكه
،ةّلط-عŸُا م-ه◊ا-صصم ءا-صضق ل-جأا ن-م
ل هنأاب مهÈخُي فيك فر-ع-ي ل ا-م-ن-ي-ب
هصسفن نع ثحاب در‹ ،ءيصش ل لازي

نم جرخ هنكل ،Úثحابلا ÚيÓم طصسو
باهر ن-م Êا-ع-ُي و-هو ة-بر-ج-ت-لا كل-ت
هعمصس املك يذلا هنينر هرك-ي ،ف-تا-ه-لا
وه اًبلط وأا ،هراظتناب ةبيصصم رعصشتصسا
هتاي◊ ط-بر ‘و ..ه-ي-ب-ل-ي نأا ن-م ل-قأا
در-صسي ،ةد-يد÷ا ه-تا-ي-ح-ب ة-ق--با--صسلا
ق-ي-صشر بو-ل-صسأا-ب و-ف يا-ب › با-ت-ك-لا
‘ ي Úصصلا عمتجملل اًقي-قد ا-ًح-ير-صشت
تايصصخصش هÁدقت Èع ؛ندŸاو فيرلا

““ويد““ ةايح ‘ تر-ّثأا ة-ير-ق-لا ل-هأا ن-م
،““وو ر-يدŸا““ د-ع-ب ا-م-ي-ف را-صص يذ--لا
ميتيلا ىتفلا اذه لما-ع-ُت تنا-ك ف-ي-كو
لجر مث ،اًيع-ما-ج اًذا-ت-صسأا را-صص يذ-لا
.Òبك لامعأا

م-ي-ظ-ن-ت زÈي تا-ي-صصخ-صشلا هذ--ه Èع
‘ ي Úصصلا يعويصشلا بز◊ا لغلغتو
ةطلصسلا ىدمو ،نكامألا طصسبأاو رغصصأا
،بزحلل نوم-ت-نŸا ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ي ي-ت-لا
نوحÓفلا اهب لماعت-ي ي-ت-لا ة-ب-هر-لاو
.مهعم

تلاكو /ث.ق^

وف ياب › ينيسصلا بتاكلل

ةيرئازج ةعبط ‘ ““ةاي◊ا باتك ““
،وف ياب › ي Úسصلا بيدأÓل ““ ةاي◊ا باتك ““ ةياور ،رئاز÷اب فÓتخ’ا تاروسشنم نع اثيدح تردسص
،اهل ةيبرعلا ةمجÎلا تمدقو ، Úسصلا ‘ ةيبدأا ةزئاج عفرأا ،بدأÓل نودوام ةزئاج ىلع اهنع زاح يتلاو
.ديعسسلا دمحأا اهعجارو ،ناوسص دمحأا اهررحو ،ميهاربإا ء’آا ةمجŸÎا

ةنسس98 ةزهان رمع نع

ŸÚ رئاز÷ا هللا ةمذ ‘ ناخ

قباصسلا ةلودلا بتاك ،ضسمأا لوأا ،‘وت ^
بيبطلاو ةتقؤوŸا ة-ير-ئاز÷ا ة-مو-ك◊ا-ب
دبع ،ةيخيراتلا ةيناثلا ةيلولاب ي-صسي-ئر-لا
رمع نع ناخ Úملب بقلŸا ناخ نامحرلا
نيدهاÛا ةرازو بصسح ،ة-ن-صس98 زهان
.قوق◊ا يوذو
لقلا ةن-يد1391Ã ةنصس د-ي-ق-ف-لا د-لوو
تاير◊ا راصصتنا ةكرح فوف-صصب ل-صضا-نو
‘ هتصسارد لحارلا ع-با-ت .ة-ي-طار-قÁد-لا
ضسصسأا امني-ح ،ر-ئاز÷ا ة-ع-ما-ج-ب بط-لا

Ãينطولا دا–لا5591 ةنصس هقافر ة-ي-ع
نا-كو .Úير-ئاز÷ا Úم-ل-صسŸا ة-ب-ل-ط-ل--ل
يرصصانم نم ناخ نامحرلا دبع دي-ق-ف-لا
قحتلي نأا لبق6591 ةنصس ةبلطلا بارصضإا
” ثيح ينطولا ريرحتلا ضشيج فوفصصب

.ةحصصلاب فلكم بيقن ةبتر ¤إا هتيقرت
نÓعإلا ررfi لحارلا ناك دقف ،ةراصشإÓل

يام91 ‘ هميظنت ” يذلا بارصضإلا نع
ةموكحلل قباصسلا ضسيئرلا نم بلطب6591
.ةدخ نب فصسوي نب ،ة-ت-قؤوŸا ة-ير-ئاز÷ا
هتصسارد لحارلا لمكأا ،لÓق-ت-صسلا ةاد-غو

Úم-ث-ت ة-ئ-ي--ه ضسأار--تو بط--لا لا‹ ‘
ناويد مث ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ن-طا-ب-لا تاوÌلا
Úعي نأا لبق6691 ةنصس يعانصصلا نواعتلا
لغتصشاو اذه .ةيمومع-لا لا-غ-صشأÓ-ل ار-يزو
Úمأا بصصنم ‘ ناخ نامحرلا دبع ديقفلا

اصسي-ئر ا-هد-ع-بو بي-بوألا ة-م-ظ-نŸ ما-ع
Ÿا ·ألا ةمظنŸةيعانصصلا ةيمنتلل ةدحت

.(ودينويلا)
ث.ق ^

يŸاعلا ثاÎلا نمسض هفينسصتل82ـلا ىركذلا ‘
ةمسصاعلاب ةبسصقلا يح روزت ةدود نب

ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ترجأا ^
¤ا ل-م--ع ةرا--يز ،ضسمأا لوا ،ةدود ن--ب

ةم-صصا-ع-لا-ب ة-ب-صصق-لا ي-ح-ب Úع-قو-م
Ãفينصصتل82ـلا ىركذلا ءايحا ةبصسان
نمصض ي◊ا اذه و-ك-صسنو-ي-لا ة-م-ظ-ن-م
.ةيناصسنإÓل يŸاعلا ثاÎلا
تايلمع عقوم ¤ا ةريزولا تهجوت دقو
يذلا ءادهصشلا ةحاصسب راثآلا نع رف◊ا
ىلع يوتحي حوتفم فحتم ةباثÃ دعي
نم ةن-صس0002 ن-م Ìكأا د--صسŒ را--ثآا
ةريزولا تقلت ثيح ،ةم-صصا-ع-لا خ-يرا-ت
ي-ت-لا تا-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه لو-ح ا-حور-صش
فار-صشا ت–3102 ةنصس ‘ تق-ل-ط-نا

‘ ثحبلل ينطولا دهعŸا مصضي عم‹
ملع ‘ ثا-ح-بألا د-ه-ع-مو را-ثآلا م-ل-ع
ثيد-ح-ت-ب ما-ق يذ-لا (ا-صسنر-ف) را-ثآلا
د-ن-ع ا-ه-تد-ها-صشم ن-كÁ ى-ت-ح را-ثلا

.اصضيأا اهلخادبو وŸÎا ةطfi لخدم
ةدود ن---ب تد---صسأا ،دد---صصلا اذ---ه ‘

ةداعا““ لجأا نم اه◊ا-صصŸ تا-م-ي-ل-ع-ت
عقوŸاب ضصاخ ف-ح-ت-م عور-صشم ““ثع-ب
‘ رف◊ا تايلمع ةياهن دنع اررقم ناك
وŸÎا ةطfi عم هميلصستو7102 ةنصس
ته-جو-ت ا-هد-ع-ب .ءاد-ه-صشلا ة--حا--صسب
ضسايرلا رصصقل نونفلا زكرم ¤ا ةريزولا

ةر-يد--م ن--م ل--ك ا--ه--ل تمد--ق ثي--ح
Òيصست ناويدل ماعلا ريدŸاو ةصسصسؤوŸا
اصضورع ةيفاقثلا تاكلتمŸا لÓغتصساو

ةظ-فاÙا ¤ا ة-ي-مار-لا دو-ه÷ا لو-ح
.هتيامحو عقوŸا ىلع
عيراصشم ¤ا ةريزو-لا تقر-ط-ت كلذ ¤إا

لجأا نم ابيرق اهزا‚ا مت-ي-صس ةد-يد-ج
يراجتلا لÓغتصسلاو ةبصصق-لا ة-يا-م-ح

يتلا (ايلعلا ةبصصق-لا) ر-ئاز÷ا ة-ع-ل-ق-ل

‘ راوزلا مامأا ارخؤوم ايئزج تحتتفا
دقو .ةÒغصص تاصسصسؤوم عم ةكارصش راطا
دارج زيزعلا دبع لولا ريزولا ضسأارت

ضصصصخ اكÎصشم ايرازو اصسل‹ ارخؤوم
ةبصصق ةيامحب قلعتŸا فلŸا ةصساردل
” يتلا ““تامازتللا»ـب اركذم رئاز÷ا
ةنيدŸا ةيامح لجأا ن-م ا-ه-ب د-ه-ع-ت-لا
.اهيلع ةظفاÙاو ةÁدقلا
م-صسا-ب ة-فور-عŸا ،ر--ئاز÷ا ة--ب--صصقو
ر-ئاز÷ا ة-ن-يد-م ‘ ع-ق--ت ،ة--ب--صصق--لا
ّدعت يتلاو ،ةقيتعلا ةنيدŸا وأا ةÁدقلا

وكصسنويلل يŸا-ع-لا ثاÎلا ع-قاو-م ن-م
ةيدلب ‘ ا-يرادإا ع-ق-تو .2991 ماع ذن-م
اهخيرات دوعي .رئاز÷ا ةيلوب ةبصصقلا
تناك اهنأا ثيح ،ةÁدقلا روصصعلا ¤إا
Úيقينيف-لا م-ث ،ة-ي-ق-ي-نو-ب ءا-ن-ي-م لوأا
نر-ق-لا ‘ تصسصسأا-ت .نا-مور--لا اÒخأاو
ةلÓصس ت– غيزامألا لبق ن-م ر-صشا-ع-لا
فر-ط ن-م ا-ه--ئار--ثإا ” ،نو--ير--يز--لا
لÓخ اهتورذ ¤إا تل-صصو .Úي-صسلد-نألا

رق-م تنا-ك ي-ت-لا ،ر-ئاز÷ا ة-لا-يإا ةÎف

.ةيصسايصسلا ةطلصسلا
ماع ‘ Úي-صسنر-ف-لا ل-ب-ق تر-م-ع-ت-صسا

زكارم نأل ايجيردت اهصشيمهت ” ،0381
.ةديد÷ا ةنيدŸا ¤إا تل-ق-ن ة-ط-ل-صسلا
ةرو-ث-لا لÓ-خ ا-يز-كر--م ارود تل--ت--حا
ةباثÃ تناك ثيح ،ةيرئاز÷ا ريرحتلا

ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج لÓ-ق-ت-صسل ل-ق-ع-م
،2691 ماع دÓبلا لÓقتصسا ‘ .ينطولا

تحبصصأاو يزكرŸا اهرود دي-ع-ت-صست ⁄
.ةنيدŸا نم ةصشمهم ةقطنم ىرخأا ةرم
ةيمÓصسإلا ةرامع-لا ى-ل-ع لا-ث-م ي◊او
-ةيبرعلا ةنيدملل ير-صض◊ا ع-صسو-ت-لاو
ةفاقثلل زمر ا-صضيأا ي-هو ،ة-ي-غ-يزا-مألا
ينف-لا ما-ه-لإÓ-ل عو-صضو-م ،ة-ير-ئاز÷ا
.ة-ثوروŸا ة-ي-فر◊ا ةÈخ--ل--ل ر--ق--مو
مامتهاو ةنايصصلا ¤إا راقتفلا اهددهي
نم م-غر-لا ى-ل-ع ،ا-ه-ترادإاو ا-ه-نا-ك-صس
تاه÷ا .وكصسنويلا لبق نم اه-ف-ي-ن-صصت
ىلع ظافحلل حفاكت ةيلÙا ة-ل-عا-ف-لا
.يداŸا Òغو يداŸا اهثارت

ث.ق ^

Ïباك““ مليف حرط ليجأات ““لفرام““ تررق ^
2 نم نو-صسرل ير-ب ة-م-ج-ن-ل-ل ،““2لفرام
Òخأات ببصسب ،È 2202مفون11 ¤إا ةيليوج
نم ةيناثلا ةجوŸا ببصسب ريوصصتلا ديعاوم
ع-قو-م ر-كذ ا--م بصسح ،ا--نورو--ك ضسوÒف
.““رتروبير دوويلوه““

لا-ط-بألا م-ل-ي-ف ن-م ى-نا-ث--لا ءز÷ا ى--ف
ن-م ثاد-حألا ة-كر-صشلا ل-ق-ن-ت ،Úقراÿا
،›ا◊ا انتقو ¤إا يصضاŸا دقعلا تانيعصست
ةقيرطب مل-ي-ف-لا ة-با-ت-ك لÓ-خ ن-م كلذو

ثادحألا نم ديدعلا ةفاصضإا عم ،ةديدج
نا-غ-ي-م ة-ب-تا-ك-لا مو-ق-ت-صسو ،ةر-ك-ت--بŸا

،ديد÷ا لمعلا ويرانيصس ةباتكب ،لانودكام
دوويلوه““ عقوم هرصشن ىذلا ريرقتلل اقفو
.““رتروبير
ناجيم ةدعاصصلا ةبتاكلا ةكرصشلا تراتخاو
لفرام ةلصسلصس ‘ ةبتاك ى-هو ،لا-نود-كا-م
ديدج ي‹رب ضصن عصضول ،““نويزيف ادناو““

Ÿا ةعباتŸا ةقفاوŸاثلا ءز÷ا ـل ةقبصسÊ
دعيو .9102 ماع ‘ تذخأا يتلا ،لمعلا نم
ةكرصش نم لمع لوأا وه ،““2لفرام Ïباك““

ىلع ،يصساصسأا لك-صشب ز-كر يذ-لا ،ل-فرا-م
لك طصسو ‘ حاجنلا عاطتصساو ،تاديصسلا
كلذ ىلع دكأاو ،اهمامأا حرط يتلا مÓفألا

¤إا ،يكيرمأا رلود رايلŸا زجاح هيطختب
.ةفلتıا ضضرعلا رود نم هتلازإا تقو
ييملعلا لايÿاو نصشكألا ملي-ف ه-نأا ر-كذ-ي
نويلم002و ًارايلم ققح ،““2لفرام Ïباك““

ذ-ن-م ،ضضر-ع--لا رود ى--ف تادار--يإا رلود
،9102 يصضاŸا ماعلا نم ضسرام8 هحرط
.⁄اعلا لو-ح ة-ف-ل-تıا ضضر-ع-لا رود ‘

رلود نويلمÚ 005ب تاداريإلا تمصسقناو
007 و ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا لخاد
Ïباك““ ملي-ف .⁄ا-ع-لا لو-ح رلود نو-ي-ل-م
اميجو ،نوصسرل ىرب ةلوطب نم““2لفرام
نبو ،ضسيب ¤و ،ضسير-ج ا-ن-ي-كا-مو ،نا-صشت

،ول دوجو ،نوصسكاج ليوماصصو ،نوصسلدنم
،ندوب انآا جارخإا نمو ،وصسنوه نوميجدو
زيلو ،نلوك Úج فيلأات نمو ،كيلف نايرو
،ضشنيم ›راكو ،فافيل جيمو ،ف-ي-ه-نÓ-ف
-نوصستربور ف-ي-ن-جو ،ناÒŸب لو-ك-ي-نو
ضساموت يورو ،تيروود
لوح ،““لفرام Ïباك““ نم لوألا ءز÷ا رادو

ىوقأا نم ةدحاو ¤إا زÒفناد لوراك لو–
نأا فاصشتكا ” امدنع نوكلا ‘ لاطبألا
ةرجملل برح فصصتنم ‘ ضضرألا بكوك
.ةبيرغلا ضسانجألا نم Úنثا Úب

ث.ق ^

ءابولا نم ةيناثلا ةجوŸا ببسسب
““2 لفرام Ïباك““ مليف حرط ليجأات

انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
ةيروكلا امنيسسلا تاداريإل بيهر عجارت

ةعانصص تاداريإا لصصت نأا عقوتŸا نم ^
ىوتصسم ¤إا ةيبون÷ا ا-يرو-ك ‘ ا-م-ن-ي-صسلا

ببصسب ماع-لا اذ-ه ‘ ضضف-خ-ن-م ي-صسا-ي-ق
ا-نورو-ك ضسوÒف ة--ح--ئا--ج تا--ي--عاد--ت
يروكلا مليف-لا ضسل‹ لا-قو .د-ج-ت-صسŸا
ا--م--ن--ي--صسلا رود تادار---يإا نإا ،ضسمأا لوأا
تاعيبŸاو تنÎنإلا Èع ويديفلا تاعيبمو
2.319 ¤إا لصصتصس0202 ماع ‘ ةيجراÿا

نويلم3.738 لدا-ع-ي ا-م يأا ) نوو را-ي-ل-م
6.36 هردق ضضاف-خ-نا-ب ،(ي-ك-ير-مأا رلود
.هقبصس يذلا ماعلا نع ةئŸاب
ضسل‹ أادب نأا ذنم غلبم لقأا اذه نوكيصسو
ركاذتلا كابصش تانايب عي-مŒ ‘ م-ل-ي-ف-لا
تلجصس امدن-ع4002 ماع ‘ ة-ي-م-صسر-لا
ةيبون÷ا ةيروكلا امنيصسلا ةعانصص تاداريإا

مقرلا ضضافخنا ذنمو .نوو نوي-ل-ير-ت5.1
‘9002 ماع ‘ نوو نو-ي-ل-ير-ت2.1 ¤إا
زواŒ ،ةيŸاع-لا ة-ي-لاŸا ة-مزألا با-ق-عأا
4102 ما-ع ‘ ةر-م لوأل نوو Êو-ي--ل--ير--ت
قÓطإلا ىلع هل ىوتصسم ىلعأا ¤إا عفتراو

.يصضاŸا ماعلا ‘ نوو نويليرت5.2 دنع
91-ديفوك يصشفت نإا مليفلا ضسل‹ لاقو

ماع لاوط امنيصسلا ةعانصص ىلع ةدصشب رثأا
د-عا-ب-ت-لا ة-ل-م--ح تع--ن--م ثي--ح ،0202
نم ضسانلا دÓبلا ىوتصسم ىلع يعامتجلا
عقوتŸا نم ،ةئفلا بصسحو  .حراصسŸا ةرايز
ةيلÙا امنيصسلا رود تاداريإا ضضفخنت نأا
¤إا يونصس ضساصسأا ىلع ةئŸاب3.37 ةبصسنب
9.1 نم0202 ماع ‘ نوو تارايلم015
.قباصسلا ماعلا ‘ نوو نويليرت
‘ ركاذتلا كابصش تاداريإا ›ا-م-جإا غ-ل-بو
5.7 ،ضصوصصÿا هجو ىل-ع ،ل-ير-فأا ر-ه-صش
‘ ير-ه-صش م-قر ل-قأا اذ-هو ،نوو را-ي-ل--م
ةجوŸا حفاكت دÓبلا تناك ثيح خيراتلا
لصصت نأا حجرŸا نمو .انوروك نم ¤وألا
،نوو رايلم4.93 ¤إا ةيجراÿا تاعيبŸا
ماعلا نع ة-ئŸا-ب2.45 هردق ضضافخ-نا-ب
ضصلقتت نأا عقوتŸا ن-م ا-م-ن-ي-ب ،ي-صضاŸا
ةبصسنب يمقرلا ويديفلا قوصس ‘ تاعيبŸا

¤إا لصصتل يونصس ضساصسأا ىلع ةئŸاب6.82
انوروك ةحئاج ترثأاو .نوو رايلم5.363
ىلع امليف531 رادصصإاو جاتنإا ىلع اصضيأا

9.23 رارصضألا تغ-ل-ب ثي-ح ،ما-ع-لا راد-م
ث.ق ^ .نوو رايلم



ةليترلا

اهÒفصس لبقتصسيو اصسنرف مجاهي يجعب

 ””ليميج”” ديربو ””بويتوي”” فقوت
نم ديدعلأ Êاعت ^
لجوج ةكرضش تامدخ
ةدع ‘ فقوتلأ نم
،⁄اعلأ لوح نأدلب
عقوم نأأ ودبي اميف
moc.elgooG

.لمعي لأزي ل هضسفن
تامدÿأ لمضشتو
ريراقتلل اقفو كلذو ،تأدنتضسŸأ ررfiو بويتويو ليميج ةفقوتŸأ
،دنهلأو ةدحتŸأ تايلولأو نابايلأو ابوروأأ نم نآلأ ىتح ةدرأولأ
‘ ةÒبك تاعافترأ لمعلأ نع فقوتلأ ةبقأرم ةضصنم تأرضشؤوم رهظتو
.رئأز÷أ تيقوتب03.21 ةعاضسلأ نم أًءدب تامدÿأ فقوت ريراقت
حضضوت ةلاضسر ترضشن ثيح ليميج ÊوÎكلإلأ ديÈلأ ةمدخ تلطعتو
حاتم Òغ كباضسح نكل ،أرذع““ ةمدÿأ لوقتو ،تقؤوم أاطخ دوجو
عضضب نوضضغ ‘ ىرخأأ ةرم ةلواÙأ حÎقنو جاعزإÓل فضسأانو ،اًتقؤوم
ىريو ،ويديفلأ عقوم ليم– لضشفو ،بويتوي عقوم لطعت امك ،““قئاقد
.““ام أاطخ ثدح ،أوفع““ :لوقت ةلاضسر نومدختضسŸأ

ةثراكلا نم وجني رصصان نب
تروبضس ياكضس ةانق تدكأأ ^

يرئأز÷أ ›ودلأ نأأ ةيلاطيلأ
طضسو م‚ ،رضصان نب ليعامضسأ
‘ عطق نم ا‚ دق ،نÓيم يدان
ةهجأوم لÓخ يبيلضصلأ طابرلأ

ثيح ،سسمأأ لوأ امرب مامأأ هقيرف
¤إأ سضرعت دق بعÓلأ ناك
هتباضصأ ¤أ ىدأأ يوق ماحتلأ
بضسحو ،نأديŸأ هترداغمو
نم ا‚ رضصان نب ناف ةانقلأ
نع هدعبت دق تناك ةباضصأ

.مدقلأ ةرك هلأزتعأ ‘ بضستت ىتحو ةليوط رهضشأل نيدايŸأ
مهريراقت عفرل لدع يبتتكم وعدي يبيرعل

ةلاكولل ماعلأ ريدŸأ اعد ^
نكضسلأ Úضسحتل ةينطولأ
قراط دمfi لدع هريوطتو
¤أ لدع يبتتكم يلث‡ يبيرعلب

لجضست ةنياعم رضضاfi رير–
دق يتلأ تاظفحتلأ لك هيف
تاكرضشلل اهعفرو اهنودجي
،تانكضسلأ مÓتضسأ لبق ةزجنŸأ
دكأ ةلاكو نع لولأ لوؤوضسŸأ

ميلضستل عأرضسلأ ةرورضض ىلع
لاجآلأ برقأ ‘ تانكضسلأ هذه
تاظفحتلأ سضعب عفر عم
. تانكضسلأ لخأد ةلجضسŸأ

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحضصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهضشإلأ

 رجفلأ راهضشإأ ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتضساب جهن1 راهضشإلأو رضشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرضشلأ ةعبطم :قرضشلأ -AIS : طضسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرضشلأ - طضسولأ

يوهجلأ ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف رأوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناضسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأأ ترضشن اهباحضصأل درت ل ةديرجلأ لضصت يتلأ روضصلأ وأأ قئاثولأ لك

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

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامضسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجضسلأ

 يكنبلأ باضسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باضسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441 ¤وألا ىدامج1ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد61 ءاعبرألا

ةهبج بزح رقم Úنثلأ تييوغ أوضسنأرف رئأز÷اب اضسنرف Òفضس رأز  ^
نم مايأأ دعب كلذو يجعب لضضفلأ وبأأ ماعلأ هنيمأأ ىقتلأ نيأأ ينطولأ ريرحتلأ

نم تاماهتأو ةحاضسلأ ‘ هل Òفضسلل ةهوبضشم تاكر– يمضس ام لوح لدج
ةهبج بز◊ نايب بضسحو .يرئأز÷أ نأاضشلأ ‘ لخدتلاب سسيرابل نÓفألأ
.““Òخألأ أذه نم بلطب اضسنرف Òفضس لبقتضسأ يجعب ““ نإاف ينطولأ ريرحتلأ
Úب ةيناÈŸلأو ةيبز◊أ تاقÓعلأ سضرعتضسأ ءاقللأ ““ نأأ نايبلأ سسفن دكأأو
سضرع ثيح تأÿÈأو تأرايزلأ لدابت لÓخ نم اهريوطت قافآأو نيدلبلأ
ليعفتو ةيجراÿأ تاقÓعلأ ةكبضش ءايحإأ ‘ بز◊أ ةيؤور ماعلأ Úمألأ
فلتfl ‘ ةيضسايضسلأ بأزحألأ عم ةيناÈŸلأو ةيبز◊أ ةيضسامولبدلأ
تاماهتلأ ¤إأ قرطت دق يضسنرفلأ Òفضسلأ ناك ““ نإأ ةراضشإلأ نود ““تأراقلأ
ناÈŸلأ اهداق يتلأ ةلم◊أ ءأرو فوقولاب اضسنرفل يجعب اههجو يتلأ
.““رئأز÷أ دضض يبوروألأ

تاونصس3 نامصضب ةبرجتلا جاوز
عوبضسألأ ةيأدب ةرضسألأ نوؤوضش ‘ سصتfl يرضصم يماfi قلطأأ ^

3 لبق قÓطلأ نم Úجوزلأ عن“ ةبرجتلأ جأوز ىعدت ةركف يرا÷أ
رهظو .ةيبرعلأ لودلأو رضصÃ نيÒثكلأ بضضغ راثأأ ام تأونضس
قبطي يرضصم لوأأ نوكأأ نأأ تررق ““لوقي ويديف عطقم ‘ يماÙأ

.رضصÃ قÓطلأ بضسن عافترأ ةبراÙ ““ةبرجتلأ جأوز هضسفن ىلع
لولح عضضول يعرضشو يمضسر دقعلأ أذه ““ نأاب هتركف يماÙأ حرضشو
ام ىتم هيلإأ ناعجري Úجوزلل روتضسدلأ ةباثÃو ةلمتÙأ تÓكضشملل
ةركف ليطعت وه فدهلأ ““ نأأ أددضشم ““ امهنيب ةقÓعلأ تمزأات
.““قÓطلأ

 فاÎع’ا ىلع عيم÷ا Èجي ””رولود

مÓعإلأ لئاضسو ‘ ةّجضض رولود يدنأأ يرئأز÷أ مجاهŸأ ثدحأأ ^
¤إأ هييلبنوم يدان هتدايقب يعامتجلأ لضصأوتلأ تاضصنم ىلعو ،ةيضسنرفلأ

نمضض ،Úفدهل فأدهأأ ةثÓث ةجيتنب ،سسنل يدان مهفيضضُم مامأأ Òثم زوف
كتفأو .مدقلأ ةركل يضسنرفلأ يرودلأ نم41ـلأ عوبضسألأ تاير‹

““fiأ لجر بقل ““ءأرحضصلأ براŸةيضسنرفلأ ““بيكيل““ ةديرج نم ةأراب،
““دروكضسوه““ ةكبضش تحنمو ،سسنل ءاقل ‘ دحأو مقرلأ هتبضصن يتلأ
4.8ـب تردق ةهجأوŸأ ‘ ةمÓع لضضفأأ يرئأز÷أ ““سصانقلأ““ ةيناطيÈلأ

نايراكز رأد بردŸأ داضشأأ هتهج نم .عزانم نود ءاقللأ لجر نوكيل ،01 نم
هتلاح لضضفأأ ‘ وهو ،ذف براfi رولود نإأ هلوقب يرئأز÷أ هبعÓب
 .سسنل ةعقوم سضوخ لبق أدحأو اموي ىفاعت هنأأ مغر ةيندبلأ

””رصشاعلا روصشاع”” ‘ رصضاح تورقأا حلاصص

تورقوأأ حلاضص لثمŸأ نأأ مضساق رفعج Òبكلأ يرئأز÷أ جرıأ لاق ^
ةيهاكفلأ ةلضسلضسلأ نم ثلاثلأ ءز÷أ ‘ هتكراضشم مدعب هملعيل هب لضصتي ⁄

.ةمئاق لأزتل ةعاضسلأ هذه ةياغل هتكراضشمو ““رضشاعلأ روضشاع““
بلطل باجتضسأ ““ هنأأ ةيمÓعإأ تاحيرضصت ‘ مضساق رفعج حضضوأأو
.““لباقم نودب ىتحو تابوعضصلأ مغر ثلاثلأ ءز÷أ ريوضصتل روهم÷أ
نم ثلاثلأ ءز÷أ ‘ تورقوأ حلاضص ةكراضشم مدع رابخأأ نإاف ةراضشإÓل
لضصأوتلأ عقأوم فلتfl ىلع ةوقب اهلوأدت ”  ““رضشاعلأ روضشاع““ ةلضسلضس
فورعŸأ ““نوميه ىفطضصم““ رودلأ ليث“ ‘ هفلخي نأأ ىلع يعامتجلأ

 .““كاه Òغ ىفطضصم““ مضساــب اينف

fiفاح ’و نيرفاصسم نودب ةطÓت

ةيلو قرضش ىضصقأأ مك09 دعب ىلع ةعقأولأ بأوج ةيدلب ناكضس لءاضستي ^
اهنأأ Òغ ةنيدŸأ طضسو تÓفاحلل ةطfi زا‚إأ نم ىود÷أ نع ةيدŸأ
تيقبو رطضسألأ هذه ةباتك Úح ¤إأ لغتضست ⁄ ذإأ اهئاضشنإأ ذنم ةرغاضش تيقب

جرıأ تÓفا◊أ باحضصأأ ذختي يذلأ تقولأ ‘ حور نودب Óًكيه
ىتحو ةنيدŸأ ناكضس ةÒح راثأأ سضقانت ‘ مهل ةطfi ةنيدملل يبرغلأ
نع تÓفا◊أ باحضصأأ فوزع ¤إأ عجأر وه له ؟للÿأ نيأاف ، اهرأوز
تزجع يتلأ ةيلÙأ تاطلضسلأ ‘ مأأ نيرفاضسŸأ ‘ مأأ ةطÙاب فقوتلأ

ةدوع Úح ¤إأو .ةطÙأ لخأد فقوتلأ تÓفا◊أ باحضصأأ ماغرإأ ىلع
بعلل اعترم ةÒخألأ هذه ىقبت بأوج ةطfi ¤إأ نيرفاضسŸأو تÓفا◊أ
نأرجه ىلع أدهاضش ائيضشف ائيضش لكآاتي أأدب يذلأ اهفقوم ىقبيو لافطألأ
. سسمأأ ةيضشع ةليترلأ نويع هيلع تفقو ام وهو اهل اهدأور



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

اندودح ىلع ليئارصسا
 ؟دعب اذامو

رمأ’اب ضسيل اذ-ه ا-ندود-ح ى-ل-ع د-جو-ت ل-ي-ئار-شسإا م-ع-ن ^
ىلع ةن-شس54 نم Ìكأا ذن-م ا-ندود-ح ى-ل-ع ي-ه-ف د-يد÷ا
راد÷ا ةركف ةبحاشص ي-هو ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا ‘ ل-قأ’ا
هÒمدت ” يذلا فيلرب طخ ةبرجتل Óقن ،لزاعلا يباÎلا
ي---شضارأ’ا Úب دو----جوŸا ،37 بر-ح ‘ ها-يŸا م--ي--طار--خ--ب
ىلع ليئارشسإاو ،ةررÙا ي-شضارأ’او ة-ل-تÙا ة-يوار-ح-شصلا

ةيبرغلا ءارحشصلل هوزغ لبق برغŸا لÓقتشسا ذنم اندودح
عم اهعيبطت ذ-ن-م ا-ندود-ح ى-ل-ع ل-ي-ئار-شسإاو ،5791 ةن-شس
ةرافشس اهب تحتفو ،ةينا-ت-يروŸا ة-ي-مÓ-شس’ا ة-يرو-ه-م÷ا

 .ةيمشسر
ةنيدم ‘ داشسوملل عبات رباختلل ازكرم تشسشسأا ليئارشسإا
برغŸاف ،اشضيأا ديد÷اب ضسيل اذهو ةيوارحشصلا ةلخادلا
لشصنقلا اهلاق امك يشسيئرلا هودع يه رئاز÷ا نأا Èتعي
تاÒماكلا اهتقثو نا-شسل ة-لز ‘ نار-هو ‘ ي-بر-غŸا ما-ع-لا

هلم– ام ىلع بشضغ ةظ◊ ‘ رهظ اقداشص اÒبعت ناكو
⁄و ،رئازجلل دقحو ةيهاركو ةنيغشض نم ةيبرغŸا ةكلمŸا
 .نوكي نلو ليئارشسإ’ اودع اموي برغŸا نكي
لماع فلأا004 قوفي ام ايلاح اهب دجوي رئاز÷ا نأا مغر
مات ءادع ‘ ةيجراÿا هتشسايشس ينبي برغŸا نإاف يبرغم
اهدشض برغŸا داقو ،رئاز÷ا تلقتشسا نأا ذنم ،رئاز÷ا دشض
يرئاز÷ا ضشي÷ا لغوت نأا دعب تهتنا يتلا لامرلا برح
 .ملك35 ب يبرغŸا باÎلا قمع ‘

ىلع ينبت ةيجراÿا ىوق-لا ل-ك ع-م ه-تا-ف-لا– ل-ك بر-غŸا
رئاز÷ا ةرا÷ا ىلع ءاو-ق-ت-شس’ا ‘ هد-عا-شسي ن-م ضسا-شسأا
بمار-ت ع-م نآ’او ل-ي-ئار-شساو ا-ي-نا-ب-شساو ا-شسنر-ف ن-م ءد--ب
نم مقتني ،›ودلا نوناقلا عم ضضقانتŸا يراحتن’ا هرارقو
.كلذ غيشستشسي ⁄و تاباختن’ا رشسخ هنأ’ ندياب

نم هللا بز◊ ايششيل-ي-م در‹ ا-ه-تدر-ط ي-ت-لا ل-ي-ئار-شسإا
ناÒطلا دشض عافدلا لئاشسو اهيدل نوكت نأا نود ،نانبل
ف’آا بشس– نآ’ا ¤إا تلازا-مو ةدر-ط ر-شش ،ي-ل-ي-ئار-شس’ا
،Êانبللا لخادلا ‘ ةر-ما-غŸا ل-ب-ق ه-ل-لا بز◊ تا-با-شس◊ا

اهل جوري امك رهقت ’ يتلا ةيركشسعلا ةوقلا تشسيل يهو
د-شض ه-ي-م-ح-ت-شس ا-ه-نأا-ب ي-بر-غŸا نزıا د-ق-ت-ع-يو ضضع-ب-لا
.Úيوارحشصلا

دشض برح ‘ برغملل اهعفد ةلاح ‘ ليئارشسا نأا ةلكششŸا
Úيليئارشسإ’ا دوهيلا اهنم ررشضتي نل ةهجاوŸا نإاف رئاز÷ا

ضسمتشس لب عارشصلا ضضرأا ن-ع ا-ي-فار-غ-ج ن-يد-ي-ع-ب م-ه-نأ’
مهÒمأا مه-ب ر-ما-غ اذإا ،¤وأ’ا ة-جرد-لا-ب ي-بر-غŸا بع-ششلا
فورظ ‘ ةطلشسلا ‘ ءاقبلا ى-ل-ع ه-عار-شص ‘ Úن-مؤو-م-ل-ل

،دحأا ىلع ارشس دعت ⁄ ةيدا-شصت-قاو ة-ي-شسا-ي-شسو ة-ي-ح-شص
لئاشسو فلتfl ‘ نزıا اهداق يتلا ةشسرششلا ةلم◊اف
ضسي-ئر-لا د-شض ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ل-ئا-شسوو مÓ-ع’ا
ثب Èع ىفششتشسŸا ‘ ضضرŸا عم هعارشص ‘ وهو يرئاز÷ا
ثد– ام د-ع-ب ط-ق-شست ي-ه ا-ه ه-ت-ح-شص لو-ح تا-عا-شش’ا
باشصأاف Òتوتب هثب يذلا ويديفلا Èع ، هللا هافشش ضسيئرلا
Óيوط مودي دقو لوهذبو ةيوق ةمدشصب هعابتأاو نزıا

.ةمدشصلا نم ةقافتشس’ا لبق
ه-ل ير-ئاز÷ا بع-ششلاو ءا-ن-ب÷ا ’إا ف-ي-خ-ت ’ ل-ي-ئار--شسإا

ئطأاطم ’و انابج ابعشش ضسيل هنأاب هل دهششي قيرع خيرات
نمو ةثارولاب مكحي نأا لبقي ’و ،يديأ’ا يلبقمو ضسأارلل

.عشضرلا فرط
نويلم ف-شصن ة-بار-ق Òشصمو ج-ئا-ت-ن-ل بر-غŸا بشسح-ي ل-ه
فرعي له ،رئاز÷ا نم مهتÓئاع نو-ل-ي-ع-ي ي-بر-غ-م ل-ما-ع
نل مامأ’ا ¤إا بورهلا ؟ه-تا-فر-شصت ج-ئا-ت-ن بر-غŸا كرد-يو
كردت لهو ؟ ةقطنŸا ‘ عشضولا Ìكأا د-ق-ع-ي-شس ل-ب د-ي-ف-ي
نلو رئاز÷ا فيخي ’ برغŸا ع-م ا-ه-ع-ي-ب-ط-ت نأا ل-ي-ئار-شسا
بقع ىلع اشسأار ماعلا يأارلا بلقي دق لب اهتحلشصم ‘ نوكي

يذلا ،يبوروأ’ا ىتحو يبرغŸا نم ءدب ،ةيبرعلا لودلا ‘
مهتافرشصتل يليئارشسإا ح-ئا-شس ه-م-شسا ا-ئ-ي-شش هر-ك-ي ح-ب-شصأا
.قدانفلا تاقرشس اهلقأا ةنيششŸا
عاشصلا در ىلع ةرداق يهف رئاز÷ا فيخت نلو ⁄ ليئارشسا

ـ لشسكور-ب ن-م ر-ج-ف-لا ل-شسار-م / طار-ف ر-شضÚ. ÿعا-شص
يشسلطأ’ا فل◊او يبوروأ’ا دا–’ا ىدل دمتعم يفحشص
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ةعمجلا موي برغملا ةهجاوم راظتنا يف
جاطرق روصسن مامأا زوفلا نوعيصضي رصضÿا

لافطأ’ا ضصشصق ةئف نع
0202 برعلا Úعدبملل ⁄اعلا ةلوطبب زوفي يصسودخ حبار بتاكلا
ةلوطبب يسسودخ حبار يرئاز÷ا بتاكلا زاف  ^
بتاك نسسحأاك ،0202 برعلا Úعدبملل ⁄اعلا سسأاك
سصسصق ة-ئ-ف ن-ع0202 ما-ع-ل ⁄ا-ع-لا ‘ ي-بر-ع
ehTةيبرعلا ةعومÛا اهتمظ-ن ي-ت-لا لا-ف-طألا
. puorG sbarAاÛرهسشأاو مهأا يه ةعوم
تاكرسشلاو برعلل ةيŸاعلا زئاوجلل ةمظنم ةكرسش
لك ةيبرعلا ةعومÛا موقت ،⁄اعلا لوح ةيبرعلا
‘ ⁄اعلا ‘ برعلا لسضفأا ةقباسسم ميظنتب ةنسس
ةقباسسŸ ةفاسضإلاب ةمهŸا تاسصاسصتخلا ع-ي-م-ج
قوق◊ا و ⁄ا-ع-لا ‘ ة-ي-بر-ع-لا تا-كر-سشلا ل-سضفأا

fi0102 ماع ذنم اهل ةظوف.  
‘ برعلا لسضفأا ةقباسسم نم ءزجكو ةنسسلا هذه
⁄اعلا سسأاك ةقباسسÃ فرعي ام وأا0202 ماعل ⁄اعلا
نÓعإا عم يماتÿا لف◊ا ميقأا ،برعلا Úعدبملل

‘ بطلل ةيناطيÈلا ةيكلŸا ةئ-ي-ه-لا ‘ ج-ئا-ت-ن-لا
ةم-سصا-ع-لا ط-سسو ‘ ةÒه-سشلا Òف-يŸا ة-ق-ط-ن-م
Úب  Èمسسيد11 ةعم÷ا موي كلذو ندنل ةيناطيÈلا
 .ءاسسم ةرسشاعلا ةعاسسلاو فسصنلاو ةعبارلا ةعاسسلا
،اقباسس رداسصلا ةيبرعلا ة-عو-مÛا نا-ي-ب بسسحو
برعلا ÚعدبŸا نم ةبخ-ن ي-ما-تÿا ل-ف◊ا م-سض
ةعflÎ ن-م ،ة-ف-ل-تfl تلا‹ ‘ ⁄ا-ع-لا لو-ح
Ÿع ،د-يد-ج يو-ي-ح دا-سض-Óناطرسسلل د-يد-ج ج،
دنع رتويبمكلا مادختسسا ¤ا ،تاني÷ا نع يرحتلا
ءابدألا مهأا نم سضعب ¤إا ،فارطألا للسش ىسضرم
،⁄اعلا لوح برعلا Úيليكسشتلا Úنانفلاو برعلا
ايŸاع ةزيمتŸا ةيقارعلا ةرامعلا ةسسد-ن-ه-ل نا-كو
 .ةنسسلا هذه يماتÿا لف◊ا ‘ ديدج روهظ

ةئفل ينطولا بختنŸا ققح ^
معطب لداعت ة-ن-سس02 ن-م ل-قأا
سضرألا بحا-سص ما-مأا ةرا--سسÿا
حاتت-فا ‘ ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا
““فانول““ ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش ةرود
·أا سسأاك تايئاه-ن ¤إا ة-ل-هؤوŸا
اهؤوارجإا ررقŸا1202 ايقيرفأا

Ãءا-ق-ل-لا ى-ه-ت-ناو .ا-ي-نا-ت-يرو
لك ‘ فده يباجيإلا لداعتلاب
ل-خدو .سسنو-ت ما--مأا ،ة--ك--ب--سش
با-ب Úح-ت-ت-ف-ُم ةو-ق-ب ر-سضÿا
Òسشبلا دمfi لسضفب ليج-سست-لا
رسضÿ ةروط-سسألا ن-با ،ي-مو-ل-ب
دوعيل .11ـلا ةقيقدلا ‘ يمولب

اولدعيو ،اعير-سس جا-طر-ق رو-سسن
ةعاسس فسصن رورم دعب ةجيتنلا
عجار-ت Úل-غ-ت-سس-ُم ،بع-ل-لا ن-م
‘و .فلخلل ءارحسصلا يبراحُم
ه-جاو-ي-سس ،ة--ي--نا--ث--لا ة--لو÷ا
ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
81 ةعم÷ا موي يبرغŸا هÒظن
موي يبيللا بختنŸا ّمث ،Èمسسيد
نل Úح ‘ ،رهسشلا سسفن نم12
بخ--ت--نŸا ر--سضÿا ي---قÓ---ي
ةÒخألا ة-ل-با-قŸا ‘ ير-سصŸا
ببسسب Èمسسيد42 موي ةررقŸا
ةرودلا نم Òخألا اذه باحسسنا
ةليكسشت نم ابعل71 ةباسصإا دعب

.ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-ن-عار-ف--لا
ةررقŸا ةسسفا-نŸا هذ-ه ىرŒو
ل-ك-سش  ى-ل-ع ،هز-نŸاو سسدار--ب
نمسضيسس ثيح ةرغ-سصم ة-لو-ط-ب
ةÒسشأا-ت ف--ي--سصو--لاو د--ئار--لا
ا-ي-ق-ير-فأا ·أا سسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن
21 ةكراسشم فرعتسس يتلا ،1202
دلبلا ¤إا ةفاسضإلاب و .اب-خ-ت-ن-م
ة--سسم--خ د--جو--ت ،ف--ي---سضŸا
سسأاكل ايمسسر تلهأات تابخ-ت-ن-م
ةررقŸا ةئفلل1202 ايقيرفإا ·أا

Ãنم لكب رمألا قلعتيو ،ايناتيرو
و ا-ي-ناز-ن-تو اد-ن-غوأا ،ا-ي-ب-ما-غ
ف.ميلصس ^ .ايبيمان و قيبمزوم

ةيئاذغ تاجوتنمو علصس زجح
وزو يزيتبةيحÓصصلا ةيهتنم
ناوعأا عم قيسسنتلا-ب ي-ن-غو-ب ن-مأا ح-لا-سصم تن-ك“ ^
ةيمك زجح نم سسمأا نازيŸا عارذ ةرئاد عرفل ةراجتلا
ةيهتنم ليمجتلا داو-مو ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا ن-م ةÈت-ع-م
عيبلل ةسضورع-م تنا-ك ةد-حو701ب تردق ةي-حÓ-سصلا
.ةنيدŸاب ةيراجتلا تÙÓا ىدحإاب
ةيمك-لا فÓ-تا ” د-ق-ف وزو يز-ي-ت ن-مأا نا-ي-ب بسسحو
تاءارجلا ذاختا عم ةسصتıا تاطلسسلا نم قيسسنتلاب
سصوسصخ-ب لÙا بحا-سص د-سض ة-مزÓ-لا ة-ي-نو-نا-ق-لا
ةيلمع ‘ سسداسسلا يرسض◊ا نمألا نك“ امك .ةيسضقلا

ةيه-ت-ن-م ع-ل-سسلا ن-م ةد-حو9611زج-ح ن-م ة-ل-ثا‡
داوم ن-م ةد-حو114و ةيئاذغ داو-م ن-م ة-ي-حÓ-سصلا
قح ‘ يئاسضق فلم رير– عم اهفÓتإا متيل فيظنتلا
ع ج ^ .لÙا بحاسص

عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب لا--قو ^
دفولا ءاسضعأا ““ نأا سسمأا ينطولا
ةرايزلا لÓخ عمتسسا ÊاÈŸلا
لو-ح سضر-ع ¤إا ة--ي--مÓ--عإلا
ا-هرودو ة--كر--سشلا تا--طا--سشن
طاسشن ثعب ةداعإا ‘ يروÙا
ىلعو ةير-ك-سسع-لا تا-عا-ن-سصلا
نم تارايسسلا ة-عا-ن-سص ا-ه-سسأار
سشاعنإا ‘ ة-م-ها-سسŸاو ،ة-ه-ج
ةه-ج ن-م ي-ن-طو-لا دا-سصت-قلا
ىل-ع كلذ ‘ ةز-ك-تر-م ،ىر-خأا
ةبراقŸاو ةيلبق-ت-سسŸا ة-يؤور-لا
ايلعلا ةداي-ق-ل-ل ة-ي-فار-سشت-سسلا
‘ يبع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي-ج-ل-ل

تا-عا-ن--سصلا ر--يو--ط--ت لا‹
ةمرا-سصلا ةدارإلاو ة-ير-ك-سسع-لا

Ÿتا-يد-ح-ت-لا ة--فا--ك ة--ب--كاو
.ةلسصا◊ا ةيجولونكتلا
ءاسضعأا ““ نأا نايبلا تاذ حسضوأاو

اود-بأا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ة--ن÷
مد-ق-ت-لا ىو-ت-سسÃ م-ه-با-ج-عإا
ةكرسشلا هتغلب يذلا يجولونكتلا
ةيفاÎحلا نم ةيلاعلا ةجردلاو
ةفاك اهيلع نابأا يتلا مازتللاو
.““ةكرسشلا يمدختسسمو تاراطإا

ةيلاعلا اهتردق-ب اودا-سشأا ا-م-ك
ةفاكل ةمئادلا ةباجتسسلا ى-ل-ع
تاسسسسؤوم نم اهنئا-بز تا-ب-ل-ط

ة-ي--م--سسر تارادإاو تا--كر--سشو
Úلماعتم اذكو ةيندمو ةيركسسع
سصاوخو Úيمومع Úيدا-سصت-قا
ةرغسصم تاكرسش ¤إا ةفا-سضإلا-ب
را-طإا ‘ با-ب-سش Úل-ما-ع--ت--مو
ليغسشتو معدل ةينطولا ةلا-كو-لا
ة-ط-بار-ل-ل اد-ي-طو-ت با-ب--سشلا
اسسيركتو ““ةمأا-سشيج““ ةقيمع-لا
.ةنطاوم ةكرسشك اهتروسصل
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 ““زنب-ضسديشسرم““ ةمÓع نم تارايشسلا ةعانشصل ةيرئازجلا ةكرششلا ىلإا لمع ةرايزب تماق

ىوتصسÃ ديصشت ناÈŸلاب ينطولا عافدلا ةن÷
ةكرصشلا هتغلب يذلا يجولونكتلا مدقتلا

ةعانشصل ةيرئاز÷ا ةكرششلا ¤إا لمع ةرايزب ضسمأا لوأا ينطولا يبعششلا ضسلÛاب ينطولا عافدلا ةن÷ دفو ماق
ةدايقب رئازلا دفولا لابقتشسا ‘ ةكرششلل ماعلا ريدŸا ديمعلا ناك ثيح ترايتب ““زنب-ضسديشسرم““ ةمÓع نم تارايشسلا

مدقتلا ىوتشسÃ راوزلا داششأا ثيح Ëركلا دبع ينينشش ينطولا يبعششلا ضسلÛاب ينطولا عافدلا ةن÷ ضسيئر
.ةكرششلا هتغلب يذلا يجولونكتلا

 يتشسيمخ ءانيم نم كمشسلا ديشصل ةرماغم يف اوجرخ
ةزابيت ئطاوصش ضضرعب ةديج ةحصص ‘ ةصسمÿا ةراحبلا ىلع روثعلا

رجف لحاوسسلا سسرح نك“ ^
ىلع روثع-لا ن-م ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا
““ر-م-ع يو-ن-سش““ د-ي-سصلا برا--ق
ىلعو ةزاب-ي-ت ئ-طاو-سش سضر-ع-ب
ة--سسمÿا ةرا--ح--ب--لا ه--ن--ت---م
ةديج ةحسص ‘ مهو نيدوقفŸا
بسسح ةعسساو ثاحبأا ةيلمع رثإا
د-ي-سصلا ة-ير-يد-م ن-م م-ل-ع ا-م
.ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا
ثا-ح-بألا نأا رد-سصŸا فا-سضأاو
سسرح““ اهرسشاب يت-لا ة-ع-سساو-لا

ةيرحبلا تاوقلل عباتلا لحاوسسلا
روثعلاب تللكت Úنثلا ءاسسم ذنم
دود-ح ‘ د-ي-سصلا برا-ق ى-ل--ع
““ ءاثÓثلا حا-ب-سص ن-م ة-سسدا-سسلا
ي-ن--ق--ت بط--ع ““ نأا ¤إا اÒسشم
بسسح م--ه--ناد--ق--ف ‘ بب--سست
.““ةيلوألا تامولعŸا
ة-ير-ح-ب-لا تاو-ق--لا تد--ن--جو
ةدجنلا براوقو ذاقنلا تاماوح
نادقف غÓب يقلت ر-ثإا ةر-سشا-ب-م
ىلع ““يونسش رمع““ ديسصلا براق

ةسسمÿا ةراحبلا ىلع روثعلا لمأا
Úب ام مهرا-م-عأا حواÎت ن-يذ-لا
تا-ن-ي-ثÓ-ث-لاو تا-ن--ير--سشع--لا
.نوراهوب ةنيدم نم نوردحنيو
نم ““ىون-سش ر-م-ع““ برا-ق نا-كو
سصسصختŸا ىرغسص نهم فنسص
رهظ جرخ دق فيسس وبأا كمسس ‘
كمسسلا ديسصل ةرماغم ‘ دحألا
نأا لب-ق ي-ت-سسي-م-خ ءا-ن-ي-م ن-م
‘ عرسشيو مهب لاسصتلا عط-ق-ن-ي
ر م ^ .مهنع ثحبلا

نيدايصصلا نع ثحبلا ةيلمع لصصاوت
ةمصصاعلاب نيدوقفŸا Úنث’ا

نع ثحبلا ةيلمع ›اوت-لا ى-ل-ع ثلا-ث-لا مو-ي-ل-ل ل-شصاو-ت-ت ^
بÓقنا دعب رحبلا ضضر-ع ‘ ن-يدو-ق-فŸا Úن-ث’ا ن-يدا-ي-شصلا

لوأا روثعلاو نيدايشص ةتشس ذاقنا ”و .رئاز÷ا جيلخب مهبراق
تÓباشصلا ئطاششب نيدوقفŸا د-حأا ة-ث-ج ى-ل-ع Úن-ثأ’ا ضسمأا

تدافأاو .نيرخآا Úنثا ىلع روثعلل ثحبلا ةيلمع لازت’ اميف
تقلت احابشص ةثلاثلا ةعاشسلا دود-ح-ب ه-نأا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا

قروز قرغ هدافم لحاوشسلا رفخ لبق نم ’اشصتا اه◊اشصم
““ نأا نايبلا فاشضأاو .ةمشصاعلا جيلخب تÓباشصلا هزتنÃ ديشص

لخدتلا ةيلمع لÓخ ”و نيدايشص9 هنتم ىلع ناك قروزلا
.““جÓعلا يقلتل ىفششتشسملل مهليو–و نيدايشص6 ذاقنإا

ر م ^

ةقصش لخاد بصش قيرح دامخإا
ةملعلاب لدع تارامعب11 قباطلاب

ءاشسم ةملعلا ةيندŸا ةيام◊ا ةدحول ةدجنلا قرف تنك“ ^
رششع يدا◊ا قباطلاب ةقشش قيرح دامخإا نم ضسما لوأا ضسما
فيطشس ةي’و قرشش ةملعلا ةنيدم ط-شسو ة-لا-كو تارا-م-ع-ب
ملشسلا ة-ن-حا-ششو ل-خد-ت-ل-ل Úت-ن-حا-شش Òخ-شست د-ع-ب كلذو
ةرا-ي-شس ¤إا ة-فا--شضإ’ا--ب Îم23 لو-ط تاذ ي-ك-ي-تا-مو--توأ’ا
نم ه-ع-ن-مو ق-ير◊ا دا-م-خإا ”و .ا-ه-م-قاو-ط ل-ك-ب فا-ع-شسإ’ا
Êاعت تناك ةنشس34 رمعلا نم ةغلاب ةأارما فاعشساو راششتن’ا

قير◊ا ببشستو .ناخدلا ةفاثك ةجيتن ضسفنتلا ‘ قيشض نم
.فقشسأ’او نارد÷ا فÓتاو Úتفرغ ضضارغأا لك قاÎحا ‘

توŸا نم هتجوزو لجر ذاقنإاو ...
زاغلاب قانتخÓل امهصضرعت دعب

يوايحي ي◊ ةيندŸا ةيامحلل مدقتŸا زكرŸا قرف تلخدتو ^
ثداح لجأ’ احابشص40 ةعاشسلا ىلع ضسما حابشص فيطشس
يحب يدرف لزنÃ ةقورÙا تازاغلا-ب ة-ل-ئا-ع دار-فأا قا-ن-ت-خا
قر-ف-لا تلو-تو .ف-ي-ط-شس ة-ن-يد-م لا-م-شش ة-ف-ي-ع-لا خ-ي--ششلا
ةنشس15و16 رمعلا نم ناغلبي هتجوزو لجر ضشاعنا ةلخدتŸا
لزنŸا ةأافدم نم ةثعبنŸا قاÎح’ا تازاغ قاششنتشسا ةجيتن
.ةفرغلا ‘ ةعوشضوŸا

هطوقصس رثإا ىلع بلك ذاقنإاو ...
ةنخصسلا مامحب رئب لخاد
فشصتنم ةنخشسلا مامح ةيندŸا ةيام◊ا قرف تلخدت امك ^

،رئب لخاد هطو-ق-شس ر-ثإا ى-ل-ع بل-ك ذا-ق-نإا ل-جأ’ ضسمأا را-ه-ن
،فيطشس بونج ة-ن-خ-شسلا ما-م-ح ة-يد-ل-ب لÓ-ه د’وا راود-ب

نم ةاي◊ا ديق ىلع هلا-ششت-نا ة-ل-خد-تŸا قر-ف-لا تلو-ت ثي-ح
حلاشصم تركذ د-قو .را-ت-مأا8 قمع ىلع غراف-لا ر-ئ-ب-لا فو-ج

ةيئاقولا تاطايتح’ا لك ذاختاب ÚنطاوŸا ةيندŸا ةيام◊ا
. ةميل’ا ثداو◊ا هذه لثم بنجتل

جلصصل ىصسيع ^

Œرا flهنوبذعيو اباصش نوفطتخي تارد
 ياد Úصسحب هترايصس ةقرصس لجأا نم
‘ تايان÷ا ةمكfi ىدل ماعلا ق◊ا لث‡ ضسمأا ضسمتلا ^

4 قح ‘ اذفان انجشس ةنشس02 ةبوقع عيقوت ءاشضيبلا رادلا
ةمشصاعلاب ياد Úشسحب ةيريدشصقلا ءايح’ا دحأا نم نابشش
نذإا نود ضصخشش زاجتحا ةحنجب قلعتت ةيشضق ‘ مهطروتل
هبيذعتو هزاجتحاو باشش فاطتخاب اوماق امدعب تاطلشسلا
اهعيب اولواح ثيح هترايشس ببشسب كلذو هليبكت دعب اشصعب
تاردıا عيب ةيشضقب نومهتŸا عباتيو  .اهنم هودرج امدعب

تفششك د-قو م-ه-تزو-ح-ب تاردıا ن-م ة-ي-م-ك اوز-ج-ح ثي-ح
ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م ‘ هر-ششن ” و-يد-ي-ف ى-ل-ع ءا-ن-ب ة-ي-شضق-لا
تاذ ىلع ءان-بو ناÒ÷ا د-حأا ه-ل-ي-ج-شست-ب ما-ق ي-عا-م-ت-ج’ا
 .ÚمهتŸا ةيوهل لشصوتلا ” ويديفلا

غ .—اف ^

ةفا÷ا لوقبلاو بوب◊ا ةينواعت ريدم
 نازيلغب ةيئاصضقلا ةباقرلا ت– Úفظوم4و

قيقحتلا يشضاق نأا ةلوؤوشسم رداشصم نم رجفلا تملع̂ 
50 عشضوب ضسمأا لوأا رمأا نازيلغب ويهرأا يداو ةمكfi ىدل
ةباقرلا ت– ةفا÷ا لوقبلاو بوب◊ا ةينواعتب Úفظوم
هبئانو ةينواعتلا ريدم نم لكب رمأ’ا قلعتيو .ةيئاشضقلا

تاقيقحتلا ةيفلخ ىلع نمأ’او ةياقولا ةحلشصم ضسيئرو
تاهبشش ‘ ةيئا-شضق-لا ة-طر-ششلا ح-لا-شصم ا-ه-ت÷ا-ع ي-ت-لا

حلاشصم ¤إا تدرو تامولعم ىلع ءانب اذهو داشسفلاب قلعتت
ضصخ-ي ا-م-ي-ف تا-ب-عÓ-تو تازواŒ دو-جو-ب Òششت ن--مأ’ا

نأا ردا-شصŸا تاذ تفدرأاو .ة--ي--نوا--ع--ت--لا نوؤو--شش Òي--شست
لاومأا ديدب-ت ا-يا-شضق ‘ نو-ع-با-ت-م ة-شسمÿا ضصا-خ-ششأ’ا

داوم ضضرعو بشصنŸاو لمعلا ة-ع-ي-ب-ط م-ك-ح-ب ة-ي-مو-م-ع
ل.ب ^ .كÓهتشسÓل ةيحÓشصلا ةيهتنم

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:22
07:55
12:44
15:16
17:37
19:01

ر م^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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