
 ينزخملا ينويهصصلا براقتلا نم ةفدهتصسملا يه رئازجلا
 يبرعلا برغملا لبقتصسم ددهت ““ةثراك““ عيبطتلاو ةبراغملا لثمي ل نزخملا ماظن^

 :يبرغم يمÓعإأ ،ةيلودلأ ةيعرششلل ةمعأدلأ اهفقأومل عجأر ببشسلأ نإأ لاق

ةيوأرحشصلأ ةيشضقلأ لحل ةيممأ’أ تأرأرقلاب كـشسمتلأ ىلع يلود عامجإأ طشسو
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 ةيرادإلا تافلملا نم قباوصسلا ةفيحصصو ةيصسنجلا ةداهصش طاقصسا ..اريخأا
٣صصةيمشسرلأ ةديرجلأ نم ريخأ’أ ددعلأ يف ردشص موشسرملأ

 ةمشصاعلأ داحتأ قيرف يناعي اميف
رييشستلأ ءوشس ببشسب ةحداف ةيدام رئاشسخ نم

ىــــــــــــــــــيحي رــــــــــــــــــــــــتنع
راـيلمب هـتصضياقم سضفري

لـــيحرلا لــباقم مــيتنصس

٣صص

٣/0١صص 

يمجنملأ طاششنلل مظنملأ ديدجلأ نوناقلأ نع جأرفإ’أ
:باقرع ،١202 لو’أ يثÓثلأ يف
غلك85 ىدعتي ل جاتنلا

نوزــــــــــــــــخملاو بــــــــــــهذ
““نـــــــــــــط421 قوـــــــــــــفي
  ةـــــــحصصلاو ةـــــــئيبلا ىــــــلع ظاـــــــــفحلل فدـــــهي لÓـــــــغتصسÓل مراـــــــــصص طورـــــــــصش رــــــــــتفد عــــــــــصضو ^
 ريصضحتلا دـيق طورــصشلا رـــتفدو سسراـم يــف ىرــخأا نداــعمو تافــصسوفلاو دـــيدحلا لÓـــغتصسا^

5صص

Mercredi 23 Décembre 2020

بمارت رارق طقصسُي نمألا سسلجم بمارت رارق طقصسُي نمألا سسلجم بمارت رارق طقصسُي نمألا سسلجم بمارت رارق طقصسُي نمألا سسلجم
يبرغملا لÓتحلا ةصسايصسل ““ةنادإا““ ةيلودلا تارارقلاب نمألا سسلجم كصسمت :ةيوارحصصلا ةموكحلا ^
““نمألا سسلجم تارارقل ““ اقفو عازنلا لح ةيناكمإاب دقتعت لازت ل ““ ةدحتملا ممألا ^
 يبرغملا لÓتحلا دونج تاقدنخت دصض هتامجه لصصاوي يوارحصصلا سشيجلا  ^
 تاروطتلا ةصساردو يوارحصصلا بعصشلا قح ليعفتل رئازجلاب يناملرب موي ميظنت  ^

يبرغملا لÓتحلا ةصسايصسل ““ةنادإا““ ةيلودلا تارارقلاب نمألا سسلجم كصسمت :ةيوارحصصلا ةموكحلا ^
““نمألا سسلجم تارارقل ““ اقفو عازنلا لح ةيناكمإاب دقتعت لازت ل ““ ةدحتملا ممألا ^
 يبرغملا لÓتحلا دونج تاقدنخت دصض هتامجه لصصاوي يوارحصصلا سشيجلا  ^
 تاروطتلا ةصساردو يوارحصصلا بعصشلا قح ليعفتل رئازجلاب يناملرب موي ميظنت  ^

يبرغملا لÓتحلا ةصسايصسل ““ةنادإا““ ةيلودلا تارارقلاب نمألا سسلجم كصسمت :ةيوارحصصلا ةموكحلا ^
““نمألا سسلجم تارارقل ““ اقفو عازنلا لح ةيناكمإاب دقتعت لازت ل ““ ةدحتملا ممألا ^
 يبرغملا لÓتحلا دونج تاقدنخت دصض هتامجه لصصاوي يوارحصصلا سشيجلا  ^
 تاروطتلا ةصساردو يوارحصصلا بعصشلا قح ليعفتل رئازجلاب يناملرب موي ميظنت  ^

يبرغملا لÓتحلا ةصسايصسل ““ةنادإا““ ةيلودلا تارارقلاب نمألا سسلجم كصسمت :ةيوارحصصلا ةموكحلا ^
““نمألا سسلجم تارارقل ““ اقفو عازنلا لح ةيناكمإاب دقتعت لازت ل ““ ةدحتملا ممألا ^
 يبرغملا لÓتحلا دونج تاقدنخت دصض هتامجه لصصاوي يوارحصصلا سشيجلا  ^
 تاروطتلا ةصساردو يوارحصصلا بعصشلا قح ليعفتل رئازجلاب يناملرب موي ميظنت  ^

٨صص

 نيبدتنملأ ة’ولأو ة’ولاب ئراط ءاقل يف عمتجي دوجلب
 لظلا قطانم لوح نوبت سسيئرلا تاميلعت ذيفنتل رافنتصسا

ةيصساردلا حنملل ناث ديدمت كانه نوكي نل :ريزولا

ةنيطنصسقب ريانيب يفتحيصس لÓصش نب ماصصعل ““رطملا سسورعل ريخألا نابرقلا““

ربمفون ةياغ ىلإأ جراخلاب نوشسردي ايعماج ابلاطو أذاتشسأأ077 ءÓجإأ نع فششك
٣صص

٤صص

٣١صص

رشصم يف ،ينشضامر ماششه ،جرخملل ““نيطلأ لمانأأ““ مليف جوت امنيب
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ينطو2

حيرصصت ‘ ةيملعلا ةنجللا وصضع حصضوأاو ^
هينتقتصس يذلا حاقللا ““ نأا صسمأا يمÓعإا
نأ’ عاونأ’ا ن-صسحأا ن-م نو-ك-ي-صس ر-ئاز÷ا
يتلا ةيŸاعلا رباıا عم دقاعتتصس ةلودلا
““اهحاقل ةعا‚ ةيلوأ’ا برا-ج-ت-لا تت-ب-ثأا
نم Úيرئاز÷ا ىلع فوخ ’““ هنأا فاصضأاو
.““حاقللا اذهل ةيبنا÷ا راثآ’ا

حاقللا ذخأا ““ نأا Êاكرب دكأا ةيناث ةهج نم
كلذو Úنطاوملل ةبصسنلاب ايرايتخا نوكيصس
نأا Òغ ،لبقŸا يفنا-ج ر-ه-صش ن-م ة-ياد-ب
رابكل نوكتصس -ان-ثدfi- بصسح ة-يو-لوأ’ا
ةفاصضإا ةنمزŸا صضارمأ’ا باحصصأاو نصسلا
تاصسصسؤوŸا عيمجو ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ¤إا
ةلودلا ةيامح ىلع ر-ه-صست ي-ت-لا ة-ي-ن-مأ’ا
طاق-ب رو-صسي-فوÈلا لا-قو .ا-ه-ي-ن-طاو-مو
صسيئر اهردصصأا يتلا رماوأ’ا ““ نأا Êاكرب
حيقلتلا ةيلمع ‘ عورصشلا نأاصشب ةيروهم÷ا

ةيرورصض تناك ي-ف-نا-ج ر-ه-صش ن-م ة-ياد-ب
““هبصسح ““ةرخأاتم تناك رئاز÷ا نأ’ ،ةياغلل

،ةيŸاعلا رباخملل حاقللا ةيبلط Ëدقت ‘
ةيم-ك ‘ ر-ثؤو-ي نأا ه-نأا-صش ن-م يذ-لا ر-مأ’ا
دوهج نأا لوقلاب اكرادتم ،¤وأ’ا ةيبلطلا
اذه Òفوت-ب صسي-ئر-لا تاد-ه-ع-تو ة-لود-لا
لظ ‘ ةصصاخ عصضولا Òغي نأا نكÁ حاقللا

.““ءابولا اذه لبقتصسم لوح ةيبابصض دوجو
(انردوم) تاحاقل ““ نأا Êاكرب فصشك امك
زر-بأا ن-م (ا-ك--ي--ن--يزاÎصسأا)و (رز--يا--ف)و
ى-ل-ع ا-ه-ت-صشقا-ن-م ” ي-ت-لا تا-حÎقŸا

ىقبت Úح ‘ ،ةيمل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا ىو-ت-صسم
رباıا فلتfl ىلع ةحوت-ف-م ة-صسارد-لا

.““بصسنأ’ا حاقللا ءانتق’

 ر م ^

يعما÷ا ىفصشتصسملل ماعلا ريدŸا فصشك ^
جا◊ا فاوطب نار-هو-ب بجرز ن-ب م-ي-ك◊ا
حبصصأا ةي’ولاب ةيئابولا ةيعصضولا ““ نأا صسمأا

ددع ‘ Òبك عجارت ليجصست دعب اهيف مكحتم
ددعلا لقت ثيح انوروك صسوÒفب  تاباصصإ’ا

06وÚ 04ب ام ¤إا مويلا ‘ ةباصصإا052 نم
كلذ ببصس فاوطب عجرأاو ““صسوÒفلاب ةباصصإا
عم صشياعتلا ةفاقث مويلا نطاوŸا بصسك““ ¤إا
ةجوŸا ىلع بلغتلا نم هتنكم يتلاو ءابولا
ابيرقت اهنم جورÿاو صسوÒفلا نم ةي-نا-ث-لا
نأا رجفلل حيرصصت ‘ فاوطب دنفو   . ““مÓصسب
““صسوÒفلا نم ةثلاثلا ةجوŸا كلانه نوكت ““

نأا-ب ي-حو-ت تا-ي-ط-عŸا ع-ي-م-ج ““ نأا لا-قو
دعب ة-صصا-خ ه-ت-يا-ه-ن و-ح-ن Òصسي صسوÒف-لا
هل داصضم حاقل ¤إا ةيŸاعلا رباıا لصصوت

كلانه ““ نأا فاصضأاو ““ةدودعم همايأا لعج ام
صضارمأ’ا باحصصأاب قلعتت ةيئانثتصسا ت’اح

ةيفاك ة-عا-ن-م م-ه-ل صسي-ل ن-يذ-لا ة-ن-مزŸا
Ÿف يأا ةهجاوÒتاذ ‘   .““رخآا ءابو وأا صسو

ىف-صشت-صسŸا ““ نأا ثد-ح-تŸا ح-صضوأا نأا-صشلا
تابا-صصإ’ا ع-جار-ت د-ع-ب ه-صسا-ف-نأا ع-جÎصسا
06 ىوصس91 ديفوكلا ةحلصصم ‘ يقب ثيحب

اÃ ةنراقم ءافصشلل ايجيردت نولثامتي اصضيرم
صشاعنإ’ا ةحلصصÃ امأا .““اقباصس لجصسي ناك
،طقف ت’اح3 كلانهف ““ ثدحتŸا فيصضي
نأا ام-ك حا-ي-ترÓ-ل و-عد-ي تا-ب يذ-لا ر-مأ’ا
ةÒبك ةصسÓصسب لماعتي حبصصأا يبطلا مقاطلا

مامأا ““ هنأا انلعم ““هيلع دوعت دعب صسوÒفلا عم

ةداعإا ” دقف هيف مكحتلاو عصضولا رارقتصسا
¤إا ة-ي-ب-ط-لا ح--لا--صصŸا ع--ي--م--ج طا--صشن
‘ اهليو– ” امدعب يعيبطلا اهصصاصصتخا
““ نأا احصضوم ““ديفوك حلاصصم ¤إا قباصس تقو
نولوانتي اوحبصصأا ىصضرŸا ن-م ة-ئاŸا-ب59
نم مهتدافتصسا دعب مهصسفنأا نو÷اعيو ءاودلا

رج◊ا ‘ ءاقبلاو مايأا01 ةدŸ ةيبط ةداهصش
فاوطب رذح لاونŸا صسقن ‘   .““›زنŸا
‘ يخاÎلاو نواهتلا ““ نم ÚنطاوŸا جا◊ا
راصشتنا يدافتل ةيئاقولا تاءارجإ’ا قي-ب-ط-ت
‘ نواهت يأا ““ نأا ادكؤوم ““91ديفوك““ صسوÒف
مدع رارغ ىلع ةي-ح-صصلا د-عاو-ق-لا ماÎحا
نامأ’ا ةفاصسم ماÎحاو تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا
جئاتنلا نإاف ،ةيئاقولا Òبادتلا نم اهÒغو
عي-م-ج ““ نأا ¤إا اÒصشم ““ ة-ي-صسك-ع نو-ك-ت-صس
لجأا نم Òبك دهجب تلمع ةيبطلا مقطأ’ا
ةلثمتŸاو ،ةي-صضر-م ج-ئا-ت-ن ى-ل-ع لو-صص◊ا

امك  .““تاباصصإ’ا ددع صضفخ ‘ اصصوصصخ
دهاعŸا Òيصست ىلع Úمئاقلل هتوعد ددج
قيبطت ىلع لم-ع-لا ““ ةرور-صضب تا-ع-ما÷او
ىلع رهصسلاو يح-صصلا لو-كو-توÈلا ماÎحاو
هذه لخاد ة-ي-ح-صصلا د-عاو-ق-لا-ب ماز-ت-ل’ا
دد-ع صضا-ف-خ-نا ““ نأا اد-كؤو-م ““ل-كا--ي--ه--لا
مقاطلا ةمÓ-صسب ا-صضيأا نو-هر-م تا-با-صصإ’ا
ةبلطلا ىتحو Úفظومو ةذتاصسأا نم يعما÷ا
بر-قأا ‘ ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ةا-ي◊ا ¤إا ةدو-ع-ل--ل
  .““لاجآ’ا

   سسانيإا م ^

 تايبوللا سضعب هيذغت يذلا فوختلا ةحفاكمو حيقلتلا ¤إا اعد
 انوروك ىلع ءاشضقلل ديحولا حÓشسلا وه حيقلتلا يفشسوي روشسيفÈلا

ةيدعŸا صضارمأ’ا ‘ صصتıا نأامط  ^
Úصسرامملل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا صسي-ئرو
ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح--صصلا ‘ Úي--ئا--صصخأ’ا
ةيلاعف لوح ““ يفصسوي دمfi روصسيفوÈلا
““انوروك صسوÒفل داصضŸا حاقللا ةيمهأاو
ديحولا حÓصسلا وه حيق-ل-ت-لا““ نأا اد-كؤو-م
ىلع ةرطي-صسلا وأا ءا-صضق-لا ه-ن-كÁ يذ-لا
حاقل-لا ن-م فو-خ-ت-لا““ نأا اد-كؤو-م ““ءا-بو
.““ تايبوللا صضعب هيذغت ديد÷ا
ىلع افيصض هلوز-ن ىد-ل ي-ف-صسو-ي حر-صصو

ةانقلا اهثبت يتلا ““ريرحتلا فيصض““ ةصصح
فا-صشت-كا Èكأا““ نأا ة-ث-لا-ث--لا ة--ي--عاذ’ا
وه روتصساب ⁄اعلا ذنم ةيرصشبلل ةبصسنلاب
انل حمصس حÓصس ةباثÈ Ãتعي يذلا حيقلتلا
صضار-م’ا ن-م Òث-ك-لا ى-ل-ع ءا-صضق-لا--ب
صضارمأ’ا ‘ صصتfl يتفصصبو اهتبقارمو
حÓصس وه حيقلتلا نأا ىرأا يننإاف ةيدعŸا

ىلع ءاصضقلا هنكÁ يذلا د-ي-حو-لاو ما-ه
.““هيلع ةرطيصسلا وأا ام ءابو

رمأا““ هنأا ¤إا راط’ا اذه ‘ راصشأا امك
قلقي نأا طيصسبلا نطاوملل ةبصسنلاب يداع
و-هو د-يد-ج صضرÃ ق-ل-ع-ت--ي ر--مأ’ا نأ’
” هنأاو ةصصاخ وت-ل-ل ها-ن-ف-صشت-كا صسوÒف
نأا اديب ةنصس ن-م ل-قأا ‘ حا-ق-ل-لا دا-ج-يا
5 ¤ا4 نم ر-مأ’ا قر-غ-ت-صسي نأا ةدا-ع-لا

.““Ìكأاف تاونصس
صضار-مأ’ا ‘ صصتıا اذ-ه ع-جرأا د--قو
يصسايق تقو ‘ حاقل ¤إا لصصوتلا ةيدعŸا
Úب ةيملعلا تا-مو-ل-عŸا لدا-ب-ت Úب-ب-صسل

تا-ي-نا-ك-م’او ناد-ل-ب-لا ف-ل-تfl ءاÈخ
ن-م د-يد-ع-لا ا-ه-ت-صصصصخ ي-ت-لا ة-ي-لاŸا
فد-ه-ب““ ه-نأا ازÈم ⁄ا-ع-لا Èع ر-باıا

‘ حا-ق-ل-لا داد-عا ” ن-طاوŸا ة-نأا-م-ط
‘ نمك-ي لوأ’ا Úب-ب-صسل ي-صسا-ي-ق فر-ظ

تامولعمل-ل ل-ب-ق ن-م هد-ه-صشن ⁄ لدا-ب-ت
ليجصست ¤إا ىدأا يذلا رمأ’ا وهو ةيملعلا
ببصسلا امأا ،““حاقل عورصشم051 نم Ìكأا
عورصش ‘ لثمتي-ف اد-ج ما-ه و-هو Êا-ث-لا

ةصصاخو حا-ق-ل-لا دا-ج-يإا ‘ ر-باfl ةد-ع
. هلوق دح ىلع ةلئاط ’اومأا دصصر
حيقلتلا ىلع ÚنطاوŸا ع-ي-ج-صشت ة-ي-غ-بو
صضعب هيذغت يذلا فوخ-ت-لا ة-ح-فا-ك-مو
تاحاقللا لك صضها-ن-ت ي-ت-لا تا-ي-بو-ل-لا
لمعب مايق-لا ““ ¤إا Òبÿا ا-عد ة-يŸا-ع-لا

‘ عور-صشلا ل-ب-ق ي-مÓ-عإاو ي--صسي--صس–
‘ Òبÿا رصصأا ثيح ““حيق-ل-ت-لا ة-ي-ل-م-ع
مÓع’او صسيصسحتلا ““ ىلع هصسفن قايصسلا
ةهج يأ’ ’ا‹ عدن ’ ىتح Úنطاوملل

““ةيلمعلا ىلع ابل-صس Òثأا-ت-لا ا-ه-نأا-صش ن-م
ل-ب-ق كلذ ‘ ءد-ب--لا بو--جو““ ¤إا اÒصشم
م ناوشضر ^ .““ةيلمعلا ‘ عورصشلا

  رجفلل نارهوب بجرز نب ميك◊ا يعما÷ا ىفسشتسسملل ماعلا ريدŸا
ÚنطاوŸا مازتلا لشضفب انوروك تاباشصإا ‘ عجارت ليجشست

 لبقŸا يفناج نم ةيادب كلذو Úنطاوملل ةبسسنلاب ايرابجإا سسيل حيقلتلا

راثآلا نم Úيرئاز÷ا ىلع فوخ ل :Êاكرب
راتıا حاقلل ةيبنا÷ا

 اهتششقانم ” يتلا تاحÎقŸا زربأا نم (اكينيزاÎشسأا)و (رزياف)و (انردوم) تاحاقل ^
طاقب روسسيفوÈلا ،رئاز÷ا ‘ انوروك ءابو يسشفت دسصرو ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ةنجللا وسضع دكأا
Èكأا ‘ ةروطŸاو انوروك سسوÒفل ةداسضŸا تاحاقللا عاونأا نسسحأا ءانتقا نمسضتسس ةلودلا ““ نأا Êاكرب
.““ةبوغرŸا Òغ راثآ’ا نم فوختلا مدعل““ حاقللا ذخأا ‘ Úبغارلا Úيرئاز÷ا ايعاد ““ةيŸاعلا رباıا

انوروك ببشسب ديÈلا عاطق ‘ Óماع51 ةافو ليجشست  :رازموب
ءاثÓثلا صسمأا رازموب ميهاربإا ،ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو ديÈلا ريزو فصشك ^

ىلع ريزولا حيرصصت ءاجو  .عاطقلا ‘ Óماع51 ةايحب ىدوأا ““91-ديفوك““ صسوÒف نأا
لوح ةيعامتج’ا ةيمنتلا ةلاكوو رئاز÷ا ديرب ةصسصسؤوم Úب نواعت ةيقافتا عيقوت صشماه

بتاكم لماك ‘ نماصضتلل ةيفاز÷ا ةحنŸا عفد ةنمقرو ميمعت Òبادتو طورصش ديد–
حاورأا ىلع امحرت تمصص ةقيقد نيرصضا◊ا ةقفر رازموب ريزولا فقوو  .ةيديÈلا ةكبصشلا
ر م ^ .اياحصضلا

““ ا-ه-نأا ة-ي-تارا-مإ’ا تا-ط-ل-صسلا تد-كأا ^
اهيصضارأا لوخد-ل ةÒصشأا-ت-لا ح-ن-م تف-قوأا
ل-م-ع-لا تاÒصشأا-ت ف-قو رار-ق-لا ل-م-صشو
نم دÓبلا جراخ ن-يدو-جو-م-ل-ل ةرا-يز-لاو
يهو ةيبرع لود8 اهنيب ،ةلود31 ينطاوم
رئاز÷او صسنوتو قارعلاو نانب-لو ا-يرو-صس
ناريإا ¤إا ةفاصضإا لاموصصلاو نميلاو ايبيلو
.““ناتصسكابو اينيكو نات-صسنا-غ-فأاو ا-ي-كر-تو
ةيتارامإ’ا ءابنأ’ا ةلاكو تدروأا ام بصسحو
نب هللا دبع يتارامإ’ا ةيجراÿا ريزو لاق
صضعب ىلع تصضرف يتلا دويقلا نإا““ دياز

ةحئاج يصشفت ببصسب ة-ت-قؤو-م تاÒصشأا-ت-لا
ر-يزو ةرا-يز لÓ-خ كلذ ءا-ج .““91-ديفوك

¤إا ،يصشيرق دومfi هاصش ناتصسكاب ةيجراخ
هدÓب نإا““ د-ياز ن-ب لا-ق ثي-ح ،تارا-مإ’ا
معني ثيح ةيناتصسكاب-لا ة-ي-لا÷ا-ب بحر-ت
ةيلا÷ا نم صصخصش فصصنو نويلم نم Ìكأا
‘ رارقتصس’او نامأ’او نمأ’اب ةيناتصسكابلا
دياز نب دكأاو ““تارامإ’ا ةلود Êاثلا مهدلب
صضع-ب ى-ل-ع تصضر-ف ي-ت-لا دو-ي--ق--لا““ نأا
ةحئاج يصشفت ببصسب ة-ت-قؤو-م تاÒصشأا-ت-لا
ر م ^ .““91-ديفوك

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةكرصش تنلعأا̂ 
ةلحر جمانÈب ظافتح’ا متيصس ““ هنأا اهل نايب ‘

¤إا كلذو جراÿا ‘ Úقلاعلا ÚنطوŸا ءÓجإا
ىدل ةلجصسŸا تابلطلا عيمج لابقتصسا ةياغ
نايبلا تاذ ‘ ءاجو .““ةيرئاز÷ا تايلصصنقلا
متيصس هنأا غلبت ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ““ نأا
¤إا كلذو ءÓج’ا ةلحر جمانÈب ظافتح’ا

ÚنطاوŸا نم تابلطلا عيمج لابقتصسا ةياغ
ىد--ل Úل--ج--صسŸا جراÿا ‘ Úق--لا---ع---لا
اذه ‘و .““جراÿاب ةيرئاز÷ا تا-ي-ل-صصن-ق-لا
ة--يو÷ا طو--طÿا ة--كر---صش تعد را---ط’ا
اهعقوم ىلع عÓطÓل ÚنطاوŸا ةيرئاز÷ا

مئاوق ‘ مهئام-صسا ل-ي-ج-صست ن-م ق-ق-ح-ت-ل-ل
.رفصسلا زاوج مقر لاخدإا لÓخ نم ءÓجإ’ا
ثيد– متيصس هنا اهنايب ‘ ةكرصشلا تركذ امك

تابلطلا ة÷اعم دعب ايجيردت م-ئاو-ق-لا هذ-ه
تدد-حو .ة-صصتıا ح-لا-صصŸا فر-ط ن--م
لجا نم ÚينعŸا Úنطاوملل  اطورصش ةكرصشلا
طوطÿا رفصس ةركذت كÓتما يهو مهئÓجا
ءÓج’ا ةل-حر-ل ةد-كؤو-م ة-ير-ئاز÷ا ة-يو÷ا
ليل– جئاتن ةداهصش ةزايحو نطولا ¤إا ةدوعلا
RCPةلحرلا لبق ةعاصس27 تيرجا ةيبلصس

Èع اهليم– متي ةقيثو فيرعت ةرامتصسا ئلمو
ر م̂  .طبارلا

 مهئامسسا ليجسست نم ققحتلل اهعقوم ىلع عÓطÓل ÚنطاوŸا تعد

تÓحر ةلشصاوم نلعت ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
جراÿا ‘ Úقلاعلا ءÓجإا

انوروك سسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافشش ةلاح673و ةديدج ةباشصإا014و ةافو ةلاح21 ليجشست

ةديدج ةباصصإا014و ةافو ةلاح21 ليجصست ““ ءاثÓثلا صسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا ^
7862 ةلاح96069 ¤إا صسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل انوروك صسوÒفب
ةلاح21 ةÒخأ’ا ةعاصس42 لا لÓخ تدصصر ةنجللا““ نأا ثدحتŸا تاذ حصضوأاو .““ ةافو
ةعزوم ةافو7862 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ةنمزŸا صضارمأ’ا باحصصأا نم مهتيبلاغ ةافو

ددعلا عفتÒل ءافصشلل ةديدج ةلاح673 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا راصشأاو .““ ةي’وÈ 04ع
ددج ةبصسانŸابو .““ةلاح02046 ¤إا تايفصشتصسŸا اورداغ نيذلا Úباصصملل ›امجإ’ا

قلعت ام اميصس’ صسوÒفلا اذه ةحفاكŸ ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةرورصض ““ راروف
م ر ^ .““ةمامكلا ءادتراو يعامتج’ا دعابتلا ماÎحاب

 ةفاظنلا ت’وكوتورب ماÎحا ‘ رارمتسس’اب بلاطم عيم÷ا نإا لاق
3202 ¤إا يحشصلا رج◊ا Òبادت رارمتشسا عقوتي يرئازج Òبخ

روصسي-فوÈلا تا-صسوÒف-لا ⁄ا-ع ع-قو-ت ^
صسوÒف راصشتنا لصصاوت هل-لا با-ج م-ي-ك-ح
يحصصلا رج◊ا Òبادت رارمت-صساو ا-نورو-ك
ةعيبطلا ةاي◊ا ةدوعب ح-م-صسي ن-ل ا-م و-هو
3202 لبق يŸاعلا يحصصلا عصضولا نصس–و

دد-صشو .تا-حا-ق-ّل-لا رو-ه--ظ ع--م ى--ت--ح
كرويوينب ميقŸا ير-ئاز÷ا رو-صسي-فوÈلا

ةرور-صض ““ ى--ل--ع ي--مÓ--عإا ح--ير--صصت ‘
ةفاظنلا ت’وكوتورب عابتإا ‘ رار-م-ت-صس’ا
يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإاو ةيصصخصشلا
.““ةعنقأ’ا ءادترا اميصس ’و
راثأا ة-يؤور ‘ ءد-ب-لا ““ نأا ه-ل-لا با-ج د-كأاو
يŸاعلا يحصصلا عصضولا نصس– عم ةيباجيإا

دعب ارهصش21 نع لقي ’ ام قرغتصسي دق
ناكصسلا نم ة-ئاŸا-ب04 نم Ìكأا مي-ع-ط-ت
.““ءابولا ىلع ةيباجيإا راثآا ةيؤور ‘ ءدبلل
‘ رارمتصس’ا عيم÷ا ى-ل-ع““ ه-نأا فا-صضأاو
ةي-لا◊ا ة-فا-ظ-ن-لا ت’و-كو-تور-ب ماÎحا
نأا نكمŸا نم لازي ’ ذإا ةعنقأ’ا ءادتراو
““ميعطتلا د-ع-ب ى-ت-ح صصا-خ-صشأ’ا با-صصي

يم– ’ ةيلا◊ا تاحاقّللا ““ نأا احصضوم
فيوŒو مفلل يصسوÒفلا رام-ع-ت-صس’ا ن-م
.““نيرخآ’ا صصاخصشأÓل هلقنو فنأ’ا
ايروكب روتصساب دهعŸ قباصسلا ريدŸا دكأاو
نكÚ ÁحقلŸا صصاخصشأ’ا ““ نأا ةيبون÷ا
او-ل-ق-ن-يو ادد‹ ة-لو-ه--صسب او--با--صصي نأا

تا-حا-ق-ل-لا نأ’ ن-ير-خآ’ا ¤إا صسوÒف--لا
يصسوÒفلا رامعتصس’ا نم يم– ’ ةيلا◊ا
،هللا باج راصشأاو .““فنأ’ا فيوŒو م-ف-ل-ل
Úتيب-هذ Úت-صصر-ف عا-صضأا ⁄ا-ع-لا ““ نأا ¤إا

Ÿوحن مدقتلا ىتح وأا ءابولا اذه ثودح عن
ام ¤وأ’ا ةصصرفلا تناك ،مويلا هصشيعن ام
ءارجإا بلطتت9102 يفناجو ،Èمصسيد Úب
وهو ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم نم اطيصسب
نم ةمداقلا يو÷ا لقنلا ةكرح لك فاقيإا
‘ ةيناث-لا ة-صصر-ف-لا نأا فا-صضأاو .““Úصصلا

هذه ،⁄اعلا ةداق لصشف امدنع ناوجو يام
دوه÷ا ديحوت وأا ديدهتلا كاردإا ‘ ةرŸا
ر م ^  .ءابولا فقول

 نييلحملا نيعنسصملا وعدت ةين’ديسصلا ةعانسصلا ةرازو
مويلا نم ءادتبا ةيلوألا داوملا داريتشسا جمارب عاديإا

خيراتك ءاعبرأ’ا مويلا راهن ةين’ديصصلا ةعانصصلا ةرازو تددح ^
تعد ثيح1202 ةنصسل ةيلو’ا داوŸا داÒتصسا جمارب عاديإا ةيادبل
ةيبط-لا تاد-عŸاو ة-ي-ن’د-ي-صصلا داو-م-ل-ل Úي-لÙا Úع-ن-صصŸا
.لبقŸا ءاعبر’ا موي نم ءادتبا  ‘ عورصشلاب
ىلع اهباصسح ىلع ةرازولا اهترصشن ةيمÓعإا ةركذم ‘ ءاج ءاجو
ÚجتنŸا Úين’ديصصلا ÚلماعتŸا مل-ع ‘ ن-ك-ي-ل““ كو-ب-صسيا-ف-لا
موصسرملل اقبط هنأا ،ةيبطلا تادعŸاو ةين’ديصصلا داوملل ÚيلÙا
قلعتŸاÈ 0202متب-صس92 ‘ خرؤو--Ÿا272-02 مقر يذيفن-ت-لا
نكÁ هنأا ةين’ديصصلا ةعانصصلا ةرازول ةيزكرŸا ةرادإ’ا ميظنتب
تÓ-خدŸاو ة-ي-لو’ا داوŸا داÒت-صس’ ة-ن-ي-حŸُا ج-ماÈلا عاد-يإا

مويلا راهن نم ءادتبا ةيلÙا ةعانصصلل ةهجوŸاو1202 ناونعب
.““ ءاعبرأ’ا
ةيلو’ا داوŸا داÒتصسا جمارب عاديإا نكÁ ردصصŸا تاذ بصسحو
هنا ’إا ماع-لا لاو-ط1202 ناونعب جاتنإÓل ة-ه-جوŸا تÓ-خدŸاو
خيرات لبق1202 ةنصسل جاتن’ا جمارب ميلصست ÚعنصصŸا ىلع Úعتي
ىلع Úعتي ““ هنأا اهتركذم ‘ ةرازولا تدكأاو .È 0202مصسيد13
يتلا تايمكلا ديد– داÒتصس’ا جمارب عاد-يإا لÓ-خ Úل-ما-ع-تŸا
نّيحُم صصخلم ¤إا ة-فا-صضإا ة-ي-لو’ا داوŸا ن-م ا-ه-جا-ت-نا نوو-ن-ي
داوŸا اذكو جوتنم لكب صصاÿا نوزıاو تازا‚’ا صصوصصخب
ر م ^ .““لا◊ا ىصضتقا اذإا ةيحÓصصلا ةيهتنŸا

91-ديفوك ةحئاج يسشفت ببسسب
رئاز÷ا اهنم ةلود31 ينطاوم نع تاÒششأاتلا فقوت تارامإلا
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د-ب-ع ن-ب نÁأا ة-ي-لاŸا ر-يزو ح--صضوأاو ^
يبع-صشلا صسلÛا باو-ن ما-مأا ،نا-م-حر-لا
7102 يماع ةينازي-م ة-يو-صست نأا ي-ن-طو-لا
ةنصسلا صصي-ل-ق-ت ةو-ط-خ-ب تءا-ج8102و
¤إا حومط-لا ع-م2 صصقان ¤إا ة-ي-ع-جرŸا
جمانرب عم ايصشا“1 صصقان ¤إا اهصصيلقت
.ةيمومعلا ةيلاŸا حÓصصإا
ةنصس تغلب ومنلا ةب-صسن نأا ،ر-يزو-لا ن-ل-عأاو
ةئاŸاب3.1 لباقم ة-ئاŸا-ب04.1 ،8102
يأا نوناقلا صسفن بجوÃ ،ةعقو-ت-م تنا-ك
عاطق نأاب ف-ي-صضي-ل ،1.0 ـب ردق-ي قرا-ف-ب
ـب ةنصسلا صسفن ‘ او‰ لجصس تاقورÙا

رعصس طصسوتم نأل ران-يد را-ي-ل-م8.745.4
3.17 ةن-صسلا تاذ ‘ ق-ق-ح ماÿا لوÎب-لا
يكيرمأا رلود9.35 لباقم ،يكيرمأا رلود

3.4 مخصضتلا ةبصسن تلجصس اميف ،7102 ‘
بجوÃ ةعقوتم ةئاŸاب6.5 لباقم ةئاŸاب
.يليمكتلا ةيلاŸا نوناق
ديكأاتل ةصصرفلا باونلا لغتصسا ،مهتهج نم
عيبطتلا تا-قا-ف-تا هاŒ ر-ئاز÷ا ف-قو-م
اهفقوÃ اهكصس“و ،ليئارصسإا ع-م ي-بر-ع-لا
قحو ةينيطصسلف-لا ة-ي-صضق-لا هاŒ تبا-ث-لا
ه-ت-لود ة-ما-قإا ‘ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا بع-صشلا
اهتمصصاعو7691 ماع دودح ‘ ةلقتصسŸا
بع-صشلا ق-ح اذ-كو ،ف-ير--صشلا صسد--ق--لا
.هÒصصم ريرقت ‘ يوارحصصلا
ة--ي---لاŸا ة---ن÷ نأا ¤إا ةرا---صشلا ردŒو
ا-ه-ت-صسارد لÓ-خ تجر-خ ،ة--ي--ناز--يŸاو

Ÿا ة-يو-صست نو-نا-ق عور-صشŸةنصسل ةي-ناز-ي
ى-ل-ع تز-كر ن-يأا تا-ي-صصو-ت ةد-ع-ب ،8102
صصئاقنلا ة÷اع-م ى-ل-ع صصر◊ا ةرور-صض

لا‹ ‘ ةبصساÙا صسل‹ اهظحل يتلا
اهراركت يدافتو ،ةلودلا ةي-ناز-ي-م Òي-صست
ةبصسنلاب ةنجللا تايصصوت ذيفنت عم ايونصس
ريدقتب قلعت ام ةصصاخ ةقباصسلا تاونصسلل
دراوم لامعتصساو تاعاطقلا تا-جا-ي-ت-حا
رامثتصسلا جمارب ىودج مييقتو ةينازيŸا
.اهذيفنت ةعباتمو يمومعلا
ةنرصصع ‘ عارصسإلا ةرورصض ىلع تدكأا امك
ةينازيŸا دادعا زيزعتو ةيمومعلا ةيلاŸا

ةعقوتŸا Òغ تا-ق-ف-ن-لا ج-مد لÓ-خ ن-م
ةينازيŸا ‘ اهنيمصضت م-ت-ي ⁄ ي-ت-لا كل-تو
ةينازيم دادعإاب حمصسي اÃ ةلودلل ةماعلا
ةيونصس أادبÃ ديقتلا ةرورصض اذكو ،ةيعقاو
نويدلا مكارت نم د◊ا بناج ¤إا ةينازيŸا

بناج ¤إا ةيرازولا رئاودلا ىوت-صسم ى-ل-ع
بيلاصسأا ق-فو ة-ما-ع-لا ة-ي-ناز-يŸا Òصض–

‘و .ةديدج فارصشتصساو طيطخت تايلآاو
‘ عارصسإلاب ةنجللا تبلاط ،قايصسلا تاذ
هفييكتو يئاب÷ا يتامولعŸا ماظنلا زا‚ا

نم نكÁ اÃ ةماعلا ةبصساÙا صسصسأا عم
ةبقارمو ةيئاب÷ا حلاصصŸا لم-ع ل-ي-ه-صست

ة÷اعم ىلع لم-ع-لاو ا-ه-ئادأاو ا-ه-ت-عا‚
طا-صشن-لاو ي-ب-ير-صضلا بر-ه-ت-لا ةر-ها--ظ

ةمراصص تاءارجإا بل-ط-ت-ي يذ-لا يزاوŸا
ةماه لي-خاد-م ق-ق-ح-ي اÃ ه-با-ع-ي-ت-صسل

ÿةلودلا ةنيز.
اهتايصصوت ‘ ةنجللا تز-كر ،ل-با-قŸا-بو
ةيلاŸا عا-ط-ق ة-ن-م-قر ‘ عار-صسإلا ى-ل-ع
ةماعلا ةيريدŸا Úب قيصسنتلل تايلآا ءاصسراو
تارادلا يقابو تا-صسا-ي-صسلاو ر-يد-ق-ت-ل-ل
دامتعاب حمصسي اÃ ةيلاŸا ةرازوب ةيزكرŸا
ةحيحصصلا ةيلاŸاو ةيداصصتقلا تايطعŸا

¤إا ة-فا-صضإا ،ة-ي-لاŸا Úناو-ق ع-يرا-صشم ‘
Òغ ليوم-ت-لا ة-ي-لآا ن-ع ة-ل-ي-صصح Ëد-ق-ت
ىلع هتا-ي-عاد-تو ه-ج-ئا-ت-نو يد-ي-ل-ق-ت-لا
يدا--صصت---قلاو ›اŸا ن---يد---ي---ع---صصلا
ةظفfi مييقت ةداعإا كلذكو ،يعامتجلاو
قلعت ام اميصسل ةيمومع-لا تارا-م-ث-ت-صسلا
قيرط ‘ يتلا كلتو ةزجنŸا ع-يرا-صشŸا-ب
ق-طا-نŸ ة-ه-جوŸا كل-ت ة-صصا-خ زا‚إلا
.لظلا

 بلاطوب ةراشس ^

ةيعرسشلل ةمعادلا اهفقاوŸ عجار ببسسلا نأا لاق
 :يبرغم يمÓعإا ةيلودلا

 Êزıإ Êويهشصلإ براقتلإ نم ةفدهتشسŸإ يه رئإز÷إ
 يبرعلإ برغŸإ لبقتشسم ددهت ““ةثراك““ عيبطتلإو ةبراغŸإ لثÁ ل نزıإ ماظن^

 ليئارسسإا عم يبرعلا عيبطتلا تاقافتا هاŒ رئاز÷ا فقوم ىلع ديكأاتلل ةسصرفلا اولغتسسا

نوناق عورششم ىلع عامجإلاب نوقداشصي بإونلإ
8102 ةنشسل ةينإزيŸإ ةيوشست

ةيوسست نوناق عورسشم ىلع عا-م-جإلا-ب ،ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا باو-ن قدا-سص
عيبطتلا تاقافتا هاŒ رئاز÷ا فقوم ىلع دي-كأا-ت-ل-ل ة-سصر-ف-لا او-ل-غ-ت-سساو ،8102 ةنسسل ةي-ناز-يŸا
يبعسشلا سسلÛا سسيئر اهسسأارت يتلا ةينل-ع-لا تيو-سصت-لا ة-سسل-ج ر-سضحو .ل-ي-ئار-سسإا ع-م ي-بر-ع-لا
ةمسسب ناÈŸلا عم تاقÓعلا ةريزوو نامحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو Óك ،Úنسش ناميلسس ينطولا

.ةموك◊ا ءاسضعأا بلغأا بايغ لباقم راوزع

،يصشورهل يلع ،يبرغŸا يمÓعإلا دكأا ^
نم ¤وألا ة-فد-ه-ت-صسŸا ي-ه ر-ئاز÷ا نأا
بب-صسب Êو-ي-ه-صصلا-ي-بر-غŸا برا-ق-ت--لا

امك ،ةيلودلا ةيعرصشلل ةمعادلا اه-ف-قاو-م
لبقتصسم ددهت ““ةثراك““ ع-ي-ب-ط-ت-لا نأا زر-بأا

يلع حصضوأاو .يبر-ع-لا بر-غŸا ة-ق-ط-ن-م
ةيروتاتكدلا نأا ،جأاول حيرصصت ‘ ،يصشورهلا
ارطخ اهدحول لكصشت برغŸا ‘ ةيولعلا

نم ،يبرعلا برغŸا ة-ق-ط-ن-م ن-مأا ى-ل-ع
نإا““ Óئا-ق ،صسئا-صسد-لاو Ïف-لا عرز لÓ-خ
ينلع لكصشب برغŸا ¤ا ةنياهصصلا مودق
‘ رتوتلا ةجرد عفر ،يزıا عيبطتلا دعب
نم ديزŸا ل-م-ح-ت-ت ل ي-ت-لا ،ة-ق-ط-نŸا
يبر-غŸا ي-مÓ-علا د-كأاو .““تا-عار-صصلا
نأا ،ةنصس02 ›اوح ذنم ادنلوه ‘ ميقŸا
نÓعإل ةدم ذنم بتري ناك نزıا ماظن
هب ءاوقتصسÓل ،لتÙا نايكلا عم عيبطتلا
ر-ئاز÷ا صضفر نأا ¤إا ا-ت-فل ،ا-ك-ير-مأا-بو
اهجهتني يتلا ةيرا-م-ع-ت-صسلا بي-لا-صسأÓ-ل
نزıا ماظن لعج ةقطنŸا ‘ برغŸا
.اهرارقتصسا برصضل ةنياهصصلا عم فلاحتي
لوألا فدهتصسŸا يه رئاز÷ا““ لوقي عباتو
ةمعادلا اهفقاوم ببصسب ،عيبطتلا اذه نم
لمعي يبرغŸا ماظنلاف ،ةيلودلا ةيعرصشلل
برصضل ةيرامعتصسلا ىوقلا عم فلاحتلاب
ةقطنم كيكفت لهصسي ى-ت-ح ا-هرار-ق-ت-صسا
 .““ايقيرفا لامصشو يبرعلا برغŸا
،ةينويهصصلا -ةي-بر-غŸا تا-قÓ-ع-لا ن-عو

،““ادج ةÁدق““ اهنأا ،يصشورهل يلع حرصص
ذاقنإا““ - هبصسح- ةنياهصصلا عاطتصسا ثيح

تلواfi ةد-ع ن-م Êا-ث-لا ن-صس◊ا كلŸا
ةنياهصصلا ةدعاصسم نأا اف-ي-صضم ،““بÓ-ق-نا

Ÿا كلŸاب نكت ⁄ برغÛناك ثيح ،نا
‘ مهكراصشي هنأا برعلا مهويُ Êاثلا نصس◊ا
‘ نكل ،Êو-ي-ه-صصلا ل-تÙا د-صض بر◊ا

،ليصصافتلا لكب نايكلا Èخ-ي نا-ك ع-قاو-لا
Òهصشلا يرصصŸا يمÓعلا ةداهصشب اذهو

fiنصسح دمÚ لكيه““.
نصس◊ا كلŸا ةدعاصسم لصضفب هنأا ركذّو

ل-تÙا نا-ي-ك-لا ةدا-ق عا-ط-ت-صسا Êا-ث--لا
ة-ي-بر-ع ة-م-ق عا-م-ت-جا ى-ل-ع صسصسج-ت-لا
¤ا اÒصشم ،5691 ةنصس برغŸا اهفاصضتصسا
نم دوهيلا ل÷ يبرغŸا ماظنلا Òجهت نأا
‘ ةمهاصسŸا ةينب ناك نايكلا ¤إا برغŸا

نوصضفري ةبراغŸا نأا دكأاو .مهتلود مايق
¤إا جورÿا مهل ق-ح-ي ل ن-ك-ل ع-ي-ب-ط-ت-لا
،ةيصضق ةيأل مهصضفر نع Òب-ع-ت-ل-ل عرا-صشلا

ةا--نا--ع--م ¤إا قا--ي--صسلا صسف--ن ‘ اÒصشم
Úصضرا--عŸا ة--برا--غŸا Úي---ف---ح---صصلا
.ةيكلŸا ةيروتاتكدلل

عم ةيصصخصشلا هتبرŒ ،يصشور-ه-ل يور-يو
ةدير÷ Óصسارم ناك Úح يبرغŸا ماظنلا
مكح ةÎف لÓخ اهرظح ” يتلا ““لونأا““
هتÒصسم لÓخ صضرعت نيأا ،Êاثلا نصس◊ا
”““ لاقو .تاقياصضŸا نم Òثكلل ةينهŸا
” امك ،تارم ةدع يقاطنتصساو ي-ف-ي-قو-ت
‘ ةنيدŸا جراخ ي-ب ي-مر-لاو ‘ا-ط-ت-خا
ررقأل ،لتقلاب يديدهتو ،مÓظلاو ءÿÓا
موي ادنلوه ¤إا برغŸا نم ايئاهن ةرجهلا

ت– ايلاح صشيعأا ثيح ،1002يفناج42
.““يدنلوهلا نمألا ةيامح
92 موي هيخأا فاطتخا ةيلمع ¤إا راصشأا امك
تاونصس ةثÓثب هي-ل-ع م-ك◊او9891 يا-م
اتفل ،هيلع طغصضلا فدهب ،ةذفان انجصس
امإا ةبراغŸا ÚيمÓعلا نم Òثكلا نأا ¤إا
قيفوت يفحصصلا لثم ،نوجصسلا ‘ نوعبقي
ةنصس نيرصشعب هي-ل-ع مو-كÙا ن-ير-صشعو-ب
صشطب نم ابره جرا-خ-ل-ل اور-ف وأا ،ن-ج-صس
.يبرغŸا ماظنلا

 ب ةراشس ^

فلكŸا ةيروهم÷ا صسيئر راصشتصسم اعد^
يترازو يخي-صش د-يÛا د-ب-ع ةر-كاذ-لا-ب
ثحبلاو ›اعلا ميلعتلاو ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا
ةيوهلا يوقت ةيميلعت جمارب زيزعتل يملعلا
وأا نيدلا وأا ةغلل ةبصسنلاب ءاو-صس ة-ي-ن-طو-لا

نيدلا““ نأا احصضوم ةيبعصشلا صصصصقلا ىتح
ايم-ح ناذ-ل-لا نار-صصن-ع-لا ا-م-ه ة-غ-ل-لاو
ةÎف--لا لÓ---خ ير---ئاز÷ا ع---م---تÛا
.““ةيرامعتصسلا
زيزعت-ل ءا-ق-ل لÓ-خ صسمأا ي-خ-ي-صش لا-قو
ينطولا فيصشرألا رقÃ ةينطو-لا ةر-كاذ-لا
،اهنيعب ةهج وأا ةغل برا– ل رئاز÷ا ““ نإا
لعجو انتفاقث زيزعت صصخت ةوعدلا ا‰إاو
ةيوهلا زيÁ لا-بر-غ ي-ع-م-تÛا ي-عو-لا
نع اديعب ىرخألا تايوهلا نع ة-ي-ن-طو-لا

.““عييمتلا وأا قÓغنلا ةلاغم
مامتهلا ةرورصض ““ ىلع يخيصش ددصش امك
لجأا نم ذيمÓتلل صسردت يتلا صصوصصنلاب

ةدوعلل ايعاد ““صسيردتلاو ةغللا ‘ مهبيب–
عراوصشلا ‘ ةيبرعلا ةغل-لا ماد-خ-ت-صسا““ ¤إا

““ ادهصشتصسم ““براق-ت-لا ق-ي-ق– ل-جأا ن-م
قيرط نع تتأات يتلا ةي-ناŸألا ةد-حو-لا-ب
ىورو .““ةيناŸألا ةيبعصشلا صصصصقلاو ةغللا

Òفصسلاب هتاءاقل ىدحإا صسيئرلا راصشتصسم
اذه هادهأا ثيح ا-ي-صسي-نود-نأا-ب ي-صسور-لا
ةيب-ع-صش ا-صصصصق ن-م-صضت-ي ا-ب-ي-ت-ك Òخألا

احصضوم ،ةيصسورلا ةغلل ةمجÎم ةيرئازج
مهلافطأل صسردتو اهتمجرت ت“ ““ هنأا هل
تلو-ط-ب-لا ةا-كاÙ لا-ف-طألا صضا-ير--ب
ر م ^ .““اهلقنت يتلا راكفألاو

 رامعتسسلا لÓخ يرئاز÷ا عمتÛا ةيامح ءارو ةغللاو نيدلا نإا لاق

اهنيعب ةغل برا– ل رئإز÷إ :يخيشش
اهتفاقث زيزعت ديرت لب

مويلا ،ينطولا يبعصشلا صسلÛا مظني ^
نم ““ ناونع ت– ايناŸرب اموي ،ءاعبرألا
‘ يوارحصصلا بعصشلا ق-ح ل-ي-ع-ف-ت ل-جأا
نوؤوصشلا ةن÷ فارصشإا-ب ،““ÒصصŸا ر-ير-ق-ت
.صسلÛاب ةيلا÷او نواعت-لاو ة-ي-جراÿا
لوانتت تÓخادم ثÓث جمانÈلا نمصضتيو
ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-صصلا ة-ي--صضق تارو--ط--ت
ل--ظ ‘ تلأاŸاو تا--هو--يرا--ن---ي---صسلا““
عقاولا““ ،““ةيلودلاو ةيميل-قإلا تارو-ط-ت-لا
ءارحصصلاب رامعتصسلا ةيفصصت ‘ قافلاو
‘ ةيناÈŸلا ةيصسامولبدلا رود»و ““ةيبرغلا
زيمتي امك ،““ة-يوار-ح-صصلا ة-ي-صضق-لا م-عد
ةنماصضتم تايلاعفل تÓخادÃ ج-ما-نÈلا

ة-ن-ج-ل-لا Èع يوار-ح--صصلا بع--صشلا ع--م

بع--صشلا ع--م ن--ما--صضت--ل--ل ة--ير--ئاز÷ا
.يوارحصصلا
لوح روصصلل اصضرع-م ة-ب-صسا-نŸا-ب ما-ق-يو
ةب-لا-طŸا تار-ها-ظŸا ا-ه-ن-م ة-ي-صضق-لا
ةثعب نابإا Êابصسلا رامع-ت-صسلا ة-ي-ف-صصت-ب
،5791 ة-ن-صس ءار-ح-صصل-ل ةد-ح--تŸا ·ألا
يبرغŸا وزغلا نم رارفلاو حوزنلا ةيادبو
راعلا رادج دصض تارهاظŸاو ،5791 ةنصس
ق-ح ‘ ةÁر-ج د--ع--ي يذ--لا ي--بر--غŸا
نم بناوج صصخت رو-صص اذ-كو ة-ي-نا-صسنإلا
طا-صشن-لاو ي--صسا--مو--ل--بد--لا طا--صشن--لا
ةيوارحصصلا ةيوهلاو ‘اقثلاو يعامتجلا
.اهزي“و

بلاطوب ةراشس ^

لظ ‘ تلأاŸاو تاهويرانيسسلا ىلع ءوسضلا طلسسي
 ةيلودلاو ةيميلقإلا تاروطتلا

بعششلإ قح ليعفت لجأإ نم ÊاŸرب موي ميظنت
 ÒشصŸإ ريرقت ‘ يوإرحشصلإ

 ÚبدتنŸا ةلولاو ةلولاب دوجلب عامتجا ‘
 لظلإ قطانÃ لفكتلل نوبت سسيئرلإ تاميلعت ذيفنت ةÒتو ةعباتم

ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو صسأارت̂ 
اعامتجا دوجلب لامك ةينار-م-ع-لا ة-ئ-ي-ه-ت-لاو

‘ كلذو ،ÚبدتنŸا ةلو-لاو ةلو-لا-ب ه-ع-م-ج
صسيئر تاميلعت ذي-ف-ن-ت ةÒتو ة-ع-با-ت-م را-طإا
صصوصصخب ،نوبت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
كاردتصساو ةيلÙا ةيمنت-لا ف-لÃ ل-ف-ك-ت-لا
.لظلا قطانÃ ةيومنتلا صصئاقنلا
ريزو ““ نإاف ،ةرازول-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م-ب-صسحو
ةئيهت-لاو ة-ي-لÙا تا-عا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا
ةين-ق-ت Èع ا-عا-م-ت-جا صسأار-ت ،ة-ي-نار-م-ع-لا
ةلولاو ةلولاب هعم-ج ،د-ع-ب ن-ع ر-صضا-ح-ت-لا
عيم÷ ر-ئاود-لا ءا-صسؤور رو-صضح-ب Úبد-ت-نŸا
فيصضي ،ءاقللا اذ-ه جرد-ن-يو ن-طو-لا تا-يلو
ةيرودلا تاعامتجلا ةلصسلصس راطإا ‘ نايبلا

Ÿتو ة-ع-با--تÒصسي-ئر تا-م-ي-ل-ع-ت ذ-ي-ف-ن-ت ة
عا-م-ت-جا لوأا ذ-ن-م ةاد-صسŸا ،ة-يرو--ه--م÷ا
دكؤوŸاو ،0202 يرفيف رهصش ةلولاب ةموكحلل

يذلا يمييقتلا عامت-جلا ة-ب-صسا-نÃ ا-ه-ي-ل-ع
لفكتلا صصوصصخب ،مرصصنŸا توأا رهصش هصسأارت

Ãا ةيمن-ت-لا ف-لÙصصئاقنلا كاردتصساو ةيل

.لظلا قطانÃ ةيومنتلا
لهتصسم ‘ صصخ عامتجلا ““ نأا نايبلا عباتو
ةيومنتلا عيراصشŸا مد-ق-ت-ل ا-صضر-ع ه-لا-غ-صشأا
فلتÈ flع لظلا قطانم ةدئافل ةرطصسŸا
““ نأا ،را-طإلا اذ-ه ‘ ازÈم ““ن-طو-لا تا--يلو
ماÎحلا ةرورصض ىلع ديكأا-ت-لا دد-ج ر-يزو-لا
اهب مزتلŸا لاجآلاب مراصصلا د-ي-ق-ت-لاو ما-ت-لا
.““ةلجصسŸا عيراصشŸا ذيفنت صصوصصخب

““ ىلع ةبصسانŸاب ةي-ل-خاد-لا ر-يزو د-كأا ا-م-ك
لجاعلا لفكتلا ىلع لمعلا ة-ل-صصاو-م ةرور-صض
اميصسل ،ةيولوألا تاذ ÚنطاوŸا تلاغصشناب
لصصف لÓخ ةيصشيعŸا مهفورظب ةلصصتŸا كلت
زاغلا تاك-ب-صشب ط-بر-لا رار-غ ى-ل-ع ءا-ت-صشلا
Òهطتلاو برصشلل ة◊اصصلا هايŸاو يعيبطلا
تامازتلل اذيفنت ÚنطاوŸا لقن-ت ل-ي-ه-صستو
تاميل-ع-ت-لاـب ““ ار-كذ-م ““ة-يرو-ه-م÷ا صسي-ئر
ةليدبلا لول◊ا ¤إا ءوجللا ةرورصضب ةقلعتŸا
فيفختل كلذ رمألا ىعدتصسا نإا ةلجعتصسŸا

هذه ةنكاصس ىل-ع ة-ي-خا-نŸا فور-ظ-لا ءبع
.““قطانŸا

ددج ،ذيمÓتلا صسرد“ فورظ صصوصصخبو
يـتلا ىوصصق-لا ة-يو-لوألا-ب ه-يو-ن-ت-لا دو-ج-ل-ب
لقنلاب قلعت ام اميصسل ،فلŸا اذه اهيصستكي
ىلع اددصشم ةئفد-ت-لاو ي-صسردŸا ما-ع-طإلاو
،اهتدئافل ةيداŸاو ةيرصشبلا دراوŸا لك ةئبعت
،ةيلب÷او ةيئانلا قطانŸا ىوتصسم ىلع اميصس
ذيفنت ‘ مدقت-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ع-ل-طا ا-م-ك
تابجولا صصوصصخب اقباصس ةادصسŸا تاميلعتلا
رظنلابو ÚيصسردŸا ةئفدتلاو لقنلاو ةنخاصسلا
.““نهارلا يحصصلا عصضولل
Èع لوانت عامتجلا ““ نأا ¤إا نايبلا صصلخو
ذيفنت ىدŸ امييقت ،دعب نع رصضاحتلا ةينقت
راصشتنا ‘ مكحتلل ةررقŸا ةيئاقولا Òبادتلا

ءاقللا لكصش امك ،(91-ديفوك) انوروك صسوÒف
يلÙا /يزكرŸا قيصسنتلا زيزع-ت-ل ة-صصر-ف
ي-ت-صسجو-ل-لا ط-طıا ط-ب-صض صصو-صصخ-ب
هعيزوتو هنيزخ-تو حا-ق-ل-لا ل-ق-ن-ل يرور-صضلا
اŸ اقفو ،ةيلخادلا ةرازو هيلع فكعت يذلاو
.““لوألا ريزولا هرقأا

 نإوشضر م̂ 

ةيمسسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا ‘ دسص موسسرŸا
ةيرإدإلإ تافلŸإ ‘ ةيئاشضقلإ قبإوشسلإ ةفيحشصو ةيشسن÷إ ةداهشش Ëدقت نم ÚنطإوŸإ ءافعإإ

ةد-ير÷ا ن-م47 دد--ع---لا ‘ رد---صص ^
نم عّقوم يذي-ف-ن-ت مو-صسر-م ،ة-ي-م-صسر-لا

،دارج زيزعلا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ،فر-ط
Ëدقت نــم ÚنطاوŸا ءاف-عإا ى-ل-ع صصن-ي
ق-باو-صسلا ة-ف-ي-ح-صصو ة-ي-صسن÷ا ةدا-ه--صش
ن-م-صض ة-يرادإلا تا-ف-لŸا ‘ ةـي-ئا-صضق-لا

صصن ‘ ءا--ج ا--م ق--فوو.ةدّدfi طور--صش ّ
ةفيحصص Ëدقت طÎصشي ل هنإاف ،موصسرŸا
يتلا ةيرادإلا تافلŸا ‘ ةيلدعلا قباوصسلا
تائيهلاو تاصسصسؤوŸاو ،تارادإلا اهب-ل-ط-ت
اذكو ،ةيلÙا تا-عا-م÷او ،ة-ي-مو-م-ع-لا

موصسرŸا حنÁو ،اه-ل ة-ع-با-ت-لا ح-لا-صصŸا
ىلع عÓطلا ‘ ق◊ا ةي-ن-عŸا تا-ئ-ي-ه-لا
نÓعإلا لبق ةفيحصصلل ““2مقر ةقاطبلا““

.فيظوتلا تاقباصسŸ ةيئاهنلا جئاتنلا نع
Ëدقت طÎصشي ل هنأا ،موصسرŸا ‘ ءاج امك
يتلا ةيرادإلا تافلŸا ‘ ةيصسن÷ا ةداهصش
تائيهلاو ،تاصسصسؤوŸاو ،تارادإلا اهبلطت
اذكو ،ةي-لÙا تا-عا-م÷او ة-ي-مو-م-ع-لا
ينعŸا Ëدقت دنع ،اهل ةعباتلا حلاصصŸا
وأا ةينطولا فيرعت-لا ة-قا-ط-ب ن-م ة-خ-صسن

ميقت طاÎصشا نكÁو .ينطولا رفصسلا زاوج

،رفصسلا زاوج نوكي امدنع ةيصسن÷ا ةداهصش
وأا ءورقم Òغ ةينطولا فيرعت-لا ة-قا-ط-بو
فلم نيوكتب رمألا قلعتي امدنع وأا ،فلتم
ماظنلاو نمآلا اهيصضتقي تاير– مزلتصسي
راطإا ‘ صصنلا اذه جردنيو .ناي-مو-م-ع-لا
تا-ط-ل-صسلا ا-ه-تذ-خ-تا ي-ت-لا تاءار-جإلا
ةيطارقوÒبلا ةحفاكم لا‹ ‘ ةيمومعلا
ةيرادإلا تاءار-جإلا ل-ي-ه-صستو ط-ي-صسب-تو
مادخت-صساو ة-ن-م-قر-لا ى-ل-ع دا-م-ت-علا-ب
.لاصصتلاو مÓعإلا تايجولونكت

ر م ^
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لÓ-خ ه-ل ة-م-ل-ك ‘ ر-يزو--لا ح--شضوأاو ^
بتكملل72 ـلا ةرودلا لاغششأا ‘ هتكراششم
يبرعلا يرازو-لا ضسل-ج-م-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا
نع يئرŸا رشضاحتلا ةينقت Èع ةحايشسلل
متيشس يتلا تارارقلاو تايشصوتلا نأاب ،دعب
لذب““ يعدتشست ءاقللا اذه ‘ اهيلع قافتلا
ةيكراششت ةبراقم قفو اهقي-ب-ط-ت-ل دو-ه÷ا
،““ةيبر-ع-لا لود-لا ع-ي-م-ج ع-م ة-يروا-ششتو

ميعدت ةلشصاوÃ ر-ئاز÷ا ماز-ت-لا““ ادد‹
ةيحايشس ةعانشص ةيمنتل ة-ي-بر-ع-لا دو-ه÷ا
  .““ةنماو ةمادتشسمو ةدئار
ةبرŒ ضضارعتشسل ةشصرفلا وديمح زهتناو
اÒششم ،انوروك ةحئاج ةهجاوم ‘ رئاز÷ا
ضسي-ئر ةدا-ي--ق ت–““ ذا--خ--تا ” ه--نأا ¤إا
هفارششاو ،نوبت ديÛا دبع ،ة-يرو-ه-م÷ا
Òبادتلا نم ةلم-ج ل-شصاو-تŸاو ر-ششا-بŸا
نم ةحئا÷ا هذه ةهجاوŸ ةيلاج-ع-ت-شسلا

ىلع ةمزÓ-لا تا-ي-نا-ك-مإلا Òفو-ت لÓ-خ
ن-م ضصي-ل-ق-ت--ل--ل ي--ح--شصلا ىو--ت--شسŸا
ا-هرا-ثأاو ة-ي-عا-م-ت-جلا ا-ه-تا-شسا-ك--ع--نا
ج-ئا-ت-ن-لا ر-يزو-لا Èت-عاو .““ة-يدا-شصت-قلا
حاجنلا ىلع احشضاو Óيلد““ ايلاح ةققÙا
ةحئا÷ا تايعادت ن-م د-ح-ل-ل ي-عا-م÷ا
عو-جر-لا ل-ي-ب-شس ‘ ه-ب ىد-ت-ق-ي لا--ث--مو
ن-م دد-ع-ل ن-مألاو نرŸاو ي-ج--يرد--ت--لا
يداشصتقلا اهرثأا نم ضصيلقتلل ةطششنألا
لاقت-نا ر-ط-خ ة-ه-جاو-مو ي-عا-م-ت-جلاو
دد-شصب ر-ئاز÷ا نأا ¤ا اÒششم ““ ىود--ع--لا
حت-ف-لا ةدا-عإا ل-جأا ن-م ط-ط-خ ذ-ي-ف-ن-ت““
ةعشضاÿا ةيحايشسلا ةطششنأÓل يج-يرد-ت-لا
قيبطت ‘ زيكÎلا ةدايز لÓخ نم ةباقرلل
ةحشصلل ةلماششلا ةيعاطقلا تلو-كو-توÈلا
يحشصلا لوكوتÈلا رارغ ى-ل-ع ة-مÓ-شسلاو

.““انوروك ضسوÒف نم ةياقولل
ةرودلا هذه لاغششأا داقعنا وديمح Èتعاو

،ةيئانثتشسلا ةي-ح-شصلا فور-ظ-لا هذ-ه ‘
نم ةكÎششŸا ةيوقلا ةدارإلا ى-ل-ع Ó-ي-لد““
يتلا ةشساشس◊ا ةلحرŸا هذه يطخت لجأا

ةحايشسلا اذكو ةيŸاعلا ةحايشسلا اهب ر“
ةششقا-ن-م ى-ع-شسم نأا-ب اد-كؤو-م ““ة-ي-بر-ع-لا
لا-م-عأا لود-ج ‘ ة-جردŸا ع--ي--شضاوŸا
كÎششŸا يرازولا ضسلجملل32 لا ةرودلا
Òشضحت-ل-ل ح-شضاو ل-ي-لد““ ءا-ع-برلا مو-ي-لا
تا-بو-ع--شصلا ة--ه--جاوŸ ي--قا--ب--ت--شسلا
ةيبرعلا ةحايشسلا هجاوت يتلا تايد-ح-ت-لاو
داجيإا لجأا نم ايوشس لمعلل زفfiو ةينيبلا

قيق– ‘ ةمها-شسŸا ا-ه-نأا-شش ن-م لو-ل-ح
  .““يبرعلا يحايشسلا ضشاعنإلا
نمألا زيزعت ةيناكمإا لو-ح ه-ل-خد-ت ىد-لو
ةقفاوم ريزولا نلعأا ،ي-بر-ع-لا ي-حا-ي-شسلا
ةيبرعلا ةيجيتاÎشسلا ةقيثو ىلع رئاز÷ا
Ëدق-ت ع-م لاÛا اذ-ه ‘ ة-ي-جذو-م-ن-لا
Òفوت ىل-ع ا-ه-م-ظ-ع-م ز-كر-ت تا-حاÎقا

لاÛا ‘ رامث-ت-شسلا ز-يز-ع-ت ة-ي-نا-ك-مإا
ةي-حا-ي-شسلا ق-طا-نŸا ف-ل-ت-خÃ ي-ن-مألا
اميشسل ةينمألا ةدعاشسŸا تايلآا د-ي-حو-تو
‘ حايشسلا فر-ط ن-م يوا-ك-ششلا ي-ق-ل-ت-ل
جمارب Ëدقت بناج ¤ا تاغللا نم ديدعلا

Ÿةيبيردت تارود ميظنتو حايشسلا ةدعاشس
ن-مألا ز-يز-ع-ت-ل ة-ي-شضاÎفا وأا ة-يرو--شضح

  .يحايشسلا
‘ ةحاي-شسلا عا-ط-ق م-ي-عد-ت ضصو-شصخ-بو
رارقلا قيبطت ىلع ريزولا ددشش ،Úطشسلف
ي-بر-ع-لا يرازو-لا ضسلÛا ن-ع ردا--شصلا
ةوعد ىلع ضصني يذلاو8102 ‘ ةحايشسلل
عيشسو-ت ‘ ةردا-ب-م-ل-ل ة-ي-بر-ع-لا ناد-ل-ب-لا
ةلود ‘ يبر-ع-لا ي-حا-ي-شسلا را-م-ث-ت-شسلا

ةيحايشس ةعانشص نيوكت لجأا نم Úطشسلف
ثاÎلا ى-ل-ع ظا-ف◊او ة-ي--ن--ي--ط--شسل--ف
‘ ةقطنŸاب يثاÎلاو ‘اقثلاو يراشض◊ا

¤إا يمارلا يليئارشسإلا فاد-ه-ت-شسلا ل-ظ
ة-ي-بر-ع-لا تا-مو--قŸا ضسم--طو ه--يو--ششت
.ةليشصألا

ن.ح^

نع بئانلا ،يوارمع دو-ع-شسم ضسم-ت-لا ^
وشضعو قباشسلا يباق-ن-لا ،ة-شضه-ن-لا بز-ح

يملعلا ثحبلاو مي-ل-ع-ت-لاو ة-ي-بÎلا ة-ن÷
ضسلÛاب فا-قوألاو ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-ششلاو
ة-ح-شصلا ر-يزو ن-م ،ي-ن-طو-لا ي-ب--ع--ششلا
ةعجارم تايفششتشسŸا حÓشصإاو نا-ك-شسلاو
‘ Úيبطلا ناوعأÓل ي-شسا-شسألا نو-نا-ق-لا
،هتلÓتخا ة÷اعمو ضشاعنإلاو ر-يد-خ-ت-لا

Ãفين-شصت-لا ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا ن-م-شضي ا
ماظن ثاد-ح-ت-شساو ن-يو-ك-ت-لاو ة-ي-قÎلاو
.مهفاشصنإل زفfi يشضيوعت
يباتك لاؤوشس ‘ ،يوار-م-ع دو-ع-شسم را-ششأا
حÓ--شصإاو نا--ك--شسلاو ة--ح--شصلا ر--يزو---ل
‘ Úيبطلا ناوعألا ““ نأا ¤ا ،تايفششتشسŸا
ةيمومعلا ةح-شصل-ل ضشا-ع-نإلاو ر-يد-خ-ت-لا
ةدعشصألا عيمج ىلعو ةÒبك ةاناعم نوناعي

نودؤوي ““ مهنأا اف-ي-شضم ،““ما-هŸا ثي-ح ن-م
متي تقو ‘ ةبع-شص فور-ظ ‘ م-ه-لا-م-عأا
ةجيتن Òطقتلاب مه-ت-ي-قر-تو م-ه-ف-ي-ن-شصت
،““ةيقÎلل ةيلاŸا بشصانŸا حشش ‘ دمعتلا

701 ةداŸا نأا نم م-غر-لا-ب ““ه-نا ا-ف-ي-شضم
نوناقب قلع-تŸا60/30 يشسائرلا ر-مأÓ-ل
تايفيكل ةددÙا ةي-مو-م-ع-لا ة-ف-ي-ظو-لا
هراـشسم ‘ ف-ظوـŸا مد-ق-ت ر-ثإا ة-ي-قÎلا
¤إا ةبتر نم لاقتنلاب متت هتÈخو ينهŸا
‘ وأا كلشسلا ضسفن ‘ ةرششابم ىلعأا ةبتر
ضسا-شسأا ى-ل-ع ،ةر-ششا-ب-م ى-ل-عألا كل-شسلا
اولشص– نيذلا ÚفظوŸا Úب نم ةداهششلا

تاداهششلا ىلع ي-ن-هŸا م-هرا-شسم لÓ-خ
ن-يو-ك-ت د-ع-ب وأا ،ة-بو-ل-طŸا تÓ-هؤوŸاو
وأا ينهم ناحتما قيرط نع وأا ،ضصشصختم
نع رايتخلا ليبشس ىل-عو ،ي-ن-ه-م ضصح-ف

دعب ،ليهأاتلا ةمئاق ‘ لي-ج-شست-لا ق-ير-ط
نم ،ءاشضعألا ةيواشستŸا ةنجللا يأار ذخأا
ةيمدقألا نو-ت-ب-ث-ي ن-يذ-لا Úف-ظوŸا Úب
.““ةبولطŸا
هنأا ينطولا يبعششلا ضسلÛاب بئانلا دكأاو

،فظوملل قح ةيقÎلا رابتعا نم مغرلاب
ه-ق-ح ه-ح-ن-م ‘ ل--يا– كا--ن--ه نأا Òغ
Òطقتلا ةشسايشس جاهتنا لÓخ نم يعيبطلا

،““ة-ي-قÎل-ل ة-ي-لاŸا بشصا--نŸا ح--ت--ف ‘
ةحوتفŸا ةيلاŸا بشصانŸا““ نأا احشضوم
م-ظ--ع--م ‘ اد--ج ة--ل--ي--ل--ق ة--ي--قÎل--ل
طبث ام““ كلذ نأا افيشضم ،““تايفششتشسŸا
ةشصاخ ÚفظوŸا ةÁزعو ةدارإا نم طبثيو
،““ضشاعنإلاو ريدختلا ‘ Úيبطلا ناوعألا

لك اهنودؤوي يتلا ةبعشصلا مهماهم““ نأا ثيح
و يشساشسألا مهنوناق اه-ي-ل-ع ضصن-ي ⁄ مو-ي
ةفاشضا مهدوهج Úمثتل تاشضيوعت يأا نود
ردıا بيبطلاب ةشصاخ ىرخأا ماهم ¤ا
ةلق ةجيتن تايفششتشسŸا مظعم ‘ هشسفن
.““ ءابطألا
يباتكلا هلاؤوشس ‘ يوارمع دوعشسم بلاطو
رونلا رت ⁄ يتلا ةئفلا هذه بلاطم قيقحتب
اهشضعب ضصخلتت ةدم ذنم اهعفر نم مغرلاب

نيوك-ت ن-م طور-شش ق-فو ةدا-ف-ت-شسلا““ ‘
نيوكتلا ةÎف ةياهن ةداهششب جوتي يÁداكأا
ل هنأل ،ىلعألا بترلل ةيقÎلاب اهل حمشست

ةيقرت هب-ق-ع-ت ⁄ ا-م ن-يو-ك-ت يأل ى-ن-ع-م
يذيفنتلا موشسرŸا ةعجارمو ،زي-ف-ح-ت-ل-ل
ةيليو-ج ثلا-ث-لا ‘ خرؤوŸا532-11 م-قر
يشساشسألا نوناقلا نمشضتŸا ،1102 ةنشس
كÓ-شسأل Úم-ت-نŸا Úف-ظوŸا--ب ضصاÿا
ضشاعنإلاو ريدختلا ‘ Úي-ب-ط-لا ناو-عألا
،هتلÓتخا ة÷اعŸ ةي-مو-م-ع-لا ة-ح-شصل-ل
حتفو ،ةئفلا هذه فينشصت ‘ رظنلا ةداعإاو
اين-ه-م ارا-شسم ن-م-شضي اÃ ة-ي-قÎلا قا-فآا
اهل ةينوناقلا ةيام◊ا نع كيهان ، ادعاو

Ÿىلع اهماه-م ءادأاو ، ا-ه-طا-ششن ة-شسرا-م
ماظن ثادحتشسا ¤ا ة-فا-شضا ،ه-جو ل-م-كأا
ماهمل-ل ار-ظ-ن باذ-جو ز-فfi ي-شضيو-ع-ت
اباطقتشسا اذكو ،اهنودؤو-ي ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا
.““تاءافكلل

ىفطسصم دي‹ ^

ةيشسإردلإ حنملل ناث ديد“ كانه نوكي نل هنأإ دكأإ ريزولإ
Èمفون ةياغ ¤إا جراÿاب نوسسردي ايعماج ابلاطو اذاتسسأا077 ءÓجإا

ءÓجإا مرشصنŸا Èمفون ةياغ ¤إا ”  ^
راطا ‘ اي-ع-ما-ج ا-ب-لا-طو اذا-ت-شسأا077
ءا-بو ي-ششف-ت د-ع-ب ةذ-خ--تŸا تاءار--جلا
ميلعت-لا ر-يزو ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ،ا-نورو-ك
نب يقابلا دبع يمل-ع-لا ثح-ب-لا و ›ا-ع-لا
نوكي نل هنأا ىلع هديكأات ددج يذلا نايز

.جراÿاب ةيشساردلا حنملل ناث ديد“ كانه
نمشضت ،كوبشسياف عقوم ىلع هل روششنم ‘و
ةيشساردلا حنŸا ديد“ ضصوشصخب احيشضوت
›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو را-ششأا ،جراÿا ¤إا
077 ءÓجإا ” ه-نأا ¤إا ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
Úب ام ةÎفلا ‘ يعماج ا-ب-لا-طو اذا-ت-شسأا
نأا افيشضم ،ÚيشضاŸا Èم-فو-ن41و ويلوي

ةرملل ديد“ تابلط ىقلتت هترازو ه◊اشصم
نأاب ارابتعا ،““اهتي-ب-ل-ت ن-كÁ ل““ ة-ي-نا-ث-لا

ةيئانثتشسا ةفشصب““ ناك ق-با-شسلا د-يد-م-ت-لا
.““ةدحاو ةرŸو
لود È-ع91-ديفوك ءابو ي-ششف-ت بق-ع-ف
اعامتجا تدقع دق ةياشصولا تناك ،⁄اعلا
ىوتشسŸا Úشس–و نيوكتل ةينطولا ةنجلل

،Úت--ي--ئا--ن--ث--ت--شسا Úترود ‘ جراÿا ‘
Ÿا ا-يا-شضق-لا ة-ششقا-نŸتابلط-ب ة-ق-ل-ع-ت

ةيفاشضإا اموي51 حنم اهدعب ررقت ،ديدمتلا
اوذفنتشسا ديفت-شسم182 حلاشصل ا-ير-ه-شش
.طرافلا وينوي03 ةياغ ¤إا اذهو ،مهحنم
0202 ويلوي41 خيراتب مظن عا-م-ت-جا ‘و

Ãا نوؤوششلا ةرازو رقÿقافتلا ” ،ةيجرا
¤إا تاحÎقŸا ن-م ة-مز-ح Ëد-ق-ت ى-ل-ع
ىوتشسŸا Úشس–و نيوكتلل ةينطولا ةنجللا
641 ـل رهشش عبر حنم :اهنيب نم ،جراÿاب

عم ويلوي فشصتنم مهحنم ي-ه-ت-ن-ت ا-ث-حا-ب
،Èمتبشس ره-شش ن-م ءاد-ت-با ،ح-نŸا د-يد“

ينطولا جما-نÈلا را-طإا ‘ Úحو-ن-م-م-ل-ل
.مهثاحبأا اولمكتشسي ⁄ نيذلا يئانثتشسلا
207““ ءاشصحإا ،لامجإا ،” ،قايشسلا اذه ‘و

نوحون‡ اهب مدقت ““انعط15و ديد“ بلط
قÓغإا ةجيتن مهثوحب ما“إا نم اونكمتي ⁄

رثإا متيل ،رج◊ا تاÎف لÓخ تاعما÷ا
Úب ام اهتدم تحوارت تاديد“ حنم كلذ
8391““ يلكلا اهمجح غلب ،رهششأا3 و نيرهشش
بلطت““ يذلا رمألا ،““ديدمت-لا ن-م ار-ه-شش
لوؤوشسŸا هدكأا املثم ،““ةÒبك ةيلام دراوم
ثحبلا و ›اعلا ميلع-ت-لا عا-ط-ق ن-ع لوألا
.يملعلا

ج.ق ^

يبشسنلإ دعاقتلإ ‘ ق◊إ عاجÎشسإو نيدقاعتŸإ ةذتاشسألإ جامدإاب تبلاط
ةرخأاتŸا ةذتاسس’ا بتاور عفد لجعتسست ةيبÎلا ةذتاسسأ’ ةيرئاز÷ا ةمظنŸا

ةذتاشسأل ةيرئاز÷ا ةمظنŸا تبلاط ^
قيبطتلاب ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ةيبÎلا
41/662 يشسائرلا مو-شسر-م-ل-ل يرو-ف-لا
بتاور عفدب ليجعتلاو يع-جر-لا هر-ثأا-ب
اÃ ديدنتلاو ةرخأاتŸا ةليشسŸا ةذتاشسأا
Úح فشسع-تو ة-نا-هإا ن-م ه-ل او-شضر-ع-ت
ليجعتلا ةرورشض عم ه-ق-ح-ب ة-ب-لا-طŸا
ايل-ع-لا ضسرادŸا ي-ج-ير-خ ف-ي-ظو-ت-ب
ةذتاشسألا جامدإاب ةبلاطŸاو ةذتا-شسأÓ-ل
كلذ-كو م-ه-ب-تاور ع-فدو ن-يد-قا-ع--تŸا
.يبشسنلا دعاقتلا ‘ ق◊ا عاجÎشسا
ينطولا بتكŸا عام-ت-جا ‘ اذ-ه ءا-جو
91و81 يموي ةيداعلا هترود ‘ ةمظنملل
نوناف ضسنارف ة-يو-نا-ث-ب مÈ0202مشسيد
لوح ضشاقنلا زك-ترا ن-يا ،ضسادر-مو-ب-ب

تلاغششناو يشسردŸا لوخد-لا م-ي-ي-ق-ت
قفو ضسيردت-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ةذ-تا-شسألا

flيتلا يئان-ث-ت-شسلا ع-شضو-لا تا-ط-ط
م--ج◊ا ‘ اÒب--ك ا--ط--غ--شض تثد---حأا
.يعاشسلا
لك ‘ جيوفتلا ماظ-ن عا-م-ت-جلا ن-م-ثو
‘ ة-شص◊ا ن-مز ن-م-ث ا--م--ك ،راو--طألا
ة-ب-لا-طŸا ع-م ط-شسو-تŸاو يو-نا--ث--لا
ضصشص◊ا دد--ع دا--ن--شسإا ف--ي--ق--شست--ب
حتفو (ةعاشس ةشصح)أادبم قفو ةذتاشسأÓل

مج◊ا فيفختل Óجاع ةديدج بشصانم
¤ا ة-فا-شضا ةذ-تا-شسألا ى-ل-ع ي-عا-شسلا
روطلا ذيمÓتل يعاشسلا مج◊ا فيفخت
عامتجلا اعد ام-ك ي-ئاد-ت-بلا ‘ لوألا
يئادتبلا ةذتاشسألا موي ضسيردتلا ءاغلإا

ة-ف-ي-ظو-لا ‘ ة-ل-ط-ع مو-ي هرا-ب-ت--عا--ب
ةيرازو ةل-شسار-م راد-شصإا و ة-ي-مو-م-ع-لا

ةيجوغاديبلا Òغ ماهŸا ءاغلإل ةبوتكم
Úفرششم فيظوتو يئاد-ت-بلا ةذ-تا-شسأل
. ضسرادŸا ‘ Úيوبرت
ام ضسيردت فذح عامتجلا اشضيا اعدو
رو--ط--لا ‘ ظا--ق--يإلا داوÃ ى--م---شسي
ضسيرد-ت ى-ل-ع را-شصت-قلاو ي-ئاد-ت--بلا
ينطولا ةيوهلا داومو ةيشساشسألا داوŸا
Úب ةذ-تا-شسألا لدا-ب-ت ل-ي-ه-شستو ح-ت-فو
ةرÈم Òغ ليقارع دجي يذلا تايلولا
قيبطت ‘ حداف-لا ضصق-ن-لا كارد-ت-شساو
د-ع-ب ة-شصا-خو ي-ح--شصلا لو--كو--توÈلا
فرط نم هل ةيلاŸا ةناعإلا ضصيشصخت
ن.ح ^ .ةموك◊ا

يحايشسلإ نمألإ زيزعتل ةيجذومنلإ ةيبرعلإ ةيجيتإÎشسلإ ةقيثو ىلع قفإوت رئإز÷إ

يجيردتلا حتفلا ةداعإ’ ططخ ذيفنت وحن
ةيحايسسلا ةطسشنأÓل

كÎششŸإ لمعلإ ةيقرت ىلع ،وديمح دمfi ،يلئاعلإ لمعلإو ةيديلقتلإ ةعانشصلإو ةحايشسلإ ريزو دكأإ
ةحايشسلإ هجإوت يتلإ تايدحتلإو تابوعشصلإ ةهجإوŸ ““ةلماششو ةززعم““ ةكإرشش لظ ‘ ةيبرعلإ لودلإ Úب
  .ايلاح ةينيبلإ ةيبرعلإ

ثإدحتشساب مهفاشصنإل ةحشصلإ ريزول يباتك لإؤوشس ‘
يزيف– يشضيوعت ماظن

يسساسسأ’ا نوناقلا ةعجارÃ بلاطي يوارمع
ششاعنإ’او ريدختلا ناوعأ’

ةئاŸإ ‘24 تغلب دودشسلل ةيلا◊إ ةينطولإ ءÓتمإ ةبشسن
نيومتلل ›اجعتسس’ا ططıا عيراسشم مÓتسسا

Ãا يرفيف ‘ برسشلا هايŸلبق
،يقارب يقزرأا ,ةيئاŸا دراوŸا ريزو فششك ^
¤إا فدهي ذيفن-ت-لا د-ي-ق ج-ما-نر-ب دو-جو ن-ع

ا-م-ي-شس ,بور-ششلا ءاŸا-ب ن-يو-م-ت--لا ““Úمأا--ت““
يمرت ةيقابتشسا ةوطخ ‘ ةمشصاعلا رئاز÷اب
طقاشست ةيمكل ليئشضلا بوشسنŸا ضضيوعت ¤إا
لمع ةرايز ضشماه ىلع هل حيرشصت ‘ .راطمألا
فشسوي ،رئاز÷ا ›او ةق-فر ا-ه-ب ما-ق د-ق-ف-تو
اذ-ه نأا ،ة-ي-ئاŸا دراوŸا ر-يزو د--كأا ة--فر--شش
عيراششŸا نم ديدعلا زا‚ا نمشضتي جمانÈلا

اÃ ةيلمع تتاب26 اهنيب نم ارئب17 رفح اميشس
يريدقت بشسكم قيقحت-ب ،ه-يأار ‘ ،ح-م-شسي-شس
.موي /بعكم Îم000.051 لداعي ›امجا
طايتحا نيوكت ‘ نمكي انفده““ ريزولا حشضوأاو
لÓخ نم موي /بعكم Îم000.021 ›اوحب
ةبشسن نشس– لاح ‘ ةيفو÷ا هايŸا لÓغتشسا
.““ةلبقŸا رهششألا لÓخ راطملا طقاشست
جردنت يتلا عيراششŸا هذه ناف يقارب بشسحو

هب ترداب يذلا ›اجعتشسلا ططıا راطإا ‘
بور-ششلا ءاŸا-ب ن-يو-م-ت-لا Úشسح-ت-ل ةرازو-لا
رياÈف رهشش لÓخ اهلم‹ ‘ ملشست نأا عقوتُي““
نأا ¤إا ريزولا راششأا ،قايشسلا اذه ‘ .““لبقŸا
““تا-يو-لوأا ن-م““ Èت-ع-ي تآا--ششنŸا هذ--ه زا‚ا
‘ لجشسŸا زجعلا كرادت دشصق كلذو عاطقلا
ط-قا-شست ة-ي-م-ك ف-ع-شض ن-ع بتŸÎا ها--يŸا
ةراششإا ريزولا ىطعأا ه-ترا-يز لÓ-خ .را-ط-مألا
رابآلا هذه دحأا لÓغتشسا ‘ عورششلل قÓطنلا
Îم0091 ةقاطب ةمشصاعلا برغ ةملعÃ عقاولا

ردشصم نأا لوقي ي-قار-ب فدرأاو ،مو-ي /بع-ك-م
هايŸا و-ه يد-ي-ل-ق-ت-لا Òغ ر-خآلا ن-يو-م-ت-لا
.Òهطتلا تاطfi نم ةعجÎشسŸا

رشضخألا ءوشضلا ريزولا ىطعأا ،راطإلا اذه ‘
ها-يŸا Òه-ط-ت-ل ةد-يد-ج ة-طfi ل-ي--غ--ششت--ل
000.04 ¤إا لشصت دق ةردقب ةملعÃ ةملعتشسŸا

ة-طfi زا‚ا م-ت-ي-شس ا-م-ك .مو-ي/بع-ك-م Îم
حمشست نأا اهنأاشش نم يتلا زيم◊اب ىرخأا Òهطت

Ãا ة÷ا-عŸا ها-يŸةدع نم ةدراولا ةلم-ع-ت-شس
,ةمشصاعلا قرششو ىطشسولا قطانŸا نم تايدلب

 .ريزولا بشسح

هايم ةيلحتل ةطfi زا‚إإ عورششم
1202 ‘ رحبلإ

ددع ةفعاشضم ةرورشض ىلع يقارب ددشش امك
fiةبشسن عفر لجأا نم رحبلا هايم ةيل– تاط

‘و ،ةمشصاعلا تايجاح ةيبلتل هايŸاب ديوزتلا
هايم ةيل– ةطfi زا‚إا نع نلعأا ددشصلا اذه
‘ بع-ك-م Îم000.003 ةردقب ةديد-ج ر-ح-ب
ةهج نمو .ة-قا-ط-لا عا-ط-ق فر-ط ن-م1202
ةطقاشستŸا راطمألا نأا ريزولا فششك ،ىرخأا

ةياغ ¤إا بعكم Îم نويلم005 عمج نم تنكم
ةيمكلا هذه نأا اÈتعم ،Èمفون رهشش فشصتنم
نأا حشضوأاو .يحÓف-لا عا-ط-ق-لا Ìكأا ع-ف-ن-ت-شس
ةداع طقاشستت يتلا راطمألا اهدوزت دودشسلا““
ةبشسن نأا ¤إا اÒششم ,““ليربأاو رياÈف يرهشش Úب
‘24 تغلب دودشسلل ةيلا◊ا ةينطولا ءÓتملا
ةكبششل ةيلا◊ا ةيعشضولاب قلعتي اميفو .““ةئاŸا
¤إا ريزولا راششأا ,تابرشستلا لكششمو بيبانألا
‘ ايموي ل-ج-شسي بر-شست051 طشسوت-م دو-جو
لك حلشصي برشست041 ¤إا021 نم هنم ةمشصاعلا
هايŸا عايشض ةبشسن ضضفخت نأا بجي““ :لاقو .موي
‘02 ¤إاÚ 81ب ام يأا ““نك‡ ىوتشسم لقأا ¤إا
.““ةيلودلا ÒياعŸا بشسح ةئاŸا

إرانيد رايلم003 ترخشس ةلودلإ
Ÿتاناشضيفلإ ةهجإو

ن-ع ة-م-جا-ن-لا ر-ئا-شسخ-ل-ل ه-قر--ط--ت ىد--لو
003 ترخشس ة-لود-لا نأا ح-شضوأا ,تا-نا-شضي-ف-لا

هذه ىقبت““ :فاشضأاو ،اهتهجاوŸ ارانيد رايلم
ةÒبكلا تايمكلل ارظن ةعقوتم Òغ ةر-ها-ظ-لا
ي-ت-لاو Òشصق تقو ‘ ة-ل-ج-شسŸا را-ط--مأÓ--ل
.““ تاكبششلا ‘ هايŸا فيرشصت تاردق زواجتت
د-يد-ج ز-كر-م ي-قار-ب ن-ششد ه-ترا-يز لÓ--خو
ةكرششل عباتلا هايŸا نهÒ Ÿيشستلاو ن-يو-ك-ت-ل-ل
(لايشس) ةمشصاع-لا ر-ئاز÷ا Òه-ط-ت-لاو ها-يŸا
002 ـب ردقت لابقتشسا ةردقب ة-ب-ق-لا-ب ن-ئا-ك-لا

31 ـب ةدوزم ةشسشسؤوŸا هذه نأا امك .ضصبÎم
ميلعتلل““ ة-شصشصfl تا-عا-ق3و نيوك-ت ة-عا-ق
ة-قا-ط-ب جرد-مو ›آلا مÓ--علاو ““ي--م--قر--لا
ج،ق ^ .ناكم052 ب ردقت باعيتشسا
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يداسصتقإإ

افيسض هلوزن ىد-ل با-قر-ع ح-سضوأأو ^
نأأ ““حا-ب-سصلأ ف-ي-سض““ ج-ما-نر-ب ى--ل--ع
‘رِ◊أ للغ-ت-سسل-ل ¤وألأ ة-ي-ل-م-ع-لأ
علطسضتو ¤وألأ ةلحرŸأ صصخت بهذلل
اهؤواسشنإأ ” ةرغسصم ةسسسسؤوم871 اهب
ة-ي-ل-م--ع--لأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،صضر--غ--ل--ل
باب-سشل-ل ل-ي-هأا-ت ة-ي-ل-م-عو ق-فأÎت-سس
.لاÛأ أذه ‘ طسشانلأ
نأأ ¤إأ با--قر--ع را--سشأأ قا--ي---سسلأ ‘و
نم لك اقحل لمسشتسس ةيناثلأ ةلحرŸأ
ىرخأأ تاحاسسمو رأردأأو فودنت يتيلو
‘ تسسأÔ“ ‘ بابسشلل اهÒفوت متيسس
ةرأزو-لأ نأأ ا-ف-ي-سضم ة-ق-حل ة-ل-حر--م
ة-ي-ل-م-ع-ل مرا-سص طور-سش Îفد تع-سضو
ظاف◊أ نابسس◊أ ‘ ذخأاي للغتسسلأ
.ناسسنإلأ ةحسصو ةئيبلأ ىلع
نأاب باقرع Èتعأ لسصتم دي-ع-سص ى-ل-ع
85 زواجتي ⁄و فيع-سض ر-ئأز÷أ جا-ت-نإأ
نوزıأ زواجتي تقو ‘ ماعلأ أذه غلك
فد-ه-لأ نأأ ن-ع ا-ف--سشا--ك ،ن--ط421
،غلك042 غولب وه1202 ماعل رطسسŸأ
وهف طسسوتŸأ ىدŸأ ىلع فدهلأ امأأ
نك-ل ،3202 قا-فآأ ‘ غ-ل--ك005 جات-نإأ
¤إأ لا-ق-ت-نلأ ى-ق-ب-ي-ف Èكألأ فد-ه-لأ
دوجوŸأ بهذلل يعانسصلأ للغ-ت-سسلأ
ت– م004 قمع ىلع ةÒبك تاي-م-ك-ب
ةينقت تايناكمإل جاتحي يذلأو صضرألأ
.هجأرختسسل ةروطتم
نأأ مجانŸأ ريزو حسضوأأ رخآأ بناج نم
مايألأ ‘ عقوتسس تايقافتلأ نم أددع
للغتسسل ىÈك تاكر-سش ع-م ة-مدا-ق-لأ
3) تل-ي-ب-ج را-غ ‘ د-يد◊أ م-ج--ن--م
(نط رايلم2) تافسسوفلأو (نط Òيلم

ة-با-ن-عو صسأر--هأأ قو--سسو ة--سسب--ت Úب
.ةياجب ‘ صصاسصرلأو كنزلأو
”و تاسسأردلأ دأدعإأ ” هنأأ فاسضأأو
‘ قل-ط-نلأ نأأو ،طور-سش Îفد ع-سضو
صسرام رهسش ‘ نوكيسس عيراسشŸأ هذه
.ريدقت ىسصقأأ ىلع مداقلأ
ف-سشك ىر-خألأ ندا-عŸأ صصو--سصخ--بو
ىلع تأرسشؤوم كا-ن-ه نأأ ن-ع با-قر-ع
لامسشو ايلعلأ باسضهلأ ‘ نداعم دوجو
Úب عورسشم62 عيقوت ” ه-نأأو دل-ب-لأ
ةيمجنŸأ تاطاسشنلل ةينطولأ ة-لا-كو-لأ
ةيمجنŸأ ثوحبلل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأو
Ÿأ هذه نع ثحبلأ ةرسشابŸنداع. 
هنأأ ¤إأ باقر-ع تف-ل ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ن-ع ثح-ب-لأ ‘ عر--سشي--سس ةر--م لوألو
كا-ن-ه نأأ أد-كؤو-م ،ةردا-ن--لأ ندا--عŸأ
قطانم ةدعب اهدو-جو ى-ل-ع تأر-سشؤو-م
نم ة-ط-ير-خ Úي– ” ه-نأأو ،دل-ب-لا-ب
أذه ‘ ةي-جو-لو-ي÷أ ح-لا-سصŸأ فر-ط
.ةثيد◊أ تاينقتلأ مأدختسسا-ب دد-سصلأ
نأأ مجانŸأ ريزو دكأأ قايسسلأ تأذ ‘و

دعب مويثيللأ ةدام ىلع نوكيسس زيكÎلأ
أÒسشم ،اهدوجو ىلع تأرسشؤو-م رو-ه-ظ
نأأو ،نط فلأأ84 قوفي اهنوزfl نأأ ¤إأ
دد-سصلأ أذ--ه ‘ ع--يرا--سشم4 كا-ن-ه
.راسشبو ةماعنلأو صضيبلاب
تع-سضو ةرأزو-لأ نإا-ف با-قر-ع بسسحو
طاسشنلأ ثعبل طاقن4 نم قيرط ةطخ
لخدلأ رداسصم عيونت راطإأ ‘ يمجنŸأ
ةيلÙأ تاعانسصلل ةيلوأ دأوم Òفوتو
.لمع صصرف قلخو
نوناقلأ ‘ رظنلأ ةداعإأ طاقنلأ لمسشتو
ةمئلم Òغ أدونب مسضي يذلأ يمجنŸأ
ة-ب-كأو-م د-سصق عا-ط-ق-لا-ب صضو-ه-ن-ل--ل
مامأأ لاÛأ حتفو يم-ج-نŸأ طا-سشن-لأ
نم ةدافتسسل-ل ة-ي-ب-ن-جألأ تا-كأر-سشلأ
بناج ¤إأ ،ةثيد◊أ تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لأ

اهلئاسسوو ةيم-ج-نŸأ ن-ما-كŸأ ثيد–
ط---ئأرÿأو تا---نا----ي----ب----لأ Úي–و
،يبنجألأ رامثتسسلأ بل÷ ةبجولوي÷أ
لوألأ يثلثلأ ‘ رونلأ نوناقلأ ىÒسسو
.1202 نم

^ Ÿح.ءاي

،كأرطانوسسل ماعلأ ريدŸأ صسيئرلأ دكأأ ^
عمجملل ةيجاتنإلأ تأردقلأ نأأ راكح قيفوت

ءأرج اههجأو يتلأ تابوعسصلأ مغر رثأاتت ⁄
ةكرسشلأ نأأ أزÈم ,91-ديفوك ءابو تايعأدت
يدافت تعاطتسسأ تاقورح-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
تانزأوتلأ ىلع ظاف-ح-ل-ل ةÈت-ع-م ر-ئا-سسخ
ل-سضف-ب ط-سسو-تŸأ ىدŸأ ى-ل--ع ة--ي--لاŸأ

flأ تأءأرجلأ فلتŸةذخت.
ءابنألأ ةلاكو نع لقن ،راكح ديسسلأ لاقو
بعسشلأ ةل‹ ‘ ردسص رأوح ‘ ،ةيرئأز÷أ
،انوروك ةحئاج ةيأدب ذنم نأ““ يداسصتقلأ
تأءأرجإلأ نم ةلمج كأرطا-نو-سس تذ-خ-تأ
و اهلامع ةملسس ىلع ظافحلل ةيلاجعتسسلأ
ةيبلت و ةينطولأ قوسسلأ نيو“ ‘ رأرمتسسلأ
‘ اهئاكرسش ع-م ة-يد-قا-ع-ت-لأ ا-ه-تا-مأز-ت-لأ
⁄ ع-مÛأ نأ أذ-ه ي-ن-ع-ي ل ن-ك--ل جراÿأ
.““تايد– و تابوعسص هجأوي
هتأذ لوؤوسسŸأ دكأ ،تابوعسصلأ هذه مامأأ و
للخ نم ةيميظنتلأ تأرد-ق-لأ ل-سضف-ب ه-نأأ

Œو تأراطإلأ دن Œو تايناكمإلأ ةفاك دين
: لئاق ةيعسضولأ ‘ مك-ح-ت-لأ ” ل-ئا-سسو-لأ
‘ انعيراسشم و رثأاتت ⁄ ةيجاتنإلأ انتأردق““

ةسصاخ بذبذتلأ صضعب تفرع زا‚إلأ روط
.““ ةيبنجألأ تأراطإلأ ةرداغم دعب
ديسسلأ بسسح ،ةي-ع-سضو-لأ هذ-ه كرأد-ت ” و
ةسصتıأ ةينطولأ تأردقلأ ةئبعت-ب ،را-ك-ح
تاكرسش تأراطأ ةدوع-ل فور-ظ-لأ ة-ئ-ي-ه-تو
عم رمتسسŸأ قيسسنتلاب ةي-ب-ن-جألأ ة-لوا-نŸأ
.ةيمومعلأ تاطلسسلأ
تاهيجوتل ا-ق-فو كأر-طا-نو-سس تما-ق ا-م-ك
ةمراسص تأءأرجإأ ذاختاب ةيروهم÷أ صسيئر
ع-يرا-سشŸأ ط-طfl ة-ع-جأر-م ا-ه-ن-ي-ب ن-م
و Òسصق-لأ ىدŸأ ى-ل--ع ة--يرا--م--ث--ت--سسلأ
ف-ي-لا-ك-ت صضف-خ ‘ عور-سشلأ و ط-سسو-تŸأ
و ةهج نم اهديسشر-ت ة-لواÙ لل-غ-ت-سسلأ
ةينطو-لأ تا-مدÿأ و جا-ت-نإلأ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ
.ىرخأ ةهج نم ةبعسصلأ ةلمعلأ Òفوتل
” هنأأ صصوسصÿأ أذهب راكح ديسسلأ حسضوأو
ع-يرا-سشŸأ ل-ك ة-ع-جأر-م ى--ل--ع ز--ي--كÎلأ
ىلع ءاقبلأ ةيولوألأ ءاطعإأ عم ة‹ŸÈأ
ةفداهلأ و ةيسساسسألأ ةيرامثتسسلأ عيراسشŸأ
راطإأ ‘ ةجردŸأ وأ جاتنإلأ ىلع ظافحلل

.جاتنلأ Úسس–
،راكح ديسسلأ فيسضي ،ةعجأرŸأ هذه تدأأو
0202 ل رامثتسسلأ ةينأزي-م صضي-ف-خ-ت ““¤أ
ةئاŸاب45 نم Ìكأأ اهنم ةئاŸاب53 وحنب
.““ةبعسصلأ ةلمعلاب ةع-قو-ت-م تنا-ك تا-ق-ف-ن
،لل-غ-ت-سسلأ ف-يرا-سصÃ ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي--فو
ديسشÎب ةفلكم ةيريدم عمÛأ ثد-ح-ت-سسأ
03 دودح ¤أ اهسضفخ ىلع لمعلأو تاقفنلأ
Òبأدتلأ هذه نأ راكح ديسسلأ لاقو .ةئاŸاب
و ليخأدŸأ Úب ةنزأوŸاب ةكرسشلل تحمسس
مقر ‘ صسوسسÙأ عجأÎلأ مغر فيراسصŸأ
نأأ ““ احسضوم ,ةئاŸاب04 ›أوحب لامعألأ
اعبت لامعلأ مقر عجأÎب قلعتم مقرلأ أذه
و ةراسسخ لثÁ ل و ل-ي-مÈلأ ر-ع-سس ع-جأÎل
ة-ي-حا-ن-لأ ن-م ا-هد-يد– ن--كÁ ل ي--ت--لأ
.““ةيبسساÙأ ةنسسلأ ءاهتناب لأ ةيتابسساÙأ
““ عمجملل ةيلوألأ ةليسص◊أ نأأ ¤إأ راسشأأ امك
تاقفنلأ صضف-خ ن-م ن-ك“ ثي-ح ““ةر-سشب-م
45 ›أوحب للغتسسلأو رامثتسسلاب ةقلعتŸأ
و ه-ل ا-ط-طfl نا-ك اÃ ة-نرا-ق-م ة--ئاŸا--ب
¤أ ةبعسصلأ ةلمعلاب تل-يو-ح-ت-لأ صصي-ل-ق-ت
.رلود رايلم5 دودح
جئا-ت-ن-لأ هذ-ه نأ ،نأا-سشلأ أذ-ه ‘ فا-سضأو
تنا-ك نأ و حا-برأأ ق-ي-ق– ““ن-م ن-ك-م--ت--سس
يدافت وه انل ةبسسنلا-ب م-هŸأ و ة-ع-سضأو-ت-م
ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل--ل ةÈت--عŸأ ر--ئا--سسÿأ
ىدŸأ ىل-ع ة-كر-سشل-ل ة-ي-لاŸأ تا-نزأو-ت-لأ

.““ طسسوتŸأ
نأأ لاق ،زاغلأ لا‹ ‘ ةكأرسشلأ صصوسصخبو
و ةديد-ج دو-ق-ع مأر-بإأ ن-م ن-ك“ ع-مÛأ

Œعم ءاهتنلأ ىلع تفراسش يتلأ دوقعلأ ديد
و Úيلاطيإلأ  ةسصاخ Úيديلقتلأ ا-ه-ئا-كر-سش
صسردت كأر-طا-نو-سس نأأ ا-ف-ي-سضم نا-ب-سسإلأ
‘ رامث-ت-سسلأ صصر-ف ن-م د-يد-ع-لأ ا-ي-لا-ح
قرسشلأ و ة-ي-ن-ي-تل-لأ ا-ك-ير-مأ و ا-ي-ق-ير-فأأ
ديدعلأ عم اهتلاسصتأ تفثك ثيح طسسوألأ
نع ثحبلأ ةي-لود-لأ ط-ف-ن-لأ تا-كر-سش ن-م
جاتنإأ و فاسشكتسسأ ‘ ةكأرسش نيوكت ةيناكمإأ
ديعسصلأ ىلع ىتح و رئأز÷أ ‘ تاقورÙأ
.›ودلأ
ةسصاÿأ ةنايسصلأ ةطخ Òيسستل ةبسسنلاب امأ
لكسشب اه-ب ما-ي-ق-لأ ” ه-نأأ دا-فأ ،ع-مÛا-ب
تأد-حو-لأ ع-ي-م-ج ىو-ت-سسم ى-ل-ع ““لا-ع-ف““
.ة‹ŸÈأ
لاق ،لمرلأ يسسا◊ زاغلأ خسض عنسصم نعو
ةبسسن نم عفرلأ ¤إأ فدهي عورسشŸأ أذه نأ
يعيبطلأ زاغلأ لقح تاطا-ي-ت-حأ عا-جÎسسأ

›أوحب ردقي ‘اسضإأ مجحب لمرلأ يسسا◊
أذ-ه نأأ ا-ف-ي-سضم بع-ك-م Îم را-ي-ل-م004
طغسض ةدايزل ةثلاثلأ ةلحرŸأ ‘ عورسشŸأ
ثلث نم نوكتم و-ه و ل-ق◊أ أذ-ه-ب زا-غ-لأ

fiا-ه-ن-م ة-ي-بو-ن÷أ ل-ي-غ-سشت ” ،تا-ط ‘
مدقت ةبسسن تدعت Úح ‘ مرسصنŸأ Èمفون
ىطسسولأ و ةيلامسشلأ ÚتطÙأ ‘ لاغسشألأ
‘ ةمدÿأ زيح لخدت نأأ ىلع ةئاŸاب99
.0202 نم لوألأ لسصفلأ
لجأ نم كأرطانوسس ةطخب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
و Òسصق-لأ ىدŸأ ى-ل-ع دو-قو--لأ دا--سصت--قأ
،راكح ديسسلأ بسسح ،زكترت يهف طسسوتŸأ
ةردقب6 اهددع غلابلأ ‘اسصŸأ ليهأات ىلع
أذه ،نط نويلم03 دودح ‘ ةيونسس ة÷اعم
ةيجاتنإلأ تأدحولأ ءأدأأ Úسس– بناج ¤أ
زا‚أ أÒخأ و ة--يرود--لأ ة--نا---ي---سصلأ Èع
أذ-ه ‘و .ة‹ŸÈأ ةد--يد÷أ ع--يرا--سشŸأ
ما-ع-لأ ر--يدŸأ صسي--ئر--لأ ف--سشك ,دد--سصلأ
دوقول زجعلأ ةيطغت متيسس هنأأ كأرطانوسسل
لداعي ام خسضب كلذ و1202 علطÃ نيزنبلأ
.ةينطولأ قوسسلأ ‘ ايونسس نط نويلم4
صسيئر تاه-ي-جو-ت ذ-ي-ف-ن-ت صصخ-ي ا-م-ي-ف و
،ةيليلحتلأ ةبسساÙأ صصوسصخب ةيروهم÷أ
Êوناقلأ مأزتللأ خسسÎل““ تءا-ج ا-ه-نأ لا-ق
ة-ح-لŸأ ة-جا◊ا-ب تر-كذ و كأر-طا-نو--سسل
زيهجتل يŸاع عمجمك ةكر-سشل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
زايتماب لكسشت يتلأ ةبسساÙأ هذ-ه-ب ه-سسف-ن
ة-ب--سساÙأ فد--ه--ت ا--م--ك .““ة--با--قر ةأدأأ
و ديد–““ ¤أ ,ثدحتŸأ فيسضي ,ةيليلحتلأ
فئاظو فلتı فيلاكتلأ و ءابعألأ Òسسفت
لم ‘ يحبرلأ صشماهلأ ريدقت و ةسسسسؤوŸأ
.““عرف وأأ طاسشن
لمعت ة-سسسسؤوŸأ نأ را-ك-ح د-ي-سسلأ ح-سضوأو
حامسسلل ةمزللأ تايلآلأ عسضو ىل-ع ا-ي-لا-ح
ةيليلحتلأ ةيلمعلأ ‘ لسضفأأ لكسشب مكحتلاب
ةيزكرŸأ ة÷اعمل-ل صسسسأأ ع-سضو لل-خ ن-م
راسسم ‘ عورسشلأ ¤أ ةفاسضأ تا-مو-ل-ع-م-ل-ل
ةمزح مأدختسساب فيلاكتلأ ةبسساfi ةنمقر
.ةلماكتم ةرأدأ جمأرب
ططfl نأ لاق ،فيظوتلاب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف و
,مييقتلأ د-ي-ق1202ل يونسسلأ ل-ي-غ-سشت-لأ
طسسوتم ططıأ رأرقإأ متيسس هنأ احسضوم
صسلÛأ ل-ب-ق ن-م5202 -1202 ىد-Ÿأ
راكح ديسسلأ دكأ ،أÒخأو .ةكرسشلل يرأدإلأ
ةيعامتجلأ ةيلوؤوسسŸاب عمÛأ مأزتلأ ىلع
ةيعامتجلأ ة-سسا-ي-سسلأ م-ي-عد-ت لل-خ ن-م
تاكرسشلل يداسصتقلأ ومنلأ طبر و ةلودلل
ÒياعŸ ماتلأ مأÎحلاب عمجم-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ
ح.ل ^ .ةئيبلأ و ملسسلأ

:راكح ،ةحئا÷إ تايعإدت مغر رثأاتي ⁄ ةكرسشلإ  جاتنإ نإ لاق
تليو–و ةئاŸاب45 ـب اهتاقفن تصصلق كارطانوصس

 ر’ود رايلم5 ¤ا ةبعصصلا ةلمعلا
^  flل ةيريدم انثدحتصساو..مييقتلا ديق1202 يونصسلا ليغصشتلا ططÎتاقفنلا ديصش 

:باقرع ،1202 لولإ يثÓثلإ ‘ يمجنŸإ طاسشنلل مظنŸإ ديد÷إ نوناقلإ نع جإرفإلإ

بهذلا نم غلك85 ىدعتي ’ جاتن’ا
””نط421زواجتي نوزıاو

 ناصسن’ا ةحصصو ةئيبلا ىلع ظافحلل فدهي للغتصسلل مراصص طورصش Îفد عصضو ^
 Òصضحتلا ديق طورصشلا Îفدو شسرام ‘ ىرخأا نداعمو تافصسوفلاو ديد◊ا للغتصسا ^

ـب ابيرق قلطنتسس بهذلل ‘رِ◊إ لÓغتسسÓل ¤وألإ ةيلمعلإ نأإ ،باقرع دمfi ،مجانŸإ ريزو سسمإ دكأإ
871fiغتسسإ طيÓنم لكب اهديد– ” ل “Ôح ‘ يزيلإإو تسسإÚ غتسسإ عيراسشم لخدتسسÓمجانم ل
.ريدقت ىسصقأإ ىلع1202 سسرام ‘ سصاسصرلإو كنزلإو تافسسوفلإو ديد◊إ

قافآإ رئإز÷اب يسسنرفلإ Òفسسلإ عم ثحابتي قيزر
نيدلبلإ Úب يراجتلإ نواعتلإ

ةراجتلا عاطق ريوطتل ةديد÷ا ةيجيتاÎصس’ا
 ششاقنلا ةلواط ىلع

 ةيلاŸإ ةرإزول تإونسسل هدانسسإإ دعب
ةنمقرلا ةرازو ةياصصو ت– عصضوي تايئاصصحإلل ينطولا ناويدلا..اÒخا

,قيزر لامك ,ةراج-ت-لأ ر-يزو ل-ب-ق-ت-سسأ ^
,تايوغ أوسسنأرف ,رئأز÷اب اسسنرف Òفسس
عيسسوت لبسس لوح نا-فر-ط-لأ ثحا-ب-ت ن-يأ
امبسسح ,نيدلبلأ Úب يراجتلأ نواعتلأ قافآأ
.ةرأزولل نايب هب دافأأ
” يذلأ عامتجلأ للخ ,نابنا÷أ صشقانو
Ãثحبو ةيئانثلأ تا-قل-ع-لأ ,ةرأزو-لأ ر-ق
,ةينيبلأ ةيراجتلأ تلدابŸأ ريوطت تايلآأ

.ردسصŸأ صسفن فيسضي
,قيزر دي-سسلأ صضر-ع-ت-سسأ ,ة-ب-سسا-نŸا-ب و
ةقثبنŸأ عاطقلل ةديد÷أ ةي-ج-ي-تأÎسسلأ
يذلأ يداسصتقلأ صشا-ع-نإلأ ج-ما-نر-ب ن-م
صضيفخت ¤إأ يمأر-لأ ة-مو-ك◊أ ه-ت-ق-ل-طأأ
جرا-خ تأردا-سصلأ ع-ي--ج--سشتو تأدرأو--لأ
.نايبلأ تأذ قفو, تاقورÙأ

ح.ل ^

ة--ن---م---قر---لأ ر---يزو ¤إأ د---ن---سسأأ ^
ىلع ةياسصو-لأ ة-ط-ل-سس تا-ي-ئا-سصحإلأو
بجوÃ تايئاسصحإلل ينطولأ نأويدلأ
ةد-ير÷أ ‘ رد-سص يذ-ي-ف-ن-ت مو-سسر--م
.47 مقر ةيمسسرلأ
-02 مقر لمحي يذلأ موسسرŸأ بسسحو
È0202مسسيد8 خ-يرا-ت-ب خرؤوŸأ663
د-ب-ع لوألأ ر-يزو-لأ فر-ط ن-م ع-قوŸأ
ÚتداŸأ ىلع ءانبو هنإاف ،دأرج زيزعلأ
نو-نا-ق-لأ لد-ع-ي ه-ن-م341و99-4
ي--ن--طو--لأ نأو--يد---ل---ل ي---سسا---سسألأ
ةطلسس دان-سسإأ م-سسر-يو تا-ي-ئا-سصحإل-ل
ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ ى-ل--ع ة--يا--سصو--لأ
ة-ن-م-قر-لأ ر-يزو ¤إأ تا-ي--ئا--سصحإل--ل
ق-فو ا-ه-سسراÁ يذ-لأ تا-ي-ئا--سصحإلأو
ميظنتلأ ‘ اهيلع صصو-سصنŸأ ما-ك-حلأ
ةفلاıأ ماكحألأ لك ىغلتو هب لومعŸأ
.موسسرŸأ أذهل
لوألأ ريزو-لأ دد-ح ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-مو
ريزو تاي-حل-سص دأر-ج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع
را-طإأ ‘ تا-ي-ئا-سصحإلأو ة--ن--م--قر--لأ
363-02 م-قر يذ-ي-ف--ن--ت--لأ مو--سسرŸأ
‘ رداسصلأوÈ 0202مسسيد5 ‘ خرؤوŸأ
.ةيمسسرلأ ةدير÷أ نم ددعلأ صسفن
تايئاسصحإلأو ةنم-قر-لأ ر-يزو ف-ل-ك-يو
Ãأ أذ----ه بجوŸرا----طإأ ‘و مو----سسر
جمانربو ةموكحل-ل ة-ما-ع-لأ ة-سسا-ي-سسلأ
ة-سسا-ي-سسلأ ر-سصا-ن-ع دأد-عإا-ب ا-ه-ل-م-ع
ريوطتو ة-ن-م-قر-لأ لا‹ ‘ ة-ي-ن-طو-لأ
زيزعتو ميظنتو ةيئا-سصحإلأ ة-مو-ل-عŸأ

نمسضيو ءاسصحإلل ةينطولأ ة-مو-ظ-نŸأ
Úنأوقلل اقفو اهذيفنت ةبقأرمو ةـعباتم
.اهب لومعŸأ ةمظنألأو
هتاطاسشن جئاتن ةنمقرلأ ريزو صضرعيو
تا-عا-م-ت-جأ ‘و لوألأ ر-يزو-لأ ى--ل--ع
بسسح ءأرزو---لأ صسل‹و ة----مو----ك◊أ
    .ةررقŸأ لاجآلأو لاكسشألأ
عسضوب راطإلأ أذ-ه ‘ ر-يزو-لأ ف-ل-ك-يو
ةم-كو◊أ ذ-ي-ف-ن-ت-ل ة-م-ئلŸأ ة-ئ-ي-ب-لأ
فأر-طألأ ع-م روا-سشت-لا-ب ة-ي-نوÎك-للأ
ةموظنŸأ زيزعتو م-ي-ظ-ن-تو ة-ل-عا-ف-لأ
ةسسايسسلأ راطأ ‘ ءاسصحإل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
قيسسنتو نأاسشلأ أذه ‘ ةموكحلل ةماعلأ
اهلمكأاب ءاسصحإلل ةينطو-لأ ة-مو-ظ-نŸأ
.اهيلعاف عيمج عم لاسصتلاب
ة-سسأرد ى-ل--ع ر--يزو--لأ فر--سشي ا--م--ك

flعاط-ق-لأ ر-يو-ط-ت ج-مأر-بو تا-ط-ط
اهذ-ي-ف-ن-ت ى-ل-ع ر-ه-سسلأو ا-هد-يد–و
‘ ة-م-ئأد ة-ظ-ق-ي را--طإأ ‘ ةردا--بŸأو

عاطقلاب ةطبترŸأ تاطاسشنلأ تلا‹
نم يتلأ ة-ي-ج-ي-تأÎسسلأ تا-سسأرد-لا-ب
‘ ةموك◊أ تأرايت-خأ د-يد– ا-ه-نأا-سش
ن-م ،كلذ بنا-ج ¤إأ .ن--يدا--يŸأ هذ--ه
ةيقرت بنا÷أ أذه ‘ ريزولأ ةيلوؤوسسم
ة--ن--م--قر--لأ ‘ ن--يو--ك--ت--لأ ج--مأر--ب
تايجولونكت لامعتسسأو تاـيئاسصحلأو
.ةينعŸأ ةيرأزولأ رئأودلأ عم لبقتسسŸأ
ذيفنت ‘ ةكراسشŸاب ريزولأ ىن-ع-ي ا-م-ك
ةرأدإلأ ءا-سسرإا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ لا--م--عألأ
تامدخ زورب ‘ ةكراسشŸأو ةينوÎكلإلأ

ةيقرت صضرغب ÊوÎكلإلأ عفدلأ لئاسسوو
بناج ¤إأ ةينوÎكلإلأ ةراجتلأ ريوطتو
ذ--ي--ف---ن---تو دأد---عإأ ‘ ة---كرا---سشŸأ
ر-يو-ط-ت-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-ج--ي--تأÎسسلأ
ذيفنتو دأد-عإأو ÊوÎك-لإلأ ق-يد-سصت-لأ
ةمظن?أ نم? ةينطولأ ةسسايسسلأ
راطإأ عسضو ‘ ةكراسشŸأو ةيتا-مو-ل-عŸأ
ةيتامولعŸأ ةمظنألأ ةيقفأوتو صسييقت
عسضو ىلع فرسشي نأأ يغبني امك .ةلودلل
ر-يو-ط-ت-ل ة-م-ئلŸأ ل-يو-م-ت-لأ تا-ي-لآأ

flةنم-قر-لأ لا‹ ‘ ل-م-ع-لأ تا-ط-ط
.اهيلإأ لوسصولأ ليهسستو
لك ةمو-ك◊أ با-سس◊ ر-يزو-لأ ز-ج-ن-يو
لا‹ ‘ جرد--ن--ي م--ي---ي---ق---ت وأأ ةÈخ
ةنمقرلأ نأدي-م ‘ ةرأزو-لأ صصا-سصت-خأ
رو-ط-ت لو-ح ة-يرود ر-يرا-ق--ت دأد--عإأو
لك حأÎقأو ةنمقرلأ ريو-ط-ت تأر-سشؤو-م
اهسضرعو اهن-ي-سس– ¤أ فد-ه-ي ءأر-جإأ
.ةموك◊أ ىلع
لكب هتايحلسص راطإأ ‘ ريزولأ ردابيو
امك ،يميظنتو يعيرسشت عباط يذ صصن
تلا‹ ‘ نواعت تاقلع ةماقإاب موـقي
يوه÷أ نيديع-سصلأ ى-ل-ع ه-سصا-سصت-خأ
‘ تأءأرجلأو دعأوقلل اقفو ›ودلأو
ةد-عا-سسŸأ مد-ق-ي ا-م-ك ،نأا--سشلأ أذ--ه
لك ‘ ة-ي-ن-عŸأ ة-سصتıأ تا-ط-ل-سسل-ل
ة-ي-ئا-ن-ث-لأو ة--ي--لود--لأ تا--سضوا--فŸأ
ة--ط--ب--ترŸأ فأر--طلأ ةدد---ع---تŸأو
لا‹ ‘ ل-خد-ت ي-ت-لأ تا-طا-سشن--لا--ب
ح.ل ^ .هسصاسصتخأ
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اهب تماق يّتلا ة-ي-ناد-يŸا تا-ق-ي-ق-ح-ّت-لا تف-ششك ^
ا-يا-شضق-لا Òغ ة-ي-شضق-ل ىر-خأا ة-ق-ي-ق-ح ““ر-ج--ف--لا““
تانكشس فلÃ ة-ق-ّل-ع-تŸا و ة-لوا-ن-تŸا و ة-حور-طŸا
ةنشس Ìكأا وأا51 ذنم ““ةلمهŸا»و  ةزها÷ا لايشسوّشسلا
و اهب ÚينعŸا تافلم ‘ تاقيقحّتلا لامكتشسا مغر
اهباحشصأل حيتافŸا ميلشست نود ةيئاهّنلا مئاوقلا رششن
فرشص مغر زايتماب ةروجهم ةينكشس ءايحأا ¤إا لّوحتتل
ةيقيقح ةمزأا ‘ نطاوŸا طّبخت لباقم اهيلع ÒيŸÓا

ةمئاق ةبانع و نار-هو و ةزا-ب-ي-ت ة-يلو رّد-شصت-ت ثي-ح
كر– نود تانكشسلا هذه ىلع يوت– يتلا تايلولا
اهئاشصحإل رماوأا حنم و ةطلشسلا ىلع نولوادتŸا ةلولا
عيراششŸا ‘ راق-ع-لا لÓ-غ-ت-شسا و ا-ه-ع-يزو-ت ةدا-عإا و
يدافت و ىرخأا ةيزاوم عيرا-ششŸ ةد-يد÷ا ة-ي-ن-ك-شسلا
هذه.. اهنع ىنغ ‘ ةموك◊ا ةديدج ةيلام فيلاكت
يرشصان لام نكشسلا ريزو لخدت يعدت-شست ة-ي-ع-شضو-لا

ىوتشسم ىلع قيق– نا÷ دافيا لÓ-خ ن-م ا-ي-شصخ-شش
اذه ‘ اهنع فششكلا متيشس يتلا قطانŸا و تايدلبلا
.قيقحتلا

هذه لخاد ““رجفلا““ اهب تماق ةيناديم تارايز دّر‹
بّيشستلا و نواهتلا و  روت-شسŸا ن-ع ف-ششك-ل-ل ءا-ي-حألا
›او ىتح ل و ةرئاد سسيئر ل و ةيدلب سسيئر Óف نّنقŸا
ـل ةقلغŸا و ““ةروجهŸا““ ءايحألا هذه نع لأاشسي ةيلو
لدع ةلاكول ل لخد ل و Ìكأا لقن ⁄ نا ةنشس51 وأا01
اهئاشصحا دّر‹ و ““لايشسوشسلا““ ةغيشصب ي-ه ل-ب ا-ه-ي-ف
اهملح قيق– بقÎت يتلا تÓئاعلا تارششع نع جرفي

هجولا ءام ظف– يتلا ةماركلا ةقشش ىلع لوشص◊ا ف
Ÿلبق نم ةطيشسب ةدحاو ةوطخ.. مه-ئا-ن-بأا ل-ب-ق-ت-شس

ةيفاشضإا فيراشصم يدافت-ب ة-ل-ي-ف-ك تنا-ك Úلوؤو-شسŸا
Ÿشضحتلا ايلاح متي ىرخأا ةديدج ة-ي-ن-ك-شس ع-يرا-ششÒ

اعبت نوبت سسيئرلا لبق نم تاديدششت دع-ب ا-ه-ع-يزو-ت-ل
اÃ اهب ءاج يتلا ةطÿا و ةديد÷ا رئاز÷ا تاناهرل
.. لظلا قطانم ءايحإا اهيف

ةقيقروبب لحاسسلا ةيرقب ةقسش281
 تاونسس9 ذنم ““ةروجهم““

و مدقأا نم ““لحاشسلا»ـب ةفورعŸا دمحأا يراوهلا ةيرق
ةلمهم لازت ل يتلا ةزابيتب ةقيقروب ةيدلبب ىرقلا ¤وا

ىلع سسيئرلا تاديدششت مغر رطشسألا هذه ةباتك د◊
اهلخاد ةفيفخ ةلوج نا لإا ل-ظ-لا ق-طا-نÃ ل-ف-ك-ت-لا
فرشص تاونق و ءام و زاغ Óف روتشسŸا نع فششكت

ةنشس اهميلشست و ةقشش23 زا‚إاب دهششŸا متتخيل يحشص
اهب ةشصاÿا ةيئاهنلا ةمئا-ق-لا ر-ششن و2102 وأا1102
حيتافŸا مهميلشست مدعب اهدعب نوديفتشسŸا ئجافتيل
يط متيل كاذنآا ›اولا لبق نم ي◊ا Úششدت ةجحب
مغر اهيف لشصفلا مدع لبا-ق-م ةرو-شصلا هذ-ه-ب ف-لŸا

كلذ ذنم ةلولا ىلع طغشضلا و تاجاجتحإلا ةلشسلشس
” ةيعشضولا سسفن و هلاح ىلع عشضولا نا لإا Ú◊ا
و ““لحاشسلا““ ةيرقلا تاذب ينكشسلا ي◊ا-ب ا-ه-ل-ي-ج-شست
لإا7102 ةنشس اهميلشست ” يتلا و ةقشش051 ـب قّلعتŸا
¤إا ىدأا يذ-لا ر-مألا م-ت-ت ⁄ ع-يزو-ت-لا تا-ي-ل-م--ع نا
ةشصاخ ةعنقم ججح حنم مدع نم ÚنطاوŸا بارغتشسا
راقعلا ل و ةيلاŸا فيلا-ك-ت-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ل ر-مألا نا و
و مئاوقلا رششن ةدحاو ةوطخ تيقب و ةزهاج ققششلاف
بقÎت يتلا تÓئاعلا نم ديدعلا ةاناعم ىلع ءاشضقلا

.ÚلوؤوشسŸا كر–

سسنإ’ا لدب نجلل نكسسم ةقسش021 و..
Ãطوجحب ديعلب راود ةاذاح

ةقشش021 ـب رّدقت طوجح ةيدلبب ةزهاج ةينكشس ءايحأا
تناك يتلا و اهميلشست متي ⁄ و تاونشس5 ذنم ““ةروجهم““

اÃرو ةيلولاب يريدشصق يح مدقأا ىلع ءاشضقلل ةّررقم
رمعم راودب رمألا قلعتيو ،ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسŸا ى-ل-ع
تÓئاعلا سضعب لبق نم هدييششت خيرات دوعي يذلا ديعلب

نأا لبق ،يرامعتشسلا دهعلا ¤إا ةنيدŸا فراششم ىلع

.ةيشضاŸا دوقعلا لÓخ تÓئاعلا تائŸ عشسوتي
نيذلا Úلوؤو-شسŸا ل-ب-ق ن-م ه-ت÷ا-ع-م ة-ق-ير-ط نألو
نم Òثكلا اهباشش ،يدلبلا سسلÛا ةشسائر ىلع اوبقاعت
قلح ‘ ةكوشش ¤إا يريدشصقلا ي◊ا لّو– ،سضومغلا

flهيلع ءاشضقلا نكمتت ⁄ يتلا تاطلشسلا فلت. 

41 ذنم يكÈلا يحب ةقلغم ةدحو ف’آا3
ةيبقأ’ا نونطقي نوّينارهولا و ةنسس

09 نم ديزأا اهل ةعباتلا رئاود9 ـب نارهو ةيلو تشصحأا
تاونشس  ذنم ““ ““لايشسوشسلا ““تانكشس ىلع بلط فلأا
زجع لباقم جاردأا ةشسيبح تلظ اهنكل تا-ي-ن-ي-ع-ب-شسلا
ةيلوؤوشسŸا يشسرك ىلع اوبقاعت نيذلا رئاودلا ءاشسؤور
ميلشست ىلع ةنشس41 تشضم ثيح  ةدقعلا هذه لح نم
ةق-شش فلآا3 يوح-ي يذ-لا و ““ي-كÈلا““ ي-ن-ك-شس ي-ح

متي ⁄ و  فقوتت و ةرم لك ‘ تاقيقحتلا لشصاوتتل
دجيل ة-عا-شسلا ّد◊ ة-ي-ئا-ه-ن-لا م-ئاو-ق-لا ‘ ل-شصف-لا
مغر ÚلوؤوشسŸا بيشست و بعÓت سسيبح هشسفن نطاوŸا
اهعيزوت و ةزها÷ا ءايحألا قÓ-طإا-ب ة-مو-ك◊ا ر-ماوا

لبق نم ا-ه-ما-ح-ت-قإا و لا-م-هإÓ-ل سضر-ع-ت-ت ل ى-ت-ح
مامتهإاب ظ– ⁄ طاقنلا هذه لك نا لإا ÚجاتÙا
اهكرت و تانكشس زا‚ا ىلع ÒيŸÓا عفد لب ÚلوؤوشسŸا

نيذلا Úن-طاوŸا بار-غ-ت-شسا و لو-هذ ط-شسو ة-غرا-ف
تو-ي-ب-لا ‘ ن-ط-ق-ي ن-م Úب م-ه-تا-ي-ع-شضو ف-ل-ت-خ-ت
تايعشضولا نم اهÒغ و ةيبقألا و ميÿا و ةيريدشصقلا
...ةقيمعلا ءايحألاب نوينارهولا اهششيعي يتلا
ةشسائرب ةشصاخ ةن÷ ليكششت نع نارهو ›اولا نلعاو
قيشسنتو ةعباتم ةمهÃ لفكتتشس ،ةيلولل ماعلا Úمألا
ثرتأا يتلا ةرخأاتŸا نكشسلا عيراششم كيرحتل لمعلا

،““91 ديفوك““ انوروك ةحئاج لظ ‘ عيزوتلا جمارب ىلع
ميمرت فلم ةعباتÃ لفكتت-شس ة-ي-نا-ث ة-ن÷ بنا-ج ¤إا
 .ىرخألا يه ارخأات فرعت يتلا تارامعلا
نأا ،ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ نار-هو ة-يلو ح-لا--شصم تح--شضوأاو
يذلا نارهو ةيلول ةيذيفنتلا ةئيهلل Òخألا عامتجلا

لا‹ ‘ ÚلخدتŸا ل-ما-ك رو-شضحو ة-كرا-ششم فر-ع
يتلا لكاششŸا نم ديدعلا نع فششك ،هعيراششمو نكشسلا

رمألا ،ةيلولاب ةينكشسلا عيراششŸا Òشس لقرعت تلازل
،ماعلا Úمألا ةشسائرب ةيئلو ةن÷ ءاششنإا ىعدتشسا يذلا
ةلودلا كÓمأاو ءانبلاو Òمعتلاو نكشسلا يريدم مشضتو
قودنشصلاو ةيرا-ق-ع-لا ة-ظ-فاÙاو ي-شضارألا ح-شسمو
 .رئاودلاب نكشسلاب ÚفلكŸاو ،نكشسلل ينطولا

ةيقÎلا ناويد ةيريد-م ح-لا-شصم تدا-عأا ا-ه-ت-ه-ج ن-م
طاششنلا نارهو ةيلول ““يجيبوأا““ يرا-ق-ع-لا Òي-شست-لاو
ءابو ببشسب اتقؤوم افقوت تفرع ،ةينكشس عقاوم ةدعب
زا‚إا عقاوم سصخت يتلا لاغششألا يهو ،““91 ديفوك““

  ،ةمخشض ةينكشس سصشصح

ميقي ىرخأا و ،نيديفتسسم نود تانكسس
ÚمحتقŸا بيسصن نم ةثلاث و مام◊ا اهيف

ةبانعب

طبختت يتلا ةنمزŸا تÓ-شضعŸا ن-م ن-ك-شسلا Èت-ع-ي
رارغ ىلعو ، ةنشس02 نم Ìكأا ذنم ةبانع ةيلو اهيف
عورششم جاردا ” دقف ةن-ي-ط-ن-شسقو ،ر-ئاز÷ا تا-يلو
ةينارمعلا باطقلا عيراششم ¤ا فاشضت ةديدج ةنيدم
ةمزألا ءاوتحل ةينكشسلا غيشصلا يقاب فلتfl عيراششم و
ةÒطخ تازواŒ و Òيشستلا ءوشس اروذج اهل عنشص يتلا

ŸلوؤوشسÚ ‘ ةيلولاب ةرادلا.

 نيديفتسسم مئاوق نود ةيمهاسست تانكسس

ءاقبإلا تازواجّتلا هذه و Òيشسّتلا ءوشس نع ّر‚إا و
نيديفتشسملل ةيمشسا مئاوق نود ةينكشس سصشصح ىلع
اهزربأا و اهّمهأا نم يتلا و غيشصلا فلتfl ‘ اهنم
ةبانع ›اعا ةلابق نئاك-لا ن-ك-شسم005 لا عور-ششم
نÓعا ةيفلخ ىلع ءاج  يذلا و ،ىشسيع يديشس يحب
ي-م-ها-شست-لا ن-ك-شسلا ع-يرا--ششم زا‚ا ‘ عور--ششلا
عشضوب نطاوم0007 مدقتيل1102 ةنشس يراج-يلا

حلاشصم جاردأا ‘ ةدجاوتم مويلا ¤ا تلازل تافلم
ةبشسن تغ-ل-ب يذ-لا عور-ششŸا لازلو ،ة-يا-ن-ع ةر-ئاد
ةمئاقلا نÓعا راظ-ت-نا ‘ ة-ئاŸا-ب07 لا هزا--‚ا
ةيادب ‘ تلكوأا يتلا و هنم نيديفتشسملل ةيمشسلا
،عورششŸا ىلع ÚلوؤوشسŸا Úيراقعلا Úقرملل رمألا
ةيئلولا تاطلشسلا ىلع ةمئاقلا اوشضرعي ⁄ نيذلا و
ةعباتم هنع ر‚ا ازواÈ Œتعا ام اهيلع ةقداشصملل
لقأا ةينكشسلا ةشص◊ا دد-ع نأاو ا-شصو-شصخ ة-ي-ئا-شضق
و ذخأا Úب عشضولا ىقبيل ،ÚبتتكŸا ددع نم Òثكب
ÚقرŸا و ةيئلولا و ةيلÙا تاطلشسلا فرط نم در
ةمهم مهل تلكوأا نيذلا5 مهددع غلابلا Úيراقعلا
.1102 ةنشس زا‚لا

Ú◊ا Úب نوموقي تافلŸا باحشصأا نأا ةراششلا عم
نم ةشص◊ا هذهب ةب-لا-ط-م تا-جا-ج-ت-حا-ب ر-خلا و
ىشسيع يديشس يح تانك-شس ة-مزأا ل-حو ،تا-ن-ك-شسلا
و ،راظتنلا ‘ ةيشسايقلا ماقرألا لك تمطح يتلا
يح ‘ يمهاشست نكشسم006 عورششم اهيلا فاشضي
رخلا وه ىقبي يذلا و ،Êوبلا ةيدلبب ءاقزلا ةكÈلا
يقرŸا باحشسنا دعب ةلادعلا ةقورأا ‘ دخأا و در Úب
ذنم زا‚لا ماهم هل تلكوأا يذلا ةيشسن÷ا يكÎلا

ذاختا نود لاغششألا ايئاهن فقوتتل ،3102 لا ةنشس
حوارت يتلا ةينكشسلا ةشص◊ا هذه سصخي ءارجإا يأا

ه-ن-م-ث ع-فد ،ف-شسؤو-م ر-ظ-ن-م ن-م--شض ا--ه--نا--ك--م
لجاع لخدت راظتنا ‘ اولازل نيذلا نويديفتشسŸا

..تاطلشسلا نم

تانكسسلا اهعيزوت ‘ لطامتلا دعب
ةبانع ‘ ماحتقا لfi ةيعامتج’ا

و مامتهاب ىظحي فلم Ìكأا ،يعامتجلا نكشسلا لّكششي
نود نكشس ليشص– نولشضفي نيذلا ،ةبانع ناكشس ةعباتم
ردŒ ،قايشسلا اذه ‘ ،ةÒبك ةيلا-م تا-ق-ح-ت-شسم ع-فد
تانكشسلا نم ةغيشصلا هذه زا‚ا تاششرو نأا ةراششلا
لطامتلا نأا Òغ ،ÚنطاوŸا ةبقارم و ةعباتم ديق ىقبت

مدقت تايوتشسŸ عشضخي نكشسلا نم عونلا اذه عيزوت ‘
،زاغ و ءابرهك ،ءام ،ةيثÓثلا تاكبششلاب طبرلا لاغششا
Ìكأل عيزوتلا ‘ رخأات ليجشستل رششابŸا ببشسلا Èتعيو
ةبانع ةيلو نأا ةراششلا عم ،عورششم لكل تاونشس3 نم
تانكشسلا زا‚إل ةمخشض تاششرو ىلع ةرابع يه ةبطاق
ةنيدŸا ‘ نكشس فلأا03 لا تقاف سصشصحب ةيعامتجلا
ىلع ةعزوم ىرخأا سصشصح و ،سشيرلا عارذ ةديد÷ا
قايشسلا اذه ‘ ،رامع يديشس و لاحرب ،Êوبلا تايدلب
تاششرولل ةيناديŸا تارايزلا ديدع ةيلولا ›اول تناك
اهلاجآا ‘ عيراششملل اهميلشست ةرورشض ىلع ددشش يتلا
و ةيتحتلا ةينبلا تاكبششب طبرلا ةرششابم بقع ةدّدÙا
هنأا ركذي قايشسلا اذه ‘ ،ةيجراÿا ةئيهتلا لاغششأا ءاهنا
¤ا ةنشس نم راظتنلا و حيتافŸا عيزوت متي  ماع لكششب و
دجاوت ليجشستل ةراششلا عم ،نكشسلا لوخدل تاونشس3
تاونشس5  نم ديزأا اهزا‚ا ىلع رم دق ناك تانكشس
” يتلا ةيباششلا يح تانكشس رارغ ىلع اهعيزوت نود
لا ةنشس تاناشضيف نم نيررشضتŸا فرط نم اهماحتقا

تاطلشسلا فرط نم اهعيزوت ‘ لطامتلا دعب  ،8102
ةمهم ‘ ةيلا◊ا تاطلشسلا طروت و ةقباشسلا ةيئلولا

003 ‘ ةماقلا نم اونك“ ن-يذ-لا Úم-ح-ت-قŸا در-ط
تا-ع-م-ج-ت-لا نا-ك-شس ن-م ا-ه-با-ح-شصأل دو-ع-ت ن-ك-شس
اودعوت مهرودب نيذلا و ،Êوبلا ةيدلب ‘ ةيريدشصقلا
يتلا مهتانكشس مهئاطعا  متي ⁄ اذا ةمراع تاجاجتحاب
يح رارغ ىلعو  ،ةلماك ةنشس51 نم Ìكأا دنم اهورظتنا
ماحتقلا تاهو-يرا-ن-ي-شس نأا ةرا-ششلا ردŒ ة-ي-با-ششلا
ذاختا م-ت-ي ه-نأا Òغ ،0002 لا ةنشس ذنم ا-مود رر-ك-ت-ت
بنج ام عئاقولا ليجشست دعب ةرششا-ب-م در-ط-لا ءار-جا
عم تاهجاوŸا ةماود ‘ طروت-لا و لو-خد-لا ة-يلو-لا
¤ا و ،يعامتجلا نكشسلا سصشصحب ÚبلاطŸا ناكشسلا

تازواŒ ةبان-ع ة-يلو ل-ج-شست ع-ئا-قو-لا هذ-ه بنا-ج
ريدشصقلا نا-ك-شس ن-م تا-ئŸا  ل-ي-شص– ‘ ة-ل-م÷ا-ب
عيبلل اهشضرع لب اهيف ةماقلا نود ةيعامتجا تانكشسل
ةرشضخوب يح تانكشس ‘ هب لومعم وه امك اهئارك وأا
‘ Êارمعلا بطقلا و نكشس0052 نم Ìكأا دعت يتلا

يح ‘ ةنئاكلا ةينارمعلا باطقلا و ةرورعزوب يح
اهب ةشسنزبلا متي يتلا و  ،بنعلا داو ةيدلبب سشيرلا عارذ

و ةيتامدÿا قفارملل ةديد÷ا ةنيدŸا راقتفا ءارج
. اهيف ةماقلا ةبوعشص

ع و/إآ م/ر ضس/ر ح :قيق– ^

ةيمتح ةرورسض ةبانعو نارهو ةزابيتب ةيلاجعتسسا قيق– ةن÷ دافيا

! تاي’ولآ ىÈكب تآونشس ذنم ةلمهمو ةزهاج ““لايشسوّشسلآ““ ققشش ف’آآ
ةيبقأ’آ نونطقي نوينآرهولآ و يكÈلآ يحب ةقلغم ةّقشش ف’آآ°3 ^

ÚنطآوŸآ بشضغت رشصبلآ ضضغ ةشسايشس و ةروجهم طوجحب021 و لحاّشسلاب ةقشش281 ̂°
ةبانع ‘ اهماحتقآ ىلع عّجششي ةيعامتج’آ تانكّشسلآ عيزوت ‘ لطامتلآ° ^

‘ ءوسس و حئاسضف نم عيزوّتلا تايلمع هلّجسست و هتلّجسس اŸ ““ ةباسصعلا نم ةليقث ةكرت““ اهرابتعا ىلع اهّلح نع ة’ولا زجع يتلا ةدّقعŸا تافلŸا Úب نم نكسسلا فلم ّدعي
و تاي’ولا ىÈكب ةزها÷ا ““لايسسوسسلا““ ققسش نع ثدحتن امّنإا و راقعلل بايغ وأا ةيلام تاعبت نم هنع رجني ام و عيراسشم لطعت نع ثّدحتن ’ مويلا نحن و ..اهÒغ و Òيسسّتلا

تانكسسلا هذه Òسصم ام :اهّمهأا ةّدع ت’ؤواسست حرط انÈجي ام اهيلع ÒيŸÓا فرسص مغر زايتماب ““ةروجهم““ ءايحأ’ تلّوح رمأ’ا ‘ بيرغلا و Ìكأا وأا ةيرسشع ذنم مّلسست ⁄
؟قيسسنت مدع و Òيسست ءوسس ةيلمعل ةديدج ةيطغت يه مأا اهنع ىنغ ‘ ةلودلا ىرخأا ةيلام فيلاكتل ةلأاسسŸا هذه جات– لهو ةلمهŸا““
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رئازجلل لقنتلا ايهام روغ يدان ضضفر دعب

Úينيكلا ببسسب فاكلا لسساري دادزولب بابسش

¤و’ا ةفÙÎا ةطبارلا
ديمعلاو ةوارمحلل Úبعسص نيرابتخاو ةرادسصلا نع ثحبت ةرواسسلا

ديلا ةرك

 بلغتي ينطولا بختنŸا
   ايدو اينولوب ىلع

هÒظن ىلع لاجر ديلا ةركل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا قو-ف-ت ^
سسما لوا ،(21-21 :لوألا طوسشلا)32-62 ةجيتنب Êولوبلا
را-طإا ‘ ل-خد-ي يدو ءا-ق-ل ن-م-سض ،ا-ي-نو-لو-ب ‘ Úن--ثلا

. رسص1202Ã-⁄اعلا ةلوطبل ““رسضÿُا““ تاÒسض–
اينولوب ‘ يÒسض– سصبÎب ينطولا يعا-ب-سسلا د-جاو-ت-يو

وسسراو ةرود را-م-غ ‘ لو-خد-لا ل-ب-ق ،Èم-سسيد03 ىت-ح
ةعبرأا ةكراسشÈ 0202Ãمسسيد92 وÚ 72ب ةيدولا ةيلودلا

.قرف
فرعتسس ،رئاز÷او (مظنŸا دلبلا) اينولوب ›إا ةفاسضإلابف
.رسصم وأا ارسسيوسس ،ايسسور ةكراسشم ةيدولا ةرودلا هذه
ةيدادعإلا مهتÎف ،سسوكرب دوعسسم دئاقلا قافر لسصاويسسو
ة-ما-نŸا-ب Òخأا يÒسض– سصبر-ت ءار-جإا-ب ،لا-يد-نو-م-ل-ل
هللختتسس يذ-لاو0202 يفنا-ج6 نم ءادتبا (نير-ح-ب-لا)

01و8 يموي ينيرحبلا بخ-ت-نŸا ما-مأا Úت-يدو Úتارا-ب-م
.يفناج11 خيراتب ةرهاقلا ¤إا هجوتلا لبق ،يفناج
1202-⁄اعلا ةلوطب لÓخ يرئاز÷ا بخت-نŸا د-جاو-ت-يو

Ãا نمسض ،رسصÛا تابختنم ةقفر ةسسداسسلا ةعومŸبرغ
.ادنلسسيا و لاغتÈلا و
41) برغŸا دسض ةسسفانŸا ةينطولا ر-سصا-ن-ع-لا ل-ه-ت-سستو

لاغتÈلا مث (يفناج61) ادنلسسيا اوهجاوي نأا لبق ،(يفناج
.(يفناج81)
لجسسي ““ةنعار-ف-لا““ سضرأا-ب يŸا-ع-لا د-عوŸا ة-ب-سسا-نÃو
بايغلا دعب لايدنوŸا ءاوجأا ¤إا ادد‹ مهتدوع ““رسضÿُا““

.كرا‰دلاو ايناŸأاب9102 و اسسنرفب7102 يتخسسن نع

ةيرطقلا ةلوطبلا وكيشسÓك

حا‚وبب ةحاطإلل ىعسسي يميهارب
بردŸا ›وت نع ارخؤوم يرطقلا نايرلا يدان نلعأا ^

ةÎفلا ‘ قيرف-لا بيرد-ت ة-م-ه-م نÓ-ب نارو-ل ي-سسنر-ف-لا
لوأا عم دعوم ىلع ديد÷ا بردŸا نوكيسس ثيح ،ةمداقلا

ةبقترŸا ةهجاوŸا لÓخ نم كلذو ،قيرفلا عم هل د–
ىلع مويلا ماقتسس يتلاو رطق وكيسسÓك ‘ دسسلا يدان مامأا

نايرلا يدان دقع دقو ،دسسلا يدانب دمح نب مسساج بعلم
نارول روسضحب كلذو ،ةارابŸاب ا-سصا-خ ا-ي-ف-ح-سص ار“ؤو-م
،يميهارب Úسساي يرئاز÷ا بعÓلا قيرفلا م‚و ،نÓب
دسسلا ءاقل““ :نÓب لاقو ،ةهجاوŸا هذه نع اثد– نيذللا

اÒسشم ،““ردسصتŸا قيرفلا مامأا هنأل ارظن بعسص نوكيسس
ةرك ةفسسلف هيدل ا-برد-م نو-ك-ل-تÁ حا‚و-ب ءا-ق-فر نأا ¤إا
:فاسضأاو ،ةنولسشرب عم تاونسسلا ديدع بعل ثيح ،مدقلا
قسشعأاو يسسفن نم روطأا نأا بحأا يننأل رطق ¤إا تئج دقل““
يننأاو ةسصاخ ةلهسس نوكت نل ةمهŸاو ،ةديد÷ا تايدحتلا
،نايرلا قيرف ءادأا ريوطتب مايقلا يرورسضلا نم هنأا دقتعأا
Úسساي لاق هبناج نمو ،““لمعلا مقاطو انأا يتمهم يه هذهو
دسسلا مامأا نولتاقيسس نوبعÓلا““ :نايرلا بعل يميهارب

وه مداقلا ءاقللا نوكي ام امئادو ،ءاقللاب زوفلا لجأا نم
تقولا ‘ انفده وه دسسلا ءاقل كلذل ،انل ةبسسنلاب مهألا
نأا ىن“أاو ،قيرفلا ةمدÿ يدل ام لك مدقأاسسو ،›ا◊ا
نأا ¤إا رسضÿا بعل راسشأاو ،““ةارابŸا هذهب زوفلا ققحن
يتلا ةداسشإلاب هتداعسس نع اÈعم ،ة-يا-غ-ل-ل بع-سص ءا-ق-ل-لا
ناك يذلا نÓب نارول قيرف-لا برد-م ل-ب-ق ن-م ه-ل تل-سصو
نامÒج ناسس سسيرابل ابردم ناك امدنع همسض ‘ بغري
قيرف وهف ،هيبعلو دسسلا قيرف فرعن““ :لاقو ،يسسنرفلا

انل ةبسسنلاب مهألاو ،انسسفنأا ىلع زكرن نأا انيلعو ،ادج ديج
.““دسسلا مامأا ةمداقلا ةارابŸا وه

ف .ميلسس ^

با--ب--سش ق--ير--ف ةرادإا تد---كأا ^
ءا-ق-ل ءار-جإا-ب ا-ه-ك-سس“ دادزو-ل-ب
نم Êاثلا يديهمتلا رودلا باهذ
رظت-نŸا ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود
‘ ينيكلا ايها-م رو-غ يدا-ن ما-مأا

ةر-ه-سس ج-مŸÈا ددÙا هد-عو-م
ثيح ،رئاز÷ا ‘ ءا-ع-برألا مو-ي-لا

تاحيرسصت ةبي-ق-ع-ل ةرادإا تبر-سض
سضر-ع ي-ن-ي-ك-لا يدا-ن--لا سسي--ئر
امروغ يدان سسيئر ناكو ،طئا◊ا

‘ فسشك دق سسوÈمأا نامÒسش ايه
ا-ه-تر-سشن ة-ي-ف-ح-سص تا-ح-ير-سصت
لوأا ءاسسم ة-ي-ن-ي-ك مÓ-عا ل-ئا-سسو
لقنتلا هيلع رذعت هقيرف نأاب سسمأا
نم بلطي هلعج ا‡ ،رئاز÷ا ¤ا
ءا-ق-ل-لا د-عو-م Òي-غ-ت ““فا--ك--لا““

دكؤوي-ل ،ر-ئاز÷ا جرا-خ ه-ت‹ر-بو
دق ةيراق-لا ة-ئ-ي-ه-لا نأا-ب ا-هد-ع-ب
ةارابŸا ة‹رب ىلع ءاقبلا تررق

موي ¤ا اه-ل-ي-جأا-ت ع-م ر-ئاز÷ا ‘
وهو ،Èم-سسيد62 لب-قŸا تب-سسلا
‘ ادكؤوم Òغ ى-ق-ب-ي يذ-لا ر-ملا

اذ-ه ،““فا-ك-لا““ تارار-ق را-ظ-ت-نا
ىلع دادزولب با-ب-سش ةرادا لو-ع-تو

¤ا هتلسسرا يذلا ل-ي-ق-ث-لا ف-لŸا
نواهت تبثي يذلاو ةيراقلا ةئيهلا
ئيجملل هيعسس ‘ ينيكلا سسفانŸا
،ددÙا د-عوŸا ‘ ر--ئاز÷ا ¤ا

ارظتنم ينيكلا يدان-لا نا-ك ثي-ح
نأا Òغ ،سسمأا لوأا رهظ رئاز÷ا ‘

ةرادا تقفراو ،ةيرفسسلا نع فلخت
اهبطق ريدم هحسضوا املثم ةبيقعل
ام لك يسشيرق ق-ي-فو-ت ي-سضا-ير-لا
دق يرئاز÷ا فرط-لا نأا-ب تب-ث-ي
اذه ‘ هيلع Úعتي ا-م ل-ك-ب ى-فوا
ةلحرلا ططfl ة-سصا-خو ،بنا÷ا
بناج ¤إا ،ة-حود-لا Èع ر-فو-تŸا
ح-م-سست ي-ت-لا سصي-خاÎلا لا--سسرإا
¤ا لو-خد-لا-ب ي-ن-ي-ك-لا د-فو--ل--ل
سصي----خاÎلا ي-----هو ر-----ئاز÷ا
،ةيجراÿا ةرازو نم ة-ع-جÎسسŸا

مدع دمعت ينيكلا يدانلا نأا Òغ
يد زلفاب ويرانيسس راركتل ءيÛا
ةيدو-لو-م ع-م ي-ن-ي-ن-ي-ب-لا و-غرو-ب
ينيكلا يدانلا لمع ثيح ،رئاز÷ا

.رئاز÷ا جراخ ةارابŸا لقن ىلع

ف.ميلسس ^

03:41ـلا ةعاشسلا نم ةيادب مويلا ةمشصاعلا دا–ا – ةنيطنشسق بابشش
ةسضافتن’ا قيق– ةارابم ‘ ةراطسسوسسو يسسايسسلا

كلاŸا دبع نب بعلم ن-سضت-ح-ي ^
ةلو÷ا ءاقل مويلا رهظ ةنيط-ن-سسق-ب
ة-ط--بار--لا ر--م--ع ن--م ة--سسماÿا
با----ب----سش Úب ¤وألا ة----فÙÎا

دا–ا حير÷ا هفي-سضو ة-ن-ي-ط-ن-سسق
يلÙا قيرفلا لوعيو ،ة-م-سصا-ع-لا

،هناديم ‘ مويلا هت-سضا-ف-ت-نا ى-ل-ع
رامثتسسلا لÓخ نم كلذ يتأاي ثيح
سسفا--نŸا ق--ير--ف--لا ل--كا--سشم ‘

ة-لا-ح ن-م Êا-ع-ي يذ-لاو ح-ير÷او
‘ ةئيسسلا هتيعسضو ةج-ي-ت-ن طا-ب-حإا
ةي-ثرا-ك-لا ة-قÓ-ط-نلاو ة-لو-ط-ب-لا
بع--ل--م ‘ ه--ل ةÒخألا ةرا--سسÿاو
،ةيدŸا يبŸوا د-ي ى-ل-ع Úغو-لو-ب

ةزه ‘ ةارابŸا كلت تببسست ثيح
،قيرفلا ةرادإا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةÒب-ك
طا-ب-حإا ‘ ا--سضيأا تب--ب--سست ا--م--ك
نولقنتيسس يذلا ÚبعÓلا تايونعم
،حور ةيأا نودب ةنيطنسسق ¤إا مويلا
يجورف بردŸا يعاسسم مغر كلذو

نوكيسسو ،هيبعل تايون-ع-م ع-فر ‘
ةسصرف مامأا ةنيطنسسق بابسش قيرف

راسصتنا لوا قيق– لجا نم ةيقيقح

ةلسسلسسب ىفتكا امدعب ،مسسوŸا ‘ هل
مث نا-سسم-ل-ت ما-مأا تلدا-ع-ت-لا ن-م
لاب-سشأا ناو ا-م-ل-ع ،ف-ل-سشف ودارا-ب

ةرخأاتم ةارابم م-ه-سصق-ن-ت Êار-م-ع
ةلو÷ا نع رئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-مأا
Êارم-ع بردŸا ل-م-عو ،ة-ع-بار-لا

Òسض– ىلع يسضاŸا عوبسسألا ةليط
ةيسسفنلا ةيحانلا نم ةسصاخ هيبعل
لجا نم بعللا ىلع مهثح لجا نم
تقو-لا ‘و ،مو-ي-لا ءا-ق-ل ‘ زو-ف-لا
سسفانŸا لعف ةدر نم مهرذح هسسفن
وهو مويلا هتقافتسسا ققحي دق يذلا
،Êار-م-ع ها-ن-م-ت-ي ل يذ-لا ر--مألا
لوخدلل ينيطنسسقلا قيرفلا ىعسسيو
لÓخ نم موي-لا ءا-ق-ل ‘ ةو-ق ل-ك-ب
ذ-ن-م سسفا-نŸا ق--ير--ف--لا كا--برا
سضرفو ةارابملل ¤وألا تا-ظ-ح-ل-لا

ىتح هيلع فينع ي-مو-ج-ه ط-غ-سض
عيمج ىوتسسم ىل-ع ل-لÿا ه-ب-ي-سصي
ةلاfi ل حمسسيسس ام وهو ،طوطÿا
رو-مألا ما-مز ذ-خأا-ب ي-سسا--ي--سسل--ل
،لباقŸا ‘و ،فاد-هألا ل-ي-ج-سستو
ةمهم ‘ ةراطسسوسس قيرف نو-ك-ي-سس

ق-ي-ق– فد-ه-ب ةد-ق-ع-مو ة-ب-ع-سص
ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلاو ةقاف-ت-سسلا

‘ عبقي يذلا وهو ةن-ي-ط-ن-سسق ن-م
بي-تر-ت ‘ Òخألا ل-ب-ق ا-م ز-كرŸا
Úلداعت نم Úتطقن ديسصرب ةلوطبلا
ةرا--سسÿا تب--ب---سستو ،ÚتÁز---هو
Òبك لدج ‘ ةيدŸا مامأا ةÒخألا

،قيرفلا ةرادإا سسل‹ ىوتسسم ىلع
ر-يدŸا ة-ي-ح-ن-ت ى-ل-ع ر-سصأا يذ-لا

نأا Òغ ،ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-سضا--ير--لا
ى--ل--ع لو--سص◊ا---ب كسس“ Òخألا
سسيئرلا لعج يذلا رمألا هتاسضيوعت

تقو-لا ‘ ع-جاÎي لو-ل-ج رو-سشا--ع
ىيحي Îنع ةلاقإا ةركف نع ›ا◊ا
يداع لكسشب هلمع ف-نأا-ت-سسا يذ-لا
.قيرفلا عم سسمأا لوأا

ف.ميلسس ^

ةبحاسص ةرواسسلا ةب-ي-ب-سش ى-ع-سست ^
د◊ مزهنت ⁄ يتلاو Êاثلا زكرŸا
ماما د-يد-ج زو-ف ق-ي-ق– ›ا ،نآلا
تلاقأا يذ-لا ةر-ق-م م‚ ف-ي-سضŸا
‘و .ارخؤو-م ا-سشا-ب د-مfi بردŸا

بردŸا ءانبأا يقتÒسسف ،زوفلا لاح
لكسشب ةدايرلا زكرم ¤ا نايزم ليغيا

.تقؤوم
ةطبارلا ةلوطب نم ةسسماÿا ةلو÷ا
،ة-فÙÎا مد--ق--لا ةر--ك--ل ¤ولا
Úح ‘ ،ءا--ع--برلا مو--ي ةرر---قŸا

عازتنا ¤ا ةرواسسلا ةبيبسش ى-ع-سست-سس
.اتقؤوم ولو ةرادسصلا يسسرك
نم ةروتب-م ة-لو÷ا هذ-ه نو-ك-ت-سسو
ي-بŸوأا :ي--هو تا--يرا--ب--م ثÓ--ث
Úسسح رسصن ،دادزولب بابسش-ةيدŸا
-لئابقلا ةبيبسش ،فيطسس قافو-ياد

ةكراسشم ببسسب ،ةليلم Úع ةي-ع-م-ج
ف-ي-ط-سس قا-فو ،دادزو-ل-ب با--ب--سش
تاسسفانŸا ‘ ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سشو
.ةيراقلا

ةيدولوم قيرف دسشي ،رخآا بناج نم
¤ا لاحرلا (ن7 ،4 ةبترŸا) رئاز÷ا

عير-سسلا ةا-قŸÓ ناز-ي-ل-غ ة-ن-يد-م
رابت-خا ‘ ،(ن6 ،6فسصلا) يلÙا

يسشتنŸا ،يمسصاعلا يدان-ل-ل بع-سص
ةطبارل لب-قŸا رود-لا ¤ا ه-ل-هأا-ت-ب
جئاتنلا ¤ا رظنلاب ،ايقيرفا لاطبأا
لابسشأا اهقق-ح-ي تا-ب ي-ت-لا ةد-ي÷ا
ف-ير-سش ر--ها--ط--لا ي--سس بردŸا
Òخلا زوفلا اهزربأا لعلو ،Êازولا

-1) جÈلا يلها مامأا رايدلا جراخ

0).
(ن6 ،6 زكرŸا) نارهو ةيدولوم امأا

““يبراد““ عم دعوم ى-ل-ع نو-ك-ي-سسف
دا–ا ىلع افيسض لحي امدنع ،رخآا
،(نÒ، 1خألاو02 زكرŸا) سسابعلب

ديرت ثيح ،Òث-ك-لا-ب د-ع-ي ءا-ق-ل ‘
دادو ىلع اهزوف دي-كأا-ت ة-يدو-لوŸا
ىعسسيف دا–لا اما (1-2) ناسسملت
دعب تاراسصتنلا ة-ك-سس ¤ا ةدو-ع-ل-ل

.ةددعتم لكاسشم طسسو تابيخ ةدع
يدان نو-ك-ي-سس ،ىر-خأا ةارا-ب-م ‘و
ح-سشرŸا (ن4 ،01 ف-سصلا) ودارا--ب
يلها مامأا  هتهجاوم بسسكل يوقلا
Êاعي ىذلا (ن2 ،71) جيريرعوب جرب
Òغ  ةأاجافŸا لماع نأا لإا ، نيرملا

بردŸا ءانبا فرط نم ةد-ع-ب-ت-سسم
. لÓب يريزد
ةدكيكسس ةبيبسش قيرف تاب ،لباقŸاب
هقاروأا ةعجارÃ ابلا-ط-م (ن3 ،41)
ةيعمج ماما ةلجسسŸا ةراسسÿا رثإا

فيسضتسسي امدنع ،(0-3) ةليلم Úع
‘ ،(ن4 ،01ةبترŸا) فلسشلا يبŸوأا

يبŸوألا نوك ،““Úحير÷ا““  ةارابم
ماما هسضرأا ى-ل-ع ط-ق-سس ا-سضيأا و-ه
.ةفيظن ةيئانثب لئابقلا ةبيبسش
ديد÷ا  دعاسصلا ىعسسيسس هتهج نم
ليجسست ›ا (ن2 ،71) ناسسملت دادو
ا-مد-ن-ع ة-لو-ط-ب-لا ‘ ه-ل زو-ف لوأا
ةركسسب دا–ا هسضرأا ىلع ل-ب-ق-ت-سسي
ةدوعلا دير-ي يذ-لا (ن6 ،6ةبترŸا)
لخاد Ìعتلا دعب ةيباجيا ة-ج-ي-ت-ن-ب
.(1-1) وداراب كيتيلتأا مامأا دعاوقلا



““دروكسسوه““ عقوم هدعأأ ريرقت بسسح
يŸاعلأ

قوفتت ةي◊وبو روليد ماقرأأ
 رامين ىلع

‘ صصسصخ-تŸا يŸا-ع-لا ““درو-ك-سسو-ه““ ع-قو--م رد--سصأا ^
‘ ÚبعÓ-لا ل-سضفأا ن-ع ار-ير-ق-ت ما-قرألاو تا-ي-ئا-سصحإلا
51 رورم دعب كلذو.““1 غيللا““ ةسسفانم نم ةيلا◊ا ةخسسنلا

Úبعل3 دوجو لÓخ نم ةيرئازج ةنميه دهسش ثيح،ةلوج
01 لسضفأا ةمئاق نمسض ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-م
زكرŸا ‘ ““رو-ل-يد يد-نأا““ ير-ئاز÷ا ›ود-لا ل-حو.Úب-عل
ةلوطبلا نم ةيلا◊ا ةخسسنلا مو‚ لسضفأا بيترت ‘ Êاثلا
ةطقن51.0 دعب ىلع،01 نم ةطقن57.7. لدعÃ،ةيسسنرفلا

صسيراب م‚ ““يبابم نايليك““ يسسنرفلا ،ردسصتŸا نم طقف
لÓخ ةعئار اماقرأا هييلب-نو-م بعل ق-ق-حو.نا-مÒج نا-سس
تارير“6 هئادهإاو فاد-هأا7 هليجسست-ب ›ا◊ا م-سسوŸا

قلأاتلا اذه.ةقباسسŸاب اهبعل ةارابم41 ةلمج لÓخ ةمسساح
عقوم ‘ ةيقو-سسلا ه-ت-م-ي-ق ل-ع-ج ر-سضÿا م-ج-ن-ل تفÓ-لا
تحبسصأا ثيح،ةيسسايق تايوتسسŸ عفترت ““تكرام Òفسسنارت““
ذنم هل ةبسسنلاب ىلعألا ةميقلا يهو،وروي نويلم31ـب ردقت
نيدلا نيز صضرف ه-ت-ه-ج ن-م.ة-ي-فاÎحلا ه-تÒسسم ة-ياد-ب
اماظتنا Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا Ìكأا نم ادحاو هسسفن تاحرف

تابثإا ‘ ل-سشف ه-نأا و-لو،ةÒخألا تاو-ن-سسلا لاو-ط ءادألا ‘
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا فو-ف--سص ‘ م--ه--م بعÓ--ك هدو--جو
6 ‘ مهسسأا ةمسصاع-لا دا–ل ق-با-سسلا بعÓ-لا““.ير-ئاز÷ا
وهو ،كيبŸوأا مين هقيرف عم ليجسستو ةعانسص Úب ام فادهأا

يبعل لسضفأا بيترت ‘ عباسسلا زكرŸا ‘ دجاوتي هلعج ام
نم14.7 لدعÃ يسسنرفلا يرودلا ن-م ة-ي-لا◊ا ة-خ-سسن-لا

‘ خيراتلا بتك ““رفاهول““ يدانل قباسسلا بعÓلا ناكو.01
مقر-لا بحا-سص ح-ب-سصأا نأا د-ع-ب كلذو ،8102-7102 مسسو-م
ةجردلا يرود ‘ ةمسسا◊ا تاريرمت-لا دد-ع ‘ ي-سسا-ي-ق-لا
يذلا قباسسلا مقرلا امطfi،ةرير“91ـب يسسنرفلا ةيناثلا
مسسوم ‘ ناك قيرف عم رجف لسصيف يبرغملل اكول‡ ناك
تآاجافم زربأا ىدحإا ةي◊وب ديرف لكسش امك.2102-3102
ىدهأاو فادهأا3 لجسس ثيح ،““1 غيللا““ نم ةيلا◊ا ةخسسنلا

قلأات.اهيف كراسش ةارا-ب-م41 لÓخ Úت-م-سسا-ح Úتر-ير“
مو‚ لسضفأا ةمئاق ‘ نماثلا زكرŸا لتحي هلعج ةي◊وب
نأا ركذ-ي.01 ن-م83.7 طيقنت لد-عÃ ي-سسنر-ف-لا يرود-لا
فطخي نأا لبق،تاباسصإلا ةن-ع-ل ن-م لو-ط-م ى-نا-ع Òخألا
هلعج ام وهو ،›ا◊ا مسسوŸا لÓخ صصاخ لكسشب ءاوسضألا
لÓخ نمو.يسضاملب لامج ينطولا بخانلا تاباسسح لخدي

فطخ نم Úيرئاز÷ا ةثÓثلا موجنلا نك“ زا‚لا اذه
نامÒج ناسس صسيراب مجاهم ““رامين““ يليزاÈلا نم ءاوسضألا

.يسسنرفلا يرودلا نم ةيلا◊ا ةخسسنلا لÓخ
ف.ميلضس  ^

ضسنت
ايŸاع06 زكرŸأ ‘ وبيأ ةيرئأز÷أ
ىلع ,وبيإا صسان-يإا ,ة-ير-ئاز÷ا صسن-ت-لا ة-ب-عل تظ-فا-ح ^
موي رداسصلا ›ودلا دا–لا بيترت ‘ ايŸاع106ـلا اهزكرم
.Úنثلا
يا ‘ (5102) تايطسسولا ىدل ةيقيرفلا ةلطبلا كراسشت ⁄و
.ةباسصلا ببسسب مايأا ةرسشع ذنم ةسسفانم
ةمدقتم يŸاعلا لود÷ا يتراب يلسشا ةيلاÎسسلا ردسصتت و

,Êاثلا زكرŸا ‘ يتأات يتلا بيله انوميسس ةينامورلا ىلع
.اكازوا يموان ةينابايلا اهيلتو
قلغ ذنم رهسشا ةعسست ذنم صسنوتب ÒتسسنŸا ‘ وبيا دجاوتتو
.انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب دود◊ا
نم ددع ‘ ة-كرا-سشŸا-ب ة-ير-ئاز÷ا ة-ب-عÓ-ل كلذ ح-م-سسو
‘ مدقتت اهل-ع-ج يذ-لا ر-ملا صسنو-ت-ب ة-ي-لود-لا تارود-لا
.تافÙÎا تابعÓل يŸاعلا فينسصتلا
ةسسفانم ‘ ةكراسشŸا لجا نم اهسسفن تلجسس دق وبيا تناكو
نا لا اسضيا Òت-سسنŸا-ب (Èم-سسيد02-41) ةيفاÎحا ةي-لود
ةلسصاوŸ باحسسنلا ى-ل-ع ا-ه-تÈجا ا-ه-تدوا-ع ي-ت-لا ملآلا
.جÓعلا

alfadjrwatani@yahoo.fr
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فاكلأ ضسأاك
00:51 لأ ةعاضسلأ نم ةيأدب مويلأ فيطضس قافو – سسنوضسينور

ةيقيرف’أ هترماغم مويلأ لهتضسي يفياطضسلأ رضسنلأ
دمfi صسيردا““ بعلم نسضتحي^

انيما‚ دا-سشت-لا ة-م-سصا-ع-ب ““ا-يوا
23 رودلا باهذ ءاقل مو-ي-لا ءا-سسم
ةيلاردفنوكلا صسأا-ك ة-سسفا-ن-م ن-م
Úب ““فاك““ مدقلا ةركل ةي-ق-ير-فلا
قافوو ي-لÙا صسنو-سسي-نور يدا-ن
نوكتسس ثيح ،يرئاز÷ا ف-ي-ط-سس
ة-قÓ-ط-نا ة-بر-سض مو-ي-لا ةارا-ب--م
ةسسفانŸا ‘ يف-يا-ط-سسلا يدا-ن-لا
بردŸا لو-ع-ي ثي-ح ،ة-ي-ق-ير-فلا
ىلع هلابسشاو يكوكلا ليبن يسسنوتلا
،ةقباسسŸا هذه ‘ ةيوق ة-قÓ-ط-نا
لÓ--خ هد---كا ا---م بسسح---ب كلذو
¤إا لقنتلا لبق ةÒخلا هتاحيرسصت

يسسنوتلا ينقتلا لوعي امك ،انيما‚
ةيلاعلا ةيونعŸا حورلا ىلع اÒثك
تقو-لا ‘ ه-ي--ب--عل ز--ي“ ي--ت--لا
دق قا-فو-لا ناو ة-سصا-خ ،ن-هار-لا
‘ ة-يو-ق ة-قÓ-ط--نا ى--ل--ع م--سصب

تقولا ‘ اهردسصتي يتلا ةلوطبلا
نوكيسسو ،طاقن01 ديسصرب نهارلا
لÓ--خ بع--سص يد– ‘ قا--فو--لا

‘ ير-ج-ت-سس ي-ت-لا مو-ي-لا ةارا-ب-م
نأا Òغ ،ةب-ع-سص ة-ي-خا-ن-م فور-ظ
ديعاوŸا هذه لثم ‘ قافولا ةÈخ

ةيفيك ىلع هدعاسست نأا اهنأاسش نم
را-م-ث-ت-سسلاو ه-تادو--ه‹ Òي--سست
مويلا ةارابم ‘ بسسانŸا لكسشلاب

ةÒسشأاتلا فسصنب ةدو-ع-لا ل-جا ن-م
6 موي رئاز÷ا ‘ ةدوعلا ءاقل لبق

رسسنلا لمعيسس امك ،لبقŸا يفناج

⁄ يذلا يف-يا-ط-سسلا دو-سسألا
È 9102مفون03 ذنم مزهن-ي
ة-ط-بار-لا ة-لو-ط-ب رد-سصت-مو
ى-ل-ع ظا--ف◊ا ى--ل--ع ¤وألا
ةحاطإلا و ةيكيمانيدلا صسفن

Ãو مو-ي-لا يدا-سشت-لا ه-ف-ي-سض
با-سسح ى-ل-ع ل--هأا--ت يذ--لا
، را-سسم-ك ي-ن-ي-غ-لا يدا--ن--لا
ىعدتسسا ،ءاقللا اذهل ابسس–و
،ف--ي--ط---سس قا---فو برد---م
62 ،يكوكلا ل-ي-ب-ن ي-سسنو-ت-لا

صضعب بايغ ليجسست عم ابعل
مجاهŸا رارغ ىلع ز-ئا-كر-لا
ذنم بئاغلا ةنوملقوب بيب◊ا

يكرب صسرا◊او ،عيباسسأا ةدع
ي-ب-ير-ع-ل Úسسح ع--فادŸاو يÒخ
اذ-ه ر-يد-ي-سسو ،ة-با-سصإلا بب--سسب
ايقيرفإا نم ميك– م-قا-ط ءا-ق-ل-لا
يغنابم لاسسيلوك ةدايقب ىط-سسو-لا
Úبزوج هينطاوم ةدعاسسمو يردنأا
.ايروأا ديرفليو و اغنولام Ôكول

ف.ميلضس ^

ينطولأ بختنŸأ

رضضخلل همضضل يريوغب لضصتي يضضاملب
بخانلا نأا ةي-سسنر-ف ة-ي-ف-ح-سص ر-يرا-ق-ت تد-كأا ^

Úمأا عم لاسصتا ىرجأا يسضام-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا
مامسضنلاب هعانقإل ،يسسنرفلا صسين مجاهم ،يريوغ
لمأايو.يرئاز÷ا ينطو-لا بخ-ت-نŸا فو-ف-سص ¤إا
رسضÿا ليثمتب ير-يو-غ Úمأا عا-ن-قإا ‘ ي-سضا-م-ل-ب

ةزيمŸا تايوتسسŸا لظ ‘،ةل-ب-قŸا ةÎف-لا لÓ-خ
⁄و.ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ هقيرف عم اهمدقي يتلا
ل،همسض ‘ لمألا يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا دقفي
عجار-ت ع-م،ه-تا-مد-خ ¤إا ة-جا◊ا ل-ظ ‘ ا-م-ي-سس
‘ Êاميلسس مÓسسإا مدقتو حا‚وب دادغب تايوتسسم
عانقإل ةÒخأا ةلواfi ي-سضا-م-ل-ب ىر-جأاو .ر-م-ع-لا

ثيح،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ رسضÿا ليثمتب يريوغ
مدقو.رمألاب هعانقإل يسصخسش لكسشب هعم لسصاوت
02ـلا بحا---سصل دو----عو3 ي-ن-طو-لا بخا--ن--لا

ةرطيسسلل يعسسي يذلا عورسشŸا ةوق اهزربأا،اماع
ةليلقلا تاون-سسلا لÓ-خ ة-ي-ق-ير-فألا ةر-ك-لا ى-ل-ع
صسيل،لمعلاب يريوغ يسضاملب د-عو ا-م-ك.ة-ل-ب-قŸا

صسأاك نم ةلبقŸا ةخسسنلا ¤إا لهأا-ت-لا ى-ل-ع ط-ق-ف
دعاسسي ام وهو،ةلوطبلا ‘ قلأاتلا اسضيأا نكلو،⁄اعلا
ثلاثلا دعولا امأا.‘اÎحلا هراوسشم لÓخ بعÓلا

ةÎف-لا لÓ-خ ا-ي-سسا-سسأا ة-كرا-سشŸا-ب ق-ل--ع--ت--ي--ف
داد-غ-ب ىو-ت-سس-ُم ع-جار-ت ع-م ة-سصا-خ،ة--ل--ب--قŸا
ن---م Êا---م---ي---ل---سس مÓ---سسٕا باÎقاو،حا‚و---ب
يذلا ديحولا صسفانŸُا روليد يدنٕا ىقبيل،لازتعلا
،لباقŸا ‘.يبوروٕلا ›اعلا ىو-ت-سسŸا ‘ ط-سشن-ي

لكسشب هيلع دري نٕا يريوغ ىلع يسضاملب طÎسشا
رطسضيسس هنٕل،تقولا حبر ىل-ع ل-م-ع-ي لأاو،ح-سضاو

هتبهوÃ هملع مغر،هتاباسسح نم هطاقسسٕل اهنيح
.ةÒبكلا

ةكراسشملل هل ةوعدلأ هيجوتل دعتسسي
مداقلأ ضسرام ضصبرت ‘

يسضاملب نإاف ةيسسنرف ةي-ف-ح-سص ر-يرا-ق-ت-ل ًا-ق-فوو
صسين قير-ف م‚ ى-ل-ع ًا-ي-م-سسر ه-عور-سشم صضر-ع

مهأا دحأا Èتع-ي يذ-لا ،““ير-يو-غ Úمأا““ ي-سسنر-ف-لا
تقو---لا ‘ ي---سسنر---ف---لا يرود----لا ‘ بهاوŸا
اهكلتÁ يتلا ةÒبكلا تاردقلل ًارظن كلذو،نهارلا
توف““ عقوم تدكأاو.مسسوŸا اذه اهيلع دكأا يتلاو
ناك اذإا ام ةظحللا د◊ حسضاولا Òغ نم هنأا ““اكيرفأا
بختنŸا ليث“ ىلع ًايمسسر قفاو دق يريوغ Úمأا
نأا لإا،ةمداقلا تاقاقحتسسلا ‘ يرئاز÷ا ينطولا

نمسض بعÓلا كراسشي نأل ةÒبك ًا-ظو-ظ-ح كا-ن-ه
هميظنت متيسس يذلا ءار-ح-سصلا ي-براfi ر-ك-سسع-م
تايفسصت ماتخ دهسشيسس يذلاو،لبقŸا صسرام رهسش
ايبماز دسض Úتّيلكسش Úتهجاو2202Ã ايقيرفأا ·أا
صسين قيرف اهسشيعي يتلا ةاناعŸا مغرو.اناوسستوبو

Úمأا نأا لإا،ي-سسنر-ف-لا يرود-لا ‘ م--سسوŸا اذ--ه
Ëد-ق-ت ‘ ح‚ ،ًا--ما--ع02ـلا بحا-سص ير-يو--غ
4و فاد-هأا9ـل هليجسست ليلدب،ةز-ي‡ تا-يو-ت-سسم

تايرابŸا كلذك لمسشي ام اذهو،ةمسساح تارير“
يرودلا تا-سسفا-ن-م ‘ ه-ق-ير-ف ع-م ا-ه-ب-ع-ل ي-ت-لا
يرود ن------م ي-------سصقأا يذ-------لا،ي-------بوروألا
‘ صسين يدان ¤إا يريوغ Úمأا لقتناو.تاعومÛا

قيرف نم ًامداق ةيسضاŸا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف
هنأا امك،هفانسصأا عيمج ‘ بعلو هيف نّوكت يذلا نويل

Áيذلا يسسنرفلا بختنملل ةينسسلا تائفلا ًايلاح لث
لعج ام،اهيف ي-خ-يرا-ت-لا فاد-ه-لا ير-يو-غ د-ع-ي
.رهاب لبقتسسÃ هل نوأابنتي ءاÿÈا

ف.ميلضس  ^

يزو-ف ير-ئاز÷ا ›ود-لا د-ع-ت--سسي ^
›وبان ه-يدا-ن ةرادا ى-ل-ع در-ل-ل ،مÓ-غ
صصلختلل ةطخ  تدعأا يت-لا،›ا-ط-يإلا

ناكو.لبقŸا يوتسشلا وتاكŸÒا لÓخ
يدان صسيئر ““صسي-ت-نرول يد و-ي-ل-يروأا““
برد-م ““وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج»و ،›و-با-ن
يسضقت ة-ط-خ ار-خؤو-م اد-عأا ق-ير-ف-لا
تقو عر-سسأا ‘ مÓ-غ ن-م صصل-خ-ت-لا-ب

لبق كلذو،ةنك‡ ةمي-ق Èكأا-بو ن-ك‡
نم كلذو .يوت-سشلا و-تا-كŸÒا لو-ل-ح
بعللاب يرئاز÷ا مجنلل حامسسلا لÓخ
دامتعلا مدع عم نكل،مظت-ن-م ل-ك-سشب

هنأا مغر،امئاد ةي-سسا-سسأا ة-ف-سصب ه-ي-ل-ع
نسسحأا هنأا ةÒخألا ةÎفلا لÓخ رهظأا
›اغتÈلا نم ايموجهو ايعا-فد Òث-ك-ب
Òهظلا زكرم ‘ هسسفانم ““يور ويرام““
ةانق تفسشك قا-ي-سسلا اذ-ه ‘و.ر-سسيألا
ريرقت ‘،ةي-لا-ط-يإلا ““صسترو-ب-سس يار““
يدانلا ةرادإا ملعأا مÓ-غ يزو-ف نأا،ا-ه-ل
قير-ف ن-ع ل-ي-حر-لا صضرا-ع-ي ل ه-نأا-ب

هنكل،ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا لÓ-خ بو-ن÷ا
اذه ‘ امهنع عجارت ل Úطرسش عسضو
نأا حسضوأا مÓغ نأا ¤إا تراسشأاو.ددسصلا
يتلا ةلوهسسلاب نوكي نل قيرفلل هÒيغت
‘ هنأا ةسصاخ،يدانلا ةرادإا ا-هد-ق-ت-ع-ت

هراو---سشم ‘ م---سسا---ح جر---ع----ن----م
يأاب ما-ي-ق-لا-ب ى-سضر-ي ن-لو،‘اÎحلا

.ايدام لو ايسضا-ير ه-مد-خ-ت ل ةو-ط-خ
دكأا مÓغ نأا ““صستروبسس يار““ تحسضوأاو

نل ه-نأا ›و-با-ن ةرادإل لوألا ه-طر-سش ‘
لجأا نم ىو-سس ل-ي-حر-لا ى-ل-ع ق-فاو-ي
ةحاسسلا ىلع مfiÎ قيرفب قا-ح-ت-للا
تا--سسفا--نŸا صضو--خ--يو ة--ي--بوروألا
دحأا ‘ وأا ايلاطيإا نا-ك ءاو-سس،ة-يرا-ق-لا
ةراقلا ‘ ىÈك-لا ة-سسمÿا تا-يرود-لا
مجنلل Êاثلا طرسشلا نمسضتو .زوجعلا
ه-ب-تار-ب صسا-سسŸا م-ت-ي لأا ير--ئاز÷ا
وروي ÚيÓم3 ¤إا لسصي يذلا،Òب-ك-لا

قيرف ¤إا لاقتنلا لبق لاح ‘،ايونسس
هليحر لطع يذلا طرسشلا وهو،ديدج
ة-ي-ف-ي-سصلا تلا-ق--ت--نلا ةÎف لÓ--خ

ةسسرد-م ج-ير-خ نأا ¤إا را-سش-ُي .ةÒخألا
اطبترُم لازي ل يسسنرفلا نايتيإا تناسس
ناوج رهسش ىتح دتÁ دقعب ›وبان عم
قلق Òغ هلعجي ام وهو،2202 ماع نم
هلبقتسسم نأا رابتعاب،ءاوجألا Òيغت ىلع
ةيحانلا نم لقألا ىلع نومسضم يوركلا
ير-ئاز÷ا ›ود-لا ى-ع--سسيو.ة--يداŸا
لطعت يذلا هراوسشم ثعب ¤ا قباسسلا

ةباسصلا ببسسب تاونسس3 نم Ìكأا ذنم
ة-ه-جاو-م لÓ-خ ا-ه-ل صضر-ع-ت ي--ت--لا

ابوروأا لاطبأا يرود ‘ يتيسس Îسسسشنام
‘ ةكراسشŸا عم دهعلا ديدŒ لجأا نم
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا تاسصبرت
ةيسساسسا ةناكم ىلع ةسسفانŸا ل اŸو

 .ةمهŸا ةبوعسص نم مغرلا ىلع

ف.ميلضس  ^

ايونسس وروأأ نويلم3ـب ردقŸأ هيتأرب ضساسسŸأ متي نأأ ضضفري
 ›وبان ةرداغÚ Ÿيضساضسأأ Úطرضش عضضي م’وغ
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سسل‹ كضس“ :ةيوأرحضصلأ ةموك◊أ
ةضسايضسل ““ةنأدإأ““ ةيلودلأ تأرأرقلاب نمألأ

يبرغŸأ لÓتحلأ
نأا ,ءاثلثلا شسمأا ,ةيوارحسصلا ةموك◊ا تلاق
ةيعرسشلا تارارقب ›ودلا نمألا شسل‹ كسس“
ءارحسصلا ‘ ةيوسستلا ةلأاسسم شصوسصخب ةيلودلا
للتحلا ةسسايسسل ““ةنادإا““ هتاذ دحب لكسشي ,ةيبرغلا
بعسشلا قح ةرداسصم ¤إا ةيمارلا يبرغŸا
ريرقت ‘ ,فرسصتلل لباقلا Òغ يوارحسصلا
.للقتسسلاو ÒسصŸا
… اهل نايب ‘ ,ةيوارحسصلا ةموك◊ا تحسضوأاو
نمألا شسل‹ اهدقع يتلا ةقلغŸا ةسسل÷ا ةادغ
كسس“““ نأا … ةيبرغلا ءارحسصلا لوح ›ودلا

ةيسضقلل ةينوناقلا ةعيبطلاب نمألا شسل‹
شساسسأا ىلع ينبŸا يملسسلا ل◊او ةيوارحسصلا
ةسسايسسل ةنادإا لكسشي ,ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق
ةرداسصم ¤إا ةيمارلا ,هعم ÚئطاوتŸاو للتحلا
‘ فرسصتلل لباقلا Òغ يوارحسصلا بعسشلا قح
اذه لكسش امك .““للقتسسلاو ÒسصŸا ريرقت
حيرسصتل ““ةيوق ةبرسض““ ,نايبلا فيسضي ,فقوŸا
بمارت دلانود ,هتيلو ةيهتنŸا يكيرمألا شسيئرلا
,يرا÷ا Èمسسيد نم رسشاعلا ‘ نلعأا دق ناك يذلا
ىلع برغملل ةموعزŸا ““ةدايسسلا»ب فاÎعلا نع
‘ ءاسضعأا لود تهجو دقو .ةيبرغلا ءارحسصلا
يكيرمألا شسيئرلا رارقل ةيوق تاداقتنا ,شسلÛا
ةغايسص قح هترادإا دقفي يذلا ,شصوسصÿا اذهب
تناك يذلا ةيبرغلا ءارحسصلاب ةسصاÿا تارارقلا
ةموك◊ا هتدكأا امبسسح ,اقباسس هب عتمتت
.ةيوارحسصلا
شسمأا لوأا دقع دق ,›ودلا نمألا شسل‹ ناكو
ءارحسصلا ‘ تاروطتلا لوح ةقلغم ةسسلج ,Úنثلا
فقول برغŸا قرخ نع رهسش نم Ìكأا دعب ,ةيبرغلا
امايأاو ,تاركركلاب ةلزاعلا ةقطنŸاب رانلا قلطإا
ةيعسضو شصوسصخب يكيرمألا شسيئرلا نلعإا دعب
ةموك◊ا تدكأاو .ةيوارحسصلا يسضارألا
ةلود““ نأا … ةي‡أا رداسصم نع لقن … ةيوارحسصلا
تلواح ,اسسنرف نم ؤوطاوتبو يبرغŸا للتحلا
فدهلا نكي ⁄ نإا ةسسل÷ا هذه دقع ةلقرع ,ةداعلاك
لكسش ام وهو ,رانلا قلطإا فقوب ةبلاطŸا اهنم
.““لتحملل ةبسسنلاب ةÒبك لمأا ةبيخ

ةيناكمإاب دقتعت لأزت ل ““ ةدحتŸأ ·ألأ
““نمألأ سسل‹ تأرأرقل ““ اقفو عأزنلأ لح
ماعلا Úمألا مسساب قطانلا ,كيراجود نافيتسس دكأا
ةدحتŸا ·ألا فقوم نأا ,ادد‹ ةدحتŸا ·ألل
⁄و تباث““ ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق شصخي اميف
لح داجيا ةيناكمإاب ““دقتعت لازتل““ اهنأاو ““Òغتي
““نملا شسل‹ تارارقل اقفوو راو◊ا Èع““ عازنلل
ةطاحإلا للخ كيراجود لاقو .ةلسصلا تاذ
ةدحتŸا ·لا رقÚ Ãنثلا موي ةيمويلا ةيفحسصلا
لوح تانلعإلا شصخي ام ‘ انفقوم““ نأا ,كرويوينب
نلعا ¤ا ةراسشا ‘ ,““Òغتي ⁄ ةيبرغلا ءارحسصلا
بمارت دلانود هتيلو ةيهتنŸا يكيرملا شسيئرلا
برغملل ةموعزŸا ““ةدايسسلا»ب فاÎعلا نأاسشب
·ألا لازت ام انل ةبسسنلاب» .ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع
نم لح داجيإا نكمŸا نم هنأاب دقتعت ةدحتŸا
تارارقلا هتددح ام راطإا ‘و راو◊ا للخ
فيسضي ,““›ودلا نمألا شسل‹ نع ةرداسصلا
.كيراجود
ةدحتŸا ·ألا فقوم ىلع كيراجود ديكأات ءاجو

ةسسلج ليبق يفحسص لاؤوسس ىلع هدر شضرعم ‘
شسمأا ›ودلا نملا شسلÛ ةقلغŸا تارواسشŸا
رخآا ثحبل اهسصسصخ يتلاو ةيبرغلا ءارحسصلا لوح
برغŸا قرخ دعب ةيوارحسصلا ةيسضقلا تاروطت
تاركركلاب ةلزاعلا ةقطنŸاب رانلا قلطإا فقول

نأاسشب  بمارت نلعإا بقعو مرسصنŸا Èمفون31 ‘
ةلث‡ تÈع ،قايسسلا ‘    .اهتاذ ةيسضقلا
حايترا نع ،ملسسلا دبع ةميمأا فينجب ويراسسيلوبلا
نمألا شسل‹ عامتجإا جئاتنل ويراسسيلوبلا ةهبج
ىلع دكأاو ديدج نم ةيسضقلا فسصنأا يذلا ،›ودلا
‘ هقح نم يوارحسصلا بعسشلا Úك“ بوجو
دبع ةميمأا تحسضوأاو   .هÒسصم ريرقتو ةير◊ا
نأا ““¤وألا ةيعاذإلا ةانقلا““ـ ل حيرسصت ‘ ،ملسسلا
عامتجا تاجرı ةحاترم ويراسسيلوبلا ةهبج““

ةنادإا كانه نكت ⁄ هنأل Úنثلا نمألا شسل‹
اًقفاوتم ›ودلا عمتÛا ناكو ،ويراسسيلوبلا ةهب÷
ÒسصŸا  ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا قح ىلع
ةلخادم ةسصاخ ،هتماركو هتيرحب عتمتي نأا ‘ هقحو
امدنع ايقيرفإا بون÷  ›ا◊ا شسلÛا شسيئر
تارارقلا عيمجب اركذم ملعإلا لئاسسول حرسص
بعسشلا Òسصم ريرقتب بلاطت يتلا ةيلودلا
تلاق يتلا ةيلودلا ةمكحملل57 رارقو ،يوارحسصلا
بعسشلا عم ةقلع اهل شسيل برغŸا ةلود نأا
كلذكو ،ةيبرغلا ءارحسصلا عمو يوارحسصلا
لودلا ةيلوؤوسسÃ ركذو ،يبوروألا دا–إلا تارارق
‘ هقح نم يوارحسصلا بعسشلا Úك“ ‘  اهلك
.““ةير◊او ةماركلا

ةيضضق : اينوتضسأو اكيجلبو ايناŸأأ
نوناقلأ دعأوق اهمك– ةيبرغلأ ءأرحضصلأ

 ›ودلأ
ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق لح نأا ايناŸأا تحسضوأا
ذيفنتو ›ودلا نوناقلا دعاوق عابتإا ‘ نمكي
Úلرب بودنم ددسشو .ةدحتŸا ·ألا تارارق
‘  ،نجسسويه فوتسسيرك  ،ةدحتŸا ·ألاب
يتلا ›ودلا نمألا شسل‹ ةسسلج بقع تاحيرسصت
لح نأا ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عسضولا ةسشقانŸ اهقع
دعاوق عابتا بجوتي ةيملسس ةقيرطب تاعازنلا
.ةدحتŸا ·ألا تارارق ذيفنتو ›ودلا نوناقلا
هدلب قلق غلاب نع ÊاŸألا يسسامولبدلا برعأاو
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةيسسايسسلا ةيلمعلا دوكر ءازإا
معد ةرورسض ىلع اددسشم عازنلل Òطÿا ديعسصتلاو
·ألاب اكيجلب ةبودنم ةبئان امأا .وسسرونيŸا ةثعب
بقع تدكأا دقف ،جÒبÒلف ناف نيراك ،ةدحتŸا
متيسس ةيبرغلا ءارحسصلل يئاهنلا عسضولا نأا ةسسلج
·ألا اهدوقت يتلا ةيلمعلا للخ نم هديد–
قاثيمو ›ودلا نوناقلاو ىسشامتي اÃ ةدحتŸا
.›ودلا نمألا شسل‹ تارارقو ةدحتŸا ·ألا
ةهبجو برغŸا ةيكيجلبلا ةيسسامولبدلا تعدو
نم .تاسضوافŸا ةلواط ¤ا ةدوعلا ¤إا ويراسسيلوبلا
كسسمتلا ةرورسض ىلع اينوتسسا تدكأا ،اهبناج
عسضوب ةقلعتŸا ةيلودلا دعاوقلاو ›ودلا نوناقلاب
تاحيرسصت ‘ اينوتسسا تددجو .ةيبرغلا ءارحسصلا
يتلا ةسسل÷ا بقع ةدحتŸا ·ألاب اهتثعبل
ءارحسصلا ‘ عسضولا تاروطت ةسشقانŸ اهسصسصخ
ءارحسصلا ةيسضقل لح ¤ا لسصوتلل اهمعد ةيبرغلا
.›ودلا نمألا ل‹ تارارقل اقبط ةيبرغلا

ةدايضسب فأÎعإلأ :ايقيرفأ بونج
ةيبرغلأ ءأرحضصلأ ىلع ةموعزŸأ برغŸأ

›ودلأ نوناقلأ عم سضراعتي
،ةدحتŸا ·ألا ىدل ايقيرفإا بونج Òفسس دكأا
برغŸا ةدايسسب فاÎعلا نأا ،ليŒام يÒج
عم ““شضراعتي““ ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع ةموعزŸا
تارارقلا ““شضفر““ ¤إا اًيعاد ،›ودلا نوناقلا
 .هاŒلا اذه ‘ ةذختŸا بنا÷ا ةيداحأا
شسمأا موي تارواسشم ةياهن ‘ ليŒام ديسسلا لاقو
رخآا لوح ›ودلا نمألا شسل‹ ‘ Úنثلا
ايقيرفإا بونج نا““ ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ تاروطتلا
نم ءزجك ةيبرغلا ءارحسصلاب فاÎعا يأا Èتعت
مث نمو ،ةيعرسشلا مدعب فاÎعا ةباثÃ وه برغŸا
هنأا فاسضأاو .““›ودلا نوناقلا عم شضراعتي وهف
تارارقلل ةفلاıا تارارقلا شضفر بجي““
فارطألا ةددعتم ةيعام÷ا

مÓضسلأ ددهي““ بمأرت رأرق :ءأÈخ  •
““›ودلأ

ىوتسسŸا ةعيفر ششاقن ةقلح ‘ نوكراسشم ناكو

يذلا ““›ودلا نوناقلاو ةيبرغلا ءارحسصلا لوح
ىلع اورسصأا دق ،ةيكيرمألا كرويوين ةنيدم هتمظن
Úيوارحسصلا دسض برغŸا مئارج شضرع ةرورسض
نم اهÒغو ةيلودلا تايان÷ا ةمكfi ىلع
ةثعب لسشف Úنجهتسسم ،ةيلودلا ةيئاسضقلا تائيهلا
ءاتفتسسا ميظنت ‘ نآلا ةياغل ةي‡ألا وسسرونيŸا
بعسشلل يعرسشلا ق◊ا ،ÒسصŸا ريرقتل
ةودنلا ‘ ÚكراسشŸا ةبلاطم تءاجو .يوارحسصلا
لو اهبكترا يتلا مئارجلل لوطم شضارعتسسا دعب
بعسشلا قحب5791 ذنم يبرغŸا للتحلا لازي
ةلتÙا ةيوارحسصلا يسضارألاب يوارحسصلا
يسضارألا ىلع هسضرفي يذلا قلغإلاو برغŸابو
Úيلودلا ÚبقارŸاو ملعإلا لئاسسو هجوب ةلتÙا

Ÿميلقلا ¤ا لوسصولا نم مهعن.
دق ،ةيكيرمألا ““زÁات كرويويبن““ ةفيحسص تناكو
ريدŸا ،›ام تربور نع ،شسمأا لوأا ،تلقن
برقŸاو ،ةيلودلا تامزألا ةعومÛ يذيفنتلا
بسصنŸ ندياب هراتخا يذلا ،Úكنيلب Êوتنأا نم
ةمداقلا ندياب ةرادإا نأا““ هلوق ،ةيجراÿا ريزو
تاقفسص نم ءازجأا Òيغت وأا عجاÎلا لواحتسس
‘ امك ،ةيلودلا فارعألا ىدحتت يتلا عيبطتلا
ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع برغŸا ةدايسس ةلاح
ةدحتŸا تايلولا ةسسايسس ىدحتت وأا ،ةلتÙا
فيفختلا ““ نأا ردسصŸا تاذ دكأاو ،دمألا ةليوط
يليئارسسإلا للتحإلا Úب تارتوتلل يمسسرلا
ءاسسؤورلا ىعسس ،حا‚ وه Úيميلقإلا هناÒجو
دح ىلع نوقباسسلا نويطارقÁدلاو نويروهم÷ا
 .““هقيق– ¤إا ءاوسس

هتامجه لضصأوي يوأرحضصلأ سشي÷أ•
 يبرغŸأ لÓتحلأ دونج تاقدنخت دضض

يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا ششيج ولتاقم لسصاو
للتحلا دونج تادجاوت ىلع ةفثكم تامجه نسش
تاركركلا ةقطنÃ يلمرلا راد÷ا Èع يبرغŸا
مقر يركسسعلا نايبلا بسسح  ,›اوتلا ىلع93 مويلل
هتدروأا ةيوارحسصلا عافدلا ةرازو نع رداسصلا93
. Úنثلا موي (شصاو) ةيوارحسصلا ءابنألا ةلاكو
ةفدهتسسم يوارحسصلا ششي÷ا تامجه لسصاوتتو
نم اديزم اودبكت نيذلا للتحلا دونج عقاوم
,راد÷ا لوط ىلع تادعŸاو حاورألا ‘ رئاسسÿا
.نايبلا تاذ قفو
ىلع ةزكرم تامجه ةدع““ نسش ” هنأا نايبلا دافأاو
يبرغŸا للتحلا تاوق زكر“ َطاقنو لقاعم
َةليلو شسمأا َموي دهسش دقف ,راعلاو لذلا رادج فلخ
زكر“ تفدهتسسا ًةفينع ٍتامجه ذيفنت ةحرابلا
شصنلا بلگ ةقطنÃ ,ةقرفتم عقاوم ‘ ودعلا تاوق
عاطقب ثمرلا ةراكأا ةقطنم ,درسسوآا عاطقب
قطانم تدهسش امك .““Úتيلاتتم Úترم ةيسسرفلا
‘ للتحلا دونج فدهتسسا فثكم فسصق““ ىرخأا
مأا عاطقو ةيسسرفلا عاطقب Úيعيفْلأا ةقطنم
.““ةكيردأا
يبعسشلا ريرحتلا ششيج تادحو تفسصقو
ةدع ‘ للتحلا دونج دعاوق مويلا يوارحسصلا
شسور ةقطنمو ةرامسسلا عاطق““ رارغ ىلع عقاوم
.““شسبÙا عاطقب ةيمظيسشلا
فدهتسسا فثكم فسصق ,ىرخا قطانم تدهسش و
بارغل ةردف ةقطنم““ رارغ ىلع للتحلا دونج
و ةزوح عاطقب ْششعلا ْةردف ةقطنم  و ةزوح عاطقب
شسور و ةزوح عاطقب جاجعل ْبّيَبرأا يتقطنم اذك
ْيَدْوَأا  ةقطنم ¤ا ةفاسضلاب , ةزوح عاطقب تناگرات
.““ةرامسسلا عاطقب َفْسصَأا

ةيلياهسس رهاطلا  ^

ةيوأرحضصلأ ةيضضقلأ ل◊ ةي‡ألأ تأرأرقلاب كـضسمتلأ ىلع ›ود عامجإأ طضسو

بمارت رارق طقسسُي ›ودلا نمألا ضسل‹
ةيعرسشلا مدعب فاÎعا ةباثÃ وه برغŸا نم ءزجك ةيبرغلا ءارحسصلاب فاÎعإلا :ايقيرفإا بونج ^

›ودلا نوناقلا دعاوق ماÎحإاو يملسسلا ل◊ا نع ليدب ل :ايناŸأا  ^
تاسضوافŸا ةلواط ¤إا ةدوعلل ويراسسيلوبلاو برغŸا وــعدن :اـكيجلب  ^

›ودلا نمألا ضسل‹ تارارق قفو ةيوارحسصلا ةيسضقلا لح معدُن :اينوتسسإا  ـ

eàØôb``````Éä
اهيدل برغŸأ ةÒفضس ةينابضسإلأ ةيجراÿأ تعدتضسأ امدعب

  ديردمو طابرلا Úب رتوتلا ديعُي ةيليلمو ةتبسس فلم
،ششيعينب ةÁرك ،ديردم ‘ طابرلا ةÒفسس ةينابسسإلا ةيجراÿا ةرازو تعدتسسا ^
،Êامثعلا نيدلا دعسس ،يبرغŸا ءارزولا شسيئر ،Úنثإلا ،اهب ¤دأا تاحيرسصت اهحاسضيتسسل
 .برغŸا ›امسش Úعقاولا Úينابسسإلا Úبي÷ا ،ةيليلمو ةتبسس نأاسشب
““رابخألل قرسشلا““ ةانق هعم اهترجأا ةلباقم ‘ Êامثعلا حاÎقا دعب تتأا ةوطÿا هذه
 .ÚتنيدŸا Úتاه ىلع ةدايسسلا ةلأاسسم ةسشقانم ،تبسسلا ،ةيدوعسسلا ةينويزفلتلا
ششاقنلا اهيف حتفُي نأا يرورسضلا نم يتلا طاقنلا نم ةيليلمو ةتبسس““ :Êامثعلا حسضوأاو
،نورق ةّتسس ¤إا ةسسمخ ذنم قّلعُم““ فلŸا اذه نأا اÈًتعم ،““ايلاح فقوŸا دّيسس وه دوم÷ا
 .““ام موي ‘ حتفيسس هّنكل
اينابسسإا““ نأا ¤إا ،ةيبرغŸا ةÒفسسلا عم عامتجلا باقعأا ‘ ردسص نايب ‘ ،ةرازولا تراسشأاو
(ةÒفسسلا نم) تبلط دقو اهيسضارأا ةدحوو اندلب ةدايسس ماÎحا اهئاكرسش عيمج نم عقوتت
 .““يبرغŸا ءارزولا شسيئر تاحيرسصت لوح تاحاسضيإا
رسشع شسداسسلا Úنرقلا ذنم ةينابسسإلا ةدايسسلل ناعسضخت ةتبسسو ةيليلم اتنيدم نأا ركذي
.ايقيرفأا ‘ اينابسسإل ناتيقبتŸا ناتديحولا ناتقطنŸا امهو ،›اوتلا ىلع رسشع عباسسلاو

د .ق ^

ةيديهمتلا ةلحرŸا ءدب نلعُت زمايليو
ايبيل ‘ تاباختنإلل

ةنجللا ةسسلج لامعأا ماتتخا دعب ،شسمأا ةي‡ألا ةثعبلا هترسشن نايب ‘ زمايليو تلاق ^
ةعباتم ¤إا فدهت ،اوسضع81 مسضت يتلاو ،يبيللا يسسايسسلا راو◊ا نع ةقثبنŸا ةينوناقلا
Ëدقتو ،ةلودلل ىلعألاو باونلا يسسل‹ نم ةلكسشŸا ةيروتسسدلا ةنجللا تاسشقانم
ةيدؤوŸا ةبسسانŸا ةيروتسسدلا تابيتÎلا حÎقُم اهنيب نمو ةدعاسسŸا شضرغب تايسصوتلا
كلذك شصتختو ،Úعوبسسأا لك تاسشقانŸا Òسسب ىقتلŸا علطا ¤وتت امك ،تاباختنلل
Êوناقلا راطإلاب ةقلعتŸا ةينوناقلا لئاسسŸا نأاسشب ىقتلملل ةروسشŸا Ëدقتب ةنجللا
زرfi مدقت نع زمايليو تثد–و .È 1202مسسيد42 ‘ تاباختنلا ذيفنتل مزللا
ةيسسايسسلا ةيلمعلا ‘ اًمدق يسضŸا هاŒاب تاراسسŸا فلتfl ‘ ةيباجيإا تارسشؤومو
فارطألاو ةينوناقلا ةنجللا ءاسضعأا تعدو ،ددÙا اهدعوم ‘ تاباختنلا ءارجإاو
فقوتلا بنŒو ،ةعرسسب مدقتلل دوه÷ا لك لذب ةرورسض““ ¤إا ماع لكسشب ايبيل ‘ ةفلتıا
قيق– Òخأاتو ،دمعتŸا ليطعتلا لإا اهل ةميق ل يتلا ،ةÒغسصلا ةيعرفلا لئاسسŸا دنع
05 لييسستب اهتادهعت ذيفنت ‘ قافولا ةموكح ءدب نع تفسشكو .““يبيللا بعسشلا تاحومط
اذه““ تلاقو ،قاقحتسسلا اذه ءارجإل Òسضحتلل تاباختنلا ةيسضوفم حلاسصل رانيد نويلم
·ألا ةثعب نم Òبك مامتهاب ىظ– يتلا ةينطولا تاباختنلا معدل عجسشمو زات‡ Èخ
.““›ودلا عمتÛا نمو ايبيل ‘ معدلل ةدحتŸا

د .ق ^

اثوعبم دنلسسنيو روت يجيوÔلا Úيعت
طسسوألا قرسشلا ‘ اًي‡أا

دنلسسنيو روت يجيوÔلا Úيعت ،ششيÒتوغ وينوطنأا ،ةدحتŸا ·ألل ماعلا Úمألا نلعأا ^
ةمظنم ىدل ايسصخسش ًلث‡و طسسوألا قرسشلاب ملسسلا ةيلمعل اديدج اسصاخ اثوعبم
يراغلبلل افلخ بسصنŸا اذه دنلسسنيو ملسستو .Úتينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلاو ريرحتلا
يتأايسسو .ايبيل ¤إا ةدحتŸا ·ألا ثوعبم بسصنم لغسشيسس يذلا ،فونيدلم يلوكين
نمألا شسل‹ ءاطعإا دعب ،ةرسشابم ايبيل ¤إا اًديدج اًثوعبم فونيدلŸ يمسسرلا Úيعتلا
مسساب ثدحتŸا لاقو .ةدحتŸا ·ألاب ةيسسامولبد رداسصم بسسحب كلذو ،رسضخألا ءوسضلا
تامهاسسŸا»ـل ““هنانتما““ نع برعأا ماعلا Úمألا نإا ،نايب ‘ ،ةدحتŸا ·ألل ماعلا Úمألا
ةيلمعل ةدحتŸا ·ألل شصاÿا قسسنŸا بتكŸ هترادإاو فونيدلم اهمدق يتلا ““ةمهŸا
،اسضيأا ،نوكيسس دنلسسنيو روت نإاف ،ةدحتŸا ·ألل اقفوو .طسسوألا قرسشلا ‘ ملسسلا
.ةيعابرلا ةنجللا ىدل ماعلا Úمألا ثوعبم

تارايلمو رامثتسسلاب ايسسينودنإا ضضياقت نطنسشاو
ليئارسسإا  عم عيبطتلا لباقم تارلودلا

تارلودلا تارايلم ىلع لوسص◊ا عيطتسست ايسسينودنإا نإا يكيرمأا لوؤوسسم لاق ^
يكيرمألا شسيئرلا دوهج ¤إا تمسضنا ¤إا ةدحتŸا تايلولا نم ةيفاسضإا تليومتك
لودلاو ليئارسسإا Úب تاقلع ةماقإا ¤إا ةيمارلا بمارت دلانود هتيلو ةيهتنŸا
.ةيملسسإلا
ةيلودلا ةيمنتلا ةلاكول يذيفنتلا شسيئرلا رلهيوب مادأا نع ءابنألل جÈمولب ةلاكو تلقنو
ايلاح غلبت يتلاو ايسسينودنإا ‘ اهتارامثتسسا ةفعاسضم عيطتسست ةلاكولا نإا هلوق ةيكيرمألا
.ليئارسسإا عم ةيسسامولبد تاقلع اتركاج تماقأا اذإا رلود رايلم ›اوح
(ايسسينودنإا) مهعم ثدحتن نحن““ ةلتÙا شسدقلا ةنيدÃ جÈمولب عم ةلباقم ‘  فاسضأاو
ا‡ Èكأا ايلام امعد مهل مدقن نأا اندعسسيسس كلذل نيدعتسسم اوناك اذإا …رمألا اذه نأاسشب
.““لعفلاب همدقن
اهمدقت يتلا تادعاسسŸا تداز اذإا ةأاجافŸاب رعسشي نل هنإا يكيرمألا لوؤوسسŸا لاقو
ددع ثيح نم ةملسسم ةلود Èكأا يهو ايسسينودنإا ¤إا ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا
عم ةيسسامولبد تاقلع ةÒخألا تماقأا اذإا رلود يرايلم وأا رايلم رادقÃ ناكسسلا
.ليئارسسإا
نم ديزŸا مامسضنا نوعقوتي مهنأا نولوقي ليئارسسإاو ةدحتŸا تايلولا ةداق نأا ركذي
ةليلقلا روهسشلا للخ تنلعأا يتلا ليئارسسإا عم تاقلعلا عيبطت تايقافتا ةجوم ¤إا لودلا
.اهيلإا برغŸاو نادوسسلاو نيرحبلاو ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا مامسضنا ةيسضاŸا
¤إا ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸاو نامع ةنطلسس مامسضنا ‘ ةدحتŸا تايلولا لمأات امك
تادعاسسم Ëدقت بعسصلا نم هنإا لاق رلهيوب نأا مغر ليئارسسإا عم تاقلعلا عيبطت ةجوم
ةلاكولل حمسست ل يتلا دعاوقلا ببسسب Úتلودلا ¤إا ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا نم
تلاكو ^ .عفترŸا لخدلا تاذ لودلا ‘ رامثتسسلاب

ل◊ ةي‡ألأ تأرأرقلاب كضسمتلأ ىلع ،Úنثإلأ ،تدقع ةقلغُم ةضسلج لÓخ ““أوضضع51““ ›ودلأ نمألأ سسلجÃ ءاضضعألأ لود عمجأأ
ةيقÓخأأÓلأ ةيتامغأÈلأو حلاضصŸأ ةغل هيضضتقت ام قفو ىرخأل ةلود يضضأرأأ حنÃ فأÎعإلأ نأأ نيÈتعم ،ةيوأرحضصلأ ةيضضقلأ

يبوروألأو يقيرفإلأ دا–إلأو ةدحتŸأ ·ألأ ‘ ةلثمتŸأ ةيلودلأ ةيعرضشلأ نم معدلأو لوبقلأ ىقلي نلو ،ٌسضوفرم تاضضياقŸأ قوضسو
ةضسلج تاجرخÃ ويراضسيلوبلأ هيف تبحر يذلأ تقولأ ‘ هذه يتأاي .ةيوأرحضصلأ ةيضضقلأ تأروطتل ةبقأرŸأ ةيميلقإلأ لودلأو

.ÒضصŸأ ريرقت ‘ اهقحو ةلداعلأ اهتيضضقل ةمعأدلأ لودلأ فقأوŸ اهحايترأ نع ًةÈعم ،نمألأ سسل‹
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ةيامحلل نهدعاصست يتلا ءاصسنلا ىدل لماوعلا صضعب دوجو نع يملع ريرقت فصشك ^
تاني÷ا صضعب كانه نأا Úبت ثيح ،لاجرلاب ةنراقم انوروك صسوÒف نم ةباصصإلا نم
ةنراقم ءاقبلل اهصصرف ززعتو ،صسوÒفلل ةهجاوم Ìكأا نوكتل ىثنألا دعاصست يتلا
.لاجرلاب
نأا دكأا ةيصضاŸا ةئبوألا خيرات نأا ““ايدنا فا زÁات““ عقوم ‘ رصشن يذلا ريرقتلا دافأاو
تلدعم نأا ةصصاخ ،لجرلا نم Ìكأا ةاي◊ا ديق ىلع ءاقبلل ةصصرف نهيدل ءاصسنلا
،ةيوق ةعانÃ ةأارŸا عت“ ¤إا كلذ اًعجرم ،ثانإلا فÓخب روكذلل دادزت تايفولا

نم لصضفأا لكصشب ءاصسنلا ةيامح ىلع ةردقلا ‘ امهم اًرود تانيتوÈلا بعلت ثيح
.ىجاتلا صسوÒفلاب ةباصصإلا نم لاجرلا
يتلا صسوÒفلل ةينيتوÈلا ةيلÿا ¤إا انوروك نم ءاصسنلا ةا‚ بابصسأا ريرقتلا عجرأاو
ةديدعلا ةيروطتلا ايازŸاو يني÷ا بيكÎلل ارظن ،ءاصسنلا نم Ìكأا لاجرلا بيصصت
نم دير-ف ط-ي-ل-خ د-جاو-ت-ب ى-ث-نلا ز-ي“ ¤ا ة-فا-صضإلا-ب ،ه-يد-ل نو-ك-ت د-ق ي-ت-لا
ددع فعصض نهيدل نوكي اذل ،نهماصسجأا ‘ ةدوجوŸا تانومرهلاو تاموصسوموركلا

.صسوÒفلاب ةباصصإÓل لقأا اًصصرف نهحنÁ ا‡ ،مصس÷ا ‘2ECA تÓبقتصسم
Ìكأا مهلعجي ام،2ECA تÓبقتصسم نم لقأا ددع نوكلÁ لاجرلا نأا ريرقتلا دكأاو

نوصضرعتي دق لاجرلا نم انوروكب ÚباصصŸا نأا Úبت امك ،ىودعلاو ةباصصإÓل ةصضرع
ةباصصإلا نم ىفاعتلا بقع ىتح ،ىرخألا ةبوصصÿا لكاصشمو باصصتنلا فعصض ¤ا
لقأا ءاصسنلا لعجي ‘اصضإاX موصسومورك دوجو نأا ¤إا ريرقتلا راصشأاو.صسوÒفلاب

ÚجوÎصسلا نومره تايوتصسم نأا Úبت ثيح ،صسوÒف-لا تا-ي-عاد-ت ى-ل-ع ةرو-ط-خ
‘ رثاكتلا نم صسوÒفلا عنمو2ECA تÓبقتصسم لمع صضفخ ىلع ةرداق ةعفترŸا
.مصس÷ا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوضس

91 ديفوك يششفت نم دحلل يئاقولا لخدتلا راطإا ‘

ةياقولا Òبادتب دّيقتلا مدع سصخت ةفلاfl فلآا8
نارهوب انوروك نم

ةÒخلا عيباضسأا ةتضسلا ‘ ةيلولاب رج◊ا تاءارجل قرخ0066ءاضصحإا ^

ةيلو نمأل ة-طر-صشلا ح-لا-صصم تل-ج-صس ^
راطإا ‘ ةيناديŸا اه-تا-ي-ل-م-ع ‘ نار-هو
يقابتصسلا يعدر-لاو ي-ئا-قو-لا ل-خد-ت-لا
فلا8 انوروك صسوÒف ي-صشف-ت ن-م د-ح-ل-ل
.عيباصسا6 فرظ ‘ ،ةفلا29flو

ةطرصشلا طفاfi فصشك ،قايصسلا اذه ‘
اهدحو نارهو ةيلو نأا ةيئلولا ةيريدŸاب
فرظ ‘ ،ة-ف-لا29flو فلا8 تلج-صس
‘ ة-ف-لا081fl لد-عÃ كلذو.ع-ي-با-صسا6
Òبادتلا ماÎحا مدع ةجي-ت-ن اذ-هو مو-ي-لا
” ا-م-ك ،ا-نورو-ك صسوÒف ن-م ة-يزاÎحلا
قر-خ ة-ج-ي-ت-ن ة-ف--لا0066fl ل-ي-ج--صست
ةلاحا بصسح ”و ›زنŸا رج◊ا تاءارجا

مهÁرغتب ةيئاصضقلا تاه÷ا ىلع مهتافلم
. جد فلا01 بردقت ةيلام ةمارغ
مدعب قلعتي ا-م-ي-ف ه-صسف-ن رد-صصŸا دا-فأاو
Úلجارلل يحصصلا رج◊ا تاقوأاب مازتللا

مدع ببصسب ءارجإا6062 ليجصست ” دقف
ةفلا2908fl و ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا ءاد-ترا
4301 و ةبكرم لامعتصساب يحصصلا رج◊ا

flو ة-يرا-ن-لا تا-جرد-لا-ب ة-ف-لا flةفلا
ةيران ةجارد لامعت-صسا-ب ي-ح-صصلا ر-ج◊ا

فرط نم يقاولا عانقلا ءادترا مدع821
مادعناو643 لÙا ل-خاد لÙا كلا--م
لخاد ا-هر-فو-ت بجاو-لا Òه-ط-ت-لا داو-م
.Òهطت ةفلاfl ،لÙا

Œتفرع تايل-م-ع-لا هذ-ه نأا ةرا-صشإلا رد
ةيوعوت تÓمح ›اصصتلا د-ي-ع-صصلا ى-ل-ع

با-ح-صصأا ةد-ئا-ف-ل ة-ه-جو-م ة-ي-قا-ب-ت-صسإا
،تÓفا◊ا يقئاصس ،ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا

يقئاصس ،ةيدرفلا ةرجألا تارايصس يقئاصس
ماÎحا ةرورصض لوح ة-يرا-ن-لا تا-جارد-لا
نم دحلل ةيئاقو-لا Òباد-ت-لاو تاءار-جإلا
.دجتصسŸا انوروك صس وÒف ىودع راصشتنا
ذيفن-ت ى-ل-ع ر-ه-صسلا را-طإا ‘ ي-تأا-ت ا-م-ك
لظ ‘ يئز÷ا ي-ح-صصلا ر-ج◊ا تارار-ق

لظ ‘و ،انوروك صسوÒف ةحئاج ةهبا‹
نم رطصسŸا يقابتصسلا ينمألا ططıا

دعب ةصصاخ ،نارهو ةيلو نمأا حلاصصم لبق
،ينطولا ىوتصسŸا ى-ل-ع تلا◊ا م-قا-ف-ت
تارارقلا هذه-ل مرا-صصلا ذ-ي-ف-ن-ت-لا د-صصق
تاءار-جإلاو Òباد-ت--لا ة--فا--ك ذا--خ--تاو
لومعŸا ةيعدرلاو ةيصسيصسحتلا ةينونا-ق-لا
،تاميلعتلل فلاfl لكل ددصصلا اذه ‘ اهب

›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ديد“ دعب ةصصاخ
خيرات نم ءادتبا اموي51 ةدŸ هب لومعŸا

اصس02 ةنماثلا ةعاصسلا نم ،71/21/0202
د00واصس50 ةعاصسلا ةياغ ¤إا ءاصسم د00و

لÓ-خ ن-م ،›اوŸا مو-ي-لا ن-م ا-حا--ب--صص
قلعت ءاوصس ،تاميلعتلل مراصصلا ق-ي-ب-ط-ت-لا
هذ-ه ة-فا-ك ماز-ت-لاو،صصا-خ-صشألا-ب ر-مألا
لو-كو-توÈلا Òباد-ت ماÎحا--ب تا--ئ--ف--لا
ة-فا-صسم ماÎحا ‘ ة-ل-ث-م-تŸا ي--ح--صصلا
ميقعتو فيظن-ت ،ي-عا-م-ت-جلا د-عا-ب-ت-لا
.ةيراجتلا تÙÓا

سسانيا. م ^

قرطلا ‘ نمأÓل ةينطولا ةيبودنŸا ميظنت نم
ليقثلا نزولا يقئاضس ةدئافل رورŸا ثداوح نم ةياقولل ةيضسيضس– ةلمح

‘ نمأÓل ةين-طو-لا ة-ي-بود-نŸا تق-ل-طأا ^
اهتلم-ح ةد-ي-ل-ب-لا ن-م Úن-ثإلا مو-ي قر-ط-لا
رورŸا ثداوح نم ةياقو-ل-ل ة-ي-صسي-صسح-ت-لا

فدهتصست يتلاو ءاتصشلا لصصف لÓخ ةصصاخ
.ليقثلا نزولا يقئاصس ةرŸا هذه
ةينطولا ةيبودنŸا Úنثلا حا-ب-صص تق-ل-طأاو
ةصسصسؤوم عم نواع-ت-لا-بو قر-ط-لا ‘ ن-مأÓ-ل
‘ ةطصشانلا تايعم÷ا ن-م دد-عو لا-ط-ف-ن

راعصش ت– -- قرطلا نمأاو ةمÓصسلا لا‹
-- ““رذ◊او ةطي◊ا اوفعاصض ...ءاتصشلا ‘““

رورŸا ثداوح نم ةياقولل ةيصسيصس– ةلمح
نيذلا ليق-ث-لا نزو-لا ي-ق-ئا-صس تفد-ه-ت-صسا
8ـلا ةبصسنب مهببصست نع تايئاصصحإلا تفصشك
،ةلجصسŸا رورŸا ثداوح لم‹ ‘ ةئاŸاب
ىلع مÓعإلاب ةفلكŸا جأاول هب تدافأا ام قفو
.فÓخ ةمطاف ،ةينطولا ةئيهلا هذه ىوتصسم
““Òبكل يدي-صس““ تا-مدÿا ة-طfi تل-ك-صشو

Ãوأا حاتف¤ fiةيوعوتلا ةلم◊ا هذه تاط
نأا ىلع ءاتصشلا لصصف ةليط لصصاوتتصس يتلا

ةمدÿا تاءاصضف نم ديدعلاب لاحرلا ط–
-قرصش رايصسلا قيرطلا لوط ىلع ةدجاوتŸا

ام بصسحبو .فÓ-خ ةد-ي-صسلا لو-ق-ت ،بر-غ
ريدم ةير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا ة-لا-كو-ل ه-ب حر-صص

ةصسصسؤوÃ ةئيب-لا ة-يا-م-حو ن-مألاو ة-ح-صصلا
ةردابŸا هذه صسمتصس ،يكيرب ميكح ،لاطفن
ةدجاوتم تامدخ تاطfi ةتصس ةيصسيصسحتلا

برغ-قرصش رايصسلا قيرط-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع
و فيطصسب ““رو-با-ب-لا““ ة-طfi ن-م ل-ك ي-هو
““اتÒصس““ ةطfiو جيريرعوب جÈب ““ناب-ي-ب-لا““

لك اذكو (نطولل ةيقرصشلا ةه÷ا) ةنيطنصسق
ةيبر-غ-لا ة-ه÷ا-ب ة-ع-قاو-لا تا-طÙا ن-م
““للي»و ““ةندا-م◊ا““ ي-ت-طfi ‘ ة-ل-ث-م-تŸا
.ىلفدلا Úع ةيلوب ““ÚناكÈيت»و نازيلغب
راي-ت-خا با-ب-صسأا فÓ-خ ةد-ي-صسلا تع-جرأاو

fiا تا-طÿىوتصسم ىلع ة-ع-قاو-لا تا-مد
هذه ميظنتل برغ-قرصش را-ي-صسلا ق-ير-ط-لا
ايموي اهلابقتصسا ¤إا ةي-صسي-صسح-ت-لا ة-ل-م◊ا
نزولا تابكرم يقئا-صس ن-م ةÈت-ع-م اداد-عأا
‘ اعافترا قيرطلا اذه ليجصست اذكو ليقثلا

تاقرطلاب ةنرا-ق-م رورŸا ثداو-ح لد-ع-م
.ةينطولا
نع ةثدحتŸا تاذ تفصشك ،نأاصشلا اذه ‘و
ةنصسلا نم ¤وألا رهصشأا ةرصشعلا لÓخ ليجصست
اهيف ببصست يرور-م ثدا-ح003.1 ةيرا÷ا

عفد يذلا ر-مألا ،ل-ي-ق-ث-لا نزو-لا ي-ق-ئا-صس
ة-ل-م◊ا هذ-ه م-ي--ظ--ن--ت ¤إا ة--ي--بود--نŸا
.ةيصسيصسحتلا
نيروfi ىلع ةيوعوتلا ةردابŸا هذه زكترتو
امهو ،فÓخ ةد-ي-صسلا ف-ي-صضت ،Úي-صسا-صسأا

تابكرŸا نم فنصصلا اذه يقئاصس صسيصس–
يدا-ف-تو رورŸا نو-نا--ق ماÎحا بو--جو--ب
صضعب نع ردصصت يتلا تازوا-ج-ت-لا با-ك-ترا

‘ ببصستت ام ابلاغ يتلاو نيروهتŸا قاوصسلا
اه-ن-م ة-صصا-خ ة-ت-ي‡ رور-م ثداو-ح عو-قو
.ةطرفŸا ةعرصسلا
ىلع ةلم◊ا هذه ىلع نومئاقلا زكÒصس امك
تابكرŸا نم فنصصلا اذه يق-ئا-صس ة-ي-عو-ت
Óصضف يتلا ةدئازلا ةلوم◊ا يدافت ةرورصضب

،تاقرطلا ءاÎها ‘ لوألا لماعلا اهنوك نع
ثداوح عو-قو با-ب-صسأا م-هأا ن-م ا-صضيأا د-ع-ت
.رورŸا
هذه ىلع نوفرصشŸا ماق ،راطإلا اذه ‘و
ةيصسيصس– مئاعد عيزوتب ةيصسيصسحتلا ةلم◊ا

قئاصسلا ل-ي-لدو تا-يو-ط-مو تا-ق-صصل-م ن-م
نزولا يقئاصسل اصصيصصخ ةزجنŸا فÙÎا
تا-صضمو صضر-ع ¤إا ة-فا-صضإلا-ب ل-ي-ق--ث--لا

حئاصصنو ةيوعوت تاراعصش رير“و ةيصسيصس–
¤إا اهل-م‹ ‘ و-عد-ت ة-يرور-م تادا-صشرإاو

ءان-ثأا رذ◊او ة-ط-ي◊ا-ب ي-ل-ح-ت-لا ةرور-صض
ةيو÷ا لاوحألا لÓ-خ ا-م-ي-صسل ،ة-قا-ي-صسلا
.ةئيصسلا
ةلم◊ا هذه صشماه ىلع ” دقف ،ةراصشإÓل
لئاصسولا مهأل صضرعم ميظنت ةي-صسي-صسح-ت-لا
ةيبودنŸا فرط نم ةلمعتصسŸا تازيهجتلاو
ةيعوتلا لا‹ ‘ قرطلا ‘ نمأÓل ةينطولا
تاقرطلا ثداو-ح ر-طا-خÃ صسي-صسح-ت-لاو
.ةقايصسلا ةاكاfi ةزهجأل صضرع اذكو

ـه.ك ^

‘ ديد÷ا رصصنعلا اذه ل-ج-صس د-قو ^
هداعبأل يدامÓلا يŸاعلا ثاÎلا ةمئاق
ةيعامتجا Êاعم هتطعا ي-ت-لا ة-يز-مر-لا
كلذو ،ةيوه-لا ز-يز-ع-ت ‘ ق-ي-م-ع صسحو
تقولا صسفن ‘ هتنرصصعو هتقارع لعفب

كصسا“ ق-ل-خ““‘ ه-ما-ه-صسا د--كؤو--ي ا‡
ف-ل-م ‘ ءا-ج ا-م بصسح ،““ي-عا-م--ت--جا
صسنوتو رئاز÷ا م-صسا-ب مد-قŸا ح-صشÎلا
51 ـلا ةرودلا لÓخ برغŸاو ايناتيرومو
ثاÎلا ظف◊ ةيلودلا ةيموك◊ا ةن-ج-ل-ل
. يدامÓلا ‘اقثلا
نواعتلا ديطوت““ ـب صسكصسكلا قبط لمعيو
صشيعلا عيجصشتو يعامتجلا ل-صصاو-ت-لاو
ل-م-ح ‘ كاÎصشلا ¤ا ة-فا-صضا ““ا--ع--م
هدجاوت لÓخ نم ““ ةيوق ةيفاقث Êاعم““

صسارعلاو ةيفاقث-لا تا-ب-صسا-نŸا ل-ك ‘
Ú◊ا-صصلا ءا-ي-لولا ةرا-يزو ة-ي--ن--يد--لا
ةصسادقو ة-يز-مر ل-م– ي-ت-لا ن-كا-ملاو
. مئاد روصضحو رود ةأارملل ثيحو
لك ‘ مدقŸا ما-ع-ط-لا و-ه صسك-صسك-لاو
لمحي يذلا يعامتجلا نواعتلا رهاظم
يزيوتلا وا ةزيوتلا ) لثم ةفلتfl ءامصسا
امك ( فورعŸاو ةتاغرلاو ةنوعŸا اصضياو

ةيلÙا ديلاقتلا ‘ ارصضاح اصضيا هد‚
‘ ( ثيغلل ابلط ماقت تاداع) رازنا لثم
.برغŸاو رئاز÷ا
‘ ةجردŸا ىرخلا رصصانعلا Úب نمو

ةلمعتصسŸا Êاولا ةعانصص فينصصتلا اذه
ع-ج-صشت ي-ت-لاو ق-ب-ط-لا اذ-ه Òصض– ‘

بصشÿا فرحو ةيديلقتلا فر◊ا طاصشن
. ةمادتصسŸا ةيمنتلا راطا ‘

لمحي ام لكب صسكصسكلا فينصصت حمصسيو
ديعصصلا ىلع ةيفاقث- ةيعامتجا زومر نم
‘ ة-كÎصشŸا لود--لا بصسح--ب يŸا--ع--لا
راو◊ا عيجصشتب فين-صصت-لا بل-ط Ëد-ق-ت
Úب ل-عا-ف-ت-لاو لا-صصتلاو تلدا-ب--ت--لاو
اذه عم ÚلماعتŸاو Úيل-صصلا ه-با-ح-صصا
ددعتم عباط لمحي حبصصا يذلا ر-صصن-ع-لا
.هب فÎعم تايصسن÷ا

ددع ديد÷ا فينصصتلا اذه دعب عفتريو
ةمئاقلا ‘ ةفنصصŸا ةيرئاز÷ا رصصانعلا
‘اق-ث-لا Êا-صسنلا ثاÎل-ل ة-ي-ل-ي-ث-م-ت-لا
يهو ،ةعب-صس ¤ا و-ك-صسنو-ي-ل-ل يدا-مÓ-لا
ة-صسور-ع-لا صسا--ب--لو  ةرارو--ق ل--ي--ل--ها
مصساب هفلم مدق يذلا دازملاو Êاصسملتلا
يديصس بكرو ر-ج-ي-ن-لاو ›ا-مو ر-ئاز÷ا
عوبصسلاو تنا÷ ةبيبصسلا صسر-عو خ-ي-صشلا
(ف-ير-صشلا يو--ب--ن--لا د--لوŸا ءا--ي--حا)
.نومميتل
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 ةيوق ةيفاقثو ةيعامتجا Êاعم لمحي

يقيفوتو دحومو عماج قبط ..سسكضسكلا
ةمئاقلا نمشض مرشصنŸا ءاعبرألا فنشص يذلا ةيبرا-غŸا لود-ل كÎششŸا ق-ير-ع-لا سسك-شسك-لا ق-ب-ط مو-ق-ي
·أÓل ةعباتلا مولعلو ةيبÎلاو ةفاقثلا ةمظنم لبق نم ةيناشسنÓل يدامÓلا ‘اقثلا ثاÎلل ةيليثمتلا
‘و ةلئاعلا لخاد ةÌكب هكلهتشست يتلا تاعمتÛا ‘ يقيفوتو دحومو عماج رودب (وكشسنويلا) ةدحتŸا
.ةيدولاو ةيعامتجلا تابشسانŸا

““ةطرشش ولأا““ قيبطت عم لعافتلا ¤إا ةوعد
طÿا Èع ةيفتاه ةŸاكم00652 ليجضست

Úعوبضسأا للخ رضضخألا
نم ديزأا رئاز÷ا ةيلو نمأا حلاصصم تقلت
طÿا Èع ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك--م006.52
،71 ةدجنلا ط-خ اذ-كو51/84 رصضخألا
““ةطرصش ولأا““ قيبطت Èع تاغيلبت تصس اذكو
بلط اذكو مارجإلاب ةقلعتم اياصضقب قلعتت
ةÎفلا لÓ-خ تا-ه-ي-جو-ت-لاو تادا-صشرلا
.يرا÷ا Èمصسيد71 ¤إا3 نم ةدتمŸا
نمأÓل ةماعلا ة-ير-يد-م-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ةيلو نمأاب تايلمعلا ة-عا-ق““ نأا ي-ن-طو-لا
د-ي÷ا لÓ-غ-ت-صسلا ل-جأا ن-مو ،ر--ئاز÷ا
راطخلا ىلع لمعت ÚنطاوŸا تاغيل-ب-ت-ل
ةقلعتŸا تاغيلبتلا فلتı لاعفلاو Êآلا
‘ ةل-ما-ع-لا ة-طر-صشلا تاو-ق-ل مار-جإلا-ب
ل-ك-ب ل-خد-ت-ت ا-هرود-ب ي-ت-لاو ناد--يŸا
.ةيفاÎحا
90 فيقوت نع تÓخدتلا هذه ترفصسأاو

نمأا نم لكب غيلبت لfi هيف هبتصشم اصصخصش
Úصسح ،دمfiأا يديصس ،صشار◊ا ةعطاقم
هذه ر-ثا ى-ل-ع ” ا-م-ك.““ ة-قار-صشلاو ياد
،يلقع رثؤوم صصر-ق101 زجح تايلمع-لا

لاقن افتاه43 و روظfi صضيبأا10 حÓصس
تازوجfiو ةينوÎك-لا تا-حو-ل7 اذ-كو
.ىرخأا
ة-يلو ن-مأا ح-لا-صصم تعد ،ة-ب-صسا-نŸا--بو
‘ Ìكأا ةمهاصسŸا ¤إا ÚنطاوŸا رئاز÷ا
ت– تع-صضو ا-م-ك .ة-ي-ن-مألا ة-ي-ل-م-ع--لا
ط-خ و8451 رصضخألا طÿا م-ه-فر-صصت
قيبطت ،401 طخ ¤إا ةفاصضإا71 ةدجنلا
نمأل كوبصسيافلا ةحفصص اذكو ““ةطرصش ولأا““
هنأاصش ن-م ا-م ل-ك ن-ع غ-ي-ل-ب-ت-ل-ل ة-يلو-لا
.مهتاكلت‡ ةمÓصسو مهتمÓصسب صساصسŸا
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دوجو اهدافم ةيليŸاب تاباغلا ناوعا حلاصصم ¤ا تامولعم دورو دعب ^
فوراخآا عطقم مصساق دلوأا ةباغب راجصشألا عطقو ةيرعتلاب موقي صصخصش
ماق ، تاباغلا حلاصصم فرط نم هفصشك بنجتل كلذ و ماودلا تاقوأا دعب
بصصن ” ذا روكذŸا صصخصشلل دصصÎلاب ةيليŸا ميلقإل تاباغلا ناوعا
هصسفن دجيل Êوناق Òغلا هطاصشن هترصشابم دنعو ؛ناكŸا Úعب هل Úمك

fiخ ” و تاباغلا ةيامح لاجرب طاÓربزم و ›آا راصشنم زجح ةيلمعلا ل
تاه÷ا ¤ا مدقيل يدتعŸا دصض ةحنج رصضfi رير– متيصس و ، يودي
.ةيئاصضقلا

Óيل تارايصسلا ةقرصس ةيانج ‘ امهطروتل Úصصخصش فيقوتو...
و رصسكلل مهتابكرم صضرعت صصوصصخب نونطاوم اهب مدقت يواكصش رثإا ىلع

Èمفون رهصش نم لوألا فصصنلا لÓخ كلذ و اهلخاد نم صضارغأا ةقرصس
نم ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصŸا ر-صصا-ن-ع تف-ث-ك ،طرا-ف-لا
قلعتي ،مهيف هبتصشŸا ةيوه ديد– نم مهتنكم مهتاير– و مهثاحبأا
امهطروت Úبت نيذلاو ةنصس32 و22 رمعلا نم ناغلبي Úصصخصشب رمألا

دعب و هيلع و ،ةيرا÷ا ةنصسلا نم توأا رهصش لÓخ ةلثا‡ ةيصضق ‘
تاه÷ا مامأا اهÁدقت ” ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإلا ة-فا-ك لا-م-ك-ت-صسا
و ليللا فورظب ةنÎقŸا ةقرصسلا ةيانج لجأل ةصصتıا ةيئاصضقلا
‘ ردصص نيأا ،Òغلا كلŸ يدمعلا ميطحتلا ةحنج و ددعتلا و رصسكلا

.عاديإا رمأا امهقح
ب.Úضساي ^

لجيج ‘ ةيليŸاب تاباغلا ناوعا طاششن
›لا هراضشنم زجحو راجضشلا عطقب موقي نم ىلع فرعتلا

؟ انوروك سسوÒفب ةباضصإلل ةضضرع لقألا نم
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ةر-شسأأ لؤ-ح ة--شصق--لأ ثأد--حأأ رود--ت ^
ماع ““رياني““ ةنشسلأ سسأأر تششاع ،ةيغيزامأأ

ةفؤلأام Òغ ةقيرطب ،دÓيŸأ لبق0021
ا-ه-لÓ--خ ن--م تثد–و Úلوأ’أ ن--مز ‘

ع-م ا-ه-م-عو ا-ه-مأأو ““ا-ي-ل-ي-شس““ ة-ل-ط-ب-لأ
رجاتلأ ي-ق-ي-ن-ي-ف-لأ با-ششلأ ““سسؤ-مد-ق““
كلت سسأأر نع ،غيزامأ’أ سضرأأ ¤إأ مداقلأ
رطŸأ هلإأ ناك فيكو ةيغ-يزا-مأ’أ ة-ن-شسلأ
،نهرشسأأ نم تأوأرذعلأ تايتفلأ فطخي
نكيل تاحششرم ىرأذعلأ ل-ك تشسي-ل ن-ك-ل
.““رأزنأأ““ هلإÓل Úبأرق
ي-ت-لأ ة-شصق-لأ ة-ك-ب-ح ق-فو ،نا-بر-ق-لا-ف
¤إأ يواشسي-ع ي-ل-ع أÒما-ك-ب لؤ-ح-ت-ت-شس
ذخأاي ام ابلاغ ،ةينفو ةيحرشسم دهاششم
،ةيعامتج’أ ةاتفلأ ةناكم راب-ت-ع’أ Úع-ب
ةيلع تانبب ةيحشضتلأ متت تناك ام أردانو
هلإ’ Úبأرق تايتفلأ Ëدقت ناك لب ،مؤقلأ
تاقبطلأ تانب ‘ رشصح-ن-ي دا-ك-ي ر-طŸأ
،Úحدا-ك-لأ ن--م Úمد--عŸأ و ةÒق--ف--لأ
.نهرؤهظ يمحي نم ندجي ’ يتأؤللأ
هر--شضح يذ--لأ ،ل--ف◊أ أذ--ه ل--ل--خ---ت
ةفاقثلأ عاطق نع نؤيلÙأ نؤلوؤؤشسŸأ
ىلع عيقؤتلأ ،ةنيطنشسق ةي’و نم نؤنانفو

.يحرشسŸأ لمعلأ أذه جأرخإ’ لمع دقع
كلا-م““ ة-فا-ق-ث-لأ رأد ةر-يد-م تح-شضوأأو

ةيحرشسŸأ هذه نأاب ،ؤيلد ةÒمأأ ،““دأدح
اهجاتنإأ متيشس يواشسيع ي-ل-ع جأر-خإأ ن-م
،دأد-ح كلا-م ة-فا-ق-ث-لأ رأد فر--ط ن--م
بتاكلأو ين-غŸأو نا-ن-ف-لأ نأا-ب ة-ف-ي-شضم
ا-شضيأأ ؤ-هو ›ا-هؤ-شس م-ي-ل-شس ي-حر-شسŸأ

fiأ نا-جر-ه-م ظ-فاŸيغ-يزا-مأ’أ حر-شس

ا-ي-فأر-غ-يرؤ-ك-لا-ب ل-ف-ك-ت-ي-شس ة-ن-تا--ب--ب
.ىقيشسؤŸأو
يحرشسŸأ لمعلأ نأأ ؤيلد ةÒمأأ تدافأأو
ؤهو ““ر-طŸأ سسور-ع-ل Òخأ’أ نا-بر-ق-لأ““
ي-غ-يزا-مأ’أ ثأÎلأ ن-م ى-حؤ-ت-شسم سصن
ديعشسو سشيششدؤب Ëرك اشضيأأ هيف كراششي
ةباشش بهأؤ-م ¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب ،ة-قرŸؤ-ب
ةمزÓلأ لئاشسؤ-لأ ل-ك نأأ ةد-كؤؤ-م ،ىر-خأأ

اهÒخشست ” دق لمعلأ أذه جأرخإ’
لÓشش نب ماشصع رعاششلأ حشضوأأ ،هتهج نم
Èتعي ““رطŸأ سسورعل Òخأ’أ نابرقلأ““ نأأ

تافأرÿأو ةذؤعششلأ ةحفاكŸ ةم-ها-شسم
 .عمتÛأ ‘ ةدئاشس لأزت ام يتلأ
ةنشس لا-ن يذ-لأ ،لÓ-شش ن-ب ما-شصع زر-بأأو
سسيئرل ““ي-ششا-ع-م ي-ل-ع““ ةز-ئا-ج8102

ÚعدبŸأ بابششلاب ةشصاÿأ ة-يرؤ-ه-م÷أ
يتلأ ةي-م-هأ’أ (ي-حر-شسŸأ سصن-لأ عر-ف)

ةي-قر-ت““ ل-جأأ ن-م ةز-ئا÷أ هذ-ه ا-ه-ل-ث“
.““ةيرئأز÷أ ةفاقثلل ةمدخ بهأؤŸأ
ديد÷أ ينفلأ هل-م-ع نإأ يوا-شسي-ع لا-قو
هيطعي ،لÓ-شش ن-ب سصن ن-م ى-حؤ-ت-شسŸأ

ينفلأ لم-ع-لأ Ëد-ق-ت-ل ة-ي-تأؤ-م ة-ح-شسف
رأؤ◊أ لÓخ نم ،رياني ةبشسانÃ رظتنŸأ
زاف يذلأ يبدأ’أ لم-ع-لأ تا-ي-شصخ-شش Úب
ثيح ،ةنشسلأ هذهل يششاعم يل-ع ةز-ئا-ج-ب
‘ قرغت ةدا-ع ة-ي-بدأ’أ سصؤ-شصن-لأ تنا-ك
ناك لÓشش نب سصن نكل ،فشصؤلأ ةيدرشس
تأرأؤ-ح جرıأ بشسح ،ا-شضيأأ ل-م--ح--ي
اهلقن ‘ بغرف ،Òخأ’أ أذه اهب بجعأأ
.نيدهاششملل

ث.ق ^

:ةنيطنضسق ‘ ““دادح كلام““ ةفاقثلا راد جاتنإاو يواضسيع يلع جارخإا نم

““رطŸا سسورعل Òخألا نابرقلا““
ريانيب يفتحيشس لÓشش نب ماشصعل

جوت يذلا ،لÓضش نب ماضصع  ،بيدألاو رعاضشلل ““رطŸا ضسورعل Òخألا نابرقلا““ يحرضسŸا ضصنلا ضضرعيضس
ةنيطنضسقب حكرلا ىلع ““ÚعدبŸا بابضشلاب ةضصاÿا ةيروهم÷ا ضسيئرل ““يضشاعم يلع““ ةزئاجب ارخؤوم

Ãخ ،ضسمأا لوأا ،هب حيرضصتلا ” ام بضسح ،(رياني) ةديد÷ا ةيغيزامألا ةنضسلاب لافتحلا ةبضسانÓل
.ةنيطنضسقب ““دادح كلام““ ةفاقثلا رادب رعاضشلا اذه فرضش ىلع ميقأا لفح

ينضضامر ماضشه جرخملل
رشصم ‘ جوتي ““Úطلا لمانأا»

““Úطلأ لمانأأ““ يرئأز÷أ يقئاثؤلأ مليفلأ جؤت ^
يبرعلأ ناجرهملل ¤وأ’أ ةرودلل يبهذلأ عردلاب
ماششه ،جرıأ حشضوأأو .ر-شصÃ ثأÎلأ م-ل-ي-ف-ل
ةقفر رئأز÷أ لثم يقئاثؤلأ مليفلأ نأأ ،ينشضامر
¤وأ’أ ةرود-لأ ‘ ىر-خأأ ة-ي-ق-ئا-ثو مÓ-فأأ ع--برأأ
دكأأو .رشصÃ ثأÎلأ مليفل يبرع-لأ نا-جر-ه-م-ل-ل
ةكرشش جات-نإأ ن-م ““Úط-لأ ل-ما-نأأ““ نأأ ثد-ح-تŸأ
لان ‘اقثلأو يمÓعإ’أ جاتنإÓل ““سسترأأ لاتيجيد““
ةينامث ـل Óث‡ امليفÚ 05ب نم لوأ’أ زكرŸأ
ةيفاقثلأ ةرهاظتلأ هذه ‘ تكراشش ةيبرع لود
Èمفؤن92 خيراتب لهأات امدعب ثأÎلأ ة-ي-بر-ع-لأ
Óمع12 ةقفر يئاهنلأ فشصن رودلأ ¤إأ يشضاŸأ

.أرخآأ اينف

ءأدهششلأ ةيرقب هريؤشصت ىرج م-ل-ي-ف-لأ نأأ را-ششأأو
61 رأدم ىلع لواحي ةلششنخ ةي’ؤب راشششش ةيدلبب
ةماع ةفشصب يرئأز÷أ ثأÎل-ل ج-يوÎلأ ة-ق-ي-قد
ةفشصب ةلششنخ ة-ي’و بؤ-ن-ج-ب يوا-ششلأ ثأÎل-لو

‘ ةيفير-لأ ةأأرŸأ رود زأر-بإأ لÓ-خ ن-م ة-شصا-خ
نم ةيراخفلأ Êأوأ’أو تاجتنŸأ فلتfl ةعانشص

مليفلأ جرfl ينشضامر ما-ششه لا-ن ا-م-ك .Úط-لأ
ةركفلل زيمتلأ ةداهشش ““Úطلأ لما-نأأ““ ي-ق-ئا-ثؤ-لأ
ةداهشش ““ةفيلÿأ نؤنف““ مليف رفظ اميف جأرخإ’أو

““ناتي◊أ يدأو““ م-ل-ي-فو جا-ت-نؤ-م ن-شسحأ’ ز-ي“
¤وأ’أ ةعبطلأ لÓخ ريؤ-شصت-لأ ‘ ز-ي“ ةدا-ه-شش
يشضأÎف’أ ءاشضفلأ Èع تمظن يتلأ ناجرهملل
 ث.ق̂  .91-ديفؤك ببشسب

““ميم““ راد نع ،مايأا ذنم
رئاز÷ا ‘ ردشصت لوغلا يرشسي يئاورلل ““78 ةزغ““

رششنلل ميم رأد نع ،مايأأ ذنم ،تردشص ^
يئأورلل78 ةز--غ ة--يأور ير--ئأز÷أ ‘

ثيح ،لؤغلأ يرشسي ينيطشسلفلأ سصاقلأو
Òم-شس ة-ب-ت-ك-م ن-ع ترد-شص نأأو ق-ب--شس
ةد-ع ل-ب-ق ع-يزؤ-ت-لأو ر-ششن-ل-ل رؤ-شصن--م
.تأؤنشس
نع ةأأرجب ثيد◊أ78 ةزغ ةيأور لوا–و
،ينيطشسلف-لأ بدأ’أ ‘ ه-ن-ع تؤ-ك-شسŸأ

Úب ةيعرشش Òغلأ ةقÓعلأ يرع فششكتف
ةقÓعلأ كلت ةيلدجو ،بيبأأ لتو ميıأ

نم ةيهأركلأو دق◊اب ةئي-ل-م ة-ب-ق-ح ‘
.ىرخأأ ةهج نم ةعتŸأو ةذللأو ،ةهج
نع ثيدحل-ل78 ةز-غ ة-يأور قر-ط-ت-تو
نؤلمعي أؤناك ن-يذ-لأ لا-م-ع-لأ ة-ح-ير-شش
يك ةلتÙأ ةينيطشسلفلأ يشضأرأ’أ لخأد
متيف ؛مهئا-ن-بأ’ سشي-ع-لأ ة-م-ق-ل أور-فؤ-ي
ةينيطشسلفلأ سضرأ’اك ًاما“ مه-با-شصت-غأ
اهيف لم-ع ي-ت-لأ ةÎف-لأ كل-تو ة-ل-تÙأ
طÿأ لخأد Úينيطشسلفلأ لامعلأ ف’آأ
⁄ ثيح ،(ة-ل-تÙأ ي-شضأرأ’أ) ر-شضخأ’أ
مهمؤي تؤق ليشص– ىلع مهتايح رشصتقت
رأر-شسأأو ا-يا-ف-خ كا-ن-ه نإأ ل-ب ،ط--ق--ف
أذل ،دحأأ اهنع ثدحتيل نكي ⁄ ةمداشص
،ةأأرجب اهطؤيخ فششك ةيأورلأ تلواح

ديدعلأ لعŒو ،كششلأ ةرئأد ‘ انعشضتل
لؤح ،انناهذأأ ¤إأ ردابتت ت’ؤواشستلأ نم
لا-م-ع-لأ ع-م ل-ع-ف-لا-ب ثد-ح-ي نا-ك ا--م
نم ل-هو ،بي-بأأ ل-ت ‘ Úي-ن-ي-ط-شسل-ف-لأ
سشيج ‘ دؤنج كانه نؤكي نأأ نكمŸأ
نم ةيبرع تانيجب يليئأرشسإ’أ لÓتح’أ

ءا-بآأ Úب ة-ي-عر-شش Òغ تا-قÓ-ع لÓ--خ
ةلود ينطأؤم تأر-ها-عو Úي-ن-ي-ط-شسل-ف
!؟لÓتح’أ

ع-م-تÛأ را-م-غ ‘ ة-يأور-لأ سضؤ-خ-تو
نع ًأديعب هتيرشصنع رهظتل ،يليئأرشسإ’أ
اهقيؤشست لواحي يتلأ ة-ي-لا-ثŸأ ةرؤ-شصلأ
نم مهتؤقب زانكششأ’أ ر-ه-ظ-ت-ف ،ل-تÙأ

Ëدرف-شسلأو ،كا-با-ششلأ ر-شصا-ن-ع لÓ-خ
ءي-ل-م كك-ف-م ع-م--ت‹و ،ا--ششÓ--ف--لأو
ود-ب-ي نأأ لوا-ح-ي ه-ن-ك-ل ،ة-ي-هأر-ك--لا--ب

ح-ل-شسم بع-شش ه-جأؤ-ي ه-نأ’ ًا-ك-شسا-م-ت-م
.هشضرأأ عاجÎشسأ ‘ هقحب ناÁإ’اب
Èتعي لؤغلأ ير-شسي ي-ئأور-لأ نأأ ر-كذ-يو
،دد÷أ Úينيطشسلف-لأ ءا-بدأ’أ م-هأأ د-حأأ
ةيئأورلأ لامعأ’أ نم ديدعلأ هل ردشصو
ل-ي-ت-نأد-لأ ءا-شسن ا-ه-م-هأأ ة-ي-شصشصق-لأو
.ةزغ ‘ نؤثعبي ىتؤŸأو

ىد نؤميشس ة-ي-شسنر-ف-لأ ة-فؤ-شسل-ي-ف-لأ تلا-ق ^
ثدحأ Úهاشش فشسؤيل ““ةليمج““ مليف نأأرأؤفؤب

نع تعجأرت اشسنرف نأ ةجردل ⁄اعلأ ىف ةجشض
ىشسنرفلأ فؤشسليفلأ لاقو ،دÒحؤب ةليمج مأدعأ

ةÒغشصلأ ةلثمŸأ هذه تدهاشش““ :رتراشس لؤب ناج
ىنتشسنأأو ىنيع نم عؤمدلأ تعزتنأ ىتلأ ةÒبكلأ

.““ىتيشسنج
ةيبرعلأ فحشصلأ تايحاتتفأ تناك تاملكلأ ةذهب
ىرشصŸأ مليفلاب اباجعأو ا-ق-ي-ل-ع-ت ة-يŸا-ع-لأو
:رهششلأ أذ-ه ل-ث-م ‘ سضر-ع يذ-لأ ““ة-ل-ي-م-ج““

ةرها-ق-لأ ى-ف ا-م-ن-ي-شسلأ رود-ب ،È 8591م--شسيد
لبق ةشصاخ سضرع ىف هÁدقت دعب ةيردنكشس’أو
هشضرع ىلع ةباقرلأ ترشصأ ثيح عؤبشساب كلذ
ذخآاŸأ سضعب ببشسب سضرعلأ لبق Óماك اهيلع
مدع ىلع ةجتنŸأ ترشصأ ىتلأو م-ل-ي-ف-لأ ى-ل-ع
. اهفذح
ةيرشصŸأ ةنانفلأ هت-ج-ت-نأأ ىذ-لأ م-ل-ي-ف-لأ ة-شصق
ىرئأز÷أ بعششلأ لا-شضن ة-شصق ى-ك– ةد-جا-م
ةيشصخشش ىف Óث‡ ى-شسنر-ف-لأ لÓ-ت-ح’أ د-شض
¤إأ مشضنت ىتلأ ةيرئأز÷أ ةاتفلأ دÒحؤب ةليمج
ؤشضعلأ اهمع لثم اهلثم رئأز÷أ ريرحتلأ ةهبج

تدشسج ىتلأ ةليمج فرعتت .ةهب÷ا-ب ىدا-ي-ق-لأ
لشضانŸأ كب فشسؤي ىلع ةدجا-م ا-ه-ت-ي-شصخ-شش
ىف ىشسنرفلأ سسيلؤبلأ هنع ثحبي ىذلأ ىرؤثلأ
.ناكم لك
رمأايو ،Úيشسنرفلأ ةشضبق ىف ةحيرج ةليمج عقت
رانلاب اهدشسج ىكو اهبيذعتب ىشسنرف-لأ د-ئا-ق-لأ
ىل-ع فÎع-ت ’و م-ل-ك-ت-ت ’ ى-هو ،ءا-بر-ه-ك-لأو
اهيلع مكحيو ةفئأز ةمكfi اهل لكششتو ،اهئÓمز
يشسنرفلأ يماÙأ اهبناج-ب ف-ق-يو ،مأد-ع’ا-ب
تنماشضت امدعب اهأأÈي نأ عيطتشسيو يشسيجرف
ةيششحؤلأ ةلماعŸأ دشض ةليمج عم ⁄اعلأ بؤعشش
نم ةليمج أأÈتو قيقحتلأ ءانثأ اهب تلمؤع يتلأ

.ةيرئأز÷أ ةمؤك◊أ لبق
عبطلأ امأأ ،مأرهأ’أ ؤيدتشساب هريؤشصت ” مليفلأ
ةلؤطب ؤهو رشصم ؤيدتشسأ ىف ؤهف سضيمحتلأو

Úشسح ،راقفلأ وذ حÓشص ،رهظم دمحأأ ،ةدجام
رؤن قيفششو ناÁرك ،يج-ي-لŸأ دؤ-مfi ،سضا-ير
دمحأأ ،نيدلأ رؤن قيفشش ،رشسكؤل دمحأأ ،نيدلأ
هؤجؤلأ امأأ ،ىمظن حÓشصو بشساك ›دعو ،ةظابأأ
دششأر ىناهتو ،يدن÷أ ةيدا-ن تنا-ك-ف ةد-يد÷أ
. يمهف ةديرفو ةظابأأ دمfiو
اهتايركذ نع ىحابشصلأ ةدجام ةنانفلأ ىك–و
انأأو ماي’أ دحأأ حابشص ىف) لؤقتو مليفلأ أذه عم
تاطلشسلأ نأأ تأأرق تÛÓأو فحشصلأ حفشصتأأ
ةلشضانŸأ ىلع سضبقلأ تقلأ ةلتÙأ ةيشسنرفلأ
اهحافك عباتأ تنكو ،دÒحؤب ةليمج ةيرئأز÷أ
أذاŸ يشسفنل تلقو ،اهتيشصخششب تبجعأو ايمؤي

رشصم نأو ةشصاخ مليف ‘ ةليمج ةشصق مدقأأ ’
لÓقتشس’أ ؤحن اهلاشضن ‘ رئأز÷أ دناشست تناك
.
:5691 ماع بكأؤكلأ ة-لÛ ةد-جا-م تفا-شضأو

¤أ تبهذو اهتعم-ج ي-ت-لأ قأرو’أ ل-ك تع-م-ج
ةركفلأ تشضرعو يعابشسلأ فشسؤي Òبكلأ انبيدأ
تيقتلأ م-ث ، ما-يأأ ‘ ة-شصق-لأ بت-كو ا-ه-ب بحرو
بي‚و يوا-قر-ششلأ ن-م-حر-لأ د-ب-ع ءا--بدأ’ا--ب

fiؤيرانيشسلأ ةبا-ت-ك-ل ى-نا-قرز-لأ ى-ل-عو ظؤ-ف
ةفزا‹ تناكو ىدحو جاتن’أ تيلؤتو ، رأؤ◊أو
ىلع راقفلأ وذ ن-يد-لأ ز-ع ع-م تق-ف-تأو ، ىÈك
سضعب ليدعت بلط رؤكيدلأ ءانب دعب هنكل جأرخ’أ
كر-تو تا-فÿÓأ تع--قوو تشضفرو ثأد--ح’أ
مليفلأ جأرخإ’ Úهاشش فشسؤيب تنعتشساف مليفلأ
.⁄اعلأ ءاحنأ عيمج ىف سضرعو مليفلأ ح‚و
ةليمج مليفل ؤيرانيشس لوأ““ :ظؤفfi بي‚ لؤقي
يعابشسلأ فشسؤي ةشصق نم مليفلل هتبتك يذلأ انأ
تباج ةدجام عم راقفلأ وذ نيدلأ زع لعز اŸو
أؤماق باتكب رخ’أ ؤه ىتأ يذلأ Úهاشش فشسؤي
لك ءامشسأ ثأÎلأ ‘ بتك هنكل ؤيرانيشسلأ ليدعتب
مهنم انأو ؤيراني-شسلأ ة-با-ت-ك ‘ أؤ-كرا-شش ن-يذ-لأ
لÓج دمfi بتاكلأ مهتأ Úح ا-ي-ند-لأ تما-قو
.““هشسفنل اهبشسنو هنم ةشصقلأ ةقرشسب يعابشسلأ

 تلاكو̂ 

ةرم لوأا هضضرعل26ـلا ىركذلا ‘
““ةليمج““ مليف يحابشصلا ةدجامو ظوفfi بي‚ عنشص اذكه

فشسؤي ،فاقو’أو ةينيدلأ نوؤؤششلأ ريزو دكأأ ^
نأاب ةمشصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب ،سسمأأ لوأ ،يد-ه-م-ل-ب
طؤطfl (001) ةئام ةنمقر ¤إأ تلشصو هترأدأ
زكأرمو لكايهو ةمئ’أ نيؤكتل أدهعم21 طبرو
راطأ ‘ قفدتلأ ةيلاع ةيتؤبكنعلأ ةكبششلاب ةيفاقث
.““ثأÎلأو ةركأذلأ ظفح لجأأ نم““ عاطقلأ ةنمقر
يشسأردلأ مؤي حاتتفأ ‘ يدهملب ديشسلأ حشضوأأو

نأؤنع ت– دعب نع رشضاحتلأ ةينقت قيرط نع
هنأأ ،ةيئ’و ةيريدم42 ةكراششÃ ““قئاثؤلأ ةنمقر““
لكايهو ةمئ’أ نيؤك-ت-ل أد-ه-ع-م21 ط---بر ”““

قفدتلأ ةيلاع ةيتؤبكنعلأ ةكبششلاب ةيفاقث زكأرمو
لدابتو لشصأؤت-ل-ل ÊوÎك-لأ ما-ظ-ن ع-شضو ا-م-ي-ف
عم عاطقلأ نأ أزÈم ،““ةمئ’أ نيؤكتو تامؤلعŸأ
ءاشضفلأ ىلع اشساشسأأ دمتعي ،انورؤك ةحئاج يششفت
ظفح ‘ دعب نع تاقبا-شسم م-ي-ظ-ن-ت ‘ قرزأ’أ
ت’اغششنأ ىلع در-لأو Ëر-ك-لأ نآأر-ق-لأ د-يؤŒو
.ةيعرششلأ ىؤتفلاك ىتشش عيشضأؤم ‘ ÚنطأؤŸأ
¤أ تلشصو هترأدأ““ نأاب قايشسلأ سسفن ‘ فاشضأأو
ميظن-ت م-ت-ي-شسو ““طؤ-طfl (001) ةئام ة-ن-م-قر
ة÷ا-ع-مو ل-ما-ع-ت-لأ ة-ي-ف-ي-ك-ب ة-شصا-خ تأرود
سصا-خ كن-ب ءا-ششنأ ¤أ ة-فا-شضإ’ا-ب طؤ--طıأ
ةينيدلأ نوؤؤششلأ ريزو دكأأو .Óبقتشسم طؤطıاب

ءأرجأو ةيدجشسŸأ تابتكŸأ ةنمقر ةيمهأأ ىلع
امك ،كلذو يلخأدلأ ميظنتلأ راطأ ‘ ماع حشسم
عيجششتو ةفرعŸأ ةمي-ق ن-م ع-فر““ فد-ه-ب ،لا-ق
هترأدأ نأ أÒششم ةيم’أ ىلع ءاشضقلأو ““ةيئورقŸأ
‘ و ةمقرلأ ‘ ةÈتعم اطأؤششأ تعطق““ ةيرأزؤلأ

سسيئر تاهيجؤت راطأ ‘ ةينيبلأ ةكبششلأ تيبثت
ةنمقرلأ ¤أ ةيمأرلأ ةمؤك◊أ لمعو ةيرؤهم÷أ

.““ثأÎلأو ةركأذلأ ظفح لجأأ نم
هرشضح يذلأ ءاقللأ أذه لÓخ ريزؤلأ فاشضأأو
ةبتكŸأ نع نؤلث‡و ةرأزؤلأ ‘ ةيزكرم تأراطأ
هنأاب ،نؤيقئاثوو ةما◊ا-ب ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-ن-طؤ-لأ
حشسم ةيل-م-ع ‘ قÓ-ط-ن’أ ” ،›وأأ عور-ششم-ك““

تاطؤطıأو ةيدجشسŸأ تاب-ت-كŸأ ة-ن-م-قرو
متيل تاي’و سسمخ ىؤتشسم ىلع بتكلأو قئاثؤلأو
Èع ةي’و84ـلأ ىؤتشسم ىلع اهميمعت Óبقتشسم
بشسح -ىغتبŸأ أذه قيقحتلو .““ينطؤلأ بأÎلأ
‘ Úينقتلأ نم ““Òبك““ ددع نيؤكت ” -ريزؤلأ
تأراط’أو فيششرأ’أو ق-ي-ثؤ-ت-لأو ›’أ مÓ-ع’أ
ةيتامؤلعŸأ ريؤطت ةم-هÃ ما-ي-ق-ل-ل ة-ف-ل-تıأ
مؤيلأ أذه لÓخ متيشس ،ةراششإÓل  .ينيدلأ عاطقلل
اهمهأأ رواfi ةدعل قرطتلأ د-ع-ب ن-ع ي-شسأرد-لأ
ةيدجشسŸأ تابتكملل ÊوÎكل’أ جمانÈلأ ءأرثأ
ةيجراÿأ حلاشصŸأ ةيا-شصو ت– تا-شسشسؤؤ-م-ل-ل
أذكو اهعور-ف ف-ل-ت-خÃ ة-ي-فا-ق-ث-لأ ز-كأرŸأو
فيششر’أ ظف◊ ةيلمعلأو ةي-م-ل-ع-لأ ة-ق-ير-ط-لأ
ريؤطت ¤أ ءاقللأ أذه فدهي ام-ك .ه-لÓ-غ-ت-شسأو

ة-ي-ف-ي-ششرأ’أ ق-ئا-ثؤ-لأ Òي--شستو ظ--ف--ح لا‹
ةرؤشصب تاطؤطıأو ةيد-ج-شسŸأ تا-ب-ت-كŸأو

عا-ط-ق-لأ ف-ي-ششرأأو ق-ئا-ثؤ-لأ Úم-ث-تو ة-ث-يد-ح
ةيقرتو ةثيد◊أ تاي-جؤ-لؤ-ن-ك-ت-لأ مأد-خ-ت-شسا-ب
تاظؤفÙأ ءانمأأو Úيقئاثؤلأ ىؤتشسم Úشس–و
ث.ق                                                               .مهيليهأاتو

طوطfl ةئام ةنمقر عم
ةيتوبكنعلا ةكبششلاب ةمئألا نيوكتل ادهعم21 طبر



ةليترلا

لسضفألا رولود

ةعجر Óب ..ةيلدعلا قباوسسلاو ةيسسن÷ا ةداهسش

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا عيقوت روف ،ءادعشصلا نونطاوŸا سسفنت ^
ةداهشش Ëدقت نم ÚنطاوŸا ءافعإا ىلع سصني ايذيفنت اموشسرم ،دارج

قفو ،ةيرادإ’ا تافلŸا ‘ ةيئا-شضق-لا ق-باو-شسلا ة-ف-ي-ح-شصو ة-ي-شسن÷ا
.ةدّدfi طورشش
هنأاب ،ةيمشسرلا ةدير÷ا نم47 ددعلا ‘ رداشصلا موشسرŸا ّسصن ‘ ءاجو

اهبلطت يتلا ةيرادإ’ا تافلŸا ‘ ةيشسن÷ا ةداهشش Ëدقت طÎششي ’
اذكو ةيلÙا تاعام÷او ةيمومعلا تائيهلاو تاشسشسؤوŸاو تارادإ’ا
فيرعتلا ةقاطب نم ةخشسن ينعŸا Ëدقت دنع ،اهل ةعباتلا حلاشصŸا
 .ينطولا رفشسلا زاوج وأا ةينطولا

 Úيندنللا بعرت ةديد÷ا انوروك ةلÓسس

لكششب ةنيدŸا ةرداغم ‘ ،ندنل ،ةيناطيÈلا ةمشصاعلا ناكشس عرشش ^
نم ةديدج ةلÓشس فششك رثإا ةكر◊ا دويق ديدششت رارق دعب يعامج
.انوروك سسوÒف
‘ تشسدكت ÚنطاوŸا دو-ششح نأا-ب ،““ل-ي-م ي-ل-يد““ ة-ف-ي-ح-شص تدا-فأاو

fiامك .ذيفنتلا زيح ةديد÷ا تاءارجإ’ا لخدت نأا لبق راطقلا تاط
يتلا ةيشسيئرلا ةعيرشسلا قرطلا ىلع ةÒبك ةيرورم تاقانتخا تلكششت
.دÓبلا نم ىرخأا ءازجأاب ندنل طبرت
ةلÓشسلا““ نأا ،ÊاطيÈلا ةحشصلا ريزو نÓعإا وه Ìكأا فواıا راثأا امو
يهف ›اتلابو ،اهتقباشس نم لهشسأا رخآ’ سصخشش نم اهراششتنا ةديد÷ا
 .““ىودع دششأا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأ’ درت ’ ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441 ¤وألا ىدامج8ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد32 ءاعبرألا

م‚ يشسنرفلا ““تشسيرب““ يدان  بع’ ،Êودراشش نادنارب فشصو ^
.لشضفأ’او ،نونÛا بعÓلاب ،رولود يدنأا ،رشضÿا
دعب ةيئانث لشضفأا Êاث دروب’ -  رولود ةيئانث Êودراشش Èتعا امنيبو
رولود نإا لاق ،هتيزهاجو  ةيندب’ا هتقايل ىلع ىنثأاو ،يبابم - رامين
ةيادب دعب طقف Úتقيقد Óثمف ،ناديŸا ةيشضرأا قوف مÓكلا Òثك
نم ىرخأ’ا ةهجلل بهذيو احزا‡ يفت-ك ى-ل-ع ي-ن-بر-شضي ةارا-بŸا
5 ..نون‹ بعÓلا اذه يشسفن ‘ تلق اهدعب““ فاشضأاو ،بعلŸا
.““قمعلا ‘ نآ’ا بعليشس هنأا ÈÊخيو يدنع يتأاي قئاقد

ىيحي Îنع Úهت رئاز÷ا دا–ا ةرادا
ةم-شصا-ع-لا دا–ا ةرادا تأا÷ ^

›ود--لا بعÓ--لا ة---نا---ها ¤ا
لجا نم ،ىيح-ي Îن-ع ،ق-با-شسلا
ثيح ،قيرفلا نع ليحرلل هعفد
قيرفلا ةقفر رفشسلا نم ه-ت-ع-ن-م
هنم تبلطو ،ةنيطنشسق ¤ا سسمأا
،ىرغ-شصلا تا-ئ-ف-لا ع-م ل-م-ع-لا
نوؤوشش ‘ ادد‹ لخدتلا مدعو
ل-جأا ن-م كلذو ،ر-با-ك’ا ق-ير-ف
.هتلاقتشسا Ëدق-ت ى-ل-ع هرا-ب-جإا
ليحرلا هشضفر ¤ا ببشسلا عجريو
هتاقحت-شسم ى-ل-ع لو-شص◊ا نود
.ةلماك ةيلاŸا

ودي÷ا ›وؤوسسم ىلع ةبسضاغ يركاوسس

،ةبخنلا ةشضايرب ةفلكŸا ةلودلا ة-ب-تا-ك نأا ““ر-ج-ف-لا““ ردا-شصم تف-ششك ^
ثراوكلا ببشسب ،ودي÷ا ةيدا–ا ›وؤوشسم ىلع ةبشضاغ  ،يركاوشس ةميلشس
ةيقيرف’ا ةلو-ط-ب-لا ‘ ثد-ح ا-م ا-هر-خآا نا-ك ي-ت-لاو ،Òي-شست-لا ءو-شسو

Ãا لششف ثيح ،رقششغدŸةيبهذب ىفتكاو ،ةفرششم جئاتن قيق– ‘ بختن
تاÒيغت نامشض نع يركاوشس ثحبتو ،يعام÷ا ‘ ىرخأاو يدرفلا ‘

.ابيرق Úيشضايرلا حلاشص ‘ بشصت

ديÈلا عاطقب Óماع51 لتقي انوروك

،رازموب ميهاربا ،ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوŸاو ديÈلا ريزو نلعأا ^
.““انوروك““ ،91 ديفوك ءابو ببشسب عاطقلا ‘ Óماع51 ةافو نع
حاورأا ىلع امحرت نيرشضا◊ا ةقفر ،تمشص ةقيقد ريزولا فقو امدعبو
لوح نماشضتلاو ديÈلا يعاطق Úب ةيقافتا ماربا نع نلعأا  ،اياحشضلا
.نماشضتلل ةيفاز÷ا ةحنŸا عفد  ةنمقر

انوروك حاقل نايقلتي هتجوزو ندياب وج

ىلع ةرششابم ،اماع87 ،ندياب وج ،بختنŸا يكيرمأ’ا سسيئرلا ىقلت ^
داشضŸا حاقل-لا ن-م ¤وأ’ا ة-عر÷ا نو-يز-ف-ل-ت-لا تاÒما-ك ما-مأا ءاو-ه-لا
.91-ديفوكل
ةي’وب كراوين ‘ ىفششتشسم ‘ كيتنوياب -رزياف حاقل ةعرج ندياب ىقلتو
،اهرودب تقلت ليج هتجوز نأا ›اقتن’ا ند-يا-ب ق-ير-ف ن-ل-عأاو .ر-يوÓ-يد
.حاقللا نم ¤وأ’ا ةعر÷ا ،Úنثإ’ا



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ميظنتل بهذت ةزغ معد لأومأأ
رسصم ‘ ÚملسسŸأ نأوخإ’أ

ÚملشسŸا ناوخإ’ا دششرم عم تاقيقحتلا تفششك ^
fiا تز--ع دو--مŸة-م-خ-شض ’و--مأا ر--شصم ‘ فو--قو

عيراششم ‘ ÚملشسŸا ناوخإ’ا ةكرح ا-ه-ل-م-ع-ت-شست
flحابرأ’ا قيقحتل اهيرود-تو ا-ه-شضي-ي-ب-ت-ل ة-ف-ل-ت

حابرأا ةئاŸا-ب03 اه-ل ل-م-ع-ت-شسŸا ذ-خأا-ي ا-م ةدا-عو
.ايونشس
هوجو نع ناوخإ’ا دششرم عم تاقيقحتلا تفششكو
يأارلا تقعشص ميظنتلا لاو-مأا-ب ل-ما-ع-ت-ت ة-ير-شصم
تفششك تاقيق-ح-ت-لا نأا بير-غ-لاو ،ير-شصŸا ما-ع-لا
،ضسامح ةكرح اهاق-ل-ت-ت ي-ت-لا لاو-مأ’ا ن-ع ا-شضيأا

ةزغ ىلع رطيشسŸا ÚملشسŸا ناوخإ’ا ميظنت عرف
.يبعششلا معدلا وأا تابهلا Èع رئاز÷ا نم
ةيمÓعإ’ا تابيرشستلا بشسح تاقيقحتلا تدكأاو
ن-م ضسا-م◊ ي-تأا-ت ي-ت-لا لاو-مأ’ا نأا فو--قوŸا ع--م
ليو“ تاكبشش ‘ اهنم ةئاŸاب06 خشض متي رئاز÷ا

04 ةيقبلا عزوت امنيب ÚملشسŸا ناوخإ’ا عيراششم
ضسا--م--ح ة--كر--ح ‘ Úلوؤو---شسم ى---ل---ع ة---ئاŸا---ب
¤إا اولو– نيذ-لا ةز-غ عا-ط-ق ‘ ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا

يذلا ينيطشسلفلا بعششلا باشسح ىلع تاÒنويلم
.نامر◊او رقفلا Êاعي
ÚملشسŸا ناوخإÓل ربدŸا لق-ع-لا ع-م تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا

ميظنتلا ىلع ةيقيق◊ا ةرطيشسلا هل تناك يذلاو
Úشضراعملل ةيدشس÷ا ةيفشصتلاب فلكŸا يرشسلا
اد-ج ةد-ق-ع-م ة-ك-ب-شش طو-ي-خ تف-ششك ،ناو-خإÓ-ل

ةيناوخإ’ا ة-كر-ح-ل-ل ›اŸا ل-يو-م-ت-لا طو-ب-ط-خأ’
fiغ هوجو ترهظو ايلودو ايلÒ اهيف كوكششم ‘

تاكرشش ضسيشسأا-ت-ب مو-ق-تو ة-ي-ناو-خإا ا-ه-نأا-ب ر-شصم
فلتfl نم ةكر◊ا اهعمŒ يتلا لاومأ’ا ضضييبتل
ن-م بنا-ج تر-ه-ظأاو ير-شصŸا بع-ششلا ن-م  لود--لا
‘ ةي‚اوخإ’ا ضسامح ةمظ-ن-م Èع طو-ب-ط-خأ’ا

رئاز÷ا ناوخإا اهعم ىكابتيو يكابتت يتلاو ةزغ
لا-م-ع-ت-شسا ة-ق-ي-ق◊ا ‘ ي-هو ةز-غ Òشصم ى--ل--ع
مهلاومأا مهبلشسو ةشسنزب-ل-ل Úير-ئاز÷ا ة-ف-طا-ع-ل
‘ لمعتشست ناوخإ’ا ÚمرÛا بويج ¤إا بهذتل

.ةيباهرإا تايملع ليو“
يذلا ⁄اعلا ‘ ميظ-ن-ت خ-شسوأا Úم-ل-شسŸا ناو-خإ’ا
مÓشس’ا ضسند ،ايبا-هرإا ا-م-ي-ظ-ن-ت هÈت-ع-ي ح-ب-شصأا
ضضارغأ’ فين◊ا اننيد-ل ر-م-ت-شسŸا ه-لا-م-ع-ت-شسا-ب
ميعز عم قيقحتلا تابيرشست يه اهو هب ةرجاتŸا
فششك-ت ،ار-خؤو-م فو-قوŸا تز-ع دو-مfi ناو-خ’ا

معدل مدقت يتلا رئاز÷ا بعششلا لاومأا ةهجو نع
¤إا بهذ-ت م-ه-ن-ع Íغ-لا ع-فرو ةر-غ ‘ م-ه-ناو--خإا

هماشستقا متي اهنم ءزجو ÚملشسŸا ناوخإ’ا ةكرح
ن-طاو-م-ل-ل ل--شصي ’و ضسا--م--ح ‘ Úلوؤو--شسŸا Úب
.رئاز÷ا ‘ مهناوخإا معد نم ضسلف يأا ينيطشسلفلا

ناوخإا ؤوطاوت فششك ل-جأا ن-م ة-ع-با-ت-م-ل-ل ة-ي-شضق
Èع ناوخإ’ا مي-ظ-ن-ت ل-يو“ ة-ي-ل-م-ع ‘ ر-ئاز÷ا

.اهتهجو Òغ ¤إا رئاز÷ا معد لاومأا ليو–
طارف رشضÿ / لشسكورب نم  رجفلا لشسارم^

فل◊ا و يبورو’ا دا–’ا ىدل دمتعم يفحشص
يشسلط’ا

www.alfadjr-online.com

اروظحم اشضيبأا احÓشس11 و فيكلا نم ةيمك زجح
فيطسس ةنيدÃ تأردıأ يجورم رطخأأ دحأأ فقوي نم’أ

نم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنك“ ^
مومصسلأ هذه يجورم رطخأأ دحأأ فيقوت
ةمصصاعب نك-صس0001 يح ىوت-صسم ى-ل-ع
003 زجح نع ترفصسأأ ةيلم-ع-لأ ،ة-ي’و-لأ
اصصرق05 ،جلاعŸأ فيكلأ ةدام نم مأرغ
احÓصس11  ،ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ فلتfl نم
زهان ›ام غلبم بناج ¤إأ أروظfi اصضيبأأ
نأأ سضÎفي يذلأو ميت-ن-صس ÚيÓ-م01 ـلأ
.يمأرج’أ هطا-صشن تأد-ئا-ع ن-م نو-ك-ي
ةلقنتŸأ ةقرفلأ دأرفأأ اهر-طأأ ة-ي-ل-م-ع-لأ

تءاجو ،فيطصسب ة-ي-ئا-صضق-لأ ة-طر-صشل-ل
طروت سصوصصخب تامولعم لÓغتصسأ بقع
،تأردخمل-ل ج-يور-ت ا-يا-صضق ‘ سصخ-صش
كل-ت ير-ح-ت-لأو ثح-ب-لأ دأر-فأأ م-عد-ي-ل
دحأاب قلعتي رمأ’أ نأاب نودكؤويو تايطعŸأ
ةمصصاعب موم-صسلأ هذ-ه ي-جور-م ر-ط-خأأ
0001 يح ىوتصسم ىلع طبصضلابو ،ةي’ولأ
عصضو متيل ،ةنيدŸأ طصسو نئاكلأ نكصسم
ىندأ’ دصصÎلاب تلهت-صسأأ ة-م-كfi ة-ط-خ
وهو هفيقوتل لخدتلأ م-ث ن-مو ،ه-تا-كر–

لخدتلأ ةيلمع  .تاعون‡ زوحي وأأ لقني
نع رفصست ⁄ ةيفأÎحإأ قرطب ت“ يتلأ
سشي-ت-ف-ت نأأ Òغ ،تا-عو-ن‡ ة-يأأ ط-ب-صض
عمصسو ايباجيإأ نا-ك ه-ب ه-ب-ت-صشŸأ ن-ك-صسم
تنا-ك تأردıأ ن-م مأر-غ003 زجح-ب
نم سصر-ق05 نم Ìكأأ ج-يوÎل-ل ةز-ها-ج
اصضيبأأ ا-حÓ-صس11 ،ةيل-ق-ع-لأ تأر-ثؤوŸأ

fiنويلم01 ـلأ زهان ›ام غلبم و أروظ
جيوÎلأ تايلمع تأدئاع نم وه مي-ت-ن-صس
قمعم قيق– حتف عم ينعŸأ دايتقأ متيل

ديد– ليبصس ‘ ة-ي-صضق-لأ تا-صسبÓ-م ‘
ةفاك اهلامكتصسأ دعب .تاعونمŸأ ردصصم
ةيطبصضلأ تدعأأ ،ةي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ
نع طروتŸأ دصض ايئأزج افلم ةيئاصضقلأ
‘ ة-ل-ث-م-تŸأ تأردıأ ةزا-ي-ح ة-م-ه-ت
سضرغل ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو جلاعŸأ فيكلأ
ةزا-ي-ح ع-م ،ا-ه-ب ي-عر--صشلأ Òغ راŒإ’أ
ىصضتق-م نود ةرو-ظfi ءا-صضي-ب ة-ح-ل-صسأأ
تا-ه÷أ ما-مأأ ه-ب-جوÃ ل-ي-حأأ ،ي-عر-صش
.هيف تبلل ةصصتıأ ةيئاصضقلأ

جلسصل ىسسيع̂ 

Òغشص بآارم لخاد لغتششم اهكرfi ناك
تأزاغب اقانتخأ ةاتفو باسش ةافو

fiفيطسسب ةرايسسلأ كر
رمعلأ نم غلبت ةباصش و ةنصس72 ،باصش سسمأأ حابصص ‘وت ^
كرfi نم ةثعبنŸأ تأزاغلاب امهقانت-خأ ر-ثأ،ة-ن-صس02
رأدوصش يحب بآأرم لخأد ةنوكر-م تنا-ك ي-ت-لأ ةرا-ي-صسلأ

Ãفيطصس ةي’و قرصش ةملعلأ ةنيد .
حلاصصم ناف ،اهيلع انل-صص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بصسحو
ةباصشلأ و باصشلأ اهلخدت Úح تدجو ةيندŸأ ةيام◊أ
قلعتيو ،Òغصص بآأرم ‘ ةرايصس لخأد ةاي◊أ اقراف دق
رمعلأ نم ةغلاب ةاتفو ةنصس72 رمعلأ نم غلاب لجرب رمأ’أ
تأزاغ قاصشنتصسأ ¤إأ امهتا-فو بب-صس ح-جر-ي و ،ة-ن-صس02
زاغ اميصس’ ،ةرا-ي-صسلأ كرfi ن-م ة-ث-ع-ب-نŸأ قأÎح’أ
Óغصشم اهكرfi ناك يتلأ، ماصسلأ نوبركلأ ديصسكأأ يداحأأ
.اقلغم بآأرŸأ باب دوجو عم
‘ ةينأديŸأ اهتاقيق– نمأ’أ حلاصصم لامكتصسأ دعبو
ىفصشتصسم ¤إأ Úتيحصضلأ ةثج لقن ” ثدا◊أ فورظ
جلسصل ىسسيع ^ .ةملعلاب ““بورصص Òثÿأ““

ءاق-ل ‘ ،يد-ه-م-ل-ب ح-صضوأأو ^
عاطقلأ ةليصصح مييقتل سصصصخ
تقفأر““ ةرأزولأ نأأ ،0202 ةنصسل
،““د-جا-صسم-ل-ل ي-ئز÷أ ح-ت-ف-لأ
¤وأ’أ ة-ل--حرŸأ ‘ ه--نأأ أزÈم
È 0004ع ةÓ---صصلأ ‘ عر---صش““
بأÎلأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع د-ج-صسم
¤إأ ددعلأ لصصو مويلأو ،ينطولأ
ه-ي-ف ما-ق-ت ع-ما--ج ف--لأ41
ةÓ---صصو سسمÿأ تأو---ل---صصلأ
.““ةعم÷أ
ع-با-ت-ي ه--نأأ ر--يزو--لأ فا--صضأأو
حتفلأ ةداعإأ ةيلمع ““ا-ي-صصخ-صش““
لجأأ نم دجاصسملل ي-ج-يرد-ت-لأ
ناك ثيحب ،ةعم÷أ ةÓصص ةماقإأ
ر----ج◊أ تأءأر----جإأ م----غر -
Òصشأاتلاب““ ايموي موقي -يحصصلأ
ح-ت-ف ةدا-عإأ ى-ل-ع ““ع-ي-قو-ت-لأ و

.دجاصسŸأ نم ةعوم‹
لÓخ ةيئابولأ ةمز’أ تب-ب-صستو
قÓ--غإأ ‘ ة---يرا÷أ ة---ن---صسلأ
ةصسمخ نع ديزت ةدŸ دجاصسŸأ
,يصضاŸأ توأأ ةياغ ¤أ ،رهصشأأ
و نأذ’أ اهيف عفري نا-ك ا-م-ن-ي-ب
،Úنطأوملل تاهيجو-ت-لأ مد-ق-ت
و دجاصسŸأ ‘ نوفوركيŸأ Èع
ءا--------------صضف---------------لأ Èع

دجصسŸأ““يصضأÎف’أ
.ريزولأ فيصضي , ““يصضأÎف’أ
دبع ،ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر نا-كو
توأ ‘ ر--مأأ ،نو--ب--ت د---يÛأ
ة‹Èب لوأ’أ ريزولأ مرصصنŸأ
ةدا--ب--ع--لأ رود ح--ت---ف ةدا---عأ
نكامأأو تاهزتنŸأو ئطأوصشلأو
لكصشب Úنطأو-م-ل-ل ة-حأÎصس’أ
‘ رمأ’أ ر-صصح-نأو .ي-ج-يرد-ت
ىÈك ‘ ¤وأ’أ ة-----ل------حرŸأ
لقأ’أ ىلع عصست يتلأ دجاصسŸأ
ا-ه-ي-ف ى-ن-صست-يو ،ل-صصم ف--لأ’
د--عا--ب--ت--لأ ي--طر--صش مأÎحأ
ة-ما-م-ك-لأ ءأد--ترأو يد--صس÷أ
ددج ،ىرخأأ ةهج نم .ÚمزÓلأ
ةنمقر ¤إأ لصصوتلأ ” هنأأ ريزولأ
Èع ءأوصس عاطقلأ نم ةئاŸاب08

È-ع ،ت-نأÎ-ن’أ وأ ت--نÎ--نإ’أ
ةرأدإ’أ Úب ي-ك-ب--صشلأ ط--بر--لأ
ة-ي--لÙأ ةرأد’أو ة--يز--كرŸأ
أذ-ك و ة-ي-ن-يو-ك-ت-لأ د-ها-عŸأو
.ةيمÓصسإ’أ ةيفاقثلأ زكأرŸأ
لوؤو-صسŸأ ر-كذ ،ة-ب-صسا--نŸا--بو
تأءأرجإ’اب عاط-ق-لأ ن-ع لوأ’أ
م-غر ةرأزو-لأ ا-ه-تذ-خ-تأ ي-ت-لأ
تقفأر يتلأ ““ةبعصصلأ““ فورظلأ
نأأ دكأأو .ا-نورو-ك ءا-بو را-صشت-نأ
نم ةبلطلل ةينيوكتلأ ة-ي-ل-م-ع-لأ
نوؤو-صشلأ ي-مد-خ-ت-صسمو ة-م--ئأأ
أÒصشم ،““دعب نع““ ت“ ةينيدلأ
ةصصاÿأ تاناحتم’أ رخأأ نأأ ¤إأ
ىلع نوفرصشيصس نيذلأ ة-م-ئ’ا-ب
ماقتصس اصسنرفب دجاصسŸأ Òطأات
.““ابيرق““
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ابيرق اشسنرفب دجاشسملل نيرطؤوملا ةمئأ’اب ةشصاخلا تاناحتم’ا ءارجا

 حــــــتفت ةــــــــــينيدلأ نوؤوـــــــــسشلأ ةرأزو
تأولسصلأ ءأدأ’ دجسسم فلأ41

اهيف ماقت دجشسم فلأا41 ›اوح نأا ،ضسما ،يدهملب فشسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا ريزو دكأا
انوروك ضسوÒف نم ةياقولا تاءارجا ماÎحا نامشض عم ايلاح ةعم÷ا ةÓشصو ضسمÿا تاولشصلا

.(91-ديفوك)

تاشضيوعتب نوبلاطي نوررشضتملاو لجيجب لحت ةيرازو ةنجل
مويلأ لجيجب ةكر◊أ ةدوعو ميمÎلأ تايلمع نم ءاهتن’أ
سسمأأ ةحيب-صص تل-ح ^
درأوŸأ ةرأزو نم ةن÷
لجيج ة-ي’و-ب ة-ي-ئاŸأ
رأرصضأ’أ ىلع فوقو-ل-ل
تاناصضيفلل ة-ي-ق-ي-ق◊أ
‘ تببصست يتلأ ةÒخأ’أ
رصسج نم ءز-ج را-ي-ه-نأ
عو-لıا-ب ةر-ط-ن--ق--لأ
ة-م-صصا-ع--ب ي--قر--صشلأ
عطق ‘ اببصستم، ةي’ولأ
فر-جو  رورŸأ ة-كر-ح
41 ـل هايŸأ ر-م-غو ة-ب-كر-م81
ن-ير-فا-صسŸأ ل-ق-ن--ل ة--ل--فا--ح
تÓح-م-ل-ل ة-م-ي-صسج ر-ئا-صسخو
.رصس÷اب ةطيÙأ
،رأرصضأ’أ ىلع ةنجللأ تفقو دقو
ف--لŸأ دأد--عإأ دد---صصب ي---هو
، ةموكحلل هميلصستل يم-ي-ي-ق-ت-لأ
ةقطنم ةن-ج-ل-لأ تد-ق-ف-ت ا-م-ك
ترمغ ىرخأأ ءاي-حإأو ة-ط-بأر-لأ
تا-ن-ك-صسو تا-قر--ط--لأ ها--يŸأ
¤إأ لقنتل-ل ة-فا-صضإأ ،Úن-طأوŸأ

يذلأ Òهاطلاب تفي-صسا-ت ر-صسج
برصض ناصضايف رخآ’أ وه فرع
هايŸأ رمغ امدعب تÓئاع ةدع

.مهتويب
رصسج ¤إأ ةنجل-لأ تل-ق-ت-نأ ا-م-ك
ŸÓفرع يذلأ ر-صصن-ع-لا-ب ي-ق
ةبوعصص ‘ ببصست ام Òبك ناصضيف
ي-ت-ن-م-صس’أ ر-صس÷أ زا--ي--ت--جأ
ل-ي-ج-صست را-ظ--ت--نأ ‘ تقؤوŸأ
.ناكصسلل مل◊أ عورصشم
اياقب ةلأزإأ ةيلمع لصصأوتتو أده
ن-م  لا-حوأ’أو  ءا--ن--ب--لأ دأو--م
ةطfi لخأدو بصساقŸ ةقطنم
لا-م-ع ل-ب-ق ن-م ن-ير-فا--صسŸأ
ةي-مو-م-ع-لأ لا-غ-صشأ’أ ة-ير-يد-م
ة-يد-ل-ب-لأو  Òه-ط-ت--لأ نأو--يدو
اميف ، Úعو-ط-تŸأ Úن-طأوŸأو
ةلمحب ةصصاخ ت’واقم تكراصش

م-ي-مÎل ة-ي-عو--ط--ت
ن-م رر-صضتŸأ ءز÷أ
” ن----يأأ ،ر-----صس÷أ
ميمÎلأ نم ءاه-ت-ن’أ
ل-مر-لأو ةرا-ج◊ا--ب
عصضو ” امك ةبÎلأو
ة-ت-فزŸأ ة-نا-صسرÿأ
ءاثÓ-ث-لأ سسمأأ ة-ل-ي-ل
ر------يد------م بصسح،
ةيموم-ع-لأ لا-غ-صشأ’أ
أده نأاب را-صشأأ يذ-لأ

هنأأ رابتعاب يو-ي-ح د-ج ر-صس÷أ
فلأ04 نم ديزأأ ايموي هيلع ر“
ةكرح مامأأ هح-ت-ف نأو ،ة-ب-كر-م
تاعاصسلأ ‘ نوكيصس تأرا-ي-صسلأ
ةحيب-صص Ìكأ’أ ى-ل-عو ة-ل-ب-قŸأ
دصشان دقف ةرا-صشإÓ-ل . سسي-مÿأ
ها-يŸأ تر-م-غ ن-يد-لأ را-ج-ت-لأ

fiÓا-ب م-ه-تŸو بصسا-قfiةط
تفيصساتو ةطبأرلأو نيرفا-صسŸأ
ÚحÓ-ف-لأ أذ-كو ،Òها--ط--لا--ب
تا-ط-ل-صسلأ ن--م ن--يرر--صضتŸأ
مهصضيوع-ت ة-ي-ل-م-ع ‘ عأر-صسإ’أ
فا-ن-ئ-ت--صسإ’ م--ه--تد--عا--صسمو
ب.نيسساي ^ .مهتاطاصشن

ضضيبلاب ةماعلا ةباينلا تنعط اميف
 زاغلا راجفنا ةيشضق ماكحأا ‘ ضضقنلاب
انجسس تأونسس ةثÓث Úب ام ماكحأأ
امهتم21 وحنل ةءأÈلأو ةذفان

Úب ام اماكحأا ءاثÓثلا ضسمأا ضضيبلا ءاشضق ضسل‹ ردشصأا ^
‘ امهت-م21 وحنل ةءاÈلاو ةذ-فا-ن ا-ن-ج-شس تاو-ن-شس ة-ثÓ-ث
يشضاŸا ربوتكأا رهشش عقو يذلا زا-غ-لا بو-ب-نأا را-ج-ف-نا ة-ي-شضق
امبشسح ,نيرخآا71 ةباشصإاو ضصاخششأا ةتشس ةافو فلخ يذلاو
.ةي’ولل يئاشضقلا ضسلÛا ىدل ةماعلا ةباينلا ىدل ديفتشسا

فا-ن-ئ-ت-شس’ا ة-شسل-ج لÓ-خ ة-ي-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا تد-ٌيأا د--قو
عور-ششم بحا-شص لوا-قŸا ن-م ل-ك ق-ح ‘ ةردا-شصلا ما-ك-حأ’ا
ها-يŸا ة-ك-ب-ششب ة-شصاÿا ءادو-شسلا طا-ق-ن--لا ى--ل--ع ءا--شضق--لا
(ة-فار-ج) ر-ف◊ا ة-لآا ق-ئا-شسو ضضي-ب-لا ة-ن-يدÃ ة-ل-م-ع-ت-شسŸا

اعبوت ناذللاو تاونشس ثÓث ةدŸ ذفانلا نجشسلاب ةيشضاقلاو
ق-ير◊او أا-طÿا حر÷او أا-طÿا ل-ت-ق-لا ‘ بب-شست-لا““ م-ه-ت-ب
ةبو-ق-ع-لا ف-ي-ف-خ-ت ” ا-م-ك .““Òغ-لا لاو-مأا فÓ-تإا ¤إا يدؤوŸا
نع بختنŸا وشضعلاو لاغششأ’ا Òشسم نم لك دشض ةرداشصلا
تاونشس ةثÓث نم ضضيبلا ةيدلب-ل يد-ل-ب-لا ي-ب-ع-ششلا ضسلÛا

فيفخت ” اميف ,ةذفان اشسبح ةدحاو ةنشس ¤إا ةذفان اشسبح
فظومو ةيئاŸا دراوŸا ةيريدŸ عباتلا ضسدنهم نم لك ةبوقع

تاونشس ثÓث ن-م ““زا-غ-ل-نو-شس““ ة-كر-ششل ي-لÙا عر-ف-لا-ب ر-خآا
ةفوقوم ضسبح ما-ع ¤إا ي-ئاد-ت-ب’ا م-ك◊ا ‘ ةذ-فا-ن ا-شسب-ح

نم نيرخآا Úمهتم ةتشس دافتشسا ،قايشسلا ضسفن ‘و .ذافنلا
رمأ’ا قلعتيو مهيلإا ةبوشسنŸا مهتلا عيمج نم ةءاÈلاب مك◊ا

Ãا ن-ع بخ-ت-نÛضسدنه-مو ضضي-ب-ل-ل يد-ل-ب-لا ي-ب-ع-ششلا ضسل
ر-ئاز÷ا ت’ا-شصتا ن-م ر-خآاو ها-ي-م-ل--ل ة--ير--ئاز÷ا ةد--حو--ب
نع Óشضف ,زاغلاو ءابره-ك-لا ع-يزو-ت ة-ير-يد-م ن-م ضسد-ن-ه-مو
بتكم نم ضسدنهمو ةيئاŸا دراوŸا ةيريدم نم رخأا ضسدنهم
.ردشصŸا ضسفنل اقفو ,زا‚إ’ا لاغششأا ةعباتÃ فلكŸا تاشسارد
ضضيبلا ءاشضق ضسلÛ ةماع-لا ة-با-ي-ن-لا تن-ع-ط ،ا-ه-ت-ه-ج ن-مو
ةمكÙ ةيئاز÷ا ةفرغلا نع ةرداشصلا ماكحأ’ا ‘ ضضقنلاب
املثم ,ةي-شضق-لا هذ-ه ‘ Úم-ه-تŸا ع-ي-م-ج د-شض فا-ن-ئ-ت-شس’ا
.ةي’ولل يئاشضقلا ضسلÛا ىدل ةماعلا ةباينلا هيلإا تراششأا

م.ق ^

تأرأوسسسسكأ09168 زج– ةبانع كرامج
اهب حرسصم Òغ ةلاقن فتأوه
ةيشسيئرلا ةيششتفŸا ىوت-شسم ى-ل-ع كرا-م÷ا ح-لا-شصم تن-ك“ ^

ةيوه÷ا ةيريدملل ةعباتلا ةبانع ءانيÃ ةيرا-ج-ت-لا تا-ي-ل-م-ع-ل-ل
ضصحفلا ءانثأا ¤وأ’ا Úتيعون Úتيلم-ع ذ-ي-ف-ن-ت ن-م كرا-م-ج-ل-ل
ه--ب حر--شص ا--م بشسح يو– ،Úشصلا ن--م ة--مدا--ق ة--يوا◊ يداŸا

متيل  ،ةلاقنلا فتاوهلا تاراوشسشسكإا نم درط9901 ىلع  ،اهبحاشص
ثيح ،اهب حرشصم Òغ ىرخأا تاراوشسشسكإا ةدحو09168 فاششتكا

اقبط ج.د00,006.994.2 اهتميق تغلب يتلا و ةعاشضبلا زجح ”
42701 كرام÷ا ناوعأا زجح  امك ،كرام÷ا نوناق نم523 ةداملل
ايكرت نم ةمداق ةيواح ‘ تناك ،اهب حرشصم Òغ ةشسبلأا ةدحو
زجح بناج ¤ا ،ضسبÓم درط053 ىلع اهئاوتحا اهبحاشص حرشص
راطا ‘  ذفن يذلا ضصحفلا دنع اهفاششتكا ” ،ريرشس ةششرفأا994
.ةيكرم÷ا تاءارج’ا ما“ا ءانثأاو ةيراجتلا تايلمعلا

ع.ةبيهو ^

ةيفاقثلا ““نونف““ ةلÊ Ûاثلا ددعلا رودشص

ةيŸاعلل حمطأأ :يلسسع ليبن
،ةفاقثلا ةرازول ““نون-ف““ ة-ل‹ ن-م Êا-ث-لا دد-ع-لا رد-شصت  ^

،نانفلا عم قئاششو لوطم راوح ،È 0202مفون رهششب ضصاÿا
لمح امك ،ةيŸاعلل ه-حو-م-ط ف-خ-ي ⁄ يذ-لا ،ي-ل-شسع ل-ي-ب-ن
ةÒمأاو ،يرباشص لامج نم لكل تاهيرتروبو عيشضاوم فÓغلا

يل-ع ةز-ئا-ج ن-ع ر-خآاو ،ر-ئاز÷ا ‘ ة-ب-تا-ك ر-غ-شصأا ،Êاور-م
فل-تfl ة-ي-ط-غ-ت تلوا-ح ع-ي-شضاو-م ن-م-شض كلذو ،ي-ششا-ع-م
تداع ،““ةاي◊ا ‘ مكنونف يه..نونف ““ ناونع ت–و .نونفلا

¤ا ،ددعلا ةيحاتتفا ‘ ،ةدود ن-ب ة-ك-ي-ل-م ،ة-فا-ق-ث-لا ةر-يزو
ن-ف-لا ل-هأا ن-م با-ب-ششلا ¤ا عا-م-ت-شس’ا ة-ي-م--هأا--ب ةدا--ششإ’ا

نا-ك““ ه-نإا تلا-قو ،ي-مÓ-عإ’ا ÈنŸا اذ-ه لÓ-خ ن-م عاد--بأ’او
ديدج جذومنك +نونف+ Ëدقتل عرشسنو ممهلا زفحن نأا انيلع
ث.ق ^.““مويلا بابششلا ةغل ‘ طرخني

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:25
07:58
12:48
15:19
17:40
19:05

ج.ق^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

