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 ىلفدلا نيعب تابكرمل يلصسلصست مادطصصا يف نيرخآا21 حرجو سصاخصشأا5 كله
٦١ضصةريخألا ةعاضس٤2 ـلا للخ رورم ثداوح يف ضصاخضشأا٠١ ةافو لجضس امنيب

7١٠2 يف ةرم لوأل اهيلع لضصح برغملا
ينويهضصلا نايكلا عم ةميدق تاقلع دوجو دكؤوي ام
 تارــــــــــئاط لـــــــــــباقم عــــــــيبطتلا
رئاز÷ا ىلع سسصسجتلل ““009 زمÒه““

2ضص

2/٣ضص 

ةضصروبلا وه تاضســضسؤوملا لاـم ضسأار حتفل لـثمألا راــيخلا
: يلع تيآا ،ماينوأا فلم يف لضصفلاو

 اــــــــــــــــبلط081 اـــــــــــــــــــــــــنيقلت
تارايصسلا داÒتصسإا ءلكو نم
 قـــــــــــــــباطم Òـــــــــــغ اــــــــــــهبلغأا

 يــنطولا داصصـتق’ا مدـخي ’و قيبطتلل لـباق رـيغ تاوـنصس3 نم لـقا تاراــيصسلا دارـيتصسا^
اـــــــيونصس ر’ود رــــــــــــييلم3 ةـــــــــلودلا ةــــــــــنيزخ فــــــــلك تابـــكرملا دارـــيتصسا ةــيلمع ^

5ضص
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 مهتلا نوفذاقتي ة’وو نلعزو لوغ ىيحيوأا مهتلا نوفذاقتي ة’وو نلعزو لوغ ىيحيوأا مهتلا نوفذاقتي ة’وو نلعزو لوغ ىيحيوأا مهتلا نوفذاقتي ة’وو نلعزو لوغ ىيحيوأا مهتلا نوفذاقتي ة’وو نلعزو لوغ ىيحيوأا

ةـــنادإ’ا فـلم يف نــعطي فاــــنينوك عاــــفد^
سســيمخلا اذه““اـــــيام ماداــــــم““ ةيصضق يف ماكحأ’اب قطنلا^

2/٠١/٦١ ضص

هـتملك لاـق نـمأ’ا سسـلجمو ةـيناث رـيرحت برـح لـخد يوارـحصصلا بـعصشلا: يـــتاديصس ^
يلودلا عمتجملا نيعأا تحت ةلتحملا يصضارأ’ا يـف نــييندملا نــم مـــقتنت طاـــبرلا ^

:””رجفلا”” ـل يبرعلب بئانلا ،يجعبب ةحاطإلل يبزح ””كارح””ـل تاظفاحملا رضضحت اميف
 بزحلا ىلع رطخو ةلهؤوم ريغ ن’افألل ةيلاحلا ةدايقلا

لبقملا يفناج3 يف مايكناصسلاو مايبلا كابلا تليجصستلا قلطنا

ىوقألل ءاقبلا ..ءابولا ةهجاوم يف باتكلا ةعانصص

رهضشلا ضسفن نم82 موي ةياغ ىلا رمتضست
٣ضص

٤ضص

٣١ضص

 ةيفاقثلا ةيضسامولبدلل ىلوأا ةوطخ فرحلل ضضرعم ةيجراخلا ةرزاو ناضضتحا ربتعا امنيب
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ينطو2

““ نأا ¤وألا ةرازولا حلاسصŸ نايب لاقو ^
ءارزولا سسيئر ع-م ا-ي-ف-تا-ه ثدا– دار-ج

لئاسسŸا اثحب ثيح  غنايسشت هك › ينيسصلا
راطإا ‘ نيدلبلا دوهج قيسسنتب ة-ق-ل-ع-تŸا

عقاو نع Óسضف (91 -ديفوك) ءابو ةحفاكم
ةكارسشلا راطإا ‘ ةيئانثلا تاقÓعلا قافآاو
رئاز÷ا طبرت يتلا ةلماسشلا ةيجيتاÎسسلا
.““Úسصلاو
نع اÈع Úفرطلا ““ نأا نايبلا تاذ حسضوأاو
يئانثلا نواعتلا ىوتسسم نأاسشب امه-حا-ي-ترا
مازتللا عم هزيزعتل نيد-ل-ب-لا داد-ع-ت-سساو
‘ ةيئانثلا تارواسشŸا ةل-سصاوÃ خ-سسار-لا

قفتŸا نواعتلا جماربو عيراسشم ذيفنت لظ
ةيجيتاÎسسلا ة-كار-سشلا را-طإا ‘ ا-ه-ي-ل-ع

نأا ركذي .““ةينيسصلا ـ ةير-ئاز÷ا ة-ل-ما-سشلا
ثيح اهعون نم ةيناثلا دعت ةŸاكŸا هذه

ايفتاه اثدا– نأاو نيدلبلا ›وؤوسسŸ قبسس
 .طرافلا سسرام رهسش ةياهن

ر م^

ةثلاثلا ةي-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا سسي-ئر ل-جأا ^
Ãن-ثلا سسمأا ة-م-سصا-ع-لا ءا-سضق سسل-جÚ

نÓفألا بز◊ قبسسألا ماعلا Úمألا ةيسضق
fiمألا ةعباتم ” ثي-ح ي-ع-ي-م-ج د-مÚ

ءوسس يتح-ن-ج-ب نÓ-فأÓ-ل ق-ب-سسألا ما-ع-لا
ءانثأا يفحسص بسسو ة-ف-ي-ظو-لا لÓ-غ-ت-سسا
نم يعيمج ةجوز تدافتسساو .هماهم ةيدأات
ءاجو لا◊ا فلم ‘ ىوعدلا هجو ءافتنا
يعيمج دمfi م-ه-تŸا ة-م-كاfi ل-ي-جأا-ت
يفناج52 خيرات ¤إا ›اوتلا ىلع ةرم Êاثل

فارطأا بايغ لي-ج-سست ” ا-م-ك .ل-ب-قŸا
مهتŸا روسضح ليجسست ” امدعب ةيسضقلا

fiطقف يعيمج دم.
نÓفأÓل ق-ب-سسألا ما-ع-لا Úمألا ة-نادإا ”و

fiمتبسس رهسش  ي-ع-ي-م-ج د-مÈ اŸمرسصن
رخآاو اذفان ماع اهنم اسسبح Úتنسس ةبوقعب

فلأا002 ـب ردقت ةيلام ةمارغو ذفان Òغ
دمfi نع مهتŸا نع جارفإلا ”و ، رانيد

اسسبح ةنسس ةبوقع هذافنتسسا دعب يع-ي-م-ج
ر م ^  .اذفان

 نطاوŸا ةحسص نم ىلغأا ءيسش ل لاق
 انوروك حاقل داÒتسسل ةينازيم تسصسصخ ةموك◊ا :ةيلاŸا ريزو

،نمحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو لاق ^
داÒتسسل ةيناز-ي-م تسصسصخ ة-مو-ك◊ا نأا
يذ-لا ا-نورو-ك سسوÒف-ل دا-سضŸا حا-ق-ل-لا

ىلغأا ءيسش لو يفناج رهسش هنع فسشكيسس
د-ب-ع ن-ب Èت-عاو .ن-طاوŸا ة-ح--سص ن--م
هل تاحيرسصت ‘ ،Úنثلا سسمأا ،نمحرلا

ةيوسست نوناق عورسشم سضرع ةسسلج لÓخ
نأا ،ة-مألا سسل-ج8102Ã ةنسسل ةيناز-ي-م
جّوري ام سسكع Èتعم فرسصلا ي-طا-ي-ت-حا
يتلا فرسصلا بتاكم نأا ¤إا راسشأا امك ،هل
بناجأÓل ةهجوم نوكتسس اهؤوا-سشنإا م-ت-ي-سس
لودلا لج نأا ثي-ح ،Úير-ئاز-ج-ل-ل سسي-لو

Úح ‘ ،Úحئاسسلل اههجوت اهتدمتعا يتلا
بسسحب Êوناق Òغ Úنطاوملل ههيجوت نأا
ريزو ف-سشك ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو  .ر-يزو-لا
غلب8102 ةنسس ةينازيŸا زجع نأا ةيلاŸا

47.01 ة-ب-سسن-ب يأا ،جد را-ي--ل--م3,302.2
نأا ازÈم ،ماÿا يلخادلا œانلا نم ةئاŸاب
،ةئاŸاب4.1 تغلب8102 ‘ ومنلا ة-ب-سسن
عم ةنراقم ة-ئاŸا-ب1.0ـب تردق ةدا-يز-ب
ماÿا يلخادلا œانلا لجسس امنيب ،7102
.جد رايل-م952.02 هتمي-ق ا-م8102 ةن-سس
عجاÎب ةئاŸاب3.4 مخسضتلا ةبسسن تءاجو
زجعلا ن-ع ا-مأا ،7102ـب ةنراقم2.1 غلبي

لخدتŸا راسشأاف ،ةيمومعلا ةنيزخلل ›اŸا
.8102 ةنسس ‘ جد رايلم95,043 ـب ردق هنأا
ةينطولا ةلمعلا فرسص ر-ع-سس سصو-سصخ-بو
.يكيرمألا رلودلل جد26.611 غلب دقف
ازجع8102 ةياهن يراجتلا نازيŸا فرعو
زجع لباقم ،رلود رايلم32.5 ـب اردقم
ينعي ا‡ ،7102 ةنسس رايلم5,11 ـب ردق
رايلم7,6ب يراجتلا نازيŸا زجع سصلقت
فرسصلا تاطايتحاب قلعت-ي ا-م-ي-فو ،رلود

رلود رايلم9.97 تغلبف8102 ةياهن ىتح
.7102 لÓخ رلود رايلم6,48 لباقم

ب ةراسس  ^

 ةيسضقلا فارطأا بايغ ليجسست رثإا ىلع
لبقŸا يفناج52 خيرات ¤إا يعيمج دمfi ةمكاfi ليجأات

ر-يد-خ-ت-لا ‘ نو-ي-ب-ط-لا ناو-عألا ج-ت--حا ^
مامأا Úنثلا سسمأا ةيمومعلا ةحسصلل سشاعنإلاو
تايلو ةدع Èع ةح-سصلا تا-ير-يد-م تار-ق-م
مهبلاطم ة-ي-ب-ل-ت-ل د-يزو-ب ن-ب ح-لا-سصم Úعاد
نوجتÙا ددحو .ةقباسسلا اهدوعوب مازتللاو
‘ مهبلاطم ةديلبلا-ب ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م ما-مأا

حت-فو ،532/11 يسساسسألا نوناقلا ة-ع-جار-م

مييقت ةداعإاو سشاعنإلاو ريدختلل ينطو دهعم
.لهؤوم نيوكت نا-م-سض ع-م ن-يردıا ةدا-ه-سش
Òفوت ةياسصولا ىلع Úعتي هنأا نوبسضاغلا دكأاو
رادسصإلا قيرط نع مهل ة-ي-نو-نا-ق-لا ة-يا-م◊ا
تاعباتŸا نم مهتيام◊ ماهŸا ةنودŸ يروفلا
.ةيئاسضقلاو ةينوناقلا

ر م ^

 مهل ةينوناقلا ةيامحلا ريفوت ةرورسضب ةياسصولا اوبلاط
ةديلبلاب ةحسصلا ةيريدم مامأا نوجتحي سشاعنإلاو ريدختلا ناوعأا

 تلاÛا فلتfl ‘ نيدلبلا Úب ةيئانثلا تاقÓعلا ريوطت راطإا ‘

(انوروك) ةحفاكم راطإا ‘ دوه÷ا قيسسنت ناثحبي ينيسصلا هÒظنو لوألا ريزولا
دوه÷ا قيسسنت ““ Úنثلا صسمأا غنايسشت هك › ينيسصلا هÒظنو دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ثحب
ةيئانثلا تاقÓعلا ريوطت لبسس ¤إا ةفاسضإلاب (91 ديفوك) صسوÒف ةحفاكم راطإا ‘ نيدلبلا Úب ةيئانثلا

‘ flا فلتÛتلا““.

 ليللا نم ةرخأاتم تاعاسسل ترمتسساو نيلماك نيموي تماد ةمكاحم دعب
 ماكحألاب قطنلا دكؤوي ةزابيت ءاسضق سسل‹

Èمسسيد13 موي ““ايام مادام““ ةيسضق ‘
سسلجÃ ة-ي-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا ي-سضا-ق دد-ح ^
مك◊اب قطنلل Èمسسيد13 خيرات ةزابيت ءاسضق

دبعل ةفيزŸا ةن-بلا ““ا-يا-م مادا-م““ ة-ي-سضق ‘
عئاقوب ةيسضقلا قلعتت ثيح ةقيلفتو-ب ز-يز-ع-لا

ميتنسس ÒيÓم9 قوفي ام زجحب لثمتت داسسف
ةمخسض ةيلام غلابمو تارهوÛا نم غلك71و
برغ ““يتيروم““ ةما-قإا-ب ة-ب-ع-سصلا ة-ل-م-ع-لا-ب
ةمسصاعلا
ةفيزŸا ةنبلا ““ايام مادم““ ةيسضقلا ‘ عباتتو
““حارف““ يسشاعلب اهيت-ن-با ة-ق-فر ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب-ل
دمfi قبسسألا لمعلا ريزو بناج ¤إا ““ناÁإا»و
لقنلا ر-يزوو يزا-غ-لا ع-ي-ف-سش ه-ل‚و يزا-غ-لا
تاذ ‘ عباتي امك ،نÓعز ينغلا دبع قبسسألا
ينطولا نمأÓل قبسسألا ماعلا ريدŸا ةيسضقلا

ءاجو .نيرخآا Úمه-ت-مو ل-ما-ه ي-ن-غ-لا د-ب-ع
ةمكاfi دعب ماكحألاب قط-ن-لا خ-يرا-ت د-يد–

تا-عا-سسل تر-م-ت-سساو Úل-ما-ك Úمو--ي تماد
يذلا فانئتسسلا دعب اذه ليللا ن-م ةر-خأا-ت-م
ةيسضقلا فارطأاو ةماعلا ةبا-ي-ن-لا ه-ب تمد-ق-ت

لوبقو حنÃ قلعتت مهت Úمهتملل تهجو ثيح

لاومألا سضييب-تو ة-ق-ح-ت-سسم Òغ تازا-ي-ت-ما
.ذوفنلا لÓغتسساو ةفيظولا لÓغ-ت-سسا ةءا-سسإاو
عيرسشتلا ةفلاfl مهت Úمهت-م-ل-ل ته-جو ا-م-ك
نم لاومألا سسوؤور ةكرحب Úسصاÿا ميظنتلاو
Úناو-ق-لا قر--خ--ي ه--جو ى--ل--ع جراÿا ¤إاو
ةيمومع لاومأا ديد-ب-ت م-ه-تو تا-م-ي-ظ-ن-ت-لاو
ÚمهتŸا باوجتسسا دعبو .لاو-مألا سضي-ي-ب-تو
بناج ¤إا دوهسشلا عامسسو يسضا-ق-لا ل-ب-ق ن-م
مهقح ‘ سسمتلا يذلا ماعلا بئانلا ةعفارم
Ú 5ب ام تحوارت ةتوافتم تابو-ق-ع ط-ي-ل-سست
ÚماÙا ةعفارم دعبو .ذفان سسبح ةنسس51و
ثيح Úمهتملل ةÒخألا ةملكلا يسضاقلا تحنم
اهتءاÈب اهيتنباو ةيسسيئرلا ة-م-ه-تŸا تب-لا-ط

‘ ينغلا دبع ل-ما-ه-لا ع-فاد Úح ‘ ة-ما-ت-لا
ءيرب هنوك هفاسصنإاو هتءارب نع ةÒخألا هتملك
لوقلا سسفن وهو ““هيلإا ةه-جوŸا ة-م-ه-ت-لا ن-م
د-مÚ fiق-با-سسلا Úي-لاو-لا ن-ع رد-سص يذ-لا
اهدعب مت-ي-ل .نÓ-عز ردا-ق-لا د-ب-عو يزا-غ-لا

 .ةيسضقلا هذه ‘ مك◊اب قطنلا خيرات ديد–
ر م ^

Êابسسإلا ““اسسنافيد““ عقوŸ ريرقت فسشك  ^
نع ة-ير-ك-سسع-لا نوؤو-سشلا ‘ سصسصخ-تŸا

ةي-تارا-ب-خ-ت-سسا تار-ئا-ط بر-غŸا ءار-سش
ةبقارŸا ةيسسيئرلا اهت-م-ه-م ة-ي-ل-ي-ئار-سسإا
ل-ب-ق كلذو راو÷ا لود ى-ل-ع تسصن--ت--لاو
تاقÓعلا عيبطت ىل-ع ي-م-سسر-لا نÓ-عإلا
.Êويهسصلا نايكلاو يبرغŸا ماظنلا Úب
يبرغŸا سشي÷ا““ نإا-ف ر-ير-ق-ت-ل-ل ا-ق-فوو
ماهم تاذ رايط نودب تارئاط ىلع رفوتي
نم تارئاط اهنيب نم ةيتارابختسساو ةيلاتق

ةسسسسؤوم اهعنسصت يتلا ““009 زمÒه““ زارط
ة-ي-ل-ي-ئار-سسإلا ““ز-م-ي--ت--سسي--سس تÒب--لإا““

و÷ا ناÒط فر-ط ن-م ة-مد-خ--ت--سسŸاو
ÊاديŸا لمعلا تلخد يتلاو يل-ي-ئار-سسإلا

ةمهŸا نإاف ريراقتلا بسسحو .““2102 ذنم
ةبقارŸا““ يه ةرئاط-لا هذ-ه-ل ة-ي-سسي-ئر-لا
ثي-ح ““تلا-سصتلا ل-ي-حر-تو تسصن--ت--لاو
نمسض يليئارسسإلا لÓتحلا سشيج اهلخدأا

Èمفون ‘ ايمسسر ةيو÷ا تاوقلا تايلمع
Êا----ج----ي----برذألا سشي÷ا ا-----مأا ،5102

ىلع سشيوسشتلل ةنسسلا هذه اهمد-خ-ت-سسا-ف
.Úيلاسصفنلا ÚلتاقŸاو ةينيمرألا تاوقلا
برغŸا نأا ¤إا ةرفوتŸا تايطعŸا Òسشتو

‘ ةرئا-ط-لا هذ-ه ى-ل-ع ةر-م لوأل ل-سصح
تاقÓع دوجو ىلع دكؤوي ام وهو ،7102
Êويهسصلا نايكلاو ي-بر-غŸا ما-ظ-ن-لا Úب
ريراقتلا نم Òث-ك-لا ا-ه-ن-ع تثد– ي-ت-لا
.ةيمÓعإلا
اهنكÁ  ةينقت سصئاسصخب ““زيمÒه““ زيمتتو
لسصت ةعرسسب Îم0009 ولع ىلع Òطت نأا
اهنكÁو ة-عا-سسلا ‘ Îمو-ل-ي-ك052 ¤إا

03 ةدŸ لقتسسم لكسشب قيلحتلا ةلسصاوم
¤إا لسصي ام لم– نأا اهنكÁو ةلماك ةعاسس
تايطعŸ ادانت-سساو .ا-مار-غو-ل-ي-ك053
لم– ةرئاط-لا نإا-ف ،ة-ع-ن-سصŸا ة-كر-سشلا

لمع-ت ىر-خأاو ة-ي-ئا-بر-ه-ك تار-ع-سشت-سسم
ىلع لم– ام-ك ،ءار-م◊ا ت– ة-ع-سشألا-ب

ة-ي-سضرألا فاد-هأÓ-ل تاددfi ا-ه--ن--ت--م
تلا-سصتا ما-ظ-نو تارادارو ة-كر--ح--تŸا
ر م ^ .تارابختسساو

ةدم ذنم تاقÓع دوجو دكؤوي ا‡7102 ‘ ةرم لوأل اهيلع لسصح برغŸا
ةقطنŸا لود ىلع سسسسجتلل ““009 زمÒه““ تارئاط لباقم عيبطتلا

انوروك صسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو
ءافسش ةلاح253و ةديدج ةباسصإا283و تايفو9 ليجسست

ةديدج ةباسصإا283و تايفو (9) عسست ليجسست ““ Úنثلا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ^
7372 ةلاح13689 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل انوروك سسوÒفب
(9) عسست ةÒخألا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا““ نأا ثدحتŸا تاذ حسضوأاو .““ ةافو
ةافو7372 ¤إا ›امجإلا عفتÒل ةنمزŸا سضارمألا باحسصأا نم مهتيبلاغ ةافو تايفو
انوروك سسوÒف نم ءافسشلل تلثا“ ةلاح253 ليجسست ”و .““ ةيلوÈ 04ع ةعزوم
اباسصم64 دجاوتي اميف ةلاح41266 ¤إا ‘اعتلا تلاح ›امجإا عفتÒل دجتسسŸا
ةيئاقولا Òبادتلاب مازتللا ةرورسض ““ راروف دد-ج ة-ب-سسا-نŸا-بو .““ةز-كرŸا ة-يا-ن-ع-لا-ب

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

انوروكب تاباسصإلا عافترا نم رهسشأا لاوط تناع امدعب
فيطسس ةيلوب ةيئابولا ةيعسضولا يف ريبك نسسحت ليجسست

‘ Òبك نسس– ةيبطلا حلاسصŸا تلجسس ^
تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيئا-بو-لا ة-لا◊ا
تلا◊ا بلغأا ترداغ ثيح ،فيطسس ةيلو
قبت ⁄و ،لزعلا حلاسصÃ جلاعت تناك يتلا

تايفسشتسسŸاب جلاعت ةل-ي-ل-ق داد-عأا ىو-سس
يذلا ةÒبكلا Úع ىف-سشت-سسم رار-غ ى-ل-ع
تلاح7 دجاوت ةيبطلا ه◊اسصم تسصحأا

اذكو ةلاح85 زواجتت تناك امدعب ،طقف

هب تسضف-خ-نا يذ-لا لازآا Úع ى-ف-سشت-سسم
ة-ح-ل-سصÃ ج-لا-ع-ت ي--ت--لا تلا◊ا دد--ع
زواجتت تناك امدعب ةلاح91 ¤إا ديفوكلا

.يسضاŸا رهسشلا لÓخ ةلاح07
سسوÒفب تاباسصإلا ددع نأا ركذلاب ريدج
ة-يلو ىو-ت-سسم ى-ل-ع ل-ج-سسŸا ا--نورو--ك
لسصو دق سسمأا موي ءاسسم ةياغ ¤إا فيطسس
راسشتنإا ةيادب ذنم ةباسصإا8105 دودح ¤إا

.رئاز÷اب ءابولا
ناك فيطسس ةيلول ةحسصلا ريدم نأا ركذي
،91 ديفوك سسوÒفب ةبا-سصإل سضر-ع-ت د-ق

روهظ دعب سسمأا لوأا هتباسصإا تدكأات ثيح
اهارجأا يتلا ةيıÈا ليلا-ح-ت-لا ج-ئا-ت-ن

Ãى-ف-سشت-سس fiفايسضوب د-م Ãع ةنيدÚ
.ناŸو

ل ىسسيع ^
 ةيلfi تاينازيم نمسض ةيلام تادامتعا صصيسصخت ¤إا ةفاسضإلاب

1202 لÓخ لظلا قطانم ةيمنتل جد رايلم011 دسصر :دارم ميهاربإا
فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر را-سشت-سسم ن-ل-عأا ^
Ãدسصر ” ““ هنأا دارم م-ي-هار-بإا ل-ظ-لا ق-طا-ن
ةيمنتل هجوم جد رايلم011 هردق ›ام فÓغ
لÓخ ينطولا ىوتسسŸا ىل-ع ل-ظ-لا ق-طا-ن-م
ءاقل لÓخ سسمأا دارم حسضوأاو .ةلبقŸا ةنسسلا

ديدع ¤إا ةيدقفتلا هترايز سشماه ىلع يفحسص
ةيلوب لظ-لا ق-طا-نŸ ة-يو-م-ن-ت-لا ع-يرا-سشŸا
هجوم ›ا-م فÓ-غ د-سصر““ ن-ع تل-ي-سسم-سسي-ت
‘ ينطولا ىوتسسŸا ىلع لظلا قطانم ةيمنتل
لمسشي يذلاو1202 ةنسسل ةيلاŸا نوناق راطإا

ةيمنتلل ةيدلبلا تاططıا نمسض جد رايلم05
04و يرسض◊ا Úسسحتلا عيراسشŸ جد رايلم02و
جمانرب راطإا ‘ تاقرطلا ةئ-ي-ه-ت-ل جد را-ي-ل-م

كانه““ نأاب فاسضأاو .““ةيمومعلا لاغسشألا ةرازو
قطانم ةيمنتل ةهجوم ىرخأا ة-يو-م-ن-ت ج-مار-ب
يتلاو ةلبقŸا ةن-سسلا لÓ-خ د-سسج-ت-سس ل-ظ-لا
نع كيهان ،زاغ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا لا-سصيإا سصخ-ت
تاينازيم نمسض ةيلام تادا-م-ت-عا سصي-سصخ-ت

fiن-ما-سضت--لاو نا--م--سضلا قود--ن--سصو ة--ي--ل
نأاب دارم ميهاربإا دكأاو .““ةيلÙا تاعامجلل
لظلا قطانŸ زايتماب ةنسس نوكتسس1202 ةنسس““

ةيومنتلا ج-ماÈلا ءا-ه-نإا ا-ه-نو-سضغ ‘ ن-كÁو
ىلع ةدئافلاب دوعي اÃ تاه÷ا هذهل ةهجوŸا
““ ه-نأا لوؤو-سسŸا سسف-ن زر-بأا ثي-ح ““Úن-طاوŸا
تاطاسشن قطانم زا‚ا ‘ Òكفتلا ايلاح يرجي

ةهجوم ليغسشتلا معد ةزه-جأا ن-م-سض ةر-غ-سصم

معد ىلع Óسضف ،لظلا قطانم بابسش ةدئافل
نطقت يتلا تيبلا-ب ة-ث-كاŸا ةأارŸا ة-ق-فار-مو
ةيكيمانيد قلخ هناسش ن-م ا‡ ق-طا-نŸا هذ-ه-ب
تاعمجتلا هذه ىلع ةدئافلاب دوعت ةيداسصتقا
راسشتسسم حرسص ،ىرخأا ةه-ج ن-مو .““ة-ي-ف-ير-لا
نأاب لظلا قطانÃ فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر
لكسشŸ ةبسسانŸا لو-ل◊ا د-ج-ت-سس ة-مو-ك◊ا““
ةهجوŸا ةيراقعلا ةيعوأÓل ةينوناقلا ةعيبطلا

،““نطولل لظلا قطانÃ ةيفير تانكسس زا‚إل
لظلا قطانم ةيمنت جمانرب““ نأا ¤إا تفل امك
اميف ءاهتنلا ىلع كسشوي تليسسم-سسي-ت ة-يلو-ب
سسفن نمسض ةيقبتم ىرخأا عيراسشم زا‚ا متيسس
ر م ^  .““ةلبقŸا ةنسسلا لÓخ جمانÈلا

 فانينوك ةوخإلا ةمكاfi فانئتسسا
ةيرورسضلا قئاثولا بايغ ببسسب كسسامتم Òغ ةنادإلا فلم :مهتŸا عافد ةئيه

رئاز÷ا ءاسضق سسلجÃ دحألا ءاسسم فانينوك ةوخإلا عافد ةئيه تلواح ^
فلم نأا ىلع ديكأاتلاو مهيلكوم ةءار-ب تا-ب-ثإل ة-لدألا Ëد-ق-ت““ ة-م-سصا-ع-لا
امبسسح ““كسسامتم Òغ““ داسسفلاب ةقلعتŸا اياسضقلا ‘ ةيئاسضقلا ةعباتŸا

ةسسلج لÓخ فانينوك ةوخإلا وماfi لواحو .عافدلا ةئيه ناسسل ىلع ءاج
ةعباتم فلم نأا تابثإا ،تا-عا-سس ع-برأا ن-م د-يزأا راد-م ى-ل-ع فا-ن-ئ-ت-سسلا
ةدافتسسلاو ذوفنلا لÓغتسساو لاومألا سضييبتو داسسفلا اياسضق ‘ ÚمهتŸا

بايغ““ ¤إا رظنلاب ““لمتكم Òغ““ فلم وه ة-ق-ح-ت-سسم Òغ تازا-ي-ت-ما ن-م
ةيئاسضقلا ةيطبسضلا نإا فانينوك اسضر يماfi لاقو .““ةيرورسضلا قئاثولا

قئاثو ءاف-خإا-ب““ تما-ق ا-ه-نأاو ““ة-ل-ما-ك Òغ»و ““ة-سصقا-ن““ ة-سصÓ-خ تمد-ق
ةينطولا كونبلا يظفاfi تاحيرسصت Òسصم نع Óئا-سست-م ،““تا-مو-ل-ع-مو
راطإا““ ‘ ت“ فانينوك ةوخإلا اهنم دافتسسا يتلا سضورقلا نأا اودكأا نيذلا

ىلع ““Îسستلا““ نأا فانينوك اسضر يماfi هيف دكأا يذلا تقولا ‘و .““Êوناق
ةبعسصلا ةلمعلاب لاومألا ليوحتب اوموقي ⁄ هتوخإاو مهتŸا نأا تبثي قئاثولا
ةداعإاب““ ““يسس يجوك““ ةكرسش Òسسم رهاطب رودق  وماfi بلاط ،جراÿا ¤إا
ءاوسس ةيعامج ةفسصب““ ت“ ةعباتŸا نأل هقح ‘ رداسصلا مك◊ا ‘ ““رظنلا

.““Úيعيبط سصاخسشأا وأا Úيونعم سصاخسشأا اوناك
لئلدلا ““بايغ““ ىلع ةيئاسسŸا ةسسل÷ا ‘ ةيعافدلا تÓخادŸا تعمجأاو
يفÿا ليومتلا““ ةيسضق اهيف اÚ ÃمهتŸا ¤إا ةبوسسنŸا لاعفأÓل ةيداŸا

نع ثدحتت ⁄ تاقيقحتلا نأا ىلع نوماÙا قفتا ثيح ““يسسايسس بز◊
عنÁ ل ““ مهبسسح نوناقلا نأا امك ، يفخ لكسشب هليو“ ” يسسايسس بزح يأا
.““نطولا لخاد نم ةلو‡ ةهج لبق نم ةيباختنلا تÓم◊ا ‘ ةمهاسسŸا
اينوناق ايكنب اكسص مدق فانينوك اسضر نأا نوماÙا دكأا عوسضوŸا تاذ ‘و

وه لاŸا ردسصم ناو ةقيلفتوب زيزعلا دبع تايسسائرلل حسشŸÎا ةلم◊
نع ةقيثوب مهلاوقأا Úمعدم ““يسس يجوك““ ةكرسش نم قثومو Êوناق سضرق““
ةيلاŸا رداسصŸا ةينوناق ىلع قداسص-مهبسسح-يذلا يروتسسدلا سسلÛا
81 ةبوقعب نيدأا فانينوك اسضر مهتŸا نأا ركذي .ةقيلفتوب اهنم دافتسسا يتلا

نيدأا Úح ‘ يرئازج رانيد ÚيÓم8 ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان انجسس ةنسس
8و ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان ةنسس51 ةبوقعب فانينوك قراطو رداقلا دبع
8 و اذفان انجسس تاونسس01 ةبوقعب رهاط نب رودق تنادأا امنيب ،جد ÚيÓم
ر م ^ .ةيلام ةمارغ جد ÚيÓم
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ةينلع ةسسلج سشماه ىلع ليجوق دكأأو ^
ةيزهاج ““ سسمأأ ايلعلأ ةيعيرسشتلأ ةفرغلاب
تايدحت-لأ ة-ه-جأوŸ ير-ئأز÷أ بع-سشلأ
ةمداقلأ ةنسسلأ اهلم– يتلأ تا-بو-ع-سصلأو
يتلأ ةديد÷أ ةيروه-م÷أ ثع-ب ل-جأأ ن-م
.““تأونسس بلطتت
ةمأ’أ سسل‹ سسيئر رذح رياغم قايسس ‘و
ىلع ةددهم رئأز÷أ دودح نأاب ةبا-ي-ن-لا-ب

ا-بوروأأ ن-م سسئا-سسد كا-ن-ه ““ ه-لو-ق د-ح
فرعنو ر-ئأز÷ا-ب سصبÎت ا-بوروأأ جرا-خو

.““اهئأرو فقي يذلأ نم ىتح
مدع أأد-بÃ ر-ئأز÷أ مأز-ت-لأ ““ دد-ج ا-م-ك
لودل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ نوؤو-سشلأ ‘ ل-خد-ت-لأ
اهنوؤوسش ‘ لخدتلاب ح-م-سست ’ ل-با-قŸا-ب
ة-قأد--سص ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““ ة--ي--ل--خأد--لأ
⁄ يأورحسصلأو يبيللأ بعسشلأ عم رئأز÷أ
ءيسش لك ““ نأأ أددسشم ““ةقيقسش لود بجعت
اهتسساي-سس ءا-ن-ث-ت-سسا-ب ر-ئأز÷أ ‘ Òغ-ت-ي
.““ةيجراÿأ
أوقدا-سص د-ق ة-مأ’أ سسل‹ ءا-سضعأأ نا-كو
نوناق سصن ىلع ةيب-ل-غأ’ا-ب Úن-ث’أ سسمأأ
ةسسل-ج ‘8102 ةنسسل ةينأز-يŸأ ة-يو-سست

ةباينلاب سسلÛأ سسيئر اه-سسأأر-ت ة-ي-ن-ل-ع

تيوسصتلأ ةسسلج لÓخو .لي-جو-ق ح-لا-سص
ع-م تا-قÓ-ع-لأ ةر-يزو ا-ه-تر-سضح ي-ت--لأ
ةيلاŸأ ريزو د-كأأ رأوز-ع ة-م-سسب ناÈŸلأ
سصيلقت متيسس هنأأ نامحرلأ دبع نب نÁأأ

ناÈŸلأ مامأأ ةيلاŸأ نوناق سضرع ةدم
نم ة-يأد-ب (1-سس) ةيع-جرŸأ ة-ن-سسلأ ¤أ
‘ لسضفأأ مكحتلاب حمسسي ام ،1202 ماعلأ
عم اي-سشا“ ،Èكأأ ة-ي-فا-ف-سشبو تا-ق-ف-ن-لأ
يذلأ ةيمومعلأ ةي-لاŸأ حÓ-سصإأ ج-ما-نر-ب

دبع ةيروهم÷أ سسي-ئر ج-ما-نر-ب ه-ب ءا-ج
.نوبت ديÛأ

تبث-ي ءأر-جإ’أ أذ-ه ““ نأأ ر-يزو-لأ ح-سضوأأو
ن--م د--يزŸأ ءا--ف--سضإأ ‘ ة--لود--لأ ةدأرإأ
فسشك امك ““ ةينأزيŸأ Òيسست ‘ حوسضولأ

ةهجوŸأ سضور-ق-لأ ›ا-م-جإأ غو-ل-ب ““ ن-ع
رايلم319.01 هتميق ام ينطولأ داسصتقÓل
نم ديزأأ قلغو يسضاŸأ وينوي ةياغ ¤إأ جد
““1202 ‘ سصا-خ سصي-سصخ-ت با--سسح63

‘ امدق يسضمتسس ةموك◊أ ““ نأأ دكأأ ثيح
Œأ ديسسŸسصإ’أ نم ديزÓلا‹ ‘ تاح

ءافسضإأو تاق-ف-ن-لأ د-ي-سشر-ت ع-م ة-ي-لاŸأ
.““ماعلأ لاŸأ Òيسست ‘ ةمزÓلأ ةيفافسشلأ

ر م  ^

ابسس– بز◊ا ةدايقل لهؤوم Òغ هوÈتعا
 ةلبقŸا تاقاقحتسسÓل

fiفألأ تاظفاÓيبزح ””كأرح””ـل رسض– ن
””يجعب”” ماعلأ Úمألاب ةحاطإÓل

 بز◊أ ىلع أرطخ لكسشت اهنوك ةيلا◊أ ةدايقلأ ءاقب لوقعŸأ Òغ نم : رجفلل يبرعلب بئانلأ^

ةلودلا تاسسسسؤوŸ يقيق◊ا موهفŸا يطعتسس ةلبقŸا تايلÙاو تايعيرسشتلا نإا لاق

 تأروانŸأ ءأرو فقي نم فرعنو ةددهم رئأز÷أ دودح :ليجوق
 رئأز÷اب سصبÎت ابوروأأ جراخو ابوروأأ نم سسئاسسد كانه ^

يطعيسس ةلبقŸا ةيلÙاو ةيعيرسشتلا تاباختن’ا ““ نإا ليجوق حلاسص ،ةباينلاب ةمأ’ا سسل‹ سسيئر لاق
ىلع اننأاو ةددهم رئاز÷ا دودح ““ نأا ادكؤوم ““هيزنلا يسسايسسلا لمعلاو ةلودلا تاسسسسؤوŸ يقيق◊ا موهفŸا

ة-ي-لا-سضن-لأ د-عأو-ق-لأ ف--ل--تfl سشي--ع--ت ^.““تاروانŸا هذه ءارو نم فقي نÃ ملع
Ùفأ’أ تاظفاÓنطولأ تاي’و نم ديدعلاب ن

Úلسضانم نم يوق كر– دهسشتو Òبك نايلغ
كر◊ Òسضحتلل ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح

Úمأ’اب مايأ’أ هذه حيطي نأأ هنأاسش نم ““ÓÊفأأ““
لسضفلأ وبأأ ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ ماعلأ
Òغلأ يدايقلأو لجرلاب ““ هايإأ نيÈتعم يجعب

لÓخ بز◊أ ةدايقل بسسا-نŸأ Òغ-لأو ل-هؤو-م
تاقاقحت-سسÓ-ل أÒسض– ة-مدا-ق-لأ ة-ل-حرŸأ
دعب ةرسشابم رئأز÷أ اهدهسشتسس يتلأو ةلبقŸأ

¤إأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ةدوع
  .““هتيفاعو هتحسص لماكب نطولأ سضرأأ
نأرهوب نÓفأÓل ةيلاسضنلأ دعأوقلأ نأأ ودبيو
طسسولأو برغلأو قرسشلأ تاي’و نم ديدعلابو
Úمأ’اب ةحاطإÓل يعاسسم ‘ تعرسش بون÷أو
ةبلاطŸأو ““ يجعب لسضفلأ وبأأ ““ نÓفÓل ماعلأ
بئانلأ نأرهو نم كرحتلأ أذه دوقيو هليحرب
ةينوناقلأ نوؤوسشلأ وسضع لامك يبرعلب ÊاÈŸلأ
  .ينطولأ يبعسشلأ سسلÛاب ةيرأدإ’أو
نأأ رجفلل حيرسصت ‘ يبرعلب لامك بئانلأ لاقو
نÓ-فأ’أ Úل-سضا-ن-م ن-م Úيد-ئا-ق--ع--لأ ل--ك ““
حورلاب نوعتمتي نيذلأ نمو نطولل Úسصلıأ
بسصانŸأ ىلع Úت-فا-ه-تŸأ سسي-لو ة-ي-ن-طو-لأ
ة-ق-ي-سضلأ م-ه◊ا-سصم ة-مدÿ تا--ما--عز--لأو
كأر◊اب قاحت-ل’أو ما-م-سضن’ا-ب نو-ب-لا-ط-م
بز◊أ سسأأر ىلع نم حيطيسس يذلأ ÓÊفأ’أ

ةنا-مأ’أ ن-ع هدا-ع-بإأو ي-بز◊أ لوؤو-سسŸأ أذ-ه
تأدايقلأ ثرإ’ أرأرمتسسأ ““ هايإأ أÈتعم ““ ةماعلأ
ىلع تلوأد-ت ي-ت-لأ ة-ي-عر-سشلأ Òغ ة-ق-با-سسلأ
تا-ف-لfl ““ نأأ ¤إأ ي-بر-ع-ل-ب را--سشأأو .““بز◊أ
Ìكأأو ،نÓف’أ ‘ ةيقاب لأزت ’ قباسسلأ ماظنلأ

لخأد ثبعلاب هوجولأ سضع-ب ل-سصأو-ت كلذ ن-م
““ هايإأ أÈتعم ““ ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح
ينطولأ ريرحتلأ ة-ه-ب-ج بز-ح دد-ه-ي أر-ط-خ
نم ديدعلأ لعج ام وهو ةي-لا-سضن-لأ هد-عأو-قو
بز◊أ تامسسق نورداغي تاي’ولاب ÚلسضانŸأ
لا-ح و-ه ا-م-ك ة-ي--ل--خأد تا--عأر--سص ط--سسو

ريرحتلأ ةه-ب-ج بز◊ ة-ي-قر-سشلأ ة-ظ-فاÙأ
‘ يدايقلأ أذ-ه ىر-يو   .““نأر-هو-ب ي-ن-طو-لأ
ىلع ءاق-بإ’أ لو-ق-عŸأ Òغ ن-م ““ ه-نأأ نÓ-فأ’أ
هاŒأ ‘ Òسست دÓبلأو بزحلل ةيلا◊أ ةدايقلأ

ةيرذج تاحÓسصإأ سساسسأأ ىلع ي-ن-ب-م د-يد-ج
نأأو قبسسو بعسشلأ اهل علطتي ةديدج ةيروهمجو
هيلوت ذنم نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ اهب دهعت
ةيلا◊أ هوجولأ أÈتع-م ““ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت-ب م-ك◊أ
نأأ ةلاحتسساب ““ بعسشلأ مومع ىدل ةسضوفرŸأ
ةفاكو ة-ل-ب-قŸأ تا-با-خ-ت-ن’أ ة-م-ه-م ¤و-ت-ت
ا-هاŒأ ‘ ة-لود-لأ Òسست-سس ي-ت--لأ تأرا--يÿأ

““ نأأ يبرعلب حÎقأ قايسسلأ أذه ‘و .““Óبقتسسم
دوقت ةيعامج ةدايقو ةينطو ةن÷ ليكسشت متي
11لأ ر“ؤوملل أÒسض– ةلحرلأ هذه ‘ بز◊أ
ةديدج ةدايق زرفيو جرخيسس يذ-لأو نÓ-فأÓ-ل

دلو يذل نطولل ةمدخ يلخأد قفأوتب ىظ–
حبسصأأ بز◊أ ““ نأأ أدكؤوم ““همحر نم نÓفأ’أ
Òغ هتدايقو ة-ي-نو-نا-ق-لأ ر-طأ’أ جرا-خ مو-ي-لأ

ر“ؤوم دقع متي نأأ ررقŸأ نم ناكو ةيعرسش
ةتسس هل ةفاسضإأ ت“و طرافلأ يام ‘ بز◊أ
Òسست رومأ’أ لك نك-ل ““ ع-با-تو .““ىر-خأأ ر-ه-سشأأ
نأأ دب’ ريرحتلأ ةهبج بزحو ةمهبم ةقيرطب
سسي-لو ن-طو-ل-ل Úسصلfl سصا-خ--سشأأ هدو--ق--ي
مدع““ ¤إأ ءافرسشلأ عي-م-ج ا-ي-عأد ““ن-يزا-ه-ت-نأ
اههجوت يتلأ ةللسضم تاحيرسصت ءأرو قايسسن’أ

هجو نودب بز◊أ ةدايق ىلع تلوتسسأ ةعامج
 سسانيإأ.م ^   .““قح

 ةراكسشلاو ةوسشرلا ةبراÙ سسسسؤوي ديد÷ا تاباختن’ا نوناق
 ةلبقŸأ ةيلÙأو ةيعيرسشتلأ تاباختنلأ ميظنتل نوزهاج :‘رسش

 هتهأزن نم دكأاتت ىتح ÊوÎكللأ باختنÓل هجتت نل رئأز÷أ ^
دحأو موي ‘ تايلfiو تايعيرسشت ميظنت ليحتسسŸأ نم  ^

 فيطسس نم دكؤوي سسنوي Ëرك ةيروهم÷ا طيسسو
””fiبلأو ةوسشرلأ ةبراÒانماهم نم ةيرئأز÷أ ةرأدإلأ ‘ ةيطأرقو””

ةرأدإ’أ ‘ ةيطأرقوÒبلأو ةوسشرلأ ةرهاظ ةبراfi ““ نأأ فيطسس ¤إأ سسمأأ هتداق يتلأ ةرايزلأ لÓخ سسنوي Ëرك ةيروهم÷أ طيسسو دكأأ  ^
يدافتل ةلدأ’أو نئأرقلأ عيمج هيدل رفوتت نأأ بجي ةيروهم÷أ طيسسو ““ نأأ لاق ثيح ““ ةيروهم÷أ طيسسو ماهم نم يه ةيرئأز÷أ
رئأودلأ ءاسسؤور ةداسسلأ عم اهدقع يتلأ لمعلأ ةسسلج لÓخ سسنوي Ëرك قرطت امك .““تاباسس◊أ ةيفسصتل دح عسضوو سصاخسشأ’اب سساسسŸأ
طيسسو رود ““ ¤إأ سسابع تاحرف ةعماجب مسساقلب تيان مسساق دولوم تأرسضاÙأ ةعاقب فيطسس ةي’ول يذيفنتلأ سسلÛأ ءأردمو
ايسضاق ’و ايلأو سسيلو نطأوŸأو ةرأدإ’أ Úب برقمو ةلودلأ راطإأ وه ةيروهم÷أ طيسسو نأاب دكأأو ““ةديد÷أ رئأز÷أ لظ ‘ ةيروهم÷أ
ةينماسضت تابه عيزوتب ةبسسانŸاب ماق امك ةيئ’ولأ ةيبودنŸأ رقم Úسشدت ىلع فيطسس ¤إأ هترايز لÓخ سسنوي Ëرك فرسشأأو .““ايماfi ’و
 جلسصل ىسسيع ^ .ةينيدلأو ةيوبÎلأو ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ ةدئافل انوروك ةحئاج نم ةياقولأو ميقعتلأ لئاسسو ‘ ةلثمتم

يفن ىيحيوأ دمحأ قباسسلأ لوأ’أ ريزولأ لواح̂ 
يحايسسلأ راقعلأ بهن ةيسضق ‘ هيلأ ةهجوŸأ مهتلأ
لوقلاب حيسسف نب لامعأ’أ لجر فرط نم ةدكيكسسب
ىوتسسŸأ ىلع م-ت-ي نا-ك ف-لŸأ أذ-ه ة÷ا-ع-م نأ
‘ زايتم’أ دقع ” امك يزكرŸأ سسيلو يلÙأ

نأدعسس روتكدلأ ىنبم رأوسسأأ جراخ هدجأوت ةÎف
نÓعزو لوغ Úقباسسلأ لقن-لأ ءأرزو لوا-ح ا-م-ي-ف

ررب قايسسلأ سسفن ‘و  .نوناقلأ قيبطت امهمزج
تاميلعت قيبطتب مهلاعفأأ Úقباسسلأ ةدكيكسس ة’و
قيقحتل يلÙأ رامث-ت-سس’أ م-عد-ب لوأ’أ ر-يزو-لأ

دعب تاقورÙأ عاطق جراخ ةروثلأو لمع بسصانم
اياسضقب ÚمهتŸأ طابترأ ببسسب تÓي-جأا-ت ة-ثÓ-ث
حتف Úق-با-سس Úلوؤو-سسمو ءأرزو ن-م ىر-خأأ دا-سسف
ةÁر÷أ ةحفاكم ‘ سصسصختŸأ يئأز÷أ بطقلأ
دمfiأ يديسس ةم-ك-حÃ ة-يدا-سصت-ق’أو ة-ي-لاŸأ

نم ةدكيكسسب يباغلأو يحايسسلأ راقعلأ بهن ةيسضق
لÓخو  .حيسسف نب د-مfi لا-م-عأ’أ ل-جر فر-ط

نع ىيحيوأ دمحأأ قباسسلأ لوأ’أ ريزولأ بأوجتسسأ
ةلدابعلاب هنجسس نم رسشابŸأ لقنلأ ويديف قيرط

نأ أزÈم اهب عباتŸأ ةليقثلأ مهتلأ لك ىفن راسشب
دهاسشك فلŸأ أذه ‘ هتبل-ط ا-ي-ل-ع-لأ ة-م-كÙأ
ةدكيكسس ›أول اهلسسرأأ يت-لأ ة-لا-سسر-لأ سصو-سصخ-ب
يلÙأ رامثتسسÓل تÓيهسست Ëدقت بلط سصختو
هدجأوت نأ ¤أ أÒسشم مه-ت-م ¤أ لو-ح-ت-ي نأأ ل-ب-ق
رأرق ىلع ه-عÓ-طأ نود لا-ح ة-لدا-ب-ع-لأ ن-ج-سسب
تناك اهنأأ اهنع لاق يتلأ ةيسضقلأ هذه ‘ ةلاح’أ
’ هنأأ هبسسح ينعي ام يلÙأ ىوتسسŸأ ىلع Òسست
.فلŸأ أذه ‘ تأزواŒ نم لسصح اميف هل لخد
هجو لوأ ريزو ةيلوؤوسسم هيلوت لÓخ هنأأ ركذ امك
هجوŸ راقعلأ ىلع ظافحلل ةيلاŸأ ةرأزول رمأوأ
” ةيسضقلأ هذه سصوسصخب هنأ حسضوأأو رامثتسسÓل
نأ ’أ1102 ةم-ي-ل-ع-ت ن-م دو-ن-ب لا-خدأ حأÎقأ
وهو تلقرعو تأزواŒ تبكترأ ةيلÙأ تاطلسسلأ

ريزولأ ةميلعت ءاغلأ ¤أ ىدأ ام اهنع لوؤوسسم Òغ
ق-فو ة-لود-لأ كÓ-مأ ة-ير-يدŸ ة-ه--جوŸأ لوأ’أ
يتلأ ةميلعتلأ نأ قايسسلأ سسفن ‘ أدكؤوم نوناقلأ
هيف ناك تقو ‘ ت“ ةيسضقلأ اهرثأ ىلع جلاعت

.ةيسضقلأ ‘ › لخد ’ نأ ينعي ام ةموك◊أ رداغ
لك نأ ىلع ديكأاتلاب هسسفن نع ىيحيوأأ عفأد امك

اهفده نا-ك0102 ‘ اهردسصأأ يتلأ تامي-ل-ع-ت-لأ
كلذ مغر هنأ ¤أ أÒسشم يمومعلأ راقعلأ ةيامح
ريزو ركنأأ هرودبو  .داسسفلاب تاماهتأ ¤أ هترج دقف
هتيلوؤوسسم نم لوغ رامع قباسسلأ ةيمومعلأ لاغسشأ’أ

داسسف هوجو نم هجو ززÈي يذلأ فلŸأ أذه ‘
دعب ريزولأ بسصنم دلقت هنأأ احرسصم قباسسلأ ماظنلأ

فلم نأ امك رمثتسسŸأ فلم Ëدقت نم نيرهسش
نأو ةرأزولل م’أ Úم’أ ه-ب ف-ل-ك-م ه-ب-سسح لا◊أ
سسيلو ةلماك ةيلوؤوسسŸأ لمحتت ةيئانيŸأ ةسسسسؤوŸأ
ءانيŸأ ر-يد-م ف-ل-ك ه-نأأ فÎعأ ه-نأ Òغ ر-يزو-لأ
ÚمأÓل هعفر مث نمو ريرقت دأدعأو فلŸأ ةسسأردب
دكأو  .ةيئدبŸأ ةقفأوŸأ حنم دسصق ةرأزولاب ماعلأ
لاغسشأ’أ ريزو بذك امك ايباجيأ ءاج ريرقتلأ نأ
يأأ نÓعز Êاغلأ دبع اقباسس لق-ن-لأو ة-ي-مو-م-ع-لأ

هنأ ¤أ أÒسشم حيسسف نب داسسف ةيسضق ‘ هل ةيلوؤوسسم
ايلعلأ ةمكÙأ ققfi فرط نم هيلأ عامتسس’أ ”

حنم هنأأ سساسسأأ ىلع هل ماهت’أ هيجوت ” مث دهاسشك
نم ةلسسأرم ىلع ءانب نير-ه-سش د-يد“ ح-ي-سسف ن-ب

ةلسسأرم ”و ةيقافت’أ ءاغلإاب ةدكيكسس ءانيم ريدم
قيبطتب لاق امك انرمأو كلذ لجأأ نم رمثتسسŸأ
هنأأ يكتسشي ىقب رمثتسسŸأ كلذ ىلع ءانبو نوناقلأ

ةسسسسؤوم هب تماق ام نأأ حرسص امك  .فسسعت ةيحسض
عامتسس’أ ” امك Êوناق ءأرجإأ وه ةدكيكسس ءانيم
نبو ةلابردوب دمÚ fiقباسسلأ ةدكيكسس ة’و ¤أ

امهيلأ ةهجوŸأ مهتلأ أركنأ نأذللأ يزوف Úسسح
يحايسسلأ رامثتسس’أ فلم ةسسأرد ” هنأ نيزÈم
أذيفنتو نوناقلأ قفو حي-سسف ن-ب لا-م-عأ’أ ل-جر-ل
لغسش بسصانم قلخ لجأ نم ةموك◊أ تام-ي-ل-ع-ت-ل

 .يلÙأ ىوتسسŸأ ىلع ةديدج
⁄ هنأ حيسسف نب دمfi يسسيئرلأ مهتŸأ حرسص امك
هلوسصح دعب يحايسسلأ هعورسشم زا‚أ ‘ قلطني

راتكه52 ةحاسسم لÓغتسس’ زاي-ت-مأ د-ق-ع ى-ل-ع
نأ ¤أ أÒسشم هقاطن نع ةجراخ فورظ ببسسب

نم فدهيو ي-ك-ن-ب ل-يو“ نود ” عور-سشŸأ أذ-ه
يحايسسلأ عاطقلأ طيسشنتو ةوÌلأ قلخ ¤أ هئأرو
ءانيم لÓغتسسأ ةسصخر سصوسصخب امأأ .ةد-ك-ي-ك-سسب
هتأرامثتسسأ راطأ ‘ ناك ه-نأ حر-سص د-ق-ف ة-ي’و-لأ
 .ةيمومعلأ لاغسشأ’أو تفزلأ ليوحتب ةسصاÿأ

نأوسضر دمحم̂ 

ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر دكأأ ^
هتئيه ةيزهاج ،‘رسش دمfi ،تاباختنÓل
ةيع-ير-سشت-لأ تا-قا-ق-ح-ت-سس’أ م-ي-ظ-ن-ت-ل
سسيئر اهب دعو يتلأ ة-ق-ب-سسŸأ ة-ي-لÙأو
نأأ أزÈم ،نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ
يذلأ تا-با-خ-ت-نÓ-ل يو-سضع-لأ نو-نا-ق-لأ

تاعاسسلأ لÓخ ءأÿÈأ ةن÷ هنع جرفتسس
يذلأ داسسفلأ ةبراÙ سسسسؤويسس ة-ل-ب-قŸأ

تأونسسلأ لÓخ ةيباختن’أ ةي-ل-م-ع-لأ دا-سس
تا-سسسسؤوŸأ ءا-ن-ب را-سسم ل-قر-عو ةÒخأ’أ
.ةيمومعلأ
هلوز-ن لÓ-خ ،Úن-ث’أ سسمأأ ،‘ر-سش لا-قو

ة-ط-ل-سس نأأ ة-عأذإ’أ مورو-ف ى-ل-ع ا-ف-ي-سض
ةقلعتŸأ ةيسضرأ’أ زهج-ت-سس تا-با-خ-ت-ن’أ
اهدعب ىنسستيل تاباختن’أ نوناق ليدعتب
ه-ب-سسا-ن-ي اÃ را-ي-ت-خ’أ نو-ب-ت سسي-ئر-ل--ل
فرط نم ابخ-ت-ن-م ه-ت-ف-سصب ه-تا-ع-ل-ط-تو
ؤوبنتلأ ناك يأ’ نكÁ ’““ افيسضم ،بعسشلأ

Ãسصوسصخب ةيروه-م÷أ سسي-ئر هرد-سصي ا
يذلأ عأÎق’أ ط‰و يباخ-ت-ن’أ ما-ظ-ن-لأ
ه--تا--مأز--ت--لأو ه‹ا--نÈل بي--ج--ت---سسي
ىلع ،ثدحتŸأ تأذ ددسشو .““ةيبا-خ-ت-ن’أ

ديد÷أ تاباختن’أ نوناق عسضي نأأ ةرورسض
تهو-سش ي-ت-لأ ةرا-ك-سشلأو ةو-سشر-ل-ل أد--ح

تاسسسسؤوŸأ ءان-بو ي-طأر-قÁد-لأ را-سسŸأ
لولح د-جو-ي ه-نأأ ا-ف-ي-سضم ،ة-يرو-ت-سسد-لأ

سسوؤور ءأرسش مامأأ قيرطلأ عطقل ةينوناق
.““ةيباختن’أ مئأوقلأ
سسرج قد هنأأ ¤إأ مورو-ف-لأ ف-ي-سض را-سشأأو
،2102 ‘ لدعلل أريزو ناك امنيح رأذن’أ
عمتÛأ رخني يذ-لأ دا-سسف-لأ سصو-سصخ-ب
ىلع أرطخ لكسشيو ةلود-لأ نا-كرأأ دد-ه-يو

ذخؤوت ⁄ هتأريذ– نأأ Òغ يموقلأ نمأ’أ
،كأذنآأ ةمئاقلأ ةطلسسلأ ىدل رابتع’أ Úعب

قيرط ‘ نحنو ىتأأ يعولأ““ نأاب اكردتسسم
.““Òيغتلأ
ة-ي-ن-طو--لأ ة--ط--ل--سسلأ نأأ ،‘ر--سش د--كأأو
‘ ة-بر◊أ سسأأر نو-ك-ت-سس تا-با-خ-ت-نÓ-ل

fiاهرابتعاب ،تاباختن’أ ‘ داسسفلأ ةبرا
تمد-قو ’و-ل-ح حÎق-ت ة-يرو-ت-سسد ة-ئ-ي-ه
سسل‹ رود ¤إأ أÒسشم ،تأردا-------ب-------م
ةمكÙأ رودو لاŸأ ةبقأرم ‘ ةبسساÙأ
امكاح نوكتسس اهنإأ لاق يتلأ ة-يرو-ت-سسد-لأ
.““تائيهلأو نطأوŸأو تاطلسسلأ Úب

تررح هتئيه ““ نأأ ،لوؤوسسŸأ تأذ زربأأو
ةرأدإ’أ ةسضبق نم ةي-با-خ-ت-ن’أ ة-ي-ل-م-ع-لأ
’ ةرأدإ’أ عم قيسسنتلأ نأأ أدكؤوم ،تأونسسل
هتئيه ةيرح سشماه ىلع اهلوا-ط-ت ي-ن-ع-ي
د-ه-ع نإأ““ لا-قو ،ة-ل-ما-ك ا-ه-نأأ د-كأأ ي-ت-لأ
نم .““ىهتنأ ىرخأأ ىلع ةط-ل-سس ءأو-ق-ت-سسأ

ميظنت ةيناكمإأ ،‘رسش دعبتسسأ ،ىرخأأ ةهج
،دحأو موي ‘ ةيلfiو ةيعيرسشت تاباختنأ

دوجو حÎقŸأ ديسسجتل مزلي هنأأ ¤إأ أÒسشم
تايناكمإ’أ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،يسضاق ف’آأ9
.““كلذب حمسست ’ يتلأ ةيداŸأ
بابسشلأ ةيبلتب رخفت رئأز÷أ نإأ ¤إأ راسشأأو
ىلع ظاف◊أ ‘ ،ةطلسسلأ ءأدنل ،يرئأز÷أ
ليجسست نع افسشا-ك ،تا-با-خ-ت-ن’أ ة-نا-مأأ
ةذ-تا-سسأأ ن-م ،ن-طأو-م ف-لأأ573 عو-ط-ت
نإأ دكأأو ،Úسسن÷أ ىلع Úعزوم ،Úفظومو
.دÓبلأ ‘ ةيطأرقÁدلأ نأزخ وه بابسشلأ
ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر دكأأ امك
ه-ج-ت-ت ن-ل ر-ئأز÷أ نأأ ،تا-با-خ--ت--نÓ--ل
نم دكأا-ت-ت ى-ت-ح ÊوÎك-ل’أ با-خ-ت-نÓ-ل

، لهسس ÊوÎكل’أ باختن’أ““ لاقو ،هتهأزن
أذه ىلع قفأوأأ ’ ةطل-سسلأ سسي-ئر-ك ن-ك-ل
ىرن ىتح رماغ-ن ’ ن-ل““ ا-ف-ي-سضم ،““ر-مأ’أ
،““هتيفافسشو ÊوÎكل’أ باخ-ت-ن’أ ة-هأز-ن
ةينطولأ ةيقاطبلأ Òهطت نع هثيدح ‘و
59 ةبسسنب ةزهاج اهنإأ““ لا-ق ،ا-ه-ح-ي-ق-ن-تو
 .““ةئاŸاب
حبسصأأ ديد÷أ روتسسدلأ ““ نأأ ،‘رسش دافأأو
نل ةيذيفنتلأ هراثأأو ةينطولأ بسساكŸأ نم
سسيئر فرط ن-م هرأد-سصإأ د-ع-ب ’إأ نو-ك-ت
نمزب ا-طو-بر-م سسي-ل أذ-هو ة-يرو-ه-م÷أ

fiق-فو سسي-ئر-ل-ل دو-ع-ي ر-يد-ق-ت--لأو دد
.““ةيسسايسسلأو ةيعامتج’أ فورظلأ
ىلع ءاتفتسس’أ ر-ير-ق-ت ى-ل-ع ة-قدا-سصŸأ
““اينوÎكلإأ““ روتسسدلأ
ة-ط-ل-سسلأ سسي-ئر ف-سشك ر-خآأ قا-ي--سس ‘و
دمfi ،تاباختنÓل ةلق-ت-سسŸأ ة-ي-ن-طو-لأ

سسل‹ ءا--سضعأأ ة--قدا--سصم ن--ع ‘ر---سش
عورسشم ىلع ءافتسس’أ ريرقت ىلع ةطلسسلأ
Èمفون1 مو-ي ىر-ج يذ--لأ رو--ت--سسد--لأ
رقÃ هل ة-م-ل-ك ‘ ‘ر-سش ر-كذو .ي-سضاŸأ

ىلع ةقداسصŸأ ““ نأاب تاباخت-ن’أ ة-ط-ل-سس
ءأدبإأو ةينوناقلأ لاجآ’أ ‘ ت“ ريرقتلأ
تلسصو اŸ ةل’د نم Ìكأأ هل دعب نع يأأرلأ
‘ يجولونك-ت رو-ط-ت ن-م ة-ط-ل-سسلأ ه-ي-لإأ

.““يباختن’أ لعفلأ ة÷اعم
مامأأ تاباختن’أ ةطلسس ‘ وسضع سضرعو
ءاتفتسس’ يئاهنلأ ريرقتلأ مÓعإ’أ لئاسسو
بأوبأأ ةدع نمسضت يذلأو  روتسسدلأ ليدعت

ةلم◊أو ةيباختن’أ مئأوقلأ ةعجأرم اهنم
نÓعإأو عأÎق’أ ةيل-م-عو ة-ي-ئا-ت-ف-ت-سسإ’أ
 بلاطوب ةراسس ^ .جئاتنلأ

قلخ فدهب تازواجتلا ريÈت حسسيف نب لواح اميف
ةديدج لغسش بسصانم

 مهتايلوؤوسسم نوفني نÓعزو لوغ ىيحيوأأ
 ةدكيكسسب يحايسسلأ راقعلأ بهن ‘



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه2441 ¤وأ’ا ىدامج41ـل قفوŸا مÈ0202مصسيد92 ءاثÓثلاينطو4

‘““ هنأاب اهل نايب ‘ ةرازولا تحصضوأاو ^
ثÓثلا ةيصسردŸا تاناحتم’ا ميظنت راطإا
ةينطولا ةي-بÎلا ةرازو م-ل-ع-ت1202 ةرود

ىلع ÚلبقŸا ÚصسردمتŸا ذيمÓتلا عيمج
ثÓثلا ةيصسردŸا تا-نا-ح-ت-م’ا زا-ي-ت-جا
،يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرم ةياهن ناحتما)
ناحتما ،طصسوتŸا ميلعتلا ةداهصش ناحتما

ÚحصشŸÎا ةفا-كو (ا-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-صش
Êاحت-م’ ح-صشÎلا ‘ Úب-غار-لا رار-حأ’ا

ةدا-ه-صشو ط-صسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت--لا ةدا--ه--صش
ةرودلا تÓيجصستلا ةيلمع نأاب ،ايرولاكبلا

30 دحأ’ا موي نم ءادتبا قل-ط-ن-ت-صس1202
سسفن نم82 سسيمÿا موي ةياغ ¤إا يفناج

.““رهصشلا
ةرود-لا هذ-ه نأا-ب رد--صصŸا سسف--ن دا--فأاو
طور-صشلاو تاءار-جإ’ا سسف-ن-ب““ نو-ك-ت--صس
يأا نود ةقباصسلا تارودلا ‘ اهب لومعŸا
وأا ليجصستلا طورصشب قلعت ام ءاوصس Òيغت

 قوقح

ة-ب-صسن-لا-ب ه-نأا-ب اد-كؤو--م ،““ل--ي--ج--صست--لا
ليجصستلا متي ،Úصسردم-تŸا Úح-صشÎم-ل-ل

ة-ي-بÎلا ةرازو-ل ة-ي-م-قر-لا ة-ي-صضرأ’ا Èع
امأا ،تاصسصسؤوŸا يريدم فرط نم ةينطولا
نع متي رار-حأ’ا Úح-صشÎم-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب

ي-ن-طو-لا ناو--يد--لا ي--ع--قو--م ق--ير--ط
Úصصاÿا تا-ق-با-صسŸاو تا-نا-ح-ت--مÓ--ل

ميلعتلا ةداهصشو ايرولاكبلا ةداهصش Êاحتماب
. طصسوتŸا
ناحتماب سصاÿا ناويدلا عقو-م ل-ث-م-ت-يو
: ‘ ا----يرو----لا----ك----ب----لا ةدا-----ه-----صش
zd.ceno.cab//:sptthةبصسنلابو
ط-صسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-صش نا-ح-ت-م’
zd.ceno.meb//:sptth

ةرون ةظيفح^
،Êادمح ديم◊ا دبع ،ةحÓفلا ريزو قرطت ^
ةيحÓفلا حلاصصŸا ءاردم عم عا-م-ت-جا لÓ-خ

¤ا ،دÓ-ب-لا بر-غ بو-ن-جو بر--غ تا--ي’و--ل
flا فلتŸا تافلŸقيرط ةقرو راطإا ‘ ةجرد

Òغ راقعلا عاجÎصساك ،4202-0202 عاطقلا
ةيحÓفلا بعصشلا سضعب Òيصست ةداعإاو لغتصسŸا

ىلع لمعلل ةمرا-صص تا-م-ي-ل-ع-ت ىد-صسا ثي-ح
Œةرازولا هترصشن ةرازولل نايب دافأاو .اهديصس

ديصسلا نأاب كوبصسي-ف-لا ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف-صص Èع
يرا÷ا عو-ب-صسأ’ا ة-ياد-ب ‘ سسأار-ت Êاد-م--ح

تاي’ول ةيحÓفلا حلاصصŸا ءاردم عم اعامتجا
نع رواحتلا ةينقتب ،دÓبلا برغ بونجو برغ
تايلمع ةدع مي-ي-ق-تو ة-صسارد-ل سصصصخ د-ع-ب
هتاذ ردصصŸا حصضوأاو .عاطقلا سصخت تافلمو
رذبلاو ثر◊ا ةلمح :ب قلعتت تافلŸا هذه نأا
نيومتلا ةميلعت قيبطتو ةرذلا داصصح ة-ل-م-حو

Ãا ة-لا-خ-ن-لا ةداŸيقصسلا ج-ما-نر-بو ة-م-عد
Òهطتو ةيحÓ-ف-لا ءا-بر-ه-ك-لاو ي-ل-ي-م-ك-ت-لا
نم اه Òغو ،لغتصسŸا Òغ راقعلا عاجÎصساو
ةقرو جمارب زا‚ا راطإا ‘ لخدت يتلا تافلŸا

.““4202-0202 عاطقلا قيرط
ه-ي-ف تكرا-صش يذ-لا ،عا-م-ت-ج’ا اذ-ه لÓ-خو
دهاعŸا ءاردمو ةرازولا ة-يز-كرŸا تارا-طإ’ا
يرئاز÷ا ناويدلا يلث‡و ةين-عŸا ة-ي-ن-ق-ت-لا
ةماهلا ““تافلŸاب ريزولا ركذ ،بوبحلل ينهŸا
‘ رظنلا ةداعإ’ اهحتف ” يتلا ““ةصساصس◊او

اطاطبلا بعصش رارغ ىل-ع ا-هÒي-صست ة-ق-ير-ط
سصيلقت لجأا نم ،اهÒغو بوب◊او بيل◊او

.ايجيردت تادراولا ةروتاف
ÚلوؤوصسŸا نم ريزولا بلط ،قايصسلا اذه ‘

ة-ق-فار-م ةرور-صضب عا-ط-ق--لا ن--ع Úي--لÙا
ةلمح حا‚إا ل-جأا ن-م ““ا-ي-ناد-ي-م““ ÚحÓ-ف-لا
نيرخآ’ا Úلعافلا عم رهصسلاو رذبلاو ثر◊ا

Òصسيتلا ‘ بصصت يتلا تاميلعتلا قيبطت ىلع
لازي ’ يتلا ليقارعلاو ءابعأ’ا نم فيفختلاو
ديصسلا حلأاو .نوبرŸاو نوجتنŸا اه-ن-م Êا-ع-ي

لمعلا ةقيرط Òيغ-ت ““ةرور-صض ى-ل-ع Êاد-م-ح
ةليصصح Ëدقت نع فكلاو تازا‚’ا مييقتو
ةباجتصس’ا““ ـب ددصصلا اذه ‘ ابلاطم ““ ماقرأا
فيصضي ،““ايناديم ةحورطŸا لئاصسملل ةيلعفلا
Úلعاف-لا ل-ك دد-صصلا اذ-ه ‘ ا-عدو . نا-ي-ب-لا

برقتلاو كرحتلل ةيحÓ-ف-لا فر-غ-لا ة-صصا-خ
م-ه-تا-جا-ي-ت-حا ة-فر-عÚ ŸحÓ-ف-لا ن-م Ìكأا
.لاجآ’ا برقأا ‘ سصئاقنلا كاردتصساو
تاميلعت ةحÓفلا ريزو ىطعأا ،ىرخأا ةهج نم
Òهطت ةيلمع ديصسŒ ‘ ليج-ع-ت-ل-ل ة-مرا-صص““
ةرذلا نيزختو ليو– عيراصشم زا‚او““ راقعلا
يليمكتلا يقصسلا ةمظنأاب تارمثتصسŸا زيهŒو
ءاردم اعد امك .يحÓف-لا دا-صشرإ’ا ف-ي-ث-ك-تو
““›ا ÚلوؤوصسŸا فلتflو ةيحÓفلا حلاصصŸا
اههجو-ي ي-ت-لا يوا-ك-صشلا-ب ““يد÷ا ل-ف-ك-ت-لا
راطا ‘ ÚبرŸاو نير-م-ث-ت-صسŸاو ÚحÓ-ف-لا

اهيلع فرصشي يتلا هيجوت-لاو ءا-غ-صص’ا ة-ي-ل-خ
مهلابقتصس’ تقو سصيصصخت ةرورصضو ايصصخصش
.مهت’اغصشن’ عامتصسÓلو

م.ق ^

ةليÃ مرصصنŸا يفناج11 ‘ اهناحتما يرج
 ضصصصختم ملعمو ذاتصسأا ةبترب ةصصاÿا ةقباصسŸا جئاتن نع فصشكلاب بلاطم

بئا-ن-لا ،فÓ-خ ن--ب ر--صضÿ بلا--ط ^
دا–’ا نع ينطولا ي-ب-ع-صشلا سسلÛا-ب

،ءا-ن-ب-لاو ة-لاد-ع-لاو ة-صضه-ن-لا ل-جأا ن-م
ةذتاصسأ’ا ةقباصسم جئا-ت-ن ن-ع ف-صشك-لا-ب
مـيل-ع-ت م-ل-ع-مو ذا-ت-صسأا ة-ب-تر-ب ة-صصاÿا

ىلع رم ي-ت-لا ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب سصصصخ-ت-م
تفصشكو ،لماك ماع براق-ي ا-م ا-ه-ئار-جا

‘ ةÎف ذنم ة-ي’و-لا-ب ة-ي-بÎلا ة-ير-يد-م
““كوبصسافلا““ ب اهتحفصص Èع اهل روصشنم
ةيمومعلا ةفيظولا بتكم ¤إا تلصسرأا اهنأا

   .اهيف قيقدتلل
سسلÛاب بئانلا فÓخ نب رصضÿ لءاصست
هجوم يباتك  لاؤوصس ‘ ينطولا يبعصشلا
ةرصسأ’او ي-ن-طو-لا ن-ما-صضت-لا ةر-يزو ¤إا
رصشن مد-ع با-ب-صسأا““ ن-ع ةأارŸا ا-يا-صضقو
ةبترب ةصصاÿا ةذتاصسأ’ا ةقبا-صسم ج-ئا-ت-ن
ةي’وب سصصصختم مـيلع-ت م-ل-ع-م و ذا-ت-صسأا

11 لا ‘ اهنا-ح-ت-ما ير-جأا ي-ت-لا ة-ل-ي-م
،““بصصنم نيرصشع تنمصضتو0202 يفناج
ةرصشع نم Ìكأا رورم مغر““ هنأا احصضوم

ّدح ¤إا جئاتن-لا ر-صشن-ت ⁄ ة-ل-ما-ك ر-ه-صشأا
ÚقباصستŸا كرت““ كلذ نأا افيصضم ،““ن’ا

د-ع-ب““ نأا اÒصشم ،““م-هر--مأا ن--م ةÒح ‘
سسرام رهصش لÓخ ن-ير-ه-صشب ة-ق-با-صسŸا
ةليÃ ةي-بÎلا ة-ير-يد-م تن-ل-عأا طرا-ف-لا
ب اهتحفصص ىلع اه-ل رو-صشن-م ة-ط-صساو-ب
¤إا تلصسرأا دق جئاتن-لا نأا ““كو-ب-صسا-ف-لا““

اهيف قيقدتلل ةيمومعلا ةفي-ظو-لا بت-ك-م
ّد◊ Úحجانلا ةمئاق رصشنت نأا نود نكل
ىفطصصم ديجم ^.““ةعاصسلا

هبلاطم سضفر لاح ‘ ايعوبصسأا دحاو مويل ددجتŸا بارصض’ا ةيناكما عم
ةيبÎلا ةيريدم مامأا جاجتحاو بارصضا ‘ لخدي تصساÔمتب ةلقتصسŸا تاباقنلا لتكت

ةيبÎلا عاطقل ةلقتصسŸا تاباقنلا لتكت ررق ^
ميظنت عم ةصساردلا نع فقوتلا تصساÔ“ ةي’وب
فصصنلاو ةعصساتلا ىلع مويلا ةيجاج-ت-حا ة-ف-قو

لوخدلا ةيناكما عم ،ةيبÎلا ةيريدم مامأا احابصص
عوبصسأا لك لÓخ دحاو مويل ددجتم بارصضا ‘
ايعاد ،ةيلعفلا هبلاطŸ ةباجتصس’ا مدع لاح ‘
ةباجتصس’او دنجتلل عاط-ق-لا ي-ف-ظو-م ع-ي-م-ج

¤ا عصضولا Òيغتل““ ةيجاجتح’ا ةفقولل ةعصساولا
.““نصسحأ’ا
لكاصشم ةدع““ نأا ¤ا هل ناي-ب ‘ ل-ت-ك-ت-لا را-صشأاو

عاطقلا يفظومو لامع-لا تقرأا ي-ت-لا ة-م-كاÎم
لوؤوصسŸا عم راو◊ا ةلواط ىلع اه-حر-ط ق-ب-صس
بصص ‘ لطامتلاو رخأاتلا““ ‘ اهرصصح ،““لوأ’ا
خ-يراو-ت-لا-ب ماز-ت-ل’ا مد-عو Úف--ظوŸا بتاور
تافلfl بصص ‘ اذكو ،اقباصس ا-ه-ي-ل-ع ق-ف-تŸا
عبرأا نم Ìكأا ذنم ةقلاعلا تايقÎلاو تاجردلا

روجأا نم Êوناقلا Òغ عاطتق’او ،ابيرقت تاونصس
ناوج رهصش ذنم ةيدصضاعتلا ةد-ئا-ف-ل Úف-ظوŸا

نم90 ةدا-م-ل-ل ‘ا-نŸا ن’ا ة-يا--غ ¤ا9102
ىلع سصنت يتلا ةيدصضاعتلل يصسا-صسأ’ا نو-نا-ق-لا

فرط نم طار-خ-نا ةرا-م-ت-صسا Ëد-ق-ت ةرور-صض
ةرورصضب لتكتلا بلاطو .““طارخن’ا ‘ بغارلا
اهرابتعاب تاباقنلا فلم عم ةيد-ج-ب ل-ما-ع-ت-لا

حنÃ قلعتي ا-م-ي-ف ة-صصا-خ ي-عا-م-ت-جا كير-صش
ةيف-صسع-ت-لا تا-فر-صصت-لا““ ـب ادد-ن-م ،““تار-قŸا
ةذتاصسأا نم عاطقلا ي-ف-ظو-م ى-ل-ع ة-صسرا-مŸا
مه-ئا-عد-ت-صساو ة-ير-يدŸا فر-ط ن-م Úيراداو
ببصسب ديدهتلل مهصضيرعتو م-ه-ع-م ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل

.““يعامتج’ا لصصاوتلا لئاصسو ىلع تاروصشنم
     ىفطصصم دي‹ ^

حصضوت يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو
بون÷اب هيلع ءاقبإلاو لامصشلا تايلوب ةماقإلا ةداهصش Ëدقت طرصش ءاغلإا

،يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو تنلعأا ^
ليجصست دنع ةماقإ’ا ةداه-صش م-يد-ق-ت طر-صش ءا-غ-لإا ن-ع
تاي’وب ةيلحملا ليغصشتلا ت’اكو ربع ل-م-ع-لا ي-ب-لا-ط
ة-ي’و-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ه-ي-ل-ع ءا-ق-بإ’ا ع-م ،دÓ-ب-لا لا-م--صش
هترصشن نايب يف ةرازولا تحصضوأاو .ر-صشع-لا ة-ي-بو-ن-ج-لا
لصصاوتلا عقاوم ربع ةلوادت-م-لا تا-مو-ل-ع-م-لا ر-ثإا ى-ل-ع““
دنع ةماقإ’ا طرصش ءا-غ-لإا ا-هدا-ف-م ي-ت-لاو ي-عا-م-ت-ج’ا

هنأا ،““ةيلحملا ليغصشتلا ت’اكو ىدل ليجصستلا ةيلمع
ليجصست دنع ةماقإ’ا ةداه-صش م-يد-ق-ت طر-صش ءا-غ-لإا““ م-ت

لامصش تاي’وب ةيلحملا ت’اكو-لا ر-ب-ع ل-م-ع-لا ي-ب-لا-ط
ميدقت طرصش ى-ل-ع ءا-ق-بإ’ا““ م-ت ه-نأا تفا-صضأاو .““دÓ-ب-لا

ةيبونجلا تاي’ولا يف ليجصست-لا د-ن-ع ة-ما-قإ’ا ةدا-ه-صش
- فودنت - راصشب - ةيادرغ - طاوغأ’ا - ةلقرو) رصشعلا

كلذو ،““(ةرك-صسبو يداو-لا - راردأا - يز-ي-لإا - تصسار-ن-م-ت
ى-لإا ع-صضخ-ي تا-ي’و-لا هذ-ه-ب ل-م-ع-لا قو-صس““ نأا م--ك--ح--ب
ةرازولا تاحيصضوت يتأاتو .““ةصصاخ تاميلعتو تاءارجإا

ةينطولا ةصسصسؤوملا هترد-صصأا يذ-لا نا-ي-ب-لا با-ق-عأا ي-ف
ه-ي-ف تد-ن-فو سسمأا لوأا ،““كار-طا-نو-صس““ تا-قور-ح--م--ل--ل

لوح ،ةيمويلا دئارجلا سضعب اهتلوادت يتلا تامولعملا
ت’اكوب لمعلا يبلاط لي-ج-صست-ل ة-ما-قإ’ا طر-صش ءا-غ-لا
.اهتايحÓصص نم سسيل كلذ نأا ى-لا ةر-ي-صشم ،ل-ي-غ-صشت-لا

،““امامت ة-ئ-طا-خ ة-مو-ل-ع-م-لا هذ-ه““ نأا ة-كر-صشلا تد-كأاو
،لمعلا يبلاط ليجصست تايلمعب اهل ةقÓع ’ هنأا ةفيصضم

ةيلحملا ت’اكولا ىوتصسم ىلع ةيلمعلا هذه متت ثيح
.نطولا ربع ليغصشتلل

ن.ح ^

بيلحلل ينطولا جاتنإ’ا راطإا ‘ راقبأ’ا ناعطق ىلع ظاف◊اب ءارجأ’ا اوررب
Îلل ارانيد05 ـب جزاطلا بيل◊ا ءارصشل ÚلوÙاو ÚبرŸا Úب قافتا

،سسمأا لوأا ،بي-ل◊ا و-لوfiو نو-برŸا ل--صصو--ت ^
بيل◊ا ءار-صشل قا-ف-تا ¤إا ،ة-م-صصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
ام بصسح ،دحاولا Îل-ل ارا-ن-يد05 رعصسب جزاط-لا

ÚجتنŸاو Úيعانصصلا ةيلاردفنوكل نايب ‘ ءاج
ي-ج-ت-ن-م نأا نا-ي--ب--لا تاذ ح--صضوأاو .Úير--ئاز÷ا
قا-ف-ت’ا اذ-ه ¤إا او-ل-صصو-ت د--ق ÚبرŸاو بي--ل◊ا

ر--قÃ د--حأ’ا مو--ي--لا د--ق--ع عا---م---ت---جا لÓ---خ
ناعطق ىل-ع ظا-ف◊ا ل-جا ن-م ،ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
فاصضأاو .بيلحلل ينطولا جاتنإ’ا راطإا ‘ راقبأ’ا
ة-ي-لارد-ف-نو-ك-ل بي-ل◊ا عر--ف نإا ،ه--تاذ رد--صصŸا
عيمج وعدي ،Úيرئاز÷ا Úجت-نŸاو Úي-عا-ن-صصلا

‘ يبرŸا م-عد-ل ق-ي-صسن-ت-لا““ ¤إا بي-ل◊ا ع-نا-صصم

.دحاولا Îلل جد05 رعصسب ““جزاطلا بيل◊ا ءارصش
ÚجتنŸاو Úيعانصصلا ةيلارد-ف-نو-ك تبر-عأا د-قو
اهداد-ع-ت-صسا ن-ع ،رد-صصŸا ف-ي-صضي ،Úير-ئاز÷ا
ÚلوÙاو ÚبرŸاو بي---ل◊ا ي---ع---ن---صصم ع----م÷““

عا-ط-ق ر-يو-ط-ت ل-جا-ن-م Òك-ف-ت لو--ح ÚعزوŸاو
ج.ق ^ .““بيل◊ا

““ةطصسوتم““ ىرخأاو ““ةعيرصس““ اهادحا ÚتÒتو قفو متت
ضسيردتلا كÓصسأل ةبصسنلاب ةيقÎلا لوح اصصخلم رصشنت وزو يزيتب ““ويتنصسأا““

ةيبÎلا لامعل ةينطولا ةباقنلل يئ’ولا بتكŸا دعأا ^
ةيقÎلا لوح ازجوم احرصش ،وزو يزيت ةي’وب ““ويتنصسأا““

اهنأا احصضوم ،سسيردتلا كÓصسأ’ ةب-صسن-لا-ب ة-جرد-لا ‘
بلطتت ““ةعيرصس““ يأا اي-ند ا-م-هاد-حا ÚتÒتو ق-فو م-ت-ت
ثÓث ةدŸ ““ةطصسو-ت-م““ ة-ي-نا-ث-لاو ،ف-صصنو Úما-ع ةد-م
.تاونصس
‘ وزو يز-ي-ت-ب ““و-ي-ت-ن-صسأ’ا““ ـل ي-ئ’و--لا بت--كŸا دد--صشو
،““كوبصسياف““ يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم Èع هل روصشنم

نوناقلا ةوقب متت ةجردلا ‘ ةيقÎلا ةيلمع““ نأا ىلع
باصستحا““ نأا اح-صضو-م،““403-70 يصسا-ئر-لا مو-صسرŸا ق-فو
Úناو-ق-لا ق-فو نو-ك--ت ة--جرد--لا ‘ بو--ن÷ا ة--ي--مد--قأا
،ةنصس ل-ك ن-ع ر-ه-صشأا4 وأا3 وأا2 ““ لو-ع-فŸا ة-يرا-صسلا

033-59 و003-59 ةيذيفن-ت-لا م-ي-صسارŸا ق-فو با-صضه-لاو
بو-ن÷ا ‘ ة-ن-صس ل-ك ن-ع ر-ه-صشأا6و ،ةممتŸاو ة-لد-عŸا
،““ممتŸاو لد-عŸا89-59 يذيفنتلا مو-صسرŸا ق-فو Òب-ك-لا

‘ ةيقÎلا د-ن-ع ة-ي-ن-هŸا ةÿÈا با-صست-حا““ نأا ا-ف-ي-صضم
لوعفŸا ةيرا-صس ة-ي-نو-نا-ق-لا سصو-صصن-ل-ل ا-ق-فو ة-جرد-لا

خرؤوŸا70 -403 مقر يصسائرلا موصسرŸا نم90 ةداŸا ةصصاخ
ةيل’دتصس’ا ةكبصشلا ددحي7002 ةنصس Èمتبصس92 ‘

Ÿا تا-ب-ترŸف-ظوÚ متي““ تقو ‘ ،““مه-ب-تاور ع-فد ما-ظ-نو
ةيلاŸا ةنصسلا نم Èمصسيد13 خيرات دنع ةيقÎلا باصسح

فقوتت ةنصسلا هذه Óثم ة-ي-لا◊ا ة-ن-صسلا ق-ب-صست ي-ت-لا
بت-كŸا تاذ ع-با-تو .““8102-21-13  خيرات دنع ةي-ل-م-ع-لا
داعيو ةجردلا ‘ ق’زن’ا ةيلمع““ نأا ةباقنلل يئ’ولا

ةداŸا سصن قفو ىلعأا ةبترل ىقرت يتلا فظوŸا فينصصت
92 ‘ خرؤو---Ÿا70 -403 م-قر ي-صسا-ئر-لا مو-صسرŸا ن-م51
تابترŸ ةيل’دتصس’ا ةكبصشلا ددحي يذلاÈ 7002متبصس
تايلمع““ نأا روصشنŸا دافأاو .““هبتاور عفد ماظنو ÚفظوŸا

ةدع قفو متت ة-ي-قÎل-ل Úح-صشŸÎا ةذ-تا-صسأ’ا بي-تر-ت
4 ةطصسوتم ةيناثلا ،٪06 يأا01 نم6 ايند ¤وأ’ا““ بصسن

يئادتب’ا روطلا ‘““ نأا ¤ا اÒصشم ،““٪04 ةبصسنب01 نم
سشيتفتلاو ،طقف سشيتفتلا ةطق-ن ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا م-ت-ي
امك ملعلا عم ،““يوناثلاو طصسوتŸا نيروطلاب ةيرادإ’او
+2* ةيرادإا ةطقن يوا-صسي قا-ق-ح-ت-صس’ا““ نأا ل-صسÎصسا
طيصسبت-ل ه-ن-م ة-لواfi ‘و .““5/( (3 * سشيتفتلا ة-ط-ق-ن
يزيت ةي’وب““ ويتنصسأ’ا““ ـل يئ’ولا بتكŸا درصس ةيلمعلا

‘و3 ¤إا2 ةجردلا نم ةيقÎلل““ نأا احصضوم ،ةلثمأا وزو
نم ةطقنلا بصسحب مهبيترت متي ذاتصسأا001 حصشرت لاح

Òياعملل ءوجللا متي م-ه-يوا-صست ‘و ى-ندأ’ا ¤إا ى-ل-عأ’ا
6/01 لوأ’ا ءز÷ا““Úمصسق ¤إا مصسقنيو لصصفلل ىرخأ’ا
ةÒتولا قفو مهتيقر-ت م-ت-ت ذا-ت-صسأا06 يأا ا-ي-ند ةÒتو--ب
،““ف-صصنو Úما-ع ةدŸ ة-ي-قÎلا يأا ““ة-ع-ير-صسلا““ ا-ي-ند--لا
متت ذاتصسأا04 يأا ةطصسوتم ةÒتوبÊ 4/01اثلا ءز÷ا““

 .““ارهصش63 ةدÃ ““ةطصسوتم““ ةÒتو قفو مهتيقرت
ىفطصصم دي‹ ^

رهصشلا سسفن نم82 موي ةياغ ¤ا رمتصست

لبقŸا يفناج3 ‘ مايكناصسلاو مايبلا كابلا تÓيجصستلا قÓطنا
1202 ةرود ةينطولا ةيصسردŸا تا-نا-ح-ت-مÓ-ل تÓ-ي-ج-صست-لا نأا ،سسمأا ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو تن-ل-عأا

.لبقŸا يفناج82 ةياغ ¤إاو3 نم قلطنتصس

قيرطلا ةقرو ديصسجتب نومزلم نويلÙا عاطقلا ولوؤوصسم
4202-0202 ةرطصسŸا

بعصشلا ضضعب ثعبو لغتصسŸا Òغ راقعلا عاجÎصسا
تافلŸا زربأا ةيحÓفلا

ةبلطلل تاصصبرتلا ميظنتو نيوكتلا لاجم يف نواعتلا ريوطتل
عقوت نيدموب يراوه ايجولونكتلاو مولعلا ةعماج

““لاديصص““ عم نواعت ةيقافتا
ايجولونكت-لاو مو-ل-ع-لا ة-ع-ما-ج تع-قو ^
نواعت ةيقافتا ،سسما لوا ،نيدموب يراوه
لجأا نم ““لاديصص““ Ê’ديصصلا عمÛا عم
‘ Úفر-ط-لا Úب ة-كار-صشلا سسصسأا ءا--صسرإا

.يملعلا ثحبلاو نيوكتلا لا‹
لفح لÓخ ةيقافت’ا هذه ىلع عيقوتلا ”و
مو-ل-ع-لا ة-ع-ما--ج ة--صسا--ئر ر--قÃ م--ظ--ن
لبق نم نيدموب يراو-ه ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لاو
،سشتيركا نيد-لا لا-م-ج ،ة-ع-ما÷ا سسي-ئر
،““لاديصص““ ـل ةما-ع-لا ةر-يدŸا ة-صسي-ئر-لاو
تايل-ك ءاد-م-ع رو-صضح-ب ،م-صسا-قأا مو-ط-ف

يراوه ايجو-لو-ن-ك-ت-لاو مو-ل-ع-لا ة-ع-ما-ج
يعانصصلا عمÛا نم تارا-طإاو ن-يد-مو-ب
.يمومعلا
طورصش دد– يتلا ةيقافت’ا اذه حمصستصسو
مولعلا ةعماجو لاديصص عم‹ Úب نواعتلا
ثيح نم ،نيدموب يراوه ايجولو-ن-ك-ت-لاو
Óكل ،ينقتلاو يملعلا ثح-ب-لاو ن-يو-ك-ت-لا
لا‹ ‘ نوا-ع-ت-لا ر-يو-ط-ت--ب Úفر--ط--لا
بÓطلل تا-صصبÎلا م-ي-ظ-ن-تو ،ن-يو-ك-ت-لا
تامدخ لكصش ‘ ةينقتلا ةدعاصسŸا كلذكو

مقر يرازولا رارقلا ‘ ددÙا وحنلا ىلع
.3102 ويام31 ‘ خرؤوŸا353
سسيئر دكأا ،ةب-صسا-نŸا هذ-ه-ب ه-ث-يد-ح ‘و

يراوه ايجو-لو-ن-ك-ت-لاو مو-ل-ع-لا ة-ع-ما-ج
ديدعلا يطغت ةيقافت’ا هذه نأا ،نيدموب

ه-جو ى-ل-ع اÒًصشم ،نوا-ع-ت-لا ت’ا‹ ن-م
ىلع فارصشإ’ا وأا مي-ظ-ن-ت ¤ا ،سصو-صصÿا
مايأ’او تايقتلŸاو تاود-ن-لاو تار“ؤوŸا
ةينيوكت تارود ميظنت كلذكو ،ة-ي-صسارد-لا
عم‹ ي-مد-خ-ت-صسم ح-لا-صصل ر-يو-ط-ت-لاو

.لاديصص
نا سشتار-كا د-ي-صسلا د-كأا دد-صصلا اذ--ه ‘

تاصصبرت ة‹ر-ب ى-ل-ع سصن-ت ة-ي-قا-ف-ت’ا
ةبلط حلاصصل ةيجوغاديب تارايزو ةيقيبطت
ةينقت ةد-عا-صسمو لاد-ي-صص ىد-ل ة-ع-ما÷ا
جاتنإا تادحو حلاصصل ةيصسدنه تاراصشتصساو
لبق ن-م ي-مو-م-ع-لا Ê’د-ي-صصلا ع-مÛا

flتÈا ثو-ح-ب-لا ز--كار--مو تاıة-ف-ل-ت
ايجولونكت-لاو مو-ل-ع-لا ة-ع-ما÷ ة-ع-با-ت-لا

.نيدموب يراوه
هذ-ه نا ،ة--ع--ما÷ا سسي--ئر را--صشأا ا--م--ك
ثÓث ةدŸ اه-مار-بإا ” ي-ت-لا ة-ي-قا-ف-ت’ا

لامعأ’ا لدابتب كلذك ح-م-صست-صس ،تاو-ن-صس
ىدل ةدوجوŸا ةينقتلا ةيملع-لا ق-ئا-ثو-لاو
ةيقئاثولا ةدعاقلا ءارثإا لجأا نم Úفرطلا
.Úتئيهلل
مولعلل نيدموب يراوه ةعماج نأا فاصضأاو
ةيجيتاÎصسا ةقطنم ‘ عقت ،ايجولونكتلاو

تارادإ’او تارازو-لا تار-ق-م ن-م ة-ب-ير-ق
طا-صشن-لا ق--طا--ن--م كلذ--كو ة--يز--كرŸا
ةياغرو ةبيورلا) ة-م-صصا-ع-لا-ب ي-عا-ن-صصلا
بابب لامعأ’ا ي-ح ن-مو ،(را-م-صسلا يداوو
ةيقافت’ا هذه عيقوت““ نأا احصضوم راوزلا

عم لعافتلاب ةعماجلل حم-صسي لاد-ي-صص ع-م
،ةبلط-لا ن-يو-ك-ت ةدو-ج Úصس–و ا-ه-ت-ئ-ي-ب
.““تائيهلا هذه لك ¤إا عامتصس’ا كلذكو
ةعما÷ا نا ¤ا لوؤو-صسŸا تاذ را-صشا ا-م-ك
ةيصسيئر عورف ةثÓث ‘ بÓطلا اًيلاح نوكت
،لاديصص عم‹ طاصشنب ةرصشابم ةقÓع اهل

‘ ÎصساŸا ‘ تا-ن--يو--ك--ت رار--غ ى--ل--ع
ةيودأ’ا ءايميكو ة-ي-ن’د-ي-صصلا ة-صسد-ن-ه-لا
ملع ةيلك ىوتصسم ىلع ةين’ديصصلا مولعلاو
.(ايجولويبلا) ءايحأ’ا
نأا اًصضيأا ديرن““ اننا سشتاركا ديصسلا فاصضأاو
لاديصص عم ةيقافت’ا هذه لÓخ نم ،قلطن
ددعتم Îصسام ة-جرد ءا-صشنإا لو-ح اÒك-ف-ت
تاصصصصخت نيوكت لجأا ن-م تا-صصصصخ-ت-لا
.““ةيودأ’ا وعنصصم بصسانت
راكتب’ا وه ةعماج-ل-ل ر-خآ’ا فد-ه-لا ا-مأا
ة-ي-ث-ح--ب--لا عاÎخ’ا تاءار--ب ق--ي--ق–و
،ةد-يد÷ا تا-ئ-يز÷ا ى-ل-ع ة-ي-عا-ن-صصلاو

.ةعما÷ا سسيئر بصسح
ةماعلا ةريدŸا ةصسيئرلا تدكأا اهتهج نم

Ûهذه نواعتلا ةيقافتا““ نأا لاديصص عم
يعا-ن-صصلا ⁄ا-ع-لا Úب ط-باور-لا زز-ع-ت-صس
ةكرصشلا نأا ة-ح-صضو-م ،““ة-ع-ما÷ا ءا-صضفو
ةيقيقح ت’دابت ريوطت““ ديرت ةي-مو-م-ع-لا

تا-صصبÎلاو ة-ي-ن-يو-ك-ت تارود لÓ-خ ن-م
.““تاودنلاو
هذه قيبطت تايفي-ك ¤إا ا-ه-ن-م ةرا-صشإا ‘و
اًقيرف نإا مصساقأا ةديصسلا تلاق ،ةيقافت’ا
عم قيصسنتلاب فلكيصس عمÛا نم اًيلخاد
ثحبلا رواfi ريوط-ت ل-جأا ن-م ة-ع-ما÷ا
.نيوكتلاو
،ةطلتıا قرفلا هذه ةو-عد م-ت-ي-صس ا-م-ك
ديدحتل ،لاديصص ةلوؤوصسم هتلاق اŸ اًقفو
نيوكتلا ثيح نم سصاخ لكصشب تايولوأ’ا
ة-لد--ي--صصلا ت’ا‹ ‘ ي--ق--ي--ب--ط--ت--لا
.ةيودأ’ا ةعانصصو ايجولويبلاو
قا-ي-صسلا ‘““ ه--نا ¤ا Òخ’ا ‘ تصصل--خو
ة-جا-ح كا-ن-ه ،91-دي-فو-ك ءا-بو-ل ›ا◊ا
ةيرئاز÷ا تاعما÷ا عم تاكارصش ريوطتل

Úصس–و ةيثحب عيراصشم ذ-ي-ف-ن-ت ل-جأا ن-م
ةبحرم ،““انتاراطاو انبÓط ن-يو-ك-ت ةدو-ج

اهتاÈتfl عيم-ج ع-صضو ة-ع-ما÷ا لو-ب-ق-ب
فرصصت ت– ةينقتلا ل-ي-ل-ح-ت-لا ق-فار-مو
ج.ق ^ .ةصسصسؤوŸا
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يداصصتقإا

هلوزن لÓخ ي-ل-ع تيآأ تا-حر-ف ر-كذو ^
ةانقلل ““حابصصلأ فيصض““ جمانرب ىلع افيصض

ةصسأردب مايقلأ ددصصب ه◊اصصم نأأ ¤وألأ
نكÁ ام ديدحتل يمومعلأ عاطقلل ةلماصش

ىلع لوصصحلل طورصش عصضوو ه-ت-صصصصو-خ
.لأومألأ سسوؤور
سسأأر حتفل لثمألأ رايÿأ نأأ ريزولأ Èتعأو
نيرفوملل حا-م-صسل-ل ة-صصرو-ب-لأ و-ه لاŸأ
ج-ي-صسن-لأ ل-يو“ ةدا-عإأ ن--م Úير--ئأز÷أ
ففخي-صس ا-م و-هو ،ي-ن-طو-لأ ي-عا-ن-صصلأ
.ةيمومعلأ ةنيزÿأ ىلع طغصضلأ
سضعب اهصشيعت يتلأ ةيلاŸأ تابوعصصلأ نعو
ر-يزو ح-صضوأأ ،ة-ي-مو-م--ع--لأ تا--صسصسؤوŸأ
داجيإل ىعصست ةيرأزولأ هترئأد نأأ ةعانصصلأ

هذهل حامصسلأ ةيغب عرصستلأ نع أديعب لولح
ةيومنتلأ اهتاططfl سضرع-ب تا-صسصسؤوŸأ
سشاعنإأ راطإأ ‘ كونبلأ ع-م ا-ه-ت-صشقا-ن-مو
.““اهطاصشن
،يلع تيآأ فصشك ،ماينوأأ فلم سصوصصخبو
نوصضغ ‘ هيف لصصفيصسو ةصسأردلأ ديق““ هنأأ

ةكرصشلأ هذه““ نأأ افي-صضم ،““عو-ب-صسألأ أذ-ه
كونبلأ لعج ام رانيد رايلم31 ب ةنأدم

تا-ع-مÛأ هذ-ه ل-ث--م ل--يو“ ‘ ددÎت
نأأ قايصسلأ سسفن ‘ أدكؤو-م ،““ة-ي-عا-ن-صصلأ
نوكيصس لغ-صشلأ بصصا-ن-م ى-ل-ع ظا-ف◊أ““

همدقيصس يذلأ ذاقنإلأ ططخÃ انوهرم
.““ةكرصشلأ ولوؤوصسم
نأأ ةعانصصلأ ر-يزو زر-بأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةبصسنلا-ب ة-يو-لوأأ سسي-ل تأرا-ي-صسلأ قو-صس““
تأرايصسلأ ةعانصص لث“ امي-ف ة-مو-ك-ح-ل-ل
لوح ايلاح يراج زيكÎلأ““ نأأو ““ةيولوألأ
¤إأ أÒصشم ““لاÛأ أذه ‘ ةعانصص ةماقإأ
سصخي اميف ،ناŸألأ عم تاثداfi دوجو

تأرا-ي-صسل-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح تا-عا-ن-صص ثع--ب
يلع تيآأ فصشك امك .““ةيعفنلأو ةيحايصسلأ

Úلمتfi ءÓكول افل-م081 لابقتصسأ ن-ع
،تأرا-ي-صسلأ دأÒت--صسأ لا‹ ‘ ،نلأ د◊

مدع ببصسب ديصسجتلل ل-با-ق Òغ ا-ه-ب-ل-غأأ
نأأ دكأأ امك .طورصشلأ Îفد عم اه-ق-با-ط-ت

تأونصس3 نم لقأأ تأرايصسلأ دأÒتصسأ فلم
ىلع قيبطتل-ل ل-با-ق Òغ ه-نأل ،يو-ط د-ق
دأÒتصسأ ةيلمع نأأ احصضوم ،عقأولأ سضرأأ
3 ةبأرق ةلودلأ ةنيزخ فلكي ناك تابكرŸأ

.ايونصس رلود ÒيÓم

^ Ÿح.ءاي

ةماعلأ ةكرصشلأو زاغلنوصس عم‹ مربأأ ^
عيصسوتل ةديدج ةيقافتأ ،ايبيل ‘ ءابرهكلل
جاتنلأ لا‹ ‘ Úفرط-لأ Úب نوا-ع-ت-لأ
امبصسح ،زاغلأو ءابرهكلأ عيزوتو لقنلأو
،زاغلنوصسل ماع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ هد-كأ

.سصأرÿوب رهاصش
لفح سشما-ه ى-ل-ع ة-ي-ف-ح-صص ةود-ن ‘و
ي-صسا-مو-ل-بد ل-ث‡ رو-صضح-ب ع-ي-قو-ت--لأ
د-مfi ،ر-ئأز÷ا-ب ة-ي-ب-ي-ل-لأ ةرا-ف-صسل--ل
نأ سصأرÿوب د-ي-صسلأ ح-صضوأ ،يد-ي-ل÷أ

كلت بقع تءاج ةديد÷أ ةيقافتلأ هذه
‘ Úتكر-صشلأ Úب ا-ف-لا-صس تمر-بأ ي-ت-لأ

هذه عيصسوت ” هنأ أزÈم ،جاتنلأ لا‹
ءابرهكلأ عيزوتو لقنلأ لمصشت-ل ة-كأر-صشلأ
ةدد-ج-تŸأ تا-قا--ط--لأ أذ--كو زا--غ--لأو
.نيوكتلأو
سصو-صصخ-ب““ ه-نأ لوؤو-صسŸأ تأذ ن-ل--عأأو
ةÈخ زاغلنوصس كلت“ ،ةددجتŸأ ةقاطلأ
اهزا‚أ ” يتلأ عيراصشŸأ نم اهتبصستكأ

لÓغتصسأو ةنايصصو ةصسدنهلأ تلا‹ ‘
fiكلذك موقنصس .ةقاط-لأ د-ي-لو-ت تا-ط

ن-يو-ك-ت-لأ ل-م-صشي-ل نوا-ع-ت-لأ ز-يز-ع-ت--ب
ة-----مزلأ نأ ¤أ أÒصشم ،““تا-----مدÿأو
مييقت-ب زا-غ-ل-نو-صسل تح-م-صس ة-ي-ح-صصلأ
ةينطولأ تايجا◊أ ةيبلت-ل ا-ه-تا-ي-نا-ك-مأ
‘ أذهو ةرواÛأ نأد-ل-ب-لأ تا-ي-جا-حو
.““ةفرعŸأ و ةقاطلأ ريدصصت راطأ
جرد--ن--ت ،سصأرÿو--ب د--ي---صسلأ بصسحو
راطإأ ‘ ايبيل عم نواع-ت-لأ ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد
رملأ نأأ افي-صضم ،ح-بأر-ح-بأر ة-كأر-صشلأ
ة-حا-تŸأ سصر-ف-لأ ل-ك سضر-ع-ب ق-ل-ع-ت-ي
.Úتكرصشلل ةكÎصشŸأ حلاصصŸأو
‘ موقن-صس““ لو-ق-لا-ب ثد-ح-تŸأ در-صسأو
لمع ةعو-م‹ ءا-صشنإا-ب ة-ل-ب-قŸأ ما-يلأ

Úب نواعتلأ تلا‹ فلتfl ‘ طصشنتصس
.““نيدلبلأ
نأ زاغلنوصسل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ زربأأو
،حتفب حمصستصس هذ-ه ل-م-ع-لأ ة-عو-م‹““

ةئراط ةلحرم ،بيرق-لأ ىو-ت-صسŸأ ى-ل-ع

ديعبلأو طصسوتŸأ ىوت-صسŸأ ى-ل-ع أذ-كو
.““مأدتصسم نواعت لÓخ نم
عقوŸأ Êاثلأ فرطلأ د-كأأ ،ه-ت-ه-ج ن-مو

سسل‹ سسيئر وهو ةيقاف-تلأ هذ-ه ى-ل-ع
،ايبيل ‘ ءابرهكلل ةماعلأ ةكرصشلأ ةرأدأ
‘ جردني نواعتلأ أذه نأ ،›دبعلأ مائو
Úب ترج يتلأ تلدابŸأ ةلصصأوم راطأ

ينقتلأ قيرفلأ لخدت دعب Úتكرصشلأ قرف
لجأ نم طرافلأ ربوتكأ رهصش زاغلنوصسل
ةقاطلأ ةطfi ل-ي-غ-صشت ةدا-عأو حÓ-صصأ
01 نم لقأ ‘ سسمخ ةقط-نÃ ة-ي-ب-ي-ل-لأ
معدب يبيللأ لوؤو-صسŸأ دا-صشأ ا-م-ك .ما-يأ

ةهجأوم ةيغب ايبيل ‘ مهنأوخإل زاغلنوصس
.ايبيل ‘ ةقاطلأ جاتنأ ‘ Òبكلأ زجعلأ
نم ءاج معدلأ أذه نأ ثدحتŸأ ركذو

زاغلنوصس قرفل ةلاعفلأ ةمهاصسŸأ لÓخ
ةكبصشلأ ‘ طأوا-غ-ي-م005 ل-ي-غ-صشت ‘

نع ابرعم ،ةنايصصلأ لاغصشأ بقع ةيبيللأ
Òظن زاغل-نو-صس قر-ف-لو ةرأدإÓ-ل هر-ك-صش
.ةلوذبŸأ دوه÷أ
لظلأ قطانم طبر سصوصصخب لأؤوصس نعو
،ينطولأ بأÎلأ Èع زاغلأو ءا-بر-ه-ك-لا-ب
هنأأ زاغلنوصسل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ لاق

هذ-ه-ل ح-لا-صصل ئرأو-ط ة-ط-خ ع--صضو ”
 .قطانŸأ
تايئا-صصحإلأ نإأ ،دد-صصلأ أذ-ه ‘ لا-قو
Èع لظ ةقطنم0073 ¤إأ Òصشت ةيلوألأ

ةقطنم0004 ›أوحو دلبلأ ءاحنأأ عيمج
.زاغلاب طبرل دقتفت
،0202 ةنصس ‘ هنأأ لوؤوصسŸأ تأذ حصضوأأو

ةكبصشب لظ ةقطنم0081 نم Ìكأأ طبر ”
لبق ىتح هنأأ اًفيصضم ،زاغ-لأو ءا-بر-ه-ك-لأ
زاغلنوصس تده-ع-ت““ ،ج-ما-نÈلأ أذ-ه ءد-ب
طبرل اًقبصسم ع-يرا-صشŸأ هذ-ه ل-يو-م-ت-ب

.““نطولأ ءاحنأأ لماك Èع لظلأ قطانم
زئأو-ج م-ي-ل-صست ” ،ل-ف◊أ أذ-ه لÓ-خو
ايبيل ¤إأ اهلاصسرإأ ” يتلأ زاغلنوصس قرفل

ديلوتل ةطfi حÓصصإل يصضاŸأ ربوتكأأ ‘
ح.ل ^.سسمÿأ ةقطنم ‘ ءابرهكلأ

ةماعلا ةكرصشلاو زاغلنوصس Úب ةكارصش ةيقافتا ماربإا
ايبيل ‘ ءابرهكلل

 Úتكرسشلل ةكÎسشŸا حلاسصŸا ضضرعل لمع جوف ءاسشنا

: يلع تيآا ،ماينوأا فلم ‘ لصصفلاو ةصصروبلا وه تاصسصسؤوŸا لام سسأار حتفل لثمألا رايÿا

داÒتسس’ ءÓكولا نم ابلط081 انيقلت
 قباطم Òغ اهبلغأا تارايسسلا

 ينطولا داسصتق’ا مدخي ’و قيبطتلل لباق Òغ تاونسس3 نم لقا تارايسسلا داÒتسسا ^
.ايونسس ر’ود ÒيÓم3 ةلودلا ةنيزخ فلك تابكرŸا داÒتسسا ةيلمع ^

نوكي نأا نكÁ ل ةيداصصتقلا تاصسصسؤوŸا لام سسأار حتف نأا ،يلع تيآا تاحرف ،ةعانصصلا ريزو سسمأا دكأا
ةداعإا ¤إا ةجاحب يتلا ةيمومعلا تاصسصسؤوŸا طقف سصختصس ةيلمعلا نأاو ةقباصسلا ÒياعŸا سساصسأا ىلع
هذه ثعب ةداعإل رئاز÷ا ةصصروب لÓ-خ ن-م ي-مو-م-ع-لاو سصاÿا را-خدلا د-ي-نÈ Œع ة-يرود ة-ل-م-صسر
.ايلام ةÌعتŸا تاصسصسؤوŸا

تاقورحملل ةينطولأ ةصسصسؤوŸأ تددج ^
اهمأزتلأ سسمأأ اهل نا-ي-ب ‘ كأر-طا-نو-صس

Ãة-ق-فأر flأ فلتÛةينماصضتلأ تأدوه
.ةينطولأ
يذلأ يمو-م-ع-لأ ع-مÛأ نا-ي-ب ‘ ءا-جو
لصصأوتلأ عقوم ىلع هتحف-صص ى-ل-ع هر-صشن
كأرطانوصس دكؤوت““ (كوبصسيف) يعامتجلأ

Ëدقتل لصصأوتŸأو مئأدلأ اه-ي-ع-صس ى-ل-ع
تأدوهÛأ لك ةق-فأر-مو مزÓ-لأ م-عد-لأ
.““ةينطولأ ةينماصضتلأ
ةقفأرم لÓخ ن-م د-ي-كأا-ت-لأ أذ-ه ي-تأا-يو
ةدئافل ةهجوم ةيبط ةل-فا-ق كأر-طا-نو-صس
.راصشب ةيلو ناكصس
اهتأدهعتب امأزتلأ““ نأاصشلأ أذهب تحصضوأأو
ة-ير-يد-م تفر-صشأ ،ة-ن-طأو-م ة-صسصسؤو-م-ك

كأر-طا-نو-صسل ة-ي-عا-م-ت-جلأ تا--مدÿأ
تامدخلل ةماعلأ ةيريدŸأ عم ةكأرصشلاب
ميظنتب ،تايفصشتصسŸأ حÓصصإأو ة-ي-ح-صصلأ

03 ¤إأ62 نم راصشب ةيلو ¤إأ ةيبط ةلفاق
.““È 0202مصسيد
ةنوكتم ةلفاقلأ هذه نأ ¤أ عمÛأ راصشأو
ةد-ع ‘ سصصصخ-ت-م ي-ب--ط م--قا--ط ن--م
بط ،ةماعلأ ةحأر÷اك ةيبط تاصصصصخت

ة-حأر-ج ،با-صصعلأو ما-ظ-ع-لأ ة-حأر--ج
نذلأو فنلأ بط ،نويعلأ بط ،لافطلأ
.ةيناطرصسلأ مأروألأ بطو ةرجن◊أو
ءأرجإاب ةيبطلأ مقطلأ هذه لفكتت فوصسو

flتايلمعلأو ةيبطلأ تاصصو-ح-ف-لأ ف-ل-ت
ناكصس حلاصصل ةي-نا‹ ة-ف-صصب ة-ي-حأر÷أ
ح.ل ^ .هتأذ ردصصŸأ بصسح ،ةقطنŸأ

 انوروك ةحئاج تايعادت ةهجاوم ‘ اهتابه نع Óصضف
تادوهÛا ةقفارÃ اهمازتلا ددŒ كارطانوسس

ةينطولا ةينماسضتلا

 يكيرمألا رلودلل يبلصس رارقتصساو ةئداه تÓماعت طصسو
ةيŸاعلا ةسصروبلا تÓماعت رخآا ‘ عفترت بهذلا راعسسأا

 ةئصشانلا مهتاكرصش ديصسجتل مهتقفارمو بابصشلا ÚلواقŸا معد ىلع زكري
 ركتبŸاو عدبŸا بابسشلا باطقتسس’ ءاسضف ..““ةيلاردفنوكلا ليج““ قÓطا

:رذحي Úمأاتلا ةداعإاو Úمأاتلا تاكرصشل يرئاز÷ا دا–لا
 ة◊اسص Òغ ““تانيمأاتلل كيوك ““ ةكرسش اهردسصت يتلا دوقعلا

Úمأاتلأ تاكرصشل يرئأز÷أ دا–لأ هبن ^
يتلأ Úمأاتلأ دوقع يلماح Úمأاتلأ ةداعإأو
““كيو-ك““ ةا-م--صسŸأ ة--كر--صشلأ ا--هرد--صصت
Òغ““ Úمأات-لأ دو-ق-ع ق-ئا-ثو نأأ ،Úمأا-ت-ل-ل

،رطخ يأأ دصض اهيلماح يطغت لو ““ة◊اصص
.دا–Óل نايب ،سسمأأ ،هب دافأأ امبصسح

دا–لأ هيبنت يتأاي ،هتأذ ردصصŸأ بصسحبو
‘ ةلثمتŸأ هتامهم نمصض هÓعأأ روكذŸأ
نايكلأ أذه نأأ اف-ي-صضم ،رو-ه-م÷أ مÓ-عإأ
عاطق ‘ فورعم سسي-ل (Úمأا-ت-ل-ل كيو-ك)
تاكرصش ةمئاق ‘ جردم Òغو تان-ي-مأا-ت-لأ
.ةيلاŸأ ةرأزو فرط نم ةدمتعŸأ Úمأاتلأ

ة-فا-ك دا–لأ ي-صصو--ي ،دد--صصلأ أذ--ه ‘
يتلأو ة◊اصصلأ Òغ دوقعلأ هتاه يلماح

ل-ك-صشب Úمأا-ت-لا-ب ،ة-م-ي-ق يأأ ا-ه--ل سسي--ل
ةدمتعŸأ Úمأاتلأ تاكرصش ىدل ،›اجعتصسأ

مهتيلوؤوصسمو مهتا-ك-ل-ت‡ ة-ي-ط-غ-ت ل-جأل
ح.ل ^ .ثلاثلأ فرطلأ ءأزإأ ةيندŸأ

:حارب دلاخ Òنم ،تايئاصصحإلاو ةنمقرلا ريزو
تاسسسسؤوŸا ةنمقرل روطتم يمقر يئيب ماظن دامتعا

،تايئاصصحإلأو ة-ن-م-قر-لأ ر-يزو ف-صشك ^
يئيب ماظن دامتعأ ن-ع ،حأر-ب د-لا-خ Òن-م
ةنمقر ىلع لمعلأ ‘ مهصسي روطتم يمقر
‘ ة-مو-ك◊أ دو-ه-ج م--عدو تا--صسصسؤوŸأ
ريزولأ عمج ءاقل لÓخ كلذ ءاج .لاÛأ

Úل--عا--ف--لأ ف--ل--ت--خÚ Ãن---ثلأ أذ---ه
لا‹ ‘ Úي-عا-م-ت-جإلأو Úيدا--صصت--قإلأ
مهصسيصس ماظنلأ نأأ ريزولأ حصضوأأو .ةنمقرلأ

لوحتلأو مكحت-لأ ة-ي-ل-م-ع ‘ عأر-صسإلأ ‘
‘ Úلعافلأ ع-ي-م-ج لÓ-خ ن-م ي-م-قر-لأ

عصضو متيصس هنأأ افيصضم ،ةن-م-قر-لأ نأد-ي-م
ريوطت ‘ امدق يصضملل ي-م-ي-ظ-ن-ت را-طإأ
فلتfl ددحيصس يذلأ ماظنلأ أذه ةيقرتو
ع-ي-م-ج ءا-صصحإأو ة-ي-م-قر-لأ تا-ي--جا◊أ
ح.ل ^.ةنمقرلأ لا‹ ‘ Úلعافلأ

اهتÓماعت لÓخ بهذلأ راعصسأأ تعفترأ ^
رأرقتصسأو ةئداه تÓماعت طصسو ةÒخلأ

بل-غأأ ما-مأأ ي-ك-ير-مألأ رلود-ل-ل ي-ب-ل-صس
.ةيصسيئرلأ تÓمعلأ

اهدهصشت ةيمصسر ةلطع لظ ‘ كلذ يتأاي
ةبصسانÃ ⁄اع-لأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع لود ةد-ع
ثيح سسام-صسير-ك-لأ دا-ي-عأا-ب لا-ف-ت-حلأ
لك ‘ تأدنصسلأو مه-صسألأ قأو-صسأأ تق-ل-غأأ

ايلأÎصسأأو أدنكو ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ ن-م
ا-صسنر-فو ةد-ح-تŸأ ة--ك--لŸأو ا--ي--ناŸأأو
.ايلاطيإأو
ا-ه-ل-م-ع قأو-صسألأ هذ-ه دوا--ع--ت فو--صسو
عم لبقŸأ Úنثإلأ موي نم ءأدتبأ اهطاصشنو
ةمزأأ تأرو-ط-ت ى-ل-ع ز-ي-كÎلأ رأر-م-ت-صسأ

.““انوروك““ سسوÒف
يرفيف ميلصست بهذلل ةلجآلأ دوقعلأ تناك

لداعي ام وأأ %3.0 ةبصسنب سسمأأ تعفترأ دق
دنع سسيفنلأ ند-عŸأ ق-ل-غأأو رلود01.5
رئاصسخ لج-صسو ،ة-ي-قوأÓ-ل رلود2.3881
.%3.0 ةبصسنب ةيعوبصسأأ

رلودلأ رصشؤوم رقتصسأ ،ىرخأأ ة-ي-حا-ن ن-م
ىلع (ةيصسيئرلأ تÓمع-لأ ن-م ة-ل-صس ما-مأأ)
ىلعأأ لجصسو ،ةطقن2.09 دنع يبلصس وحن

دنع ىوتصسم لقأأو ةطقن4.09 دنع ىوتصسم
.ةطقن2.09
دوقعلأ تعفترأ ،تÓماعتلأ ديع-صص ى-ل-عو
23:81 ةعاصسلأ لولح-ب بهذ-ل-ل ة-يرو-ف-لأ
6.2881 ¤إأ %2.0 ةبصسنب سشتنيرج تيقوتب
مويلأ رعصس ىلعأأ ل-ج-صسو ،ة-ي-قوأÓ-ل رلود
1.3781 دنع رعصس لقأأو رلود4.7881 دنع
.رلود

 ت’اكو ^

بابرأل ةيرئأز÷أ ةيلأردفنوكلأ تقلطأأ ^
ليج““ ةمصصاعلاب سسمأأ Úن-طأوŸأ ل-م-ع-لأ
لمعلأ بابرأل ةيرئأز÷أ ة-ي-لأرد-ف-نو-ك-لأ
يكراصشتلأ لمعلأ ةيوقت فدهب ““ ÚنطأوŸأ
ثأدحتصسأ فدهب ةينابصشلأ تلواقŸأ Úب
ةد-عا-ق ءا-صسرإأو ل-م--ع--لأ سصر--فو ةوÌلأ
ةلجع عفد ‘ مهصست ةيوق ةيبابصش ةيداصصتقأ
ةعبطلأ ةبصسانŸاب ميظنت ” دقو .ةيمنتلأ
ت– ““ ةيلأردفنوكلأ ليج““ ىقتلŸ ¤وألأ

ثيح ““نودنجتي تايلولأ وق-صسن-م““ را-ع-صش
ءاصضعأ ع-ي-م-ج ى-ق-ت-لŸأ أذ-ه ‘ كرا-صش
ديزأأو ةيلأردفنوكلأ لي÷ ينطولأ بتكŸأ

فدهب كلذو ايئلو ا-ق-صسن-م ن-ير-صشع ن-م
ةيلأرديفنكلأ ليج ل-م-ع ط-طfl سضر-ع
يذلأ ماهلأ رودلأ““ هتايط ‘ لمحي يذلأ

ىوتصسŸأ ىلع ركتبŸأ باب-صشلأ ه-ب-ع-ل-ي-صس
.““لمعلأ بصصانمو ةوÌلأ قلÿ يلÙأ
سسي-ئر د-كأأ ،ة-ب-صسا-نŸا-ب ه-ل ة-م--ل--ك ‘و
لمعلأ بابرأل ةيرئأز÷أ ة-ي-لأرد-ف-نو-ك-لأ
ليج““ نأ يلقاع يماصس دمÚ، fiنطأوŸأ
عامتصسلأ ىلع لمعي يذلأ ““ةيلأردفنوكلأ
““¤إأ وبصصي عدبŸأو بوهوŸأ بابصشلأ ¤إأ

ةكصسام-ت-مو ة-ب-ل-صص ةد-عا-ق ثأد-ح-ت-صسأ
عمŒ ةيكراصشت ة-ئ-ي-ب را-طإأ ‘ ة-مز-ت-ل-مو
عيراصشŸأ يلماح نم يتلواقŸأ بابصشلأ
.““ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸأ باحصصأأ نمو
““ةيلأردفنوكلأ ليج““ قÓطإأ فصصو نأ دعبو
ىلع اصساصسأأ زكري هنأ لاق ،““ماهلأ““ ثد◊اب
يلÙأ ىوتصسŸأ ىل-ع لوا-قŸأ با-ب-صشلأ

Úمثتل مهتقفأرمو مهيلإأ عامتصسلأ لجأأ نم
. ةيمنتلأ راصسم ‘ مهرود
ةلئاه ةينابصش ةورث كل“ رئأز÷أ نأ ركذو
بو-ل-طŸأو تا-ع-ما÷أ ي--ج--ير--خ ن--م
لÓغتصسأ ىلع لمعلأ وه ايلاح لجعتصسŸأ

.نيدايŸأ ىتصش ‘ تاقاطلأ هذه
بتكم سسيئر52 بيصصنت ” هنأ لوقي عباتو
رهصش لÓخ ةيلأردفنوكلأ لي÷ عبات يئلو
ةيلأردفنوك-لأ نو-ك-ت-ل مر-صصنŸأ Èم-فو-ن
دق ÚنطأوŸأ لم-ع-لأ با-برأل ة-ير-ئأز÷أ

فد-ه-ب كلذو ا-ي-لfi ا-هرا-صشت-نأ تزز--ع
Œكأأ دد-ع د-ي-نÈ أ ن-مŸلوا-قÚ بابصشلأ

يت-لأ تا-بو-ع-صصلأو ل-ي-قأر-ع-لأ ة-فر-ع-مو
.ةفلتıأ مهعيراصشم ذيفنتل مهصضÎعت

ةيلأردفنوكلأ ليج““ سسيئر لاق ،هبناج نم

Úق-صسنŸأ نأ Êو-ت-يز ن--يد--لأ سسم--صش ،““
ليث“ ةيلوؤوصسمو ةمهم م-ه-يد-ل Úي-ئلو-لأ
لواقŸأ بابصشلأ Òطأاتو مه-ت-يلو ءا-صضعأأ
.دد÷أ عيراصشŸأ يلماحو
نأ قايصسلأ تأذ ‘ Êوتيز ديصسلأ حصضوأأو

ةديدج ةبراقم ىنبتي ةيلأردفنو-ك-لأ ل-ي-ج
ةيتلواقŸأو راكتبلأ سسا-صسأأ ى-ل-ع مو-ق-ت
داصصتقÓل ةعاجنلأ نامصضل كلذو ةعيرصسلأ
لا-ق ,ل-صصف-ن-م قا-ي-صس ‘  .تا--صسصسؤوŸأو
ةيرئأز÷أ ةيلأردفنوكلأ نأ يلقاع ديصسلأ

ةيمومعلأ تاطلصسلل تمدق لمعلأ بابرأل
ةد-ع ا-يدا-صصت-قأ ا-ك-ير-صش ا-هرا-ب-ت--عا--ب
ةي-ح-صصلأ ة-مزألأ ة-يأد-ب ذ-ن-م تا-حأÎقأ
ة--ق--فأر--م فد---ه---ب كلذو (91-ديفوك)
ا-ه-طا-صشن ة-ل-صصأو-م نا-م-صضل  تا-كر-صشلأ
›اتلابو نيدايŸأ فلتfl ‘ يداصصتقلأ
.لغصشلأ بصصانم ىلع ةظفاÙأ
نأ دبل1202 ةديد÷أ ةنصسلأ نأ فاصضأأو
ينطولأ داصصتقلاب سضوهن-لأ ة-ن-صس نو-ك-ت

يكراصشت-لأ ل-م-ع-لأ ةرور-صض ى-ل-ع أد-كؤو-م
تاعبت زواجت-ل ي-ن-ما-صضت-لأو ي-عا-م÷أو
ح.ل ^ . ةيحصصلأ ةمزألأ
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ةيشسياشسŸا و ةيشسيار-ع-لا يرو-ق نا-ك-شس ب-ّقÎي ^
برغلا ةشصاعل ةيعانشصلا ة-ق-ط-نŸا ‘ Úت-ع-قاو-لا
كير– و ةيمنّتلا نم م-ه-ب-ي-شصن نار-هو ير-ئاز÷ا

و سصئاق-ن-لا ة-ل-م÷ ار-ظ-ن ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ف-ل-م
تاونشس ذنم اهيف نوطّبختي لازي ل يتلا لكاششŸا
يششورلا يح ناكشس ¤إا ةفا-شضإا ر-كذ-ي د-يد-ج نود
مايقلا ىلع Èجي ام وه و نارهو ةيدلب بلقب عقاولا
اÚ ÃيلÙا ÚلوؤوشسŸا لبق نم ةفعاشضم دوهجب
..ةيلولا ›او اهيف
و ةشسياشسŸا ةير-ق-ب ة-ل-ئا-ع006 ن-م د-يزا سشي-ع--ت
ع-مÛ ة-يوا-م-ي-كوÎب-لا ة-ق-ط-نŸا-ب ة-شسيار-ع--لا

اهنع لاقي ام لقأا فورظ ةويطب ةيدلبب كارطانوشس
‘ اهدوجو نم مغرلاب ةيئادبلا ةاي◊اب ةهيبشش اهنا

⁄ كلد نا لإا كارطانوشسل ةيعانشصلا ةقطنŸا بلق
ام ةÁرك ةايح ‘ سشيعلا ‘ Úتيرقلا ›اهأل عفششي

نوبلاطيو ةيمنّتلا ‘ مهقحب نوبلاطي ناكّشسلا لعج
دعب ةشصاخ مهل ةداج ةفافتلا ةيلÙا تاطلشسلا نم
   . لظلا قطانم نمشض مهفينشصت

ةيرق ناكشس اهششيعي رمذت-لاو ءا-ي-ت-شسلا ن-م ة-لا-ح
اهتاوÌب ةينغلا ةويطب ةيدلبب ةشسياشسŸاو ةشسيارعلا
ببشسب. اهايا هللا اهبهو يتلا اهتاÒخو ةيعيبطلا
تح-شضأا ي-ت-لا ة-يرزŸا ة-ي-عا-م-ت-جلا فور-ظ--لا
ىندأا مادعنا ءار-ج ،ةد-ع تاو-ن-شس ذ-ن-م م-ه-مزÓ-ت

.   Ëركلا سشيعلا قفارم
اهدحول مشضت يتلا ةشسيارعل ةيرق ناكشس برعأا و
نع ““ رجفلا““ عم مه-ئا-ق-ل ‘ ن-كا-شس006 نم د-يزأا
يتلا ةيثراكلا ةيعشضولا نم د-يد-ششلا م-ه-شضا-ع-ت-ما
تاطلشس لخدت نود ،تاونشس ذنم مهتيرق ا-ه-فر-ع-ت
تمشصلا ةمزÓم اهناكÃ ةعباق تيقب يتلا ةيدلبلا

Œتلمشش يتلا ،مهلكاششم ها flةاي◊ا يحانم فلت
ةيمومعلا ةرانلا مادعناو يعيبطلا زاغلا رارغ ىلع
دعاقÃ قاحتلÓل اركاب نوجرخي مهلافطاو ةشصاخ

ام بشسح هوركم يأل مهشضرعي ام كلدو ةشساردلا
يتنبا تفقوأا ينّنأا لاق يذلا ءايلوألا دحأا هب حرشص
ةرانإلاو يشسردŸا لقنلا بايغ ببشسب ةشساردلا نم
. عراوّششلاب

ثّدح تاقرطلا و ءام ’ زاغ ’..
جرح ’ و

نم ديدعلا نأا ،قايشسلا اذه ‘ ÚثدحتŸا دّكأا و
زاغلل ةيرورشضلا ةقاطلا نم تدافتشسا ةيدلبلا ىرق
ةشصاخ هنم نوديفتشسي ل مهنا لا مهارق Èعي يدلا
زاغ ةروراق نع ثحبلا يقبي ءاتششلا مشسوم ‘ نحنو

،. ةعبشسلا ا-ي-ند-لا بئار-غ ن-م زا-غ-لا ة-ق-ط-ن-م ‘
Úلئاشستم عورششŸا نم مهتيرق تي-شصقأا ل-با-قŸا-ب

ةّشصاخ ،مهششيمهت ءارو نم ةيقيق◊ا بابشسألا نع
ىلع رّثأا م-ه-لزا-ن-م ن-ع ة-قا-ط-لا هذ-ه با-ي-غ نأاو
يمويلا مهشسجاه تحشضأا ثيح ،ةيتاي◊ا مهتÒشسم
ىتح لقنتلا ةاناعم لم– ىلع نوÈجي مهرابتعاب
نإا ةروراقب رفظ-لا د-شصق ةرواÛا تا-يد-ل-ب-لا ¤إا

تاروراق لقن فيراشصم نع كيهان ،ظ◊ا مهفلاح
يوذ ةشصاخ ،مهبويج تفزنتشسا يتلا ناتوبلا زاغ
نم ديدعلا ‘ نورطشضي نيذ-لا ف-ي-ع-شضلا ل-خد-لا
بل-ج ي-هو ة-ي-ئاد-ب-لا قر-ط-لا عا-ب--تا ¤إا تارŸا
   .خبطلا اذكو ةئفدتلل هلامعتشسل بط◊ا
بورششلا ءاŸا بايغ نم اشضيأا ناكشسلا ىكتششا امك
ماÎحا مدع ¤إا مهبشسح ببشسلا دوعيو مهتايفنحب
ءارشش ¤إا مهب يدؤوي ام ،ءاŸا-ب د-يوز-ت-لا ج-ما-نر-ب

لبق نم ةبراشضملل عشضخت يتلا هايŸا نم جيراهشص
لشصف ‘ ةشصاخ ،اهراعشسأا نوعفري نيذ-لا را-ج-ت-لا
   .فيشصلا
‘ دجاوتت ي-ت-لا تا-قر-ط-لا ،ة-ل-ب Úط-لا داز ا-مو
لقرعت ثيح ،ءاتششلا لشصف ‘ ةشصاخ ةيرزم ةيعشضو

رظنلاب ءاوشس دح ىلع Úلجارلاو تارايشسلا ةكرح
،افيشص امأا ،كربو ةيئام تاعقنتشسم ¤إا اهلو– ¤إا

مهشضرعي ام فقوŸا ديشس وه رياطتŸا رابغلا نإاف
بناج ¤إا ،وبرلاو ةيشساشس◊ا يوذ ةشصاخ سضارمأل
نع ةيمهأا ل-ق-ت ل ىر-خأا سصئا-ق-ن-ل م-ه-ت-ه-جاو-م
،لقنلا لئاشسو ‘ حدافلا سصقنلا رارغ ىلع اهتقباشس

‘ لشصت تاعاشسل راظتنلا نونطاوŸا رطشضي ثيح
ةلفا◊ا بوكرل Ìكأا وأا Úتعاشس ¤إا نايحألا سضعب
مهرخؤوي يذلا رمألا ،اهرخآا نع ةئلت‡ نوكت يتلا

قفارŸا ،مهدشصاق-مو م-ه-لا-م-عأا ن-ع ةر-م ل-ك ‘

هنم يكتششي يذلا رمألا ،ةيرقلاب ةبئاغ ةيشضايرلا
نم اهنودّبكتي يتلا فيراشصŸا ¤إا رظنلاب بابششلا
نم ةرواÛا بعŸÓا ¤إا ىتح مهتÓقنت لك ءارو
نع ثيد◊ا نود ادهو مهشسفنأا نع هيفÎلا لجأا
¤ا ةفاشضا. ةيرقلا بابشش اهب قنتخي يتلا ةلاطبلا
. يحشصلا فرشصلا تاكبشش روهدت
““ ةشسيارعلو ةشسياشسم““ ةيرق ونطا-ق ل-مأا-ي ،ه-ي-ل-عو
¤إا ةي-ن-عŸا تا-ط-ل-شسلا تف-ت-ل-ت نأا نار-هو قر-شش
تارŸا نم ديدعلا ‘ اهوعفر ي-ت-لا م-ه-تلا-غ-ششنا

نا ةشصاخ تاونشس ذنم ةقلاعلا مهلكاششم لح دشصق
ةيمها ›وي نوبت ديÛا دب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
نلا د◊ هنا لا ه‹انرب ‘ لظلا قطانŸ ةÒبك

سشيعلا فورظ نم نيرملا نوناعي ناكشسلا لازل
Ãا يرقلا كلت لثŸةاي◊ا اهنع بيغت يتلاو ةيشسن

ةيرقلا نا ناكشسلا دحا بشسح هلب Úطلا داز امو
نا لإا ةيحÓف يشضارأا ىلع ا-هر-فو-ت ن-م م-غر-لا-ب
معدلا نم اشضيا نو-نا-ع-ي ة-ق-ط-نŸا كل-ت ÚحÓ-ف
مهيشضارا ‘ مهئاقبإل ةيفير تانكشس ءانبل يفيرلا
ناف ÚحÓف دحا لاق ام-ك ه-نا لا ا-ه-تردا-غ-م نود
نم ناك يتلا ةيرقلا ‘ ةليحتشسم تحبشصا ةاي◊ا
نم ةشسيارعو ةشسياشسم ة-ير-ق نو-ك-ت نا سضور-فŸا
›وÎبلا عمÛا مكحب ةوي-ط-ب ةر-ئاد ير-ق ي-ن-غا
تفقوت ةاي◊ا نا اودبي ام ىلع هنا لا كارطانوشسل
     . رخا راعششا ¤ا امهيف

يششورلا يحب نكاشس فلأا02 نم ديزأا و..
  ةيمنتلا نم مهقحب نوبلاطي نارهو ةيدلبب
يلعاب يششورلا يحب نكاشس  فلا02 نم ديزا سشيعي
فورظ نارهو ةيدلبب ةمامعوبل يرشض◊ا عاطقلا

ىلع ةمكاŸÎا ل-كا-ششŸا ل-ظ ‘ ة-ب-ع-شص ة-ششي-ع-م
تاءادن نم مغرلابو Úنشسلا تارششع دنم ناكشسلا
ةبقاعتŸاو ةبختنŸا سسلاجملل نا-ك-شسلا يوا-ك-ششو

نم داز ا‡ يدانت نŸ ةايح Óف نارهو ةيدلب ىلع
 .ةيمنتلا ‘ مهقحب نوبلاطي نيدلت ÚنطاوŸا رمدت

يحب ÚنطاوŸا نم تارششعلا بر-عا م-ه-ت-ه-ج ن-م
طا-ق-شسإا ن-م م-هر-مد-تو م-ه-ف-شسا ن-ع ي--ششور--لا
لظيف. مهتدنجا نم ي◊ا ÚبختنŸاو ÚلوؤوشسŸا
اهششيعت يتلا عقدŸا ر-ق-ف-لا ر-ها-ظ-مو ف-ل-خ-ت-لا
فلختلا رهاظم يهو ي◊اب تÓئاعلا  نم ديدعلا
قمعلا ‘ برشضت يتلا يدا-شصت-قلاو ي-عا-م-ت-جلا

ةوشسق ،نامر◊او سسؤوب-لا ةرار-م نو-ششي-ع-ي نا-ك-شس
ةلزعلا سضرفتل ،ةجا◊او رقفلا ،له÷او فلختلا
ءاطشسبلا ءلؤوه ىلع اهترطيشس سشيمهتلاو ةقناÿا
Ëركلا سشيعلا تايرورشض طشسبأا نم اومرح نيذلا

مهنع Íغلا عفرل Úلوؤوشسملل مهتدششانم مغر اذه
.ديغرلا سشيعلا قفارم Òفوتو
تمشص ‘ Êاعي ةقطنŸا هذهب نطاقلا نطاوŸاف
تاقرطلا روهدت لظ ‘ ةئدا-ه را-ن ى-ل-ع قÎح-يو
Úطلا داز ا‡و يحشصلا فرشصلا تاونق راجفناو
ىلع ةيرورشضلا قفارŸا نم د-يد-ع-لا ماد-ع-نا ة-ل-ب

ل-كا-ي-ه-لا ‘ Òب-ك سصق-نو ة-ي-ح-شص ق-فار-م رار-غ
مشسقلا ‘ ذيمÓتلا دد-ع ح-ب-شصا ا-مد-ع-ب ة-يو-بÎلا

. ذيملت25 قوفي دحاولا
ÚنطاوŸا لعج ام ديÈلا زكارم مادعنا بناج ¤إا

تافاشسم نوعطقي رج-ف-لا ل م-ه-ن-م Òث-ك-لا بشسح
فرشص ادكو مهتابترم ىلع لوشص◊ا لجا نم ةليوط
لقنلا لئاشسو ‘ Òبك سصقن عم دعاقتلا تاقحتشسم
را-ششت-ناو ة-ي-شضا-ير ق-فار-م ماد-ع-نا ¤ا ة-فا--شضا.
.ي◊اب ةيئاوششعلا غرافŸا و ةمامقلا
سصقن كلانه نا يششورلا يحب ناكشسلا دحأا دكأاو
ةمامقلا ايموي عم÷ ةفاظ-ن-لا تا-ن-حا-شش ‘ ا-شضيا
رجفلا ل رخا نطاوم حرشصو. ناكم لك ‘ ةرثانتŸا
ىفششتشسم ¤ا هب لقنتلا عيطتشسن ل Óيل سضيرŸا نا
ـب ردقت ةفاشسم عطق مزلتشسي تاب هنا ةشصاخ ةيلولا

هتاه  نا احشضوم. فشصوتشسم ¤ا لو-شصو-ل-ل م-ل-ك5
ىدعتي اهرمع ا‰او موي-لا ةد-ي-لو تشسي-ل ةا-نا-عŸا

هنع م‚ لوؤوشسم وأا بختنم يأا كر–   نود ةنشس42
لبقتشسمو لشضفأا دغ ‘ لمألا اودقف ÚنطاوŸا نا
نطاوŸا ةز-عو ة-مار-ك م-ه-لا-ف-طألو م-ه-ل ن-م-شضي
تا-يرور-شض ط-شسبأا ماد-ع-نا ن-م اءد-ب-ف ير-ئاز÷ا

ةلابمÓلاو فلختلا روشص ¤إا لوشصو Ëركلا سشيعلا
.ّةمدعŸا مهتايح ىلع تغط يتلا
جرفلا ةعاشس سسيعتلا ي◊ا-ب  Úن-طاوŸا ر-ظ-ت-ن-يو
ةلابمÓلا ةشسايشس و سشيمهتلا ةلا-ح ن-م Òي-غ-ت-لاو
ةششيعم و ةيشسفن ىلع اهتا-ي-عاد-ت ل-ك-ب تمر ي-ت-لا
ابلشس ترثأا  يتلا لكاششŸا يهو. Òقفلا ي◊ا ›اهأا

اهيشسردمتم حومط ترشسك و اهبابشش لبقتشسم ىلع
.لامهإلا و فلختلا ةرئاد طشسو مهشسفنأا اودجيل

صصرف مادعنا نم Êاعي ةقطنŸا بابشش
  مهمزÓي حبشش ةلاطبلا و لمعلا

مهتمشص نع جورÿا ي◊ا او-ن-طا-ق Èجأا ا-م ،و-هو
مهعاشضوأا ‘ رظنلاب ةينعŸا تاطلشسلا ة-ب-لا-ط-مو
ىندأا ن-م نا-مر◊او سشي-م-ه-ت-لا ن-م م-ه-جار-خإاو
نم ءاوشس ،اهب نوعبقي يتلا ةÁركلا ةاي◊ا تاموقم
‘ اءوشس رمألا ديزي نيأا ،ةيثراكلا تاقرطلا ةيعشضو
نع ةرابع قيرطلا هذ-ه ح-ب-شصت ذإا ، ءا-ت-ششلا ل-شصف
،ةششهلا تانكشسلا لخادم ةياغ ¤إا دت‡ عقنتشسم
نمو ،يقي-ق-ح قرأا ¤إا م-ه-تا-ي-مو-ي تلو-ح ي-ت-لاو
نطقي يتلا تويبلا ةيعشضو ¤إا ةيثراكلا تاقرطلا
.ي◊ا اذه ناكشس اهب
عيمج هب فشصع-ت يذ-لا ي◊ا اذ-ه نا-ك-شس بلا-طو
لك نم هينطاق ةايح سصغنت يتلا ةيرزŸا رهاظŸا
عقاولا نم مهلاششتنل ةيلÙا تاطلشسلا بناو÷ا
ق-ي-ل-ت ة-ق--ئل تا--ن--ك--شسب م--هد--يوز--تو ،يرزŸا
Úبلاطم، ةÁركلا ةاي◊ا مهل نمشضتو سصاخششألاب
 . ةيمنتلا ‘ مهقحب اشضيا
كّر– ““رجفلا““ م-ه-ت-ق-ت-لا ن-يذ-لا ءلؤو-ه بقÎي و
فدهب  ةيلولا ›او ا-ه-ي-ف اÃ ة-ي-لÙا ح-لا-شصŸا

Œءاشسؤور تاباطخ بلغأا نأا و ةشصاخ دوعولا ديشس
ةيبلغأا حنم و نكشسلا سصخت تاناهر تناك تايدلبلا
¤إا مهمÓحأا رّخأاتتل ةنشسلا هذه ةيا-ه-ن ع-يرا-ششŸا
انوروكل ةيحشصلا ةمزألا نا و ةشصاخ ةلبقŸا ةنشسلا
‘ Úلوؤو-شسŸا تع-شضوو قاروألا ة--فا--ك تط--ل--خأا

سضاعتما و و طخشس ةجيتن هيلع نودشسحي عشضوم
يتلا و ةيلاŸا و ةينكشسلا ةمزلا لظ ‘ نيديدشش
تدهشش رئاز÷ا نا و ةشصا-خ بو-ي-ع-لا ة-فا-ك تّر-ع
مك-ح ةÎف ي-ه و ة-ن-شس02 ـل رّم-ع لّو-ط-م ادا-شسف
اده-ع ةد-يد÷ا ة-ن-شسلا نو-ك-ت-شس ل-ه-ف ة-با-شصع-لا
نوينارهولا ىقب-ي-شس مأا ا-ق-ح ةد-يد÷ا ر-ئاز-ج-ل-ل

دوعولا ةرارم نوقّوذتي ةماع نويرئاز÷ا و ةشصاخ
؟ديشسجتلا نود ةيهاولا

سسانيا م ^

    كارطانوشسل ةيعانّشصلا ةقطنŸا بلق ‘ اهعوقو نم مغّرلاب

    مهليحرت نوبّقÎي نارهوب ةشسياشسŸاو ةشسيارعلا ىرقب ÚنطاوŸا تائم
ةيمنتلا عيراششم نم مهتشصح نع نولءاشستي يششورلا يح ناكشس°^

Úيرئاز÷ا نأا و ةّشصاخ تاونشسل ترّمع ّيتلا ““نكشسلا ةمزأا““ رشصعلا ةلكششم و ةيمّنتلا لكاششم لح ‘ اهدوعو قيق– و ةلوؤوشسŸا تاه÷ا كّر– نوبقÎي نوينارهولا ةيبلغأا لازي ’
شسجتتل مهيلع اÒخ ةديد÷ا رئاز÷ا دهع نوكشس لهف ةرم لك ‘ لجأاتت يتلا مهمÓحأا و مهلامآا لك هيف اودقف داشسف ‘ ةنشس02 ةليط اوششاع ؟ةلبقŸا ةنشسلا دوعولا دّ

ةيناوي◊ا اهتورثو يتابنلا اهئاطغ ةيعونب ةروهششم
 ةنتابب لولم ينب ةباغ ةئيهت ةداعإا عورششم ‘ قÓطن’ا

‘ قÓطنإلا0202 ةنشس تد-ه-شش ^
ة-با-غ Èكأا ة-ئ-ي-ه--ت ةدا--عإا عور--ششم
ىوت-شسŸا ى-ل-ع ي-ب-ل◊ا ر-بو-ن-شصل-ل
لولم ينب ةلودلا ةباغ يهو ينطولا
ردقت ة-حا-شسم ى-ل-ع ¤وأا ة-ل-حر-م-ك
يتيلو Èع را-ت-ك-ه فلآا6 ›اوح-ب
هب دا-فأا ا-م بشسح ،ة-ل-ششن-خو ة-ن-تا-ب

fiا دبع ،ةنتابب تاباغلا ظفاŸنمؤو
.نزازلوب
سشماه ىلع ،لوؤوشسŸا سسفن حشضوأاو
اهتمظ-ن ي-ت-لا ة-ي-مÓ-عإلا ة-جرÿا
نم اقÓطنا ةباغلا هذهل عاطقلا ةرادإا

ةÒهظ دعب ةيا-غ ¤إا ة-ع-م÷ا ءا-شسم
يذلا عورششŸا اذه جئاتن نأا ،مويلا

ة-عدر-ب ةز-ع ة-ق-ط-نÃ هذ-ي-ف-ن-ت ”
ةيريدŸا ىوتشسم ىلع ايلاح ةدوجوم
‘و ،اهيلع ةقداشصملل تاباغلل ةماعلا

ةيلمعلا هذه ميمعت متيشس ،اهلوبق لاح
ينب ةباغل ةيلامجإلا ةحا-شسŸا ى-ل-ع
عقت راتكه فلأا08 ـب ةردقŸا لولم
يوت– يتلا ةلششنخ يه تايلوÈ 3ع
مشضتو ةنتاب مث اهنم ةحاشسم Èكأا ىلع
يقاب-لاو را-ت-ك-ه ف-لأا22 ›او--ح
. ةركشسبب
تفكع يذلا عورششŸا اذ-ه فد-ه-يو

ن-م ة-ي-با-غ تارا-طإا هداد-عإا ى--ل--ع
ةئيهت-لا ة-شسارد Úي– ¤إا Úت-يلو-لا
ةنشس ةباغلا هذ-ه ا-ه-ل تع-شضخ ي-ت-لا

- ة-ي-ناŸا ‘ ة-كار-شش ن-م-شض2891
لبشسلا ع‚أا ةفرعŸ اذ-كو ة-ير-ئاز-ج

ا-هÒخ-شست بجاو-لا تا--نا--ك--مإلاو
ثيح نم ةباغلا هذه ىلع ةظفاحملل

ا-ه-تور-ث اذ-كو ي-تا-ب-ن-لا ا-ه-ئا-ط--غ
لازغ-ب ةرو-ه-ششŸا ي-هو ة-ي-ناو-ي◊ا
دد-هŸا و ا-ي-نو-نا-ق ي-مÙا ل-ب÷ا
اهنم لماوع ةدع لعف-ب سضار-ق-نإلا-ب
. قئار◊او رئا÷ا ديشصلا
نإا-ف ،ثد-ح-تŸا تاذ-ل ادا-ن--ت--شساو
ةيفاششك-ت-شسإلا ة-ي-مÓ-عإلا ة-جرÿا
دجاوتŸا اهئزج ‘ لولم ينب ةباغل
اهفده لميك ةيد-ل-ب-ب ة-ن-تا-ب ة-يلو-ب
هذه ةيمهأاب فيرعتلا و-ه ي-شسي-ئر-لا
ةيعيبطلا يحاونلا نم ةيباغلا ةوÌلا
يبل◊ا ربونشصلل ةباغ Èكأا اهرابتعاب

راطإلا اذه ‘ اهعبتي امو رئاز÷ا ‘
ة-ي-تا-ب-ن-لا Úت-ل-شسل--شسلا ثي--ح ن--م
ناك ثيح ،ةيخيراتلا اذكو ةيناوي◊او
¤وألا ةيلولا ةدايق رقم ا-ه-ب د-جو-ي
ا-ه-ت-م-ي-ق ن-ع Ó-شضف ،ة-ي-خ-يرا-ت-لا
تاورث نم هر-فو-ت ا-مو ة-يدا-شصت-قإلا

تايلولا Èع لغشش بشصانم و ةيعيبط
. ثÓثلا
ةيفاششكتشسإلا ة-ل-حر-لا تن-ك-م د-ق و
¤إا ةنتاب ييمÓعإا ةدئافل تمظن يتلا

ىلع فرعت-لا ن-م لو-ل-م ي-ن-ب ة-با-غ
سضعب ةفا-ث-كو ةر-م-عŸا ا-هرا-ج-ششأا
ام ىلع فوقولا بناج ¤إا اهئازجأا
‘ رئاشسخ نم اه-ب ق-ئار◊ا ه-ت-ق◊أا
اهنم ة-ي-شضاŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا تاو-ن-شسلا
اهئاطغ نم را-ت-ك-ه فلآا8 فÓ-تإا

. يتابنلا
Úعب تمدق يتلا تاحورششلا تنيبو
يئلولا ظفاÙا فرط نم ناكŸا
نأا عاطقلا تاراطإا سضعبو تا-با-غ-ل-ل
ددجتت اهنأا لولم ينب ةباغ ‘ ليم÷ا
نم مغرلا ىلع ةيعيبط ةفشصبو ايتاذ
ا-ه-ئاز-جأا سضع-ب لا-ط يذ-لا يدÎلا
ةروثلا تاون-شس ة-ل-ي-ط تل-ك-شش ي-ت-لا
Ó-ق-ع-م ةد--يÛا ة--ير--ير--ح--ت--لا
. نيدهاجملل
اشضيأا ةراششإلا قايشسلا اذه ‘ ت“و
يتلا Òبادتلاو تادوهÛا ديدع ¤إا

Úب قيشسنتلاب تاونشس ذنم اهذاختا ”
fiةنتاب تايلو-ل تا-با-غ-لا تا-ظ-فا

ةباغلا هذه ةيام◊ ةركشسبو ةلششنخو
يذ-لا سصاÿا ل-تر-لا ة-برŒ ا-ه-ن-م
نم اهتيا-م◊5102 و-ي-نو-ي ‘ بشصن
نم اهتيام-ح اذ-كو ة-شصا-خ ق-ئار◊ا
اهب دوجوŸا لازغلل يئاوششعلا ديشصلا
را-ج-ششأل ي-عر-ششلا Òغ ع-ط--ق--لا و
. هبيرهتو يبل◊ا ربونشصلا

Œنأا ¤إا ةرا----ششإلا رد fiة---ظ---فا
ا‹انرب تدعأا دق ةنتا-ب-ب تا-با-غ-لا
ةيفاششكتشسإلا ةيمÓعإلا تاجر-خ-ل-ل
ةيلولاب ةيباغلا قطانŸا فلتfl ¤إا
ىلع ةيباغ ةحا-شسم Èكأا م-شضت ي-ت-لا
فلأا723 ـب ردقت ينطو-لا ىو-ت-شسŸا
ا-ه-ب ف-ير-ع-ت-ل-ل ارا-ت-ك--ه081و
.اهنيمثت اذكو اهتيمهأاب سسيشسحتلاو

م.ق ^
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تأعوم‹ ةثÓث ةنوكتم

يرفيف21 ‘ ايمسسر قلطنت Êاثلا مسسقلا ةلوطب

دإدزولب بأبشش
ينيكلا ايهام روغ دسض ةدوعلا ةهجاوم نم رذ◊اب هيبعل بلاطي امود

رئإز÷إ ةيدولوم
سسل‹ ىوتسسم ىلع تاÒيغت

فسشكب ديعي فوعو ةرادإلا
روتسسŸا

ءارجإا نع رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا ،سسمأا لوأا ةيشسمأا تفششك ^
دبع نم Óك ما-م-شضنا-ب ةرادإ’ا سسل‹ ىو-ت-شسم ى-ل-ع تاÒي-غ-ت
كلذو ،ةرادإ’ا سسل‹ ¤إا ميحرلا دبع ىلع ديشسو يشسار Ëركلا
اياشضقلا نم ديدعلا ةششقانŸ قيرفلا رقم ‘ دقع عامتجا دعب
مشسوŸا لÓخ ةيمشصاعلا ةليكششتلا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا تا-يد-ح-ت-لاو
راد يذلا ثيد◊ا دعب اهيمشسرت ” يتلا ةوطÿا يهو ،يرا÷ا

،““كارطانوشس““ ةكرششل كولمŸا قيرف-لا و-لوؤو-شسم ماز-ت-عا لو-ح
يدا-ن-لا لا-ق ثي-ح ،ن-ير-خآا ن-يو-شضع-ب ةرادإ’ا سسل‹ م-ي-عد-ت
دقع““ :““كوبشسيف““ ىلع ةيمشسرلا ةحفشصلا Èع نايب ‘ يمشصاعلا
يدانلا رقÃ دحأ’ا ةيششع ،رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا سسل‹ ءاشضعأا
يلع ديشس ةلاقتشسا اهنيب نم ،طاقنلا سضعب ةششقانŸ اعامتجا

دبعو ،يشسيار Ëركلا دبع نيوشضعلاب سسلÛا ميعدتو ،فوع
ةÒبك ةفاشضإا ،ميحرلا دبعو يشسيار يئانثلا دعيو ،““يلع ميحرلا

Ûرئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا سسل، Ãغشش امهنأا اÓ ةيرادإا بشصانم
سسل‹ داقو ““ديمعلا““ ناولأا لمح يذلا يشسيار ةشصاخ ،اقباشس
.5102وÚ 4102ب ام ةÎفلا ‘ ةرادإ’ا
ةرادإ’ا سسل‹ ‘ زرابلا وشضعلا ليحر مشسرت ،لشصتم نأاشش ‘و
نم هتلاقتشسا لوبق دعب ،يمشصاعلا يدانلا راوشسأا فوع يلع ديشس

قباشس تقو ‘ حرشص دق ناك يذلا وهو ،نيرخآ’ا ءاشضعأ’ا فرط
فورظ ‘ لمعلا ةلشصاوم ىلع هتردق مدعل ةفششنŸا يمر ررق هنأا

ةوطÿا يهو ،قح’ تقو ‘ ءيشش لك فششكيشس هنأا ادكؤوم ،ةلثا‡
سضعب Úبو هنيب ةداح تافÓخ جاتن اهنأا-ب Òث-ك-لا ا-هر-شسف ي-ت-لا
يتأات امك ،سساŸأا رشصانلا دبع سسيئرلا مهشسأار ىلعو ءاشضعأ’ا
ةرادغلا سسل‹ ميعدت نع نÓعإ’ا ع-م ن-ماز-ت-لا-ب ه-ت-لا-ق-ت-شسا
يتأات ةلاقتشس’ا نإا لاق ،يدانلا نا-ي-ب نأا Òغ ،ن-ير-خآا ن-يو-شضع-ب

يلع ديشس ةلاقتشسا ىلع ةقفاوŸا ت“““ :عباتو ،ةيشصخشش بابشسأ’
عامجإ’اب ةقفاوŸا ت“ امك ،ةيشصخشش فورظل تناك يتلا فوع
.““ميحرلا دبعو يشسيار نم لكب ةرادإ’ا سسل‹ ميعدت ىلع

قوراف.ج ^
يإد Úشسح رشصن

طاقنلا فيزن لسصاوت ةيرسصنلا
بسضغلا ةمق ‘ راسصنألاو

ةمشصاعلا دا–إا دي ىلع ةبيfl ةÁزه ياد Úشسح رشصن ىقلت ^
رمع بعلÃ ،سسمأا لوأا ءاشسم Úقيرفلا تعمج يتلا ةهجاوŸا ‘
ةط-بار-لا ن-م ة-شسدا-شسـلا ة-لو÷ا با-شس◊ Úغو-لو-ب-ب يدا-م-ح

اذه اهل ةÁزه Êاث ““ةيرشصنلا““ كلذب دّبكتتل ،¤وأ’ا ةفÙÎا
رفشصأ’ا““ Úنوللا قاششع لبق نم ةعذ’ تاداقتنا طشسو ،مشسوŸا
.بيıا ءادأ’ا ببشسب ÚبعÓلاو ينفلا مقاطلل ““رمحأ’او
نآ’ا ىتح اهل راشصتنا يأا قيق– نع ““ةحŸÓا““ ةليكششت تزجعو
،›اوتلا ىلع اهل Êاثلا يبرادلا ‘ ةي-نا-ث-لا ةÁز-ه-ل-ل تدا-ق-ناو
ةلو÷ا ‘  دادزولب بابشش مامأا يوا-ن-ك-ل لا-ب-ششأا ط-ق-شس ا-مد-ع-ب
مامأا ادج تهاب ءادأاب ‘رعلا ءÓمز رهظو .ةلوطبلا نم ةعبارلا
كابشش تقلت ثيح ،تاعلطتلا ىوتشسم ¤إا قري ⁄ ةمشصاعلا دا–إا
يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا سسكعت ةلماك ةيثÓث فلششلا نب سسرا◊ا

Áشسح رشصن اهب رÚ ا اذه يادŸا جئاتنلا لظ ‘ ،مشسوıةبي
يوركلا مشسوŸا ‘ راشصت-نا يأا ق-ي-ق– ن-ع هز-ج-عو نآ’ا ى-ت-ح

قيرفلا ديشصر تدّمج ÚتÁزهو ت’داعت3 ـب ايفتكم ،ديد÷ا
طقف ةديحو ةطقن قرافب رششع81 ـلا زكرŸا ‘3 ةطقنلا دنع
.بيتÎلا يليذتم جريرعوب جرب يلهأاو سسابعلب دا–إا نع
ةحŸÓا راشصنأا هّجو ،““ةراطشسوشس““ مامأا يبرادلا ةحيشضف دعبو
ريدŸاو ›Òمز دلو ةشسائرب ةي-لا◊ا ةرادإÓ-ل ة-عذ’ تادا-ق-ت-نا
بقللاب ““ةيرشصنلا““ قاششع دعو يذلا ناقزرم نابعشش يشضايرلا

يذلا عورششŸا ّنأا Òخأ’ا ‘ Úبتيل ›ا◊ا مشسوŸا ةيادب لبق
ليحرلاب عيم÷ا Úبلاط-م ،Òغ ’  ““م-هو““ در‹ ه-ن-ع ثد-ح-ت-ي

مشسوŸا هششاع اŸ هباششم ويرانيشسل ه-ّج-ت-ي ق-ير-ف-لا ّنأاو ة-شصا-خ
مشسق ¤إا طوقشسلا نم ةرفح ىفشش ى-ل-ع نا-ك ا-م-ن-ي-ح ،ي-شضاŸا
يوركلا مشسوŸا ءاغلإا-ب ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا رار-ق ’و-ل ةاو-ه-لا
.““انوروك““ سسوÒف ببشسب

ةهجإوم لبق يوأنكل رظتني Òبك لمع
فيطشس

حيحشصت لجأا نم اÒبك Ó-م-ع يوا-ن-ك-ل بردŸا ر-ظ-ت-ن-يو اذ-ه
كلذو نآ’ا ىتح قيرفلا اهلجشس يتلا سصئاقنلا كرادتو ءاطخأ’ا

ةشسماÿا ةلو÷ا نع رخأاتم ءاقل ‘ فيطشس قافو ةهجاوم لبق
حتفلاو13 ـلا Úب هئارجإا خيراتلا ديد– راظتنإا ‘ ،ةلوطبلا نم
‘ ةيبلشسلا ةطقنلا عافدلا ح-ب-شصأا ثي-ح  .ل-ب-قŸا ي-ف-نا-ج ن-م
ةيئاشصحإا ‘ ، ةلماك فادهأا7 ىقلت يذلا وهو ““ةيرشصنلا““ ةليكششت
نهاري يذلا يمشصاعلا يدانلل يفلÿا طÿا فعشض ىدم دكؤوت

بشسح يرا÷ا م-شسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ ¤وأ’ا ز-كارŸا ىد-حإا ى-ل--ع
اÒبك ازجع موجهلا رهظأا امك،ةرادإ’ا اهترطشس يتلا فادهأ’ا

ليجشستب ىفتكا ذإا ،قيرفلا اهشضاخ يتلا5 ـلا تايرابŸا لÓخ
،ةراششإÓل و .ماهفتشس’ا تامÓع نم Òثكلا حرطي ام طقف Úفده
سسايلا ناديŸا طشسوتم يمشصاعلا يدان-لا ة-ل-ي-ك-ششت د-ق-ت-ف-ت-شس
ةقاطبلا هلين دعب  ““يشسايشسلا““ مامأا ةلبقŸا ةهجاوŸا ‘ مهديشس
¥ê.aÉQh ^ .““ةراطشسوشس““ مامأا يبرادلا ‘ ءارم◊ا

ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل يذيفنتلا بتكŸا نلعأا ^
مشسقلا ةلوطب قÓطنا د-عو-م ن-ع مد-ق-لا ةر-ك-ل
مداقلا يرفيف1 خيرات د-يد– ” ثي-ح ،Êا-ث-لا

.ةيحاتتف’ا ةلو÷ا ءارجإ’ ايمشسر ادعوم
هعامتجا ،سسمأا فافلل يذيفنتلا بتكŸا دقعو
قÓطنا دعوم ىلع قا-ف-ت’ا ” ثي-ح ،ير-ه-ششلا

” ثيح ،ديد÷ا هماظنب Êاثلا مشسقلا تايرابم
Œا د-يرŸا اهت-غ-ي-شص ن-م ة-شسفا-نÙÎو ،ةف”

.تاعوم‹ ةثÓث ىلع ةكراششŸا قرفلا ميشسقت
اقباشس تشصخر دق ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تناكو
نع ةفاشضإ’اب ،ةيناثلا ةطبارلا تا-ب-يرد-ت ةدو-ع-ل

نم رهششأا9 ةبارق دعب ةلوطبلا قÓ-ط-نإا د-عو-م
.فقوتلا
02 خ-يرا-ت ة-شضا-ير-لاو با-ب--ششلا ةرازو تدد--حو
يداون تاب-يرد-ت فا-ن-ئ-ت-شس’ د-عو-م-ك Èم-شسيد
.مدقلا ةركل ةيناثلا ةطبارلا

ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب فانئتشسا نو-ك-ي-شس ا-م-ي-ف
.1202 يرفيف رهشش نم ءادتبا مدقلا ةركل
مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا فيلكت ” امك
تابيردت فانئت-شس’ ة-مزÓ-لا Òباد-ت-لا ذا-خ-تا-ب
.مدقلا ةركل ةيناثلا ةطبارلا ةلوطبو
ةيعمج ،ةيانع دا–ا :قر-ششلا ة-عو-م‹ تم-شضو
،ةنيطن-شسق ة-يدو-لو-م ،تا-ن-جا-ت عا-فد ،بورÿا

د’و بابشش ،ة-م-ل-ع-لا ة-يدو-لو-م ،ة-يوا-ششلا دا–ا
،ةمغÓت يدان ،ةنتا-ب با-ب-ششو ة-يدو-لو-م ،لÓ-ج

.ديعلا موغلشش لÓهو ةلششنخ دا–ا
،ةبقلا دئار : نم طشسولا ةعوم‹ نوكتت Úح ‘

،كيرافو-ب دادو ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ،سشار◊ا دا–ا
ةبيبشش ،ةداعشسوب لما ،ةليشسŸا قافو ،ءاعبر’ا لما
ينب بابشش ،ةيرشضخ’ا دا–ا ،ةياج-ب ة-يدو-لو-مو

.نونكع نب م‚و روث
دا–ا ،ترايت ةبيبشش :مشضتف برغلا ةعوم‹ ماما
يبŸوا ،نارهو ةيعمج ،ةديعشس ةيدولوم ،يششمرلا
ءافشص ،ىلفدلا Úع ليج ،تنششوميت Úع ،ويزرا
،ويهر داو بابشش ،ىلشس داو ل-ب-ق-ت-شسم ،سسي-مÿا

.ةمركلا دا–ا ،ةراشسو Úع بابشش

ميهاربا .ج ^

ةÁزه نودب مأع
““ءارحسصلا يبراfi““ ىطخ ىلع فيطسس قافو

ناو-ن-ع-لا ،«ةÁز-ه نود ة--ن--شس» ^
،فيطشس قافو قيرف زا‚إ’ زربأ’ا
ل-ي-ب-ن ي-شسنو-ت-لا بردŸا ةدا-ي-ق--ب
رشسنلا ة-ب-ي-ه دا-عأا يذ-لا ي-كو-ك-لا
نم ةدوعلا ةلحرم ةيادب ‘ دوشسأ’ا
ةدا-ع-ت-شسا د-ع-ب ،ي-شضاŸا م-شسوŸا
عو--جرو رار--ق--ت--شس’او نزاو--ت---لا
،ةقثلا اهعم تبلج يتلا تاراشصتن’ا

قيرف-ل-ل ق-ير-ط-لا تد-ّب-ع ل-ماو-ع
فÙÎا بيترت ةداير ‘ دجاوتلل
ع-م ت’و-ج تشس رور-م د-ع--ب لوأ’ا

ق-لأا-تŸا ءÓ-مز-ل ة-شصقا-ن ةارا-ب--م
نو-ل-لا قا-ششع سشي-ع--يو ، ةرو--م--ع
ليبن Úيع-ت ذ-ن-م دو-شسأ’او سضي-بأ’ا
ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع ي-كو-ك-لا
لاط املحو ة-ي-هاز ةÎف ،ق-ير-ف-ل-ل
دهاششي عيم÷ا تاب ثيح ،هراظتنا

جرا-خ ن-م و-لو ق-ير-ف-لا تا-يرا-ب-م
نودو ةق-ث-ب يا-م8 بع-ل-م راو-شسأا

›او-تو ءادأ’ا ن-شس– د-ع-ب ط-غ-شض
جراخو لخاد ة-ي-با-ج-يإ’ا ج-ئا-ت-ن-لا
قافولل ةÁزه رخآا دوعتو ،دعاوقلا

03 خيرات ¤إا ةينطولا ة-لو-ط-ب-لا ‘
ةلو÷ا ءاق-ل م-شسر-بÈ 9102مفو-ن
ةنيطنشسق باب-شش يدا-ن ما-مأا21ـلا
سضرعتي ⁄و ،فدهل فادهأا ةثÓثب
ةنشس اي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود ل-ط-ب
خيراتلا كلذ ذنم ةÁزه يأ’4102

 .يرئاز÷ا يرودلا ‘
ليبن ،يشسنوتلا بردŸا لابششأا بعلو

¤إا يأا ،اهدعب تايرابم1 ،يكوكلا
لبق ةلوطبلا نم22ـلا ةلو÷ا دودح
تافلfl ببشسب ه-ئا-غ-لإاو ه-ف-ي-قو-ت

سضرعتي نأا نود ،″91 ديفوك““ ةحئاج
ديد÷ا م-شسوŸا أاد-بو ،ةÁز-ه يأ’
را-ثأا ا-م ،ة-ل-شسل-شسلا سسف-ن-ب ا--شضيأا
مدقي قيرفلا نأ’ ÚعباتŸا باجعإا
ة-ل-ي-ك-ششت-ب ة-ع-ت‡و ة-ل-ي-م-ج ةر-ك
 .فيدرلا قيرفلا نم اهدادعت
دنع فقوتي ’ ف-ي-ط-شس قا-فو م-قر

سسأاك تايرابم باشستحاب د◊ا اذه
يتلاو ،طراف-لا م-شسو-م-ل-ل ر-ئاز÷ا
ع-بر رود-لا ة-طfi د-ن-ع تف--قو--ت
ادجاوتم قيرفلا ناك يتلاو ،يئاهنلا

نود تايرا-ب-م4 ةفاشضإا-بو ،ا-ه-ي-ف
قيرفلا ةلشسلشسل سسأا-ك-لا ‘ ةرا-شسخ
02 ¤إا مقرلا ع-ف-تر-ي ة-لو-ط-ب-لا ‘
تاءا-ق-ل-لا ‘ ةرا-شسخ نود ةارا-ب--م
 .ةيمشسرلا
تابشسانم8 ‘ رئاز÷ا لطب هجتيو
ىلع ظفاح نإا رخآا مقر ل-ي-ج-شست-ل
نع داعتب’ا وهو ،ةيباجيإ’ا هتلشسلشس
نوكيل ،0202 ةنشس لاوط ةÁزهلا خف

يرود-لا ‘ ا-ي-ئا-ن-ث--ت--شسا ا--ثد--ح
بخ-ت-نŸا-ب ق-ح--ل--يو ،ير--ئاز÷ا
مقرلا اذه لج-شس يذ-لا ير-ئاز÷ا
ة-ي-شسا-ي-ق ه-ت-ل-شسل-شس نأا و-لو ،ا-شضيأا
نود ةاراب-م22 م--قر ¤إا تل--شصوو

 .تاشسفانŸا فلتfl ‘ ةراشسخ
92 موي فيطشس قافو قير-ف ه-جاو-ي

ياد Úشسح ر-شصن ق-ير-ف ي-ف--نا--ج
Ãرخآا يهو ،ةمشصاعلاب توأا02 بعل
لوأ’ا فÙÎا ‘ قيرفلل ةهجاوم
 .0202 ماع ةياهن لبق

رودلإ ¤إإ أنلهأأت :‘’
يأإ قلتن ⁄ نكل مدأقلإ

نم يمشسر ءيشش
““فأكلإ““

قافول يواهلا يدانلا سسيئر فششك
ةاراب-م ءار-جإا مد-ع ن-ع ،ف-ي-ط-شس
ق-ير-ف--لا Úب ة‹ŸÈا با--ي--غ--لا
يدا-ششت-لا سسنا-شسي--نور ه--ف--ي--شضو
يفناج50 ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي ةرر-قŸا

1202Ãفيطشسب يا-م80 بع-ل،
رودلا ¤إا قيرفلا لهأات ببشسب كلذو
نم مغرلاب ،طاشسبلا ى-ل-ع ل-ب-قŸا

فرط نم يباتك ءيشش يأا يقلت مدع
،““فاكلا““ ةبعلل ةيقيرفإ’ا ةيدا–’ا

هتزوحب يتلا تامولعŸا نأا اÒششم
ةئيهلا ‘ تاقباشسŸا ةن÷ نأا دكؤوت
قافولا لهأات ‘ تلشصف دق ،ةيراقلا
‘ فا-شضأاو ،Úناو-ق-ل-ل ا-ق-ي-ب-ط--ت
ودارا-ب ةارا-ب-م د-ع-ب تا-ح--ير--شصت

ةحفشصلا اهترششن ،ةلوطبلا باشس◊
ةحفشصلا اهترششن قيرفلل ةي-م-شسر-لا
بشسح““ :ق-ير--ف--ل--ل ة--ي--م--شسر--لا

انلهأات ‘ تلشصف فاكلا ،يتامولعم
سسنا-شسي-نور ق-ير-ف با-شسح ى--ل--ع
يأا قلتن ⁄ نآ’ا د◊ نكل ،يداششتلا

:فاشضأاو ،““بوتك-مو ي-م-شسر ءي-شش
،““لهأاتلا فيطشس قافو ىلع كوÈم““

فادهأا ىلع هتاذ ثدحتŸا جرعو
اذكو ،يرا÷ا مشسوŸا لÓخ يدانلا

يت-لا ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك ة-شسفا-ن-م
““ا-نرو-ك““ ة-ح-ئا-ج بب-شسب تف-قو--ت

دا–’ا ودب-ي ا-م ى-ل-ع““ :ا-ح-شضو-م
ةشسفانم فانئتشسا ديعيشس يرئاز÷ا
،يشضاŸا مشسو-م-ل-ل ر-ئاز÷ا سسأا-ك
نأا ىنمتن ،اهلجأا ن-م بع-ت ع-ي-م÷ا
ن-م ل--شضفأ’او ة--شسفا--نŸا دو--ع--ت
نأا مكل لوقأا ول““ :فدرأاو ،““زوفيشس
تقولا ..ةيئانثب ج-يو-ت-ت-لا ا-ن-فد-ه
ةÎف دجو-ت ’ ن-ك-ل ،ه-ناوأ’ ق-با-شس
Òيشست ى-ل-ع ا-ه-لÓ-خ ن-م تفر-ششأا
اذ-ه ،بق--ل--ب تز--فو ’إا قا--فو--لا
قلعو .““انبيشصن ن-م نو-ك-ت م-شسوŸا
ج-ئا-ت-ن-لا ة-ل-شسل-شس ن-ع ‘’ لا-م-ك
ذنم يدانلا اهققحي يتلا ةيباجي’ا
،عشضاوت لكب““ :Óئاق مداقلا مشسوŸا
هجئا-ت-ن ة-ل-شسل-شس ل-شصاو-ي قا-فو-لا
ةلماك ةنشسل ل-شصو د-قو ة-ي-با-ج-يإ’ا
،““ي-ئا-ن-ث-ت--شسا ر--مأ’ا ةÁز--ه نود
سسينيغ باتك ‘ لوخد-لا ق-ح-ت-شسن
‘ رخآا قيرف دجو-ي ’ ه-نأا د-ق-ت-عأا
،زا‚’ا اذ---ه ق---ق---ح ⁄ا---ع---لا
ىلع ةم‚ عشضو متي نأا سضورفŸا

يأا ‘ ةكراششŸا نود يدانلا سصيمق
.““ةشسفانم

قوراف.ج  ^

كنارف دادزولب بابشش بردم رذح ^
رور-غ-لا ة-ب-غ-م ن-م ه-ي-ب-ع’ ،ا--مود
ةطبار ‘ مهشسفان-م د-شض نوا-ه-ت-لاو
،ينيكلا ايهام روغ ايق-ير-فإا لا-ط-بأا
Òخأ’ا كا-ب--شش كد ن--م م--غر--لا--ب
رودلا باهذ ءاقل ‘ ةلماك ةيشسادشسب
اÒششم ،ةشسفانملل Êاثلا يدي-ه-م-ت-لا
فÎع---ت ’ مد----ق----لا ةر----ك نأا ¤إا
ماÎحا هلابششأا ىلعو ،ل-ي-ح-ت-شسŸا-ب
‘ لا◊ا هيلع ناك ام-ل-ث-م سسفا-نŸا

،هتاذ قايشسلا ‘و .باهذلا ةهجاوم
هيبع’ نأاب يشسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا د-كأا
وهو ،دح ىشصقأ’ ايهام روغ اومÎحا

يتلا ة-ي-شساد-شسلا ه-ب-شسح ر-شسف-ي ا-م
ةيمشسرلا ةانقلل حرشص ثيح ،اهوعقو
يتلا ةتشسلا فادهأ’ا““ Óئاق ،قيرفلل

انمÎحا اننأا-ب ر-ه-ظ-ت ،ا-ها-ن-ل-ج-شس
ا-ف-ي-شضم ،““دود◊ا د-ع-بأ’ سسفا-نŸا
ةارابم ‘ نيرذح نو-ك-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع““
‘ ةدراو ىقبت تآاجافŸا نأ’ ،ةدوعلا

‘ ل-ها-شست-ن ن-ل ،مد-ق-لا ةر-ك ⁄ا-ع

ةحفشص انيوط نآ’ا““ فدرأاو ،““ا-ي-ن-ي-ك
اذه دنع فقوت-ن ن-لو ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه
ةارابم ىلع زيكÎلا اني-ل-ع ل-ب ،د◊ا

.““مداقلا سسيمÿا ،ةدكيكشس ةبيبشش
م‚و با-ع-لأ’ا ع-نا-شص ،ه-ت-ه-ج ن--م

ن-ع Èع ،دو-ي-ع-شس Òمأا ““ة-ب-ي-ق-ع-لا““
Òبكلا راشصتن’ا دعب ةÒبكلا هتداعشس
ايها-م رو-غ ما-مأا ،دادزو-ل-ب با-ب-ششل
انققح دقل““ Óئاق ،ةلماك ة-ي-شساد-شسب
ارمأا ناك دقل ،ةÒبك ةجيتنبو مهأ’ا

مشسحن نأا انل ة-ب-شسن-لا-ب اد-ج ا-م-ه-ُم
انمÎحا““ فا-شضأاو ،““ار-ك-ب-م رو-مأ’ا
يأا كل-ت‰ ن-ك-ن ⁄ ا--ن--نأ’ م--شصÿا

اننأاب دقتعأاو ،هشصوشصخب تامو-ل-ع-م
رودل لهأاتلل ةقÓمع ةوطخ انوطخ

ل-م-ع-ن-شس““ فدرأاو ،““تا--عو--مÛا
‘ ج-ه-ن-لا سسف-ن ى-ل--ع ل--شصاو--ن--ل
Òشسن اننأاب دقتعأاو ،ةيراقلا ةشسفانŸا

ةداعإ’ ىعشسنو ،حيحشصلا قيرطلا ‘
اهقحتشسي يتلا ةناكملل دادزولب بابشش

fiايراقو ايل““.



ةيلاطيلا ةلوطبلا
مضض نع رظنلا فرضصي نÓيŸا

 رضصان نب ليدب
بعل رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا ›ودلا نوكيشس ^

ةشسفانم ‘ لوخدلا نع ىنغ ‘ ،›اطيإلا نÓيم طشسو
رشصان نب.›ا◊ا مشسوŸا نم Êاثلا فشصنلا لÓخ،ةديدج

اهيلع دمتعي يتلا ةيشساشسألا رشصا-ن-ع-لا زر-بأا د-حأا Èت-ع-ي
سضعبل سضرعت هنأا Òغ،نيÒخألا ÚمشسوŸا لÓخ نÓيم
نع Óيلق دعتبيل،›ا◊ا مشسوŸا ةياد-ب ذ-ن-م تا-با-شصإلا
يدان نإا ةيفحشص ريراقت تلاقو.ة-ي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا

مهمشضل،طشسولا يبعل سضعب عم تاشضوافم ‘ أادب نÓيم
فشصتنم معدل،ةلبقŸا ةيوتششلا تلا-ق-ت-نلا ةÎف لÓ-خ
مهئامشسأا حرط ” نيذلا ÚبعÓلا Úب نمو.قيرفلا بعلم
،يراموشس يراكابوب،طشسولا طخ زكرم ‘ نÓيم معدل

متهŸا ““زوين نÓيم““ عقوم نأا Òغ.يشسنرفلا ليل بعل
Ãنوشسورلا““ رابخأا ةعباتÒنل ›اطيإلا يدانلا نأا دكأا ““ي

م-شضل ي-شسنر-ف-لا هÒظ-ن ع--م تا--شضوا--ف--م ‘ ل--خد--ي
كلذ ‘ يشسيئرلا ببشسلا نأا ريرق-ت-لا ح-شضوأاو.يرا-مو-شس
نويلم03 وأا02 عفد ‘ نÓ-ي-م ة-ب-غر مد-ع ¤إا ع-جر-ي
طخ زكرم ‘ ديدج بعل عم د-قا-ع-ت-لا ل-جأا ن-م،ورو-ي
ÚبعÓلا دحأا ¤إا ءوجللا ““يÒنوشسورلا““ لشضفيو.طشسولا
معد لجأا نم،ةشضفخنŸا راعشسألا باحشصأا نم بابششلا

هعورششم حا‚ ىلع نÓي-م لو-ع-يو.ق-ير-ف-لا ل-ب-ق-ت-شسم
يرود-لا بي-تر-ت لود-ج رد-شصت ¤إا هدا-ق يذ--لاو،›ا◊ا
مشض نع نÓي-م ع-جار-ت.0202 ماع ةياهن لب-ق،›ا-ط-يإلا

ة-نا-ك-م ى-ل-ع لو-شص◊ا ر-شصا-ن Íل ن-م--شضي يرا--مو--شس
نم لك عم لدابتلاب،يرود لكششب ة-كرا-ششŸا وأا،ة-ي-شسا-شسأا

كراشش رشصان نب نأا ركذُي.›انوت وردناشسو يشسيك كنارف
ح‚ ،›ا◊ا مشسوŸا ةيادب ذنم ةارابم71 ‘ نÓيم عم
.فادهأا4 ةعانشص ‘ اهلÓخ

ف .ميلضس ^

ةيناŸلا ةلوطبلا
 مدضصي ديد÷ا هكلاضش بردم

بلاط نب

بردŸا ،سسورغ نايتشسيرك يرشسيوشسلا بردŸا حشضوأا ^
دامتعلا نم هفقوم ،ÊاŸألا40 هكلاشش يدانل ديد÷ا

،بلاط نب لي-ب-ن ،ير-ئاز÷ا ناد-يŸا ط-شسو بعل ى-ل-ع
ر“ؤوم ‘ سسورغ رهظو ،يكلŸا قرزألا عم هتمهم لÓخ
ناك اذإا امع لئشس ثيح ،سسمأا لوأا ،هÁدقت ىدل يفحشص
،ةيلوؤوشسŸا هيلوت دعب ،قيرفلا ةمئاقل بلاط نب ديعيشس
دمتعأاشس نيذلا Úب-عÓ-لا د-حأا نو-ك-ي ن-ل ،ل““ :با-جأا-ف
”و ،يدانلا ةرادإا لبِق نم فقوأا دق بلاط نب ناك ،““مهيلع
هتداششم ببشسب ،فيدرلا قيرفلا عم بردتلا ىلع هرابجإا

فاقيإلا اذه دعي لو ،مواب ليونام ،قباشسلا بردŸا عم
هيدل تاب يذلا ،يرئاز÷ا ›ودلا قح ‘ هعون نم لوألا
تناك اذإا امعو ،هكلاشش ةرادإا عم تامزألا نم ليوط خيرات

،يوتششلا وتاكŸÒا ‘ ،هكلاششل ةلمتfi تاكر– كانه
،ةمئاد تاجايتحا كانهف ،كلذ نأا-ششب ثد-ح-ت-ن““ :با-جأا
بعشص ›اŸا ع-شضو-لا نأل ار-ظ-ن ،حا-تŸا و-ه ا-م ىÔشسو
يدو-ع-شسلا ي-ل-هأÓ-ل ق-با-شسلا بردŸا را-ششأاو ،““ة-يا-غ-ل-ل
ةشصاخ ،ةعرشسلل هكلاشش ةجاح ¤إا ،يرشصŸا كلامزلاو

اكشسا“ Ìكأا نوكي نأاب هقيرف بلاط امك ،فارطألا ىلع
،““اندهج ىراشصق لذبنشس““ :اف-ي-شضم ،ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا ‘

3 ذنم ،هكلاشش عم تأادب تاشضوافŸا نأاب سسورغ لاقو
تنك يننكل ،لاشصتلا نم ائجافتم تنك““ :احشضوم ،عيباشسأا

هعم هكلاشش سضوافت نع فششكو ،““تقولا تاذ ‘ اديعشس
يدانلا ةرادإاب عمتجا ثيح ،قيرفلا بيردتل تاونشس لبق

للكت ⁄ تاثداÙا نكل ،ةيرشسيوشسلا خيرويز ةنيدم ‘
.ةياهنلا ‘ حاجنلاب

ف .ميلضس ^
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9 يضضايرلاـه2441 ¤وألا ىدامج41ـل قفوŸا مÈ0202مصسيد92 ءاثÓثلا قحلملا
ةيدولا وصسراو ةرود

لايدنوŸا لبق هقيرب دكؤوي سسوكربو ىفاعتي ركاضس
ايصسور نم لك ماما Úتيدو Úتهجاوم بعل ثيح ،ةيلودلا ورصساو ةرود ‘ هتكراصشم ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا ،سسمأا ىهنأا

.سسوكرب دوعصسم مرصضŸا قلاتو ركاصس ناوصضر Òهظلا ةباصصا تفرع يتلا ةرودلا يهو ،ادنولوبو

‘ لولا مهءاقل رشضÿا رشسخو ^
03 -42 ةجيتنب ايشسور مامأا ةرودلا

راطإا ‘ ا-ي-نو-لو-ب-ب سسمأا لوأا ءا-شسم
⁄اعلا ة-لو-ط-ب-ل ر-شضÿا تاÒشض–

1202Ãألا حان÷ا رطشضاو ،رشصÁن
ركاشس ناوشضر ين-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل

ةردا-غŸ ،ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش بعل
بعللا نم ق-ئا-قد01 دع-ب ناد-يŸا

دكؤوي نأا لبق ،هب تŸأا ةباشصا ءارج
.هيفاعت يبطلا مقاطلا
قودشص جاح ىفطشصم ءÓمز نوكيو
مامأا Òخألاو Êاثلا مهءاقل اوبعل دق
‘ سسمأا ءا-شسم Êو-لو-ب-لا بخ-ت-نŸا
ة-يÒشضح--ت--لا ةرود--لا هذ--ه را--طإا
¤ا ةراششلا ردŒ ثيح ،لايدنوملل
‘ ةكراششŸا نم ايشسورÓيب باحشسنا

ي-عا-ب-شسلا د-جاو-ت-يو ،ةرود-لا هذ-ه
،اينولوبب ما-يأا01 ذ-ن-م ير-ئاز÷ا

،لايد-نوŸا ل-ب-ق ا-م سصبر-ت ن-م-شض
لبق ،32 -62 ـب اينولوب مامأا زاف ثيح

62 -42 سسفانŸا سسفن عم مزهني نأا
Úيدولا Úلوألا نيءا-ق-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب

22 و12 يموي ا-م-ه-شضا-خ Úت-ل-لا
.Èمشسيد
سسوكرب دوعشسم دئاقلا قافر يرجيو
،لا-يد-نو-م-ل-ل ة-يداد-عإلا م-ه--تÎف

Òخأا يÒشض– سصبر---ت ءار---جإا----ب
6 نم ءادتبا ن-ير-ح-ب-لا-ب ة-ما-نŸا-ب

ه-ل-ل-خ-ت-ت يذ-لاو ،مدا-ق-لا ي-ف-نا-ج
بخ-ت-نŸا ما-مأا نا-ت-يدو نا-تارا-ب--م
سسفن ن-م01و8 يموي ينير-ح-ب-لا
موي ةرهاقلا ¤إا هجوتلا لبق ،رهششلا

بختنŸا د-جاو-ت-يو ،ي-ف-نا-ج11
1202 ⁄اعلا ةلوطب لÓخ يرئاز÷ا

Ãا ن-م-شض ر-شصÛةشسداشسلا ةعو-م
،ادنلشسيا و لاغتÈلاو برغŸا ةقفر
ةشسفانŸا ةينطولا رشصانعلا لهتشستو

لبق يفنا-ج41 مو-ي بر-غŸا د--شض
لاغتÈلا مث ،61 موي ادنلشسيا ةهجاوم
.يفناج81 موي
تامدخ ىلع اÒثك رئاز÷ا نهارتو

يذلاو سسوكرب دوعشسم لوألا اهم‚
رشضÿا بناج نم بعل لشضفأا ناك

ةقفر نوكيشس ثيح ،ةيدولا ةرودلا ‘
ةدايقل ي-ئا-ن-ث ل-شضفأا بو-يأا يد-ب-ع
.لايدنوŸا ‘ رشضÿا تاحومط

ف.ميلضس ^

اصس00:91 ماه تصساو – نوتماهثواصس
يرئاز÷ا مهبعÓب نوبلاطي زرماهلا راضصنأا

ن-ع د-ت-يا-نو--ي ما--ه تشسيو Òها--م--ج تÈع ^
نب ديعشس ةكراششم مدع ببشسب ديدششلا اهئايتشسا
قيرف هيف  لداعت  نويبلأا نوتيارب ءاقل ‘ ةمحر
ةرورشضب Úبلاط-م ،2-2 نوتيارب ّد-شض قرا-طŸا
ما-مأا مو-ي-لا ة--ه--جاو--م ‘ ه--ي--ل--ع ة--ن--هارŸا

.نوتماهثواشس
كرششي ⁄و نيÒغتب ىفتكا سسيوم ديفيد بردŸا
ايموجه Óح لثميشس ناك يذلا يرئاز÷ا ›ودلا
ىفتكإا سسيوم بردŸا نأا ودبي و.نويبلا مامأا اÒبك
سشيمهت Óشصاوم و ةفزاÛا اشضفار لداعتلا ةجيتنب
ى-ل-ع قرا-طŸا را-شصنأا را-ثو. ير-ئاز÷ا بعÓ--لا

لÓ-خ ددŸÎا-ب ها-يإا Úف-شصاو ““سسيو-م““ م-ه-برد-م
تاقيل-ع-ت تءا-جو.ق-ير-ف-ل-ل ةÒخلا تا-ه-جاوŸا
‘ ةدقتنم يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم Èع راشصنألا

‘ مهقيرف اهب بعلي حبشصأا يتلا ةقيرطلل اهلم‹
تحبشصأا يتلا ةيمامألا ةرطاقل-ل Òب-ك ع-جار-ت ل-ظ

راشصنألا دقتنا امك.ديدج سسفن ¤ا مهبشسح ةجاحب
نب ديعشس يرئاز÷ا ›ود-ل-ل ة-شصر-ف-لا ح-ن-م مد-ع
همدقي يذلا ئيشسلا ءادألا نم مغرلا ىلع ةمحر
عنشصي ناك يذ-لا و-هو بشصنŸا سسف-ن ‘ ه-شسفا-ن-م
دحأا قلع ثيح.ةشصرفلا هل حن“ ةرم لك ‘ قرافلا
““سسيوم ديفد““ رشصي اذاŸ يردا ل»:Óئاق راشصنألا

هيقبيل اذإا هبدتنا اذاŸ.ةمحر نب نودب بعللا ىلع
عم هيبششت دح ¤ا رخآا بهذ اميف.““ءلدبلا ةكد ىلع
““لويدراوغ““ لعفي اÃ ةمحر نب عم ““سسيوم““ هلعفي

فوفشص ‘ زرfi سضا-ير ير-ئاز÷ا ه-ن-طاو-م ع-م
.يتيشس Îشسششنام
دروفتنيرب نع ف-ل-ت-خ-ي ما-ه تشسو““ :ة-م-حر ن-ب
““Èشصلاب ىل–أا نأا يلع بجيو

،ةمحر نب ديعشس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا دكأا
مدني ⁄ هنأاب ،يزي-ل‚إلا ما-ه تشسو يدا-ن حا-ن-ج
اÒششم ،““قراطŸا““ فوفشصل همامشضنا رارق ىلع
ةيقيقح ةشصرف ىل-ع لو-شص◊ا را-ظ-ت-نا-ب ه-نأا ¤إا

‘ ةمحر نبا لا-قو ،بردŸا ة-ق-ث ى-ل-ع عاز-ت-نل
تقفاو““ :ةيشسنرفلا ““يشس مأا رأا““ ةانقل تاحيرشصت

‘ بغرأا ي-ن-نأل ،ما-ه تشسو ¤إا لا-ق-ت-نلا ى-ل-ع
ىل–أا كلذل ،ايجيردت ياوتشسم ريوطتو مدقتلا
:فاشضأاو ،““يتشصرف ىلع ›وشصح È، ◊Úشصلاب
،ايشساشسأا بعلأا ل امدنع جعزنأا نايحألا سضعب ‘““

ةيفا-شضإا ق-ئا-قد ى-ل-ع لو-شص◊ا ‘ بغرأا ي-ن-نأل
جاتحي كلذ نأا كردأا و ،ةقثلا نم ديزŸا بشستكأل
،““انه ةفلتfl رومألا نأاو ةشصاخ تقولا سضعب ¤إا
دروفتنيرب نع فلتخي ماه تشسول بعللا““ :عباتو
كيلع بجي انه نكل ،ةقلطم ةيرح هعم تلن يذلا
،راشصنألاو بردŸا ةقثب زوفت ىتح Òثكلا لدبت نأا
:”أاو ،““ةفاشضإلا مدقأل Òبك ده-ج-ب ل-م-عأا اذ-ه-ل
،اÎل‚إا ‘ ةÒب-ك--لا ة--يد--نألا ن--م ما--ه تشسو““

‘ ¤وألا ةرششعلا زكارŸا ى-ل-ع ا-م-ئاد سسفا-ن-يو
هل بعلت امد-ن-عو ،زا-ت-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا
مجاهتو ،ةشسارششب عفادتو ،ا-يو-ق نو-ك-ت نأا بج-ي
ف .ميلضس ^                            .““كناكم عزتنتل ،ةيدجب

مجنلا نأا،ةيرطقلا ““بر-ع-لا““ ة-ف-ي-ح-شص تف-ششك ^
هقيرط ‘ د-جاو-ت-ي ي-م-ي-هار-ب Úشسا-ي ير-ئاز÷ا
لايدنوŸ ا-ب-شس– ل-ي-حد-لا يدا-ن ¤ا ما-م-شضنÓ-ل
نم ابÎقا نايرلاو ليحدلا ّنأا ¤إا تراششأاو ،ةيدنألا

لاقتناب امهنيب ةيلدابتلا ةقفشصلا تاشضوافم مشسح
لباقم نايرلا ديري ثيح.Úبعل3 لباقم يميهارب
يلع زعŸا ،ينكا-شسŸا ن-م ل-ك ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا
بردŸا نÓب نارول نأا ركذي امنيب،يوارلا ماشسبو
ة-شسا-م ة-جا-ح-ب ه-نأا د-كأا نا-ير-لا يدا-ن-ل د-يد÷ا

ÿيرود راوششم نم ىقبت امي-ف ي-م-ي-هار-ب تا-مد
هرهظأا امدعب ةشصاخ,مشسوŸا اذه يرطقلا موجنلا
ترهبأا تايناكمإا نم وتروب يدانل قباشسلا بعÓلا
.ÚعباتŸا

ةركل يويشسآلا دا–لا را-ت-خا ،ر-خأا د-ي-ع-شص ى-ل-ع
حا‚وب دادغ-ب ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا مد-ق-لا

ىوتشسم ىلع زربألا موجنلا نم نوكيل ، دشسلا مجاهم
لاطبأا ةطبارل ةيهتنŸا ةخشسن-لا ‘ تا-ي-ئا-شصحإلا
ىلع رششن يراقلا دا–Óل ريرقت ‘و.0202 ايشسآا

0202 ايشسآا لاطبأا ة-ط-بار““ :ناو-ن-ع ت– ه-ع-قو-م
زربأا ىلع ءوشضلا هلÓخ طلشس،تايئاشصحلا مو‚

لÓخ راظنألا اوتفل نيذلا ÚبعÓلاو تايئاشصحإلا
حا‚وب دادغب  زربو.ماعلا اذهل ةيرا-ق-لا ة-لو-ط-ب-لا
ىلع بيوشصتلا ة-قد-ب تل-ث“ ة-شصا-خ ة-ي-ئا-شصحإا-ب
%16 ¤ا تلشصو ةبشسنب لوألا زكرŸا Óتfi ىمرŸا

ةراششإÓل ،ىمرŸا ىلع بعÓل ةديدشست81 لشصأا نم

ةيلا◊ا ةلوطبلا لÓخ يرئاز÷ا ›ودلا لجشس دقف
ةطبار فاّده نأا ريرقتلا تاذ ‘ ءاجو. ادهأا ةعبرأا
ًاّيأا دقفي ⁄ هنأا ىرخأا ةرم رهظأا،8102 ايشسآا لاطبأا

ÚبعÓلا ردشصت امدعب موجه-لا ط-خ ‘ ه-تو-ق ن-م
ىلع ًامدقتم ىمرŸا ىل-ع بيو-شصت-لا-ب ة-قد Ìكألا
تغلب يذلا Êابايلا يبوك ليشسيف بعل سسÓغود
،وارغين روينوج مث ،(ةديدشست61 نم) %65 هتبشسن

Úكب ،وتشسوغوأا وتانير مث..%5.55 يادنويه ناشسلوأا
%9.25 يادنويه نا-شسلوأا ،غ-نو-شس-نا م-ي-ك م-ث 55%
، ““موجنلا يرود““ ةيرطقلا ةلوطبلا ديعشص ىلعو.
لشصي دشسلا قيرف خيرات ‘ بعل لوأا حا‚وب حبشصأا
‘ اهلجشس ةي-لÙا ة-شسفا-نŸا ‘ ا-فد-ه001 ¤إا

.اشسراح51 ىمرم
ف .ميلضس ^

 ينكاصسŸا عم ةيلدابت ةقفصص ‘
 ليحدلا يدانل مامضضن’ا باتعأا ىلع يميهارب
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تايلا÷او ةلتÙا صضرألا ةرازو تدبأاو ^
ةايح ىلع فواfl ،اهل نايب ‘ ةيوارحضصلا
نيذلاو ةلتÙا يضضارألاب Úيوارحضصلا
ةيعمقلا هتايلأاب يبرغŸا ماظنلا مهفدهتضسي
نم تاضسرامŸا عاونأا ىتضش مهيلع طلضسيو
ةرازولا تركذو .تاقياضضمو راضصحو بيهرت

نع عباتت اهنأا”” ،(صصاو) هتلقن يذلا اهنايب ‘
ءارج ةلتÙا ندŸاب يقوق◊ا عضضولا بثك
نم ةرمتضسŸا تاكاهتنلا ةÒتو دعاضصت

تبلاطو ””ةيبرغŸا عمقلا تاوق فرط
طغضضلاب هتائيه فلتخÃ ›ودلا عمتÛا

Úيوارحضصلا ةمÓضس نامضضل برغŸا ىلع
ةمجهلا”” يموك◊ا نايبلا نادأاو  .لزعلا
ءانبأا اهل صضرعتي يتلا ةضسرضشلا ةيعمقلا
ةدرك ةلتÙا قطانŸاب يوارحضصلا بعضشلا

حافكلل ةدوعلا رارق ءازإا ةحضضاو ةيماقتنا لعف
يوارحضصلا بعضشلا هنلعأا يذلا حلضسŸا
Èمفون نم31 خيراتب يعرضشلا هلث‡و
،ةنامألا وضضع دكأا ،هبناج نم .””يضضاŸا

نأا ،يتاديضس دمfi ،ويراضسيلوبلا ةهبج لث‡
ملضسلا نم ززعيضس ةيبرغلا ءارحضصلا ةيضضق لح
‘ ،يتاديضس دمfi لاقو ،ةقطنŸا ‘

مامأا ةحوتفم باوبألا نأا ،””ÿÈا”” ـل حيرضصت
عاجÎضسل يبرغŸا لÓتحلا عم صضوافتلا
ىلع ةلماكلا هتدايضس يوارحضصلا بعضشلا
ةداج ¤إا لوأا عوجرلا طرضش ،هيضضارأا
تارارقلا قيبطتو ماÎحاو ،ةيلودلا ةيعرضشلا
نل ويراضسيلوبلا ةهبج نأا ىلع اًددضشُم ،ةي‡ألا
فادهألا قيق– ىتح حلضسŸا حافكلا فقوت
نÓعإلا نأا ،يتاديضس حضضوأاو .ةرطضسŸا
لثÁ يضصخضش فقوم ،Òخلا يكيرمألا
اذهو ،هتاروانمو هتدهع تهتنا يذلا بمارت
هل نوكتضس بمارت ةرادإاو برغŸا Úب براقتلا

ءارحضصلا ةيضضق لح دقعت تافعاضضم
ةيوق ةضضراعم كانه تناك نكلو ،ةيبرغلا
‘ ةيضسايضسلا ةقبطلا لخاد فاÎعÓل
يطارقÁدلا بز◊ا نم ةدحتŸا تايلولا
.يروهم÷او

ةيصسامولبدلا ةÈنلا ‘ Òيغت   •
ةيكيرمأ’ا

ةيلودلا تاقÓعلا ‘ روضسيفوÈلا Èتعا
صسنافورب  نوأا صسكيإا ‘ ةيكيرمألا ةعما÷اب
‘ اÒًيغت كانه نأا ،يعامج ركبوبأا ،اضسنرفب

ةلأاضسم لوح ةيكيرمألا ةيضسامولبدلا باطخ
نمألا صسل‹ عامتجا ذنم ،ةيبرغلا ءارحضصلا
يعمج لاقو .صصوضصÿا اذهب Òخألا ›ودلا

،ةيلودلا اضسنرف ةعاذإا Èع ةلخادم لÓخ
- ةÈن ‘ لجضسŸا Òيغتلا نأا نظأا”” ،تبضسلا

¤إا عجار - ةيكيرمألا ةيضسامولبدلا باطخ
›ودلا نمألا صسل‹ هدقع يذلا عامتجلا
اذه”” نأا حضضوأاو ،””يضضاŸا Úنثلا موي
صسل‹ فقوم ىلع ديكأاتلا داعأا عامتجلا
ةيوضستب ةبلاطŸاو ،ةلأاضسŸا لوح نمألا
راطإلا نمضضو ةي‡ألا حئاوللا راطإا ‘ عازنلا
فلتÚ flب تاضضوافم Èعو هيلع قفتŸا
نأا روضصتأا”” Óًئاق فاضضأاو .””فارطألا
ىوقلا نأا تظحل دق ةيكيرمألا ةيضسامولبدلا
يقابو ،نمألا صسل‹ نوكت يتلا ىرخألا
ام نأاو ،اهرارق نوديؤوي ل ،صسلÛا ءاضضعأا

نم ةلوهضسب هنع عجاÎلا نكÁ بمارت هلعف
¤إا اÒًضشُم ،””ندياب وج بختنŸا صسيئرلا لبق
نأا نوكب ججحتي نأا نكÒ ””Áخألا اذه نأا
قيق– نع ديعب (بمارت نÓعإا) فقوŸا
صصوضصخب نوررقي نيذلا كئلوأا Úب عامجإلا
.””ةيبرغلا ءارحضصلا

هيوصشت تÓمح نصشي برغŸا    •
ويراصسيلوبلاو رئاز÷ا ةروصصل

يصسنرف ؤوطاوتب
صسيرك ،Òهضشلا ÊوÎكللا ناضصرقلا فضشك
عقاوم ةدع قاÎخاب ماق يذلا ،ناŸوك
Úينمأا ÚلوؤوضسŸ ةينوÎكلا لئاضسرو ةيمضسر

ةثيبخ ةطخ نع ،ةيبرغŸا ةكلمŸا ‘ نيزراب
‘ هناÒج ةروضص هيوضشتل ””نزıا”” اهكيحي
نم اهترادإا متي مهرارقتضسا برضضو ةقطنŸا
ناضصرقلا لاقو .ةيضسنرفلا يضضارألا
ةيجيتاÎضسا عضضو برغŸا نإا ،ÊوÎكللا
ثيح ،رئاز÷ا ةروضص هيوضشتل ””ةثيبخ””
تاكرضشلا دحأا ةيكلŸا تارباıا لمعتضست
ءاطغك اهتلومو يه اهتأاضشنأا يتلا ةيضسنرفلا
صضرغلا اذهلو .فادهألا هذه ذيفنتل
ةيبرغŸا تارباıا ةزهجأا تمدختضسا
نضشل ””ىرخألا ءارغإلا لئاضسو يقابو لاŸا””

اميضس ل راو÷ا لود ىلع ةيداعم تÓمح
بضسح ””نزıا”” ةطخ تناكو .رئاز÷ا
‘ ةهو‡ ةكرضش قلخ ÊوÎكللا ناضصرقلا

ةضسضسؤوم ىلع هرايتخا عقو ثيح ،اضسنرف
دقو ””تاضسضسؤوŸا Úب قيضسنتلاو تلاضصتلا»ـل

نامضسوه عراضش ىوتضسم ىلع اهرقم ةماقإا ”
هييفيلوأا نم لك اهضسأاريو ،صسيراب ‘501 مقر
اهرود ناكف ،ريور يد ناتياغو راكيب ول
لاضصتلا لا‹ ‘ تامدÿا Ëدقت رهاظلا
تامدخ مدقت ةقيق◊ا ‘ اهنكل تاضسضسؤوŸاو

قلخ رارغ ىلع ةيبرغŸا تارباخملل ةضصاخ
رئاز÷ا دضض اهل جيوÎلاو ةبذاكلا ةياعدلا
.ويراضسيلوبلا ةهبجو

فرعأا ’““ :نيعبطملل ينوصسيرلا
““ماهوأ’اب نوقلعتت اذامل

،ÚملضسŸا ءاملعل يŸاعلا دا–لا صسيئر لاق
نوقلعتي ÚعبطŸا نإا ،Êوضسيرلا دمحأا
عم عيبطتلا”” نأاب معزلاو ،ةبذاك دوعوو ماهوأاب
ةلودلا حلاضصم ظفح راطإا ‘ يتأاي ””ليئارضسإا
:Êوضسيرلا فاضضأاو ،بذك لإا وه ام بوعضشلاو
ًافوخ نوعبطي ا‰إا نوعبطŸا ماك◊ا””

حلاضصمو مه◊اضصŸ ًاظفحو ،ًاعمطو
دوعوو ماهوأاب مهضضعب قلعت اÃرو ،مهتمظنأا
در‹ اهنأا رهظيو رخبتت ام ناعرضس ةبذاك

:ثدحتŸا تاذ لءاضستو .””فيزو عادخ
اوققح اذام ىمادقلا ÚعبطŸا نع اولأاضسا””
ةيضضقلل اوققح اذامو ؟مهبوعضشل
لك ‘ مهنأا وه هضشيعنو هارن ام ؟ةينيطضسلفلا

ءارولا ¤إا نورقهقتي ةيعيبطت ةوطخ
لوحو .””Ìكأاف Ìكأا نوملضستضسيو نولزانتيو

عم عيبطتلاب يبرغŸا ماظنلا ةوطخ
ًامداضص ناك يبرغŸا عيبطتلا”” :لاق ،لÓتحلا
نم اهل ةيبرغŸا ةلودلا نوكل ،هÒغ نم Ìكأا
اهينغي ام كضسامتلاو ةوقلا نمو تاموقŸا
اهنكل ،عجفŸا طوقضسلا اذه نع اهدعبيو
تامواضسملل ةياهنلا ‘ تعضضخ فضسأÓل
نأا ¤إا راضشأاو .””بيهÎلاو بيغÎلاو زازتبلاو
يذلا يمÓضسإلا ””ةيمنتلاو ةلادعلا بزح””
ذختي ⁄”” ،برغŸا ‘ مكا◊ا فÓتئلا دوقي
نم هÒغك وه لب ،عيبطتلا وحن ةوطخ يأا
،مÓعإلا لئاضسو لÓخ نم عقو اÃ ملع صسانلا

مهف ،ءيضش رمألا نم مهل صسيل هباحضصأاف
ل ام نولعفيو ،نوعيطتضسي ل ام نوديري
.””نوديري

ةصضفارلا ةيملصسلا تارهاظŸا عمق
عيبطتلل

لوأا ،قطانمو ندم ةدع تدهضش ،برغŸا ‘و
ةيجاجتحا تافقوو ةبضضاغ تارهاظم ،صسمأا

.يليئارضسإلا لÓتحلا عم عيبطتلل اضضفر
نيرهاظتŸا تائم نأا ةيبرغم ريراقت تركذو
ةنيدÚ ÃيضضاŸا Úمويلا لÓخ اودضشتحا
يذلا عيبطتلا ىلع اجاجتحا ،ءاضضيبلا رادلا
لÓتحلا عم يبرغŸا ماظنلا هنلعأا
اضضفر تقل ةوطخ ‘ ،مايأا لبق يليئارضسإلا
عفرو .ةيبرغŸا طاضسوألا لخاد اعضساو
بناج ¤إا ،ةينيطضسلفلا مÓعألا نورهاظتŸا

لÓتحلا مجاهتو ،عيبطتلاب ددنت تاراعضش
رضشن امك .Úينيطضسلفلا قحب همئارج ىلع
يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم ىلع ءاطضشن
ىقلو .ةيجاجتحلا ةفقولل ةروضصم تاطقل
نايكلاو يبرغŸا ماظنلا Úب عيبطتلا قافتا
يبرعلا Úعراضشلا ‘ اعضساو اضضفر Êويهضصلا
تارهاظŸا ‘ نوكراضشŸا لمحو .يبرغŸاو

ليبق نم عيبطتلا ىلع ةطخاضس تاتفل
،””Êويهضصلا نايكلا عم راعلاو يزÿا ةقفضص””
ت–و .””يتيضضق Úطضسلف»و ””ةنايخ عيبطتلا””

ةنيدم تدهضش ””ةنايخ عيبطتلا”” ناونع
.Úطضسلفل امعد ةيجاجتحا ةفقو ةيدمÙا
تاوقلا تعنم دقف ةيلfi ريراقتل ادانتضساو
مهتفقو ةعباتم نم نيرهاظتŸا ةيبرغŸا
اهيف اودكأاو عيبطتلاب اهلÓخ اوددن يتلا
اولمحو اهتيضضقو Úطضسلف بناج ¤ا مهفوقو

نا ىلع ددضشتو عيبطتلا بجضشت تاتفل
نمألا تاطلضس تناكو .ةنامأا Úطضسلف
اتضضفر ،طابرلا ةمضصاعلا ‘ يبرغŸا
نايكلا عم عيبطتلل ةضضهانم ةفقول صصيخÎلا
ناÈŸلا ىنبم مامأا ةررقم تناك ،Êويهضصلا

.Úعوبضسأا لبق
يوارحصصلا ششي÷ا اهنصش تاموجه9

يبرغŸا لÓتح’ا عقاوم ىلع
يبعضشلا ريرحتلا صشيج ولتاقم نضش
9 ،نيÒخألا Úمويلا ‘ يوارحضصلا

لÓتحلا تاوق عقاوم دضض تاموجه
ةرازول نايب بضسح ،راعلا رادج ىلع ةيبرغŸا
،54 مقر نايبلا زربأاو .ةيوارحضصلا عافدلا
(صصاو) ةيوارحضصلا ءابنإلا ةلاكو هتدروأا يذلا
ريرحتلا صشيج نم ةمدقتم زرافم”” نأا ،دحألا
ةديدج تاموجه تذفن ،يوارحضصلا يبعضشلا
لÓتحلا دونج تاقدنختو رفح تفدهتضسا
َموي دهضش”” ثيح ،””راد÷ا فلخ يبرغŸا
ةزكرم تاموجه ةحرابلا َةليلو صسمأا
‘ يبرغŸا صشي÷ا زكر“ طاقن تفدهتضسا

عاطقب صسمود ةقطنم رارغ ىلع قطانم ةدع
.””ةرامضسلا عاطقب ةَوْضشَغْلا ةقطنم ،يراكبلا
يوارحضصلا صشيج تادحو”” نأا نايبلا فاضضأاو
لÓتحلا دونج قدنخت طاقن ،دحألا ،تفضصق
عاطقب ةنيريرفل صسور نم لك ‘ يبرغŸا
.””صسبÙا عاطقب ةيمظيضشلا صسورو ةرامضسلا
تاوق ةدايق رقم فثكم فضصق فدهتضسا امك
عاطقب داضشونت ةقطنم ‘ يبرغŸا لÓتحلا
نايبلا دكأاو .ردضصŸا صسفن بضسح ،صسبÙا
تاوق لقاعم فدهتضسا رخآا افضصق نأا ،اضضيأا
يطبضسلا صسور ةقطنم ‘ يبرغŸا لÓتحلا
افضصق نإاف ةرازولا بضسحبو .صسبÙا عاطقب

يهو ىرخأا قطانم ثÓث فدهتضسا ازكرم
ةقطنم ،ةزوح عاطقب تامتلا ةردف ةقطنم
مأا لومزأا ةقطنمو ةتلكلا عاطقب ْتايثاَرْثَل

.ةكيردأا مأا عاطقب ةلمخ

ت’اكو /ةيلياهضس رـهاطلا ^

ةيصشحولا تاصسرامملل تأا÷ يصسامولبدلاو يركصسعلا اهلصشف دعب

ةلتحملا يضضارأ’ا يف نييندملا نم مقتنت طابرلا
ةناضص◊ا عفرب ناÈŸلا بلاطي ءاضضقلا :سسنوتيلودلا عمتجملا نيعأا تحت

داضسفلاب Úمهتم باون نع
ةناضص◊ا عفرب ،ناÈŸلا ،لاومألا لضسغو داضسفلا ةحفاكم ‘ صصتıا يضسنوتلا ءاضضقلا بلاط
ةلمح لظ ‘ كلذ يتأاي .›ام داضسف تاهبضشب طبترت اياضضق ‘ مهعم قيقحتلل باونلا نم ددع نع
ةيضضق””رجفت دعب ةئيبلا ةرازو نم ةيادب تقلطنا ،ىÈك داضسف تافلم ثحبل ةيئاضضقو ةيضسايضس
ةيضضق فلمو ،دضسافلا حمقلا ةنحضش اهتلت ،ةئيبلا ريزو نجضس ¤إا تدأا يتلا ،””ةيلاطيإلا تايافنلا
ىلع ةوÓع ،اذه  .ليقتضسŸا ةموك◊ا صسيئر ،خافخفلا صسايلإا ¤إا تهجو يتلا حلاضصŸا براضضت
ةيجراÿا ريزوو ،””ةضضهنلا”” ةكرح ‘ يدايقلا ،مÓضسلا دبع قيفرل ةقباضس معازم ثحب ¤إا ةدوعلا
قفوو .””ةينيضصلا ةبهلا”” فلم وأا ،””تيغ نوتاÒضش»ـب ةيضسنوتلا ةضضراعŸا ىدل فرعُي اميف ،قباضسلا

باون نم ًاددعو ،””صسنوت بلق”” بزح باون صضعب لاطيضس قيقحتلا نإاف ،تامولعم نم برضست ام
بزحلل اهمعدو اهنماضضت نع تنلعأا يتلا ،ةضضهنلا ةكر◊ ÊاÈŸلا فيل◊ا ،””ةماركلا فÓتئا””

د .ق ^ .ةيناÈŸلا هتلتكو

ىلع اًداح اًموجه نضشي يبرعلا ناÈŸلا :ايبيل
اهعافد ريزو ىلع ادر ايكرت

ريزوو ايكرت ىلع اداح اموجه ،يموضسعلا نمحرلا دبع نب لداع ،يبرعلا ناÈŸلا صسيئر نضش
.ايبيل ¤إا راكأا ارخؤوم اهب ماق ””ةيزازفتضسلا”” ـب اهفضصو ةرايز ةيفلخ ىلع ،راكأا يضصولخ ،اهعافد
يتلا تاديدهتلاو ةيئادعلا تاحيرضصتلل”” ماتلا هضضفر ،دحألا ،هردضصأا نايب ‘ ،يموضسعلا دكأاو
ةلود ةدايضس ىلع ارضشابم ايدعت اهعيمج لث“”” تافرضصتلا هذه لثم نأا ىلع اًددضشم ،راكأا اهقلطأا
صسل‹ تارارقو ةدحتŸا ·ألا قاثيŸ احضضاو اقرخو ،يموقلا اهنمأل اخراضص اكاهتناو ايبيل
.””ايبيل ةلود ¤إا بناجألا ÚلتاقŸاو ةقزترŸا لاضسرإاو حÓضسلا ديروت رظح نأاضشب ›ودلا نمألا
اهقلطأا يتلا تاديدهتلاو ايبيل ¤إا يكÎلا عافدلا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا”” نأا يموضسعلا فاضضأاو

رمألا اذه نأا Èتعاو ،يبيللا يلخادلا نأاضشلا ‘ ةرفاضسلا اهتÓخدت نم ايكرت ديعضصتو اهلÓخ
ىلع اهرارضصإاو ،ايبيل ‘ ايضسايضس ةمزألا لح دوهج ةفاك ةلقرعل ةثيبÿا ةيكÎلا اياونلا نع فضشكي””
Òغ لجأا ¤إا احوتفم يبيللا عارضصلا ءاقبإاو ،ةدحتŸا ·ألا هاعرت يذلا يضسايضسلا راضسŸا لاضشفإا

صسل‹ ،يموضسعلا بلاطو .””يبيللا بعضشلا تاردقمو تاورث ‘ اهعامطأا عم ىضشامتي اÃ ،ىمضسم
نوؤوضشلا ‘ ةرركتŸا ةيكÎلا تÓخدتلا فاقيإل لجاعلاو يروفلا كرحتلاب”” ›ودلا نمألا
د .ق ^ .ةيبيللا ةيلخادلا

43 ةباضصإاو اضصخضش51 لتقم :نادوضسلا
روفراد بونج Úتليبق Úب عارضص ‘نيرخآا

دعب ةيلولا ‘ تاوقلا نم ””ةÒبك ادادعأا”” رضشنيضس نادوضسلا نإا روفراد بونج ›او لاق
Úنثا نع Óقن ،ةينادوضسلا ءابنألا ةلاكو تلاقو .ةÒخألا ةنوآلا ‘ يلبق فنع ‘51 لتقم
‘ ةتÓفلاو تيلاضسŸا يتليبق Úب هايملل ردضصم ىلع اعارضص”” نإا ةيلÙا تادايقلا نم
نإا ،ةيلÙا تادايقلا دحأا لاقو  .””ةتÓفلا نم Úنثا لتقم ¤إا ىضضفأا ةضضيرق ةقطنم
ةلاكولا تدافأاو .””نيرخآا43 ةباضصإاو تيلاضسŸا نم31 لتقب اودر ةتÓفلا نم اًدارفأا””
Úماعلا ‘ Úتليبقلا Úب ةيومد تاكابتضشا ةدع تدهضش ةقطنŸا نأاب ،ةينادوضسلا
Úتليبقلا Úب فنع لامعأا اهيف عقت يتلا ¤وألا ةرŸا يه هذه نأا تفاضضأاو .ÚيضضاŸا

اÎموليك79 دعب ىلع عقت ةضضيرق نأا ¤إا راضشي .ربوتكأا ‘ ة◊اضصم ¤إا امهلضصوت ذنم
ت’اكو ^ .روفراد بونج ةيلو ةمضصاع لاين بونج

رـيضس يتثداح ‘ سصخضش04 عرـضصم :نوÒماكلا
دÓبلا يبونج طضسو

Úتلضصفنم Òضس يتثداح ‘ ،دحألا ،حورجب نيرخآا91 بيضصأاو مهعرضصم ًاضصخضش04 يقل
عقو لوألا ثدا◊ا”” نأا ةيموك◊ا ””‘ يت رإا يضس”” ةعاذإا تركذو .نوÒماكلا يبونجو طضسو

ةمضصاعلا ¤إا ةدوعلا قيرط ‘ يهو ،ةنحاضشب ةلفاح تمدطضصا امدنع ركابلا حابضصلا ‘
4و ءاضسن01 مهنيب ،اًضصخضش73 عرضصÃ ببضست ثدا◊ا”” نأا ةعاذإلا تفاضضأاو  .””يدنواي
رضسج ىلع ثدا◊ا عقوو .””ةلفا◊ا ‘ حورجب نيرخآا ابكار91 بيضصأا اميف ،لافطأا
ثداح ‘و .هضسفن ردضصŸا بضسحب ،دÓبلا طضسو يكمينيكيدن ةدلب نم برقلاب ””لامان””

Úب طبري يذلا ،اميلام‚اضس - „وجنيم قيرط ىلع مهعرضصم صصاخضشأا3 يقل ،لضصفنم
ت’اكو ^ .يلfi مÓعإا قفو ،ةيبون÷ا ةقطنŸا ‘ ،ءامضسألا صسفن نÓمحي Úتنيدم

اكÒمأاو ميعطتلا تÓمح رضشابُت ابوروأا ..انوروك
ئراوطلا نلعُت Úكبو رذـحُت

راثآلا ءازإا كضشلا نم ةلاح طضسو انوروك صسوÒف دضض ةعضساو ميعطت ةلمح ابوروأا ‘ تقلطنا
صضرف لود ديعُت اميفو ،صسوÒفلا نم ةديد÷ا ةلÓضسلا يضشفت عمو ،تاحاقلل ةلمتÙا ةيبنا÷ا
نأا نم نطنضشاو ‘ ءاÈخ رذح امنيب ،اهيف تاباضصإلا تديازت امدعب ئراوطلا Úكب تنلعُأا ،دويقلا
ترضشاب ،رهضشأا ةعضضب لÓخ ءابولا ءاوتحا لمأا ىلعو .جرح عضضو ىلع ةلبقم نوكت اÃر مهدÓب

ناكضسلا مظعم لمضشت نأا صضÎفُي ثيح ميعطت تÓمح ،دحألا ،يبوروألا دا–لا لود مظعم
””كتنويب»و ،ةيكÒمألا (rezfiP) ””رزياف”” اتكرضش هتروط يذلا حاقللا مادختضساب
(hceTNoiB) ألاŸلبقو ،يبوروألا دا–إلا نم رضضخأا ءوضض ىلع لضصح حاقللا اذه ناكو ،ةينا
،اينابضسإاو اضسنرفو ايلاطيإا ‘ احابضص ميعطتلا تايلمع ¤وأا ترجو .ةدحتŸا تايلولا نم كلذ
،يحضصلا لاÛا ‘ Úلماعلاك ،رطخلل اضضرعت Ìكألا تائفلا ميعطتلا تÓمح تفدهتضساو
نم موي لبق مهناكضس ميعطت ‘ عورضشلا ¤إا اورداب دقف ايكافولضسو رÛاو ايناŸأا امأا .ÚّنضسŸاو
‘ ميعطتلا ةلمح لضصاوتت امنيبو .هتمرب يبوروألا دا–لا ‘ ةلماضشلا ةلمحلل يمضسرلا قÓطإلا
‘ ام أاوضسأا نأا نم ÚيكÒمألا ،ةيدعŸا صضارمأÓل يكÒمألا دهعŸا ءاÈخ رذح ،ةدحتŸا تايلولا
رفضسلا ةÒتو عافترا عم ””ةجرح ةلحرم”” ¤إا دÓبلا عفدي دق ا‡ ،دعب ثدحي ⁄ اÃر انوروك ءابو
،تاطلضسلا تنلعأا ،تاباضصإلا نم ةيضسايق ادادعأا دهضشت يتلا ةيبون÷ا ايروك ‘و .ةلطعلا ةÎف ءانثأا
6ـل كلذو ،صسوÒفلا راضشتنا حبكل ةضضورفŸا يعامتجلا دعابتلا تاءارجإاب لمعلا ددمتضس اهنأا
،مويلا ةلجضسŸا تايفولا ةليضصح نإا ةحضصلا ةرازو تلاق ،ناريإا ‘و .رياني3 ‘ يهتنت ىرخأا مايأا
ديدعلا ‘ لوŒ رظح نايرضس لظ ‘ كلذ يتأايو ،رهضشأا3 نم Ìكأا ذنم لقألا يه ،ةافو911 يهو
صسورديت ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم صسيئر هيف رذح يذلا ،تقولا يق اذه يتأاي .دÓبلا قطانم نم
.Òخألا نوكي نل انوروك صسوÒف نع مجانلا ءابولا نأا نم صسوضسيÈيغ موناهدأا

eàØôb``````Éä

هتاصسرا‡و يبرغŸا لÓتح’ا تاصسايصس نع ةمجانلا رطاıاو تاعبتلا نم ةيوارحصصلا ةموك◊ا ترذح
ىلع طغصضلا ›ودلا عمتÛا ةبلاطم ،ةلتÙا قطانŸاب لزعلا Úيوارحصصلا ÚيندŸا هاŒ ةيعمقلا
ةلتÙا يصضارأ’ا حتف ىلع لمعلاو Úيوارحصصلا Úيندملل يماقتن’ا فادهتصس’ا نع فكلل لÓتح’ا
 .كانه ناصسنإ’ا قوق◊ تاكاهتنا نم يرجي ام ىلع عÓطإÓل ÚيمÓعإ’او ÚبقارŸا مامأا



11 عقاولا نم ـه2441 ¤وأ’ا ىدامج41ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد92 ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

Ãمثت ¤ا يعسسلا ةازاوÚ ا طاسشنŸعب ةيعانسصلا قطانÚ تنسشوميت
ضسيصس– ةلمح ‘ ةيتلواقŸأ ةيقرتو معد ةلاكو

““بيعصشوب جاحلب““ ةعماجب
معدل ةي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا ار-خؤو-م تم-ظ-ن ^

ةلمح تنسشو“ Úع ةيلوب ةيتلواقŸا ةيقرتو
قيسسنتلاب ‘‘بيعسشوب جاحلب‘‘ ةعماجب ةيسسيسس–

ةيتلواقŸا ركف ةيمن-ت-ل ة-ي-تلوا-قŸا راد ع-م
ثادحتسسا ىلع م-ه-ع-ي-ج-سشتو ة-ب-ل-ط-لا ىد-ل

كلذ ءاج ،ةركتبم راك-فأا-ب ةÒغ-سص تا-سسسسؤو-م
ىدل ةيتلوا-قŸا حور صسر-غ ة-ي-م-هأا فد-ه-ب
.تاعما÷ا يجيرخ نم بابسشلا
ةلم◊ا لÓ-خ ن-م صسمأا لوأا ز-ي-كÎلا ” د-ق-ل
ةفلاسسلا ةلاكولا اهتمظن ي-ت-لا ة-ي-سسي-سسح-ت-لا
يتلاو ،‘‘جاسسنوأا‘‘ ةيمسستل رياغ-م بو-ث-ب ر-كذ-لا
فلكلا  ،دمحأا ديسس يسسونسس ديسسلا اهنع لوقي
باوبألا نأا ،ةلاكولا تاذ ىوتسسم ىلع مÓعإلاب

ل-جا ن-م ح-ئار-سشلا ع-ي-م-ج ما-مأا ة-حو-ت-ف--م
ل وهو بلاطلا نا ثيحب مهب ةسصاخ تاسسسسؤوم
دسصق هتسسسسؤوم ءاسشنإا-ب ق◊ا ه-ل ا-ب-لا-ط لاز-ي
ي-ه كل-تو ،ار-ك-ب-م ة-ي-تلوا-قŸا ⁄ا-ع جو-لو
دغلا تلواقم Òسضحتل ةيمارلا ةلودلا يعاسسم
حبسصي لب لغسش بسصنم نع ثحب-لا ن-ع د-ي-ع-ب
فدهلا وه كلذو لغسشلا بسصانŸ قلاخ باسشلا

ءاوسس ةعما÷ا ىوتسسم ىلع ةلاكولا دوجو نم
ثيحب كلذ Òغو باسشلا صصاسصخا راطا ‘ ناك
‘ ،ةلاكولا ىوتسسم ىلع ةدوجوم ةطسشنلا لك

ىدل لابقا ةي-تلوا-قŸا ما-م-ت-ها ى-ق-ب-ي Úح
عيراسشم قلÿ نوعسسي نيذلا Úيعما÷ا ةبلطلا

.ينطولا داسصتقلا ةيمنت ¤ا فدهت ةرغسصم
ةسسسسؤوŸا عاطق نك“ ،ةلسص يذ قايسس ‘و

ىوتسسŸا ىلع يسصحي ةÒغسصلاو ة-ط-سسو-تŸا
عاطقلاب ةسسسسؤوم020272 ةنسس لÓخ يلÙا
.لغسش بسصنمÒ 6343فوت نم تنك“و ماعلا

دد--ع رد--ق--ف صصاÿا عا--ط--ق--لا ‘ ا--مأا
فيظو-ت ن-م تن-ك“و1946 ـب تا---سسسسؤوŸا

،ةلجحوب لاما ةدي-سسلا بسسح ل-ما-ع70062
ةÒغ-سصلا تا--سسسسؤوŸا ة--ح--ل--سصم ة--سسي--ئر
زكرمتم ةلماعلا ديلا نا ةفيسضم ،ةطسسوتŸاو

عاطقو ةيمومعلا لاغسشلاو ءانبلاب اهÌكا ‘

.دسسلا ةسصح ذخا يذلاو ةراجتلا
،ةغوز“ ةيعا-ن-سصلا ة-ق-ط-نŸا صصو-سصخ-بو
ةلباق راتك-ه502 ةحاسسم ىلع ع-بÎت ا-ه-نإا-ف
ةعطق582 ءاسشنا ا-ه-لÓ-خ ن-م ” ع-سسو-ت-ل-ل
نيرمثتسسŸا لبق نم لÓغتسسÓل ةلباق ةيسضرا
تاعانسصلا مسضت قطانم50 ىلع ةعزوم يهو
ةعطق45 اه-ل صصسصخ ي-ت-لاو ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا
ةسصح تذخا ي-ت-لا ة-ي-ئاذ-غ-لا تا-عا-ن-سصلاو
صصسصخ يحÓفلا ةيلولا عباطل رظنلاب دسسلا
23 ـب ةينلديسصلا تاعانسصلاو ةعطق611 اهل
Úتعطقو  ةع-ط-ق18 ـب ءانبلا داو-مو ة-ع-ط-ق
عيراسشŸا نا املع ،ةيكيناك-يŸا تا-عا-ن-سصل-ل
ردقت ةجتنمو لاقŸا اذه ةباتك د◊ ةقلطنŸا
تاعانسصلا ‘ طسشنت اهتيبلاغ عيراسشم01 ـب
بلسصلاو ديد◊ا ليو– رارغ ىلع ،ةيليوحتلا
،صضيبلا لماح قرو ةعانسصو طÓبلا ةعانسصو
يقورز ديسسلا لو-ق-ي  ،ع-يرا-سشم (01) ةرسشعلا

ةسسايقلاو صسييقتلا ةح-ل-سصم صسي-ئر  ،يراو-ه
ةلودلا ةن-يز-خ ن-م ›ا-م فÓ-غ تفز-ن-ت-سسا

فظوت هذه عيراسشŸاو جد رايلم9.2 هماوق
اهلامع ةيبلاغ ‘ مئاد لغسش بسصنم457 ايلاح
مهنا لا اهروا-ج ا-مو ة-غوز“ ة-ق-ط-ن-م ن-م
.بتارلا Êدت نم نوكسشي
ةقحلم حتف ¤ا ةيسصولا تاه÷ا ى-ع-سست ا-م-ك
لجا نم ءاعبرلا Úع ةرئادب ي-ن-ه-م ن-يو-ك-ت
ةقطنŸا نم ةلهؤوŸاو ةسصتıا ديلا نيوكت
60 كانهو ةيلولا جراخ نم اهنع ثحبلا لدب

اهلوخد بقتري ةمدقتم د-ج بسسن-ب ع-يرا-سشم
ةنسسلا نم لولا يثÓثلا لÓخ ةمدÿا زيح

Êلد-ي-سص ه-ب-سش عور-سشم ا-ه--ن--م ،ةد--يد÷ا
لافطلا تاظافح زا‚ا ‘ صصتfl عورسشمو
ةسسسسؤومو ةيكيتسسÓبلا داوŸا ليو– ةسسسسؤومو

flا جاتنا ‘ ةسصتŸفظوت نا بقتريو تاديب
بسسح لغسش بسصنم624 وحن ةتسسلا عيراسشŸا
.ةينقتلا ةقاطبلا

حلاصص^

ببسس نأا فاوطب حسضوأا قايسسلا اذه ‘ ^
¤ا هبسسح دوع-ي تا-با-سصلا دد-ع ع-جار-ت
عم صشياعتلا ةفاقث مو-ي-لا ن-طاوŸا بسسك
ةجوŸا ىلع بلغت نم هتنكم يتلاو ءابولا
ابيرقت اهنم جورÿاو صسوÒفلا نم ةيناثلا
.مÓسسب

نوكت نا فاو-ط-ب د-ن-ف ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
لاقو صسوÒفلا نم ةثلاثلا ةجوŸا كلانه
صسوÒفلا نا Úبت تا-ي-ط-عŸا ع-ي-م-ج نا
لسصوت دع-ب ة-سصا-خ ،ه-ت-يا-ه-ن و-ح-ن Òسسي
ام هل داسضم حاق-ل ¤ا ة-يŸا-ع-لا ر-باıا

كلانه نا فاسضأاو .ةدودعم ه-ما-يا ل-ع-ج
باحسصأا-ب ق-ل-ع-ت-ت ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا تلا-ح

ةعانم مهل صسيل نيدلا ةنمزŸا صضارملا
 .رخآا ءابو وا صسوÒف يا ةهجاوŸ ةيفاك

نا ا---ن---ثدfi ح---سضوا ،نأا----سشلا تاذ ‘
عجارت دعب هسسافنا عجÎسسا ى-ف-سشت-سسŸا
ة-ح-ل-سصم ر-فو-ت--ت ثي--ح--ب تا--با--سصإلا
ط-ق-ف صضير-م06 ى---ل----ع لا91ديفوكلا
ناك اÃ ةنراقم ءافسشلل لث-ت“ م-ه-ت-لا-حو
صشاعنلا ةحلسصÃ ا-ما.  ا-ق-با-سس ل-ج-سسي
تاب يدلا رملا. طقف تلاح3 كلانهف
يبطلا مقاطلا نا امك حايترلا  ¤ا اوعدي
صسوÒفلا عم ةÒبك ةسسÓسسب لماعتي حبسصا
رارقتسسا ماما هنا انلعم. هيلع دو-ع-ت د-ع-ب
طاسشن ةدا-عا ” د-ق-ف ه-ي-ف م-ك–و عو-لا

‘ ةسصتfl تناك يت-لا ح-لا-سصŸا ع-ي-م-ج
رطانق ةحلسصم تحبسصا ا-مد-ع-ب د-ي-فو-ك

flيقاب نع اهلزع مك-ح-ب كلد-ي-ف ة-سصت
ةئاŸاب59 نا احسضوم. ىرخألا حلاسصŸا

ءاود-لا نوذ-خأا-ي او-ح--ب--سصا يرŸا ن--م
نم مهتدافتسسا دع-ب م-ه-سسف-نا نو÷ا-ع-يو
ر-ج◊ا ‘ ما--يا01 ةدŸ ة-ي-ب-ط ةدا-ه-سش
 . ›زنŸا
ةيبلاطو ةيبطلا تازيهجتل ةب-سسن-لا-بو
فلا3ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل ى-ف--سشت--سسŸا
نا‘‘ لا-ق ‘‘را ي-سس ي-ب‘‘ زا-ه÷ ف-سشا-ك
اننكل ىفسشت-سسم-ل-ل كلذ بل-ج نو-مŸا
Òغ ‘ نارا‘ عز-ن ة-ي-م-ك نا ا-ن-ف--سشت--كا

 .‘‘ فسشاكلا لوبق انسضفرو ،ةدوجوم
جا◊ا فاوط-ب رذ-ح ،لاو-نŸا صسف-ن ‘

‘ يخاÎلاو نوا-ه-ت-لا ن-م نو-ن-طاوŸا
يدافتل ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا ق-ي-ب-ط-ت
يأا نأا ادكؤوم ،91ديفوك صسوÒف راسشتنا
ىلع ،ةيحسصلا دعاوقلا ديسسŒ ‘ نواهت

ماÎحاو تامام-ك-لا ءاد-ترا مد-ع رار-غ
Òباد-ت-لا ن-م ا-هÒغو نا-مألا ة-فا--سسم
،ةيسسكع نوكتسس جئاتنلا نإاف ،ةي-ئا-قو-لا

ةي-ب-ط-لا م-ق-طلا ع-ي-م-ج نأا ¤إا اÒسشم
ىلع لوسص◊ا لجأا نم Òبك دهجب تلمع
‘ اسصوسصخ ةلثمتŸاو ،ةيسضر-م ج-ئا-ت-ن

هتوعد ددج امك .تاباسصإلا ددع صضفخ
د-ها-عŸا Òي--سست ى--ل--ع Úم--ئا--ق--ل--ل
قيبطت ىلع لمعلا ةرورسضب تاعما÷او
ى-ل-ع ر-ه-سسلاو ي-ح--سصلا لو--كو--توÈلا
هذه لخاد ة-ي-ح-سصلا د-عاو-ق-لا ماÎحا
دد-ع صضا-ف-خ-نا نأا اد-كؤو-م ،ل-كا-ي-ه-لا
مقاطلا ةمÓسسب اسضيأا نوهرم تاباسصإلا
ىتحو Úفظومو ةذتا-سسأا ن-م ي-ع-ما÷ا

‘ ةيعيبطلا ةاي◊ا ¤إا ةدوعلل ،ةبلطلا
.لاجآلا برقأا
هذ-ه لÓ-خ ه--نأا ¤إا ثد--ح--تŸا را--سشأاو
‘ Úلعافلا نم ديدعلا م-ها-سس ة-ح-ئا÷ا

تÓمح ميظنتب ،ةبا-سصإلا لد-ع-م صضف-خ
ءابولا ةروطخب نطاوŸا صسيسسحتل ةيوعوت

ة-فا-سشك-لاو تا--ي--ع--م÷ا رار--غ ى--ل--ع
ة-ه-جاوŸ اود-نŒ ن-يذ--لا ،د--ج--سسŸاو
.اهتروطخب ÚنطاوŸا صسيسس–و ىودعلا

جÓعل تايفسشت-سسم5 صصيسصخ-ت اد-كؤو-م
ليجسست نع افسشاك ،91 ديفوكب ÚباسصŸا
اميسسل ،صسوÒفلاب ةباسصإÓل قلقم عافترا

،ةباسصإا052 ¤إا002 لدعÈ Ãمفون رهسش
ام ،ةباقرلا ديدسشتو يعو-لا ل-سضف-ب ن-ك-ل

نأا نود ،ع-جاÎي ة-با-سصإلا لد-ع-م ل-ع--ج
ىلع زكتري يئاقو جمانرب لي-ع-ف-ت ى-سسن-ن
يتلا ،ةيرادإلا تاقيقح-ت-لا قر-ف م-ي-عد-ت
لÓخ ةباسصإلا عاف-ترا نا ا-هرود-ب تب-ث-ت
صسارعألا ةماقإا ¤ا ةعجار ةقباسسلا مايلا
 .تÓف◊او

ـه.ةÁرك ^

:““ رجفلا““ ـل نارهوب ““بجرز نب ميك◊ا د““ يعما÷ا يفسشتسسŸا ماع ريدم

ضصخصش052نم انوروكب ÚباصصŸأ ددع عجأرت
   مويلأ ‘ اصصخصش04 ¤إأ

»ـل حيرسصت ‘ صسما ،جا◊ا فاوطب ،نارهوب ““بجرز نب ميك◊ا د““ يعما÷ا يفسشتسسم ماع ريدم فسشك
تاباسص’ا ‘ Òبك عجارت ليجسست دعب اهيف مكحتم ح-ب-سصا ة-ي’و-لا-ب ة-ي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-سضو-لا نا ،““ر-ج-ف-لا
. صسوÒفلاب ةباسصا04 ¤ا لسصتو06 وحن ¤ا صسوÒفلاب اقباسس ةدكؤوم ةباسصا052نم انوروك صسوÒفب

انوروك لوح بأوجو لأؤوصس
؟ضشوصشغم ميقعت لئاصس لامعتصسأ ةروطخ يهام
مادختسسا انوروك ةح-ئا-ج تسضر-ف^

ءار-جإا-ك ،ن-يد-ي-لا ى-ل-ع تار--ه--طŸا
،ىجاتلا صسوÒفلا نم ةياقولل ىزاÎحا
وأا ة-ف-ئاز تار-ه-ط-م ماد-خ-ت-سسا ن-ك-ل
Ìكأا رسضي دق ماد-خ-ت-سسلا ‘ طار-فإلا

ل-كا-سشم ،م-م-سست-لا بب-سسيو ع-ف-ن-ي ا‡
،يرهقلا صساوسسو-لا ¤إا ىدؤو-تو ،د-ل÷ا

م--غر ىود--ع--لا--ب كب--ي--سصت ا---ه---نأل
‘‘ةكبسش هترسشن ريرقتل اقفو ،اهمادختسسا
‘‘ وان زÁات
ميقعتلا داوم نوكتت نأاب ءاÿÈا حسصنيو
ةرفو نكل ،لوناثيإلا وأا ليثيإلا لوحك نم
انوروك صسوÒف دعب ام ةÎف ‘ بلطلا
،ةفئازلا تارهطŸا عيب ةدايز ¤إا تدأا
،ليثيŸا لوحك اهنم Òثكلا لمحي يتلا
ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ،Òث-ك-ب صصخرأا و-هو
نأا لإا ،يليثيإلا لوحك-لا ل-ث-م ه-ت-ح-ئار
نأا نكÁو دل÷اب راسض لي-ث-يŸا لو-ح-ك
هلوانت ” اذإا ةيوع-م ل-كا-سشم ¤إا يدؤو-ي

.ةÒغسص تايمكب ىتح مفلا قيرط نع
ةئاŸاب07-06 مي-ق-ع-ت-لا داو-م ل-م–و

ةيودألا ةمÓسس Òياعم ىلع ًءانب ،لوحك
‘ ىتح ،⁄اعلا ءاحنأا عيمج ‘ ةيلÙا
ةبقارŸ ةمراسصلا حئاوللا تاذ نادلبلا
،ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ل-ث--م تاردıا

تايم-ك ءاود-لاو ءاذ-غ-لا ةرادإا تردا-سص
دق يتلا ةفيزŸا تارهطŸا نم ةÒبك
.عفنت ا‡ Ìكأا رسضت
ماز-ت-للا ةرور-سض ¤إا نو-سصتfl را-سشأاو

Ãيا-عÒ اعلا ةحسصلا ةمظ-ن-مŸلثم ،ةي
رهطŸا كرف قيرط نع نيديلا ميقعت
،ةيناث02 ¤إا51 ةدŸ حيح-سص ل-ك-سشب
نع هلوانت مدعو لوحكلا رخبت نامسضل

ن--م اورذ--ح ا--م--ك ،أا--طÿا ق--ير---ط
تافاسضإلا اهببسست دق يتلا ة-ي-سسا-سس◊ا
نيذلا ،ÚمدختسسŸا صضعبل تاهك-ن-لاو
عون لوح يبط يأار ¤إا نو-جا-ت-ح-ي د-ق
م-ه-ي--ل--ع بج--ي ي--ت--لا تار--ه--طŸا
ÚمدختسسŸا ىلع بجيو .اهمادختسسا
د-يد-ح-ت-ل ة--ظ--ق--ي Ìكأا او--نو--ك--ي نأا
.قوسسلا قرغت يتلا ةفئازلا تارهطŸا

ـه.ك ^

دجتصسŸأ انوروك ضسوÒفب ةباصصإلأ دعب ةيداع Òغ ضضأرعأأ
او-ب-ي-سصأا ن-يذ-لا صصا--خ--سشألا ثد– ^

،هنم ءافسشلل اولثا“و ‘‘ا-نورو-ك‘‘ صسوÒف-ب
ىلع ىودعلل ة-يدا-ع-لا Òغ بقاو-ع-لا ن-ع
ىسضرŸا نم ديدعلا غلبأاو.ليوطلا ىدŸا
ا-نورو-ك صسوÒف ن--م او--فا--ع--ت ن--يذ--لا
دحأا نم نونا-ع-ي م-ه-نأا ى-ل-ع د-ج-ت-سسŸا
كاردإا ‘ ‘‘اي-م-سسرا-ب-لا‘‘ صضر-م صضار-عأا
ةحئار ةسصا-خو .ةدو-جوŸا Òغ ح-ئاور-لا
ةحئار وأا ‘‘زازئمسشÓل ةÒثŸا‘‘ كامسسألا
ةهيركلا Úب ةجودزم ةحئار‘‘وأا تيÈكلا
.‘‘ةيداعلاو
لÓخ نم يبنا÷ا Òثأاتلا اذه Òسسفت ”و

صسوÒف وه ،دجتسسŸا انوروك نأا ةقيقح
روسسيفوÈلا لاق ثيح .باسصعأÓل هجوم
،مفلا باسصعأا بيسصت اهنإا‘‘ ،راموك لامÒن

.‘‘يبسصعلا كزاه÷ ةمدسص لثم اهنإا
نم نوكيسسف ،ايمسسرابلاب اباسصم تنك اذإاف
ةحئارب روعسشلا كيدل ةيسسيئرلا صضارعألا
نوكي امدنع ة-سصا-خ ،ةر-م-ت-سسم ة-ه-ير-ك
ةهجاوم كنكÁ كلذك .راو÷ا ‘ ماعطلا

وأا حئاورلا صضعب ىلع فرعتلا ‘ ةبوعسص
ايÿÓا فلتل ةجيتن ،كلوح اه-ت-ظ-حÓ-م
.ةيمسشلا ةيبسصعلا
ةمظنم يهو ،‘‘تنسسبا‘‘ ة-م-ظ-ن-م مو-ق-تو

نم نوناعي نيذلا صصاخسشألا معدت ةيÒخ
ع-م-ج-ب ،م--سشلا ة--سسا--ح تا--بار--ط--سضا
ن-يذ-لا ى-سضرŸا فلآا ن-م تا-مو-ل--عŸا
ايمسسرابلاو مسشلا ةسساح نادقف نم نوناعي
.تاجÓعلا ريوطت ‘ ةدعاسسملل

  م.ق ^

ةيليŸا ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع
اهب ةرجاتŸأو ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ كÓهتصسأ ‘ Úطروتم فيقوت

ةحفاكم ¤إا ةيمارلا اهتادوه‹ راطإا ‘ ^
تايرود رثإا ىلعو ،اه-عاو-نأا ى-ت-سشب ةÁر÷ا
ةرئاد نمأاب ة-ي-ئا-سضق-لا ة-طر-سشلا ر-سصا-ن-ع-ل
ناغلبي ناسصخسش فاقيإا نم تن-ك“ ،ة-ي-ل-يŸا

ىدل نابولط-م ،ة-ن-سس92 و82 رم-ع-لا ن-م
ةيسضق لجأل ،ةسصتıا ة-ي-ئا-سضق-لا تا-ه÷ا

اهتزايح و ةيلقعلا تارثؤوŸا Òغلا ىلع صضرع
ناين-عŸا ،ي-سصخ-سشلا كÓ-ه-ت-سسلا صضر-غ-ب
تاءار-جإلا ة-فا-ك ءا-ف-ي-ت-سسا د-ع--ب ر--مألا--ب
تاه÷ا مامأا امهÁدقت ” امهدسض ةينوناقلا
دحاو لك تنادأا يت-لا ة-سصتıا ة-ي-ئا-سضق-لا

ةيلام ةمارغ و ةذفا-ن صسب-ح ة-ن-سسب ا-م-ه-ن-م
امهعاديإاب رمأا عم ةذفان  جد000.05  اهردق

Ãلا ةداعإا ةسسسسؤوÎلجيجب ةيب.
ةيقدنب زجحو صصخسش فيقوتو ..

Òهاطلاب يسصوغ يرحب ديسص
ةقرفلا ر-سصا-ن-ع-ل ة-ب-كار تا-يرود ر-ثإا ى-ل-ع
ةرئاد نمأاب ةيئا-سضق-لا ة-طر-سشل-ل ة-ل-ق-ن-تŸا
” ،صصاسصتخإلا عاطق ىوتسسم ىلع Òهاطلا
43 رمعلا نم غلبي صصا-خ-سشألا د-حأا ف-ي-قو-ت
عم يسصوغ يرحب ديسص ةيقدنب هتزوحبو ةنسس

اذكو ،صصوغ عانق ،(دحاو مهسس) ا-ه-ت-فا-ط-خ

ةقيثو يأا هتزايح نود صصوغلاب صصاخ حابسصم
ليو–و اهزجح ” هيلع و ،اهل هتيكلم تبثت
‘ قيق– حتف مت-ي-ل ة-ح-ل-سصŸا ¤إا ي-ن-عŸا
تاءار-جإلا ة-فا-ك ذا-خ-تا د-ع-بو ،ة-ي--سضق--لا
تاه÷ا مامأا هÁدقت و ه-ق-ح ‘ ة-ي-نو-نا-ق-لا
ةزايح :ة-ي-سضق ل-جأل ة-سصتıا ة-ي-ئا-سضق-لا
،صصيخرت نودب يسصوغ يرحب ديسص ةيقدنب

و ذفان Òغ صسبح نيرهسش مكح هقح ‘ ردسص
عم ميتنسس ÚيÓم ةسسمخ اهردق ةيلام ةمارغ
.هليبسس ءÓخإا

ب.Úصساي ^

راردأاب فر◊او ةيديلقتلا ةعانسصلا ةفرغلاب ىوتسسŸا Úسس–و نيوكتلا ةسسردم

   تاقورÙأ لقن بيبانأأ ميحلت ‘ ةينيوكت ةرود ‘ اصصبÎم62
‘ ةينيوك-ت ةرود ن-م ا-سصبÎم62 ديفت-سسي ^

يتلا تاقورÙا لقن بيبانأا ميحلت صصاسصتخا
نيوكت-لا ة-سسردÃ د-حألا صسمأا لوأا تق-ل-ط-نا
ةعانسصلا ةفرغ-ل ة-ع-با-ت-لا ىو-ت-سسŸا Úسس–و
نم ديفتسسا امبسسح ،راردأاب فر◊او ةيديلقتلا
.ÚمظنŸا
‘ بابسشلا ةقفار-م ¤إا ةرود-لا هذ-ه فد-ه-تو
⁄اع جولو مهل حيتي ينهم لهؤوم ىلع لوسص◊ا
ة-ط-سشنألا تا-جا-ي-ت-حا ة-ي-ب-ل-ت اذ-كو ل-غ-سشلا
تاذ لوؤوسسم حسضوأا امك ،ةيلÙا ةيداسصتقلا
.نّكد كلاŸا دبع ،ةسسردŸا
مودت يتلا ةرودلا ‘ ÚكراسشŸا ديوزت متيسسو
لاÛا ‘ Úسصسصختم فارسشإاب Óماك اعوبسسأا
ةيقي-ب-ط-ت-لا فرا-عŸاو تا-مو-ل-عŸا ة-فا-ك-ب

اميسس ،نداعŸا ميحلت تاينقت لوح ةيرظنلاو
ثدحتŸا حرسش امك ،زاغلاو لوÎبلا لقن بيبانأا
ةينيوكتلا تارودلا جمانرب نمسض جردنتو .هتاذ
ةيرا÷ا ةنسسلا لÓخ ةسسردŸا اهتم-ظ-ن ي-ت-لا
تاسصاسصتخا ‘ ةينيوكت تارود01 تغلب يتلاو

flديلوت تازيهجو داتع بيكرت رارغ ىلع ةفلت
ةزهجأا بيكرتو ةيسسمسشلا ةقاطلا-ب ءا-بر-ه-ك-لا
حÓسصإاو قئار◊ا ةحفاكمو راذ-نإلاو ف-سشك-لا
ةينوÎكلإلا لكايهلا حÓسصإاو ةلاقنلا فتاوهلا
.تارايسسلل
005 ›اوح لامجإا تارودلا كلت تفدهتسساو
اهاسضتقÃ اول-سص– Úسسن÷ا ن-م اد-ي-ف-ت-سسم
ثادحتسسا نم مهنك“ ليهأا-ت تادا-ه-سش ى-ل-ع
جولو وأا تلاÛا هذه ‘ ةرغسصم تاسسسسؤوم

.هيلإا Òسشأا امبسسح ،لغسشلا ⁄اع
هذهل ‘‘مه-نا-سسح-ت-سسا‘‘ ن-ع نو-سصبÎم بر-عأاو
مامأا ةسصرفلا حسسفت يتلا ،ةينيوكتلا تارودلا
ةرغسصم ةيرامثتسسا ةطسشنأا ثادحتسسل بابسشلا

ةرفوتم Òغلا ةينيوكتلا تاسصاسصتخإلا ‘ اميسس
،نايحألا نم Òثكلا ‘ لو– يتلاو ةقطنŸاب

بسصانم نم بابسشلا ةدا-ف-ت-سسا نود ،م-ه-ب-سسح
‘ ةبولطŸا تاسصاسصتخلا اهنم ام-ي-سس ل-غ-سش
.ةيعانسصلاو ةيداسصتقإلا تاسسسسؤوŸا
رمتسست نأا مهلمأا نع هتاذ قايسسلا ‘ اوبرعأاو

نم ديزŸا لمسشتل ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا ج-ماÈلا هذ-ه
⁄اعب ةر-سشا-بŸا ة-ل-سصلا تاذ تا-سصا-سصت-خإلا
.جتنŸا رامثتسسإلاو لغسشلا

م.ق ^
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بز◊أ همكحي د-ل-ب ‘ تثد-ح ة-ع-قأو-لأ هذ-ه ^
دحأأ ’ نك-لو ،ط-ب-سضلأ د-يد-سش ما-ظ-ن و د-حأو-لأ
بعسشلأ نإاف كلذلو ،ماظنلأ أذه ةينطو ‘ ككسشي
هتايرح سضعب نع لزانتلأ ا-عو-ط ل-ب-ق ي-ن-ي-سصلأ
كولسسلأ أذهو ،ةيوق ة-لود ءا-ن-ب ل-با-ق-م ة-ما-ع-لأ
يتلأ ل’ذإ’أ دوقع-ل جا-ت-ن و-ه ي-ع-م÷أ ي-عو-لأو
نرقلأ علطم و91 نرقلأ ةياهن دنع Úسصلأ اهتدهسش
ة-سضر-ع Úسصلأ تح-ب-سصأأ ا-مد-ن--ع ن--ير--سشع--لأ
ىلع ةيبرغلأ ىوقلأ بلاكتو يب-ن-جأ’أ لÓ-ت-حإÓ-ل

رسصتنأ يعويسشلأ ماظنلأو ..ق-ير-ع-لأ د-ل-ب-لأ أذ-ه
ل-ك ل-سشف م-غر ة-ط-ل-سسلأ ‘ ءا-ق-ب-لأ عا-ط-ت-سسأو
دا–’أ ا-ه-سسأأر ى-ل-ع و ة--ي--لود--لأ برا--ج--ت--لأ
سسيسساحأأو ر-عا-سشم ن-ع Èع ه-نأ’ ،ي-تا-ي-فو-سسلأ
ةوق اهلعجيو Úسصلأ هجو Òغي نأأ لواح و بعسشلأ
و اهسضرأأ أولتحأو اهولذأأ نم ىلع قوفتتو يهاسضت
Èسش ‘ Úسصلأ تطرف لهف ،اهئانبأأ ءامد أوكفسس
نإأ لب اهتأدقتعم و اهميق نع تلزانت وأأ اهسضرأأ نم
ىتح لمسشت تحبسصأأ ةينيسصلأ سصئاسصÿأ ةرابع
””أديسسلأ”” ةحفاكمف سضأرمأ’أو ةئبوأ’أ ةح-فا-ك-م
مÎحي دلبلاف ،””ةين-ي-سصلأ سصئا-سصÿأ”” ق-فو م-ت-ي

هئامتنإأو ه-ت-فا-ق-ث و ه-خ-يرا-ت-ب ز-ت-ع-يو ه-ي-سضا-م
هرسضاح عيسضي هيسضام عيسضي نم نأ’ ،يراسض◊أ
…  هلبقتسسم رمديو
ةمظنأ’أ نأأ ىÔل ةيبرعلأ اننأدلب ¤إأ دوعنل نكل
اهتذنجأأو يجراخ اهردسصم اهتي-عر-سش ة-م-كا◊أ

يبرعلأ ⁄اعلأ لتحإأ يذلأ ،يبنجأ’أ ودعلاب طبترم
أذه بلق ‘ عرزو ،فئأوط-لأ تÓ-يود-ل ه-م-سسقو
41 وحنل أدحأو أدسسج ناك يذلأ يبرعلأ ⁄اعلأ

،›Óحإأ Êاطيتسسإأ بيرغ مسسج هبلق ‘ عرز ،نرق
كيكفتو ،يبرعلأ ⁄اع-لأ لا-سصوأأ م-ي-سسق-ت ه-ت-يا-غ
رأرقتسسإ’أ وأأ ةدحولل ةيناكمإأ يأأ عنمو لب ،هتدحو
Úطسسلف لتحإأ يذلأ ،Êويهسصلأ نا-ي-ك-لأ ي-ن-عأأو
نم ؤوطأوتبو ،ةيبرغلأ ىوقلأ نم طيطخت و معدب
ةسسراح نوكتل اهعسضو ” يتلأ ةيبرعلأ ةمظنأ’أ

اهتسضهنل ةعنامو ،ةي-بر-ع-لأ بو-ع-سشلأ هذ-ه ى-ل-ع
..اهتأوÌل ةبهانو اهتير◊ ةلبكمو

و ،ةبسسانŸأ اهتسضرف ايبسسن ةليوطلأ ةمدقŸأ هذه
ةبسسانŸأو ،طرسش ةبسسانŸأ ةقطانŸأ لوقي امك
عيبطتلأ قافتأ ىلع ايمسسر يبرغŸأ ماظنلأ عيقوت

،È 0202نجد22 ءاثÓثلأ موي Êويهسصلأ نايكلأ عم
ةدحتŸأ تاي’و-لأ Òف-سسو ة-ن-يا-ه-سصلأ رو-سضح-ب
نيدلأ دع-سس ة-مو-ك◊أ سسي-ئرو ، بمأر-ت ر-ه-سصو
نأأ لوقلأ نم دب’و ، يبرغŸأ بنا÷أ نع Êامثعلأ

اŸ ةبراغŸأ ةركأذ ‘ اموسشوم”” ىقبيسس مويلأ أذه
امو…””راع نم هخيراتو ،هلهأأو ،برغŸأ ىلع بلج

أذه عم عيبطتلأ وه سسيل ةقيقح سسفنلأ ‘ زحي

رمأ’أ أذهف ،سضرعلأو سضرأÓل بسصا-غ-لأ نا-ي-ك-لأ
Úب تاقÓعلأ نأأ عيم÷أ ملعي و لسصاح ليسص–

دوعت تاقÓع Êويهسصلأ نايكلأ و يبرغŸأ ماظنلأ
تعسسوتو ،ةرسشابم نايكلأ أذه ةأاسشن دعب ام ¤إأ

نمف ايفfl ائيسش د-ع-ي ⁄و ، ا-هد-ع-بو7691 لبق
مج-ح كرد-ي ة-يز-ي-ل‚إ’ا-ب ةءأر-ق-لأ ع-ي-ط-ت-سسي
نمف ،ةيبرعلأ ةمظنأ’أ اهتسسرام ي-ت-لأ تا-نا-يÿأ

ايطأرقوÁد اماظن أوماقأأ مهنأأ ةنياهسصلأ تانسسح
،هبعسش أودرسشو هسضرأأ أوبسصتغإأ يذلأ دلبلأ ىلع
ةمظنأ’أ تانايخ نÓعإأ ‘ اجرح دجي ’ اماظن
لعلو..ةيمÓسسإ’أ اهتاسسدقŸ و اهبوعسشل ةيبرعلأ

نوملعي أديد– اهرأرحأأ و ةمأ’اف ،Òخ كلذ ‘
و ،Úمأ’أ نم نئاÿأ و ،بذاكلأ نم قداسصلأ مويلأ
هقيق– نع تزجع ام و…لي-م-ع-لأ ن-م ي-ن-طو-لأ
”” للغت لعفب دقع وحن لبق يبرعلأ عيبرلأ تأروث
هقق– فوسس ””لولسس نب يبأأ ”” عابتأأ و ””ÚفجرŸأ

نم ةني-ب ى-ل-عو حا-ج-ن-ب ة-مدا-ق-لأ تأو-ن-سسلأ ‘
متي نأأ وه ةقيقح يسسفن ‘ زحي ام نكل ..اهرمأأ
ىلع بوسسfi سصخسش ل-ب-ق ن-م قا-ف-ت’أ ع-ي-قو-ت
02 كأرح نابإأ هفرعأأ لجرلأ و ،يمÓسسإ’أ رايتلأ

ةÒغ و ملع لجر ، هللأ ىلع هيكزأأ ’ لجر ، ريأÈف
هذهب لوبقلل هع-فد يذ-لأ ا-م-ف ،ة-ي-ن-طوو ة-ي-ن-يد
اهداعبأأ يتلأو بقأوعلأ ةبوسسÙأ Òغ ةرماغŸأ
اهداعبأأ نم رطخأأو ىوقأأ ةيئايمي-سسلأو ة-يز-مر-لأ
و رهسش لبق جرخ لجرلأ   نأأو ةسصاخ ، ةيسسايسسلأ
هامسسو لب Êويهسصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ نيدي فين

Êويهسصلأ نايكلاب ةيموم-ع مÓ-عإأ ل-ئا-سسو ى-ل-ع
ن’ذخو ،ةنايخ عيبطتلأو ،ةنامأأ Úطسسلف نأأ دكأأو
،فيرسشلأ سسدقلأو ،ىسصقأÓ-لو Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-ل-ل
ههجو ح-مÓ-مو ة-ي-كأردإ’أو ة-ي-سسف-ن-لأ ه-ت-لا-حو
ل-ي-ل–و ة--سسأرد--ل جا--ت– هد--سسج تأءا--ح--يإأو
ةروسصلاب Èع لجرلاف ، نأاسشلأ أذه ‘ Úسصتıأ

و هيلع سسرامŸأ لذلأو فاع-سضت-سسإ’أ ة-لا-ح ن-ع
،رذع هل سسيل  نأأ ملعلأ عم ،ه-ل-م-كأا-ب بع-سش ى-ل-ع
،فورظلأ لك ت– ةنك‡ و ةحاتم ’ ةملك لوقف
وأأ بزح يأ’ يمتنم تسسل  انأأو مÓكلأ أذه لوقأأو

بسسكم لك نم هللاب ذوعنو ءامتنإ’أ ديرأأ أ و ةعامج
ا-ن-م-ي-قو ا-ن-ن-يد با-سسح ى-ل-ع نو-ك-ي بسصن-م وأأ
ظفتحأأ نأأ لسضفأأ  كلذل ،انتيرحو ا-ن-تأد-ق-ت-ع-مو
ينيدل يئامت-نإأ كلذ ل-ب-قو ة-يÁدا-كأ’أ ي-ت-ف-سصب
… ينطوو يتمأأو

اهيلع مدقأأ يتلأ ةوطÿأ هذه نأاب  ةعانق ىلع Êأ’
‘ يدا“ و اهنم ةلئاط ’ ةوطخ ، يبرغŸأ ماظنلأ
اهتروسصبو دÓبلأ ةدحوب يقيقح رأرسضإأ و ،أاطÿأ

اهل ىوق دوعسص دهسشي يذلأ يمÓسسإ’أ ءاسضفلأ ‘
اسضيأأو ،ناتسسكابو ايكرت و نأريإأو ايزيلامك اهنزو

ل-ب ،ير-ئأز÷أ را-ج-ل-ل زأز-ف-ت-سسأو Êا‹ ءأد-ع
هجوتلأ أذ-ه نأ’ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ح-ل-سصŸا-ب رأر-سضإأ
ىوعدب هيعاسسم فييز-ت ” يذ-لأ ي-مÓ-سست-سسإ’أ
لسشف نع ةيطغت ’إأ  وه ا-م ، ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-سضق-لأ

تايدحتلأ ةهجأوم نع اهزجعو ،ةلودلأ تاسسايسس
تزجع ةلودلاف ،دÓبلأ هجأوت ي-ت-لأ ة-ي-ق-ي-ق◊أ
كردن ،ايقÓخأأو ايسسايسس تز-ج-ع ا-م-ك ا-يو-م-ن-ت

،جيردتلاب سصلقتي حبسصأأ ةير◊أ لا‹ نأأ اما“
و لاقتع’أ ةلئاط ث–و ديقم ر◊أ يأأرلأ حبسصأأو
ام ىلع توكسسلأ نكÁ ’ كلذ عم نكل ،قييسضتلأ
ىلع روز دو-ه-سشك كرا-سشن نأأ ن-كÁ ’ و ،ثد-ح-ي
¤إأو ةيواهلأ ¤إأ دÓبلأ دوقت تافرسصتو ثأدحأأ
ناسضحأأ ‘ ءا“ر’أ نأأ ،د-كؤوŸأ ن-م-ف…لو-هÛأ
بسساكم ققحي نل ،ة-مأ’أ ءأد-عأأو ن-طو-لأ ءأد-عأأ
و ندرأ’أو رسصم هتدسصح امف ، اننيب مايأ’أ و دÓبلل
هينŒ فوسس عيبطت-لأ تا-ي-قا-ف-تإأ ن-م Úط-سسل-ف
تأرامإ’أ هيلع تلسصح ام لب ، ةيبرغŸأ ةلودلأ
ةمأÓل ءأدعلأ روfi ةميعز و ،عيب-ط-ت-لأ ””ة-بأر-ع””

تناك نإأ مهللأ ، بر-غŸأ ه-ي-ن-ج-ي-سس ا-ها-يا-سضقو
ةلبق يبظ وبأأو يبد رابت-عإأو ة-ي-سسن÷أ ة-حا-ي-سسلأ
… ةيمهأأ أذ أزا‚إأ ةيŸاعلأ ةراعدلأ
ةطيرخ نع ديعبلاب سسيل برغŸأ ..سسانلأ اهيأأ
دوجو ‘ تسسي-ل بر-غŸأ ةو-ق ،ة-ئز-ج-ت-لأو مد-لأ

‘ برغŸأ ةوق ،اهÒغ وأأ ةينمأأ ةيلاعف وأأ ةيزهاج
خيرات-لأ Èع بع-سشلأ أذ-هو ،ه-ب-ع-سش ي-عوو ةدأرإأ
،ةيمÓسسإ’أو ةيبرعلأ اياسضقلل امعأد ناك ليوطلأ
قئاق◊أ فييزتو بعسشلأ ةلسصوب ليو– ةلواfiو
ةيŸاعلأ فورظلأ نأأ حيح-سص ،ا-ع-ف-ن يد-ج-ي ن-ل
تدعاسس ،مويلأ ةمئاق-لأ ة-ي-لÙأو ة-ي-م-ي-ل-قإ’أو
عم ةسصاخ نايغطلأو Èجتلأ أذه ى-ل-ع ل-ي-ئأر-سسإأ
نهولأو ،يبرعلأ زجعلأو ،ينيطسسلفلأ مÓسستسس’أ
،يكيرمأ’أ درفتلأو ،يŸاعلأ بايغلأو ،يمÓسسإ’أ
سضيأأ يكيرمأ’أ زيحتلأو . اً
فورظلأ هذه ىقبت نأأ ليئأرسسإأ نمسضت له نكلو
اًكسص تذخأأ لهو ؟دبأ’أ ¤إأ ةيقاب اهل ةدعاسسŸأ

هاŒ’أ ‘ حايرلأ ىقبت نأأ لجو زع ¤وŸأ نم
،نوكلأ ‘ هل-لأ �سس ةءأر-ق-ب ن-ح-ن ؟ىو-ه-ت يذ-لأ
‘ عقأولأ ءأرقت-سسأو ،ل-ب-ق ن-م خ-يرا-ت-لأ ةءأر-قو

نم ⁄اعلأ نأأو ،روطتت ايندلأ نأاب نمؤون :انŸاع
’و ةبوسسÒ fiغ ةعرسسب Òغتي لب ،Òغتي انلوح
اه نرق لبق ل’ذإ’أ تناع يتلأ Úسصلاف ،ةعقوتم
” يتلأ ايكرتو ،⁄اعلأ ديسستتل أاي-ه-ت-ت مو-ي-لأ ي-ه
دوقع عبسس لبق ةوقلاب اهيلع نأزول ةيقافتإأ سضرف
ءأول لم– و ةهجأولل أدد‹ دوعت مويلأ يه اه
عافدلأو ،ةي-مÓ-سسإ’أ ة-مأ’أ ا-يا-سضق ن-ع عا-فد-لأ
مÓسسلأو ةÓسصلأ هيلع مÓسسإ’أ يبن نع ةسسأرسشب

ة-نأدإأ ن-ع بر-ع--لأ ما--ك◊أ بل--غأأ Íج تقو ‘
””يسسيسسلأ”” نإأ لب ،يسسنر-ف-لأ ي-م-سسر-لأ ف-قوŸأ
‘ يسسنرفلأ سسيئرلأ معدل سسيراب بلق ¤إأ بهذ

fiأ ةعطاقم نم هتنŸملسسÚ ةيسسنرفلأ عئاسضبلل،
نم ةوقلاب اهتأأزŒ ”و رزج تناك يتلأ ايزيلام
ةيداسصتقإأ ةوق تحبسصأأ يزي-ل‚إ’أ ل-تÙأ ل-ب-ق
ىلع قبطني رمأ’أ سسفن ،ا-ه-نزو ا-ه-ل ة-ي-سسا-ي-سسو
و لتÙأ Úطسسلف لخأدب ل-ب ،نأر-يإأو نا-ت-سسكا-ب
،سضرأ’أ نأدلب عيمج ن-م ر-سصاÙأ ةز-غ عا-ط-ق
ةقرا◊أ تانولابلأ و ةمواقŸأ خيرأوسص عيطتسست
لوخدلأ ىلع ةنياهسصلأ ŒÈ نأأ لافطأ’أ ةراجحو
… ةمواقŸأ ةدأرإ’ عوسضÿأو ئجŸÓأ ¤إأ

نم Úعناÿأ سضعب هلعفي اÃ دتعن نأأ يغبني Óف
ء’ؤوهف ،نوعرف ةرحسس نم مهل ÚلبطŸأو انماكح
،خيراتلاب مهلهج نع نوÈعي مهفقأومو مهتأرأرقب
ةءأرق نع مهز-ج-ع و ع-قأو-لأ ن-ع م-ه-لا-سصف-نأ و
’إأ انعسسي ’ كلذل ،ةينطوو ةيعوسضوÃ ثأدحأ’أ

بسصاغلأ نايكلأ أذه عم عيبطتلأ دوهج لك ةمواقم
ولو ،ةنكمŸأ لاكسشأ’أ لكب اهتعطاق-مو ا-ه-ت-نأدإأو
ءاعدلاف ،ناÁإ’أ فعسضأأ كلذو ةملكلأو ءاعدلاب

هذه لثم ‘ ةقداسصلأ ةملكلأو ،هللأ دونج نم دنج
يعو ةكرعم مامأأ اننأ’ فيسسلأ نم دحأأ فورظلأ
ةينيدلأ اهداعبأأو ةيسضقلأ ةقيق◊ كأردإأ و مهفو
عرزو انئانبأأو انسسفنأأ ةيعوت  انتكرعمف ،ةيموقلأو

نأاب مهمÓعإأو ،مهبولق ‘ سسدقلأو Úطسسلف بح
Úطسسلفو ،Úطسسلف ة-م-سصا-ع ل-ظ-ت-سس سسد-ق-لأ

لبق نم ةلتfi ةي-مÓ-سسإأ ة-ي-بر-ع سضرأأ ل-ظ-ت-سس
ةمأ’أ جرخت امدنع اهرير– متي-سسو ة-ن-يا-ه-سصلأ
¤وأأ  لظيسس ىسصقأ’أو ،اهيغو اههيت نم ةيبرعلأ
ن-م لا◊أ مأود-ف… Úمر◊أ ثلا-ثو Úت-ل--ب--ق--لأ
ةروسص ‘ Ëركلأ نآأرقلأ هنع Èع اموهو …لاÙأ

Úب اهلوأدن مايأ’أ كلتو) :لاقف ،ةماع ةينوك ةنسس
‘ ةÁركلأ ةيأ’أ تلزنو  (041:نأرمع لآأ ) (سسانلأ
‘ نوملسسŸأ اهيف رسسكنأ يتلأ دحأأ ةوزغ باقعأأ

ىلغأأ نم Úعب-سس ا-ه-ي-ف أو-مد-قو ،ةو-ب-ن-لأ ر-سصع
،ردب ةوزغ ‘ اهلبق Úبم راسصتنأ دعب ،مهئأدهسش
هامسس ميظعلأ راسصت-ن’أو ة-كرا-بŸأ ةوز-غ-لأ هذ-ه
موي):¤اعت لاق ناقرفلأ مويب اهموي Ëركلأ نأرقلأ
،(14 :لافنأ’أ) (ناعم÷أ ىق-ت-لأ مو-ي نا-قر-ف-لأ

انفعسض نم عبان هيلاعتو Êويهسصلأ نايكلأ وعسصف
…ايفأرغ÷أو خيراتلأ قئاقحو اننيد نع انداعتبأو
هرمأأ ىلع بلاغ هللأو ،ليكولأ معنو هللأ انبسسحو
هرمأأ ىلع بلاغ هللأو … نوملعي’ سسانلأ Ìكأأ نكلو
..نوملعي ’ سسانل Ìكأأ نكل

ينيصصلا داصصتقلا ‘ ضصصصختم يÁداكأا يمÓعإا / يواصسيل قراط .د
..ةماعلا تاصسايصسلاو ةيصسايصسلا مولعلا ذاتصسأا ،يويصسآا قرصشلاو

هبزحو Êامثعلا فقوŸ تŸأات مكو ..ةأازجتلاو مدلا ةطيرخ نع اديعب ضسيل برغŸا
دحأا عيشسوت ،ةشصاخ ياهغنششو ةماع Úشصلا اهتدهشش يتلا ةيداشصتق’ا ةرفطلا عم ايششا“ ،ةيتحتلا ةينبلا ةيوقت راطإا ‘ ةموك◊ا تلواح ةينيشصلا ياهغنشش ةنيدم ‘

ةيكلم عزن نع مهشضيوعتو ىرخأا نكامأا ¤إا مهليو– ضضرغب ،عراششل ةرواÛا ةنكاشسلا عم تاشضوافم ‘ ةيلÙا ةموك◊ا تأادب لعفلاب و .ةنيدŸا ‘ ةيشسيئرلا عراوششلا
اهلدب يتلا دوه÷ا نم مغرلاب و ،يشسيئرلا عراششلا اذه طشسو ‘ ءاج يذلا ،هتيبب كشس“ ””وشش غنوه””همشسا نشسلا ‘ انعاط ازوجع ’إا اولبق ناكشسلا ةيبلغأا نكل ،مهنكاشسم
هذه ةمكÙا تديأا دقو ،ةشصاخ ةيخيرات تايركذ هل نأ’ ،هتيب نع لزانتلا ضضفر Òخأ’ا اذه نأا ’إا ،زوجعلا ءاشضرإ’ ءاقدشصأ’ا و يعويششلا بز◊ا ءامعزو Úيشسايشسلا
..هتثرو ضضيوعتو زوجعلا ةافو دعب ’إا تيبلا مده متي ⁄و يشسيئرلا عراششلا نم اءزج عطقي تيبلاو ،ةنشس41 عازنلا اذه رمتشسا دقو ،ه◊اشصل امكح تردشصأا و ةج◊ا

!عيبطتلا مامأا „Îي ““يصسايصسلا مÓصسإلا““ ضضعب
Êأوخ’أ يمÓسس’أ يبرغŸأ ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح ماع Úمأأ ^

ةيقافتأ ””ÚتئسضوتŸأ هيديب»و هسسفنب عقوي Êام-ث-ع-لأ ن-يد-لأ د-ع-سس
يمÓسس’أ يسسنوتلأ ةسضهنلأ ةكر-ح..…””ل-ي-ئأر-سسإأ ”” ع-م ع-ي-ب-ط-ت-لأ
ناÈŸلأ سسيئر يسشونغلأ دسشأر اه-م-عز-ت-ي ي-ت-لأو ا-سضيأأ Êأو-خ’أ
…عيبطتلأ مرجي ناÈŸلأ ‘ نو-نا-ق ر-ير“ ن-ع ع-ن-تÁ  ي-سسنو-ت-لأ
زيزعت ‘ عناÁ ’ يكÎلأ ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح ميعز ناغدروأ
ةيرابختسس’أ تاقÓعلأ لوقيو ””ليئأرسسإأ”” عم اهتيو-ق-تو تا-قÓ-ع-لأ

سسيئرلأ ةردابم عم ةيباجيإاب لماعتيو ،ة-ل-سصأو-ت-مو ة-م-ئا-ق ا-ه-ع-م
Úب ةلماك تاقÓعلأ ةداعأ لوح روحمتت يتلأو فييلع Êاجيبرذ’أ
ةقÓعلأ Úسس– اهلÓخ نم فييلع فدهي يذلأو ،””ليئأرسسأ »و ايكرت
…ايكرتو ””ليئأرسسإأ”” هيفيلح Úب
‘ يسسايسسلأ مÓسس’أ ةطراÿأ نم ةدعابتم ةيوأز ‘ ثأدحأأ ةثÓث
وأأ ةيعيبطت فقأوم اهنع ردسصي ،ةيطسسوأأ قرسشلأو ةيبرعلأ ةطراÿأ

تمجاه يتلأ يهو ””ليئأرسسإأ ”” عم عيبطتلل ة-ب-نا‹ وأ ة-ي-سشا-م-ت-م
دحب أذهو ،فسصولأو تأرابعلأ دسشأاب نيرحبلأو تأرا-م’أ ع-ي-ب-ط-ت
طئاح Èتعت يتلأ تاكر◊أ هذ-ه رو-ه-م-ج ‘ ه-مد-سص ثد-حأأ ه-تأذ
بأزحأأ اهتفسصب ،””ليئأرسسإأ”” عم تاقÓع يأأ ةماقإأ مامأأ يدئاقع
لÓتحÓل سضفأر يركف ثأرت ن-م ا-ه-تا-ي-بدأأ د-م-ت-سست ة-يد-ئا-ق-ع
يتلأو ،ليوأاتلأأ لمتحي ’ اق-ل-ط-م ا-سضفر Úط-سسل-ف-ل ي-ل-ي-ئأر-سس’أ

يتلأ تأراعسشلأ كلت نأونع ت– اهÒهامج نم اهتيبعسش تدسصح
ىتح وأأ يسسكراŸأ وأأ يموقلأ حرطلأ نع اهب تزي“و أدوقع اهتعفر
أوعدي ’ اÃ تزربأأ ،عيم÷أ تمدسص يتلأ ثأدح’أ هذه ،ينطولأ

موجهلأ مامأ تاكر◊أ هذه لبق نم احسضأو احنرت كانه نأأ كسشلل
ةيكيرم’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ هدوقت يذلأو يليئأرسس’أ يع-ي-ب-ط-ت-لأ
دعب ةقطنŸأ ‘ اه‹د لجأأ نم ليئأرسسإأ حلاسصل بمأرت ةسسائرب
ذخأات ،ةمداسصلأو ةقلقŸأأ ةرهاظلأ هذهو، سضفرلأ نم هنسس Úعبسس
يمÓسس’أو يبرعلأ نطأوŸأ اسضيأو يمÓسسإ’أو يبرعلأ بقأرŸاب
فقي ام ¤أ رظنلل هذخأات ، يسسايسسلأ لماعتلأ دودح نم دعبأأ ¤إأ

،نورق لب دوقعو تأونسس اهيلع نهأر ة-خ-سسأر ف-قأو-م ن-م ه-ي-ل-ع
كلت باقرب مكحتلأ لهو ؟؟ ه-تأرÈم ي-ه ا-مو كلذ نو-ك-ي ف-ك-ي-ف
وأأ يداسصتق’أ عقأولأ طغسض وأأ لودلأ كلت تأدايق لبق نم تاكر◊أ

”” وأأ ””ةحلسصŸأ ةرورسض”” حلطسصÃ هريÈتو ةجيورت سضعبلأ لواحي ام
يدئاقعلأ ءانب-لأ ةد-م-عأ ن-م ق-م-عأأو ىو-قأأ ”” ةرور-سضلأ ة-ح-ل-سصم
ةيÒها-م÷أ د-عأو-ق-لأ هذ-ه ق-ث-ت نأأ ن-كÁ ف-ي-كو ؟؟؟ي-سسا-سس’أ
هذهل فيك لب ؟؟ل-ئا-سسŸأ ن-م ة-لأا-سسم ة-يأأ ‘ ا-ق-ح’ ا-ه-تأدا-ي-ق-ب
انيأأر دقو اهتدحوو اهترظ-ن ى-ل-ع ظ-فا– نأأ ة-ير-ك-ف-لأ سسرأدŸأ

ةكرح فقومو ،برغŸأ ‘ ةيمنتلأ ةلأدعلأ هتلعف ا‡ سسامح فقوم
ةلأدعلأ اهتقيقسش هاŒ  عذÓلأ ةير-ئأز÷أ سسا-م-ح م-ل-سسلأ ع-م-ت‹

يسسنوتلأ ةسضهنلأ بزح تمسصو ،فقوŸأ سسفنل ةيبرغŸأ ةيمنتلأو
لب يسسايسسلأأ مÓسس’أ ركفلأ ‘ ءاقسشأأ مهعيمجو ،فقوŸأ سسفن ءأزإأ
؟؟دحأولأ Êأوخ’أ ركفلأ سسفنل ءانبأأ
ةيل-سصف-م ف-قأو-م Èت-ع-ت ،تا-فر-سصت-لأ هذ-هو ،ف-قأوŸأ هذ-ه نإأ
نم Òثكلأ تاكر◊أ هذه جر–و  دقفتسس ،ةنيسشمو ،ةيبلسس ةيخيراتو
اياقب وأأ ةفرطتŸأ تاعام÷أ وحن مهب عفدتو ،اهوديؤومو اهراسصنأأ

راكف’أ لقن ⁄ نع ةيناملعلأ راكف’أ ىتح وأأ ،ةيموقلأ تاعام÷أ
زربأ سضقانت يتلأ تاكر◊أ هذه خيرات ‘ ةبلثم نوكتسسو ةيناطيسشلأأ
ةبحاسص تاكر◊أ هذه نم لعجتسسو ،خراسصو حسضاف لكسشب اهتايبدأأ
‘ اهمظعم بأذ يتلأ ةيموقلأ تاكر◊أ مامأأ يرأوتمو لجخ هجو
عقأو ‘ اهل ركذ ’ تأراعسشب اكسسمتم اهسضعب يقبو ةيرطقلأأ ان’أ
ةيلهأ لوح لد÷أ ةراثإأ ‘ مهاسست-سس ا-ه-نأ ا-م-ك ،ة-بور-ع-لأ ةا-ي-حو
ةدايقلأ ‘ ةم’أو Òهام÷أ  مÓحأأ قيق– ‘ يسسايسسلأ مÓسس’أ
Èتعي يذلأ يعيسشلأ دŸأ رظن ةهجوو ة-نا-ك-م زز-ع-ت-سسو ،ةدا-ير-لأو
مهسسفنأ عم اماجسسنأ Ìكأأ تاكرحو بأزحأو لود نم هيلأ نومتنŸأ
”” تاكر◊أ كلت دقفت ›اتلابو ،›اسضنلأو يسسايسسلأ مهحرط عمو
اهسسفاني ام هب تزرابو هتلمح اŸاطل احÓسس Òبعتلأ زاج نإأ ”” ةينسسلأ

لسضف’أ نم ناك هيلع ءانبو ،يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ يعيسش Òثأاتو دم نم
نم ناكو ،عيبطتلأأ ةيقافتأ عقوي نأأ ةلاقتسس’أ Êامثعلأ نيدلأ دعسسل
ءأدتع’أ ىلت يذلأ قباسسلأ هفقوÃ كسسمتلأ ناغودروأ ىلع لسضف’أ

ÚيŸÓأ بولق فطخ نم هنكم يذلأو ةرمرم ةيكÎلأ هنيفسسلأ ىلع
ميعز ةيؤورل ةسشطعتŸأ بولقلأ هذه نأدقف نم هنسسلأ ÚملسسŸأ نم
ةفيلخ ىلع روثعلأ ‘ بولسسŸأ مهملح مهيف سسم’و  ،رح يمÓسسأ

سضرعتت يتلأو سسنوت ‘ ةسضهنلأ ةكر◊ لسضف’أ نم ناكو ،رظتنم
Úنأوق رير“و عسضول يه ردابت نأأ ةديدسش ةيجراخو ةيلخأد طوغسضل

Œسسو ةوق اهل نو-ك-ي-ل ع-ي-ب-ط-ت-لأ مرÓيلخأدلأ اهيسسفانم مامأأ حÚ
Úيجراÿأو

ينيطصسلف بتاك / ضضايف يرصصع ^
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¤إا هتاي-لا-ع-ف مود-ت يذ-لا شضر-عŸا ^
كراصشي ،يرا÷ا رهصشلا نم13ـلا ةياغ
فلتfl نم اي-فر-حو ة-ي-فر-ح02 هي-ف
شضرعŸا اذه فده-يو ،ن-طو-لا تا-يلو
Úب نواعتلاو يقيصسنتلا لمعلا معد ¤ا
جو-ت-ن-م ق-يو-صستو ة-ي-قÎل Úعا-ط--ق--لا
تاعادبإاب فيرعتلاو ةيديلقتلا ةعانصصلا
ا-ي-لودو ا-ي-ن-طو Úير-ئاز÷ا Úي--فر◊ا
.‘اقثلا ةيصسامولبدلل Óيعفت
،ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا شسيئر حصضوأا و

¤وألا ةانقلل ليجصست ‘ ،موداقوب يÈصص
تلا--ن نأاو ق--ب--صس لا--م--عألا هذ--ه ““نأا
ن-م د-يد-ع-لا ‘ Ëر-ك-ت-لاو با--ج--علا
اينطو ةينفلاو ةي-فا-ق-ث-لا تار-ها-ظ-ت-لا
هيونتلل ةحناصسلا هذه ز-ه-ت-ن-ن ..ا-ي-لودو
نوؤوصشلا ةرازو نب ة-م-ئا-ق-لا ة-كار-صشلا-ب
تاعانصصلاو ةحايصسلا ةرازوو ة-ي-جراÿا
رئاز÷ا ةهجو ةيقرت ليبصس ‘ ةيديلقتلا
تاجتنم فلتı ج-يوÎلاو ة-ي-حا-ي-صسلا

.““جراÿا ‘ ةيديلقتلا انتاعانصص
ةرازولا نأل مك-م-ل-عأا لو-ق-لا-ب فدرأاو

ةصضورعŸا تاجتنŸا نم ةيمك ينتقتصس
ا-ن◊ا-صصم ةد-ئا-ف-ل ة-يز-مر ة-ف-صصب و-لو
ة-ي-صسا-مو-ل-بد-لا ا-ن-تا-ث-ع-بو ة-يز--كرŸا
.““جراÿاب ةيلصصنقلاو

ة-حا-ي-صسلا ر-يزو Èت-عا ه-ب-نا--ج ن--م

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا تاعا-ن-صصلاو
‘ شضرعلا اذه ميظنت نأا ،وديمح ديمح
ةناكÃ فاÎعا““ ز-ي-مŸا ءا-صضف-لا اذ-ه
ة-ير-ئاز÷ا د-ي-لا-ق-ت-ل-ل Òف-صسك ‘ر◊ا
ازÈم ،““ير-ئاز÷ا ثاÎلاو ة-ق--ير--ع--لا

رئاودلا لك Úب كÎصشŸا لمعلا ةيمهأا
نوؤو-صشلا ةرازو ع-م ا-م-ي-صس ل ة--يرازو--لا
يداصصتقلا دعب-لا ل-ي-ع-ف-ت-ل ة-ي-جراÿا
لÓخ نم هل جيوÎلاو يرئاز÷ا جوتنملل

  .““⁄اعلا Èع ةيصسامولبدلا انتايلث‡

‘اقثلا مشسقلا  ^

ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرزاوب ةيرئاز÷ا ةيديلقتلا فرحلل ضضرعم

ةيفاقثلا ةيشسامولبدلا لا‹ ‘ ¤وأا ةوطخ
ريزو ةيعÃ ،وديمح دمfi ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةحايصسلا ريزو ،ضسمأا لوأا ،فرصشأا
ةيديلقتلا ةعانصصلا تاجوتنم عيبل ضضرعم حاتتفا مصسارم ىلع ،موداقوب يÈصص ةيجراÿا نوؤوصشلا

 .ةرازولا هذه ‘ اهعون نم ¤ولا يه ةوطخ ‘ ،ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازو رقÃ فر◊او

ءابولا ةهجاوم ‘ باتكلا ةعانصص

ىوقألل ءاقبلا
ود Úصس““ ةياور رادصصاو ةمجرت ارخؤوم ” ^

ذاتصسألاو ي-ئاور-ل-ل (د-ي-صص د-ه-صشم) ““ششا-ب
بصسح ايلاطيا ‘ ،Êاغم دمfi ،يعما÷ا
ةثلاثلا ةياورلا ““ششاب ود Úصس““ دعتو .بتاكلا
¤ا ا-ه-ت-م-جر-ت ت“ ي-ت-لا بتا-ك-لا اذ-ه--ل
ود كيتيتصسا““ دعب كانه رصشن-تو ة-ي-لا-ط-يلا
.““Úلرب ‘ نمز»و ““يصشوب
Èتعت يت-لا ““ششا-ب ود Úصس““ با-ت-ك ع-م-ج-يو

Ãب دا-صشنا ة-ياور ة-با-ثÚ ›شصصصق ةعو-م
تاوصصألا ددعتب ز-ي-م-ت-تو ة-ياور-لاو ةÒصصق
باتك لوأا Êاغم دمfi ردصصأا دقو .ءارآلاو
¤ا ةفا-صضا3891 ‘ ““ءا-م-صسلا عد--صص““ ه--ل
ىدل عامتجلا ملعو خيراتلا لوح تاصسارد
ةÒصصقلا شصصصقلاو ميل-ع-ت-لاو نود-ل-خ ن-با
يئاورلا اذه ردصصأا2002 ذنمو .ةيزيل‚إلاب
ةذفانلا»و ““دي-صص د-ه-صشم»و ““را-ثآلا أا-ج-ل-م““
.اهÒغو ““ءارم◊ا
لÓخ ةديدج تافلؤوم ةثÓث رد-صصت-صس ا-م-ك
قلعتي ،مداقلا رياني رهصش نم لوألا عوبصسألا
دمfi يادلل ليوطلا مك◊ا““ باتكب رمألا
يفح-صصل-ل ““(1971-6671) نا-م-ث-ع ن--ب
لÓخ نم دوعي يذلا يحلب دمfi بتاكلاو
Òغ يادلا اذه ثارتو خيرات ¤ا اذه هباتك
ىلع همك-ح ةÎف تز-ي“ يذ-لاو فور-عŸا

.يقرلاو رارقتصسلاو ملصسلاب رئاز÷ا ةلامع
‘ ل-ث-م-ت-ي-ف ر-خآلا د-يد÷ا ف-لؤوŸا ا--مأا
ةعيبرل ““ماصصفنلا نم Êاعت ةباصش تايموي““

ةاتفل ةيصصخصش ةفيحصص يوري يذ-لا ي-ب-يود
ةيواصسأاŸا اهتافو دع-ب ا-هاد-لاو ا-ه-ف-صشت-كا
،يئاورلاو يف-ح-صصلا نأا Úح ‘ .ةر-ك-بŸاو
¤وألا ةزئا÷ا ىلع زئا◊ا ،ششاطقب قازرم
‘ ةيبرعلا ةغللاب ةرداصصلا هتياورل رابج ايصسأا

Òخألا ه-با-ت-ك ن-ع ر-خآلا و--ه ع--قو ،7102
ر-صشن-لاو لا-صصتÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-صسصسؤوŸا-ب
‘ كلذو ،““ورتاوك ““ ناونع ت– راهصشلاو
رود““ لو-ح ز‚أا ق-ي-ق– ق-يو-صست را-ظ-ت--نا
““ةيبر-ع-لا تارو-ث-لا ‘ ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا
.ةداعصس نب دمحأا يعما÷ا ذاتصسأÓل

‘اقثلا رادصصإلاو انوروك +
تارادصصإلا شضعب ر-صشن-ب0202 ما-ع ز-ي“

ثاÎلاو خيراتلاو نفلاو بدألا ‘ ة-ل-ي-ل-ق-لا
يتلا انوروك ةحئاج نم مغرلا ىلع اهÒغو

رصشن نع نوعجاÎي باتكلا نم Òثكلا تلعج
اهزورب مدع نم افوخت ةديد÷ا مه-لا-م-عأا
تارهاظتلا لك ءاغلإا لظ ‘ اهقيوصست لصشفو
نولاصص اهصسأار ىل-عو با-ت-ك-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
.باتكلل ›ودلا رئاز÷ا
ماعلا اذه دهصش دقف ،انوروك ةحئاج مغرو

ىلع Úفورعم بات-ك-ل تا-ياور ةد-ع رود-صص
حلم““ ارصضخ ةنيمصسايل ديد÷ا لمعلا رارغ
هاور ام““ ةياورو (ة-ب-صصق-لا) ““تا-ي-صسنŸا ل-ك
اذكو حئاصسلا بيبحلل (مويلا نطولا) ““شسيئرلا
.يوازلا Úمأل (ناميلاد) ““يع-ي-ق-صص ظ-ي-ق““

‘ تافلؤوم ““لايخ““ راد اهتهج نم ترصشنو
ةيصصصصقلا ةعومÛا اهنيب تلاÛا ىتصش
Úكصسوب ةرهزل ““ءادوصسلا ةبلعلا هلقت ⁄ ام““

قبعب ةديلبلا دورو““ عما÷ا يبدألا باتكلاو
انمد““ يب-ع-صشلا بدألا با-ت-ك اذ-كو ““فر◊ا
¤إا ة-فا-صضإلا-ب يوا-صسو-م بي-ط-ل-ل ““دورا--ب
ةيبرعلا ةغللا ةيميلع-ت““ ة-يد-ق-ن-لا ة-صسارد-لا
.Êاصسيصس ديÛا دبعل ““ثيد◊ا روظنŸاو
نم ديدعلا ميظنت اصضيأا ما-ع-لا اذ-ه د-ه-صشو
يئاورلا دÓيم ةيوئŸ ةدلıا تارهاظتلا

fiرا-طإلا اذ-ه ‘ ترد-صص د-قو بيد د--م
نكامأا وأا ناصسملت““ باتك نم ةنصسfi ةخصسن
وذ روصصم باتك وهو يئاورلا اذهل ““ةباتكلا

Úب ةكÎصشم ةعبط ‘ هرصشن ” ةيلاع ةدوج
”و ةيصسنرف ر-صشن رادو ““خزÈلا““ تارو-صشن-م
دق ناك اهرصشن قبصسي ⁄ ةردان روصص جاردإا هيف
.6491 ماع يوفع لكصشب بيد اهطقتلا
بتا-ك-لا ا-صضيأا ما--ع--لا اذ--ه لÓ--خ زر--بو
تافلؤوÃ يطايخ ىف-ط-صصم رو-صسي-فوÈلاو
دهعلا ‘ رئاز÷ا خيراتل قرطت-ت ة-عو-ن-ت-م
Èع ةير-ئاز÷ا ةأارŸا ة-نا-ك-مو Êا-م-ث-ع-لا
يرئاز÷ا اصضر يلع““ اهنيب اهÒغو خيراتلا

نكر-ت ءا-صسن»و (مو-ك كآا) ““شسل-بار-ط م-كا-ح
ة-صسصسؤوŸا) ““ر-ئاز÷ا خ-يرا-ت ‘ تا--م--صصب
.(بانآا /راهصشإلاو رصشنلا لاصصتÓل ةينطولا
يصسامولبدلا ردصصأا ةيصسامولبدلا لا‹ ‘و
يصسكيرب يصسونصس ديم◊ا د-ب-ع د-عا-ق-تŸا
لخدم““ ناونع ت– ةيزيل‚لا ةغللاب اباتك
كولم نم :ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-صسا-مو-ل-بد-لا ¤إا
تارو-صشن-م ن-ع ،““Úي-كار◊ا ¤إا غ-يزا--مألا
هذه خيرات ىلع ءوصضلا ه-ي-ف ط-ل-صس ““را-فار““

اذه ‘و .ةÁدقلا روصصعلا ذنم ةيصسامولبدلا
Ëرك يصسايصسلاو بتاكلا ردصصأا اصضيأا بابلا
ةقورأا ¤إا انلابج نم““ ناون-ع-ب ا-با-ت-ك شسنو-ي
ةيرقبع هيف لوانت ““بانآا““ نع ““ةدحتŸا ·ألا
‘ قوفتŸا اهرودو ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا

نم يعرصشلا حافكلاو حلصسŸا حافكلا حا‚
.رئاز÷ا لÓقتصسا لجأا
نم بيصصن ةيريرحتلا ةروثلل ناك ماع لككو
ي-ن--طو--لا ز--كرŸا““ ر--صشن ذإا تاراد--صصإلا
ةروثو ةينطولا ةكر◊ا ‘ ثحبلاو تاصساردلل
ت– اهلوح اديدج اباتك ““È 4591مفون لوأا

ةلودلا ءان-ب ةدا-عإا ¤إا دا-ه÷ا ن-م““ ناو-ن-ع
دحاولا دبع دهاÛاو بتاكلل ““ةيرئاز÷ا
اهصشياع يتلا اهثادحأا مهأا هيف دصصر رباجوب
.لÓقتصسÓل ¤وألا تاونصسلا اذكو ايصصخصش
ديدج فلؤوÃ تابتكŸا اصضيأا تنادزا ايثارت

،ةياجب““ ناو-ن-ع ت– ““تصسرو-لو-ك““ راد ن-ع
قيصشر ‘ارغوتوفلا روصصم-ل-ل ““راو-نألا شضرأا
ةنيدŸ فاصشتكا ةداعإا ةباثÃ و-ه Êا-ن-عو-ب
ةيحايصسلا اهعقاومو Ëدقلا اهخيراتب ةياجب
Òصسلا لا‹ ‘و .يداŸا ‘اقث-لا ا-ه-ثار-تو
برطم نع باتك ردصص Úنا-ن-ف-ل-ل ة-ي-تاذ-لا
““›زألا ريديا““ ناونعب ريدإا ةيلئابقلا ةينغألا

Úيفاحصصلا فيلأات نم ““وكوك““ تاروصشنم نع
رورم ىركذ ‘ دصساك ديع-صسو ي-ل-عو ر-م-عا

ديفوك ةحئاج تمقاف .هليحر ىلع نيرهصش
ىلع ،ماعلا اذ-ه ر-ئاز÷ا تبر-صض ي-ت-لا91
يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا ،⁄اعلا نادلب لك رارغ
‘ شضافخنل ىدأا ام رصشنلا عاطق اهصشيعي

ديدعلل فقوتو ةديد÷ا نيوانعلا تارادصصإا
نيرصشانل اق-فو ،ع-با-طŸاو ر-صشن-لا رود ن-م
.Úيعبطمو
ىوقأÓل ءاقبلا +
ةصسصسؤوŸاب ةباين-لا-ب ر-صشن-لا ةر-يد-م تلا-قو
(بانآا) راهصشإلاو رصشنلا لاصصتإÓل ة-ي-ن-طو-لا

Ÿا نأا ،ششامح ءايŸعصضولاب ترثأات ةصسصسؤو
تعجار-ت““ ثي-ح ة-ح-ئا÷ا ه-ت-صضر-ف يذ-لا
ببصسب ““رصشنلا ديعاوم تل-جأا-تو تا-ع-ي-بŸا
لظ ‘ اصصوصصخ ““جيوÎلاو قيوصستلا بايغ““
ةعانصص ‘ ةلعافلا فارطألا شضعب فقوت““
ةأاطو ت– ÚعزوŸاو ÚيبتكŸا-ك با-ت-ك-لا
ةÎفلا لÓخ اهودبكت يتلا ةيلاŸا رئاصسÿا
ة-ي-ن-طو-لا شضرا-عŸا ءا-غ-لإا اذ--كو ةÒخألا
ديعاوŸاو ةيفاقثلا تارهاظتلاو ة-ي-لود-لاو
رصشنلا اصضيأا شصلقتو .““باتك-ل-ل ة-ي-ج-يوÎلا
(غانيإا) ةيعبطŸا نونفلل ةينطولا ةصسصسؤوŸاب
طقف لمعلل اهرطصضا ا-م ة-ح-ئا÷ا بب-صسب

اقفو ““يصسردŸا هبصشو يبطلا باتكلا““ ىلع
روكاز لصضاف ةصسصسؤوŸاب يفحصصلا قحل-م-ل-ل
اقباصس ردصصت تناك ““قانيإا““ نأا فيصضي يذلا
شضفخنا هنأا Òغ ايونصس اناونع07 ¤ا06 نم““

.““طقف02 ›او◊ ماعلا اذه
راد ريدم ،يصضام دم-حأا ه-ت-ه-ج ن-م ىر-يو
يرصشانل ةينطولا ةباقنلا شسي-ئرو ““ة-م-ك◊ا““
ةيثراك““ ةيعصضو ‘ عاطقلا نأا ،(لانصس) بتكلا

““ةيفاقث ةصسايصس بايغ““ لظ ‘ ““تاونصس ذنم
عباطŸاو رصشنلا رود نم ديدع-لا““ ل-ع-ج ا-م
Òغت وأا لمعلا نع ايفرظ فقوتت وأا يفتخت

ثدحتŸا عجريو .هلوق دح ىلع ،““اهطاصشن
معد عجارت““ اهنيب لماوع ةدعل عصضولا اذه
ديصشر-ت ة-صسا-ي-صس بب-صسب عا-ط-ق-ل-ل ة-لود-لا
عافتراو تابتكŸا دادعأا ““شصلقت»و ““تاقفنلا
عجارت ¤إا ةفاصضإلا-ب ة-عا-ب-ط-لا ف-ي-لا-ك-ت
.ةيمقرلا طئاصسولا مامأا يقرولا باتكلا
Úمأا فصشك عباطŸا نع ثيد◊ا قايصس ‘و
يتلا ،““جورعوب ةعبط-م““ بحا-صص ،جور-عو-ب

نأا ،اهتاعوبطم نم ةئاŸاب08 بتكلا لث“
روهصش ةدعل هتعبطÃ لمعلا تفقوأا““ ةحئا÷ا

نكلو ةيليوج رهصش طاصشنلا فنأاتصست نأا لبق
مصشتfi لكصشبو طقف يصسردŸا هبصش بتك ‘
ىلع اصضيأا هتÈجأا ةحئا÷ا نأا افيصضم ““ادج

هلام-عأا م-قر نأاو ““ه-لا-م-ع ف-صصن ح-ير-صست““
.““ةئاŸاب07 ›اوحب شضفخنا““

““لايخ““ تاروصشنم ريدم هت-ه-ج ن-م Èت-عاو
داصسك““ ‘ تببصست ةحئا÷ا نأا يب-ي-ط ق-ي-فر
يتلا هراد اهنمو رودلا عي-م-ج ىد-ل ““ل-ما-صش
ماعلا09 لباقم ‘ اناونع05““ طقف تردصصأا
رصصوح9102 جوتنم““ نأا اف-ي-صضم ““ي-صضاŸا
ببصسب ماعلا اذه جوتنم Êاعي امنيب رج◊اب
دنهم ““انلافطأا““ راد ريدم دكأاو .““هجاتنا ةلق
مجح ‘ ““Òبك شضافخنا““ دو-جو Êا-م-ه÷ا
ةديد÷ا نيوانعلا تارادصصإا ‘و تاعيبŸا

ةحئا÷ا ببصسب9102 ـب ةنراقم ماعلا اذه
ةنراقم اناونع52““ لإا هراد ردصصت ⁄ ثيح
.““يصضاŸا ماعلا57 نم Ìكأاب
عجاÎلا اذه بب-صس نأا ر-صشا-ن-لا اذ-ه ىر-يو
اذكو تايلولا ‘ ““عيزوتلا بايغ““ ‘ لثمتي
““ةيلودلاو ةينطولا باتك-لا شضرا-ع-م ءا-غ-لإا““

شضارعإا““ ¤إا ةفاصضإلاب ““Ó-ي-صس““ ا-صصو-صصخو
مه-تا-طو-ط-خÃ ة-كرا-صشŸا ن-ع Úف-لؤوŸا
تارهاظتلا عيمج ءاغلإل رظ-ن-لا-ب ةد-يد÷ا
اذه ‘ اصضيأا بهذيو .““باتكلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
Òصشب ““هموه““ رادل ماعلا ريدŸا بئان راطإلا

““ةلكصشم مهأا عيزوتلا““ نأا ىري يذلا شسلاصس
مقافت““ دقو تاونصس ذنم عاطق-لا ا-ه-ه-جاو-ي
قÓغإا““ ‘ تببصست يتلا ةحئا÷ا عم عصضولا
تايلولا Úب لقنلا ةكرح فاقيإاو تابتكŸا
.““نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا شضيفختو

ث.ق ^

لوأا ،ةيديرك ناورم ،يليكصشتلا نانفلا فصشك ^
يدرفلا هصضرعم نع ،ةمصصاعلا رئاز÷اب ،شسمأا
يفتحي يذلا ““ءاقرز-لا ر-ئاز÷ا““ ناو-ن-ع-ب لوألا
رئاز÷ا ةنيدمو هب-ناو-ج ع-ي-م-ج ن-م ر-ح-ب-لا-ب
لÓخ نم ةفلتfl رظن تاهجو ن-م ة-م-صصا-ع-لا

اذه مصضيو .قرزألا نوللا لÓظ ىلع يثحب لمع
،““نف -راوز-لا““ قاور ‘ ح-ت-ت-فا يذ-لا شضر-عŸا

اهلك اهدعا ةيديرك ناورÓً Ÿمع نيرصشع ›اوح
ةمزألا نم ةÎفلا هذه لÓ-خ Úك-صسلا ة-ي-ن-ق-ت-ب
.ةيحصصلا
،ةÒب-ك-لا ما-ج-حلا شضع--ب نا--ن--ف--لا حÎق--يو
ةيعيبطلا رظانملل ،ششامق-لا ى-ل-ع ة-عو-ن-صصŸا
رئاز÷ا ءانيŸ يليل رظنم ةصصا-خو ة-ي-ل-حا-صسلا
ءاوصضأا تاصساكعناب يماصستŸا رحبلا نم ةمصصاعلا
ىلع شصاخ لكصشب زيكÎلاو ءاŸا ىلع ةنيدŸا

اذه قافآا لك هجوي يذلا ديدج عماج دجصسم
اصضيأا عاتمتصسلا شضرعŸا رئازل نكÁو .لمعلا

Ãنم ةاحوتصسم ةيؤور ‘ ،جئاهلا رحبلا ةدهاصش
ةمصصاعلا رئازجلل ءايحاو ،هينوم دولك ةيعابطنا
شضيبألا ر-ح-ب-لا ع-م شسم-صشلا ة-ع-صشأا ا-هر-م-غ-ت
ششينروكل يعيبط رظنم وأا قفألا ‘ طصسوتŸا

.لجيج
صضيأا ة-يد-ير-ك ناور-م مد-ق-يو ةÒغصص ما-ج-حا ا-ً
تحن ديعي ثيح ،ةيبصشخ تاماعد ىلع ةعونصصم
هذه ديلختل ة-م-صصا-ع-لا ر-ئاز÷ا لو-ح لا-م-عأا
ةليل روصصيل وأا ،رجفلا دنع ظقيتصست يتلا ةنيدŸا
ةلئاهلا جاومألا ةوق وأا ءانيŸا ىلع رمقلا لامتكا

ناورم رفاصس دقو .لحاصسلا ى-ل-ع ة-ف-ي-ق-صس ن-م
‘ ،بطلا ‘ نيوكت ىل-ع ل-صصح-تŸا ،ة-يد-ير-ك

تاونصسل يبط بود-ن-م-ك ر-ئاز÷ا ند-م ع-ي-م-ج
نم““ ةينهم ةحاÎصسا هل تحم-صس ثي-ح ،ةد-يد-ع
ةنهمو مصسرلا اه-ب-ل-ج-ي ي-ت-لا ة-ير◊ا فا-صشت-كا
ةلوفطلا فغصش ¤إا ةدو-ع-لاو ““غر-ف-تŸا ما-صسر-لا
هيلع بردتلا لÓخ نم مصسرلا ملعتل هعفد يذلا
.هتءارقو
رصشنب ،ةيديرك ناورم ،يما-صصع-لا ما-صسر-لا أاد-بو

يعامتجلا لصصاوتلا تاكبصش ىلع هلامعأا روصص
يح-صصلا ر-ج◊ا ن-م ¤وألا ر-ه-صشألا ل-غ-ت-صساو
ىقبيو .مصسرلل ةيدج Ìكأا لكصشب هصسفن شسركيل

قاور ‘ راوزلل حوتفم ““ءاقرزلا رئاز÷ا““ شضرعم
.لبقŸا يفناج41 ىتح ““نف-راوزلا““

ث.ق̂ 

ةيديرك ناورŸ لوألا ضضرعŸا

ءاقرز رئاز÷ا

ديدج فينصصت ‘

ناظوفfi ناعاطق دششار ينب ةعلقو ةÁدقلا ةنايلم
،ةمصصاعلا رئاز÷اب دحألا موي ،ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا ةنجللا عامتجا لÓخ ” ^

Úعاطق (نازيلغ) دصشار ينب ةعلقو (ىلفدلا Úع) ةناي-لŸ ةÁد-ق-لا ة-ن-يدŸا ف-ي-ن-صصت
fiظوفÚ، ا ةنجللا تماقو .نونفلاو ةفاقثلا ةرازول نايب بصسحŸلث‡ نم ةلكصشÚ نع

ةنيدŸا فينصصتب ةدود نب ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو روصضحبو ةيرازو تاعاطق ةدع
،دحألا موي نم ءادتبا ÚظوفÚ fiعاطق نازيلغب دصشار ينب ةعلقو ةنايلŸ ةÁدقلا

ةقلعتŸا ىرخألا تافلŸا نم ديدعلا عامتجلا لÓخ ةنجللا تصسردو .نايبلا بصسح
اهتلخادم لÓخ ةريزولا تنثأاو .ايرثا ملعم ششار◊ا ةيدلب ‘ داولا قلح ةنابط فينصصتب

ةنيدÃ بعصشلا باون اذكو ةيئلولاو ةيلÙا تاطلصسلا ندل نم Òبكلا مامتهلا ىلع
ث.ق                                       .اهميمرت ىلع ةدعاصسملل ““مات لفكت““ نم ديفتصستصس يتلا ةنايلم



ةليترلا

 يراخبلا رسصقب فيزŸا ةيروهمج ليكو ىلع صضبقلا

 ةمحر نب عم رركتت ررfi ةاناعم

Îضشنام ‘ ’ويدرأوغ هبردم عم زرfi سضاير لضسلضسم ويرانيضس ^
،سسيوم ديفأد ،ماه تضسو بردم عم ةمحر نب ديعضس عم رركتي يتيضس
.Úقيرفلأ Òهامج لبق نم يوق معدب نابعÓلأ يظح امك

دعب ،ماه تضسو بردم نم اهبضضغ نع ““زرماهلأ““ Òهامج تÈع دقف
لداعت دق ماه تضسو ناك ،دحأ’أ سسمأأ لوأأ ةمحر Íل رŸÈأ Òغ هبييغت
مغرو .ء’دبلأ ةكد سسيبح ةمحر نب اهيف يقب ةأرابم ‘ نوتيأرب مامأأ
مجنلأ ماحقإأ سضفر ،سسيوم ،بردŸأ نأأ ’إأ ةأرابŸأ ‘ قيرفلأ رخأات
.قيرفلأ Òهامج بضضغأأ ام وهو ،يرئأز÷أ
زرماه““ عقوم لوطم ريرقت هلقن يذلأ فطاعتلأو لاغضشن’أ سسفن وهو
.ةمحر نب كأرضشإأ سضفرل ببضس يأأ دجوي ’ هنأأ دكأأ يذلأ ،““زوين

 مÓغ لبقتسسÃ بعلي ””امنيسسلا كلم””

سسمأأ ،““تروبضس وليد اتيزاج’““ ةيلاطيإ’أ ةيضضايرلأ ةفيحضصلأ تفضشك ^
،سسيتنيرول يد ويليروأأ ،›اطيإ’أ ›وبان يدان سسيئر نأأ ،Úنثإ’أ
هريدم بلاط ،يئامنيضس جتنمك هتنهم مكحب ““امنيضسلأ كلم»ـب بّقلŸأو
،مÓغ يزوف ،يرئأز÷أ نم نوكŸأ يعابرلأ قيوضستل يعضسلاب يضضايرلأ
يضسنرفلأو ،كيليم زويداكرأأ يدنلوبلأو ،يتنيروي ودنانرف Êابضسإ’أو
.تيوكلام Úفيك
ثيح ،›اطيإ’أ بون÷أ يدان سسيئر نأأ ¤أ ةيمÓعإأ ريراقت تبهذو
يŸÒاب نوضسرÁإأ ›اطيإ’أ رضسيأ’أ Òهظلأ عم دقاعتلل Òخأ’أ ططخي

ةطخ نأأ Òغ ،ةلبقŸأ ةيوتضشلأ ت’اقتن’أ ةÎف لÓخ ،يضسليضشت م‚
 .رونلأ ىرت ’ دق سسيتنيرول يد ويليروأأ

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا صسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإ’أ
 توواج رهاطلأ ةفاحضصلأ رأد

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

 تنرتنأ’أ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإ’أ ديربلأ

 راــــــــــهضشإ’أ

 رجفلأ راهضشإأ ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتضساب جهن1 راهضشإ’أو رضشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

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

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

يوهجلأ ةنيطنضسق بتكم

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

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعأ’أ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناضسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأأ ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلأ لضصت يتلأ روضصلأ وأأ قئاثولأ لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’أ اهلامضسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجضسلأ

 يكنبلأ باضسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باضسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441 ¤وألا ىدامج41ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد92 ءاثÓثلا

دح عضضو نم ةيدŸاب يراخبلأ رضصقب كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ تنك“ ^
Ùىدل ةيروهم÷أ ليكو ةفضص لحتني لات fiيراخبلأ رضصق ةمك,

ةيوضست سساضسأأ ىلع ÚنطأوŸأ تأرضشع ىلع بضصنلاب ماق ،»ي .ب““ وعدŸأ
ةلئاط لأومأأ بلضس لباقم ةقلاعلأ ةيرأدإ’أ مهتايعضضو ةيوضستو مه◊اضصم
تامولعم دورو باقعأأ ‘ Òطÿأ لاتÙأ فيقوت ةيلمع تءاجو  .مهنم
ددضصب ةيئاضضقلأ ةفضصلأ تأذ Óحتنم ““ي.ب ““ىعدي سصخضش دوجوب ديفت
»ك .ك““ ىعدي ةيباقعلأ ةضسضسؤوŸأ برق ،»ك ك ““ىعدي رخأأ سصخضش ءاقل
.ك““ ىمضسŸأ قيقضش نع جأرفإ’أ لباقم ميتنضس نويلم002 غلبم هميلضستل

قيق– يضضاق نع هدضض رداضص عأديإأ رمأأ دعب فاقيإأ لاح ‘ دوجوŸأ »ك
fiأ نهر يراخبلأ رضصق ةمكŸةيباقعلأ ةضسضسؤو.

بعÓملل Òهام÷ا ةدوع بلطي ودلانور
ر“ؤوم هروضضح سشماه ىلع تاحيرضصت ‘ ،ودلانور ونايتضسيرك لاق ^

نرقلأ ‘ بع’ لضضفأ’ ركوضس بولج ةزئاجب هجيوتتو يضضايرلأ يبد
،ةياغلل ةل‡ ةيلاÿأ بعŸÓأ نإاف ،قدضص لكبو › ةبضسنلاب““ :›ا◊أ
ةحضصلأو ،يبطلأ لوكوتوÈلأ مÎحن ÚبعÓك ًاعيمج نحن ..ييأأر أذهو

بحأأ»:ودلانور عباتو .““قدضصب ملكتأأ ينكل ،ةيمهأأ Ìكأ’أ ءيضشلأ يه
Úح مهتأزأزفتضسأ بحأأ ،يدضض رفضصتو Òهام÷أ ينمجاهت Úح
لجأأ نم ده÷أ نم ديزŸأ لذبو قلأاتلأ ىلع Êزف– اهنأ’ ةركلأ ينلضصت
أÓمتل دوعت Òهام÷أ ىرنو حئأوللأ Òغتت نأأ1202 ‘ ىن“أأو ،درلأ
يئاقدضصأأو ›افطأأو يتلئاع لجأأ نم مدقلأ ةرك بعلأأ انأأ ..بعŸÓأ
.““Òهام÷أ بايغ بحأأ ’و ،يÒهامجو

صصفقلا ‘ ””ةن÷ا رويط””

ام دأرفأأ ةبانع ةي’و ءاضضق سسلجÃ تايان÷أ ةمكfi تنأدأأ ..أÒخأأ ^
‘ علهلأو بعرلأ تعرز يتلأ ،ةينامثلأ ““ةن÷أ رويط““ ةباضصعب ىمضسي
. تأونضس80 ةدŸ ذفانلأ نجضسلاب اهتمرب ةي’ولأ ناكضس سسوفن
ةباضصع نيوكتب ،ةنضس92وÚ 12ب ،ناّبضش8 مايق عم تأأدب ةباضصعلأ ةضصق
مدقأأو ،ÚنطأوŸأ طضسو علهلأو فوÿأ ّثبو بعرلأ عرز اهفده رأرضشأأ

ةنيدŸأ ّيحب عقت ةّيوضضوف ةيانب ةئيهت ىلع8102 ةنضس رخأوأأ ‘ ء’ؤوه
ةقرضسلأ تاّيلمعل طيطختلل ““مرأد سصÓب’““ مضساب فورعŸأ ةÁدقلأ
ةكرح ةلقرع سضرغب تاقرطلأ قلغو ،تاكلتمŸأ بيرختو ءأدتع’أو
 ÚنطأوŸأو تابكرŸأ لّقنت ةّيرح عنمو رورŸأ

نآلا صسيل تاونسس3 نم لقأا تارايسس

نع ،Úنث’أ سسمأأ ،ميهأربأ يلع تيآأ تاحرف ،ةعانضصلأ ريزو فضشك ^
سشاعنإأ نأأ ¤أ أÒضشم ،تأرايضسلأ دأÒتضسأ لا‹ ‘ طضشني ليكو081 دوجو
ةماقإأ ‘ نمكت ةيولوأ’أو ،ةموكحلل ةبضسنلاب ةيولوأأ تضسيل تأرايضسلأ قوضس
ثعب نأأو ،كلذب حمضست ’ دÓبلل ةيلاŸأ تايناكمإ’أ نأ’ ،ةيقيقح ةعانضص
.ةيعقأو سسضسأأ ىلع نوكيضس تأرايضسلأ ةعانضص
،Óجؤوم لأزام تأونضس ثÓث نم لقأأ تأرايضسلأ دأÒتضسأ نأاب ريزولأ دافأأو

’و قيبطتلل ةلباق Òغ0202 ةنضسل ةيلاŸأ نوناق ‘ ةدرأولأ ةداŸأ نأ’
ةقباضسلأ ةموك◊أ نم أاطخ يهو ينطولأ داضصتقإ’أ مدخت

انسسم32 لتقي ””ليون اباب””

ةياعرل ٍرأد ‘ انوروك سسوÒف نع ةمجانلأ تايفولأ ةليضصح تعفترأ ^
.““مويلأ ايضسور““ قفو ،32 ¤إأ اكيجلب ‘ ÚنضسŸأ
نأأ نكÁ سسوÒفلاب ةيعام÷أ ىودعلأ ببضس نأأ ةيلÙأ تاطلضسلأ دقتعتو
،لافتح’أ لÓخ ““ليون اباب““ سس’وكين سسيدقلأ رود بعل عوطتŸ دوعي
عضضخ ،ةليلق مايأأ دعبو ،رأدلأ ناكضس ةئنهتل ايأدهو ةيديلقت سسبÃÓ ءاجو
.سسوÒفلاب هتباضصإأ تبثتل انوروك رابتخ’ عوطتŸأ
تأزافقلأو يبطلأ عانقلأ علخي ⁄ عوطتŸأ نأأ تدكأأ ÚنضسŸأ رأد نأأ ’إأ

وفظوم اهلمح دقف ايأدهلأ امأأ .ء’زنلأ عم هيف لضصأوت يذلأ تقولأ لأوط
 .فويضضلأ فرغ ¤إأ ةضسضسؤوŸأ
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مآزح ةدح

؟! اهدلاو نيأاف ..ايام هذه
ة-ل-حر-م ا-ي-فا-م تا-م-كاfi ا-ن-ل ف--ششك--ت مو--ي ل--ك ^

مهشسأار ىلعو ÚلوؤوشسŸا راتهتشس’ا ىدم ةقيلفتوب
في-كو ،ما-ع-لا لاŸا-ب م-ه-ب-عÓ-تو ،ق-با-شسلا سسي-ئر-لا
لكو ،اهتاكلت‡و دÓبلا تاورث مهشسف-نأ’ او-ل-ح-ت-شسا

،هنم رماوأابو سسيئرلا ملع نود لشصحيل ناك ام اذه
تا-م-كاÙا ل-ك ل--ي--شصا--ف--ت ه--ن--ع تف--ششك ا--م--ل--ث--م
Úقباشسلا تاموك◊ا ءا-شسؤورو ءارزو-لا تا-ح-ير-شصتو
ةخيلز ةوعدŸا مهرخآاو ،نجشسلا ‘ ايلاح Úعباقلا

اهنأا يعدت تناك يتلا ““ايام““ مشساب ةعلدŸاو ةقيفشش
نئازخ اهل حتف يذلا مشس’ا ،ةقيلفتوب سسيئرلا ةنبا

ءارزو ا-ه-ل ر-خ-شس ل-ب ،ط-ق-ف اذ-ه سسي-ل ،ا--با--ب ي--ل--ع
نمأ’ا ريدم مج-ح-ب Úما-شس Úلوؤو-شسمو ة-يرو-ه-م÷ا
ةورث تشسد-ك-ف ،ل-ما-ه-لا لاÔ÷ا ق-ب-شس’ا ي-ن-طو-لا

،بشسنب ’و ملعب ’ ةفورعم نكت ⁄ يتلا يهو ،ةلئاط
.ثرإا ىلع تلشص– ’و
‘ يهانلا رمآ’ا ح-ب-شصت-ل ،مد-ع-لا ن-م تجر-خ اذ-ك-ه

نوف-ل-ك-م م-ه-نأا سضور-فŸا ن-م نا-ك Úلوؤو-شسŸ ءا-فÿا
ةلوه‹ ةأارم’ ةمدخ نولتي مهب اذإاف ، دÓبلا ةمدخب
سشا-ق-ن نود ا-هر-ماوأاو ا-ه-تا-ب--ل--ط نو--ب--ل--ي ،بشسن--لا

اهل ةطرشش لاجر لبق نم ةينمأا ةيامح اهل نورفويو
لكب عتمت-تو ،ر-بو-ن-شصلا يدا-ن ‘ ة-ما-قإاو ،ا-ه-ت-ن-ب’و
بيرهت-ب ا-ه-ل ح-م-شس ا-م ة-ق-ح-ت-شسŸا Òغ تازا-ي-ت-م’ا
ةعا-ق-لا-ب فر-شش Òغ ن-م ارور-م جراÿا ¤إا لاو-مأ’ا
املثم ،كلذب مهرمأا سسيئرلا نأ’ ،راطŸاب ةيفرششلا

ءا-ن-ثأا يزا-غ-لا د-مfi ق-با-شسلا ر-يزو-لا ه-ن--ع ف--ششك
fiخأ’ا ه-ت-م-كاÒتاميل-ع-ت ق-ب-ط ““ ه-نأا لا-ق ثي-ح ة

زا‚إ’ راقع ىلع ةلئاعلا لوشصح ليهشستب سسيئرلا
.““يرامثتشسا عورششم
مامأا ةحوتفŸا ن-يد-شسا-ف-لا ءا-م-شسأاو دا-شسف-لا ة-م-ئا-ق
تلشصاوت ام اذإا Ìكأا لوطت تلاز امو ،ةليوط ةلادعلا
دÓبلا ‘ اداشسف ثاع نم لك ةعباتم ت“و ةيلمعلا

ناذللا  هقيقششو سسيئرلاب هتاقÓعو هبشصنم Óغتشسم
نوخوتي نم لكل تايلوؤوشسŸا دانشسإا ىلع نارشصي ناك
ةفلاfl تناك امهم رماوأ’ا قيبطتل هداد-ع-ت-شسا ه-ي-ف
نم ’إا ،داشسفلل مهلو-ي-مو ،ه-ت-ششقا-ن-م نود نو-نا-ق-ل-ل

ةيروهم÷ا تاشسشسؤوم لك  تراشص اذكهو ،يبر محر
اهنم لك-ل تا-با-شصع فر-ط ن-م راد-ت ،ءا-ن-ث-ت-شسا نود
ÒيÓ-م تا-ئ-م د-يد-ب-ت م-ت-ت اذ-ك-هو ،ا--ه--شصا--شصت--خا
،نم بشساحي نمو ،بيقر ’و بيشسح نود تار’ودلا

رماوأابو ،دشساف ريزو رماوأاب ر“ؤوت  ةلادعلا تماد ام
.داشسف Ìكأا سسيئر نم
ةرداشصلا ماكحأ’او تامكاÙا هذه لكل ىنعم ’ ،نكل

ررشضلاب ةنراقم ة-ل-ي-ل-ق ي-هو ،ة-با-شصع-لا زو-مر د-شض
جرخ يذلا يرئاز÷ا بعششلابو دÓبلاب هوق◊أا يذلا

اوبهن سصوشصل ةيحشض هشسفن دجيل ،مدلا ةيرششع نم
ق--فأ’او توŸا براو--ق ¤إا ه--ئا--ن--بأا--ب او--ق--لأاو ه---قزر
نأا تام-كاÙا تر-ه-ظأا ي-ت-لا تارد-خ-م-ل-لو ،دود-شسŸا

ىنعم ’ ،اهجيورت تاكبشش نوريدي Úماشس Úلوؤوشسم
ةيامح ‘  ةقيلفتوب سسيئرلا مئاد ام تامكاÙا هذهل
ردشصي ناك نم وهو ،ةمكاÙاو ةينوناقلا ةعباتŸا نم
ةلاح ‘ املثم نوناقلا ىلع سسودلاب  ءارزولل رماوأ’ا
،مهÒغو لÓشسو لوغ رامع هلبقو ،يزاغلا ريزولا

سسيئر تاميلع-ت نو-ق-ب-ط-ي او-نا-ك م-ه-نأا او-ف-ششك ن‡
.ةيروهم÷ا
ةيامح ىلع ىنبت نأا نكÁ ’ ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا

رمأ’ا قلعت ول ىتح  ،ةيئاشضقلا تاعباتŸا نم نيدشساف
سصلخيو ،ءاشضقلا همكاحي ⁄ نإاو ،ةيروهمج سسيئرب
همحري نل خيراتلا نإاف ،ةشصيقنلا هذه نم ةلادعلا

اراثآا كÎتشس يتلا هتلحرم مكاح-يو ،ه-م-كا-ح-ي-شسو
. Úنشسلا تارششعل Úيرئاز÷ا ةايح ‘ ةميخو
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جد رايلم31اهنويد تغلب اميف
ةيلاŸا اهتقئاشض زواجتل ““ماينوأا““ ةكرشش دعاشسŸ لخدتت ةموك◊ا
رداشصم نم ““ر-ج-ف-لأ““ تم-ل-ع ^
نأ ،ةعانشصلأ ةرأزو ن-م ة-لوؤو-شسم
ة--ي--شضق تع--شضو ةÒخلأ هذ---ه

،ةموك◊أ ةلوا-ط ى-ل-ع ““ما-ي-نوأ““
¤أ سسمأأ ا-ه-ب ع-فد يذ-لأ ر--ملأ
ة-ق-فأرŸ ي-م-شسر-لأ ا-ه--نÓ--عأ
زواŒ ‘ اهتد-عا-شسمو ة-كر-ششلأ
¤أ اهب تعفد يتلأ ةيلاŸأ اهتمزأأ
ةينقت ةلاطب ىلع اهلام-ع ة-لا-حأ

.يرا÷أ Èم-شسيد —ا-ف-لأ ذ--ن--م
نأ ،ردا----شصŸأ تأذ تفا----شضأو
‘ رظ-ن-لأ ةدا-عأ ترر-ق ة-لود-لأ

لجأ نم ة-كر-ششلأ Òشست ة-ق-ير-ط
نأ ةفيشضم ،ديدج نم اهثعب ةداعأ

ة-كر-ششلأ د-م سضر-ت ⁄ كو-ن-ب-لأ
ر-ملأ ا‰أو ،ة-ي-لا--م سضور--ق--ب
لجأ نم تانامشض Ëدقت بلطتي

ىدŸأ ىلع رأر-م-ت-شسلأ نا-م-شض
ل--ي--ع--ف--ت لا‹ ‘ ل--يو--ط--لأ
¤أ ةدو--ع--لأ لد--ب ،تا--ششرو---لأ

حبششو لمعلأ نع فقوتلأ ويرانيشس
أذه نع Óشضف .ةيلاŸأ ةقئاشضلأ
نم دا÷أ لكفتلأ ا-ي-لا-ح ير-ج-ي

ةدا-عإل ة-ي-شصو-لأ ةرأزو-لأ فر-ط
عم ،ماينوأأ ‘ ةÌعتŸأ ةل-ك-ي-ه-لأ
ةقيرط ‘ ع-شسوأ ل-ك-ششب ر-ظ-ن-لأ
لماع0071 بلاط امدعب اهÒشست
مهعفد ام ،ةيشضقلأ ‘ رظنلأ اهب

‘ تأر-----م ةد-----ع جورÿأ ¤أ
Úبلاطم ةدششاح ةيملشس تأÒشسم
ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ ل-ي--حر
،ةينقتلأ ةلاطبلأ ءاغلأ عم همقاطو
Úبت يذلأ تقولأ ‘ أذه ثدحي
رايلم31 ةميقب نويد اهل ماينوأأ نأ
ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ نا-كو أذ-ه .جد
دق رزأوم ›Óيج ““ماينوأأ““ ـل ماعلأ
ن--م ه--نأ ،ق--با--شس تقو ‘ د--كأأ
¤أ ة-كر--ششلأ ةدو--ع ل--م--تÙأ
يفناج ثلاثلأ نم ةيأدب طاششنلأ

¤أ لشصوتلأ ” امدعب م1202نم
ل-كا-ششم ل◊ ي-ئد--ب--م قا--ف--تأ
ضشوريمع لامج ^ .ةكرششلأ

 ةياجبو وزو يزيت Úب طبري
نوعطقي ناروكايب ينهوب ثا ناكشس
21 مقر ينطولا قيرطلا

نأروكاي ةيدلب ›اعاب ينهوب ثأ ةيرق ناكشس مدقأ ^
و وزو يزيت Úب21مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع ،سسمأ

،طوقمات قد-ن-ف ى-م-شسŸأ نا-كŸا-ب ط-ب-شضلا-ب ة-يا-ج
لجأ نم لجاعلأ لخدتلأ ةيلÙأ تاطلشسلأ Úبلاطم
.مهيلع ةشضورفŸأ ةلزعلأ حبشش نم مهلاششتنأ
ناف ،ÚنطأوŸأ سضعب ““رجفلأ»ـل هنع فششك ام بشسحو
قلعت ام اميشسل ،ناكشسلأ بلاطŸ اهرهظ ترأدأ ةيدلبلأ
لكك لو– اهنأ أولاق يتلأ ةيلشستلأ و هيفÎلأ تأءاشضفب

تأذ ‘ نيد-كؤو-م ،ق-ح ه-جو نود ىر-خأ ق-طا-نŸ ةر-م
لكك لهاجتت ،نأروكايل ةيلÙأ تاطلشسلأ هنأ قايشسلأ

حرط ¤أ مهعفد ام ينهوب ثأ ةيرق ة÷ دجأوت ةرم
¤أ Úعأد ،ز-ي-ح-ت-لأ أذ-ه سصو-شصخ-ب ةد-ع تلؤوا--شست

عشضولأ مقافت لبق ةقطنŸاب ةيومنتلأ ةطيرÿأ ةعجأرم
تاكرح ميظنت يدافتل ةن-كا-شسلأ بلا-ط-م ‘ ر-ظ-ن-لأ و
ضشوريمع لامج ^ .ىرخأ ةيجاجتحأ

عم رأوح ‘ ،يتأديشس حشضوأأو ^
سسمأأ ،ةيلود-لأ ر-ئأز÷أ ة-عأذإأ
يوأرحشصلأ بعششلأ““ نأأ ،Úنثلأ

رظتن-ي ة-ن-شس ÚثÓ-ث ذ-ن-م ل-ظ
›ودلأ مظتنŸأ نم امهم أرأرق
ق◊ نماشضلأو يما◊أ هرابتعاب
ريرق-ت ‘ يوأر-ح-شصلأ بع-ششلأ

لجأأ نم رظ-ت-ن-ن ا-ن-كو ،هÒشصم
نكل ،لداعلأ مÓ-شسل-ل لو-شصو-لأ
،Ìكأأ عاشضوألأ تروهدت فشسأÓل
ع-ل-ط--شضت ⁄ و--شسرو--ن--يŸا--ف

Ãنإأ ل-ب ة-ل-ما-ك ا-ه-تا-ي-لوؤو--شس
نأأ امك ،اهنيجدت لواح برغŸأ

تغرفأأ ةدحتŸأ ·ألأ تأرأرق
.““اهأوتfi نم
يوأر-ح-شصلأ لوؤو-شسŸأ دد--ششو

ايدامتم ناك بر-غŸأ““ نأأ ى-ل-ع
باقع-لأ ن-م ا-مود تل-ف-ي ل-ظو
نم رمت-شسŸأ م-عد-لأ ه-ي-ق-ل-ت-ل

اهتيامحب رعششيو اشسنرف فرط
ف--قوŸأ ‘ با--ق--ع يأأ ن---م
،ةدحتŸأ ·ألأ ن-م لذا-خ-تŸأ
زيزعتو سضرف ¤إأ ىعشسي كلذل
ةيوق-ت-ب ›ا-نو-ي-لو-ك-لأ ع-قأو-لأ
،هأو--فألأ م--ي--م---ك---تو رأد÷أ
بع-ششلأ ةدأرإأ ا--ما“ ل--هاŒو
لÓغ-ت-شسأ لوا-حو يوأر-ح-شصلأ

‘ ىدا“و ،بع----------ششلأ Èشص

لع-ف در ءا-ج كلذ-ل ،ه-نا-ي-غ-ط
ام وهو ايوق يوأرحشصلأ بعششلأ

هل بشسحي وأأ برغŸأ هل هبتني ⁄
.““اباشسح
ةديشسلاب بمأرت فأÎعإأ نأاششبو
ى-ل-ع بر-غ-م--ل--ل ة--مو--عزŸأ
يدايقلأ لاق ،ةيبرغلأ ءأرحشصلأ

نإأ و-يرا-شسي-لو-ب-لأ ة--ه--ب--ج ‘
نم ت“ بعشش قحب ةشضياقŸأ““

ل نŸ كلÁ ل ن-----م فر-----ط
ملظلأ ةمق لثÁ ام وهو قحتشسي
.أذكه رÁ نل هنكل ،نايغطلأو
Úبج ‘ راع ةمشصو ى-ق-ب-ت-شسو
ة-ي-شضق-لأ ع-ي-ب هرأر-ق بر--غŸأ
ةشضياقم لجأأ نم ةينيط-شسل-ف-لأ
  .““هل اكلم تشسيل سضرأأ
ام نأأ يتأد-ي-شس د-مÈ fiت-عأأو
يكيرمألأ سسيئرلأ ه-ي-ل-ع مد-قأأ
ن-م عو-ن و-ه بمأر--ت د--لا--نود

قو-ق-ح ى-ل-ع ›ود-لأ و-ط--شسلأ
ة-ي-ل-م-ع ت“ ثي-ح بو-ع--ششلأ
Úب سسخ-ب ن-م-ث-ب ة--شضيا--قŸأ
،بمأر-تو ل-ي-ئأر-شسإأو بر--غŸأ
تايلولاب ر-شضت ة-ي-ل-م-ع ي-هو
.اهعفنت ا‡ Ìكأأ ةدحتŸأ
مدا----شصلأ ر----مألأ نأأ زر-----بأأو

و--ه ة--شضيا--قŸأ با---ح---شصأل
هنع Èع يذلأ ›ودلأ فقوŸأ

نأأ د--كأأ يذ---لأ ن---مألأ سسل‹
ةيشضق لظت ةيبرغ-لأ ءأر-ح-شصلأ
ا-عدو را-م--ع--ت--شسإأ ة--ي--ف--شصت

ل◊أو رأو◊أ فا--ن---ئ---ت---شسل
ع-م ق-ف-تŸأ لدا-ع-لأ ي-م-ل-شسلأ
سسل‹ نأأو .ةيلودلأ تأرأرقلأ
تا-يلو-ل-ل ة-لا-شسر ه-جو ن-مألأ
را-شسم ل-يو– د--شض بر--غŸأو
بشسح ،را-م-ع-ت-شسإلأ ة-ي--ف--شصت
.هديكأات
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برغملاو اكيرمأ’ ةيوق ةلاشسر هجو نمأ’ا سسلجم نأا دكأا

 ..ةيناث ريرحت برح لخد يوارحشصلا بعششلا : يتاديشس
ةلحرم ‘ لخد يوارحشصلا بعششلا““ نأا ،سسيراب ‘ ويراشسيلوبلا ةهبج لث‡ ،يتاديشس دمfi دكأا

فقو كلذب ايهنم Úيوارحشص Úيندم ىلع برغŸا ىدتعا امدنع Èمفون31 ذنم ةيناث رير– برح
لجأا نم ةدارإاو مزع مهلكو حلشسŸا حافكلا ¤إا نودوعي Úيوارحشصلا نأا ¤إا اÒششم ،رانلا قÓطإا

مغر (ةير◊ا لانن ةيقدنبلاب) كلذ ‘ مهراعششو ةلماك مهقوقح عاجÎشس’ ةداهششلاو ةيحشضتلا
.““برح ةاعد انشسل اننأا

 : ىلفدلا نيعب لتاق رورم ثداح يف
تابكرŸ يلشسلشست مادطشصا ثداح ‘ نيرخآا21 حرجو ضصاخششأا5 كÓه

(5) سسم---خ ي---ق---ل ^
م-ه-ف--ت--ح سصا--خ--ششأأ
نورخآأ21 بي---شصأأو
Úعب دحألأ موي حورجب
ثدا--ح ‘ ى--ل---فد---لأ
ةدعل يلشسلشست مأدطشصأ

ىوتشسم ىل-ع تا-ب-كر-م
-قرشش رايشسلأ قير-ط-لأ

نم ملع امب-شسح ،بر-غ
ة--ي--لÙأ ة--ير---يدŸأ
‘ ةي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل

.اهل ةتقؤوم ةليشصح
ىو-ت-شسم ى--ل--ع ثدا◊أ ع--قوو
ةعباتلأ د-با-ع يد-ي-شس رد-ح-ن-م
Úع ةيلوب ناطلشسلأ Úع ةيدلبل
د-حأأ دأرأأ ا-م-ن-ي-ح ،ى--ل--فد--لأ
ه-ترا-ي-شس تب-ي-شصأأ ،Úق--ئا--شسلأ
نأأ لبق قيرط-لأ ع-ط-ق ،ل-ط-ع-ب
ىلع هتايحب تدوأأ ةرايشس هشسهدت
.ردشصŸأ تأذ فيشضي ،روفلأ
ن-م ة-لا-ح ثدا◊أ أذ--ه تل--تو
5 ـل مأدطشصأ اه-ن-ع م‚ عز-ف-لأ

ف-شصن Úت-ن--حا--ششو تأرا--ي--شس
4 ةا---فو ¤إأ تدأأ ةرو---ط---ق---م
.سصاخششأأ

‘ سصاخششأا01 ةافو..
ـلا لÓخ رورم ثداوح

ةÒخأ’ا ةعاشس42
ةلجشسŸأ رورŸأ ثدأوح تفلخ
Èع ةÒخألأ ةعاشس42 ـلأ لÓخ
سصاخششأأ01 ةافو تا-يلو ةد-ع
حورجب ن-ير-خأأ941 ة-با-شصإأو

flأ ةتوا-ف-ت-مو ة-ف-ل-تÿةروط،

،سسمأ هب دافأأ امبشسح
ة-يا-م--ح--ل--ل نا--ي--ب
ا-ه-ي-ف اÃ ،ة-ي-ندŸأ

ىل-فد-لأ Úع ثدا-ح
‘و--ت يذ---لأ Òخألأ

.سصاخششأأ5 هيف
¤أ رد-شصŸأ را--ششأو
ةيا-م◊أ تأد-حو نأأ
لÓخ تماق ةيندŸأ
Ëدقتب ةÎف-لأ سسف-ن
ـل ةيلوألأ تافاعشسإلأ

رثإأ ىلع Úق-ن-تfl سصخ-شش21
ديشسكأ يداحأأ زاغل مهقاششنتشسأ
ةزهجأأ ن-م ثع-ب-نŸأ نو-بر-ك-لأ
نم لك ‘ ة-ف-ل-تıأ ة-ئ-فد-ت-لأ
،ةلي-شسŸأ ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق تا-يلو
،ةŸاق ،ةمشصاعلأ رئأز÷أو ةنتاب
ل-ف-ك-ت-لأ ” ثي--ح ،ف--ل--ششلأو
نا--كŸأ Úع ‘ ا--يا--ح--شضلا--ب
¤إأ ةلوبقم ةلا-ح ‘ م-ه-ل-يو–و
.ةيلÙأ تايفششتشسŸأ

م.ق ^

دهعŸاو ينطولا حرشسŸا Úب ةكارشش ةيقافتا عيقوت
يرشصبلا يعمشسلاو ضضرعلا نونف نهŸ ›اعلا

،سسمأا ،““يزراط-ششب ن-يد-لا يfi““ ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا حر-شسŸا ع-قو ^
نيرشصبلا يعمشسلاو سضرعلا نونف نهŸ ›اعلا دهعŸا عم نواعت ةيقافتا

”و .““فاطق نب د-مfiا““ ي-ن-طو-لا حر-شسŸا يدا-ن-ب م-ِظ-ُن ل-ف-ح لÓ-خ
ريدŸا فرط نم ،ةينطولا مÓعإ’ا لئاشسو روشضحب ةيقافت’ا عيقوت
نونف نهŸ ›اعلا دهعŸا ريدمو ،يوايحي دمfi ،ينطولا حرشسملل ماعلا
ةيقافتا نم-شضت-تو .سسار-كو-ب د-مfi ،ير-شصب-لا ي-ع-م-شسلاو سضر-ع-لا
نونف نهŸ ›اعلا دهعŸا ريدم لاق ثيح ،ةديدع ٍدونب ىلع نواعتلا
حيتتشس ينطولا حرشسŸا عم ةكارششلا““ نأا ،يرشصبلا يعمشسلاو سضرعلا

اذهب مايقلل عفد ام نأاو ،ده-عŸا ة-ب-ل-ط ةد-ئا-ف-ل ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت تا-شصبر-ت
راطإا ‘ ينطولا حرشسŸاو ده-عŸا Úب ةر-ك-ت-ششŸا ة-يؤور-لا و-ه نوا-ع-ت-لا
فارششإا ت– ةيفاÎحا براŒ ‘ سضوÿا نم نكميشس ام ،نيوكتلا
ماعلا ريدŸا ،يوايحي د-مfi لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م .““حر-شسم-ل-ل Úشسرا-مŸا
دعب ةرششابم نوكيشس ةيقافت’ا دونب قي-ب-ط-ت نأا ،ي-ن-طو-لا حر-شسم-ل-ل
راششتنا لÓخ ىتح قلطنيشس نيوكتلا نأا افيشضم ،طاششنلا فانئتشسا

نكمتشس ةيقافت’ا ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا ذاختا عم انوروك ءابو
متي““ هنأا افيشضم ،ةكÎششم ةيحرشسم ة-قر-ف ن-يو-ك-ت ن-م Úت-شسشسؤوŸا
نمثو ،اذه .““ÚتشسشسؤوŸا Úب يحرشسم نا-جر-ه-م ءا-ششنإا ‘ Òك-ف-ت-لا

عيقوتب مايقلا يرشصبلا يعمشسلاو سضرعلا نونفل ›اعلا دهعŸا ةبلط
دونبلا قيبطتب نوبلاطي اوناك يتلاو ÚتشسشسؤوŸا Úب ةيقافت’ا هذه

نشضت– تاحاشسم داجيإ’ ،ةÒشصقلاب تشسيل ةدم نم اهتنمشضت يتلا
Œخ مهبراÓاب مهنيوكت لŸدهع.

ضشوششنخ رداقلا دبع ^

اناتنوم بع’ يجاهنشص ناير
رشضخلل مامشضنÓل ىعشسي يراغلبلا

ÚبعÓلا نم د-يد-ع-ل-ل ة-ل-ب-ق ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ح-ب-شصأا ^
عانقا ‘ حاجنلا لاح ‘ قلأات نم مهرظتني اŸ ةيشسن÷ا يجودزŸا
حاجنلا باوبا مهل حتفي يذلا رمأ’ا يشضاملب لامج ينطولا بخانلا

نوعنشصي نيذلا ÚبعÓلا نم ديدعلل ةبشسنلاب لا◊ا هيلع ناك املثم
ىلع ةديدج ةيده رشضÿا رظتنيو .نهارلا تقولا ‘ مهتيدنأا حارفأا

بردملل ءادن دعب ،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ي◊وبم سسيار سسرا◊ا رارغ
Úب طششان-لا ي-جا-ه-ن-شص نا-ير ير-ئاز÷ا بعÓ-لا .ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج
نع ابرعم ،رشضÿا بردŸ ابلط مدق ،يراغلبلا اناتنوم قيرف فوفشص

ة--ل--حرŸا لÓ--خ ““ءار--ح--شصلا ي--براfi““ ل--ي--ث“ ‘ Òب---ك---لا ه---ل---مأا
يذلا ،ي◊وبم ىطخ ىلع Òشسلل يجاهنشص عفادŸا ىعشسيو.ةلبقŸا
يراغلبلا يرودلا ةباوب نم يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا عم هراوششم أادب
ل-ط-ب ع-م ة-ي-ق-ي-ق-ح ةرو-ط-شسأ’ تاو--ن--شس لÓ--خ لو--ح--ت--ي--ل ،ا--شضيأا
تاح-ير-شصت ‘ ،ا-ما-ع32 رمعلا ن-م غ-لا-ب-لا بعÓ-لا لا-قو.ا-ي-ق-ير-فأا

Úب رايÿا كلت-م ٔا.ة-ي-شسن÷ا جودز-م بع’ ئا ل-ث-م ا-نأا““ :ة-ي-ف-ح-شص
¤إا ةدو-ع-لا د-يرٔاو يداد-جٔا د-ل-ب ل-شضفٔا ي-ن--ك--لو ا--شسنر--فو ر--ئاز÷ا
عم بعللا.يشضامل-ب ن-م ءا-عد-ت-شسا ط-ق-ف ر-ظ-ت-نأا““ :فدرأاو .““›و-شصٔا
اذهو ،› ةبشسنلاب ةيولؤاك اهعشضٔا يتلا فادهٔ’ا نم دحاو رئاز÷ا
لاشصتا ىلع لشص–ٔا ⁄ يننأاب مكل دكٔؤا ينكلو ،عيم÷ا هفرعي رمٔا
ةقيرطلا فرعي هنإا لاق يجا-ه-ن-شص نا-ير.““نآ’ا ى-ت-ح ي-ن-ف-لا زا-ه÷ا
نم نوكتشس يتلاو ،يشضاملب لامج تاباشسح لوخد لجٔا نم لثمٔ’ا

ينفرعي سساروب»:ددشصلا اذه ‘ لاقو.سساروب زيزع هدعاشسُم لÓخ
نابُشش ‘ تنك امدنع ايوشس انلمع اننأا رابتعاب ،يتÓهٔوم فرعيو اديج
سسارح بيردت ىلع فرششُي زيز-ع نا-كو ،ي-شسنر-ف-لا و-ششو-شس ق-ير-ف
ىلع لوشص◊ا ‘ يجاهنشص ظوظح نأا ¤إا ةراششإ’ا ىقبت نكل .““ىمرŸا
،ةلبقŸا ةلحرŸا لÓخ ءيششلا سضعب ةفيعشض ،يشضاملب نم ءاعدتشسا
.يراغلبلا يرودلا ‘ هقيرف عم ةلوج71 نم تايرابم7 سضاخ نأا دعب

ف.ميلشس ^

يمومع نكشس002 نم ديزأا عيزوت
 ةلقروب ةيلام تاناعإاو يراجيإا

يراجيإ’ا يمومعلا نكشسلا ةغيشصب ةدحو822 نع لقي ’ ام تعزو ^
،ةلقرو ةي’وب Úنثإ’ا سسما نكشسلا نم ىرخأا طا‰أ’ ةيلام تاناعإاو
اذه ‘ ىرجو .نا-ك-شسإÓ-ل ل-شصاو-تŸا ي-ن-طو-لا ج-ما-نÈلا ن-م-شض كلذو
ةدئافل ةينكشسلا ةشص◊ا هذه نم ةدافتشسإ’ا تاررقم ميلشست ددشصلا

ةدلبو ناميلشس يديشس) تايدلب سسمخ تلمشش يتلاو ،ÚنطاوŸا نم ددع
وبأا ،ةي’ولا ›او تاحيشضوتل اقفو ،(ةلقروو ةشسوقنأاو نيراقŸاو رمع
.عيزوتلا لفح ىلع فرششأا يذلا ،ةتشسوب قيدشصلا ركب

نم نيديفتشسم ىلع ةيلام ةناعإا072 عيزوت راطإ’ا سسفن ‘ ” امك
Œعو تاشسيورلا تايدلبب ةيعامتجا تائزÚ يديشسو ترقتو ءاشضيبلا

دقف يفيرلا نكشسلا جمانرب سصوشصخبو .لوؤوشسŸا تاذ بشسح ،ناميلشس
نم طمنلا اذه ءانبل ةهجوم ةيلام ةناعإا071 ةبشسانŸا تاذب تعزو
دبع نب يشساحو دليوخ يديشس تايدلب تشسم ةيلمعلا نأا ثيح نكشسلا
ةلشص يذ قايشس ‘و .هيلإا Òششأا امك ،نيراقŸاو Úشسا“و ةيلاعلاو هللا

نم Ìكأا مشضي زا‚إ’ا ديق دجوي اينكشس ا‹انرب نأا ةي’ولا ›او ركذ
ةعبات ةدحو000.2 نم ديزأاو يراجيإ’ا يمومعلا ةغيشصب نكشس000.4
.(لدع) هنيشس–و نكشسلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل

م.ق ^
ةورث هءارو كرتو مشسلاب ارثأاتم ىشضق
ر’ود رايلم5,1 ةبارقب رsدقُت
ةبعل ركتبم ينيشصلا ريدرايلŸا ةافو
يك Úل ““زنورث فوأا ميغ““

““وزوي““ ة-كر-شش سسشسؤو-م ،ر-يدرا-ي-لŸا ،ي-ك Úل ةا-فو Úشصلا تن-ل-عأا ^
71 موي ىفششتشسŸا ه-لو-خد د-ع-ب ،ة-ي-نوÎك-لإ’ا با-ع-لأÓ-ل ة-ي-ن-ي-شصلا

ةطرشش بشسح ،ياشش بوك ‘ هل ليمز هشسد ،مشسب ارثأاتم Èمشسيد
Úل نإا ““تشسوب غنينروم ثواشس انياششت““ ةفيحشص تلاقو  .ياهغنشش
ياهغنشش ‘ ىفششتشسم ¤إا ه-جو-ت ،ة-ن-شس93 ،ةكرششلا سسشسؤو-م ،ي-ك

ردشصم بشسح ،ةداح م’آاب هروعشش دعب Èمشسيد61 موي ‘ ةرم لوأ’
.تاف دق ناك ناوأ’ا نأا Òغ ،جÓعلل اقح’ عشضخو ،هتشسشسؤوم نم
اثدfi ،حي-شسŸا دÓ-ي-م د-ي-ع-ب لا-ف-ت-ح’ا مو-ي ةا-ي◊ا ي-ك Úل قرا-فو
رقم مامأا هوكب نيذ-لا ه-با-ع-لأا ي-ع-ب-ت-ت-مو ه-ي-بfi طا-شسوأا ‘ ة-مد-شص
اميف ،ر’ود را-ي-ل-م5,1 ةبار-ق-ب رsد-ق-ُت ةور-ث هءارو كر-تو .ه-ب-ت-ك-م
،9002 ةنشس اهشسشسأا يت-لا ،““وزو-ي““ ه-ت-كر-شش م-ه-شسأا ة-م-ي-ق تشضف-خ-نا
سضافخن’ا تدواعو ،ىفششتشسŸا هلوخد Èخ عويذ درجÃ %81 ةبشسنب

ياهغنشش ‘ ةطرششلا تلقتعا ،كلذ نوشضغ ‘ .لقأا ةبشسنب اقح’
ىلع فوقولل هعم اهقيق– لشصاوت يهو ،هلتقب هيف هبتششŸا هليمز
.(senorrht fo emaG) ““سشورعلا ةبعل““ ركتبم ةافو تاشسبÓم

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:28
08:00
12:51
15:23
17:44
19:08

ن.ح^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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