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 ةــــهجإوŸ نواــعتلإ انيلع
 ةـــينمألإ تاــــيدحتلإ

يدوــــــج تــيآا
:““راوـــــــــ◊ا““ـل

بردأإ نــــل
ةــــــــيرصصنلإ

٨ صص

تاـبوعصصلإ ليلذتب اندعو سسيئرلإ تاـبوعصصلإ ليلذتب اندعو سسيئرلإ
:””راو◊ا””ـل يلقاع ¯

ةرظن كلÁ سسيئرلا
 ةيعقاو دج

داضصتقلا لوح

سسيئرلا:ةزغن¯
مامتها لكب تضصنأا

انتلاغضشنل

انضسÒ: Ÿت اضضر ¯
ةيد÷ا سسيئرلا ‘

حرطلا ‘

 :زيزعلا دبع تيان¯
ةـــفاك كل‰

سشاعنإل تاناكمإلا
انداـــضصتقا

:لمعلا بابرأا تايلاردفنك ..لسضفأا داسصتقا وحن امدق يسضملل

٥ صص

لــــقنلإ حتف
يوـــــــــــــــــــ÷إ
›ودــــــــلإ

flةرطا 

٣ صص

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ صسيمÿا

:دكؤويو ..ÊاتيروŸا هÒظن يقتلي ةحيرقنسش قيرفلا

‘ ليجعتلل اعد
..حيقلتلا ةيلمع

:““راو◊ا““ ـل طاقب

رسشادŸاو ىرقلا نم ديدعلا تلزع

ةدع قلغت جولثلإ
ةـــينطو قرــط

انوروك ءارج ةمخسض رئاسسخ تدبكت
اهتمزأإ فيفختل لولح نع ثحبت رصشن رود

٤ صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس42 لÓخ تايفو4و ةباصصإإ742



موصسرم عورصشم ةصسارد
طيfi سسصسؤوي يذيفنت

رئاز÷ا عماج ةيامح
،سسمأأ ،اهعامتجأ لÓخ ،ةموك◊أ تصسرد
،دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ر-يزو-لأ ة-صسا-ئر-ب
سسصسؤوي يذـلأ يذيفنتلأ موصسرŸأ عورصشم

fiأذه جردنيو .رئأز÷أ عماج ةيامح طي
نامصضل ةينوناق تأودأأ عصضو راطإأ ‘ سصنلأ

ليجصست رأرغ ىلع ،رئأز÷أ عماج ةيامح
ةفاصضإ’اب ،فراخزلأو يرامعمـلأ ططخمـلأ

نأويدـلأ ىدل ،تاحوللأو تايÌلأو دا-ج-صسلأ ل-ث-م ىر-خأ’أ ة-ي-ن-ف-لأ ع-ط-ق-لأ ¤إأ
موصسرمـلأ عورصشم سصني ا-م-ك .ةروا-ج-مـلأ قو-ق◊أو ف-لؤو-مـلأ قو-ق◊ ي-ن-طو-لأ
عماج بكرم طيfi ةيام◊ ةصصاخ Òبأدت ع-صضو ى-ل-ع ،ا-صصو-صصخ ،يذ-ي-ف-ن-ت-لأ
.تآاصشنمـلل يلخأدلأ نمأ’اب ةقلعتمـلأ تابيتÎلأ أذكو رئأز÷أ

 ببصسلا اذهل تراطقلا Òصس تابارطصضا
ةيديد◊أ ككصسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-صشلأ تع-جرأأ

اهطاصشن تفنأاتصسأ يتلأ تراطقلأ Òصس تيقوت تابأرطصضأ
تآا-صشن-م تلا-ط ي-ت-لأ تأءأد-ت--ع’أ ¤إأ ي--صضاŸأ د--حأ’أ

نأأ ةكرصشلل نايب حصضوأأو .ةيديد◊أ ككصسلأ تأراصشإأ
ىلع اميصس ’ ،تراطقلأ Òصس تيقوت ‘ تابأرطصض’أ

ر-ئأز÷أ ،ة-ي-ن--ث--لأ- ة--م--صصا--ع--لأ ر--ئأز÷أ طو--طÿأ
،ةدلأرز- ةم-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ ،نور-ف-ع-لأ- ة-م-صصا-ع-لأ
بيرخت لامعأأو تاقر-صس ن-ع ي-صسي-ئر ل-ك-صشب ةŒا-ن
قلعتيو ،ةيديد◊أ كك-صسلأ تأرا-صشإأ تآا-صشن-م لا-ط-ت
تأزيهج-ت-لأو ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لأ تÓ-با-ك-لأ ة-قر-صسب ر-مأ’أ
ن-كا-مأ’أ ‘ ة-صصا-خ ،ة-ك-صسلأ لو-ط ى-ل-ع ة-عو--صضوŸأ
.-هتأذ ردصصŸأ فيصضي- ةلوزعŸأ
تببصست ةيبيرختلأ لامعأ’أ هذه نأأ ¤إأ نايبلأ راصشأأو
ىلع Úقئاصسلأ Èجأأ ام ،ةيئوصضلأ تأراصشإ’أ ليطعت ‘

نع ““فاتنصسأ““ تفصشك امك .باكرلأو راطقلأ ةمÓصس ىلع ظاف◊أ لجأأ نم ،ةعاصسلأ ‘ مك٠٣ ¤إأ راطقلأ ةعرصس ليلقت
ةكصسلأ ةزهجأأ ىلع٠8 ،ةيئابرهكلأ طوطÿأ تلاط52 اهنم ،٠2٠2 ةنصس لÓخ بيرختو ةقرصس ةيلمع٣٣2 نم Ìكأأ ليجصست

ةينطولأ ةكرصشلأ تمدقت ،قايصسلأ سسفن ‘و .تأراطقلأ Òصس ةكرح ىلع Òبك لكصشب ترّثأأ ،تأراصشإ’أو فتأوهلأ تلاط25و
ةفاك دينŒ ةدكؤوم ،تابأرطصض’أ هذه نع مجانلأ جاعزإ’أ ىلع اهنئابز-ل ة-صصلاÿأ ا-ه-تأرأذ-ت-عا-ب ة-يد-يد◊أ كك-صسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل

.تأراطقلل يداعلأ Òصسلأ ¤إأ ةدوعلأو تابأرطصض’أ هذهب لفكتلل ةحاتŸأ ةيداŸأو ةيرصشبلأ اهتاناكمإأ

نلعت““لدع““
 تfiÓ عيب نع

Úصسحتل ةينطولأ ةلاكولأ تنلعأأ
عيب نع ،““لدع““ هريوطتو نكصسلأ

٣٣١fiÓ Œيحب يتامدخ- يرا
ةنيدŸا-ب ،““لد-ع““ ن-ك-صسم٠٠52
.ه-ل-لأ د--ب--ع يد--ي--صس ةد--يد÷أ

ناكمإاب نأأ ““لدع““ ةلاكو تدافأأو
ة-ير-يد-م-ل-ل بر-ق-ت--لأ Úن--طأوŸأ
بر-غ ر-ئأز÷أ ة-لا-كو ،ة-يو-ه÷أ
نأأ ةلاكولأ تفاصضأأو .ةديلبلأ ،Êاكرب دمحأأ نكصسم٠45 يحب ةدجأوتŸأ
سسفن ¤إأ هجوتلأ ،ةديأزŸأ ‘ ةكراصشŸأ ‘ بغأر يعيبط سصخصش يأأ
.طورصشلأ Îفد بحصسو نأونعلأ

نم ءأدتبأ اموي5١ـب طورصشلأ Îفد بحصسل لجأأ رخآأ ““لدع““ تددحو
.راهنلأ فصصنم2١ ةعاصسلأ ىلع نÓعإÓل رودصص لوأأ خيرات

قـفأوŸأ  م١2٠2 يفناج٧٠ سسيمÿأ2
 ـه244١ لوأ’أ ىدامج٣2

 ..رذــــــ– ةـــحصصلا ةرازو
يدؤوي يتلأ ،نوبركلأ ديصسكوأأ زاغب ممصستلأ رطخ نم تايفصشتصسŸأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو ترذح

بجأولأ تاطايتح’أو تاهيجوت-لا-ب Úن-طأوŸأ ،ه-تأذ نا-ي-ب-لأ ‘ ،ة-ح-صصلأ ةرأزو تر-كذو .توŸأ ¤إأ ه-صضع-ب
.ةرهاظلأ هذه نم دحلل اهذاختأ

Úخصستو ةئفدتلأ ةزهجأ’ ةيونصسلأ ةبقأرŸأ ةرورصض ىلع دكأاتلأ ،نايبلأ ‘ تءاج يتلأ تأءأرجإ’أ نمو
ءأوهلأ تأرغث دصس مدع عم ،لزنŸأ ةيوهت ةلئاع لك ىلع يرورصضلأ نمو ،لهؤوم سصصصختم فرط نم هايŸأ

’ ةلقنتŸأ ةيطايتح’أ ةئفدتلأ ةزهجأأ لامعتصسأ نأأ ¤إأ ةحصصلأ ةرأزو تراصشأأو .ءاتصشلأ لصصف ‘ ىتح
،تأرايصسلأ يقئاصسل ةبصسنلابو ،ةعطقتم تأÎف ىلعو ةدي÷أ ةيوهتلأ تأذ فرغلأ ‘ ’إأ نوكي

.قلغم بآأرم ‘ ةرايصسلأ كرfi ليغصشت مدع ¤إأ ةرأزولأ تعدف
ةئ-فد-ت-لأ ةز-ه-جأأ مأد-خ-ت-صسأ تا-م-ي-ل-ع-ت مأÎحا-ب Úن-طأوŸأ ة-ي-صصو-لأ تا-ه÷أ تب-لا-طو
‘ ،ةرأزولأ تركذو .سضرغلأ أذهل ةصصصصÒ flغ ةزهجأأ مأدختصسأ مدعو ،Úخصستلأو
ةفاصضإأ ،ةحئأرلأ Ëدعو يئرم Òغو قناخ هنإأ ةلئاق ،نوبركلأ زاغ ةروطخ ىدم ،اهنايب
ردصصم نع رظنلأ سضغب ،ةئيصس قأÎحأ ةيلمع نع زاغلأ أذه جتنيو .أدج ماصس هنأأ ¤إأ

.““دوقولأ ،نيزنبلأ ،محفلأ ،ناتوبلأ““ ةلمعتصسŸأ ةقاطلأ
‘ ةبوعصصو Òبك فعصضو عأدصصو رأودو ،نايثغلأ عم حايتر’أ مدع زاغلأ سضأرعأأ نمو
فوصس فاعصسإ’أ رخأاتو يعولأ نأدقف -ةرأزولأ لوقت- ةلاح ‘و .كابتر’أو كرحتلأ

.ةعاصس نم لقأاب توÁ دقو ةبوبيغ ‘ ةيحصضلأ لخدي

يرودل  نÓهأاتي ةيدولوŸاو بابصشلا
لاطبألا ةطبار ‘ تاعومÛا

رود ¤إأ لهأات-لأ ةÒصشأا-ت ف-ط-خ ‘ دأدزو-ل-ب با-ب-صش ح‚
هفيصضم مامأأ هزوف رثإأ ،ايقيرفإأ لاطبأأ يرودب تاعومÛأ

.ةقباصسŸأ نم2٣ رودلأ بايإأ ‘ ،١-2 ينيكلأ ايهامروج
،(٧٧) ةقيقدلأ ‘ دويعصس Òمأأ اهيلع عقو بابصشلأ ةيئانث
يجنيوÁإأ يليج لجصس اميف ،(48) نأرحلب رداقلأ دبعو
 .(22) ديحولأ ايهامروج فده
رئأز÷اب ةيل-يو-ج5 بع-لÃ ،با-هذ-لأ ةأرا-ب--م تنا--كو
دأدزولب زجحو .٠-6 دأدزولب زوفب تهتنأ دق ،ةمصصاعلأ

ةيناثلأ ةرملل لاطبأ’أ يرودب تاعومÛأ رود ‘ هدعقم
 .١٠٠2 ماع ديحولأ هروهظ دعب هخيرات ‘

ةياهن دعب لهأاتلأ رئأز÷أ ةيدولوم تقق-ح ا-ه-ب-نا-ج ن-م
،يصسقافصصلأ يصضايرلأ يدانلأ مامأأ اهتعمج يتلأ ةهجأوŸأ
يصسقافصصلأ قوفتب ،سسنوت ‘ يÒهŸأ بيطلأ بعلÃ ،سسمأأ
هترصساخ م-غر ل-هأا-ت-لأ ‘ د-ي-م-ع-لأ ح‚و ،در نود فد-ه-ب
طأوصش سسأرف يصسنوتلأ مجاهŸأ ليجصست نم در نود فدهب
نود Úفدهب اباهذ زوفلأ لصضفب لهأاتلأ ءاجو ،ءأزج ةبرصض نم
.يبŸوأ’أ ةيليوج5 بعلم ىلع در

AIS طــــــــــــصسو :عــــــــــبطلأ
ةخصسن٠٠٣2 :سسمأأ خصسن ددع

 :9١ ديفوك

ةباصصإا742
لÓخ تايفو4و

ةــعاصس42
ةنجلل يمصسر-لأ ق-طا-ن-لأ ف-صشك
ءا-بو ي-صشف-ت ة-ع--با--ت--مو د--صصر
لا--م---ج ،ر---ئأز÷أ ‘ ا---نورو---ك
٧42 ليجصست نع ،سسمأأ ،رأروف
سسوÒف--ب ةد--يد--ج ة---با---صصإأ

ةعاصس42 ‘ ا------نورو------ك
‘ رأرو--ف را--صشأأو .ةÒخأ’أ

ةيمويلأ ةيفحصصلأ هتودن
تايفو4 لي-ج-صست ¤إأ

سسوÒف بب-------صسب
.انوروك

رئأز÷أ
٧١

نأرهو
9١

ةـــبانع
6١

 ،تور’ ةامصسŸأ ةيراقعلأ ةينواعتلأ
02-73-59-023رئأز÷أ - مداÿأ رئب .١٧ مقر

023-59-73-03

اماع اريدم بلاط نب لصصيف
SONSAC ـل

،سس-------مأأ ،”
بيصصنت
ن--ب ل--صصي---ف

أريد-م بلا-ط
اماع
قودنصصلل
ينطولأ
نامصضلل
يعامتج’أ
ءأرجأ’أ Òغل
.SONSAC

نا--ي--ب ق--فوو
،لمعلأ ةرأزو
ع-ير-صشت-لأ ر-يد-م بصصن-م ل-غ-صش بلا-ط ن-ب ل--صصي--ف
.ةرأزولاب يعامتج’أ نامصضلل ميظنتلأو



3 ثد◊ا  ـه2441 لوألأ ىدامج32  قـفأوŸأ  م1202 يفناج70 سسيمÿأ

 ““اقأرح““04 فيقوت عم
ايبرغم71 مهنيب نم

ةتسس ىلع ءاسضقلا
لÓخ Úـــيباهرإا

 عوـــــــــبسسأا
،يبعصشلأ ينطولأ سشي-ج-ل-ل ةزر-ف-م تن-ك“
ىلع ءاصضقلأ نم ،مرصصنŸأ عوبصسأ’أ لÓخ
م-عد ير-صصن-ع ف-ي-قو-تو Úي-با-هرإأ ة-ت--صس
Ò 3مدتو ىلفدلأ Úعب ةيباهرإ’أ تاعامجلل
.سسأدرموبب عنصصلأ ةيديلقت لبانق

‘ هنأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب حصضوأأو
‘ ة-لوذ-بŸأ ة-ل-صصأو-تŸأ دو-ه÷أ قا--ي--صس
ةÁر÷أ ة-براfiو با--هرإ’أ ة--ح--فا--ك--م
تأدحو تذفن ،ا-ه-لا-ك-صشأأ ل-ك-ب ة-م-ظ-نŸأ
لÓخ يبعصشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل زرا-ف-مو
50 ¤إأÈ 0202مصسيد03 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ

راطإأ ‘ ةد-يد-ع تا-ي-ل-م-ع ،1202 يفنا-ج
فيقوت ىلع تر-ف-صسأأ ،با-هرإ’أ ة-ح-فا-ك-م
Úعب ةيباهرإ’أ تاعامج-ل-ل م-عد ير-صصن-ع
Úصسد--صسم ف--صشك ” Úح ‘ ،ى--ل---فد---لأ
Êزflو فو-ك-ي-ن-صشÓ-ك عو-ن ن-م Úصشا-صشر
لبانق Òمد-تو ف-صشكو ،سسا-ن-مأأ نإا-ب ةÒخذ
ةيلمع نع Óصضف ،سسأدرموبب عنصصلأ ةيديلقت
سشي÷أ اهرصشاب يتلأ ط-ي-صشم-ت-لأو ثح-ب-لأ
ةزابيتب نوملصسم ةقطنÃ يبع-صشلأ ي-ن-طو-لأ
¤إأ تصضفأأ يتلأو اهنع نÓعإ’أ قبصس يتلأ
عا-جÎصسأو Úي-با-هرإأ ة-ت-صس ى-ل-ع ءا-صضق-لأ
.ةÒخذلأ نم ةيمكو ةيران ةحلصسأأ
ة--م--ظ--نŸأ ةÁر÷أ ة--براfi را---طإأ ‘و
¤إأ ةفداهلأ ةث-ي-ث◊أ دو-ه-ج-ل-ل ة-ل-صصأو-مو
‘ تأردıاب راŒ’أ ةرها-ظ-ل يد-صصت-لأ
سشي-ج-ل-ل ة-كÎصشم زرا-ف-م تف-قوأأ ،دÓ-ب-لأ
فلتfl عم قيصسنت-لا-ب ،ي-ب-ع-صشلأ ي-ن-طو-لأ

تزجحو تأردfl رجات82 ،نمأ’أ حلاصصم
نم ةمخصض تايمك ةقرفتم تايل-م-ع لÓ-خ

02و أراطن-ق61 ـب ردقت ج-لا-عŸأ ف-ي-ك-لأ
ع-م دود◊أ Èع ا-ه-لا-خدإأ ” ا-مأر-غو-ل-ي-ك
.ردصصŸأ تأذ بصسح ،برغŸأ

ة-كÎصشم زرا-ف-م تف-قوأأ ،دد--صصلأ أذ--ه ‘
تايلمع لÓخ يبع-صشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل

تأردfl راŒ ةثÓث ة-ما-ع-ن-لا-ب ة-قر-ف-ت-م
فيكلأ نم مأرغو-ل-ي-ك448,491 تزج-حو
ير-جا--ت ف--ي--قو--ت ” Úح ‘ ،ج--لا--عŸأ

flن-م ىر-خأأ ة-ي-م-ك ط-ب-صضو را-صشب تأرد
.مأرغوليك506ـب ردقت جلاعŸأ فيكلأ
تفقوأأ ،ناي-ب-لأ ف-ي-صضي ،قا-ي-صسلأ تأذ ‘و
حلاصصمو يبعصشلأ ينطو-لأ سشي-ج-ل-ل زرا-ف-م
رجات32 دود◊أ سسأرحو ين-طو-لأ كرد-لأ

flنم مأرغوليك071,008 تطب-صضو تأرد
ةدا-م ن--م مأر--غ721و ج-لا-عŸأ ف-ي-ك-لأ
تايلمع ‘ سسولهم سصرق0703و Úياكوكلأ

نأرهوو ناصسملتو تنصشو“ Úع لكب ةقرفتم
.جيريرعوب جربو ةصسبتو ةلقروو ةيأدرغو
سشيج-ل-ل زرا-ف-م تف-قوأأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
Úعو تصسأÔ“ نم لكب يب-ع-صشلأ ي-ن-طو-لأ

اصصخصش77 يزيليإأو راتfl يجاب جربو مأزق
ايئابرهك أدلو-م951و ةبكر-م21 تزج-حو
أذكو Òجفت تأدعمو طغ-صض ة-قر-ط-م77و

Œتا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م-ع-ت-صست ىر-خأأ تأز-ي-ه
ةفاصضإ’اب بهذلأ نع عورصشŸأ Òغ بيقنتلأ
ةهجوŸأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط (83,3) ¤إأ
سصاخصشأأ30) فيقوت ” امني-ب ،بير-ه-ت-ل-ل
و Úيلآأ Úصسدصسمو ديصص قدانب90 زجحو
ديصصلأ قدانبب ة-صصا-خ ة-صشو-طر-خ09854
ةبلع05292و سساحنلأ ةدام نم نط84,2و
تابورصشŸأ فلتfl ن-م ةد-حو8684و غبت
تا-ي-ل-م-ع لÓ-خ ،لو-مfi ف-تا--ه (483)و
Âاغتصسمو ةركصسب نم لكب تذفن  ةلصصفنم
مأأو فراطلأو يدأولأو لج-ي-جو نا-صسم-ل-تو
طابحإأ ” امك .فودن-تو ة-ل-قروو ي-قأو-ب-لأ

fiت’وا
ـب ردقت دوقولأ نم ةÒب-ك تا-ي-م-ك بير-ه-ت

سسأرهأأ قو-صسو ة-صسب-ت ن-م ل-ك-ب Îل (2498)
تأذ ق-فو ،را-تfl ي-جا-ب جر-بو فرا-ط-لأو
.نايبلأ
Òغ أرجاهم04 فيقوت ” ،رخآأ قايصس ‘و
71 مهنيب نم ةفلتfl تايصسنج نم يعرصش
ةلقروو تصسأÔ“و ناصسم-ل-ت ل-ك-ب ي-بر-غ-م
.ةياجبو ةصسبتو سسابعلب يديصسو ةماعنلأو

ع .يؤول

ي-ن-طو-لأ سشي÷أ نا-كرأأ سسي-ئر ل-ب-ق--ت--صسأ
،سسمأأ ،ةحيرقنصش ديعصس قير-ف-لأ ،ي-ب-ع-صشلأ

Ãسسيئر ،يبعصشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ رق
قيرفلأ ،ةيناتيروŸأ سشويجلل ةماعلأ ناكرأ’أ

fiدم Ãةيمصسر ةرايزب موقي يذلأ ،تيقم اب
70 ¤إأ50 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ ‘ رئأز÷أ ¤إأ

،ماه يركصسع دفو سسأأر ىلع يرا÷أ يفناج
.عافدلأ ةرأزو نايب هب دافأأ امبصسح
نم لك اهرصضح يتلأ ة-ل-با-قŸأ هذ-ه تنا-كو
ةداقو ينطولأ عا-فد-لأ ةرأزو-ل ما-ع-لأ Úمأ’أ
ر-ئأود ءا-صسؤورو ي-ن-طو-لأ كرد-لأو تأو-ق-لأ
ينطولأ عافدلأ ةرأزوب Úيز-كر-م ن-ير-يد-مو
ءاصضعأأ أذكو يبعصشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأو
Úفر-ط-ل-ل ة--صصر--ف““ Êا--ت--يروŸأ د--فو--لأ

Úب يركصسعلأ نواع-ت-لأ ة-لا-ح سضأر-ع-ت-صس’
تاهجوو ليلاحت-لأ ’دا-ب-ت ا-م-ك ،““ن-يد-ل-ب-لأ
مامته’أ تأذ ةنهأرلأ اياصضقلأ لوح رظنلأ
.كÎصشŸأ
دفولأ مامأأ هتملك ‘ ،ةحيرقنصش قيرفلأ لاقو
مكترايز  يصست-ك-ت““ :Êا-ت-يروŸأ ير-ك-صسع-لأ
ة-صصا-خ ة-ي-م-هأأ ،ر--ئأز÷أ ¤إأ هذ--ه ¤وأ’أ
كصش نود حم-صست-صسو ،Úق-ي-ق-صشلأ ا-ن-يد-ل-ب-ل

ةحناصس ةصصرف لكصشتو ،انتا-قÓ-ع ر-يو-ط-ت-ب
‘ ا-ن-ي-صشي-ج Úب نوا-ع-ت-لأ ىو-ت-صسم ع-فر--ل
ةصصاخ ،كÎصشŸأ مامته’أ تأذ ت’اÛأ

دئاصسلأ ي-ن-مأ’أ ع-صضو-لأ رو-ط-ت ءو-صض ى-ل-ع
هذهب ،ق-ير-ف-لأ سصر-ح ا-م-ك.““ةقطنŸاب
نواعتلأ زيزعت نأأ ىل-ع د-ي-كأا-ت-ل ،ة-ب-صسا-نŸأ
:لوقلاب Úقيقصشلأ Úصشي÷أ  Úب يركصسعلأ

نوا-ع-ت-لأ ز-يز-ع-ت ى-ق-ب-ي ،دد-صصلأ أذ-ه ‘““
،ةرورصض نم Ìكأأ ،انيتصسصسؤوم Úب يركصسعلأ

Ÿأ ةينمأ’أ تايدحتلأ ةهجأوŸىلع ةصضورف
ةليفكلأ لئاصسولأو لبصسلأ ةصسأرد عم ،انتقطنم
أذه ‘ امهماهم ذيفنت نم انيصشيج Úكمتل
تأديدهتلأو رطاıا-ب فو-فÙأ ع-صضو-لأ

.““تاه÷أ عيمج نم

ي-ب--ع--صشلأ سشي÷أ نا--كرأأ سسي--ئر فا--صضأأو
هنأأ ىرأأ ،قلطنŸأ أذه نمو““ :Óئاق ينطولأ

تايلآأ نم Èكأأ لكصشب ةدافتصس’أ يدÛأ نم
ةن÷ ام-ي-صس ’ ،ة-حا-تŸأ ي-ن-مأ’أ نوا-ع-ت-لأ
(COMEC) ةكÎصشŸأ ةيتايلمعلأ ناكرأ’أ
لدا-ب-ت لو-ح نوا-ع-ت-لأ رو-ح-م-ت--ي ثي--ح--ب
يبناج ىلع لامعأ’أ ق-ي-صسن-تو تا-مو-ل-عŸأ
.““ءاصضعأ’أ لودلل ةكÎصشŸأ دود◊أ
ةرم هديكأات هتلخأدم ماتخ ‘ قيرفلأ ددجو
ىلع لمعلأ ‘ انتب-غر ن-ع““ -لو-ق-ي- ىر-خأأ
يتلأ ةيركصسعلأ ةيئانث-لأ تا-قÓ-ع-لأ ز-يز-ع-ت
تايدحتلأ فلتfl ةهجأوم لجأأ نم انطبرت
ةيبراغŸأ انت-ق-ط-ن-م دد-ه-ت ي-ت-لأ ة-ي-ن-مأ’أ
.““لحاصسلأ ةقطنمو
سشويجلل ةماعلأ ناكرأ’أ سسيئر ركذ ،هرودب
قمعب ،تيقم ابÃ دمfi قيرفلأ ،ةيناتيروŸأ
،Úقيقصشلأ نيدلبلأ Úب ةيخيراتلأ تاقÓعلأ

معدلأ لاكصشأأ لك ىلع رئأزجلل هركصش امدقم
.اصشيجو ابعصش ايناتيروŸ همدقت يذلأ
ايأده نافرط-لأ لدا-ب-ت ،ءا-ق-ل-لأ ما-ت-خ ‘و
ةماعلأ ناكرأ’أ سسيئر اهدعب عقو-ي-ل ،ة-يز-مر
يبهذلأ لجصسلأ ىلع ةيناتيروŸأ سشو-ي-ج-ل-ل

فيصضي ،ي-ب-ع-صشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ نا-كرأ’
.نايبلأ

ةمظن31Ÿ ـلأ يرأزولأ عامتج’أ رقأأ
(كبوأأ) ط-ف-ن-ل--ل ةرد--صصŸأ لود--لأ
ة-م-ظ-نŸأ جرا-خ ن-م ا-هءا--ف--ل--حو
ايموي ليمرب نويلم2 ةداعإأ ةرورصضب

عم ،قوصسلأ ¤إأ ايجيردت ط-ف-ن-لأ ن-م
هذاختأ ” يذلأ رأرقلأ ىلع ديكأاتلأ

ةدايزل21 ـلأ ة--يرأزو--لأ ةرود--لأ ‘
ليمرب نويل-م0.5 رأد-قÃ جا-ت-نإ’أ
.يرا÷أ يفناج نم أرابتعإأ ايموي
متيصس هنأأ ةقاطلأ ةرأزول نايب ‘ ءاجو
جاتنإ’أ ىوتصسم ىلع تÓيدعتلأ ذيفنت
بصسح1202 سسرامو ريأÈف يرهصشل
قفرŸأ لود÷أ ‘ لصصفŸأ عيزوتلأ
ديد– مت-ي-صس ا-م-ي-ف ،تÓ-يد-ع-ت-ل-ل
ل-ير-بأأ ر-ه-صشل جا-ت-نإ’أ تÓ--يد--ع--ت
تاعامتج’أ لÓخ ةقحÓلأ رهصشأ’أو
ةلبقŸأ كبوأ’أ Òغو كبوأÓل ةيرأزولأ
.عامتج’أ لاغصشأ’ جوتŸأ نايبلأ تأذ بصسح21 ـلأ يرأزولأ عامتج’أ ‘ اهيلع قفتŸأ Òياعملل اقفو
لصصأوتلأ ةينقت قيرط نع Úموي رأدم ىلع دقع يذلأ عامتج’أ تأذ لÓخ +كبوأأ لود تدكأأو
سضرعلأ كلذ ‘ اÃ ،““قوصسلأ تايصساصسأ’ بثك نع ةبقأرŸأ ةلصصأوم ¤إأ ةجا◊أ““ ىلع دعب نع يئرŸأ

قوصسلأ رأرقتصسأو يŸاعلأ طفنلأ نزأوت ىلع هÒثأاتو نواعتلأ ةيقافتأ ىلع ةعقوŸأ لودلأ جراخ نم
.ماع لكصشب
قوصسلل نزأوتلأ ةداعإأ ‘ Òبك لكصشب تمهاصس دق ةيلاعلأ لاثتم’أ تايوتصسم نأأ عامتج’أ ظح’و
يام Úب ام ةÎفلأ لÓخ كبوأأ Òغو كبوأأ ةمظنم ‘ ةكراصشŸأ لودلأ تمهاصس ثيح ،هرأرقتصسأو
تÓيدعتلأ كلذ ‘ اÃ ،ليمر-ب را-ي-ل-م1.9 وحنب ةيŸا-ع-لأ تأدأد-مإ’أ سضف-خ ‘،È 0202مفونو
.نايب تأذ فيصضي ،““قوصسلأ ‘ نزأوتلأ ةداعإ’ احاتفم““ أذه ناكو ،ةيعوطلأ
طصسوتم ثدحأأ اهيف لجصس ةيئانثتصسأ ةنصس تناك0202 نأأ ¤إأ هابتن’أ عامتج’أ ‘ نوكراصشŸأ تفلو

سسايقمك ،ةيمنتلأو يداصصتق’أ نواعتلأ ةمظنŸ يراجتلأ طفنلأ نوزfl تايوتصسŸ تأونصس سسمخ
تأونصس سسمخ طصسوتم رخآأ ىلع ظاف◊أ9102-5102 طصسوتÃ ظافتح’اب تصصوأأو عم ،Óيث“ Ìكأأ

 .›ا◊أ تقولأ ‘
ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ اميصس ’ ،ةكراصشŸأ لودلل هريدقت نع عامتج’أ برعأأ ،كلذ ىلع ةوÓع
ةيمهأ’أ ىلع دكأأ ،هصسفن تقولأ ‘ .ردصصŸأ تأذ فيصضي تاعقوتلأ قوفي امهؤوأدأأ ناك Úتللأ ،’وغنأأو
Úعامتج’أ تانايبل اقفو جاتنإÓل ةطرفŸأ تايمكلأ سضيوعتو ،ةلماكلأ ةقباطŸاب مأزتلÓل ةمصسا◊أ
Òغ Òخأاتلأ بنŒو قوصسلأ نزأوت ةداعإأ فده قيق– لجأأ نم ،رصشع Êاثلأو رصشع يدا◊أ Úيرأزولأ
اهططخ Ëدقت ءأدأ’أ ةفيعصض ةكراصشŸأ لودلأ عيمج نم عامتج’أ بلط امك .ةيلمعلأ ‘ رŸÈأ
.1202 يفناج51 لولحب كبوأأ ةنامأأ ¤إأ جاتنإ’أ ‘ ةطرفŸأ تايمكلأ نع بولطŸأ سضيوعتلأ ذيفنتل
 .1202 سسرام3 ‘ مث ،ةكÎصشŸأ ةيرأزولأ ةنجلل Úمداقلأ Úعامتج’أ دقع عامتج’أ ماتخ ‘ ررقتو
طلصس دق عامتج’أ ناكو .1202 سسرام4 ‘ كبوأ’أ Òغو كبوأÓل41 ـلأ يرأزولأ عامتج’أ دقعو
داصصتق’أ ىلع91-ديفوك ءابول عورŸأ Òثأاتلأو0202 ماعل ةقوبصسŸأ Òغ ثأدحأ’أ ىلع ءوصضلأ
لوطأأو Èكأأ ءأرجإ’ نواعتلأ نÓعإأ ةيقافتأ ‘ ة-كرا-صشŸأ لود-لأ ى-ل-ع ى-ن-ثأأو ة-يŸا-ع-لأ قأو-صسأ’أو
يتلأ فورظلأو قوصسلأو ةيئانثتصس’أ تايدحتلل ةباجتصسأ خيراتلأ ‘ ماÿأ طفنلأ جاتنإأ ‘ تÓيدعت
تاحاقللأ جمأرب لÓخ نم أ ًرخؤوم تززعت دق قوصسلأ تايونعم نأأ عامتج’أ رقأأو .ءابولأ اهب ببصست
..بلطلأ فعصض ببصسب رذ◊أ يخوت ¤إأ ةجا◊أ ىلع ددصش هنكل ،لوصصأ’أ قأوصسأأ Úصس–و

ب .ديعشس

:ةحيرقنشش ..ةقطنŸأ ‘ ينمألأ روطتلأ لظ ‘

 ةينمألا تايدحتلا ةهجاوŸ نواعتلا انيلع

لوتاب ديعشس

..أرهشش11 ذنم ةرم لوأل

..هل ىوتسسم ىلعأا ‘ طفنلا
 هلوسصول تارسشؤومو

ليمÈلل ارلود56 ¤إا
يرفيف ذنم ىوتشسم ىل-عأأ ¤إأ ،سسمأأ ،ط-ف-ن-لأ را-ع-شسأأ تز-ف-ق
يعوط سضفخ نع ةيدوع-شسل-ل ئ-جا-فŸأ نÓ-عإلأ د-ع-ب0202

.ماÿأ جاتنإل
Óشضف ،سضايرلأ رأرق ¤إأ يشسيئر لكششب عافترلأ أذه عجريو
لوشصو برق ينعي ام وهو ،ةيكيرمألأ تانوزıأ عجأرت نع

.أرلود56 ىوتشسم ¤إأ ليمÈلأ
‘ عقوتŸأ ن-م Ìكأأ جا-ت-نإÓ-ل سضف-خ ى-ل-ع سضا-ير-لأ تق-فأوو
تانايب رهظت امنيب ،ماÿأ يجتنم ن-م ا-ه-ئا-ف-ل-ح ع-م عا-م-ت-جأ
عوبشسألأ تشضفخنأ ةيك-ير-مألأ ماÿأ تا-نوزfl نأأ عا-ط-ق-ل-ل
.يشضاŸأ

رلود45.90 ¤إأ %1 وحن تنرب يŸاعلأ سسايقلأ ماخ عفترأو
لولح-بو ،0202ريأÈف62 ذنم ىوتشسم ىل-عأأ و-هو ل-ي-مÈل-ل
أریسش11 ذنم ققحتت ⁄ ةمقل زفقی طفنلأ63 اشس50 ةعاشسلأ

تغلبو .تنرب لیمÈلل رلود90.45 ¤إأ عفتری تنرب ماخو
يك-ير-مألأ ط-ي-شسو-لأ سسا-شسك-ت بر-غ ماÿ ة-ل-جآلأ دو-ق-ع-لأ

62 ذ--ن--م ى--ل--عألأ ا--شضيأأ و--هو ،ل---ي---مÈل---ل رلود05ر42
.اعفترم دقعلأ قلغأأو ،0202ريأÈف

و .ق

رششأدŸأو ىرقلأ نم ديدعلأ تلزع

قـــــلغت جوــــــلثلا
ةــينطو قرط ةدع

تابلقتلأ بب-شسب ة-ق-ل-غ-م تا-قر-ط-لأ ن-م د-يد-ع-لأ لأز-ت ل
لزع ‘ ببشست ام ،تايلو ةدعب جولثلأ طقاشستو ةيو÷أ
تاب-ل-ق-ت-لأ تب-ب-شست ثي-ح ،ر-ششأدŸأو ىر-ق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ
ديدعلأ قلغ ‘ نطولأ تايلو مظعم اهتفرع يتلأ ةيو÷أ

.ةينطولأ تاقرطلأ نم
ةدع قلغ نع ينطو-لأ كرد-ل-ل ة-ما-ع-لأ ةدا-ي-ق-لأ تن-ل-عأأو

يت-يلو Úب ط-بأر-لأ97 مقر ينطولأ ق-ير-ط-لا-ك تا-قر-ط
سشيعلأ راطق ةيرقب قلغ-م و-ه-ف ي-قأو-ب-لأ مأأو ة-ن-ي-ط-ن-شسق
.بورقلأ ةيدلب

Úب طبأر-لأ62 مقر ين-طو-لأ ق-ير-ط-لأ ل-ي-ج-شست ” ا-م-ك
يديشس ةيدلب ىوتشسم ىلع اقلغم ةريوبلأو ةياجب يتيلو
هرطشش ‘12 مقر يئلولأ قيرطلأ ¤أ ةفاشضإلاب ،سشيع
.قلغم وهف روزيمأأو نوعمشس يتيدلب Úب
جيريرعوب جرب Úب طبأرلأ54 مقر ينطولأ قيرطلأ أذكو
.سشعلأ ةيدلب زاÛأ ةيرق ىوتشسم ىلع قلغم ةليشسŸأو

و .ق

:فششكت ةقاطلأ ةرأزو .. يفناج نم أءدب

ايجيردت جاتنإلا ىوتسسم عفر
ليمرب نويلم2 ¤إا

نم انطبرت يتلأ ةيركشسعلأ ةيئانثلأ تاقÓعلأ زيزعت ¤إأ ÊاتيروŸأ هÒظن ،ةحيرقنشش ديعشس ،يبعششلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر اعد
.لحاشسلأ ةقطنمو ةيبراغŸأ انتقطنم ددهت يتلأ ةينمألأ تايدحتلأ فلتfl ةهجأوم لجأأ



ثد◊ا4 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج3٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج7٠ سسيمÿا

،““راو◊ا““ ةيمويب لاصصتا ‘ ،طاقب لءاصستو
ترقأا دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا نأا اÃ““ :سسمأا
،يصسور-لا ““‘ -كي-ن-تو-ب-صس““ حا-ق-ل داÒت-صسا
اذاŸ ،يصسورلا فرطلا عم ةيقافتا تصضمأاو

نإا مث ،حاقللا ىلع لوصص◊ا ‘ ليجعتلا متي ل
‘ تصضم دق ⁄اع-لا ‘ لود-لا ن-م د-يد-ع-لا

‘ مامألا ¤إا تاوطخ تطخو حيقلتلا ةيلمع
.““اهينطاوم حيقلت
،‘ كينتوبصس حاقلل رئاز÷ا رايتخا نع امأا

،هلfi ‘ ناك رايتخلا““ :Óئاق طا-ق-ب ق-ل-ع
نم حاقللا اهلمحي يتلا تازيŸا ¤إا رظنلاب

،نيزختلاو لقنلا ةلوه-صسو ة-عا-ج-ن-لا ثي-ح
لج نإا مث ،ىرخألا تاحاقللا سضعب سسكع
Úعصست-لا قو-ف-ت ة-عا‚ ل-م– تا-حا-ق-ل-لا
ةحصصل اي-فا-ك ا-نا-م-صض ي-ن-ع-ي ا-م ،ة-ئاŸا-ب
.““نطاوŸا
سصاÿا حيق-ل-ت-لا ط-طfl ةروÒصس ن-ع ا-مأا
⁄ رومألا““ :نإا طاقب لاق ،انوروك سسوÒفب
دادعإا متي نأا رظتنن ،انل ةبصسنلاب دعب حصضتت

flطط fiةيولوأا ثيح نم ةيلمعلا هذهل مك
هذهب مايقلل ةصصصصıا نكامألاو ح-ي-ق-ل-ت-لا
بولطŸا لكصشلاب Òصست نأا لجأا نم ةيلمعلا

ىو--ت--صسم ى--ل--ع ظا--ظ--ت--كلا يدا--ف---تو
حÎقا ،قا-ي-صسلا تاذ ‘و .““تا-ي-ف-صشت--صسŸا
رصصق لÓغتصسا متي““ :نأا ءابطألا ةدامع سسيئر
نم ÚنطاوŸا حيقلتل ““سسكافاصس““ سضراعŸا

لجأا نم تابلطتŸا ة-فا-ك-ب هز-ي-هŒ لÓ-خ
،تارابتعا ةدعل اذهو ،ةيلمعلل نصس◊ا Òصسلا
ةÒبكلا لÓغتصسلا ةعصسو ،راطŸا نم هبرقك

  .““حيقلتلل ةعصساو تايلمع ميظنتل يفكت يتلا
ددع عجار-ت سصو-صصخ-بو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
لاق ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ سسوÒفلاب تاباصصإلا

يتلا تاءارجإلا نمثن““ :ةيملعلا ةنجللا وصضع
Òبادت سصوصصخب ¤وألا ةرازو-لا ا-ه-تذ-خ-تا
‘ Òبك لكصشب تمهاصس يتلا يحصصلا رج◊ا
نع لاف-غإلا نود ،تا-با-صصإلا دد-ع ع-جار-ت

يتلا ةي-ح-صصلا Òباد-ت-لا-ب ن-طاوŸا ماز-ت-لا
ل-ك-صشب سضف-خ-ن-ي ءا-بو-لا ي-صشف--ت تل--ع--ج
Úب ام يÈلا لقن-لا ةدو-ع ن-عو .““ظو-ح-ل-م
كك-صسلا-ب ل-ق-ن-لاو ي-صسكا-ط-لاو تا-يلو--لا
،ابئاصص ناك رارقلا نأا طاقب ىري ،ةيديد◊ا

،نيرفاصسŸا نع ف-ي-ف-خ-ت-لا ه-نأا-صش ن-م ا-م
يتلا ةيئابولا ةيعصضولا نصس– ¤إا ةفاصضإلاب
،لئاصسولا هذهل يجيردتلا حتفلا ‘ تدعاصس
مراصصلا قيبطتلا ىلع رهصسلا بجوتي كلذ عم
ويراني-صس يأا يدا-ف-ت-ل ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-ل-ل

““وŸÎا““ ةدو-ع ى--ق--ب--ت Úح ‘ ،سسكا--ع--م
Ìكأاف Ìكأا ةيئابولا ةيعصضولا نصسحتب ةنوهرم
.““دلبلل ايلعلا تاطلصسلا ديبو
لقنلا نع ةيم-ل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا و-صضع ثد–و
دعب نحي ⁄ تقولا““ :نأا Èتعا ثيح ،يو÷ا

¤إا رظنلاب ،›ودلا يو÷ا لقنلا ثعب ةداعإل
لودلا ديدع-ب قد-ح-ي لاز ا-م يذ-لا ر-طÿا
¤إا ةفاصضإلاب ،اهيف ةÒبكلا تاباصصإلا ددعو

⁄اعلا لود فلتfl ‘ ةثلاث تاجوم روهظ
‘ ترهظ يتلا سسوÒفلل ةديد÷ا ةغيصصلاو
ةروطخ نم ديزي ام ،ايناطيرب رارغ ىلع لود
يو÷ا لاÛا ءا-ق-بإا م-ت-ح-يو Ìكأا ع-صضو-لا

لوألا رارقلا ىقب-ي Úح ‘ ،ا-ي-لا-ح ا-ق-ل-غ-م
.““دلبلل ايلعلا تاطلصسلا ديب Òخألاو

روطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدŸا فصشك
ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازوب يجولو-ن-ك-ت-لا
ةئف ‘ Òبك سصقن نع ،غاروأا ظيفح ،يملعلا
.تاصسصسؤوŸا لخاد Úثحابلا
فيصض““ ةصصح لÓخ ،سسمأا ،ثدحتŸا لاقو
73 يصص– رئاز÷ا نإا ،ةيعاذإÓل ““ريرحتلا
مهنم ،تاصصصصختلا فلتfl نم ثحاب فلأا
نوثحابو نومئاد نوثحاب ،نويعماج نوثحاب

لكل ثحاب047 لدعÃ يأا ،تاصسصسؤوŸا ‘
  .ةمصسن نويلم
سصق-ن-لا ¤إا رد-صصŸا را--صشأا ،قا--ي--صسلا ‘و
‘ Úث-حا-ب-لا ة-ئ--ف ‘ ل--ج--صسŸا Òب--ك--لا
081 مهدد-ع زوا-ج-ت-ي ل ثي-ح تا-صسصسؤوŸا
ةيجولونكتلا فراعŸا مغر هنأا افيصضم ،اثحاب
نأا لإا ،يعما÷ا بلاطلا اهيلع لصصحتي يتلا

ة-م-ظ-نألا-ب ل-م-ع-ت لاز--ت ا--م تا--صسصسؤوŸا
اعصساو قرفلا لعجي ام ،ةÁدقلا ةيجولونكتلا
قوصس ‘ دجوي امو ةيÁداكألا تامولعŸا Úب
ىلع ردصصŸا ددصش ،ىرخأا ةهج نم .لمعلا

يهيجوتلا نوناقلا ‘ رظ-ن-لا ةدا-عإا ةرور-صض
¤إا رابتعلا ةداعإا لجأا نم يملعلا ثحبلل
ماظنلا ‘ سشيمهتلا Êاعت يتلا Úثحابلا ةئف
نم لاقتنلا فدهب كلذو ،ثحبل-ل ي-ن-طو-لا
،يريوطت-لا ثح-ب-لا ¤إا يÁدا-كألا ثح-ب-لا

لخاد ثحابلل نوناق نصس ةرورصض ¤إا اÒصشم
ةيمنتلا راصسم ‘ يصساصسأا طرصشك تاصسصسؤوŸا
،ةجتن-م تا-صسصسؤوŸا ل-ع-ج-ي ما-ظ-ن ق-ل-خو
ةقفارÚ Ÿثحابلا كل“ رئاز÷ا نأا فاصضأاو

.تاصسصسؤوŸا هذه
ب .ديعسس

تا--ج--ت--نŸا ة--صصح تغ--ل---ب
›ا--م--جإا ن---م ة---ير---ئاز÷ا
ن-م ة-ي--نا--ت--يروŸا تادراو--لا
،ةئاŸاب02 ةيقيرفإلا نادل-ب-لا

د--حأا ر--ئاز÷ا ل--ع--ج---ي ا‡
،ايناتيروÚ Ÿيصسيئرلا ÚنومŸا

ما-ع-لا ر-يدŸا هد-كأا ا-م-ب--صسح
ةرازو-ب ة-ي-جراÿا ةرا-ج-ت--ل--ل
.م-غÓ-صشو-ب د-لا-خ ةرا-ج--ت--لا
تاجتنŸا نم ةيناتيروŸا تادراولا نأا مغÓصشوب حصضوأاو
طوصشكاون تادراو ›امجإا نم ةئاŸاب02 لث“ ةيرئاز÷ا

ةنصس ‘ ةرداق رئاز÷ا نأا افيصضم ،ةيقيرفإلا نادلبلا نم
،رلود نويلم05 ¤إا ايناتيروŸ اهتارداصص ةدايز ىلع1202
.7102 ‘ تققُح يتلا رلود نويلم35 زواجتت ىتح وأا
ايناتيروم ¤إا انتارداصص تلجصس ،لاثŸا ليبصس ىلع““ لاقو
0202 نم ثلاثلا يثÓثلا لÓخ ةئاŸاب001 ةبصسنب ةدايز
ماع نم اهصسفن ةÎفلاب ةنراقم (Èمت-ب-صس ¤إا و-ي-لو-ي ن-م)
نأاب اÈتعم ،““رلود ÚيÓم9 ةبارق تغلب ثيح ،9102
لوخد دعب يدعاصصتلا اههاŒا ‘ رمتصستصس1202 ماقرأا

زيح (فاكيلز) ةيقيرفإلا ةيراقلا ةر◊ا ةراجتلا ةقطنم
ةيكرم÷ا تافيرعتلل يجيردتلا ريرحتلا لاخدإاو ،ذيفنتلا

.ةيفيرعتلا Òغ زجاو◊ا ليلقتو
نإا----ف ،لوؤو-----صسŸا تاذ بصسحو
فودنتل ةيتصسي-جو-ل-لا ةد-عا-ق-لا
9102 ة-ن-صس ‘ تح-ت-ُت-فا ي--ت--لا

ةيمنت ‘ Èكأا ل-ك-صشب م-ها-صست-صس
›اتلابو ،نيد-ل-ب-لا Úب ةرا-ج-ت-لا
يمارلا ةمو-ك◊ا ج-ما-نر-ب م-عد
عم ةيراجتلا تاقÓع-لا ز-يز-ع-ت-ل

ايقيرفإا لود عم كلذكو ايناتيروم
.(- ايÒجين و راوفيدوك و لاغنصسلا) ةيبرغلا
ةيرئاز÷ا تاجتنŸا سضرعم ميظنت نأا مغÓصشوب ركذ امك

صضيأا د-عا-صس8102 ما-ع طو-صشكاو-ن ‘ ةعفد ءاط-عإا ‘ ا-ً
.نيدلبلا Úب ةيراجتلا تاقÓعلل ةديدج
¤إا ةردصصŸُا ة-ي-ن-طو-لا تا-ج-ت-نŸا تا-ئ-ف سصو-صصخ-بو
تاجتنŸا ¤إا ةرا-ج-ت-لا ةرازو ل-ث‡ را-صشأا ،ا-ي-نا-ت-يرو-م
نع سصوصصÿا هجو ىلع ةلوقنŸا ة-ي-عارز-لا ة-ي-ئاذ-غ-لا

.تاصصلصصلا تارصضحتصسمو رومتلاو ركصسلا قيرط
ةيصسيئرلا تاجتنŸا يه ةيعانصصلا تاجتنŸا تناك امك
ةيكيتصسÓبلا تاجت-نŸا ل-ث-م ا-ي-نا-ت-يرو-م ¤إا ةرد-صصŸُا
.ةفاظنلاو فيلغتلا داوم كلذكو تنمصسألاو

ب .سسنأا

:““راوـــ◊ا““ ـل طاــقب ..ةـــيلمعلا ميظنتل سضراعŸا رسصق لÓغتسسا حÎقا

حــيقلتلا ةـــيلمع ‘ لــــيجعتلا بـــجي
بئاسص رارق يسسورلا ““‘– كينتوبسس““ حاقل رايتخا ¯

تاي’ولا Úب لقنلا حتف نم رطخ ’و ..يقطنم رج◊ا ديد“ ¯
ةرطاfl ايلاح ›ودلا يو÷ا لقنلا حتف ¯

تاشسشسؤوŸا لـــخاد Úـــثحابلا ‘ Òــبك زـــجع

:فسشكي ةراجتلا ةرازوب ةيجراÿا ةراجتلا ريدم

رئاز÷ا اهردشصم ايناتيروم تادراو نم ةئاŸاب02

ح .فوؤورلا دبع

حيقلتلا ةلمح لشصاوي ششي÷ا
ةيمشسوŸا ازنولفنألا دشض

انوروك نع فششكلاو
فصشكلاو ةيمصسوŸا ازنولفنألا دصض حيقلتلا ةلمح لصصاوتت
عافدلا ةرازول نايب هب دافأا ام بصسح ،91-ديفوك سسوÒف نع
ينطولا سشيجلل ايلعلا ةدايقلا تاميلعتل اذيفنت ،سسمأا ينطولا
ةيئانلا قطانŸا ناكصسب يبطلا لفكتلاب ة-ق-ل-ع-تŸا ي-ب-ع-صشلا
” هنأاب ردصصŸا فاصضأاو ،ةصسماÿا ةيركصسعلا ةيحانلا ميلقإاب
نم لك ناكصس ةدئافل ةيحصص ة-ل-فا-ق م-ي-ظ-ن-ت ،سسمأا لوأا مو-ي

ةنياي◊ ةتصشم ،ة-ن-ب-ل Úع ،ة-طرار-ق-لا ،ة-ح-باور-لا ي-تا-صشم
” دقو .لجيج ةيلو برغ بونج نغاريإا ةيدلبل Úيعباتلا
لئاصسولاب دوزم يركصسع يبط مقا-ط ة-ل-م◊ا هذ-ه-ل Òخ-صست
تلا◊ا-ب ل-ف-ك-ت-لا فد-ه-ب ة-ي-نلد-ي-صصلا داوŸاو ة--يداŸا
ءار-جإا ق-ير-ط ن-ع ق-طا-نŸا هذ--ه ي--ن--طاوŸ ة--ي--صضرŸا
دصض حيقلتلا ،ةمزÓلا تاجÓعلا Ëدقتو ةيبطلا تاصصوحفلا
91 -ديفوك سسوÒف ن-ع ف-صشك-لاو ة-ي-م-صسوŸا از-نو-ل-ف-نلا
ÚنطاوŸا سسيصس– ¤إا ةفاصضإلاب ،عيرصسلا فصشكلا لامعتصساب
-ديفوك سضرم ةصصاخ ةيدعŸا سضارمألا نم ةياقولا قرطب
91.

سش .ةيسضار

فلأا73 دوجو نع فسشك
:غاروأا ..رئاز÷ا ‘ ثحاب

اسصوسصخ ،حاقللا ءانتقا ‘ ليجعتلا ¤إا طاقب دمÊ fiاكرب ““انوروك““ سسوÒف دسصرو ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا وسضع اعد
حاقللا نأا ¤إا تقولا سسفن ‘ اÒسشم ،هداÒتسسا متيسس يذلا حاقللا عون ‘ اهلسصفو ةموك◊ا رارقإا دعب

.ءابولا راسشتنا نم دحلل ل◊ا ىقبي

روجألا ةعجارم ¤إا اوعد

نوؤوششلاب نوفظوم
نوبلاطي ةينيدلا

جامدإلاب
م-ئا-ق بصصن-م ‘ ف-ظو-م0031 بلاط-ي
ةمئاد لمع بصصانم ‘ جامدإلاب ةمامإلاب
سسلÛاب بئانلا عفر .روجألا ة-ع-جار-مو
ريزو ¤ا فÓخ نب رصضÿ ينطولا يبعصشلا
يدهملب فصسوي فاقولاو ةينيدلا نوؤوصشلا
ىل-ع ة-ما-مإلا-ب Úم-ئا-ق-لا ة-ئ-ف لا-غ-صشنا

نب اعد ثي-ح ،ن-طو-لا د-جا-صسم ىو-ت-صسم
لخدتلا ريزولل ةلجعتصسم ةلاصسر ‘ فÓخ
ةمئاد لمع بصصانم ‘ مهجامدإا لجأا نم
مهتلاصسر رصشنل غرف-ت-لا ن-م م-ه-ن-ي-ك-م-ت-ل
¤ا ردصصŸا تفلو .ةي-ن-يد-لاو ة-يو-عو-ت-لا

لمع فورظ نم ،ةحير-صشلا هذ-ه ةا-نا-ع-م
ةرصصُن ‘ مهما-ه-م ءادأا نود لو– ة-ب-ع-صص
عمج ‘ يعصسلاو هرصشنو يمÓصسإلا نيدلا
ىلع ،رارقتصسلاو نمألا ظ-ف-حو ة-م-ل-ك-لا

اهفقو ةيناكمإاو ةتقؤوم دوقعب مهلمع رارغ
‘ لغتصشي مهصضعب نأا مغر ،ةظ◊ ةيأا ‘
رصشع نم Ìكأا ذنم ةمامإلاب مئاق بصصنم
Úمئاقلل يداŸا لباقŸا رصصتقيو .تاونصس
ل ةحنم ىلع ةلاصسرلا سصن بصسح ةمامإلاب
ةتصس لك مهل فرصصُت ،جد فلأا51 ـلا زواجتت
ام ،ةلماك ةنصس  نايحألا سضعب ‘و ،رهصشأا
ةدعاصسŸا بلط وا ةنادتصسلا ¤ا مهعفدي

 .تÓئاع بابرأا مهنوك ÚنصسÙا نم
نوؤوصشلا ريزو نم فÓخ نب رصضÿ بلاطو
ة÷اعم يدهملب فصسوي فاقوألاو ةينيدلا

لÓ-خ ن-م ة-ما-مإلا-ب Úم-ئا-ق--لا ف--ل--م
‘ طورصش وأا ديق نودبو ةرصشابم مهجامدإا
عي-م÷ ه-ب ف-ل-كŸاو لو-غ-صشŸا بصصنŸا
مهددع ُغلبي نيذلاو ة-ما-مإلا-ب Úم-ئا-ق-لا

مهحنÃ بلاط امك ،فظوم0031 ›اوح
ةيادبكو ،مامإلا ةماركب قيلي يرهصش بتار

ينطولا رجألا نم اوديفتصسي نأا لقألا ىلع
ع-م جد00002 ــب رد-قŸاو نو--م--صضŸا
نامصض عم ،ة-ياد-ب-ك ح-نŸا سضع-ب ة-فا-صضإا

خيرات ْنم يعْجر رثأاب سضيوع-ّت-لا م-ه-ح-ن-م
.بيصصنsتلا

جاجع ةميسسن

رششابت رئاز÷ا تلاشصتا
مزتلتو ،يرحب لباك ةنايشص

اهتامدخ ةيرارمتشسا نامشضب
ن-ع ر-ئاز÷ا تلا-صصتا ة-كر--صش تن--ل--عأا

ةنايصص ةيلمع ،ءاعبرألا سسمأا ،اه-تر-صشا-ب-م
دت“،eMeWaeS4 يرحبلا لباكل-ل
لاوط رهصستصس اهنأا تد-كأاو ،ما-يأا ة-ع-صضب-ل

ة-يرار-م-ت-صسا نا-م-صض ى-ل-ع ةÎف-لا هذ--ه
ىلع تابارط-صضا يأا يدا-ف-تو ا-ه-تا-مد-خ
.تنÎنألا تامدخ
سسمأا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ،ة-كر--صشلا تح--صضوأاو
قيصسنتلاب متتصس ةنايصصلا ةيلمع نأا ،ءاعبرألا

دا–ا ءا-صضعأا بنا-جألا ا-ه-ئا-كر--صش““ ع--م
نإا تلاقو،“eMeWaeS4 تاكرصش
،لافلأا/لافروأا يرحبلا لبا-ك-لا مÓ-ت-صسا“
تامدخ ةيرارمتصسا نامصضب اهل ح-م-صسي-صس
‘ ثد-ح-ي نا-ك ا-م سسك-ع ى-ل-ع تنÎنألا
ةنايصصلا لاغصشأا ببصستت تناك Úح ،قباصسلا

.““ةكبصشلا ىلع ةÒبك تابارطصضا ثودح ‘
دعت ،ةنايصصلا لاغصشأا نأا ةكرصشلا تفاصضأاو
تلاصصتل ةبصسنلاب ايدقاعتو اينقت امازتلا““
تا-كر--صشلا دا–ا ءا--صضعأا هاŒ ر--ئاز÷ا
نأا ¤إا ةÒصشم ،؛ينعŸا ل-با-ك-لا-ب سصاÿا
رادم ىلع د-ت-م-ت-صس ي-ت-لا ة-نا-ي-صصلا ةرود
Òصصق سضافخنا““ ¤إا يدؤوتصس ،““مايأا ةعصضب““
Ú (2تعاصسلا براقت ةدŸ ة-ك-ب-صشلا ة-ع-صسل
اصسÚ 00.32ب)1202 يفناج6 ةليل (اصس
.““(احابصص اصس00.3و
رهصستصس ا-ه-نأا ،ر-ئاز÷ا تلا-صصتا تد-كأاو

نامصض ىلع ،ةناي-صصلا لا-غ-صشأا ةÎف لاو-ط
ا-ه-ن-ئا-بز ل-ك-ل ا-ه-تا-مد-خ ة-يرار-م-ت-صسا
ادهج رخدت نل اهنأا تفاصضأاو ،اهيكÎصشمو
ىلع تابارطصضا يأا يدافتل ايدام وأا ايرصشب

يتلا تÓخدتلا لÓ-خ تنÎنألا تا-مد-خ
.ةنايصصلا ةرود ةليط ىرجتصس

تياسش ةيسضار



انت’اغششن’ مامتها لكب تشصنأا ضسيئرلا :ةزغن
،ةيرئآز÷آ تاسسسسؤوملل ةماعلآ ةيلآرد-ف-ن-ك-لآ ة-سسي-ئر تد-بأآ

ضسيئر عم مهعمج يذلآ ءاقلل اه-نا-سسح-ت-سسآ ،ةز-غ-ن ةد-ي-ع-سس
تحسضوأآو. يداسصتق’آ ضشاعنإ’آ لبسس ثحب دسصق ،ةيروهم÷آ
يتلآ ضسيئرلآ ةردابم نمثن““ :ءاقللآ بقعأآ اهل حيرسصت ‘ ةزغن
مامتهاب ضسيئرلآ اهيف تسصنأآ يتلآو ،اهعون نم ¤وأ’آ اهÈتعن
ليقآرعلآو لكاسشŸآو لمعلآ بابرأآ تايلآردفن-ك ءا-سسؤور ل-ك-ل
.““مهعيراسشم مامأآ اقئاع فقت يتلآ ةيطآرقوÒبلآ

ةمهم ةوطخ ءاقللا :““راو◊ا““ـل  يلقاع
لمعلآ بابرأ’ ةيرئآز÷آ ةيلآردفنكلآ ضسيئر برعأآ ،هبناج نم
عم مهعمج يذلآ ءاقلل هحايترآ نع ،يلقاع يماسس ،ÚنطآوŸآ
يلقاع حسضوأآو. ةمهŸاب ةوطÿآ آÈتعم ،ةيروهم÷آ ضسيئر

انعمج يذلآ ءاقللآ آذهب ءآدعسس““ :ة-ي-مÓ-عإآ تا-ح-ير-سصت ‘
اهلÓخ انملكت ،ةمهم دج ةوطÿآ Èتعن ،ةيروهم÷آ ضسيئرب

““عاطقلل ةلماسشلآ هترظن ضسيئرلآ مدقو ينطولآ داسصتق’آ نع
ةيعقآو دج ةرظن كلÁ ضسيئر-لآ““ :قا-ي-سسلآ تآذ ‘ ا-ف-ي-سضم
يغسصي نأآ آدج مهŸآ ن-م م-ث ،ير-ئآز÷آ يدا-سصت-ق’آ لو-ح

،انل ةبسسنلاب ةيباجيإآ دج ةلاسسر يهو ،لمعلآ بابرأ’ ضسيئرلآ
عباتو .““Úيداسصتق’آ ÚلماعتŸآ دناسسي ضسيئرلآ نأآ اهدافم
نع ديعب داسصتقآ ءانبل ةÒبك ةسصرف كل“ رئآز÷آ““ :نأآ يلقاع
ةيعقآو ةرظنو د-يد-ج يدا-سصت-قآ جذو-م-ن-ب ›وÎب-لآ ع-ير-لآ
يسضملل ضسيئرلآ فرط نم تآزيفحتلآ لك انيقلو ،داسصتقÓل
.““لسضفأآ داسصتقآ وحن امدق

ضشاعنإ’ تاناكمإ’ا ةفاك كل‰ :زيزعلا دبع تيان
انداشصتقا

ضسيئر ،زيزعلآ بع تيان د-ي-ع-سس د-مÈ fiت-عآ ،ه-ب-نا-ج ن-م
امهم ناك ءاقللآ نأآ ،لمعلآ بابرأ’ ةي-ن-طو-لآ ة-ي-لآرد-ف-ن-ك-لآ
اندعو ضسيئرلآ نأآ آدكؤوم ،انت’اغ-سشنآ حر-ط-ل ا-ن-ل ة-ب-سسن-لا-ب
:نأآ ديعسس تيان دافأآو. يوق ينطو داسصتقآ ءانبل ةقفآرŸاب
هجآوت يتلآ ليقآرعلآو انت’اغسشنآ حرطل ةسصرف ناك ءاقللآ““
انيلإآ عمتسسآ ضسيئرلآ ، ةماع ةفسصب ة-يدا-سصت-ق’آ ة-مو-ظ-نŸآ
ضشاعنإ’آ لبسس لوح يعوسضومو افافسشو ايدج ناك ضشاقنلآو
:نأآ لوؤو-سسŸآ تآذ د-كأآو““ ع-ي-م÷آ ة-كرا-سشÃ يدا--سصت--ق’آ
راطإآ ‘ يوق داسصتقآ ءانبل تايناكمإ’آ ةفاك كل“ رئآز÷آ““
مهل مدقن يذلآ Úيرئآز÷آ ةفاك ةكراسشÃ ،ةديد÷آ رئآز÷آ

ينطولآ داسصتق’آ ثعب ةداعإآ ‘ ةكراسشŸآ ةرورسضب ةلاسسر
.““آدد‹

ليقارعلا عفرب اننأامط ضسيئرلا :خورخر
تا-سسسسؤو-م-ل-ل ي-ن-طو-لآ دا–’آ ضسي-ئر ف-سصو ه-ب-نا-ج ن-م
ة-يرو-ه-م÷آ ضسي-ئر ءا-ق-ل ،خور-خر ر-سضÿ ،ة-ي--مو--م--ع--لآ
نم -هبسسح - نكÁ ام ،ءانبلاب لمعلآ بابرأآ تايلآردفنكب
عاطقل ضسيئرلآ اهيلوي ي-ت-لآ ة-ي-م-هأ’آ لو-ح ةر-ظ-ن Ëد-ق-ت
:نأآ ةي-مÓ-عإآ تا-ح-ير-سصت ‘ جور-خر فا-سضأآ و. دا-سصت-ق’آ
ةفاك حرط لجأآ نم Úيداسصتق’آ ءاكرسشلل ةسصرف ناك ءاقللآ““
لفكتلاب نأامط يذلآو ،ةيروهم÷آ ضسيئر ىل-ع م-ه-ت’ا-غ-سشنآ
ثعبل مهدآدعتسسآ آودبأآ Úيداسصتق’آ ءاكرسشلآ مهرودب ،اهب
ةفاك ‘ هب ضضوهن-لآو ي-ن-طو-لآ دا-سصت-ق’آ ‘ د-يد-ج ضسف-ن
.““ت’اÛآ

يوق داشصتقا ءانب ‘ نواعتلاب بلاط ضسيئرلا :Êايز
تاعانسصلل ةيرئآز÷آ ةيلآردفلآ ضسيئر نسسحتسسآ ،هبناج نم
ناك ءاقللآ نأآ آدكؤوم ،ةوطÿآ ،Êايز باهولآ دبع ،ةيئآذغلآ

رئآز÷آ راطإآ ‘ يرئآز÷آ داسصتق’آ ءانب ¤وأآ ةنبلو آرمثم
.ديد÷آ
،ةيروهم÷آ ضسيئرب مهئاقل بقع حيرسصت ‘ ،Êايز حسضوأآو

نم ديلآ ‘ ديلآ عسضن نأآ انم بلطو ،ايعقآو ناك ضسيئرلآ““ :نأآ
لÓخ نم ،لجاعلآ لبقتسسŸآ ‘ يوق ينطو داسصتقآ ءانب لجأآ

،مهنطو ىلع مهتÒغ نودبي نيذلآ Úين-طو-لآ ل-ك ة-م-ها-سسم
:Óئاق ةي-لآرد-ف-لآ تآذ ضسي-ئر فدرأآو““ ه-ل ÿÒآ نود-سشن-يو
جوتنŸآ ىوتسسم نم عفرلآ ةرورسضو ريدسصتلآ عوسضوم انلوانت““
ديلآ نوكنسسو ،ةوقب ةيقيرفإ’آ قوسسلآ محتقي هلعجو ينطولآ
.““مامأ’آ ¤إآ عفدت يتلآ لماعلآ

يباجيإا دج ناك ءاقللا :Òت اشضر
،يعامتج’آو يداسصتق’آ ضسلÛآ ضسي-ئر لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
¤إآ قرطتلل ة-سصر-ف نا-ك ضسي-ئر-لآ ع-م ءا-ق-ل-لآ نإآ ،Òت ا-سضر
حسضوأآو. ةرظتنŸآ ةيعقآولآ لول◊آو ةيدا-سصت-ق’آ ل-كا-سشŸآ
،ايباجيإآ دج ناك ءاقللآ““ :ةيمÓعإآ تاحيرسصت ‘ ،ضسمأآ ،Òت
ضضوهنلل ،ةليفكلآ لبسسلآ ةسشقان-م ¤إآ ه-لÓ-خ ن-م ا-ن-قر-ط-ت
ضسيئر ‘ انسسŸ ،ةمهŸآ طاقنلآ ديدعو ينطولآ داسصتق’اب
.““حرطلآ ‘ ةيد÷آ ةيروهم÷آ
ىرخأآ تآءاقل كانه نوكتسس““ :Óئاق ثدحتŸآ تآذ فاسضأآو
ليبسس ‘ ،ةÌع فقت يتلآ ليقآرعلآو لكاسشŸآ ىلع فرعتلل
حامسسلآ ليبسس ‘ عفر ىلع لمعلآو ،ينطولآ داسصتق’آ ريوطت
دلبلآ تآردق عفر ‘ ة-م-ها-سسŸا-ب Úيدا-سصت-ق’آ ءا-كر-سشل-ل
 .““هتايناكمإآ ةفاك لÓغتسسآو

5 ثد◊ا  ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ سسيمÿا

حتف سصوضصخب حضضوي حادملب نيدلارون
:دود◊ا

ةماع لمششي ’ رارقلا
ةيلا÷ا لوخدو ..ضسانلا

خيراتب طبتري ’ نأا دب ’
آرخؤوم اهجيورت ” يتلآ تامولعŸآ تراثأآ
وأآ عيبرلآ ¤آ دود◊آ حتف Òخأات ضصوسصخب
ةيلا÷آ دآرفأآ ناجهتسسآ Úل-ب-قŸآ ف-ي-سصلآ
لقن ¤آ تعراسست يتلآو ،جراÿاب ةيرئآز÷آ
تاطلسسلآ نم تاحيسضوتب ةبلاطŸآو ÿÈآ
ميظنت ¤آ رخآ’آ ضضعبلآ اعد اميف ،ةينعŸآ
 .ةيجاجتحآ تافقو
نع ينطولآ يبعسشلآ ضسلÛاب بئانلآ حسضوأآ
،حآدملب نيدلآرون ،جراÿاب ةينطولآ ةيلا÷آ

ةينطولآ ةنجللآ وسضع تاحيرسصت ىلع هدر ‘
Ÿاكرب طاقب ،ا-نورو-ك د-سصرو ة-ع-با-تÊ، نأآ

حتف ضصو-سصخ-ب  ه-ب بلا-ط-ي يذ-لآ رآر-ق-لآ
دد-سشو .ط-ق-ف Úير-ئآز÷آ ضصخ--ي دود◊آ
Úب قيرفتلآ ةرورسض ىلع حآدملب نيدلآرون
Úير-ئآز÷آ لو-خد--ل دود◊آ ح--ت--ف رآر--ق
ضسانلآ ةماعل اهحتف Úبو ،طقف مهجورخو
‘ رد-سصŸآ د-كأآو ،بنا-جأ’آو حا-ي-سسلآ ن--م
ةيلاجلل دود◊آ حتف نأآ ““رآو◊آ““ ـل حيرسصت
’ نأآ دب ’و ،آدج لجعتسسم رمأآ ةيرئآز÷آ
ةاناعŸآ ¤إآ رظنلاب ،Úعم خيرا-ت-ب ط-ب-تر-ي
جراÿآ ‘ نوقلاعلآ اهسشيع-ي ي-ت-لآ ةÒب-ك-لآ

تابوعسصلآ لظ ‘ ةسصا-خ ،ة-ل-يو-ط ر-ه-سشأ’
يتلآ ،ءÓجإ’آ تÓحر عب-ط-ي يذ-لآ ل-لÿآو
.اهرآرمتسسآ ةرورسض ىلع ددسش
آدر دعب قلتي ⁄ هنإآ حآدملب نيدلآرون لاقو

ضسي-ئر ¤إآ ة-ه-جوŸآ ه--ت--ل--سسآر--م ى--ل--ع
¤إآ هتدوع دعب نوبت ديÛآ دبع ةيروهم÷آ
ةاناعم اهلÓخ نم عفر يتلآو ،نطولآ ضضرأآ
طرسشب قلعت ام ةسصاخ ،جراÿاب Úيرئآز÷آ
اميف ،دÓبلآ لوخدل ضصيخرت ىلع لوسص◊آ
ةيسسن÷آ يجودزم Úيرئآز÷آ ىلع طÎسشي
تايلسصنقلآ تفقوت تآÒسشأات ىلع لوسص◊آ
رظتني هنأآ افيسضم .مهل اهحنم نع جراÿاب
ام رآرغ ىلع ،نآديŸآ ‘ لاغسشن’آ ىلع آدر

ءÓجإآ تÓ-حر م-ي-ظ-ن-ت ضصو-سصخ-ب ثد-ح
‘ Úب-غآر-لآ Úير-ئآز÷آ ل-ق-ن-ل ةد--يد--ج

Ëد-ق-ت طر-سش ن-طو-لآ ضضرأآ ¤إآ لو-خد--لآ
.انوروك ضسوÒفب ةباسصإ’آ نم ةيبلسسلآ ليل–

اهدودح رئآز÷آ مو-ي-لآ تح-ت-ف د-قو آذ-ه
Úيرئآز÷آ لوخد لجأآ نم ضسنوت عم ةيÈلآ
جÓعلآو ةسسآردلاب نوينعŸآ مهو ،ضسنوت ¤آ
. كانه ÚجوزتŸآ وأآ

جاجع ةميضسن

:لمعلا بابرأا تايلاردفنك ..لضضفأا داضصتقا وحن امدق يضضملل

تاـــبوعشصلا لـــيلذتب اــندعو ضســيئرلا

ح .فوؤورلا دبع

بحرم Úب مهفقآومو ÚعباتŸآ ءآرآآ تنيابت
بابسشلآ نيرمثتسسŸآ فلم ن-م ظ-ف-ح-ت-مو
ا-ه-ع--سضو ” ي--ت--لآ ةد--يد÷آ طور--سشلآو
نأآ ةسصاخ ،““جاسسنوأآ““ ضضورق نم ةدافتسسÓل
ةقفآرم ىلع لوعت بابسشلآ نيرمثتسسŸآ ةئف
‘ ةكراسشŸآو اهعيراسشم ديسسج-ت-ل ة-لود-لآ
.ينطولآ داسصتق’آ ءانب

نيرمث-ت-سسŸآ د-ي-م-ع لءا-سست ،قا-ي-سسلآ ‘
قح لوح ،ةدمامح فيطللآ دبع ،بابسشلآ
اهنأآ ةسصاخ ،ةيمومعلآ تاقفسصلآ ‘ بابسشلآ
‘ م-ه-تا-سسسسؤوŸ ن--سس◊آ Òسسلآ ن--م--سضت

ت’اكولآ ضضعب نأآ آدكؤوم ،¤وأ’آ اهلحآرم
مهحنŸ ،مهÒغ نود بابسشلآ ضضعبب لسصتت

،طورسش Îفد ىلع دان-ت-سس’آ نود ع-يرا-سشم
.ةاباÙآ ةفك حجري آذهو

تاقفشصلا نم بابششلا قح نيأا
؟ةيمومعلا

ىلع ةدمامح ددسش ““رآو◊آ““ عم هثيدح ‘و
بابسشلاب ضصاخ طورسش Îفد عسضو ةرورسض
Ÿةيمومع تاقفسص مهحن، Œنوناقلل آديسس

نم ةدافتسس’آ قح ةئفلآ هذ-ه-ل ع-سضي يذ-لآ
دق-ت-نآ ا-م-ك ،ة-ئاŸآ ‘02 ـب ع-يرا--سشŸآ
ضصاخسشأ’ ضضورقلآ حنم تاي-لآآ ثد-ح-تŸآ

.ÚيونعŸآ نود Úيدام
‘ نيرمثتسسŸآ ديمع جرع ،رخآآ قايسس ‘و

ام ‘ ةيروهم÷آ ضسيئر تآرآر-ق-ل ه-ث-يد-ح
افسصآو ،رمثتسسŸآ بابسشلآ ةقفآرم ضصخي
ةرداسصلآ ميسسآرŸآ نكل ،““ةحسضآولآ““ـب اهايإآ

⁄و ““جاسسنوأآ““ نع طقف تثد– عاطقلآ نع
ثدحتŸآ زربأآ امك ،ىرخأ’آ تايلآÓل رسشت
رمثتسسŸآ ةمهاسسم عفر مزلي يذلآ دنبلآ نأآ
ةسصاخ ،ءآرولل ةوطخ Èتعي ةئاŸآ ‘51 ـل
مامته’آ ىلع ددسش ة-يرو-ه-م÷آ ضسي-ئر نأآ

Ãي-حآو-ن-لآ ة--فا--ك ن--م ل--ظ--لآ ق--طا--ن

ةمهاسسŸآ ةبسسنو ةيداسصتق’آو ةيعامتج’آ
’ Áمهيدل رفآوتت نأآ نك.
 يباجيا ءارجإا ..ةلاطبلا طرشش ءاغلإا
يرئآز÷آ ىدتنŸآ ضسيئر دكأآ ،ه-ت-ه-ج ن-م
،مÓسسلآ دبع دمfi ،ةيت’واقŸآو بابسشلل

طرسش ءاغلإآ نأآ ““رآو◊آ““ ةيمويل حيرسصت ‘
دوعي-سس ثي-ح ،ي-با-ج-يإآ ءآر-جإآ ة-لا-ط-ب-لآ

ى-ل-ع ةÿÈآ دودرÃ -ثد-ح--تŸآ بسسح-

نم ةدافتسس’آو هديسسŒ ‘ عورسشŸآ لماح
رامثتسس’آ ⁄اع ‘ جولول-ل ه-ل-م-ع تآو-ن-سس
ىد-ت-نŸآ ضسي--ئر دا--فأآو .ة--ي--ت’وا--قŸآو
آذ-ه نأآ ة-ي-ت’وا-قŸآ با-ب-سشل-ل ير-ئآز÷آ
ت’ا◊آ ىلع Òبك دح ¤إآ ي-سضق-ي رآر-ق-لآ
ةÎلف ىلع دعاسسيو ،ليومتلآ ‘ ةيعامتج’آ
رمثتسسم بابسشل اقح لوسصو-لآو تا-ب-ل-ط-لآ
آزÈم ،ايقي-ق-ح ا-يدا-سصت-قآ آر-ك-ف ل-م-ح-ي

نيوك-ت-لا-ب ة-ئ-ف-لآ هذ-ه ة-ق-فآر-م ةرور-سض
ديسسŒو ،ةد-ع-سصأ’آ ة-فا-ك ى-ل-ع ف-ث-كŸآ
.افلسس ةذختŸآ تامآزتل’آ
ردسص يذيفنت موسسرم ددح دقف ،ةراسشإÓل

ةلاكولآ نم ةمدقŸآ ةناعإ’آ طورسش آرخؤوم
وأآ ،ةيت’واقŸآ ة-ي-قر-تو م-عد-ل ة-ي-ن-طو-لآ
بابسشلآ ليغسشت معدل يــنطو-لآ قود-ن-سصلآ
عيراسشŸآ يوذ بابسشلل ،ا-ق-با-سس ““جا-سسنوأآ““

.ةÌعتŸآ تاسسسسؤوŸآ ليو“ ةداعإآو
موسسرŸآ يت-لآ طور-سشلآ ‘ تفÓ-لآ ل-ع-لو
املثم ةلاطبلآ طرسش ءاغلإآ و-ه يذ-ي-ف-ن-ت-لآ
لا-سصت’آ ر-يد-م ،كرا-ب-م ضشا-ط-ق ح--سضوأآ
‘ ةيت’واقŸآ ةيمنتو معدل ةينطولآ ةلاكولل
فا-سضأآو .ة-ي-ن-طو-لآ ة--عآذإÓ--ل ح--ير--سصت
ةمهاسسم دد-ح-ي مو-سسرŸآ نأا-ب ثد-ح-تŸآ

51وÚ 01ب ديفتسسŸآ باب-سشل-ل ة-ي-سصخ-سش
ةميق عفر ” امك ،ةقطنŸآ بسسح ةئاŸاب
.ةئاŸاب05 ¤إآ ئفاكŸآ Òغ ضضرقلآ

ةد--ير÷ا--ب ردا---سصلآ ،مو---سسرŸآ دد---حو
نم آدد-ع ،È 0202مسسيد61 ‘ ةيمسسر-لآ
يوذ بابسشلآ ‘ اهرفوت بجآولآ طورسشلآ
ةناعإآ نم ةدافتسس’آ ‘ Úبغآرلآ عيراسشŸآ
مهرمع وأآ هرمع حوآÎي نأآ يهو ،قودنسصلآ

وأآ ةداهسش آذ نوكي نأآو ،ةنسس04وÚ 91ب ام
ةيفرعم تآرا-ه-م ه-ل وأآ/و ي-ن-ه-م ل-ي-هأا-ت

ةينهم ة-ق-ي-ثو يأآ وأآ ةدا-ه-سشب ا-ه-ب فÎع-م
ةيلام ةمهاسسم مدقي نأآ هيل-ع ا-م-ك ،ىر-خأآ

›ام-جإ’آ غ-ل-بŸآ ن-م %51 غلبت ة-ي-سصخ-سش
ةرسشع نع رامثتسس’آ لقي امدنع رامثتسسÓل
ةمهاسسŸآ نكل ،اهيواسسي وأآ رانيد ÚيÓم01
زجني امدنع %21 ةبسسنب دد– ةيسصخسشلآ
باسضهلآو ةسصاÿآ قطانŸآ ‘ رام-ث-ت-سس’آ
امدنع %01 ـب ةبسسنلآ هذه دد–و ،ا-ي-ل-ع-لآ
.بو-ن÷آ ق-طا-ن-م ‘ را-م-ث-ت-سس’آ ز-ج-ن-ي
%81 ـب دد– ضضورق-لآ ة-ب-سسن نأآ ف-ي-سضيو

‘ راــمــثــت----سس’آ زــجــنــي اــمدــن-----ع
ـبو ،ايلعلآ باسضهــلآو ةسصاــخ قــطاــنــم
قطانم ‘ رامثت-سس’آ ز-ج-ن-ي ا-مد-ن-ع 02%
ضضرق  ةرورسضلآ دنع ح-نÁ ا-م-ك. بو-ن÷آ

ه-غ-ل-ب-م زوا-ج-ت-ي ’ ‘ا-سضإآ ئ-فا-ك--م Òغ
راجيإاب لف-ك-ت-ل-ل را-ن-يد ف-لأآ ة-ئا-م-سسم-خ

ىو-ت-سسم ى-ل-ع و-سسر--لآ ناـك--م وأآ لــÙآ
 .ئنآوŸآ

ف .ليبن

نيÈتعم ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر عم مهعمج يذلا ءاقلل اهحايترا لمعلا بابرأل ةينطولا تايلاردفلا فلتfl تدبأا
 تدكأاو. ينطولا داضصتقلا سشاعنإا ليبضس ‘ ثلاث فرطك تاضسضسؤوŸا هذه لوخدو نواعتلا ةيادبل ةباوبلاو ةمهŸاب ةوطÿا

ليقارعلاو تابوعضصلا ليلذتب دعوو اهوحرط يتلا تلاغضشنÓل مامتهاب عمتضسا ةيروهم÷ا سسيئر نأا تائيهلا هذه
.عيم÷ا ةكراضشÃ ينطولا داضصتقلا معد ليبضس ‘ ةيطارقوÒبلا

““راو◊ا““ Èع تضضعتما ةينهم تايعمج
!““جاشسنوأا““ ضضورق نم ةدافتشسÓل ةديد÷ا طورششلا ضضعب نم فوخت:ةيضصخضشلا ةمهاضسŸا عفر نم

 ةيمومعلا تاقفضصلاب صصاخ طورضش Îفد عضضو بجي:ةدمامح ¯
ةيعامتج’ا ت’ا◊ا ىلع ءاضضقلا ةديد÷ا طورضشلل نكÁ :مÓضسلا دبع ¯
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،جأرد د’وأأ ةر-ئأد-ل م-ك-سسؤور-ت د--ع--ب د--ي--كأأ
انثدح Óّه ،ةكئاسشلأ تافلŸأ مهأأ ىلع متفقو
 ؟تأرأرق نم اهنأاسشب هو“ذختأ امعو اهنع

52 ‘ جأرد د’وأأ ةرئأد سسأأر ىلع انبيصصنت ذنم^^
فلم اهنم ،ةكئاصش تافلم ةدع ىلع انفقو ،Èمتبصس
يصصخصش ‘ ةقثلأ ديدŒ دعب ثيح ،لظلأ قطانم
تلصصو يذلأ قطانŸأ هذه ءاصصحإاب انرمأأو انحتف
ةفرعŸ ةينأديم ةرايزب ان-م-قو ،ة-ق-ط-ن-م98 ¤إأ
حصسŸأ ةيلمع ¤إأ ة-فا-صضإأ ،ة-ق-ط-ن-م ل-ك تا-يو-لوأأ
د’وأأ رأرغ ىلع ،سسمÿأ تايدلبلأ نم لكل لماصشلأ
ةفرا-طŸأ ،ع-مأو-صسلأ ،ة-لا-ب-ق-لأ يد-ع د’وأأ ،جأرد
.اهتاجايتحأ ءاصصحإ’ ،ديصضاعŸأو
ةي-ج-ه-ن-م ة-ي-ج-ي-تأÎصسأ ا-ن-ع-ب-تأ ا-ن-نأأ ¤إأ Òصشأأو
ةيلوأ’أ تاجاي-ت-ح’أ بي-تر-ت ي-عأر-ت ة-طو-ب-صضمو
مهلاصصيإاك ،ةيفأرغ÷أ قطانملل تايولوأ’أ ءاطعإأو
نع بيقنتلأو رفح ةداعإأو  زاغلأو ءابرهكلأ يتكبصشب
دوهجمف أذل ،كلاصسŸأ حتفو برصشلل حلاصصلأ ءاŸأ
.دحاج ’إأ هركني ’ تأذلاب قطانŸأ هذه ‘ ةلودلأ

 ؟لظلأ قطانÃ أددع Ìكأ’أ تايدلبلأ نم نم
لظلأ قطانÃ أددع تايد-ل-ب-لأ Èكأأ^^
،ةلابقلأ يد-ع د ’وأأ ة-يد-ل-ب ي-ه
دقو ،ةقطنم03 مصضت ثي-ح

كلذ-ب ة-ي’و ›أو تغ--ل--بأأ
،اهتيعصضو ىلع فو-قو-ل-ل
ةعصسا-صش ة-ق-ط-نŸأ نو-ك
اهلو ،فأرطأ’أ ةيمأÎمو
ةيفير ةي-ل-ب-ج سسيرا-صضت

. ةبعصص

ق-طا-نŸأ هذ-ه نإأ م--ت--ل--ق
،ةيلبج سسيرا-سضت-ب ز-ي-م-ت-ت
د-ي-سسŒ ‘ ة-بو-ع-سص ”د-جو د-ي-كأأ
؟اهب ةيومنتلأ عيراسشŸأ

ديصسŒ د-ن-ع ها-ن-فدا-صص يذ-لأ ل-ك-صشŸأ ،’^^
،ةيناكصسلأ تاعمجتلأ Úب اميف دعابتلأ وه عيراصشŸأ

.زاغلأو ءاŸاب ناكصسلأ لاصصيإ’ اقئاع ناك ثيح

اهن-م ،ل-كا-سشم ةد-ع ة-ي-بÎلأ عا-ط-ق سشي-ع-ي
لاحفتسسأو ،قطا-نŸأ سضع-ب-ب سسرأد-م با-ي-غ
نع Óسضف ،ماسسقأ’أ لخأد ظاظتك’أ ةرهاظ
هذه متيوتحأ فيك ،انوروك ةحئا-ج-ب هر-ثأا-ت
؟لكاسشŸأ

ةيئأدتبأ ةصسردم58 جأرد د’وأأ ةرئأد يصص–^^
سسرأدŸأ هذه ةي-ب-لا-غ-ف ،ةر-ئأد-لأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع
ام ةÎف ‘ احوزن تفرع رصشأدمو ىرقب ةدجأوتم
ىر-ق-لأ هذ-ه ¤إأ ةا-ي◊أ ةدو-ع نأأ ’إأ ،تل-م-هأأ أذ-ل
تيبثتل اهتئيهت ديعن نأأ اينهمو تاي-قÓ-خأأ ا-ن-مز-لأأ
ةنخاصسلأ تابجولأ Ëدقت-ب كلذو ،ا-ه-ي-ف لا-ف-طأ’أ
ةيرق لكصشم أدع ا-م ،جأو-فأ’أ ما-ظ-ن-ب سسيرد-ت-لأو
61 ىلع يوتحي يذلأ ،ةفراطŸأ ةيدلبب ““تاكيÈلأ““

جراخ سسردي تايوتصسŸأ فلتfl نم أذيملت
ةيدلبلأ ةينأزيÃ مهرصشبأأو ،ةيدلبلأ م-ي-ل-قإأ

اهعيرا-صشم ن-م-صض تجردأأ ي-ت-لأ1202ـل
.““تاكيÈلأ»ب ةيوبرت تاصسصسؤوم زا‚إأ

‘ ÚنطأوŸأ سضعب ةسضراعم تببسست
فيك ،لظلأ قطانم عيراسشم Òخأات
ت“ ف-ي-كو ،م--ه--ع--م م--ت--ل--ما--ع--ت
 ؟اهتيوسست

نم-صض ة-ل-ج-صسم ع-يرا-صشم كا-ن-ه^^
fl0202 ةنصسل ةيدلبلأ ة-ي-م-ن-ت-لأ ط-ط،

أرخأات تفرع تايلمع سسمخ وأأ عبرأأ كانه
انحتف دقو ،ÚنطأوŸأ سضعب ةصضراعم ببصسب

،قافتاب جورÿأ انعطت-صسأو رأو◊أ تأو-ن-ق م-ه-ع-م
رفح رأرغ ىلع ،ةيومنتلأ عيراصشŸاب عفدلأ ›اتلابو
طبر ¤إأ ةفاصضإ’اب ،ةيفيرلأ كلاصسŸأ قصشو رابآ’أ
 .يعيبطلأ زاغلأ

’ أذاŸ ،ةقلغŸأ جÓ-ع-لأ تا-عا-ق سضع-ب كا-ن-ه
؟عيم÷أ عفني اميف لغتسستو حتفت

تاعاق ددع ›ام-جإأ ن-م ط-ق-ف ة-ئŸا-ب51^^
جÓعلأ تاعاق لكصشمو ،ا-ه-تا-مد-خ مد-ق-ت جÓ-ع-لأ
ريزو هب حرصص ام أذهو ،ينطو لكصشم وه ةقلغŸأ
طبترم Òغ ل-ك-صشŸأ نأا-ب د-كأأ يذ-لأ ،ة-ي-ل-خأد-لأ
،يرصشبلأ Òطأاتلاب ا‰إأو تأزيهجتلأ وأأ تأرقŸاب
يترأزو هتدجوأأ د-ق ل-ك-صشŸأ ة-يو-صست نأأ د-ق-ت-عأأو
هذه عيمجتب كلذو ،ناكصسلأو ةح-صصلأو ة-ي-ل-خأد-لأ
ناكصسلأ Úب ةكÎصشم نوكت ةدحأو ةعاق ‘ تاعاقلأ
‘ Úمو-ي ل-قأ’أ ى-ل-ع ة-ل-ي-ل-لأ ة-بوا-نŸأ ن-م-صضتو
.عوبصسأ’أ
نويلم37 اندصصر دقف ،ان-تر-ئأد ‘ ع-صضو-لأ لو-حو
عرصشنصسو ،ةيمصسق د’وأاب جÓع ةعاق ةنايصصو ليهأاتل

تأءأرجإ’أ ’إأ ىقبت ⁄ ثيح ،ةيل-م-ع-لأ ‘ ،ا-ب-ير-ق
يقأو رأدج زا‚إ’ نويلم72 اندصصر امك .ةيرأدإ’أ
.ةيتكأÈلاب جÓعلأ ةعاقب

نأأو ةسصاخ ،تايعم÷أ عم نو-ل-ما-ع-ت-ت ف-ي-ك
لك ‘ مهكأرسشإاب ى-سصوأأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
؟ةيومنتلأ تايلمعلأ

ىلع انلمع ةرئأدلأ سسأأر ىلع ان-ب-ي-صصن-ت ذ-ن-م^^
لك  ىوتصسم ىلع تايعم÷أ ن-م د-يد-ع-لأ دا-م-ت-عأ
دنصس ةباثÃ تا-ي-ع-م÷أ نأأ ¤إأ Òصشأأو ،تا-يد-ل-ب-لأ

Ÿةصصاخ ةرئأدلأ تايدل-ب ق-طا-ن-م ل-كا-صشم ة-فر-ع
مهم كيرصش تايعم÷أ نأأ دكؤوأأ امك .لظلأ قطانم
نم Òثكلأ ‘ انتدعاصس  دقف ،ةيمنتلأ ةلجع عفدل
.ناكصسلأ عم مأدطصص’أ يدافت ىلع تأرŸأ

؟ةيمنتلأ ىلع انوروك ةحئاج ترثأأ له
ىوتصسŸأ ىلع Òثأات اهل نكي ⁄ ةقيق◊أ ‘^^

ي-ن-طو Òثأا-ت ا-ه-ل ل-ب ،ط-ق-ف ي-لÙأ
ي-عو--لأ ل--صضف--ب ن--ك--ل ،يŸا--عو
ةدعا-صسمو ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأو
دحأو ةحنÃ نيررصضتملل ةلودلأ

ا-ن-ع-ط-ت-صسأ ،م-ي-ت-ن-صس نو-ي-ل--م
.اهمامأأ دومصصلأو اهتهجأوم

ة-ي-فأر-سشت-سس’أ م-ك-تر-ظ--ن
 ؟ةرئأدلاب نكسسلأ لكسشم ل◊

،ةيئانث-ت-صسأ فور-ظ-ب ‘ ا-نرر-م^^
نع ةثوروم تافلم سسيدكت ‘ كلذ ببصستو
أذل ،لصضفأأ مداقلأ نأأ دقتعأأ نكل ،انو-ق-ب-صس ن-يذ-لأ
’ نم امÓحأأ نونبي مهلع‚ نل  اننأاب ناكصسلأ نئمطأأ

لئاصسولأ لكبو اندوهج ىراصصق لذبنصس اننأ’ ،ءيصش

لكصشم لحو هب اندعو ام دي-صسج-ت-ل ،ا-ن-ل ة-حا-تŸأ
ةديحولأ يه انترئأد نأأ كلذ ىلع انليلدو ،نكصسلأ
تائزŒ تعزوو ،اهدعوب ‘وت نأأ تعاطتصسأ يتلأ
،طقف ةيأدبلأ هذه اعبطو ،اهتقو ‘ ةيصضرأ’أ عطقلأ

ةبغر انصسŸ امدعب لصضفأأ مداقلأ ـ تلق امك ـ هنأ’
،ةي’ولاب نكصسلأ ةمزأأ لح ‘ ةي’ولأ ›أو ىدل  ةÒبك
.انترئأد اهنم اعبطو

ن-م هو-م-ت-عزو ا-م نأأ نود-ق-ت-ع-ت ل-ه ن--ك--لو
؟فاك تائزجتلأ

انحنÁ نأاب ةي’و ›أو نم انبلط أذل ،’ ديكأأ^^
.ىرخأأ تائزŒ ءاصشنإ’ ةيفاصضإأ ةصصخر

،ليحرت نم له ،نكسسلأ نع ثيدحلل دوعن
 ؟ةينكسس سصسصح نم ةرئأدلأ تدافتسسأ لهو

ةرئأدلأ زو– امنيب ،نكصس بلط6843 انيصصحأأ^^
’ بلطلأ ةيطغت ةبصسن نأأ ينعي ام ،نكصس551 ىلع
.ةئŸاب6.3ـلأ ىدعتت
ةدحو04 نم ةنوعج تدافتصسأ دقف ،لي-صصف-ت-لا-بو
اعبط يهو ،انكصس09 نم ةراصشب تدافتصسأو ،ةينكصس
مامأأ ديأزتŸأ تابلطلأ ددعب ة-نرا-ق-م ة-ي-فا-ك Òغ
.‘أرغÁدلأ ومنلأ مقر ديأزت
ليكصشت ةداعإأ ‘ عرصشتصس ان◊اصصم نأأ ¤إأ  Òصشأأو

تافلم ةصسأردل نك-صسلا-ب ة-ف-ل-كŸأ ةر-ئأد-لأ ة-ن÷
ق◊أ لصصي يكلو ةيفافصشو ة-قد-ب ن-ك-صسلأ ي-ب-لا-ط

سصاÿأ نكصسلأ ج-مأر-ب را-طإأ ‘ كلذو ،ه-ي-ب-لا-ط-ل
.ةيروهم÷أ سسيئر  لبق نم هنع نلعŸأ

؟ةيفيرلأ ةناعإ’أ ةسصح نعو
،ةناعإأ09ـلأ ةيفيرلأ ةنا-عإ’أ ة-صصح د-ع-ت-ت ⁄^^

تابلط نم ةئŸاب1 نم Ìكأأ يطغت ’ ةناعإأ يهو
.ةيفير ةقطنŸأ نأأو ةصصاخ ،ناكصسلأ

Úنطأوملل اهنوهجو-ت ي-ت-لأ ة-لا-سسر-لأ ي-ها-م
؟نكسسلأ فلم لوح مهتنأامطل

ل-ك لذ--ب--ن--صس ا--ن--نأا--ب Úن--طأوŸأنئمطن
،نكصسلأ لكصشم ءأوتح’ ان-تأدو-ه‹

ق-ح ه-ل ن-م ل-ك نأا-ب م-ه-ل د-كؤو--نو
’إأ بهذي نل ق◊أ نأابو ،هذخأايصس

Ÿنا-ك-صسل-ل لو-قأأو ،ه-ي-ق-ح-ت--صس
ق-ق– ’ ة--بذا--ك--لأ دو--عو--لأ““

  .““ةيمنتلأ

 .ةÒخأأ ةملك
ركصشن،’وأأ^^

نإأ لوقأأ اي-نا-ث ،““رأو◊أ““ةد-ير-ج
ثدحي اŸ ةصسكاعلأ ةآأرŸأ مÓعإ’أ

ايصصخصش ا-نأأو ،ا-ن-ع-م-ت‹ ‘و ا-ن-لو-ح
ةفرعم هلÓخ نم تعط-ت-صسأو ه-ن-م تد-ف-ت-صسأ

دكؤوأأ أذهل ،جأرد د’وأاب ةمصسن فلأأ561ـلأ ت’اغصشنأ
‘ م-ه-م م-ها-صسمو ط-ي-صسوو كير-صش مÓ-عإ’أ نأا-ب
.ةيلÙأ ةيمنتلأ

دوأدوب.كوÈم:هرواح

””رأو◊أ””ـل جأرد د’وأأ ةرئأد سسيئر روسسكأأ يدهŸأ

 ..ةــــيمنتلا قـــق– ’ ةـــبذاكلا دوـــعولا
نكسسلا ةمزأا ل◊ اندوهج لذبنسس نكل

نكسس551 نم جأرد د’وأأ تدافتسسأ^
 لظ ةقطنم98 انيسصحأأ ^

ءأوتح’ انتأدوه‹ لك لذبن هلوقب ،ÚنطأوŸأ ،روسسكأأ يدهŸأ ،ةليسسŸاب جأرد د’وأأ ةرئأد سسيئر نأامط
هل نم نأاب ،جأرد د’وأأ ناكسسل دكؤون”” :””رأو◊أ””عم هل رأوح ‘ ،جأرد د’وأأ ةرئأد سسيئر لاقو.نكسسلأ لكسشم

اندوهج ىراسصق لذبنسس اننأ’ ،ءيسش ’ نم امÓحأأ نونبي مهلع‚ نل  اننأابو ،لسضفأأ مداقلأ نأأو هذخأايسس قح
ةهجوŸأ ةيومنتلأ عيراسشŸأ لوحو.””نكسسلأ لكسشم لحو هب اندعو ام ديسسجتل انل ةحاتŸأ لئاسسولأ لكبو
يعأرت ةطوبسضم ةيجهنمو ةيجيتأÎسسإأ تعبتأ ه◊اسصم نأاب ةرئأدلأ سسيئر دكأأ ،لظلأ قطانم ناكسسل

نع بيقنتلأو رف◊أ ةداعإأو ،زاغلأو ءابرهكلأ يتكبسشب مهلاسصيإاك ،ةقطنم لكل ةيلوأ’أ تاجايتح’أ بيترت
.””دحاج ’إأ هركني ’ تأذلاب قطانŸأ هذه ‘ ةلودلأ دوه‹”” :Óئاق ،””كلاسسŸأ حتفو برسشلل حلاسصلأ ءاŸأ

تايعم÷أ ةفرعŸ دنسس قطانم لكاسشم ةرئأدلأ تايدلب قطانم ةسصاخ .لظلأ

وأأ عبرأأ كانه تايلمع سسمخ ببسسب أرخأات تفرع سضعب ةسضراعم انحتف دقو ،ÚنطأوŸأ رأو◊أ تأونق مهعم



زاغلاب طبرلا نولجعتسسي ةمÓسسوب د’وأا ةيرق ناكسس
نيديفتسسŸا نمسض ةقطنŸا جاردإاب ،فيطسس ةي’و بونج ةفسصرلا ةيدلبب ةملسسوب د’وأا ةيرق ناكسس بلاطي
ةقفاوم رظتنتو سصوسصÿا اذهب اعورسشم ت‹رب اهنأا ةيدلبلا حلاسصم دكؤوت اميف ،يعيبطلا زاغلاب طبرلا نم
ÚبختنŸا ةاقلÚ Ãبلاطم ،ةيدلبلا رقم مامأا ةيرقلا هذه ينطاوم نم تارسشعلا عمŒو.هيلع ةيسصولا ةيريدŸا
ىرقلا نم ديدعلا سسكع ىلع ،زاغلاب مهتانكسس طبر رخأات بابسسأا ةفرعم فدهب ÚيلÙا

ديكأات نم مغرلاب ـ مهبسسح ـ اذهو ،ةرواÛا تايدلبلا ‘ ىرخأ’ا ةيناكسسلا تاعمجتلاو
ىلع ،رئاودلاو تايدلبلا ءاسسؤور عم ةÒخأ’ا هتاعامتجا ‘ ،ةلبع لامك ،فيطسس ›او
مهنإاف نونطاوŸا هدكأا ام بسسحو.ةلوزعŸا ةيئانلا ىرقلا حلاسصل ةيومنت عيراسشم ة‹رب

طبر عيراسشم ة‹رب سصوسصخب ،ةيلÙا تاطلسسلا لبق نم ءافو÷ا دوعولا نم اومئسس
‘ ةÒبكلا مهتاناعم نيدكؤوم ،عقاولا سضرأا ىلع ثدحي ⁄ يذلا ةيفيرلا ءابرهكلاو زاغلا

تابوعسصلل ارظن بط◊ا قرحب ةئفدتلا ‘ ةيديلقتلا قرطلا ¤إا مهئو÷و ءاتسشلا لسصف
،ةيدلبلا سسيئر امأا.ناتوبلا زاغ تاروراق ىلع لوسص◊ا دنع ةرم لك اهنوفداسصي يتلا

تعسضوو ،يعيبطلا زاغلاب ةيرقلا طبرل اعورسشم اقباسس ت‹رب ه◊اسصم نأاب دكأا دقف
ةيئاهنلا اهتقفاوم ذخأا راظتنا ‘ ،ةي’ولاب ةقاطلا ةيريدم ىوتسسم ىلع ةسساردلا فلم

قلطن’او ةلواقŸا ةكرسشلا د-يد– م-ث ،›اŸا فل-غ-لا سصي-سصخ-ت ل-ب-ق ،عور-سشŸا ى-ل-ع
هبارعل .ح :فيطسس.لاغسشأ’ا ‘ اهدعب

٠351 ةسصحب ةسصاÿا تادافتسس’اب ةقلعتŸا ليسصافتلا فلتfl نع ،فلسشلا ةرئاد سسيئر فسشك
ءاسصقإا ”   هنأا ،هل حيرسصت ‘ ةرئادلا سسيئر دكأاو ،فلسشلا ةيدلببAPL امعدم ايوقرت انكسس
ةمئاقلا هذه ن-م-سض بز-عأا522 وحن جاردإا ” اميف ،يراقعلا ق-ي-ق-ح-ت-لا د-ع-ب ا-سصخ-سش٠42
  .ةينكسسلا

لكب ةمدقتم -هبسسحب - لاغسشأ’او ،عقاوم3 ـب لاغسشأ’ا قلطن’ هتاذ لوؤوسسŸا راسشأاو
42 ةنوسس نب يحبو انكسسم٠5 رثوكلا دجسسم بناجبو انكسسم٠4 ةفرسشلا يح نم
رير– سصوسصخب تابوعسصلا ليلذتل Úيراقعلا ÚقرŸا عم عامتجا دقع ”و ،ةدحو
ةيلمع سصوسصخبو .لاغسشألا ةÒتو ‘ عارسسإ’ا لجأا نم ءانبلا ةسصخر حنمو ،راقعلا

نكسسلل ينطولا قودنسصلا حلاسصل هيلع ام عفدي ديفتسسŸا نإاف ،رطسشأ’ا ديدسست
LNC،ا نأا ا-م-كŸمتيسس امك .نير-خآا-ب م-ه-سضيو-ع-ت م-ت-ي ع-فد-لا ن-ع ن-ير-خأا-ت

.12٠2 ةنسسل ديدج جمانرب ‘ مهجاردإا لجأا نم معدŸا يوقÎلا نكسسلل21٠2 ةنسس تافلم باحسصأا ءاعدتسسا
ىقبت ةينكسسلا عيراسشŸا فلتfl زا‚إا لاغسشأا نأا ،ارخؤوم دكأا فلسشلا ةي’ول نكسسلا ريدم نأا ركذلا ريد÷ا

نم فلسشلا ةي’و ةسصح نأا ¤إا اتف’ ،اهيلع قفتŸا ةينوناقلا اهلاجآا ‘ اهعيزوتو اهلامكتسسا لجأا نم ةلسصاوتم
٠٧11 تعزو اميف ،ةدحو٠351 فلسشلا ةرئادل تسصسصخ ثيح ،ةدحو٠٠٧2 تغلب معدŸا يوقÎلا   تانكسس
ةنسسلا ةمهم ةينكسس جمارب نم ةي’ولا ةدافتسسا ةيناكمإا ¤إا راسشأا امك ،ىرخأ’ا رئاودلا يقاب ىلع ةدحو
تاطلسسلا هرمأا تربدت رمأا وهو ،اهحا‚إ’ راقعلا ىلع روثع-لا ‘ ة-غ-لا-ب-لا تا-بو-ع-سصل-ل را-سشأا ا-م-ي-ف ،ة-يرا÷ا
.هتاذ سضرغلل ةيمومعلا تاراقعلا لك ءاسصحإا ىلع لمعت ةن÷ بيسصنتب ةيئ’ولا

تلول“ Òمسس :فلسشلا
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ةمعدŸا ةيوقÎلا تانكسسلا نم اسصخسش042 يسصقت ةيراقعلا تاقيقحتلا

““ يتخبلا يديسس““ ينكسسلا ي◊ا لازام
حلاسصم نورظتني يلع يديسس ةيدلبب
ةلجع عفدل ةي’و-لا ى-ت-حو ة-يد-ل-ب-لا
ة-ع-قو-ق ن-م م-ه-جار-خإاو ة--ي--م--ن--ت--لا
.سشيمهتلا

ةليÙا تاطلسسلا ي◊ا ناكسس بلاطيو
،تاقرطلا تيفزتب يلع يديسس ةيدلبل
ي◊ا ةÒخأ’ا را----ط----مأ’ا تلز-----ع ذإا
.ةلوزعم ةقطنم ¤إا هتلوحو ينكسسلا

““يتخبلا يدي-سس““ نا-ك-سس بلا-ط-ي ا-م-ك
¤إا بيغت يتلا ةيمومعلا ةرانإ’ا عيسسوتب ،تاونسس ذنم

يذ-لا تقو--لا ‘ اذ--ه ،بو--ل--طŸا ىو--ت--سسŸا--ب نآ’ا د--ح

ةينكسسلا ءايحأ’ا ن-م دد-ع تدا-ف-ت-سسا
ع-يرا-سشم ن-م ،ي-ل-ع يد-ي-سس ة-يد-ل--ب--ب
تيفزتب تحمسس ةير-سض◊ا ة-ئ-ي-ه-ت-ل-ل
،ءار-سضخ تاءا-سضف زا‚إاو تا-قر--ط--لا
يديسس““ يح ناك-سس ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا
ينكسسلا ي◊ا ةئيهتب نوبلاطي ““ يتخب
ةيعون ةيوم-ن-ت تا-ي-ل-م-ع سصي-سصخ-تو
جاتحيو يسسن-م ه-نأا ن-يÈت-ع-م ،ي◊ا-ب

تاطلسسلا لب-ق ن-م ة-ي-عو-ن ة-تا-ف-ت-ل’
ه-ل سصسصخ-ت نأا بج-ي ي-ت--لا ،ة--ي--لÙا

.ةقاطلاو ةيمومعلا لاغسشأ’ا يعاطق ‘ عيراسشم
Êاورم .م :Âاغتسسم

يديسس““ ناكسس
نوثيغتسسي ““يتخب

 ىوسصقلا تايولوأ’ا نم ءاŸا Òفوت ..سسوم ديهج
،سسو-م د-ي-ه-ج ،ة-يدŸا ›او د--كأا

ل-ج لا-م-ك-ت--سسا ةرور--سض ى--ل--ع
ءاŸا ةكب-سشب ة-ق-ل-ع-تŸا ع-يرا-سشŸا
Ÿز-ي-جو فر-ظ ‘ ل-ظ-لا ق-طا--ن،
نم ءاŸا ة-ك-ب-سشب ط-بر-لا اÈت-ع-م
ا-ه-ن-م د-ب’ ي--ت--لا تا--يرور--سضلا
‘ ةيئادبلا قرطلا ىلع ءاسضقلل

.ءاŸا بلج
ةيئاجف-لا ه-ترا-يز-ل ’ا-م-ك-ت-سساو
ىلع هنيي-ع-ت ذ-ن-م ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا

ةرايز ›اول-ل نا-ك ،ة-يدŸا ة-ي’و
Òب-ك-لا بل-ق-لا ةر-ئاد-ل ة-ي-ئا-ج-ف
ثيح ،Òبكلا بلقلاو ةياردسسلا ،دباع نب رئ-ب ،ثل-ث-لا ا-ه-تا-يد-ل-ب-ب
قطانŸ ةهجوŸا عيراسشŸا اهللخ نم نياع تاطfi ةدع ىلع فقو
.ةيئانلا ىرقلا Èع لظلا

‘ ءاŸا ةكبسشب طبرلا ما“إا ‘ عارسسإ’ا ةرورسض ىلع ›اولا ددسشو
ةقرفب ءاŸاب طبرلا عورسشمو دباع نب رئب ةيد-ل-ب-ب ة-لا-غز-لا ة-قر-ف
ىسصقأا ‘ ÚعورسشŸا ميلسست ىلع احل-م ،ة-يارد-سسلا ‘ ة-ي-ق-ي’ز-لا

.نك‡ تقو
تا-ب-جو-لاو ة-يز-كرŸا ة-ئ-فد-ت-لا نأاو ة-سصا-خ ها-سضر ›او-لا ىد--بأاو
هتاذ تقولا ‘ احلم ،ةعطاقŸا سسرادم عيمج ‘ ةرفوتم ةنخاسسلا
ىلع ،نارمع ينبو مولعم ينبب ةلز-ع-لا كف ع-يرا-سشŸ هد-ق-ف-ت ءا-ن-ثأا
.ةلزعلا ىلع ءاسضقلل ÚعورسشŸا ديسسŒ ‘ عارسسإ’ا

تايدلبلا ينطاوÃ هعمج يذلا يسشماهلا ءاقللا ءانثأا ›اولا سصلخو
،ةحاتŸا تايناكمإ’ا قفو تايرورسضلا لك Òفوتب هدهعت ¤إا ،ثلثلا

دسصق ةرايز لك دعب ›اولا اهيرجي يتلا مييقتلا تاسسلج راظتنا ‘
Œا ليجسستو ديسسŸعيراسش. 

 يديعسس .حبار :ةيدŸا

حسضوي ةلقروب لقنلا ريدم
لقنلا ةÒعسست عافترا نأاسشب

باحسصأا ةدايز ،ةدسشب ةلقرو ورفاسسم دقتنا
لخاد طسشنت يتلا يعام÷ا لقنلا تلفاح
ةÒع--سست---لا ‘ ة---ل---قرو ة---ن---يد---م ل---خاد
ى-ل-ع بجوو ،ة--ي--نو--نا--ق Òغ ا--هوÈت--عاو
تاءارجإا ذاختا ـ مهب-سسح ـ ل-ق-ن-لا ة-ير-يد-م

” هنأا ،““راو◊ا““ ـل يدج قي-فو-ت ر-يدŸا ح-سضوأا ه-ت-ه-ج ن-م.ة-ي-عدرو ة-مرا-سص ة-ي-نو-نا-ق
ىلع81٠2 ةنسس تلفا◊ا باحسصأا عم قا-ف-تإ’ا ”و ،ل-ب-ق ن-م ل-ق-ن-لا ةÒع-سست ف-ي-ق-سست

تقول ةÒعسستلا هذه قيبطت ليجأات اوبلط تلفا◊ا باحسصأا نكل ةÒعسستلا هتاهب مازتلإ’ا
يأاو ،اهيف سسبل ’و ةينوناق Èتعت تادايزلا هتاه نأا ىنعÃ ،ايلاح ثدحي ام وهو ،قح’

،ةيئاسضق تاعباتمو ةمراسص تابوقعل سضرعتيسس اهيلع قفتŸا تاÒعسستلاب مزتلي ’ لماعتم
تاطلسسلاو ةراجتلا ةيريدم عم كاÎسشإ’اب ةيئاجفو ةيرود ةبقارم نا÷ كانه نأا فاسضأاو

،ÚلماعتŸاو لقنلا ةيريدم Úب اهيلع قفتŸا طورسشلا لك قيبطت ىلع سصر◊اب موقت ،ةينمأ’ا
اوسضرعت نم كانهو ،طورسشلا هتاهل فلاfl لك ةبقاعم ”و ،ةÒعسستلا طبسض اهسسأار ىلعو
Ÿا ثحو.ةيئاسضق تاعباتŸا ريدŸنطاوÚ يأا نع غيلبتلاو يعولاب يلحتلا ىلع flةفلا Ÿةيريد
ل-سصاو-ت-لا ع-قاوÃ ة-ير-يدŸا ة-ح-ف-سص Èع وأا سسكا-ف-لا ق-ير-ط ن-ع وأا ا-يرو-سضح ءاو--سس ،ل--ق--ن--لا
.““انتياغ هاسضرو نطاوŸا ةمدخ““ :لئاق ،يعامتجإ’ا

ملسسلا دبع .موغلسش :ةلقرو

ةقباطŸا ةداهسش ىلع لوسص◊ا نوطارامو ةفل÷ا ورمثتسسم
تابوعسص نم ،ةفل÷اب سصاوÿا نيرمثتسسŸا سضعب يكتسشي

ةداهسش ىلع لوسصحلل ةينوطارام ة-ماود م-ه-ت-ل-خدأا ةÒث-ك
مهفذاقتت تارادإ’ا نإاف ،نيرم-ث-ت-سسŸا بسسحو.ة-ق-با-طŸا

ةيؤور ملح سضهجتسس اهنأا-كو تد-ب تا-ظ-ف–و تار-يÈت-ب
نم مهسضعب ءاهتنا مغر ،عقاولا سضرأا ىلع مهعيراسشم

ترم هنأاب ،بابسشلا نيرمثتسسŸا دحأا  زÈيو. زا‚إ’ا
‘ لازام هنأا ’إا هعورسشم لامكتسسا ىلع رهسشأا٠1

امك ـ دعت يتلا ،ةقباطŸا ةداهسش نع ثحبلا ةلحر
هذه هرفوت امو لمعلا ةرسشابŸ رورŸا زاوج ـ لاق

ءا-ن-بأ’ ل-غ-سش بسصا--ن--م ن--م تارا--م--ث--ت--سس’ا
ليلذت نورظتني نيرمثتسسŸا سضعب ىقبي تاظفحت-لاو ل-طا-م-ت-لا Úبو.ة-ي’و-لا

تاهيجوتل اقيبطت   يرادإ’ا تايسضتقŸا قفو تاءارجإ’ا عيرسستب تابوعسصلا
،داسصتقلل ةزفÙا ةيرامثتسس’ا ةيكر◊ا معدي يذلا ،ةيروهم÷ا سسيئر

ح-لا-سصل ة-ق-با-طŸا ةدا-ه-سش ل-ع-ف-ي ن-مو ،ة-ف-ل÷ا-ب ل-لÿا ن-م-ك-ي ن-يأا-ف
؟Úيلعفلا نيرمثتسسŸا

سسانهب .ءاهب :ةفل÷ا

 ـه2441 لوأ’ا ىدامج32  قـفاوŸا  م12٠2 يفناج٧٠ سسيمÿا

ءابرغ اهلغسشي لجيجب ةيفيظولا تانكسسلا نم ةئاŸاب43

؟اــــــــــــهدادÎسس’ ›اوــــــــــلا كرــــــــحتيسس لــــــــــه
ةيبÎلا عاطق نع ءابرغ سصاخسشأا اهلغسشي ةيفيظولا تانكسسلا نم ديدعلا نع ،لجيجب يئ’ولا يبعسشلا سسلÛا ءاسضعأا فسشك
نلعأا يذلا ،ماعلا Úمأ’ا ناسسل ىلع ،لجيج ةي’و حلاسصم هتدكأا ام وهو ،هت÷اعمو عسضولا اذه ‘ قيقحتلا ¤إا Úعاد ،ميلعتلاو
.ءابرغ اهلغسشي ةيفيظولا تانكسسلا نم %43 نأا نع
تايدلب فلتÈ flع ةيئادتب’ا سسرادŸاب ةيمازلإ’ا ةيفيظولا تانكسسلا ءاسصحإا ةيلمع نأا ،لجيج ةي’ول ماعلا Úمأ’ا دافأاو

43 لثÁ ام وهو ،ةينوناق Òغ ةقيرطب ’وغسشم انكسس191 دوجو نع ترفسسأا ،ةيبÎلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ت“ يتلاو ،ةي’ولا
انكسس152 اهنم ،انكسس855 ـب ردقي تانكسسلا هذهل ›امجإ’ا ددعلا نأا ثدحتŸا فسشك امك .لكايهلا هذه ددع نم ةئاŸاب

ةيعسضو ‘ انكسس221و ،ةديج ةيعسضو ‘ دجاوتي نكسس921 اهنم ،ةئاŸاب89،44 ةبسسنب يأا ةينوناق قيرطب ’وغسشم
15 غلب ةرغاسشلا تانكسسلا ددع نإا لاق ثيح ،قفارŸا هذه نع ةقيقد ليسصافت اسضيأا ماعلا Úمأ’ا ركذو .ةئيسس

تانكسسلا ددع سصخي اميف امأا .مدهلا بلطتت91 اهنم ،انكسس34ـب ردق ةروجهŸا تانكسسلا ددع ،انكسس
يتلا تانكسسلا ددع نأا Úح ‘ ،انكسس22ـب ردقف ،ةيسسردم معاطم وأا ةرادإلل تارقمك ةلوغسشŸا

اهنأاسشب ردسص يتلا تانكسسلا ددع امأا ،انكسس92 غلبف ةلادعلا ىوتسسم ىلع عازن لfi ايلاح دجوت
دقف ،سصئاقن نم Êاعت يتلا تانكسسلاب لفكتلا ةيلمع سصوسصخبو .نكسس95ـب ردقف يئاسضق مكح

ثيح ،اهب ةدجاوتŸا ةيئادتب’ا سسرادŸا ميمرت ةيلمع عم ةازاوŸاب متت اهنأا ةي’ولا ولوؤوسسم دكأا
،اهيقحتسسم ىلع ةيمازلإ’ا ةيفيظولا تانكسسلا عيزوت ةداعإا ةرورسضب تايدلبلل تاميلعت تهجو
اهعيزوت ةداعإاو ،اهعاجÎسساو ةينوناق Òغ قرطب ةلوغسشŸا تانكسسلا ةيعسضو ةيوسست ىلع لمعلاو
ةقلعتŸا طاقنلا نم ديدعلا سسلÛاب ءاسضعأا حرط امك .اهب لومعŸا Úناوقلا قفو اهيقحتسسم ىلع

نونكسسي اناكم مهيدل سسيلو دعاقتلا ىلع اوليحأا ن‡ ءاردŸاو ÚملعŸا سضعب دوجو اهنم ،عوسضوŸاب
نيذلا ء’ؤوهل ةيفيظولا تانكسسلا ءلخإا اهب متي يتلا ةيفيكلا ÚبختنŸا سضعب ركنتسسا ثيح ،هيف
Úعاد ،ميلعتلا ‘ لايجأا ةيبرت ‘ اومهاسسو ميلعتلاو ةيبÎلا عاطق ةمدخ ‘ ةليوط تاونسس اوسضق
.ةنويل Ìكأا نوكت ىرخأا قرطب  مهعم لماعتلا ¤إا

ةحيلسص .سش :لجيج



 انوروك Òثأاتو يحشصلا عشضولا لظ ‘

ةمزألا نم جورخلل لولح نع ثحبت ةيرئازج رششن رود
 لماشش داشسكو تارادشصإلا ددع سصلقت ..تاعيبŸا عجارت ـ

تاونشس ذنم يثراك عشضولا :بتكلا يرششانل ةينطولا ةباقنلا ـ
ةمزألا نم فيفختلل ةكÎششم ةن÷ ثعب :ةفاقثلا ةرازو

ملشستشسا يتلا تقولا ‘و  عشضولا اذه مامأا
يدحتلا رششنلا رود سضعب تعفر سضعبلا هيف
،انوروك-لا ن-مز ‘ بت-ك-لا راد-شصإا تل-شصاوو
›ود-لا ر-ئاز÷ا سضر-ع--م ل--ي--جأا--ت  م--غرو
مهنأا لإا ،مهل اشسفنتم Èت-ع-ي يذ-لا با-ت-ك-ل-ل

،““ديÈلا قيرط نع عيبلا““ ةقيرط ¤إا اوأا÷
.دورطلا لاشسرإاو

ةهجاوم ‘ فÓتخ’ا تاروششنم
ةمزأ’ا

هذ---ه ¤إا تأا÷ فÓ---ت---خلا تارو---ششن----م
ثيح ،يحشصلا رج◊ا ةياد-ب ع-م ة-ق-ير-ط-لا

ءايفوأاو ءارق-لا  ع-م ل-شصاو-ت-لا ى-ل-ع تل-م-ع
ىلع ةيمشسرلا مهتحفشص Èع  ةبلطلاو رادلا

،““كوب سسيفلا““ يعامتجلا لشصاوتلا عقوم
ةلآا ترمتشساو امئاد اهديدج سضرعت تناكو
تارادشصإلا ر-ششن ¤إا تد-م-ع ا-م-ك .ر-ششن-لا
نع Úمتهملل ا-ه-لا-شصيإا ة-لواfiو ة-ق-با-شسلا

.ةيديرب دورط قيرط

لكل جراfl داجيإا ..““ميم““ راد
 تاقئاشضلا

ايشسآا اهتبحاشصل ،رششنلل  ““ميم““ راد ترشصأاو
ط-شسو لو-ل-ح دا-ج-يإا ى-ل-ع ،ى--شسو--م ي--ل--ع

رادشصإاب٠٢٠٢ لÓ----خ تما----قو ،ة----مزألا
ءا-م-شسأل بت-ك-لا ن-م ة-عو-ن--ت--م ة--عو--م‹

يذ-لا طÿا سسف-ن ة-ل-شصاو-م ع-م ،ة-فور-ع--م
ا-ه-ت-ح-ف-شص Èع تشضر-ع ثي-ح ،ه--ب تفر--ع

رخآا ““ميم““ راد ،““كوب سسيفلا““ ىلع ةيمشسرلا
ترفوو ،اهنم ةÁدقلا ىتحو ،تارادشصإلا

:تبتكو ديÈلا قيرط نع ليشصوتلا ةمدخ
›ود-لا نو-لا-شصلا با-ي-غ ‘.. ٍما--ع ُدا--شصح

بات-ك-لا لازا-م ..ر-ج◊ا رو-شضحو با-ت-ك-ل-ل
ل-ك-ل جراfl دا--ج--يإا ى--ل--ع (ا--حا◊إا ّر--شصي)
.تاقئاشضلا

لماشش داشسك .. ““لايخ““ تاروششنم
ةحئا÷ا ببشسب بتكلل

،““لايخ““ تاروششنم ريدم هتهج نم Èتعاو
داشسك““ ‘ تببشست ةحئا÷ا نأا ،يبيط قيفر
يتلا هراد اهنمو ،رودلا عيمج ىدل ““لماشش
ماعلا٠9 لباقم ‘ اناونع٠5““ طقف تردشصأا
رشصوح9١٠٢ جوتن-م““ نأا ا-ف-ي-شضم ،““ي-شضاŸا
٠٢٠٢ ما-ع جو-ت-ن-م Êا-ع-ي ا-م-ن-ي-ب ،ر-ج◊ا--ب
.““هجاتنإا ةلق ببشسب
‘ ة-شصشصخ-ت--م راد--ك ““لا--ي--خ““ نأا حر--شصو
ءاغلإا ببشسب اÒثك ترشسخ““ ‘اقثلا باتكلا

ىلع ءاوشس ،باتكلل ›ودلا رئاز÷ا نولاشص
ىوتشسم ىلع وأا ،نوزıا فيرشصت ىوتشسم
مغر““ ه-نأا ¤إا ا-ت-فل ،““ئرا-ق-لا ع-م ة-قÓ-ع-لا
طاششنلا ‘ رادلا تر-م-ت-شسا د-ق-ف ة-ح-ئا÷ا

طئاشسولا Èع اشصوشصخو اهبتكل جيوÎلاو
.““ةيمقرلا

 اهتارادشصإا صصلقت ““غانيل““
ةينطولا ة-شسشسؤوŸا-ب ر-ششن-لا ا-شضيأا سصل-ق-تو
ام ،ةحئا÷ا ببشسب (غانيإا) ةيعبطŸا نونفلل

يبطلا باتكلا““ ىلع طقف لمع-ل-ل ا-هر-ط-شضا
يفحشصلا قح-ل-م-ل-ل ا-ق-فو ““ي-شسردŸا ه-ب-ششو
نأا فيشضي يذلا ،روكاز لشضاف ،ةشسشسؤوŸاب
٠٧ ¤ا٠6 نم““ اقباشس ردشصت تناك ““غانيإا““

ماعلا اذه سضفخنا هنأا Òغ ،ايو-ن-شس ا-ناو-ن-ع
.““طقف٠٢ ›اوح ¤إا

:بتكلا يرششانل ةينطولا ةباقنلا
تاونشس ذنم يثراك عشضولا

راد ريدم ،يشضام د-م-حأا ،ه-ت-ه-ج ن-م ىر-يو
يرششانل ةينطولا ةباقنلا سسيئرو ““ةمك◊ا““
ة-ي-ع-شضو ‘ عا-ط-ق-لا نأا ،(لا-ن--شس) بت--ك--لا
با-ي-غ““ ل-ظ ‘ ““تاو-ن--شس ذ--ن--م ة--ي--ثرا--ك““

رود نم ديدعلا““ لعج ام ،““ةيفاقث ةشسايشس
نع ايفرظ فقوتت وأا يفتخت عباطŸاو رششنلا
.هلوق دح ىلع ،““اهطاششن Òغت وأا لمعلا

لماوع ةدعل عشضو-لا اذ-ه ثد-ح-تŸا ع-جر-يو
ببشسب عاطقلل ةلودلا معد عجارت““ اهنيب نم
دادعأا ““سصلقت»و ،““تاقفنلا ديششرت ةشسايشس
،ة-عا-ب-ط-لا ف-ي-لا-ك-ت عا-ف--تراو تا--ب--ت--كŸا
مامأا يقرولا باتك-لا ع-جار-ت ¤إا ة-فا-شضإلا-ب
.ةيمقرلا طئاشسولا

تاءارجإاو ةحئا÷ا نأا ىلع يشضام ددششيو
اباشصأاو بعشصلا عشضو-لا اذ-ه ا-م-قا-ف““ ر-ج◊ا
قلغو عيبلا ةكرح فقوتب ““للششلاب عاطقلا
ةقلعتŸا تايلاعفلا فلتfl ءاغلإاو تا-ب-ت-كŸا
رششن راد٠5 فقوت““ ‘ ببشست ام با-ت-ك-لا-ب
ةئاŸاب٠9و ايئاهن طاششنلا نع ةباقنلل ةعبات
تÒغ وأا ا-شضيأا تف-قو-ت ي-ت-لاو ع-با--طŸا ن--م

راد““ ةعب-ط-مو ه-ت-ع-ب-ط-م ا-ه-ن-مو ““ا-ه-طا-ششن
ناتللا (ةباقنلا ‘ ةوشضعلا) ““ثيد◊ا باتكلا
.لاق امك ،““قحل راعششإا ¤إا ايفرظ اتفقوت““

ة-فا-ق--ث--لا ةرازو ه--مÓ--ك قا--ي--شس ‘ ا--عدو
معدل تامز-ي-نا-ك-ي-م ل-ي-ع-ف-ت ¤إا نو-ن-ف-لاو
ينطولا ز-كرŸا ل-ي-ع-ف-ت““ اذ-كو ،ن-ير-ششا-ن-لا
ريراقت مدقي نأا سضورفŸا نم يذلا ““باتكلل

لاجÃ سضهنيو عاطقلا اذ-ه لو-ح ة-ي-م-شسر
.يشضام لوقي ،ةمجÎلا

عباطم ةدعب لمعلا تفقوأا ةحئا÷ا
Úمأا فششك ،عباطŸا نع ثيد◊ا قايشس ‘و
يتلا ،““جورعوب ةعبط-م““ بحا-شص ،جور-عو-ب
،““بتك نع ةرابع اهتاعوبطم نم ةئاŸاب٠8““
ةدعل هتعبطÃ لم-ع-لا تف-قوأا““ ة-ح-ئا÷ا نأا

ر-ه-شش طا-ششن-لا ف-نأا-ت-شست نأا ل-ب-ق رو--ه--شش
طقف يشسردŸا هبشش بت-ك ‘ ن-ك-لو ،و-ي-لو-ي
ةحئا÷ا نأا افيشضم ،““ادج مششتfi لكششبو
““هلامع فشصن حيرشست““ ىلع اشضيأا هتÈجأا

٠٧ ›او-ح--ب سضف--خ--نا““ ه--لا--م--عأا م--قر نأاو
.““ةئاŸاب

 تاعيبŸا ‘ عجارت
،Êامه÷ا دنهم ،““انلا-ف-طأا““ راد ر-يد-م د-كأاو
‘و تاعيبŸا مجح ‘ ““Òبك سضافخنا““ دوجو
ما-ع-لا اذ-ه ةد-يد÷ا ن-يوا-ن-ع-لا تاراد--شصإا

⁄ ثيح ،ة-ح-ئا÷ا بب-شسب9١٠٢ ـب ةنرا-ق-م
نم Ìكأاب ةنراقم اناونع5٢““ لإا هراد ردشصت
.““يشضاŸا ماعلا5٧

عجاÎلا اذ-ه بب-شس نأا ر-ششا-ن-لا اذ-ه ىر-يو
اذكو تايلولا ‘ ““عيزوتلا بايغ““ ‘ لثمتي
““ةيلودلاو ةينطولا باتكلا سضراع-م ءا-غ-لإا““

سضارعإا““ ¤إا ةفاشضإلاب ،““Óيشس““ اشصوشصخو
م-ه-تا--طو--ط--خÃ ة--كرا--ششŸا ن--ع Úف--لؤوŸا
تارهاظتلا عيمج ءاغلإل رظ-ن-لا-ب ةد-يد÷ا
.““باتكلاب ةقلعتŸا

 ةلكششم مهأا عيزوتلا
ريدŸا بئان راطإلا اذه ‘ اشضيأا بهذيو
يذلا ،سسلاشس Òششب ،““ه-مو-ه““ راد-ل ما-ع-لا
اههجاوي ““ةل-ك-ششم م-هأا ع-يزو-ت-لا““ نأا ىر-ي
عشضولا مقافت““ دقو ،تاونشس ذنم عاطقلا

قÓ-غإا““ ‘ تب-ب-شست ي--ت--لا ة--ح--ئا÷ا ع--م
Úب ل-ق-ن-لا ة--كر--ح فا--ق--يإاو تا--ب--ت--كŸا
ةي-ئار-ششلا ةرد-ق-لا سضي-ف-خ-تو تا-يلو-لا
.““نطاوملل
اذه ةانا-ع-م ن-م تداز““ ة-ح-ئا÷ا نأا Èت-عاو
اÓ ‘ 9١٠٢Ÿبق رثأات دق ناك يذلا عاطقلا
.““ةئاŸاب٠6 ›اوحب كاذنآا تاعيبŸا تشصلقت““

ةد-ح-تŸا ·ألا ة--م--ظ--نŸ ر--ير--ق--ت نا--كو
ردشص (وكشسنوي) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبÎلل
‘ ر-ششن-لا عا-ط-ق نأا ف-ششك د--ق ،ار--خؤو--م
ةئاŸاب5.٧ ـب سصلقتي نأا عقوتŸا نم ⁄اعلا
.ةحئا÷ا ببشسب

ةكÎششم ةن÷ ..ةفاقثلا ةرازو
 ةمزأ’ا نم فيفختلل

ة-فا-ق-ث-لا ةرازو تن-ل-عأا ة--ح--ئا÷ا لÓ--خو
ةن÷ ثعب ¤إا ه-ج-ت-ت فو-شس ا-ه-نأا نو-ن-ف-لاو
›وؤوشسمو نيرششانلا ن-م نو-ك-ت-ت ة-كÎششم
تاحÎقŸا ةشسارد لجأا نم ة-فا-ق-ث-لا ةرازو
نم للقت نأا ا-ه-نأا-شش ن-م ي-ت-لا ،تارو-شصت-لاو
ةحئاج نع ة-م-جا-ن-لا ة-يدا-شصت-قلا را-ثآلا

.باتكلا ةعانشص ىلع انوروك
ددع عمج ءاقل ةمزألا ةيادب لÓخ دقعو
ةرازو-لا ›وؤو-شسÃ با-ت-ك-لا ي--ت--با--ق--ن ن--م
سسيئر بئانو ةرازولل ماعلا Úمألا روشضحب
اذكو ،بتكلا ير-ششا-ن-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا
ةينطولا ةباقنلا بتكم وشضعو ماعلا Úمألا
ز-كرŸا سسي-ئر بنا-ج ¤إا ،بت-ك-لا ير-ششا-ن-ل
فلكŸا ةريزولا راششتشسمو باتكلل ي-ن-طو-لا
سشقا-نو عا-م-ت-جلا لوا-ن-ت د-قو ،با-ت-ك-لا-ب
باتكلا ةعانشصب ةقلعتŸا اياشضقلا نم ةلمج““

،ا-ه-ما-مأا ف-ق-ت ي-ت-لا ق-ئاو-ع-لاو ر--ئاز÷ا ‘
،ةيلا◊ا ة-ي-ح-شصلا ة-مزألا ل-ظ ‘ ة-شصا-خ
ةفاقثلا ةرازو Úب نواع-ت-لا ز-يز-ع-ت ل-ب-ُشسو
. ““رششنلا رودو

ن-م ة-ل-شسل-شس د--ع--ب عا--م--ت--جلا اذ--ه ءا--ج
دق عاط-ق-لا ا-ت-با-ق-ن تنا-ك ي-ت-لا تÓ-شسارŸا

نم ةلمج لوانتت ةريزو-لا ¤إا ا-ه-ب ا-ت-مد-ق-ت
ةمزألا زواŒ اهنأا-شش ن-م ي-ت-لا تا-حاÎقلا
ذنم بوكنŸا رششنلا عاطق اهيف طبختي يتلا
نم ةيحشصلا ةمزألا مقافت نأا لبق ةيادبلا

دق ن-ير-ششا-ن-لا ن-م دد-ع نا-كو .ه-ت-ي-ع-شضو
ةرازولل تا-حاÎقاو بلا-ط-م ة-ح-ئل او-ع-فر
،ةمزألا زواج-ت-ل تارو-شصت مد-ق-ت ة-ي-شصو-لا

ةدعاشسŸ ةرازولا قيدانشص ليعفت ةداعإا اهنم
سضورق Ëدقتو بئارشضلا ءاغلإاو نيرششانلا

ىدŸا ى-ل-ع ر-ششن--لا رود--ل د--ئاو--ف نود ن--م
‘ ر--ظ--ن--لا ةدا--عإا بنا--ج ¤إا ،ل--يو--ط--لا

.باتكلل يمومعلا ءانتقلا تاقفشص

8

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ سسيمÿا

ب .ناÁإا

،هرششنو باتكلا ةعانشص ‘ ةخشسار ديلاقت كل“ يتلاو ،ةليوط تاونشس ذنم ةطششنلاو ةحاشسلا ‘ ةفورعŸا ةيرئاز÷ا رششنلا رود نم ديدعلا لوا–
.دجتشسŸا انوروك سسوÒف ببشسب يشضاŸا ماعلا  ةشصاخ ،مهءابعأا تفعاشض يتلا ،ةÒخألا تاونشسلا لÓخ ةشصاخ اهفرعت يتلا ةمزألا هجاوم



 يبيطخ ديعشسل ““وفييارشس بطح““

يدرشسلإ هلبح ““عـــــــــطقت““و صصنلإ ““لــــــــقث““ لاكششإإ
ر-فا-ظ-تو ة-يدو-ق-ن-ع-لا تا-ي-شصخ-ششلا - ًا-ع-بار

fiاهتايك
يتلا ةيشضقلا يه ةيدرشسلا ةزيŸا هذه لعل
نوكت نأا تقحتشسا يتلاو ةياورلا اهيف تعرب
ة-فا-شضإا ل-ك-ششت ا-ه-نو-ك ،سصن-لا اذ-ه ة--ي--شضق
ل-ي-ث-م-ت-لا ثي-ح ن-م ه-ت-شسد--ن--ه--ل ة--ي--عو--ن
ثÓ-ث ة-ياور-لا دو--ق--ت ثي--ح ،ي--شصو--خ--ششلا

ملشس ‘ جردتت ،ءانبلا ةيدوقنع تايشصخشش
:يتآلا وحنلا ىلع ،ةيمهألاو تايوتشسŸا

تاذلا) ةيشسيئرلا ةيشصخششلا :يكبد ميلشس -١
هتيشصوشصخ ح-ن“ يذ-لا ،(بتا-ك-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا
سصنلا ىلع ةيتاذلا ةÒشسلا ةفشص ةيدرشسلا
هنأاب ءراقلل  ةدع تاعابط-نا ه-ح-ن-م را-ب-ت-عا-ب
بتاكلا ةايح ‘ ةمهم تاطfi لثمتيو يوري
‘ وأا ر-ئاز÷ا ‘ ءاو-شس ،ة-ي--تاذ--لا ه--تÒشسو
هتÒشسم تأادب يفحشص بتاك لثم وهو ،رجهŸا
ملح يتلا ،تانيعشستلا ةلحرم ‘ ةيمÓعإلا

اهنمو ،ةدع نادلب ¤إا رجا-هو ا-ه-حار-ج ه-ع-م
امك ةينشسوبلا وفييار-شس سسي-لو) ا-ي-ن-ي-فو-ل-شس
نع ة-ياور-لا ثد-ح-ت-ت ي-ت-لا (ناو-ن-ع-لا Òششي
.اهيلإا هتلحر ميشساقت
ةيوناثلا ة-ي-شصخ-ششلا :سشت-ي-لو-ب ا-نا-ف-يإا -2
ةين-شسو-ب ةا-ت-ف ،(م-ي-ل-شس ل-ط-ب-ل-ل ةد-عا-شسŸا)
ةايح ةواشسق سشياعت (وفييارشس نم ًاديد–و)
نا-ق-ل-ب-لا بر-ح ه--ب ف--شصع--ت يذ--لا ا--هد--ل--ب
حرشسم ةيواه ،تانيعشستلا ‘ ةيلاشصئتشسلا

رمتشسŸا اهنادقف ةجيتن ًايجراخ ًاككفت سشيعت
ةجيتن ًايرشسأا ًاككفتو ،اهملتشست ةفيظو لكل
ًاككفتو ،نيÒقفلا اهيدلاو Úب مئادلا عارشصلا
عم ةيفطاعلا اهرعاششم مادشص ةجيتن ًايشسفن
،ةهج نم اهب طي– يتلا ة-ير-ششب-لا جذا-م-ن-لا

نم ةبئاÿا ةينهŸاو ةينفلا ا-ه-تا-حو-م-ط ع-مو
تابطم ‘ اهلاقثأا لكب طقشستل ،ةيناث ةهج

⁄ يذلا اهنينج تطقشسأا امك ًاما“ ،ءاقششلا
(ناروغ) ينشسوبلا اهقيدشص نم هو‰ لمتكي
ةيشصخششلل يقي-ق◊ا بألا د-م-حأا ي-شس ل-تا-ق
.ميلشس ةيشسيئرلا

يتأات ةيوناث ةيشصخشش :يكبد دمحأا يشس -٣
دعب باطÿاو ةميقلا ثيح نم Êاثلا ماقŸا ‘

ىلع ةياورلا ةيادب همدقت يذلا وهو ،[انافيإا]
اي-ن-ي-فو-ل-شس ¤إا ر-فا-شس يذ-لا م-ي-ل-شس م-ع ه-نأا

ىدحإا جوزتو ،(انايلبويل) اهتمشصاعب رقتشساو
تلغتششا ،كانه ىهقم بحا-شص و-هو ،ا-ه-ئا-شسن
ا-نا-ف-يإا] ¤وألا ة-يو-نا--ث--لا ة--ي--شصخ--ششلا ه--ب
اهدرطي نأا لبق ،ميل-شس ة-ق-يد-شص [سشت-ي-لو-ب

اذ-ه ل-ت-ق-م د-ع-ب ح-شضت-ي-ل ،ه-ن-م د-م-حا ي-شس
[ناروغ ينشسو-ب-لا ر-جا-هŸا ] د-ي ى-ل-ع Òخألا

ركنتŸا يقيق◊ا بألا وه هنأا ،انافيإا قيدشص
همع عم رئاز÷ا ‘ سشيعي ناك يذلا ،ميلشسل
.هوبأا هنأا ًادقتعم ،يقيق◊ا
وأا ةلطب-لا ة-ي-شصخ-ششل-ل سصن-لا بتا-ك ي-ط-ع-ي
ة-ي-ف-ي-ظو تا-ف-شصاو-م ،[م-ي-ل-شس] ة-ي-شسي-ئر-لا

،هشسفن بتاكلا ي-ه ا-ه-نأا-ب ي-حو-ت ة-ي-با-ط-خو
حوبلا تاماقم سضعب ‘ ئرا-ق-لا ن-ظ-ي-ل ى-ت-ح

ةÒشسلا ن-م تارذ-شش در-شست ا-ه-نأا ي-تا--جا--نŸا
ا-هراد-ح-نا ع-م ة-شصا-خ ،بتا-ك--ل--ل ة--ي--تاذ--لا
طبتري يتلا ةداعشسوب ةنيدم وحن يدارإاÓلا
‘ ل-ع-ف ا-م-ك ًا-ما“ ،ًا-يرو-ع-شش ل بتا-ك-لا ا-ه-ب

را-ظ-ت-نا ‘ ًا--ما--ع نو--ع--برأا) ¤وألا ه--ت--ياور
.(ليبازيإا

ىلع ئراقلا فرعتي ل يذ-لا ،ل-ط-ب-لا م-ي-ل-شس
يفحشص وه ،ةح-ف-شص5٣ دع-ب لإا اذ-ه ه-م-شسا

ىدل ةيناديŸا تاقيقحتلا-ب ف-ل-ك-م ،ئد-ت-ب-م
ن-مز ‘ ه-تلا-ق-م ع-قو-ي ،ة-ي-مو-ك-ح ةد-ير--ج

وه راعتشسم مشساب ،تانيعشستلا ةنfi دادتششا
ةقشش ةمشصاعلا ‘ يÎكي ،(ميهاربا نب رامع)

يذلا ،هدلاو مايأا رخآا ا-ه-ي-ف سشيا-ع-ي ة-ئÎه-م
،هابر يذلا همع هنأا ة-ياور-لا ة-يا-ه-ن ف-ششك-ت
دمحأا يشس همع يقÓيل اينيفولشس ¤إا رفاشسيو
هنأا كانه ةيثبعلا هتافو دعب فششتكي يذلا

،رئاز÷ا ¤إا اهدعب دوعيل ،يقيق◊ا هدلاو وه
fiلا سضع-ب ًاد-شصتÌعيب ن-ع ا-ه-ثرو ي-ت-لا ةو

،اي-ن-ي-فو-ل-شس ‘ ه-ي-بأا تا-ك-ل-ت‡ ن-م ه-ب-ي-شصن
،[يحتف] هقيد-شص ع-م ةد-ير-ج ا-ه-ب سسشسؤو-ي-ل

نم Èكألا بيشصن-لا ذ-خأا ا-م و-ه را-شسŸا اذ-هو
رز-ي ⁄ ل-ط-ب-لا نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ة-ياور-لا

لت– يتلا ،ةينشسوبلا ةم-شصا-ع-لا و-ف-ي-يار-شس
ف-ي-ك-ف ،ه-ن-ت-م نود سصن-لا اذ-ه ‘ ناو-ن-ع--لا
لطبلا ناكŸا اهامدق أاطت لأا لطبلا ةيشصخششل

يتلا نكا-مألا نأا كلذ ؟ناو-ن-ع-لاو فÓ-غ-لا ‘
ل ةثÓث يه ًارشصح ميلشس لطبلا اهعم لماعت
ة-ن-يد-مو -ة-ير-ئاز÷ا ة-م-شصا-ع-لا :ا-ه-ل ع--بار
!؟انايلبويل ةينيفولشسلا ةمشصاعلاو -ةداعشسوب
سصنلا ىوتÚ fiب ةمئاقلا ةوجفلا هذه ىقبتل
ةهج نم هناونع Úبو هنيبو ،ةهج نم هفÓغو
.ًايزمر ًاينف ل ةرÈم Òغ ،ةيناث
يدوقنعلا ليكششتلا وه ،سصنلل بشسحي ام نكل
ن-م ة-ي-شصخ-شش ل-ك نإا ثي-ح ،تا-ي-شصخ--ششل--ل
ن-م فر-ع ل-ك-شش ى-ل-ع تي-ن-ب تا--ي--شصخ--ششلا
قلعتي ،سصنلل ةثÓ-ث-لا ة-ي-شسي-ئر-لا فار-عألا
ةيعرفلا تايشصخششلا نم دو-ق-ن-ع ا-ه-ن-م ل-ك-ب

:يتآلا وحنلا ىلع
،ميلشس لطبلا ةيشصخشش وه :لوألا فرعلا  -
تا-ي-شصخ-ششلا ن-م دو-ق-ن-ع ه-ب ق-ل-ع-ت-ي يذ--لا
هو-بأا :ي-هو ،ه-ت-شصق ا-ه-ب ل-ما-ك-ت-ت ة-ي-عر-ف-لا
همع هنأا دع-ب ا-م-ي-ف ف-ششت-ك-ي يذ-لا) سضيرŸا

ةكيلم هتقيدشصو ،قوراف هوخأاو ،(هابأا سسيلو
هتراجو ،يحت-ف ه-ق-يد-شصو ة-يرو-ح ا-ه-ت-خأاو
دهاÛاو ،فيرششلا هرا-جو ،ةÒشصن ة-ق-ل-طŸا
.ةينيفولشسلا انيرولو قرزل جا◊ا

ةيوناثلا ةيشصخششلا هلث“ :Êاثلا فرعلاو  -
ن-م دو-ق-ن-ع ا-ه-ب ق-ل-ع-ت-يو ،سشت-ي-لو-ب ا-نا-ف--يإا
يه ،اهتاشسأامو اهتشصق ينبت يتلا تايشصخششلا

ة-قا-عŸا ا-ه-ت-خأاو بأاو مأا) ة-ك-ك-فŸا ا-ه-ت-ل--ئا--ع
اهراجو ،(اششا-شس بÎغŸا ا-هو-خأاو ،(ي-ششت-نآا)
اهقيدشصو ،ايليإا هنباو ،فÓشسي-مو-ت سضما-غ-لا

اميف هوبأا) هم-عو م-ي-ل-شس ¤إا ة-فا-شضإا ،نراو-غ
تلغتششا يذلا ىهقŸا بحاشص دمحا يشس (دعب
.هب
ةيونا-ث-لا ة-ي-شصخ-ششلا و-ه ،ثلا-ث-لا فر-ع-لا -
نم رخآا دوق-ن-ع :ي-ك-بد د-م-حأا ي-شس ة-ي-نا-ث-لا
،اهنم هادلوو ادان ه-ت-جوز ي-ه ،تا-ي-شصخ-ششلا

انافيإا :ن-ه-شسأار ى-ل-عو ه-تلدا-ن ن-م ة-ف-ئا-طو
.سشتيلوب
رودت يتلا ةيشصوخششلا ديقانعلا ةينقت لعلو

لماكتب ،اهتشصق ينبتو ،ةيشصخشش لك كلف ‘
يه ئراقلل ةملظŸا اهاياوز فششكتو ،قÓخ

هدر-شس تا-ي-ن-ق-ت ن-م ي-ئاور-لا ها-ن-ب ا--م ع--ت--مأا
ة-كر◊ا ل-ي-ق-ث--لا سصن--لا اذ--ه ‘ ي--ثÓ--ث--لا

م-ت-ير أاد-ب-ي ل يذ-لاو .طو-طÿا ع-ط--ق--تŸاو
د-ع-ب لإا ق-يو-ششت-لاو بÓ--ق--نلا ‘ ه--ثاد--حأا
ةحفشص٠2١ ـ------------لا ‘ يأا .٧٠2 ،ة-ح-ف-شصلا
.ةÒخألا

جلوكلا ةنميهو ةينمشضلا تايكÙا -ًاشسماخ
هزرفأا يذلا قÿÓا رفاظتلا نم مغرلا ىلع
ة--ثÓ--ث--لا ة--ي--شصشصق--لا ناو---كألا ل---خاد---ت

نأا لإا ،ةيشسيئرلا ة-يدو-ق-ن-ع-لا تا-ي-شصخ-ششل-ل
يدرشسلا هلب-ح ع-ط-ق-تو سصن-لا ل-ق-ث لا-ك-ششإا

هيلإا انرششأا يذلا ،(ةكب◊ا بايغ) يثداو◊او
تايليفط دوجو ¤إا سساشسألاب دئاع ،لبق نم

دوعي ل ةيدرشس عطاقم يهو ،ةديدع ةيئاكح
سصنلاب لاشصتلا ةعطقنم اهنوكل اذه اهفشصو
وأا ةرور--شض Òغ ‘ ا--ه--ع--شضو نأل ل---ب ،ًاد---بأا

لب ،ةقشصل-م ع-طا-ق-م ا-ه-ل-ع-ج قا-ي-شس ةا-عار-م
اهلقثو اهزاششن رهظأا يذلا جلوكلا ةحشضاو
لبح عيطقت ‘ اهببشست ةجرد ¤إا سصنلا ىلع

ًار-ظ-نو .ه-ثاد-حأا ع--م ي--مارد--لا ل--شصاو--ت--لا
اهÌكأا ىلع ليثمت-لا-ب ر-شصت-ق-ن-شس ا-ه-تÌك-ل
:درشسلل Óًيطعتو ًازورب
‘ مي-ل-شس ل-ط-ب-لا ع-م ن-ير-فا-شسŸا تا-يا-ك-ح -
،ةداعشسوب ¤إا ةمشصا-ع-لا ن-م ةر-جألا ةرا-ي-شس
مهتاياكحب تقولا نوشضÁ سسانأا تاياكح يه

عيشضاوم نم يأاب اه-ل ة-قÓ-ع ل ي-ت-لا ةد-ئاز-لا
لتقل اهنأا اهنوم-شضم ن-م د-كأا-ت-ي ل-ب ،ة-ياور-لا
وششح-ي كلذ ع-مو ،ة-ل-حر-لا ة-ي-شض“و تقو-لا
ل-ت-ق-ل ة-شصشصıا ثيدا--حألا كل--ت ي--ئاور--لا
ل-ب-ح لا-شصوأا ع-ط-ق-ت-ل سصن-لا ن-م-شض تقو--لا
نمز لت-ق-تو ،ه-تا-عو-شضو-م م-شصف-تو ،در-شسلا
مشصفتو ،ًارده هشضايب لغششتو ،ًاشضيأا سصنلا

.ةلادلا ةيدرشسلا هŸاعم
وأا رÈم نود سصنلا ‘ ةرركتŸا ةرهاظلاو -
ةد-ع ة--ي--شصن د--هاو--شش ما--حدزا ي--ه ة--للد
(snoitatic)، نوكي نأا نود سصنلا ‘ اهيلاوتو

طبار كانه نوكي نأا وأا ،اهدوجول عاد كانه
عمو ،اهنيب ط-بر-ي ق-ط-ن-م وأا يو-ن-ع-م وأا ›لد
لثم ،سضعب قوف اهشضع-ب بتا-ك-لا ق-شصل-ي كلذ
ةنانف توشصب ةيبرغم ةينغأل ،١8 سص ‘ هلقن

ةينغألا ةياهن دعبو ،[انلوم اي هللا] ةيرئازج
كيد] بتاكلا نع ثدحتت ةرقف دروي ةرششابم
ةر-ششا-ب-م جز-ي م-ث ،ه-فر-ع-ي ل يذ-لا [ز-ن-ك-ه
(زنكيد كيد) ةشصق ‘ ةكيلم هتقيدشص ةشصقب
؟؟هفرعت تناك نإا لءاشستيو
لو ،Úبقاعتم Úترق-ف ‘ تا-عو-شضو-م ثÓ-ث
لو ،ة-ه-ج ن-م،ر-خآلا-ب عو-شضو-م يأل ة--ل--شص
؟هثادحأاو سصنلا عوشضوÃ ة-ثÓ-ث-ل-ل ة-قÓ-ع
هذ-ه ن-ع ئرا-ق-لا لؤوا-شست ةد--شش نأا--شش ن--مو
ل-ب-ح ع-ط-ق-ت نأا ةز-ششا-ن-لا ة-ق-شصلŸا ع-طا--قŸا
ينهذلا هزيكرت تتششت وأا ،قبشس عم لشصاوتلا

زيكرت ¤إا ةجا◊ا دششأاب يه ةينهذ ةياور ‘
تا-ق-شصلŸا هذ-ه-ب ه-ت-ي-ت-ششت سسي-لو ،ئرا--ق--لا
.ةرŸÈا Òغ ةيئاوششعلا

‘و ،لوألا ل---شصف---لا ن---م Òخألا ءز÷ا ‘ -
نع ثيد◊ا يهتني ،ًاديد– Òخألا هرطشس
و-ح-ن ةدا-ع-شسو-ب ة-ن-يد-م ردا-غ-ي و-هو م-ي-ل--شس
لشصفلا نم ةياد-ب أا-جا-ف-ت-ن ن-ك-ل ،ة-م-شصا-ع-لا
تايتفلا لزاغي هشسفن ميلشسب هيلي يذلا Êاثلا
ة-م-شصا-ع ا-نا-ي-ل-بو-ي-ل عراو-شش ‘ تلو--ج--تŸا

فيك رÈي رورملل رشسج يأا نود ا-ي-ن-ي-فو-ل-شس
ة-م-شصا-ع-لاو ةدا-ع-شسو-ب Úب ة-فا-شسŸا زا--ت--جا

رخآا نأا ًازاششن جلوكلا ديزي امو ،ةينيفولشسلا
ميلشس رفشس ةلأاشسم لوح ئراقلا ىدل ةمولعم
ن-م سضفر د-ق ه-ف-ل-م نأا ي-ه ا-ي-ن-ي-فو-ل--شس ¤إا
كلذ دعب هد‚ مث ،ةنين-ي-فو-ل-شسلا ةرا-ف-شسلا

ةاعارم نود ؟اهعراوشش ‘ لو-ج-ت-ي ةر-ششا-ب-م
،ا-هرÈي ق-ط-ن-م وأا ثاد-حأÓ-ل ل--شسل--شست يأل

لشصف يأا ‘ ه-نأا-ب ر-ع-ششي ئرا-ق-لا نأا ة-جرد-ل
Áنود ،ناكم يأا ‘ ةيشصخشش ةيأا د‚ نأا نك

نأا ول امك ،قباشسلا اهعشضوب ةقÓع اهل نوكت نأا
ةاقŸÓ ًايقطنمو ًاشسلشس ًاقيرط دجي ⁄ يئاورلا
،انافيإاو ميل-شس ،Úت-ي-شسي-ئر-لا Úت-ي-شصخ-ششلا

¤إا ة-ن-شسو-ب--لا ن--م ي--ه تل--ق--ت--نا نأا نا--ك--ف
لطبلا امأا ،ةشسلشسو ةرÈم ةقيرطب اينيفولشس
‘ ح-ب-شصيو ةدا-ع-شسو--ب ‘ تي--ب--ي--ف م--ي--ل--شس
،نوكيف نك ةقيرطب ةينيفول-شسلا ة-م-شصا-ع-لا

كانه اهدجي يتلا انافيإا-ب ي-ق-ت-ل-ي-شس اذ-ك-هو
م-ي-ل-شس م-ع د--م--حا ي--شس ى--ه--ق--م ‘ ة--لدا--ن
.يقيق◊ا هوبأاو يشضاÎفلا

يتلا ةنيدŸا هذه ‘ ةيعكشستلا هتلوج دعبو -
د‚ ،تامدقم نود ةداع-شسو-ب ن-م ا-ه-ي-ف لز-ن
ذيبن نابرششي دمحا يشس همع عم ةأاجف ميلشس
،ةينيفولشسلا ةمشصاعلاب يلÙا (انيف انيهوك)

ان-م-ل-ع-ي نأا نود ،ثيد◊ا ‘ نا-شصئا-غ ا-م-هو
حيحشص .ا-ي-ق-ت-لا ن-يأاو ى-ت-مو ف-ي-ك ي-ئاور-لا

‘ نمزلا ع-ير-شست-ل ة-ي-ن-ق-ت-ك فذ◊ا كا-ن-ه
ثادحألا Îب نوكي نأا نكÁ ل نكل ،ةياورلا
اهفشصتنم ‘ ىرخأا ةيادبو ،لم-ت-ك-ت ⁄ ي-ت-لا

وأا ةرÈم ةيقطنم ةقÓع امهنيب نوكت نأا نود
.ةموهفم
سسافنألا ‘ كلذ كردتشسا دق بتاكلا لعلو
يك– ةرذشش ق-شصلأا-ف ،ة-ياور-لا ن-م ةÒخألا

هذه تءاج دقو ،ةنيدŸا كلت ¤إا ميلشس باهذ
ا-ه-نا-ك-م Òغ ‘ ،قا-شصلإلا ة-ح-شضاو ةرذ-ششلا
نا----ك د----قو ،ح----شضاو رÈم نودو ،بشسا----نŸا
حو-شضو ‘ ةدا-يز ،َا--شضيأا ر--خأا--تŸا ا--ه--قا--شصلإا
.سصنلا لقثو ،زاششنلا

ةياورلا هذه ‘ جلوكلا ةرهاظ بيرغ نمو -
ق-شصلأا Úح ،٤٤١-٣٤١ يتحف-شص ‘ ثد-ح ا-م
نم ةشصق يهو) ميلشس مأا ةافو ةشصق بتاكلا
اهمشسا ةينيفو-ل-شس ةرا-ج ة-شصق ع-م (ةر-كاذ-لا
قشصلأا مث ،(ةنهار ةشصق يهو) ا-ه-ب-ل-كو ا-نر-يإا
هتقيدشص نع ثدحتت ةثلاث ةشصق Úتشصقلاب
ن-م ة-شصق)ر-ئاز÷ا ‘ ا-ه-كر-ت ي-ت-لا ة-ك-ي--ل--م
ةشصق ةثÓثلا سصشصقلاب قشصلي مث ،(ةركاذلا

ة--م--شصا--ع--لا ‘ تÓ--ف--ح ة---عا---ق ه---لو---خد
ةقرف دهاششيل (ةنهار ةشصق) ،ة-ي-ن-ي-فو-ل-شسلا

قايشس يأا نود انيرول ةاتفلاب ه-ئا-ق-لو خا-ب-يل
سصشصق-لا Úب كÎششم م-شسا-ق وأا ا--ه--ع--م--ج--ي
؟؟عبرألا

،ًانومشضمو ةركف ةدعابتŸا عطاقŸا هذه لكو
ع-م-ج و-هو ،Úت-ح-ف-شص ‘ ة-ي-لا-ت-ت--م تءا--ج

لو كبح نود ،(stnallocotua) تاقشصلملل
،اهرواŒ مكحي يل-خاد ق-ط-ن-م لو ل-شسل-شست
وأا ًارواŒ سسيلو ًامكارت اهعشضو لعج ام وهو
.Óًشسلشست
ةرŸÈا Òغ اهقا-شصلإا بي-لا-شسأاو تا-ق-شصلŸاو
با-ي-غ بب-شس ا-ه-ل-ع--لو ،سصن--لا ‘ ةد--يد--ع

ولف ،¤وألا٠٠2ـلا تاحفشصلا ‘ قيوششتلا
رÈي سسلشس يبولشسأا قطنم ةياورلا ‘ ناك
تاياكح وركيŸاو ةنيمشضلا تايكÙا دوجو
سصنلا قق◊ ،اهمغانت ىعري يدرشس طيخو
هتك-ب-ح ع-ن-شصي يذ-لا ما-ج-شسنلا ن-م ًا-عو-ن
ه-عو-ن-ت بشسا-ن--ي يذ--لا ،›لد--لا هد--ع--بو
جاŒرلا اذه ببشس نأا دقتعأاو .يشسانجألا

ثدح ،راكفأÓل يوشضوفلا يمكلا مكاÎلاو
دشش◊ا ىل-ع ز-ي-كÎلا و-ه لوألا :Úب-ب-شسل
،ناقلبلا ¤إا ةلحرلا لوح تامولعملل يمكلا

ةروÒشسل يلخاد قطنم قلخ نود لاح ا‡
تارا---يÿا Êا---ث---لا بب---شسلاو ،ثاد----حألا
حرط ىلع ميمشصتلا تلعج يتلا ةيدرشسلا
،اهل ي-قا-ي-شسلا د-ي-ه-م-ت-لا ن-م م-هأا ةر-ك-ف-لا

با-ي-غ بب-شس ا-م-ه ،نا-ق-با-شسلا نÓ-ما-ع--لاو
،ا-ه-ب-ي-غو ة-ك-ب◊ا كبرأا يذ-لا ،د-ي-ق-ع-ت--لا

ة-يدر-شسلا ة-ك--ب◊ا ق--ط--ن--م نأا مو--ل--ع--مو
ةعانشص رشس امه ديق-ع-ت-لا ة-ي-ج-ي-تاÎشساو
.سصن يأا ‘ قيوششتلا

9
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نم ةبر-قŸأ Êا-ب-شسإلأ ““د-يرد-م و-يرأد““ ع-قو-م د-كأأ
Îشسششنام يدان بردم ةبغر ديردم لاير يدان
مجاهŸأ ع-م د-قا-ع-ت-لأ ‘ لو-يدرأو-غ بي-ب ي-ت-ي-شس
‘ كلذو ،لبقŸأ فيشصلأ درأزاه نيديإأ يكيجلبلأ

دحأأ زرfi سضاير نوكي ةمخشض ةيلدابت ةقفشص
بعل ن-ع لو-يدرأو-غ ثح-ب--ي ثي--ح ،ا--ه--فأر--طأأ
لظ ‘ ،ىلعأأ ىوتشسم وحن قيرف-لأ ل-ق-ن ه-نا-ك-مإا-ب
ىلع قيرفلأ عم قلأاتلأ ‘ ةيلا◊أ ءامشسألأ لششف

،زرfi سضايرو ›اغتÈلأ ا-ف-ل-ي-شس ودرا-نر-ب رأر-غ

لمتÙأ نم ه-نإا-ف كلذ-ل
سضا---ير ىر---ن نأأ أد----ج

‘ يكلŸأ يدانلأ سصيمقب
.مداقلأ مشسوŸأ

لازي ’ ’ويدراوغ
دقاعتلاب ملحي

 يكيجلبلا عم
نأأ ر---ير---ق---ت---لأ د----كأأو
ر-شصي نا--ك لو--يدرأو--غ
ع--م د--قا--ع---ت---لأ ى---ل---ع

،مشسأوم ذنم يكيج-ل-ب-لأ
نيوكتب ملحي ناك ثيح
يدو درأزا--ه ة--ي--ئا--ن--ث

لاقتنلأ ‘ بعÓلأ ةبغرب مدطشصأ هنكل ،نيورب
نكل ،لمألأ دقفي هلعج ام وهو ،يكلŸأ يدانلأ ¤إأ

ع-فد ا-ي-نا-ب-شسإأ ‘ ةا-ي◊أ ع-م درأزا-ه م-ل-قأا-ت مد-ع
.أدد‹ هعم دقاعتلأ ةلواÙ لويدرأوغ

 اعم زرfiو ودرانÒبب هتلدابم ‘ عناÁ نل
هتلدابم ،ريرق-ت-لأ بشسح ،لو-يدرأو-غ ع-ناÁ ن-لو
بعشص ةقفشص يهو ،اعم ودرانÒبو زرfi يئانثلاب

Úب-عÓ-ل ه-ت-جا-ح ل-ظ ‘ ،لا-ير-لأ ا-ه--شضفر--ي نأأ
Ãيرئأز÷أ حان÷أ ناف كلذل ،يئانثلأ تافشصأو

ولو ىتح ،اينابشسإأ ¤إأ لاقتنلاب هملح ققحي دق
.هبحي يذلأ يدانلأ Ëرغل بعلل رمألأ قلعت

fiرمأ’ا ضضراعي نل زر
 ناديز عم لمعلل دعتسسمو

نإاف ،Úيدانلأ Úب تا-شضوا-فŸأ تمد-ق-ت ة-لا-ح ‘و
ر-ط-شضي د--ق ل--ب ،كلذ سضفر--ي ن--ل زرfi سضا--ير
بردŸأ نم لك عم لمعلأ لجأأ نم هبتأر سضيفختل
ÚبعÓل ةودق هÈت-ع-ي يذ-لأ نأد-يز ن-يد-لأ ن-يز
يذ--لأ ةÁز ن--ب Ëر--كو ،ر--ج--هŸأ ‘ Úير--ئأز÷أ

بعلل هزفحيشس ام وهو ،ةقأدشص ةقÓع هب هطبرت
.يكلŸأ يدانلل

 يتيسسلا نم هل جورخ لسضفأا نع ثحبي
ن-م ه-ل فر--ششم جور--خ ن--ع زرfi ثح--ب--ي ا--م--ك
دحأأ ¤إأ لاقتنلا-ب لإأ كلذ نو-ك-ي ن-لو ،ي-ت-ي-شسلأ

ناف كلذل ،خينويم نرياب وأأ اينابشسإأ ‘ موقلأ رابك
ىوتشسم ¤إأ لاقتنأ نوكيشس لايرلل زرfi لاقتنأ
حا-ن÷أ ه-ب بحر-ي ا-م و-هو ،ي-ت-ي-شسلأ ن--م ى--ل--عأأ
ءاقبلل اشسمحت-م د-ع-ي ⁄ ه-نأو ة-شصا-خ ير-ئأز÷أ

.لويدرأوغ فوشسليفلأ عم لمعلأو

 قفألأ ‘ ةيلدابت ةقفشص

fiدرازاه لاقتنا حاتفم زر
لبقŸا فيسصلا يتيسسلل

ءانغتسس’ا ضضفري ويسست’
 ونيروت حلاسصل ضسراف نع

Òهششلأ ›اطيإلأ يفحشصلأ دكأأ
““رو---ب---شس يا---ك---شس““ ةا---ن----ق ‘
يدان نأأ ويزرا-م يد ا-كو-ل-نا-ي-ج
دمfi نع ينغتشسي نل ويشستل
يو-ت-ششلأ و--تا--كŸÒأ ‘ سسرا--ف
هل-ي-ن مد-ع م-غر كلذو ،›ا◊أ
ةليكششت ع-م ة-مزÓ-لأ ق-ئا-قد-لأ

¤إأ أÒششم ،يغأزن-يإأ Êو-م-ي-شس
ىلع ر-ثأأ ن-م ي-ه تا-با-شصإلأ نأأ

ق---ير---ف ع---م بعÓ----لأ ةÒشسم
نإأ ويزراÁد لا-قو ،ة-م-شصا-ع-لأ
عفأدم تأردق ‘ قثي يغأزنيإأ
ل ه-نأأ ة-شصا-خ ،أÒث-ك ر--شضÿأ

لوأأ ‘ ه-مد-ق-ي-ل Òث-ك-لأ ه-يد-لو ن-شسلأ ‘ أÒغ-شص لأز--ي
نم يأل رظنلل يعأد ل هنإاف كلذل ،يدانلأ عم هل مشسوم
رشصي يذلأ ونيروت يدان نم ةشصاخ هل ةمدقŸأ سضورعلأ

 .هعم دقاعتلأ ىلع

““وروتلا““ ‘ هديريو هعم لمعلا هل قبسس يتايناف
ديفأد ،ونيروت يدان ‘ يشضايرلأ ريدŸأ نأأ ويزرام دكأأو
قبشس هنأأ ةشصاخ ،سسراف عم دقاعتلأ ىلع رشصي ،يتايناف
،بشصنŸأ سسفن لغششي ناك اŸ لابشس يدان ‘ هعم لمعلأ هل
هعم دقاعتلأ لواحي وهف كلذل ،أديج ه-تا-نا-ك-مإأ فر-ع-يو
.وروتلل يفلÿأ طÿأ ميعدت لجأ نم ةقيرط يأاب

 هيف طرفي نلو ..اÒثك هيلع لّوعي يغازنيإا
بعÓ-لأ ى-ل-ع أÒث-ك لو-ع-ي ي-غأز-ن-يإأ نأأ و--يزرا--م د--كأأو
ع-م ة-م-ظ-ت-نŸأ ه-ت-كرا-ششم مد-ع م--غر كلذو ،ير--ئأز÷أ
،ديعأوŸأ مداق ‘ ةشصرفلأ ه-ح-نŸ ح-م-ط-ي ن-ك-ل ،ق-ير-ف-لأ

عم ملقأاتلل اتقو جاتحيو قيرفلل أرخؤوم مظنأ هنأأ ةشصاخ
‘ رابكلأ ةعراقŸ حماطلأ ›اطيلأ يدانلأ لخأد عشضولأ
يرود-لأ ‘ ىو-ت-شسم ى-ل-عأأ ى-ل-ع بع-ل-لأو ،و-ي-ششت-لا--ك--لأ
.يبوروألأ

ةعسضاوتم بعÓلا تايئاسصحإا
 يدانلا عم هل ةلحرم لوأا ‘

تا-ي-ئا-شصحإأ نأأ لإأ ،ه-ب ›ا-ط-يإلأ يدا-ن--لأ كشس“ م--غرو
ثيح ،قيرفلأ عم هل ةلحرم لوأأ ‘ ةفيعشض ىقبت بعÓلأ

نآلأ ىتح تاقباشسŸأ عيمج ‘ ةأرابم31 ‘ سسراف كراشش
،تقولأ كلذ لÓخ .ة-ق-ي-قد917 ›امجإا-ب ،م-شسوŸأ أذ-ه
تا-قا-ط-ب سسم-خ ى-ل-ع ل-شصحو ة-م-شسا--ح ةر--ير“ مد--ق

.ايشساشسأأ بعللأ ىلع هدعاشست ل ةيئاشصحإأ يهو ،ءأرفشص

““انوروك““ ببسسب  ةي’وب دوهج رسسخي زتيم

›ودلأ هبعل ةباشصإأ نع ي-شسنر-ف-لأ ز-ت-ي-م يدا-ن ف-ششك
.د-ج-ت-شسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-يلو-ب د-ير--ف ير--ئأز÷أ

تأرابتخلأ نأأ ةيشسنرف-لأ ““بي-ك-ي-ل““ ة-ف-ي-ح-شص تف-ششكو
سسوÒفب ةيلوب ديرف يرئأز÷أ م-ج-ن-لأ ة-با-شصإأ تت-ب-ثأأ
فوفشص نع Úبئاغلأ زربأأ ةم-ئا-ق ¤إأ م-شضن-ي-ل ،““ا-نورو-ك““
نم81 عوبشسألأ ‘ ،ءاعبرألأ سسمأأ ،ودروب مامأأ ،قيرفلأ
مقاطلأ نأأ ¤إأ ةف-ي-ح-شصلأ ترا-ششأأو .ي-شسنر-ف-لأ يرود-لأ
،يبطلأ لوكوتوÈلأو لزعلل ،ةيلوب عاشضخإأ ررق يبطلأ

◊Ú فلاب هتباشصإأ نم ‘اعتلأÒسسو. 
““ىوقأأ دوعأاشسو يتحشص ىلع عيم÷أ نئمطأأ““ :ةيلوب

،ةيحشصلأ ه-ت-ي-ع-شضو سصو-شصخ-ب ع-ي-م÷أ ة-يلو-ب نأا-م-ط
‘ ي--م--شسر--لأ ه--با--شسح ى--ل--ع با--ع--لألأ ع--نا--شص بت--كو
نم ةينماشضت لئاشسر ثعب نم عيمج ركششأأ““ :““مأرغتشسنإأ““
د◊ ةديج يتحشصو مأرُي ام نشسحأأ ىلع ءيشش لك ،يلجأأ
أÈجُم يرا÷أ مشسوŸأ ةيأدب ذنم قلأاتŸُأ نوكيشسو .““نآلأ

.سسين ما-مأأ1 غيللأ ن-م ة-مدا-ق-لأ ة-لو÷أ ع-ي-ي-شضت ى-ل-ع
دق ناكو ،هلأوحأأ لشضفأأ ‘ ءأرحشصلأ براحُم دجأوتيو
Èم-شسيد ر-ه-شش لÓ-خ ه-ق-ير-ف ‘ بعل ل-شضفأا-ك Òت-خأأ
،مداقلأ عوبشسألأ ،اماع72ـلأ بحاشص عشضخيشسو .يشضاŸأ
ح-ب-شش ن-م سصل-خ-ت-ي نأأ ل-مأأ ى-ل-ع ،ةد-يد-ج تا-شصو-ح-ف-ل
.نك‡ تقو عرشسأاب ““91 ديفوك““

اهباششم نوكيشس ›ا◊أ يو-ت-ششلأ و-تا-كŸÒأ نأأ ود-ب-ي
أدراب نوكي نأأ رظتني ثيح ،ابوروأأ ‘ سسقطلأ  ةلا◊
““انوروك““ ةحئاجب عمجأ ⁄اعلأ رثأا-ت-ل ر-ظ-ن-لا-ب ،أد-ج

ام وهو ،ةيلاŸأ ةيدنألأ ليخأدم ىلع أدج ترثأأ يتلأ
دهششت نل يتلأ تÓيوحتلأ قوشس ىلع ابلشس سسكعنأ

سصخي اميفو ،ةطرافلأ مشسأوŸأ سسكع ةÒبك تابرشض
ن-ل لا◊أ نإا-ف ير-ئأز÷أ ي-ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ مو‚

Òيغت يعدتشست مهنم سضعبلأ ةلاح نأأ مغر فلتخي
،كر– يأأ كانه نوكي نأأ رظتني ل نكل ،ءأوجألأ

يذلأ زرfi سضاير بختنم-ل-ل لوألأ م-ج-ن-لأ ة-شصا-خ
ةدعل ءاتششلأ أذه كرحتي نل هنكل ،يتيشسلأ عم Êاعي
 .بابشسأأ

fiبك ةبسسنب ىقبيسس زرÒة 
مسسوŸا ةياهنل يتيسسلا ‘

ةياهنل لقألأ ىلع يتيشسلأ ‘ زرfi ىقبي نأأ رظتنيو
بردŸأ كشس“ اهم-هأأ با-ب-شسأأ ةد-ع-ل ،›ا◊أ م-شسوŸأ
أÒثك هيلع دمتعي ⁄ هنأ مغرف ،هب Óيودرأوغ بيب

ابعل هÈتعي هن-ك-ل ،م-شسوŸأ ن-م لوألأ ف-شصت-نŸأ ‘
Êاشس يرول ل-ي-حر د-ع-ب ة-شصا-خ ،ق-ير-ف-لأ ‘ ا-م-ه-م
نل وهف كلذل ،ÚبعÓ-لأ سضع-ب ىو-ت-شسم سضا-ف-خ-نأو
ببشسلأ نأأ امك ،ةينÓع كلذب حرشص دقو هيف طرفي
نويلم21 نم بÎقي يذلأ بعÓلأ بتأر وه Êاثلأ
يتلأ قرفلأ ن-م يأل ه-لا-ق-ت-نأ ل-قر-ع-ي ا-م و-هو ورو-ي
ىعشست ايلاح ىÈكلأ ةيدنألأ نأأ اÃ ،هتامدخ بلطت
سسوÒف تافلخÃ اهرثأات ببشسب اهتاقفن نم ليلقتلل
تقولأ ‘ هلاقتنأ نإاف كلذل ،ةيداشصتقلأ ““انوروك““
.أدج دعبتشسم ›ا◊أ

ينيعبسس نبو لاطع ،رسصان نب
 مهتيدنأا نامرفب اوكرحتي نل

يشضاŸأ يفيشصلأ وتاكŸÒأ مو‚ ناف ،رخآأ بناج نم
مهنإاف ،ةيدنأأ ةدع نم ةدششب Úبولطم أوناك نيذلأو
يذلأ رشصان نب رأرغ ىلع ،اتاتب مهتيدنأأ أوحÈي نل

Áي-م يدا-ن ن-م ة-ي-شسا-شسأأ ة-ع-ط-ق ل-ث-Óنل يذلأ ،ن
يأأ دجوي لو ،وروي نويلم05 نم لقأاب هيف طرفي
امك ،ةميقلأ كلتب هعم دقاعتلأ ىلع رداق ايلاح قيرف
Úح ‘ ،Ìكأأ روطتلل ءاقبلأ لشضفي ايشصخشش وه هنأ
لاطع فشسوي تامدخب اكشسم-ت-م سسي-ن يدا-ن ى-ق-ب-ي
لا◊أ سسفن و-هو ،ةد-يد-ع تا-با-شصإل سضر-ع-ت م-غر
ةدمعأأ نم نوكيل هجتي يذلأ ينيعبشس Íل ةبشسنلاب
Òغ ايلاح هيف طيرفتلأو ،خابدÓغ-ن-ششنا-م ا-ي-شسور-ب

ةطبأر ‘ يتيشسلأ دشض بعليشس يدانلأ نأأ اÃ ،نك‡
ةعانشص يو-ن-ي ي-ت-لأ ة-شسفا-نŸأ ي-هو ،ا-بوروأأ لا-ط-بأأ
.أدد‹ اهيف خيراتلأ

مÓغ ناعفدي Îسسيلو ›وبان
 ..نكل ،ةرداغملل Êاميلسسو

مÓغ يزوف نم لك ةيعشضو نأأ مغرف ،رخآأ بناج نم
›و-با-ن يدا-ن ع-م ةر-ششب-م Òغ Êا-م-ي--ل--شس مÓ--شسإأو
ا-م-ه-نا-ع-فد-ي ثي-ح ،يز-ي-ل‚إلأ Îشسي--لو ›ا--ط--يإأأ
مشسوŸأ ءاهنإأو ءاقبلأ نÓشضفي ا-م-ه-نأأ لإأ ،ةردا-غ-م-ل-ل

ثيح ،نيÒبك Úبتأر نلاني ام-ه-نأأ ة-شصا-خ ،كا-ن-ه
بتأر قوفي اميف ،وروي ÚيÓم3ـل مÓغ بتأر لشصي
دان يأأ عيطتشسي ل ام وهو ،وروي نويلمÊ 8.3اميلشس
ناكشسمتم امهنإاف كلذل ،امهحنم ابوروأأ ‘ طشسوتم
.مشسوŸأ ةياهنل ءاقبلاب

 نويل عم يدحتلا عفر ىلع رسصي يرمعلب
ىلع يرمعلب لام-ج ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ع-فأدŸأ ر-شصي
مغر كلذو ،يشسنرفلأ نوي-ل يدا-ن ع-م يد-ح-ت-لأ ع-فر
لوألأ فشصنلأ ‘ اهيلع لشصح يتلأ ةليلقلأ قئاقدلأ

نم اهيلع لشص– يتلأ سضورعلأ مغرو ،مشسوŸأ نم

هنأأ لإأ اشسنرف ‘ Êاثلأ فشصلأ ةيدنأأ سضعبو رطق
لجأ نم يدانلأ ‘ ءاقبلأ ىل-ع ر-شصأأو ،ا-ه-ل-ك ا-ه-شضفر
.باقلألأ لينو يشساشسأاك بعللأ

هلكاسشم ببسسب ةÒبك ةبسسنب رداغيسس بلاط نب
هيدان نع هليحر دكأات يذلأ ديحولأ بعÓلأ ىقبي

‘ ةÒثك ل-كا-ششم سشا-ع يذ-لأ ل-ي-ب-ن بلا-ط ن-ب و-ه
‘ هلوخد دع-ب ق-ير-ف-لأ ن-ع د-ع-بأأو ،ي-شضاŸأ ر-ه-ششلأ

د-يد÷أ بردŸأ ى-ت-حو ÊاŸألأ بردŸأ ع--م تأدا--ششم
يدان ¤إأ لاقتنلأ نم ابيرق هلعجي ام ،هءاقب سضفر

.يزيل‚لأ لتشساكوين نوكي دق ديدج

 ايليسسرام ‘ بولطم روليد
 ءاتسشلا اذه لقتني دقو

ديدج يدان ¤إأ لاق-ت-نÓ-ل ح-ششرŸأ بعÓ-لأ ى-ق-ب-يو
يدان فوفشص ‘ ›ودلأ مجاهŸأ وه ةÒبك ةقفشصب
ايليشسرام يدان وحن ،روليد يدنأأ يشسنرفلأ هيليبنوم
‘ ه-م-شضي د-قو سصا-ن-ق م-جا-ه-م ن--ع ثح--ب--ي يذ--لأ
رظتنت يتلأ ةÒبكلأ تا-يد-ح-ت-ل-ل ر-ظ-ن-لا-ب ،ءا-ت-ششلأ
.مشسوŸأ أذه يدانلأ

Êأرف لامج ي-----ف-----ح-----شصلأ د-----كأأ
ي---كر---ت يدو----ع----شسلأ
هتحفشص ىلع يدماغ-لأ

نأا---ب ““Îيو---ت““ ى---ل----ع
ير------------ئأز÷أ بردŸأ
كمشض يدا-ن-ل ق-با-شسلأ
‘ بردي نل يدوعشسلأ
أذه ةي-لÙأ ة-لو-ط-ب-لأ
نأأ ¤إأ أÒششم ،مشسوŸأ
ة---ما---ع---لأ Úنأو---ق----لأ
يدو---ع---شسلأ دا–Ó----ل

:لا---قو ،كلذ ر----شض–
نم ينلشصو ام بشسحب““
،مد---ق----لأ ةر----ك دا–أ

ير-كز ن-بو ا-يرو--ت--ي--ف
ا--ي--ن--ي--ششا--ك ورد--ي--بو

بيرد-ت ن-م Úعو--ن‡
أذه يدوعشس ق-ير-ف يأأ
ةشصاÿأ ةحئÓل اقفو يتأاي رأرقلأ أذه .مشسوŸأ
ن-م ع-ن“ ي-ت-لأ ÚبردŸأ ل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت ة-ي--لآا--ب
م-شسو-م ‘ Úيدو-ع-شس Úيدا--ن ى--ل--ع فأر--ششإلأ

مدقلأ ةركل يدوع-شسلأ دا–لأ ل-م-ع-يو .““د-حأو
‘ لمعلأ ميظ-ن-ت ى-ل-ع ،ة-ي-لا◊أ ةÎف-لأ لÓ-خ
‘ ةد-يد-ج Úنأو-ق ر-قأأ ثي--ح ،ÚفÙÎأ يرود
.يشضاŸأ Èمشسيد82ـلأ

 كمسض نع تلحر““ :يركز
 ““ ةيحسصلا يتلاح ببسسب

با-ب-شسأأ ير-كز ن--يد--لأ رو--ن ير--ئأز÷أ ف--ششك
،كمشض يدانب لوألأ قيرفلأ بيردت نع هليحر

ر-يرا-ق--ت تنا--كو .ة--ي--شضاŸأ تا--عا--شسلأ لÓ--خ
ترر-ق كم-شض يدا-ن ةرأدإأ نأأ  تد-كأأ ة-ي-ف--ح--شص

ةÁزهلأ بقع ةÒخألأ هتاحيرشصت دعب ، هتلاقإأ
تاشسفانم ن-م-شض ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ،ح-ت-ف-لأ ما-مأأ
نب دمÒ fiمألأ سسأاك يرود رمع نم11 ةلو÷أ

راششأأ ام سسكع أذه نكلو ،ÚفÎحملل ناملشس

.يرئأز÷أ بردŸأ ه-ي-لإأ
‘ ،ير------كز ح------شضوأأو
،ةي-ف-ح-شص تا-ح-ير-شصت
ن--ع ه--ل--ي--حر با--ب--شسأأ

:Óئاق ،قير-ف-لأ بيرد-ت
ا--ن---ت---قÓ---ع ته---ت---نأ““

⁄و ،ط-ق-ف ي-شضأÎلا--ب
ا--طر---شش د---حأأ ع---فد---ي

ا-نأأ““ :ع-با-تو .““ا--ي--ئأز--ج
د-ها-شش ل-ك--لأ ،سضير--م
بابششلأ ع-م ا-ن-ت-ه-جأو-م
ة-------لو÷أ ن-------م-------شض

يرود ن--م ة---شسدا---شسلأ
ناملشس نب د-مfi سسأا-ك
،يطوقشسو ،ÚفÎحملل
نم تب-ل-ط ةأرا-بŸأ د-ع-ب

سسيئر عاخ-ن و-بأأ ح-لا-شص
ايلاطيإل ةرداغŸأ يدانلأ

ءاقبلأ ينم بلط هنكل ،ةحأرللو يتلئاع رأوجب
يأأ ‘ ةرداغŸأ ‘ بغرأأ تنك ،ّ›إأ قيرفلأ ةجا◊
عشضولأ تمهفت ،ةحأرلأ ¤إأ ةجاحب Êأل ةظ◊

.““ةديج جئاتن انمدقو تررمتشسأو

 ةحارلاو ءاقبلا ديرأا ““
““ايلاطيإا ‘ يتلئاع بناجب

نمشض حتفلأ ةأرابم ‘““ :Óًئاق هث-يد-ح م-ت-ت-خأو
ي-ت-لأ ا-ه-شسف-ن ة--لا◊أ › تدا--ع11ـلأ ة--لو÷أ

طا-ي-ت-حلأ ة-كد ى-ل-ع تشسل-ج ،ا-ه--ل تشضر--ع--ت
تذختأ كانه ،يباشصعأأ تكشسمو هللأ رفغتشسأأ

Úي-شضاŸأ Úمو-ي-لأ ‘ ،ة-حأر--ل--ل ةردا--غŸأ رأر--ق
نأأو ي-ف-قو-م ه-ل تحر-ششو سسي-ئر-لأ ع-م تشسل-ج

ةجاحب انأأ ،فورظلأ هذه ‘ Òشسي نل قيرفلأ
عم دقاعتلأ ›و مهل لشضفألأ ناك ،ÚبعÓلأ ¤إأ

كمشض يدان نأأ ركذلا-ب ر-يد-ج .““د-يد-ج برد-م
رورم دعب ،طاقن8 ديشصرب ،Òخألأ زكرŸأ لتحي
.ÚفÙÎأ يرود ةشسفانم رمع نم ،ةأرابم11

ةيدوعسسلا ‘ بيردتلا نم عون‡ يركز

ىوـــــــقلا باــــعلأا تاــــسسفانم
 يفناج ةـياهن  فنأاتسست

يراــــــــــــــــــــــــــ÷ا
،يرا÷أ يفناج03 خيرات ىوقلأ باعلأل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ تددح
،ةيو-ه÷أ تلو-ط-ب-لأو تا-ي-ق-ت-لŸأ ءأر-جإأ ع-م تا-شسفا-نŸأ فا-ن-ئ-ت-شسل

تبتكو .ةيلأردفلأ ةئيهلأ تنلعأأ امبشسح ،رئأز÷أو ةنتاب ،فلششلاب
ىلع ةيمشسرلأ ةحفشصلأ ى-ل-ع ر-ششن ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ة-ي-لأرد-ف-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ
مأÎحأ عم تاشسفانملل يجيردتلأ فانئتشسلأ راطإأ ‘““ :““كوبشسيافلأ““

ميظنت ةيدا–لأ تررق ،ةينعŸأ ةماعلأ تاطلشسلأ تاهيجوت قيبطتو
،مشسوŸأ أذه لÓخ يفيرلأ ودعلل ةيوهج تلوطبو تايقتلم ةعبشس
دبع د-م-حأأ د-ي-شسو يأورŸ ي-ل-ع ة-ي-ن-طو-لأ ة-لو-ط-ب-لأ ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب
دعب0202 سسرام رهشش ذنم تفقوت دق تاشسفانŸأ لج تناكو .““ديم◊أ

دعوم عم نو-ي-شضا-ير-لأ نو-ك-ي-شسو .د-ج-ت-شسŸأ ا-نرو-ك سسوÒف ي-ششف-ت
6لأ ‘ ة‹ŸÈأ ةيوه÷أ ةلوطبلأو تايقتلŸأ ءأرجإأ لÓخ فانئتشسلأ

امأأ .ةلقروو ناشسملت ،ةنيطنشسق ،وزو يزيتب مداقلأ يرفيف رهشش نم
ت‹رب دقف ““ديم◊أ دبع دمحأأ ديشسو يأورŸ يلع““ ةينطولأ ةلوطبلأ

تاقابشسلأ لك نأأ ةيلأردفلأ ةئيهلأ تدكأأو .وزو يزيتب يرفيف02 ‘
.(تأديشسو لاجر) رباكأأو اماع02 ،اماع81 نم لقأأ تائفب ةشصاخ

عرــــــــــــبتي مÓـــــــــــغ
ةدعاسسŸ وروي0004ـب

 ›وــــــــــبان ةرسصانم
›ود------لأ ع------فأدŸأ كرا------ششي
ةلمح ‘ مÓغ يزوف يرئأز÷أ

›وبان نم تنب-ل تا-عÈت ع-م-ج
61 رمعلأ نم غلبت اناشسور اهمشسأ

سضرم نم Êا-ع-ت ي-ت-لأو ،أر-ه-شش
٤ـب ا-ه-ل عÈت ثي--ح ،أد--ج ردا--ن
ا--م بشسح--ب كلذو ،ورو---ي فلآأ

““و---ن---ي---تاŸإأ““ ع---قو---م ه---ف---ششك
ة--ن--يد--م را--ب--خأا--ب سصشصخ--تŸأ
عي-م-ج مÓ-غ ا-عد ا-م-ك ،›و-با-ن
يتلأو ،ةلفطلل عÈت-ل-ل ه-ئÓ-مز
رومشض نم داح لكشش نم Êاعت
د--ششأأ ‘ ي--كو--ششلأ تÓ--شضع--لأ
ديدعلأ تكراشش ا-م-ك .ه-لا-ك-ششأأ

ىلع يجيول اهدلأو اهأاششنأأ يتلأ ةعومÛأ ‘ ةفورعŸأ تايشصخششلأ نم
وهو ، وروي نويلم2 ـل لوشصولأ وهو اًمهم اًفده دد– يتلأو ،تنÎنإلأ

هرابتخأ ” يذلأ يوي◊أ جÓعلأ ¤إأ لوشصولاب ةلفطلل حمشسيشس مقر
.اكيرمأأو ايلاطيإأ Úب لعفلاب

 نآ’ا د◊ اسضماغ لازي ’ هلبقتسسم
Òهظ ،مÓغ يزوف يرئأز÷أ لب-ق-ت-شسÃ ط-ي– سضو-م-غ-لأ ن-م ة-لا-ح

ق-ير-ف-لأ ع-م ي-شسا-شسأأ ل-ك-ششب رو-ه-ظ-لأ ن-ع هدا-ع-ت-بأ ل-ظ ‘ ،›و--با--ن
ةيأدب ذنم ›اطيإلأ قيرفلأ عم ةأرابم11 ‘ كراشش مÓغ .›اطيإلأ
ثيح ،ءلدبلأ دعاقم ىلع نم اهمظعم ‘ ءاج هنأأ Òغ ،›ا◊أ مشسوŸأ
‘ هتبغرو ةكراششŸأ نع مÓغ داعتبأ .ةقيقد613 ‘ روهظلاب ىفتكأ
هلبقتشسم لوح كوكششلأ راثأأ ايشساشسأأ روهظلل ةشصرف ىلع لوشص◊أ

.هنم سصلختلأ ‘ هترأدإأ ةبغر لظ ‘ اميشس ل ،يبونيترابلأ قيرفلأ عم
¤إأ لاقتنلاب قباشس تقو ‘ يرئأز÷أ Òهظلأ طابترأ نم مغرلأ ىلعو
همشض ‘ بغري نم دجي دعي ⁄ هنإاف ،Úيزيل‚إلأ يشسليششتو لانشسرأأ

مÓغ نأأ تدكأأ ةيلاطيٕلأ ““ونيتامليٕأ““ ةفيحشص .ةيلا◊أ ةÎفلأ لÓخ
ةفرعم مغر ،نهأرلأ تقولأ ىتح يمشسر سضرع يأأ ىلع لشصحي ⁄

.هليحر ىلع ›وبان ةقفأوÃ ةيدنألأ

 ةرركتŸا هتاباسصإا ببسسب هب ةرماغŸا ضضفرت ةيدنأ’ا
هنأأ اميشس ل ،يرئأز÷أ بعÓلأ عم دقاعتلاب ةرماغŸأ ةيدنألأ سضفرتو

ةيلاتتŸأ تاباشصإلأ ببشسب ،ةليوط ةÎف ذنم هأوتشسم نع أديعب لأزي ل
ةيدنألأ ىرت ا-م-ك .ة-ي-شضاŸأ تأو-ن-شسلأ رأد-م ى-ل-ع ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لأ
بتأر ىلع لشصحي ثيح ،ةياغلل اعفترم Èتعي مÓغ بتأر نأأ ةيلاطيإلأ

‘ اشضيأأ أدقع-م مÓ-غ ف-قو-م ود-ب-يو .ورو-ي ÚيÓ-م3 هتميق يو-ن-شس
هتاحيرشصت مغر ،تايطعŸأ كلت لظ ‘ يرئأز÷أ بختنŸأ ¤إأ ةدوعلأ
.نك‡ تقو برقأأ لÓخ كلذ قيق– ‘ هتبغر اهيف دكأأ يتلأ

..بختنŸا مو‚ وتاكÒم دمجي ““انوروك““
ءاــــــنثتسس’ا روــــــليدو ة-ب-ي-ب-شش سشي--ع--ت

أذ--ه ل--ئا---ب---ق---لأ
ن-م ة-لا-ح م-شسوŸأ
‘ كلذو ،نايل-غ-لأ

تاجاجتحلأ ل-ظ
راشصنأÓل ةعشسأولأ
د◊ تغ-ل-ب ي--ت--لأ
ةود---ن---لأ ءا---غ---لإأ
ي-ت-لأ ة-ي-ف-ح--شصلأ

،ا-ه-ل أرر--ق--م نا--ك
ر-----ق-----م ‘ ،سسمأأ
يز-ي-ت-ب ق--ير--ف--لأ

نا---ك ثي----ح ،وزو
ثدحتي نأأ رظتني
ق--طا--ن--لأ ا--ه--ي---ف
قيرفل-ل ي-م-شسر-لأ

،دو-ب-ي--ع دو--ل--ي--م
ع-------مŒ ثي-------ح
ن------م تأر-------ششع

،ةب-ي-ب-ششلأ را-شصنأأ
سسيئر-لأ أو-ب-لا-طو
كر--تو ل--ي--حر--لا--ب لÓ--م ف--ير--شش ›ا◊أ
عم ةشصاخ ،اهÒيشستب ردقأأ مه نŸ ةبيبششلأ

،يلÙأ ديعشصلأ ىلع قيرف-لأ ج-ئا-ت-ن ع-جأر-ت
،Òيشستلأ عب-ط-ي يذ-لأ رأر-ق-ت-شسأ Ó-لأ أذ-كو
ي-هو ،يدا-ن-لأ ن-ع ا-عا-ب-ت ÚبردŸأ ل-ي--حرو
.يرانكلأ راشصنأأ اهيلع دوعتي ⁄ ةيعشضو

 رسصانم ببسسب ةيفحسصلا ةودنلا ىغلأا دوبيع
تدجأوت دق راشصنألأ نم ةعوم‹ تناكو

ن-يÒشسŸأ تب-لا-طو يدا-ن-لأ ر-ق-م ما--مأأ سسمأأ
تي-ب ‘ ثد-ح-ي اŸ تأÒشسف-ت-لأ ن-م ة-ل-م-ج--ب
مهل جرخيل ،›ا◊أ مشسوŸأ ةيأدب ةبيبششلأ

ةب-ي-ب-ششل-ل ق-با-شسلأ بعÓ-لأ دو-ب-ي-ع دو-ل-ي-م
ثيد◊أ لجأأ نم قيرفلأ ‘ ›ا◊أ ÒشسŸأو
ة-عا-شس ف-شصن-ل م-ه-ع-م ثد– د-قو ،م-ه-ع--م
ليحر ىل-ع را-شصنألأ رأر-شصإأ ن-ك-ل ،ا-ب-ير-ق-ت
ل ام ¤إأ رومألاب لشصي نأأ داك ايلاح ةرأدإلأ
دوبيع اعد ام وهو ،Úفرطلأ Úب هابقع دمحي
يتلأ ةيفحشصلأ ةودنلأ ءاغلإأو باحشسنلأ ¤إأ

.سسمأأ ةحيبشص دقعت نأأ أرظتنم ناك

ةفورعم افارطأا مهتتو ركنتسست ةرادإ’ا
يدانلا رارقتسسا ةعزعزب

سسمأأ اهل نايب ‘ ةرأدإلأ تركنتشسأ اهتهج نم
ثي-ح ،را-شصنألأ ن-م ة-عو-م‹ ه-ب تما--ق ا--م
اشصخشش02 نودعتي ل مهنأأ نايبلأ ‘ تدكأأ
ةرأدإلأ أوبلاطو ،قيرفلأ ر-ق-م ما-مأأ أو-ج-ت-حأ

ةباحر لكب دوبيع هل-ب-ق ا-م و-هو ،تأÒشسف-ت
ثيح ايراشضح نكي ⁄ سشاقنلأ نكل ،ردشص
،ةبيبششلأ عم دوبيع خيرات نم لينلأ أولواح
ةبي-ب-شش ق-ير-ف-ل ي-م-شسر-لأ ق-طا-ن-لأ ر-ع-ششو
تأرابعلأ دعب ،ةناهإلاب دوبيع دوليم لئابقلأ
،نيرشضا◊أ را-شصنألأ د-حأأ ه-ل ا-ه-ه-جو ي-ت-لأ
خ-يرا-ت ن-م أءز-ج تشسل تنأأ““ :ه-ل لا-ق يذ-لأ
ق-با-شسلأ ع-فأدŸأ ع-فد ا-م و--هو ،““ة--ب--ي--ب--ششلأ
ةود-ن-لأ ءا-غ-لإأو ،ة-عا-ق-لأ ةردا-غŸ يرا-ن-ك-ل--ل
Úج-تÙأ نأأ نا-ي-ب-لأ د-كأأ د-قو .ة-ي-ف-ح--شصلأ

fiبوشسÚ اهفرعي يتلأ فأرطألأ سضعب ىلع

ي-ت-لأو سصاÿأو ما--ع--لأ
رأرقتشسأ برشضل فدهت
›ا◊أ تقولأ ‘ قيرفلأ
سسا--شسح د---ع---ي يذ---لأ

را---شصنألأ تعدو ،أد---ج
مد---ع---ل Úي---ق---ي---ق◊أ
ءأرو رأر--------------------‚لأ

نأأو ة-شصا-خ ،م-ه-تأو-عد
،يدانلل داع رأرقتشسلأ

ذختتشس اهنأأ تد-كأأ ا-م-ك
تأءأر-----جإلأ ة-----فا-----ك
ءلؤوه دشض ة-ي-نو-نا-ق-لأ

ةلأدعل-ل أا-ج-ل-ت-شس ثي-ح
Ùمهتبشسا.

يديزوب ليحر ةيسضق
قيرفلا جئاتنو

 مهتبسضغأا
ة--ب--ي--ب---ششلأ نأأ م---غرو
ن-م ا-شضع--ب تدا--ع--ت--شسأ

دا–أ مامأأ فاكلأ سسأاك ‘ لهأاتلأ دعب اهقيرب
نكل ،ابايإأو اباهذ زوفلاب يÒجينلأ  كردلأ

يدانلأ نع يديزوب بردŸأ لا-شصف-نأ ة-ي-شضق
ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ ةيبلشسلأ جئاتنلأ أذكو
ةرأدإلأ ىلع راشصنألأ ةروث ¤إأ تدأأ ،¤وألأ
.ليحرلاب اهتبلاطمو ،ةيلا◊أ

 ..لÓم ىلع قيسضت ةرئادلا
ةظ◊ يأا ‘ بحسسني دقو

ىلع قيشضت ةرئأدلأ نأأ ودبي ،رخآأ بناج نم
بلا-ط-م Èكأأ ن-م ه-ل-ي--حر تا--ب يذ--لأ لÓ--م
يتلأ ةشسايشسلأ أو-م-ه-ف-ي ⁄ ن-يذ-لأ را-شصنألأ
ح-ن-م ن-ع ثد-ح-ت-ي ةرا-ت-ف ،ا-ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-ي
ىلع دا-م-ت-علأو ة-ق-ط-نŸأ ءا-ن-بأل ة-شصر-ف-لأ
رأرقتشسلأ نع ثدحتي مث ،يدانلأ  Òطاشسأأ

نم يأأ راشصنألأ دجي ل نكل ،قيرفلأ لخأد
ىلع ةدشس‹ سسيئرلأ اه-مد-ق ي-ت-لأ دو-عو-لأ
نم مهتلمح نو-ل-شصأو-ي كلذ-ل ،ع-قأو-لأ سضرأأ
 .قيرفلأ  نع ليحرلل هعفد لجأ

:““رأو◊أ““ـل يدوج تيآأ

..ةيرسصنلا بردأا نل““
نم ديدعلا كلمأاو

““ ضضورعلا
تيآأ ن-يد-لأ ز-ع ير--ئأز÷أ بردŸأ ى--ف--ن

يأد Úشسح رشصن بيردت ‘ هتين يدوج
ما-يأأ ل-ب-ق ل-ي-ق-ت-شسŸأ برد-م-ل--ل ا--ف--ل--خ

بشضت-ق-م ح-ير-شصت ‘ أÒششم ،يوا--ن--ك--ل
ةÒثك اشضورع كلتÁ هنأأ ¤إأ ““رأو◊أ»ـل

هتهجو رايتخأ لبق ةيان-ع-ب ا-ه-شسرد-ي-شس
أأدب لجأ نم رئأز÷أ ‘ ايلاح انأأ““ :لاقو
ةÎف دع-ب ،ةد-يد-ج ة-ي-ب-يرد-ت ةر-ما-غ-م
يتدوعب ديعشس انأأو ،اشسنر-ف ‘ ا-ه-ت-ي-شضق
ن-م د-يد-ع-لأ كا-ن--ه ،أدد‹ ر--ئأز--ج--ل--ل
ةشسأرد ددشصب ا-نأأو ي-ب تل-شصتأ ة-يد-نألأ

يننأأ و-ه هد-كؤوأأ ا-م ن-ك-ل ،سضور-ع-لأ هذ-ه
،يأد Úشسح رشصن بيردتل احششرم تشسل
نآلأ ين-ن-ك-ل ،ر-خآأ يدا-ن بردأا-شس ي-ن-نأأو
ل--ك ن--م بشسنألأ را--ت--حأ نأأ لوا--حأا---شس
.““ ينتلشصو يتلأ سضورعلأ

ركنتسست ةرادإ’او ..ةيفحسصلا ةودنلا نوغلي ةبيبسشلا راسصنأا



ع-جار-ت نأا ’إا نا-شسنإ’ا ا-ه-يأا كي-ل-ع ا--م
ي-ششف-ت ن-م ةÈع-لا م-ه-ل-ت-شستو كشسف-ن

،0٢0٢ ةنشسلا  هذه ‘ انوروك ةحئاج
ا-ه-ت-م-ه-تا ل-ب ع-ي-م÷ا ا--ه--م--ل--ظ ي--ت--لا
⁄اعلا ىوتشسم ى-ل-ع ا-ه-ل-ك ة-ي-نا-شسنإ’ا
مغرلاب ،ءاقششو مؤوششو صسؤوب ةنشس اهنأاب
ي-ف-ف ،ة-ي-با-ج-يإا ن--م ا--ه--ي--ف ثد--ح ا--م
وه صسيلو ةنشسلا يه تشسيل ةقيق◊ا
دقف ،هللا دنع صسدقم نمزلا ّنأ’ نمزلا
نمزلا-ب ¤ا-ع-تو ه-نا-ح-ب-شس ه-ل-لا م-شسقأا
شص-َع-ْلاَو““ :ه-لو-ق--ب ي-ِف-َل َنا-َشس-ْنِْإ’ا sنِإا ،ِر-ْ

يذلا وه ناشسنإ’اف ،(رشصعلا ) …““ ٍرْشسُخ
،نمزلا صسي-لو ÚبŸا نار-شسÿا صشي-ع-ي
ىواشس دقف ،هلدعو هللا باقع يشسانتم
ىلع ةحئا÷ا تباشصأاف ،عيم÷ا Úب  هللا

⁄ا-ع-لاو Òق-ف-لاو ي--ن--غ--لا ءاو--شس د--ح
لود-لاو ة-مد-ق-تŸا لود--لاو ،ل--ها÷او
ايجو-لو-ن-ك-ت-لا Úب توا-شسو ،ة-ف-ل-خ-تŸا
اذهبو ،ةيديلقتلا ءا-ي-ششأ’او ة-ث-يد◊ا
.ةيناشسنإ’ا رئامشض صضعب تظقيأا

Òي-غ-ت ’إا نا-شسنإ’ا ا-ه--يأا كي--ل--ع ا--م--ف
نأا كÒكفتب  نكميف ،كÒكفت ةقيرط
دقو ،ةلئاع ككفت اÃرو ة-ل-ئا-ع ذ-ق-ن-ت
دمتعي ءيشش لكف ،لششف-ت د-قو ح-ج-ن-ت

Òغ اذ--ل ،كÒك--ف--ت ة--ق--ير--ط ى--ل---ع
وحن كته-جوو كتادا-ق-ت-عاو كÒك-ف-ت
ام لك ىلع Èطشصاو لءافتو ،ةيباجيإ’ا
وأا ةيعيبط ثراوك نم نوكلا ‘ ثدحي
يه اهنإاف ،ةيناشسنإ’ا را-ك-فأا Òمد-ت ن-م
““صسمي÷ا““ ةبعل  لثم ةاي◊اف ،ةاي◊ا

Œثك تايد– اهيف دÒمدطشصت دق ،ة
ن-ك-ل صسأا--ي--تو ل--ششف--تو ة--ياد--ب--لا ‘

ن-م ق-ل-ط-ن-ت-ف ل◊ا دŒ  ا-م نا--عر--شس
تايد– ةهجاوŸ ةوقو صسامحب ديدج
‘ ءاو-شس ةا-ي◊ا ي-ه اذ-ك-ه ،ةد--يد--ج
مد--ع ‘ وأا ا--نورو--ك ة--ح--ئا---ج دو---جو
نم هبي-شصن ذ-خأا-ي ا-ن-م ل-ك-ف ،ا-هدو-جو
ةنشسلا هذه ‘ تام ن-م-ف ،ا-ي-ند-لا هذ-ه
نمو ،هللا هافشش صضرم نمو ،هللا همحر
لقيلف ةيوق ةعانÃ ءÓ-ب-لا اذ-ه ه-جاو
‘ نأا ناشسنإ’ا اه-يأا م-ل-عاو ،ه-ل-ل د-م◊ا
يتلا ءايششأ’ا نم Òثكلا دجوت ةاي◊ا

بر-ب تر-ف-ك ي-ت-لا ة-ي-نا--شسنإ’ا كل--ه--ت
نمزلا ناشسنإ’ا اهيأا مل-ظ-ت Ó-ف ،ة-يÈلا

را-ك-فأا-ب ةد-يد÷ا ة-ن-شسلا ل-ب-ق--ت--شساو
رباثو ىعشساو كفادهأا ددحو ،ةديدج
ىلع بلغت-ت ي-ك-ل ،ه-ل-لا ى-ل-ع  Ó-كو-ت-م

ِه-sل-لا-ِب م-ُك--sنsر--ُغ--َي َ’َو““ ةا--ي◊ا فور--ظ
نأا ن-ق-ي--تو ،5 ة-يآ’ار-طا-ف …““ ُروُر--َغ--ْلا
نأا بجي يذلا تنأا لب Òغتي ’ نمزلا

.Òغتت

!كوبشسيف Úششدت نم مايأا5 دعب تفتخا
رصصع ‘ ةاتفل ءافتخا لوأا ةصصق

““ايديم لايصشوصسلا““
شصق--لا هذ--ه مÓ-فأا صصشصق ن-م ةد-حاو تشسي-ل ة-ّ
اÃر لب ،تثدح ةيقيقح ةشصق يه لب ،دوويلوه

’إا و-ه ا-م دوو-ي--لو--ه مÓ--فأا ‘ هد--ها--ششن ا--م ّنأا
هذ-ه-ك تثد-ح ة-ي-ق-ي-ق-ح صصشصق ن-م صسا-ب--ت--قا
شصق-لا ن-م تجر-خ ي-ت-لا ة-ع-فا-ي-لا ة-با-ششلا-ف ،ة-ّ

،ةÒبك ٍةرجششب اهترايشس تمدط-شصاو ا-ه-ت-ع-ما-ج
مهد-حأا ا-ه-ي-ل-ع صضر-ع ا-مد-ن-ع ة-ك-ب-تر-م تنا-ك
دعبو ،ةطرششلا-ب لا-شصت’ا تشضفرو ،ةد-عا-شسŸا

رثأا ىلع اهل Ìعي ⁄و ياروم اروم تفتخا :قئاقد
!ًاماع61 ةليط
تثد---ح Úحو ،٢891 ما-ع يارو--م ارو--م تد--لو
نم نيرششعلاو ةدحاولا ‘ تناك اهئافتخا ةشصق
ةشسارد ‘ ¤وأ’ا اهتنشس لم-ك-ت نأا ل-ب-ق ،ر-م-ع-لا
.صستشسوششتاشسام ةعماج نم صضيرمتلا

ناك دقف ،اهتلئاع ‘ ةثلاثلا تخأ’ا ياروم تناك
Úلشصفنم اهادلاو ناك امني-ب ،خأاو نا-ت-خأا ا-ه-يد-ل
هذه لك ّنكل .رمعلا نم ةشسداشسلا ‘ تناك ذنم
،اهئافتخا ةشصقب ةقÓع ةيأا اهل صسيل ليشصافتلا

ديدحتلابو ،اهتا-ي-ح ‘ صضو-م-غ-لا صضع-ب اد-ع ا-م
ملعي دحأا ’ ،اهتايح نم تاعاشس رخآا ‘ صضومغلا

.هببشس نآ’ا ىّتح
Úنثإ’ا موي رهظ ‘ اهتعماج مرح يراوم ترداغ
ًاديرب تلشسرأا دق تناك رداغت نأا لبقو ،رياÈف9
،ل-م-ع-لاو ة-شسارد-لا ‘ ا-ه-ي-فر--ششŸ ًا--ي--نوÎك--لإا

عوبشسأا ةدŸ ةزاجإا ذ-خأا-ت-شس ا-ه-ّنأا ه-ي-ف م-هÈخ-ت
ًاقح’ نّيبت نكل ،ةرشسأ’ا ‘ ةافو ةلاح ببشسب
.ةرشسأ’ا ‘ ةافو ت’اح ةيأا كانه نكت ⁄ هّنأا

،مو-ي-لا كلذ ن-م ًءا-شسم7 ة-عا-شسلا دود--ح ‘
قيرطلا نع ا-ه-ترا-ي-شسب يارو-م ارو-م تفر-ح-نا

اهتأار دقف اهّظح نشس◊و ،ةرجششب تمدطشصاو
،ةطرششلا تغلبأاو قيرطلا نم ر“ تناك ةأارما

ل---خاد يارو---م تأار د---ق ةأارŸا هذ---ه تنا----كو
ةعاشسلا ما“ ‘ ةطرششلل غÓبلا ناك ،ةرايشسلا

رخآا ةلفاح قئاشس ّرم ليلقب اهدعب .ءاشسم7:7٢
اهجاجز مششهت يتلا ياروم اروم ةرايشس ىلع

تناك ،فزنت نكت ⁄ اروم ّنأا ظح’ ،يمامأ’ا
ا-ه-ي-ل-ع صضر-ع .حور-ج ّيأا-ب بشص-ُت ⁄و Òخ--ب
،ةطرششلاب لشصّت-ي-شس ه-ّنأا ا-هÈخأاو ةد-عا-شسŸا
هنم تبلط اهشسفن ياروم اروم ّنأا بيرغلا ّنكل
ةطرششلا لجرلا Èخأا!ة-طر-ششلا-ب ل-شص-ّت-ي ’أا

تنا-ك ثيد◊ا ‘ يارو-م ة-ق-ير--ط ّنأا ًا--ق--ح’
ًاشضيأا هتÈخأاو ،ةدعاشسŸا تشضفر اهّنأاو ةبيرغ

نكلو ،قيرطلا ‘ مهنأاو ةطرششلاب تلشصتا اهّنأا
قئاقد رششعب اهدعب ة-طر-ششلا تل-شصو ا-مد-ن-ع
ياروم ن-ك-ت ⁄64:7 ة-عا-شسلا ما“ ‘ ،ط-ق-ف
ءافتخا عم ة-طر-ششلا تل-ما-ع-ت .ًاد-بأا ةدو-جو-م
ةيشضق تشسيلو ةدوقفم اهرابتعاب ياروم اروم

ًاقح’ ةطرششلا اهدلاو دق-ت-نا د-قو ،ة-ي-ئا-ن-ج
ة-ي-شضق ا-هرا-ب-ت-عا-ب ة-ي-شضق-لا ع-م ا-ه-ل-ما-ع-ت--ل
ةحئار يشسيلوب ٌبلك بّقعت امدن-ع ،ن-يدو-ق-ف-م
ةدراي001 دعب ىلع اهتازافق دحأا دجو ،ياروم
لعج ام ،ةحئارلا دقف هّنكل ،ثدا◊ا ناكم نم
ىرخأا ةرايشس ¤إا تلق-ُن ا-ه-ّنأا Èت-ع-ت ة-طر-ششلا

.ناكŸا ترداغ
ع--م ة--ي--ف--طا--ع ل--كا--ششÃ ّر“ يارو--م تنا--ك
اهيف رو-كذ-م ةر-ك-ف-م اود-جو د-قو ،ا-ه-ق-يد-شص
تبو-ج-ت-شسا د-ق-ف اذ-ك-هو ،ة-قÓ-ع-لا ل--كا--ششم
،هب ًاهبتششم دعي ⁄ هّنكل ،اهقيدشص ةطرششلا

تركذ امنيب .اهدلاو عم ًايفحشص ًار“ؤوم ماقأاو
تقو ةرومfl تناك ياروم ّنأا ةطرششلا ريراقت
لو--ي--م ا--ه--يد--ل اÃر ا--ه--ّنأاو ،ة--ثدا◊ا عو---قو
.ةيراحتنا

‘ ةÁرج ز-غ-ل لوأا يارو-م ءا-ف-ت-خا نا-ك د-قو
تناك دقف ،يعامتج’ا لشصاوتلا لئاشسو رشصع
نكي ملف .400٢ ماع اهدهم ‘ لشصاوتلا لئاشسو
موي-لا ‘و،rettiwT ’وebuTuoY كان-ه

غلبيkoobecaF ناك ،اروم هيف تفتخا يذلا
.طقف مايأا ةشسمخ رمعلا نم
’ ،اهئافتخا ةثداح ىلع ًاماع61 رورم مغرو
’و اهوبأا ’ ،ياروم اروم نع ًائيشش ملعي دحأا
عبطلابو ،اهقيدشص ’و اهمأا ’و ةثÓثلا اهتوخإا

!ةيكيرمأ’ا ةطرششلا ’و

ةمئاق ىلع ةيبرع ديلاقت
ثاÎلل وكصسنويلا

ءانب ،(وكشسنويلا) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبÎلل ةدحتŸا ·أ’ا ةمظنم تجردأا
«ةيديلقتلا ودشسلا جيشسن ةكايح» تيوكلاو ةيدوعشسلا نم كÎششم فلم ىلع

ةنجلل يونشسلا عامت-ج’ا لÓ-خ كلذ ءا-ج ،يداŸا Òغ ‘ا-ق-ث-لا ثاÎلا ة-م-ئا-ق-ب
Èع ا-ك-ي-ما-ج ‘ د-ق-ع-نŸا يداŸا Òغ ‘ا-ق-ث-لا ثاÎلا نو-شصل ة-ي-مو-ك◊ا ة-ي-لود--لا

ةريز÷ا هبشش ديلاق-ت م-هأا ن-م د-ع-يو ،Èم-شسيد91 ¤إا41 ن--م ةÎف--لا ‘ ،تنÎنإ’ا
ًانف دحاو قشسن ىلع ةدتمŸا ةنولŸا هطوطخ لث“ زرطم جيشسن نع ةرابع وهو ،ةيبرعلا
.ةقيتعلا مهنونف نم
امك ،رعششلاو فوشصلا ةكايح نونف مهأا نم ةدحاو ،ودبلا اهنكشسي يتلا رعششلا تويب دعتو
ءارحشصلا ناولأا رشسكل ةيهازلا ناولأ’ا تاذ ودشسلا عطقب نهلزانم Úيزتب تايودبلا موقت
.عقاوŸا ليمŒو
فوشصلا فيظنتب ءاشسنلا موقي ثيح ،مان-غأ’ا فو-شص ز-ج ة-ياد-ب ع-م ود-شسلا تاو-ط-خ أاد-ب-تو
ةأارŸا اهعنشصت يتلا تويبلا عطق ليكششت ليبق ةيهاز ناولأاب اهنيولت متي ًاطويخ حبشصيل هلزغو
.لامششلا ةقطنم ‘ ةشصاخ ةيدوعشسلا

Òغ ‘اقثلا ثاÎلا ةمئاقب ىرخأ’ا ةيبرعلا ديلاقتلا نم ةعوم‹ اًشضيأا وكشسنويلا تجردأا
.نجهلا قابشسو صسُكشسُكلا قبط اهنيب نم ،يداŸا

‘ ةديدج رشصانع جاردإ’ ًابلط04 تقلت ةنجللا نأا ،وكشسنويلل يمشسرلا عقوŸا ركذو
.ةيرششبلل يداŸا Òغ ‘اقثلا ثاÎلل ةيليثمتلا ةمئاقلا

ةقلعتŸا تاشسرامŸاو ةÿÈاو تاراهŸا» ةمئاقلل تم-شضنا ي-ت-لا ر-شصا-ن-ع-لا زر-بأا ن-مو
ايناتيرومو رئاز÷ا هب تمدقت كÎششم فلم وهو ،«صسُكشسُكلا كÓهتشساو جاتنإاب

ثاÎلاو ةيعامت-ج’ا تادا-ع-لاو ن-ج-ه-لا قا-ب-شس» كلذ-كو .صسنو-تو بر-غŸاو
تارامإ’ا هب تمدقت ًاشضيأا كÎششم فلم وهو ،«لبإ’اب قلعتŸا ›افتح’ا

ايلعلا رشصم ‘ «يوديلا جيشسنلا» ةنجللا تلبق امك .نامع ةنطلشسو
يداŸا Òغ ‘اقثلا ثاÎلل ةيليثمتلا ةمئاقلا مشضت.(ديعشصلا)

ديلاقتلا زاربإا ¤إا فدهت يهو ،ًارشصنع364 ةيرششبلل
تاعمتÛا اهكلت“ يتلا تارا-هŸاو ة-ي-فا-ق-ث-لا

.⁄اعلا لوح ةيلÙا

خرصصتصست0202 ةنصس
ملظ نم دجنتصست وأا

ةيناصسنإلا

مÓكلا Òخ
 ةيئاسضقلا نوعطلا تهتنا اذإا

 هنطول ةدوعلا ةيرح ““شسكيليكيو““ شسصسؤوم حن“ ايلاÎصسأا

 نودايسصلا هيلع Ìعو بائذلا هتsبر
دنهلا تاباغ ‘

ةنيزح ةصصق ..يقيق◊ا يلكوام
ةروطصسألا نع فلتخت

 اـــــنه نم
كاــــنهو

!مهمأا ةافو ىلع ًانزح تاونشس01 مهشسفنأا اوشسبح
ةلزع ‘ دقع ذنم ششيعت ةيدنه ةلئاع دارفأا ذاقنإا

 بوقن ةبيبح ةبتاكلا

يمانوصست نم ا‚ براق ةصصق
ماوعأا ةرصشع دعب نابايلا

لازلز ىلع ماوعأا ةرششع نم برقي ام رورم نم مغرلا ىلع
يذلا ،Îخير صسايقم ىلع9.8 غلب فينع لازلزوهو ،يمانوشست
‘ ببشستو ،110٢ صسرام11 موي نابايلا قرشش لحاوشس ةلابق عقو

Ìكأا لازلزلا نع جتن امك ،يداهلا طيÙا ‘ يمانوشست تاجوم ثودح
ىلعأا ليجشستو ،نابايلا ‘ يادنشس راطم Òمدتو ،دوقفمو ليتق0001 نم
تاطÙا ‘و ةيتحتلا ةينبل-ل Òمد-تو ،تا-ك-ل-ت-مŸا ‘ ر-ئا-شسÿا ن-م ة-ب-شسن
هذه ناهذأ’ا ¤إا تداع ،لمع-لا ن-ع ا-ه-ف-قو-تو ة-يوو-ن-لا تا-طÙاو ة-ي-ط-ف-ن-لا
.ةثراكلا كلت ‘ هئافتخا دعب ديشص براق ةدوع دنع ةثراكلا

نم برقي ام رورم دعب وغيششتاه ةريزج ةلابق نابايلا ئطاوشش ¤إا ديشصلا براق داع
امبشسح ،ئداهلا طيÙا نم «يمانوشست» حاتجا امنيح ،ه-ئا-ف-ت-خا ى-ل-ع ن-مز-لا ن-م د-ق-َع
‘ راحبلا ⁄اعب ÚشصشصختŸا ءاÿÈا دحأا حجر.ةيناطيÈلا «نايدراغ اذ» ةفيحشص تركذ
يبرغلا لحاشسلا ¤إا لشصو دق براقلا نوكي نأا ،ةينابايلا «يششتينيام» ةفيحشصل حيرشصت
Úح ‘ ،ايشسآا قرشش بون÷ هلقن ›امششلا يئاوتشس’ا رايتلا نأا ًافيشضم ،ةدحتŸا تاي’ولل
لحاوشسلا رفخ قرغأا ،هتاذ رهششلا ‘و.نابايلاب هنطوم ¤إا «ويششوروك» رايت هداعأا
هوÈتعا نأا دعب ،نابايلا نم فر‚ا دق ناك ،اكشس’أا جيلخ ‘ ديشص براق يكيرمأ’ا

.نحششلا ةكرح ىلع ًارطخ

نايلوج ›اÎشسأ’ا نإا ،1٢0٢رياني5 ءاثÓثلا ،نوشسيروم توكشس ،›اÎشسأ’ا ءارزولا صسيئر لاق
نم ءاهتن’ا درجÃ ““نطولا ¤إا ةدوعلا ةيرح هل““ نوكتشس ،““صسكيليكيو““ عقوم صسشسؤوم „اشسأا

.ةدحتŸا تاي’ولل هميلشستب ًابلط ةيناطيرب ةمكfi تشضفر نأا دعب كلذو ،هدشض ةيئاشضق نوعط
هراشسم ‘ يشضÁ ةلادعلا ماظن ،ًانشسح““ :لاق ،(يب.يج٢) ويدار ةطÙ تاحيرشصت ‘و نوشسيروم
،نعطلا صضفُر اذإاو ،هل يلشصنقلا معدلا Ëدقت متي ،›اÎشسأا يأا لثمو .ةلأاشسŸا ‘ ًافرط انشسل نحنو
اŸ ًاقفو ،““رخآا ›اÎشسأا يأا لثم ايلاÎشسأا ¤إا ةدوعلا ىلع ًارداق نوكيشس ديكأاتلابف ،نوملعت امك
 .زÎيور ةلاكو هتركذ
عقوم صسشسؤوم ميلشست بلط ،Úنثإ’ا ةيناطيرب ةيشضاق تشضفر امدعب نوشسيروم تاحيرشصت يتأات
هلعŒ دق ةيشسفنلا هتحشصب قلعتت تÓكششم نإا ةلئاق ،ةدحتŸا تاي’ولا هتمدق دق تناك ،صسكيليكيو
نمو ،„اشسأا ملشستل يعشسلا لشصاوتشس اهنإا ةيكيرمأ’ا لدعلا ةرازو تلاق Úح ‘ .راحتنÓل ةشضرع

مهتت امنيب كلذ يتأاي .ندنل ‘ ايلعلا ةمكÙا مامأا رارقلا ىلع نويكيرمأا نوعدم فنأاتشسي نأا ررقŸا
،امابوأا كاراب قباشسلا صسيئرلا ةرادإا لÓخ ةÁرج81 باكتراب ،(ًاماع94) „اشسأا ةدحتŸا تاي’ولا

اهنإا لوقت ةيشسامولبد تايقربو يكيرمأ’ا صشيجلل ةيرشس تÓجشس صسك-ي-ل-ي-ك-يو ع-قو-م ر-ششن-ب ق-ل-ع-ت-ت
فششك هنأ’ ةيحشض حبشصأا ماظنلل ًاشضهانم Óًط-ب ه-نوÈت-ع-ي ه-يد-يؤو-م نأا ’إا ،ر-ط-خ-ل-ل ًا-حاورأا صضر-ع-ت

flنإا نولوقيو ،قارعلاو ناتشسناغفأا ‘ ةيكيرمأا تافلا fiبعتلا ةيرحو ةفاحشصلا ىلع موجه هتمكاÒ
.ةيشسايشس عفاود هل
هتنشش ًاموجه رهظي010٢ ماع يكيرمأ’ا صشيجلل ويديف عطقم رششن امدنع صسكيليكيو عقوم تيشص عاذ

زÎيور مقاط نم نانثا مهنيب ًاشصخشش٢1 لتقم نع رفشسأاو700٢ ماع دادغب ‘ يششتابأا Îبوكيله تارئاط
.ةيشسامولبدلا تايقÈلاو ةيرشسلا تافلŸا ف’آا اهدعب رششنو ،يرابخإ’ا

ةلباقم ‘ ،Úلفط اهنم ب‚أاو هتكيرشش تحبشصأا يتلا „اشسأا ةيماfi ،صسيروم Óيتشس تراششأا ،اهبناج نم
‘ ةشسار◊ا ديدششلا صشرامليب نجشس ‘ ًايلاح عبقي يذلا „اشسأا نأا ¤إا ،ةيناŸأ’ا لغيبشش ريد ةفيحشص عم
.““صسرام ذنم هيماfi نم يأاب قتلي ⁄““ ،ندنل
ءادأا نم نكمتي ⁄ نايلوج نع عافدلا قيرف““ نإا ،ةلئاق تئافلا دحأ’ا موي اهتاحيرشصت لÓخ صسيروم تددن

‘ اهل صضرعتيشس يتلا لاقتع’ا فورظب نراق-ي ’ صشرا-م-ل-ي-ب ن-ج-شس ‘ ع-شضو-لا …Òب-ك و-ح-ن ى-ل-ع ه-ل-م-ع
.““ًايح نفدُيشس““ „اشسأا نأا ةÈتعم ،““هميلشست ” اذإا ةدحتŸا تاي’ولا
571 ةدŸ نجشسلاب هيلع مكحُي نأا نكمŸا نم ،ةيرشس ةقيثو فلأا007 نم Ìكأا رششن يذلا „اشسأا نأا ¤إا راششُي

.هتنادإا ت“ لاح ‘ ًاماع

 ـه٢441 لوأ’ا ىدامج3٢  قـفاوŸا  م1٢0٢يفناج70 صسيمÿا ـه٢441 لوأ’ا ىدامج3٢  قـفاوŸا  م1٢0٢يفناج70 صسيمÿا

01 ذنم مهشسفنأا اوشسبحو ،مهتدلاو ةافو ىلع نز◊ا ‘ مهشسفنأا ةيدنه ةلئاع دارفأا قرغأا
.عوبشسأ’ا اذه ةÒثم ةيلمع ‘ نوعوطتم مهذقنأا ىتح ،ذفاون Óب ةفرغ ‘ تاونشس
،اتهيم صشيÈمأا نإا ،0٢0٢ رياني1 ةعم÷ا تلاق ،ةيناطيÈلاtnednepednI ehT ةفيحشص
.نمزلا نم دقع ذنم راهنلا ءوشض اوري ⁄ ،اتهيم انغيم رغشصأ’ا هتقيقششو ،صشيفاهب هقيقششو

،ةيموك◊ا ÒغpuorG aveS ihtaaS ةمظنم نم قيرف فشصو ،ةفيحشصلا ¤إا ثيدح ‘
دَقتعُي نيذلا ،ةرشسأ’ا تناك ثيح ،لزنŸا باب اهيف اوحتف يتلا ةظحللا ،ليتاب ابلاج ةدايقب
.مهتلزع طشسو نوششيعي ،رمعلا نم تانيعبرأ’او تانيثÓثلا ‘ مهنأا
ةفرغ ‘ نوششيعي صصاخششأا3وحن sنأاب ديفي ،È 0٢0٢مشسيد7٢ ‘ ًاغÓب اوقلت مهنإا لاق ليتاب
لزنملل ةيشسيئرلا ةباوبلا اوقلغأا مهنأا اندجو كانه ¤إا انلشصو Úح““ :ًافيشضم ،تاونشس01 ذنم
  .““صصخشش يأا ةلباقŸ جورÿا اوشضفرو
‘و ،بابلا حتف نم ًاÒخأا نوعوطتŸا نك“ مهيلإا لوشصولا ت’واfi نم ةقيقد5٢وحن دعب
نكtnednepednI ehTÁ ةفيحشص عم ةيموك◊ا Òغ ةمظنŸا هتكرا-شش و-يد-ي-ف ع-ط-ق-م
،قرولا ماوكأاو قَرÿِا نم ةموكب ًاطاfiو صضرأ’ا ىلع ىقلم Èكأ’ا خأ’ا اودجو مهنأا ةظحÓم
،ًاما“ ًايراع نيوخأ’ا Óك ناكو ،يشسرك ¤إا ةفرغلا ةيواز ‘ ًاشسلاج رغشصأ’ا خأ’ا ناك امنيب
serpxenaidni. عقوم هركذ اŸ ًاقفو ،صسبÓم يدترت يتلا ةديحولا يه تخأ’او
صصخشش ناكمإاب sنأا اهعم ليختلا نكÁ ’ ةجردل ةبيئك تناك ةفرغلا نأا ¤إا ،ًاشضيأا ليتاب راششأا
.تاراجوغ ةي’و ‘ توكجار ةنيدم طشسو ‘ ةرخاف ةقطنم ‘ ةقيرطلا هذهب صشيعلا

قيرفل ًاقفوو ،جراÿاب دوجوŸا مام◊ا اومدختشسي ⁄و ،ةفرغلا ‘ صضاحرم كانه نكي ملف
puorG aveS ihtaaS،مأا صسلجيÈكأ’ا قيقششلا ،صشيÈ بÚ ثلاÓذنم هيلجر ًادقاع ،ةث

.ةركاذلا ‘ يئزج نادقف نم صشيفاب Êاعي امنيب ،تاونشس اÃرو رهششأا

 رحسس دوجوب داقتعا
ةرداغÃ مهعانقإا لعفلاب لواحو ،ةاي◊ا ديق ىلع مهاقبأا ءاقششأ’ا دلاو sنإا نوعوطتŸا لوقي
.هتدارإا نع جراخ هنأا دقتعي عشضو Òيغت نم صسِئي ةياهنلا ‘و ،ىودج نود نكل ،ةفرغلا

بأ’ا نأا ¤إا ًاÒششم ،ÚلزعنŸا ةثÓثلا دارفأ’ا دلاو ¤إا تثد– ةمظنŸا نإاف ،ليتاب بشسحبو
لوقي .مهيلع دوشسأ’ا رحشسلا صضعب ىرجأا ام ًاشصخشش sنأا دقتعي وهو ،ًايموكح ً’وؤوشسم ناك
اهيلع بلج دق ًاشصخشش sنأا دقتعيو ،6891 ماع ذنم ةشضيرم تناك مهتدلاو sنإا ًاشضيأا بأ’ا
نكل ،ءابطأ’ا ¤إا مهذخأا““ هنإا لاق ةثÓثلا دارفأ’ا دلاو نأا ¤إا ليتاب Òششيو ،ًاشضيأا صسحنلا

هلافطأا بيشصي نأا يششخ دقف رحشسلل اوشضرعت دق مهنأاب رعشش هنأ’و ،Óًمأا كانه sنأا ُدبي ⁄
.““لزنŸا ‘ مهكرت كلذل ،ىذأ’ا صضعب
⁄و ،توكجار ‘ يموكح ىفششتشسم ‘ ةيشسفنلا ةعجارملل نآ’ا ةثÓثلا دارفأ’ا عشضخي
انغيم ةباجتشسا نأا Úح ‘ ،ةيحشصلا هتكعو نم جَلاعُي ثيح ،ةدحاو ةملكب صشيÈمأا ظفلي

لÓخ نم عمتÛا ‘ جامدن’ا ةداعإا ىلع صشيفاهب ةدعاشسم نوشصتıا لواحي نكل ،ةديج
.هتلوفط ءاقدشصأا ¤إا هÁدقت ةداعإا

صصخشش د-جو-ي ’
وأا ع---م----شسي وأا أار----ق----ي ⁄

لفطلا ةشصق نوترك مليف دهاششي
بتاكلا ل-م-ع ‘ ي-ل-كوا-م يرو-ط-شسأ’ا

لاغدأ’ا باتك ،Òهششلا غ-ن-ي-ل-ب-ي-ك درا-يدور
(kooB elgnuJ ehT) هتركف دمتشسا يذلا
ن-ب’ نا-ظ-ق-ي ن-ب ي-ح با-ت-ك ن-م بل-غأ’ا ى-ل-ع
كان-ه نأا Òث-ك-لا فر-ع-ي ’ ،كلذ ع-مو .ل-ي-ف-ط
6 با-ئذ-لا ع-م صشا-ع ل-ف-ط ن-ع ة-ي-ع--قاو ة--شصق
هودعبأاو رششبلا هفششتكا ىتح ةباغلا ‘ تاونشس
.اهنع
يقيق◊ا يل-كوا-م ة-شصق ى-ل-ع كفر-ع-ن ا-ن-عد
،““بئذلا ىتفلا““ وأا ،راششيناشس انيد ىعدŸُا
نر-ق-لا ‘ صشا-ع يذ-لا يÈلا ي-ب--شصلا
د-ق-ت-ع-ي .با-ئذ-لا ه-ت-ن-ب--تو91ـلا
ه-ب-ششت ا-ن-يد ة--شصق نأا نوÒث--ك--لا

كÈخن انعد نكل ،يلكوام ةشصق
ةعت‡ تشسيل ةيلعفلا ةشصقلا نأا

كلت لث-م ةد-ي-ع-شس ثاد-حأا تاذو
مÓفأ’ا ‘ اهتدهاششم اندتعا يتلا

رمأ’ا ،عقاولا ‘ .لاغدأ’ا ىتف نع
.كلذ نم ةيواشسأام Ìكأا

!لوأ’ا لفطلا انيد نكي ⁄
نم ديد-ع-لا ن-م ًاد-حاو ا-ن-يد نا-ك ،ع-قاو-لا ‘

‘ مهي-ل-ع رو-ث-ع-لا ” ن-يذ-لا u-ÚيÈلا لا-ف-طأ’ا
اهيدل دÓ-ب-لا نأا Úب-ت .Úن-شسلا ر-م ى-ل-ع د-ن-ه-لا

مهتيبرت ت“ نيذلا لافطأ’ا نم ليوط خيرات
دوهفلا لث-م ،تا-ناو-ي◊ا عاو-نأا ع-ي-م-ج د-ي ى-ل-ع
.جاجدلا ىتحو بÓكلاو

نم راششينا-شس ا-ن-يد فا-ششت-كا ” ،٢781 ما--ع ‘
را-توأا ة-ي’و ‘ ن-يدا-ي-شصلا ن-م ة-عو-م‹ ل-َب-ِق
،عبرأا ىلع يششÁ يبشصلا ناك .دنهلا ‘ صشيدارب

ا-ه-ع-م ما-ن-ي با-ئذ-لا ن-م ة-عو-م‹ ع-ب-ت-ي نا--كو
.اهقفاريو
لو-شضف با-ئذ-لا ة-ق-فر-ب صضما-غ-لا ي-ب-شصلا را-ثأا
ًاشضيأا مهبعر راثأا هنكلو ،مهمامتهاو نيدايشصلا

!مهركو ¤إا مهعم لخديو مهقفاري هوأار امدنع
مهيديأا عشضو ىلع ًاممشصم م-قا-ط-لا نا-ك ،كلذ-ل

ىتح قرطلا ىتششب كلذب مايقلا اولواحو هيلع
.هيف رانلا لاعششإاب فهكلا نم مهجارخإاب اوماق
لتق ،ًاÒخأا يب-شصلاو با-ئذ-لا تجر-خ ا-مد-ن-عو
امك ،مهعم ي-ب-شصلا اوذ-خأاو با-ئذ-لا نودا-ي-شصلا

devlosnU seiretsyM. عقوم ‘ ءاج

ةيرششبلا ةايحلل ٌصضفرو ماتيأ’ا راد ¤إا
تشس ر-م-ع-لا ن-م غ-ل-ب-ي نا-ك ي-ب-شصلا نأا د-ق-ت-ع-ي
نودايشصلا رشضحأا .هيل-ع Ì-ُع ا-مد-ن-ع تاو-ن-شس
هد-ي-م-ع-ت ” ثي-ح ،ما-ت--يأÓ--ل راد ¤إا ي--ب--شصلا

ينعي يذلاو،rahcinaS مشسا هيلع اوقلطأاو
يذ-لا مو-ي-لا ه-نأ’ ،ة-يدرأ’ا ة-غ-ل-لا-ب ““تب--شسلا““

عقوم ‘ ءاج امك ،ماتيأ’ا راد ¤إا هيف لشصو
.erahserD

م-ت-يŸا ‘ ًاÒث-ك را-ششي-نا-شس ح-فا--ك
ةئ-ي-ب-لا ًاد-بأا ه-ب-ششي ’ يذ-لا

ه-تاو-ن-شس ى-شضمأا ي-ت--لا

⁄ هنأا نع ادع ،اهÒغ فرعي ⁄ يتلاو اهيف اهلك
.مهعم لشصاوتلل ًاقرط فرعي ’و طق ًارششب ري
،ًاقح ًاشضفخنم يبشصلا ىد-ل ءا-كذ-لا لد-ع-م نا-ك
،ماتيأ’ا راد صسيئر ناك يذلا ،دراهرإا بأ’ا راششأا
كشش Óب““ ناك يبشصلا نأا نم مغرلا ىلع هنأا ¤إا

ل-ق-ع-لا تا-مÓ-ع ر-ه-ظ-ي لاز-ي ’ ه-نأا ’إا ،ي--ب--غ
عقوم ‘ ءاج امك ،““ة-ي-ل-ع-ف-لا ة-ن-ط-ف-لا ًا-نا-ي-حأاو
.semiT aidniعÓعطتشسي ⁄ ،كلذ ىلع ةو

‘ نيÒثكلا نأا نم مغرلا ىلع ًادبأا ملكتي نأا انيد
⁄ هنكل ،كلذب مايقلا هميلعت اولواح ماتيأ’ا راد
وأا ةءارق-لا وأا ثد-ح-ت-لا م-ل-ع-ت ن-م ًاد-بأا ن-ك-م-ت-ي
رادشصإاب لشصاوتلل انيد ةليشسو تناكو ،ة-با-ت-ك-لا
عبرأا ىلع يششŸا ‘ رمتشساو ،تاناوي◊ا تاوشصأا
‘ م-ل-ع-ت ه-نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ،ة-ل-يو--ط ةÎف--ل
هجاوي لظ هنأا ’إا ،Úمدق ى-ل-ع ي-ششŸا ة-يا-ه-ن-لا

لشضفو صسبŸÓا ءادترا لبقت ‘ ةÒبك ةبوعشص
ةÎف-ل صضفر ه-نأا ا-م-ك .ًا-يرا-ع نو-ك--ي نأا ًا--م--ئاد

نأا بحي ناكو ،ةخوبطŸا تابجولا لوانت ةليوط
Áاهقعليو ماظعلا كشس.

!صسأاكلا نم برششلا هملعي يرششب ٌقيدشص
ةيرششب تامشس يأا راه-ظإا مد-ع ن-م م-غر-لا ى-ل-ع
قيد-شص ن-يو-ك-ت ن-م ا-ن-يد ن-ك“ د-ق-ف ،ًا-ب-ير-ق-ت
راد ‘ رخآا لفط كانه ناك ودبي ام ىلع .يرششب
لك نأ’ ًارظن ،تاناوي◊ا عم ًاشضيأا أاششن ماتيأ’ا
اوهجاو دقف ،ةيÈلا ةاي◊ا ‘ اوأاششن نايبشصلا

مهم لما-ع-ت-لاو ر-ششب-لا ل-ب-ق-ت ‘ ًا-ب-ي-شصع ًا-ت-قو
ببشسلا وه اذه ناك اÃرو ،مهتايح ط‰ لوبقو

Úب ةزيمتŸا ةطبارلا هذه نيوكت نم مهنك“ ‘
،متيŸا نع لوؤوشسŸا بأ’ا راششأا .صضعبلا مهشضعب
ن-يذ-ه ط-بر بير-غ-لا ف-طا-ع-ت-لا ط--بار““ نأا ¤إا
لفطلا مّلع دقو ،صضع-ب-لا ا-م-ه-شضع-ب-ب Úي-ب-شصلا
.““صسأاكلا نم برششي نأا انيد Èكأ’ا

Òغ ا--ن--يد رو--ط---ت نا---ك
ىتح ،ما-ع ل-ك-ششب ي-ع-ي-ب-ط

Úب صشيعلا نم تاونشس01 دعب
ن-م ق-ل-ق-لا د-يد-شش نا--ك ،ر--ششب--لا
غلبي داكلاب نا-كو ،م-ه-لو-ح د-جاو-ت-لا

هيدلو ،ًابيرقت ŸÎا فشصنو ًاÎم هلوط
دعب .ةشضفخنم ةهبجو ًادج ةÒبك نانشسأا
دب ’ ،بائذلا عم هتلوفط مظعم ىشضمأا نأا
” ماتيأ’ا راد ‘ يبنجأا هنأاكو رعششي ناك هنأا
.هلزنم نع ةوقب هداعبإا

!هلتقف Úخدتلا ملعت
نم مغرلا ىلع هنأا ةششهدلل ÒثŸا نم نوكي دق
نم هرو-ف-نو ة-ي-ششحو-لاو ةfiا÷ا ه-تا-ف-شص ل-ك
ةغل م-ل-ع-تو Úمد-ق ى-ل-ع ي-ششŸاو صسبŸÓا صسب-ل
هنأا ىتح ،Úخدتلاب انيدب رمأ’ا ىهتنا ،ناشسنإ’ا
هذه نأا صضعبلا دقت-ع-يو ،ه-ي-ل-ع ًا-ن-مد-م ح-ب-شصأا
ةياهنلا ‘ هلتق يذلا لشسلا صضرم ¤إا تدأا ةداعلا

.ًاماع9٢ رمع نع

Òخأ’ا لفطلا نكي ⁄ يقيق◊ا يلكوام
ديحولا نكي ⁄ هنكل ،ةيداع Òغ انيد ةشصق
،٢981 ماع ‘ .ةاي◊ا هذه لثم صشاع يذلا

‘ يروجيابلاج ةقطنم ‘ Óًفط رuششبُم دجو
هيدل لفط فاششتكا ” ،›اتلا ماعلا ‘ .دنهلا

نم برقلاب روبزلاب ‘ عدافشضلل ةÒبك ةيهشش
فاششتكا ” ،8981 ماع ‘ مث .ياراج Úشسلاد

ن-م ن-ك-م-ت-ي ⁄ ه-ن-ك-لو ة-يÈلا ‘ ر-خآا ل-ف-ط
41 دع-ب ى-ت-ح ير-ششب-لا ع-م-تÛا ‘ جا-مد-ن’ا

عقوم ‘ ءاج امك ،صسانلا عم صشيعلا نم ًاماع
ةشصق نوك-ت د-قوyadoT aidnI. ةفيح-شص

،بائذلا نم ةلئاع عم اتششاع Úتللا Úتمأاوتلا
نا-ت-مأاو-ت-لا تنا-ك .م-هر-ه-ششأا ،’ا--مأاو ’ا--م--ك

بائذلا ل-ث-م Úح-ي-شصتو ع-برأا ى-ل-ع نا-ي-شش“
Òغ ماعط يأا لكأا صضفرتو رمقلل رظنت يهو
.ءينلا محللا

⁄ ،لاغدأ’ا باتك ‘ يلكوام ةشصق صسكع ىلع
اهكرت ىلع Èجُأا لب ،ةيعاوط ةباغلا انيد كÎي
لتق دعب ًةون-ع ير-ششب-لا ع-م-تÛا ¤إا با-هذ-لاو
ةداعإا ةطاشسبب هيلع ليحتشسŸا نم ناك .بائذلا

ةا-ي◊ا ط‰ ¤إا ه-ل--يو–و ه--غا--مد ف--ي--ي--ك--ت
ًامزلم انيد ناك ،ام ةقيرطب .يقيق◊ا يرششبلا
يتلا ةبا-غ-لا ‘ ًا-ير-ك-فو ًا-ي-شسف-ن ءا-ق-ب-لا-ب

.هتايح ةيقبل هلخادب تششاع

٢ ءز÷ا



انلخدو بثك نع رمأ’إ ىلع عÓطÓل ةقإرسشلاب صسدقلإ زكرم اندسصق
لك نمو Úسسن÷إ نم Òبعتلإ حسص نإإ ىسضرŸاب جعي يذلإ ناكŸإ
،ةنسس54وÚ 91ب مهرامعأإ حوإÎت بابسش مهبلغأإ ناك نإإو ،رامعأ’إ
نهيلع رهظت تايتفلإ صضعب ،هي-لإإ ءا-ج اŸ ل-ك م-هرإودأإ نور-ظ-ت-ن-ي

تايرخأإو جÓعلإ ةيإدب ‘ نهنأإ انكردأإ قور◊إو بودنلاك تامÓع
تدكأإ .ةقئافلإ ةيانعلإ طرف نم ةحسصلاب عسشت ةرظن ةرسشبب نعتمتي
بح بودن نم صصلختل-ل تءا-ج ا-ه-نأا-ب ن-هإد-حإإ ا-ن-ل
تإونسس ذنم فلتلاب اهترسشب باسصأإ يذلإ بابسشلإ
ببسس نع اهلأاسس يئا-سصخأ’إ نأإ ة-ف-ي-سضم ،ةÒث-ك

ةسصاخ ،تقولإ إذه لك تاهوسشتلإ هذه اهلم–
ن---م ÚثÓ---ث---لإتزوا----ج ا----ه----نأإو
،رمعلإ

نأإ ¤إإ ةÒسشم ،كلذب حمسست نكت ⁄ ةيداŸإ اهفورظ نأاب تباجأاف
ةسسلج لك ،رزيللإ نم تاسسلج صسمخ لقأ’إ ىل-ع بل-ط-ت-ي ا-ه-جÓ-ع
.لبق نم هنيمأات اهناكمإاب نكي ⁄ يذلإ غلبŸإ وهو ،جد0005 فلكتت
قور◊إ تامÓع اهيلع تدبف رمعلإ لبتقم ‘ ودبت ىرخأإ ةلاح امأإ

صسمسشلل اهسضرعت طرف نمو قاهب راثآإ اهنأإ تلا-ق-ف ،ا-ه-تر-سشب ى-ل-ع
رزيللإ تاسسلج لسضفبو نكل ،اهئافت-خإ ن-م ل-مأإ ’ ة-ن-كإد تح-ب-سصأإ

‘ لمأ’إ اهيلإإ داعأإ ا‡ ائيسشف ائيسش ىسشÓتت تأإدب
ببسست لكسشŸإ نأإ ةاتفلإ يورت امكو ذإإ ،ةاي◊إ

بحسسنت اهلعج ةديدسش ةيسسفن ةاناعم ‘ اهل
طابحإ’اب باسصتو ةيعام-ت-ج’إ ةا-ي◊إ ن-م
Èتعت لعفلاب ت’ا◊إ هذه لثمو ،طونقلإو
هنم رفم ’ لثمأإ Óح ةيليمجتلإ ةحإر÷إ

بابسشلل ةيذأاتŸإ تاي-سسف-ن-لإ ·ر-ت ا-ه-نأ’
لكاسشŸإو بويعلإ ·رت نأإ لبق تاباسشلإو

.ةيدل÷إ

نع ثحبت ىرخأا تلاح
تامجنلا ””كول”” ةبكاوم

⁄ ىرخأإ ت’احب انيقت-لإ ه-سسف-ن ز-كرŸإ ‘
يذلإ ليمجتلإ زكرم ¤إإ ةحلŸإ ةجاحلل تأات

،صصسصختلإ بسسح يئاسصخأإ نم Ìكأإ ه-ي-ف ل-غ-ت-سشي
نقح ءإرجإ’ تءاجو ،رمعلإ نم54ـلإ تزواج ةديسسك

،تلخ Úتنسس ذنم اهيلإإ أاج-ل-ت تأإد-ب ي-ت-لإ صسكو-تو-ب-لإ
هذه لثم ءإرجإ’ لاŸإ اهل نمؤوي نم اهجوز نأاب انل تدكأإو

ىرŒ تايلمعلإ هذه نأإ ¤إإ ةÒسشم ،ةنسس لك ةرم نق◊إ
رئإز÷اب ةنراقم إدج ةظهاب نامثأاب جراÿإ ‘

اÃ اهباجعإإ ةيدبم ،صسنوت ىتح وأإ
يليمجتلإ بطلإ هيلإإ لسصو

تقولإ ‘ اهفسسأإ نع ةÈعمو ،Úيئاسصخأ’إ ء’ؤوه لسضفب رئإز÷إ ‘
تحبسصأإ اهنأإ مغر اندÓب يق إÒثك ترخأات ةوطÿإ إذه نأ’ هسسفن

.ةيرسصع ةرورسض لث“
نوهد طفسشل ىعسست اهنأاب انل ترسسأإ اثيدح ةجوزتم ىرخأإ ةديسس
تايم◊إ ¤إإ اهئو÷ مغرف ،إÒبك اجإرحإإ اهل ببسست يتلإ اهنطب
نطبلإ ‘ ةزكرمتم اهمسسج نوهد ىقبت ،ةسضايرلإ ¤إإ ىتحو ةيئإذغلإ
ةفوختم تناك  اهنأإ صسورعلإ انل تدكأإو ،صسور-ع-ك ا-هر-ظ-ن-م هو-سشت
هذه لك بلطتي ’و لهسس رمأ’إ نأاب اهنأامط يئاسصخأ’إ نأإ ’إإ ،Óيلق
ا-ه-ي-ت-ف-سش ن-ق◊ تءا-ج ىر-خأإ ةد-ي-سس ا-ن-فدا-سص ا-م--ك .فواıإ
نم اهÒغو تا-م-ج-ن-لا-ك ها-ف-سش ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل ي-بإÒثوز-يŸا-ب
قئاقد لÓخ ىرŒ تراسص يتلإ ةطيسسبلإ ةي-ل-ي-م-ج-ت-لإ تإءإر-جإ’إ

.تاقÓ◊إ دنع نهثوكم نم Òثكب لقأإ ءاسسنلإ اهيف ثك“ ةدودعم
ةحإرجو صضإرمأإ يئاسصخأإ دباع روتكدلإ انل دكأإ ،نأاسشلإ إذه ‘و

تاسسلج نم اهب موقي يتلإ تإءإرجإ’إ لك نأإ ،صسدقلإ زكرÃ ةيدلج
،قور◊إ راثآإو بودنلإ جÓع ،هجولإ Òسشقت ،رزيللإ ةينقتب رعسشلإ عزن

تاماسشلإو دئإوزلإ لاسصئتسسإ ،›إودلإو ة-يو-مد-لإ تإÒع-سشلإ جÓ-ع
إدج يسسايق تقو ‘ ىرŒ تراسص ىرخأ’إ تإءإرجإ’إ نم Òثكلإو
نأاك هلمع ةلوإزم هناكمإابو هيمدق ىلع إرئاسس اهدعب صضيرŸإ بهذي
إراكفأإ مهيدل تلإزام ىسضرŸإ نم Òثكلإ نأإ افيسضم ،نكي ⁄ ائيسش
.هنم ىسشخي ’و إدج إروطتم راسص يذلإ عوسضوŸإ نع ةيئإدب
ىلع ÚلبقŸإ Ìكأإ نأإ Âاغوأإ روت-كد-لإ فا-سضأإ ،ه-سسف-ن قا-ي-سسلإ ‘و

ا‡ ةتيŸإ ايÿÓإ ةلإزإإو ،ةرسشبلإ Òسشقت ءإرجإإ لجأإ نم هتدايع
ىلع ظافحلل عرسسأإ لكسشب Úج’وكلإ نيوكتو اهديدŒ ىلع دعاسسي
ةدع جÓعلإ إذه ‘ مدختسستو ،اهماسسم صضابقنإو ةرسشبلإ قإرسشإإ
ببسستي يتلإ ةبعسصلإ عقبلإ ة÷اعŸ كلذو ،كيلوكي-ل-غ-لا-ك صضا-م-حأإ

،Êافوه Úسساي انل حرسص اميف .صسمسشلل ةررك-تŸإ صضر-ع-ت-لإ ا-ه-ي-ف
نأاب ،صسدقلإ ةدايعب ميمÎلإو ةي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لإ ة-ي-حإر÷إ ي-ئا-سصخأإ
تايرئإز÷إو Úيرئإز÷إ Úب ةرسشتنم تراسص ةيليم-ج-ت-لإ ة-حإر÷إ
رزيللإ نكل ،جد فلأإ03 فلكي رزيللاب هجولإ نقح نأإ ¤إإ إÒسشم ،مويلإ

15 QhHƒQJÉê  ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ سسيمÿا

ب .ىدهلا رون /جاتروبور

دجولإ ديعاŒ تحبسصأإ إذإإ ةنيعم نسس دعب يفكي ’
نوهدلإ نقح وأإ رليفلإ نقحب حسصني اهتعاسس ةقيمع
قطانم نم صصخسشلإ تإذ نم جرختسست يتلإ ةيتإذلإ
ةيلمعلإ هذهو ،هجولإ ‘ نقحنل نطبلإو فإدرأ’اك
اهتيلعافو ام اعون ةدقعم اهنأ’ جد فلأإ002 فلكت
.تإونسس01 نم Ìكأإ ¤إإ مودت

مارح ..””رليفلا””و ””سسكوتوبلا””
اعرشش

ةيمويلإ هتسصح Èع ،ةعمج يلع ،رهزأ’إ خيسش مرح
رليفلإو صسكوتوبلإ تايلمع ،““ملعأإ هللإو““ ةÒهسشلإ
ىتح ،ةماع ةفسصب ديعاجتلإ ةلإزإ’ يمري ام لكو
،صسيلدتلإ هن-م ى-جر-ي ’و جوز-لإ ا-سضر-ب نا-ك و-لو
نآإرقلإ رون اهيفكي ةملسسŸإ ةأإرŸإ نأإ ¤إإ إÒسشم
ءاملع بهذ Úح ‘ ،هل Òظن ’ يذلإ ناÁإ’إو
كلذ لك نأإ رابتعاب ،ةحابإ’إإ ¤إإ نورخآإ
Ìكأإ ’ ليم-ج-ت-لإ با-ب ن-م ل-خد-ي
لب هللإ ةقلÒ ÿيغت هيف صسيلو

لوأإ ¤إإ رو-مأ’إ ةدا--عإإ و--ه
خيسشلإ مه-ن-مو ،ا-هد-ه-ع
يذلإ ،د-ج-نŸإ ح-لا-سص

‘ جر-ح ’ ه-نأا-ب د--كأإ
ن-ق--ح لا--م--ع--ت--سسإ
هجولإ دسشل صسكتوب-لإ
إذإإ ديعاج-ت-لإ ة-لإزإإو

ه-جو ى-ل--ع ن--ك--ي ⁄
اهولخ تبثو صسيلد-ت-لإ

بل-غأإ ن-ك-ل ،رر-سضلإ ن-م
نأإ ى-ل-ع إو-ق-ف-تإ ة--م--ئأ’إ
قلعت-ي ا-م و-ه حا-بŸإو ز-ئا÷إ
قور◊إ ه--تد--سسفأإ ا--م حÓ--سصإا--ب
بح اهفلخي ي-ت-لإ بود-ن-لإو ثدإو◊إو
.هباسش امو بابسشلإ

‘ ةديدج ةيبط ةروث ””امزÓبلا””
رئاز÷اب ليمجتلا ⁄اع

هافسشلإ Òبكت ،ةرسشبلإ ديدجتل امزÓبلإ نقح
ءاسضقلل طويÿاب هجولإ ّدسش ،ةحإرج نودب

دسش ،ةخوخي-سشلإ تا-مÓ-عو ل-هÎلإ ى-ل-ع
فيحنتلإ ،نوكيليسس نودب هÒب-ك-تو يد-ث-لإ
ةيليمŒو ةيجÓع تامدخ ،ةينيسصلإ ربإ’اب

ةدرو““ ةدايع ‘ اها-ن-ف-سشت-كإ ا-ه-ل ر-سصح ’
يتلإ هتاينقت لكب ثيد◊إ ليمجتلل ““ءافسشلإ
ت’آإو ةماخف ،ةيŸاعلإ تافا-سشت-ك’إ بكإو-ت

ةيانعلإو ءاخÎسس’إ ةإوهل رحاسس و-ج ،ة-ث-يد-ح
كي-لد-ت تا-عا-قو ةÁر-ك را-ج-حأإ ،ة--يد--سس÷إ
ا-ه-ل ة-قÓ-ع ’ ة-ن-مآإو ة-ث-يد-ح تإر-سضح--ت--سسمو
بلغأإ اهاسشخت يتلإ ةيسساقلإ ةيليمجّتلإ ةحإر÷اب
.ءاسسنلإ
‘ صصر-خو-ب با-هو-لإ د-ب-ع Òبÿإ ا-ن-ل-ب-ق-ت--سسإ

⁄اع ‘““ هلوقب ،ةتوت رئبب ““ءا-ف-سشلإ ةدرو““ه-تدا-ي-ع
Ëدقتل إÒبك امدقت موي لك ⁄اعلإ ققحي ليمجتلإ
‘ امأإ،ةيليمجتلإو ةيبطلإ ل-كا-سشŸإ ل-ك-ل لو-ل◊إ
إذه ةبكإوŸ ةوحسص ¤إإ ةجا-ح-ب ن-ح-ن-ف ر-ئإز÷إ
““.⁄اعلإ
Òبÿإ صضرعت-سسإ ،ما-م-ت-هÓ-ل ةÒث-م ة-سسل-ج ‘و
هلوقب ،ةدايعلإ اهرفوت يتلإ تامدÿإ ّلج همقاطو
تافاسشتك’إ لك بكإوت زكرملل ةيجÓعلإ تامدÿإ““
يليمكتلإ بطلإ ‘ ةيŸاعلإ ةيليمجّت-لإو ة-ي-ح-سصلإ
و ةيملعلإ ثاحبأ’إ ىلع صساسسأ’اب دمتعت ،ثيد◊إ
دعي يذلإ Òخأ’إ إذ-ه ،ي-ن-ي-سصلإ ي-ب-ط-لإ ثإÎلإ
ىلع يليمكتلإ بطلإو ليمجتلإ لا‹ ‘ إزاجعإإ
،ىسضرŸإو Úجاتحملل انتإÈخ لك انمدق ،مومعلإ
Úسسرا‡ بيردتو نيوكتب ةركفلإ رسشن انررق نكل

مهمامأإ ةحاتŸإ لئاسسولإ لك Òفوت عم لاÛإ ‘
جمدل نوعسسي ليمŒ ءابطأإ مهنم ،يلمعلإ بيردتلل
 .““مهنئابز اسضر لينل Úسصسصختلإ
زكرت ““ءافسشلإ ةدرو““ انتدايع““ Òبÿإ فاسضأإ ،نكل

قرفلإو ،مويلإ ةÌكب بولطم هنأ’ ليم-ج-ت-لإ ى-ل-ع
هل ÚجاتÙإ مÓحأإ ققحن اننأإ انÒغ Úبو اننيب
صساسسأ’اب زكتري انلمعو ،ةيعيبطلإو ةنمآ’إ قرطلاب

’ ،همجح حيحسصتو هلسصأإ ¤إإ وسضعلإ ةداعإإ ىلع
.““هÒيغت ¤إإ

ةنمآإ هجولإ ةرسشب ىلع““ا-مزÓ-ب-لإ““ ن-ق-ح ة-ي-ل-م-ع
نم صصلخت-سسم ل-ئا-سسلإ ّنأ’ ،تا-ف-عا-سضم نود-بو
ابيرغ صسيل هنأ’ نمآإ لكسشب هلبقتيو هسسفن صصخسشلإ

ةرسشبلإ ايÓخ ديدجتل ةلاعفو ةنمآإ ةليسسو وه ،هنع
ةداعإإو تاسضافخن’إ ىلع ءاسضقلإو بابسشلإ ةداعإإو
ىتحو ،ايÿÓإ اهيف تتام يتلإ قطانملل بابسشلإ

نم ةليمج ةرسشبلإ اه-ي-ف ر-ه-ظ-ت ي-ت-لإ ت’ا◊إ ‘
فيزن وأإ ةدسساف ايÓخ اهقمع ‘ نوكت دق ،جراÿإ
ةÒفو ةيمكب ةرسشبلإ دإدمإإ ›اتلابو ،تاسضافخنإ وأإ

هذه لكل ل◊إ وه اه-با-ب-سش ةدا-عإ’ ا-مزÓ-ب-لإ ن-م
،تاسسلج ثÓث ىلع نق◊إ تايلمع متتو ،لكاسشŸإ
ةسسل÷إ ‘ ،امو-ي02 ةدم ىر-خأإو ة-سسل-ج ل-ك Úب
لئاسس نم ةÒفو ةيمك ةرسشبلإ ذخأات نأإ نكÁ ¤وأ’إ
ةيمكلإ صصقنت ةيناثلإ ةسسل÷إ دعب نكل ،امزÓبلإ
ام ابلاغ ةثلاثلإ ةسسل÷إ ‘و ،جيردتلاب ةبولطŸإ
.Òبÿإ هب دافأإ امبسسح ،Òثكب لقأإ ةيمكلإ نوكت
ىلع لمعت امزÓبلإ نأإ ،صصرخوب ذاتسسأ’إ فاسضأإو
،ءانبلإ نم عونك ةرسشبلإ نم ىلفسسلإ تاقبطلإ ءلم
نكل ،““رليفلإ““ تايلم-ع-ل صضيو-ع-ت-لإ ن-م عو-ن ي-هو
،انفلكي ’ ناسسنإ’إ نم هنقحن يذلإ ءيسشلإ نأإ قرفلإ

001 ةبسسنب ةنومسضم ةجيتنلإو هل-لإ و-ه ع-ّن-سصŸا-ف
.تافعاسضم نودب ةنمآإو ةئاŸاب

هجوت .. ةعيبطلا ¤إا ةدوعلا
ليمجتلا ⁄اع ‘ ديدج

ىلع ةوقبو ليمجتلإ ⁄اع ‘ د-يد-ج ه-جو-ت ر-ه-ظ

ام لكل يدحتلإ نم عون هنأاكو انمايأإ
‘ لثمتيو ،يحإرجو يئايميك وه

راسصنأإ ىريو ،ةعيبطل-ل ةدو-ع-لإ
ل◊إ ي-ه ا-ه-نأإ ة-ع-ي-ب--ط--لإ

ى-ل-ع لو--سصح--ل--ل ›ا--ثŸإ
صضر-ع-ت--لإ نود--ب لا--م÷إ
دإو-م-ل-ل ة-ي-ب-نا÷إ را-ثآÓ-ل
نأإ د‚ ثيح ،ة-ي-ئا-م-ي-ك-لإ
ل-ي-م-ج-ت-لإ تا-كر--سش ىÈك

Òبك لكسشب دمت-ع-ت تح-ب-سصأإ
نوكتل ةعيبطلإ تا-ماÿإ ى-ل-ع

عين-سصت ‘ ة-ي-سسا-سسأ’إ ةد-عا-ق-لإ
ام وهو ،ليمجتلإ تإرسضحتسسم عيمج

                    .يبإÒثامورأ’إو ليدبلإ بطلإ هرفوي
ة--ي--ئا--سصخأإ Òسشت ،را---طإ’إ إذ---ه ‘و

¤إإ ،رايز ةزياف باسشعأ’اب ليمجتلإ
متي نأإ نكÁ ةرسشبلإ حيتفت نأإ

Èعو  ةيعيبطلإ ل-ئا-سسو-لا-ب
،ةئŸاب001 ةيعيبط ةعنقأإ

ن---كÁ““ ة---ف---ي----سضم
حيتفت ‘ تا-ب-غإر-ل-ل

ن---ه---تر---سشب نو---ل
ةيعي-ب-ط ة-ق-ير-ط-ب
ةرفوتم تا-نو-كÃو

عاب-تا-ب تي-ب ل-ك ‘
يتلإ ةيلاتلإ ةعنقأ’إ
صضييبت ىل-ع ل-م-ع-ت

ءا--ف---سضإإ ةر---سشب---لإ
ىلع ،ا-ه-ي-لإإ ةرا-سضن-لإ

صضايب عانق لاثŸإ ليبسس
إذ-ه مد-خ-ت-سسيو ،صضي-ب--لإ

ةيداعلإ ةرسشبلإ صضييبتل عانقلإ
ةرسشبلل حسصني ’و ،طقف ةينهدلإو

يجزمإ هدامتع’و ،ةقيقرلإ وأإ ةسساسس◊إ
Òسصع نم طقن صسم-خو ةد-حإو ة-سضي-ب صضا-ي-ب

يطلخإ ،Úج-سسکوأإ ءا-م ط-ق-ن ةر-سشعو ،نو-م-ي-ل-لإ
ةاسشرفب قنعلإو هجولإ ي-ن-هدإو إد-ي-ج تا-نو-كŸإ
ءاŸاب طقف قئاقد رسشع ›إوح دعب هيليزأإ ،ةنيل
.درابلإ
Íللإ عانق مد-خ-ت-سسيو  ،ق-ي-قد-لا-ب Íل-لإ عا-ن-ق وأإ
،ةسساسس◊إ نود ةيداعلإ ةرسشبلإ صضييبتل ق-ي-قد-لا-ب
ةبسسانم ةيمکو يقن قيقد قعÓم ثÓث نم نوكتيو
ةÒغسص Úجسسکوأإ ةقعلمو جزاطلإ بيل◊إ Íللإ نم
¤إإ تانوكŸإ هذه فاسضت ،ةدحإو ةنوميل Òسصعو
ةنيجع نوكتت نأإ ¤إإ إديج اطلخ طلختو اهسضعب
عانقلإ إذه كÎي ،ةرسشبلإ يلع اهع-سضو م-ت-ي ة-ن-ي-ل

Ÿاب لإزي مث ةقيقد نيرسشع ةدŸئفإدلإ ءا.
نم ةÒغسص ةقع-ل-م ع-بر ي-ط-ل-خإ :م-كر-ك-لإ عا-ن-ق
Òسصع نم ةÒغسص ةقعلم فسصنو مكركلإ قوحسسم
ةقبط يعسض ،لسسعلإ نم ماعط ةق-ع-ل-مو نو-م-ي-ل-لإ
¤إإ01 نم هيكرتإو كهجو ىلع طيلÿإ نم ةدحإو
يفطسشإ مث ،اما“ فجي ىتح لقأ’إ ىلع ةقيقد51
.ئفإدلإ ءاŸاب
ةبح فسصن نوجعم Òسضحتب ،مطامطلإ عانق إذكو

يعسض ،ةنوميل فسصن Òسصع اهل يفيسضأإو مطامط
مث ،ةقي-قد51 ¤إإ01 نم كهجو ى-ل-ع ط-ي-لÿإ
نم ةرطقب هينهدإو يفسشنو درابلإ ءاŸاب يفطسشإ
.هبيطÎل نوتيزلإ تيز

باششعألا وبماششو ةيعيبطلا تويزلا
طقاشستلا ةدح نم ناففخي

ةعئاسشلإ رعسشلإ طقاسست لكاسشم نأإ ةزياف تفاسضأإو
ةسصاخ ،ةيعيبطلإ قرطلاب جلا-ع-ت نأإ ن-كÁ  مو-ي-لإ
نم ةÒبك ةحيرسش صسÁ اعئاسش Óكسشم تراسص اهنأإو
كلذ دوعيو ،مهسسنجو مهرم-ع فÓ-ت-خا-ب صسا-ن-لإ
صصقن ،مدلإ رقف ،اه-م-هأإ با-ب-سسأ’إ ن-م د-يد-ع-ل-ل
،ةيودأ’إ نم Òثكلإ يطاعت ،عاسضرإ’إ ،تانيماتيفلإ
كيهان ،تانومرهلإ تابإرطسضإو ة-ي-قرد-لإ ةد-غ-لإ

ةبسسنلاب رعسشلإ تاسسل‡و تاغبسص لا-م-ع-ت-سسإ ن-ع
ةباسصإ’إ نع Óسضف ،نابسشلل ةبسسنلاب ل÷إو ،ءاسسنلل
،ةرسشقلإ روهظ هسضإرعأإ نم يذلإ ةيفدسصلإ ءإدب
نم قطانم لع-ج-ي يذ-لإ ““ه-ت-ع-لإ““ ءإد ن-ع Ó-سضف
علسصلإ نم عقب لكسشتتف ،اهÒغ نود علسصت رعسشلإ

دعي يذلإ يثإرولإ علسصلإ ىسسنن ’ امك ،رعسشلإ ىلع
نم لقني يذلإو ،رعسشلإ طقاسست بابسسأإ نم اببسس
نم ةرسشق-لإ د-ع-ت ا-م-ك ،ا-ي-ثإرو ءا-ن-بأ’إ ¤إإ ءا-بآ’إ

،ةديدسش تناك إذإإ اسصوسصخ رعسشلإ طقاسست تاببسسم
Úب ر-ه-ظ-ت ءا-سضي-ب تإÒسشق ن--ع ةرا--ب--ع ي--هو

،صسقطلإ تابلقت اهتاببسسم نمو رعسشلإ تÓيسصخ
،نوهدلإ زإرفإإ ةدايزو دل÷إ ايÿÓ عيرسسلإ Òغتلإ
ناسسنإ’إ صضرعتو تايرطفلإ دو-جو ¤إإ ة-فا-سضإ’ا-ب

Ÿرعسشلإ لسسغ مدع ىتحو ر-تو-تو ة-ي-سسف-ن ل-كا-سش
.حيحسصو مظتنم لكسشب
نأإ ،ةز-يا-ف را-يز ،با-سشعأ’إ ة-ي-ئا-سصخأإ تفا--سضأإو
إرود ناسسنإ’إ فرط نم عبتŸإ يئإذ-غ-لإ ما-ظ-ن-ل-ل
هيلعو ،رعسشلإ طقاسستو علسصلاب ه-ت-با-سصإإ ‘ إÒب-ك
ءإذغ لوانت ناسسنإ’إ ىلع يرورسضلإ نم هنأإ تدكأإ

مسسج اهجاتحي يتلإ رسصانعلإ ىلع يوتحي نزإوتم
هلعجو كمسسلإ لوانت Óثم يرورسضلإ نمف ،ناسسنإ’إ

ىلع هئإوتح’ إرظن ،درفلل يئإذغلإ ماظنلإ نمسض
لوانت ةرورسض نع Óسضف ،ةÒبك ةيمكب تانيماتيفلإ
هايŸإ نم اهب صسأاب ’ ةيمك برسشو هكإوفلإو رسضÿإ
.ةسضايرلإ ةسسرا‡ ةيمهأإ ىلع تددسش امك ،ايموي

طيسش“ ةرورسض ىل-ع ةز-يا-ف را-يز تدد-سشو ،إذ-ه
صضيرع طسشم لامعتسسإ عم ي-مو-ي ل-ك-سشب ر-ع-سشلإ

نم ديزي ام طيسشمتلإ ةبعسص إدقع لكسشتت ’ ىتح
‘ Úترم هلسسغ نع كيهان ،رعسشلإ طقاسست ةدح

،ينهذلإ رعسشلإ ةيعون ¤إإ يمتني ناك إذإإ عوبسسأ’إ
ةيعون ¤إإ يمتني ناك إذإإ عوبسسأ’إ ‘ ةدحإو ةرمو
،باسشعأ’إ وبماسش لامعتسساب كلذو ،فا÷إ رعسشلإ
لافطأ’إ وبماسش وأإ رابسصلإ وأإ Óثم نإرطقلإ وبماسشك
.““يبيب““
نكمŸإ ة-ي-ع-ي-ب-ط-لإ تا-جÓ-ع-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأإ
رايز باسشعأ’إ ةيئاسصخأإ تراسشأإ دقف ،اهمإدختسسإ

ةيعيبطلإ تويزلإ مإدختسسإ لسضفي هنأإ ¤إإ ،ةزياف
صسأإرلإ ةورف ليلختب كلذو ،طقاسستلإ نم فيفختلل
تيز وأإ ي-ع-ي-ب-ط-لإ رد-سسلإ تيز وأإ را-ب-سصلإ تيز-ب
ةليل ةيسض“و عوبسسأ’إ ‘ Úترم عورÿإ وأإ Òجر÷إ
امك ،›إوŸإ موي-لإ ‘ ر-ع-سشلإ ل-سسغو ،ه-ب ة-ل-ما-ك
لامعتسساب رعسشلإ طقاسست نم Êاعي نم لك تحسصن

‘ فرعي يذلإ صسإرقلإ تابن وأإ لب÷إ ليلكإإ ءام
هذ-ه ىد-حإإ ع-سضو-ب كلذو ،““ق-يإر◊إ»ـب ر--ئإز÷إ
ءاŸإ كلذ لامعتسسإو ،يلغي هلعجو ءاŸإ ‘ Úتتبنلإ
نكÁ امك ،مامحتسس’إ دعب رعسشلإ ىلع دÈي نأإ دعب
هتيفسصتو ه-مر-ف-ب كلذو ،ل-سصب-لإ ءا-م لا-م-ع-ت-سسإ
‘ هلسسغ ةرورسض عم ،رع-سشلإ ةور-ف ى-ل-ع ه-ع-سضوو
.›إوŸإ مويلإ

14QhHƒQJÉê ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ سسيمÿا

اهقيرط قششت ةيكتشسÓبلا ةحار÷ا تأادب
ةرخأاتمو ةبيغم تلظ نأا دعب ،رئازجلل
نم تايرئاز÷ا تلبقأاو ،نمزلا نم دوقعل
دل÷ا ليمŒ تايلمع ىلع ،رامعألا لك
طفششو رليفلاو سسكوتوبلاب هدششو رزيللاب
.بلطلاو ةجا◊ا بشسح اهنقحو نهدلا
دل÷ا نقح قيرط نع ديعاجتلا ةلازإا

Ãجلوكلا زيف– ،سسكوتوبلا ةداÚ رزيللاب،
ةيلمع ،نورولايهلا سضامحأاب نق◊ا
مششولا ةلازإا ةيلمع ،قاهبلا ةلازإا
فنألا ةحارج ،ةيدل÷ا دئاوزلاو
ةحارج ةيلمع ،هجولا دشش ،ةيليمجتلا
ءانب ةداعإا ،رعششلا عرز ةيلمع نافجألا
مخشضت جÓع ،Òبكت وأا Òغشصت نم Úيدثلا
›اودلا جÓع ،لاجرلا دنع Úيدثلا
طفششو نطبلا دشش ةيلمع ،ةيديرولا
بح راثآاو بودنو رعششلا ةلازإا ،نوهدلا
تايلمع اهلك ،ةنشس02 دعب ولو بابششلا

Œيئاشصخأا دي ىلع رئاز÷اب مويلا ىرÚ
،ةيلايخ تشسيل راعشسأابو جراÿا ‘ اونوكت
لخدلا يوذل حاتمو لوقعم اهنم سضعبلاف
.لقألا ىلع طشسوتŸا

اششاعتنا دهششي ليمجتلا ⁄اع
اندÓب ‘ اÒبك
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ماع ريدم ،جا◊أ وبأأ دهف روتكدلأ لاق
ة--كر◊أ نوؤو--سشل دا--ه---ج و---بأأ ز---كر---م
تاطلسس نإأ ،سسدقلأ ةعماج ‘ ةÒسسألأ
ة-فا-ك كا-ه-ت-نا-ب ةر-م-ت-سسم لÓ--ت--حلأ
فد-ه-ت-سستو ،ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ قو--ق◊أ

،ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ ع-م-تÛأ ة-ي--ن--ب Òمد--ت
لأزت ل لÓت-حلأ تا-ط-ل-سس نأأ ح-سضوأأو
ة-ل-م-ح-ب ،ة-ي-لا-ع ةÒتو-بو ،ةر--م--ت--سسم
م--هز--ج--ت–و ،ةرو--ع--سسم تلا--ق--ت--عأ
رمت-سسي ثي-ح ،ة-ي-نا-سسنإأ Òغ فور-ظ-ب
رمتسستو ،ىرسسألأ قوقح-ب را-ت-ه-ت-سسلأ
ل-ك-ب م-ه-ي-ل-ع ق-ي-ي-سضت-لأو م-هرا-سصح--ب
. مهيوذو مه ةيسسفنلأو ةيداŸأ لئاسسولأ

ل-ه-ت-سسم ‘ جا◊أ و-بأأ .د لأو-قأأ تءا--ج
سسيئر بئان ،ةنراكز مأزع ءأوللأ هئاقل

ءاقللأ رسضحو ،ة-ما-ع-لأ تأر-باıأ زا-ه-ج
يدياعلأ مركأأو يعأرج يسضأر ذاتسسألأ

لوح احرسش مدق ثيح ،رمع وبأأ خألأو
لا‹ ‘ ام-ي-سس ل ،ز-كرŸأ ج-مأر-ب ة-فا-ك
لماعتلأ تايلآأو ،ىرسسألأ براŒ قيثوت
ا-ه-ظ-ف-ح ة-ي-ف-ي-كو برا-ج-ت-لأ هذ--ه ع--م
ة--كر◊أ ة--عو--سسو--م Èع ا--هرأد--سصإأو
اهيلع ةيم-ل-ع ة-م-ي-ق غا-ب-سصإل ةÒسسألأ

.ايلودو ايلÚ fiمتهŸأو Úثحابلأ ديفت
ل-ب-سس ثح--ب ¤إأ ةرا--يز--لأ تفد--ه د--قو

تأÿÈأ لدا--ب--تو كÎسشŸأ نوا--ع--ت---لأ
،قيثوتلأ لا‹ ‘ اميسس ل ،براجتلأو
جا◊أ وبأأ روتكدلأ راسشأأ ددسصلأ أذه ‘و
ةينيطسسلف-لأ ة-ي-ن-مألأ ةز-ه-جألأ نأأ ¤إأ

ةÒسسألأ ة-كر◊أ ءا-ن-بأأ ةÒخ ن-سضت–
أذهو ،Úينيطسسلفلأ Úلسضا-نŸأ ة-ب-خ-نو
براŒ قيثوت زكرŸأ ىلع ا-مأز-ل ل-ع-ج-ي

ثحبل ءاج ءاقللأ نأو ،ÚلسضانŸأ ءلؤوه

،مهبراŒ قيثوت لجأأ نم نواعتلأ لبسس
‘ ةÒث-ك تأو-ط-خ ز-كرŸأ ى-ط-خ ثي-ح
قباسسلأ دوهÛأ نم دافتسسأو نأاسشلأ أذه

ةينمألأ ةزه-جألأ سضع-ب ه-ب تما-ق يذ-لأ

نم نيررÙأ ىر-سسألأ براŒ ق-ي-ثو-ت-ب
عم رم-ت-سسم نوا-ع-ت-لأ نأأو ،ا-ه-ي-ب-سست-ن-م
.نأاسشلأ أذه ‘ ةفاك ةي-ن-مألأ ةز-ه-جألأ

Ëد-ق--ت ›و--ي ز--كرŸأ نأأ ى--ل--ع دد--سشو
ة-ي-قو-ق-ح ة-ي-سضق--ك ىر--سسألأ ة--ي--سضق
ليبسس ‘ و-هو ،ة-ي-سسا-ي-سسو ة-ي-نا-سسنإأو
ه‹أر--بو ه--طا--سشن ن--م ف--ث--ك---ي كلذ
موقت ي-ت-لأ ة-يا-عد-لأ ة-براÙ ةدد-ع-تŸأ

يليئأرسسإلأ لÓت-حلأ ة-مو-ك-ح ا-ه-ي-ل-ع
ه-يو-سشت ل-ب-سسلأ ى-ت-سشب لوا– ي--ت--لأو
مدقو ،Úي-با-هرإلا-ب م-ه-ت-ع-نو ىر-سسألأ
ريرقتلأ نم ةخ-سسن جا◊أ و-بأأ رو-ت-كد-لأ
نم رخآأ ددعو زكرŸأ ةطسشنأل يونسسلأ
ءأوللأ ىدبأأ هبناج نم .زكرŸأ تأرأدسصإأ

أدكؤوم زكرŸأ تأزجنÃ هباجعإأ ةنراكز
‘ ةم-ي-ظ-عو ةرا-ب-ج ة-م-هÃ مو-ق-ي ه-نأ

بع--سشل--ل ›ا--سضن--لأ خ--يرا--ت--لأ ظ--ف--ح
همعد بجأولأ ن-م ه-نأو ،ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ

سصاÿأ هدو--ه‹ ةر--كا--سش ،هدا---ن---سسإأو
لÓ-خ ن-م ىر--سسألأ براŒ ق--ي--ثو--ت--ب
لكل ةوعد ةهجوم ، ة-ي-م-ل-ع ة-عو-سسو-م
ميمعتو دانسسإأو معد ةرورسضب ÚمتهŸأ
ةينطولأ ةميق-لأ ا-ه-ئا-ط-عإأو ة-عو-سسوŸأ
ةيبرعلأ لفاÙأ لكب اهقÓطإأو ةبجأولأ

 . ةيلودلأو

ن-ك-ل ،يد-سسج-ب ن-ج-سسلأ ن--م ُتجر--خ“
ي-ن-قرا--ف--ت ⁄ ،ةÒسسأأ تلأز ا--م ي--حور

مهتاناعÃ ىرسسألأ يتبحأأ هوجو ةظ◊
مهنيبو ،مهÈسصو مهعاجوأأ ،مهومسصو
ل ةماسستباب ينعدو يذلأ ،عيبر يقيقسش
‘ ينع ًامغر هتكرت يننأل ينيكبت لأزت

ّلهتسسأ تاملكلأ هذهب ،””نوجسسلأ بهايغ
دمحأأ ررÙأ ””سسدقل””ـل هثيدح Òسسألأ

Òبع مsسسنت يذلأ ةسشيÓم فسسوي ر‰
هتيموكfi لما-ك ى-سضق ا-مد-ع-ب ه-ير◊أ
Òسسألأ هقيقسش امي-ف ،ًا-ما-ع٤١ ةغلاب-لأ

٠٣ غلابلأ ه-م-ك-ح ي-سضق-ي لأز-ي ل ع-ي-بر
ع-ب-ج ةد-ل-ب-ب ه-ت-ل-ئا-ع لز-ن-م ‘ .ًا--ما--ع

Ãنج ةظفاحÚ، أ فقوتي لÙدمحأأ رر
ع-قأو ةرا-ثإأو ن-ج-سسلأ ن-ع ثيد◊أ ن--ع
ةدا-عإأ ى-ل--ع ث◊أو ىر--سسألأ عا--سضوأأو
تا---يو---لوألأ م---ل---سس ¤إأ م---ه---ت---ي---سضق
رير“ نم لÓتحلأ عنŸ ةين-ي-ط-سسل-ف-لأ

ةرخسص ىلع تمط–”” يت-لأ ه-تا-سسا-ي-سس
هتنت ⁄ ي-ت-لأ م-ه-ت-موا-ق-مو م-هدو-م-سص
ًايموي نوسضوخي مهف ،رسسألأ نم مغرلاب
يتلأ نوجسسلأ ةرأدإأ عم ةددعتم كراعم
›اسضنلأ مهأوتfi نم مهغيرفتل ىعسست
فر◊ م-ه-تا-يو-ن-ع-م ر-سسكو ي-ن--طو--لأو
هتبرŒ عقأو نم.””اهراسسم نع ةلسصوبلأ

لو-ق-ي ،ة-ل-يو-ط-لأ هر--سسأأ تأو--ن--سس Èع
سضي--ق--ن و--ه ن--ج--سسلأ”” :د--م--حأأ ررÙأ
مقافي ا‡و ،يسسيئرلأ اهودعو ةير◊أ

تاسسايسسو تا-سسرا‡ ىر-سسألأ ةا-نا-ع-م
هينزانز تلو– يتلأ ة‹ŸÈأ ناجسسلأ

ل ⁄أأو بأذ---ع رو---سص ¤إأ ه----ما----سسقأأو
ةبحألأ نم نامر◊أ Úب عجوو نافقوتي
:فيسضيو.””ةل-ي-م÷أ ةا-ي◊أو ة-ير◊أو
ى-ن-عŸأ ن--ع Èع--ت تا--م--ل--ك د--جو--ت ل””
ىلع سضورفŸأ يواسسأاŸأ عقأولل يقيق◊أ

ط--سسبأأ ن--م ه--نا--مر--حو Òسسألأ ةا--ي--ح
ةيناث لك لعجي ل-تÙأ ا-م-ي-ف ،ه-قو-ق-ح
ة-م-ل-ظ-لأ ط-سسو ما-ع نو--ي--ل--م يوا--سست
نا----------ب----------سضق----------لأو را-----------سص◊أو
هذ--ه ةزأوÃ”” :ع--با--ت--يو.””ة---يد---يد◊أ
‘ ىر-----سسألأ ةدأرإأ زÈت ،فور-----ظ-----لأ
لوسصولل Èسصلأو دوم-سصلأو ة-ي-ح-سضت-لأ
مهتاسسايسس لك نم مغرلابو ،انفأدهأأ ¤إأ

ناÁإلا-ب نود-ح--ت--ي ىر--سسألأ لأز--ي ل
ديقلأ رسسكل رسصنلاب ةق-ث-لأو ةÁز-ع-لأو
ةلماك ةيرح ¤إأ ًلوسصو ،لتÙأ رحدو

كلذ بsلطت امهم اهنع يلختلأ نوسضفري
.””تايحسضت نم

ةير◊او ملعلا
نع دمحأأ ررÙأ ثدحتي ،زأزتعأو رخفب
اه-سضو-خ-ي ي-ت-لأ يد-ح-ت-لأ كرا-ع-م م-هأأ
ن-م نو-ج-سسلأ تلو--ح ي--ت--لأو ىر--سسألأ

¤إأ ةا-نا-عŸأو سسأا-ي-لأو تو-م--ل--ل ز--كأر--م
:لو-ق-يو ،تا-ع-ما-جو لا-سضن-ل-ل ل-قا-ع--م
ع--نŸ قر--ط--لأ ل--ك لÓ--ت--حلأ سسرا---م””
ةميق مهأأ نع ىرسسألأ فرحو ميلعتلأ

ل-ك-سشب م-ه-تا-ي-ح ة-سسرا-مŸ ة--ق--ير--طو
ن-طو-ل-ل ة-بÙأ حور-ب ن-ك-ل ،ي--ع--ي--ب--ط
كسسم--ت--لأو ة--خ--سسأر--لأ ةد--ي--ق---ع---لأو
نوجسسلأ تحبسصأأ ،فده-لأو ة-لا-سسر-لا-ب
تاعماج ،ةفاقثلأو يعولأو رونلل زكأرم
ÚفقثŸأ نم ًاجأوفأأ تجّرخ تايÁداكأأو
اÃ ،ةيملعلأ تأداهسشلأ ةلمح تأءافكلأو
:فيسضيو .””هأروتكدلأو ÒتسسجاŸأ اهيف
ل نو-ج-سسلأ أو-ل-خد ىر-سسألأ ن-م Òث-ك””

أور-با-ث م-ه-ن-ك-ل ،نوأأر-ق-ي لو نو-ب-ت-ك--ي
ن-م أو-جر-خ-تو أو-م--ل--ع--تو أود--ه--ت--جأو
¤إأ أولّو–و ،ةين-ي-ط-سسل-ف-لأ تا-ع-ما÷أ

نابسضقلأ فلخ ةلعا-فو هءا-ن-ب ر-سصا-ن-ع
xد– ة--لا--سسر---ك ،ة---ير◊أ با---حر ‘و
يقي-ق-سش”” :د-م-حأأ ع-با-ت-يو.””لÓ-ت-حÓ-ل

رسسألأ ةاناعمو مك◊أ نم مغرلاب ،عيبر
ة-ل-سصأو-م عا-ط-ت-سسأ ،نا--ج--سسلأ م--ل--ظو
ةدا--ه--سش ى--ل--ع لو--سص◊أو ه--م--ي--ل--ع--ت
لو ،ةيسسايسسلأ مولعلأ ‘ سسويرولاكبلأ
ةجرد ‘ يعما÷أ هرأوسشم لمكي لأزي
حاجنلأ ققحيسس”” :فيسضيو.””ÒتسسجاŸأ

ه-ل-لأ نذإا-ب لÓ-ت-حلأ ف--نأأ ن--ع ًا--م--غر
ىر-سسألأ ع-م لأز--ي ل ع--ي--بر--ف ،¤ا--ع--ت
ة-ير◊أو م-ل-ع-لأ ة-كر--ع--م نو--سضو--خ--ي
ةدأرإلأو ة-بÓ-سصلا-ب ع-ت-م-ت-ي ،ر-سصن--لأو
روطتيو مدقت-ي ه-ت-ل-ع-ج ي-ت-لأ ة-يو-ق-لأ

.””لبقتسسŸأ ‘ حومط بحاسصو

ىرخُأا روسص
دمحأأ ةركأذ ظفت– ،هتيرح نم مغرلاب
هنأوخإأو هقيقسش نع روسصلأ نم Òثكلاب
،ًابيرق مهتيرح ىنمت-ي ن-يذ-لأ ىر-سسألأ

دهاسشم ينمزÓت ةظ◊ لك ‘”” :لوقيو
لÓ-خ ا-ه-ب ترر-م ي-ت-لأ تا-طÙأ ة-فا--ك
لهألأ نم نامر◊أ ⁄أأ ةسصاخ ،›اقتعأ

يتلأ تابسسانŸأ ‘ امّي-سس ،م-ه-ل قو-سشلأو
ففخي امو انلهأأ قأرف ىلع اهيف رسسحتن

انرر– يتلأ تأرايزلأو تاير-كذ-لأ ا-ن-ع
لهألأ دهاسشن امدنع تاظحلل ديقلأ نم
.””لÓ-ت-حلأ تا-سصغ--ن--م ن--م م--غر--لا--ب
ىر-سسألأ ي-قا-ب-ك ي-ق-ي-ق-سش”” :ف-ي-سضيو
مهحأرفأأ ‘ مهرسسُأأ م-هد-ق-ت-ف-ت ن-يذ-لأ

هحورو هÈسص هزيÁ ام ّنكل ،مهحأرتأأو
،ىرسسألأ Úب ›اسضنلأ هرودو ةينطولأ

ة-ي-سسف-نو ة-يو-ن-ع-م حور-ب زا--تÁ و--ه--ف
،ةدأرإلأ يوق ،ةماسستبلأ م-ئأد ،ة-ي-لا-ع
ة---ل---ي---م---ج حورو ه---ت----ك----ن بحا----سص
هتب-ي-ط رأد-قÃ”” :ف-ي-سضيو.””ة-ي-ئر-جو
ع-ت“ ،ىر-سسألأ ه-قا-فر ع--م ه--سصÓ--خإأو
ةدوŸأو ءا-ط-ع--لأو ا--ه--سسف--ن لا--سصÿا--ب
براقألأو لهألأ عم ةديطولأ تاقÓعلأو
رود--لأ أذ--هو ،ا---ن---تد---ل---ب ‘ نأÒ÷أو
ا--ن--تا--سسل--ج ل---ك ‘ ًا---مود هر---كذ---ت---ن
:عباتيو .””انعم دوجوم هنأاكو انتابسسانمو
نوسشيعي انأرسسأأ ّنأأ ةخسسأرلأ ةقيق◊أ””

ول ىتح اننوكراسشيو ان-نو-مزÓ-يو ا-ن-ع-م
مهحأورأاف ،ًأدسسج انتاب-سسا-ن-م ‘ أو-با-غ
انتأرهسسو انتابسسانم ‘ اننيب ًةيح ىقبت
لمتكت-ل ا-ن-ي-لإأ أودو-ع-ي ى-ت-ح ا-ن-ي-لا-ي-لو
.””حرفلأ مسسأوم

ةدراطŸاو ميلعتلا
هت-ل-ئا-ع ‘ سسماÿأ ع-ي-بر Òسسألأ ّد-ع-ُي
أوجوزت مهعيمجو ،ًأرفن١١ نم ةنوكŸأ

ةدلب ‘ ًاماع6٣ لبق دلُو ،هلاقتعأ لÓخ
ىهنأأ ىتح اهسسرأدم ‘ مsلعت يتلأ عبج

نم مغرلا-ب ،حا-ج-ن-ب ة-ما-ع-لأ ة-يو-نا-ث-لأ
نأأ دمحأأ يوري .لÓتحلأ نم هتدراطم
ة-سضا-ف-ت-نأ تا-ي-لا-ع-ف ‘ كرا--سش ع--ي--بر
:لوقيو ،هنسس رغسص نم مغرلاب ىسصقألأ
ىلع ،ءيسش لك ‘ ه-ل-ي-ج ن-ع ف-ل-ت-خأ””

ةيلاسضنلأ هتÒسسم أأدب ةسسأردلأ دعاقم
ًأر--ئا--ث نا--ك ،تا---ه---جأوŸأو تأÒسسŸا---ب
لÓتحلأ بهي ⁄و ،ًا-ي-ئر-جو ًا-عا-ج-سشو
،ه-ت--سسأرد لÓ--خ”” :ف--ي--سضيو .””ًا--مو--ي
هدراط ،ًا-ما-ع٧١ ن-سسب نا-ك ا-مد--ن--عو
،ل-عا-ف-لأ هرودو ه-طا--سشن--ل لÓ--ت--حلأ

تÓ-م-ح م-غرو ،ه-سسف-ن م-ي-ل--سست سضفر
سسق فأد-ه-ت-سسلأو م-هد-لأ sب هتايح مÚ
،ةسسأردلاب لÓ-ت-حلأ يد–و لا-سضن-لأ
فقوتي ⁄و حاجنب ةماعلأ ةيوناثلأ ىهنأأ

.””لتÙأ ةعراقم نع

قيقحتلاو لاقتع’ا
ىلع عي-بر ةدرا-طÃ لÓ-ت-حلأ ر-م-ت-سسأ

:د-م-حأأ ه-ق-ي-ق-سش لو-ق-يو ،Úما-ع رأد-م
ديد-ه-ت-لأ ل-ظ ‘ ر-طاıأ ةا-ي-ح سشا-ع””

تامهأدملل انلزنم سضرعتو ،هتي-ف-سصت-ب
طوغسضو تاقياسضم نم يتل-ئا-ع تنا-عو
بسصنو هتقحÓم لسصأو يذلأ لÓتحلأ
تأدحولأ هت-ل-ق-ت-عأ ى-ت-ح ه-ل ن-ئا-م-ك-لأ
خيراتب Úم-ك-ب ة-سصاÿأ ة-ي-ل-ي-ئأر-سسإلأ

سضsر---ع----ت”” :ف----ي----سضيو.””٣٠٠٢–6–٤٢
ن-ج-سس ن-يزا-نز ‘ لز-ع-لأو ق-ي-ق-ح-ت-ل--ل
تع-ط-ق-نأ ن-ير-ه-سش رأد-م ى-ل-ع ة-م-ل÷أ

اهفوÿ يتدلأو تكبو ،هرا-ب-خأأ ا-ه-لÓ-خ
Úب ةاناعŸأ ةلحر تأأدب ىتح هتايح ىلع

نجسسلاب عيبر مكوح”” :عبا-ت-ُيو.””م-كاÙأ
ءامتنلأ ةمه-ت-ب ًا-ما-ع٠٣ ةدŸ ي-ل-ع-ف-لأ
ة-موا-ق-مو ى-سصقلأ ءأد-ه--سش بئا--ت--ك--ل
مك◊أ لني ⁄و دمسص هنكل ،لÓتحلأ

.””ةبلسصلأ هتدأرإأ نم

دلاولا ةافو
سضsر-ع-تو ،د-م-حأأ ل-ق-ُت--عأ ،كلذ لÓ--خ

يتلأ ةاناعŸأو قيق-ح-ت-لأ فور-ظ سسف-ن-ل
،نيدلأولأ ةسصاخ ،ه-ت-ل-ئا-ع ى-ل-ع تر-ثأأ

⁄أأو مك◊أ ةمدسص نم مغرلاب :لوقيو
يمكحو ›اقتعأ د-ع-ب ة-سصا-خ ،قأر-ف-لأ
اننكل ،ًأÒثك ةل-ئا-ع-لأ تر-ثأا-ت ،ي-سسا-ق-لأ

،ًامود ةير◊اب انناÁإل انلم–و انÈسص
تا-بو-ق-ع-لأ ن-م Òث-ك-ل-ل ا-ن-سضر-ع-ت د-قو
بعسصألأ ةطÙأ”” :فيسضيو.””ةيفسسعتلأ

ىتح سضرŸأ ببسسب يدلأو ةحسص روهدت
ققح-ت-ي نأأ ل-ب-ق٣٠٠٢–8–8١ ‘ ‘و----ت

رأوسشŸأ يتدلأو تملكأاف ،انتيرحب هملح
اهتاناعم نم مغرلاب ،تايونعمو ةÁزعب
نوجسسلأ تابأوب ىلع فقت يهو ةريرŸأ

.””889١ ماع ذنم
،سضرŸأ ي---تد---لأو تد–”” :ع----با----ت----يو
⁄١١٠٢ ماع ذنم نكل ،انترايز تلسصأوو
تامكأرتو رمعلأ مدقت ببسسب عيبر رُزت
يقا-ب-ك ا-ه-لا-ح-ف ،سضرŸأو ⁄ألأو نز◊أ
،لÓتحلأ ملظ ىلع تأرباسصلأ تاهمُألأ

بر د-م-ي-ل ي-ل-سصتو ر-ظ-ت--ن--ت لأز--ت لو
عيبر قانعب حرفت ىتح اهرمعب ŸÚاعلأ

.””ًأرح

ىرخُأا روسص
ن-م ا-ن-ت-ل-ئا-ع تنا-ع ،ة-ل-يو-ط تأو-ن--سسل

لا--ط يذ--لأ ي--ن--مألأ ع--نŸأ ة---سسا---ي---سس
تابسسانم لك ‘ حرفت ⁄ اميف ،اهتيبلاغ
،تانبلأو ءانبألأ جأوز ةسصا-خ ،ا-ه-تا-ي-ح
م-ل-ظو با-ق-ع-لأ”” :د-م-حأأ ررÙأ لو-ق--يو
تأرايزلأ ًايلاحو ،نافقوتي ل لÓتحلأ

سسوÒف ي--سشف--ن ة--ع--يرذ--ب ة--عو---ن‡
ىرسسألأ ه-ل سضر-ع-ت-ي ا-م ن-ك-ل ،ا-نورو-ك
لÓتحلأ تاسسايسس نم ءز-ج م-هر-سسُأأو
نم هنا-مر-حو Òسسألأ لز-ع-ل ةر-م-ت-سسŸأ
نم”” :ف-ي-سضيو.””ه-تر-سسُأأ ع-م ل-سصأو-ت-لأ
ل ي-ت--لأ ي--تد--لأو عو--مد ةŸؤوŸأ رو--سصلأ

6٢ اهيدل حب-سصأأ ا-مد-ع-ب ى-ت-ح ف-قو-ت-ت
ل مهمعو مهلاخ نأل ⁄أاتت يهف ،ًأديفح

اهقوسشلو ،هترايز نم مهعن-مو م-ه-فر-ع-ي
قلق اهيدلو ،هئانبأأ ةيؤورو هفافزب حرفلل
نو--ج--سس لأز--ت لو ى---سضÁ ر---م---ع---لأو
.””عيبر باب-سش ةر-هز قر-سست لÓ-ت-حلأ

٧١ ىسضق يذلأ يقيقسش”” :دمحأأ عباتيو
ا--نأر--سسأأ ع--م Òن--ي نو--ج--سسلأ ‘ ًا--ما--ع

لÓقتسسلأ وحن انبعسش قيرط لاطبألأ
ة-ل-يو-ط-لأ تأو-ن--سسلأ هذ--هو ،ر--سصن--لأو
م-ع-ن-ي ى-ت-ح م-ه-تا-ي-ح-سضت-ل رأر-م-ت--سسأ
نامأأو ةيرحب انطوو ا-ن-ب-ع-سشو ا-ن-لا-ف-طأأ

.””مÓسسو

لا---سضن---لأ لا---ط---بأأ Òسس ن---ع
نأأ كن-كÁ ،ءا-فو-لأو حا-ف-ك--لأو

Œط--سسل--ف ‘ دÚ فلآأ مو-ي-لأ
ةÒب-ك-لأو ةÒغ--سصلأ سصسصق--لأ
ر◊أ ⁄ا-ع-لأ ا-ه-ل ف--ق--ي ي--ت--لأ
Òمسض زهت يهف أًرابكإأو لÓجإأ

فلآأ ل-ث-م ا-ه-ل-ث-م ⁄ا-ع--لأ ل--ك
اÁد--ق ة--ي--بر--ع--لأ تا--يا--ك◊أ

ا--يا--ك--ح ل--ج--سست .ا--ًث--يد---حو
ل--سضا--نŸأ تنأأ كل ة--لو--ط--ب---لأ
راخفلأ لك ،ينيطسسلفلأ يبرعلأ

رهظت Úح ة-ق-ث-لأو مأÎحلأو
م-ي--ق--لأ كل--ت كتو--خإأ Úب ن--م
ءافولأو ةيلا-سضن-لأو ة-ي-ئأد-ف-لأ
رابخأأ ‘ لإأ هنع أرقن ⁄ يذلأ
ا-م .ةÁد-ق--لأ بر--ع--لأ
‘ قام-عألأ ن-م Êّز-ه-ي
ة-لو-ط--ب--لأ ة--ق--ط--ن--م
Úطسسلف ‘ ةيقي-ق◊أ
ا-هÈكأأ ن-ك-لو ،Òث-ك-لأ

ةثداح وه مايأأ نم اًعقو
ءأو--ه--ل--ل م--سسا--ق---ت---لأ
ن---ج---سسلأ ‘ دو---سسألأ
با----هرإا----ب خ-----ط-----لŸأ
ف-ي-ك-ف ،ة--ن--يا--ه--سصلأ
امسساقتي نأأ Úقيدسصل

‘ يواسستلاب امهيرم-ع
أًدي اًعم اجرخيل لقتعŸأ
لفح ‘ ما-يأأ ذ-ن-م د-ي-ب
‘ بي---ه---م يز----كر----م
؟Úطسسلف

ة--يا--ك◊أ ل---سصأأ ن---ع
لÓتحلأ مكح :لو-ق-ن
م٣٠٠٢ ماع Êوي-ه-سصلأ

ديدنسصلأ لطب-لأ ى-ل-ع
نجسسلاب حما-سسم ذا-ع-م
مكحو ،تأون-سس٧ ةد-م

هقيدسصو هقي-فر ى-ل-ع
١٢ نجسسلاب نأوسص يؤول

ءامتنلأ ةمه-ت-ب ،ا-ًما-ع
ى--سصقألأ ءأد--ه--سش بئا---ت---ك---ل
ر-ير-ح-ت--لأ ة--كر◊ ة--ع--با--ت--لأ
،حت-ف–ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ ي-ن-طو-لأ

ة-ي-نا--ث--لأ ة--سضا--ف--ت--نلأ ةÎف
،ى-سصقألأ ة-سضا-ف--ت--نأ ىÈك--لأ
مدقتف ،لÓقتسسلأ ة-سضا-ف-ت-نأ

بل-ط-ب ى-ندألأ م-ك◊أ وذ ذا-ع-م
قبسسي ⁄ ءي-جا-ف-م يرو-ط-سسأأ
دح ى-ل-ع خ-يرا-ت-لا-ب ل-ي-ث-م ه-ل

٧ ل-م--ح--ت--ي نأأ و--هو ،ي--م--ل--ع

،(  )يؤول ه-ق-يد-سص ن-ع تأو-ن-سس
اًماع٤١ امهنم لك مكح حبسصيل
بحو ءافوو ةلوطب ةرداب ‘ ( )

قا-فآلأ ‘ Òط-ت را--خ--فو ز--عو
Òظن ل Óًثم نمزلأ Èع ىقبتو
حماسسم ذاع-م ل-ط-ب-لأّر-سصأأ .ه-ل
هذ---ه ى---ل---ع ه---ي---ماfi ىد---ل
ةردا-ن-لأو ة-ب-ير-غ-لأ ة-سضيا--قŸأ

تئجوفو ،اًيخيرات ةيلو-ط-ب-لأو
كلت !اًقحل هترأز ا-مد-ن-ع ه-مأأ
ةيقنلأ ة-ي-ف-ع-لأ ةد-ما-سصلأ مألأ
نأأ لإأ اهن-م ن-ك-ي م-ل-ف ،ة-ي-ه-ب-لأ

:Úع-لأ ة-ع-مأد ي-هو ه-ل لو-ق--ت
!(كيوقيو كيلع ى-سضر-ي ه-ل-لأ)
،ةوق تاملكلأ هذهب ذاعم دأدزاف

ءا--ه---ب دأدزأو ا---ًقأر---سشإأ دأدزأو
ه-ق-ي-فرو ه-ت-ب-حا-سص ة-بÓ-سصو

نا-ك ا-م .ل-ق-ت--عŸأ ةÎف لأو--ط
اهنكلو ،أدبأأ وسسقي نأأ مألأ بلقل
ءا-فو-لأو ب◊أ ى-ن--ع--م م--ل--ع--ت
ذ-خ-تأ يذ-لأ رأر-ق-لأ ة-ق-ي-ق-حو
ة-ي-تأذ تأرأو-ح Úب –ا--ن--يأأر--ب–
ة-ي-سسف-ن تا-عأر-سصو ة-ي-ن--سضم
ر--سصح ل تأد--ها‹و عو---مدو
تÓجسس ‘ اهمسسأ ع-سضُو-ف ،ا-ه-ل

م--سسا--ق--ت .دو---لÿأو فر---سشلأ
ذا-ع--مو نأو--سص يؤو--ل نأÒسسألأ

ن--ج--سسلأ ‘ م--ك◊أ  ح--ما---سسم
‘ Ó-ج-سس ا-م-ه-ن-ك-لو ،بي-هر-لأ

عسصنأأ نم ةحفسص ⁄اعلأ Úبج
ة-لو-ط-ب-لأو ءا-ي-سضلأ تا-ح-ف-سص
برسضم لظت-سس ي-ت-لأ ءا-فو-لأو
تسسل :لاقيل ،روهدلأ Èع لثŸأ
ل ه--ل--لأ :وأأ ،ذا--ع--م ن--م ى---فوأأ
،Óً-ث-م ذا-ع-م مأأ نا-ك--م كع--سضي
.يؤول نا-ك-م كع-سضي ل ه-ل-لأ:وأأ

ت– ة--ب--ي--ئ--ك--لأ ما--يألأ ر“و
‘ ةبيهرلأ عمقلأ تأودأأ لÓظ

⁄ يتلأ– ةينويهسصلأ تÓقتعŸأ
ن---م ةد---حأو ةر---ع---سش ز----ه----ت

وأأ ،بر---ع----لأ Úي----لأز----ع----نلأ
Úعا-سسلأ ةا-غ-ب-لأو Úسشر-ك-تŸأ

ةديلبلأ مهتاي-ح ذ-ئأذ-ل-ل ط-ق-ف
ن--م نو--ك--لÁ ل ن--يذ--لأ م--هو
⁄ ا-م-ك،ا-ه-ه-ف-تأأ لأ ا--يا--سضق--لأ

ةلوطبلأ تاياكح فلآأ مهزهت
–Úطسسلف ‘ ةمظعلأو ءافولأو
ةيليئأرسسإلأ تاطلسسلأ تجرفأأ

Èم--فو--ن/Êا--ث--لأ ن--ير--سشت ‘
Úلطبلأ نيÒسسألأ نع ،م٠٢٠٢

٤١ ىسضق دق امهن-م ل-ك نو-ك-ي-ل
نم هللأ اي ...لاقتعلأ نم اًماع

سسا-سسحإلأ أذ-ه ل-ك ا-م-ه-ل ن-يأأ
لكو ميقلأ هذ-ه ل-كو ،قو-ف-تŸأ

هذ-ه ل-كو !ق-فأد-لأ ب◊أ أذ-ه
!ءافولأ أذه لكو ةلوطبلأ
Úك---سسم ر----عا----سشلأ لو----ق----ي
ل نم sنِإأ َكاخَأأ َكاخَأأ :يمرأدلأ
Òغب اجيهلأ ¤أ ٍعا-سسك/ه-َل ًا-خَأأ

ِحÓسس
ق--يد--سصلأ عا--ب ن--م ه---َل---لأ ا◊

.حابرب هتعب عيب لك امو/هÒغب
نوج-سس ل-خأد ة-ن-سس٤١ د-ع-ب
رسصأأ ،ي-ل-ي-ئأر-سسإلأ لÓ-ت-حلأ
ررÙأ ي-ن-ي-ط--سسل--ف--لأ Òسسألأ

نا-ن-ب يؤو-ل ل-ط--ب--لأ
،(ةنسس٣٣) نأو--سص
ةبانذ ة-ي-حا-سض ن-م

Ãمر-ك-لو-ط ة--ن--يد
ل نأأ ،ةينيطسسلف-لأ
ه-مأأ ة-يؤور-ل بهذ--ي

،هنع جأرفإلأ بقع
ل-با-ق--ي نأأ د--ع--ب لإأ

ر--سسألأ ‘ ه--ل--ي---مز
حماسسم دلا-خ ذا-ع-م
ن-م ،(ة--ن--سس٤٣)

نم ةكيوسش ةيحاسض
مر-ك-لو-ط ة--ن--يد--م
‘ .ا-----------------------سضيأأ

م٧٢/٢١/٠٢٠٢
تا--ط--ل--سس تجر--فأأ
يؤول ن-ع لÓ-ت-حلأ

بق-ن-لأ ن--ج--سس ن--م
بون-ج يوأر-ح-سصلأ

يؤول نكل ،Úط-سسل-ف
‘ تيبŸأ ى-ل-عّر-سصأأ

،ةيرهاظلأ ة-ن-يد-م
،ل--ي--لÿأ بو---ن---ج
¤إأ ةدو--ع--لأ مد--عو
ة--يؤور---ل ه---لز---ن---م
ةر-با--سصلأ ه--تد--لأو

ذا-ع-م ه-ق-يد-سص ىر--ي نأأ ل--ب--ق
يؤول م-سسقأأ ثي-ح !ًلوأأ ه-تد-لأو
لو ةبيب◊أ همأأ هأرت ل نأأ هللاب

هسسفنب ىري نأأ ل-ب-ق ه-ن-سضت–
ه-ق-يد-سص مأأ ةرا-ب÷أ مألأ كل-ت
تأونسس٧هنع لمح يذلأ ذاعم
نجسسلأ نم ذاع-م جر-خ .ن-ج-سس

يؤول نم بلطف ،›اتلأ مويلأ ‘
Óسصوف ،هتد-لأو ¤إأ ا-ب-هذ-ي نأأ
Úطسسلف لا-م-سش مر-ك-لو-ط ¤إأ

جأرفإلاب لافتحلاب اماقو ،اًعم
!ذاعم لطب-لأ لز-ن-م ‘ ا-م-ه-ن-ع
⁄ تاتف-ل ‘ ،ة-م-ي-ظ-ع-لأ ه-مأأو
”و .ا-م-هر-سسأأ لأو-ط ع-ط-ق-ن-ت
بيهم بكوم ‘ لافتحلأ امهل

ةرك-ب ن-ع د-ل-ب-لأ ه-ي-ف تجر-خ
Úطسسلف ‘ ةلوطبلأ نإأ .اهيبأأ

ةÒسسمو تابث-لأو طا-بر-لأ ا-م-ك
نم فرحأاب لجسست تايآأ حافكلأ
ةيبرعلأ Úطسسلف ‘و ،رونو ران
ثي-ح تا-ن-ئا-ك-لأ ع-كر--ت ط--ق--ف
ين-ي-ع Úب ن-م ع-ل-ط-ت سسم-سشلأ

لافطألأ تأرظنو دÓبلأ ايابسص
ر-ظ-ن-م Ó--ب مو--ي--ل Úقا--ت--سشŸأ
ى----ل----ع ثعا----ب-----لأ Úل-----تÙأ
م-ه-تا-ي-ح ر-ك-ع-ي ،زأز-ئ-م--سشلأ

Úط---سسل---ف ةرو---سص ءا---ف---سصو
ة-لو-ط-ب-لأ تسسي--ل .ة--ل--ي--م÷أ

ه---جو---ت نأأ ط---ق---ف ءا---فو---لأو
ود--ع--لأ بو--سص ة--ي--قد---ن---ب---لأ
نأأ طقف يه تسسيلو ،حسضأولأ

ة--م--ل--ظ--لأ ل--ك د--سض ع---فأد---ت
لئاسسو-لأ ل-ك-ب ن-ير-م-ع-ت-سسŸأو
ةلوطبلأ ع-م ي-تأا-ت ا‰إأو ،ط-ق-ف
نفو تابثلأو ،مي-ق-لأو ءيدا-بŸأ
كدحو-ل سشي-ع-ت نإا-ف ،سشي-ع-لأ
ن-ك-ت-ل-ف لإأو ،ة-لو--ط--ب تسسي--ل
دقاف اعئاسض اسشركتم اكله-ت-سسم
كتأذل سشيعت نأأ نك-لو ،نو-ل-لأ

نأأو ،رسسلأ نمكم انه كÒغلو
ةلوطبلأ وه ايموي توŸأ مواقت
ةدرو عرز--------ت نأأ لوا– تنأأو
ز--ب--خ ة--م--ق--ل ن---ع ثح---ب---تو

.كدلوأل
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!ر◊ا ⁄اعلاو Úطسسلف اتنوقيأا ..يؤولو ذاعم

فو-ف-سص Úب ةد-يد-ج ة-با-سصإأ تل--ج--ُسس
م-سسق ‘ ””ا-نورو--ك”” سسوÒف--ب ىر--سسألأ
،(٠١) مسسق وهو ،””بقنلأ”” نجسس ‘ رخآأ

ى-ت-ح تا-با-سصإلأ تنا--ك نأأ د--ع--ب كلذو
،(٣) م-سسق ‘ ةرو-سصfi مو-ي--لأ حا--ب--سص
نجسس ‘ تاباسصإلأ ددع عفتري كلذبو
سسوÒف--ب ة--با--سصإأ (9٤) ¤إأ ””بق---ن---لأ””
نونا-ك ن-م١٣ خ-يرا-ت ذ-ن-م ،””ا-نورو--ك””
يدا-ن ح--سضوأأو .٠٢٠٢ Èم---سسيد /لوألأ
براقي ام هيف عبقي (٠١) مسسق نأأ Òسسألأ

رطاfl نأأ ينعي يذلأ رمألأ ،أÒًسسأأ (5٧)
ٍلكسشب دعاسصتت ءا-بو-لأ را-سشت-نأ عا-سستأ

نوجسسلأ ةرأدإأ ةلطا‡ عم ةسصاخ ،Òبك
،ىرسسألأ تانيع جئاتن نع نÓعإلأ ‘

،ةطلاıأ ةبسسن عاسستأ ‘ مهاسس يذلأو
اّنك ا-م أذ-هو ،تا-با-سصإلأ دد-ع عا-ف-ترأو

راسشتنأ ةيلامتحأ نم اًقباسس هنم انرذح
،نجسسلأ لخأد ىرخأأ ماسسقأأ ¤إأ ءابولأ

ن-م ة-ب-سسن ى-ل-عأأ ه--ي--ف ع--ب--ق--ي يذ--لأو
ددع غلبي ثيح Úينيطسسلفلأ ىرسسألأ

.Òسسأأ٠٠٢١ نع ديزي ام هيف ىرسسألأ
ةرأدإأ نأأ ¤إأ Òسسألأ يدا--------ن تف---------لو
نم ىرسسأأ ةثÓث ل-ق-ن ترر-ق نو-ج-سسلأ

ام ¤إأ ،ماسسقأأ ةثÓث ‘ ىرسسألأ يلث‡
دعب ،(لزعلأ) ””يحسصلأ رج◊اب”” هيمسست
سسلأ د-حأأ أو-ط-لا-خ م-ه-نأأ Úب-ت نأأ Úناج-ّ
.””انوروك”” سسوÒفب هتباسصإأ تتبث يذلأ
فوفسص Úب تاباسصإلأ ددع نأأ ¤إأ راسشُي
ةيأدب ذنم ””انوروك”” سسوÒفب ىرسسألأ
¤إأ نآلأ ى-ت-ح تل-سصو ،ءا-بو-لأ را-سشت-نأ

نجسس ‘ ا-ه-م-ظ-ع-م نا-ك ،ة-با-سصإأ (98١)
/Êا-ث-لأ ن-ير--سشت ر--ه--سش ‘ ””عو--ب--ل--ج””

،Òسسألأ يدا--ن بلا---طو .٠٢٠٢ Èمفو-ن
،ةي-لود-لأ سصا-سصت-خلأ تا-ه-ج ،أًدد‹

،ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظن-م ا-ه-سسأأر ى-ل-عو
Ãت-حلأ ى-ل-ع ط-غ-سضلأ ة--ف--عا--سض-Óل

ىسضرŸأ ىرسسألأ ن-ع يرو-ف-لأ جأر-فإÓ-ل
كلذكو ،Òسسأأ٠٠٧ براقي ام مهددعو
سسلأ را-ب-ك ةيئاقو تأءأرجإأ نا-م-سضو ،ن-ّ

ىر--سسألأ ما--سسقأأ ل--خأد ة--ي--ق---ي---ق---ح

كلذكو ،دياfi ثلاث فر-ط فأر-سشإا-بو
سسوÒف د-سض ىر-سسأÓ-ل حا-ق-ل-لأ Òفو--ت
نوجسس ةرأدإأ نأأ هركذ ريد÷أ .””انوروك””
ع-م-ق ةأدأأ ¤إأ ءا-بو-لأ تلّو-ح لÓ-ت--حلأ

‘ مهتعسضوو ،ىر-سسألأ ق-ح-ب ل-ي-ك-ن-تو
ة--ب--سسن ن--م تدأزو ،ف--عا---سضم لز---ع

اميسس ل ،مهقحب ةلسصا◊أ تا-كا-ه-ت-نلأ
ذيفنت-ب لÓ-ت-حلأ تأو-ق رأر-م-ت-سسأ ع-م
.ÚنطأوŸأ قحب تلاقتعلأ نم ديزŸأ

Òسسألأ يدان

ركبوبأأ ركب : ملقب

 Úنج – يدومسس يلع  :ريرقت

ةماعلأ تأرباıأ زاهج سسيئر بئان هئاقل ءانثأأ

ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ةفاك عم رمتسسم نواعتلا ..جا◊ا وبأا روتكدلا
ىرسسأ’ا براŒ قيثوت لا‹ ‘

ينيكبُت يعادو لÓخ عيبر Òسسأ’ا يقيقسش ةماسستبا لازت ’ :ر‰ دمحأا رsرÙا

 ناجّسسل مهتطلاfl دعب ىرسسأا ةثÓث لزع ررقت بقنلا نجسس ةرادإا
““انوروك““ سسوÒفب هتباسصإا تتبث
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أنوروك سسوÒف هببسسي يذلا ،91-ديفوك سضرÃ تأبأسصإلا ‘ اديدج أيسسأيق أمقر ةدحتŸا تأيلولا تلجسس
““أ-نردو-م““ حأ-ق-ل ل-سصح Úح ‘ ،ة-ح-ئأ÷ا ة-ح-فأ-كŸ ةدد-سشم تاءار-جإا لود ةد-ع تد-ه-سش أ-م-ك ،د-ج-ت--سسŸا

(anredom) ا ةئيهلا ةقفاوم ىلعŸل ةمظنÓتأيلولا ‘ تأطلسسلا تلجسس دقف يبوروألا دأ–لا ‘ ةيودأ
زنوج ةعمأج أهترسشن تأنأيب قفو ،ةعأسس42 لÓخ سسوÒفلأب سصخسش009و فلآا3 نم Ìكأا ةأفو ةدحتŸا

 .زنكبوه
سسول ةعطأقم ‘ ئراوطلا تأمدخ تأادبو .سسوÒفلأب سصخسش فلأا052 نم Ìكأا ةبأسصإا تأنأيبلا ترهظأاو
.ةجرح تأيوتسسم تأيفسشتسسŸا نم Òثك ‘ ةيبأعيتسسلا ةقأطلا تغلب أمدعب ،Úجسسكألا Úنقت سسول‚أا

مهتأ‚ سصرف تنأك اذإا ىفسشتسسم يأا ¤إا ةيبلق تأمزأأب Úبأسصم يأا لقن مدع فأعسسإلا قرف نم بلط أمك
 .ةمودعم هبسش
ةحسصلا ءاÈخ نم طوغسض طسسو ،اديدج أيسسأيق ىوتسسم أنوروكب ةيمويلا تأبأسصإلا تغلب ،نأبأيلا ‘و

ىوتسسم ىلع ةديد÷ا تأبأسصإلا ددع غلبو .ىÈكلا ويكوط طيfi ‘ ةمرأسص ئراوط ةلأح نÓعإل
نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه تأبأسس◊ أقفو ،ديدج يسسأيق ىوتسسم وهو ،لقألا ىلع فلآا6 وحن دÓبلا
.قÓطإلا ىلع هدهسشت ىوتسسم ىلعأا وهو ،ةبأسصإا1951ويكوط تلجسسو ،ةينأبأيلا

.لماصش قلغ :ايناطيرب
سضرفي نونأق ىلع نأÈŸلا تّوسصي ؛سسوÒفلأب ارثأأت ةيبوروألا لودلا Ìكأا تتأب يتلا ،أينأطيرب ‘

Òغ تÙÓاو سسرادŸا قÓغإأب تاءارجإلا يسضقتو .ذيفنتلا زيح مويلا لخد دÓبلا ‘ أمأع أقÓغإا
يدسصتلأب ةسصأÿا دويقلا ديدسشت ” أمك .ةرورسضلل لإا مهلزأنم نم دارفألا جورخ ِرظحو ،ةيسسأسسألا
‘ أنوروك سسوÒف يسشفتل
ز-ل-يوو اد-ن-لر-يأا ن-م ل--ك
ق-----طأ-----ن------م سضع------بو

 .ادنلتكسسا
باو---ن ن---م دد---ع دد---هو
م-كأ◊ا Úظ--فأÙا بز--ح

ة-مو-ك◊ا ى-ل-ع در-م-ت-لأ--ب
ة--ط--خ أ--ه--حر---ط مد---ع---ل
ة-لأ-ح ع-فر نأأ-سشب ة--ح--سضاو

نأا عقوتي يتلا مأعلا قÓغإلا
رهسشلا فسصتنم ىتح ر-م-ت-سست

 .لبقŸا
Êأط-يÈلا ءارزو-لا سسي-ئر لأ-قو

رأ-ي-خ ل ه-نإا نو--سسنو--ج سسيرو--ب
ل-مأ-ك ل-ك-سشب دÓ-ب-لا قÓ-غإا ىو--سس

ةلÓسسلل عيرسسلا رأسشتنلا ‘ مكحتلل
تلجسسو .أنوروك سسوÒف نم ةديد÷ا

ةبأسصإا ف-لأا06 نم Ìكأا ةدح-تŸا ة-ك-ل-مŸا
 .91-ديفوكب ةديدج

13 ىتح أنوروك ةحئأج ةحفأكم ¤إا فدأهلا ددسشŸا قÓغإلا ديد“ ىلع تأيلولأب تأطلسسلا عم ةموك◊ا تقفتا ،أينأŸأا ‘و
ديد“ متيسس ؛أنوروك ةحئأجب تأبأسصإلا دادعأا عأفترا رارمتسسا ببسسب يتأأي يذلا ،قأفتلا اذه بجوÃو .يرأ÷ا رهسشلا نم

ىلع قأفتلا ىرج أمك .هيفÎلا نكأمأاو ةيفأقثلا زكارŸاو معأطŸاو ةيئاذغلا Òغ رجأتŸا بلغأاو لأفطألا سضأيرو سسرادŸا قÓغإا
فلأا001 لكل ةلأح002 ىلع أنوروكب ةديد÷ا ةبأسصإلا لدعم أهيف ديزي يتلا قطأنŸا ‘ ددسشم لكسشب ةكر◊ا ةيرح دييقت
.مأيأا7 ‘ ةمسسن

انردوم حاقل دمتعي يبوروأ’إ دا–’إ
ةيكيرمألا ““أنردوم““ ةكرسش حأقل مادختسسل رسضخألا ءوسضلا تطعأا أهنأا ةيبوروألا ةيودألا ةلأكو ،سسمأا ،تنلعأا
ةئيهلا تلأقو .سسوÒفلل حأقل سصيخÎب قلعتي يبوروألا دأ–Óل رارق Êأث ‘ ،دجتسسŸا أنوروك سسوÒفل دأسضŸا
طورسشم قيوسستل سصيخÎلا حنÃ تسصوأا ةيبوروألا ةيودألا ةلأكو نإا ،نأيب ‘ -مادÎسسمأا أهرقمو- ةمظأنلا
 .9102 أنوروك سسوÒفب أمأع81 نسس نم ءادتبا سصأخسشألا ةبأسصإا نود ةلوليحلل ،91-ديفوكل دأسضŸا أنردوم حأقلل
نم ءادتبا ،أهنم ةيرورسضلا ءأنثتسسأب تأعأطقلا عيمج ‘ لمأسش قÓغإا سضرف ةموك◊ا تررق ““ليئارسسإا““ ‘و
ءأجو .أنوروك سسوÒف نم ةثلأثلا ةجوŸا يسشفت نم دحلل ةلوأÚ، ‘ fiعوبسسأا ةدŸو سسيمÿا ةليل فسصتنم
ةديد÷ا ةلÓسسلل ديازتم سشفت ليجسست دكأا ةحسصلا ةرازول ريرقت ةيفلخ ىلع ةموكحلل ةئرأط ةسسلج دعب رارقلا

ددع عفر أ‡ ،فلآا8 تزوأŒ ةقوبسسم Òغ ةيموي تأبأسصإا تلجسس ““ةيليئارسسإلا““ تأطلسسلا تنأكو .سسوÒفلا نم
فقوب ةديد÷ا قÓغإلا تاءارجإا يسضقتو .ةحئأ÷ا يسشفت ءدب ذنم ةلأح فلأا054 نم Ìكأا ¤إا تأبأسصإلا
عم ،يميلعتلا عأطقلا ‘ كلذ ‘ أÚ، ÃنطاوŸا طأسشن نم د◊او تأسسسسؤوŸاو قفارŸا عيمج ‘ لمعلاو ةكر◊ا
دسض حأقللا Òفوت ¤إا ““ليئارسسإا““ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تعد ،قأيسسلا اذه ‘و .ةيوي◊ا تأعأطقلا ءأنثتسسا
.كلذب بيبأا لت مزلي ›ودلا نونأقلا نأا ¤إا ةÒسشم ،ةزغ عأطقو ةيبرغلا ةفسضلا ‘ Úينيطسسلفلل أنوروك سسوÒف

جمأنرب لÓخ نم ،لبقŸا رهسشلا حأقللا تأعرج ¤وأا ىلع لوسص◊ا عقوتت أهنأا تنلعأا ةينيطسسلفلا ةحسصلا ةرازو تنأكو
 .ةدحتŸا ·ألا نم موعدŸا سسكفوك

؛أنوروك سسوÒفب مهتبأسصإأب نيرثأأتم طقف ÚيسضأŸا Úمويلا لÓخ مهفتح اوقل نيذلا أهئأسضعأا نم01 ءأبطألا ةبأقن تعن ،رسصم ‘و
382 ¤إا372 نم سسوÒفلأب ءأبطألا تأ-ي-فو ›أ-م-جإا ع-ف-تÒل

تأيفولا ›أمجإا عفترا دقف ،ةيرسصŸا ةحسصلا ةرازول أقفوو .أبيبط
تغ-ل-ب Úح ‘ ،ة-لأ-ح819و فلآا7 ¤إا سسمأا ى-ت-ح سسوÒف-لأ--ب دÓ--ب--لا ‘

.ةلأح41و أفلأا511 مهنم ÚفأعتŸا ددع غلبو ،أبأسصم385و أفلأا441 تأبأسصإلا

ةيŸاع تإءاصصحإإ
.ةأفو246و أفلأا468و أنويلم تأيفولا غلبتو ،أنويلم71.68 زوأجتت ةيŸأعلا أنوروك تأبأسصإا نإأف ،زÎيورل تاءأسصحإا قفو

Èمسسيد ‘ Úسصلا ‘ ةبأسصإلا تلأح ¤وأا فأسشتكا ذنم قطأنمو لود012 نم Ìكأا ‘ سسوÒفلأب تأبأسصإا ليجسست ”و
9102. 

يتأأت Úح ‘ ،أيسسورف ،ليزاÈلا مث ،دنهلا مث ،¤وألا ةبترŸا ‘ ةدحتŸا تأيلولا يتأأت ،تأبأسصإلا ‘ اددع لودلا Ìكأا نعو
تارأمإلا لت–و ،ندرألاو ،ةيدوعسسلأف ،برغŸا مث قارعلا يتأأتف ،ةيبرعلا لودلا Ìكأا أمأا .ةسسمأÿا ةبترŸا ‘ ةدحتŸا ةكلمŸا
.ةمئأقلا ‘ ةسسمأÿا ةبترŸا

مقر ..إدد‹ برصضي انوروك
اكيرمأاب تاباصصإلل يصسايق

ئنهت يمÓسسإلا ⁄أعلا ةطبار
 جيلÿا لود بوعسشو ةدأق

Ãنمأسضتلا قأفتا““ ةبسسأن““:

ززعم Òبك زا‚إإ
فــــصصلإةدحول

هـــــكصسا“و

يذلا ““نمأسضتلا قأفتا““ ىلع ،يجيلÿا نوأعتلا سسل‹ لود بوعسشو ةدأق يمÓسسإلا ⁄أعلا ةطبار تأأنه
هتفسصوو ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸأب Óعلا ةظفأfi ‘ ““حأبسص خيسشلاو سسوبأق نأطلسسلا ةمق““ هتدهسش

هلÓظب يقليو هكسسأ“و فسصلا ةدحول ززعم هنإا تلأقو (أًيمÓسسإاو ًأيبرعو ًأيجيلخ) Òبك زأ‚إا هنأأب
.عيم÷ا ىلع ةرّيÿا

Êأهتلا تأيآا ىمسسأأب ةيŸأعلا أهتلظم ت– نيوسضنŸا ةيمÓسسإلا ةمألا ءأملع مسسأب ةطبارلا تهجوتو
Úمألا هدهع ›و ومسسو دوعسس لآا زيزعلا دبع نب نأملسس كلŸا Úفيرسشلا Úمر◊ا مدأÚ ÿمثتلاو
يجيلÿا نوأعتلا سسل‹ لود ةدأقلو زيزعلا دبع نب نأملسس نب دمÒ fiمألا يكلŸا ومسسلا بحأسص
يوخألا زجنŸا اذه معد نم لك ¤إا ركسشلأب ةطبارلا تمدقت أمك ،ةيخيرأتلا ةوطÿا كلت قيق– ىلع

.Òبكلا
.د خيسشلا ÚملسسŸا ءأملع ةئيه سسيئر يمÓسسإلا ⁄أعلا ةطبار مأع Úمأا نع ردسص نأيب ‘ كلذ ءأج
fiركلا دبع نب دمË مر◊ا مدأخ يزجي نأا ¤أعت هللا أعد يذلاو ،ىسسيعلاÚ  فيرسشلاÚ و ومسسو‹

نم هيلإا وبسصت أم ¤إا ةيجيلÿا ةÒسسŸا قفوي نأاو ،ءاز÷ا Òخ نوأعتلا سسل‹ لود ةدأقو Úمألا هدهع
 .أهنوأعتو أهتوخأاو أهتمْحُل رأطإا ‘ مئاد دارطاو رأهدزا
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:ةعاذإلل Îسساكيد ليسشيم
‘ تايلسصنق ىÎسشا برغŸا
ةلتÙا ةيوارحسصلا يسضارأ’ا
ةيسسنرفلا ةيعمجلل ة-ما-ع-لا ة-ن-ي-مألا تد-كأا
اي-ق-ير-فإا بو-ع-سش ع-م ن-ما-سضت-لاو ة-قاد-سصل-ل
(APSAFA) سسا-ك--يد ل--ي--سشي--مÎ ا نأاŸبر-غ

ي-----سضارألا ‘ تا-----ي-----ل-----سصن-----ق ىÎسشا
 .ةلتÙا ةيوارحسصلا

ةانقلا ءاعبرألا هب تسصخ راوح ‘و
ةلخادلا ‘ Úتيلسصنق حاتتفا نمث عفد برغŸا““ نإا Îسساكيد ليسشيم تلاق ،ةثلاثلا ةيعاذإلا

هنإا لب ..““قطانŸا هذه ‘ نيدلبلا نيذه اياعر نم يأا هيف دجوي ل يذلا تقولا ‘ نويعلاو
ةدحتŸا ·ألا حلاسصم ىلع Òثأاتلا ‘ ةيبرغŸا ةكلمŸا ةبغر““رمألا عقاو ‘ رسضحتسسي

ىلع نمألا سسل‹ ءاسضعأا Úب يوقلا قفاوتلا نم مغرلاب اذهو ،ةيوتلم ةقيرطبو
ةيوسستلا مدخي يباجيإا فقوم وهو ،ةيبرغلا ءار-ح-سصلا ة-لأا-سسÊ Ÿو-نا-ق-لا ع-سضو-لا

 .““ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلل ةيسسايسسلا
بوعسش عم نماسضتلاو ةقادسصلل ةيسسنرفلا ةيعمجلل ةماعلا ةنيمألا تددسشو

نم ايوارحسص انطاوم382 برغŸا درط““4102 ماع ذنمو هنأا ىلع ايقيرفإا
نإا تلاقو .فلŸا اذه ىلع ماتلا ميتعتلا ةدكؤوم ،““ةلتÙا يسضارألا

ي-ت-لا بنا÷ا ة-يدا-حألا تارار-ق-ل--ل ن--مألا سسل‹ ءا--سضعأا سضفر
‘ بمارت دلانود هتيلو ةيهتنŸا يك-ير-مألا سسي-ئر-لا ا-هذ-خ-تا

ةيسسايسسلا ةيلمعلا مدخي ““يباجيإا فقوم““ وه ددسصلا اذه
ليسشيم تÈعو .Óبقتسسم ةدحتŸا ·ألا ا-ها-عر-ت ي-ت-لا

ةيكير-مألا ةرادإلا نو-ك-ت نأا ‘ ا-ه-ل-مأا ن-ع Îسسا-ك-يد
يذلا رارقلا اذه نع عجاÎلا  ىوتسسم ‘ ةديد÷ا

يكيرمألا معدلا نم دوقع ةثÓثل ادح عسضو““
ÒسصŸا رير-ق-ت ‘ يوار-ح-سصلا بع-سشلا ق◊

096 نمألا سسل‹ رارق ذيفنت لÓخ نم
.““1991 ةنسسل

‘ ةكارسشلا قفأا ناثحبت ايتاوركو رئاز÷ا
ءارم◊ا ةنوتلا Úمسست تاينقتو نفسسلا ءانب

دمحأا ،ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا ريزو ىقتلا
.كيلÓيز اجيلإا ،ر-ئاز÷ا-ب ا-ي-تاور-ك Òف-سسو ،ي-خور-ف
Úفرطلا Úب تاسشقانŸا تعسسوت ،ةرازولا نايب بسسحو
لا‹ ‘ ةيئانثلا تاقÓعلا ةيو-ق-ت ل-ب-سسو ل-ئا-سسو ¤ا
Òفسس سضرعتسساو .ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا

ءانب لا‹ ‘ هدÓب اهب عتمتت يتلا تاءافكلا ايتاورك
رخآاب ةدوزم ةيرسصع تاسشرو ىل-ع ا-هر-فو-ت-ل ،ن-ف-سسلا
ىلع لمعلل هدÓب داد-ع-ت-سسا ىد-بأاو .تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا

Úلماعتم عم ةكارسشلاب رئاز÷ا ‘ طاسشنلا اذه ريوطت
ةبعسشل ةبسسنلاب ه-سسف-ن نأا-سشلاو .سصاو-خو Úي-مو-م-ع
‘ اÈتع-م او‰ فر-ع-ت ي-ت-لا ءار-م◊ا ة-نو-ت-لا Úم-سست
 .ةبعسشلا كلتل لماسش ريوطت لسضفب ايتاورك
ةيديسصلا تا-ج-ت-نŸاو ير-ح-ب-لا د-ي-سصلا لا‹ ح-م-ط-يو
حÓسصإاو ءانبل ةي-ن-طو ة-عا-ن-سص ر-يو-ط-ت ¤إا ر-ئاز÷ا-ب
نم ام وهو ،يرحبلا ديسصلا لوط-سسأا ة-نر-سصع-ل ن-ف-سسلا

›اعأا ‘ ديسصلا ريوطت تاجايتحل ةباجتسسلا هنأاسش
›ويو .نايبلا تاذ حسضوي ،تايئاŸا ةيبرت اذكو ،راحبلا
ةنوتلا ةيبÎل ةسصا-خ ة-ي-م-هأا عا-ط-ق-لا ل-م-ع ج-ما-نر-ب
Úم-ث--ت ل--جأا ن--م كلذو ،Úم--سست--لا عراز--م ‘ ة--ي◊ا
فر-ط ن-م ر-ئاز-ج-ل-ل ا-يو-ن-سس سصسصخ-ت ي-ت--لا سصسص◊ا
ءار-م◊ا ة-نو-ت-لا ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ة-ي-لود--لا ة--ن--ج--ل--لا
.يسسلطألاب
ام نيءاقل ميظنت ىلع ءاقللا ةياهن ‘ نافرطلا قفتاو
ةينقت Èعو ،نيدلبلا Óكل Úيداسصتقلا ÚلماعتŸا Úب
تاينا-ك-مإا ة-سشقا-نŸ اذ-هو ،د-ع-ب ن-ع ي-ئرŸا ر-سضا-ح-ت-لا
تاذ فيسضي ،ÚلاÛا نيذاه ‘ ةيداسصتقلا ةكارسشلا
 .ردسصŸا

لوخدل ةبولطŸا قئاثولا يه هذه
ارب سسنوت ¤إا Úيرئاز÷ا

ةبولطŸا قئاثولا نع رئاز÷اب سسنوت ةرافسس تنلعأا
6 يموي سسنوت ¤إا لوحتلا ةيلمعب ÚينعŸا Úيرئازجلل
ىلع بجي ،ةرافسسلل نايب بسسحو .يرا÷ا يفناج7و
ÈعŸا Èع سسنو-ت ¤إا لو-ح-ت--لا ة--ي--ل--م--ع--ب Úي--ن--عŸا
ابوجو راهظتسسلا ةرورسض ،سشوبب نويعلا يدود◊ا

ةفاسضإلاب ،يبل-سسRCP ةيحسصلا ةمÓ-سسلا ةدا-ه-سش
،Úميقملل ةبسسنلاب ة-ي-سسنو-ت-لا ة-ما-قإلا ة-قا-ط-ب ¤إا

ليجسستلا ةقاطبو ،ىسضرملل ةبسسنلاب يحسصلا فلŸاو
ةبسسنلاب ةيوهلا ةقاطبو ،ةبلطلل ةب-سسن-لا-ب ي-ع-ما÷ا
Úي-سسنو-ت-ب Úجوز-تŸا تا-ير-ئاز÷او Úير--ئاز--ج--ل--ل
،يسسنوتلا يراجتلا لجسسلا Ëدقت اذكو ،تايسسنوتو
.نايبلا فيسضي ،لامعألا باحسصأل ةبسسنلاب

لبقتسسي ةعانسصلا ريزو
دا–’ا ةثعب سسيئرو Òفسس

رئاز÷اب يبوروأ’ا
يلع تيآا تاحرف ،ةعانسصلا ريزو ،سسمأا ،لبقتسسا
يبوروألا دا–لا ة-ث-ع-ب سسي-ئرو Òف-سس ،م-هار-ب
ءاقللا اذه حمسس دقو .كروروأا نوج ،رئاز÷اب
دا–لاو رئاز÷ا Úب يداسصتقلا نواعتلا ثحبب
امهيتر-ظ-ن اذ-كو فر-ط ل-ك تا-ع-قو-ت ،ي-بوروألا

 .هزيزعت لبسس لوح
ةيكيمانيدلاو هجوت-لا لو-ح ةÙ ى-ط-عأا نأا د-ع-بو

راطإÓل ةسضيرعلا طوطÿا يبوروألا يسسامولبدلل ريزولا سضرع ،رئاز÷ا اه-ت-ن-ب-ت ي-ت-لا ةد-يد÷ا ة-يدا-سصت-قلا
ةبسسنلاب ةنورمو انامأا Ìكأا رامثتسسلا خانم لعج ةيغب هقيبطت ‘ رئاز÷ا عرسشتسس يذلا يميظنتلاو Êوناقلا
تاقÓعلل ٍزيزعتو ٍعيو-ن-ت ¤إا ،را-طإلا اذ-ه ‘ ،ر-يزو-لا ا-عدو .بنا-جألاو Úي-ن-طو-لا Úيدا-سصت-قلا Úل-ما-ع-ت-م-ل-ل
 .Úفرطلل ةلدابتŸا ةحلسصŸا أادبم ىلع امئاق نوكي يبوروألا كيرسشلا عم ةيداسصتقلا

اهاعسسم راطإا ‘ رئاز÷ا عم ةكارسشلا فيثكتو زيزعتل يبوروألا فرطلا ةدارإا نع ،كروروأا برعأا ،هتهج نم
.اهداسصتقا عيونتل

Òـــــــــفسس
رـــــــــــــــــئاز÷ا
ديفح روزي ايكÎب

سسورـــبرب نيدلا Òخ
،ايكÎب يرئاز÷ا Òف-سسلا ى-ق-ت-لا
دمfi عم ،لوبنطسسا ‘ ،يباجع دارم

دي-ف-ح ،و-ل-غوأا سسور-بر-ب م-سضا-ن تدÓ-ج
Êامثع مكاح لوأا ،اسشاب سسوربرب نيدلا Òخ
ءاقللا لÓ-خ Òف-سسلا سشقا-نو .ر-ئاز÷ا ة-لا-يإل

ديسسŒ لبسس ،ول-غوأا سسور-بر-ب لز-ن-م ‘ ” يذ-لا
تاذ ة-ي-فا-ق-ث-لاو ة-يدا-سصت-قلا سصر-ف-لا ن--م ة--ل--م--ج

 .ايكرتو رئاز÷ا Úب كÎسشŸا مامتهلا
،بببب را-ح-ب-لا Òمأا-ب بق-لŸاو ،سسور-بر--ب ن--يد--لا Òخ نأا ر--كذ--ي

رئاز÷ا ةيلو ¤وت ، ““اسسورابراب““ ـب ببببببببب ببب فرع�
ة-كر-ع-م ‘ جور-ع ه-ي-خأا دا-ه--سشت--سسا د--ع--ب
دسض داه÷ا ‘ هجه-ن ى-ل-ع را-سسو ،نا-سسم-ل-ت
تاو--ق--لا ع--ي--مŒ عا--ط--ت--سساو  ،نا--ب---سسإلا
كÎسشŸا فدهلا وحن رئاز÷ا ‘ ةيمÓسسإلا
ئ-ناو-م� ‘ ع-سسو-ت--لا ن--ع ءاد--عألا د--سصل

ت– ل-خدو .ي-ق--ير--فإلا لا--م--سشلا ند--مو
د-ي-حو-ت-ل� ة-ي-نا-م-ث-ع-لا ة-لود--لا ةدا--ي--سس
هدا--ه--ج ن--يد--لا Òخ ل--سصاوو ،Úم---ل---سسŸا
ن-م نا-ب-سسإلا در-ط� ن-م ن-ك“و ير-ح-ب--لا
فلأا Úعبسس ذ-ق-نأاو ،ة-ير-ئاز÷ا ل-حاو-سسلا

مهلقنو نابسسإلا ةسضبق نم يسسلدنأا ملسسم
.رئاز÷ا ةنيدم ¤إا



8.1 زجحي سسابعلب يديصس نمأا
 سصاخصشأا5 فقويو فيكلا نم غلك
ة-قر-ف-لا-ب ة-طر-ضشلا ح-لا--ضصم تن--ك“

نمأاب ة-ي-ئا-ضضق-لا ة-طر-ضشل-ل ة-ل-ق-ن-تŸا
ىلع سضبقلا نم سسابعلب يديضس ةيلو

‘ او--طرو--ت سصا--خ---ضشأا (5٠) ة-ضسم--خ
سضر---غ---ل تاردıا ى---ل----ع ةزا----ي◊ا
اهرثإا ىلع ” ةيلمعلا ،اه-ي-ف ةر-جا-تŸا

فيك-لا ن-م غ-ل-ك٢٠ برا-ق-ي ا-م ز-ج--ح
،جيوÎلا سضرغل ةهجوم تناك  جلاعŸا
عون نم ¤وألا Úتبكرم ¤إا ةفاضضإلاب
سسديضسرم عون نم ةيناثلاو٤٠5 وجيب
E٠5ح ‘،٢Ú ” يئاضضق فلم زا‚إا
ةزاي◊ا ةيضضق نع ركذلا يفلاضس دضض
،ا-ه-ي-ف ةر-جا-تŸا د-ضصق تاردıا ى-ل-ع
.ةباينلا مامأا هبجوÃ اومدق

لÓغتضسا ¤إا عجرت ةيضضقلا تايثيح
ة-ل-ق-ن-تŸا ة-قر-ف-لا-ب ة--طر--ضشلا تاو--ق
سسابعلب يديضسب ةيئاضضق-لا ة-طر-ضشل-ل
Ÿعون نم ةبكرم دوجوب ديفت تامولع
ةعوم‹ اهنتم ىلعE٠5٢ سسديضسرم
نم ة-ي-م-ك م-ه-تزو-ح-ب سصا-خ-ضشألا ن-م
” ثيح ،ا-ه-ج-يور-ت سضر-غ-ل تاردıا

فيقوت نم تنكم ةمكfi ةطخ عضضو
ىلع ناك يتلا ركذ-لا ة-ف-لا-ضس ة-ب-كرŸا

.ناضصخضش اهنتم
ز .ناهرون

عد--ب--ي نأا عاد--بإلا ‘ ءا--ي--ضشألا م--ظ---عأا
ءارو ثهللا نع اÒثك ن-يد-ي-ع-ب ه-با-ح-ضصأا
مهتيناضسنإا ىلع اوظفاحي نأاو ،تاÒماكلا

يتلا مهئاوهأا ن-ع اد-ي-ع-ب عا-ط-ت-ضسŸا رد-ق
!؟ةيعقاولا رادجب Òخألا ‘ مدطضصت
قود-ن--ضصلا)ن--ك--ت ⁄ نإا ة--ي--ع--قاو ة--يأاو
:يÎحبلا لاق اÁدقو (مهقÓخأل دوضسألا

نك-ي ⁄ نإا ة-بو-ت-كŸا تا-م-ل-ك-لا ةد-ئا-ف ا-م
دضصقلاو ..قÓخألا كضسِم اهنم مضشتضسُي

هتÓماع-م ن-ضسح-ب  نا-ضسنإلا جو-ت-ُي نأا و-ه
ةعجارمو .Òغلا عم  (ةي-بدألاو)ة-ي-مو-ي-لا
يه دعت  اهوطخي ةوطخ لك لبق تاذلا
فا-ضصلا نزو-لاو ي--ق--ي--ق◊ا لا--م--ضسأار--لا

ودعي ل ا-هاد-ع ا-م نأاو .حا-برألا ق-ئا-ق◊
خماوضش نهضسوؤور تاغرا-ف ل-با-ن-ضس ىو-ضس
يذ--لا ا--م لإاو ...ي--ب--ن--تŸا لو--ق--ي ا--م---ك
مهضسفنأا نع نولوقي)ءابدأا ن-م ه-ف-ضشت-ضسن
نأا مهل فيك وه ديحولا مهمه نكل (كلذك
هذ--ه اود--ضصÎيو ÈنŸا اذ--ه او---ل---ت---ع---ي
...اهب مدق عضضوم مهل ناك و لإا ةقباضسŸا

تاراو◊ا ل--جأل نو--ق--ل--م--ت---ي نور---خآاو
عبط نم Ìكُي هارت رخآا فنضصو .ةديدعلا
ر-ضشن-لا-ب نأا-كو ،ىر-خألا ىو-ل-ت لا-م-عألا
تا-ير-ق-ب-ع-لا ع-ن-ضصي يذ--لا و--ه ر--يز--غ--لا

ءانغلا ّيŸاع ‘ ثدحي املثم ـ ا؟موجنلاو
مه-تاوذ نأا Úضسا-ن-ت-مو Úضسا-ن ـ بر-ط-لاو
ةجاحبو ،قيرطلا لوأا ‘ تلاز ل ةيباتكلا
بلاوقلاو ق-ئار-ط-لا ÚيÃÓ ة-ل-ك-ضسر ¤إا

سسا-ق-ي ل د-يد-م ل--ق--ضصو ،تلو--ح--ت--لاو
رفوتت نأا ةطيرضش ...Úنضسلاو روهضشلاب
تد-جو نإا اذ-ه ـر--مألا ئدا--ب ‘ ة--ب--هوŸا
ءي-ضش ل-ك نا--ك لإاو ،تر--ضضحو ة--ب--هوŸا

..بيرجت-لا ة-م-ثو بير-ج-ت-لا ةر-مإا ت–
ع-م ل-ما-ع-ت-لا ي-ه ةدو--ضصقŸا ة--ي--ع--قاو--لا

ةيلاثم وأا ةيوابوط نود ةيمويلا ثادحألا
‘و ..ءا-كذو ما-ك-حإا-ب ل--ب ،ة--ي--ضسجر--نو
عادبإلا ةعاضس اهيف Ú– ي-ت-لا ة-ظ-ح-ل-لا
ءرŸا Ó-خ نإا ف-ل-ت--خ--ت رو--مألا نأا د--ي--كأا
نوكي نأا بيعلا امو ...اهب درفناو هضسفنب

نوطب ‘ ارضضاح عقاولا اذه نم Òبك ءزج
ةيلاع تاينفب ه-ع-م ل-ما-ع-ت-لاو ،لا-م-عألا
ىؤورلا هذه ىرت اي كلÁ نم لاؤوضسلا نكل)

ناÈج لا-ق د-قو .(ة-ي-ن-ف-لا تا--ير--ف◊او
ينطعا) خيرات تاذ نأاضشلا اذه ‘ ليلخ
(ينئازخ ذخو ،لام÷ا ىرت انيع
قازر--م مز--ت--لŸا بيدألا نذإا ا--ن---ع ل---حر
ة-ن-ضسل-ل ي-ف-نا-ج ن-م Êا-ث-لا ‘ سشا-ط-ق--ب
تارضشع كلذ ءارو نم تل-ل-ه-ف ،ةد-يد÷ا
اذه هكرت اŸ ناقوتو راهبنا اهلكو ،مÓقألا
ةيب-لا-غ ىد-ل ة-ب-ي-ط ة-ع-م-ضس ن-م بيدألا
فقثŸا ناضسنإلا وهو ل فيك ،طاضسوألا

ة----يرا----ضض◊ا تا----كو----ل----ضسلا بحا-----ضص
سصا-ق-لا نو-ك-ي نأا ل-ب-ق  ة-ي--نا--م--ل--ت--ن÷ا

ة--ظ◊ ن--م--ضض ع--ي--م÷ا ثك--م ،بيدألاو
ة--ع--م--ضس نأا ن---ع نو---لءا---ضست---ي لو---هذ
ثدحت-ت ي-ت-لا ي-ه ة-ن-ضس◊ا سصا-خ-ضشألا

قدضصلا نأاو ،مهلامعأا Úماضضم لبق مهنع
ةطيرضش ،ةباتكلا ‘ يروfiو مهم لماع

Òغلا ديلقت ةركف هنهذ نم عدبŸا دعبي نأا
.ه-ي-لإا او-ل-ضصو ا-م و-ح-ن لو-ضصو-لا فد--ه--ل
ر-ق-ت– ي-ت-لا ة-ئ-ف-لا كل-ت ا-ن-ه د--ضصق--نو
راحبلا فلخ رودي ام لك ‘ ىرتو ،اهضسفن
كئلوأا حا‚ نأا Úضسانتم ،احجان اجذو‰أا

م-ه-ع-قاو ‘ ي-ل-ك-لا م-ه-ضسا-م-غ-نا ‘ ” د-ق
رذق وهو ىتح Ìكأا هنم مهبرقتو يلÙا

امك ةيلÙا نم قلطنت ةيŸاعلا نأاو ،ززقمو
نم ةدقع-لا هذ-ه عز-ن بجو ط-ق-ف .لا-ق-ي
ىمعألا ديلقتلا يأا ة-ن-م-ضضتŸاو م-ه-نا-هذأا

‘ Óثم تايضصخضش قلخو ،اكولضسو اعادبإا
‘ ا-ه-ي-ل-ع Ìع-ت نأا ل-ي-ح-ت-ضسي تا-ياور-لا
كانهو .ةركنو زاضشن تاي-م-ضست-بو ع-قاو-لا

يرئاز÷ا عادبإلا اهب مضستي ىرخأا ةرهاظ
لام-عألا ن-م Òث-ك ة-نو-ن-ع ي-هو ن-هار-لا
اهيلع روثعلا نكÁ ل تايضصخضشو ءامضسأاب

ديلقتو لايخ ي-ه ل-ب ،ع-قاو-لا سضرأا ى-ل-ع
ة--ي--بوروألا تا--ي--ضصخ--ضشلا ن--م Òث---ك---ل
مث نمو ،ةÁدقلا تاراضض◊او ةينانويلاو
ي-هو ،ةر-ضصا-ع-م ع-ئا-قو-ل ا-هرا-ضضح--ت--ضسا

Ìكأا ئراقلا  رفنت ،ةئيضس ةرهاظ يبضسح
ل-ك-ل نأا ىو-ضس ءي-ضشل ل ..!؟ه-ب--ب– ا‡

اهضضرأاو اهتبرت ةيضصخضشو ةيخيرات ةماق
 !؟اهيف تتبن يتلا ةيقيق◊ا
اب-يدأا سشا-ط-ق-ب قازر-م ل-حار-لا نا-ك د-ق-ل

fiة-يرا÷ا تا-ي-مو-ي--لا ن--م ل--ه--ن--ي ا--ي--ل
رضصتخت امود يتلاو ،ةحداك-لا تا-ق-ب-ط-ل-ل
ىلع ددÎي وهو ىتح ،هتمرب عقاولا كل
اذهل ةقيضشلا تايناكŸاو ر-ح-ب-لا تا-ي-ئا-ن-ث
،حضضاو أاتب بتكي نا-كو ،ح-ي-ضسف-لا ⁄ا-ع-لا

ه-لا-م-عأا ىد-حإا ف--ضصت نأا ل--ي--ح--ت--ضسيو
تامكاÎلا ديلو وه لب ،ةي-لا-ج-ع-ت-ضسلا-ب
ةفرضشتضسŸاو ،ةبقاث-لا ىؤور-لاو ةد-ي-ع-ب-لا
ا-هزو-ح-ي ي-ت-لا ...ة-ي-ف-ضسل-ف-لا ⁄او-ع-ل--ل
يننزحي مكو ،سسرمتŸا سصاقلاو يئاورلا

لضصي ⁄ ايرئازج ابتاك ىرأا نأا ايضصخضش
،ةياور ةباتك ىل-ع ل-ب-ق-ي د-ضشر-لا ة-ب-ت-ع
اذ-ه ى-ل-ع يد-ع-ت-لا ن-م عو--ن هارأا ثي--ح--ب
¤إا جاتحي يذلا !؟دقعŸاو بعضصلا ⁄اعلا

Œتاراضصتناو تاراضسكناو ة-ي-تا-ي-ح ة-بر
نأاو !؟اهتايئانثو اهتايلدج لكب ةاي◊ا ‘

وه ةرضشابم ةيئاورلا ةباتكلا ‘ طارخنلا
،بقاوعلا ةدومÙا Òغ ةفزاÛا نم عون
او---ح‚ ن---يذ---لا Úي----ئاور----لا Èكأا نأل)

عم اÒثك كلذ لبق  اوعرا-ضصت م-ه-لا-م-عأا-ب
ةيفاقثلا ةلاقŸاو ةÒضصقلا ةضصقلا ⁄اوع
ةدع جا-ت-ن ي-ه ة-ياور-لا نأاو (ة-ير-ك-ف-لاو
.تابقعو لحارم
،اديفم اضسرد انل كÎي وهو قازرم لحر
ةع-جار-مو ثيÎلا ‘ ة-م-ظ-ع-لا نأا هدا-ف-م
لوأا نم هنع اضضرلا مد-عو ،اد-ي-ج ل-م-ع-لا

ي-عو-لاو ر--ضصب--ت--لا ن--م عو--ن و--ه ة--ل--هو
هنأل ،بوتكم فرح لك ءازإا ةيلوؤوضسŸاب
نأاو ،ه-ل بضسح-ُي نأا ل-ب-ق ه-ي--ل--ع بضسح--ي
ىلع اهتاعبت عقت ةقاضش ةيلوؤوضسم ةباتكلا

نود ،ه-ضسف-ن بتا-ك-لا ل-ب-ق-ت--ضسمو را--ضسم
يحطضسلا رو-ه-ظ-لا ى-ل-ع تفا-ه-تو عر-ضست
بحاضص انل كرت د-ق-ل .يواÿا ح-ج-ب-ت-لاو
رو-ي-ط““و ““ر-ح--ب--لا دار--ج““و ““لاز--غ--لا مد““
نضس◊ا ركذلل ايراضضح اجه-ن-م ““ةÒه-ظ-لا

نأاو ،ة-ي-بدألا ةا-ي◊ا ة-ق-ل-خأا ة--ي--ف--ي--كو
Ìكأا نا---ضسنإا و---ه اÒخأاو لوأا بتا----ك----لا
ن-كÁ ةود-قو ،ن-ير-خآلا ن--م ة--ي--نا--ضسنإا
‘ هكولضس عبتيو هب دهضشتضسي نأا عيمجلل
و-ح-ن دودÓfi-لا ه-ب-ل--طو ‘ر--عŸا هد--هز
نأاو ،ةيرك-ف-لاو ة-ي-م-ل-ع-لا ه-م-م-ه ذ-ح-ضش
ف-ضصو-ي نأا ه-ن-كÁ ل ي-ق-ي-ق◊ا عاد-بإلا

Ãا‰إاو ،ة-ن-ك-مألا-ب يأا  ا-م ‘ار--غ--ج نا--ك
.هضسفن عدبŸا ربدتو رضصبتب

ة-ي’و-ب ة-حا-ي-شسلا ر-يد-م ف-ششك
‘ ،سسمأا ،رمع نب Ëاق ،نارهو
ةح-ئا÷ا نأا  ””راو◊ا»ـل ح-ير-شصت
ةيشضقنŸا ةن-شسلا لÓ-خ تب-ب-شست
رئاشسخو ةÒب-ك رار-شضأا ‘0202
ببشسب يحايشسلا عاطقلا اهدبكت
ةبشسنب تاداريإ’ا عجارتو انوروك
تابكرملل ةبشسنلا-ب ة-ئاŸا ‘08
001 ةبشسنبو ،قدانفلاو ةيحايشسلا
ةيحايشسلا ت’اكولا ىدل ة-ئاŸا-ب
تاي’و يقاب رارغ ىلع ،ةي’ولاب
حيرشست هنع ر‚ا ام وهو ،نطولا
اوناك نيذلا لام-ع-لا ن-م تا-ئŸا
مشسوم لك عم سصخأ’اب نوطششني
 .فايطشصا

نأا رمع نب Ëاق دكأا ،هتهج نم
رثأات نارهو ةي’وب ةحايشسلا عاطق
ءابو راششتنا تايعاد-ت ن-م ةد-ششب
داد--عأا تع--جار--ت ذإا ،ا--نورو--ك
‘05 نم Ìكأاب رفشسلاو تÓحرلا

ماعلا عم ةنراقم0202 ماع ةئاŸا
عاطق لوا-ح-ي ثي-ح-ب ،ي-شضاŸا
ةديد-ج قر-ط دا-ج-يإا ة-حا-ي-شسلا
‘ .انوروك ةمزأا لظ ‘ ةا-ج-ن-ل-ل
ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا ،نأا--ششلا تاذ

Ÿنشسح ›ولهب تايشسلدنأ’ا بكر
ذنم دبكت بكرŸا نأا ””راو◊ا»ـل
سسرام رهشش نم ةح-ئا÷ا ة-ياد-ب
›وأا ةي’ولاب ليجشست-ب ،طرا-ف-لا

ل--ح بÎغŸ ءا---بو---لا ت’ا---ح

ةÒب-ك ة-ي-لا-م ةرا-شسخ ،نار-هو-ب
نأا دعب ،ميتنشس رايلم04 ـب تردق
بكرŸا تا-مد-خ ع-ي-م-ج تل--شش
تف-شصع ي-ت-لا ة-ح-ئا÷ا بب-شسب
نأا ةشصاخ ،ةحايشسلا عاطقب ةدششب
لك لبق-ت-شست تنا-ك نار-هو ة-ي’و
62 نم د-يزأا فا-ي-ط-شصا م-شسو-م
،نوبÎغم مهنم ،فاطشصم نويلم
ر--ج◊او دود◊ا قÓ--غإا د--ع--ب
 .يحشصلا

65761flةفلا ÿبادت قرÒ رج◊ا
  نارهوب91 ديفوك نم ةياقولاو

لظ ‘ يئز÷ا يحضصلا رج◊ا تارارق ذيفنت ىلع رهضسلا راطإا ‘
ي-ن-مألا ط-طıا ل--ظ ‘و ،ا--نورو--ك سسوÒف ة--ح--ئا--ج  ة--ه--با‹

دعب ةضصاخ ،نارهو ةيلو نمأا حلاضصم لبق نم رطضسŸا يقابتضسلا
هذهل مراضصلا ذيفنتلا دضصق ،ينطولا ىوتضسŸا ىلع تلا◊ا مقافت
ة-ي-نو-نا--ق--لا تاءار--جإلاو Òباد--ت--لا ة--فا--ك ذا--خ--تاو تارار--ق--لا
فلاfl لكل ددضصلا اذه ‘ اهب لومعŸا ةي-عدر-لاو ة-ي-ضسي-ضسح-ت-لا
هب لومعŸا ›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ديد“ دعب ةضصاخ،تاميلعتلل
Ÿةنماثلا ةعاضسلا نم يفناج —افلا خيرات نم ءادتبإا اموي5١ ةد
مويلا نم احابضص د٠٠و اضس5٠ ةعاضسلا ةياغ ¤إا ءاضسم د٠٠و اضس٠٢
رمألا قلعت ءاوضس ،تاميلعتلل مراضصلا قيبطتلا لÓخ نم ،›اوŸا
يمومعلا) يرضض◊ا لقنلا لئاضسو ،ةيراجتلا تÙÓا ،سصاخضشألاب
لوكوتوÈلا Òبادت ماÎحاب تائفلا هذه ةفاك مازتلاو ،(سصاÿاو
فيظنت ،يعامتجلا دعابتلا ةفاضسم ماÎحا ‘ ةلثمتŸا يحضصلا

سضرع ىدم ،ةيقاولا ةعنقألا لامعتضسا ،ةيراجتلا تÙÓا ميقعتو
ثيح ،تÙÓا لخاد تاهيجوتلاو تاداضشرإلاب ةضصاÿا تاقضصلŸا

ةيناديŸا اهتايلمع ‘ نارهو ةيلو نمأل ةطرضشلا حلاضصم  تلجضس
يضشفت نم دحلل يقابتضسلا ي-عدر-لاو ي-ئا-قو-لا ل-خد-ت-لا را-طإا ‘

ةفلا٣8٠١fl اهنم ،ة-ف-لا65٧6١fl (9١ديفوك) ا-نورو-ك سسوÒف
مدع ةف-لا٧٧١٣flو تÙÓا ‘ تامامك-لا ءاد-ترا مد-ع-ب ة-ضصا-خ

تاي-ل-م-ع-لا هذ-ه نأا ¤إا ةرا-ضشإلا ردŒ .ر-ج◊ا تا-قوأا-ب ماز-ت-للا
ةهجوم ةيقابتضسا ةيوعوت تÓمح ›اضصتلا ديعضصلا ىلع تفرع
يقئاضس ،تÓفا◊ا يق-ئا-ضس ،ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا با-ح-ضصأا ةد-ئا-ف-ل

ةرورضض لوح ةيرانلا تاجاردلا يقئاضس ،ةيدرفلا ةرجألا تارايضس
ىودع راضشتنا نم دحل-ل ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لاو تاءار-جإلا ماÎحا

لامآا .ع    .دجتضسŸا انوروك سسوÒف

هللارضصن لامج :ملقب
يبدأا دقانو رعاضش

Úيرئاز÷ا Úفقثملل ةودق .. سشاطقب

هتاذلمو دضس÷اب اومتها نيذلا ÒهاضشŸا نم Òثك لامآا .ع
ةيواضسأام مهتياهن تناك حورلا ةقانأا باضسح ىلع
روطاÈمإا (سسي-ضسا-نوأا) تن-ب (ا-ن-ي-ت-ضسير-ك) هذ-ه-ف
اراحتنا تتام لوÎب-لا تÓ-قا-ن-ل ير-ح-ب لو-ط-ضسأا

Úلرام““ ةنتا-ف-لا ةÒه-ضشلا ة-ي-ك-ير-مألا ة-ل-ث-مŸاو
ن--م ةد--ئاز ة--عر--ج--ب ا--ه--تا--ي--ح ته--نأا ““ور--نو---م
نياتضشنأاب ةلثمŸا هذه تمرغأا دقو تاروتيبرابلا

ن-يا-ت-ضشن-يأا ى-ل-ع تحÎقا ،ور-نو--م Úلرا--م نإا--ف
،اهتماضسو اهن-م ذ-خأا-ي Ó-ف-ط ا-ب-ج-ن-ي نأاو ،جاوز-لا

تÈلأا قيلعت نأا لإا ،هءاكذ ةيبضسنلا يبأا نم ذخأايو
:ورنوم Úلرام تلاق ،اهل ا-مدا-ضص نا-ك ن-يا-ت-ضشن-يأا
ىلثم لام÷ا قئاف نوكيضس كلفط ب‚أا نأا ديرأا““

اذام نكل““ :نياتضشنيأا باجأاف .““كلثم ءاكذلا قئافو
.““؟كلقعو يرهظم لمح ول
نودوجيف ءارقفلا دنع اهد‚ دق حورلا ةيهافرف
مهحارفأا مهÒغ نوكراضشيو نوكلÁ ا‡ ليلقلاب
ركفŸا لوقي ةداعضسلا معط نو-قوذ-ي-ف م-ه-ناز-حأاو
نأا رومألا بجعأا ن-م““ :ي-ب-ل-ج سصلا-خ ي-مÓ-ضسإلا
ةعيذŸا عفد ام وهو ،ءاينغألا نم دعضسأا ءارقفلا
enaetsirhC (ر-ك-ي-ب ه-نا-ي--ت--ضسير--ك) ة--ي--ناŸألا
rekceBضسإلا قانتعا ¤إاÓتعمتجا امدنع ،م
اوناكف ،ناتضسكاب ‘ ءارقفلا ÚملضسŸا نم طهرب
،ةداعضسو بحب ةلي-ل-ق-لا م-هءا-ي-ضشأا ا-ه-ل نو-مد-ق-ي
ة-كÈلا قfiو ءا-ي-ضشألا ةÌكو ا-ي-ناŸأا تر-كذ-ت--ف
ليللا ةحلك ¤إا هوجولا لو–و ةداعضسلا ءافطناو
ن-م تي-ه-ت-نا اذإا تن-ك :تلا-ق .مÓ-ظ--لا سسو--ب--عو
نم درب ¤إا ›وح ⁄اعلا لو– ةحجانلا ي‹ارب
،بطقلا ديلج نم بÎقي ةيعامتجلا تاقÓعلا

ىتح ءفدلا نع ثحبأا ةدحولا درب سشيعأا تنكف
.““مÓضسإÓل يردضص حرضشناف هتدجو
نك ةقينأا كضسفن لعŒو كحور هفرت نأا تدرأا اذإا

fiا--ب ÿار-ضشا-ن ،م-ه-ت-مد-خ ‘ ا-ي-عا-ضس ،ه-ل-لا ق-ل
رعاضشم كبلق ‘ Óماح ،مÓضسلاو ةبÙا ةفاقثل
ن--ع ح--ضس“ ،سسا--ن--لا ةا--نا---عÃ سس– ،قد---ضصلا

.مهئطfl ىلع قفضشت و سسأايلا رابغ مهفيعضض

سسجاوه
ةرــــــباع
                                                                   تاراقلل
هفرت فيك

نوكتو كحور
؟ ايصسفن اقينأا

 :ةيرضشبلا ةيمنتلا ‘ ثحابلاو بتاكلا
يلع رــــــــــــمعم يردضش
moc.liamg@irdehcila

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٣٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٧٠ سسيمÿا
 انوروك ةحئاج ببضسب

ةراصسخ دبكتي تايصسلدنألا بكرم
0202 فيصص ميتنصس رايلم04 ـب

ةمخشض ةيلام رئاشسخ دبكت نارهوب ةحايشسلا عاطق ¯
نداو نـــب سضاــير  قدانفلاو  ةيحايشسلا ت’اكولا لششب

!..ءوده لكب

!!لاـــصشراŸا اــصصع
اÒث-ك ا-ه-ب بج-ع-م ا-نأا ي-ت-لا ل--م÷ا ن--م

يكيرمأا يدنج لك ة-ب-ي-ق-ح ‘““ :ة-ل-م-ج
قيمع ةل-م÷ا ى-ن-ع-مو ،““لا-ضشراŸا ا-ضصع
،ايعامتجاو ايفاقث هيلع قفتمو قيقدو
يضساي-ضسلا ،كلذ قد-ضصي ع-قاو-لا نأا ا-م-ك
ي-م-ل--ع--لاو ي--تا--مدÿاو يدا--ضصت--قلاو
.مÓعإلاو لاŸاو نفلا ⁄اعو يضضايرلاو
هلف حجني نأا ديري نم هنأا ةلم÷ا ةللدو
،سصرف-لاو مÓ-حألا د-ل-ب ا-ك-ير-مأا-ف ،كلذ
ام ققحي ه-نأا ه-ن-كÁ ا-ه-ي-ف ن-طاو-م ل-كو
لمعو حفاكو ردابو د-ه-ت-جا ا-م اذإا د-ير-ي
قيرط ‘ فقي دحأا Óف ،كلذ لجأا نم
،د-حأل ا-ع-نا--م نو--ك--ي ءي--ضش ل وأا د--حأا

ح-ب-ضصي نأا ه-ن-كÁ ط-ي-ضسب-لا يد--ن÷ا--ف
.دارأا اذإا لاضشرام
كلذ-ك ير--ئاز÷ا در--ف--لا نأا--ب ىرأا Êإاو

Áاو تاردقلا نم كلŸحبضصي يكل بهاو
يفف ،بغري لا‹ يأا ‘ حجنيو ،ديري ام

ديري املح وأا ةر-ك-ف ير-ئاز-ج ل-ك ل-ق-ع
يأا لثم وهف ،كلذ ىلع رداق وهو هقيق–

‘ قرافلا طقف ،مد-ق-ت-مد-ل-ب ‘ ن-طاو-م
خا-نŸاو سصر-ف-لا Òفو--تو تا--ي--نا--ك--مإلا
.يداضصتقلاو يعامتجلاو يضسايضسلا

ىقبي ل ىتحو ،حاجنلا طورضش مهأا نمو
هل همد-ق-ت ا-م ر-ظ-ت-ن-ي وأا ة-لا-ع ن-طاوŸا
ة-مو-ظ-نŸا ر-يو-ط-ت ،سصر-ف ن-م ة-لود--لا
تايÎضشŸ عفدلا ىلع ةردقلا ،ة-ي-ك-ن-ب-لا

عاطق ةعرضسو ةعا‚ ،نطولا جراخ نم
ةكبضشلا كلذ ‘ اÃ تÓضصاوŸاو ديÈلا
،عاطقنا نود مئادلا اهلمعو ةيتوبكنعلا

دعاضسي ام لكو ةحايضسلا عاطق ريوطت
.اهحا‚ ىلع

اهتحاضسمو ،مÓحألا دلب كلذك رئاز÷ا
تاردق نم ه-ك-ل“ ا-مو ،ا-ه-خا-ن-م عو-ن-تو
حاجنلا ‘ اهبابضش ةبغرو ةيلامو ةيدام
عنضصي نأا ن-كÁ ،ا-ه-ل م-ه-ب-حو Òي-غ-ت-لاو
طورضش Òفوت نم د-ب ل ،ط-ق-ف ،قرا-ف-لا
.ةحيحضصلا ةقÓطنلا

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٢٥      :     رــــهظلا

٥١ :٦٢      :     رـــشصعلا

٧٤:٧١      :     برغŸا

٩١ :١١      :     ءاششعلا

هللا ءاضضقب ةيضضار بولقب
م--قا--ط ى--ق---ل---ت ،هرد---قو

ةا-فو أا-ب-ن ““راو◊ا““ ةد-ير-ج
¤اع-ت ه-ل-لا نذإا-ب ه-ل رو-ف-غŸا
جاــــ◊ا  دهاـــÛا  دــــــ÷او بألا
يتلئاعب ⁄أا يذلا لل÷ا باضصŸا اذه رثإاو ““ةبوخوب دمحأا““
¤إا ““راو◊ا““ ةيمو-ي ةر-ضسأا مدــق-ت-ت ““ن-يا-بورو ة-بوــــخو-ب““

ة--م--ظ--نŸا سسي--ئر هد---ي---ف---ح
تا--ضسضسؤو--م--ل--ل ة--ي---ن---طو---لا
فر◊او ة------يدا------ضصت------قلا

ل-ك ¤إاو ن--يا--بور ى--ف--ط--ضصم
ن--يا--بور““ ي---ت---ل---ئا---ع دار---فأا

مهيزا-ع-ت سصلا-خ-ب ““ة-بو-خو-بو
نم Úجار ،ةاضساوŸاو ةيب-ل-ق-لا
حور دمغت-ي نأا ل-جو ز-ع ه-ل-لا
نأاو ،هتمحر بيبآاضشب د-ي-ق-ف-لا
Èضصلا ل-ي--م--ج ه--يوذ م--ه--ل--ي
ه-ل ر-ف-غا م-ه-ل-لا ..ناو-ل--ضسلاو
..ه-لز-ن مر--كأاو ه--ن--ع ف--عاو

،Úقيدضصلاو ءادهضشلا عم Úيلع ‘ كدن-ع ه-ل-ب-ق-ت م-ه-ل-لا
ىطعأا ام هلل  ..توŸا ةقئاذ سسفن لك ،ًاقيفر كئلوأا نضسحو
..ىمضسم لجأا ¤إا هدنع ءيضش لكو ،ذخأا ام هللو

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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