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flليوأاتلا لمت– ’ ةكلمملل رئاز÷ا ةبطا
 يبرغŸا ماعلا لسصنقلل Òطÿا ق’زن’اب ديدنتلل ةيسسامولبدلا دعاوق تمÎحا رئاز÷ا ^

ىعدي يرئازج و ،نايلام ةقفرب ناك
رئازجلاب ايئاسضق عباتملا ““بياسش قيفوت““

لادكورد ىلع ءاسضقلا ةيلمعل اروسص رسشني يسسنرفلا سشيجلا
 بسصيسس هذاختا متيسس ام نا دكأا

:باقرع ،نطاوملا ةحلسصم يف

 كÓهتسس’ا ريتاوف عفدل ““ةيريسسيت ’ولح““ سسردت زاغلنوسس
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 بئارسضلا صضيفخت نم ديفتسستل ةيرورسض تسسيل ةرايسسلا نا هلوق اهثدحأا يتلا ةجسضلا دعب

اهقاطن نع ريزولا تاحيرسصت جارخا ركنتسست ةعانسصلا ةرازو

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي

0202 ج◊ا مسسوم ءاغلإا ةيناكمإا سسردت ةيدوعسسلا ..ةمداقلا عيباسسأ’ا لÓخ رارقلا ذاختا متيسس

ققحت ةرازولاو يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسش ربع عسساو قاطن ىلع هلوادت مت مداسص ويديف

 ةنيطنسسق ىفسشتسسÃ نوناعي انوروك ىسضرم

 يــــفاـــقـــث
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ةلاكول راوح ‘ ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو
:ةيسسورلا ““كينتوبسس““

 سضرعت ةفاقثلا عاطق
 ةيئاوسشع تامجهل

يبتكم نم ةدحاو ةفاسسم ىلع اهوفقثمو نطولا قطانم ^
نكل امنيسسلا ‘ ةبراقم نم Ìكأاو ليج نم Ìكأا كانه ^

ةدوقفم ةفيلوتلا
ظفحي رمثم نواعت يأا كرابنو سسكيلفتن ةسصنÃ بحرن ^

٣١صصدÓبلا حلاسصم

 تاناهر نم ديعبلاو بيرقلا لبقتسسملا هب حولي ام تاديقعت فارسشتسس’

ليهأاتلا :ةحيرڤنسش
نيب نم سشيجلل يلاعلا
 ايلعلا ةدايقلا تايولوأا

بيبطو Úسضر‡ لامع مهنيب نم ،ىفسشتسسŸاب Úفظوم5 فيقوت ^    ““انوروك““ ىسضرÃ لفكتلا ‘ Òسصقتلاب فÎعي ةنيطنسسقب سسيداب نب ىفسشتسسم ^
 ايناديم لمعلا فيثكت بلطتت ةلحرم تلسصو رئاز÷ا : Úسسحلب^     انوروكب ةديدج تايفو01و ،ةباسصا901 ،‘اعت ةلاح86 ليجسست ^
 انوروك سسوÒفب سسادرموب ةعاذإا نم لامع5 ةباسصإا^    ىودعلا رسسكل ÚباسصŸا طيfi ت’اسصتا ة÷اعم Úعتي :Êوديز روسسيفوÈلا ^

ايكÎب Úقلاع اوناك يرئازج ةيعر003 نم Ìكأا ءÓجإا ^     انوروك ببسسب تايفو3 لجسسي فيطسسب ةملعلا ىفسشتسسم ^
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ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ لاقو
‘ رأروف لامج روت-كد-لأ ا-نورو-ك سسوÒف
901 ل-ي-ج-سست ” ““ ه-نأأ ي-ف-ح-سص ر“ؤو-م
عفتÒل (انوروك) سسوÒفب ةد-يد-ج ة-با-سصإأ
Èع ةعزوم ةلاح89601 ¤إأ ›امجإلأ
.““ةيلو84
““ هنأأ تايفولأ سصوسصخب ثدحتŸأ حسضوأأو

ةديد-ج تا-ي-فو (01) ر--سشع ءا--سصحإأ ”
ةعزوم ةا-فو157 ¤إأ ›ام-جإلأ ع-فÎي-ل

.““ةيلوÈ 04ع
تأذ دكأاف ءافسشلأ تلا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه--نأأ لوؤو--سسŸأ
ءافسشلل ةديدج ة-لا-ح86 ل-ثا“ ةÎف-لأ
تردا--غ ي--ت--لأ تلا◊أ دد--ع ع--فÎي--ل
.““ةلاح2237 ¤إأ ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ

دادر كلأم ^

ىسضرم ةعباتم ةحلسصم لخأد رuوُسص ويديف راثأأ̂ 
سسيداب نبأ روتكدلأ يعما÷أ ىفسشتسسŸاب انوروك
نأأ دعب ،روتسسŸأ حسضفو علهلأ نم ةلاح ،ةنيطنسسقب
Èع عسسأو قاطن ىلع سسيمÿأ سسمأأ لوأأ لوأدت
نم ةلاح طسسو يعامت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ تا-ك-ب-سش
ةاناعمو ّرم عقأو تنابأأ ةمداسص روسصلأ نوك لوهذلأ

.مهيوذو Úباسصم
Úلوؤوسسملل لئاسسر ريرمتل ةيفاك تناك قئاقد ثÓث

ةح-سصلأ ر-يزو ةو-عدو يز-كرŸأ ىو-ت-سسŸأ ى-ل-ع
لجاعلأ لخدتلأ تايفسشتسسŸأ حÓ-سصإأو نا-ك-سسلأو
ثيح، كانه يرجي ام سصوسصخ-ب ق-ي-ق– ح-ت-فو
نولفكتي ن-م م-ه ى-سضرŸأ““ نأأ ة-با-سصم تح-سضوأأ
ىرخأأ تثد–و ““اهنم سصلختلأو ةمامق-لأ ع-م-ج-ب

حابسصلأ ‘ ءاج““ هنأأ ثلاث لاقو ““ءابطألأ بايغ““ نع
اميف ، ““هدحول اتيم هدجوف هقيقسشل روطفلأ مدقيل
اهقيقسش هجو نع ءاطغلأ عفر““ ¤إأ ةعبأر تعراسس
““ةجرح ةيعسضو ‘ انوروكو بلقلأ سضرÃ باسصŸأ
تجتحأ املك““ اهنأأ ريوسصتلأ لÓخ نم تحسضوأأو
مهنأأ كانه ÚلوؤوسسŸأ در ناك ةدعاسسŸأ تبلطو
.““اهجأرخإل ةطرسشلاب نولسصتيسس
ةقفأرŸأ نونمسضي نيذلأ ىسضرŸأ يوذ بجعتو
دحأو بيبط لو ءي‹ مدع نم مهاسضرŸ ةيليللأ

““ةحلسصŸأ ‘ بيبط لو ةرسشاعلأ ةعاسسلأ ““ احابسص
نأأو ةسصاخ لخدتلأ ““ ¤إأ عاطقلأ ريزو أوعد ثيح

.““انفعت دأدزأ عسضولأ
سس.ديزي̂ 

يعامتجلإ لصصإوتلإ تاكبصش Èع عصسإو قاطن ىلع لوإدت
يعمأ÷ا ةنيطنسسق ىفسشتسسÃ أنوروك ىسضرم ةأنأعمو بيسست ةلأح روسصي مدأسص ويديف

ءابولإ تإروطت رخآإ فصشكت ةحصصلإ ةرإزو

ةدكؤوم ةبأسصإا901و تأيفو01 ليجسست
أنوروك سسوÒفب

انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباصصإإ901و تايفو (01) رصشع ليجصست ““ ةعم÷إ سسمأإ ةحصصلإ ةرإزو تنلعأإ
.““ةافو157و ةلاح89601 ¤إإ تاباصصإلإ ›امجإإ عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتصسŸإ

““بياصش قيفوت““ ىعدي يرئإزج رخآإو نايلام ةقفرب ناك
لادكورد ىلع ءأسضقلا ةيلمعل اروسص رسشنت ةيسسنرفلا سشوي÷ا نأكرأا ةدأيق

،ةيسسنرفلأ سشوي÷أ ناكرأأ ةدايق ترسشن ^
يتلأ ةي-ل-م-ع-ل-ل ا-ه-نإأ تلا-ق أرو-سص ،سسمأأ
ميظ-ن-ت-لأ Òمأأ ى-ل-ع ءا-سضق-لأ ¤إأ تسضفأأ
برغŸأ دÓبب ةدعاقلأ““ ىمسسŸأ يباهرإلأ
لأد--كورد كلاŸأ د--ب---ع ““ي---مÓ---سسإلأ
.““دودولأ دبع وبأأ““ مسساب فورعŸأ
نم تأرئاط نأأ ودبي يتلأ روسصلأ ‘ رهظتو
ةرايسسل أروسص اه-ت-ط-ق-ت-لأ د-ق را-ي-ط نود
ةلوهأام Òغ ةقطنم طسسو عفدلأ ةيعابر

fiءأرحسصلأ طسسو ةمخسض روخسصب ةطا.
نأأ ةيسسنرفلأ ““دنومول““ ةفيحسص تحسضوأأو

ةظ◊ لأدكورد ةقفرب أوناك نيذلأ Úب نم““
.مهقئاسسو نيرخآأ Úيباهرإأ3 هيلع ءاسضقلأ
ةثÓثلأ Úيباهرإلأ““ نإأ ةف-ي-ح-سصلأ تلا-قو

ةيرئأزج ةيسسن-ج ن-م ر-خآأو نا-ي-لا-م م-ه
.““بياسش قيفوت ىعدي
يذلأ بياسش قيفوت يباهرإلأ نع فورعمو
ةبيتكب ىمسسي ام دوق-ي تأو-ن-سس ل-ب-ق نا-ك
ةيئاسضق ماكحأأ ةدع هدسض تردسصو ،ةنتاب
ميظنت ‘ ا-يدا-ي-ق ح-ب-سصأأ ه-نأأ ،ر-ئأز÷ا-ب
هل تلكوأأ ثيح ،برغŸأ دÓ-ب-ب ةد-عا-ق-لأ

تاميظنت عم قيسسنت-لأو ة-يا-عد-لأ ة-م-ه-م

رأرغ ىلع ،اهتداق سضعبو ىرخأأ ةيباهرإأ
.›اغ دايإأ
مÓعإأ ل-ئا-سسو تلا-ق ،ل-سصت-م قا-ي-سس ‘و
اهنفد ىرج دق لأدكورد ةثج نإأ ةيسسنرف
‘ ةسصاÿأ تأوقلأ نم رسصانع فرط نم
ةيوه نم دكأات-لأ رو-ف ،ي-سسنر-ف-لأ سشي÷أ

.اهبحاسص
،ةث÷أ نفد عقوم نع رداسصŸأ فسشكت ⁄و
لامسش ‘ ةقطنÃ ت“ اهنإأ لوقلاب ةيفتكم
.›اŸأ

ر م ^

 Èكأإ ةيلاعفب انوروك راصشتنإ رؤوب ءإوتحإ سضرغب
 ””أيناديم لمعلا فيثكت بلطتت ةلحرم تلسصو رئاز÷ا”” :Úسسحلب

يرحتلل ةيتايلمع-لأ ة-ي-لÿأ سسي-ئر حر-سص ^
دمfi ذاتسسلأ ةيئابولأ تاقيقحتلأ ةعباتŸو
ي-تأا-ي ة-ي-لÿأ هذ-ه بي-سصن-ت ““ نأأ Úسسح-ل--ب
لجأأ نم ةيمومعلأ تاطلسسلأ دوه÷ أدأدتمأ
انورو-ك سسوÒف را-سشت-نأ ر-طاı يد-سصت-لأ
.““(91-ديفوك) دجتسسŸأ
لفح سشماه ىل-ع ة-فا-ح-سصل-ل ح-ير-سصت ‘و
ذاتسسلأ لاق ،ةيلÿأ هذه سسأأر ىلع هبيسصنت
ي-تأا-ي ة-ي-لÿأ هذ-ه بي-سصن-ت ““ نأأ Úسسح-ل--ب
نم ةذختŸأ تأردابŸأو دوه÷أ لكل أدأدتمأ

نا-ك-سسلأو ة-ح-سصلأ ةرأزوو ة-مو-ك◊أ فر-ط
ةينقتلأ ةنجللأ أذكو تايف-سشت-سسŸأ حÓ-سصإأو

Ÿسشم ،““انوروك ءابو ةعباتÒأ ““ نأأ ¤إأ أÿةيل
ىلع دامتعلاب روفلأ ىلع اهلمع ‘ عرسشتسس

flأ تا-ئ--ي--ه--لأ ف--ل--تŸفا-سضأأو .““ة-ي-ن-ع

فلتfl عم قي-سسن-ت-لا-ب ل-م-ع-لأ ل-سصأو-ن-سس““
نم يلÙأو يوه÷أ ىوتسسŸأ ىلع تائيهلأ
ةيامح ‘ ةلثمتŸأ انتمهم ‘ حا-ج-ن-لأ ل-جأأ
¤إأ أÒسشم ،““سسوÒفلأ راسشتنأ نم ÚنطأوŸأ
بل-ط-ت-ت ة-ل-حر-م ¤إأ تل--سصو ر--ئأز÷أ““ نأأ
ءابولأ أذه نأاسشب اينأد-ي-م ل-م-ع-لأ ف-ي-ث-ك-ت
عرسسأأ ‘و Èكأأ ةيلاعفب هراسشتنأ رؤوب ءأوتحأو
ذاتسسألأ لاق ،ددسصلأ أذه ‘و .““نك‡ تقو
لود رأرغ ىلع هجتت رئأز÷أ““ نأأ Úسسحلب
بجي يذلأ يحسصلأ رج◊أ عفر ¤إأ ىرخأأ

نم ةفuدهتسسم ةيئابو تاقيقح-ت-ب ه-ت-ق-فأر-م
دلبلل حام-سسلأو سسوÒف-لأ رؤو-ب ءأو-ت-حأ ل-جأأ
ةيداسصتقلأو ةيعامتجلأ ةاي◊أ فانئ-ت-سسا-ب
سصرح يذلأ Úسسحلب ذاتسسلأ ناك .““ةيداعلأ

دبع ،ةيروهم÷أ سسيئرل ركسشلأ هيجوت ىلع

‘ اهعسضو يتلأ ةق-ث-لأ ى-ل-ع ،نو-ب-ت د-يÛأ
ةديد÷أ هماهم ‘ هبيسصنت ” دق ،هسصخسش

دبع ،لولأ ريزولأ هيلع فرسشأأ لفح لÓخ
ذاتسسلأ ،ةحسصلأ ريزو روسضحب ،دأرج زيزعلأ

بدتنŸأ ريزولأو ديزو-ب ن-ب ن-م-حر-لأ د-ب-ع
نب يفطل ،ةينلديسصلأ ةعا-ن-سصلا-ب ف-ل-كŸأ
.دمحاب
ءاثÓث-لأ ر-مأأ د-ق ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر نا-كو
ةعباتمو يرحتلل ةيتا-ي-ل-م-ع ة-ي-ل-خ ءا-سشنإا-ب
ديفوك““ تلاح لوح ةيئابولأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ
راطإأ ‘ أذ-هو ة-ه-ب-ت-سشŸأ وأأ ةد-كؤوŸأ ““91
تا-ط-ل-سسلأ ا-ه-تذ-خ--تأ ي--ت--لأ تأءأر--جإلأ
سسوÒف يسشفت رطاfl ةهجأوŸ ةي-مو-م-ع-لأ
                    .(91 ديفوك) انوروك

 ر م ^

انوروك سسوÒف نم ةيئاقولإ Òبإدتلإ راطإإ ‘
نط09 أهردق ةينأسسنإا ةدعأسسم ›أم حن“ رئاز÷ا
زيهŒ نع ““ نأأ يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ نلعأأ ^
09 نم اسساسسأأ ةنوكتم ةيرئأزج ةيناسسنإأ ةدعاسسم
نم ةياقولأ لئا-سسوو ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م ن-ط
” (91-دي-فو-ك د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك) سسوÒف
ةيلاŸأ ةم-سصا-ع-لأ ¤إأ ة-ع-م÷أ سسمأأ ا-ه-لا-سسرإأ
.وكاماب
نأأ ير-ئأز÷أ ر-م-حألأ لÓ-ه-لأ نا-ي--ب ح--سضوأأو
رسسج قيرط ن-ع و-كا-ما-ب ¤إأ ل-سسÎسس ر-ئأز÷أ

ةيناسسنإأ ةدعاسسم يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل يوج
نط09 نم اسساسسأأ ةنوكتم ›اŸأ بعسشلأ حلاسصل

نم ةياقولل ةي-ب-ط دأو-مو ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م
.يعانطسصأ سسفنت ةزهجأأو انوروك سسوÒف
هنم ءافوو يرئأز÷أ بعسشلأ““ نأأ نا-ي-ب-لأ م-ت-خو

Ÿهتبه لسصأوي رأو÷أ ن-سسحو ن-ما-سضت-لأ ئدا-ب
.““ةرواÛأ لودلأ بوعسش عم ةينماسضتلأ

ر م̂ 

““ Êود-يز ن-يد-لأ رو-ن رو-سسي--فوÈلأ د--كأأ ^
نيذلأ سصاخ-سشألأ ة÷ا-ع-مو ف-سشك ةرور-سض
نيدكؤوŸأ Úبا-سصŸا-ب تلا-سصتأ م-ه-ل تنا-ك
ىودعلأ ةل-سسل-سس ر-سسك-ل91-ديفو-ك ءأد-ب
. ““دجتسسŸأ انوروك ءابو روطت بنŒو
سسمأأ لوأأ ةعأذإÓل حيرسصت ‘ Êوديز ددسشو

تبث نيذلأ سصاخسشألأ ديد– ةرورسض““ ىلع

ة-ي-با-ج-يإلأ ةد-كؤوŸأ تلا◊ا-ب م-ه--لا--سصتأ
م-ه-ت÷ا-ع-مو م-ه-ت--ب--قأر--مو م--هد--يد–و
.““ ءيسش لك لبق يحسصلأ رجحلل مهعاسضخإأو
يرحتلل ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لأ ة-ي-لÿأ و-سضع لا-قو
⁄ أأوسسألأ نإأ““ ةيئابولأ تاقيقحتلأ ةعباتŸو
Òغ يح-سصلأ ر-ج◊أو ، ا-نءأرو د-ع-ب ح-ب-سصي
.““ةقدب مÎ– ⁄ ةيئاقولأ Òبأدتلأ نأل ، لاعف

‘ أÒطخ نوكي دق  عسضو يأأ نم ةيامحللو
سضأرمأأ ‘ ›ودلأ Òبÿأ زكر ، لبقتسسŸأ
وأأ خأرت لك ““ ىلع لسسلأو ي-سسف-ن-ت-لأ زا-ه÷أ

لأزي ل امنيب رج◊أ Òبأد-ت-ل لا-ث-ت-مأ مد-ع
.““ًأرسشتنم سسوÒفلأ

 ر م ^

 :Êوديز روصسيفوÈلإ لصسلإو يصسفنتلإ زاه÷إ سضإرمأإ ‘ ›ودلإ Òبÿإ
””ىودعلا رسسكل ÚبأسصŸأب ت’أسصتا مهل تنأك نيذلا ة÷أعم Úعتي””

تÓحرلإ قيلعت ببصسب نطولإ ¤إإ ةدوعلإ نم إونكمتي ⁄
أيكÎب Úقلأع اونأك يرئازج ةيعر003 نم Ìكأا ءÓجإا
رئأز÷أ راطم سسيمÿأ ¤إأ ءاعبرألأ ةليل لسصو ^

ايكÎب Úقلاع أوناك ايرئأزج أرفاسسم203 ›ودلأ
ةيلودلأ نأÒطلأ ةكرح مامأأ ءأوجلأ قلغ ببسسب

راطإأ ‘ كلذو انوروك ةحئاج يسشفت ةيأدب ذنم
نم Úيرئأز÷أ اياعرلأ ءÓجإأ تايلمع ةلسصأوم
.جراÿأ
حلاسصم هتدكأأ ا-م-ك ا-يا-عر-لأ ءلؤو-ه ءÓ-جأ ”و
Ïم ىلع Òخألأ عوبسسألأ رحب ةيروهم÷أ ةسسائر

نأأ كلذك بقترŸأ نمو ““033-أأ عون نم ةرئاط
قحل تقو ‘ ايكرت نم نيرخآأ اياعر ءÓجإأ متي

ةيو÷أ طوطÿأ ةكرسشل ةعبات ىرخأأ ةلحر Èع
.ةيرئأز÷أ
ءÓجإأ جمانرب راطإأ ‘ تÓحر-لأ هذ-ه جرد-ن-تو

ةجيتن جراÿأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ
سسيئر تاميلعتل اقبط يو÷أ لقنلأ ةكرح فقو
لك ءÓجإأ ةرورسضب نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
ببسسب جراÿأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ا-يا-عر-لأ
.دجتسسŸأ انوروك ءابو يسشفت

ل يتلأ لودلأ ‘ ةيرئأز÷أ تأرافسسلأ فرسشتو
ميظنت ىلع Úقلاع Úيرئأزج اياعر مسضت لأزت
ديÈلأ قيرط نع مه-ع-م ل-سصأو-ت-لأو تÓ-حر-لأ
.ةÒسصقلأ ةيسصنلأ لئاسسرلأو ÊوÎكللأ

ةبأرق ءÓجأ نم تنك“ دق رئأز÷أ نوكت أذهبو
81 ‘ يو÷أ لاÛأ قلغ ذ-ن-م ة-ي-عر000.31
.طرافلأ سسرام

م ناوسضر̂ 

ةعأذإأ مقاط ىلع تيرجأأ يتلأ ليلاحتلأ تدكأأ ^
91-ديفوك سسوÒفب لام-ع5 ةباسصإأ سسأدرمو-ب
رجحلل لامعلأ عيمج عاسضخإأ اهرثإأ ى-ل-ع م-ت-ي-ل
ةعأذإÓل ةماعلأ ةيريدŸأ ترداب امنيب ،يحسصلأ
ي-ف-ح-سصو ي-ن-ق-ت م-قا-ط لا-سسرإا-ب ة-ير-ئأز÷أ
ةيرأرمتسسل انامسض يمويلأ ثبلأ ىلع فأرسشإÓل
.يعأذإلأ ثبلأ
ةعأذإÓل ماع-لأ ر-يدŸأ ح-سضوأأ دد-سصلأ أذ-ه ‘و
دمfi عم ررقت هنأأ يرسضحنسس لامج ةيرئأز÷أ
تاطلسسلأ أذكو سسأدرمو-ب ة-طfi ر-يد-م ةد-بز
رجحلل يعأذلأ مقاطلأ عيمج عاسضخإأ ةيلÙأ
يعأذإأ مقاط لاسسرإأ ررقت امك ،لماسشلأ يحسصلأ
ةيرأرمتسسأ نامسضل سسأدر-مو-ب ة-عأذإأ ¤إأ ل-ما-ك
¤إأ دفوŸأ مقاطلأ نأأ افيسضم ،ةيمومعلأ ةمدÿأ

اينمتم ،ايرابجإأ سسيلو ايعوطت ناك ناكŸأ Úع
 .Úباسصملل لجاعلأ ءافسشلأ

مسسق ةحلسصم ةسسيئر ،غابد ةيدان ،تلاق اهتهج نم
عي-م-ج تذ-خ-تأ ““ سسأدر-مو-ب ة-عأذإا-ب را-ب-خألأ

تتبثأأ ليلاحتلأ ن-ك-ل ة-ي-ئا-قو-لأ تا-طا-ي-ت-حلأ
لوكتورب قيرط نع جÓعلل ع-سضخ-تو ا-ه-ت-با-سصإأ
لم-ع-لا-ب ةرو-خ-ف ا-ه-نأأ ة-ف-ي-سضم ،Úكورو-ل-ك-لأ
اهبجأو نم ناكو ةيرئأز÷أ ةعأذإلأ ‘ يفحسصلأ

Òثأأ Èع ةكراسشŸأو ةيمومع-لأ ة-مدÿأ نا-م-سض
fiف ىلع بر◊أ ‘ سسأدرموب ةطÒانوروك سسو

.هرطاخÃ سسيسسحتلأو
نتايحي ىيحي سسأدرموب ةيلو ›أو دكأأ هرودبو
¤إأ سسأدرموب ةطfi لامع عيمج عاسضخإأ ” هنأأ

يتلأ91 ديفو-ك سسوÒف ن-ع ف-سشك-لأ ل-ي-لا–
.لامع5 ةباسصإأ ترهظأأ
رجح ةÎف ‘ مقا-ط-لأ ل-ما-ك ع-سضو ” ه-ي-ل-عو

ىلع نانئمطلأ ىنسستي ىتح اموي41 ةدŸ يحسص
يتلأ سسمÿأ تلا◊أ نأأ افيسضم ،قيرفلأ ةيقب
رهظت ⁄ انوروك سسوÒفب اهتباسصإأ ليلاحتلأ تبثأأ
ةديج ةيحسص ةلاح ‘ مهو ةÒطخ سضأرعأأ ةيأأ
.ةيبطلأ ةعباتŸأ ¤إأ نوعسضخيو

ر م̂ 

ةيو÷ا تاوقلا دئأق مأهم ءأهنإا
““انوروك““ ىصضرÃ لفكتلإ ‘ Òصصقتلاب فÎعي ةنيطنصسقب سسيداب نب ىفصشتصسم

بيبطو Úسضر‡ لأمع مهنيب نم Úفظوم5 فيقوت
سسيداب نب ىفسشتسسŸ ةماعلأ ةيريدŸأ تفÎعأ

ةيلمع ‘ Òبك Òسصق-ت دو-جو-ب ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق ‘
Úمئاقلأ فرط نم ““91-ديفوك““ ىسضرÃ لفكتلأ

تابوقع طيلسست ةدكؤوم ،ةحل-سصŸأ Òي-سست ى-ل-ع
ثيح رمألأ أذه ‘ ببسست نم لك دسض ةمراسص
Úفظوم5 فيقوت ” ““ هنأأ رجفلأ رداسصم تفسشك
.““بيبطو Úسضر‡ لامع مهنيب نم

،سسمأأ اهل نايب ‘ ىفسشتسسŸأ ةيريدم تحسضوأأو
ةيريدŸأ ىوتسسم ىلع ئراط عامتجأ دقع ” هنأأ
” ليللأ نم ةرخأاتم ةعاسس ةياغ ¤إأ مأد ةماعلأ

يذلأ ويديفلأ ةيسضق ‘ قمعŸأ قيقحتلأ هلÓخ
رهظأأو يعامتجلأ لسصأو-ت-لأ ع-قأو-م ‘ ر-سشت-نأ

ل-ف-ك-ت-لأ ‘ Òسصق-ت-لأ سصخ-ت ة-ب-عر-م أرو--سص
 .مهيلاهأل ثث÷أ ميلسستو ىسضرŸاب

ةءاسسإلأ هنم سضرغلأ ناك ويديفلأ ““ نأأ ،نايبلأ دكأأو
مقاط Òخسست ” ثيح ،ما-ع-لأ يأأر-لأ ط-ي-ل-غ-تو
لجأأ نم ةير-سشبو ة-يدا-م تا-ي-نا-ك-مإأ ن-م Òسسم
¤إأ هددع لسصو انوروكلأ ىسضرÃ نسس◊أ لفكتلأ
نأوعأأو Úيبط هبسش ءابطأأ Úب ام أرسصنع091
.““ةمدخ

ب.سس ^

ثبلإ ةيرإرمتصسإ نامصضل ةمزÓلإ Òبإدتلإ ذاختإ دكؤوي ريدŸإ
أنوروك سسوÒفب سسادرموب ةعاذإا نم لأمع5 ةبأسصإا

 أنوروك ببسسب تأيفو3 لجسسي فيطسسب ةملعلا ىفسشتسسم
بورسص ىفسشتسسÃ ة-ي-ب-ط-لأ ح-لا-سصŸأ تل-ج-سس ^

سسمأأ لوأأ ،فيطسس ةيلو قرسش ةملعلأ ةنيدÒ Ãثÿأ
دحأو موي ‘ انوروك سسوÒف ببسسب تايفو (3) ثÓث
زوجعو ةنسس17 رمعلأ نم غلبي خيسشو لجرب قلعتت
.ةنسس97 رمعلأ نم غلبت
ناف ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-سص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بسسحو
انوروك سسوÒفب مهتباسصإأ تدكأات ثÓثلأ اياحسضلأ

ةجرح مهتلاح تناكو Òناكسسلأ زاهج قيرط نع
.مهفد ”و
ذنم انوروك سسوÒف ببسسب تايفولأ ددع لسصو أذهبو
أذه دعيو ،تلاح7 ¤إأ يرا÷أ نأوج رهسش ةيأدب
ذنم Òثÿأ بورسص ىفتسشسسم هلجسسي ⁄ ايسسايق مقر
.ءابولأ راسشتنأ ةيأدب

ةركصس رزاب ةيدلب سسيئر ةباصصإإو...
انوروك سسوÒفب

ةنيدÒ Ãثÿأ بورسص ىفسشتسسم حلاسصم سسمأأ تنلعأأ
رزاب ةيدلب سسيئر ةباسصإأ نع فيطسس ةيلو قرسش ةملعلأ

ةيبطلأ حلاسصŸأ تدكأأ ثيح ،انوروك سسوÒفب ةركسس
نأاب رهظأأ يذلأ Òناكسسلأ زاه-ج ق-ير-ط ن-ع ه-ت-با-سصإأ

لوأأ ينموم ديزوب روتكدلأ نوكي أذهبو .ةيباجيإأ هتلاح
،91 ديفوك سسوÒف هلاطي فيطسس ةيلول ةيدلب سسيئر
فيطسس ةيلو بونجب لأزأأ Úع ىفسشتسسم نأأ ملعلأ عم
ةبقيقلأ ةيدلب سسيئرل ةدكؤوم ةباسصإأ مايأأ ةدع ذنم لجسس
رداغو ءاف-سشل-ل ل-ثا“ د-قو ،ة-ن-تا-ب ة-يلو-ل ة-ع-با-ت-لأ
ل ىسسيع̂                                 .سسمأأ لوأأ ءاسسم ىفسشتسسŸأ

موسسرم ةيمسسرلأ ةدير÷أ نم Òخألأ ددعلأ ‘ ردسص
ءأوللأ ماهم ءاهنإأ نمسضتي يام72 موي خرؤوم يسسائر

.ةيو÷أ تأوقلل أدئاق هتفسصب ةزيعموب ديمح

71 خيراتب ةيو÷أ تأوق-ل-ل أد-ئا-ق ةز-ي-ع-مو-ب Úعو
ءأول ةبتر ¤إأ هتيقرت ت“ كلذ لبقو ،È 8102متبسس
.7102 ةيليوج50 خيراتب

ديدح نب Úسسح لاÔ÷ا ةمكأfi ليجأأت
نأوج81 ¤إأ ديدح نب Úسسح دعاقتŸأ لأÔ÷أ ةمكاfi ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ،دمfiأأ يديسس ةمكfi تلجأأ
تايونعم طابحإاب قلعتت مهت هل تهجوو9102 يام9 موي تقؤوŸأ سسب◊أ دعاقتŸأ لأÔ÷أ عأديإأ ”و .لبقŸأ
ر م ^        .ةمكاÙأ ¤إأ قيقحتلأ يسضاق لبق نم هفلم لاحيو طرافلأ يفناج20 خيراتب هنع جرفيل ،سشي÷أ
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 كأر◊أ بلاطم نم ةاحوتسسم رئأزج ءانب سساسسأأ ليدعتلأ نأأ لاق

روتسسدلا ةدوسسم بيوبت ةداعإا حÎقي يروتسسدلا ضسلÛا
سسيئر ¤إأ روتسسدلأ ليدعتل يد-ي-ه-م-ت-لأ عور-سشŸأ لو-ح ه-تا-حأÎقأو ه-تا-ظ-حÓ-م يرو-ت-سسد-لأ سسلÛأ ع-فر
ةديد÷أ ةيروهم÷أ ءانبل يروfi سساسسأأ روتسسدلأ ليدعت ةردابم نأأ أدكؤوم نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
.يبعسشلأ كأر◊أ بلاطم ميمسص نم ةاحوتسسŸأو9102 تايسسائر ةلمح ءانثأأ نوبت سسيئرلأ اهب مزتلأ يتلأ

هنأا هل نايب ‘ يروتسسدلا ضسلÛا فسشكو ^
زÈي وحن ىلع ةق-ي-ثو-لا بيو-ب-ت ةدا-عإا حاÎقا
اÃ ثÓثلا تا-ط-ل-سسلا Úب نزاو-ت-لاو ل-سصف-لا
دوسشنŸا يسسايسسلا ماظنلا ةعيب-طو ى-سشا-م-ت-ي
ماظنلا وهو لأا ليدعتلا اذه لظ ‘ هسسيركت
.يسسائر هبسشلا
تا-حاÎقاو تا-ظ-حÓ-م ى-ل-ع ل-م-سشت ا-م--ك
ضصخت ةغايسصلا ةداعإا وأا فذ◊ا وأا ةفاسضإلاب
ضضرعب ةقفرم عورسشŸا داوم نم ةدام201
.حاÎقا لكب ضصاخ بابسسأا
يرو-ت-سسد-لا ضسلÛا ن-م-ث قا-ي-سسلا تاذ ‘و
نم روتسسدلا ليدعتب ةيروهم÷ا ضسيئر ةردابم
يتلا ةديد÷ا ةيروهم÷ا م-ئا-عد ءا-سسرإا ل-جأا
نزاوتلا ءاسسرإاو ةيطارقÁدلا خيسسرت ىلع موقت
قوق◊ا ةيامح زيزعتو تاطلسسلا Úب لسصفلاو
ءاسضقلا ةي-لÓ-ق-ت-سساو تا-ير◊او ة-ي-سسا-سسألا

ضساسسأا روت-سسد-لا ل-يد-ع-ت ةردا-ب-م نأا اÈت-ع-م
fiا ةديد÷ا ةيروهم÷ا ءا-ن-ب-ل يروŸةنمسضت
ءانثأا نوبت ضسيئرلا اهب مزتلا يتلا تادهعتلا ‘
اهنأا ادكؤوم تايسسائر-ل ة-ي-با-خ-ت-نلا ه-ت-ل-م-ح
كرابŸا كار◊ا بلاطم ميمسص نم ةاحوتسسم
ة-ي-سسا-سسأا رواfi ة-ع-ب-سس ‘ ا-هد-سسج ي-ت-لاو
ةنجللا اههجو يتلا فيلكتلا ةلاسسر اهت-ن-م-سضت
روتسسدلا ليدعت تاحÎقم ةغايسصب اهفلك يتلا
.
يتلا ةميك◊ا ةقيرطلا ىلع ضسلÛا ىنثأا امك
ليدعت ةقيثول ةعسساو ةسشقانم ثعب ‘ اهجهتنا
باز-حألاو تا-سسسسؤوŸا ة-كرا-سشÃ رو-ت-سسد--لا

عيمجو ÊدŸا عمتÛا فاي-طأاو ة-ي-سسا-ي-سسلا
اÈتعم عورسشŸا لوح مهئارآا ءادبإل ÚنطاوŸا
نوبت ضسيئرلا اهاسسرأا ةديمح ةقباسس هذه نأا
مئاعد ءانب ليبسس ‘ ىر-خأا ة-ي-سسا-سسأا ةز-ي-كرو
ضسيئر ا-ه-ب ردا-ب ي-ت-لا ةد-يد÷ا ة-يرو-ه-م÷ا
.يرئاز÷ا بعسشلا اهدسشنيو ةيروهم÷ا
هنأا هتاذ نايبلا بسسح يروتسسدلا ضسلÛا دكأاو

روتسسدلا ليدع-ت ة-ق-ي-ثو ة-سسارد ى-ل-ع ف-ك-ع
ضسسسؤوŸا هل اهلكوأا يتلا ةمهŸا نم اقÓطنا
ماÎحا ى-ل-ع ر-ه-سسلا ي-هو لأا يرو--ت--سسد--لا
هÒغ نم Ìكأا هلوخي يذلا رمألا وهو روتسسدلا
ماهلا عورسشŸا اذه ءارثإا ‘ ةيلاعفب ماهسسإلا
اهدوسست ةديدج رئازج ءانب فدهتسسي يذلا
قو-ق◊ا ة-يا-م-ح ز-يز-ع-تو ة-ي-طار-قÁد--لا

تاطلسسلا Úب لسصفلاو نزاو-ت-لاو تا-ير◊او
‘ ةيعون ةزفق ثادحإاو ءاسضقلا ةيلÓقتسساو

ءاسشنإا لÓخ نم يروت-سسد-لا ءا-سضق-لا لا‹
.ةيروتسسدلا ةمكÙا
ةمكÙا ةمهم ¤إا ةفاسضإلاب هنأا ¤إا راسشأاو
اسضيأا لفكتت ةيروتسسدلا ةباقر ‘ ةيروتسسدلا

Ãب تاعازن-لا ‘ ل-سصف-لا ة-م-هÚ تاطلسسلا
ضسيئر ررق يتلا ة-م-هŸا ي-هو تا-سسسسؤوŸاو
ةمكÙا ¤إا اهلكوأاو اهثادحتسسا ةيروهم÷ا
تاطلسسلا Úب نزاوتلل انا-م-سض ة-يرو-ت-سسد-لا
ةÎسسد اذ-كو تا-سسسسؤو-م-ل-ل يدا-ع--لا Òسسلاو
ىلع ةهازن-لاو ة-ي-فا-ف-سشلا ءا-ف-سضإل تا-ي-لآا
‘ ةلث‡ ةينطولا ةيباختنلا تاقاقحتسسلا
 .تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا

م ناوسضر ^

 ،تاناهر نم ديعبلأو بيرقلأ لبقتسسŸأ هب حولي ام تأديقعت فأرسشتسسل

 ايلعلا ةدايقلا تايولوأا Úب نم ّدعي ضشيجلل ›اعلا ليهأاتلا :ةحيرڨنسش
ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا ضشي÷ا نا-كرأا ضسي--ئر د--ّك ^أا
›اعلا ليهأاتلا نأا ،ةحيرڨنسش ديعسسلا ءاوّللا ،ةباينلاب
ّدعي ،يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا ‘ ،يرسشبلا رسصنعلل

ةبخن جيرخت ضضرغب ،ايلعلا ةدايقلا تايولوأا Úب نم
،فارسشتسسا ىلع ةرداق ،ىوتسسŸا ةعيفر ة-ير-ك-سسع
ىتحو ،بيرقلا لبقتسسŸا ه-ب حو-ل-ي ا-م تاد-ي-ق-ع-ت
.تاناهر نم ديعبلا
لÓخ ،ضسمأا لوأا ،ةحيرڨن-سش د-ي-ع-سسلا ءاو-ّل-لا لا-قو
ةسسردملل يهيجوتلا ضسلجملل31 ـلا ةرودلل هسسأارت
،يرسشبلا رسصنعلل ›اعلا ليهأاتلا نإا““ ،ةيبر◊ا ايلعلا

دعي ،اعيمج نوملعت امك ،يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا ‘
ةبخن جيرخت ضضرغب ،ايلعلا ةدايقلا تايولوأا Úب نم

،فارسشتسسا ىلع ةرداق ،ىوتسسŸا ةعيفر ة-ير-ك-سسع
ىتحو ،بيرقلا لبقتسسŸا ه-ب حو-ل-ي ا-م تاد-ي-ق-ع-ت
تارسشؤوم لم‹ ءارقتسساو ،تا-نا-هر ن-م د-ي-ع-ب-لا
ةوÓع ،اهتاÒغتم ةفاكب ،تاد-ج-ت-سسŸاو ثاد-حألا

عورفلا ةفاك ‘ ،ةمدقتŸا تاسساردلاب مايقلا ىلع
ديسصرلا ءارثإاو ،قيمعت ‘ م-ه-سسي اÃ ،ة-ير-ك-سسع-لا
يتاي-ل-م-ع-لا لاÛا ‘ ا-م-ي-سسل ،ا-ن-يد-ل ‘ر-عŸا
،ةرسصبتŸا ةطاحإلا نم نكم-ت-ن-ل ،ي-ج-ي-تاÎسسلاو
تايدحتلا ةفا-ك-ل ،ة-ي-قا-ب-ت-سسلا لو-ل◊ا تا-ي-لآا-ب
.““ةسضÎعŸا
بجوتسست ،ةدوسشنŸا ةياغلا هذه غولب نأا ،ءاوّللا ركذو
،ةثيث◊ا اهدوهج ةسسردŸا لسصاوت نأاب ةرورسضلاب

ةيقرتو ،يميلعتلا اهجهنم ر-يو-ط-تو ة-ي-م-ن-ت د-سصق
اÃ ،ىرخأا دعب ةنسس ،يثحبلاو ينيو-ك-ت-لا ا-هرا-سسم
ةيتايلمعلا تاءافكلا يوذ نم ،تاراطإا نيوكت لفكي
Êافتلاو لمعلا ضسيدقت لئامسشب ةيلحتŸا ،ةيلاعلا

قلطŸا ءلولاو ضصÓخإلاو ،ةهازنلاو ةيد÷او ،هيف
ي-ه هذ-ه““ لو-ق-لا ¤ا ضصل-خو .ن-طو-لاو ضشي-ج-ل-ل
،ايلع ةدايقك نيدهاج ىعسسن يتلا ،ةليبنلا لاسصÿا

‘ اهخيسسرت ¤إا ،ةديد÷ا قيرطلا ةطيرخ راطإا ‘
‘ ،تايوتسسŸا عيمج ىلعو ،تاراطإلا ةفاك ناهذأا

كراعŸا تابلطتم عم ،ح-جا-ن-لا ف-ي-ك-ت-لا ل-ي-ب-سس
اهدامتعا متيسس يتلا لاسصÿا كلذك يهو ،ةثيد◊ا

ايلعلا فئاظولا ›وت ‘ ،ادعاسصف نآلا نم ،ارسصح
هذه ،يتايلمعلاو يجيتاÎسسلا طيطختلا لا‹ ‘

دج لكب ىعسسن ،تف-ل-سسأا ا-م-ك ،ي-ت-لا تا-ب-ل-ط-تŸا
¤إا ،يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا لظي ىتح ،اهقيقحتل

اهنمأا مامسصو رئاز÷ا عرد ،يبعسشلا ه-ق-م-ع بنا-ج
.““اهرارقتسساو

بلاطوب ةراسس ^

 نأرهوب يبرغŸأ لسصنقلأ ماهم ءاهنإاب تبلاط اهنأأ لاق

““رخآا ليوأات لمت– ل ةكلمملل رئاز÷ا ةبطاfl :ةيجراÿا
نوؤوسشلا ةرازو مسساب يمسسرلا قطانلا دكأا ^

فير-سشلا ي-ل-ع ن-ب ز-يز-ع-لا د-ب-ع ة-ي-جراÿا
بر-غ-م-ل-ل ر-ئاز÷ا ة-ب--طاfl ““ نأا ضسي--مÿا
ماعلا ل-سصن-ق-ل-ل Òطÿا قلز-نلا ضصو-سصخ-ب
لمت– لو اهي-ف ضسب-ل ل““ نار-هو-ب بر-غ-م-ل-ل
¤إا ه-تدو-عو ه-ما-ه-م ءا-ه-نإا Òغ ر-خآا Ó-يوأا-ت
ءا-ب-نألا ة-لا-كو-ل لاؤو-سس ى-ل-ع هدر ‘و.““هدÓ--ب
هب ¤دأا يذلا حيرسصتلا ضصوسصخب ةيرئاز÷ا
ةلاكول ةطيروب رسصان يبرغŸا ةيجراÿا ريزو

يسضاŸا ءاثÓثلا موي ءابنأÓل يبرعلا برغŸا
ةكلمملل ماعلا لسصنقلا ءاعدتسسا ““ نأا دكأا ثيح
فر-ط-لا ن-م ة-فر-سص ةردا-بÃ ءا-ج نار-هو--ب
ةرازو مسساب يمسسرلا ق-طا-ن-لا لا-ق ““ي-بر-غŸا
ي-ل-ع ن-ب ز-يز-ع-لا د-ب-ع ة-ي-جراÿا نوؤو--سشلا
يأا وأا تانحاسشم ةيأا نع اديعب““  هنا فيرسشلا
تاءار-جإلا-ب Òكذ-ت-لا رد-ج-ي م-ي-ق-ع ضشا-ق-ن
فراعتŸا ةيسسامولبد-لا د-عاو-ق-ل ة-ق-با-طŸا

ديدنتلل رئاز÷ا اهب تماق يتلا اي-لود ا-ه-ي-ل-ع

يبرغŸا ماعلا لسصنقلا هيلع مدقأا ام ضضفرلو
فرطلا ةبطاfl ت“ ثيح Òطخ قلزنا نم
لمت– لو اهيف ضسبل ل ةبسسانم ةغل ‘ يبرغŸا
برغŸا لسصنق ما-ه-م ءا-ه-نا Òغ ر-خآا Ó-يوأا-ت
فيسضي ديكأا-ت-لا ” د-قو .““هدÓ-ب ¤إا ه-تدو-عو
حلŸا بلطŸا اذه““ ىل-ع ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا
ترج يتلا ةيفتاهلا تاثداÙا لÓخ رئازجلل
ثدا◊ا اذه بقع نيدلبلا ةيجراخ يريزو Úب
ر م  ^                                                         .““فسسؤوŸا

يلكيو رفوتسسيرك رئاز÷اب ادنك Òفسس دكأا ^
قافتا زيزعتل اعم نÓمعي رئاز÷او هدÓب نا
راسسم نع قثبنŸا ›ام ‘ ة◊اسصŸاو ملسسلا
نواعتلا ز-يز-ع-ت اوا-توأا مز-ع اد-كؤو-م ر-ئاز÷ا
.ينمألا لاÛا ‘ ةسصاخ رئاز÷ا عم يئانثلا

يسسيئرلا رودلا-ب يد-ن-ك-لا Òف-سسلا فÎعاو
‘ مÓسسلا قافتا ةعباتم ةن÷ ضسيئرك رئازجلل

قود-ن--سصل--ل هدÓ--ب ل--يو“ ¤ا اÒسشم ›ا--م
دل-ب-لا اذ-ه-ب ة-ي‡ألا ة-ث-ع-ب-ل-ل Êا-م-ئ-ت-سسلا
Úب ن-م رلود نو-ي-ل--م8.9 ب (امسسو-ن-ي-م)

هبسسح ادنك لسصاوت ام-ك  .ىر-خأا تا-م-ها-سسم
ةد-ح-تŸا ·ألا ة-ث-ع-ب ل-خاد بيرد-ت-لا م-عد
رارقتسسلا قيقحتل داعبألا ةددعتŸا ةلماكتŸا

دارفأا نم تائŸ ماع نم Ìكأا رسشن دعب ›ام ‘
.ةيدنكلا ةحلسسŸا تاوقلا

¤ا يلكيو رفوتسسيرك راسشأا قايسسلا ضسفن ‘و
جراÿا ‘ اولمع يدنك فلأا521 نم Ìكأا نأا
·أÓل ةعباتلا مÓ-سسلا ظ-ف-ح تا-ث-ع-ب م-عد-ل
اذه ىلع ادن-ك دو-ه-ج ر-م-ت-سست-سسو ةد-ح-تŸا
·ألا ىدل يدنكلا Òفسسلا باخت-نا-ب لاو-نŸا
دراسشنÓب هيردنأا كرام كرويوين ‘ ةدحتŸا
.طرافلا يفناج ‘ مÓسسلا ءانب ةنجلل اسسيئر

ةدحتŸا ·ألا لخاد مÓسسلاب قلعت-ي ا-م-ي-فو
تمعد هدÓب نا يدنكلا يسسامولبيدلا حسضوأا

لازتلو فينجب ماعلا اذه نم قباسس تقو ‘
ماع ةرود حاتتفا تسسأارت يتلا رئاز÷ا دوهج
0202Ÿسسلا عزن ر“ؤوÓل حÓا ·أŸنم ةدحت
تاسضوافملل ديرفلا ىدتنŸا اذه طيسشنت لجأا

.يŸاعلا حÓسسلا عزن لا‹ ‘
يŸاعلا ىدتنŸاب لاÛا اذه ‘ دهسشتسساو

Ÿب هيف تكراسش يذلا باهرإلا ةحفاكÓا هد¤
‘ لماعلا قيرف-لا ة-سسا-ئر ‘ ر-ئاز÷ا بنا-ج
.لحاسسلا ةقطنم
‘ ⁄اعلا ز-يÁ يذ-لا فر-ظ-لا ¤ا ةدو-ع-لا-بو
ا-نورو-ك““ ءا-بو را-سشت-نا ع-م ن--هار--لا تقو--لا
Èع هنع ثيد◊ا Òفسسلا لهت-سسا ““د-ج-ت-سسŸا
ترهظأا ة-ي-ح-سصلا ة-مزألا نأا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا
ادا–ا Ìكأاو ىو-قأا ⁄ا-ع-ل ةد-يد÷ا ةرور-سضلا
.ةحئا÷ا دعب ةنورم Ìكأاو

تاهجو ‘ ناكÎسشت رئاز÷او ادنك نأا زربأاو
ةحسصلل ةيسساسسألا ةيمهألا لوح ةهباسشتم رظن
ةددعتمو ةقسسنم ةباجتسسا ¤إا ةجا◊او ةماعلا
.فارطألا

م ناوسضر ^

 ةيسسايسسلأ بأزحألأ نوناقل ةقباطŸاب اهتأرأرق تفسصو

نلافألل ةيزكرŸا ةنجللا تارارق ةيعرسشب فÎعت ةيلخادلا ةرازو
ةيلÙا تاعام÷او ةيل-خاد-لا ةرازو تد-كأا ^

ةرودلا تارارق ةقباطم ةينار-م-ع-لا ة-ئ-ي-ه-ت-لاو
ةهبج بز◊ ةÒخألا ةيزكرŸا ةنجلل ةيئانثتسسلا
يذلا رمألا بازحألا نوناق عم ينطولا ريرحتلا

ماعلا Úمألا يسضرا-ع-م ي-عا-سسم ن-م د-ق-ع-ي-سس
.لسضفلا وبأا يجعب ديد÷ا
ديد÷ا ماعلا ÚمأÓ-ل ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو تل-سسار

لسضفلا وبأا ديد÷ا ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊
نمسض تدرو يتلا قئاثولا نأاب ه-مÓ-عاو ي-ج-ع-ب
ةقلعتŸاو ،اه◊اسصم ىوتسسم ىلع عدوŸا فلŸا
ةنجلل ةيئانثتسسلا ةرودلا نع ةقثبنŸا تارارقلاب
ماكحأل ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ةيزكرŸا
قلعتŸا40-21 م-قر يو-سضع--لا نو--نا--ق--لا
تارارقلا راهسشإا هنم اهبلطو ةيسسايسسلا بازحألاب
ةنجلل ةيئانث-ت-سسلا ةرود-لا ا-ه-ي-لإا تسضفأا ي-ت-لا
.Úتينطو Úتيموي ‘ بزحلل ةيزكرŸا
ا-ي-م-سسر تفÎعا د-ق ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو نو-ك-تو
لسضفلا وبأا تكز يتلا ةيزكرŸا ةنجللا لاغسشأاب
ةحئل ىلع تقداسصو بزحلل اماع انيمأا يجعب

خيرات ¤ا بزحلل مداقلا ينطولا ر“ؤوŸا ليجأات
.قحل
ةيلÙا تاعا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو فاÎعا
ديتعلا بزحلل ةيزكرŸا ةنجللا لاغسشأا ةيعرسشب
ماهم نم د-ق-ع-ي-سس ا-هدا-ق-ع-نا د-ع-ب Úعو-ب-سسأا

اهتمدقم ‘و د-يد÷ا ما-ع-لا Úمألا ي-سضرا-ع-م
ريرحتلا ةهبج بز◊ ليسصأاتلاو Ëوقتلا ةكرح

ةينلعو ةيمسسر ةسضراعم لوأا تلجسس يتلا ينطولا
اهسضفرو هتيعرسشل اهنعطب ،يجع-ب ل-سضف-لا و-بأل
عامتجا نع بترت اÃ فاÎعلا قلطŸاو ماتلا
.ةيزكرŸا ةنجللا ءاسضعأا
اهب تراد يت-لا تا-سسرا-مŸا ،ة-كر◊ا تب-ج-سشو
اهبسسح هميظنت ءارو ناك يذلا ءاقللا اذه عئاقو
يذلا Êادعسس رامع بزحلل قباسسلا ماعلا Úمألا
فدهب هب حاطŸا نفعتŸا ماظنلا يبارعب هتفسصو
‘ ناك يذلا بز◊ا ديلاقم ىلع ادد‹ وطسسلا

ةسسماÿا ةده-ع-لا عور-سشم ي-ط-طfl ة-مد-ق-م
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع عولıا ضسيئرلل

م ناوسضر̂ 

‘ ةكراسشŸا هسضفر ينطولا رسصنلا بزح نلعأا ^
ل-يد-ع-ت تا-حÎق-م لو-ح يرا÷ا ما-ع-لا ضشا-ق-ن-لا
عسضولل قلقŸا مييقت-لا-ب ه-ف-قو-م رر-بو ،رو-ت-سسد-لا
““Òطÿا““ ضساسسŸا-ب اد-يد-ن-تو دÓ-ب-ل-ل ي-ل-خاد-لا
ضضفر ‘ دسسجتŸا ةيل-خاد-لا ة-ه-ب÷ا رار-ق-ت-سسا-ب
¤ا ةيمارلا ةيلاجعتسسلا بز◊ا تاوعدل ةطلسسلا
ةقثلا رسصنع بابتتسساو  عسضولل ة-يرو-ف-لا ة-ئد-ه-ت-لا
.ةمزألا ل◊ يجيتاÎسسلا
ضسمأا لوأا ، ا--ه--ه---جو ة---لا---سسر ‘ بز◊ا بحرو
ةيروهم÷ا ةسسائر-ب ناو-يد-لا ضسي-ئر ¤ا ،ضسي-مÿا

،روتسسدلا ليدعتل يديهمتلا عورسشŸا ةسشقانم لوح
،بز◊ا ضسيئر اهعقو ،مÓعلا لئاسسو فلتfl ¤او

يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا Òبادتلاب ،ظوفfi لودع
،ةمألا محÓتو ةينطولا ةدحولا زيز-ع-ت ا-ه-نأا-سش ن-م
ريوطتل يرهو÷او يجيتاÎسسلا هجوتلا ا-م-عد-مو
ةيعافدلا ةديق-ع-ل-ل يÁدا-كألاو ير-ك-ف-لا ج-ه-نŸا

تا-ي-عاد-ت-لا ع-م ا-ه-ما-ج-سسنا ضسير-ك-تو ا-ن--سشي÷
لوح اهلÓظب يقلت يتلا ةيسسايسسوي÷ا رطاıاو
ةرط-ي-سسلا ط-سسب ن-م ضشي÷ا Úك“ اذ-كو ،ا-ندÓ-ب
.ةيميلقإلاو ةيجراÿا ةهب÷ا ىلع ةينمألا
ىمسسي ام لÓخ نم بعسشلا ةلاسسر نإا بز◊ا لاقو
ةروثل ضسيسسأات ةباثÃ يه ،كرابŸا كار◊اب ايمسسر

لكب ةيقارو ةيثادحو ة-ي-م-ل-سس ،ةد-يد-ج ة-ير-ئاز-ج
ق◊ا ةلود ءان-ب و-ه ى-م-سسألا ا-ه-فد-ه ،ضسي-يا-قŸا

لامكتسسا ،دحأا اهيف ملظي ل يتلا ،نوناقلاو لدعلاو
.ةديÛا Èمفون ةلاسسرل
ةفورعŸا كار◊ا بلاط-م نأا ة-لا-سسر-لا تح-سضوأاو
Úناوقلا لك عم اما“ ةمجسسنم ىق-ب-ت ة-ح-سضاو-لاو
نود ةطلسسلا ¤ا ةسصاخ ةفسصب ةهجومو ةلودلل ايلعلا
ةيخيراتلا اهتايلوؤوسسم لم– ¤ا اهتوعد عم ،ةطاسسو

لاجآلا برقأا ‘ ةينطولا بلاطŸا هذه قيق– ‘
عانتملا اهيلع بجوتسسي ا‡ ،فورظلا نسسحأا ‘و

‘ ةينمألا ةبراقمل-ل ير-سص◊او ›آلا ءو-ج-ل-لا ن-ع
ل-ي-ع-ف-ت ‘ ضضوÿاو ي-سسا-ي-سسلا نأا-سشلا ة÷ا--ع--م
¤ا لسصوتلل ةيقوق◊او ةيملعلاو ةيÁداكألا ةبراقŸا
.ءاقترلا وحن ومسست يتلا ةفرسشŸاو ةدا÷ا لول◊ا
ماعلا ضشاقنلا ‘ ةكراسشملل ضضفارلا هفقوم لباقمو

ةدعب ة-لا-سسر-لا ق-فرأا ،رو-ت-سسد-لا تÓ-يد-ع-ت لو-ح
ءانجسس ع-ي-م-ج حار-سس قÓ-طا ¤ا ا-ه-ن-م ،بلا-ط-م
يرو-ف-لا ف-قو-لا ،ي--م--ل--سسلا ي--ب--ع--سشلا كار◊ا
ةيئاسضقلاو ة-ي-ن-مألا تا-ق-يا-سضŸاو تلا-ق-ت-عÓ-ل
يلعفلا ماÎحلاو ،كار◊ا ءاطسشن ىل-ع ة-ط-ل-سسŸا

تاونق حتف ¤ا اعد امك .ةفاحسصلاو Òبعتلا ةير◊
ةيسسايسسلا ىوقلاو تايلعافلا لك عم ةيمسسرلا راو◊ا
يجيتاÎسسا ينطو راوح ديسسجتل اديه“ ة-ي-ن-طو-لا

ةمزألا ءاهنأل قيرط ةطراخ عسضو هنأاسش نم ،لماسش
      .ةديد÷ا رئاز÷ا ضسسسأا قيق–و

ضص.م ^

 ةيلخأدلأ ةهب÷أ رأرقتسسأ مدعب روتسسدلأ ةدوسسم ةسشقانم هسضفر ررب

ةديÛا Èمفون ةلاسسرل لامكتسسا كار◊ا :ينطولا رسصنلا بزح

ÊدŸا عمتجملل ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا تعدوأا ^
تÓيدعت ةغا-ي-سص ة-ن÷ ىد-ل ة-ن-طاوŸا ة-ي-قÎل
نأاسشب ا-ه-تا-حÎق-م ن-م-سضت-ت ة-ق-ي-ثو رو-ت-سسد-لا
ةدع تمدقو ةدوسسŸا ‘ ة-حÎقŸا تÓ-يد-ع-ت-لا
¤ا تعد اميف ،ةيلمعلا ةاي◊ا ن-م ة-ع-با-ن را-ك-فأا

¤ا ةمظنŸا تعدو .ىرخأا داوم ةغايسص ةعجارم
لا‹ ‘ ÊدŸا عمتÛا عم لماعتلا باب حتف
مييقت ‘ ةهازنلاو ةي-فا-ف-سشلا ز-يز-ع-تو ة-يا-قو-لا
اÃ كلذو ،يرادلاو يداسصتقلا عا-ط-ق-لا Òي-سست
¤ا ،ةيعقاو Ìكأا ريراقتو تامولعم نم هنومدقي

لا‹ ‘ ÊدŸا عمتÛا تارد-ق ز-يز-ع-ت بنا-ج
عامتسسلاو ةيعامتجلا تافآلا ةحفاكمو ةياقولا
ةيام◊ ةيلآا ءاسشنا تحÎقا امك ،حاÎقا ةوقك اهيلا

،داسسفلا لوح تادافإا نومدقي نيذلا ضصاخسشلا
ةيباقرلا ةيتاسسسسؤوŸا تاردقلا زيزعت ¤ا ةيعاد
‘ ةلءاسسŸا لا‹ عي-سسو-تو ،ة-ير-سشب-لاو ة-يداŸا
  .ةيلاŸاو ةرادلا
لجرلا Úب ةاواسسŸا ةلأا-سسم ة-م-ظ-نŸا تلوا-ن-تو
زييمتلا عنم ¤ا ةلود-لا ي-ع-سس ة-حÎق-م ،ةأارŸاو
ليغسشتلا قوسس ‘ ءاسسنلاو لاجرلا Úب ليسضفتلاو
وأا ةرور-سضلا ا-ه-ي-عد-ت-سست ة-سصا-خ تلا-ح ‘ لإا
ةيامح ىلع طقف زيكÎلا ضسيلو ،نوناقلا اهددحي
دسض فنعلا لاكسشأا لك ةبقاعم ¤ا ةيعاد ،ةأارŸا
ةيام-ح ¤او ،م-ه-لÓ-غ-ت-سساو ر-سصا-ق-لاو ل-ف-ط-لا
ةزجعلا رود ‘ مهعسضو عنمو نسسلا رابكو نيدلاولا
‘ امأا ،نوناق-لا ا-هدد-ح-ي ة-سصا-خ تلا-ح ‘ لإا

ع-ن“ ةر-ق-ف ة-فا-سضا تحÎقا--ف ن--ك--سسلا لا‹
ةلودلا لبق نم حونمŸا يمومعلا نكسسلا لÓغتسسا

Òفوت تحÎقا امك .نكسسلا Òغ ىرخأا ضضارغأا ‘
بابسشلا تاردق ةيمنت-ب ة-ل-ي-ف-ك-لا ل-ئا-سسو-لا ل-ك
فورظلا لك ةئي-ه-تو ة-قÿÓا ه-تا-قا-ط ز-ي-ف–و
تبلاطو .اهن-م ةدا-ف-ت-سسÓ-ل ة-ب-سسا-نŸا ءاو-جألا
ةن÷ ىدل اهتعدوا يتلا اهتاحÎقم ‘ ةمظنŸا

باون روسضح ةيمازلإاب روتسسدلا ةدو-سسم ة-غا-ي-سص
ديدهت حاÎقا عم ،تاسسل÷ا ‘ ناÈŸلا يتفرغ
بئانلا بطسشي نأاك ،ةيبسسن تابو-ق-ع-ب بغ-ت-م ل-ك
لبق نم ضضوعيو Úتيلاتتم Úت-سسل-ج ‘ بي-غ-تŸا
         .اهيف حسشرت يتلا ةمئاقلا

و.ق   ^

روتسسدلأ ةدوسسم لوح راكفأأ ةدع تمدق اهنأأ تلاق

اهتاحÎقم مدقت ةنطاوŸا ةيقÎل ÊدŸا عمتÛا ةمظنم

 ›اÃ مÓسسلأ قافتأ زيزعتل اعم نÓمعي نيدلبلأ نأأ لاق

““رئاز÷ا عم ينمألا نواعتلا زيزعت ىلع ةمزاع اواتوأا““ ادنك Òفسس

ةزيول ،لامعلا بز◊ ةماعلا ةنيمألا تلاق ^
هذه ‘ روتسسدلا ةعجارŸ ءوجللا ““ نإا ،نونح

ةيبل-غألا تا-ع-ل-ط-ت ع-م ضضقا-ن-ت-ي فور-ظ-لا
فدهلا نأا ةÈتعم ““Úير-ئاز÷ا ن-م ة-حا-سسلا
ةموظنم ىلع ظاف◊او ماظنلا ىلع ءاقبإلا““
.““يدرفلا مك◊ا
اهل ةيحاتتفا ة-م-ل-ك ‘ نو-ن-ح تسصل-خ-ت-سساو
نأاب يسسايسسلا بت-كŸا عا-م-ت-جا لÓ-خ ضسمأا
ةحئاج عم انمازت روتسسدلا ةعجارم ة‹رب““

ا-ه-ف-ل-خ ف-ق-ي ل-ب ة-فد-سص ن-ك-ت ⁄ ا-نورو--ك
مامأا Úيرئاز÷ا عسضول ة-ي-سسا-ي-سس تا-با-سسح

ا-ه-ت-ل-ي-ك--سشت““ نأا ةد--كؤو--م ““ع--قاو--لا ر--مألا
ل ىتح ضشاق-ن-لا ‘ كرا-سشت ن-ل ة-ي-سسا-ي-سسلا
ةدارإا ةرداسصŸ فدهت ةيلمعل ةيعرسش يطعت
.““بعسشلا
ةن÷ ىلع رانلا لامعلا بزح ةميعز تحتفو
روتسسدلا ةدوسسم عورسشم تدعأا يتلا ءاÿÈا

Èع ر“ نأا نكÁ ل بعسشلا ةدايسس نإا““ ةلئاق
ةينوناقلا غيسصلاب ينتعت نأا ضضÎفي ناك ةن÷

بعسشلا ىلع ةيسصو ¤إا تلو– اهن-ك-ل ،ط-ق-ف
.““ةسسارسشب ماظنلا ىلع ةعفادمو
بعسشلا ةدايسس نإا ““ قايسسلا اذه ‘ تعباتو

دعب روتسسد غوسصت ةيسسيسسأات ةيعمج Èع ر“
لك ‘ ةينطو تا-ق-فاو-ت زر-ف-ي ع-سساو ضشا-ق-ن
.““تلاÛا
ةيموك◊ا تاءارجإلا ةدسشب نونح تد-ق-ت-ناو

زجعلاب اهت-م-ه-تاو ا-نورو-ك ءا-بو ة-مزأا لÓ-خ
ةدعاق ءاغلإاب لاثم تبرسضو ““ةئيسسلا اياونلاو
ة-ي-لاŸا نو-نا-ق ‘ ة-ع-ف-سشلا ق-حو94/15
.دعاقتلا ةمظنÃ ضساسسŸا كلذكو يليمكتلا
لامعلا بز◊ ةماعلا ة-ن-ي-مألا تلءا-سست ا-م-ك

ÚسضراعŸا ءاطسشنلا فيقوت-ب ه-ت-ف-سصو ا-م-ع
طورسش اهيف رفوت-ت ل تا-م-كاfiو ة-ط-ل-سسل-ل
تازاز-ف-ت-سسلا-ب ا-ها-يإا ة-ف-سصاو ،ة-هاز--ن--لا
لك عمقل انوروك دعب اŸ ةطلسسلا تاÒسض–و
بلا-طŸا تاذ ءاو-سس ة-ي-ب-ع-سشلا تا-كر-ح-ت-لا
.ةيعامتجلا وأا بلاطم وأا ةيسسايسسلا

ر كلام ^

يدرفلأ مك◊أ ةموظنمو ماظنلأ ىلع ءاقبإلأ هنم فدهلأ نأأ تلاق

ةيبلغألا تاعلطت عم ضضقانتي روتسسدلا ةعجارم :نونح
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 ةÒبك رئاسسخ ببسست تارايسسلا بيكÎل ةقباسسلا ةسسايسسلا نا دكؤوي قيزر

كÓهتسس’ا ةعسساو داوم راعسسأا Úنقتل هجتت ةموك◊ا
ةعسساو ةيسساسسأ’ا داوŸا سضعب راعسسأا Úنقت ¤إا ءانثت-سسا ءو-ج-ل-لا ة-ي-نا-ك-مإا““ ،ق-يزر لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لا ر-يزو د-كأا
.نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا زيزعت ¤ا فدهي ىعسسم ‘ كلذ و ميظنتلا قيرط نع اهديد– متي كÓهتسس’ا

يوفصش لاؤوصس نع هدر ‘ ،قيزر حصضوأاو ^
(ملصسلا عمت‹ ةكرح) ىصسوم رامع بئانلل

يبعصشلا سسلÛا-ب ة-ي-ن-ل-ع ة-صسل-ج لÓ-خ
‘ راعصس’ا ةب-قار-م ىد-م لو-ح ،ي-ن-طو-لا
Úنقت ¤إا ءانثتصسا ءوجللا ةيناكمإا““ قوصسلا
ة-ع-صساو ة-ي-صسا-صسأ’ا داوŸا سضع-ب را--ع--صسأا
طمنلا ‘ اهتيمهأا ¤إا رظنلاب كÓهتصس’ا
اهديد– متي يتلاو ““نطاوملل يكÓهتصس’ا

بابصسأاو تارÈم قفو ميظنت-لا ق-ير-ط ن-ع
ةيئارصشلا ةردقلا ىلع ا-ظا-ف-ح ة-ي-ق-ط-ن-م
.نطاوملل
يصضقي ةينطولا قوصسلل ماعلا أادبŸا نأا عباتو
ثيح ،تا-مدÿاو ع-ل-صسلا را-ع-صسأا ة-ير-ح-ب
ةدعاق ¤إا ا-هد-يد– ‘ را-ع-صسأ’ا ع-صضخ-ت
ةداŸا ماكحأاب Óمع كلذو بلطلاو سضرعلا

ةصسفانŸاب قلعتŸا30-30 نوناقلا ن-م4
راعصسا Úنقت ¤ا ءوجللا ¤ا عنÁ ’ اذه نكل
..كÓهتصس’ا ةعصساو تاجتنŸا سضعب

ةبصسنب طبترŸا لاؤوصسلا نم Êاثلا قصشلا ‘
رارغ ىلع ،يعانصصلا عا-ط-ق-لا ‘ جا-مد’ا

معد-لا اذ-كو ،تارا-ي-صسلا بي-كر-ت ع-نا-صصم
نم عاطقلا اذهل ةلودلا هتمدق يذلا Òبكلا
‘ ايجولونك-ت-لا Úطو-ت و ع-ي-ن-صصت-لا ل-جأا
لوقي ,جامد’ا ةبصسن هيف تيقب يذلا تقولا
لباق-م بو-ل-طŸا ىو-ت-صسŸا نود ,بئا-ن-لا
قيزر راصشأا ددصصلا اذه ‘ .راعصسأ’ا عافترا
اهتايحÓصص راطإا ‘ ،ةراجتلا ةرازو نا ¤إا

‘ لم-ع-ت ،ة-حا-تŸا تا-ي-نا-ك-مإ’ا بصسحو
حلاصصŸاو تاعاطقلا لك عم رمتصسم قيصسنت
كلذو تارايصسلا ةعانصص طا-صشن-ب ة-ي-ن-عŸا
ىلع هÒطأاتو هميظنت ‘ ةلاعفلا ةمهاصسملل
ةيهافرلاو ةعفنŸا قق-ح-ي اÃ ه-جو ل-م-كأا
عÓ-قإ’ا د-ي-صسŒ ‘ م-ها-صسيو ن-طاو-م-ل-ل
ىمصسأ’ا فدهلا ى-ق-ب-ي يذ-لا يدا-صصت-ق’ا
. ةموكحلل
تارا-ي-صسلا بي-كر-ت ة-صسا-ي-صس نأا ر-كذ ا-م-ك
DKS) ةغيصصب رئاز÷ا ‘ اقباصس ةدمتعŸا

DKC –) ⁄ –ةيداصصتق’ا فادهأ’ا قق
دقف كلذ نم سضيقنلا ىلعو ،اهنم ةوجرŸا
ة-عو-م‹ تادراو ة-م-ي-ق عا-ف-ترا ¤إا تدأا
عافترا و بيكÎلا تايلمعل ةهجوŸا ءازج’ا
.ايلfi ةبكرŸا تارايصسلا راعصسأا
-ريزولا فيصضي - ةصسايصسلا هذه تببصست امك

ةيمومعلا ةنيزخلل ةÈتعم ةيئابج رئاصسخ ‘
و ةيعون نم ÚكلهتصسŸا رمذت نع كيهان

تاصسرامŸا اذ-كو تا-ب-كرŸا سضع-ب ةدو-ج
بصسح ،تارايصسلا يبكرم سضعبل ةيراكتح’ا
.ةراجتلا عاطق نع لوأ’ا لوؤوصسŸا
- ر-يزو-لا زÈي- ع-صضو-لا اذ-ه ة-ه--جاوŸو

ةنصسل ةيلاŸا نو-نا-ق ‘ ة-مو-ك◊ا تد-م-ع
داÒتصس’اب Úنطاوملل سصيخÎلا ¤إا0202
سصاÿا لا-م-ع-ت-صسÓ-لو ة--يدر--ف ة--ف--صصب
،تاونصس ثÓث نع اهنصس لقي يتلا تابكْرَملل

ط-باو-صضلاو طور--صشلا سضع--ب ماÎحا ع--م
ايلعلا ةحلصصŸا هيصضتقت ام ق-فو ة-ي-ن-ق-ت-لا
.ينطولا داصصتقÓل
ركذي- مجانŸاو ةعانصصلا ةرازو تماق امك

بيكرت ةموظنم ‘ رظ-ن-لا ةدا-عإا-ب -ق-يزر
ةفصصب رئاز÷ا ‘ ا-ه-ع-ي-ن-صصتو تارا-ي-صسلا

ةديدج ةيجيتاÎصسا دادعإا قيرط نع ةلماصش
تايطعمو ةيعوصضوم تابراقم ىلع ةينبم
.ةيقيقح ةيداصصتقا

ةيداسصتقا قطانم ءاسشنإا
 بون÷ا تاي’وب ةرح

يدود◊ا ÈعŸا لوح لاؤوصس نع هدر ‘و
راود ةيدلبب فا÷ا ءانيŸاو ““يبرعلا بلاط““
تاي’و نا قيزر د-كا ،يداو-لا ة-ي’و-ب ءاŸا
و تصساÔ“ تا--ي’و ا--ه--ي--ف اÃ بو--ن÷ا
قطانم Óبقتصسم نوكت-صس يز-ي-لإاو فود-ن-ت

Œلود-لا و-ح-ن ر--يد--صصت--ل--ل ةر--ح ة--يرا
يدود◊ا ÈعŸا نا فا-صضأاو .ة-ي-ق-ير-ف’ا
،يبرعلا بلاطلا ةيد-ل-ب-ب د-جاو-تŸا يÈلا
وهو9102 ةنصس لÓخ ة-مدÿا ز-ي-ح ل-خد

Úب ن-ير-فا-صسŸا ة-كر◊ سصصصfl ا-ي-لا-ح
روبعل انايحأا لمعتصسي امك ،سسنوتو رئاز÷ا
سضعبب ةصصاÿا تازيهجتلاو ةيلوأ’ا داوŸا
تاقورÙا لا‹ ‘ ةطصشان-لا تا-كر-صشلا
.ةقطنŸاب
روبعو يراجتلا طاصشنلاب قلعت-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
Òغ وهف““ -ريزولا زÈي- عئا-صضب-لاو ع-ل-صسلا

ÈعŸا اذه ىوتصسم ىلع ايلاح هب سصخرم
ةرازو سصاصصتخا ىدعت-ت تارا-ب-ت-عا ةد-ع-ل
‘ ايلعلا تاطلصسلا ““نأا اف-ي-صضم  ،ةرا-ج-ت-لا
تايناكمإ’ا ةصسارد ىلع ف-ك-ع-ت ن-يد-ل-ب-لا
اذه لامعتصس’ اهرفوت بجاولا فورظلاو
.““يراÈ Œعمك Óبقتصسم ÈعŸا

 ن.ح ^

نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو تررق ^
لاجآ’ يئانثتصس’ا ديدمت-لا ي-عا-م-ت-ج’ا
ةيليث“ ريدقتب حمصست يتلا رصصانعلا عاديإا
نم ÚثÓثلا ةياغ ¤إا ةيباقنلا تامظنŸا
ةرازولا هب تدافأا ام بصسح ,يرا÷ا وينوي

.اهل نايب ‘
ة-فا-ك ةرازو-لا م-ل-ع--ت ,را--طإ’ا اذ--ه ‘و
ءارجأ’ا لامع-ل-ل ة-ي-با-ق-ن-لا تا-م-ظ-نŸا
ةفصصب ”““ هنأا ,ةلج-صسŸا Úمد-خ-ت-صسŸاو
رصصانعلا عاديإا لاجآا ديد“ ,ةي-ئا-ن-ث-ت-صسا
ةددÙاو مهتيليث“ ريدقتب حم-صست ي-ت-لا
¤إا ةنصس لك نم سسرام13ـب انوناق اهلاجآا

.““0202 وينوي03 ةياغ
ةلصسل-صس را-طإا ‘ د-يد-م-ت-لا اذ-ه ي-تأا-ي و
اهذاختا ” يتلا تÓيهصستلاو تاءارجإ’ا

يصشفت راثآا نم فيفختلل ةلودلا فرط نم

اذكو ““91-ديفوك) دجتصسŸا انورو-ك ءا-بو
.““ةيباقن تامظنم ةدع تابلطل اعبت““
تامظنŸا لك ةرازولا وعدت ,سضرغلا اذهل
ÊوÎكل’ا عقوŸا لامعتصسا ¤إا ةيبا-ق-ن-لا
, zd.vog.ssetm.wwwلوصصحلل

حمصسي يذلا يتامولعŸا قي-ب-ط-ت-لا ى-ل-ع
سصوصصنŸا ةيلمعلا هذه ءار-جإا ل-ي-ع-ف-ت-ب

نم رركم73 ¤إا43 نم داوŸا ‘ اهيلع
تايفيكب قلع-تŸاو41-09 مقر نونا-ق-لا

.ممتŸاو لدعŸا ,يباقنلا ق◊ا ةصسرا‡
ةيباقنلا تامظنŸا نا ¤إا اصضيأا تفلت امك
‘ اهتيليث“ ريدقت رصصانعب غل-ب-ت ’ ي-ت-لا
Òغ اهرابتعا نكÁ““ ,ةي-نو-نا-ق-لا لا-جآ’ا

روكذŸا نوناقلا ماكحأ’ اقبط ,““ة-ي-ل-ي-ث“
.اقباصس

ج.ق ^

انوروك راثا نم فيفختلا تاءارجا راطا ‘
ناوج03 ¤ا تاباقنلا ليث“ ريدقت رسصانع عاديا لاجآا ديد“

: قسشاع ،ةرهاظلا ةحفاكم ىلع ةمزاع ةلودلا نا دكا
ةمدعنم نوكت داكت رئاز÷ا ‘ لافط’ا ةلامع ةبسسن

نامصضلاو ليغصشتلاو ل-م-ع-لا ر-يزو د-كأا ^
،سسما ،فصسوي قصشاع يقوصش ،يعامتج’ا
داكت رئاز÷ا ‘ لافطأ’ا ةلامع ةبصسن نأا

رود ¤إا كلذ ‘ لصضفلا اعجرم ،ةمدعنم
رهاظم لك ةهبا‹ ‘ ةيوبÎلا ةموظنŸا
.لافطأ’ا ليغصشت
مويلا ءاي-حإا لÓ-خ ق-صشا-ع ر-يزو-لا لا-قو
Èع Èع لاف-طأ’ا ة-لا-م-ع د-صض يŸا-ع-لا
ةمزاع ةلودلا نأا““ :دعب نع رصضاحتلا ةينقت

لعجو ،لافطأ’ا ةلا-م-ع ة-ح-فا-ك-م ى-ل-ع

يتلا راطخأ’ا نع اديعب ىأانم ‘ انلافطأا
.““ةيونعŸاو ةيدصس÷ا مهتمÓصس ددهت
لمع-لا ةرازو ‘ لوأ’ا ل-جر-لا دد-ج ا-م-ك
ة-فا-ك ع-م ق-ي-صسن-ت-لا ه-عا-ط-ق ة-ل-صصاو-م
دصض ةياقولا ةن÷ لÓخ ن-م تا-عا-ط-ق-لا

نم رطصسŸا فدهلا غولبل ،لافطأ’ا لمع
5202 ةنصس لمعلل ةيلودلا ةمظنŸا فرط
لافطأ’ا ةلامع ىلع ايئاه-ن ءا-صضق-لا و-هو
.لاكصشأ’ا نم لكصش لكب

ج.ق ^

يرئاز÷ا حئاسسلا بل÷ ةيŸاع تافسصاوÃ تاجوتنم سضرعل هيعسس دكؤوي يرومرم

ةحايسسلا لا‹ ‘ ريرسس فلا071 ـب رجع نم Êاعت رئاز÷ا
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةحايصسلا ريزو دكأا ^

ر-ئاز÷ا-ب ,سسما لوا ,يرو-مر-م ن-صسح ,ي-ل-ئا-ع-لا
ردم لماعك ةحايصسلا عاطقب سضوهنلا نأا ,ةمصصاعلا
رئاز÷ا ءانبل انتاعلطت اهصضرف-ت ة-ي-م-ت-ح““ ,ةوÌل-ل
لود-لا بكر-ب قا-ح-ت-لÓ-ل ة-حو-م--ط--لا ةد--يد÷ا
ÓÊقعلاو لماكلا لÓغتصس’ا قيرط نع ةدعاصصلا
.““اهتاناكما لكل
سسلÛاب ة-ي-ن-ل-ع ة-صسل-ج لÓ-خ ,ر-يزو-لا ح-صضوأاو
سسيئر Úنصش ناميلصس ة-صسا-ئر-ب ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-صشلا
نأا ,ةيوف-صشلا ة-ل-ئ-صسأ’ا حر-ط-ل تصصصصخ ,سسلÛا
اهنكÁ ’ رئاز÷ا نأاب ةيعاو ةيمومعلا تاطلصسلا““
ةوÌلل ردم لماعك ةحايصسلا عاطق ن-ع ءا-ن-غ-ت-صس’ا
ومنلا م-عد ‘ ة-عا-ج-ن-ب م-ها-صست نأا ةردا-ق ة-ي-لآاو
ةكر◊اب ع-فد-لاو تا-قورÙا جرا-خ يدا-صصت-ق’ا
اذه““ نأا افيصضم ,““ةيلÙا ةيراجتلاو ةيداصصتق’ا
رئاز÷ا ءانبل انتاعلطت اهصضرفت ة-ي-م-ت-ح ه-جو-ت-لا
لود-لا بكر-ب قا-ح-ت-لÓ-ل ة-حو-م--ط--لا ةد--يد÷ا
ÓÊقعلاو لماكلا لÓغتصس’ا قيرط نع ةدعاصصلا
يذلا ةحايصسلا عاطق اهنيب نمو ,ا-ه-تا-نا-ك-ما ل-ك-ل
.““ىÈك تÓهؤوم ةدع ىلع زوحي
ةحا-ي-صسلا-ب سضو-ه-ن-لا ج-ما-نر-ب““ نأا ى-ل-ع دد-صش و
فيثكت اه-لوأا رواfi ةد-ع ى-ل-ع مو-ق-ي ة-ي-ل-خاد-لا
يلماح ةقفار-مو را-م-ث-ت-صس’ا م-عد-ل تادو-هÛا
تلازام يذلا رجعلا كرادتل ةيحايصسلا عيراصشŸا

ثيح ,ءاو-ي’ا ة-قا-ط لا‹ ‘ ا-ندÓ-ب ه-ن-م Êا-ع-ت
ريرصس فلأا003 نم Ìكأا ةرواÛا دصصاقŸا كلت“
Ãح ‘ اد-ج ة-ي-لا-ع تا-ف-صصاوÚ ’ ددع زواج-ت-ي

011كانه امنيب ريرصس فلا031 اندÓب ‘ ةرصسأ’ا
م-عد““ نا ا-ح-صضو-م ,““زا‚’ا رو-ط ‘ ر-ير-صس ف-لا
ءاويإا تاقاط ثادحتصسا فده-ت-صسي ’ را-م-ث-ت-صس’ا

Úب نيزاوŸا بلق ¤ا فدهي لب ,بصسحف ةديدج
سضيفختو ةيعونلا Òفو-ت د-صصق بل-ط-لاو سضر-ع-لا
.““راعصس’ا
قلعتيف““--يرومرم فيصضي -- Êاثلا روÙا امأا
لÓخ نم ,ةيحايصس ةهجوك رئاز÷ا ةيبذاج Úصسحتب
,““كلهتصسŸا ت’ويم عم في-ك-ت-لاو ةدو÷ا ز-يز-ع-ت
ن-يو-ك-ت-لا ة-ي-م-هأا ى-ل-ع سصو-صصÿا اذ-ه--ب د--كأاو
ةموظ-نŸا ة-نر-صصع ل-ع-ج ” ثي-ح-ب سصصصخ-تŸا
ططfl تايولوأا نمصض نم ةحايصسلا ‘ ةينيوكتلا

ديب قوصسلا ديوزت فدهب ة-يرازو-لا ا-ن-تر-ئاد ل-م-ع
تامدخ Ëد-ق-ت ى-ل-ع ةردا-ق ة-صصصصخ-ت-م ة-ل-ما-ع
.““ةيقار
رظنلا ةداعإ’ هعاطق يعصس““ نع ريزولا فصشك امك

يحايصسلا طاصشنلل ةرطؤوŸا ةينوناقلا ةناصسÎلا ‘
فدهب ,Úيحايصسلا نيدصشرŸاو رافصس’او يقدنفلاو
,ةحايصسلا ريوطت تاناهرو تادجتصسم عم اهفييكت

لاصصت’ا تاط-طfl ى-ل-ع ة-ي-فاÎح’ا لا-خدإا ع-م
ل-صصاو-ت-لا ل--ئا--صسو ¤ا ءو--ج--ل--لا Èع ج--يوÎلاو

ةصصصصختŸا ةئ-صشا-ن-لا تا-صسصسؤوŸاو ي-عا-م-ت-ج’ا
ىلع سصر◊ا عم ةيحايصس ةهجوك رئاز÷اب فيرعتلل

‘ Úلعافلاو ÚلماعتŸا لك Úب لصصاوتلا روصسج دم
.““لاÛا
رئاز÷ا ‘ ةحايصسلا عا-ط-ق ى-ن-ب-ت كلذ بنا-ج ¤إا

راقع-لا ع-يزو-تو را-م-ث-ت-صس’ا ‘ ةد-يد-ج ة-صسا-ي-صس
Òي-صست-لا ‘ ه-جو-ت-لا م-ت-ي““ ثي--ح--ب ي--حا--ي--صسلا
Èكأا ريوطت نامصضل سصاÿا عاطقل-ل را-م-ث-ت-صس’او
.““Ìكأا ةيصسفانتو ةيلاعفو
مهلطع ءاصضقل Úيرئاز÷ا حايصسلا دفاوت ببصس نعو

ةرهاظ-لا هذ-ه““ نإا يرو-مر-م لا-ق ,ن-طو-لا جرا-خ
,فاصشكتصس’او رفصسلا ‘ ناصسن’ا ةبغرب ة-ط-ب-تر-م
رارمتصساب ثحبي هÒغك  يرئاز÷ا حئاصسلا نأا Òغ
ةدو÷ا عا-ف-ترا-ب م-صست-ت ة-ي-حا-ي--صس سضور--ع ن--ع
ةديحولا ةليصسولا نأا Èتعاو ,““راعصس’ا سضافخناو

ءا-صضق-ل Úن-طاوŸا ن-م ن-ك‡ دد-ع Èكأا عا--ن--قإ’
ة-ي-حا-ي-صسلا تا-ع-ج-ت-نŸاو ق-فارŸا ‘ م-ه-ل-ط-ع
ةيحايصس تاجوتنم سضرع ¤ا يعصسلا““ وه ,ةينطولا
’ا ققحتي نل كلذو ةيŸاع-لا تا-ف-صصاوŸا سسف-ن-ب
.““ةيلابقتصس’ا ةحايصسلاو ةيلخادلا ةحايصسلا ريوطتب
يهيجوتلا ط-طıا-ب ق-ل-ع-ت-ي ل-صصت-م قا-ي-صس ‘و
سضوهنلا ل-جأا ن-م0302 قافآا ةيحايصسلا ةئيه-ت-ل-ل
نم ةرظتنŸا جئاتنلا اذكو ,هذيفنت تايلآاو عاطقلاب
رخاوأا اهدقع ” يتلا ةحايصسلل ةينطولا تاصسل÷ا

ططıا اذه““ نأا ريزولا حصضوأا ,9102 رياني رهصش
هÒيصست نم بعصص ام يتايل-م-ع ط-ط-خÃ ع-ب-ت-ي ⁄
ط-يÙا تا-ي-صصو-صصخ ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب ا--ي--ناد--ي--م
8102 ةنصس قافت’ا ”و ,يتاصسصسؤوŸاو يداصصتق’ا

لمعلا عم يعجرم راطاك هيلع ءاقب’ا ةرورصض ىلع
دقو ,⁄اعŸا ةحصضاو ةينطو جمارب ¤ا هترولب ىلع

فلا06 نم ةرصس’ا دد-ع ة-ف-عا-صضم ه-ن-ع سضخ“
,ايلاح ر-ير-صس ف-لا031 ¤ا8002 ةن-صس ر-ير-صس
معدل ةد-يد-ج تا-ي-لآا ثاد-ح-ت-صسا ¤ا ة-فا-صضإ’ا-ب
.““ةيحايصسلا عيراصشŸا يلماح ةقفارمو رامثتصس’ا
يتلا ةيحايصسلل ةينطولا تاصسل÷اب قلعتي اميف امأا
فيصضي -- ترفصسأا دقف ،9102 ةنصس رخاوأا تمظن
ىلع لمعلا ،اهزربأا تايصصو-ت ةد-ع ن-ع --ر-يزو-لا

Œةصسايصس راطإا ‘ ةحا-ي-صسلا ة-ي-م-ن-ت أاد-ب-م د-ي-صس
ىلع لمعلا ,ةموك◊ا اهجهتنت ي-ت-لا ة-يز-كر-مÓ-لا
ةلماكتم ةيلfi ةيحا-ي-صس د-صصا-ق-م زور-ب ع-ي-ج-صشت
ع-يرا-صشŸا ة-ل-ك-ي-ه ¤ا ي-ع-صسلا ع-م ة-صسنا-ج-ت--مو
ةصسفانŸاو بلطلا هيصضتق-ي ا-م بصسح ة-ي-حا-ي-صسلا
ةلثمŸا تايعم÷ا رود ليعفت بناج ¤إا ةيجراÿا
‘ ’اعف اكيرصش حبصصت ىتح Úيحايصسلا Úل-عا-ف-ل-ل

ز-ي-ف– ى-ل-ع ل-م-ع-لاو عا-ط-ق-لا ر-يو-ط--ت را--صسم
.ءادأ’ا ‘ ةيفاÎح’ا

ن.ح ^

Úلقانل-ل ي-ن-طو-لا دا–’ا سسي-ئر لا-ق ^
يباقنلا لتكتلا نإا ،لÓب دمfi ،سصاوÿا
ةلاصسر هيجو-ت دد-صصب سصاوÿا Úل-قا-ن-ل-ل
،نوبت ديÛا دبع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر-ل
لقنلا ةÒعصست عفرب اهلÓخ نم نوب-لا-ط-ي
رهصشلا ةيادب دوقولا ‘ تادايزلا رارقإا دعب
.يرا÷ا
نأا بج-ي ’ Úل-قا--ن--لا““ نإا د--مfi لا--قو
ةموك◊ا تارارق ءابعأا مهدحو اولمحتي
ة-ي-لاŸا نو-نا-ق ‘ ةردا-صصلا ا-ه-تارار--قو
فقوت د-ع-ب ا-صصو-صصخ0202 يليمك-ت-لا
.““انوروك ءابو لظ ‘ رهصشأا3ـل مهطاصشن
يذلا يباقنلا لتكتلا نأا ثدحتŸا فصشكو
Èع Úلقانلا عيمج لث“ تاباقن4 مصضي

flدحأ’ا اعامتجا نودقعيصس تاي’و فلت
سسيئرل ةدحوم ةلصسارم هي-جو-ت-ل ل-ب-قŸا

ةيعصضولا اهلÓخ نم نوحصضوي ةيروهم÷ا
.نولقانلا اهصشيعي يتلا
Úلقا-ن-ل-ل ي-ن-طو-لا دا–’ا سسي-ئر ر-كذو
هذه جردأا يبا-ق-ن-لا ل-ت-ك-ت-لا نأا سصاوÿا
راو◊ا ةصسلج لامعأا لود-ج ‘ ة-ط-ق-ن-لا
” د-قو ،عا-ط--ق--لا ر--يزو ع--م ة‹ŸÈا
ي-ح-صصلا لو-ك-توÈلا ‘ ا-ه-ي--لإا ةرا--صشإ’ا
ىلع سصني يذلاو لقنلا ةرازو عم عقوŸا
سصيلقتو ةياقولا تاءارجإاب Úلقانلا مازتلا

لوك-تÈلا سسف-ن و-هو ،ن-ير-فا-صسŸا دد-ع
.يمومعلا لقنلا تاصسصسؤوم عم هب لومعŸا
نا-ك يذ--لا ءا--ق--ل--لا نأا ةرا--صشإ’ا ردŒو
تاباقن عم لقنلا ريزو عمجي نأا سضÎفي
يصضاŸا عو-ب-صسأ’ا اذ-ه ة-يا-ه-ن  عا-ط-ق-لا
.قح’ تقو ¤ا لجأا فلŸا اذه ةصساردل

ن.ح ^

ةيروهم÷ا سسيئرل ةلاسسر هيجوتل ادغ اعامتجا نودقعيسس
لقنلا ةÒعسست عفرب نوبت نوبلاطي صصاوÿا نولقانلا
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: باقرع ,نطأوŸأ ةحلصصم ‘ بصصيصس هذاختأ متيصس ام نأ دكأأ

زاغلاو ءابرهكلا Òتاوف عفدل ““ةيÒسسيت لولح““ سسردت زاغلنوسس
 يدعاسصت ىحنم ‘ بلطلاو هنزاوت ديعتسسيسس طفنلا قوسس ^

Òتأوف تاقحتصسم عفدل ةيÒصسيت ’ولح ايلاح سسردت زاغلنوصس نأأ ،باقرع دمfi ،ةقاطلأ ريزو نلعأأ
.دÓبلأ اهصشيعت يتلأ ةيحصصلأ ةم^زأ’أ ةÎف لÓخ زاغلأو ءابرهكلأ

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداصصتقإأ

عورصشŸأ لوح يمييقتلأ هريرقت ‘ ةبصساÙأ سسل‹
7102 ةنصسل ةينأزيŸأ ةيوصست نوناقل يديهمتلأ

طقف ةلودلا ةينازيم نم تايمومعلا تاسسسسؤوملل ليو“ ل
 دوقنلا عبط ¤إا ءوجللا ببسسب ناك ماعلا نيدلا عافترا :فورعم نب ^

يفحشص ح-ير-شصت ‘ ،با-قر-ع ح-شضوأأو ^
سسلÛا-ب ة-ي-ن-ل-ع ة-شسل-ج سشما-ه ى-ل-ع
ة-ل-ئ-شسأÓ-ل ة-شصشصfl ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-ششلأ
زا--غ--ل--نو--شس نأأ لولأ سسمأأ ،ة--يو--ف--ششلأ
نأ أÒثك يعت ،ةنطأوم ةكرشش ا-هرا-ب-ت-عا-ب

›اتلاب بلطتت و ةيئانثتشسأ ةلحرŸأ هذه
.ةيئانثتشسأ تأرأرق ذاختأ
‘ ةدا-يز ي-ح-شصلأ ر-ج◊أ ةÎف تفر--عو
مكأرت بناج ¤إأ زاغلأو ءابرهكلأ كÓهتشسأ
.ÚكلهتشسŸأ سضعبل ةبشسنلاب Òتأوفلأ
ةقاطلأ ةرأزو تبلط ،سساشسلأ أذه ىلعو
لو-ل◊أ ف-ل-تfl ة-شسأرد زا-غ-ل-نو--شس ن--م
،Òتأوفلأ ديدشست ةيفيكب ةقلعتŸأ ةنكمŸأ

ل-ك ‘““ ه-نأا-ب د-كأ يذ-لأ ،با-قر--ع بشسح
حلاشص ‘ لو-ل◊أ هذ-ه بشصت-شس ،لأو-حلأ
.““نطأوŸأ

ة-كر-شش ي-ه زا-غ-ل-نو-شس نا-ب ر-كذ ه-نأأ Òغ
Òتأوف ليشص– نم اهل دب ل و ةيداشصتقأ

.ةيلاŸأ اهتانزأوت ىلع ظافحلل اهتامدخ
ةشسأرد لÓخ نم رأرقلأ ذختيشس““ :فاشضأو

عم يشضأÎلاب ل◊أ نوكيشسو بنأو÷أ لك
راثآأ لوح لأؤوشس ىلع هدر ‘و .““نطأوŸأ
دكأأ ،““+كبوأأ““ ةعومÛ ةÒخلأ تأرأرقلأ

حمشسيشس يخيراتلأ قافتلأ أذه نأاب باقرع
يجيردت لك-ششب قو-شسل-ل نزأو-ت-لأ ةدا-عإا-ب

كلذ و ةرششابم هرامثب يتأاي نل““ هنأاب افيشضم
يرهشش تخشض يتلأ ةلئاهلأ تايمكلأ ببشسب

.““ليرفأأو سسرام
و هتيفاع Óعف ديعتشسي قوشسلأ نأ ¤إأ تفلو

‘ وهو Óشصأوتم اششاعتنأ فرعي بلطلأ ناب
وحن قوشسلاب عفديشس يد-عا-شصت ى-ن-ح-ن-م
نأاب دكأأ ،يبيللأ جاتنلأ ةدوع نعو .نزأوتلأ

ة--كÎششŸأ ة--يرأزو--لأ ة--ب--قأرŸأ ة---ن÷
Ûلعافت برق نع عباتتشس +كبوأأ ةعوم

حÎقتشسو ةيجيردتلأ ةدوعلأ هذه عم قوشسلأ
قي-ق– ل-ي-ب-شس ‘ ة-ب-شسا-نŸأ تأءأر-جلأ
ةبشسانم راعشسأأ ق-ي-ق– و ه-نزأو-ت-ل قو-شسلأ
.عيمجلل

^ Ÿيولزرح .ءاي

ديشسلأ ،ةبشساÙأ سسل‹ سسيئر دكأأ    ^
عور-ششŸأ نا-ب ،فور-ع-م ن-ب ردا-ق-لأ د-ب-ع
ةنشسل ةينأزيŸأ ةيوشست نوناق-ل يد-ي-ه-م-ت-لأ

ديشصر) ةنيزÿأ زجع عافترأ لجشس ,7102
عافترأ نأأ  ¤أ أÒششم ,(ةيلاŸأ نوناق ذيفنت
ةيلآأ ¤أ ءو-ج-ل-لأ بب-شسب نا-ك ما-ع-لأ ن-يد-لأ
.يديلقتلأ Òغ ليومتلأ
هلخدت لÓخ ةبشساÙأ سسل‹ سسيئر ركذو
راطأ ‘ ةينأزيŸأو ةيلاŸأ ةن÷ ءاشضعأأ مامأ

ةنشسل ةينأزيŸأ ةيوشست نوناق عورششم ةششقانم
Èكلأ ءز÷أ ةيطغت ” هنأ لولأ سسمأ7102
نيدلاب ةقلعتŸأ تايلمعلأ نم زجعلأ أذه نم
ديشصر نمو ،(جد را-ي-ل-م892.665.1) ماع-لأ
ةيلوÎبلأ ةياب÷أ سضئاف نع ةŒانلأ لأوملأ

Ãقودنشص قيرط نع جد رايلم047 هردق غلب
.تأدأريلأ طبشض
عا-ف-ترأ ة-ب-شساÙأ سسل‹ سسي-ئر ع--جرأو
œانلأ نم ةئŸاب82 براقي ام) ماعلأ نيدلأ
ام ¤أ ةئاŸاب34،74 لدعÃ (ماÿأ يلÙأ
.يديلقتلأ Òغ ليومتلاب فرعي
دبع ديشسلأ فيشضي ,نيدلأ أذه ل-ق-ت-نأ د-قو
جد رايلم157.806.3 نم ,فورعم نب رداقلأ

ةنشس جد راي-ل-م835.771.5 ¤أ6102 ةن-شس
نيدلاب قلعتي جد رايلم221،445 هنم7102
‘ ة-ب-شساÙأ سسل‹ دد--ششو  .ي--جراÿأ
يديهمتلأ عورششŸأ لوح يمييقتلأ هر-ير-ق-ت
يذلأ ,7102 ةنشسل ةينأزيŸأ ةيوشست نوناقل

ةينأزيŸأو ةيلاŸأ ةن÷ ىلع ,هشسيئر هشضرع
ةرورشض ىلع,ين-طو-لأ ي-ب-ع-ششلأ سسلÛا-ب
تأدأريلأ عقوتو ؤوبنتلل سصاخ جذو‰ دأدعإأ
تاينأزي-م ط-ب-شضب ح-م-شسي اÃ تا-ق-ف-ن-لأو
.لÓتخأ يأأ اهبوششي ل قيقد لكششب ةلودلأ
,هر--ير--ق--ت ‘ ,ة--ب--شساÙأ سسل‹ ا--عدو
¤أ تاشسايشسلأو ريدقتلل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ
ع-قو-تو ؤو-ب-ن-ت-ل-ل سصاÿأ ا-ه-جذو‰ دأد-عإأ
ةيفافششلأ Úشس– أذكو ة-ي-نأز-يŸأ تأدأر-يإأ
ثحبلل ةتباث بيلاشسأأ مدقي نأأ هنأاشش نم يذلأ
دروم لك نع ة-ي-ئز÷أ تا-مو-ل-عŸأ ع-م-جو
ةيداشصتقأ تاشسأرد ءأرجإاب حم-شسيو ع-قو-ت-م
ةيعقأو Ìكأأ تايطعم ىلع أدامتعأ ةيشسايق
ف-ل-تÚ flب Èكأأ ق-ي-شسن--ت ق--ير--ط ن--عو
لعج فدهب ةشصتıأ ةي-ن-ق-ت-لأ ح-لا-شصŸأ

Ìكأأ ةيلاŸأ ةنشسلأ تأدئاعب ؤوبن-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع
.ةقد
تأدييقتلأ ‘ لخأدتلأ ¤أ سسلÛأ Òششيو
ذنم أذهو نيÒشسŸأ فلتÚ flب ةيبشساÙأ
جمأÈل سصاÿأ سصيشصختلأ تاباشسح لاخدإأ
ةيلاŸأ ةرأزو حلاشصم ىشصوأأ ن-يأأ ,ة-ي-م-ن-ت-لأ
Úنأوقب قلعتŸأ نوناقلأ ماكحأا-ب د-ي-ق-ت-لا-ب
دعأوقلأ ا-م-ي-شس م-م-تŸأو لد-عŸأ ة-ي-لاŸأ
سصيشصختلأو ةيونشسلأ ئدا-بŸا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
،اشضيأأ ةبشساÙأ سسل‹ دكؤويو .ةيفافششلأو
تاقفنلأ ةلاح““ نأاششب هفقأومو هرظن تاهجو

Òغ ةقير-ط-ب ة-مو-شصıأ ة-ع-قو-تŸأ Òغ
ةياهن ‘ لو–و¬ ذيفنتلأ باشسح نم ةيداع
.““جئاتنلأ باشسح ¤إأ ةنشسلأ
ةاعأرÃ سسلÛأ ي-شصو-ي دد-شصلأ أذ-ه ‘و
قلع-تŸأ نو-نا-ق-لأ ن-م6 ةداŸأ ما--ك---حأأ
61 مقر ةميلعتلأو ةي-مو-م-ع-لأ ة-ب-شساÙا-ب
ج-ئا-ت-ن د-يد– نأأ ¤إأ أÒششم ,ة-ن-يز-خ--ل--ل
سسا-شسأأ ى-ل-ع ةأو-شسŸأ Òغ تا--ي--نأز--يŸأ

ل ةلودلل Úيشسيئرلأ ÚبشساÙأ تا-ي-ط-ع-م
.اهب لومعŸأ دعأوقلأ عم امئأد ىششامتت
لا-م-ع-ت-شسأو ح-ن-م نإا-ف ر-ير-ق-ت--لأ بشسحو
ف-ل-تflو ج-مأÈلأ ةد-ئا-ف-ل تأدا-م-ت--علأ

نوكي نأأ بجي سصاÿأ سصيشصختلأ تاباشسح
بجوÃ ةرطشسŸأ فأدهألأ هيل“ ام قفو
موشسرŸأ ماكحأأ أذكو ةنشسلل ةيلاŸأ نوناق
تاقفنب قلعتŸأ ممتŸأو لدعŸأ يذيفنتلأ
اهÒيشست نشسح نامشضل ةلود-ل-ل ز-ي-ه-ج-ت-لأ
تاباشسح ¤أ ةبشسانŸأ تÓ-ي-حÎلأ ءأر-جإأو
.جئاتنلأ
ةنزأوŸأ دأدعإأ زيزعت ¤إأ سسلÛأ اعد امك
يتلأ كلت و ةيلا◊أ تاقفنلأ جمد لÓخ نم

ةلودلل ةيداعلأ ةينأزيŸأ ‘ اهنيمشضت متي ⁄
.ةيلاŸأ نوناق ‘ اهيلع سصنلأ مدع ببشسب
تأدأر-يإأ تأر-يد-ق-ت م-عد-ب ا-شضيأ ى-شصوأأو
ة-ي--لاŸأ Úنأو--ق ‘ ةدرأو--لأ ة--ي--نأز--يŸأ

Ãشسف-ت تا-ق-ح-لÒب-ت ة-يÚ بشسح اهروطت
ةقل-ع-تŸأ كل-ت ا-م-ي-شس بئأر-شضلأ فا-ن-شصأأ
نكÁ ا‡ اهتفلك مييقتو ةديد÷أ Òبأدتلاب

‘ ةنماكلأ تاهاŒلأو باب-شسألأ م-ه-ف ن-م
.لشضفأأ لكششب تأدأريإلأ روطت
سسلÛأ ي-شصو-ي ي--ب--ير--شضلأ بنا÷أ ‘و
Ìكأأ ةيانع ءاطعإاب ةيبيرشضلأ ةرأدإلأ حلاشصم
Úعشضاخلل يونشسلأ يئاب÷أ ءاشصحإلأ ةيلمعل
.تأراقعلأو تاطاششنلأ ثيح نم ةبيرشضلل
ةلهؤوŸأ حلا-شصŸأ نإا-ف ر-ير-ق-ت-لأ بشسح-بو
ءاشصحإلاب مأزتللأو ده÷أ لذب ¤إأ ةوعدم
تاطاششنلأ و ةبيرشضلاب Úفلك-م-ل-ل يو-ن-شسلأ
¤إأ ,ةينبŸأ Òغو ةينبŸأ ةيراقعلأ كÓمألأو

Úيعتب تÓخدت-لأ ة-ح-ل-شصم Òطأا-ت بنا-ج
ىلع ةرغاششلأ تÓ-خد-ت-لأ ح-لا-شصم ءا-شسؤور
Òفو-ت ع-م بئأر-شضلأ تا-ي-ششت-ف-م ىو-ت-شسم
نشس◊أ Òشسلأ نامشضب ة-ل-ي-ف-ك-لأ ل-ئا-شسو-لأ

Ÿمهماه.
ةبشساÙأ سسل‹ ىشصوأأ ةباقرلأ لا‹ ‘و
ةيبيرشضلأ ةرأدإلأ نم لك ‘ ةباقرلأ حلاشصم
قيرط نع ةباقرلأ تايلآأ ليعفتب ةيكرم÷أو
طيطختلأ بناج ¤إأ رطاخملل ةطيرخ عشضو
لجأأ نم ةعجأرŸأ جمأر-ب ذ-ي-ف-ن-ت-ل د-ي÷أ
ةبشسانŸأ تÓيدعتلأو تاحيحشصتلاب مايقلأ
 ÚفلكŸأ فرط نم ةبتتكŸأ تاحيرشصتلل
ةماعلأ ة-ير-يدŸأ ة-ب-شساÙأ سسل‹ ثحو
عشضو ‘ عأر-شسإلأ ةرور-شض ى-ل-ع بئأر-شضل-ل
ةيدودرمو Òيشست ةبقأر-مو ل-ي-ل-ح-ت-ل تأودأأ

تأرششؤوم ةشصاخ ة-ي-ئا-ب÷أ ةرأدلأ ح-لا-شصم
يئاب÷أ يتامولعŸأ ماظنلأ زا‚إأو ةعا‚

ع-م تأو-ن-شس ةد-ع-ل هد-ي-شسŒ ر-خأا-ت يذ--لأ
ةبشساÙأ سسشسأأ عم هط-ب-شض ى-ل-ع سصر◊أ
تأرششؤوم سصÓخ-ت-شسأ ل-ه-شسي ا‡ ة-ما-ع-لأ

.ةيئاب÷أ حلاشصŸأ ةعا‚
هريرق-ت ‘ ة-ب-شساÙأ سسل‹ ي-شصوأأ ا-م-ك
ةيبيرشضلأ ةرأدإلأ نم لكل ليشصحتلأ حلاشصم
Úشسحتب ةي-ن-طو-لأ كÓ-مألأو ة-ي-كر-م÷أو
قيرط نع ةيداعلأ درأوŸأ ليشص– طورشش

زيزعتب ةيبيرشضلأ حلاشصŸأ ةيدودرم Úشس–
Òهطتو ةعباتمو يدولأ ليشصحتلأ تأءأرجإأ
سسل‹ اعد كلذ بناج ¤أ .ليشصحتلأ يقأوب
ليشصحتلأ تأءأرجإأ قيب-ط-ت ¤أ ة-ب-شساÙأ
ة-ب-ير-شضلا--ب Úف--ل--كŸأ هاŒ يرا--ب--جلأ
سصنل اقفو مهعدرو نيرشصقŸأ و ÚنواهتŸأ

.ةيئاب÷أ تأءأرجإلأ نوناق
سسل‹ ىشصوأأ ةينأزيŸأ تاقفن سصخي اميفو
قلعتŸأ Êوناقلأ راطإلأ مأÎحاب ةبشساÙأ
نم د◊اب كلذو ةينأزيŸأ ئدابم قي-ب-ط-ت-ب
تامأزتللأ قل-غ لا-جآأ د-يد“ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ
ةفشصب ه-ي-ل-ع سصو-شصنŸأ تا-ق-ف-ن-لأ ع-فدو
سصيشصختو ةرورشضلأ ةلا-ح ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسأ
ةلوقعم لاجآأ نمشض اهح-ن-مو تأدا-م-ت-علأ
ليم– يدافتو اه-ت-ع-با-ت-م ن-شسح نا-م-شضل
.ةيفاشضإأ فيلاكتل ةيمومعلأ ةنيزÿأ
دأد-عإأ ةرور-شض ى-ل-ع سسلÛأ د-كأأ ا--م--ك
و ةيلا◊أ تاقفنلأ جمد لÓخ نم ةنزأوŸأ
ةينأزيŸأ ‘ اهني-م-شضت م-ت-ي ⁄ ي-ت-لأ كل-ت
‘ اهيلع سصنلأ مدع ببشسب ةلودلل ةيداعلأ

ءانب ةلوقعم ةينأزيم دأدعأو ةيلاŸأ نوناق
.تاقفنلل ةيعقأو تاعقوت ىلع
فلتfl ‘ مكحتلأ ¤إأ سسلÛأ اعد امك
يتلأ رطاıأ مييقتب ة-ق-ل-ع-تŸأ بنأو÷أ

Áتو ى-ل-ع ر-ثؤو-ت نأأ ن-كÒيتلأ تاقفن-لأ ة
سساشسŸأ رطخ عم ةلودلل ةينويدم ببشست
ةبشسنلاب لا◊أ وه امك ةينأزيŸأ ةمأدتشساب
ةيلديشصلأ ,ة-ي-ح-شصلأ تا-شسشسؤوŸأ نو-يد-ل
رئأودلأ فلتflو تايفششتشسملل ة-يز-كرŸأ
.ةيرأزولأ
,ةيمو-م-ع-لأ تا-شسشسؤوŸأ ل-يو“ لا‹ ‘و
تاينأزيم ليو“ يداف-ت-ب سسلÛأ ى-شصوأأ
ةلودلأ ةينأزيم نم ةيموم-ع-لأ تا-شسشسؤوŸأ
مشستي قاي-شس ‘ ة-ير-شصح ه-ب-شش ة-ق-ير-ط-ب
كلذو ةلودلل ةيلاŸأ تأردقلأ سشا-م-ك-نا-ب
,ليومتلأ أذه مجح نم في-ف-خ-ت-لأ ة-ي-غ-ب
ةشصاÿأ درأوŸأ Úشسحت-ل Òبأد-ت ذا-خ-تأو
اه-ت-شسرا‡ لÓ-خ ن-م تا-شسشسؤوŸأ هذ-ه-ب
.لخدلل ةردŸأ ةطششنألأ

ح,ل ^

سسمأ ،باقرع دمfi ،ةقاطلأ ريزو نلعأأ ^
قÓطإأ متيشس هنأ ةمشصاعلأ رئأز÷اب ،لولأ

قطانم ‘ زاغلأو ءابرهكلاب طبرلل عيراششم
.ةمداقلأ عيباشسألأ نوشضغ ‘ لظلأ
ةلئشسأ ىلع هدر لÓخ ،باقرع ديشسلأ حشضوأأو
يبعششلأ سسلÛاب ةينلع ةشسل-ج ‘ ة-يو-ف-شش
سسيئر ,Úنشش نا-م-ي-ل-شس ا-ه-شسأأر-ت ي-ن-طو-لأ
,ةموك◊أ جما-نر-ب را-طإأ ‘ ““ ه-نأأ ,سسلÛأ

تاعا-ط-ق-لأ ة-ي-عÃ ة-قا-ط-لأ ةرأزو تما-ق
زا‚أ لجأأ نم ماع درجب ,ةينعŸأ ةيرأزولأ
قطانŸأ لك ‘ ةيداشصتقأو ةي-ن-ق-ت تا-شسأرد
ءأو-شس ة-قا-ط-لا-ب ةدوزŸأ Òغو ة--لوز--عŸأ
.ةقاطلاب اهطبر لجأ نم زاغلأ وأأ ءابرهكلأ
‘ ينطولأ بأÎلأ Èع لاغششلأ قلطنتشسو
ةل-ي-ل-ق-لأ ع-ي-با-شسلأ ‘ ق-طا-نŸأ هذ-ه ل-ك
.““ةمداقلأ
عيراششم نم Òثكلأ ليجأات دعب ,كلذ يتأايو
ةدا-عإأ را-طإأ ‘ ق-طا-نŸأ هذ-ه ‘ ط-بر--لأ
بشسح ة-قا-ط-لأ عا-ط-ق ع-يرا-ششم بي--تر--ت
ةرظ-ن-لا-ب ,7102 ن--م ءأد--ت--بأ ,ة--يو--لوألأ
ءأرج دÓبلأ اهفرعت يتلأ ةيلاŸأ تابوعشصلل

.طفنلأ راعشسأ طوبه
ءأرزولأ سسل‹ نأأ ¤إأ باقرع ديشسلأ راششأأو
عيراششŸأ هذهل ةديدج ةبراقم سسرك Òخألأ
جمانÈك اهيلإأ رظني ن-ل““ ثي-ح ,ة-يو-م-ن-ت-لأ

هيف كراششت يومنت جمانÈك ا‰إأو يعاطق
ةرأزو ا-م-ي-شسل ة-ي-ن-عŸأ تا-عا-ط-ق-لأ ل-ك
.““ةيلخأدلأ
ل-ك-ب ل-ف-ك-ت-لأ م-ت-ي-شس ,را--طلأ أذ--ه ‘ و

نم Ëركلأ سشيع-ل-ل ة-ي-شسا-شسألأ تا-ي-جا◊أ
يتلأ ةقاط-لأو ءاŸأ Òفو-ت ع-يرا-ششم لÓ-خ
ا-ه-ي-ف اÃ ة-ف-ل-تfl ردا-شصم ن-م نو-ك-ت-شس
.ريزولأ بشسح ,ةيشسمششلأ
يجأرب يدرولأ بئانلل لأؤوشس ىلع هدر ‘و
هنأأ ريزولأ حشضوأأ (ةلأد-ع-لأو ة-ير◊أ بز-ح)

5,5 هردق ›ام فÓغ ةشسبت ةيلول سصشصخ
ةمهاشسمك جد رايلم1,4 اهنيب نم جد رايلم
راطإأ ‘ زاغلاب طبرلأ عيراششŸ ةلودلأ نم
ه‹انرب و4102-0102 يشسامÿأ جمانÈلأ
جد رايلم5,01 ـب فÓغ ¤إأ ةفاشضإأ يليمكتلأ

ةلودلأ نم ةمهاشسمك جد رايلم8,7 اهنيب نم
Ÿءابرهكلأ عيراشش.

ددع نم ةئاŸا-ب34 زا‚إأ ايلع-ف ” ن-ك-ل
58و ءابرهكلاب طبرلاب ةفدهتشسŸأ لزانŸأ
ة-فد-ه-ت-شسŸأ لزا-نŸأ دد-ع ن-م ة-ئاŸا-ب
.زاغلاب طبرلاب
لأؤوشس لfi تناك يتلأ- ةفل÷أ ةيلو امأأ
ينطولأ عمجتلأ ) مهأرب نب رهاطلأ بئانلأ
راطإأ ‘ ا-ه-ل سصشصخ د-ق-ف -(يرو-ه-م÷أ
ه‹انربو4102-0102 يشسامÿأ جمانÈلأ
جد رايلم6,9ب ›امجإأ فÓغ ,يليمك-ت-لأ

Ÿزاغلأو ءابرهكلأ عيراشش.
غلب ةرطشسŸأ فأدهلأ زا‚إأ لدعم نكل
ةئاŸاب001 و ءابرهكلاب ةبشسنلاب ةئاŸاب52
.زاغلل ةبشسنلاب  ابيرقت
نأأ باقرع ديشسلأ تفل ,قايشسلأ سسفن ‘و
Èكأ دحأأ زا‚إأ ايلاح دهششت ةفل÷أ ةيلو

fiكلذ و اينطو ءا-بر-ه-ك-لأ د-ي-لو-ت تا-ط

Ãع ةقطنÚ طأواغيم002.1 ةعشسب ةراشسو,
Èكأل ة-مدÿأ ز-ي-ح لو-خد تفر-ع ا--م--ك

fiبلأ ‘ ةيشسمشش ةطÓد.
ةلفنوب ناشسح بئانلل لأؤوشس ىلع هدر ‘و
قلعتي (يطأرقÁد-لأ ي-ن-طو-لأ ع-م-ج-ت-لأ)

Ãنأأ ريزولأ حشضوأأ ,دوقولأ عيزوت تاطح
هردق اغلبم ماعلأ أذهل تشصشصخ ““لاطفن““

Úشس–و تاطÙأ ةنرشصعل جد نويلم023
.ينطولأ بأÎلأ لماك Èع اهيف تامدÿأ
,بئانلأ اهيلأ قرطت يتلأ ,ةŸاق ةيلو ‘و

ة-طfi د-يد-ج-ت--ل ع--يرا--ششم قÓ--طإأ ”
فر-ط ن-م ةر-ششا-ب--م ةÒشسŸأ تا--مدÿأ
قيرط““ ىوتشسم ىلع ةع-قأو-لأ و ““لا-ط-ف-ن““

ÿÒ““ ليوحتل ديد-ج عور-ششم ة-فا-شضإأ ع-م
ثيح ,““زاغÒشس““ دوقولأ ماظن-ل تأرا-ي-شسلأ
عيراششŸأ هذهب لاغششلأ مدقت ةبشسن تغلب
ماعلأ ة-يا-ه-ن م-ل-شست نأأ ى-ل-ع ة-ئاŸا-ب07
.يرا÷أ
تاجتنŸأ زكرŸ يلكلأ ديدجتلأ متيشس امك
ةطÙأ بناجب ةعقأولأ لاطفنل ةددعتŸأ
لدعم اهب لاغششلأ ةبشسن فرعتو .ةقباشسلأ

ربوتكأأ ةياه-ن م-ل-شست نأأ ى-ل-ع ة-ئاŸا-ب57
.ريزولأ بشسح ,لبقŸأ
ة‹ر--ب ت“ ,ة--يرا÷أ ة--ن--شسلأ لÓ---خو
تاطfi ديدŒو ليهأا-ت ةدا-عإل ع-يرا-ششم
يتانزلأ يدأوو ةينياشس◊أ Úع و فوقششوب

تقؤوم ليدب لحك ةلقنتم ةطfi زا‚أ عم
.دوقولاب نيومتلأ نامشضل

^  Ÿح, ءاي

 ةقاطلأ ةرأزو هتقلطأأ يذلأ ماعلأ در÷أ دعب
 لظلا قطانم ‘ زاغلاو ءابرهكلاب طبرلل عيراسشم قÓطإا

ع-يزو-ت-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-كر--ششلأ تن--ل--عأأ ^
¤أ ةدوعلأ نع ,اهل نايب ‘ ،زاغلأو ءابرهكلأ
ةيليوج رهشش لÓخ يلشصألأ ةرتو-ف-لأ ما-ظ-ن
ةي-نأد-يŸأ تأءأر-جإلأ ¤أ ةÒششم ,ل-ب-قŸأ
يحشصلأ فرظلأ ةب-كأوŸ ا-ه-تذ-خ-تأ ي-ت-لأ
.ÚنطأوŸأ ةحشص ىلع ظافحلل
عمÛ عرف يه يتلأ ,ةشسشسؤوŸأ تحشضوأأو
,ة-ح-ئا÷أ هذ-ه ل-ظ ‘““ ه-نأ ,زا-غ--ل--نو--شس
ةينأديم تأءأرجإأ ةدع ان◊اشصم تدمتعأ

Ÿىلع ظاف◊أ دشصق فرظ-لأ أذ-ه ة-ب-كأو
هتاه Úب نمو .““ÚنطأوŸأ ةحلشصمو ةحشص

كÓهتشسأ ريدقت““ ,نايبلأ فيشضي ,تأءأرجإلأ
ةÎف-لأ سسف-ن ى-ل-ع أدا-م--ت--عأ نو--بز ل--ك
ةرواششÃ و59.01 موشسرملل اقفو ةيعجرŸأ

ايدافت كلذو زاغلأو ءابره-ك-لأ ط-ب-شض ة-ن÷

,نايبلأ بشسحو .““كÓهتشسإلأ ةروتاف مكأÎل
ةبشسنلاب ةدمتعŸأ ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ““ نإاف
نمشض لخدت ريدقت-لأ ة-ط-شسأو-ب ةر-تو-ف-ل-ل
أذه لثم ‘ أذك و ةداع ةمدقŸأ تÓيهشستلأ
رورم رثإأ عفÎشسو ,راŸأ يئانثتشسإلأ فرظلأ

ماظن ¤أ ةدوع-لا-ب أذ-هو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
ة-ي-ل-يو-ج ر-ه-شش لÓ-خ ي-ل-شصألأ ةر-تو-ف-لأ
.““لبقŸأ
ع-يزو-ت-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-كر-ششلأ تد-كأ ا-م--ك
ىلع ةشصيرح ىقبتشس اهنأ زاغلأ و ءابرهكلأ
.نئابزلأ لك عم يوشسلأ لماعتلأ
حيحشصتلأ ةي-نا-ك-مإأ ن-ع ة-كر-ششلأ تف-ششكو
نا-ك أذإأ عأز-ن لfi ةرو-تا--ف--ل--ل يرو--ف--لأ
دشصر عقأو ىلع أدامتعأو اشسشسؤوم جاجتحلأ
ن-كÁ““ ه-نأ كلذ-ك ة-ف-ي-شضم ،كÓ-ه-ت-شسلأ

ةروتاف ديدشست ‘ طيشسقتلأ نم ةدافتشسلأ
ةيراجتلأ حلاشصŸأ ¤إأ مدقتلاب ,كÓهتشسلأ
ةثلاثلأ ¤إأ احابشص ةنما-ث-لأ ن-م ة-حو-ت-فŸأ
.““لأوز
ا-ه-ن-ئا-بز-ل ن-كÁ ه-نأ ة-شسشسؤوŸأ تفا-شضأأو
عفدلأ قيرط ن-ع م-ه-تا-ق-ح-ت-شسم د-يد-شست
عفدلأ وأأ ÊوÎكلإلأ اهعقوم Èع ÊوÎكلإلأ

و) نطولأ Èع اهل ةعبات ةيراŒ ةلاكو يأأ Èع
بتاكم Èع ةيوشستلأ وأ (ةلاكو873 اهددع
.ينطولأ بأÎلأ لماك Èع ديÈلأ
يذلأ ÈتعŸأ لابقإلأ لظ ‘و ,Òخألأ ‘و
ةكرششلأ تدكأأ ,مايألأ هذه تلاكولأ هدهششت
لجأ نم ةيئاقولأ Òبأد-ت-لأ ل-ك ر-فو-ت ا-ه-نأ

.““نئابزلأ ةمÓشس
ح.ل ^

 كÓهتصس’أ دصصر عقأو ىلع دامتع’اب عأزن لÒ fiتأوفلل يروفلأ حيحصصتلأ تدكأأ
 ةيليوج رهسش نم ةيادب يلسصألا ةرتوفلا ماظن دمتعت زاغلنوسس
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تاي’ولإ رابخأإ زاغلإ ةكبسشب طبرلإ و جÓعلإ تاعاق تاقرطلإ ةئيهت صصخت

قطانŸ ةيمنتلإ عيراصشم نم ةئاŸاب08 هيجوت
شسإرهإ قوصس ‘ لظلإ

بيسصن نم نوكتسس ةيومنتلإ عيراسشŸإ نم ةئاŸاب08 نأإ ةزقزوب صسانولإ صسإرهإ قوسس ةي’و ›إو فسشك
تنكم ةينإديŸإ تإرايزلإ و اهب مايقلإ ” يتلإ ءاسصح’إ ةيلمع نأإ ثيح ،ةي’ولإ تايدلب ‘ لظلإ قطانم
ةبقإرم ىلع فإرسش’إ و اهل ةمزÓلإ ةيلاŸإ ةفلغ’إ صصيسصخت ›اتلابو ةيمنتلإ تايولوأإ ديد– نم
.ةددÙإ اهديعإوم ‘ اهميلسست و اهÒسس

ةنازلا Úع و صسيردا دلو ةقطنم تناكو ^
تحمسس يت-لا تارا-يّز-لا ق-طا-ن-م ن-م-سض
لبق نم ةحداف تازواŒ ى-ل-ع فو-قو-لا-ب
تاقرطلا ديبعت ىلع ÚفرسشŸا ÚلواقŸا
تاراذنا هيجو-ت ّ” ا-م-ك  كلا-سسŸا ح-ت-فو
مقر ينطولا قيرطلا عورسشم ميلسست صصخت
ىلع نادفلا ةتسشم ةقطنÃ طباّرلا و02
6.1 تغلب زا‚ا ةفلكت-ب م-ل-ك602 ةفاسسم
ديسسŒ ‘ عارسسلا بناج ¤ا ،ميتنسس رايلم
Úع ةيدلبب  ةبورÿا ةقطنم طبر عورسشم
لا تقاف ةفلكتب ملك7.1 ةفاسسم ىلع ةنازلا

تاقرطلا ديبعتل ةفاسضا ،ميتنسس را-ي-ل-م2
صسار ،قطانم Èع يعيبطلا زاغلا دم دعب

.عراسشŸا و لياونلا ةبعسش ،نسسŸا ،داولا
ÚنطاوŸا ىواكسشل ةيلولا ›او عمتسسا و
قباطم Òغ هايملل نازخ زا‚ا صصوسصخب
زا‚ا دقفت ” راطلا اذه ‘ صسيياقملل
هتعسس داولا صسار ةقطنم ‘ عورسشŸا تاذ
نع ةقطنŸا يتاسشم عيم÷ هجوم3م05

ميلسست Úح ¤ا هايملل لداعلا عيزوتلا قيرط
ءاهنا هنأاسش نم يذلا ةردج داو دسس عورسشم
صسارها قوسس ةيلو لامسش نا-ك-سس ةا-نا-ع-م
لكسشب برسشلا هايÃ ديوزت-لا ن-م ا-ي-ئا-ه-ن
.يموي
طبرلا و تاقر-ط-لا ع-يرا-سشم بنا-ج ¤او
ناك ،هايŸا تانازخ ءانب و زاغلا تاكبسشب
نم اهبي-سصن ة-ي-ح-سصلا  جÓ-ع-لا تا-عا-ق-ل
،لظلا قطانÃ ةسصاÿا ةي-لاŸا ة-ف-ل-غألا

ميمرت تايلمع ةرسشابÃ رمألا ” هنأا ثيح
¤ا ةرم◊ا ةتسشÃ نئاكلا يحسصلا زكرŸا

ةينوناقلا ل-حارŸا ع-ي-م-ج ءا-ه-نا  بنا-ج
Ÿع ة--عا--ق زا‚ا ةر--سشا--ب-Óة-يراو-ج ج
Ãو-ح-ن ةو-ط-خ ‘ ،صسيردا دلو ة-ق--ط--ن
ةطقن ىقبي يذلا يحسصلا عاطقلا Úسس–

Èع يلÙا يوم-ن-ّت-لا لاÛا ‘ ءادو-سس
تÓيو اهناكسس دباكي يتلا لظ-لا ق-طا-ن-م
.جÓعلا يقلتل ةنيدŸا طسسو ¤ا لقنّتلا

صصيسصخت رظت-نŸا ن-م ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘
نطاوم004 زواجتت ةيناكسس ة-فا-ث-ك ل-ك-ل

ةّحسصب لّفكت-ت ة-يراو-ج ة-ي-جÓ-ع ز-كار-م
ةر-عو ق-طا-ن-م ‘ Úن-طا-ق-لا Úن-طاوŸا
نم ةّداج ةتافتلل ةقيق-ح جا-ت– ة-يا-غ-ل-ل
.ءاوسسلا ىلع ةينطولا و ةيئلولا تاطلسسلا

ع ةبيهو ^ ^

يقصسلل ىدّصصتت ةدكيكصس ةي’ول ةحÓفلإ ةيريدم
ةثولŸإ هايŸاب

ة-قر-ف-لا-ب ة-طر-سشلا تاو--ق تن--ّك“ ^
ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتŸا

ن-م د-يد-ع-لا ف-ي-قو--ت ن--م ة--ل--سشن--خ
ةزايح اياسضق ‘ ÚطروتŸا صصاخسشلا
ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-سشŸا و تاردıا
Úب مهرامعا حواÎت ةيلو-لا ة-م-سصا-ع-ب
فيقوت ” نيأا ،ثلاثلا و Êا-ث-لا د-ق-ع-لا

نيزختب موقي ياغب قيرط يحب صصخسش
صضرغل ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةيمك
هبتسشŸا دسصرت دعب ، ةسصخر نود اهعيب
ةقطنŸا نم برقلا-ب ه-ف-ي-قو-ت ” ه-ي-ف
ةيلمعل هعاسضخا دعب ، ةلسشنخ ةيعانسصلا
هتزوحب روثعلا ” ةينو-نا-ق-لا صسم-ل-ت-لا

ةراجيسس ىلع يوت– رئاجسس ةبلع ىلع
ىلع روثعلا ” امك تاردıاب ةفوفلم
ةدعم ةيلوحكلا تابور-سشŸا ن-م ة-ي-م-ك
فلتfl ن-م ةد-حو68 ـب تردق عي-ب-ل-ل
و اهزجح ” نيأا ، ماجحلا و عاونلا

رقم ¤ا هيف هب-ت-سشŸا ة-ق-فر ا-ه-ل-يو–
.قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسل ةقرفلا
و ثحبلا ةقرف تنك“ ةيناث ةيلمع ‘ و
ةÈتعم ةيمك زجح نم ،ةلسشنخب لخدتلا

فلتfl نم ةيلوحك-لا تا-بور-سشŸا ن-م
تامولعم دورو ر-ثإا ما-ج-حألا و عاو-نألا

مايق اهداف-م ة-قر-ف-لا تاذ ¤ا ةد-كؤو-م
د-ق-ع-لا ‘ ا-ي-ئا-سضق قو-ب-سسم صصخ--سش
تابورسشŸا عي-ب-ب ر-م-ع-لا ن-م صسماÿا
ى-ل-ع كلذ و ة-سصخر نود ة-ي-لو-ح--ك--لا

، ةلسشنخ ةنيدم طسسوب هنكسسم ىوتسسم
و هيف هبتسشŸا ن-ك-سسم صشي-ت-ف-ت ” ن-يأا
أايهم يرسس ي-سضرأا أا-بfl ى-ل-ع رو-ث-ع-لا
ثيح ، ةيلوحكلا تابورسشŸا ن-يز-خ-ت-ل
ةيمك زج-ح و ط-ب-سضب ة-ي-ل-م-ع-لا تل-ل-ك
ردقت ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةÈتعم
و عاو-نلا ف-ل-تfl ن-م ةد-حو0011 ـ-ب
عم هيف هبتسشŸا فيقوت متيل ، ماجحلا

نم ةقرفلا رقم ¤ا تازوجÙا ليو–
. قيقحتلا تاءارجا لامكتسسا لجأا
ل-ي-كو ما-مأا ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸا Ëد-ق-ت و
ا-م-هÁد-ق-ت-ب ر-مأا يذ-لا ة-يرو-ه--م÷ا
يروفلا لوثŸا تاءارجإا قفو ةمكاحملل
60 ةبوقعب مكح ا-م-ه-ق-ح ‘ رد-سص ن-يا
000,02 و ذيفنتلا فوقوم صسبح رهسشا
ماع و لوألا مهتمل-ل ة-ي-لا-م ة-مار-غ جد

هعاديإا عم Êاثلا مهت-م-ل-ل ذ-فا-ن صسب-ح
ةبراfi راطإا ‘ و.ةيباق-ع-لا ة-سسسسؤوŸا
تار--ثؤوŸا و تاردıا--ب ةر--جا---تŸا
ةقرفلا  تدرو تامولعم رثإا ىلع ةيلقعلا
و ةلسشنخ ةيلو نمأل يرحتلا و ثحبلا
مايق لوح ةدكؤوم تامولعملل لÓغتسسا

يحب تاردıا ج-يوÎب صصا-خ-سشأا30
تماق ياغب قيرط و يبعسشلا ةنابلجوب
ةيلو ن-مأل يّر-ح-ت-لا و ثح-ب-لا ة-قر-ف

و مهدجاوت نكا-مأا ة-م-هادÃ ة-ل-سشن-خ
ن-م ة-ي-م-ك ز-ج-ح و م-ه-ي-ل-ع صضب--ق--لا
امك مارغ1،7 ـب اهنزو ردقي تاردıا

حÓسس ىلع مهدحا ةزاي-ح-ب رو-ث-ع-لا ”
را-ثا ه-ي-ل-ع را--ت--ي--ك عو--ن ن--م صضي--با
غلبم و ، عيطقتلل ل-م-ع-ت-سسي تاردıا

ع-ي-ب تاد-ئا-ع جد0018 رد-ق-ي ›ا--م
عم تاردıا زجح متيل ، تاردıا

ةقرفلا رقم ¤ا مهيف ه-ب-ت-سشŸا ل-يو–
و ق-ي-ق-ح-ت-لا تاءار-جإا لا--م--ك--ت--سسل
و ة-ي-ئا-سضق-لا تا-ه-ج--ل--ل م--هÁد--ق--ت

fiا تاءار-جإا ق-فو م--ه--ت--م--كاŸلو-ث
Òغ ةقيرطب صضرعلا ة-م-ه-ت-ب  يرو-ف-لا

صضرغل Òغلا ىلع تاردخمل-ل ة-ي-عر-سش
مكح ردسص نيأا  يسصخسشلا كÓهتسسلا

ةذفان صسبح رهسشا60 ـب مهتنادإاب ىسضق
لكل ةذفان ةيلا-م ة-مار-غ جد000.02 و
.مهنم دحاو

شش ر ^

ةنتابب لظ ةقطنم1302 ءاصصحإإ

ةيلول ةحÓفلا ةيريدم صسما ترداب ^
لك لم-سشت ة-ع-سساو ة-ل-م-ح-ب ةد-ك-ي-ك-سس
ن-م ÚحÓ-ف-لا ع-نŸ ة-يلو-لا تا-يد-ل--ب
‘ ةيدولا هايمو ةثولŸا هايŸا لامعتسسا

تقولا تاذ ‘ ةيعارزلا مهيسضارا يقسس
‘ ة-سصسصخ-ت-م قر-ف ه-ب مو--ق--ت يد--لا
ة-ي-عو-تو صسي-سسح-ت-ب ير-لاو ة-حÓ-ف-لا
ي-ت-لا ة-م-ي-سس÷ا رار-سضألا-ب ÚعرازŸا
Òغ هايم مادخت-سسا ة-ي-ل-م-ع ا-ه-ف-ل-خ-ت

و ةيعارزلا ليسصاÙا ةعارز ‘ ةيفاسص
نا-سسنلا ي-ل-ع ة-ي-ح--سصلا ا--ه--تاÒثأا--ت
ناوي◊او
‘ نوعرازŸا يك-ت-سشي Êا-ث بنا-ج ن-م
هايŸا ةل-ق ن-م ة-يلو-لا تا-يد-ل-ب بل-غا
ةجا◊او يحÓفلا يق-سسل-ل ة-سصسصıا
صشاعنا ‘ ةيوي◊ا ةداŸا هدهل ةسساŸا
دودر-م ق-ي-ق–و ي-حÓ-ف-لا عا-ط--ق--لا

و ةيعارزلا فانسصلا فلتfl ‘ يسضرم

لو ةليوط ةدم دنم نو-ج-ت-نŸا بلا-ط-ي
ةمرسصنŸا ةنسس نيرسشعلا لÓ-خ ا-م-ي-سس
ميعدتو يحÓفلا يرلا لا‹ عيسسوت نم
ةيداŸاو ةيلاŸا تايناكمإلاب ÚجتنŸا
Òغ يقسسلا تايلمع ‘ عسسوتلل ةينقتلاو
نوجتنŸا هرظتني امك متت ⁄ روملا نا
‘ يقسسلل ةهجوŸا جماÈلا ترقتسساو
‘ راتكه فلا ÚثÓثلا يدعتت ل ةحاسسم
ة-باز-ع Úب ة-يلو-ل-ل ة-ي-قر-سشلا ة--ه÷ا
ةيلولا تعبّتا و .رسضÿ صشوكبو تبسسلاو
ةيعارز يسضاراو ةلئاه ةيئام تاطايتحا

اهلغأا نكلو اهلك رئاز÷ا ‘ اهليثم لق
لئاسسولاو ها-يŸا-ب دوز-مو ة-ئ-ّي-ه-م Òغ
ةدكيكسس ناو ام-ي-سسج ا-ت-نÓ-ل ة-مزÓ-لا
بو-ب◊ا ‘ ة-سصتfl ة-ق-ط--ن--م تسسي--ل
جاتنإل ةلهؤو-م ي-ه ا-م رد-ق-ب ة-يو-ت-سشلا
.ةّسصاخ تايسضم◊او هكاوفلاو رسضÿا

^ fiيانغ دم

د-حاوو Úف-لا ة-ن-تا--ب ة--يلو تسصحا ^
تاهيجوت راطا ‘ لظلل ةقطنم ÚثÓثو
Úنطاقلا ÚنطاوŸاب لفكت-ل-ل ة-مو-ك◊ا

نم ةمورfiو ةلوزعم يتاسشمو تاهج ‘
ة-يرور-سضلا تا-ي-جا◊ا ن-مو ة-ي-م-ن-ت-لا
قرطلاو ءابرهكلاو زاغلا اهنمو ةسشيعملل
يداعلا هيعونب لقنلاو يحسصلا فرسصلاو
ةيمومعلا ةحسصلاو يسسردŸاو
اهعسضوو عيراسشŸا ةسسارد دنع يعاÒسسو

تارورسضلا يلعفلا ‘ا-ن-ت-لا ة-ل-حر-م ‘
ل-ئا-سسو-لا Òفو-تو ة-ح-لŸاو ىو--سصق--لا
اهذيفنت-ل ة-مزÓ-لا ة-ي-ن-ق-ت-لاو ة-يداŸا
اهتعباتŸ ةنيعم تامزيناكيم صصيسصختو
ةلوقعŸا تلا◊ا ‘ اهديسسŒو

‘ عبقت لظلل ةقطنم945 تسصحا دقو
ةديعبو ةلوزعم يحاون ‘و لاب÷ا ›اعا

نم ةيلولا Êاعتو ةينطولا رواÙا نع
ا-م-ي-سسلو ة-ي-لÙا ة-ي-م-ن-ت-لا ف-ع--سض

تناك يتلا ةيمنتلل ةيدلب-لا تا-ط-طıا
‘ يدعتت ل ةيلام غلابÃو داكلاب حن“

ميتنسس ÒيÓ-م ة-سسمÿا تلا◊ا ي-سصقا
م-ت-ي ي-ت-لا ع-يرا-سشŸا د-ي-سسŒ نا ا-م--ك
ةيرادا ليقارع-ب مد-ط-سصي ا-ه-سصي-سصخ-ت
ام ‘ اهل ةرسصح ل ةيدام انايحاو ةينقتو
لئاسسو ‘ صصقنلا نم تايد-ل-ب-لا Êا-ع-ت
ةيلÙا زا‚لا
اهنيك“ تاعام÷ا نم ديدعلا بلاطتو
ةعيبطب ة-ط-ب-ترŸا زا‚لا ل-ئا-سسو ن-م
يلع اهيلا جات– يتلا ةيومنتلا جماÈلا
لئاسسوو تاسسسسؤوم ةيدلب ل-ك-ل نو-ك-ت نا
ةرورسضلا دنع اهل جات– ةينقت زا‚ا

^ fiيانغ دم

ةيلوحكلإ تابورصشŸإ راŒ دصض ةعصسإو ةينمأإ ةلمح
ةلصشنخب ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ و  ةيفتاه ةŸاكم978 لابقتسسإإ

ةلصشنخب يام رهصش لÓخ يرورم ثداح11 ءاصصحإإ
يمومع-لا ن-مألا ة-ح-ل-سصم تل-ّج-سس  ^

0202 يام رهسش لÓ-خ ة-ل-سشن-خ ة-يلو-ل
فلخ ، اينامسسج ايرورم اثداح11 عوقو
978 لباقم Úسصخسش ةافو و حيرج41
.ةيفتاه ةŸاكم
ةيناديŸا تادحولا فلتfl تلجسس امك
عاطق لما-ك Èع ة-يرور-م ة-ح-ن-ج645
ة-يلو-ل ير-سض◊ا ن-مألا صصا-سصت--خإلا

باكترا ‘ بّبسستلا Úب تعونت ةلسشنخ
و  ةيدعŸا Òغ حور÷ا و رورم ثداح
24ـب ة-سصخر نود-ب صصا-خ--سشألا ل--ق--ن

ءاهتنإا وأا Úمأاتلا ةداهسش مادعناو ، ةحنج
ةسصاÿا حن÷ا ¤إا ، ا-ه-ت-ي-حÓ-سص ةد-م
Òبادتل Úفلاıا تابكرŸا باح-سصأا-ب
ىلع نوزو-ح-ي ل ن‡ ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
لÓخ Òسسلا مهل لوخت ةيئانثتسسا صصخر
” نيأا يئز÷ا يحسصلا رج◊ا تاقوأا
.نأاسشلا اذه ‘ ةفلا374fl ليجسست
ةلجسسŸا حن÷ا ددع صصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
تا-جارد-لا و تا-جارد-لا-ب ة-ط-ب--ترŸا
ليجسست ” دقف0202 يام رهسش ةيرانلا

39 اهنم ةعونت-م ة-يرور-م ة-ح-ن-ج501
Òباد-ت-ل Úف-لاıا دار-فأÓ-ل ة-ح--ن--ج

ىلع نوزو-ح-ي ل ن‡ ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
لÓخ Òسسلا مهل لوخت ةيئانثتسسا صصخر
اذه ‘  يئز÷ا يحسصلا رج◊ا تاقوأا
¤إا ةبكر-م964 ل-يو– ” ن-يأا نأا--سشلا

fiصصاسصتخلا عاطقب تايد-ل-ب-لا ر-سشا
رسشاfi ‘ ة-يرا-ن ة-جارد39 ع-سضو ع-م
تاءار-جا ة-ف-لاfl بب-سسب تا-يد-ل--ب--لا
. كلذك يئز÷ا يحسصلا رج◊ا
صضرغل  ةقايسس ةسصخر82 بحسس ” امك
ببسسب ر-ه-سشأا (30) ةثÓث ةدŸ قيل-ع-ت-لا
تا-ف-لاı تا-ب-كرŸا قاو-سس با-ك--ترا
صصو--سصخ---ب ا---مأا .  كلذ بجو---ت---سست

ةسصخر بحسسل ةبجوتسسŸا تا-ف-لاıا
فلتخÃ تابكرŸاب ة-سصاÿا ة-قا-ي-سسلا
(60) ةدŸ قيل-ع-ت-لا صضر-غ-ل فا-ن-سصألا
” ةقايسس ةسصخر32 تغلب دقف رهسشأا

. اهبحسس
” يتلا ةقايسسلا صصخر صصخي اميف امأا

Òبادت ةفلاfl ببسسب اهباحسصأل اهبحسس
ةقايسس ةسصخر292 ¤إا يحسصلا رج◊ا
ةقايسسلا صصخرل يلكلا عومÛا لسصيل
.ةقايسس ةسصخر543 ¤إا اهبحسس ” يتلا
ة--يرورŸا ثداو◊ا با--ب--سسأا دو--ع---تو
ةيلول يرسض◊ا ميلقإلا Èع ة-ل-ج-سسŸا

رسصنعلا ¤إا ،0202 يام رهسشل ةلسشنخ
6 ليجسست ” ثيح %001 ةبسسنب يرسشبلا

flحإا مدعب ةقلعتم تافلاÎةعرسسلا ما
صصوسصخب Úتنثا Úتفلاfl ، ةينو-نا-ق-لا

و ة-ي-نو-نا-ق-لا ة--فا--سسŸا ماÎحا مد--ع
Òيغت ، صسـكاعŸا هاــŒلا يـف رـيسسـلا
ل-سصي-ل ، ة-ف-لاfl ةرا-سشإلا نود هاŒإلا
ءارج رورŸا ثداو◊ ي-ل-ك-لا عو-مÛا

ايرورم اثدا-ح11 ¤إا با-ب-سسألا هذ--ه
 اينامسسج
ةŸاكم978 حلاسصŸا تاذ تلجسس امك

مقرلا ةحاتŸا ا-ه-ما-قرأا Èع ة-ي-ف-تا-ه
اذ-ك و71 ةدجن-لا م-قر8451 ر-سضخألا

fiمقرلا ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ، ف-تا-ه-لا لو
.401 رسضخألا

ةيفتاه ةŸاك-م413 ءا-سصحإا ” ثي--ح
Úب تددعت8451 رسضخألا مقرلا ى-ل-ع
241ـب ةثاغإلا و ةد-عا-سسŸا د-ي Ëد-ق-ت

هيجوتلا و مÓعتسسإلا ، ةيفتا-ه ةŸا-ك-م
غيلبتلا صصخي اميف ةيفتاه ةŸاكم761
50 ءا---سصحإا ” رورŸا ثداو----ح ن----ع
تاŸاكŸا تغلب اميف ، ةيفتاه تاŸاكم
كلذك ةيلولا نمأا اهتقلت يتلا ةيفتاهلا

ةÎفلا صسفن لÓخ71 ةدجنلا مقر Èع
Úب تددعت ةيفتاه ةŸاكم822ـب تردق
611ـب ةثاغإلا و ةدعاسسŸا دي Ëدقت ،

هيجوتلا و مÓعتسسإلا ، ةيفتا-ه ةŸا-ك-م
صصخي ام-ي-ف  ، ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م901
30 ءاسصحإا ” رورŸا ثداوح نع غيلبتلا

دد-ع ن-ع ا--مأا ة--ي--ف--تا--ه تاŸا--ك--م
تاعزوŸا Èع ةل-ب-ق-ت-سسŸا تاŸا-كŸا
ةيفتاه ةŸاكم203 تغلب دقف  ةيفتاهلا
دي Ëدقت Úب كلذك ىرخألا يه تددعت
ةŸاكم431ـب ة-ثا-غإلا و ةد--عا--سسŸا

161 هيجوت-لا و مÓ-ع-ت-سسإلا ، ة-ي-ف-تا-ه
نع غيلبتلا صصخي اميف  ، ةيفتاه ةŸاكم
تاŸاكم70 ءاسصحإا ” رورŸا ثداوح
.ةيفتاه
تاŸا-كŸا دد--ع صصخ--ي ا--م--ي--ف ا--مأا
401 رسضخألا مقرلاب ةسصاÿا ةيفتاهلا
لافطألا فاطت-خا و ءا-ف-ت-خإا-ب صصاÿا

صصاخسشألا ةيامح ةقر-ف تل-ج-سس د-ق-ف
ةيئلولا ة-ح-ل-سصم-ل-ل ة-ع-با-ت-لا ة-سشه-لا
فتاهلا لوÈ fiع ةيئاسضقلا ة-طر-سشل-ل
ةيفتاه ةŸاك-م53 بت-كŸا--ب صصاÿا
قلعتت ةيفتاه تاŸاكمÚ  40ب تددعت
اميف ، ةثاغتسسلا و ةدعاسسŸا دي Ëدقتب

صصخت ةيفتاه ةŸاك-م13  لي-ج-سست ”
متي ⁄ لباقŸاب ، هيجوتلا و مÓعتسسإلا
قلعت-ت ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م  يأا ل-ي-ج-سست
. فاطتخا وأا ءافتخإا نع غيلبتلاب
تاŸاكŸا ددعل يّلكلا عومÛا لسصيل
اذ-ك و ءار-سضÿا ما-قرألاو  ة-ي-ف-تا-ه--لا
تاŸاكم ¤إا ةفا-سضإا ي-ف-تا-ه-لا عزوŸا
يام رهسش لÓخ ة-ل-ج-سسŸا401 مقر-لا

 ةيفتاه ةŸاكم978 ¤إا0202

شش ر ^
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تايلولا رابخأا اهÁدهت ” يتلا ةيوشضوفلا تاعّشسوتلا اياقب عفر مدع

ةبوكنم قطانŸ لّوحتت ةبانع ةنيدم طصسو ءايحأأ
ةنيدم طشسو اهب ةيوشضوفلا ةيراجتلا تاعشسوتلا ةلازا تايلمع ت“ يتلا ءايحألا و عراوششلا تلّو–

ششوديد ءايحا Èع ،تفل لكششب Êارمعلا جيشسنلا تهوشش ةبرتألا و ماكرلا نم تاحاشسم  ¤ا ،ةبانع
.ةيليوج5و Ëرلاو دارم

ما-ع-لا ر-ظ-نŸا رو-هد--ت ‘ داز ا--مو ^
وه ءايحأ’ا هذه ‘ ير-شض◊ا نار-م-ع-ل-ل
املع ،ىرخأا ىلع ءاقب’ا و تاعشسوت ةلازا
ع-قو“ نا-ك-م تارا--م--ع--لا ل--ف--شسا نأا
Ëده-ت-ب ة-ي-ن-عŸا ة-يرا-ج-ّت-لا تÙÓّا
اÒثك ررشضت دق ناك ةيوشضوفلا اهتاعشسوت
‘ تببشست يتلا Ëدهتلا ة-ي-ل-م-ع ل-ع-ف-ب
رارغ ىلع ،تارام-ع-لا هذ-ه-ب تا-ق-ق-ششت

fiÓعراششو ،يبرغ-لا ل-ه-شسلا عراو-شش ت
عمÛا نوكل ةراشش’ا عم دارم سشوديد
عشضخي ⁄و قيتع Òخأ’ا اذه-ب ي-ن-ك-ّشسلا
نم ديزأا ذنم ةئيهتلا تايلمع وأا ءÓطلل
تاعشسوتلاب حمشس ام وهو ،ةلماك ةنشس02
رشصتقت ’ اهّنأا ثيح ةيوشضوفلا ةينارمعلا

ا‰ا و ـ،بشسحف ةيراجتلا تاعشسوّتلا ىلع
تاعشسوت دارم سشوديد ي-ح ‘ د-جاو-ت-ي

ةلودلا كÓمأ’ ةعبات يشضارأا ىلع ةينكشس
طبرلا ءارج ةياغلل يثراكو يوشضوف لكب
هايم تاكبششب تانكشسلا هذهل يئاوششعلا
ةفاشضا ةرذ-ق-لا ها-يŸا فر-شص و بر-ششلا
.ءابرهكلا ةنشصرقل
ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا ءا-ف-ت-كا ب-ّب--شستو
عمج لحارم لامكا نود مدهلا تايلمعب
ةيعشضو ‘ ،مدهلا ايا-ق-بو ة-بر-تأ’ا ما-كر
ةر-ششا-ب-م ت“ ي-ت-لا ءا-ي-حأÓ-ل ة-ي-ثرا-ك

ةيوشضوفلا ةينارمعلا تاعشسوتلا م-ي-ط–
اشصوشصخ و تاقرطلا تررشضت ثيح اهب
.اياقبلا هذه نم ةفشصرأ’ا

هذهل ةيجراÿا ةئيهتلا نوكل ةراشش’ا عم
ةجيتن اما“ ةمدعنم ةينكشسلا تاعمجّتلا
شسلا م-ي-ل-شست نود تانكشس-ّلا هذ-ه-ل تا-ط-ل-ّ

ذنم ةيجراÿا اهتئي-ه-ت لا-غ-ششأا ةر-ششا-ب-م
ءايح’ا  لعج يّذ-لا ر-مأ’ا و-هو ،تاو-ن-شس
لجشسلا ‘ ءادوشس ة-ط-ق-ن ر-كذ-لا ة-ف-لا-شس

ةينارمع باطقأا اهنأا عم ةي’ولل Êارمعلا
.ةلئاه
و ،ةينارمعلا ةيعشضولا Úب ةنزاوŸا مدع نا

ة-يرا-ج-ت-لا تا-ع-شسو-ت--لا ة--لازا تارار--ق
ةÒبك ةينارمع ةثراك ‘ ببشست ةيوشضوفلا

بق-ع ة-با-ن-ع ة-ن-يد-م ءا-ي--حأا Èكأا تشسم
بلطتيل تاع-شسو-ت-لا هذ-ه  ة-لازا تارار-ق
تارارق سضرف ‘ ىرخأا رظن ةداعا رمأ’ا
عفرو تÙÓّا هذه تاهجاو ةئيهت ةداعا
نم Ëدهتلا تايلمع اياقب و ةبرتأ’ا تايمك
جات– يت-لا عراو-ششلا هذ-ه ة-ف-شصرأا ى-ل-ع
ةداعإا ل-جأا ن-م ة-لو-ه-م ة-ي-لا-م ة-ف-ل-غأ’
لاغششا ةرششابم لÓ-خ ن-م ا-ه-ل را-ب-ت-ع’ا
ةديدج ةفشصرأا ءانب و تا-قر-ط-لا د-ي-ب-ع-ت
ودبت يتلا ق-طا-نŸا هذ-ه ‘ Úن-طاو-م-ل-ل

اهجيشسن ءارج اهيلا لوخدلا دنع ةبوكنم
’ا ه-ف--شصو ن--كÁ ’ يّذ--لا Êار--م--ع--لا
.يثراكلاب

ع ةبيهو^

تنصشو“ Úعب اياصضقلأ فلتÓ ‘ flفط61 طّروت
ةششهلا سصاخششأ’ا ةيامح ةقرف تلّجشس ^

يشسادشسلا لÓخ تنششو“ Úع ةي’و نمأاب
طروت  ةيشضق61 ةيرا÷ا ةنشسلا نم لوأ’ا

قلعت ءاوشس لافطأا اهيف مهتم حناج32 اهيف
” اميف ةماع-لا بادآ’ا وأا ة-قر-شسلا-ب ر-مأ’ا

ةمرشصنŸا ةنشسلا لÓخ  ةيشضق911 ة÷اعم
طروت يتلا اياشضقلا نأا امك521 اهيف طروت
اهتيبلاغ ‘ يه Úحنا÷ا لاف-طأ’ا ا-ه-ي-ف

¤وأ’ا ةبترŸا ‘ فنعلا و برشضلاب ةقلعتم
امأا اهÒغ و متششلا و بشسلا و  تاقرشسلا مث
تشضرعت دقف اياحشضلا لافطأ’ا سصخي اميف
لثم ةماعلا بادآ’ا اياشضق ‘ ثانإ’ا ةحيرشش
اميف باشصتغ’ا و ءاي-ح-ل-ل لıا ل-ع-ف-لا
تاءاد-ت-ع’ا ‘ ل-ث-م-ت-م رو-كذ-لا ة-ب--شسن
. ةيدشس÷ا

حلاصص̂ 

نأزيلغب ةيومنت بلاطم ةمزح نوعفري نديغوب ةيرق ناكصس
دح ةيدلب نديغوب ة-ير-ق نا-ك-شس ىد-بأا ^
مهرمذتو مهئايتشسا نع نازيلغ-ب ة-لا-ك-شش
ةي-عا-م-ت-ج’ا عا-شضوأ’ا ن-م ن-يد-يد-ششلا
تاونشس ةدع ذنم اهنوششيعي يتلا ةيرزŸا
نمازتي يذلا ةيمويلا مهتايح نم تشصغن

ة-ه-ج ن-م ةرار◊ا تا-جرد عا--ف--ترا ع--م
ثيح يحشصلا رج◊ا Úناو-ق-ب ماز-ت-ل’او
¤ا بلاطŸا ن-م ة-مز-ح ة-ن-طا-ق-لا ع-فر
ا-ه-ئاو-ت-حا د--شصق ة--لوؤو--شسŸا تا--ه÷ا
ةقناÿا سشطعلا ةمزأا ةلك-ششم ا-ه-ترّد-شصت
مايأا ةرششع نم Ìكا ذنم اهنوهجاوي يتلا
ببشسب برششلل حلشصت ’ هايŸا ةيعون ىتحو
مهو طقف ليشسغلل لمعتشست يهف ةحولŸا
نم ةمداقلا ةانق-لا-ب م-ه-ط-بر نو-ب-لا-ط-ي
حرط امك ايئاهن لكششŸا سضحدو لامششلا
يحشصلا فرشصلا تاونق ل-ك-ششم نا-ك-شسلا
ةيئاوششع ةروشصب ةنتنلا اههايم غّرفت يتلا
دق ا‡ ةيناكشس ةقطنŸ يذاÙا يداولاب
نع ،ةئبوأ’او سضارمأÓل لقنتل ةرؤوب قلخي

ةان-ق دو-جو كلذ ¤ا ف-شض ها-يŸا ق-ير-ط
توŸا رطخ لكششت ةحوتفم يحشص فرشص

ةهيرك ةحئار رششنت كلذك و لافطأ’ا ىلع
. ينكشسلا عمجتلا نم ةبيرق يهو
زا‚ا عورششم لكششم او-حر-ط نو-ي-ن-عŸا

ذنم هب لاغششأ’ا تأادب ةيعامتجا تانكشس
ةدم ذنم فقو-ت-م ه-نا ’ا تاو-ن-شس ةر-ششع
Òيشستلا ناويد ريدم ن-يد-ششا-ن-م ة-ل-يو-ط

اذهل قيق– ةن÷ دافيا ةرورشضب يراقعلا
دشصق ديدج ن-م ه-ث-ع-ب ةدا-عإاو عور-ششŸا
ةيرقلاب ةقناÿا نكشسلا ةمزا ىلع ءاشضقلا
ةبتكم لازت ’ يملعلاو يهيفÎلا قششلا ‘و
ةينابشش تاراطا دوجو مغر ةلمهم ةيدلبلا

.اهب حورلا ثعبو اهÒيشست ىلع ة رداق
تاه÷ا ةبلاط-م ¤ا نو-ن-طاوŸا سصل-خو
ةيجراÿا ةئيهّتلا جمانرب ليعفتب ةيمشسرلا
هذه ىقبتل اهن-ع ة-لز-ع-لا كفو ءا-ي-حأÓ-ل
قتاع ىلع ةعوفرŸا بلاطŸا نم ةمز◊ا
ةيئ’ولا تاطلشسلاو ةبخ-ت-نŸا ،سسلاÛا
جاردا دشصق لجاعلا لخدت-لا-ب ة-ب-لا-طŸا

بشسح ع-يرا--ششŸا ن--م ة--عو--م‹ هذ--ه
 .ةيولو’ا

قرزل ليصضفلب  ^

نوثيغتصسي نأزيلغب هللأ دبع نب رأد ةيدلب ناكصس
نب راد ةيدلب  ناكشس نم تارششعلا ىدبأا ^
مهرمذتو مهئايتشسا نع نازيلغب هللا دبع
يتلا ةيرزŸا عا-شضوأ’ا ءار-ج ن-يد-يد-ششلا
ةيمنتلا ه-جوا با-ي-غ بب-شسب ا-ه-نو-ششي-ع-ي
مغر ةنطاقلا لهاك كهنا ام وهو ةيلÙا
لÓخ تÓيولا تناع ةيئان-لا ة-يد-ل-ب-لا نا
ةيرششعلاو ةيشسنرفلا ةيرامعتشس’ا ة-ب-ق◊ا
لا‹ جرا-خ لاز--ت ’ ا--ه--نا ’ا ءادو--شسلا
ةيلÙا تاطلشسلا دعتو ةيومنّتلا ةيطغّتلا
جاتحي ،يذلا رم’ا ةÒثك لظ قطانم اهب
بخ-ت-نŸا يد-ل-ب-لا ،سسلÛا ل-خد-ت ¤ا
Íغلا هجوا عفر دشصق ةيلÙا تاطلشسلاو

وه ةعوفرŸا بلاطŸا م-ها ن-مو م-ه-ن-ع
زاغب005 ب ةرد-قŸا م-ه-تا-نا-ك--شس ط--بر
ناتوبلا زاغ تاروراق ءÓغ لظ ‘ ةنيدŸا

نا ،راششيو عيبلا طاقنب اهبايغ وا ةهج نم
ه-ل سصي-شصخ-ت ” ة-ن-يدŸا زا--غ عور--ششم
’ا3102 ةنشس ذنم هديشسجتل ›ام فÓغ
مغر ا-ي-ناد-ي-م هد-ي-شسŒ ” ،ءي-شش ’ ه-نا
يذلا ةيدلبلا ،سسيئر هلوانت ام وهو هتيمها
’ زا‚’ا ىلع فرششت ةلواقم بايغ دكا

نم ةبيرق يعيبطلا زاغلا بيبانا ناو اميشس
.Êارمعلا جيشسّنلا
لÓخ دتششت مهتاناعم نا نوينعŸا فاشضأاو
ة-فور-ع-م ة-ق-ط-نŸا نو-ك ءا-ت-ششلا ل-شصف
نوهرم لمأ’ا ىقبيل ةرعولا اه-شسيرا-شضت-ب
يذيفنتلا زاه÷اب لو’ا لوؤوشسŸا لخدتب
ةلطامتŸا تاه÷ا كير– دشصق ة-ي’و-ل-ل

.ماهلا عورششŸا اذه كير– ‘
قرزل ليصضفلب  ^

 نوثيغتصسي نأزيلغب ةندام◊أ ةيرق ناكصس
ةير-ق نا-ك-شس ن-م تار-ششع-لا ى-ك-ت-ششا ^

نم نازيلغب ةندام◊ا ة-يد-ل-ب-ب ة-حدادŸا
اذه ‘ اهنوششيعي ،يتلا ةيرزŸا عاشضوأ’ا

نم ةمزح نم Êا-ع-ت ثي-ح را◊ا ل-شصف-لا
ةÎفلا هذه ىتح اهيف طب-خ-ت-ت ل-كا-ششŸا
لبق نم ابورهو اروفن تدجو يتلا ةÒخ’ا
سسلÛا و ةهج نم ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا
. ىرخا ةهج نم بختنŸا يدلبلا

’ ةئÎهم ةير-ق-لا هذ-ه-ب قر-ط-لا لاز-ت ’
اندعب تابكرŸا وا ةرا-م-ل-ل Òشسل-ل ح-ل-شصت

ةاناعŸا دادزتل ةيبارت كلاشسم ¤ا تلو–
را-ب-غ-لا ر-يا-ط-ت-ب را◊ا ل-شصف-لا اذ-ه ‘

ببشس ا‡ تويبلا فرغ ،ذفا-ن-م ه-جو-لوو
‘ اميشس’ وبرلاو ة-ي-شسا-شس◊ا-ب تا-با-شصا
امع كي-ها-ن خو-ي-ششلاو لا-ف-ط’ا طا-شسوا

يحشصلا فرشصلا تاونق تا-بر-شست ه-ثد–
ىتح اهل رطشسŸا ا-هرا-شسم تف-قوا ي-ت-لا
ع-فد ،يذ-لا ر-م’ا ة-ي-ن-ق-ت--لا ة--شسارد--لا

Ãفيتلا لامعتشسا ¤ا بابششلا نم ةعومج
دشصق م-هد-عاو-شسبو ،›ا-ج-ع-ت-شسا ل-ح-ك
ى-ل-ع ،ءا-شضق-لا و رورŸا ة-كر-ح ل-ي-ه-شست

عاشضو’ا لظ ‘و .رياطتŸا ،رابغلا لكششم
نم نوينعŸا بلاط اهنوششيعي يتلا ةيرزŸا
لوؤوشسŸا اهشسأار ىلعو ةيلÙا تاطلشسلا
لجاعلا لخدتلا يذيفنت-لا زا-ه÷ا-ب لو’ا
زا‚ا ىلع ةلطا-م-تŸا ح-لا-شصŸا ل-م-حو
ةداعاو ةيرقلا لخاد قيرطلا ةئيهت عورششم
لبق يحشصلا فرشصلا تاو-ن-ق-ل را-ب-ت-ع’ا

 .ةيئيبلا ةثراكلا ثودح
قرزل ليصضفلب  ^

،سسلÛا يبختنم نم ةعوم‹ فششك  ^
مهترايز لÓخ نازيلغل يئ’و-لا ،ي-ب-ع-ششلا
ةيدا-ب-ب ة-ف-طا-طÿا راود ¤ا ة-ي-ناد-يŸا

◊Óا-ع-ي يذ-لا فÊ ةاناعم ن-م هو-ن-طا-ق
ةيئاوششعلا تايافنلا ةغرفم ببشسب ةيقيقح

ةيئيب ةطق-ن نو-ب-خ-ت-نŸا ا-هÈت-عا ي-ت-لا
و مهد’وا ةايحو مه-تا-ي-ح دد-ه-ت ة-ي-ثرا-ك
مهل ةيذاÙا ةيحÓ-ف-لا ي-شضارأ’ا كلذ-ك
05 ـب ردقت ةحاشسم ىلع مهبشسح عبÎت يتلا

ن’ داشص◊ا ةرششابم مهل ىنشستي ⁄ راتكه

و تايافنلا ماوكا ببشسب عوطق-م ق-ير-ط-لا
ةÒطÿاو ةلآاشضلا تاناوي◊ا عمŒ كلذك
ةا-ي-ح دد-ه-ي ا-م ة-غر-فŸا هذ-ه راو--ج--ب
بشضغ نا نوبختنŸا فا-شضأاو  .ة-ن-كا-شسلا

لهاŒ ببشسب اديدشش ناك ÚنطاوŸا ء’ؤوه
مه-ل-كا-ششŸ بخ-ت-نŸا يد-ل-ب-لا سسلÛا
اودده ثيح موتÙا مهÒشصŸ م-ه-كر-تو
ي-مر تا-ن-حا-شش ى-ل-ع ق-ير-ط-لا ع-ط-ق-ب
قلغ متي ⁄ نا عوبشسأا اذه لÓخ تايافنلا

تعفر اميف ايئاهن ةيئاوششعلا ةغرفŸا هذه

¤ا ا-هر-ير--ق--ت ة--لوؤو--شسŸا ة--ه÷ا تاذ
ةÒشصن ةد-ي-شسلا ة-ي’و-ل-ل لوأ’ا لوؤو--شسŸا
ةمزÓّ-لا تاءار-جإ’ا ذا-خ-ت’ ي-م-ي-هار-ب
Íغلا عفر ‘ ةلطامتŸا تاه÷ا كير–و

¤ا راودلا اذه ناكشس بلاطي امك، مهنع
تا-قر-ط ن-م ة-ي-جراÿا ة-ئ-ي-ه-ت-لا ما“ا
ةاي-ح Òفو-تو ة-ي-مو-م-ع ةرا-نإاو ة-ف-شصرأاو

فاحج’ا نم تاونشس د-ع-ب ةÁر-ك ،سشي-ع
.سشيمهتلاو

قرزل ليصضفلب  ^

مهنع ةلزعلا كفو ةيومنّتلا عيراششŸا نم ةعوم‹ جاردإاب اوبلاط اميف

ةيئأوصشعلأ ةغرفŸأ ليوحتب نوبلاطي نأزيلغب ةفطاطÿأ رأود ناكصس

تنششو“ Úع لحاشسب اهتلمح رششابت ةئيبلا ةيريدم

قئأر◊أ ةهباÛ ءام ةطقن13 و ةبقأرم جأربأأ60
ابهأات تنششو“ Úع ةي’و-ل تا-با-غ-لا ة-ظ-فاfi تما-ق ^

دتÁ جمانرب Òطشستب فايطشص’ا مشسوم و فيشصلا لشصفل
ططfl دادعإاب  ربوتكأا رهشش ةياهن ¤ا ناوج —افلا نم

ديرف ي-م-ششا-ه ه-ن-ع ف-ششك ا-م و-ه و تا-با-غ-لا ة-يا-م◊
Ãتاباغلا ةظفاح.

ديدج ةبقارم جرب حتف ةفاشضا ” هّنأا يمششاه فاشضأا و
Ãةرئادب ةغوز“ ةيدلب ميلقإ’ عباتلا لوشساغلا يداو ةقطن
ةبقارم جاربأا60 ـب ›امج’ا ددعلا حبشصيل  ءاعبرأ’ا Úع
لك ةيطغت نم ديد÷ا جÈلا اذه حمشسي امك0202 ةنشسل
ةرواÛا تاي’ولا اذك و ةتÓم ةقطنÃ ةيباغلا قطانŸا

” امك نارهو ةي’وب ةمركلا و سسابعلب يديشسب ةلاشست نم
‘ اهلامعتشسا نكÁ يتلا ءاŸا طاقن ةنشسلا هذه ءاشصحا
وأا ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا دارفأ’ ءاوشس يحشصلا ديوزتلا
ةردقŸا و ءافط’ا تايلمع ةمهم ليهشستل تاباغلا ناوعأا
داتعلا و تايدلبلل عباتلا داتعلا درج ” امك ءام ةطقن13ـب
ءافط’ا ‘ عارشس’ا تايلمع عشسّتت و ةئيبلا ةيريدŸ عباتلا
و ايلاح ةدجاوتŸا تابا-غ-لا ة-ظ-فاfi قر-ف-لا بنا-ج ¤ا
تاباغ فلتfl ىوتشسم ىلع ةلقنتم قرف01 ـب ةردقŸا
.يئ’ولا باÎلا

ةيعÃ سسيشسحتلا تايلمع تقلطنا ،ةلشص يذ قايشس ‘ و
ىلع دتمŸا يلحاشسلا طيرششلاب ةشصاخ و ةئيبلا ةيريدم
Èع ةلجشسم قئار◊ا ةيب-لا-غ نأا ا-م-ل-ع م-ل-ك58 ةفا-شسم
مشسوŸا نأا املع قرزأ’ا بطق-لا ى-ل-ع ة-ل-طŸا ق-طا-نŸا
تعقو اهتيبلاغ ‘ راتكه72ل قيرح ليجشست ” مرشصنŸا

فاشص ينب ¤ا لشساشس نم يلحاشسلا طيرششلا ىوتشسم ىلع
فلتfl نم Úمداقلا ÚفاطشصŸا ا-ه-ي-ل-ع د-تر-ي ثي-ح-ب
ىلع رانلا نوكÎي و ءاذغلا تابجو نولوانتي نيأا تاي’ولا

كلت اديقعت رمأ’ا ديزي ا‡ و ناكŸا ةرداغم دعب اهلاح
تارم÷ا ءايحا نم نك“ و ئطاوششلا نم ةدتمŸا حايرلا
نم Ìكأا قئارح ببشست ›اتلاب و يهطلا ةيلمع نم ةيقبتŸا
ططfl دادعا ” هذه ةنشسلا. ةي-ل-خاد-لا ق-طا-نŸا كل-ت

Èع ةرششتنم ةبقارم جاربأا60 و ةلقنتم قرف01 نم نوكتم
اهنيب نم ةيلحاشسلا تاباغلا رارغ ىلع ةشساشس◊ا قطانŸا

لشساشس ةبا-غ و ة-نو-خ-شسلا ة-ق-ط-ن-م و فا-شص ي-ن-ب ة-با-غ
ةردقلا و يئ’ولا باÎلا ىوتشسم ىلع ةباغ Èكأا اهرابتعاب

Ìكأ’ا ططıا نأا امك راتكه ف’آا70 وحنب اهتحاشسم
ينب ةباغب كلذ دعب عبتي و ةباغلا هذه ىلع دنشسي ايزاÎحا

نأا املع ةنشساشس◊ا ةباغ مث ءاعبرأ’ا Úع ةباغ مث فاشص

فلأا13 دعتت ’ تنششو“ Úع ةي’وب ة-ي-با-غ-لا ة-حا-شسŸا
ةيوئŸا ةبشسنلا لدعم و ةباغ راتكه فلأا11 اهنم راتكه
.ادج ةفيعشض يه و ةئاŸاب31 ـب ردقي
و تاتابنلا ةيامح ةحلشصم سسي-ئر د-ير-ف ي-م-ششا-ه لو-ق-ي
اذه ماق ة◊اشصم نأا افيشضم ةظفاÙا تاذب تاناوي◊ا
رهشش ذنم ديدحتلاب و اركبم قلطنا لماشش جمانÈب مشسوŸا
جمانÈلا عم نمازتŸا ليرفأا —افلا ¤ا رمتشسا و ربوتكأا
تاشسشسؤوŸا فلتfl ابيرقت سسم يذلا و Òجششتلل ينطولا
و تاراد’ا اذك و بي-ع-ششو-ب جا-ح-ل-ب ة-ع-ما-ج و ة-يو-بÎلا
ىل-ع ز-ي-كÎلا ع-م ندŸا ل-خاد-ب ءار-شضÿا تا-حا-شسŸا
عم ةيشضاŸا تاونشسلا ‘ قئار◊ا اهتشسم يتلا قطانŸا

ةعزوم ةÒجشش فلأا72 وحن ءاكرششلا فلتfl ةيعÃ سسرغ
خيراتب سسرغ قتري امك يئ’ولا باÎلا Èع ةيدلبÈ 82ع
ةيمك رحشصتلا ةحفاكŸ يŸاعلا مويلل قفاوŸا ناوج71
ىلع اشساشسأا زيكÎلا متي امك ةئيبلا ةيريدم ةيعÃ ةÈتعم
ةوÌلا معدل ةيولوأ’ا ‘ تاباغلا قئار◊ يدشصتلا جمانرب
. ةي’ولا ىوتشسم ىلع ةيباغلا

  حلاصص ^
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زكرŸا ىلع ““رشضÿا““ ظفاح  ^
ةيلودلا ة-يدا–لا بي-تر-ت ‘53
يذلا ناوج ر-ه-ششل مد-ق-لا ةر-ك-ل
‘ سسي--مÿا سسمأا لوأا ه--تر---ششن

ةكبشش ى-ل-ع ي-م-شسر-لا ا-ه-ع-قو-م
ةارا-ب-م يأا بع--ل--ت ⁄و ،تنÎنلا
انوروك سسوÒف ءابو ببشسب ةيلود
ركذي Òيغت يأا أارطي ⁄ ›اتلابو

ر-ه-ششل يŸا-ع-لا بي-تÎلا ى--ل--ع
،يراقلا دي-ع-شصلا ى-ل-ع-ف ،ناو-ج

اظ-ف-تfi ا-ي-ق-ير-فأا ل-ط-ب ي-ق-ب
Ãث-لا ف-ل-خ ،ع-بار-لا هز-كر-Óيث

02لا ) لاغن-ي-شسلا ،ن-م نو-ك-تŸا
(72 ة-ب-ترŸا ) سسنو-ت ،(ا--يŸا--ع
،(13ة---ب---ترŸا) ا---يÒج----ي----نو
‘ رئاز÷ا يشسفانم سصو-شصخ-بو

ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا-ي--ف--شصت
ىلع مه-ب-ي-تر-ت ءا-ج د-ق-ف ،1202

ةبترŸا ) ايب-ماز :›ا-ت-لا و-ح-ن-لا
اناوشست-بو (111) يوا---بÁز ،(88

‘ ر-شضÿا و-شسفا-ن-م ا-مأا ،(841)
لايدنوŸ يوفشصتلا Êاثلا رودلا

:يلي امك مهبيتر-ت ءا-ج-ف ،2202
،(95 ة-ب-ترŸا ) و-شسا-فا-ن-ي-كرو--ب
،(851) يتوبي-جو (211 ) رجين-لا
ىلع يكيجلبلا بختنŸا ظفاحو
اشسنرف مامأا ، ةرادشصلا ‘ هزكرم
اÎل‚إا-ب Úعو-ب-ت-م ، ل--يزاÈلاو
ـــلا ةبترŸا ‘ امئاد ، ياوغرلاو
رظت-ن-ت و ،ا-ي-لاو-ت5 ـ-ـ-لاو4
ءو-شضلا ة-يŸا-ع-لا تا-ب-خ--ت--نŸا
تاشسفانŸا فانئ-ت-شسل ر-شضخألا

سساك تايفشصت قÓ-ط-نا ا-م-ي-شسل
تلجأا يت-لا2202 رطقب ⁄ا-ع-لا
رششن متيشسو ،انورو-ك ءا-بو بب-شسب
ة--يدا–Ó--ل د---يد÷ا بي---تÎلا
ةيليوج61 ‘ مدقلا ةركل ةيلودلا
.لبقŸا

قوراف.ج^

ـه1441لاوصش12ـل قفوملا م0202ناوج31تبصسلا

ديدجتلاب هعانقإل يدنام عم ةمصساح تاصضوافم لخدي صسيتيب لاير
ديدجتب ،يدنام ىشسيع يرئاز÷ا هعفادم عانقإل Êابشسإلا سسيتيب لاير يدان ىعشسي ^
ويداتشسا““ ةفيحشصل اق-فوو ،ة-ل-ب-قŸا ما-يألا لÓ-خ ،ي-شسلد-نألا ق-ير-ف-لا ع-م هد-ق-ع
عفادŸا عم اهتاشضوافم مايأا لبق ترششاب دق سسيتيب ةرادإا نإاف ،ةينابشسإلا ““وفيتروبيد
دقع يهتنيو ،ةيفاشضإا مشساوم4 وأا3ـل هدقع ديدجتب هعانقإا لجأا نم ،يرئاز÷ا

هل حمشسي هدقع ‘ ايئازج اطرشش كلتÁ هنكلو ،1202 فيشص ‘ سسيتيب عم يدنام
سستيب ةرادإا نأا ةفيحشصلا تفاشضأاو ،وروأا نويلم03 لباقم ،ةظ◊ يأا ‘ ليحرلاب

تشسيل تاشضوافŸا نأا ةقيقح نم مغرلا ىلع ،بعÓلا عم قافتا ¤إا لشصوتلاب ةلئافتم
يئاز÷ا طرششلا ةميق عفر ديري ،Êابشسإلا يدانلا نأا ةفيحشصلا تدكأاو ،اشضيأا ةلهشس

ىلع ظافحلل Êابشسإلا يدانلا ىعشسيو ،لقألا ىلع وروأا نويلم05 ¤إا بعÓلا دقع ‘
عانقإل فقوتت نل تلواÙا نإاف ›ات-لا-بو ،ة-ن-ك‡ ةÎف لو-طأل ي-شسا-شسألا ه-ماو-ق
لوبرفيلو ،يتيشس Îشسششنام ةيدنأا هيف ىعشست يذلا تقولا ‘ ،هدقع ديدجتب يدنام
.هباطقتشسل ،Úيشسنرفلا نويلو ،ايليشسرامو ،Êابشسإلا ديردم وكيتيلتأاو ،Úيزيل‚إلا

ر.ق ^

““كويدلل““ ةيقبصسألا يطعيو يناث رايخك رئازجلا عصضي زيبول ميصسكام
ايليشسرام كيبŸوأا ناديم طشسوتم ،زيبول ميشسكام يرئازج وكنارفلا بعÓلا فششك ^

اكرات ،رشضا◊ا تقولا ‘ يشسنرفلا بختنŸا ليث“ ةلشصاوم ‘ هتبغر نع ،يشسنرفلا
زيبول لاقو ،Óبقتشسم ءارحشصلا يبراfi سصيمق ءادترا ةيناكمإا مامأا احوتفم بابلا

Òكفتلا ادبأا › قبشسي ⁄ ،ةحارشصب““ :““سشتيوت““ يئرŸا ثبلا ةشصنم Èع رششابم ثب ‘
قبشس ،زيبول نايلوج يقيقششو ،ةيرئازج يتدلاو نأا حيحشص ،رئاز÷ا بختنم ليث“ ‘

تقولا ‘ ةركفلا ىلع احتفنم تشسل يننأا لإا ،بابششلل رئاز÷ا بختنم ليث“ هل
،يرغشص ذنم ةينشسلا ةيشسنرفلا تابختنŸا فوفشص ‘ تبعل دقل““ :فاشضأاو ،““رشضا◊ا
ىÔشسو ،ابناج رئاز÷ا تعشضو يننأا ينعي ل اذه نكل ،كلذ ةلشصاوم ىلع لمعأاشسو
:لاق ،ايليشسرام عم هلبقتشسم لوح لاؤوشس نع هدر ‘و ،““لبقتشسŸا ‘ ثدحيشس اذام
نم ةراششإا يأا يدل تشسيل ›ا◊ا تقولا ‘ ،ايليشسرام عم يدقع ‘ ماع يدل يقب““
 .““لبقتشسŸا ‘ ثدحي نأا نكÁ اذام فرعن ل اننكل ،يدانلا ةرادإا

تابختنملل يŸاعلا بيتÎلا

53 زكرŸا ىلع نوظفاحي رصضÿا

ةصسرصش ةلمح ةيحصض فافلاو ةيداع ةرازولا ةميلعت :دوبع ياب حلاصص
فلكŸا دوبع ياب حلاشص فششكو ^

ةيرئاز÷ا ةيدا–لا ىدل مÓعإلاب
ةÒخألا نأاب سسمأا ““فاف““ مدقلا ةركل
اهدوقت ةشسرشش ةلمح ةي-ح-شض تنا-ك
لاقو ،ىرخأا تايفل-خ ا-ه-ل فار-طأا
ةعاذإÓل تاح-ير-شصت ‘ ثد-ح-تŸا
ةرازو ة-م-ي-ل-ع-ت““ :سسمأا ة-ي-ن-طو--لا
ةيداع ةميلعت يه ةشضايرلاو بابششلا
اهدوقت ةشسرشش ةلمح ةيحشض فافلاو

لوأا ‘““ :فا--شضأاو ،““فار--طأا ةد--ع
ثحبي نأا رظ-ت-نŸا ن-م نا-ك ة-ل-هو
،ةميلعتلا هذه تايثي-ح ن-ع ي-ششطز
نيأا يشضاŸا ءاثÓثلا موي كلذ ناكو
تاحيشضوت هحنمو ريزو-لا-ب ى-ق-ت-لا
راظنألا““ :عباتو ،““لد÷ا لك ىهنأاو
يرئاز÷ا دا–إÓل ا-م-ئاد ة-ه-جو-م
نم هخ-ي-بو-ت ” ه-نأا لا-ق سضع-ب-لاو

مهل بلط-ن ءلؤو-ه-لو ةرازو-لا فر-ط
ةي-ل-خ-ب ف-ل-كŸا د-كأاو ،““ة-ياد-ه-لا
يا-ب ح-لا-شص ،فا-ف-لا ىد-ل مÓ-عإلا

Òخ Úب Òخألا ءاق-ل-لا نأا-ب ،دو-ب-ع
با-ب--ششلا ر--يزوو ي--ششطز ن--يد--لا
ةحشضاو هفاد-هأا تنا-ك ة-شضا-ير-لاو
:لاقو ،ليوأاتلا ‘ غلاب سضعبلا نكلو
،ةرازولا نم ةميلعت انتلشصو امدنع““
بلطب لوئشسمك هتفشصبو ماق سسيئرلا
لوشصحلل يدلاخ يلع ديشس عم ءاقل

ناك ا-م و-هو ،Ìكأا ل-ي-شصا-ف-ت ى-ل-ع
،ريزولا عم ىقت-لا يذ-لاو ي-ششطز-ل
تÓيوأات-ب او-ما-ق ن-يÒث-ك-لا ن-ك-لو

فدرأاو ،““ا--هرا--طإا ن--ع ة--جرا--خ
اهي-ف د-جو-ي ل فا-ف-لا““ :ا-ك-حا-شض
اودح-ت-ي ي-ك-ل ءا-ي-ب-غأا نو-لو-ئ-شسم
““فافلا““ نأاب دوبع حشضوأاو ،““ةرازولا
مشسا نع اهنÓعإا ليجأات ىلع تÈجأا
متيشس يذ-لا ة-هاز-ن-لا م-شسق سسي-ئر
ف-شسأÓ-ل““ :لا-قو ،ا-ب-ير--ق هؤوا--ششنإا
سضÎفŸا نم ناك يتلا ة-ي-شصخ-ششلا
” ،م-شسق-لا سسأار ى-ل-ع ا-ه-ن-ي-ي-ع--ت
ةينمألا ةه÷ا فرط نم اهؤواعدتشسا
:لشصاوو ،““اه◊اشصل لمعي ناك يتلا
،ة-ي--تاذ Òشس ة--ثÓ--ث كل--ت‰ نآلا““

اذ-ه ل-غ-ششل بشسنألا را--ت--خ--ن--شسو
ىلع لوشص◊ا رظت-ن-ن-شسو ،بشصنŸا
،اشضيأا افي-ف-لا ن-م ر-شضخألا ءو-شضلا
بشصنŸا بحاشص مشسا نع نعلنشسو

.““نلا نم عوبشسا نوشضغ ‘
دا–لا بر--عأا ر---خآا قا---ي---شس ‘

نع ،““فاف““ مدقلا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا
اهل جوري يتلا تاعئاششلا نم هئايتشسا
بختنم ءاشضعأا داعبإا نأاششب ،سضعبلا

ةماعلا ةيعم÷ا نع ريرحتلا ةهبج
‘ يرئاز÷ا دا–لا لاقو ،دا–Óل
سسمأا لوأا يمشسرلا هعقوم Èع نايب

ليدعت عورششم نأا ود-ب-ي““ :سسي-مÿا
،مدقلا ةرك دا–ل يشساشسألا ماظنلا
سضعب Òطخ ل-ك-ششب ج-عز-ي ح-ب-شصأا
ف-ل-خ ى-ع-شست ي-ت-لا تا-عو-مÛا
تأادب يتلا ،ةيلمع-لا هذ-ه ل-ي-ط-ع-ت
فا-شضأاو ،““ي-شضاŸا Èم-فو-ن ر-ه-شش
ريرحتلا ةهبج قيرف ىتح““ :نا-ي-ب-لا
يتلا رششلا ىوق نم تلفي ⁄ ينطولا
ةعمشس هيوششتو ،كششلا عرز-ل ى-ع-شست
اذ-ه نأا ءلؤو-ه د-كأا ثي-ح ،فا-ف--لا
نع هداعبإا م-ت-ي-شس ي-ن-طو-لا ز-مر-لا
‘ ة-يدا–Ó-ل ة-ما-ع-لا ة-ي--ع--م÷ا
،ددشصلا اذه ‘““ :عباتو ،““لبقتشسŸا

عونلا اذه يرئاز÷ا دا–لا ركني ل

ةدششب نيدي لب ،بشسحف قيفلتلا نم
سضيوقت ‘ لثمتي يذلا فقوŸا اذه
ريرحتلا ةهبج قير-فو ،ة-مألا زو-مر
،““مهنم ادحاو Èتعي ديÛا ينطولا
نÓ---فألا بخ---ت---ن---م““ :ل---شصاوو
““فاف-لا““ ل-خاد ل-ث‡ يرو-ط-شسألا
د-حأا ،سشو-ع-م د--مfi و--شضع--لا--ب
ىلع اولاز ل نيذلا ةينامثلا هئاشضعأا

سشوعم نوكيشس““ :متخو ،““ةاي◊ا ديق
دا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا نمشض اشضيأا

ناك امهم ،ةي-نا-م-ث-لا ه-ئا-شضعأا ع-م
.““ةمألا ءادعأاو ،ÚششوششŸا فقوم

قوراف.ج ^

ةيدنألا ةراصشتصسا ررقت ةطبارلا
ةلوطبلا فانئتصسا صصوصصخب

ةراششتشسا مدقلا ةركل ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا تررق ^
اهتاردق ىلع فوقولاو ،›ا◊ا مشسوŸا Òشصم ناششب ةيدنألا
بقعأا ،نايب ‘ ةطبارلا تفششكو ،تايرابمل-ل ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا
اهنأاب ،سسيمÿا سسمأا لوأا ءاشسم يذيفنتلا اهبتكم عامتجا

،ةيناثلاو ¤وألا Úتجردلا ةيدنأا عم تاعامتجا ةثÓث دقعتشس
نم ابيرق ةلأاشسŸا لوح ةيدنألا ءارآا علط-ت-شست-شس ا-ه-نأا ا-م-ك

ةطخ عشضو دق يرئاز÷ا دا–لا ناكو ،ءاتفتشسا هبشش لÓخ
ىلع زكترت ،يحشصلا رج◊ا عفر دع-ب م-شسوŸا لا-م-ك-ت-شسل
مث ،عيباشسأا6وÚ 5ب ام حواÎت ةÎفل تابيردتلا فانئتشسا
نم ،عيباشسأا8 نوشضغ ‘ ةلوطبلا تلوج نم ىقبت ام ما“إا

““فافلا““ رارقب ةطبارلل يذيفنتلا بتكŸا بحر ،ىرخأا ةهج
دادشسب ““افيفلا““ اهتمزلأا يت-لا قر-ف-لا ةد-عا-شسÃ ي-شضا-ق-لا
اومدقت نيذلا ÚبردŸاو ÚبعÓل اهيلع ةقحتشسŸا نويدلا
،ةبيشصعلا تاقوألا هذه لث-م ‘ ة-شصا-خ ،ا-هد-شض ىوا-ك-ششب
لخدتلا تررق اهنأاب ةط-بار-لا تن-ل-عأا ،ر-خأا بنا-ج ى-ل-عو
يذلا برشسŸا يتوشصلا ليجشستلا ةيشضق ‘ Êدم فرطك
ناكو ،ةلوطبلا تايرابم سضعب بيتÎل يعشس هاوحف نمشضتي
ريدŸا ةيافلح دهف عاديإاب ،يشضاŸا دحألا رمأا دق ءاشضقلا
،يوادعشس ميشسن ،ÚبعÓلا ليكوو ،فيطشس قافو يدانل ماعلا
ةطبارلا تفششكو ،ةيشضقلا ‘ ام-ه-طرو-ت-ل ،تقؤوŸا سسب◊ا
سسيئرلا ،وعاشس ميهاربإا دشض ةيئاشضق ىوعد عفÎشس اهنأاب
تارار-ق-لا-ب تب-حر ا-م-ك ،ةر-ك-شسب دا–ا يدا-ن-ل ق--با--شسلا
يلع ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو اهذختا يتلا تاردابŸاو

.داشسفلا ةبراfi ليبشس ‘ يدلاخ
قوراف.ج^

ايمصسر صسصسأاتت ةفرتحملا ةطبارلا
يندم فرطك

فرطك سسشسأاتت نأا مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تررق ^
نم لك هيف طروت يذلا برشسŸا ليجشستلا ةيشضق ‘ Êدم
Òجانمو ،ةيا-ف-ل-ح د-ه-ف ،ف-ي-ط-شس قا-فو-ل ما-ع-لا ر-يدŸا
سسب◊ا نهر امهعشضو ” نيذللا ،يوادعشس ميشسن ،ÚبعÓلا
،ة-ط-بار-لا سسي-ئر بئا-ن ح-شضوأاو ،ي-شضاŸا د-حألا تقؤوŸا

Êدم فرطك ايمشسر تشسشسأات ةطبارلا““ نأا ،موديقلب قوراف
اذه نإاف ،لبق نم هتدكأاو قبشس ام-ل-ث-مو .ة-ي-شضق-لا هذ-ه ‘

.““ةدششب اهب ددنن ةحيشضف دعي برشسŸا ليجشستلا
يوادعشس مهتا اميف ،تايرابŸا بيتÎب ةيافلح ماهتا ”و

،مدق ةرك ةارابم ةجي-ت-ن ى-ل-ع Òثأا-ت-لا ل-جا ن-م ةو-ششر-لا-ب
¤ا ةفاشضا ,نيرخأÓل ةشصاÿا ةاي◊ا-ب سسا-شسŸا ،Òه-ششت-لا
ليكو هب دافأا امبشسح ،اهبحاشص ةقفاوم نود ةŸاكم ليجشست
.ةيروهم÷ا
ةمكfi ةيروهمج ليكو دكأا ،Úنثلا موي ةيفحشص ةودن ‘و
نكي ⁄و ليجشستلا ةح-شص تت-ب-ثأا ةÿÈا نأا د-مfiا يد-ي-شس
ىوعد ةشضايرلاو بابششلا ةرازو عفر دعب كلذ يتأايو .كÈفم
.لوه‹ دشض ةيئاشضق

قوراف.ج^
ةمصصاعلا دا–ا

عاجرتصسا يف بغرت ةراطصسوصس
يفرعلا

هناديم طشسوت-م عا-جÎشسل ةرا-ط-شسو-شس ق-ير-ف ى-ع-شسي ^
رداشصم تدافأاو ،لبقŸا مشسوملل ابشس– ‘رعل رامع قباشسلا

رامع ،لئابقلا ةب-ي-ب-ششل ›ا◊ا بعÓ-لا نأا-ب ة-ع-ل-ط-م د-ج
قوشس ‘ ةراطشسوشس يدان تايولوأا نمشض د-جاو-ت-ي ،‘ر-ع-لا
مدق Òخألا اذه نأا ثيح ،ةلب-قŸا ة-ي-ف-ي-شصلا تلا-ق-ت-نلا

ةبيبششلا عم اهبعل يتلا ةÒخألا تايرابŸا ‘ Òبك ىوتشسم
نماي بردŸا ةل-ي-ك-ششت ‘ ة-م-هŸا قاروألا د-حأا ى-ح-شضأاو
ةداعتشسل حمطي يمشصاعلا يدانلا لعج ا-م و-هو ،Êا-ف-لز-لا
مشساوŸا ‘ يدانلا فیدر عم تع-ط-شس ي-ت-لا ه-ب-هاو-م د-حأا
.ةيشضاŸا

ةرواصسلا ةبيبصش=
ةحار مايأا ةرصشع نيبعÓلا حنم ررقي ليغيا
ةأافاكم ،ةرواشسلا ةبيبشش قيرف بردم ،ليغيإا نايزم ررق ^
جمانÈب مهمازتلا دعب ،مايأا01 ةدŸ ةحار مهحنÃ هيبعل
Èع يدانلا لاقو ،ةيشضاŸا رهششأا3 ةليط ،يدرفلا تابيردتلا
مايأا ةرششع هيبعل حنÁ ليغيإا نايزم بردŸا““ :““كوبشسيف““

جمانرب مه-ماÎحا د-ع-ب ،ة-ع-م÷ا سسمأا ن-م ة-ياد-ب ،ة-حار
ثÓثلا رهششألا ةليط ويدي-ف-لا-ب دار-ف-نا ى-ل-ع تا-ب-يرد-ت-لا
لودج ‘ عباشسلا زكرŸا ةرواشسلا ةبيبشش لتحيو ،““ةيشضاŸا
اهعمج ،ةطقن33 ديشصرب ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا بيترت

،دادزولب بابشش ردشصتŸا نع طاقن7 قرافب ،ةارابم22 نم
‘اعتب ةحارلا هذه حمشستشسو ،ل-قأا تا-يرا-ب-م سضا-خ يذ-لا
ابشس– ،ة-ي-ند-ب تÓ-ك-ششم ن-م نو-نا-ع-ي ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا

رج◊ا تاءارجإا عفر روف ،يشضايرلا طا-ششن-لا فا-ن-ئ-ت-شسل
 .يحشصلا

،رئاز÷ا بختنŸ قبشسألا دعاشسŸا بردŸا ؛لولج Òهز فششك ^
،0102 لوغنأاب ايقيرفإا ·أا سسأاكل ءارحشصلا يبراfi عادو ليشصافت

Ëدقت مغر لعاف ل-ع-ف-ب نا-ك ا-ه-ن-ي-ح ر-شضÿا جور-خ نأا اد-كؤو-م
‘ مهلششفل اورأاث دق اوناك ةنعارفلا ،مهعشسو ‘ ام لك ÚبعÓلا
فشصن ‘ رأاثلاب ،رئاز÷ا مامأا ةÁزهلاب0102 ⁄اعلا سسأاكل لهأاتلا
،ةفيظن ةيعابرب رشضÿا اومزه ذإا ،0102 ‘ ةيراقلا ةلوطبلا يئاهن

رشصن بردم لاقو ،رشضÿا يبعل نم ة-ثÓ-ث در-ط د-ه-شش ءا-ق-ل ‘
سسأاك تايئاهن ‘ ““ :ةيفحشص هتاحيرشصت لÓخ ،قباشسلا ياد Úشسح

نومهفي دق نوللÙاو نوعباتŸا ،ةلهشس نكت ⁄ رومألا ايقيرفإا
ةلشصافو ةÒبك ةارابم نم جرخ ينطولا بختنŸا ةخشسنلا كلت ،كلذ

سضوÿ انبهذ يفناج رهشش ‘و ،Èمفون رهشش لÓخ نامرد مأا ‘
Êدبلا ىتحو يجولوكيشسلاو ينهذلا بعتلا كلذل ناكلا تايئاهن
تايرابŸا راوطأا Òشسن فيك انفرع كلذ مغر ،ادجاوتم لازي ل ناك

اهانلخد رشصم ةارابم““ :فاشضأاو ،““يبهذلا عبرملل ا-ن-لو-شصو ى-ت-ح
ةوق لكب مهيلع انزفو ⁄اعلا سسأاكل انلهأات دق انك اننأل Úحاترم
ل ءايششأا كانه تناك ءاقللا كلذ ‘ ،كلذ دهاشش هلك ⁄اعلاو ةرادجو
سضوÿا عيطتشسأا ل نآلا د◊ سسيلاوكلا رومأا ،ةدرÛا Úعلاب ىرت

‘ لداع نكي ⁄ ايجوك ‘وك مك◊ا نأا دكؤوأا يننكلو ،اهليشصافت ‘
Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا ءا-م-شسأا ن-م ة-م-ئا-ق ه-ل تنا-كو ،ه-تارار--ق
درطب ماق هنأا ليلدلا و ،ةارابŸا وج نم مهجارخإل Úفدهتشسم
لك جار-خإا ‘ ح‚ اذ-ك-هو ،ءار-م◊ا ة-قا-ط-ب-لا-ب Úب-عل ة-ثÓ-ث
كلذ نم مغرلا ىلعو ،ءاقللا وج نم ايشسفن يرئاز÷ا بختنŸا

اهنأل بختنŸا ةدناشسŸ عراو-ششل-ل ة-ير-ئاز÷ا Òها-م÷ا تجر-خ
قوراف.ج ^                                               .““Úفدهتشسم انك اننأا ملعت تناك

ناك يف رئازجلا نم تمقتنا رصصم :لولج ريهز
لايدنوملا نم اهانيصصقأا امدعب0102
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ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
يبطلا صصحفلا رظتنيو رنراف مجاهŸا مشضي يشسليششت

سسمإ ،يناطيرب يف-ح-شص ر-ير-ق-ت ف-ششك ^
يدان رخأات ببشس يبطلإ فششكلإ نأإ ،ةعمجلإ
يناملألإ عم دقاعتلإ نلعإإ ي-ف ،ي-شسل-ي-ششت
.جيزبيل مجاهم رنريف وميت
نأإ تدكأإ دق ريراقت-لإ ن-م د-يد-ع-لإ تنا-كو
عفديشسو ،هحلاشصل ةقفشصلإ مشسح يشسليششت
اًبتإر رنريف حنميو ،يئإزجلإ طرششلإ ةميق
.ينيلرتشسإإ فلأإ081 غلبي اًيعوبشسأإ
ةقفشصلإ رخأات نإاف ،““روريم““ ةفيحشصل اًقفوو
ىتح يبطلإ فششكلل رنريف لامكإإ مدعل دوعي
نع ةجتان ةي-ت-شسجو-ل ل-كا-ششم بب-شسب ،نآلإ
.دجتشسملإ انوروك سسوريف ةمزأإ
يتلإ دويق-لإ سضع-ب كا-ن-ه نأإ ى-لإإ ترا-ششأإو
دجإوتلإو ةرئاطلإ بوكر نم رنر-ي-ف تع-ن-م
.زولبلإ عم هدقع ىلع عيقوتلإو ،يبطلإ فششكلإ ءإرجإل يشسليششت تابيردت يف
،ةلبقملإ ةيفيشصلإ تلاقتنلإ ةرتف للخ يشسليششتل ةيناثلإ ةقفشصلإ نوكيشس رنريف نأإ ركذي

.سسكايأإ مجن سشايز ميكح يبرغملإ حانجلإ عم دقاعتلإ زولبلإ نلعإإ بقع
،فلشستنيم رفيلوأإ نكل ،يشسليششتل لاقتنلإ ىلع قفإو رنريف sنإإ تلاق ةيملعإإ ريراقت تناك
طرششلإ ليعفتب ماق دان يأإ دجوي ل هنإإ ،““ايناملأإ ياكشس““ ةكبششل لاق ،يشضايرلإ جيزبيل ريدم
.نآلإ ىتح هدقع يف يئإزجلإ
نم هنأإ ركذ بولك نكل ،رنريف عم دقاعتلإ ةلواحمب ،قباشسلإ يف ،ةدششب لوبرفيل مشسإ طبترإو

.ةيلاحلإ فورظلإ يف ةريبك غلابمب تاقفشص مإربإإ ،حجرملإ ريغ
.““ًلإومأإ رشسخت ةيدنألإ لك ،ةظحللإ هذه يف““ :لاقو
ماعلإ يف عيبن نل حجرألإ ىلعو ،ةيمشسوملإ ركإذتلإ درن نأإ بجي ،روهمج نودب““ :فاشضأإو
نلو ةمهملإ تايشصخششلإ تإروشصقم ئلتمت نل ةإرابم51 وأإ ،01 لوأإ نودب لقألإ ىلع .لبقملإ
.““ركإذتلإ عابت

.““ًليلق ةفلتخم رومألإ ودبتشسو ،نيرخآلإ ءاكرششلإ ىلع رثؤويشس إذه““ حشضوأإو
ةيحانلإ نمو ،بتإورلإ نم ءإزجأإ نع لزانتلإ لثم ءايششأإ يف نيبعللإ ةششقانم““ :فاشضأإو
نويلم67 ىلإإ36) ينيلرتشسإإ هينج نويلم06 ىلإإ05 نيب حوإرتت ةميقب اًبعل يرتششن ىرخألإ
.““إذه حرششن نأإ بجي .(رلود

ناو ’ومروفلا
انوروك ببشسب تاقابشسلا نم ددع ءاغلا

ملاعلإ ةلوطب يف ىربكلإ ةزئاجلإ تاقابشس ءاغلإإ إوررق مهنإإ ،ةعمجلإ سسمإ ،نومظنم لاق ^
ةمزألإ رإرمتشسإ لظ يف ماعلإ إذه نابايلإو ةروفاغنشسو ناجيبرذأإ يف تإرايشسلل1 لومروف
.انوروك سسوريفل ةيملاعلإ ةيحشصلإ
وكانوم ةزئاج قابشس اهنيب نم ،ىرخأإ تاقابشس4 ءاغلإإ ،1 لومروف تررق قباشس تقو يفو
ةيليوج نم سسماخلإ يف اشسمنلإ يف سصلقملإ مشسوملإ فانئتشسإ تررق امنيب ،ريهششلإ ىربكلإ
.لبقملإ
،انوروك سسوريف ةمزأإ اهلثمت يتلإ تايدحتلإ رإرمتشسإ لظ يف““ نايب يف1 لومروف تلاقو
هذه يف ةررقملإ تاقابشسلإ ءاغلإإ نابايلإو ةروفاغنشسو ناجيبرذأإ يف انؤواكرششو نحن انررق
.““0202 مشسوم يف لودلإ
إرظن ،ةروفاغنشسو ناجيبرذأإ يقابشس ميظنت ليحتشسملإ نم حب-شصأإ ه-نأإ ،ة-لو-ط-ب-لإ تفا-شضأإو
.نيقابشسلإ نيذه ةماقإل عرإوششلإ يتبلح ءانبل بولطملإ تقولل
زاجنإإ عنمتو قيعت يتلإو ةشضورفملإ دويقلإ““ نإإ ىربكلإ ةروفاغنشس ةزئاج قابشس ومظنم لاقو

.““يليللإ قابشسلإ ءاغلإاب رإرق ذاختإ ىلع مهتربجأإ ،قابشسلإ ةبلح
ىلعأإ نم وهو ة-لا-ح ف-لأإ93 وحن ةروفاغن-شس ي-ف91-ديفوكب ةباشصإلإ تلاح دد-ع غ-ل-بو
.ايشسآإ ةراق يف تلدعملإ
ةماقإإ نع يلختلإ رإرق ىلإإ اشضيأإ ىدأإ رفشسلإ دويق رإرمتشسإ نابايلإ يف““1 لومروف تلاقو
.““قابشسلإ
يف إررقم ناك يذلإو ةيرانلإ تاجإردلل ىربكلإ نابايلإ ةزئاج قابشس ىغلأإ ،قباشس تقو يفو

.اشضيأإ رفشسلإ دويق رإرمتشسإ ةجيتن ،لبقملإ لوألإ ربوتكأإ81 يف يجيتوم ةبلح
نيجورملإو نييلاحلإ نيجورملإ عم إريبك امدقت انققح““ اشضيأإ1 لومروف نايب يف ءاجو
سضعب مامتهإ ةجيتن سسامحلاب رعششنو تاقابشسلل لدعملإ ج-ما-نر-ب-لا-ب ل-شصت-ي ا-ي-ف دد-ج-لإ
.““0202 مشسوم للخ تاقابشس ةفاشضتشساب ةديدجلإ تابلحلإ
يف متتخي يذلإ يلاحلإ مشسوملإ للخ اقابشس81-51 ميظنت ةيناكمإاب قثن نحن““ نايبلإ متخو
قلطنإ لبق مشسوملل يئاهنلإ جمانربلإ نع فششكلإ عقوتنو ربمشسيد فشصتنم يف يبظوبأإ
.““اشسمنلإ يف مشسوملإ

خينويم نرايب
نرايبلا تابيردتل دوعيو لازتع’ا نع عجاÎي نبور

بعل نبور نييرآإ يدنلو-ه-لإ دا-ع ^
نم روهظلل ،قبا-شسلإ خ-نو-ي-م نر-يا-ب

مويلإ ،يرافابلإ تابيردت ي-ف د-يد-ج
مشسوملإ ةياهن ذنم ةرم لوأل ،ةعمجلإ
 .يشضاملإ

هلإزتعإ نلعأإ ا-ًما-ع63 ـلإ بحا--شص
ىهنأإ امدعب ،مرشصنملإ مشسوملإ ةياهنب
يتلإو ،انيرأإ زنايلأإ بعلم لخإد هتلحر
.مإوعأإ01 تمإد
نبور نإاف ،““دليب““ ة-ف-ي-ح-شصل ا-ًق-فوو
قفإرم يف هروهظ-ب ع-ي-م-ج-لإ تغا-ب
يدرف لكششب بردتلل ،نرياب تابيردت
برد-م فإر-ششإإ تح-ت ة-عا-شس ةد-م-ل
.سشيورب رجلوه ،ةيندبلإ ةقايللإ
نبور ةدوع نأإ ىلإإ ةفيحشصلإ تراششأإو
ن-ع ه-ع-جإر-ت د-ه-م-ت تا-ب-يرد-ت-ل--ل
اًشضرع هيقلت دعب اميشس ل ،لإزتعلإ

.إًرخؤوم يليزإربلإ وجوفاتوب يدان نم
ىلإإ ةريششم ،لإزتعلإ نع عجإرتلإ ىلع قباشسلإ يدنلوهلإ يلودلإ مزع ““دليب““ تفن ،كلذ مغر
.انوروك ةحئاج ببشسب رظحلإ ةرتف للخ ةيندبلإ هتقايل ىلع ظافحلإ يف طقف هتبغر
ثبب قيرفلإ اهدقع يتلإ ،ةيلزنملإ خنويم نرياب يبعل تابيردت يف ةكراششملإ نبورل قبشسو
.يشضاملإ يام فشصتنم يف اجيلشسدنوبلإ ةدوع لبق ويديفلاب رششابم
ـلإ ةلوجلإ تاشسفانم نمشض ،تبشسلإ إًدغ ،خابدلجنششنوم ايشسوروب ةهجإومل نرياب دعتشسيو
نع طاقن7 قرافب ،ةطقن07 ديشصرب بيترتلإ لودج هردشصت لظ يف ،يناملألإ يرودلإ نم13
.دنومترود هدراطم

ةعبطلإ ليجأات نأاب سسليإإ ميلشس ربتعإو ^
لدب2202 ةنشس ىلإإ نإرهوب باعلألل91ـلإ

نوكيشس افلشس إررقم ناك املثم ,1202 نم
خيراتلإ نأإ امب ةرهاظتلإ هذه حلاشص يف
تابختنملإ روشضح ىلع عجششيشس ديدجلإ
.اهييشضاير لشضفأاب ةكراششملإ
ررقت يذلإ ليجأاتلإ إذه““ : سسليإإ حرشصو
يف ةيطشسوتملإ باع-لألإ ة-ما-قإإ يدا-ف-ت-ل
امدعب ةيبملوألإ باعلألإ ءإرجإإ ةرتف سسفن
ةيفلخ ىلع دحإو ماعب ىرخألإ يه تلجأات

انترهاظت مدخيشس ,انوروك سسوريف ةحئاج
لودل-ل ح-م-شسي-شس ه-نأل سصا-خ ه-جو ى-ل-ع
لشضفأاب رئإزجلإ ىلإإ مودقلا-ب ة-كرا-ششم-لإ
.““اهييشضاير
يف قباشسلإ ير-ئإز-ج-لإ ل-ط-ب-لإ فا-شضأإو
باعلألإ ليجأات نع مجن دقل““ : ةحابشسلإ
تلوطب ةدع خيرإو-ت ر-ي-ي-غ-ت ة-ي-ب-م-لوألإ

انتهج نمو .تاشضايرلإ فلتخم يف ةيملاع
باعلألل ديدجلإ دعوملإ طبشضل انعراشس
ةيليوج5و نإوج52 نيب ام ةيطشسوت-م-لإ

تاشسفانم-لإ ع-م ن-مإز-ت-ت ل ى-ت-ح ,2202
دعوم لوحتي-شس ثي-ح ,ىر-خألإ ة-ي-لود-لإ
نيينعملإ نييشضايرلل ةح-نا-شس ى-لإإ نإر-هو
ديجلإ ريشضحتلإ لجأإ نم هيف ة-كرا-ششم-ل-ل
عيباشسألإ يف ماقتشس يتلإ ةيلودلإ ديعإوملل
.““هيلت يتلإ
ةينطولإ ة-ن-ج-ل-لإ سسل-يإإ م-ي-ل-شس سسأإر-تو
عامتجإ يف ةيطشسوتملإ باعلألإ ريشضحتل
دعب نع يئرملإ لشصإوتلإ ةينقت ة-ط-شسإو-ب

يلودلإ داحتلل ةعباتلإ قيشسنتلإ ةنجل عم
مت ثيح ,طشسوتملإ سضيبألإ رحبلإ باعلأل
21ـلإ ناجللإ لمع سضإرعتشسإ ةبشسان-م-لا-ب
.ةينطولإ ريشضحتلإ ةنجلل ةعباتلإ
ماتخ يف باعلألل ماع-لإ ر-يد-م-لإ بر-عإو

ر-ي-شسل ه-حا-ي-ترإ ن--ع عا--م--ت--جلإ إذ--ه
ذنم ةيحشصلإ ةمزألإ مغر““ ,تإدإدعتشسلإ

رجحلإ نلعإإ ىلإإ تدأإ يتلإو رهششأإ ةدع
فر-ظ-لإ إذ-ه نأإ ى-لإإ إر-ي-ششم ,““ي-ح-شصلإ
ةينعملإ ناجللإ ءاشضعأإ عنمي مل““ سصاخلإ

هل حاترإ ا-م و-هو م-ه-ل-م-ع ة-ل-شصإو-م ن-م
.““ةيلودلإ قيشسنتلإ ةنجل ىلع نوفرششملإ
تمدقت““ هتئيه نأاب ثدحتملإ سسفن ددششو
دعوملإ عم ةنراقم تإريشضحتلإ يف إريثك
ةمانزرب قلعت ام اميشس ,باعلألل ديدجلإ
لك خ-يرإو-ت ط-ب-شض م-ت ي-ت-لإ ة-شسفا-ن-م-لإ
.““ةشضاير42 يف302 اهددعو تاقباشسملإ
ة-ن-ج-ل سسي-ئر دد-شش ,ه-تإذ قا-ي-شسلإ ي--فو
درا-نر-ب ي-شسنر-ف-لإ ,ة-ي-لود-لإ ق-ي-شسن-ت-لإ
سسفنب ظافت-حلإ ةرور-شض ى-ل-ع ,مل-شسمأإ
لبق نم ةددحملإ ةيشضايرلإ تاشصاشصتخلإ
امدعب ,ةدحإو ةنشسب باعلألإ ل-ي-جأا-ت م-غر
ةشضاير ةفاشضإإ يف نيمظنم-لإ سضع-ب ر-ك-ف
رئإزجلإ اهي-ف كل-ت-م-ت ي-ت-لإ ف-يد-ج-ت-لإ

امك ,تايلإديملاب جيوتتلل ةريب-ك ا-ظو-ظ-ح
.سسليإإ هيلإإ راششأإ
إذه ة-شصر-ف لوؤو-شسم-لإ تإذ م-ن-ت-غإ ا-م-ك
رهشش ذنم نيبناجلإ ن-ي-ب لوألإ عا-م-ت-جلإ

لاغششألإ مدقت سضرعل مرشصن-م-لإ ر-يإر-ب-ف

اهنم ءإوشس ةيشضايرلإ قفإرملإ ىوتشسم ىلع
كلت وأإ زاجنلإ د-ي-ق د-جإو-ت-ت ي-ت-لإ كل-ت
اهنأإ إدكؤوم ,ةئ-ي-ه-ت-لإ ةدا-عإل ة-ع-شضا-خ-لإ
,““ةددحملإ ديعإوملإ يف اهل-ك م-ل-ت-شست-شس““

ةيلودلإ ةنجللإ يلثمم هبشسح حإرأإ ام وهو
هلؤوافت تقولإ سسفن يف ايد-ب-م ,با-ع-لأل-ل
لشضفأإ نم““ نإرهو ةرود نوكت نأاب ريبكلإ
سضيبألإ رحبلإ باعلأإ خيرات يف تإرودلإ
.““طشسوتملإ

نأاب سسليإإ ديشسلإ نأامط ,ىرخأإ ةهج نم
ىلإإ طشسوتملإ سضيبألإ رحبلإ باعلأإ ليجأات
ىلع ري-ثأا-ت يأإ ه-ل نو-ك-ي ن-ل““2202 ةن-شس
بناجلإ نم ميظنت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لإ ة-ن-ج-ل-لإ
ةبعشصلإ ةيداشصتقلإ ةيعشضولإ مغر ,يلاملإ
.““دلبلإ اهب رمت يتلإ
تلشصحت هتئيه نأاب ددشصلإ إذه يف عباتو

ةينإزيم لثم-ي جد را-ي-ل-م1ر3 غلبم ى-ل-ع
ةيراجلإ ةنشسلاب ةشصاخلإ ةينطولإ ةن-ج-ل-لإ

هذه ميشسق-ت““ ى-ل-ع ل-م-ع-ي-شس ه-نأإو ,0202
تايشصوتل إذيفنت نيماع ىلع ة-ي-نإز-ي-م-لإ
ديششرت ةرور-شضب ة-ي-مو-م-ع-لإ تا-ط-ل-شسلإ
.““تاقفنلإ

ر .ق  ^

2202 طسسوتملا رحبلا باعلا

ميظنتلا ةنجلل ةيفاشضا ةينازيم خشضت نل ةلودلا
خسضت نل ةلودلا نا ،ضسÓيا ميلسس ،2202 نارهو طسسوتملا ضضيب’ا رحبلا باعل’ ماعلا ريدملا فسشك
ةيلاحلا ةينازيملا ميسسقت ررقت ثيح ،انوروك ةحئاج ببسسب ماعل باعلا ليجأات مغر ةيفاسضا ةينازيم
.تاقفنلا ديسشرتو

يبريد يف اًمهم إًراشصتنإ ةيليبششإإ ققح ^
ةيئانثب سسيتيب لاير هفيشض ىلع ،سسلدنألإ
ءاشسم ،نإوخزيب زيششناشس بعلم يف ،ةفيظن
.اجيللإ نم82ـلإ ةلوجلإ نمشض ،سسمإ لوإ
اهدهششت يتلإ ى-لوألإ ةإرا-ب-م-لإ ي-ف كلذو
ببشسب رهششأإ3 لبق اهفقوت ذنم ،ةقباشسملإ
فرعو ،دجتشسملإ ا-نورو-ك سسور-ي-ف ة-مزأإ
يدنام ىشسيع يرئإز-ج-لإ با-ي-غ ءا-ق-ل-لإ
.نو طايتحلإ يف سسلج يذلإ
سسوبماكوأإ سساكول ،ةيليبششإإ يفده لجشسو
ودنانريفو ،(ءإزج ةل-كر)65 ةقيقدلإ ي-ف
.26 ةقيقدلإ يف سسجير
ىلإإ هديشصر ةيليبششإإ عفر ،راشصتنلإ إذهبو
دمجت امنيب ،ثلاثلإ زكرملإ يف ةطقن05
زكرملإ يف ،ةط-ق-ن33 دنع سسيت-ي-ب لا-ير
ركبم ديدهتب ةإرابملإ تأإدبو .رششع يناثلإ

ل-شسرأإ يذ-لإ ،سسو-ب-ما-كوأإ سسا-كو--ل ن--م
رشسيألإ مئاقلاب تمدطشصإ ةيو-ق ةد-يد-شست
.01 ةقيقدلإ يف ،سسيتيبل

،سضرألإ باح-شصأإ تلوا-ح-م تر-م-ت-شسإو
ةيشضرع ةرك سسافان سسوشسيخ لشسرأإ ثيح
هل-ي-مز سسأإر ى-لإإ ،ءإز-ج-لإ ة-ق-ط-ن-م ي-ف
رشسيألإ مئاقلإ بناجب ددشس يذلإ ،يدنوك
.22 ةقيقدلإ يف ،سسيتيب ىمرمل
نم ةيشضرع ةرك يدإد-ح-لإ ر-ي-ن-م ل-شسرأإو
جنوي يد كو-ل ا-ه-ل-با-ق ،ر-شسيألإ فر-ط-لإ
مئاقلإ رإوجب تبهذ ةركلإ ن-ك-ل ،سسأإر-لا-ب
.62 ةقيقدلإ يف
لا-ير بعل سسي-لا-نا-ك و-ي-جر-ي-شس دد-شسو
،ءإزجلإ ةقطنم جراخ نم ةيوق ةرك ،سسيتيب
.83 ةقيقدلإ يف ةيليبششإإ ىمرم ىلعأإ
طغ-شض دإز ،ي-نا-ث-لإ طو-ششلإ ة-يإد-ب ع-مو
،مدقتلإ فده ليجشست نع اًثحب ةي-ل-ي-ب-ششإإ

ةلكر ،ةإرابملإ مكح ،زوهل ويتام حنم ىتح
،45 ةقيقدلإ ي-ف سضرألإ با-ح-شصأل ءإز-ج

،إرتراب كرام ن-م ل-خد-ت دو-جو ىو-عد-ب
يف جنوي يد كول ىلع ،سسيتيب لاير بعل
.45 ةقيقدلإ

اهددشسو ،ةلكرلإ ذيفنتل سسوبماكوأإ ىربنإو
.55 ةقيقدلإ يف حاجنب
ودنانريف ،ط-شسو-لإ ط-خ بعل ف-عا-شضو
،26 ةقيقدلإ يف ةيليبششإل ةجيتنلإ ،سسجير

هليمز ن-م ة-ي-شسأإر ةر-ير-م-ت ى-ق-ل-ت ثي-ح
ىشصقأإ ىرخأإ ةيشسأإرب اهعشضيل ،سسوبماكوأإ
ر-ي-ن-م سضر-ع-تو .سسي-ت-ي-ب ى-مر-م را--شسي
ملو ،ةباشصإلل ةيليبششإإ مجا-ه-م يدإد-ح-لإ
هبردم عفديل ،بعللإ لامكتشسإ ىلع ردقي

يف ،هنم لدب وشسوشسب يجيتي-بو-ل ن-ي-لو-ج
عفإدم إرترا-ب سضر-ع-ت ا-م-ك .57 ةقيقد-لإ
،88 ةقيقدلإ يف ،ةيلشضع ةبا-شصإل سسي-ت-ي-ب
نكل ،ةيقبتملإ قئاقدلإ لامكإإ عطتشسي ملو
.ةشسمخلإ تإرييغتلإ ىهنأإ دق ناك هقيرف
ليك-ششت ي-ف سسي-ت-ي-ب لا-ير و-ب-عل ل-ششفو

باحشصأإ ىمرم ىلع ،ة-ي-ق-ي-ق-ح ةرو-ط-خ
ةيليبششإإ زوفب ةإراب-م-لإ ي-ه-ت-ن-ت-ل ،سضرألإ
(2-0).

ر .ق ^

ةينابسس’ا ةلوطبلا
ةيرئازج ةكراششم نود اغيللا ةدوع
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ةقرافأ’ا Úيكيرمألل ةعفشص اهوÈتعا
ةيدوبعلا ةبق◊ نازمري نامزو ناكÃ اناجرهم مظني بمارت ^

‘ يباختنا ناجرهم ميظنت ررقو ،ةيوق ةطرصشل ةجاحب هدÓب نإا بمارت دلانود يكÒمألا سسي-ئر-لا لا-ق
رمتصست تقو ‘ ،ةيلاردفنوكلا ةبق◊ا ‘ دوصسلا دصض اهتيرصصنعب رهتصشت ةنيدÃ ““ةير◊ا موي““ ة-ل-ط-ع
.ةييقيرفألا لوصصألا يوذ نم ÚيكÒمألا دصض نمألا لاجر فنعب ةددنŸا تاجاجتحلا هيف

ديزتشس هترأدإأ نإأ يكÒمألأ ضسيئرلأ لاقو ^
ذخ-ت-ت-شسو ة-طر-ششلأ بيرد-ت ‘ را-م-ث-ت-شسلأ
لاŸأ ضسأأر لو---شصو ةدا---يز----ل تأءأر----جإلأ
.تايلقألأ تاعمت‹ ‘ ةÒغشصلأ تاكرششلل
ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ نأأ ى-ل-ع بمأر-ت دد-شش و

اه-ن-كÁ لو ،ىو-قأأ ة-طر-شش تأو-ق ¤إأ جا-ت–
Úي-كÒمألأ ÚيÓ-م م-شصو-ب مد-ق-ت-لأ ق-ي-ق–

.ةيرشصنعلاب
رأرمت-شسأ ط-شسو بمأر-ت تا-ح-ير-شصت ي-تأا-تو
ة-ي-ششحوو ة-ير-شصن-ع-لأ ى-ل-ع تا-جا-ج-ت-حلأ
دوشسألأ يكÒمألأ لتقم ةيفلخ ىلع ،ةطرششلأ

ةنيدÃ ةطرششلأ يديأأ ىلع اقنخ ديولف جروج
.يشضاŸأ يام ‘ ضسيلوباينيم

تأدا-ق-ت-نأ بمأر-ت ه-جأو-ي ،ه-تأذ قا-ي-شسلأ ‘
لبقŸأ عوبشسألأ يباختنأ ر“ؤوم ميظنت هرأرقل

ةياهنل خرؤوت يتلأ ““ةير◊أ موي““ ة-ل-ط-ع لÓ-خ
عوقوب ترهتششأ ة-ن-يد-م ‘ كلذو ،ة-يدو-ب-ع-لأ

.1291 ماع ةعورم ةيرشصنع ةحبذم
ه-ت-ل-م-ح نأأ ق-با-شس تقو ‘ بمأر-ت ن--ل--عأأو
نأوج91 موي أر“ؤوم مظن-ت-شس ة-ي-با-خ-ت-نلأ
اموهÓ-كوأأ ة-يلو ‘ ا-شسلو-ت ة-ن-يدÃ يرا÷أ
ن-م %03 ن-م Ìكأأ قرا-ف-ب ا-ه-ي-ف زا-ف ي--ت--لأ
.6102 تاباختنأ ‘ تأوشصألأ
ىركذ ةبشسانÃ ةيونشس ةلطع وه نأوج91 مويو
لفتحيو ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةيدوبعلأ ةياهن
موي هفشصوب يقيرفأأ لشصأأ نم نويكÒمألأ هب

.مهل لÓقتشسأ
ةيلو نع دوشسألأ ضسرغنوكلأ وشضع بتك درغو
بمأÎل يباختنلأ ر“ؤوŸأ““ نيرج لآأ ضساشسكت
زمر) ةيكÒمألأ ةيلأردفنوكلأ (ةبقح) مÓعأاب
نم Ìكأأ وه اشسلوت ‘ (ةيرشصنع-لأو ة-يدو-ب-ع-لأ

اهنإأ ..ةقرافألأ ÚيكÒمألأ هجو ىل-ع ة-ع-ف-شص
.““دÓبلأ ‘ ةدايق ىلعأأ نم ةينلع ةيرشصنع
Ìكأأ دحأأ ا-حر-شسم1291 ‘ ا-شسلو-ت تنا--كو
،دÓبلاب ة-يو-مد ير-شصن-ع-لأ ف-ن-ع-لأ ثأد-حأأ

Úنطأوم ضضيبلأ تاباشصع تم-جا-ه ا-مد-ن-ع
تأرجفتمو ةحل-شسأا-ب لا-م-عأأ ز-كأر-مو أدو-شس
.تأرئاط اهتطقشسأأ

ةيكÒمألأ عافد-لأ ةرأزو تر-كذ ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ر-مأأ Èشسإأ كرا-م ر-يزو-لأ نأأ (نو-غا-ت-ن--ب--لأ)

Ãي-ن-طو--لأ ضسر◊أ ة--با--ج--ت--شسأ ة--ع--جأر
ة-طر-ششلأ ة-ي-ششحو ى-ل-ع تا-جا--ج--ت--حÓ--ل
تايلولأ ءاحنأأ ‘ تعلدنأ يتلأ ة-ير-شصن-ع-لأو
 .ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ةدحتŸأ

ت’اكو^

انوروك
 ةرم   لوأ’ ””ج◊ا ءاغلإا سسردت”” ةيدوعشسلا

ةكلمŸا سسيشسأات ذنم
ةرمعلأو ج◊أ ةرأزو ‘ Òبك لوؤوشسم لاق ^

““زÁات لا-ششن-ن-يا-ف““ ة-ف-ي-ح-شصل ة-يدو-ع-شسلأ
مشسوم ءاغلإأ ضسردت تاطلشسلأ نإأ ةيناطيÈلأ
ماع ةكل-مŸأ ضسي-شسأا-ت ذ-ن-م ةر-م لوأل ج◊أ

ةباشصإلأ تلا-ح دد-ع زواŒ نأأ د-ع-ب ،2391
.ضصخشش000،001 دجتشسŸأ انوروك ضسوÒفب
ة-ي-شضق-لأ ة-شسأرد ت“““ ه-نإأ لوؤو-شسŸأ لا-قو
تاهويران-ي-شس ‘ ر-ظ-ن-لأ ير-ج-يو ة-يا-ن-ع-ب

flيم-شسر رأر-ق ذا-خ-تأ م-ت-ي-شسو .ة-ف-ل-ت ‘
.““عوبشسأأ نوشضغ
 ⁄اعلأ ‘  انوركب  ةباشصإأ ÚيÓم915.7
ة-ع-ب-شس د-ج-ت-شسŸأ ا-نورو-ك ضسوÒف با-شصأأ

مهنم ‘وت ،⁄اعلأ لو-ح ا-ف-لأأ915و ÚيÓم
ديزأأ ءافششلل لثا“ Úح ‘ ،083و فلأأ024
.افلأأ333و ÚيÓم ةثÓث نم
Ìكألأ ةلود-لأ ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ لأز-ت لو
نم ⁄اعلأ ىوتشسم ىلع ضسوÒفلأ نم أررشضت

تلجشس ذإأ ،تايفولأو تا-با-شصإلأ دد-ع ثي-ح
فلأأ311و ةباشصإأ Êويلم نم ديزأأ Ú◊أ ىتح
.ةافو ةلاح
‘ ايناطيرب ل– تاي-فو-لأ دد-ع ثي-ح ن-مو
،ةافو ةلاح فلأأ14 نم ديزأاب ةيناثلأ ةبترŸأ
ةلاح76143 ايلاط-يإأو ،91904 ليزأÈلأ م-ث
.63172 اينابشسإاف ،ةافو
مقرلأ ليزأÈلأ لت– تا-با-شصإلأ ثي-ح ن-مو
تلجشس ثيح ،ةدحتŸأ تايلولأ دعب Êاثلأ

ةبا-شصإأ ف-لأأ008 ن--م د--يزأأ Ú◊أ ى--ت--ح
.دجتشسŸأ انوروك ضسوÒفب
،ةÒخألأ ة-عا-شس ن-ير-ششع-لأو ع-برألأ لÓ-خو
ةديدج ة-با-شصإأ21403 ل-يزأÈلأ تل-ج--شس
ددع ›ا-م-جإأ ع-فر-ي ا‡ ،ا-نورو-ك ضسوÒف-ب
.828و فلأأ208 ¤إأ تاباشصإلأ
ةافو9321 تلجشس اهنإأ ةحشصلأ ةرأزو تلاقو

ليزأÈلأ ‘ تايفولأ ›امجإأ عفتÒل ،ةديدج
.91904 ¤إأ
›ا--م--جإأ Úب ن--م نأأ ةرأزو---لأ تح---شضوأأو
595و افلأأ543 ‘اعت ،ةلجشسŸأ تا-با-شصإلأ

.اشصخشش
205 عقأوب ةثلاثلأ ةبترŸأ ‘ ايشسور يتأاتو
اهتايفو زواجتت ⁄ امنيب ،ةباشصإأ634و فلأأ

2356.
ددع ثيح نم ةعبأرلأ ةبترŸأ دنهلأ لت–و
.افلأأÚ 792◊أ ىتح تلجشس ذإأ تاباشصإلأ
ددع نإأ ةرشسألأ نوؤوششو ةحشصلأ ةرأزو تلاقو
،ةعم÷أ مويلأ65901 عقأوب دأز تا-با-شصإلأ
.8948 ¤إأ تايفولأ ددع لشصوو

ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تن-ل-عأأ ،ر-شصم ‘و
ضسوÒفب ةديدج ةباشصإأ ةلاح2441 ليجشست
ةفاشضإأ ،ءاعبرألأ ةلا-ح5541 لباقم انورو-ك
.ةافو ةلاح53 ¤إأ
›امجإأ نأأ   ةرأزولأ مشساب ثدحتŸأ ركذو
ضسوÒفب رشصم ‘ هلي-ج-شست ” يذ-لأ دد-ع-لأ
62793 وه ،ضسيمÿأ ىتح دجتشسŸأ انوروك

تفاعت ة-لا-ح19601 مه-ن-م-شض ن-م ،ة-لا-ح
رج◊أو لزع-لأ تا-ي-ف-ششت-شسم ن-م تجر-خو
.يحشصلأ
ةلاح7731 تلجشس رشصم نأأ دها‹ حشضوأأو
.دجتشسŸأ انوروك ضسوÒف ءأرج ةافو
ةياعرل-ل ع-شضخ-ت““ تلا◊أ ع-ي-م-ج نإأ لا-قو
ةحشصلأ ةمظن-م تأدا-ششرإل ا-ًق-فو ة-ي-ب-ط-لأ
.““ةيŸاعلأ

ةيحشصلأ تا-ط-ل-شسلأ تن-ل-عأأ ،ا-ه-ب-نا-ج ن-م
ةباشصإأ تلاح عبشس ليجشست ةعم÷أ ةينيشصلأ

اهنيب نم ،دجتشسŸأ انوروك ضسوÒفب ةديدج
Úكب ‘ ضسوÒفلل يلfi لا-ق-ت-نأ ة-لا-ح لوأأ

.عيباشسأأ ذنم
نأأ ¤إأ Úكب ‘ ةيحشصلأ تاطلشسلأ تراششأأو

نم غلبي لجرل تناك ةيلÙأ ةباشصإلأ ةلاح
رهظت ةدايع ¤إأ هدرفÃ لشصو اماع25 رمعلأ

ضضأرعأأ روهظ نود ةعط-ق-ت-م ى-م-ح ه-ي-ل-ع
.ىرخأأ
انوروك ضسوÒفب هتباشصإأ تاشصوحفلأ تتبثأأو
دأرفأأ لزعب تاط-ل-شسلأ تر-مأأو ،د-ج-ت-شسŸأ
‘ ضسوÒفلأ ةحفاكم Òبأدت ةداعإأو هترشسأأ
.هنطقي يذلأ ي◊أ
ةافو ةلاحو انوروكب ة-با-شصإأ0051 نم د-يزأأ
 رطق ‘ ةيشضاŸأ ةعاشس42ـلأ لÓخ ةدحأو
ـةعم÷أ مويلأ ،ةيرطقلأ ةحشصلأ رأزو تنلعأأ

ةدكؤوم ةديدج ةباشصإأ ةلاح7151 ليجشست نع
ةافو ة-لا-حو ،““91-ديفوك““ انورو-ك ضسوÒف-ب
.ةدحأو
يششفت ءدب ذنم ÚباشصŸأ ةليشصح تعفترأو
يفششو ،ةلاح81567 ¤إأ رطق ‘ ضسوÒفلأ

ةلاح22232 لأزت ل اميف ،اشصخشش69235
.ةطششن
،ةلاح07 ¤إأ يلكلأ تاي-فو-لأ دد-ع ع-ف-ترأو
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘ اشصخشش922 دجويو

انوروكب ةباشصإأ002 نم Ìكأأ لجشست ليئأرشسإأ
ةعاشس42 لÓخ

Œةد--يد÷أ تا--با--شصإلأ ة--ل--ي---شصح تزوا
اهدشصر ” يتلأ دجتشسŸأ انوروك ضسوÒفب

ةبت-ع هد-حو ضسي-مÿأ   لÓ-خ ل-ي-ئأر-شسإأ ‘
ليربأأ62 ذ-ن-م ةر-م لوأل ،ة-با--شصإأ002ـلأ
.يشضاŸأ
ليجشست ةيليئأر-شسإلأ ة-ح-شصلأ ةرأزو تد-كأأو
ببشسي يذلأ ضسوÒفلاب ةديدج ةباشصإأ412
ا--م ،ضسي--مÿأ   لÓ--خ ““91-ديفوك““ ضضر-م
يششف-ت ةÒتو عا-ف-ترأ ةدا-عإل ة-عز-ن ضسك-ع-ي
فيفخت ةيفلخ ىلع ،ةيÈعلأ ةلودلأ ‘ ءابولأ
.ىودعلأ راششتنأ نم دحلل ةشضورفŸأ دويقلأ
نآلأ ىتح ليئأرشسإأ ‘ تلجشس ،ماع لكششبو
‘ اÃ ،انوروك ضسوÒفب ةدكؤوم ةباشصإأ96581
.ءافشش ةلاح05251و ةافو ةلاح003 كلذ
مهنم42 ،ةرطخ ةلاح ‘ اشضيرم43 لأزي لو

.يعانطشصلأ ضسفنتلأ ةزهجأأ ىلع
ةديد÷ا تايفولا ‘ عجارت

‘ انوروكب تاباصصإلا ‘ عافتراو
ناريإا

ةعم÷أ   ةينأريإلأ ةيحشصلأ تاطلشسلأ تنلعأأ
ةديدج ةباشصإأ فلأأ3.2 نم Ìكأأ دشصر نع
تاعاشسلأ لÓخ دجتشسŸأ ا-نورو-ك ضسوÒف-ب
Êاثلأ مويلل اعافترأ لثÁ ام ،ةيشضاŸأ42ـلأ

.›أوتلأ ىلع
ليجشست ة-ي-نأر-يإلأ ة-ح-شصلأ ةرأزو تد-كأأو

ببشسي يذلأ ضسوÒفلاب ةديدج ةباشصإأ9632
Òخألأ مو--ي--لأ لÓ--خ ““91-ديفو-ك““ ضضر-م
ةباشصإأ1102و ضسيمÿأ ةباشصإأ8322 لباقم)
تاباشصإلأ ددع ›امجإأ ح-ب-شصي-ل ،(ءا-ع-برألأ
ةيمÓشسإلأ ةيروهم÷أ ‘ ا-هد-شصر ” ي-ت-لأ

545281.
‘ ““91-ديفوك»ـب ابا-شصم9732 لأز---ي لو
ÚفاعتŸأ ددع غلب اميف ،ةجرح ةلاحب نأريإأ

.اشصخشش946441
ءأرج ةديدج ةا-فو57 نع ةرأزولأ تن-ل-عأأو
ةعاشس42 رخآأ لÓخ اهليجشست ” ةحئا÷أ
ةافو18و ضسي-مÿأ ضسمأأ ةا--فو87 لباق-م)
‘ ءابولأ اياحشض ةليشصح عفري ام ،(ءاعبرألأ
.اشصخشش9568 ¤إأ نأريإأ
اكÒمأ ‘ انوروكب ةباشصأ نويلم5,1 نم Ìكأأ
ةيناث ةجوم نم فوختو ةينيتÓلأ

ضسوÒفب ةباشصإأ نويلم5,1 نم Ìكأأ تلجشس
يتلأ ةينيتÓلأ اكÒمأأ ‘ دج-ت-شسŸأ ا-نورو-ك
تعجأرت تقو ‘ ةيئأذغ ةمزأاب ةددهم تتاب
ةيفلخ ى-ل-ع ة-ع-م÷أ أدد‹ قأو-شسألأ ه-ي-ف

flأ فواŸةيناث تلاح ةجوم نم نيرمثتشس
.ةدحتŸأ تايلولأ ‘

يتلأ يبيراكلأو ةينيتÓلأ اكÒمأأ ‘ تلجشسو
فلأأ37 نم Ìكأأ ،ءابولل ةديد÷أ ةرؤوبلأ تتاب
.ليزأÈلأ ‘ اهفشصن نم Ìكأأ ةافو
يتلأ ةينيتÓلأ اكÒمأأ ‘ ةلود Èكأأ تطختو
ةافو فلأأ04لأ ةبتع ،ةمشسن نويلم212 دعت
يششفت ةعرشس مغرو .ةدكؤوم ةلاح فلأأ008و
اهبأوبأأ حتف ةيراجتلأ زكأرŸأ تداعأأ ءابولأ

.وÒنيج يد ويرو ولواب واشس ‘
دلوألأ ÚيÓم نأأ نم ةدحتŸأ ·ألأ ترذحو
⁄اعلأ ‘ لمعلأ ¤إأ نورطشضي دق Úيفاشضإلأ
ة-فا-ك مأد-خ-ت-شسأ ¤إأ ر-شسألأ تر-ط--شضأ أذإأ
.ضشيعلأ ةمقل Úمأاتل لئاشسولأ
ءابولأ ىششفتي ةيني-تÓ-لأ ا-كÒمأأ ¤إأ ة-فا-شضإأ
تنلعأأ ضسيمÿأو .ايقيرفأ ‘ اشضيأأ ةعرشسب

ةيمي-ل-قإلأ ةر-يدŸأ ي-ت-يو-م و-شسيد-ي-ششتا-م
Ÿاموي89 مزلتشسأ““ ايقيرفل ةحشصلأ ةمظن

طقف81و ةلا-ح ف-لأأ001لأ ةبتع يطخ-ت-ل
أرابتعأ ةلجشسŸأ ““ةباشصإأ فلأأ002لأ زواجتل

.ءاثÓثلأ نم
‘ تلا◊أ هذه تناك نإأو ىتح““ تفاشضأأو
‘ تاباشصإلأ نم %3 نم لقأأ لث“ ايقيرفأ
ءابولأ ي-ششف-ت ةÒتو نأأ ع-شضأو-لأ ن-م ⁄ا-ع-لأ
.ةيقيرفلأ ةراقلأ ‘ ““عراشستت
ىشضرŸأ ددع عجأÎي ثيح ابوروأأ ‘ نكل
،تايفولأو تايفششتشسŸأ ¤إأ نولق-ن-ي ن-يذ-لأ
رفشسلأ ىلع دويقلأ لك عفر ¤إأ لشسكورب تعد
نغنشش ءاشضفو يبوروألأ دا–لأ دودح لخأد
حتف ةداعإأو وينوي/نأريز-ح51 نم أرابت-عأ

نم نيرفاشسŸأ مامأأ ةيجراÿأ دا–لأ دودح
نم لوألأ نم أرابتعأ ةيبرغ-لأ نا-ق-ل-ب-لأ لود

.ويلوي/زو“
ح-ت-ف ةدا-عإأ ة-ي-بوروألأ ة-ي-شضو-فŸأ تد-يأأو
ةيجراÿأ دا–لأ دودح ““ايجيردتو ايئزج““

نكل ،وينوي/نأريزح03 دعب نغن-شش ءا-شضفو
.لودلل دوعي دود◊أ لوح يئاهنلأ رأرقلأ

ت’اكو ^

ايبيل
ةنوهرت ةنيدم ‘ اهتيبلاغ ةيعامج رباقم فاششتكا ءازإا ي‡أا قلق

ايب-ي-ل ‘ ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-ث-ع-ب ترد-شصأأ ^
نم اهقل-ق ن-ع ه-ي-ف بر-ع-ت ا-نا-ي-ب ضسي-مÿأ
نم ددع فاششتكأ لوح ““ةعورŸأ““ ريراقتلأ
ةنوهرت ةنيدم ‘ اهمظعم ةيعام÷أ رباقŸأ

ةموكح تأوق اهتداعتشسأ يتلأو ،دÓبلأ برغ
تأو-ق ن-م ،عو-ب-شسأأ ن-م Ìكأأ ذ-ن-م ،قا-فو-لأ
ة-ث-ع-ب-لأ تب-لا-طو .Îف-ح ة-ف-ي--ل--خ ÒششŸأ
عيرشس قيق–““ ءأرجإاب ة-ي-ب-ي-ل-لأ تا-ط-ل-شسلأ
جراخ لتق تلاح باكترأ ريراقت ‘ ““فافششو
.نوناقلأ قاطن

اي-ب-ي-ل ‘ م-عد-ل-ل ة-ي‡ألأ ة-ث-ع-ب-لأ تر-ّب-ع
ر-يرا-ق-ت ءأزإأ غ-لا-ب-لأ ق-ل-ق-لأ ن-ع ضسي-مÿأ
ربا-قŸأ ن-م دد-ع فا-ششت-كأ ن-ع ““ة-عور-م““
برغب ةنوهرت ةنيدم ‘ اهمظعم ةيعام÷أ

لوح ““عيرشس قيق–““ ءأرجإاب ًةبلاطم ،دÓبلأ
.““نوناقلأ جراخ لتقلأ““ تايلمع
نأاششب ““ديدششلأ قلقلأ““ نايب ‘ ةثعبلأ تدبأأو
Êامث فاششتكأ نع أدج ةعورŸأ ريراقتلأ““

مايألأ لÓخ لقألأ ى-ل-ع ة-ي-عا-م-ج ر-با-ق-م
.ايبيل برغب ““ةنوهرت ‘ اهمظعم ،ةيشضاŸأ
Úعتي ،›ودلأ نوناقلل اقفو هنأأ ¤إأ تراششأأو

فافششو عيرشس قيق– ءأرجإأ““ تاطلشسلأ ىلع
لتق تلاح باكترأ لوح ريراقتلأ ‘ لاعفو

تدكأأ ،اهتهج ن-م .““نو-نا-ق-لأ قا-ط-ن جرا-خ
اه-نأأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح ‘ ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو
ة-ي-عا-م÷أ ر-با-قŸأ ن-ع ثح-ب-لأ ل--شصأو--ُت
ريزو ةرايز بقع نÓعإلأ أذه ءاجو .““ةفاك““
 .ةنوهرت ةنيدم اغاششاب يحتف ةيلخأدلأ

دشصرل ة-كÎششŸأ ة-ن-ج-ل-لأ تد-كأأ ،ا-هرود-ب
ةيموك◊أ) ناشسنإلأ قوقح تاكاهتنأ قيثوتو
ىفششتشسم لخأد تدجُو ةثج001 نم Ìكأأ““ نأأ
ليبشس ‘ أدهج رخدت  نل اهنأأ تلاقو ةنوهرت
ن-ع Úلوؤو-شسŸأ ف-ششكو ة-ق-ي-ق◊أ را--ه--ظإأ
.““ةلأدعلل مهÁدقتو عئاظف-لأ هذ-ه با-ك-ترأ
ةيلأوŸأ تأوقلأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح تم-ه-تأو

ةيعام÷أ ربا-قŸأ ن-ع ة-ي-لوؤو-شسŸا-ب Îف◊
Îفح تأوق نكل .ةنيدŸأ ‘ اهيلع Ìع يتلأ

.اهيلإأ بشسُن ام فنت وأأ دكؤوت ⁄
بقع ةث-ج061 ن--م Ìكأأ فا---ششت---كأ ” و
ددع غلبو .ةنوهرت نم Îفح تأوق باحشسنأ
ىفششتشسŸأ تاجÓث لخأد تناك يتلأ ثث÷أ

.ةثج061

تآاششنم تبرشض يتلا خيراوشصلا : ةدحتŸا ·أ’ا
Êاريإا اهلشصأا ةيدوعشس طفن

وينوطنأأ ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ Úمألأ غلبأأ ^
نأأ ريرقت ‘ ›ودلأ نمألأ ضسل‹ ضشيÒتوغ
تآاششنم اهب تم-جو-ه ي-ت-لأ زور-ك خ-يرأو-شص
ماعلأ ة-يدو-ع-شسلأ ‘ ›ود را-ط-مو ة-ي-ط-ف-ن
.““Êأريإأ اهلشصأأ““ يشضاŸأ
ةحلشسأأ نمشض عطق ةدع نإأ ضشيÒتوغ لاقو
ةدحتŸأ تايلولأ تناك- اهب ةقلعتم دأومو

ن-م““ -0202 يرفيفوÈمفون ‘ ا-ه-ت-ط-ب-شض
.كلذك ““Êأريإأ لشصأأ
ةد-ح-تŸأ ·ألأ نإا-ف ما-ع-لأ Úمألأ بشسح-بو
‘ اهمأدختشسأ ىرج ةحلشسأأ ماطح تشصحف
فيفع ‘ ةيدوعشس طفن ةأاششنم ىلع تامجه

نأوج ‘ ›ودلأ اهبأأ را-ط-م ى-ل-عو يا-م ‘
‘ وكمأرأل Úتيط-ف-ن Úتأا-ششن-م ى-ل-عو توأ

.Èمتبشس ‘ قيقبأأو ضصيرخ
م-ي-م-شصت ضصئا-شصخ نأأ ضشيÒتو-غ فا--شضأأو
نايك اهجتنأأ يت-لأ كل-ت-ل ة-ه-با-ششم ا-ه-شضع-ب

Œع لم– وأأ ،نأريإأ ‘ يراÓةيشسراف تام،
يرفيف Úب نأرهط ¤إأ هميلشست ” اهشضعب نأأو
.8102 ليرفأو6102
ةقيرطب تلقُن اÃر عطقلأ هذه نأأ اشضيأأ ركذو

5102 ماعل نمألأ ضسل‹ رأرق عم قشستت ل
نأرهط Úب قا-ف-تلأ ى-ل-ع ه-ي-ف ضصو-شصنŸأ
ةحلشسأأ ريوطت نم اهعنŸ ةيŸا-ع-لأ ىو-ق-لأو
·ألأ ىدل ةينأريإلأ ةثعب-لأ در-ت ⁄و .ة-يوو-ن
ىلع قيلعتلل بلط ىلع كرويوين ‘ ةدحتŸأ
.ةدحتŸأ ·ألأ ريرقت

ت’اكو ^

دا-م-ع ،ي-شسنو-ت-لأ عا-فد-لأ ر--يزو د--كأأ ^
‘ ةي-ب-ن-جأأ تأو-ق يأأ دو-جو مد-ع ،ي-قز◊أ
ةيبنجأأ ةوق يأل حمشست نل هدÓب نأأو ،ضسنوت
.اهيف دجأوتلاب
ةشسلج ضشماه ىلع حيرشصت ‘ يقز◊أ لاقو
عافدلأو ن-مألأ ة-ن÷ ل-ب-ق ن-م ه-ل عا-م-ت-شسأ

Ãبع--ششلأ بأو--ن ضسل--ج (لأÈŸنا)، ل ه--نإأ
،دÓبلأ ‘ ةيبنجأأ ةيركشسع دعأوق يأل دوجو
رط-ي-شست لأز-ت لو تنا-ك ضسنو-ت““ نأأ أد-كؤو-م

ير-ح-ب-لأ ا-ه-لا‹و ا-ه-ي-شضأرأأ ى-ل-ع ا-ما“

دجأوتلاب ةيبنجأأ ةوق يأل حمشست لو ،يو÷أو
ضسنوت نأأ ىلع عافد-لأ ر-يزو دد-ششو .““ا-ه-ي-ف
لامعتشسأ ضضفرت لأزت لو قباشسلأ ‘ تشضفر
ةماقإل وأأ ،ةيركشسع تايلمعب مايقلل اهيشضأرأأ
.ةيبنجأأ ةيركشسع دعأوقو تأدحو
ف-لŸأ ن-م ي-شسنو-ت-لأ ف-قوŸأ نأأ ح--شضوأأو
لاكششأأ لك ضضفر ىلع ضصنيو حشضأو يبيللأ
تناك ضسنوت نأأ امك ،ايبيل ‘ يبنجألأ لخدتلأ
‘ يقفأوتلأ ي-شسا-ي-شسلأ ل◊أ ع-م تلأز ا-مو
’اكتو^                                                     .ايبيل

اهيشضارأا ىلع ةيبنجأا تاوق يأا دوجو مدع دكؤوت سسنوت

فذح نلعي ””Îيوت””
عقاوŸا ف’آا تارششع
ةيشسورلاو ةينيشصلا

ةيكÎلاو
قلغأأ هنأأ ،ةعم÷أ   ،Îيوت عقوم نلعأأ ^
معزي يتلأ ،تاباشس◊أ نم فلآلأ تأرششع
ايشسرو Úشصلأ يهو لود ثÓثب اهطابترأ
.ايكرتو
نإأ Îيوت يعامتجلأ لشصأوتلأ عقوم لاقو
ضضأرغأل مدختشست اهقلغأأ ي-ت-لأ ع-قأوŸأ
.ÚيمÓعإلأ ليلشضتلأو ةياعدلأ
باشسح فلأأ051 وحن قل-غأأ ه-نأأ ح-شضوأأو
تناك تاباشس◊أ هذه نأأو ،Úشصلاب طبترم
ةهجوم ةينيشصلأ ةغللاب تأد-ير-غ-ت ر-ششن-ت

ثبت““ جراÿأ ‘ Úميقملل ود-ب-ي ا-م ى-ل-ع
بزحلل ةديؤوم ةي-شسا-ي-شسو-ي-ج تا-ير-ظ-ن
تايرظن م-عد ع-م ،ي-ن-ي-شصلأ ي-عو-ي-ششلأ

غنوه ‘ يشسايشسلأ كأر◊أ لوح ةعداخ
.““غنوك
Úمد-خ-ت-شسŸ تا-با-شسح فذ-ح ” ا-م-ك
ةيموكح حلاشصم ¤إأ Îيوت ع-قو-م ا-ه-ب-شسن
.Òثكب لقأأ ةجردب نكلو ،ةيكرتو ةيشسور
تاباشس◊أ ةك-ب-شش نإأ ة-عو-مÛأ تلا-قو
تناك ،0202 علطم تدشصر يتلأ ،ةيكÎلأ
بيط بجر ضسيئر-ل-ل ج-يوÎل-ل مد-خ-ت-شست
.ايكرت ‘ مكا◊أ بز◊أو ناغودرإأ

ت’اكو ^



›اوح اهليجسستب ةنيطنسسق ةيلو فرعتو ^
““ارارقتسسا““ ,ةافو ةلاح32و ةباسصإا ةلاح005
تايلو-لا Úب ن-م تنا-ك نأا د-ع-ب ,ما-يأا ذ-ن-م
ل---سضف----ب كلذو ،ارر----سضت Ìكألا ضسمÿا
ام اميسسل ،ةيئاقو-لاو ة-مرا-سصلا تارار-ق-لا
” يتلا يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجإاب قلعت
عنŸا اذكو ،طرافلا ويام7 ‘ اهنع نÓعإلا
.ةنيدŸاب ةيهيفÎلا تاباغلا ةرايزل تقؤوŸا

‘ تاءارجإلا هذه ع-ي-م-ج تد-عا-سس د-ق-ف
‘ اسضافخنا فرع يذلا““ عسضولا رارقتسسا

ديع نم Êاثلا موي-لا ذ-ن-م تا-با-سصإلا دد-ع
ريدم هحسضوأا ا-م-ب-سسح ,““طرا-ف-لا ر-ط-ف-لا
,ضساعد ليدع ,ةنيطنسسقب ناكسسلاو ةحسصلا

يدافتل ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض““ ىلع ادكؤوم
ر-ج◊ا ع-فر ع-م ة-با-سصإلا تلا-ح عا-ف--ترا
.““يحسصلا
تلا-ح ضضا-ف-خ-نا ضسا-عد د-ي-سسلا ع-جرأاو
ةيلوب91-ديفو-ك-ب ةد-يد÷ا تا-با-سصإلا

فرط نم ةذختŸا تاءارجلا ¤إا ةنيطنسسق
يراو÷ا ل-م-ع-لاو ة-سصتıا تا-ط--ل--سسلا
مهل نيذلا ضصاخسشألاو ى-سضرŸا ة-ع-با-ت-مو
نطاوŸا يل– ن-ع Ó-سضف ،م-ه-ع-م لا-سصتا
مقطألا اهتمدق يتلا ةيحسضتلا““ ىلع يعولاب
‘ لوألا ف-سصلا ‘ تنا-ك ي-ت-لا ““ة-ي-ب-ط--لا

ةباسصإا لوأا روهظ ذ-ن-م91-ديفوك ةحفاكم
.Òخألا ضسرام22 ‘ ةيلولاب
›اوح Òخسست ”““ دقف ,لوؤوسسŸا تاذ قفوو
Úي-ب-ط ه-ب-سشو ءا--ب--طأا Úب ضصخ--سش003
ةفا-ظ-ن-لا ناو-عأاو ضضير-م-ت-لا يد-عا-سسمو
تادحو Èع نيرهسش نم ديزأا ذنم ,نمألاو
تايفسشتسسم (3) ةثÓث Èع ةدجاوتŸا ديفوك
لجأا نم ةنيطنسسقب اهسصيسصخت ” ةيعجرم
اذه ىودعب ÚباسصŸا ى-سضرŸا-ب ل-ف-ك-ت-لا
.““ديد÷ا يجاتلا ضسوÒفلا
ءابطألا ضضعب““ نأاب ضسا-عد د-ي-سسلا فا-سضأاو
اوري ⁄و مهلزانم ¤إا اودوعي ⁄ Ú÷اعŸا
افوخ عيباسسأا ةدع ذنم مهتÓئاعو مهلافطأا

ةيمهأا يتأات انه نمو ،““مهيلإا ىودعلا لقن نم
عفر دعب ةيزاÎحلا تايكول-سسلا-ب ماز-ت-للا““
تاطا-سشن-لا فا-ن-ئ-ت-سساو ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
مغرلابو هنأا اميسسل ،ةيداسصتقلاو ةيراجتلا

يعولاب ÚنطاوŸا نم Òبك ددع يل– نم
ل نولازي ل مهنم ضضعبلا نأا لإا ةيلوؤوسسŸاو
.““ضسوÒفلا دوجوب نونمؤوي
دقف ,تابو-ع-سصلا ن-م م-غر-لا-بو ،كلذ ع-مو

91- ديفوك نم ءافسشل-ل ا-با-سصم752 لثا“
مويلا ةياغ ¤إاو ءابولا ةيادب ذنم ةنيطنسسقب
ةحار يفسضيو ““لمأا ضصيسصب““ لثÁ ام وهو

ةكرعم نسشي يذلا جلاعŸا مقاطلا بلق ىلع
امب-سسح ,2-ديفوك-ضسراسس دسض ةعط-ق-ت-م
.ثدحتŸا تاذ هركذ

اشضرم شسيل انوروك :اكد ميكح
flلج

،راكد ميكح ،فورعŸا يهاكفلا نانفلا دعي
نيذلا91-ديفوكب ÚباسصŸا Úب نم ادحاو

ءافسشتسسلا نم مايأا01 دعب ءافسشلل اولثا“

ديدع Úب نم ناك نأا دعب ,ةيبطلا ةعباتŸاو
يو-ه÷ا حر-سسŸا-ب Úط-سشا-ن-لا Úنا-ن-ف--لا
¤وألا ةلهولا ذنم اولمع نيذلا ةنيطنسسقل
نا-ك-سسلا ضسي-سس– ى-ل-ع ءا-بو-لا رو-ه--ظ--ل
ةيامح ةرورسضو ضضرŸا راسشتناب مهتيعوتو
.مهسسفنأا
دنŒو مازتلا““ ايح يذلا يهاكفلا اذه ىورو
ل-ي-ل-لا تا-عا-سس لÓ-خ ي-ح-سصلا عا-ط-ق-لا
،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول حيرسصت ‘ ,““راهنلاو

Œا اذه ع-م ““ة-ب-ير-غ-لا““ ه-ت-برŸيذلا ضضر
دح ىلع- ÚنطاوŸا نم Òبك ددع هÈتعي
ضضعبلا كسشي امنيب ,““Óجfl اسضرم““ -هÒبعت

.هدوجو ‘
ىفسشتسسÃ هلوبق ” هنأا راكد ميكح حرسصو
نم Êاعي ناك نأا دعب رطفلا ديع ةيسشع Òبلا
اذكو قوذلا د-ق-فو ضسأار-لاو م-سس÷ا ‘ ملآا
بيرغ روعسشب ضسحأا دق““ : افيسضم ,لاهسسإلا

ةقفر ىفسشتسسŸاب هسسفن دجو نأا دعب ادج
‘91-ديفوكب ÚباسصŸا ى-سضرŸا د-يد-ع
نورخآا ضصاخسشأا ه-ي-ف د-جو-ي يذ-لا تقو-لا

.““Óسصأا هدوجو مدعب نوعنتقم
تردا--غ »: Ó--ئا--ق ثد--ح---تŸا ل---سصاوو
نم ءاهتنلا دعب و-ي-نو-ي3 موي ىف-سشت-سسŸا
د-ح ¤إا لازأا لو ي-جÓ--ع--لا لو--كو--توÈلا
كلذو ›زنÃ ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ‘ ة-عا-سسلا

Ÿ--يورأا-سسو ا--مو--ي41 ةد Œع-م ي-ت-بر
ةرور-سضب Úن-طاوŸا ضسي-سس–و91-ديفوك
.““ةيزاÎحلا تاءارجإلا ماÎحا
ىسضرŸا لك ثد– ولف ,راكد ميكح بسسحو
نع91-ديفوك نم ءافسشل-ل او-ل-ثا“ ن-يذ-لا
ارسس““ رمألا رابتعا لدب مهتاناعمو هسضارعأا

fiدوجوب كسشلا نع ضسانلا فقوتيسس ,““اروظ
يذلا هراكنإا نع نوف-قو-ت-ي-سس ا-م-ك ضضرŸا
لجأا نم ةذختŸا ةيئاقولا تايلمعلا لقرعي

ةلابم ل يذغيو ضسوÒف-لا اذ-ه ة-ح-فا-ك-م
.ناكسسلا يعو مدعو

قيبطت ىدÃ طوبرم ءابولا مجح
يحشصلا رج◊ا

ز-كرŸا-ب ة-ئ-بوألا م-ل-ع بي-ب--ط Èت--ع--ي

““ضسيدا-ب ن-با““ ي-ع-ما÷ا ي--ئا--ف--سشت--سسلا
نم ,ضشليغوز لامج روسسيفوÈلا ,ةنيطنسسقب

نع هقيوطت ” دق ءابولا مجح ““ نأاب ,هتهج
تÓقنتلا فيقوتبو يحسصلا ر-ج◊ا ق-ير-ط
ىرخأا ةهج نم اركذم ,““ضصوسصÿا هجو ىلع
هراسشتنا ةعرسسو2-ديفوك -ضسراسس ةدح““ نأاب

رهظت ل نيذلا ضصاخسشألا فرط نم اميسسل
.““Òبك قلق ردسصم ىقبي ,ضضارعألا مهيلع
¤إا قر-ط-ت يذ-لا ي-ئا-سصخألا تاذ ف-سشكو
Óماع Èتعي يذلا راو◊او لاسصتلا ةيمهأا““
باطقتسسا لجأا نم ايرورسضو ا-ي-ج-ي-تاÎسسا
قطانŸا ضضعبب ا-م-ي-سسل ،Úن-طاوŸا م-عد
نأا-ب ,““نا-ك-سسلا--ب ة--ظ--ت--كŸا ة--ير--سض◊ا
يقاولا عانقلا ءادتراو ةيزاÎحلا تايكولسسلا
نم ةدحاوو ناكسسلا ةايح نم اءزج تبحسصأا

نكت ⁄ نإاو ىتح ةيمويلا Úيرئاز÷ا تاداع
ةدي÷ا تاسسرامŸاو Òياعملل ا-ق-فو ا-م-ئاد
.ةياغلل ةيفاك Òغ ىقبتو
ن--م--ف ضشل--ي--غوز رو---سسي---فوÈلا بسسحو
تلاح ددعل ىÈك ةيمهأا ءÓيإا ““ يرورسضلا
نع ثحبلاو ايموي ةدكؤوŸا ةديد÷ا ةباسصإلا
يتلاو اهعم لا-سصتا ‘ تنا-ك ي-ت-لا تلا◊ا
,““ءابولا روطت-ل ة-ي-سسا-سسأا تار-سشؤو-م Èت-ع-ت

رج◊ا عفر ةقفار-م ة-ي-م-هأا ى-ل-ع ادد-سشم
دعابتلا) ةياقولا تاءارجإا زيزعت-ب ي-ح-سصلا
(يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجإاو يعامتجلا
يتلا تلاحلل ةيئابولا ةبقارŸا ¤إا ةفاسضإلاب
.اهعم لاسصتا ‘ تناك
ة-غ-ل ةذا-ت-سسأا ي-هو ,ةÒمأا ةد-ي-سسلا تد-كأاو
يدترت تناك تاطسسوتŸا ىدحإاب ةيزيل‚ا
ىد-حإا ل-خدÃ ,ما-ك-حإا-ب ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا
اهنأاب ،ةنيطنسسق ةنيدم طسسوب تاي-لد-ي-سصلا
رج◊ا قيبطت ةيادب ذنم ةرم لوأل جرخت““
.““ةيلولاب يئز÷ا يحسصلا
عافترا نم ““اهفوخت““ نع ةبسسانŸاب تبرعأاو

رج◊ا عفر دعب ديدج نم ىودعلا تلاح
ÚنطاوŸا نم ديدعلا““ نأاو اميسسل ،يحسصلا
امك ،ةيقاولا ةعنقألا نودتري ل مهتقتلا نيذلا
دعابتلا نولها-ج-ت-يو ق-نا-ع-ت-لا نو-ل-سصاو-ي
.““يعامتجلا

11 عقاولا نم
..ةنيطنشسقب ءابولا رشصاح ةيهيفÎلا تاباغلا ةرايز عنمو يقاولا عانقلا شضرف

نيرخآا راكنإاو ضضعبلا ةيحصضت Úب حنÎي انوروك
¤إا ,ةيادبلا ‘ اعراشستم او‰ فرع يذلا (91-ديفوك) دجتشسŸا انوروك شسوÒفب ىودعلا ىنحنم لو–

,ةيبطلا مقطألا تايحشضتو ةلودلا مازتلا لشضفب اشسوشسfi اشضافخنا Òخألا ‘ لجشسم ,يبيج ىنحنم
مهطابشضنا مدع ببشسب ةحئا÷ا هذه رمع لوطب نورطاخ-ي Úي-ن-ي-ط-ن-شسق-لا شضع-ب نإا-ف كلذ ع-مو ن-ك-ل
.شسوÒفلا دوجول حشضاولا مهراكنإاو

عمتÛا مصسق ^

ـه1441لاوشش12ـل قفوملا م0202ناوج31تبشسلا

قيوشستلاو جاتنلا ةلحرم شضوخ ¤ا نآلا هجتت ةفرغلا

اومهاصس ةمصصاعلا رئاز÷ا ويفرح
 يقاو عانق فلأا57 ةطايخ ‘

ةعنسصŸا ةيقاولا ةعنقألا ددع ردق ^
ةيلوب Úطسشانلا Úيفر◊ا لبق نم اعوطت
ةيادب ذنم عانق فلأا57 نم Ìكأا رئاز÷ا
امبسسح ,دجتسسŸا انوروك ضسوÒف راسشتنا
ة-فر-غ ر-يد-م ،ضسي-مÿا ،ضسمأا لوا هد-كأا
,فر◊او ةيديلقتلا تاعانسصل-ل ة-ي-ئلو-لا
.نيدلا زع يلع ›اك
يفحسص حيرسصت ‘ ،›ا-ك د-ي-سسلا ح-سضوأاو

Ãةيمهأا لوح يسسيسس– موي ميظنت ةبسسان
ءادهسشلا ةحاسسب مظن يقاولا عانقلا ءادترا
عانق فلأا57 نم Ìكأا نأا ,(ةبسصقلا ةيدلب)

اذكو ةفرغلا عم قيسسنتلاب ه-ت-طا-ي-خ ت“
ترداب يتلا ةيعوطتلاو ةيÿÒا تايعم÷ا

تÓ-م-ح ضسوÒف-لا را-سشت-نا ة-ياد-ب ذ-ن-م
ميظنت ‘ مهاسس يعامتجا لفاكتو نماسضت

.Úطايÿا ءلؤوه نم Èتعم ددع لمع
و Úطايخلل ““ةينماسضتلا ةبهلا““ نأا فاسضأاو
ذنم تلجسس ي-ت-لا ة-ل-عا-ف-لا تا-ي-ع-م÷ا

تايقافتلا ةعا‚ تبثأا““ ,مرسصنŸا ضسرام
ن-م دد-ع ع-م ة-فر-غ-لا ا-ه-ت-مر-بأا ي--ت--لا
ةحسشرم ةيقاف-تا21 اهددعو تاي-ع-م÷ا
ةكبسش ميعدت““ فدهب ““Óبقتسسم عافترÓل
.““ÊدŸا عمتÛاب مهطبرو Úيفر◊ا
تاطسشانلا تايفر◊ا رود-ب ر-يدŸا هو-نو

مايألا لÓخ ,رئاز÷ا ةيلو ىوتسسم ىلع
نم لمعلا ‘ نهقÓطناو ةحئاجلل ¤وألا

,تاسشرولل يمازللا قلغلا مغر ن-ه-لزا-ن-م
ةبه نمسض تابلطلا نم Òث-ك-لا““ ة-ي-ب-ل-ت-ب
ةأارما52““  نهددع غلب ذإا ,““ةتفل ةينماسضت
نافيكلا جرب تا-يد-ل-ب ي-حاو-ن ‘ ل-م-ع-ت
دمfiا يدي-سسو ضسو-ت-ي-لا-ك-لاو ي-قار-بو
8 لباق-م ى-ط-سسو-لا ر-ئاز÷او ةر-يود-لاو

.““Úطايخ
ةيقاولا ةعنقألا جاتنإا نأا ›اك ديسسلا دكأاو
لسضف-ب ““ر-م-ت-سسم د-ياز-ت““ ‘ تا-ب مو-ي-لا

ع-يو--ن--ت ‘ Úي--فر◊ا Úب ““ة--سسفا--نŸا““
ةجيتنكو تايم-ك-لا ة-ف-عا-سضمو تا-ماÿا

تاسشروو ةسشمقألا عيب تfiÓ حتف ةداعإل
نآلا لاقتنلاب ةفرغلل حمسس ام ,ةطايÿا
د-ع-ب ““ق-يو-سست-لاو جا-ت-نلا ة-ل-حر--م““ ¤إا
ةرازو-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ل-خ بي-سصن--ت““
‘ ةيجاتنلا ةيلمعلا ةعباتÃ موقت ةيسصولا
ةداŸا ءانتقا  قير-ط ن-ع ““ا-ه-ل-حار-م ل-ك
ةداعتسسا مث Úيفرحلل ا-هÒفو-تو ة-ي-لوألا
اه-ق-يو-سست ةدا-عإاو ة-عو-ن-سصŸا ة-ع-ن-قلا
.““Êوناقو حسضاو يراŒ راسسم نمسض““

ةيديل-ق-ت-لا تا-عا-ن-سصلا ة-فر-غ ى-ع-سستو
ة-ل-حرŸا ‘ ,ر--ئاز÷ا ة--يلو--ل فر◊او
عباط تاذ ةسسسسؤو-م ا-ه-ت-ف-سصبو ,ة-ي-لا◊ا

Úلماعتم نع ثحبلا ¤إا ,يراŒو يعانسص
ةيلولا جراخو لخاد ءاكرسشو Úيداسصتقا
ىدل ةرفوتŸا تايمكلا فلتfl ق-يو-سست-ل
Úب ““طيسسوك““ اهرود م-ك-ح-بو ,Úطا-يÿا
حواÎي““ ثي-ح ،ا-سضيأا طا-يÿا و نو--بز--لا

fl02 ¤إا051 ن-م د-حاو-لا ‘ر◊ا نوز
.لاق امك ,““يقاو عانق فلأا
Úموي تمظن ةيئلو-لا ة-فر-غ-لا نأا ر-كذ-ي

م-ث يز-كرŸا د-يÈلا ة-حا-سسب Úسسي-سس–
يقاو عانق0002 عيزوت عم ءادهسشلا ةحاسس
““Úم-ث-ت““ فد-ه-ب لوأا Úن--طاوŸا ى--ل--ع

ةطايخ ىلع Úمئاقلا Úيفر◊ا تادوه‹
ثحو  ةحئا÷ا ةيادب ذن-م ة-ع-ن-قلا هذ-ه
ة-ف-سصب عا-ن-ق-لا ءاد-ترا ى-ل-ع Úن-طاوŸا
ÚنطاوŸا مÓعإا““ ن-ع ةوÓ-ع ,““ة-ي-ماز-لإا
ة-سصا-خ تاءا-سضف دو-جو--ب تا--سسسسؤوŸاو
ةفرغ رقÃ ءاوسس ةعن-قألا هذ-ه ق-يو-سست-ل
رئاز÷اب فر◊او ةيديلقتلا تا-عا-ن-سصلا
.““Úيفر◊ا ىدل وأا ةمسصاعلا

م.ق ^

لامعتشسإلا ةداعإاو لشسغلل لباق ششامق مادختشساب

نيوكتلا تاصشرو ‘ يقاو عانق000.04 جاتنإا
ةيادرغب ينهŸا

ةيلوب ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق رداب ^
مادختسساب يقاو عانق000.04 جاتنإاب ةيادرغ
كلذو ،لامعتسسإلا ةداعإاو لسسغلل لباق ضشامق

ةي-عا-م÷ا ة-ي-ن-ما-سضت-لا تاردا-بŸا را-طإا ‘
ıا جا-ت-نإل تا-عا-ط-ق-لا ف-ل-تŸتامزلت-سس

يسشفت نم د◊او ةياقولا دوهج معدل ةيئاقولا
،(91-د-ي-فو-ك) د-ج-ت-سسŸا ا--نورو--ك ضسوÒف

.عاطقلا ›وؤوسسم ىدل ملع امبسسح
مرسصنŸا ليربأا رهسش علطم ذنمو تنك“ دقو
ينهŸا نيوكتلا زكرŸ ةعباتلا ةطايÿا ةسشرو
ىلع ةعقاولا ،ةوحسض نب ةياسض ةيدلبب Úهمتلاو
اهدحولو جاتنإا نم ،ةيادرغ برغ ملك01 دعب
ةداعإل لبا-ق ي-قاو عا-ن-ق000.51 ن-م د--يزأا
رزآام ¤إا ةفاسضإلاب (ةي-ب-ط Òغ) ماد-خ-ت-سسإلا
املثم ،ةحسصلا عاطق يمدختسسم ةدئافل ةيقاو
.ديعسس دلوأا ميهاربإا زكرŸا ريدم حرسش
يسشفت نم ةمجانلا ة-ي-ح-سصلا ة-مزألا تع-فدو
ي-ن-هŸا ن-يو-ك-ت-لا ز-كار-م د-يد-ع ة-ح-ئا÷ا
¤إا ةيادرغ ةيلوب تايفرحو Úفرحو Úهمتلاو

ةطايخ وحن ةيعاوط هجوتلاو مهطاسشن ليو–
ةحفاكŸ لامعتسسإلا ةداعإل ةلباق ةيقاو ةعنقأا
تاذ ركذ امك ،دجتسسŸا انوروك ضسوÒف راسشتنا

ابلط ةحئا÷ا روهظ ذنم لجسسو . ثدحتŸا
‘ اميسسل ،ةيبطلا تامامكلا ى-ل-ع اد-ياز-ت-م
ةدكؤوم تلاح دسصر د-ع-ب ة-ي-ب-ط-لا طا-سسوألا
ةلباقلا ةيقاولا ةعنقألا فرعت اميف ،ضسوÒفلل

دعب اميسسل ،اÒبك اب-ل-ط ماد-خ-ت-سسإلا ةدا-عإل
ةيرابجإا ضصوسصخب ةيرازو تا-م-ي-ل-ع-ت راد-سصإا
‘ ةيقاولا تامامكلا ÚنطاوŸا ةفاك ءادترا
. ظحول امك ،ةيمومعلا تاءاسضفلا
لمعي ةيقاولا ةعنقألا جاتنإا نم عفرلا لجأا نمو
عيرسست ىلع ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق
لبق يقاو عا-ن-قÒ 000.5فوت-ل جا-ت-نإلا ةÒتو
ضشامقلاب هديوزت دعب يرا÷ا عوبسسألا ةياهن

ديسسلا فاسضأا ام-ب-سسح ،ة-يلو-لا ح-لا-سصم ن-م
.ديعسس دلوأا
راطخأا لوح ضسيسسحتلا تÓمح ديدع تمظنو

ةيلو قطانم فلتÈ flع91-ديفوك ةحئاج
ديق-ت-لا ة-ي-م-هأا زار-بإا ا-ه-لÓ-خ ” ،ة-يادر-غ
نيديلا لسسغ اهنم اميسس ل ،ةيئاقولا طورسشلاب
مازتلإلاو يدسس÷ا دعابتلا ماÎحاو ماظ-ت-نا-ب
Òبادتلا مهأا كلذ رابتعا-ب ،›ز-نŸا ر-ج◊ا-ب
.ةيئاقولا

جأاو/م.ق ^

 : فيطشسب ةيراجتلا ةطششنألل ةيجيردتلا ةدوعلا قفارت

ةملعلاب ““يبد““ عراصش تÓحÃ ةمارصص Ìكأا ةيئاقو Òبادت
ةنيدÃ يراجتلا ““يبد““ عراسش راŒ ل-ب-ق-ت-سسي ^

فانئتسساب نوينعŸا ،فيطسس قرسش ملك51 ،ةملعلا
اهعامتجا ‘ ةموك◊ا رارقل اع-ب-ت م-ه-تا-طا-سشن
““يجيردتو ةرم““ جورخ نامسض ¤إا يمارلا Òخألا

مرسصنŸا دحألا موي ذ-ن-م ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ن-م
ةمارسص Ìكأا مازتلا-بو د-يد-سش رذ-ح-ب م-ه-ن-ئا-بز
ىلع راجتلا ءلؤوه فكعيو .ةيئا-قو-لا Òباد-ت-لا-ب
لجأا نم ةمظتنم ةفسصب مهتfiÓ ميقعتو فيظنت
فرظلا عم بسسانتت فورظ ‘ مهنئابز لابقتسسا
.نهارلا يحسصلا
يتلا تÙÓا هذه بلغأا Èع لوجتŸا ظحÓيو
Òبادتلاب اداجو ايلع-ف ا-ماز-ت-لا ا-ه-ح-ت-ف د-ي-عأا
اطابسضناو راج-ت-لا بل-غأا فر-ط ن-م ة-ي-ئا-قو-لا

و ةيقاو-لا ة-ع-ن-قألا ءاد-ترا ه-سسك-ع-ي ا-ظو-ح-ل-م
ة-ع-سساو تار‡ كر-تو ة-ي-ب-ط--لا تازا--ف--ق--لا

نئابزلل ليلقلا لابقإلا نم مغر-لا-ب Úن-طاو-م-ل-ل
‘ يحسصلا رج◊اب امزتلم مهبلغأا لازي ل نيذلا

.ةنيدŸا اهفرعت يتلا ةيئابولا ةيعسضولا لظ
›وحكلا مÓهلا عيزوت ¤إا مهنم ضضعبلا رداب امك
مهرابجإاو مهنئابز ىلع ةيقاولا ةعنقألاو مقعŸا

اميف تÙÓا ¤إا لوخدلا لبق اه-ئاد-ترا ى-ل-ع
يدافت-ل لا-ف-طألا لو-خد م-ه-ن-م د-يد-ع-لا ع-ن-م
ىودع يأا عنŸ ضصاخسشألا عم Êدبلا مهكاكتحا

fiبحاسص ،دلاخ لوقي ،ددسصلا اذه ‘و .ةلمت
fiا تاودألا ع-ي-ب-ل لŸعراسشلاب روكيدلاو ةيلزن,

ي-خاÎلا ي-ن-ع-ي ل ي-بد قو-سس ح-ت--ف ةدا--عإا نإا““
راجتلا بلغأا نأاو اميسسل ،ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا-ب
مدع تاعبت ةفاك نولمحتي مهنأاب Úكردم اوحسضأا
.““ةياقولا Òبادتب نئابزلا مازتلا
يذ-لا Òن-م ة-ي-عÃ نا-ك يذ-لا ،د-لا-خ فا-سضأاو

ينفلكي نل““ ابيرقت ةنسس ذنم هتراŒ ‘ هدعاسسي
اهترقأا يتلا ةيئاقولا تاميلعتلاو Òبادتلاب ديقتلا
لاح يأاب دعتسسم Òغ يننأاو ةسصاخ ،ايلاغ ةلودلا

يقاب تfiÓ وأا يلfi قلغ ةداعإل لاوحألا نم
Œببسسلا اذهل عراسشلا را““.

ةنوكŸا هتلئاع ليعي باسش ,Òنم هتهج نم لاقو
افورظ““ ضشاع هنأا ,امهمأاو نيÒغسص Úلفط نم
رهسش لÓخ ةسصاخ لÙا قل-غ بب-سسب ““ة-ي-سسا-ق
ناك هنأاو ,يح-سصلا ر-ج◊ا تا-ي-عاد-تو نا-سضمر
هتلئاع ةلاعإا نم هتنكم تادعاسسŸا ضضعب ىقلتي

.اهفسصو امك ,““ةبعسصلا““ ةÎفلا كلت لÓخ
نع ,ةملعلا ةنيدم ينطاوم دحأا ,دمحأا Èع اميف
ةطسشنألا فانئتسسا رارق دعب راجتلا ““لمأاو ةجهب““
يراجتلا عراسشلا اذه ىوت-سسم ى-ل-ع ة-يرا-ج-ت-لا
ةعابلا هوجو ىلع اهتع-ي-ب-ط ¤إا ةا-ي◊ا عو-جر»و

اهرودب تعجÎسسا ي-ت-لا ل-ك-ك ة-ن-يدŸا ى-ل-عو
عراسش طاسشنب ةطبترم تناك اŸاطل يتلا اهتيويح
.““يراجتلا يبد
،ةملعلل يدلبلا ضسلÛا ضسيئر ةبسسانŸاب حرسصو
نيذلا راجتلا ›امجإا““ نأاب ،Êاسشح قراط ديسسلا
عراسش ىوتسسم ىلع ةيراجتلا مهتfiÓ حتف ديعأا
¤إا لسصت ةبسسنب ةيئاقولا Òبادتلاب Úمزتلم يبد
طورسش ماÎحاو يدسس÷ا دعابتلاك ةئاŸاب09
.““ةيقاولا ةعنقألا ءادتراو  ميقعتلاو ةفاظنلا
نأاب  ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول ةسضفسضف ‘ فاسضأاو

لاثتملا مدع نأاب Úكردم اوتاب““ را-ج-ت-لا ءلؤو-ه
ضصخي اميف ةلودلا اهتر-قأا ي-ت-لا تا-م-ي-ل-ع-ت-ل-ل
عنŸ ةيزاÎحلا تايكولسسلاو ةيئاقو-لا Òباد-ت-لا
ديدج نم مهسضرعي فوسس ةحئا÷ا هذه يسشفت
.““ةÈتعم رئاسسخ ¤إا

تناك يبد عراسش تfiÓ نأاب Êاسشح ديسسلا ركذو
مدع نأا Òغ لوأا رارق دعب اهطاسشن تداعتسسا دق
عسضخت اهلعج اهنيح ةيئاقولا Òبادتلل اهماÎحا
د◊ا ضضرغب Úتنثا ÚترŸ و ادد‹ قلغلا رارقل

عراسشلا نأا ¤ا اÒسشم ,انوروك ضسوÒف راسشتنا نم
نمو ةيسسايق دادعأاب نئابزلا ايموي بطقتسسي ناك

 .نطولا تايلو عيمج
ذنم ةملعلل يدلبلا يبعسشلا ضسلÛا حلاسصم موقتو
ةيرود ةيباقر تايلمعب ,عراسشلا طا-سشن فا-ن-ئ-ت-سسا

Ÿبادتلاب راجت-لا ماز-ت-لا ىد-م ة-ن-يا-عÒ ةيئاقولا
دا–لا يلث‡ عم قيسسنتلاب لم-ع-ت ا-م-ك ة-مزÓ-لا
راجتلا مازلإل Úيرئاز÷ا Úيفر◊او راجتلل ماعلا
مهسسيسس–و ةظقيلاو ةيلوؤوسسŸا حورب ي-ل-ح-ت-لا-ب
،مهنئابز ةحسصو مهتحسص ىلع ةظفاÙا ةيمهأاب
ث.ق ̂                          .Êاسشح ديسسلا ،هيلإا راسشأا امك

alfadjrwatani@yahoo.  fr
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نم جرخي م-لا-ع-لا م-ظ-ع-م نأا فا-سضأاو ^
راثآا ن-م ي-فا-ع-ت-لا ن-ك-ل ،قÓ-غإلا ة-لا-ح
ىتح اددرتمو اعطقتم لظ-ت-سس91–ديفوك
ضضرم ىلع ءاسضقلا ةي-نا-ك-مإا ن-م د-كأا-ت-ن
ةلكسشملاو .لماك-لا-ب هؤواو-ت-حا وأا د-ي-فو-ك
ةايحلا ىلإا ةدوعلل ةلواحم يأا نأا يه مويلا
نم ةديدج ةجوم ىلإا يدؤوت دق ةيعيبطلا
دقتعيو .ف-ير-خ-لا ل-سصف ي-ف تا-با-سصإلا

.ةموتحم ةدوعلا نم اعون نأا ةئبوألا ءاملع
.ةجوملا مجحب اط-ب-تر-م ل-ظ-ي لاؤو-سسلاو
حاقللا لوح تلؤواسست كانه تلظ املاطو
عاطق لظيسسف تاباسصإلا ةدوع ةي-نا-ك-مإاو
عفدل يفاكلا رامثتسسلاب اددرتم لامعألا

رسصنعلا لظيو .داسصتقلا ي-فا-ع-ت ة-ل-ج-ع
.ةقثلا وه رمتسسملا همدقت يف يسسيئرلا
نإاف ةيلبقتسسملا رطاخملا وحم لÓخ نمو
ماع ىدم يف هريفوتب دعت ةكرسش وأا حاقل
.يداسصتقلا ومنلا روظنم ريغت ينعي
ةيلاحلا تانهكتلا مظعم نأا بتاكلا ىريو
انعم ادوجوم لظيسس ضضرملا نأا ىلع موقت
ضضرملا عمق روظنمف ا-ن-ه ن-مو .د-بأÓ-لو
ةدوعلا ىلع ةردق داسصتقلا يطعي لماكلاب
باقعأا يف تثدح يتلا كلت نم رثكأا ةوقبو
.8002 ماع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا
اكيرمأا جراخ ةسساي-سسلا عا-ن-سص نإا لو-ق-يو
حا-ق-ل لو-ح ن-ه-ك-ت-ل-ل داد-ع-ت-سسا م-ه-يد-ل
لوح تمسصلاب اومزتلا مهن-ك-ل ضسور-ي-ف-لا
ول ةلاح0202 ماعل ةيسسايسسويجلا ةروسصلا
.انوروك ضسوريف كانه نكي مل
نييروتاتكيدلا نم ةعو-م-ج-م ءا-ن-ث-ت-سسا-ب
ءارو نوفقي اك-ير-مأا ءا-ف-ل-حو ءا-قد-سصأا-ف
.ندياب فيزوج يطار-ق-م-يد-لا ح-سشر-م-لا
نييبوروألا ةداقلا نيب تا-سشو-سشو كا-ن-هو

ةثراك نوكيسس بمارتل ايناث ًازوف نأا لوح
برغلا ىلع

نييروتاتكيدلا نم ةعومجم ءان-ث-ت-سسا-بو
ةدحتم-لا تا-يلو-لا ءا-ف-ل-حو ءا-قد-سصأا-ف

فيزوج يطارقميدلا حسشرملا ءارو نوفقي
نيب تاسسمهو تاسشو-سشو كا-ن-هو .ند-يا-ب
ضسيئرلل ناث زوف لوح ني-ي-بوروألا ةدا-ق-لا
نوكي-سس يذ-لاو بمار-ت د-لا-نود ي-لا-ح-لا
يذلا يطارقميدلا عمتجملا ى-ل-ع ة-ثرا-ك
نأا بتاكلا ركذيو .برغلا-ب ه-ي-ل-ع ق-ل-ط-ي

ماع تانهكتلا يف اوأاطخأا ةداق-لا م-ظ-ع-م
ةحسشر-م-لا نأا اود-ق-ت-عا ا-مد-ن-ع6102
نوكتسس نوتنيلك يرÓي-ه ة-ي-طار-ق-م-يد-لا
نيبخا-ن-لا نأا-ب نآلا ن-ه-ك-ت-لاو .ةز-ئا-ف-لا
نوكيسس بمارت نوسضفري-سس ن-ي-ي-ك-ير-مألا

حرتقت يأارلا تاعÓطت-سسا نأا لإا .ا-ب-ع-سص
نم ىلعأا ظوظح هيد-ل نأاو ند-يا-ب مد-ق-ت
رسسخو .ضضي-بألا تي-ب-لا-ب زو-ف-ل-ل05:05
هتدعاق لخاد معدلا نم ر-ي-ث-ك-لا بمار-ت
هتوق ىلإا داسصتقلا دوعي نلو ةي-با-خ-ت-نلا

ة-مزأا ل-ظ-ت-سس ا-م-ي-ف ،ر-ه-سشأا ىد--م ي--ف
هل ةجيتن تا-ي-فو-لاو ةر-سضا-ح91–ديفوك
نم نكلو فورظلا تريغت امبرو  .ةرمتسسم
يف بمارت ةراسسخ ةيناكمإا لهاجت روهتلا

.ةبسضاغلا تاديرغتلا نم ةفسصاع
ندياب راسصتنا ريغي ن-ل-ف ة-يا-ه-ن-لا ي-فو

ينيسصلا –يكيرمألا ضسفان-ت-لا-ف .م-لا-ع-لا
طسسوألا قرسشلاو .يفتخ-ي ن-ل د-ياز-ت-م-لا
رهظي اميف مÓسسلا ن-ع د-ع-ب-لا ل-ك د-ي-ع-ب
نع يلختلل ةليلق تاراسشإا نيتوب ريميدÓف
طو-غ-سضلا ا-مأاو .بر-غ-لا ن-م ما--ق--ت--نلا
ةاواسسملا مدعو ة-م-لو-ع-لا ن-ع ة-م-جا-ن-لا

قيزمت متو .ة-يو-ب-ع-سشل-ل ادو-قو ل-ظ-ت-سسف
يذلا تقولا يف ةيملاعلا ةيددعتلا جيسسن
ة-ه-جاو-م-ل ة-يرور-سض ة-ي-لآلا ه-ي--ف تنا--ك
لكاسشم هذه لكو .ةي-خا-ن-م-لا تار-ي-غ-ت-لا

ةداي-ق دو-جو-ب ى-ت-ح ل-ح-لا ى-ل-ع ة-ي-سصع
بمارت جورخ دعبو .ةمهاف-ت-م ة-ي-ك-ير-مأا
ضسيئرل ةجاح كانهف هتواز-ن-ب فور-ع-م-لا
يف خانملا ةي-قا-ف-تا ى-لإا دو-ع-ي ي-ك-ير-مأا
قيزمت ضسيلو ةيوقت ديري ضسيئرو .ضسيراب

ىلع امدقت نوكيسسو .يلارب-ي-ل-لا ما-ظ-ن-لا
.بمارت اهانب-ت ي-ت-لا ة-يدا-حألا ةر-ظ-ن-لا
جاتن وه عجارت يف ةي-طار-ق-م-يد-لا نو-كو
يف ةيطارقميد ةلود ربكأا م-ي-عز را-ق-ت-حا
ءاقدسصأا ىلع نأا ينعي اذهو .اه-ل م-لا-ع-لا
مهيلعو .يديألا يفوتكم ضسولجلا اكيرمأا
عم نواعتلا قرطب ريكفت-لا هذ-ه ة-لا-ح-لاو
ماظ-ن-لا ءا-ن-ب ةدا-عإل د-يد-ج-لا ضسي-ئر-لا
ما-ظ-ن و-هو .لو-سصألا م-ئا-ق-لا ي-م-لا-ع-لا

نوكيسس هنكل اي-سسورو ن-ي-سصلا ه-سضفر-ت-سس
.برغلل ةيويحلا حلاسصملا ةيامحل ايرورسض
ءايوقألا نيمعادلا نم ند-يا-ب نأا فر-ع-نو
يفي يكل ةسصرف هباختنا نوكيسسو .وتانلل
رثكأا ةمهاسسملاو مهدوعوب فلحلا ءاسضعأا
ح-سشر-م-لا ر--ب--عو .ه--ي--ل--ع ظا--ف--ح--ل--ل
ةيقافتلا ذاقنإاب ةبغر نع يطار-ق-م-يد-لا
ةيبوروألا لودلا يلعو .ناريإا عم ةيوونلا
نارهط اهيف عنقت يتلا قرطلاب ر-ي-ك-ف-ت-لا
.نييكيرمألا قلق ر-ها-ظ-م-ل ة-با-ج-ت-سسلا
ع-م نوا-ع-ت-لا ة-ي-بوروألا لود-لا جا-ت-ح-تو
ليكسشت ةيبونجلا ايروكو ايلارتسساو نابايلا

ىلع موقتو ني-سصلا ها-ج-ت ة-يو-ق ة-سسا-ي-سس
يف ةيبرغلا حلا-سصم-لا ة-يا-م-حو نوا-ع-ت-لا
.هسسفن تقولا

ديعولاب زيمتت يتلا بمارت ةسسايسس تدأاو
لك ضضفر ىلإا ةيبوروألا لودلاب تابوقعلاو

تهتنا د-ق-ف .ة-ي-سسا-ق-لا تارا-ي-خ-لا هذ-ه
ملاعلل اكيرمأا ديسست نم ةريسصقلا ةظحللا
تدقتعا ةظحل يهو ،ةردابلا برحلا دعب
.ادبأا دوعت نلو ،هليكسشت ىلع ةرداق اهنأا
ة-ي-نا-ك-مإلا ن-ع بمار-ت ة-سسا-ئر تف-سشكو
رودلا عجارت نع مجنت يت-لا ة-ير-ي-مد-ت-لا
ىلع بجيو .ملاعل-ل ي-ك-ير-مألا يدا-ي-ق-لا
ينعي ل اذهو ،ةكارسشلا ندياب حنم ءافلحلا

مامأا تاناهرلا لك نكلو بمارت زوف مدع
.ناحتما

““يبرعلا ضسدقلا““ نع ^

 :””زميات لاصشننياف””

ةديدج ةيكيرمأا ةضسائرل ريضضحتلا نطنضشاو ءافلح ىلع
Òصضحتلا تاي’ولا ءافلح ىلع نإا هيف لاق زنفتيصس بيليفل ’اقم ””زÁات لاصشننياف”” ةفيحصص ترصشن
حنÈ ’ Áمفون ‘ ة-ي-ك-ير-مأ’ا تا-با-خ-ت-ن’ا د-عو-م باÎقا نأا فا-صضأاو .ند-يا-ب ف-يزو-ج ة-صسا-ئر-ل
نأا ليخت ديفŸا نم نكلو ،انهكت سسيل”” هلوقي ام نأا فاصضأاو .راظتن’او سسولجلل اتقو Úيبوروأ’ا
ثيدح لوأ’ا ،نامهم ناثدحو ،فيصصلا دعب رظ-ن-لا ’إا كي-ل-ع ا-مو ،ةد-ي-ج ود-ب-ت ة-مدا-ق-لا را-ب-خأ’ا
ثد◊ا امأا .ءابولا نم جورÿا مامأا قيرطلا حتفي نأا نك91Á-ديفوكل جÓع وأا حاقل نع ءاملعلا
رايتخا ةيناكمإا نع ة-ي-جراÿا ة-صسا-ي-صسلا لا‹ ‘ ه-ئا-قد-صصأا ن-م بتا-ك-لا ه-ع-م-صس ا-م و-ه-ف ،Êا-ث-لا
.””ةدحتŸا تاي’ولل ديدج سسيئر Úيكيرمأ’ا

ـه1441لاوصش12ـل قفوملا م0202ناوج31تبصسلا21 Òباعت

ةيبوروأ’ا ةيرضصنعلل ةيضسنŸا حور÷ا حتفي ديولف جروج
،ةيقيرفإا لوسصأا نم يك-ير-مألا ل-ت-ق-م ىدأا̂ 

يف ضضيبأا ةطرسش طباسض دي ىلع ،ديولف جروج
تارهاظملا نم ةجوم ىلإا ةدحتملا تايلولا
تايلولا ءاحنأا ي-ف ة-ير-سصن-ع-ل-ل ة-سضها-ن-م-لا
.ملاعلاو ةدحتملا
فلآا جر-خ ثي-ح ،ًءا-ن-ث-ت-سسا ا-بوروأا ن-ك--ت م--ل
ضسيرابو ني-لر-ب ي-ف عراو-سشلا ى-لإا ضصا-خ-سشألا
م-ل-ظ-لاو ة-طر-سشلا ف-ن-ع-ب ن-يدد-ن-م ،ند-ن-لو
.يرسصنعلا
ةثداح هب تببسست يذلا يملاعلا بسضغلا لظ يفو
،ةيبوروألا تاموكحلا نم ديدعلا تبجسش ،لتقلا
ةءاسسإاو ةيسسسسؤوملا ةيرسصنعلا ،اهيلوؤو-سسم را-ب-كو
مهم-عد ن-ع ن-ي-بر-ع-م ،ة-ط-ل-سسلا ماد-خ-ت-سسا
يرجت يتلا ةيرسصنعلل ةسضهانملا تاجاجتحÓل
.ملاعلا ءاحنأا يف
يف فرطتملا ينيميلا ””ضسكوف”” بزح ءانثتسسابو
مÓسسإÓل ضضهانملا ””ةيرحلا”” بزحو ،ا-ي-نا-ب-سسإا

ن-ير-ها-ظ-ت-م-لا ف-سصو يذ-لا ،اد-ن-لو-ه ي--ف
نإاف ،””نويباهرإا”” مهنأاب ةيرسصنعلل ني-سضها-ن-م-لا
بازحألا ةيبل-غأا بنا-ج ن-م ي-جذو-م-ن-لا در-لا
.ةيرسصنعلا لاكسشأا عيمج دسض ناك ةيبوروألا
بازحألا ىرن نأا عجسشملا ن-م ه-نأا ،ن-ي-ح ي-فو
يدبتو ،لتقلا ةميرج نيدت ةيسسيئرلا ةيبوروألا
نأا لإا ،ديولف جروج تاجاجتحا ع-م ا-ه-ن-ما-سضت

نع اريثك فلتخت ل ةيبوروألا نادل-ب-لا م-ظ-ع-م
اياسضقلاب رمألا قلعتي امدنع ةدحتملا تايلولا
.ديولف جروج ةافو ىلإا تدأا يتلا
اهب درفنت ل ةيجهنملا ةيرسصنعلاو ز-ي-ي-م-ت-لا نإا
تاذ مئارج عوقو نأا امك ،ةد-ح-ت-م-لا تا-يلو-لا
ةليوط ةرتف ذنم دعاسصت يف ناك ةيرسصنع عفاود
داحتلا يف ءا-سضعألا لود-لا ن-م د-يد-ع-لا ي-ف
يف ةيرسصنع-لا نإا-ف ىر-خأا ةرا-ب-ع-بو ،ي-بوروألا
.ابوروأا يف يرجي ام ضسكعت ةدحتملا تايلولا
ةيبوروألا ةن-ج-ل-ل يو-ن-سسلا ر-ير-ق-ت-ل-ل ًا-ق-فوو
يف رسشُن يذلا ،بسصعتلاو ةيرسصنعلا ةسضهانمل
قلعتت ةرركت-م ة-ل-ك-سشم كا-ن-ه ،0202 ريارب-ف
ضصاخسشألاو دوهيلاو نيملسسملا دسض زيي-م-ت-لا-ب
ضسلجملا يف ءاسضعألا لودلا لخاد ن-ي-نو-ل-م-لا
.ةلود74 اهددع غلابلا
تاسسايسسلل ديازتملا ريثأاتلا ىلع ةنجللا ددسشتو
،ابوروأا يف بناجألا ةيهاركو ةفرطتملا ةيموقلا

مدعو بسصعت-لا ي-ف ةدا-ح ةدا-يز ى-لإا يدؤو-ي ا-م
.حماسستلا
دسض فرطتملا نيميلا اهقلخ يتلا ةيرسصنعلا نإا
نيملسسملا اميسس لو ،ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألا

يسسيئرلا رايتلا يف دايدزلا يف ةذخآا ،ابوروأا يف
.ةيبوروألا فايطأÓل
، يسضاملا رياربف يف عقو يباهرإا لمع رخآا يفو
يف ،يكرت لسصأا نم مهمظعم ،اسصخسش11 لتُق

فرطتم دي ىلع ايناملأا يبرغ ””واناه”” ةنيدم
.ينيمي
ىوسس تسسيل ””واناه”” يف تعقو يتلا ةحبذملاو
تامجه-لا ن-م ة-ل-يو-ط ة-ل-سسل-سس ي-ف ثد-حألا
يف نوفرطتم نوينيمي اهبكترا يتلا ةيباهرإلا
.ابوروأا

ابوروأا يف مÓسسإلا ةيهاركو ةيرسصنعلا دعاسصت*
امهف ةفرطتملا ةيني-م-ي-لا باز-حألا ى-خو-ت-تو

تاذ ضضيبلا نييحيسسملل ةراقك ابوروأل ايراسضح
لكسشيو ،ةيفاقثلا مي-ق-لاو كر-ت-سشم-لا خ-يرا-ت-لا
ايفاقث اديدهت ،بازحألا كلت بسسحب ،نوملسسملا
ام ابلاغ يذلاو ،ابوروأا مومعل ةيموق-لا ة-يو-ه-ل-ل
.ءاسضيب ةيموق هنأا ىلع ىلجتي
ةد-ي-ف-م ةادأا ا-ي-بو-فو-مÓ-سسإلا تح-ب-سصأا د-قو
اهمادختسسل ةفرطتملا ةي-ن-ي-م-ي-لا باز-حأÓ-ل

.ةيباختنا ضضارغأل
تحمسس ةيسسايسس ةئيب ضسييسستلا اذه قلخ دقو
يف يدامتلاب طقف ضسيل فرطت-م-لا ن-ي-م-ي-ل-ل
رايتلا ىلإا اهليوحتب اسضيأا امنإا ،مÓسسإلا ةيهارك
نم ديدعلا يف دئاسسلا يعامتجلاو يسسايسسلا
.ةيبرغلا تاعمتجملا
نوعسضي نيفرطتملا نيينيميلا نييوبعسشلا نأا امبو
نيظ-فا-ح-م-لا ر-ب-ج-ُي ،ة-ي-سسا-ي-سسلا ةد-ن-جألا
راكفأا ديلقت ىلع ””يسسيئرلا رايتلا”” نييزاهتنلا
.فرطتملا ضشماهلا ةغلو
يتلا تاد-يد-ه-ت-لا هذ-ه ع-م ى-ت-حو ،كلذ ع-مو
ىلع ةفرطتملا ةينيميلا ةيجولويديألا اه-ل-ك-سشت
يتلا ةيبوروألا ميقلاو يعم-ت-ج-م-لا كسسا-م-ت-لا
نإاف ،ةي-ن-يد-لاو ة-ي-قر-ع-لا تا-ي-ل-قألا ي-م-ح-ت
اوسضغ ةيسسيئرلا مÓعإلا لئاسسوو ن-ي-ي-سسا-ي-سسلا
ة-ل-ك-سشم-لا هذ-ه ضضفر اورا-ت--خاو ،فر--ط--لا
قاطن لخاد ةدوجوم ””ةيسشماه ةيسضق”” اهرابتعاب
.فرطتملا نيميلا
مل مÓسسإلا ةيهارك نإاف ،كلذ نم ضسكعلا ىلعو
تحبسصأا لب ،ضشماهلا يف ديكأاتلاب ةروسصحم دعت
لكايه لخاد ىلجتي ءادعلا نم ار-م-ت-سسم ا-عو-ن
ةيعامتجلا تاحاسسملا يف كلذ-كو ،ة-ط-ل-سسلا
.ىرخألا

ديزي ،لاثملا ليبسس ىلع ،ةدحتملا ةكلمملا يفف
ةرم051 هسشيتفتو ضصخسشلا فا-ق-يإا لا-م-ت-حا
عيرسشت وهو – باهرإلا نوناق نم7 دنبلا بجومب
كسش”” نود ئناوملا يف ضسانلا فا-ق-يإا-ب ح-م-سسي

امم رثكأا ةيناتسسكاب لوسصأا نم ناك اذإا – ””لوقعم
ةهجاومل ا-بوروأل تقو-لا نا-ح .ا-سضي-بأا نا-ك و-ل

.ةسصاخلا اهتيرسصنع
ةدحتملا تايلولا يف ضضيب-لا قو-ف-ت نا-ك د-ق-ل
،يقيرفإا لسصأا نم نييكيرمألا د-سض ز-ي-ي-م-ت-لاو
تايلولا يف عيمجلا نم ىأارم ىلع نيرهدزم
.ةدحتملا
رخآا لاثم يه ديولف جروجل ةيواسسأاملا ةافولا نإا

دوسسلا نييكيرمألا دسض ءاردزإلاو ةيرسصنعلا ىلع
.ةدحتملا تايلولا يف
،كلذب مهروعسشو ضضيبلا قوفت لازي ل ،كلذ عمو
حافكلا نإاف اذل ،تاعمتجملا عيمج يف نيدئاسس
نأا نع نوكي ام دعبأا اهعاونأاو ةيرسصنعلا دسض
.يهتني
دسض ةيرسصنع-لاو ضضي-ب-لا قو-ف-ت ل-ك-سشي ا-م-كو
تايلولا يف اديد-ه-ت ة-قرا-فألا ن-ي-ي-ك-ير-مألا
لكسشيو دوجوم ينيميلا فرطتلا نإاف ،ةدحتملا
.ابوروأل اديدهت
قدت نأاو دبل ةيواسسأاملا ديولف جروج ةثداح نإا

ةيبوروألا تامو-ك-ح-لا ع-ي-م-ج-ل راذ-نإا ضسر-ج
.اهب ةسصاخلا تايدحتلل يدسصتلل
كردت نأا ة-ي-بوروألا تا-مو-ك-ح-لا ى-ل-ع بج-ي
،ةيقرعلا تاعومجملا فلت-خ-م نأا-ب فر-ت-ع-تو
سصا-خ-سشأا تنا-ك ءاو-سس وأا ،ةفلتخ-م ناو-لأا ن-م ا-ً
،يموي ضساسسأا ىلع زييمتلا هجاوت ،ةينيد تايلقأا
ةلأاسسم نع فرط-لا ضضغ-ت لأا ي-غ-ب-ن-ي ،كلذ-لو
.اهتراق يف ثدحت يتلا بسصعتلاو ةيرسصنعلا
قرعلا نأاسشب يرجت تاسشقانملا نأا حيحسصلا نمو
لح نع نوكت ام دعبأا اهنكلو ،ينيميلا فرطتلاو
.ةيسضقلا

هب مايق-لا بج-ي ا-م-م ر-ي-ث-ك-لا كا-ن-ه لاز-ي ل
ماد امو ،ينيميلا فرطتلا ديد-ه-ت ة-ح-فا-ك-م-ل
،ةيرسصنعلا ةيسساي-سسلا باز-حألاو نو-ي-سسا-ي-سسلا

نود ةيرسصنعلا مهتياعد ةلسصاو-م ى-ل-ع نوردا-ق
مهتاسسايسس ىظحتو ،ريبعتلا ةيرح مسساب باقع
مهليلقت نإاف ،اريبك امعد ةيهاركلا ىلع ةسضحملا

.رمتسسيسس ةيرسصنعلا نأاسش نم
اهتلكسشمب ابوروأا فرتعت يكل تقولا ناح دقل
فرطتلاو ةيرسصنعلا يف ةل-ث-م-ت-م-لا ة-سصا-خ-لا
.ناوألا تاوف لبق اههجاوتو ينيميلا
ىلإا يعسسلا يف هرسسأاب ملا-ع-لا د-حو-ت-ي ،مو-ي-لاو
نكمي ل ،كلذ عمو ،ديولف جروجل ةلادعلا قيقحت
ةيرسصنعلا ةفآا ىلع ءاسضقلاب لإا ةلادعلا قيقحت
.ملاعلا ءاحنأا يف

““لوضضانأا»̂ 

““مضضلا““ ضضفر نع يبرع زجع
يبرع رود يأا نوينيطسسلف نول-ل-ح-م د-ع-ب-ت-سسا̂ 
ةهجاوم يف ينيطسسلفلا فقوملا معدل ي-ق-ي-ق-ح
ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأا مسضل ل-ي-ئار-سسإا ط-ط-خ

ينيطسسلف لوؤوسسم برعأا اميف ،اهتدايسسل ةلتحملا
مسضلا ةركفل برعلا ضضفر ليوحتب هلؤوافت نع عيفر

فقوم نأا نوللحملا ربتعاو .اهعنمل ةلاعف تاودأل
ةفسضلا نم ءازجأل ليئارسسإا مسض هاجت ةيبرعلا لودلا
هاجت ةقباسسلا اهفقاوم نع فلت-خ-ي ن-ل ة-ي-بر-غ-لا
عبرم زواجتت مل ي-ت-لا ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا
ىلع يقيقح لعف يأا نود ةيسسايسسلا تاحيرسصتلا
ليئارسسإا مسض هاجت ةيبرعلا لودلا فقوم» .ضضرألا

اهفقاوم نع فلتخي نل ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأل
زواجتت مل يتلا ةينيطسسلفلا ةيسضقلا هاجت ةقباسسلا

يقيقح لعف يأا نود ةيسسايسسلا تاحيرسصتلا عبرم
ضسيئر قفتا ،يسضاملا ليربأا ةياهنو .””ضضرألا ىلع
ميعز عم ،وهاينتن نيماي-ن-ب ي-ل-ي-ئار-سسإلا ءارزو-لا

ةيلمع ءدب ىلع ،ضستناغ ينيب ””ضضيبأا قرزأا”” بزح
ويلوي لوأا ةيبرغلا ةف-سضلا ن-م ة-ع-سساو ءاز-جأا م-سض

تانطوتسسملا عيمجو ندرألا روغ لمسشت ،لبقملا
.ةيبرغلا ةفسضلاب
ضسيئرلا نلعأا ،ةيليئارسسإلا مسضلا اياون ىلع ادرو
هنأا ،يسضاملا رهسشلا ،ضسابع دومحم ،ينيطسسلفلا
عم تامهافتلاو تاقافتلا عيمج نم ّلح يف حبسصأا
عيمج نمو ،ةيليئارسسإلاو ةيكيرمألا نيت-مو-ك-ح-لا
.ةينمألا اهيف امب اهيلع ةبترتملا تامازتللا
ندرألا نم لك تربع ،يبر-ع-لا ىو-ت-سسم-لا ى-ل-عو
يعاسسم اهسضفر نع تارامإلاو ضسنوتو ةيدوعسسلاو
نم ترذحو ،ةيني-ط-سسل-ف ضضارأا م-سضل ل-ي-ئار-سسإا
.ةقطنملا رارقتسساو نمأا ىلع كلذ تاعبت

يداصصتقا معدو ةيصسايصس تاحيرصصت
يف ةيلودلا تاقÓعلاو ةيسساي-سسلا مو-ل-ع-لا ذا-ت-سسأا
،فسسوي نميأا ،نينج يف ةيكيرمألا ةيبرعلا ةعماجلا
تاحيرسصتلا ىدعتت نل ةيبرعلا فقاوملا”” نأا ىأار
نم يداسصتقلا معدلا ضضعب بناج ىلإا ،ةيسسايسسلا
فاسضأاو .””عقاولا ضضرأا ىلع ةيدج تاسساكعنا نود
هجاوت ةيبر-ع-لا لود-لا ن-م د-يد-ع-لا”” نأا ،ف-سسو-ي

ةحئاجو يبرعلا عيبرلا ةجيتن ةي-ل-ح-م تا-بو-ع-سص

ذاختا-ب ح-م-سسي ل ا-ه-ع-قاوو ،كلذ ر-ي-غو ا-نورو-ك
هاجت ةقباسسلا اهفقاو-م ن-ع ة-ف-ل-ت-خ-م تاو-ط-خ

.””ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ةيبرعلا لودلا أاجل-ت نأا د-ع-ب-ت-سسم-لا ن-م”” :ع-با-تو

لودلا ىلع تابوقع ضضرف وأا ،لورتبلا مادختسسل
.””ليئارسسإا عم ىطاعتت يتلا
مادختسسل ةيبرعلا لودلا أاجلت نأا دعبتسسملا نم»
يتلا لود-لا ى-ل-ع تا-بو-ق-ع ضضر-ف وأا ،لور-ت-ب-لا
.””ليئارسسإا عم ىطاعتت
ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ف-قو-م-لا نأا ،ف-سسو-ي د-ق-ت-ع-يو
يسسايسسلا ماسسقنلا ةجيتن ،هفسصو امك ،””مذرسشتملا””
مسسر ىلع عجسشي ل ،””حتف»و ””ضسامح”” يتكرح نيب
ةهجاومل ةدحوم ةيبرع ةينيطسسلف ةيج-ي-تار-ت-سسا
.ةيكيرمألا ةيليئارسسإلا تاططخملا
للسست لهسس مسسقنملا ينيطسسلفلا عسضولا”” :فدرأاو
تاقÓعلا عيبطتو ،ةيبرعلا لودلا و-ح-ن ل-ي-ئار-سسإا

ةرادإا ىلع رداق ريغ ينيطسسلفلا نأا ةعيرذب ،اهعم
وحن ينيطسسلفلا هجوت-لا نأا ،ف-سسو-ي د-كأاو .””ه-تاذ
ةيأا ةيبرعلا لودلا ءانب مامأا اعنام لكسشي دق ةدحولا

.ليئارسسإا عم تاقÓع
يذلا لÓتحلا عم عيبطتلا”” نأا ،ف-سسو-ي ر-ب-ت-عاو
نل نيينيطسسلفلا تاكلتمم رداسصيو ضضرألا قرسسي
.””ةيبرع ةلود يأا ىلع ةدئاف يأاب دوعي
ماسسقنلا نم ةلاح ةينيطسسلف-لا ة-حا-سسلا د-ه-سشتو
ىلع ضسامح ةكرح ةرطيسس بقع ،7002 وينوي ذنم
اهمعزتي يتلا حتف ة-كر-ح ر-يد-ت ن-ي-ح ي-ف ،ةز-غ
حلفت ملو ،ةيبرغلا ةفسضلا ضسابع دومحم ضسيئرلا
قيقحت يف تايقافتلاو تاطاسسو-لا ن-م د-يد-ع-لا
.ةدحولا

اهعقاو ىلع دصسحت ’ لود
يسسايسسلا للحملاو بتاكلا لاق ،فسسوي عم اقفتمو

ىلع دسسحت ل ةيبرعلا لودلا”” نإا ،يرسصملا يناه
لكاسشملاو تاقاقسشنلاو ككفت-لا ثي-ح ،ا-ه-ع-قاو
ةي-سضق-لا م-عد ها-ج-ت تاو-ط-خ يأاو ،ة-ي-ل-خاد-لا
.””ةلاعف ريغو ةفيعسض نوكتسس ةينيطسسلفلا
تدده ،ندرألا لثم ةيبرع لود”” نأا يرسصملا ركذو
عم ةقÓعلا هاج-ت ة-حو-ت-ف-م تارا-ي-خ-لا ل-ك نأا-ب

ةجاحب نحن .مسضلا ةيلمع تمت لاح يف ،ليئارسسإا
،يبرعلا عيبطتلا فقوتي نأا بجيف كلذ نم رثكأل
نأاو ،ليئارسسإا عم مÓسسلا تادهاعم ديمجت متيو
ة-يدا-سصت-قا ا-قاروأا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا مد-خ--ت--سست
ةي-بر-ع-لا كك-ف-ت-لا ة-لا-ح”” نأا ىأارو .””ة-ي-سسا-ي-سسو
دوقت نأا نكمي ل نطنسشاو دو بسسك ىلع ضصرحلاو
تاط-ط-خ-م-لا ة-ه-جاو-م-ل ي-ق-ي-ق-ح ل-ع-ف ى-لإا
.””ةيليئارسسإلا
دو بسسك ىلع ضصرحلاو ةيبرعلا كك-ف-ت-لا ة-لا-ح»
يقيقح ل-ع-ف ى-لإا دو-ق-ت نأا ن-ك-م-ي ل ن-ط-ن-سشاو
.””ةيليئارسسإلا تاططخملا ةهجاومل
يأل ةيسساسسألا ةزيكرلا نأا ى-ل-ع ،ير-سصم-لا دد-سشو
ينيطسسلفلا فقوملاب نوهرم يدج يبرع فقوم
ماسسقنلا لظ يف رفوتم ريغ كلذ نكل ،هتدحوو
.ينيطسسلفلا يلخادلا

،ضشاوه دمحم ،يفاحسصلا بتاكلا لاق ،هتهج نم
تايلآا دجوي لو ،فيعسضو ضشه يبرعلا عسضولا”” نإا

لاغسشنا ببسسب ،نيينيطسسلفلا معدل ةيقيقح ةيبرع
.””هاياسضقو ةيلخادلا هلكاسشمب مظعملا
نوربتعي بر-ع-لا نأا م-غر-ب”” ه-نإا ،ضشاو-ه فا-سضأاو
نكمي ل نكل ،ىلوألا مهتيسضق ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
تارارق ذاختا ىلع ة-ي-بر-ع ةرد-ق ن-ع ثيد-ح-لا

عم حلاسصملا ةكبسش ببسسب ،ر-ي-ثأا-ت تاذ ة-ي-سسا-ي-سس
.””امومع برغلاو ةدحتملا تايلولا
لÓغتسسا وحن ةيبرع ةلود يأا وطخت نأا دعبتسساو

مسضلا عنم هاجتب طغ-سضل-ل ا-هذو-ف-نو ا-ه-تا-قÓ-ع
.ةفسضلل يليئارسسإلا

””مصضلاب برعلا لبقي نل””
،ةفلتخم رظن ةهجو نم نك-لو ،ه-تاذ قا-ي-سسلا ي-ف
ضسيئرلل يسصخسشلا لثم-م-لا ،ثع-سش ل-ي-ب-ن بر-عأا
ةيناكمإا نم هلؤوافت نع ،ضسابع دومحم ،ينيطسسلفلا
ةيليئارسسإلا مسضلا ططخل يبرعلا ضضفرلا ليوحت
.اهفقوو اهعنمل ةلاعف تاودأا ىلإا
لبقتسس ةيبرع ةلود يأا نأا دقتعأا ل”” :ثعسش لاقو
نيناوقلاو تايقافتلا لك فلاخت يتلا مسضلا ةركفب
.””ةيلودلا
ةيجراخلا ءارزول اعيرسس اعامتجا انبلط”” :فاسضأاو

يلاحلا عسضولا ةروسص مهيلع ضضر-ع-ن-سسو ،بر-ع-لا
.””يلودلا مهمعد بلطنو
اهذوفن مادختسسا”” ىلع ةيبرعلا لودلا ثعسش ثحو
.””ليئارسسإا ىلع طوغسضلا عسضو لجأا نم يلودلا
لÓخ نم م-لا-ع-لا ي-ف ا-كار-ح دو-ق-ن-سس”” :فدرأاو
ططخلا لك فقول ،ةد-ح-ت-م-لا م-مألا تا-سسسسؤو-م
.””لÓتحلا ءاهنإا ىلع لمعلاو ،ةيليئارسسإلا
ةوطخلا نأا ربتعي ،عيفرلا ينيطسسلفلا لوؤوسسملا نكل
نأا بجي ،ةيليئارسسإلا مسضلا ططخ فقول ىلوألا
هجاوي يذلا ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا بنا-ج-لا ن-م نو-ك-ت
.ناطيتسسلاو لÓتحلا
ما-مأا ة-حو-ت-ف-م تاو-ط-خ-لا ل-ك نأا ى-ل-ع دد-سشو
ةيليئارسسإلا ططخلا ةهجاومل ن-ي-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
.ةيكيرمألاو
،يمÓسسإلا نواعتلا ةمظنم تعد ،يسضاملا رهسشلاو
عنمل ةلجاع تاءارجإا ذاختا ىلإا يلودلا عمتجملا

يسضارألا يف ة-ي-نا-ط-ي-ت-سسلا ل-ي-ئار-سسإا ط-ط-خ
.ةلتحملا ةينيطسسلفلا
نإا ،اهل نايب يف (ةلود75 مسضت) ةمظنملا تلاقو
مسض هاجت ليئارسسإا اهب موقت ةيداحأا تاءارجإا ةيأا””
ضضراعتتو مÓسسلا ةيلمع مدخت ل ةيبرعلا يسضارألا

.””ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق عم
يف ،ةيبرعلا ةعماجلا تدكأا ،يسضاملا ليربأا ةياهنو

ربع دقع برعلا ةيجراخلا ءارزول عامتجا ماتخ
تاططخم ضضفر ىلع ،ةقلغم ةينو-يز-ف-ل-ت ةر-ئاد
.ةيليئارسسإلا مسضلا
ذيفنت ىلع لÓتحلا ةموكح مادقإا نأا تربتعاو
ةينيطسسلفلا ضضرألا نم ءزج يأا مسضب اهتاططخم
ةديدج برح ةميرج ل-ث-م-ي ،7691 ماع ةلتحم-لا
مئارجلاب لفاحلا يليئارسسإلا لجسسلا ىلإا فاسضت
.””ينيطسسلفلا بعسشلا قحب
لسصيسس مسضلا نأا ىلإا ةينيطسسلف تاريدقت ريسشتو
.ةلتحملا ةفسضلا ةحاسسم نم ةئملاب03 نم رثكأا ىلإا
فسسنيسس مسضلا نأا نم اًرارم نوينيطسسلفلا رذحو
نم (ةيليئارسسإاو ةينيطسسلف) نيت-لود-لا ل-ح ةر-ك-ف
.اهسساسسأا

ت’اكو̂ 
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31 ‘اقثلا
:ةيسسورلا ””كينتوبسس”” ةلاكول راوح ‘ ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو

 ةيئاوششع تامجهل سضرعت ةفاقثلا عاطق
يبتكم نم ةدحاو ةفاشسم ىلع اهوفقثمو نطولا قطانم^

ىلع ””ةيئاوسشعلا”” ـب اهتفسصو تامجهل ضضرعت ‘اقثلا عاطقلا نأا ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو تدكأا
رئاز÷ا Úب ةيفاقثلا تاقÓعلاو رئاز÷ا ‘ امنيسسلا ةيعسضو نع تثد– امك ،ةÒخأ’ا تاونسسلا ىدم
.ايسسورو

ـه1441لاوسش12ـل قفوملا م0202ناوج31تبسسلا

عم ةلباقم ‘ ،ةدود نب ةريزولأ تلاقو ^
ءا-ع-برأ’أ تر-ششن ،““كي-ن-تو--ب--شس““ة--لا--كو
رئأز÷أ ‘ ةفاق-ث-لأ عا-ط-ق نإأ ،مر-شصنŸأ
ةّيئأوششعلأ تامج-ه-لأ ن-م Òث-ك-ل سضر-ع-ت

هتأذ تقولأ ‘و ،ةيشضاŸأ تأونشسلأ لÓخ
تأداق-ت-ن’أ ى-ل-ع دÒل ه-شسف-ن ف-ّي-ك-ي ⁄

اهنكل ،““تامجهلأ عفدل ’و هيلإأ ةهّجوŸأ
ىلع عاطقلأ اهققح بشساكم ¤إأ تراششأأ

.ةّيتحتلأ ىنبلأ ىوتشسم
أدد-ع ي-شصح-ن ن-ح-ن““ ةدود ن-ب تفا-شضأأو
ىلع فقنو ةيفاقثلأ تاشسشسؤوŸأ نم امهم
،ةيقيرفإ’أو ةيبرعلأ لودلأ نم Òثكلأ سسأأر
‘اقثلأ جتنŸأ ةياعر وه ثدح يذلأ نكل

لفغأأ امي-ف ،ج-ئا-ت-ن ن-ع ثح-ب-لأ نود ن-م
عجأرن نحن .‘ا-ق-ث-لأ ل-عا-ف-لأو ج-ت-نŸأ
لب أدوعو مدقن ’و تايعشضولأ نم Òثكلأ
هتدهشش يذلأ طاششنلأ ّلعلو ،لمعلاب هجأون
‘ انتبراقم ىلع لدي يحشصلأ رج◊أ ةÎف
.““‘اقثلأ لمعلأ
تلاق ،ةبعشصلأ امنيشسلأ رود ةيعشضو لوحو
رهوج ‘ امنيشسلأ تاعاق ةيامح““ ةريزولأ

طخ ةيفاقثلأ تاب-شست-كŸأ ل-كو ،ا-ن-ل-م-ع
.““اهنع ىلختن نل رمحأأ

Òغ راسسم ¤إا جاتحي مليفلا
تاعاق ’و قوسس ’ ،ايلاح رفوتم

 ضضرع
تا-عا-ق سضع-ب لÓ-غ-ت--شسأ سصو--شصخ--بو
،ة-ي-ئا-م-ن-ي-شس Òغ ة-ط-ششنأأ ‘ ا-م-ن-ي-شسلأ
دوعت تاعاقلأ““ نأأ ةفاقثلأ ةريزو تحشضوأأ

ةرأزو ةياشصو ت– تايدل-ب-ل-ل ا-ه-ت-ي-ك-ل-م
مه-ف-ت ى-ل-ع ن-هأر-ن ن-ح-نو ،ة-ي-ل-خأد-لأ
ةداعإأ ‘ ةدعاشسملل ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أ
نم اهجأرخإأو امنيشسلأ تاعاقل را-ب-ت-ع’أ
كرششن نأأ انتيؤور .نايشسنلأو لامهإ’أ ةرئأد
تاعا-ق-لأ Òي-شست ‘ ةر-غ-شصم تا-شسشسؤو-م
ةÿÈأ باشستك’ ةشصرفلأ با-ب-ششلأ ح-ن-مو
.““مهتأردق تابثإأو

نم Ìكأاو ليج نم Ìكأا كانه
ةفيلوتلا نكل امنيسسلا ‘ ةبراقم

ةدوقفم
ةنيزÿأ نم ليومتب ةجتنŸأ مÓفأ’أ نعو
ءافتح’اب ’ ظ– ⁄ ي-ت-لأو ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
تدكأأ ،يÒهام÷أ حاجنلا-ب ’و يد-ق-ن-لأ
نيوكتلأ ىلع ناهرلأ نأأ :ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو
وه ‘أÎح’أ نيوكتلأو ،يرورشض نم Ìكأأ
ن-ك-ل““ ‘أÎح’أ ل-م-ع-لأ با--ب--شسأأ د--حأأ
ل-شصأو-ت ،د-ق-ت-عأأ ا-م-ن-ي-شسلأ سصو-شصخ--ب
Òغ راشسم ¤إأ جاتحي مليفلأ نأأ““ :ةريزولأ

تاعاق ’و قوشس كانه سسيل ،ايلاح رفوتم
ثيد◊أ اننكÁ رئأز÷أ ‘ ،ةيلمع سضرع
ن-ع ثيد◊أ ن-م Ìكأأ Úي-ئا-م-ن-ي-شس ن--ع
ةفلتfl بهأومو ،لاع هابتنأ دجوي ،امنيشس
Ìكأأو ليج نم Ìكأأ كانه ،ةيقايشس Òغو
ةفيلوتلأ نكل امنيشسلأ ⁄اع ‘ ةبراقم نم
‘ يهتنتل مÓ-فأأ م-عد نأأ ن-ظأأ ،ةدو-ق-ف-م
حنŸ انعفد ام أذه ،ةئطاخ ةركف جأردأ’أ
،اهشضرعل ينطولأ نويزفلتلل مÓفأ’أ سضعب

امنيشسلأ سسÁ نيوكت ثأدح-ت-شسا-ب ا-نر-مأأ
ةدوزم ةمداقلأ ةيعما÷أ ةنشسلأ نو-ك-ت-شسو

Ãامنيشسلل قفأأ ءانب مدخي ا““.
ا-ه-ت-عا-ن-ق ن-ع ة-فا-ق-ث-لأ ةر--يزو تÈعو
Úيداشصتق’أ ÚلماعتŸأ فيرع-ت ةرور-شضب
ةلئاق ،اهيف رامثتشس’أو ةفاقث-لأ ة-ي-م-هأا-ب
لعف ةفا-ق-ث-لأ م-عد نأأ أو-كرد-ي نأأ بج-ي““

حنÁ يشضايرلأ لثم فقثŸأ نأأو ،رشضحتم
ة-يأر ع-فر-يو ر-خ-ف-لأ ن-طو-لأو رو-ه-م÷أ
فرعي نأأ بجي كلذ ¤إأ لشصن يكلو ،نطولأ
بلاطم هنأاب ‘اقثلأ لعف-لأ ى-ل-ع م-ئا-ق-لأ
حرششو يداشصتق’أ لماعتŸأ نم برقتلاب
روشسنوبشسلأ ىلع لشصحيل ةيفاقثلأ هفأدهأأ
بايغ كانه ىرخأأ ةه-ج ن-مو ،م-عد-لأ وأأ
ةحاشسلأ ‘ Úيداشصتق’أ ÚلماعتŸأ ىدل
،ةيشضايرلأ ةحاشسلاب ة-نرا-ق-م ة-ي-فا-ق-ث-لأ
Úطاششنلأ نأاب مهنم Òث-ك-لأ ل-ه-ج بب-شسب

.““بئأرشضلأ روظنم ‘ Úئفاكتم
كرابنو ضسكيلفتن ةسصنÃ بحرن

حلاسصم ظفحي رمثم نواعت يأا
دÓبلا

ر-ئأز÷أ Úب ‘ا-ق-ث-لأ نوا-ع--ت--لأ لو--حو
انتاقÓع““ ةدود نب ةريزولأ تلاق ،ايشسورو
ىلع نانثأ فلتخي ’و ،دوقعل دت“ ايشسورب
Ìكأأ دت“ ةيفاقثلأ انتاقÓعو ،ا-ه-ت-ي-م-هأأ
‘ انيتفاقثب مئأدلأ ءافتح’أو تامجÎلاب
Úيرئأزجلل Òبك طابترأ كانهو ،نيدلبلأ
تأون-شس تح-م-شس د-قو ،ي-شسور-لأ بدأ’ا-ب
Úف-ق-ثŸأ ن-م ة-ب-خ-ن عÓ-طإا-ب لدا-ب-ت--لأ
ةفاقثلأو يشسورلأ بدأ’أ ىلع Úيرئأز÷أ
هجوت دجوي نواعتلأ سصوشصخبو ،ةيشسورلأ

يرئأز÷أ ‘ا-ق-ث-لأ ز-كرŸأ ح-ت-ف ةدا-عإ’
Ãيذلأ نواعتلل ةحوتفم انبأو-بأأو ،و-ك-شسو

ن-يد-ل-ب-لأ ة-فا-ق--ثو ة--ح--ل--شصم مد--خ--ي
.““Úقيدشصلأ
ة-شصنŸ لاÛأ ح-ت-ف ة-ي--نا--ك--مإأ لو--حو
‘ لام-عأأ ر-يو-شصت ل-جأأ ن-م سسك-ي-ل-ف-ت-ن
يأأ قلتن ⁄““ ةفاقثلأ ةريزو تلاق ،رئأز÷أ

‘و ،سسكيلفتن ة-كر-شش سصو-شصخ-ب سضر-ع
سضرعب ا-هÒغ وأأ ة-كر-ششلأ تمد-ق-ت لا-ح

Áةفاقثلأ ءأرثإ’ انهجو-ت مد-خ-ي نأأ ه-ن-ك،
داشصتق’أ ةمدخو Úفق-ثŸا-ب ءا-ف-ت-ح’أو
ةشسأرد ‘ اعبط ددÎن نل ان-نإا-ف ،ي-ن-طو-لأ
ظفحي يذلأ ر-م-ثŸأ نوا-ع-ت-لأ ة-كرا-ب-مو
.““دÓبلأ حلاشصم

يواسسيع معدب نوبلاطم نحن
مهب ءافتح’او نورخآ’او

دعب ةيفاقثلأ ةحاشسلأ ىلع Òثأأ ام لوحو
با-هو-لأ د-ب--ع ،ير--ئأز÷أ بيدأ’أ زو--ف
،ةيبرعلأ ةيأورلل ركوبلأ ةزئاجب ،يواشسيع
ÚعدبŸأ ىلع ءأوشضأ’أ طيلشست مدع نم

تلاق ،ةمشصاعلأ ىلع اهراشصتقأو ندŸأ ‘
كانه سسيل ةفاقثلأ ‘““ : ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو

،زكرŸأ ي-ه ة-فا-ق-ث-لأ ..ز-كر-مو سشما-ه
سصوشصخبو ،ةي-فا-ق-ث Ó-لأ و-ه سشما-ه-لأو
ندم نم رئأز÷أ يفق-ث-مو با-ت-ك ج-يو-ت-ت
’ ،مهداهت-جأو م-هد-ه-ج أذ-ه ،ل-خأد-لأ

Áاننكل ،يدرفلأ داهتج’أ ىنبت-ن نأأ ا-ن-ن-ك
‘ سسيل ،هب ءافتح’أو همعد-ب نو-ب-لا-ط-م
قطانم ل-ك ،ة-ل-شضا-ف-م وأأ ز-ي-ي“ ةرأزو-لأ
نم ةدحأو ةفاشسم ىلع اهيفقثمو نطولأ

.““يبتكم
مامأا انتفاقثل Úكمتلل ىعسسن

ةنميهŸا تافاقثلا
ةيفاقثلأ تأردابŸأ عيج-ششت ةرور-شض ن-عو
نأأ ةدود ن-ب ةر-يزو-لأ تح-شضوأأ ،ة-ي--لÙأ
باطÿأ أذه ،يلfi اهرهوج ‘ ةفاقثلأ““
ىعشسن ،ةفل-تfl تا-فا-ق-ث لا-ح ‘ مد-ق-ي
،ةنميهŸأ تافاقثلأ مامأأ انتفاقثل Úكمتلل
‘ اندعاشستشس انوروك ةحئاج نأ دقتعأأو
انتليح اهفشصوب ،ةفاقثلاب ءافتح’أ ةداعإأ

Ûة--ه--با fiأ وÿأذ-ه-ل ،تا--ي--شصو--شص
يح وأأ ةيرق لك ‘ نويفاقثلأ نوردابŸاف
ندŸأ ‘ نيردابŸأ عم ةأواشسŸأ مدق ىلع
ى-ل-ع ه-نأأ د-ق-ت-عأأ ،ىÈك-لأ تا--حا--شسلأو
اًكيرشش نوكت نأأ اشضيأأ ةيلÙأ تاعام÷أ

لّعفي يلÙأ بختنŸأ ىرن نأأ ،اًي-ق-ي-ق-ح
ثأÎلاب ءافتح’أ ‘ مهاشسيو ةفاقثلأ نا÷

⁄اعمو ةيديلق-ت-لأ تا-عا-ن-شصلأو ي-لÙأ
.““اهّلك ‘اقثلأ ثوروŸأ

ث.ق ^

 : ””ءارحسصلا قيرط341»

ةفاح ىلع ةدرفنم سشيعلا تراتخا ةأارما زغل
؟ةيرئاز÷ا ءارحشصلا

‘ ةأأرمأ را-ي-ت-خأ ءأرو ف-ق-ي ز-غ-ل ة-م-ث ^
ىلع ةدرفنم سشيعلأ رمعلأ نم تاي-ن-ي-ت-شسلأ

،ر--ئأز÷أ ‘ ىÈك--لأ ءأر--ح--شصلأ دود--ح
.أÎموليك07 وحن ةدلب برقأأ نع اهلشصفي
،باششلأ يرئأز÷أ جرıأ لغ-ششن-ي ’ ز-غ-ُل

341““ همليف ‘ هلحب أÒثك ،Êاحرف ناشسح
هذه ةايح نع هز‚أأ يذلأ ““ءأرحشصلأ قيرط

رد-ق-ب ،ة-ك-ي-ل-م ،م-شسأ ل-م– ي-ت-لأ ةأأرŸأ
هذه طشسو ةيمويلأ اهتايح قيثوتب هلاغششنأ
نيراŸأ نيرباعلأ نيرفاشسŸأ ةرثرثو ةلزعلأ
ى-ت-شش لوا-ن-ت-ت ة-ما-ع ةر-ثر-ث ي-هو ،ا--ه--ب
ةيمويلأ ةيشصخششلأ مومهلأ نم ،لي-شصا-ف-ت-لأ

مدقتو ،رئأز÷أ ‘ يشسايشسلأ نأا-ششلأ ى-ت-ح
ة-ق-ط-نŸأ كل-ت ‘ ةا-ي-ح-ل-ل ة-ما-ع ةرو-شص

.ةيرئأز÷أ ءأرحشصلأ ةفاح ىلع ةلزعنŸأ
اهروشضحو اهتيهيدب ةعرشسب ةكيلم لكششتو
هذه لك دامع ،ًانايحأأ اهشضومغو لب ،زيمŸأ
مليف تح-ن-م د-قو .م-ل-ي-ف-لأ ‘ د-ها-ششŸأ

سسلشسلأ اهلماعتو اهتيوفعب ،هز-ي“ Êا-حر-ف
ىتح هيلع رفوتي ’ دق يذلأو ،أÒماكلأ عم
ا-ه-تا-ششف-قو ،ÚفÙÎأ Úل-ث-مŸأ سضع--ب
ةرأدإأ ‘ ير-ط-ف-لأ ا-ه--ئا--كذو ةر--خا--شسلأ
لبق نيرباعلأ اهفويشض عم ةقيششلأ ثيداحأ’أ
.ليوطلأ يوأرحشصلأ قيرطلأ ‘ مهباهذ
نم فلؤوم طي-شسب تي-ب ‘ ة-ك-ي-ل-م سشي-ع-ت

ةقيتع ةلواط امهأدحإأ ‘ تعشضو ،Úترجح
اهيلع حيÎشسي ،ةيك-ي-ت-شسÓ-ب سسأر-ك ع-شضبو

مهعيبتل تانحاششلأ وقئاشسو ليب-شسلأ ور-با-ع
ماعط تا-ب-جوو ر-ئا-ج-شسلأو ءاŸأو يا-ششلأ
نأأ لبق ،بلاغلأ ‘ سضيبلأ نم فلأاتت ةطيشسب
ى-ل-ع ءأر-ح-شصلأ ‘ م-ه-تÓ-حر أو-ل-شصأو--ي
قيرط وهو ،““دحأو مقر ينطو-لأ ق-ير-ط-لأ““

نم رئأز÷أ عطقي ،همظع-م ‘ يوأر-ح-شص
ةفاشسم ىل-ع د-تÁو ،بو-ن÷أ ¤إأ لا-م-ششلأ

‘ قرطلأ مدقأأ نم د-ع-ي ا-م-ك ،م-ل-ك5332
.4681 ماع ¤إأ هئاششنأ ءدب عجري ذإأ رئأز÷أ
مليف عنشص ةيأدبلأ ‘ Êاحرف فده ناكو

‘ يشسيئرلأ قيرطلأ أذه نع يقئاثو قيرط
هقيد-شص ة-برŒ ى-ل-ع أد-م-ت-ع-م ،ر-ئأز÷أ
ي-قو-شش ،ير-ئأز÷أ ي-ئأور-لأو ي-ف-ح-شصلأ

نأو-ن-ع ت– ا-با-ت-ك بت-ك يذ-لأ ،يرا-ّم-ع
رّيغ هنأأ ديب ؛““دحأو مقر ينطولأ قيرطلأ““

هداق نأأ دعب ةكيلم هتدهاششم دنع هططخ
قيرطلأ أذه قمع ‘ اهاهقم ¤إأ يرامع
.يوأرحشصلأ
مليفل امهلم اشضيأأ يرام-ع با-ت-ك نا-ك د-قو
جر-خ-م-ل-ل ه-شسف-ن م-شس’أ ل-م-ح ي-ق-ئا--ثو
،اجروب كا-ج (ه-ير-نوأأ) يÔه ،ي-شسنر-ف-لأ
ىلع لمع ،اشصلاخ قيرط م-ل-ي-ف نا-ك يذ-لأ
أذه دأدتمأأ ىلع ةاي◊أ نم دهاششم قيثوت
ن-كÁ) .ل-يو-ط-لأ يوأر-ح-شصلأ ق-ير-ط--لأ

ى-ل-ع و-م-ي-ف ع-قو-م ى--ل--ع ه--تد--ها--ششم
.(...)تنÎنإ’أ

””ءارحسصلا ةكيلم””
ةبأوب أذه طيشسبلأ اهاهقم نم ةكيلم تلعج

يتلأ ىÈكلأ ءأرح-شصلأ ⁄ا-ع ¤إأ لو-خد-ل-ل
يرئأز÷أ بون÷أ ةحا-شسم م-ظ-ع-م ل-ت–

ا-م-ك .ىر-خأأ ة-ي-ق-ير-فأأ نأد-ل-ب ¤إأ د-ت“و
برقأأ عم ةظفحتم ةقÓع ءانب ىلع تشصرح

‘ أÎموليك07 وحن اهنع دعبيو اهل عمت‹
فشصوت يتلأ ،رئأز÷أ طشسو ،ةعينŸأ ةدلب
وحن دعبتو ،ىÈكلأ ءأرحشصلأ ة-بأو-ب ا-ه-نأا-ب
.ةيرئأز÷أ ةمشصاعلأ نع أÎموليك078

كلت“ تناك اهنأأ مليف-لأ ‘ ة-ك-ي-ل-م ي-ك–
عمتÛأ نكل ،عيم÷أ عم ة-ب-ي-ط تا-قÓ-ع
،ةدرفنم ةأأرمأ ءاقب لمت-ح-ي ’ (يرو-كذ-لأ)

تتاب أذل ،ةعمشسلأ ةئيشس ا-ه-نأا-ب ا-ه-م-شصو-ف
عمتÛأ Úبو اهن-ي-ب هذ-ه د-ع-ب-لأ ة-فا-شسم
.Úفرطلأ نم ةلشضفم ةفاشسم
ا-ه-تا-ي-ح ن-ع ثيد◊أ ة-ك-ي-ل-م بن-ج--ت--ت
،ناكŸأ أذه ¤إأ اهمودق ل-ب-ق ة-ي-شصخ-ششلأ
نم برشستت ةرباع لمج نم فر-ع-ن ا-ن-ن-ك-ل
نم ةقطنŸأ هذه ¤إأ تمدق اهنأأ اهثيداحأأ
‘ ةدرفنم سشيعت يهو .يرئأز÷أ لامششلأ

نم سسملتن امك .4991 ماع ذنم ناكŸأ أذه
،ةحشضأو ةيتايح ةÈخ كلت“ اهنأأ اهثيداحأأ
عم مهافتلأ ىلع ةرداقو ةيشسنرفلأ ثدحتتو
.اهب اهنئابز
ءأرو أروشصم فقي يذ-لأ ،Êا-حر-ف لوا-ح-ي
نأأ ،ةÒغشصلأ اهاه-ق-م ةر-ج-ح ‘ ه-تÒما-ك
نكل ،ة-ل-ئ-شسأ’أ سضع-ب ا-نا-ي-حأأ ا-ه-ل ه-جو-ي
ام ائيشش كانه نأاكو ،ةحوتفم لظت اهتاباجإأ

،هتلئشسأأ ‘ حلي Óف ،هبنŒ ديرت يشضاŸأ ‘
هتÒماك لعج ‘ ةيرعاشش لولح ¤أ أاجلي لب
ةÈغŸأ ءأرحشصلأ دودحو ناكŸأ ‘ لمأاتت
.(...)هل ةرواÛأ
ةÒث-ك د-ها-ششم ةÎف-لأ هذ-ه لأو-ط رو-شصو
،ةكيلم ىه-قÃ ن-يراŸأ ن-م Òث-ك-لأ تق-ثو
ةكيلم ةفلأأ تناك ذإأ ،مهعم ةرباعلأ اهترأوحو
ثيدحلل مهل اعفأد لماعتلأ ‘ اهتيميمحو

ةشصرف يهو .اهمامأأ مهتايحو مهمومه نع
نم Òث-ك-لأ طا-ق-ت-ل’ Êا-حر-ف ا-هز-ه-ت-نأ

يف-خ-ي ن-ك-ي ⁄و ،م-ها-يا-ك-حو م-ه-شصشصق
أÒماكلأ فلخ نم هتوشص ع-م-شسن-ف هرو-شضح
سضعبلأ هيلإأ هجوتي دق وأأ ،ا-نا-ي-حأأ ا-ق-ل-ع-م
.(...).ىرخأأ نايحأأ ‘ رأو◊اب
تاير‹ نم ةÒبك ةدام Êاحرف عمج دقل
يرباع ثيداحأأو ةكي-لŸ ة-ي-مو-ي-لأ ةا-ي◊أ
،اهاهقÃ ن-يراŸأ ن-ير-فا-شسŸأو ل-ي-ب-شسلأ
ةمراشص رايتخأ ةيلمع-ل ا-ه-ع-شضخأأ ا-م ي-هو
همشضي ام رايتخ’ اقح’ ÚتÒتنوم عم هلمعب

.ةعشسأولأ ةداŸأ هذه نم همليف ‘
نم نيراملل جذا‰ مدقتل هتأرايتخأ تءاجو

ناكشس وأأ ،تانحاششلأ يقئاشس نم ناكŸأ أذه
،ليبشس ير-با-عو ة-ب-ير-ق ة-يوأر-ح-شص ىر-ق
نمشض ةكيلم مهعم ل-ما-ع-ت-ت ف-ي-ك أد-شصأر
مهعم اهترأوح ريدتو ةف-ل-تfl تا-يو-ت-شسم
اهأÔف .اهتيهيدب روشضحو يرطفلأ اهئاكذب
انيدتم أدب لجر نم ديدشش ظفحتب ثدحتت

نيرخأأ عم باشضتقاب وأأ ،ة-ب-ير-ق ة-ير-ق ن-م
مهمهتتو اهتايح نع ةلئشسأأ هيجوت نولواحي
ثدحتت اهأرن وأأ ،نورداغي امدنع قافنلاب

ةنحاشش قئاشس عم ةيمويلأ ةاي◊أ مومه نع
‘) معزي لجر عم وأأ اهيدل هءأدغ لوانتي

ثحبلل ةقطنŸأ ¤إأ ءاج هنأأ (يليث“ دهششم
ةح-ئا-شس ع-م ة-فأر-طو حرÃ وأأ ،ه-ي-خأأ ن-ع
ىلع يوأرحشصلأ ناكŸأ أذه عطقت ةيبنجأأ
.ةيران ةجأرد
ةيمويلأ ةاي◊أ مومه نم تأرأو◊أ عونتتو
،يوأرحشصلأ عم-تÛأ ‘ سشي-ع-لأ ةوا-شسقو
قيرطلأ أذه ىلع تانحاششلأ يقئاشس مومهو
تاحيملت انايحأأو تايركذ ¤إأ يوأرحشصلأ
نيدقعلأ ‘ رئأز÷أ اه-ت-ششا-ع ثأد-حأأ ¤إأ
.(...)ÚيشضاŸأ
ةكيلم لظت ليشصافتلأ هذه لك بلق ‘ نكلو

اهتاقيلعتبو ،اهت-ي-ه-يد-ب ة-عر-شسب ةر-شضا-ح
ةليوط ةيتايح ةÈخ نع منت يتلأ ةرخاشسلأ
ءأرو ف-ق-يو ا-ه-ف-ل-ي يذ-لأ سضو-م-غ--لا--بو
تافاح ىلع كلت ةلزعلأ ةا-ي◊ ا-هرا-ي-ت-خأ
هبابشسأأ سضعب انل حشضوتت يذلأو ؛ءأرحشصلأ

ةكيلم ىدل نأأ فرعن امد-ن-ع ؛ة-يا-ه-ن-لأ ‘
.تلتق دق ةنبأو ةقباشس ةلئاع
(...)

””دعاو جرfl لسضفأا””
بقأرŸأ فقوم دمتعي Êاحرف لظو(...)
نايحأ’أ مظعم ‘ ةتباثلأ هتÒماك دشصر Èع
⁄و ،اهمامأأ يرجي ام ةيدايحب بقأرت يتلأو
يذلأ ةياهنلأ دهششم ‘ ’إأ كلذ نع جرخي

فوطت هتأÒماك لعجي نأأ ىلع هيف سصرح
ىلع ““غنليفأرت““ ةكرح ‘ ةكيلم تيب لوح
ةينغأأ ىقيشسوم ماغنأأ ىلعو ةجرد063 رأدم
ةيجولوثيم ةراعتشسأ ‘ ،لئابقلأ ةقطنم نم
ديلقت نم ةرا-ع-ت-شسأ ا-ه-نإأ لو-ق-ي ،ة-ح-شضأو
ايأوزلأ ىدحإأ ىلع تأرم ثÓثل فأوطلاب
.رئأز÷أ بونج ‘ ةيفوشصلأ

““يشس يب يب ““ نع  ^

 :ةليÃ ةحسصلا يمدختسسم Ëركتل ةينطولا ةقباسسŸا

““ةديشصق نشسحأا““ ةرئاجب زوفي سسوشسم قيدشص مشساق رعاششلا
،سسوشسم قيدشص مشساق رعاششلأ زرحأأ ^
نشسحأأ““ ةز-ئا-ج ى-ل-ع ،ترا-ي-ت ة-ي’و ن-م
ةينطولأ ةقبا-شسŸأ ‘ ““ة-ير-ع-شش ةد-ي-شصق
ةحشصلأ عاطق يمدختشسم Ëركتب ةشصاÿأ
،انوروك ةحئاج ةهجأوم ‘ مهدوهج Òظن

،سسي-مÿأ ،سسمأأ لوأأ ه-ب دا--فأ ا--م بشسح
يد-ل-ب-لأ بت-كŸأ سسي-ئر ،ي-ششي-غ Òم-شس
يرئأز÷أ بابششلل ةين-طو-لأ ة-ي-ع-م-ج-ل-ل
.ةقباشسŸأ ميظنتل ردابŸأ فقثŸأ

ةجوتŸأ ةديشصقلأ نأاب ردشصŸأ حشضوأأو
أديفم ““سضيبأ’أ سشي÷أ““ نأون-ع تل-م-ح
ىلع قوفت ةزئا÷اب زئافلأ رعاششلأ نأاب
تاي’و ديدع نولثÁ أر-خآأ ا-كرا-ششم11
،ةليمو ةنتابو ةدكيكشس رأرغ ىلع ،نطولأ
يتلأ ةقبا-شسŸأ هذ-ه ‘ ه-ع-م أو-شسفا-ن-ت
رعششلأ ‘ لمعلأ نوك-ي نأأ ا-ه-ي-ف طÎششأ
.ليوطلأ رحبلأ نزو ىلعو حيشصفلأ
حيرشصت ‘ ،ثدحتŸأ تأذ طÎششأ امك

نو-ك-ي نأأ ،ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نأ’أ ة-لا-كو--ل
مركيو عجششيو حدÁ ةديشصق-لأ عو-شضو-م
نيدجأوتŸأ ةحشصلأ عاطق يمد-خ-ت-شسم

ةحئا÷أ ةهجأوŸ ةيمامأ’أ فوفشصلأ ‘
معدلأ لك -لاق امك -نوقحتشسي مهنوك
.ةليبنلأ مهماهم ءأدأأ ةلشصأوŸ زيفحتلأو
ةي-ع-م-ج-ل-ل يد-ل-ب-لأ بت-كŸأ ما-ق د-قو
‘ فقثŸأ يرئأز÷أ بابششلل ةي-ن-طو-لأ

سسمأأ لوأ ةيبطلأ مقأوطلأ عيجششت قايشس

مقاطلل ةلما‹و Ëركت ةرايزب سسيمÿأ
ةحلشصÃ لماعلأ يبط-لأ ه-ب-ششو ي-ب-ط-لأ
لابوط ةو-خإ’أ ى-ف-ششت-شس91Ã-ديفوك
.ةليم ةيدلبب
Úط-ششا-ن-لأ ن-م دد-ع Ëر-ك--ت ” ا--م--ك
ةد-ع ‘ أو-م-ها-شس ن-يذ-لأ Úيو--ع--م÷أ

سسوÒف ةه-جأوŸ تا-ي-ل-م-عو تأردا-ب-م
.ميقعتلأ تايلمع رأرغ ىلع ،انوروك

ث.ق ^



ةليترلأ

راثآ’أ ةورثل رابتعأ در وه له

 ريربن يزيت يف ردان نماسضت

يزيتب ثصسرعمث ةقطنم صسما اهتفرع يتلا كلت ةينماصضت ةبه ^
ةقفر ةمامحان ةلمرأÓل نكصسم ءانب لجأا نم ،ةياجب ةي’و قرصش ،ربربن
خوكب هبصشا نكصسم يف نامرحلاو رقفلا صشيعت يتلا ،صسايلإا ،اهنبا

 .يمد’ا صشيعلل حلصصي’
ةديصسلا هده ةدناصسل يندملا عمتجملا تايلاعفو تايعمج تفكع دقو
تاي’ولا و ةقطنملا لها نم نينطاوملا صضعبل تاوعد لاصسرا مت دقو
تقفار امك ،ةدعاصسملا دي مهميدقتل اصسنرفو ةيكيرمأ’ا ةدحتملا
هده نع نبغلا عفرل برق نع ةينماصضتلا ةيلمعلا ربربن يزيت ةيدلب
ةظحل نيب طوقصسلاب ددهم يلاحلا اهنكصسم نأاو اصصوصصخ ،ةديصسلا
.ىحصض’ا ديع لبق ديدجلا نكصسلا نم ءاهتن’ا رظتنيو ،ىرخاو

سسأدرموب ةعأذإ’ للسستي انوروك

لامع5 ةباصصإا صسادرموب ةعاذإا مقاط ىلع تيرجأا ليلاحت تدكأا ^
،يحصصلا رجحلل لامعلا عيمج عاصضخإا متيل ،91-ديفوك صسوريفب
ينقت مقاط لاصسرإاب ةيرئازجلا ةعاذإÓل ةماعلا ةيريدملا ترداب امنيب
ةيرارمتصس’ انامصض يمويلا ثبلا ىلع فارصشإÓل عوطتك يفحصصو
.يعاذإ’ا ثبلا
صسادرموب ةعاذإاب رابخأ’ا مصسق ةحلصصم ةصسيئر ،غابد ةيدان ،تلاقو
اهتباصصإا تتبثأا ليلاحتلا نكل ،ةيئاقولا تاطايتح’ا عيمج تذختا““

ةروخف اهنأا ةفيصضم ،نيكورولكلا لوكتورب قيرط نع جÓعلل عصضختو
نامصض اهبجاو نم ناكو ةيرئازجلا ةعاذإ’ا يف يفحصصلا لمعلاب
برحلا يف صسادرموب ةطحم ريثأا ربع ةكراصشملاو ةيمومعلا ةمدخلا

. هرطاخمب صسيصسحتلاو انوروك صسوريف ىلع

 رسشنلأ ةلوؤوسسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهصشإ’ا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتصساب جهن1 راهصشإ’او رصشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرصشلا ةعبطم :قرصشلا -AIS : طصسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرصشلا - طصسولا

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف راوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :صسكافلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو صسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأ’ درت ’ ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.صش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لاوسش12ـل قفوملا م0202ناوج31تبسسلا

،مرصصنملا عوبصس’ا ةياهن ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو تصسأارت  ^
رئازجلل ةيرثأ’ا ةطيرخلا دادعإا ةنجلل عصسوملا يناثلا عامتج’ا
,يفاقثلا ثارتلا لقح يف نيلعافو ءاربخو نيثحاب نم ةلكصشملاو
.ةفاقثلا ةرازول نايب قفو
ةياهن لبق ماهلا““ عورصشملا اذه زاجنإاب اهتاميلعت ةدود نب تدصسأاو
ةيفاقثلا تاكلتمملاو راثآ’ا ءاصصحإا““ نم نكميصس يذلاو ““ةنصسلا
هب لثمأ’ا لفكتلاب حمصسيصسو ينطولا بارتلا ربع ةيراقعلا

..““Óبقتصسم

سسوبمولوك نم نومقتني نويلسصأأ نويكيركمأأ
،يلاطيإ’ا فصشتكملل ’اثمت نيجتحملا نم دصشح طقصسأا ^

لوا ةيكيرمأ’ا اتوصسينيم ةي’وب لوب تناصس يف ،صسوبمولوك رفوتصسيرك
ةرمغ يف بصصنو ليثامت طاقصسإ’ ةعقاو ثدحأا يف ،صسيمخلا ،صسمأا

توافتلاو ةطرصشلا ةيصشحو ىلع اجاجتحا دÓبلا حاتجت تارهاظم
.صسانجأ’ا نيب
ءاطصشن دحأا مهدوقي نيجتحملا نم تارصشع عصضب طقصسأاو
نم عونصصملا لاثمتلا اتوصسينيم ةي’و يف نييلصصأ’ا نييكيرمأ’ا
نم ةعونصصملا هتدعاق ىلع نم مادقأا ةرصشع هلوط غلبي يذلا زنوربلا
وروصصم هلجصس ثدح يف ةي’ولا ناملرب ىنبم مامأا تينارغلا
.نويزفلتلاو ةفاحصصلا
ىلع ةليوط ةرتف ذنم نييلصصأ’ا نييكيرمأ’ا نم ءاطصشنلا صضرتعيو
ىلإا تدأا نيتيكيرمأ’ا يف هتÓمح نإا نيلئاق ،صسوبمولوك ميركت
.مهفÓصسأا اهل صضرعت يتلا ةدابإ’او رامعتصس’ا

ثد◊ا لÓظ ‘

..ديدج ›ود ماظنل سسيسسأاتلأو يبروأ’أ دا–’أ
يملأع مأظنل سسيسسأأتلا بلطم ديدجلا يكيرمألا سسيئرلا دوقيسس له     ^
عسساولا أهموهفمب نأسسنلا قوقحل أمارتحاو لدعو أفأسصنا رثكأا ديدج
،مأيألا هذه ةدحب هسسفن حرطي لاؤوسس ،؟ةيلودلا ةعومجملا لكل لمأسشلاو
لبق نم ةيرسشبلا نم مظعألا داوسسلا أهنم ينأعي يتلا ملأظملا ىلا رظنلأب
ةفأقثلاو نيدلا وأا قرعلا وأا نوللا ببسسب ةربجتملا ىمظعلا ىوقلا

تعلدنا يتلا ةمرأعلا تأجأجتحلا تلآأم ىلا رظنلأبو ،ةقيسضلا ةحلسصملاو
جروج ،نولملا يكيرمألا لتقم دعب ،ةيبرغلا لودلا مسصاوع يفو أكيرمأا يف
ءادسصأا أهل نأك يتلاو ،يرسصنع سضيبأا يطرسش ةبكر تحت نئب وهو ،ديولف
عطأقتت ةيممألاو ةيميلقلا تأمظنملاو لودلا لك يف رارقلا عنسص رئاود يف
أكيرمأا مجسسنتل سضيبألا سضيبلا يف يرذج رييغت ثادحا ةرورسض يف أهلك
سسيسسأأتلا مث نمو ،ةينأسسنلا ميقلاو ةيلودلا تأسسسسؤوملا عمو أهسسفن عم
 . .ديدج يلود مأظنل

ةلزأنملا هذه يف اديحو هسسفن دجو ،بمارت دلأنود ،يكيرمألا سسيئرلا
ملأعلا يف ةلود ىوقأا ءادأل ،ةيبعسشلا ةمكأحملا وأا ،ةيقوقحلاو ةيسسأيسسلا

ةيرسصنعلا ةيوبعسشلا تأكرحلا سضعب فطأعت نم لإا ،يكيرمألا لخادلا يف
دقحلا عرز ىلع سشأتعت يتلا ،ينويهسصلا نأيكلاو ةيرهجملا ةفرطتملا

ةوق ربكأا ،بمارت دلأنود ،يكيرمألا سسيئرلا لثمي أمنيب ،يرسصنعلا زييمتلاو
،ةيلودلا ةيعرسشلاو قيثاوملا يمأح وه لب ،تلأجملا عيمج يفو ملأعلا يف
،ةينأثلا ةيملأعلا برحلا يف ةرسصتنملا ىوقلاو أهسسفن أكيرمأا أهتجسسن يتلا

ءأسسؤورلل أفÓخف ،ةفعسضتسسملا بوعسشلا قح يف فأحجا نم أهيف أم مغر
ةيرطقلا أهحلأسصمو ةلودك أكيرمأا نيب قيفوتلا يف اودهتجا يذلا نيقبأسسلا

قفو هلبقتسسمو هرسضأح ريدت ىمظع ةوقك ملأعلا ىلع أهتنميه نيبو
يف يكيرمألا ملعلا عفري ،بمارت ،يكيرمألا سسيئرلا وه أه ،ةنرم تلدأعم
ةرزجلا ةلدأعم ىمرو ،بوعسشلاو لودلا لك ىلع هطسسبيل يرسصنعلا ههجو
أيفأقثو أيدأسصتقا ،ةعوفرملا تاءÓلا هجو يف طوسسلا عفرو أسصعلاو
سسلجمل نأنعلا قلطأا ةيعرسشلا نم أسضعب هقطنم ىلع يفسضيلو ،أيسسأيسسو
،ةيممألا تأئيهلاو ةمأعلا ةيعمجلاو يلودلا نمألا سسلجم سضوعيل خويسشلا

وأا جرح نودب ءأسشي أمك هدÓب تأمازتلا نم بحسسنيو عطأقيو بقأعيو
.ملأعلا يف ةلود ىوقأا سسيئر هنإا ،عدرلأب ديدهت

سضيبألا تيبلا تارأيخ يف ذأسشلاو قيمعلا ريغتلا اذه نإأف ،كسش نود نمو
وأا مأظن لبق نم لعف در ةبأثمب تنأك أمنإاو ،أيئأقلت ارمأا نكت مل ،يكيرمألا

أيدأسصتقا ،ةسسفأنم ةديدج ىمظع ىوق لوسصو دعب ،لسشأفو زجأع سصخسش
لينو ،أهتنأكم ءوبت ىلع رسصت يهو ،أيلبقتسسم أقفأاو أيركسسعو أيفأقثو
يعيبط قحو روطتك ةيلودلا ةعومجملا تأيلوؤوسسمو بسسأكم نم أهبيسصن
رارقلا عنسص تأقأيسسو تأسسسسؤوم أهعم تحسضأاو ،تارأسضحلاو نأسسنإÓل
مÓسسلا أادبمو ةيلودلا قيثاوملاو ةيعرسشلل عسضأخلا يعوسضوملا ،يلودلا

،رومأÓل ةيدأحألا ةيكيرمألا ةيؤورلل ةيديلقتلا ةنميهلا جعزت ،رارقتسسلاو
دجت ملف ،أهل ةمكأحمو ةدقتنم ىلا نييأحألا نم ريثك يف تلوحتو لب
أهتأمازتلا لك نم خÓسسنلا ىوسس نطنسشاو يف ةمكأحلا ةديدجلا ةبخنلا
ةفكلا يف أهسسفنو ةفك يف هلك ملأعلا تعسضوو ،ةيلودلاو ةيكيرمألا
برحلا مهتدحو نيذلا ،نييديلقتلا نييبرغلا أهءأفلح كلذ يف أمب ،ىرخألا

نم ملعتت مل يتلا سضيبألا لجرلا ةيسسجرنو ثيمسس مدآا ميقو ةيزأنلا ىلع
 . طباوسض ةيأا نودب ةطرفملاو ةيغأطلا ةوقلا ىلا ءوجللاو ،خيرأتلا سسورد

دأحتلا نإأف ،ةيلأحلا ىوقلا نيزاومو ةيلودلا تأقÓعلا نهار لÓخ نمو
أينأطيرب عيجسشتب هتدحوو هتوق برسض ىلا بمارت ىعسس يذلا ،يبوروألا

سسيسسأأتلا ةكرعم سضوخل نيلهؤوملا ةمدقم يف رهظي ،هنم بأحسسنلا ىلع
نأبأيلاو نيسصلاو أيسسور بنأج ىلا ،ةلدأعو ةفسصنم ةيملأع ةموظنمل
،ةدعأسصلا لودلا نم أهريغو ةروفأغنسسو أيزيلأمو أيسسينودنأاو أيروكو

ترهأظت يتلاو ،ىفخت دعت مل بمارت تأجرخل أبوروأا سضفر نأاو ةسصأخ
نلوجلاو سسدقلا مسضو ،يناريلا يوونلا قأفتلا يف خرأسصو حسضاو لكسشب
يغلت يتلا ةديدجلا مسضلا عيرأسشمو ””نرقلا ةقفسص»و ،ينويهسصلا نأيكلل
ةيلودلا ةيئأنجلا ةأسضق ةبأقعمب ديدهتلاو ،ةينيطسسلفلا ةلودلا ةمأقا ةركف
دونج وأا  ينيطسسلفلا بعسشلا قح يف ليئارسسا رزأجم ةنادا لأح يف
،وكسسنويلا نم أكيرمأا جورخ ،نأتسسنأغفأا يف رزأجم اوبكترا نييكيرمأا

تأيقأفتلاو ،ةيملأعلا ةرأجتلا ةمظنمو ،ةيملأعلا ةحسصلا ةمظنمو
ترسسك يتلا أيملأع ةذأسشلا فقاوملا نم أهريغو ،أيسسور عم ةيركسسعلا

ةعومجملا هجاوت يتلا تأمزألا عم لمأعتلا يف ةقبأسسلا أكيرمأا بسسأكم
لجت رخآا نأكو ،ةيلودلا ةدأيقلا يف أهتيعرسشو أهتيلهأا تبرسضو ،ةيلودلا
ةيلمع يأا يف أكيرمأا ةطأسسول نيينيطسسلفلا سضفر ،ةيمتحلا ةجيتنلا هذهل
أهتأسسرأمم ىلع يكيرمألا بعسشلا ةروثو ،ينويهسصلا نأيكلا عم ةيوسست
 ..هجرأخ كلأب أمف ،يكيرمألا لخادلا يف ةيرسصنعلا

بخنلاو ةيممألاو ةيميلقإلا تأمظنملاو ةرحلا بوعسشلا نأا ريغ
نم كلم أمو يقيرفألا دأحتلا أهتمدقم يفو ،ةيدأسصتقلاو ةيسسأيسسلا

ربتعي لب ،هأجتلا اذه يف كرحت يأا دنسست نأا أهنكمي ،طئأسسوو لئأسسو
تأسسرأمم نم اررسضت رثكألا أهنأل أيريسصمو أيجيتارتسسا أمازتلاو أبجاو
تعطأقت أملأطلو ،كأنهو أنه ةيغأطلا هتادادتماو يلأحلا سضيبألا تيبلا

ةليكسشتل ىرخأا لود ةفأسضا حارتقاو ةيممألا ةموظنملا حÓسصا بلأطم
ةرأقلا نع نيلثممو ،نأبأيلاو أينأملأا لثم ،يلودلا نمألا سسلجم ةيوسضع

أهب لخأا يتلا نيناوقلاو ئدأبملا نم ريثكلا رييغتو ،ةيكيرمألاو ةيقيرفألا
 .بمارت أكيرمأا نأيغط

ي◊اسص ىفطسصم ^

نينسسملأ رودب ايناملأأ يف انوروك تايفو نم 06%
اهارجأا ةصسارد تلصصوت ^

نميرب ةعماج يف نوثحاب
%06 نأا ىلإا ايناملأا يلامصش
انوروك تايفو ت’اح نم
صصاخصشأ’ تناك ايناملأا يف
يف ءاوصس ةياعرلا نوقلتي
تادايعلا وأا يلخادلا مصسقلا
.رودلا هذهب ةيجراخلا
هذه نأا نوثحابلا حصضوأاو
يف91-ديفوك صسوريفب نيباصصملا يلامجإا نم %8ر5 وحن لثمت ةحيرصشلا
.ايناملأا

نأا ،ةصساردلا دادعإا يف كراصش يذلا ،جناجتور صستنياه لاق ،هبناج نم
نيب اهنم ةرم05ـب ىلعأا ةيحصصلا ةياعرلل نيجاتحملا نيب ةافولا رطاخم
.دÓبلا يف ةيناكصسلا حئارصشلا ةيقب



ي--ف لوؤو---صسم---لا ح---صضوأاو ^
لصشنانياف““ ةفيحصصل تاحيرصصت
تمت““ هنأا ،ةعمجلا صسمأا ،““زميات
يرجيو ةيانعب ةي-صضق-لا ة-صسارد
ةفلتخم تاهويرانيصس يف رظنلا
يف يمصسر رارق ذاختا م-ت-ي-صسو

اقلعم فاصضأاو .““عوبصسأا نوصضغ
جحلا مصسوم ءاغلإا ةيناكمإا ىلع
تارا-ي-خ-لا ع-ي-م--ج““ :Ó--ئا--ق
انل ةبصسنلاب ةيولوأ’او ،ةحورطم
.““جاجحلا ةمÓصسو ةحصص يه
تراصشأا ““زرتيور““ ة-لا-كو تنا-كو
عوبصسأ’ا اذه نم قباصس تقو يف
دح-ت ا-م-بر ة-يدو-ع-صسلا نأا ى-لإا
اذه جاجحلا داد-عأا ن-م ةد-صشب

ءا-بو ي-صشف-ت-ل ار-ظ--ن ،ما--ع--لا
.دجتصسملا انوروك صسوريف
نيردصصم نع ة-لا-كو-لا تل-ق-نو
تناك ةكلمملا ةدايق نأا نيعلطم
ةيزمر دادعأاب حامصسلا يف ركفت

عم ،ماع-لا اذ-ه ج-ي-ج-ح-لا ن-م
،ىرخأ’ا طورصشلا صضعب صضرف
ن-صسلا را-ب-ك ج-ح ر-ظ-ح ل--ث--م
ةيفاصضإا ةيبط تاصصوحف ءارجإاو
.نيمداقلل

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 انوروك نم Ìكأا لتقي لامهإ’ا
!انتايفسشتسسم ‘

نم (ب.سس) كوبضسيافلا ىلع ةقيدضص تبتك ^
 .روضشنملا اذه ةمضصاعلا
نم هردضص يف مهفويضس اوزر-غو ه-لا-م او-قر-ضس»
ةمضصا-ع-لا بل-ق ي-ف ه-حور تق-هزأا ة-م-حر نود
باهذلاب مهي وهو (سسيمخ-لا) ة-حرا-ب-لا حا-ب-ضص

.هلام جرختضسا نأا دعب هتيب ىلإا
ليوعلاو ةجضضلا ثدحي مل نيكضسم مكبأا مضصأا
سسفنل سضرعت ول يداع سصخضش هثدحي دق يذلا
اومرو اضشاب ىفطضصم ىفضشتضسمل لمح فقوملا
ةاضشلاك ناك ،مامتها دحأا هرعي ًمل قاورلا يف هب
ريغ بوعرم هئامد يف مئاع ةبيرز يف ةاقلملا

ة-يرد-ضص ة-ح-بذ ه-ت-با-ضصأا مÓ-ك--لا ى--ل--ع ردا--ق
ر-ير-ضسلا كلذ ي-ف و-هو ي-ف-ضصن ل-ل-ضش ا-هد-ع--بو
.ىقلم
اوعرهي نأا اوبلطو ىضضرملا نم هلوح نم خرضص
.... اوخرضص هؤوا-مد تب-ضضن د-ق-ف ه-تد-عا-ضسم-ل

ما--م--ت--ها د--حأا م--هر---ع---ي م---ل .... او---خر---ضص
.ةايحلا قراف ......ةايحلا قراف.......
ة-ضضير-ع-لا ة-ما-ضست-بلا بحا-ضص ر--ك--بو--ب دار--م
ةبي-ط-لا ة-ح-ئار-لاو ل-ي-م-ج-لا ماد-ن-ه-لا بحا-ضص
اومّده هي-ل-ف-ط او-ّم-ت-ي هو-ل-ت-ق هو-قر-ضس هورد-غ
يف هومدعأاو ةر-ي-ق-ح ر-ي-نا-ند ل-جأا ن-م ة-ل-ئا-ع

.ىفضشتضسملا
اي سسودرفلا ة-ن-ج يرا-ج ا-ي كي-ل-ع ه-ل-لا ة-م-حر

(...).““ 
بلق يف سسماخلا دم-ح-م عرا-ضش ي-ف اذ-ه ثد-ح

هفاطتخا مت ثيح راهنلا ح-ضضو ي-ف ة-م-ضصا-ع-لا
د-ع-ب ي-ضساروألا ءا-ي-حأا ي-لا-عأا ن-م ه-ب ي-مر-لاو
يتلا ةطرضشلا تفتخا نيأاف ، هدوقن نم هديرجت
طقف اهنأا مأا ،ني-ن-طاو-م-لا ة-يا-م-ح ا-ه-ب-جاو ن-م
؟نيجتحملا مامأا ةمضصاعلا ذفا-ن-م د-ضس ن-ضسح-ت
،ر-ئاز-ج-لا ي-ف ل-ت-ق-ت ا-هد-حو ا-نورو-ك-لا سسي--ل
ل-ت-ق-ل-ل““ تاءا-ضضف ترا-ضص تا-ي--ف--ضشت--ضسم--لا--ف
سضرعت يذلا لامهإلا فضصن اذامب وأا ““ميحرلا
هفاعضسإل دحأا عرهي مل ثيح نيكضسملا اذه هل
؟هعجو نع ريب-ع-ت-لا ن-ع ز-جا-ع-لا م-ك-بألا و-هو
ةنيطنضسق ىفضشتضسم يف ثدح ام فضصن اذامبو

نود هفتح نيعللا سسوريفلاب باضصم ىقل ثيح
فلكملا يبط-لا م-قا-ط-لا ل-ك ه-لا-ح-ل ه-ب-ت-ن-ي نأا
فيقوت يفكي لهو ،ديفوكب ني-با-ضصم-لا جÓ-ع-ب
اذه ىلع ني-لوؤو-ضسم-لا ن-ي-ضضر-م-م-لاو ءا-ب-طألا
لثم تاهو-يد-ي-ف جر-خ-ت مو-ي ل-ك-ف ،ر-ي-ضصق-ت-لا
،ةنيطنضسق ى-ف-ضشت-ضسم ن-م بر-ه-م-لا و-يد-ي-ف-لا
زع يف انتايفضشتضسم ي-ف لا-م-هإلاو ر-ي-ضصق-ت-لا
رابتعلا ةيروهمجلا سسيئر ةداعإا مغر ،ءابولا
انوروكلا ةهجاوم ىلع فرضشملا يبطلا مقاطلل
 ؟تازايتملا ديدع مهحنمو مهبتاور نيضسحتب
م-ج-ح-ب ى-ف--ضشت--ضسم ي--ف لا--ح--لا اذ--ه نا--ك اذإا

ي-ع-ما-ج-لا ى--ف--ضشت--ضسم--لاو ا--ضشا--ب ى--ف--ط--ضصم
تايفضشت-ضسم-لا لا-ح ن-ع اذا-م-ف ،ة-ن-ي-ط-ن-ضسق-ب
اهامضس يت-لا وأا ة-ي-ضسن-م-لا ند-م-لا ي-ف ىر-خألا

ة-قر-ف ؟ل-ظ-لا ق-طا-ن-م-ب ة-يرو-ه-م-ج--لا سسي--ئر
عراضش ةيحضض تلق-ن ي-ت-لا ة-ي-ند-م-لا ة-يا-م-ح-لا

سسمأا تفقو ىفضشتضسم-لا ى-لإا سسما-خ-لا د-م-ح-م
ن--ع اذا--م ن--ك--ل ،ة--يرو--ه--م--ج--لا ل--ي--كو ما---مأا
ة-ح-ل-ضصم ي-ف ر-ي-ضصق--ت--لا ن--ع ن--ي--لوؤو--ضسم--لا
؟اضشاب ىفطضصم ىفضشتضسمب تلاجعتضسلا
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ةيدلبب رورم ثداح ‘ نيرخآا3 حرجو صصاخسشأا3 كÓه
ةليسسÃ رورسس نب

يف نورخآا ةثÓث حرج اميف مهفتح صصاخصشأا ةثÓث يقل ^
،(ةليصسملا) رورصس نب ةيدل-ب-ب ،صسما لوا ع-قو ر-ي-صس ثدا-ح
ةيامحلا ةيريدمب لاصصت’اب ف-ل-ك-م-لا ن-م م-ل-ع ا-م بصسح

.ةيندملا
ىلع عقو ثداحلا نأاب ،يجيعن لÓب ،لوأ’ا مزÓملا حصضوأاو
يداو ىمصسملا ناكم-لا-ب64 مقر ينطولا قير-ط-لا رو-ح-م
يف اببصستم نيتيحايصس نيتبكرم نيب مادط-صصا ر-ثإا ة-ي-ن-غ-م
07 و تاونصس01 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا3 كÓه
.رورصس نب ىفصشتصسم ىلإا مهليوحت مت نيذلاو ةنصس
فورظ ديدحتل اقيقحت ينطولا كرد-لا ح-لا-صصم تح-ت-فو
تاذ ه-ي-لإا صصل-خ ا-م بصسح ،ثدا-ح-لا اذ--ه تا--صسبÓ--مو
.ردصصملا

ج.ق ^

ةلمfi رمخ ةروراق فلا91 زجحي فيطسس كرد
ةنحاسش Ïم ىلع
ةيميلقإلا ةعومÛا تادحو رضصانع تزجح  ^

نم ةÈتعم ةيمك ،فيطضسب ينطولا كردلل
،ةروراق40191 ـب تردق ةيلوحكلا تابورضشŸا

¤إا تامولعم دورو ىلع ءانب ةيلمعلا هذه تءاجو
روبع اهدافم ،ايميلقإا ةضصتıا ةقرفلا دارفأا

نم ةÈتعم ةيمكب ةلمfi ““ونور““ عون نم ةنحاضش
برغ ¤إا فيطضس ةيلو نم ةيلوحكلا تابورضشŸا
.نطولا

ىلع ةنحاضشلا فيقوت ” تامولعŸا هذهل لÓغتضسإاو
ىلع Ìع اهضشيتفت دعبو ،ةبقارم ةطقن ىوتضسم
ةيأا ىلع زوحي ل اهكلام نأا Úبتو ،ةروكذŸا ةيمكلا

” دقو ،طاضشنلا اذه ةضسرامÃ هل حمضست ةقيثو
ةعاضضبلا ميلضست و ةلادعلا ىلع فلŸا هتلاحإا
 .ةلودلا كÓمأا ةيضشتفم ¤ا ةزوجÙا

نم اراطنق47 زجحي فيطسسب ياب حلاسص نمأا..
ففÛا غبتلا قاروأا

ةيمك زجح نم فيطضس ةيلو نمأا حلاضصم تنك“ ^
‘ لخدت يتلا ““ غبتلا قاروأا““ نم ةÈتعم دج

اراطنق47 ـب تردق ““ةدلقŸا ةمضشلا““ ةدام عينضصت
 .داوŸا هذه لقن ‘ طروتم سصخضش فيقوت عم
ةرئاد نمأاب ةيئاضضقلا ةيطبضضلا اهترطأا ةيلمعلا

ديفت تامولعم لÓغتضسا بقع تءاجو ،ياب حلاضص
قاروأا““ نم ةيمك نيزختب سصاخضشألا دحأا مايقب
روفلا ىلع ،هتماقإا رقÃ دجاوتم عدوتضسم ‘ ““غبتلا

ناكمو ةيوه ديدحتب تحمضس لمع ةطخ عضضو ”
ةباينلا عم قيضسنتلا دعبو ،هيف هبتضشŸا ةماقإا
” ثيح سشيتفتلاب نذإا ىلع لوضص◊ا ” ةيلÙا

ةيمك فاضشتكا ” نيأا عدوتضسŸا ةمهادم هرثإا ىلع
ةدام Èتعت يتلا غبتلا داوعأاو قاروأا نم ةÈتعم دج

اراطنق47 ـب تردق ““ةمضشلا““ ةدام ةعانضص ‘ ةيلوأا
أايهم غ03 ةعضس غراف سسيك فلأا021 ةفاضضإا
21 اذكو ،ةيمهو ةيراŒ تامÓع لمحي ةئبعتلل
ـلا اهنزو زهان مج◊ا ةÒبك فيلغت ةناوطضسأا ةدحو
رقم ¤إا هليو– ” سصخضش فيقوت عم ،غلك042
.ةيضضقلا تاضسبÓم ‘ قمعم قيق– حتفو ةحلضصŸا

” ،ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتضسا دعب
ةزايح ةمهت نع  طروتŸا دضض يئازج فلم دادعإا
ةمضشلا ةدام ةعانضص ‘ لخدت يتلا غبتلا قاروأا
لضسرأا ،ةيراŒ ةمÓع ديلقت ةحنج اذكو ةدلقŸا
.اهيف تبلل ةضصتıا ةيئاضضقلا تاهجلل

لوهم قيرح دامخإا نم نكمتت ةيندŸا ةيام◊ا
فيطسسب روباب ةيدلبب

Úع ةرئادل ةيندŸا ةيام◊ا قرف تح‚ ^
لخاد قيرح دامخإا نم سسمأا ةليل فضصتنم ،ةÒبكلا

ةيلو لامضش ىقاب روباب ةيدلب ةفعضضلا راودب بآارم
طضسوتŸا مج◊ا نم Úتنحاضش ةيامحو ،فيطضس
نم تنك“و ،Òبكلا مج◊ا نم يئابرهك دلوم اذكو

fiنلا ةرضصاÒإا راضشتنلا نم اهعنمو نا¤ flنوز
ةحاضسم ىلع عبÎي يذلا بآارŸا راوجب فÓعأا

›اوح ىلع قير◊ا ىتأا دقو ،عبرم003 ›اوح
 . تاباضصإا يأا تاباضصإا ليجضست نود Íت ةمزح005
ÚحÓفلا عيمج ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصم تركذ دقو
نيزختل ةبضسانŸا نكامألا رايتخا ةرورضضب

fiنع اديعب ،اديج اهبيترتو ةيعارزلا مهليضصا
ةرارحلل ردضصم يأا نع ءابرهكلا طوطخ نع لزانŸا

.قئار◊ا بوضشن راطخأا نم اهل ةيامحو  ،رانلاو
ل .ىسسيع ^

ةيرئازجلا ةيضضايرلاو ةيبملوألا ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا

يحسصلا رجحلا عفر دعب ةيباختن’ا ةيعمجلا يف لسصفلا
ةنجلل ةيذيفنتلا ةن-ج-ل-لا تل-جأا ^

““ ةيرئازجلا ةيصضايرلاو ةي-ب-م-لوأ’ا
د-ق-ع خ-يرا-ت ي-ف ل-صصف-لا ““او-ك-لا
ةيئانثتصس’ا ةيباختن’ا ة-ي-ع-م-ج-لا

،فارب ىفطصصم ةفي-ل-خ را-ي-ت-خ’
.ليقتصسملا
لوأا دقع يذلا عام-ت-ج’ا ى-صضفاو
رارق راظتنا ىلإا ،صسي-م-خ-لا صسما
،يحصصلا رجحلا عفرب تا-ط-ل-صسلا
ديدحتل اددجم مائت-ل’ا ا-هد-ع-بو
ةيباختن’ا ةيعم-ج-لا د-ق-ع خ-يرا-ت
ةصصر-ف بر-قأا ي-ف نو-ك-ي-صس يذ-لا

.ةنكمم
ةنجللا تصسرد ،كلذ ى-ل-ع ةوÓ-عو
ةقÓع ىلع طاقن ةدع ةيذيف-ن-ت-لا
.ايلامو ايميظنت ““اوكلا ““ ريصسب
صضعب ىدل فصشكتت اياونلا تأادبو
ةصسائرل ح-صشر-ت-لا ي-ف ن-ي-ب-غار-لا
ةيصضا-ير-لاو ة-ي-ب-م-لوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا
ة-فÓ-خو ،““او-ك-لا ““ ة-ير-ئاز--ج--لا
ىف-ط-صصم ل-ي-ق-ت-صسم-لا صسي-ئر-لا
.ةريصصق ةرتفل ولو ،فارب
ةئيهلا تيب رقم نم رداصصم بصسحو
حبار نإاف ،نونكع نب يف ةيبملوأ’ا

،““او-ك-لا »ـب لا-م-لا ن-ي-مأا ،حا-ب--صش
ير--ئاز--ج--لا دا--ح--ت’ا صسي--ئرو
مهصسأا ىلع ،ةكرتصشملا ةعراصصم-ل-ل

ةنجللا يف هئÓ-مز ن-ي-ب ة-ع-ف-تر-م
مدع لظ يف ةصصاخ ،ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا
،دا-م-ح ن-م-حر-لا د-ب-ع صسم-ح--ت
.قباصسلا ةباينلاب صسيئرلا

ظفتحي ذا ،بصسحف اذه صسيل نكل
نم ديدعلا عم ةيوق تاقÓعب ،حابصش
نيذلا ةيصضايرلا تاداحت’ا ءاصسؤور
Óصضف ،يباختنا ءاعو ىوقأا نولثمي

ةرازو عم ةديج ةلصصب هطابترا نع
.ةصضايرلاو بابصشلا
““اوكلا ““ ةصسائر يف حابصش ةبغر نكل
““ تا-حو-م-ط ع-م صضرا-ع--ت--ت د--ق
دمحم مهنيب نم ،نيرخآ’ ““ةيعرصش
ةباينلاب يلاحلا صسيئر-لا ،ة-ج-ير-م
.هحصشرت يف دعب لصصفي مل يذلا
،حصشرتلا ررق نا ةجيرم لواحيصسو
ىلع بوصسحملا حانجلا ة-لا-م-ت-صسا
نم هنا هرابتعا ىلع ،هفصصل ،فارب
.قباصسلا صسيئرلا نم ادج نيبرقملا
ةبيصسح نلع-ت نا د-ع-ب-ت-صسي ’ ا-م-ك
يرئازجلا دفولا ةصسيئر ،ةقرملوب
،اهحصشرت ،ويكو-ط دا-ي-ب-م-لوأا ى-لإا

ةيبملوأا ةلطبك اهيصضام نأاو ةصصاخ
امب اهل عفصشي دق ةيقيرفإاو ةيملاعو
ةيبرغملا ىطخ ىلع ريصسلاب حمصسي
.لكوتملا لاون
ةماعلا ةيع-م-ج-لا ءا-صضعأ’ ق-ح-يو
نم ةيرئازجلا ةي-ب-م-لوأ’ا ة-ن-ج-ل-ل

حصشرتلا ةيذيفنتلا ة-ن-ج-ل-لا جرا-خ
ةيعمجلا لÓخ ةصسا-ئر-لا بصصن-م-ل
.ةلبقملا ةيباختن’ا
حصشرت ةيناك-مإا ن-ع ثيد-ح رود-يو
،بيبل يلع دي-صس ،ق-ب-صسأ’ا ر-يزو-لا
ن-ك-ل ،ادد-ج-م ““او-ك-لا““ ة-صسا-ئر--ل
ىلإا هعفدي دق ءاوصضأ’ا نع هداعتبا

مادقإ’ا لبق ةرم نم رثكأا ريكفتلا
.ةوطخلا هذه ىلع
،رثكا ةروصصلا حاصضتا راظ-ت-نا ي-فو
ةلفاح نوكتصس ةلبقم-لا ما-يأ’ا نا-ف
..ى-ت-ح ا-م-برو ت’ا--م--ت--ح’ا--ب
.تآاجافملا
ةي-ب-م-لوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا صسي-ئر نا-كو
نم هتلاقتصسا مدق دق ،ةير-ئاز-ج-لا

،ليحرلا ىلع هرارصصإا دكأاو هبصصنم
ىلع ةنصس51 تماد ةقÓع ءاهنإاو
هفÓخب فارب رهتصشاو ،ةئيهلا صسأار
ةبيبصشلا ةرازو يلوؤوصسم عم مئادلا
هتصسايصسو هفقاوم ببصسب ،ةصضايرلاو
هتدهع يف ةصصاخ ،لدجلل ةريثملا
نم ةدتمملا ةرتف-لا ي-ف ،ةر-ي-خأ’ا

بتكم-لا صضفرو ،ن’ا ى-ت-ح7102
عامجإ’اب ةيبملوأ’ا ةنجلل يذيفنتلا
ايعاد ،ةيادبلا يف فاريب ةلاقتصسا
اظافح هتمهم لامك-ت-صسا ى-لإا ها-يإا

ة-ن-ج-ل-ل ةد-ي--ج--لا ةرادإ’ا ى--ل--ع
فصشكت نأا لبق ،ةهج نم ةيبملوأ’ا
لجرلا ةلاقتصسا لوبق ن-ع ““او-ك-لا““
،ةيرئازجلا ةصضا-ير-لا ي-ف يو-ق-لا
همادقإا ببصس ن-ع فار-ي-ب ف-صشكو

،ةلاق-ت-صس’ا رار-ق-لا ذا-خ-تا ى-ل-ع
ار-خؤو-م صضر-ع-ت ه-نأا ى-لا ار-ي-صشم
ىلعو هيلع ترثا ةريثك تاقياصضمل

ي-ت-لا ه-ت-جوز ة-صصا-خو ه-ت-ل-ئا--ع
تا-ف-عا-صضم-ل ه-ب-صسح-ب تصضر-ع-ت

.ةيحصص
قوراف.ج ^

تاقباضسملا يف ةكراضشملاو ةيضضرألا ربع ليجضستلل عيمجلا تعد

 مدلاب عربتلل ةيسسيسسحت ةلمح مظنت ةلدايسصلا ةبلط ةيعمج
ةبلطل ةيملعلا ةيعمجلا م-ظ-ن-ت̂ 

““1  -رئازجلا ةعماجب ة-لد-ي-صصلا
APESA““ ،ةيصسيصسحت ةلم-ح

مايأا ةدع رادم ىلع مدلاب عربتلل
عم لصصاوتلل كلذو ، مويلا نم ةيادب
صصاخصش’ا نم نكم-م دد-ع ر-ب-كأا
ةيمهأا ىلع مهتيعوتو مهعيج-صشت-ل

عربتلا ةفاقث صسرغو ةيلمعلا هذه
ي-ف مد-لا صصق-ن ة-مزأا يدا-ف--ت--ل
  .تايفصشتصسملا
متيصس ،ةيعم-ج-ل-ل نا-ي-ب بصسحو
ة-ل-م--ح--لا لÓ--خ قر--ط--ت--لا
عربتلا دئاوف ىلا ةي-صسي-صسح-ت-لا
يتلا صضارمأ’ا و هتيمهأا و مدلاب
طور-صش و مد-لا ل-ق-ن بل-ط-ت--ت
ثي-ح ،مد-لا-ب عر-ب-ت-لا ع-ناو-مو
تائفلا عيمج ةلمحلا فدهتصست

ة-صصا-خ ،را-م-ع’ا ع-ي-م-ج ن-م
مهيف رفوتت نيذ-لا صصا-خ-صش’ا

. عربتلا طورصش
ا-م بصسح ة-ل-م-ح-لا فد--ه--تو
حيح-صصت ى-لا ،نا-ي-ب-لا ه-فا-صضا
ربكأا ءاطعإاو ةئطاخلا ميهافملا

تامول-ع-م-لا ن-م ن-ك-م-م رد-ق
مدلا لوح ةطصسبم-لا ة-ي-م-ل-ع-لا

،عربتلا ة-ي-ل-م-ع ،تا-نو-ك-م-لا)
وج قل-خ اذ-كو ، (...صضار-مأ’ا

ةيلمع-لا هذ-ه لو-ح ة-ق-ث-لا ن-م
ىوتصسم عفرو ،ةليبنلا ةير-ي-خ-لا
ةيمهأاب صسانلا ةماع ىدل يعولا
ءاصشنإا ىلا ة-فا-صضإ’ا-ب ،عر-ب-ت-لا
ن-ي-عر-ب--ت--م--لا ن--م لا--ي--جأا
دحلا نا-م-صضو ن-ي-م-ظ-ت-ن-م-لا
نوزخم ن-م ي-صضر-م-لا ى-ندأ’ا
. مدلا كونب يف بئاقحلا
ةلمحلا ميظنتب ةيعمجلا موقتو
نقا-ح-ت ز-كر-م ع-م نوا-ع-ت-لا-ب
اصشاب ىفطصصم مدلا ل-ي-لا-ح-تو
عربتلل يلاعلا موي-لا ة-ب-صسا-ن-م-ب
نم ناوج41ـل فداصصملا مدلاب
ةيعوتلا ةلمح ذخأاتصسو ،ةنصس لك
هذه يف ةصصاخ امهم افط-ع-ن-م
. ةحئاجلا نم تاقوأ’ا
3 رادم ىلع ةلمحلا ل-صصاو-ت-تو
ىلإا ناوج31 تبصسلا موي نم مايأا
نوكتو ناو-ج51 ني-ن-ث’ا مو-ي

نيعربتملا روهمج-ل ة-صصصصخ-م
ربع ليجصستلا مهل قب-صس ن-يذ-لا
ةصصاخلا ةصصنملا ىلع تنرتنإ’ا
نم مدلا ليلاحتو نقاحت زكرمل

ةلمحلا قفارم-لا ز-مر-لا لÓ-خ
APESA1003 و-هوnoD
UHC STC gnaS ed
ahpatsuM،قيرف نوكيصسو
نصسح نامصضل دو-جو-م م-ظ-ن-م
مارتحا نامصض و ةلم-ح-لا ر-ي-صس
نمأ’ا دعاوقل مدلاب نيعربتملا
،divoc-91 لاب ةقل-ع-ت-م-لا
،ةلمحلا ريصس نصسح نامصض اذكو
ي-عو ةدا-يز ى--لا ة--فا--صضإ’ا--ب
لجأا نم دد-ج-لا ن-ي-عر-ب-ت-م-لا
.مظتنملا عربتلا ىلع مهعيجصشت
زيزعت متيصس ،كلذ عم ةازاوملاب
تنرتنإ’ا ربع ع-قو-م-ل ثد-ح-لا
ل--صصاو--ت--لا ع--قاو--م ى--ل---عو
61 و41،51 موي يعام-ت-ج’ا

اوعدت راط’ا اذه يفو ، ناوج
ربع ليجصستلل عيمجلا ةيعمجلا
اهتقلطا يتلا ةيمقرلا ةيصضر’ا
ماي’ا يف ةكراصشملل رو-صضح-لاو
ة-صشر-ح ة-عا-ق-ب ة-حو-ت-ف-م--لا
مظنتصس نيا ،ةمصصاعلا رئازجلا

ةيتامو-ل-ع-م مو-صسر تا-ق-با-صسم
. ةفلتخم تاغل ثÓثب

ةرون ةظيفح ^

يتوضصلا ليجضستلا ةيضضق تاروطت ةيفلخ ىلع
 ةيافلح دهف سسبحو

 قافولا ¤ا ةدوعلل حسشرم رارسس
ماع ريدم بسصنم ةباوب نم

قافول قبضسألا سسيئرلا نأا ةميلع رداضصم تفضشك  ^
¤إا ةدوعلا ‘ بغري ،رارضس ميك◊ا دبع ،فيطضس
،ماع ريدم بضصنم ةباوب نم ةفئاضصلا هذه يدانلا

ماعلا ريدŸا ةيضضق ‘ ةلضصا◊ا تاروطتلا دعب اذهو
تقؤوŸا سسب◊ا نهر دجاوتŸا ،ةيافلح دهف ،›ا◊ا
.يتوضصلا ليجضستلا ةيضضق ببضسب

هذه ‘ اهيلع انلضص– يتلا تامولعŸا بضسحو
¤إا هتدوع نوكت نأا ‘ بغري رارضس نإاف ،ةيضضقلا
ةتقؤوم ةفضصب ةيراجتلا ةكرضشلا ةباوب نم قافولا

رهضشأا ةثÓث ةدŸ بضصنŸا اذه ›وت لÓخ نم ،طقف
‘ رومألا حاضضتا ةياغ ¤إا ةيلاقتنا ةفضصب طقف
  .قافولا تيب
‘ هتبغر لظ ‘ رارضس فرط نم ةوطÿا هذه تءاجو
يتلا تاروطتلا دعب يدانلا رارقتضسإا ىلع ظاف◊ا

عوقو نم هفوخت رارضس ىدبأا ثيح ،ارخؤوم تلضصح
ماعلا ريدŸا ماهم ديمŒ دعب يرادإا غارف ‘ يدانلا
ةدوعلا ىلع لبقم قافولا نأا اميضسل ،ةيافلح ›ا◊ا
.ةضسفانŸا ¤إا

،قباضسلا سسيئرلا هعضضو يذلا ديحولا طرضشلا ىقبيو
،قافولا ةدعاضسمو ةدوعلا لجأا نم ،رارضس ميك◊ا دبع

بضصنم ›وتي نأا وه ،ةبعضصلا فورظلا هذه لظ ‘
اذه ¤وتي نأا نود ،طقف رهضشأا ةثÓثل ماعلا ريدŸا
.ةمئاد ةفضصب بضصنŸا

طرضشلا اذه عضضو رارضس نأا انرداضصم تدكأا امك
لجأا نم ةينطو ةكرضش مودق ‘ بغري هنوكل رظنلاب
ثيح ،لبقŸا مضسوŸا نم ةيادب ،قيرفلا Òيضست ›وت
بلج مدع لاح ‘ قافولا نم باحضسنإلا رارضس ررق
 .دوضسألا رضسنلا ةياعرل ةكرضش
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