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دشصر ةنجلل ي-م-شسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ انوروك سسوري-ف ة-ع-با-ت-مو
ليجشست مت ““ هنأأ يفحشص رمتؤوم يف رأروف
(انوروك) سسوريف-ب ةد-يد-ج ة-با-شصإأ211
ةعزوم ةلاح01801 ىلإأ يلامجإلأ عفتريل

.““ةيلو84 ربع
تايفولأ سصوشصخب ثدحتملأ تأذ حشضوأأو
ةديدج تاي-فو (9) عشست ءا-شصحإأ م-ت ““ ه-نأأ
ربع ةعزوم ةافو067 ىلإأ يلامجإلأ عفرتيل
.““ةيلو04
تأذ دكأاف ءافششلأ تلاح سصوشصخب امأأ
سسفن للخ ءاشصحإأ مت ““ هنأأ لوؤوشسملأ
ءافششلل ةديدج ةلا-ح89 لثامت ةرتف-لأ
ترداغ يت-لأ تلا-ح-لأ دد-ع ع-فر-ت-ي-ل
0247 ىلإأ ةيئاف-ششت-شسلأ تا-شسشسؤو-م-لأ

.““ةلاح

دادر كلام ^

روتشساب دهعمل ماعلأ ريدملأ فششك ^
سصو-شصخ-ب ،رأرد يزو-ف ،ر-ئأز-ج--لأ
انوروك سسوريفل ةيئابولأ ة-ي-ع-شضو-لأ

مأر-ت-حأ مد--ع نأأ ،ر--ئأز--ج--لأ ي--ف
ة-ي-ئا-قو-لأو ة-ي-ح--شصلأ تأدا--ششرإلأ
زورب ىلإأ يدؤوي نأأ نكمي ةشضورفملأ

.انوروك سسوريف نم ةيناث ةجوم
نأأ روتشساب دهعمل ماعلأ ريدملأ لاقو
انوروك سسوريفل ةيئابولأ ةيعشضولأ ““

سضافخنلأ ةلحرم يف رئأزجلأ يف
52 ““ نأأ ى-لإأ أر-ي-ششم ““ءط-ب-ب ن--ك--ل
تافوششك-لأ عو-م-ج-م ن-م ة-ئا-م-لا-ب
.““ةيباجيإأ تناك سسوريفلاب ةشصاخلأ
يفو روتشساب د-ه-ع-م ““ نأأ رأرد د-كأأو
سسوريفلأ روهظ نم ى-لوألأ ر-ه-ششألأ

عومجم نم ةئاملا-ب54 ةبشسن تنا-ك
رأرد فاشضأأو ““ةيباج-يإأ تا-فو-ششك-لأ
مأزتللاب ةنوهرم ءابو-لأ ة-يا-ه-ن““ نأأ
““ةشضورفملأ ةيئا-قو-لأ تأدا-ششرإلا-ب

هذهب نواهت-لأ لا-ح ي-ف““ ه-نأأ أزر-ب-م
ىلأ كلذ يدؤوي نأأ نكمي تأءأرجإلأ

يذلأ سسوري-ف-لأ ن-م ة-ي-نا-ث ة-جو-م
.““عمجأأ ملاعلأ برشضي
ع-فر ““ نأأ ه-تأذ قا-ي-شسلأ ي-ف را--ششأأو
ليجشست مدع ينعي ل مات-لأ ر-ج-ح-لأ

ريدملأ دكأأ ام-ك ““ة-ي-با-ج-يإأ تلا-ح
لكششملأ““ نأأ روتشساب ده-ع-م-ل ما-ع-لأ
وه ام ردقب تلاحلأ ددع يف سسيل
.““اهرشصحو اهعم لماعتلأ ةيفيك يف

م ناوسضر ^

:فضشكي روتضساب دهعمل ماعلا ريدملا
 يدؤويسس ةيحسصلا تاداسشر’ا مارتحا مدع

انوروك نم ةيناث ةجوم ىلإا

زوجعو خيشش سسمأأ لوأأ ءاشسم يفوت ^
ةنيدمب فايشضوب دم-ح-م ى-ف-ششت-شسم-ب

ببشسب ،ف-ي-ط-شس ة-يلو-ب نا-م-لو ن-ي-ع
امهتباشصإأ تدكأات ثيح انوروك سسوريف
ا-نا-كو ما-يأأ ةد-ع ذ-ن-م سسور--ي--ف--لا--ب
.جلعلل ناعشضخي

ح--لا--شصم سسمأأ تل--ج--شس د---قو أذ---ه
ةدكؤوم ةلاح431 ناملو نيع ىفششتشسم
ةطشسأوب اهديكأات مت ةلاح87 اهنيب نم
تلاحلأ يقابو ةيربخم-لأ ل-ي-لا-ح-ت-لأ
.ريناكشسلأ زاهج قيرط نع تدكأات
نأا-ب ة--ي--ب--ط--لأ ح--لا--شصم--لأ تد--كأأو
يناعي حبشصأأ ددعلأ أذه-ب ى-ف-ششت-شسم-لأ

هتقاط نأأ املع أذإأ ةشصاخ أريبك اطغشض
نيع ىفششتشسمبو .اشضيرم021 ىدعتت ل
سسمأأ حابشص مت ةيلولأ لامششب ةريبكلأ
لجرب قلعتت ةديدج ةافو ةلاح ليجشست

ةيد-ل-ب ن-م ا-نورو-ك سسور-ي-ف-ب با-شصم
.روباب
لوأأ موي ىف-ششت-شسم-لأ تأذ ل-ج-شس ا-م-ك
أذهبو قولزم ةيدلب نم لجر ةافو سسمأأ
ةلجشسملأ تايفو-لأ تلا-ح دد-ع ل-شصو

ىلإأ ةريبكلأ نيع ىفششتشسم ىوتشسم ىلع
ذنم تاي-فو6 ةريبكلأ نيع ى-ف-ششت-شسم
.ءابولأ راششتنأ ةيأدب

ل ىسسيع ^

ناŸو Úع ىفضشتضسÃ ةدكؤوم ةلاح431
سسوÒف ببسسب ةديدج تايفو3 ليجسست

فيطسس ةي’وب انوروك

هّنأأ ،دنهلاب رئأزجلأ ةرافشس تفششك ^
رزجو دنهلاب نيق-لا-ع-لأ ءل-جإأ م-ت-ي-شس
نيتيراجت ن-ي-ت-ل-حر ر-ب-ع ف-يد-لا-م-لأ
ةرجؤوم ،ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طو-ط-خ-ل-ل

.رئأزجلاب ةيحايشس ةلاكو فرط نم
ىلع ه-تر-ششن نا-ي-ب ي-ف ،ةرا-ف-شسلأ تلا-قو
نيتلحرلأ““ ّنأ ،تنرتنألاب يمشسرلأ اهعقوم
يراجلأ نأو-ج02و81 يموي نل-شصت-شس
.““نيقلاعلأ اياعرلأ ءلجإل
تر-ششا-ب ا--ه--ّنأأ ةرا--ف--شسلأ تح--شضوأأو
كأر---ششإل ة---يرور---شضلأ تأءأر----جإلأ

رزجو دنهلأ يف نيقلاعلأ نيير-ئأز-ج-لأ
فوشس يتلأ ةيلمعلأ هذه يف فيدلاملأ
يف مهشسفنأأ أولج-شس ن-يذ-لأ ل-ك سصخ-ت
نم تحتف يتلأ ةينورت-ك-لإلأ ة-شصن-م-لأ

نوؤو-ششلأو ة-ي-ل-خأد--لأ ي--ترأزو فر--ط
.سضرغلأ أذهل ةيجراخلأ

غ-ل-ب-ت-شس ةرا-ف-شسلأ نأأ ،نا-ي-ب-لأ ح-شضوأأو
تأءأرجإلأ لكب نيي-ن-ع-م-لأ ن-ي-ن-طأو-م-لأ
تقو-لأ ي-ف نأا-ششلأ أذ-ه ي-ف ةذ-خ-ت--م--لأ
.بشسانملأ

بلاطوب ةراسس  ^

ةينورتكللا ةضصنملا يف نيلجضسملا سصخت ةيلمعلا
 ةيجراخلاو ةيلخادلل

دنهلاب نيقلاعلا نييرئازجلا ءلجإا
 ناوج02و81 يموي فيدلاملاو

راطمب ةعم-ج-لأ سسمأأ ءا-شسم تط-ح ^
ةكرششل ةعبات ةرئاط ي-لود-لأ ر-ئأز-ج-لأ
اهنتم ىلع ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ

نيقلاع أوناك اير-ئأز-ج أر-فا-شسم792
مامأأ يوجلأ لاجملأ قلغ ببشسب ايكرتب

ةيأدب ذن-م ة-ي-لود-لأ نأر-ي-ط-لأ ة-كر-ح
هب حرشص امبشسح ،انوروك ةحئاج يششفت
ن-ي-مأ ،ة-كر-ششل-ل ي-م-شسر-لأ ق-طا--ن--لأ
.يشسلدنأ
نم) ةرئاطلأ نأأ لوؤوشسملأ تأذ حشضوأأو
د-ق تنا-ك ي-ت-لأو ،(033A سصا-برأ عو-ن
يف (ايكرت) لوبنطشسأ راطم نم تعلقأ

اهنتم ى-ل-عو د03اشس21 ةعا-شسلأ دود-ح
يف اهعون نم ةيناثلأ ربتعت ،رفاشسم792
.دلبلأ سسفن نم اقلطنأ اشس42 نوشضغ
طوطخلل ةعبات ةرئاط تطح دق تناكو
لبق طرا-ف-لأ سسي-م-خ-لأ مو-ي ة-يو-ج-لأ
رئأز-ج-لأ را-ط-م-ب د00اشس02 ة-عا-شسلأ
رفاشسم203 ا-ه-ن-ت-م ى-ل-عو ي-لود-لأ

ثيح ،دلبلأ أذهب نيقلاع أوناك يرئأزج
مهؤولجأ مت نيذلأ اياعرلأ ددع لشصو

006 براقي ام ىلأ ةريخلأ اشس42 للخ
.لوؤوشسملأ فيشضي ،رفاشسم
جمانرب راطإأ يف تلحرلأ هذه جردنتو
نيقلاعلأ نييرئأزجلأ نينطأوملأ ءلجإأ

لقنلأ ةكرح فقو ةجي-ت-ن جرا-خ-لأ ي-ف
اهاطعأ يتلأ تاميلعتلل اقبط ،يوجلأ
نوبت ديجملأ دبع ةيرو-ه-م-ج-لأ سسي-ئر
نييرئأزجلأ اياعرلأ لك ءلجأ ةرورشضب
ءابو يشسفت ببشسب جراخلأ يف نيقلاعلأ
.دجتشسملأ انوروك
ي-ف ة-ير-ئأز-ج-لأ تأرا-ف-شسلأ فر-ششتو
ا-يا-عر م-شضت لأز--ت ا--م ي--ت--لأ لود--لأ

م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع ن-ي-ق-لا-ع ن-ي-ير-ئأز--ج
قيرط نع مهعم لشصأو-ت-لأو تل-حر-لأ
ةيشصنلأ لئاشسرلأو ينورتك-للأ د-ير-ب-لأ
.ةريشصقلأ

ر م ^

يوجلا لاجملا قلغ ببضسب
 ايكÎب قلاع يرئازج ةيعر792 ءلجإا

ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةباسصإا211و تايفو9 ليجسست
انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباضصإا211و تايفو (9) عضست ليجضست ““ تبضسلا سسمأا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو067و ةلاح01801 ¤إا تاباضصإلا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتضسŸا

 يحضصلا رج◊ا عفر وأا ديد“ رارق ‘ لضصفلا هلÓخ متيضس
انوروك ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا عامتجا سسأاÎي نوبت سسيئرلا

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر سسأأرت ^
ة-شسا--ئر ر--ق--م--ب تب--شسلأ سسمأأ ،نو--ب--ت
دشصرل ةيملعلأ ةنجلل اعامتجأ ةيروهمجلأ
.انوروك سسوريف ةعباتمو
بي-شصن-ت عا--م--ت--جلأ أذ--ه لل--خ م--تو
ةلاكولل اشسيئر يجاهنشص لامك روشسفوربلأ
سسيئرلأ ناك يتلأ يحشصلأ نمألل ةينطولأ
.اقباشس اهئاششنإأ نع نلعأأ دق نوبت
لوألأ ريزولأ روشضحب عا-م-ت-جلأ ير-ج-يو

ةشسائرب نأويد ريدمو دأرج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع
ريزولأو جيأد دأدغب نيدلأ رون ةيروهمجلأ
يمشسرلأ قطان-لأ ،لا-شصتل-ل را-ششت-شسم-لأ
،ديعلب ديعشسوأأ دنحم ،ةيروهمجلأ ةشسائرل
حل--شصأو نا--ك--شسلأو ة--ح---شصلأ ر---يزوو
ديزوب نب نمحر-لأ د-ب-ع تا-ي-ف-ششت-شسم-لأ
ةعانشصلاب فل-ك-م-لأ بد-ت-ن-م-لأ ر-يزو-لأو
قطانلأو دمحاب نب يف-ط-ل ة-ي-نلد-ي-شصلأ
ةعباتمو دشصرل ةيملعلأ ةن-ج-ل-ل ي-م-شسر-لأ

أذ-كو رأرو-ف لا-م-ج ،ا--نورو--ك سسور--ي--ف
ةماعلأ ةيريدملأو ينطولأ كردلأ يلوؤوشسم
.ينطولأ نمألل
مييقت ءا-ق-ل-لأ أذ-ه ل-خ بق-تر-م-لأ ن-مو
نع نلعإلأو دلبلاب ةيئابو-لأ ة-ي-ع-شضو-لأ
رجحلأ عفر وأأ ديدم-ت سصو-شصخ-ب رأر-ق-لأ
تا-ي-ط-ع-م-لأ ى-لإأ دا-ن-ت-شسلا-ب ي-ح--شصلأ
.““ءابولأ راششتناب ةقلعتملأ ةينأديملأ

ر.م ^

91 ديفوك ىضضرمل ةيثراكلا ةلاحلا روضصي ويديف لوادت رثإا ىلع
ةنيطنسسق ىفسشتسسم ىلإا ةيئاجف ةرايزب موقي ةحسصلا ريزو

حلشصإأو ناك-شسلأو ة-ح-شصلأ ر-يزو ما-ق ^
ديزوب نب نمحرلأ د-ب-ع تا-ي-ف-ششت-شسم-لأ

ىلإأ ةي-ئا-ج-ف ةرا-يز-ب ،ة-ع-م-ج-لأ ةر-ه-شس
ةياهن سشاع يذلأ ةني-ط-ن-شسق ى-ف-ششت-شسم
ويديف لوأدت رثإأ ىلع ة-بر-ط-شضم عو-ب-شسأأ
اهنم يناعي يتلأ ةيثراكلأ ة-لا-ح-لأ رو-شصي

.91 ديفوك ىشضرم
دقع ريزولأ نأأ ““ة-ح-شصلأ““ ع-قو-م ف-ششكو
ةحشصلأ عاطق نع نيلوؤوشسملأ عم اعامتجأ
ةلماك تاعاشس4 ةدمل مأد ةنيطنشسق ةيلوب
سصئاقنلأ فلتخم ىلإأ روطت-لأ ه-لل-خ م-ت
 .ةنيدملأ تايفششتشسم اهيناعت يتلأ

ةشصشصخملأ ةحلشصملأ ريزولأ دق-ف-ت ا-م-ك
““91 ديفوك – انوروك““ ىشضر-م ة-ج-لا-ع-م-ل
علطلل يعماجلأ سسيداب نبأ ىفششتشسمب

لوأدت دعب امي-شسل كا-ن-ه ع-شضو-لأ ى-ل-ع
لوح مداشص ويدي-ف ي-شضا-م-لأ سسي-م-خ-لأ
لا-م-هإلأ ة-لا-حو ة-ي--ثرا--ك--لأ عا--شضوألأ
.ةنيطنشسق ىفششتشسمب انوروك ةحلشصمب
نب ىفششتشسمل ةماعلأ ةيريدملأ تفرتعأو
دوجوب سسمأأ لوأأ ةني-ط-ن-شسق ي-ف سسيدا-ب
ىشضرمب لفكتلأ ةيلمع يف ريب-ك ر-ي-شصق-ت
ىلع ني-م-ئا-ق-لأ فر-ط ن-م ““91–ديفوك““
تابوقع طيلشست ةدكؤوم ،ةحلشصملأ رييشست

مهنيب ن-م لا-م-ع ة-شسم-خ ى-ل-ع ة-مرا-شص
.بيبطو نيشضرمم

نايب يف ىفششتشسملأ ةيريدم تحشضوأأو
ىلع ئرا-ط عا-م-ت-جأ د-ق-ع م-ت ه-نأأ ،ا-ه-ل

ةياغ ىلإأ مأد ةماعلأ ة-ير-يد-م-لأ ىو-ت-شسم
ه-لل-خ م-ت ل-ي-ل-لأ ن-م ةر-خأا-ت-م ة-عا-شس
يذلأ ويديفلأ ةيشضق يف قمعملأ قيقحتلأ
يعامتجلأ لشصأوتلأ ع-قأو-م ي-ف ر-ششت-نأ
يف ريشصقتلأ سصخت ةبعرم أروشص رهظأأو
ثث-ج-لأ م-ي-ل-شستو ى-شضر-م-لا-ب ل-ف-ك-ت-لأ

.مهيلاهأل
ر كلام ^

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر فرششأأ ^
،ةمشصاعلأ رئأزجلا-ب تب-شسلأ سسمأأ ،نو-ب-ت

يجاهنشص لامك روشسيفوربلأ بيشصنت ىلع
.يحشصلأ نمألل ةينطولأ ةلاكولل اًشسيئر
ماظن عشضول ةروكذملأ ةلاكولأ بيشصنت ىتأأو

نم ٍلاع ىوتشسم نم-شضي رو-ط-ت-م ي-ح-شص
نم ةياقولأ عيشسوتو يعونلأ بطلأو جلعلأ

.سضأرمألأ فلتخم
بيبط (اًما-ع66) يجاهنشص لام-ك ّد-ع-يو
يف يعماج ذاتشسأأو ثحاب وهو ،مرشضخم
يف ““نوي-ل ة-ع-ما-ج““ ي-ف ة-عا-ن-م-لأ م-شسق
ىفششتشسم““ ي-ف ثا-ح-بأأ ر-يد-مو ،ا-شسنر-ف
ىفششتشسم““ يف بيبطو ،اشسنرف يف ““نويل
.نويل يف ““ويريه درأودإأ
بطلأ يف هأروتكد ىلع يجاهنشص لشصحو

،اشسنرف يف ““1 نويل ةعماج““ نم7891 ماع
بط-لأ د-ه-ع-م ن-م4891 ما-ع مو--ل--بدو
،اشسنرف يف ““نويل ةعماج““ يف ةلديشصلأو
نم ةلدي-شصلأو بط-لأ ي-ف سسو-يرو-لا-ك-بو
.اشسنرف يف ““نويل ةعماج““

ر-ب-ت-خ-م ى-ل--ع ي--جا--ه--ن--شص فر--ششأأو
عباتلأ بطلأ دهعم يف نأروت روشسيفوربلأ
تأر-ب-ت-خ-م ى-ل-عو ،““1 نو-ي-ل ة-ع-ما--جـل

امك ،اشسنرف يف ““ويريه درأودإأ““ ىفششتشسم
““ينطولأ يبعششلأ سسلجملأ““ يف ًأوشضع ناك

ىلع هفأرششإأ ىلإأ ةفاشضإأ ،7002و2002 نيب
ة-ي--م--ل--ع--لأ ثا--ح--بألأ ز--كر--م ءا--ششنإأ
،5102 ماع رئأزجلأ يف ةيجولونك-تو-ي-ب-لأ
نويل ةيد-ل-ب سسي-ئر بئا-ن بشصن-م ل-غ-ششو
يف ةيئافششتشسلأ تاشسشسؤوملاب ف-ل-ك-م-لأو
ةد-ع ي-ف ي-جا-ه-ن-شص ر-شضا-حو .ا-شسنر--ف

ةعماج»و ،““سسيراب ةعماج““ اهنم تاعماج
لان امك ،““كرويوي-ن ة-ع-ما-ج»و ،““ف-ي-ن-ج

سسراف ةبترب ““ينطولأ قاقحتشسلأ ماشسو““
،رئأزجلأ يف9991 ماع ةحشصلأ ةرأزو يف
نم سسراف ةبترب ““فرششلأ ةقوج ماشسو»و
ةءأرب ىلع لشصح امك ،6002 ماع اشسنرف
يف أديشسلأ ءأدل ينيجلأ جلعلأ يف عأرتخأ
.ةيكريمألأ ةدحتملأ تايلولأ
أديشسلأ““ نأونعب ا-ًبا-ت-ك ي-جا-ه-ن-شص ف-ّلأأو
ام-ك ،6991 ماع ردشص ““ة-ع-ت-مأأو ة-ح-ل-شسأأ
نم ديد-ع-لأ ي-ف ثو-ح-ب ةد-ع ه-ل تر-شش-ُن
.ةيملاعلأ ةيملعلأ تلجملأ
ّنأأ ،ةعمجلأ ةليل دافأأ نو-ب-ت ّنأأ ى-لإأ را-شش-ُي
ةطب-تر-م تشسي-ل““ ي-ح-شصلأ ن-مألأ ة-لا-كو
هذ-ه ّنأأ أًزر-ب-م ،““91 ديفوك ءابو رو-ه-ظ-ب
ءأربخو نييئا-شصخأأ ن-م نو-ك-ت-ت ة-لا-كو-لأ
يملاع ىوتشسم يوذ““ نييرئأز-ج ءا-م-ل-عو
ماظنلاب ةما-ت ة-يأرد م-ه-يد-لو بط-لأ ي-ف
ةيبوروأأ لود ةدعو ا-ك-ير-مأأ ي-ف ي-ح-شصلأ

ءلؤوه لمعيشسو ،ةيملعلأ مهتأردقب تفرتعأ
نوفرعي ءابطأأو ءأربخ عم ةنجللأ هذه يف
ةلاكولأ““ :و-ب-ت زر-بأأو .““ي-ل-ح-م-لأ ع-قأو-لأ

ىوتشسم نمشضيشس يذلأ خملأ ةباثمب نوكتشس
ةيامحو يعونلأ بطلأو جل-ع-لأ ن-م ٍلا-ع
نم ةياقولأ عيشسوتو ة-مو-مألأو ة-لو-ف-ط-لأ

ةرأزولأ نوكتشس اميف ،““سضأرمألأ فلتخم
““نأديملأ يف قّبطت يتلأ ءاشضعألأ““ ةباثمب
ةموظنملأ ع-قأو سصي-خ-ششت-ب ل-ف-ك-ت-ت-شسو
يف ّبشصتو ،بّعششتم قيقد لكششب ةيحشصلأ

بواجتي روطتم يحشص ماظن عشضو فده
.““ةمدقتم ةلود تابغر عم
يف ةيحشصلأ ةموظنملأ ّنأأ نو-ب-ت ر-ب-ت-عأو
ا-ي-ق-ير-فإأ ي-ف ل-شضفألأ““ ي-ه ر-ئأز--ج--لأ
أأدبم ىلع موقت اهنأل ي-بر-ع-لأ بر-غ-م-لأو

بطلأ ةيناجم نمشضتو نطأو-م-لأ ة-يا-م-ح
مدعب ًلدتشسم ،““ميلعتلأ ةيناجم رأرغ ىلع
.““جلع ةعاق نودب ةيرق يأأ دوجو
تدأأ بطلأ ةيناجم““ ّنأأ ىلإأ سسيئرلأ راششأأو
ومنلأ عافترأ عم ةشصاخ بلطلأ عافترأ ىلأ
يحشصلأ ماظنلأ أذه““ هيلعو ،““يفأرغميدلأ
نيب ناكشسلأ دأدعت ناك امدنع دجوأأ يذلأ

غولبب ًلاّعف دعي مل ةم-شسن نو-ي-ل-م41و31
05 هلوشصوو ةمشسن نويلم54 ناكشسلأ ددع
.““تأونشس5 دعب اًنويلم

 جÓعلا نم ٍلاع ىوتضسم نمضضي روطتم يحضص ماظن عضضول
يحسصلا نمألل ةينطولا ةلاكولل اسسيئر يجاهنسص لامك روسسيفوÈلا
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 ةعقوتم تناك يروتضسدلا سشاقنلا لوح تافارحنلا نإا لاق

““مÓسسلا ظفحل ماهم سضوخنسسو ريغتت نل سشيجلا ةديقع““ :نوبت
 داسصرملاب مهل نوكنسسو يلخادلا رارقتسسلا برسض تاططخم نم راذح ^

رارمتضسا ببضسب يحضصلا رجحلل يلك عفر ىلا ءوجللا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر دعبتضسا
سسيلو ايملع ارارق ذختتضس ةيملعلا ةنجللا نا احضضوم هي-ف م-ك-ح-ت-م ل-ك-ضشب ن-ك-ل ءا-بو-لا را-ضشت-نا

.ايرادإا وا ايضسايضس

سسيئرلا نأا حصضوأا روتصسدلا ليدعت سصخي اميفو ^
نأا ةعمجلا ءاصسم ةينويزفلت ةل-با-ق-م لÓ-خ نو-ب-ت
ةمألا تباوث سصوصصخب تثدح يتلا تافارحنلا
يبعصشلا ينطولا سشيجلا نأا دكأا امك ةعقوتم تناك
جراخلاب ةيناودع ماهم يأا يف كراصشي مل يذلا

.مÓصسلا ظفح ماهم يف جمدنيصس
فيرحتب موقي نم نأا ىلإا ةيروهمجلا سسيئر راصشأاو
يف تلخدت فارطأا يه سشاق-ن-لا اذ-ه كير-ح-تو
رذح امك رئازجلا نم فاختو ةيجراخ تاعازن

يلخادلا رار-ق-ت-صسلا بر-صض د-ير-ت فار-طا ن-م
.داصصرملاب مهدعوتو
يف نوبت ديجملا دبع سسيئرلا لاق ةحيرصص ةغلب
عفر رارق نا  مÓعلا لئاصسو عم يرودلا هئاقل
نم يملع رارق وه ايئزج وأا ايلك يحصصلا رجحلا

ديفوك ةعباتمو دصصرل ةينطولا ةنجللا تايحÓصص
وأا ةيصسايصس تصسيلو ةيمل-ع تارار-ق نو-ك-ت-صسو91
بصسانملا رارقلا ةنجللا هذه ذختتصس ثيح ةيرادا
اهيف تررق يتلا ىلوألا ةوطخلل  قيقد ليلحت دعب
تاطاصشنلا ةدوعو يحصصلا رج-ح-ل-ل ي-ئز-ج ع-فر
هذه  رارقب عانتقلا  ةرورصض ىلا ايعاد ةيراجتلا
ةفاك نع سسيئرلا عفاد يت-لا ة-ي-م-ل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا

تايفو كانه مادام هنا احصضوم ةقباصسلا اهتارارق
نوكي نلف هيف مكحتم مجحب انوروك ءابول راصشتناو

رارقلا اذه نأل يحصصلا رجحلل يلك عفر كانه
يهو يوجلا لاجملا حتفو دودحلا حتف  بلطتي

لجصست لازتل لود ةدع نأل دعب اهل لصصن مل ةلحرم
ظفحت نم دبل يلاتلابو فلألاب تايفوو تاباصصإا
سسوريف ىلا ةدوعلا مدع لجأا نم ريبادت ذاختاو
. انروك
يتلا نادلبلا ةمدقم يف تناك رئازجلا نأا ركذو
قلغك ة-ي-جذو-م-ن ة-يزار-ت-حا تاءار-جإا تذ-خ-تا
رودو ةيوبرتلا تاصسصسؤوملاو تاعماجلاو تاراطملا
ةيربلا دودحلاو بعÓملاو دجاصسملاو ةناصضحلا
لئاصسول نينطاوملا مارتحا ةرورصض ىلع ددصش امك
ةيقاولا ةعنقألا ءادترا اهنم ءابولا سصيلقتل ةياقولا
.ليلاحتلا ءارجإاو
فارطألا سضعب كيكصشت ةرم لوأل سسيئرلا دقتناو
ماقرأا اهنا ةدكؤوم ةنجللا اهمدقت يتلا ماقرألا يف
سسيل ةلودلا نا ىلع ديكأاتلا اددجم ةيملعو ةفافصش
.انوروك ءابوب لفكتلل يلام قئاع يأا اهيدل
ةينطولا ةلاكولا بيصصنت نع سسي-ئر-لا ن-ل-عا ا-م-ك
ءاملع نم اهتليكصشت نوكتت يت-لا ي-ح-صصلا ن-مأÓ-ل

مهيدلو بطلا يف يلود ىو-ت-صسم وذ ن-ي-ير-ئاز-ج
لود ةدعو اكيرمأا يف يحصصلا ماظنلاب ةمات ةيارد
يلحملا عقاولا نوفرعي ءابطأاو ءاربخ ىلا ةيبروا
جÓعلا نم لاع ىوتصسم ةلاكو-لا هذ-ه ن-م-صضت-صسو
عيصسوتو ةمومألاو ةلوفطلا ةيامحو يعونلا بطلاو
راطا يف ةئبوألاو سضارمألا فلتخم نم ةياقولا
ةلود تابغر عم بواجتي رو-ط-ت-م ي-ح-صص ما-ظ-ن

.ةمدقتم
نع بعضشلا ةدارإاب لإا جرخي نل سشيجلا

ناملربلا يف هيلثمم قيرط
سسيئرلا حصضوأا روتصسدلا ةدوصسم نع هثيدح ىدلو
اهيف لصصفلا مت هنأل اهيف سشاقن ل ةمألا تباوث نأا

ءاربخلا ةنجل ءاصضعأا يف ةل-ما-ك-لا ه-ت-ق-ث ازر-ب-م
يروتصسدلا ليدعتلا تاحرتقم ةغايصصب ةف-ل-ك-م-لا
.ءادهصش ءانبأا مهنوك هريبك ةينطوب عتمتت يتلا

لجأا يأا ديدحت متي مل هنأا نوبت سسيئرلا فصشك امك
ةياهن ىلإا هلصصاوت اعقوتم روتصسدلا لوح سشاقنلل
يلبقتصسملا مكحلا ماظن سصخي اميفو .ناوج رهصش
يروهمجلا سسيئر راصشأا رئازجلا هدمتعتصس يذلا
فدهلاو يصسائرلا هبصش ماظنلا وحن هجتي هنأا ىلإا

.بلصصلا يصسائرلا ماظنلا نع يلختلا وه
تايلمع يف يبعصشلا ينطولا سشيجلا ةكراصشم نعو
مل سشيجلا نأا سسيئرلا دكأا دودحلا جراخ ةيركصسع

لإا جرخي نلو ناودع يأا يف هخيرات يف كراصشي
ناملربلا يف هيلث-م-م ق-ير-ط ن-ع بع-صشلا ةدارإا-ب

يف قحلا سشيجلل يطعي حرتقملا اذه نا احصضوم
سضوخو ةيلودلا تائي-ه-لا تارار-ق ع-م جا-مد-نلا

نل انتديقع ناف يلاتلابو مÓ-صسلا ظ-ف-ح-ل ما-ه-م
.ريغتت

رارضضلا تاططخم نم رذحي سسيئرلا
رئازجلاب

سضرحت دايأا هامصس امم ةيروهمجلا سسيئر رذحو
رارصضإلا لواحت تاطط-خ-م ن-مو ل-ئا-صسو ةد-ع-ب
رئازجلا ىلع يبنجأا بلاكت نم اذ-كو ر-ئاز-ج-لا-ب
يتلا تاططخملا هذهل نطفتلا ةرورصض ىلإا ايعاد
ءانب هنأا ةرابعلا حيرصصب احصضوم حجنت نل اهنأا لاق
رصضحي ام ءيصش كانه ناف هلصصت يتلا ريراقتلا ىلع
هذه لاصشفا مت نكل يلخادلا رارقتصسلا برصضل هل
لكل داصصرملاب لاق امك مهل ىقبنصسو تاططخملا

.ةصسئايلا مهتلواحم
رئازجلا تاقÓع سصوصصخب لاؤوصس نع هتباجإا يفو
حلاصصملا نأا حصضوأا لودلا سضعب عم ةيصسامولبدلا
امهيلع متحت اصسنرفو رئازج-لا ن-ي-ب ة-كر-ت-صشم-لا
ةينلا هذه نأا ريغ سضعبلا امهصضع-ب ع-م ل-ما-ع-ت-لا
جيجأات تايبوللا ةلواحمب انايحأا مدطصصت ةنصسحلا
تاقÓعلا برصض يلاتلابو نيفرطلا ني-ب نار-ي-ن-لا
.نيدلبلا نيب ةيئانثلا
رئازجلا نيب عمجت يتلا ط-باور-لا نأا ف-صشك ا-م-ك
مارتحلا ىلع موقتو ةميدق ةدحتم-لا تا-يلو-لاو
احصضوم باهرإلا ةحفاكم يف نواعتلاو لدابتملا
Óهؤوم ا-فر-ط ر-ئاز-ج-لا نأا كرد-ت ن-ط-ن-صشاو نأا
يف رارقتصسلاو ن-مألا بل-ج-ي اد-ل-بو ة-طا-صسو-ل-ل
اهطبرت يتلا ايناملأا عم رمألا سسف-نو ة-ق-ط-ن-م-لا
ديدعلا لمصشت ةماه ةيداصصتقا تاقÓع رئازجلاب

.تاعاطقلا نم
تارارق اهتقفار راعضسألا يف تادايزلا

ةيئارضشلا ةردقلا معد
تادايزلا نأا ةيروهمجلا سسيئر دكأا ىرخأا ةهج نم
0202 ةنصسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق اهنمصضت يتلا
ةردقلا معدل تارارقلا نم ديدعلا اصضيا اهتقفار
ةلودلا نا هديكأات ادد-ج-م ن-طاو-م-ل-ل ة-ي-ئار-صشلا

قطانمب اصصوصصخ ةصشهلا تائفلل اه معد لصصاوتصس
داكي دوقولا راعصسأا نا راطلا اذه يف ازربم لظلا
ىلع تصصرح ةلودلا نأا ادكؤوم ركذ-ي ل ا-هر-ي-ثأا-ت

معد يف بصصت تارارقب تادايز-لا هذ-ه ة-ق-فار-م
دحلا عفر رارغ ىلع نطاوملل ةي-ئار-صشلا ةرد-ق-لا
روجألا يوذ ءافعاو جد فلأا02 ىلا روجأÓل ىندألا
ام لخدلا ىلع ةبيرصضلا نم رانيد فلأا03 نم لقلا
يف ةئاملاب52 ىلا02 نيب حوارتت ةدايزب حمصسي
نم ةيروهمجلا سسيئر رذح و ةير-ه-صشلا م-ه-ب-تاور
ىصضوفلا رصشن و ةلبلبلا عرز تاوعد ءارو قايصسنلا

ربانملا سضعب ربع تارغثلا لÓ-غ-ت-صسا لÓ-خ ن-م
نكل عا-م-ت-جلا ل-صصاو-ت-لا ع-قاو-مو ة-ي-مÓ-علا
نم لاع ىوتصسم تبثا سسي-ئر-لا بصسح ن-طاو-م-لا

.ةيصضيرحتلا مهتاططخمب يعولا
سسيئرلا راصشأا دÓبلا يف ةيمنتلا اياصضق سصوصصخبو
اريصشم اهنع ديحي نلو هتادهعت قيبطت يف أادب هنأا
ةهبجلا انئمطمو تقولا بلطتي راصسملا اذه نأا ىلا
ىبلتصسو ةظوفحم ا-ه-قو-ق-ح نا-ب ة-ي-عا-م-ت-جلا
.ةيجيردت ةقيرطب
ةيعامتجلا بلاطملا سضعب نوكل سسيئرلا فصسأاتو
ةرملاب ةرربم ريغ تاجاجتحا نم اهبحاصصي امو

ىلا ايعاد ““نكصسلاو لغصشلا تلاجم يف اصصوصصخ
ىدعتي ل ةيلاح-لا ة-مو-ك-ح-لا ر-م-ع نأل ثير-ت-لا
ثÓث ىلا نيرهصش اهن-م ط-ق-ف ر-ه-صشأا ة-صسم-خ-لا
قطنملا نم كلذل ءابولا ةحفاكم يف تكلهتصسا

.لمعلل يفاكلا تقولا اهحنم
هديكأات ةيروهمجلا سسيئر ددج ددصصلا اذه يفو
ةيمنتلا لئاصسمل ةريبك ةي-م-ها ي-لو-ت ة-لود-لا نأا-ب

بصسح غلبت يت-لا ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ي-ف ا-صصو-صصخ
ينطولا بارتلا ربع ةقطنم فلأا51 وحن هتاريدقت

ةيبلتل لمعلا يف تعرصش ةموكحلا نأا ىلا اريصشم
يتلا ةلوهصسلاب سسيل رملا نك-ل نا-ك-صسلا بلا-ط-م
.لجصسملا رخأات لا كرادتل سضعبلا اهروصصتي

ينطولا داضصتقلا نأا لا انوروكلا مغر
امئاق لازيل

يحصصلا عصضولا مغر-ب ه-نأا ة-ب-صسا-ن-م-لا-ب ف-صشكو
و امئاق لازي ام ينطولا داصصت-قلا نا-ف ي-لا-ح-لا
رثكا لمعلا فيثكت ا-ي-لا-ح بو-ل-ط-م-لاو ل-غ-ت-صشي
نوكل ةيروهمجلا سسيئر فصسأاتو هعيونت و هعيجصشتل
ل داكي ةحئاجلا ةرتف لÓخ ةققحملا تايباجيإلا
يذلا يحÓفلا عاطقلاب ادهصشتصسم اهركذي دحأا
ردق ثيح ةيعونو ةيمك ةزفق قيقح-ت ن-م ن-ك-م-ت

تناك تقو يف رلود رايلم52 نم رثكأاب هدودرم
نع ثدحتت91ديفوك ةمزأا ةيادب يف ليوهتلا قاوبا
ةعاجملا فراصشم ىلع دÓبلا نأاو داصصتقلا رايهنا
ىلع ةلودلا مزع  ددج نكصسلا فلم سصوصصخب و
ريفوت قيرط نع ءاوصس ةدعاصسملا و معدلا ميدقت
ىرخلا غيصصلا فلتخم وا ي-عا-م-ت-جلا ن-ك-صسلا

رثكلا ةئفلا تناك يتلا ىطصسولا ةقبطلل ةصصاخ
اذه يف ةيصضام-لا دو-ق-ع ثÓ-ث-لا لÓ-خ ارر-صضت
.لاجملا

م ناوسضر ^

ءاصسم نوبت ديجملا دبع سسيئرلا دكأا ^
أادب يروصسلا ويرا-ن-ي-صسلا ““ نأا ة-ع-م-ج-لا
روهدت دعب ايبيل ةق-ي-ق-صشلا ي-ف رر-ك-ت-ي
يذلا دلبلا اذ-ه ي-ف ة-ي-ن-مألا عا-صضوألا
ا-ه-ن-م-ث ع-فد-ي ة-ي-مو-ي كرا-ع-م د-ه-صشي
.““يبيللا نطاوملا
عم ةينويزفلت ة-ل-با-ق-م ي-ف نو-ب-ت لا-قو
يف ثدح ام ““ نأا ةينطو مÓعإا لئاصسو
فارطألا نوك ايبيل يف رركتي أادب ايروصس
يه ايروصس ي-ف ة-مزألا ءارو تنا-ك ي-ت-لا
يف مويلا تلخدت يتلا فارطألا اهصسفن
حلاصصم قيقحت نع ثحب-ت ي-هو ا-ي-ب-ي-ل
ن-مأا با-صسح ى-ل-ع ة-ق-ي-صض ة-يدا-صصت-قا
.““ةقطنملا
قفتا نيلرب ةودن لÓخ ““ هنأا نوبت حصضوأاو
يف ءا-صضعألا لود-لا رو-صضح-ب ع-ي-م-ج-لا

ةودنلا تارارق مارتحا ىلع نمألا سسلجم
لوصصولل ايبيل ىلإا ةحلصسألا ديروت رظحو
قيقحت ليهصستو را-ن-لا قÓ-طإا ف-قو ى-لإا
.““ةعراصصتملا فارطألا نيب ةحلاصصملا
دعبو ثيح ةريبك انتأاجافم تناك ““ عباتو
يف ةرصضاح تناك فار-طأا ةدود-ع-م ما-يأا
ةقزترمو ةحلصسأا ديروت يف تعرصش ةودنلا
نيعزانتملا نيب عارصصلا جيجأاتو ايبيل ىلإا

تا-م-ج-ه-لا لدا-ب-ت ف-ي-ث-ك-ت لÓ-خ ن-م
.““ةحلصسملا
نع ثح-ب-ت هدÓ-ب ““ نأا ى-لإا نو-ب-ت را-صشأاو

سسو-ل-جو ي-صسا-ي-صس ل-ح ى-لإا لو--صصو--لا
لجأا نم راوحلا ة-لوا-ط ى-لإا ن-ي-فر-ط-لا
نمألا ةداعإاو نييبيل-لا ءا-مد ة-قارإا ف-قو
نا-م-صضو د-ل-ب-لا اذ-ه ى-لإا رار-ق-ت-صسلاو
.““هدÓب دودح ىلع ةنيكصسلاو
ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئر ““ نأا فصشكو
دق اناك رتفح ةفيلخ ءاوللاو جارصسلا زياف
نم رئازجلا حرتقم قباصس تقو يف اقفاو
ةيملصس ةقيرطب ةيبيل-لا ة-مزألا ل-ح ل-جأا
دح عصضوو راوحلا ةلواط ىلإا سسولجلاو

سضعب لخدت نكل ““ فيصضيل ““ءامدلا ةقارإل
.““قاروألا لك تطلخأا ةفورعلا فارطألا
يأا لوبق رئازجلا دادعتصسا ““ نوبت ىدبأاو
““ هنأا لاق ثيح ““لاجملا اذه يف ةردابم
نو-ك راو-ج-لا لود ن-م نو-ك-ت نأا ل-صضف-ي

ة-ح-ير-صص ا-م-ت-ح نو-ك-ت-صس ا-ه-تاردا-ب-م
حلاصصم يأا قيقحت نع اديع-ب ة-صصل-خ-مو
وأا ةيدا-صصت-قا وأا ة-ي-صسا-ي-صس تنا-ك ءاو-صس
.““ةيعامتجا
تن-ل-عأا د-ق تنا-ك ر-ئاز-ج-لا نأا ر-كذ--ي
ةردابملاب اهبيحر-ت ي-صضا-م-لا ءا-ثÓ-ث-لا
يف رانلا قÓطإا فقول ر-صصم-ل ةر-ي-خألا
ةردابم لك معدت اهنأا تدكأا ثيح ايبيل

ءاقصشألا ءا-مد ة-قارإا ف-قو ا-ه-نأا-صش ن-م
ةرا-ج-لا ى-لإا ن--مألاو م--ل--صسلا ةدا--عإاو
.ةيقرصشلا

دادر كلام ^

سسي--ئر ،تب--صسلا ،سسمأا ل--ب---ق---ت---صسا ^
،نوبت ديجملا دبع ديصسلا ،ة-يرو-ه-م-ج-لا
حلاصص ةليقع ،يبيللا باونلا سسلجم سسيئر

لح يذلا ،ةيروهمجلا ةصسائر رقمب ،ىصسيع
لمع ةرايز يف ،ةمصصاعلا رئازجلاب ،سسمأا
نأاصشب ثحابتلا ىلع زكرتصس رئاز-ج-لا ى-لا
اريطخ اديعصصت تفرع يتلا ةيبيللا ةمزألا

تا-قÓ-ع-لا ة-ي-قر-ت بنا-ج ى-لا ،ار-خؤو--م
ريزو ن-م ل-ك ءا-ق-ل-لا ر-صضحو .ة-ي-ئا-ن-ث-لا
اذكو ،موداقوب يربصص ،ةيجراخلا نوؤوصشلا
ناميلصس ،ينطولا يبع-صشلا سسل-ج-لا سسي-ئر
.نينصش
باونلا سسلجم سسيئر لابق-ت-صسا ي-ف نا-كو
يراوه راطمل ةيفرصشلا ةعاقلاب ،ي-ب-ي-ل-لا
يبعصشلا سسلجملا سسيئر ،يلودلا نيدموب
،ةيجراخلا ريزوو ،نينصش ناميلصس ،ينطولا

.موداقوب يربصص
عم ان-ماز-ت ح-لا-صص ة-ل-ي-ق-ع ةرا-يز ي-تأا-تو
ةيرئازجلا ةيجراخل-ل ة-ث-ي-ث-ح تا-كر-ح-ت
مصصاوع-لا ف-ل-ت-خ-م ع-م ا-ه-ي-ف تل-صصاو-ت
،سسيئرلل ةيوق تاحيرصصت اهتلت ،ة-ل-عا-ف-لا

ءاقل يف سسمأا لوأا ةليل ،نوبت ديجملا دبع
اهيف د-كأا ،ة-فا-ح-صصلا ي-ل-ث-م-م ع-م يرود
ةدحاو ةفاصسم ىلع رئازجلا فوقو اددجم
نأا ادكؤوم ،ايبيل ي-ف ءا-قر-ف-لا ع-ي-م-ج ن-م

اهنكمي يتلا ةديحولا ةلودلا يه رئازجلا
دئاق نم Óك نأاو ،نييبيللا ءاقر-ف-لا ع-م-ج

ةفيلخ ريصشملا ،يبيل-لا ي-ن-طو-لا سشي-ج-لا
زيا-ف ،قا-فو-لا ة-مو-ك-ح سسي-ئرو ،ر-ت-ف-ح

لوبقل مهداد-ع-ت-صسا ن-ع اور-ب-ع ،جار-صسلا
ةينا-ك-ما ن-ع Ó-صضف ،ة-ير-ئاز-ج ة-طا-صسو
وأا رصصم ءاو-صس راو-ج-لا لود ع-م نوا-ع-ت-لا
.ةيبيللا ةمزأÓل لح داجيإا لجأا نم سسنوت

 و.ق ^

سسيئر تاديكأاتو ةيجراÿا تاكر–و نمازتت ةرايزلا
ايبيل لوح ةيروهم÷ا

يبيللا باونلا سسيئر حلاسص ةليقع لبقتسسي نوبت

ةهبج بزحل ديدجلا ماعلا نيمألا حتف ^
رانلا يجعب لصضفلا وبأا ينطولا ر-ير-ح-ت-لا

اهمهتا يتلا بزحلل ةميدقلا ةرادإلا ىلع
ةنجلل ةماعلا ة-ي-صسا-ي-صسلا نا-ي-ب راد-صصإا-ب
سسي-ئر ما-ح-قا لوا-ح يذ-لا ة-يز-كر--م--لا
لوألا هريزوو نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ثيح بزحلا نوؤوصش يف دارج زيزعلا دبع
تافلاحت ةماقإا ةيناكمإا ىلإا ي-ج-ع-ب ح-م-ل

معدو ةينطولا ةدحولا ظفح اهفده ةيبزح
تÓمحل سضرعتت يتلا ةلود-لا تا-صسصسؤو-م
  .““ةصسرصش
عم هل ءاقل لوأا يف يجعب لصضفلا وبأا مهتا
ديتعلا بزحلل ةقباصسلا ةرادإلا ةفاحصصلا
يذلا ةماعلا ةيصسايصسلا نايب ةروانمب مايقلا
لوألا ريزولاو ةيروهم-ج-لا سسي-ئر نأا ر-كذ
ةدايقلا نأا افيصضم بزحلا يف نايدايق امه
نايبلا اذه نم ةئير-ب بز-ح-ل-ل ةد-يد-ج-لا

ةفاك سسيئر نوبت سسيئر-لا نأا ى-لا ار-ي-صشم
يف ةرح ةمئاق يف حصشرتو ن-ي-ير-ئاز-ج-لا
.ةريخألا ةيصسائرلا تاباختنلا

ا-ه-ف-صصو ي-ت-لا ةرادإلا هذ-ه م-ه-تا ا--م--ك
بزحلا فطخ ءارو تناك اهنأاب ةباصصعلاب
لامعألا لاجرو ةباصصعلا يديأا يف هعصضوو
ىلإا ةفاصضإلاب نجصسلاب ايلاح نيدجاوتملا
سضر-ف ة-لوا-ح-م-ب فار-طألا هذ-ه ما-ه-تا
دبع عولخملا سسيئرلل ةصسما-خ-لا ةد-ه-ع-لا
هبزح نأا فرتعا هنأا ريغ ةقيلفتوب زيزعلا

ة-ي-صسا-ي-صسلا باز-حألا ل-ج رار--غ ى--ل--ع
سسيئرلا تحصشر كاذنآا ةلودلا تاصسصسؤومو
تانزاوت لجأا نم ةعبار ةدهعل ةق-ي-ل-ف-تو-ب
مل هبزح نا افيصضم كاذنآا ةلودلا حلاصصمو
تا-با-خ-ت-نلا ي-ف ح-صشر-ت--م يأا د--نا--صسي
ةدناصسم تامي-ل-ع-تو ةر-ي-خألا ة-ي-صسا-ئر-لا

يبوهيم نيدلا زع بزحلا جراخ نم حصشرم
رطأا جراخو ةينوناق ري-غ ة-ق-ير-ط-ب تم-ت
يف لصصفلا يف ةديصسلا ةيزكرملا ة-ن-ج-ل-لا

.بزحلا حصشرم
ماق نم لوأا ““ هنأا ثدحتملا سسفن دكأا امك
ماعلا نيمألا ةصضراعمل بزحلاب كارحلاب
دصض سضفتناو سسابع د-لو لا-م-ج ق-با-صسلا

راصسم حيحصصت لجأا نم ىيعي-م-ج د-م-ح-م
.““ةحيحصصلا هتكصسل هتداعإاو بزحلا
ةلودب هتقÓع نأا-صشب لا-ق ا-م سصو-صصخ-بو
ةنصس دلبلا اذهب ماقأا هنأا يجعب لاق برغملا

ةيصسارد ةحنم ىل-ع ه-ل-صصح-ت د-ع-ب2991
اريصشم ““رئازجلا ةلودلا فرط نم ةيمصسر
ةماعلا ةنامألا نمصض اصضيأا لغتصشا ““ هنأا ىلإا

.““كانه يبرعلا برغملا داحتل
ىلع لمعيصس هبز-ح ““ نأا ي-ج-ع-ب د-كأا ا-م-ك
بابلا حتفو هليصضانم ى-لإا بز-ح-لا عا-جرإا
ةقبطلا رخأا قايصس يف ايعاد ““بابصشلا مامأا
بولصسأا جا-ه-ت-نا ةرور-صض ى-لإا ة-ي-صسا-ي-صسلا
““ هنأا ازربم ““براقت قيقحت لجأا نم راوحلا

ف-لا-ح-ت ي-ف لو-خد-ل-ل د-ع-ت-صسم ه-بز--ح
يصساصسألا اهفده نوكي نا طرصش تÓتكتو
نع عافدلاو ةينطولا ةدحولا ىلع ظافحلا

ةرتفلا هذه يف ةصصاخ ة-لود-لا تا-صسصسؤو-م
ةلمح ىلا تاصسصسؤوملا اهيف سضرعتت يتلا

.““ةيخيراتلا اهفقاوم ريظن ةصسرصش
دمحم ناوسضر ^

 يبويهمو ةضسماخلا ةدهعلا تدناضس يتلا ةقباضسلا ةرادإلا مهتا
  بزحلا نوؤوسش يف  دارجو نوبت سسيئرلا ماحقإا نم أاربتي يجعب

 ةمزألا علدنا ءارو تناك يتلا فارطألا سسفن اهنأا لاق
““ايبيل ‘ رركتي أادب يروسسلا ويرانيسسلا““ :دكؤوي نوبت

ةيحضصلا ةيعضضولا روطتو ،تاعاطق ةدع تافلم سسردي
انوروكب ةطبترملا

دحألا مويلا ءارزولا سسلجمل اعامتجا دقعي سسيئرلا
،د-حألا مو-ي-لا ،ءارزو-لا سسل-ج-م د--ق--ع--ي ^

نع يئرملا لصصاوتلا ةينقتب يرودلا هعامتجا
سسيئر ،نوبت ديجملا دبع ديصسلا ةصسائرب دعب
،ةحلصسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهمجلا
.،ينطولا عافدلا ريزو

،تبصسلا سسما ،ةيروهمجلا ةصسائرل نايب دافأاو
نمصضتي““ عامتجلا اذ-ه لا-م-عألا لود-ج نأا-ب

تاعاطقب ةلصصلا تاذ طاقنلا نم ددع ةصسارد
ديصصلاو ،يملعلا ثح-ب-لاو ي-لا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
،ةيلاملاو ،ةيدي-صصلا تا-ج-ت-ن-م-لاو ير-ح-ب-لا
ةحÓفلاو ،مجانم-لاو ة-عا-ن-صصلاو ،ة-قا-ط-لاو
ةيعصضولا روطتو ،ةراجتلاو ،ةيفيرلا ةيم-ن-ت-لاو
.““انوروك ةحئاجب ةطبترملا ةيحصصلا

و.ق ^
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يئادتبا ¤ولا ‘ ليجسستلل تاؤنسس7 نسس دامتعاب نؤبلاط

ربوتكآ ةياغ ¤آ ةيبÎلآ ةرآزو نولهÁ ةذتاسس’آ
مهبلاطم ةيبلتل لبقŸآ

دعب تاؤنسس ذنم ةقلاعلا مهتلاغسشناب ةبلاطŸا يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأل لقتسسŸا ينطؤلا يلÛا ددج
تابارسضلا ¤ا ةدؤعلا لبق اهيف رظنلا لجا نم ربؤتكا ةياغ ¤ا ةرازؤلا لهما نا

ينطولأ شسلÛأ هرسشن روسشنم ‘ ءاجو ^
بلاطم نأ ي-ئأد-ت-ب’أ ةذ-تا-سسأ’ ل-ق-ت-سسŸأ
⁄0202 ةنسسل يئأدتب’أ ميل-ع-ت-لأ ةذ-تا-سسأأ

أوحنمو اهق-ي-ب-ط-ت را-ظ-ت-نأ ‘ د-ع-ب ق-ق–
لجأ نم لبقŸأ ربوتكأ ةياغ ¤أ ةلهم ةرأزولأ
. اهقيبطت
نسس دامتعأ ¤أ مهبلاطن ‘ ةذتاسس’أ اعدو
(70)و يÒسضحّتلأ ‘ تأونسس (60) شسردمّتلأ

يÒسضحّتلأ ميمعتو ¤وأ’أ ةنّسسلأ ‘ تأونسس
Òفوت عم ،ةيئاّنلأ قطانŸأ شسرأدÃ ةسصاخ

هذهل شسرأدŸأ ذي-مÓ-ت-ل ي-سسردŸأ ل-ق-ن-لأ
. ماعط’أ ةبجولأ Úسس–و قطانŸأ
شسرأدŸأ قا◊إأ ¤أ ةذ----تا-----سس’أ ا-----عدو

ديحوت عم ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزوب ةيئأدتب’أ
بترلأ أذكو ةيدعاقلأ ة-ب-تر-ل-ل ف-ي-ن-سص-ّت-لأ
ةداعإأ أذكو ةثÓث-لأ رأو-طأÓ-ل ة-ثد-ح-ت-سسŸأ
بسسانتي اÃ ةيل’دتسس’أ ةكب-سشلأ ‘ ر-ظ-ن-لأ
‘ رظنلأ ةداعإأو ،ذاتسسأÓل ةيئأرسشلأ ةردقلأو
ةثكاŸأ ة-جوز-لأ ة-ح-ن-م) ة-ي-ل-ئا-ع-لأ ح-نŸأ
شسّرد ذاتسسأأ ّلكل ة-ي-لآ’أ ة-ي-قر-ّت-لأ ،د’وأ’أو
ةيقرّتلأ ،يسسيئر ذاتسسأأ ةبتر ¤إأ تأونسس(50)
ةبتر ¤إأ تأونسس(01) شسّرد ذاتسسأأ ّلكل ةيلآ’أ
شسّرد ذاتسسأأ ّلكل ةيلآ’أ ةيقرّتلأ ،نّوكم ذاتسسأأ
ءاغلإأ و زا‹ ذا-ت-سسأأ ة-ب-تر ¤إأ تأو-ن-سس(51)
ةليوطلأو ةطسسوتŸأ Úت-جرّد-لا-ب ة-ي-قر-ّت-لأ
.ةÒسصقلأ ةجرّدلأ ىلع ءاقبإ’أو ىدŸأ
اÃ يوبر-ّت-لأ جا-ه-نŸأ Òغ-ت-ب أو-ب-لا-ط ا-م-ك
و ير-ئأز÷أ ذ-ي-م-ل-ّت-لأ تأرد-قو بسسا-ن-ت--ي

¤أ ةفاسض’اب ،يعاسسلأ مج◊أ ‘ ف-ي-ف-خ-ت
رو-ط-ل-ل ة-ي-ند-ب-لأ ة-ي-بر--لأ طا--سشن لا--خدإأ
.يئأدتبإ’أ
ةيبÎلأ ريزو هروسشن-م ‘ شسلÛأ ا-عد ا-م-ك
ةينطولأ ة-ي-ق-ي-سسن-ت-ل-ل دا-م-ت-ع’أ ح-ن-م ¤أ

لثمو ةباقنك يئأدت-ب’أ م-ي-ل-ع-ت-لأ ةذ-تا-سسأ’
‘ يوبرت فرسشم فيظوت و ،ديحوو يعرسش
ن-يرو-ط-لأ رأر-غ ى-ل-ع ،ي-ئأد-ت-ب’أ رو-ط-لأ
ميلعتلأ ةنهم جأردإأ أذكو ،يوناثلأو طسسوتŸأ

سشلأ ن-هŸأ ة-م-ئا-ق ‘ ىلع ءاق-بإ’أ ع-م ة-قا-ّ
.نسسلأ طرسش نود يبسسنلأ دعاقتلأ

نم يئأدت-ب’أ م-ي-ل-ع-ت-لأ ذا-ت-سسأأ ءا-ف-عإأ ع-م
ءاغلإأ ةذاتسسأأ فيظوتو ظاقيإ’أ دأوم شسيردت
تاعاسسك اهباسستحأ وأأ ةيفسصÓلأ تاطاسشنلأ
.›ام شضيوعت لباقم ةيفاسضإأ

ةرون ةظيفح^

شسيئر ،يطايخ ىفطسصم روسسيفوبلأ حسضوأأ ^
ثحبلأ ريوطتو ةحسصلأ ةيقÎل ةينطولأ ةئيهلأ
طاسشنل-ل ةر-جأ’أ تأرا-ي-سس ةدو-ع نأأ ،““مأرو-ف““
قيبطتب  نوهرم ىقبي أدد‹ تاي’ولأ لخأدب
،ةيئاقو تأءأرجأ ةدعل اهيلقتسسمو اه-با-ح-سصأأ

نوكي نأأ بجي تاي’ولأ Úب اهلمع نأأ أدكؤوم
““انوروك““ ءابو راسشتن’ ابنŒ ذخي ءأرجأ رخأ
.نطولأ ءاجرأاب
لاسصتأ ‘ ،يطايخ ىفطسصم روسسيفوÈلأ ددسش
تأرايسس ةدوع““ نأأ ىلع ،““ر-ج-ف-لأ““ ـب ي-ف-تا-ه
نم رهسشأأ ةثÓث دعب ديدج نم طاسشنلل ةرجأ’أ
شصقنت تأءأرجأ ةدع ذاختاب نوهوم، بايغلأ

““نطو-لأ ءا-جرأا-ب ““ا-نورو-ك““ ءا-بو را-سشت-نأ ن-م
Úنثأ وأأ شصخسش دجأوت““ ‘ راسشأأ امك ،شصخلتت
عم ءابولأ ةروطÿ ةدحأو-لأ ة-ب-كرŸا-ب ط-ق-ف
نيرفاسسŸأو قئاسسلأ Úب يكيتسسÓب راتسس عسضو
نيدعتبم أونوكي نأأ مهيلع بجوتي نيذلأ هعم
زوحي نأأو ،تامامكلل نيدترمو مه-ن-ي-ب ا-م-ي-ف
لوزن دعب لامعتسسÓل ميقعت دأوم ىلع قئاسسلأ
تأءأرج’أ هذه ذاختاب““ نأأ أدكؤوم ،““رفاسسم لك
تأرايسس ةدوعل ةيلاكسشأ يأأ دجوت ’ ةيئاقولأ

.““أدد‹ لمعلل تاي’ولأ لخأدب ةرجأ’أ
طاسشنلل ةرجأ’أ تأرايسسل حامسسلأ شصخي اميفو
ةئيهلأ شسيئر ىري ،تاي’ولأ Úب ام ديدج نم
ثحبلأ ر-يو-ط-تو ة-ح-سصلأ ة-ي-قÎل ة-ي-ن-طو-لأ
ح-ت-ف نو-ك-ي نأأ شضور-فŸأ ““ ن-م ه-نأأ ““مأرو-ف““
بجي ءأرجأ رخأ تاي’و-لأ Úب ا-م-ي-ف قر-ط-لأ
اهسشيعت يتلأ ةيحسصلأ ةحئا÷أ لظ ‘ هذاختأ
““91 ديفوك““ شسوÒف راسشتنأ لامتح’ رئأز÷أ

لمعلأ بجي““ هنأأ أدكؤوم ،““ىرخأأ ¤أ ةي’و نم
Ìكأ’أ ىلع لقن لÓخ ن-م ة-ي-ج-يرد-ت ة-ف-سصب
ةرجأ’أ ةراي-سسب ةد-حأو ة-ل-ئا-ع ن-م Úسصخ-سش
اهب شصاخسشأأ ةعبرأأ دجأوت ةلاحتسسأو ةدحأولأ
.““رابتعأ يأأ قوف ىقبي يحسصلأ نمأ’أ نوك
يقئاسس ى-ل-ع بج-ي““ ه-نأأ قا-ي-سسلأ ‘ فا-سضأأو
نودتري ’ نيذلأ ÚنطأوŸأ لقن شضفر ةرجأ’أ
نع ةرداسصلأ تاميلعتلل اقي-ب-ط-ت تا-ما-م-ك-لأ
مدع لاح ‘و ةلوؤو-سسŸأ ا-ي-ل-ع-لأ تا-ط-ل-سسلأ
Úئطıأ نوحبسصي تاميلعتلأ هذهل مهقيبطت

نمأ’أ حلاسصم فر-ط ن-م م-ه-ف-ي-قو-ت لا-ح ‘
.““ةيلام تامأرغ عفدب مهمأزلأو

 ىفطسصم دي‹ ^

ذختي ءارجا رخا نؤكي نأا بجي تايلؤلا Úب لمعلل اهتدؤع نإا لاق
نوهرم ةرجأ’آ تآرايسس طاسشن ةدوع :يطايخ

ةيئاقو تآءآرجآ مآÎحاب

هنأأ ،ةفرسش فسسو-ي ،ة-م-سصا-ع-لأ ›أو ن-ل-عأأ ^
ةيدرفلأ ةرجأ’أ تأرايسسب لقنلأ فانئتسسأ متيسس
مو-ي ن-م ءأد-ت-بأ كلذو ،ط-ق-ف ة-ي’و-لأ ل-خأد
يحسص لوكوتوÈل اعبت0202 نأوجÚ 51نث’أ
.ىودعلأ لاقتنأ عنŸ مراسص ““يمأزلأ““

لو’أ ريزولأ ةميلعت ‘ ءاج ام ىوحفب Óمع
ةنمسضتŸأو0202 نأوج4 ‘ ةخرؤوŸأ10 مقر
ماظن نم جورخلل قيرط ةطراخ ⁄اعم عسضو
انوروك شسوÒف-ل يد-سصت-لأو ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ
لÓخ نم ،ةنرمو ةيجيريدت ةفسصب،91 ديفوك
،ةيدا-سصت-ق’أ تا-طا-سشن-لأ شضع-ب فا-ن-ئ-ت-سسأ
.Úتلحرم ىلع ةيتامدÿأو ةيراجّتلأ
يجيردتلأ حتفلأ ةط-خ فا-ن-ئ-ت-سس’ ا-ب-سس–و
يهني ،ةيناثلأ اهتلحرم ‘ ةطسشنأ’أ هذه شضعبل
Úقئاسسلأ ة-فا-ك م-ل-ع ¤إأ ر-ئأز÷أ ة-ي’و ›أو
ةرجأ’أ تأرايسسب ل-ق-ن-لأ تا-طا-سشن با-ح-سصأ
ةي’ولأ حلاسصم تعسضو ثيح، مهنئابزو ةيدرفلأ
أرظن نأاسشلأ أذه ‘ امراسص ايح-سص ’و-كو-تر-ب
لفكي ،ىودعلل Óقان دعي طاسشن-لأ أذ-ه نو-ك-ل
…ديفوكب نكمŸأ ىودعلأ رطخ نم ة-يا-قو-لا-ب
قئاسسل ةبسسنلاب وأأ نوبزلل ة-ب-سسن-لا-ب ءأو-سس ،91
ر-ه-سست-سس ثي-ح ،ه-تأذ د-ح ‘ ةر-جأ’أ ةرا-ي-سس
ذاختأ ىلع قايسسلأ أذه ‘ ةسصتıأ حلاسصŸأ
مدع ةلاح ‘ ةيعدرلأو ةيرسسقلأ Òبأدتلأ ةفاك
ام اهنم ةيحسصلأ طور-سشلأو د-عأو-ق-لأ مأÎحأ
yxelp-““ عون نم ي-قأو جا-جز ع-سضو-ب ق-ّل-ع-ت
ecalg““ بÚ ءأدترأ ةيمأزلإأ ؛نوبزلأو قئاسسلأ
ةبسسنلابو قئاسسل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ي-قأو-لأ عا-ن-ق-لأ
ت– يئاŸأ لوحك-لأ لو-لfi ع-سضو ؛نو-بز-ل-ل
نوبزل نكامأ’أ ددع ديد– ؛نئا-بز-لأ فر-سصت

.لقن ةيلمع لكل طقف دحأو
ةخسسن ىلع ““رجفلأ““ زو– يذلأ ،نايبلأ بجوأو
ةرايسسلل يفلÿأ دعقŸأ نوبّزلأ يطتÁ نأ ،هنم
ةف-ل-غأا-ب ةا-ط-غ-م د-عا-قŸأ نو-ك-ت نأ بج-يو
دعب ايئاقلت اهÒهطت نّيعتي ثيحب ةيك-ت-سسÓ-ب
ةرايسسلأ فيظنت ¤إأ ةفاسضإ’اب ؛لقن ةيلمع ّلك

Ã؛مويلأ ‘ ةمظ-ت-ن-م ة-ف-سصب ر-ّه-ط-م لو-ل-ح
شضباقمو عأرذلأ دناسسŸ يئاقلّتلأ فيظنتلأو
.ةرهطم ةداÃ شسأأرلأ دناسسمو بأوبأ’أ

تأرايسس وقئاسس نوكي نأ يغبني كلذ نع Óسضف
،ةمظتنم ةيبط تاسصوحف لfi ةيدرفلأ ةرجأ’أ
…ديفوكب ىودعلأ رطخ لك نم ةياقولأ شضرغب
91.
تأرايسس يقئاسس ،ىرخأأ ةرم ،ةي’و ›أو اعدو
تأءأر-جإ’أ ة-فا-ك ذا-خ-تا-ب ة-ي’و-لا-ب ةر-جأ’أ
نامسض دسصق ،ةمزÓ-لأ ة-يداŸأ تأÒسضح-ت-لأو
مدع ىلع رهسسلأو ÚنطأوŸأ ة-ح-سصو ة-مÓ-سس
،مهيوذو مهسسفنأأ ةمÓسس أذكو ،ءابولأ راسشتنأ
Òبأدتلأ ةفاك ذاخّتأ ” دق هنأ م-هر-كذ-ي ا-م-ك
Òبأدت زيزعتل ةيئ’ولأ ةنجّللأ راطإأ ‘ ةمزÓلأ
،91…ديفوك انوروك شسوÒف راسشتنأ نم ةيقأولأ
دسض ةينوناقلأ تابوقعلأ قي-ب-ط-ت م-ت-ي-سس ه-نأأو
سسلأو شصا-خ-سشأ’أ Òبأد-ت-ل Úف-لاıأ Úق-ئا-ّ
.هÓعأأ ةددÙأ ةياقولأ
لاثتم’أ مدع نم Úلقانلأ ةفرسش فسسوي رّذحو
أذهل يروفلأ فقولأ ¤أ يدؤويسس دعأوقلأ هذهل
تابوق-ع-ل-ل مرا-سصلأ ق-ي-ب-ط-ت-لأ ع-م طا-سشن-لأ
تاميظنتلأو Úنأوقلأ قفو اهي-ل-ع شصو-سصنŸأ
.اهب لومعŸأ

ر .ةنيسسح ^

جد062و جد081و Úب يئادتبلا رؤطلا بتكو ةطسشنلا رتافد راعسسا ديد–

ةيسسردŸآ بتكلآ راعسسآ نع جرفي تاعوبطŸآ نآويد
تاعو-ب-ط-م-ل-ل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ جر-فأ ^

ةيسسردŸأ بتكلأ راعسسأ ليلد نع ةيسسردŸأ
د-يد– ”و0202 ةنسسل ةي-سسرد-م ه-ب-سشلأو
بتك-لأ ف-ل-تflو ة-ط-سشن’أ ر-تا-فد را-ع-سسأ
جد081و Úب يئأد-ت-ب’أ رو-ط-ل-ل ة-ي-سسردŸأ
ةعبأرلأ ةنسسلأ بتك  ةميق تزواŒو ،جد062و
نأ د--ع--ب ،جد84,9062 ن-م د-يزأ ط-سسو-ت--م
جد44.241ن--م بت--ك--لأ را--ع--سسأ تحوأر--ت
تحوأرت طسسوتم ¤و’أ ةنسسلأ ‘و .جد003و

ةيلك ةميقب جد072و جدÚ 522ب بتكلأ راعسسأ
Œ-ابيرق-ت را-ع-سس’أ شسف-نو ،جد0403 تزوا

Úب بتكلأ  تحوأرتو يوناثلأ روطلاب تلجسس
ددح اميف  جد063و دحأولأ باتكلل جد052
يئأدتب’أ رو-ط-ل-ل ي-سسردŸأ Îفد-لأ ر-ع-سس

دد-ح-ف ة-ل-سسأرŸأ Îفد ر-ع--سس ا--مأ جد03ب
يحسصلأ Îفدلل ر-ع-سسلأ شسف-نو جد05 ةميقب
. Òناند5 ةميق ديد– عم ذيملتلل
هنأ اقبا-سس تد-كأ د-ق ة-ي-بÎلأ ةرأزو تنا-كو

م-سسوŸأ ‘ ةد-يد-ج بت-ك دا-م-ت-عأ م-ت-ي--سس
دأوŸأ ع-ي-م-ج ل-م-سشت ل-ب--قŸأ ي--سسأرد--لأ
Òغتلأ شسميسسو ،ايفأرغ÷أ ةدام ءا-ن-ث-ت-سسا-ب
ي-ئأد-ت-بإ’ا-ب ة-سصاÿأ ة-ي-سسردŸأ بت--ك--لأ
يئأدتبأ ةسسماÿأ ةنسسلأ شصختو طسسوتŸأو
هتدكأ ام بسسح ،طسسوتم ة-ع-بأر-لأ ة-ن-سسلأو
باتكلأ Òيسست ةيلمع شصخت ةقيثو ‘ ةرأزولأ
. يسسردŸأ

ةرون ةظيفح ^
0002 ةيعما÷أ ة-ما-قإ’أ ر-يد-م فر-سشأأ ^

بيسصنت ىلع ،ديرف يڨرسش ،ةل-سشن-خ-ب ر-ير-سس
لوخدلأ ىلع فأرسشإ’اب ة-ف-ل-كŸأ ة-ن-ج-ل-لأ
ةيعما÷أ ةماقإ’اب ةسصاÿأ لبقŸأ يعما÷أ

رو-سضح-ب نا-ك كلذو ،ة-ما◊ا-ب ر-ير-سس0002
.ةيعما÷أ ةماقإ’اب حلاسصŸأ ءاسسؤور ةداسسلأ
تا-مدÿأ ر-يد-م ة-ل-سسأر--م ‘ أذ--ه ءا--جو
دأدعتسس’أ ةنم-سضتŸأ ،ة-ل-سشن-خ ة-ي-ع-ما÷أ
لبقŸأ يعما÷أ لوخدلل د-ي÷أ Òسضح-ت-لأو
نم تا-ي-نا-ك-مإ’أ ل-ك Òفو-ت-ب ،0202/1202
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةر-غا-سشلأ ةر-سسأÓ-ل ءا--سصحإأ
ةرورسض ىل-ع ز-ي-كÎلأو ة-ي-ع-ما÷أ ة-ما-قإ’أ
أذهل دي÷أ Òسضحتلأ ‘ ةيد÷أو ةمأرسصلأ
ىلع فو-قو-لأ لÓ-خ ن-م ل-ب-قŸأ لو-خد-لأ

ءأرسضÿأ تاحاسسŸأ ةئيه-ت  ‘ رأر-م-ت-سس’أ
ةداعإأو اهئÓ-طو ة-ما-قإ’أ ق-فأر-م م-ي-مر-تو
فلتfl ىلع لامعلأ عيزوت ططfl ‘ رظنلأ

حجان ينمأأ ططfl عسضوب  ةماقإ’أ حلاسصم
نسسحأأ ‘ مههي-جو-تو ة-ب-ل-ط-لأ لا-ب-ق-ت-سس’
.فورظلأ

لخأد ةبوانم-ل-ل ج-ما-نر-ب Òط-سست ” ا-م-ك
عم ،ةبلطلأ لا-ب-ق-ت-سسأ ةÎف لÓ-خ ة-ما-قإ’أ
تا-مدÿأ ر-يدŸ ل-سصف-م ر-ير-ق-ت Ëد--ق--ت
نم ةيلمع لك Òسسل Úعوبسسأأ لك ةيعما÷أ
ةماقإÓل ي-ع-ما-ج لو-خدو  لا-ب-ق-ت-سسأ ل-جأأ
.زايتماب

سش .ر ^

  زواجّتلا لاح ‘ يرؤفلا فقؤلا نم Úلقانلا رّذحي ةمسصاعلا ›او
اقفو آدغ ةرجأ’آ تآرايسس لقن فانئتسسآ

مراسص يحسص لوكوتوÈل

تايوناثلأ ةذتاسسأأ شسل‹ ةباقن  تبلاط ^
تاعباتŸأ عيمج لاطبإاب ““Óكلأ““ ةيرئأز÷أ
Úيباق-ن-لأ ع-ي-م-ج تسسم ي-ت-لأ ة-ي-ئا-سضق-لأ
ه-يأأر ن-ع Èع ن-م ل-ك ن-ع ا--سضيأأ جأر--فإ’أو
 . ق◊أ ةملك ءÓعإأو قئاق◊أ راهظإأ شضرغب
تايوناثلأ ةذتاسسأأ شسل‹ ةباقن تركنتسسأو
ةيئاسضقلأ ةعباتŸأ ،اهل نايب ‘ ،ةيرئأز÷أ
ةباقنلل يئ’ولأ Úمأ’أ اه-ي-لإأ شضر-ع-ت ي-ت-لأ
‘ كراسش كوبسسيفلأ ‘ روسشنم ببسسب ةلقروب
Úح-ف-سصتŸأ ن-م د-يد-ع-لا-ك ط-ق--ف هر--سشن
Úبي أروسشنم كلذ دعب رسشن هنأ نم مغرلابو
ةيمسسر Òغو ةحيحسص Òغ ةق-ي-ثو-لأ نأأ ه-ي-ف
عفر ‘ ددر-ت يأأ نود ة-ي-بÎلأ ر-يد-م ردا-ب-ف
ةين-لأ Úب-ي ا-م ي-ئ’و-لأ Úمأ’أ د-سض ىو-ك-سش
‘ عاطقلأ لكاسشم هينبتل هتاكسسإأ ‘ ةتيبŸأ
. ةيقأدسصمو ةهأزن لكب ةي’ولأ
ةبلاطŸأ تأوسصأ’أ فن-ك ‘  نا-ي-ب-لأ را-سشأو
لايÿأ ‘ عنسصت تأراع-سش كا-ن-ه Òي-غ-ت-لا-ب
توسصلأ مغر ةحسصلأ نم هل شساسسأأ ’ عقأوب

هيف ابلاط رهسشأأ ةد-ع ذ-ن-م بع-سشل-ل ›ا-ع-لأ
هتمأرك نطأوملل ظفح-ي د-ل-ب و-ح-ن ي-سضŸأ
تلأز ’ ،هطاسشن يباقنلأو هتيرح يفحسصلأو
ىلع اهت-ط-ل-سس شضر-ف-ت تا-سسرا-مŸأ شضع-ب
عيمج ىأأرم ىلع رئأز÷أ ‘ يباقنلأ لمعلأ
.ةلودلأ ‘ تاه÷أ
،ديد÷اب شسي-ل يذ-لأو ع-سضو-لأ أذ-ه ما-مأأو
عم كلذ لبق ثدح““ يذلأو  ،نايبلأ فيسضي

‘ يسضاŸأ ماع-لأ ،ي-ن-طو-لأ بت-كŸأ و-سضع
ةي’ول ةباقنلل يئ’ولأ Úمأ’أ ع-مو ر-ك-سسع-م
همعد ““Óكلأ““ شسل‹ نلعي هيل-عو ،نأز-ي-ل-غ
نيذلأ رأرحأ’أ Úيباقنلأ لك عم طورسشمÓلأ
شضفريو ببسس نود ةلأدعلأ ةقورأأ ¤أ نورجي
حبكت نأأ اهنأاسش نم تأديدهت ل-ك  م-ي-ظ-ن-ت-لأ
ةرفاسص قلطنو ،رئأز÷أ ‘ يباقن-لأ ل-م-ع-لأ
‘ فرط يآأ مدخي ’ عسضولأ أذه نأ’ رأذنإ’أ
. ةيرئأز÷أ ةسسردŸأ

ةينوناقلأو ةينعŸأ تاه÷أ نم بلاط امك
دح عسضول كرحتلأ ةدعسصأ’أ ف-ل-تfl ى-ل-ع

نود ة-ي-نوÎك-لإ’أ ةÁر÷أ ة-م-ه-ت ة--كÈف--ل
Èع ( .…فذ-ق ،Òه-سشت) ة-ح--سضأو Òيا--ع--م
حبسصأأ ام أذهو يعامتج’أ لسصأوتلأ لئاسسو

اهنوطسسبي ةيبÎلأ يريدم شضعب دي ‘ اسصع
عاطق-لأ ن-ع ي-با-ق-ن-لأ م-ل-ك-ت-ي ةر-م ل-ك ‘

نع ةيطغتلل  ،هيف ثد– يتلأ تأزواجتلأو
.Òيسستلأ ‘ مهلسشفو مهزجع

ن.ح ^

ةينوÎكلإلا ةÁر÷ا ةمهت ةكÈفل دح عسضؤل ةينؤناقلا تاه÷ا اعد
Úيباقنلآ لاطت يتلآ ةيئاسضقلآ تاعباتŸآ لاطبآ ¤آ وعدي ””Óكلآ””

ديد÷ا يعما÷ا لؤخدلل ادادعتسسا

ةبلطلآ لابقتسس’ دعتسست ةلسشنخب ريرسس0002 ةماقإآ

ةغيسص نم ةينكسس ةدحو0004 عيزوت متيسس هنأأ ةنيطنسسق ›أو دكأأ ^
نم ناكسسو اهناكسس ةدئافل ديبع Úع ةيدلبب تديسش يعامتج’أ نكسسلأ
.ةلبقŸأ ةنسسلأ نم لوأ’أ يثÓثلأ لÓخ ةنيطنسسق ةيدلب
متيسس هنأأ ،شسمأأ لوأأ ديبع Úع ةرئأدل هترايز ششماه ىلع ›أولأ لاقو
ةئيهتلأ ةÒتو عيرسست متيسسو، ابيرق تأونسس نم فقوتŸأ عورسشŸأ ثعب

ءز÷أ عيزوت نأأ فسشك امك ،اهيقحتسسم ىلع تانكسسلأ هذه عيزوت شضرغل
هنأ’ ،ةمداقلأ ةنسسلأ نم لوأ’أ يثÓثلأ لÓخ نوكيسس ديبع Úعب شصاÿأ

فلتخÃ طبرو ةئيهت نود تانكسس ميلسست متي نأأ ،هبسسحب لوقعŸأ Òغ نم
. .تاكبسشلأ

 سس.ي ^

عورسشŸا ثعب ةداعإا دكؤؤي ةنيطنسسق ›او

 ةلبقŸآ ةنسسلآ ديبع Úع ةيدلبب نكسس ف’آآ4 عيزوت
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:راكح ،انوروك دعب ةدئار ةيواميكورتيبو ةيطفن عيراششم قلطتشس كارطنوشس

 لامعلا ددع ضصيلقت مغر ضضفخني مل  جاتن’ا ىوتسسم
 فلأا041 قوفي لامع يلامجا نمسض نم051 زواجتي ’ انوروكب  نوباسصملا ^

عمجملل يزاغلاو يلورتبلا جاتنإلا تايمك نا ،راكح قيفوت ،كارطانوشس عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا دكأا
زكارم ىوتشسم ىلع ىتح لامعلا ددع سصيلقت نم مغرلاب اهتايوتشسم سسفن ىلع تظفاح و عجارتت مل
.انوروك ءابو يششفت دشض يئاقو ءارجإاك جاتنإلا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا
مغر ةلودلا ةنيزخ قهرت لازت ل داÒتشسلا ةروتاف

..اهديششرت تاءارجا
Ú ‘ 0202يرئاز÷ا ءاذغ داÒتسس’ ر’ود رايلم2

بقع يفحصص ءاقل يف لوؤوصسملا لاقو ^
نم ديدع-ل-ل ة-يد-ق-ف-ت-لا ه-ترا-يز ة-يا-ه-ن
سسانما نيعب ةيزاغلا و ةيطفنلا تآاصشنملا
فورظلا مغر““ هنا لولا سسما (يزيلإا)
ملاعلا اهب رمي يت-لا ة-ب-ع-صصلا ة-ي-ح-صصلا
سصيلقت كلذكو انوروك ءابو يصشفت ببصسب

يصشفت يدافتل يئاقو ءارجإاك لامعلا ددع
يلورتبلا جات-نإلا تا-ي-م-ك نا لا ،ءا-بو-لا
تظفاحو عجارتت مل عمج-م-ل-ل يزا-غ-لاو

.““اهتايوتصسم سسفن ىلع
نا ،لاثملا ليبصس ىلع ،لوؤوصسملا فاصضأاو
سسانما نيعب ةيزاغلاو ةيطفنلا تاصصنملا
اذهو تايمكلا سسفنب ا-ه-جا-ت-نا ل-صصاو-ت
،لامعلا نم طقف ة-ئا-م-لا-ب53 دينجت-ب

م--ت تاءار--جإلا هذ--ه نأا ى--لا ار--ي--صشم
ةيريدملا ىوتصسم ىل-ع كلذ-ك ا-هذا-خ-تا
000.3 نم رثكا ميظن-ت م-ت ه-ناو ة-ما-ع-لا
ةينقت ربع ،يجرا-خو ي-ل-خاد  ،عا-م-ت-جا
ءاصضمإلاو قافتلا متو ،دعب نعرصضاحتلا

بناجأا ءاكرصش عم تاي-قا-ف-تا ةد-ع ى-ل-ع
““.ةقيرطلا هذهب
لوا تناك كارطانوصس نا راكح زربا امك
ةمزا ةيلخ تأاصشنا رئازجلا يف ةصسصسؤوم
لوا نأل ،انوروك ءابو تايدحت ةهجاومل

اهليجصست مت رئازج-لا ي-ف ا-نورو-ك ة-لا-ح
ح-لا-صصل ل-م-ع-ي ي-ب--ن--جأا ة--ي--عر ىد--ل
ذاختا مت ،نيحلا كلذ ذنمو ،كارطانوصس
ع-صضو ا-صصو-صصخ ،ة-مزÓ--لا تاءار--جإلا
لبق اموي51 ةدمل رجحلا تحت لامعلا
ةدايز ،عقوم يأا يف ل-م-ع-لا ي-ف عور-صشلا

.ةياقولا لئاصسو لكب مهمعد ىلع
مكحتم ةيعصضولا نا لوؤوصسملا لاق ،اذهبو
تلا-ح-لا دد-ع نا ى-لا ار-ي-صشم ا--ه--ي--ف
ىلع انوروك سسوريفب اهتباصصإاب ةدكؤوملا

حوارتي اهعورف لك و كارطانوصس ىوتصسم
فيعصض مقر وهو ة-لا-ح051 و001 نيب

قوفي يذلا لامعلا ددع ـب ةنراقم ادج
.هبصسح ،لماع000.041
ةرايزلا نا راكح فاصضأا ،ددصصلا اذه يفو
لامعلل ةيدقفت ةرايز يه ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا
و مهماهم اهيف نوصسرامي يتلا فورظلاو
ةيحصصلا ريبادتلا لك ذاختا اهيف متي يتلا
هتيحت اهجوم ،انوروك ءابو يصشفت يدافتل
،مهلصضفب نيذلا ،كارطانوصس لامع لكل

ةيكيمان-يد-لاو جا-ت-نإلا ى-ل-ع ا-ن-ظ-فا-ح
.عمجملا يف ةفورعملا
أادب كارطانوصس عمجم نأا راكح فصشك امك
،““انوروك دعب ام““ ةلحرمل ر-ي-صضح-ت-لا ي-ف

هبصسح بيرقلا لبقتصسملا يف متيصس ثيح
يف دوق-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا ى-ل-ع ءا-صضمإلا
.تامدخلاو ءايميكورتبلاو جاتنإلا

،كارطانوصس ةيجي-تار-ت-صسا سصو-صصخ-بو
لÓخ نم هجوت عمج-م-لا نا را-ك-ح لا-ق
ثيح  ،ةيملاع-لا و-ح-ن ه-ت-ي-ج-ي-تار-ت-صسا
وريبلاو يلامو ايبي-لو سسنو-ت-ب  د-جاو-ت-ي
ق-يو-صست تا-كر-صش ق-ير--ط ن--ع كلذ--كو
ابوروأا يف ةيزاغلاو ةيلورتبلا تاجتنملا
عورصشمو (ارتلجنإا و اينابصساو ا-ي-لا-ط-يإا)
نا اريصشم ،ا-ي-كر-ت ي-ف يوا-م-ي-كور-ت-ي-ب
سصرف ىلع ثحبلا يف رمتصسي عمجملا

ىوتصسم-لا ى-ل-ع را-م-ث-ت-صسÓ-ل ة-ح-بر-م
.يلودلا
ة-ي-ج-ي--تار--ت--صسا را--طا ي--ف ل--خد--يو
يف عصسوتلا ىلا يمرت يتلا كارطانوصس
.كلذك جراخلاو لخادلا
ي-ف ة-يو-لوألا ع-يرا-صشم-لا سصو--صصخ--بو
ريركتلا ةطحم ركذ ،تايواميكور-ت-ي-ب-لا
نط نويل-م5 ةقاطب دوع-صسم ي-صسا-ح-ب
قافتا ىلع ءاصضمإلا م-ت يذ-لا و ا-يو-ن-صس
،ةيراج-لا ة-ن-صسلا ة-ياد-ب ي-ف ا-هزا-ج-نإا

ايلاح يه ةينقتلا تاصسرادلا نا افيصضم
يف عورصشلا متي نا ىلع ،زاجنإلا ددصصب
ة-ن-صسلا ة-ياد-ب ع-م ي-ل-ك-ي-ه-لا زا-ج-نإلا
.ةلبقملا
يصساحب ريركت-لا ة-ط-ح-م ى-ل-ع ةدا-يزو
ءافتكلا قيقحت ا-ه-فد-ه ي-ت-لا دو-ع-صسم
Óبق-ت-صسم م-ت-ي-صس ،ه-ب-صسح ،بو-ن-ج-لا-ب
ةهباصشم ىرخأا ع-يرا-صشم ي-ف قÓ-ط-نإلا
.ةدكيكصسو ترايتب
ىرخأا عيراصشم ىلع عمجملا زوحي امك
،كيتصسÓب ىلا ةيلورتبلا داوملا ليوحتل

ءاصضما ،راك-ح د-ي-صسلا بصسح ،م-ت ثي-ح
ىلع (لاتوت) يبنجأا كيرصش عم عورصشم
يناث عورصشم كلذك دجويو ويزرا ىوتصسم
كارتلا عم ةكارصشلاب ايكرت ىوتصسم ىلع
.ناديملا سسفن يف
ديق ىرخأا عيراصشم هبصسح كلذك دجويو
ليوحتل م-خ-صض عور-صشم ل-ث-م ة-صسارد-لا
تاذ ةيكيتصسÓب داوم ىلا طفنلا و زاغلا

ةدكيكصس ةيلو ىوتصسم ىلع ةفاصضم ةميق
عم تاروا-صشم-لا ة-ل-حر-م ي-ف نلا و-هو

،رلود رايل-م6 ةيميقب  ي-ب-ن-جا كير-صش
تاقتصشمو لوناتيملل ر-خآا عور-صشم اذ-كو
6 يلاوحب مخصض عورصشم““ وهو لوناتيملا

ة--صسارد--لا د--ي--ق و--ه رلود را--ي---ل---م
.““يناث كيرصش عم تارواصشملاو
عبات ثلاث عور-صشم لوؤو-صسم-لا ر-كذ ا-م-ك
هي-ف كرا-صشت-صس ن-ك-ل ة-عا-ن-صصلا ةرازو-ل
جار-خ-ت-صسا عور-صشم و-هو كار-طا-نو--صس
رايلم6 ةيميقب هيليوح-ت و تا-ف-صسو-ف-لا
متيصس و ةصساردلا ديق وه““ يذلاو رلود
كيرصش عم ءاصضمإلا ة-ن-صسلا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق
.““هزاجنإا ةرصشابمل

يتدحول هدقفت ىدلو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
،سسانما نيعب زاغلا لقنو ط-ف-ن-لا جا-ت-نا

نم عفرلا ىلع ني-لوؤو-صسم-لا را-ك-ح ثح
ةئاملاب52 نم عجرتصسملا زا-غ-لا ة-ب-صسن
تايجولونكتلا لامعتصساب ةئاملاب04 ىلا
ةرورصض ىلع كلذ-ك ادد-صشم ،ة-ث-يد-ح-لا
،را-م-ث-ت-صسلا تا-ق-ف-ن  ن-م سصي-ل-ق-ت-لا

ءوجللابو تادحولا ديدجت يف اصصوصصخ
حمصست يتلا ة-ث-يد-ح-لا تا-ي-ن-ق-ت-لا ى-لا
ل-ث-ما لÓ-غ-ت-صسا و ل-قا را-م--ث--ت--صسا--ب
.ةحاتملا تايناكمإÓل

ةباقنلل ماع-لا ن-ي-مألا لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
دورج ،كارطانوصس ع-م-ج-م-ل ة-ي-ن-طو-لا

ماما ةرايزلا لÓخ هلخدت ىدل ،فÓخ
ةبعصص فورظب رمي عمجملا““ نا ،لامعلا
وه راوحلا نا و اهلجا نم دنجتلا بجي
،““ليقارعلا ل-ك ة-لازإل ل-ث-مألا ل-ي-ب-صسلا

د-ق تنا-ك““ ع-م-ج-م-لا ةرادإا نا ار--كذ--م
ةيرصشبلا و ةيداملا لئاصسو-لا ل-ك تد-ن-ج
.““انوروك ءابو ةلحرم زايتجل
،كارطانوصس عمجم ماق ،ىرخأا ةهج نم
ةبه ميدقتب ،را-ك-ح د-ي-صسلا ق-ير-ط ن-ع
تاودأا فلتخم يوحت ،ةقطنملا ناكصسل
نم لك اهملصست ،انوروك ءابو نم ةياقولا

دمحا يتانز ،يزيلا ةيلول ةحصصلا ريدم
اهتملصست داوملا سسفن نم ىرخأا ةبه و
نيعل ةيراوجلا ةيحصصلا ةصسصسؤوملا ةريدم
.زوزع نب ةيروح ،سسانما

^ Ÿيو’زرح .ءاي

تاجت-ن-م-لا دار-ي-ت-صسا ةرو-تا-ف تغ-ل-ب ^
،رلود رايلم1ر39 ،رئازجلا يف ةيئاذغلا

لباقم ،0202 ةنصس نم لوألا يثÓثلا لÓخ
نم ةرتفلا سسفن لÓخ رلود رايلم1ر29
ايبصسن ارارقتصسا ةلجصسم ،ةيصضاملا ةنصسلا
%3ر05 ـب تعجارت نا دعب (ةئاملاب0ر6+)

ة-ن-صسلا ن-م ن-ي-لوألا ن-ير--ه--صشلا لÓ--خ
ن-ع ةردا-صصلا ما-قرألا بصسح ،ة-يرا-ج--لا
.ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
عاف-ترلا اذ-ه نأا رد-صصم-لا تاذ ح-صضوأاو
تادراولا عافترا ىلإا يصساصسأا لكصشب دوعي

ركصسلاو هتاقتصشمو بيلحلاو بوبحلا نم
.كÓهتصسÓل ةهجوملا هكاوفلاو
لÓخ تلتحاف ،ةيئاذغلا علصسلا تادراو امأا
ةبترملا ةيراجلا ةنصسلا نم ةثÓثلا رهصشألا
علصس دعب ةئام-لا-ب12ر32 ةبصسنب ،ةثلا-ث-لا
(ةئاملاب92ر84) ةيعانصصلا تازيه-ج-ت-لا
.(ةئاملاب12ر72) تاجتنملا فصصنو
يتلا قيقدلاو ديمصسلاو بوب-ح-لا تغ-ل-بو
ةيليكه نم ةئاملاب23ر5 نم ديزأا لثمت
رلود نويلم926ر05 ةيئاذغلا تادراو-لا

0202 نم ىلوألا ةثÓ-ث-لا ر-ه-صشألا لÓ-خ
سسفن لÓخ رلود نويلم416ر93 لباقم
كلذب ة-ل-ج-صسم ,9102 ةن-صس ن-م ةر-ت-ف-لا
.ةئاملاب2ر64 ب اعافترا
نم رئازجلا تايرتصشم ةروتاف تعفترا امك
363ر69 غلبتل بيلحلا تاجتنم نم جراخلا

,رلود نويلم933ر51 لباقم رلود نويلم
.ةئاملاب7ر23+ يأا
تادراولل ةبصسنلاب هجوتلا اذه ليجصست متو
081ر57 تغلب يتلا تايولحلاو ركصسلا نم
رلود نويلم861ر10 لباقم رلود نويلم
ةهجوملا هكاوف-لاو ,(ة-ئا-م-لا-ب7ر85+)
(ةفاجلاو ةجزاطلا هكاوفلا) كÓهتصسÓل
يا ةئاملاب45ر5 براقي امب تعفترا يتلا

نويلم65ر17 لباقم رلود نويلم78ر16
ة-ي-ئاذ-غ-لا تار-ي-صضح--ت--لا اذ--كو ,رلود
رلود نويلم18ر03 تغلب يتلا ةفلتخملا

01ر87+) رلود نو-ي-ل--م37ر93 لبا-ق-م
.ةرتفلا سسفن لÓخ (ةئاملاب
وأا ة-جزا-ط-لا مو-ح-ل--لا تادراو تغ--ل--بو
لباق-م رلود نو-ي-ل-م55ر17 ةدمج-م-لا

اهرودب ةق-ق-ح-م ,رلود نو-ي-ل-م54ر32
.ةئاملاب32ر2 براقي امب اعافترا
ىلإا كرامجلا ماقرا ريصشت ،ل-با-ق-م-لا-ب

ىرخأا تاعومج-م تادراو ي-ف ع-جار-ت
نم لوألا يثÓثلا لÓخ تاجتنملا نم
نم اهصسفن ةرتفلاب ةنرا-ق-م0202 ةنصس
.9102 ةنصس
ه-صسف-ن رد-صصم-لا بصسح ر-مألا ق-ل-ع--ت--يو
نم ةيئاذغلا تاعانصصلا اياقبو تافلخمب
ىرخأا تافلخمو ايوصصلا ن-ي-ح-ط ا-ه-ن-ي-ب

يكيرمأا رلود نويلم011 تغلب يتلا ,ةبلصص
ةلج-صسم ,رلود نو-ي-ل-م621ر53 لبا-ق-م
رمألا كلذكو ,ةئاملاب31 يلاوحب اعجارت
لباوتلا و ياصشلا و نبلا ةعومجمل ةبصسنلاب
لباقم رلود نو-ي-ل-م38ر43 تغل-ب ي-ت-لا

.(ةئاملاب6ر83-) رلود نويلم98ر20
41ر78 ـب رصضخلا تادراو تعجارتو اذه
لباقم رلود نويلم28ر85 غلبتل ةئاملاب
غبتلل ةبصسنلا-ب كلذ-كو ,رلود نو-ي-ل-م79
لباقم رلود نو-ي-ل-م95ر07 غ-ل-ب يذ-لا

.(ةئاملاب12ر68-) رلود نويلم67ر14
ا-ه-تا-ق-ت-صشم و ا-يو-صصلا تيز تادراو ا-مأا
تاجتنملا ةعومج-م ن-م-صض ة-ف-ن-صصم-لا)
رلود نويلم151ر48 تغلب دقف ،(ماخلا
.(% -3ر12)

ة-يودألا تادراو تفر-ع ،ر-خآا بنا-ج ن-م
ةعومجم يغ ةفنصصملا) ةئزجتلاب عي-ب-ل-ل
،(ةيئاذ-غ-لا ر-ي-غ ة-ي-كÓ-ه-ت-صسلا ع-ل-صسلا
دنع رقت-صست-ل ،%02ر54 ةبصسنب اعا-ف-ترا

002 ر51 لباقم ،رلود نو-ي-ل-م142ر80
.رلود نويلم
تلجصس دق ةيئاذغلا داوملا تادراو تناكو
يأا ،رلود نويلم105ب اعجارت9102 يف
،رلود رايلم8ر70 غلب-ت-ل ،% -6 يلاوحب

يتلا ةنصسلا لÓخ رلود رايلم8ر75 لباقم
.اهتقبصس
ةيروهمجلا سسيئر نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت
ىصصوأا دق ناك ،نوبت ديجملا دبع ديصسلا
تاجتنم-لا دار-ي-ت-صسا ع-ن-م-ب ة-مو-ك-ح-لا
لمع نامصض ةلصصاوم عم ،ايلحم ةعنصصملا
ةيصساصسألا تا-جا-ي-ت-حلا و تا-صسصسؤو-م-لا
.نيكلهتصسملل
سضيفخت ةرورصض ىلع ،ة-صصا-خ د-كأا ا-م-ك
عيجصشت لÓخ نم ،ةيودألا داريتصسا ةروتاف
داو-م-لا عا-صضخإا و ،ي-ل-ح--م--لا جا--ت--نإلا
نم ،قيدصصتلا ىلإا ةدروتصسملا ةينلديصصلا
.نينطاوملا ةحصص ةيامح لجا

^ Ÿح, ءاي

عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا راصشأا ^
هعمجم نأا  ،راكح قيفوت ،كارطانوصس
ةينابصسلا ةكرصشلا عم سضوافتلا ددصصب
نأا ادكؤوم زاغلا راعصسأا لوح ““يجروتان““

يلودلا ميكحتلل ةدعتصسم كار-طا-نو-صس
لبق ق-فاو-ت ى-لإا ل-صصو-ت-لا م-ت-ي م-ل اذا
.لبقملا ةيليوجةياهن
لاؤوصس ىلع هدر يف راكح ديصسلا حصضوأاو

راعصسا لوح عاز-ن-لا سصو-صصخ-ب ي-ف-ح-صص
يف““ هنأا يجروتانو كارطانوصس نيب زاغلا

ةياهن دن-ع قا-ف-تل ل-صصو-ت-ن م-ل ا-م لا-ح
لوح ينابصسلا انكيرصش عم تا-صضوا-ف-م-لا
ءوج-ل-لا ى-صشخ-ن ل ا-ن-نإا-ف زا-غ-لا را-ع-صسا
.““يلودلا ميكحتلل
دنع يفحصص ءاقل راك-ح د-ي-صسلا ط-صشن د-قو
ىوتصسم ىلع اهب ماق يتلا لمعلا ةرايز ماتتخا

.سسانمأا نإا يف ةيزاغو ةيطفن تآاصشنم ةدع

تاقÓعلاب ماعلا ريدملا سسيئرلا ركذو
تاكرصشلاب ينطولا عمجملا طبرت يتلا
يتلا و زاغلا قيوصست لاجم يف ةينابصسلا
دونبلا““ نأا ىلإا اريصشم ،ةنصس05 نع ديزت
ةعجارمب حمصست نيفرطلا نيب ةيدقاعتلا
قو-صس رو-ط-ت بصسح را-ع-صسأÓ--ل ة--يرود
.““ةقاطلا
ادونب““ كانه نأا قايصسلا تاذ يف فاصضأاو
نم تاعازنلل لولح داجيإاب حمصست ىرخأا

ءوجللا و نيفرطلا نيب تاصضوافملا لÓخ
لصصوتلا متي مل لاح يف يلودلا ميكحتلل
لاجآلا ةياهن لبق نيفرطلا نيب قفاوت ىلإا
ميكحتلا نأا ادكؤوم ،““تاصضوافملل ةددحملا
.““ةيمتح““ سسيل يلودلا
قلعتي رمألا نأا را-طلا اذ-ه ي-ف ر-ب-ت-عاو
دوقعلا يف ةصسركملا لولحلا نم دحاوب““

.““عازنلا ةيوصست اهنأاصش نم يتلاو

ىلا ءوجللا ةلاح يف هنأا راكح ديصسلا لاقو
هلوقن ام انل نوكيصس““ ي-لود-لا م-ي-ك-ح-ت-لا
،انقوقح نامصضل ““ا-ن-قاروأا ل-ك مد-ق-ن-صسو
يف تحبر دق كارطانوصس نأا ىلإا اريصشم
لÓخ نم اياصضقلا نم ديد-ع-لا ي-صضا-م-لا

ءارجلا اذه ىصشخت ل““ اهناو ءارجلا اذه
.““ةوقلا عصضوم نم هيلا أاجلتصس يذلا
ن-م عو-ن-لا اذ-ه نا لوؤو-صسم-لا تاذ ر--كذو
ىلا لصصت دق ةدمل هيلع عيقوتلا متي دوقعلا

حمصست ةنورملا نم عونب زيمتي هنكل ةنصس03
،راعصسلاو ةرفوملا تايم-ك-لا ة-ع-جار-م-ب

ةفصصب دونبلا ةعجارم مت-ي““ ه-نا ا-ح-صضو-م
لجا نم تاونصس ةثÓث وا نيتنصس لك ةيئاقلت
تايطعملا عم فيكتلاب فارطÓل حامصسلا
ن-ع عا-فد-لا-ب اذ-كو قو-صسل-ل ةد-يد--ج--لا

.““اهتابصستكمو ةيداصصتقلا اهحلاصصم
يه يجروتان ناب ريكذ-ت-لا ى-ل-ع سصر-حو

زاغديم عورصشم يف كارطا-نو-صسل كير-صش
و رئاز-ج-لا ن-ي-ب ط-بار-لا زا-غ-لا بو-ب-نأا)
ةداعإا تعاطتصسا كارطانوصس ناو (اينابصسإا

يف ةينابصسلا ةكرصشلا هذهل سصصصح ءارصش
نيفرطلا ةدارإا““ زربي ام-م عور-صشم-لا اذ-ه
.““ةديجلا امهتقÓع ىلع ظافحلا يف
اماق نيفرط-لا نا را-ك-ح د-ي-صسلا ف-صشكو
ذنم سضوافتلل تاعامتجا (9) عصست دقعب

زا-غ-لا را-ع-صسأا سضف-خ-ب ي-جرو-تا-ن بل-ط
هذ-ه ل-جا نا ن--ي--ح ي--ف ،ير--ئاز--ج--لا
،ويلوي رهصش ةياهن عم يهتنيصس تاصضوافملا

تاقÓعلا هذه عطق نكمي ل““ هنا اربتعم
.““يفرظ فÓخ لجا نم
كارطانوصس لÓخ نم رئازجلا نا ركذو
لاجم يف اينابصسإل ““اقوثوم اكيرصش““ ربتعت
تناك ناو ىتح ،يعيبطلا زاغلاب نيومتلا
تارتف““ دهصشت تاصسصسؤوملا نيب تاقÓعلا

لاوحألا لك يف نكلو ““ةئيصس ىرخأاو ةديج
هذ-ه ة-ل-صصاو-م مز-ت-ع-نو ءا-كر-صش ن-ح-ن““
خصسف ىلا لصصنصس اننا نظأا لو تاقÓعلا
.““يجروتان و كارطانوصس نيب دقعلا
سضفخ يف يجروتا-ن ةدارإا سصو-صصخ-بو
نا لوؤو-صسم--لا تاذ ح--صضوأا ،را--ع--صسألا
ي-ت-لا تا-بو-ع-صصلا و-ه بل-ط-لا بب-صس““
ةمزلاو ينابصسلا دا-صصت-قلا ا-ه-فر-ع-ي
أادب يذلا يكيرملا زاغلا اذكو ةيحصصلا
يف ببصست امم ابوروأا يف اجاور فرعي

يلات-لا-بو سضر-ع-لا ي-ف سضئا-ف ثود-ح
.““راعصسألا يف سضافخنا
زاغلا راعصسأا نا حصضوأا قا-ي-صسلا اذ-ه ي-فو
رتملل رلود (1) دحاو نم لقا ىلا تلصصو
01و8 نيب حوارتت تناك نيح يف بعكملا
.بعكملا رتملل رلود

ح.ل ^

ةيليوج رهشش ةياهن لبق راعشسألا لوح ““يجروتان““ ةكرشش عم قفاوت ¤ا لشصوتلا مدع ةلاح ‘
 عازنلا ل◊ ›ودلا ميكحتلل ةدعتسسم كارطانوسس

 رئازجلا يف انوروك ءابو يششفت ةيادب ذنم
 ينورتكلإا عفد ةيلمع فلأا007 ةبارق اورجأا نويرئازجلا
يف ينورتكلإلا عفدلا تايلمع ددع غلب ^
ريتاوف عفد و ةئ-ب-ع-ت) تلا-صصتلا عا-ط-ق
رهصشأا ةعبرألا لÓخ (تنرتنألاو ف-تا-ه-لا
عم تنمازت يتلاو ،ةيراجلا ةنصسلل ىلوألا
ةيلمع419.976 ،انوروك  ةحئا-ج ي-صشف-ت

.تاعاطقلا لك يف493.827 نيب نم
تÓصصاوملاو ديربلا ةرازو-ل نا-ي-ب را-صشأاو
نأا ,سسما هتردصصا ةيكلصسÓلاو ة-ي-ك-ل-صسلا

يف ينورتكلإلا ع-فد-لا تا-ي-ل-م-ع لد-ع-م

ن-م %43.39 ل-صصو تلا-صصتلا  عا-ط--ق
تايئاصصحإÓل اقفو تاعاطقلا لك عومجم
دقنلا عمجت فرط نم ارخؤوم ةروصشنملا
.يلآلا
ةصسايصس سسكعي لدع-م-لا نأا نا-ي-ب-لا ر-كذو
ع-فد-لا ع-ي-ج-صشت لا-ج-م ي-ف عا--ط--ق--لا
تاصصنملا فلتخم لÓخ نم ينورتكلإلا
.نيلماعتملا فرط نم ةعوصضوملا

ح.ل ^
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تاي’ولا رابخأا ةيتحتلا ىنبلاب طبرلا تاكبسش ىلع رسصتقي اهبلغأا

ت’اغسشناب لفكّتلل ميتنسس رايلم87 سصيسصخت
نارهوب لظلا قطانم ينطاوم

اذيفنت اذهو ّلظلا قطانÚ ÃنطاوŸا ت’اغسشناب لفكّتلل اهتينازيم نم ميتنسس رايلم87 نارهو ةي’و تدسصر
.لكاسشم ةّدع نم Êاعت تلاز’ يتلا قطانŸا كلتب صصئاقّنلا عيمج ءاوتحاو ¤وأ’ا ةرازولا تاميلعتل

رجف ذنم سصئاقنلا هذه كرادت متي ⁄ و ^
بايغ ىلع اهبلغأا رصصتقي يتلاو لÓقتصسلا

ةحصصلا عاطق رارغ ىلع ةيو-م-ن-ت ق-فار-م
نم هلج-صسي ا-مو ة-يو-بر-ت ل-كا-ي-ه سصق-نو
تاكب-صش ماد-ع-ناو سسرادŸا ‘ ظا-ظ-ت-كا
ةرانإلاو ءاŸاو زاغلاو ءابره-ك-لا-ب ط-بّر-لا
عراوصشلاب ة-ي-مو-م-ع-لا ةرا-نإلاو ة-ي-ف-يّر-لا
قرؤوت تلظ لكاصشم اهلك ةئي-ه-ت-لا ماد-ع-ناو
.نمزلا نم نيدقع ةليط ناكصسلا
نا÷ ا-ه-ت-ل-ج-صس ي-ت-لا ل--كا--صشŸا ي--هو
ناد-يŸا ¤ا تجر--خ  ي--ت--لا ة--صصتıا
نم لكب ةيلولا ›او ¤ا اهريراقتب تعفرو
و تÓ-ي-ل-ت داوو خو-صسف-م ي-صسا-ح ة-يد-ل-ب

رف-صسو-ب و ة-ق-ب-ن ن-ب يد-ي-صسو يوار-فا-ط
. ىرخألا تايدلبلا نم اهÒغو

فÓغلا نأا نارهو ة-يلو ح-لا-صصم تّد-كأاو
ابيرق قلطنتصس يتلا تايدلبلل ملصس ›اŸا

ةدئافل تايلمعلا كلت زا‚إل تاصسارّدلا ‘
د-صصق اد-هو. ة-ي-ن-عŸا ق-طا-نŸا نا-ك-صس

” امدعب ناكصسلل يصشيعŸا  راطلا Úصس–
.. يومنت عورصشم205 ة‹رب
Úغرصسم ةيدلب اهنم تايدلبلا نم ديدعلاب
ىرخأا قطانمو ،سسليل-تو-ب-ب  ““رو-قا-يو-ب““ و
نأا نود ،ايناصسلا و ةحيرف نبو ليدقل ةعبات
تاونقب طبر-لا ¤إا ا-صضيأا ةرا-صشإلا ى-صسن-ن
ةداŸا هذه Úمأاتل ىرخأا حÓصصإاو ،هايŸا
كل-ت ن-ع كي-ها-ن ،ة-يرور-صضلا ة--يو--ي◊ا
ةئيهتو ةيمومعلا ةرانإلا ةنا-ي-صصب ة-صصاÿا
لج اهنم Êا-ع-ت ي-ت-لا ،ة-ئÎهŸا قر-ط-لا
. ةيلولا تايدلب فلتÈ flع ةيئانلا ىرقلا

يذيفنّتلا لوئصسŸا ىدصسأا نأاصشلا تاذ ‘
عارصسإÓل Úينعملل تاميلعت ةيلولاب لوألا

يتلاو ةلّجصسŸا تايلمعلا ‘ قÓطنلا ‘
صصا-خ ا-ه-ي-ف قÓ-ط-نلا م-ت-ي ⁄ قلعت ام ةّ

قطانÃ لفكتلا راطإا ‘ ةجردŸا تايلمعب
.لظلا

صسلا اذ-ه ‘ تايل-م-ع-لا دد-ع رد-ق-ي ،قا-ي-ّ
لظلا قطانÃ لفكتلا را-طا ‘ ة-ل-ج-صسŸا
ةيلمع891 اهنيب نم ،ةيلمع205 ةيلولاب
.،›اŸا فÓغلا ىلع رفوتت
ةيعصضولا ةصساردل  اصضيا سصصصخ عامتجلا
امك ،9102 ةنصسل كÓهتصسلاو تامازتللاب
تاعاطقلا ةفرعŸ اصضيا ةب-صسا-نŸا تنا-ك
ة--ب--صسن ‘ ا--مد--ق--ت د--ه--صشت ⁄ ي--ت---لا
 ،لاغصشلا مدقتو تايكÓهتصسلا

ماع-لا Úمألا رو-صضح عا-م-ت-جلا فر-عو
ةينازيŸا ةعباتم و ة‹Èلا ريدم ،ةيلولل
قيثوت-لاو سصي-خ-ل-ت-لا ة-ح-ل-صصم ة-صسي-ئرو
.ةماعلا ةنامألاب

سسانيا م^

ةبانع ةي’و ‘ نكسسلا تاجاجتحا ةدوع
نكصسلا ىلع تاجاجتحلا ةÒتو تداع ^

نم  ،ةبانع ةيلو ‘ ىرخأا ةرم روهظلل
ةلئاع02 نم Ìكأا هتمظن ماصصتعا لÓخ
اديدن-ت ،Úمو-ي ذ-ن-م ا-هر-ق-م ما-ما ن-م
اهيوؤوت تناك يتلا خاوكألا مده تايلمعب
‘ ناكصسلا ةداعإاب بلاطت تاتفل ةعفار
.ةقئل تانكصس

تار-صشع مد-ه تا-ي-ل--م--ع ن--ع سضخ“
عمÈ Œكأا Èع ةير-يد-صصق-لا تا-ن-ك-صسلا

علدنا ‘ ناورموب ةقطنÃ نئاك يوصضوف
طرافلا يفناج ذنم ةيجاجت-حا تا-جو-م
نوك ةجيتن مدهلا تايلمع ةرصشابم خيرات

اهرمع زواجتي ل ةثيدح تانكصسلا هذه
عم تاجاجتحلا ددجتتل ،تاو-ن-صس3 لا
تÓئاع-لا ماد-قا و ا-ي-ئز-ج ر-ج◊ا ع-فر
رقم مامأا نم ما-صصت-علا ى-ل-ع ة-ي-ن-عŸا
تانكصس مهحنÃ لاولا ةبلاطم و ، ةيلولا

م--ئاو--ق ن--م--صض م--ه--جاردإا--ب  ة--ق--ئل
ءاصصحا ” نيذلا  نكصسلا نم نيديفتصسŸا

.7002 ةنصس لبق مهتيبلاغ
نو-ك سضفر-لا-ب بلا-طŸا هذ-ه تل-بو-قو
03 لا ةبارق اورظت-نا Úن-طاو-م ةاوا-صسم
يعامتجا ن-ك-صس ى-ل-ع لو-صصح-ل-ل ة-ن-صس

Ãن-طاوÚ تانكصس ءانبل اود-م-ع ن-ير-خا

‘ ، ةلداع Òغ تاونصس3 ذنم ةيريدصصق
ةقلاع ÚينعŸا ةيصضق ىقبت  راطلا اذه

ةينوناقلا تاءارجلا ذا-خ-تا را-ظ-ت-نا ‘
.ماصصتعلا اذه سضف ّسصخت يّتلا
بصسح د-ع-ت ة-با-ن--ع ة--يلو نأا ر--كذ--ي و
يوصضوف نكصس فلا22 ةيمصسر تايئاصصحا

‘ ،اهنم ة-ئاŸا-ب03 ى-ل-ع ءا-صضق-لا ”
هذه يقاب ىلع ءاصضقلا ةرصشاب-م را-ظ-ت-نا
سصصصح عيزو-ت لÓ-خ ن-م تا-هو-ت-ي-ق-لا
حلاصصل ةجردŸا ةيعامت-جلا تا-ن-ك-ّصسلا

تايدلب لماك Èع نيد-ي-ف-ت-صسŸا م-ئاو-ق
هي-جو-ت ر-ظ-ت-نŸا ن-م ن-يّذ-لا و ة-يلو-لا

Êارمعلا بطقلا تانكصس وحن مهتي-ب-لا-غ
بط-ق-لا نو-ك ةرا-صشلا ع-م ،سشير-لا عارذ
ناورموب ةقطنم ‘ ن-ئا-ك-لا يو-صضو-ف-لا
نكصس0001 نم Ìكأا هد-حو-ل د-ع-ي يّذ-لا

لقأا فورظ ‘ هباحصصأا سشيعي يريدصصق
ثولّتلا ةجيتن ةيواصسأا-م ا-ه-ن-ع لا-ق-ي ا-م
فرصص ءاّرج هيف نوطّبختي يّذلا يئيبلا
م‚ ام و ،ناكŸا Úع ‘ ةرذقلا هايŸا

فحاوزلا و سضراوقلل راصشتنا ن-م ا-ه-ن-ع
معت يتلا ةيعامتجلا تافآلا نم اهÒغو
.ةقطنŸا

ع ةبيهو ^

 ءابرهكلا ليسصوتب تاطلسسلا نوبلاطي ثييÒه ةتسشم وحÓف
ثيÒيه ة-ير-ق نا-ك-صس ،سسمأا ،بلا-ط ^

يلعا ‘ ةعقاولا توكت ةيدلب-ل ة-ع-با-ت-لا
نم ةنتاب ةيلول ةيقر-صشلا ة-ه÷ا-ب ة-م-ق
ليصصوت ‘ ةدعاصسŸا ةيئلولا تاطّصسلا
دقتفت يتلا مهتيرق ›ا ةيف-ير-لا ةرا-نلا
ةيمويلا ةايحلل ةيرورصضلا ةليصسولا هدهل
صسلل ة-يدا-ع-لاو يداصصتقلا بناجللو ناكّ
سشاعناو ريوطت ‘ لث-م-تŸا ي-صشي-عŸاو
¤إا اهنأاصشب اوداع يتلا ةيلب÷ا ةحÓفلا
يتلا مهن-كا-صسمو ة-ي-عارز-لا م-ه-ي-صضارأا

ةا-م-صسŸا ة-ير-صشع-لا لÓ-خ ا-هور-جا-ه
 ءادوصسلاب
ةديدع ةيو-م-ن-ت سصئا-ق-ن ي-ل-ع ةوÓ-عو

قرطلا ةئيهت ةرورصض ييع ناكصسلا ددصشي
ةيرقلا زكر-م ›ا ة-ل-صصاو-لا ة-ي-صسي-ئر-لا
⁄ ةيفيرو ةيبارت كلاصسم ن-م ة-ل-ك-صشŸا
يتح قيلت لو ءيصش يأال حلصصت مويلا دعت
‘ تابكرŸا ‘ وا Úلجار اهÈع رورملل

‘  ةيئام كربو لاحوا ›ا لوحتت اهنا ام
راطما ةعصضب طقاصست درجÃ ءاتصشلا
›اول ةدصشا-ن-م سسما نو-ن-طاوŸا ه-ّجوو
هصسفنب عÓطلاو ةيرقلا ةرا-يز-ل ة-يلو-لا

يتلا ةيمويلا ةاناعŸا مج-ح ىد-م ي-ل-ع
 .ةليوط تاونصس ذنم ناكصسلا اهدباكي

^ fiيانغ دم

تنسشو“ Úعب لÓهلا ئطاسشب قيرغ لوأا
ةدع نب يديصس ةيدلب ،سسمأا لوأا، تزتها ^

‘ لفط ةافو أابن ىلع تنصشو“ Úع ةيلوب
عباتلا لÓهلا ئطاصشب اقرغ هرمع نم51
مامجتصسÓل بهذ لفطلا .ةيد-ل-ب-لا تاذ-ل

Ãا ‘ هل ليمز ةيعŸرايتلا نأا لا ةصسرد
رصصانع غÓبا ” نيا ىرخأا ةهجو ¤ا هلمح

ةمعدم تلّخد-ت ي-ت-لا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
مويلا ‘ ةث÷ا جارخإل Úصصاوغ-لا ة-قر-ف-ب
دد-صصب نا-ك ل-ف-ط-لا .قر-غ-لا ن-م Êا-ث-لا
ميلعتلا ةداهصش ناحتما زايتجل Òصضحتلا
.طصسوتŸا

  حلاسص ^

 ماعلا ماظنلاب تلخأا رارسشأا ةيعمج فيقوتو..
نمأاب  ةيئان÷ا ةقرفلا رصصانع تنك“ ^

نم عو-ب-صسألا ة-يا-ه-ن تن-صشو“ Úع ة-يلو
(80) نم ةنوكتم رارصشأا ةي-ع-م-ج ف-ي-قو-ت
عم ناكصسلا ةحار سسغن-ت تنا-ك سصا-خ-صشأا
راجصش رثإا اذه و ماعلا ماظنلاب لÓخإلا

لامعتصسا-ب Úت-عو-م‹ Úب بصشن ف-ي-ن-ع
و عاو-نألا ف-ل-تfl ن-م ءا-صضي-ب ة-ح--ل--صسأا
 .ماجحألا
بوصشن هداف-م غÓ-ب ر-ثإا تءا-ج ة-ي-ل-م-ع-لا

ىوتصسم ىلع Úتعوم‹ Úب فينع راجصش
قوصس نم برقلا-ب ى-ف-ط-صصم يلو-م ي-ح

و تنصشو“ Úع ةنيدÃ هكاوفلا و رصضÿا
ةفاك لامعتصساب رصصانعلا تاذ تلقنت هيلع
نم ةرخصسŸا ةيداŸا و ةينوناقلا لئاصسولا

ينطولا نمأÓل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا فر-ط
غلابلا مهيف هب-ت-صشŸا ف-ي-قو-ت ¤إا ى-صضفأا

روطت ل-ب-ق سصا-خ-صشأا ة-ي-نا-م-ث م-هدد-ع
زجح عم ةغلاب تا-با-صصإا عو-قوو را-ج-صشلا
عاونألا فلتfl نم ةروظfi ءاصضيب ةحلصسأا

بهصشلا ، ر-جا-ن-خ ، فو-ي-صس) ما-ج-حألا و
ق-عاو-صصلا اذ-ك و ة-يرا--ن--لا تاو--ب--ع--لا،
” مهفيقوت ةيلم-ع د-ع-ب ،( ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا

ةيبطلا تلاجعتصسلا ةحلصصم ¤ا ليو–
¤ا مهصضرعت دعب جÓعلا يقلتل Úصصخصش
.تابكرم30 بيرخت ليجصست عم,تاباصصإا

ليكو ديصسلا مامأا مهيف هبتصشŸا Ëدقت ّ”
تنصشو“ Úع ة-م-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا
سضرغب رارصشأا ة-ي-ع-م-ج ن-يو-ك-ت ة-م-ه-ت-ب
يد--م--ع--لأا حر÷ا و بر--صضلاو داد---عإلا
و رارصصإلا قبصس عم ءاصضيب ةحلصسأا ةطصساوب
ةروظfi ءاصضيب ةحلصسأا لمح عم دصصÎلا

ميطحتلا ، فانصصألا و عاونألا فلتfl نم
ةحار لÓقإا ، Òغلا كلم لوقنŸ يدمعلأا
دعب و ماعلا ماظنلاب لÓخإلا عم ناكصسلا
ردصص يروفلا لوثŸا تاءارجإل مهعاصضخإا

ةيل-خ نا-ي-ب بصسح عاد-يإا ر-مأا م-ه-ق-ح ‘
.  هنم ةخصسن ىلع رجفلا زو– لاصصتلا

  حلاسص ^

ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم ترّخصس ^
و ةيداŸا اهتانا-ك-مإا ة-فا-ك تن-صشو“ Úع
ل-ي-صصاÙا ة-يا-م-ح ل-جأا ن-م ة-ير-صشب-لا
ة-ق-فار-م لÓ-خ ن--م كلذ و ة--ي--عارّز--لا
سسردلا و داصص◊ا ةلمح لÓخ ÚحÓفلا
.مرصصنŸا عوبصسألا نوصضغ تقلطنا يتلا
زاهج ريدم ⁄اصس نب دارم دئارلا بصسح و
نم اءد-ب ه-نا ا-ف-ي-صضم ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
فلتfl ىلع ةيتايلمعلا نا-ج-ل-لا م-ي-ظ-ن-ت
ةيندŸا ة-يا-م◊ا ة-ف-صصب و تا-ياو-ت-صسŸا

ل-ك Òصض– ” ق-ئار◊ا دا-م-خإل زا--ه--ج
قئار◊ا فلتخÃ لف-ك-ت-ل-ل تا-ي-نا-ك-مإلا
املع ةيعارزلا ليصصاÙا و اهنم تاباغلا
ـب  يتايلمعلا بنا÷ا نم رطؤوم زاه÷ا نا

009 دينŒ عم ةيندŸا ةيامحلل ةدحو41
نم ة-لآا23 ن-ع و-بر-ي ا-م ¤ا ة-فا-صضإلا-ب

flةلمحب لفكتلل نازوألا و ماجحألا فلت
و ةيعارزلا ليصصاÙا قئار◊ا ةح-فا-ك-م
. تاباغلا
لمعب حلاصصŸا تاذ تماق راطإلا اذه ‘ و
رارغ ىلع ءاكرصشلا فلتfl ةيعÊ Ãاديم
تاجرخ ميظنت ” نيا ةيحÓفلا حلاصصŸا
ةيعوت سسي-صس– فد-ه-ب ÚحÓ-ف-لا هاŒا
ة-ي-جذو-م-ن-لا عرازŸا اذ-ك و ÚحÓ--ف--لا
نم اون-ّك“ ة-يلو-لا م-ي-ل-قإا Èع ة-عزوŸا

ةياقولا ةيفيك و قرطلا باعيتصساب اهلÓخ
تاحا-صسŸا م-ي-صسق-ت-ب اءد-ب ق-ئار◊ا ن-م
متي ثيحب ،ةرغصصم تاحاصسم ¤ا ىÈكلا
عصضو بناج ¤ا ةيحيرا لكب اهيف مكحتلا
كيهان تاحاصسŸا هذه Èع ةيقاو ةطرصشأا

ح-لا-صصŸا ع-م ي-قا-ب-ت-صسلا ل-م-ع-لا ن--ع

ق-طا-ن-م د-ق-ف-ت و ة-ب-قارÃ ة-ي-حÓ-ف--لا
.نيزختلا
ةقلعتم ةينق-ت تا-ي-صصو-ت-ب م-ه-تدا-فإا ّ” و
ثود◊ ايدافت لوصصÙا نيزخت ةيف-ي-ك-ب
ةلما-عŸا ءو-صس ن-ع ة-م-جا-ن-لا ر-ئا-صسÿا
هاŒا Êاد-يŸا ل-م-ع-لا ¤ا ة--فا--صضإلا--ب
زيهŒ ةرورصض ¤ا م-ه-تو-عد و ÚحÓ-ف-لا
قيرحلل ةداصضŸا لئاصسو لكب داصص◊ا تلآا

Úعب ةيلوألا تافا-ع-صسإلا بنا-ج ذ-خا ع-م
. رابتعلا
نب دارم دئارلا لوقي ة-ي-فا-صضإا ة-م-ي-ق-ك و
صص– ة-يلو-لا نا ““ر-ج--ف--لا““ ـل ⁄ا--صس تل-ّ
ل-ق-ن-ت-م ل-تر ى--ل--ع مر--صصنŸا م--صسوŸا

Ÿدادعتب لتر وه و تاباغلا قئارح ةحفاك
دام-خإا تا-ي-ن-ق-ت ‘ Úصصتfl نو-ع061
ف-ل-تfl ن-م ة-لآا02 م---صضي و ق---ئار◊ا
رصصتقي ل لترلا رود امك نازوألا و ماجحألا

كلذك موقي لب ق-ئار◊ا ة-ح-فا-ك-م ى-ل-ع
لك و ÚحÓّفلا ةدئاف-ل ن-يو-ك-ت ة-ي-ل-م-ع-ب
نع كيهان سصبÎلا  Úبغارلا ÚنطاوŸا
ةيعابر تابكرم و ةيران تاجارد سصيصصخت
تاجرخب موقت يه و ةلم◊ا هذهل عفدلا
تطعا امك ةيحÓفلا تارم-ث-ت-صسŸا ل-ك-ل
بنا÷ ةÒب--ك ة--ي--م--هأا ح--لا--صصŸا تاذ
نم Òثكلا عفري هنوك ةيعوتلا و سسيصسحتلا
و ليصصاÙا نوصصي و ناوعألا ىلع Íغلا

قيرط ةطراخ ط-ب-صض ” قا-ي-صسلا اذ-ه ‘
ىلع ةي-ن-مأا ةز-ه-جأا بي-صصن-ت  ‘ ل-ث-م-ت-ت

ليصصاÙا تاذ ىÈك-لا عرازŸا ىو-ت-صسم
ةيلمع ءان-ثأا ÚحÓ-ف-لا ة-ق-فارŸ ىÈك-لا
¤ا ةتباث ةزهجأا يه و سسردلا و داصص◊ا

لÓخ نم ايناديم ÚحÓفلا ةقفارم بناج
. تاداصشرإا Ëدقت
كلذك نّمث عاط-ق-لا ى-ل-ع لوألا لوؤو-صسŸا
ةيريد-م ل-ب-ق ن-م ة-لوذ-بŸا تادو-هÛا
‘ ةلثمتŸا ناديŸا ‘ ةيمومعلا لاغصشألا
نم تاقرطلا ةف-صصرأا و ‘او-ح ف-ي-ظ-ن-ت
‘ رطخ نم هلكصشت اŸ ةصسبايلا سشئاصش◊ا
يئاوصشعلا يمرلا لÓخ نم ناÒنلا لاعتصشا
ةيندŸا ةيام◊ا نأا امك رئاجصسلا ا-يا-ق-ب-ل
‘ تلخد و ةيقابتصسلا ةلحرŸا نم تهتنا
‘ لثمتŸا يتاي-ل-م-ع-لا Êاد-يŸا ل-م-ع-لا

Œا تانا-ك-مإلا ل-ك د-ي-نŸةيرصشبلا و ةيدا
Ûصست ةيلمعلا و قئار◊ا ةهباÒ مدق ىلع

ىلع لمعلا و فورظلا نصسحأا ‘ و قاصس و
.رئاصسخ رفصص عم داصصح مصسوم
دمحأا ديصس فداهلب لوألا مزŸÓا فيصضي و
مرصصنŸا مصسوŸا تلجصس تنصشو“ Úع نأا
ةئاŸاب74 ة-ب-صسن-ب ر-ئا-صسÿا ‘ ع-جار-ت
” نيا ةيعوتلا و سسيصسحتلا لماع لصضفب
5956 اهناÒن تف-ه-ل ق-ير-ح91 ليج-صست

. Íت ةمزح
حلاسص ^

تنسشو“ Úعب ةيسسيسسحتلا تÓم◊ا لعفب Òبك عجارت

قئار◊ا نم ةيعارّزلا ليسصاÙا ةيام◊ ةلآا23 و نوع009

ة-ج-صسنألا ع-ن-صصم ‘ ق-ير--ح ف--ّل--ك^
داك ثيح نم ةمزر004 ةنتابب ةيفوصصلا
Òغ هل ةرواÛا ماصسقلا ¤ا دتÁ نا
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم ل-خد--ت نا

را-صشت-نا ن-م د◊ا ن-م ن-ك-مأا ة-عر--صسب
لماع قير◊ا لÓخ بيصصأا و  ناÒنلا
فرط نم تافاعصسإلا ىّقلت ثيح دحاو
.ةيندŸا ةيام◊ا

ةصسمخ ءا-ف-طإلا تا-ي-ل-م-ع ‘ كرا-صشو
انوع نوثÓثو ةينامثو ةيامحلل تادحو
.اهل اعبات

fiيانغ دم

ةنتابب ةجسسن’ا عنسصŸ قيرح ‘ ةيدام رئاسسخو نطق ةمرز004
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ينفلأ ريدŸأ يوأز Òمسس ىدبأأ ^
،فلسشلأ يبŸوأأ ة-ي-ع-م-ج ق-ير-ف-ل
تا-سسفا-ن-م لا-م-ك--ت--سسل ه--سضفر
ر--ئأز÷أ ‘ يرو---ك---لأ م---سسوŸأ
شسرام فسصت-ن-م ذ-ن-م ف-قو-تŸأو
شسوÒف ةح-ئا-ج بب-سسب ،ي-سضاŸأ
Òبك لكسشب رثأ يذلأ رملأ انوروك
ع-ي-م-ج ة-يز-ها-جو ة-قا-ي-ل ى--ل--ع
ةياب أو-مو-ق-ي ⁄ ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ
،رهسشأ ةثÓث ذنم ةيعامج تابيردت
ةعأذإÓل تاحيرسصت ‘ يوأز لاقو
نوكي ن-ل م-سسوŸأ لا-م-ك-ت-سسأ نأا-ب

ل يتلأ ةيدنألأ مدخي ن-لو أد-ي-ف-م
تابوعسص هجأوتو تايناكمإلأ كل“

،اهيب-عل بتأور د-يد-سست ‘ ةÒب-ك
Êاعتسس قرفلأ نم Òثكلأ““  :حرسصو

كل“ ل ي---ت---لأ كل---ت ة---سصا---خ
ةبوعسص دجتسس يتلأو تاي-نا-ك-مإلأ
ن--م ى--ق--ب--ت ا--م ما“إأ ‘ ةÒب--ك
د-كأأ ،ه-تأذ قا-ي-سسلأ ‘و ،““م-سسوŸأ
يسضايرلأ ريدŸأ ،يسشيرق ق-ي-فو-ت
ةيدنألأ نأاب ،دأدزولب بابسشب قيرفل
تا-ي-نا-ك-مإلأ كل“ ل ة-ير-ئأز÷أ
‘ يحسصلأ لوكو-توÈلأ ق-ي-ب-ط-ت-ل

ركذي ،ةسسفانملل ةدوعلأ رأرقإأ لاح
تبلط ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو نأأ

ا-هدا-ف-يإأ ،ير-ئأز÷أ دا–لأ ن-م
Ãتا-ب-يرد-ت-ل-ل ةدو-ع--لأ ط--ط--خ

رأر--ق--ل ا--ب--سس– ،ة---سسفا---نŸأو
.يحسصلأ رج◊أ عفرب تاطلسسلأ

قوراف.ج^

ـه1441لاوسش22ـل قفوملا م0202ناوج41 دحألا

 ‘ؤيلا ةارابم ‘ ةمÓع ءؤسسأا لاني رسصان نب
هيلع لاهني ›اطيلا مÓعإلاو

يرئأزج-لأ ي-لود-لأ م-ج-ن-لأ بع-ل ^
شسمأأ لوأأ ةرهسس رسصان نب ليعامسسإأ
ةأرابم لوأأ نÓيم هقيرف ةقفر ةعمجلأ
ةسضايرلل ليوطلأ فقوتلأ دعب ةيمسسر
شسوريف يسشفت بب-سسب ا-ي-لا-ط-يأ ي-ف
نÓيم يدان هجأوو ،دجتسسملأ انوروك
رسصان نب يرئأزجلأ هيف بعلي يذلأ
زنايلآأ““ بعلم ىلع شسوت-ن-فو-ج يدا-ن
فسصن رودلأ بايإأ باسسحل ““مويداتسس
،ايلاطيإأ شسأاك ةسسفانم نم ي-ئا-ه-ن-لأ
ايلاطيإأ شسأاك يئاهن ودلانور ونايتسسيرك ءاقفر غلبيل يبلسسلأ لداعتلاب تهتنأ ةهجأوملأ
تفرع شسمأأ لوأأ ةهجأوم ،ةكبسش لك يف فدهب وريسسناسس بعلمب اباهذ لداعتلأ دعب

ةقفر لسشف هنأأ ريغ ،اعقوتم ناك املثم ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ يف رسصان نب ةكراسشم
ةقاطبلاب ششتيبير نÓيم بعل درط تدهسش يتلأ ةأرابملأ نم فدهلأ غولب يف هئÓمز
ةلكر ودلانور عيسض امك ،نÓيملأ ةليكسشت ىلع أريثك رثأأ ام71 ةقيقدلأ يف ءأرمحلأ

تأداقتنإل ،رسصان نب ليعامسسإأ يرئأزجلأ يلودلأ شضرعت دقو أذه ،يفويلل ءأزج
شسأاك يف يفويلأ مامأأ بيخملأ هأوتسسم دعب ،مÓعإلأ لئاسسو فلتخم نم ةديدسش
01 نم5 زواجتت مل ةمÓع ةيلاطيلأ ““تروبسس وليد يرييروك““ ةديرج تحنمو ،ايلاطيإأ
أركبم دورطملأ دعب قيرفلأ يف ةمÓع ءوسسأأ نوكتل ،يرئأزجلأ نأديملأ طسسوتمل
هنم ابولطم ناك ام مدقي مل ،رسضخلأ بعل نأاب ،ةفيحسصلأ تحسضوأأو ،ششتيبير يتنأأ
ودبي اميف ،بعللأ ةعانسصو تأركلأ عاجرتسسأ اهسسأأر ىلعو ،بنأوجلأ عيمج نم ،امامت
هسسفن رملأ نأأ ريغ ،اهسشاع يتلأ ةليوطلأ فقوتلأ ةرتف لعفب أريثك رثات دق هأوتسسم نأاب
.عيمجلأ ىلع قبطني
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فلسش ةيعمج

ةسسفانŸا فانئتسسا ةركفل هتسضراعم نلعي يواز

فافلا ىدل ةهازنلا مسسق ةسسائر ›ؤتل Úحسشرم ةثÓث
ف--سشك--ت نأأ ر--ظ--ت--نŸأ ن---م ^

مدقلأ ةركل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–لأ
ىلع يرا÷أ عوبسسلأ رحب ““فاف““
ديد÷أ شسيئرلأ ة-يو-ه ن-ع Ìكلأ
هب حرسص امبسسح ،ةهأز-ن-لأ م-سسق-ل

مسسق لوئ-سسم ،دو-ب-ع يا-ب ح-لا-سص
ة-ئ--ي--ه--لا--ب مÓ--عإلأو لا--سصتلأ
:دوبع ياب حلاسص لاقو ،ةيلأرديفلأ
ةيدا–لأ موقت نأأ ررقŸأ نم ناك““
مسسقل ديد÷أ شسيئر-لأ بي-سصن-ت-ب
يذ-لأ شصخ-سشلأ ن-ك-ل ،ة-هأز-ن--لأ
ن-م-سض ىر-خأأ ما-هŸ ي-عد Òت-خأ

يمتن-ي ي-ت-لأ ة-ي-ن-مألأ ة-سسسسؤوŸأ
ةيلمع ‘ انعرسش ›اتلاب و ،اهيلإأ
›وتل مئŸÓأ شصخسشلأ نع ثحبلأ

ىق-ب-ي““ :فا-سضأأو ،““بسصنŸأ أذ-ه
ىلع فرعتنسس اننأأ ،دكؤوŸأ رمألأ

ىلع عوبسسأأ ةدم ‘ شسيئرلأ ةيوه
ة-----يدا–لأ تعر------سشو ،““Ìكألأ
ةيليوج ذنم مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ
ن-م ة-ل-م-ج ذا--خ--تأ ‘ ي--سضاŸأ
›ود-لأ دا–لأ ىد-ل تأءأر--جإلأ
لجأأ نم ““ا-ف-ي-ف-لأ““ مد-ق-لأ ةر-ك-ل
جيوÎلأ حومطب ،مسسقلأ أذه ءاسشنإأ

تÓ-با-قŸأ ة-يا-م--حو ة--هأز--ن--ل
،رئأز÷أ ‘ مدقلأ ةرك تاسسفانمو
”““ :دو-ب-ع يا-ب ح-لا-سص فا--سضأأو
ÚحسشÎم ثÓث تا-ف-ل-م را-ي-ت-خأ
رات-خ-ت-سسو ،بسصنŸأ أذ-ه ›و-ت-ل
رفوت-ت يذ-لأ شصخ-سشلأ ة-يدا–لأ

اسضيأأ رظتنن امك ،تÓ-هؤوŸأ ه-ي-ف
تمظنو ،““›ودلأ دا–لأ ةقفأوم
توأأ رهسش ‘ ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ
ا-هر-قÃ ل-م-ع ة--سصح طرا--ف--لأ
يديسسب ينطولأ ينقتلأ ز-كرŸا-بو
Úتنجللأ ءاسضعأأ ةدئا-ف-ل ،ى-سسو-م

ةرك ةطبأرو ةيدا–Óل Úتينوناقلأ
ةيدنألأ يÒسسمو ،ةفÙÎأ مدقلأ
،Úي--لود--لأ ما--ك◊أو ة--فÙÎأ
قلعتŸأ عو-سضوŸأ ن-ع ثيد-ح-ل-ل
تدافأأو ،ةد-يد÷أ ة-ئ-ي-ه-لأ هذ-ه-ب
نمسضتت““ :ا-ه-نا-ي-ب Èع ة-يدا–لأ
ن-ع ثح-ب-لأ ،ة-ل-ب-قŸأ ة-ل--حرŸأ
ىلع رفوتي يذلأ بسسنألأ شصخسشلأ
ة--مزÓ--لأ تÓ--هؤوŸأو Òيا--عŸأ
م--سسق شسي---ئر بسصن---م ›و---ت---ل
.““ةهأزنلأ
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ؤعاسس ميهاربإا دسض ةيئاسضق ىؤعد عفر ررقت ةطبارلا
مدقلأ ةركل ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلل يذيف-ن-ت-لأ بت-ك-م-لأ د-ق-ع̂ 

،ةريخألأ عيباسسألأ يف ترهظ يتلأ اياسضقلأ فلتخم شسردل اعامتجأ
يتلأ تاحيرسصتلأ كلذكو ،ةريهسشلأ يتوسصلأ بيرسستلأ ةحيسضف اهمهأأو
اقفوو ،وعاسس ميهأربإأ ،ةركسسب داحتأ قيرفل قباسسلأ شسيئرلأ اهب ىلدأأ
عفر تررق دق ةطبأرلأ نإاف ،رأودم ميركلأ دبع اهسسأأري يتلأ ةئيهلأ نايبل
،وعاسس ميهأربإأ ،ةركسسب داحتأ يدانل قباسسلأ شسيئرلأ دسض ةيئاسضق ىوعد
هتفاسضتسسأ لÓخ رأودم شسيئرلل هتم-جا-ه-مو ر-ي-ه-سشت-لأ بب-سسب كلذو
عم ،ةيرئأزج ةانق ربع ةيسضايرلأ جمأربلأ دحأأ يف يسضاملأ عوبسسألأ
يف وسضع ايلاح وهو ةيناملربلأ ةناسصحلأ كلم-ي و-عا-سس نأا-ب ر-ي-كذ-ت-لأ
،نوناقلل اقفو لمتحم يئاسضق رأرق يأأ نم هيجني دق ام وهو ،ناملربلأ
يذلأ ،يتوسصلأ بيرسستلأ ةحيسضف عا-م-ت-جلأ أذ-ه لÓ-خ كلذ-ك زر-بو
تناكو ،هيف نيطروتملأ دسض يندم فرطك ىوكسش عفر ةطبأرلأ تررق
امك ،ةلثامم ةوطخ ىلع تمدقأأ دق ةيرئأزجلأ ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو
ليكو يوأدعسس ميسسن امه ،نيطروتم نع كلذ دعب تاقيقحتلأ تفسشك
راظتنأ يف ،فيطسس قافو قيرف شسيئر ةيافلح دهفو ،نيبعÓلأ لامعأأ
ماكحألأ رأدسصإأ لبق ةيسضقلأ هذه يف يئاسضقلأ قي-ق-ح-ت-لأ لا-م-ك-ت-سسأ
نيتجردلأ ةيدنأأ عم ةيرود تاعامتجأ دقع ةطبأرلأ تررق امك ،ةيئاهنلأ
ىلع ةيدنألأ كلت ةردق ىدم نأاسشب رواسشتلأ لجأأ نم ،ةيناثلأو ىلوألأ
ميدقت متي نأأ ىلع ،ةلوطبلأ فانئتسسل ابسسحت تابيردتلأ ىلإأ ةدوعلأ
رأرقلأ رودسص لبق أذهو ““فافلأ»و ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو ىلإأ ريراقتلأ
أذهل ةيسضايرلأ تاسسفانملأ ريسصم نأاسشب ايلعلأ تاطلسسلأ نم يئاهنلأ
.مسسوملأ
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فانئتسسا قيرط ‘ ةؤطخ لوأا ذختت ةرازؤلا
ةيسضايرلا ةطسشنألا

يتلأ ىلوألأ ةوطخلأ نع را-ت-سسلأ ة-سضا-ير-لأو با-ب-سشلأ ةرأزو تحأزأأ̂ 
يف تأأدب فقوت ةرتف دعب ،يسضايرلأ طاسشنلأ ةدوع وحن اهذاختأ تررق
،دجتسسملأ انوروك شسوريف ةحئاج ببسسب ،يسضاملأ شسرام رهسش فسصتنم
ج-مأر-ب م-يد-ق-ت-ب ،ة-ي-سضا-ير-لأ تأدا-ح-تلأ ءا-سسؤور ةرأزو-لأ تب-لا-طو
أونمسض نيذلأ ،نييسضايرلأ بيردت زكأرم نع فسشك-لأو ،تأر-ي-سضح-ت-لأ
يف ءاجو ،1202 ىلإأ تلجأات يتلأ ،ةيبملوألأ باعلألأ ةرودل مهلهأات
ديكأات ةرأزولأ يف ةسضايرلل ماعلأ ريدملأ ،طايعلب ريذن دمحم ةلاسسر
طورسش لك ريفوتل ،اهيعسس راطإأ يف جردنت ةوطخلأ هذه نأأ ىلع ةرأزولأ
ميقعتو نيمأات بناج ىلإأ أذهو ،نييسضايرلل ةفاظنلأو ةيحسصلأ ةيامحلأ
،ريسضحتلأ ةرتف يف اهلÓغتسسأ متيسس يتلأ ،ةينطولأ ةيسضايرلأ تآاسشنملأ
مدقتلأ تأداحتلأ ءاسسؤور طايعلب بلطو ،يحسصلأ رجحلأ دويق عفر دعب
ءاسضعأأ ءامسسأأو ،دايبملوأÓل لهأاتلل نيحسشرملأ ،ن-ي-ي-سضا-ير-لأ م-ئأو-ق-ب
.ةيبطلأو ةينفلأ ةزهجألأ
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فيطسس قافو

ةيافلح ةفسص صصؤسصخب موديقلبو بارعأا Úب بذجو دسش
ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلل يمسسرلأ قطانلأ ،موديقلب قوراف لخد̂ 

شسلجم شسيئر ،بأرعأأ نيدلأ زع عم رسشابملأ ىلع عأرسص يف ،مدقلأ ةركل
يف ةيمسسرلأ ةيافلح دهف ةفسص شصوسصخب ،فيطسس قافو قيرف ةرأدأ
ةطبأرلل ةبسسنلاب ،يمسسرك فنسصي ةيافلح نأاب موديقلب حسضوأأو ،يدانلأ
اهفلم يف هدقع تلسسرأأ قافولأ ةرأدإأ نأأ رابتعاب ،مدقلأ ةركل ةفرتحملأ
لثمم تاحيرسصت بأرعأأ لبقتي ملو ،يراجلأ مسسو-م-لأ ة-يأد-ب ل-ما-ك-لأ
كÓب““ ةكرسش يف ايمسسر أوسضع ربتعي ل ةيافلح نأاب أدكؤوم ،ةطبأرلأ
نكي مل نإأ““ :يلاتلاك موديقلب در نوكيل ،ةزاجإأ كلتمي ل هرابتعاب ““زلغيإأ

ىبل أذاملو ،اندنع هدقع دجأوتي أذاملف ،قافولأ يف ا-ي-م-سسر ة-يا-ف-ل-ح
ةطبأرلأ وسضع ربتعأ ،هتأذ قايسسلأ يفو ،““طابسضنلأ ةنجل تأءاعدتسسإأ
،طابسضنإلأ ةنجل فسشك مدع نأأ ،نأدوعسسم لامج ،مدقلأ ةركل ةفرتحملأ

نمأزتل دوعي ،ةيافلح دهف ،فيطسس قافو شسيئر ةيسضق يف اهرأرق نع
رخأات““ :Óئاق نأدوعسسم لامج حرسصو ،ةيئاسضقلأ تاقيقحتلأ عم ةيسضقلأ
هنمأزتل امبر دوعي ،ةيسضقلأ هذه يف اهرأرق رأدسصإأ يف طابسضنلأ ةنجل

ةنجل““ :ةطبأرلأ وسضع فاسضأأو ،““ءاسضقلأ هيف رسشاب يذلأ قيقحتلأ عم
نودبو ،ةيلÓقتسسأ لكب ،يسضايرلأ قسشلأ يف اهرأرق ذختتسس طابسضنلأ
نمسضتت ،ةيسضقلأ هذه نأاب ثدحتملأ حسضوأأو ،““دحأأ نم فوخ وأ ريثأات
،ةلأدعلأ ىوتسسم ىلع دجأوتي يذلأ يئانجلأ ءأرجإلأ امهو ،نيئأرجأ
ةلقتسسملأ طابسضنلأ ةنجل ىلإأ رأرقلأ هيف دوعي يذلأ يسضايرلأ ءأرجإلأو
.اهتأرأرق يف امامت
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وداراب كيتيلت

بؤسص ىرخأا ةبهؤم ريدسصتل دعتسست ةسسردŸا
زؤجعلا ةراقلا

ريخألأ ةرأدإأ نأأ ،ودأراب يدلن رابخأأ ىلع ةعلطم رداسصم تدافأأ ̂ 
يرودلل أديدحتو زوجعلأ ةراقلأ بوسص ىرخأأ ةبهوم ريدسصتل دعتسست
ىلع1غيللأ يف ““كابلأ““ ةسسردم يجيرخل ريبكلأ قلأاتلأ دعب يسسنرفلأ

رداسصملأ تراسشأأو .ينيعبسس نب مهلبقو يلÓملأو يوأدوب ،لاطع رأرغ
يدان تامامتهأ ةلئاط تحت دجأوتي ،يلأوم ةزمح عفأدملأ نأأ اهتأذ
يفيسصلأ وتاكريملأ لÓخ هبأدتنل ىعسسي يذلأ يسسنرفلأ نايتإأ تناسس
نم عوسضوملأ يف اهتيدج نع رسضخألأ يدانلأ ةرأدإأ تنابأأ ثيح ،لبقملأ

ةميق تامولعم ترسشن نيأأ ،““كوبسسيافلأ““ يف اهباسسح ىلع ةنيودت لÓخ
طبتريو .هبأدتنل اهدأدع-ت-سسأ ن-عو ،ي-م-سصا-ع-لأ يدا-ن-لأ بعل ن-ع
فيسص هتدم يسضقنت ،دقعِب ودأراب يدان عم يلأوم ةزمح رسسيألأ عفأدملأ
ةهجأوم02 لسصأأ نم ،ايسساسسأأ ةأرابم91 يف كراسش اميف ،2202
ليثمت هل قبسس امك ،افده لجسسو ةينطولأ ةلوطبلأ يف ““كابلأ““ اهسضاخ

رداسصملأ .لامآلأ ةئف اسضيأأو رسضخلأ طسسأوأأ فوفسص يف ةينطولأ نأولألأ
ىلإأ يلأوم ةزمح هبعل ““كابلأ““ لوحي نأأ دعبتسسي ل هنأأ تدكأأ ،اهتأذ
فسسويو ينيعبسس نب يمأر نييلودلأ عم لعف املثم ،نايتيإأ تناسس قيرف
يهو ةحسضأو تتاب يدانلأ ةسسايسس نأأو ةسصاخ ،يوأدوب ماسشهو لاطع
بوسص مهليوحت ةميق نم ايلام ةدافتسسلأو نيبعÓلأ ريدسصتو نيوكتلأ
.زوجعلأ ةراقلأ
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ثعب ةداعإأ ىل-ع ر-ئأز-ج-لأ ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ةرأدإأ تق-فأو ^
ديمعلأ  ةرأدإأ تملتسسأ ثيح ،قير-ف-لأ را-سصنأأ ة-ن-ج-ل عور-سشم
اعيمج مهيلع ةقفأوملأ تمتو ددجلأ ءاسضعألأ ءامسسأاب ةمئاق
را-طإأ ي-ف كلذو تقو عر-سسأأ ي-ف ل-م-ع-لأ أور-سشا-ب-ي نأأ ى-ل--ع
ةنجللأ لمع شصخلتي ثيح ،اقبسسم اهيلع ق-ف-ت-م-لأ بنأو-ج-لأ
تاجردم يف اميسسل راسصنألأ ميظنت ةيلمع يف ريبك لكسشب
ةرهاظ ةحفاكم ىلع لمعلأو ريطأاتلأ ةيلمعب مايقلأو بعÓملأ
ىلإأ ةيدؤوملأ قرطلأ فلتخمب ماي-ق-لأو بعÓ-م-لأ ي-ف بغ-سشلأ
نع أديعب ةيسضايرلأ لبسسلاب هعيجسشتو قيرفلأ فلخ فوقولأ
يرمعلأ شسراف نييعت مت دقو أذه ،فنعلأ لبسس نم ليبسس يأأ
نيمأأ ىلوتي امنيب ،هل ابئان ينام-ث-ع د-ي-م-حو ة-ن-ج-ل-ل ا-سسي-ئر
شصاخسشأأ ةعبرأأ نييعت مت امك ،ماعلأ نيمألأ بسصنم ةماسشوب
هذه نأاب ةيدولوملأ ةرأدإأ تفسشكو ،ةنجللأ يف ءاسضعأأ ةفسصب
اهتقث ةيدبم ،قيرفلأ ةلكيه ميعدت راطإأ يف لخدت ةوطخلأ
راسصنألأ عم ريبك رود بعل ىلع اهتردقو ةنجللأ يف ةريبكلأ

.اهجراخ وأأ تاجردملأ يف ءأوسس
قوراف.ج ^

رئازجلا ةيدولوم
راسصنألا ةنجل ءاسشنإا ثعب ىلع قداسصت ةرادإلا

هفقوم ،يناميلسس دمحأ ديسس ،ششأرحلأ داحتأ قيرف بردم ىدبأأ ^
شسرام رهسش ذنم رئأزجلأ يف ةفقوتملأ ةلوطبلأ فانئتسسأ شصوسصخب
،يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأو انوروك شسوريف راسشت-نأ بب-سسب ي-سضا-م-لأ

يدافتو ،ةسصاخ تأءأرجإل اقفو ،ايجيردت ةدوعلأ ةرورسض ىلع أدكؤوم
:Óئاق قباسسلأ ةيدملأ يبملوأ قيرف بردم حرسصو ،شضيبألأ مسسوملأ
بسسانم لوكوتورب داجيإأ رئأزجلأ يف ة-سضا-ير-لأ ءأر-ب-خ ى-ل-ع بج-ي““

داحتأ بردم فاسضأأو ،““اي-ج-يرد-ت م-ه-طا-سشن-ل ن-ي-ي-سضا-ير-لأ ةدا-عإل
رظنلاب ،ةيجيردت ةقيرطب ةبسسانملأ لولحلأ داجيإأ انيلع““ :ششأرحلأ
،يناميلسس دمحأأ ديسس عباتو ،““ةع-ير-سس لو-ل-ح دا-ج-يإأ ة-لا-ح-ت-سسأ ى-لإأ
ةركب ةريبك ةفرعم اهل يتلأ لودلأ““ :ةسسفانملأ فا-ن-ئ-ت-سسأ شصو-سصخ-ب
نم ايقيرفإأ لاطبأاك نحنو ،شضيبلأ مسسوملأ دامتعأ ىلأ أاجلت نل ،مدقلأ
.““ةلوطبلأ تاسسفانم ءاهنأو مسسوملأ رأرمتسسأ نامسض انبجأو

قوراف.ج ^

ششارحلا داحتا
ةيوركلا ةسسفانملل ةدؤعلا ةرورسض ىلع دكؤؤي يناميلسس بردملا
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ويكوط دايبŸوا
يضضايرلأ سسرعلأ ددهت ةيلاŸأ لكاضشŸأ

يŸاعلأ
ةينابايلأ ةماعلأ ةينويزفلتلأ ةانقلأ هترششن عÓطتشسأ فششك ^

تاكرششلأ (ةئŸاب56) يثلث نم برقي ام نأأ ““ياك سشتإأ نإأ““
اهليجأات ” يتلأ0202 ويكوط ةيبŸوألأ باعلألأ ةرودل ةيعأرلأ
تشسيل ،دجتشسŸأ انورو-ك سسوÒف بب-شسب ل-ب-قŸأ ما-ع-لأ ¤إأ

.اهتامأزتلاب ءافولأ نم ةدكأاتم
نع أوبرعأأ ءاكرششلأ سضعب نأأ ةينويزفلتلأ ةكبششلأ تحشضوأأو
ةيجيوÎلأ مهتايلمع ىلع ةبتŸÎأ بقأو-ع-لأ نأا-ششب م-ه-ق-ل-ق

رطÿ أرظن ،اهتاقفن سصيلقت حجرŸأ نم يتلأ باعلألأ لÓخ
ةنجللأ ىلع فيلاكتلأ عافترأو ““91-ديفوك““ سسوÒف راششتنأ
.ةمظنŸأ
لاق خاب سساموت ÊاŸألأ ةيلودلأ ةيبŸوألأ ةنجللأ سسيئر ناكو

قرط (-) نع ثحبن““ سسر-ب سسنأر-ف ة-لا-كو ع-م ة-ل-با-ق-م ‘
اهتأديقعت ليلقت اننكÁ فيك ىÔل ،باعلألأ ميظنت طيشسبتل
.روهمج نودب اهميظنت لامتحأ ¤إأ قرطتلأ نود ،““اهتفلكتو
امدعب ويكوط دايبŸوأل ماتلأ ءاغلإلأ نم اشضيأأ ةاعرلأ ىششخيو
““Òخألأ را-يÿأ““ و-ه1202 ما-ع نأأ ى-ل-ع نو-م-ظ-نŸأ د-كأأ
.اهميظنتل
نآلأ ىتح مهرأرق أوذختي ⁄ مهنأأ مهنم ديدعلأ حشضوأأ امك
⁄ ÚمظنŸأ عم مهدوقع ىلع سضوافتلأ ديدŒ ةداعإأ نوك
.دعب أأدبت
‘ وتوم وÒششوت ةمظنŸأ ةينابايلأ ةنجلل ماعلأ ريدŸأ دكأأو
اهب مايقلأ متي ⁄ سضوافتلأ ةداعإأ نأأ ةعم÷أ ‘احشص ر“ؤوم

‘ ئرأوطلأ ة-لا-ح ‘ تل-خد نا-با-ي-لأ نأل ›ا◊أ تقو-لأ ‘
Òشصق تقو دعب ،ليربأأ لئأوأأ ذنم91-ديفوك سسوÒف ةهجأوم
.باعلألأ ليجأات رأرق نم
نأأ ةئŸاب001 ةبشسنب نامشض ايلاح دحأأ عيطتشسي ل““ هنأأ حشضوأأو

هتلواfi ‘ ا-ف-ي-شضم ،″1202 ماع ‘ ما-ق-ت-شس با-ع-لألأ هذ-ه
اهتماقإأ ىلع ةممشصم ةمظنŸأ ةنجللأ نكل““ عيم÷أ ةنأامطل
.““ىرخأاب وأأ ةقيرطب
ةفاشضتشسل ةررقŸأ عقأوŸأ نم ةئŸاب08 نأأ اشضيأأ وتوم دكأأو
نأأو ،1202 فيشصل حاجنب اقبشسم ةزوجfi ويكوط دايبŸوأأ
اميشس ل ،ىرخألأ عقأوملل ةب-شسن-لا-ب ةر-م-ت-شسم تا-شضوا-فŸأ
.يمÓعإلأ زكرŸأو ةيبŸوألأ ةيرقلأ
ةيفاشضإلأ فيلاكتلل أريدقت0202 ويكوط ومظنم مدقي ⁄و
ةنجللأ تنلعأأو .دحأو ماع ةدŸ ثد◊أ ليجأاتب ةطبترŸأ
اهنأأ ويام/رايأأ فشصتنم ‘ اهب-نا-ج ن-م ة-ي-لود-لأ ة-ي-بŸوألأ
.ةحئا÷أ ةمزأأ ةهجأوŸ رلود نويلم008 نع تجرفأأ
اهرششن يتلأو باعلأÓل ةÒخألأ ةيريدقتلأ ة-ي-نأز-يŸأ تنا-كو
لبق يأأ يشضاŸأ Èمشسيد/لوألأ نوناك ةياهن ‘ نومظنŸأ
(وروي رايلم11 نم Ìكأأ) ني رايلم0531 ،ليجأاتلأ رأرقو ءابولأ
.Úينابايلل ةبشسنلاب
نأأ ¤إأ (ةئŸاب86) عÓطتشسلأ مهلمشش نم يثلث نم Ìكأأ راششأأو
›اŸأ مهع-شضو ى-ل-ع تر-ثأأ د-ق ““91-ديفو-ك““ سسوÒف ة-مزأأ
.سصاÿأ
عيمج نم ةÒبكلأ ةيناباي-لأ تا-كر-ششلأ ن-م د-يد-ع-لأ Èت-ع-تو
حرطل ططخت تناكو ويكوط دايبŸوأأ ‘ ةكيرشش ،تاعاطقلأ

برقي ام يأأ ،ةلواطلأ ىلع (وروي رايلم3 ›أوح) ني رايلم843
.ةيبŸوألأ باعلألأ نم ةعقوتŸأ تأدأريإلأ فشصن نم
كينوشسانابو اتويوت تاكرشش ةمهاشسم غلبŸأ أذه لمششي لو
ةيلودلأ ةيبŸوألأ ةنجلل نويŸاع ءاكرشش مهو ،نوتشسيجديربو

.ةيبŸوألأ تأرودلأ نم ديدعلأ ‘
ىلع تدر طقف75 اهنيب ،ةيعأر ةكرشش87 عÓطتشسلأ لمششو
.Êابايلأ نويزفلتلأ ةلئشسأأ

نامرج ناسس سسيراب
انوروك نم افوخ ليزأÈلأ رداغي رامين

ةرداغŸ نامÒج ناشس سسيراب م‚ روينوج رامين رطشضأ ^
ةيشسنرفلأ ةمشصاعلأ ¤إأ أدئاع ةعم÷أ مويلأ ءاشسم ليزأÈلأ
‘ رهششأأ ةثÓث نم برقي اŸ يحشصلأ زج◊أ ةÎف ءاشضق دعب
.هدÓب
اشسنرف لشصيشس رامين نأأ ةيشسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحشص تركذو

ابوروأأ ¤إأ ةدوعلأ ةرورشضب هيدان تاميلعتب امزتلم تبشسلأ أدغ
نم يبطلأ رج◊أ ‘ هعشضو يدافتل يرا÷أ نأوج51 موي لبق

.ديدج
سسردت ةيبوروألأ لودلأ نم ددع ‘ تاطلشسلأ نأأ تحشضوأأو
ةراقلأ جراخ لود نم Úمداقلأ لاب-ق-ت-شسأ تأءأر-جإأ ل-يد-ع-ت
نأأ ةشصاخ انوروك ءابول أرطخ أرد-شصم ف-ن-شصت تتا-ب ي-ت-لأو
لÓخ سسوÒفلاب ةباشصإلأ ‘ ةÒبك تلدعم لجشست ليزأÈلأ
.ةÒخألأ ةÎفلأ
نأوج12 موي ليزأÈلأ نم ةدوعلأ يوني ناك رامين نأأ ¤إأ تتفلو
أدأدعتشسأ هقيرف تابيردت فانئتشسأ دعوم نم ةعاشس42 لبق
ةيئاقولأ تأءأرجإÓل لمتÙأ ليدعتلأ لإأ ،ديد÷أ مشسوملل

مويلأ عم احاتم نوكيشس ›اتلابو ليزأÈلل هترداغم نم لجع
.تابيردتلل لوألأ
اكيرمأأ نم سسيرا-ب ي-ب-عل ي-قا-ب نأأ ¤إأ ““بي-ك-ي-ل““ ترا-ششأأو
افليشس وجايتو سسافان روليكو Êافاك نوشسنيدإأ لثم ةيبون÷أ

ءاثÓثلأ موي لولح لبق ا-شسنر-ف ¤إأ م-ه-تدو-ع ر-ظ-ت-نŸأ ن-م
 .لبقŸأ

ءا---شسؤور ةرأزو----لأ تب----لا----طو ^
جمأرب Ëدقتب ةيشضايرلأ تأدا–لأ
زكأرم ن-ع ف-ششك-لأو تأÒشضح-ت-لأ
أونمشض ن-يذ-لأ Úي-شضا-ير-لأ بيرد-ت
ةيبŸوألأ باع-لألأ ةرود-ل م-ه-ل-هأا-ت
.1202 ¤إأ تلجأات يتلأ ،ويكوطب
طايعلب ريذن دمfi ةلاشسر ‘ ءاجو
،ةرأزولأ ‘ ةشضايرل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ
ةوطÿأ هذه نأأ ىلع ةرأزولأ ديكأات
لك Òفوتل اه-ي-ع-شس را-طإأ ‘ جرد-ن-ت
ةفاظنلأو ةيحشصلأ ةيا-م◊أ طور-شش
ميقعتو Úمأات بناج ¤إأ ،Úيشضايرلل
يتلأ ةينطولأ ةي-شضا-ير-لأ تآا-ششنŸأ

،Òشضحتلأ ةÎف ‘ اهلÓغتشسأ متيشس
.يحشصلأ رج◊أ دويق عفر دعب
تأدا–لأ ءاشسؤور نم طايعلب بلطو
ÚحششرŸأ Úيشضايرلأ مئأوقب مدقتلأ
ءاشضعأأ ءامشسأأو ،دايبŸوأÓل لهأا-ت-ل-ل
.ةيبطلأو ةينفلأ ةزهجألأ

بل-غأ كشسم--ت--ت ،ا--ه--ب--نا--ج ن--م
ةلشصأوÃ فاف-لأ ا-ه-ن-مو تأدا–لأ
لشضفأ Úح ‘ ،ي-شضا-ير-لأ م-شسوŸأ
.مشسوŸأ ءاهنأ ىرخأ تأدا–أ
ع-م ة-ل-شسلأ ةر-ك ة-يدا–أ تششقا--نو
يوأدمح دأرم ›أرد-ف-لأ بي-ب-ط-لأ

,رباكأأ ين-طو-لأ بخ-ت-نŸأ بي-ب-طو
ويديف ةشسلج لÓخ ديع-شسو-ب قرا-ط

بجأو-لأ تا-ه-ي-جو--ت--لأو ئدا--بŸأ
ةيدنألأ فانئتشسأ لاح ‘ اهمأÎحأ
.ةلشسلأ ةركل ةينطولأ ةلوطبلل
ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسي-ئر حر-شصو
حشضوأأ““ :““ يفيرعوب حبأر ةلشسلأ ةركل
تأءأرجإلأ امهلخدت لÓخ نابيبطلأ
‘ اهتاعأرم Úعتي ي-ت-لأ ة-ي-ح-شصلأ

،ةيشضايرلأ ةطششنألأ فانئتشسأ ةلاح
انوروك سسوÒف ءابو ببشسب ةقلعŸأ

ة--يد--نألأ و--ل--ث‡ نا--ك .د---يد÷أ
ح-ئا-شصنو تا-ي-شصو-ت-ل Úظ-ق-ي--ت--م
.““ءابطألأ
ةركل ةين-طو-لأ ة-لو-ط-ب-لأ تف-قو-تو
ي-شضاŸأ سسرا-م31 ذ-ن-م ,ة-ل-شسلأ
ةيموم-ع-لأ تا-ط-ل-شسلأ رأر-ق بق-ع,
ةيشضايرلأ تاطاششن-لأ ل-ك ق-ي-ل-ع-ت-ب
.ةيشضايرلأ تآاششنŸأ قلغو
ةئيهلأ نع لوألأ لوؤوشسŸأ فاشضأأو
لوكوتورب لاشسرإأ متيشس““ :ةيلأردفلأ

با-ب-ششلأ ةرأزو ¤إأ ا-ًب-ير-ق ي-ح--شص

نمو .هيلع ةقدا-شصم-ل-ل ة-شضا-ير-لأو
ة-يد-نألأ ه-ي-جو-ت م-ت--ي--شس كا--ن--ه
.““اهتطششنأأ فانئتشسل
ةشسفانŸأ ةدوع يفيرعوب دعب-ت-شسأو
أر-ظ-ن ي-ح-شصلأ ر-ج◊أ ع-فر د-ع--ب
كلذكو ““ةيلا◊أ ةيحشصلأ ةيعشضولل““
.““ءابطألأ ريراقتل““

نم ايدان61) ةيدنأ ةيبل-غأ تد-بأو
لاجر - زا-ت-مŸأ م-شسق-لأ (02 ل-شصأ
اهتبغر ,Úتعومجملل -ةلشسلأ ةر-ك-ل

ذنم ة-ق-ل-عŸأ ,ة-شسفا-نŸأ ءا-غ-لأ ‘
ءابو بب-شسب ,ي-شضاŸأ سسرا-م ر-ه-شش
.سسوÒف انوروك
ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسيئر حشضوأأو
““ : Óئاق ,يفيرعوب حبأر ةلشسلأ ةركل

انئاطعإاب ةبخنلأ ةيدنأ ن-م ا-ن-ب-ل-ط
م-شسوŸأ Òشصم سصو-شصخ-ب ا--ه--يأٍر
ايدان61 ىدبأ دقو ›ا◊أ يشضايرلأ

زاتمŸأ م-شسق-لأ ن-م ,02 ل-شصأ ن-م
نل ةلو-ط-ب-لأ فا-ن-ئ-ت-شسأ م-ه-شضفر
.““كلذب حمشست ل ةيحشصلأ ةيعشضولأ
ةلاح ‘ - ةيدا–لأ سسيئر ُدعبتشسيو
ةركف , -ءا-شضي-ب ة-ن-شس ن-ع نÓ-علأ
¤أ أÒششم , مشسوŸأ أذه لطب Úيعت
, ›ا◊أ ›أرد---ف----لأ بت----كŸأ نأ

.عوشضوŸأ أذه أديج سسرديشس

ر .ق ^

ةبخنلا يسضاير تابيردت ةدوعل سصخÒسس يدلاخ ريزولا

ايجيردت رئأز÷اب يضضايرلأ طاضشنلأ ةدوع ‘ عورضشلأ
تأادب فقوت ةÎف دعب ،يسضايرلا طاسشنلا ةدوع ¤ا ةفداهلا  ةوطÿا لوا ةيرئاز÷ا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تذختا

.(91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئاج ببسسب ،يسضاŸا سسرام فسصتنم ‘

مضسوŸأ أذه ةدهاضشم ىلع’أ نÓيمو ‘ويلأ ةأرابم
ايلاطيإا سسأاك

انوروك مغر Òهام÷ا ةدوع
أدنÓيزوينب يبغير ةأرابم نورضضحي جرفتن فلأأ02

ةغلابلأ ةداعشسلأ نم ة-لا-ح تدا-شس ^
،أدنليزوين ‘ يبغر-لأ ي-ع-ج-ششم Úب

،بعŸÓأ ¤إأ Òهام÷أ ةدوع ءدب عم
‘ ع-ج-ششم ف--لأأ02 ر--شضح ثي--ح

يرودب ةأرابم لوأأ لÓخ ،تاجردŸأ
فان-ئ-ت-شسأ ىد-ل ي-ب-جر-ل-ل ر-بو-شسلأ
.تبشسلأ سسمأ ،تاشسفانŸأ
زو-ف-ب ته-ت-نأ ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ تنا-كو
وتا-ك-يأو ى-ل-ع زرد-نÓ-يا-ه و-جا-توأأ
يبجر-ل ةأرا-ب-م لوأأ ،72-82 زفي-ششت
ةدو-ع د-ه-ششت ⁄ا-ع--لأ ‘ ÚفÙÎأ
¤إأ ةÒب---ك دأد---عأا----ب Òها----م÷أ
تاشسفانŸأ فقوت ذ-ن-م ،تا-جردŸأ

.انوروك ةحئاج ببشسب سسرام ‘

سسي-ئر--لأ نو--شسن--بور كرا--م لا--قو
‘ ي-ب-جر-لأ دا–ل يذ--ي--ف--ن--ت--لأ
نوعلطتي أوناك ÚيŸÓأ نإأ ،أدنليزوين
ةدوعب حامشسلأو دويقلأ ف-ي-ف-خ-ت ¤إأ
.بعŸÓأ ¤إأ Òهام÷أ
ةيئانثتشسأ ةلوط-ب نو-ك-ت-شس““ فا-شضأأو

أديج أرمأأ ناك ،اشصاخ اقأذم لم–
ةشصرف ىلع نويدنليزوينلأ لشصحي نأأ
.““كلذ ‘ ةكراششŸأ

قÓغإأ دويق أدن-ل-يزو-ي-ن تد-ه-ششو
لأزت لو ،بيرق تقو ى-ت-ح ة-مرا-شص
‘ دعاشس ام وهو ،ةق-ل-غ-م ا-هدود-ح
ة-با-شصإأ تلا-ح يأأ ل-ي--ج--شست مد--ع
.عيباشسأأ3 لأوط ىودعلاب ةديدج

يعجششم د-حأأ ل-يو-شسا-ك نو-ج لا-قو
ةلئاه ةداعشسب رعشش ه-نإأ ،زرد-نÓ-يا-ه
.ةيشضايرلأ تاشسفانŸأ ةدوع ءأزإأ
ةيشضايرلأ تا-شسفا-نŸأ ل-ك““ فا-شضأأو
.ا-ها--ح--شضو ة--ي--ششع Úب تف--قو--ت

ل ة-ل-ج-شسŸأ تا-يرا-بŸأ ةد-ها--ششم
هب عت-م-ت-شست يذ-لأ رو-ع-ششلأ كح-ن“
.““كدعقم ةفاح ىلع نوكت امدنع
،زولب قيرف بعل تيراب ندويب لاقو
ديدج نم بعللأ ¤إأ علطتي ناك هنإأ
Òبك يÒهامج روشضح طشسو
،ةيدنليزوينلأ ءأرزولأ ة-شسي-ئر تنا-كو

عفر تنلعأأ د-ق ،نر-يدرأأ أد-ن-ي-شسا-ج
م-ج-ح-ب ة-شصاÿأ دو-ي-ق-لأ ع-ي--م--ج

،يدشس÷أ د-عا-ب-ت-لأو تا-ع-م-ج-ت-لأ
ام وهو ،Úن-ثإلأ مو-ي-لأ ن-م أًرا-ب-ت-عأ
دأدعأاب ةدوعلاب Úعج-ششم-ل-ل ح-م-شسي
ددع ىلع دويق يأأ سضرفت نلو .ةÒبك
فانئتشسأ دنع نيرشضا◊أ ÚعجششŸأ

،ي-ب-جر-لأ ر-بو-شس يرود تا-شسفا-ن-م
‘ ي-ب-جر-لأ دا–أ ه-ن-ل-عأأ ا-م-ب-شسح
.نايب Èع أدنليزوين
سسي-ئر-لأ نو-شسن-ي-بور كرا--م لا--قو
دويقلأ ع-فر نإأ دا–Ó-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لأ

.ةشضايرلل ةعئأر ءابنأأ لكشش
نونت‡و ةياغل-ل نورو-خ-ف““ فا-شضأأو
ةيفأÎحأ ةيشضاير ةقباشسم لوأأ اننوكل

طشسو قرفلأ ةكراششم دهششت ⁄اعلأ ‘
.““ديدج نم اهÒهامج

ةأرابم دهاششُم ÚيÓم8 نم Ìكأأ عبات ^
يئاهن فشصن بايإأ ‘ نÓيمو سسوتنفوي
ةعم÷أ ءاشسم مدقلأ ةركل ايلاطيإأ سسأاك
ة-ب-شسن نو-ك-ت-ل ،و-نوأأ يأر ةا--ن--ق ى--ل--ع
أذه مدق ةرك ةأرابŸ ىلعألأ ةدهاششŸأ
ريراقت تدافأأ ام قفو ،دÓبلأ ‘ مشسوŸأ

. ةيلfi ةيفاحشص
ذنم ايلاطيإأ ‘ ¤وألأ ةأرابŸأ كلت تناكو
‘ مدقلأ ةرك تاشسفانم ع-ي-م-ج ق-ي-ل-ع-ت
يششفت ببشسب يشضاŸأ سسرام نم عشساتلأ

.انوروك سسوÒف
نم ،نÓي-م هÒظ-ن سسو-ت-ن-فو-ي ى-شصقأأو
،ايلاطيإأ سسأاك-ل ي-ئا-ه-ن-لأ ف-شصن رود-لأ
دعب ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ¤إأ ‘ويلأ لهأاتيل
عو------م‹ ‘ (1-1) ةجي-ت-ن-ب لدا-ع-ت-لأ
.ÚتأرابŸأ
يبلشسلأ لداعتلاب بايإلأ ةأرا-ب-م ته-ت-نأو
ن-م دا-ف-ت-شسأ سسو-ت-ن-فو--ي نأأ لإأ ،(0-0)
ةأرابم ‘ سضرألأ جراخ افده ه-ل-ي-ج-شست
.باهذلأ
،سسوتنفوي نم أًدج ةعيرشس تءاج ةيأدبلأ
ةيحانلأ ‘ وردناشس سسك-ي-لأأ ر-م ا-مد-ع-ب
لغو-ت-ي-ل بعل ن-م Ìكأأ غوأرو ىر-شسي-لأ
مداقلأ ¤إأ ةركلأ ررÁو ةق-ط-نŸأ ل-خأد
ددشس يذلأ ،اتشسوك سسÓجود فلÿأ نم

سسراحلل رشسيألأ م-ئا-ق-لأ رأو-ج-ب ةر-ك-لأ
.امورانود
‘ ءأز-ج ة-ل-كر ى-ل-ع ود-لا-نور ل--شصحو
ةينقتل مك◊أ دا-ع ا-مد-ع-ب61 ةقيقد-لأ
عفأدم ىلع دي ةشسŸ ابشستfi ،و-يد-ي-ف-لأ

مجنلأ اهردهي نأأ ل-ب-ق ،ي-ت-نو-ك نÓ-ي-م
مئاقلأ ‘ ةلكرلأ ددشس امد-ع-ب ›ا-غ-تÈلأ
.نÓيŸ نÁألأ
ةلكر ودلانور رأدهإأ نم ةليلق Êأوث دعبو
مجاه-م ،سشت-ي-ب-ير ي-ت-نأأ ل-شصح ،ءأز÷أ

‘ ةرششابم ءأرمح ةقاط-ب ى-ل-ع ،نÓ-ي-م
ىلع فينعو يوق لخدت دعب ،71 ةقيقدلأ
.سسوتنفوي بعل ،ولينأد
امدعب ل-ي-ج-شست-لأ ن-م ود-لا-نور بÎقأو
ل-خأد سسÓ-جود ن-م ةر-ير“ م--ل--ت--شسأ
ىرشسيلأ همدقب ةركلأ ددشسيل ،ة-ق-ط-نŸأ

.ةشضراعلأ قوف
سسوتنفوي راشصح
ىلع لشصأوتŸأ سسوتنفوي طغشض رمتشسأو
قلأات03 ةق-ي-قد-لأ ‘و ،نÓ-ي-م ى-مر-م
لوأأ ا-فد-ه ع-ن-مو ا-مورا--نود ي--ج--ي--ج

يديوتام لغت-شسأ ا-مد-ع-ب ،سسو-ت-ن-فو-ي-ل
دجيل ،ىنميلأ ةيحانلأ نم ولينأد ةيشضرع
ةيو-ق ةر-ك دد-شسيو ى-مرŸأ ما-مأأ ه-شسف-ن
أًديعب هدي ةشضبقب ،نÓيم سسراح اهدعبي

.ةعأÈب هامرم نع
تلواfi ¤وأأ تءا---ج ،04 ةقي-قد-لأ ‘
دعب ،سسوتنفوي ىمرم نم ةبيرقلأ نÓيم
ةفاشسم نم ولجوناهلاك اهذفن ةرح ةلكر
‘ ›وينامورو Òياك يئانثلأ لششف ،ةديعب

Ÿرأوجب رمتل ،كابششلل ا-ه-ل-يو–و ا-ه-شس
.نوفوب ىمرم
تÓيدبتلأ طوشش
،84 ةقيقدلأ ‘ ،Êاثلأ طوششلأ ةيأدب عم
ةشصرف دعب ،مدقتلأ لجشسي نأأ نÓيم داك

fiو-ل-جو-نا-ه-لا-ك تغا-ب ا-مد-ع-ب ة-ق--ق
نم اهلغتشسأ ةي-شسأأر ة-بر-شضب سسو-ت-ن-فو-ي

اهددشس ،أروتنفانوب نم ةيشضرع ةرير“
.نوفوبل رشسيألأ مئاقلأ رأوجب رمتل
،تأÒيغت-لأ لوأأ25 ةقيقد-لأ تد-ه-ششو
لحيل أروتنفانو-ب ›و-ي-ب بح-شس ا-مد-ع-ب

fiوايل ليئافأر هل. 
رطخأأ يششتونوب ردهأأ ،85 ةقيقدلأ ‘و
لخأد تذفن ةينكر ةلكر دعب ،ءاقللأ سصرف
عيمج مأدقأأ Úب نم رمتل ءأز÷أ ةقطنم
ر“و يششتونوب مدقب مطتر-تو Úب-عÓ-لأ
 .مئاقلأ رأوجب
3 يرا----شس ىر----جأأ ،26 ة-ق-ي-قد--لأ ‘و
،سشتينايب ي-ثÓ-ث-لأ جور-خ-ب ،تÓ-يد-ب-ت

كرششأأ امنيب ،اتشسوك سسÓجودو يديوتام

و-ي-بأر نا-يردأأو ي-ك-شسيدرا-نÒب ،ةÒشضخ
ن-م سسو-ت-ن-فو-ي بÎقأو .م-ه-ن--م ًلد--ب
ةرك لابيد ررم07 ةقيقدلأ ‘و ،فيدهتلأ

لخأد ¤إأ ىنميلأ ةيحا-ن-لأ ن-م ة-ي-شضر-ع
عفأدم Òياك نوميشس اهعم قلأات ،ةقطنŸأ
لبق ةعأÈب ةينكرل اهدعبأأو ،يÒنوشسورلأ
.تخيل يد سسأأر ىلع لشصت نأأ
،ةتباثلأ تأركلأ لÓغتشسأ نÓ-ي-م لوا-حو
اهلباقو Òياك اهل ىقترأ ةينكر ةلكر نمو
.ىمرŸأ ترواج اهنكل ةيوق ةيشسأأرب
لشسرأأ ذإأ ،Òياك ةشصر-ف ى-ل-ع لا-ب-يد درو
،ةقطنŸأ جراخ نم ةيوق ةرك ينيتنجرألأ
.امورانود سسرا◊أ اهدعبأأ
‘ Úيد-يد-ج Úل-يد-ب-ت ›و-ي--ب ىر--جأأو
باششلأو سشتينورك لو-خد-ب ،18 ةقيقدلأ
 .اتيكابو يشسيك نم ًلدب ،وبمولوك
سسوتنفوي ل-م-ع-ت-شسأ ،58 ة-ق-ي-قد-لأ ‘و
‘ ةرم لوأل ديد÷أ تÓيد-ب-ت-لأ نو-نا-ق
يراشس عفد امدع-ب ة-ي-لا-ط-يإلأ بعŸÓأ
‘ ،و-ل-ي-نأد ن-م ًلد-ب ودأردأو-ك نأو-خ--ب
.‘ويلل عبأرلأ ليدبتلأ
Úليدب-ت-لأ نÓ-ي-م ىر-جأأ ،ل-با-قŸأ ‘و
جورخب ،78 ةقيقدلأ ‘ سسماÿأو عبأرلأ
تلاشسكل يئانثلأ لوزنو يتنوكو ايربلاك
.سسÒكياميلاشسو
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ايبيل ‘ ةيقيقح ةنده Úمأات بمارتو Úتوب عم ثحب ناغودرأا

 اقداسص ضسيل رانلإ فقو ¤إإ Îفح ءإدن  Èتعت ايكرت
fiفح دسض تعفُر مئإرج باكترإ اياسضق ‘ رظنت ةيكيرمأإ ةمكÎ

““يبيللا ينطولا ششي÷ا““ دئاق ىلع اديدج اموجه نلاق ميهاربإا ةيكÎلا ةسسائرلا مسساب ثدحتŸا نسش
.ةيسصخسشلا هفادهأا قيق– ةيغب تانده نÓعإاو ةمŸÈا تاقافتلا كاهتناب هايإا امهتم ،Îفح ةفيلخ

ر“ؤوم تاجرfl كهتنا““ Îفح نأا  لاقو ^
تايقافتÓل هكاهتنا رارغ ىلع ،Úلرب
مŸÈا يسسايسسلا قافتلا اهنيب ،““ةقباسسلا

 .5102 ماع ةيبرغŸا تاÒخسصلا ةنيدم ‘
ةرقنأا دييأات نع يكÎلا ثدحتŸا برعأاو
ايسسايسس يبيللا عازنلا ةيوسستل يئدبŸا
لاتقلا فقو ¤إا ةيمارلا تاردابمللو

اياونلاب قلعتم اذه نكل““““ :افيسضم ،كانه
سضرغ يألو ،نÓعإلا اذه ءارو ةنماكلا

ةحاحب اياسضق كانهف ،نم لبق نمو ،ءاج
كلذ ذيفنت ةيفيك نأاسشب حيسضوتلا ¤إا
عونو ةندهلا بقاÎسس يتلا ةه÷او
يكهتنم ىلع اهقيبطت متيسس يتلا تابوقعلا
““رانلا قÓطإا فقو
Îفح نأاب ايكرت ةعانق نع نلاق برعأاو
ةلسسلسس دعب ،““هسسفنل تاحاسسم حتف““ لواحي

:Óئاق ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ اهدبكت رئاسسخ
نع نلعي امإا ،ةطرو ‘ (Îفح) عقو املك““

بيسصنت نع نلعي وأا رانلا قÓطإل فقو
يداحأا نايب Èع ايبيلل امكاح هسسفن
.““بنا÷ا
فقو““ ¤إا Îفح ءافلح عيمج نلاق اعدو
ةوطخ لك ““ نأا نم ارذfi ،““هل مهمعد
نم ديزŸا ‘ ببسستت Îفح معدتو عجسشت
.““ايبيل ‘ رارقتسسلا مدعو توŸا
قافولا ةموكح نأا ¤إا ثدحتŸا تفلو
ل تاÒخسصلا قافتا نع ةسضخمتŸا ةيبيللا
نأا دقتعتو ““ينطولا سشي÷ا““ دئاقب قثت
ةوطخ ىوسس سسيل لاتقلا فقول هءادن
Îفح نأا ىلع اددسشم ،ةروانمو ةيكيتكت
‘ هرقمو) يبيللا باونلا سسل‹ سسيئرو
نامدخي ل““ حلاسص ةليقع (ايبيل قرسش
ةدحولاو مÓسسلل ىعسست يتلا ةيلكيهلا
.““ةيبيللا
ةيبيللا قافولا ةموكحو ايكرت تسضفرو
لاتقلا فقو ¤إا ةيمارلا ةديد÷ا ةردابŸا

دبع يرسصŸا سسيئرلا اهنلعأا يتلا ايبيل ‘
ر“ؤوم ءانثأا ارخؤوم يسسيسسلا حاتفلا

.حلاسصو Îفح عم كÎسشم يفحسص
يآا تسسيإا لديم عقوŸ يكرت لوؤوسسم لاقو
¤إا ايوج ابيردت ىرجأا يكÎلا سشي÷ا نإا
Êامث قرغتسسا سسيمÿا يبيللا لحاسسلا

اعيرسس ارسشن هناكمإاب نأا تابثإل تاعاسس
نم ةلتاقŸا تارئاطلا نم ددعل Óهسسو

‘ ركبŸا راذنإلا تارئاطو61-فإا زارط
.كلذ ¤إا ةجا◊ا تعد اذإا ،دلبلا
ÊاطيÈلا عقوŸ ناث يكرت لوؤوسسم حرسصو
‘ ةيلودلا هايŸا ‘ يرجأا بيردتلا““ نأاب

.““ابايإاو اباهذ Îموليك0002 هلوط راسسم
ةدايقلا هتداق يذلا بيردتلا نمسضت امك
لقن تارئاط ،ايكرت ‘ ةيركسسعلا
زارط نم ةيركسسع نحسش تارئاطو
.031-يسس

ميقتسس ايكرت:مÓعإا لئاسسو
ايبيل ‘ Úتيركسسع Úتدعاق

ةرقنأا نأا ةيكÎلا مÓعإلا لئاسسو تركذ
‘ ايبيل ‘ Úتيركسسع Úتدعاق ميقتسس
قافولا ةموكح عم ينمألا اهنواعت راطإا
.سسلبارط ‘ ينطولا
قفسش يني ةفيحسصل يمويلا ريرقتلا لاقو
نإا ،ةيميلقإا رداسصم ¤إا اÒسشم ،ةيكÎلا

يبرغ ‘ ةيجيتاÎسسإلا ةيطولا ةدعاق
تارئاطلا رسشنل ازكرم حبسصتسس ايبيل
.ةبقارŸا تارئاطو ةحلسسŸا ةÒسسŸا
ةÒسسŸا تارئاطلا نإا ةفيحسصلا تلاقو
.ةيكÎلا يو÷ا عافدلا ةمظنأا اهيمحتسس
ءاسشنإا يرجيسس هنإا ةفيحسصلا تلاقو
ارظن ةتارسصم ‘ ةيناث ةيرحب ةدعاق

تادادمإلا ةلسسلسسل ةÒبكلا اهتيمهأل
.ايكرت نم ةيركسسعلا
نأا عقوتŸا نم هنأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
““مويلوÎب سشيكرت““ طفنلا ةكرسش ريدت
درجÃ ةتارسصم ‘ ةيطفنلا تآاسشنŸا
.Îفح تاوق نم ةقطنŸا لماك Òهطت

fiباكترا اياسضق ‘ رظنت ةيكيرمأا ةمك
Îفح دسض تعفُر مئارج
ةيكيرمأا ةمكfi تحتف ،ىرخأا ةهج نم

Úتلئاع نم ىواعد اهيقلت دعب اقيق–
““ينطولا سشي÷ا““ دئاق دسض Úتيبيل
ام ةيفلخ ىلع ،Îفح ةفيلخ ÒسشŸا
لÓخ اهبكترا مئارجب ناتلئاعلا اهتفسصو
.ايبيل اهدهسشت يتلا بر◊ا
مئارج باكتراب Îفح ناتلئاعلا تمهتاو

ذنم دÓبلا اهدهسشت يتلا بر◊ا لÓخ
.ةنسس نم Ìكأا
ىنم ،ةيبيللا ةنطاوŸا ىوعدلا تعفرو
اياسضق ‘ ةقباسسلا ةيماÙا ،ديسسلا

اهدلاو نع ةباين ،ايبيل ‘ ناسسنإلا قوقح
اهنسشي يتلا كراعŸا ‘ اولتق ةوخإا ةثÓثو

.Îفح
ةمكfi““ نإا ةيكيرمأا مÓعإا لئاسسو تلاقو
ببسسب ةيسضقلا ‘ رظنلا تلبق اينيجرف
يحاوسض ‘ تاراقع Îفح  كÓتما
يماع Úب ام اهاÎسشا ةنيدŸا

.رلود ÚيÓم8 ةميقب4102-7102

ت’اكو^

انوروك
عافترا عم اررسضت Ìكألا لازت ل ةدحتŸا تايلولا

تاباسصإلاو  تايفولا
ءابؤلل ةيناث ةجؤم نم ابوروأإ ‘ تإريذ–

لودلا Ìكأا ةدحتŸا تايلولا لازت ل ^
ذإا ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف نم اررسضت
‘ ادرطم اعافترا ةفلتfl تايلو لجسست

.ةيمويلا تايفولاو تاباسصإلا ددع
تلجسس   ،زنكبوه زنوج ةعما÷ اقفوو
،ةافو ةلاح008 نم Ìكأا ةعم÷ا اكيرمأا
›امجإا كلذب عفتÒل ةباسصإا فلأا02و
316,411 ¤إا ءابولا نع ةمجانلا تايفولا

Ìكأا ¤إا ةلجسسŸا تاباسصإلا تلسصو اميف
.Úنويلم نم
تامظنŸا ‘ ةحسصلا ءاÈخ رذحيو
ءابول ةيناث ةجوم نم ةيبوروألاو ةيكيرمألا
.دعب رسسحني ⁄ هنأا نودكؤويو ،انوروك
تاعاسسلا لÓخ ناريإا تلجسس ،اهبناج نم
ةديدج تاباسصإا0142 ةيسضاŸا42ـلا
ةيموي ةليسصح ىلعأا وهو ،انوروك سسوÒفب

. ةافو ةلاح17 تلجسس امك ،عوبسسأا ذنم
¤إا تاباسصإلا ةليسصح كلذب تعفتراو

تايفولا ›امجإا غلبو ،افلأا581 ›اوح
.ةلاح0378
ددع عفترا ،ةحسصلا ةرازو تانايب بسسحبو
ل اميف ،اسصخسش847641 ¤إا ÚفاعتŸا
ةلاح ‘ سسوÒفلاب اباسصم5572 لازي

041 :ةيكÎلا تييرح.ةجرح ةيحسص
‘ ةلماعلا ةيكÎلا تاوقلا نم ارسصنع
انوروكب Úباسصم ايروسس
041 ةباسصإا نع ةيكÎلا ياطه ›او فسشك
‘ نولمعي كارتأا ةطرسش طباسضو ايدنج
سسوÒفب ايروسس ‘ بلدإاو نيرفع يتنيدم
.انوروك
›او ،نع ةيكÎلا ““تيرح““ ةفيحسص تلقنو
ةيكÎلا دود◊ا برق ةعقاولا ياطه ةيلو
نع اهيف ثد– تاحيرسصت ،ايروسس عم
:Óئاق ،ةعم÷ا ةيلولا ‘ سسوÒفلا عقاو
انوروك سسوÒفب ةباسصإا ةلاح023 كانه““

طباسضو ايدنج041 نأا امك ،ةيلولا ‘
بلدإاو نيرفع يتنيدم ‘ نولمعي ةطرسش

.““سسوÒفلاب Úباسصم اسضيأا ايروسس ‘
ةحسصلا ةرازو تنلعأا ، تاراملا ‘و
ةديدج ةباسصإا194 ليجسست ، ،ةيتارامإلا
لÓخ ““91-ديفوك““ انوروك سسوÒفب
ةافو ةلاحو ،ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا
882 ¤إا تايفولا ةليسصح عفري ام ،ةدحاو

.ةلاح
تاباسصإلاو دنهلا وزغي انوروك

موي دعب اموي ديازتت
ددع ‘ ايسسايق اعافترا دنهلا تلجسس

لÓخ انوروك سسوÒفب تاباسصإلا
85411 غلب ،ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا

.ةافو ةلاح683 تلجسس امك ،اباسصم
ةليسصح تعفترا ةيمسسرلا تانايبلل اقفوو
غلبو ،399803 ¤إا سسوÒفلاب ÚباسصŸا

سسوÒفلا يسشفت ءدب ذنم تايفولا ددع
.ةافو ةلاح4888
اسضيرم977541 نإا  ،ةحسصلا ةرازو تلاقو
،تايفسشتسسŸا ‘ جÓعلا ايلاح نوقلتي

لثا“ رخآا اسصخسش033451 نأا ةفيسضم
.ءافسشلل

عافترا دعب  Úكبب ةقطنم ‘ ئراوط ةلاح
Úسصلا ‘ تاباسصإلا ددع
،Úكب ةينيسصلا ةمسصاعلا تاطلسس تنلعأا
‘““ ةمسصاعلا قطانم ىدحإا نأا ،تبسسلا
ددع عافترا دعب ““بر◊ا ئراوط عسضو
كلتب قوسس ‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإلا
.ةقطنŸا
وسشت ،ياتغنف ةقطنÃ لوؤوسسŸا لاقو

نإا ،يفحسص حيرسصت ‘ ،ياونوج
قوسسب اسصخسش715 تلمسش تارابتخا

ةباسصإا ترهظأا ةقطنŸاب عقاولا يدافنيسش
.““91-ديفوك““ انوروك سسوÒفب مهنم54
سسفن لÓخ ةنيدŸا مسساب ثدحتم ركذو
ثادحألا قلعتسس Úكب نأا ةدافإلا
ىلع ميلاقألا Úب ةحايسسلاو ةيسضايرلا
تسسلا تاباسصإلا لك نأا افيسضم ،روفلا
” يتلاو ،Úكب ‘ سسوÒفلاب ةدكؤوŸا
تراز دق قباسس تقو ‘ اهنع نÓعإلا
.قوسسلا
يذلا ،يدافنيسش قوسس تاطلسسلا تقلغأاو
ىلع روثعلا دعب اتقؤوم ،ياتغنف ‘ عقي
كمسسل عيطقت حول ىلع انوروك سسوÒف
‘ قيقحتل ةجيتن ،دروتسسŸا نوملسسلا
.يئابولا عسضولا ةعباتم راطإا
ةيمويلا تايفولا ‘ سسوملم عجارت
ايسسور ‘ افلأا025ـلا ىطختت تاباسصإلاو
سسوÒف ءارج تايفولا ةليسصح تدهسش
اسضافخنا ايسسور ‘ دجتسسŸا انوروك
،ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا لÓخ اسسوملم
.ةقباسسلا مايألا تاءاسصحإا عم ةنراقم
ةبراحÃ ةسصاÿا تايلمعلا ةفرغ تنلعأاو
مويلا ايسسور ‘ انوروك سسوÒف راسشتنا
دسصر نع ،يمويلا اهريرقت ‘ ،تبسسلا
““91-ديفوك““ سضرÃ اباسصم411 ةافو
42 رخآا لÓخ سسوÒفلا هببسسي يذلا

.(سسمأا ةافو ةلاح381 لباقم) ةعاسس

ةقطنم جراخ لودل اهدودح حتف ديعت اسسنرف
ؤيلؤي1 نم إءدب نغنيسش

مامأا اهدودح حتف اسسنرف ديعتسس ^
يأا نغنيسش ةقطنم جراخ ¤إاو نم نيرفاسسŸا
نم اءدب يبوروألا دا–لا جراخ ةعقاولا لودلا

اريزو ةعم÷ا نلعأا امبسسح ،لبقŸا ةيليوج1
نايردول فيإا ناج ةيلخادلاو ةيجراÿا
ناريزولا دكأاو .نايب ‘ Òناتسساك فوتسسيركو
توافتمو يجيردت لكسشب متتسس ةوطÿا هذه نأا
اقفوو ،لودلا ةيقب ‘ يحسصلا عسضولا بسسحب
.يبوروألا ديعسصلا ىلع ةددÙا طورسشلل
نايسسنرفلا ةيلخادلاو ةيجراÿا اريزو لاق

Òناتسساك فوتسسيركو نايردول فيإا ناج
حتفتسس““ اسسنرف نإا ،كÎسشم نايب ‘ ةعم÷ا
نيدفاولا مامأا ““ةيجراÿا اهدودح ايجيردت

ارابتعا““ نغنيسش ءاسضف جراخ ةعقاولا لودلا نم
.““زو“/ويلوي لوألا نم
ءانب رارقلا اذه ذاختا ” دق هنأا ناريزولا دكأاو

ةمدقŸا ةيبوروألا ةنجللا تايسصوت ىلع

لسصحيسس حتفلا اذه““ نأا احسضوأاو ،سسيمÿا
عسضولا بسسحب توافتمو يجيردت لكسشب
اقفوو ،ىرخألا لودلا فلتfl ‘ يحسصلا
ىوتسسŸا ىلع اهديد– ” يتلا طورسشلل
.““نآلا ىتح يبوروألا
لودلا تناك ايأا بناجألا بÓطلل حمسسيسسو
حنمتسسو اسسنرف ¤إا لوخدلاب ،اهنم نوتأاي يتلا
مهتاÒسشأات تابلط ة÷اعŸ ةيولوألا
ةيبوروألا دود◊ا سصخي ام ‘و .مهتاماقإاو
نأا ةيلخادلاو ةيجراÿا اريزو دكأا ،ةيلخادلا

دنع ناوج  دغ51 نم ارابتعا ،عفÎسس اسسنرف
لقنتلا ىلع دويقلا ةفاك ،ليللا فسصتنم
.91-ديفوك ءابو يسشفت نم دحلل ةسضورفŸا
نم Úمداقلا اوج نيرفاسسŸا اسسنرف تعد و
رج◊ عوسضÿا ¤إا مهلوسصو دنع اينابسسإا

.ناوج12 ىتح كلذو ،اموي41 ةدŸ يحسص
فإو ^

اي‡أإ إريرقت ضضفرت نإريإإ
تآاسشنم  برسضب اهمهتي Òسشي

ةيدؤعسس طفن
·ألا ىدل ةيناريإلا ةثعبلا تسضÎعا ^

ماع Úمألا ريرقت ىلع ةدحتŸا
سشيÒتوغ وينوطنأا ةي‡ألا ةمظنملل
ةحلسسألا ريدسصتب نارهط ةقÓع نأاسشب
‘ تمدختسسا يتلا اهتانوكم وأا
ماعلا ةيدوعسسلا تآاسشنŸا ىلع تامجهلا
تعزو ةلاسسر ‘ ةثعبلا تدكأاو .يسضاŸا

سضفرت نارهط نأا Úيفحسصلا ىلع
‘ ةدراولا تاظحŸÓا اعطاق اسضفر
.ي‡ألا ريرقتلا
·أÓل ةماعلا ةنامألا نإا ةثعبلا تلاقو
ةÿÈاو ةردقلا ¤إا رقتفت ةدحتŸا
ةدقعم تاقيق– ءارجإل ةفرعŸاو
ةحلسسألا سضعب نأا Úبت ثيح ،ةسساسسحو
” يتلا- ةموعزŸا ةطوبسضŸا

يتلا كلت عم قفاوتت ل -اهسصحف
.ناريإا اهتعنسص
جئاتنلا ‘ دنتسسا ريرقتلا نأا تفاسضأاو
موعزŸا ءÓيتسسلا ¤إا اهيلإا لسصوت يتلا

ةدحتŸا تايلولا لبق نم ةحلسسألا ىلع
قئاسسلا دعقم ‘ سسلŒ ةÒخألا نأا يأا““
قلعتي اميف مييقتلا ىمسسي ام دوقتل
.““تامجهلاب ةيناريإلا ةقÓعلاب

ت’اكو. ^ :

ةليلل ةعم÷ا تابارطسضا نانبل دهسش ^
تاجاجتحا نمسض ،›اوتلا ىلع ةيناثلا

روهدتو ةÒللا رايهناب ديدنتلل ةرمتسسم
ركذ امبسسح ،دÓبلا ‘ يسشيعŸا عسضولا

يتأاي .ةيلfi مÓعإا لئاسسوو نايع دوهسش
بايد ناسسح ةموكح ذاختا مغر كلذ
رعسس عجارت حبكل رلودلا خسضب ارارق
رايهنلا فقوو ةيلÙا ةلمعلا فرسص

.يداسصتقلا
نإا ةيلfi مÓعإا لئاسسوو دوهسش لاق
ىلع رانلا اولعسشأا Úينانبل نيرهاظتم
Êاث ‘ نمألا تاوق عم اوكبتسشاو قرطلا
.تابارطسضلا نم ةليل
اميف ،ةدع اقرط نورهاظتم عطقو
رهاظت امك .اهحتفل سشي÷ا لخدت
فرسصŸا رقم مامأا Óيل تارسشعلا

.توÒب ةمسصاعلا ‘ يزكرŸا
ةدع ‘ سسيمÿا تاجاجتحلا تعلدناو
تدقف يتلا ،ةÒللا رايهنا دعب ةينانبل ندم
، ربوتكأا ذنم اهتميق نم ةئŸاب07 ›اوح
تببسست ةيلام ةمزأا ‘ دÓبلا تقرغ امدنع

.ةيسشيعŸا لاوحألا مقافت ‘
نÓعإا دعب ةعم÷ا تكسسا“ ةÒللا نأا ادبو
خسضيسس يزكرŸا كنبلا نأا ةموك◊ا
.Úنثلا موي قوسسلا ‘ رلودلا
،ليللا لولح عم اوداع نيرهاظتŸا نكل
ةيرانلا باعلألاب نمألا تاوق اوقسشرو
ةنيدمو توÒب طسسو ‘ ةراج◊او

ةطرسشلا تدرو ،لامسشلا ‘ سسلبارط
سصاسصرلاو عومدلل ليسسŸا زاغلا قÓطإاب
.مهدسصل يطاطŸا

ت’اكو ^

ةمؤك◊إ رإرق مغر نانبل ‘ تاجاجتح’إ رإرمتسسإ
ةÒللإ رايهنإ فقؤل ر’ودلإ خسض

ةيدؤعسسلإ عم ةرسشابم تاسضوافŸ نودعتسسم :يثؤ◊إ كلŸإ دبع
هتكرح دادعتسسا نع ،““Úيثو◊ا ةعامج»ـب ةفورعŸا نميلا ‘ ““هللا راسصنأا““ ةكرح ميعز برعأا ^
. ““نميلا ىلع ناودعلا»ـلاب هفسصو ام فقول ةيدوعسسلا عم ةرسشابمو ةينلع تاثحابم ءارجإل
ل◊ا ةقيثو حÎقم ىلع ءانب ةيدوعسسلا ¤إا باهذلل ةدعتسسم ةكر◊ا نإا   يثو◊ا كلŸا دبع لاقو
.هيلع عيقوتلا لجأل هب اهتقفاوم لاح ةكلمŸا ىلع هسضرعت يذلا لماسشلا
¤إا ىقرت اهÈتعي ل هنكل ةيدوعسسلاو هتكرح Úب تلاسصتا دوجو ¤إا يثو◊ا يدايقلا راسشأاو
.ةدحتŸا تايلولا عم تلاسصتا ‘ Úيثو◊ا لوخد هسسفن تقولا ‘ ايفان سضوافتلا ىوتسسم
‘ ةيدوعسسلا هدوقت يذلا فلاحتلا هنلعأا يذلا Òخألارانلا قÓطإا فقو رارق يثو◊ا فسصوو
هيأار بسسح يسسايسسلا قيوسستلاو يمÓعإلا كÓهتسسلا سضرغب ءاج هنأاو ““يقيق◊ا Òغ»ـب ،نميلا

ت’اكو. ^

 ةسضهنلا دسس
ةسضهنلإ دسس ‘ ان◊اسصم ىلع ضضوافت ’ :يبؤيثإإ يركسسع لوؤؤسسم

،ةسضهنلا دسس ‘ اه◊اسصمو اهسسفن نع ةوقب عفادتسس هدÓب نإا ةيبويثإلا ناكرألا ةئيه سسيئر بئان   لاق ^
.نادوسسلاو رسصم نم لك عم قافتا ¤إا لسصوتلا ‘ لسشفلا ةادغ كلذو
قفدتت يك ،بور◊ا ةسسايسس اهامسس ام ينبت مدعب رسصم ةعم÷ا  ةيفحسص تاحيرسصت ‘ ثدحتŸا بلاطو
ةدافتسسلا ‘ اهتيقحأا دكأاو ،ةسضهنلا دسس ةدايسس نأاسشب سضوافتلا هدÓب سضفر ددجو .نيدلبلا ةحلسصŸ هايŸا

.يبويثإلا لوؤوسسŸا تاحيرسصت ىلع يرسصŸا بنا÷ا نم يروف بيقعت ردسصي ⁄و .ههايم نم
‘ اهيلع قفاوتلا قبسس يتلا دعاوقلاو ئدابŸا نع Óماك اعجارت لث“ ةيبويثإلا ةقرولا““ نإا رسصم تلاقو
” يتلا ةينفلا تامهافتلا ةفاكل ارادهإا لث“ اهنإاو ،›ودلا كنبلاو ةدحتŸا تايلولا اهتعر يتلا تاسضوافŸا
ت’اكو ^                                                                                             .““ةقباسسلا تاسضوافŸا تلوج ‘ اهيلإا لسصوتلا



‘ لثمتت ماهŸأ  نأأ وهنضشأأ نب روتكدلأ حضضوأأو ^
نيوكتلأ Úضس–و ةروطخ لكضشي يذلأ لم◊اب لفكتلأ
لفكتلأ لا‹ ‘ يملعلأ ثحبلأ عيجضشت بناج ¤إأ
تأدا-ي-ع-لأ نأا-ب را-طإلأ أذ-ه ‘ أر-كذ-م ل-مأو◊ا--ب
‘ Úيئاضصخألأ ءابطألأ نم ددع ىلع رفوتت ةضصاÿأ

ÚضسرامŸأ ءابطألأ3/2 لدعÃ ديلوتلأو ءاضسنلأ بط
ةنراقم ةدلولاب دي÷أ لفكتلأ ¤إأ اهلهؤويضس ا‡ اهب
أذه ‘ أÒبك أزجع Êاعت يتلأ ةيمومعلأ اهتÒظنب
. صصاضصتخإلأ
لÓ-خ ح-ب-ضصأأ ل-م◊أ نأأ قا-ي--ضسلأ أذ--ه ‘ Èت--عأو
ىدل ةده‹ ةلحرمو اضسجاه لثÁ““ ةÒخألأ تأونضسلأ
ةحضصلأ يمدختضسŸ ةبضسنلاب ىتحو اهطيfiو ةأأرŸأ
ديزأأ ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو تلجضس ثيح ،““ةيمومعلأ

دقو ،9102 ةنضس لÓخ (320.530.1) ةدلو نويلم نم
حلاضصم صضعبل ةهوضشم ةروضص““ ¤إأ ةيعضضولأ هذه تدأأ
ا‡““ دحأو ريرضس ‘ ناتأأرمإأ دقرت تناك نيأأ ،ةدلولأ
أذه عضضو ¤إأ –هبضسح – دÓبلل ايلعلأ تاطلضسلاب عفد
ةلمج ذاختأو ةيحضصلأ تايولوألأ ةمدقم““ ‘ فلŸأ

.““ جÓعلأ ةيعون Úضس– دضصق تأءأرجإلأ نم
ةدعب لوؤوضسŸأ تأذ ركذ لمأو◊اب لفكتلأ Úضسحتلو
اهنيب نم ةيمومعلأ تاط-ل-ضسلأ ا-ه-تذ-خ-تأ تأءأر-جأ
مألأ ةحضصل ةه-جو-م ة-ضصضصخ-ت-م تا-ضسضسؤو-م ءا-ضشنإأ
اميضسل  ،نطولأ نم تايلو ةدع ىوتضسم ىلع لفطلأو
ددع باعيتضسأ ىلع ةرداق لكايه ¤إأ رقتفت يتلأ كلت
باعي-ت-ضسلأ ةرد-ق ن-م ع-فر-لأ بنا-ج ¤إأ ،ل-مأو◊أ
.أÒبك اطغضض Êاعت يتلأ تاضسضسؤوŸاب
نم ديدعلأ ىوتضسم ىلع لجضسŸأ زجعلأ كأردتضسإلو
ةرأزولأ تددح لمأو◊أ ءاضسنلاب لفكتلأ ‘ تايلولأ

موقت ي-لÙأ ىو-ت-ضسŸأ ى-ل-ع ة-ي-ع-جر-م ة-ضسضسؤو-م
ديلوتلأو ءاضسنلأ بط ةحلضصم ىلع يوت– ةبوانŸاب

متي يتأوللأو لمأو◊أ لابقتضسأ نام-ضضل ل-قألأ ى-ل-ع
ةلاكول حيرضصت ‘ وهنضشأأ نب فيضضي ،ايموي نهليو–

ةرأزولأ ةناعتضسإأ ،ىرخأأ ةهج نم.ةيرئأز÷أ ءابنألأ
عاطق-ل-ل د-ي-لو-ت-لأو ءا-ضسن-لأ بط ‘ Úي-ئا-ضصخألا-ب
مضسو-م لÓ-خ ا-م-ي-ضسل ،ة-بوا-نŸأ نا-م-ضضل صصاÿأ
بنا-ج ¤إأ ““أÒب-ك ا-ط-غ-ضض““ فر-ع-ي يذ-لأ ف-ي-ضصلأ
ةيندŸأ ةمدÿأ ءأدأأ راطإأ ‘ ءابطأÓل لداعلأ عيزوتلأ

.–لوؤوضسŸأ تأذ هدكأأ ام بضسح–
ةحضصب لفكتلأ لا‹ ‘ نيوكتلأ ىوتضسم نم عفرللو
ه-ن-م Êا-ع-ت يذ-لأ ط-غ-ضضل-ل ا-ف-ي-ف-خ-تو ل--مأو◊أ
تاطلضسلأ تلوح ةيعما÷أ ةيئافضشتضسإلأ تاضسضسؤوŸأ
تاضسضسؤوŸاب ديلوتلأو ءاضسنلأ بط حلاضصم ةيمومعلأ
ةيئافضشتضسإأ حلاضصم ¤إأ ةي-مو-م-ع-لأ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ

أذه ‘ ةيحضصلأ ةيطغ-ت-لأ ز-يز-ع-ت د-ضصق ة-ي-ع-ما-ج
ةضسأردل ة-ي-ن-طو ة-ن÷ بي-ضصن-ت بنا-ج ¤إأ ،لاÛأ

لداع عيزوت نامضضل ةضصاÿأ تأدايعلأ حتف تابلط
.نطولأ تايلو لك Èع
¤إأ رقتفت يتلأ بون÷أو ايلعلأ باضضهلأ قطانÃ امأأ
تاط-ل-ضسلأ تد-ضس د-ق-ف د-ي-لو-ت-لأو ءا-ضسن-لأ ءا-ب-طأأ
قيرط نع نواعتلأ راطإأ ‘ زجع-لأ أذ-ه ة-ي-مو-م-ع-لأ
،ةضصضصختŸأ ةيبنجألأ ةيبطلأ تاثعبلاب ة-نا-ع-ت-ضسإلأ

ةحضصب لفكتلل ةيبوكلأو ةينيضصلأ Úتثعبلأ رأرغ ىلع
.لفطلأو مألأ
لخأد ديلوتلأ حلاضصم نم ةكبضش دوجو نم مغرلابو
اهجراخو ماعلأ عاطقلاب ةيئا-ف-ضشت-ضسإلأ تا-ضسضسؤوŸأ
يبطلأ داتعلأ نم ةÒظح بناج ¤إأ صصاÿأ عاطقلاب
لم◊أ نوعباتي نيذلأ ةحضصلأ يينهم نم ددعو ماهلأ
نأأ ““ وهنضشأ نب روتكدلأ دكأ ،ةروكذŸأ تاضسضسؤوŸاب
‘ ÚنطأوŸأ تاجايتحأ لك بلت ⁄ لئاضسولأ هذه لك

.““لم◊اب لفكتلأ لا‹
لظت تلÓتخأ ةد-ع““ نأ ل-ضصت-م قا-ي-ضس ‘ فا-ضضأأو
ديلوتلأو ءاضسنلأ بط حلاضصم ىوتضسم ىلع ةرمتضسم
Úيئاضصخألأ ءابطألأ ددع ‘ لجضسŸأ زجعلأ““ ببضسب
تاضسضسؤوŸاب طاضشنلأ أذه ةعيبط ¤إأ أذه اعجرم ،““
ن-م-ضض ف-ن-ضصي يذ-لأ ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ
مئأدلأ روضض◊أ يعدتضسيو ““ةيبطلأ تلا-ج-ع-ت-ضسإلأ““
.لكايهلأ هذه ىوتضسم ىلع ءابطألأ ءلؤوهل
ة-يرأو÷أ ة-ح-ضصلأ تا-ضسضسؤوŸ ما-ع-لأ ر-يدŸأ د-كأأو
Úيئا-ضصخألأ ءا-ب-طألأ نأأ ر-خآأ بنا-ج ن-م ةرأزو-لا-ب
Ìكأأ““ هرابتعاب صصاÿأ عاطقلأ وحن ةرجهلأ نولضضفي

تأÎف بايغ عم بتأورلأ ةيحان نم أزيف–و ةيبذاج
عاطقلأ صسكع هب ة-ي-ب-ط تلا-ج-ع-ت-ضسإلأو ة-بوا-نŸأ
.ماعلأ

صصاÿا عاطقلل ةعبات ةدايع11 عم دقاعتلا
ةشساردلا ديق

تانيمأاتلل ينطولأ قودنضصلل ما-ع-لأ ر-يدŸأ د-كأأ
مويلأ ةياغ ¤إأ ” هنأ ءأرجألأ لامعلل ة-ي-عا-م-ت-جإلأ
11و صصاÿأ عاطقلل ةع-با-ت تأدا-ي-ع9 عم دقاع-ت-لأ
مو-ضسرŸأ ق-فو كلذو ة-ضسأرد-لأ د-ي-ق د-جو-ت ىر-خأأ
يذلأ0202–30–42 ‘ خرؤو-م06–02 مقر يذيفن-ت
تائيه Úب ةمŸÈأ ةيجذو-م-ن-لأ ة-ي-قا-ف-تلأ دد-ح-ي
ةيئافضشت-ضسإلأ تا-ضسضسؤوŸأو ي-عا-م-ت-جإلأ نا-م-ضضلأ
.ةدلولاب لفكتلل ةضصاÿأ
ريدŸأ هب حرضص ام بضسح ةي-قا-ف-تلأ هذ-ه فد-ه-تو
ةقفأرم““ ¤إأ ,ةياف◊ نامحرلأ دبع ,قودنضصلل ماعلأ
تأوذو ايعامت-جأ ن-ه-ل ن-مؤوŸأ ل-مأو◊أ تا-ه-مألأ
تأءأدأأ ‘ ةيقحألأ طورضش Úفوتضست يتأوللأ قوق◊أ
ءأرجألأ لامعلل Úقودنضصلل ي-عا-م-ت-جلأ نا-م-ضضلأ
. ““ءأرجألأ Òغو
تأدايعلأ ‘ رفوتت نأ بجي يتلأ ÒياعŸأ صصوضصخبو

هنأأ لوؤوضسŸأ تأذ لاق ةيقافتلأ هذه ‘ اهطأرخإل
فورظلأ ل-ك ى-ل-ع ةدا-ي-ع-لأ ر-فو-ت يرور-ضضلأ““ ن-م
ةيلودلأ ÒياعŸأ قفو طاضشنلأ أذه ةضسرامŸ ةمزÓلأ

اهنيب نم تاضصاضصتخأ ةدع ‘ ءابطأأ رفوت اميضسل
ةدلولأ يثيدح لافطألأو ديلوت-لأو ءا-ضسن-لأ صضأر-مأأ
ىلع نور-ه-ضسي ن-يذ-لأ Úي-ب-ط-لأ ه-ب-ضشو صشا-ع-نإلأو
اقبط عاطقنأ نودبو ةأأرملل ةلماكلأ ةيحضصلأ ةياعرلأ
.““ةيقافتإلأ ماكحأÓل
عضضو قود-ن-ضصلأ““ نأأ ¤إأ ثد-ح-تŸأ تأذ را-ضشأأ ا-م-ك
ةأأرŸأ ةبلاطم نود ءافضشلأ ماظنب لمعت ةيمقر ةيضضرأأ
يتلأ تأءأدآلأ ‘ ةيقحألأ ة-ق-ي-ثو را-ضضحإا-ب ل-ما◊أ

نكÁ ل ا-م-ك ،ة-ي-م-قر-لأ ة-ي-ضضرلأ تأذ Èع ل-م–
غ-ل-ب-م يأ ع-فد-ب ل-ما-ح-ل-ل ةدا-ي--ع--لأ ة--ب--لا--ط--م
.““–لوؤوضسŸأ تأذ فيضضي–يليمكت
اهنإاف ة‹ŸÈأ ةيرضصيقلأ تأدلولاب قلعتي اميف امأأ
قودنضصلل قبضسŸأ قافتإلأ ¤إأ»– حضضوأ امك – عضضخت
بيبطلل للعŸأ حأÎقإلإأ دعب ““صسونزاك““ وأأ ““صسانك““
ةيلم-ع ءأر-جإأ ر-مألأ ى-ضضت-قإأ أذإأو Úح ‘ ج-لا-عŸأ

لفكتلأ مت-ي-ف ةدلو-لأ لÓ-خ ة‹Èم Òغ ة-ير-ضصي-ق
ةبقأرŸأ تأءأرجإأ قفو هت÷اعمو يب-ط-لأ ل-م-ع-لا-ب
.““ ةيدعبلأ ةيبطلأ
ةأأرŸأ اهنم ديفتضست يتلأ تامدÿأ ةيقافتإلأ دد–و
صصوضصنŸأ ةيفأز÷أ تأÒعضستلأ قفو ةدلولأ ءانثأأ

نم عفدلأ ماظن راطإأ ‘ ةئاŸاب001 ةبضسنب اهيلع
اهل نمؤوŸأ نأأ يأأ ءافضشلأ ةقاطب لامعتضسإاب Òغلأ لبق
يأأ نعفدت ل (ةجوزلأ) قوق◊أ تأوذ وأأ ايعامتجأ

.–قودنضصلل ماعلأ ريدŸأ ركذي– ‘اضضإأ غلبم
أذه نأ ىرخأأ ةهج نم ة-يا-ف◊ د-ي-ضسلأ ح-ضضوأ ا-م-ك
لفكتلأ Úضس– ‘ مهاضسيضس تاي-قا-ف-تإلأ ن-م عو-ن-لأ
نأ ¤إأ أÒضشم ،ة-مورÙأ ق-طا--نŸا--ب ل--مأو◊ا--ب
اعضسأو ايرأوج ا-ي-مÓ-عإأ ا-ط-طfl ع-ضضو قود-ن-ضصلأ

ةضصاÿأ ليضصافتلأ لك حرضشل تأد-ي-ف-ت-ضسŸأ مÓ-عإل
ىلع ةحاتŸأ لاضصتإلأ تأون-ق ل-ك Èع ة-ي-قا-ف-تإلا-ب
. يئلولأ وأأ يزكرŸأ ىوتضسŸأ
تانيمأاتلل ينطولأ قودنضصلأ نأا-ب ة-ب-ضسا-نŸا-ب ر-كذو
ىقلت ذيفنتلأ زيح ةيقافتإلأ لوخد ذنم ةيعامتجإلأ
تأدايعلاب تأدلولاب لفك-ت-ل-ل بل-ط007 ن-م د-يزأأ
.صصاÿأ عاطقلل ةعباتلأ
Úب ةيقافتأ مأربأ طرافلأ ويام رهضش ‘ ” دق ناكو

لامعلل ةيعامتجلأ تانيمأات-ل-ل ي-ن-طو-لأ قود-ن-ضصلأ
Òغل يعامتجلأ نامضضلل ينطولأ قودنضصلأو ءأرجألأ
ةضصاخ ةيئاف-ضشت-ضسأ تا-ضسضسؤو-م (9) ع-ضستو ءأر--جألأ
نم عفدلأ ماظن) دقاعتلأ راطأ ‘ ,ةدلولاب لفكتلل
تاضسضسؤوŸأ ىل-ع ط-غ-ضضلأ ف-ي-ف-خ-ت-ل (Òغ-لأ ل-ب-ق
تأدلولل Òبكلأ ددعلل رظنلاب ةيمومعلأ ةيئافضشتضسلأ
دجتضس ةيقاف-تلأ هذ-ه نأأ ا-م-ك ,ا-يو-ن-ضس ة-ل-ج-ضسŸأ
ةيئانثتضسلأ ةيحضصلأ فورظلأ لظ ‘ Ìكأأ اهتيمهأأ
انوروك صسوÒف ي-ضشف-ت ر-ثأ دÓ-ب-لأ ا-ه-ضشي-ع-ت ي-ت-لأ
.دجتضسŸأ

ةدلولا لوح صصاÿا عاطقلا عم دقاعتلا
زايتمإا باطقأا ءاششنإا ىلع عجششيشس

تاضسضسؤوŸاب ديلوتلأو ءاضسنلأ بط ‘ نوضصتfl دكأأ
قيدانضص Úب دقاعتلأ نأأ ةيمو-م-ع-لأ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ
عاطقلل ةعباتلأ تأدا-ي-ع-لأو ي-عا-م-ت-جإلأ نا-م-ضضلأ
ىلع عجضشيضس تأدلولا-ب ل-ف-ك-ت-لأ لا‹ ‘ صصاÿأ
ءاضسنلاب لف-ك-ت-لأ لا‹ ‘ زا-ي-ت-مإأ با-ط-قأأ ءا-ضشنإأ““
فيفخت ¤إأ ةفاضضإلاب ،““يمومعلأ عاطقلاب لمأو◊أ
.ةيمومعلأ ةيئافضشتضسإلأ تاضسضسؤوŸأ ىلع طغضضلأ
د-ي-لو-ت-لأو ءا-ضسن-لأ بط ة-ح-ل-ضصم صسي--ئر ح--ضضوأأو
Êراب) ““دومح ةضسي-ف-ن““ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ ة-ضسضسؤوŸا-ب
مامت-هإأ نأأ ،حو-ط‹ نأر-ق-م رو-ضسفوÈلأ ،(ا-ق-با-ضس
ءأرجإأ ذاختأو لما◊أ ةأأرŸاب ةيمومع-لأ تا-ط-ل-ضسلأ
ةضصاÿأ تأدايعلأو قيدانضصلأ Úب ة-ي-قا-ف-تإأ ع-ي-قو-ت
ىلع تأدلولاب لفكتلأ Úضس– ‘ لاfi ل مهاضسيضس““
ى-ل-ع ط-غ--ضضلأ ف--ي--ف--خ--تو يرأو÷أ ىو--ت--ضسŸأ
ةيعما÷أ اميضس ةيمومعلأ ةيئافضشتضسإلأ تاضسضسؤوŸأ

.““ اهنم
ديلوتلأو ءاضسنلأ صضأرمأأ ةحلضصم صسيئر بحر امك
Êاضسح““ ةيموم-ع-لأ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ تا-ضسضسؤوŸا-ب
نم ,يب-ي-ط ف-ضسو-ي رو-ضسفوÈلأ ,صشأر◊ا-ب ““يدا-ب

ةأأرŸأ حيÒضس““ يذلأ ديد÷أ ءأرجإلأ أذهب هبناج
رفويو ةبعضص فورظ ‘ اهلمح عضضت يتلأ لما◊أ
أÒضشم ،““يبطلأ هبضش كلضسلأو تÓباقلأ ىلع ده÷أ

ام لدب صصتıأ بيبطلأ““ نأأ ¤أ راطإلأ أذه ‘
اهفضصو ة-ير-ضصي-ق تا-ي-ل-م-ع01 ير--ج--ي نا---ك

ةيفاقتإلأ هذه مأربإأ دع-ب مو-ق-ي-ضس ,““ة-ي-ن-ضضŸأ»ب
.““ فورظلأ نضسحأأ ‘ تايلمع5 وأأ ةعبرأاب مايقلاب
ءاضسنلأ بط ةحلضصم صسيئر هنع Èع حايترلأ صسفن
ةيع-ما÷أ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ ة-ضسضسؤوŸا-ب د-ي-لو-ت-لأو
اميف ,دأدع ديزوب رو-ضسفوÈلأ ,““ا-ضشا-ب ى-ف-ط-ضصم““
نم –هبضسح–صضفخي-ضس يذ-لأ رأر-ق-لأ أذ-ه صصخ-ي
ظاظتكإأو تا-ي-ف-ضشت-ضسŸأ ي-مد-خ-ت-ضسم ةا-نا-ع-م““
تأردق قاف يذلأ ةر-ضسألأ ل-غ-ضش ةرد-قو ح-لا-ضصŸأ

ىلع عيقوتلأ نأاب أدكؤوم ،““Òث-ك-ب تا-ضسضسؤوŸأ هذ-ه
تاضسضسؤوŸأ عاجÎضسإأ““ نمضضيضس ةروكذŸأ ةيقافتإلأ
““ةيضسيئر-لأ ا-ه-ت-م-هŸ ة-ي-ع-ما÷أ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ
ةروطخ لكضشي يذلأ لم◊اب لفكت-لأ ‘ ة-ل-ث-م-تŸأ
. ةدلولأ دنع ةدقعŸأ تلا◊أ صضعبو
لم◊اب لفكتلل لئاهلأ دد-ع-لأ نأأ بي-ب-ط-لأ Èت-عأو
ةÈتعم ةينأزيمو Óيو-ط ا-ت-قو ذ-خأا-ي““ ي-ع-ي-ب-ط-لأ
هبضشو ةيبط مقطأأ صصيضصخت لÓخ نم ىفضشتضسملل

تأدايعلأ نم Ìكأأ فلكت ةينقت ةحلضصمو داتعو ةيبط
.““ ةضصاÿأ
لمكŸاب““ صصاÿأ عاطقلأ ىرخأأ ةهج نم فضصوو
تأدايع-لأ ل-ف-ك-ت نأأ أزÈم ،““ي-مو-م-ع-لأ عا-ط-ق-ل-ل
دعاضسيضس ةيعيبط-لأ تأدلو-لأ ن-م ءز-ج-ب ة-ضصاÿأ

نامضض ىلع ةيعما÷أ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسإلأ تا-ضسضسؤوŸأ
.““ لمأو◊أ ءاضسنلل دي÷أ لفكتلأ
هبضشو ةيبطلأ تاطاضشنلأ ةريدم اهبناج نم تدكأأو
ةضسيفن““ ةيعما÷أ ةيئافضشتضسإلأ ةضسضسؤوŸاب ةيبطلأ

،جوجح ةبيهو روضسفوÈلأ ،( اقباضس Êراب) ““دومح
تلجضس ةضسضسؤوملل ديلوتلأو ءاضسنلأ بط ةحلضصم نأأ

ليربأ لÓخو ةدلو647 هدحول صسرام رهضش لÓخ
ةÎف لÓخ ددعلأ أذه عافترأ ةعقوتم ,005 نم ديزأأ
. فيضصلأ
نلضضفت لمأو◊أ ءاضسنلأ““ نأأ ةثدحتŸأ تأذ تلاقو
ثودح نم افو-خ-ت ي-مو-م-ع-لأ عا-ط-ق-لا-ب ةدلو-لأ
صصاÿأ عاطقلاب اهب لف-ك-ت-لأ ن-كÁ ل تأد-ي-ق-ع-ت

نلمحي يتأوللأو ةنمزŸأ صضأرمألأ تÓماح ةضصاخ
.““ يعيبطلأ هعضضوم Òغ ‘ انينج
لبق-ت-ضست ة-ح-ل-ضصŸأ نأأ ¤إأ ة-ب-ضسا-نŸا-ب ترا-ضشأأو

صضفر اهل قحي ل»و نطولأ ءاحنأأ عيمج نم لمأوح
اهيلإأ يمتنت يتلأ ةقطنŸأ تناك امهم ةنطأوم ةيأأ
ىلع نايحألأ بلاغ ‘ اه-ترد-ق مد-ع ن-م م-غر-لا-ب
.““بلطلل ةباجتضسإلأ
بط ةحلضصÃ ةيضسيئرلأ ةلباقلأ اهتهج نم تÈعو
ةجلث ةديضسلأ  ،ةضسضسؤوŸأ تأذب د-ي-لو-ت-لأو ءا-ضسن-لأ
ةديد÷أ ةيقافتإلأ عيقوتل اهحايترإأ““ نع ،ي-ن-ي-ن-قأأ
تأداي-ع-لأو ي-عا-م-ت-جإلأ نا-م-ضضلأ ق-يدا-ن-ضص Úب
كÓضسألأ عيمج ىلع ده÷أ رفوتضس يتلأو ةضصاÿأ
فيضصلأ مضسوم لÓخ اميضس ل ،يمومعلأ عاطقلاب
. ““تأدلولأ ةبضسن عافترأ فرعي يذلأ
ةيلو-ل د-ي-لو-ت-لأ ح-لا-ضصم ف-ل-تfl نإا-ف ةرا-ضشإÓ-ل
نم ديزأ9102 ةنضس لÓخ تلجضس ةمضصاعلأ رئأز÷أ

Êراب ىفضشتضسم يتأاي ثيح ،(841.86) ةدلو فلأ86
ىÈكلأ تايفضشتضسملل ةبضسنلاب201.01 ـب ةمدقم ‘

ةبضسنلا-ب ةدلو6659 ـب صشأر◊أ ىف-ضشت-ضسم ه-ي-ل-ي
.ةيرأو÷أ تاضسضسؤوملل

9102 ةنشس ةدلو نويلم نم ديزأا ليجشست
حÓ-ضصإأو نا-ك--ضسلأو ة--ح--ضصلأ ةرأزو تل--ج--ضسو

9102 ةنضس ةدلو نوي-ل-م ن-م د-يزأأ تا-ي-ف-ضشت-ضسŸأ
ي-ب-ط-لأ ط-ضسو-لا-ب تر-ج ر-ئأز÷ا-ب (320.530.1)
.صصاÿأو يمومعلأ Úعاطقلاب معدŸأ

ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسلأ تا--ضسضسؤوŸا--ب ةدلو710.978
. ةئاŸاب58 ةبضسنب ةيمومعلأ

ةضصاÿأ ةيئافضشتضسلأ تاضسضسؤوŸاب  ةدلو00.651
.ةئاŸاب51 ةبضسب
. ةئاŸاب76.07 ةبضسنب ةيعيبط ةدلو214.137
. ةئاŸاب23.92 ةبضسنب ةيرضصيق ةدلو155.303
: ةيمومعلا ةيئافششتشسلا تاشسشسؤوŸاب
: اهنيب نم ةئاŸاب58 ةبضسنب ةدلو710.978–
. ةئاŸاب69.67 ةبضسنب ةيعيبط ةدلو705.676 –
. ةئاŸاب30.32 ةبضسنب ةيرضصيق ةدلو015.202 –
عاطقلل ةعبات-لأ ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسلأ تا-ضسضسؤوŸا-ب ++
:صصاÿأ

: اهنيب نم ةئاŸاب51 ةبضسنب ةدلو600.651 –
. ةئاŸاب32.53 ةبضسنب ةيعيبط ةدلو569.45 –
. ةئاŸاب67.46  ةبضسنب ةيرضصيق ةدلو140.101 –

طضسولا-ب ةدلو438.679 تلج-ضس8102 ة-ن-ضس ‘
Úعاطقلاب معدŸأ يبطلأ

اهيعونب يموم-ع-لأ عا-ط-ق-لا-ب ةدلو344.958 –
. ةيرضصيقلأو ةيعيبطلأ

اهي-عو-ن-ب صصاÿأ عا-ط-ق-لا-ب ةدلو193.711 –
. ةيرضصيقلأو ةيعيبطلأ

: لكايهلل ةبشسنلاب++
: يمومعلأ عاطقلأ °°

ديلولل صصضصfl ريرضس6899 ل عضستت ةحلضصم142–
.

ريرضس0723 ـل عضستت ةيرأوج ديلوت ةحلضصم024 –
.ةروطخ لكضشي ل يذلأ لم◊اب لفكتلل
:صصاÿأ عاطقلأ°°

ةضسرا‡ اهل صصخرم ةيئافضشت-ضسأ ة-ضسضسؤو-م541 –
ةضسضسؤومÚ 202ب نم ديلوتلأو ءاضسنلأ بط طاضشن
نأديŸأ ‘ لمعت
ءا-ضسن-لأ بط ‘ Úضسرا-مŸأ دد-ع نإا-ف Òكذ--ت--ل--ل
هÒظن فعضض نم ديزأأ صصاÿأ عاطقلاب د-ي-لو-ت-لأو
لباقم  يئاضصخأ5161 لضصي ثيح يمومعلأ عاطقلأ

تقولأ ‘ يمومعلأ عاطقلل ةعباتلأ لكاي-ه-لا-ب756
تاضسضسؤوŸابÚ 01ب نم تأدلو9 هيف ىرŒ يذلأ
 .ةيمومعلأ ةيئافضشتضسلأ

11 عقاولا نم
اهررحيشس ةدلولا نأاششب ةشصاÿا تادايعلاو يعامتجإلا نامشضلا قيدانشص دقاعت

 ةيعما÷ا تايفسشتسسŸا تايلوؤوسسم ¤وأا ديلوتلا تامدخ Úسس–
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تاجاجتحأو تأرهاظم تعلدنأ امدنع ^
ةيأدب ‘ (يبرعلأ عيبرلأ) ىمشسي ام لود ‘

هذه عمقل ةيشسايشسلأ ةمظنألأ تأا÷و1102
نمألأ ىلع ظاف◊أ ةع-يرذ-ب تأر-ها-ظŸأ
اهشسأأر ىلعو برغلأ لود تفقو رأرقتشسلأو
ا-ه-ع-مو ة-ي-ك-ير-مألأ ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ

Òغو ةيبر-ع ة-ي-طأر-قÁد Òغ تا-مو-ك-ح
اهعمقو ةلودلأ باهرإأ هتمشسأأ ام دشض ةيبرع

لود-لأ هذ-هو ،ر-ها-ظ-ت-لا--ب بع--ششلأ ق◊
عيبرلأ) فشصو تقلطأأ يت-لأ ي-ه ة-ي-بر-غ-لأ
.يبعششلأ كأر◊أ ىلع (يبرعلأ
ةمظنأأ نم هعبتي نمو برغلأ معد رÈم ناك
تاجا-ج-ت-حÓ-ل ة-ق-ط-نŸأ ‘ ة-ي-شسا-ي-شس
اهقح ضسرا“ بوعششلأ نأأ ةيبرعلأ ةيبعششلأ

ةمظنأأ ةهجأوم ‘ جاجتحلأو رهاظتلأ ‘
دعب ى-ت-حو ،ة-ي-طأر-قÁد Òغو ةد-ب-ت-شسم

هب موقت فنع تايلمعل كأر◊أ أذه لtو–
Òمدتل فدهت ةحلشسم ةيبا-هرإأ تا-عا-م-ج

ةيقرعلأو ةيفئاطلأ ةنت-ف-لأ ةرا-ثإأو ة-لود-لأ
ةمعأدلأ لودلأ Òغت ⁄ نطولأ ةدحو ددهتو
دم ‘ ترمتشسأو ا-ه-ف-قو-م كأر◊أ أذ-ه-ل
،لاجرلأو حÓشسلأو لاŸاب ةشضراعŸأ ىوق
ا-ه-ت-مد-ق ي-ت-لأ تأرÈم-ل-ل تف-ت--ل--ت ⁄و
وأأ ر-شصم وأأ ضسنو-ت ‘ ءأو--شس تا--مو--ك◊أ

فينعلأ اهكولشس رÈت يتلأو ايبيل وأأ ايروشس
‘ ضسفنلأ نع عافدلأ قايشس ‘ جردني هنأاب

ةشسرا‡و ،ة-ي-جرا-خ تÓ-خد-ت ة-ه-جأو-م
ةهجأومو رأرقتشسلأو نمألأ ظفح ‘ اهقح
انيأأر دقو ،نطولأ رأرقتشسأو نمأأ ددهت ىوق
ناطوأÓل بأرخ نم ع-ي-بر-لأ أذ-ه ة-ج-ي-ت-ن
لا‹ ‘ ركذي مدقت يأأ نود ،ةنتفلل ةراثأو
نم نإأ لب ،ناشسنإلأ قوقحو ةيطأرقÁدلأ
لقأأو ةيطأرقÁد لقأأ ناك ةطلشسلأ م-ل-ت-شسأ
نم مهقبشس ن‡ ÚنطأوŸأ قوق◊ ًامأÎحأ

.ماكح
تاجاجتحأ علدنت ا-مد-ن-عو ل-با-قŸأ ‘و
هل ةيلأوم لود ‘ وأأ برغلأ لود ‘ ةيبعشش

ةدشساف ةيروتاتكد ةمظنأأ اهتمكح نإأو ىتح
وأأ تمشصلأ برغلأ لودو ن-ط-ن-ششأو مز-ت-ل-ت
تاهج ةمهتم تاجاجت-حلأ هذ-ه د-ق-ت-ن-ت

ةيبن-جأأ تا-ه-ج وأأ نو-نا-ق-لأ ن-ع ة-جرا-خ
ى-ل-ع ي◊أ لا-ثŸأو ،ا-ه-ئأرو فو-قو--لا--ب
تاجاجتحلأ ىلع مك◊أ Òياعم ةيجأودزأ
‘ يرجي ام ÚلايكÃ ل-ي-ك-لأو ة-ي-ب-ع-ششلأ
.مايألأ هذه ةدحتŸأ تايلولأ

‘ Òهام÷أ جورÿ لوألأ مو-ي-لأ ذ-ن-م-ف
ة-ير-شصن-ع-لأ د--شض ةد--ح--تŸأ تا--يلو--لأ
ل ةيرشصنع يهو ،تأونشس ذ-ن-م ة-م-كأŸÎأ
،ليئأرشسإأ ‘ ىوشس ⁄اعلأ ‘ اهل Óًيثم ىرن
ضسر◊أ رششنب ًأروف يكيرمألأ ضسيئرلأ رمأأ
عرأوششلأ ¤إأ ضشي÷أ لأزنإاب ددهو ينطولأ
نيرهاظتŸأ ًامهتم تاجاج-ت-حلأ ع-م-ق-ل

ÃثÒلب ،ةمألأ ةدحو يددهمو بغششلأ ي
ةأدا-ع-م““ ة-عو-م‹ ما-ه-تأ ن-ع عرو-ت--ي ⁄

““AFITNA““ مشساب ةفورعŸأو ““ةيششا-ف-لأ
اتوشسينيم ةيلو ‘ تاجاج-ت-حلأ ةدا-ي-ق-ب

ةكر◊أ هذه ف-ن-شصي-شس ه-نأأو ة-ي-ك-ير-مألأ
ضضع-ب تف-قو ا-م-ك .““ة-ي-با-هرإأ ة-م-ظ-ن-م““
ضسيئرلأ بنا-ج ¤إأ ة-ي-بوروألأ تا-مو-ك◊أ
تأر--ها--ظŸا--ب د--يد--ن--ت--لأ ‘ بمأر--ت
.نيرهاظتŸأو

قو-ق-حو ة-ي-طأر-قÁد-لأ ز-ي--ح نأأ كشش ل
برغلأ لودو ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ناشسنإلأ
لودلأ ‘ دوجوم وه ا‡ Èكأأ ماع لكششب
ام نأأ ًاشضيأأ ركذتن نأأ انيلع نكلو ،ةيبرعلأ
ناك ةيطأرقÁد نم برغلأ لود هيلإأ تلشصو
Úنشسلأ تائم لأوط تأزا‚إأ ةمكأرم ةجيتن
بورحو تأروث لودلأ هذه تدهشش اهلÓخو
ضضع-ب ‘ ا-ه-م-ك-ح ى-ل-ع ¤أو-تو ة-ي-ل--هأأ
ةيزانو ةيششاف ةمظنأأ ةيخ-يرا-ت-لأ ل-حأرŸأ
قوقح خيشسÎل ًأÒخأأ رمألأ لآأو ،ةيروتاتكدو
،ةيموقلأ ةلودلأ ةدايشس ضضر-فو ة-ن-طأوŸأ
نم لودلأ هذه Êاعت مويلأ ¤إأو كلذ عمو
ةوÌلأ ‘ توافتلأو ةيقبط-لأو ة-ير-شصن-ع-لأ
ةينيم-ي-لأ تا-عز-ن-لأ ا-ه-ي-ف د-يأز-ت-ت ا-م-ك
ةديد÷أ ةيلأÈيللأ ر-ط-ي-شستو ة-فر-ط-تŸأ
.ةششحوتŸأ
دهعلأ ةثيدح يهف ةي-بر-ع-لأ لود-لأ ‘ ا-مأأ
نأأ زوجي لو ةيطأرقÁدلابو لÓق-ت-شسلا-ب
ةهيبشش ةيطأرقÁد ةلاح زا‚إأ اهنم رظتنن

Ãدلأ ‘ دوجوم وه اÁةيبرغلأ تايطأرق،
رأو÷أ لود فرط نم ديدهت لfi اهنأأ امك

،لغاششلأ اهلغشش ينمألأ ضسجاهلأ لعج ا‡
نم دحلل ضسجاهلأ أذه تفظو نإأو ىتح
نع ًاعافد ينعي ل أذه .ÚنطأوŸأ تايرح

اهطاقشسأ ” يتلأ اهيف اÃ ةيبرعلأ ةمظنألأ
ثيح يبرعلأ عيبرلأ ىمشسي ام ىشضوف لÓخ
نم ًاشصاق-ت-نأ لو ،دود◊أ زواŒ ا-هدا-شسف

لاكششأأ لكل ءوجللأو رهاظتلاب بعششلأ قح
تاير◊اب ةبلاطملل ةيملشسلأ تاجاجتحلأ
نأأ لإأ ،داشسفلأ ةهجأو-مو ة-ي-طأر-قÁد-لأو
Òمدتل ًاططfl نا-ك ًا-ي-بر-ع ىر-ج يذ-لأ
يبرعلأ يموقلأ عورششŸأو ةينطولأ ةلودلأ
،يطأرقÁدلأ لاق-ت-نلأ ردأو-ب ضضا-ه-جإأو
اكير-مأأ ه-شسأأر ى-ل-عو بر-غ-لأ ف-ظو د-قو
ة-ي-ب-ع-ششلأ بلا-طŸأو ي-ب-ع-ششلأ بشضغ--لأ
ذيفنتل ةيطأرقÁدلأو Òيغتلاب ةعورششŸأ

flطط (أ ىشضوفلأÿÓةق) تثد– يتلأ
بشصنم اهلغشش ءانثأأ ضسيأر أزيلأدنوك اهنع
،9002-6002 ةيكيرمألأ ة-ي-جراÿأ ر-يزو
دكؤوي ايبيلو ايروشس ‘ مو-ي-لأ هد-ها-ششن ا-مو
برغلأ لود قافنو يبرعلأ ع-ي-بر-لأ ة-بوذ-كأأ
ةيمÓشسإلأو ةيبرعلأ ةمظ-نألأ ن-م ا-هÒغو
ةلاح لو“و معدت تلأز امو تمعد يتلأ
.ايبيلو ايروشس ‘ ىشضوفلأ
ةيبرغلأ ةمظنألأ دن-ع Òيا-عŸأ ة-ي-جأودزأ
اهتاشسايشس نم ل-ي-شصأأ ءز-ج ة-ي-لا-م-شسأأر-لأ
يتلأ ةيتامغأÈلأ اهتفشسلف نمو ا-ه-كو-ل-شسو
،ئدابŸأ ىل-ع ح-لا-شصŸأ نأا-شش ن-م ي-ل-ع-ُت
ةيكيرمألأ ةموك◊أ قح نم نوك-ي ف-ي-ك-ف
اهتشسرا‡ نعرششت نأأ بر-غ-لأ تا-مو-ك-حو
‘و اهنأدلب ‘ نيرهاظتŸأ عمقل ةفينعلأ

نمألأ ظفح ةعيرذب اهل ةع-با-ت-لأ نأد-ل-ب-لأ
،عم-تÛأو ة-لود-لأ ةد-حوو رأر-ق-ت-شسلأو
نم اهÒغ ىل-ع ق◊أ أذ-ه ر-ك-ن-ت ا-م-ن-ي-ب
نو-ك-ي ف-ي-كو ؟تا-مو-ك◊أو ة--م--ظ--نألأ
ًاشصوشصخو بون÷أ ⁄اع ‘ نور-ها-ظ-تŸأ
بأوشص ىلع يبرع-لأ ع-ي-بر-لأ ى-شضو-ف لود
متي امني-ب ،م-ه-ب-نا-ج ¤إأ فو-قو-لأ بج-يو
ىو-قو ة-ي-ب-ع-ششلأ Òها-م÷أ ى-ل-ع م-ك◊أ
ىلعو برغلل ةفيل◊أ لودلأ ‘ ةشضراعŸأ
Úشضفأرلأ راشسيلأ ىو-قو Úنو-لŸأو دو-شسلأ
‘ ةيرشصنعللو ةيروتات-كد-لأو دأد-ب-ت-شسÓ-ل
نوددهي مهنأاب برغلأو ةدح-تŸأ تا-يلو-لأ

فنشصت فيكو ؟هرأرقتشسأو نطولأ ةحلشصم
ة-موا-ق-م تا-كر-ح ةد-ح--تŸأ تا--يلو--لأ

رام-ع-ت-شسلأ د-شض ل-شضا-ن-ت ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف
،ة-ي-با-هرإأ تا-عا-م-ج--ك ي--ل--ي--ئأر--شسإلأ
.؟ةيرشصنعلأ لاكششأأ أأوشسأأ رامعتشسلأو

‘ ىرجي ام فيشصوت ‘ ةغلابŸأ ديرن ل
ًاعيبر هرابتعأ ةجرد-ل ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ
يعولأ ةجرد نأل ضضعبلأ ركذ امك ًايكيرمأأ
ةي-ك-ير-مألأ فأر-طألأ ل-ك د-ن-ع ة-ي-لا-ع-لأ
بايغو ةلودلأو ةمألأ ةدحو ىلع اهشصرحو
عفديشس ةرششا-بŸأ ة-ي-جراÿأ تÓ-خد-ت-لأ

ف-قوو رو-مألأ ط-ب-شضل فأر-طألأ ع-ي-م-ج
‘ ًأÒثك Òغيشس يرجي ام ناك نإأو ،ديعشصتلأ
لخأد ي-عا-م-ت-جلأو ي-شسا-ي-شسلأ ع-شضو-لأ
ل-كو Úنو-لŸأو دو-شسلأ ح-لا-شصل ا-ك--ير--مأأ
نم دحيشس هنأأ امك ةده-َط-شضŸأ تا-ي-ل-قألأ

¤وأأ نوك-ت د-قو ،فر-ط-تŸأ Úم-ي-لأ ةو-ق
عط-ق ة-ي-ب-ع-ششلأ تا-جا-ج-ت-حلأ تأزا‚إأ
أذهو ،ةيناث ةيلول بمأرت ى-ل-ع ق-ير-ط-لأ

تاجاجتحلأ عم هلماعت ة-ي-ف-ي-ك-ب طو-ن-م
نم د◊أو تلزان-ت Ëد-ق-ت-ل هدأد-ع-ت-شسأو
.ةيرشصنعلأو ةيزأزفتشسلأ هتاشسايشس
‘ مدقتلأ ةيمهأو ةميق نم للقن ل انك نإأ

ةد-ح-تŸأ تا--يلو--لأ ‘ تا--ير◊أ لا‹
⁄ مهنأأ لإأ ًامومع برغ-لأ ‘و ة-ي-ك-ير-مألأ
يذلأ جذومنلأو ةيطأرقÁدلأ ةحأو أودوعي
‘ ÚلايكÃ مهليك نأأ امك ،هب ءأدتقلأ بجي
ة-ي-شسا--ي--شسلأ ة--م--ظ--نألأ ى--ل--ع م--ك◊أ
ل-ك-ب كك-ششي ة-ي-ب-ع-ششلأ تا-جا-ج-ت-حلأو
نأاششب مهمعأز-مو ة-ي-شسا-ي-شسلأ م-ه-ف-قأو-م
نا-شسنإلأ قو-ق-حو تا-ير◊أ ن-ع عا-فد--لأ
.ةروهقŸأ بوعششلأ ةرشصانمو
‘ يرجي ام نإاف ق-ب-شس ا-م ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب
ةيبعشش تاجاجتحأ نم ةدح-تŸأ تا-يلو-لأ
ضسيئرلابو ةطرششلأ لاجر ع-م-ق-ب د-يد-ن-تو
ةيمشسر-لأ ة-لود-لأ تا-شسشسؤوÃو بخ-ت-نŸأ
ةيطأرقÁدل-ل ةد-يد-ج ة-برا-ق-م بل-ط-ت-ي
ة-ن-ي-كاŸأ تنا-ك نإأ ا-مو تا-با--خ--ت--نلأو
مÓعإلأو لاŸأ لوغت لظ ‘ ،ة-ي-با-خ-ت-نلأ
ةرداق ،ينيميلأ دŸأو ةيرشصن-ع-لأ ي-ششف-تو

ام أذه .بعششلأ مك◊ لشضفألأ رايتخأ ىلع
.مداق لاقم ‘ هل قرطتنشس

..سشاربا ميهاربإا .د ^
قباضس ينيطضسلف ريزوو بتاك

ةبولطم ةنراقم ..يكيرم’ا عيبرلاو يبرعلا عيبرلا
جروج لتقم رثإا ىلع ةيرشصنعلا دشض تارهاظم نم ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ ةدع ندم هدهششت ام
رشضحتشسي ةيبرغلا لودلا ديدعل تاجاجتحلا دادتماو ةطرششلا لاجر دي ىلع0202 ويام52 موي ديولف
تاجاجتحاو تارهاظم ةهجاوŸ ةحلشسŸا ةوقلا ¤إا ءوجللا ‘ تاموك◊ا قح ةلأاشسم ثحبلاو ششاقنلل

وأا تاموك◊ا كولشس ىلع ءاوشس مك◊ا Òياعم ةيجاودزاو ،دÓبلا ‘ رارقتشسلاو نمألا ددهت ةيبعشش
ةيبعشش تاجاجتحا نم ةدحتŸا تايلولا ‘ يرجي ام لÓخ نم رمألا براقنشسو ،ةيبعششلا تاكرحتلا ىلع
. (يبرعلا عيبرلا) ىمشسي ام لود ‘ يرجي لاز امو ىرج امو
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؟نم نطو اكÒمأا .. سسوبمولوك لاث“ طاقضسإا
ةÒشسم ‘ تاطÙأو عئاقولأ ةلشسلشس Úب ^

طا-ق-شسإأ ود-ب-ي ،ة-ي-كÒمألأ تا-جا--ج--ت--حلأ
،اكÒمأأ فششتكم لاث“ ÚيكÒمألأ ÚجتÙأ
وينوي01 ءاعبرألأ راهن ،ضسوبمولوك رفوتشسيرك
،ةيزمرلاب أزانتكأ تأروطتلأ Ìكأأ نم ،يرا÷أ

مامأأ قيرط-لأ ح-ت-ف Êا-ب-شسإلأ ف-ششك-ت-شسŸا-ف
نيذلأ قيقرلأ ةراجتل Úيبوروألأ Úن-طو-ت-شسŸأ

دÓبلأ نأأ ،ةيئأدع ايأونبو ءلوح نويعب ،أوظحل
فداشص اميف ،ناك-شسلا-ب ة-لو-هأا-م Òغ ة-غرا-ف
مهيلع قلطأأ ،تاباغلأ ‘ امأو-قأأ ف-ششك-ت-شسŸأ
ضضرأأ أاطو هنأأ هداقت-عل ،ر-م◊أ دو-ن-ه-لأ بق-ل
أذهبو .رمحأأ ءلؤوه نول بشستحأ هنألو ،دنهلأ

اكÒمأأ ةأاششن ةÒشس حتف نو-ج-تÙأ دا-عأأ د-ق-ف
اهتانوكم تر-حا-ن-تو ،تر-هدزأو تما-ق ي-ت-لأ
زيلكنإلأ نون-طو-ت-شسŸأ نا-ك ا-م-ي-ف ،ةد-يد÷أ
نويدن-لر-يألأو نو-ي-لا-غ-تÈلأو نو-يد-ن-لو-ه-لأو
يمرت ،ةجودزم ةمهم ¤إأ Úفرشصنم مهÒغو
،ةهج ن-م Úي-ل-شصألأ نا-ك-شسلأ لا-شصئ-ت-شسأ ¤إأ
نم ةقرافأأ بلجب دابع-ت-شسلأ دا-شصت-قأ ءا-شسرإأو
‘ لمعلل ،لشسÓشسلاب نيديقم ،تأر-م-ع-ت-شسŸأ
.لئأوألأ ناكشسلل ةدئاعلأ ةعشساششلأ يشضأرألأ
ءاج ضسوبمولوك لاث“ طاقشسإأ نأأ ظحول دقو
‘ نوتشسلوك درأودإأ لاث“ طاقشسإأ ىلع مايأأ دعب

لاثمتلأ بحاشصو ،ةيناطيÈلأ لوتشسيرب ةنيدم
،رششع عباشسلأ نرقلأ ‘ قيقرلأ راŒ رابك نم
Òظن ،لاث“ ةنيدŸأ ة-يد-ل-ب ه-ل تما-قأأ د-ق-ف

لثمو ،ضسرأدمو تايفششتشسŸ هتاعÈّتو هتامدخ
لول ،ةدومfiو ةليلج تاعÈتلأو تامدÿأ هذه
تعمŒ لاثمتلأ بحاشص اهقفنأأ يتلأ لأومألأ نأأ
ةيدلبلأ تلمع ام أذهو ،قيقرلأ ةراŒ نم هيدل

!هب اهÒكذتب نوّجتÙأ ماقف ،هلهاŒ ىلع
أوطقشسأأ نيذلأ ÚجتÙأ نأأ رابخألأ ضضعب ‘
Úيلشصألأ ناكشسلأ نم م-ه ضسو-ب-مو-لو-ك لا-ث“
ةجوم نإاف ،رابخألأ هذه تّحشص أذإأو .اكÒمأل
تلشصو اكÒمأاب فشصعت يتلأ هذه تاجاجتحلأ
،دÓبلأ خيرات نع ةدا-ق-لأ ة-لءا-شسم ة-ط-ق-ن ¤إأ
نم ÚيÓم ةدابإأ ‘ نونطوتشسŸأ ح‚ فيكو
‘ ةيدعŸأ ضضأرمألأ رششنب Úيلشصألأ ناكشسلأ

نم مهلقنو ،تاباغلأ راجششأأ عطقو ،مه-فو-ف-شص
عيقوتو ،ضسباfi ‘ مهعشضوو ،رخآأ ¤إأ ناكم
ديزŸأ ةرداشصÃ اهشضقن مث ،مهعم تايقافتلأ

حيلشستلأ قراف نم ةدافتشسلأ مث ،مهيشضأرأأ نم
ÿتجتنأأ نأأ دوويلوهل قبشس ةنحاط كراعم ضضو
ناكشسلأ ريوشصت ” ثيح ،اهنم مÓفألأ تأرششع
يذلأ رقبلأ ي-عأر ما-مأأ Úششحو-ت-م Úي-ل-شصألأ
أذهبو .مهب ةÁزه-لأ قا◊إأ ‘ ةّر-م ل-ك ح-ج-ن-ي
خيرا-ت-لأ ر-يوز-ت را-ع ،ةدا-بإلأ را-ع ¤إأ فا-شضي
مث ،ةيئامنيشسلأ ةطرششألأ Èع ةيرشصنعلأ جيورتو
.لافطأÓل ةشصشصıأ اهيف اÃ ،ةينويزفلتلأ
ىلع ةيمشسرلأ ةيأورلأ باح-شصأ م-غرأأ ا-م-ن-ي-بو
قحب دابعتشسلأو يرشصنعلأ زييمتلاب فأÎعلأ
ل--شصألأ يوذ Úي---لا◊أ Úي---كÒمألأ دأد---جأأ
ىلع ركنُت ةيمشسر-لأ ة-يأور-لأ نإا-ف ،ي-ق-ير-فألأ
كلت ىلع مهتماقإأو مهدوجو Úيلشصألأ ناكشسلأ
تب-ك-ترأ ي-ت-لأ ح-بأذŸأ ن-ع ز-ف-ق-تو ،ضضرألأ
نع ةيلوؤوشسŸأ اياحشضلأ ليم– ع-م ،م-ه-ق-ح-ب
،يشضأرألأ ىلع تاعأزن ¤إأ رمألأ درو ،مهئاقشش
ا-م-ي-ف) ءلؤو-ه طا-شسوأأ ‘ ضضأر-مألأ را-ششت-نأو

نيذلأو ،(ةي-مو-ثر-ج بور-ح م-هد-شض تشضي-خ
ٍتامدخ نوقلتيو ،تايمfi ‘ ايلاح نو-م-ي-ق-ي

،يئيبلأ راشصحلل نوشضّرعتيو ،ةدودfi ةيموكح
.. ةمشسن ÚيÓم ةثÓث و-ح-ن م-هدأد-ع-ت غ-ل-ب-يو
ىلع قيفشص را-ت-شس لأد-شسإأ ير-ج-ي ه-نأأ م-هألأو
مهنأأو ،ضضرألأ باحشصأأ مهرابتعاب ،م-ه-خ-يرا-ت
ىلع مهدوجو ‘ نوقباشسلأ ،لئأوألأ نويكÒمألأ

نرقلأ لئأوأأ Úيبوروألأ Úنطوت-شسŸأ تأر-ج-ه
تّدشصت يتلأ ةيبرعلأ بتكلأ Úبو .رششع عباشسلأ

Òنم يروشسلأ ثحابلأ باتك زÈي ،ةيشضقلأ هذهل
ا-كÒمأأ .. ر-خآلا-ب ة-ي-ح-شضت-لأ ق-ح““ ضشك-ع--لأ
بتكلل ضسيرلأ ضضا-ير) ““ة-ي-عا-م÷أ تأدا-بإلأو
ع-قو-م ن-م يذ--لأو ،(2002 ،توÒب ،ر-ششن--لأو
دشصري ،ءايحأل تأداهششلأو ةينايعلأ ةدهاششŸأ
بلا-ك-ت ف-ي-كو ،Úي-ل-شصألأ نا-ك--شسلأ خ--يرا--ت
‘ أولششف امدعب ،مهلاشصئتشسأ ىلع نونطوتشسŸأ
.نورق ةثÓث ضضرألأ ‘ ًأديبع لمعلل مهÒخشست
يذلأ ضشحوتŸأ تشسكولوهلأ أذه نمأزت دقو
راهدزأ عم ةمشسن نويلم ةئم نم Ìكأأ ةايحب ىدوأأ

Œأ دافحأأ لشصأوي اميف ،قيقرلأ ةراŸنطوتشسÚ
لوشصو ،Úيلشصألأ ناكشسلأ قحب رزاÛأ راكنإأ
،ًاقحلو ًاقباشس ةيلشصأأ ةّمأأ مهدوجو راكنإأ ¤إأ
ةئوانŸأ مهخيراتل مه-ت-يأور ى-ل-ع م-ي-ت-ع-ت-لأو
يتلأ بتكلأ نم ٍةنأزÿو ،دووي-لو-ه تا-ها-ف-ت-ل

امك ،اهل Úششُم ريوزتب موقتو ،قئاق◊أ بج–
يعولأ لظ ،بب-شسلأ أذ-ه-لو .ضشك-ع-لأ ظ-حÓ-ي
نع زفقلأ عم كلذو ،افّو‹ دئاشسلأ يكÒمألأ
ماعلأ Òمشضلأ لشسغ عمو ،دÓبلل يلعفلأ خيراتلأ

،Úيلشصألأ ناكشسلأ نم ÚيŸÓأ ةدابإأ رزو نم
مث ،ة-قرا-فألأ دا-ب-ع-ت-شسأ ع-م بن-ج ¤إأ ا-ب-ن-ج

زييمتلأ ضسير-ك-تو ،ءلؤو-ه ةا-ي-ح-ب ة-ي-ح-شضت-لأ
ٍلاجرل ٍةئيشضم ٍتاطfi عمو ،مهدشض يرشصنعلأ

.نلوكنيل ماهأربأأ لثم
تاجاجتحلأ ةجوم تتاب ،مّدقت ام ءوشض ‘و
نع ةطرششلأ تاشسشسؤوم ةلءاشسم زواجتت ةمراعلأ

Œهجو ‘ يّدحتلأ راه-ششإأو ،ة-ّظ-ف-لأ ا-ه-تأزوا
ءانثتشسأ مدع عم) ضضيبلأ نم ÚبشصعتŸأ ةÓغ
نوعفدي ن‡ ،مهددع ةلآاشض ىلع ،دوشسلأ ةÓغ
لدب ،حوتفم ي-ل-هأأ عأز-نو ي-قر-ع زر-ف هاŒا-ب
ةنطأوم لجأأ نم ،(‘اقثلأو ي-شسا-ي-شسلأ زر-ف-لأ

هلك كلذو ،ةزجان ةيعامتجأ ةلأدعو ةيواشستم
ٍتاّطحÚ Ãي-كÒمألأ Òشصب-ت-ب بحرأأ ق-فأأ ¤إأ
ةشضهن نإأ ثيح .مهخيرا-ت ‘ ءأدو-شس ة-ي-شسا-شسأأ
يتلأ تايحشضتلاب انÎقأ مل◊أ رو-ل-ب-تو ا-كÒمأأ
اهرشسأاب دÓبلأ نأابو ،دÓبلأ رامعإل دوشسلأ اهلذب

ءÓيتشسلأ نأأو ،ةيلشصألأ لئا-ب-ق-لأ تا-ئŸ ٌكل-ُم
،ةيز‹ تاشضيوع-ت نود-ب ” م-ه-ي-شضأرأأ ى-ل-ع
،مهد-شض ةدا-بإلأ بر-ح ن-ع رأذ-ت-علأ نود-بو
يعولأ ‘ ةيكÒمألأ روذ÷أ ىقبت ل ىتح كلذو
Ëدشسلأ ‘ حّنÎتو ،ءأوهلأ ‘ ًةق-ل-ع-م د-ئا-شسلأ
تاحفشصلابو ضسيلدتلأو ريوز-ت-لا-ب ة-خ-ط-ل-مو
.ةّوحمŸأ
ة-ي-كÒمألأ ة-شسشسؤوŸأ Úطا-شسأأ ي-ف--ت--ك--ي لو
Úنيدتم نمو فّرطتŸأ Úميلأ نم اشصوشصخ)

،هتيهبتو ،خيراتلأ كلذ نع زفقلاب ،(Úنيهشصتم
بعششل أومّمشص ،مهتأداهتجأ ر-خآأ ‘ ،م-ه-ن-ك-لو
Èع ““رم◊أ دونهلأ““ Òشصم يهاشضي أÒشصم رخآأ
نأأ Úطشسلف بعششل دأري ثيح ،““نرقلأ ةقفشص““
عناشصمو تأرك-شسع-مو تا-ي-مfi ‘ ه-ّجز م-ت-ي

حيتافم ةلتÙأ ة-لود-لأ ح-ن-م ع-م ،ةد-عا-ب-ت-م
ضضرألأ قوف وه امو ،أّوجو أرحبو أّرب ،دÓبلأ
ٍةيشسايشس ٍةشسشسؤوم نم مه-نا-مر-حو ،ا-ه-ت– ا-مو
نولوحتي ثيحب ،ةيلود ٍةيامح يأأ نمو ،ةيدايشس
،(ةشصيخر ةلامع) ةيرشصع ةئ-ي-ه ‘ د-ي-ب-ع ¤إأ

ÿدششأأ عامطأأ قيق–و ،ةيدوهيلأ ةلودلأ ةمد
ع-م-تÛأ ‘ ة-ير-شصن-عو ا-فّر-ط-ت تا--ئ--ف--لأ
اهنأاب اهوعشضأو اهفشصي ةطخ يهو .يليئأرشسإلأ
لجأأ نم ،لعفلاب كلذك يهو ،راهدزلأو مÓشسلل
‘و ،ةبول-شسŸأ ضضرألأ ى-ل-ع Úل-تÙأ مÓ-شس
،أذهبو ..Êوي-ه-شصلأ عور-ششŸأ را-هدزأ ل-ي-ب-شس
¤إأ ،ةطÿأ لÓخ نم ،ةيÈعلأ ةلودلأ لّوحتت
نأأ لبق ،ةيرشصنعلل ةعلق خشسÎتو ،ةرغشصم اكÒمأأ
لّوحتي اميف ،ةيبرعلأ ة-ق-ط-نŸأ ى-ل-ع ضضي-ف-ت
مÓشسل Úموعزم Úشضفأر ¤إأ نوين-ي-ط-شسل-ف-لأ

رششع عباشسلأ نرقلأ تافشصأوÃ مÓشس ،موعزم
يواÁرلا دومfi ^                                         .يكÒمألأ

““دنباه تإا ريو موور اذ““ ناونع ت– تاركذم رششن

ةلءاضسملل هضضرعت ةÒثك ““تازواŒ““ باكتراب بمارت مهتي نوتلوب
نمألأ راششتشسم نأأ ةعم÷أ ةيكÒمأأ رششن رأد تنلعأأ  ^

تيبلأ يد– ررق ،نو-ت-لو-ب نو-ج ،ق-با-شسلأ ي-مو-ق-لأ
هÈتعي ام هيف فششكي تأركذ-م با-ت-ك ر-ششنو ضضي-بألأ

Œىدعتت ،بمأرت دلا-نود ،ضسي-ئر-لأ ا-ه-ب-ك-ترأ تأزوا
.ةلءاشسملل اشضيأأ هشضرعت دقو اينأركوأأ ةيشضق
هتأركذم رششن نم اقباشس نوتلوب رذح دق بمأرت ناكو
لواحو ،ضضيبلأ تيب-لأ ‘ ا-شسي-ئر لأز-ي ل و-ه ا-م-ي-ف

fiبك ءأزجأأ نأأ معزب كلذ نع نوتلوب ينث هوماÒنم ة
.ةياغلل ةيرشس ةفنشصم باتكلأ ةدام
امدق يشضميشس هنإأ لاق ،Îشسوششو نوÁاشس ،رششانلأ نكل
تإأ ريو موور أذ““ نأونع لم– يتلأ تأركذŸأ رششنب

‘ لوقلاب ءأرقلأ ةشسامح أÒثم ،وينوي32 ‘ ““دنباه
دلانود كديري ل يذلأ باتكلأ وه أذه““ ‘احشص نايب

.““هأأرقت نأأ بمأرت
طغشضلأ ت– Êأاب رعششأأ انأأ““ نوتلوب لوق نايبلأ لقنو
يلمع ةÎف لÓخ بمأرت هذختأ ماه رأرق يأأ ديدحتل

.““هباختنأ ةداعإأ تاباشسحب اعوفدم نكي ⁄
اهبكترأ تافلاfl قثويشس نوتلوب نأأ ¤أ رششانلأ تفلو
ىلع Òخألأ اهشسرام يت-لأ طو-غ-شضلأ ىد-ع-ت-ت بمأر-ت
وج ،يطأرقوÁدلأ هشسفانم عم قي-ق-ح-ت-ل-ل ا-ي-نأر-كوأأ
.ضسرغنوكلأ ‘ هتمكاfiو هماهتل تدأأو ،ندياب
بكترأ بأونلأ ضسل‹ نأاب لوقي““ نوتلوب نأأ فاشضأأو
ر-شصح Èع ة-م-كاÙأ لÓ-خ ة-شسرا-مŸأ ‘ ءا-ط-خأأ
تناك يذلأ تقولأ ‘ ،اينأركوأاب قيشض لكششب ماهتلأ

Œة-ه-ي-ب-ششلأ بمأر-ت تأزوا Ãاي-نأر-كوأأ ع-م ه-ل-ع-ف ا
.““لماكلاب ةيجراÿأ هتشسايشس قاطن ىلع ةدوجوم

ةيلمع هتأركذم ‘ فشصيشس نو-ت-لو-ب نإأ نا-ي-ب-لأ لا-قو
.بمأÎل ““ةتتششŸأو ةشضقانتŸأ““ رأرقلأ ذاختأ
مرشضıأ يروهم÷أ تاشسايشسلأ عناشص نوتلوب رداغو
تاهجو ‘ فÓخ دعب Èمتبشس ‘ هبشصنم ،ددششتŸأو
.ةيلامششلأ ايروك لوح ةشصاخ ،بمأرت عم رظنلأ
لوح ةلئشسأأ حرط ديعيشس هباتك رششنب يشضŸأ هرأرق نكل
نأ بمأرت ةمكاfi لÓخ هتداهششب هئلدأ مدع ببشس
لدب هليشضفتو ،تأزواŒ بكترأ ضسيئرلأ نأأ دقتعي ناك
.هعيبو باتك رششن كلذ نم
‘ ةيطأرقوÁدلأ ةيلقألأ م-ي-عز ر-مو-شش كا-ششت لا-قو

ةدا-ه-شش نإأ بمأر-ت ة-ئÈت ت“ ثي-ح خو-ي-ششلأ ضسل‹
Úيروهم÷أ عانقإأ ‘ د-عا-شست نأأ ن-كÁ نا-ك نو-ت-لو-ب
.ضسيئرلأ لزعب نيددŸÎأ

ضضراع ايشسور دشض أددششتم اجهن ىنبتي يذلأ نوتلوبو
Œ004 ةميقب ةيركشسع تأدعاشسم ضضيبألأ تيبلأ ديم

تناك يذلأ تقولأ ‘ اينأركوأل ةشصشصfl رلود نويلم
ن-م Úمو-عدŸأ Úي-لا-شصف-نلأ برا– ا-ه-تأو-ق ه-ي-ف
.وكشسوم
ÁÒدولوف Êأركوألأ ضسي-ئر-لأ ى-ل-ع بمأر-ت ط-غ-شضو
قيق– حتف ىلع هث◊ ةيفتاه ةŸا-ك-م ‘ ي-ك-شسن-ل-يز
‘ زاغلل ةكرشش ‘ لمعي يذلأ ندياب وج ل‚ قحب
.دÓبلأ
ةرمأؤوم هنأاب بأونلأ ضسل‹ ‘ هماهتأ بمأرت فشصوو

اينأركوأأ ىلع هشسرام يذلأ طغشضلأ نأأ أÈتعم ،هيلع
.ةدحتŸأ تايلولأ ةحلشصŸ ناك

ت’اكو ^
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31 ‘اقثلا
: ةصشوصشوب لمأا ةنانفلا

..““يدلب تنب ي‰اغتسسمو ““تاحنلأ““ ‘ يروهظ نع رذتعأأ““
””تاّحنلا”” لصسلصسÃ هيف ترهظ اÃ اهقانتعا مدعل اهئاصضر مدع نع ،ةصشوصشوب لمأا ،ةيرئاز÷ا ةنانفلا
زمليف لغيإا جاتنإاو ،يÒمصسلا يد‹ جارخإاو ،سضوع ةنيثب فيلأات نم0202 ناصضمر ‘ سضرُع يذلا
،ايعصش وبأا ايل ،راصصن وب فيزوج ،يÎم يليإا ،طايخ لصساب بناج ¤إا اهتلوطب نمو ،نانصس لامج اهبحاصصل
.مهÒغو يدن÷ا انيراد

ـه1441لاوصش22ـل قفوملا م0202ناوج41دحأ’ا

ةفيسض ةسشوسشوب لمأا ةنا-ن-ف-لا ت-ّل-حو ^
سضرعُي يذلا ““انيلع تحار““ جمانرب ىلع
يمÓعإلا عم ةيئاسضفلا ا-ن-ل ةا-ن-ق ى-ل-ع
.دادح ماسشه
سس-ُق ل-سسل-سسŸا نأا تن-ي-بو ،نيأازج ¤إا مّ
ببسسب كلذو ،طقف ةقلح51 هنم سضرُعو
ملظ ا-م اذ-هو ،ا-نورو-ك سسوÒف را-سشت-نا
نم هلمكأاب ينفلا رداكلاو يماردلا لمعلا

flل---ث‡و بتا---كو جرÚ، نإا ة--ل--ئا---ق
Òغ فرظلاو تقولا ‘ رّوسص لسسلسسŸا
‘ ة-سشو-سشو--ب تدأا ثي--ح ،Úب--سسا--نŸا

لاو-ن““ ة-ي-سصخ-سش ““تا-ّح-ن-لا““ ل-سسل--سسم
ىد-ل ا-هر--ثأا تكر--ت ي--ت--لا ““ي--حŸÓا
‘ اهروهظ ن-م م-غر-لا ى-ل-ع رو-ه-م÷ا
ءا-ه-ت--نا م--ث ن--مو ة--سسماÿا ة--ق--ل◊ا
⁄ ةحوتفم ةدقعم ةكبح نمسض لسسلسسŸا
.لسسلسسŸا ثادحأا لمكُت
‘ اهتبرŒ تبحأا اهنإا ةسشوسشوب تلاقو
لÓ-خ ن-م سصقار-لا ي-ئا-ن-غ-لا حر-سسŸا
ةقرف عم ارخؤوم اهتمدق يتلا ةيحرسسŸا
يت-لا ““ة-ن-ي-ث-بو ل-ي-م-ج““ ي-هو Ó-كارا-ك
اهفيسشرأاو اهخ-يرا-ت-ل ة-فا-سضإا ا-هÈت-ع-ت
ةقل◊ا لÓخ تسضرعت-سسا ا-م-ك ،ي-ن-ف-لا

،ةددعتم تاجهلب ثدحتلا ىلع اهتردق
ةيدؤوم ىحسصفلا ةيبرعلا ةغللاب تملكتف
د-ها-سشم تدأا م-ث ،ا-ي-خ-يرا--ت اد--ه--سشم
،ة-ير-سصŸا ،ة-يرو--سسلا تا--ج--ه--ل--لا--ب
اه-ت-ج-ه-ل-ب تثد– اÒخأاو ،ة-ي-سسنر-ف-لا
حيار اي““ ةينغأا ةيدؤوم ةيرئاز÷ا ةيلسصألا
.““رفاسسم نيو
نأا اهتعاطتسساب نا-ك نإا ا-ه-لاؤو-سس ىد-لو
هبسشت ة-ي-مارد ة-بر-ج-ت-ب ادد‹ كÎسشت

نأا ةسشوسشوب تحسضوأا ،““ةوخألا““ لسسلسسم
ل مخسض ينف لمع وه ““ةوخألا““ لسسلسسم

Áا ىدل رركتي نأا نكŸنمو ،ماع لك لثم

اذهب هتاذ لمعلا ىلع لوسص◊ا بعسصلا
موجنلا نم لئاهلا مكلاو ليم÷ا سصنلا
اهسسفن Èتعت اه-نأا-ب تفا-سضأاو ،ءا-يو-قألا
اهنوكب رختفتو ة-يرو-سسلا ا-مارد-لا ة-ن-با
.اهنم تقلطنا
ي‰اغتسسم مÓحأا داقتنا سصخ-ي ا-م-ي-فو
ةركاذ““ لسسلسسم ‘ ا-ه-ئا-يزأا بب-سسب ا-ه-ل
لك نكت ا-ه-نإا ة-سشو-سشو-ب تلا-ق ““د-سس÷ا
مÓ-حأل ر-يد-ق-ت--لاو ة--بÙاو ماÎحلا
ترختفاو اهدلب ةنباب تزت-عا اŸا-ط-لو
ةلوؤوسسم نأاب ة-ح-سضو-م ،ا-سضيأا ا-هد-ل-ب-ب
ي-ت-لا ي-ه ل-سسل--سسŸا اذ--ه ‘ ءا--يزألا
اهل ةقÓع ل نأاو اهءا-يزأا ا-ه-ل ترا-ت-خا
اهد-ل-ب يذؤو-ت نأا د-ير-ت لو ر-مألا اذ-ه-ب
.اهسسابلب

ةدع حرط اهمسسا نأا ة-سشو-سشو-ب تف-سشكو
نكل ““ةبيهلا““ لسسلسسم ‘ ةكراسشملل تارم
اهنأا ةدكؤوم .اه-ي-ل-ع سضر-ع-ُي ⁄ نآلا ¤إا
يروسسلا نانفلا عم ادد‹ لمعلا ىنمتت
رعاسشم لك اه-ل ن-ك-ت ا-ه-نأاو ن-سسح م-ي-ت
.ريدقتلاو ماÎحلا
اهنأا اهئاقل ةيا-ه-ن ‘ ة-سشو-سشو-ب تن-ّي-بو
دعب Óيلق ةيماردلا ةكر◊ا نع تدعتبا
اهت-ن-بل ا-ه-با‚إا بب-سسب كلذو ا-ه-جاوز
ةلئاق ،Úماع وحن اه-لز-ن-م ‘ تسسل-ج-ف
ءيسش لك ‘ اهدناسسي اهجوزو ةّرح اهنإا
امدنع اديعسس نوكيو اهتن-هŸ م-ه-ف-ت-مو
،ادج ةقيمع امهتقÓعف ؛اهنف ‘ حجنت

اهتلئاعو نفلا Úب تÒُخ اذإا اهنأا ةدكؤوم
 .ةلئاعلاو تيبلا راتخت فوسسف

ت’اكو\ث.ق ^

⁄اعلا نادلب بوŒ ””سسفنتلا عيطتصسأا ’»

ديولف جروجب نوفتحي ⁄اعلأ ونانف
يتلا ةيرسصنعلا ىلع تاجاجتحلا تناك ^

،دوسسألا يقيرفإلا ـ يكيرمألا توم اهلعسشأا
ءاحنأا ‘ ينف ماهلإا ردسصم ،ديولف جروج

ا-يرو-سس ‘ تا--يراد--ج ن--م ،ةرو--م--عŸا
‘ ي-ت-ي-فار-ج مو-سسر ¤إا ..نا--ت--سسكا--بو
.يبوÒن

ديولفل مخسض م-سسر حل Úلر-ب رو-سس ى-ل-ع
رفسصألا نو-ل-لا-ب ةÒب-ك فور-ح هراو-ج-بو
كلت ،““سسفنتلا عيطتسسأا ل““ ةرا-ب-ع ل-ك-سشت
هسسافنأا ظفلي نأا لبق اهررك يتلا تاملكلا
ةن-يد-م ‘ سضي-بأا ي-طر-سش م-ث-ج نأا د-ع-ب

هقنع ىلع هتبكرب ةيكيرمألا سسيلو-با-ي-ن-م
Ÿىلع سضبار وهو قئاقد عسست نم برقي ا

.سضرألا
لاقف ،رمسسألا زيزع ،يروسسلا نانفلا امأا
لÓخ نم نماسضت ةلاسسر ثعبي نأا ديري هنإا

.هتيرادج
د-ياز-ت ا-ند-ه-سش ا-مد-ع-ب““ ر-م--سسألا لا--ق
تا-يلو-لا ‘ دو-سسلا د-سض ة--ير--سصن--ع--لا
لك عم فوقولا انبجاو نم نألو ،ةدحتŸا
انمسسر ،⁄اعلا لوح ة-ي-نا-سسنإلا ا-يا-سضق-لا
‘ دسسألا تارئاط هترمد رادج ىلع مويلا
هيلإا تداعأا ديولف روسص نأا فاسضأاو .““بلدإا

‘ او-ل-ت-ُق ن-يذ-لا ا-يرو-سس لا-ف-طأا ةرو-سص
قسشمد ‘ ةيواميك اهنأاب هب-ت-سشي تا-م-ج-ه
.نوخيسش ناخو
قرط دحأاب زجا-ح نا-ك ،نا-ت-سسنا-غ-فأا ‘و

اقأا رهم اهيلع مسسر يتلا ةماÿا وه لوباك
ترآا) ةعوم‹ ءاسضعأا دحأا وهو ،Êاطلسس
.Úطسشانلا Úنانفلل (زدرول
،نآلا ةيŸاع ةيسصخسش ديولف جروج““ لاق
هترسشب ببسسب ةدحتŸا تايلولا ‘ لتُقو
نأل زييمتلل “ل“ لوقن نأا ديرن ...ءادوسسلا
.““عفنلاب دوعي ل زييمتلا
يذلا ،ودوجود نانفلا روسص ،سسيراب ‘و
عراوسشلا نارد-ج ى-ل-ع م-سسر-لا-ب ر-ه-ت-سشا
،بمار-ت د-لا-نود ،ي-ك-ير--مألا سسي--ئر--لا
،ديولف قنع ىلع هتبكرب طغسضي يطرسشك
باتك-لا ن-م ة-خ-سسن-ب كسسÁ و-ه ا-م-ن-ي-ب
.سسدقŸا
وهو ،بماÎل ةروسص ¤إا ةيراد÷ا Òسشتو
‘  ،زنوج تناسس ةسسينك مامأا لي‚إلا عفار
ةوقلاب ةطرسشلا تحازأا امد-ع-ب ن-ط-ن-سشاو
ءÓ-خإل ة-ب-ير-ق ة-ق-يد-ح ن-م Úج-تÙا
.هل ةقطنŸا
تانحاسشلا اهب عيسشت يت-لا ،نا-ت-سسكا-ب ‘و
نانفلا مسسر ،ةيهاز ناولأاب اهيلع موسسرŸا

ةروسص ي-سشتار-ك ‘ م-ي-قŸا ي-ل-ع رد-ي-ح
.هتيب ‘ رادج ىلع ديولفل
ى-ل-ع م-سسر-ل-ل قو-ت-ي يذ--لا ي--ل--ع لا--ق
ةسصاÿا هتلاسسر رسشنل ادد‹ تانحاسشلا
كلت تنولو عومسشلا هذه تمسسر““ ديولفب
.““هل اÁركت هقنع لوح ليلكإاك راهزألا

ث.ق ^

ىفصشŸا هتمزلأا ةيحصص ةكعو دعب

 رهأزوب ديم◊أ دبع نانفلأ نوروزي نويلfi نولوؤوسسم
نبا ،رهازوب ديم◊ا دبع ،نانفلا ىقلت ^

Úلوؤوسسم فرط نم ةرايز ،ةلسشنخ ةيلو
fiيلÚ اب كلذو ،ةفاقثلا عاطقبŸةسسسسؤو

،““ةلب نب دمحأا““ ةيئافسشتسسلا ةي-مو-م-ع-لا
مرسصنŸا ءاثÓثلا موي ذنم دجاوتي ثيح

نم بسسح ،ةيحسص ة-ك-عو-ب ه-ت-با-سصإا ر-ثإا
.ةفاقثلا ةيريدم
ةرايز-لا هذ-ه نأا-ب رد-سصŸا تاذ ح-سضوأاو

ةحسص ىلع نانئ-م-طلا ل-جأا ن-م““ تءا-ج
““.هتايونعم نم عفرلا اذك و نانفلا
ديم◊ا دبع ،نانفلا نبا ناسس◊ ادانتسساو

ةينغألا ديمعب بقلŸا هدلاو نإاف ،رهازوب
نم ةÒخألا ةنوآلا ‘ ى-نا-ع ،ة-ي-سساروألا
مزأاتت نأا لبق سشارفلا همزلأا يذلا سضرŸا

ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي ءا-سسم ة-ي-ح-سصلا ه-ت-لا--ح
دمحأا ىفسشتسسم ¤إا هلقن ”و ،مرسصنŸا
نآلا دقري ثيح ةيلولا ةمسصاعب ةلب نب
جئاتن روهظ راظتنا ‘ جÓ-ع-ل-ل ع-سضخ-يو
.اهل عسضخ يتلا ةيبطلا ليلاحتلا
هدلاو نأاب رهازوب ناسسح ديسسلا فاسضأاو

اهنم سضارمأا ةدع نم Êاعي ديم◊ا دبع
ةوÓع يومدلا طغسضلا عافتراو يركسسلا

مزتلي هتلعج ىرخأا ةيحسص تاديقعت ىلع
.لزنŸا

ديم◊ا دبع نا-ن-ف-لا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
““ةزيول““ ةينغأا بحاسص ،ةنسس67 ،رهازوب
ةلسشنخ ةيلو Êانف رهسشأا نم ادحاو دعي
مدق ثيح ،مومعلا ىلع سساروألا ةقطنمو

لاوط ةيودبلاو ةيواسشلا Êاغألا تارسشع
امك  ،ةنسس15 نم Ìكأل تدتما ةينف ةÒسسم
ىسسيع ةي-سصخ-سش3891 ة-ن-سس سصم-ق--ت
ةيتاذلا ةÒسسلا لوح م-ل-ي-ف ‘ Êو-مر÷ا
.يقاوبلا مأا ةيلو نبا لحارلا نانفلل

توأا03 ةياغ ¤ا32 نم ةيصسنرفلا زولوتب ةعباصسلا هتعبط حتفت

““بÓكيرفأأ““ ناجرهم ‘ سضرعي ““نافرع““
لو-طŸا ي-ئاور-لا م-ل-ي-ف--لا ل--هأا--ت ^

،يد-م-ح م-ي-ل-سس ،ه-جرı ““نا--فر--ع““
““بÓكيرفأا““ ناجرهŸ ةعباسسلا ةعبطلل
ةنيد-م ‘ توأا03 ¤إا32 نم مظ-نŸا
.مليفلا قيرف بسسح ،ةيسسنرفلا زولوت
يذلا ،لوطŸا مل-ي-ف-لا اذ-ه ن-م-سضت-يو
ةقيقد011 ‘ يدمح ميلسسل لوألا Èتعي

ة--سصق لوألا :در--سسلا ن--م Úيو--ت---سسم
اهرود يدؤو-ت ي-ت-لا -ة-ن-يÁ ةد-هاÛا

نع ةÒخألا هذه Èعت ذإا -عارذوب ةيفاسش
ةسصق وه Êاثلاو اهتسصق رسشن ‘ اهتجاح
،امهئا-قد-سصأاو ه-ت-ب-ي-ط-خو ا-هد-ي-ف-ح

نم عسساو ردق ىلع بابسشلا نم ةعوم‹
تا-ط-طfl نود نو-سشي--ع--ي ة--ب--هوŸا

.ةيلبقتسسم
بعوتسسا يذلا ةدهاجŸُا ديفح ررقيو

ميظنت اهتسصق رسشنل هتدج ةجاح ىدم
ةد-عا-سسÊ Ãو-يز-ف-ل-ت ءا-ق-ل ة-ي-ل-ي--ث“

لك ل-سشف-لا-ب تءا-ب ا-مد-ع-ب ه-ئا-قد-سصأا
fiةد-عا-سسم ى-ل-ع لو-سص◊ا ‘ ه-تلوا

خ-يرا-ت-لا لو-ح ي-ق-ئا-ثو م-ل-ي--ف زا‚ل
.يلئاعلا
لوأل سضرُع يذلا م-ل-ي-ف-لا ‘ كرا-سشيو
Úنانفلا ن-م ة-عو-م‹9102 ‘ ةر---م
ةكيلم رارغ ى-ل-ع ،با-ب-سشلا Úبو-هوŸا
‘ Úفلتfl نيرود يدؤوت ي-ت-لا ،يا-ب-ل-ب

Òمسس و Úتنيابتم Úتيخيرات Úت-ل-حر-م
.يبيرعل ىفطسصمو ميك◊ا
ةلث‡ نسسحأا ةزئاجب زاف دق مليفلا ناكو
‘ ،يابلب ةكيلم ،ةنان-ف-ل-ل تدا-ع ي-ت-لا
ةدجوب م-ل-ي-ف-ل-ل ي-برا-غŸا نا-جر-هŸا
‘ ميك-ح-ت-لا ة-ن÷ ةز-ئا-جو (بر-غŸا)

›ودلا ناجره-م-ل-ل ة-ع-بار-لا ة-ع-ب-ط-لا
ي-هو (Úط-سسل-ف) سسد-ق-لا ا-م--ن--ي--سسل
È 21ع تقولا سسفن ‘ تقلطأا ةرهاظت

ر-ئاز÷ا ا-ه-ن-ي-ب ن-م ة-ي-بر-ع ة-ن--يد--م
.ةمسصاعلا
ةنسس ئسشنأا يذلا نا-جر-هŸا ن-م-سضت-يو
ىقيسسوم-ل-ل ا-سصسصfl ا-حا-ن-ج4102
¤إا ،ةيديلقتلاو ةينفلا فحتلل اسضرعمو

.نيوكت تاسشرو بناج
ةروسص Ëدقت ¤إا ةرهاظتلا هذه فدهتو

‘ ةيقيرفإلا لودلا ‘ عباسسلا نفلا نع
fiديدج بهاوم زورب عيجسشتل ةلوا ‘

ريوطت عم ةيلا÷ا ىدلو ءارمسسلا ةراقلا
لÓخ نم يعامتجلا جامدإÓل عيراسشم
.امنيسسلا

ث.ق ^

لحر مهصضعبو يفصش مهصضعب

انوروك سسوÒفب أوبيسصأأ نويبراغم نونانف
د-يد÷ا ا-نورو-ك سسوÒف ِن--ث--ت--سسي ⁄ ^

برغŸا يفف ،هاياحسض ةمئاق نم Úنانفلا
Úنا-ن-ف Úب ة-ه-جاوŸا ته-ت-نا ي-بر-ع--لا
راظتنلا وأا راسصتنلا وأا توŸاب سسوÒفلاو

ةنيع يلي اميف ،جÓعلا ةلحرم يهتنت ىتح
يتلا ةيبراغŸا ةينف-لا ءا-م-سسألا زر-بأا ن-م
:يجاتلا سسوÒفلا تهجاو
،ير-ئاز÷ا يد-ي-مو-ك-لا ل-ث-مŸا بي-سصأا

لخدي-ل ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب ،را-كد م-ي-ك-ح
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوŸا ىدحإا ‘ رج◊ا

قبسس راكد ّنأا ةقرافŸا نمو .ةنيطنسسق ‘
ىودع بنجتل ةيعوت ةلمح ‘ كراسش نأا
لÓخ ،هل زراب روهظ رخآا ناكو ،سسوÒفلا

ةيديموكلا ة-ل-سسل-سسلا Èع نا-سضمر ر-ه-سش
.““ةلسصح ‘ جوز““
نيدلا رون ،يرئاز÷ا يحر-سسŸا نا-ن-ف-لا
ببسسب ل-حر-ي ي-بر-ع نا-ن-ف لوأا ،Êود-يز
ن-م راو-سشم د-ع-ب ل-حر د--قو .سسوÒف--لا
تار-سشع-ل ة-ي-فار-غو-ن-ي-سسلا م-ي-ما-سصت-لا
نا÷ ‘ ةد-ع تا-كرا-سشمو تا-ي-حر-سسŸا

.ميك–

،باسشلا ،يرئاز÷ا نانفلا نلعأا ،هتهج نم
سسوÒف ن-م ه-ئا-ف-سش ن-ع ،و-ها-ب ق-ي-ف-سش
هتباسصإا نع نلعأا دق نانفلا ناكو .انوروك
بتكو ،لسصاو-ت-لا ع-قاو-م Èع سسوÒف-لا-ب
،مكتويب اومزلا““ :““مارغ-ت-سسنإا““ Èع كاذ-نآا

.““ةحزم سسيل ⁄اعلا ‘ لسصحي ام
يرئاز÷ا يليكسشتلا نا-ن-ف-لا ي-ّفو-ت ا-م-ك
ر-ئاز÷ا ‘ ،ي-سسا-سس د-مfiا ،يد-ن-ك--لا
نم مغرلاب ،مألا هنطو ‘ نفدو ،ةمسصاعلا
يسشفت عم ادنك ¤إا ةدوعلا مزتعي ناك هنأا
سضراعم ةدع ‘ كراسش لحارلا .سسوÒفلا

مسسرب فرُعو ،اهÒغو رئاز÷او ادنك ‘
دعب ةيدنكلا ّمث ةيرئاز÷ا ندŸا رظانم
.8991 ماع ‘ هترجه
،يبرغŸا يقيسسوŸاو ينغŸا لحر كلذك
اسشيب ى-ف-سشت-سسم ‘ ،لو-ب-طو-ب ل-ي-سسرا-م
بقع جÓعلل عسضخي نا-ك ثي-ح ،سسيرا-ب-ب
ّلح لحارلا .““91-ديفوك““ ىودعب هتباسصإا
01 خيراتب يلئا-ع ل-ف-ح ءا-ي-حإل سسيرا-ب-ب

ر-ط-سضيو دود◊ا ق-ل-غ-ُت نأا ل-ب-ق ،سسرا-م
.يسسنرفلا باÎلا ‘ ءاقبلل

ةيليوج فصصتنم9 ـلا يبرعلا مليفلا ناجرهم ‘

““اسشيباب““ نافيسضتسست ناسسوبو لوئيسس
يبرعلا ملي-ف-لا نا-جر-ه-م ف-ي-سضت-سسي ^

امليف ناسسوبو لوئيسس ‘ عسساتلا يونسسلا
دعب ،لبقŸا ةيل-يو-ج ر-ه-سش ‘ ا-ير-ئاز-ج

ططıا هدعوم نم ادحاو ارهسش هليجأات
،دجتسسŸا انورو-ك سسوÒف ي-سشف-ت ط-سسو

.ةيبرعلا ةيروكلا ةيعم÷ا تركذ ابسسح
امامتها لان يذلا ،ناجر-هŸا و-عد-ي-سسو
ÚيلÙا نيدهاسشŸا نم نيÒبك Óعافتو
‘ ةيبن-جألاو ة-ي-بر-ع-لا ة-ي-لا÷ا دار-فأاو
ملي-ف-لا ةد-ها-سشم ¤ا ة-ي-ع-با-ت-م ،ا-يرو-ك
مÓ-فا بنا-ج ¤ا ““ا-سشي--با--ب““ ير--ئاز÷ا
فا-ن-سصأا ف-ل-تfl ¤إا فر-ع-ت-ل-ل ،ىر-خا
ي-بر-ع-لا ع-م-تÛا ‘ ةÒه-سشلا مÓ--فألا
ةيŸاع تاناجرهم ‘ ةمدقŸا مÓفألاو
،نيرو-ه-سشم Úجرfl داد-عإا-ب ،مÓ-فأÓ-ل

Ÿةيبرع ةلود21 نم امليف11 ةدهاسش.
‘ سضر-ع-ت-سس ،سصو--سصÿا ه--جو ى--ل--ع
داد-عإا ن-م مÓ-فأا مدا--ق--لا نا--جر--هŸا
م-ه-لا-م-عأا او-سضر-ع ن--يذ--لا Úجرıا
ة-ق-با-سس تارود ‘ يرو-ك-لا رو-ه-م-ج-ل--ل
ل-ث-مŸاو جرıا م-ه-ن-م ،نا-جر-ه-م-ل--ل
ناميلسس ايليإا ينيط-سسل-ف-لا ي-ئا-م-ن-ي-سسلا
،سضا---ي---ف سسار---ف يرو----سسلا جرıاو
جار--خإا ن--م لا--م--عأا ¤ا ة--فا---سضإلا---ب
.Úئسشانلا Úجرıا

تاجرıا جارخإا نم مÓفأا م-سضن-ت ا-م-ك
،ايŸاع نهطاسشن نعسسو يتاوللا تايبرعلا

روسصنŸا ءافيه ةيدوعسسلا ةجرıا لثم
مليفل رودم اينوم ة-ير-ئاز÷ا ة-جرıاو
.““اسشيباب““

نهتفاسضتسسا نك“ مدع نم مغرلا ىلعو
ةحئاج ءارج ناجرهŸا نم ةرودلا هذهل
عم ءاقللا تايلاعف كانه نوكتسس ،انوروك
، ““ن--يل نوأا““ تي---نÎنلا Èع Úجرıا
ةديد÷ا تا-فا-ق-ث-لا ن-ع ة-ل-ئ-سسأا حر-ط-ل
.مÓفألا ‘ ةجردŸا
Èتعي يبرعلا مليفلا ناجرهم نأا ¤ا راسشي
ايروك Úب ةكÎسشŸا تايلاعفلا Èكأا ىدحإا
اهمظنت يتلا ،يبرعلا ⁄ا-ع-لاو ة-ي-بو-ن÷ا
ةرازو نم معدب ةيبرعلا ةيروكلا ةيعم÷ا
ةيبرعلا تاراف-سسلاو ة-يرو-ك-لا ة-ي-جراÿا
.دÓبلا ‘ ةدمتعŸا
¤ا61 نم ةÎفلا لÓخ ناجرهŸا ماقيسسو
سسواه ترأا وموم نم لك ‘ويليوج نم12

عم ،ناسسوب ‘ ام-ن-ي-سسلا رادو لو-ئ-ي-سس ‘
يحسصلا رج◊ا تاميل-ع-ت ى-ل-ع ظا-ف◊ا

Úب ة-فا-سسŸاو ة-فا-ظ-ن-لا ز-يز-ع-ت ل-ث--م
ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-يا-قو-ل-ل د-عا-قŸا
““باهنوي““ بسسحب ،دجتسسŸا

 ث.ق ^



ةليترلا

 Êاميح ىلع محÎي يدلاخ ريزولا

 ايقيرفأا نم قلطنا ةيدوبعلا ليثا“ طاقسسإا
طاقشسإا نكي ⁄ ^

نم ددع هيوششتو
لّث“ يتلا ليثامتلا

Œوأا ديبعلا را
‘ نيرمعتشسŸا
ةدحتŸا تاي’ولا
مايأ’ا ‘ ابوروأاو
دادتما ىوشس ةÒخأ’ا

5102ذنم ةدع لود ‘ ةقرافأ’ا نم ددع اهأادب جاجتحا ةكر◊
.نيرمعتشسŸا لّث“ يتلا ليثامتلا نم ددع ةلازإ’
دئاقلا لاث“ طاقشسإاب ،ايقيرفأا بونج نم تناك ةيادبلا
مث ،تاعما÷ا ىدحا لخدم نم ضسدور ليشسيشسل ÊاطيÈلا
طاقشسإاف ،يوبابÁز ‘ هشسفن رمعتشسملل رخآا لاث“ طاقشسا

يذلا وغنوكلا ،اينيك مث ،ايروتكيف ،ةقباشسلا ايناطيرب ةكلم لاث“
.Êاثلا دلوبويل قبشسأ’ا اكيجلب كلم  لاث“ طقشسأا

ةيرسصنعلا سضهانت ةيناطيÈلا ةلوطبلا
يرودلا ةطبار معدتشس ^

عوكر مدقلا ةركل يزيلكن’ا
يزمر نماشضتك ÚبعÓلا

ّلحتشس اميف ،ةيرشصنعلا دشض
““ّمهت دوشسلا ةايح““ ةرابع
‘ ÚبعÓلا ءامشسا نم ’دب
فانئتشسا نم ةارابم21 لّوأا
 .لبقŸا عوبشس’ا غيلÒمÈلا

7102 ماع ةدحتŸا تاي’ولا ‘ مدقلا ةرك ‘ ةدعاقلا هذه ءاشسرإا ”و
ةدحاو ةبكر ىلع عوكرلاب ،ونيبار ناغيم ،بختنŸا ةم‚ تماق امدعب

،كينرباك نلوك ،اهنطاوم عم انماشضت ،6102 ماع ةيدو ةيلود ةارابم ‘
يذلا ةيكÒم’ا مدقلا ةركل وكشسيشسنارف ناشس يدانل قباشسلا بعÓلا
ماعلا نم قباشس تقو ‘ ينطولا ديششنلا لÓخ ةدحاو ةبكر ىلع عكر
’ ،ةطرششلا فنع نم ÚيكÒم’ا قوقح ةيام◊ هدÓب ةوعدل هتاذ
.دوشسلا اميشس

بابسشلل بعلم زا‚إل نويلم851 تعمج ىرق
,ءادعشصلا ضسما ،وزو يزيتب نوميم ىشسيع تيا بابششو ناكشس ضسفنت ^

ةحرفلا معتل تاونشس ذنم ›اه’ا هرظتنا يذلا ةقطنŸا بعلم Úششدتب
ةقطنŸا بابششل اديدج اشسفنتم هنوك ,يهيفÎلا يشضايرلا حرشصلا اذهب

Ÿىشسيع تيا ›اعأاب ىرق01 ناكشسف  .ةيحيرا لكب مهتايوه ةشسرام
,ةقطنŸا بابششل بعلم ديششت لجا نم عيباشسا ذنم يدحتلا اوعفر نوميم
نيذلا قطانŸا هذه ءانبا عم ةفثكم ت’اشصتا ميظنت ¤ا مهعفد ام
ميتنشس نويلم851عمج ةياغل ةحاتŸا مهتيناكماو مهتقاط بشسح اومهاشس
فرظ ‘ ,جواقا ةقطنÃ ةفوششوب ةيرقب بعلŸا اذه ديششت لجا نم
.فشصنلاو رهششلا دعتي ⁄ يشسايق

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لاوسش22ـل قفوملا م0202ناوج41دحألا

روششنم ‘ ،يدلاخ يلع ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو محرت ^
ىلع كوبشسياف يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقوم ‘ هتحفشص Èع هل
4102 ناوج21 موي هفتح يقل  يذلا ،Êامحر ليبن ،ديقفلا حور
.زا‚إ’ا روط ‘ ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم هطوقشس دعب
،هيبfiو هيوذ نعو انع لحر ،مويلا اذه لثم ‘““ :يدلاخ بتكو

،لئابقلا ةبيبشش قرف ‘ قلأات ... Êاميح ليبن ،مدقلا ةرك بع’
يبŸوأاو ياد Úشسح رشصن ،ةنيطنشسق بابشش ،فيطشس قافو
بعللا فرشش هل ناك امك ،يوركلا هراشسم قلطنا نيأا رشصانعلا

ةوخأÓل ازمر موحرŸا Èتعي..ينطولا قيرفلا ناولأا ت–
هنكشسأاو هللا همحر ،نطولا عوبر لك ‘ ةينابششلاو ةيشضايرلا

.““هنانج حيشسف
يكسسابلا خيراتلا روزŸ نجسسلا

راثآ’ا عقوم ‘ قباشسلا بيقنتلا ريدم ،ليخ ويشسيلإا ىلع مكح ^
،يتاذلا مك◊ا يذ كشسابلا ميلقإا ‘ ،ايليف انوريإا ةينامورلا
00041 نم Ìكأا) وروي09421 هÁرغتو ،Úتنشس نم Ìكأا نجشسلاب
.ةيرثأ’ا هتافاششتكا رهششأا ضضعب ريوزت ةمهتب (يكÒمأا ر’ود
ريوزتل لخدت ةئام نم Ìكأا ماعلا يعدŸا بتكم ىشصحأاو
نكلو ،ليخ راثآ’ا ⁄اع نجشس ةفعاشضÃ بلاطو ،راخفلا
يتلا تاءارجإÓل ًاقبطو ،ةيئاشضقلا ““ةيلمعلا ‘ Òخأاتلا““
يئاشضقلا رارقلا ىلع كلذ رثأا دقف ،ًاماع51 ةبارق  ترمتشسا
.ًاموي32و رهششأا ةثÓثو Úتنشس ليخ نجشسب ًاÒخأا ذختا يذلا

ثد◊ا لÓظ ‘

ةيبيللا ةمزألا حاتفم رئاز÷ا ىقبتو..
وأا ةيرئازج ةيؤور قفو قفألا ‘ حولت ةيبيللا ةمزأÓل ل◊ حمÓم يه له ^

ةرايز عم انمازت هحرطن حلم لاؤوسس ،اهنم ةفيلوتب لقألا ىلع وأا ،اهتطاسسوب
يتلا ،سسمأا رئاز÷ا ¤ا ،ىسسيع حلاسص ةليقع ،يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر
كر– دعب يتأات يهف ،ةيرئاز÷ا ةعاسسلا ىلع اهتيقوت تبتر  دق نوكت
راو÷ا لود عمو ،ايبيل ‘ ةمزألا ءاقرف فلتfl عم ثيثح يرئازج يسسامولبد
سسيئرل ةيوق تاحيرسصت نم طقف تاعاسس دعبو ،ةقطنŸا ‘ ةلعاف ىرخأاو
ءاقل لÓخ ،تبسسلا ¤ا ةعم÷ا سسمأا لوأا ةليل ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا

ويرانيسسلا خاسسنتسسا نم اهيف رذح يتلاو ،ةينطولا ةفاحسصلا يلث‡ عم يرود
ةدحاو ةفاسسم ىلع رئاز÷ا فوقو ىلع هديكأات اهيف ددجو ،ايبيل ‘ يروسسلا

اهنكÁ يتلا ةديحولا ةلودلا يه رئاز÷ا نأا دكأاو ،ايبيل ‘ ءاقرفلا عيمج نم
،اهتيدايح وأا اهتهازن ‘ ككسشيو اهلاطي ظف– نودب Úيبيللا ءاقرفلا عمج
سسيئرو ،Îفح ةفيلخ ÒسشŸا ،يبيللا ينطولا سشي÷ا دئاق نم Óك نإا اهيف لاقو

،ةيرئازج ةطاسسو لوبقل مهدادعتسسا نع اوÈع ،جارسسلا زياف ،قافولا ةموكح
داجيإا لجأا نم سسنوت وأا رسصم ءاوسس ،راو÷ا لود عم نواعتلا ةيناكمإا نع Óسضف

.ةيبيللا ةمزأÓل لح
‘ ةبختنم ةيعيرسشت ةسسسسؤوم لوأا هرابتعابو ،باونلا سسل‹ سسيئر ةرايز

نعط نم اهلاط ام مغرو ،4102 ذنم اهلاغسشأا تأادب يتلاو ،يكلŸا دهعلا ذنم ايبيل
دعب كر– لوأا Èتعت ةرايزلا نأاو ةسصاخ ،ةغلاب ةيمهأا تاذ Èتعت ،كيكسشتو
ةيفلخ ،يبيللا ينطولا سشيجلل ماعلا دئاقلا ةقفر مايأا لبق رسصم ¤ا هترايز

ةسضراعم تيقل اهنأا Òغ ،ةمزألا ل◊ ةيسسايسس ةردابÃ تجوت ،Îفح
نم ثيح ،هل معادلا يكÎلا فرطلا نمو ينطولا قافولا ةموكح نم ةتيمتسسم
ةردابم ثعب لبسس ةيجراÿا ريزوو ةيروهم÷ا سسيئر عم ثحبي نأا رظتنŸا

¤ا حون÷او رانلا قÓطا فقوب فارطألا فلتfl عانقإل ةلهؤوم نوكت ةيسسايسس
ةدحو ددهت تحسضأا يتلا ةمزألا ليتف يهنت قفاوت ةيسضرأا ¤ا لوسصولاو راو◊ا
  .هيسضارأاو يبيللا بعسشلا

حÎقا دق ناك حلاسص ةليقع نأا انملع ام اذإا Ìكأا ةرايزلا هذه ةيمهأا ودبتو
ةرهاقلا ءاقل لÓخ ةلواطلا ىلع تحرطو ،يسضاŸا ليرفأا ذنم ةيوسستلل ةردابم
،ايبيل ‘ Úيعماج ةذتاسسأاو ÚيÁداكا عم تارواسشم لfi تناكو ،Òخألا

نم ةعوم‹ لبق نم معد لfi تناك امك ،ةقرب ءاÈخ سسل‹ نم ءاسضعأاو
اهدونب ‘ ةدحاو ةمزحك لم–““ اهنأا اودكأا نيذلا باونلا سسلجÃ  ءاسضعا
طاقن Êامث ةيسسايسسلا ةردابŸا نمسضتتو ،““ةيبيللا ةمزأÓل ةيرذ÷ا لول◊ا
قافتلا نم ةقثبنŸا ةيلا◊ا ةيذيفنتلا ةطلسسلا ةلكيه ةداعإا““ اهنم  ةيسساسسأا
ميلاقألا ىلعو ،اهئاسضعأا رايتخا ةداعإاو تاÒخسصلا ‘ عقوŸا يسسايسسلا
عم روتسسدلا ةباتك ةداعإاو ،نازفو سسلبارطو ةقرب ،ةثÓثلا ةيخيراتلا
امك ،““ةديدج ةيعيرسشت تاباختنا ءارجإا Úح ¤إا باونلا سسل‹ رارمتسسا
يباهرإا فلآا01 نم Ìكأا ايكرت لاسسرإا““ ةدسشب ةرهاقلاب حلاسص ةليقع دقتنا
،قافولا ةموكح سسيئر نم معدب كلذو ،يبيللا سشي÷او بعسشلا ةبراÙ هدÓبل
نم دÓبلا Òهطتب موقي““ يذلا يبيللا سشي÷ا حلاسصل اعفارم ،جارسسلا زياف
ىلع سشي÷ا ةقفاوم ىلع ًادكؤوم ،““ةقطنŸا نمأا ددهت يتلا ةيباهرإلا تاعام÷ا
ةردابŸاو ةندهلا طورسشب مزتلت ⁄ ىرخألا فارطألا نكل ،باحسسنلاو ةندهلا
.Úلرب ةردابم اهيف اÃ تاردابŸا فلتı اهينبت مغر ، ةرهاقلاب ةنلعŸا

تفرع يتلا ،ةÒخألا ةيرسصŸا ةردابŸا ‘ تقرغ اهنأا ودبي ةردابŸا هذه نأا Òغ
ةجرخب فسصو اŸ فارطألا يقاب سضفر ةيحسض تحارو ،““ةرهاقلا نÓعا»ـب

نم ءزج امهرابتعاب ،رسشابŸا يرسصŸا لخدتلابو ،رسصم نم Îفح ةفيلخ
قافولا ةموكح سسيئر ،جارسسلا هيف لثÁ تقو ‘ ،ل◊ا سسيلو ةلكسشŸا
افÎعم Óث‡ هرابتعا مغر ،ةلكسشŸا نم رخآلا ءز÷ا ،ايكرت هتمعادو ،ينطولا
،اÁزأات تدادزا ةمزألا نإاف ةمث نمو ،5102 ‘ تاÒخسصلا قافتا دنم ،اي‡أا هب

قافولا ةموكح اهتققح يتلا ةيناديŸا ةيركسسعلا تاراسصتنلا دعب ةسصاخ
باÎلا لماك ىلع ةرطيسسلا دعب لا Îفح عم راوح يأا سضفر ىلع اهديكأاتو
.يبيللا

نود ،ةيرئاز÷ا ةطاسسولاب سسانئتسسلا وأا داجنتسسلا ةيمهأا رهظت انه نمو
ةزاحنمو ةنيابتم فقاوم نع اهبلغأا Èع يتلا ،مسصاوعلا يقاب ‘ نارودلاو فللا
وأا فوسشكمو رسشابم لكسشب ةلاكولاب برح ‘ اوطروتو كاذ وأا فرطلا اذه ¤ا

ةيبنجأا فارطأا Úب تÓما‹و ةيلوكوتورب تاءاقل زوربو ،رسشابم Òغ
نم هنع فسشك ام لثم ،Úيبيللا ناقذأا ىلع كحسضت ةمزألا ‘ ةطروتم
ىلع حوسضفم كحسض ‘ ةمزألا لوح ،بمارتو ،Úتوبو ناغودرأا Úب تلاسصتا
،ةيبيللا ةكعكلا نم اهبيسصنو اه◊اسصم ءاسصقا نم رذ– ىرخأاو ،Úيبيللا ناقذأا

نم اهدوجو ىلع ديكأاتلا ¤ا ةيبرغŸا ةكلمŸا ىعسست ،هبناج نمو ،اسسنرف لثم
قيق– ‘ ايلمع هلسشف تبثأا ولو تاÒخسصلا قافتا ةيعجرم سسيركت لÓخ
باسسح ىلع اسضيأا ناك ولو ،ةيبنجأا ةياسصو ةيأا نع اديعب يبيل ـ يبيل قفاوت
ءاقرفلا نسضتحا ءاعو در‹ برغŸا ناك ولو ىتح ،مهÒسصمو Úيبيللا تاعانق
مهتادنجأا قفو ءاقللا تاجرflو ليسصافت نويبرغ ءاÈخ رادأا Úح ‘ ،Úيبيللا

Ìكأا Úيبيللا ءاقرفلا نم برقأا يه مويلا رئاز÷اف     .ةقطنŸا ‘ مه◊اسصمو
نودو ،مهديب ذخألاو يبيللا تاتسشلا ةملŸ اهناكمإابو  ،ىسضم تقو يأا نم

قÓطا فقول ةيسضرأا نوكت ،يئدبم قفاوت وأا عطاقت طاقن ¤ا لوسصولل ،مهÒغ
هذه اهلو–و ،تÒسس ‘ هدÓب ةدحو برسضو  يبيللا مدلا قهز بنŒو رانلا
دح ¤ا لسصي ⁄و ايونعم لسصافلا طئا◊ا ناك ولو ،ةيناث Úلرب ¤ا ةنيدŸا
تاباسسح وأا تاينانأا ةيأا نم در‹ يقيقح راوح قÓطا مث ،تنمسسإلاب هئانب

،ةي‡أا ةياعرو ةيرئازج ةطاسسوب ،ةيبنجأا تاياسصو وأا ،ةنطيسش وأا ةقيسض
ءوسس وأا تاجنسشت نم أارطي ام للذتو رظنلا تاهجو برقت ،نكمأا نإا ةيقيرفاو
ةيسسامولبدلل اÒبك ايد– ليسصافتلا ناطيسش حامج حبك نوكي ثيح ،مهافت
ةيسساسسلا تايلآلاو ةسضيرعلا طوطÿا ىلع قفاوتلا وه مهŸاف ،ةيرئاز÷ا
ةيطارقÁد لكب ديدج نم ةيبيللا ةلودلا تاسسسسؤوم ءانب ¤ا دوقت يتلا

.ةيفافسشو

ديولف عم نماسضتت بهسشل نب ةليهسس
ةقيرط ببشسب ةداح تاداقتن’ نويŸاعو برع Òهاششم ضضّرعت ^

امدعب ،ةيرشصنعلا دشض دوشسلا باحشصأا ةروث عم مهنماشضت
،دوشسأ’ا نوللاب مههوجو اوغبشصو ،““ضسيف كÓب““ ركنت اومدختشسا
.يرشصنع هلشصأا ديلقت ‘ اوطرخنا مهنأا اوملعي نأا نود
ن‡ ةدحاو تناك ،بهششل نب ةليهشس ،ةيرئاز÷ا ةلثمŸاو ةينغŸا
تقّلعو .دوشسأا نولب يلطم مههوجو فشصنو مهشسفنأ’ ًاروشص اورششن
،لخادلا نم دوشس اننإاف جراÿا نم دوشس اننأ’ ضسيل““ :لوقت
.““دوشسأا مهبلق نم مه نويرشصنعلا
،اهدشض ةعشساو تاداقتنا ةلمحب تارابعلاو ةروشصلا هذه تببشستو
ًاركنت اهمادختشسا ببشسب ،ةجذاشس ةوطخ وه اذهك ًانماشضت ّنأا تأار
 .دوشسلل ةنيهم تارابعو



،ةطرصشل-ل لوأ’أ د-ي-م-ع-لأ د-كأأو ^
نأاب ،صسمأ نايب يف ،مور-ع-ل ر-م-عأأ

503236 تقل-ت ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم
ةرتف-لأ لÓ-خ ة-ي-ف-تا-ه ة-م-لا-ك-م
يام13 ىلإأ صسرام1 نم ةدتمملأ

.ينطولأ بأرتلأ ربع0202
ة-ي-نا-ج-م-لأ طو-ط-خ-لأ تفر--عو
يف ةلثمت-م-لأ ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم-ل
ط-خو ““71““ ةدج-ن-لأ ط-خ و8451
فلأأ036 نع ديزي ام يقلت ،401
دأرفأأ نّكم ام ،نينطأوملأ نم ءأدن
ةدجنلأو ةدعاصسملأ ميدقت ةطرصشلأ
.مهل ةيروفلأ
لا-صصت’أ ة-ي-ل-خ صسي--ئر فا--صضأأو
،ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدم-لا-ب
مÓعتصس’أو ةدج-ن-لأ تا-ب-ل-ط نأا-ب
عو-م-ج-م ترد-صصت ه--ي--جو--ت--لأو
اهغولبب ةا-ق-ل-ت-م-لأ تا-م-لا-ك-م-لأ

.ةملاكم378242
نع غي-ل-ب-ت-لأ تا-م-لا-ك-م ي-تأا-ت-ل

33862 ـب اي-نا-ث رور-م-لأ ثدأو-ح

ـب تاقرصسلأ نع غيلبتلأو ،ةملاكم
نع غيلبت-لأو ،ة-م-لا-ك-م05122
أريخأأو ،ةملاك-م2661 قئأرح-لأ
ـب ةثاغإ’أو ةدعاصسملأ دي ميدقت
.ةملاكم28526
نم ربتعم دد-ع ل-ي-ج-صست م-ت ا-م-ك
نينطأوملأ نم ةدرأولأ تاملاكملأ
قلعتت ةملاك-م116781 ى-لإأ ل-صصو
اهنم ،ةعونتمو ةفلت-خ-م ل-ئا-صسم-ب
رجحلأ تاف-لا-خ-م ن-ع غ-ي-ل-ب-ت-لأ

ةياقولأ ريبأدتب لÓخإ’أو يحصصلأ
.““انوروك““ صسوريف يصشفت نم
ىدم تاملاكملأ هذه ددع صسكعيو
دوهج معد يف نطأوم-لأ ة-كرا-صشم
نع غي-ل-ب-ت-لأ ا-م-ي-صس ’ ،ة-طر-صشلأ
قفرلأو ،نأرمعلأو ةئيبلاب صساصسملأ
،ةميرجلأ نع غيلبتلأو ،نأوي-ح-لا-ب

صصأرقأ’أو تأردخملأ جيورت اهنم
تافلاخملأ نع غيلبتلأو ةصسولهملأ
.ةريطخلأ تأروانملأو ةيرورملأ

ن.ح ^

ÊوÎكلإلا انعقوم اوروزةيرابخإا ةينطو ةيموي

مازح ةدح

 !ايبيل ‘ ناغودرأأ نم أÒخ أورظتنت ل
هثيدح يف نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ حرسصي امدنع ^

أأدب يروسسلأ ويراني-سسلأ ““ نأأ ،ة-ي-ن-طو مÓ-عإأ ل-ئا-سسو-ل
ةينمأ’أ عاسضوأ’أ روهدت دعب ايبيل ةقيقسشلأ يف رركتي
اهنمث عفدي ةيموي كراعم دهسشي يذلأ دلبلأ أذه يف
ءأرو تناك يتلأ فأرطأ’أ نوك (...) يب-ي-ل-لأ ن-طأو-م-لأ
تلخدت يتلأ فأرطأ’أ اهسسفن يه ايروسس يف ةمزأ’أ
ح-لا-سصم ق-ي-ق-ح-ت ن-ع ثح-ب-ت ي-هو ا-ي-ب-ي-ل ي-ف مو--ي--لأ
وهف ،““ةقطنملأ ن-مأأ با-سسح ى-ل-ع ة-ق-ي-سض ة-يدا-سصت-قأ
.اهيمسسي مل نإأو ىتح ناغودرأأ ايكرت دسصقي
ة-سسا-ئر-لأ م-سسا-ب ق--طا--ن--لأ ح--ير--سصت سسمأأ د--كأأ د--قو
ةردابمو رتفح فقوم يف ككسش يذلأ ،““نلاق““ ةيروسسلأ
قافولأ ةموكح مسساب اثدحتم هسسفن بسصنو ،يسسيسسلأ
ةيبيللأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح نأأ““ لا-ق ثي-ح ،جأر-سسلأ لد-ب
د-ئا-ق-ب ق-ث-ت ’ تأر-ي-خ-سصلأ قا-ف-تأ ن-ع ة-سضخ-م-ت-م--لأ
سسيل لاتقلأ فقول هءأدن نأأ دقتعتو ““ينطولأ سشيجلأ““

كلذ ن-م ر-ث-كأأو ،““ةروا-ن-مو ة-ي-ك-ي-ت-ك-ت ةو-ط-خ ىو--سس
لح يأأ يفو رأوحلأ يف رتفحل رود يأأ ايكرت تسضفر
نم ةمزأÓل أديقعتو أديعسصت أذه نكي مل نإأ .Óبقتسسم
ةعسساسش قطانم ىلع اهذوفن تطسسب يتلأ ايكرت لبق
ريبعت دح ىلع ويرانيسسلأ سسفن رركت يهو ،ايروسس نم
.نوبت

نإأ ةيكرتلأ ““قافسش يني““ ةفيحسص تركذ طقف ايبيل يف
تعجرتسسأ يتلأ ةيطولأ ةدعاق ىل-ع تلو-ت-سسأ ا-ي-كر-ت
ةمئأد ةيوج ةدعاق اهيف ميقتل ، رتفح تأوق نم أرخؤوم
كانه اهحلاسصمل ةيامح ،ةتأرسصم يف ةيرحب ىرخأأو

نم ربكأ’أ بيسصنلأ ىلع ءÓ-ي-ت-سس’أ ي-ف ع-م-ط-ت ثي-ح
، ةمزأ’أ ةلاطإأ ىلع لمعتسس اهنأأ ينعي ام ،يبيللأ طفنلأ
لمسش عمجي سضرأ’أ ىلع لح يأأ قيقحت نم عنمتسس لب
ةلود ةماقإأ يفو ةيبيل-لأ ةد-حو-لأ ي-ف نأ’ ،ن-ي-ي-ب-ي-ل-لأ

ظفاحت ،ثÓثلأ ايبيل تاهج نيب دحوت ةموكحو ةيوق
هرأر-ق لÓ-ق-ت-سسأو ي-ب--ي--ل--لأ بع--سشلأ ح--لا--سصم ى--ل--ع
ينامثعلأ عامطأ’ أديدهت هيف هتأورث ىلع هترطيسسو
 .اكيرمأ’ سصلخملأ مداخلأ

سسيئر حلاسص ةليقع سسمأأ تلبقتسسأ يتلأ رئأزجلأ ىلع
،رأوحلأ ىلإأ ةدوعلأ ةوقب م-عد-ت نأأ ي-ب-ي-ل-لأ نا-م-لر-ب-لأ
سسيلو ،ةيبيللأ فأرطأ’أ لك اهحرطت يتلأ طورسشلاب
با-ق تنا-ك ر-ئأز-ج-لأ نأأو ة-سصا-خ ،نا--غودرأأ طور--سشب
رئأزجلأ يف ءاقل دقع نم انوروك ةمزأأ ليبق نيسسوق
نكل رئأزجلأ ةوعدل ةيبيللأ فأرطأ’أ لك تباجتسسأو
ام يتلأ ايكرتل قورت ’ ةطحملأ هذه نأأ احسضأو راسص
ايبيل ىلإأ ةيباهرإ’أ تايسشيليملأو حÓسسلأ لقنت تلأز
فقول يعأد-لأ ن-ي-لر-ب ءا-ق-ل تا-جر-خ-م ى-ل-ع تسسأدو
.ايبيل ىلإأ نيلتاقملأو حÓسسلأ قفدت
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GBNô G’CNÑÉQ ءأرسضخلأ ماقر’أ ربع يفتاه ءأدن٠36 لسصأ نم

 غيلبت ةملاكم فلأأ22 لبقتسسي نمألأ
رهسشأ3 لÓخ ةقرسسلأ نع

ربع يفتاه ءأدن فلأأ٠36 ليجسست ينطولأ نمÓل ةماعلأ ةيريدملأ تفسشك
.ةريخأ’أ رهسشأأ3 لÓخ ءأرسضخلأ ماقرأ’أ

ةŸاقب ةرمثم راجسشأأو بوب◊أ نم أراتكه04 فلتي قيرح
نيع ةيندملأ ةيامحلل هيوناثلأ هدحولأ ، صسمأأ ،تلخدت ^
قئأرحلأ ةنحاصشو ةطصسوتم ءافطأ ةنحاصش ريخصستب فولخم
نيع ةرئأد يڨأزر ةتصشمب د03 و د31 ةعاصسلأ ىلع  ةفيفخلأ

فÓتإأ فلخ ثيح، يعأرز لوصصحم قيرح لجأ’ فولخم
ةرمثم راجصشأأو نيل حمق كه92 و بلصص حمق كه11 يلأوح
نيللأو بلصصلأ حمقلأ نم ةريبك تاحاصسم ةيامح مت دقو
عيرصسلأ لخدتلأ لصضفب يفير لزنمو كه054 يلأوحب ردقت

ةعاصس يلأوح تمأد ةيلمع-لأ ة-ي-ند-م-لأ ة-يا-م-ح-لأ نأو-عأ’
.فصصنو

سس.ي ^

تليسسمسسيت ىفسشتسسمب91 ديفوكب ةباسصم ةأأرمل ةيرسصيق ةدلو
انوروك ءأدب نيباسصملأ حانج ، عوبسس’أ ةياهن ،دهسش ̂ 

ةنيدمل ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملاب91 -ديفوك
72 رمعلأ نم غلبت ةأأرم’ ةيرسصيق ةد’و ،تليسسمسسيت
تأذ نايب نم ملع امبسسح ،سسوريفلاب ةباسصم ةنسس
نأأ ردسصملأ تأذ فسشكو .ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوملأ
اهيلع فرسشأ يتلأو ،ةي’ولاب اهعون نم ىلوأ’أ ةيلمعلأ

،تليسسمسسيت ىفسشتسسمل يمتني سصسصختم يبط مقاط
فرظ يف تمت91- ديفوك حانجب تايلمعلأ ةعاقب تيرجأأ

مأ’أ ةيعسضو نأأ رخأأ ردسصم دكأأ ثيح ،ةنسسح دج
ةعاق ناف ،ةراسشإÓل .ةديج ةلاح يف دولوملأو ةرقتسسم
،دجتسسملأ91- ديفوك انوروك ءابو حانجب تايلمعلأ

ةيلاجعتسس’أ ت’احلل يحأرجلأ لخدتلل تسصسصخ
ةيئاقولأ تأزأرتحÓل أذيفنت أذهو ،حانجلأ تأذب نيميقملل
أذك و ءابولأ يسشفت يدافتل ةسسسسؤوملأ فرط نم ةذختملأ
.نيباسصملاب ديجلأ لفكتلأ

ب.ح ^

وزو يزيتب ربمتبسس يف ةيسسردم تاعمجم6 و تايوناث3 مÓتسسأ
لوخدلأ عم وزو يزيت ةي’وب ةيبرتلأ عاطق ززعتيسس̂ 

ىلع ،ةيسسردملأ تاسشنملأ نم ددعب ,لبقملأ يسسردملأ
ةهجلاب, ةقزأزع قطانم يف تايوناث3 مÓتسسأ رأرغ

,ةيلحاسسلأ ةهجلاب  نسسيلفأو نوفزأ عم ,ةي’ولل ةيقرسشلأ
امدعب ,ةئملاب56دودح ىلأ مويلأ اهلاغسشأ تلسصو يتلأو
.91ديفوك ةحئاج ببسسب عيباسس’ تاسشرولأ تفقوت
متيسس هنأاب ةيبرتلأ ةيريدم نم ةلوؤوسسم رداسصم تفسشكو
,ةيسسردم تاعمجم6ـ ب لو’أ روطلأ زيزعت لباقملأ يف
نم ليلقتلأو ذيمÓتلأ سسردمتل مئÓم فورظ ريفوت ةيغب

جأردأ بناج ىلأ ماسسق’أ لخأد ظاظتك’أ سسجاه
.تاطسسوتم3 حتف عورسشم

ةياجبب نأوج ةيأدب ذنم ةفلاخم301ريرحت
راطأ يف، نأوج لولح ذنم ةياجب نمأ حلاسصم تررح̂ 

أوموقي مل سصاخسشأ’ ةفلاخم3٠1 يحسصلأ رجحلأ ريبأدت
ءابو راسشتنأ حنمل ةيرابجأ تحسضأ يتلأ تامامكلأ عسضوب

و ةيوعوت ةلمح531ءأرجأ بناج ىلأ,91ديفوك
ةينمأ رداسصم هنع تفسشك ام بسسحو . ةيسسيسسحت
ـب مايقلأ مت ةيلمعلأ تأذ راطأ يفو هنإاف ،““رجفلأ»ـل

ىربكلأ تاحاسسملأ ىوتسسم ىلع ةينأديم ةجرخ851
يف و هنأ امك , سصوسصخلأ هجو ىع ةيراجتلأ تÓحملأو
اهل لاثتم’أ مدعو يحسصلأ رجحلأ ربأدت رسسك راطأ

ىلأ لسصت تابوقعل فلاخملأ سصخسشلأ سضرعيسس
يروفلأ قلغلأ دح عم يداعلأ نطأوملل جد ف’أ٠1ةمأرغ
.راجتلل ةبسسنلاب يراجتلأ لحملل

سشوريمع لامج ^

سسأرهأ قوسس ةيلو ‘ ةيعÓقلأ ىم◊اب سصاخسشأ3 ةباسصأ
سسأرهأ قوسس ةي’و  نأأ ،““رجفل»ـل ةميلع رداسصم تدافأأ̂ 

،سصاخسشأ طسسو ةيعÓقلأ ىم◊اب ةباسصأ ت’اح تلجسس
ام ،سضرŸأ أذهب باسصم رقب مو◊ وأأ بيلح  لوانت ءأرج

ةي’ولل ةيئافسشتسس’أ  ةسسسسؤوŸأ لابقتسسأ ىلع رفسسأ
ميمعتل ةعسسأو ةلمح نسش ” اميف ةباسص’أ ت’ا◊

.تايدلبلأ لماك Èع ءابولأ دسض ةيسشاŸأ حيقلت تايلمع
يمومعلأ ىفسشتسسŸأ  ‘ ةيعÓقلأ ىم◊اب Úباسصم3 دقري
ىم◊أ سضرم سضأرعأأ روهظ بقع ،سسأرهأ قوسس ةي’ول
لكسشب رقبلأو ماع لكسشب ةيسشاŸأ بيسصت يتلأ ةيعÓقلأ

دق أوناك ىسضرŸأ نأأ تاقيقحتلأ ¤وأأ ترهظأأ دق و ،سصاخ
باسصم رقبل دوعت اهنوك حجري يتلأ بيل◊أ ةدام أولوانت
رجفلأ رداسصم تدكأأ قايسسلأ أذه ‘ ،سسوÒفلأ أذهب
نم فوختلأ عم مهئافسش Úح ¤أ ىسضرŸاب ماتلأ لفكتلأ

،ةيبطلأ مقأوطلأ ىلع ائبع نوكت ةديدج تاباسصأ ليجسست
ىحنم ايموي فرعي يذلأو91 ديفوك سضرم حفاكت يتلأ

ليجسست عم هنأأ ¤أ ةراسش’أ ردŒو .ةي’ولأ ‘ يدعاسصت
ترسشاب ةيعÓقلأ ىم◊اب ÚنطأوŸأ طسسو تاباسصأ

هجوي Êا‹ يحيقلت جمانرب ذيفنت ةرطيبلأ ةيسشتفم
Úعون ÚحÓفلأ لوانتم ‘ تعسضو ثيح ،ةيسشاŸأ سسوؤورل
نوعاطو ةيعÓقلأ ىم◊اب ةسصاÿأ تاحيقلتلأ نم
‘ رئاسسخ ليجسست يدافت لجأأ نم ةÒغسصلأ تأÛÎأ

ةطرافلأ ةنسسلأ هليجسست ” ام رأرغ ىلع ،ةيسشاŸأ سسوؤور
ةيسشام سسأأر74 قوفنو ةيئابو رؤوب4 ديد– ” امدنع
 .سضرŸأ ةرئأد عاسستأو راسشتنأ ءأرج

ع.ةبيهو ^

ةيرئأزجلأ ةرسسأ’أ تايقÓخأو رعاسشمب سسمت تاطقل نمسضت

داقتنأ لحم ةينويزفلت ةانق عسضي ““ودناموك ““
““ ““ودناموك““ مل-ي-ف صضر-ع ي-ق-ل ^
odnammoc““ ةانق ةصشا-صش ى-ل-ع

اعصسأو أراكنتصسإأ  ““يف يت ةيهابلأ““
نوبصضاغ ربتعأو ،نيدهاصشملأ ىدل

ام يعامتج’أ لصصأوتلأ عقأوم ربع
مليف صضرع ربع ةانقلأ هذه هتمدق
أزواجت ءايحلاب ةلخ-م تا-ط-ق-ل ه-ب

ر-عا-صشم-ب صسم-يو حو-م-صسم ر--ي--غ
ةير-ئأز-ج-لأ ةر-صسأ’أ تا-ي-قÓ-خأو

يتلأ ةانقلأ هذه هلجصست رخآأ ايدعتو
.نأرهوب اهرقم نم ثبت
امايأأ ةديدجلأ ةطقصسلأ هذه يتأاتو
ينفلأ  لفحلأ ةثداح دعب طقف ةليلق
،ةانقلأ هذه ةصشاصش ىلع هثب مت يذلأ
ةعاقب صصيخرت نود ديعلأ مايأأ يناث
و نأرهوب تينيزلأ قدنفب تÓفحلأ

د-عا-ب-ت-لأ تأءأر--جإأ ة--ف--لا--خ--م
.يعامتج’أ

مت هنأأ طبصضلأ ةطلصسل نايب فصشكو
ىلإأ ةانقلأ هذه ةريد-م ءا-عد-ت-صسأ““

،ايوفصش أرأذنأ اهل مدق نيأأ ،اهرقم
مأزتل’أ ةرورصضب اهل ديكأاتلأ مت امك
يحصصلأ رجح-لأ تأءأر-جإا-ب ما-ت-لأ
د-ق تنا-ك ي-ت-لأ تا-ي-صصو--ت--لا--بو
-يعمصسلأ طبصض ةطلصس ا-ه-ترد-صصأأ
.““راطإ’أ أذه يف يرصصبلأ

  سسانيأ.م ^

نمألأ ةسضبق يف هئاكرسشو نأرهو عناسصم دحأأ نم رييÓم8 قراسس
ةيئانجلأ ةقرفلأ رصصانع عقوأأ ^

تن-صشو-م-ت ن--ي--ع ة--ي’و ن--مأا--ب
ةيئاصضق رمأوأأ ةدع لحم صصخصشب
ردقي ربتعم يلام غلبم ةقرصسب ماق
.ميتنصس رييÓم80 يلأوحب

تامولعم ةجيتن تءاج ةيل-م-ع-لأ
ةي’ولأ مي-ل-قا-ب هد-جأو-ت-ب د-ي-ف-ت
،صش.ق)وعدملا-ب ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-يو
لحم هنوك هنع ثوحب-م (ة-ن-صس33
يف طروتمو ةيئاصضق رمأوأأ ةدع
يف ةكراصشملأ اهمهأأ اياصضق ةدع
ردقي ربتعم ي-لا-م غ-ل-ب-م ة-قر-صس
ةقفر ميتنصس ري-يÓ-م (80)ةينامثب
عناصصملأ دحأأ لخأد نم هئاكرصش
ةي’وب ة-ي-عا-ن-صصلأ ة-ق-ط-ن-م-لا-ب
رقم ديدحت دعب ةرصشابم ، نأرهو
تنصشومت ني-ع ة-ن-يد-م-ب ه-ت-ما-قأ
هفيقوت م-ت ه-تا-كر-ح-ت ة-ب-قأر-مو

نيأأ يدصسجلأ صسملتلل هعاصضخإأو
صسولهم صصرق ىلع هتزوحب رثع
00002 ـب ردقي يلام غلبمو دحأو
ةروزم ةيوهب ةقا-ي-صس ة-صصخرو جد
اهلمع-ت-صسي نا-ك ه-ترو-صص ا-ه-ي-ل-ع
تناك اميف ،هلقنت دنع ه-يو-م-ت-ل-ل
ناك يذلأ نكصسملأ صشيتفت جئاتن
ةعطق زجحب ةيباج-يإأ هر-جأا-ت-صسي

ـب اه-نزو رد-ق-ي تأرد-خ-م-لأ ن-م
هبتصشملأ لÓغت-صسأ .مأر-غ63,10
نكم(ةنصس33 ،صش.ق) لوأ’أ ه--ي---ف
يف هئا-كر-صش ة-يو-ه د-يد-ح-ت ن-م
ة-قا-ي-صس ة-صصخر ةزا-ي-ح ة--ي--صضق
قلعتي و مهفيقو-ت م-ت ن-يأأ ،ةروز-م
،( ةنصس43 ،إأ .ب) نم لكب رمأ’أ
و-عد-م-لأو  ( ة--ن--صس14 ،ـ--ه.د)
.(ةنصس83،ك.م)
مامأأ مهميدقت مت مهيف هب-ت-صشم-لأ

ىدل ةيرو-ه-م-ج-لأ ل-ي-كو د-ي-صسلأ
ةمهتب تنصشو-م-ت ن-ي-ع ة-م-ك-ح-م
كÓهتصسإ’أ دصصق تأردخم ةزايح

ةين’ديصص دأوم ةزايح ،يصصخصشلأ
لامعتصسأو ريوز-ت-لأ ،ة-صصخر نود
ءوصس ،ريغلأ ةفصص لاحتنأ ،روزملأ
ةيزم يقلت عم ةفيظولأ لÓغتصسأ

مرجم ىلع رتصستلأو ةقحتصسم ريغ
. ةلأدعلأ فر-ط ن-م ثح-ب ل-ح-م
تأءأر-جإ’ م-ه--عا--صضخإأ د--ع--بو
مهنأاصش يف ردصص يروفلأ لو-ث-م-لأ
مكحلاب قطنلأ ليجأاتو عأديإأ رمأأ
عم ةلبقم-لأ ة-صسل-ج-لأ ة-يا-غ ى-لأ
صضبقلاب رمأوأ يف لصصفلأ ءاجرإأ

(ةنصس33 ،صش.ق) وعدملأ قح يف
زوحت لاصصت’أ ةيل-خ نا-ي-ب بصسح

.هنم ةخصسن  رجفلأ
ديبع.م   ^

ةيجراخلأ اهتسسايسس ريغت نأ’ ةي-ك-ير-مأ’أ ةد-ح-ت-م-لأ تا-ي’و-لأ ع-فد ىذ-لأ ا-م ^
ةيرئأزجلأ ةردابملاب افأرتعأ أذه له  ؟يسضاملأ ماعلأ يف ةيبيللأ ةمز’أ ةجلاعمل
ةدعتسسم اكيريمأأ لهو ؟يبيللأ لمسشلأ ملو ةينطولأ ةح-لا-سصم-لأ ى-ل-ع ة-ي-ن-ب-م-لأ

؟ةيعرسشلأ ايبيل ةدايسس مأرتحاب ىدانملأ رئأزجلأ ةوسصل اهتوسص مسضل ايدج
ناجل ىدحأ مامأأ ةيجراخلأ ةسسايسسلأ ةرأزوب يماسس  يكيريمأأ لثمم هلاق ام ذخ

ةسسايسسلأ طيسشنتل لئاسسولأ لفكأأ نع ثحبت تناك يتلأ يكيريمأ’أ سسرغنوكلأ
اطابترأ طبترم ايبيل عأزن لح نأاب ،ةيبللأ ةمز’أ وحن ة-ي-ك-ير-ي-مأ’أ ة-ي-جرا-خ-لأ

فاسضأأو .ةقطنملاب اهئاكرسشب اهطبرت يتلأ حلاسصملاب ا-ك-ير-ي-مأأ تا-قÓ-ع-ب ا-ق-ي-ثو
يقبت اهنكلو ،انئاكرسش عم انتاقÓ-ع ا-ي-ب-ي-ل دد-ح-ت ’““ :Ó-ئا-ق ي-ما-سسلأ لوؤو-سسم-لأ

.““انتلاسسر أوعمسس دقلو““ فيسضم قطانملأ كلت يف مهعم انتاسسايسسب ةطبترم
تاقÓع اكيريمأ’ نأاب لخدت-لأ أذ-ه-ب ر-كذ-ي نأأ ي-ك-ير-ي-مأ’أ لوؤو-سسم-لأ دأرأأ د-ق-ل

عم اهتاقÓع اكريمأأ طبر ةيففيك ىلأ Óثم أريسشم ،اهئاكرسش عم ةدقعمو ةقيمع
قرسشلأو يبرعلأ جيلخلاب اهحلاسصمب رسصم ةيروهم-جو ةد-ح-ت-م-لأ تأرا-مإ’أ ة-لود
يف (ايكرت يأ) اهحلاسصم ربع اهيلأ رظنت اكيريمأأ ناف ايكرت عم امأأ  .طسسوأ’أ

 .يسسلطأ’أ فلحلأو ايروسس
تاعأرسصلأ نم ةلمج ةعقب نم ايبيل ىلأ رظنت تناك اكيريمأأ نأ ينعي أذه لك
يبيللأ عأزنلل لحلأ نأأ ىرت تناكو ، طسسوأ’أ قرسشلأو جيلخلأ ةقطنم يف يرخأ’أ
تأورث لÓغتسسأ يلع اهسسفانت يف اهئاكرسش حلاسصم سسناجت قيرط دنع نوكي
نع براقي ام يسضق يذلأ ،رتفح ةفيلخ ،لأرنجلل ةيركسسعلأ ةرأد’أ تحتو ايبيل

ةيزكرملأ تأربا-خ-م-لأ ر-ق-م بر-ق ا-ن-طا-ق ةد-ح-ت-م-لأ تا-ي’و-لا-ب ة-ن-سس ن-ير-سشع
يماسسلأ يكيريمأ’أ لوؤوسسملأ هحرسص ام بسسحو ،اينيجرف ،يلغنÓب ةيكيريمأ’أ
.““يبيللأ لبقتسسملأ ليكسشت يف رود هل نوكيسس رتفح““ نأاب
يسسورلأ بدلأ دوعسصب يبرعلأ جيلخلأو ا-يرو-سس ي-ف يو-ق-لأ ن-يزأو-م ر-ي-غ-ت ن-ك-لو
اكيريمأأ عم اهلماعت يف يبرعلأ جيلخ-لأ ي-ف ة-ي-سسرا-ف-لأ ة-لود-لأ ة-نور-مو ما-سشلا-ب

دقل .يبيللأ عأرسصلل  اهتيجيتأرتسسأ م-ي-ي-ق-ت د-ي-ع-ت ةد-ح-ت-م-لأ تا-ي’و-لأ تل-ع-ج

،نيتقطنم-لأ ن-ي-تا-ه ي-ف ر-ي-ثأا-ت-لأ ةو-ق كل-م-ت د-ع-ت م-ل ا-ه-نأأ ا-ك-ير-ي-مأ تف-سشت-كأ
اهنكمي يذلأ ذوفنلأ كلذ كلمت دعت مل ،اهئاكرسش لثم اهلثم نأاب كلذب تجتنتسسأو
.اهحلاسصم مدخي امب ايبيلب رأودأ’أ قسسنت نأأ نم
يف ءاج امك9102 ليربأ يف ايبيلب اهتسسايسس يف رظنلأ ديعت اكيريمأأ تأأدب أذكهو
ثÓث يف ي-ب-ي-ل-لأ عأز-ن-ل-ل ل-ح-لأ دد-ح يذ-لأ0202 ليربأ’ سسرغنو-ك-لأ ر-ير-ق-ت
؛ةيبللأ ةينمأ’أ يوقلأ يف اهجامدإأو تاي-سشي-ل-م-ل-ل حÓ-سسلأ عز-ن ،’وأأ :تا-ي-سصو-ت
.ةفرطتملأ تاعامجلأ لزع ،اثلاثو ،يلاملأ ةرأد’أ ةيفافسش ،ايناث

اكيريمأأ ةيجرا-خ ر-يزو ما-ق ن-يأأ ،0202 يفناج يف نيلرب ة-م-ق تءا-ج ،أذ-ك-هو
،اقباسس روكذملأ سسرغنوكلأ ريرقت هب ءاج ام عم ايسشامت ىملسسلأ لحلأ ةدناسسمب
ةيبنجأ’أ تأوقلأ دوجوب ةقلق““ اكيريمأأ نأاب يكرتلأ سسيئرلأ عم هئاقل يف أركذم
،تأرامإ’أ ةيجراخ ريزوب يكيريمأ’أ ريزولأ يقتلأ لاجملأ سسفن يفو ““٠ايبيلب

.ايبيلب اكيريمأأ ةكيرسش
ايقيرفأ يف ةيزكرملأ تأوقلأ سسيئر ،داسسنوات نافيتسس ،لأرنجلأ هلاق ام سصحفت
نوددمي مهنإأ ،ايروسس يف متيأأر املثم““ :ايبيلب يسسورلأ لخدتلأ لظ يف (مكيرفأ)

ول هنأاب افيسضم ،““نيبسصعتمو ةقزترمب نينيعتسسم ايقيرفأ يف يركسسعلأ مهدوجو
كأذ لبقت نل ابوروأأو يسسلطأ’أ فل-ح-لأ نا-ف ،ا-ي-ب-ي-ل ل-ب-ق-ت-سسم ا-ي-سسور تم-سسر
 ““.لبقتسسملأ

يف رئأزجلأ جأردأ دعب كلذو ،اكيريمأ’ ربكأأو رخآأ يزغم نيلرب ةمقل ناك نكلو
رئأزجلأو ايناملأأ نأاب ليكرم Óيجنإأ تركذ دقلو .ايناملأأ نم ةوعدبو ةظحل رخآأ
فقومل ابيرق اكيريمأأ فقوم ناك تقولأ كلذ يف نكلو ،ايبيلب فقوملأ سسفن امهل
 .اسضيأ رئأزجلأ

تف-ث-ك ثي-ح ،ا-ي-م-لا-ع ير-ئأز-ج-لأ ر ود-لأ زور-ب-ب ن-ي-لر--ب ءا--ق--ل ن--مأز--ت د--ق--لو
أدبو ،يبيللأ نأاسشلاب ةينعملأ فأرطأ’اب اهت’اسصتأ ةيرئأز-ج-لأ ة-ي-سسا-مو-ل-ب-يد-لأ

رئأزجلأ هلوقت ا-م-ل ع-م-سست تنا-ك ة-ي-ب-ي-ل-لأ تا-عا-م-ج-لأو لود-لأ كل-ت نأأ ا-ح-سضأو
 .اهمرتحتو

ةيقأدسصم  كأذنآأ اكريمأأ تفسشك امبر
عيمج عم اهلماعت ةقير-ط ي-ف ر-ئأز-ج-لأ
،يب-ي-ل-لأ نأا-سشلا-ب ة-ي-ن-ع-م-لأ فأر-طأ’أ

ةركفب أوبحر نيذلأ نييبيللأ ةسصاخو
اهب تدان ي-ت-لأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ح-لا-سصم-لأ
.اهقيبطتل أوعسسو رئأزجلاب
نو-ك-ت را-طإ’أ كلذ ي-ف ي-ت--ح ،ن--ك--لو
يف رئأزجلأ ةنورم تنّمث د-ق ا-ك-ير-ي-مأأ
ة-ي-ب-ي-ل-لأ فأر-طأ’أ ل-ك ع-م ل-ما-ع--ت--لأ
ا-ك-ير-ي-مأأ ل-ع-ج ا-م أذ-هو ،ةأوا-سسم-لا-ب
تأردابملأ هتك-ل-م ا-م-م ل-سضفأأ ا-ظو-ظ-ح كل-م-ي ير-ئأز-ج-لأ بو-ل-سسأ’أ نأأ د-ق-ت-ع-ت
عورسشملاب ت-ْكَرا-َب ر-ئأز-ج-لأ نأأ ف-قو-م-لأ كلذ ة-ي-قأد-سصم ن-م دأز ا-مو .ىر-خأ’أ
 .رسصم عم اهفقوم فÓتخأ مغر هب تفرتعأو يرسصملأ

رأرقلأ رداسصم يف لماسش عانت-قأ كا-ن-ه نا-ك ا-ه-سسف-ن ا-كر-ي-مأا-بو أذ-ه ل-ك ف-ل-خو
لامسش ةقطنم يف اهمأرتحأ بحي ةوق تحبسصأأ رئأزجلأ نأاب يكيرمأ’أ يسسايسسلأ
اسصاخ ايأأر سصسصخت ةظفاحملأ ““ز-م-يا-ت ن-ط-ن-سشأو““ ةد-ير-ج ي-ه ا-ه-ف  .ا-ي-ق-ير-فأأ

.يومنتلأ اهعورسشم حاجنو ةيرئأزجلأ ةدايقلأ حدمل اهريرحت ءاسسؤور ىدحإ’
ابوروأأ ةقÓع لوح اعوسضوم ةيجراخلأ نوؤوسشلأ ةلجم ترسشن لاقملأ أذه لبقو
نم اهربتعتو ،ةقطنملأ هذه يف رئأزجلأ رود مي-ي-ق-ت-ب ته-ت-نأ ا-ي-ق-ير-فأ لا-م-سشب
يسصوأأو .ابوروأأ تاسسايسس ىلع ريثأاتلل هل حمسسي يذلأ ذوفنلأ كلمت يتلأ لودلأ
قرسشلل ةعبات ةقطنمك ايقيرفأ لامسش ىلأ اهتر-ظ-ن د-ي-ع-ت نأا-ب ا-ك-ير-ي-مأأ لا-ق-م-لأ
 .طسسوأ’أ
نأاب نهكتلأ نكمي كلذل ،اهحلاسصم مدخي امب اطبترم اكيريمأأ فقوم يقبي ،ديكأأ

يسسايسسلأ لحلأ ةيدج يف انلخد لعفلاب اننإأو ايلحرم نوكي نل رئأزجلأ نم اهبراقت
.رئأزجلأ وذح اكيريمأأ وذحب كلذو يبيللأ عأزنلل

اكيريمأأ نم هلاسسر

ةعانقبو ايبيل ‘ رئأز÷أ وذح وذ– اكيÒمأأ
سسل‚أا سسول نم /ي◊اصص دومح روتكدلا ملقب

ude.hdusc@ihlash
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