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3/31صص

2/٤/٥/٦/٧/11صص

ةدـــــمعتملا تاءارــــج’ا راــــطا يـــــفصسافافأا بزح ةدايق ديدŒ تاباختنا
لبقملا يسسردملا لوخدلا تاريسضحتل

رـــمأات ةـــيبÎلا ةرازو
جاوفأا دادعت ضصـيلقتب
يـــــــئادتبلا ذــــــــيمÓت
انوروك لÓخ ةصساردلا رارمتصسا ‘ رئاز÷ا ةبرŒ وكصسيلألا ‘ ضضرعي طوعجاو^

ضسافافأÓل ةيصسائرلا ةئيهلا ةيوصضعب لصسحلب ميكح ةمئاق زوف
انوروك ءابو رسشتنا يدافتل اطورسش عسضت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
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 دغلا نم ءادتبا0202 ةنسس تافلملا ةجلاعم يف قÓطن’ا
تاونصس عبرأا لÓخ Úيداصصتقإلا Úلماعتملل ضضيوعت ةيلمع0068
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دشصر ةنجلل ي-م-شسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو^
لامج روتكدلأ انورو-ك صسوÒف ة-ع-با-ت-مو
ءا-بو-لأ ”” نأأ ي-ف-ح--شص ر“ؤو--م ‘ رأرو--ف
” ثي-ح دÓ-ب-لأ ‘ را-ششت--ن’أ ل--شصأو--ي
ع-ف-تÒل ةد-يد-ج ة-لا-ح434 ل-ي-ج-شست
È 84ع ةعزوم ةلاح24281 ¤إأ ›امجإ’أ
.””ةي’و
”” نأأ تايفولأ نأاششب رأروف روتكدلأ حشضوأأو
ةÒخأ’أ ةعاشس42 لأ لÓخ تدشصر ةنجللأ
مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو Ê (8)ا-م--ث
ع-ف-تÒل ة-ن-مزŸأ صضأر--مأ’أ با--ح--شصأأ
È 04ع ةعزو-م ةا-فو699 ¤إأ ›ام-جإ’أ
راششأأ ءافششلأ ت’اح صصوشصخب امأأ .””ةي’و
784 ل-ثا“ ل-ي-ج-شست ”” ¤إأ لوؤو-شسŸأ تأذ

ا-ه-ل-ك تردا-غ ءا-ف-ششل-ل ةد-يد-ج ة--لا--ح
تاشصوحفل عوشضÿأ بقع تايف-ششت-شسŸأ

ةيبلشس ليلاحتلأ تءاج ثيح ةيئاهن ةيبط
نيذلأ ددع عفتÒل صسوÒفلأ نم ةيلاخو

42131 ¤إأ ةيح-شصلأ تا-شسشسؤوŸأ أوردا-غ
ةيانعلأ ت– ةلاح05 دجأوت ليجشست عم
 .””ةزكرŸأ ةيبطلأ

دإدر كلام ^

‘ عور-ششلأ ر--ئأز÷أ ة--ي’و ›أو رر--ق ^
لوأأ اهذاختأ ” يتلأ تأءأرجإ’أ ق-ي-ب-ط-ت
صسيئر اهشسأأرت يتلأ لمعلأ ةشسلج ‘ صسمأأ
ة-شسأرد-ل تشصشصخ ي-ت-لأو ة--يرو--ه--م÷أ
نايب راششأأو.دÓبلأ ‘ ةيحشصلأ ةيعشضولأ

ع-ن-م رر-ق-ت نأأ ر-ئأز÷أ ة-ي’و ن-ع ردا-شص
تا-بو-ق-ع-لأ ة-ل-ئا-ط ت– رورŸأ ة-كر--ح

ميلقأ لك Èع انونا-ق ا-ه-ي-ل-ع صصو-شصنŸأ

تابكرŸ ةبشسنلاب ةمشصاعلأ رئأز÷أ ةي’و
ي-مو-م-ع-لأ ي-عا-م÷أ ير-شض◊أ ل-ق-ن-لأ
عوب-شسأ’أ ة-يا-ه-ن ة-ل-ط-ع لÓ-خ صصاÿأو
.رخآأ راعششإأ ¤إأ ةعم÷أ موي نم ءأدتبأ
ميلقإأ ¤إأو نم رورŸأ ةكرح عنم ررقت امك
راهن نم ءأدتبأ عوبشسأأ ةدŸ رئأز÷أ ةي’و
.ةعم÷أ صسمأأ

توأا6 ¤إا ةيليوج8 نم ةÎفلا ‘
ةيمومعلإ نكامأ’إ ‘ يحاسضأ’إ عيب عن“ ةبيورلإو ةتوت رئب ةعطاقم تايدلب

ةثÓثلأ ةتوت رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ تايدلب تررق ^
عيب عنم (لب-شش د’وأأو ة-جرŸأ ة-لا-شستو ة-تو-ت ر-ئ-ب)
دحلل عرأوششلأو ةيمومعلأ نكامأ’اب دي-ع-لأ ي-حا-شضأأ

.دجتشسŸأ انوروك ءابو راششتنأ نم
” دقف ،ةتوت رئ-ب-ل ة-يرأدإ’أ ةر-ئأد-لأ نا-ي-ب بشسحو
تايدلب Èع ديعلأ يحاشضأ عيب عنم تأرأرق رأدشصإأ
ةلاشستو لبشش د’وأأ ،ةتوت رئ-ب-ل ة-يرأد’أ ة-ع-طا-قŸأ
‘ تلمحو0202ةيليوج90 ‘ ةخرؤوŸأو ةجرŸأ
عرأوششلأ ‘ ديعلأ يحاشضأأ عيب اتاب اعنم عنÁ”” اهشصن
نم ةيدلبلأ ميلقإأ Èع ةيمومعلأ نكامأ’أو تاحاشسلأو
.””مداقلأ توأأ6 ةياغ ¤إأ يرا÷أ ةيليوج80
صصني أرأرق اهرودب لبششلأ د’وأأ ةيدلب تردشصأأ امك
ميلقإأ Èع تأءاشضفلأ ‘ يحاشضأ’أ عي-ب ع-ن-م”” ى-ل-ع

.””ةيدلبلأ
أرأرق ةجرŸأ ةلاشست ةيدلب ترد-شصأأ ا-ه-ت-ه-ج ن-مو
ةراŒو عيب ةيلمع-ل ل-ما-شش تقؤو-م ع-ن-م»ـب ق-ل-ع-ت-ي
،ةيمومع تاحاشس) ةيمومعلأ نكامأ’أ ‘ يششأوŸأ

يشضأرأأ عطق ،ةيموم-ع كÓ-مأأ ،تا-قر-ط-لأ فأو-ح
(خلإأ... اهرواج ام وأأ ةينكشسلأ ءا-ي-حأ’أ ،ة-ي-مو-م-ع
عيب طاقنك ةشصشصıأ اهن-م ة-شصاÿأ تأءا-شضف-لأو
بأرت ىوتشسم ىلع كلذو ةشصخرŸأ Òغو ةشصخرم
.ةيدلبلأ
هذهل لاثتم’أ مدع نأأ ةثÓ-ث-لأ تأرأر-ق-لأ ‘ ءا-جو
اقبط ةيئأزج تاعبا-ت-م ه-ن-ع ر-ج-ن-ي-شس تأرأر-ق-لأ
.نايبلأ تأذ صصلخي ،ةيراشسلأ Úنأوقلل

ةعطاقملل بدت-نŸأ ›أو-لأ رر-ق ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

Èع يحاشضأ’أ عيب عنم حونوب دمحأأ ،ةبيورلل ةيرأدإ’أ
.ةعطاقŸأ تايدلب ميلقإأ ةفاك
كوبشسيافلأ ىلع اهتحفشص Èع ة-ع-طا-قŸأ تدا-فأأو
صسوÒفب ةيمويلأ تاباشصإ’أ ددع ديأزت-ل أر-ظ-ن ه-نأأ
ى-ل-ع ا-ظا-ف--ح و (91-ديفوك) دج-ت-شسŸأ ا-نورو-ك
›أولأ يهني ،ÚنطأوŸأ ةمÓشس و ةيمومعلأ ةحشصلأ
ع-ي-ب ع-نÚ Ãن-طأوŸأ ع-ي-م-ج م-ل-ع ¤إأ بد-ت--نŸأ
ةعطاقŸأ تايد-ل-ب م-ي-ل-قإا-ب ي-ششأوŸأو ي-حا-شضأ’أ
. (ةوأره- ةياغر - ةبيور)
راطإأ ‘ تقؤوŸأ ءأرجإ’أ أذه نأأ ،نايبلأ فاشضأأو
ءابو راششتنأ نم د-ح-ل-ل ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإأ ز-يز-ع-ت
.(91-ديفوك) دجتشسŸأ انوروك صسوÒف

ع.Úسساي ^

انوروك سسوريف راصشتنل رؤوب ىلإا لوحتت ل ىتح
ىحسضأ’إ ديع لبق نيعوبسسأإ ةيسشاملإ قإوسسأ’إ قلغ

قأوشسأأ طاششن قيلعت ‘ ةيئ’ولأ تاطلشسلأ تعرشش ^
ىحشضأ’أ ديع ةبشسانم بأÎقأ عم انمأزت ةيششاŸأ
ةديدج رؤو-ب ¤إأ قأو-شسأ’أ لو– يدا-ف-ت-ل ،كرا-بŸأ

.انوروك ءابو راششتن’
نب دمfi ،جيريرعوب جرب ›أو رمأأ قايشسلأ أذه ‘و
قأو-شسأأ ع-ي-م-ج ق-ل-غ--ب صسي--مÿأ صسمأأ لوأأ كلا--م
Òبأد-ت-لأ را-طإأ ‘ ة-ي’و-لأ م-ي-ل--قإأ Èع ي--ششأوŸأ
.انوروك صسوÒف يششفت نم دحلل ةذختŸأ
›أولأ هذختأ رأرقلأ ”” نأاب ةي’ولأ حلاشصم تحشضوأأو

أذه قلعتي ثيح ةيذيفنتلأ ةئ-ي-ه-لأ ع-م عا-م-ت-جأ ‘

نم ةيأد-ب ة-ي-ششاŸأ قأو-شسأأ ع-ي-م-ج ق-ل-غ-ب رأر-ق-لأ
ميلقإأ ىوتشسم ىلع كلذو رخآأ راعششإأ ¤إأو صسيمÿأ
.””ةي’ولأ
ىلع ةيششاملل يوشضوفلأ عيبلأ عنÃ ”” ›أولأ رمأأ امك

ميلقإأ Èع ةيمومعلأ نكامأ’أ ‘ أذكو قرطلأ فأوح
يذلأو كرابŸأ ىحشضأ’أ د-ي-ع بأÎقأ ع-م ة-ي’و-لأ

ÚنطأوŸأ فرط نم أÒبك ’ا-ب-قإأ د-ه-ششي ا-م ةدا-ع
.””ديعلأ ةيحشضأأ ءانتقأ دشصق
قأوشسأأ طاششن قيلعت ةشسبت ةي’و ›أو ررق هتهج نم
كرابŸأ ىحشضأ’أ ديع ةبشسانم عم انمأزت ةيششاŸأ

يششفت يدافتل كلذو ،يرا÷أ ةيليوج52 ةياغ ¤إأ
.ÚنطأوŸأ Úب انوروك صسوÒف
ةن÷ ةششقانم عم يزأوتلا-ب تأرأر-ق-لأ هذ-ه ي-تأا-تو
عوشضوم ةينيدلأ نوؤو-ششلأ ةرأزو-ل ة-ع-با-ت-لأ ىو-ت-ف-لأ
Ëدقت لظ ‘ حبذ-لأ ةÒع-شش صصخ-ت ىو-ت-ف رأد-شصإأ
فلم ةعباتÃ ةفلكŸأ ةيمل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ‘ ءا-شضعأأ
دشض يئاقو ءأرجإاك ةÒع-ششلأ ءا-غ-لإأ حÎق-م ا-نورو-ك
هب ÚباشصŸأ ددع تفعشضت يذلأ صسوÒفلأ راششتنأ

.ةÒخأ’أ مايأ’أ ‘
ر م ^

ةديد÷ا تلاحلل لزعلا حلاصصم ىلع دفاوتلا لصصاوتي اميف
انوروك سسوÒفب ةديدج تايفو ليجسست لسصإوت فيطسس تايفسشتسسم

ىوتشسم ى-ل-ع ة-ي-ب-ط-لأ ح-لا-شصŸأ صسمأأ تشصحأأ ^
ناŸو Úعو ةÒب-ك-لأ Úعو لأزأأ Úع تا-ي-ف-ششت-شسم
يوÓعي فشسوي ىفششتشسم لجشس ثيح ةديدج تايفو

Úع ةيدلب نم Úتديدج ةافو يتلاح صسمأأ موي حابشص
ةافو يتلاح صسمأأ لوأأ ةل-ي-ل ل-ي-ج-شست ” ا-م-ك ،لأزأ
ةدحأو ةلاح عبرأ’أ تايفولأ Úب نم دجوتو .كلذك
011 دجأوتت امك ةيıÈأ ليلاحتلاب ةدكؤوم طقف

ةحلشصÃ اهت-با-شصإأ ‘ ه-ب-ت-ششمو ةد-كؤو-م Úب ة-لا-ح
ىفششتشسŸأ تأذب ةيبطلأ حلاشصŸأ تدكأأو .لزعلأ

تاشصوحفلأ ددع ‘ صسوشسfi صضاف-خ-نأ ل-ي-ج-شست
مايأ’اب ةنراق-م ÚشضاŸأ Úمو-ي-لأ لÓ-خ ة-ي-ب-ط-لأ
اظاظتكأ دهششت لزعلأ ةحلشصم تناك نيأأ ةيشضاŸأ
يتلأو ةباشصإ’أ ت’اح نم ةÒبك أدأد-عأأ ل-ب-ق-ت-شستو
.انوروك صسوÒفب اهتباشصإأ ‘ هبتششي
ةÒبكلأ Úع ىفششتشسÃ تا-ي-فو4 ليجشست ” ا-م-ك
Úع ةيدلب نم Úلاح صسمأأ لوأأ فيطشس ةي’و لامششب
ةيدلب نم ةلاحو فيطشس ةيدلب نم ةلاحو ةÒبكلأ
.راششبن يزيت

ةدكؤوم Úب ة-لا-ح19 ىفششتشسŸأ تأذب د-جأو-ت-تو
،لزعلأ ةحلشصÃ جÓعلل عشضخت اهتباشصإأ ‘ هبتششمو
ةافو يت-لا-ح ل-ي-ج-شست ” ناŸو Úع ى-ف-ششت-شسÃو

48 رمعلأ نم غلبت ةيدلب نم زوجعب قلعت صسمأأ حابشص
نم غلبي لجرو ،ياب حلاشص ةيدلب نم ردحنت ةنشس
ردŒ  .ناŸو Úع ةيدلبب ن-ط-ق-ي ة-ن-شس54 رمعلأ
ةحلشصÃ تنا-ك تا-ي-فو-لأ هذ-ه ل-ك نأأ ¤إأ ةرا-شش’أ
ةيıÈأ اهليلا– جئاتن تردشص نم ا-ه-ن-م لز-ع-لأ
  جلسصل ىسسيع ^ .دعب  ردشصت ⁄ نم اهنمو

انوروك سسوÒفب تاباصصإلا ‘ عافترا ليجصست عم
””ةثولŸإ ءايحأ’إ سضعب ‘ بسسنأ’إ ل◊إ وه ›زنŸإ رج◊إ””:طاقب

،انوروك ءابو دشصرل ةيملعلأ ةنجللاب وشضع Èتعأ ^
fiاكرب طاقب دمÊ، بشسنأ’أ ل◊أ وه رج◊أ نأأ

دهششي يذلأ (ا-نورو-ك) صسوÒف را-ششت-نأ ن-م د-ح-ل-ل
ةليلق-لأ ما-يأ’أ تا-با-شصإ’أ ‘ ا-شسو-شسfi ا-عا-ف-ترأ
.”” ةÒخأ’أ

مأزتلأ مدعل عجأر ءابولأ يششفت ”” نإأ Êاكرب لاقو
مأÎحأ نو-شضفر-ي ن-يذ--لأ Úن--طأوŸأ طا--ب--شضنأو
نم دحلل ةذختŸأ Òبأدتلأو ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ
رهشش دعب ”” نأأ ¤إأ روتكدلأ راششأأو .””ءابولأ راششتنأ
ةاي◊أ ¤إأ صسانلأ داع فيطشس ‘ ةشصاخ ناشضمر

ىأأرم ىلع تÓف◊أ ميظنت متي ثي-ح ،ة-ي-ع-ي-ب-ط-لأ
لبق نم اهعنم لظ ‘ ةيلÙأ تاطلشسلأ نم عمشسمو
د-يد-ح-ت-ل تقو-لأ نا-ح ”” ه-نأأ أد-كؤو-م ”” ة--مو--ك◊أ
Úلوؤوشسم أونوكي نأأ عيم÷أ ىلع بجيو تايلوؤوشسŸأ

ر م ^ .””يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع ةشصاخ هطاششن نع

وزو يزيتب ةيصشاملا قوصس قلغ دعب
انوروك ىلع ءاسضقلإ ةياغل ةيفيسصلإ تاميخملإ ميظنت عنمي يلإو

صسمأأ لوأأ عماج دومfi وزو يزيت ›أو ردشصأأ ^
تاميıأ م-ي-ظ-ن-ت ع-نÃ ى-شضق-ي أرأر-ق صسي-مÿأ
91 ديفوك ةحئاج ىلع ءاشضق-لأ ة-يا-غ-ل ة-ي-ف-ي-شصلأ
هنأ يذيفنتلأ زاه÷أ ىلع لوأ’أ لوؤوشسŸأ فاشضأأو

Áأ ميظنت اتاب اعنم عنıةيأ نم ةيفيشصلأ تامي
ءابولأ ‘ مكحتلأ ةياغل ةشصاخ وأ تناك ةيمومع ةهج

عفرب ةعوبتم امتح نوكتشس يت-لأو ه-ن-م صصل-خ-ت-لأو
.ةيئاقولأ Òبأدتلأ
ىقبت ةينم’أ حلاشصŸأ عيمج ”” نأأ ›أولأ فاشضأأو

ةبقأرŸأ فيثك-ت-ب رأر-ق-لأ ذ-ي-ف-ن-ت ى-ل-ع ة-شصير-ح
راعششإ’ ةقلغم ىقبت يتلأ ئطأوششلأ ىلع صشيتفتلأو
صضرغلأ أذهل اهلامعتشسأ لمتÙأ تأءاشضفلأو رخآأ

ق-ح ‘ ة-ي-نو-نا-ق تأءأر-جأ ذا-خ-تأ م-ت-ي نأ ى-ل--ع
›أو-ل ق-ب-شس ه-نأأ ¤إأ ةرا-شش’أ ردŒو .””Úف--لاıأ
لكك جعي يذلأو ةيششاŸأ قوشس قلغب ماق نأأ وزو يزيت

ةمÓشسل انامشض أذهو صسانلاب ىحشض’أ ديع لولح
.انوروك صسوÒف لقن يدافتو ةماعلأ

سشوريمع لامج ^

 عوبصسأا ةدمل رئازجلا ةيلو ميلقإا ىلإاو نم اهرظح مت
ةمسصاعلاب لقنتلإ عنم تإءإرجإإ قيبطت يف عورسشلإ

 انوروك سسوريف راصشتنا نم دحلا راطإا يف
تايدلب01 ىلع يئزج يلزنم رجح سضرف

ةزابيتب مايأإ01 ةدمل
رج-ح صضر-ف ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو ترر-ق ^
ةزابيتب تايدل-ب01 ىلع ي-ئز-ج ›ز-ن-م
صسمأأ راهن نم ءأدتبأ مايأأ01 ةدŸ كلذو
.ةعم÷أ
رج◊أ نإاف ةيلخأد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب ق-فوو
،ةعيلقلأ ،روظانلأ ،ةزابيت ةيدلب نم لك صسم
،طوجح ،دأرم ،ةبطاطح ،تيأروقات Úع
.ليعامشسأوبو ةقيقروب يتشسيمخ
ةعاشسلأ نم ءأدتبأ لوعفŸأ يراشس نوكيشسو
.احابشص5 ةعاشسلأ ةياغ ¤إأ ’أوز31

،ءأر-جأ’أ أذ-ه نإا-ف نا-ي-ب--لأ تأذ بشسحو
نم ةياقولأ Òبأدت ميعدت راطإأ ‘ لخدي
روطتل رظن-لا-بو ا-نورو-ك صسوÒف را-ششت-نأ
.ةي’ولاب ةيئابولأ ةيعشضولأ
يئز÷أ رج◊أ أذه ن-ع م-ج-ن-ي ه-نأأ ا-م-ك
ةطششنأ’أ لكل ماتلأ فقوتلأ هرأرقأ ” يذلأ
‘ اÃ ةيعامتج’أو ةيداشصتق’أو ةيراجتلأ
ن-ير-فا-شسŸأ ل-ق-ن ة-كر-ح ف-ي-قو--ت كلذ
.تأرايشسلأو

ر م ^

ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ قايشسلأ تأذ ‘و ^
ىوتشسم ىلع يئزج ›زنم رجح رأرقإأ نع
نم ،فراطلأ ةي’وب طششلأو ةلاقلأ يتيدلب
ةشسماÿأ ةياغ ¤إأ ءاشسم ةعباشسلأ ةعاشسلأ

نم ةيأدب أذ-هو ا-مو-ي51 ةدŸ احا-ب-شص
.صسيمÿأ
موشسرŸأ ماكحأاب Óم-ع””نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو
يذ7 ‘ خرؤوŸأ861-02 مقر يذيفنتلأ
ةنشس وينوي92 قفأوŸأ1441 ماع ةدعقلأ
›زنŸأ رج◊أ ديد“ ن-م-شضتŸأ0202
راششتنأ نم ةياقولأ ماظن Òبأد-ت م-ي-عد-تو
ا-م-ي-شس ’ ،(91 دي-فو-ك) ا-نورو-ك صسوÒف
تأدي-شسلأ مز-ل-ت ي-ت-لأ ه-ن-م30 ةدا--Ÿأ
رجح رأرقإاب ةرورشضلأ دنع ة’ولأ ةداشسلأو
وأأ اناكم فدهتشسي يل-ك وأأ ي-ئز-ج ›ز-ن-م
،ىودعلل رؤوب دهششت Ìكأأ وأأ ايح وأأ ةيدلب

ةي’وب ةيئاقولأ ةيعشضولأ روطتل رظ-ن-لا-بو
ة-ي--ل--خأد--لأ ةرأزو ي--ه--ن--ت ،فرا--ط--لأ
ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أو
ةقفأوم د-ع-ب ،Úن-طأوŸأ ة-فا-ك م-ل-ع ¤إأ
رأرقإاب ،ةشصتıأ ةيمو-م-ع-لأ تا-ط-ل-شسلأ

يتيدلب ىوتشسم ىلع يئزج ›ز-ن-م ر-ج-ح
ة-ع-با-شسلأ ة-عا-شسلأ ن-م ط-ششلأو ة-لا-ق--لأ
ة--شسماÿأ ة--يا---غ ¤إأ ءا---شسم (00:91)
51 رششع ة-شسم-خ ةدŸ ا-حا-ب-شص (00:5)
ويلوي90 صسيمÿأ موي ن-م ءأد-ت-بأ ا-مو-ي
0202””.
أذه نع مجني هنأأ ،ردشصŸأ صسفن حشضوأأو
فيقوتلأ هرأرقإأ ” يذلأ يئز÷أ رج◊أ
ةيداشصتق’أو ةيراجتلأ ةطششنأ’أ لكل ماتلأ
ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ة-ي-عا-م-ت-ج’أو
 ر م ^ .تأرايشسلأو نيرفاشسŸأ لقن

لك ىلع يئزج ›زنم رجح صضرف ”  ^
71 ـــلأ ةعاشسلأ نم ةلقرو ةي’و تايدلب

مويلأ نم احابشص ةشسماÿأ ةياغ ¤إأ ءاشسم
مويلأ راهن نم ءأدتبأ اموي51 ةدŸ ›أوŸأ
Òبأد-ت م-ي-عد-ت را--طإأ ‘ أذ--هو تب--شسلأ

ا-نورو-ك صسوÒف را-ششت-نأ ن--م ة--يا--قو--لأ
ةيعشضولأ روطت-ل ر-ظ-ن-لا-بو (91-ديفوك)
مويلأ هب دافأأ ام بشسح ،ةي’ولاب ةيئابولأ
تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزول نايب صسيمÿأ
ر م ^ .ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلÙأ

فراطلاب طسشلإو ةلاقلإ يتيدلب ىلع يئزج ›زنم رجح

نم ةنيطنشسقب دحأو مو-ي ‘ صصا-خ-ششأأ4 ‘و-ت ^
رداشصم نم صسمأأ هانملع ام بشسح Ê’ديشص مهنيب

بحاشص نإاف ،ردا-شصŸأ تأذ ¤إأ أدا-ن-ت-شسأو.ةيبط
أرثأاتم ءاعبرأ’أ ةيششع ‘وت ةنيدŸأ طشسوب ةيلديشص
اهجوزو ةأأرمأ تي-فو-ت ا-م-ك ،91 ديفوكب هتبا-شصإا-ب
طشسو امهتنبأ امهب قحلت نأأ لب-ق بورÿأ ة-يد-ل-ب-ب

براقأأ دحأأ هب دافأأ ام بشسحو.لوهذلأ نم ةلاح
تدشصق يتلأ ةدلأولأ هءأرو تناك ببشسلأ نإاف ،ةلئاعلأ

ىودعلأ اهتباشصأاف ،ءأزعلأ بجأو ةيدأاتل ىرخأأ ةلئاع
.ةاشسأاŸأ تناكف اهتلئاع دأرفأأ ¤إأ اهلقنتل
نم مهÒغك ة-ن-ي-ط-ن-شسق و-ن-طأو-م ى-ق-ب-ي كلذ ¤إأ

نولابي ’و نوÎهتشسي رطقلأ تاي’و يقاب ينطأوم
هراششتنأ ‘ Ìكأأ أومهاشسيل كاتفلأ ءابولأ أذه رطخب

Èع ةلودلأ اهب موقت يتلأ صسيشسحتلأ تÓمح مغر
عاطق ‘ Úلعافلأ ل-كو ءا-ب-طأ’أو مÓ-عإ’أ ل-ئا-شسو
رمع نم Ìكأأ ليطي نأ هنأا-شش ن-م ا-مو-هو ،ة-ح-شصلأ
.انوروك ةمزأأ
دأر-م صشود-يد ى-ف-ششت-شسÃ لوؤو-شسم صسمأأ بر-عأأو
مايأ’أ هذه أÒثك Êاعت ةيبطلأ مقطأ’أ نأأ ةنيطنشسقب

بوشص اعابت نودفأو-ت-ي ن-يذ-لأ Úبا-شصŸأ ةÌك ع-م
لك-ب ل-ف-ك-ت-لأ بع-شصلأ ن-م تا-ب ثي-ح ،ة-شسشسؤوŸأ
ددعب ة-نرا-ق-م ةر-شسأ’أ ة-ل-ق-ل ر-ظ-ن-لا-ب Úبا-شصŸأ
مايأأ5 باشصŸأ ءاقبإأ ةقيرط عابتأ مغرو ،نيدفأولأ

ىتح اموي51 ¤إأ01 نم ’دب ىفششتشسŸاب طقف
جÓع-لأ لو-كو-توÈب ةدا-ف-ت-شس’أ ن-م هÒغ-ل ح-م-شسي
سس ديزي ^ .تيبلأ ‘ ةلشصأوŸأو

نوناعي ءابطأاو نورتهتصسم نونطاوم
ةدحإو ةلئاع نم دإرفأإ3و ين’ديسص ةافو

انوروك ببسسب ةنيطنسسقب

قيدصصلا دمfi ىفصشتصسÃ باصصم لجرل ¤وألا انوروك ببصسب Úتافو لجيج ةيلوب سسمأا تلجصس ^
اصضيرم07 دجاوتي اميف Òهاطلا ىفصشتصسÃ سسوÒفلل ةلماح تناك ةأارمل ةيناثلا ةلا◊او يحي نب

Ãاب لزعلا حلاصصم فلتخŸثلا تايفصشتصسÓعلا لصصاوت ةثÓا ةليل تأا÷و.جÿةرادإا ةعم÷ا ¤إا سسيم
ةحلصصم عبصشت دعب انوروك ىصضرÃ لفكتلل ةيردصصلا سضارمألا ةحلصصم حتف ¤إا Òهاطلا ىفصشتصسم
مايأا دنم روتصساب دهعم ىوتصسم ىلع ليلاحتلا نم ةنيع051 نم ديزأا لازتل ىرخأا ةهج نم . لزعلا
تعصضو امك اذه .مهلزانÃ اهبلغأا دجوي يتلاو اهيف هبتصشŸا تلاحلل دعب اهجئاتن رهظت ⁄ ةنيطنصسقب
يلماح نع فصشكلل ةيلولل ةيصسيئرلا لخادŸاب ةيبطلا ةبقارملل طاقن30 ةيلولاب ةحصصلا حلاصصم
انوروك ءابو نع فصشكلل ةيبطلا ةبقارملل ةطقن عصضو ” ثيح يمقرلا رارÙا لÓخ نم سسوÒفلا
حايترا طصسو سسيمÿا ةحيبصص اهماهم ترصشاب يتلاو فورعم يديصس ةيدلبب72 ينطولا قيرطلاب
بيبط بصسح فصصنو Úتعاصس فرظ ‘ ““سصحف ““ ةلاح052 نم ديزأا فصشك ” دقو.Úنطاوملل
ةيبطلا ةقرفلا موقت نيأا ةيروصصنم ةرايزب ىرخأاو ةنصسكاتب ىرخأا ةيبط ةقرف بصصن ” امك ةقرفلا
سضارعألا نع فصشكلا ةلاح ‘و ىرخألا تايلولا نم نيدفاولل اميصس باكرلل ةرار◊ا ةجرد سسايقب
ب .Úصساي^  .ةيميلقإلا تايفصشتصسŸاب ديفوك حلاصصم ¤إا هيف هبتصشŸا ليو– متي

 ليلاحتلا جئاتن رظتنت اهيف هبتصشم ةلاح051 نم ديزأا
انوروك ببسسب لجيج تايفسشتسسمب نيتافو ليجسست

انوروك سسوريفب ةباصصإلا تلاح يف عافترا ليجصست دعب
 ةلقرو تايدلب لك ىلع يئزج يلزنم رجح

ءابولا تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإإ434و تايفو8 ليجسست
(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباصصإا434و تايفو Ê (8)امث ليجصست ““ ةعم÷ا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو699و ةلاح24281 ¤إا تاباصصإلا ›امجإا عفتÒل
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ةياقولا تاءارجإا يفلاfl ىلع تابوقعلا ديدصشتل وعدي سسيئرلا

ةي’و92 ¤او نم رورŸا ةكرح عنم
ةيعوبسسأ’ا لطعلا للخ لقنلا لئاسسو ىلع رورŸا ةكرح عنم ^

مهتي’و تايفسشتسسم ‘ جلعلا ىسضرŸا Úكمتل ةغيسص عسضو  ^
ةرؤرصض ىلع انؤروك ءابؤ روطت ةصساردل سصصصخ عامتجا ‘ نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر دكأا
.ةيبطلا تامزلتصسŸاب نيومتلا سسفن راركت عنŸ ةيروف ةيلمع Òبادت ذاختا

عنم عام-ت-جلا اذ-ه لل-خ رر-ق-ت ا-م-ك ^
92 ـلا تا-يلو-لا ¤إاو ن-م رورŸا ة--كر--ح
لئاسسو عنم بناج ¤ا عوبسسأا ةدŸ اهنيبو
امك ةيعوبسسألا ةلطعلا ‘ يمومعلا لقنلا
نم ىسضرŸا Úكمتل ة-غ-ي-سص ع-سضو رر-ق-ت
ىلع طغسضلا بّنجتل مهتايلو ‘ ة÷اعŸا

.ىرخألا تايلولا تايفسشتسسم
بسسح عامتجلا اذه ‘ نوبت سسيئرلا اعدو
ليوهتلا بّنŒ ¤ا ةيروهم÷ا ةسسائر نايب
¤إا ةفداهلا ةسضرغŸا تاعاسشإلا نم رّذحو
ةرورسض ¤إا اتفل ،سسانلا Úب رعذلا ةراثإا
.ةيمسسرلا رداسصŸا ¤إا ةدوعلا
نم هبارغتسسا ةيروهم÷ا سسيئر لجسس امك
نم ‘اكلا ددعلا Òفوت مغر سصئاقن دوجو
‘ لسصاح وه املثم ةيئافسشتسسلا ةرسسألا
تايف-سشت-سسŸا ‘ د‚ ثي-ح ،ة-م-سصا-ع-لا
ريرسس347 طقف  ريرسس0075 رسشع ةثلثـلا

fiباسصملل ةزوجÚ رفوت كلذكو ،ءابولاب
ةيلوألا داوŸاو ةيبطلا تا-مز-ل-ت-سسŸا ّل-ك
،ةيفاكلا تايمكلاب ةينلديسصلا تاعانسصلل
لئاسسوو ،رباıا ‘ ةظوحلŸا ةدايزلاو
اذإا ةيلوؤوسسŸا نا ازÈم ،فسشكلاو سصحفلا
مدعل نير-ّي-سسŸا Úب ي-ه-ف ة-م-ئا-ق تنا-ك
تاطلسسلا عم انايحأاو ،مهنيب اميف قيسسنتلا
ÚنطاوŸا عم ةكÎسشم اسضيأا يهو ،ةيسصولا
ةيئاقو-لا تاءار-جإلا نو-مÎح-ي ل ن-يذ-لا
.⁄اعلا ‘ اهب لومعŸا
،بعسشلا طاسسوأا ‘ Úتعزن سسيئرلا لجسسو
ىّتح تاءارجإلا ديدسشت ¤إا وعدت ¤وألا
ةلاح ‘ يهو يّلكلا رج◊ا قيبطت ةداعإاب

ةرو-ط-خ-ب ›ا-ب-ت ل ىر-خأا ة-عز-نو ،ع-ل-ه

.ةياقولا تاءارجإاب ةناهتسسلا ‘ يدامتلا
ةيروهم÷ا سسيئر بلط ةب-سسا-نŸا هذ-ه-بو
يتلا لاسصتلا ةيجيتاÎسسا ‘ رظنلا ةداعإا
¤إا ،ماقرألا درسس دّر‹ زواجتت نأا بجي
ةيلÙا تاعاذإلا لامعتسساب ‘اولا حرسشلا
ة-ي-عو-ت-ل عا-ن-قإلا رو-سصو ل-ئا-سسو غ-ل--بأاو
مدع نع ةب-ّتŸÎا را-ط-خألا-ب Úن-طاوŸا
،يدسس÷ا دعا-ب-ت-لا تاءار-جإا-ب د-ّي-ق-ت-لا
عم-ج-ت-لا ن-كا-مأا ‘ ة-مرا-سصلا ة-يا-قو-لاو
مزحب لماعتلاب هتاميلعت دّدجو ظاظتكلاو
.مهيلع تابوقعلا ديدسشتو Úفلاıا عم
بق-ع عا-م-ت-جلا تاذ لل-خ رر-ق-ت ا-م-ك
ددع ،ةسسمÿا ةلولا سضورع ¤إا عامتسسلا

عسضولا ىلع ءاقبإلل ،ةيلاتلا تاءارجإلا نم
Úمأاتب ةلودلا لّفكت اهنم ةرطيسسلا ت–
ةحسصلا يمدختسسمو ءابطألا عيم÷ سصاخ

ةرسشابم ةقلع ىلع مه نيذلا ةي-مو-م-ع-لا

Ãلاو ءا-بو-لا ة--ح--فا--كÎع-ي-م÷ سصي-خ
ءار-جإل ة-سصاÿاو ة-ي-مو-م-ع-لا ر--باıا

طغسضلا فيفختل ،91-ديفوك لوح ليلا–
تايلولا ‘ هتاقحلمو روتسساب دهعم ىلع
ءا---ي----حألا نا÷ كار----سشإا  بنا----ج ¤ا
ةدعاسسم ‘ ةلولا عم ةيندŸا تايعم÷او
تايحلسصلا لك ح-ن-مو Úن-طاوŸا Òطأا-ت
ل-ك Òخ-سستو ن-يو-م-ت-لا لا‹ ‘ ةلو-ل--ل
اهللغتسسا لجأا نم ةرفو-تŸا تا-نا-ك-مإلا
مئادلا نوزıا تاردق ميعدت و ىسصقألا

Úجي-سسكألاو ف-سشك-لاو سصح-ف-لا تاودأل
امك , ةيلو لك ىوتسسم ىلع ايموي هتعباتمو
عراو-سشل-ل ف-ث-ك-م م-ي-ق-ع-ت  ءار-جا رر-ق-ت
Òخسست  عم مويلا ‘ تارم ةدع قاوسسألاو
لمعلا نع ة-ف-قو-تŸا تا-سسسسؤوŸا ءا-ب-طأا

ةرورسضلا تعد اذإا ةيدام تازيف– لباقم
.كلذ ¤ا

 م ناوسضر  ^

 اهيلإا ةدوعلا ديرتؤ رئاز÷ا سسنت ⁄ ةقبط كانه نأا لاق

فاÎعا وحن ةوطخ تافرلا عاجÎسسا :ليجوق
اهمئارجب اسسنرف

حلاسص ،ة-با-ي-ن-لا-ب ة-مألا سسل‹ سسي-ئر د-ق-ت-نا ^
¤إا يمتني بازحألا ن-م بز-ح ل-ع-ف ةدر ،ل-ي-جو-ق
ادكؤوم ،ةيسسنرف رئاز÷ا ةحورطأا ديؤويو نيرمعŸا
ةقبطلا هذه وه نيدلبلا Úب تاقلعلا لقرعي ام نأا
.اهيلا ةدوعلا ديرتو رئاز÷ا سسنت ⁄ يتلا
ماتتخا ةبسسانÃ هل ةملك ‘ ،سسمأا لوأا ،ليجوق زربأاو
لايجألل ةبسسنلاب ةركاذلا ةيمهأا ةيناÈŸلا ةرودلا
خيرا-ت-لا سسيرد-ت بو-جو ى-ل-ع ادد-سشم ،ة-مدا-ق-لا
.لايجألا هذهل هنيقلتو
ةيبعسشلا ة-موا-قŸا ةدا-ق تا-فر عا-جÎسسا نأا د-كأاو
فاÎعا وحن ةوطخ يسسنرفلا رامعتسسلا دسض42لا

ةÎفلا نابإا رئاز÷اب ةبكترŸا اهم-ئار-ج-ب ا-سسنر-ف
،انبلاطم Úب نم نأا”” ليجوق لاقو  .ةيرامعتسسلا

تامواقŸا لاطبا مجامج عاجÎسسا ،ةنسس85 ذنم
،اسسنرف فحاتم ‘ ةدوجوم تناك ي-ت-لا ة-ي-ب-ع-سشلا

فاÎعا وحن Òسسلا تاوطخ نم ةوطخ كلذ اÈتعم
.رئاز÷ا ‘ اهمئارجب اسسنرف
اÒسشم ،روتسسدلا ليدعت فلم ¤إا ليجوق قرطت امك
ىل-ع سضر-ع-لا م-ث ءار-ثلاو سشا-ق-ن-لا د-ع-ب ه-نأا ¤ا

اروتسسد ةقيثولا هذه نوكتسس ،يب-ع-سشلا ءا-ت-ف-ت-سسلا
‘ نوكيو Òغتي لو لايجلا عم ىقب-ي ل-ب-ق-ت-سسم-ل-ل

نطاوم لك دجيسس يتلا ةيرئاز÷ا ةلودلا ةحلسصم
.اهيف هسسفن

ةباينلاب ةمألا سسل‹ سسيئر راسشأا ،ىرخأا ةهج نم
”و رئاز÷ا اهتسشاع ي-ت-لا ة-ب-ع-سصلا ل-حارŸا ¤إا

Œ21 مويل ةيسسائرلا تاباخت-نلا م-ي-ظ-ن-ت-ب ا-هزوا
ديÛا دبع باختناب تجوت يتلاوÈ 9102مسسيد
تفل ،قايسسلا تاذ ‘و .ةيروهم-ج-ل-ل ا-سسي-ئر نو-ب-ت
كل-ت حا‚ ‘ او-ك-ك-سش ن-يÒث-ك-لا نأا ¤إا ل-ي-جو--ق
ينطولا سشي÷ا ةÁزع لسضفب ،هنا Òغ ،تاباختنلا
دياق دمحأا قيرفلا موحرŸا هسسأار ىلعو ،يبعسشلا

.نامألا رب ¤إا دلبلا لاسصيا ” ،حلاسص
سسيئرلا سضفرب هونيل ةبسسانŸا ليجوق توفي ⁄و

رارقلا ىلع اظافح”” ةيجراÿا ةينويدŸا ¤ا ءوجللا
‘ رئاز÷ا رود لسصتم قايسس ‘ ازÈم ””يسسايسسلا
فلتfl ‘ اهفقاوÃ اهروسضحو ةيلودلا لفاÙا
.اياسضقلا

بلاطوب ةراسس ^

ناميلسس ،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا سسي-ئر لا-ق
ي-سضر-ي ن-ل ،ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا عور-سشم نإا ،Úن-سش
هفقاوم ‘ رمتسسŸا هلايذأاو يرامع-ت-سسلا ي-بو-ل-لا
.رارحألا ىلع لواطتلاو ةيزıا
ةبسسانÃ اها-ق-لأا ة-م-ل-ك ‘ ،سسمأا لوأا ،Úن-سش د-كأاو
ءانب عورسشم ‘ مويلا نحن”” ةيناÈŸلا ةرودلا ماتتخا

ةمواقم نم كلذ هيسضتقي ا-مو ةد-يد-ج ة-يرو-ه-م-ج
سسيركتو ةيداحألا ة-يؤور-لاو داد-ب-ت-سسلاو دا-سسف-ل-ل
ي-خآا-ت-لاو نوا-ع-ت-لاو راو◊او ة-كرا-سشŸا ة-فا-ق--ث
رارمتسسلاو ،ةيعبتلاو ةيداحألاو ةينانألا ة-موا-ق-مو

‘ Œةدايسسلا ‘ ةتامت-سسلا را-سسم تي-ب-ث-تو د-ي-سس
ايفاقثو ايداسصتقاو ايسسايسس للقت-سسلاو ة-ي-ن-طو-لا
.””ايسسامولبدو

يبوللا يسضر-ي ن-لو ⁄ ه-جو-ت-لا اذ-ه نإا”” فا-سضأاو
ةيزıا هفقاوم ‘ رمتسسŸاو هلايذأاو يرامعتسسلا
نيد-هاÛا دا-ف-حأا ،رار-حألا ى-ل-ع ة-لوا-ط-تŸاو
يهو ،ةيناسسنإلا ميقلا لك عم ةسضراعتŸاو ءافرسشلا
لكب ةبلاطŸا راسسم ىلع ارارسصإا انبعسش ديزت يتلا

فسصنيو ،دلÿا ةنج ‘ انئادهسش حيري نأا هنكÁ ام
ÚنطاوŸا دوهجو هللا لسضفب ةيخ-يرا-ت-لا ا-ن-تر-كاذ
.””اندلب ‘ Úسصلıا

بكاو سسلÛا”” نإا ،يبعسشلا سسلÛا سسيئر لاقو
هبلاطمو اكراب-م ا-ي-ب-ع-سش ا-كار-ح ،ةرود-لا هذ-ه ‘

ةير◊او نوناقلا ةلود قيق– ةرورسض ‘ ةعورسشŸا
ةدا-ي-سسلاو تا-سسسسؤوŸا ة-لود ،Òي-غ-ت-لاو ة-لاد-ع--لا
ىقبتسسو تناك بلاطŸا هذه”” نأا افيسضم ،””ةيبعسشلا

تاسسسسؤوŸا لمع را-سسم ‘ ة-ي-ق-ي-ق◊ا ة-ل-سصو-ب-لا
.””ةفلتıا ةيروتسسدلا
‘ ةلحرŸا هذه ‘ مهاسس سسلÛا نأا ،Úنسش دكأاو
راسسŸاب ثبسشتلا ةيو-لوأا ¤إا را-سصت-نلاو زا-ي-ح-نلا
ءارجإا راسسم ¤إاو ،تاطوغسضلا لك مغر يروتسسدلا
.ايبعسش ابختنم اسسيئر تزرفأا ةيسسائر تاباختنا
ة--سسا--ئر نأا ،ي--ب--ع--سشلا سسلÛا سسي---ئر ر---كذو
راسسم ليطعتل ءابولا عقاوب جج– ⁄ ،ةيروهم÷ا
ةيروهم÷ا سسيئر ل-م– ل-ب ،ي-سسا-ي-سسلا حل-سصإلا

عورسشŸا سضرعو روتسسدلا ليدعتل ةوعدلا ةيلوؤوسسم
نم نكمتتسس رئاز÷ا نأا ادكؤوم ،سشاقنلل يديهمتلا
ةيفرظلاو ةنسصخسشلا نع ادي-ع-ب ا-هرو-ت-سسد داد-عإا
.ةيوهلا رسصانع نم لسصنتلا نود ةيجازŸاو
سشيجلل نافرعو ريدقت ةي– ،ةبسسانŸاب Úنسش مدقو
مازتلاو ةيحسضتو دهج نم هب نوموقي اŸ هتدايقو
هب موقي ام ،ايلاع انمثم ،ةينمألا تاسسسسؤوŸا لكو
ةهجاوم ‘ ماسسج تا-ي-ح-سضت ن-م سضي-بألا سشي÷ا

.انوروك ةحئاج
عم رئاز÷ا نأا ،Úنسش دكأا ،›ود-لا د-ي-ع-سصلا ى-ل-ع
ةيروهم÷ا سسيئر يعاسسمو ،ايبيل ‘ يسسايسسلا ل◊ا
ةيميلقإلا ىتحو ةي-ب-ي-ل-لا فار-طألا ل-ك-ل ة-ح-سضاو
ملسسلا ىلع عفادت ر-ئاز÷ا نأا ا-ف-ي-سضم ،ة-ي-لود-لاو
ة--ي--سضق--لا م--عد--تو ،ل--حا--سسلا لود ‘ ن---مألاو
بعسشلا لاني ى-ت-ح ا-مود ع-فار-تو ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
.ةلماك هقوقح يوارحسصلا

بلاطوب ةراسس ^

 انئادهصش حيري ام لكب ةبلاطŸا ىلع ارارصصإا انبعصش ديزيصس هنإا لاق

يسضري ⁄ ةديد÷ا رئاز÷ا عورسشم :Úنسش
 يرامعتسس’ا يبوللا

لحاصسلا ةقطنمؤ ايبيل ‘ ينمأ’ا عصضولاؤ ةركاذلاب قلعتت

نيدلبلا Úب ةيئانث لئاسسم نوركام عم سضرعتسسي نوبت

ىلعألا دئاقلا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر Úع ^
دبع ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسŸا تاوقلل
Êاسسملت رمع ءاوللا سسيمÿا نوبت ديÛا

افلخ ةعبارلا ةيركسسعلا ة-ي-حا-ن-ل-ل اد-ئا-ق
ام بسسح ةيÁلع ناسسح ءاوللا موحرملل
.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب هب دافأا
سسي--ئر مو--ي--لا Úع”” نا--ي--ب--لا ‘ ءا--جو
تاو-ق-ل-ل ى-ل-عألا د-ئا-ق-لا ة-يرو--ه--م÷ا
دبع ديسسلا ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسŸا
ناكرأا سسيئر حاÎقا ىلع ءانب نوبت ديÛا

ر-م-ع ءاو-ل-لا ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا
ةعبارلا ةيركسسعلا ةيحانلل ادئاق Êاسسملت

بيط ةيÁلع ناسسح ءاوللا موحرملل افلخ
.””هارث هللا
ىلعألا دئاقلا ةيروهم÷ا سسيئر عقو”” امك
ينطولا عافدلا ريزو ة-ح-ل-سسŸا تاو-ق-ل-ل

رمع ءاوللا ماهم ءاهنإا نم-سضت-ي ا-مو-سسر-م
تاوقلا ناكرأل اسسي-ئر ه-ت-ف-سصب Êا-سسم-ل-ت
.””يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةيÈلا

ر م ^

ديÛا دبع ةيروه-م÷ا سسي-ئر ى-ق-ل-ت ^
هÒظن ن-م ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م سسمأا نو-ب-ت
هب دافأا امبسسح نوركام ليونامأا يسسنرفلا
تحمسس ثيح ةيروه-م÷ا ة-سسا-ئر-ل نا-ي-ب
سضارعتسساب نيدل-ب-لا ي-سسي-ئر-ل ةŸا-كŸا

ةدنجألا ‘ ةجردŸا لئاسسŸا ن-م ة-ل-م-ج
ةركاذلاب ةقلعتŸا كلت اميسس ل ة-ي-ئا-ن-ث-لا

42 تافر ةداعتسسا سصوسصÿا هجو ىلعو
ةيليوج3 ‘ ةيبعسشلا ةمواقŸا نم اديهسش
ا-ق-حل ع-جÎسست-سس ي-ت--لا كل--تو يرا÷ا
يبعسش يتركاذ حلاسصت ىلع لمعلا ةرورسضو
ي-سسي-ئر نأا رد-سصŸا فا-سضأاو .ن-يد-ل-ب-لا
ثحابتلل اسضيأا ةسصرفلا امهل تناك نيدلبلا

اميسس ل ةقطنŸا ‘ دئاسسلا عسضولا لوح

.لحاسسلاو ايبيل ‘
ىلع نوركامو نوبت ناسسيئر-لا ق-ف-تا د-قو
نيدلبلا Úب رواسشتلاو قيسسن-ت-لا ة-ل-سصاو-م
قلطإاو ةقطنŸا ‘ Úي-سسا-سسأا Úل-عا-ف-ك
ةيقر-ت ¤إا ة-ي-مار-لا تاردا-بŸا ن-م دد-ع
.ةدئاسسلا تامزألل ةيسسايسسلا لول◊ا

^ fiر دم

›اطيإ’ا سسيئرلا ةرايزل نارصضحي نيدلبلا ةيجراخ اريزؤ

ةمزأ’ا لح لبسسو ايبيل ‘ عسضولا ناثحبت ايلاطيإاو رئاز÷ا
موداقوب يÈسص ة-ي-جراÿا ر-يزو ىر-جُأا ^
ايلاطيإا ةيجراخ ريزو عم ةيئانث تا-ث-حا-ب-م
ةرايزل Òسضحتلا تلوانت سسيمÿا سسمأا لوأا
عسضولا اذكو رئاز÷ا ¤إا ›اطيإلا سسيئرلا

هذه ة÷اعم ‘ ةمهاسسŸا ةرورسضو ايبيل ‘
يذ-لا Òطÿا رو-هد-ت--لا ل--ظ ‘ ة--مزألا
ه-تا-سسا-ك-ع-ناو Êاد-يŸا ع-سضو-لا هد-ه--سشي
لود نمأاو ةيوسستلا دوه-ج ى-ل-ع ة-م-ي-خو-لا
.””راو÷ا
عاط-ق-لا ر-يزو ”” نأا ة-ي-جراÿا نا-ي-ب لا-قو

ةيبلت ايلاطيإا ¤إا ةرايزب ماق موداقوب يÈسص
””ويام يد يجيول ›ا-ط-يإلا هÒظ-ن ةو-عد-ل

ديدع ¤إا قر-ط-ت-ل-ل ”” ة-سصر-ف تنا-ك ثي-ح
‘و كÎسشŸا ما-م--ت--هلا تاذ تا--ف--لŸا

ةقط-ن-مو ا-ي-ب-ي-ل ‘ ع-سضو-لا ا-ه-ت-مد-ق-م
سشاقنلا ”” نأا نايبلا تاذ حسضوأاو .””لحاسسلا
ةرورسض لوح رظنلا تاه-جو ق-فاو-ت زر-بأا
قافتا ¤إا لسصوت-لا ى-ل-ع ل-م-ع-لا ع-ير-سست
فانئ-ت-سساو را-ن-لا قل-طإل يرو-ف ف-قو-ل
يسسايسس لح ¤إا لسصوت-ل-ل ي-ب-ي-ل-لا راو◊ا

ققحيو ايبيل ةدايسسو ةدحو نمسضي لماسش
ةر◊ا تارايÿاو ةعورسشŸا تا-ع-ل-ط-ت-لا
”” نا-فر-ط-لا ل-ج-سسو .””ي-ب-ي-ل-لا بع-سشل-ل
ماتلا ماÎحلا ةرور-سض ى-ل-ع ا-م-ه-ق-فاو-ت
ايبيل ¤إا حل-سسلا د-يرو-ت ر-ظ◊ مرا-سصلاو
ة-ل-سصلا تاذ ن-مألا سسل‹ تارار-ق ق--فو
فارطألا فلتfl عم ل-سصاو-ت-لا ة-ي-م-هأاو
‘ ةلاعفلا ةمها-سسŸا ل-جأا ن-م ة-ي-ن-عŸا

ءاقرفلا Úكمتل ةيرورسضلا طورسشلا Òفوت
ةيوسستلا راسسم ‘ طارخنلا نم Úيبيللا
.””ةيسسايسسلا
لوح رظنلا تاهجو ”” ناريزولا لدابت امك
قيسسنتلا زيزعت لبسسو لحاسسلا ‘ عسضولا
اÃ ةقطنŸا ‘ ةيمنتلا دوهج معدل امهنيب
.””رارقتسسلاو نمألا خيسسرت نمسضي
Úفر-ط-لا ”” نأا ¤إا رد-سصŸا سسف-ن را-سشأاو
يئانثلا نواعتلا ةمانزر ¤إا ا-سضيأا ا-قر-ط-ت

عامتجلل ةمداقلا ةرود-لا ا-ه-ن-م ة-سصا-خ
›ا-ط-يإلا ير-ئاز÷ا ىو--ت--سسŸا ع--ي--فر
¤إا ةفاسضإلاب رئاز÷ا ‘ هدقع عمزŸاو
سسيئرلا اهيدؤوي نأا رظتنŸا ةلودلا ةرايز
دادر كلام ^              .””رئاز÷ا ¤إا ›اطيإلا

 ةيÓÁع ناصسح ءاوللا موحرملل افلخ

ةيحانلل ادئاق Êاسسملت رمع ءاوللا Úعي نوبت
ةعبارلا ةيركسسعلا

تاي’ولا نمأا ءاصسؤؤر فوفصص ‘ ةيئزج ةكرح

ةمسصاعلا رئاز÷ا ¤إا نارهو ةي’و نمأا سسيئر ليو–
نمأا ءاسسؤور فوفسص ‘ ةيئزج ةكرح ةفيلخ يسسينوأا ينطولا نمألل ماعلا ريدŸا ىرجأا ^

.دعاقتلا ىلع نيرخآا ةلاحإا عم رخلا سضعبلا ليو–و سضعبلا ةيقرت ” ثيح تايلولا
ةيلو نم دمfi روقاسش نارهو ةيلو نما سسيئر ةطرسشلا بقارم ليو– ” كلذ بجوÃو
اهللخ نم مهاسس Úماع نم لقأا ةدم اهيف لغسش امدعب ةمسصاعلا رئاز÷ا ةيلو ¤إا نارهو

بقارم ةلاقإا دعب نطولا برغ ةمسصاعب نمألا با-ب-ت-ت-سساو ةÁر÷ا لد-ع-م سصي-ل-ق-ت ‘
.سسابعلب يديسس ةيلو ةمكحÃ داسسفلا اياسضق ‘ عباتم حلاسص يرسصاون ةطرسشلا
هل قبسس ثيح نارهو ةيلو ¤إا يوادب يلع بقارŸا ليو– نع رجفلا ل رداسصم تفسشكو
.ةنيطنسسقو فيطسسو سسادرموب تايلوب بسصنŸا سسفن لغسش نأاو
ÚسشتفŸا فوفسص ‘ Òيغت ةكرح اسضيا ينطولا نمألل ماعلا ريدŸا يرجي نأا بقتريو
.Úيوه÷ا

سسانيا .م

 بز◊ا ةدايق ديدŒ تاباختنا

سسافافألل ةيسسائرلا ةئيهلا ةيوسضعب لسسحلب ميكح ةمئاق زوف
‘ لسسحلب ميكح سسافا-فأل-ل لوألا Òتر-ك-سسلا ة-م-ئا-ق تزا-ف ^

للخ ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهبج بز-ح ةدا-ي-ق د-يدŒ تا-با-خ-ت-نا
.نارفازم قدنفب سسمأا دقع يذلا ر“ؤوŸا
،نايفسس خويسش لسسحلب ¤إا ةفاسضإلاب مسضت يتلا ةمئاقلا تقوفتو
يتلا ةمئاقلا ىلع ةرون يرهاوطو دمfiا يجاح ،ميهاربا Êايزم

.دمحأا يعادج اهدوقي
بزح مدقأل ةيسسائرلا ةئيهلا ةيوسضع ةسسمÿا نوزئافلا ¤وتيسسو
نم تاونسس4 نم Ìكأا دعب ديدج ر“ؤوم دقعل Òسضحتلاو سضراعم
.بز◊ا هفرعي يذلا عارسصلا

و.ق ^
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‘ ›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ةرازو تح-سضوأاو ^
غلبي يذلا ةبلطلا عؤم‹ نأا ،اهل ةميلعت
ةسصاخ ة-ط-خ نود-ج-ي-سس ،0035151
اهماتتخاو ايلعلا مهتسسارد فا-ن-ئ-ت-سسل
زيمتي يئانث-ت-سسا فر-ظ ‘ ما-ع-لا اذ-ه
¤إا تراسشأا Úح ‘ ،انورؤك ءابو دؤجؤب
Òغ-ت-ت نأا ن-كÁ تا--ب--ي--تÎلا هذ--ه نأا
‘ ةيحسصلا ةيعسضؤلا رؤطت ¤إا رظنلاب
. دÓبلا
ة-ق-ير-ط-لا هذ-ه نأا ة-ق-ي-ثؤ-لا تر--كذو
ةددعتم طاقن رؤح رؤحمتت ةيتايلمعلا
نع ميلعتلا ‘ رارمتسسلا ىل-ع ز-ك-تر-ت
ةنسسلا لام-كإا ل-جأا ن-م هز-يز-ع-تو د-ع-ب
م-سسؤŸا ة-ياد-بو ة-ي-لا◊ا ة-ي--ع--ما÷ا
ميلعتلاب ظافتحلا عم ،لبقŸا يعما÷ا
كلذب فورظلا حمسست امدنع يرؤسض◊ا
ÒياعŸاب ا-سسا-سسأا ة-ط-ب-تر-م ا-ه-نؤ-ك-ل
اذ-هو ة-ي-ح-سصلا Òباد--ت--لاو ةرر--قŸا
عيزؤت ‘ ةيم-سسإلا م-ئاؤ-ق-لا دا-م-ت-عا-ب
جاؤ-فلاو تا-عؤ-مÛا ى-ل-ع ة-ب-ل-ط-لا
.ديج لكسشب اهدادعاو
ةيقيبطتلا لامعألا صصسص◊ ةب-سسن-لا-بو
ةاعارم بؤجؤب يسصؤت ةمي-ل-ع-ت-لا نإا-ف
تا---ئ---ي---ه---لا يار ذ---خأاو عا---سضوألا
ةيسصؤ-ت-لا ق-ير-ط ن-ع ة-ي-جؤ-غاد-ي-ب-لا
ةزجؤم ةليسصح Ëد-ق-ت ع-م ةا-كاÙا-ب
وأا ةينوÎكلإلا طئاسسؤلا Èع لامعأÓل
مرا-----سصلا ماÎحلا ع-----م رؤ------سض◊ا
لامعألا ليجأات وأا ةيحسصلا تاءارجإÓل
.ةيقيبطتلا
ن-مز-لا صضي-ف-خ--ت--ب ةرازؤ--لا تسصوأاو
‘ ةبلطلا ددع نأا مكحب يجؤغاديبلا
ةينمزلا تاÎفلا ع-فر بل-ط-ت-ي جاؤ-فألا

ةعاسس صصيسصخت بجؤتسسي ام ةحاتŸا
اه-ل-ث-مو ة-ير-ظ-ن-لا صصسصح-ل-ل ةد-حاو
ةه-جؤŸا لا-م-عألا صصسص◊ ة-ب-سسن-لا-ب
.ةيقيبطتلا لامعألا صصسص◊ ناتعاسسو
” هنإاف ،هيعما÷ا تامدخلل ةبسسنلابو
ثيح ،ةبلطلا ءاؤيإل ةسصاخ ةطخ عسضو

ة-فر-غ ‘ د-حاو ر-ير-سس صصي-سصخ--ت ”
‘ نار-ير-سس ، ع-بر-م Îم4 اهتحا-سسم
ثÓ-ث ، ع-بر--م Îم8 اهتحا-سسم ة-فر-غ
.عبرم Îم21 اهتحاسسم ةفرغ ‘ ةرسسأا
نؤكي نأا-ب ة-ق-ي-ثؤ-لا تسصوأا ل-با-قŸا-ب
‘ ةلؤقنŸا ةب-جؤ-لا عؤ-ن ن-م ما-ع-طإلا

صصلخ-ت-ل-ل ة-ل-با-ق تاودأاو Êاوأاو بل-ع
‘ هتبجو بلاطلا لوانت-ي ي-ك-ل ،ا-ه-ن-م
.هتفرغ
ميلعتلا ةرازو نإاف ،لقنلاب قلعتي اميفو
¤إا تراسشأا ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
دحك بلا-ط52 ل-ق-ن ماÎحا بؤ--جو
تابوانم نامسض عم ةلفا◊ا ‘ ىسصقأا

ةعاسسلا ىتح ايمؤي تÓفاحلل ةددعتم

تامدÿا عسضؤب اذهو ،ءاسسم ةسسداسسلا
فرسصت ت– ةل-فا-ح0006 ةيع-ما÷ا
.ةبلطلا
نإا--ف ة--ي--ح--سصلا تاءار--جإلا نأا--سشبو
صسا-ي-ق-لا ةرور-سض تب-جوأا ة-يا--سصؤ--لا
لؤ-خد-لا د-ن-ع ةرار-ح-ل--ل م--ظ--ت--نŸا
،ايرابجإا ةمامكلا عسضو عم ،ةع-ما-ج-ل-ل
ةÈتعم تايمك Òسضحتب ح-سصن-ي ه-ي-ل-عو
لئاسس  عسضو عم ،نألا نم ءادتبا اهنم
تاعما÷ا فرسصت ت– ›ؤحكورديهلا

ةيريدŸا لبق نم هÒفؤ-ت م-ت-ي-سس ثي-ح
ريؤط-ت-لاو ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-ل-ل ة-ما-ع-لا
ةفاثك نم صضيفخت-لاو ،ي-جؤ-لؤ-ن-ك-ت-لا

ماÎحا عم ،تايانبلا ‘ ةبلطلا رؤسضح
.صصاخسشألا Úب يدسس÷ا دعابتلا
نع ءابرغلا لؤخد عنÃ ةقيثؤلا ترمأاو
ع-ن-مو ا-ه-ي--لإا ة--ي--ع--ما÷ا ة--سسسسؤؤŸا
ةنرŸا تÓقنتلا ليسضفت عم ،تاعمجتلا
طقف مهرؤسضح بجي نيذلاو ة-ب-ل-ط-ل-ل
. ةيجؤغاديبلا مهسصسصح ءانثأا

ةرون ةظيفح^
ديسسلا ، ةينطؤلا ةيبÎلا ريزو كراسش ^

fiةينطؤلا ةنجللا صسيئر ، طؤعجاو دم
ةفا-ق-ث-لاو م-ل-ع-لاو ة-ي-بÎل-ل ة-ير-ئاز÷ا
ةسسماÿا ةيداعلا ةرودلا ‘ ““ؤك-سسنؤ-ي-لا““

ةمظنملل ماعلا ر“ؤؤملل (52) نيرسشعلاو
مؤل-ع-لاو ة-فا-ق-ث-لاو ة-ي-بÎل-ل ة-ي-بر-ع-لا
نع يئرŸا لسصاؤتلا ةينقت Èع ،(ؤسسكلأا)
ةيبرع ةلود02 رؤسضحبو  صسما لوا، دعب
.
دمfi ،ةينطؤ-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو صضر-ع و
رئاز÷ا ةبرŒ : هتلخادم ‘ ،طؤعجاو

دعب ةسساردلا ماود رار-م-ت-سسا نا-م-سض ‘
امو (91-ديفؤك) انورؤك صسوÒف راسشتنا
Òبادت نم ةينطؤلا ةيبÎلا ةرازو هتذختا
ة-سسارد-لا ق-ي-ل-ع-ت ة-ه-باÛ تاءار-جإاو
ة-ن-سسلا ة-يا-ه-ن لا-م-عأا م-ي-ظ-ن-ت ةدا-عإاو
دعب ةرسشابمو هنأا ¤ا اÒسشم ،ة-ي-سسارد-لا
ديÛا دبع ،ةيرؤ-ه-م÷ا صسي-ئر نÓ-عإا
نم ةيادب ةسسردŸا ةلطعلا Ëدقت ،نؤبت
رج◊ا صضرف مث0202 صسرام21 خيرات
صسرام91 خ-يرا-ت ن-م ة-ياد-ب ي-ح-سصلا

0202Ÿف ءابو را-سشت-نا ة-ه-جاؤÒصسو
ذ. هتحفاكمو (91-ديفؤك) انورؤك
ةمؤك◊ا رارقإا د-ع-بو »: Ó-ئا-ق فا-سضأاو
يسشفت نم ةيزاÎحلاو ةيئاقؤلا Òبادتلا
د-عا-ب-ت-لا--ب ة--ل--سصتŸا كل--تو ءا--بؤ--لا
ةينطؤلا ةيبÎلا ةرازو تماق ،يعامتجلا
ديسسج-ت-ل ة-مزÓ-لا تاءار-جإلا ذا-خ-تا-ب
ةدمتعم ،راطإلا اذه ‘ ةررقŸا Òبادتلا

داعبأاب ةطبترم تلاÛ تا-يؤ-لوأا ى-ل-ع
ديسسŒ ‘ اسسا-سسأا تل-ث“ ة-ي-جؤ-غاد-ي-ب
راسشتنا نم ةياقؤلاب ة-ق-ل-ع-تŸا Òباد-ت-لا

هتحفاكمو (91-ديفؤك) انورؤك صسوÒف
ةيمؤم-ع-لا ة-مدÿا رار-م-ت-سسا نا-م-سضو
ميظنت ةداعإا ¤ا ةفاسضإا ميلعتلاو ةيبÎلل
ديد–و ةيسساردلا ةنسسلا ة-يا-ه-ن لا-م-عأا
.ةينطؤلا ةيسسردŸا تاناحتملا ةمانزر
صصرح ىلع هتلخادم ‘ ريزؤلا دكأا امك
ىلع رئاز÷ا ‘ ةين-طؤ-لا ة-ي-بÎلا ةرازو

نم ةيبÎلا ق-فر-م ة-يرار-م-ت-سسا نا-م-سض
نع ةيميلعت صصسصح Ëدقت نامسض لÓخ
ئراؤط ةطخ ةرازؤلا ترطسس ثيح ، دعب

تايناكمإلا ىلع اهيف تدم-ت-عا ة-ي-ل-م-ع

ةرفؤتŸا ةي-ن-ق-ت-لاو ة-يداŸاو ة-ير-سشب-لا
،اه-ل ÓÊ-ق-ع-لاو ل-ث-مألا لا-م-ع-ت-سسلاو

Ûعيمج ‘ ميلعتلا ماود ق-ي-ل-ع-ت ة-ه-با
طسسؤتŸاو يئادتبلا) ةيميلعتلا لحارŸا
Úب فاسصنإلا أادبم ةاعارم عم ،(يؤناثلاو
ءاط-عإاو ،ءا-سصقإا نود ذ-ي-مÓ-ت-لا تا-ئ-ف
ىلع ÚلبقŸا ذيمÓت-ل-ل ة-سصا-خ ة-يا-ن-ع
.ةينطؤلا ةيسسردŸا تاناحتملا
نم ةيادب ةطÿا ذيفنت ‘ عورسشلا ” دقو
ىلع دامت-عإلا-ب ،0202 لير-فأا50 مؤ-ي

،ذيمÓ-ت-ل-ل ة-ه-جؤŸا تارا-يÿا د-يد-ع
ةيبÎلا قفرم ةيرارمتسسا نام-سض فد-ه-ب
تناكو .دعب نع ةيميلعتلا ةمدÿا Ëدقتل
لوأل يمسسرلا قÓطإÓل ةحناسس ةسصرفلا

رئاز÷ا ‘ ةيفرعم ةيميلعت ةيزفلت ةانق
،1-تاسس مؤكلأا ي-ئا-سضف-لا ما-ظ-ن-لا Èع
غلب دقو .““ةفرعŸا ““ مسسا اهيلع قلطأا دقو

ةانق Èع ثبلل ةل-ج-سسŸا صسورد-لا دد-ع
.اسسرد453 ،ةفرعŸا
ةهجؤŸا ةعباسسلا ةا-ن-ق-لا هذ-ه فد-ه-تو

اهتابكرÃ لكك ةيؤبÎلا ةمؤظنŸا دارفأل
نيؤكتو ةينطو ةيبرت ،›اع ميلعت :ثÓثلا
را-ك-فألا ل-ق-ن ¤إا ، Úي-ن-ه-م م-ي--ل--ع--تو
جاتنإاب ةيم-ي-ل-ع-ت-لا تاÿÈاو فرا-عŸاو
ةرؤطتم ةيليهأاتو ة-ي-ب-يرد-ت ج-مار-ب ثبو
كلذكو ، ÚملعتŸا ىؤتسسم عفر ‘ مهسست
ةه-جؤ-م ة-ي-م-ي-ل-ع-ت ج-مار-ب ثبو جا-ت-نإا
ةيسساردلا لحارŸا فلتfl ‘ ذيمÓتلل
جهانم Ëدقتو ،ةيسساردلا جهانŸا قفو
ةيميلعت جمارب بناج ¤إا ،ةماع ةي-فا-ق-ث
.ةسصاÿا تاجايتحلا يوذل نم ذيمÓتلل
تاناحتمÓل اÒسض–و راطإلا صسفن ‘و
اهليجأا-ت ” ي-ت-لا ة-ي-ن-طؤ-لا ة-ي-سسردŸا
Òطسست ” دق هنأا ريزؤلا ديسسلا فاسضأا

تاءار--جإلا ل--ك م--سضت ل--م--ع ة--ط---خ
ةمÓسس نا-م-سضل ة-ي-ئا-قؤ-لاو ة-يزاÎحلا
عمو ءارجإلا زكارم ‘ ذيمÓتلا ا-ن-ئا-ن-بأا

ع-م م-ئاد لا-سصتا ى-ل-ع ءا-ق-ب-لا ةا-عار-م
ةعباتŸ ةينطؤلا ةيملعلا ةنج-ل-لا ءا-سضعأا
‘ ءاÈخ نم ةل-ّك-سشŸاو ءا-بؤ-لا را-سشت-نا
ذا-خ-تل ،ي-ح-سصلاو ي--ئا--بؤ--لا لاÛا
اهنيح ‘ ةميلسسلاو ة-ب-ئا-سصلا تارار-ق-لا

ن. ةظيفح ^     .ذيمÓتلا ةحسص ىلع اظافح

لبقملا يشسردملا لوخدلا تاريشضحتل ةدمعتملا تاءارج’ا راطا يف
يئادتبلا يف ذيمÓتلا جاوفأا دادعت ضصيلقتب رمأات ةيبرتلا ةرازو

ي-ح-سصلا ع-سضؤ-لا ل-ظ ‘ ةرازو تر-ما ^
عاطق ىلع Úمئاقلا ىلع يئا-ن-ث-ت-سسلا
هاؤ-ت-سسم ‘ ل-ك ،ة-ي-ن--طؤ--لا ة--ي--بÎلا

Úب لامعألا قيسسنتو دؤه÷ا ةفعاسضم
ماÎحا ة-ل-سصاؤÚ Ÿل-خد-تŸا ع-ي-م--ج

ةيزاÎحلاو ةيئاقؤلا تابيتÎلا قيبطت
ةطبترŸا لامعألا زا‚إاو ،اهب ديقتلاو
ة-ي-مؤ-م-ع-لا ة-مدÿا ة-مؤÁد نا-م-سضب

Ÿلا قفرÎىلع لمعلا اذكو ةينطؤلا ةيب
عم ةيسسردŸا تا-سسسسؤؤŸا ح-ت-ف ةدا-عإا
ذ-ي-مÓ-ت-لا ة-ح-سص ى-ل--ع ة--ظ--فاÙا
ق-فو م-ه--ت--مÓ--سسو Úمد--خ--ت--سسŸاو
.يحسص لؤكؤتورب
Úعتي هنا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ةرازؤ-لا تلا-قو

ةيبÎلا يريدم ةداسسلاو تاديسسلا ىلع
حلاسصŸا ءاسسؤور Úب قيسسنت-لا ف-ي-ث-ك-ت
ميلعتلاو ة-ي-بÎلا تا-سسسسؤؤ-م ير-يد-مو
يتلا ةكيرسشلا فارطألا عمو ÚسشتفŸاو
يسسردŸا لؤخدلاب ةرسشابم ة-ل-سص ا-ه-ل
تاذ تايلم-ع-لا ذ-ي-ف-ن-تو ط-ي-ط-خ-ت-لا
قÓطنل دي÷ا Òسضحتلا دسصق ،ةلسصلا
0202-1202 ة--ي--سسارد--لا ة--ن---سسلا
نسسحأا ‘ ةسساردلل ذيمÓتلا فانئتسساو
قيق– ىلع لمعلا لÓخ نم ،فورظلا
نيذلا لافطأÓل يرا-ب-جإلا صسرد-م-ت-لا
يأا صسردمتل ل ةينؤناق-لا ن-سسلا اؤ-غ-ل-ب
ةنسسلل ةبسسنلاب ةلماك تاؤنسس (6 ) تسس
ينعت1202 -0202 ة-ي-سسارد--لا
يفناج لوا نیب ام نيدؤلؤŸا لافطألا
.È 4102مسسيد13و
غلبي ⁄ ذيملت يأا ءاسصقإا ةرازؤلا تعنمو
‘ ةلماك ةنسس (61 ) ةرسشع تسس نسس
ترما امك ، يسسردŸا لؤ-خد-لا خ-يرا-ت
بسسح ةرظتنŸا ذيمÓتلا دادعا طبسضب
لكو ةيميلعت ةل-حر-م ل-كو ىؤ-ت-سسم ل-ك
لامعا جئاتن ىلع ءانب ،ةسسردم ةسسسسؤؤم

ما-سسقألا صسلا‹و ةذ-تا--سسألا صسلا‹
اهرابتعاب ،هيجؤتلاو لؤب-ق-لا صسلا‹و

لؤخدلا فلم دادعإا ‘ ةيرؤfi ةيلمع

دادعت صصيلقت ىلع لمعلاو ،ةيسسردŸا
ىلع نكÁ ام ى-سصقأا-ب يؤ-بÎلا جؤ-ف-لا

م-ي-ل-ع-ت-لا ن-م لوألا رؤ-ط-لا ىؤ--ت--سسم
ةيناثلا ةنسسلاو ¤وألا ةنسسلا يئادتبلا
¤إا ،نكمأا نإا ،كلذ عيسسؤ-تو (ي-ئاد-ت-با
›وألا ةنسسلاو ط-سسؤ-ت-م ¤وألا ة-ن-سسلا
ماظن صصيلقت ىلع لمع-لا اذ-كو يؤ-نا-ث
ردق ،يئادتبإلا م-ي-ل-ع-ت-لا ‘ Úماود-لا
Úتنسسلل ة-ب-سسن-لا-ب ا-م-ي-سسل ،نا-ك-مإلا
.يئادتبا ةيناثلاو ¤وألا

Òطأاتلا ع-يزؤ-ت ط-ب-سض ¤ا تعد ا-م-ك
ةينÓقع ةقيرطب يرادإلاو يجؤغاديبلا
تا--سسسسؤؤŸا ة--فا--ك ى--ل--ع ة--لدا---عو
،ةدمتعŸا صسيياقŸا ق-فو ،ة-ي-سسردŸا
عيمج ‘ ةلما-سشلا ة-ي-ط-غ-ت-لا نا-م-سضل
عم ،تايؤتسسŸا لكلو ةيميلعتلا داؤŸا
نم تاي-جا◊ا ة-ي-ط-غ-ت ى-ل-ع صصر◊ا

ةر-غا-سشلا بسصا-نŸا لÓ-غ-ت-سسا لÓ-خ
قطانŸا ‘و لظلا قطان-م ‘ ا-م-ي-سسل
طبسض ىلع ةددسشم ، ةلوزعŸاو ةديعبلا
كلذ متيو ،اهقيقدتو ةيؤبÎلا طئارÿا
ةيسسردŸا تاسسسسؤؤŸا يريدم كارسشاب
مهل اهغي-ل-ب-تو Úب ي-ن-عŸا Úسشت-فŸاو

ىنسستي-ل ،0202 ةيل-يؤ-ج ر-ه-سش لÓ-خ
¤إا جورÿا لبق اهديسسŒ تاسسسسؤؤملل
ةرركتم تÓيدعت ءارجإا يدافتو ةلطعلا
ىتبعسش حتف ى-ل-ع ر-ه-سسلا ¤ا ة-ي-عاد ،
لمعلاو يسضاير ينقت-لاو تا-ي-سضا-ير-لا

2 .تايؤناثلا عيمج ‘ امهميمعت ىلع
ةغلاب ةي-م-ها ة-ي-بÎلا ةراوة تلوا ا-م-ك

Ÿلا ير--يدÎل-ك ع-يزؤ-ت نا-م-سضب ة-ي--ب
اهنم ةسصاخو ةيجؤ-غاد-ي-ب-لا ق-ئا-ثؤ-لا
ة-يؤ--ن--سسلا تا--ط--طıاو ج--ها--نŸا
ىلع ةيؤنسسلا تاجردتلا و تامي-ل-ع-ت-لا

ةيمؤمعلا ميلعت-لاو ة-ي-بÎلا تا-سسسسؤؤ-م
، اذكو اهنم ةديد÷ا اميسسل ،ةسصاÿاو
Úب لماكلا قيسسنتلا نامسض ىلع لمعلاو
ميلعتلاو يئادتبلا ميل-ع-ت-لا ي-ت-ل-حر-م
م-ي-ل-ع-ت-لا ي-ت-ل-حر-م Úبو ط-سسؤ--تŸا

ماع-لا يؤ-نا-ث-لا م-ي-ل-ع-ت-لاو ط-سسؤ-تŸا
ل-ف-ك-ت-لا صصؤ-سصخ-ب ي-جؤ-لؤ-ن-ك-ت-لاو
ةلكي-هŸاو ة-ي-سسا-سسألا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا-ب
ةيسساردلا ةن-سسلا ن-م ثلا-ث-لا ل-سصف-ل-ل
عسضو متيسس هنا ةÒسشم،9102-0202

flم-ل-ع-ت-لا صصسصح تا-ط--ط Ÿة-ل-حر
فر-سصت ت– ي-ئاد-ت-بلا م--ي--ل--ع--ت--لا
ينطؤ-لا ز-كرŸا ع-قؤ-م Èع ةذ-تا-سسألا
دنع اهب نؤسسنأاتسسي ،ةيؤبÎلا ق-ئا-ثؤ-ل-ل

بسسح ا-ه-نؤ-ف-ي-ك-يو ،صسورد-لا Òسض–
. ةيؤبÎلا مهجاؤفأل يلعفلا ىؤتسسŸا
ةغللا صسيردت عيسسؤتب ةرازؤلا ترما امك
ل يتلا تايلؤلاب ة-سصا-خ ة-ي-غ-يزا-مألا
ز-يز-ع-ت ع-م ،ةداŸا هذ-ه ا-ه--ب صسرد--ت
Òفؤ-ت-ب ›آلا مÓ--عإلا ةدا--م صسيرد--ت
زيهجتلاو صصاسصتخإلا يوذ نم Òطاتلا
ةيميلعتلا لحارŸا ‘ اذهو يرورسضلا
ة-برŒ قÓ--طإا ¤ا ة--ي--عاد ،ثÓ--ث--لا

نم ةنيع ‘ ،يمقرلا ميلعتلل ةيجذؤ‰
،تايلؤلا صضعب ‘ ةيئادتبإلا صسرادŸا
لئاسسو لÓ-غ-ت-سسا د-ي-سسŒ ¤إا فد-ه-ت
ميلعتلا ‘ ةث-يد◊ا لا-سصتلاو مÓ-عإلا
.يئادتبلا ميلعتلا ةلحرŸ ملعتلاو

ةرون ةظيفح ^

يمومعلا يوقرتلا تانكشس سصخت
ةدحو000.2 عقومل ضصيسصختلا تاداهسش بحسس

دغ نم ةيادب هللا دبع يديسسب

لبقملا يعامتج’ا لوخدلا لبق ةيدملاب يدوعشسم سشوح رشسج ميلشستب رما
ةددحملا لاجآلا زواجت نم روسسجلل ةينطولا ةسسسسؤوملا رذحي يلايسش

قوراف ةيمؤمعلا لاغسشألا ريزو دكأا  ^
يأا““ نأا ,ةيدŸاب صسي-مÿا مؤ-ي ,›ا-ي-سش
““هنأاسشب لهاسستلا متي نل ‘اسضا Òخأات
صشؤ-ح““ ر-سسج مÓ-ت-سسا صصخ-ي ا-م--ي--ف
ةيدل-ب بؤ-ن-ج Úب ط-بار-لا ““يدؤ-ع-سسم
لÓخ و .ة-يدŸا لا-م-سش و ة-ي-ناد-م◊ا
ءانب عقؤم ىؤتسسم ىلع ةي-ئا-ج-ف ةرا-يز

ةرورسض ىلع ›ا-ي-سش د-كا ,ر-سس÷ا اذ-ه
لؤخدلا ل-ب-ق ةأا-سشنŸا هذ-ه  مÓ-ت-سسا““

عسضو لجا نم اذه و لبقŸا يعامتجلا
طبارلا قيرط يلمع-ت-سسم ةا-نا-عŸ د-ح
رايسسلا قير-ط-لا) ة-يدŸا و ة-ف-سشلا Úب
.““(بؤنج-لامسش
““ةمراسص تاميلعت““ ريزؤلا ى-ط-عا ا-م-ك
ةأاسشنŸا هذه زا‚اب ةفلكŸا ةسسسسؤؤملل
لاغسشاو رؤسسجلل ةي-ن-طؤ-لا ة-سسسسؤؤŸا)
مازتللا ماÎحا ¤ا اهايا ايعاد ,(ةينفلا
ريزؤلل ةرايز رخا لÓخ هتذختا يذلا

نم ناك ثيح طراف-لا ؤ-ي-نؤ-ي81 مؤ-ي
ر-ه-سش ل-ب-ق ر-سس÷ا مÓ--ت--سسا رر--قŸا

›اي-سش رذ-ح ا-م-ك .““ل-ب-قŸا Èم-ت-ب-سس
هذ--ه زواŒ ن--م ة--سسسسؤؤŸا ›وؤؤ--سسم
ة-ي-م-هلا ¤ا اÒسشم ,ةددÙا لا-جآلا
حتف ةرورسض و قيرطلا اذهل ““ة-غ-لا-ب-لا““

قيرطلا يلمعتسسم ةدئافل ةأاسشنŸا هذه
.ددÙا هدعؤم ‘

ج.ق ^

انوروك ءابو رششتنا يدافتل اطورشش عشضت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

تاعماجلاب يسساردلا مسسوملا ءاهنإل ةديدج تاءارجا
ةيعماجلا ةنشسلا ةياهن رييشستل ةيتايلمعلا ةقيرطلا نع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تجرفأا
.““91-ديفوك““ انوروك سسوريف يششفت رارمتشسا لظ يف لبقملا يعماجلا لوخدلاو ةيلاحلا

ة-ي-قÎل-ل ة-ي-ن-طؤ-لا ة--سسسسؤؤŸا تعد ^
000.2 عقؤم ‘ ÚبتتكŸا ةفاك ةيراقعلا

هللا دبع يديسسب يمؤمع يؤقرت نكسسم
ةسصاÿا صصيسصختلا تاداهسش ليم– ¤إا
ةسسسسؤؤم-ل-ل ÊوÎك-لإلا ع-قؤŸا ن-م م-ه-ب
هب دافا امبسسح ، دحألا دغ مؤي نم ءادتبا
.ةسسسسؤؤŸا نايب
-ردسصŸا تاذ فيسضي - Úبتكملل نكÁو
ؤيلؤي21 ل قفاؤŸا دحألا مؤي نم ةيادب

Èع (21Q) صصيسصختلا تاداهسش ليم–
zd.ipne.www . ةسسسسؤؤŸا عقؤم
ةسسسسؤؤملل ما-ع-لا ر-يدŸا صسي-ئر-لا نا-كو
نايفسس ظفاح ةيراقعلا ةيقÎلل ةينطؤلا

دقفت و لمع تارايز ةدعب ارخؤؤم ماق دق
Èع ةسسسسؤؤŸا تاسشرو نم ددع ¤إا هتداق
مدقت ىدم ىلع فؤقؤلل نطؤلا  تايلو
.لاغسشألا
ةيناديŸا هتارايز لÓخ ظفاح ع-م-ت-سساو

Ÿلا عقاؤÎتلاغسشنا ¤إا يمؤمعلا يؤق
ةمراسص تاميلعت ه-جو ثي-ح Úب-ت-ت-كŸا
ةÒتو عيرسست ¤إا اعد امك ،اه-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
امك. اهلاجآا ‘ عيراسشŸا ميلسستل زا‚لا

عيمج كرادت ةرورسض ىلع ظفاح ددسش
مازلإا و ،ÚبتتكŸا يواكسش لfi صصئاقنلا
ةئيهتلا لاغسشأا لامكتسسا ى-ل-ع Úلوا-قŸا
ج.ق ^ .ةيجراÿا

قيرط نع ““وشسكلأا““ ـل52ـلا ةرودلا يف هتكراششم لÓخ
دعب نع لشصاوتلا ةينقت

يف رئازجلا ةبرجت ضضرعي طوعجاو
انوروك راسشتنا دعب ةسساردلا رارمتسسا
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 ةيطارقوÒبلا ىلع ءاصضقلل ةديدج تايلآا نصسي تارداصصلا معد قودنصص

Úيداسصتقإ’ا Úلماعتملل ضضيوعت ةيلمع0068
تاونسس عبرأا لÓخ

 دغلا نم ءادتبا0202 ةنسس تافلŸا ة÷اعم ‘ قÓطن’ا ^
قودنصص راطإا ‘ Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا تاصضيوعت ة÷اعŸ ةيلوألا ةليصص◊ا نا ةراجتلا ةرازو تدافأا

.9102 ةياهن ةياغ ¤ا و6102 ةنصس ذنم ضضيوعت006.8 تقاف تارداصصلا معد

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداصصتقإا

ةراجتلا ةرازو نع رداصص نايب ‘ ءاجو ^
ضسما ،قيزر لامك ، ةراج-ت-لا ر-يزو د-ق-ع““
بدتنŸا ريزولا ةقفر ةرازولا رقÃ  ،لو’ا
روتكد-لا ة-ي-جراÿا ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸا

فلم ةصسارد-ل ا-عا-م-ت-جا يا-ك-ب ى-صسي-ع
ثيح ,تارداصصلا معدب ضصاÿا قودنصصلا

تايلآا ضضرف  نيريزو-لا ن-يد-ي-صسل-ل ق-ب-صس
تا-ف--ل--م ف--ل--تfl ة÷ا--عŸ ةد--يد--ج

ىل-ع ي-صضق-ت Úيدا-صصت-ق’ا Úل-ما-ع-تŸا
نا-ك ي-ت-لا ة-ي-طار-قوÒب-لا تا-صسرا-مŸا
تاونصس رم ىلع نوردصصŸا اهنم يكتصشي
““.

ءاقللا لÓخ ” هنا ردصصŸا تاذ حصضواو
تاصضيوعتلا هذهل ةيلوأ’ا ةليصص◊ا ضضرع
ضضيوعت056.8 ة÷اعم ‘ تلث“ يتلا و

ناديصسلا اهادصسأا يتلا تاميلعتلا-ب Ó-م-ع
‘ لجصسŸا رخأاتلا ةظحÓم دعب ناريزولا
ريزولا ددح نأا دعب ,تافلŸا هذهب لفكتلا
رخآاك يصضاŸا ناوج ره-صش ة-يا-ه-ن خ-يرا-ت
تاونصسلا ناو-ن-ع-ب ة-ي-ل-م-ع-لا ما“إ’ ل-جأا
8102 و7102 و6102 ي-ه و ةر-خأا-تŸا
.““9102 اÒخاو
ةرورصض ىلع ناريزولا ناديصسلا نلعا امك
ةنصس تافلم ة÷اعم و مÓتصسا ةيلمع أادب
ةيليوج21 دح’ا  دغ موي نم ءادتبا0202
.يرا÷ا
ضصاÿا قودنصصلا ضسي-صسأا-ت ” ه-نا ر-كذ-ي
ب-جو-Ã (EPSF) تاردا-صصلا ة--ي--قÎل
ضصصصخت ثيح ،6991 ةنصسل ةيلاŸا نوناق

نيردصصملل ›اŸا معدلا Ëدقتل هدراوم
‘ مهتاجوتنم قيوصستو ةيقرت تاطاصشن ‘

.ةيجراÿا قاوصسأ’ا
ق-ير-ط ن-ع ة-لود-لا تا-نا-عإا ح-ن“ ا-م-ك
تاردا-صصلا ة-ي--قÎل ضصاÿا قود--ن--صصلا
تاورث جاتنإاب موقت ةميقم ةكرصش يأا ةدئافل
ةفصصب لجصسم رجات لكل و تامدخ مدقت وأا

‘ طصشنيو يراجتلا لجصسلا ‘ ةمظتنم
. ريدصصتلا لا‹

ةحاتŸا ةلودلا ةناعإا غلب-م د-يد– م-ت-يو
بصسن بصسحو ةرا-ج-ت-لا ةرازو فار--صشإا--ب

.ةرفوتŸا دراوملل اقفو اقبصسم دد–
ةرر-ق-م ة-نا-عإا ت’ا‹ ة-صسم-خ كا-ن-هو
قاوصسأ’ا ةصساردب ةلصص اه-ل ءا-ب-عأا ل-م-صشت
فيراصصÃ يئز÷ا ل-ف-ك-ت-لاو ة-ي-جراÿا
.جراÿاب ضضراعŸا ‘ ةكراصشŸا
ة-صسارد ف-ي-لا-ك-ت ن-م ءز-ج ل-م-صشت ا-م-ك
›ودلا لقنلا فيلاكتو ةيجراÿا قاوصسأ’ا
ةيرئاز÷ا ئناوŸاب عئاصضبلا نحصش و عفرل
ليو“ ¤ا ةفاصضا ر-يد-صصت-ل-ل ة-ه-جوŸا و
بصسح داوŸا فييكتب ةقلعتŸا فيلاكتلا

.ةيجراÿا قاوصسأ’ا تايصضتقم

^ Ÿيو’زرح .ءاي

،ضسما ط-ف-ن-لا را-ع-صسأا تصضف--خ--نا ^
‘ اهتد-ب-ك-ت ةÒب-ك ر-ئا-صسخ ل-صصاو-ت-ل
عجارت بوصص هجتتو ،ةقباصسلا ةصسل÷ا
ددŒ نأا نم فواfl لع-ف-ب ي-عو-ب-صسأا
عاف-ترا بق-ع ما-ع-لا لز-ع-لا تاءار-جإا

‘ ا-نورو-ك ضسوÒف-ب ة-با-صصإ’ا ت’ا-ح
دق ىرخأا نكا-مأاو ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
.دوقولا بلط ىلع ابلصس رثؤوي
يزاوي ام وأا اتنصس37 تنرب ماخ طبهو
ليمÈل-ل ر’ود26.14 ¤إا ة-ئŸا-ب7.1
ضشتنيرج تيقوتب80:21 ةعاصسلا لولحب
ةئŸاب Úنثا نع ديزي ام لزن نأا دعب
ماÿا ع--جار--تو .ضسي---مÿا ضسمأا لوأا
1.2 يزاوي ا-م وأا ا-ت-ن-صس38 يكير-مأ’ا
نأا دعب ليمÈلل ر’ود97.83 ¤إا ةئŸاب
ة-صسل÷ا ‘ ة--ئŸا--ب ة--ثÓ--ث ع--جار--ت
.ةقباصسلا
ضضافخنا بوصص اهج-ت-م تنر-ب ود-ب-يو
ماÿاو ةئŸاب ةثÓ-ث و-ح-ن-ب ي-عو-ب-صسأا
5.4 وح-ن-ب ع-جاÎلا بو-صص ي-ك-ير-مأ’ا
‘ ةلطع عم ةئداه تÓماعتلاو .ةئŸاب
.تاباختن’ا ببصسب ةروفاغنصس
ضسمأا لوأا ، طفنلا راعصسأا تصضفخنا امك
نأا--صشب فواıا تغ--ط ذإا ،ضسي---مÿا

Œما-ع-لا لز-ع-لا تاءار-جإا ضضر--ف دد
‘91-ديفوك ضضرم ءاوتح’ ةفدا-ه-لا
تار-صشؤو-م ى-ل-ع ةد-ح-تŸا تا--ي’و--لا
. نيزنبلا ىلع بلطلا ‘ فاعتل
12 تنرب ماÿ ةلجآ’ا دوقعلا تعجارتو
¤إا ةئاŸا-ب0ر4 يزاو-ي ا-م وأا ا-ت-ن--صس
،ضسيمÿا حابصص ليمÈلل ر’ود34ر80
.ءاعبرأ’ا ةئاŸاب0ر5 تحبر نأا دعب
بر-غ ماÿ ة-ل-جآ’ا دو-ق--ع--لا تلز--نو
وأا اتنصس52 يكيرمأ’ا طيصسولا ضساصسكت

ار’ود04ر56 ¤إا ةئاŸاب0ر6 يزاوي ام
ةئاŸاب0ر7 تعفترا نأا دع-ب ل-ي-مÈل-ل
.ءاعبرأ’ا ضسمأا
ذإا ءاعبر’ا موي طفنلا راعصسأا تعفتراو
ةقاطلا تامولعم ةرادإا تانايب ترهظأا
نيزنبلا تانوزfl ضضافخنا ةيكيرمأ’ا

ليمرب نويلم8.4 ةدحتŸا تاي’ولا ‘
امع اÒثك ديزي اÃ ،يصضاŸا عوبصسأ’ا
بلطلا عفترا ذإا ،نوللÙا هعقوتي ناك
ىلعأا وهو ايموي ليمرب نويلم8ر8 ¤إا

. ضسرام02 ذنم ىوتصسم
ةدع ‘91-ديفوك ت’اح عافترا نكل
ددŒ لامتحا زز-ع ة-ي-ك-ير-مأا تا-ي’و
ي-ت-لا ما-ع-لا لز-ع-لا تاءار-جإا ضضر--ف
ضشا-ع-ت-نا يأا ح-جرأ’ا ى-ل-ع ح-ب-ك-ت--صس
.دوقولا بلط ‘ رمتصسم
Úيصسايقلا Úماÿا دوقع كلذ يقبيصسو

ىلع ،عوبصسأ’ا اذه ةقيصض تاقاطن ‘
ار’ود04 قوف عبق-ت ا-ه-نأا ن-م م-غر-لا
.ليمÈلل
نم ة-ف-لؤوŸا +كبوأا ة-عو-م‹ تنا-ك و
ةرد-صصŸا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م ءا-صضعأا
ىلع اه-ع-م ة-ف-لا-ح-ت-م لودو لوÎب-ل-ل
ضضفخ ىلع تقفتا دق ا-ي-صسور ا-ه-صسأار
7.9 عقاوب يام نم ارابتعا طفنلا جاتنإا

،يصسايق مجح وهو ،ايموي ليمرب نويلم
انوروك ضسوÒف ةحئاج تددب دعب كلذو
.طفنلا ىلع يŸاعلا بلطلا ثلث
ل-م-ع-لا ر-م-ت-صسي نأا نآ’ا رر-قŸا ن-مو
ةياهن ىتح ةيصسايق-لا تا-صضي-ف-خ-ت-لا-ب

7.7 ¤إا اهمجح ضصلقتي نأا لبق ةيليوج
.Èمصسيد ىتح ايموي ليمرب نويلم
مهن-ي-ب ن-مو كبوأا ءا-صضعأا ضضع-ب ن-ك-ل

تاصضيفختب لماكلاب اومزتلي ⁄ ’و‚أا
.يام ذنم اهيلع قفتŸا جاتنإ’ا
+كبوأا ة-عو--م‹ ن--م ة--ن÷ تكر--تو
وأا ديد“ مامأا احوتفم بابلا Úجتنملل
نم ارابتعا تاصضيفختلا كلت في-ف-خ-ت
ىلع اطغصض تصسرام امن-ي-ب توأا ر-ه-صش
قار--ع--لا ل--ث---م ،لود---لا ن---م دد---ع
.اهمازتلا لدعم Úصسحتل ،ناتصسخازاقو
يصضوافم رابك د-حأا ،ف-ي-يÁÎد لا-قو
ةيمويلا يصس.يب.رآا ةفيحصصل ،و-ك-صسو-م
تأادب تاداصصت-ق’ا نأا ل-ع-ف-لا-ب ىر-ن““
قاو-صسأ’او ا-نورو-ك ضسوÒف ن-م جر-خ-ت
’ اذل ،طفنلا بلط معدي ا‡ ،ىفاعتت

Ìكأ’ ةمراصصلا دويقلا ديدم-ت-ل ىود-ج
.““(ةيليوج دعب) رهصش نم
ضصيلق-ت ¤إا ة-ي-لا◊ا ط-طÿا و-عد-تو
ايموي ليمرب نوي-ل-م7.7 ¤إا ضض-ف-ÿا
كلذ دنع ل-ظ-ي نأاو توأا ن-م ارا-ب-ت-عا
.لوأ’ا نوناك Èمصسيد ى-ت-ح ىو-ت-صسŸا
عم ،ضصيلقتلا نم ديزŸا ىلع يوطنتو
ليمرب نويلم8.5 ¤إا ضضفÿا فيفخت
ىتح1202  يفناج نم ارابتعا ايموي
يهتني نأا ررقŸا نم Úح2202  ليربأا
.قافت’ا لجأا
ي-ل-لÒ fiب-ك نرو-كر-با-ه بو--ب لا--قو
زر-صشتو-ي-ف وأا.ه-ي-ج.رآا ىد-ل قاو--صسأ’ا
ببصسب ق-ل-ق-لا ن-ير-م-ث-ت-صسŸا روا-صسي““
ةبا-صصإ’ا ت’ا-ح ‘ ة-ن-هار-لا ةدا-يز-لا
ن-م نو-ب-ح-صسن--يو ا--نورو--ك ضسوÒف--ب

ةرطاfl ىلعأ’ا لوصصأ’ا ‘ مهزكارم
نوز--كر--ي Úح ‘ ،م---ه---صسأ’ا ل---ث---م
.““تادنصسلاو بهذلا ىلع مهتارامثتصسا
ةيصسيئرلا مه-صسأ’ا تار-صشؤو-م تط-ب-هو
تادنصس دئاوعو ةيكيرمأ’ا ةصصرو-ب-لا-ب
لجأ’ ةيصساي-ق-لا ة-ي-ك-ير-مأ’ا ة-نازÿا

ذنم اهتايو-ت-صسم ى-ندأ’ تاو-ن-صس ر-صشع
تاي’ولا تلجصس ذإا ،ناوج رهصش لئاوأا
اد-يد-ج ا-ي-صسا-ي--ق ا--م--قر ةد--ح--تŸا
.انوروك ضسوÒفب ةيمويلا تاباصصإÓل
ذنم ةئŸاب4.1 ضسيفنلا ندعŸا عفترا
عجارت هن-ك-ل ،يرا÷ا عو-ب-صسأ’ا ة-ياد-ب
ربوتكأا ذنم هتايوتصسم ىلعأا نع Óيلق
ذإا ،ءا-ع-برأ’ا مو-ي ه-غ-ل-ب يذ--لا2102
ر’ودلا ضسفانŸا نمآ’ا ذŸÓا ¤وتصسا
عتمتي يذلا قلأاتلا ضضعب ىلع يكيرمأ’ا
ت’اح ديازت لظ ‘ ضسيفنلا ندعŸا هب
.انوروك ضسوÒفب ةباصصإ’ا
26.9 نم Ìكأا ةبا-صصإا ل-ي-ج-صست ىر-جو
ا-نورو--ك ضسوÒف--ب ضصخ--صش نو--ي--ل--م
.ايŸاع دجتصسŸا
،ىرخأ’ا ةصسيفنلا نداعمل-ل ة-ب-صسن-لا-بو
42.9681 ¤إا ةئŸاب5.1 مويدÓبلا حبر
بو-صص ه-ج-ت-ي ه-ن-ك-ل ،ة-ي-قوأÓ--ل ر’ود
ذ-ن-م ي-عو-ب-صسأا ءادأا أاو-صسأا ل-ي--ج--صست
لزنو .يام لوأا ‘ ي-ه-ت-نŸا عو-ب-صسأ’ا
ر’ود297 ¤إا ة-ئŸا--بÚ 4.1تÓب-لا
ةئŸاب3.0 ةصضفلا تطبهو ،ة-ي-قوأÓ-ل
.ر’ود28.71 ¤إا
تانايبلا ن-م ة-عو-م‹ ثد-حأا تكذأاو
ةيعوب-صسأ’ا ة-ي-ك-ير-مأ’ا ة-يدا-صصت-ق’ا
نم زي-ف-ح-ت-لا ن-م د-يزÃ تا-ع-قو-ت-لا

كنب-لا) يدا–’ا ي-طا-ي-ت-ح’ا ضسل‹
قاوصسأ’ا عصضت ذإا ،(يكيرمأ’ا يزكرŸا

ةدئافلا راعصسأ’ ةيبلصس ةئيب نابصس◊ا ‘
.ةيكيرمأ’ا

^ Ÿح.ءاي

 عاطقلا يينهمو ءاÈخ كرصشت ديÈلا ةرازو
ةينوÎكل’ا ت’اسصت’اب ةقلعتŸا ماكح’ا ذيفنت لوح تاقيلعت ءادبإ’ ةوعد

تÓ---صصاوŸاو د---يÈلا ةرازو تعد    ^
تاقيلعت ءادبا ¤ا ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا

ة-ق-ل-ع-تŸا ما--ك--ح’ا ذ--ي--ف--ن--ت لو--ح
ة-صسر-كŸا ة-ي-نوÎك--ل’ا ت’ا--صصت’ا--ب

Ãا40-81 م-قر نو-نا-ق-لا بجوÙدد
ديÈلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ة-ما-ع-لا د-عاو-ق-ل-ل
.ةينوÎكل’ا ت’اصصت’او
را-طإا ‘““ ه-نا ةرازو-ل-ل نا--ي--ب ‘ ءا--جو
د---------يÈلا ةرازو Úب تاروا---------صشŸا
ة-ي-ك-ل-صسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸاو
ت’ا-صصت’او د-يÈلا ط-ب-صض ة--ط--ل--صسو
ماكحا ذيفنت تايفيك لو-ح ة-ي-نوÎك-ل’ا
نابعصش42 ‘ خرؤوŸا40-81 مقر نوناقلا

8102 ةنصس يا-م01 قفاوŸا9341 ماع
ةقلعتŸا ةماعلا دعاو-ق-لا دد-ح-ي يذ-لا

” ،ة-ي-نوÎك-ل’ا ت’ا-صصت’او د-يÈلا--ب
نع Úلث‡ م-صضي ل-م-ع ق-ير-ف بي-صصن-ت
قيرط ةقرو دادعإاب هفيلكت ”و Úتئيهلا
نوناقلا ماكحأا ضضعب ديصسŒ ¤ا فدهت
ى-ل-ع ة-با-ج’ا كلذ-كو هÓ-عأا رو--كذŸا

flع-با--ط--لا تاذ ت’ا--غ--صشن’ا ف--ل--ت
.““يداصصتق’او ينقتلاو Êوناقلا
هذه فادها غولب““ نا ةرازولا تفاصضأاو
تاه÷ا عيمج ةكراصشÃ نÎقم ةردابŸا
ىÌتصس يتلا ،Êواعت ىعصسم ‘ ةلعافلا
تاه÷ا فلتfl تامهاصسمو ءارآا عمجب
ءاÈخو Úيع-ما-جو Úي-ن-ه-م) ة-ل-عا-ف-لا
ةقلعتŸا ع-ي-صضاوŸا لو-ح (تا-ي-ع-م-جو
تامدخو تاكبصشلا لÓغ-ت-صسا ة-م-ظ-نأا-ب
ة-ل--با--ق--لا ة--ي--نوÎك--ل’ا ت’ا--صصت’ا

،ماع-لا ضصي-خÎلا ما-ظ-ن ،لÓ-غ-ت-صسÓ-ل
fiينطولا لاو-ج-ت-لا ،ما-قرأ’ا ة-ي-لو-م،

ليصصوتلا ،ةيدعاق-لا تآا-صشنŸا م-صسا-ق-ت
.““كيكفتلاو ينيبلا
ءارآ’ا لا-صسرا م-ت-ي ه-نأا نا-ي-ب--لا ح--صضأاو
ÊوÎك-ل’ا د-يÈلا ¤ا تا--م--ها--صسŸاو
d.vog.nttpm@seriatnemmoc
zةقفر-م ،0202 ويلو-ي21 خيرات ل-ب-ق
مصسا /بقللاو مصس’ا :ةيلاتلا تامولعŸاب
/ينه-م :ة-ف-صصلا /ة-ئ-ي-ه-لا وأا ة-كر-صشلا
،ة-ي-ع-م--ج /Òب--خ /ثحا--بو يÁدا--كا
تامولعم ،يعامتج’ا رقŸا /ناو-ن-ع-لا

د-يÈلاو ف--تا--ه--لا م--قر :ة--ي--صصخ--صش
.““ÊوÎكل’ا

ح,ل ^

ددŒ نأا نم فواfl لعفب يعوبصسأا عجارت بوصص هجتت
 ماعلا لزعلا تاءارجإا

 ار’ود14 ¤ا طفنلا راعسسأا ضضافخنا

Ãب ةيقافتا بجوÚ لجيج ةعماجو ةيعانصصلا ةعما÷ا 

ذ’وفلل ةرÓب بكرŸ ةيعانسصلا نهŸا فنسصم زا‚ا
دمfi ةعماج رقÃ لو’ا ضسما ” ^

ماربإا ،لجيج-ب ى-ي-ح-ي ن-ب ق-يد-صصلا
نيو-ك-ت-لا لا‹ ‘ نوا-ع-ت ة-ي-قا-ف-تإا
ة-ع-ما÷ا Úب ي--م--ل--ع--لا ثح--ب--لاو
ة-ع--ما--جو ““UCAG““ ة-ي-عا-ن--صصلا

fiاو ىيح-ي ن-ب ق-يد-صصلا د-مŸبكر
.ذ’وفلل يعانصصلا
ت– ة-ي-قا-ف-ت’ا هذ-ه ءا-صضمإا ءا-جو
ي-ف-ي-صس بير-غ رو--ت--كد--لا فار--صشإا
ة-ع-ما-ج-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ضسي-ئر--لا
ةزمح ضشÒمع روصسفوÈلا ،ةيعانصصلا

يتصس بياصش و لجيج ةع-ما-ج د-ي-م-ع
.ةرÓب بكرŸ ماعلا ريدŸا نايفصس
اهتلحرم ‘ ةيقاف-تإ’ا ه-تا-ه فد-ه-ت
ن---هŸا ف---ن----صصم زا‚إا ¤إا ¤وأ’ا
م-ث ن-م و ةرÓ-ب بكرŸ ة-ي-عا-ن--صصلا

ىلع ةينقتلا نيوكتلا جماÈب لفكتلا
.بكرŸا ىوتصسم
ف--ن---صصŸا نأا ¤إا ةرا---صشإ’ا ردŒ و
ن-ع ف-ل-ت-خ-ي ةرÓ-ب بكرŸ ي-ن-هŸا
فر-ط ن-م ز-ج-نŸا لوأ’ا ف-ن--صصŸا
،““UCAG““ ة-ي-عا-ن-صصلا ة--ع--ما÷ا

ةيفاصضإا ةرم لوأ’ جاردإا متيصس ثيح
ثحب ج-مار-ب ،ن-يو-ك-ت-لا ج-مار-ب ¤إا

تاجايتحإ’ا نم ةقثبن-م ة-ي-تا-ي-ل-م-ع
.بكرملل ةيلعفلا
رابتعإ’ا Úعب ذ-خأ’ا ا-صضيأا م-ت-ي-صس و

،يعان-صصلا ن-مأ’ا و ة-يا-قو-لا بنا-ج
ن-يو--ك--ت و Òيا--عŸا و ضسي--ي--ق--ت--لا
ا‡ Êو-نا-ق-لا لاÛا ‘ تارا--طإ’ا
تاراطإ’ Òيصستلا ةردق عفر-ب ح-م-صسي
Úي-ع-ت ” دد-صصلا اذ--ه ‘و .بكرŸا

تاصصصصختلا دد-ع-ت-م كÎصشم ق-ير-ف
.فنصصŸا اذه زا‚إا ‘ قÓطنÓل

ح.ل  ^

دعب نع لصصاوتلا ةينقت Èع
 ادنك Òفسس عم يداسصتق’ا نواعتلا ريوطت لبسس ثحبي ةيلاŸا ريزو

دبع نب نÁا ,ةيلاŸا ريزو ثدا–   ^
عم ,دعب نع لصصاوتلا ةينقت Èع  ,نامحرلا

,يكليو رفوتصسيرك ,رئاز÷ا-ب اد-ن-ك Òف-صس
يداصصتق’ا نواعت-لا ر-يو-ط-ت ل-ب-صس لو-ح

.ةرازولل نايب هب دافا امبصسح ,يئانثلا
نافرطلا ضضرعتصسا ,ءا-ق-ل-لا اذ-ه لÓ-خو
و يئانثلا ›اŸاو يداصصتق’ا نواعتلا عصضو
Ìكا هزيزعت اهنأاصش ن-م ي-ت-لا ل-ب-صسلا اذ-ك

ريزولا نأا حصضوأا يذلا ردصصŸا تاذ بصسح
روطت ¤ا ةراصشÓل ةصصر-ف-لا هذ-ه م-ن-ت-غا
ةيصساصس’ا ةيلكلا ةيدا-صصت-ق’ا تار-صشؤوŸا
عصضولل ةÒخ’ا تاروطتلا ءوصض ىلع دلبلل
     .يداصصتق’ا
دادعتصسا ¤ا ادنك Òفصس فصشك ,هتهج نم و
عيصسوت لجا نم لمعلا ىلع هدلب تاطلصس
ةق-فار-م و ر-ئاز÷ا ع-م نوا-ع-ت-لا قا-ط-ن

ماز-ت-لا ¤ا اÒصشم ,ة-يرا÷ا تا-حÓ-صص’ا
عيونت ‘ ةمهاصسŸاب ةيدنكلا تاصسصسؤوŸا
.يرئاز÷ا داصصتق’ا
ةصصرفلا هذه يدنكلا لوؤوصسŸا لغتصسا امك
و نواعتلا تايناكما ¤ا قرطتلا لجا نم
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ن-يد-ل-ب-لا Úب ق-ي-صسن-ت--لا
.ةيلودلا ةيلاŸا تاصسصسؤوŸا

ح.ل  ^
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ةمسصاعلا و ةديلبلاب ةباقرلا ديدسشت نارهو ¤ا و نم لوخدلا عنم

! سسيئرلا تارارقل اقفو ةلولا كّر– انوروكب تاباصصإلا ةليصصح عافترا
ةصسبت و ةمصصاعلا يميلقإاب ةيلÙا ةيصشاŸا قاوصسأا قلغ° ^

طوج◊ ةيلولا تلاجعتصسإا ةحلصصم ليو– و ةزابيتب ءابولا قطانم قيوطت° ^
91 ديفوك ىصضرŸ ةزابيتب يبهذلا نرقلا بكرم ليو–° ْ ^

اهÒغ و قاوسسأ’ا قلغ و يحاسضأ’ا عيب عنم ىتح وأا مهتاي’و ميلاقا Èع يئزج جرح اهيف اÃ تاميلعت ةدعب قلعتت ةيروف تارارق ديسسŒ ةيروهم÷ا ة’و نم ديدعلا لجعتسسا
Úباسصملل بيهرلا عافتر’ا لظ ‘ رج◊ا تاعاسس ضصيلقت عم عوبسس’ا ةياهن مايأا ةليط رورŸا ةيكرح اهيف عنم يتلا ةيروهم÷ا ضسيئر تارارق و ةنمازتŸا تاءارجإ’ا نم
..رئاز÷ا ‘ انوروك ضسوÒفب

تاءار--جا ة’و--لا ن--م دد--ع ر---ششا---ب ^
سسيئر تارارقل ةق-فار-م ““ة-ي-لا-ج-ع-ت-شسا““
ة’و5 ـب سسمأا لوأا هتعمج يتلا ةيروهم÷ا

ءا-بو--لا--ب ارّر--شضت Ìكأ’ا ق--طا--نŸا ن--م
¤إاو نم رورŸا ةكرح عنم ¤ا ةفاشضإ’ابف،
ءادتبا عوبشسأا ةدŸ اهنيبو92 ـلا تاي’ولا

تاراي-شسلا ع-نŸا ل-م-ششيو ،سسمأا مو-ي ن-م
يمومعلا يرشض◊ا لقنلا عنم عم ةشصاÿا
طقف ة-ي-عو-ب-شسأ’ا ة-ل-ط-ع-لا ‘ سصاÿاو
لئاشسو كلذ لمششيو ،ةعم÷ا دغ نم ءادتبا
ـلا تاي’ولا ‘ سصاÿاو يمومع-لا ل-ق-ن-لا

فثكم م-ي-ق-ع-ت  بنا-ج ¤إا ةرر-شضتŸا92
.مويلا ‘ تاّرم ةدع قاوشسأ’او عراوششلل

رئب يتعطاقم Èع ديعلا يحاشضأا عيب عنم
 ةبيورلا و ةتوت
رئبل ةيرادإ’ا ةعطاقŸا تايدلب ءاشسؤور رّرق
Èع ديعلا يحاشضأا عيب عنم ،ةمشصاعلاب ةتوت
انوروك ءابو راششتنإا يدافتل ،تايدلبلا ميلقإا
.ÚنطاوŸاو ةعابلا طشسو
‘ خرؤوŸا731 مقر رارقلل اقبط كلذ ءاجو
ر-ئ-ب ة-يد-ل-ب ن-ع ردا--شصلا0202ةيليوج90
رار--ق--لا ¤إا ة--فا---شضإ’ا---ب ،ة---تو---ت---لا
رداشصلا0202ةيليوج90 ‘ خرؤوŸا901مقر

35 مقر رارقلا اذكو ،لبشش د’وأا ةيدلب نع
ةيدلب نع رداشصلا ةي-ل-يو-ج90 ‘ خرؤو--Ÿا
.ةجرŸا ةلاشست
ىلع ““رجفلا““ زو– يذلا نايبلا فاشضأا و
اهنأاشش نم تاءارجإ’ا هذه نأا هنم ةخشسن
ةشصاخ ÚنطاوŸا ةيكرح ةدح نم ليلقتلا

دهششت يت-لا قاو-شس’ا هذ-ه ىو-ت-شسم ى-ل-ع
. Òظنلا ةطقنم ةيكرح
سسوÒفب ةيمويلا تاباشصإ’ا ددع ديازت دعب
اظا-ف-ح و (91-ديفوك) دجتشسŸا ا-نورو-ك

ة-مÓ-شس و ة-ي-مو-م-ع--لا ة--ح--شصلا ى--ل--ع
ملع ¤إا بدتنŸا ›اولا يهني ،ÚنطاوŸا

و يحاشضأ’ا عي-ب  ع-نÚ Ãن-طاوŸا ع-ي-م-ج
ةبيور) ةعطاقŸا تايدلب ميلقإاب يششاوŸا

(ةواره- ةياغر -
زيزعت راطإا ‘ تقؤوŸا ءارجإ’ا اذه يتأاي
ءابو راششتنإا نم ّدح-ل-ل ة-يا-قو-لا تاءار-جإا

يذلا نايب بشسح دجتشسŸا انوروك سسوÒف
.هنم ةخشسن ىلع ““رجفلا““ زو–

يديسس ةعطاقÃ ل61fi قلغ
ىلع ةباقرلا ديدسشت و دمfiا

راجتلا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنŸا ›اولا  تشسّأارت
ةيلخ عامتجا  ماّعن ةيزوف دمfiأا يديشسل
انوروك ءابو ةحئاج ةهباÛ ةلكششŸا ةمزأا
ةينمإلا حلا-شصŸا ي-ل-ث‡ ن-م ل-ك رو-شضح-ب

تاشسشسؤوŸا يلث‡ و ةيرادإ’ا ةعطا-ق-م-ل-ل
،ةئيبلا و ةحشصلا ةيريدم ةلث‡ ، ةيئ’ولا

رئاز÷ا ت’اشصتإا ،ةيندŸا ةيام◊ا لث‡
.تايدلبلل Úماعلا ءانمأ’ا و
›او--لا تدّد---شش ،سصو---شصÿا اذ---ه ‘و
جمانÈلا ذيفنت ىدم مييقت ىلع بدتنŸا
تاءارجإلا و تاميلعتلا فلتfl و رطشسŸا
يدافت اميشس’ ءابولا يششفت نم ةقلعتŸا
و ةيمومعلا نكامأ’اب Òباوطلا و تاعمجتلا
تاطايتح’ا ذخأا و ةيراج-ت-لا تاءا-شضف-لا
عراوششلا ‘ ةشصاخ ةيئاقولا و ةيزاÎح’ا
نم ةيناثلا ةل-حرŸا ‘ كلذ و ة-ي-شسي-ئر-لا

نم جورخلل ةرطشسŸا ق-ير-ط-لا ة-ط-ير-خ
سضع-ب فا-ن-ئ--ت--شسا و ي--ح--شصلا ر--ج◊ا
و ة-يدا-شصت-ق’ا و ة-يرا-ج-ت-لا تا-طا-ششن-لا
ىلع راجتلا ةفاك سسيشس– عم ةيعامتج’ا

ةيئاقولا Òبادتلل مراشصلا ماÎحإ’ا ةرورشض
تامامكلل يرابجإ’ا ءادترإ’ا اهنم ةشصاخ
حامشسلا مدع و نئابّزلا و راجتلل ةبشسنلاب
) لÙا ¤إا جو-لو-لا-ب Úنو-بز ن--م Ìكأا--ب

ع-م (يرا-ج--ت--لا لÙا ة--حا--شسم بشسح
يلث‡) ةطلتıا ةنجللا ةلشصاوم ةرورشض
ةفاظنلا و ةحشصلا بتكم ، ةيدلبلا حلاشصم

(ةراجتلا ةيريدم ،ةينمأ’ا حلاشصŸا يلث‡
ماÎحإا ىدم ةب-قارÊ Ÿاد-يŸا ا-ه-ل-م-ع-ل
Òبد-ت-ل-ل ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا با-ح-شصأا
ةطلتıا ةنجللا ثح بناج ¤إا، ةيئاقولا

دشصرل ةيناديŸا تاجرÿا في-ث-ك-ت ى-ل-ع
Òبادتل-ل ة-ف-لاıا ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا
عم يروف-لا ق-ل-غ-لا حاÎقإا ع-م ة-ي-ئا-قو-لا
حلاشصم فرط نم رارق رادشصإ’ عيمششتلا
سسيشس–و.فلاfl لك ةبقا-ع-م .ة-يد-ل-ب-لا
و ةظقيلاب يلحتلا ةلشصاوم ىلع ÚنطاوŸا
Òبادتل ةيلوؤوشسم حور و ةمارشص لكب لاثتمإلا
ةيام◊ا و يعامتجإلا دعابت-لا و ة-فا-ظ-ن-لا
ىلع ءاشضقلل ةديحولا ةليشسولا لظت يتلا
 .ءابولا يششفت
و  Òهطتلا و ميقعتلا تايلمع نم فيثكّتلا
تايانب ىوتشسم ىلع فيظنتلا و لشسغلا اذك
عم ةيرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا ءا-ي-حأاو عراو-شش و
ذنم عبتŸا ماظنلا سسفن ىلع ةظفاÙا
ةبراfi ةلشصاوم عم  ءابولا ي-ششف-ت ة-ياد-ب

تاجرÿا فيثكت . ةيزاوŸا ةراجتلا ةيلمع
نكامأا ديد– و دشصر لجأا نم ةيناديŸا
نم ةياقولا باب نم د-ي-ع-لا ي-حا-شضأا ع-ي-ب
ةيرادإ’ا ةعطاقŸا رابتعإاب رششتنŸا ءابولا

تامولعملل اقبط ةيرشضح ةقطنمك ةفنشصم

عنÁ. ةشصاÿا حلاشصŸا لبق نم ةيراشسلا
ذختت فلاfl لك ،كلذ ةشسرا‡ اباب اعنم
.ةمزÓلا تاءارجإ’ا هدشض
ميقعتلا و Òهطتلا ةيلمع ذيفنت قÓطنا عم

ةيندŸا ة-يد-ل-ب ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ع-شساو-لا
Ãا لك ةكراششŸةلعافلا ةيئ’ولا تاشسشسؤو

و Òهطتلا تايلمعل فثكم جمانرب Òطشستو
ةعطاقŸا تايدلب لك ىوتشسم ىلع ميقعتلا
لكل عوبشسإلا ‘ Úت-ي-ل-م-ع لد-عÃ ة-يرادإ’ا
و ةيداŸا لئا-شسو-لا لا-م-ع-ت-شسإا-ب ،ة-يد-ل-ب
تاشسشسؤوملل ةعباتلا ة-يرور-شضلا ة-ير-ششب-لا
.ةينمإلا حلاشصŸا ةكراششÃ ةيدلبلا ،ةيئ’ولا
ميقعتلا و Òهطتلا تايلمع لي-ع-ف-ت ةدا-عإا

ıعافترإا ل-ي-ج-شست د-ع-ب عراو-ششلا ف-ل-ت
fiا ةباشصإلا ت’ا◊ سسوشسŸةدكؤو.

دجاوتم ل61fi ـل يروفلا قلغلا حاÎقا
ار-ظ-ن ة-يرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا م-ي--ل--قإا Èع

ıبادت-ل-ل م-ه-با-ح-شصأا ة-ف-لاÒ ةيئاقولا
انوروك سسوÒف يششفت ةح-فا-كÃ ة-شصاÿا
،يعامتجإلا دعابّتلا ة-فا-شسم ماÎحإا مد-ع)

و راجتلا فرط نم تامامكلا ءادترإا مدع
. مهنئابز

تايدلب01 ـل يئزج رجح ضضرف
ةزابيتب ةيكر◊ا ضصيلقت عم

01 ىل-ع ي-ئز-ج ›ز-ن-م ر-ج-ح سضر-ف ”
’اوز31 ةعاشسلا نم ةزابيت ةي’وب تايدلب
مو-ي-لا ن-م ا-حا-ب-شص ة-شسماÿا ة-يا--غ ¤إا
ةعم÷ا موي نم ءادتبا مايأا01 ةدŸ ›اوŸا
نم ةياقولا Òبادت ميعدت راطإا ‘ اذه و
و (91-دي-فو-ك) ا-نورو-ك سسوÒف را-ششت-نا
,ةي’ولاب ةيئابولا ةيعشضولا روطتل رظنلاب

ةرازول نايب سسيمÿا موي هب دافأا ام بشسح
ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷ا و ة-ي-ل-خاد-لا
.ةينارمعلا
ءار-جإ’ا اذ-ه نأا رد-شصŸا سسف-ن ح-شضوأا و
Úع ,روظا-ن-لا ,ةزا-ب-ي-ت  تا-يد-ل-ب ل-م-ششي
,دارم ,ةب-طا-ط-ح ,ة-ع-ي-ل-ق-لا ,تيارو-قا-ت

.ليعامشسوبو ,ةقيقروب ,يتشسيمخ ,طوجح
رج◊ا اذه نع مجني هنأا ¤إا نايبلا راششأا و
هذه ىوتشسم ىلع هرارقإا ” يذلا ,يئز÷ا
ةطششنأ’ا لكل ““ماتلا فقوت-لا““ ,تا-يد-ل-ب-لا
‘ اÃ ةيعامتج’او ةيداشصتق’او ةيراجتلا
ن-ير-فا-شسŸا ل-ق-ن ة-كر--ح ف--قو--ت كلذ
.تارايشسلاو

Óمع““ ” ءارج’ا اذه نأا ردشصŸا ركذو
861-02 مقر يذيفنتلا موشسرŸا ما-ك-حأا-ب
يرجه1441 ماع ةدعقلا يذ7 ‘ خرؤوŸا
نمشضتŸا0202 ةنشس وي-نو-ي92 ق-فاوŸا

Òباد-ت م-ي-عد-تو ›ز-نŸا ر-ج◊ا د-يد“
انوروك سسوÒف راششتنا نم ةيا-قو-لا ما-ظ-ن
يتلا هنم30 ةداŸا ام-ي-شس’ ,(91 ديفوك)
د-ن-ع ة’و-لا ةدا-شسلاو تاد--ي--شسلا مز--ل--ت
يلك وأا يئزج ›زنم رجح رارقإاب ةرورشضلا
,Ìكأا وأا ايح وأا ةيدلب وأا انا-ك-م فد-ه-ت-شسي
روطتل ر-ظ-ن-لا-بو ,ىود-ع-ل-ل ارؤو-ب د-ه-ششت
.““ةزابيت ةي’وب ةيئابولا ةيعشضولا

و ةزابيت ت’اجعتسسا ةحلسصم قلغ
طوج◊ اهليو–

بقع ةزابيت ةي’ول ةحّشصلا ةيريدم ترّرق
ت’اجعتشسا ةحلشصم قلغ Òخأ’ا عامتج’ا
اهليو– و اهرواج ام و ةزابيت ةيدلب ميلقإا

Ÿة-يد-ه-م تف-ششك و، طو-ج-ح ى-ف-ششت-شس
قلغ نم سضرغلا نأا ةحشصلا ةريدم  ةيكنارب
عيشسوت وه ةزابيت ىفششت-شسم ت’ا-ج-ع-ت-شسا

ثيح91 ديفوك ىشضرم ةدئافل قفرŸا اذه
ا-ير-شصح سصشصfl ى--ف--ششت--شسم ح--ب--شصا

Ÿهيلع مجنيشس يّذلا رمأ’ا  انوروك ىشضر
. ىشضرملل ىودعلا لاقتنا عنم

يبهّذلا نرقلا بكرم ليو–
 انوروك ىسضرŸ ةزابيتب

حنم يرا÷ا عوبشس’ا ةياهن ةزابيت ›او رّرق
ةحشصلا ةيريدŸ ي-ب-هذ-لا نر-ق-لا بكر-م
ثيح اقلغم هكرت لدب ه-لÓ-غ-ت-شسا فد-ه-ب
ىشضرŸ ه-ل-يو– ة-ح-شصلا ةر-يد-م ترّر-ق
ليلقتلل يحشصلا عاطقلا اذك و91 ديفوك
.هتعباتم و سضرŸا تاطوغشضلا نم

نارهو ¤ا و نم رورŸا ةيكرح عنم
Ÿعوبسسأا ةد

يوÓج رداقلادبع نارهو ةي’و ›او رّرق
،نارهو ةي’و ¤إاو نم رورŸا ةكرح عنم

Ÿلمششيو ،ةعم÷ا دغ نم ءادتبا عوبشسأا ةد
.ةشصاÿا تارايشسلا عنŸا
نم ىنثتشسي ةي’و-لا ح-لا-شصŸ نا-ي-ب ق-فوو
طاششنو عئاشضبلا ل-ق-ن طا-ششن ع-نŸا رار-ق

رارقلا نا امك، ةيشساشس’ا داوŸاب نيومتلا
ةمهÃ رمأ’ لماح سصخ-شش ل-ك  ي-ن-ث-ت-شسي
لقن اذكو ،اهجراخ وأا ةي’ولا لخاد ءاوشس
.ةحشصلا عاطق يمدختشسم
ل-ق-ن-لا ا-شضيا ع-نÁ ه-نأا نا-ي-ب-لا فا--شضأاو
ةلطعلا ‘ سصاÿاو يمو-م-ع-لا ير-شض◊ا
طقف تبشسلاو ةعم÷ا يموي ة-ي-عو-ب-شسأ’ا
ةيادب لوعفم يراشس رارقلا اذه نوكيشسو،

اÃ ،0202 ةيليوج01 ةعم÷ا دغلا موي نم
.ياوماÎلا ةكرح عنم اهيف

ةنجللاب عمتجي ةديلبلا ›او
تاقيقحتلاب ةفلكŸا ةيتايلمعلا

اهتعباتÃو ةيئابولا
رشصيون لامك ةديلبلا ة-ي’و ›او ل-ب-ق-ت-شسا

Ãةيتايلمعلا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر ة-ي’و-لا ر-ق
اهتعباتÃو ةيئابولا تاقيقحتلاب ة-ف-ل-كŸا
.دمÚ fiشسحلب روشسيفوÈلا
رو-شسي-فوÈلا ة-ق-فر عا-م--ت--ج’ا ر--شضحو
ي-ل-يو تيا رو-ت-كد-لا ن--م ل--ك Úشسح--ل--ب
ةح-شصلا ر-يد-م اذ-كو ،نو-ن-ه ةرو-ت-كد-لاو
‘ اذهو ،ةرمعوب رو-شسي-فوÈلا و ة-ي’و-ل-ل
.ةيدقفتلا تايلمعلا راطا
⁄ هنا ›اولل ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر ف-ششك ا-م-ك
قرفلا لمعب اديششم تاظحÓم يا لجشسي
هدقفت لÓخ نم قيشسنتلا ثيح نم ةيبطلا
.91 ديفوك ىشضرŸ ةشصشصıا حلاشصملل
ةرورشض ىلع ›اولا ّثح ،قايشسلا تاذ ‘و
Èكا فششكل ةيئابولا تاقيقحتلا ف-ي-ث-ك-ت

.ةديلبلا ةي’وب ت’ا◊ا نم ددع
و قاوسسأ’ا عيم÷ يروفلا قلغلا

ةسسبتب يسشاوŸا عيب طاقن
ارارق ،يت’وم هلل اطع ،ةشسبت ›او ردشصأا
ةتقؤوم ةفشصب و يروفلا قلغلاب يشضقي ايئ’و

Èع يششاوŸا عيب طا-ق-نو قاو-شسأا ع-ي-م÷
راششتنا نم دحلل ةي’ولا تا-يد-ل-ب ع-ي-م-ج
.انوروك سسوÒف
ىلع ““رجفلا““ زو– يّذلا نا-ي-ب-لا ح-شضوأاو
لخد يئاقولا ءارجإ’ا اذه نأا هنم ةخشسن

لظيشسو ذيفنتلا زيح ءا-ع-برأ’ا سسمأا ذ-ن-م
،ر-خآا را-ع-ششإا ة-يا-غ ¤إا لو-ع-فŸا يرا-شس
راششتن’ا““ ةجي-ت-ن هرار-قإا ” ه-نأا-ب ا-فدر-م
د-ق-ع ا‡ ة-ي’و-لا-ب سسوÒف-ل-ل ع-ير--شسلا
.““اهب ةيئابولا ةيعشضولا
ةدع مشضت ةيدود◊ا ةشسبت ةي’و نأا لجشسو
قوشس اهمهأا يششاوŸا عيبل قاوشسأا و طاقن
دعي يذلا (ةي’ولا برغ بونج) ةعيرششلا
هدشصقي و دÓبلا قرشش ىوتشسم ىلع Èكأ’ا
تاي’و فلتfl نم نونطاوŸاو نولاوŸا
تقؤوŸا قلغلا اذه نأا ¤إا اÒششم ،نطولا
ةحشص ىلع ظاف◊ا ¤إا فدهي يزاÎح’او
تاذ ن-م-شضت ا-م-ك .Úن-طاوŸا ة--مÓ--شسو
ع-ي-ب-ل ةددfi طا-ق-ن سصي-شصخ-ت““ رار-ق-لا
ديعل ابشس– تا-يد-ل-ب ةد-ع Èع ي-ششاوŸا
ويلوي52 خيرات نم ةيادب كرابŸا ىحشضأ’ا
ةيناثلاو احابشص ةعباشسلا Úب حتفت يرا÷ا
Òبادتو ة-مرا-شص ة-ب-قارŸ ع-شضخ-تو ’اوز
راششتنا نم ةياقو-ل-ل ةدد-ششم د-ج ة-ي-ئا-قو
حلاشصم هيلإا ترا-ششأا ا-م-ب-شسح ،““سسوÒف-لا
اذهل فلاfl لك نأاب تد-كأا ي-ت-لا ة-ي’و-لا
ةينوناق تابو-ق-ع-ل سضر-ع-ت-ي-شس““ ءار-جإ’ا

.““ةمراشص
يذيفنتلا زاه÷ا سسيئر نأا ،ركذلاب ريد÷ا
عوب-شسأ’ا ع-ل-ط-م رد-شصأا د-ق نا-ك ي-لÙا
دوقع ماربإا ديمجتب يشضقي ارارق يرا÷ا
ةيندŸا ةلا◊ا حلاشصم لماك Èع جاوزلا
حارفأ’ا رارغ ىلع تاعم-ج-ت-لا ل-ك ع-ن-مو
دشض يئاقو ءار-جإا-ك م-ئ’و-لاو تÓ-ف◊او
.انوروك سسوÒف يششفت

ر ح^
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تاي’ولأ رابخأأ

لظلأ قطانŸ دقفتلأ اهتجرخ لÓخ ةبيبل زانيو
›اهأ’ا ت’اغسشناب لفكتلا لÓخ نم ةيرسضح قطانم ¤ا ىرقلا ليو–

ةيلÙا تاطلصسلا شسما راهن تماق ^
ةيدق-ف-ت ةرا-يز-ب تن-صشو“ Úع ة-يلو-ل

Ÿيترئاد ىو-ت-صسم ى-ل-ع ل-ظ-لا ق-طا-ن
فقوت نيأا ءاعبرلا Úع و رجحوب مامح

راود د--ع---ب  ة---طÊ fiا---ث ‘ بكوŸا
تعمتصسا نيا ةدياعصسلا ةيرقب ةصسداركلا
لو-ط-م ة-يلو-لا ›او ة-ب-ي--ب--ل زا--ن--يو

Úتا-ه لÓ-خ Úن--طاوŸا تلا--غ--صشنل
هذ-ه ة-ي-ب-ل-ت-ب م-ه-تد--عو و Úت--طÙا
ةيلام غ-لا-ب-م شصي-صصخ-ت ع-م بلا-طŸا

اهليجصست مت-ي-صس تازا‚ا ةد-ع-ل ة-ما-ه
. قطانŸا هذه ىوتصسم ىلع
ةيرق ¤ا اهدعب يئلولا بكوŸا لقنتيل
” ثيح رجحو-ب ما-م-ح-ب ة-ير-يا-ج◊ا
بع-ل-م زا‚ا عور-صشم ى-ل-ع فو--قو--لا

Ãا تا-ف-صصاوŸÓبابصشل ةيد-ل-ب-لا بع
. ةيرقلا
نا ›او-لا ف-ي--صضت ا--ه--ح--ير--صصت ‘ و
لفكت-لا را-طا ‘ جرد-ن-ت هذ-ه ة-جرÿا
فور--ظ Úصس– د--صصق  تلا--غ--صشنا--ب

راود-ب اءد-ب ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ي-ن--طا--ق
” نيا حابصصلا داو ةيدل-ب-ب ة-صسدار-ك-لا
Èتعي يذلا و يصسردŸا عمÛا ةرايز

¤ا عامتصسلا ” امك زا‚لا ‘ ةف–
ةيصسكتب لفكتلا اهنم بابصشلا تلاغصشنا
يعانطصصلا بصشعلاب يراو÷ا بعلŸا
لفكتلل ةيئاهنلا ةقفاوŸا ءاطعا ” نيا
ةبصسنلاب اما ةيجراÿا ةئيهتلا اذك و هب
زاغب ›اهألا ديوزت متيصسف ةنيدŸا زاغل
ةقطنم دعبا ة-صسدار-ك-لا نو-ك نا-بوÈلا

بناج ¤ا يئلولا باÎلا ىوتصسم ىلع
ق-ير-ط ن-ع ةرا-نلا-ب ›ا-هلا د--يوز--ت
ةدياعصسلا ةيرقب اما ةيصسمصشلا ةقاطلا

ةئيهتلا لوح تبصصنا تلاغصشنلا ةلمجف
رارغ ىلع تاكبصشلا فلتخÃ طبرلا و

ةنيدŸا زاغ
نا ةيذيفنتلا ةئيهلا ة-صسي-ئر ف-ي-صضت و
ا-ه-ل-يو“ و ة‹Èم تلا-غ-صشنلا هذ--ه
و نماصضتلا قودنصص قيرط نع نوكيصس
تاءار--جلا و ة--ي--لÙا تا--عا---م÷ا

اميف هب لفكتلل ةمد-ق-ت-م د-ج ة-يرادلا
ةصسداركلا Úب كÎصشŸا لاغصشنلا ىقبي
نم ةدافتصسلا ‘ لث-م-ت-م ةد-يا-ع-صسلا و

 يفيرلا ءانبلا نم ةيفاصضا شصصصح
¤ا ه-جو-ّت-لا--ب ›ا--هلا د--ع--ت ›او--لا
ى-ل-ع لو-صصح-ل-ل ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-صسلا

ةغي-صصلا نو-ك ىر-خا ة-ي-فا-صضا شصصصح
ةيرقب اما فايرألا ةنطاق ىدل ةلصضفŸا
ةطقن30 ‘ رجحوب مامحب ةيرياج◊ا

ةئيهت لاغصشا ىلع د-فو-لا ف-قو-ت ثي-ح
نم ناك و ةئاŸاب06 تغلب يتلا بعلŸا
” امك ةقباصسلا اهتارايز لÓخ هدوعو
اهيف اÃ تاكبصشلا فلتخÃ ةيرقلا طبر
زاغ ةكب-صش ن-م ة-ي-ق-ب-تŸا ة-ل-ئا-ع02
ةقط-ن-م ح-ب-صصت نا بق-تر-ي و ة-ن-يدŸا
رارغ ىلع ةيرصضح ةقطنم ة-ير-يا-ج◊ا
مظعÃ لفكتلا لÓخ نم ىر-ق-لا ي-قا-ب
. تلاغصشنلا

حلاسص ^

ةبيورلاب لظلا قطانŸ عورسشم411 ديسسجتل ميتنسس رايلم نم ديزأا

عفر ” هنأا لامعلا لث‡ دافأاو ^
تافلfl ديدصست اهلوأا بلاطم ةلمج
اهتمّدقم ‘ ىرخا حن-مو، ن-ير-ه-صش
،ىح-صضلا د-ي-عو را-ط-خألا ة-ح-ن-م
اولخد دق اوناك لامعلا نأا احصضوم

Ÿن--ع بار---صضإا ‘ ةد---يد---ع تار
لك ‘ ةيدلبلا شسيئر نا-كو ،ل-م-ع-لا

دصسجتي ل ادوعو مدقيو لخدتي ةرم
لع-ج ا-مو-هو ، ع-قاو-لا شضرأا ى-ل-ع
¤إا نوه-جو-ت-ي ةرŸا هذ-ه لا-م-ع-لا
لكاصشملل لولح داجيإل ةيلولا ›او
ÚجتÙا لامعلا بلاط و.ةقلاعلا

اومصصت-عا  ن-يذ-لا و ““ر-ج-ف-لا““ Èع
ل-خد-ت-لا  ة-يد-ل--ب--لا ر--ق--م ما--مأا
قيبطتل ةيلولا ›اول ›اج-ع-ت-صسإلا

ةقلعتŸا ةيروهم÷ا شسيئر تارارق
Ãة-ح-ير-صشلا هذ-ه-ب ما-م-ت-هإلا ح--ن

و ، م-ه-لو-ق ّد-ح ى-ل-ع ““ةرو--قÙا““
لمعلا ةلصصاوم ل-ب-ق ءلؤو-ه فا-صضأا

نأاو ة-صصا-خ، Úن-طاو-م-ل-ل ة--مد--خ
ىلع رصشتنت انوروكو بعصص فرظلا
Êاث تاهج فلتÈ flع عصساو قاطن
ثيح قرصشلا ةمصصاع تا-يد-ل-ب Èكا

قا-ط-ي ل ح-ب-صصا ع-صضو-لا نا او-لا-ق
نع ةعنقم ججح حن-م مد-ع ل-با-ق-م

لباقم مه-تر-جأا فر-صص مد-ع بب-صس
دادزإا لب لمعلا نع م-ه-ف-ّقو-ت مد-ع
. تاّذلاب ةÎفلا هذه لÓخ
لا-م-ع-لا نا-ف ،ر-كذ-لا--ب ر--يد÷ا و
تاجاجتحا ةدعب او-ما-ق Úج-تÙا
فد-ه-ب تا-ط-ل--صسلا ر--ظ--ن تف--ل--ل
ق-ي-ق– و ›ا-ج-ع-ت-صسلا كر-ح-ت-لا

⁄ اهنا لإا ركذلا ةفلاصسلا مهبلاطم
تاÒصسف-ت ى-ت-ح وأاّ بواŒ يأا ق-ل-ت

لج قلغ كلذ ن-م Ìكأا ل-ب ة-ع-ن-ق-م
دوعو-لا-ب ءا-ف-ت-كإلا و راو◊ا ل-ب-صس
وحن اهقيرط دŒ ⁄ يتلا ة-ي-هاو-لا
.ديصسجتلا

ع ةبيهو^

ةقحل-م Úصشد-ت ” ىر-خأا ة-ه-ج ن-م  ^
نصضتحتصس ثيح ““شسيرصشنولا““ يحب ةيرادإا

طاصشنلا بتاكم و ةيندŸا ةلا◊ا حلاصصم
ةياغر ةيدلب لامع ةد-ئا-ف-ل ي-عا-م-ت-جلا
ن-م ر-ط-صسŸا ج-ما--نÈلا را--طإا ‘ كلذو

تا-مد-خ-ل-ل يز-كرŸا ل-ك-ي--ه--لا فر--ط
تاعام÷ا و ةيلخادلا ةرازول ةيعامتجلا
.ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلÙا
شسف-ن ‘و ة--يراو÷ا قاو--صسألا لا‹ ‘و
674 مصضي يدلب قوصس زا‚ا““ ررقت ,ي◊ا

fiÓ ثيح ““ةيدلبلا ةينازي-م ق-تا-ع ى-ل-ع
مظيل عورصشŸا عيصسوت ›اولا ديصسلا بلط
006fiزا‚إلا ةصسصسؤوم نم بلط امك ل
ره-صشأا (40) ¤إا زا‚إلا لا-جآا شصي-ل--ق--ت
““ماهلا““ يراجتلا قفرŸا اذ-ه ح-م-صسي-صسو
ىلع ءاصضقلا و يراجتلا Òمعتلا مي-ظ-ن-ت-ب
بصصانم رفويصس املثم ة-يزاوŸا ةرا-ج-ت-لا

تاذ فدري ,ةيدلبلا بابصشل ةديدج لغصش
.ردصصŸا

م ق ^

شسادرموبب لظلا قطانÃ ةيمنتلا قيقحتل ةيلمع0003

نب ةدع نب ن-ك-صسم582 يح بر-عأا ^
ن-ع ناز-ي-ل-غ-ب ة-يدا-مر-ب ششاو◊ ةدو-ع
عا-صضولا ن-م م-هر-مذ-تو م-ه-ئا-ي--ت--صسا
ثيح اهنوصشيعي يتلا ةيرزŸا ةيعامتجلا
رابغلا را-صشت-نا ءار-ج ن-ير-مألا نو-نا-ع-ي
.لماكلاب ي◊ا ةئيهت مدعو
¤ا عوفرŸا ىو-ك-صشلا نو-م-صضم بصسحو
ةيلولاب يذيفنتلا زاه÷اب لولا ديصسلا

ذنم اذهو لاغصشألا فقوأا لواقŸا ناف
هنا امك ركذت بابصسا نود رهصشأاÌ 80كأا

لو-م-عŸا Òيا-عŸا و لا-جآلا مÎح--ي ⁄
دعي ي◊ا مغر هنا نوينعŸا فاصضأاو.اهب
،ءاÎهلا نا لا ةÈتعم ةينا-ك-صس ة-فا-ث-ك
نع ةرابع هللا تتاب  تاقرطلاب لجصسŸا

ةكر-ح ل-صشت تح-صضا و ة-ي-بار-ت كلا-صسم
دح ىلع تا-ب-كرŸاو Úن-طاوŸا ل-ق-ن-ت
ل-صصف ‘ ا-مزآا-ت ع-صضو-لا دادز-يو ءاو--صس
ةيئاŸا كÈلا ‘ ي◊ا قرغي نيا ءاتصشلا
 .ةنتنلا

قرزل ليسضفلب

نوبلاطي نازيلغ ‘ نكسسم582 يح ناكسس
ةيرسض◊ا ةئيهتلاب

 ىرخأأ حنمو نيرهسش تاقحتسسÃ نوبلاطي

نوجتحي ةنيطنسسقب بورÿا ةيدلبل ةفاظنلا لاّمع
Úعأد ، ةيدلبلأ رقم مامأأ أورهمŒ ثيح ، ةنيطنسسق ةي’وب بورÿأ ةيدلبل ةفاظنلأ لاّمع ،سسمأأ لوأأ، جتحأ

. بأرسضإ’أ ¤إأ ةدوعلأ وأأ اهنم نوناعي يتلأ لكاسشŸأ نم ةلمج ل◊ لجاعلأ لخدتلأ ¤إأ ةي’ولأ ›أو

يواد-ب شسا-ب-ع ة-يدŸا ›او ي--ط--عأا^
ةيلÙا تاطلصسل-ل ة-مرا-صص تا-م-ي-ل-ع-ت

تاءار-جلاو Òباد-ت-لا ة--فا--ك ذا--خ--تإل
راصشتنا نم دحلل اهب لومعŸا ة-ي-ئا-قو-لا

كلذو ةيلولاب91 ديفوك انوروك شسوÒف
تÓمح يلع ةيمويلا ةموادŸا لÓخ نم
فلتfl شس“ يتلا Òهطت-لاو م-ي-ق-ع-ت-لا
تÓ-م◊ا اذ-كو ،ة-ي-مو-م-ع--لا ق--فارŸا
فلتÚ flب ة-كرا-صشŸا-ب ة-ي-صسي-صسح-ّت-لا
ةيحصصلاو ةينمألاو ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسلا
،تايدلبلا شضعبب ماتلا هبصشلا فقوتلا دعب
›ا جاوزلا دوقع قيلعتب رارق ردصصأا اميف
ةيلئاعلا تاعمجتلا نم ّدحلل رخآا راعصشإا
ةيصسيئرلا بابصسألا Úب نم Èت-ع-ت ي-ت-لاو

شسوÒفلا اذهب ةباصصلا تلا-ح عا-ف-ترإل
قاوصسأا عيمج ق-ل-غ-ب رار-ق راد-صصإا اذ-كو
عيزوت ” ا-م-ي-ف ،ة-ي-عو-ب-صسألا ي-صشاوŸا
يلع ةيبطلا تامامكلا نم ةÈتعم دادعأا
مئادلا اهئادترإا يلع مه-ّث-حو Úن-طاوŸا

Ÿمهل ةيامح نم هلكصشت ا.
شسوÒفب ÚباصصŸا ددع ديازت لظ ‘و
ديدصشتب يحوت ةمداقلا مايألا نإاف انوروك
شضرف ›ا لصصت دق ةيئاقولا تاءارجإلا

تايدلب شضعب ي-ل-ع ر-خآا ي-ئز-ج ر-ج-ح
دد-ع ‘ عا-ف-ترا فر-ع-ت ي-ت-لا ة--يلو--لا
ةرواذعلا ة-لÓ-صش رار-غ ي-ل-ع Úبا-صصŸا
.تايدلبلا نم اهÒغو فيصسوب Úعو

شس ششيبح ^

ةيامحلل ة-يو-نا-ث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت ^
دود-ح ‘   ة-يرا-م-ع-لا ةر-ئاد-ل ة-ي-ندŸا
أا نم شسما موي نم د24 و اصس01 ةعاصسلا

ىمصسŸا ناكŸاب ةباغ قيرح دامخإا لج
رفصسأا قير◊ا ، ةطعب ةيدلب  ششايع ةلات

راتكه02 ‘ تلث“ ةيدا-م ر-ئا-صسخ ن-ع
يبل◊ا ربونصصلا راجصشأا نم ةلكصشم ةباغ
قير◊ا دامخإا  ” اميف  رصضخألا طولبلاو
.ةباغلا يقاب  ةيامحو ان◊اصصم فرط نم
ةحفا-كŸ ل-ق-ن-تŸا ل-تر-لا ن-م م-عد-بو

ةيادب هبيصصنت ” يذلا تابا-غ-لا ق-ئار-ح
ةدحولا تلخد-ت يرا÷ا ة-ي-ل-يو-ج ر-ه-صش
يصس ةرئادل ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لا
30 و اصس51 ةعاصسلا دودح ‘  بوجÙا
قيرح دامخإا لجأا نم مويلا شسفن نم د
ةيدلب ةبقلا ىمصسŸا ناكŸاب رخآا ةباغ
ن-ع ر-ف--صسأا ق--ير◊ا ،بو--جÙا ي--صس

نم راتكه01 ‘ تلث“ ةيدا-م ر-ئا-صسخ
اميف  Íت ةمزح003 و ةرمثŸا راجصشألا

ةرواÛا لزانŸاو ةباغلا يقاب ةيامح ”
Ÿاهل رخصس ةيلمعلا ، قير◊ا بوصشن ناك
يصس ةدحو نم بترلا فلتخÃ ناوعأا80
بترلا فل-ت-خÃ نو-ع51و بو-جÙا
ناوعأا30 و لقنتŸا لترلا ةقرفل Úعبات

Òخصست ” كلذك تا-با-غ-لا ح-لا-صصم ن-م
ما-ج-حألا ف-ل-ت-خÃ ءا-ف-طإا تا-ن-حا-صش
.د72 و اصس60 تقرغتصسا

ناكم مامأا نم  Úت-ي-ح-صض فا-ع-صسإا اذ-ه
‘ قيصض مهيدل Úتيحصضلا قير◊ا بوصشن
” ناخدلا ثاع-ب-نا ءار-ج ن-م  شسف-ن-ت-لا

”و حلاصصŸا تاذ فرط نم مهفاعصسإل
فصصوتصسم ¤إا ةعرصسلا حانج ىلع مهلقن
.بوجÙا يصس

ب م  ^

لقنتŸا لترلا ةقرف نم معدب Úقيرح دامخإا
  ةيدŸاب تاباغلا قئار◊

 راسشتنا نم دحلل ميقعتلا تÓمح فيثكت ..
ةي’ولاب انوروك ءابو

ءابرهكل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-كر-صشلا تمد-ق ^
شصوصصخب حيصضوت ةيدŸا زاغلنوصس زاغلاو
رمذتو ةÒخألا زاغلاو ءابر-ه-ك-لا Òتاو-ف
تحصضو ثيح ،اه-عا-ف-ترا ن-م ا-ه-ن-ئا-بز
ةميقلا عا-ف-ترا ءارو بب-صسلا نأا ة-كر-صشلا
لقن ‘ أاطخ ›ا عجار Òتاوفلل ةيقيق◊ا
نئابزلا ناكمإابو دادعلا كÓهتصسا ةيمك
كÓهتصسلا مجح ‘ ةدايز ودجو نيذلا
قحتصسŸا غلبŸا ‘ ةدايز هلباقي يذلاو

ناوعأا فرط نم ةمل-ت-صسŸا Òتاو-ف-لا ‘
ةكرّصشلا عورف ىدحإا نم مدقتلا ةكرصشلا

ةم-ي-ق-لا-ب ةد-يد-ج ةرو-تا-ف جار-خ-ت-صسل
،أاطÿا كرادتو كÓهتصسÓل ة-ي-ق-ي-ق◊ا

ناصسح-ت-صسإا ةو-طÿا هذ-ه تي-ق-ل ا-م-ي-ف
شس◊ا ن--ع Èع--ت ي--ت--لاو ن---ئا---بز---لا
ةينطولا ةكرصشلا فرط نم ةي-لوؤو-صسŸا-ب
.زاغلاو ءابرهكلل

شس ششيبح ^

ببسسب اهنئابزل حيسضوت مدقت ةي’ولا زاغلنوسسو..
Òتاوفلا عافترإا

ةبيورلا ةيرادإلا ةعطاقŸا تصصّصصخ ^
1ر7 قوفي ام (ةمصصاعلا رئاز÷ا قرصش)

جمانرب411 زا‚إل يرئازج رانيد رايلم
ةعزوŸا لظلا قطانم ةدئا-ف-ل يو-م-ن-ت

هدكأا امبصسح ,ةع-طا-قŸا تا-يد-ل-ب Èع
ةيرادإلا ةع-طا-ق-م-ل-ل بد-ت-نŸا ›او-لا
.ةبيورلل
دمحأا ,ةبيورلل بدتنŸا ›اولا حصضوأاو
ة-يلو-ل ي-م-صسر-لا ع--قوŸا Èع حودو--ب
ةيدق-ف-ت ةرا-يز ششما-ه ى-ل-ع ,ر-ئاز÷ا
ةعباتلا تايد-ل-ب-لا-ب ششاو-حألا شضع-ب-ل
ةÒخألا هذه نأا ,ةيرادإلا ة-ع-طا-ق-م-ل-ل
قطانم ةدئافل ج-ما-نر-ب411 تد-عأا““
ـلا قوفي ›امجا غلبم اهل شصصصخ لظلا

لاغصشألا نأاو ,““يرئازج رانيد رايلم1ر7
تاءارجإا نم ءاهتنلا روف““ اهب رصشابتصس

نو-نا-ق ه-ي-صضت-ق-ي اŸ ا-ق-فو د-قا-ع-ت-لا
تا-صضيو-ف-ت و ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ق-ف-ّصصلا
.““ماعلا قفرŸا
لاغصشأا ىلع ةب-صسا-نŸا-ب حودو-ب ف-قوو
و ““ة-نا-قرد ة-لل ششو-ح““ ن-م ل-ك ط--بر
ةبيورلا ةيدلبل Úعباتلا ““عيبرلا جيرصس““
ةرا-نإلا و ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ة--ك--ب--صشب
ق-ير-ط-لا تي-فز-ت اذ-كو ة-ي-مو--م--ع--لا
ةيئلولا ةصسصسؤوŸا لب-ق ن-م ي-صسي-ئر-لا
ةÒخألا هذه نأا كانه دكأاو ,““تورصسأا““
ةقزألا تيفزت ة-ي-ل-م-ع ‘ ق-ل-ط-ن-ت-صس““
لاغصشأا ن-م ءا-ه-ت-نلا د-ع-ب ة-ي-ل-خاد-لا
ى-ل-ع كصشو-ت ي-ت-لا ي-ح-صصلا فر--صصلا
.““ءاهتنلا
ة-ق-فر-ب ,بد--ت--نŸا ›او--لا ى--ط--عأاو
ةدع قÓطنا ةراصشإا ,ÚيلÚ fiلوؤوصسم

ةيدلبب عقت لظ قطانÃ ةيومنت عيراصشم
ةكبصشب طبرلا عورصشم ا-ه-ن-م ة-يا-غر-لا
ة-عرز-م نا-ك-صسل ي-ع-ي--ب--ط--لا زا--غ--لا
و ي-ير-ت ,زا-م-ق ششاو-حأا) ““ششوÒم--ع““

هنم ةلئاع041 ديفتصستصس ثيح (Óيموق
يراوج بعلم زا‚إا عورصشم ىلع ةوÓع
تا--صسي--ع) ““ي--ل--ع ن--يا--صسح““ ي--ح--ب

بدتنŸا ›اولا بلط ثيح ,(ىفطصصم
,““اموي54 ¤إا زا‚إلا ةد-م شصي-ل-ق--ت““

نÓ-عإلا ” ا-م-ك .رد-صصŸا تاذ بصسح
لخدملل ة-ير-صضح ة-ئ-ي-ه-ت ة‹ر-ب ن-ع
عراصش نم ءادتبا ةياغر ةنيدŸ ›امصشلا

لفكتت ةرواÛا تاقرط-لا و ي-ف-ل-صشح
تآاصشنملل ةينطولا ة-صسصسؤو-م ا-هزا‚إا-ب
.(AOGNE) ىÈكلا ةينفلا

م ق ^
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ـه1441ةدعقلا وذ02ـل قفوŸا م0202ةيليوج11 تبسسلا

ةيسضق ‘ لسصفلا لجؤوت ””سساتلا»
ةيليوج13 ¤ا يبرادلا

نعط ‘ لسصفلأ ليجأات ةيلودلأ ةيسضايرلأ ةمكÙأ تررق ^
مامأ يمسصاعلأ ي-برأد-لأ سصو-سصخ-ب ر-ئأز÷أ دا–إأ ق-ير-ف
ثÓث مسصخ فرع يذلأو (باهذلأ ءاقل) رئأز÷أ ةيدولوم
13 موي ¤إأ ، ةيدولوŸأ ةدئافل ةأرابŸأ ةراسسخ دئأز طاقن

. يرا÷أ ةيليوج
ةلوطبلل ةعبأرلأ ةلو÷أ ¤إأ يمسصاعلأ يبرأدلأ ةيسضق دوعتو

Ëرغلأ دسض ،انوروك سسوÒف ببسسب ةفقوتŸأ مسسوŸأ أذه
بعل رئأز÷أ دا–إأ كأذ-نآأ سضفر ن-يأأ ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م
رسصانع ةسسمخ مهنم Úبعل ةدعل هداقتفأ ةجحب ةهجأوŸأ
يبيللأ ¤إأ ةفاسضإلاب يركسسعلأ ينطولأ بختنŸأ ‘ ةلماك
عم ليوط عأرسص ‘ ةرا-ط-سسو-سس تل-خد ن-يأأ ،‘Ó-لأ د-يؤو-م
ةيدولوŸأ زوف دعب رأودم Ëركلأ دبع ا-ه-سسي-ئرو ة-ط-بأر-لأ
ديسصر نم ىرخأأ ثÓث م-سصخو ،طا-سسب-لأ ى-ل-ع طا-ق-ن-لا-ب
دعب ةيسضايرلأ نأزول ةمكfi ¤إأ ةيسضقلأ عفر يذلأ ،دا–إلأ
.هقاسشعو هيÒسسم بسسح رئأز÷أ ‘ ملظلل هسضرعت

سسين ‘ هءاقب دكؤوي لاطع فسسوي
لبقŸا مسسوŸا

كسشلأ ،لاطع فسسوي ،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ عطق ^
هديكأات لÓخ نم ،›ا◊أ هقيرف عم هلبقتسسم نأاسشب Úقيلاب

عم ةيفأÎحإلأ هتÒسسŸ هتلسصأوم نع ةيفحسص تاحيرسصت ‘
‘ هيلع تلطاهت يتلأ سضورعلأ مغر يسسنرفلأ سسين يدان
. ةÒخألأ ةÎفلأ

‘ ليحرلاب ركفي ل ه-نأا-ب د-كأأ ق-با-سسلأ ودأرا-ب يدا-ن بعل
سسين بعل ،دكؤوم هبسش يدانلأ ‘ هءاقب نأأ و نهأرلأ تقولأ
ةÒبكلأ ةيدنألأ وحن هليحر ةيناكمإأ  لوح بأوبألأ لك قلغأأ
.هتامدخ تبلاط يتلأ

وتاكŸÒأ ‘ ÚبولطŸأ زربأأ نم يرئأز÷أ ›ودلأ دعيو
ىلع ةيبوروألأ ةيدنألأ ديدع قباسستت ثيح ،لبقŸأ يفيسصلأ

يذلأ ،ينغوب ةنيدم نبأ .مداقلأ مسسوŸأ اهفوفسص ¤أ همسض
يذلأ مسسوŸأو هتباسصإأ لبق مسسوŸأ أذه ةيوق اسضورع مدق
هيلإأ ءأوسضألأ بذج ام أذه ،″1 غيللأ““ ‘ سسين يدان عم هلبق
Îنإلأ رأرغ ىلع ةÒب-ك قر-ف-ل ة-ب-سسن-لا-ب فد-ه ¤إأ لو–و
.نامÒج ناسس سسيرابو ديردم وكيتلتأأو ماهنتوتو نÓيمو

بختنŸأ عم ةأراب-م81 ›ودلأ هل-ج-سس ‘ لا-ط-ع كلÁو
افده اهلÓخ لجسس ،7102 ماع نم نأوج ‘ تأأدب ،ينطولأ
ايقيرفإأ سسأاكب ينطولأ بختنŸأ جيوتت ‘ كراسشو ،أديحو

.رسصم ‘9102 ‘
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ةيدولوم نم سشومامز سسراحلل ناسضرع
لئابقلا ةبيبسشو رئاز÷ا

،ةمسصاع-لأ دا–أ سسرا-ح نأأ ،““ر-ج-ف-لأ““ ردا-سصم تف-سشك ^
fiدم ŸÚ سضرع ىقلت ،سشومامزÚ رئأز÷أ ةيدولوم نم

دحأأ نأولأأ لمح لجأأ ن-م ،ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ق-ير-ف أذ-كو
ةرأدإأ لوا–و .لبقŸأ يفيسصلأ وتاكŸÒأ نم ةيأدب Úقيرفلأ
،ةليم ةنيدم نبل ةيئاهنلأ ةقفأوŸأ بلج ةدم ذنم ديمعلأ

.ديدج نم ةيدولوŸأ نيرع ةسسأرح ¤أ ةدوعلأ لجأأ نم
يدان طيfi نم ايمسسر لاسصتأ ةراطسسوسس سسراح ىقلت امك
نم ،هتامدخب قيرفلأ ةرأدإأ مامتهاب هغلبي لئاب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش
.لبقŸأ يوركلأ مسسوŸأ نم ةيأدب Êافلز ةبيتك ميعدت لجأأ
‘ هتبغر نع أرأرم Èع دق قباسسلأ ›ودلأ سسرا◊أ ناكو
رم يتلأ ،ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزألأ ببسسب قيرفلأ نع ليحرلأ
مسسوŸأ ةيأدب ‘ أذكو طرافلأ مسسوŸأ ةيا-ه-ن يدا-ن-لأ ا-ه-ب
Òيسست ““روبÒسس““ رئأز÷أ ئنأوم عم‹ ›وت لبق ،يرا÷أ
سسفن بسسح رظتني ثيح ،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ ةمسصاعلأ دا–أ
روسشاع ،يدانلل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ مدقتي نأ ،ردسصŸأ

عم هدقاعت ديدمتب سشومامز Úمأأ دمfi سسرا◊أ ¤إأ ،لولج
.قيرفلأ ‘ لأزتعلأ اهدعبو ،رخآأ مسسوŸ قيرفلأ

فافلل يلأرديفلأ بتكملأ عمتجيو ^
رأرق ذاخّتال ،يلاحلأ رهسشلأ فسصتنم
ل-ب-ق را-ت-سسلأ لأد-سسإأ وأأ فا-ن-ت-سسإلأ
.نأوآلأ

تايسصخسشلأ نم فافلأ سسيئر ناكو
رطاfl دّدبتاب نمؤوُت يتلأ ةي-سضا-ير-لأ

فانئتسسأ ›اتلاابو ،““انوروك““ سسوÒف
-9102 مسسومال ةيورك-لأ تا-طا-سشن-لأ

د-ب-ع ه-ل-ي-مز سسك-ع .ا-ق-حل ،0202
ةطبأر ‘ لّوألأ لجرلأ رأودم Ëركلأ
¤إأ رظني ناك يذلأ ،ةفÙÎأ ةركلأ
.مؤواسشتلأ نم عوناب رمألأ
ةينطولأ ةطبأرلأ سسيئر دكأأ لباقŸاب
نع ،رأودم Ëركلأ دبع ،مدقلأ ةركل
›ا◊أ يوركلأ مسسوŸأ ءاغلإأ ةيناكمإأ

بقلب دأدزولب بابسش جيوتت نÓعإأ عم
لا-قو .طو-ق--سسلأ ءا--غ--لإأو يرود--لأ

ع--سضو---ب ر“ ر---ئأز÷أ نأأ ،رأود---م
تائيهلأ ىل-ع بجو-ت-يو ي-ئا-ن-ث-ت-سسأ
ةيئانثتسسأ تأرأر-ق ذا-خ-تأ ة-يور-ك-لأ
نل Òث-ك-لأ نأا-ب ه-فأÎعأ م-غر ،ا-سضيأأ
رمألأ ناكو ،تأرأرقلأ هذ-ه ه-ب-ج-ع-ت

ه---تا---حأÎقأ تقل ثي---ح ،كلذ---ك
با-ب-سش را-سصنأأو ةر-سسأأ نا-سسح--ت--سسأ
يتلأ قرفلأ ر-مذ-ت ل-با-ق-م ،دأدزو-ل-ب
ىلع اهراسصنأأو بقللأ ى-ل-ع سسفا-ن-ت

فيطسس قافوو رئأز÷أ ةيدولوم رأرغ
مسسوŸأ نأأ رابتعاب ،لئابقلأ ةب-ي-ب-سشو

قرافب مدقتي بابسشلأو Óيوط لأزيل
ءاغلإأ عم Óطب هنÓعإأو طقف طاقن3
قرفلأ قح ‘ افاحجإأ Èتعي مسسوŸأ

بت--كŸأ رأر--ق نأأ Òغ ،ة--ق--حŸÓأ
قيسسنتلأ بايغ دكؤويل ءاج ،›أردفلأ
‘ ةيرئأز÷أ ةركلأ ‘ Úلعافلأ Úب

فا-ف-لأ سسي-ئر ي-سشطز م-ه-ت-مد-ق-م
.ةطبأرلأ سسيئر رأودمو
رظتني ي-سضا-ير-لأ عرا-سشلأ لأز-ي ا-مو
‘ ،›ا◊أ يور-ك--لأ م--سسوŸأ Òسصم
ةرو-سصلأ ه-ي-ف ود--ب--ت يذ--لأ تقو--لأ

،ةظحللأ ىتح ةحسضأو Òغو ةيمÓظ

Òخألأ عامتجلأ دع-ب تدأدزأ ي-ت-لأو
ةيدنأأ عم ةطبأرلأ سسيئر هدقع يذلأ
جتن امو ، ط-سسو-لأو بر-غ-لأ ،قر-سشلأ

ا-ه-ي-ل-ع تع-م-جأ تأرأر-ق ن-م ه-ن-ع
لح ‘ م-ه-سست اÃرو ،ة-فا-ك ة-يد-نألأ
ا-ي-لا-ح ا-ه-ه-جأو-ت ي-ت-لأ ة-ل--سضعŸأ
ةطقنلأ Èتعت يتلأ ،ةيلاŸأ اسصوسصخو
.بلاطŸأ ‘ ةيرهو÷أ
نا--ك ير--ئأز÷أ دا–لأ نأ ر--كذ---ي
ةطخ ،يسضاŸأ رهسشلأ ةياهن د-م-ت-عأ

ىلع سصنت يوركلأ مسسوŸأ لامكتسسل
6وÚ 5ب ام ةÎفل تابيردتلل ةدوعلأ
،يحسصلأ رج◊أ ءاهنإأ دع-ب ،ع-ي-با-سسأأ
ىقبت ام ما“إل لاÛأ اهدعب حسسفيل

.عيباسسأأ8 رأدم ىلع تلوج نم
ة-لو-ط-ب تف-قوأأ د-ق فا-ف-لأ تنا--كو
سسرام ن-م41 ـلأ ‘ Êا-ث-لأ م-سسق-لأ
‘ لّوألأ مسسق-لأ ة-لو-ط-بو ،ي-سضاŸأ
ر-خآأ تب-ع-ُل ا-م-ي--ف .›أوŸأ مو--ي--لأ

سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم
يسضاŸأ سسرام نم11 ـلأ ‘ ،رئأز÷أ
ةلو-ط-ب ‘ تلو-ج8 تيقب ه-ي-ل-ع.
تÓباقم3 دوجو ع-م ،لّوألأ م-سسق-لأ

.ةرخأاتم
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›ارديفلا بتكملل مسساح عامتجا ‘

ناوآلا لبق راتسسلا لادسسإا وأا فانتسسإلا رارق ذاخّتال دعتسست ””فافلا””
‘ ،““انوروك““ ةحئاج رطاfl رارمتسسا ببسسِب ،ناوآلا لبق مسسوŸا ءاهنإا وأا ةيوركلا تاطاسشنلا فانئتسسا رمأا ‘ فافلا مسس–

.›ا◊ا ةيليوج نم51 ـلا

دادزولب بابسش
قيرفلا ةرادإا ةلواط ىلع يقارع ›ود بعل

فيطسس قافو
Èكألا رسساÿا قافولاو ددجتي سشÓغزو بارعأا Úب عارسصلا

Úب أدد‹ علدن-ت-ل ة-ي-مÓ-ك-لأ بر◊أ تدا-ع ^
سسيئرو بأر-عأأ ن-يد-لأز-ع ةرأدإلأ سسل‹ سسي-ئر
رباج يواهلأ يدا-ن-لأ Òي-سست-ل ة-ت-قؤوŸأ ة-ئ-ي-ه-لأ
موقي يتلأ تاكرحتلأ نأأ بأرعأأ Èتعأو ،سشÓغز
رظنلاب ،ةهوبسشم تيقوت-لأ أذ-ه ‘ سشÓ-غز ا-ه-ب
Ìكأأ ىلع قافولأ اهنم Êاعي يتلأ ةÒثكلأ لكاسشملل

ثيح ،يدانلأ نم ةلاقتسسلاب دد-هو ،د-ي-ع-سص ن-م
يدانلأ ءاسضعأأ تافر-سصت ن-م ه-ئا-ي-ت-سسأ ن-ع Èع
نحن““ Óئاق ،قيرفلأ ةلقر-ع-ب م-ه-م-ه-تأو يوا-ه-لأ
يدانلأ نكلو لول◊أ دا-ج-يإل بأو-بألأ ل-ك قر-ط-ن

قايسسلأ تأذ ‘ بأرعأأ فاسضأأو ،““انلقرعي يواهلأ
أذإأو تقو-لأ أذ-ه ل--ك بل--ط--ت--ت ل تأءأر--جإلأ““
،““يدانلأ نم بحسسننسس أذكه ةيعسضولأ ترمتسسأ
انلوح ام ةلقرعلاب ركفن انك ول““ Óئاق سشÓغز دÒل
سصوسصخبو ،ةيراجتلأ ةكرسشلأ ¤إأ ¤وألأ رايلم71

Œةرأدإلأ ريرقت بايغ هببسس ناكف تاناعإلأ ديم
هت-لواfi ن-م بأر-عأأ سضر-غ م-ه-فأأ ⁄ ة-ق-با-سسلأ
ىدافتي نأأ بأرعأأ وعدأأو ،يواهلأ يدانلأ هيوسشت

⁄و .““اهنع ىنغ ‘ قافولأ نأل تاعأرسصلأ هذه
ةÒخألأ تأرأر-ق-لأ ن-ع ا-ي-سضأر سشÓ--غز ن--ك--ي

ل سسلÛأ نأأ أÒسشم ،ةرأدإلأ سسل‹ نم ةرداسصلأ
ةمسسا◊أ اهنم ةسصاخ ،تأرأرقلأ ذاختأ هل قحي
يذلأ ““رأوتكير-يد-لأ““ ¤إأ عو-جر-لأ نود ة-م-هŸأو
أذه ‘ دأرفنإلأ يغبني لو Òيسستلأ ‘ اكيرسش Èتعي
¤إأ هث-يد-ح ‘ سشÓ-غز ر-با-ج قر-ط-تو ،بنا÷أ
ةقناخ ةمزأأ سشيعي يذلأ قافولل ةيلاŸأ ةيعسضولأ

نم قافولأ ةدافتسسإأ برق فسشكو ةيلا◊أ ةÎفلأ ‘
رايلم ةسسمخ ¤إأ ةع-برأأ Úب حوأÎت ة-ي-لا-م ة-م-ي-ق
‘ ةيلÙأ تاطلسسلأ فرط نم ةحون‡ ،ميتنسس
.قيرفلل ةحونمŸأ ةيونسسلأ ةناعإلأ راطإأ

ةÎف لÓخ ÚبعÓلأ لسضفأاب قيرفلأ ميعدت-ل دأدزو-ل-ب با-ب-سش ةرأدإأ ى-ع-سست ^
¤أ جات– يتلأ طوطÿأ نم موجهلأ طخ ىقبيو ،ةلبقŸأ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ
›ود بعل مسسأ دجأوتيو ،ÚمجاهŸأ ةليسصح عسضأوت ¤أ رظنلاب يعون ميعدت

بعÓلأ أذه ةيعسضو سسردت يتلأ ،دأدزولب با-ب-سش ةرأدأ ة-لوا-ط ى-ل-ع ي-قأر-ع
نأ ةسصاخ ،هعم دقاعتلأ متيسسف امود كنأرف بردŸأ عنقأأ لاح ‘و ،مامتهاب
⁄ هنأأ مغرو .ةينطولأ ةلوطبلأ ¤أ لاقتنلأ ةركفب ابّحر هلامعأأ ليكوو بعÓلأ
‘ يسساسسأ بعل هنأ تدكأ رداسصŸأ سضعب نأ لإأ ،بعÓلأ مسسأ نع فسشكلأ متي

لعج ام وهو ،ةيموجهلأ ةيحانلأ نم ةÒبك تÓهؤوم كلتÁو ،قأرعلأ بختنم
بعÓلأ أذه ةÒسس سسردت ينفلأ مقاطلأ عم قي-سسن-ت-لا-ب دأدزو-ل-ب با-ب-سش ةرأدأ
ةرأدأ عّجسش يذلأ رمألأ وهو ،هنسس رغسص مغر ةديج ةÈخ كلتÁ امك ،مامتهاب
مهعم دقاعتلأ اهناكمإاب نيذلأ ،ÚبعÓلأ ةمئاق نمسض هعسضو ى-ل-ع ““ة-ب-ي-ق-ع-لأ““

لبقتسسم مسسح دأدزولب بابسش ةرأدإأ رظتنتو .ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ
لجأ نم هليجأات وأ مسسوŸأ ءاهنأ لوح ةيدا–لأ رأرق راظتنأ لÓخ نم ةلوطبلأ
عيسضأوم ¤أ ةفاسضأ ،اهمدع نم يقأرعلأ مجاهŸأ عم دقاعتلأ ةيسضق ‘ لسصفلأ

قوسسب ةق-ل-ع-ت-م ىر-خأ
ا-م-ي-فو .تلا-ق--ت--نلأ
ل--ب--ق--ت---سسم سصخ---ي
دقف ،ةيلا◊أ ةليكسشتلأ
ا--مود كنأر---ف ع---سضو
سصو--سصخ---ب هرو---سصت
Òغ ،ÚحّرسسŸأ ةمئاق
اÃ اهنع حسصفي ⁄ هنأأ
ىلع رثؤوي اّ‡ ايسسفن ةينعŸأ رسصانعلأ رثأاتت نأأ ىسشخيو ،دعب هتنت ⁄ ةلوطبلأ نأأ
ينقتلأ رّرق ببسسلأ أذهلو ،ةلوطبلأ فانئتسسأ ” لاح ‘ قيرفلأ ةوقو زيكرت
ÚبرقŸأ برقأل ىتح اهجأرخإأ يدافتو هبتكم ‘ ةمئاقلاب ظافتحلأ يسسنرفلأ

ل رثؤويسس يذلأ رملأ وهو ،اهب ةدوجوŸأ رسصانعلأ ءامسسأأ بيرسستل ايدافت ،هنم
fiةلوطبلأ فانئتسسأ ” لاح ‘ قيرفلأ ىلع ةلا.
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ةملعلا ةيدولوم
عيم÷ا تاباسسح طلخت يزاهلا يدانلا سسيئر ةدوع

ةئيهلأ ءاسضعأأ ةسصاخ ،عيم÷أ تاباسسح ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ هبسصنم ¤إأ ةدوعلاب ،باقر Òمسس ةملعلأ ةيدولوŸ يواهلأ يدانلل ›ا◊أ سسيئرلأ رأرق طلخأأ ^
ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر أذكو ،ÒسسŸأ بتكŸأ ءاسضعأأ عم ةيداع ةروسصب لمعلأ لسصأويسس هنأأ قيرفلأ Òيسستل هتدوع دعب ةرسشابم باقر دكأأو ،يدانلأ Òيسستل ةتقؤوŸأ

‘ لثمتت ةوطخ لوأأ نإأ باقر لاقو ،يرا÷أ مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةلسصأوتŸأ ةيرأدإلأ تاعأرسصلأ عقنتسسم نم قيرفلأ جأرخإأ لجأأ نم أذهو ،يسشوأرك حلاسص
Òهطت ىلع لمعلأ عم ،ةقلاعلأ نويدلأ ةيوسست أذكو فورظلأ لسضفأأ ‘ مهعسضوو ،ÚبعÓلأ تاقحتسسم ةيوسست لجأأ نم ةدم ذنم ةدمÛأ تاناعإلأ بحسس

fiةلوطبلأ ‘ ¤وألأ رأودألأ بعل ىلع سسفانتلأ ةلسصأومو قيرفلأ طي.
نم ،““رأوتكريدلأ““ ءاسضعأأ عانقإل لخدتلأ ةيدلبلأ ‘ ةلث‡ ،ةيلÙأ تاطلسسلأ نم يسشوأرك قيرفلل ةيراجتلأ ةكرسشلأ ةرأدإأ سسل‹ سسيئر بلط ،رخآأ بناج نمو
غأرفلأ نم جورخلل ،تقو برقأأ ‘ ةماعلأ ةيعم÷أ دقع ةيغب هيلع ةقداسصملل تاباسس◊أ ظفاfi ¤إأ هليو– لبق ›اŸأ ريرقتلأ ءاهنإل ايوسس لمعلأ لجأأ
.قيرفلأ هنم Êاعي يذلأ يرأدإلأ
يئزج رجح سضرف دعب اسصوسصخ ،رظنلأ تاهجو ‘ Òبكلأ فÓتخلأ لظ ‘ ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ ةسسفانŸأ فانئتسسأ ‘ هيأأر نع فسشك ،عبسس ىفطسصم بردŸأ

،تأذلاب فرظلأ أذه ‘ اعيمج انمامتهأو ،ايئاهن هيلع ءاسضقلأ وأأ انوروك سسوÒف راسشتنأ نم د◊أ وه ›ا◊أ تقولأ ‘ مهي ام““ Óئاق فيطسس ةيلو ىلع ديدج
لك نأأ دقتعأأو ،سسوÒفلأ ببسسب ةيمويلأ تايفولأ ددع نم ليلقتلأ وه
مأزتللأ لÓخ نم ،تايفسشتسسŸأ عبسشت يدافتو اندÓب ‘ يحسصلأ ماظنلأ ىلع ظاف◊أ وه ،عيمجلل ةبسسنلابو يدنع مهألأ نأل ،ةلبقŸأ ةلحرŸأ ‘ نك‡ ءيسش
نإأ ،ةسسفانŸأ فانئتسسل تاناكمإلأ عيمج رفوت لاح ‘ هنأأ دقتعأأو ،عوسضوŸاب ىردأأ ةطبأرلأو ›أرديفلأ بتكŸأو ،ةديدج تاباسصإل سضرعتلأ يدافتو رج◊اب
.““ةيبوروألأ تلوطبلأ سضعب تلعف املثم سضيبألأ مسسوŸأ رايخ ¤إأ هاŒلأ نود ،لسصحيسس كلذ
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ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو تحنم ^
تا-ب-يرد-ت ةدو-ع-ل ر-سضخأ’أ ءو--سضلأ
باعلأ’أ ¤أ Úلهأا-تŸأ Úي-سضا-ير-لأ
وأأ ة-ي-نا-با-ي-لأ و-ي-كو-ط-ب ة-ي-بŸوأ’أ
¤إأ ةل-هؤوŸأ تا-سسفا-نŸأ Úي-ن-عŸأ

Úح ‘ ،ي--سضا--ير--لأ ثد◊أ أذ--ه
““نهأرلأ تقولأ ‘““ اهسضفر تددج

ةلوطبلأ اهن-مو تا-سسفا-نŸأ ةدو-ع-ل
يسشفت ببسسب مدقلأ ةركل ة-ي-ن-طو-لأ

.““91-ديفوك““ انوروك ةحئاج
ر-مأ’أ““ نإا-ف ،ةرأزو-ل-ل نا-ي-ب بسسحو
‘ تابيردتلأ فانئتسسأ ىلع رسصتقي

وأأ Úل-هأا-تŸأ ى-ل-ع ¤وأأ ة-ل--حر--م
باعلأ’أ ¤أ لهأاتلأ ىلع ÚسسفانتŸأ
عم ،1202 (فيسص) ويكوطب ةيبŸوأ’أ
.““ةيئاقولأ Òبأدتلل مراسصلأ مأÎح’أ

فا-ن-ئ--ت--سسأ سصخ--ي ا--م--ي--ف ا--مأأ
دروأأ دقف ،ةي-سضا-ير-لأ تا-سسفا-نŸأ
مد--ع رر--ق--ت ه--نأ ةرأزو--لأ نا--ي--ب
تقو----لأ ‘““ كلذ----ل سصي-----خÎلأ

.““نهأرلأ
تا-ي-سصو-ت““ ى-ل-ع ءا-ن-ب كلذ ي-تأا-يو
ءابو دسصرو ةعباتŸ ةيملعلأ ةنجللأ
ةحسصلأ ةرأزول ةعبا-ت-لأ ““91-ديفوك““

‘ تايفسشتسسŸأ حÓسصأو نا-ك-سسلأو
فرعت ي-ت-لأ ة-ي-ئا-بو-لأ ة-لا◊أ ل-ظ

اسضيأأ رظن-لا-بو ،““أÈت-ع-م ا-عا-ف-ترأ
““ÿخ ءا--بو--لأ ي--سشف---ت ر---ط--Óل
ةطبترŸأ كاكتح’أو تا-ع-م-ج-ت-لأ
فيسضي ،““تاسسفانŸأو تابيرد-ت-لا-ب
.ردسصŸأ
ينطو-لأ ز-كرŸأ نأا-ب نا-ي-ب-لأ ر-كذو
ذيفنتب فلكŸأ وه يسضايرلأ بطلل
سصخي يذ-لأ ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأ
Úيسضا-ير-لأ تا-ب-يرد-ت فا-ن-ئ-ت-سسأ
عم قيسسنتلاب ،دايبŸوأ’ا-ب Úي-ن-عŸأ

.91-ديفوك ةعباتم ةن÷
عيمج تفقوأأ ةيا-سصو-لأ نأأ مو-ل-ع-مو
ذنم كلذو ة-ي-سضا-ير-لأ تا-طا-سشن-لأ
بب-سسب طرا-ف-لأ سسرا-م61 خ-يرا-ت
ىلع رئأز÷اب انوروك ةحئاج يسشفت

.⁄اعلأ لود فلتfl رأرغ

ر .ق^

مدقلا ةرك
انوروك سسوÒفب يجاروك مك◊ا ةافو
د-مfi مد-ق-لأ ةر-ك-ل ق-با-سسلأ ›ود-لأ م-ك◊أ ‘و--ت ^

86  زهان رمع نع ةنيطن-سسق-ب سسي-مÿأ مو-ي ي-جأرو-ك
هتفسشك ام بسسح انوروك سسوÒفب هتباسصإاب أرثأاتم ةنسس
.ةسضايرلأ و بابسشلل ةيلÙأ ةيريدŸأ
ميكح-ت-لأ ‘ ل-م-ع يذ-لأ ي-جأرو-ك د-مfi ن-ك“ د-قو
ةحاسسلأ ‘ امسسأ هسسفنل عنسصي نأأ Úتيرسشعل يرئأز÷أ
.ةيلودلأ
نم تأءاقل ةرأدإأ ىلع سصوسصÿأ هجو ىلع فرسشأأ دقو
اهتنسضتحأ يتلأ ·أÓل ايقيرفأأ سسأاكل ةيئاهنلأ ةلحرŸأ
‘ تأءاقل ةدع رأدأأ امك6991 ةنسس ةيبون÷أ ايقيرفأأ

flأ فلتŸقرفلأ و يدأونلأ ديدعل ةيقيرفأ’أ تاسسفان.
اهنيب نم ةماه تأءاقل ةدع يجأروك رأدأأ رئأز÷ابو
Úب5991/6991 رئأز÷أ سسأا-ك-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لأ ةأرا-بŸأ

1 ةجيتنب تهتنأ يتلأ و ةديلبلأ دا–إأ و نأرهو ةيدولوم
.0 لباقم
ىظحي نا-ك يذ-لأ ي-جأرو-ك د-مfi ل-حأر-لأ رأدأأ ا-م-ك
هجو ىلع ةنيطنسسقب مدقلأ ةرك ⁄اع ‘ ةÒبك ةيبعسشب
كلذب اعسضأو8991 ‘ هل يمسسر ءاقل رخآأ سصوسصÿأ
.ةنسس42 لبق اهأأدب ةلفاح ةÒسسŸ د◊أ

ر .ق ^

يبوروألا يرودلا
دتيانوي ÎصسصشناŸ ةلهصس ةعرق

ÎنÓل ةبعصصو
،يبوروأ’أ يرودلأ ةق-با-سسم ي-ئا-ه-ن ع-بر ة-عر-ق تع-سضو
هÒظن ىطخت لاح ،ةلهسس ةهجأوم ‘ دتيانوي Îسسسشنام
ةكرعم هسسفن رودلأ دهسشي نأأ رظتنŸأ نم اميف ،كسس’
.ةيلاطيإأ ةيناŸأأ
،يئاهنلأ نمث ‘ كسس’ هسسفانم دتيانوي Îسسسشنام هجأويو
Òهسش كاسشاب نم رسصتنŸأ يقتلي ةأرابŸأ هذه نم زئافلأو
.يئاهنلأ عبر ‘ نجاهنبوكو
دتيانوي Îسسسشنام مامأأ قرولأ ىلع ةلهسس ةعرقلأ ودبتو
يتلأ ةعئأرلأ تايوتسسŸأ عم ةسصاخ ،يئاهنلأ فسصن غولبل
.طاسشنلأ فانئتسسأ ذنم يزيل‚إ’أ يرودلأ ‘ اهمدقي

نÓيم Îنإأ ءاق-ل ن-م ز-ئا-ف-لأ ي-ق-ت-ل-ي ر-خآأ بنا-ج ى-ل-ع
ريابو زيجنير وجسسÓج ةأرابم ن-م ر-سصت-نŸأ ،‘ا-ت-ي-خو
‘ ةرظتنم ةيناŸأأ ةيلاطيإأ ةكرعŸ دهÁ ام ،نزوكرفيل
 .يئاهنلأ عبر
هجأويف ،يئاهنلأ عبر ‘ Úتي-ق-ب-تŸأ Úتأرا-بŸأ ن-ع ا-مأأ
ةأرابم نم زئافلأ ،راتخاسشو جروبسسفلوف ءاقل نم زئافلأ

ةأرابم نم رسصتنŸأ يقت-ل-ي ا-م-ي-ف ،لزا-بو ترو-ف-ك-نأر-ف
ةيليبسشإأ ءاقل نم هليثم ،نو-ت-ب-ما-هر-ف-لوو سسو-كا-ي-بŸوأأ
.امورو
يئاهنلأ عبر ةعرق
لزاب وأأ تروفكنأرف  .× راتخاسش وأأ جروبسسفلوف1
نجاهنبوك × Òهسش كاسشاب دتيانوي Îسسسشنام وأأ كسس’2
نزوكرفيل وأأ زرجنير .×‘اتيخ وأأ نÓيم Îنإأ3
وأأ ة-ي-ل-ي-ب-سشإأ نو-ت-ب-ما--هر--ف--لوو وأأ سسو--كا--ي--بŸوأأ4
  امور
يئاهنلأ فسصن ةعرق
(2) ةأرابŸأ نم زئافلأ × (4) ةأرابŸأ نم زئافلأ
(1) ةأرابŸأ نم زئافلأ × (3) ةأرابŸأ نم زئافلأ

انوروك يسشفت ببسسب ةعون‡ ةلوطبلا ةدوع

ةبخنلا يصضاير تابيردت ةدوع ‘ حمصست ةرازولا

ةرئأدب ةيركسسعلأ تاسضاير-لأ ة-ح-ل-سصم تمر-ك ^
ينطولأ سشي÷أ نا-كرأ’ Òسضح-ت-لأو لا-م-ع-ت-سس’أ
أذكو ينطولأ كردلأ ةدايق قيرف نم لك يبعسشلأ

ةلوطبلاب جوتŸأ ¤وأ’أ ةيركسسعلأ ةيحا-ن-لأ ق-ير-ف
امك .ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةركل ةيركسسعلأ ةينطولأ

ماك◊أو تأراطإÓل تأداهسشلأو سسوؤوكلأ ميلسست ”
9102 ي-سضا-ير-لأ م-سسوŸأ لÓ-خ أو-ق-لأا-ت ن-يذ-لأ

-0202.
ةرئأدب ةيركسسعلأ تاسضا-ير-لأ ة-ح-ل-سصم تم-ظ-نو
ينطولأ سشي÷أ نا-كرأ’ Òسضح-ت-لأو لا-م-ع-ت-سس’أ
ز×ر0202Ã ةيليوج —افلأو نأوج03 يموي يبعسشلأ

Œسض–و ع-مÒ ةيرك-سسع-لأ ة-ي-سضا-ير-لأ قر-ف-لأ ““
ايركسسع اينطو ىقتلم نونكع Úب““ويرجوب دوعسسم
91020202 ي-سضا-ير-لأ م-سسوŸأ ر-يو-ط-ت لو--ح
.1202 -0202 ي-سضا-ير-لأ م-سسو-م-ل-ل و أÒسض–و
›وؤوسسم رو-سضح51 هتعبط ‘ ى-ق-ت-لŸأ د-ه-سشو
تأوقلأ تأدايقل ة-ير-ك-سسع-لأ ة-سضا-ير-لأ ي-ل-ث‡و
نيوكتلأ لكايه فل-تflو ة-ير-ك-سسع-لأ ي-حأو-ن-لأو
سسرأدŸأو ةينطولأ سسرأدŸأو ا-ي-ل-ع-لأ سسرأدŸأ
لثم :ÚلÙأ نيردŸأ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،ةقي-ب-ط-ت-لأ

بردم يواجب ميهأربأو مدقلأ ةرك بردم يوأدهم
.سشي÷أ ةل‹ هتحسضوأ ام بسسح ةمكŸÓأ
ةيركسسعلأ تاسضا-ير-لأ ة-ح-ل-سصم سسي-ئر فر-سشأأو
،ىقتلŸأ لاغسشأأ حاتتفأ ىلع سش×رق رم-ع د-ي-م-ع-لأ

مسسوŸأ نأاب ةبسسانŸا-ب ه-ل ة-م-ل-ك ‘ Èت-عأ ثي-ح
‘ سصاخ ع-با-ط-ب ز-ي“0202 -9102 يسضاير-لأ
91 ديفوك ءابو ببسسب ةسسفانملل ةينا-ث-لأ ة-ل-حرŸأ
،ةسضاير-لأ ⁄ا-ع ‘ ما-ت بأر-ط-سضأ ¤إأ ىدأأ يذ-لأ

سشي÷أ ا-ي-ل-ع-لأ ةدا-ي-ق-لأ تا-ي-سصو-ت تسضق ثي-ح
تاطاسشنلأ ة-فا-ك د-ي-م-ج-ت-ب ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ
يسضاŸأ سسرام رهسش فسصت-ن-م ذ-ن-م ة-ي-سضا-ير-لأ

دكأأ ،ىرخأأ ةهج نم سسوÒف-لأ را-سشت-ن’ ا-يدا-ف-ت
مسسوŸأ نأاب ةيركسسعلأ تاسضايرلأ ةحلسصم سسيئر
ةيوق ةكراسشم تده-سشو0202-9102 يسضايرلأ
م-سسأوŸا-ب ة-نرا-ق-م Úير-ك-سسع-لأ Úي-سضا-ير-ل-ل
أوكراسش ثيح ،ةيلاع ةبسسنبو ةقباسسلأ ةيسضايرلأ

80 ‘و ،51 لسصأأ نم ةيركسسع ةينطو ةلوطب21 ‘
50 و ،11 لسصأأ نم سسرأدŸأ Úب اŸ ت’وطب
تاقابسس3 و ،80 لسصأأ نم ةيركسسع ةينطو سسوؤوك
لسصأأ نم Úينطو ÚعمŒ و40 نمسض نم ودعلل
30Œتاعم.
Òسض–و ع-مŒ ز×ر-م ن-سضت--حأ ،كلذ بنا--ج ¤إأ
11 موي نونكع Íب ةيركسسعلأ ةي-سضا-ير-لأ قر-ف-لأ

باعلأ’ يركسسع ينطو عمŒ لوأأ9102 يرفيف
‘ لجسسيسس ثدح وهو ، ة-عا-ق-لأ ل-خأد ىو-ق-لأ
بسسح .ةيرئأز÷أ ةيرك-سسع-لأ ة-سضا-ير-لأ خ-يرا-ت
مسسوŸأ نإاف ةيركسسعلأ تاسضايرلأ ةحلسصم سسيئر
أÒبك اثدح اسضيأأ دهسش رأ0202-9102 يسضايرلأ
هت سسأاك-ل74 ةعبطلأ ميظنت ‘ ل-ث-م-ت-ي ا-ما-هو
Òسض–و عمŒ زكرم ةيمسستو ةيركسسعلأ رئأز÷أ
د×هسشلأ مسساب ةير-ك-سسع-لأ لأ ة-ي-سضا-ير-لأ قر-ف-لأ

يتلأ ةيجيتأÎسسإ’أ نأاب افيسضم ““ويرجوب دوعسسم
¤إأ يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ اهثبت
ةيقرت لوح اسساسسأأ تروح“91020202 مسسوŸأ
نم كلذو يرسشبلأ دروŸأ يرامثتسس’أو نيوكتلأ

ني يركسسعلأ Úسضايرل ل ت سصرفلأ ةحاتإأ لÓخ
مهتأردق رأ زأربإأ لجأأ ن-م ل-ئا-سسو-لا-ب م-هد-مو
ةحلسصم تدهسش ،هسسفن قايسسلأ ‘و .مهتأراهمو
فسصلأ طابسض ةيقرت لوأأ ةيركسسع-لأ تا-سضا-ير-لأ
ايلعلأ ةسسردŸاب ةيركسسعلأ ةسضايرلأ نأأ سصسصخت
ةيركسسعلأ ةيحانلاب ةب ةركسسب ‘ ةسصاÿأ تأوقلل
.ةعبأرلأ

ةحلسصم سسي-ئر تف-ل ،لا-غ-سشأ’أ ما-ت-ت-خأ ل-ب-قو
›وؤوسسمو ÚكراسشŸأ هابتنأ ةيركسسعلأ تاسضايرلأ
‘ ةلجسسŸأ سصئاقنلأ لوح ةيركسسعلأ ةسضايرلأ

ىلع عيم÷أ ثح ثيح ،Òسستلأ و ميظنتلأ لا‹
ةسضايرلأ ىوت-سسÃ سضو-ه-ن-ل-ل دو-ه÷أ ف-ي-ث-ك-ت
ةيرئأز÷أ ةيركسسعلأ
سسيئر مدق ،ىقتلŸأ لاغسشأأ ةيأدب لبق و Òكذتلل
ة-ي-سضا--ير--لأ قر--ف--لأ Òسض–و ع--مŒ ز--كرŸأ
ةسصاخ تأداسشرإأ عيبر دأدح مدقŸأ ة-ير-ك-سسع-لأ

راسشتنأ نم دحلل ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب قلعتي اميف
ناكرأأ سسيئر تاميلعتل اقفو كلذو انوروك سسوÒف
ديعسسلأ ءأوللأ ةباينلاب يبعسشلأ ي-ن-طو-لأ سشي÷أ

Ëدقتب ىقتلŸأ أذه لاغسشأأ تلسصأوت و ةحيرقنسش
مسسوملل ةيسضايرلأ تاسصسصختلأ فلتfl ةليسصح
تا-بو-ع-سصلأ ¤إأ قر-ط-ت-لأ ل-ب--ق9102-0202
دسصق تأ×سصوت ةدع ينبت ” امك ،هلÓخ ةلجسسŸأ
موقت ةيركسسعلأ ةسضايرلل ةديدج ةيكيمانيد عسضو
دأدعاب ةقلعتم تاسشرو ثÓ-ث ءا-سشنإأ ى-ل-ع ا-مود
ةينطولأ ةيسضايرلأ تاطاسشن-ل-ل ة-يو-ن-سس ة-ما-نزر
ةيركسسعلأ ةينطولأ سسوؤوكلأو ت’وطبلأ ءأرجإأو
0202 ةعبط ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةركو مدقلأ ةركل

سصاÿأ ما--ظ--ن---لأ ¤إأ ة---فا---سضإ’ا---ب ،1202-
ةيلهأ’أ ةداهسش عيراسشم و ةيسضايرلأ تاسسفانŸاب
.يسضايرلأ Îفدلأو ةيندبلأ ةبقأرملل ةير-ك-سسع-لأ

” سصوسصÿأ أذه ‘ .ةينÓقع رياعم
ة-عر-ق-لأ بح-سس م-ث ،×ق--ت--لŸأ أذ--ه ما--ت--خ ‘

سسأاك يئاهن-ل61 رودلاب ةقلعتŸأ تا-ما-نزر-ل-ل
-0202 ةعبط مدقلأ ةر-ك-ل ة-ير-ك-سسع-لأ ر-ئأز÷أ

ةيركسسعلأ رئأز÷أ سسأاك يئاهن نمث أذكو1202
.1202 ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةركلأ

سشي÷ا ةل‹ /ميهاربا .ج ^

Œكا ديسسÌ اب07 نمŸانوروك مغر تاطاسشنلا جمانرب نم ةئا
ÚقلأاتŸا هييصضاير مركي ينطولا سشي÷ا

ابوروأا لاطبا ةطبار ةعرق
fiلايرلا يطخت لاح ‘ سسوتنفوجب مدطصصي دق زر

يتلأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن ع-بر ة-عر-ق تر-ف-سسأأ
نع ،ةيرسسيوسسلأ نوين ةنيدم ‘ ،ةعم÷أ سسمأ تيرجأأ

سضاير تعسضو اميف ،ةنولسشÈل ةلمتfi ةيران ةهجأوم
fiديردم لاير هيطخت لاح بعسص رابتخأ ‘ زر.

›وبان ةأرا-ب-م ن-م ز-ئا-ف-لأ ي-ق-ت-ل-ي نأأ رر-قŸأ ن-مو
.يسسليسشتو خنويم نرياب ءاقل نم رسصتنŸأ ،ةنولسشربو
جراخ يئاهنلأ نمث باهذ ةأرابم ‘ ةنولسشرب لداعتو
ىلع خنويم نرياب زاف اميف ،(1-1) ›وبان عم هسضرأأ
حجري ام ،ةفي-ظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب هرأد ر-ق-ع ‘ ي-سسل-ي-سشت

.خنويم نريابو ةنولسشرب Úب ةيران ةهجأوم
لاح يخيرات مأدسصب ديردم لاير ملحي رخآأ بناج ىلع
ةهجأو-م ه-ن-كÁ ثي-ح ،ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ه-ي-ط-خ-ت
.نويل وأأ سسوتنفوي
هسضرأأ ىلع رسسخ امدعب لايرلأ ةمه-م ة-بو-ع-سص م-غرو
سسفنلأ ينÁ هنأأ ’إأ ،ي-ئا-ه-ن-لأ ن-م-ث با-هذ ‘ (2-1)
عم ةلمتfi ةيخيرات ةهجأوم سضوخو ،يتيسس نام روبعب
ةيسسايقلأ تأزا‚إ’أ بحاسص ودلانور ونايتسسيرك ءاقفر

.ويبانرب وجايتناسس ةعلق ‘
بعلم ىلع باهذلأ ةأرابم ‘ رسسخ دق سسوتنفوي ناكو
.(0-1) نويل

تعسضو دقف ÚتيقبتŸأ ÚتهجأوŸاب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
ىسصقأأ يذلأ ديردم وكيتلتأأ قيرط ‘ جيزبي’ ةعرقلأ
ترفسسأأ امك ،يئاهنلأ نمث نم بقللأ لماح لوبرفيل

.نامÒج ناسس سسيرابو اتن’اتأأ Úب ةيوق ةهجأوم نع
يئاهنلأ عبر ةعرق
سسوتنفوي وأأ نويل×يتيسس Îسسسشنام وأأ ديردم لاير1
ديردم وكيتلتأأ×جيزبي’2
خنويم نرياب وأأ يسسليسشت ×ةنولسشرب وأأ ›وبان3
نامÒج ناسس سسيراب×اتن’اتأأ4
يئاهنلأ فسصن ةعرق
(3) ةأرابŸأ نم زئافلأ × (1) ةأرابŸأ نم زئافلأ
(4) ةأرابŸأ نم زئافلأ × (2) ةأرابŸأ نم زئافلأ
ةفاك لقن ،““افيوي““ مدقلأ ةركل يبوروأ’أ دا–’أ ررقو
،ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلأ ¤إأ ةلو-ط-ب-لأ تا-يرا-ب-م
سسوÒف راسشتنأ ةدح نم نأدلبلأ يقاب ةاناعم ببسسب
 .انوروك
ةأرابŸأ ماظنب ةيق-ب-تŸأ رأودأ’أ ة-فا-ك ما-ق-ت-سس ا-م-ك
دوجو مدع ينع-ي ا‡ ،ي-ئا-ن-ث-ت-سسأ ل-ك-سشب ةد-حأو-لأ

 .ةلوطبلأ ةياهن ىتح رود يأأ ‘ بايإأو باهذ يتهجأوم
ةفاك ““يد’افلأأ هيسسوخ»و ““رونلأ““ ابعل-م ن-سضت-ح-ي-سسو

امني-ب ،ة-ي-ق-ب-تŸأ تا-يرا-بŸأ
‘ ةيئاه-ن-لأ ةأرا-بŸأ ما-ق-ت-سس
فاسضتسسأ يذلأ ،““رونلأ““ بعلم
.4102 يئاهن
ى-ل-ع ر-مأ’أ أذ-ه ير-سسي ن-لو
‘ ةيقبتŸأ ع-برأ’أ تا-يرا-بŸأ
ا-ف-يو--ي رر--ق ذإأ ،61 ـ----لأ رود
يتلأ قرفلأ بعÓم ‘ اهتماقإأ

باهذ-لأ تا-ه-جأو-م تسضا-خ
أًددfi ناك امك ،اهسضرأأ جراخ
.لبق نم
نر--يا---ب نأأ ،كلذ ي---ن---ع---يو
د-سض ه-تأرا--ب--م سضو--خ--ي--سس
فيسضتسسي امك ،انيرأأ ز-نا-ي-لأأ بع-ل-م ى-ل-ع ي-سسل-ي-سشت
ام وهو ،ون بماكلأ بعلم ىلع ›وبان هÒظن اسسرابلأ
.يتيسس ناŸأو سسوتنفوي ىلع قبطني
‘ ةثلاثلأ ةرملل ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ زرfi كراسشيو
ةقفر ¤وأ’أ هتكرا-سشم تءا-جو ،ة-ي-فأÎح’أ ه-تÒسسم
فأدهأأ4 لجسس اهنيحو ،7102-6102 مسسوم ‘ Îسسيل
يئاهنلأ عبر نم ةلوطبلأ عدوو ،نيرخآأ Úفده عنسصو

.ديردم وكيتلتأأ مامأأ
ة-ق-فر ي-سضاŸأ م-سسوŸأ ة-لو-ط-ب-لأ ‘ كرا-سش ا--م--ك
عبر نم جرخو أًديحو اًفده لجسسو ،يتيسس Îسسسشنام
.Òبسستوه ماهنتوت مامأأ يئاهنلأ
لاطبأأ يرودب تايرابم6 ‘ كراسش زرfi نأأ ركذي
كابسش ‘ أًديحو اًفده لجسسو ،مسسوŸأ أذه ابوروأأ

.نيرخآأ4 عنسصو راتخاسش
ر .ق ^
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 ويرانيسس يأل ةدعتسسم اهنأإو موتfi ““ةديد÷إ تراتسس““ Òسصم نإإ تلاق

⁄اعلإ ‘ ةيوون ةهجإوم ع’دنإ رطخ عافترإ نم رذ– ايسسور
لكسشب ⁄اعلإ ‘ ةيوون ةهجإوم علدنإ رطخ عافترإ نم ،فورفل يغÒسس ،يسسورلإ ةيجراÿإ ريزو رذح
.لاÛإ إذه ‘ ةدحتŸإ تايلولإ جهنب ددنو ،ةÒخألإ تإونسسلإ ‘ سسوملم

لÓخ ةعم÷ا سسما اهاقلأا ةملك ‘و ^
ىدتنم»ـل ةديد÷ا ةرودلا ‘ هتكراسشم
ويديفلا ةطسساوب ””فوكاÁرب تاءارق
تايلولا فورفل لمح ،سسنرفنوك
كيكفت ¤إا يعسسلا نع ةيلوؤوسسŸا ةدحتŸا
.حلسستلا ىلع ةباقرلل ةيŸاعلا ةموظنŸا
رطاıا نأاب لوقلا ىلع قفاوم انأا”” :لاقو
ةنوآلا ‘ ظوحلم لكسشب تدادزا ةيوونلا
نمألا لا‹ ‘ عسضولا دهسشيو ،ةÒخألا
ايدرت ›ودلا يجيتاÎسسلا رارقتسسلاو
كلذ ءارو فقت يتلا بابسسألاو .احسضاو
تايلولا علطتت :اسضيأا عيمجلل ةحسضاو
ةيŸاعلا ةنميهلا ةداعتسسا ¤إا ةدحتŸا
عارسصب هنومسسي ام ‘ راسصتنلا قيق–و
حلطسصم نع نولختي مهو ،ىÈكلا لودلا
هنولدبتسسيو ””يجيتاÎسسلا رارقتسسلا””
‘ نوبغري مهنإا .””يجيتاÎسسلا عارسصلا»ـب

.””زوفلا قيق–
سضفر نم وكسسوم قلق فورفل ىدبأاو
Úماعلا لÓخ ،ةدحتŸا تايلولا
أادبŸاب اهمازتلا ديكأات ،ÚيسضاŸا
بنا÷ا لبق نم حورطŸا يسساسسألا
نوكي نل هنأا ىلع سصني يذلا ،يسسورلا

ل كلذلو ،ةيوون برح ‘ نوزئاف كانه
Áاهبوسشنب حامسسلا نك.

ديكأات نع نطنسشاو عانتما ¤إا ريزولا تفلو
هنأا نم مغرلا ىلع ،أادبŸا اذهب اهمازتلا
Úب هيلع قفتا ام عم لماكلاب ىسشامتي
‘ يتيفوسسلا دا–لاو ةدحتŸا تايلولا
.يسضاŸا نرقلا
Ëدقت ‘ رمتسستسس ايسسور نأا ريزولا دكأاو

اميسسل ،›ودلا ديعسصلا ىلع أادبŸا اذه
ةيسسامÿا»ـل ةيلبقتسسŸا ةمقلا ىر‹ ‘

ةدحتŸا تايلولاو ايسسور) ””ةيوونلا
ىلع اددسشم ،(Úسصلاو اسسنرفو ايناطيربو
تارابعلا فاعسضإا عنم ‘ نمكت ةيولوألا نأا

قئاثولا ‘ ةحورطŸا
.ةلسصلا تاذ ةيكيرمألا-ةيتيفوسسلا
نع ةيسسورلا ةيسسامولبدلا ديمع برعأاو
تراتسس ةدهاعم لبقتسسم نأاسشب همؤواسشت
نطنسشاوو وكسسوم Úب ةمŸÈا ةديد÷ا

ةÎف يسضقنت يتلاو0102 ماع ‘
دوجو ادكؤوم ،1202 رياÈف ‘ اهنايرسس
تايلولا نأا ىلع ةحسضاو تارسشؤوم
هذه ديد“ مدع تررق ةدحتŸا
.ةدهاعŸا
سسيئرلا ةرادإا رارسصإا نأا فورفل ركذو
نم ليدب ل هنأا ىلع بمارت دلانود
ةكراسشÃ) ةيثÓث ةغيسص ¤إا لاقتنلا
لدي (اكيرمأاو ايسسور بناج ¤إا Úسصلا

اهÒسصم”” ةيلا◊ا ةدهاعŸا نأا ىلع
fiا نأا افيسضم ،””لعفلاب موتŸبلاط

لمسشت يك ةدهاعŸا عيسسوتب ةيكيرمألا
ةباثÃ يه ةيسسورلا ةحلسسألا ثدحأا
.””حوتفم باب ىلع قرطلا””

ةدعتسسم ايسسور نأا ىلع فورفل ددسشو

ةدهاعم رايهنا لاح ‘ ويرانيسس يأل
ةعزنلا نأا ادكؤوم ،ةديد÷ا تراتسس
يعسسلا ‘ لاح يأا ىلع لثمتتسس ةماعلا
ةدحتŸا تايلولا عم راو◊ا ةلسصاوم ¤إا
عسضوو ةيجيتاÎسسلا اياسضقلا نأاسشب
.حلسستلا ىلع ةباقرلل ةديدج تايلآا
نطنسشاوو وكسسوم نأا ¤إا ريزولا تفلو
مدق ىلع ةدهاعŸا ديدمتب ناينعم
ل يسسورلا بنا÷ا نأا عباتو ،ةاواسسŸا
ةدحتŸا تايلولا ¤إا لسسوتلا يوني
سضفرت تناك اذإا ةدهاعŸا ىلع ظاف◊اب
ةموك◊ا ةعانق ايدبم ،ايعطق كلذ
نمأا نامسض ىلع ةرداق اهنأاب ةيسسورلا
” ءاوسس ،ليوط تقو ىدم ىلع دÓبلا

.ل مأا ةدهاعŸا ديد“
نآلا ةديد÷ا تراتسس ةدهاعم لازت لو
ايسسور Úب ةيراسسلا ةÒخألا ةيقافتلا
نم د◊ا لا‹ ‘ ةدحتŸا تايلولاو
.يوونلا حلسستلا

›ودلإ مسسقلإ^

›ودلإ نمألإ سسل‹
ةيمسسر ةقيثو يوإرحسصلإ سسيئرلل ةلاسسر دامتعإ

يبرغŸإ ماظنلإ ةظيفح Ìي
ةيوارحسص ةيمÓعا ريراقت تدافأا ^

ةلاسسرل ›ودلا نملا سسل‹ دامتعا نا
, ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا سسيئر اههجو
,ويراسسيلوبلا ةهب÷ ماعلا Úمألا
·ألا ¤إا ارخؤوم ,›اغ ميهاربا
هقئاثو نم ةيمسسر ةقيثوك ةدحتŸا
.””يبرغŸا ماظنلا ةظيفح تراثأا””

سسيئرلا اههجو ةلاسسرب رملا قلعتيو
رذح ةدحتŸا ·لا ¤ا ارخؤوم ›اغ
سسوÒف ءابو راسشتنا ةروطخ نم اهيف
ةيوارحسصلا يسضارألاب ””انوروك””
ةÎف نوسضغ ‘ Òبك لكسشب ةلتÙا

هذه نا ¤ا هبنو ، نمزلا نم ةÒسصق
، قلقلل ةÒثŸا ةيناسسنإلا ةلا◊ا
لهاŒ ةجيتن رسشابم لكسشب تدلوت
حاورأل يبرغŸا لÓتحلا تاطلسس
.نيرسصاÙا Úيوارحسصلا ÚيندŸا
نم - لواح برغŸا نأا ريراقتلا تركذو

·لاب هبودنم اههجو ةلاسسر لÓخ
نملا سسل‹ ¤ا لÓه ركمع ةدحتŸا
ةي‡ألا ةئيهلا ىلع طغسضلا”” - ›ودلا
Óث‡ ويراسسيلوبلا ةهبجب فÎعت يتلا

عانتمÓل يوارحسصلا بعسشلل ايعرسش
تاركذŸاو لئاسسرلا ميمعت نع
،””ويراسسيلوبلا ةهبج نع ةرداسصلا

ماظنلا ةظيفح راثأا ام نأا ةدكؤوم
متخو عيقوت”” ةلاسسرلا قفو يبرغŸا
›اغ ميهاربإا يوارحسصلا سسيئرلا
ول◊ رئب ةدلب ةلاسسرلا ةباتك ناكمو
.””ةررÙا
لب , بسسحف كلذب برغŸا فتكي ⁄و

ةيروهمج ةلاسسرلا تاذ ‘ مجاه
سسيئرلا ةلاسسر تلقن يتلا ايبيمان
، ›ودلا نملا سسل‹ ¤ا يوارحسصلا
.رداسصŸا فيسضت
نأاسشلا اذه ‘ يوارحسصلا مÓعلا لاقو
يبرغŸا Òفسسلا ةلاسسر لÓخ نم”” هنا
هلكسشت تتاب يذلا جاعزنلا ىدم Úبتي
¤ا ةهجوŸا ويراسسيلوبلا ةهبج لئاسسر
ةرم لك ‘ فسشكت يتلاو ةي‡ألا ةئيهلا

ةيرامعتسسلا ةسسايسسلا نم ةمهم بناوج
‘ اهقيبطت يبرغŸا ماظنلا لواحي يتلا
.””ةيبرغلا ءارحسصلا
ةلاسسر هتنمسضت اÒ Ãكذتلا ردجي
¤إا ةهجوŸا يوارحسصلا سسيئرلا
مئادلا لثمŸا نم نمألا سسل‹ سسيئر
يتلاو ةدحتŸا ·ألا ىدل ايبيمانل
قئاثو نم ةيمسسر ةقيثوك تجردأا

نادأا ثيح ،›ودلا نملا سسل‹
لÓتحلا تاطلسس دمعت ›اغ سسيئرلا
عيرسسلا يسشفتلا ىلع متكتلا يبرغŸا
يسضارلاب دجتسسŸا انوروك سسوÒفل
ةÒبكلا دادعلا ىلعو ةلتÙا
نويعلا ةنيدم ‘ ةسصاخ هب Úباسصملل
. ةرواÛا قطانŸاو ةلتÙا
ةلا◊ا ”” نا ›اغ ميهاربا سسيئرلا لاقو
يه غلابلا قلقلل ةÒثŸا ةيناسسنإلا
تاطلسس لهاجتل ةرسشابم ةجيتن
ÚيندŸا حاورأل يبرغŸا لÓتحلا
كلذو ،نيرسصاÙا Úيوارحسصلا
نÃ ،سصاخسشألا نم Òثكلل اهحامسسب
نوباسصŸا سصاخسشألا مهيف
ةيبرغلا ءارحسصلا لوخدب ،91-ديفوكـب
رج◊ا دعاوق ةاعارم نود ةلتÙا
Òبادتلا نم كلذ Òغو يحسصلا
لسصاوت Úح ‘”” هنا فاسضاو .””ةيئاقولا
دويقلا لÓغتسسا ةيبرغŸا تاطلسسلا
ةيŸاعلا ةحئا÷ا ببسسب ةسضورفŸا
ءارحسصلا يسضارأا ىلع اهراسصح ددسشتل
‘ يدامتلا لجأا نم ةلتÙا ةيبرغلا
نود Úيوارحسصلا ÚيندŸا بيهرت
نم تائم بلجب اسضيأا موقت يهف ،عدار
¤إا ةبراغŸا ÚنطوتسسŸاو لامعلا
كلذ ببسستيل ةلتÙا ةيبرغلا ءارحسصلا

سضيرعت ‘و تاباسصإلا نم ديزŸا ‘
.””رطخلل انبعسش ةايح
لمعلا »ب راتهتسسلا اذه فسصوو
بعسشلا ةايح فدهتسسي يذلا ””يمارجإلا
فاسضنيو ةلتÙا يسضارلاب يوارحسصلا
ةيعام÷ا ةدابإلا لامعأا لجسس ¤إا
لÓتحلا تاطلسس اهب تماق يتلا لتقلاو
Úيوارحسصلا ÚيندŸا دسض يبرغŸا
يبرغŸا لÓتحلا ةيادب ذنم لزعلا
.5791 ماع ميلقإÓل
ةيروهم÷ا سسيئر ةلاسسر تنمسضتو
ىرسسلا ةلاحب Òكذت  ةياورحسصلا
يتلا ةيبرغŸا نوجسسلا ‘ Úيوارحسصلا
فورظلل ةجيتن قلقلا Òثت اهنأا دكأا
نوجسسلا هتاه لخاد ةدئاسسلا ةفسسؤوŸا
يبرغŸا لÓتحلا ةلود لمحو
. ءلؤوه حاورأا نع ةلماكلا ةيلوؤوسسŸا
›ودلا نملا سسل‹ ادد‹ بلاط امك
ىرسسلا ةاناعم ءاهنإل ””لجاعلا لخدتلا””
جارفإلا”” نامسضو مهرسسأاو Úيوارحسصلا

¤إا ةدوعلا مهل ىنسستي ىتح اروف مهنع
.””مهرسسأا عم مهلمسش ⁄و مهنطو

ةيركسسع ةهجإوÃ رذنت ةيبيللإ ةمزألل Òطخ ديعسصت ‘
 ةنمإزتم ةيكرت ىرخأإو ةيرسصم ةيركسسع تإروانم

سسمأا لوا ،ةيرسصŸا ةحلسسŸا تاوقلا تماق ^
تاوقلا ىلع اعيرسس ادر هيجوتب ،سسيمÿا
نÓعإا نم دحاو موي دعب ،ةيكÎلا ةحلسسŸا
.ايبيل برق ةيركسسع تاروانم ذيفنت ةرقنأا
تاروانم يرسصŸا سشي÷ا تاوق ذفنتسسو

،سسيمÿا سسمأا لوا ،اهنع تنلعأا ةيركسسع
قلطأا ثيح ،ةيكÎلا ةيرحبلا نÓعإا عم نمازتلاب
مسسا تاروانŸا ىلع يرسصŸا سشي÷ا
مسسلا اذهل نأا نوللÙا Èتعاو ””0202-مسسح””

.ةÒبك ةللدو ىنعم
ÚمأÓل تاحيرسصت ةادغ تاروانŸا هذه يتأات
لاق ،سشÒتوغ وينوطنأا ،ةدحتŸا ·أÓل ماعلا

نأاسشب تاكرحتلا لوح ””اغلاب اقلق”” كانه نإا اهيف
.ةيبيللا ترسس ةنيدم
يسسيسسلا حاتفلادبع يرسصŸا سسيئرلا نأا ركذي
ةبسسنلاب ””رمحأا طخ”” ترسس ةنيدم نأا ارخؤوم دكأا
.دÓبلا ‘ يموقلا نمأÓل
همسسا ركذ سضفر زراب يكرت لوؤوسسم اهتقو دكأاو
تاحيرسصت ىلع ادر ””زÎيور”” ةلاكول اقفو
لخدتت دق اهنأا نم رسصم ريذ– نأا يسسيسسلا

معد نع هدÓب عدري نل ،ايبيل ‘ رسشابم لكسشب
.Úيبيللا اهئافلح
سسيئرلا بئان ،ياطقأا Úسساي راسشأا ،هبناج نم
لخدت”” نأا ¤إا ،ناغودرأا بيط بجر يكÎلا

عم ةهجاوم ‘ رسصم عسضيسس رسشابم لكسشب رسصم
Òسشيو .””يسسلطألا لامسش فلح ‘ وسضعلا ايكرت
¤إا ،Êانكلا دمfi ،يرسصŸا يركسسعلا ثحابلا
ىلع دكؤوت ةديد÷ا ةيرسصŸا ةروانŸا نأا
ةفاك عم لماعتلل ةماتلا ةيرسصŸا ةيزها÷ا
قمعلا ‘ ةنكمŸاو ةلمتÙا تاهويرانيسسلا
ىري .تيقوتلا اذه ‘و يبرغلا يجيتاÎسسلا

،ةÒطخ تاروطت دهسشت ةقطنŸا نأا نوبقارم
ىلع رسصمو ايكرت Úب رتوتلا ةدح دعاسصت عم
.ةيبيللا ةمزألا ةيفلخ
Òمسس ءاوللا ،،يرسصŸا يركسسعلا Òبÿا لوقيو
ةيكÎلا ةيركسسعلا تاروانŸا ىلع اقيلعت ،بغار
ةيسسامولبد ةلاسسر اهنإا ،ايبيل لحاوسس ةلابق

.””ةيبر◊ا جراوبلا ةيسسامولبد»ـب ىمسست ةÒطخ
ايسسور”” ـل قباسس ثيدح ‘ بغار ءاوللا Òسشيو
يسصولخ يكÎلا عافدلا ريزو ةرايز نأا ¤إا ،””مويلا

،سسلبارط ةيبيللا ةمسصاعلا هناكرأا سسيئرو ،راكآا
.ترسس ‘ ةكرعŸا باÎقاب يحوت
سسيئرو عافدلا ريزو دجاوتي ل”” بغار لاقو
رمأل لإا دحاو ناكم ‘ دÓبلا جراخ ناكرألا

اهب اماق يتلا ةرايزلا ¤ا ةراسشإا ‘ ””ميظع
ايبيل ¤إا ارخؤوم
اهنأا تنلعأا دق ،ةيكÎلا ةيرحبلا تاوقلا تناكو
لحاوسسلا ةلابق ةمخسض ةيرحب تاروانم يرجتسس
.ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ةيبيللا
ةيرحبلا حÓسس نع ةيكرت مÓعإا لئاسسو تلقنو
اهيلع قلطيسس ةبقترŸا تاروانŸا نأا يكÎلا
لحاوسسلا ةلابق يرجتسسو ،””سسكيتفان”” مسسا
اهنم لك لمحيسسو ،ةفلتfl قطانم3 ‘ ةيبيللا
””سسيئر توجرت»و ””سسوربرب”” يهو اسصاخ امسسا
.””ياب اكاسشت »و
تاروانŸا هذه نأا ةيكرت مÓعإا لئاسسو تفسشكو
ابسس– بيردت ةباثÃ يهو ،ابيرق ىرجتسس
ىلع ةوÓع ،طسسوتŸا قرسش ‘ برح يأا علدنل
اهتدهسش يتلا ةدعاسصتŸا تارتوتلاب فسصو ام
.ةÒخألا ةÎفلا ‘ ايبيل

 ةبيرغ ثدإوح نع ءابنأإ طسسو
 نإرهط يبرغ راجفنإ ثودح يفنت نإريإإ

ثودح ةيناريإلا تاطلسسلا تفن ^
،نارهط نم يبرغلا ءز÷اب راجفنا

ةعاذإلاو نويزفلتلا ةكرسش تدافأا امبسسح
،نويلfi نولوؤوسسمو ةيناريإلا ةيموك◊ا
نم ةلسسلسس نع ءابنأا لوادت طسسو
.ارخؤوم ةبيرغلا ثداو◊ا
برغ ‘ عمسس راجفنلا نأا ديفأاو

fiتراسشأاو .ةيناريإلا نارهط ةظفا
نع Óقن ،ةعاذإلاو نويزفلتلا ةكرسش
¤إا ،يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو تانايب
ةنيدم ‘ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
.نارهط ةظفاfi ‘ سسداقلا
ةنيدم ةمكاح نع يمÓعا  لسسارم لقنو
اهيفن ،يقثاو ىليل ،ةيناريإلا سسداقلا
وأا ””سسداقلا”” ةنيدم ‘ راجفنا عوقو
‘ ةدراولا رابخألا نأاب ةدكؤوم ،””ةردمرك””

.تاعئاسش در‹ يه ددسصلا اذه
عاطقنا نإا”” :ةلئاق يقثاو تفاسضأاو
‘ ””نمهب21”” ىفسشتسسم مامأا ءابرهكلا
يلÙا تيقوتلاب Óيل ةرسشاعلا ةعاسسلا
.””طقف قئاقد5 ةدŸ ناك
‘ بئانلا ،يدرو قح Úسسح لاقو
و ””سسداقلا”” يتدلب نع ناÈŸلا
سسمأا ءاسسم راجفنا يأا عقي ⁄ :””رايرهسش””

يئابرهكلا رايتلا عاطقناو ،نارهط برغ
رابتخا نع امجان ناك سسدقلا ةدلب ‘

.ةدلبلا ‘ ءابرهكلا ةكرسش هترجا
عافدلا بتكŸ ماعلا ريدŸا غلبأا امك
:نأاب انلسسارم ةقاطلا ةرازو ‘ ÊدŸا
ةدلب ‘ سسمأا ةليل ءابرهكلا عاطقنا
””يليغسشت رابتخا”” ببسسب ناك سسداقلا
.ةÎف لك ىرجي
نم راجفنا عوقو لوح يدل تامولعم لو

.همدع
عقو احابسص فسصنلاو ةدحاولا ما“ ‘

اعيرسس داع هنكل ،ءابرهكلا عاطقنا
ايلاح عاسضوألاو ،قئاقد ةدع لÓخو

.ةكبسشلا ‘ ةيداع
ثداو◊ا نم ةلسسلسس ناريإا ‘ تعقوو
سضيمو كلذ ‘ اÃ ،ارخؤوم ةبيرغلا

نم برقلاب راجفنا ببسسب قرسشم
اقفو .نارهط قرسش ‘ ةيركسسع تآاسشنم
سضيمولا اذه ناك ،ةيمسسرلا ةياورلل
موي ينقت زاغ ةناوطسسأا راجفنا نع اŒان
.يسضاŸا وينوي62
غلبأا ، عوبسسأا لبق ،كلذ ¤إا ةفاسضإلاب
نع ةيناريإلا ةيوونلا تاطلسسلاو ءاملعلا

بيسصخت ةطfi ‘ قيرح ثداح
نع نÓعإلا متي ⁄و .زنطن ‘ موينارويلا

نكل ،ةينمأا بابسسأل ثدا◊ا ةعيبط
نوكي نأا نكÁ هنأا تبتك مÓعإلا لئاسسو
.ادمعتم ايليئارسسإا ابيرخت

بقإوع نود رÁ نل هنإإ تلاق

ةيبرغلإ ةفسضلإ نم ءإزجأإ مسض ةطخ نع يلختلاب ليئإرسسإإ بلاطت اسسنرف
،نوركام ليوناÁإا ،يسسنرفلا سسيئرلا بلاط ^

Úماينب ليئارسسإا ءارزو سسيئر ،ةعم÷ا سسمأا
‘ سضارأا مسضل ططخ يأا نع يلختلاب ،وهاينتن
رسضت نأا اهنأاسش نم ””نأل ،ةيبرغلا ةفسضلا
.””مÓسسلاب
ءارجإلا اذه لثم نأا ىلع نوركام ددسشو
سضرعيسسو ›ودلا نوناقلل افلاfl نوكيسس
.Úتلودلا لح ةيناكمإا رطخلل
ديعب ردسص يسسنرف يفحسص نايب ‘ دروو
لوأا ،وهاينتنو نوركام Úب يفتاهلا لاسصتلا
مÓسسلاب اسسنرف مازتلاب ركذن”” :سسيمÿا سسمأا

ليئارسسإا نم بلطنو طسسوألا قرسشلا ‘
يسضارألا مسضل تاءارجإا يأا ذاختا نع عانتملا
.””ةينيطسسلفلا
ىلع ددسش يسسنرفلا سسيئرلا”” نأا نايبلا فاسضأاو
نوناقلل افلاfl نوكيسس ءارجإلا اذه لثم نأا
لح ةيناكمإا رطخلل سضرعيسسو ›ودلا
Úب مئادو لداع مÓسس ةماقإا لثم ،Úتلودلا
.””Úينيطسسلفلاو Úيليئارسسإلا
Úماينب ،يليئارسسإلا ءارزولا سسيئر ناكو
ادعوم يرا÷ا ويلوي نم لوألا ددح ،وهاينتن
ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو تاحاسسم مسض ءدبل

عيمجو تيŸا رحبلا لامسشو ندرألا روغ لمسشت
.ةيليئارسسإلا تانطوتسسŸا
›اعلا ميلعتلاو ةيئاŸا دراوŸا ريزو لاقو
عم ةلباقم ‘ ،Úكلأا فيئز ،يليئارسسإلا
دعوم ليجأات نكÁ هنأا ةيلÙا ةفاحسصلا
.عيباسسأا وأا مايأا ةدعل مسضلا
ىباغ ،يليئارسسإلا ةيجراÿا ريزو  نلعأاو
””ناك ويدار”” عم ةلباقم ‘ Úنثلا موي ،ىزانكسشأا
نم ءازجأا ىلع ةيليئارسسإلا ةدايسسلا طسسب نأا
مايألا ىف هل ططÒ flغ ةيبرغلا ةفسضلا
.ةمداقلا



هذ-ه تا-قر-طو عراو-صش بل--غأا تد--بو ^
تابكرŸاو ÚنطاوŸا نم ةيلاخ تايدلبلا
ةنراقم فثكمو عصساو ينمأا راصشتنا طصسو
نأاب يحوت ةروصص ‘ ةقباصسلا تارŸا عم
اذه نورظتني اونا-ك ة-يلو-لا هذ-ه نا-ك-صس
Úمات داد-ع-ت-صساو بهأا-ت ‘ م-هو رار-ق-لا
.يئاقولا ءارجلا اذه قيبطتل
نوكصس مي-خ ف-ي-ط-صس ة-يلو ة-م-صصا-ع-ب-ف
ةيادب نم طقف قئاقد عصضب دعب ““بيهر““
د-يÈلا ة-حا-صس ما-مأا ن-م ة-صصا-خ ر-ج◊ا
ىوت-صسم ى-ل-عو ة-يلو-لا ر-ق-مو يز-كرŸا
نود ÚنطاوŸاب جعت تناك يتلا قطانŸا
ىلعو نك-صسم4101 قوصس ةحا-صسك ف-قو-ت

توا02 ي-ح ¤إا يدؤوŸا ق-ير-ط-لا لو-ط
.اهÒغو5591
سسفن ةنيدملل ةيقرصشلا ةيحاصضلا تدهصشو
يتلا تايلديصصلا سضعب ءانثت-صسا-ب ءاو-جألا
يح““ ىوتصسم ىلع اديد– ةحوتفم تيقب

““باصضهلا““ ينكصسلا عمجتلا اذكو ““يمصشح
ةÒب-ك داد-عأا ع-م-ج-ت-ت ا-م ا-ب-لا-غ ثي--ح

.Úنطاوملل
ف--قو--ت--لا و--ه ةرŸا اذ--ه ظ--حŸÓاو
ما-مأا سصخ-صش وأا ة-ب-كر-م يأل يرا-ب--جإلا

Ìكأا اودب نيذلا ي-ئلو-لا ن-مألا ر-صصا-ن-ع
‘ ةقباصسلا تارŸا نم امزح Ìكأاو اددصشت
ةهجوŸا تاميلعتلل اذيفنت Úفلاıا عدر
تدكأا يتلا ةيمومعلا تاطلصسلا فرط نم
نوكيصس ةرŸا هذه ي-ح-صصلا ر-ج◊ا““ نأا-ب

يدج لكصشب نوناقلا هيف قب-ط-يو ا-مرا-صص
.““ادحأا ينثتصسي ل امك مزاحو
ن-ع ن-مألا ر-صصا-ن-ع ن-م د-يد--ع--لا Èعو
Úن-طاوŸا ة-با-ج-ت-صسا ىدŸ م-ه-حا-ي-ترا
ل◊ا هرابتعاب رج◊ا دعاو-ق-ب ماز-ت-للاو
،انوروك سسوÒف يصشفت ةهجاوŸ د-ي-حو-لا

باهولا دبع ةطرصشلا ظفاfi مهنيب نم
تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ لوؤوصسم ،Êاصسيع
اعد يذلا ،فيط-صس ة-يلو ن-مأا-ب ة-ما-ع-لا
ةنطاوŸاب يلحتلا““ ةرورصض ¤إا ةبصسانŸاب
عم بن÷ ا-ب-ن-ج فو-قو-لاو ة-ي-لوؤو-صسŸاو
هبصشو ةيبط-لا م-قاو-ط-لاو ن-مألا ح-لا-صصم
ةيحصصلا ةمزألا هذ-ه ة-ه-جاوŸ ة-ي-ب-ط-لا
.““ةبعصصلا
ءابنألا ةلاكول حيرصصت ‘ ،ثدحتŸا Èتعاو
رصصانع فرط نم لهاصست يأا““ ،ةيرئاز÷ا
ة-ح-صصلا-ب بعÓ-ت و--ه ي--ئلو--لا ن--مألا
عونو ÚنطاوŸا ةمÓصسو ةايحبو ةيمومعلا

ةيلولاب يحصصلا عصضولا هاÒ Œصصقتلا نم
تلا-ح ‘ سسو-صسÙا د-ياز-ت--لا ل--ظ ‘

.““ةباصصإلا
Êا--صسي--ع ة--طر--صشلا ظ---فاfi را---صشأاو
ظو-ح-لŸا ماز-ت-للا““ نأا ¤إا ة-ب-صسا-نŸا-ب
يئز÷ا يحصصلا رج◊ا اذهب Úنطاو-م-ل-ل
دعب ءا-ج ،تا-ف-لاıا سضع-ب ءا-ن-ث-ت-صسا-ب
ةيعصضولا نأاب عطاقلا مه-ن-ي-ق-يو م-ه-كاردإا
تحبصصأاو ةنئمطم Òغ ةنيدŸاب ةيئابولا

نواهت يأا نأاو ةيد÷ا نم اديزم يعدتصست
.““حاورألا نم اديزم تÓئاعلا فلكيصس
بونج مل-ك05 ،لازأا Úع ة--ن--يدÃ ا--مأا

ةيعوتلا تايلمع تمهاصس دق-ف ،ف-ي-ط-صس
رصصانعل ةعباتلا توصصلا تاÈكم قيرط نع
مازتلا ةرورصضب يدانت يتلا يئلولا نمألا
ى-ل-ع Òثأا-ت-لا ‘ Òب--ك ل--ك--صشب لزا--نŸا
م-ه-لزا-ن--م او--ل--خد ن--يذ--لا Úن--طاوŸا
‘ ةدئاف نم اهل اŸ ةوقب اهل اوباجتصساو
مهيف اÃ ةيمومعلا ةحصصلا ىلع ظاف◊ا
 .ةيراجتلا تاءاصضفلاو تÙÓا باحصصأا
ي-عو-لا عرز ¤ا تÓ-م◊ا هذ-ه ى-ع--صستو
طاصسوأا ‘ ةحئا÷ا رطاخÃ ف-ير-ع-ت-لاو
Ìكأا Úب نم Èتعت يتلا ةنيدŸا هذه ناكصس
سسوÒفلا نم ةررصضتŸا ة-يلو-لا ق-طا-ن-م
ر-ج◊ا ة-ياد-ب ل-ي-ب-ق د-يد÷ا ي-جا-ت--لا
.يئز÷ا يحصصلا
ةينعŸا ةيلولا تا-يد-ل-ب ي-قا-ب تد-ه-صشو
رج◊ا تا-عا-صس د-يد“و د-يد-صشت رار-ق-ب
مراصص مازتلاب تلث“ ةلثا‡ ءاوجأا يحصصلا
ةملعلاب يئا-قو-لا ءار-جإلا اذ-ه د-عاو-ق-ب
ةركصس رزابو ءاقرزلا ةتلقلاو رج◊ا Úعو
ر--ه--ظأا ي---ت---لاو لازآا Úعو ناŸو Úعو
““يعولا نم اي-لا-ع ىو-ت-صسم““ ا-هو-ن-طاو-م
ةصصنم يمدختصسم ةدع ه-ن-ع Èع ا-م-ل-ث-م
.““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاوتلا
،بتاكلب دمfi ديصسلا ،فيطصس ›او ناكو
يذ-لا ›ز--نŸا ر--ج◊ا““ نأا--ب د--كأا د--ق
51 ةدŸ ةيلولاب ةيدلب81 ىلع قبطيصس
نوكي-صس ءا-ع-برألا مو-ي ن-م ءاد-ت-با ا-مو-ي

““¤إا ايعاد ،““Úفلاخملل ا-عدارو ا-مرا-صص
مزلتصسا نإا ةيموم-ع-لا ةو-ق-لا لا-م-ع-ت-صسا
.““رمألا
ىدل ماعلا بئان-لا ه-ت-ه-ج ن-م ر-كذ ا-م-ك

د-يÛا د-ب-ع ،ف-ي-ط-صس ءا--صضق سسل‹
يدؤوتصس ةيئاصضقلا ةيطبصضلا““ نأاب ،يرابج
قيبطت لÓخ نم ة-مار-صص ل-ك-ب ا-ه-ل-م-ع
نود Úف-لاıا ع-ي-م-ج عدرو نو-نا--ق--لا
.““ءانثتصسا

عاطقلا و-مد-خ-ت-صسم ة-ب-صسا-نŸا-ب ا-عدو
ملع ‘ نويئا-صصخأاو ة-يلو-لا-ب ي-ح-صصلا
مد-ع““ ¤إا ة-يلو-لا ي-ن-طاو-م ،ة--ئ--بوألا
تا-عا-صس جرا-خ ةد--حاو ة--ع--فد جورÿا
عا-فد-نلا يدا-ف--ت--ل ي--ح--صصلا ر--ج◊ا
.““ىودعلا لقنو ظاظتكلاو
ةحلصصم سسيئر قاي-صسلا سسف-ن ‘ Èت-عاو
يئافصشتصسلا ز-كرŸا-ب ي-ل-خاد-لا بط-لا
،““ةنداعصس رونلا د-ب-ع د-مfi““ ي-ع-ما÷ا
ى-ل-ع““ ه-نأا ،كلا-م د-ي-صشر رو-صسي--فوÈلا
ةيلاع-ف-ب Úق-ي ى-ل-ع نو-ك-ي نأا ن-طاوŸا
ىصضرŸا ددع سصيلق-ت-ل ›ز-نŸا ر-ج◊ا
سسيصسحتلا تايلمع ة-ي-م-هأا لا-ف-غإا نود
.““اصضيأا
ةنوآلا ‘ تفرع دق فيطصس ةيلو تناكو
دد-ع ‘ ““ا-صسو-صسfi““ ا-عا-ف--ترا ةÒخألا
دجت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-با-صصإلا
وهو ،طراف-لا سسرا-م61 ذنم ةل-ج-صسŸا
ةدكؤوم ة-با-صصإا ة-لا-ح لوأا رو-ه-ظ خ-يرا-ت
سسمأا ةياغ ¤إا تغلب ي-ت-لاو ة-ق-ط-نŸا-ب
امبصسح ،ة-لا-ح656.1 دود-ح ءا-ع--برألا
سسوÒف ةعباتمو دصصر ةن÷ هنع تفصشك
.ةمصصاعلا رئاز÷اب انوروك
تاعا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو نأا ر-كذ-ي
تردصصأا دق ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا
ديدصشتب يصضقي انايب مر-صصنŸا ءا-ثÓ-ث-لا
81 ىلع يئز÷ا يحصصلا رج◊ا Òبادت
لاوز ةدحاولا نم فيطصس ةيلو-ب ة-يد-ل-ب
اءدب اموي51 ةدŸ احابصص ةصسماÿا ¤ا

‘ كلذو0202 ويلوي8 ءاعبرألا موي نم
راصشتنا نم ةياقولا Òبادت م-ي-عد-ت را-طإا
.91-ديفوك
لك تايدلبب قايصسلا اذه ‘ رمألا قلعتيو
Úعو تانرأا Úعو ايصسيروألاو فيطصس نم
Úعو ناŸو Úعو Úصسو ي-ن-بو ة-صسا-ب--ع
لÓقو لاطبألا ر-صصقو ة-عا-قو-بو ىور-لا
لازأا Úعو ةداد--ح ر--ئ--بو ر--ج◊ا Úعو
Úعو جرب ءاصضيبو ةركصس رزابو ة-م-ل-ع-لاو
.ءاقرزلا ةتلقلاو ةÒبكلا

11 عقاولا نم

 :تايموي نمصض حبصصأا ةيدلب81 ـب يئز÷ا رج◊ا

ةكرحلل مات فقوتو ةياقولا دعاوقب مازتلا ..ةيفياطصسلا
ترقأا يتلا فيطصس ةي’ول81 تايدلبلا بلغأا Èع يئز÷ا يحصصلا رج◊ا دعاوقل ةمات ةباجتصسا تلجصس
نم اءدب يحصصلا رح÷ا ديدصشتو ديد“ اهنأاصشب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو
.ظحول ام بصسح ،اموي51 ةدŸ احابصص ةصسماÿا ةياغ ¤إاو ’اوز ةدحاولا ةعاصسلا نم مرصصنŸا ءاعبرأ’ا
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ـه1441ةدعقلا وذ02ـل قفوŸا م0202ةيليوج11 تبصسلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

 ةقفارŸاو سصيخصشتلا ةقدو ركبŸا فصشكلا نصسحتصس
لفكتلل تاعاطقلا ةددعتم ةينطو ةيجيتاÎصسا وحن

Ãدحوتلا ىصضر
حÓصصإاو نا-ك-صسلاو ة-ح-صصلا ر-يزو د-كأا ^

لوأا ،ديزوب نب نمحرلا دبع ،تايفصشتصسŸا
مويلاب لافتحلا ةبصسانÃ ،سسيمÿا سسمأا
ىلع دحوت-لا سضرÃ ة-ي-عو-ت-ل-ل يŸا-ع-لا
سصاخصشألا تاجايتحا ةيبلتب ةلودلا مازتلا
اÒصشم ,بارطصضلا اذه نم نوناعي نيذلا
ةينطو ةيج-ي-تاÎصسا دا-م-ت-عا ةرور-صض ¤إا

Úصس– ل-جأا ن-م تا-عا-ط-ق-لا ةدد-ع-ت--م
.مهب لفكتلا
اهاقلأا ةملك ‘ ،ديزوب نب ديصسلا حصضوأاو

Ãا““راعصش ت– مظن ءاقل ةبصسانıطط
سصاÿا تا-عا-ط-ق-لا Úب ا-م ي--ن--طو--لا
ةنجلل يمصسر-لا ءا-صشنإلا““ نا ،““د-حو-ت-لا-ب
دحوتلا لوح تاعاطقلا ةددعتم ةينطولا
يتلاو6102 ويلوي81 ‘ اهبيصصنت ” يتلا
ىلع دهصشي ،اهتطصشنأاب مايق-لا ‘ ر-م-ت-صست
رئاودلا فل-تı ةر-م-ت-صسمو ة-يو-ق ةدارإا
تا-جا-ي-ت-حÓ-ل ة-با-ج-ت-صسÓ-ل ة-يرازو--لا
‘ د-حو--ت--لا--ب Úبا--صصŸا سصا--خ--صشألا

.““مهرصسأا دارفأابو انعمت‹
اهأارق يتلا ةملك-لا هذ-ه ‘ ر-يزو-لا لا-قو
ةحصصلا ةيقرتو ةياقولا ريدم ه-ن-ع ة-با-ي-ن
هذه““ نأا ،راروف لامج روت-كد-لا ,ةرازو-لا-ب
ةقدو ،ركبŸا فصشكلا نصسحتصس تاءارجإلا
تÓقنتلا بنŒ عم ةقفارŸاو سصيخصشتلا
ةرورصض““ ىلع اددصشم ،““ةديعبلاو ةفلكŸا
ةدد-ع-ت-م ة-ي-ن-طو ة-ي-ج-ي-تاÎصسإا ي-ن--ب--ت
.““تاعاطقلا
لافتحلا ليجأات ¤إا هقرطت سضرعم ‘و
ءابو ببصسب ،ليربأا2 ‘ ررقŸا ،مويلا اذهب
نأا لوؤو-صسŸا تاذ لا-ق ،ا--نورو--ك سسوÒف
ةفلتfl تاعاط-ق ة-ق-فر-ب ة-ح-صصلا ةرازو
ل نأا ،ةبع-صصلا فور-ظ-لا هذ-ه م-غر تأار““
يه يتلا ةمهŸا ةل-صصاو-م ة-صصر-ف تو-ف-ت

لعج لجأا نم ،رطصسŸا راصسŸا نم ءزج
‘ ،د-حو-ت-لا تا-بار-ط-صضا ة--ي--لا--ك--صشإا
.““ةمدقŸا

و-ه اذ-ه نأا د-يزو-ب ن-ب د-ي-صسلا د-كأا ا-م-ك
اذ-ه هدد-ح يذ-لا فد--ه--لا ط--ب--صضلا--ب
،دعب نع رصضاحتلا ةين-ق-ت Èع عا-م-ت-جلا
ةثÓث نو-ل-خد-تŸا ه-لÓ-خ سشقا-ن يذ-لاو

fiو ““نيوكتلا““ و ““لفك-ت-لا““ ـب ق-ل-ع-ت-ت روا
ÚباصصŸا ءابآا معدو سسيصسحتلاو لاصصتلا““
Òبادتلا ديد–““ فدهب كلذو ،““دحوتلاب
ةمزÓلا قيقح-ت-ل-ل ة-ل-با-ق-لاو ة-ي-ع-قاو-لا
‘ دحوتلا-ب Úبا-صصŸا فور-ظ Úصسح-ت-ل
.““مهرصسأا دارفأاو اندÓب
Úتطقنلا انرابتعا ‘ عصضن““ اننإا هلوق عباتو
ميظنت ةرورصض ‘ ÚتلثمتŸا Úتي-صسي-ئر-لا
ةبراقŸاو ،ةيئانثلاو ةيمومعلا تاصسرامŸا
نأا بجي (يتلا) كلت ةرطاصشمو ةيقفاوتلا
ىلع ،لفكتلاو سصيخصشتلا لا‹ ‘ دوصست

.““امدقت Ìكألا ىرخألا لودلا براŒ ءوصض
بب-صسلا اذ-ه-ل““ ه-نأا دد-صصلا اذ-ه ‘ ر-كذو
ةنصسلا ة-يا-ه-ن ذ-ن-م ة-ح-صصلا ةرازو تما-ق
دد-ع-ت-م ل-م-ع ‘ عور--صشلا--ب ة--ي--صضاŸا
بناجأا ءاÈخ يأارل ع-صضخا ،تا-عا-ط-ق-لا

نم ةدا-ف-ت-صسلا ل-جأا ن-م م-ه-تا-ظ-حÓ-م
اميف ةفلتıا لودلا فراعمو تاصسرا‡

ةقلقم تحبصصأا يتلا ةيلاكصشإلا هذه سصخي
تلا◊ا ببصسب ،نادل-ب-لا ن-م د-يد-ع-لا ‘

عونتو ةبوع-صصو ،ع-ف-تر-ت تئ-ت-ف ا-م ي-ت-لا
لمع-لا يد– بب-صسب ة-صصا-خو ،ل-ف-ك-ت-لا
.““ قصسنŸا يعاطقلا
ن-ع ر-يزو-لا بر-عأا ،ة-ب-صسا--نŸا هذ--ه--بو
‘ لامعألاو دراوŸا دصضاعت نأاب ““هتعانق““
هرفوت يذلا تاعا-ط-ق-لا دد-ع-ت-م را-طإلا
لوح تاعاطقلا ةددعتم ةينطولا ةن-ج-ل-لا
ططfl ⁄اعم مصسر نم نكميصس““ دحوتلا
،““دحوتلاب قلعت-ي ي-ق-ي-ق-ح ي-ج-ي-تاÎصسا

اًجصضن““ تبصستكا دق ةنجللا هذه نأا اÈًتعم
اذه ميمصصت ¤إا اًعيرصس لاقتنلاب انل حمصسي
.““اًبيرق هديصسŒو ططıا

 م.ق ^

^ Œع يرÈ ةيلوب ةيعما÷ا تاماقإلا
03 نع لقي ل ام ةطايخ ةيلمع ةصسبت
راصشتنا نم دح-ل-ل ة-ي-قاو ة-ما-م-ك ف-لأا

ا-ب-صس– د-ج--ت--صسŸا ا--نورو--ك سسوÒف
32 ن-م ة-ياد-ب ة-صسارد-لا فا-ن-ئ--ت--صسل
ريدم هب دافأا امبصسح ،لبقŸا سسطصسغأا
.يدعصس حلاصص ،ةيعما÷ا تامدÿا
ة--طا--ي--خ نأا لوؤو--صسŸا تاذ ح--صضوأاو
تبصسلا موي تقلطنا ةيقاولا تامامكلا
فدهب ةيعماج تاماقإاÈ 7ع يصضاŸا
وأا ÚميقŸا ءاوصس ةبلطلل نوزÒ flفوت

ن-يذ-لاو تا-ما--قإلا--ب Úم--ي--قŸا Òغ

يبرعلا ة-ع-ما-ج-ب م-ه-ت-صسارد نو-لواز-ي
¤إا ةب-ل-ط-لا ةدو-ع-ل ا-ب-صس– ،ي-صسب-ت-لا

‘ درو ا-م-ب-صسح ,ة-صسارد-لا د--عا--ق--م
ميلعتلا ريزو ارخؤوم اهب ¤دأا تاحيرصصت
.يملعلا ثحبلاو ›اعلا
ة-ي-عو-ط-ت-لا ةردا-بŸا هذ-ه تقل د-قو
تÓماعلا فرط نم ا-ع-صساو ا-طار-خ-نا
ليجصست ¤إا ةفاصضإا ةيعما÷ا تاماقإلاب
اوÈع امبصسح- تابلا-ط-لا ىد-ل ة-ب-غر

ةحفصص Èع ةديدع تا-ق-ي-ل-ع-ت ‘ ه-ن-ع
عقوم ىلع ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم
ة-طا-ي-خو ة-كرا-صشم-ل--ل -كو--ب--صسيا--ف

ةعجان ةليصسو Èتع-ت ي-ت-لا تا-ما-م-ك-لا
91-ديفوك ىودع لاقتنا نم ةيا-م-ح-ل-ل
.لوؤوصسŸا تاذ هركذ امبصسح,
‘ ةلثمتŸا ةي-لوألا داوŸا سصو-صصخ-بو
د-ي-صسلا ف-صشك ،طا-طŸاو سشا--م--ق--لا

ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم نأا يدعصس
نم تاعÈت ةد-ع تق-ل-ت ة-صسب-ت ة-يلو-ل

fiن--صسÚ تا-ي-ع-م-جو لا-م-عأا لا-جرو
بناج ¤إا تاما-م-ك-لا ة-طا-يÿ ة-يÒخ
ة-ير-يد-م فر-ط ن-م تÓ-ي-ه-صست ةد--ع
.ةراجتلا

جأاو/م.ق ^

ةصسبتب لبقŸا سسطصسغأا32 نم ةيادب ةصساردلا فانئتصس’ ابصس–
 قاو عانق فلأا03 ةطايÿ ةيعما÷ا تاماقإلاب ةيعوطت ةيلمع

 ةزابيتب تايفصشتصسŸا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
عوطتلل نيدعاقتŸا ءابطألا ةوعد

انوروكب ÚباصصŸاب لفكتلاو
““ةلمتfi حبصصت ⁄ ةÒبك تاطوغصض Êاعت ةيبطلا مقطلا““ :وملب روتكدلا  ^

ناك-صسلاو ة-ح-صصلا ة-ير-يد-م تعد  ¯
سسمأا لوأا ةزابيتب تايفصشتصسŸا حÓصصإاو
Úي-ب-ط-لا ه--ب--صشو ءا--ب--طألا سسي--مÿا
نم عوطتلا ¤إا Úبغار-لا ن-يد-عا-ق-تŸا
سسوÒفب ÚباصصŸاب ع‚ألا لفكتلا لجأا
ة-ح-ف-صصلا رو-صشن-م ‘ ءا--جو .ا--نورو--ك
عقوÃ ةزابيتب عاطقلا ةيريدŸ ةيمصسرلا
ةوعد ““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاو-ت-لا
ةحصصلا يينهمو سصاوÿا ءاب-طألا ة-فا-ك
اميصسل ,ماعلا عاطقلا نم ن-يد-عا-ق-تŸا

سشاعنإلا ‘ Úصصتıا ءا-ب-طألا م-ه-ن-م
ةيرد-صصلا سضار-مألاو بل-ق-لا سضار-مأاو
ةيدعŸا سضارمألاو ةعصشألاو ةيصسفنتلاو
.يئاقولا بطلاو
ÚصضرمŸا ةحصصلا ة-ير-يد-م تعد ا-م-ك
نيذلا ماعلا عاط-ق-لا ن-م ن-يد-عا-ق-تŸا

تاونصسل ةيئافتصشصسلا حلاصصŸا ‘ اولمع
‘ Úل-ما-ع-لا م-ه-ئÓ-مز م-ي-عد-ت د-صصق

Ÿدمو ةزابيت ةيلو ‘ ةيحصصلا تاصسصسؤو
‘ مهتقفارمو مهتدعاصسمو مهل نوعلا دي

ددع ديازت مامأا انوروك ةحئاج ةهجاوم
ة-نوآلا ‘ سسوÒف-لا-ب ة-با-صصإلا تلا--ح

.ةيلولاب ةÒخألا
راصشتنإا ذنم ة-لا-ح085 ةزابي-ت ي-صص–و
ةديدج ةلاح91 اهنم ,رئاز÷اب ةحئا÷ا

ر-خآل ادا--ن--ت--صسا ،سسمأا مو--ي تل--ج--صس
لوأا موي اه-ن-ع نÓ-عإلا ” تا-ي-ئا-صصحإا
.ةحصصلا ةرازو لبق نم سسما
ةحصصلا ةيريدم تعد ,قايصسلا اذه ‘و
يينهم و سصاوÿا ءابطألا ةفاك ناكصسلاو
ماعلا عاطقلا نم نيدعا-ق-تŸا ة-ح-صصلا

Úبغارلا Úصضر‡ وأا ءابطأا اوناك ءاوصس
ينطو-لا د-ه÷ا اذ-ه ‘ ة-م-ها-صسŸا ‘

ليجصست د-صصق ا-ه◊ا-صصم ن-م بر-ق-ت-لا

بصسح ,ÚعوطتŸا ةمئاق ‘ م-ه-ئا-م-صسأا
.روصشنŸا تاذ
عقوم ىلع ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشن امك
عطاقم ““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاوتلا

حلاصصم فلتخÚ Ãطبترم ءابطأل ويديف
هيف اوعد ,انوروكب Úبا-صصŸاو ل-ف-ك-ت-لا
د--ي---ق---ت---لا ةرور---صض ¤إا Úن---طاوŸا
.ةيئاقولا تاءارجإلاب
ةمطاف ف-صسو-ي ›اد ةرو-ت-كد-لا تد-كأاو
ة-ح-ل-صصÃ ة-ي-صسي-ئر ة-ب-ي-ب-ط ,ءار-هز-لا
ة-صسصسؤوŸا-ب ة-ي-ب-ط-لا تلا-ج-ع--ت--صسإلا
رداقلا دبع““ ةيئاف-صشت-صسإلا ة-ي-مو-م-ع-لا
ىفصشتصسم دعي يذلا ,ةزاب-ي-ت-ب ““تياز-ق-ت

ىلع ,ةيباجيلا تلا◊اب لفكتلل ايعجرم
ماÎحاو رذ◊او ة-ط-ي◊ا ذ-خأا ةرور-صض
سسوÒفب ةناهتصسلا مدعو ةياقولا Òبادت
د-ياز-ت ‘ تا-با-صصإلا نأا ةزÈم ,ا-نورو-ك
.ايموي رمتصسم
Òنم دارط رو-ت-كد-لا دد-صش ,ه-ت-ه-ج ن-م
سسيئرو سشاعنإلا ‘ سصتfl بيبط ،دارم
ة-صسصسؤوŸا هذ-ه-ب سشا-ع-نإلا ة--ح--ل--صصم
سسوÒفلا““ نأا ،ةيئافصشتصسإلا ةي-مو-م-ع-لا

سصاخصشألا ى-ل-ع يو-ق Òثأا-ت ه-لو ل-تا-ق
سضار---مألا---ب Úبا----صصŸاو Úن----صسŸا
¤إا دد-صصلا اذ-ه ‘ ا-ي-عاد ,““ة--ن--مزŸا
يتلا تائفلا هذه ‘ لقألا ىلع Òكفتلا
.ةيحصص ةصشاصشه نم Êاعت
91-د--ي--فو--ك ةد---حو لوؤو---صسم لا---قو

Ãوملب روتكدلا ,ةعيلقلا ىفصشتصس fiدم،
تاطوغصض Êا-ع-ت ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طلا““ نأا
نأا ازÈم ,““ة-ل-م--تfi ح--ب--صصت ⁄ ةÒب--ك
لكصشي ام اهرخآا نع ةئلت‡““ ةحلصصŸا

.““نيرخآلا ةحصص ىلع ارطخ
 م.ق ^
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Óًسصف اتفاسضأاو مايأا لبق اتأارط ناتعقاو ^
يرامعتسسلا عورسشŸا فيسشرأا ¤إا ًاديدج

ًادارطتسسا اتمهسسأاو ،ايق-ير-فأا ‘ ي-بوروألا
رِمعتسسŸا Úب ةركاذلا تافلم حتف ةداعإا ‘

ةداعإا نم أادبت ةدعسصأا ىل-ع ؛ر-َم-ع-ت-سسŸاو
دنع يهتنت نأا بجوتي لو ،خيراتلا نيودت
يتلا قوق◊ا ضصيخسشت ّمث قئاق◊ا بيوسصت

ضصخ-ت لاز-ت ا-مو ت--ّسسم .ر-سشب-لا ÚيÓ-م ّ
نم Ìكأا ةايح ّنأاب Òكذ-ت-لا ًاد-يد-ج ضسي-لو
ر-سصا-عŸا ⁄ا-ع-لا ‘ ر-سشب-لا عا-برأا ة-ثÓ-ث

ةبرŒ تارثؤوÒ Ÿثك وأا ل-ي-ل-ق ‘ تع-سضخ
يتلا ،اهتاذ ةثاد◊ا ةرماغم ّنأاو ؛رامعتسسلا
،برغلا ‘ ›امسسأارلا عينسصتلا لكسش تذخأا
Òبك ّدح ¤إا تدمتعا يه وأا ،عم تنمازت

ّلتحا يرامعت-سساو ›ا-يÈمإا ع-ّسسو-ت ،ى-ل-ع
⁄اعلا نم ةعسساو ًاماسسقأا عسضخأاو ّلغتسساو

.يبرغلا Òغ
ة-مو-ك◊ا جار--فإا ي--ه ¤وألا ة--ع--قاو--لا
ءاده-سش ن-م42 تا-فر ن-ع ة-ي-سسنر-ف--لا
د-سض ة-ير-ئاز÷ا ة-ي--ب--ع--سشلا ة--موا--قŸا
عسساتلا نرقلا طسسوأا يسسنرفلا رامعتسسلا

071 دعب رئاز÷ا مهنطو ¤إا اوداع ،رسشع
خيراتلا فحتم ‘ م-هزا-ج-ت-حا ن-م ة-ن-سس
¤إا دوعت تافرلا مظعم .يسسنرفلا يعيبطلا
وأا مهتل-ت-ق Úي-ناد-ي-م Úيدا-ي-ق وأا ءا-م-عز
دعب يسسنرفلا لÓتحلا تاطلسس مهتمدعأا

بون÷ا ةروث دامخإا فدهتسسا ليوط راسصح
هنبا عم مدعُأا يذلا ،نايزوب خيسشلا ةدايقب
‘ ىسسوم جا◊ا خ-ي-سشلاو ة-ن-سس51 غلاب-لا

ةليسصح .9481 ةنسس ةركسسب ةنيد-م ة-حا-سس
ة-حاو ‘ ،كل-ت ة-ير-ك-سسع-لا تا-ي-ل-م--ع--لا
ديهسش008 ة-بار-ق تنا-ك ،ة-سشطا--عز--لا

.يرئازج
ضسيول اكيجلب كلم ّنأا يه ةيناثلا ةعقاولا

ضسي-ئر ¤إا بت-ك يرا-م د-لو-بو-ي-ل بي-ل-ي-ف
يديكسسيسشت ضسكيليف وغنو-ك-لا ة-يرو-ه-م-ج
،دلبلا لÓقتسسل Úتسسلا ىركذلا-ب ًا-ئ-ن-ه-م
قنخ دعب ام تاخانم Òثأات ت– ناك هلعلو
:لاق Úح ديولف جرو-ج ي-ك-ير-مأا ـ ور-فألا
حور÷ قيمع-لا ي-ف-سسأا ن-ع بر-عأا نأا ّدوأا»
Èع مويلا اهŸأا داعتسسي يتلا هذه ،يسضاŸا
‘ ار-سضا-ح لاز--ي ل يذ--لا ز--ي--ي--م--ت--لا

لمكتسسي كلŸا ناك اذكهو .«ان-تا-ع-م-ت‹
لبق ،يمسسرلا ةيكيجلبلا ةموك◊ا راذتعا
ادناورو وغ-نو-ك-لا بو-ع-سش ¤إا ،ما-ع و-ح-ن
اهت-ب-ك-ترا ي-ت-لا م-ئار÷ا ن-ع يد-نورو-بو
ّقحب ةيكيجلبلا ةيرام-ع-ت-سسلا تا-ط-ل-سسلا
كئلوأا يأا ؛«ÚنجهŸا» نادلبلا هذه لافطأا
Úب ة-ط-ل-تfl تا-ج-يز ن-م اود-لو ن-يذ-لا
توطنا تاسسرا‡ كل-تو .دو-سسلاو ضضي-ب-لا

،ليحÎلاو ،يلئاعلا لسصفلاو ،فطÿا ىلع
.لافطألا نم فلآÓل يرسسقلا يّنبتلاو

تا-فر ّنأا ،¤وألا ة-ع-قاو--لا دد--سصب ،تفل
ةÈقم ةنيفد نكت ⁄ Úيرئاز÷ا ÚمواقŸا

اسسنرف ¤إا ر-ئاز÷ا ن-م تل-ق-ُن ا‰إا ا-ه-نأل
راطإا ‘ ،ماسسجألا لوح «ةيثحب» بابسسأل
ةيجولو-ن-ثإلاو ة-ي-جو-لو-ي-ب-لا تا-سسارد-لا
ءدبلا ذنم تنÎقا يتلا ة-ي-جو-لو-بوÌنألاو
هتلا-ق-م ‘و .ة-يرا-م-ع-ت-سسلا ع-يرا-سشŸا-ب
ورِواحُم :ر-َم-ع-ت-سسŸا ل-ي-ث“» ة-فور-عŸا
د-ي-ع-سس دراودإا ضشقا-ن «ا-ي-جو--لو--بوÌنألا

ريوسصت ‘ مولعلا هذه اهتبعل يتلا راودألا
بو-ع-سش (ل--ي--ث“ ةءا--سسإا :ىر--حألا--ب وأا)
ّنأاو ،«ةيئادبلا تاعمتÛا»و تارمعتسسŸا

ةيسسايسسلا ططÿا ن-م ل-ي-ل-ق Òغ ًا-ط-سسق
تينُب ةيرامعتسسلا تاطلسسلل ة-ير-ك-سسع-لاو

رَمعتسسŸا ددسصب مولعلا كلت تاسصÓخ ىلع
.ةيسسفنلاو ةيلقعلاو ةيدسس÷ا هراوطأاو
‘ مجام÷او تا-فر-لا-ب ظا-ف-ت-حلا ا-ّمأاو
ةمسصاعلا بلق ‘ ةيعيبطلا مولعلا فحتم
،Óًثم يركسسع فحتم ّيأا ‘ ضسيلو ،ضسيراب
Úب ةقÓعلا ّنأا ىلع حسضوألا رسشؤوŸا هّنإاف
ةمظنأا ‘ فحاتŸاو يرامعتسسلا عورسشŸا
ىلع ةق-ي-ثو تل-ظ ة-ي-بوروألا را-م-ع-ت-سسلا
نع بيقنتلاو ،ايجولويكرألا تناكو ؛ماودلا
زكارم ¤إا اهلقنو اه-ت-قر-سس فد-ه-ب را-ثآلا
زئاكر ىدحإا ،ىÈكلا ةيبورولا لوبوŸÎا

تÓسصلا نكت ⁄ ،عبطلابو .ة-قÓ-ع-لا هذ-ه
ةماقإا ةفاقث نع ،ر-خآا بنا-ج ن-م ،ةد-ي-ع-ب
دّلخ-ت ي-ت-لا ل-ي-ثا-م-ت-لا عو-ي-سشو بسص-ُن-لا

،ةيرامعتسسا ةيركسسع وأا ةيسسايسس تايسصخسش
ةسضيغب ءلؤوه ضضعب تÓجسس تناك اذإا ىتح
مئارجو رزاÛا نع ةيلوؤوسسŸاب ة-ل-فا-حو
.بر◊ا
،نْيَتكيرمألا ‘ نابسسإا اهبكترا عئاقو كلت
‘ نويناط-ير-بو ،ر-ئاز÷ا ‘ نو-ي-سسنر-فو
نويليئارسسإاو ،وغنوكلا ‘ نويكيجلبو ،دنهلا

وfi ‘ عفن-ت نأا تا-ه-ي-هو -Úط-سسل-ف ‘
وأا ،ةيئار-جإا ٌتا-ب-ي-تر-ت ةر-ئا-غ-لا ا-ه-بود-ن
ةيمسسوم تاراذتعا
‘ يسسنرفلا رام-ع-ت-سسلا ةر-كاذ ّنأا لا◊او
ةيسشحو ّدسشأا ىرخأا قاسسنأا ‘ لغوت رئاز÷ا
دامخإا عئاقو نم ،›اتلاب ةيجمهو ،ًافنعو
نر-ق-لا ط-سساوأا ير-ئاز÷ا بو-ن÷ا ةرو--ث
ةركاذلا ّلجسس عسسو ‘ ضسيلو ؛رسشع عسساتلا
كلذ تاح-ف-سص ب-ّل-ق-ي نأا ة-يرا-م-ع-ت-سسلا
ةينأاتم ،ةقمع-م تا-ف-قو نود ن-م ي-سضاŸا
دنع ،ةŸؤومو ةيسساق يه ام ردقب ةيرورسضو
،ضسيراسسوأا لوب يسسنر-ف-لا لاÔ÷ا لا-ث-مأا
.ير-ئاز÷ا بع-سشلا يدÓّ-ج را--ب--ك د--حأا

نع هتاركذم تنّود يتلا ،ةثÓثلا هتادل‹
تلمح ،رئاز÷ا ‘ ةيمادلا رم÷ا تاونسس
:ةيدسصقلا اهتللد ةتبلا ىفخت ل نيوانع
:7591ـ5591 رئاز÷ا ،ة-سصاÿا ةز-ه-جألا»
ل-جأا ن-م»و ؛«بيذ-ع-ت-لا لو-ح ي-تدا-ه--سش
؛«4591ـ2491 ة-سصاÿا ةز-ه-جألا :ا-سسنر-ف
‘ ىوسصق تافاÎعا :ءيسش ّلكب ْحبأا ⁄»و

.«اسسنرف ةمدخ
م-ظ-ع-م تنا-ك ،د-ل‹ ّل-ك رود-سص د-ن--عو
تسسيلأا :لاؤوسسلا اذه لوح رودت تلاجسسلا

ةن-سضا-ح ،9871 ةرو-ث د-ل-ب ،ا-سسنر--ف هذ--ه
دهم ،ءاخإلاو ةاوا-سسŸاو ة-يّر◊ا ءىدا-ب-م
هذه يه ؟راونألا ةحاسسو ،ناسسنإلا قوقح
مئارج نع ىسضاغت يذلا ّنكلو ؛بير ل ،اهّلك
ىو-سس ن-ك-ي ⁄ ضسيرا-سسوأا لاÔ÷ا لا-ث--مأا

يسسنرفلا لدع-لا ر-يزو :ناÒت-ي-م او-سسنر-ف
لّوأاو ،ًاقحل يكاÎسشلا م-ي-عز-لاو ،كاذ-نآا
ل .ةسسماÿا ةيروهم÷ا ‘ يراسسي ضسيئر
ةفسسلف لو ،تعفن ناسسنإلا قو-ق-ح ة-عر-سش

Úيسسنرفلا ÚيكاÎسشلا مهلم ضسيروج ناج
ر-مألا .تعدر نو-نا-ق-لا دو-ن--ب لو ،تم÷

ميناقأا مأا ةفسسل-ف) ضصو-سصن-لا ّنأا ة-طا-سسب-ب

ة--سسا--سسلاو ،داو ‘ تنا--ك (ة--يرو---ت---سسد
.رخآا داو ‘ اوناك تلاÔ÷او
ضسيل ،هبناج نم ،يكيجلبلا كلŸا راذتعا

فلسس امك وه ل-ب ،بسسح-ف ًاÒث-ك ًار-خأا-ت-م
ديولف قنخ دعب ام ءاوجأاب ًارثأاتم ءاج لوقلا
؛دوسسلا ّدسض ةيرسصنعلا راكنت-سسا تا-جو-مو
،ةركاذلا بجاوب ّضسح نم قثبني ⁄ ›اتلابو
ءرملل زوجي امك ةقيق◊او ق◊ا فاسصنإا وأا
يفتقي نأا كلŸا عسسو ‘ ناك .ضضÎفي نأا
ةموك◊او ،ليسشيم لراسش هئارزو ضسيئر رثأا
،ناÈŸلل ةعسسوم ةسسلج ما-مأا ة-ي-لارد-ف-لا

ادناورو وغنوكلا بوعسش ¤إا هرودب رذتعيف
ة-سسي-ن-ك-لا-ب يد-ت-ق--ي نأا وأا ؛يد--نورو--بو
،7102 ةنسس ‘ ،تمدقت يتلا ةي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
ّنأاب ةف-قا-سسألا ه-ي-ف ّر-قأا ل-ثا‡ راذ-ت-عا-ب
لقُن يتلا) ىطسسولا ايقير-فأا ‘ ضسئا-ن-ك-لا
ماتيأا رود ¤إا تلوحتف دوسسلا لافطألا اهيلإا
طلتıا جاوزلا ترظح (ةيÒسشبت تاثعبو
لافطألا فلآا تمرحو ،دوسسلاو ضضيبلا Úب

.ةيندŸا مهقوقح نم
Êاثلا دلوبويل كلŸا هّدج عئاظف ّنأل كلذ

لب ،طقف برح مئارج نكت ⁄ وغنوكلا ‘
بناج نم ىوسصقلا ةيربÈلا ديسسŒ تناك
نوÒن» :هسسفن فسصي نأا راتخا يرسشب ضشحو
ذذلتي ل لوغ يننإا .يعم ةنراقŸاب ضسيّدق
أادبت هتياكح .«جونزلا ةقرافألا بيذعتب لإا

جّوتŸا كلŸا وه ،ررق Úح5881 ماع ‘
سصح اهل تناك ة-ي-ك-ل-م ةر-سسأا ل-ي-ل-سسو ‘ ةّ
ةر-ها-سصŸا Èع ا-بوروأا نا-ج-ي-ت م-ظ-ع--م
هقوقح طسسبأا Úب ّنأا ،ةمومعلاو ةلوؤوÿاو
هتحاسسم قوفت ،يقيرفأا دلب ليو– ةيكلŸا

ةيدرف ةيكلم ¤إا ،ةّرم08 اكيجلب ةحاسسم
تناك يت-لا ،كل-ت ه-ت-ل-يود ‘و .ة-ي-سصخ-سش
،ا-ه-ب ÚفÎعŸا لّوأا ةد-ح-تŸا تا--يلو--لا
لمعلا Úيلوغنوكلا ةقرا-فألا ى-ل-ع ب-ّجو-ت
لايفألا لتق ‘ ،كلŸا لاجر دنع ةرخسسلاب
عم÷ راجسشألا عطقو ،جاعلا ىلع لوسصحلل
¤وألا ةبوقعلا ناك ديلا Îب .طاطŸا لئاسس
ةسص◊ا ذيفنت ‘ ل-سشف-ي يذ-لا ر-sخ-سسم-ل-ل
ةيناثلا ديلا عطقو ،جاتنلا نم هب ةطانŸا
يهف ةثلاثلا امأاو ،ة-ي-لا-ت-لا ة-بو-ق-ع-لا نا-ك
!غدسصلا ‘ ةسصاسصر :ةتباثلاو ةÒخألا
ل ةيرامعتسسلا ةركاذلا ةسسايسس ّنإاف كلذب
فلخ يسشحولا رهو÷ا لهاŒ ا-ه-ل زو-ج-ي
وه لّوأا يئدبم رابتعل ،مجام÷او تافرلا
نم Êّاطيتسسلا ـ يرامع-ت-سسلا ر-ط-سشلا ّنأا
يتلا عئاقولا فلآاب لفحي يبوروألا خيراتلا
دعب داعُت ثادجأا ّيط ضسمطُت نأا ليحتسسي

نع لوج-خ راذ-ت-عا وأا ،ة-ن-سس071 باي-غ
تادابإا مئارج اهتقيقح ‘ تناك «حارج»

‘ نابسسإا اهبكترا عئا-قو كل-تو .ة-ي-عا-م-ج
،«ديد÷ا ⁄ا-ع-لا» ر-ئا-سسو ن-ْي-َت-ك-ير-مألا
‘ نويناط-ير-بو ،ر-ئاز÷ا ‘ نو-ي-سسنر-فو
نويلاغتربو ،وغنوكلا ‘ نويكيجلبو ،دنهلا

،ايقيرفأا بونج ‘ نويدنلوهو ،لوغنأا ‘
-Úطسسلف ‘ نويليئارسسإاو
ةرئاغلا اهبودن وfi ‘ عف-ن-ت نأا تا-ه-ي-هو
تاراذ-ت-عا وأا ،ا-ن-ه ة-ي-ئار-جإا ٌتا-ب-ي-تر-ت

.كانه ةيمسسوم
.. يديدح يحبسص

سسيرابب يروسس ثحابو بتاك

رئأز÷أ تافر نم دعبأأ ..ةيرامعتسس’أ ةركأذلأ
‘ ،5491 ماع ويلوي رهسشلا اذه لثم ‘ ^وغنوكلأ مجامجو

ةداق عمتجا ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ةياهن
،ىمظعلا ايناطيربو ،ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا
رو-سصق-لا د-حأا ‘ ي-ت-ي--فو--سسلا دا–لاو
ة-م-سصا-ع-لا جرا-خ ماد-سستو-ب ‘ ة-ي-ك-لŸا
كلذو ،اهيلع ءÓيتسسلا ” يتلا ةيناŸألا

.ديد÷ا يŸاعلا ماظنلا ديد– لجأا نم
بر◊ا روذ-ب ضسر-غ ة--با--ثÃ كلذ نا--كو
.ةدرابلا
اوناك نم هيف ركفي ناك يذلا تقولا ‘و
بر◊ا ةياهن-ل57ــلا ىركذلاب نولفت-ح-ي
‘ -تامامكلا نود-تر-ي م-هو- ة-يŸا-ع-لا

‘ اهذاختا ” يتلا تارارقلا كلت بقاوع
ىرخأا ةرم ىرŒ تناك ،مادسستوب ر“ؤوم
ة-ي-فار--غ÷ا ة--ط--يرÿا م--سسر--ل ةدا--عإا
وه ةرŸا هذه ببسسلاو .⁄اعلل ةيسسايسسلا

ةراسشتسسŸا هتفسصو يذلا ،انوروك ضسوÒف
يدح-ت-لا ه-نأا-ب ل-كÒم Ó-ي‚أا ة-ي-ناŸألا
.بر◊ا دعب ام رسصعل Èكألا
نلأا ،ىكيرمألا للÙاو بتا-ك-لا لو-ق-يو
غÈمولب ةلاكو هترسشن ريرقت ‘ ،دروفورك
هيلع تنميه ماع فسصتنم ‘ هنإا ،ءابنأÓل

ةمزأا تاموك◊ا هجاوت ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
ةيعرسش ةمزأاو ةيداسصت-قا ة-مزأاو ،ة-ي-ح-سص
اسسفانت دهسشي تقو ‘ كلذ لك ،ةيتاسسسسؤوم
ةيفيك دعاسست فوسسو .ايفارغج ا-ي-سسا-ي-سس
لÓخ ةمخسضلا تلوحتلا كلت ل-ك رو-ل-ب-ت
ديد– ‘ اÒثك ماعلا نم ةيقبتŸا روهسشلا

تفث-ك-ت د-ق-ف .ضسوÒف-لا د-ع-ب ا-م ر-سصع
ةحسضاو تناك يتلا تاهاŒلا تعراسستو
.انوروك ضسوÒف لبق لعفلاب
دعاسصت ةلاح ‘ ةوق اهراب-ت-عا-ب Úسصلا-ف
عم ا-سسفا-ن-تو ةو-ق Ìكأا تح-ب-سصأا ،ع-ير-سس
.ايلاÎسسأا ى-ت-ح اد-ن-ك ن-م ءاد-ت-با لود-لا
ام يتلا ىمظعلا ةوقلا ،ةدحتŸا تايلولاو
ر“ؤو-م ذ-ن-م ة-لوا-ط-لا ة-م-ق ى-ل--ع تلاز
اهسسفن ىلع ةقلغن-م تح-ب-سصأا ،ماد-سستو-ب
‘ ضسوÒفلا لغلغ-ت ع-م ةد-ياز-ت-م ةرو-سصب
تاباختنلا لبق ،اهداسصتقاو اهناكسس بلق
.لبقŸا Èمفون ‘ ةيسسائرلا
نمألا ةيلك ضسي-ئر ،فا-كد-ي-م يرور لا-قو
نإا ،ةيلاÎسسألا ةينطولا ةعما÷اب يموقلا
ماظنلا ‘ ةيلكيهلا تÓكسشŸا نم اÒثك““
فاسضأاو .““ءÓجب ةحسضاو تحبسصأا ›ودلا
،ةددعتم طغسض طاقن ءاقتلا لظ ‘““ هنأا
¤إا راقتفلا ¤إا تادايقلا لسشف نم ءادتبا
مقافي كلذ لك ،تامولعŸا ةحسص ‘ ةقثلا

Òبكلا رابتخلاو -ءاجوه ةفسصاع دعي ام
نأا انعسسوب ناك اذإا اميف ة-ق-ي-ق-ح ل-ث-م-ت-ي
ةلبقŸا81ـلا ¤إا ةتسسلا رو-ه-سشلا ي-سضق-ن
.““اهتورذ تامزألا هذه غلبت نأا نود
ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد-لا تنا-ك ،ماد-سستو-ب ي-ف--ف
Úب يجولويديألا عارسصلا يه ة-ي-سسي-ئر-لا
نيذللا ›امسسأارلاو يعوي-سشلا Úما-ظ-ن-لا
.نط-ن-سشاوو و-ك-سسو-م ا-م-ها-ن-ب-ت-ت تنا-ك
فيزو-ج ة-ما-عز-ب ي-ت-ي-فو-سسلا دا–لا-ف
،ىمظع ةو-ق-ك بر◊ا ن-م جر-خ Úلا-ت-سس
يراه يكيرمألا ضسي-ئر-لا ر-ه-ظأا ا-م-ن-ي-ب
يركسسعلاو يجولونكتلا قوف-ت-لا نا-مور-ت
‘ وهو رمألا هرادسصإاب ،ةدحتŸا تايلولل
ىلع ةيرذلا ل-با-ن-ق-لا طا-ق-سسإا-ب ر“ؤوŸا

.يكازاغنو اميسشوÒه
ةيجراÿا ريزو هبسش يسضاŸا Èمفون ‘و
،ر-ج-ن-سسي-ك يÔه ،ق-ب-سسألا ي-ك--ير--مألا
ةدحتŸا تايلولا Úب ةي-لا◊ا ة-ه-جاوŸا
ةسسائرب Úسصلاو بمارت د-لا-نود ة-سسا-ئر-ب
ةدرا-ب بر-ح ““حو-ف-سس»ـب غ-ن-ي-ب Úج ي--سش

.ةديدج
لعفلاب اننإا ،نوسسجÒف لين خرؤوŸا لوقيو

ÚللÙا مظعم ق-ف-ت-يو .ةدرا-ب بر-ح ‘
وج فقوي نأا لمتÙا نم ضسيل هنأا ىلع
‘ روهدتلا ةسسائرلاب هزوف ةلاح ‘ ندياب
.Úسصلاو ةدحتŸا تايلولا Úب تاقÓعلا
““هباتك لوانتي يذلا فاكد-يŸ ة-ب-سسن-لا-بو
““ةيك-ي-ف-سسا-ب-لا ة-يد-ن-ه-لا ة-يرو-طاÈملا
ل ،ةقطنŸا ‘ ي-ج-ي-تاÎسسلا ضسفا-ن-ت-لا
‘ طقف نآلا ةيسسيئرلا ة-ي-سضق-لا ل-ث-م-ت-ت
يدحتل ةدحتŸا تايلولا ةهجاوم ةيفيك

ناك اذإا اميف لثمتت ن-ك-لو ،Úسصلا دو-ع-سص
،دنه-لا كلذ ‘ اÃ ““ط-سسوألا نو-ب-عÓ-لا““

دادعتسسا ىلع ابوروأاو نابايلاو ،ايلاÎسسأاو
›ودلا ماظنلا نع عافد-لا-ب ة-فزا-ج-م-ل-ل

فيسضيو .كلذ-ب ما-ي-ق-ل-ل ا-ع-م نوا-ع-ت-لاو
دجوي ل ه-نأا ي-ه ة-ل-ك-سشŸا نأا درو-فور-ك
دعب ⁄اعلا لكسش ةسشقانŸ ح-سضاو ىد-ت-ن-م
.انوروك ةحئاج ءاهتنا

،نومك ةلاح ‘ عبسسلا لودلا ةعو-م-ج-م-ف
ةعومÛا عامتجا فيسضم بمارت ام-ن-ي-ب

ةلودلا لوح فÓ-خ ة-لا-ح ‘ ما-ع-لا اذ-ه
تلجأاتو .اهيف اوسضع نوكت نأا Úعتي يتلا
ررقŸا نم ناك ةمق ىمسسم Òغ لجأا ¤إا

ءامعز Úب ل-ب-قŸا Èم-ت-ب-سس ‘ ا-هد-ق-ع
امو .ينيسصلا ضسيئرلاو يبوروألا دا–لا
ةعو-م‹ ة-م-ق-ب ط-ي-ح-ي ضضو-م-غ-لا لاز
‘ اهدقع ررقŸا نم ناك يتلا نيرسشعلا
ةيبرعلا ةكلمŸا ةسسائرب ل-ب-قŸا Èم-فو-ن
.ةيدوعسسلا
5491 ماع تسسسسأات يتلا ،ةدحتŸا ·ألاو

Ÿتخا ةلاح ‘ ،ىرخأا بورح علدنا عنÓل
ايسسور تلاح دقف ،Òبك د-ح ¤إا ي-ف-ي-ظو
اهل يتلا ضسمÿا لودلا نم امهو ،Úسصلاو

رارق رودسص نود (وتيفلا) ضضاÎعلا قح
.ةرŸا هذه ايروسسب ضصاخ ،ارخؤوم رخآا

عم عارسصلا رداسصم نإاف ،ىرخأا ةيحان نم
ةئجافم ةروسصبو ناكم لك ‘ ةدوجوم Úكب
عسساو افطاعت تدبأا يتلا Úسصلاف .ةfiÒو
ماعلا ةيادب ‘ ايبط امعد تمدقو ،قاطنلا

Òثأات نم Êاعت ةلود لوأا تحبسصأا امدنع
اياونلا كل-ت ن-ع تل-خ-ت ،ا-نورو-ك ضسوÒف
لوح ايلاÎسسا عم فÓخ ‘ يهف .ةبيطلا
زاجتحا نأاسشب ادنك عمو ،ضسوÒفلا لوسصأا
يواو-ه ة-كر-سشل يذ-ي-ف-ن--ت--لا ضسي--ئر--لا
نأاسشب دنهلا عمو ،وازناو غنيم ،زيجولونكت

نابايلا ه-ج-ت-تو .ا-ه-ي-ل-ع عزا-ن-ت-م دود-ح
ل-قأا ا-ح-ب--سصي نأا ¤إا ي--بوروألا دا–لاو
‘ تÓكسشŸ ةجيتن Úسصلا ىلع ادامتعا

.انوروك يسشفت اهفسشك دادمإلا ةلسسلسس
نم Òثك Úب نم ناتلود ايلاÎسسأاو ايناŸأاو
تاعيرسشت د-يد-سشت وأا ن-سس مز-ت-ع-ت لود-لا
ةيلÓغتسسلا تارامثتسسلا دسض ةيا-م-ح-ل-ل

.Úسصلا بناج نم
ةعو-م‹ ةر-يد-م ،ز-تار-ك ا-ثا-غأا لو-ق-تو
،اهل ارقم ضسيراب نم ذختت يتلا مويدور
تاقÓعلاب ةسصا-خ ا-ثا-ح-بأا دو-ق-ت ي-ت-لاو
هاŒ ابوروأا فقوم نإا ،ةينيسصلا ةيبوروألا
كلذ ‘ هد-عا--سسي ،ادد--سشت دادز--ي Úسصلا

هاŒ يبوروألا ماعلا يأارلا ‘ عيرسس لو–
.Úكب
يذلا ديد÷ا يموقلا نمألا نوناق نأا امك
نع رفسسأا غنوك غنوه ىلع Úسصلا هتسضرف
نوؤوسش ‘ Úكب لخدت ءازإا يŸاع بسضغ
ةديدسش تارتوت ¤إا كلذ ىدأاو ،غنوك غنوه
.ايناطيرب عم
،ناوياتو Úسصلا Úب ةÒبك تارتوت كانهو
قرسش ر-ح-بو ي-بو-ن÷ا Úسصلا ر-ح-بو ‘و
ضضارعتسسا لظ ‘ عازن لfi امهو ،Úسصلا

مايلو لاق امبسسح ،ةوقل-ل طر-ف-م ي-ن-ي-سص
بونج تاسسارد دهعÃ ءÓمزلا Òبك ،غنوسش
.ةروفاغنسسب ايسسآا قرسش
تايلولا نأا نور-ي Úي-ن-ي-سصلا نأا فا-سضأاو
ايسسآا ةقطنم ‘ اهتدايق تدقف ةدحتŸا
ىرت كلذل .⁄اعلا ‘ نكي ⁄ نإا ،كيفسسابلا
هذه لÓغت-سسا ا-ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي ه-نأا Úسصلا
.ةقطنŸا ‘ اهطغسض ةدايزل ةسصرفلا
نأا ةيناكمإا نم هق-ل-ق ن-ع غ-نو-سش بر-ع-يو
ةدحتŸا تايلولا Úب ةهجاوم يأا لوحتت
برح ¤إا Úسصلاو نابايلا Úب وأا ،Úسصلاو
.ةدوسصقم Òغ ةروسصب ةحوتفم
ءىل-م خ-يرا-ت-لا نإا-ف ،ىر-خأا ة-ي-حا-ن ن-م
ناك يت-لا ،ةدو-سصقŸا Òغ تا-ي-عاد-ت-لا-ب

.اهنم Òثكلا ‘ اببسس مادسستوب ر“ؤوم
،Úلاتسسو ،نامورت ررق ،ا-مو-ي61 لاوطف
نو--ت--سسنو Êا--ط--يÈلا ءارزو--لا ضسي--ئرو
ةيبرغلا دود◊او ا-ي-ناŸأا Òسصم ل-سشر-سشت
اهل تنا-ك ف-قاو-م ذا-خ-تا ع-م ،اد-ن-لو-ب-ل
قرسشلل ةبسسنلا-ب ر-ثألا ةد-ي-ع-ب تا-ي-عاد-ت
.ايروكو ،نابايلاو Úسصلاو ،طسسوألا
يموقلا نمألا ةيلك ضسيئر فاكديم لوقيو
امهم““ هنإا ةيلاÎسسألا ةينطو-لا ة-ع-ما÷ا-ب
نم ام عون ةفاح ىلع نحنف ،نآلا ثدحي
نحن طقف -اهاوق عمجتسست يتلا ةفسصاعلا

وأا ةفسصاعلا هيلع نوك-ت-سس اذا-م فر-ع-ن ل
.““بهت فوسس فيك

(أا ب د)

ءاŸأ ىلع بور◊أ ةعاسس تقد
‘ ،كو-سشزور-Êرا-ك فÓ-سسورا--ي بت--ك^

فوزأا لوح ،ةيركسسعلا تا-عا-ن-سصل-ل ““Òيرو-ك““
.طفنلا بورح لدب هايŸا بورح رسصع
Îموليك رايلمÚ 4.1ب ن-م :لا-قŸا ‘ ءا--جو
دحاو ،ضضرألا بكوك ى-ل-ع ها-يŸا ن-م بع-ك-م
كÓهتسسÓل ة◊اسص ةبذع هايم طقف ةئاŸاب
ةيديل÷ا هايŸا اهنم اندعب-ت-سسا اذإا .ير-سشب-لا
ىقبت ،اه-ن-م ةدا-فإلا بع-سصت ي-ت-لا ة-ي-فو÷او
هايŸ ضسي-ئر-لا رد-سصŸا تاÒح-ب-لاو را-ه-نألا
ةعانسصلاو ة-ي-لز-نŸا تا-جا-ي-ت-حلاو بر-سشلا
نوكيسسف ،ءام كان-ه ن-ك-ي ⁄ اذإاو .ة-عارز-لاو
Èكأا ،ةعارز-لا .ة-عا-ن-سصلا ‘ دو-كر-لاو عو÷ا

›اوح كلهتسست يهف ،ةبذعلا هايملل كلهتسسم
؛ةئاŸاب02 ،ة--عا--ن--سصلاو ؛ة--ئاŸا ‘07
.ةئاŸا ‘01 ،ةيسشيعŸا تاجايتحلاو
.رطÿا ضسوقان قد نم لوأا نويكيرمألا ناك

نوغاتن-ب-لا رد-سصأا ،8002 ماعلا ف-ير-خ ي-ف-ف
ةيركسسعلا ةديقعلا يه ،مامتهÓل ةÒثم ةقيثو
““ةكÎسشŸا تاوقلا ل-م-ع-ل ة-ئ-ي-ب““ ـب ةا-م-سسŸا
(EOJ).
:8002 ماعلا ‘ Úيكيرمألا تا-با-سس◊ ا-ق-فوو
ةمسسن تارايلم ةثÓث Êاعي فوسس ،نرق عبر دعب

.ةبذعلا هايŸا ضصقن نم
ابورح ببسسي نأا هايŸا ضصقنل نكميف ،اذكهو
ةتسسلا مايألا برح رارغ ىلع ،ةسسرسش تاعازنو
،تبسشن يتلا7691 ماعلا ‘ ةيليئارسسإلا ةيبرعلا
،هÓعأا ةروكذŸا ةديقعلا و-ع-سضاو لو-ق-ي ا-م-ك
ر-ه-ن ع-ط-ق ا-يرو-سسو ندرألا تلواfi بب--سسب
ىلع دودسس ءانبب ايكرت مو-ق-ت ،مو-ي-لاو .ندرألا
ةببسستمو اهنايرج نم ةسصلقم ،تارفلاو ةلجد

Ãا-ت-لا--بو .ا--يرو--سسو قار--ع--ل--ل ل--كا--سش‹،
ةعزعزب ددهت ةبذعلا هايŸا ىلع تاعارسصلاف

.بيرقلا لبقتسسŸا ‘ اهلمكأاب قطانم رارقتسسا
⁄اعلا لبقتسسم ةيعمج تنلعأا ،8002 رياني ‘
yteicoS erutuF dlroWغ ةيكيرمألاÒ
يدا◊ا نرقلا ‘ ةبذع-لا ها-يŸا نأا ة-ي-ح-بر-لا
نرقلا ‘ طفنلا ةناك-م ذ-خأا-ت-سس ن-ير-سشع-لاو
Êاعتسس ،ةم-ظ-نŸا هذ-ه-ل ًا-ق-فوو .ن-ير-سشع-لا
نم ءاوسس دح ىلع ةيمان-لاو ة-ي-ن-غ-لا ناد-ل-ب-لا
ايجولونكت ريوطت لومأاŸا نمو .هايŸا ضصقن

.هايŸا ةيل–
عافدلل دادعتسسلا ¤إا ضسورلا جاتح-ي ،ه-ي-ل-عو

نم ة-ئاŸا ‘52 زكÎي ثيح ،مه-ي-سضارأا ن-ع
.ةيŸاعلا ةبذعلا هايŸا تايطايتحا
ةفلتıا لودلا ىلع بعسصلا نم نوكي فوسسو
ها-يŸا ردا-سصم ماد-خ-ت--سسا ى--ل--ع قا--ف--تلا
.ةكÎسشŸا

““مويلا ايسسور““ نع

fiيكيرمأأ لل..
انوروك دعب رهظي أأدب ديدج يŸاع ماظن
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 :اهرإرسسأإ فسشكت تلإزام رئإز÷إ ‘ ةيرامعتسس’إ مئإر÷إ

””زاغلا فرغ عÎخا”” وجيب لاششيراŸا
،وجيب Òبور صساموت لاسشيراŸإ نأإ ،يتابأإ لاسشيم ناج ،ةسسايسسلإ ‘ صصتıإ يسسنرفلإ يفحسصلإ دكأإ
عإÎخاب““ اسساسسأإ رهتسشإ رئإزجلل يسسنرفلإ رامعتسس’إ ةÎف لÓخ Úيرئإز÷إ ف’آإ لتقم نع لوؤوسسŸإ

.““زاغلإ فرغ

أرخؤوُم تثُب ةسصح لÓخ هل ةلخأدم ‘ ^
يتابأأ لاسشيم ناج دكأأ ،ةيسسنرف ةانق Èع
دجوي ام ابلاغ ي-ت-لأ ة-ي-سصخ-سشلأ هذ-ه نأأ
وأأ ةقزأ’أ ىدحإأ فطعنم ‘ ابوتكم اهمسسأ
فر-غ تعÎخأ د-ق““ ا-سسنر-ف--ب عرأو--سشلأ
فرط نم اهدعب تلمع-ُت-سسأ ي-ت-لأ ““زا-غ-لأ
جمانرب را-طإأ ‘ ة-يزا-ن-لأ ر-ل-ت-ه ا-ي-ناŸأأ
.ةدابإ’أ
ضسيرابب عراسش ةيمسست ىلع هجاجتحأ دعب
نأأ يفحسصلأ ركذ ،وجيب لاسشيراŸأ مسساب

‘ تعسضو دق تناك اهسسفن ةيسصخسشلأ هذه
ةمداسص““ ةيركسسع تايجي-تأÎسسأ ر-ئأز÷أ
Òثكلأ تقرحأ““ لوقي لسسÎسسأو.““عيمجلل

افسسأاتم ،““اهناكسس ليت-ق-ت ”و ىر-ق-لأ ن-م
ـب ي-م-سس ا-م ¤إأ لا-سشيراŸأ أذ-ه ءو-ج-ل-ل
لامعتسسأ ‘ لثمتت ةينقت يهو :ةقرÙأ““
أوأا÷ ضصاخسشأأ قانتخأ ‘ ببسستلل ناخدلأ
مأرسضإاب كلذو ةراغم لخأدب ءابتخ’أ ¤إأ
.““اهلخدم دنع رانلأ
ءاسسن زاجتحا-ب ،لا-ق ا-م-ك ،و-ج-ي-ب ما-قو»
،’ مأأ ÚلسضانŸأ نم أوناك ءأوسس ،لافطأأو
‘ رانلأ لاع-سشإا-ب ر-مأأ و تأرا-غ-م ل-خأد-ب

.““اقانتخأ عيم÷أ توÁ ىتح اهلخأدم
را-م-ع-ت-سسأ نا-ف ي-ف-ح-سصلأ أذ-ه بسسحو
ايمأد ناك““ هنأأ هنع لاقي ام لقأأ رئأز÷أ
تلعج ةجرد ¤إأ ““عيرم»و  ““عيظف لكسشب
ىلختي اهنيح يسسنرفلأ عافدلأ ريزو ىتح““

.““وجيبل همعد نع
ة--فا--ح--سصلأ ‘ ت’ا--ق--م““ نأأ فا---سضأأو

تلوانت دق تنا-ك ة-ي-بوروأ’أو ة-ي-سسنر-ف-لأ
.““امودسصم ناك عيم÷أو كأذنآأ ثد◊أ
نوكي نأأ مويلأ يتابأأ لاسشيم ناج فسسأاتيو
ة-سسا-ي-سسل أا÷ يذ--لأ لا--سشيراŸأ أذ--ه--ل
رامعتسسأ ةÎف لÓخ ““ةقورÙأ ضضرأ’أ““
عرأوسش ىمسست نأأ و ل-ي-ثا“ ةد-ع ر-ئأز÷أ
.ضسيراب ‘ اميسس همسساب
كلذ Òثي نأأ يعيبط-لأ ن-م““ لو-ق-ي فدرأأو

أذ-ه ن-م ن-يرد-ح-نŸأ ف-لÿأ ة-ظ-ي-ف-ح
مويلأ رهظُن نحن““ افسسأاتم ،““ميلأ’أ خيراتلأ
.““ةينانأأ هلك اهجو
لم– ةرورسض ىلع ىرخأأ ةهج نم زكرو
.خيراتلأ مامأأ ةيلوؤوسسŸأ
ءاثÓثلأ موي ذن-م با-ب-سش نو-نا-ن-ف مو-ق-يو

لاسشيرامل-ل لا-ث“ ي-غأر-ب كف ة-ي-ل-م-ع-ب
Ãب ةنيدÒوغي.

يذلأ لاثمتلأ أذه ‘ Òكفتلأ ¤إأ نوعديو
ةÒثŸُأ ةيركسسعلأ ةيسصخسشلأ هذه د-ج-م-ُي
.مهتنيدم نم ةردحنŸُأ لدجلل
ةيسسنرفلأ ةنيدŸأ هذه ‘ ضشاقنلأ قلطأأو
لاث“ ةحا-طإأ بج-ي ل-ه““ لأؤو-سسلأ حر-ط-ب
كلذو ““؟وغيÒب ةنيدÃ و-ج-ي-ب لا-سشيراŸأ
Óبح Úنانفلأ نم ةعوم‹ تطبر نأأ دعب

.لاسشيراŸأ لاث“ قنع لوح
¤إأ ةراŸأ وعدي لب◊أ رخآأ مهسس عسضوو
راكنتسسأ نع أÒبعت ،لاثمتلأ طاقسسإ’ هدسش
هذه اهتفÎقأ يتلأ ““ةديدعلأ تأزواجتلأ““
.رئأز÷اب ةيسصخسشلأ

‘اقثلا مشسقلا ^

ةمسصاعلإ رئإز÷اب

ةيليكششتلا نونفلل يعامج ضضرعم Úششدت
مهلامعأأ ايليكسشت انانف51 ›أوح ضضرعي ^

” يعامج ضضرعم ‘ ةمسصاعلأ رئأز÷اب
يذلأ ،مسسأر دمfi ن-ف-لأ قأور-ب ه-ن-ي-سشد-ت
ببسسب قلغلأ نم ر-ه-سشأأ3 دعب هبأوبأأ حت-ت-فأ

أذ-ه ع-م-ج-يو .ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ح--ئا--ج
،ةيليوج ةياهن ةياغ ¤أ مودي يذلأ ،ضضرعŸأ

نم Úيليكسشت Úنانفل Óمع05 نع وبري ام
flأ فلتŸضسرأد.

زÈي تاحولب ىسسوم يسساق نانفلأ كراسشيو
لÓخ نم يرئأز÷أ ثأÎلأ نم رسصانع اهيف
““رهاب““ ضضقانت ‘ ة-ير-بر-ب تأرا-سشإأو زو-مر
د-م-حأأ ما-سسر-لأ حÎق-ي Úح ‘ .نأو--لأÓ--ل
موسسر نم ةاحوتسسŸأ هتاحول ‘ ›وبمطسس
ةسشير لÓخ نم ““اينا-حور Ó-مأا-ت““ لا-ف-طأ’أ
.رفسصأ’أ اهيلع بلغي ةيهأز نأولأأو ةيئاقلت

،ةيداه ضسرجه ةنانفلأ مدقت ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ةلي-م÷أ نو-ن-ف-لأ د-ه-ع-م ن-م ة-جر-خ-تŸأ
(ومزيÒيناŸأ) ““ةيفلكتلأ““ عبط ‘ ةعرابلأو
موقت Úح ‘ ،ةأأرملل ةسصسصfl تاحول ةثÓث
ةرقتسسŸأ ةينولوبلأ ة-ي-ب-ي-ع-ك-ت-لأ ة-نا-ن-ف-لأ
ءاسسن هوجو ضضرعب ،نأرقمأ أرابراب رئأز÷اب
،نأرقسش نيدلأ رون نانفلأ امأأ .ةيهأز نأولاب
،ةير-بÈلأ زو-مر-ل-ل ه-تا-حو-ل ضصسصخ د-ق-ف

ثأÎلأ زأر-بإا-ب ،رو-ه-م÷أ ىد-ل ة--فر--عŸأ
نأولأأو ةيديرŒ تاموسسر لÓخ نم رئأز÷أ

fiةمك.
ءوسضلأ طيلسستب دي‹ دومرق نانفلأ راتخأو

زومرلأ ىل-عو ““ة-ن-يدŸأ ‘ نا-سسنإ’أ““ ى-ل-ع
ريوسصت لجأ نم أذهو ةيربÈلأ ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ
‘و .طسسوتŸأ بونج ناكسس Úب ل-عا-ف-ت-لأ
‘ ةرام-سس ما-سسر-لأ ضصو-غ-ي ه-سسف-ن لاÛأ
اهل راتخأ تاحول لÓخ نم يحورلأ ثأÎلأ
ةيفاقث تايعجرم لامعتسساب ي-بأÎلأ نو-ل-لأ

م‚ نانفلأ بهذ امنيب زومرلأو طÿأ لثم
تاحول مسسر ‘ يسصيخسشت هبسش عبطل رسصيون

.⁄أأو ةاناعم ‘ اهوجو لث“ ةديدج
و-عدŸأ ،ŸÚ ضسيردإأ رو-م-ع نا-ن-ف-لأ ا--مأ
يتلأ هتاحول-ل عا-جÎسسأ حÎق-ي-ف ،نا-م-كود
،يرئأز÷أ بونجلل ‘اقثلأ عون-ت-لأ ضسك-ع-ت
تا-يرأد÷ ءا-ي-حإأ ةدا-عإأ لÓ-خ ن-م أذ-هو
رثأاتŸأ ،نامكود نانفلأ Úبيو .يل-ي-سسا-ط-لأ
ىدم““ هتاحو-ل ‘ ،ة-ي-ق-ير-ف’أ ة-فا-ق-ث-لا-ب

راسشأ املثم ءأرمسسلأ ةراقلأ ةراسضحب ““هكسس“
ةنسس ضضرعÃ هتاحول ن-م د-يد-ع-لأ ‘ ه-ي-لأ

.““ايقيرفأ ةبأوب رئأز÷أ““ نأونع لمحي9102
ث.ق̂ 

ةي’و84 ىوتسسم ىلع
ÊوÎكلإلا ءاشضفلا Èع Êآارق ميflو ضسرادم

،فاقوأ’أ ةينيدلأ نوؤو-سشلأ ر-يزو ن-ل-عأأ ^
ر-ئأز÷ا-ب ،ضسمأأ لوأأ ،يد-ه-م-ل-ب ف-سسو-ي
ةينآأرقلأ ضسرأدŸأ حاتتفأ نع ،ةم-سصا-ع-لأ
ىلع ةيفيسصلأ (ةي-سضأÎف’أ) ة-ي-نوÎك-لإ’أ

نم ذ-ي-مÓ-ت-لأ ما-مأأ ،ة-ي’و84 ىو-ت-سسم
flلأ رأوطأ’أو رامعأ’أ فلتÎنيذلأ ةيوب

ثيد◊أو هللأ با-ت-ك ظ-ف-ح ‘ نو-ب-غر-ي
¤إأ ديوجتلأ نف ملع-تو ف-ير-سشلأ يو-ب-ن-لأ

.Êآأرقلأ ÊوÎكلإ’أ ميıأ حاتتفإأ بناج
هترئأد رقÃ يدهملب حسضوأأ ،ةبسسانŸابو
ةينآأرق-لأ ضسرأدŸأ حا-ت-ت-فأ نأأ ،ة-يرأزو-لأ
مويلأ ةيفيسصلأ (ةيسضأÎف’أ) ة-ي-نوÎك-لإ’أ

ةلسصأو-م را-طإأ ‘ جرد-ن-ي ة-ي’وÈ 84-ع
flلأو تاطاسشنلأ فلتÈاهتطبسض يتلأ جمأ

يسشفت مغر Êآأرقلأ ميلعتلأ Òطأاتل ةرأزولأ
،(91-ديفوك) د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك ضسوÒف
بولسسأأ دامتعأ تسضرف ةحئا÷أ نأأ أزÈم
تاسصنŸأ فلتÈ flع يسضأÎف’أ لماعتلأ
.يعامتج’أ لسصأوتلأ طئاسسوو
ةذتاسسأأ فيلك-ت ” ه-نأأ ¤أ ر-يزو-لأ را-سشأأو

flسصتÚ طأا--ت--لÒ أ هذ-هŸثي-ح ،ضسرأد
اسسورد اهب نولجسسŸأ ذيمÓتلأ ىق-ل-ت-ي-سس
¤إأ أÒسشم ،ديوجتلأو ظف◊أ ‘ ةيسضأÎفأ
ام““ يسصحي رئأز÷أ ‘ Êآأرقلأ ميلعتلأ نأأ
نولوأزي ضصخسش نو-ي-ل-مو ف-لأأÚ 009-ب
.““نطولأ عوبر لكب Êآأرقلأ ميلعتلأ

قÓطنأ نع يدهملب نلعأأ ،ةيناث ةهج نم
،ةيناثلأ اهتلحرم ‘ ““ةينوÎكلإ’أ ةأأرقŸأ““
مسضت ةوÓتلأ نسسحو ديوجتلاب ىنعت يتلأ
لوسصأأ نوم-ل-ع-ت-ي بلا-ط ف’آأ01 ءا-هز
Òطأاتب ،هديوŒو نآأرق-لأ ةوÓ-تو ةءأر-ق-لأ

ةبر-ج-ت-لأ““ د-ع-ب كلذو ذا-ت-سسأأ011 ن--م
يتلأ مرسصنŸأ ناسضمر رهسش ‘ ةحجانلأ

.““ذيمÓتلأ فرط نم أÒبك ’ابقإأ تفرع
قÓطنأ ¤إأ ريزولأ راسشأأ راطإ’أ تأذ ‘و
ىلع ““Êآأرقلأ ÊوÎكل’أ ميıأ““ تايلاعف
‘ ةيجذو‰ ةلحرمك نأرهو ةي’و ىوتسسم
ىلع ا-ق-ح’ ة-بر-ج-ت-لأ م-ي-م-ع-ت را-ظ-ت-نأ
0002 ةكراسشÃ كلذو ،ينطو-لأ ىو-ت-سسŸأ

.ةي-سسأرد-لأ رأو-طأ’أ ف-ل-تfl ن-م بلا-ط
ي-سضأÎف’أ م--يıأ أذ--ه نأأ ¤إأ را--سشأأو
حوتفم عورسشم وهو ،ذاتسسأأ001 هرطؤويسس
ن‡ ⁄اعلأ لود نم ةبل-ط-لأ ع-ي-م-ج ما-مأأ
ةبرجتلأ هذهب قا-ح-ت-ل’أ م-ه-ت-ب-غر أود-بأأ
مسضت ةقير-ع ة-سسرد-م ر-ئأز÷أ را-ب-ت-عا-ب
نآأرقلأ ديوŒو ضسيردت ‘ ةيلاع تأءافك
ةرها-ظ-ت-لأ ما-ت-ت-خأ نأأ أر-كذ-م ،Ëر-ك-لأ
،مداقلأ توأأ02 مويل جمÈم ة-ي-سضأÎف’أ
.دهاÛأ مويلل فداسصŸأ
حبذلأ ةÒعسش ءأدأأ لوح لأؤوسس نع هدر ‘و

Ãأ ىحسضأ’أ د-ي-ع-لأ ة-ب-سسا-نŸركذ ،كراب
لسصأوتت ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ نأأ ريزولأ

يتلأ انوروك ءابو دسصرل ةيملعلأ ةنجللأ عم
،ءابولأ لوح ةيح-سصلأ تا-ي-ط-عŸأ كل-ت“

تأءاقل اهعبتتسسو اهعم ءاقل ميظنت ” دقو
،لاغسشن’أ أذه ‘ لسصف-ل-ل ا-ب-ير-ق ىر-خأأ

تأءاقل ميظنت ¤إأ تقولأ تأذ ‘ أÒسشم
ÚحÓف-لأ دا–أ رأر-غ ى-ل-ع ءا-كر-سش ع-م
قمعأأ ثحبل ة-ي-ن-طو تا-ئ-ي-هو ÚلأوŸأو
.عوسضوملل
فاقوأ’أو ةي-ن-يد-لأ نوؤو-سشلأ ر-يزو ا-عدو
فر-ظ-لأ أذ--ه ‘ ة--سصا--خ ،Úن--طأوŸأ
نواهتلأ مدع ¤إأ ،يحسصلأ ي-ئا-ن-ث-ت-سس’أ
ة-يزأÎح’أ Òبأد-ت-لا--ب را--ت--ه--ت--سس’أو
ةيحسصلأ دعأوقلأو طور-سشلا-ب مأز-ت-ل’أو
نم جورخلل ةحئا÷أ هذه ا-ه-ت-ل-مأأ ي-ت-لأ
ن-م كا-ن-ه““ نأأ أزÈم ،ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ
امنيح جراÿأ نم ر-ئأز÷أ ى-ل-ع ر-مآا-ت-ي
،““ا-نورو-ك ضسوÒف دو-جو ‘ نو--ك--ك--سشي
،ريزولأ داسشأأو.““ءÓمعلأ»ـب مهايإأ افسصأو
ىلع ةمئأ’أ ةمهاسسÃ ، ىرخأأ ةهج نم
تايلمعلأ فلتfl ‘ ين-طو-لأ ىو-ت-سسŸأ
هذه لÓخ دÓبلأ اهتفرع يتلأ ةينماسضتلأ
ف-ي-ث-ك-ت ¤إأ م-ها-يإأ ا-ي--عد ،ة--ح--ئا÷أ

ÚنطأوŸأ ضسيسس–و ةيعوتل مهت-كرا-سشم
Ãي-سشف-ت ن-م رذ◊أو ءا--بو--لأ ر--طا--خ

.ضسوÒفلأ
ث.ق ^

ةركإذلإ ةيامح صصوسصخب

ةعبرألا تافلŸا لحب رئاز÷ا كشس“ دكؤوي Êوتيز
قو-ق◊أ يوذو ن-يد-هاÛأ ر-يزو د-كأأ ^

ر-ئأز÷ا--ب ،ضسمأأ لوأ Êو--ت--يز بي--ط--لأ
تافلŸأ لحب رئأز÷أ كسس“ ،ةم-سصا-ع-لأ
،يسسنرفلأ بنا÷أ عم ةحورطŸأ ةعبرأ’أ
عاجÎسسأو نيدوقفŸاب اسساسسأأ ةقل-ع-تŸأو
أذكو ةي-ب-ع-سشلأ ة-موا-قŸأ ءأد-ه-سش تا-فر
ةرو-ث-لا-ب ضصاÿأ ي--ن--طو--لأ ف--ي--سشرأ’أ
اياحسض ضضيوعت فلم بناج ¤أ ةيريرحتلأ
.ةيوونلأ براجتلأ
ىلع يفحسص ح-ير-سصت ‘ ر-يزو-لأ ح-سضوأأو

ةركأذ لوح ينطو ىقتل-م لا-غ-سشأأ ضشما-ه
ةركأذلأ ةيامحب رئأز÷أ كسس“““ ءأدهسشلأ

ا-يا-سضق-لأ هذ-ه-ل ل-ح دا-ج-يإأ لÓ--خ ن--م
ير--ئأز÷أ Úب---نا÷أ Úب ة---حور---طŸأ
42 تافر عاجÎسساب أركذ-م ،““ي-سسنر-ف-لأو
هذه نأاب أزÈم ،ءأدهسش ةدا-ق ن-م أد-ي-ه-سش

تافر يقاب ةداعتسس’ لسصأوتتسس““ ةيل-م-ع-لأ
ءاملعو Úثحاب ¤أ ءوجللاب رئأز÷أ لاطبأأ

flسصتÚ ‘ ›ةيوهلأ ىلع فرعتلأ لا““.
Êوتيز لاق  نيدوقفŸأ فلÃ قلعتي اميفو
0022 نم ديزأأ مسضت ةمئاق Ëدقت““ ” هنأأ

ريرحت-لأ بر-ح ءا-ن-ثأأ ير-ئأز-ج دو-ق-ف-م
مهنيب نم ،ي-سسنر-ف-لأ بنا-ج-ل-ل ي-ن-طو-لأ
ةماعنوب ›Óيجو نأدوأأ ضسيروم ءأدهسشلأ
¤أ أÒسشم ،““يسسبت يبرعلأو ةرقوب دمfiو
نع ةلسصأوتم نيدوقفŸأ ءاسصحإأ ةيلمع““ نأأ

تاي’و Èع نيدهاÛأ تايريدم قيرط
ءأدهسشلأ تÓئاع عم ق-ي-سسن-ت-لا-ب ن-طو-لأ
.““ةيوهلاب فيرعتلاب ةسصتıأ حلاسصŸأو
ةرو-ث-لأ ف-ي-سشرأأ عا-جÎسسأ ضصو--سصخ--بو
ةرورسض ىلع ر-يزو-لأ دد-سش ،ة-ير-ير-ح-ت-لأ
أءزج دعي يذلأ فيسشرأ’أ أذه عاجÎسسأ““

Úبنا÷أ““ نأاب انلعم ،““ةمأ’أ ةركأذ نم اماه
يئاهن لح داجيإأ لجأأ نم ابيرق نايقتليسس
.““ عوسضوŸأ أذهل
لمعلأ ةلسصأوم““ بوجو ىلع ريزولأ حلأأ امك
اياحسض ضضيوعت فلŸ لح داجيإأ لجأأ نم
ضضرغلأ أذهل ” ثيح ،ةيوون-لأ برا-ج-ت-لأ
ىلع ةعفنŸاب دوع-ت-سس تا-حأÎقأ Ëد-ق-ت
‘ ر--يزو--لأ د---كأأو .““ير---ئأز÷أ بنا÷أ
ىلع عجأÎت““ ن-ل ر-ئأز÷أ نأا-ب ه-ح-ير-سصت

خيراتل ة-ب-سسن-لا-ب ة-ما-ه-لأ تا-ف-لŸأ هذ-ه
تنسس يتلأ Úنأوق-لأ ل-ك-ب أر-كذ-م ،““ة-مأ’أ

ىلع ايلاح دجوت يت-لأو ةر-كأذ-لأ ة-يا-م◊
ة-مو-ك-ح-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-نا--مأ’أ ىو--ت--سسم

Ÿكلذ دعب اهسضرعو اه-ئأر-ثإأو ا-ه-ت-سشقا-ن
.““ناÈŸلأ ىلع

ث.ق ^

،ةونوب ةزمح ،›ودلأ يرئأز÷أ نانفلأ ماق ^
عم نمأزتي ديدج يعون ينف عورسشم ديسسجتب
ةينقت مأدختسساب كلذو ،يحسصلأ رج◊أ ةÎف
هيف تناك ،حوتفم ءاسضف طسسو ةرسصاعم ةينف
ةهجأو ىطسسولأ رئأز÷أ ةيدلب ةقزأأو عرأوسش
حرسسŸ ةيمسسرلأ كوبسسياف ةحفسص بسسح ،هل
.ىطسسولأ رئأز÷أ
،““ةن÷أ فورح»ـب موسسوŸأ عورسشŸأ لث-م-ت-ي

ة-ي-فأر-غو-تو-ف-لأ رو-سصلأ ن--م ة--ل--سسل--سس ‘
ثيح ،يبرعلأ طخلل ةيئوسض ةينقت لامعتسساب
ءايحإاب ةرسصاعŸأ ةينفلأ ةوطÿأ هذه تحمسس
يتلأ انوروك ةحئاج نمز ‘ ‘اقث ينف طاسشن
،رئأز÷أ ‘ ةيفاقث-لأ ثأد-حأ’أ بل-غأأ تل-سش
روسصت بسسح ،““ةن÷أ فورح““ عورسشم لمحيو
ثيح ،ةينفلأ تأءاح-يإ’أ ن-م Òث-ك-لأ ،ةو-نو-ب

ةسسأدق Úب امغانتم أوج ةبرجتلأ هذه تقلخ
ءاسضف طسسو يبر-ع-لأ طÿأ ة-قأر-عو ءو-سضلأ

.ةكر◊أ نم ›اخو حوتفم
ةملظو غأرف ةيئوسضلأ تاكر◊أ هذه تأÓمو
،ضسانلأ نم اهول-خ م-ك-ح-ب ر-ئأز÷أ ة-ن-يد-م

تأءا-ن-ح-ن’أو فور◊أ هذ-ه ن-م فد--ه--لأو
لمأ’أ نم ليلقلأ ثعب وه ةيئوسضلأ طوطÿأو

ةÎف ءا-ن-ثأأ ا-ه-ي-ف ل-مأا-تŸأ ر-ظا-ن-لأ حور ‘
.هرسسأاب ⁄اعلأو نويرئأز÷أ اهب رÁ ةبيسصع
رو-سص ق-يو-سست-ب عور-سشŸأ أذ-ه ح-م-سسي ا-م-ك

لامج زأربإأو ةمسصاعلأ رئأز÷أ نع ةيراسضح
ثيح نم ءأوسس ،ةديرفلأ اهتسسدنهو اهنأرمع
قئأدح نم ةكÎسشŸأ تاحاسسŸأ وأأ تايانبلأ
يكا– زايتماب ةيط-سسو-ت-م ة-ن-يد-م تأر‡و
.رحبلأ
‘ ةنيدم-ل-ل ““ة-ن÷أ فور-ح““ عور-سشم ح-نÁو
اهزÈت ام وهو ،ةايحلل اعسستم هسسفن تقولأ

‘ لعاف رود اهل نوكيسس يتلأ ةبرجتلأ هذه
يعامت-ج’أ ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م Èع ج-يوÎلأ
ةنيد-م م-سس’ ،ة-ف-ل-تıأ مÓ-عإ’أ ل-ئا-سسوو
ةينفلأ لام-عأ’أ ‘ ءو-سضلا-ب ا-م-ئأد تط-ب-ترأ
.ةيخيراتلأ بق◊أ فلتÈ flع ةيليكسشتلأ
يتلأ ةيئوسضلأ تاكر◊أ هذه ناكمإاب نوكيسسو
اسضيأأ ةسصرف ،ةونوب ةزم-ح نا-ن-ف-لأ ا-ه-عد-بأأ
دمتعت اهنأأ مكحب ،نامزلأو ناكŸأ ‘ روطتتل

عقأولأ ضضرأأ ىلع اهديسسŒ نكÁ ةركف ىلع
ةيقيقح تاتوحن-م لÓ-خ ن-م ا-ه-ت-سسمÓ-مو
.ةمسصاعلأ رئأز÷أ عرأوسش ‘ Óيل ءيسضت

ث.ق ^

 ةونوب ةزمح ›ودلإ يرئإز÷إ نانفلل
 يبرعلا طخلل ةيئوشض ةينقت لمعتشسي رشصاعم ضضرع ..””ةن÷ا فورح»

ضضرعلأ نونف نهŸ ›اعلأ دهعŸأ اترأدإأ تمربأأ ^
،نويزفلتلل ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸأو يرسصبلأ يعمسسلأو
 .4202 ةنسس ¤إأ ّدت“ ةكأرسش ةيقافتأ ،ضسمأأ لوأأ
ضضرعلأ نونفل ›اعلأ دهعŸأ ّرقÃ ميقأأ لفح ‘و
قطانلأ لاسصت’أ ريزو فأرسشإأ ت–و ،نافيكلأ جÈب
أريدم عقو ،رميحلب رامع ،ةموك◊أ مسساب يمسسرلأ
نب دمحأأو ضسأركوب دمfi ،نويز-ف-ل-ت-لأو د-ه-عŸأ

ةنمسضتŸأ راطإ’أ ةيقافت’أ ضصن ىلع ،اًيلأوت نابسص
‘اقثلأو يم-ل-ع-لأ ن-يو-ك-ت-لأو بيرد-ت-لأ ر-يو-ط-ت““

.““ينفلأو
ضسسسأأ ءاسسرإأ““ ¤إأ ÚتسسسسؤوŸأ Úب ةيقافت’أ فدهتو
‘اقثلأ بيردت-لأ لا‹ ‘ ةÿÈأ لدا-ب-تو ة-كأر-سش
دهعŸأ مزتليو .““ÚتسسسسؤوŸأ Úب ينقت-لأو ي-ن-ف-لأو
طيسشن-ت-لأ““ ت’ا‹ ‘ ة-ي-ب-يرد-ت تأرود نا-م-سضب
ةفاسضإ’اب ““دسس÷أ ةغلو Êامسس÷أ Òبعتلأو ءاقلإ’أو

حتفبو ،يرسصبلأ يعمسسلأ لا‹ ‘ ةينقت بنأوج ¤إأ
جمأربو يسصبÎم مامأأ هتأءاسضفو هقفأرمو هتبتكم
ةرأدإأ لبقتسست ،لباقŸأ ‘ .اهلÓغتسس’ نويزفلتلأ
‘ ةينأديم تاسصبرت ‘ دهعŸأ ةبل-ط نو-يز-ف-ل-ت-لأ

ة-سصر-ف م-ه-ح-ن“و ،ير-سصب-لأ ي-ع-م-سسلأ ت’ا‹
اهجتني يتلأ لامعأ’أ رئاسس تأءاقتنأ ‘ ةكراسشŸأ
قلعتŸأ اهفيسشرأاب دهعŸأ دوزت ا-م-ك ،نو-يز-ف-ل-ت-لأ
.امنيسسلأو حرسسŸاب
ىعسسم““ نمسض اهفّنسصو ةيقافت’أ ر-م-ي-ح-ل-ب ن-ّم-ثو
،““اندÓب ‘ ةفرعŸأ داسصتقأ ءان-ب ل-جأأ ن-م ل-م-ع-ي
داسصت-قأ““ ¤إأ ة-ي-لا-سصت’أ ة-يؤور-لأ ر-يزو-لأ د-ن-سسأأو
ىلع دمتع-ي ج-ه-ن-لأ أذ-ه ّنأأ ا-ح-سضو-م ،““ة-فر-عŸأ
ميهافم ةثÓث دمتع-يو ““لا-سصت’أ تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت““

هآأر يذلأو ،““يرسشبلأ رامثتسس’أ““ ا-هزر-بأأ ة-ي-سسي-ئر
ضشاعنإأو ريوطتو ةينهم تأءافك ءانبل““ ةسصرف ريزولأ

‘ ريزولأ Èتعأ ““ةفرعŸأ““ ضصوسصخ-بو.““ة-فر-عŸأ
ةيجهنم ¤إأ جات– اهنكلو ،ة-حا-ت-م““ ا-ه-نأأ ه-ت-م-ل-ك
ةقيرطلاب اهلÓغت-سسأ ة-م-ث ن-مو ا-ه-ي-لإأ لو-سصو-ل-ل
يذلأ Êاثلأ موهفŸأ ر-م-ي-ح-ل-ب فا-سضأأو ،““بسسنأ’أ
راسسم ‘ ةيسساسسأ’أ»ـب اهفسصو يتلأ براجتلاب قلعتي
امه Úيسسيئر Úطرسش ىلع موقت اهرابتعاب ةيمنتلأ
.““لايجأ’أ Úب مكأÎلأو ةيرأرمتسس’أ
نأدعاسست براجتلأو فراعŸأ““ ّنأأ ريزولأ حسضوأأو

لمعلأ ةرورسض““ :ىلع أًدّدسشم ،““ةبلسص ةدعاق ءانب ‘
هنوك يقÓخأ’أ رامثتسس’أ ريو-ط-ت ى-ل-ع ةأزأوŸا-ب
روÙأ فيسضيل ،““رأوح تاعمت‹ ءان-ب-ل ا-ي-سسا-سسأأ
اÃ قلعتŸأو ة-فر-عŸأ دا-سصت-ق’ Òخأ’أو ثلا-ث-لأ
ضس“““ اهنأأ لاق يتلأو ““ةيوبÎلأ ميقلأ ةكبسش““ هامسسأأ

.““ةيباجيإ’أ ةكأرسشلأو Òغلأ مأÎحأ اهمهأأ ئدابم
ث.ق^

4202 ةنسس ¤إإ ّدت“

يمومعلا نويزفلتلاو ضضرعلا نونف دهعم Úب ةكارشش ةيقافتا



ةليترلا

انوروك ىلع بلغتي تأونصس701 ـب رّمعم

fiايقيرفا ةقلامع ىلع قؤفتي زر 

،زرحم سضاير ،يتيسس رتسسسشنام يدانل يرئازجلا يلودلا تاب ^
يف ةقرافأ’ا نيمسساحلا نيررمملا بيترت يف ةيناثلا ةبترملا لتحي
يف هل روهظ لوأا ذنم ةرك93 مدق ثيح ،ةيزيلجن’ا ةلوطبلا خيرات
.ةيناطيربلا ةفاحسصلا بسسح ،5102-4102 مسسوم ““غيل ريميربلا““

مجاهملا مهنم ةيقيرف’ا ةركلل ريطاسسا ةدع ىلع يرئازجلا قوفتو
رويابيدأا ليوناميإا ،يتيسسو لانسسرأاو ماهنتوت ةيدنأ’ قباسسلا يلوغوطلا
اياي يراوفي’او رانييب نافيتسس يقيرفا بونجلا نم لكو (ةريرمت63)
.(دحاو لكل ةريرمت23) يروت

اكيجلب ¤ا قافؤلا نم ..فؤصصؤب
ةرك يف ةيرئازجلا ةبهوملا مسسح ^

بعلي يذلا ،فوسصوب قاحسسا ،مدقلا
ثيح ،هلبقتسسم فيطسس قافو يدانل
مسسوملا يكيجلبلا يرودلا يف بعليسس
اديدحتو ،ةراعا لكسش ىلع مداقلا
يدان هكلمي يذلا ،لامول يدانب

نأا عقوتملا نم ثيح ،يتيسس رتسسسشنام
زرحم سضاير فوسصوب محازي

هتبرجت يف حجن لاح يف Óبقتسسم
.اكيجلب يف

انورؤكب باصصم ةحصصلل سسرا‡007.1
ةعباتمو دشصر ةنجل وشضع فششك ^
دبع روشسيفوربلا ،انوروك سسوريف
يلاوح ةباشصا نع ،لاحكشس ميركلا

سسوريفب ةحشصلا يشسرامم نم007.1
ذنم (91-ديفوك) دجتشسملا انوروك

يشضاملا رياربف رهشش ةحئاجلا روهظ
سسوريفلا اذه نأا ادكؤوم ،دلبلا يف
لك يف ““عيرشس دج““ لكششب روطتي
يف روشسيفوربلا لاقو .ملاعلا ءاحنأا

لوح يملع ءاقل لÓخ ةئبوألا ملع
ةكرششلا هتمظن91-ديفوك
انلخد دقل““ ““ريك لاتياف““ ةيرئازجلا

نود برح يف ةحئاجلا ةيادب ذنم
دج برح يهو ةريخذ لو حÓشس
ةحئاجلا““ نأا ىلإا راششأا مث ،““ةدقعم

ةقلعتملا تايطعملاب لدتشسم ،اهجراخو رئازجلا يف ““ةعرشسو ةوق تدادزا
عباتنو عشضولا ىلع ايلاح رطيشسن““ لوقلاب سصتخملا تاذ عباتو .ةلاحلا روطتب
.““تاروطتلا

 رصشنلا ةلوؤؤصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ02ـل قفوŸا م0202ةيليوج11 تبصسلا

ةسسسسؤوملا تاونسس701ــلا هرمع زواجت رمعم سسيمخلا سسمأا لوأا رداغ̂ 
نم هيفاعت دعب جيريرعوب جربب ريدغ جرب ةيدلبب ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا

.ناكسسلا و ةحسصلل ةيلحملا ةيريدملا نم ملع ام بسسح ،انوروك سسوريف
جرب ةنيدمب ،3191 ديلاوم نم ،يفاعتملا رمعملا نأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو
عم هل ةيبطلا ةياعرلا ميدقتو سضيرملا لزع مت““  هنأاب فاسضأاو ،جيريرعوب
دعب ليلاحتلا جئاتن تتبثأا نيح ىلإا يرود لكسشب ةمزÓلا سصوحفلا ءارجإا
لوا ىفسشتسسملا ةرداغمب هل حامسسلا مت ثيح ،سسوريفلل هلمح ةيبلسس كلذ
تحت هعسضو عم ةريبكلا هتلئاع دارفأ’ ةريبك ةحرف طسسو ،سسيمخلا ،سسمأا
““.يلزنملا لزعلا جمانربل اقفو ةظحÓملا

مÓصسإلأ ميلاعت هصضفري دجصسŸ ايفوصص ايآأ ليو– :يرهزأأ
،رهزأÓل قباسسلا ليكولا دكأا̂ 

:نإا ،ةعمجلا سسمأا ،ناموسش سسابع
ةدابعلا رود مرتحي مÓسسإ’ا““
زوجي ’و ،تانايدلا فلتخمل
’ املثم ،دجسسمل ةسسينكلا ليوحت
،ةسسينكل دجسسملا ليوحت زوجي

ركفلا يف سضوفرم أادبملا اذه
رود مارتحا بجيو ،يرهزأ’ا
.““تانايدلا عابتأا لكل ةدابعلا
وهف مÓسسإ’ا سصخي ام““ :فاسضأاو

وهف ةيدوهيلا سصخي امو ،يحيسسم وهف ةيحيسسملا سصخي امو ،يمÓسسإا
ميلاعت عم قفتم ريغ فرسصتو زفتسسم (يكرتلا) فرسصتلا اذه ،يدوهي
مهسصرح مهنع فرع يذلاو حلاسصلا انفلسس اهقبطو اهانفرع يتلا مÓسسإ’ا

.““اهب سساسسملا مدعو اهتياعرو نيرخآ’ا تاسسدقم ىلع
 يئاذغ درط278 ـب عÈتت ارصسيؤصس ةرافصس

،يئادغ درط278ـب ،رئازجلاب ارسسيوسس ةلود ةرافسس تعربت ^
،انوروك ءابو ةحفاكم يف اهتاردق زيزعتل ،يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلل
قطانم يف ةسصاخ رطخلل نيسضرعملا ناكسسلا تاجايتحا ةيبلتو
،سسما ““كوبسسيافلا ““ ىلع ةرافسسلا نايب يف ءاج ام بسسحو.لظلا
يعوطتم دوهج عيجسشت راطإا يف يتأات تاعربتلا هذه هنإاف ،ةعمجلا
 .رمحأ’ا لÓهلا

ثد◊ا لÓظ ‘

لظلا لصصافمو لظلا قطانم Úب
،محرت’ ةمزلم يكف Úب اهات عودıا نطاوŸاو رودغŸا نطولا ^
سشيمهتلا اهيلع سسروم ¤وأ’ا ،لظلا لصصافمو لظلا قطانم
ةيناثلاو ،ةيمنتلاو ةير◊ا سسمصش اهيلع قرصشت ⁄و ءاصصق’او
Òغ ىوقلاب اهيلع حلطصصا يتلاو ،ةيفÿا ةلودلا ةطلصس تلكصش
مصساقتتو ماعلا لاŸا بهنت ،ةيزاوم ةرادا اهل جصسنتل ،ةيروتصسدلا
باصسح ىلع ،جراÿاو لخادلا ‘ Úعفتنم عم عفانŸاو حلاصصŸا
.نطاوŸا اصضرو ةماعلا ةحلصصŸا

ةديعب تلظ يتلا ت’اÛاو تاءاصضفلا لك لزتخت لظلا قطانم
تهجوت دقو ،دÓبلا مومع ‘ لصصا◊ا Òيغتلاو ةيمنتلا نع

رصشادŸاو ةيئانلا قطانŸا ¤ا ة’ولا ةموك◊ا ءاقل ‘ راظنأ’ا
اهفاوحو ىÈكلا ندŸاب ءايحأاو تاهج ىتحو ،ةلوزعŸا يتاصشŸاو
لكصشت ’ يتلا كلت ةصصاخو ،نامر◊او رقفلاو سشيمهتلا Êاعت
.رورŸا ةكرح اهب Ìكت  ةيرصضح ةهجاو
اهقح نم ىتح ةمورfiو ةيصسنم ةصشمهم لظلا قطانم تلظ دقو

’إا ةيرئاز÷ا ايفارغ÷ا يقابب اهطبري دعي ⁄و ،““عيرلا““ عيزوت ‘
يقاب امأا ،تلقنت امثيح كقفارت يتلا ،طقف ءابرهكلا ةكبصش
عقوقتلا ¤ا اهلهأاب عفد ام ،هراظتنا لاط ملح اهنإاف تامدÿا
ادعب ةرهاظلا تفرعو ،ةنيدŸا حور نوصسفنتي ثيح ،حوزنلاوأا

ثيح ،ةيومدلا ةيرصشعلا لÓخ ةيفيرلا قطانŸا رحصص اÒطخ
تناك يتلا يهو ،نمأ’ا نع اثحب ندŸا فاوح ¤ا ناكصسلا أا÷

سسيفنتلل ءاصضفو ميقلل Óهنمو ،قوصسلل ايعون انو‡ لكصشت
 .هيفÎلاو
سسمصشلا ةعصشأا اهلخدت ’ يتلا لظلا قطانم نأا رابتعا ىلعو
‘ ةصشمهŸا قطانŸا ناف ،ةئبوأ’او سضارمأÓل ةرؤوب نوكت ام ةداع

تاعمجتلا يقاب عم ةنراقم فلختلا رهاظم ‘ ةقراغلا ةيمنتلا
لاكصشأا فلتخÃ ةددهم تلازامو تناك ةيرصض◊ا ةيناكصسلا
اهتنب يتلا ةيقارلا نوجصسلا موتÙا اهÒصصم ،فنعلاو فارحن’ا
نآ’ا يهو ،تايفصشتصسŸاو سسرادŸاو عناصصŸا لدب ““لظلا لصصافم““

‘ ناعمإ’او Íغلا رهاظم اهنع عفري يقيقح لفكت ¤ا ةجاح ‘
ءاقل ‘ انصسŸ دقو ،سسيئرلا جمانرب هيلا ىعصسي ام وهو ،ءاصصقإ’ا
يقابب اهتÓصص ززعي ام ،عقاولاب هطابترا ىدم ة’ولا ةموك◊ا
لماع ¤ا اهلوحيو ،اعصساو قفأ’ا اهمامأا حتفيو ةينطولا ةعومÛا
.لمأاو  ةورثو ءانب

دعب نايعلل ترهاظت يتلا ،لظلا لصصافم كانه ،لباقŸا ‘و
،مك◊ا نم باحصسن’ا ‘ هتين نÓعاو ،قباصسلا سسيئرلا سضرم
ةطلصسلا سسرا“ اهعقاوم ‘ تصسÎ“و ةصصرفلا ترمثتصسا يتلا
فلتfl ىلعو ،ةيروتصسدلا تاصسصسؤوŸاو رطأ’ا جراخ ةيلعفلا
سسيئرلل ةروصص ءارو ةيفتfl ،ايدومعو ايقفأا ،تايوتصسŸا
،تي“و يي– ،ررقت ،�قت ةيزاوم ةلود ¤ا تلو–و ،سضيرŸا

سصاخصشأا اهب عفتني ةقيصض حلاصصم قفو ،كاذ طقصستو اذه عفرت
لاŸا بهن اهمه ،سصاخصشأÓل ء’ولاو ةحلصصŸاب نوطبترم نونيعم
’و بيصسح Óب ،يراد’او ›اŸا داصسفلا رهاظم لك دامتعاو ماعلا

 .بيقر
،اهيلإا Òيغتلا راطق لوصصو نكÁو ةفورعم لظلا قطانم تناك اذاو
ةكرحك يبعصشلا كارحلل ايصساصسأا ادفار تلازامو تناك اهنأاو ةصصاخ

ديلا عصضو لهصسلا نم سسيل هناف ،ةيروطصسأاو لب ةيخيرات ةيعمت‹
ديي– مغرو هنأا ثيح ،ةيمرهلا  اهتادادتماو لظلا لصصافم ىلع

ططختو ركفت تناك يتلا ةيروتصسدلا Òغ ىوقلل ءادوصسلا ةفرغلا
اهعرذأا نإاف ،نوجصسلا ‘ اهعادياو اهتمكاحÃ ،نو“و لو“و
Òيغتلا راصسم ىلع سشوصشي وأا لطعي ارطخ لظت ءافÿا ‘ ةرصشتنŸا

نوناقلاو ق◊ا ةلود ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا ميق ديصسŒو
ىوقلا رثأا عبتت ناف ،كصش نود نمو .ةنطاوŸا عمت‹و ،تاير◊او
تاونقلا نم Òثكلا ةعجارم ¤ا امتح يدؤويصس  ةيروتصسدلا Òغ

نم ةيادب ،ءاطغلا اهتصسرامŸ رفوت يتلا ةينوناقلا تايلآ’او ةيراد’ا
ت’ا‹و ةيزكرŸا ةرادإÓل ةرطؤوŸا Úناوقلا ¤ا ،روتصسدلا
،ةياب÷او ةيزاوŸا قوصسلاو ،تاصسصسؤوŸا ءاصشناو رامثتصس’ا

ت’اكولا ىقبت نأا فصسؤوŸا نمف ،ةيمومعلا كونبلا ةنمقرو حÓصصاو
تاباصس◊ا رارغ ىلع ،ةزكر‡ ةيتامولعم ةكبصشب ةطبترم Òغ

اهيف ” يتلا ةلاكولا ىدل ’إا لاŸا بحصس نكÁ ’ ثيح ،ةيديÈلا
درو ،ةيلÙا تاعامجلل ةÒصسŸا Úناوقلا ¤ا ’وصصو ،باصس◊ا حتف
تئيه يتلا ت’اÛا نم اهÒغو ،ةيدلبلا سسيئر رودل رابتع’ا

.ةرذقلا اهتبعل ةيروتصسدلا Òغ ىوقلا اهيف بعلتل اصصيصصخ تننقو
ي◊اصص ىفطصصم ^

0202 يرفيف81 ‘ رصشن ^

  راجتلا قرؤؤي Òخألا رج◊ا
لÓخ ةيروهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا ةديدجلا ريبادتلا سسما تلخد ^

لقنلا ةكرح تعنم يتلاو ،ذيفنتلا زيح سسما لوأا هسسأارت يذلا عامتج’ا
لقن ةكرح دوسست ةيبابسضلا ىقبت نيح يف ،تاي’ولا نيب سصاخلاو يرسضحلا
درجمبو .ةمسصاعلا قاوسسأا ىلإا لخدت يتلا كلت ةسصاخ ،تاي’ولا نيب علسسلا

لسصاوتلا تاحفسص ىلع تاقيلعتلا تلاوت ،سسيمخلا ءاسسم ةميلعتلا رودسص
تابكرملاب سصاخسشأ’ا لقنت ةكرح يف سضومغ نم هتلمح امل ارظن يعامتج’ا
لقنت ةكرح نأاسشب تاحيسضوت ةيأا ““ةيئاقولا““ ةميلعتلا لمحت مل نيح يف ،ةسصاخلا
ىلع علسسلا عيزوتو نيومت ةيلمع يف ’Óخ هنع رجني دق ام تاي’ولا نيب علسسلا
      .قاوسس’ا



يو-ه÷ا ضشت--فŸا ح--صضوأاو ^
هفارصشا ىدل ط-صسو-لا ة-طر-صشل

مÓتصساو ميلصست مي-صسار-م ى-ل-ع
ىوتصسم ىلع ترج يتلا ماهŸا

ينبب ماظنلا ظفح ةد-حو ر-ق-م
ن-مأا ضسي-ئر بي-صصن-ت نأا ,دار--م
ةدع دلقت يذلا ديد÷ا ةيلولا

‘ يتأاي نمألا كلصسب تايلوؤوصسم
يتلا تÓيوحتلا ة-ل-صسل-صس را-طإا

ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ا-ه-تر-ط-صس
ةيجهنŸ اقيبطت ينطولا نمأÓل
تا-ي-لوؤو-صسŸا ى-ل-ع لواد--ت--لا
ع-ي--م÷ ة--صصر--ف--لا ة--حا--تإاو
بصصا-ن-م د-ل-ق-ت-ل تاءا-ف--ك--لا
.ةيلوؤوصسŸا
,ةيج-ه-نŸا هذ-ه م-ها-صست ا-م-ك
قلخ ‘ ,لوؤوصسŸا تاذ فيصضي

يتلا ةردابŸاو ضسفان-ت-لا خا-ن-م
ةماعلا ةيريدŸا امهي-لإا ى-ع-صست
حاجنلا اينمتم ،ينطولا ن-مأÓ-ل
يذلا ،ةيلولل د-يد÷ا د-فاو-ل-ل
نمأا ضسأار ىلع Úع نأاو هل قبصس
يزيت ،ةمصصاعلا ر-ئاز÷ا ة-يلو
ضسيئرلا اركاصش ،ةر-يو-ب-لاو ،وزو
يتلا تادوهÛا ىل-ع ق-با-صسلا
ضسأار ىلع هنييع-ت ذ-ن-م ا-ه-لذ-ب
.ةيلولا

ةطرصشلا ديمع Èع ،هت-ه-ج ن-م
وه هنانتماو هر-ك-صش ن-ع Úم-ط

ءاب-ترو تارا-طإا ع-ي-م÷ ر-خآلا

ةليط هوقفار نيذلا ةيلولا نمأا
ةينمألا ةئيهلا هذهل هصسأارت ةÎف
ن-مأا ى-ل-ع ظا-ف◊ا ل--جأا ن--م
ةصصاخ ،ÚنطاوŸا تا-ك-ل-ت‡و

ي-ت-لا ة-ق-با-صسلا ةÎف-لا لÓ--خ
ن-م د--يزŸا لذ--ب تعد--ت--صسا
ي--صشف--ت بق---ع تادو---هÛا

.91-ديفوك ضسوÒف
د-يد÷ا ضسي-ئر-لا ىد-بأا هرود-ب

ةقثلا-ب هزاز-ت-عا ة-يلو-لا ن-مأل
ىلع هنييعت-ل ا-ه-ب ي-ظ-ح ي-ت-لا
مدعب ادهعتم ةديلبلا ةيلو ضسأار
عم قيصسنت-لا-ب د-ه-ج يأا را-خدا
لجأا ن-م ناد-يŸا ‘ ءا-كر-صشلا
قيبطت و ةيطرصشلا ماهŸا ةيدأات
.ةيروهم÷ا Úناوق
ميصسارم رصضح د-ق-ف ,ةرا-صشإÓ-ل
ما--هŸا مÓ--ت--صساو م--ي---ل---صست
مهصسأار ىلع ةيئلولا تاطلصسلا
اذ-كو ،ر-صصيو-ن لا-م--ك ,›او--لا

ددعو ين-طو-لا ن-مألا تارا-طإا
.Úيذيفنتلا ءاردŸا نم

‘ ةيئز÷ا ةكر◊ا تفرع امك
ليو– ةيلولا نمأا ءاصسؤور كلصس
ديمعلا فيطصس ةيلو نمأا ريدم
ةينداغز ديصسلا ،ةطرصشلل لوألا

fiيزيت ةيلو ¤إا  ،حلاصصلا دم
نمأا ضسيئر بئان Úيعت ”و ،وزو
رون حابطوب““ ةن-ي-ط-ن-صسق ة-يلو
ة-يلو ن-مأا ضسأار ى-ل-ع““ ن-يد-لا

.فيطصس
01 ة--كر◊ا هذ--ه تصسم د--قو
رئاز÷ا ا-ه-صسأار ى-ل-ع ،تا-يلو
،ضسادرموب ،ةبانع، ة-م-صصا-ع-لا

،ةف-ل÷ا ،وزو يز-ي-ت ،ف-ي-ط-صس
نم ةيادب متيصس هنأا انملع دقو
ءاصسؤور بيصصنت ‘ عورصشلا مويلا
لصصاوتتو دد÷ا تايلو-لا ن-مأا

موي ةياغ ¤ا بيصصنتلا ة-ي-ل-م-ع
. Úنثلا

     ل .ع /و.ق  ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

لماششلا رجحلا لإا قبي مل
!لحك يلكلاو

تايلو نم ةب-عر-م را-ب-خأإ ا-ن-ي-تأا-ت مو-ي ل-ك ^
انوروكب تابا-صصإلإ ما-قرأإو ة-ي-ل-خإد-لإ ن-طو-لإ

،تايفولإ اهعم عفترتو ،تائŸاب ايموي فعاصضتت
‘ ة-ل-ج-صسŸإ ةرا-صسÿإ ي-ه Èكألإ ة-ب--ي--صصŸإو
عفدي لإز ام يذلإ يبطلإ هبصشو يبطلإ مقاطلإ

‘ ف-ق--ي ن‡ ه--تإرا--طإإ ن--م د--يزŸإ مو--ي ل--ك
 .ءابولإ ةبراÙ ¤وألإ فوفصصلإ

اه-تذ-خ-تإ ي-ت-لإ تإءإر-جإلإ ل-ك نأإ ة-ب-ي-صصŸإو
ةهج نمف ،حجنت ⁄ ءابولإ ءإوتحل تاطلصسلإ
ةر-م-ف ،ىر-خأإ ر-خؤو-تو Ó-جر مد-ق-ت ة-ط-ل-صسلإ
ن-م تإر-مو ر-ه-ظ-لإ د-ع-ب ة-ث-لا-ث-لإ ن-م ر--ج◊إ
‘ ايل-ك إر-ج-ح ا-نا-ي-حأإو ،ة-ن-ما-ث-لإو ة-صسماÿإ

.ايئزج إرجح ىرخأإو تايلو
نوÎهتصسي نونطإوŸإ لإز ام ىرخأإ ةهج نمو
لك مهعدر-ت ⁄و ،ءا-بو-لإ ر-ط-خ ن-م نو-ل-ل-ق-يو
ءابولإ دصصحي امدن-ع ى-ت-ح ة-ل-ج-صسŸإ ما-قرألإ

امو ةملعلإو ةركصسب ‘ املثم اهلمكأاب تÓئاع
سسمأإو ،مئلولإو سسإرعألإ نوميقي سسانلإ لإز
نولإوم بصصن ةمصصاعلإ ىلع ديعب سسيل طقف
ةبيصصŸإو ،ديعلإ سشابك عيبل ةي-صشا-م-ل-ل ا-قو-صس
ع-قإو-لإ قو--صسلإ ل--خإد م--ه ن--م ل--ك نأإ Èكألإ
 .تامامكلإ نوعصضي ل عيرصسلإ قيرطلإ بناجب

ام ،تإءإرجإلإ ىصصقأإ قيبطت لإإ انمامأإ قبي ⁄
ناك املثم ةمامكلإ سسبلب إومزتلي ⁄ سسانلإ مإد
باهذلإو ،ءابولإ راصشتنإ فقو ‘ اهيلع لوعم
لك ىلع ةثÓث وأإ Úعوبصسأإ ةدم يلك رجح ¤إإ
ن-م ل-ك سضير-ع-تو ءا-ن-ث--ت--صسإ نود تا--يلو--لإ
ا-مإإ تا-بو--ق--ع--لإ ى--صصقأل تإءإر--جلإ قÎخ--ي
نإا-ف لإإو ،ةÒب-ك ة-ي-لا-م تا-مإر-غ وأإ ن--ج--صسلإ
ن-م د-يزŸإ ا--ن--م د--صصح--ي--صس م--هإد--لإ ر--طÿإ
ءاحنأإ لك ‘ تايفصشتصسŸإ نأإو ةصصاخ ،حإورألإ
ل-ك لا-ب-ق-ت-صسإ ن--ع ةز--جا--ع ترا--صص دÓ--ب--لإ
ة-ف-ي-فÿإ تا-با-صصإلإ يوذ لا-صسرإإو ،Úبا-صصŸإ
ةلبنقلإ ة-با-ثÃ نو-ك-ي-صس م-ه-تو-ي-ب ‘ جÓ-ع-ل-ل
ن--م د---يزŸإ را---صشت---نإ ¤إإ يدؤو---يو ة---تو---قوŸإ
‘ نواهتلإو ىصضرŸإ ةرايز ببصسب ،تاباصصلإ

Úبا-صصŸإ ل-ب-ق ن-م ر-ج◊إ تإءإر-جإ ق-ي-ب--ط--ت
 .مهصسفنأإ

ءا-ب-غ-لإ بب-صسلإو ر-ط-خ ‘ Úير-ئإز÷إ ةا-ي--ح
دقتعت ةعصسإو ةحيرصش لب-ق ن-م ي-عو-لإ ة-ل-قو
يه ا‰إإ رج◊إ تإءإرجإل عاصصنت ل امدنع اهنأإ
 .ةطلصسلإ سضراعت إذهب
ة-ط-ل-صسلإو ر-ط-خ ‘ Úير-ئإز÷إ ةا-ي--ح م--ع--ن

›Èلإإ اهمامأإ قبي ⁄و ،ةوقب برصضلإ ىلع ة
لد-ب لإإو ،لا-جآلإ بر-قأإ ‘و ل-ما-صشلإ ر--ج◊إ

ل-ج-صسن-صس ا-ي-مو-ي تا-با-صصإلإ تا-ئ-م ل-ي-ج-صست
تا-ئŸإ ح-ب-صصت-صس تا-ي-فو-لإ تإر-صشعو ،فلآلإ

ن-لو ةر-ط-ي-صس ل-ك ن-ع عا-صضوألإ جر--خ--ت--صسو
نكي ⁄ إذإإ إذه ،ءا-عد-لإ ى-ت-ح ا-ه-ع-م ا-ن-ع-ف-ن-ي
!ةرطيصسلإ نع جرخ عصضولإ
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،ريرشس دمfi ،ةطرششلل لوأا ديمع
ةديلبلا ةيلو نمأل اشسيئر

بقإرم ةديلبلاب طصسولإ ةطرصشل يوه÷إ سشتفŸإ ،سسيمÿإ ،سسمأإ لوأإ فرصشأإ
ميصسإرم ىلع ,ينطولإ نمأÓل ماعلإ ريدملل Óث‡ نيدلإ نيز ديرف خيصش ةطرصشلإ

ديمعل افلخ ةيلولإ نمأإ سسأإر ىلع ،ريرصس دمfi ،ةطرصشلل لوأإ ديمع بيصصنت
.ةفل÷إ ةيلو سسأإر ىلع ماهŸإ سسفنب فلك يذلإ Úمط نيدلإ زع ةطرصشلل لوأإ

اهتحفاكمو تاباغلإ قئإرح نم ةياقولإ ماظن ىلع ظافحلإ متيصس اميف

عوبشسألا لÓخ يشضارألا نم راتكه8881 فلتت قئارحلا
ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا تد--كأا ^

دق تاباغلا قئارح نأا تاباغلل
ديزت ةيلامجإا ةحاصسم تف-ل-تأا

لÓخ رات-ك-ه888.1 ن--ع
¤إا2 موي نم دتمŸا عوبصسألا
.طرافلا ةيليوج8
،ةيريدŸا تاذل نايب حصضوأاو
اقيرح381 لي-ج-صست ” ه-نأا

اهردق ةيلامجإا ةحاصسم لمصش
Úب ةعزو-م را-ت-ك-ه888.1
و تاباغلا نم راتكه48.677
ضشارحألا نم راتكه62.574
ن-م را-ت-ك-ه13.636 و
قئارح7 لدعÃ يأا ،لاغدألا

13.01 ة-حا-صسمو مو--ي--لا ‘
.قيرح لكل راتكه
ةماعلا ةيريدŸا ترا-صشأا ا-م-ك
تايلولا Ìكأا نأا ¤إا تاباغلل
يه تاباغ-لا ق-ئار-ح-ب ار-ثأا-ت
05.706 ة-حا-صسÃ ة--يا--ج--ب

،اقيرح32 عوم‹و را-ت-ك-ه
،راتكه165 وزو يزيت اهي-ل-ت
ف-ي-ط--صس و ا--ق--ير--ح14
.اقيرح21 و راتكه05.043
لÓ-خ ه-نأا ،نا-ي-ب-لا فا--صضأاو
8 ¤إا ناو---ج1 ن-م ةÎف--لا

154 ل-ي-ج-صست ” ،ة-ي-ل-يو--ج
ةيلامجإا ةحاصسم لمصش ،اقيرح

،راتكه077.2ر47 ـــب ردقت
نم راتكه70.379 قر-حا و
راتكه03.667 و ،تا-با-غ-لا

130.1.ر73 و ضشارحألا نم
لدعÃ يأا ،لاغدألا نم راتكه
ةحاصسمو ،ايموي ا-ق-ير-ح21
.قيرح لكل راتكه41.6
هنا-ف ، ة-ير-يدŸا تاذ بصسحو
ما-ظ-ن ى-ل-ع ظا-ف◊ا م-ت-ي-صس
تاباغلا قئار-ح ن-م ة-يا-قو-لا
هذيفنت ” يذلا ،اهتح-فا-ك-مو
¤إا كلذو0202 ناوج1 ذنم
‘ ةررقŸا ةلم◊ا ةياهن ةياغ
ج.ق ^        .لبقŸا ربوتكأا13

اهتعانصصل ةيرصس ةصشرول ةمهإدم لÓخ
ةدلقŸا ةمششلا ةدام نم اراطنق31 زجحي فيطشسب ناŸو Úع نما

ة-يلو ن-مأا ح-لا-صصم تن--ك“ ^
ةيرصس ةصشرو كيكفت نم فيطصس

–Îةم-صشلا““ ةدا-م د-ي-ل-ق-ت ف““
،ناŸو Úع ةرئاد ميلقإاب دجاوتت

زجح نع ةيلمعلا ترفصسأا ثيح
ةمصشلا ةدا-م ن-م ارا-ط-ن-ق31
فلآا01 زهاني ا-م ¤إا ة-فا-صضإا
لمحي عيبلل ازهاجو أابعم اصسيك

” امك ةي-م-هو ة-يراŒ ة-مÓ-ع
ةثيدح تادعمو تازيهŒ زجح
،فيلغتلاو بيلعتلا ‘ لم-ع-ت-صست

تبث ضصاخ-صشأا30 فيقو-ت ع-م
. ةيصضقلا ‘ مهطروت
نمأا حلاصصم اه-تر-طأا ة-ي-ل-م-ع-لا
بقع تءاجو ،ناŸو Úع ةرئاد
طروتب ديفت  تامولعم لÓغتصسا

‘ ةصصتfl ةصشرو زوحي ضصخصش

قÓطإا  متيل ،ةمصشلا ةدام ديلقت
ن-م تن-ك-م ة-ع-صسو-م تا--ير–
نا-ك-مو ي-ن-عŸا ة-يو-ه د-يد–

م-ي-ل-قإا-ب د-جاو-تŸاو ه--طا--صشن
ناŸو Úع ة-ن-يد-م ضصا-صصت-خإا
نذإا بجوÃ ه-صشي-ت--ف--ت د--ع--بو
ةباينلا ن-ع ردا-صص ضشي-ت-ف-ت-لا-ب
ة-صشرو فا-صشت-كا ” ،ة--ي--لÙا

–Îرفوتت ةمصشلا ةدام ديلقت ف
يو– ،تازيهجتلا ثدحأا ى-ل-ع
ةدام ن-م ةÈت-ع-م د-ج تا-ي-م-ك
31 ـب ترد-ق ة-ي-حرŸا ة-م-صشلا

فلآا01 زهان-ي ا-مو ارا-ط-ن-ق
أابعم ةدلقŸا  ةمصشلا ن-م ا-صسي-ك
ةمÓع لم-ح-ي ع-ي-ب-ل-ل ز-ها-جو

Œةبلع5841 و ة-ي-م--هو ة--يرا
ةفافل061و ةغراف ة-ي-نو-تر-ك

،Òبك مجح ةيكيتصسÓب ةناوطصسأا
تلآاو تازيهŒ ¤إا ة-فا-صضإلا-ب
بيلعتلا ‘ لمعتصست ةيكيتاموتوأا
30 ف-ي-قو-ت ع-م ،ف-ي-ل-غ-ت--لاو
‘ م-ه-طرو--ت تب--ث ضصا--خ--صشأا
تحتف حلاصصŸا تاذ ،ة-ي-صضق-لا

تاصسبÓم ‘ اق-م-ع-م ا-ق-ي-ق–
.ةيصضقلا
،تاءارجإلا ةفاك لامكتصسا دعب

د-صض ي-ئاز-ج ف-ل--م داد--عإا ”
ةمه-ت ن-ع ة-ثÓ-ث-لا Úطرو-تŸا
ة-عا-ن-صصل ة-ير-صس ة-صشرو ءا--صشنإا
 لصسرأا ،ةمصشلا ةدام ديلقتو
ةصصتıا ةيئاصضق-لا تا-ه-ج-ل-ل
. ةيصضقلا ‘ تبلل

 جلشصل ىشسيع ^

جلاعŸا فيكلا نم Òطانق01 زجح
 سضّيبلاب عوبشسأا نم لقأا ‘

قيصسنتلابو ، ضضّيبلاب ةيرئاز÷ا كرام÷ا رصصانع تنك“ ^
نم راطن-ق71.5 زجح نم يب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا ضشي÷ا ع-م
يتيدلب Úب طبارلا قيرطلا ىوتصسم ىلع جلاعŸا فيكلا
. خيصشلا يديصس ضضيبألاو تاوبرا

عفدلا ةيعابر ةهوبصشم ةرايصسل ةدراطم لÓخ ت“ ةيلمعلا
هتدراطم دعب مÓظلا حنج ‘ رارفلاو اهكÎب اهبحاصص ماق
ضشيتفت ةيلمع ترفصسا ثيح، كرام÷ا رصصانع فرط نم
Úح ‘ اهزجح ” يتلا ةروكذŸا ةيمكلا ىلع روثعلا نم
ذل يذ-لا ة-ب-كرŸا بحا-صص ن-ع ة-يرا-ج ثا-ح-بألا لاز-تل
رارفلاب
نم لقا فرظ ‘و ،اهعون نم ةيناثلا ةيلمعلا هذه دعتو
فيقوت نم ،ةكÎصشŸا حلاصصم تنك“ نأا دعب ،طقف عوبصسأا

ىلعو8v اطويط عون نم ةرا-ي-صس Ïم ى-ل-ع و-هو ضصخ-صش
اهزجح ” يدنهلا بن-ق-لا ن-م غ-ل-ك72وÒطانق5 اهنت-م

Ãةنيزيرب ةيدلب ءارحصصب ةلد نب يصساح ةقطن.
لاقره نب.م ^

 قدانفلإ دحأإ لخإد دÓيم ديع ةلفح ةماقإإ دعب

قرخ ‘ اوطروت اشصخشش43 فيقوت
 نارهوب رج◊ا تاءارجإا

كÎلإ Úع ةر-ئإد ن-مأل ة-طر-صشلإ ح-لا-صصم تن-ك“ ^
اصصخصش43 فيقوت نم ،سسمإ لوإ ،نإرهو ةيلو نمأاب
Óك نمو ةنصس03و ةنصسÚ 02ب ام مهرامعأإ حوإÎت
يحصصلإ رج◊إ تإءإرجإإ قرخ ‘ إوطروت ،Úصسن÷إ
.انوروك سسوÒف  راصشتنإ  نم دحلل يئز÷إ

ظ-فاfi مÓ-علا-ب ف-ل--ك--م بصسح ة--ي--ل--م--ع--لإ هذ--ه
ىلع ءانب تءاج ، ““رجفلإ““ ـل ،ميلصس ةويرع ،ةطرصشلإ
ة-يزإÎحلإ تإءإر-جإل مرا-صصلإ ق-ي-ب-ط-ت-ل-ل سصر◊إ

لÓ-غ-ت-صسإو ، قدا-ن-ف-لإو تÙÓإ ة-ب-قإر-م تا-ي-ل-م-عو
Ÿكلت  رصصانع اهيلع تلصص– يتلإ ةي-نإد-ي-م تا-مو-ل-ع
دوجو اهداف-م سصا-صصت-خلإ عا-ط-ق Úمأا-ت-ل ة-ح-ل-صصŸإ
دحإ ىوتصسم ىلع دÓي-م د-ي-ع-ب نو-ل-ف-ت-ح-ي سصا-خ-صشأإ
ليللإ تاعاصس ‘  كÎلإ Úعب ليفورت يحب قدانفلإ
ثيح ، يحصصلإ رج◊إ مإÎحإ مدع عم إذهو ،ةرخأاتŸإ

ةمهإدم ةيلمعب ركذلإ ةفلاصس ةطرصشلإ حلاصصم تماق
،Úصسن÷إ Ó-ك ن-م ا-صصخ-صش43 فيقو-ت ن-ع تر-ف-صسأإ
،اصشيصش لامعتصسإ عم ةيلوحكلإ تابورصشŸإ نو-لوا-ن-ت-ي
Úنثإو ةيلوحكلإ تابورصشŸإ نم ةعج46 زجح ” نيأإ

ة-ثÓ-ثو ،ى-ق-ي-صسو-م زا-ه-جو ،ا-صشي-صشلإ تإرورا-ق ن-م
¤إإ سصاخصشألإ عيمج ليو– ” ثيح ،توصص تإÈكم
ىلع ناكŸإ Úعب نيدجإوتم إوناك نيذلإو ةحلصصŸإ رقم
مهدصض ءإرجإإ ” ثيح ،قدنفلل عباتلإ حبصسŸإ ىوتصسم
يحصصلإ رج◊إ مإÎحإ مد-ع-ب ق-ل-ع-ت-م Êو-نا-ق ءإر-جإإ
مإÎحإ مد-عو Úصصخ-صش ن-م Ìكأإ ع-م-ج-ت-لإو ي-ئز÷إ
يئاصضق فلم زا‚إ عم ،يد-صس÷إ د-عا-ب-ت-لإ تإءإر-جإإ

قد-ن--ف--لإ ق--ل--غ حإÎقإ ع--م قد--ن--ف--لإ بحا--صص د--صض
. ةلإدعلإ مامأإ مهÁدقتو

 سسانيا.م ^

ةŸاق ‘ هلزنÃ هشسفن قنششي باشش
طصسو-ل ة-ي-ندŸإ ة-يا-م-ح-ل-ل مد-ق-تŸإ ز-كرŸإ ل-خد-ت ^

ثداح لجأإ نم ةŸاق ةيدلبب  سسمأإ لوأإ ءاصسم ةنيدŸإ
.م““ باصشلاب رمألإ قلعتيو ،““ رات-صس““ ة-ط-صسإو-ب ف-ن-صش

نم هلقن ”و ،ناكŸإ Úع ‘ ‘وتم دجو ،ةنصس92 ،»ي
ميك◊إ ىفصشتصسم ¤إ ةيندŸإ ةيام◊إ نإوعإ فرط
.ةيرورصضلإ تإءإرجلإ ءافتصسإ دعب يبقع

سس.ي ^

قباطلا نم تطقشس زوجع ةافو
ةنيطنشسقب نايزوب ةماحب لوألا

‘ ،اهفتح زوجع سسيمÿإ سسمإ لوأإ ءاصسم تيقل  ^
دجإوتŸإ اهنكصسŸ لوألإ قباطلإ نم ا-ه-طو-ق-صس با-ق-عأإ
. ةنيطنصسقب نايزوب ةماح ‘ ةيلول÷إ يحب
ةماح ةيندŸإ ةيا-م-ح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لإ ةد-حو-لإ تل-خد-ت
ةعا-صسلإ دود-ح ‘0202 ةيليو-ج90 مو-ي  نا-يزو--ب
ةيدلب   ةيلول÷إ يحب قئاقد قئاقد عبصسو ةصسداصسلإ

ثداح لجأإ ن-م كلذ و ، ة-ن-ي-ط-ن-صسق-ب نا-يزو-ب ة-ما-ح
فلخ ثدا◊إ ، ول-ع ن-م ة-ي-ح-صض طو-ق-صس ‘ ل-ث-م-ت-ي

ةددعتم ،ةن-صس48 ،ى-ث-نأإ سسن-ج ن-م ف -ز ة-ي--ح--صض
رثإإ ةيوي◊إ فئاظولإ فقوت لي-ج-صست ع-م تا-با-صصإلإ

راتمأإ50 ولع نم ةيانبل لوألإ قبا-ط-لإ ن-م ا-ه-طو-ق-صس
ثث÷إ ظ--ف--ح ة--ح--ل--صصم ¤إإ ا--ن--فر--ط ن--م تل---ق---ن،
. ةنيطنصسق سسيداب نبإإ يعما÷إ ىفصشتصسŸاب

   سس.ي ^

فÎ– ةينطو ةكبششب ةحاطلا
ميتنشس رايلم2 زجحو بشصنلا

كيك-ف-ت ن-م ف-ي-ط-صس ة-يلو ن-مأإ ح-لا-صصم تن-ك“  ^
بصصن-لإ فÎ– دإر--فأإ8 نم نوكتت ة-ي-ن-طو ة-ك-ب-صش
غلبم هبلصس ” ÚنطإوŸإ د-حأإ تفد-ه-ت-صسإ لا-ي-ت-حلإو
فيقوت عم ،ميتنصس رايلم20 ـلإ زهان Èتعم دج ›ام
إذكو ،›اŸإ غلبŸإ لماك عاجÎصسإو ةباصصعلإ دإرفأإ لك

تنا-ك ة-ي-نوÎك-لإإ تإد-ع-مو تا-ب-كر--م  ثÓ--ث ز--ج--ح
¤إإ ةفاصضإلاب لايتحلإو بصصنلإ تايلمع ‘ لمعتصست
.““Úياكوك““ ةبلصصلإ تإردıإ نم ةيمك
نمأل ةيئاصضقلإ ةيطب-صضلإ ل-ب-ق ن-م تر-طأإ ة-ي-ل-م-ع-لإ

د-حأإ ا-ه-عدوأإ ىو-ك-صش بق-ع كلذو ،يا-ب ح-لا-صص ةر-ئإد
قيرط نع لايتحلإو بصصنلل هصضرعت رثإإ ،ÚنطإوŸإ

سصخ-صش فر-ط ن-م ي-عا-م-ت-جلإ ل-صصإو-ت-لإ ل--ئا--صسو
ـلإ زهان Èتعم ›ام غلبم هبلصس ةيمهو ةيوه لمعتصسي
تاير– قÓ-طإإ ” رو-ف-لإ ى-ل-ع ،م-ي-ت-ن-صس را-ي-ل-م20
دحأل لصصوتلإ نم ÚققÙإ تن-ك-م ة-ع-صسو-م ثا-ح-بأإو
اهلمع-ت-صسي ي-ت-لإ ة-ب-كرŸإ لÓ-خ ن-م ة-با-صصع-لإ دإر-فأإ

نذإإ ىلع لوصص◊إ ” ةيلÙإ ةباينلإ عم قيصسنتلابو
بر--غ--لإ تا--يلو ىد--حإل سصا--صصت--خلإ د--يد--م--ت--ب
هبتصشŸإ فيقوت ” رصصانعلإ ةكنح لصضفبو ،يرئإز÷إ

رخآلإ ولت دحإولإ ةباصصعلإ دإرفأإ يقابو يصسيئرلإ هيف
غلبŸإ عاجÎصسإ عم ،يصسايق دج ينمز فرظ ‘ كلذو
ميتنصس رايلم20 ـب ردقŸإو ةيحصضلإ نم بولصسŸإ ›اŸإ

لصصإوتلل لمعت-صسي نا-ك يذ-لإ ›آإ مÓ-عإإ زا-ه-ج إذ-كو
تإدعمو ةزه-جأإ ¤إإ ة-فا-صضإلا-ب ا-يا-ح-صضلا-ب عا-ق-يإلإو
ةبلصصلإ تإردıإ نم ةي-م-ك إذ-كو ىر-خأإ ة-ي-نوÎك-لإإ
تابكرم30 ثÓ-ث ز-ج-ح ن--ع كي--ها--ن ،““Úيا--كو--ك““

.مهتÓقنت ‘ اهنولمعتصسي إوناك ةيحايصس
تإءإرجإلإ ةفاك لامكتصسإ دعبو ةيئاصضقلإ ةيطبصضلإ
د-صض ة-ي-ئإز-ج تا-ف-ل-م تد-عأإ ،ة-مزÓ-لإ ة-ي-نو-نا--ق--لإ
، ةكراصشŸإو بصصنلإ ةم-ه-ت ن-ع ة-ي-نا-م-ث-لإ Úطرو-تŸإ

. ةصصتıإ ةيئاصضقلإ تاه÷إ مامأإ هبجوÃ إومدق
جلشصل ىشسيع
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