
 ةيابج عفد نود نونغتشسي ةيزإوملإ قوشسلإ ولماعتم
ةرظتنملإ فاشصنإلإ تابلطتم ىلإإ بيجتشسي نأإ نم دعبأإ يلاحلإ يئابجلإ ماظنلإ”” ^ةيومنتلإو تإرامثتشسلإ ليومت لدب ةلودلإ رييشست تاقفنل تهجو ةيلورتبلإ ةيابجلإ ^

تاشسإردلإ زاجنإ يف ةعماجلاب ةناعتشسلاب ةبلاطم ةيداشصتقلإ تاعمجملإ : ةعانشصلإ ريزو ^بئإرشضلإ عفد نم نيبرهتملإو نيششاششغلإ ةبراحمل ةنمقرلإ ىلع ةنهإرملإ ^

: دأرج ,ةيبيرضض ةلأدع دوجو مدع ىلع ليلد لخدلأ ىلع ةيابجلأ نإأ لاق

:دكؤوي نوبت ،جراخلل ةبرهملأ لأومأ’أ عاجرتضساب هدهعت ددج
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ءافشش ةلاح943 و تايفو9 ،ةباشصإإ706 فقشس ةرم لوأل لشصت انوروك
ايعيبط أرمأأ يبطلأ كلضسلأ لامع ىلع تأءأدتع’أ ةبوقع ديدضشت ءأربخ ربتعأ امنيب
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لـــــضضفأ’ صشـــــــيجلأ ةزـــــــــئاج مـــــــيلضست
0202 ةنضسل يـمÓعإأو يــفاقثو يــملع لــمع

نمأإ عشضول وعدي ةحيرقنشش
 ةيولوأإ رئإزجلإ رإرقتشسإو
نمأإ عشضول وعدي ةحيرقنشش
 ةيولوأإ رئإزجلإ رإرقتشسإو
نمأإ عشضول وعدي ةحيرقنشش
 ةيولوأإ رئإزجلإ رإرقتشسإو
نمأإ عشضول وعدي ةحيرقنشش
 ةيولوأإ رئإزجلإ رإرقتشسإو

5صص

3صص

نينطأوملل ةلاضسر نوهجوي ةحضصلأ عاطق وينهمةقحتضسم ريغ عفانم ىلع لوضصحلأو ةبذاك تأرأرقأ رأدضصأو ريوزتلأ لأومأ’أ صضييبت مهتب

لـــجأإ نـــم اــــنرطاخ””
،مـــــــــكتايح ذاــــــــــقنإإ
””!انتايح ىلع إوقباف

هتجوزو ىلعو هيلع سضبقلاب يلود رمأإو رإزن يفط دشض اشسبح تإونشس6
 ةذتاضسأ’أ فيظوت يف ةيطايتح’أ مئأوقلأ لÓغتضس’ صصيخرتلأ مت اميف
 ذيمÓتلل إريبك اظاظتكإ يناعت ةيلو41 سسرإدم

يقأوبلأ مأاب ىفضشتضسم لخأد نيفظوم ىلع أودتعأ صصاخضشأأ3 فيقوت عم
نوناف سسنإرف ىفششتشسمب نيبيبط ىلع يدتعملل اشسبح تإونشس3

3صص

٤صص

11صص61صص

Mardi 21 Juillet 2020

جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
جاتحت ةديدجلإ رئإزجلإ ””
 ””نــــــطإوملإ مــــــــعد ىــــــــلإإ
يــــــــــشضاملإ خاــــــــــنم عــــــــــم ةــــــــــعيطق قــــــــــلخو ةــــــــــبرهملإ لإوــــــــــمألإ عاــــــــــجرتشساب مزــــــــــتلإ ^
نــــــــــــــــــــكمم ايـــــــــــــــــــــبيل ةــــــــــــــــــــــمزأإ ءاــــــــــــــــــــــهنإل يـــــــــــــــــــــــشسنوت يرـــــــــــــــــــــــئإزج لــــــــــــــــــــــــح  ^
ةــــــــــــــــــــحشصلإ لاــــــــــــــــــــمع ةــــــــــــــــــــيامحل ةددــــــــــــــــــــششم تاــــــــــــــــــــبوقعب مراــــــــــــــــــــشص نوــــــــــناق  ^
رــــــــــــــــطخلل ةـــــــــــــيمومعلإ ةـــــــــــــحشصلإ سضرــــــــــــعي نــــــــــــم عـــــــــــم حــــــــــماشستت نــــــــــل ةــــــــــلودلإ  ^
عــــــــــيرلإ ةــــــــــيلقع نــــــــــم هرــــــــــيرحتل يــــــــــنطولإ داــــــــــشصتقلإ ىـــــــــلع ةــــــــــيرذج تإرــــــــــييغت  ^

 :ايبيلب ةدحتملأ ممأ’أ ةلثمم ،ايبيل ىلأ حÓضسلأ لاخد’ ةيلودلأ ةبقاعملأ ةرورضض ىلع تدكأأ

 ايبيلب رانلإ قÓطإإ فقو ةردابم ىلإإ لوشصولل رئإزجلإ نم تانامشض انيدل

3صص ةفل÷إو ةيدŸإو ىلفدلإ Úعب عنشصلإ ةيديلقت لبانقÒ 9مدت ^

ةحشصلإ يينهم ةيامحل نوبت سسيئرلإ تإءإرجإاب ةداششإإ  ^
يـــــــبطلإ مــــــــقاطلإ نـــــــــمشض ةـــــــباشصإإ ةــــــــلاح0791و ةاـــــــفو83 لــــــجشست ةـــــــليشصح رـــــــخآإ^
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ينطو2

ة-ي-ف-ح-ضصلا ه-تود-ن ‘ رارو-ف ف--ضشكو ^
ةديدج تاي-فو90 ليجضست نع ةي-مو-ي-لا
ةافو7801 ¤إا ›امجإلا ددع-لا ع-ف-تÒل

.ةيلوÈ 04ع ةعزوم
راضشأا دقف ءافضشلا تلا-ح صصو-ضصخ-ب ا-مأا
943 لثا“ ليج-ضست ¤إا ثد-ح-تŸا صسف-ن

¤إا ›امجإلا عفتÒل ءافضشلل ةديدج ةلاح
ت– ةلاح46 دجاوت عم ةلاح00461
.ةزكرŸا ةيبطلا ةيانعلا

ر كلام ^
ةنيدÃ يوÓعي فضسوي ىف-ضشت-ضسم م-ل-ت-ضسا ^
ةÈتعم ةيمك صسمأا موي فيطضس ةيلوب لازأا Úع
اهب عÈت ةيبطلا تازيه-ج-ت-لاو ل-ئا-ضسو-لا ن-م

ةيلخ عم قيضسنتلا-ب Úن-ضسÙا ن-م ة-عو-م‹
ةعنقأا ‘ ةيبطلا لئاضسولا هذه لثمتتو .ةمزألا
،ةيقاو تاراظن ،صشاعنإلا ‘ مدختضست صسفنتلل
،لامعتضسلا ةمئاد صسوÒفلا نم ةيقاو ةضسبلأاو
02 ـب لبق نم ÚنضسÙا نم ةعوم‹ عÈت امك
نم ةد-حو52 بناج ¤إا يئا-ف-ضشت-ضسا ر-ير-ضس
كلضسلل يقاو صسابل005و ،ةيبطلا تاضشورفŸا
‘ Úجضسكألا صسايقل ةزهجأا بناج ¤إا ،يبطلا
.Úجضسكألا تاطبضضمو ،مدلا

مايألا نوضضغ ‘ متيضس هنأاب ا-ن-م-ل-ع د-قو اذ-ه
Èع Úجضسكألا عبانم ةكبضش ة-ع-ضسو-ت ة-ل-ب-قŸا

flا ف-ل-تŸحمضسيضس يذلا رمألا وهو ،ح-لا-ضص
فر-غ ل-ك-ب Úج-ضسكلا ةدا-م ماد--خ--ت--ضسا--ب

كلذ-ب ن-كÁو ،ة-ما-ت ة-لو-ه-ضسب ى-ف-ضشت--ضسŸا
،ةلقنتŸا Úجضسكألا تاروراق نع ءا-ن-غ-ت-ضسلا

وه يوÓعي فضسو-ي ى-ف-ضشت-ضسم نأا م-ل-ع-لا ع-م
ة-يلو ىو-ت-ضسم ى-ل-ع د-ي-حو-لا ى-ف-ضشت--ضسŸا

ةدام ‘ صصقن يأا ل-ج-ضسي ⁄ يذ-لا ،ف-ي-ط-ضس
اذهو ،ةيحضصلا ةمزألا ةياد-ب ذ-ن-م Úج-ضسكألا
Òبكلا مج◊ا نم ناز-خ ى-ل-ع هر-فو-ت-ل ع-جار
.Îل فلآا01 ةعضسب

Œعي فضسوي ىفضشتضسم نأا ¤ا ةراضشإلا ردÓيو
ىضضرم لبقتضس و ،عبضشت ة-لا-ح د-ه-ضشي لاز-ي ل
نمو ،فيطضس ةيلوب تايدلب ةدع نم ديفوكلا
يضص–و ،ةنتابو ةليضسŸا يتيلو تايدلب صضعب

صسمأا راهن فضصتنم ةياغ ¤إا لزع-لا ة-ح-ل-ضصم
اهتباضصإا ‘ ه-ب-ت-ضشمو ةد-كؤو-م Úب ة-لا-ح211
 .جÓعلل عضضخت

 جلسصل ىسسيع ^  انوروك تلاجعتضسا حلاضصم ىلع مهعيزوت مت

 ةديلبلا تايفسشتسسمل يعامتجلا نيمأاّتلا قودنسص ءابطأا هيجوت
رضصيون لامك ةديلبلا ةيلو ›او رّرق ^
تايفضشتضسŸ ة-يد-ق-ف-ت-لا ه-ترا-يز لÓ-خ

مهديوزت-ب ا-نورو-ك ى-ضضرŸ ة-ضصضصıا
قودنضصل Úعباتلاو ةيفاضضإا ةي-ب-ط قر-ف-ب
ةلضصاوŸ ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا

flف ة-ه-جاو-م ط-طÒيذلا انوروك صسو
ارظن ةيلولاب اضسوضسfi اضضافخنا دهضش
صشي÷ا لبق ن-م ةÒب-ك-لا تادو-ه-ج-م-ل-ل
.صضيبألا

ةيئاف-ضشت-ضسلا ح-لا-ضصŸا م-ي-عد-ت ”و
91 ديفوك صسوÒفب لفكت-ل-ل ة-ضصضصıا

زنارف ىفضشت-ضسم ن-م ل-ك ىو-ت-ضسم ى-ل-ع
ميهار-با ى-ف-ضشت-ضسمو ي-ع-ما÷ا نو-نا-ف
¤ا ةفاضضإلاب (اقباضس رو-با-ف-لا) Úضشير-ت

اذ-كو حا-ت-ف-مو كيرا-فو--ب ى--ف--ضشت--ضسم
ءابطلا نم قرف-ب نور-ف-ع-لا ى-ف-ضشت-ضسم
تانيمأاتلل ينطولا قود-ن-ضصل-ل Úع-با-ت-لا
ةهجاوŸ ءارجلا لامعل-ل ة-ي-عا-م-ت-جلا
.ةحئا÷ا
لامك ة-يلو-لا ›او ما-ق را-طإلا اذ-ه ‘و
ناكضسلاو ةح-ضصلا ر-يد-م ة-ق-فر ر-ضصيو-ن
ةئبولا ملع ة-ح-ل-ضصم ةرا-يز-ب ة-يلو-لا-ب
يعما÷ا ى-ف-ضشت-ضسÃ ي-ئا-قو-لا بط-لاو
ءابطلا تنأامطل ةديل-ب-لا نو-نا-ف ز-نار-ف
لفكتلل ة-ضصضصıا ح-لا-ضصŸا م-ي-عد-ت-ب

ةيفاضضا ةيبط قرفب91 ديفوك صسوÒفب
لفكتلل ةيرورضضلا لئاضسولا لك Òفوت عم
ى-ل-ع ى-ن-ثأا ا-م-ك ،Úبا-ضصŸا-ب ل--ضضفلا

هذ-ه ‘ ءا-ط-ع-لا ة-ل-ضصاو-مو م-هدو-ه-ج
‘ دومضصلا ى-ل-ع م-ه-ع-ّج-ضشو فور-ظ-لا

.ءابولا اذه ةهجاوم
تارضشؤوŸا ةفا-ك““ نأا ثد-ح-تŸا ف-ضشكو
ي-ح-ضصلا ع-ضضو-لا نأا ى-ل-ع لد-تو د-كؤو-ت

ةيادب ذنم تلجضس يتلا ةيلولاب ““رقتضسم
صسرام ةيادب ‘ ا-نورو-ك صسوÒف را-ضشت-نا
تايفولاو تاباضصإلا بضسن ىلعأا يضضاŸا

›او لا-قو .““ي-ن-طو-لا ىو-ت-ضسŸا ى-ل--ع
ةفاكو ايعون انضس– ايلاح دهضشن ““ ةيلولا
ي-ح-ضصلا ع-ضضو-لا نأا د-كؤو-ت تار--ضشؤوŸا

هذ---ه لوأا نأا ¤إا اÒضشم ،““ر---ق---ت----ضسم
ددعل صسوضسÙا عجاÎلا وه تارضشؤوŸا
تا-ي--ف--ضشت--ضسŸ ل--ضصت ي--ت--لا تلا◊ا
.““ةيلولا
ميهاربإا تايفضشتضسم““ نأا رضصيون حضضوأاو
نور-ف-ع--لاو نو--نا--ف صسنار--فو ÚضشيÒت
ةÒثك تلاح لبق-ت-ضست د-ع-ت ⁄ حا-ت-ف-مو
،““ادج لوبقم ىضضرملل يمو-ي-لا دد-ع-لاو
ةيضصعتضسم تنا-ك ي-ت-لا تلا◊ا نأا ا-م-ك
ىوتضسم ىلع تناك يتلاو انق-ل-ق-ت تنا-كو
دح ¤إا ةليلق تحبضصأا صشاعنإلا حلاضصم

صسفنتلا ةز-ه-جأا نأا لو-ق-لا ¤إا ا-ن-ع-فد-ي
هبضش ةحار ‘ ايلاح تحبضصأا يعانطضصلا
يتلا تلا◊ا““ نأا رضصيون فاضضأاو .““ةمات
لوكوتوÈل بيجتضستو ءا-ف-ضشل-ل ل-ثا-م-ت-ت
Úن-طاوŸا ى-ت-حو ،د-ياز--ت ‘ جÓ--ع--لا
انوروك ءابو ةرو-ط-خ ة-جرد او-ب-عو-ت-ضسا
يدافتل مهتاطايتحا نوذخأاي او-ح-ب-ضصأاو
نأا ¤إا اÒضشم ،““ةجرح تلا◊ لوضصولا
و--ه اذ--ه ل--ك ‘ ي--ضسا--ضسألا ر---ضشؤوŸا
.““ةيلولا Èع تايفولا دد-ع صضا-ف-خ-نا““

رو-مألا هذ-ه““ نأا ه--تاذ لوؤو--ضسŸا لا--قو
رقتضسم عضضولا نأا لوقن انلعŒ ةعمت‹

““رادحنا ةيعضضو صشيعن نأا ىنمتن انك نكلو
‘ flفب تايفولاو تاباضصإلا ططÒصسو

ىل-ع ح-لأا““ Ó-ئا-ق ل-ضسÎضساو ،““““ا-نورو-ك
ىجÎت ي-ت-لا ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طألا تاو-عد
ماÎحا ةلضصاو-م رار-م-ت-ضسا-ب Úن-طاوŸا
ةرورضض دكؤوت يتلاو ةي-ب-ط-لا تادا-ضشرإلا
اذ-ه ن-م جور-خ-ل-ل ‘ا-ضضإا دو-ه‹ لذ-ب
ةباجتضساو مهف-ت-ب““ دا-ضشأا ا-م-ك .““ق-ف-ن-لا
افيضضم ،““ءابطألا تاميل-ع-ت-ل Úن-طاوŸا
ماÎحا ةلضصاوŸ ةوخأا ل-ك-ب م-هد-ضشا-نأا““
⁄اعم ىرن اننأاو ةضصاخ يحضصلا رج◊ا
 .““ةاجنلا

ر ح ^

ÚنضسÙا نم ةعوم‹ اهب عÈت

لبقتسسي فيطسسب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم
  ةيبط ةزهجأاو لئاسسو

 ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا706و تايفو9 ليجسست
نع Úنثلا سسمأا راروف لامج رئاز÷ا ‘ انوروك ءابو يضشفت ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا نلعأا

.ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح19632 ¤إا ددعلا عفتÒل انوروك سسوÒفب ةديدج ةباضصإا706 ليجضست

 رئاز÷اب ردضصت ⁄ مهرفضس تازاوج نأل ءÓجلا نم اوديفتضسي ⁄

لوألا ريزولاب نودجنتسسي ةيدوعسسلاو قارعلا ‘ نوقلاع
ةÒمأا ةثلاثلا ةقطنŸا نع بئانلا تبلاط ^
دارج زيزع-لا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ن-م م-ي-ل-ضس
لود ‘ Úقلاع-لا فا-ضصنإل ع-ير-ضسلا ل-خد-ت-لا
اوديفتضسي ⁄ نيذلا طضسولا قرضشلاو جيلÿا

⁄ مهرفضس تازاوج نأا ةجحب ءÓجلا رارق نم
ع-م ع-قو ا-م رار-غ ى-ل-ع ر--ئاز÷ا ‘ رد--ضصت
ةكلمŸاب نيد-جاو-تŸا Úير-ئاز÷ا ا-يا-عر-لا
.ةيدوعضسلا ةيبرعلا
001 ›او-ح نأا ÊاÈŸلا بئا-ن--لا تح--ضضوأاو
ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ دجاوتم ايرئازج اضسدنهم
رارق دعب ةمدضصلا عقو ىلع قارعلاو ةيدوعضسلا
Ëدقت نود ءÓ-جلا ة-ي-ل-م-ع ن-م م-هءا-ضصقا

ةداهضش نوكلÁ ل مهنا مغر ةحضضاو تارÈم
تاكرضش عم نولم-ع-يو ة-لود-لا هذ-ه ‘ ة-ما-قإا
.ىدŸا ةÒضصق دوقعب ةيبنجأا ةيطفن
‘ يرئازج29 مهنيب نأا ميلضس ةÒمأا تركذو
مهنأاو ةضصاخ ةقيقح ةمزأا نوهجاوي ةيدوعضسلا
ىوأام مهيدل صسيلو ةبوانŸا بولضسأاب نولمعي
.ةيدوعضسلا هيف
نأا ةدكؤوم كلذ ن-م د-ع-بأا ة-ثد-ح-تŸا تب-هذو
ةيرئاز÷ا ةرافضسلا لبق نم ةمدقŸا جج◊ا
ءاضصقإا ” ““ ةحرضصم ةيقطنم Òغ ةيدوعضسلاب

‘ ةرداضص مهرفضس تازاوج نأا ةجحب ءلؤوه
Òغ ر-مأا و-هو ر-ئاز÷ا-ب صسي-لو ة-يدو--ع--ضسلا

صسفن مهيدل اياعرلا يقاب نأاو ةضصاخ يقطنم
اميف ةنتف ثدحأا يذلا ر-مألا ءلؤو-ه ة-ي-ع-ضضو
نم عيرضس لخدت بل-ط-ت-ي ا-م و-هو ،““ م-ه-ن-ي-ب
¤ا مهتدا-عإاو ءلؤو-ه فا-ضصنإل ¤ولا ةرازو-لا

.نطولا صضرأا
ة-ي-لا÷ا ة-ل-ث‡ تر-كذ قار-ع-لا صصو-ضصخ-بو
اهنأا ينطولا ي-ب-ع-ضشلا صسلÛا-ب ة-ير-ئاز÷ا
‘ Úبغارلا ÚضسدنهŸا نم ددع عم تلضصاوت
مهتاÒضشأات تهتنا مهضضعبو مهدÓب ¤إا ةدوعلا

ةيمهأا ءÓبإا ةرورضض ىل-ع ةد-كؤو-م ،ةد-م ذ-ن-م
يدرت طا-ب-ترا م-ك-ح-ب م-ه-ت-ي-ع-ضضو-ل ىو-ضصق
ا-م ي-ن-مألا ع-ضضو-لا ع-م ة-ي-ح-ضصلا عا--ضضوألا
.ةعرضس ىضصقأاب مهتداعإا بجوتضسي
لود ‘ ءÓجلا ةيلمع نإاف ةثدحتŸا بضسحو
صضعب نوك تابوعضصلا نم ديدعلا دهضشت جيلÿا
لازت ل Úيرئاز÷ا اهيف دجاوتي يتلا لودلا

تقولا صسفن ‘ ةبلاطم ،يحضصلا رج◊ا ت–
ةرافضس ىوت-ضسم ى-ل-ع ل-خد-ت-لا-ب تا-ط-ل-ضسلا
اياعرلا ءÓجإا ىلع لمعلاو نادوضسلاب رئاز÷ا

ةيروهمج نم ةمدا-ق-لا ةر-ئا-ط-لا Èع كا-ن-ه
.رضصم

ىلع ميلضس ةÒما تحÎقا لضصتم قايضس ‘و
رئاز÷ا ‘ رج◊ا ةدم صصي-ل-ق-ت تا-ط-ل-ضسلا
ليل– ءارجإا عم عوبضسأا ةدÃ طقف اهديد–و
فيلاكت صصي-ل-ق-ت-ل اذ-هو ةر-ضشا-ب-م ف-ضشك-لا
زيز-ع-لا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ىد-ضسأاو .ءاو-يلا

نم تاميلعت يضضاŸا عوب-ضسألا ة-يا-ه-ن ،دار-ج
اذكو يرحبلاو يو÷ا لوطضسألا ة-ئ-ب-ع-ت ل-جأا
اهمادختضسا متيضس يتلا ةيقدنفلا تاضسضسؤومـلا
راطإا ‘ اذهو يئاقولا يحضصلا رج◊ا ةÎفل

Úقلاعلا ÚنطاوŸا ءÓجإا ة-ي-ل-م-ع ة-ل-ضصاو-م
ر م ^ .جراÿاب

يوÓج رداقلا دبع نارهو ةيلو ›او نلعأا ^
‘ لمع-ت ل-م-ع ة-ن÷31 ل-ي-ك-ضشت ن-ع صسمأا
قيقحتلل ةيلولا تايدلب نم ديدعلاب ناديŸا

لجضست يتلا قطانŸا كلتب ةيئابولا ةيعضضولا ‘
هتاه نأا ¤إا اÒضشم تاباضصلا ددع ‘ اعافترا
نم ديدعلا عم تاقيق-ح-ت-ب مو-ق-ت-ضس نا-ج-ل-لا

ءابطاو ÚنطاوŸاو ÊدŸا عمتÛا تايلاعف
ةباضصإلا تلاح باب-ضسا ة-فر-عÚ Ÿب-خ-ت-ن-مو
تلا◊اب لاضصتا ‘ اوناك نيذلا صصاخضشألاو
-ديفوك راضشتنا رطخ ةهبا‹ فدهب ةباضصŸا

ةلضسلضس رضسك ›اتلابو ةي-لا-ع-ف Ìكأا ل-ك-ضشب91
.ىودعلا
مهم يئاضصقتضسلا لمعلا اذه نأا ›اولا لاقو
حمضسي يذلا ديحولاو حاتŸا ل◊ا هنأل ةياغلل
ىلع نونو-ك-ي ن-يذ-لا وأا Úبا-ضصŸا د-يد-ح-ت-ب

فضشكلل مهعاضضخا فدهب مهعم رضشابم لاضصتا
رطÿ يدضصتلا لجأا نم نك‡ تقو عرضسأا ‘

.““ءابولا راضشتنا
““ هتاذ لوؤوضسملل اقفو تاقيقحتلا هذه نكمتضسو
ة--با--ضصإÓ--ل ةد--يد÷ا تلا◊ا د--يد– ن--م
ءاوضس اهب لاضصتا ىلع اوناك نيذلا صصاخضشألاو

بنجتل كلذو ينهŸا وأا يلئاعلا طيÙا ‘
.““ةد-يد÷ا تلا◊او ىود--ع--لا ن--م د--يزŸا
لمعلا اذ-ه ا-نأاد-ب““ قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘ فا-ضضأاو
ةحضصلل ةيمومعلا تاضسضسؤوŸا عم يئاضصقتضسلا
ميلقإا ىوتضسم ىلع ةدجاوتŸا ةعضستلا ةيراو÷ا
مايقلل ديج نيوكتب اقيرف31 ءاضشنإا ”و ةيلولا
انوروك صسوÒف ةهباÛ ةيئابولا تاقيقحتلاب
.““تاباضصإلا نم ليلقتلل

سسانيإا م ^

ىودعلا ةلضسلضس رضسك سضرغب ناديŸا ¤إا أاجلي ›او

 ةيعسضولا ‘ قيقحتلل ةن÷31 ليكسشت
نارهو تايدلبب ةيئابولا

  فيطسسب ›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل ةديدج ةباسصإا46 ليجسست
ةديدج ةباضصإا46 ليجضست نع سسمأا موي ءاضسم ةيرازولا انوروك سسوريف ةعباتمو دضصر ةنجل تنلعأا
.سسمأا لوأا اهليجضست مت يتلا تاباضصإلا ددع سسفن وهو فيطضس ةيلو ىوتضسم ىلع انوروك سسوريفب
0422 دودح ىلا اندÓبب ءابولا راضشتنا ةيادب ذنم فيطضس ةيلوب تاباضصلا ددع يلامجا لضصو دقو
رئازجلا دعب ينطولا ىوتضسملا ىلع ةيناثلا ةبترملا لÓتحا فيطضس ةيلو تلضصاو اذهبو ،ةباضصإا
.ايموي ةلجضسملا تاباضصإلا ددع ثيح نم كلذك اينطو ىلوألا بتارملا لتحت لازت لو ةمضصاعلا

نيذلا فيطضس ةيلو ناكضس ىدل ءايتضسا ةريخألا مايألا لÓخ ةلجضسملا ماقرألا هذه تراثأا دقو
دتمي يذلا ديدجلا هتيقوتب يحضصلا رجحلا تاءارجإا عم تاباضصإلا ددع سضافخنا ىلا نوعلطتي اوناك
نم ربتعت يتلا ةيدلب81 ىلع هضضرف مت يذلاو احابضص ةضسماخلا ةياغ يلا لاوز ةدحاولا ةعاضسلا نم
عقاولا يف نأا ريغ ،ةيضضاملا عيباضسلا لÓخ تاباضصلا نم ددع ىلعأا اهب تلجضس ةءوبوملا قطانملا

نأا ملعلا عم.لضصاوتم عافترا يف تاباضصلا ددع يقب لب ديدجب تأات مل رجحلا تاءارجإا هذه لك
،ةيحابضصلا ةرتفلا ةليط ةيداع ريغ ةيرورم ةكرح دهضشت رجحلا اهيلع قبط يتلا تايدلبلا بلغأا

رجحلا تيقوت ةيادب لبق مهتايجاح ءانتقل نينطاوملل ريبك محازت اهتÓحمو اهعراوضش فرعت امك
بضسح ءابولا را-ضشت-نا ي-ف بب-ضست-ي يذ-لا ر-مألا و-هو ةد-حاو-لا ة-عا-ضسلا ى-ل-ع أاد-ب-ي يذ-لا ي-ح-ضصلا
  ل ىسسيع ^ .نيضصتخملا

دكؤوي يطايخ ىفطضصم ““ماروف““ ةئيه سسيئر

 ““يعيبط رمأا يبطلا كلسسلا لامع ىلع تاءادتعلا ةبوقع ديدسشت ““
ةيقÎل ةينطولا ة-ئ-ي-ه-لا صسي-ئر ن-م-ث ^

ى-ف-ط-ضصم ثح-ب-لا ر-يو-ط-تو ة-ح--ضصلا
صسي-ئر نÓ-عإا Úن-ثلا صسمأا ي--طا--ي--خ

““ همزع نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
نونا-ق عور-ضشŸ ر-ضض– ة-ير-مأا ع-ي-قو-ت
تاونضس01 ¤إا5 نم صسب◊اب بقا-ع-ي
وأا ايظفل ءابطألا ىلع يدت-ع-ي ن-م ل-ك-ل

.““ايدضسج
ام““ حيرضصت ‘ يطايخ روضسيفوÈلا لاقو
صصو-ضصخ-ب ة-يرو-ه-م÷ا صسي-ئر ه-ن-ل-عأا

ىلع نيد-ت-عŸا بقا-ع-ي نو-نا-ق عور-ضشم

د-جو ار-ظ--ت--ن--م نا--ك ر--مأا ءا--ب--طألا
عضضو متي نأا بجي ““ هنأا فاضضأاو““يعيبط

ما-ق-م ‘ م-ه-ل-م-ع ءادأا ءا-ن-ثأا ءا-ب--طألا
رارغ ىلع دÓبلا ‘ ةيمضسرلا كÓضسألا

.““ينطولا كردلاو ةطرضشلا رضصانع
ËرŒ بلطم““ نأا ثدحتŸا تاذ فضشكو
لا--م--عو ءا--ب--طألا ى--ل--ع ءاد--ت---علا
ة-ل-حر-م ذ-ن-م عو-فر-م تا-ي-ف-ضشت--ضسŸا
يراو-ه ر-ئاز-ج-ل-ل ق-ب--ضسألا صسي--ئر--لا
““نيدموب
ةيقÎل ة-ي-ن-طو-لا ة-ئ-ي-ه-لا صسي-ئر لا-قو

““ قايضسلا اذه ‘ ثحبلا ريوطتو ةحضصلا
،رارقلا اذهب Úبلا-طŸا ل-ئاوأا ن-م تن-ك
ةبيبط صضرع-ت ر-ثإا6791 ة-ن-ضس كلذو

Ãراب ىفضشتضسÊ لخدن انلعج ام ءادتعل
.““لمعلا نع بارضضإا ‘

دو-جو ¤إا ة-ح-ضصلا ‘ صصتıا را--ضشأاو
Úناو-ق اذ-ك-ه ل-ث--م تن--ضس لود ةد--ع““

ةك-ل-مŸا رار-غ ى-ل-ع ءا-ب-طألا ة-يا-م◊
.““ةيدوعضسلا ةيبرعلا

ةنيطنضسقب يعما÷ا ىفضشتضسŸاب ادقعت دادزت عاضضوألا

 ““91 ديفوك““ ةحلسصÃ سشاعنإا ريرسس21و Úجسسكوألا ‘ سصقن
Ìكأا اد--ي---ق---ع---ت عا---ضضوألا تدادزا ^

⁄ ثيح ةنيطنضسقب يعما÷ا ىفضشتضسŸاب
انوروك ىضضرم لا-ب-ق-ت-ضسا رود-قÃ د-ع-ي
قمعو تارضشعلاب ايموي نودفاوتي نيذلا
لÓ--خ Ìكأا ة--مزألا Úج--ضسكوألا صصق--ن
ىفضشتضسŸا ءابطأا قلطأاو.ةÒخألا مايألا
ببضسب ةثاغتضسا ءادن ،ةنيطنضسقب يعما÷ا
ةحلضصم ه-فر-ع-ت يذ-لا Òب-ك-لا ط-غ-ضضلا
نع ديزي ام صصح-ف م-ت-ي ثي-ح ،د-ي-فو-ك
” نم دد-ع غ-ل-بو ،ا-ي-مو-ي ة-لا-ح003
005 نيÒخألا Úعو-ب-ضسألا ‘ م-ه-لو-ب-ق

ةينمألا ةيام◊ا Òفوتب اوبلاط امك ،ةلاح
Ÿمقاوط-لا ى-ل-ع تاءاد-ت-عا ثود-ح ع-ن

طغضض نع ءابطألا ولث‡ ثد–و.ةيبطلا
،91 ديفوك ىضضرÃ لفكتلا ةحلضصÒ Ãبك

003 نم ديزأا نورجي مهنأا اودكأا ثيح
ام لوب-ق ¤إا نور-ط-ضضيو ا-ي-مو-ي صصح-ف

ةعاقب ةد-ق-ع-م ة-لا-ح05 ن-ع د--يز--ي
ر-ير-ضس رو-غ-ضش را-ظ--ت--نا ‘ ،صصح--ف--لا
تحبضصأاو اعبضشت فرعت يتلا ةح-ل-ضصŸا-ب

باعيتضسا ىلع ةردا-ق Òغ ع-ي-با-ضسأا ذ-ن-م
ددع زواŒ ذإا يضضر-م-ل-ل Òب-ك-لا دد-ع-لا
،ةلاح005 مهلوبق ” نيذلا ÚباضصŸا

¤إا ةيليوج —افلا نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘
،ةدقعم تلاح اهلجو ،طقف هنم71لا

م-ه-تلا-ح ف-ضصو-ت ن-م ه-جو--ي ا--م--ي--ف
ذ-خأاو ›ز-نŸا ر-ج◊ا ¤إا ةر-ق-ت-ضسŸا-ب
.مهتماقإا ‘ مهتيودأا
ظوحلم صصقن كانه نأا ءابطأا فخي ⁄و

ا-مو-هو مد-ع-ن-ي ا-نا-ي-حا Úج-ضسكوألا ‘
نأاو ةضصاخ ،Ìكأا مهتيرومأام نم بعضصي
ةوقب Úجضسكوألا نو-ك-ل-ه-ت-ضسي ى-ضضرŸا
باطعأاو تابرضست ل-ي-ج-ضست ن-ع كي-ها-ن
لكاضشŸا يهو ،صسفنتلا ةزهجا ‘ ةيموي

راذنإا تاحيضص نوقلطي م-ه-ت-ل-ع-ج ي-ت-لا
نم او-با-ج صسمأا لوأا ةÒضسم نو-م-ظ-ن-يو

.ىفضشتضسŸاب ةديدع حلاضصم اهلÓخ
ةماحب91 ديفوكب نيلجر ةافوو

نايزوب
ةددضشم تاءار-جإا ط-ضسو ،صسمأا ر-ه-ظ ”

انوروك ءابو ببضسب ن-فد-لا ‘ ة-فور-ع-مو
،ميلعتلا ةرضسأا ¤إا نايم-ت-ن-ي Úل-جر ن-فد
،ةفورعم ةلئاع نم Òضشب يحب ميقي لوألا
ةنيدم طضسو تارا-م-ع-ب ن-ك-ضسي Êا-ث-لاو

.نايزوب ةماح
نم تراضص نايزوب ةماح ةيدلب نأا مولعمو
تاباضصإا اهيف لجضست يتلا تايدلبلا Èكأا
،بورÿاو ةنيدŸا ةنيطنضسق دعب انوروكب
مدعو راتهتضسلاو يعولا ةلق ببضسب اذهو
سس.ديزي ^ .ةياقولا تاءارجإاب مازتللا
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فد-ه نأا  ‘ ة-يرو-ه--م÷ا شسي--ئر ف--ششكو ^
يذلا نطولا ذاقنإا ‘ لثمتي ةديد÷ا رئاز÷ا
ىوقلا لك  ايعاد  اق-حو ا-ي-ن-طو ا-ب-جاو ل-ك-ششي
نم جورÿا لجأا ن-م ة-كرا-ششم-ل-ل ة-ي-شسا-ي-شسلا
امك ءاشصقإلا يدافتو  دÓبلل ةيلا◊ا ةيعشضولا
Úيرئاز÷ا Úب ةمحللا زيزعت ةرورشض ىلع دكا
Úب ايئاهن لشصفلا ¤إا ة-يرو-ه-م÷ا شسي-ئر ا-عد
نوكي لبقتشسم ءانب لجأا نم رشضا◊او يشضاŸا
شسيئرلا نأامط ,ددشصلا اذهبو رشضاحلل ادادتما
¤إا نشسح نم Òشست رومألا نأاب ماعلا يأارلا نوبت
ناÁإلا فعشض دوجو نم مغرلاب كلذو نشسحأا
ةلبلبلا قلخ فد-ه-ب شضع-ب-لا ىد-ل ة-ي-ن-طو-لاو
لوقلاب درطتشساو  دشسا-ف-لا لاŸا لا-م-ع-ت-شسا-ب

ناكشس اميشس ÚنطاوŸا نأاب هني-ق-ي ن-ع ا-بر-ع-م
Òثكلا نورظتنيو نولئافتم ,ةي-ب-ع-ششلا ءا-ي-حألا
نأا ¤إا ةيروهم÷ا شسيئر راششأا ,قايشسلا تاذ ‘و
اروتشسد بلطتي ةديد÷ا ةلودلل يلكيهلا Òيغتلا

ةيشضاŸا Òتاشسدلا لك نم ةÈعلا ذخأاي اديدج
,ةنك‡ ةدم لوطأا مودي ايقفاوت اروتشسد نوكيل

نمشضت Úناوق ¤إا لوشصولا ةرورشض ىلع اددششم
¤إا يدؤوتو ةيداشصتقلاو ةيشسايشسلا ةاي◊ا ةقلخأا

ماودلا هل بت-ك-ي ي-تا-شسشسؤو-م يدا-شصت-قا رار-ق
ماعلا لاŸا Òيشستل ÚنطاوŸا ةبقارÃ حمشسيو

بلطتي ةيشسايشسلإ ةدإرإ’إ حا‚
نطإوŸإ ةدناشسم

دوجو ىلع ديكأاتلا  ةلودلا شسيئر ددج نأا دعبو
نأا نوبت شسيئرلا لاق ,Òيغتلل ةيوق ةيشسايشس ةدارإا

ةدناشسم بلطتي ة-ي-شسا-ي-شسلا ةدارإلا هذ-ه حا‚
عم-تÛا ح-ششر-م نا-ك ه-نأا ا-ف-ي-شضم ن-طاوŸا
بزح يأل ءامتنلا شضفر هنأاو ,بابششلاو ÊدŸا

نأا Èتعاو Úيرئاز÷ا لك شسيئر هنأل يشسايشس
ل◊ ة-ب-شسن-لا-ب م-هألا و--ه ÊدŸا ع--م--تÛا
ةكر◊ا نأاو ادكؤومنطاوملل ةي-مو-ي-لا ل-كا-ششŸا
Úيعت ¤إا هعفد وهو ,نطولا حور يه ةيوعم÷ا

حشضوأا امك ةيوعم÷ا ةكر◊اب شصاخ راششتشسم
نم اقÓطنا اهئانب ¤إا ىعشسي يتلا ةلودلا نأا
لدعلا ميقت ةيوق ةلود يه يÈمفونلا هئامتنا
ةلود اشضيأا يهو ,فيعشضلا قحب ذخأاتو نوناقلاو
برا– ةلداعو شصرفلا ؤوفاكت نمشضت ةيعامتجا
ينطولا لخدلا ع-يزو-ت ى-ل-ع شصر–و ر-ق-ف-لا
ةيعامتجلا قراوفلا شضفري هنأا ادكؤوم ,لدعلاب
ةل-ب-ن-ق قراو-ف-لا هذ-ه اÈت-ع-م  Úن-طاوŸا Úب

نطولا ةدحو ددهت ةتوقوم
قلخو ةبرهŸإ لإومأ’إ عاجÎشساب مزتلإ

يشضاŸإ خانم عم ةعيطق
لك ةبراfi ةرورشض ى-ل-ع  شسي-ئر-لا دد-شش ا-م-ك
,نطاوŸابو نطولاب رشضت يتلا داشسفلا لاكششأا
ارششابم اررشض قحلت يتلا ةوششرلا اهتمدقم ‘و
لين لجأا نم زازتبÓل شضرعتي يذلا نطاوŸاب

ةبقاعم ت“ ةوششر تلاح ةدع نع فششكو هقح
غيلبتلا ¤إا ÚنطاوŸا ايعاد ,ا-ه-ي-ف Úطرو-تŸا

‘ مهقوقح نع عافدلاو تافار-ح-نلا ل-ك ن-ع
لاŸا Úب لشصفلا ةيمهأا زربأا امك نوناقلا راطإا
يدؤوي دشسافلا لاŸا نأا رابتعا ىلع ,ةطلشسلاو
ةشسفانŸا نأا ¤إا راششأاو ,ةفيعشض تاشسشسؤوم ¤إا

ةهازنلاو ةيقادشصŸاو راكفألا-ب نو-ك-ت نأا د-بل
ءانب نأا ¤إا تف-لو ن-طاو-م-ل-ل را-يÿا كÎي نأاو
مت-ي ا-ه-ئا-ن-بأا ل-ك د-عاو-شسب ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا
نودبو ةينطولا حور-لا-بو ة-ي-شسا-ي-شسلا ةدارإلا-ب

يتلا تاينا-ك-مإلا ازÈم ,ير-ئاز-ج يأل ءا-شصقإا
011 نم جرختŸا د-يد÷ا ل-ي÷ا ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ي

نم فلأا002 ايونشس جتنت ايلع ةشسردمو ةعماج
ةشصرفلا اهحنم ¤إا اعد يتلا ةباششلا تاءافكلا
ليج قلخو ةيشسايشسلا ةاي◊ا ‘ اهلوخد ليهشستو

‘ د-يد-ج شسف-ن ثع-بو Úلوا-قŸا ن-م د-يد-ج
ددجو.داشصتقلا ‘و ةبخ-ت-نŸا تا-شسشسؤوŸا
‘ هعطق يذلا دعولاب همازتلا نو-ب-ت شسي-ئر-لا

لاومألا عاجÎشساب ةيشضاقلاو ةيباختنلا هتلمح
قلخب دعت ام-ك , جرا-خ-ل-ل ة-بر-هŸا ة-بو-ه-نŸا

يشضاŸا ‘ ادئاشس ناك يذلا خانŸا عم ةعيطق
Úناوقلا-ب ل-ب ة-ن-شس◊ا ا-ياو-ن-لا-ب ط-ق-ف شسي-ل
. ةمراشصلا

ةيام◊ ةددششم تابوقعب مراشص نوناق
ةحشصلإ لامع

نلعأا ,دÓبلاب يحشصلا عشضولا ¤إا هقرطت ىدلو
تابوقعلا ديدششت متيشس هنأا ة-يرو-ه-م÷ا شسي-ئر

,ةيبطلا مقطألا ىلع نيدتعŸا شصاخششألا دشض
,مداقلا عوبشسألا ردشصيشس مراشص نوناق لÓخ نم

لامعو يبط هب-ششلاو ي-ب-ط-لا كل-شسلا ة-يا-م◊
دو-جو-ل هŸأا-ت ن-ع ا-بر-ع-م ,تا-ي--ف--ششت--شسŸا
اور-ي ⁄ Úشضر‡و ءا-ب-طأا ى--ل--ع تاءاد--ت--عا
ةباثÃ عقاولا ‘ مهو رهششأا ةعبرأا ذنم مهءانبأا

مه ءابطلا  نا قايشسلا اذه ‘ ازÈم نيدها‹
ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-ل-ل ة-ل-ما-ك-لا ة-يا-م◊ا ت–

تابو-ق-ع-لا نأا ن-م رذ-حو ير-ئاز÷ا بع-ششلاو
,نيدتعŸا شصا-خ-ششألا د-شض ةدد-ششم نو-ك-ت-شس
ام حواÎتشسو ,يدشس÷ا وأا يظفللا فنعلاب ءاوشس
دقتنا امك اذفان ا-شسب-ح تاو-ن-شس01 وÚ 5-ب
يينهم لوشصح ‘ لجشسŸا رخأاتلا نوبت شسيئرلا
اهترقأا يتلا ةيئانثتشسلا ةحنŸا ى-ل-ع ة-ح-شصلا
ةحئاج ةهجاوم نع مهل اشضيوع-ت م-ه-ل ة-لود-لا
راغشصب لفكتلاب موقتشس ةلودلا نأا دكأاو ,انوروك
شسوÒف راثآا نم نيررشضتŸا Úيفر◊او راجتلا
مهشضيوعتب موقتشسو انوروك

سضرعي نم عم حماشستت نل ةلودلإ
رطخلل ةيمومعلإ ةحشصلإ

شسيئر لاق كرابŸا ىحشضلا ديع شصوشصخبو
ةينيدلا ةيحانلا نم ةي-ح-شضألا نأا ة-يرو-ه-م÷ا

لو  رطخ كانهف يحشصلا بنا÷ا نم امأا ةنشس
Áا ةحشص شضرعي نم عم حماشستلا نكŸنطاو

ةظقيلاب يلحتلا ¤ا Úيرئاز÷ا ايعاد ,رطخلل
.عشضولا اذه ةهجاوŸ يعولاو

لوح لاؤوشس نع نوبت شسيئرلا در رخآا قايشس ‘و
تافلŸا ةششقانŸ اهرا-ت-خا ي-ت-لا ة-ي-شصخ-ششلا
يذلا يشسنرفلا فرطلا عم ةركاذلاب ةقلعتŸا

Áا يشسنر-ف-لا شسي-ئر-لا ن-م رار-ق-ب ه-ل-ثŸخرؤو

ةيروهم÷ا شسيئر نلعأا ثيح اروتشس Úماجنب
ةيرو-ه-م÷ا ة-شسا-ئر ىد-ل را-ششت-شسŸا Úع ه-نأا
ةينطولا ةركاذلاو ينطولا فيششرألا-ب ف-ل-كŸا

” هنأاو ةمهŸا هذهب مايقلل يخيشش ديÛا دبع
هنأا فاشضأاو رارقلا اذهب يشسنرفلا فرطلا غيلبت
ةلأاشسم لوانت ىلع يشسنرفلا شسيئرلا عم قفتا
تح-ب-شصأا رو-مألا نأاو ة-يدا-ع ة-ف-شصب ةر-كاذ-لا
.ةحشضاو

داشصتق’إ ىلع ةيرذج تإÒيغت
عيرلإ ةيلقع نم هريرحتل ينطولإ

,ةيروهم÷ا شسيئر دكأا ,يداشصتقلا نأاششلا ‘و
تاÒيغت ثاد-حإا ‘ بير-ق ا-م-ع عر-ششي-شس ه-نأا

نم هريرحتل ينطولا دا-شصت-قلا ى-ل-ع ة-يرذ-ج
ةوÌلا قلخ و-ح-ن ه-ب ي-شضŸاو ع-ير-لا ة-ي-ل-ق-ع
يرششبلا دروŸا هيف نوكي راكتبلاو ةيشسفانتلاو
ةلودلا دوه-ج نأا  ا-ح-شضو-م ة-ي-م-ن-ت-لا شسا-شسأا

نم يوق جي-شسن ءا-ششنا ى-ل-ع ا-شسا-شسأا ز-ك-تÎشس
ةكبششب معدم ةطشسوتŸاو ةÒغشصلا تاشسشسؤوŸا

تاشسشسؤوŸاو ةركتبŸا ةئششانلا تاشسشسؤوŸا نم
ةرطاق نوكيشس جيشسنلا اذه نأا ادكؤوم ,ةرغشصŸا
هدهعت ددج امك Óبقتشسم ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا
تاقورÙا Òثأات شضيفخت ىلع ة-لود-لا مز-ع-ب

ةياهن عم ةئاŸاب02 ¤ا ينطولا داشصتقلا ىلع
ةحÓفلا لثم تاعاطق معد نأا دكأاو1202 ةنشس
داÒتشسلا حبك عم ةازاوم ةئششانلا تاشسشسؤوŸا و
يداشصتقلا عيونتلا قيق– ‘ مهشسي يوشضوفلا
يداشصتقلا ششاع-نلا ة-ط-خ نأا ازÈم و-جرŸا
وحن ةيشساشسأا ة-ي-شضرأا نو-ك-ي-شس ي-عا-م-ت-جلاو
.عيونتلاو راكتبلا ىلع مئاق داشصتقا

Áيرئإزج ايبيل ةمزأإ لح نوكي نأإ نك
يشسنوت

دكأا ,يبيللا فلŸا لوح لاؤوشس نع هتباجإا ‘و
لحلل ةيباجيا ةرظن كانه نأا ةيروهم÷ا شسيئر
-ا-ير-ئاز-ج نو-ك-ي نأا ن-كÁ يذ-لا ير--ئاز÷ا
ةلواط قوف نوكي نأا بجي ل◊ا نأا ازÈم ايشسنوت
يأا لحي نلو ⁄ حÓشسلا مادختشسا نأاو راو◊ا

نأا قايشسلا تاذ ‘ نوبت  شسيئرلا ددششو  لكششم
امك ةيدارفنلا تارارقلا ادبأا ديؤوت ل رئاز÷ا
مامأا عشضوت نأا شضفرت اهنأاو اهدشض لمعت ل اهنأا
اهيأارب درفنت ل رئاز÷ا نأا افيشضم عقاولا رمألا
هانبتت نأا نود لح وأا ةردابم يأا شضرف اهنكÁ لو
ن-ع بر-عأاو ن--مألا شسل‹و ةد--ح--تŸا ·ألا
لمح ‘ لئابقلا شضعب ماحقإا تلواÙ هفشسأات
كلذ افشصاو ةÒخألا ةعاشس42 لا لÓخ حÓشسلا
لوؤويو دÓبلاب فشصعي دق يذلا Òطÿا رمألاب
.لاموشصلا هيلإا تلآا اŸ اهب

ناوصضر م ^

يفاقثو يملع لمع لشضفأ’ سشيجلإ ةزئاج ميلشست
0202 ةنشسل يمÓعإإو

رارقتصساو نمأا عصضول وعدي ةحيرقنصش قيرفلا
تايولوأ’ا ةيولوأا رئازجلا

:دكؤوي نوبت جراخلل ةبرهملإ لإومأ’إ عاجرتشساب هدهعت ددج

رئازج ءانبو نصسحأ’ا ¤ا Òصست رئاز÷ا ””
 ””ءاصصقإ’اب نوكي نل ةديدج

نـــــــــــــكمم اـــــــــــــيبيل ةـــــــــــــمزأا ءاـــــــــــــهنإ’ يـــــــــــــصسنوت يرـــــــــــــئازج لـــــــــــــح ^
ةحشصلإ عاطق لامع ىلع يدتعي نم لك دشض ةمراشص ةينوناق تابوقعب نوبت ديÛإ دبع ةيروهم÷إ سسيئر دهعت

ةبراحÃ دعت امك ةوقلاب يحشصلإ رج◊إ سضرفت نل يتلإ ةديحولإ ةلودلإ رئإز÷إ نإ إزÈم مهماهم هئإدأإ لÓخ
هدهعت اشضيأإ إدد‹ نطولإ ذاقنإ لجإ نم هذيفنت ىلع فكعي جمانرب لÓخ نم ةوÌلل لداع عيزوتو ةيقبطلإ
ل◊ يشسنوت يرئإزج عورششÃ سسيئرلإ حول ةيبيللإ ةمزأ’إ ‘و جراÿإ ¤إ ةبرهŸإ ةبوهنŸإ لإومأ’إ عاجÎشساب
.تاشضوافŸإو رإو◊اب ةمزأ’إ

لذب ““ ¤إا ةحيرقنشش ديع-شسلا ق-ير-ف-لا ا-عد ^
اÊ Ãا-ف-تŸا ل-م-ع--لاو د--ه÷ا ن--م د--يزŸا
يتلا ةدوششنŸا فادهألا قيق-ح-ت-ل بي-ج-ت-شسي
ةيولوأا رئاز÷ا ةدحوو رار-ق-ت-شساو ن-مأا ع-شضت
ديعشسلا ق-ير-ف-لا ح-ير-شصت ءا-جو .““تا-يو-لوألا

ين-طو-لا ششي÷ا نا-كرأا شسي-ئر ،ة-ح-ير-ق-ن-شش
ميلشست لفح ‘ اهاقلأا ة-م-ل-ك لÓ-خ ي-ب-ع-ششلا

‘اقثو يم-ل-ع ل-م-ع ل-شضفأل ششي÷ا ةز-ئا-ج
ششيجلل ينطولا يدانلاب0202 ةنشسل يمÓعإاو

بشسحو .ةمشصاعلا رئاز÷ا-ب شسو-شسم ي-ن-ب ‘
منت-غا د-ق-ف ،ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب
عيم÷ا ةوعدل ةÁركلا ةبشسانŸا هذه ،قيرفلا
،ÊافتŸا لمعلاو ده÷ا نم ديزŸا لذب ““ ¤إا

Ãا فادهألا قيقحتل بيجتشسي اŸيتلا ةدوششن
ةيولوأا رئاز÷ا ةدحوو رار-ق-ت-شساو ن-مأا ع-شضت
هيل“ شسدقم بجاو اذه نأا دكأاو .““تايولوألا

راربألا انئادهشش ةلاشسرل ءا-فو-لا م-ي-ق ا-ن-ي-ل-ع
مامأاو هللا مامأا هانعطق يذلا شسدقŸا دهعلاو
رئاز÷ا نمأا ىلع ظاف-ح-ل-ل بع-ششلاو ن-طو-لا
ة-ي-باÎلا ا-ه-تد-حو نو--شصو ا--هرار--ق--ت--شساو
د--ي--ع--شسلا ق--ير--ف--لا دروأاو .ة--ي--ب--ع---ششلاو
بلطتي ،اعيمج انقانعأا ‘ ةنامأا يه““ةحيرقنشش
ءانبأا عيمج ةدحوو ماج-شسناو كشسا“ ا-ه-نو-شص

نأا لجأا نم ،ءاوشس ةملك ىلع Úشصلıا نطولا
اهطيfi ‘ ةباهمو ةيوقو ةدئار رئاز÷ا ىقبت
ر كلام ^ .““›ودلاو يميلقإلاو يراو÷ا

ماعلا ÚمأÓل ةباينلاب ةشصاÿا ةلثمŸا تدكأا ^
Ÿا ·ألا ة-م-ظ-نŸافيتشس ا-ي-ب-ي-ل ‘ ةد-ح-تÊ

لجا نم تانامشض تمدق رئاز÷ا نا شسمايليو
ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو ةردابم ¤ا لوشصولا

يتلا لودلا شضعب ةبقاعم ةرورشض ىلع ةددششم
اي-ب-ي-ل ¤ا ة-ح-ل-شسألا لا-خدا ر-ظ-ح مÎ– ل
.ةينوناق Òغ ةقيرطب
هب اهشصخ يذلا ءاقللا بقع اهل حيرشصت ‘و
تدكأا نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا شسي-ئر
Úلرب قافتا ةياعر ت– لمعت اهنا شسمايليو
داجيإا لجأا نم هيف فرط رئاز÷ا Èتعت يذلا

‘ كلذك كرحتلاو ةيبيللا ةمزأÓل يشسايشس لح
.يداشصتقلا قششلا
اهلذبت يتلا دوه÷ا قايشسلا اذه ‘ تنمث امك
ةمزألا هذهل يشساي-شس ل-ح ل-ي-ب-شس ‘ ر-ئاز÷ا

معدب رئاز÷ا نم تانامشض تقلت اهنا ةدكؤوم
فقو ¤ا لشصوت-لا ح-ي-ت-ت ي-ت-لا ةردا-بŸا هذ-ه
لاط يذلا عازنلا اذهل دح عشضوو رانلا قÓطإل
.هدمأا

Úمألا لا-غ-ششنا ن-ع دد-شصلا اذ-ه ‘ تف-ششكو
لايح شسيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا
ىوقلا نم هب-ل-طو ا-ي-ب-ي-ل ‘ د-ئا-شسلا ع-شضو-لا
اذه نوؤوشش ‘ لخدتلا نع فقوتلا ةيجراÿا
.دلبلا
بعششلا اهدباكي يتلا ةاناعŸاب Òكذتلا دعبو
9 ذنم مودت يتلا ة-مزألا هذ-ه بب-شسب ي-ب-ي-ل-لا

ناوألا نآا دق هنأا شسما-ي-ل-يو تÈت-عا تاو-ن-شس
Úيبيللا Úك“و عازنلا اذهل لح داجيإل Óعف
قيرط نع يشسايشس راشسم ‘ يشضŸا نم كلذب
.راو◊ا
تÓفإلا ةلا◊ دح عشضو ةرورشض ىلع تددششو
ل لودلا شضعب لعج يذلا ›ودلا باقعلا نم

–Îألا ةمظ-ن-م ه-ت-شضر-ف يذ-لا ر-ظ◊ا م·
ايبيل ¤إا لخدي يذلا حÓ-شسلا ى-ل-ع ةد-ح-تŸا
نم تÓفإلا ةلاح اذكو ةينوناق Òغ ةقيرطب
قوقح تاكاهتنا ءازإا ايبيل ‘ يلخادلا باقعلا
.ةبكترŸا ناشسنلا

م ناوصضر ^

 :دكؤوت سسمايليو Êافيتشس ايبيلب ةدحتŸإ ·أ’إ ةلث‡
ةردابم ¤إا لوصصولل رئاز÷ا نم تانامصض انيدل

 ايبيلب رانلا قÓطإا فقو

مشسق شسيئر ي-بر-ع-لا يلو-م لÓ-ع-شش لا-ق ^
ةينطولا ةئيهلاب ›ود-لا نوا-ع-ت-لاو ق-ي-شسن-ت-لا

Ÿنثلا شسمأا ،داشسفلا ةحفاكÚ يتلا ةيؤورلا ّنإا
ةشضهانم ةديدج رئازج يه ةئيهلا اهيلع موقت
.ةيفافششلاو ةهازنلا ئدابم ىلع ةمئاق داشسفلل
““حابشصلا فيشض““ جمانرب ىلع افيشض هلوزن ىدل
ّنأا يبرعلا يلوم زربأا ،¤وألا ةيعاذإلا ةانقلل
ىلع زكترت داشسفلا ةحفاكم ةئيه ةيجيتاÎشسا

رششع ةعبشس قيق– ¤إا فد-ه-ت م-ئا-عد شسم-خ
د◊اب Óًيفك ءارجاو اÒًبدت27 دامتعاب ةياغ
ينطولا داشصتقلا رخنت يتلا داشسفلا ةفآا نم
ّنأا يبرعلا يلوم حشضوأاو .دÓ-ب-لا تا-مو-ق-مو
ا-ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-ت ي-ت-لا ة--شسمÿا ز--ئا--كر--لا
لثمتت داشسفلا ةحفاكŸ ةينطولا ةيجيتاÎشسلا
،ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأاو ةيفافششلا زيزعت ‘ لوأا
عم-تÛاو مÓ-علا ل-ئا-شسو ع-ي-ج-ششت ا-ًي-نا-ثو

زيزعت ا-ًث-لا-ثو ،دا-شسف-لا ة-ح-فا-ك-م ‘ ÊدŸا
،يداشصتقلا عاطقلا ‘ ةهازن-لاو ة-ي-فا-ف-ششلا
ة-با-قر-لا ةز-ه-جأا تارد-قو رود م-عد ا-ًع--بارو
شسما-خو ،ءا-شضق-لاو ›ودلا نواعتلا عي-ج-ششت ا-ً
ّنأا يبرعلا يلوم دكأاو .تادوجوŸا دادÎشساو
تاراعششلا لÓخ نم متت ل داشسف-لا ة-ح-فا-ك-م
نم ديدعلا ¤إا جاتحي لب ،ةيفرظلا تÓم◊او
هنأا ¤إا اÒًششم ،لئاشسولاو ثاحبألاو تاءارجلا

ةحشضاو ة-شسا-ي-شس كا-ن-ه ن-ك-ت ⁄ ق-با-شسلا ‘
Ÿبادتلا ّنأا ¤إا يلوم تفلو.داشسفلا ةهجاوÒ

ىلع ةزجاع تحشضأا ةرهاظلا ةحفاكŸ ةيداعلا
لشصافم فلتfl ‘ دا-شسف-لا ي-ششف-ت ن-م د◊ا
مويلا ةئيه-لا ة-شسا-ي-شس ّنأا Óً-ّج-شسم ،ع-م-تÛا
داشسفلا ذفانم لك قلغ Èع ةياقولا ىلع دمتعت
تارادإلا ىوتشسم ىل-ع Òباد-ت-لا ل-ك ذا-خ-تا-ب
ر كلام ^.تاشسشسؤوŸاو

ةقحتشسم Òغ عفانم ىلع لوشص◊إو ةبذاك تإرإرقإ رإدشصإو ريوزتلإ لإومأ’إ سضييبت مهتب
هتجوزو ىلعو هيلع سضبقلاب ›ود رمأاو رازن يفط دصض اصسبح تاونصس6

لاÔ÷ا ل‚ ةمشصاعلاب دمfiا يديشس ةمكÚ، fiنثلا شسما ،تنادأا  ^
ةمارغ Êويلمو ذفان اشسبح تاونشس6 ـب ،يفطل وهو ،رازن دلاخ ،قباشسلا

تردشصأا امك ،هتجوز ةقفر يفطل ىلع شضبقلاب رما رادشصا عم ،ةيلام
اشسبح Úماعو ةءاÈلا Úب ام تحوارت ةتوافتم ىرخأا اماكحأا ةمكÙا
شسب◊ا نهر نودجاوتي3 مهنيب نم ،نيرخآا Úمهتم4 قح ‘  اذفان
ءافخإاب لاوملا شضييبتب قلعتت مهتب ÚمهتŸا ةعباتم ت“ دقو .تقؤوŸا
ريوزتلاو ةيعرشش Òغ ةقيرطب اه-ل-يو–و ة-ي-مار-جلا تاد-ئا-ع-لا ل-شصا
تارادلا اهردشصت قئاثو ى-ل-ع لو-شص◊ا ة-ح-ن-جو روزŸا لا-م-ع-ت-شساو
وحن ىلع ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشساو ةبذاك تارارقا Ëدقت-ب ة-ي-مو-م-ع-لا

.قحتشسم Òغ عفانم ىلع لوشص◊ا شضرغل تاميظنتلاو Úناوق قرخي
رازن لواح Úح تأادب ةيشضقلا عئاقو نإاف ،ةلشصلا تاذ تاقيق– قفوو
ءانيم ¤ا   .ةيعرشش Òغ ةقيرطب ّششروب““ عون نم ةرايشس بيرهت يفطل

نيرفاشسŸا لقن ةرخاب Ïم ىلع رئاز÷ا ءانيم Èع يشسنرفلا ايليشسرم
تنيب دقو ،نيرخا Úمهتم عم ؤوطاوتلاب كلذو ،““دايز نب قراط““ ةامشسŸا
،رازن يفطل ةجوز ،ةديبوز زانيهششل اكلم تناك ةبكرŸا نأا تاقيقحتلا
moc knil trams aps غنيل ترامشس ةكرششل اهتيكل-م ل-شصأا دو-ع-ت
لfi ةكرششلا كلت نا Úبت امك ،يفطل رازن ،اهريدم ةرديحب ةدجاوتŸا

و.ق ^ . ةيئاشضق ةعباتم

 ةيجيتإÎشس’إ اهيلع دمتعت زئاكر سسمخ
داصسفلا ةحفاكŸ طّطخن :يبرعلا ي’وم

تاراعصشلاب سسيلو تاءارجإ’اب

،يبعششلا ينطولا ششيجلل زرافم تنك“ ^
(9) عشست Òمدتو فششك نم ،دحألا شسمأا

ثحب تايلمع رثإا عنشصلا ةيديل-ق-ت ل-با-ن-ق
ىلفدلا Úع نم لكب ة-قر-ف-ت-م ط-ي-شش“و
شسمأا هب دافأا ام بشسح ،ةفل÷او ةيدŸاو
.ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب Úن--ثلا
را--طإا ‘ ““ ه---نأا رد---شصŸا تاذ ح---شضوأاو
زرافم ترمدو تفششك ،باهرإلا ةحفاكم
لبانق (90) عشست يبعششلا ينطولا ششيجلل
ثحب تايلمع رثإا كلذو ،عنشصلا ةيدي-ل-ق-ت
ىلفدلا Úع نم لكب ة-قر-ف-ت-م ط-ي-شش“و
ةيركشسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-ف-ل÷او ة-يدŸاو
بير-ه-ت-لا ة-براfi را--طإا ‘و.““¤وألا
دوهجل-ل ة-ل-شصاو-مو ة-م-ظ-نŸا ةÁر÷او
راŒلا ةرها-ظ د-شصل ة-فدا-ه-لا ة-ث-ي-ث◊ا
ةزرفم تز-ج-ح““ ،دÓ-ب-لا ‘ تاردıا-ب

برق ،يبعششلا ينطولا ششي-ج-ل-ل ة-كÎششم

،ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب راششبب دود◊ا
ردقت ج-لا-عŸا ف-ي-ك-لا ن-م ةÒب-ك ة-ي-م-ك
(51) رششع ةشسمخو Òطانق (50) ةشسمخب
دود◊ا شسرح ف-قوأا ا-م-ي-ف ،مار-غو-ل-ي-ك
رجات ،ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب ناشسملتب
(10) flهتزوحب ةيبرغم ةيشسنج نم تارد
ف-ي-ك-لا ن-م تا-مار-غو-ل-ي-ك (40) ع---برأا
زرافم تفقوأا““ ،ىرخأا ةهج نم.““جلاعŸا
كردلا رشصانعو يبعششلا ينطولا ششيجلل
ةي-حا-ن-لا-ب را-تfl ي-جا-ب جÈب ي-ن-طو-لا
ا--شصخ--شش (21) ،ة-شسدا-شسلا ة-ير-ك--شسع--لا
ةيئابره-ك تاد-لو-م (40) ةع-برأا تز-ج-حو
‘ لمعتشست طغ-شض قرا-ط-م (01) ةرششعو

ن-ع عور-ششŸا Òغ بي-ق-ن-ت-لا تا-ي-ل-م--ع
نيرجاهم (40) فيقوت ” Úح ‘ ،بهذلا

ة-ف-ل-تfl تا-ي-شسن-ج ن-م Úي--عر--شش Òغ
ر م ^ .““ناشسملتب

 ةقرفتم طيشش“و ثحب تايلمع رثإإ
ةفل÷او ةيدŸاو ىلفدلا Úعب عنصصلا ةيديلقت لبانقÒ 9مدت



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه1441ةدعقلا وذ03ـل قفؤŸا م0202ةيليؤج12 ءاثÓثلاينطو4

يوقÎلا تا-ن-ك-صس زا‚ا نا ير-صصا-ن لا-قو ^
دوجو نم مغرلاب ،اÒبك ارخأات فرعي معدŸا
بصضغ راثا يذ-لا ر-م’ا ،’وا-ق-م ف’ا9 ءاهز
Úقر-م-ل-ل ة-ي-لوؤو-صسŸا ل-م-ح يذ-لا ر--يزو--لا
ميلصست ةموك◊ا فده نا افي-صضم، Úيرا-ق-ع-لا
نم اهباحصصا ىلع اهعيزوتو ةينكصسلا عيراصشŸا
ةمار-كو م-ه-ت-مار-ك نو-صصل اذ-هو ،Úن-طاوŸا

ةي’و هصشيعت يدلا لكصشŸا سسفن وهو  مهتلئاع
ةينكصس- ةد-حو0061زا‚ا رخأا-ت-ب نار-هو
.ريزولا بصسح ،معدŸا يوقÎلا ايبلا ةغيصصب
اذكو نكصسلا ةيريدم  ةدصشب يرصصان دقتنا امك
يراقع-لا Òي-صست-ل-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا ر-يد-م
ة-ي’و-لا ¤ا ة-يرازو ة-ن÷ لا-صسرإا-ب د--عو--تو،

Ÿة-ب-قار flلا ف-ل-تÈةفرعمو ةين-ك-صسلا ج-ما
وا ةيراقعلا ةيعوا مادعنا لوح رخأاتلا بابصس’ا
ديزا زا‚ا ‘ رخأات دعب ةصصاخ، يرخا روما

ةينكصس ةدح فلا41 نم
رحبلا باعلا نا ريزولا لا-ق ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
دصصحب يهتنتو ير-ج-ت-صس ط-صسو-تŸا سضي-ب’ا

ةينكصس عيراصشمو رئازجلل ة-ي-ب-هذ تا-ي-لاد-ي-م
رخأات يأا لبقا نل ““ Óئاق ،فقوتم اهنم Òثكلا

نا ¤ا اÒصشم ، ةينكصسلا جماÈلا قÓطنا ‘
ج-ماÈلا ‘ سشا-ع-نا ¤ا جا-ت– ة-ي’و نار--هو
ةفقوتم4964 فقوت ليجصست دعب ، ة-ي-ن-ك-صسلا
دكاو  .زجنت ⁄ غيصصلا لكب ةينكصس ةدحو0061و
م-عدŸا يو-قÎلا ن-ك-صس ج-ما-نر-ب نا ر-يزو-لا
ميظنتو رطا قفو مظني-صس ةد-يد÷ا ه-ت-غ-ي-صصب

ةينكصسلا عيرا-صشŸا ءا-ط-خا يدا-ف-ت-ل ،د-يد-ج
نع ريزولا فصشك ،قايصسلا تاذ ‘و .ةقباصسلا
راجيإÓل هجوم مخصض ين-ك-صس ج-ما-نر-ب دو-جو
هنا ادكؤوم ، هيف قÓطناو هنع نÓع’ا متيصس
ءانبلل ةينكصسلا جماÈلا عيمج م-عد-ل د-ع-ت-صسم
نم هحايترا ايدبم ، نطولا تاي’ولاب يفيرلا
لم-ح ،ر-خا قا-ي-صس ‘ . لد-ع تا-ن-ك-صس زا‚ا
يوصضوفلا ءا-ن-ب-لا ف-حز ة-ي-لوؤو-صسم ير-صصا-ن
ÚنطاوŸا لك دينجتب ابلا-ط-م ،Úب-خ-ت-ن-م-ل-ل
يصضار’ا ىلع فحزلا فيقوتل ÊدŸا عمت‹و

. نطولا تاي’و لك Èع ةيحÓفلا
ةدحو فلأا55  زاجنإل ةيراج لاغضشلا

غيضصلا لكب نارهؤب ةينكضس
نارمعلاو نكصسلا ريزو نل-عأا ،ر-خا بنا-ج ن-م
هرايز لÓخ سسما ،يرصصاون لا-م-ك ،ة-ن-يدŸاو
سسوÒف ةحئاج نا ، دياقلب يصضايرلا بكرملل
يصضايرلا عورصشŸا زا‚ا ى-ل-ع تر-ثا ا-نورو-ك
‘ طصسوتŸا باعلا نصضتحيصس يذلاو نارهوب
ةفلكŸا ةيني-صصلا ة-لوا-قŸا نا ة-صصا-خ ،2202
‘ عارصسا مدعل اهفصسا نع تبر-عا لا-غ-صشأ’ا-ب
ةينيصصلا ةلماعلا ديلا ‘ زجع ببصسب زا‚’ا
ةحئا÷ا ببصسب اذ-هو Úصصلا ن-م ي-تأا-ت ي-ت-لا
نم ةلامعلا ل-ق-ن-ل تارا-طŸاو دود◊ا ق-ل-غو
. Úصصلا
89 نم Ìكا ¤إا عورصشŸا زا‚إا ةبصسن تلصصوو
لك ةلحلحب تماق ةرازولا نا ةصصاخ ،ةئاŸاب
قبي ⁄و ،ةيدقاعتلاو ةيراد’او ةيلاŸا لكاصشŸا
لامكتصس’ Úصصلا نم ةلامعلا لقن لكصشم ’ا
راظتنا ‘، ةينيصصلا ةلواقŸا بصسح عورصشŸا
. تازيهجتلا بيصصنت
ةفل-كŸا ة-لود-لا ة-ب-تا-ك ا-ه-ت-ه-ج ن-م تÈعو
اهحايترإا نع ،يركاوصس ةميلصس ،ةبخنلا ةصضايرب
ة-ق-با-طŸا تاز-ي-ه-ج-ت-لاو لا-غ-صش’ا ةÒتو--ل

اذه ‘ يركاوصس تدكاو ،ة-ي-لود-لا Òيا-ع-م-ل-ل
يراج Òصضحتلا نأا ةيفحصصلا ةودنلا ‘ قايصسلا
اذه ‘ رئاز÷ا فر-صشت-صس ة-ي-صضا-ير ة-ب-خ-ن-ل
2202 ‘ نار-هو--ب بق--ترŸا ›ود--لا ثد◊ا
يرجي هنأا ةدكؤوم ،ايلاع ينطو-لا م-ل-ع-لا ع-فرو
Òفوتل ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو عم ق-ي-صسن-ت-لا
اذهل دي÷ا Òصضحت-ل-ل تا-ي-نا-ك-مإ’ا Òخ-صستو
.ثد◊ا
يموك◊ا دفولا ةرايز تقلطنا دقف ،ةراصشإÓلو
نبا ديم◊ا دبع بطقلا دجصسŸا نم نارهول
عيزوت لفح ميصسار-م ى-ل-ع فار-صشإÓ-ل سسيدا-ب
ةينكصس ةد-حو9762 نم ةدا-ف-ت-صس’ا تارار-ق

Ã4032 ،نارهو برغلا ةمصصاعب غيصصلا فلتخ
Úغرصسم ةقطنÃ لدع ةغ-ي-صصب ا-ه-ن-م ةد-حو
ىصسرÃ ي-عا-م-ت-ج’ا ة-غ-ي-صصب ةد-حو003و
.،معدŸا يوقÎلا ةغيصصب ةدحو57و جاج◊ا

ميصسارŸا هذه لÓخ نارهو ةي’و ›او فصشكو
ةدحو فلأا55 نم Ìكا مÓتصسإا رظتنت ةي’ولا نأا

يمومع فلأا23 اهنم غيصصلا فلتfl نم ةينكصس
ةديد÷ا ةنيدŸا-ب لد-ع ف-لأا51و ، يرا-ج-يإا
يوقر-ت ةد-حو ف-لأا و-ح-نو  Úغر-صسÃ ة-نا-بز
نايلطلا تارامعل نكصس2011 ب ةصصحو ،معدم
سصاصصتمإاب حمصسيصس ام وهو ،ةيقيدصصلا يحب
.طيقنتلا تانكصسو سشهلاو يوصضوفلا ءانبلا

 صسانيا.م ^

Êامث ماربا ةمصصاعلا رئاز÷اب ،سسما ” ^
ددعو ةيرئاز÷ا تاعما÷ا Úب تاي-قا-ف-تا

باطقأا ثادحتصس’ ةيعانصصلا عور-ف-لا ن-م
ميلعتلا ةرازو Úب ام نواعتلاب ةي-جو-لو-ن-ك-ت
.ةعانصصلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو ›اعلا
Úب تايقافتا سسمخ ىلع ع-ي-قو-ت-لا ىر-جو
ةيعانصصلا ة-ع-ما-ج-ل-ل ير-ئاز÷ا ع-مÛا
تاعماج سضعبو (ةعانصصلا ةرازول ةعباتلا)
‘ ةيجولونكت باطقأا ءاصشنا لجأا نم نطولا
ة-صسد-ن-ه--لا ،ة--مد--ق--تŸا كي--نا--ك--يŸا
،بو---ب◊ا ن---ح---ط ،ة---ي---ن’د---ي----صصلا
كيناكيŸا لمصشت ةصسدنه) سسكينورتاكيŸا
ةعانصص ¤ا ةفاصضا ،(بوصسا◊او ءابرهكلاو
ثÓثلا تايقافت’ا امأا.هتاقتصشمو فزÿا
ةظقيلاو يعانصصلا ءاكذلا سصختف ةيقبتŸا
يعانصصلا Òبدتلا ةيقافتا اذكو ةي-عا-ن-صصلا
ةيقافتاو يننكŸا Òيصستلا تايلآا ‘ مكحتلل

يتصسجوللا Òيصستلا ‘ سصتfl بطق ءاصشنإ’
ميلعتلا ريزو دكأا ،ةبصسا-نŸا-بو.ةعانصصلاو
نب يقابلا دبع ،يم-ل-ع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
باطق’ا هذه ءاصشنا نم فدهلا نأا ،نايز
يتلا ثوحبلا لك Úمثت وه ةي-جو-لو-ن-ك-ت-لا
نويعما÷ا نوثحابلاو ةذتا-صس’ا ا-هز-ج-ن-ي
ةيتامدخو ةيجاتنا عيرا-صشم ¤ا ا-ه-ل-يو–و
،هبناج ن-م.عمتÛاو داصصتق’ا ةدئا-ف-ل
يلع تيآا تاحر-ف ،ة-عا-ن-صصلا ر-يزو Èت-عا
با-ط-قأ’ا ءا-صشنإا ةردا-ب--م نأا ،م--ي--هار--با
Úب نواعتلا تارمث ىدحإا دعت ةيجولونكتلا

ثحبلاو ›اعلا ميلع-ت-لا عا-ط-ق و ه-عا-ط-ق
تايدحتل ةباجتصس’ا ¤ا ةيمارلا ،يم-ل-ع-لا
‘ ةمهاصسŸا ›اتلابو ،يعانصصلا عا-ط-ق-لا
هصساصسأا ديدج ينطو داصصت-قا ة-ن-ب-ل ءا-صسرا
ريزو ف-صشك ىر-خا ة-ه-ج ن-م.““ةفرعŸا
يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا
995 ةيقرت نع ،ةمصصاعلا رئاز÷اب ،نايز نب

ذاتصسأا ةبتر ¤إا ““أا““ مصسق رصضاfi ذاتصسأا نم
ع-ي-م-ج ‘ ا-ح-صشÎم047 عو--م‹ ن---م
.ةئاŸاب49.08 ةب-صسن-ب يأا تا-صصصصخ-ت-لا

ةثلاث-لا ةرود-لا ج-ئا-ت-ن ن-ع ه-نÓ-عإا ىد-لو
،ةينطولا ةيعما÷ا ةن-ج-ل-ل Ú (34)ع-برأ’او
احصشÎمÚ 047ب ن-م““ ه-نأا ر-يزو-لا ح-صضوأا
دعبو ،تاصصصصختلا عيمج ‘ ةرودلا هذهل
ةيعرفلا ناجللا ‘ تافلملل ةقيقد ةصسارد
ذاتصسأا ن-م995 ةي-قر-ت ” سصصصخ-ت ل-ك-ل

fiةبصسنب يأا ذاتصسأا ةبتر ¤إا ““أا““ مصسق رصضا
،““ÚحصشŸÎا عوم‹ ن-م ة-ئاŸا-ب49.08
يتلا - ةرودلا داقعنا رخأاتل هفصسأا نع اÈعم
كلذو يصضاŸا ريا-ن-ي ر-ه-صش ةرر-ق-م تنا-ك
- دÓبلا هتفرع يذلا يحصصلا عصضولا ببصسب
.طرافلا عوبصسأ’ا ¤إا
هذهب هنأا نايز نب دكأا ،ةلصص يذ قايصس ‘و
ةذتاصسأÓل ›امجإ’ا ددعلا ح-ب-صصأا ة-ي-قÎلا

.ذاتصسأا536.7 ناك امد-ع-ب ذا-ت-صسأا432.8
ةرودلا جئاتن ريزولا ى-ط-عأا ،ة-ب-صسا-نŸا-بو

ىصصحأا ثي-ح ،تا-صصصصخ-ت-لا عور-ف بصسح
حصشÎم361 نم حجان811 ايجولونكتلا عرف
46 ةقيقدلا مولع-لا و ة-ئاŸا-ب93.27 ةبصسنب
ةئاŸاب33.58 ةبصسنب احصشÎم57 نم حجان
08 نم احجان56 ةاي◊او ةعيبطلا مولعو
66 نع Óصضف ةئاŸاب52.18 ةبصسنب احصشÎم
ةئاŸاب46.77 ةبصسنب احصشÎم58 نم احجان

.ةيراجتلا مولعلاو ةيداصصتق’ا مولعلا ‘
مو-ل-ع-لا عر--ف نأا لوؤو--صسŸا تاذ فا--صضأاو
حجان861 ىصصحأا ةيناصسن’او ةيعام-ت-ج’ا

ةئاŸاب48.48 ة-ب-صسن-ب ح-صشÎم891 ن--م
احصشÎم96 نم احجان95 تاغللاو بادآ’او
ةينوناقلا مو-ل-ع-لاو ة-ئاŸا-ب05.58 ةب-صسن-ب
ةبصسنب احصشÎم07 نم احجان95 ةيرادإ’او
ةبصسانŸاب نايز نب ن-ل-عأاو.ةئاŸاب82.48
Ú (44)عبرأ’او ة-ع-بار-لا ةرود-لا ح-ت-ف ن-ع
ةصسماÿا ةرودلا و مدا-ق-لا Èم-فو-ن ر-خاوأا
نوكت نأا ىلع ،1202 وينوي رخاوأا Úعبرأ’او
قيرط نع ،هلوق دح ىلع ،تافلŸا ة÷اعم
Èم-فو-ن ةرود ن-م ءاد-ت-با ة-ي-م-قر ة-صصن-م
.ةمداقلا

ن.ح ^

ايئانثتضسا نؤكيضس لبقŸا يضسردŸا لؤخدلا نا دكؤؤي ةيبÎلا ريزو
   صسرادملا ربع ذيمÓتلل اريبك اظاظتكا فرعت ةي’و41

،طوعجاو دمfi ,ةي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو  ^
نوكيصس ل-ب-قŸا ي-صسردŸا لو-خد-لا نأا ،سسما
41 نا ازÈم ,انوروك ةحئاج ببصسب ““ ايئانثتصسا““

‘ ““اÒبك ا-ط-غ-صض““ فر-ع-ت ن-طو-لا Èع ة-ي’و
ع-يرا-صشŸا م-غر ذ--ي--مÓ--ت--لا سسرد“ لا‹

.اهزا‚ا يرا÷او ةلجصسŸا
نكصسلا ريزوب هعمج ءاقل ‘ ،طوعجاو حصضوأاو
لوخدلا نأا ,يرصصان لامك ,ةنيدŸاو نارمعلاو
ببصسب ““ايئانثتصسا““ نوكي-صس ل-ب-قŸا ي-صسردŸا
مازتلا ادكؤوم ,انوروك ةحئاج هتفلخ يذلا رثأ’ا
““ة-ق-ئ’““ سسرد“ فور-ظ نا-م-صضب ة-مو--ك◊ا
سصصصخ يذلا ءاقللا اذه لÓخ دكأاو.ذيمÓتلل

Èع ةي’و41 نأا ,لبقŸا يصسردŸا لو-خد-ل-ل
لا‹ ‘ ““اÒب-ك ا-ط-غ--صض““ فر--ع--ت ن--طو--لا
ةلجصسŸا عيرا-صشŸا د-يد-ع م-غر““ سسرد-م-ت-لا
نا ىرخا ةهج نم اÈتعم ,““اهزا‚ا يرا÷او

تاديقعت-لا ة÷ا-عÃ ح-م-صسي-صس““ ءا-ق-ل-لا اذ-ه
ده-صشت ي-ت-لا ق-طا-نŸا-ب ة-صصا-خ ,ة-ل-م-تÙا
سسرد“ ى-ل-ع ا-ب-ل-صس ر-ثؤو-ي د-ق ا-ظا--ظ--ت--كا
لوقي -- ط-غ-صضلا سصا-صصت-م’و.““ذيمÓتلا
ةيوبرت ةصسصسؤوم686 مÓتصسا متيصس --ر-يزو-لا

هبصش لكيه2501 و راوط’ا فلتfl ‘ ةديدج
تادحوو ةصضايرلل تاعاقو معاطم نم يوبرت
يصسارد-لا م-صسوŸا لÓ-خ ي-ح-صصلا ف-صشك-ل-ل

تايدحتلا عفر انناكمإاب““ هنا فاصضأاو .لبقŸا
نم.““انوروك سسوÒف ببصسب اهتدح تداز يتلا

ةقلعتŸا ع-يرا-صشŸا نأا ير-صصا-ن د-كأا ,ه-ب-نا-ج
ببصسب ““رخأاتلا سضعب““ تدهصش ةيوبÎلا لكايهلاب
اÒصشم ,رئاز÷ا اهصشيعت يتلا ةيئابولا ةمز’ا
كرادتل ا‹انرب تدعأا ةيرازولا هترئاد نا ¤ا

زا‚ا ا‹Èم ناك هنأا فاصضأاو.رخأاتلا اذه
ةحئاج دع-ب ه-نا Òغ ,ة-يو-بر-ت ة-صسصسؤو-م686
تاجا-ي-ت-حاو تا-يو-لوا د-يد– ” ,91-ديفوك
لك ديحوت متي اهئوصض ىلع يتلاو ةيبÎلا عاطق
.““سسلصسو ديج““ يصسردم لوخد نامصضل دوه÷ا

ج.ق ^

““انورؤك““ ءابو رؤهظ ذنم اءؤضس دادزت ةيعامتجلا مهتيعضضو نأا دكأا
مهفاسصنا لقنلا ريزو نم صسمتلي نيلقانلل داحتا

يرئاز÷ا ينطو-لا دا–’ا سسم-ت-لا ^
فا-صصنا ل-ق-ن-لا ر-يزو ن-م Úل-قا-ن-ل--ل
وه امك مه-عاو-نأا ف-ل-ت-خÚ Ãل-قا-ن-لا
ةينطولا ةيمومعلا ةكرصشلا  عم نأاصشلا
نم مهنيك“ لÓ-خ ن-م يÈلا ل-ق-ن-ل-ل

تا-صضيو-ع-ت-لاو م-ه-قو-ق--ح ع--ي--م--ج
غلبم نم لوأ’ا رطصشلا نم مهتدافتصساو
.جد ف’ا ةرصشعلا
لقنلا ر-يزو ¤ا Úل-قا-ن-لا دا–ا ه-جوو
ةÎف لوح ةلجعتصسم ةثا-غ-ت-صسا ة-لا-صسر
ىلع اصسأار نيزاوŸا لك تبلق ةبيصصع““

ل-ك-ب ل-ق-ن-لا لا‹ ‘ ة-صصا-خ بق--ع
نول-قا-ن-لا““ نأا ى-ل-ع ةدد-صشم، ه-عاو-نأا
اورثات مهدجاوت و مهطا‰أا فÓتخاب

تاذ بصسح ىدأا ام ،““انوروك““ ءابو ءارج
ةح-ير-صشلا هذ-ه ف-قو-ت““ ¤ا رد-صصŸا
ةÎفلو دات-عŸا طا-صشن-لا ن-ع ة-ما-ه-لا

،““Ìكأا وأا ر-ه--صشأا40ـب تردق ة-ل-يو-ط
¤ا م-----ه-----ب ىدأا““ كلذ نأا ¤ا ةÒصشم
رخآا طاصشنب مهطاصشن Òيغت ‘ Òكفتلا

ةماود ‘ عيم÷ا»ـب لخدأا-ف ،““ار-يا-غ-م

ن--م د---جو نإا سضاÎق’او سسÓ---فإ’ا
حبصصأا ةئفلا هذه نم دحاو لكو هصضرقي

ÚيÓم01 ـب عيم÷ا فرط نم انادم
ءا-ب--عأ’ا ى--ل--ع ةدا--يز ل--قأ’ا ى--ل--ع
ىرخأا تامازتلا ¤إا ةفاصضإا ،ةمكاŸÎا

flةفلت““
Úلقا-ن-لا نأا ر-يزو-لا دا–’ا طا-حأاو

““Áةلماصشلا ةيطغتلا ةبصسن نم %59 نولث
اميف ينطولا ىوتصسŸا ىلع نيرفاصسملل
ةئبعت متيو %50 هتميق ام ةلودلا يطغت
‘ ةفيصضم ،““ايموي رفاصسم نو-ي-ل-م21
تحبصصأا ةصصر-ف-لا مو-ي-لا““ نأا قا-ي-صسلا

Òغ تارا-ي-صسلا با-ح--صصأ’ ة--ي--تاو--م
حايترا لكب طاصشنلا ةصسرامŸ ةيعرصشلا
Êدت ‘ داز ا‡ بيقر وأا بيصسح نود
ابلصس رثؤوي اذهو ةلماعŸا ءوصسو ةمدÿا

بع-صصي ا-م-ك ،طا-صشن-لا ة-ي-عو-ن ى-ل-ع
Òغ اقح ذخأات يتلا ةئفلا هذه ةبقارم
.““هب لومعŸا نوناقلل ايفانم و ايعرصش
عو-م‹““ نأا ة-ق-ي-ثو-لا تاذ تح-صضوأاو
ةيرصض◊ا هبصشلاو ةيرصض◊ا تÓفا◊ا

08 ـب ردقت رئاودلاو تاي’ولا Úب امو
Úب امو ةيرصضح ةر-جأا تارا-ي-صس.ف-لأا
فلأا521 ب ردقت رئاود-لاو تا-ي’و-لا

اهنم طصشنت““ ،““لئاهلا عومÛا اذه نم
ةيرصضح ةلفا-ح ف-لأا54 ›اوح اي-لا-ح
فلأا001›او-حو  ة-ير--صضح ه--ب--صشو
ىلع ءانب %05 ةلومحب ةرجأا تارايصس
م-هداز““ ا-م““لوأ’ا ر-يزو-لا تا-م-ي-ل-ع-ت

عم ةÒعصستلا ةدايز نودب ىÈك رئاصسخ
ةيبلغأا نأا ةديفم،““ توزاŸا ةدام ةدايز
تارايصس وا تÓ-فا-ح ءاو-صس  Úل-قا-ن-لا
رطصشلا نم ىتح اود-ي-ف-ت-صسي ⁄ ةر-جا
تد-كا يذ--لا جد ف’ا01 ن--م لوأ’ا
”و ايناديم هقي-ب-ط-ت ي-ل-ع ة-مو-ك◊ا
ةفاك و ÚنمؤوŸا Òغلا Úلقانلا ءاصصقا
كلذب ةل-مÚ، fiق-ئا-صسلاو Úصضبا-ق-لا
ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه-ب ة-ف-ل-كŸا تا--ه÷ا““

ةيعاد  ،““ا-ه-ما-ه-م ءادأا ‘ ا-ه-ل-طا“و
ةكرصشلا ‘ هب لومعم وه امك مهفاصصن’
. ““يÈلا لقنلل ةينطولا ةيمومعلا

ىفطسصم دي‹ ^

ةديد÷ا هتغيضصب معدŸا يؤقÎلا تانكضسل ديدج ميظنت نع فضشك

ابيرق راجيإÓل هجوم مخسض ينكسس جمانرب قÓطا :يرسصان
نطولاب ةينكسس ةدحو فلا031 ميلسست رخؤوي ÚلواقŸا صسعاقت ^

 ةيحÓفلا يسضار’ا ةيامح بجيو يوسضوفلا ءانبلا فحز ةيلوؤوسسم نولمحتي نوبختنŸا ^
نيراقعلا ÚقرŸا لبق نم  معدŸا يؤقÎلا ““ ايبلا““ ةغيضصب تانكضس زا‚ا ةÒتو ،سسما يرضصان لامك ةنيدŸاو نارمعلاو نكضسلا ريزو دقتنا

ةغيضصلا هتاه ‘ ةجردŸا عيراضشŸا مظعم نأاو ةضصاخ ،زا‚لا ‘ اÒبك ارخأات ةغيضصلا  هتاه تفرع امدعب نطؤلا تايلو فلتÈ flع اذهو
. ةئاŸاب52 اهب لاغضشلا ةبضسن ىدعتت ⁄

احضشرتم047 عؤمجم نم ذاتضسأا ةبتر ىلإا ““أا““ مضسق رضضاحم ذاتضسأا نم995 ةيقرت

ةيجولونكت باطقأا ثادحتسس’ تايقافتا8
ةعانسصلاو ›اعلا ميلعتلا يعاطق Úب

8102 سسرام ةقباضسم يف نيحجانلا سصخت
مئاوقلا لÓغتسس’ صصّخرت ةيبرتلا ةرازو

ةذتاسسأ’ا فيظوت يف ةيطايتح’ا
، سسما ،ةينطو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو ترّر-ق ^
ةيطايتح’ا مئاوق-لا لÓ-غ-ت-صسا ة-ل-صصاو-م
نأا ةرازولا تد-كأاو .ةذ-تا-صسأ’ا ف-ي-ظو-ت-ل
لظ ‘ يتأاي ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓغتصسا
دÓبلا اهب ر“ ي-ت-لا ة-ي-ح-صصلا فور-ظ-لا
.انوروك سسوÒف ببصسب
¤ا ةلصسارم ، ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تثعبو
اهل سصخرت تاي’ولا Èع ةيبÎلا تايريدم
تاقباصسŸ ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓغتصساب
-7102 ناونعب ةمظنŸا ةذتاصس’ا فيظوت
مقر لم– يتلا ةلصسارŸا بصسحو .8102
ىوتصسŸا ىلع ةيبÎلا تايريدم ناف957

ءابو راصشتنا تايعادت-ل ار-ظ-نو ،ي-ن-طو-لا
¤ا ةوعدم ،ة-ي-ب-ل-صسلا ه-تاÒثأا-تو ا-نورو-ك
تاقباصسŸ ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓ-غ-ت-صسا
،8102 سسرام ‘ تر-ج ي-ت-لا ف-ي-ظو-ت-لا
راط’ا Òفوت ىل-ع ل-م-ع-لا را-طا ‘ كلذو
مظتنŸا سسردمتلا نامصضل مزÓلا يوبÎلا
.ةمداقلا ةيصساردلا ةنصسلا لÓخ ذيمÓتلل
ىلع Úعتي هّنإاف ،ةميلعتلا هذه ىصضتقÃو
لغصشل مئاوقلا هذه لÓغتصسا ةيبÎلا ءاردم
جا-ي-ت-ح’ا دود-ح ‘ ة-ي--لاŸا بصصا--نŸا
.ةيميلعتلا داوŸا عيمج ‘ يجوغاديبلا

ن .ح ^

راهضشإا
 فيطضس:ءاضضق سسل‹
fiع: ةمكÚ وŸنا 

 رجحب مكح
‘:ايرؤضضح ا-ي-ئاد-ت-با ا-ي-ن-ل-ع ةر-ضسألا نوؤؤ-ضش ا-يا-ضضق ‘ ا-ه-ل-ضصف لا-ح ة-م-كÙا تم-ك-ح

‘ خرؤؤŸا مك◊ا غارفإا:عؤضضؤŸا ‘،ةÿÈا دعب ةمؤضصÿا ‘ Òضسلا ةداعإا لؤبق،لكضشلا
فرط نم ةزجنŸا ةÿÈا ريرق-ت ى-ل-ع ادا-م-ت-عاو38710/81 مقر سسر-ه-ف52/01/8102
453/81 مقر12/11/8102 خيراتب ةمكÙا طبضض ةنامأا ىدل ةعدؤŸا و سصتıا Òبÿا
42/20/1791 خيراتب  دؤلؤŸا يلع ةطيليلب ىمضسŸا ىلع يئاضضقلا رج◊اب مك◊ا هنمو،
دمحا نب مادضص ةفؤنخؤب:عجرŸا Úيعتو كاب يرام اديازلا Úلفيا و يعم÷ا نبا اضسنرفب
تايضضتقŸ اقبط لوؤؤضسم نؤكي و هلاؤمأا Òيضست و هتياعرو هنوؤؤضش ةرادإل هيلع امدقم
ةينطو ةديرجب مك◊ا قؤطنم رضشنب رمألا عم هرجح ببضس لاوز ةياغ ¤ا ماعلا نؤناقلا

ةداهضش ىلع رج◊اب Òضشاتلاب رمألا عم،هتقفن ىلعو هنم يعضسب ةيبرعلا ةغللاب ةرداضص
هب حضصفأا و مك◊ا ردضص اذب،ةيئاضضقلا فيراضصŸا عجرŸا ليم–، هيلع رؤجÙا دÓيم

سسيئرلا نم لك هاضضمأا هتحضصل و ةنضسلا و رهضشلا و مؤيلاب ةدقعنŸا ةينلعلا ةضسل÷اب ارهج
 .طبضضلا Úمأا و
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: دإرج ,ةيبيرضض ةلإدع دوجو مدع ىلع ليلد لخدلإ ىلع ةياب÷إ نإإ لاق

ةيئابج ةمهاشسم ةيأا نومدقي ’ ةيزاوŸا قوشسلا ولماعتم
 دÓبلل ةيلاŸا تانزاوتلا ىلع ابلشس رثا ةوجرŸا تاداريإ’ا ليشص– مدع ^

 ةيومنتلاو تارامثتشس’ا ليو“ لدب ةلودلا Òيشست تاقفنل تهجو ةيلوÎبلا ةياب÷ا ^
ةرظتنŸا فاشصنإ’ا تابلطتم ¤إا بيجتشسي نأا نم دعبأا ›ا◊ا يئاب÷ا ماظنلا““  ^

يئاب÷إ لاثتم’إ مامأإ افاحجإإ لثÁ لإزي ام يزإوŸإ داضصتق’إ نأإ ،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ دكأإ
مرحيو ةهيزنلإ ةضسفانŸإ دعإوقب هلÓخإإ إذكو هعيجضشتو رامثتضس’اب ضضوهنلإ ‘ ةلودلإ دوهج نهري ام
.ةوجرŸإ ةيلامـلإ درإومـلإ نم ةلودلإ

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداضصتقإإ

ه-ت-م--ل--ك ‘ سسمأأ دأر--ج  ح--صضوأأو ^
ةينطولأ تاصسل÷أ لاغصشأل ةيحاتتفلأ

ر-ئأز÷ا-ب ي-ئا--ب÷أ حÓ--صصلأ لو--ح
ىلع ،ِيزأومـلأ داصصتقلأ نأأ ةمصصاعلأ
نم ةلوذبمـلأ دو-ه÷أ ل-ك ن-م م-غر-لأ

ليهصستل ْةيمو-م-ع-لأ تا-ط-ل-صسل فر-ط
دعأوقلأ جراخ طصشني لأزي ل ،هجامدأ
مامأأ افاحجإأ لك-صشي ا‡ ،ة-ي-نو-نا-ق-لأ
نأأ را-ب-ت-عا--ب ،ِي--ئا--ب÷أ لا--ث--ت--ملأ
ل ْةيزأو-مـلأ قو-صسلأ ‘ Úل-ما-ع-ت-مـلأ
ةنراقم ةيئابج ةمهاصسم يأأ نو-مد-ق-ي
نمصض نوطصشني نيذلأ Úل-ما-ع-ت-مـلا-ب
ءبعلأ نولمحتي نيذلأ ْةينوناقلأ رطألأ
م-ه-تا-ب-جأو-ب ءا-فو-لأ لÓ-خ ن-م ه-ل-ك
ةيلامـلأ تأدرأولأ ليو“ ‘ ْة-ي-ئا-ب÷أ
.ةيلحمـلأ تاعام÷أو ةلودلل
ةر-ها--ظ نا--ف لوألأ ر--يزو--لأ بصسحو
¤إأ اصضيأأ يدؤوت دق يزأوŸأ داصصتقلأ
تاصسا-ي-صسلأ ة-ي-لا-ع-ف ن-م سصي-ل-ق-ت-لأ
ِع-ي-ج-صشت-لأ ¤إأ ة-ي-مأر-لأ ْة-ي-مو-م-ع-لأ
لكصشت اهنوكل ،رامثتصسلاب سضو-ه-ن-لأو

راصسمـلِ ميلصسلأ Òِصسلأ نود لوحي اقئاع
دعأوقب لخي ا‡ ،ينطو-لأ دا-صصت-قلأ
نم َةلودلأ مرحي و ةهيزنلأ ةصسفانمـلأ
.ةوجرŸأ ةيلامـلأ ِدرأومـلأ

ÚكراصشŸأ دأرج ثح ددصصلأ أذه ‘
Ëد--ق--ت ى--ل---ع تا---صسل÷أ هذ---ه ‘

نمصضت نأأ اهنكÁ سضورع و تاحأÎقأ
¤أ ة-ب-ير-صضلا-ب Úف-ل-ك-مـلأ لا-ث-ت--مأ
ةنزأوŸأ لÓخ نم ،يئاب÷أ ق-فأو-ت-لأ
نأوعأÓ-ل ة-ي-م-ها-صست-لأ تأرد-ق-لأ Úب
ل-يو“ تا-جا-ي-ت--حأو Úيدا--صصت--قلأ
عيزوتلأ نامصض ىلع رهصسلأ عم ،ةلودلأ
.يئاب÷أ ءبعلل لداعلأ
نوكي نأأ ةرور-صض دأر-ج د-ي-صسلأ زر-بأو

ليهأات ةداعإاب اقو-فر-م حÓ-صصإلأ أذ-ه
ءاغصصلأ لÓخ نم ةيموم-ع-لأ ة-مدÿأ

ءا--صضق--لأو ن--طأو--مـلأ تلا--غ---صشنل
ةحفاكمو ةيطأرقوÒبلأ ىلع يرذ÷أ
يتلأ ةيبلصسلأ تاصسراممـلأ لاكصشأأ لك
عورصشم قيعت و ينطولأ داصصتقلأ رصضت
.هئانب ةداعأ

ناب لوألأ ريزولأ هون ،ىرخأ ةهج نم
حولت تأأدب ةديد÷أ ةيروهم÷أ ⁄اعم
ةطخو روتصسد-لأ ة-ع-جأر-م لÓ-خ ن-م
يدا----صصت----قلأ سشا----ع----نلأ ثع----ب

نأأ ةرورصض ىلع أددصشم ،يعامتجلأو
ر-ظ-ن-لأ ةدا-عإا-ب ة-طÿأ هذ-ه ق-فأر-ت
يئاب÷أ ما-ظ-ن-لأ ‘ ة-ق-م-ع-م ة-ف-صصب
. ›ا◊أ
نمصض لخدي حÓصصإلأ أذه نأأ  حصضوأأو
ا-ه-تر-صشا-ب ي-ت-لأ ة-ل-ما--صشلأ ةو--طÿأ
¤أ يمرت يتلأو ةيمومع-لأ تا-ط-ل-صسلأ

‘رصصŸأو ›اŸأ ا-ن-ما-ظ-ن ة-ع-جأر-م
ة-يدا-صصت-قلأ ة-يؤور--لأ م--عد فد--ه--ب
. ةلودلل ةديد÷أ
مزÓتصس ةيؤور-لأ هذ-ه نأأ لو-ق-ي ع-با-تو
ةهجأوŸ ةمداقلأ دوقعلأ لÓخ اندÓب

عم ›اŸأ اهنزأوت تابلطتمو تايد–
يعامتجلأ  عباطلأ نوصص ىلع رهصسلأ
.ةيمومعلأ تاصسايصسلل
ةيلاŸأ درأوŸأ نو-ك-ل دأر-ج ف-صسأا-تو
ىلع دوقع ذنمو اصساصسأأ دنتصست ةلودلل
هجوت تحبصصأأ يتلأ ةيلوÎبلأ ةياب÷أ
ةÒخألأ تأو-ن-صسلأ ‘ ا-ه--ن--م ة--ب--صسن
ةلودلأ Òيصست تاقفن نم ءزج ةيطغتل
ليو“ ¤إأ اهتمر-ب ه-جو-ت نأأ ن-م لد-ب
.دÓبلل ةيومنتلأو ةيرامثتصسلأ دوه÷أ
قلعتي رملأ ناف لوألأ ريزولأ بصسحو

Ãغ تاقاط ىل-ع ز-ك-تر-ي ›ا-م دروÒ
هذه راعصسأأ تابلقت نع كيهان ةددجتم
بب--صسب ة--يŸا--ع--لأ قو--صسلأ ‘ ةداŸأ

اهمامز ‘ مكحتن ل ةي-جرا-خ ل-مأو-ع

نامصض  مدع““ ¤إأ ا-م-ت-ح يدؤو-ي-صس ا‡
ةيمومعلأ درأوŸأ ةموÁد تا-ب-ل-ط-ت-م

Ãب-لأ تا-جا-ي-ت-حل بي-ج--ت--صسي ا-Óد
ة-ي-م-ن-ت-لا-ب ة-ط-ب-ترŸأو ةد--يأز--تŸأ
.““ةيعامتجلأو ةيداصصتقلأ
ريزولأ لاق ،ةيداعلأ ةياب÷أ سصوصصخبو
لأ دوه÷أ ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو ه-نأأ لوألأ

ى-ل-ع ةÒخألأ تأو-ن--صسلأ ‘ ة--لوذ--ب--م
ي-ف-ي-ظو-لأو  ي-ع-ير--صشت--لأ د--ي--ع--صصلأ
اهثيد– لجأأ نم يلكيهلأو يميظ-ن-ت-لأو

ةعقوتŸأ تايوتصسŸأ نآلأ دح ¤إأ غلبت ⁄
ى-ل-ع ا-ب-ل-صس ر-ثؤو-ي ا‡ تأدأر--يلأ ن--م
ثعب قيعيو ةلودل-ل ة-ي-لاŸأ تا-نزأو-ت-لأ

.اهديصسŒو ةيمنتلأ عيراصشم
-دأر-ج ف-ي-صضي -كلذ ى--ل--ع ةوÓ--ع
›ا◊أ يئاب÷أ ما-ظ-ن-لأ““ نأأ ظ-حÓ-ي
تابلطتم ¤إأ بي-ج-ت-صسي نأأ ن-م د-ع-بأأ
نأأ نم اقÓط-نأ ةر-ظ-ت-نŸأ فا-صصنإلأ
Úب هعيزوت ءوصسب زيمتي  يئاب÷أ ءبعلأ

flيداصصتقلأ نأوعألأ فلتÚ ىلع ءانب
.““ةيمهاصستلأ مهتأردق
نأأ دأرج ديصسلأ لاق ددصصلأ أذه ‘و

حوصضو لكب ىلجتي كلذ ىلع لاثم Òخ
يتلأ لخدلأ ى-ل-ع ة-يا-ب÷أ لÓ-خ ن-م
‘ ،روجألأ ليخأدم ىلع اصساصسأأ زكترت

ل ىرخألأ تائفلأ  ةمهاصسم نأأ Úح
.ةيداع Òغ ةفصصب ةفيعصض لأزت

^ Ÿيو’زرح .ءاي

يلع تيآأ تاحرف ،ةعانصصلأ ريزو اعد ^
تاعمÛأ ،رئأز÷اب Úنثلأ سسمأأ ،ميهأرب
أذكو هعا-ط-ق ة-يا-صصو ت– ة-يدا-صصت-قلأ
ة-نا-ع--ت--صسلأ ¤إأ سصأوÿأ Úل--ما--ع--تŸأ
ةÿÈأ ن-يو-ك-ت ‘ ة-ير-ئأز÷أ ة-ع-ما÷ا-ب
¤إأ ءو--ج--ل--لأ ل--ب--ق تا--صسأرد--لأ زا‚أو
. ةيبنجألأ تاصسأردلأو ةÿÈاب ةناعتصسلأ
ةفاحصصلل حيرصصت ‘ ،يلع تيآأ ديصسلأ زربأأو

Úب ام تايقافتأ عيقوت مصسأرم سشماه ىلع
عور-ف-لأ ن-م دد-عو ة-ير-ئأز÷أ ة-ع--ما÷أ
باطقأأ ثأدح-ت-صسأ ل-جأأ ن-م ة-ي-عا-ن-صصلأ
يه ةيرئأز÷أ ة-ع-ما÷أ نأأ ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت

Ãةباث flتÈ بك تاصسأرد بتكموÒ لماصشو
Áتا-عا-ط-ق-لأ ‘ ه-ي-ل-ع دا-م-ت-علأ ن--ك

¤إأ ةجا◊أ نود  ةيداصصتقلأ و ةيعانصصلأ
 .تاصسأردلأ هذه دأÒتصسأ
تأونق قلÿ ن-يد-ها-ج ل-م-ع-ن-صس »:لا-قو
دا--صصت--قلأ ⁄ا--ع Úب ر--صشا--ب--م لا--صصتأ
،““ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-يدا-صصت-قلأ تا-ع-مÛأو
متيصس تاصسأردل ةجا◊أ ةلاح ‘ هنأأ افيصضم
ة-ي-ع-ما÷أ با-ط--قألأ ¤إأ لوأأ ءو--ج--ل--لأ
.ةيلÙأ ةصصصصختŸأ دهاعŸأو
داجيإل Óبقتصسم رظ-ن-لأ م-ت-ي-صس ه-نأ زر-بأأو
ةيرئأز÷أ ةعماجلل ةيفاصضأ ليو“ رداصصم
تاصسأردلأ  دئاع نم ةدافتصسلأ لÓخ نم
دهاعŸأ  نوكل هفصسأأ ايدبم , اهزجنت يتلأ
نع لزعÃ سشيعت لأزت ام تاعما÷أ و ايلعلأ
. ةيداصصتقلأ ةكر◊أ
ى-ع-صست ة-ير-ئأز÷أ ة-ع-ما÷أ نأ فا--صضأأو

نكل ينطولأ داصصت-قلأ ر-يو-ط-ت-ل ةد-ها-ج
نهري ام ةلماصش ةيداصصتقأ ةرظن-ل ر-ق-ت-ف-ت
. ةيمنتلأ دوهج ‘ اهتاماهصسأ
ة-ي-نا-م-ث مأر-بأ سصو-صصخ-ب ر-يزو-لأ لا--قو
ددعو ةيرئأز÷أ ةعما÷أ Úب ام تايقافتأ

ثأدحتصسأ لجأأ نم ةيعانصصلأ عورفلأ نم
أدعاصصف نلأ نم““ هنأأ  ةيجولونكت باطقأأ

أدعب ذخأاتصس تايقافتلأ نم عونلأ أذه نإاف
.““ىرخأ تايقافتاب معدتصس و ايقيبطت
داصصتقلأ ريوطت““ نأأ قايصسلأ تأذ ‘ زربأأو
يŸاع Úب نوا-ع-ت-لأو برا-ق-ت-لأ مز-ل-ت-صسي
داصصتقأ ءانب نكÁ ل ذإأ ،ةفرعŸأو جاتنإلأ
ةوÌل-ل قÓ-خ ،يو-قو ي-ق-ي-ق--ح ي--ن--طو
ثحبلأ ىلع دمتعي ⁄ ام لغصشلأ بصصانمو
.راكتبلأو يملعلأ
دا-صصت-قأ م-ج-ح نأ قا-ي-صسلأ تأذ ‘ ر-كذو
ةنوآلأ ‘ احصضأو أو‰ ده-صش د-ق ة-فر-عŸأ
اهب ماق ةصسأرد بصسح هنأأ افيصضم , ةÒخألأ

نإاف9102 ةنصس يبر-ع-لأ د-ق-ن-لأ قود-ن-صص
ةمهاصسم تردق ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-م-ظ-ن-م
ي-لÙأ œا-ن-لأ ‘ ة-فر-عŸأ تأدا-صصت--قأ
%7 ن-ع ل-ق-ي ل اÃ يŸا-ع-لأ ›ا-م--جإلأ
.ايونصس %01 نع لقي ل و‰ لدعÃو
ةأدألأ لظي ةفرعŸأ داصصتقأ نأ ¤إأ راصشأأو
تايدحتلأ ف-ل-تfl ة-ه-با‹ ‘ ة-لا-ع-ف-لأ
ىلع لَدأأ لو ⁄اعلأ هجأوت يتلأ تامزألأو

ة-مزأا-ب م-صستŸأ ن-هأر-لأ ع-صضو-لأ ن-م كلذ
تقلأأ يتلأ انوروك سسوÒف اهب-ب-صس ة-ي-ح-صص
نود تاعاطقلأ عيمج ىلع ةيبلصسلأ اهراثآاب
.ءانثتصسأ
أذه ةهباÛ ديحولأ ليبصسلأ ىقبي لعفلاب »
ثدحأأ لامعت-صسأ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ و-ه ع-صضو-لأ
ةيرأرمتصسأ نامصضل ةيجولونكتلأ تاين-ق-ت-لأ
ةديدج تاجتنم ريوطتو ةيجاتنإلأ ةيلمعلأ
زÈي ،““ةل-حرŸأ تا-جا-ي-ت-حل بي-ج-ت-صست
. يلع تيآأ ديصسلأ
ةيقيقح ةكأرصش ديصسŒ راطإأ ‘ هنأأ فاصضأأو

ي-عا-ط-ق Úب نوا-ع-ت ة-ي-قا-ف-تأ مأر--بإأ ”
ةردابم  نأأ أزÈم ،يملعلأ ثحبلأو ةعانصصلأ
ىدحإأ دعت ةيجولونك-ت-لأ با-ط-قألأ ءا-صشنإأ
روط-ت-ت-صس  ي-ت-لأو نوا-ع-ت-لأ أذ-ه تأر-م-ث
عاطقلأ تايد–و تابل-ط-تŸ بي-ج-ت-صست-ل
تاعاطق بناج ¤إأ هيلع لوعŸأ يعانصصلأ
.ينطولأ داصصتقلأ عيونت ‘ مهاصسيل ىرخأأ
ءاصضمإأ قايصسلأ أذه ‘ م-ت-ي-صس ه-نأأ ح-صضوأأو
ا-يÒ÷أأ ع-م‹ Úب ة-كأر-صش تا-ي--قا--ف--تأ
(UCAG)ز-ي-ت-صسر-فو-ن-يإأ تيأرو-برو--ك
ريوطتلأو يملعلأ ثحبلل ةماعلأ ةيريدŸأو
سضع----ب و (TDSRGD) يجولونك-ت-لأ
ةديلبلأ،1 فيط-صس ة-ع-ما-ج) تا-ع-ما÷أ

ءاصشنإأ معدل (3 ةنيطنصسقو1 ةنيطنصسق،1
رملأ قلعتي و ةيجولونكت با-ط-قأأ ة-صسم-خ
ة-صسد-ن-ه-لأ ‘ ي-جو-لو-ن-ك-ت-لأ بط-ق-لا-ب
نحطلل يجولونكتلأ بطقلأ و ةينلديصصلأ
ي-جو-لو-ن-ك-ت--لأ بط--ق--لأ و د--ي--م--صسلأو
يجولونكتلأ بط-ق-لأ و كي-نور-تا-ك-ي-م-ل-ل
بطقلأ أذ-ك و ة-مد-ق-تŸأ ا-ك-ي-نا-ك-ي-م-ل-ل
.كيمأÒصسلأ ةعانصصل يجولونكتلأ

علطصضتصس - ريزولأ لوقي- تايقافتلأ هذه
لاثŸأ ليبصس ىلع اه-ن-م ر-كذ ،ةد-ع رأودأا-ب

جا-ت-نإلأ ل-ئا-صسوو قر-ط ر-يو-ط-تو Úصس–
و ةصسدنهلأو ميمصصتلأو تاصسأردلأ دأدعأو
نيوكت-لأو را-ك-ت-بلأو ر-يو-ط-ت-لأو ثح-ب-لأ
ةمأدتصسŸأ ةيمنتلأو ةئ-ي-ب-لأو ة-ل-ك-صسر-لأو
نود نم بيجتصستصس يتلأ ماهŸأ نم اهÒغو
ةي-عا-ن-صصلأ تا-ع-مÛأ تا-ع-ل-ط-ت-ل كصش
قلخ حيت-ي ا‡ ة-يدا-صصت-قلأ تا-صسصسؤوŸأو
يعانصصلأ جيصسنلأ ريوطت-ل ج-مد-ن-م ما-ظ-ن
.هتيصسفانت نم عفرلأو ينطولأ
ةحفاكŸ ةذختŸأ تأءأرجلأ سصوصصخبو
تأدو-ه‹ ر--يزو--لأ ن--م--ث91-ديفوك
ةيأدب ذنم تعصس يتلأ ةيمومعلأ تاعمÛأ
ةياقولأ لئاصسو عينصصت ¤أ ةيحصصلأ ةمزألأ

fiسسفنتلأ ةزهجأ و ةعنقألأ رأرغ ىلع ،ايل
ىرخلأ تأزيهجتلأ فلتfl و يعانطصصلأ

لاÛأ أذه ‘ ةديدج عيراصشم نع انعم
.ابيرق
ةهباÛ ةصصصصıأ ةيودألأ لك نأ فاصضأأو
و ايلfi عنصصت Úكورولكلأ رأرغ ىلع ،ءابولأ

.ةيعون و ةدوج تأذ ي
إا.ق ^

:ميهإرب يلع تيآإ تاحرف ،ةعانضصلإ ريزو
ةناعتشس’اب ةبلاطم ةيداشصتق’ا تاعمÛا

 تاشساردلا زا‚ا ‘ ةعما÷اب

 :ةيئإذغلإ دإوم قوضس ‘  Úيداضصتق’إ ÚلماعتŸإ رذ– ةراجتلإ ةرإزو
ديÈتلاو ةفاظنلا  مÎحي ’ نم عم حماشست ’  ةيمومعلإ تاطلضسلإ ةيولوإ بئإرضضلإ ةرإدإإ يفظوم ةيامح

 بئارشضلا عفد نم ÚبرهتŸاو Úششاششغلا ةبراÙ ةنمقرلا ىلع ةنهارŸا
Úل-ما-ع-تŸأ ع-ي-م-ج ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو تعد ^

جا-ت-نإلأ طا-صشن ‘ Úل-خد-تŸأ Úيدا-صصت-قلأ
أذكو عئاصضبلأ ل-ق-نو ن-يز-خ-ت-لأو دأÒت-صسلأو
ةيئأذغلأ دأوملل ةئزجتلأو ة-ل-م÷ا-ب ع-يزو-ت-لأ
مأÎحأ ¤أ ف-ل-ت-لأ ة-ع-ير-صس ا-ه-ن-م ة-صصا--خو
هذه ةمÓصسو ةيحصصلأ ة-فا-ظ-ن-لأو ة-فا-ظ-ن-لأ
.كÓهتصسÓل سضرعلأ لحأرم لك ءانثأأ دأوŸأ
هتردصصأ يذلأ نايبلأ  سصن ‘ ةرأزولأ تهنأأو
ة-ن-يا-ع-م نأا-ب Úل-خد-تŸأ ع-ي-م-ج م--ل--ع ¤إأ
هذ-ه مأÎحأ مد-ع-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ تا--ف--لاıأ
ةبقأرŸأو سشيتفتلأ تايلمع ءانثأأ تامأزتللأ
تÙÓأ ىوتصسم ىلع دأوŸأ هذهل ةيئاجفلأ
¤أ يذؤويصس تاقرطلأ رواfi أذكو ة-يرا-ج-ت-لأ
تأءأرجإلأ عيم÷ يروفلأ و مراصصلأ قيبطتلأ
.لاÛأ أذه ‘ ةينوناقلأ
علصسلأ زجح ةينونا-ق-لأ تأءأر-جلأ ن-م-صضت-تو
قلغو طاصشنلأ فيقوتو ةيئا-صضق-لأ ة-ع-با-تŸأو
30-90 مقر نوناقلأ ماكحأل اقبط ,تÙÓأ
ةيامحب قلعتŸأ9002 ريأÈف52 ‘ خرؤو-Ÿأ
.ممتŸأو لsدعŸأ سشغلأ عمقو كلهتصسŸأ
ةعيرصسلأ دأوŸأ لثمتت ,ردصصŸأ سسفن بصسحبو
مو-ح-ل-لأو ه-تا-ق-ت-صشمو بي-ل◊أ ‘ ف--ل--ت--لأ

تاجتنمو سضيب-لأو ن-جأود-لأو ا-ه-تا-ق-ت-صشمو
.رحبلأ تاجتنمو سضيبلأ
ديÈتلأ تابرع ‘ تاجتنŸأ هذه لقن بجوتيو
مأÎحلأ ىلع رهصسلأ عم سضرغلأ أذهل ةأايهŸأ
طور--صش أذ--ك و ةرأر◊أ تا--جرد--ل مرا--صصلأ
ةلصسل-صسب لÓ-خإلأ نود ة-مÓ-صسلأو ة-فا-ظ-ن-لأ
عأديأ بجوتي هنأأ أزÈم ,نايبلأ حصضوي ,ديÈتلأ

فرغ) ةدÈم نكامأأ ‘ اهنيزختو دأوŸأ هذه
(سضرغلأ أذهل ةدمت-عŸأ ل-ئا-صسو-لأو د-يÈت-لأ
نع أديعب ديÈتلأ ةزهجأأ ‘ عي-ب-ل-ل ا-ه-صضر-عو
.ةرأر◊أو سسمصشلأ ةعصشأأ
اهعأونأأ فلتخÃ تابورصشم-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأأ
ها-يŸأ و ر-ئا-صصع-لأ ,ة-يزا-غ-لأ تا--بور--صشŸأ)
يغبن-ي ل ه-نأ ةرأزو-لأ د-كؤو-ت , (خ-لإأ ..ةأا-ب-عŸأ

ايرابجإأ اهلقن Úعتيو سسمصشلأ ةعصشأل اهصضرع
اهنأاصش نم يتلأ لئا-صسو-لا-ب ةدوز-م تا-بر-ع ‘
ةعصشأأ اميصسل  ةيجراÿأ تأÒثأاتلأ نم اهتيامح

لئاصسولأ ةفاك لامعتصساب أذهو رابغلأو سسمصشلأ
بجي امك ,ةصصاخ ةفلغأأو ةيطغأأ لثم  ةمئŸÓأ
تÙÓأ لخأد ‘ ع-ي-ب-ل-ل سضر-ع-تو عدو-ت نأأ
.ةيراجتلأ

ح.ل ^

،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ زربأأ ^
نأأ بجي ي-ت-لأ ز-ئا-كر-لأ ف-ل-تfl ،سسمأ
رأرغ ىلع يئاب÷أ حÓصصإلأ اهيلع موقي
ةنمقرو ةيمومعلأ ةمدÿأ لي-هأا-ت ةدا-عإأ
ةيئاب÷أ ةرأدإلأ تا-مد-خ Òي-صست طا‰أأ

Ùي-ئا-ب÷أ سشغ-لأ و بر-ه-ت--لأ ة--براÚ
.لاعف لكصشب
ةبصسانÃ هت-م-ل-ك ‘ دأر-ج د-ي-صسلأ لا-قو
حÓ-صصإلأ لو-ح ة--ي--ن--طو--لأ تا--صسل÷أ
رظتنŸأ يئا-ب÷أ حÓ-صصإلأ نأ ي-ئا-ب÷أ
ىلع ةمئاق ة-يؤور ى-ل-ع ز-ك-تر-ي نأأ بج-ي
يلمع طمنب ،ةيئاب÷أ تايلمعلأ ة-ن-م-قر
نع لاصصتلاب ةبيرصضلاب فلكمـلل حمصسي
.ةيئاب÷أ هترأدإأ عم دعب
ة-يدا-صصت-قلأ تا-يد-ح-ت--لأ نأأ فا--صضأأو
يتلأو اهعفر Úعتي ي-ت-لأ ة-ي-ل-ب-ق-ت-صسŸأ

يداصصتقلأ جمانÈلأ ذيفنت نع مجنتصس

يئاب-ج ما-ظ-ن ع-صضو مز-ل-ت-صست ،د-يد÷أ
ةد-يد÷أ ة-يدا-صصت-قلأ ة-يؤور--لأ بكأو--ي
ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸأ ةيقرت ىلع ةمئاقلأ
جأرخإأ ىلع رداقو ي-م-قر-لأ دا-صصت-قلأو
و ةيجأرختصسلأ دأوملل اهتيعبت نم دÓبلأ
. .ةيلودلأ ميقلأ ةلصسلصس ‘ اه‹د
،يئاب÷أ حÓصصإلأ ناف ،ىرخأأ ةهج نم
نوك-ي نأ ي-غ-ب-ن-ي ،دأر-ج د-ي-صسلأ بصسح
ةيمومعلأ ةمدÿأ ليهأات ةداعإاب اقوفرم
تلا-غ-صشنل ءا-غ-صصإلأ لÓ-خ ن--م كلذو
ى--ل--ع يرذ÷أ ءا--صضق--لأو ن--طأو--مـلأ
لاكصشأأ ل-ك ة-ح-فا-ك-مو ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
.ةيبلصسلأ تاصسرامŸأ
حÓصصإلأ أذه نوك-ي نأأ ى-ل-ع دد-صش ا-م-ك
يقيق◊أ نزأوتلأ داجيإأ ةيمتحب اطبترم
ةمهاصسم ىو-ت-صسم Úب ي-ئا-ب÷أ ءبع-ل-ل
بجوتصست يتلأ كلتو ةهج نم ليخأدŸأ

.ىرخأأ ةهج نم ةوÌلأ ىلع زكترت نأأ
ةلودلأ ةيابج حÓصصإأ نأأ دأرج  زربأ امك

ق-ل-ع--تŸأ حÓ--صصإلأ ن--ع ل--صصف--ن--ي ل
ةياب÷أ نأأ اŸاط ،ةيلÙأ تا-عا-م÷ا-ب
ي-صسي-ئر-لأ رد-صصŸأ ل-ك--صشت ة--ي--لÙأ
.تاعام÷أ هذهل ةيلاŸأ درأوملل
يذلأ يئاب÷أ انماظن نأأ““ مولعم  عباتو
‘ بجوتصسي ،يزكرŸأ هعبا-ط-ب ز-ي-م-ت-ي
وحن ىلع هتينب ‘ رظنلأ ةداعإأ لبقتصسŸأ
ة--ط--صشن--لأ ة--كرا---صشŸأ هاŒأ ‘ بصصي
ىلع ءأوصس ،ةبختنŸأ ةيلÙأ سسلاجملل
.““يدلبلأ وأأ يئلولأ ىوتصسŸأ
ةيام◊أ““ نأأ لوقي لوألأ ريزولأ درطتصسأو
ةرأدإأ يفظوŸ ةيعامتجلأو ةي-نو-نا-ق-لأ
تلا-غ-صشنلأ ىد-حإأ ل-ك-صشت ,بئأر--صضلأ
.““ةيمومعلأ تاطلصسلل ةيصسيئرلأ

ح.ل ^
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لوط ىلع ةيكمسسلا ةوÌلا جاتنإا فرع ^
ر-ئاز÷ا ة-ي’و-ل ي-ل--حا--سسلا ط--ير--سشلا
نم لوأ’ا ي-سساد-سسلا لل-خ ““ارار-ق-ت-سسا““
نم ةÎفلا صسفنب ةنراق-م ة-يرا÷ا ة-ن-سسلا
قوفي ام جاتنإا ” ثيح ,ة-طرا-ف-لا ة-ن-سسلا

ر“ يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا مغر نط0061
انوروك صسوÒف يسشف-ت ءاّر-ج دل-ب-لا ا-ه-ب
.دجتسسŸا
ةيئ’ولا ةريدŸا ,يقورز ةعيبر تحسضوأاو
يرحبلا جاتنإ’ا ةليسصح نأا يرحبلا ديّسصلل

تغ-ل-ب ي-م-سصا-ع-لا ل-حا-سسلا لو-ط ى-ل--ع
عاو-نأ’ا ف--ل--تfl ن--م ن--ط6461ر574
نم وينوي-ر-يا-ن-ي) ةÎف لل-خ ة-ي-ك-م-سسلا

““ارارقتسسا““ فرع جوتنŸا نأا ةزÈم ,(0202
يتلا9102 ةنسس نم ةÎفلا صسفنب ةنراقم
لك-سشي ا-م  ن-ط1251ر316 جات-نإا تفر-ع
عسضولا مغر كلذو ,نط521 نم Ìكأاب اقراف

.91-ديفوك ءابو يسشفت ءارج يحسصلا
نم ةليسصح Èكأا نأا ةلوؤوسسŸا تاذ تراسشأاو
Èع هليج-سست ” يذ-لا ي-ك-م-سسلا ج-ت-نŸا

ةرو-كذŸا ةÎف-لا لل-خ ة-ي’و-لا  ل-حا-سس
ن-يدر-سسلا) قرزأ’ا كم-سسلا ‘ ل--ث--م--ت--ي
كمسسلا نم تايمك ¤إا ةفاسضإا (ةفوسشنأ’او
.تايرسشقلاو صضيبأ’ا

نأا ة-ثد-ح-تŸا تدا-فأا ,ىر-خأا ة-ه-ج ن--م
ةوÌلا جا-ت-نإا ‘ ل-ج-سسŸا ““رار-ق-ت--سس’ا““
ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوسس مغر قق– ةيكمسسلا
ل-ير-بأاو صسرا-م ير-ه-سش تز--ي--م ي--ت--لا
رهسش ‘ فرع جا-ت-نإ’ا نأا ا-م-ك Úي-سضاŸا

نفسس تاجرخ ةفعاسضم دعب اعافترإا ويام
Òيغتب ةركذم ,د-ي-سصلا تا-عا-سسو د-ي-سصلا

يتلا كامسسألل ةيجولوي-ب-لا ة-حار-لا ةÎف
03 ةياغ ¤إا وينو-ي ن-م ة-ن-سسلا هذ-ه د-ت“
.صسطسسغأا13¤إا ويام1 لدب Èمتبسس
لجأا نم ة-لود-لا دو-ه-ج تزر-بأا نأا د-ع-بو
يرحبلا ديسصلا تاجتنم عيونتو ةفعاسضم

ةلوؤوسسŸا تاذ تفاسضأا ,بلطلا ةيطغت ةيغب
ةدمتعŸا ةياقولا تاءارجإ’ اذ-ي-ف-ن-ت ه-نأا
” ,91-ديفوك صسوÒف يسشفت ن-م د-ح-ل-ل
دسصق لقنت ةسصخر فلأا81 ةبارق ميلسست

يرحبلا ديسصلا تاطاسشن ة-لواز-م نا-م-سض
ةيداع فورظ ‘ ة-يد-ي-سصلا تا-ج-ت-نŸاو
ىلع Úلماعلا اميسس’ لقنت ةيلمع ليهسستو
ةراحبلاو Úلقانلاو نيزهÛاو نفسسلا Ïم
هلمع عقاوم ¤إا لوسصولل راجتلا و
ةيلخ عسضو ” هنأا قايسسلا تاذ ‘ تفاسضأاو
عاطقلا تاطاسشنل ةيمويلا ةعباتملل ةظقي
عم قيسسنتلاب كلذو ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
ىلع صصر– ÚينهŸاو ةيلÙا تاطلسسلا
اذكو ةيئاقولا تاءارجإ’ا فلتfl ذ-ي-ف-ن-ت
ةيسسيسس– ةيلم-ع07 نم د-يزأا م-ي-ظ-ن-ت
ئجلمو ئ-ناوŸا ف-ل-تÈ flع م-ي-ق-ع-تو
ةفرغ عم قيسسنتلا-ب ة-م-سصا-ع-لا-ب د-ي-سصلا
تا---سسسسؤوŸا ن---م ا---هÒغو د---ي----سصلا
.ةيرادإ’ا تاعطاقŸاو تايعم÷او

ر ح^

تاردابم ف-ي-ط-سس ة-ن-يد-م د-ه-سشت ^
ةنيدŸا ءايحأا فيظنت و Úيزتل ةديدع

د-يد-ع ا--ه--ي--ف كرا--سشي ةردا--ب--م ‘
ةيرمعلا تائفلا فلتfl نم ÚنطاوŸا

Ÿم-ه-ي-ل-ع ه-سضر-ف يّذ-لا غار-ف--لا ءل
سضف و ي-ح-سصلا ر-ج◊ا نم ديدع-لا ل-ّ

نيذلا ايلعلا باسضهلا ةمسصا-ع نا-ك-سس
ا--نورو--ك صسوÒف م--ه--ي--ل--ع صضر---ف
و ينماسضّتلا لمعلا ليعفت ““ةلا-ط-ب-لا““
ةرو--سص Úسس– و Úيز--ت--ل عو--ط--ت--لا
هذ-ه لل--خ ن--م كلذ و م--ه--ئا--ي--حأا
ىقرأا ن-ع ق-ح-ب Èع-ت ي-ت-لا ةردا-بŸا

.ةنطاوŸا روسص
‘ ةلودلا تادوه‹ زيزعت لجأا نمو

فيطسس““ راعسش ديسسŒ و لاÛا اذه
ذنم هتءارق نكÁ يذلا ““ةليمج ةنيدم
ل-خدŸا راو-ج-ب تاو--ن--سسلا د--يد--ع
ىل-ع و ة-ي’و-لا ة-م-سصا-ع-ل ي-سسي-ئر-لا

flيتلا اهنم ةسصاخ ,اهتاب-كر-م ف-ل-ت
دنŒ ,ةنيدŸا فيظ-ن-ت ‘ ل-م-ع-ت-سست
ة-ياد-ب ذ-ن-م ءا-ي-حأ’ا د-يد-ع نا-ك--سس

فيظنت تايلمعب مايقلل انوروك ةحئاج
ةفسصرأ’ا ة-ئ-ي-ه-ت و ة-ع-سساو Òه-ط-ت و
ةرهزم ىرخأا و ةرمثم راجسشأا صسرغو
ءل--ط و ةرا--سضلا با--سشعأ’ا ة---لازإا و
و تامو-سسر-ب ا-ه-ن-ي-يز-ت و تارا-م-ع-لا

و تارامعلل ةكÎسشŸا ءازجأ’ا ةنايسص
اهÒغو ءارسضÿا تاحاسسŸا ج-ي-ي-سست

تفسضأا يتلا ةيعوط-ت-لا لا-م-عأ’ا ن-م
.مهتنيدم ىلع ’امج و اقنور
ي-م-سشح ي-ح نا-ك-سس ةردا-ب-م ي-تأا-تو

fiدوعي تارا-م-ع) ا-ن-ك-سس041 د--م
ي-ح-ب فور--عŸا (5791 ¤إا ا-هؤوا-ن--ب
تايلم-ع-لا هذ-ه ةراد-سص ‘ ةدو-ب-عŸا
فتلا ثيح ,ةين-ما-سضت-لا ة-ي-عو-ط-ت-لا

و ارا-غ-سص و ارا-ب-ك ي◊ا اذ-ه نا-ك--سس
ي◊ا نم اولعج و ةردابŸا اونسضتحا
قرعأا دحأا ليهأات ةداعإ’ ةÒبك ةسشرو
كلذ و للقتسس’ا دعب ةنيدŸا ءايحأا
‘ مهدعاوسس ىلع Òمسشتلا و مزعلاب

.تاناكمإ’ا حسش لظ
م ق ^

انوروكلا نمز ‘ فيطسسب ءايحأ’ا Úيزتل تاردابم قلطنا

ئناوŸا طسسو ةياقولا تاءارجإا ةعباتŸ ةظقي ةيلخ بيسصنت

ةمسصاعلاب ةعونمŸا قطانŸاب ديسصلل ةفلا001fl نم ديزأا
001 نم ديزا لوأ’ا يسسادسسلا نم ةÎفلا سسفن لÓخ رئاز÷ا ةي’ول يرحبلا ديسصلا ةيريدم تلجسس

fl001 نم ديزأا لحاوسسلا رفخ حلاسصم تررح ثيح ,ةفلاfiرسض flءارج تافلا Œاهبكترا تازوا
.ديسصلا ةسسرا‡ نم ةعونمŸا قطانŸا ‘ نودايسص

يوادب صسابع ةيدŸا ›او ،صسمأا، ماق  ^
هيبط فاع-سسا تارا-ي-سس صسم-خ ع-يزو-ت-ب

50 ىلع ، تازيه-ج-ت-لا ثد-حأا-ب هز-ه‹
تادا-ي-ع-لا-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو تا-يد--ل--ب
ة-يد-ل-ب ن-م ل-ك ‘ تا-مدÿا ةدد-ع-تŸا
Úع،ن---ك---سسو---ب ، ة---يوا----سسي----ع----لا

 .  ةيÒبوزلا،Ò،›Èسصق
ةي’ولا ديوزت جمانرب راطا ‘ اذه يتأاي
‘ هراي-سس84 اهنم فاع-سسا ةرا-ي-سس95 ـ-ب
ن-ما-سضت-لا قود-ن--سص ح--ما--نر--ب را--طإا
ةرايسس11و ةيلÙا تاعامجلل نامسضلاو

.ايلعلا باسضهلا جمانرب راطا ‘ ةلثا‡
ةبا-ج-ت-سسا ي-تأا-ت ع-يزو-ت-لا ة-ي-ل-م-ع

تاسسسسؤوŸا ‘ ةلّجسسŸا تاجا-ي-ت-حل-ل
لظلا قطانم ‘ امي-سس  ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا
تاجايتحا ةيبلت ه-نأا-سش ن-م يذ-لا ر-مأ’ا

ىقبت-ل. ة-ي-ن-عŸا تا-يد-ل-ب-لا ي-ن-طاو-م
ةفاك لامكتسسا Úح ¤ا ةرمتسسم ةيلمعلا
اهتقبسس هذ-ه ة-ي-ل-م-ع-لا، تا-جا-ي-ت-ح’ا

ديدع اهنم ةدافتسسا ناتلثا‡ ناتي-ل-م-ع
.ةزه‹ فاعسسإا تارايسس نم تايدلبلا

م ق ^

ى-ف-سشت-سسم ةرادا ح-لا-سصم تل-ج-سس ^
fiةنو’ا ‘ ناز-ي-ل-غ-ب فا-ي-سضو-ب د-م

ت’ا-ح دد-ع ‘ بي-هر دا--يزا ةÒخ’ا
دسض ةيدسس÷او ةيسضفل-لا تاءاد-ت-ع’ا

دمfi ةيئافسشتسس’ا ة-سسسسؤوŸا لا-م-ع
‘ ةلوذبŸا تادوهÛا مغر فايسضوب

- د-ي-فو-ك ا-نورو-ك صسوÒف ءا--بو ل--ظ
ناو-عا ن-م د-يد-ع-لا صضر-ع-ت ثي-ح91
فر-ط ن-م حر÷او بر-سضلا ¤ا ن-م’ا

. ةرÈم Òغ بابسسأ’ ىسضرŸا يقفارم
ق-ي-ق-ح-ت-لا ¤ا ا-ه-ل-م‹ ‘ تل-ي-حأاو
اهيف لسصفلل ةلاد-ع-لا ة-قوراو ي-ن-م’ا

ءاسضيبلا رزآاŸا باحسصا صضرعتي اميف
¤ا ت’اجعتسس’ا ة-ح-ل-سصÃ ا-م-ي-سس’
ىت-حو د-يد-ه-ت-لاو ي-سضف-ل-لا ف-ن-ع-لا
زيزعت ‘ اببسس ناك يذلا رم’ا برسضلا
’ لامعلا ةيام◊ ىف-سشت-سسŸا-ب ن-م’ا

تاذ ‘و ةي-ل-ي-ل-لا تاÎف-لا ‘ ا-م-ي-سس
ةدمت-عŸا تا-با-ق-ن-لا تدد-ن قا-ي-سسلا
لامك ى-ف-سشت-سسŸا-ب لو’ا لوؤو-سسŸاو

يتلا ةرهاظلا هذه مقافت ن-م ف-ي-ف-خ
حلاسصملل نسس◊ا Òسسلا صضو-ق-ت تتا-ب
¤ا ىسضرŸا يقفارم Úيعاد ةي-ب-ط-لا
حورلاو ةيلوؤوسسŸا-ب ي-ل-ح-ت-لاو Èسصلا
ببسسب بعسصلا فرظلا اذه ‘ ةينطولا
انوروك صسوÒفب ةباسص’ا ت’اح دايدزا

. Úلماعلا لكل ةدعاسسŸا دي دم عم
اه◊اسصمو ىف-سشت-سسŸا ةرادا ى-ق-ب-تو
ة÷اعم لجا ن-م ة-حو-ت-ف-م ة-سصتıا

‘ ىسضرŸا ›اها ت’اغسشناو يواكسش
ناف ر-ج-ف-لا ردا-سصم بسسحو ا-ه-ن-ي-ح

ميطحتلاو Òسسكتلا ت’اح نم ديدعلا
” ةيبطلا حلاسصŸا ديدعب تاكلتمملل

 . اّيدو اهت÷اعم
قرزل ليسضوفلب ^

Úع ةي’ول ةيبÎلا ةيريدم تسصّسصخ ^
È 0691م-سسيد90 ةطسسوت-م تن-سشو“

ة-سصاÿا ءا-عد-ت-سسا مل-ت-سس’ ز-كر-م-ك
مي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش نا-ح-ت-ما زا-ي-ت-جا-ب
ة-ي-ند-ب-لا ة-ي-بÎلا ةدا-م ‘ ط-سسو-تŸا
Èم-ت-ب-سس —ا-ف-لا ‘ ا-هؤوار-جإا رّر-قŸا

0202Ãخ-ي-سشلا ة-يو-نا-ث ءار-جا ز--كر

غلابلا و ÚينعŸا فرط نم يميهارب’ا
و  رو--كذ--لا Úب ح--سشÎم982 مهدد-ع
و ح-سشÎم7321 و صسرد-م-ت-م ثا--ن’ا

ةدا--ه--سش ‘  رار--حأ’ا ن--م ة--ح--سشÎم
ةيبÎلا ةيريدم تددج امك. ايرولاكبلا
ى-ل-ع Úح-سشŸÎا ة-فا--ك ¤ا ا--هءاد--ن

وه و ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا ةرورسض

بت-ك-م صسي-ئر نا--سسل ى--ل--ع ءا--ج ا--م
.موجقم صسنوي تاناحتم’ا و ةسساردلا

ÚحسشÎملل Êدبلا ناحتم’ا نأا ا-م-ل-ع
رسصتقي طسسوتŸا مي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش ‘
ة-ي-ع-سضو--لا و ع--ير--سسلا ير÷ا ى--ل--ع
ليوطلا بثولا Úب رايتخ’ا و ةيجامدإ’ا
      حلاسص ^.ةل÷ا عفد و

عاطقلاب عقي انكسسم82 فينسصت ” ^
نمسض ةليŸ ةقيتعلا ةنيدملل ظوفÙا
يت-لا رار-سضأ’ا ءار-ج ءار-م◊ا ة-ناÿا

يتلا ةيسضرأ’ا ةزهلا ل-ع-ف-ب ا-ه-ب تق◊
10 دعب ىلع ةيسضقنŸا ةعم÷ا تلجسس
ناورم يديسس ةيدلب قرسش لا-م-سش م-ل-ك
ملسس ىل-ع تا-جرد5,4 ةوقب (’ا-م-سش)
.Îسشير
ةيدلبل يبعسشلا صسلÛا صسيئر حسضوأاو
ةيلمع نأاب دادح ميهاربإا ،ةباينلاب ةليم
ى-ل-ع ةرر-سضتŸا ن-كا-سسŸا ة-ن-يا--ع--م
اسصوسصخو ةليم ةيدلب م-ي-ل-قإا ىو-ت-سسم
تل-ج-سس ثي-ح ة-ق-ي-ت-ع-لا ة--ن--يدŸا--ب
ن-م د-يد-ع-لا-ب تا-عد-سصتو تا-ق-ق-سشت
تذفن ،ةيسضرأ’ا ةز-ه-لا ءار-ج لزا-نŸا

ةبقارŸ ةينقتلا ةئيهلا نم قرف لبق نم
صسلÛا نع Úلث‡ ةي-عÃ تا-يا-ن-ب-لا
ةيا-م◊ا ح-لا-سصمو يد-ل-ب-لا ي-ب-ع-سشلا
.ةنيدŸا
ةئيه رير-ق-ت نأا-ب رد-سصŸا تاذ دا-فأاو
نمسض انكسسم82 فنسص ةينقتلا ةباقرلا

-هبسسح- ىدأا ام وهو ءارم◊ا ةناÿا
03 ـل تقؤوŸا ليحÎلا ‘ عورسشلا ¤إا

نم ءادتبا اهاوتسسم ىلع نطقت ةلئاع
ح-ت-ف ” نأا د-ع-ب تب--سسلا صسمأا ءا--سسم

flبا--ب--سشلا م--ي Ãو-سشرا-م““ ة-ق-ط-ن““
مهب لفكتلاو مهئاويإ’ ةنيدŸا ›اعأاب

هذه نأا ¤إا اÒسشم ،ةمزأ’ا هذه لظ ‘
ل-ي-ج-سست بق-ع““ تءا--ج ة--ي--ل--م--ع--لا
نيررسضتŸا Úنطاوم-ل-ل تا-جا-ج-ت-حا
.““مهب لفكتلا مدع نم ÚفوختŸا
فنسص ريرقتلا تاذ نأاب دادح فاسضأا و
امأا ةيلاقتÈلا ةناÿا نمسض انكسسم53
‘ يهف ةقيتعلا ةنيدŸا نكاسسم ةيقب
ةيلمعلا““ نأاب ادي-ف-م ءار-سضÿا ة-ناÿا

رارسضأ’ا نم ققحتلل ةلسصاوتم تلاز’
.““ةيسضرأ’ا ةزهلل ةيقيق◊ا
تل-ئا-ع-لا ه-تاذ ثد-ح-تŸا نأا--م--ط و
هنأاب بابسشلا ميfl ¤إا اتقؤوم ةلحرŸا

ءاسضقلا جمانرب قفو اهب لفكتلا متيسس
و هتلاح بسسح لك ةسشهلا تانكسسلا ىلع
يتلا تاقيقحتلا ىلع دام-ت-ع’ا-ب كلذ

هاŒ م-ه-ت--ي--ع--سضو لو--ح ىر--ج--ت--سس
.ةينكسسلا غيسصلا فلتfl نم ةدافتسس’ا
تلئاعلا نم اددع نأا ،ركذلاب ريد÷ا
تماق ثيح ،دعب اهليحرت متي ⁄ يتلا
ةبلاطملل ةليم ةرئاد رقم مامأا عمجتلاب
ي-ق-ت ا-عد و .ىر-خأ’ا ي-ه ا-ه-ل-ي-حÎب
ةقطنŸا تاذب ن-طا-ق-لا ي-ل-سش ن-يد-لا
¤إا Úي-ن--عŸا Úلوؤو--سسŸا ةرر--سضتŸا
لفكت-لاو م-ه-ت-ي-ع-سضو ى-ل-ع فو-قو-لا““
.““ليحÎلا ‘ ةيقحأ’ا باحسصأاب
دبع ةÁدقلا ةليم يح ةن÷ صسيئر امأا
قافت’ا ”““ هنأاب دافأاف ،باتك ديسشرلا

لفكتلا ى-ل-ع ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا ع-م
قلغ عم كلذ قحتسست يتلا تل-ئا-ع-لا-ب
اهللغتسسا مدعل ةرر-سضتŸا تا-ن-ك-سسلا

نع ءابرغ صصا-خ-سشأا ل-ب-ق ن-م ادد‹
ام بسسح اذه دسسجتي-سسو ،““ة-ق-ط-نŸا
ةن÷ لمع لل-خ ن-م““ -،ه-ي-ل-ع ق-ف-تا

تا-ه÷ا ة-فا-ك ن-م ل-ك-سشت-ت ة-ع-سسو--م
 .““ةينعŸا

ر ح ^

ةقئ’ تانكسس ىلغ مهليحÎب ةبلاطملل ةمراع تاجاجتحا
ةليÃ ءارم◊ا ةناÿا نمسض لزنم82 فينسصت

ءابطأا دسض فنعلا ت’اح ‘ عافترا ليجسست
نازيلغ ىفسشتسسم

ةيندبلا ةيبÎلا ‘ مايبلا زايتج’ رح حسشÎم982

ءايحألل ةيلام زئاوج حنÁ يدلبلا سسلÛاو..
ةردابŸاب ةزئافلا

ناك يذ-لا (ةدو-ب-عŸا) ي◊ا اذ-ه-بو ^
تع-سسو-ت ,ةردا-بŸا هذ-ه ل-ثŸ ا-قا-ب-سس
فيطسس لي-م-ج-ت-ل ة-ي-عو-ط-ت-لا حور-لا
رارغ ىلع ةنيدŸا ءايحأا ديدع لمسشتل
و يبعسشلا نكسس005 و انكسس4101 ءايحأا
ي-ح-ب فور-عŸا توأا02 و ة-ير-سصق-لا

و دادكل فوسشب انكسس059 و نكسس0001
تارام-ع ي-ح و ة-سسرار-ع-ل ا-ن-ك-سس35
تامدÿا ةلداعŸ ي-ن-طو-لا قود-ن-سصلا
و ,““ةواق““ يحب فورعŸا ةي-عا-م-ت-ج’ا

ةكرح دهسشت يت-لا ءا-ي-حأ’ا ن-م ا-هÒغ
ن-م ع-ي-م÷ا ا-ه-ن-سسح-ت-سسا ة-ي-عو-ط-ت

. ةيلfi تاطلسس وأا Úنطاوم
ن-م ءا-ي-حأ’ا ي-ل--ث‡ بل--غأا بلا--ط و
هذ-ه ة-ق-فار-م ة-ي-لÙا تا--ط--ل--سسلا
صصسصخ ام نأ’ Èكأا ةيدجب تاردابŸا

لئاوأ’ا ةسسمÿا ءايحألل ةيدام زئاوجك
دح ىلع ,““ىقري ’““ ةقباسسŸا هذه ‘

يباجيإ’ا لعف-لا ىو-ت-سسم ¤إا““ ,هÒب-ع-ت
.““نوعوطتŸا هب موقي يذلا
نوكت نأا ,مهتهج نم ,نونطاوم بلاطي و
ةينعŸا تاطلسسلا فرط نم ةقفارŸا

ة-نا-ي-سص رار-غ ى-ل-ع ,ىر--خأا رو--مأا ‘
نم اهÒغ و اهئلط و تارامعلا حطسسأا
ةيعوطتلا ةبهلا هذه للغتسسا و رومأ’ا
و د-ئاو-ف ن-م ا--ه--ل اŸ ة--يد--ج Ìكأا--ب
ثعب ةداعإا ‘ نولمأا-ي ا-م-ك .ة-ي-با-ج-يإا

مازلإا لجأا نم تارام-ع-لا Òسسم ة-ن-ه-م
ءازجأ’ا Òيسست ماظن ماÎحا-ب نا-ك-سسلا
.مهنم ديدعلا Òبعت دح ىلع ,ةكÎسشŸا

م ق ^

 ةيدŸاب  ةزه‹ فاعسسا تارايسس نم تايدلب5 ةدافتسسا
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ةخود دقع ددجي يدوعصسلا دئارلا
يدا--ن ن---ل---عأا ^

يدو-ع-سسلا د-ئار-لا
د--ه--ف ة--سسا--ئر--ب
ءا---سسم ،عو---طŸا
ديدŒ لو’ا ضسمأا

ي-ثÓ-ث--لا دو--ق--ع
›ود----لا ضسرا◊ا
ز----ع ير----ئاز÷ا
عناسصو ةخود نيدلا
يرو-سسلا با-ع--لأ’ا

Úسس◊ا دا---ه----ج
،دهفلا هل-لا د-ب-عو
دهف هسسيئر نأاب ،““Îيوت““ ى-ل-ع ه-با-سسح Èع ،يدا-ن-لا ر-كذو
نيدلا زع قيرفلا ضسراح د-ق-ع د-يدŒ ى-ه-نأا د-ق عو-طŸا
،ةلبقŸا ةÎفلا دئارلا ةبيتك ‘ نيرعلا يماح ىقبيل ،ةخود
‘ وÎسسياŸا ىقبيل ،Úسس◊ا دا-ه-ج د-ق-ع عو-طŸا دد-جو
هللا دبع بعÓل هسسفن رمأ’او ،مداق وه اميف دئارلا ةبيتك
ةÎفلاب دئارلا ةبيتك ‘ نامأ’ا ما-م-سص ‘ ى-ق-ب-ي-ل ،د-ه-ف-لا
اذه ةديج تايوتسسم مدقي يذلا ،د-ئار-لا ى-ن“و ،ة-ل-ب-قŸا
Úسس◊ا داهجو ةخود نيدلا زع يثÓثلل قيفوتلا ،مسسوŸا
بردŸا نم ةيسصوتب ،كلذ ءاجو ،يوركلا قيرفلا عم ،دهفلاو
ةبيتكب يثÓثلا رارمتسسا ةرورسض دكأا يذلا ،يسساه كينسسيب
.قيرفلا رارقتسسا ىلع ظافحلل ؛مهليحر مدعو دئارلا

قوراف.ج ^

 ةيماقتنا ةوطخ ذختي يارصس ةطلاغ
هنم صصلختلا ررقيو ›وغيف نم

ةرادا عورسش نع ،ةيكرت ةيمÓعا رداسصم ضسمأا تفسشك ^
نم ضصلختلا لجأا نم كرحتلا ‘ يكÎلا يارسس ةطلاغ يدان

ةÎفلا لÓخ هدقع خسسفو ›وغيف نايفسس يرئاز÷ا اهبع’
يكÎلا يدانلا ةرادا نإاف رداسصŸا ضسفن بسسحبو ،ةلبقŸا

اهفلك امهم قباسسلا ايسسن’اف بع’ نم ضصلختلا تررق دق
،يرئاز÷ا بعÓل يمسسر ضضرع يأا يتأاي ⁄ ناو ىتح ،رم’ا
اهÁدقتب يوغيف دده يتلا ىوكسشلا باقعأا ‘ كلذ يتأايو
يكÎلا يارسس ةطلاغ ةرادإا تعطتقا امدعب ““ا-ف-ي-ف-لا““ ىد-ل

تطلخأا يتلا ةوطÿا يهو ،هتراسشتسسا نود هبتار نم اءزج
ةوطخ ىلع لباقŸا ‘ مدقأا يذلا يكÎلا يدانلا تاباسسح

لازامو ،بعÓلا نم ضصلختلا ىلع لمعلا ‘ لثمتت ةيماقتنا
¤ا رمتسسي يكÎلا يدانلا عم دقعب اطبترم ›وغيف نايفسس
لك ليسص– ىلع ارسصم نوكي-سس ه-نأا Òغ ،ل-ب-قŸا ف-ي-سصلا
ةدع ارخؤوم رسضÿا م‚ ىقلتو ،دقعلا خسسف لباقم هلاوما

ليحدلا ايدان اهمدقتي ةيرطق ةيد-نأا ن-م ا-م-ي-سس’ ضضور-ع
.ةفارغلاو

 قوراف.ج

ايليصسرم ¤إا Êاميلصس لاقتنا ةقفصص
طÿا ىلع لخدي اكيفنبو دقعتت

ضسمأا ف-------سشك ^
““روبسس01““  عقو-م
نأا--ب ،ي--سسنر--ف--لا

ما-م-سضنا ة-ق--ف--سص
›ود---لا بعÓ---لا
مÓ--سسإا ير--ئاز÷ا

¤إا ،Êا--م--ي---ل---سس
يدا---ن فو---ف---سص

ايلي-سسر-م كي-بŸوأا
تح---ب----سصأا د----ق
ح-سضوأاو ،ةد-ق--ع--م
Êاميلسس مسض لوح ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا عارسص نأاب عقوŸا تاذ
يدان نأا ودبيو ،ةقفسصلا ةمي-ق ى-ل-ع كسش نود ن-م ر-ثؤو-ي-سس
ىلع ارسصم لازي ’ Êاميلسس دقع كلÁ يذلا يتيسس Îسسيل

مجنلا هنع يلختلا ل-با-ق-م وروأا ÚيÓ-م01 غلبم لي-سص–
يدانلا تاردق زواجتي غلبŸا اذه نأا Úح ‘ ،يرئاز÷ا
6 ةميقب ضضرع Ëدقتل ادادع-ت-سسا ىد-بأا يذ-لا ي-سسنر-ف-لا

نويلم5.1 ¤إا اهتميق لسصت دق زفاوح عم ،وروأا ÚيÓم
دعب طÿا ىلع وكانوم يدان لخد ،قايسسلا ضسفن ‘و ،وروأا
نريابـل قباسسلا بردŸا ،ضشتافوك عم دقاعتلاو ونيروم ليحر
،ردي نب و Êاميلسس ةيئانثب ظافتحÓل ىعسسي يذلاو خينويم
رظتنيو Êاميلسس عم دقاعتلا قابسس ردسصتي ليل يدان نأا امك
مسسح لجأا نم يرئاز÷ا مجنلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا طقف
ةيلاغتÈلا ““’وبأا““ ةفيحسص تفسشك ،ىرخأا ةهج نم ،ةقفسصلا

،اكيفنب يدانل ديد÷ا بردŸا نأاب ،ضسمأا رداسصلا اهددع ‘
تدكأاو ،Êاميلسس مÓسسإا عم دقاعتلا ديري ،ضسوسسيخ يجروج
Êاميلسس برد نأاو هل قبسس يذلا ضسوسسيخ نأاب ،رداسصŸا تاذ

هموجه ةدايقل بسسانŸا بعÓلا هاري ،ةنوبسشل غنيتروبسس ‘
قباسسلا دادزولب با-ب-سش بع’ نأا ا-م-ك ،ل-ب-قŸا م-سسوŸا ‘

ةفاك يبليسس اكيفنب يدانو ،›اغتÈلا يرودلا اديج فرعي
.هل مامسضن’ا ىلع هتقفاوم ةلاح ‘ هطورسش

قوراف.ج  ^

دا–’ نÁأ’ا م-جا-هŸا م--سسح ^
،يراوز Ëر-ك-لا د-ب-ع ة-م-سصا--ع--لا

Úح ،يمسصاعلا يدانلا عم هلبقتسسم
ضضورعلا مغر ،قيرفلا ‘ هءاقب دكأا
،ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ هيلع ةلطاهتŸا

هنأا هل ةيفحسص تاحيرسصت ‘ اÒسشم
‘ ركفي ’و ““ةراطسسوسس““ ‘ حاترم
رداغأا ⁄““ Óئاق ،ا-قÓ-طإا ل-ي-حر-لا
نأا › فيكف ،ةمزأ’ا ةÎف ‘ دا–’ا
بعÓ---لا ل---سصاوو .““نآ’ا ردا----غأا
،هثيد-ح ضسا-ب-ع-ل-ب دا–’ ق-با-سسلا
عم هتليسصح ن-ع ضضار ه-نأا ا-ف-سشا-ك
م--سسوŸا ‘ ي--م--سصا--ع--لا دا–إ’ا
ة-ي-نا-م-ث ه-ع-م ع-قو نأا د-ع-ب ›ا◊ا
Ëدقت هناكمإاب هنأا ادكؤوم ،فادهأا
ة-ل-ب-قŸا م-سساوŸا لÓ-خ ل-سضفأ’ا
نظ نسسح دنع نوكي-ل د-ه-ت-ج-ي-سسو
اذه ‘ Óئاق ،نيÒسسŸاو راسصنأ’ا
عم فادهأا ةينامث تلجسس““ ددسصلا
يتعاطتسساب هنا م-ل-عأا ا-نٔا ،دا–’ا
ة-يا-غ-ل ه-ت-مد-ق ا‡ ل-سضفأا مد-ق--ت
’ول هنا بعÓلا رقأا امك .““ةظحللا
بتارŸا ‘ نآ’ا قيرفلا ناكل ةمزأ’ا

نإا لا--ق ثي--ح ،¤وأ’ا ة--ثÓ---ث---لا
اهنم تناع يتلا ة-ي-لاŸا ل-كا-سشŸا
¤إا تدأا اهتاطبخ-تو ““ةرا-ط-سسو-سس““
مهجئاتنو ÚبعÓلا ىوتسسم ع-جار-ت

را--سصنأ’ا اد--عاو ،تا---يرا---بŸا ‘
ىقبت ام لÓخ يوق هجوب روهظلاب

فانئتسسا لاح ‘ ةلوطبلا رمع نم
ةلسصاوŸ فافلا رار-قإاو ة-سسفا-نŸا

¤إا ة--فا--سضإ’ا--ب ،›ا◊ا م---سسوŸا
ةدوع دعب لبقŸا مسسوŸا ‘ قلأاتلا
نأاو ةسصاخ اهدهع قباسس ¤إا رومأ’ا
‘ قيرفلا ميعدت ىلع لمعت ةرادإ’ا
ه-جو-ب ي-حو-ي ا-م بسصا-نŸا ة-فا-ك
رمحأ’ا Úنول-لا با-ح-سصأ’ ر-يا-غ-م
بعل ىل-ع اودو-ع-ت ن-يذ-لا دو-سسأ’او
ى--ل--ع ة--سسفا--نŸاو ¤وأ’ا راودأ’ا

‘و .يراوز لوق دح ىلع باقلأ’ا
›ودلا مايأا نأا اود-ب-ي ،ر-خآا قا-ي-سس
ةدودعم تتاب ،‘Óلا دئوم يب-ي-ل-لا

نأا ثيح ،ةمسصاعلا دا–ا هقيرف عم
د-ير-ت ة-ي-بر-ع-لا يداو-ن-لا م-ظ-ع--م
اهنيب نمو ،هتا-مد-خ ن-ع لو-سص◊ا
يبر-غŸا يوا-سضي-ب-لا دادو-لا يدا-ن
عم ةيمسسر تاسضوافم ‘ لخد يذلا
لكسشلاب رهظي ⁄ هنا مغر ،بعÓلا
ةÒسسلا نأا ’إا ،مسسوŸا اذه مزÓلا
داف-حأا““ بخ-ت-ن-م م-ج-ن-ل ة-ي-تاذ-لا
يبرغŸا يدا-ن-لا تر-غأا ،““را-تıا

،يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ ه-م-سض ى-ل-ع
ن-م ة-بر-ق-م ردا-سصم تد-كأا ثي--ح

اسضرع ىق-ل-ت د-ق Òخأ’ا نأا ‘Ó-لا
هفقوم Òغي نأا هنأاسش نم ايرغم ايلام
Òسصم نأا Òغ ،دا–إ’ا ‘ ءا-ق-ب-لا-ب
هطابترا مكحب هد-ي-ب ضسي-ل بعÓ-لا
ةملكلاو ،يمسصاعلا يدانلا عم دقعب
¤إا دو-ع--ت نأا--سشلا اذ--ه ‘ ةÒخأ’ا
يذلا ،ىيحي Îن-ع ما-ع-لا Òجا-نŸا
ظافتح’ا د-ير-ي ه-نأا ل-ب-ق ن-م د-كأا
بجعأا امدعب ،رخٔا مسسوÓ‘ Ÿلاب
›ودلا اهب عتمتي يتلا تايناكمإ’اب
يبيللا

قوراف.ج^

ةمسصاعلا دا–ا

ةرداغŸا ¤ا هقيرط ‘ ‘Óلا يبيللاو قيرفلا ‘ هئاقب دكؤوي يراوز مجاهŸا

ةنيطنسسق بابسش
دادح ذاعمو ةرمح ميحرلا دبع Úباصشلا ÚعفادŸاب همامتها يدبي Êارمع

دبع ةنيطنسسق بابسش بردم ىدبأا  ^
ÚعفادŸاب همامتها ،Êارمع رداقلا
ذاعمو ةرمح ميحر-لا د-ب-ع Úبا-سشلا

ةبيبسشو ةمسصاعلا دا–إا ابع’ دادح
فلك ثيح ،›اوتلا ي-ل-ع ةد-ك-ي-ك-سس
عم امهتيعسضو ةسساردب جو‹ Êارمع
قيرفل امهبلج ةيناكمإاو ،امهي-ق-ير-ف
،امهتامدخب رفظلاو قرسشلا ةمسصاع
فادهأا ىقلت قيرف-لا نأاو ا-سصو-سصخ
ن-م ةÒخأ’ا ه--تا--يرا--ب--م ‘ ةÒث--ك
Êارمع نأا امك ،اهفقوت لبق ةلوطبلا

نم Úعفادم تامدخ نع ينغتسسيسس
،ر-يد-ق-ت ل-قأا ى-ل--ع ق--ير--ف--لا
بع’ دا-ع-ت-بإا ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب

نع يدومسصم نارهو ةيدولوم
Òخأ’ا نأاو ام-ي-سس ،ق-ير-ف-لا
هنأا هل تاحيرسصت ‘ برعأا

““ةوار-م◊ا““ ردا--غ لا--ح ‘
دا–’ ة-يو-لوأ’ا ح-ن-م--ي--سس
لسصتا نم لوأ’ا ناك يذلا ةمسصاعلا
عورسشÃ هعانت-قا ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ه-ب

Îن-ع ما-ع-لا هÒجا-ن-م
قا-ي-سس ‘و .ى-ي-ح-ي
ر--سصي ،ة--ل--سص يذ
Êار-م--ع بردŸا

بي--ب--سشت ى---ل---ع
قيرفلا ةيفسصتو
ÚبعÓ-لا ن-م
نوك-لÁ ’ ن-يذ-لا
اماقرأا

ةفرسشم
ةليط

دعبف ،““يسسايسسلا““ عم مه-ل ءا-ق-ل22
با-كرو-ب ،غ-لا--ب ،ةد--ير--ه ن--م ل--ك

ن-م ،نا--م--ي--ل ضسرا◊او
ي--تأا---ي نأا بق---ترŸا
،نا-ب-ي-سش ى-ل-ع رود-لا

يأا مد--ق--ي ⁄ يذ--لا
نأا امك ،قيرفلل ءيسش
يذ--لا د--ي÷ا ءادأ’ا

‘ ةدوبدب هب ر-ه-ظ
ةدودعŸا قئا-قد-لا

لانو اهب-ع-ل ي-ت-لا
ضضعب اسضر ا-ه-ب

،راسصنأ’ا
نل

يتلا ةرركتŸا هتابا-سصإا-ف ه-ل ع-ف-سشي
نع ره-سشأا ة-ثÓ-ث-لا ›او-ح ه-ت-ب-ي-غ

رداغيسس هنأا حجرت ،ناد-يŸا ة-ي-سضرأا
نايبي-ل-لا نأا ا-م-ك ،لاfi ’ با-ب-سشلا
⁄ ناذللاو ،ضشيرهلا ءايركزو ‘رعلا
امه امهنم ابولط-م نا-ك ا-م ا-مد-ق-ي
ر-ط-خ ن-ع ن-يد-ي-ع-ب-ب ا-سسي-ل ا-سضيأا
ولوؤوسسم ر-ظ-ت-ن-يو اذ-ه .ح-ير-سست-لا

ىل-ع لو-سص◊ا ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش
نوميقي نيذلا ÚبعÓلا لك تاعيقوت

ىلع ،ةقلعŸا روسس÷ا ةن-يد-م جرا-خ
ÚبعÓلا روجأا ضضيفخ-ت لو-كو-تور-ب
ىلع هع-سضو-ل ،ة-ئاŸا ‘53 ةبسسن-ب

هيلإا ضصلخ يذلاو ،ةطبارلا ىوتسسم
Úب-عÓ-لا م-سض يذ--لا عا--م--ت--ج’ا
،جارجر ديسشر قباسسلا ماعلا ريدŸاب

Úب لق-ن-ت-لا ة-كر-ح ق-ل-غ نأا ا-م-ل-ع
،ايلعلا تاطلسسلا لبق ن-م تا-ي’و-لا

ةد--يد÷ا تاءار---جإ’ا را---طإا ‘
لاح ،يحسصلا رج◊اب ةسصاÿا

لك تاعيقوت ىلع لوسص◊ا نود
،رورحسش مÓسسإاو ةدايع نب Úسسح نم
.ليعامسسإا يمسساقلب اذكو

فيطسس قافو
دوصسألا رصسنلا عم راوصشلا ةلصصاوم ‘ هتبغر ددجي يكوكلا ليبن

ديكأاتلا ،يكوكلا ليبن فيطسس قافو بردم ددج ^
ةÎفل قافولا عم هلمع ةلسصاوم ‘ بغري هنأا ىلع
فورظلا لك دجو نأا دع-ب ،هد-ق-ع د-يدŒو ىر-خأا
ق-ير-ف-لا ةرادإا ى-ل-ع طÎسشي ه-نأا ’إا ،ة--ب--سسا--نŸا
هطبÒسس يذلا ديد÷ا دقعلا لوح هع-م ثحا-ب-ت-لا
لباقم طورسشلا ضضعب دوجو ¤إا ةراسشإا ‘ ،قافولاب
،قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا لوحو ،هئاقب
ثيح ،دقعلا ديدŒ رخأات ‘ ببسسلا نوكت دق يتلاو
ةيلاŸا ةيعسضولا مهفتي هنأا يسسنوت-لا ي-ن-ق-ت-لا د-كأا
نع ثحبلاب ةبلاطم هب-سسح ةرادإ’ا ن-ك-ل ،يدا-ن-ل-ل

.قيرفلا ةحلسصم مدخي اÃ ةيعسضو-لا هذ-ه-ل لو-ل-ح
قافو تيب ‘ تا-ماد-ق-ت-سسإ’ا ف-ل-م ى-ق-ب-يو اذ-ه
مدع لظ ‘ اذهو ،رخأا راعسشإا ¤إا Óجؤوم فيطسس
نوÒسسŸا لسضفي ثيح ،ةلوطبلا لبقتسسم ‘ لسصفلا
قوسس ‘ ةفدهتسسŸا ءامسسأ’اب لاسصت’ا ‘ ثيÎلا
لاومأا لوخد رخأات ببسستو .ةيفيسصلا تÓ-يو-ح-ت-لا
،ةرادإ’ا تاططfl داسسفإا ‘ ةيمومعلا تاطلسسلا
ىلع ضضوافتلا كلذ نمو ةلبقŸا ةÎفلاب ةسصاÿاو

تÓيوحتلا قوسس لوخد نع Óسضف ،دوقعلا ديد“
لك ىقبت ثيح ،ينفلا مقاطلا ديدŒ اذكو ةيفيسصلا
رداسصم تد-كأاو ،ر-خأا را-ع-سشإا ¤إا ة-ل-جؤو-م رو-مأ’ا

،بارعأا نيدلا زع ةرادإ’ا ضسل‹ ضسيئر نأا ةبرقم
هحنمو Èسصلا نم ليلقلاب يلحتلاب ÚبعÓلا بلاط

ةيسضقلا ةيوسستب دعوو ،لاكسشإ’ا ل◊ ةيفاسضإا ةلهم
اذ-كو ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا تا-نا-عإا لو--خد رو--ف
ما-يأ’ا ‘ فو-سصو-ب بعÓ-لا ل-يو– تا-ق-ح-ت-سسم
يÒسسم راظنأا هجوتت ،ةلسص يذ قايسس ‘و .ةمداقلا
بتكŸا تارارق ¤إا نهارلا تقولا ‘ فيطسس قافو
مسسوŸا Òسصم ةيسضق ‘ رظنلا لجأا نم ،›ارديفلا

با---ب---سشلا ةرازو ضضفر ل---ظ ‘ اذ----هو ،يرا÷ا
فافلل ةيئانثتسسإا ةيعمج دقعل ضصيخÎلا ةسضايرلاو

‘ ةلجؤوم رومأ’ا لك ىقبتو ،ةلوطبلا Òسصم لوح
عيمج ىلع ةمات هبسش ةفسصب ةفقوتمو لب قافولا تيب
رودسصو ةيؤورلا حاسضتا ة-يا-غ ¤إا اذ-هو ،ةد-ع-سصأ’ا
قوراف.ج  ^                                               .يئاهنلا رارقلا
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بابسشلا ريزو اعد
يلع ديسس ،ةسضايرلاو

ىلع Úمئاقلا ،يدلاخ
قفارŸا عورسشم دييسشت
ةسصاÿا ةيسضايرلا
باعل’ نارهو ةفاسضتسساب
طسسوتŸا سضيب’ا رحبلا
عيرسست ¤ا2202 ،نارهوب
ءاهتن’او لاغسش’ا ةÒثو
،ةرطسسŸا تاقو’ا ‘ اهنم
ةرورسض ىلع اددسشم
لبق تائسشنŸا عيمج ميلسست
يطسسوتŸا سسرعلا قÓطنا

.2202 فيسص
ما-قرا يد-لا-خ ر-يزو-لا ى-ق-ل--تو ^
سسمأا ةيدقفتلا هترايز لÓخ ةمداسص

لا-غ-سشا نا ثي-ح ،نار-هو ¤ا لو’ا
لكاي-ه-لا زا‚إا لا-غ-سشأا يرŒ ءا-ن-ب
يهو يسضايرلا عمجملل ةيلي-م-ك-ت-لا

رامسضمو تاسضايرلا ةددعت-م ة-عا-ق
ةيئاŸا باعلأ’ا زكرمو ىوقلا باعلأا

04 م-هزا‚إا ة--ب--سسن زوا--ج--ت--ت ⁄
رامسضم عسضو متي ⁄ Úح ‘ ،ةئاŸاب
يسسيئر-لا بع-لŸا-ب ىو-ق-لا با-ع-لا
ةيلو’ا داوŸا داÒتسسا رذعت ببسسب

.جراÿا نم
ءانب لاغسشا تبراق يذلا تقولا ‘و

ة-قا-ط يذ د-يد÷ا نار-هو بع-ل--م
،اهتياهن نم دعقم000.04 باعيتسسا
را-م-سضŸا ءا-ن-ب د-ع-ب م-ت-ي ⁄ ن-ك-ل
نم لك نا ’ا ،ىوقلا باعلاب سصاÿا
ةنيدŸاو نار-م-ع-لاو ن-ك-سسلا ر-يزو
با-ب-سشلا ر-يزو و ير--سصا--ن لا--م--ك
ابلاط ،يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو
.لمعلا عيرسست ةرورسضب
ةيوسست لجأا نم ن-ير-يزو-لا ل-خد-تو
ةيلاŸاو ةي-ن-ق-ت-لا ل-كا-سشŸا بل-غأا
قيق– نم نكم ام وهو““ ,ةيدقاعتلاو

زا‚إا تاسشرو ‘ Òبكلا مدقتلا اذه
تايلاعف نسضتحي-سس يذ-لا ““بع-لŸا
باعلأÓل نارهو ةرود ماتتخاو حاتتفا
ةفئاسص اهتماقإا ررقŸا ةيطسسوتŸا

2202.

اسضيأا قثاو““ هنأا ددسصلا اذه ‘ ركذو
عيفر ميظنت ىل-ع دÓ-ب-لا ةرد-ق ن-م
قيق–و يط-سسو-تŸا ثد◊ا اذ-ه-ل

Úيسضاير-لا ل-ب-ق ن-م د-ي-ج دا-سصح
.““Úيرئاز÷ا
يأار ةسضايرلاو بابسشلا ريزو رطاسشو
ط-ل-سس ثي-ح ة-مو-ك◊ا ‘ ه-ل-ي--مز
ةأاسشنŸا هذ-ه ة-ي-م-هأا ى-ل-ع ءو-سضلا
عم‹ نم-سض ةد-جاو-تŸا ةد-يد÷ا
.زا‚إ’ا ديق Òبك يسضاير
يلع ديسس بسسح ,زا‚إ’ا اذه يتأايو

تآاسشنŸا ةÒسضح زيزعت-ل““ ,يد-لا-خ
نكمتسس يتلا ةيرئاز÷ا ة-ي-سضا-ير-لا
ةيسضاير ثادحأا ميظ-ن-ت ن-م دÓ-ب-لا
.““Óبقتسسم ىÈك ةيلود
ةرورسض ىلع ةبسسانŸاب ريزولا رسصأاو

و  ةددÙا لاجآ’ا ‘ بعلŸا ميلسست
وحنب هزا‚إا مدقت ةبسسن ردقت يذلا

لكايهلا ¤إا ةفاسضإ’ا-ب ,ة-ئاŸا-ب29
يهو) يسضايرلا عمجملل ةيليم-ك-ت-لا

رامسضمو تاسضايرلا ةددعت-م ة-عا-ق
ةيئاŸا باعلأ’ا زكرمو ىوقلا باعلأا
,(ةئاŸاب04 هزا‚إا ةبسسن تغلب يذلا

نأا بجي““ تآاسشنŸا هذه نأا افيسضم
لÓ-خ ن-م تارا-ب-ت-خÓ-ل ع--سضخ--ت
لبق ةيلود تاسسفانŸ اه-ت-فا-سضت-سسا

د--عوŸا ن--م ل--قأ’ا ى--ل---ع ما---ع
.““يطسسوتŸا
لكسشم يأا““ ةيوسستب ناريزولا دهعتو

Áسسلا قو-ع-ي نأا ن-كÒ لمعلل دي÷ا
با-ع-لأا را-م-سضم زا‚إا رار-غ ى-ل-ع
و مدقلا ةرك بعلÃ سصاÿا ىوقلا
ببسسب هب لاغسشأ’ا ديمŒ ” يذلا
ةيلوأ’ا داوŸا داÒتسسا ‘ تابوعسصلا
Òبادتلا ببسسب ارسسيوسس نم ةمزÓلا
سسوÒف ءابو راسشتنا دسض ة-ي-ئا-قو-لا
.انوروك
علطا يبŸوأ’ا عمÛا ¤إا ةفاسضإاو
تاط-ل-سسلا ة-ي-عÃ يرازو-لا د-فو-لا
‘ لا-غ-سشأ’ا مد-ق-ت ى-ل-ع ة-ي-لÙا
ةعقاولا ةيطسسوتŸا ةيرقلا تاسشرو

نم تاÎمو-ل-ي-ك ة-ع-سضب د-ع-ب ى-ل-ع
.يبŸوأ’ا عمÛا
ن-ير-يزو-لا رد-سصأا ,نا--كŸا Úع--بو
ةÒتو عيرسست-ل ة-مرا-سص تا-م-ي-ل-ع-ت
غلبت يتلا ةماهلا ةأاسشنŸا هذهب لمعلا

.ريرسس0005 ةبارق اهباعيتسسا ةقاط

ر .ق ^

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
‘ويلا ظوظح ززعيو امور عم لداعتي Îن’ا

‘ ،قيرف لكل Úفدهب ،امور مامأا Óتاق ’داعت ،نÓيم Îنإا فطخ ^
تاسسفانم راطإا ‘ ،وكيبميلوأ’ا بعلÃ ،دحأ’ا امهتعمج يتلا ةارابŸا
.›اطيإ’ا يرودلا نم43 ةلو÷ا
وليمورو51 ةقيقدلاب يرف يد نافيتسس نم لك Îنإ’ا ‘ده زرحأاو
ودرانويل امورل لجسس ا-م-ن-ي-ب ،88 ةقيقدلاب ءازج ةل-كر ن-م و-كا-كو-ل
.75 ةقيقدلاب نايراتخيم كيÔهو ،1+54 ةقيقدلا ‘ ’وزانيبسس
،Êاثلا زكرŸا ‘ ةط-ق-ن27 ¤إا هديسصر Îنإ’ا عفر ،لدا-ع-ت-لا اذ-ه-ب
ويسست’ هجاو يذلاو ،(77) سسوتنفوي ردسصتŸا نع داعتب’اب رطاخيو
.سسماÿا زكرŸاب ةطقن85 ¤إا هديسصر امور عفر امنيب ،سسما
‘ بعللا رسسحناو ةركلا لماح ىلع ٍلاع طغسضب ءاقللا ناقيرفلا أادب
،ةنماثلا ةقيقدلا ‘ امورل ¤وأا ةسصرف حنسست نأا لبق ،بعلŸا طسسو
ةركلا رمتل اهريدقت ‘ سشتيفونادناه سسرا◊ا أاطخأا ةينكر ةلكر دعب

.مئاقلا راوجب ترم ةيسسأارب ينيسشنام اهلباقيو هنم
نم ¤وأ’ا قئاقدلا ‘ بع-ل-لا تا-بر‹ ى-ل-ع ا-مور ةر-ط-ي-سس م-غرو
دعب51 ةقيقدلا ‘ لوأ’ا فدهلا زرحأا يروزتاÒنلا نأا ’إا ،ةارابŸا
،يرف يد نافيتسس عفادŸا اهل ىقتراو زيسشناسس اهذفن ةينكر ةلكر
.كابسشلا هتيسسأار نكسستل
نم يدرف دوه‹ دعب ،هقيرف ىلع ةققfi ةسصرف سشتيفوزورب ردهأاو
ةيسضرع اهلسسرأا يذلا „وي ¤إا ةركلا ررميل ىرسسيلا ةه÷ا ‘ زيسشناسس
ةفيعسض ةسسملب ةركلا ددسس سشتيفوزورب نأا ’إا ،ةتسسلا ةقطنم لخاد
.زيبول سسرا◊ا ديل ةلهسس تلسصو
طوسشلا نم عئاسضلا لدب تقولا نم ¤وأ’ا ةقيقدلا ‘ امور نك“و
ةمجه دعب ،’وزانيبسس قيرط نع ،لداعتلا فده ليجسست نم لوأ’ا

ىرسسيلا ةيحانلا ‘ ’وزانيبسس ¤إا ررم يذلا وكيجد ¤إا تلسصو ةدترم
.اهداعبإا ‘ يرف يد لسشفيو ىمرŸا هاŒاب ددسسيل

ةعئار ةرك دعب ،Îنإ’ا ىلع مدقتي نأا امور داك ،Êاثلا طوسشلا ةيادب عم
وتÒف نادروج ¤إا لسصتل ،يروزتاÒنلا عافد اهب برسض وكيجد نم
.هقيرف لداعت ىلع ظفاح سشتيفوناد-نا-ه ن-ك-ل ،ةر-ك-لا دد-سس يذ-لا
Óيراب نم ةيلوط ةرك دعب35 ةقيقدلاب اًفده زينيترام وراتو’ زرحأاو
دوجو يعادب هاغلأا ءاقللا مكح نأا ’إا ،ى-مرŸا-ب ا-هر-ثإا ى-ل-ع در-ف-نا

.للسست فقوم ‘ Îنإ’ا مجاهم
دعب ،75 ةقيقدلا ‘ نايراتخيم قيرط نع Êاثلا فدهلاب امور مدقتو
يذلا نايراتخيم ¤إا ةركلا لسصتل Îنإ’ا يعفادم Úب ةيعافد ةكبرد
.كابسشلا ‘ ةدراي ةتسسلا ةقطنم دودح ىلع نم ةركلا لجسس
‘ هقيرفل ةيموجهلا ةوقلا طيسشنت ،ÎنإÓل ينفلا ريدŸا يتنوك لواحو

fiثلاب عفدلاب ،لداعتلا كاردإ’ ةلواÓبو سسيزومو وكاكول يثÒيجا
ً’دب نسسكيرإاب عفد مث ،افيردناكو „ويو وراتو’ نم ً’دب76 ةقيقدلا ‘
.ينيدرايلاج نم
تباغ هنأا ’إا ،هقيرفل ةيموجهلا ةيحانلا طيسشنت يتنوك ةلواfi مغرو
كاردإا نع اًزجاع يروزتاÒنلا ر-ه-ظو ا-مور ى-مر-م ى-ل-ع سصر-ف-لا
.لداعتلا
،امور ءازج ةقطنم لخاد سسيزوم ىلع حداف أاطخ ’وزانيبسس بكتراو
،ÎنإÓل ءازج ةلكر ءاقللا مكح بسستحيل ،ةركلا داعبإا ‘ لسشف امدعب

.88 ةقيقدلاب لداعتلا فده ¤إا اهليو– ‘ وكاكول ح‚
اÎل‚ا سسأاك

لانسسر’او يسسليسشت Úب Êدنل يئاهن
بعلم ىلع ،فدهل ةيثÓثب دتيانوي Îسسسشنام ىلع يسسليسشت زاف ^

ةارابŸا ‘ لانسسرآا هراج ةهجاوÊ Ÿدنللا قيرفلا لهأاتيل ،يلبÁو
هيفيلوأا يسسليسشت ةيثÓث لجسس.يزيل‚إ’ا دا–’ا سسأا-ك-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لا

قئاقدلاب هامرم ‘ أاطÿاب رياوجام يراهو تنوم نوسسيمو وÒج
ويناملل ديحولا فدهلا زيدنانرف ونورب زرحأا امنيب ،47و64و54+11
.58 ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر نم
Îسسسشنام ةدقع رسسكو ،هرابتعا لهأا-ت-لاو زو-ف-لا اذ-ه-ب ي-سسل-ي-سشت در
يتارابم لÓخ ،مسسوŸا اذه تاب-سسا-ن-م3 ‘ همزه يذلا دت-يا-نو-ي
.ةطبارلا سسأاكل61ـلا رود نم هب حاطأاو ،يرودلا
ىمرم دده ثيح ،ةروطخ Ìك’او ،اينف لسضفأ’ا Êدنللا قيرفلا ناك
نوسسامو وسسنولأا سسوكرامو سسميج سسير Èع ةرم نم Ìكأا ايخ يد
ةيموجهلا هتحلسسأا نكت ملف ،دتيانوي Îسسسشنام امأا .اموز تروكو تنوم
،سسميج ليينادو دروفسشار ةروطخ تباغ ثيح ،ةقيقد54 لوأا ةرسضاح
اهدعبأا ،ةرح ةلكرب زيدنانرف ونوÈل ةديحولا ةلواÙا تناك امنيب
.تابثب زولبلا سسراح وÒياباك يليو
بعللا لطعت ببسسب ةلماك ةعاسس نم برقي اŸ لوأ’ا طوسشلا نمز دتما
اهرثإا ىلع رداغ ،سسأارلا ‘ ةيوق ةباسصإ’ يلياب كيريا سضرعت دعب
.لايسسرام Êوطنأا هناكم كراسشيل بعلŸا
ةمظنم ةمجه نم ،ةÒخأ’ا راتمأ’ا ‘ فدهب هقوفت يسسليسشت مجرت
همدقب وÒج اهلباق ةيسضرع ةرك بعل يذلا اتيوكليبزأا ¤إا نايليو اهأادب

.كابسشلا ‘
ةنعط ىقلت هنكل ،لداعتلا كاردإ’ ايعاسس Êاثلا طوسشلا Îسسسشنام لخد
يدسصتلا دنع جذاسس أاطخ ‘ ايخ يد طروت ثيح ةيناث44 دعب ةŸؤوم
.كابسشلا ةركلا لخدتل ،تنوم نم ةفيعسض ةديدسستل

،رسسيأ’ا مئاقلا راوجب ةرك دروفسشار ددسس ثيح ،لمأ’ا ويناŸا دقفي ⁄
طيسشنتل رياكسسلوسس رانو-ج ›وأا ي-ج-يوÔلا بردŸا كر– ا-هد-ع-ب
.سسميج ليينادو ديرف ناكم دوونيرجو ابجوب لوب كارسشإاب فوفسصلا

يسسليسشت ىمرم رياوجام دده ثيح ،هطوطخ لكب رياكسسلوسس فزاج
سضرعتب ايلاغ نمث-لا او-ع-فد ر-م◊ا Úطا-ي-سشلا ن-ك-ل ،سسأار ة-بر-سضب

ىتح ،سسميج سسيرو وÒجو تنوم Èع ةرم نم Ìكأا رطخلل مهامرم
رجيدور ةدراطم ءانثأا هامرم ‘ أاطÿاب لجسسي هسسفن رياوجام دجو

يرجيل زولبلا بردم دراب-م’ كنار-ف با-سصعأا تأاد-ه .ةر-ك-لا ى-ل-ع
ناكم يودوأا نوسسدوهو ماهاربأا يمات كارسشإاب ةدحاو ةعفد Úليدبت

Úليدب هاسسنم وسسوفو و-لا-ج-يإا نو-يدوأا ل-ح ا-م-ن-ي-ب ،نا-ي-ل-يوو وÒج
.اكاسسيب ناوو دروفسشارل
لسصحيل ،لايسسرام هÒظن يودوأا نوسسدوه لقر-ع ،ة-غ-لا-ب ة-نو-عر-بو
‘ حاجنب زيدنانرف ونورب اهمجرت ،ءازج ةلكر ىلع دتيانوي Îسسسشنام
.هقيرفل اًيفرسش اًفده لجسسيل ،وÒياباك كابسش
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عيرسستلاب بلاطيو رطÿا سسوقان قدي يدلاخ ريزولا

فسصنلل لسصت ⁄ طسسوتŸا باعلاب صصاÿا يسضايرلا عمÛا ءانب لاغسشا

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
fiي زرÓةلوطبلا عرد ملسستي لوبرفيلو دروفتاو يق

،ءاعبرأ’ا دغ ،لوبر-ف-ي-ل م-ل-سست-ي ^
يز-ي-ل‚إ’ا يرود-لا ة-لو-ط-ب سسأا-ك
ىلع ةسصاخ ةيلاف-ت-حا ‘ ،زا-ت-مŸا

ةارابم ءاهتنا بقع ،د-ل-ي-ف-نأا دا-ت-سس
ةلحرŸا ‘ ،يسسليسشت مامأا ق-ير-ف-لا
نم ةÒخأ’ا لبق ÚثÓثلاو ةعباسسلا
.ةقباسسŸا

Óي-ف نو-ت-سسأا ل-سصاو-ي ،ل-با-قŸا ‘
بنŒ لجأا نم امهعارسص دروفتاوو
.¤وأ’ا ةجردلا يرودل طوبهلا
ع-فاد-م نو--سستر--بور يد--نآا لا--قو
ةيفطاع ةليل نوكتسس اهنإا ،لوبرفيل
وبع’ عسضيسس ثيح ،قيرفلل ةبسسنلاب
ةلوطبلا سسأاك ىلع مهيديأا لوبرفيل
ةدع ل-ب-ق ق-ير-ف-لا ا-ه-ب جو-ت ي-ت-لا

.مسسوŸا اذه لحارم
بقللا مسسح ‘ اًرود يسسليسشت بعلو
لÓخ نم ،لوبرفيل حلا-سصل اًر-ك-ب-م
جوتيل ،يتيسس Îسسسشنام ىلع ه-ب-ل-غ-ت
03 ذنم ¤وأ’ا ةرملل بقللاب لوبرفيل

.اًماع
مامأا هتارابم ‘ لوبرف-ي-ل د-ق-ت-ف-يو
نادرو-ج ه-ب-ع’ دو-ه-ج ،ي-سسل-ي-سشت

،ةبكرلا ‘ ةباسصإ’ا ببسسب نوسسردنه
اًمهم اًرود بعÓلا ىدل لازي ’ نكل

نو-سسرد-ن-ه ع-ي-ط-ت-سسيو .ه-ب-ع-ل-ي-ل
‘ هسسولج ناكم نم اعيرسس عافدن’ا
Òي---غ---ت فر---غ ¤إا ،تا---جردŸا
يدا-ن-لا سصي-م-ق ءاد--تر’ سسبŸÓا
نم ،قيرفلل دئاقك هتابجاوب مايقلاو

مسسارم ‘ ةلوطبلا سسأاك عفر لÓخ
.ةارابŸا ءاهتنا بقع جيوتتلا
اندئاق ةدها-سشم““ نو-سستر-بور لا-قو
نع ةبئاغ-لا ة-لو-ط-ب-لا سسأا-ك ع-فر-ي
بلجيسس ،ا-ًما-ع03 ذ-ن-م يدا-ن--لا
.““انل ءيسش لكو ةحرفلاو ةداعسسلا

نو-ك-ي نأا دو-ن ع-ب-ط--لا--ب““ ح--سضوأاو
ع-ت-م-ت-ل-ل ن-ير-سضا-ح نو-ع-ج--سشŸا
نكل .يسسليسشت مامأا Òبك لا-ف-ت-حا-ب

لوا-ح-ن-سسو .ا-حا--ت--م سسي--ل اذ--ه
.““كلذ نم ىوسصقلا ةدافتسس’ا
Òبك لكسشب مويلا ةيؤورلا حسضتت دقو
ةجردلا يرودل طوبهلا ةيلمع نأاسشب
ف-ي-سضت-سسي ا-مد--ن--ع كلذو ،¤وأ’ا
،يت-ي-سس Îسسسشنا-م هÒظ-ن درو-ف-تاو
هÒظ-ن Ó-ي-ف نو-ت-سسأا ف-ي-سضت--سسيو
.ةلحرŸا سسفن راطإا ‘ لانسسرآا

نودب ةارا-بŸا ،درو-ف-تاو سضو-خ-يو
امدعب ،نوسسÒب لجين ينفلا هريدم
ءاسسم رخأاتم تقو ‘ يدانلا هلاقأا
نم لاقي بردم ثلاث نوكيل ،دحأ’ا
.مسسوŸا اذه قيرفلا بيردت
ن-م Úت-ط-ق-ن ،درو-ف-تاو جا-ت--ح--يو
‘ ه--ل Úت--ي--ق--ب--تŸا Úتارا---بŸا
يرود ‘ ءاقبلا نم دكأاتيل ،ةقباسسŸا
بنŒو ةزا----ت----مŸا ة----جرد-----لا
ىلع لو-سص◊ا نو-ك-ي-سسو.طو-ب-ه-لا
عفدل ،ايفاك ارمأا ،يتيسس مامأا ةطقن
لتحي ثيح ،طو-ب-ه-لا ¤إا ثو‰رو-ب
ديسصرب Òخأ’ا لبق زكرŸا ثو‰روب
طقف فادهأ’ا قراف-ب ،ة-ط-ق-ن13

طاقن01 قرافبو ،Óيف نوتسسأا فلخ
طبه يذ-لا ي-ت-ي-سس سشت-يرو-ن ما-مأا
.لعفلاب ¤وأ’ا ةجردلا يرودل
ح-ب-سصي-سس ،اًد-غ درو-ف-تاو زا--ف اذإاو
‘ زو-ف-ل-ل ة-جا-ح-ب Ó-ي-ف نو-ت--سسأا

ةراسسخ ¤إاو ،ÚتيقبتŸا ه-ي-تارا-ب-م
دحأ’ا موي ةÒخأ’ا هتارابم دروفتاو
‘ Óيف نوتسسأا ءاقب لجأا نم ،لبقŸا
م-سسوŸا ةزا-ت-مŸا ة--جرد--لا يرود
.لبقŸا
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سسمأا مدقلا ةركل ةينابسس’ا ة-لو-ط-ب-لا تم-ت-ت-خا ^
ه-ف-ي-سضم ما-ما د-يرد-م لا-ير لدا-ع--ت ثي--ح ،لو’ا
”و ،ةيسسامخب سسيف’ا ىلع ةنولسشرب زافو سسيناغيل
Êاثلا مسسق-لا ¤ا Úطا-قا-سسلا ر-خا ى-ل-ع فر-ع-ت-لا
.ةيبوروأ’ا تاقباسسŸا ¤ا ةلهاتŸا قرفلاو
داديسسو-سس لا-ير ،يازو-نا-ي نا-ند-ع ل-يد-ب-لا ح-ن-مو
ماتخ ‘ ،ديردم وكيتلتأا هفيسضتسسم عم1-1 لداعتلا
لÓتحا ن-م-سضي-ل ،د-حأ’ا مو-ي-لا Êا-ب-سسإ’ا يرود-لا
.يبوروأ’ا يرودلل لهأاتلاو سسداسسلا زكرŸا
زكرŸا ‘ ةطقن07 ¤إا وكيتلتأا ديسصر لداعتلا عفرو
ديردم لاير نع ةط-ق-ن71 قرافب ارخأاتم ،ثلا-ث-لا
.فيسصولا ةنولسشرب نع ةطقن21و لطبلا
بنا-ج-ب ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود ¤إا ي-ثÓ-ث-لا ل-هأا-تو
‘ تبثو ،ايسسنلاف ى-ل-ع0-1 رسصتنا يذلا ةيلي-ب-سشأا
وكيتلتأا عم طاقنلا ‘ ه-يوا-سست م-غر ع-بار-لا ز-كرŸا
(07).

نمسضيل0-4 وابليب كيتلتأا هفيسض ةطا-نر-غ ق-ح-سسو
تايفسصتل Êاثلا رودلا ‘ ادعقمو ،عباسسلا زكرŸا
.يبوروأ’ا يرودلا
ةقيقدلا ‘ ةطانرغل مدقتلا ودادلوسس وتربور حنمو
سساتر-يو-ب و-ي-نو-ط-نأا ن-م ل-ك ف-ي-سضي نأا ل-ب-ق ،92
فادهأا ةثÓث وروتنوم ليخنأاو زيدنانرف سسولراكو

.ةطقن65 ¤إا هديسصر قيرفلا عفÒل Êاثلا طوسشلا ‘
لهأاتلاو سسماÿا زكرŸا لايراي-ف ن-م-سض نأا ق-ب-سسو
طقسس اميف ،يبوروأ’ا يرودلا-ب تا-عو-مÛا رود-ل

،ةلوطبلل لهأاتلا ‘ لسشفيل يتنافيل مامأا0-1 ‘اتيخ
.ةطقن45 ديسصرب نماثلا زكرŸا لتحا ذإا
ةثلاثلا لهأاتلا ةقاطب بهذت نأا سضÎفŸا نم ناكو
نكل ،اينابسسإا كلم سسأاكب زئافلل يبوروأ’ا يرودلل

لاير بلط امدعب اهيلع لسصح عباسسلا زكرŸا بحاسص
ليجأات ،يئاهنلا افرط ،وابلي-ب كي-ت-ل-تأاو داد-ي-سسو-سس
ع-سسو-ب ح-ب-سصي-ل ل-ب-قŸا م-سسوŸا ى-ت-ح ة-ه-جاوŸا

.روسض◊ا Òهام÷ا
رر‡و فاده نسسحا يسسيم
،ةنولسشرب ةروطسسأا ،يسسيم لينويل يني-ت-ن-جرأ’ا زا-ف
““يسشتيسشتيب-لا““ Êا-ب-سسإ’ا يرود-لا فاد-ه ةز-ئا-ج-ب

Ÿ0202-9102 مسسو.
دسصح دقف ،ةينولاتكلا تروب-سس ة-ف-ي-ح-سص بسسح-بو
4 قرافب ،اًفده52 ديسصرب يسشتيسشتيبلا ةزئاج يسسيم
،اÁزن-ب Ëر-ك Êا-ث-لا ز-كرŸا بحا-سص ن-ع فاد-هأا

.اًفده12 لجسس يذلا ،ديردم لاير مجاهم
هخيرات ‘ ةعباسسلا ةرم-ل-ل ةز-ئا÷ا ي-سسي-م د-سصحو
ومليت وابلب كيتلتأا ةروطسسأ’ يسسايقلا مقرلا زواجتيل
.تارم6 ةزئا÷ا هذهب جوت يذلا اراز
م-سساو-م ي-سشت-ي-سشت-ي-ب-لا ةز-ئا-ج--ب ي--سسي--م جو--تو
3102-2102و2102-1102و9002-0102
9102-8102و8102-7102و7102-6102و
.0202-9102و

ةينابسس’ا ةلوطبلا
يسسيم قلأاتو يديردم جيوتتب اغيللا
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تاقرفتم  كيسشو يسسور حاقلو سسوÒفلإ ىلع ةرطيسسلاب دهعتي بمإرت

ةلبقŸا عيباسسأ’ا انوروكب تايفولاو تاباسصإ’ا عافترا  لامتحا : ءاÈخ
‘ تايفولإو تاباسصإلإ ددع عافترإ لامتحإ نم ،اهنم ةياقولإو سضإرمألإ ةحفاكŸ ةيكÒمألإ زكإرŸإ ءإÈخ رذح

.ةلبقŸإ عيباسسألإ ‘ تايفولإ عافترإ ،زكإرŸإ اهتمدختسسإ يتلإ ابيرقت02ـلإ عقوتلإ جذا‰ لك تعقوتو .ءاتسشلإو فيرÿإ

نم Ìكأا نأا ¤إا زÎيورل ءاشصحإا راششأاو ^
انوروك شسوÒفب اوبيشصأا شصخشش نويلم83.41
406 نأا امك ،⁄اعلا ىوتشسم ىلع دجتشسŸا
.شسوÒفلا ءارج اوفوت اشصخشش232و فلآا
نم Ìكأا ‘ شسوÒفلاب تاباشصإا ليجشست s”و
تلا◊ا ¤وأا فاششتكا ذنم ،قطانمو لود012

.È  9102مشسيد ‘ Úشصلا ‘
،ةمئاقلا  ردشصتت ةدحتŸا تايلولا تلاز امو
3 نع Óشضف ،ةافو893و افلأا041 ةلجشسم
.ةباشصإا117و افلأا987و ÚيÓم
Ìكأا شسمأا تلجشس دق ةدحّتŸا تايلولا تناكو
،ةعاشس42 لÓخ ةديدج ةباشصإا افلأا36 نم
زنوج ةعماج دحألا اهترششن تانايب بشسحب

.زنكبوه
دلانود يكÒمألا شسيئرلا دّهعت ،هبناج نمو
‘ انوروك شسوÒف ىلع ةرطيشسلاب بمارت
.⁄اعلا ‘ اررشضت Ìكألا هدÓب
‘ يفتخيشس شسوÒفلا نأا هديكأات بمارت ددجو
-ةياهنلا ‘ باوشص ىلع نوكأاشس““ Óئاق ،ةياهنلا

.““يفتخيشس
Ìكأا اديرولف هيف تلجشس تقو ‘ كلذ يتأايو
انوروك شسوÒفب ةديدج ةباشصإا فلأا21 نم
هيف نلعت ›اوتلا ىلع موي شسماخ ‘ ،شسمأا
فلآا01 ىلع ديزي ام دشصر ةيكÒمألا ةيلولا

.ةلاح
‘ ةيشسايق تادايز لقألا ىلع ةيلو41 تنلعأاو

لÓخ تايفششتشسŸاب ÚباشصŸا ددع
انوزيرأاو امابلأا اهنم ،مويلا ىتح زو“/ويلوي
ادافينو ةيلامششلا انيلوراكو اديرولفو ايجروجو
.شساشسكتو
افلأا97 ةلجشسم Êاثلا زكرŸا ليزاÈلا تلتحاو
983و افلأا89و Úنويلم Úب نم ،ةافو884و
.ةباشصإا
62 ةلجشسم ثلاثلا زكرŸا ‘ دنهلا تءاجو
816و افلأا77و نويلم نم ،ةافو618و افلأا
.ةباشصإا
افلأا21 ةلجشسم عبارلا زكرŸا ‘ ايشسور تلحو
.ةباشصإا645و افلأا177 نم ،ةافو243و
دحألا ةحشصلا ةرازو تلجشس ،كيشسكŸا ‘و
لشصيل ،ةيفاشضإا ةافو692و ةدكؤوم ةباشصإا1135
افلأا443 ¤إا دÓبلا ‘ تاباشصإلا ددع ›امجإا
.ةافو481و افلأا93 اهنيب نم ،ةلاح422و
ةباشصإا008و افلأا11 وحن ايلاÎشسأا تلجشسو
ءابولا ىلع ءاشضقلا ”و ،ةافو321 ¤إا ةفاشضإا
.ةيلاÎشسألا تايلولا مظعم ‘ لاعف لكششب

ةنولششرب ةنيدم ئطاوشش تظتكا ،ايبوروأاو
ÚفاطشصŸاب Êابشسإلا اينولاتك ميلقإا ةمشصاع
ميلقإلا ناكشسل تاطلشسلا تاوعد ÚلهاجتŸا
ددع عافترا رارمتشسا عم ،لزانŸا ‘ ءاقبلاب
دششأا نم ةدحاو ‘ انوروك شسوÒفب ةباشصإلا
.دÓبلا ‘ اررشضت قطانŸا
مازتللا نم دكأاتلل تايرودب ةطرششلا مايق عمو
¤إا Òهششلا اتينولششرب ئطاشش لشصو ،دعابتلاب
مامأا هباوبأا قلغأاو ،ةيباعيتشسلا هتقاط ىشصقأا
شسانلا ناكو ،مويلا رهظ دد÷ا راوزلا
.هلوخدل Òباوط ‘ نوفطشصي
ةرازو نع ةرداشصلا ماقرألا ثدحأا ترهظأاو
ليجشست -دحألا - اينولاتك ميلقإا ‘ ةحشصلا

.تبشسلا موي6221 لباقم ةديدج ةباشصإا449
ماعلا لزعلا تاءارجإا تهنأا اينابشسإا نأا ¤إا راششي
يهو ،يشضاŸا ناريزح/وينوي12 ‘ ةمراشصلا
دعب ،ابوروأا ‘ اررشضت نادلبلا Ìكأا نم ةدحاو
ببشسب ةافو فلأا82 ىلع ديزي ام اهليجشست
.91-ديفوك
دحألا انوروك اياحشض ةليشصح تعفترا ،ايبرعو

برغŸاو نادوشسلاو رشصم نم لك ‘
.ةيمشسر تانايب قفو ،ايناتيرومو

ديفوكلإ دسض جاقل عسضوب دعت ايسسورو
ابيرق

لشصوتلل ةثيث◊ا ةيلودلا يعاشسŸا راطإا ‘و
يغÒشس نلعأا ،91-ديفوك ءابول حاقل ¤إا
يزكرŸا دهعŸا ريدم ششتيفيشسيروب
عافدلا ةرازول عباتلا ةيملعلا ثاحبأÓل
حاقلل ةيريرشسلا براجتلا نأا ،ةيشسورلا
ىفششتشسم ‘ انوروك شسوÒفل داشضŸا

.ءاهتنلا كششو ىلع وكنيدروب
ةيناثلا ةعومÛا نأا ششتيفيشسيروب حشضوأاو
فلأا02 نم ةنوكŸا ÚعوطتŸا نم ةÒخألاو
.شسمأا يركشسعلا ىفششتشسŸا ترداغ ،شصخشش
نواعتلاب هريوطت ” يشسورلا حاقللا نأا فاشضأاو
ايلاماج زكرمو ةيشسورلا عافدلا ةرازو Úب
.ةقيقدلا ءايحألاو ةئبوألا ملع ثاحبأل ينطولا
‘ يشسورلا يركشسعلا يبطلا لوؤوشسŸا لاقو
‘ ءاهتنلا نم بÎقت»:شصوشصÿاب حيرشصت

حاقلل ةيريرشسلا براجتلا وكندروب ىفششتشسم
” يذلا يجاتلا شسوÒفلل داشضŸا يشسورلا
ةيشسورلا عافدلا ةرازو Úب نواعتلاب هريوطت
ةئبوألا ملع ثاحبأل ينطولا ايلاماج زكرمو
ةعومÛا مويلا جرختشسو ..ةقيقدلا ءايحألاو
نوكتت يهو ،ÚعوطتŸا نم ةÒخألاو ةيناثلا

.““يركشسعلا ىفششتشسŸا نم ،اشصخشش02 نم
نأا ¤إا ،هشسفن تقولا ‘ ششتيفيشسيروب تفلو
لمعلا نم Òثكلا مهمامأا لازي ل ءاملعلا
شضرعو ،ةيئاهنلا ريراقتلا دادعإاو ،يليلحتلا
.ءاودلل يمشسرلا ليجشستلاو جئاتنلا
ىلع تاÈتıا تائم ايلاح ⁄اعلا ‘ بكنتو
يجاتلا شسوÒفلل ةداشضم تاحاقل ريوطت
ام ةلحرŸا ‘041 ›اوح اهنيب نم ،دجتشسŸا

ىلع اهتبرŒ يرŒ ثيح ،ةيريرشسلا لبق
احاقل02 ›اوح لخد اميف ،تاناوي◊ا
،رششبلا ىلع براجتلا نم ةيريرشسلا ةلحرŸا
نم ةيثحب تاعوم‹ عبرأا وأا ثÓث تغلبأاو
لاقتنلا نع لعفلاب ةدحتŸا تايلولاو Úشصلا
ةيريرشسلا براجتلا نم ةثلاثلا ةلحرŸا ¤إا

.ÚعوطتŸا نم ةÒبك دادعأا ىلع

ت’اكو^

ايÒجين
ايدنج32 لتقي قرط عاطقل Úمكو مارح وكوب نم ىلتق  طوقسس

ةيلمع ‘ مارح وكوب ةعامج تادايق نم ددع لتقم ةيÒجينلا عافدلا ةرازو تدكأا ^
.دÓبلا يقرشش ›امشش ونروب ةيلول ةعباتلا يكشسوغ ةيرق ‘ ترج ةينمأا
تفدهتشسا ،ةيوج تاراغ تذفن ةيÒجينلا تاوقلا نأا ةرازولا مشساب ثدحتم حشضوأاو
.مهعقاوم Òمدت اهلÓخ ”و ،““ةروكذŸا ةيرقلا ‘ ةيباهرإلا رشصانعلا““

نع ترفشسأا9002 ماعلا ذنم مارح وكوب تايلمع نإاف ،ايÒجين ‘ تاطلشسلا بشسحبو
.ايÒجين ‘ ÚيŸÓا ديرششت ‘ تببشستو ،افلأا02 نم Ìكأا لتقم
مهل هبشصن Úمكل مهشضرعت رثإا لقألا ىلع ايÒجين ايدنج32 لتق ،رخآا ديعشص ىلعو
رداشصم تدافأا ام قفو ،دÓبلا يبرغ ›امشش ةيئان ةيرق ‘ تبشسلا موي ““قرط عاطق““
.ةينمأا
تاباغ ‘ ةلجار ةيرودب مهمايق لÓخ دون÷ا ىلع تبشسلا رانلا ةباشصعلا دارفأا  حتفو
.انيشستاك ةيلو ‘ ايبيج ةقطنم
‘ شضعبلا لازي ل Úح ‘ ،ايدنج32 ثثج ىلع روثعلا ” دق هنأا ينمأا ردشصم حشضوأاو

.نيدوقفŸا دادع
ت’اكو

نإريإإ
ةيدوعسسلا عم ضضوافتلل اهدادعتسسا يدبت ناريإا

شضوافتلل هدÓب دادعتشسا ،يوشسوم شسابع ةيناريإلا ةيجراÿا مشساب ثدحتŸا ىدبأا ^
.نارهطو شضايرلا Úب راو◊اب تافÿÓا لح ةيناكمإا ¤إا اÒششم ،ةيدوعشسلا عم
امئاد ةدعتشسم هدÓب نأا -Úنثلا ةيناريإلا ةلاكول هب ¤دأا حيرشصت ‘- يوشسوم دكأاو
ةلازإل ديحولا ليبشسلا وه راو◊ا نأا ىلع اددششم ،ةقطنŸا لود عم شضوافتلاو نواعتلل
.مهافتلا ءوشسو تافÿÓا
،ةيدوعشسلا نأاششب ةتباثلاو ةيئدبŸا انتشسايشس انلعأاو ةديدع تارم انلواح دقل““ :فاشضأاو
اوررقيل شضايرلا ›وؤوشسمو ةموكحب قلعتي رمألا نإاف ›اتلابو ،مهبعلم ‘ نآلا ةركلاو
.““يميلقإلا راو◊او نواعتلل نارهط تاحÎقم هاŒ مهتيؤورو مهفقوم
ىفطشصم يقارعلا ءارزولا شسيئرل ةبقترŸا ةرايزلا ليبق تاحيرشصتلا هذه يتأاتو
.شضايرلاو نارهط Úب تاقÓعلا اهيف ثحبيشس هنإا لاق يتلاو ،ةيدوعشسلا ¤إا يمظاكلا

ت’اكو ^

ىفسشتسسŸا لخدي دوعسس لآا زيزعلا دبع نب ناملسس ةيدوعسسلا كلم
ضضايرلا ةمسصاعلاب

لخد دوعشس لآا زيزعلا دبع نب ناملشس كلŸا نإا ةيمشسرلا ةيدوعشسلا ءابنلا ةلاكو تلاق ^
.ةيبط تاشصوحف ءارجل Úنثلا مويلا رجف ىفششتشسŸا
ءارجإل““ يشصشصختلا لشصيف كلŸا ىفششتشسم ناملشس كلŸا لخد دقف ةلاكولا بشسحبو
.““ةرارŸا ‘ باهتلا ءارج تاشصوحفلا شضعب

ت’اكو ^
نميلإ

›اقتن’ا لخدت بقع ىرطقسس ءانيم نم بحسسنت ةيموك◊ا تاوقلا
،ىرطقشس ءانيم نم اهباحشسنا ةينميلا ةموكحلل ةعباتلا نمألاو لحاوشسلا رفخ تاوق تنلعأا ^

.اهماهم ‘ تارامإلا نم موعدŸا يبون÷ا ›اقتنلا شسلÛا تاوق لخدت رثإا
ءارج ىرطقشس ءانيم نم تبحشسنا هتاوق نإا ىرطقشس ءانيم نمأاو لحاوشسلا رفخ ريدم لاقو
‘ ةدوجوŸا ةيدوعشسلا تاوقلا uÓمfi ،›اقتنلا تاوق لبق نم اهتلاط تلاقتعاو تاغوارم
.ةينوناق Òغ قورخ نم ثدحي ام ةيلوؤوشسم ةقطنŸا

وبيدح ةنيدم ىلع هترطيشس ذنمو ›اقتنلا شسلÛا نإا يلfi يموكح لوؤوشسم لاق ،هبناج نم
لخدتلاو ىرطقشس ءانيم ىلع ةرطيشسلا ةوق لكب لواحي ،يشضاŸا ناوج91 ‘ ىرطقشس ةمشصاع

.ةموكحلل ةعباتلا ةينمألاو ةيركشسعلاو ةيندŸا ةرادإلا لامعأا ‘
طغشضلل ،ىرطقشس ءانيم نمأاو لحاوشسلا رفخ ريدم ةرم نم Ìكأا   ““›اقتنلا تايششيلم““  تلقتعاو

.كلذ قيق– ‘ تلششف اهنأا Òغ ،اهرشصانع دحأا ¤إا هماهم ميلشستو هيلع
يرشصŸا هÒظن عم ثحب هنأا   كلŸا دبع Úعم ىنميلا ءارزولا شسيئر نلعأا ،رخآا ديعشص ىلعو
يبون÷ا ›اقتنلا شسلÛاو ةينميلا ةموك◊ا لدابتت يذلا ،شضايرلا قافتا ›وبدم ىفطشصم
.هذيفنت مدع نع ةيلوؤوشسŸاب تاماهتا ايتارامإا موعدŸا
مÓشسلا فلŸ تقرطت ،¤وبدم عم ةيئانث تاثحابم ةشسلج دقع ” دق هنإا كلŸا دبع لاقو
.ةمداق تاعامتجل ةيادب نوكتشس تاثحابŸا نأا عباتو ،شضايرلا قافتاو
Òغ لودلل ةيميلقإلا تÓخدتلا نم عون يأا شضفرت هدÓب نإا رشصم ءارزو شسيئر لاق ،هتهج نم
.هرارقتشسا عزعزي كلذ نأل ،نميلا ‘ ةيبرعلا
،›اقتنلا شسلÛاو ةموك◊ا Úب رظنلا تاهجو بيرقتل كارح لظ ‘ ةرايزلا هذه يتأاتو
.ةيبون÷ا تاظفاÙا ‘ Úفرطلا Úب رتوتلا فقوو ÌعتŸا شضايرلا قافتا ذيفنتل

ت’اكو ^

ةيبرع  ةيئاسضف ةمهم  ‘ ““لمأ’ا““ رابسسم قلطت تارامإ’ا
خيرŸا فاسشكتسس’

لمح ثيح ،خيرŸا بكوك فاششكتشسل ةيبرع ةيئاشضف ةمهم لوأا Úنثلا تارامإلا تقلطأا ^
فرششأاو  .نابايلا ‘ يئاشضفلا اميششاغينات زكرم نم ءاشضفلا ¤إا يتارامإلا ““لمألا““ رابشسم خوراشص
رهششأا ةعبشس ““لمألا““ ةلحر قرغتشستشسو .يبد ‘ ءاشضفلل دششار نب دمfi زكرم عورششŸا ىلع
.خيرŸا بكوك ¤إا لوشصولل Îموليك نويلم394 ةفاشسم عطقل
‘ يتارامإلا ““لمألا““ رابشسم Óماح Êابايلا يئاشضفلا اميششاغينات زكرم نم خوراشصلا قلطنا و
.رمحألا بكوكلا ءاوجأا فاششكتشسا ¤إا فدهت ةيبرع ةلودل ¤وألا يه خيرŸا ¤إا ةيخيرات ةلحر

تارامإلا تيقوتب85,10 ةعاشسلا دنع ةليقثلا تاعانشصلل يششيبوشستيم ةشصنم نم خوراشصلا علقأاو
دع باقعأا ‘ ةرششابم ءاوهلا ىلع ةيتارامإلا تاونقلا اهتلقن قÓطإا ةيلمع ‘ (غ ت85,12)
.تاعاشس رمتشسا ›زانت

تاعاشس لبق يزمر ›زانت دع ،⁄اعلا ‘ ىنبم لوطأا ،ةفيلخ جرب ىلع شضرُع ،قباشس تقو ‘و
قيفشصتلا Óع ثيح يبد ‘ ءاشضفلل دششار نب دمfi زكرم هيلع فرششي يذلا رابشسŸا قÓطنا نم
.لاشصفنلا ةظ◊ راظتناب ءودهلا معي نأا لبق ،خوراشصلا قلطنا نإا ام
نكل  يرا÷ا ةيليوجÊ ‘ 51ابايلا زكرŸا نم ›آلا ““لمألا““ رابشسم علقي نأا ررقŸا نم ناكو
.ةيو÷ا لاوحألا ءوشس ببشسب Úترم قÓطإلا ليجأات ىرج
‘ هفده غلبيل ،خيرŸا ¤إا Îموليك نويلم394 ةفاشسŸ رفشسلل رهششأا ةعبشس ““لمألا““ قرغتشسيشسو
.ةدحوŸا ةلودلا مايق ىلع اماع05 رورÃ تارامإلا لافتحا عم انمازت1202

ت’اكو ^

ايبيل
  نفسسلل داسضم يتيفوسس خوراسصب Úعتسست Îفح تاوق

ليق اروشص ““Îيوت““ عقوم ‘ ءاطششن رششن ^
داشضم يتيفوشس خوراشص ةبرŒ رهظت اهنإا
ششيجلل““ ةعباتلا ةيرحبلا لبق نم نفشسلل
ةشصنم مادختشساب قÈط لحاوشس برق ““يبيللا

fiعنشصلا ةيل.
يتيفوشس ،هتبرŒ ” يذلا خوراشصلا  نأاو

P-51““ زارط نم نفشسلل داشضم عنشصلا
timreT““،م وليك08 ¤إا لشصي هادموÎام ،ا
¤إا هجوم ريذ– ةباثÃ شضعبلا هيف ىأار
‘ ةيبر◊ا اهنفشس فادهتشسا ةيناكمإاب ايكرت
.ةرف÷او ترشس لوح لاتقلا علدنا اذإا ،رحبلا
يرحبلا  خوراشصلا اذه نأا ركذلاب ريد÷ا
مدختشساو ،0691 ماع ‘ جتنأا ناك يتيفوشسلا

،يشضاŸا نرقلا ‘ ةيركشسع تاعازن ةدع ‘
Ãخ كلذ ‘ اÓةيناتشسكابلا ةيدنهلا بر◊ا ل
كلذكو ،3791 ماع ربوتكأا برحو ،1791 ماع
‘ ةيناريإلا ةيقارعلا بر◊ا لÓخ

.تاينينامثلا
ايكرت نأا ارخؤوم ةيمÓعإا رداشصم تركذ و
معدل ايبيل ¤إا خيراوشص تامجار تلشسرأا

نأا ¤إا ةÒششم ،ينطولا قافولا ةموكح تاوق
04 اهناÒن ىدم غلبي يتلا ةيكÎلا تامجارلا
.ترشس ةنيدم برق ترششن ،اÎم وليك
ةروانŸا ءارجإا نم نكمتت ⁄ ايكرت  نأا امك
تاÒغتŸا دعب اهيلع لوعت تناك يتلا ةيرحبلا
““ يه ترشس برق موشصÿا تاكر–و ةÒخألا
.““ةيركشسعلا ةوقلا ميخشضتل
مهتايلمع ةفرغ ‘ كارتألا““  شسرديو
نورعششيو ،قيقد لكششب موجهلا نوشسردي
نأا نكمŸا نم ثيح ،هتايعادت نم فوÿاب
ترشس ةرئاد نع جرختو ةكرعŸا ةحاشسم Èكت

.““ةرف÷او
ةحيشصنلا““ نإا  يونعŸا هيجوتلا لوؤوشسم عباتو
موجه كانه نوكي نأا ،ناغودرأل تمدق يتلا
ىغتبم ققحتي نأا شساشسأا ىلع عيرشسو حشساك
نوك ققحتي نل اذه نكل ،تقو عرشسأاب كارتألا

ةفاشضإا ةوقب ةزكرمتم يبيللا ششي÷ا تاوق
.““يبرعلا معدلا ¤إا

شضيوفتل ةديدج ةشسلج :يرشصŸا ناÈŸلا
ايبيل ‘ يركشسعلا لخدتلل شسيئرلا

ةديدج ةشسلج يرشصŸا باونلا شسل‹ دقع
يشسيشسلا حاتفلادبع شسيئرلا شضيوفت ثحبل

.ايبيل ‘ يركشسعلا لخدتلا رارق ‘
عامتجا ةادغ ،ةبقترŸا ناÈŸلا ةشسلج يتأاتو
ةشسائرب ،يرشصŸا ينطولا عافدلا شسلجمـل
،ةيندمو ةيركشسع تادايق ةيوشضعو يشسيشسلا
.ايبيل نأاششب
ناÈŸلا ةقفاوŸ يرشصŸا شسيئرلا جاتحيو
ذيفنت لبق ينطولا عافدلا شسل‹ ةراششتشساو
.جراÿا ‘ ةيركشسع تامهم
يشضاŸا ناوج02 ‘ رّذح دق يشسيشسلا ناكو
،ينطولا قافولا ةموكح تاوق مّدقت ّنأا نم
ترشس ريرحتل ،ايكرت نم ايركشسع ةموعدŸا
،Îفح ةفيلخ ÒششŸا تاوق يديأا نم ةرف÷او
رششابŸا يركشسعلا لّخدتلا ¤ا هدÓب عفدي دق

.ايبيل ‘
Úتللا ،ةرف÷او ترشس يشسيشسلا فشصوو
دودح نع ابيرقت Îموليك فلأا وحن نادعبت

حمشست نل ،““رمحأا طخ““ امهنأاب ،ايبيل عم رشصم
.هزواŒ قافولا ةموكح تاوقل رشصم
اهب تينم مئازه بقع يشسيشسلا ديدهت ءاجو
.ايبيل قرشش ‘ رشصم فيلح ،Îفح تاوق

ًابرغ دّدمتلا تلواح دق تاوقلا هذه تناكو
.قافولا ةموكح يديأا نم شسلبارط عازتنل
دّيؤوŸا ،ايبيل يقرشش ‘ باونلا شسل‹ زاجأاو

ةيام◊““ يرشصŸا يركشسعلا لّخدتلا ،Îف◊
.نيدلبلل ““يموقلا نمألا
ايبيل ‘ يكÎلا يركشسعلا دوجولا Èتعاو
لودو ايبيلل ““ ارششابم ديدهت““ لكششي ““لÓتحا““
.راو÷ا
ايبيل ‘ يركشسعلا اهدوجو ايكرت Èتعتو
Úب اهنيب يمشسر قافتا ¤إا ةدنتشسم ايعرشش

فÎعŸا شسلبارط ‘ ينطولا قافولا ةموكح
مهنأا كارتألا نولوؤوشسŸا لوقيو .ايلود اهب
لو يرشصŸا يموقلا نمألا يعاود نومهفتي
.هديدهت ¤إا نوعشسي

اشسنرف وأا رشصم ةهجاوŸ انيدل ةين ل :ايكرت
ايبيل ‘ رخآا دلب يأا وأا

ميهاربإا ةيكÎلا ةشسائرلا مشساب ثدحتŸا لاق
ديعشصت عم تشسيل هدÓب نإا ،دحألا ،نلاق
قح معد لشصاوتشس اهنكل ،ايبيل ‘ رتوتلا
نع عافدلاب شسلبارط ‘ ةيعرششلا ةموك◊ا
.اهشسفن
‘ رتوتلا ديعشصت عم انشسل““ :نلاق فاشضأاو
Òكفت وأا ةين وأا ةطخ يأا انيدل شسيل .ايبيل

Ûةينطولا ةموكحلل ،كانه ةلود يأا ةهبا
امتح ايكرتو .اهشسفن نع عافدلا قح ةيبيللا

.““ةموك◊ا هذهل اهمعد Ëدقت لشصاوتشس
ةيبيللا ةينطولا ةموك◊او ايكرت نأا ¤إا راششأاو
‘ ةعقوم يركشسع نواعت ةيقافتا امهطبرت
معدلا مدقي اهراطإا ‘و ،È9102مشسيد
.يكÎلا

ت’اكو ^



م-ه-نأا ““ضضي-ب-لا دو--ن÷ا““ ر--ع--ضشي ر--مأ’ا ع--قاو ‘ ^
fiب نيرضصاÚ مهمضسقو بجاولا ءادن Ÿا ةضسرامŸةنه
يرطف روعضش هنإا.ءاقبلا ةزيرغو فور-ظ-لا ع-ي-م-ج ‘
وهو ’أا :اًحا◊إا Ìكأا فوÿ لاÛا حضسفي ام اًبلاغ
ةضسضسؤوم نع رظنلا ضضغبو .مهنم ÚبرقŸا ةايح ذاقنإا
نورضضحتضسي مهنإاف ،اهب نولمعي يتلا ةيمومعلا ةحضصلا
داهجإ’ا ةيفل-خ ى-ل-ع ةŸؤوŸا فور-ظ-لا““ عا-م-جإ’ا-ب
ضصلختلا نوديري ’و نوعيطتضسي ’ م-ه-ن-ك-ل ،““م-ئاد-لا

.اهنم

ذنم مهتÓئاع أوري ⁄ نوضضر‡
روهضش

عاطقلا لامع ضضعب  ءافعإا هيف ” يذلا تقولا ‘
عضضولا اذه لÓخ ةنهŸا ةضسرا‡ نم اًنوناق يحضصلا
مغر مهلمعب نومزتلم لامعلا ةيبلاغ ىقبي ،يئانثتضس’ا
:ةيونعŸاو ةيدضس÷ا مهتمÓضس دده-ت ي-ت-لا ر-طاıا
رارمتضساب انهجاوت يتلا رطاıاب ةيارد ىلع نحنف““

،تايفضشتضسŸا لك انكرت ام اذإاف .ةليح ديلاب ام نكلو
ضضر‡ ،ميلضس لئا-ضست-ي ،““؟ى-ضضرŸا ج-لا-ع-ي-ضس ن-م-ف

Ãح ‘ .يعما÷ا اضشاب ىفطضصم ىفضشتضسÚ فضسأات
ضصقن ¤إا كلذ اعجرم ةبا-ضصإ’ا ت’ا-ح ‘ عا-ف-ترÓ-ل
ةيباجيإ’ا ت’ا◊ا نأا افيضضم ،““ÚنطاوŸا ىدل يعولا
ىوقي ⁄ رطؤوŸا يبطلا مقاط-لا نأا ة-جرد-ل تع-ف-ترا

ذنم مهتÓئاع اوري ⁄ ءÓمزلا ضضعبف““ :لمحتلا ىلع
دادعتضسا ىلع اولازام مهنكل ،ةÒبك ةيحضضت اهنإا ،روهضش

Ÿءيضش لك مغر كلذ ةهجاو!““

قاطت ’ لمع ةÒتوو Òبك طغضض
‘ ميقم بيبط يليلاوضس Ëدن روتكدلا لاق هتهج نم
يعما÷ا يئا-ف-ضشت-ضس’ا ز-كرŸا-ب ة-ما-ع-لا ة-حار÷ا
نودن‹ نحن““ ،ضسوÒف-لا رؤو-ب م-هأا د-حأا ،ف-ي-ط-ضسل
لمعنو ةحئا÷ا هذه ةهجاوŸ ضسرام51 ذنم ايموي
.““ةيبطلا قرفلا قاهرإا ¤إا تدأا قاطت ’ ةÒتوب
82 ىلع رفوتت يتلا ةماعلا ة-حار÷ا ة-ح-ل-ضصم د-ع-تو
ايلك تضصضصخ يتلا ضسمÿا تادحولا Úب نم اريرضس
هذه نأا ¤إا م-ي-قŸا بي-ب-ط-لا را-ضشأاو .91-ديفو-ك ¤إا
ةجرح ةلاح ‘ ىضضرÃ مئاد لكضشب ةئلت‡““ ةحلضصŸا
عم و.““ىرخأا ضضارمأا مهيدلو نضسلا رابك نم مهبلغأا
اÒبك اطغضض حلاضصŸا هذه هجاوت““ ت’ا◊ا ددع ديازت
.““ضضفخنŸا طغضضلاب ضسفنتلا ةزهجأا لاغتضشا ةجردل
روتكدلا فيضضي- ةمهŸا ةبوعضص ن-م د-يز-ي ا-م ن-ك-لو
ت’ا◊ا ةبقارم ¤إا ة-فا-ضضإ’ا-ب ه-نأا و-ه -ي-ل-ي-لاو-ضس
ددعتŸا قيرفلا اذه نإاف ،انوروك ضسوÒفب ةباضصŸا
ةيحار÷ا ت’اجعتضس’اب اضضيأا لفك-ت-ي تا-ضصضصخ-ت-لا
لكضشي ا‡ ““قاطت ’ ةÒتولا““ لعجي ام اذهو ةيداعلا

.ةيبطلا قرفلا ىلع ةروطخ

ةباضصإا ت’اح ضسمخ ل-ي-ج-ضست دد-ضصلا اذ-ه ‘ د-كأاو
‘ امهيف هبتضشم Úتن-ثا Úت-لا-حو91-ديفوكب ةدكؤوم
نم اميقم ابيبط نأا ¤إا اÒضشم اذه انموي ¤إا هتحلضصم
ةÒتو-لا-بو ل--م--ع--لا ¤إا دا--ع ةد--كؤوŸا ت’ا◊ا Úب
ةافوب اركذم.هتهاقن ةÎف لامتكا روف اهتاذ ةقهرŸا
ةيب-ط-لا ت’ا-ج-ع-ت-ضس’ا-ب ة-ع-ضشأ’ا ة-ح-ل-ضصم ضسي-ئر
هدنŒ““ دعب ةيليوج8 موي هضسفن ىفضشتضسŸاب ةيجار÷ا

.““ةظ◊ رخآا ¤إا ضسوÒفلا دضض ةهجاولا ‘

نأ’ اهلمكنضس ةمهŸأ ةبوعضص مغر””
””انيلأ ةجاحب رئأز÷أ

يدافتل اهذخأا بجي يتلا تا-طا-ي-ت-ح’ا ى-ل-ع ةدا-يز
قرفلا يعضس ةرورضض ىلع ميقŸا بيبطلا حلأا ،ةباضصإ’ا
لعج ام اذه““ نأا احضضوم مهتÓئاع ةيامح ¤إا ةيبطلا

نع مهعم لضصاوتلا بنجتيو ققضش ‘ عمجتي انمظعم
ةيلÙا تاطلضسلا مايقل هحاي-ترا ن-ع ا-بر-ع-م ““بر-ق
زكرŸا لامع فر-ضصت ت– Úقد-ن-ف ع-ضضو-ب ار-خؤو-م
.يعما÷ا يئافضشتضس’ا
برعأا ذإا نمأ’ا ةلأاضسم ¤إا يليلاوضس روتكدلا قرطتو

لاطت يتلا ““ةيمويلا هبضش تاءادتع’ا»ل هضضاعتما نع
تابوانŸا““ نأا ددضصلا اذه ‘ افيضضم ،ةيبطلا مقطأ’ا
اهلايح كلÁ ’ تارجاضشم عقو ىلع ضشي-ع-ت ة-ي-ل-ي-ل-لا
.““ةليح وأا لح يأا نمأ’ا ناوعأا و نويبطلا نوبقارŸا
ةبوعضص تغلب امهم““ : ةعانقب يليلاوضس روتكدلا لوقي و
رئاز÷ا نأ’ ،اهب عÓط-ضض’ا ‘ ر-م-ت-ضسن-ضس، ة-م-هŸا
ىلع اددضشم ،““بيضصعلا تقولا اذه ‘ ان-ي-لا ة-جا-ح-ب

رضسكب ةليفك-لا Òباد-ت-ل-ل نو-ن-طاوŸا ماÎحا ةرور-ضض
مهفن ’““لوقلاب م-ت-ت-خا و .ضسوÒف-لا ىود-ع ة-ل-ضسل-ضس
ةباثÃ رمأ’ا نأا اوبتكا .ضضعبلا ىدل راكن’ا و يعوÓلا
.““مههاŒا هقلطن ةثاغتضسا ءادن
ةبيبط ،يوادعضس ةيدان ةروتكدلا اهتهج نم تفضصوو

فلكŸا مقاطلا قيضسنت ىلع فرضشت ةيدايع ةيناضسفن
ضسوÒفب ÚباضصŸا ىضضرملل ةينا-ضسف-ن-لا ة-ع-با-تŸا-ب
ةيمومع-لا ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضس’ا ة-ضسضسؤوŸا-ب91-ديفوك
لو-ه‹ ضضر-م لا-ي-ح فوÿا ““ ف-ضصت ،ة-ب--يور--لا--ب
،لوقت ا-م-ك ،ا-ضضيأا با-ت-ن-ي رو-ع-ضش و-هو ،““عور-ضشŸا-ب

.ةحضصلا يمدختضسم و يضسرا‡
عم ضشيعأا و لافطأا يدل““ :لوقت ةروتكدلا تلضسÎضساو
مدع وه لغاضشلا يلغضشف .ةنضس58 ةغلابلا يجوز ةدلاو
يتلا ةيئاقولا Òبادتلا نم مغر-لا-ب ،ىود-ع-لا م-ه-ل-ق-ن
.““اهذختن
يحوي انورو-ك ضسوÒف نإا-ف ى-ضضرŸا ي-عو’ ما-مأا-ف»
ةلاح Òيضستب ق-ل-ع-ت-ي ر-مأ’ا-ف ،توŸا ¤ا ةرور-ضضلا-ب
دح ىلع ،““مهبراقأا ىدل اضضيأا و لب ،مهيدل قاهر’ا
ةيئادعلل فضسأاتت يتلا ة-ي-نا-ضسف-ن-لا ة-ب-ي-ب-ط-لا Òب-ع-ت
ىعضسي يتلا و ىضضرŸا براقأا  اهيدبي يتلا ةيمÓكلا

،هقيضسنت ىلع فرضشت يذلا Úيناضسفنلا ءابطأ’ا قيرف
.““ةنازرب““ اهيف مكحتلل

مه ةحضصلأ ومدختضسم :Êاكرب
ضسوÒفلل عناŸأ دضسلأ

ةدامع ضسيئر ،طا-ق-ب Êا-كر-ب د-مfi رو-ت-كد-لا ح-ضضوأا
¤ا نافرع ةي– ءادضسا يغبني““ لوقي Úيرئاز÷ا ءابطأ’ا
ضسيل ىري ’ مضصخ ةحفاكم نأا نوك ،يبطلا مقاطلا لك
نأا نوك نع رظن-لا ضضغ-ب-ف .قÓ-ط’ا ى-ل-ع Úه ر-مأا-ب
عنÁ  ⁄ اذه نأا ’ا ،انوروك ضسوÒف نم زÎحي مقاطلا

. ““ضسوÒفلا ءارج ةحضصلا ينهم ضضعب ةافو نم
دضسلاب““ ةحضصلا يمدخ-ت-ضسم طا-ق-ب رو-ت-كد-لا ف-ضصي و
ل-ضضفأا““ نأا ىر-يو ،““ا-نورو-ك ضسوÒف ن-م ع-ناŸا Òخأ’ا

فورظ ‘ رظنلا ‘ نمكت ،مهل نافرعلا ءادضسإ’ ةقيرط
و مهتيامح و لبقتضسŸا ‘ و ةيلا◊ا ،لمعلل مهتضسرا‡

و ةيدضس÷ا تاءادتعÓل افضسأا-ت-م . ““م-ه-ن-ع دوذ-لا اذ-ك

نم ““ لوقي افيضضم ،““انايحأا اهل نوضضرعتي يتلا ةيظفللا
Úنطاوم نم ةيلقأا ةقرطم Úب اونوكي نأا لوبقŸا Òغ
. ““ينهŸا بجاولا نادنضس و مهيلع اهبضضغ ماج بضصت
’ نأا ÚنطاوŸا ء’ؤوه ىلع يغبني ““ هنأا لوقي درطتضسا و
ت’Óتخا ةمث تناك اذا و هلÒ fiغ ‘ مهمول اوهجوي
اهنم اوكتضشيل اوبهذيلف ،اهحضضف بجوتي ةحضصلا ماظن
تضسيل““ تاءادتع’ا هذه لثم نأاب اركذم ،““ÚينعŸا ىدل
. ““مويلا ةديلو

نوبت ضسيئرلأ تأءأرجإاب ةداضشإأ
ةحضصلأ يينهم ةيام◊

اهذختا يت-لا ةÒخأ’ا تاءار-جإ’ا ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘و
،ةحضصلا يينهŸ لضضفأا ةيامح نا-م-ضضل نو-ب-ت ضسي-ئر-لا
هذهل عيرضسلا قيبطتلل هحايترا نع تاكرب روتكدلا برعأا
نأا اينمتم ،ارخؤوم تاءادت-ع’ا ي-ب-ك-تر-م د-ضض ةÒخأ’ا
.نيرخآÓل ضسرد ةباثÃ تابوقعلا هذه نوكت
ضسايلا ،ةيمومعلا ةحضصلا يضسرا‡ ةباقن ضسيئر ىريو
ابلضس““ رثؤوي يئانثتضس’ا يحضصلا عضضولا اذه نأا طبارم
رثؤوي و ماع لكضشب ةحضصلا حلاضصŸ نضس◊ا Òضسلا ىلع
لكضشب ةحضصلا يينهŸ ةيدضس÷ا و ةيضسفنلا ةلا◊ا ىلع
.““ضصاخ
يتلا اهلاكضشأا لكب فنعلا ةرهاظل هرودب فضسأات نأا دعبو
طبارم ديضسلا داضشأا ،ةحضصلا ي-مد-خ-ت-ضسم فد-ه-ت-ضست
ايلعلا تاطلضسلا اهتذختا يتلا ة-ئرا-ط-لا تاءار-جإ’ا-ب““
ء’ؤوه ةفاك ةيامح بوجوو ةرورضضل ةباجتضسÓل دÓبلل
مرجي يميظنت راطإا عضضو““ ازÈم ،““مهلمع ناكÃ لامعلا

تاباينلل ةهجوŸا ةمراضصلا تاميلعتلا اذكو لاعفأ’ا هذه
اهنم ةردابÃ رظنلاو كرحتلل نمأ’ا حلاضصم فلتfl و

تاءارجإاب““ طبارم ىضصوأاو.““ةحورطم ة-ي-ع-ضضو ل-ك ‘
ويديفلاب ةبقارŸا زاهج ¤إا اÒضشم ،““ةيمهأا لقت ’ ىرخأا

و ةيحضصلا لكايهلل ة-ضسا-ضس◊ا طا-ق-ن-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع
‘ Èكأا لكضشب مهكارضشإا ة-ي-م-هأا-ب نا-ك-ضسلا ““ضسي-ضس–““

لابقتضس’ا فورظ ““Úضس–““ اذكو ةفآ’ا هذه ةحفاكم
.ÚنطاوŸاب لفكتلاو
ةرايضسل قئاضسل ةافو ةلاح لوأا نع نÓعإ’ا ” نأا ذنم و
رهضش ةياهن (ةديلب-لا) كيرا-فو-ب ى-ف-ضشت-ضسŸ فا-ع-ضسإ’ا

اذهب ÚباضصŸا ةحضصلا يمدختضسم ددع ئتف ام ،ضسرام
ت’ا◊ يدعاضصتلا ىحنŸا عم ةازاوم دادزي ضسوÒفلا
رئاز÷ا تدقف دقف .مايأا ةعضضب ذنم ةلجضسŸا ةباضصإ’ا
فرظ ‘ ءابطأ’ا رابك نم ةعبرأا ة-ي-ل-يو-جر-ه-ضش ة-ياد-ب
و Òمضس ةليبضش و دمfi ةرمحل-ب م-هو ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-ضس

.دارم يوافر و دمfi وحوح
موي ة-ح-ضصلا ر-يزو ا-ه-ن-ع ف-ضشك ة-ل-ي-ضصح ر-خآا Òضشتو
ةلاح0791و ةا-فو83 لي-ج-ضست ¤إا طرا-ف-لا ضسي-مÿا
انوروك ضسوÒف ىدوأا امك .يبطلا مقاطلا نمضض ةباضصإا
نوناعي اوناك نيذلا ةحضصلا يمدختضسم نم ديدعلا ةايحب
ركفت ةيحضصلا لكايهلا ضضعب لعج ا‡ ،زجع نم Óضصأا

¤إاو يعوطتلا لمعلا ¤إا ءوجللاك ،ةيلاجعتضسا لئادب ‘
يبطلا هبضش لامع و ءابطأ’ا ىد-ل ةد-عا-ضسŸا ضسا-م-ت-لا
.نيدعاقتŸا

11 عقأولأ نم

Úنطأوملل ةلاضسر نوهجوي ةحضصلأ عاطق وينهم

””!انتايح ىلع اؤقبأاف ،مكتايح ذاقنإا لجأا نم انتايحب انرطاخ””
””بيسصعلا تقؤلا اذه ‘ انيلا ةجاحب رئاز÷ا نأل اهلمكنسس ةمهŸا ةبؤعسص مغر”” : يليلاؤسس رؤتكدلا ^

يبطلا مقاطلا نمسض ةباسصإا ةلاح0791و ةافو83 لجسست ةليسصح رخآا ^
لضصأوتلأ عقأوم Èع ةحضصلأ وينهم اهب ثعبي ئتف ام ذإأ ،عيم÷أ تمدضص ةلاضسر ””!مكلزانم ‘ أوقبأاف ،مكتايح ذاقنإأ لجأأ نم انتايحب انرطاخو ،انلزانمو انتÓئاع انرجه دقل ””
Úضضرعم ،91-ديفوكل يدضصتلل ¤وأ’أ فوفضصلأ ‘ أوفقو نيذلأ ””ضضيبلأ دون÷أ”” عزف نع برعت ةلاضسرلأ هذه نأأ ذإأ هيجو ببضسلأو .ىرخأ’أ مÓعإ’أ لئاضسوو يعامتج’أ
.ىودعلاب ةباضص’أ رطÿ مهتÓئاعو مهضسفنأ

ـه .ةÁرك^
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يحضصلأ رج◊أ مهيلع هضضرف يذلأ غأرفلأ نم ابوره

 فيطسس ةنيدم ءايحأا فيظنتو Úيزتل ةيعؤطت تاردابم
و Úيزتل ةديدع تاردابم فيطضس ةنيدم دهضشت ^

اهيف كراضشي ةردابم ‘ ةنيدŸا ءاي-حأا ف-ي-ظ-ن-ت
ةيرمعلا تائفلا فل-تfl ن-م Úن-طاوŸا د-يد-ع

Ÿيحضصلا رج◊ا مهيلع هضضرف يذلا غارفلا ءل.
اذ-ه ‘ ة-لود-لا تادو-ه‹ ز-يز-ع-ت ل-جأا ن--مو
““ةليمج ةنيدم فيطضس““ راعضش ديضسŒ و لاÛا
راوجب تاونضسلا ديدع ذنم هتءارق نكÁ يذلا
فلتfl ىلع و ةي’ولا ةمضصاعل يضسيئرلا لخدŸا

فيظنت ‘ لمعتضست يتلا اهنم ةضصاخ ,اهتابكرم
ةيادب ذنم ءايحأ’ا ديدع ناكضس دنŒ ,ةنيدŸا

Òهطت و فيظنت تايلمعب مايقلل انوروك ةحئاج
و ةرمثم راجضشأا ضسرغو ةفضصرأ’ا ةئيهت و ةعضساو
ءÓط و ةراضضلا باضشعأ’ا ةلازإا و ةرهزم ىرخأا
ءازجأ’ا ةنايضص و تاموضسرب اهنييزت و تارامعلا
تا-حا-ضسŸا ج-ي-ي-ضست و تارا-م-ع-ل-ل ة--كÎضشŸا
يتلا ةيعوطتلا لام-عأ’ا ن-م ا-هÒغو ءار-ضضÿا
.مهتنيدم ىلع ’امج و اقنور تفضضأا

041 دمfi يمضشح ي-ح نا-ك-ضس ةردا-ب-م ي-تأا-تو
فورعŸا (5791 ¤إا اهؤوانب دوعي تارامع) انكضس
تا-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ةراد-ضص ‘ ةدو-ب-عŸا ي--ح--ب
ةيعوطتلا حورلا تعضسوتو ،ةينماضضتلا ةيعوطتلا
ىلع ةنيدŸا ءايحأا ديدع لمضشتل فيطضس ليمجتل

و يبعضشلا نكضس005 و انكضس4101 ءايحأا رارغ
و نكضس0001 يحب فورعŸا توأا02 و ةيرضصقلا

و ةضسرارعل انكضس35 و دادكل فوضشب انكضس059
ة-لدا-عŸ ي-ن-طو-لا قود-ن-ضصلا تارا--م--ع ي--ح

و ,““ةواق““ يحب فورعŸا ةيعامتج’ا تامدÿا
ةيعوطت ةكرح دهضشت يت-لا ءا-ي-حأ’ا ن-م ا-هÒغ
تاطلضس وأا Úنطاوم نم ع-ي-م÷ا ا-ه-ن-ضسح-ت-ضسا

fiا-ع-ي-ج-ضشتو . ة-ي-ل Ÿا هذه لثŸمظن ,تارداب
ءايحإا ةبضسانÃ فيطضس ةيدلبل يبعضشلا ضسلÛا
ةزئاج بابضشلا و لÓقتضس’ا يديعل85لا ىركذلا
رئاز÷ا ينبنل ا-ع-م““ را-ع-ضش ت– ““ي-ح ن-ضسحأا““
زئاوجب ¤وأ’ا ءايحأا5 ـلا اهب تجوت ““ةديد÷ا

فرط نم ةلوذبŸا تادو-ه-ج-م-ل-ل ة-ي-م-ي-عد-ت
ءا-ي-حأ’ا هذ-ه ز-ي-هŒ ‘ ل-ث-م-ت-ت Úعو-ط-تŸا
ع-م÷ تا-يوا-ح و ي-ضسار-ك و بع-ل-ل تاءا-ضضف--ب
بلغأا بلاط ،مهتهج نم .ة-ي-لز-نŸا تا-يا-ف-ن-لا

ةروضص ‘ جأاو مهنم تبÎقا نيذلا ءايحأ’ا يلث‡
نم ,يدضشار —ا-ف ,““ةدو-ب-عŸا““ ة-ي-ع-م-ج ضسي-ئر
تاردابŸا هذه ة-ق-فار-م ة-ي-لÙا تا-ط-ل-ضسلا
ة-يدا-م ز-ئاو-ج-ك ضصضصخ ا-م نأ’ Èكأا ة-يد-ج--ب
’““ ةقباضسŸا هذه ‘ لئاوأ’ا ةضسمÿا ءايحأÓل
لعفلا ىوت-ضسم ¤إا““ ,هÒب-ع-ت د-ح ى-ل-ع ,““ى-قر-ي
.““نوعوطتŸا هب موقي يذلا يباجيإ’ا
فرط نم ةقفارŸا نوكت نأاب ,نونطاوم بلاطو
رارغ ىلع ,ىرخأا رو-مأا ‘ ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-ضسلا

ثعب ةداعإا و اهئÓط و تارامعلا حطضسأا ةنايضص
ناكضسلا مازلإا لجأا ن-م تارا-م-ع-لا Òضسم ة-ن-ه-م
,ةكÎضشŸا ءازجأ’ا Òيضست ماظن ماÎحاب

م.ق ^

انورؤك لؤح باؤجو لاؤؤسس

؟9102-ديفوك ضضرŸ جÓع وأأ ءأود وأأ حاقل كانه له
اهنأاضش نم نأا تبث ةيودأاً ايلاح دجوت ’ هنأا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم حضضوت ^
ضضعب نا تقولا  ضسفن ‘ يفنت ⁄و .هجÓع وأا ضضرŸا اذه نم ةياقولا�

ضضارعأا نم فيفختلا اهنكÁ ةيلزنŸا وأا ةيديلقتلا� وأا ةيبرغلا تاجÓعلا
كلذ ‘ اÃ ،ةيودأا يأاب يتاذلا بيبطتلاب� ةمظنŸا يضصوت ’و ،91-ديفوك
وأا��91-ديفوك ضضرم نم ةياقولا ليبضس ىلع ءاوضس ،ةيوي◊ا� تاداضضŸا

ةيبرغ ةيودأا نمضضتت ةيراج� ةيريرضس براŒ ةدع كانه نأا Òغ .هت÷اعم
¤وتت ةمظنŸا� ناف ةمظنŸا عقوم ‘ درو ام بضسحو ً.اعم ةيديلقتو
ضضرم نم ةياقولل ةيودأاو� تاحاقل ريوطت ¤إا ة-ي-مار-لا دو-ه÷ا ق-ي-ضسن-ت
اŸاح نأاضشلا اذهب ةثّدfi تامولعم ةحاتإا لضصاوتضسو� ،هجÓعو91-ديفوك

�.�ثاحبأ’ا هذه جئاتن رفوتت�
91-ديفوك ضضرم نم نيرخآ’او كضسفن ةيام◊ ةيلاّعف Ìكأ’ا لبضسلا لثمتتو

فنأ’او مفلاو Úنيعلا ضسŸ بنŒ و رركتم لكضشبوً اديج نيديلا فيظنت ‘
يأا نم ضصلختلا .يقرو ليدنÃ وأا قفرŸا ينثب لاعضسلا دنع مفلا ةيطغتو
دحاو Îم ةفاضسم ىلع ظاف◊او نيديلا لضسغو لامعتضس’ا دعبً اروف ليدنم
.نيرخآ’ا Úبو ضصخضشلا Úب (مادقأا3) لقأ’ا ىلع

ـه.ك̂ 



alfadjrwatani@yahoo.  fr

ـه1441ةدعقلا وذ03ـل قفوŸا م0202ةيليوج12 ءاثÓثلا21 Òباعت

ةروضص ءانب لجأآ نم تآر’ودلآ ÒيÓم قفنأآ ^
‘ اهب نيزتي ““ةفيهرلآ هضسفنل““ ةلي-م-ج ة-ي-ن-هذ
ميظنت ىلع ةلئاط ’آومأآ قفنأآ ،جراÿآو لخآدلآ
تآداهضش عمج لجأآ نم تاناجرهŸآو تايقتلŸآ
،مÓضسلل لبون ةزئاج هلينل هحضشرت تاحيرضصتو
دقل .““هق-ي-ق– د-ير-ي م-ل-ح ر-خأآ““ تنا-ك ي-ت-لآ
ةليط ةموكح رضشع ةعضست ““ةقيلفتو-ب““ كل-ه-ت-ضسآ

فضصنو ره-ضشأآ9 لك ةمو-ك-ح لد-عÃ ،ه-م-ك-ح
ىلع ةرقتضسم نكت ⁄ دÓبلآ نأآ Úبي ا‡ .رهضشلآ

كآر◊آ راع-ضش ق-ب-ضس د-ق نو-ك-ي كلذ-بو ،لا-ح
- ““ عاق واحنتي““ لئاقلآ قيبطتلآ ‘ يبعضشلآ

سسوفن ىلع آرهق ثوكŸآ Úتيرضشع ةليط نك“
،ي-مÓ-عإ’آ ل-ي-ل-ضضت-لآ ل--ضضف--ب ،Úير--ئآز÷آ
،اهنونف عيمجب ةيئاعدلآ ة-كÈف-لآ لا-م-ع-ت-ضسآو
اضضيأآ انيعتضسم ،يقلتŸآ يعو ¤إآ اهللضست لهضسي
‘ Úضسمغنم Êدم عمت‹و ،ة-كÈف-م بآز-حأا-ب
قئاق◊آ بلق امهتمهم سساقŸآ ى-ل-ع دا-ضسف-لآ
.ريÈتلآو

اهيف تغ-ط ي-ت-لآ ““ة-ي-ق-ي-ل-ف-تو-ب-لآ““ ةÎف-لآ ‘
اهيف تعقوو ،Òثكب اهتايباجيآ ىلع اهتا-ي-ب-ل-ضس
تمضستآ ةÒطخ ةيداضصتقآو ةيضسايضس تافآرحنآ
م-عا-ن حÓ-ضسك تلو– ““ لا-م-هإ’آو بي-ضست-لا-ب““
حومطو لامأآ دضض لب-ق-ت-ضسŸآ ن-م ف-يو-خ-ت-ل-ل
آذاŸ““ ›اتلآ لآؤوضسلآ حرط نع هلاغضشإ’ ،بعضشلآ
ة-ب-لا-طŸآ وأآ .؟““ ي-ن-غ د-ل-ب ‘ آÒق-ف سشي--عأآ
هتضضاخ املثم يقيق◊آ يطآرقÁدلآ لاقتن’اب
؟ ةئضشانلآ لودلآ نم ديدعلآ

،اهلوح رودي ماهوأاب  لغضشني بعضشلآ آذه راضص
ةيراضسيلآو ةينيميلآو ة-ي-مو-ق-لآو ة-ي-ف-ئا-ط-لا-ك
ة-ي-لا-م-ضسأآر-لآو ة-ي-لا-يÈم’آو ة-يوا-مÓ-ضس’آو
ههاŒآ لوح ا‡..ةيربÈلآو ةيبرعلآ ةيموقلآو
فضصنلآ دضض بعضشلآ فضصن لوحتف ةيقفأ’آ وحن
دضض نوجتنŸآو ،ءاينغأ’آ دضض ءآرقفلآ ،رخأ’آ
-آذكهو Úيرآدإ’آ دضض راجتلآو ،يكلهتضسŸآ

هتيضشاح نم ةنوكتŸآ““ ةيق-ي-ل-ف-تو-ب-لآ““ ترا-ضص
‘ هنيع نم لكو هتآراطإآو هئآرزوو هيراضشتضسمو

سضعبو ÚلوؤوضسŸآ راغضص ىتحو اي-ل-ع بضصا-ن-م
ـ م-ه-ن-م ل-ي-ل-ق-لآ ’إآ ـ Úي-بز◊آو Úب-خ-ت--نŸآ
هتماخ-ف ج-ما-نر-ب““ ى-ل-ع ة-ضسآر-ضشب نو-ع-فآد-ي
نأآ نود Úيرئآز÷آ سسوؤور هب عدضص ““ ›ايÿآ
ملضسلآ وأآ ·ذلآ ءآرضش ىوضس ،هنم ائيضش آوققحي
تآرضشؤوملل ةيونضسلآ تآرآذنإ’آ مغر يعامتج’آ
لÓتحآ اهنم ةيعامتج’آو ةيداضصتق’آ ةيŸاعلآ
ةيم-ن-ت-لآ ر-ضشؤو-م ‘ ا-يŸا-ع28ةبترŸآ دÓ-ب-لآ
كر-------– نأآ نود9102 ة-ن-ضسل ة-ير--ضشب--لآ
دلبل ÊدتŸآ فاضصŸآ آذهل انكاضس ““ةيقيلفتوبلآ““

ة-ي-نا-ب-ضشلآ تآوÌلآ بحا--ضص ،ر--ئآز÷آ ل--ث--م
قوف ةÒثكلآ ةيداŸآ درآوŸآو ةÒبكلآ ةفقثŸآ
.  اهت–و سضرأ’آ

نوعبقي اهموق رابك نأآ يه ““ةيقيلفتوبلآ““ ةليضصح
ةحوتفم لآزت ام ةمئاقلآو ،سشآر◊آ نجضس ‘
ف-ضشت-كآ د-ق-ل ..تآا-جا-فŸآ ن-م د-يزŸآ ى-ل-ع
يذلآ داضسفلآ Òب-ك لو-هذ-ب ير-ئآز÷آ بع-ضشلآ
ةجرد بضسح لك ،““ةيقيلفتو-ب-لآ““ ه-ضسرا“ تنا-ك

؟! هتماخضضل هقدضصي ’ داك ىتح ،هتيلوؤوضسم
وحن تللضست ““ة-ي-ق-ي-ل-ف-تو-ب-لآ““ ن-م ى-ق-ب-ت ا-مو
قيلي اناكم زج– اهلعل ““ةديد÷آ ةيروهم÷آ““
ن-ك-ت ⁄ .ه-ي-ل-ع تدو--ع--ت يذ--لآ ا--هدا--ضسف--ب
ولو يبعضشلآ ناكÈلآ راجفنآ عقوتت ““ةقيلفتوبلآ““

رذ◊آ م--غر ،ا--ه--تا--ي--ح ن--م ةد--حآو ة--ظ◊
اهمضسرت تناك يتلآ تاططıآو تاطايتح’آو
‘ ن-ك-ي ⁄ ا-م ثد-ح كلذ ع-مو ،ا-هذ--خ--ت--تو

‘ ““هبحاضصل كلذ لوقك ،اهرو-ضصتو ا-ه-نا-ب-ضسح
““آًدَبَأآ ِهِذَۖه َديِبَت نَأآ tنُظَأآ اَم53ۖ ةيآ’آ فهكلآ ةروضس
بجي يتلآ ةيوامضسلآو ةيضضرأ’آ �ضسلآ يه كلت
ي-ضسا-ي-ضس ج-ما-نر-ب ل-ك نا-ب-ضسح ‘ ع-ضضو--ت نأآ
قبطني ’ ىتح ‘اقثو يعام-ت-جآو يدا-ضصت-قآو

ينب ام لك““ ةيقيلفتوبلآ““ ىلع قبطنآ امك هيلع
.““لطاب وهف لطابلآ ىلع

..يقرسش دمfi .د ^
رئأز÷أ ةعماج يعماج ذاتسسأ

رئأز÷أ ىلع ليقث ثرإأ ..””ةيقيلفتوبلأ””

ةŸوعلآ رذن يباتك ‘ ةرقف رخآآ تناك ^
ذنم ةÁدق خيراتلآ انم-ل-ع د-ق-لو““ (8991)
عضضب لبق ه-ث-يد-حو سسر-ف-لآو مور-لآ ما-يأآ

نمً آÒثك نآ يتييفوضسلآ دا–’آ ‘ Úنضس
نم ىهوأآ اهتقيقح ‘ نوكت ىمظعلآ لودلآ
““.توبكنعلآ تويب
ة-يŸا-ع ةو-ق� ي-ت-ي-فو-ضسلآ دا–’آ نا--ك

Áمدت عيطتضست ةيوون ةناضسرت كلتÒ اعلآ⁄
لب تآراقلل ةربا-ع خ-يرآو-ضصو تآر-م ةد-ع
،ءا-ضضف-لآ ¤إآ Óً-جر ل-ضسرأآ ن-م لوأآ تنا-ك
اضضيأآ مويلآ وهو ،هلتقم داضصتق’آ ناك نكلو
.ةيكيرمأ’آ ةيروطآÈمإ’آ لتقم

قيرط نع ةدحتŸآ تا-ي’و-لآ ةو-ق ي-تأا-ت
تفلاخ ا-ه-نأ’ (ة-ف-يز-م) تآر’ود رآد-ضصإآ
ر’ودلآ رآدضصآ ن-م ة-ي-لود-لآ تا-قا-ف-ت’آ

Ãلكضشب تررقف ،بهذ نم اهيدل ام رآدق
ع-ب-ط-ت نآو قا-ف-ت’آ كلذ ءا-غ--لآ يدا--حأآ
اننكÁ ،ءاطغ نودبو ءاضشت امفيك تآر’ود
نأآ ةقيق◊آ قرافن نأآ نود ةروضصلآ طيضسبتل
ام قوف تعبُط ي-ت-لآ تآر’ود-لآ نآ Èت-ع-ن
تناك بهذلآ نم تاطا-ي-ت-حآ ن-م ا-ه-يد-ل
تا-قا-ف-ت’ ة-ف-لاfl) ة--ف--يز--م تآر’ود
هجئاتنو كلذ نايبلو .(ةيلود-لآ ة-ي-عر-ضشلآ
‘ هتلق امو ة-ن-ضس22 لبق هتبت-ك ا-م لو-قآ
يباتك نع ةريز÷آ ةانق ‘ يقئاثو جمانرب
يداح’آ ءاغل’آ نآ (ةيبرع نويعب اكيرمآ)
ةيمك يأآ لآدبإاب ةدحتŸآ تاي’ولآ دهعتل

ر’ود53 ناك تباث رع-ضسب تآر’ود-لآ ن-م
يأآ نود ًامئا-عً آر-ع-ضس ح-ب-ضصي-ل ة-ضصنوأÓ-ل
ام نآ تلقف ةدحتŸآ تاي’ولآ نم مآزتلآ

.خ-يرا-ت-لآ ‘ ة-قر-ضس Èكأآ نا-ك ه-ب تما--ق
نآ سضرفن-ل-ف .ًا-ط-ي-ضسب ً’ا-ث-م تي-ط-عأآو
ءانب اهتر-خدآ ر’ود053 تناك يتآرخد-م
اهلآدبآ عيطتضسآ Êآ ةيلود ة-ي-قا-ف-تآ ى-ل-ع
يواضست يتآراخدآ تناكف تباث-لآ ر-ع-ضسلا-ب
تلخت امد-ن-ع .بهذ-لآ ن-م تا-ضصنوآ01
رعضس لضصو اهتآدهعت نع ةدحتŸآ تاي’ولآ
ر’ود053 ¤آ ةز-ي-جو ةÎف د-ع-ب بهذ-لآ
ةضصنوآ تحبضصآ يتآرخدم نذآ .ةضصنوأÓل
ينم قرضس نمف01 لدب بهذلآ نم ةدحآو
سسق كلذ ىل-عو ؟بهذ-لآ ن-م تا-ضصنوآ9
.هلك ⁄اعلآ ىلع
ةيعضسوتلآ ةدحتŸآ تاي’ولآ ةضسايضس تناك
ىتحو ايروك ن-م نا-ك-م ل-ك ‘ ا-ه-بور-حو
قوف تآر’ودلآ ¤آ اهتجاح ‘ ًاببضس مانتيف
Úطلآ دآزو .ةيقيق◊آ ةيداضصتق’آ اهتردق
ةدروتضسم0791 ةنضس تح-ب-ضصآ ا-ه-نآ ة-ّل-ب
دآز ا‡ ه-ل ةرد-ضصم ن-م ’د-ب ط--ف--ن--ل--ل

⁄اعلآ تÈجأآ دقلو .ةيراجتلآ اهتآزوجع
امدنعو طقف ر’ودلاب طفنلآ ءآرضش ىلع

نآر-يآ ¤آ Êا-م--ي--لآ ي--كز د--م--حآ بهذ
%004 رعضسلآ عفر ا-ن-ي-ل-ع آذاŸ ر-ضسف-ت-ضسي
ر’ودلاب طفنلآ ءآرضش ىلع ⁄اعلآ رابجآو
نآ ككيلم ن-م بل-طآ) نآر-يآ ها-ضش ه-ل لا-ق
.(رجنضسيك يÔه لأاضسي
دمتعي يليفط يضصاضصتمآ ›ام ماظن أاضشن

ن-ع ة-ل-ضصف-ن-م (ة-ف-يز-م تآر’ود) ى-ل--ع
ناكو .هيلع ةلفطتم لب ج-ت-نŸآ دا-ضصت-ق’آ

لودلآ قاهرآ ىلع د-م-ت-ع-ي ما-ظ-ن-لآ آذ-ه
يتلآ ةيما-ن-لآ لود-لآ ًا-ضصو-ضصخ نو-يد-لا-ب
ىرخ’آ عئاضضبلآو طفنلآ ءآرضشل ن-يد-ت-ضست
عيبت نآ اهيلع نكلو ة-ف-يزŸآ تآر’ود-لا-ب
علضس يهو ر’ودلا-ب ع-ل-ضسلآ ن-م ا-ه-جا-ت-نآ

ماظنلآ ¤آ تآر’ودلآ هذه ةداعآو ةيقيقح
‘ لاŸآ عراضش هيف م-ك-ح-ت-ي يذ-لآ ›اŸآ
هذ-ه تضسي-لأآ .( تيÎضس لوو ) كرو-يو--ي--ن

تناك كلذك ؟ ةقرضسو وطضسو بهن ةيلمع
ةدعاضصلآ لودلآو ا-ضصو-ضصخ ط-ف-ن-لآ لود
نم اهيدل ام سضئاف عجرت Úضصلآو نابايلاك
اضصوضصخ ةدح-تŸآ تا-ي’و-لآ ¤آ تآر’ود
تاي’ولآ تآزوجع دضسل ة-نآز-خ تآد-ن-ضسك
ةدايز نع امئآد جتنت تناك يتلآو ةدحتŸآ
¤آ لضصوف يقيق◊آ اهلخد نع ا-ه-تا-ق-ف-ن
.ةيروطضسآ ماقرآ
رآدضصا-ب تيÎضس لوو لاŸآ عرا-ضش أآد-ب م-ث
(sdnob knuj ) مضساب ةيآدب ةيلام تآودآ
ببضس ا‡ ( ةدر-خ ي-ن-ع-تknuj ةمل-كو)
تآوداب اهلآدبتضسآ ” مث7891 ةنضس رايهنآ

(sevitavired)  تاقتضشŸآ اهمضسآ ةيلام
( ةدرخ ) ةيلام تآودآ يه ة-ق-ي-ق-ح تنا-ك
اهفنضصت تيÎضس لوو ا-ي-فا-م تنا-ك ن-ك-لو
Ìكآ نآ بيرغلآ نم .ةزات‡ ةيلام تآودأاك
لثم فينضصتلآ تاكرضش نآ ملعت ’ سسانلآ
““سشتيف»و ““زيدوم»و ““زروب د-نآآ درد-نا-ت-ضس““

تيÎضس لوو اهكلت“ ةضصاخ تا-كر-ضش ي-ه
.لودلآو لب تاكرضشلآ فنضصت يتلآ يهو
0002 ةنضس (moc tod ) ةمزآ تءاج مث

ايجولونكتلآ مهضسآ قوضس رايهنآ ببضس ا‡
ةكرضش رايهنآو فضصنلآ نم لقآ ¤آ كآدزان
nornEنضسردنآ رثرآ قيقدتلآ ةكرضشو.

ةفيزŸآ تآرايلŸآ خضضب ةلكضشŸآ لح ”
ة-مزآ ن-م تءا-ج-ف ة-عا-ق-ف--لآ تÈك م--ث
Úبتو8002 ةنضس ترجفنآ يتلآ تآراقعلآ

ة-ي-لاŸآ تآود’آ ن-م كا-ن-ه نآ ا-ه-ن-ي--ح
ام تيÎضس لوو اهرد-ضصآ ي-ت-لآ ةد-ضسا-ف-لآ
يواضست يهو ر’ود نويليرت063 نع ديزي
يكيرم’آ يلكلآ داضصتق’آ نم Èكآ ةرم03

مجح تآر-م7 ›آو-ح وآ ة-ن-ضسلآ كل--ت ‘
تراهنآ ! هلمكأاب جتنŸآ يŸاعلآ داضصتق’آ
نم Òثكو ةيكير-م’آ ة-ي-لاŸآ ة-مو-ظ-نŸآ

اه-م-ه-ضسأآ ة-مو-ك◊آ تÎضشا-ف تا-كر-ضشلآ
لحب تماق امك اما“ ةفيزŸآ اهتآر’ودب
اهتآر’ودب ة-ق-با-ضسلآ تآو-ن-ضسل-ل تا-مزأ’آ
ءاجو اهليجأات ” دق ةمز’آ نآ ’آ .ةفيزŸآ

ىلع ةدحتŸآ تاي’ولآ داضصتقآ فضشكي نم
ماهوآو بيذاكآ ىلع سشيعي ه-نآ ه-ت-ق-ي-ق-ح
اهمامآ عضضآوتت وطضس تايلمعو تاقرضسو

.ةمظنŸآ ايفاŸآ تايلمع
رخبتت ةفيزŸآ تآر’ودلآ تناك ةمزآ لك ‘

مج-ح سسك-ع-ت-ل م-ه-ضس’آ را-ع-ضسآ ع-جر-تو
تآر’ودلاف جتنŸآ ي-ق-ي-ق◊آ دا-ضصت-ق’آ
لك ‘ هيلآ عجرتو ءآوهلآ نم تءاج ةفيزŸآ
ىرخآ دعب ةمزآ Èكت تناك ةعاقفلآو .ةمزآ
ةفيزم تآر’ود خضضب تناك اهت÷اعم نآ ’آ
كضشو ىلع يهو ةعاقفلآ تÈك ىتح ىرخآ
.ةعجر Òغ ¤آ راجفن’آ

Èكآ ءاضشنإاب اهنآ ةدحتŸآ تاي’ولآ تّنظ
008 ‘ اهرضشنو خيراتلآ ‘ ةيركضسع ةوق
رضشنو ⁄ا-ع-لآ لود ن-م Òث-ك-لآ ‘ ةد-عا-ق

راحبلآ ‘ اهليطاضسآو اهتآرئا-ط تÓ-ما-ح
سشيعي يذلآ موزأاŸآ اهداضصتقآ يم-ح-ت-ضس
›اŸآ اهماظنو ة-ي-جا-ت-ن’آ ه-ترد-ق قو-ف
تآود’آو بيذا-ك’آ ى-ل-ع د-م-ت-ع-ي يذ--لآ
ظفا– نآ عيطتضست اهنأاب ةدضسافلآ ةيلاŸآ

لباقم ⁄اعلآ تآورث بهنب ا-ه-ع-ضضو ى-ل-ع
نم ⁄اعلآ ‘ ءاج نكل .ءاطغ Óب تآر’ود
) ةيداضصتق’آ يحآونلآ نم ءآوضس ىفك لاق
وآ ( ا--ي--ضسور ) ة--ير--ك--ضسع---لآ وآ ( Úضصلآ
تدقف-ف .(ة-موا-قŸآ روfi) ة-ي-ضسا-ي-ضسلآ
سضرفت تراضصو اهبآوضص ةدحتŸآ تاي’ولآ
.لا-م-ضشلآ تآذو Úم-ي-لآ تآذ تا-بو-ق-ع-لآ
‘ دمتع-ت تا-بو-ق-ع-لآ ة-مو-ظ-ن-م تنا-كو
تآونقو ةفئآزلآ تآر’ودلآ ىلع ا-ه-ضسا-ضسآ
ةمظنآ Èع ىرخآو ةلود Úب ام اه-لا-ق-ت-نآ
تا-ي’و-لآ ا-ه-ي-ل-ع ر-ط-ي-ضست تا-ضسضسؤو-مو
ةلمع يه اهتل-م-ع نآ را-ب-ت-عا-ب ةد-ح-تŸآ
لودلآ هب لدابتت يذلآو يŸاعلآ طايتح’آ

Œآ اهتراÿةيجرا.
نآ اهبآوضص ةدحتŸآ تاي’ولآ دقفآ ام Ìكأآ
مدت ⁄ ⁄اعلآ ىلع اهتن-م-ي-هو ا-ه-ت-يدا-حآ

تدعضص .Òضصق هل-ب-ح بذ-ك-لا-ف .Óً-يو-ط
Èكآ ةبحاضص مويلآ ايل-م-ع ح-ب-ضصت-ل Úضصلآ
œانلآ ليدع-ت د-ن-ع-ف .⁄ا-ع-لآ ‘ دا-ضصت-قآ
ىتح يكيرم’آ داضصتقÓل يلكلآ ي-مو-ق-لآ
œا-ن-لآ نا-ك د-ق--ف8102ةنضس هم-ج-ح-ب
ةيئآرضشلآ ىوقلآ لداع-ت-ل ق-فو ي-ك-ير-م’آ

ينيضصلآ œانلآ امنيب .ر’ود نو-ي-لر-ت4.12
نويلرت3.72 ةيئآرضشلآ ىوقلآ لداعتل اقفو
آذه ، ر’ود نويلرت6 قراف كانه .ر’ود
ةمي-ق-لآ ى-ل-ع م-ئا-ق-لآ ي-ق-ي-ق◊آ œا-ن-لآ

.تامدÿآو علضسلآ نم جتنملل ةيقيق◊آ
ر’ود رايلم5642 ةينيضصلآ تآرداضصلآ تناك
تاي’و-لآ تآردا-ضص ا-م-ن-ي-ب8102 ما---ع
ةدحتŸآ تاي’ولآ ةينويدم .0061 ةدحتŸآ

¤آ تلضصو ثيح خيراتلآ ‘ ةقوبضسم Òغ
دقف-ي ا‡8102 ماع ر’ود نوي-ل-ير-ت22
طايتح’آ ةلمع نوكت نآ ةيعرضش اه-ت-ل-م-ع
ةيمانلآ لودلآ نويدف ةنراقمللو .يŸاعلآ
1.7 يواضست Úضصلآ اهيف اÃ اهلك ةضضهانلآو
.ر’ود نويليرت
ةلود يه ةدحتŸآ تاي’ولآ نآ آذه ينعي

د-ق-ن-لآ قود-ن-ضص Òيا-عÃ ى-ت-ح ة-ضسل-ف-م
!›ودلآ
بحضس وه ةدحتŸآ تاي’ولآ قلقي ام Ìكآ
طايتح’آ ةلمعك اهر’ود ة-ي-عر-ضش طا-ضسب
ىوقلآ نم ديد-ع-لآ تأآد-ب د-ق-لو يŸا-ع-لآ
يراجتلآ لدابتلاب ايضسورو Úضصلاك ةيŸاعلآ
لودلآ نم Òثكلآو ةي-لÙآ ا-م-ه-تÓ-م-ع-ل
ا‡ هضسفن رمأ’اب ايكرتو نآريإاك ةيميلق’آ

نأاضش اهنأاضش ىÈك ةلمع ر’ودلآ نم لعجيضس
اهدقفيو ةيناباي-لآ وآ ة-ي-ن-ي-ضصلآ ة-ل-م-ع-لآ

اهتآردق قوف بيقر Óب ةعا-ب-ط-لآ ةرد-ق-م
.ةيجاتن’آ
اهمايآ رخآ سشيعت ةيكيرم’آ ةيروطآÈم’آ
ىلع ةظفاحملل نم-ي-ه-م يدا-حآ بط-ق-ك
ةقرضسلآ ىلع دم-ت-ع-ي ي-ضصا-ضصت-مآ ما-ظ-ن
تاي’ولآ عي-ط-ت-ضست .بيذا-ك’آو و-ط-ضسلآو
نمؤوتو اهدودح لخآد سشيعت نآ ةدحتŸآ

ماظن-لآ آذ-ه نود ا-ه-ب-ع-ضشل ةÁر-ك ةا-ي-ح
ةياهن ‘ هب-ه-ن ع-ير بضصي يذ-لآ ط-قا-ضسلآ
ريدرايلم004 نم ةباضصع ح-ب-ضصت-ل ر-م’آ
بعضشلآ فضصن نم Ìكآ نوكل-تÁ ي-ك-ير-مآ
تا-ما-ضسق-نآ آذ-ه ن-ع ج-ت-نو ي-ك-ير--م’آ

يكيرم’آ عمتÛآ لخآد ةيقفآو ةيدومع
ماظنلآ آذهل ديك’آ رايهن’آ هنع جتنيضس ا‡

هبعضشل لداع رخآ ماظنب هلآدبتضسآو ›ا◊آ
.ىرخ’آ بوعضشللو
) ىرغضصلآ اكيرمآ نإاف ان-ت-ق-ط-ن-م ‘ ا-ّمأآ
ًايوضضع اطابترآ طبتري ( ل-تÙآ نا-ي-ك-لآ
ي-ه ي-ت-لآو ة-ي-ك-ير-م’آ ة-يرو-طآÈمإ’ا-ب
تاي’ولآ لاغضشنآ دنعو ،( ىÈكلآ ليئآرضسآ)
آذه ناف اهتامزآ ل◊ اه-ضسف-ن-ب ةد-ح-تŸآ
سضقانت ةجيتن راهنيضس عنط-ضصŸآ نا-ي-ك-لآ
’ مييدراحو برع نم يل-خآد-لآ ه-ج-ي-ضسن
نولثميضس نيذلآو ةلودلآ ةيعرضشب نو-ن-مؤو-ي
نم نيدق-ع وآ د-ق-ع لÓ-خ ‘ ة-ي-ب-ل-غ’آ
ةيرظن رايهنآ ¤آ ةفاضضإ’اب ، طقف نامزلآ
يبعضش سشيج ىلع دمتعت يتلآ نايكلل نم’آ
ةÒضصقلآ بور◊آ ه-ت-ي-ج-ي-تآÎضسآ سسا-ضسآ
جراخ هبرح كلذكو ةنك‡ دعت ⁄ يتلآو

تايعآدتب لخآد-لآ ر-ثأا-ت-ي نآ نود هدود-ح
نآ ثي-ح ى-ه-ت-نآ د-ق ر-م’آ آذ-هو بر◊آ

‘ ةعقب لك برضضتضس ة-موا-قŸآ خ-يرآو-ضص
خيراتلآ ةعيبط دضض أاضشنآ يذلآ نايكلآ كلذ
.ايفآرغ÷آو
ىلع يكيرم’آ ع-ضضو-لآ ة-ضشا-ضشه نا-ي-ب-لو
انوروك ةحئاج ةه-با‹ ‘ لا-ثŸآ ل-ي-ب-ضس
تاعورضشŸآ فضصن ›آوح نإاف ًايداضصتقآ
ةدحتŸآ تاي’ولآ ‘ ةيعانضصلآو ةيراجتلآ

باحضصآ ¤آ تآراجي’آ عفدت نآ عطتضست ⁄
ىلع تاضساكعنآ ن-م كلذ-ل اÃ تآرا-ق-ع-لآ
ديدعلآ ¤آ ةفاضضآ كونبلآو تاكرضشلآ كلت

تاكرضش تاعاطقك ىرخأ’آ تاعاطقلآ نم
.اهنم Òثكلآ راهنآ يتلآ ير-خ-ضصلآ تيز-لآ
دق يكيرمآ نويلم24 نآ كلذ ¤آ فاضضي
.لمعلآ نع Úلطاعك مهضسفنآ آولجضس
دقنلآ قودنضصل بدتنŸآ و-ضضع-لآ د-ق-ت-ع-ت
قمعأآ وه يداضصتق’آ ؤوطا-ب-ت-لآ نأآ ›ود-لآ

‘اعتلآ نآو0202 ليربآ ‘ ًاعقوتم ناك ا‡
‘ اضضيآ قودنضصلآ هعقوت ا‡ أاطبآ نوكيضس
ةرآدآ فعضض دكؤونل انل ةجاح ’.1202 ةنضس

انوروك ةمز’ ةدحتŸآ تاي’و-لآ ة-مو-ك-ح
تعضضو اهن’ كلذ ، اهت÷اعم رخأاتو ايحضص
اهءآرقف ةاي-ح ل-ب-ق تيÎضس لوو ح-لا-ضصم
ا-يا-ح-ضض ن-م ة-ب-ضسن Èكآ آو-نو--ك ن--يذ--لآ
تاي’ولآ تاكرضش مو-ق-ت كلذ-ك .ة-ح-ئا÷آ
ىتح عرآوضشلآ ¤آ اهيفظوم ءاقلإاب ةدحتŸآ
ة-مز’آ هذ-ه ‘ ل-ضصح ا-م-ك رآذ-نآ نود--ب
‘ %5.4 نم ةلاطبلآ ةبضسن تعفترآ كلذبو
،موي-لآ %81 ¤آ سسرا-م ‘ ة-مز’آ ة--يآد--ب
‘ ايناŸآ ‘ ةلاطبلآ ةب-ضسن تنا-ك ا-م-ن-ي-ب

نآ ثيح طقف %5 ¤آ تعفتراف %4 سسرام
نم بتآور نم %08-07 ب تلفكت ةلودلآ
مهتامدخ نع ءانغتضس’آ نك-مŸآ ن-م نا-ك
.ةحئا÷آ نع œانلآ ؤوطابتلل ةجيتن
ةدحتŸآ تاي’ولآ Úت-قراŸآ Úت-لود-لآ نآ
ةمزآ ناضشيعي Úطضسلف ‘ اهرضسج سسأآرو

بورهلآ لوا– نايكلآ ةدايق نآو ةيقيقح
ماي’آ نم اهمداق نآ ملعت يهو مام’آ ¤آ

¤آ ليآآ Êاطيتضس’آ اهعورضشم نآو بيضصع
لعفب نويكيرمآويهضصلآ موقي كلذلف .لآوز
طوغضضو تابوقع ن-م م-هرود-قÃ ا-م ل-ك
رضصتنتضس ةمواقŸآ نكل Úمواقملل عيوŒو
ماي’اف ةلئاهلآ تاطو-غ-ضضلآ ن-م م-غر-لا-ب
ىوق-لآ ن-يزآو-مو ا-ي-فآر-غ÷آو خ-يرا-ت-لآو
آوُنوُكَت ِنإآ ““ .اهعم ًايŸاعو ًايلfi ةÒغتŸآ
َنوُجْرَتَو ۖ َنوُمَْلأاَت اَمَك َنوُمَْلأاَي ْمُهsِنإاَف َنوُمَْلأاَت

.““َنوُجْرَي َ’ اَم ِهsللآ َنِم

ثحابو فلؤومو راسشتسسم..مولز ي◊أ دبع .د ^

.. قدضصي نأا دحأل نكÁ فيك

؟توبكنعلأ تويب نم نهوأأ خيراتلأ ‘ ةيداسصتقأو ةيركسسع ةوق Èكأأ

– هركذتيضس دحأا Óف ىرخألا ولت ةدحاولا ةروزم تادهع عبرأا هثوكم دعب رضص– نود ةيضسايضسلا ةحاضسلا نم جرخ يذلا ، ةقيلفتوبل ةيبعضشلا ةحاطإلا نع فينو ماع ىضضم
هضسفنل ىطعأا ! تلواfi سسارك ¤إا  هلوح ىتح روتضسدلا لدع9102 ¤إا9991  نم اهمكح رئازجلل سسيئر رضشاع وهف، – ““ هئاخضس““ نم قح هجو نود اودافتضسا نيذلا ادعام
هÒغك، يرئاز÷ا بعضشلا ىلع يضسايضسلا دادبتضسلا باب كلذب ا–اف ““ةلودلا انأاو انأا ةلودلا““ ددري هتلعج ىتح  ةلودلا تاضسضسؤوم لك ىلع هدي عضضو نم هتنكم ةÒبك تايحÓضص
– خيراتلا Èع اوكله نيذلا ŸÚاظلا نم
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تمسص ‘ ةيبدأ’ا ةحاسسلا رداغي  ءاطعلا نم نرق فسصن دعب

اتيمو ايح رعاسشŸاو تاملكلا كرحي .. طارخ نسسحا رعاسشلا
رمع نع ،ةنيطنسسقب ،ئجافŸا ،طارخ نسسحا ،رعاسشلا ليحر Èخ عم برعلاو نويرئاز÷ا ءابدأ’ا لعافت
.Úيرئاز÷ا باتكلا دا–ا بسسح ،ةيحسص ةمزأا ةجيتن اماع76 زهاني

،يسسيلغو فسسوي ،بيدألا هقيدسص هاعنو ^
،توÁ ل يذلا ي◊ا نا-ح-ب-سس““ ““لو-ق-لا-ب
نسسحأا رعاسشلا  قيدسصلا اهيأا هللا كمحرو

03 موي هب ُتلسصتا ..ةتغب لحارلا ..طارخ
دق ناك ْنإا هايإا ارسسفتسسم ،يسضاŸا يام
Òغ ىلع هتا-ي-ح ‘ ةد-حاو ةد-ي-سصق بت-ك
اقلطم انامدإا هنمدأا يذلا براقتŸا رحب

ةباتكلا نم اما-ع Úع-برأا لاو-ط ،ا-ب-ي-ج-ع
رامثتسسا نم Ìكأا يونأا نكأا ⁄ ..ةيرعسشلا
اهيلإا هبتني ⁄ يتلا) ةيسضورع-لا ة-مو-ل-عŸا

،زا‚إلا د-ي-ق ثح-ب ‘ (ه-ن-ع او-ب-ت-ك ن-م
قسشي حار مث ،يتظوحلم ادكؤوم ي-ن-با-جأا-ف
هداد-ع-ت-سسا ن-ع › ا-بر-ع-م ،ه-سسف-ن ى-ل-ع
يئادهإا ءاغتبا ةنيطنسسق ‘ ›إا ءي-ج-م-ل-ل
،هيلع ُتقفسشأا .ةير-ع-سشلا ه-لا-م-عأا ل-ما-ك
ثيحب ،ةفاسسŸا ما-سست-قا ى-ل-ع ا-ن-ق-ف-تاو
““ةولكوب روسشاع““ يديسس ما-ق-م ‘ ي-ق-ت-ل-ن
‘ ةليبحوب زيزعلا دبع دنع وأا ،قئاد◊اب
.““ةدكيكسسب ةيسسيئرلا ةبتكŸا
ةنكمألا نود لاح ضضرŸا نكل““ :فاسضأاو

ىفسشت-سسم ¤إا ة-ه-جو-لا لّو-حو ،ا-ع-ي-م-ج
..هركذأا تسسل ا‡ ناك يذلا ناك مث ،ةŸاق
¤إا هبتنن ⁄و ،““براقتŸا““ ‘ ضضوخن انك
لو ةعاسس مدقتسسي ل يذلا لجألا باÎقا
رادلا نم ىنك-سسلا تلو–و ،ا-هر-خأا-ت-سسي
راد ‘ ةيراج Úع ¤إا راسشرسش Úعب ةينافلا
تانج هللا كنك-سسأا ..ه-ل-لا لو-ح-ب دو-لÿا
.““Òبكلا اناخأا اي ميعنلا

ءابدألاو با-ّت-ك-ل-ل ما-ع-لا دا–لا مد-قو

،رعاسشلا ةافو ‘ هيزاع-ت Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
Úمألا مدقت““ :اه-ي-ف ءا-ج ،طار-خ ن-سسحأا
ءا-بدألاو با-ّت-ك-ل-ل ما-ع-لا دا–Ó-ل ما-ع-لا
،Êادوسسلا دارم ،رعاسشلا ،Úيني-ط-سسل-ف-لا
ءازعلا ضصلاخب ةما-ع-لا ة-نا-مألا ءا-سضعأاو
ءÓمزلاو تÓيمزلا نم ةاسساوŸا قدسصأاو

Úمألا ة-سصا-خو ر-ئاز÷ا با-ّت-ك دا–ا ‘
هبئان ةافول ،ةرقسش فسسوي ،رعاسشلا ماعلا
مد-قو .طار-خ ن-سسحأا Òب-ك-لا ر--عا--سشلا
لحارلا حورل ءاعدلا دا–لا ‘ ءÓمزلا
نسسحو ،ةرفغŸاو ةمحرلاب طارخ نسسحأا
ناولسسلاو Èسصلاو هتبحأاو هتلئا-ع-ل ءاز-ع-لا
.““هفرع نم لكل
هتحفسص ‘ ،زوزع لي-ق-ع ر-عا-سشلا بت-كو
يقيدسصو يخأا““ :هايا اعدوم ،ةيكوبسسيفلا
تدقف . هللا ةمذ ‘ طارخ نسسحأا رعاسشلا
اهتاماق نم ة-ما-ق مو-ي-لا حا-ب-سص ر-ئاز÷ا
اذ-ه ر-ثإا ى-ل-عو . ة-قو-مرŸا ة-ير--ع--سشلا
مدقتأا نأا لا ينعسسي ل ، لل÷ا باسصŸا
هتلئاعل يزاعتلا ضصلخأاب ، ضصاÿا يمسساب
نم ايجار هيبfiو هبراقأا لكلو ، ةÁركلا
هتمحر عسساوب هدمغتي نأا ، لجو زع ¤وŸا
ناولسسلاو Èسصلا ليمج هيوذو هلهأا مهليو ،
.““نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا .
ةيرسصŸا نونفلاو ةفاق-ث-لا ةرازو تر-سشنو
اهؤولم ةدئفأاب““ :اهيف ءاج ،ةر-ثؤو-م ة-يز-ع-ت
ةافو أابن انيقلت ،هردقو هللا ءاسضقب اسضرلا
ذاتسسألا ،لحاطفلا ر-ئاز÷ا ءار-ع-سش د-حأا
بحاسص ،طارخ ن-سسحا Òب-ك-لا ر-عا-سشلاو
،ىرخأا رعسش نيواودو ““باÎلا رسصب““ ناويد
ةروسصلا ددجي نأا ا-ه-لÓ-خ ن-م عا-ط-ت-سسا

نطو-لا بح Úب ا-ه-ي-ف جزÁو ،ة-ير-ع-سشلا
ضسف-ن-لا ‘ ي-ق--ن--لا ي--حور--لا بنا÷او
نم Òثك ‘ يفسسلفلا قمعلا اذكو ،ةيرسشبلا
.““هراعسشأا
ا-نر-عا-سش ل-ي-حر-ل ⁄أا-ت-ت ذإاو““ :تفا-سضأاو
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو نإاف ،طارخ نسسحا
نأا ،¤اعت هللا وعدت ،ةدود نب ةكيلم ةديسسلا
هقزريو ،ةعسساولا هتمحرب ديقفلا د-م-غ-ت-ي
بولق ىلع طبريو ،باذع قباسس Óب ةن÷ا
هب مهعمجيو ،مهرودسص جلثيو ،هيوذو هلهأا

َنيِذsلا َنيِرِباsسصلا ِرuسشَبَو““ .ناوسضرلا ةنج ‘
ِهْيَلِإا اsنِإاَو ِهsلِل اsنِإا اوُلاَق ٌةَبيِسصُم ْمُهْتَباَسصَأا اَذِإا
ْمِهuبَر ْنِم ٌتاَوَلَسص ْمِهْيَلَع َك-ِئ-َلُوأا ،َنو-ُع-ِجاَر
.““..““َنوُدَتْهُمْلا ُمُه َكِئَلوُأاَو ٌةَمْحَرَو
ن-سسحأا ر-عا-سشلا““ :Êا-م-حر ةا‚ تب-ت-كو

يبر، ي-ق-يد-سص ⁄ؤو-م كتا-فو Èخ طار-خ
كيوذ مهليو كاوثم ةن÷ا لعجيو كمحري
هيلا اناو هل-ل ا-نا ل-ي-م÷ا Èسصلا كي-بfiو
باتكلا ءاقدسصلا عيم÷ ّيزاعت .نوعجار
..““مهقيدسص ةافو ‘ ءارعسشلاو
ماع ديلاوم نم وهو- طارخ نسسحأا لمعو
يبرعلا بدأÓل اذاتسسأا - ةدك-ي-ك-سسب3591
ةيبÎلا ةرازوب اراطإا مث5991 ¤إا7791 نم
4102 ¤إا5991 نم ةيوبرت ةسسسسؤوŸ اسسيئر
بئان بسصنم لغسش امك ،هدعاقت ةياغ ¤إا
تردسصو .Úيرئاز÷ا باتكلا دا–ا ضسيئر
ةيرعسشلا تاعومÛا نم ديدعلا رعاسشلل

عومد»و (8991) ““ةعيجفلا ضضبن““ رارغ ىلع
ما--ق--م ا--يارŸا حو--ب»و (6002) ““نا--غأاو
سص-َب““ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب Ú““ (7002)مسساي-لا ُرَ
.(9102) ““باÎلا

م.Ëرم.^

ينطولا قاقحتسس’ا فسصم نم
Êوسسرد رودقو تاويرع نامثعل ““Òسشع““

ة-جرد ن-م ا-ما-سسو ر--ئاز÷ا تح--ن--م ^
ينطولا قاقح-ت-سسلا ف-سصم ن-م ““Òسشع““
ةينغأا خيسشلو تاويرع نا-م-ث-ع ل-ث-م-م-ل-ل
.ارخؤوم ‘وتŸا Êو-سسرد رود-ق فو-لاŸا
حنم961-02 مقر لمح موسسر-م ن-م-سضتو
ف--سصم ن--م Òسشع ة---جرد ن---م ما---سسو
نامثع لثم-م-ل-ل  ي-ن-طو-لا قا-ق-ح-ت-سسلا

لثم  مÓفأا ‘ هراودأاب فورعŸا تاويرع
ةلياع»و (3891) ““ةمامعوب خيسشلا ةمحلم““

يفıا يسسكا-ط-لاو (2991) ““ضسان-لا ي-ك
.(4991)  ةرسشد ‘ لافنركو (9891)

ةجرد نم ماسسو نوبت ضسي-ئر-لا ح-ن-م ا-م-ك
دعب ينطولا قاقحتسسلا فسصم نم Òسشع
يذلا Êوسسرد رودق فولاŸا خيسشل  ةافولا
39 غلب رمع نع طرافلا ليرفأا رهسش ‘وت
وعدŸا ،Êوسسرد دمfi ضسرك دقو .ةنسس
ضسيرد-ت-ل ه-تا-ي-ح ل--ج ،Êو--سسرد رود--ق
قلطأا ثيح ةني-ط-ن-سسق  د-ه-عÃ فو-لاŸا

ديزأا ىسضمأا ذإا ““لايجألا نوكم““ مسسا هيلع
هذه ضسيردت  ‘ هرمع نم اماع07 نم
.يقيسسوŸا عبطلا

ث.ق ^

:فولخ ءافيه ةيروسسلا ةرعاسشلا

““ءارعسشلا تررح Ìنلا ةديسصق““
رعسشلا نأا فولخ ءافيه ةرعاسشلا حسضوت ^
هعم ىقبتسسو ناسسنإلا عم تدلو ةايح ةلاح
بورحو عوجو ةعيبطو عارسص كانه ماد ام
ىق-ب-ي-سس ر-ع-سشلا-ف كح-سضو نا-غأاو بحو
نا-مز-لا ع-م رو-ط-ت-ي يذ-لا هرود كلذ--كو
مومه ل-م-ح-يو لا-م÷ا بكاو-يو نا-كŸاو
.مهملآاو مهلامآاو ضسانلا
““ءاكبلا ضسأار نم ةكحسض““ نأا فولخ Úبتو

‘ ¤وألا ا-ه-ت-برŒو لوألا ا-ه-ناو-يد و--ه
نم اÒثك ا-ه-ي-ف تع-م-ج ي-قرو-لا ر-سشن-لا
ة--ي--سسنا--مور--لاو ة--ي--نا---سسنإلا تلا◊ا
ةديسصق75 نمسض ةينطولاو ةيعام-ت-جلاو

كلت Èع ةلواfi ةدعسصألا ف-ل-تfl ى-ل-ع
اهل Ìن ةرعاسشك اهسسفن تبثت نأا ةعومÛا
‘ ةسصاÿا اهت-برŒو ة-ير-ع-سشلا ا-ه-ت-يؤور
راكفأاو روسص ن-م ر-ع-سشلا تاودأا ف-ي-ظو-ت
ثبتو ،اههبسشت ةيرعسش ةلاح قايسسب ىؤورو

.اهÈع ةيناسسنإلاو ةيتاذلا اهمومه
ةيراع دئاسصق““ ةيناثلا اهت-عو-م‹ لو-حو
¤وأÓل دادتما اهنأا فولخ حسضوت ““Úتفسشلا
‘ تقمعت ثيح عسسوأا قافآاو تارا-ك-ت-با-ب

دئاسصقلا تناكف ةغللا تادرفم ‘ ضصوغلا
راحبإاو ةيلاع ةيقوذت ةلاح اهيفو ةعونتم
دوجو نأا ةرعاسشلا ىرتو .لايÿا ‘ عسسوأا
اهتاذ توسص وه اهدئاسصق ‘ ى-ق-ي-سسوŸا
نأا ¤إا ةÒسشم ،عاقيإلاب ةنوجعŸا ةيرعسشلا
لو ىفقŸاو نوزوŸاب ةÁدق براŒ اهل
اهتد-ي-سصق ‘ ا-هر-ثأا تكر-ت د-ق ا-ه-نأا د-ب
.ةيÌنلا
‘ ةثاد◊ا تابلطتم نم نأا فولخ دقتعتو
ىلع ةلواطلا بلقب موقت نأا Ìنلا ةديسصق
،رح ديدجب يتأات نأاو امومع ديلقتلا تباوث
عسضو ن-ع Ìن-لا ةد-ي-سصق تد-ع-ت-با كلذ-ل
كÎتو اهتاقباسسك نوكت ل يك اهل دعاوق
نأا ةÈتعم ،رعاسشلا ةيرح ىلع ايبلسس ارثأا
هل Òسصت ه-براŒو ه-تÒسسم ع-م ل-م-ع ل-ك
فرعيف تازيمو ضصئاسصخو تباوثو دعاوق
¤إا بهذيف رخآا عدبم ليج هدعب يتأايو اهب

.هبولسسأا ريوطت ىلع لغتسشيو رخآا ناكم
يبرع-لا ر-ع-سشلا نإا-ف فو-ل-خ يأار بسسحو
ليج دعبف روطتمو دئار ايروسس ‘ ثيد◊ا
اجذو‰ اومدق نيذلا لئاوألا رابكلا داورلا

ليج ءاج مهيقباسس نع افل-تfl ة-ثاد-ح-ل-ل
مغرو نونفلا ةعيبط كلتو مهتثادح روط

براŒ كانهف موي-لا ةدو-جوŸا بئاو-سشلا
Òخب يروسسلا رعسشلاو اهب ىفتحيو ةمهم
ث.ق ^                  .هتثادح ‘ ايبرع قوفتمو

اديدج اباتك يرماعلا يلع رعاسشلا مدقي ^
نع نوثدحتي ءارعسش ..È◊ا ميقر““ ناونعب
ةيلهألا راد نع ““ىفنŸاو ب◊او ة-لو-ف-ط-لا
وهو ،هللا مارو ناّم-ع ‘ ع-يزو-ت-لاو ر-سشن-ل-ل

مهأا نم ددع عم اهارجأا تاراوح نع ةرابع
.ÚيŸاعلاو برعلا باتكلاو ءارعسشلا
ايقيرفأاو ابوروأاو ايسسآا Úب باتك-لا ل-ق-ن-ت-يو
ةلحر ‘ ةيلامسشلا اكيرمأاو ةينيتÓلا اكÒمأاو
-6291) يتايبلا باهولادبع :ءارعسشلا عم
،(8291) يسسوي÷ا ءارسضÿا ىملسسو ،(9991
كيرغ ايرامو ،(6491) ةرسصانŸا نيدلازعو

-4491) يسسيق-لا د-مfiو ،(3491) وداناغ

›اتانو ،Ò (9491)مألادبع يقوسشو ،(3002
.(9691) لظنح
يسسوي÷ا ءارسضÿا ىملسس عم راو◊ا يتأايو
رثأا نع ةيندرألا طلسسلا ةنيدم ‘ ةدولوŸا
‘ برعلا رثأاو ،ةيلقسص ‘ ةيبرعلا ةراسض◊ا

خبطŸاو ىقيسسوŸاو رعسشلاو ةغللا تلا‹
ثد-ح-ت-يو .ةرا-م-ع-لاو ءا-يزألاو ة-عارز-لاو

ينب ةدلب ‘ دلُو يذلا ةرسصانŸا نيدلازع
تيŸا رحبلاو هتلوفط نع ،ةينيطسسلفلا ميعن
ل-ي-حÎلاو Úن◊ا Òمد-تو ح-لŸا دو-م--عو
مايرم نعو ،ةير-سسق-لا ة-ما-قإلاو ير-سسق-لا
ليلÿا بنعو اينا-ع-ن-كو ضسد-ق-لاو ار-ف-جو

.قرزألاو ضشرجو ءاÎبلاو
ىلع ءوسضلا طّلسستف وداناغ كيرغ ايرام امأا
ليبخرألا تلو–و اطلام اهدلب ‘ ةفاقثلا
ةغللا ‘ ةيبرعلا ة-غ-ل-لا ر-ثأاو ،ي-ط-سسو-تŸا
نم اهتاناعم نع ثدح-ت-ت ا-م-ك .ة-ي-ط-لاŸا
بائتكلا““ بطقلا يئان-ث جازŸا بار-ط-سضا
دولوŸا يسسيقلا دمfi ثدحتيو .““يسسوهلا

فيسصرلا نع ةينيطسسلفلا ةناعرفك ةدلب ‘
نعو ،ميıاو ةدمح هّمأا ن-عو ،لاو-ج-ت-لاو
ةنكمألاو نادقفلاو لمتÙا دقوŸاو مل◊ا
.كÎسشŸا بارÿاو ةتقؤوŸا

ث.ق ^

..””È◊ا ميقر””
ءارعسش ةعبسس عم تاراوح

يرئاز÷ا ينطولا حرسسŸا
يليكسشتلا نفلل يعامج ضضرعŸ ةوعد

يfi ،يرئاز÷ا ينطو-لا حر-سسŸا ه-جو
‘ ةكراسشم-ل-ل ةو-عد يزرا-ط-سشب ن-يد-لا

فدهب يليكسشتلا نفلل يعام-ج ضضر-ع-م
رارغ ىلع ينفلا هقاور طاسشن ثعب ةداعا

ة-ي-مار-لا ة-ي-سضاÎفلا ه‹ار-ب ع-ي-م-ج
ةÎف لÓخ ‘اقث طاسشن ى-ل-ع ءا-ق-بإÓ-ل
را--طا ‘ ةرر--قŸا ي--ح---سصلا ر---ج◊ا

ب-سس--ح ،91-ديفوك ة-ح-ئا-ج ة-ه-جاو-م
.ينطولا حرسسملل ÊوÎكللا عقوŸا
‘ Úبغارلا ىلع ه-نأا رد-سصŸا ح-سضو-يو
يعا-م÷ا ضضر-عŸا اذ-ه ‘ ة-كرا-سشŸا
ةيتاذلا مهتÒسس لاسسرا ““ءاقللا““ نونعŸا

01وÚ 2ب ام مهل لا-م-عا ة-ع-برا رو-سصو
ةلسسرŸا تافلŸا ةسسارد متيسسو ،Èمتبسس
” نيذلا Úنانفلا مÓ-عا م-ت-ي-سس ثي-ح-ب
ذنمو .ضضرعŸا ميظنت خيرا-ت-ب را-ي-ت-خا

حر-سسŸا ما-ق ،طرا-ف-لا ضسرا--م ر--ه--سش
¤ا هتاطاسشن عيم-ج ل-يو-ح-ت-ب ي-ن-طو-لا
ضصسصfl جمانÈب ةيتوبكن-ع-لا ة-ك-ب-سشلا

ىدت-ن-م»و تا-ي-حر-سسم ضضر-ع-ل ا-م-ي-سس
ف-ل-تfl ¤ا قر-ط-ت-ي يذ--لا ““حر--سسŸا
نفلا ةسسرامÃ ةلسص اهل ي-ت-لا ل-ئا-سسŸا
.عبارلا

ث.ق ^

Úسسلا رهن ىلع
براوق نم امنيسسلا نودهاسشي نويسسيرابلا

عم ةعفد تارايسسلا امنيسس تقلت Úح ‘
ايجيردت ما-ع-لا لز-ع-لا تاءار-جإا ءا-ه-ت-نا
ن-كÁ ،91-ديفوك ضضر-م را-سشت-نا ط-سسو

Ùلوا-ن-ت نآلا ضسيرا-ب ‘ ا-م-ن-ي-سسلا ي-ب
نم امليف نودهاسشي مهو ةسصمÙا ىرذلا

ةطخ را-طإا ‘و .Úسسلا ر-ه-ن ى-ل-ع برا-ق
نم ءازجأا ليوحتل ةيو-ن-سسلا ““جÓ-ب يرا-ب““
نك“ ،ةيعان-سص ئ-طاو-سش ¤إا Úسسلا ر-ه-ن
ايئابرهك ابراق83 بوكر نم امنيسسلا داور

Ÿول““ يديموكلا يسسنرفلا مليفلا ةدهاسش
امنيسسلا رود حتف ديعأاو .انا‹ ““ناب نارج
لازت ل لاغسشإلا تايوتسسم نكل ،اسسنرف ‘
ضسوÒفلا ناك امنيبو .ةياغ-ل-ل ة-سضف-خ-ن-م

تايفولا ضضا-ف-خ-نا ع-م ةر-ط-ي-سسلا ت–
،ةزكرŸا ة-يا-ن-ع-لا ‘ ضصا-خ-سشألا دد-عو
ةلطعلا مسسوم لبق ةيمويلا تاباسصإلا تداز
.ةيفيسصلا

ث.ق ^



ةليترلا

 ””لظلا قطانم””نم سصلختت ةبيورلا

ديد÷ا تاويرع مليف راظتنا ‘
ةفاقثلا ةريزو تداضشا ^

،ةدود نب ةكيلم ،نونفلاو
،ةيروهم÷ا صسئر ءافتح’اب

لثمŸاب ،نوبت ديÛا دبع
،تاويرع نامثع ريدقلا
رودق لحارلا Òبكلا نانفلاو
امهئادضسإاو ،Êوضسرد
نم Òضشع ةجردب Úماضسو
،ينطولا قاقحتضس’ا فضصم
ةناكŸا ¤إا ةيوق ةراضشإاو ،ةفاقثلاو نفلا زومرل رابتع’ا در هتÈتعاو
.ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ ةفاقثلا اهب ىظ– يتلا
يرقبعلا““ :كوبضسياف عقوم ‘ اهتحفضص ىلع روضشنم ‘ ،ةدود نب تلاقو

دعب ديد÷ا يئامنيضسلا هلمع قÓطإاب Êدعو يذلا ،تاويرع نامثع
ةيرئاز÷ا امنيضسلاف ،ةدوعلا هذهب انل ائينه ؛ةÒخأ’ا هتاضسŸ ِعضضو
““..Òبكلا اهيأا كتدقتفا

يدوعشسلا دئارلا ‘ قاب ةخود
دئارلا قيرف هنع نلعأا ^

ةلوطبب طضشانلا يدوعضسلا
ةركل زاتمŸا مضسقلا
دقع ديد“ نع ،مدقلا
›ودلا صسرا◊ا
نيدلا زع ،يرئاز÷ا
.ىرخأا ةنضس ةدŸ ،ةخود
Èع دئارلا ةرادإا تركذو

نأا ،““Îيوت““ ىلع اهباضسح
دهف ،يدانلا صسيئر
امك ،قيفوتلا ىن“ ،يوركلا قيرفلا عم ةخود نيدلا زع تبث  ،عوطŸا
دكأا يذلا ،يضساه كينضسيب ،Êابلأ’ا بردŸا نم ةيضصوتب ءاج رارقلا نأا

ىلع ظافحلل هليحر مدعو دئارلا ةبيتك عم ،ةخود رارمتضسا ةرورضض
قيرف فوفضص ›ا مضضنا ،ةنضس33 ،ةخود ّنأا ركذي.قيرفلا رارقتضسا
.Úتنضس ةدŸ دقعب دحأا يدان نم امداق8102 ‘ يدوعضسلا دئارلا
.ةلوطبلا صسارح نضسحأا نم Èتعيو

”alliréuG“ا ةناوطشسألاب غنيكلوشس جوتتŸةيشسا
،نانفلا  جيوتت نع ةيضسنرفلا ““euqisuM penS““ ةكرضش تنلعأا ^

ةينغأا هتققح يذلا حاجنلا دعب ،ةيضساŸا ةناوطضسإ’اب ،““غنيكلوضس““
““alliréuG““، ع نويلم05 نم ديزأ’ اهليمحتبÈ ليم– تاقيبطت
بقللا اذه ىلع لضصحتي يرئازج نانف لوأا نوكيل ،ىقيضسوŸا
مغرو ،غنيكلوضسل ينفلا ديضصرلا ‘ رهضشأ’اalliréuG،““ ةينغأا دعت امك
تققحnoméd ud tiurF،““ وأ’ا هموبلأا نم ““لغنيضس““ لوأا  Èتعت اهنأا
.بويتويلا Èع ةدهاضشم نويلم052 نم Ìكأا

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهضشإ’ا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإ’او رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرضشلا ةعبطم :قرضشلا -AIS : طضسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرضشلا - طضسولا

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف راوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :صسكافلا

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو صسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأا ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلا لضصت يتلا روضصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامضسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجضسلا

 يكنبلا باضسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ةعطاقŸا تفضشك ^
نع ةبيورلل ةيرادإ’ا
عورضشم961 نم اهتدافتضسا
،جد072.104.199.1 ـب
95  تايجاح ة÷اعم صصخت

اهب نطقي لظ ةقطنم
.ةمضسن00461
ةيولوأ’ا تيطعأا امنيبو

Ÿا عيراضشŸزاغو يحضصلا فرضصلا تاكبضشو برضشلل ة◊اضصلا هاي
زا‚إ’ ةيراج ة‹ŸÈا عيراضشŸا نإاف ،يضسردŸا لقنلاو ةنيدŸا

،ةقاطلا ،ةحضصلا ،ةيمومعلا لاغضشأ’ا ،يرلا تاعاطقب تايلمع ةدع
.ةضضايرلاو ةحضصلا ،يضسردŸا لقنلا

ةيشضرألا ةركلا ةورث فشصن نوكلÁ اشصخشش62
Úمأ’ا فضشك ^

·أÓل ماعلا
وينوطنأا ،ةدحتŸا

لÓخ ،صشيÒتوغ
لافتحÓل ةيلاعف
نوضسلين دÓيم ديعب

مدع““ نأا Óيدنام
ةزيم ةاواضسŸا

بايغ ةأاطو ت– نوضشيعي ⁄اعلا ناكضس نم ةئŸاب07 نأاو ،انرضصع
⁄اعلا ‘ اضصخضش62 ىنغأا““ نأا فاضضأاو ،““ةوÌلاو لخدلا ‘ ةاواضسŸا
.““⁄اعلا ناكضس فضصن ةورث يواضست تاورث ىلع نوزوحي
دنتضسي نأا بجي““  :هلوق ،صشيÒتوغ نع ،““مويلا ايضسور““ عقوم لقنو
ةلماضشلاو ةلماكلا ةكراضشŸا ¤إا ،ةيŸاعلا ةرادإÓل ديد÷ا جذومنلا
اردق هجاونضس اننإاف ’إاو ،ةيŸاعلا تاضسضسؤوŸا لمع ‘ ةيواضستŸاو
نم مويلا هارن ام رارغ ىلع ،نماضضتلا مادعناو ةاواضسŸا مدع نم Èكأا

.““انوروك صسوÒف ءابول يŸاعلا يدضصتلا ‘ ،تتضشتلا لÓخ

ثد◊ا لÓظ ‘

ةديدجلا رئازجلل ىرخأا ةكرعم ..ةيطارقوريبلا
ريصست ،دÓبلأ يف يهنلأو رمألأ ةبحاصص تلأزام ةيطأرقوريبلأ نأأ ودبي   ^
اهيمصسي ،اهتاباصسحو اهتأريدقت قفو دÓبلأو دابعلأ رئاصصمو نوؤوصشو لأومأأ

اهتيمصست ىلأ نورخآأ بهذو ،ةرأدإلأ بزحب نييصسايصسلأو ءأربخلأ نم ريثك
ذنم ةيمنتلأ تاططخمو عيراصشم فلتخم تلطع اهنأل اصسنرف بزحب
نطأوملأ تغلب وأأ ةقلعم تلظ تأرأرقلأو راكفألأ نم أريثكو ،لÓقتصسلأ

ةيقيبطت تاهاتم يف تقرغو اهفده ريغت ىرخأأو ،نأوألأ تأوف دعب
اهو ،اهاترفيصش كيكفتل اهتاقيبطتو ةرأدلأ مولع يف يئاصصخأأ ىلأ جاتحت

كأرح لÓخ نم تراث يتلأ ،ةديدجلأ رئأزجلأ عيراصشم لقرعت مويلأ يه
اهفأدهأل ةيمنتلأ قيقحت نود تلاح يتلأ اهتاكرت ىلع يرفيف22
.نطأوملأو ةيمومعلأ تاطلصسلأ نيب ئفأدلأ لصصأوتلأ ترصسكو

ىلع نيمقانلأ ىلأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر مصضنأ دقف
،يمÓعأ ءاقل يف نينثلأ ىلأ دحألأ ةليل ىكتصشأو ،ةرأدإلأ ةيطأرقوريب
يف نيلماعلأ لكو ةحصصلأ يينهمو ءابطألأ لوصصح يف لجصسملأ رخأاتلأ نم
ةحنملأ ىلع ،انوروك سسوريف راصشتنأ  ىلع برحلل ةيمامألأ عقأوملأ
انوروك ةحئاج ةهجأوم نع مهل اصضيوعت ةلودلأ اهترقأأ يتلأ ةيئانثتصسلأ

لمح امك ،طقف نيموي ذنم لإأ اهتاعفد ىلوأأ لصصت مل يتلأو ،(91-ديفوك)
ةحونمملأ تاصضيوعتلأ بصص رخأات ةيلوؤوصسم ةيطأرقوريبلأ زاهج

ىلأ أريصشم ،رانيد فلآأ01 ـب ةردقملأو ،انوروك ةحئاج نم نيررصضتملل
نكل ،نيررصضتملأ سضيوعت نم ةثلاثلأ ةلحرملأ يف اننأأ سضورفملأ نم““ هنأأ

.““ىلولأ ةعفدلأ ملتصسي مل نم كانه
ةلابمل دجوت ،نايحألأ سضعب يف ..ريبك بيع أذه““ :اقلعم سسيئرلأ لاقو

هذهل ىدصصتن فوصس اننكل ،تايلوؤوصسملأ طصسبأأ يف يذيفنتلأ ىوتصسملأ ىلع
،““عمتجملل دودللأ ودعلأ““ يه ةيطأرقوريبلأ نأ ربتعأو ،““ةيطأرقوريبلأ

عيمج رامد ىلأ يدؤوي يذلأ قيرطلأ اهنأأو ،تاعمتجملأ مطحتو
لجاعلأ بيرقلأ يف اهتبراحمل ىعصسي هنأأ سسيئرلأ دكأأو ،تاموظنملأ

ةيمانلأ لودلأ يف ةطلصسلأو لاملأ حقÓت نأأ ىلأ بهذو ،اهروذج برصضو
نأأ ىلأ لصصيل ،ةمقلأ ىلأ تلصصو دقف ةمدقتملأ لودلأ امأأ ،ريبك أاطخ

لاملأ نأل ،ةتوقوملأ ةلبنقلأ لثم جئاتن هل ةيعامتجلأ ةلأدعلأ مأدعنأ
رئأزجلأ تحبصصأاف ،نيلوؤوصسملأو ةلولأ نيعي حبصصأأو لوغت دصسافلأ

Óف ،مصصخلأ قيرفلأو مكحلأ وه اهيف مصصخلأ ،مدقلأ ةرك يف ةلباقمك
ةرورصض نع اثدحتم ،ةجيتنلأ تناك امهم قيرفلأ أذه ىلع راصصتنلأ نكمي
يدؤوتو ةيداصصتقلأو ةيصسايصسلأ ةايحلأ ةقلخأأ““ نمصضت نينأوق ىلإأ لوصصولأ
ةبقأرمب حمصسيو مأودلأ هل بتكي يتاصسصسؤوم يداصصتقأ رأرق ىلإأ
ةيطأرقوريبلأ تاصسرامم نم دهصشمك ““ماعلأ لاملأ رييصستل نينطأوملأ

.اهلوغتو
يصضاملأ يف مهتت تناك امكو ،ةيرأدلأ قفأرملأ نأأ يف نانثأ فلتخي لو

قفو لصضفألأ وحن مهتايح ةيقرتو نييرئأزجلأ ررحت لقرعت  اهنأاب
رامعتصسلأ اهفلخ ةيركف ةكرتك ،مهتايحصضتو ءأدهصشلأ تاحومط

بزحب ذئنيح اهتيمصست لصضفي ناك نييمÓعلأ سضعب نأأ ىتح ،يصسنرفلأ
لظلأ قطانمو ءافخلأ يف سسرتمت هنإاف ةهجأولأ نم درط نإأو يذلأ ،اصسنرف
مويلأ ةرأدلأ نإاف ،ماعلأ نأاصشلأ رييصست يف ةمكحتملأ اهلصصافمو ةيرأدلأ

لاكصشأأ لك سسرامتل ،ةباصصعلأ اياقبل نيصصح نصصح ىلأ تلوحت
ىلأ ىعصست يتلأ ،ةديدجلأ رئأزجلأ راكفأأو عيراصشم ةلقرعو ةيطأرقوريبلأ
نيب ةقثلأ روصسج ثعبو ،رييصستلأ يف ةيفافصشلأ سسيركتب يرذجلأ رييغتلأ
اهتمدقم يفو ،عيرلأ عيزوت يف فاصصنإلأو ةلأدعلأو ،نطأوملأو ةطلصسلأ
ذنم ةيمنتلأ ةلجع نع ةديعب تلظ يتلأ ،لظلأ قطانم ىلع ءاصضقلأ
نم معدب سسيئرلأ اهقيقحت ىلأ ىعصسي يتلأ ةلاصسرلأ يهو ،لÓقتصسلأ
ةلودلأ هررقت امب  يردألأو برقألأ كرحملأ هرابتعاب ،يندملأ عمتجملأ

،““نطولأ حور““ يه ةيوعمجلأ ةكرحلأ نأأو ,نطأوملل ةيمويلأ لكاصشملأو
قحب ذخأاتو نوناقلأو لدعلأ ميقت ةيوق““ ةلود ءانب لجأأ نم كلذو
ةلداعو ،سصرفلأ ؤوفاكت نمصضت ةيعامتجأ ةلود اصضيأأ يهو ,فيعصضلأ

قرأوفلأ““ نأل  ،““لدعلاب ينطولأ لخدلأ عيزوت ىلع سصرحتو رقفلأ براحت
.““نطولأ ةدحو ددهت ةتوقوم ةلبنق نينطأوملأ نيب ةيعامتجلأ

حلم لماعك هصسفن سضرفي ،ددجتمو ديدج ميدق سضرم ةيطأرقوريبلأ
ةفاصضم ةميق اهئاطعأو رييغتلأ ةيلمع ةبكأوم لÓخ نم سسيل يويحو
لك يف اهنع ربعملأ تلاغصشنلأ نع ةيقابتصسأو ةيعوصضوم ريراقت ميدقتب
يتلأ ةيرأدلأ ةلآلأ ةلقرع لÓخ نم امنأو ،تاعاطقلأ لكو تايوتصسملأ

ةلعاج ،سشيعملأ عقأولأ يف ةلودلأ تاصسصسؤوم تأرأرق ةمجرت اهيلع عقي
هريهطت بجي يويح لاجم اهنإاف مث نمو ،أذفنم سسيلو  اطيصسو اهصسفن نم
،اهيلع سضورفملأ بجأولل سسيلو اهصسفنل ةدصسجملأ ةميدقلأ تاينهذلأ نم
ةيمÓعلأ ةنهملأ ىوتصسم ىلع هذيفنت يرجي ام رأرغ ىلع ،جاتحت يهو
لكب مكحلأ ةلداعم يفرط نيب ةنامأاب لئاصسرلأ لقنو غيلبتلل ةليصسوك
يرذج رييغتو ةروث ىلأ جاتحي ةرأدلأ زاهج نإاف ،ةيفأرتحأو ةينهم
.ةباصصعلأ اهيف تصشصشع يتلأ اهروذج علتقي

ي◊اشص ىفطشصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsuM

 اكيرمأاب انوروك ثثج ظف◊ ديÈت تانحاشش
ترطضضا ^

‘ تايفضشتضسŸا
ةضصاخو ،اكيرمأا

¤ا ،كرويوين ‘
داجنتضس’ا
ديÈتلا تانحاضشب
ظفحب لفكتلل

ءابو اياحضض ثثج
امدعب انوروك
ثيح ،تاباضص’ا دعاضصت ¤ا رظنلاب ،ثث÷ا ظفح فرغو ةرضسأ’ا تعبضشت
ةلجضسم ،انوروكب ةررضضتŸا لودلا ةمئاق ةدحتŸا تاي’ولا ردضصتت
تلتحاو   .ةباضصإا ةلاح829727و ÚيÓم ةثÓثو ةافو ةلاح599931
،ةباضصإا ةلاح06847 و Êويلمو ةافو ةلاح27787 ـب Êاثلا زكرŸا ليزاÈلا
نويلمو ةافو ةلاح61862 ةلجضسم ثلاثلا زكرŸا ‘ دنهلا تءاج امنيب
ةلاح24321 ءاضصحاب عبارلا زكرŸا ايضسور تلتحاو ،ةباضصإا ةلاح81677
.ةباضصإا ةلاح645177 و ةافو



رضشن ةرهاظ ةبراfi راطإا ‘و ^
يت-لا ءا-ب-نألاو را-ب-خلا ج-يور-تو

ن-مألاو ما-ع-لا ما-ظ-ن--لا--ب سس“
يمدختضسم ةيامح اذكو يمومعلا
ي-ب-ط-لا ه-ب-ضشو ي-ب-ط-لا كل-ضسلا
ة-ي-ح-ضصلا تا-ضسضسؤوŸا يÒضسمو
لو-----ثŸا تاءار-----جإا بجوÃو
حن÷ا ةمكfi تردضصأا ,يروفلا
سسب◊اب يضضقي امكح ةدي-ل-ب-لا-ب
000.001 و ةذفان تاون-ضس ة-ثÓ-ث
عباتŸا قح ‘ ةذفان ةمارغ جد
ىلع فنعلاب ءاد-ت-علا ة-ح-ن-ج-ب

لا-م-عأا ةر-ضشا--ب--م ‘ ف--ظو--م
ثاد--حإا ة--ف--لاflو ه--ف--ئا--ظو

اذكو ةيمومعلا نكامألاب ءاضضوضض
flبلا ينلعلا ركضسلا ةفلاÚ.

ماق مهتŸا نأا نايبلا تاذ فاضضأاو
ةمراع ىضضوف ثادحإاب دحألا موي
ةوقلا رضصانع-ل لا-ث-ت-ملا سضفرو
ةحلضصم ىوتضسم ىلع ةيمو-م-ع-لا
سسنارف ىفضشتضسÃ تلاجعتضسلا

برضضلاب يدعتلا-ب ما-ق و نو-نا-ف
بيبط و بوانŸا بي-ب-ط-لا ى-ل-ع
.Òخلا بتكÃ اذه و ماع
دبع ,ةيروهم÷ا سسيئر نأا ركذي
‘ د-كأا د-ق نا-ك ,نو-ب-ت د--يÛا

لئاضسو سضعب ›وؤوضسم عم ةلباقم
ةر-ه-ضس تث-ب ة-ي-ن-طو-لا مÓ-عإلا
تابوقعلا ديدضشت متيضس هنأا دحألا

ىلع نيدت-عŸا سصا-خ-ضشلا د-ضض
,تايفضشتضسŸا ‘ ةيبطلا مقطألا

‘ ةيضسائر ةيرمأا““ بجوÃ اذهو
اهيلع عيقوتلا متيضس ““نوناق لكضش

نأا ادكؤوم ,مداقلا عوبضسألا لÓخ
دضض ةددضشم نوكتضس تا-بو-ق-ع-لا
ءاو-ضس ,ن-يد-ت-عŸا سصا--خ--ضشألا
,يدضس÷ا وأا يظف-ل-لا ف-ن-ع-لا-ب
تاونضس01 وÚ 5ب ام حواÎتضسو

.ةذفان اضسبح
ىلع اودتعا سصاخصشأا3 فيقوت

مأاب ىفصشتصسم لخاد نيفظوم
يقاوبلا

Úعباتلا ةطرضشلا رضصان-ع ف-قوأا
Ÿيقاوب-لا مأا ة-يلو ن-مأا ح-لا-ضص

ى-ل-ع اود-ت-عا سصا-خ-ضشأا ة-ثÓ-ث
ة---ضسضسؤوŸا ل---خاد Úف---ظو---م
فايضضوب دمfi ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضسلا
هتفضشك ام بضسح ,ةيلولا ةمضصاعب

ةماعلا تاقÓعلاو لاضصتلا ةيلخ
ح-ضضواو .ي-ن-مألا كل-ضسلا تاذ--ب
نمألا حلاضصم نأاب ردضصŸا تاذ
ةثÓث مايق هدا-ف-م ا-غÓ-ب تق-ل-ت

لخاد ىضضوف ثادحإاب سصاخضشأا
ىفضشتضسÃ ةيبطلا تلاجعت-ضسلا

fiىلع ءادتعلاو فايضضو-ب د-م
عم مهماهم ةيدأات ءان-ثأا Úف-ظو-م
مهتمÓضسو سصاخ-ضشألا سضير-ع-ت
روفلا ىلع لقنتلا متيل ,ر-ط-خ-ل-ل
فيقوت ” ثيح ناكŸا Úع ¤إا
¤إا ةفاضضإا ة-ثÓ-ث-لا سصا-خ-ضشألا

.ةيضضقلا ‘ قيق– حتف
ي--ئاز--ج ف--ل--م زا‚إا ” د--قو
ةيضضق نع ةثÓثلا مهب هب-ت-ضشم-ل-ل
قلخو ماعلا ما-ظ-ن-لا-ب لÓ-خإلا““
يمومع قفر-م ل-خاد ى-ضضو-ف-لا
سضيرعتو (ةيئافضشتضسا ة-ضسضسؤو-م)

كاهتنلاب رط-خ-ل-ل Òغ-لا ةا-ي-ح
تا-ب--جاو--ل Úب--لاو د--م--ع--تŸا
ميظنتلا اهضضرفي يتلا طايتحلا
مامأا ا-ه-ب-جوÃ او-مد-ق ,““ما-ع-لا
ت“ املثم ,ةي-ئا-ضضق-لا تا-ه÷ا
.هيلإا ةراضشإلا

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

فقوملل هيو“ مأا عجارت
 !ايبيل ‘ يكÎلا

دوعتو ،ايبيل ‘ اهتاباصسح عجارت ايكرت تأادب له ^
،ةقطنŸا تاورث ‘ اهعامطأا ‘ ءارولا ¤إا تاوطخ

يتلا بر◊ا ‘ ارخؤوم اهتققح يتلا تاراصصتنلا دعب
ن-م فوÿا و-ه ل-هو ،ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-لا-كو-لا-ب ا-هدو-ق--ت
‘ ةيرصصŸا تاوقلا عم ةرصشابم ةكرعم ‘ لوخدلا

يصسيصسلا ةدايقب رصصم تررق امدعب ،ارف÷او ترصس
‘ ايركصسع لوخدلا ،يبيللا ناÈŸلا نم سضيوفتبو
 ؟يبرعلا يموقلا نمألاب هتمصسأا ام ةيام◊ ايبيل
ةيكÎلا ةصسائرلا مصساب ثدحتŸا تاح-ير-صصت د-ع-ب-ف
تصسيل هدÓب نإا ”” :لاق امدنع ،ةÒخألا نلاق ميهاربإا

قح معد لصصاوتصس اهنكل ،ايبيل ‘ رتوتلا ديعصصت عم
،هصسفن نع عافدلاب سسلبارط ‘ ةيعرصشلا ةموك◊ا

يأا ةهباÒ Ûكفت وأا ةين وأا ةطخ يأا اهيدل سسيل اهنأاو
قبصسألا يكÎلا ءارزولا سسيئر وه اه ،””كانه ةلود
مادصصلا ةبغم نم ناغودرأا رذحي ولغوأا دوواد دمحأا

نل – لوقي – كانه ةهجاوم يأا نأل ،ايبيل ‘ رصصم عم
هح-صصن ا-م-ك ،ا-ي-كر-ت ى-ل-ع ة-ب-صسن-لا-ب ةد-ي-ج نو-ك-ت
عمو رئاز÷او سسنوت عم تاقÓعلا Úصس– ةرورصضب
.ةيبوروأا لود

،ةرهاقلا ‘ مايأا نم عرقت يتلا بر◊ا لوبط لهف
تاوق ىلع ةÒخألا هتاراصصتناب وهزŸا لجرلا تلعج
امدعب ايبيل عقنتصسم نم جرfl ىلع هل ثحبي Îفح

ةطخ ‘ ،سسنوت نم ةقزترŸا نم فلآلا اهيلإا لقن
كاكتفل ةيبيللا فارطألا لك ىلع طغصضلل ةحصضاو
ىلع ةر-ط-ي-صسلا ه-ل ن-م-صضت تا-ي-قا-ف-تلا ن-م د-يزŸا

عقنتصسŸا ‘ اقراغ لاز ا-م يذ-لا و-هو ،ا-ي-ب-ي-ل تاور-ث
ايروصس ‘ داركألا عم يهتنت ل بورح ‘و يروصسلا

تاحيرصصتلا هذه نوكت نأا فوÿا ؟ايكرتو قارعلاو
ىقبت امنيب ،رصصم ىلع ةهجوم هيومتلل ةطخ در‹

هعامطأا قيق– ‘ ةيصضام سضرألا ىلع هتايصشيليم
لاق يتلا رصصم ىل-ع قا-نÿا ق-ي-ي-صضت-لو ،ة-ق-ط-نŸا-ب

مكح طاقصسإل ةراصشإا ‘  –رصصم اورصسخ مهنأا ،اهنع
.ايبيل رصسخن نلف –يصسرم ةيحنتو ناوخإلا

Úصسحتل يكÎلا سسيئرلا ى-ع-صسي-صس ف-ي-ك يردأا ل
فقوم نأل ،ولغوأا هحصصن ام-ل-ث-م ر-ئاز÷ا-ب ه-ت-قÓ-ع

هن-ع Èعو ،ح-صضاو ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-ي-صضق-لا ن-م ر-ئاز÷ا
ايكرت مهتاو ،تارŸا ديدع ‘ حوصضوب نوبت سسيئرلا

ى-ل-ع سشيو-صشت-لا-ب ،م-صسلا-ب ا-ه-م-صسي ⁄ نإاو ى--ت--ح
ل◊ ىعصسي لاز امو ىعصس يذلا يرئاز÷ا حÎقŸا
لك عامطأا نعو حÓصسلا ىلع ديعب ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-مزألا
 ؟ةيبيللا ةمزألا ‘ رخآا وأا افرط معدت يتلا فارطألا

وه ةيصضقلا هذ-ه ن-م ير-ئاز÷ا ف-قوŸا نأا ح-ي-ح-صص
Úب ةيبيللا ةمزألا لح عصضي هنأل ،ةينÓقع Ìكألا
ايبيل لوحتت ل ىتح ،يبيللا بعصشلاو Úيبيللا يدي
‘ سسي-ئر-لا ه-ن-ع Èع ا-م-ل-ث-م ةد-يد-ج لا-مو-صص ¤إا

نأا اهق-ح ن-مو ،ةروذ-ع-م ر-صصم ن-ك-ل ،Òخألا هراو-ح
اذه دصض ةو-ق ن-م تي-توأا ا-م ل-ك-ب ا-ه-ن-مأا ن-ع ع-فاد-ت
عاجÎصسا ‘ هططfl فخي دعي ⁄ يذلا Êامثعلا
نادلبلا لك ‘ ناوخإلا ميظنت نم دييأاتب ةفÿÓا
ن-م ةر-صصاfi ر-صصم-ف ،ر-صصم ‘ ة-صصا-خو ة-ي-بر-ع--لا
عام-طأا-ب بو-ن÷ا ن-مو ،ي-كÎلا د-يد-ه-ت-لا-ب قر-صشلا
هتلوم يذلا ةصضهنلا دصسبو ل-ي-ن-لا ها-ي-م ‘ ا-ي-بو-ي-ثا

ىلع ىرخألا يه لماحتت يتلا رطق ،ناغودرأا ةفيلح
.ناوخإلا مكح اهطاقصسا نم اماقتنا رصصم
نم ديزيصس ايبيل ‘ يرصصŸا سشيجلل لخدت يأا معن
فحزلا فقول اهمامأا لح ل ن-ك-ل ،ع-صضو-لا د-ي-ق-ع-ت
! ل◊ا اذه ىوصس Êامثعلا
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Úبيبط ىلع يدتعŸا قح ‘ اضسبح تاونضس3
Ãنوناف شسنارف ىفضشتضس

مهتŸا قح ‘ ةذفان تاون-صس ثÓ-ث سسب◊ا-ب ا-م-ك-ح ةد-ي-ل-ب-لا-ب ح-ن÷ا ة-م-كfi ترد-صصأا
سسنارف ىفصشتصسÃ تلاجعتصسلا ةحلصصÃ اهماهم ءادأا ءانثأا Úبيبط ىلع ءادتعلاب
.ةديلبلا ءاصضق سسلجÃ ةماعلا ةباينلا نع رداصص نايب ‘ ،سسما ءاج امبصسح ,نوناف

”” ريثكلا كفلكي... ريطخلا فوقولا”” راعصش تحت
      تاقرطلا يف يئاوضشعلا فقوتلا دضض ةيوعوتلا هتÓمح لضصاوي نارهو نمأا

ح---لا----ضصم، سسما تما----ق ^
، نارهو ة-يلو ن-مأل ة-طر-ضشلا

ة-ي-ل-خ ن--م تارا--طإا ة--ل--ث‡
و ةماعلا تاقÓ-ع-لاو لا-ضصتلا

ةح-ل-ضصم-ل-ل Úع-با-ت ر-ضصا-ن-ع
، يمومع-لانمأÓل ةيئلو-لا
ةدئافل ةيضسيضس– ةلمح ميظنتب
ى-ل-ع ، تا-ب--كرŸا ي--ق--ئا--ضس
،ةيلولا نارود روfi ىوتضسم
ةينطولا ةيعم÷ا عم قيضسنتلاب
رورŸا ثداو-ح ن-م ة-يا-قو-ل--ل
ةيريدŸا قÓطإا ةضسانÃ اذهو،

ةلمح ينطولا ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا
ةيرورŸا ةمÓضسلا لوح ةينطو

Òطÿا فوقو-لا““ را-ع-ضش ت–
” ن-يأا ، ““ Òث-ك-لا كف-ل-ك--ي...
ف-قو-ت-لا ر-طا-خÃ م-هÒكذ-ت
، Òطÿا فوقولاو يئاو-ضشع-لا

حئاضصنلا نم ةلمج Ëد-ق-ت ع-م
نا--م--ضض د--ضصق تادا--ضشرإلاو
” امك ، مهعم نمو مهتمÓضس
فلتخÃ ديق-ت-لا ¤إا م-ه-تو-عد
جاه-ت-نإاو ، ة-ي-نو-نا-ق-لا ر-طألا

ةفاضضإا، ›اثŸا قئاضسلا  كولضس

ىلع ةيوط-م001 ع-يزو--ت ¤إا
نم ةلمج نمضضت-ت ، Úق-ئا-ضسلا
ةضصاÿا تاداضشرإلاو حئاضصنلا
، Êوناقلا فقوتلاو فو-قو-لا-ب
ةيوعوتلا ة-ل-م◊ا هذ-ه تي-ق-ل

Œب-ك ا-بواÒيلمع-ت-ضسم ىد-ل ا
رودلا اون-م-ث ن-يذ-لا ق-ير-ط-لا
ه--ب مو--ق--ت يذ--لا يدا--ير---لا
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا

. مهتمÓضس ىلع اظافح
 شسانيا.م ^

خيرŸا ¤إا حاجنب قلطُي يتارامإلا ””لمألا رابضسم””

لجيجب تايلوحكلا تابورضشŸا عيب ‘ ةضصتfl ةكبضش كيكفت
ن-مألا ة-ل-ي-ضصف ر-ضصا-ن-ع ن--ك“  ^

ةيئلولا ةعومجملل ةعباتلا لخدتلاو
تامولعم رثإا لجيجب ينطولا كردلل

ن-م ة--ي--م--ك ز--ج--ح ن--م ةد--كؤو--م
567 ب تردق ةيلوحكلا تابورضشŸا

عاو---نألا ف---ل---تfl ن---م ةرورا---ق

ىلع تذ-ف-ن ة-ي-ل-م-ع-لا .ما-ج-حألاو
34 مقر ينطو-لا ق-ير-ط-لا ىو-ت-ضسم
Úمك ‘ ةياجبو لجيج Úب طبارلا

Ãضسي-ك ة-ق-ط-نÒ ثيح، ةناوعلا-ب ”
لخاد582 ب ردقت ةيمك ىلع روثعلا
عون نم ةراي-ضسل ي-ف-لÿا قود-ن-ضصلا

Úضصخضش اهن-ت-م ى-ل-ع702 وج-ي-ب
روثعلا ” امك ، لجيج نم ناردحني

Ïم ى-ل-ع ةرورا-ق084 ةيم-ك ى-ل-ع
اهنتم ى-ل-ع لو-ب‰ا-ضس و-نور ةرا-ي-ضس
. لجيج نم سصخضش
جيوÎلل ةدعم تناك ةروكذŸا ةيمكلا

” دقو ، ةيلولا ىوتضسم ىلع عيبلاو
¤إا ةفاضضإا ةطوبضضŸا ةيمكلا زجح

‘ ا-م-ه-ع-ضضو ” ن--يأا  Úترا--ي--ضسلا
Ëدق-تو ة-ناو-ع-ل-ل يد-ل-ب-لا ر-ضش◊ا
تا-ه÷ا ا-مأا ة-ثÓ-ث-لا سصا-خ--ضشألا
ب.Úضساي ^ . ةيئاضضقلا

““ل--مألا را--ب---ضسم““ ق---ل---طُأا ^
ةليل ،خيرŸا بكوك ¤إا يتارامإلا
،مات حاج-ن-ب ،Úن-ثإلا ¤إا د-حألا
Êاباي خوراضص ىلع عضضُو امدعب

ىل-ع ““يإا2-سشتإا““ زار-ط ن--م
.قÓطإلا ةضصنم
ٍدا-يأا-ب ““ل-مألا را-ب-ضسم““ م-ّم-ضصو
نب دمfi““ ز-كر-م ‘ ة-ي-تارا-مإا
نم هقÓطإا ”و ،““ءاضضفلل دضشار
يئاضضفلا ““اميضشاغ-ي-نا-ت““ ز-كر-م
،ناباي-لا بو-ن-ج ةر-يز-ج ط-ضسو
مو-ي ة-م-هŸا تل-جأا-ت ا-مد--ع--ب
لاوحألا ببضسب يضضاŸا ءاعبرألا
.ةيو÷ا

ى-ل-ع ““ل-مألا را-ب--ضسم““ ع--ل--قأاو
تيقوتب85:12 ة---عا----ضسلا
فرط نم يŸاعلا ““سشتي-ن-ير-غ““

تاعانضصلل ““يضشيبوضستيم““ ةكرضش
ةدّروŸا ةكرضشلا يهو ،ةل-ي-ق-ث-لا
.رابضسŸا لمح يذلا خوراضصلل
رابضسŸا لضصي نأا سضÎفŸا نمو
ر--ه--ضش ‘ خ---يرŸا بكو---ك ¤إا

7 مودت ةلحر دعب1202 يرفيف
نويلم394 ةفاضسم عطقبو رهضشأا
.Îموليك
سسرد--ي نأا رر--قŸا ن--م ا--م--ك
يو÷ا فÓغلا ““ل-مألا را-ب-ضسم““
ىقبيو هخانمو خيرمل-ل يو-ل-ع-لا

ةدŸ رمحألا بكوكلا لوح رودي
““لمألا رابضسم““ لمحيضسو Úماع
يو÷ا فÓغ-لا ة-ضسارد-ل تاودأا
خانŸا Òغت ةب-قار-مو ،يو-ل-ع-لا

ررقŸا نمو ،خيرŸا بكوك ىلع
““رمحألا بكوكلا““ لوح رودي نأا

Ÿماع ةدÚ لقألا ىلع.
دمfi““ زكرم نأا ركذلا-ب ر-يد-ج

ةراضشإا ىقلت ““ءاضضفل-ل د-ضشار ن-ب
مقاط نم ءاضضف-لا ¤إا لو-ضصو-لا
ت– هتلحر تأادب يذلا رابضسŸا
تارامإلا هتعضضو يذ-لا را-ع-ضشلا
.““.ليحتضسم ءيضش ل““

 تلاكو ^

ةلفط لتقت ›اعلا طغضضلا كÓضسأا
فيطضسب ياب حلاضصب

ةنضس41 رمعلا نم غلبت ةلفط مويلا ءاضسم تضضرعت ^
نايع دوهضش بضسحو .اهتياحب تدوأا ةيئابرهك ةقعضصل
يحب نئاكلا يلئاعلا لزنŸا ةفرضشب تناك ةيحضضلا نإاف
رضشنب موقت ، يا-ب ح-لا-ضص ة-ن-يد-م ط-ضسو ن-ك-ضسم99
طوطخ نم ةيئابره-ك ة-ق-ع-ضصب أا-جا-ف-ت-ت-ل سسبŸÓا
. لزنŸا ةفرضش نم برقلاب ةراŸا ›اعلا طغضضلا

ةعرضسلا حانج ىلع ةيحضضلا تلقن ةثدا◊ا عوقو روف و
تظفل نيأا تامدÿا ةددعتŸا ةي-ب-ط-لا ةدا-ي-ع-لا ¤إا
هيف تحتف يذلا تقولا ‘ ،كانه ةÒخألا اهضسافنأا

ةميلألا ةثدا◊ا هذه تايثيح ‘ اقيق– نمألا حلاضصم
طضسو ىضسألا و نز◊اب ةنوحضشم ءاوجأا تفلخ يتلا
و روكذŸا ي◊ا ناكضس نا ¤ا ةراضشلا ردŒ  .ناكضسلا
دق ›اعلا طغضضلا كÓضسأا اهبناجب ر“ يتلا ءايحألا

كÓضسا ةلازإاب تاطلضسلا تارŸا نم ديدعلا ‘ اوبلاط
تاونضس ذنم هلا-ح ى-ل-ع ي-ق-ب ع-ضضو-لا نأا Òغ توŸا

     ل. ىضسيع ^ . ةليوط

وزو يزيتب ديعلا يحاضضأل عيب ةطقن22 حتف
،سسما وزو يز-ي--ت--ب ة--حÓ--ف--لا ة--ير--يد--م ح--لا--صصم ترر--ق
ءاقبلا عم, ةيلولا باÎب ديعلا يحاصضأل عيب ةطقن22حتف

ةيدلب اذك و نابعصشل ن-م ل-ك ‘ ن-ير-خا Úقو-صس ق-ل-غ ى-ل-ع
‘ ةيحصصلا تاءارجلا اهيلا نيدفاولا ماÎحا مدعل ,ةقزازع
رداصصم هن-ع تف-صشك ا-م بصسحو  .ا-نورو-ك ءا-بو ي-صشف-ت ل-ظ
عم قيصسنتلاب ةحÓف-لا ة-ير-يد-م نا-ف ، ””ر-ج-ف-لا»ـل ة-لوؤو-صسم
ةيئاهنلا ةمئاقلا وزو يزيت ›اول تلصسرا ،ةرطيبلا حلاصصم
لجا نم، كرابŸا ىحصضلا ديعل ابصس– يصشاوŸا عيب طاقنل
ماما اهحتف ‘ ايمصسر عورصشلا لبق اه-ي-ف ر-ظ-ن-لا و ا-ه-ت-صسارد
فر-ع-ت-صس ة-ي-ل-م-ع-لا نا ردا--صصŸا تاذ تفا--صضا و  .Úن--طاوŸا

ةرطيبلا ةحÓفلا اميصسل حلاصصŸا ديدع Úب امكfi اقيصسنت
ططfl دادعا متي نا ىلع ،تايدلبلاب ةفاظنلا بتاكم اذك و
عصضو بوجو لÓخ ن-م ي-حا-صضلا ع-ي-ب ة-ق-فارŸ ما-ه ي-ئا-قو
،سصاخصشلا Úب ةيعامتجلا ةفاصسŸا ماÎحا و يقاولا عانقلا

هنا-ف د-عŸا ي-ح-صصلا لو-كو-توÈلا-ب ماز-ت-للا مد-ع لا-ح ‘ و
حلاصصم تناعتصسا قايصسلا تاذ ‘ و .ايئاهن ناكŸا قلغ متيصس
ةعاب سضعب داعبا لجا نم ةيمومعلا ةوقلاب ع-م-ي-جو-ب ة-يد-ل-ب
” يذلا, يعوبصسلا سسيمÿا قوصس اولتحا نيذلا يصشاوŸا

ناكŸا تاذ ‘ تلجصس امدعب، ةيدلبلا سسيئر فرط نم هقلغ
Œحا مد-ع-ل تازواÎةيحصصلا تاءارجلا هيلا ن-يد-فاو-لا ما

.Úصصتıا فرط نم اهيلع سصوصصنŸا
 ششوريمع لامج ^

ةيدŸاب زاغلاب اقانتخا شصاخضشا3 ةافو
لÓخ ةيدŸا ة-يلو-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ة-ير-يد-م تل-ج-صس ^

سسفن نم81 ةياغ ¤إا0202 ةيليوجÚ 21ب ام ةدتمŸا ةÎفلا
، ةيلولا بارت ميلقإا Èع اهتادحو لخدت لم‹ ‘ رهصشلا

” ثيح ،رطÿا نم سصاخصشألا ذاقنإاو فاعصسإا ةيلمع855
ميلقإا قر-ط ة-ك-ب-صش ف-ل-تÈ flع رور-م ثدا-ح22 ليج-صست
تايلمع سصخي اميف امأا   حيرج71 اهلم‹ ‘ تفلخ ةيلولا
ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تماق، فاعصسلاو ءÓجلا
سضيرم385 ءÓ-جإاو فا-ع-صسإا ” ثي-ح ل-خد-ت553 ـب ة--يدŸا

ةد-حو-لا ل-خد-ت  ‘ تل-ث“ تا-ي-فو ثÓ-ث ل-ق-نو ف--ع--صسمو
60 ةعاصسلا دودح ةيدŸا ةيلول ةيندŸا ةيامحلل ةيصسيئرلا

6 ذاقناو فاعصسا لجأا نم طرافلا ءاعبرألا موي نم د03 اصس
flق-ن-تÚ ا نو-بر-ك-لا د-ي-صسكوأا لوأا زا-غ-بŸناخصس نم برصست

، ةيدŸا ةيدلب رج◊ا ةينث يح ىمصسŸا ناكŸاب اذهو ،ءاŸا
09وÚ 55ب ام مهرامعا حواÎت ناكŸا Úع ‘ تايفو3 فلخ
معرامعأا حواÎت نيرخآا سصاخصشأا30و ، ىثنأا سسنج نم ةنصس
”، ةمدصصو ناي-ث-غ ة-لا-ح ‘ ( ة-ن-صس05و تاون-صس30 ) Ú--ب
¤إا ةعرصسلا حان-ج ى-ل-ع م-ه-ل-ق-نو نا-كŸا Úع ‘ م-ه-فا-ع-صسإا
تماق دقف قئار◊ا سصخي اميف اما، ةيدŸاب ÊدŸا ىفصشتصسŸا
. فلتfl  قيرح66 دامخإاب ةÎفلا سسفن لÓخ تادحولا
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم فر-ط ن-م ا-هدا-م-خإا ” ق-ئار◊ا

لئاصسولا عيمج Òخصست ” ثي-ح تا-ك-ل-ت-مŸا ي-قا-ب ة-يا-م-حو
مدع ىلع لمعلاو اهيلع ةرطيصسلا لجأا نم ةيرصشبلاو ةيداŸا
ذاقنإاو فاع-صسإا ة-ي-ل-م-ع37ل-ي-ج-صست ” ا-م-ي-ف . ا-هرا-صشت--نا
باصصم  اهيف فاعصسإا ا-هر-ثا ى-ل-ع ” ر-طÿا ن-م سصا-خ-صشألا

.Úفوتم6 لقنو  دحاو
ب.م ^

يدتعت اضصخضش51 نم نوكتت ةباضصع
لحيجب تضسوضساتب Úقيقضش ىلع
لباقم معاطŸا ىدحإاب  نÓمعي Úقيقصش ،سسما لوا سضرعت  ^

Òط-خ ءاد-ت-عا ¤إا تصسو-صسا-ت ة-ع-ما÷ ي-صسي-ئر--لا ل--خدŸا
ةÒطخ ةعوم‹ لبق نم ةيد-يد◊ا  نا-ب-صضق-لاو ي-صصع-لا-ب
ى-ل-ع ل-ج-ي-ج هاŒا-ب تÓ-فا◊ا ف-قوÃ  ع-م-ج-ت-لا ةدو-ع-ت--م
. رداقلا دب-ع Òمألا ة-يد-ل-ب-ب تصسو-صسا-ت ة-ق-ط-ن-م ىو-ت-صسم
ةرداغم ددصصب اناك امنيبو Úقيقصشلا ناف، انردصصم بصسحو
يقÓخأا Òغ مÓك مهدحأا عمصس امهترايصس Ïم ىلع معطŸا

هنأاو ا-م-ي-صس ،كلذ ن-ع ف-ك-لا م-ه-ن-م بل-ط اŸو م-ت-صشو بصسو
باحصصأا ن-م ا-صصخ-صش51 نم ديزأا ا-م-ه-م-جا-ه ،هو-خأا بنا-ج-ب
¤إا ىدأا ا‡، ة-يد-يد◊ا نا-ب-صضق-لاو ي-صصع-لا--ب تا--جارد--لا
ىلع ةÒطخ حورجب ةنصس22 ””ع.ب”” وعدŸا امهدحأا ةباصصإا

” دقو ةيحارج ةيلمع ءار-جإا ي-عد-ت-صست سسأار-لا ىو-ت-صسم
ةيا-ن-ع-لا ت– لاز-يل ن-يأا ،Òها-ط-لا ى-ف-صشت-صسم ¤إا ه-ل-ق-ن
.ةتوافتم حورجو تامدك نم Êاثلا Êاعي Úح ‘ ،ةيبطلا

اهتاقيق– ةصصتıا ةينمألا حلاصصŸا ترصشاب ىرخأا ةهج نم
،تصسوصسات ةقطنÃ ةفورعŸا ةÒطÿا ةعومÛا نع ثحبلل

ةÒخألا مايألا ‘ اÒبك ابعر تراثأا اهنأاب ناكصسلا دكا ثيح
. ةراŸا ىلع ةيناÛا تاءادتعلاو اهتاعمŒ لÓخ نم

ب.Úضساي ^

اهيف طروت ةÁرج822 ليجضست
   لجيجب اضصخضش332
لجيج ةيلو نمأاب ةيئا-صضق-لا ة-طر-صشلا ح-لا-صصم تل-ج-صس ^
،ةفلتfl ةيصضق822 ،ةيرا÷ا ةنصسلا نم ناوج رهصش لÓخ
اهزربأا ،سصاخصشألاب سساصسŸاب ة-صصا-خ ة-ي-صضق69 ‘ تل--ث“

د-صض ي-ظ-ف-ل-لا ف-ن-ع-لا ،يد-م-ع-لا حر÷ا و بر-صضلا ا--يا--صضق
ليجصست ” امك ،فذقلا و بصسلا ديدهتلا ،ةناهإلا لوصصألا

ا-يا-صضق تل-م-صش تا-ك-ل-ت-مŸا-ب سسا-صسŸا-ب ة-صصا-خ ة-ي--صضق88
،ةقرصسلا ةلواfi ،ةطيصسبلا تاقرصسلا ،ةفوصصوŸا تاقرصسلا

ةفاظلاب ،بيرختلا و مدهلا لاعفأا ،ةيرانلا تاجاردلا ةقرصس
‘ تلث“  يمومعلا ءيصشلاب سساصسŸاب ةصصاخ  ةيصضق12 ¤ا

.ةرجاصشŸا و ،ةروظfi ءاصضيب ةحلصسأا لمح اياصضق
ةيصضق12 ليجصست ” دقف ةيتامولعŸا مئار÷ا سصخي اميف اما

ةا-ي◊ا-ب سسا-صسŸا و بصصن-لا د-يد-ه--ت--لا ،فذ--ق--لا ‘ تل--ث“
سسا-صسŸا لا‹ ‘ Úت-ي-صضق ل-ي--ج--صست ” ا--م--ي--ف ،ة--صصاÿا
دصض ءاي◊اب لıا لع-ف-لا لو-ح ،ة-ما-ع-لا بادآلا و ةر-صسألا-ب
نم اصصخ-صش332 طروت ل-ي-ج-صست ” كلذ لÓ-خ ن-م ،ر-صصا-ق
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