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:موداقوب ،رئازجلاب رامثتشسÓل امامتها يدبت ايشسور

““مايبلا““و ““كابلا““ تاناحتمإا زكارم صصخي يحشص لوكتورب نع فششكت ةيبرتلا ةرازو
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““يف .يت .راهنلا““و ““يف. يت .قورصشلا““ يتانق  اددجم رذحت يرصصبلا يعمصسلا طبصض ةطلصس
ةيعامتج’ا ميقلاو رعاششملل اقرخ ةشصاخ صصشصح يف ءاج ام تربتعا
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عراــششلاب يــفوت اـــهنبا نأا تدـــكأا
تاطـــــلشسلا ““تاءارــــتفا““ صســـكع

بذكت ““مرـــــكأا““ باصشلا ةدـلاو
ةيكيجلبلا ةطرصشلا تاحيرصصت
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 :يديبعل ةيدان ،ةقباشسلا ةفاقثلا ةريزو لبق نم ىوكشش رثإااشسنرف نم  ناشسملتو تنششوميت Úعو نارهوب ايرئازج715 يلجأا امنيب

لولجو نونح ةزيول
ةــمكحم مامأا يدوج

 دحألا اذه سشارحلا
ةذـفان ةـفوقوم رـهصشأا3 اهـنم ،اصسـبح رهصشأا6ـبىصسوـم يدـيـصسو يرـيداق ةــنادأا^
لبقملا نينثإلا سشوطيمحو يبرعلا نب ،ينرارد دلاخ ةمكاحم^
هدـصسجب لثمو تليصسمصستب ريمألا ةيدلب ““ريم““ لاتغا يباهرإل انجصس تاونصس01^

ةديدج ءافصش ةلاح733 و ةافو11 ،ةباصصإا495 ليجصست
  ’وأا اريزو ىيحيوأا ناك نا ذنم اقلغم لازي ’ ةيشضقلا فلم

 ةصشوصشغم ““608 وجيب““ ةبكرم فلآا7 تلخدأا تارايصسلا ايفام
دومشصلا ةرورشضو تايرئازجلا ةعاجشش نعايروكب راودم ةينوم تثدحت اميف
قارتحلا نم ةنصس ةئم ..ةيوئملا هاركذ يف دوعي بيد دمحم
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ة-ن÷ ضسي-ئر ه-ن--ع ف--صشك ا--م بصسحو ^
رأروف لامج انوروك ضسوÒف دصصرو ةعباتم
26842 ¤إأ ع-ف-ترأ تا-با-صصإ’أ دد--ع نإا--ف
اميف امأأ .انوروك ضسوÒفب ةد-كؤو-م ة-با-صصإأ
¤إأ ›امجإ’أ عفترأ دقف ،تايفولأ ضصخي
42 لÓخ ةافو11 ليجصست دعب ،ةافو1111
.ةÒخأ’أ ةعاصس
ءافصشلل تلثا“ يتلأ ت’ا◊أ ددع تغلبو
عفتÒل ةلا-ح733 ا-نورو--ك ضسوÒف ن--م
15 دجأوتي اميف ةلاح38961 ¤إأ ’امجإأ

.ةزكرŸأ ةيانعلاب اصضيرم

ر كلام ^

يوأد-ب ضسا-ب-ع ة-يدŸأ ة-ي’و ›أو د--ق--ع ^
يبعصشلأ ضسلÛأ ضسيئر بناج ¤أ مصض عامتجأ
ريدم نم لك ة-ي’و-ل-ل ما-ع-لأ Úمأ’أو ي-ئ’و-لأ
ةيبطلأ مقط’أ نم ضضعبو نا-ك-صسلأو ة-ح-صصلأ
ةصسمÿأ ةي-ئا-ف-صشت-صس’أ تا-صسصسؤوŸأ ءأرد-مو
ضسمأأ لوأأ ءاصسم دقع يذلأ عامتج’أ  .ةي’ولل

ضسوÒفل ةيئابولأ ةيع-صضو-لأ ة-ع-با-تŸ ضصصصخ
بصسح نوكيصس يذ-لأو ة-يدŸأ ة-ي’و-ب ا-نورو-ك
ةلواfi دصصق عوبصسأأ لك ة-يا-ه-ن ا-يرود يوأد-ب
دوهج فتاكتب هيلع ةرطيصسلأو ءا-بو-لأ ءأو-ت-حأ
ريدم همدق ضضر-ع ‘و ه-ت-ه-ج ن-م .ع-ي-م÷أ
لو-ح د-مfi يرو-ق-صش نا--ك--صسلأو ة--ح--صصلأ
نأ Òخ’أ أذه دكأأ ةي’ولاب ةيئابولأ ةيعصضولأ
¤أ Òصشت هبتكم ‘ اهاق-ل-ت-ي ي-ت-لأ ر-يرا-ق-ت-لأ
ضسوÒفب تاباصص’أ ددع ‘ ضضافخنأ ليجصست
يتنيدم ‘ ةصصاخ ة-ئاŸا-ب05 ةبصسنب انورو-ك
اتفرع ناتللأ ةروأذعلأ ة-لÓ-صشو ف-ي-صسو-ب Úع
راصشأأ امك .ضسوÒف-ل-ل أرا-صشت-نأ ةÒخ’أ ة-نوآ’أ
ةيدŸأ تايفصشتصسم ليجصست ¤إأ ثدحتŸأ تأذ
‘أ ظا-ظ-ت-كأ يرا-خ-ب-لأ ر-صصقو ة-ي--قأوÈلأو
ÚباصصŸأ لاب-ق-ت-صس’ ة-صصصصıأ ة-ح-ن-ج’أ
تقولأ ضسفن ‘ ةحصصلأ ريدم دكأأو .91ديفوكب
يقلتل اصضير-م47 براقي ام لو-خد ل-ي-ج-صست
اهتنراقمو ةيصضاŸأ ةليلقلأ ماي’أ لÓخ جÓعلأ

ةي’ولأ اهيف تلجصس يتلأ ةيصضاŸأ عيباصس’أ عم
رصشؤوم وهو جÓعلأ جات– ةلاح051 براقي ام
هيلع ةرطيصسلأو ءابولأ ءأوتحأ قيرط ‘ يباجيأ

ةيدŸأ لÓتحأ لÓخ نم ايلج ر-ه-ظ-ي يذ-لأو
تاباصص’أ ددع ثيح نم ا-ي-ن-طو22 ةبترŸأ
مصضخ ‘ يروقصش نمث امك .انوروك ضسوÒفب

د--نÛأ ضضي--ب’أ ضشي÷أ دو--ه--ج ه--صضر--ع
مهنع فصشكلأو ىصضرŸأ ةنياعŸ ةعاصس42/42
نولجصسي نيذلأ ىصضرŸأ ضصحف ةي-نا-ك-مأ ع-م
فدهب مهلزانم ‘ ةئاŸاب02 نم لقأ ةباصصأ
ةقاطو ةيبطلأ مقأوطلأ ىلع طغصضلأ فيفخت
.ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوŸأ باعيتصسأ
ع-ي-م÷أ فد--ه ““ نأأ ›أو--لأ د--كأأ Òخأ’أ ‘و
ي-ح-صصلأ عا-ط-ق-لأ ي-مد-خ-ت-صسمو Úلوؤو-صسم
ةي’وب ةلاح رفصص ¤أ لوصصولأ وه Úنطأومو
ةحصصلأ عاطق ىلع Úم-ئا-ق-لأ ا-ي-عأد ،ة-يدŸأ
تاينا-ك-مإ’أ ى-ل-ع Òفو-ت ى-ل-ع Ìكأأ ل-م-ع-ل-ل
Òفوتو ةيبطلأ مقط’أ فرصصت ت– اهعصضوو
ءأدتع’أ ةرهاظ ة-براfiو ة-مزÓ-لأ ة-يا-م◊أ
عاطقلأ يبصستنم ى-ل-ع يد-صس÷أ وأأ ي-ظ-ف-ل-لأ
هذه يبكترم ىلع تابوقعلأ ىصصقأأ ق-ي-ب-ط-تو
هجأوت يتلأ ليقأرعلأ عفر بناج ¤إأ لاعفأ’أ
نوزfl اهتمدقم ‘ ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوŸأ
ة--م--ئا--ق دأد--عإا--ب ر--مأأ ثي--ح Úج---صسك’أ
ىلع يوت– ’ يتلأ ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوŸاب

اهديوزت ‘ عورصشلأ متي ىتح Úجصسكأ تانأزخ
ضصر◊أ أذكو ىصضرملل ةيرورصضلأ ةداŸأ هذهب

تا-صسصسؤو-م-ل-ل م-ظ-ت-نŸأ د--يوز--ت--لأ  ى--ل--ع
.قرطلأ ىتصشب هايŸاب ةيئافصشتصس’أ

ب م ^

فيطسس ةيلول ةيبونجلا ةقطنملل ةحسصلا عاطقل ريثكلا مدق

انوروك ضسوريفب لأزأأ نيع ةرئأدل ةيرأوجلأ ةحشصلأ ريدم ةباشصإأ
ىفصشتصسÃ ةيب-ط-لأ ح-لا-صصŸأ تل-ج-صس ^

بونج لأزأأ Úع ةنيدÃ يوÓ-ع-ي ف-صسو-ي
ر-يد-م ة-با-صصإأ ضسمأأ مو-ي ف-ي-ط-صس ة-ي’و
ةيرأو÷أ ةح-صصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-صسصسؤوŸأ
““ضشا-ب-ل-ب ى-ف-ط-صصم““ لأزأأ Úع ةر--ئأد--ل
.انوروك ضسوÒفب
ه-ئأر-جإأ د-ع-ب ه--ت--با--صصإأ تد--كأا--ت د--قو
ةطصسأوب فصشكلأو ةيبط-لأ تا-صصو-ح-ف-ل-ل

تامولعŸأ دكؤوت ثي-ح ،Òنا-ك-صسلأ زا-ه-ج
نع لوأ’أ لوؤوصسŸأ نأأ اهيلع انلصص– يتلأ

ةي’ولأ بونج-ب ة-يرأو÷أ ة-ح-صصلأ عا-ط-ق
هصصرح مغر ضسوÒفلاب ةباصصإÓ-ل ضضر-ع-ت
Òبأد-ت-لأ ع-ي-م-ج ذا-خ-تأ ى-ل-ع د-يد--صشلأ
ة-ي-ح-صصلأ طور-صشلأ مأÎحأو ة-ي-ئا--قو--لأ
.ةصصاÿأ ةمزÓلأ

مدق باصصŸأ ر-يدŸأ نأأ ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج

ةيبون÷أ ةقطنملل ةحصصلأ عاطق-ل Òث-ك-لأ
ءابولأ راصشتنأ ةيأدب ذنم ةصصاخ فيطصسل
.ةقطنŸاب
ريدم كلذ-ك بي-صصأأ ة-ل-صص يذ قا-ي-صس ‘و
Úع ةنيدÃ فايصضو-ب د-مfi ى-ف-صشت-صسم
ذ-ن-م ا--نورو--ك ضسوÒف--ب ةرواÛأ ناŸو

ةحصصلأ ريدم فيلكت ” دقو ،Úموي ›أوح
““ميك◊أ دبع ناهد““ فيطصس ةي’ول قباصسلأ
.ةباينلاب ىفصشتصسŸأ نوؤوصش Òيصستب

ددع يف فيفط عافترا ليجسست
 انوروكب تاباسصإلا

ضسوÒفب ةديد÷أ تا-با-صصإ’أ دد-ع فر-ع
ثيح افيف-ط ا-عا-ف-ترأ ضسمأأ مو-ي ا-نورو-ك
03 ،فيطصس ة-ي’و تا-ي-ف-صشت-صسم تل-ج-صس
ءاصسم هنع تنلعأأ ام بصسح ةدكؤوم ةباصصإأ

دصصرب ةف-ل-كŸأ ة-يرأزو-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ضسمأأ
.ءابولأ ةعباتمو
لوأأ موي تلجصس دق ةيبطلأ حلاصصŸأ تناكو
ددع ›امجإأ لصصو اميف ،ةباصصإأ42 ضسمأأ
ةي’وب ءابولأ راصشتنأ ةيأدب ذنم تاباصصإ’أ

،ةدكؤوم ةبا-صصإأ0722 دودح ¤إأ ف-ي-ط-صس
ةبترŸأ لت– فيط-صس ة-ي’و لأز-ت ’ ا-م-ك
رئأز÷أ دعب ينطولأ ىوتصسŸأ ىلع ةيناثلأ
تاباصص’أ ددع ›امجأ ثيح نم ةمصصاعلأ
42ـلأ لÓخ ليجصست ” دقو أذه ،ةلجصسŸأ

ن-م ل-ك-ب تا-ي-فو ةد-ع ة-ي-صضاŸأ ة-عا-صس
.ةملعلأو فيطصس و لأزأأ Úع ىفصشتصسم
›ديصص ةافو ليجصست  ” ةحصصلأ عاطق ‘و

ةنيدÃ ةيجولويبلأ ليلاحتلل flÈ بحاصص
. ءابولأ ببصسب فيطصس

جلشصل ىشسيع ^

 ةحسصلا عاطق يبسستنمب هعمج ءاقل يف

 انوروك ةحئاج ةهباجمل ةحشصلأ عقأو حرششي ةيدملأ يلأو
 ةئاملاب05 ةبشسنب انوروك تاباشصإأ ددع يف ضضافخنأ ليجشست ^

 ءابولا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباشصإأ495و ةافو11 ليجشست
ةديدج ةباسصإا495 ليجسست نع ،ءاعبرألا سسمأا ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.ةÒخألا ةعاسس42 لÓخ ةافو11و انوروك سسوÒفب

دجتسسملا انوروك  راسشتناب ةطبترملا ةينماسضتلا دوهجلا قايسس يف

عربت ةلمح مظنت نأرهوب نيماحملأ ةباقن
91 ديفوك ىشضرم ةدئافل مدلاب

ءاصضق ضسلجÚ ÃماÙأ ةباقن تطرخنأ ^
اهيلع فرصشأأ مدلاب عÈت ةلمح ‘ ضسمأأ نأرهو
نأرهو ةي’و بتكŸ يرئأز÷أ رمحأ’أ لÓهلأ
هذه نم ينطولأ نوزıأ زيزعت فدهب أذهو
ةيبطلأ تايفصشتصسŸأ ميعدتو ةيوي◊أ ةداŸأ
ىفصشتصس91Ã ديفوك ةحلصصم ةصصاخ ةي’ولاب
دوه÷أ قايصس ‘ كلذو مدلاب Èم-فو-ن —ا-ف-لأ
ةيئانثتصس’أ ةيفرظلاب ةطبترŸأ ةي-ن-ما-صضت-لأ
.دجتصسŸأ انوروك ضسوÒف راصشتنأ نع ةمجانلأ
يرئأز÷أ رمح’أ لÓهلأ بتكم ضسيئر لاقو
نأأ رجفلأ ل يصسوم نب يبرعلأ ذاتصسأ’أ ةي’ولاب
حور نع Òب-ع-ت-ل-ل ة-ب-جأو ة-م-ها-صسŸأ هذ-ه ““
ةيلم-ع-لأ ““ نأأ ¤إأ أÒصشم ““رزآا-ت-لأو ن-ما-صضت-لأ

ةيب-ط-لأ ح-لا-صصŸأ ف-ل-تfl ع-م ل-صصأو-ت-ت-صس
ةصسمخ Èع91 ديفوك ةحفاكم ‘ ةصصتıأ

لافط’أ ىفصشتصسم اهنمو ةي’ولاب تايفصشتصسم
نم ةيمك اقح’ هل هجوت-صس يذ-لأو لا-ت-صسن-ك-ب

ءابولاب ÚباصصŸأ لافط’أ ةدجنل مدلأ ضسايكأأ
ضسمأأ ‘ مهو لفط07 ¤أ مهددع لصصو يدلأو
.ةيوي◊أ ةداŸأ هذه ¤إأ ةجا◊أ
نم ديدعلأ مدلا-ب عÈت-لأ ة-ي-ل-م-ع ‘ كرا-صشو
فأرصشإاب ة-ئ-ي-ه-لأ هذ-ه-ل Úع-با-ت-لأ ÚماÙأ
يوه÷أ زكرملل يصضير“و يبط مقاط Òطأاتو

ةيحصصلأو ةيميظنتلأ طورصشلل مات مأÎحأ ‘
.(91 -ديفوك) ءابو راصشتنأ نود ةلوليحلل
ÚماÙأ ةئيه بيقن لاق ،ة-ب-صسا-نŸأ هذ-ه-بو
ىلع ةلم◊أ هذ-ه ‘ طأر-خ-ن’أ نإأ ة-ي’و-لا-ب

ةبيط ةردابم دعت نأرهو ءاصضق ضسل‹ ىوتصسم
ة-صصا-خ ضضيرŸأ ح-لا-صص ‘ بصصت ة-ي-نا-صسنأو
ءأرج بيصصعلأ يئابولأ فرظلأ أذهب ر‰ نحنو
ةيلمعلأ هذه ““ نأأ فاصضأأو ““ ءابولأ أذه يصشفت
عم يباجيإ’أ لعافتلأ راطإأ ‘ يتأات ةيناصسنإ’أ
.““ضسوÒفلاب ÚباصصŸأ يصضرŸأ

ضسانيإأ.م ^

ÚماÙأ ةمظنÚ Ÿعبات Úيماfi ضضرعت ^
Úنث’أ يموي Úلصصفن-م ن-يءأد-ت-ع’ ة-ل-صشن-خ
ءأدتعأ ¤إأ باصش ماfi ضضرعت ثيح ءاثÓثلأو
نم Úنث’أ ءاصسم رأزيعلأ قيرطب هلزنم برق

ماÙأ ضسصسأات ببصسب يئاصضق قو-ب-صسم فر-ط
دقف ةدكؤوم تامولعم بصسحو .ةيصضق ‘ هدصض
دصض يدتعŸأ هقلطأأ د-يد-ه-ت ءأد-ت-ع’أ ق-ب-صس
42 ر“ ⁄و عوبصسأأ ›أوح ذنم هبتكم ‘ ماÙأ

هبتكم لخأد رخآأ ماfi ضضر-ع-ت ى-ت-ح ة-عا-صس
ةفأوصسلأ قاقزب ةلصشنخ ةنيدم طصسوب دجأوتŸأ

هبتكم أومحتقأ Úيئاصضق Úقوبصسم3 فرط نم
(روتيك) ضضيبأأ حÓصس ةطصسأوب هي-ل-ع أود-ت-عأو
ثيح رأرفلاب اهدعب أوذوليل يئابرهك قعاصصو

اغÓب اه-ي-ق-ل-ت رو-ف ة-ي-ن-مأ’أ تا-ه÷أ تما-ق
نم ةمد-قŸأ فا-صصوأ’أ ة-ل-غ-ت-صسمو ثدا◊ا-ب

تأÒماكل ةيئرم تÓيجصستو ةي-ح-صضلأ فر-ط
قيق– حتف-ب ة-ثدا◊أ نا-ك-م بر-ق ة-ب-قأرŸأ
ءأدتع’أ بابصسأأ لأزت ’ اميف مهتيوه ديدحتل

أذ-هو  ر-ط-صسأ’أ ه-تا-ه ة-با-ت-ك د◊ ة-لو-ه‹
اهب موقت يتلأ ثحب-لأ ة-ي-ل-م-ع ع-م يزأو-ت-لا-ب
ءأدتع’أ يتثداح فاصضتو .ةين-مأ’أ ح-لا-صصŸأ
ي-ت-لأ ءأد-ت-ع’أ ثدأو-ح ن--م ة--عو--م‹ ¤إأ
ىلع ءأدو-صسلأ ة-ب÷أ با-ح-صصأأ ا-ه-ل ضضر-ع-ت-ي
ةÁرج اهرخآأ تناك يتلأو ينطولأ ىوتصسŸأ
ةصصبÎم ةيماfi اهتيحصض تحأر يت-لأ ل-ت-ق-لأ

Ãعوبصسأأ ذنم ةريوبلأ ةمظنÚ. ^ ضش .ر

مهتاسضاقمل نورأاثي نويئاسضق نوقوبسسم

ةبجلأ باحشصأأ لاطت ةيدشسج تأءأدتعأ
 ةلششنخ يف ءأدوشسلأ

ينهم روهز يعني ةنيطنسسق بابانسس

ايجولويبوركيملأ ربخم ةلوؤوشسم ةافو
انوروكب ةنيطنشسق ىفششتشسمب

يعما÷أ ىفصشتصسŸاب ا-ي-جو-لو-ي-بور-ك-يŸأ flÈ ة-لوؤو-صسم ضسمأأ لوأأ ءا-صسم تي-فو-ت
دعب انوروك ءابوب اهتباصصإاب ةرثأاتم ““ةÁرك““ ب ةفورعŸأ روهز ينهم ةديصسلأ ةنيطنصسقب
ةلقتصسŸأ ةباقنلأ ضسمأأ تعنو .ةليبن-لأ ا-ه-ت-م-ه-م ضسرا“ ي-هو ىود-ع-لأ ا-ه-ت-لا-ط نأأ

Ÿم ةديقفلأ ةنيطنصسق ىفصشتصسم عرف بابانصس ةرأدإ’أ يمدختصسÈةراصسخ اهليحر نأأ ةز
.اهعصضأوتو اهقÓخأأو ةديم◊أ اهلاصصخب ةهونم اهيلع فرصشت يتلأ ةحلصصملل ةÒبك
يه ةرثأاتم يوانيع ةديصسلأ ةيحصصلأ ةيذغتلأ ‘ ةصصتıأ ةليلق مايأأ نم تيفوت دقو
ضس.ديزي ^ .انوروك ءابوب ىرخأ’أ

 رج◊ا تاءارجإل نوعسضخيسسو رهسشأا ذنم اسسنرفب Úقلاع اوناك

  ناشسملتو تنششوميت Úعو نأرهوب ايرئأزج715 ءÓجإأ
713 ءÓ--جإأ ،ءا--ع--برأ’أ ،ضسمأأ مو--ي ” ^
Úعو Âا-غ-ت-صسم ¤أ ا-ير-ئأز-ج ا-ن-طأو--م
ذنم اصسنرفب Úقلاع أوناك ثيح ،تنصشوميت
ةحئاج تايعأدت ة-ج-ي-ت-ن  ر-ه-صشأ ة-ع-صضب
امب-صسح , نأر-هو را-ط-م Èع91-ديفوك
برغب Úتي’ولأ حلاصصم ىدل ءاعبرأ’أ ضسمأ
.دÓبلأ
ءاثÓثلأ ضسمأأ نونطأوŸأ ء’ؤوه لصصو دقو
نأرهوب  ““ةلب نب دمحأأ““ ›ودلأ راطŸأ ¤أ

ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-صشل-ل Úتر-ئا-ط Ïم ى-ل-ع
نم Úتمداق ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوط-خ-ل-ل
وحن اهدعب مههيجو-ت ”و .ودرو-بو زو-لو-ت

،اموي41 ةدŸ مودي يذلأ رج◊أ عقأوم
دحلل ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ راطإأ ‘ كلذو
راصشأأ  اŸ اقفو ,انوروك ضسوÒف يصشفت نم
.ردصصŸأ هيلأ
نم انطأو-م222 مد-ق ،دد-صصلأ أذ--ه ‘و
ةلفاح11 مهل ضصيصصخت ” ثيح ،زولوت
متي نيأأ ،Âاغ-ت-صسم ة-ي’و و-ح-ن م-ه-ل-ق-ن-ل
ىوتصسم ىلع ةد-ي-ج فور-ظ ‘““ م-ه-ئأو-يإأ

لقنلأ ريدم هزربأأ امبصسح  ،““Òفصسلأ قدنف
.رافلب ةداق ىفطصصم ،ةي’ولأ هذهل
ودروب نم رخآأ انطأوم59 ءÓجإأ ” امك
Úع ةي’و ¤إأ ةرصشابم مه-ل-ق-ن ” ن-يذ-لأو

ةÎف لÓ-خ نو-م-ي-ق-ي-صس ن--يأأ ،تن--صشو“
ةطÙأ ىوتصسم ىلع Úعوبصسأ’ مهرجح

هيلإأ تراصشأأ امك , ““رجحوب مامح““ ةيوم◊أ
عم تنصشو“ Úع ة-ي’و-ل لا-صصت’أ ة-ي-ل-خ

ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ لك ذاختأ ىلع ديكأاتلأ
نم ÚينعŸأ ÚنطأوŸاب بصسانŸأ لفكتلل
.يحأونلأ لك

Ìكأأ ءÓجإأ ناصسملتب ” ،ىرخأأ ةهج نم
Úقلاع أوناك يرئأزج نطأوم يتئام نم
ببصسب ةيو÷أ ةكر◊أ فقوت ذنم اصسنرفب

نوعصضخي ثيح ،انورو-ك ضسوÒف ة-ح-ئا-ج
قدنفب Úعوبصسأأ ةدŸ ي-ح-صصلأ ر-ج-ح-ل-ل
ضسمأأ دي-ف-ت-صسأ ا-م-ب-صسح  ،““ضسنا-صسي-نور““
.ناصسملت ةي’ول لاصصت’أ ةيلخ نم ءاعبرأ’أ
مهؤوÓجإأ ” نيذلأ ضصاخصشأ’أ لصصو دقو
Úترئاط Ïم ى-ل-ع ءا-ثÓ-ث-لأ ضسمأأ ءا-صسم
راطÃ ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ ةكرصشل
Úمداق ناصسملتب ةتانزل ““ جا◊أ ›اصصم““

““ز-تا-م““ Úت-ي-صسنر-ف--لأ Úت--ن--يدŸأ ن--م
.““يصسنان»و
ىلع مهؤوÓجإأ ” نيذلأ نونطأوŸأ ميقيو
‘ روكذŸأ قدنفلاب رج◊أ عقوم ىوتصسم
ءا-بو را-صشت-نأ ن-م ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت را--طأ
نصسحأأ ‘ مهب لفكتلأ متي ثيح ،““انوروك
نم Òطأات لÓخ نم ا-م-ي-صس ’ ،فور-ظ-لأ

,““Úيناصسفن Úصصتflو يبط ق-ير-ف فر-ط
.هيلإأ Òصشأأ امك
تلبقتصسأ دق ناصسملت ةي’و تناك Òكذتلل

Ú  005يصضاŸأ و-يا-مو ل-ير-بأأو ضسرا-م ‘
مهرجح ”و ،جراÿأ نم يرئأزج نطأوم

Ÿبأدت راطإأ ‘ اموي51 ةدÒ دصض ةيئاقولأ
و.ق ^ .91- ديفوك

انوروك نم ةياقولل عانق0001 نم ديزأأ عزوي ضضّيبلأ نمأأ
نم ديدعلأ م-ي-ظ-ن-ت ¤إأ ضض-ّي-ب-لأ ة-ي’و ن-مأأ ح-لا-صصم تردا-ب ^

،انوروك ضسوÒف ىودع نم ةياقولل ةيوعوتلأ ةيصسيصسحتلأ تÓم◊أ
حئاصصنلأ Ëدقت عم ةيصسيصسحتلأ تايوطŸأ عيزوت اهلÓخ ” نيأأ
تÙÓأ باحصصأأ أذكو ÚنطأوŸأ ةدئافل ةيرورصضلأ تأداصشرإ’أو
نم ةيئاقولأ Òبأدتلاب مأزتل’أو ديقتلل مهوعدت يت-لأ ة-يرا-ج-ت-لأ
،ةفاظنلأ تأءأرجإأ ذا-خ-تا-ب ا-ه-ن-م ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-صس ،ة-ح-ئا÷أ
لاكصشأأ لك يدافت ةرورصض ،ةيئاقولأ تامامكلل عصسأولأ لامعتصس’أ
ÚنطأوŸأ ةوعد عم ةنمآ’أ ةيئاقولأ ةفاصسŸأ مأÎحأو تاعمجتلأ

‘ ثوكŸأو ءاقبلل ةلصصأوتم تلأزام يتلأ تأردابŸأ هذه لÓخ

ىلع ةوÓع ،مهرصسأ’و مهل انمآأو اعينم انصصح اهرابتعاب مهلزانم
ةلصصلأ تأذ تأردابŸأ نم ديدعلأ ‘ ةي’ولأ نمأأ حلاصصم ةكراصشم
ةدئافل يقأو عا-ن-ق0001 نم ديزأأ عيزوتب اهنم ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-صس
.ÚنطأوŸأ
اهتقلطأأ يتلأ ةينطولأ ةلم◊أ راطإأ ‘ ةي’ولأ نمأأ حلاصصم تمظنو
فلكي Òطÿأ فوقولأ راعصش ت– ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ
فلتfl ىوتصسم ىلع كلذو ةيوعوت ة-ي-صسي-صس– تÓ-م-ح Òث-ك-لأ
.رئأز÷أ ديÈلأ بتاكمو كونبلأو نكامأ’أ

ـه.م ^
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يفحشص ر“ؤوم ‘ ةيجراÿأ ريزو لاقو ^
ىلع فرورفل يشسورلأ هÒظن عم كÎششم
نأأ كانه ¤أ اهب موقي يتلأ ةرايزلأ سشماه

ةيرابجإأ ىلع ات-ق-ف-تأ ا-ي-شسورو ر-ئأز÷أ ““
بر-قأأ ‘ ا-ي-ب-ي-ل ‘ را-ن-لأ قÓ--طإأ ف--قو
فقوم““ قايشسلأ سسفن ‘ أدد‹ ““لاجآلأ
حوأر-ت ي-ت-لأ ة-مزلأ هذ--ه هاŒ ر--ئأز÷أ

ل““ هنأأ حرشص ثيح ““تأونشس9 ذنم اهناكم
عفأدŸأو تابابدلأ ةغلب ةيبيللأ ةمزÓل لح
¤أ ةدوع-لأو رأو◊أ Èع نو-ك-ي ا-ه-ل-ح ل-ب

فأرطألأ عيم-ج Úب تا-شضوا-فŸأ ة-لوا-ط
.““قيقششلأ يبيللأ بعششلل ةلثمŸأ
رئأز÷أ““ نأأ ة-ب-شسا-نŸا-ب مودا-قو-ب زر-بأأو
لشصأوتلأ ديطوت ىل-ع ا-ت-ق-ف-تأ و-ك-شسو-مو
مدق ثيح ““يبيللأ ف-لŸأ نأا-ششب ا-م-ه-ن-ي-ب
ى--ل--ع ا--ي--شسور--ل ر--ئأز÷أ تأر--ك---ششت
رئأزجلل اهتمدق يتلأ ةيبطلأ تأدعاشسŸأ

Ÿأ ة-ي-ح-شصلأ ة-مزألأ ة-ه-جأوŸةلث-م-ت ‘
هÒظن موداقوب أانه امك انوروك ءابو يششفت

ي-ت-لأ تÓ-يد-ع-ت-لأ حا‚ ى-ل-ع فور--فل
ى-ل-ع Úتو-ب ي-شسور-لأ سسي-ئر-لأ ا-ه--جردأأ
 .يرا÷أ ةيليوج رهشش علطم روتشسدلأ

يروف فقو ¤إأ وعدي فورفل
ايبيل ‘ رانلأ قÓطإل

ةيجراÿأ نوؤو-ششلأ ر-يزو ا-عد ه-ت-ه-ج ن-م
ءاعبرلأ سسمأأ فورفل ي-غÒشس ي-شسور-لأ

Ãطإل يرو-ف ف-قو ¤إأ و-ك-شسو-Óرا-ن-لأ ق
قÓطنÓل ايبيل ‘ ةيلاتقلأ تايلمعلأ لكلو
لماشش يشسا-ي-شس ي-ن-طو رأو-ح ‘ ا-هد-ع-ب
‘ فور-فل لا-قو .ة-مزلأ ن-م جور-خ-ل--ل

نوؤوششلأ ريزو عم كÎششم يفحشص ر“ؤوم
مو-ق-ي يذ-لأ مودا-قو-ب يÈشص ة-ي--جراÿأ
‘ انددشش ددقل ““ ايشسور ¤أ لمع ةرايزب
عمو ةيبيللأ فأر-طلأ ل-ك ع-م ا-ن-تلا-شصتأ

Úلعافلأو ىرخلأ لود عمو ا-ي-ب-ي-ل نأÒج
لك فقوو رانلأ قÓطإأ فقو ىلع Úيلودلأ
لبق ¤وأأ ةلحرمك ة-ي-لا-ت-ق-لأ تا-ي-ل-م-ع-لأ

Œأ ةنجللأ لمع ديدŸششÎدئأز ةشسمخ ةك
ي-شسا-ي-شسلأ رأو◊أ قÓ-طإأ ل-ب-قو ة-شسم-خ

قطانŸأ لك ةكرا-ششÃ ل-ما-ششلأ ي-ن-طو-لأ
ي-ئا-ه-ن-لأ فد-ه-لأ““ نأأ د-كأأو .““ة-ي-ب-ي-ل--لأ
ةدايشسلأ ةداعإأ وه ةيلمعلأ هذهل وجرŸأو
““ايبيل يشضأرأأ ةمÓشسو ةدحو ةداعإأو ةيبيللأ

ذيفنتب رئأز÷أو ايشسور مأزتلأ ““ ¤إأ أÒششم
flلرب ر“ؤوم تاجرÚ سسل‹ اهرقأأ يتلأ

تشسيل““ هنأأ ى-ل-ع أد-كؤو-مو ““›ود-لأ ن-ملأ
- ةيشسور ةي-ئا-ن-ث ق-ير-ط ة-طرا-خ كا-ن-ه
.““ةيبيللأ ةمزÓل ةشصشصfl ةيرئأزج
و-ك-شسو-مو ر-ئأز÷أ نأأ فرور-فل ع--با--تو
ةكأرششو ةبيط ةيدو تا-قÓ-ع ا-م-ه-ط-بر-ت
هدÓ-ب ما-م-ت-هأ أد-كؤو-م ،ة-ي--ج--ي--تأÎشسأ
ميلعتلأو عافدلأ تاعاطق ‘ رامث-ت-شسلا-ب
 .رئأز÷اب داشصتقلأو
ةŸاكم دعب يتأا-ت ةرا-يز-لأ هذ-ه نأأ ر-كذ-ي

ديÛأ دبع ناشسيئرلأ نم ةماه ة-ي-ف-تا-ه
ناشسيئرلأ أدكأأ Úح Úتوب ÁÒدÓفو نوبت

قيشسنتلأ ةلشصأوم ىلع امه-مز-ع ا-ه-لÓ-خ
أديعب ايملشس ةيبيللأ ةمزلأ ل◊ رواششتلأو

‘ عشضولأ دق-ع-ي ي-ب-ن-جأأ ل-خد-ت يأأ ن-ع
.ةقطنŸأ

م ناوسضر ^

تاطلصسلأ ““تأءأرتفأ““ سسكع عراصشلاب يفوت اهنبأ نأأ تدكأأ

تاحيرسصت بذكت ““مركأا““ باسشلا ةدلاو
ةيكيجلبلا ةطرسشلا

 رئأزجلاب رامثتصسÓل امامتهأ يدبت ايصسور

 تابابدلاب ةيبيللا ةمزألل لح لبقت نل رئاز÷ا :موداقوب
رئأز÷أ Úب رواصشتو قيصسنت دوجو نع وكصسوم نم موداقوب يÈصص ،ةيجراÿأ نوؤوصشلأ ريزو فصشك
لبقت نل يتلأ ةيبيللأ ةمزألأ اهنم ةقطنŸأ ‘ تا-مزألأو ة-ي-لود-لأ ا-يا-صضق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ لو-ح ا-ي-صسورو
يرئأز÷أ باششلأ ةدلأو Êوتيز ةخيلز تبذك ^ .تاصضوافŸأو رأو◊اب لب حÓصسلأو تابابدلأ ةغلب اهلح رئأز÷أ

““مركأأ““ ةيكيجلبلأ بريوتنأأ ةنيدم ‘ ‘وت يذلأ
قلعت اميف ،ةيكيجل-ب-لأ ة-طر-ششلأ تا-ح-ير-شصت
لبق ةقيقد02 ةدŸ هششاعنإل تلواfi ءأرجإاب
ةدكؤوم ،ةجرح ةلاح ‘ ىفششتشسŸأ ¤إأ هلقن
.““بذك ‘ بذك““ هنأاب
‘ ““مر-كأأ““ با-ششلأ ة-ي--ح--شضلأ ةد--لأو تلا--قو
نم أددع نأأ ““زوين ياكشس““ اهتلقن تاحيرشصت
لأزتل ةيواشسأاŸأ ةافولاب ةقلعتŸأ ليشصافتلأ

ة-يأور-ب ا-ه-عا-ن-ت-قأ مد-ع ةد-كؤو-م ،ة-شضما--غ
ةيششحولاب فشصو يذلأ ثدا◊أ نع تاطلشسلأ
تراثأأ ةثداح ‘ ،اشضرأأ هحرطو هدي-ي-ق-ت د-ع-ب
لتقم ناهذألأ ¤إأ تداعأأو ،نيÒثك بأرغتشسأ
جرو-ج ي-ق-ير-فإأ ل-شصأأ ن-م ي-كÒمألأ با-ششلأ

نكل ،ةشضماغ ةيشضقلأ نإأ Êوتيز تلاقو .ديولف
تلا-ق ا-م-ك ،ةا-ي◊أ قرا--ف--ي ⁄ مر--كأأ ي--ن--بأ
‘ ‘و-ت ا‰إأو ،ى-ف-ششت-شسŸأ ‘ ،تا-ط--ل--شسلأ
5 لبق ايدشسج هيل-ع أود-ت-عأ““ ا-مد-ع-ب عرا-ششلأ

- ةÒششم ،““ىفششتشسŸأ ¤إأ هلق-ن ن-م تا-عا-شس
نم بلط اهنبأ نأأ ¤إأ ،-ردشصŸأ تأذ بشسح
نأأ لبق ،““ءاŸأ نم اشسأاك““ ىهقم ‘ لمعت ةديشس
متيل هئاقدشصأأ دحأأ Úبو هن-ي-ب را-ج-شش ع-لد-ن-ي

اهرشصانع ماقو تءاج ي-ت-لأ ،ة-طر-ششلأ غÓ-بإأ
ناك امنيب هيدي أولبكو ،سضرألأ ىلع مركأأ حرطب

ناكو ةطرششلأ دأرفأأ عم ملكت ثيح ،ايح لأزي ل
عيطتشسي ل““ هنإأ مهل لاقو هيمدقو هيدي كرحي
نم طقف Êاعي ناك مركأأ نأأ تفششكو .““سسفنتلأ

مدعو هتجوز نم هقÓط دعب ةيل-ئا-ع ة-ل-ك-ششم
ايشضاير ناك هنإأو ،ةدلولأ ةثيدح هتلفطل هتيؤور

Áةيداعلأ بابششلأ ةايح سسرا.
ابيط ناك ينبأ““ اهعومد طشسو ةدلأولأ تفاشضأأو
ليكوتب تماق اهنأأ تفششكو ،““همأاب أرابو انونحو

fiاكيجلب ‘ ةيرشصنعلأ اياشضقب سصشصختم ما،
.رمألأ ةقيقح دكؤوت أروشص كلتÁ هنأأو
‘ ماعلأ يعدŸأ بتكم ح-ت-ف د-ق-ف ،Òكذ-ت-ل-ل

باششلأ ةافو ‘ ايئاشضق اقيق– بريوتنأأ ةنيدم
ةروششنم تاطقل هتر-ه-ظأأ ا-مد-ع-ب ،ير-ئأز÷أ

ىلع ىقلم يعامتجلأ لشصأوتلأ ل-ئا-شسو ى-ل-ع
.هرهظ ىلع نايطر-شش م-ث-ج-ي ا-م-ن-ي-ب ،سضرألأ
لواحي ناك ““ باششلأ نإاف ثدحتŸأ بشسحبو

امدنعو ،““ةياغلل ابرطشضم ناكو ،سسانلأ برشض
هيدل أودجو ،ثدا◊أ ناكم ¤إأ طابشضلأ لشصو
““Òثأا-ت ت–““ ه-نأأ أد--بو ،سسأأر--لأ ‘ ة--با--شصإأ
ع.ي ^ .تأردıأ

ةيفانئتشسلأ ةيئان÷أ ةمكÙأ سسمأأ تلشصف ^
Ãسسيئر لتقم ةيشضق ‘ نأرهو ءاشضق سسلج

وعدŸأ تليشسمشسيت ةيلوب Òمألأ جر-ب ة-يد-ل-ب
يتلأ ةيباهرإلأ ةعام÷أ هتلاتغأ يذلأ ““ب.ع““
ى-ل-ع ط-ششن-ي يذ-لأ ““ب.ع““ و-عدŸأ ا-هدو-ق-ي

أوماق ثيح نواششلأو روم-ع-لأ لا-ب-ج ىو-ت-شسم
هتثجب أولّكني نأأ لبق سصاشصرلاب ا-ي-مر ه-ل-ت-ق-ب
أولشصف نأ دعب ةباغلأ ‘ ةيمرم اهوكرت يتلأ
.هدشسج نع هشسأأر
‘ طأرخنلأ ةيانج ›ا◊أ مه-ت-م-ل-ل ته-جوو

عم يدمعلأ لتقلأ ،ةحلشسم ةي-با-هرإأ ة-عا-م-ج
ب هتنأدإأ ت“ ثيح ،دشصÎلأو رأرشصلأ قبشس
ةباينلأ تشسمتلأ نأ دعب ،ذفان انجشس تأونشس01
.ةنشس51 ةبوقع ةماعلأ
¤إأ دوعت يهف ةيشضقلأ ليشصافت سصخي اميف امأأ

كردلأ ةبيتك تقلت امدنع ،È 4102مفون32
هدافم ÚنطأوŸأ فر-ط ن-م ا-غÓ-ب ي-ن-طو-لأ
قلطنتل ،ةكشسلأ دأو ةياغ-ب ي-مر-م سسأأر دو-جو
سسيئرل اهناب Úبت نيأ ناكŸأ Úع ¤إأ ةÒخألأ

كردلأ رشصانع اهرثإأ ىلع رششابتل Òمألأ ةيدلب
ةقطنŸأ طيشش“ دعبو .فلŸأ ‘ ق-ي-ق-ح-ت-لأ
نأاب Úبت تاŸاكŸأ ةحير-شش ى-ل-ع أدا-م-ت-عأو
،هب مئأد لاشصتأ ىلع ناك ›ا◊أ مهتŸأ قيقشش

ىلع ةيمأرجإلأ هتايلمع ذيفنتل ط-ط-خ ثي-ح
هطروت نع كيهان ،دشسافلأ ماظنلأ نأأ رابتعأ

‘ Œفوف-شص ‘ با-ب-ششلأ ن-م د-يد-ع-لأ د-ي-ن
.سشعأد يباهرإلأ ميظنتلأ
ةعام÷أ نأاب Úبت تا-ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل ة-ل-شصأو-مو
أوجردتشسأ ›ا◊أ مهتŸأ مهيف اÃ ةيباهرإلأ
نأاب هغلبأأ نأأ دع-ب ي-عأر ةد-عا-شسÃ ة-ي-ح-شضلأ
وهو رج◊أ ةدعق نم برقلا-ب ة-ه-ئا-ت هرا-ق-بأأ

نويباهرإلأ هئجافيل هتعرزم نم بيرق ناكم
فيقوت متيل ،هتثجب ليكنتلأو هيلع رانلأ قÓطإاب
ركنأأ نيأأ ،ةلأدعلأ ىلع هتلاحإأو هيف هبتششŸأ
ةمئاق اهنأأ ةجحب هيلإأ ةهجوŸأ مهتلأ مهتŸأ

¤إأ رداغ هنأأ امك ه-ق-ي-ق-شش تا-ح-ير-شصت ى-ل-ع
يتلأ ةÁر÷أ عوقول ›أوŸأ مويلأ ‘ ةمشصاعلأ
شسانيإا م ^ .ŸÒأ اهتيحشض حأر

ةذفان ةفوقوم رهصشأأ3 اهنم ،اصسبح رهصشأأ6ـب رأردأأ ةكمحم امهتنأدأأ
نجسسلا نارداغي ىسسوم يديسسو يريداق نايكارحلا ناطسشانلا

ىشسوم يديشس دمحأأو Úشساي يريداق ،ءاعبرألأ سسمأأ ءاشسم  ،رأردأأ ةيلو ‘ نوميميت ةمكfi ،تنأدأأ ^
،ىشسوم يديشسو يريداق ،ÚمهتŸأ ةمكÙأ تأأرب دقو.ذافنلأ ةفوقوم رهششأأ3 اهنم ،رهششأأ6 ةبوقعب
ةماعلأ ةباينلأ تناكو.ةينطولأ ةدحولاب سساشسŸأ مهت نم ،بون÷أ ‘ يبعششلأ كأر◊أ ‘ ناطششان امهو
يريداق رداغ ،يئاشضقلأ مكحلل أذيفنتو.ÚمهتŸأ قح ‘ ةذفان انجشس تأونشس01 ةبوقع تشسمتلأ دق
ر م ^.ةبوقعلأ امهذافنتشسأ دعب سسمأ ءاشسم ةيباقعلأ ةشسشسؤوŸأ ىشسوم يديشس دمحأأو Úشساي

fiرارد دلاخ ةمكاÊ، نثإلا ششوطيمحو يبرعلا نبÚ اŸلبق
Êرأرد دلاخ يفحشصلأ ةمكاfi ةشسلج ةمشصاعلأ رئأز÷أ ‘ دمfiأأ يديشس ةمكfi ت‹رب ^

دجأوتيو .يرا÷أ ةيليوج72 موي سشوطيمح ناميلشسو يبرعلأ نب Òمشس Úيشسايشسلأ Úطششانلأو
،ةينطولأ ةدحولاب سساشسŸأ اهنم مهت هيجوت دعب سسرام92 موي ذنم تقؤوŸأ سسب◊أ ‘ Êرأرد
¤إأ ةراششإلأ ردŒو .عيباشسأأ ةثÓث ذنم تقؤوŸأ جأرفإلأ نم سشوطيمحو يبرعلأ نب دافتشسأ امنيب
8 موي ةمشصاعلأ رئأز÷أ طشسو ةيبعشش ةÒشسم ‘ مهدجأوت ءانثأأ مهفيقوت ” ةثÓثلأ ÚمهتŸأ نأأ

ر م ^ .يشضاŸأ سسرام

 يديبعل ةيدان ةقباصسلأ ةفاقثلأ ريزو لبق نم ىوكصش رثإأ
 دحألا اذه ششار◊ا ةمكfi مامأا يدوج لولجو نونح ةزيول

ءا-شضق سسلÛ ما-ه--تلأ ة--فر--غ تل--جأأ ^
يشسايشسلأ طششانلأ فلم ‘ لشصفلأ ةمشصاعلأ
امدعب لبقŸأ ءاعبرلأ موي ¤إأ را-ك-ن د-ي-ششر

مهلكوم نع تقؤوŸأ جأرفإلاب هوماfi بلاط
هل ÚتهجوŸأ Úتمهتلأ ‘ رظنلأ ةداعإأ عم
ةئيه ةناهإأو فنعلأ ى-ل-ع سضير-ح-ت-لأ ي-هو

ددششو  .تابوقعلأ نوناق بجوÃ ة-ي-مو-م-ع
ىشضق دق مهلكوم نأأ ىلع زاكن ديششر عافد
‘ هلاقتعأ ” نأ ذنم نجشسلأ ‘ ةÈتعم ةÎف
ويديف هرششن ةيفلخ ىلع طرافلأ Èمشسيد40
¤إأ هيف وعدي ،كوبشسيف ىلع هتحفشص ىلع
يذلأ ديد÷أ تاقورÙأ نوناق رير“ عنم

لوألأ ريزولأ نمز ‘ هيلع ةقداشصŸأ ت“
مهلكوم نأ نيدكؤوم يودب نيدلأ رون قباشسلأ

نم ررشضتم يرئأزج نطأومك هيأأر نع Èع

يتلأ ةيطأرقوÁدلأ راطأ ‘ ةيلاŸأ نوناق
نيدكؤوم Òبعتلأ ةيرحو دÓبلأ Úنأوق اهرقت
ويديفلأ أذه ‘ ةل-م-ع-ت-شسŸأ تأرا-ب-ع-لأ نأ
ىلع سضير– اهنأأ ىلع اهف-ي-ي-ك-ت ” ي-ت-لأو
اهب عباتŸأ مهتلأ ¤أ ةلشصب ت“ ل ،فنعلأ
رأرق ¤أ نو-ماÙأ قر-ط-تو .زا-ك-ن د-ي-ششر

يت-لأ ة-ق-با-شسلأ ة-شسل÷أ ‘ ما-ه-تلأ ة-فر-غ
لجأأ نم قيقحت-لأ ي-شضا-ق-ل ف-لŸأ تدا-عأأ
رأرق ةيفلخ ىلع ي-ل-ي-م-ك-ت ق-ي-ق– ءأر-جإأ
زاكن د-ي-ششر ة-ي-شضق ف-ن-شص يذ-لأ ة-لا-حإلأ
نع جأرفلأ بلطب أوك-شس“ ا-م-ك ،ة-يا-ن-ج-ك
عاشضوأأ نم هتاناعم ةجحب زاكن ديششر مهلكوم
تلجأأ دقو أذه .نجشسلأ ‘ ةب-ع-شص ة-ي-ح-شص
ءاعبرلأ ¤إأ مك◊اب قط-ن-لأ ما-ه-تلأ ة-فر-غ
ناوسضر دمfi ^ .لبقŸأ

لامعلأ بز◊ ةماع-لأ ة-ن-ي-مألأ تف-ششك ^
ةمكfi مامأ ا-ه-لو-ث-م ن-ع نو-ن-ح ةز-يو-ل
يدوج لولج بز◊أ بئان ةقفر سشأر◊أ

اهدشض اهتعفر ةيئاشضق ىوعد ةيفلخ ىلع
بزح نع بئانلأو ةقباشسلأ ةفاقثلأ ريزو

 .يديبعل ةيدان ينطولأ ريرحتلأ ةهبج
ىلع رششن ويدي-ف ‘ نو-ن-ح ةز-يو-ل تلا-قو
اهنأأ لامع-لأ بز◊ ة-ي-م-شسر-لأ ة-ح-ف-شصلأ

ةمكfi مامأأ لبقŸأ د-حألأ مو-ي ل-ث-م-ت-شس
ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو ىو-ك-شش د--ع--ب سشأر◊أ
 .يديبعل ةيدان ةقباشسلأ
ىلع رششن ويدي-ف ‘ نو-ن-ح ةز-يو-ل تلا-قو
ىلع لامعلأ بز◊ ة-ي-م-شسر-لأ ة-ح-ف-شصلأ
بئانلأو بز◊أ ‘ اهليمز نأأ كوبشسيافلأ
مامأأ اشضيأأ لثميشس يدوج لولج ناÈŸلاب
ىوكشش دعب مداقلأ سسيمÿأ موي يشضاقلأ

 .اشضيأأ ةقباشسلأ ةفاقثلأ ريزو نم
ىلع قيلعتلأ لامعلأ بزح ةميعز تشضفرو
يدوج لولج اهبئانلو اهل ةلأدعلأ ءاعدتشسأ

تمدقت يتلأ ىوكششلأ نأأ سسفن ‘ ةركذم
تناك يديبعل ةيدان ةقباشسلأ ةر-يزو-لأ ا-ه-ب
لÓ-خ ا--ه--ب تلدأأ تا--ح--ير--شصت بب--شسب

بئانك ةيباخ-ت-نلأ ا-ه-ما-هŸ ا-ه-ت-شسرا‡
م ناوسضر ^ .ينطولأ يبعششلأ سسلÛاب

 مداقلأ Èمصسيد اهنع فصشكلأ راظتنأ ‘
 داسسفلا ةحفاكŸ ةيجيتاÎسسا هاŒ هيأار ءادبإا نم نطاوŸا Úك“

نم ةياقولل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر فششك ^
ةئيهلأ نأأ روك قراط هتح-فا-ك-مو دا-شسف-لأ

مهيأأر ءأدبإل Úنطأومل-ل لاÛأ ح-ت-ف-ت-شس
ةيجيتأÎشسÓل يديهم-ت-لأ عور-ششŸأ لو-ح

يتلأ داشسفلأ ةحفاكŸ ةديد÷أ ة-ي-ن-طو-لأ
مداقلأ Èمشسيد رهشش اهنع فششكلأ متيشس
ع-قوŸأ ى-ل-ع ة-ب-شصن-م لÓ-خ ن--م كلذو
ةئيهلأ سسي-ئر لا-قو .ة-ئ-ي-ه-ل-ل ÊوÎك-للأ

ةيلودلأ ةينقتلأ ةششرولأ ماتخ ‘ روك قراط
ةحفاكŸ ةينطولأ ةي-ج-ي-تأÎشسلأ دأد-عإل
نو--ي--لود--لأ ءأÿÈأ سضر--عو ،دا--شسف--لأ
ةيلود-لأ تا-شسشسؤوŸأ ف-ل-تÚ ıل-ث-مŸأ

لوح يديهمتلأ عورششŸأ لوح مهتاماهشسإأ
داشسفلأ ةحفاكŸ ةينطولأ ةي-ج-ي-تأÎشسلأ
متيشس هنأ ةيئاهنلأ هتلحرم ‘ دجوي يذلأ

هذ-ه ‘ ه-يأأر ءأد-بأ ن--م ن--طأوŸأ Úك“
ىلع ابيرق حرطتشس ي-ت-لأ ة-ي-ج-ي-تأÎشسلأ
ةشصنم لÓخ نم ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-شسلأ
ةقداشصم دعبو ةئيه-ل-ل ÊوÎك-لإلأ ع-قوŸأ
عورششŸأ Ëدقت متيشس ،اهيل-ع تا-ط-ل-شسلأ
ةيئاهنلأ ةخشسنلأ ةغايشصب لفكتتشس ةن-ج-ل-ل
فششكلأ متي نأأ ىلع ةي-ج-ي-تأÎشسلأ هذ-ه-ل

مويلأ ةبشسانÃ مدا-ق-لأ Èم-شسيد ‘ ا-ه-ن-ع
مويل فداشصŸأ داشسفلأ ةحفاكŸ يŸاعلأ

هذ--ه جرد--ن--ت ةرا--ششإÓ--ل  .Èم--شسيد9
رئأزج““ ةيكيمانيد نم-شض ة-ي-ج-ي-تأÎشسلأ

ةشسمخ ىلع زك-تر-تو ““دا-شسف نود ةد-يد-ج
fiةقلخأأو ة-ي-فا-ف-شش ي-هو ة-ي-شسا-شسأأ روا

ع-م-تÛأ ة-كرا-ششمو ة-ي-مو-م-ع-لأ ةا-ي◊أ
نم ة-يا-قو-لأ ‘ مÓ-عإلأ ل-ئا-شسوو ÊدŸأ
عاطقلأ ةهأزنو ةيقرتو هتحفاكمو داشسفلأ
تائيه تأردقو رود زيز-ع-تو يدا-شصت-قلأ
داشسفلأ ةحفاك-م ‘ ة-لأد-ع-لأو ة-ب-قأرŸأ
ل-ي-شص–و ›ود-لأ نوا-ع-ت-لأ ¤إأ ة-فا--شضإأ
.ةدشصرألأ

 ناوسضر م ^

85لأ اهديع ةبصسانÃ ةئنهت ةلاصسر ‘
 ةطرسشلا زاهج روطتب ديسشي ةحيرقنسش قيرفلا

يبعششلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر أانه ^
ءاعبرألأ سسمأأ ةحير-ق-ن-شش د-ي-ع-شسلأ ق-ير-ف-لأ
85لأ ىركذلأ ةب-شسا-نÃ ة-ير-ئأز÷أ ة-طر-ششلأ
ةنشس لك نم ةيليوج22ل ةقفأوŸأ اهشسيشسأاتل

هتققح يذلأ Òبكلأ روطتلأ ىو-ت-شسÃ ا-هو-ن-م
يذلأ نيوكتلأ ةيعون لشضفب ةيرئأز÷أ ةطرششلأ
.ةÒخألأ تأونشسلأ ‘ اهدأرفأل نقلي حبشصأأ
هيناهتب هل ةلاشسر ‘ ةحيرقنشش قيرفلأ مدقتو
¤إأ هلÓخ نمو ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدŸأ ¤إأ
ةبشسانŸاب ةطرششلأ يمدخت-شسمو دأر-فأأ ة-فا-ك
نطولل نافرع اه-ب لا-ف-ت-حلأ نأأ Èت-عأ ي-ت-لأ
أوبهو نيذلأ زاه÷أ ءاشسنو لاجر تا-ي-ح-شضت-ب
نافتو قدشص لكب مهبجأو ءأدأأ ليبشس ‘ مهشسفنأأ

ةيامحو نطأوŸأو نطولأ ن-مأأ ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح
ةيفاعلأو ةحشصلأ روفوم مهل اينمتم هتاكلت‡

فنك ‘ راهدزلأو يقرلأ مأود زيزعلأ اندلبلو
ن-شساfi ن-م ه-نأأ أزÈم رأر-ق-ت-شسلأو م-ل--شسلأ
ةليلق عيباشسأأ دعب ديعلأ أذه يتأاي نأأ فدشصلأ

ءأدهشش سسواششألأ انلاطبأأ تافر عاجÎشسأ نم
ةطرششلأ زاهج رودب أديششم ةيبعششلأ تاموقŸأ

ةيلم-ع-لأ أد-كؤو-م ي-خ-يرا-ت-لأ زا‚لأ أذ-ه ‘
اهيف تمهاشس يتلأو سسيياقŸأ لكب ةحجانلأ
نم يتلأو ةيفأÎحأو ة-ي-لا-ع-ف ل-ك-ب ة-طر-ششلأ

يذلأ Òبكلأ روط-ت-لأ ىو-ت-شسÃ هو-نأأ ا-ه-لÓ-خ
ةيعون لشضف-ب ة-ير-ئأز÷أ ة-طر-ششلأ ه-ت-ق-ق-ح

زاه-ج دأر-فأل ن-ق-ل-ي ح-ب-شصأأ يذ-لأ ن-يو-ك-ت-لأ

ل-شضف-ب ةÒخألأ مأو--عألأ هذ--ه ‘ ة--طر--ششلأ
أردقمو اهئاشسنو اهلاجر تايحشضتو تأدوه‹

‘ ةبوؤودلأ مهتأزا‚إأو مهدوهج ايلاع أريدقت
هنمأأ ىلع ظا-ف◊أو ن-طأوŸأ ة-مد-خ ل-ي-ب-شس
هلمأأ نع ةحيرقنشش قيرفلأ برعأأو هتاكلت‡و

يتلأ ةطرششلأ رشصانع حأرفأأ هللأ Ëدي نأأ ‘
نأأو ر-ئأز÷أ حأر-فأأ ن-م --لا-ق ا-م-ك-- ي--ه
ةليبنلأ مهماهم ءأدأل مهل ايونعم أزفاح اهلعجي
ن-طو-ل-ل ة-مد-خ ة-ي-فأÎحأو سصÓ-خإأ ل--ك--ب
عفرو Èم-فو-ن ل-ي-ج د-ه-ع-ل ءا-فوو ن-طأوŸأو
.ةديدج رئأزج ءانب ‘ يدحتلأ

م ناوسضر^

ىلفدلا Úعب تارجفتŸا تادعمو ةيديلقت ةلبنق Òمدتو فسشك
ءاعبرألأ سسمأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزو تدكأأ ^

تفششك يبعششلأ ينطولأ سشي-ج-ل-ل ةزر-ف-م ““ نأأ
ثحب ةيلمع لÓخ ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ترمدو
ةيركشسعلأ ةيحانلا-ب ى-ل-فد-لأ Úع-ب ط-ي-شش“و
تأدعمو دأومو عنشصلأ ةيديلق-ت ة-ل-ب-ن-ق ¤وألأ
.““تأرجفتŸأ دأدعإأ ‘ لمعتشست
،باهرإلأ ةحفاكم راطإأ ‘ ““ هنأأ نايبلأ ‘ ءاجو
يبعششلأ ينطولأ سشيجلل ةزرفم ترمدو تفششك
تأدعمو دأومو عن-شصلأ ة-يد-ي-ل-ق-ت (10) ةلبن-ق
¤إأ ةفاشضإلاب ،تأرجفتŸأ دأدعإأ ‘ لمعتشست

لÓخ كلذو ،ةششرفأأو ة-شسب-لأأو ة-ي-ئأذ-غ دأو-م
ةيحانلاب ىلفدلأ Úعب طيشش“و ثحب ة-ي-ل-م-ع
بيرهتلأ ةبراfi راطإأ ‘و .““¤وألأ ةيركشسعلأ
ةكÎششم ةزرفم تف-قوأأ ،ة-م-ظ-نŸأ ةÁر÷أو
ةيحانلاب ناشسملتب يبعششلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل
تزجحو تأردfl راŒ (90) ةيناثلأ ةيركشسعلأ
ةيحايشس تابكرم (40)و سسولهم سصرق (6519)
اميف ،ميتنشس نويلم (902) ـب ردقي ›ام غلبمو
(10) اشصخشش ينطولأ كرد-لأ ر-شصا-ن-ع ف-قوأأ

ةدحو (06921) ـب ةلمfi (10) ةنحاشش Ïم ىلع

ةيحانلاب ة-يا-ج-ب-ب تا-بور-ششŸأ ف-ل-تfl ن-م
ةيحانلابو ىرخأأ ةهج نم .ةشسماÿأ ةيركشسعلأ
سشيجلل ةزرفم تفقوأأ ،ةشسدا-شسلأ ة-ير-ك-شسع-لأ
(81) ،راتfl ي-جا-ب جÈب ،ي-ب-ع-ششلأ ي-ن-طو-لأ

ةيعابر تابكرم Ê (80)امث تطبشضو اشصخشش
قراطم (30)و ةيئابرهك تأدلوم (50)و عفدلأ

Òغ بيقنتلأ تا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م-ع-ت-شست ط-غ-شض
(52) فيقوت ” Úح ‘ ،بهذلأ نع عورششŸأ

نإاب ةفلتfl تايشسنج نم يعرشش Òغ أرجاهم
ر كلام ^ .مأزق

 رئأز÷أ ءاصضق سسل‹ ماهتأ ةفرغ
 مداقلا ءاعبرألا ¤إا زاكن ديسشر فلم ‘ رظنلا ليجأات

ةباغلأ طصسو هيمرو هدصسج نع هصسأأر لصصفب هتعومجم ةقفر ماق
ةيدلب ““Òم““ لاتغا يباهرإل انجسس تاونسس01

تليسسمسستب Òمألا
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سسي--ئر ،ة--بار--عو---ب Úشسح ح---شضوأاو ^
Úيرئاز÷ا Úلقانلل ةي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا
(ATNO) ‘ رجفلا““ ـب يفتاه لاشصتا““،
Úلقانلل ةي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا ن-م Ó-ك نأا
و را-ج-ت-ل-ل ما-ع--لا دا–لاو  Úير--ئاز÷ا
ين-طو-لا دا–لا و Úير-ئاز÷ا Úي-فر◊ا
ي-ن-طو-لا دا–لاو Úل-قا-ن-ل-ل ير--ئاز÷ا
دعب تجرخ ““ ةر-جألا تارا-ي-شس ي-ق-ئا-شسل
ةنيدÃ مهعمج يذ-لا ي-ن-طو-لا ى-ق-ت-لŸا
نأا هيف درو نايبب7102 ‘ سسابعلب يديشس
نم Ìكأا تزجح نمألاو كرام÷ا حلاشصم““
ىلع ““608 وجيب““ فنشص ن-م ةرا-ي-شس002
تاقيقحتلا را-طا ‘ ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسŸا
مارجا تاكبشش فششكل ةحوتفŸا ةيئاشضقلا
¤ا تا-ب-كرŸا لا--خدا لا‹ ‘ ط--ششن--ت
ةينونا-ق Òغ قر-ط-ب ن-طو-لا سضرأا ل-خاد
““ÚنطاوŸا Úب ةيداع ةفشصب اهلوادتل
ةبارعوب Úشسح فاشضأا امك ىقتلŸا جرخو
ةيشضقلا ‘ رظنلا ا-هزر-بأا بلا-ط-م ةد-ع-ب
تا-ب--كرŸا ن--م ف--ن--شصلا اذ--ه ع--شضوو
ىلعو ةيئاشضقلا ةباقرلا ت– ““ةهوبششŸا““
لÓخ نم اهيكلام Úشص–و قيقحتلا ةمذ
مرج اياحشضلا سضوعي Úمأات ماظن ثادحا
.لايتحلاو بشصنلاو سشغلا
Úلقانلل ةينطولا ةمظنŸا سسيئر حشضوأاو
اذه دع-ب ” ه-نأاÚ““”ATNOيرئاز÷ا
لوألا ريزولا ةلشسار-م ةر-ششا-ب-م ى-ق-ت-لŸا
لول-ح دا-ج-يل ، ي-ح-يوأا د-م-حأا ق-ب-شسألا
Ÿا نم عو-ن-لا اذ-ه ي-ك-لاŸةشصاخ تابكر
يقب فلŸا نأا Òغ ةرجألا يقئاشس مهنم
تردوشص تقو ‘ ، نلا د◊ هناكم حواري
ا--م ، ““608 وجي-ب“ تارا-ي-شس ن-م فللا
Úلقانلل ةينطولا ةمظنŸا ةيقيشسنت رطشضا
را-ج-ت-ل--ل ما--ع--لا دا–لا و  Úير--ئاز÷ا
ينطولا دا–لا و Úيرئاز÷ا Úيفر◊او
ي-ن-طو-لا دا–لا و Úل-قا-ن-ل-ل ير-ئاز÷ا
ادد‹ ، ““ ةر-جألا تارا--ي--شس ي--ق--ئا--شسل
سسي-ئر-ل ه-ت-ه--جو ر--خا نا--ي--ب راد--شصإل
لقن-لا ر-يزوو لولا ر-يزو-لاو ة-يرو-ه-م÷ا

هنم ةخشسن ىلع ““رجفلا““ تلشص– ›ا◊ا
،ةيشضقلا تاي-ث-ي◊ ه-ي-ف تقر-ط-تو ،سسمأا
تارا-ي-شس با--ح--شصأا““ نأا ى--ل--ع ةدد--ششم
يتلا تاقياشضŸا ن-م نو-نا-ع-ي ““608وجيب““
ناوعأا فرط نم تا-قر-ط-لا ‘ م-ه-لا-ط-ت
و كرا--م÷ا لا---جر و ن---مألا و كرد---لا
امدنع7102 ةنشس دنم مهتارايشس ةرداشصم
فلم ح-ت-ف ‘ ة-شصتıا تا-ه÷ا تكر–
و ةروزم تارايشس اهنأا ةجحب ةيشضقلا هذه
سضرأا ¤إا تلخد ة-يد-عا-ق تا-ف-ل-م نود-ب
هنأا ةÒششم ،““ةيعرشش Òغ ةقيرطب نطولا
ىلع ةرا-ي-شس002 ن--م Ìكأا ز---ج---ح ”““
ا-ه-با-ح-شصأا ل-ي-حأا و ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسŸا
لكب اوماق م-ه-نأا ن-م م-غر-لا-ب ة-لا-ط-ب-ل-ل
ىلع ةقداشصم نم ةي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإلا
نم ةيدامرلا ةقاطبلا جار-خ-ت-شساو ع-ي-ب-لا
نم سضوفم متخ اهيلعو ة-لود-لا ة-شسشسؤو-م
ىلع ةبقارŸا ةقاطب سضرعو ›اولا فرط
مغرلاب““ نأا ةد-كؤو-م ،““م-جا-نŸا سسد-ن-ه-م
تاموك◊ا لكل انتدششان-م و ا-ن-تÓ-شسار-م
ةباشصعلا مكح دهع ‘7102 دنم ةبقاعتŸا
ءلؤو-ه فا-شصنإل ة-ي--غا--شص ا--ناذأا د‚ ⁄
لياحتŸا و مهرمأا ىلع بولغŸا نولقانلا
.““مهيلع
مهنأا نم مغرلاب هنا ““ نايبلا تاذ فاشضاو
لكب اوما-ق و م-ه-ن-ي-ب-ج قر-ع-ب ا-هو-ن-ت-قا
ىلع ةقداشصŸا نم ةينونا-ق-لا تاءار-جإلا

نم ةيدامرلا ةقاطبلا جار-خ-ت-شساو ع-ي-ب-لا
نم سضوفم متخ اهيلعو ة-لود-لا ة-شسشسؤو-م
ىلع ةبقارŸا ةقاطب سضرعو ›اولا فرط
.““مجانŸا سسدنهم
نأا انرظن ام اذإا““ هنأا ةيقيشسنتلا تراششأاو
ة-ي-شضق-لا-ف ةروز-م تارا-ي-شسلا هذ-ه نو-ك
و طقف رداشصت نأا نم Òثكب رطخأا نوكتشس
نطاوŸا ةقث فشسنل يف-ك-ت ة-ي-شضق-لا ا‰إا
هذه لخدا نم ““ نع ةلئاشست-م ،““م-ه-ت-لود-ب
Îشست نمو ،؟ نطولا سضرأا ¤إا تابكرŸا
” نمو ؟اذ-ه ا-ن-مو-ي ¤إا ا-ه-لو-خد ى-ل-ع
ةلودلا متخ عشضوو اهعيب ىل-ع ة-قدا-شصŸا
ةقاطب حنم نمو ةيدامرلا ةقا-ط-ب-لا ى-ل-ع
لÓغتشسا ةشصخرو ةروزم ةرايشسل ةبقارŸا
ل اذاŸو ؟ةر-جا ةرا-ي-شسك ةرا-ي--شسلا هد--ه
‘ تا-نÓ-عإا ة-لوؤو-شسŸا تا-ه÷ا رد--شصت
عيب ىلع قيدشصتلا عنÃ يشضقت تايدلبلا
ق-ح--ي ل--هو ؟ةروزŸا تارا--ي--شسلا هذ--ه
Ÿقئاثولا ‘ كيكششتلا وأا نعطلا ا-ه-ي-ك-لا
تا-شسشسؤو-م فر-ط ن--م ة--جر--خ--ت--شسŸا
.““؟ةلودلا
تارايشسلا لك عاجرإاب ةيقيشسنت-لا تب-لا-طو
يئاهن لح داجيإا و اهيكلام ¤إا ةزوجÙا
7 بلطم اذه““ نأا ةحشضوم ،““ةيشضقلا هذهل
ةلئا-ع فلآا7 يأا ير-ئاز-ج ل-قا--ن فلآا
.““ةيرئازج

ىفطضصم دي‹  ^

ةيبÎلا ةرازوب ةيرششبلا دراوŸا ريدم فششك ^
‘ عورششلا نع ،سسايرد ديم◊ا دبع ،ةينطولا
فيظوت-ل ة-ي-طا-ي-ت-حلا م-ئاو-ق-لا لÓ-غ-ت-شسا
و7102 ناونعب ةمظنŸا تاقباشسملل ةذتاشسألا
رغاشش بشصن-م فلآا8 ح-ت-ف ” ثي--ح  ،8102
يرŒ يتلا ،مئاوقلا هذه نأا ادكؤوم ،سسفانتلل
قيقدتلا ىرج ،يقاقح-ت-شسإلا بي-تÎلا بشسح
.ةيمومعلا ةفيظولا حلاشصم لبق نم اهيف
ىل-ع ا-ف-ي-شض ه-لوز-ن لÓ-خ ،سسا-يرد ح-شضوأاو
مويلا ،¤وألا ةانقلل ““حابشصلا في-شض““ ج-ما-نر-ب
تارايخ  ةدع  ةرازولا مامأا ناك هنأا ،ءاعبرألا
مئاوق لÓ-غ-ت-شسا ‘ رار-م-ت-شسلا ا-ه-ن-ي-ب ن-م
ميلعتلا ةذ-تا-شسأل7102 ناونعب ةي-طا-ي-ت-حلا
ةذتاشسأل ةبشسنلاب8102و ،يوناثلاو طشسوتŸا
لجأا نم رارقلا  نأا ¤إا اÒششم ،يئادتبا ميلعتلا
نم حجان يشسارد مشسوم نامشضو ذيملتلا ةحشص
ةر-غا-ششلا بشصا-نŸا ع-ي-م-ج ة-ي-ط-غ-ت لÓ-خ
207 وحن مÓتشسا نم د-كأا-ت-لا د-ع-ب ا-شصو-شصخ
.ديد÷ا يشسردŸا لوخدلا عم ةشسشسؤوم
اهيف رششوب دق ءاعدتشسلا ةيلمع نأا فاشضأا امك
Ãلا ءاردم عيم÷ لشسرأا روششنم بجوÎةيب ‘
ءاعدتشسلا ةيلمع ءدبل يرا÷ا رهششلا نم02

مت-ي نأا ى-ل-ع ي-قا-ق-ح-ت-شسإلا بي-تÎلا بشسح
62 و52 نوشضغ ‘ ةذتا-شسألا ءلؤو-ه بي-شصن-ت
يرادإلا را-طإلا ةدو-ع د-عو--م ل--ب--قŸا توأا
.لمعلل يوبÎلاو
فيشض بشسح ،ايلاح ةي-بÎلا عا-ط-ق ي-شصح-يو
بترلا ‘ ذاتشسأا فلأا711 ›اوح ،¤وألا ةانقلا
ىلع (يوناثلاو طشسوتŸاو يئادتبلا) ةثÓثلا
ةيطايتحلا مئاوقلا ‘ نوجردŸا سسفانتي نأا
.ايلاح رغاشش بشصنم فلآا ةينامث  وحن ىلع
كÓ-شسأا-ب سصا-خ رار-ق-لا اذ--ه نأا ¤إا تف--لو
وه انمهي ام نأل ““ ةثÓثلا راوطألا ‘و ميلعتلا
ربوتكأا4 ‘ لوخدلا لÓخ ذيم-ل-ت-لا د-ج-ي نأا
لفكتلا متي نأا ىلع ،هب لفكتيل يوبÎلا مقاطلا
  .ثدحتŸا فيشضي ،““اقحل كÓشسألا ةيقبب
ةدحاو مئاوقلا هذه لÓغتشسا ثدحتŸا Èتعاو
يشسردŸا لوخدلل دي÷ا Òشضحتلا رهاظم نم
دعب احجان نوك-ي نأل ى-ع-شسن يذ-لا ““ د-يد÷ا
،ةيرششبلاو  ةيداŸا تاي-نا-ك-مإلا ة-فا-ك Òفو-ت
مهئانبأا Òشض– ةمهم ءا-ي-لوألا ى-ل-ع ى-ق-ب-يو
يحشصلا لوكوتوÈلا حجن-ي نأا Úل-مآا ،ا-ي-شسف-ن
تقو ‘ هبيرŒ ” يذلا Úشصتfl عم ذختŸا
و.ق ^ .““قباشس

““مايبلا»و ““كابلا““ تاناحتمإا زكارمب ةمراسص ريبادت نع فسشكت ةيبرتلا ةرازو

انوروك سسوريف نم نيحضشرتملا ةيامحل يحضصلا لوكتوربلا تاءارجا هذه
مويلا ،ةي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو تف-ششك ^
سصاÿا لو---ك---توÈلا ن---ع ،ءا---ع---برألا
زكارÃ ةيحشصلاو ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا-ب
طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش Êاح-ت-ما ءار-جإا
د-ع-ب ،0202 ةرود ،ا-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-ششو
ةيملعلا ةنجللا فرط نم هيلع ةقداشصŸا
Ÿف يششفت ةعباتÒانوروك سسو.
هدادعا ” يذلا لوكوتوÈلا اذه يشضقيو
Úيعتب ،Úشصتfl ةذتاشسأاو ءاÈخ فرط نم
لف-ك-ت-ي ءار-جا ز-كر-م ل-ك-ل سسي-ئر بئا-ن
ما-يا لÓ-خ ي-ح-شصلا ي-ئا-قو-لا بنا÷ا--ب
طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش Êاح-ت-ما ءار-جا
امهؤوارجا رر-قŸا ا-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-ششو
مهأا نمشضتتو .مداقلا Èمتبشس رهشش لÓخ
Òبادت-لا ن-م د-يد-ع-لا لو-كو-توÈلا دو-ن-ب
اهذاختا بجاو-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإلاو
.ءارجإلا زكارم لخاد
د-مfi ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي--بÎلا ر--يزو نا--كو
هتاجرخ نم ديدعلا ‘ نياع دق ،طوعجاو
رهشست تناك يتلا لمعلا جاوفأا ة-يد-ق-ف-ت-لا
رقم ل-خاد ن-م لو-كو-توÈلا داد-عا ى-ل-ع
تاقباشسŸاو تاناحتمÓل ينطولا ناويدلا
.ةمشصاعلا رئاز÷اب ةبقلاب
اشضيأا ” ،لوكو-توÈلا اذ-ه ع-م ةازاوŸا-بو

ةد-ئا--ف--ل يزاÎحا لو--كو--تور--ب داد--عا
ةدام ‘ Úيناحتمإلا ن-يذ-ه-ل Úح-ششŸÎا
.ةيشضايرلاو ةيندبلا ةيبÎلا
قداشص يذلا ،لو-كو-توÈلا دو-ن-ب ن-م-شضتو
يششفت ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا ءاشضعأا هيلع
Òهطتو ميقعت ،91 ديفوك انوروك سسوÒف
،هحتف لبق ءارجإلا زكرم ق-فار-م ع-ي-م-ج
،لمعتشست ل يتلا قفارŸاو تÙÓا قلغو
ر-فو-تو ةدا-ي-ع-لا ة-يز-ها-ج ن-م د-كأا-ت-لاو
دكأاتلا ¤ا ةفاشضإلاب ةيبطلا تامزلتشسŸا
.هايŸا تانازخ Òهطت نم
باونلا عم ةيقيشسنت ةشسلج دقع ررقت امك
عيزوتو لوكوتوÈلا ةءارقل ةنامألا ءاشضعأاو
فلتfl ةنياعمو ن-ير-طؤوŸا ى-ل-ع ما-هŸا
لابقت-شسا ة-طfi رار-غ ى-ل-ع ،تا-طÙا
،ةنياعŸاو يرار◊ا فششكلاو ،ÚحششŸÎا
حومشسŸا Òغ تاودألا عاديإاو سشيت-ف-ت-لاو
ىلع فرعتلا ة-طfi ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ،ا-ه-ب
.ناحتملا ةعاق
تلوا-ط--لا ع--شضو ةرازو--لا تر--قأا ا--م--ك
ماÎحا ن-م ن-ك“ ة-ق-ير-ط-ب ي-شسار-ك-لاو
يتلاو ةعاقلا لخاد يعامتجلا د-عا-ب-ت-لا
،Úح-ششŸÎا Úب د--حاو--لا ŸÎا قو--ف--ت
ةزهجأاو ،ةيقاولا ةعنقألا رفوت نم دكأاتلاو

،ةيكتشسÓبلا سسايكألا ،يرار◊ا سسا-ي-ق-لا
تايمكلاو دادعألاب تا-يا-ف-ن-لا تا-يوا-حو
. ةيفاكلا
لخاد ةشضورفŸا تاءارجإلا تنمشضت امك
ةيكيتشسÓب سسوؤوك  Òفوت ناحتملا زكارم
بورششلا ءاŸاو ديحولا لا-م-ع-ت-شسلا تاذ
لاج) رهطم دوجوو ،ةي-فا-ك-لا ة-ي-م-ك-لا-ب
لخدم دنع ةيفا-ك-لا ة-ي-م-ك-لا-ب (›و-ح-ك
‘ نوكي نأا ىلع لمعلا تاعاق ‘و زكرŸا
.نيرطؤوŸاو ÚحششŸÎا لوانتم
نوباشصلاو ءاŸا Òفوت ىل-ع د-ي-كأا-ت-لا ”و
ق---فارŸاو ها---يŸا تارود ‘ ل---ئا---شسلا
Òهطتلاو فيظنتلا ¤ا ةفاشضإلاب ،ةيحشصلا
لمعلا تاعاقو ناحتملا تاعاقل يمويلا
،تلواطلا) سسمللا نكامأا ةشصاخ ةقورألاو
(–،باوبألا سضباقم ،⁄Óشسلا ،ي-شسار-ك-لا
تارابتخاو ةيحابشصلا ةÎفلا تارابتخا دعب
.ةيئاشسŸا ةÎفلا
حششŸÎا مازلإا لو-كو-توÈلا ن-م-شضت ا-م-ك
(›وحكلا لا÷ا) ةطشساوب هيد-ي Òه-ط-ت-ب
،ه-ل م-ل-شسŸا ي-قاو-لا عا-ن-ق-ل-ل ه-ئاد--تراو
ةيكيتشسÓب سسا-ي-كأاو ة-فر-ظأا سصي-شصخ-تو
” يتلا قئاثولاو ةزهجألاو لئاشسولا ظف◊
و.ق ^ .حششŸÎا نم اهبحشس

  ’وأا اريزو ىيحيوأا ناك نا ذنم اقلغم لازي ’ ةيسضقلا فلم

 ةبكرم ف’آا7 تلخدأا تارايضسلا ايفام
رئازجلل ةضشوضشغم ““608 وجيب““

اهباحضصأ’ ةزوجحملا تابكرملا عاجراو نوبت لخدت بلطت نيلقانلا تايقيضسنت ^
Úلقانلا اهكلتÁ يتلاو  ينطولا نمأ’او كرام÷ا حلاسصم فرط نم ““608 وجيب““ تارايسس زجح ةيلمع تلاز’
صضرأا جراخ نم اهئانتقا نم مغرلا ىلع اذهو ت’ؤواسست ةدع حرطت ن’ا د◊و7102 ذنم ، ةرجا تارايسس باحسصاو
Úلقانلل ةينطولا ةيقيسسنتلا رطسضا ام ةينوناقلا تاءارج’ا لكب مهمازتلاو قئاثولا لكل اهباحسصأا كÓتماو نطولا
ينطولا دا–’ا و Úلقانلل يرئاز÷ا ينطولا دا–’ا و Úيرئاز÷ا Úيفر◊ا و راجتلل ماعلا دا–’ا و  Úيرئاز÷ا
ةبلاطم ، ةيسضقلا ‘ رظنلل لقنلا ريزوو لو’ا ريزولاو ةيروهم÷ا صسيئر لسسارت، ةرجأ’ا تارايسس يقئاسسل
.كلذ ‘ رظنلل ةباسصعلا مكح ءانثأا ““ةبذاك““ ادوعو اوقلت امدعب اهباحسصأ’ تابكرŸا هذه ةداعاب

توأا52 يف نوكيسس نيجردملا ةذتاسسأ’ا بيسصنت متي امنيب

بضصنم ف’آا8 عضضت ةيبÎلا ةرازو
 Úيطايتح’ا Úب سسفانتلل

 يحضصلا لوكوتوÈلا ماÎح’ ايضسفن مهئانبأا دادعإ’ ءايلوأ’ا وعدن :سسايرد ^

ةكراسشم ةلقرع صصوسصخب لو’ا ريزولل ةلسسارم عفر
ةيلودلا تاءادنلا يف ةذتاسسأا

لقرعت ميلعتلا ةرازو ةيطارقوريب :فÓخ نب
ةيرئازجلا ةعماجلا روطت

ينطولا يب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا ه-جو ^
ÿخ ن-ب ر-شض-Óلوألا ريزولل يبا-ت-ك لاؤو-شس ف
ةذتاشسألا ةكراششم ليقارع ةيلاكششا سصوشصخب
مج◊ا ةلكششمو عيراششملل ةيلودلا تاءادنلا ‘
.سسيردتلل يعاشسلا
لوح  لولا ريزولل فÓخ نب ةلئاشسم تءاجو
تاءادن-لا ‘ ةذ-تا-شسألا ة-كرا-ششم ي-عو-شضو-م
،سسيردتلل يعاشسلا مج◊او عيراششملل ةيلودلا
›اعلا ميلعتلا ريزو Òطأات ةركذŸ اعبت اذهو
ناوج90‘ ةخرؤوŸا037 مقر يملعلا ثحبلاو
نوثحابلا ةذتاشسألا ةكراششÃ ةقلعتŸاو0202
نم مزلي يتلاو ،عيراششملل ةيلودلا تاءادنلا ‘
ةرورشض ىل-ع نو-ث-حا-ب-لا ةذ-تا-شسألا ا-ه-لÓ-خ
ريدم لبق نم ةقبشسم ةقفاو-م ى-ل-ع لو-شص◊ا
ثحب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو وأا ة-ع-ما÷ا
سصاشصتخإا نمشض لخدت اهلعج يتلاو ،يملعلا
ابراشض يملعلا ثحبلاو ›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو
روتشسد-لا ن-م44 ةداŸا ط---ئا◊ا سضر----ع
ةيÁداكألا تاير◊ا تل-ف-ك ي-ت-لاو ير-ئاز÷ا
ريزولا ما-ق ي-ت-لاو ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لا ة-ير-حو
.اهيلع يدعتلاب
دييقت متي نأا لقعي ل ““ هنا فÓخ نب لوقيو
يتلا تاميلعت-لا هذ-ه ل-ثÃ ثحا-ب-لا ذا-ت-شسألا
نأا ذإا ةيلودلاو ةينطولا قيثاوŸا ع-م ى-فا-ن-ت-ت
تاءادنلا هذه لثم ‘ ثحابلا ذاتشسألا ةكراششم
يقرلا وحن هلمعو هتابجاو م-ي-م-شص ‘ ل-خد-ت
نامرح نكÓ Áف ،يملعلا ثحبلاو ريوطتلاو
ىلع عادبإلاو ز-ي-م-ت-لا ن-م ثحا-ب-لا ذا-ت-شسألا
““.انوناق هل لوفكم قح وهو يŸاعلا ىوتشسŸا
فلتfl ‘ ثحابلا ذاتشسألا ةكراششم نا Èتعاو
لخدت ةيثحبلا عيراششمل-ل ة-ي-لود-لا تاءاد-ن-لا
ةرازولل قحي ل قح وهو ةيملعلا هتÒشس نمشض
ةيÁداكألا تاير◊ا نمشض لخديو هيف مكحتلا
Ÿذاتشسألا ةكراششم نأا امك ،ثحابلا ذاتشسألا ةنه
تار“ؤوŸا وأا ةيثحب-لا ع-يرا-ششŸا ‘ ثحا-ب-لا
سسيئر ،ر“ؤوم سسي-ئر وأا كرا-ششم-ك ،ة-ي-لود-لا
‘ وشضع ،ةل‹ رير– ةئيه سسيئر ةيملع ةن÷
ةيم-ل-ع ة-ن÷ ‘ و-شضع ،ة-ل‹ ر-ير– ة-ئ-ي-ه
Ÿمهاشسي نأا هنأاشش نم ،ةودن وأا ةل‹ وأا ر“ؤو
وهو ةيرئاز÷ا تاعما÷ا فينشصت ريوطت ‘
ثحابلا ذاتشسألا ىدل اهنيمثت بجو ةفاشضإا دعي
نكÓ Áف ،هتايرح دييقتب سسي-لو ه-ع-ي-ج-ششت-ب
لدابت نود اهفادهأا قق–و يقترت نأا ةعماجلل
ريزولا-ب ىر-حألا نا-كو ا-هر-يو-ط-تو تاÿÈا
ن-م ةدا-ف-ت-شسإلاو Úث-حا-ب-لا ءلؤو-ه ع-ي-ج-ششت
Œخو م--ه--براÈم--ه--تا Ãة-ع-ما÷ا مد-خ-ي ا
.اهروطيو
ميلعتلا ريزول ةبيرغلا تاجرÿا نإا““ فاشضاو
تناك Úح يفف ؟لؤواشست نم Ìكأا حرطت ›اعلا
تاÒثأات ةشساردل ةقابشس ةيŸاعلا تاعما÷ا لك
ةيعامت-جلا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
عيراششم Èع تاعمتÛا ى-ل-ع ة-يدا-شصت-قإلاو
‘ ةيطغتلا لا‹ جراخ انترازو تيقب ،ةيثحب

Òغ ةميل-ع-ت ترد-شصأا ا-ه-نإا ل-ب ،لاÛا اذ-ه
ز-ئا-كر م-هأا د-حأا-ب سس“ ة-شضما-غو ة-ح-شضاو
كلذب ابراشض ةيÁداكألا ةير◊ا وهو ةعما÷ا
روتشسدلا يهو ةقي-ثو ى-م-شسأا ط-ئا◊ا سضر-ع
،اهب لومعŸا تاعيرششتلاو Úناوقلا فلتflو
ةشسرامŸا تاطوغشضلا مجح نم داز ام وهو
لظ ‘ ةرازولا لبق نم بلاطلاو ذاتشسألا ىلع
.فÓخ نب فيشضي– ““.اهل ىنعم ل تاميلعت
نأا دعب هنا ““ فÓ-خ ن-ب لا-ق ،كلذ-ل ة-فا-شضإاو
ةميق ن-م سصق-ن-ت ر-يزو-لا تا-ح-ير-شصت تنا-ك
بلطل رمألا هب لشصو Úح ،يعما÷ا ذاتشسألا
يفتكي ملف ،ÚتقؤوŸا ةذتاشسألا روجأا سضيفخت
‘ رمأا Úح ةعما÷اب ةيوينبلا ةلكيهلاب سسŸاب
يملعلا سسلÛا سسيئر باختناب ةقباشس ةميلعت
مويلا وه اه ،اهنع عجار-ت ي-ت-لاو ،ة-ع-ما-ج-ل-ل
دكأا Úح ةلوؤوشسŸا Òغ هتاحيرشصت ‘ رمتشسي
‘ ةعا-شس81 سسرديشس ي-ع-ما÷ا ذا-ت-شسألا نأا
عم ىفانتي ام وهو مدا-ق-لا ي-ع-ما÷ا م-شسوŸا
72 ‘ خرؤوŸا031–80 مقر يذيفنتلا موشسرŸا
ةنشس ويام3 ـل قفاوŸا9241 ماع Êاثلا عيبر
سصاÿا يشساشسألا نونا-ق-لا ن-م-شضتŸا8002
دكؤوت يتلا60 ةداŸا اميشس ل يعما÷ا ذاتشسألاب
نامشض Úثحا-ب-لا ةذ-تا-شسألا ى-ل-ع Úع-ت-ي““ه-نأا
يونشسلا يعاشسلا مجحلل قفو سسيردتلا ةمدخ
،سسورد ةعا-شس291 ،ب ددÙا ي--ع---جرŸا
نم ةعاشس882 يعاشسلا مج◊ا اذه ل-با-ق-يو
لامعألا نم ةعاشس843 وأا ةهجوŸا لامعألا
نم (1)ةعاشس :ةيلاتلا ةلداعملل اقبط ةيقيبطتلا
نم (ةقيقد03و1)فشصنو ةعاشس لداعت سسوردلا
لامعألا نم Úتعاشس لداعتو ةهجوŸا لامعألا
ةداŸا هذه قيبطت تايفيك دد– ةيق-ي-ب-ط-ت-لا
““›اعلا ميلعتلاب فلكŸا ريزولا نم رارقب
– فÓخ نب فيشضي ريزولا تاحيرشصت نأا امك
‘ خرؤوŸا929 مقر يرازولا رارقلاو سضراعتت
يعاشسلا مج◊ا ددحي يذلا6102 ةيليوج92
يذلاو ،ثحابلا ذاتشسأÓل سسيردتلل يعوبشسألا
ذاتشسأÓل مج◊ا عيزوت ةقيرط قحلŸا ‘ حشضو
ريزولا نأا نم مغرلابف هنا““ افيشضم هتبتر بشسح
اثيدح ةينوناقلا نوؤو-ششل-ل ر-يد-م Úي-ع-ت-ب ما-ق
قرخت هتاميلعتو هتاحير-شصت ل-ج لإا ةرازو-لا-ب
تايثيح لوح لؤواشستلل هوعدي ام وهو نوناقلا
سساشس◊ا فرظلا اذه لثم ‘ تارارقلا هذه
ىر-حألا نا-ك ه-نأا ع-م ،ر-ئاز÷ا ه-ب ر“ ي-ت--لا
ي-ع-شسلاو ة-ع-ما÷ا تÓ-ك-ششم ل-ح ر-يزو-لا--ب
يعما÷ا ذاتشسألا لكاششم لح Èع اهريوطتل
فورظ Úشس–و ،ةقناخ نكشس ةمزأاو ،رجأا نم
““.يملعلا ثحبلا عيجششتو ؟لمعلا
ريزولل تلوؤوشستلا نم ةلمج فÓخ نب حرطو
نم اهذاختا  يوتي  يتلا تاءارجلا لوح  لولا
ةينوناق Òغ تاميلعتلا هذه لثم فاقيإا لجأا
ىلع ةرازولا هذه اهب زيمتت ةزيم تحشضأا يتلا
‘ روكذŸا عوشضوŸا طبشضل اذهو سصوشصÿا
ن.ح ^ . ؟ناوألا تاوف لبق هÓعأا عجرŸا



5 ـه1441ةج◊ا وذ2ـل قفوŸا م0202ةيليوج32 سسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا

ةرازو ن--ع ردا--شصلا نا--ي--ب--لا بشسحو ^
ديد– ىل-ع قا-ف-ت’ا ” د-ق-ف ةرا-ج-ت-لا

يتلا ةيراج-ت-لا ة-ط-ششنأ’ا ن-م ة-عو-م‹
عفدلا ةزهجأا-ب ا-ب-ير-ق ا-هد-يوز-ت م-ت-ي-شس
ةكÎششم ةينقت ةن÷ ءاششنإا عم ÊوÎكلإ’ا
عيجششت د-شصق ة-ي-ن-عŸا تا-عا-ط-ق-لا Úب
.هلامعتشسا
ريزو عام-ت-جا بق-ع قا-ف-ت’ا اذ-ه ءا-جو
د-يÈلا ر-يزو-ب ،ق-يزر لا-م-ك ،ةرا-ج--ت--لا
,ة-ي-ك-ل-شسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-شسلا تÓ-شصاوŸاو
بد-ت-نŸا ر-يزو-لا و ،راز-مو-ب م-ي--هار--بإا
،ياكب ىشسيع ,ةيجراÿا ةراجتلاب فلكŸا
لوأ’ا ر-يزو-لا ىد-ل بد-ت--نŸا ر--يزو--لاو
,ةئششانلاو ةÒغشصلا تاشسشسؤوŸاب ف-ل-كŸا
.ديلو Úشساي
جردني يذلا, عامتج’ا اذه ‘ ررقت امك

اميف ةموك◊ا جما-نر-ب د-ي-شسŒ را-طإا ‘
ف-ل-تfl ة--ن--م--قر و  ة--نر--شصع سصخ--ي
عفدلا ةينقت لامعتشسا عيجششت  ,تاعاطقلا
يلمعتشسŸ تازيف– لÓخ نم ÊوÎكلإ’ا
.نايبلا تاذ حشضوي ,يراجتلا لجشسلا
ةئششانلا تا-شسشسؤوŸا كار-ششإا رر-ق-ت ا-م-ك
عفدلا لئا-شسو م-ي-م-ع-ت ى-ل-ع ةر-غ-شصŸاو
اهطا-ششن ت’ا‹ ف-ل-تÊ ‘ flوÎك-لإ’ا

ةباوبلا ثيد–و ءارثإاو ليعفت نع Óشضف
تاشسشسؤوŸا ءاششنإاب ةشصاÿا ة-ي-نوÎك-لإ’ا

.طÿا ىلع
عامتج’ا اذه لÓخ اشضيأا قافت’ا ” دقو

‘ ة-ل-ث‡ ة-ي-ن-ق-ت ة-ن÷ ن-يو-ك--ت ى--ل--ع
ةرشضا◊ا ثÓث-لا ة-يرازو-لا تا-عا-ط-ق-لا
،ةيلاŸا ةرازو نم لك كارششإا ¤ا ةفاشضإا

نا-م-شضلاو ل-ي-غ--ششت--لاو ل--م--ع--لا ةرازو
ةفرغلاو ة-عا-ن-شصلا ةرازوو ي-عا-م-ت-ج’ا
ثيح Úير-ئاز÷ا Úق-ثو-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا

Œبقتشسم ةنجللا هذه عمتÓ لمعلا معدل
لامعتشسا اميشس’ ةينوÎكلإ’ا ةباوبلا ىلع
.ÚنوÎكلإ’ا عيقوتلاو قيدشصتلا
هنع تنلعأا ام ةردابŸا هذ-ه ق-ب-شس د-قوو
ةزهجأا حنم لوح رئاز÷ا د-ير-ب ة-شسشسؤو-م
ÚلماعتŸاو را-ج-ت-ل-ل ÊوÎك-لإ’ا ع-فد-لا
ةفشصب اهتامدخ نامشض ع-م Úيدا-شصت-ق’ا

را-طإا ‘ كلذو ن-ير-ه--شش ةدŸ ة--ي--نا‹
هذه اهتذخ-تا ي-ت-لا ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا
سسوÒف ةهجاوم دوهج ةقفارŸ ةشسشسؤوŸا
.ÊوÎكلإ’ا عفدلا لئاشسو ميمعتو انوروك
ةلاحلل ارظن““ هنأا ةشسشسؤوŸا نايب ‘ ءاجو
ةلثمتŸاو ،دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتشس’ا

،(91 ديفوك -انوروك) سسوÒف راششتنا ‘
يتلا ةيئاقولا Òباد-ت-لا ة-ل-م-ج را-طإا ‘و
اميشس ’ ،رئاز÷ا ديرب ةشسشسؤوم اهتذختا
عفدلا لئاشسو ةحاتإاو ميمعتب ةقلعتŸا كلت

را-ج-ٌت-لا م-ل--ع ¤إا ى--ه--ن--ُي ،ÊوÎك--لإ’ا
مهل سصخرŸُا Úيداشصتق’ا Úل-ما-ع-تŸاو

Ãخ مه-طا-ششن ة-لوازÓفلا هذه لÎهنأا ،ة
Áع-فد-لا ةز-ه-جأا ءا-ن-ت--قا نآ’ا م--ه--ن--ك

دير-ب ة-شسشسؤو-م ىد-ل Ê (EPT)وÎك-لإ’ا
.““ انا‹ ،رئاز÷ا
بشسح - ةزهجأ’ا هذه ىلع لوشص◊ا متيو
ديرب ةيريدم ىوتشسم ىلع - هتاذ نايبلا
ءا-ف-ي-ت-شسا““ د-ع-ب ،ة-ي’و ل--ك--ل ر--ئاز÷ا
‘ كلذو ،ةيرورشضلا ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا

.““ةرفوتŸا تايمكلا دودح
حنم متي هنأا رئاز÷ا ديرب ةشسشسؤوم تزربأاو
زباıاو ،ةيئاذغلا داوŸا راجتل  ةيولوأ’ا
رشضÿاو ،ةلاق-ب-لا تfiÓو ،تا-ن-ب-لŸاو
داوŸا اذ--كو مو--ح--ل--لاو ،ه--كاو---ف---لاو
ةفاشضإ’اب ةين’ديشصلا هبششو ةي-ن’د-ي-شصلا
‘ نيدجاوتŸا Úلماع-تŸاو را-ج-ت-لا ¤إا
يلكلا يحشصلا رج◊اب ةينعŸا تاي’ولا
.يئز÷ا وأا

^ Ÿيولزرح. ءاي

ت’ا--شصتا ة---شسشسؤو---م سسما تمر---بأا ^
ةينطولا ةيع-م÷ا ع-م ة-ي-قا-ف-تا ر-ئاز÷ا
تايلآا عشضو فد-ه-ب Úي-فر◊او را-ج-ت-ل-ل
قيوشستلاو ةراجتلا ةنمقر ةيلمع لي-ه-شست-ل
سسما رداشصلا نايبلا بشسحو .ÊوÎكل’ا

هذه فدهت ,رئاز÷ا ت’اشصتا عم‹ نع
ةيلمع ليهشستل تايلآا عشضو ¤ا ةيقافت’ا
ةلمكت ÊوÎكل’ا قيوشستلاو ةراجتلا ةنمقر
رئاز÷ا ت’اشصتا اهلذبت يتلا تادوهجملل

راجت-لاو تا-شسشسؤوŸا ة-ق-فار-م ل-جأا ن-م
ع-م ة-كار--ششلا ق--ير--ط ن--ع Úي--فر◊او
امك Úيفر◊او راجتلل ةينطولا ة-ي-ع-م÷ا

ةيم-قر تا-مد-خ Òفو-ت ¤ا ا-شضيأا ي-مر-ت
لجأا نم نئابز-لا تا-ع-ل-ط-ت-ل ة-با-ج-ت-شسا

اذكو تاشسشسؤوŸا هذه تا-مد-خ ة-نر-شصع
ةراجتلا ةنمقر ةيلمع ليهشستل تايلآا عشضو
تامدÿا لÓخ نم ÊوÎكل’ا قيوشستلاو
.رئاز÷ا ت’اشصتا اهرفوت يتلا
ءاشضعأاو يطرخنم ل-ك د-ي-ف-ت-شسي-شس ا-م-ك
-- Úيفر◊او راجتلل ةينطو-لا ة-ي-ع-م÷ا
نم ةديدع ايازم““ نم --نا-ي-ب-لا ف-ي-شضي

يتلا تنÎنأ’او فتا-ه-لا تا-مد-خ لÓ-خ
ةئفل ةهجوŸاو رئاز÷ا ت’اشصتا اهمدقت
ح.ءايمل  ^ .““ÚفÙÎا

ةينطولا ةيعمجلا عم ةيقافتا مربت ““رئازجلا تلاشصتا»
 نييفرحلاو راجتلل

 راجتلا ةدئافل تاشضيفختو ةيمقر تامدخ
 ينورتكللا قيوشستلا ميمعتل

 ةينعملا تاطاششنلا ددحتو عفدلا لئاشسو ميمعت عيرشستب رمأات ةموكحلا

يرئاز÷ا ة◊اشصم ةمهم ‘ تارازو ثÓث
 ÊوÎـــــــــــكللا عــــــــــــــــفدلا عـــــــــم

 يلآلا ديدشستلا لÓغتشسا عيجششتل نييداشصتقلا نيلماعتملا ةدئافل تازيفحت ^
دــــعب نـع تاـشســشسؤوملا ثادـــحتشساب ةشصـــاخلا ةــينورتكللا ةـــــباوبلا ثـــــيدحت ^

ميمعت و قÓطا ‘ عارشسإلا يرورشضلا نم تاب اندÓب ‘ اهلاحفتشساو انوروك ةحئاج راششتنا لظ ‘
تÓماعŸا نم ليلقتلا و دارفألا تÓقنت  نم ليلقتلا فدهب  تامدÿا ةنمقرو ÊوÎكللا عفدلا  لئاشسو
اهنيب اميف قيشسنتلا ىلع لمعلل ةموك◊ا لبق نم  تارازو ثÓث فيلكت ”  ةيلمعلا حا‚لو ,ةيدقنلا

ع-م  Úير-ئاز÷ا ة◊ا-شصم فد-ه-ب د-ع-ب ن-عو  ›آلا ع-فد-لا ل-ئا-شسو ن-م ن-ك‡ دد-ع Èكا م-ي-م-ع-ت د-شصق
.ةنهارلا تاروطتلا  اهتشضرف  اهلÓغتشسا نم دبل ةحلم ““ةرورشض““ تحشضأا يتلا  ةثيد◊ا تايجولونكتلا

لجشسلا ‘ دد÷ا ÚلجشسŸا ددع عفترا ^
ةنشسلا نم لوأ’ا يشسادشسلا لÓخ يراجتلا
ماعلا نم ةÎفلا سسف-ن-ب ة-نرا-ق-م ة-يرا÷ا
ةحئا÷ ةيبلشسلا راثآ’ا مغر كلذ و يشضاŸا
دد÷ا نيديقŸا ددع غلب دقو .91-ديفوك

نم لوأ’ا يشسادشسلل يراجتلا لجشسلا ‘
ةدايزب يا دي-ق-م342.07 ب0202 ةن-شس
ةÎفلا سسفنب ةنراقم ديدج د-ي-ق-م4911
ددعلا ردق ثيح9102 ةيشضاŸا ةنشسلا نم
تحشضواو  .ديق-م940.96 اهب نيدي-قŸا
ةيحشصلا فورظلا مغر““ هنأا ةراجتلا ةرازو
فورظلاو انوروك ةحئا÷ ةيبلشسلا راثآ’او
يراجتلا طاششنلا اه-ب رÁ ي-ت-لا ة-شصاÿا
ديقتلا ىلع رثؤوي ⁄ اذه نأا ’إا ،يعانشصلاو

لوأ’ا يشسادشسلا ‘ يراج-ت-لا ل-ج-شسلا ‘
ةيادب ذنم هنا ركذي .““ ةيرا÷ا ةنشسلا نم
Úل-ج-شسŸا دد-ع تفر-ع ة-يرا÷ا ة-ن-شسلا

سصخشش يتفشصب يراجتلا لجشسلا ‘ دد÷ا
ب داز ثيح اعاف-ترا يو-ن-ع-م و ي-ع-ي-ب-ط
سسرا-م ر-ه-شش لÓ-خ Ó--ج--شسم724.11
ةئŸاب5ر3 تغلب عافترا ةب-شسن-ب ,طرا-ف-لا

ددعلا غ-ل-ب ثي-ح9102 سسراÃ ة-نرا-ق-م

.Óجشسم758.01
لجشسلا ‘ ÚلجشسŸا دد-ع غ-ل-ب د-ق نا-كو
سصخشش ةفشصب9102 سسرام رهششل يراجتلا

922.01 لباق-م Ó-ج-شسم604.9 يعيب-ط
عافترا ةبشسنب يا0202 سسرام ‘ Óجشسم
ÚلجشسŸا سصخ-ي ا-م-ي-ف و .ة-ئŸا-ب8ر7
غل-ب د-ق نا-ك-ف ,يو-ن-ع-م سصخ-شش ة-ف-شصب

سسرام ره-شش ‘ Ó-ج-شسم154.1 مهدد-ع
سسرام ‘ Ó-ج-شسم891.1 لباق-م9102
.ةئŸاب71ر4 هردق سضافخناب يا0202

ددع غل-ب ، طرا-ف-لا ي-ف-نا-ج ر-ه-شش ‘و
يرا-ج-ت-لا ل-ج-شسلا ‘ دد÷ا Úل-ج-شسŸا
ةنراقم093.51 يعي-ب-ط سصخ-شش ة-ف-شصب
غلب ثي-ح9102 ةنشس ن-م ر-ه-ششلا سسف-ن-ب
ـب ردقت ةدايزب يا954.11 كاذنآا ددعلا

 .ةئŸاب43ر3
^  Ÿح.ءاي

 ةماعلا ةيعم÷ا تارارق مهأا ايئاهن ةشسايشسلا قيلطت
ةيرئاز÷ا ةيلاردفنكلا ¤ا لوحتي ““ويشسفأا““

 ÚنطاوŸا Úيداشصتقإلا Úلماعتملل
¤إا ايمشسر هتيمشست Òيغ-ت ن-ع  ““و-ي-شسفا““ ،تا-شسشسؤوŸا ءا-شسؤور ىد-ت-ن-م سسما ن-ل-عأا ^

Ú .CPACنطاوŸا Úيداشصتقإ’ا Úلماعتملل ةيرئاز÷ا ةيلاردفنكلا
ةعجارم اهزربأا ىرخأا تارارق ةدع ىلع ىدتنملل ةماعلا ةيعم÷ا ‘ نورشضا◊ا قفتاو
ةيعم÷ا تجرخ امك .ةيلاردفنوك ¤ا ةيعمج نم لوحتلل يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعتو
.ةيداشصتق’ا ت’اغششن’اب يرشص◊ا مازتل’او ةشسايشسلا عم ايئاهن ةعيطقلا ميشسرت رارقب
                                                                                                                                                  ^  Ÿح.ءاي

0202 نم لولا يشسادشسلا  لÓخ ديقم يفلأا ةبارقب ةدايز ليجشست
 انوروك ةحئاج مغر يراجتلا لجشسلا ‘ دد÷ا ÚلجشسŸا ددع عافترا

قيقدتلا نم ىلوألا ةلحرملا متتخي ““اكيج““ عمجم
يلورتبلا تنمشسأÓل يبشساحملا

ةدو÷ا ةداهشش لانت ةÒبكلا Úع تنمشسأا ةكرشش
 يكيرمألا ““يبآا““ دهعم نم

:حرشصي راكح ،اهحÓشصإا دعب ةدكيكشسب ›وÎبلا بكرŸا لكايه عيراششم مدقت ةلاح دقفت
 تاونشس01 ةدŸ ةيلÓقتشسا انحن“ ديدجتلاو ةنايشصلا لاغششا

ةÒب-ك-لا Úع تن-م-شسأا ة-كر-شش تل-م-كأا ^
¤وأ’ا ةلحرŸا حاجنب فيطشس ‘ ةعقاولا

تن-م-شسأÓ-ل ي-ب-شساÙا ق-ي-قد-ت--لا ن--م
يكيرمأ’ا دهعŸا ه-ب ما-ق يذ-لا ›وÎب-لا
يكيرمأا تاشسارد بتكم وهو (يبا) لوÎبلل
لول◊او تاجتنŸا عيم÷ قيدشصت ةئيهو
.ةيŸاعلا لوÎبلا ةعانشصل ةهجوŸا
تن-م-شسÓ-ل ي-عا-ن-شصلا ع-مÛا ح-شضوأاو
اذه““ نأا سسما هل نايب ‘ (اكيج) رئاز÷ا
ةيلمع ةعباتم راطإا نمشض جردني ىعشسŸا
(يبا) لوÎبلل يكيرمأ’ا ده-عŸا دا-م-ت-عا

Ÿبلا تنمشس’ا ،ديد÷ا هجتنÎيذلا ،›و
نويلم03 نم Ìكأاب اًق-با-شس درو-ت-شسي نا-ك
ينطو-لا بل-ط-لا ة-ي-ب-ل-ت ل-جأا ن-م ،ر’ود
تح-شضوأاو .““ن-ط000.002 ـب رد----قŸا

نأا نأاب ،نايبلا تاذ بشسح اكيج ةعوم‹
قيقدت ةيلمعو ،¤وأا ةوطخب قلعتي رمأ’ا

‘ اًيئدبم اهل طيطختلا ” ،1 مقر ةبقارم
رهشش ¤إا ا-ه-ل-ي-جأا-ت ”و ي-شضاŸا سسرا-م
.انوروك سسوÒف ءابو ببشسب ›ا◊ا ةيليوج
نم ققحتلاب قيقد-ت-لا اذ-ه ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ك
Úع تنمشسأا ةكرشش ةدوج ماظن ة-ق-با-ط-م
يكيرمأ’ا دهعŸا تابلط-ت-م ع-م ةÒب-ك-لا
جتنم ةئف ةق-با-ط-مو1Q ي-با لوÎب-ل-ل

رابآا تنم-شسا)RSH-G ر-ف◊ا تن-م-شسأا
دهعمل-ل د-يد÷ا راد-شصإ’ا ع-م،(طفنلا
emé52 A01 IPA لوÎبلل يكيرمأ’ا
.noitidé
ت“ ةيلمعلا نأا ¤إا قايشسلا تاذ ‘ راششأاو

نع ،0202 ةيليوج31 ¤إا8 نم ةÎفلا ‘
،دعب نع يئرŸا لشصاوتلا ةي-ن-ق-ت ق-ير-ط

ةبقارŸا ةلحرم نوكت نأا ررقŸا نم امنيب
نايبلا راششأا امك .1202 سسرام ‘ ةيلاتلا
تنمشسأا ةكرشش لوشصح لÓخ نم““ هنا ¤إا

ن-م ةدو÷ا ةدا-ه-شش ى-ل--ع ةÒب--ك--لا Úع
،9102 ويلوي ‘ لوÎبلل يكيرمأ’ا دهعŸا

عونلا اذهل دئارلا جتنŸا نآ’ا حبشصت اهنإاف
ةيعونلا ثيح نم رئاز÷ا ‘ تنمشسأ’ا نم
يكيرمأ’ا دهعŸا““ نأا Òكذتل-ل .““ر-ع-شسلاو
ÒياعŸا نم007 نم Ìكأا هيد-ل لوÎب-ل-ل
لÓ-خ ن-م ا-ه-ب ى-شصوŸا تا--شسرا--مŸاو
سسفن فيشضي ،““›ودلا عم-تÛا م-ي-ظ-ن-ت
نأا ¤إا Òخ’ا ‘ نايبلا سصلخو .ردشصŸا

ىدحإا ي-ه ةÒب-ك-لا Úع تن-م-شسأا ة-كر-شش
نمشضت ثيح ،اكيج عمÛ ةعباتلا عورفلا

ن-م ن-ط ÚيÓ-م3 غلبي جات-نإا ط-شسو-ت-م
يأا ةيبلت ىلع ةرداق يهو ، اًيونشس تنمشسأ’ا

ح.ل ^   .ةيلودلاو ةينطولا قوشسلا نم بلط

ة-كر-ششل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا سسي-ئر-لا ما-ق ^
قيفوت ،““كارطانوشس““ تاقورحملل ةينطولا

›وÎبلا بكرملل دقفت و لمع ةرايزب راكح
عيراششم مدقت ةلاح دقفت ثيح ةدكيكشسب
ثعب ةداعا ىلع فرششأاو لكايه-لا ر-يو-ط-ت
ذنم فقوتŸا ،عيمŸا يعيبطلا زاغلا جاتنا
.طرافلا Èمشسيد
اقفرم ناك يذلا ،راكح د-ي-شسلا ل-ه-ت-شساو
دقفتب هترايز ،ةكرششلا تاراطا مشضي دفوب

يع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ع-ي-ي“ بكر-م ل-كا-ي-ه
(K1LG) جاتن’ا ةيلمع ف-نأا-ت-شسا يذ-لا
لماشش فقوت دعب طرافلا ةيليوج61 موي
ي-ت-لا ة-يرود-لا ة-نا-ي-شصلا لا-غ-ششا بب-شسب
.È 9102مشسيد رهشش تقلطنا
ىلع ةئŸاب58 ةبشسنب لاغشش’ا مدقت دعبو
رياÈف12 مو-ي ع--قو ،بكرŸا ىو--ت--شسم
ىد-حإا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ثدا--ح مر--شصنŸا
ةلشسلشس لكششت يتلا41 ـلا (Úبروت) تافنعلا
¤إا ة-كر-ششلا تر-ط-شضا ثي-ح-ب جا--ت--ن’ا
لجا نم ةفلتŸا عطقلا Òيغتو اهحÓشصا
.نك‡ تقو برقا ‘ اهليغششت ةداعا
نكي ⁄ لمع-لا““ نأا را-ك-ح د-ي-شسلا ح-شضوأاو
قلعت رمأ’ا نأاو ةنايشصلا لا‹ ‘ Úهلاب
ىلع لوشص◊اب مويلا حمشست ديدŒ لاغششأاب
01 ¤ا لشصت ةدŸ تاطاششنلا ‘ ةيلÓقتشسا

.““تاونشس
ىدم ةكرششلل لو’ا لوؤوشسŸا د-ق-ف-ت ا-م-ك
زاغلل يرحب ف-ي-شصر ءا-ن-ب لا-غ-ششا مد-ق-ت
ةيئفرمو ةيرحب لكايه و عيمŸا يعيبطلا

.ةي’ولاب تاقورÙا ءانيم ىوتشسم ىلع
عقوŸا اذه ىوتشسم ىلع لاغشش’ا تناكو

يحشصلا رج◊ا ةيادب ذنم فقوت ةلاح ‘
ةحفاكم لجا نم تاطل-شسلا ه-تر-فأا يذ-لا
.91-ديفوك ءابو
ما---ع---لا ر---يدŸا سسي---ئر---لا فا---شضاو
فانئتشسا مو-ي-لا ”““ لو-ق-ي كار-طا-نو-شسل
لجشسŸا رخأاتلا كرادت فد-ه-ب لا-غ-شش’ا

مÓتشسا نم نكمتلا ةيغب رهششا3 ةبارق ذنم
.““1202 ةنشس ةياهن عم عورششŸا اذه
ةبشسن تغلب يذلا عور-ششŸا اذ-ه فد-ه-يو
ةئاŸا ‘32ر41 ةيلامج’ا اهلاغششأا مدقت
فلتı غيرفتلاو نحششلا تاردق عفر ¤ا

ءانيم ىوتشسم ىلع تاقورÙا تاج-ت-ن-م
نوزıا رطخ سصيلق-ت اذ-كو ةد-ك-ي-ك-شس
.عيمŸا يعيبطلا زاغلا سضاوحأ’ عفترŸا
نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م ه-نأا ¤إا ةرا--ششإ’ا ت“و
نحشش نم ديد÷ا يرحبلا فيشصرلا حمشسي
بعكم Îم000.022 ةردقب زاغلا لقن نفشس
000.05 نم حواÎت ةردقب طفنلا تÓقانو
نحشش ةردق ع-فر اذ-كو ن-ط000.052 ¤ا

.عيمŸا طفنلا زاغ
ةغلابلا ةديد÷ا ةأاششنŸا هذ-ه ن-ك-م-ت-شسو
نم ارانيد رايلم25ر59 ةيلامجإ’ا اهتفلكت
‘ ةل-ق-نŸا تا-ج-ت-نŸا غ-ير-ف-تو ن-ح-شش
عم ديدج و-شسر ز-كر-م ل-شضف-ب تا-يوا◊ا

.راتكه51 ـب هتحاشسم ردقت نيزخت ءاشضف
تآاششنم ماعلا ريدŸا سسيئرلا ن-يا-ع ا-م-ك
اذكو ›وÎبلا بكرمل-ل ن-مأ’او ة-ب-قارŸا

flةيعونلا ةبقارم ربا.
ةرايزلا هذه لÓخ را-ك-ح د-ي-شسلا ر-شضحو

بكرŸا قرف هتذفن قيرح دامخإ’ انير“
.›وÎبلا

عيمج راكح ديشسلا أانه ،ةبشسا-نŸا هذ-ه-بو
لامع لÓخ نم كارطانوشس يمد-خ-ت-شسم
مهلمع ىلع ةد-ك-ي-ك-شسل ›وÎب-لا بكرŸا
ةيادب ذنم ةشصاخ مهيدل ةيلوؤوشسŸا حورو

.91-ديفوك ةحئاج
لامع لغت-ششا د-ق-ل““ را-ك-ح د-ي-شسلا لا-قو
فورظ ‘و انايحأا اراهنو Óيل كارطانوشس
ةداعإا يد– كلذب Úعفار ةياغل-ل ة-ب-ع-شص
مهف كلذل .›وÎبلا بكرŸا اذه ليغششت
ح.ل ^ .““Ëركتلاو ةئنهتلا نوقحتشسي
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تاقرفتم

اقوفرم ة-با-ن-ع ةر-ئاد سسي-ئر فر-سشأا ^
Ãا سسيئرو ةراجتلا ريدÛيبعسشلا سسل

تايلمع ىلع ،عاط-ق-لا سسي-ئرو يد-ل-ب-لا
يرا-ج-ت-لا ز-كرŸا ن-م ل-ك باو-بأا ق-ل-غ
اذكو ،فا-سصف-سصلا قو-سسو ،ي-ط-سسو-تŸا

،ةيئ’ولا تاطلسسلا نم رمأاب قافولا قوسس
لسصاوي يذلا انوروك ءابو لاحفتسسا ةجيتن
ةي’ولا ‘ ايموي ةباسصإ’ا ت’اح ليجسست

Ãب حجرأا-ت-ت ت’د-عÚ 6ةباسصإا51 و،

قلغ Òبادت ذاختا ىعدتسسا يذلا رمأ’ا
تناك يتلا ة-يرا-ج-ت-لا تا-حا-سسŸا هذ-ه
ىلع Úنطاوملل اÒبك اتفاهت ايموي فرعت

fiÓبك نوا-ه-ت ط-سسو ا-ه-تÒ ‘ مازتل’ا
يعامتج’ا دعاب-ت-لا تا-فا-سسم ماÎحا-ب
.تامامكلا ءادتراو
ةيئ’ولا تاطلسسلا كرحتب رمأ’ا Èجأا و

رارق-لا ذا-خ-ت’ ة-با-ن-ع ›او رّر-ق ثي-ح
‘ مكحتلا وحن ةوطخ ‘ ركذلا فلاسسلا
ترذح نأا و قبسس يذلا يحسصلا عسضولا

ةدو-ع بق-ع ،ه-نأا-سشب ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م

تا-حا--سسŸا ‘  يرا--ج--ت--لا طا--سشن--لا
عاسست’ ةبسسانم ةئيب Èتعت يتلا ةيراجتلا
ن-م د-يزŸا ل-ي-ج-سست و ءا--بو--لا ة--ع--قر
،ةحسصلا ةيريدم تحجر يتلا ،تاباسصإ’ا
فرظ ‘ ة-با-سصإا005لا فقسس اهغو-ل-ب
،ايلاح ةي’ولا هسشيعت ام Óعف وهو زيجو

003 لا تاباسصإ’ا ددع زواŒ غلب ثيح
ةيئ’ولا تاطلسسلل اسسجاه لكسش ام وهو
ةيزاÎح’ا تارارقلا فلتfl ذختت يتلا
يحسصلا عسضولا ‘ مكحتلا ليهسستل ايموي
.نهارلا

ع ةبيهو^

بتكم ÚملسسŸا ءاملعلا ةيعمج تماق ^
ةيبطلا بئاق◊ا ميلسستب سسما لوا نازيلغ
تايفسشتسسŸ ة-ب-ه-ك  سسف-ن-ت-لا ةز-ه-جأا و

لو’ا لوؤوسسŸا روسضح ‘  ثÓثلا نازيلغ
ةÒسصن  ةي’و-لا-ب ،يذ-ي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا-ب
.يئ’ولا ةحسصلا ريدمو يميهارب
تاد-عا-سسŸا Ëد--ق--ت را--طإا ‘ اذ--ه و
ديدع ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طأÓ-ل
ةهجاوم عور-سشم حا‚’ ن-طو-لا تا-ي’و
لح ثيح91 ديفوك انوروك سسوÒف ءابو
ةيعم÷ ةيئ’ولا ةبعسشلا بت-ك-م ن-م د-فو
ةي’و ةبعسش Úيرئاز÷ا ÚملسسŸا ءاملعلا

ةيبط ةبيق-ح02 ميلسست-ب ما-قو  ناز-ي-ل-غ
ةحسصلا ةيريدŸ سسفنتلا ىل-ع ةد-عا-سسم
تاد-عا-سسŸا را-طإا ‘ ناز-ي-ل-غ ة-ي’و--ل
ةن÷ اهتمظن يتلا ءافسشلا ةلفاق ةيبطلا
ÚملسسŸا ءا-م-ل-ع-لا ة-ي-ع-م-ج-ب ة-ثا-غإ’ا
ة-ي-ع-م-ج ع-م نوا--ع--ت--لا--ب Úير--ئاز÷ا

نسسحتسسا ن-يأا نو-ن-ما-سضت-م نو-ير-ئاز-ج
تامزلتسسŸا ةيعون نور-سضا◊ا ءا-ب-ط’ا
اميسس ’ ىسضرŸا حاورا ذاقنا ‘ ةيبطلا

رورŸا ثداو--ح--ك ة--جر◊ا ت’ا◊ا ‘
 .ةرطÿا

 قرزل ليسضوفلب ^

 نإزيلغب ةحسصلإ عاطقل ةيبط ةبيقح02 ميلسست

91 ديفوكب تاباصصإلإ ددع ‘ عافترإ ليجصست ةيفلخ ىلع

ÚنطإوŸإ ةّيكرح نم دحلل ةبانعب ةيراجتلإ زكإرŸإ قلغ
وحن ةوطخ ‘ ،ةنيدŸإ طصسو ةدجإوتŸإ ةيراجتلإ زكإرŸإ بإوبأإ ةبانع ةيلو ‘ ةيئلولإ تاطلصسلإ تقلغأإ

Ìكأل زيجو فرظ ‘ تزفق يتلإ تاباصصإلإ دإدعأإ عافترإ ليجصست بقع انوروك ءابو راصشتنل دح عصضو
.إرخؤوم يراجتلإ طاصشنلإ ةدوع دعب اصصوصصخ ةباصصإإ043 نم

تايدلبلا ديدع ناكسس دعب مسضهي ⁄ ^
ةيلاŸا ةلويسسلا باي-غ ناز-ي-ل-غ ة-ي’و-ب
مغر د-يÈلا ز-كارÃ ثلا-ث-لا عو-ب-سسأÓ-ل
ةلوؤوسسŸا تا-ه÷ا دو-عوو تا-ن-ي-م-ط-ت
اذ-ه لÓ-خ ة-ي-لاŸا ة-لو-ي-سسلا Òفو-ت--ب
Óيوط رمع يذلا لكسشŸا لحو عوبسس’ا
. طيسسبلا نطاوŸا لهاك كهناو
لو’ا لوؤوسسŸا لخدت نوفظوŸا بلاطو
ة Òسصن ة-ي’و-لا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا-ب
و ةيلاŸا ة-لو-ي-سسلا Òفو-ت-ل ي-م-ي-هار-ب
ةيرسشبلا Òباوطلا ةرهاظ ىل-ع ءا-سضق-لا
سسم-سشلا ة-ع-سشا ت– را-ظ-ت-ن’ا لو-طو
نو-ن-مؤو-ي ’ نو-ن-طاو-م ط-سسو ة--قرا◊ا
ىندا نومÎحي ’و انوروك سسوÒف دوجوب
ءابولا اذه راسشتنا ن-م ة-يا-قو-لا طور-سش

ةيقاولا ةعنقأ’ا عسضوو دعابتلا رارغ ىلع
لاخدإا ةرور-سضب سضع-ب-لا بلا-ط ا-م-ي-ف،

ةمدÿا ز-ي-ح د-يÈلا ة-سسسسؤو-م ة-ل-فا-ح
بحسسل لامعلاو ÚفظوŸا نم اهبيرقتو
.ماحدز’ا نع اديعب ةيلاŸا مهتاقحتسسم
Òفو--ت--لا قود--ن---سص كن---ب نا را---سشيو
ةقلغم اهباوبا لازت ’ بانك طايتح’او
يتلاح ليجسست ببسسب Êا-ث-لا عو-ب-سسÓ-ل
يبسستنم مرح ،يذلا ،رم’ا وهو انوروك

عاديا وا مهبتاور بحسس نم كنبلا اذه
ÚنطاوŸا نم ةيبلاغلا سصلخو مهلاوما
دسصق ة-لوؤو-سسŸا تا-ه÷ا ةد-سشا-ن-م ¤ا
تابقعلا هذه ليلذتو لجا-ع-لا ل-خد-ت-لا
.مهلهاك تكهنا يتلا

قرزل ليسضوفلب ^

و يرحبلا ديسصلا ةسسردم ،سسمأا ،ترداب ^
Úع ةي’وب فا-سص ي-ن-ب-ب تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-ت

Èع ةيرظ-ن سسورد Ëد-ق-ت ى-ل-ع تن-سشو“
Úي-ن-هŸا ةد-ئا-ف-ل ة-ي-نوÎك--ل’ا ة--سصنŸا
لقنت لÓخ نم ةيقيبطت سسورد ¤ا ةفاسضإ’اب
دسصق ديسصلا رخاوب ¤ا ÚنوكŸا و ةذتاسسأ’ا
اÚ Ãينهملل ةيقيبطتلا مهتاهي-جو-ت Ëد-ق-ت
بود‹ فسشك امك ينهŸا مهراسسÃ قلعتي
. يلع نب
فورظلل رظنلاب تءاج ةركفلا نأا فاسضأا و
91 ديفوك انوروك ةحئاجب ةقلعتŸا ةيلا◊ا

د-ي-سصلا ة-سسرد-م باو-با ق-ل--غ ¤إا ىدأا ا‡
هيلا تعد ام وه و تايئاŸا ةيبرت و يرحبلا
ع-م ل-سصاو-ت-ل-ل ج-ما-نر-ب ع-سضو-ب ة-سسردŸا
ام بناج ¤ا مهنفسس ىوتسسم ىلع ÚينهŸا
‘ يعامتج’ا لسصاوتلا Èع ةسسردŸا هعسضت
سسورد ءاقلإاب موقت يتلا و ةيتوبكنعلا اهتكبسش
عيقوت نم ةسصاÿا اهتح-ف-سص ى-ل-ع ة-ي-مو-ي
و ÚينهŸا اهيلع عÓط’ا لجأا نم ةذتاسسأ’ا
.دعب نع نيوكتلا نم ةدافتسس’ا
نواعتلاب ةدهاج ةيسصولا ةيريدŸا  فكعتو
و Úي-ن-هŸا و ءا-ن-يŸا Òي-سست ة-سسسسؤو-م ع-م
ىلع يرحبلا ديسصلل ينقتلا نيوكت ةسسردم

ماÎحا ى-ل-ع م-ه-ع-ي-ج-سشت و ي-عو-لا ر--سشن
كانه نا امك ة-ع-ن-قأ’ا ل-م-ح و تا-فا-سسŸا
ةيلمع و ةعابلا ىوتسسم ىلع ةيئزج ةباجتسسا
. ةلسصاوتم ةيعوتلا
لا-م-ع-لا ءا-سصحإا-ب تما-ق ا-سضيأا ة-ير-يدŸا
و ةيعامتج’ا راثآ’ا و نيررسضتŸا ÚينهŸا
” ثيح انوروك ءابو نع ةمجانلا ةيداسصتق’ا

نع ةيلمعلا هذهب ةسصاÿا تارامتسس’ا عمج
نيذلا و ر-ج◊ا تاءار-جا ن-م ن-يرر-سضتŸا
تارامتسس’ا أÓم ” ثيح مه-طا-سشن ف-قو-ت

مهددع غلب ثيح ‘رسش حيرسصت-ب ة-قو-فر-م
. ةحنŸا نم اودافتسسا  ررسضتم0002 وحن

ذ-ن-م و تن-سشو“ Úع ة-ي’و نأا Òكذ-ت-ل--ل
ثيح اهئناوم Òيسست اهل ىنسستي ⁄ لÓقتسس’ا
ةسسسسؤوم لبق نم Òسسم فاسص ينب ءانيم ناك
ءانيم و ناسسملت ةي’وب تاوزغلا ةنيدم نم
ةي’و نم ةسسسسؤو-م ل-ب-ق ن-م Òسسم را-جزو-ب
مامأا Ìعت ةرجح لكسشي ناك ام وه و نارهو
ة-ن-سسلا ة-يا-غ ¤ا Úلوؤو--سسŸا و Úي--ن--هŸا
Úع ةي’و ¤ا ئناوŸا تداع ثيح ةيرا÷ا

ميكح ديسسلا اهسسأار ىلع Úيعت ” و تنسشو“
تادح و  ئناوŸا Òيسست ةدح و ريدم ليكول

ةفسصب ئناوŸا ميقعت متي ثيح تنسشو“ Úع

 ءابولل يدسصتلل ›وا ءارجإاك  ةيرود
م-عد-ل-ل ثد-ح-تŸا هّو-ن، قا-ي-سسلا تاذ ‘و
و ةئيبلا ح-لا-سصم ل-ب-ق ن-م مد-قŸا يداŸا
‘ ةمخسضلا امهتدعاسسم و ةيندŸا ةيام◊ا

يذلا نم’ا حلاسصم بناج ¤ا لاÛا اذه
ءانيŸا لخد نم لك و ÚينهŸا ىلع سضرف
و سصاخسش’ا Úب دعابتلا و ةمامكلا عسضوب

نيراحبلا و ÚينهŸا عم لمعلا لهسس ام وه
ن-م ن-يد-فاو-لا كا-م-سس’ا راŒ فÓ-خ--ب

flرار-غ ى-ل-ع ن-طو-لا تا-ي’و--لا ف--ل--ت
ءانتق’ وزو يزت و ةياجب،، ةنتاب، ةنيطنسسق

flنولج-ع-ت-سسي م-ه-نأا ’ا كا-م-سسأ’ا ف-ل-ت
د-يز-ي ا-م و-ه و ةد-حاو ة-ع-فد ‘ ءار-سشلا-ب
لخدتلاب نمأ’ا حلاسصÃ ىدأا ا‡ ظاظتك’ا

و  رم’ا ةيوسست و تاكمسسŸا ىوتسسم ىلع
روهظ ذنم حرط يذلا ديحولا لاكسش’ا وه
ةلسصاوتم ميقعتلا ةيلمع لازت ’ اميف ءابولا

Ãا ةيام◊ا حلاسصم ةيعŸةرم ةئيبلا و ةيند
لكب ميقعتلا ر‡ دجوي هنا املع مايأا30 لك
امك تابكرŸا و سصاخسشأÓل ئناوŸا تاباوب
ديري ن-م ل-ك-ل ةرار◊ا تا-جرد ذ-خا م-ت-ي
. ءانيملل لوخدلا

حلاسص ^

معدŸا يوقÎلا نكسسلا عيراسشم تلّكسش ^
ةيدقفت ةرايز لÊ fiوبلاو ةبانع يتيدلب Èع
” ثيح ،ة-با-ن-ع ‘ ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسل-ل
اينيع زا‚إ’ا تاسشرو ةيعسضو ىلع فوقولا

ةيجراÿا ةئيهتلا لاغسشأا د-ق-ف-ت لÓ-خ ن-م
ةينبلا تاكبسش فلتخÃ ط-بر-لا تا-ي-ل-م-عو
ىلع ةيئ’ولا تاط-ل-سسلا تر-مأا .ة-ي-ت-ح-ت-لا

ةيراقعلا ةيقÎلا ديمجتب ،ةرايزلا هذه ةيفلخ
ل-غ-سش ط-طfl ة--سسارد ةدا--عإا ة--يا--غ ¤ا
،ة---يرادإ’ا ق---فارŸا جا---مداو ،ي---سضارأ’ا
قطانŸا فلتı ةيعامتج’او ،ةيميل-ع-ت-لا
،طسسو ةبانعو Êوبلا يتيدلبل سصوسصÿابو
تاعمŒ قلخ يداف-ت-ل ءار-ج’ا اذ-ه ي-تأا-ي
كيهان اذه ،دقارم در‹ ¤ا لوحتت ةينكسس
فلتÒ flفوتب ةيعامتجا بلاطم قلخ نع
ةينكسسلا تاعمجتلا Èع ةيتامدÿا قفارŸا

ةينبلا تاكبسشب طبرلا ديعسص ىلعو ،ةديد÷ا
ماÎحا ىلع تاطلسسلا تددسش دقف ةيتحتلا
بقع تاءارجإ’ا هذه ةيرا-ق-ع-لا تا-ي-قÎلا

‘ ايو-قر-ت ا-ن-ك-سس07 عيرا-سشŸ ة-ن-يا-ع-م
441 و3 ةرسضخوب ‘ انكسس041و2ةرسضخوب
عيراسشم بناج ¤ا ، طسسو Êوبلا ‘ انكسس
ةقطنم ءايحأا Èع امعدم ايوقرت انكسس083
‘  ،ةبانع ةنيدم بلقب ةنئاكلا ةينارفعزلا

ةرورسضب ة-ي’و-لا ›او بلا-ط قا-ي-سسلا اذ-ه
ع-م ع-يرا-سشŸا هذ-ه م-ي-ل-سست لا--جا ماÎحا
لامكتسسا عم يزاوتلاب ةئيهتلا لاغسشأا قÓطنا
ايلك اهط-بر م-ت-ي نأا بج-ي ي-ت-لا ع-يرا-سشŸا
فرسص و ءاŸا ،ءابره-ك-لا ،زا-غ-لا تا-ك-ب-سشب
¤ا ةفاسضإ’اب ،ةير-سصب-لا فا-ي-لأ’ا و ،ها-يŸا
نم نارمعلل ›ام÷ا رظنŸا ماÎحا بوجو

ةيدرفلا ةرعقنŸا تايئاوهلا لادبتسسا لÓخ

ةقاطلا ىلع دامتع’ا عم ةيعا-م-ج ىر-خأا-ب
عيسسوتو ة-ي-مو-م-ع-لا ةرا-ن’ا ‘ ة-ي-سسم-سشلا

.تارايسسلا نكر تاحاسسم
Œتا-ط-ل-سسلا تا-ي--سصو--ت نأا ،ةرا--سشإ’ا رد

اهنم Êاعت يتلا ليقارعلا سسفن Èتعت ةيئ’ولا
flلا فلتÎع ةيراقعلا تايقÈ تايدلب لماك

ل-ي-ج-سست بنا-ج ¤ا اذ-ه ،ة-با--ن--ع ة--ي’و
Œىتح لطامتلا سصخت ىرخأا ةحداف تازوا
006 لا عورسشم رارغ ىلع تانكسسلا زا‚ا ‘
،Êوبلا ةيدلبب ءاقرزلا ةكÈلا ‘ ايوقرت انكسس
متي ⁄و2102 لا ةنسس هلاغسشأا تقلطنا يذلا و
يذلا رمأ’ا وهو ،هنم ةئاŸاب03 ىوسس زا‚ا

نكسسلا ةرازو هنأاسشب لسصفت نأا رظتنŸا نم
ةيئ’ولا تاطلسسلا تلسشف امدعب ،بيرق نع

. هيبتتكŸ لح داجيإا ‘
ع ةبيهو ^

 نكصسم006 عورصشم ‘ لصصفلل نكصسلإ ةرإزو لخدت راظتنإ ‘

 ةبانعو Êوبلإ يتيدلبب يوقÎلإ نكسسلإ عيراسشÃ ةسصاخ تافلم6 حتف

يحصصلإ رج◊إ تإءإرجإإ قيبطت رثإإ

مهطاسشن فقوت ببسسب تنسشو“ Úعب دايسص0002 ضضيوعت

  رايهن’اب ددهم يخيرات ملعم تباث نب ناسسح دجسسم
ينبب دورابلا راغ يح نا-ك-سس بلا-ط-ي ^
ةدا-عإا-ب تن-سشو“ Úع ة--ي’و--ب  فا--سص

لثمتŸا ةنيدŸاب دجسسم مدقأ’ رابتع’ا
دع-ي يذ-لا تبا-ث ن-ب نا-سسح د-ج-سسم ‘
ةددهم ةينف ة-ف– و ا-ي-خ-يرا-ت ا-م-ل-ع-م
يمÓسسا زارطب ينب-م و-ه و  را-ي-ه-ن’ا-ب
ÚملسسŸا لمانأا هزا‚ا ‘ عدبأا يسسلدنأا
مسساب نوفور-عŸا و ة-برا-غŸا غ-يزا-مأ’ا
امدنع2091 ةنسس ›اهأ’ا ىدل حولسشلا
ينبل ديد◊ا م-ج-نÃ نو-ل-غ-ت-سشي او-نا-ك

.فاسص
دعي ينيدلا حرسصلا ّناف ›اهأ’ا بسسح و
ةرانم هنوك بناج ¤ا يرثأا ملعم و ثارت
لازت ’ ةيرامعم ةف– و Ëركلا نآارقلل
‘ نمزلا عم قبا-سست-ت و ءا-ق-ب-لا عرا-سصت
بلجي يسضاŸا ‘ هيف ناك يذلا تقولا
نأا ّ’إا بناجأ’ا حايسسلا نم تارسشعلا هيلا

و تاعدسصتلاب ددهم حبسصأا مويلا هلاح
تافار‚Óل هتمواقم Òظن تاراي-ه-ن’ا
ىلع نيروي-غ-لا-ب ع-فد ا-م و-ه و ة-ي-ئاŸا

يخيراتلا دورابلا راغ ناكسس نم مهتنيدم
ةداعإاب ةيلÙا تاطلسسلا نم نوب-لا-ط-ي
ي-جراÿا ه-ط-يfi ة-ئ-ي-ه-ت و ه-م-ي-مر-ت

لا-ي-جأÓ-ل ه-ي-ل-ع ظا-ف◊ا و ه-ت-يا--م◊
ىلع دجسسم قت-عا هرا-ب-ت-عا-ب ة-مدا-ق-لا
.›اه’ا رظن ‘ يلÙا ىوتسسŸا

سسي-ئر سشيورد م-ي‚ ف-سشك ه-ت-ه-ج ن-م
تمدقأا ه◊اسصم نأا نع فاسص ينب ةيدلب

اذهل ارخؤوم ةينقت ةقا-ط-ب داد-عا ى-ل-ع
بقع هيلع ظا-ف◊ا ل-جأا ن-م د-ج-سسŸا

ظاف◊ا راطإا ‘ ميمرّتلا ةينازيم ديد–
.ةيمÓسسإ’ا و ةيخيراتلا ⁄اعŸا ىلع

حلاسص ^

ناقتحإ دّلوت ديÈلإ زكإرÃ ةيلاŸإ ةلويسسلإ بايغ
نإزيلغ ينطإوم

ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تلّجسس ^
ةعاسس42 لÓخ ةفلتfl قئارح5 ةيدŸا
ةيوناث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت ثي-ح ةÒخ’ا
دودح ‘ طÓبات ةرئادل ةيندŸا ةيامحلل

دامخإا لجأا نم عبرلاو را-ه-ن-لا ف-سصت-ن-م
ىّمسسŸا ناكŸاب ةرم-ث-م را-ج-سشأا ق-ير-ح
لخدت اهÓت، طÓبات ةيد-ل-ب ةو-غ-ب ة-قر-ف
ةرئادل ةيندŸا ةيامحلل  ةيوناثلا ةدحولا

لترلا ةقر-ف-ب ة-مو-عد-م بو-جÙا ي-سس
تا-با-غ-لا ق-ئار-ح ة-ح-فا-كŸ ل-ق--ن--تŸا
نم مويلا سسفن ‘  ةيعارزلا ليسصاÙاو
ناكŸاب ر-خآا ة-با-غ ق-ير-ح دا-م-خإا ل-جأا
يسس ةيدلب دمحأا يدي-سس ة-قر-ف ى-م-سسŸا
و ةباغلا يقاب ةيامح ” نيأا ،بوجÙا

.قير◊ا بوسشن ناكŸ ةروا‹ لزانم

فلتخÃ ناو-عأا80 ةيلمع-ل-ل Òخ-سست ّ”و
ةقرفو بوجÙا ي-سس ةد-حو ن-م بتر-لا
قيسسنتلاب بترلا فلتخÃ  لقنتŸا لترلا

تاذ تما-ق ا-م-ك .تا-با-غ-لا ح-لا-سصم ع-م
ىرخأا ق-ئار-ح30 دا-م-خإا-ب  ح-لا--سصŸا
ةطعب ةيدلب سشيع ةلات ىمسسŸا ناكŸاب
‘ لث“ يقاوسسلا ةيدل-ب ة-ع-م÷ا قو-سسبو

دامخإا بناج ¤ا ةرم-ث-م را-ج-سشأا ق-ير-ح
ناكŸا-ب  Ëد-ق سشو-ح ل-خاد Íت ق-ير-ح

نم ليحارسشوب ةيدلب سشيماغنلا ىمسسŸا
ناميلسس ين-ب-ب ة-يو-نا-ث-لا ةد-حو-لا فر-ط

Íت ةمزح002 قاÎحا نع رفسسأا قير◊ا
لزانمو تاكلتمŸا يقاب ةيام-ح ” ا-م-ي-ف

  .قير◊ا بوسشن ناكŸ ةروا‹
ب م ^

  ةيدŸاب ةÒخ’إ ةعاسس42 لÓخ  قئإرح50 دامخإإ
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ةركسسب دا–أ
ةرادإلا ددهي يصسيصس راتfl ›اŸا

افيفلا ¤ا ءوجللاب
بعÓلا ةيصضق ‘ رطÿا صسوقان ةركصسب دا–إا راصصنأا قد ^

⁄ يتلا ةرادإÓل ماتلا باي-غ-لا د-ع-ب ،ي-صسي-صس را-تfl ›اŸا
““نابيزلا““ قاصشع بلاط ثيح ،لكصشŸا ل◊ انكاصس كر–

هتاقحتصسم هميلصستو ،بعÓلا ةي-ع-صضو ة-يو-صست ‘ عار-صسإلا
روطت يدافتو ،يدانلا ةعمصس ىلع اظافح ةقلاعلا ةيلاŸا
ةنجلل ءوج-ل-لا-ب بعÓ-لا دد-ه نأا د-ع-ب أاو-صسأÓ-ل ة-ي-صضق-لا
ىلع لوصصحلل ،›ودلا دا–إلا ىو-ت-صسم ى-ل-ع تا-عزا-نŸا
.هحيرصست ةقروو هلاومأا
يتلا ،ةرادإلا فقوم نم مهبصضغ نع اوÈع نيذلا راصصنألا

اقلاع لظ يذلا ،بعÓلا ةلكصشم لح ‘ مهبصسح عراصست ⁄
Èع اودبأا ،انوروك ةحئاج ل-ظ ‘ ة-ن-يدŸا-ب ر-ه-صشأا ةد-ع-ل

،يصسيصس عم قلطŸا مهنماصضت يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم
،هتدعاصسم اهنأاصش نم يتلا لاومألا صضعب عمج لÓخ نم
لوصص◊ا Úح ¤إا ،هصشيعي يذلا بعصصلا فرظلا زواŒ ىلع
.اهب نيدي يتلا ةيلاŸا هتاقحتصسم ةفاك ىلع
اظفح ،ةلكصشملل عيرصس لح داجيإا ةرورصض ىلع راصصنألا حليو

Ÿلا ذف-ن-ت-صسا نأا د-ع-ب ،ه-جو-لا ءاÓةيدولا قرطلا لك بع،
ليبصس ‘ تلزانت ةدع ،يصسنوتلا هيماfi قيرط نع مدقو
،يدانلاب هت-قÓ-ع ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ،يدو ل-ح ¤إا ل-صصو-ت-لا

مهتاقحتصسم نم ءزج ولو ةيوصست ‘ ةرادإلا لطا“ نيدقتنم
صسيئرلا اهقلطأا يتلا دوعولا دعب ةصصاخ روهصش ذنم ،ةقلاعلا

.تابصسانم ةدع ‘ ،ىصسيع نب صسراف
نم مهرمذت نع اوÈع ،دوصسألاو رصضخألا Úنوللا قاصشع
›اŸا بعÓ-لا ع-م ،يرادإلا م-قا-ط-لا ل-ما-ع-ت ة--ق--ير--ط
طاصشنلل يرابجإلا فقوتلا ذن-م ه-لا-ط يذ-لا صشي-م-ه-ت-لاو
،بعÓلا اهصشيعي يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا نأاب اودكأاو ،يوركلا
تقو عرصسأا ‘ بصسانŸا ل◊ا داجيإل كرحتلا ¤إا مهتعفد

.نك‡
قوراف.ج^

ةنيطنسسق ةيدولوم
ةيدولوŸا تيب ‘ بقÎلا نم ةلاح

يوركلا مصسوŸا Òصصم لوح
ةيدولوم قيرف لقاعم ‘ ديدصشلا بقÎلا نم ةلاح دوصست ^

ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تارارق هيلإا لوؤوتصس اŸ ،ةنيطنصسق
ببصس دوعيو ،يرا÷ا مصسوŸا ÒصصÃ ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ،مد-ق-لا
ةغيصصلا قيبطت مدعب ة-ب-لا-طŸا تاو-صصألا ›ا-ع-ت ¤إا بقÎلا
مصسوŸا ¤إا اهليجأاتو مداقلا مصسوŸا لÓخ ةصسفانملل ةديد÷ا
دبع صسيئرلا ةرادإا اما“ هصضفرت يذلا رمألا وهو ،›اوŸا
جئاتنلا باصستحاب ةصسفانŸا فيقوت نأا اميصسل ،ةغيمد ق◊ا
¤إا دوعصصلا ةÒصشأات نم قيرفلا مر-ح-ي نأا ه-نأا-صش ن-م ة-ي-لا◊ا
ةيناثلا ةبترŸا لت– ةيدولوŸا ةليكصشت نوك ،ةيناثلا ةطبارلا

ة-غ-ي-صصلا نأا Úح ‘ ،لÓ-ج دلوأا با-ب-صش رد-صصتŸا ف--ل--خ
ةعومÛا نم ةيدنأا ةعبصسل دوعصصلا ‘ ق◊ا حن“ ةديد÷ا
تيب ‘ ةلجؤوم رومألا لك ىقبت ،رخأا بناج نمو .ةيقرصشلا
نم ةغيمد صسيئرلا اهب موقي يتلا يعاصسŸا مغر ،ةيدولوŸا
،ديد÷ا مصسوملل ابصس– ددج Úبعل تا-مد-خ نا-م-صض ل-جأا

ىلع مئاقلا هعورصشم قيبطت ىلع ارصصم ةغيمد ىقبي ثيح
،تقو برقأا ‘ ايلعلا ماصسقألا ‘ اهتناكم ¤إا ةيدولوŸا ةداعإا
بيرقلا ‘ ةيمومعلا تاناعإلا حيرصست ةيدولوŸا ةرادإا رظتنتو
ةيوصست عم ديد÷ا مصسوملل ةوقب Òصضحتلا لجأا نم ،لجاعلا
.ÚبعÓل ةقلاعلا تاقحتصسŸا

قوراف.ج ^

رظتني يكÎلا يصشتابÔيف قيرف
جرعنŸا ‘ ›وغيف

،يارصستلاغ يدان ةبغر نع ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفصشك ^
Úب يصضاÎلاب ›وغيف نايفصس يرئاز÷ا ›ودلا دقع خصسف ‘

،وروي ÚيÓم01 لباقم هعيب وأا ،ةفئاصصلا هذه لÓخ Úفرطلا
ةحئاج ببصسب ،ةÒبك ةيلام ةقئاصض نم يكÎلا يدانلا Êاعيو
.›ا◊ا مصسوŸا جئاتنلا بذبذتل ةفاصضإلاب انوروك
يكÎلا يصشتابÔيف قيرف نأا يكÎلا ““روبصسوتوف““ عقوم حصضوأاو
هد-ق-ع خ-صسف ةرو-صص ‘ ير-ئاز÷ا بعÓ-لا-ب ةد-صشب م-ت-ه--م
.›زألا Ëرغلا رداغ نإا همصضل صضرعب مدقتيصسو
ةرادإا نم ديدصشلا اهئايتصسا نع يارصستلاغ Òهامج تÈعو
›ا◊ا مصسوŸا ةصسفانŸا نع دعتبا قيرفلا نأاو ةصصاخ ،اهيدان
يدانلا زيزعتو ÚمهŸا Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ظا-ف◊ا-ب تب-لا-طو
.ةزي‡ رصصانعب

يرئاز÷ا بعÓلاب يصشتابÔيف Òهامج تبّحر لباقŸا ‘
ةمهŸا نأا تدكأا نكلو لوألا صسفانŸا عم اقباصس بعل نإاو ىتح
،يرئاز÷ا ›ودلا ديرت ةيجيلخ اقرف نأاو ةصصاخ ةبعصص ىقبت
عم ةارابم53 ‘ ›ا◊ا مصسوŸا يرئاز÷ا براÙا كراصشو

.6 عنصصو فادهأا7 لجصسو يارصستلاغ
ر.ق̂ 

ةمصصاعلا دا–ل ماعلا ريدŸا حتف ^
ةرادإلا ى-ل-ع ،يدا-ه ي-ن-غ-لا د--ب--ع
¤إا اÒصشم ،““دادح““ عم‹و ةقباصسلا
ن--يÒصسŸاو ““رو--بÒصس““ ة--كر---صش نأا
صصئاقنلا كلت نمث نوعفدي Úيلا◊ا
،نويدلاب ةلقثم ةيثراك ةيعصضو اوثروو
›وغنوكلا بعÓ-لا ة-ي-صضق ا-هر-خآاو
،ارابيإا صسنارب ““ةراطصسوصس““ ـل قباصسلا

مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا رارق ةادغ
يمصصاعلا قيرفلا نامرحب ““ا-ف-ي-ف-لا““

ةÎف لÓ--خ تا--ماد--ق--ت--صسلا ن--م
.ةمداق تاÎف ثÓثل تÓيجصستلا
دكأا يمصصاعلا يدانل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا

اهب صصخ يتلا تاحيرصصتلا لÓخ نم
ةرادإلا نأا ،يدانلل ةيم-صسر-لا ةا-ن-ق-لا
فقو-م ‘ ا-ه-صسف-ن تد-جو ة-ي-لا◊ا

ة-ل-صشا-ف-لا ة-صسا-ي-صسلا ءار--ج بع--صص
نوكيصس ثيح ،Úقبا-صسلا ن-يÒصسم-ل-ل

ةقباصسلا بئاوصشلا نم صصلختلا اهيلع
امدق يصضŸا رابت-علا Úع-ب ذ-خألاو
فاد-هألا غو-ل-ب-ل ÒصسŸا ة-ل-صصاو-مو
لاق ثيح ،دد÷ا كÓملل ةرطصسŸا
Òيصست ددصصب نح-ن ،ةد-يد-ج ةرادإا-ك““
،““ةد-يد÷ا و ةÁد--ق--لا ا--يا--صضق--لا
ةيصضق نأاب مل-ع ى-ل-ع ا-ن-ك““ :فا-صضأاو
رارقلا اذهل لوؤو-ت-صس ارا-ب-يإا بعÓ-لا
ن-م-ث ع-فد دد-صصب ن-ح--ن ،ف--صسؤوŸا
ن-ح-ن ،ة-ق--با--صسلا ةرادإلا صصئا--ق--ن

وروأا ف-لأا002 عفد ىل-ع نو-م-غر-م
رامثتصسلا قودنصص نم نوكتصس يتلاو
.““اÒثك انرصضيصس اذه و يدانلل

ىرخألأ يه فلخي ةيسضق
““روبÒسس““ ـل اعأدسص لكسشت

مصسوŸا ةراطصسوصسل هتردا-غ-م د-ع-بو
توصشرب يدان-ب قا-ح-ت-لÓ-ل ي-صضاŸا
اراب-يإا بعÓ-لا مد-ق-ت ،ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
ةب-لا-ط-م-ل-ل ا-ف-ي-ف-لا ىد-ل ىو-ك-صشب

Ãا هتاق-ح-ت-صسŸنع صضيوعتو ةرخأات
دعت ل ا-ه-نأا ا-م-ك ،ي-ف-صسع-ت-لا هدر-ط

قرؤوت يتلا ةديحولا ةكئاصشلا ةيصضقلا
تاذ قر-ط-ت ثي-ح ،ة-ي--لا◊ا ةرادإلا
قباصسلا بعÓلا فل-م ¤إا ثد-ح-تŸا

fiع-ب-صسل دو-ع-ي يذ-لا ،ف-ل-خ-ي د-م
عفادŸا مدقت نيأا ،ةي-صضا-م تاو-ن-صس
اهلÓخ نم بلاطي اف-ي-ف-ل-ل ىو-ك-صشب
نوكيصس يذلا رمألا وهو ،تاصضيوعتب
ايدافت هتيوصست نيÒصسŸا ىلع امازل
يداه لا-ق ثي-ح ،ىر-خأا تا-بو-ق-ع-ل
بعÓلاب قلعتت ةيناث ة-ي-صضق كا-ن-ه““

fiدوعت ي-ت-لا و ف-ل-خ-ي د-م Ÿمصسو
افيفلا ردصصتصس يتلاو ،2102-3102““
توأا ر-ه-صش لÓ-خ ارار--ق ا--ه--نأا--صشب
دق فل-خ-ي بعÓ-لا نا-كو ،““ل-ب-قŸا
ةرادإلا نكل ةÒطخ ة-با-صصإل صضر-ع-ت
.هدقع خصسف تلصضف ةقباصسلا

فلم ‘ لسصفتسس ““سساتلأ»
ةيليوج13 ‘ يبرأدلأ

رار-ق-ب ق-ل-ع-ت-ي لاؤو-صس ى-ل-ع هدر ‘و
fiنازولب يصضايرلا ميكح-ت-لا ة-م-ك،

دا–ا هر-صسخ يذ-لا ءا--ق--ل--لا لو--ح
ةيدولوم مامأا طاصسبلا ىلع ةمصصاعلا
نأاب يداه ينغلا د-ب-ع لا-ق ،ر-ئاز÷ا
ةيليوج13 ‘ رد--صصي--صس رار--ق---لا

ناك““ ددصصلا اذه ‘ افيصضم ،يرا÷ا
دق صسا-ت-لا نو-ك-ت نأا صضور-فŸا ن-م
مقت ⁄ اهنكل ةيصضقلا هذه ‘ تلصصف
رودصص ر-ظ-ت-ن-ن ن-ح-نو ،كلذ-ب د-ع-ب
يرا÷ا ةيليوج13 خيرات موي رارقلا
.““نعطلا لبقي لو ادفان نوكيصسو

قيرفلا بعاتم ديزي يوازمح
مجاهŸا نم ةبرقم رداصصم تفصشكو
فÙÎاو ،ةمصصاعلا دا–إل قباصسلا

يدان عم Êاريإلا يرود-لا ‘ ا-ي-لا-ح
اذه نأاب ،يوازمح ةصشاك-ع رو-ت-كار-ت
ةن÷ ىدل ىوكصش عفر دق نوكي Òخألا

همÓتصسا مدع ببصسب ،تاعازنلا صضف
قباصسلا هقيرف نم ةقلاع روجأا ثÓث
ةرادإلا نو-ك-تو .ة-م--صصا--ع--لا دا–إا
دق ،دادح نيوخألا ةدايق-ب ة-ق-با-صسلا

رو-جأا ثÓ-ث ن-م يواز-م--ح تمر--ح
،يمصصاعلا يدانلا هترداغم لبق ةلماك
هذ-ه-ب ة-ب-لا-طŸا رر-ق-ي ه-ل-ع--ج ا--م
ةكرصش تملتصسا امدعب تا-ق-ح-ت-صسŸا
.Òيصستلا ديلاقم ““روبÒصس““

يسسقافسصلل بعلي نل ةعاسش نب
لبقŸأ مسسوŸأ

قيرفل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا د-قو اذ-ه

نأا ،يداه Êاغلا دبع ةمصصاعلا دا–ا
دوع-ي-صس ،ة-عا-صش ن-ب ا-ير-كز بعÓ-لا
ارصضاح نوكيصسو ،قيرفلا ¤إا ايمصسر
ةقفر ثلاث مجاهمك لبقŸا مصسوŸا

fiصشم ،ةماصسأا ليل÷ا دبعو صصويÒا
لحتصس ةرا-عإلا لاو-مأا ة-ي-صضق نأا ¤إا

يصسقا-ف-صصلا ةرادإا نأا ثي-ح ،ا-ب-ير-ق
تبلطو دا–لا ةرادإا تلصسار يصسنوتلا

لجا نم يكنبلا باصس◊ا م-قر ا-ه-ن-م
تدعو اهنأا امك ،ةرصشابم ا-هد-يد-صست
‘ خصضتصس لاومألا كلت نٔا-ب ق-ير-ف-لا
.اهزيهŒ روف باصس◊ا

بعل ينعي سضيبألأ مسسوŸأ
ةيقيرفإلأ لاطبألأ ةطبأر

Òصصم عوصضوم لازام ،رخآا قايصس ‘و
دهصشŸا ردصصتي مصسوŸا اذه ةلوطب
‘و ثي-ح ،ر-ئاز÷ا ‘ ي--صضا--ير--لا
م-ظ-ع-م ه-ي-ف تل-صصف يذ--لا تقو--لا
ة-ل-صصاوÃ ا-مإا ة-يŸا-ع--لا تادا–لا
نومئاقلا لازي ل ،اهئاغلإا وأا ةصسفانŸا

⁄ رئاز÷ا ‘ مدقلا ةرك نوؤوصش ىلع
متي-صس ل-ب ،د-ع-ب ر-مألا ‘ او-ل-صصف-ي
نم تاط-بار-لاو ة-يد-نألا ةرا-صشت-صسا
يذلاو ،يئاهنلا رارقلا ذا-خ-تا ل-جأا

ايئاهن مصسوŸا فيقوتب امإا نو-ك-ي-صس
نÓعإا وأا ›ا◊ا بيتÎلا باصستحاو
،لوألا را-يÿا نا و ،صضي-بأا م--صسو--م
بي-تÎلا با-صست-حا ‘ ل--ث--م--تŸاو
Úي-ع-ت ل-جأا ن-م ة-لو-ط-ب-ل-ل ›ا◊ا
تاصسفانŸا ‘ ÚكراصشŸاو ل-ط-ب-لا
نÓ-عإا نإا-ف ،ا-ح-صضاو ة-ي-ق-ير--فألا

جئاتن باصستحا ينع-ي صضي-بأا م-صسو-م
ه-ي-ف جو-ت يذ-لا ي--صضاŸا م--صسوŸا
نإاف ›اتلابو ،Óطب ةمصصاعلا دا–ا
يذلاو ةمصصاعلا دا–ا ىقبي لطبلا

ةخصسنلا ‘ ةكراصشŸا نم نكم-ت-ي-صس
لاطبأا ةطبار ةصسفانم ن-م ة-ل-ب-قŸا
نكÁ ويرانيصس نصسحأا وهو ،ايقيرفإا
مصسوم دعب قيرفلا راصصنأا هانمتي نأا

صسرا◊ا ءا---ق---فر ها---صضق بع---صص
.صشوماÁز

قوراف.ج^

رئأز÷أ دا–أ

““دادح““ عم‹و ةقباصسلا ةرادإلا ىلع رانلا حتفي ةراطصسوصسل ماعلا ريدŸا

فيطسس قافو
حيرصستلاب ينعŸا يصسامÿا ةمئاق طبصضت ةرادإلا

،فيطصس قافو ةرادإا نم ةبرقم رداصصم تفصشك ^
ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق تطبصض دق ةÒخألا نأا
طيمتصس يتلاو ،ق-ير-ف-لا داد-ع-ت ن-م ح-ير-صست-لا-ب
دعوم وهو ،يرا÷ا ةيليوج52 ‘ اهنع ءاطغلا
فر-ط ن--م يرا÷ا م--صسوŸا Òصصم ‘ ل--صصف--لا
.مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
ةمئاقلا نع فصشكلا Òخأات قافولا ةرادإا تلصضفو

Òصصم صصو-صصخ-ب د-ئا-صسلا صضو--م--غ--لا ل--ظ ‘
ةصضراعلا نع لوألا لوؤوصسŸا بغريو ،ةصسفانŸا
ظافتحلا ‘ ،ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن قا-فو-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا
ىلع اذهو ،›ا◊ا دادعتلا نم ابعل81 تامدخب

نع قباصس تقو ‘ تثد– يتلا تامولعŸا صسكع
دادعت نم ÚبعÓلا عيمج ىلع ءاقبإلا ‘ هتبغر
.›ا◊ا مصسوŸا
Úبعل ةتصس نع لقي ل ام ةيقرت ‘ يكوكلا بغريو
دعب ،رباكألا قيرف عم ةكراصشŸا ةصصرف مهحنمو

،يرا÷ا مصسوŸا لÓخ نابصشلا عم ةبرجتلا حا‚
اهيلع قافتإلا ” يتلا ةمئاقلا نإاف ةيئدبم ةفصصبو
ةتصس نآلا د◊ مصضت ةرادإلاو ين-ف-لا م-قا-ط-لا Úب

رداغ يذلا يحي نب عفادŸا با-صست-حا-ب ،Úب-عل
دعب ةطرافلا ةÎفلا لÓخ يف-يا-ط-صسلا داد-ع-ت-لا

ابصصنم لؤواصستلا ىقبي-ل ،ي-صضاÎلا-ب هد-ق-ع خ-صسف
.يقبتŸا يصسامÿا ةيوه لوح
اهوقلت يتلا دوعولا ىلع عيباصسأا ةدع رورم دعبو
يبعل نإاف ،ةيلاŸا مهتاقحتصسم ةيوصست صصوصصخب
مهتاقحتصسم ن-ع را-صسف-ت-صسلا ‘ او-ئد-ب قا-فو-لا
ةدافتصسا برق نع ثيد◊ا لظ ‘ اميصسل ،ةقلاعلا
،ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ ةمهم تاناعإا نم قيرفلا
ةقلاعلا مهتاقحتصسم نع ÚبعÓلا راصسفتصسا ءاجو
،قرفلا ةرادإا ‘ اهنوعصضي يتلا ةقثلا مغر
فرط نم نآلا دح ¤إا مهب لاصصتلا مدعل رظنلاب
تقو ‘ اهحنم ” يتلا دوعولا مغر ،نيÒصسŸا

ةيادب عم تاقحتصسŸا ن-م ءز-ج ة-يو-صست-ب ق-با-صس
.يرا÷ا رهصشلا
يوادغب ويزرأا يبŸوأا مجاهم لخد ،رخآا قايصس ‘و
‘ قافولا ةرادإا بغرت ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق
،ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ مهعم د-قا-ع-ت-لا
›وؤوصسم فرط نم Òبك-لا با-ج-عإلا د-ع-ب اذ-هو
باصشلا بعÓلا هرهظأا يذلا ىوت-صسŸا-ب ق-ير-ف-لا

ة-ل-ي-ك-صشت ع-م يرا÷ا م-صسوŸا تا-يرا-ب-م لÓ-خ
يوادغب مجاهŸا نأا لإا هنصس رغصص مغرو ،يبŸوألا
،Úمصسوم ذنم ل لوألا قيرفلا تايرابم ‘ كراصشي
،اهكلÁ يتلا ةÒبكلا تا-ي-نا-ك-مإلا ل-ظ ‘ اذ-هو

،يبŸوألا ةليكصشت عم ةناكم زجح نم نك“ ثيح
نومدقتيصس نيذلا ““ةراوفلا““ يÒصسم راظنأا تفل ام
ام بصسح ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ هل يمصسر صضرعب
.ةبرقم رداصصم هتدكأا

قوراف.ج ^

،تامزألاو لكاصشŸا ‘ طبختلا جريرعوب جرب يلهأا ةرادإا لصصاوت
ةثÓث صصخت تاراذعإا يئاصضق رصضfi قيرط نع تقلت نأا دعب

‘ لصصا◊ا رخأاتلا نم نو-ك-ت-صشي ،›ا◊ا داد-ع-ت-لا ن-م Úب-عل
ىصسيعو ةصشادق نم لكب رمألا قلعتيو ،ةيرهصشلا روجألا ةيوصست
ةصشادق بÎغŸا باعلألا عناصص أا÷و ،لاتق عفادŸا اذكو يابلا
ةقلاعلا هتاقحتصسم ىلع لوصص◊ا لجأا نم تاعزانŸا ةن÷ ¤إا

مصسوŸا نع ةلماك ةيرهصش روجأا8 زهانت يتلاو ،يلهألا ةرادإا نم
.طقف Úترجأا ىقلت ىوكصشلا بصسح بعÓلا نأا مكحب ،›ا◊ا
ىل-ع در-لا ل-جأا ن-م ي-ل-هألا ةرادإا تا-عزا-نŸا ة-ن÷ تل-صسارو
لبق ةمزÓلا تاحيصضوتلا Ëدقتو بعÓلا اهمدق يتلا ىوكصشلا
.ةيصضقلا ‘ لصصفلا
يدنومايد Óصسيإا يراوف-يإلا ناد-يŸا ط-صسو ،ه-تاذ قا-ي-صسلا ‘و
ةطبارلل ةعباتلا تاعزانŸا ةن÷ ¤إا ءوجللا ¤إا رخألا وه هجتي
هنأا دكأا بعÓلا نأا ةصصاخ ،ةقلاعلا هتاقحتصسم ىلع لوصصحلل
ةعبرأا نم ديزأا ذنم ةلوطبلا فقوت ذنم ةيثراك ةيعصضو ‘ دجاوتي
هجوتلا لبق يلهألا ةرادإا نم ةتافتلإا ‘ لمأاي ثيح ،ةلماك رهصشأا

يلهألا يبعل ددع عفترإاو ،تاعزانŸا ةن÷ ¤إا ةيمصسر ةفصصب
¤إا تاعزانŸا ةن÷ ¤إا ءوجللا ‘ ةلثمتŸا ةوطÿا اوذختا ن‡

اذكو نوقعو عقعق ،يÒمعلب نم لك باصستحاب ،Íيبعل ةعبصس
.راتخملب ماصشه مجاهŸا
جارجر ديصشر عم دقاعتلا لجأا نم احÎقم يلهألا ةرادإا تقلتو
ريذن ›ا◊ا ريدŸا نÓعإا د-ع-ب ،ما-ع-لا ر-يدŸا بصصن-م ›و-ت-ل
،›ا◊ا ةيليوج رهصش ةياهن عم هبصصنم نم ايمصسر هباحصسنا دانزوب
عصضي نأا لبق ةنيطنصسق بابصش قيرف Òيصست ¤وت دق جارجر ناكو
ةرادإا تدكأاو ،نايزم صسرا◊ا ةيصضق ببصسب هبصصنم نم هتلاقتصسا
ةصصاخ ،بعÓلا حيرصست ‘ ›ا◊ا تقولا ‘ ركفت ل اهنأا يلهألا
بعلي دقو ،يلهألا عم ‘اصضإا مصسوŸ دقعب اطبترم لازام هنأا
عم لابرغلا لبق-ت-صسم د-يد– ‘ ا-م-صسا-ح ارود ›اŸا صضر-ع-لا
حيرصست صضراعت نل يدامح نب صسيئرلا ةرادإا نأا ةصصاخ ،يلهألا
دقع عيب Òظن ةيرغم ةيلام ةميق ىلع لوصص◊ا لاح ‘ بعÓلا
ةبرŒ صضوخ ‘ هحو-م-ط ى-ل-ع د-كأا نأا ق-ب-صس يذ-لا ،بعÓ-لا
.ةمداقلا مصساوŸا لÓخ ابوروأا ‘ ةيفاÎحا

جيريرعوب جرب يلهأأ

لصصاوت ةرادإلا
‘ طبختلا

لكاصشŸا
تامزألاو
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ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر فسشك ^
،جاوج دمfi ،وادوف تايف مانيوفلل

ةنجللا فرط نم تابعلت دوجو نع
سضفرت يت-لا ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-بŸولا
اهمسضو هتيدا–ا ةيوسضعب فاÎعلا
مسض ” لباقŸا ‘ ،ةماعلا ةيعمجلل
ام وهو ةيبŸوأا Òغ ىرخأا تادا–ا
اوكلل يذيفنتلا بتكŸا لماعت ينعي

Ãع-م لد-ع-ب ل-ما-ع-ت-لا مد--ع أاد--ب
.تادا–لا
تاحيرسصت ‘ ،جاوج دمfi حسضواو
ةنجلل يذيفنتلا بتكŸا نأا ةيملعا
دعقم نم همرح ةيرئاز÷ا ةيبŸولا

ن-ع Èعو ،ة-ما-ع-لا ة--ي--ع--م÷ا ‘
‘ هنامرح نم هبارغتسساو هئا-ي-ت-سسا

تادا–ا ة--يو--سضع لو--ب--ق ” Úح
Òطخ زواŒ دعي ا-م و-هو ،ةد-يد-ج

.هبسسح نوناقلل
تق-ق-ح ه-ت-يدا–ا نأا جاو-ج دا--فأاو
،ة-يŸا-ع-لا ج-ئا-ت-ن-لا ن-م د-يد-ع--لا

ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ر-ئاز÷ا تفر--سشو
انتيدا–ا تنك“““ ،›ودلاو يراقلا
نم هب انمق يذلا راب÷ا لمعلا دعب
نحنو ةدعسصألا ةفا-ك ى-ل-ع ق-لأا-ت-لا
لسضفب انك“و تاون-سس ذ-ن-م ل-م-ع-ن
، ايسضاير هانلدب يذلا Òبكلا ده÷ا

نم انيسصقأاو انمرح اذاŸ مهفن ⁄و
ةن-ج-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا د-ع-ق-م
.““رÈم نودب ةيبŸولا
ةيدا–ا نأا هثيدح سضرعم ‘ راسشأاو
تمدق ،واد وف ‘ مانيفوفلا ةينطولا
تا-ف-لŸا ل-ك ة-ي-بŸولا ة-ن--ج--ل--ل

ة-ي-ع-م÷ا ‘ لو-خد-ل-ل ة-يرور-سضلا
ة-يو-سست-ب ادو-عو ى-ق-ل-تو ،ة-ما-ع--لا
⁄ هبسسح ةن-ج-ل-لا نأا لإا ،عو-سضوŸا

دامتعلا مد-ق-ت ⁄و ا-ن-كا-سس كر–
هسسفن ‘ زخ يذلا رمألا ،ةيدا–لل
نودب هئاسصقإا ببسس مهفي ⁄و اÒثك
.رÈم
ا-سضيأا ل-غ-سشي يذ-لا جاو-ج ف--سشك و
›ودلا دا–إلا سسيئر بئان بسصنم
اروطت تفرع يتلا ةسضا-ير-لا هذ-ه-ل
001 وحن Èع اعسساو اراسشتنا و اÒبك
ة-ئ-ي-ه-لا ة-ي-ن ن-ع ،⁄ا-ع-لا ‘ ة-لود
ىدل يمسسر فلم Ëدقت ‘ ةيلودلا
لجأا نم ةيلودلا ةيبŸوألا ة-ن-ج-ل-لا
تايف ماني-فو-ف-لا ة-سضا-ير ح-ي-سشر-ت
تا-سسفا-ن-م ة-م-ئا-ق ن-م-سض وادو--ف
.ةيبŸوألا باعلألا
عماسسم لسصتل جاوج ىو-ك-سش ي-تأا-تو
له-ف ،يد-لا-خ ي-ل-ع د-ي-سس ر-يزو-لا

مأا ،نوناقلا قيبطت لجأا نم لخدتيسس
ةنجلل يذي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا رار-ق نأا
.نوناقلا عم قبطني ةيبŸولا

ميهاربا .ج ^

طسسولا زيزعتل Úبع’4 تعسضو ةراد’ا
 ديردم لاير ميعدتل حسشرم رسصان نب

تاقفسص نع ثحبلا ةيلمع ،Êابسسإلا ديردم لاير يدان رسشاب ^
ليحرل اًديه“ ،طسسولا طخ ميعدتل ،تلاقتنلا قوسس ‘ ةديدج

.مسسوŸا ءاهتنا عم Úبعللا سضعب
‘ بغري لاير نإاف ،““لاÎنسس اسسن-ف-يد““ ع-قو-م هر-كذ ا-م بسسح-بو
روÙا ‘ وÒميسساك ةقفارŸ ،باسش ناديم طسسوتم عم دقاعتلا

.مسسوŸا لاوط
نايلوج ،اهنيب نم ،هتلواط ىلع تارايخ4 يكلŸا يدانلا عسضوو
كرامو ،ماهلوف نم اسسيو‚أا وبماز هيردنأاو ،اكيفنب بعل لجيف
طسسوتم ،رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷او ،لوينابسسإا بعل اكور
.نليم ناديم
ةقفسص مار-بإا ‘ بغر-ي د-يرد-م لا-ير نأا Êا-ب-سسإلا ع-قوŸا د-كأاو

fiانوروك ءابو ن-ع ة-م-جا-ن-لا ة-يدا-سصت-قلا ة-مزألا م-غر ،ة-يرو
.دجتسسŸا
لاير مامتها راثأا ،رسصان نب ،يرئاز÷ا مجنلا نأا عقوŸا فسشكو
زجحو ةأاجافŸا عنسص ‘ ح‚ نأا دعب ،ةÒخألا رهسشألا ‘ ديردم
.نليم ةليكسشتب يسساسسأا ناكم

ةينابسس’ا ةلوطبلا
 بردم لسضفا ةزئاجب زوفي ناديز

اغيللا ‘
بقل ىلع ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ناديز نيدلا نيز لسصح ^

““اكرام““ ةفيحسص ءات-ف-ت-سسا بسسح-ب ،م-سسوŸا اذ-ه برد-م ل-سضفأا
.ةينابسسإلا
ىلع قوفتيل ،تاوسصألا نم %64 ىلع يسسنرفلا بردŸا دسصحو
،ةطانرغ هقيرف عم ةيودم ةأاجافم ققح يذلا زينيترام وجييد
.بيتÎلا لودجب عباسسلا زكرملل هداقو
لسضفأاك ،ةيليبسشإا مجاهم سسوبماكوأا سساكول ،““اكرام““ ءارق راتخاو

.تاوسصألا نم %83 ىلع هلوسصحب مسسوŸا ‘ ةقفسص
،تاوسصألا نم %81 ـب ايناث ديردم لاير بعل يدنيم دنلÒف لحو
ثلاثلا زكرŸا ‘ ديردم وكيتلتأا بعل يتنيروي سسوكرام ءاج اميف
.تاوسصألا نم %31 عقاوب
مجاهم سشتيفوي اكول بيسصن نم تناك ،مسسوŸا ‘ ةقفسص أاوسسأا امأا
نيديإا يكيجلبلا هليمز ه-ي-ل-ي ،تاو-سصألا ن-م %92 ـب ديرد-م لا-ير

.اًثلاث ةنولسشرب م‚ نامزيرج ناوطنأا يسسنرفلا مث ،درازاه
ت– بعل لسضفأا بقل ،دادييسسوسس بعل دراجيدوأا نترام لانو
يتاف وسسنأا ىلع اًقوفتم تاوسصألا نم %83 ىلع هلوسصحب ،اًماع12
بعل يدÒفلاف يديفو ،%42 ىلع لسصح يذلا ةنولسشرب بعل
.تاوسصألا نم %12 لان يذلا ديردم لاير
زكرŸا ‘ مسسوŸا ءاهنإاب ةقلطنا لسضفأا ةزئاجب ةطانرغ زافو
.تاوسصألا نم %49 ىلع لسصح نأا دعب ،عباسسلا
ىلع هلوسصحب لوينابسسإا ¤إا ،لامآلل بيfl قيرف Ìكأا بقل بهذو
لسصح امي-ف ،بي-تÎلا لود-ج ه-ل-يذ-ت ل-ظ ‘ تاو-سصألا ن-م 62%
ةنولسشرب ءاج اميف ،ايناث لحيل تاوسصألا نم %32 ىلع ايسسنلاف
.تاوسصألا نم %91 عقاوب اثلاث ةلوطبلا فيسصو

ديردم لاير
سسيراب ¤ا لاقتن’ا سضفري سسويسسنيف

نامرج ناسس
سسويسسينيف يليزاÈلا فقوم نع ،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك ^
نامÒج ناسس سسيراب ¤إا لاقتنلا نم ،ديردم لاير حانج ،روينوج
.فيسصلا اذه
مسضب همامتها نامÒج ناسس ةلسصاوم نع تددرت دق ءابنأا تناكو
هعانقإل ،رامين هنطاوم اًمدخت-سسم ،ف-ي-سصلا اذ-ه سسو-ي-سسي-ن-ي-ف
.ءارمألا ةقيدح ‘ بعللا ىلع ةقاوŸاب
سسويسسينيف مامسضنا نإاف ،يسسنرفلا ““trops01el““ عقوم بسسحبو
تقولا ‘ عقاولا ن-ع اًد-ي-ع-ب لاز-ي ل ،نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب ¤إا
.›ا◊ا
لاير جراخ هسسفن ىري ل يليزاÈلا حان÷ا نأا ¤إا ريرقتلا راسشأاو
ق-ي-ق–و بع-ل-لا د-ير-ي ه-نأل ،بير-ق-لا ل-ب-ق-ت-سسŸا ‘ د-يرد--م
ةبسسنلاب اديج رمأا اذهو ،ناديز نيدلا نيز ةدايق ت– تاراسصتنلا
.هنع يلختلا ‘ قلطإلا ىلع ركفي نل يكلŸا نأل اًرظن ،هل
سسيئر ،زيÒب ونيتنرولف رظن ‘ ةÒبك ةيمهأا سسويسسينيف لثÁو
ةين يأا دجوي ل ›اتلابو ،يدانلا لبقتسسم هÈتعي ثيح ،ديردم لاير
.رسضا◊ا تقولا ‘ هعيب ‘ Òكفتلل
02ـلا بحاسص سسويسسينيف ىلع اًسضيأا دمتعيسسف ،ناديزل ةبسسنلاب امأا

ديدج حانج داجيإل نامÒج ناسس رطسضيسسو ،لبقŸا مسسوŸا اماع
.رخآا ٍدان ‘

⁄ نامÒج ناسس نإاف ،Êا-ب-سسإلا ““و-ت-ي‚Òسشلا““ ج-ما-نÈل ا-ًق-فوو
،ي‚ŸÒا حانج ،روينوج سسويسسينيف يليزاÈلا ءارغإا نع فقوتي

.يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ يكلŸا يدانلا نع ليحرلاب هعانقإل
عم نامÒج ناسس اهللخ لسصاوتي يتلا ¤وألا ةرŸا هذه دعت لو
.““ءارمألا ةقيدح““ ¤إا لاقتنلاب هعانقإل ،يليزاÈلا بعللا
رسسيألا حان÷ا زكرم لغسشل ةباسصإلا نم درازاه نيديإا ةدوع تناكو
لايرل يسساسسألا ليكسشتلا ‘ يليزاÈلا بعللا روهظ ىلع ترثأا

‘ يهتني ديردم لاير عم روينوج سسويسسينيف دقع نأا ركذي .ديردم
 .5202 فيسص

تابعÓت ببسسب ىوكسش مدقي مانيفوفلا ةيدا–ا سسيئر

؟ةيبŸو’ا ةنجلل يذيفنتلا بتكŸا عم مادسص ‘ ريزولا لخديسس له

ةيبŸوأ’ا باعلأ’ا

دايبŸو’ا ةماق’ انوروك حاقل داجيا طÎسشت نابايلا
ةرودل ةمظنŸا ةنج-ل-لا سسي-ئر ^

رفاوت نا Èتع-ي ة-ي-بŸوألا با-ع-لألا
نوكيسس انوروك سسوÒفل داسضم حاقل
باعلألا ةماقإل ايسساسسأا
ةرودل ةمظنŸا ةنجللا سسيئر Èتعا
ويكوط ‘ ةيفيسصلا ةيبŸوألا باعلألا
داسضم حاقل رفاوت نا ،يروم وÒسشوي
ايسساسسأا نو-ك-ي-سس ا-نورو-ك سسوÒف-ل
يذلا دايبŸوألا ةماقإا نم نك-م-ت-ل-ل
ببسسب1202 ما---ع---لا ¤ا ئ---جرأا
.““91-ديفوك““

ل-ماو-ع--لا ن--ع لاؤو--سس ى--ل--ع ادرو
ة-ما-قإا ن-م ن-ك-م-ت-ل-ل ة-بو--ل--طŸا
ر--مألا““ يرو--م لا--ق ،دا--ي---بŸوألا

سسوÒف ةنfi تناك اذإا اÃ طبتÒسس
،ديدح-ت-لا-ب تأا-طا-ب-ت د-ق ا-نورو-ك
دق ناك اذإا ام نوكتسس ¤وألا ةطقنلا

‘ كلذو ،““راقع وأا حاقل ريوطت ”
““يا-ك سشتا نا““ ةا-ن-ق ع-م ة-ل-با--ق--م
.ءاعبرألا تثب ةيمسسرلا
تناك اذإا امع لاؤوسس ىلع ادر عباتو
ةماقإا ىلع ةرداق ةينابايلا ةمسصاعلا
لدبت لوسصح مدع لاح ‘ باعلألا

تيقب لاح ‘““ ،يحسصلا عسضولا ‘
““نكمتن نل ،هيلع يه ام ىلع رومألا

.كلذ نم
اذه نم ويرانيسس نأاب كردتسسا هنكل
ل““ ذا ،ا-ي-سضاÎفا لاز-ي ل ل-ي-ب-ق--لا

Áعسضو رارمتسسا ل-ي-خ-تأا نأا ي-ن-ن-ك
.““‘اسضإا ماعل اذهك
دايبŸوأا قلطني نا ررقŸا نم ناكو

ويلوي/زو“42 ‘0202 ويكو-ط
““91-ديفو-ك““ تا-ع-ب-ت ن-ك-ل ،›ا◊ا
دعوŸا دuدُحو .ه-ل-ي-جأا-ت ¤ا تع-فد

ةيليوج32 ‘ ه-قل-ط-نل د--يد÷ا
1202.
يأار-ل-ل تا-عل-ط-ت-سسا تر--ه--ظأاو
،ةÒخألا ةنوآلا ‘ نابايلا ‘ تيرجأا
Òغ ةم-سصا-ع-لا نا-ك-سس ة-ي-ب-لا-غ نا

،دايبŸوألا ةفاسضت-سسل Úسسم-ح-ت-م
ـب ة-با-سصإلا تلا-ح ناو ا--م--ي--سسل

.ارخؤوم ةدايز لجسست ““91-ديفوك““
ن-مو نو-ي-نا-با-ي نو-لوؤو-سسم ىد-بأاو

عيباسسألا ‘ ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجللا
ةردقلا مدع نم مهتيسشخ ،ةيسضاŸا

،ادد‹ باعلألا ةرود لي-جأا-ت ى-ل-ع
فورظلا رفاو-ت مد-ع نا ن-يÈت-ع-م
¤ا عفدي د-ق ا-ه-ت-ما-قإل ة-ي-ح-سصلا
.اهئاغلإا
نو-لوؤو-سسŸا أاد-ب-ي نا رر-قŸا ن--مو
،ل-ب-قŸا ف-يرÿا ‘ نو-ي-نا-با-ي-لا
تاءار-جإل تا--حاÎقلا ة--سسارد--ب

لاح ‘ ،باعلألا ةرود قفارت ةيحسص
ءابولا يسشفت رارمتسسا عم ا-ه-ت-ما-قإا

.ايŸاع
ةماقإا ،ةلم-تÙا تا-حاÎقلا ن-مو
د◊ا وأا روهمج نود نم تاسسفانŸا

ÚلوؤوسسŸا نكل ،ÚعجسشŸا ددع نم
ةو-ط-خ ى-ل-ع ماد-قلا نوذ-ب-ح-ي ل
.هذهك
دد-ع ن-م د◊ا نأا-سشب يرو-م لا--قو
ةقيرطلا هذه تناك اذإا““ ÚعجسشŸا
اهدنعف ،(باعلألا) ةماقإل ةديحولا

.““هب Òكفتلا انيلع ارمأا نوكيسس
ةيبŸوألا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر-ل ق-ب-سسو
ىدبأا نأا خاب سساموت ÊاŸألا ةيلودلا
نم باعلألا ةماقإا يدافت ‘ هتبغر
.روهمج نود

Êا-ب-سسإلا يرود-لا ة-لو-ط-ب ة-يا-ه-ن ل--م– ^
قترت ⁄ Úبعل ءامسسأا اهتا-ي-ط Úب ““ا-ج-ي-ل-لا““

Ÿثأا يتلا تاعقوتلا ىوتسسÒمهلوح ت.
نم Òثكلا لامآلل ة-ب-يıا ة-م-ئا-ق-لا ت-ّم-سض

Úب-عل ة-ثل-ث ا--هرد--سصت ن--ك--لو ءا--م--سسألا
سسكيليف واوجو درازاه نيديإا مهو ديدحتلاب
.نامزيرج ناوطنأاو
درازاه
ايمسسر هسسفن مدقي ⁄ ابيرقت درازاه يكيجلبلا
دق ه-نأا ة-جرد ¤إا د-يرد-م لا-ير Òها-م-ج ¤إا
ةانق عم ةلبا-ق-م لل-خ ه-سسف-ن-ب اذ-ه-ب فÎعا
لاق ثيح ةيسسنرفلا ة-ي-لÙا (و-ف-نإا سسنار-ف)
.““يتÒسسم للخ مسسوم أاوسسأا ناك دقل““

ترثأا يتلا بعللا ماقرأا هتدكأا ام اذه ناكو
عم ةكراسشŸا نع هتدعبأا يتلا هتباسصإا اهيلع
امدعب كلذو ،ةيمسسر ةارابم61 للخ قيرفلا

‘ قيرفلل همامسضنا تقو ةÒبك تاعقوت لمح
ي-سسل-ي--سشت ن--م ا--مدا--ق ي--سضاŸا ف--ي--سصلا
.وروي نويلم001 وحن لباقم يزيل‚إلا
بقلل يج-ن-يŸÒا ق-ي-ق– ن-م م-غر-لا ى-ل-عو
‘ زربألا نمسض نكي ⁄ يكيجلبلا نأا لإا اجيللا
سسراح هنطاوم نم لك فطخ ثيح ،قيرفلا

اÁزنبو سسومار ويجرسسو اوتروك وبيت ىمرŸا
ق-لأا-ت-لا طا-سسب ناد-يز ن-يد-لا ن--يز بردŸاو
.زا‚إلا اذه ‘ لسضفلاو
 سسكيليف
واوج باسشلا ›اغتÈلا اسضيأا ةمئاقلا ‘ يتأايو
همسض يذلا ،ديردم وكيتل-تأا بعل ،سسك-ي-ل-ي-ف
نم امداق ورو-ي نو-ي-ل-م721 لباق-م يدا-ن-لا
ىلغأا ثلاث تقو-لا كلذ ‘ ح-ب-سصي-ل ا-ك-ي-ف-ن-ب

يبابمو رامين نم لك دعب خيرا-ت-لا ‘ ة-ق-ف-سص
.(بيتÎلا ىلع ،وروي نويلم081و222)
عئار مسسوŸ سسكيليف Ëدقت نم مغرلا ىلعو
لثم خيراتلا اهركذت-ي-سس تا-يرا-ب-مو ة-يا-غ-ل-ل

هنأا لإا ،سسوتن-فو-ي وأا د-يرد-م لا-ير ة-ه-جاو-م
اه-ت-عا-ن-سصو فاد-هألا ل-ي-ج-سست ن-ع ف-قو-ت
رادم ىلع ماظتنلا مدع نم ة-لا-ح ه-ت-با-سصأاو
‘ روهظلل ةÎف لك دوعي اسضيأا هنكلو مسسوŸا

ةÒخألا لوبرفيل ةهجاو-م ل-ث-م ةÒب-ك ةارا-ب-م
.(دليفنأا) بعلم ىلع لاطبألا يرودب
ةئي-سس ا-سضيأا با-سشلا ›ا-غ-تÈلا ما-قرأا تنا-كو
يذلا قباسسلا ه-ق-ير-ف ع-م ه-ما-قرأا-ب ة-نرا-ق-م
02 اهللخ لجسسو ةارابم34 للخ هعم كراسش
ةارابم43 للخ يتلتألا عم كراسش ثيح ،افده

.طقف فادهأا8 اهللخ زرحأاو
 نامزيرج
همامسضنا نكي ⁄ رخآا مسسا ةمئاقلا ‘ رهظيو
وهو ،قلطإلا ى-ل-ع ار-سشب-م ار-مأا ة-نو-ل-سشÈل
.نامزيرج ناوطنأا يسسنرفلا بعللا

ت– ايقئاثو امليف ق-ل-طأا د-ق نا-ك بعل-لا-ف
عم ءاقبلا راتخا امدعب ماع ذنم ““رارقلا““ مسسا

ةياهنلا ‘ نكلو اسسرابلل عيقوتلا سضفرو هقيرف
لك بجعت ⁄ ةبيرغ ة-ق-ير-ط-ب Òخأل-ل م-سضنا
.Úقيرفلا

سسفن وه نامزيرج نكي ⁄ بعلŸا ةيسضرأا ىلع
عم ةقباسسلا مسساوŸا ‘ كراسش يذلا بعللا
اسسرابلا عم كراسشي ⁄ هنأا ة-سصا-خو ،ي-ت-ل-تألا
نم لك نأا ثيح ،لسضفŸا هزكر-م ‘ ا-ًب-ير-ق-ت
هكارسشإاب اماق Úتيسس يكيكو يدÒفلاف وتسسنرإا

.رسسيألا حان÷ا زكرم ‘
يسسنرفلا بعللا مدق اسسرابلل همامسضنا ذنمف
ذنم قلطإلا ىلع هل ةيفيده-ت ة-ل-ي-سصح أاو-سسأا

،افده11 هيف لجسس يذلا3102 ـ2102 مسسوم
9 اجيللا ‘ Êولاتكلا قيرفلا عم زرحأا ثيح

ناك امدعب كلذو ،ىرخأا ةعبرأا عنسصو فادهأا
.مسسوم لك ‘ افده51 نع لقي ل

ةينابسس’ا ةلوطبلا
مسسوŸا تاقفسص ءوسسا سسكيليفو نامزيرج ،درازاه



ـه1441ةج◊ا وذ2ـل قفوŸا م0202ةيليوج32 سسيمÿا01 يلودلا
انوروك

91-ديفوك دصض  ةنمآا ةيصسور تاحاقل ةعبرأا   : ايصسور
انوروك سسوÒف دصض ةيصسور تاحاقل ةعبرأا نإا ،Úتصسوصشيم ليئاخيم يصسورلا ءارزولا سسيئر لاق
.اهنامأاو اهتمÓصس تتبثأا ،دجتصسŸا

شسل‹ مامأأ ةملك ‘ ،ةموك◊أ شسيئر ركذو ^
ثحبلأ تاصسصسؤوم نم ةعوم‹ نأأ ،““امودلأ““

لا‹ ‘ لمعت ،ةيصسورلأ ةيملعلأ تاصسأردلأو
تقولأ ‘ تاحاقللأ هذه ريوطتو ميمصصت
 .نهأرلأ
ةصسصسؤوم71 كانه ،›ا◊أ تقولأ ‘““ :لاقو

أذهو ،تاحاقللأ نم اعون62 نم Ìكأأو ةيملع
 .مويلأ هفرعن ام
‘و .اهتمÓصسو اهنامأأ ،تاحاقل ةعبرأأ تتبثأأو
‘ ،ةيريرصسلأ تأرابتخلأ تتاب ،اهنم Úحاقل
زكرم حاقل نع ثيد◊أ :ةيئاهنلأ ةلحرŸأ

يرجيو .ةيصسورلأ عافدلأ ةرأزو حاقلو ›اميغ
نع ثيد◊أ ،تأرابتخلأ ءدبل Úحاقل Òصض–

حاقلو ـروتكيف ةيملعلأ تاصسأردلأ دهعم حاقل
.““لاصصمألأو ثوحب دهعم

””انوروك ةمزأا””: رذحي بمارتو
 ءوصستصس

نم بمأرت دلانود يكيرمألأ شسيئرلأ رذح
هدÓب ‘ انوروك شسوÒفل عصسأولأ يصشفتلأ ةمزأأ

.““نّصسحتت نأأ لبق امتح ءوصستصس““ اهنإأ Óئاق
ةباصصإأ فلأأ Úتصس ليجصست لظ ‘ كلذ يتأايو

نيرصشعلأو عبرألأ تاعاصسلأ لÓخ ةديدج
قرطتو .›أوتلأ ىلع نماثلأ مويلل ةÒخألأ
ايعأد تامامكلأ ةلأاصسم ¤إأ ديدج نم بمأرت
مكتبجعأأ ءأوصس““ هنإأ Óئاق اهئأدترل عيم÷أ
اهل نوكيصس .Òثأات اهل نوكيصس ،ل مأأ ةمامكلأ
لوصص◊أ اننكÁ ام ّلك ¤إأ ةجاحب نحنو Òثأات

.““هيلع
عصضو ¤إأ ““عيم÷أ““ يكيرمألأ شسيئرلأ اعدو
دعأوق مأÎحأ مهيلع رّذعتي امدنع تامامك
يّصشفت نود لوؤوحلل كلذو ،يعامتجلأ دعابتلأ
ةايحب مويلأ ةياغل ىدوأأ يذلأ كاّتفلأ ءابولأ
تايلولأ ‘ شصخصش فلأأ141 نم Ìكأأ
.ةدحتŸأ
نونوكت ل امدنع هّنأأ عيم÷أ نم بلطن““ لاقو
أوعصض ،يعامتجلأ دعابتلأ مأزتلأ ىلع نيرداق
.““تاماّمك
اّ‡ Òثكب ركبأأ يتأاتصسو ةيتآأ تاحاقللأ““ لاقو
نع Òبعتلأ أدّد‹ ،““شصخصش ّيأأ هدقتعي ناك
فاصضأأو  ،““يفتخي فوصس““ شسوÒفلأ ّنأأ ‘ هلمأأ
.““يفتخي فوصس““

ىلع نماثلأ مويلل ةدحتŸأ تايلولأ تلجصسو
ةديدج ةباصصإأ فلأأ06 نم Ìكأأ  ،›أوتلأ

.ةعاصس42 لÓخ انوروك شسوÒفب
‘ اصصخصش169 ةافوب91-ديفوك بّبصست امك
عبرألأ تاعاصسلأ لÓخ ةدحتŸأ تايلولأ
ةليصص◊أ كلذب عفتÎل ،ةÒخألأ نيرصشعلأو
كاّتفلأ ءابولأ نع ةمجانلأ تايفولل ةيلامجإلأ

.ةافو388,141 ¤إأ دلبلأ أذه ‘
نع عصساصش قرافبو ،يه ةدحّتŸأ تايلولأو
نم أرّرصضت Ìكألأ دلبلأ ،⁄اعلأ لود رئاصس

تايفولأ ديعصص ىلع ءأوصس ،91-ديفوك ةحئاج
 .تاباصصإلأ وأأ

ةطصشن ةلاح فلأا03 نم Ìكأا
ليئارصسإا ‘ انوروك سسوÒفب

ددع نأأ ةيليئأرصسإلأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ
03 ـلأ زواŒ انوروك شسوÒفب ةطصشنلأ تلا◊أ
راصشتنأ ءدب ذنم ةرم لوأل كلذو ،ةلاح فلأأ
.ءابولأ
ةباصصإأ3881 ليجصست ، ةحصصلأ ةرأزو تدكأأو

›امجإأ لصصيل ،انوروك شسوÒفب ةديدج
ةلاح88403 اهنم ،ةلاح95535 ¤إأ تاباصصإلأ
ةطصشنلأ تلا◊أ ددع نأأ ¤إأ راصشيو .ةطصشن
.طقف دحأو عوبصسأأ لÓخ فلآأ01 دأز

652 ¤إأ ةÒطخ ةلاحب ÚباصصŸأ ددع دأدزأو
شسفنتلأ ةزهجأأ ىلع77 مهنم ،اصصخصش
.يعانطصصلأ

ةباصصإا2685 لجصست ” ايصسور ‘و
 ةافو561و

ةديدج ةباصصإأ2685 ءاعبرألأ ايصسور تلجصس

ىقبتل ةعاصس42 رخآأ لÓخ انوروك شسوÒفب
ثلاثلأ مويلل فلآأ6 نود ةيمويلأ ةليصص◊أ

ةيمويلأ تايفولأ ددع غلب اميف ،›أوتلأ ىلع
 .ةلاح561
دÓبلأ ‘ ةلجصسŸأ تلا◊أ ›امجإأ لصصوو
امبصسح ،ةافو ةلاح54721 اهنم ،091987 ¤إأ
شسوÒف ةحفاكŸ يصسورلأ تايلمعلأ زكرم ركذ
.يمويلأ هريرقت ‘ انوروك
ةلاح9969 دصصر عم هنأأ ¤إأ ريرقتلأ راصشأأو
¤إأ ÚفاعتŸأ عوم‹ عفترأ ،ةديدج ءافصش
¤إأ ةطصشنلأ تلا◊أ ددع عجأرتو350275
شسمأأ463802 لباقم293402

ددع ‘ Òبك عافترا ..ليزاÈلا ‘و
  تاباصصإلاو تايفولا

ةليصصح نع ،ةيليزأÈلأ ةحصصلأ ةرأزو  تنلعأأ
شسوÒفب تاباصصإلأو تايفولل ةعفترم ةديدج
.دجتصسŸأ انوروك
تلاح80014 ليجصست ¤إأ ،ةرأزولأ تراصشأأو
بÎقيل ،انوروك شسوÒفب ةديدج ةدكؤوم
نويلم2.2 نم دÓبلأ ‘ تاباصصإلأ ›امجإأ
.ةباصصإأ
اباصصم اصصخصش7631 ةافو تقثو اهنأأ تفاصضأأو
اياحصضلأ ›امجإأ عفترأ ثيح ،شسوÒفلاب
.78418 ¤إأ ““91 ديفوك»ـب
دعب ⁄اعلأ ‘ أرثأات لودلأ Ìكأأ Êاث ،ليزأÈلأو
ددع ثيح نم انوروكب ةدحتŸأ تايلولأ
.تايفولأو تاباصصإلأ

ت’اكو^

 ايبيل

  ةياغلل ةÒطخ ايبيلب مادصصلا ت’امتحا :يبيل ÊاŸرب
شسل‹ شسيئر ثوعبم ،شضيانلأ فراع برعأأ ^

ناÈŸلأ مهفت نع ،شصاÿأ يبيللأ بأونلأ
ÿب عأزن بوصشن ةروطÚ ايبيل ‘ ايكرتو رصصم،

 نأودعلأ““ نأل يرصصŸأ لخدتلأ معدي هنكل
نإأ ““كينتوبصس»ـل رأوح ‘ شضيانلأ لاقو
ايكرتو رصصم Úب Òبك عأرصص بوصشن تلامتحأ““

يهو ،ةطيصسب ةلأاصسم تصسيل ةيبيللأ يصضأرألأ ىلع
.““اما“ عقأو رمأأ نآلأ
ناÈŸلأ يلث‡““ هجوت ¤إأ ثدحتŸأ تفلو
ةداقو اهيدل امأÎحأ Ìكألأ لئابقلأ خويصشو يبيللأ
لخدتلاب أوبلاطو رصصم ¤إأ يعامتجلأ جيصسنلأ
بر◊أ نوديري مهنأل شسيل رصشابŸأ يرصصŸأ
.““مÓصسلأ نوديري مهنأل نكلو
Òغ ةوعدلأ تمدختصسأ ايكرت نأأ  ،فاصضأو
ةموكح نم (ةيناŸرب ةقفأوم نودب) ةينوناقلأ
أديدهت نÓثÁ نيرمأاب مايقلل ينطولأ قافولأ
فلأأ رصشع ةتصس نم برقي ام تبلج  ذإأ ايدوجو
¤إأ ،ششعأدو ةدعاقلأ ءاصضعأأ نم مهيلغأأ ،لتاقم
ىلع ةلماكلأ ةنميهلأ ايكرت تدكأأ ايناثوو ؛ايبيل
ةصسرطغتم بطخو تاحيرصصت ‘ اهدرأومو ايبيل
Úلوؤوصسمو اهعافد ريزو ناصسل ىلع ةياغلل
.““نيرخآأ
هجيصسنو يبيللأ بأونلأ شسل‹ ،كلذل““ :فاصضأأو
لخدتلأ ¤إأ يعصسلأ ‘ نودحتم يعامتجلأ
أذه .يكÎلأ لÓتحلأ دصض رصشابŸأ يرصصŸأ
يكÎلأ نأودعلأ نكل ،ةياغلل Òطخ عبطلاب
 .““رخآأ أرايخ انل كÎي ⁄ شسرطغتŸأ
زايتماب ةيبيل ةردابم يه ةرهاقلأ ةردابم““ عباتو
فانئتصسأو مÓصسلأ قيقحتل اًنيتم اًصساصسأأ رفوت

يدؤوت نأأ نكÁ .ةرمثم ةيبيل ةيصسايصس ةيلمع
ةجاح دتصشت يتلأ تامدÿأ Ëدقت ¤إأ ةردابŸأ
تاباختنلأ ءأرجإأ نع Óصضف ،اهيلإأ Úيبيللأ
تقو برقأأ ‘ ةرصشابŸأ ةيناÈŸلأو ةيصسائرلأ

.““نك‡

يصسيصسلأ طخ زواŒ ىلع ةممصصم قافولأ تأوقو
ةمصصاعلأ ‘ دقعنŸأ يبيللأ بأونلأ شسل‹ اعد

دأدعتصسÓل ةيعرصشلأ قافولأ ةموكح شسلبأرط
لخدتلل يرصصم ديدهت يأأ دصض اًيصسايصسو اًيركصسع
قافولأ تأوق تلصصأو اميف ،دÓبلأ ‘ اًيركصسع
.ترصس ةنيدم طيfi ‘ اهدوصشح زيزعت
لÓج بأونلأ شسل‹ شسيئرل Êاثلأ بئانلأ لاقو
يرصصŸأ ناÈŸلأ نع ردصص ام““ نإأ يدهيوصشلأ
شساصسŸأ ةينو ةوقلأ مأدختصساب رصشابم ديدهت
›ودلأ نوناقلل اًقرخ لكصشيو ايبيل ةدايصسب
·ألأ يقاثيمو ةيلودلأ ةيعرصشلل ةفلاflو
.““ةيبرعلأ لودلأ ةعماجو ةدحتŸأ
يبيللأ ةيلخأدلأ ريزو لاق ،Îيوت ىلع ةديرغت ‘و
نإأ لاقو ،““ايبيل ىلع برح نÓعإأ““ اغاصشاب يحتف
تأوق““ دعت ةيبيللأ دود◊أ لخأد ةيبنجأأ تأوق يأأ

نع عافدلأ ‘ ددÎت نل““ :هدÓب نأأو ،““ةيداعم
.““اهتيرحو اهنمأأو انتمأأ ةدايصس
تأزيزعت تلصسرأأ دق قافولأ تأوق تناكو
ةكوصشلأو نيرق وبأأ يتقطنŸ ةÒبك ةيركصسعلأ

،›ا◊أ عوبصسألأ ةيأدب ةتأرصصم ةنيدم قرصش
داتعلأو ةحلصسألاب لاتقلأ رواfi زيزعتل
،ÚلتاقŸأو
تابرعلأ مجح مÓعإلأ لئاصسو مامأأ تصضرعتصسأو
ةقطنŸأ ةفاك نم تعمŒ يتلأ ةيركصسعلأ
.ترصس ةنيدم فراصشم هاŒاب ةيبرغلأ

-ترصس تايلمع ةفرغ مصساب ثدحتŸأ لاقو
نإأ ةريزجلل هأرد يداهلأ دبع ديمعلأ ةرف÷أ

ىلعألأ دئاقلأ رأرق راظتنأ ‘ قافولأ تأوق
.جأرصسلأ زئاف يبيللأ ششيجلل
نأأ قافولأ تأوق ‘ ةيركصسع رداصصم دكؤوتو
لخأدم بلغأأ ‘ اًماغلأأ أوعرز Îفح يلتاقم
ايروصس نم لك نم ةقزترم أورصشنو ،ترصس ةنيدم
بونج ‘ فراج يدأو روfi ‘ ديوجن÷أو

.ترصس ةنيدم
ءانيم برق تعقو دق ةفينع تاكابتصشأ تناكو
ببصسب Úموي ةدŸ ترمتصسأ ،يطفنلأ ةقيÈلأ

Úتعوم‹ Úب تايحÓصصلأ ىلع تافÓخ
تاعاصسب اهدعب ،Îفح تأوقل ناعبتت Úتحلصسم
نوكت نأاب ةيكيرمأأ ةبغر لوح تابيرصست تردصص

.ةيلودلأ ةيام◊أ ت– ةيبيللأ ةيطفنلأ لوق◊أ
جأرخإاب Îفح طفنلل ةينطولأ ةصسصسؤوŸأ بلاطتو
لقح نم Ôغاف ةقزترمو ةيبنجألأ تأوقلأ
ةردصسلأ ءانيمو ةرأرصشلأ
لÓهلأ ليو– قافولأ ةموكح ‘ رداصصم دكؤوتو
لاخدإأ دعب ،ةيركصسع قÓطنأ دعأوقل يطفنلأ

.هيلإأ رئاخذلأو ةحلصسألأ ديدع
بيط بجر يكÎلأ شسيئرلأ لاق ،هبناج نم.
ايبيل ‘ قافولأ ةموك◊ هدÓب معد نإأ ناغودرأأ

نوددهي أوناك نيذلأ ÚيبÓقنلأ رحد““ نم اهنكم
.““شسلبأرط ةمصصاعلأ
لÓخ (ايبيل نأاصشب) تأروطتلأ عباتن ““ Óئاق عباتو
حمصسن نل اننأل ،دحأأ روهتي Óف ،ةÒخألأ ةÎفلأ
.““كلذب
نلعأأ امدعب يكÎلأ شسيئرلأ تاحيرصصت يتأاتو
ىلع هتقفأوم Úنثلأ موي يرصصŸأ ناÈŸلأ
جراخ ةيلاتق ماهم ‘ ششي÷أ نم تأوق لاصسرإأ
كلذو ،““يبرغلأ يجيتأÎصسإلأ هاŒلأ““ ‘ دود◊أ

.ايبيل ‘ لمتfi يركصسع لخدت قايصس ‘
ميهأربإأ ةيكÎلأ ةصسائرلأ مصساب ثدحتŸأ امأأ

مصسقت ايعطق شضفرت هدÓب نأأ ىلع ددصشف ،نلاق
يثراكلأ ويرانيصسلاـب كلذ افصصأو ايبيل
وأأ ايصسايصس ايبيل ميصسقت ايعطق شضفرن““ لاقو

ىلع ةلثمأأ انيأأر ،يثراك ويرانيصس أذه ،ايفأرغج
انيلعو ،ىرخأأ نكامأأو ايروصسو قأرعلأ ‘ كلذ
.““اهنم شسوردلأ شصÓختصسأ

ت’اكو ^

 سضايرلا طّروت فصشكت دق

ةيرصسلا عفرب نوبلاطي Èمتبصس تامجه نم نوجان
ةيتارابختصسا تافلم نع

تامجه نم Úجانلأ نم ددع بلاط ^
ةيرصسلأ عفرب براقأأوÈ  1002متبصس11
نأأ نكÁ ةيتأرابختصسأ تافلم نع
نولوؤوصسم ناك أذإأ ام ىلع ءوصضلأ طلصست
كلت ذيفنت ‘ أودعاصس دق نويدوعصس
.تامجهلأ
نأاب ةيكÒمأأ مÓعإأ لئاصسو تدافأأو
أوثعب اياحصضلأ شضعب تÓئاعو Úجانلأ
مايليو يكÒمألأ لدعلأ ريزو ¤إأ ةلاصسرب
.شصوصصÿأ أذهب راب
اياحصض براقأأو Úجانلأ نم ددع ناكو
ةمكfi ‘ ةيئاصضق ىوعد أوعفر
اهيف نومهتي كرويوينب ةيلأردف
‘ ةدعاصسŸاب ةيدوعصسلأ ةموك◊أ
زكرم تفدهتصسأ يتلأ تامجهلأ قيصسنت
عافدلأ ةرأزو ىنبمو يŸاعلأ ةراجتلأ
¤إأ ىدأأ ا‡ ،(نوغاتنبلأ) ةيكÒمألأ

.يكÒمأأ فلآأ3 وحن لتقم
زوين وهاي عقوم فصشك نأأ قبصسو
بتكم نأأ ،يرصصح ريرقت ‘ يرابخإلأ
““يآأ يب فإأ““ ›أردفلأ تاقيقحتلأ
(IBF) أ قيرط نع فصشكÿةيوه أاط

ةيدوعصسلأ ةرافصسلأ ‘ شضماغ لوؤوصسم
Úنثأ دعاصس هنأأ ‘ هبتصشي نطنصشأو ‘
.تامجهلأ يذفنم نم
لوؤوصسم اهعفر ةقيثو ‘ فصشكلأ ءاجو

رهصشلأ ›أردفلأ تاقيقحتلأ بتكم ‘
ىلع أدر ،ةيلأردف ةمكÙ يصضاŸأ
11 اياحصض تÓئاع اهتعفر ىوعد
ةيدوعصسلأ ةموك◊أ مهتت Èمتبصس
.تامجهلأ ‘ ؤوطأوتلاب
لوؤوصسŸأ مصسأ بج– ةقيثولأ نأأ مغرو
‘ أاطÿاب درو همصسأ نإاف ،يدوعصسلأ
مصساب رمألأ قلعتيو .تأرقفلأ ىدحإأ

لوؤوصسم وهو ،حأر÷أ دمحأأ دعاصسم
” ةيدوعصسلأ ةيجراÿأ ةرأزو ‘ قباصس
نطنصشأو ‘ ةيدوعصسلأ ةرافصسلاب هفيلكت
.0002و9991 يماع Úب ةمصصاعلأ
ةمكÙأ نم لدعلأ ةرأزو تبلط دقو
ثيح ،ماعلأ لجصسلأ نم ةقيثولأ بحصس
Òغ لكصشب تعدوأأ اهنأأ ¤إأ تراصشأأ

.زوين وهاي دافأأ ام قفو ،حيحصص

ت’اكو ^

دادغب ‘ سسفيم Óيه ةيناŸألا فطخ

اهÒصصم ةفرعÃ تاطلصسلا نوبلاطي نويقارع
ةيناŸألأ ةطصشانلأ ءاقدصصأأ دقع ^
ةعامج اهتفطتخأ يتلأ ،شسفيم Óيه
شسأون يبأأ عراصش نم ةلوه‹ ةحلصسم
أر“ؤوم ،Úنثإلأ ءاصسم ،دأدغب طصسو

ةفرعÃ تاطلصسلأ ةبلاطŸ ايفحصص
 اهيفطتfl ىلع شضبقلأو اهÒصصم
Úترايصس نولقتصسي نوحلصسم   ناكو
يح ‘ ،Óيه فاطتخأ ىلع أومدقأأ
رقم ثيح ،دأدغب طصسو Òهصشلأ ةدأركلأ
.نايع دوهصش بصسحب ،اهتماقإأ
تأونصس شسمخ ذنم دأدغب ‘ Óيه ميقتو
ميلعتل اهتردابÃ ترهتصشأأو ،ابيرقت
Úيقأرعلل ىقيصسوŸأو ةيناŸألأ ةغللأ

ةيفاقثلأ زكأرŸأ دحأأ اهصسيصسأات دعب
ةمصصاعلأ ‘ ““بيكرت تيب““ مصساب ةينفلأو
ميلعت ¤إأ زكرŸأ فدهيو .ةيقأرعلأ
نم ةفلتfl اعأونأأ يقأرعلأ بابصشلأ
.نونفلأ
ب– تناك Óيه نإأ اهنم نوبرقم لوقيو
لوجتت تناكو ،اهئايحأأو دأدغب يهاقم
‘ ةيئأوهلأ اهتجأرد ىلع ةيرحب
شضعبلأ تأريذحتب هبأات ⁄و ،اهعرأوصش
لايتغلأ وأأ فاطتخلأ رطاfl نم
ماصشه ثحابلأ ةثداح دعب ةصصاخ

.يمصشاهلأ
ت’اكو ^

 رصصم

ركصسعم ىلع حلصسم موجه ‘ ىحرجو ىلتق
ءانيصس لامصشب يرصصŸا ششيجلل

أزكر“و أركصسعم نوحلصسم مجاه ^
رئب ةنيدÃ يرصصŸأ ششيجلل اينمأأ
.ءانيصس لامصشب دبعلأ
،““ايÒفكت81 لتق““ هنإأ ششي÷أ لاقو
4 بيصصأأو هدأرفأأ نم نانثأ لتق امنيب
.ÚمجاهŸأ عم ةهجأوم ‘ نيرخآأ
هتدايق نع رداصص يمصسر نايب ‘  ءاجو
موجه ةلواfi طابحإأ““ ¤إأ ةماعلأ
Úب نم نأأ افيصضم ،““ةيÒفكتلأ رصصانعلل
.افصسان امأزح يدتري ناك أدرف ىلتقلأ
ةينمألأ ةطقنلأ Úمأات تأوق نإأ لاقو
تدراط ““ موجهلل تصضرعت يتلأ
رصصانع ةيو÷أ تأوقلأ عم نواعتلاب
شضعبو عرأزŸأ ىدحإأ لخأد ةيÒفكت
.““ةلوهأاŸأ Òغ لزانŸأ
4 رمد““ ششي÷أ نإاف ،نايبلأ بصسحو

““.ةخخفم3 مهنم ،تابرع

شسرح تأوق نأأ   رداصصŸأ تلاق و
نم تنك“ دبعلأ رئبب ةعبأر ركصسعم
لصصت نأأ لبق Úترايصسلأ ىدحإأ Òجفت
ترجفنأ اميف ،ركصسعŸأ ةبأوب ¤إأ
.ركصسعŸأ مامأأ زكر“ ‘ ىرخألأ

قل– رايط نودب تأرئاطلأ تدهوصشو
بحصسنأ اميف ،ةقطنŸأ ‘ ةفاثكب
،دبعلأ رئب بونج هاŒ نومجاهŸأ
تأرايصس تأراطإأ ‘ رانلأ أومرصضأأو
يذلأ ،يبر◊أ نأÒطلأ نم ءابتخÓل
رأرفلأ لوا– ةيران تاجأرد فدهتصسأ

.موجهلأ ةقطنم نم
ةيلو ةعامج ةقطنŸأ ‘ طصشنتو
ميظنت ءأول ت– ةيوصضنŸأ ءانيصس
عبصس نم Ìكأأ ذنم ،ةيمÓصسإلأ ةلودلأ

.تأونصس
ت’اكو ^

لوصصحلل ميك– تابلطب مدقتت ةيرطقلا طوطÿا
  تارايلŸاب تاصضيوعت ىلع

ىلع لوصصحلل تأءأرجإاب تأأدب اهنأأ ،ءاعبرألأ مويلأ ،ةيرطقلأ ةيو÷أ طوطÿأ تنلعأأ ^
.ةعطاقŸأ لود نم تأرلودلأ تأرايلÃ تاصضيوعت
تابلطب تمدقت اهنإأ ““Îيوت““ ‘ اهتحفصص ىلع هترصشن نايب ‘ ،ةيرطقلأ طوطÿأ تلاقو

.رصصمو ةيدوعصسلأو نيرحبلأو تأرامإلأ دصض تأرلودلأ تأرايلÃ ةيرامثتصسأ ميك–
ت’اكو̂ 



نأا ةثيدح ةشسارد تفششك ،راطإ’ا اذه ‘ ^
ةحئا-ج ة-مزأا لÓ-خ لز-نŸا ن-م ل-م-ع-لا
ى-ل-ع ط-غ-شضلا سضف--خ ¤إا ىدأا ا--نورو--ك
‘ ءاجو .مه-ت-ي-جا-ت-نإا ةدا-يزو Úل-ما-ع-لا
يحشصلا Úمأاتلا اهارجأا ي-ت-لا ،ة-شسارد-لا
هنأا ،ءاعبرأ’ا سسمأا ،””هيك هيإا يد”” ÊاŸأ’ا

نم ة-ئاŸا-ب12 نا-ك ،ة-ح--ئا÷ا ل--ب--ق
‘ لشصاوتŸا طغشضلاب نورعششي ÚفظوŸا

¤إا مهت-ب-شسن تع-جار-ت ا-م-ن-ي-ب ،م-ه-ل-م-ع
تعفتراو .انوروك ة-مزأا لÓ-خ ة-ئاŸا-ب51
¤إا اوشضرعت-ي ⁄ ن-يذ-لا Úل-ما-ع-لا ة-ب-شسن

نم انايحأا هيلإا اوشضرعت وأا اقلطم طغشض
.ةئاŸاب75 ¤إا ةئاŸاب84
نولم-ع-ي ن-يذ-لا ن-م ة-ئاŸا-ب45 ح--شضوأاو
Ìكأا اوراشص مهنإا لزنŸا نم ايلاح ماظتناب
‘ لمعلا لÓخ هيلع اونا-ك ا‡ ة-ي-جا-ت-نإا
نم اونك“ مهنأا مهيثلث وحن ركذو .بتكŸا
ىلع ةرشسأ’او لمعلا تابلطتم Úب قيفوتلا
نع ةلثا‡ ةبشسن تبرعأا دقو .لشضفأا وحن
ذنم هÒفوت ” يذ-لا تقو-لا-ب ا-ه-تدا-ع-شس
.لمعلا ¤إاو نم لاقتن’ا فقوت

⁄ ⁄اعلا لود يقاب رارغ ىلعو رئاز÷ا ‘
Œاو تا--كر--ششلا تا---ئ---م دŸتا--شسشسؤو

د-ع-ب ن-ع ل-م-ع-لا ن-م ل-شضفأا ة-ير-ئاز÷ا
اهلبقتشسم ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل ة-ل-ي-شسو-ك
ةيشساقلا فورظ لظ ‘ اهيفظوم ةيجاتنإاو
.انوروك ةحئاج اهتشضرف يتلا

ةشصاÿا تا-شسشسؤوŸا ن-م Òث-ك-لا  تلو–
سسوÒف يششفت دعب دعب نع ل-م-ع-لا و-ح-ن
ع-نŸ ا-ب--شس– كلذو ل--تا--ق--لا ا--نورو--ك
‘ ،نئا-بز-لاو Úف-ظوŸا Úب كا-ك-ت-ح’ا

ة-عو-م‹ بحا-شص لو--ق--ي نأا--ششلا اذ--ه
fiÓا ع-ي-ب--ل تŸÓنأا ة-م-شصا-ع-لا-ب سسب

ةحفشص Èع تاعيبŸا نوÒشسي ÚفظوŸا
Èع  تايبل-ط-لا نو-ق-ل-ت-يو كو-ب-شسيا-ف-لا

عون ىلع نئابزلا عم قافن’ا متيو ةحفشصلا
لامعلا دحأا فلكي مثو سساقŸاو ةعلشسلا
¤إا اÒًششم  ،هلزنم ‘ نوبزلا ¤إا  اهلقنب
نم Òثكلا هيلع ففخ لزنŸا نم لمعلا نأا
لÙا ¤إا لقتني ’ هناو ةشصاخ  طغشضلا
ىدل لمعي يذلا ديعشس امأا . ةرورشضلل ’إا

نأا ¤إا راششأاف ةمشصاعلاب ةاماحملل بتكم
نع مهماهم ءادأاب مهفلك ل-م-ع-لا بحا-شص
ءارجإاك بتكŸا رقÃ قاحتلإ’ا نود دعب
ى-ل-ع ر-ثؤو-ي ⁄ اذ-ه نا اد-كؤو-م ،يزاÎحا
نوفظوŸاف سسكعلا ىل-ع ل-ب ة-ي-جا-ت-ن’ا
تقو لقأا ‘ مهيلا ةلكوŸا ماهŸا نودؤوي
ةلق ¤إا كلذ عجرأاو ،ةعرشسب اهنوملشسيو
لÓخ Ìكأا ةحارلاب م-هرو-ع-ششو ط-غ-شضلا
اوشصلخت مهنأاو اشصوشصخ تيبلا نم لمعلا

¤إا يمويلا لقنتلا ءانعو رورŸا ةمحز نم
.لمعلا رقم
عاطق ‘ Úلماعلل ةبشسن-لا-ب ءي-ششلا سسف-ن
رهششأا ذنم نويفحشصلا ىفتكا ذإا ةفاحشصلا
نوروزي نم نوليلقلاو د-ع-ب ن-ع ل-م-ع-لا-ب

ةباشص’ا نم افوخ كلذو دئار÷ا تارقم
تاباشصإا ليجشست دعب اشصوشصخ ىود-ع-لا-ب

‘ ،عاطقلا اذه ‘ Úلما-ع ىد-ل ةد-كؤو-م
هنأا  دي‹ يفح-شصلا را-ششأا قا-ي-شسلا اذ-ه
لمعلا  نأا ىريو  ةدم ذنم لزنŸا نم لمعي
ةيفتاه ت’اشصتاب مايقلا بلطتي يفحشصلا

ةمث نمو ةمولعŸا ىلع لوشصحلل ة-ن-ي-ع-م
دجاوت ناكم مهي ’و هلاشسرإاو لاقŸا ةباتك
ةدير÷ا رقم وأا تيبلا ‘ ءاوشس يفحشصلا
ءÓمزلا يقاب ع-م ق-ي-شسن-ت-لا و-ه م-هŸاو
نم لمعلا ةدئاف ن-عو .ر-ير-ح-ت-لا ةرادإاو
مد-ع و-ه ءي-شش م--هأا نأا لو--ق--ي لز--نŸا
امو يمويلا يرورŸا ماحدزÓل سضرعتلا
.طغشض نم هببشسي
دامت-عا ‘ تا-شسشسؤوŸا ر-م-ت-شست-شس ل-ه-ف
ةÒبكلا ةيجاتن’ا وذ  دعب نع فيظوتلا
نع ينغتشست و ؟انوروك ةمزأا ءا-ه-ت-نا د-ع-ب

نوفتكي نيذلا ””بتاكŸا يفظوم”” تامدخ
مهتي-جا-ت-نا نو-ك-تو ي-مو-ي-لا رو-شض◊ا-ب

 ةطشسوتم وأا ةفيعشض

11 عقاولا نم

انوروك ةحئاج ببضسب دعب نع مهماهÃ مايقلاب اومزلأا امدعب

Ìكأا لزنŸا نم لمعلا نأا نوري ÚفظوŸا ةيبلغأا
اطغشض لقأاو ةيجاتنإا

نع لمعلا اهنمو ،لكك ⁄اعلا Èع تاكرضشلاو تاضسضسؤوŸا ىلع ديدج لمع ماظن انوروك ةحئاج تضضرف
ذا دارفأ’او تاضسضسؤوŸا ىلع عفنلاب داع ام وهو هراضشتنا عنمو ضسوÒفلا ةرضصاÙ يزاÎحا ءارجإاك دعب

.طغضضلا لقو ةيجاتن’ا تداز
ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ2ـل قفوŸا م0202ةيليوج32 ضسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

؟ىرخأا ةرم ضسوÒفلاب انوروك نم نوفاعتŸا باضصي له ^
نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأا ،””يانيشس تنوام”” ةعماجب ءاملع اهارجأا ةيكيرمأا ةشسارد تفششك
دجوو ،روهشش ةدعل ةداشضم اماشسجأا نوروطي مهؤوافشش ” نيذلا انوروك سسوÒف ىشضرم
ةيعانم ةباجتشسا اوروط91 ديفوك نم ÚفاعتŸا نم ةئŸاب09 نم Ìكأا نأا نوثحابلا
سسوÒفلا ديي– ىلع ةردق مهيدل ىشضرŸا مظعم نأا امك ،لقأ’ا ىلع اًموي09 ترمتشسا

ةديرج ‘ درو ام  قفو ،ىرخأا ةرم ةيرششبلا ايÿÓا ةباشصإاو لوخدلا نم نكمتي ’ ىتح
سصخشش00791 نم Ìكأا ليلحتب يبطلا قيرفلا ماق ةشساردلا ىفو .ةيناطيÈلا ””ليم يليد””

يتلا تانيتوÈلا يهو،GgI ةداشضŸا ماشسجأ’ا ديدحتلا هجو ىلع نوثحابلا سصحفو
GgI ةداشضŸا ماشسجأ’ا نأا دقتعُيو.ىودعلا نم ةرخأاتŸا لحارŸا ‘ مشس÷ا اهجتني
.سصخششلا ىفاعتي نأا دعب ،تاونشسل اÃرو ،روهششل ىقبت

ـه.ك̂ 

ةركضسبب ““91-ديفوك ضضيرم ذاقنإا ةيلخ““ ءاضشنإاب اورداب
flاب لفكتلل نوعوطتي ةحشصلا ‘ نوشصتŸباشصÚ

مهلزانم ‘ انوروكب
ءاششنإا ¤إا ةركشسبب نوشصتflو ءابطأا رداب ^
ن‡91-ديفوك ىشضرÃ لف-ك-ت-ل-ل ة-ي-ل-خ
و مهلزانم لخاد يحشصلا رجحلل نوعشضخي
ةيلخ”” ـب رمأ’ا قلعتيو. ةيعوطت ةفشصب كلذ
ةردابŸا ت“ يتلا ””91-ديفوك سضيرم ذاقنإا
يغونو ةميطف Úتروتكدلا فرط نم اهيلإا
ةبيهوو يكينيلكإ’ا سسفنلا ملع ‘ ةشصتıا
يهو ريدختلاو سشاعنإ’ا ‘ ةشصتıا نومعن
بابششلا نم اددع اشضيأا م-شضت ي-ت-لا ة-ي-لÿا
ةيبط-لا تا-شصشصخ-ت-لا ل-ك ‘ Úعو-ط-تŸا
.ةيذغتلا و ةيشسفنلاو
لمعلا اذه نأا يغونو ةرو-ت-كد-لا تح-شضوأاو
ذاقنإا ةيلخ”” مشسا لمح-ي يذ-لا ي-ن-ما-شضت-لا

تاجايتحا-ب ل-ف-ك-ت-ت ””91-ديفو-ك سضير-م
نيذلا دجتشسŸا انوروك سسوÒفب ÚباشصŸا
مهÒغو ›زنŸا يحشصلا رجحلل نوعشضخي

ةيبط ةزهجأا ءانتقا ىلع لمعلاو ىشضرŸا نم
.مهتايح ذاقنإا ‘ مهاشست
فرششي عورف ءاششنا ةيلÿا هذه نمشض ”و

،سضيرŸا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل نو-شصتfl ا-ه-ي--ل--ع
بنا÷اب ف-ل-كŸا عر-ف-لا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب-ف
عرف د-جو-ي سضير-م-ل-ل ي-شسف-ن-لاو ي-ب-ط-لا
يعشسلا و هل ةي-عا-م-ت-ج’ا ة-لا◊ا ة-شسارد-ل

ءاذغلا Òفوت Èع ة-ب-شسا-ن-م لو-ل-ح دا-ج-يإ’
ةيفتاه ماقرأا عشضو ”و .ةياقولاو ةفاظنلاو
يتلا ةيلÿا هذه تامد-خ ن-م ةدا-ف-ت-شسÓ-ل
ىلع ،ةيبطلا ةزهجأ’ا عمج ىلع اشضيأا لمعت

اهÁدقتل مدلا طغشضو سسفنتلا ةزهجأا رارغ
.جÓعلا ةÎف لÓخ ىشضرملل
ن-م ة“Ó-ك قاور ي-ب-ط-لا بقارŸا روز-يو
ىشضرم ةقلوطب يششويز د-مfi ى-ف-ششت-شسم
و ،هتحار تاÎف لÓخ مهتويب ‘91-ديفوك
نم ددعل ةيبط ةياعر Ëد-ق-ت ى-ل-ع فر-ششي
يتلا ةيحشصلا مهت’اح ة-ع-با-ت-مو ى-شضرŸا
‘ ركشسلا ةبشسنو مدلا طغشض سسايق لمششت
 . مدلا
ءابنأ’ا ةلاكو-ل ح-ير-شصت ‘ ،ة“Ó-ك ح-شضوأاو
اذ--ك و تارا--يز--لا هذ--ه نأا  ،ة--ير---ئاز÷ا

سضيرŸا لعŒ”” ةطيشسبلا ةيبطلا تاءارجإ’ا
ةيباجيإا ةنحشش هحنÁ ا‡ نانئمط’اب رعششي
بنا-ج ¤إا ””سضرŸا ة-ه-جاو-م ‘ ة-ي-فا-شضإا
Úطيحملل ةيوعوت تاداششرإا و حئاشصن Ëدقت
ةياقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةيمهأاب قلع-ت-ت ه-ب
.ةيرورشضلا
05) ةويل ةيدلب نم طقيرز ريذن سضرمŸا
ةدع اهب تلجشس ي-ت-لا (ةر-ك-شسب بر-غ م-ل-ك

اراهنو Óيل رهشسي ،91-ديفوكب ةباشصإا ت’اح
ن-يذ-لا ءا-بو-لا اذ-ه ى-شضر-م ة-يا-عر ى-ل-ع
روطت عباتيو مهتويب ‘ جÓ-ع-ل-ل نو-ع-شضخ-ي
و حئا-شصن م-ه-ل مد-ق-يو ي-ح-شصلا م-ه-ع-شضو
ىشضرŸا ¤إا هلقنت نأا Èتعاو.ةيبط تاداششرإا
نم عبان Êاشسنإا لمع”” هتدلب لهأا ةدعاشسمو
درف لك هب موقي نأا بجي ةنهŸا تايقÓخأا

ع-م-ت‹ ل-م-ع ن-م-شض ه-شصا-شصت-خا بشسح
””سسوÒفلا ىلع ءاشضقلل عيم÷ا هيف مهاشسي
هبششو يبطلا كلشسلا و-ب-شست-ن-م م-ها-شس د-قو
Úعاطقلا ‘ ةيحشصلا تاشسشسؤوŸاب يبطلا
نأاششب ÚنطاوŸا ةي-عو-ت ‘ سصاÿاو ما-ع-لا

Èع ةمقافتŸا ةيئابولا ةي-ع-شضو-لا ةرو-ط-خ
نم مه-ن-م Òث-ك-لا فو-خ-ت ل-ظ ‘ ة-ي’و-لا
ةيحشصلا ةمدÿا Ëدقت ىلع ةدايزف.ىودعلا
تاءاد-ن م-ه-ن-م دد-ع ق-ل-طأا ،ة--ي--ناد--يŸا
رج◊اب ديقتلا ةرورشض ىلع ث– Úنطاوملل
نم اوحشضوأاو يشساشسأا يئاقو ءارجإاك ›زنŸا

Èع مهتاحفشص ‘ تثب تا-هو-يد-ي-ف لÓ-خ
سضارعأا ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ط-ئا-شسو
ىلع اهتاÒثأاتو اهعم لماعتلا ةيفيكو ةباشصإ’ا

.ةيحشصلا لكايهلا لمع
و ءابطأا3 تدقف يتلا ةركشسب ةي’و نأا ركذي

تدهشش سسوÒفلاب مهت-با-شصإا ءار-ج سضر‡
ثيح ةباشصإ’ا ت’اح ددعل ايدعاشصت ىحنم

يشضاŸا د-حأ’ا مو-ي ة-يا-غ ¤إا ل-ي-ج-شست ”
ةعباتم و دشصر-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا بشسح
13 اهنم ةدكؤوم ةباشصإا416 انوروك سسوÒف
.ةي’ولاب ةديدج ةباشصإا

م.ق̂ 

ةيزاÎحإ’ا تاءارجإ’اب مازتل’ا مهضضفر دعب

انوروكب نيÎهتشسŸا عدرل ““ةمداشص““ روشص رششنب نوبلاطي ةحشصلا وينهم
‘ نود-نÛا ة-ح-شصلا و-ي-ن--ه--م ا--عد ^

Úعب انوروك ءابو ةهباÛ ¤وأ’ا طوطÿا
روشص ىلع دامتع’ا ةرورشض ¤إا  ،ىلفدلا
ةليشسوك ،ÚباشصŸا ةاناعم لقنت ””ةمداشص””

Úن-طاوŸا سضع-ب سسي--شسح--ت--ل ة--لا--ع--ف
مهشضفرو ءا-بو-لا ةرو-ط-خ-ب ن-يÎه-ت-شسŸا
.ةياقولا Òبادتب مازتلإ’ا

ر-م-ع رو-ت-كد-لا ف-شسأا--ت نأا--ششلا اذ--ه ‘
ت’ا◊ا لزع ةحلشصم سسي-ئر   ،سسا-ب-ع-ل-ب
نم .ىلفدلا Úع ى-ف-ششت-شسÃ ة-ه-ب-ت-ششŸا
م-غر سضرŸا دو-جو ‘ Úك-ك--ششم دو--جو
ةرورشض ىل-ع ادد-ششم  ة-ل-ج-شسŸا ت’ا◊ا
ةاعد ةهجاوŸ ىوشصق-لا ة-عر-شسل-ل رورŸا
‘ ىتح كيكششتلاو رات-ه-ت-شس’او ي-خاÎلا
ةرور--شض ع---م ةازاوŸا---ب سضرŸا دو---جو
ة-ي-عو-ت-لا تاردا-ب-م ف-ل-تfl ة-ل--شصاو--م
اذه راششتنا ةعرشسو ةروطخب سسيشسحتلاو
سصاخششأ’ا ف’آاب كتفي يذلا لتاقلا ءابولا
دون÷ا””   ،قايشسلا اذه ‘ لجشسيو. ايموي
باشصŸا سسابعلب روتكدلا مهن-مو””سضي-ب-لا
دحأا نم هيلإا ىودعلا لاقتنا دعب انوروكب
يتلا ةيبلشسلا تايكولشسلا سضعب  ،ىشضرŸا
عافترإ’ا مغر سضرŸا را-ششت-نا ‘ م-ها-شست
،91-ديفو-ك-ب ة-با-شصإ’ا ت’ا◊ د-ياز-تŸا

ح-لا-شص ‘ سسي-ل تقو--لا ل--ما--ع نأا ازÈم
ثيبÿا سسوÒفلا اذه ةهباÛ نيدنÛا
.هراششتنإ’ ””ةلهذŸا”” ةعرشسلا مامأا
سسف-ن-ت-لا سضار-مأا ‘ سصتıا د-ق-ت-ع-يو
نم جÓعلا ايلاح عباتي يذلا ةيشساشس◊او
قد-شصأا ةرو-شصلا”” نأا   ،ي-ل-ئا-ع-لا ه-لز--ن--م
روشص ىلع دامت-ع’ا ¤إا ا-ي-عاد   ،””اÒب-ع-ت
فل-تfl ل-خاد ى-شضرŸا ةا-نا-ع-م ر-ه-ظ-ت

اهلÓخ دقفي ةاناعم   ،91-ديفوك حلاشصم
.ثيد◊او سسفنتلا ىلع ةرد-ق-لا با-شصŸا

لوح ةلاشسرلا لاشصياب ةليفك اهدحو روشص””
ناشسن’ا لعجي يذلا ءا-بو-لا اذ-ه ةرو-ط-خ
’ تاجردل افيعشض هناينبو هدشسج ةوق مغر
روشص  ،راتهتشس’او يخاÎلا ةاعد اهروشصتي
.””نادب’ا اهل رعششقت
راششتنا ةروطخ نم سسابعلب بيبطلا رذحو
ذا-خ-تا مد-ع لا-ح ‘ ه-ت-عر--شسو ءا--بو--لا
دق  رئاز÷ا نأا اعقوتم   ،ةددششم تاءارجإا
تاباشصإ’ا دادعأا ‘ ةيشسايق اماقرأا لجشست
.وه امك عشضولا رمتشسا اذإا
انوروك-ب Úبا-شصŸا دد-شصلا اذ-ه ‘ ا-عدو
نيدنÛا ةحشصلا يينهمو هنم ÚفاعتŸاو

Ûنم مهتمهاشسم في-ث-ك-ت ¤إا   ،ه-ت-ه-با
ةرو-ط-خ لو-ح تادا-ه-ششلا ق-ي-ثو-ت لÓ-خ

ىلع ا-ه-ث-بو رو-شصلاو و-يد-ي-ف-لا-ب سضرŸا
ازÈم   ،يعام-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا تا-شصن-م
تا-ي-ع-م-ج و Úشصتıا كار-ششإا ة-ي-م--هأا
لجأا نم ىعشسŸا اذه ‘ ÊدŸا عمتÛا
 .ءابولاب ةقلعتŸا بناو÷ا سضعب حيشضوت
هذ---ه”” نا----ف ثد----ح----تŸا تاذ بشسحو
يعولا رششنل ةÒبك ةيمهأا اهل ةيجيتاÎشس’ا
ةيجيتاÎشسا ‘ يشضŸا لبق ءابولا ةروطخب
ةرورشضب سسانلا عا-ن-قإا ¤إا فد-ه-ت ة-ي-نا-ث
.””حاقللا بايغ ببشسب ءابولا عم سشياعتلا

جاح Òهز روتكدلا عفار ،لوشصوم قايشس ‘
Úع ةي’وب ةحشصلا عاطق ريدم   ،قودشص

لجأا نم روشصتلا سسفن ينبت ىلع ،ىلفدلا
روشص زاربإا لÓخ نم ءابولا يششفت ةهجاوم
ةا-نا-ع-م ى-ل-ع ءو-شضلا ط-ل-شست ””ة-عور--م””
ف-ل-تfl ة-ل-شصاو-م ع-م ةازاو-م ى--شضرŸا

 .سسوÒفلا ةروطخب سسيشسحتلا تÓمح
اياحشض دحأا دعي يذلا   ،لوؤوشسŸا فاشضأاو
،رئاز÷اب هراششتنا ةيادب ‘ انوروك سسوÒف
باÎقا عم ””ا-ن◊ا-شص ‘ سسي-ل تقو-لا”” نأا

يعدتشسي ام  ،يعامتج’ا لوخدلا دعوم
لجأا نم ةيعوتلا تÓمح عيون-تو ف-ي-ث-ك-ت
اددششم  ،ءابولا ةهجاوŸ عيم÷ا كارششأا
تشسيل ة-مدا-شص رو-شص ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا نأا
سسيشسحتلا يه ام ردقب ””ليوهتلا”” فدهب
. ءابولا  ةروطخب
””ةيبلشس”” نم هتمدشصو هبارغتشسا ىدبأا امك
ÚنشسŸا مهنم ام-ي-شس’ ،Úن-طاوŸا سضع-ب
اونوكي نلو اوشسيل مهنأا نود-ق-ت-ع-ي ن-يذ-لا

Ìكأ’ا ةئفلا مهنأا مغر سسوÒف-ل-ل Úل-ما-ح
سصاخششأ’ا بنا-ج ¤إا ة-با-شصإÓ-ل ة-شضر-ع
ةنمزم سضارمأاب ÚباشصŸا
’امآا”” ةحشصلا عاطق ىلع نومئاقلا قلعيو
دحأاك   ،ÚنطاوŸا يعو ةجرد ىلع ””ةÒبك
ل-ي-ط-ع-تو د-ح ع-شضو-ل ة-ع-جا-ن-لا لو-ل◊ا
Òشصق تقو ‘ سضرملل عير-شسلا را-ششت-نإ’ا
تا-شسشسؤوŸا ى-ل-ع ط-غ-شضلا ف-ي--ف--خ--تو
.ةيئافششتشس’ا

ةيمومعلا ةشسشسؤوŸا ريدم راثأا  ،هتهج نم
هللا دبعوب   ،ىلفدلا Úعل ة-ي-ئا-ف-ششت-شس’ا

جاعزن’ا””وأا ”” هو-با-ط-لا””  ق-ئا-ع ،سشي-ب-ح
سسوÒفب ÚباشصŸا قحÓي يذلا ””يشسفنلا
نم هنأا ازÈم   ،هط-يfi ل-ب-ق ن-م ا-نورو-ك
هطيfi مÓ-عإا با-شصŸا ى-ل-ع يرور-شضلا
اذهل همهفت مغر ةياقولا باب نم هتلئاعو
،لوؤو-شسŸا ىر--يو رو--ع--ششلاو سسا--شسحإ’ا

ةحشصلا عاطق-ب ة-يÌلا ة-بر-ج-ت-لا بحا-شص
،يشضاŸا نرقلا نم98 ةنشس هب قحتلا يذلا
مÓعإاب انوروك سسوÒفب باشصŸا مايق نأا
ادج ةمهم ةيباجيإا راثآا هل هطيfi غÓبإاو

Ÿف-لا ي-ششف-ت ة-ه-جاوÒراششتنا عن-مو سسو
ةبراfi ةرورشض ى-ل-ع ادد-ششم   ، ىود-ع-لا
.ءابولاب ةباشص’ا ””هوباط””

م.ق

ءادن
لخدتلا نيدهاÛا ريزو دششاني ةلششنخ نم يزرأا رامع دهاÛا

ةيرقب7291 ماع دولوŸا ،يزرأا رامع دهاÛا دششاني
ر-يزو ،ة-ل-ششن-خ ة-ي’و ةز-ما-ط ة-يد-ل-ب نو-م-ي-م Úع
،ةيعامتج’ا هتيعشضو ةيوشستل ل-خد-ت-لا ن-يد-هاÛا
هلين نود تلاحو ةيراد’ا تاءارج’ا هتزجعأا نأا دعب

ةميلعت ‘ ءاج اÓ Ãمع ،ةيونعŸاو ةيداŸا هقوقح
ةحلشسŸا تاوقلل ىلع’ا دئاق-لا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
¤ا ،نوبت ديÛا دبع ديشسلا ،ينطولا عافدلا ريزو
قداشصŸا رششاعلا ءارزولا سسل‹ ‘0202 يام13 موي قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ريزو

..ةرششابم مهب ةلشصلا طبرو ةحلشسŸا اهتروث ‘ رئاز÷ا دعاشس نم لكب متهي نأاب ،هيلع
يتلا هقوقح ليشص– عطتشسي ⁄ هنأا ،يزرأا رامع ،دهاÛا لاق ،””رجفلا»ـب هل ءاقل ‘و
،يشسنرفلا رامعتشس’ا نابإا هتايح نع ثد–و ،ةدقعم تاءارجا ببشسب نوناقلا هل اهلفكي

تنك”” :افيشضم ،ينطولا ريرحتلا سشيج لاجرل ةمولعŸاو ةنوؤوŸا Òفوت ىلع لمع ثيح
‘ نيدجاوتŸا نيدهاÛا يئاقدشصأ’ ماعطلا لمحأاف منغ يعارك يتفيظو لغتشسأا
سضبقلا ” هنأا ركذو ،راو÷اب يشسنرفلا ودعلا تاكر–و رابخأا لكب مهدوزأاو ةقطنŸا

ـل يفكي اماعط هلمح ببشسب ،نج-شسلا ه-عاد-يا ”و Ú◊ا-شصلا ما-م-ح لا-ب-ج ‘ ه-ي-ل-ع
.سصاخششا
،سصاÿا هماعط هنأا هيناجشس عنقا نا دعب نجشسلا نم يزرا رامع دهاÛا ا‚ دقو
لان كلذ عمو ،يششحولا رام◊اب اهموي نم فشصوف ،قئاقد عشضب ‘ هلك هماهتلاب ماقو
.هنجشس ةياهن دعب لب÷اب قحتلا مث ،بيذعتلا نم هبيشصن
نيدهاÛا ريزو لخدت يعدتشسي يعامتجا عشضو نم ايلاح ،ةنشس39 ،دهاÛا Êاعيو
هحنمو هفاشصنإ’ لخدتي نأا نيدهاÛا ريزو نم Óمآا ،ةراد’ا عم هتاناعŸ دح عشضول

م.م ^      .نوناقلا هل اهلفكي يتلا هقوقح
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.ايبيل ‘ يرجي ام مهف ةلواfi ‘ اقح ءرŸا راحي ^
!! .Úيبيللا Òغو نويبيللا كلذ ‘ كÎصشي

نا نظن ىتح ةهج لك نم قدت بر◊ا لوبط ىرن ةرم
!! .ىندأا وأا Úصسوق باق بر◊ا
دق هنأاو ةطرو ‘ ناغدروا ايكرت نون‹ نأا أارقن ةرات و
و ششي÷ا طغصض ت– ايبيل ‘ هططخ لك نع عجاÎي
‘ هئافلح طغصض ت– و ةهج نم ÚيكÎلا ماعلا يارلا

!! .ىرخأا ةهج نم وتانلا فلح
هعفدت و هعفديصس يذلا نمثلا Úلا◊ا ‘ ملعي وهو
ةه-جاو-م ‘ لو-خد-لا ة-قا-م-ح بب-صسب ا-ي-كر-ت هدÓ-ب

ةيبرع-لا لود-لا ع-مو ي-ب-ي-ل-لا بع-صشلا ع-م ة-ير-ك-صسع
.ةعمت‹

ا‡ اريذ– وأا مؤواصشتلا نع اÒبعت ثيد◊ا اذه شسيل
اننطو ‘ ششاعŸا عقاول-ل ل-ي-ج-صست ه-ن-ك-لو مدا-ق و-ه
و رابكلا نم بد و به نم لك نم مويلا فوطıا
ظفحي نأا هللا ¤ا ءاعدلا عم ! نولفاغ نحنو راغصصلا
.كارتلا نونج نمو بر◊ا تÓيو نم انبعصش و اندÓب
يملصس لح ¤ا لوصصولل شصرف كانه دعت ⁄ هنأا ودبي
. .ةيبيللا ةمزÓل
لو ءادعألا ةوخلا ن-م ي-ب-ي-ل-لا عاز-ن-لا فار-طأا Ó-ف
ل◊ا اذه نوديري كارتلا ةازغلا لو ›ودلا عمتÛا
بعصشلا لإا هÓيل ىلع ينغي مهنم Óك نإا لب .يملصسلا
هل بتك يذلا وه هنكلو اهل ينغيل هل ىليل Óف يبيللا
اعيمج ءلؤوه دي ىلع عيرصسلا و ئيطبلا توŸا و ىنصضلا
.!!
؟!.ةلمتÙا تاهويرانيصسلا يه امف
ةيأل لامتحا كانه دعي ⁄ يرجي و ىرج يذلا لك دعب
.ةداج تاهويرانيصس
Òغو حابŸا مÓكلا نع ةيبيللا دازرهصش تتكصس دقف
اميف عيباصسأا ذنم ف-ي-ن-ج ‘ ير-ج-ي ا-م لو-ح حا-بŸا

يصسنو !!.Úيركصسعلا نم ا-ه-ل-كو5+5 ةنجلب تي-م-ُصس
!!.اهركذ اوصسنأا وأا ةنجللا كلت عيم÷ا
وه نلا لا◊ا عقاو هصضرفي يذلا ديحولا ويرانيصسلا
!! .بر◊ا وه .ةحلصسŸا ةهجاوŸا

يردي امف يبيللا ششارخ ىلع ءاب-ظ-لا تر-ثا-ك-ت د-ق-ل
!! .ديصصي ام ششارخ
ةرات ““ يصسائرلا شسلÛاب ““ ىمصسي ام
مصسإا وه يذلا و ىرخأا ةرات ““ ينطولا قافولا ةموكحب»و

هÒصصم و هصسفن ملصس لوألا هموي ذنم ىمصسم Òغ ىلع
نع امإا و لهج نع امإا .ناغدروا ايكرت نون‹ ¤ا

!.ءابغ
و .ايبيل ‘ طبري لو لحي ل شسمألاب ناك امك مويلا وهف
:يبنتŸا لاق امك هÒصصم نوكيصس
..هديصصل ازاب ماغرصضلا لعجي نمو
!!.. اديصصت اميف ماغرصضلا هديصصت
همدختصسا يذلا ناغدروا وه انه ماغرصضلا نأا حصضاوو

مهديصصتي لهف !! .مهديصصل ازا-ب ““ قا-فو-لا““ ة-عا-م-ج
؟!.اديصصت اميف ناغدروا
نمو شسيئر لاقتعا Èخ ىلع حابصص تاذ قيفنصس لهو
‘ مهلقنو هناو-عأاو ““ي-صسا-ئر-لا شسلÛا““ ن-م ى-ق-ب-ت

؟!.لوبنطصسا ¤إا ةيكرت ةيركصسع ةرئاط
هتبقر م-ل-صس يذ-لا و-ه ه-صسف-ن ““شسلÛا““ اذ-ه شسي-لأا
ةجراÿا ةحلصسŸا تاباصصعلاو تايصشيل-م-ل-ل شسمألا-ب

.نوناقلا نع
رمعتصسŸ اهرك نطولا ةبقر و اعوط هتبقر ملصس مويلاو
وه يدتري لرغطرا نب نام-ث-ع لا ن-م د-يد-ج ي-كر-ت
! .هيلع ىÎفŸا مÓصسلا ءادر رخلا

نÓعلا ذنم ايبيل ‘ ““شسلÛا““ كلذ هب ماق ام لكف
نم ةلصصاوتم ةلصسلصس نم Ìكأا شسيل مويلا ىتحو هنع
!! .يبيللا نوناقلا اهيلع بقاعي يتلا مئار÷ا

؟! .مويلا ايبيل ‘ يرجي يذلا امف
ام لك نإا؟!.انلاح اذهو انل ثدحي نأا نكÁ اذام و
ديري دحاو فده ¤إا هجوم مو-ي-لا ا-ي-ب-ي-ل ‘ ير-ج-ي
يطايتحا وه فدهلا اذه . هيلع ذاوحتصسلا عيم÷ا
نمو هايŸا نمو زاغ-لاو ط-ف-ن-لا ن-م م-خ-صضلا ا-ي-ب-ي-ل
بئاصسلا لاŸا . ىرخلا ةيعيبطلا تاوÌلا و نداعŸا
!! .بحاصص هل دعي ⁄ يذلا

دوصشحو ة-ي-كÎلا دو-صش◊ا نأا و-ه مو-ي-لا هد-ها-صشن ا-م

تايصشيلŸا دوصشحو مهلاو نمو Úيروصسلا ششعاودلا
نم بÎقت اهلك ءامصسلاو عÓصضلا ةفل-تfl ة-ي-ب-ي-ل-لا
تر-صس : م-صس◊ا ع-قو-م ن-م يأا ““ءار-م◊ا طو--طÿا““

!! .ةيطفنلا ئناوŸاو
““ يصساصسلا معادلا يرصصŸا ششي÷ا نإاف ،لباقŸابو
ىوصصقلا هتايولوأا نم يذلا و ““ يبيللا ينطولا ششيجلل

نم ة-فر-ط-تŸا ة-يÒف-ك-ت-لا تا-عا-م÷ا دو-جو ع-ن-م
ششعاد نم اهعباو-تو ““ Úم-ل-صسŸا ناو-خلا ة-عا-م-ج““

دود◊ا برق ا-هÒغو ة-ع-ير-صشلا را-صصنأاو ة-ل-تا-قŸاو
!! .نمثلا ناك امهم ةيرصصŸا
هيجوتل هتادادع-ت-صسا ير-صصŸا ششي÷ا اذ-ه ”أا د-قو

زايتجا اوررق نيذلا لكل ة-م-صصا-ق ة-ير-ك-صسع ة-بر-صض
هدنع لث“ ي-ت-لاو ا-هدد-ح ي-ت-لا ءار-م◊ا طو-طÿا

نوكت دق ةبرصض .يرصصŸا يموقلاً نملا ىلع ارطخ
نم رصشبلل ةحاول رذت لو ي-ق-ب-ت ل ة-ق-حا-م ة-ح-صسا-ك
امك رغصصلا ناطلصسلا يوذ نم مهلاو نمو كارتلا
.مهÒغ و Úيروصسلاو Úيبيللا نم نودلخ نبا لوقي
ىلع ةيصضاقلا ةبر-صضلا هذ-ه ه-ي-جو-ت ‘ كرا-صشي د-قو
فقي يت-لا ا-صسنر-ف ل-ث-م ىÈك ىو-ق نا-غدروا مÓ-حا
لراصش تارئاطلا ةلماح ةدايق-ب ير-ح-ب-لا ا-ه-لو-ط-صسا
و ًةيبيللا ةيميلقلا هايŸا لخاد و ترصس ًةلابق لوجيد
ىلع رطيصست يتلا و ايكÎل دودللا ودعلا نانويلا لثم
ر“ نأا ةيكÎلا تاوقلل دبل يتلا ة-ير-ح-ب-لا تار-مŸا

اهل يتلا ايلاطيإا اهنمو ايبيل ¤إا لوصصولا لبق اهلÓخ
نأا اهنكÁ لو ايبيل ‘ ةمخصض تارامثتصسا و حلاصصم
!!.ناغودروا ديصسلل ةمينغ اهكÎت نأا وأا اهيف طرفت
ةرم لوأل يبيللا لاŸا معط فرع يذلا يكÎلا كلذ
نويلم اهتميقو ““‘اذقلا ةزئاج““0102 ماع هحنم دعب
اهدر ناغدروا شضفر و يبيللا بعصشلا لاومأا نم رلود
هللا هقاصس قزر ““ اهراب-ت-عا-ب ر-ياÈف ة-صضا-ف-ت-نا د-ع-ب
ةيناوخلا““ هتعامج و ناغدروا مهف وه اذه !!.““انيلإا
هلك بوه-نŸا و قور-صسŸاو مار◊ا لاŸا .““ة-م-ل-صسŸا
‘ نولكأاي ا‰إا““ .هللاب ذايعلا و . ““انيلإا هللا هقاصس قزر““
!!““.اÒعصس نولصصيصس و اران مهنوطب

ل يتلا هتاعانق هل و هتاباصسح هلف يرصصŸا ششي÷ا امأا
.هعم نمو ناغدروا ديصسلا اهمهفي
مهيلع ذوحتصسا دقف Úيبيللا نم ناغدروا راصصنأا امأا
!!. مهراصصبأا ىمعأاو مهمصصأاف ناطيصشلا
ةهجاوŸا علدنا بر-ق ¤إا Òصشت نذا تا-ي-ط-عŸا ل-ك
يأار ردقلل ناك اذإا لإا ةرظ-ت-نŸا ىÈك-لا ة-ير-ك-صسع-لا
!! .رخا

لك نم هرمأا ىلع بولغŸا يبيللا بعصشلا فقي نيأاف
؟! .كلذ
ل رمألا نأاك و .جرفتŸا فقوم فقن اننأا اقح فصسؤوŸا
نحن نوكنصس اننأا ¤إا Òصشت لئلدلا لك امني-ب ا-ن-ي-ن-ع-ي
ام لكل اياحصضلا نحن اّنك امك تا وهام لكل اياحصضلا

!! .تاف دق
.ايبيل ‘ ءيصش لك طوقصس ينعت بر◊ا نإا
و ““ يصسائرلا اهصسل‹ ““ و ““ تاÒخصصلا ““ طوقصس ينعت
و ““ ةلودلا شسل‹ ““ طوقصس و ““ باونلا شسل‹ ““ طوقصس
““ طوقصس و ةحلصسŸا تاباصصعلا و تايصشيلŸا طوقصس
لكب و اهئامصسأا لكب ن-يد-لا-ب ةر-جا-تŸا ““ تا-عا-م÷ا
!! .اهتايار
دقو ايكرتو ناغدروا طوقصس ةرورصضلاب و اصضيأا ينعت و
و هيلإا يمتنت يذلا يصسلطلا فل◊ا نم اهدرط متي

كلت ¤ا ةدحو-لا ةدو-ع و شصÈق لا-م-صش ن-م ا-هدر-ط
بونج و يكرت لامصش ¤ا كارتلا اهمصسق يتلا ةريز÷ا
هقنصشو هصسفن ناغدروا ىلع بÓقنلا متي دقو .Êانوي
لبق نم شسيردنم ناند-ع مو-حرŸا ه-ف-ل-صس ق-ن-صش م-ك
حاتري و برعلا حاتري و ايب-ي-ل حا-تر-ت و ا-ي-كر-ت حا-تÎف
!.هرورصش نمو هنونج نمو هنم ⁄اعلا

.ملعأا هللا ؟! .باوبلا ىلع بر◊ا له
.ملعأا هللا ؟!.لوه‹ ÒصصŸا له و
.هلل هلك رملا و اذه ›وق لوقأا
.هللا كل ايبيل اي و
.هللاب لإا ةوق لو لوح لو
.ليكولا معن و هللا انبصسح و

.يبيل بتاك .. يراقنهلا دمfi ميهارباط

؟يملشسلأ لحلل سصرف تيقب له ..ايبيل

ةفيحصص ‘ ق-ل-عŸا رورا-ث نا-صشيإا لا-ق  ^
تلو– ةيبيللا بر◊ا نإا ““تصسوب نطنصشاو““
.ةناكŸاو ةطل-صسلا ى-ل-ع ›ود بلا-ك-ت ¤إا
ناتصسناغفأا تناك ول““ :لوقلاب هتلاقم أادبو

ايبي-ل نإا-ف ،تا-يرو-طاÈمإلا ةÈق-م جذو‰
نأا لوا– يتلا لودل-ل ة-ق-تو-ب-لا تح-ب-صصأا
ةيل-هألا بر◊ا-ف .ة-ي-م-ي-ل-قإا ىو-ق نو-ك-ت
ةينغلا ةلودلا تمصسق ي-ت-لا ة-ي-صصع-ت-صسŸا
ةقيق◊ا ‘ يه ،ايقيرفإا لامصش ‘ طفنلاب
ىوق Úب فارطألا ةددعتم „ر-ط-صش ة-ب-ع-ل

تارامإلاو رصصم ،ايكرت نم حواÎت ةيجراخ
شضرألا ىلعف .““اصسنرف ¤إا ةدحتŸا ةيبرعلا
ة-قز-ترŸا ن-م فلآا ة-كر-عŸا ‘ كرا-صشي
ن-يد-ه-ع--تŸاو Úي--نادو--صسلاو Úيرو--صسلا
ىوق-لا تر-صشن و÷ا ‘و .شسور-لا Úن-مألا

رايط نودب تارئاطلا نم اد-ياز-ت-م ادد-ع
.خيراوصصو ةيبرح تÓتاقمو
ايكرت ناك فيصصلا اذه ‘ Èكألا رصصتنŸا
فÎعت يتلا ةموك◊ا ذاق-نإل تءا-ج ي-ت-لا
.شسلبارط ‘ ةدحتŸا ·ألا اهب
وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا رذحو

ايبيل ‘ يبنجألا لخدتلا نأا نم ششيÒتوغ
قلعيو .““ةقوبصسم Òغ تايوتصسم““ ¤إا لصصو
فيصصلا اذه ‘ Èكألا رصصتنŸا نأا روراث
يتلا ةموك◊ا ذاقنإل تءاج يتلا ايكرت ناك
،شسلبارط ‘ ةد-ح-تŸا ·ألا ا-ه-ب فÎع-ت
هتصضرف ماعل دتما اراصصح اهلخدت ىهنأاو
تحبصصأاو .Îفح ةفيلÿ ةيلاوŸا تاوقلا
ىلع رطيصست ايكرت اهمعدت يتلا ةموك◊ا

ةرطيصسلا ديعتصست نأاب لمأاتو ا-ي-ب-ي-ل بر-غ
ة-ق-ط-نŸا ،ي-ط--ف--ن--لا لÓ--ه--لا ى--ل--ع
تعاطتصسا ولو .دÓبلا ‘ ة-ي-ج-ي-تاÎصسإلا
لكصشب اهترطيصس دطو-ت-صسف اذ-ه-ب ما-ي-ق-لا

.ةيصسايصسوي÷ا رامثلا ايكرت هيف ي-ن-ج-ت-صس
تاقÓعلا ذات-صسأا ،زو-صسو-غ-ي-ك ⁄زوأا لا-قو
تاحيرصصت ‘ ،ةرق-نأا ة-ع-ما-ج-ب ة-ي-لود-لا
نمو ناغودرأا دقتعي““ :““زÁات لاصشننياف»ـل

Úع ‘ ايكرت عقوم نود-ي-ع-ي م-ه-نأا ه-لو-ح
املك هنأا نودقتعي»و .““Úيبرغلا ا-ه-ئا-ف-ل-ح

تحبصصأا امل-ك ا-مزا-ح ارود ا-ي-كر-ت تب-ع-ل
لهاŒ لودلا ىل-ع بع-صصلا ن-مو ،ة-م-ه-م
هذ-ه نأا لإا .““ة--ق--ط--نŸا ‘ ا--ه◊ا--صصم
يفف ،ءاوهلاب ةقلعم لاز-ت ل تا-حو-م-ط-لا
ىلع يرصصŸا ناÈŸلا توصص Úنثإلا موي

ةيرصصŸا تاوقلا رصشن-ل ة-ي-حÓ-صصلا ح-ن-م
بابلا حتفي دق كر– وهو .دود◊ا جراخ

ايبيل قرصش لوخدل ÚيرصصŸا دون÷ا مامأا
Òمأا ،Îفح ةف-ي-ل-خ تاو-ق م-عد ل-جأا ن-م
تارامإلا اصضيأا همعدت يذلا يبيللا بر◊ا
تقولا ‘و .اصسنرف لقأا ة-جرد-بو ا-ي-صسورو
طابحإلاب Îفح ءاف-ل-ح ه-ي-ف ر-ع-صش يذ-لا

ودبي شسلبارط ‘ ةلصشافلا هت-ي-ل-م-ع ءار-ج
يصسيصسلا حاتفلا دبع يرصصŸا روتاتكيدلا
.ايكرت ءافلح دصض ةعمعŸا لوخدب ابغار
ايصصخصش اد-ع-ب““ كا-ن-ه نأا بتا-ك-لا ىر-يو
بجر يكÎلا شسيئر-لا-ف ،““ا-ي-جو-لو-يد-يأاو

شسي-ئر-لا بج-صش اŸا--ط نا--غودرأا بي--ط
شسي-ئر-لا د-صض ه-بÓ-ق-نا ذ-ن-م ي--صسي--صسلا
لاقو .3102 ماع يصسرم دمfi بختنŸا
Òنوصس نطنصشاو دهعم ‘ يكÎلا ثحابلا
ام-ه-صضع-ب-ل ناود-ع ا-م-ه““ :يا-ت-با-غا-صشت
ÚيمÓصسإلا نجصس Êاملع لاÔج ..شضعبلا
ن-ج-صس ي-صسا-ي-صس ي-مÓ-صسإاو Úي-صسا-ي-صسلا

نأا بتا-ك-لا ىر-يو .““Úي-نا-م-ل--ع تلاÔج
دقف لخدتلا نم ءزج اهنأا عم عصسوأا ةبعللا

لوح شسلبارط عم اقا-ف-تا ا-ي-كر-ت تق-ق-ح
ق◊ا اهيطعت طصسوتŸا ‘ ةيئاŸا قوق◊ا

ئطاوصشلا ‘ طفنلاو زاغلا نع بيقنتلا ‘
لصسكورب بصضغ ةيقافتلا تراثأاو .ةيبيللا

Úمأات يبوروألا دا–لا ةداق لواحي ثيح
قر--صش ‘ شصÈقو نا--نو--ي---لا ح---لا---صصم
ÚيجيتاÎصسإلا نم ةداقلا نكلو .طصسوتŸا
نم انو-ك-م ا-ب-عر-م اروfi نور-ي كار-تألا
ر-صصم ¤إا نا-نو--ي--لا ةÁد--ق--لا ةود--ع--لا
د-صض يو-ق ل-ك-صشب ل-م-ع-يو ،ل--ي--ئار--صسإاو
:ياتباغاصشت لاقو .ةقطنŸا ‘ مه◊اصصم
مهيف نÃ ةرقنأا ‘ ةصسايصس عناصص دجوي ل““

نور-ع-صشي ل ن‡ نا-غودرأا نو-هر-ك-ي ن-م
قر-صش ‘ ةر-صصاÙا ةر-ك-ف ن-م ق-ل-ق-لا-ب
يتلا اهدحو تصسي-ل ا-ي-كر-تو .““ط-صسو-تŸا
ةقاطبك ايب-ي-ل ‘ ا-ه-مد-ق ئ-طوŸ ر-ظ-ن-ت
طبترم Úل-مر-ك-لا-ف ،ع-صسوأا تا-حو-م-ط-ل
يتلا Ôغاف اهمصسا ةينمأا تادهعت ةكرصشب
لاتقلل شسورلا ةقزترŸا نم تائŸا ترصشن
ءان-ثأا ا-ي-صسور تما-قأاو .Îف-ح ن-ع ة-با-ي-ن
موقتو ايبيل عم ةيوق ةقÓع ةدرابلا بر◊ا
دلبك اهصسفن عصضوب ةيزاهتنا ةقيرطب نآلا
.دلبلا لبقتصسم لوح تاصشاقنلا ‘ يصسيئر

ةردقلاو ةيلودلا ةناكŸا :ايصسور هديرت ام
نوكت نأاو ›ودلا عمتÛا ىلع نمث شضرفل
.تاصضوافŸا ةلواط ىلع ررقت يتلا ةلودلا
نع قباصس ر-ير-ق-ت ‘ ة-ف-ي-ح-صصلا تل-ق-نو
ن--مألا ة--صسي--ئر غÒب يد--يا--ه لاÒمدألا
يصضاŸا ‘““ :ايقيرفإل ةيزكرŸا ةدايقلاب
ةلواط ىلع دع-ق-م ة-ل-ي-كو-لا ىو-ق-ل-ل نا-ك
ا-م قو-ف Òثأا-ت ا-ه--ل نا--كو تا--صضوا--فŸا
مويلا اهنك-لو ة-ج-ي-ت-ن-لا ى-ل-ع ه-ق-ح-ت-صست
.““ا-ب-ير-ق-ت ي-صسي-ئر-لا رواÙا تح-ب--صصأا
ةناكŸا :اي-صسور هد-ير-ت ا-م اذ-ه ر-ه-ظأا»و
عمتÛا ىلع نمث شضرفل ةردقلاو ةيلودلا
ىلع ررقت يتلا ة-لود-لا نو-ك-ت نأاو ›ود-لا

عوبصسألا ةياهن ‘و .““تا-صضوا-فŸا ة-لوا-ط
Ó-ي-غ-نأا ة-ي-ناŸألا ةرا-صشت-صسŸا ترد--صصأا

ل-يو-ناÁإا ي-صسنر-ف-لا شسي--ئر--لاو ل--كÒم
يبصسيوغ ›اطيإلا ءارزولا شسيئرو نوركام
فار-طألا ا-عد ا-كÎصشم ا-نا-ي--ب ي--ت--نو--ك
نوؤوصش ‘ لخدتلا نع فقوت-ل-ل ة-ي-جراÿا
›ودلا نمألا شسل‹ رارق ماÎحاو ا-ي-ب-ي-ل
لإا ،ايبيل ¤إا حÓصسلا ريدصصت فقول يعادلا
لظ ‘ هاوتfi نم اغرفم ودبي نايبلا نأا
ةبعلب موقت ثيح ايبيل ‘ يصسنرفلا لخدتلا
فلح ‘ اهل ىرخأا ةليمز عم شسوؤور Òصسكت
نوركام ةموكح نول-لÙا م-ه-ت-يو .و-تا-ن-لا

Ãفح معد ةلواحÎ ا لجأا نمŸىلع ةصسفان
ششوغ يبوب قلعŸا بتكو .ايبيل ‘ Òثأاتلا

Ãبمولب““ عقوÒا رهصشلا لاقم ““غŸلاق يصضا
نل هصسفن ةمدخ لواحي يذلا نوركام نإا هيف
يمÓكلا هحجبت نأا ةيؤور ‘ ة-بو-ع-صص د-ج-ي

رظنلا فر◊ ةلواfi لإا وه ام ايكرت دصض
عم ىرخأا كراعم هيدل»و ““اصسنرف ةÁرج نع
ةقاطلا قوقح ىلع شسفانتلا اهيف اÃ ةرقنأا

عم ةfiا-صست-م ة-يؤورو .ط-صسو-تŸا قر-صش ‘
Òثأاتلا لوح ايزاتنف لمحي هنأاب ديفت نوركام
تقولا ‘و .““طصسوتŸا بونج ‘ يصسنرفلا
ن-م ةد-ح--تŸا ·ألا ه--ي--ف ترذ--ح يذ--لا
ÚيندŸا ن-م000.521 ى-ل-ع ر-طاıا

دصض ع-فد-لا شسل-بار-ط تاو-ق ترر-ق ة-لا-ح
دعقŸا ‘ شسول÷ا ا-ك-ير-مأا ترر-ق ،Îف-ح

اÒخأاو لوأا““ :يكيرمأا لوؤوصسم لاقو .يفلÿا
نأا فا-صضأاو ،““ة-ي-بوروأا ة-ل-ك-صشم ي-ه هذ--ه
.““ايروصس ةنيرصس““ ةدقعم ةلكصشŸا

 ““تشسوب نطنششأو ““ ^

..ةيبوروألا ششاعنإلا ةطخةوقلأو ةناكŸأ ىلع ›ود بلاكتل تلو– ايبيل ‘ ةيلهألأ بر◊أ

؟›امشسأأرلأ ماظنلأ مأأ بوعششلأ ذاقنإأ
نأاصشب لصصفم قافتا ¤إا يبوروألا دا–لا ‘ ءاصضعألا72ـلا لودلا ةداق لصصوت ^
لÓخ تصسكتنا وأا تدكر وأا تÌعت يتلا ة-ي-بوروألا تادا-صصت-قلا ششا-ع-نإا ة-ط-خ

تاثحابم دعب كلذو ،91 ـ ديفوك ةحئاج يصشفت تبقعأا يتلا ةصسمÿا رهصشألا
،مايأا ةعبرأا ىدم ىلع ليصسكورب ةيكيجلبلا ةمصصاعلا اهتنصضتحا ةدقعم ةينوثارام
تناك ةقباصس تاعامتجا فÓخ ىلع ًايصصخصش Úيبوروألا ةداقلا روصضح تدهصشو
شضاÎقا قودنصص ءاصشنإا ىلع موقت ةطÿا نأا َافورعم تابو .ويديفلا ةينقت Èع متت

حنم ةئيه ‘ وروي رايلمÚ 093ب هغلابم عزوتت ،وروي رايلم057 هتميق كÎصشم
بجوتي يتلا ةطورصشŸا شضورقلا ةفصص اهل ىرخأا وروي رايلم063و ،ةمعاد ةيلام
غلبت ذإا Èكألا يه ايلاطيإا ةصصح نوكتصسو .شضاÎقلاب ةينعŸا لودلا اهددصست نأا
.ادنلوبو اينابصسإا اهيلت ،قودنصصلا ›امجإا نم 82٪
قافتلا» ةفصص ةطÿا ىلع اوق-ل-طأا Úح Úي-بوروألا ةدا-ق-لا شضع-ب ئ-ط-خ-ي ⁄و
بر◊ا ذنم يبوروألا داصصتقلا ددصصب ًاحومط Ìكألا ا-ه-نأل شسي-ل ،«ي-خ-يرا-ت-لا
رهوج شصخت ةيعون تلدبت نع ترفصسأا اهنأل كلذك لب ،طقف ةيناثلا ةيŸاعلا
داصصتقاو ةيزكرŸا ةلودلا Úب ةقÓعلا عئابطو ةرصصاعŸا ةيلامصسأارلا ةفصسلفلا
عبرأا ¤إا ةطÿا Òصسفت ‘ مصسقنا دا–لا نأا ًاحصضاو ادب لوأا ىوتصسم يفف .قوصسلا

يه ¤وألا ،ًاصضيأا ةمواصسŸاو لزانتلاو فÿÓا تلوج اهلوح تراد ،تاعوم‹
،ادنلنفو كر‰ادلاو جوÔلاو ديوصسلاو اصسم-ن-لا ا-ه-ت-ل-ث-مو «ةد-صصت-قŸا» لود-لا
ايناŸأا ‘ مدقتŸا عينصصتلاو ةنيتŸا تاداصصتقلا تاذ ةينغلا لودلا يه ةيناثلاو
ملقأاتلا ىلع ةردقو ةيجاتنإا ىندألاو رقفألا لودلا يه ةثلاثلاو ،ًاصساصسأا اصسنرفو
ىلع يتلا لودلا ةيقب يه ةعبارلاو ،نانويلاو ادنلوبو ا-ي-نا-ب-صسإاو ا-ي-لا-ط-يإا ل-ث-م
.طصسوتŸا ىنغلاو ديدصشلا Òغ رقفلا Úب ششماوهلا
لاقتنا ناك ليصسكورب تاثحابم هتدهصش يذلا مهألا روطتلا لعل ،ٍناث ىوتصسم ‘و
فرصصŸا طيروتل تابلا شضفرلا جهن نم لكÒم Ó-ي-غ-نأا ة-ي-ناŸألا ةرا-صشت-صسŸا
امك ،طورصشŸا شضارقإلا ةغيصص ذخأات ل حنم تايلمع يأا ‘ ÊاŸألا يزكرŸا

ةقفاوŸا ‘ ةيلاع ةنورم ¤إا ،تاونصس لبق Êانويلا داصصتقلا ةمزأا لÓخ تلعف
نم ليلق Òغ طصسقب Úلرب لفكتتصس يتلا ةيلاŸا حنŸا نم وروي رايلم093 ىلع

شضارعأا نأاب لكÒم ةعانق ¤إا لوحتلا اذه بصسني شضعبلا ناك اذإاو .اهتÓيو“
نإاف ،هتاذ اهدلب ¤إا ةلاfi ل لق-ت-ن-ت فو-صس ة-صضيرŸا ة-ي-بوروألا تادا-صصت-قلا
ةيصسايصس ةلقنب يصساي-صسلا ا-ه-خ-يرا-ت ما-ت-ت-خا تءا-صش ا-ه-نأا ىر-ي ر-خآلا شضع-ب-لا
نم ًاماع61 دعب ،ةيلا◊ا اهتيلو ةياهن ‘ دعاقتت امدنع اهل بصسحُت ةيداصصتقاو
.ةحجانلا ةدايقلا
بناو÷ا نمو ،ةماع ةفصصب يبوروألا دا–لا ةيلعاف ‘ ÚككصشŸا نأا بير لو
تناك اذإا امع قحب نولءاصستي فوصس ،ةصصاخ ةيعامتجلاو ةيداصصتقلاو ةيصسايصسلا
ذاقنإا مأا ،91 ـ ديفوك دعب ام تلÓتعا نم ابوروأا بوعصش ذاقنإا فدهتصست ةطÿا
شضعبلاو .ةثيد◊ا ةنمزألا ‘ رطخألا اهلعل ةمزأا نم هتاذ ›امصسأارلا ماظنلا
تادعاصسŸا طبر طÎصشي ناك قافتلا ةدوصسم ‘ دنب بطصش ىلع ًلاثم برصضي
امك .ادنلوبو ايراغنه لثم لود ‘ نو-نا-ق-لا ةدا-ي-صسو ي-مو-ك◊ا ءادألا Úصسح-ت-ب
‘ نيدمو نئاد ›اردف يطايتحا هبصشي ام ¤إا تبلقنا دا–لا ةدايق نأاب نولجاصسي
هئدابم نم شضيقن ىلعو ،ةنصس36 لبق دا–لا قÓطإا ذنم ةرم لوأل ،ًاعم نآا
.ةيروتصسدلا ةيصسيصسأاتلا
قافتلا» اذه ملآاو لامآا لوح ةقيق◊ا حاصضتا لبق لوطي نل تقولا نأا حجرألاو
.«يخيراتلا

““سسدقلأ يأأر““ ^
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ايروكب يبرعلا مليفلا ناجرهŸ ةعسساتلا ةرودلا ماتتخا

دومسصلا ةرورسضو تايرئاز÷ا ةعاجسش نع ثدحتت رودم ةينوم
مايأا6 ةدŸ رمتسسا يذلا يبرعلا مليفلا ناجرهŸ ةعسساتلا ةرودلا ماتتخا ‘ يرئاز÷ا ““اسشيباب““ مليف قلأات

ةهجاوم ‘ تايرئاز÷ا ءاسسنلا ةعاجسش نع  ،رودم ةينوم ،هتجرfl تملكت ثيح ،ناسسوبو لوئيسس ‘
ءادوسسلا ةيرسشعلا للخ ةيماد تايموي

،رود-م ة-ي-نو-م ،ة-جرıأ تثد–و ^
¤أ عامتسسÓل أوتأأ نيذلأ ن-ير-سضا-ح-ل-ل
درفلأ ةوق لوح ،ناجرهŸأ ‘ اهراكفأ
‘ تأÒيغت قيقحتل نماسضتلأو ءاسسنلأو
ةرسصتfl ةلمجب تم-ت-ت-خأو ،ع-م-تÛأ
.““أوملسستسست ل““ ةيوقو
اهم-ل-ي-ف ة-سصق نأأ رود-م ة-ي-نو-م ىر-تو
ةÒسس هبسش ةسصق يه»ـف ،ةيلايخ تسسيل
ثيح رئأز÷أ ‘ تسشع““ :لوقت ..““ةيتأذ
د-ق-ع-لأ أذ-ه لÓ-خ ة-فا-ح-سصلأ تسسرد
فسصو تدرأأ ، ““ا-سشي-با-ب““ ع-م .م-ل-ظŸأ
مر◊أ ‘ بÓ-ط-ل-ل ة-ي-مو-ي--لأ ةا--ي◊أ
ةÎفلأ هذه قايسس راسضحتسسأو يعما÷أ

يننكل .فنعلأ ‘ ةيجيردتلأ ةدايزلأ عم
ثأد-----حألأ هذ-----ه ط------برأأ نأأ تدرأأ
.““يسسفنب اهتبرج يننأل ةيواسسأاŸأ
روظنم ن-م ثأد-حألأ يورأأ““ :ف-ي-سضتو
‘ .ةم‚ ىعدت ةنسس81 اهرمع ةاتف
ريراقت نع رظنلأ فرسصبو ، تقولأ كلذ
لإأ ةياهنلأ ‘ فرعن نكن ⁄ ،تامجهلأ
وه يحومط ناك .يرجي ا-م-ع ل-ي-ل-ق-لأ
‘ صشيعت يتلأ هذه ةقاطلأ تأرك راهظإأ

تا-با-سشلأ ءلؤو-ه .بر-ط-سضم ع-م--ت‹
‘ رأرمتسسلأ لÓخ نم نمواقي يتأوللأ
ناك ول امك نفرسصتيو نهسسف-نأأ ن-ه-نو-ك
.““نهلوح دوجوم Òغ رطÿأ
يبرعلأ يئامنيسسلأ رأو◊أ ““ جمانرب ‘و
Èع ن--يد---ها---سشŸأو Úجرıأ Úب ““

‘ ة-بو-ع-سصلأ بب-سسب ،تنÎنلأ ة-ك-ب-سش
طسسو مهنيب هجول هجو ءاق-ل-لأ ق-ي-ق–
تكراسش ،ا-يŸا-ع91-ديفوك ةح-ئا-ج
ةي-بر-ع-لأ مÓ-فألأ ةأو-ه رود-م ة-ي-نو-م
صشا-ق-ن-لأ ‘ Úيدا-ع-لأ ن-يد-ها--سشŸأو

حرطل ،مÓفألأ ي-جرfl ع-م صسا-م-ح-ب
يبرعلأ عمتÛأ لوح ةق-ي-م-ع ة-ل-ئ-سسأأ
‘ اسشيباب صضرعو .ةيبرعلأ ا-م-ن-ي-سسلأو
21 نم امليف11 بناج ¤أ ناجرهŸأ
ةثيد◊أ مÓ-فألأ Úب ن-م ة-ي-بر-ع ة-لود
ىلع ايŸاعو ايبرع مامتهÓل ةÒثŸأو
جرخملل ““ يبو-كو-تو-ف ““ م-ل-ي-ف ا-ه-سسأأر
. يرسشع رمات يرسصŸأ
يذلأ يبرعلأ مليفلأ ناجرهم دهسش دقو
معدب ةيبرعلأ ةيروكلأ ةيعم÷أ همظنت

ايروك ‘ ةدمتعŸأ ةيبرعلأ تاثعبلأ نم
ةكرسشل عباتلأ ةفاقثلأو مولعلأ قودنسصو
و---مو----م صسوا----ه ترأأو ل----يوأأ- صسأأ
مÓفأÓ-ل يŸا-ع-لأ نا-سسو-ب نا-جر-ه-مو

بقع اهركأذت تدفن ثيح ، أÒبك لابقإأ
عوبسسألأ ‘ تنÎنلأ Èع زج◊أ حاتتفأ
ءÓ-ت-مأ ة-ب-سسن لد-ع-م غ-ل-بو ،ي-سضاŸأ
.ةئŸاب59 نم Ìكأأ صضرع لكل دعاقŸأ
رسضا◊أ :0202 صسوكوف ““ جمانرب ‘و
““ تايبرعلأ تاجرخ-م-ل-ل ل-ب-ق-ت-سسŸأو
فرعتلأ ةسصرف Úكرا-سشŸأ ح-ن-م يذ-لأ

تايبرعلأ تاجرخملل ةديدج ىؤور ىلع
اهنأأ Òغ ةفيفط ةروسصب نمدقت يتأوللأ

ةي-فا-ق-ث-لأ ة-جوŸأ ““ ط-سسو ةر-م-ت-سسم
أرخؤوم ىظحُت تل-ظ ي-ت-لأ ““ ة-ي-بر-ع-لأ
ل-ع-ج يذ-لأ ر-ملأ ⁄ا-ع-لأ ما-م-ت--ها--ب
ديحو ناجرهمك هتناكم تبثي ناجرهŸأ
.دÓبلأ ‘ ةيبرعلأ مÓفأÓل

م.Ëرم.^

ةيوئŸا هاركذ ‘
fiح’ا نم ةنسس ةئم .. بيد دمÎقا

ةيوئÃ ،رهسشلأ أذ-ه ،ر-ئأز÷أ ي-ف-ت– ^
ةغللاب ير-ئأز÷أ بدلأ دأور د-حأأ دÓ-ي-م
بيد دمfi يŸاعلأ يئأور-لأ ة-ي-سسنر-ف-لأ
زأر-بأ ى-ل-ع ه-لا--م--عأ ‘ صصر--ح يذ--لأ
ريرحتب ةبلاطŸأو ةيرئأز÷أ ة-ي-سصخ-سشلأ
رئأز÷أ نوكت نأ ¤أ يعسسلأو هبعسشو هنطو

.Úيرئأز÷أ بدأ ‘ ةرسضاح
ةرأزغ-ب فور-عŸأ بتا-ك-لأ أذ-ه أأد-ب د-قو
هتثÓ-ث-ل ر-سشن-ب ي-بدلأ هرأو-سشم ،جا-ت-نلأ
(2591) ““ةÒب--ك--لأ رأد---لأ““ ةرو---ه---سشŸأ
““ج-سسن-لأ ة--فر--ح»و (4591) ““ق---ير◊أ»و
ة-ي-فا-ك ة-ي-ثÓ-ث-لأ هذ--ه تنا--كو ،(7591)
ةايح نع ةيفأو ةروسص Ëد-ق-ت-ل ا-هد-حو-ل
يرئأز÷أ اهسشيعي نا-ك ي-ت-لأ صشي-م-ه-ت-لأ
صشطب ءأرج نامر◊أو رقفلاب رسصاÙأ
لوق حسضوي ام أذهو ،رمع-ت-سسŸأ ط-ل-سستو
ةيمهأاب انسسسسحأ نيذلأ نح-ن ل-ي-ل-ق““ بيد
 .““ هب فيرعتلأو رئأز÷أ مسسأ ركذ
ةيليوج12 ‘ ناسسمل-ت-ب بيد د-مfi د-لو
هتايح ةيأدب ‘ ملعتلاب لغتسشي ناكو ،0291
ىرخأ نيدايم ‘ اهد-ع-ب لا-جو ة-ي-ن-هŸأ

‘ لغتسشأ امك امجÎم و ابسساfi ناك ثيح
يبدأ لمع لوأو .داجسسلأ ةعا-ن-سص ة-فر-ح
ةديسصق و-ه6491 ة-ن-سس ‘ بيد-ل ر-سشن-ي
ةل‹ ‘ كلذو ،““ فيسصلأ““ نأونعب ةيرعسش
ةيرعسش ةديسصقب عوبتم ةيرسسيوسسلأ ““بأدآأ““
ةلج اهترسشن يتلأو7491 ‘ ““اغيف““ ىرخأ
رئأز÷اب اهيلع فرسشي ناك ي-ت-لأ ““جرو-ف““
.صسلبور ليوناÁأ يسسنرفلأ بتاكلأ
هتكراسشم ءانثأ8491 ‘ بيد دمfi فرعت

ةيسسنرفلأ ةبيبسشلأ ةكرح هتم-ظ-ن ءا-ق-ل ‘
نم ةعوم‹ ىلع ةديلبلاب ةيبعسشلأ ةيبÎلل
وماك ؤويبلأأ بتا-ك-لأ م-ه-ن-ي-ب ن-م با-ت-ك-لأ
كانيسس ناجو لبون ةز-ئا-ج ى-ل-ع ل-سص◊أ
رسشن ‘ بيد د-عا-سس يذ-لأ و-ل-يا-ك نو-جو
هتيأور رأدسصأ دعب .اسسنرفب ¤وألأ هتايأور
‘ بيد د-مfi ل-م-ع ““ ةÒب--ك--لأ رأد--لأ““

فرعت نيأ ““ةيروه-م÷أ ر-ئأز÷أ““ ةد-ير-ج
““ةم‚““ ةعئأر بحاسص Úسسا-ي بتا-ك ى-ل-ع
.Úسساي م‚ اهب عطسس يتلأ ةيأورلأ
‘““ ة-ي-سصسصق-لأ ه-ت-عو-م‹ رود-سص د-ع-ب
““يقيرفأ فيسص““ ةيأورو (5591) ““ىهقŸأ
لا-ف-طأÓ-ل ة-ه-جو-م تا-يا--ك--حو (9591)

،اهسسفن ةنسسلأ ‘ ““ناكرف اباب»ـب ةموسسوم
تايأورلأ نم ةعوم‹ ةباتك ¤أ بيد هجوت
بدأاب يمسس ام نمسض اهفينسصت نكÁ يتلأ
““ كلاŸأ ةسصقر““ ةيأور يهو ،تأرماغŸأ

يذ--لأ (0791) ““د-ي-سصلأ د--ي--سس»و (8691)
دعب ي-ئأز÷أ ع-م-تÛأ ه-ي-ف ف-سشك-ت-سسي
جرıأ صسا--ب--ت--قأ دأزو .لÓ--ق--ت--سسلأ
2791 ‘ عيدب ىفطسصم لحأرلأ Êويزفلتلأ
يتلأ ““قير◊أ»و ““ةÒبكلأ رأدلأ““ ي-ت-يأور-ل

ةرهسش نم Úيئزج نم لسسلسسم ¤أ تلوح
fiصضيرعلأ روهم÷أ ىدل بيد دم.

صسرد-ي ةÎف-لأ كل-ت ‘ بيد د-مfi نا-كو
¤أ ماظتناب لقتنيو ةيكيرملأ تاعما÷اب
بتكلأ ةمجÎب ل-م-ع-ي نا-ك ثي-ح أد-ن-ل-ف
نم كلذ ءانثأ نك“و ،ةيدنلنفلأ تايأورلأو
ءدب ترسشن يتلأ ““ لامسشلأ ةيثÓث““ فيلأات

جولث»و ““ولسسروأ حوطسس““ لمسشتو9891 نم
لامعأ تلسصأو .““ءأوح تابسسو ““ماخرلأ نم

fiصصوسصنب تمعأدتو قلأاتلأ ‘ بيد دم
نا-جر-ه-م ‘ ا-هد-حأ صضر-ع ة-ي-حر-سسم
يرعسشلأ هسصن صسبتقأ امك ،اسسنرفب نوينيفأ
.اثيدح حرسسملل (6991) ““ليعامسسأ رجف““
زهان رمع نع3002 ‘ بيد دمfi ‘وت
ىوتسسم تأذ ةÒثك لامعأ اكرا-ت ة-ن-سس38
ناسشب ةدخ ةا‚ ةيعما÷أ تلاقو يŸاع
لامعلأ مهأ نم ا-ه-نأ ““ ة-ي-بدلأ ه-لا-م-عأ
دقو .““ةيسسنرفلأ ةغللاب ةيرئأز÷أ ةيبدلأ
ةيفاقث ةيعمج1002 ‘ ناسسملتب تسسسسأات

د-ع-ب كلذ و““ ةÒب-ك-لأ رأد-لأ““ م-سسأ ل-م–
ىلع لمعتو ،بيد دمfi بتاكلأ ةقفأوم
ميظنتب موقت امك لحأرلأ لامعأاب فيرعتلأ
ا-م-ن-ي-سسلأو حر-سسŸأ ‘ ة-با-ت--ك تا--سشرو
ماه يقئاثو ديسصر عمج صضرغب ،مسسرلأو

ديد÷أ لي÷أ عيجسشت اسضيأو بتاكلأ نع
ةزئاج““ لÓخ نم ةباتكلأ يد– عفر ىلع

fiبيد دم““.
ث.ق ^

 ةروسص نسسحأا ‘ هتمدقو يرئاز÷ا ثاÎلا ىلع اÒثك تلغتسشا

 هللا ةمذ ‘ ،تاحرف ىليل ،Úيرئاز÷ا Úليكسشتلا Úنانفلا ةديمع
ةديمع ءاثÓثلأ صسمأأ لوأأ رهظ تيفوت ^

ىليل ،Úير-ئأز÷أ Úل-ي-ك-سشت-لأ Úنا-ن-ف-لأ
صضرم دعب ةنسس18 زهان رمع نع  ،تاحرف

هذه براقأأ ىدل ديفتسسأ ا-م-ب-سسح ل-يو-ط
.ةنانفلأ
نم تجرخت ي-ت-لأ،ة-نا-ن-ف-لأ تز‚أأ د-قو
ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةليم÷أ نونفلأ ةسسردم

ةيرئأز÷أ تاحوللأ نم ديدعلأ ،1791 ‘
نفلأ داق-ن ن-م Òث-ك با-ج-عإأ تلا-ن ي-ت-لأ
اهلامعأل قوذتŸأ روهم÷أو ي-ل-ي-ك-سشت-لأ
ة-لا-سصألأ Úب ا-ه-ي-ف جز“ ي-ت-لأ ة-ي-ن-ف-لأ
قرزألأ نوللأ اه-ي-ل-ع بل-غ-يو ةر-سصا-عŸأو
ة-ن-ي-ك-سسلأ ¤إأ ز--مر--ي يذ--لأ يو--م--سسلأ

. ةنينأامطلأو
ذملتت يتلأ ،يليكسشتلأ نفلأ ةديقف Èتعتو

،Úليكسشتلأ Úماسسرلأ نم Òثك اهدي ىلع
يليكسشتلأ نفلأ ‘ اهتأذب ةم-ئا-ق ة-سسرد-م
ةيليكسشتلأ ءامسسألأ ن-م د-ع-تو ،ير-ئأز÷أ
يتلأ اهلامعأاب ةينفلأ ةحاسسلأ ‘ ترثأأ يتلأ

ىلع أÒثك تلغتسشأ ثيح ،ةدلاخ ى-ق-ب-ت-سس
ةروسص نسسحأأ ‘ هتمدقو يرئأز÷أ ثأÎلأ
مهنم اميسسل ،روهم÷أ بلجي عئأر عأدبإابو
.بناجألأ
ىليل ،ةي-ل-ي-ك-سشت-لأ ة-نا-ن-ف-لأ تل-ث-م د-قو
ةي-لود-لأ ل-فاÙأ ‘ ر-ئأز÷أ ،تا-حر-ف

اهنم زئأوج و تأدا-ه-سش ةد-ع تلا-ن ثي-ح

ةنيدم ينفلأ نولاسص ‘ ةيبهذلأ ةيلأديŸأ
يب““ ‘ ةي-نا-ثو0891 ‘ اسسنر-ف-ب ““مو-ير““

ىلع تزاح اهلب-قو ا-سضيأأ ا-سسنر-ف-ب ““›ا-ف
ةمسصاعلأ رئأز÷أ ة-ن-يدŸ ¤وألأ ةز-ئا÷أ

ةلحأرلأ تا-حو-ل تسضر-ع ا-م-ك .7791 ‘
اهنم ⁄اعلأ لود نم Òثك ‘ تاحرف ىليل
يبدبو أدنك و ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ
ندرألأ و (ةد-ح-تŸأ ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ)
.نأدلبلأ نم اهÒغو

ىÌلأ تاحرف ىليل ةنانفلأ نامثج يروو
Úع ةÈقÃ  ،ءا-ثÓ-ث--لأ ،صسمأأ لوأأ ر--سصع
. نأرهوب ءاسضيبلأ

ث.ق ^

ةيتارامإلا راد÷ا ةعامج
ةحئا÷ا ىلع نفلاب راسصتن’ا

ةيليوج نم نيرسشعلأو صسداسسلأ ‘ مظنت ^
صسيوعلأ يلع نب ناطلسس ةسسسسؤوم يرا÷أ
ةيسضأÎفلأ ةينفلأ اهتسصنم Èع ةيفا-ق-ث-لأ

ل صسم-سش عأد-بإلأ““ را-ع-سش ت– ا-سضر-ع-م
ثي-ح ،ة-ي-ن-ف-لأ رأد÷أ ة-عا-م÷ ““بي-غ-ت
دمحأأ :نم لكل تا-حو-ل ة-سصنŸأ صضر-ع-ت

يfiرلأ دومfiو بيطÿأ ناسسحإأو زوليح
يكم ةا‚و فسسوي دمfiو يمهف دمfiو
باحرو يب-ي-ن÷أ ⁄ا-سسو ل-سضا-ف د-ير-فو

ةلاكَسشم ،ديسسلأ Ëركلأدبع لحأرلأو مديسص
املثم ،لمألأو حرفلأ اه-ي-ف ة-ي-نو-ل ة-قو-ج

،صسوملŸأ اهعقأو-ب ةا-ي◊أ ا-ه-ي-ف ر-سض–
ىلع رسصتنت يك نمزلل خارؤوت لامعأأ اهنأاكو
يرجي مووز ةسصنم Èعو .فوÿأو قلقلأ

،ةيتأرامإلأ رأد÷أ ةعامج Êانف Úب رأوح

لا-م-عأأ ن-ع م-ل-ي-ف صضر-ع م-ت-ي ام-ث ن--مو
لكل تأداهسش عم صضرعŸأ ‘ ÚكراسشŸأ

عأد-بإلأ““ د-يد÷أ ا-ه-سضر-ع-م ‘و .نا-ن-ف
رأد÷أ ةعا-م-ج د-اكؤو-ت ،““بي-غ-ت ل صسم-سش

ءا-سضف-لأ أذ-ه ‘ د-يد-ج ن-م ا-هرو--سضح
¤إأ ل-سصت-ل ز-جأو◊أ ر-ُب-ع-تو ي-سضأÎفلأ

دود◊أ ة-ي-ط-خ--ت--م ،ع--سسوأأ رو--ه--م--ج
‘ حاجنلأ صصسصق رُبكت ثيح ،ةيفأرغ÷أ

لكب عسسأولأ اهفيط رسشنتو ليكسشتلأ ⁄اع
لا-م-عأأ نأا-كو ،ن-ف-لأ قا-سشع Úب ه--نأو--لأأ
‘ أأرقُتل مويلأ ةغلب تبتك ةلاسسر صضرعŸأ
ةزوا-ج-ت-م ،حو-م-ط ن-م فر-حأا--ب د--غ--لأ
¤إأ دوقي ءوسض صصيسصبب ةŸاح ،باعسصلأ

.ءافسص Ìكأأ دغو اقيرب Ìكأأ لبقتسسم
ث.ق ^

دمحأا جاح قيدسصلا يئاورلل
““داراماك““٬ و ““ناويزلا ةكل‡““ ـل ةثلاث ةعبط

تامام◊ا تايرهسس
ىقيسسوŸاو امنيسسلاو حرسسŸا Úب عمج

،ىÈكلأ ةيفيسصلأ تاناجرهŸأ ليجأات دعب
تامام◊اب ›ودلأ ‘اقثلأ زكرŸأ راتخأ
قÓطإاب هرو-ه-م-ج ع-م د-عوŸأ دد-ج-ي نأأ

مسسأ لم– ةيئان-ث-ت-سسأ ة-ي-فا-ق-ث ةردا-ب-م
يتلأو ““تامام◊اب0202 فيسص تايرهسس““

رفوتل ،توأأ22 ¤إأ ةيليوج52 نم مظتنتسس
عاتم-ت-سسلأو ه-ي-فÎل-ل لا‹ رو-ه-م-ج-ل-ل
ماع ريدم هنلعأأ ام قفو ،ةيسسنوتلأ نونفلاب
رأد تامام◊ا-ب ›ود-لأ ‘ا-ق-ث-لأ ز-كرŸأ

.ديعسس دعسسل نونفلأو ةفاقثلل طسسوتŸأ
فيسص تأرهسس جما-نر-ب را-طإأ ‘ م-ت-ي-سسو
” اسضر-عË 92دقت تاما-م◊ا-ب0202
اسضرع51 لمسشت ةرهسس62 ىلع اهعيزوت

ةفاسضإلاب ،ةيحرسسم صضورع7و ايقيسسوم
،ةيئامنيسس صضورع3و ›ابلل Úسضرع ¤إأ
لامعأل ايبابسش اسضرعË 02دقت متيسس امك
.زكرŸاب ةينفلأ تاماقإلأ راطإأ ‘ تز‚أأ
يتلأ تامام◊أ تأرهسس حاتتفأ نمأزتيسسو

04وÚ 01ب لوخدلأ ركأذت اهيف حوأÎتسس
ديعب لافتحلأ عم ةيليوج52 موي أرانيد
صضرع Ëدقت م-ت-ي-سس ثي-ح ،ة-يرو-ه-م÷أ
نأأ ىلع ةيسسنوتلأ ةينوفميسسلأ أÎسسكروأÓل
.قانسشوب يفطل نانفلل صضرعب ماتتخلأ متي
اسضرع51 لمسشت ةرهسس62 مدقت ةرهاظتلأ

Úسضرعو ةيحرسسم صضور-ع7و ايقيسسوم
.ةيئامنيسس صضورع3و ›ابلل

،دمحأأ جاح قيدسصلأ ،يئأورلأ نلعأأ  ^ث.ق ^
نم لكل ة-ث-لا-ث-لأ ة-ع-ب-ط-لأ رود-سص ن-ع
““نأو---يز---لأ ة---ك---ل‡““ ،ه---ي----ت----يأور
،““عا-ي-سضلأو ف-ي◊أ ق-ي-فر..دأرا-ما-ك»و
 .مولعلأ بكوك رأد نع كلذو
‘ تءاج يتلأ ““نأويز-لأ ة-ك-ل‡““ خرؤو-تو
طسسو-تŸأ ع-ط-ق-لأ ن-م ة-ح-ف-سص002

Ÿةنيدم يحأوسض ل-ت–و ،تأو-ت ة-ق-ط-ن
ثيح ،ةيأورلأ ‘ ثأدحألأ ةرأدسص رأردأأ
تا--حود ‘ ة--ي--مأŸÎأ رو---سصق---لأ نإأ

،كانه رسشبلأ ةعيب-ط صسك-ع-ت ةروا-ج-ت-م

اهنوسشيعي يتلأ ةا-ي-ح-ل-ل أرو-سصت مد-ق-تو
فورظلأ ءأارج اهنوناعي ي-ت-لأ ةو-سسق-لأو
زكرم نع دعبلأو ،ةهج ن-م ة-ي-ع-ي-ب-ط-لأ
أÒثك مقافي ا‡ ،ىرخأأ ةهج نم ةنيدŸأ

مداقتلاب اهلح بعسصي يتلأ لكاسشŸأ نم
تا-قÓ--ع--لأ ى--ل--ع ر--ثؤو--يو ،م--كأÎلأو
نأونعلأ نم ءزج Òسشي يتلأ ةايعامتجلأ
ةجهللاب نأويزلأ ينعي ذإأ اهنم بناج ¤إأ
.صسبايلأ رمتلأ نوجرع““ ةايلÙأ ةيتأوتلأ

ث.ق ^

يعمسسلأو امنيسسلل ينطو-لأ ز-كرŸأ ق-ل-طأأ
ةياعرب ةبسسانÃ ةديدج ةقباسسم يرسصبلأ
ةلودلأ ةبا-ت-كو نو-ن-ف-لأو ة-فا-ق-ث-لأ ةرأزو
جاتنإلأو ةيفأر-غو-تا-م-ن-ي-سسلأ ة-عا-ن-سصل-ل
نويزفلتلأ ةسسسسؤوم عم نواعتلابو ،‘اقثلأ
لوح اهعيسضأو-م رو-ح-م-ت-تو .ي-مو-م-ع-لأ

.يرئأز÷أ لفطلأ تلاغسشنأ
نوكي نأأ ى-ل-ع ة-كرا-سشŸأ طور-سش صصن-تو
ةقÓعو ةلسص وذ م-ل-ي-فور-ك-يŸأ عو-سضو-م
02 هتدم ىدعتت الأأو ،ةروكذŸأ ةبسسانŸاب
نع كراسشŸأ لفطلأ رمع ديزي الأأو ،ةيناث
لخأد يكذ فتاهب نوكي ريوسصتلأ .ةنسس41

،ةنهأرلأ ةيحسصلأ فورظلل ةاعأرم لزنŸأ
بجوتي امك ،ي-ح-سصلأ ر-ج◊أو ا-ي-سشا“و

،مليف-لأ ع-م ل-سسر-ي نأأ كرا-سشم ل-ك ى-ل-ع
لفطلأ هلÓخ نم مدقي ،يفير-ع-ت و-يد-ي-ف
.هل ةيسسمسش ةروسصو ،هسسفن كراسشŸأ

ث.ق ^

ةنسس41 نم لقألا لافطألل
““يراد ‘ يمليف““ قلطي امنيسسلل ينطولا زكرŸا



ةليترلا

fiلا هتقيدصص ةقفر رهظي زرÌةي

 ديÈلا زكارم رطؤوت ةفاصشكلا
ةيمÓصس’ا ةفأصشكلا تمأق  ^

زكارم ميظنتب سسمأا ةيرئاز÷ا
. ةديلبلا ةي’ول ديÈلا
ةعئارلا ةردأ-بŸا هذ-ه تءأ-جو

د-ير-ب ن-م ل-ك ىو-ت-صسم ى-ل--ع
يلهبو كيرأفوبب ديأ-ع يد-ي-صس
نأبعصش نبو ةعموصصلأب ةيو-ل-حو
نأنيعوبو نور-ف-ع-لاو ي-ل-ب-صشلا
نمصضتو عفادتلا عنمتل ،حأتفمو
نم ةيأقولل يدصس÷ا دعأ-ب-ت-لا

.أنوروك سسوÒف

ءابولا عم ÚلهاصستŸا عدرل ةروصصلا
ةي’و ‘ بيبط حÎقا ^
ءأبوب بيصصأا ىلفدلا Úع
هيلإا تلقتنا نأا دعب أنوروك
د---حأا ن---م ىود----ع----لا
سسيصس– متي نأا ،ىصضرŸا
ةرو--ط--خ--ب Úن---طاوŸا
ىلع دأمتع’أب ة-ح-ئأ÷ا

ن---م ة---مدأ---صص رو----صص
أهنو-ك-ل ،تأ-ي-ف-صشت-صسŸا
.نوبأصصŸا هينأعي أّمع Òبعتلأب ةليفكلا أهدحو
‘ ،سسأبعلب رمع ،ةيصسأصس◊او سسفنتلا سضارمأا ‘ سصصصختŸا بيبطلا لأقو
روصص ىلع دأمتع’ا ¤إا أيعاد  ،““اÒبعت قدصصأا ةروصصلا““ نإا  يفحصص حيرصصت
يتلا كلت ةصصأخ ،91-ديفوك حلأصصم فلتfl لخاد ىصضرŸا ةأنأعم رهظت
.ثيد◊او سسفنتلا نع ÚبأصصŸا زجع رهظت

ةيرصصم ـ ةيرئازج..““نامز ةطلغ ““
^ ⁄ Áة-نأ-ن-ف-لا  حر--ط ر،

نÓ-عإ’ا ،ي-ل-صسر--م ةز--ن--ك
ةديد÷ا أهتينغأ’ يقيوصشتلا
أهتأنق ىلع ““نأ-مز ة-ط-ل-غ““
رورم ،بويتوي ىلع ةيمصسرلا
ددع لؤوأصست رأثأا لب ،ماركلا
ليصصأفت نع أهيبfi نم Òبك
.أهتجهلو ةينغأ’ا

ةزنك ةنأ-ن-ف-ل-ل ع-ف-صشي ⁄و
رارغ ىلع مئاردلا أهمأمتها
يصضرت ىتح ،ةيرئاز÷او ةيرصصŸا Úتجه-ل-لأ-ب ءأ-ن-غ-لأ-ب  ،تأ-نأ-ن-ف-لا سضع-ب

نأا تعأطتصسا يتلا مأ’ا أهتجهلب أهئأنغب زازتع’ا أصضيأاو يبرعلا أهروهمج
.ديج لكصشب يبرعلا روهمجلل أهلصصوت
نأا أهلÓخ نم تعأطتصسا يتلا ،تأبيلكلا نم اددع Úمأع لÓخ ةزنك تمدقو
ةيرصصŸا Úتجهللا Úب أم Êأغأ’ا هذه تعونتو ،تادهأصشŸا ÚيÓم ¤إا لصصت
 .ةيرئاز÷او

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 تووأج رهأطلا ةفأحصصلا راد

 رئازجلا - يأم لوأا
06.67.56.120  :فتأهلا
87.67.56.120  :فتأهلا
37.67.56.120  :سسكأفلا

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 رأــــــــــهصشإ’ا

 رجفلا رأهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكأفلا / فتأهلا

 رئازجلا روتصسأب جهن1 رأهصشإ’او رصشنلل ةينطولا ةلأكولا
95.59.37.120 : سسكأفلا87.67.37.120 : فتأهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

(أتريصس قدنف راوجب) ةنيطنصسق نأبعز عرأصش2
66.08.29.130 :فتأهلا
10.18.29.130 :سسكأفلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرأمع4101 يح
98.67.38.630 : سسكأف / فتأه

 ةبأنع بتكم
طصسو سسيدأب نب عرأصش11 ““ كأب ““ لأمعأ’ا زكرم

 ةبأنع ةنيدم
40.48.68.830سسكأف / فتأه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لبأقم ) نأصسرفلا يح ج ةرأمع

99.96.74.430 : سسكأف / فتأه

 رصشنت مل مأا ترصشن أهبأحصصأ’ درت ’ ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئأثولا لك

ةيرأبخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردصصت

جد000.005 :يعأمتجإ’ا أهلأمصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يرأجتلا لجصسلا

 يكنبلا بأصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يرأجبلا يديربلا بأصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ2ـل قفوŸا م0202ةيليوج32 سسيمÿا

،ةديد÷ا هتقيدصص ةقفر ،زرfi سضأير ،يرئاز÷ا مجنلا روصص ترهظأا ^
.أينأطيرب ‘ ةÒهصشلا ةÒنويلŸا ةنبا Èتعت يتلاو ،ةنصس22 ةبحأصص ،دروو
مجنلا عم أقبأصس ةقÓع ‘ تنأكو ،زرÙ ةديد÷ا ةقيدصصلا دروو Èتعتو
.يتيصس Îصسصشنأم ‘ زرfi ليمز ،وريوغا ويجÒصس ينيتنجرأ’ا

 انوروك مامأا ينحني ““لبون ““
ة--صسصسؤو--م تف--صشك  ^

لفح ءأ-غ-لإا ن-ع ل-بو-ن
يونصسلا ل-بو-ن ز-ئاو-ج

ةيفلخ ىلع ،مأعلا اذهل
أنوروك سسوÒف ي-صشف-ت
ةر-م لوأ’ ،د-ج-ت-صسŸا

.ةنصس46 ذنم
ة-صسصسؤو-م ر-يد-م لأ-قو
سسر’ ،ل--------بو--------ن

نأيب ‘ ،Úت-صسن-ك-يأ-ه
سصأخ مأع اذه ،›أ◊ا ءأبولا ببصسب ةدأع وه أمك نوكي نل لبون عوبصسأا““ :هل

.““ةديد÷ا فورظلا عم فيكتلاو تأيحصضت Ëدقتل عيم÷ا هيف جأتحي ،ادج
مأمأا ،يرأ÷ا ةيليوج3 ‘ هباوبأا حتف لبون زئاوج فحتم نأا ¤إا رأصشيو
.يصضأŸا سسرأم فصصتنم ذنم ¤وأ’ا ةرملل راوزلا

ثد◊ا لÓظ ‘

ايبيل ‘ رئاز÷ا ىعصسŸ ةي‡أا ةياعر راظتنا ‘..
ةوخألا عمجي يملصس يصساي-صس ل-ح دا-ج-يإل ا-ها-ع-صسم ةد-يد-ج-لا ر-ئاز-ج-لا ل-صصاو-ت ^
بورحلاو ةيبنجألا تÓخدتلا تابذاجت ةنيهر اوحصضأا نيذلا ،ايبيل يف ءاقرفلا

نمو ،ايكرت ةهج نم ،ةمزلم يتفك نيب مهتحلصصمو مهتوصص تعاصضو ،ةلاكولاب
،ايركصسعو ا-ي-صسا-مو-ل-بدو ا-ي-صسا-ي-صس ا-ي-ب-ي-ل تحا-ت-جاو م-لا-ع-لا تأا-جا-ف ي-ت-لا ،ا-هءارو
ةعناملا نيلرب رمتؤومو  يلودلا عمتجملا ارارقو تايصصوت  طئاحلا ضضرع ةبراصض
لعافلا وصضعلا اهصشيج تاردقب ةرتغم ،ةيبيللا ةمزألا ةركصسعو حÓصسلا لاخدإل
ةهج ن-مو ،ةد-يد-ج ة-م-يد-ق تا-حو-م-ط ءارو ة-قا-صسن-م-لاو ي-صسل-طألا ف-ل-ح-لا ي-ف
يركصسعلا لخدتلل ايلئابقو ايناملربو ايركصسع تأايهت يتلا ،رصصم ،ةراجلا ىرخأا

ـ ترصس طخل ة-ي-ب-ي-ل-لا قا-فو-لا تاو-ق ي-ط-خ-ت مد-ع-ب ا-هد-ي-عو-ل اذ-ي-ف-ن-ت  ا-ي-ب-ي-ل ي-ف
ةفاصسم ىلع ايفارغج دتمملا ،يرصصملا يموقلا نمأÓل اديدهت هرابتعاب ،ةرفجلا

هتافين-صصتو ير-صصم-لا ضشي-ج-لا ةو-ق د-كؤو-ي ة-ق-ي-م-ع ة-عا-ن-ق  ا-ه-كر-ح-ت ،م-ل-ك0501
ةجاح يف ةلقتصسملاو ةدياحملاو ةئيربلا رئازجلا يعاصسم نإاف كلذلو ،ةيملاعلا

ةيعرصشلا عباط اهئاطعاو اه-ل-ي-ع-ف-ت-ل ة-ل-جا-ع ة-ي-م-مأا ة-يا-عر ى-لا ة-يو-ي-حو ة-صسا-م
ريبعتلل اربنم وكصسومب مودقوبو فورفل ءاقل ناك ثيح ،ةيلودلا ةيمازللاو

.حلملا هجوتلا اذه نع
،مود-قو-ب ير-ب-صص ،ة-ير-ئاز-ج-لا ة-ي-صسا-مو-ل-بد-لا لوؤو--صسم ل--ح ،ط--ق--ف ضسمأا مو--ي

ةودن لÓخ ضضرعتصساو ،فورفل يغربيصس ،يصسورلا هريظن نم ةوعدب ،وكصسومب
مكحب ،ايبيل يف ةمزألا ةلحلح-ل ي-ع-صسلا ى-ل-ع ر-ئاز-ج-لا مز-ع ة-كر-ت-صشم ة-ي-ف-ح-صص

رصضاحلاو يصضاملا اذكو ،ام-ه-ن-ي-ب ةر-ي-ج-لاو ،ي-ب-ي-ل-لاو ير-ئاز-ج-لا ن-ي-ب-ع-صشلا ةو-خأا
ةدحاو ةفاصسم ىلع فقت رئازجلا تلعج تارابتعا يهو ،كرتصشملا لبقتصسملاو
ىلع نافرطلا قفتا ثيح ،ةيجراخلاو ةيلخادلا ،ةيبيللا ةمزألا فارطأا نيب

ةيلمعلا قÓطاو ،اهبعصش ةدايصسو ايبيل ةدحو ةيامحو رانلا قÓطا فقو ةرورصض
رودلا اذه ةصسراممل Óهؤوم رئازجلا ىعصسم نوكي ثيح ،روفلا  ىلع ةيصسايصسلا
بوجو عم ،نيلرب رمتؤوم تاجرخم عم ةمجصسنملا اهتيؤور نم اقÓطنا يويحلا
يف تمهاصس يتلا ةيباهرلا تايصشيليملاو تÓتكتلاو ةيبرحلا تاعارصصلا ءاهنا

يصسورلا فرطلا نأاو ةصصاخ ،ايبيلب قطانم ةدع يف ريبك لكصشب عصضولا روهدت
،ةيبيللا ةيوصستلل ةصصصصخم ةيرئازج ـ ةيصسور ةيئانث قيرط ةطراخ دوجو ىفن
رابتعا ىلع ،رثكأا ةيلÓقتصسا اهيطعيو يرئازجلا كرحتلا ررحي نأا هنأاصش نم  ام
.ةيبيللا ةمزألا يف فرطك ةطروتم ايصسور نأا

توصص يأا ىلع تلع يتلاو ،يبيللا عصضولا تمع يتلا ةركصسعلا ةلاح ىلا رظنلابو
يف فر-ط ل-ك د-ه-ت-جا د-قو ،راو-ح-لا ة-غ-ل ى-لا ماكت-حلاو مÓ-صسلاو راو-ح-ل-ل و-عد-ي
نيمداقلا نيحلصسملاو ،ةيرحبلاو ةيوجلا ةيربلا ةحلصسألا نم نكمأا امب دوزتلا

دح ىلا دتما يذلاو  ،تارابختصسلاو ،ةقزترملاو ،تاعازنلا رؤوب نمو ايروصس نم
تا-ح-لا-صصم-ل-ل ا-ع-جر-م بير-ق تقو ى-لاو تل-ظ ي-ت-لا ،ة-ي-ب-ي-ل-لا ل-ئا--ب--ق--لا ح--ي--ل--صست
يأا نإاف ،نييبيللا مهي نأاصش لك يف ةيبيللا تاطلصسلا هيلع ئكتت ايأارو ،ةينطولا

يف عارصصلا يفرطب ءدب ،يلود معدب ىظحت نأا بجي ةيملصسلا ةيوصستلل ةردابم
،يلود معد ىلا لوصصو ،ةلخدتملا ةيميلقلا ةيبنجألا ىوقلاو ،يبيللا لخادلا
.ةدصصوم تلظ باوبأا حتفو قرطب اهل حمصسي امب رصضخألا ءوصضلا اهئاطعاو ،يممأا

دعبلا اذهل رئازجلا ةجاح مهفت تأادب ةدحتملا ممألا تاصسصسؤوم نأا ودبيو
نأاو ةصصاخ ،نمألاو مÓصسلا لÓحا ىلا دياحم كرحت يأل يرورصضلا   يممألا
ضسلجم يف ةيوصضع اهل افارطأا نأاو ،اديقعت تقولا رورم عم دادزي ايبيل يف عصضولا
،ةقيصض حلاصصمو تاباصسح ةيفلخ ىلع ايبيل يف كرحتتو تكرحت يلودلا نمألا

نأا ينطولا مÓعإلا عم يرود ءاقل يف دكأا نأاو ةيروهمجلا ضسيئرل  قبصس ثيح
نلو مل حÓصسلا مادختصسا نأاو ،راوحلا ةلواط قوف نوكي نأا بجي ايبيل يف لحلا

نوكي نأا نكمي يذلا يرئازجلا لحلل ةيباجيا ةرظن كانه نأاو ،لكصشم يأا لحي
تارارقلا ادبأا ديؤوت ل““ رئازجلا نأا حوصضوبو لاق هنأا ريغ ،ايصسنوت ـ ايرئازج

..عقاولا رمألا مامأا عصضوت نأا ضضفرت يهو ..اهدصض لمعت ل اهنأا امك ،ةيدارفنلا
ممألا هانبتت نأا نود لح وأا ةردابم يأا ضضرف اهنكمي لو  ،اهيأارب درفنت ل اهنأاو
،يرئازجلا يصسا-مو-ل-بد-لا ن-ي-ي-ع-ت ضضفر-ل ف-صسأا-ت ا-م-ك ،““ن-مألا ضسل-ج-مو ةد-ح-ت-م-لا

ىوقلل ةقيصض ح-لا-صصم ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ا-ي-ب-ي-ل ى-لا ا-ي-م-مأا ا-ثو-ع-ب-م ،ةر-ما-م-ع-ل نا-ط-مر
يف رئازجلل يلود رود يأا ىلع ايلود اظفحت ضضعبلا هربتعي ام وهو ،ىمظعلا
تاريخصصلا ىلا لقن قباصسلا يبيللا ـ يبيللا راوحلا نأاو ةصصاخ ،ةيبيللا ةمزألا
يتلا ةراجلا ةلود-لا ،ر-ئاز-ج-لا-ب هد-ق-ع بقر-ت-ي ع-ي-م-ج-لا نا-ك ا-م-ن-ي-ب ،ة-ي-بر-غ-م-لا
نيلعافلا عانقا ىلا نوبت ضسيئرلا لصصوت نأا ثيح ،ذئنيح راوحلا لعاوف تطصشن
 .هتاذ دحب ارخآا ازاجنا ربتعيصس هاعصسم معدب نييلودلا

وه  ،رئازجلا ىعصسمل يممأا معدل ضسصسؤوت يتلا ةيوقلا تاراصشلا ىلوأا تناكو
ىلع ،كيراجود نافيتصس ،ةد-ح-ت-م-لا م-مأÓ-ل ما-ع-لا ن-ي-مألا م-صسا-ب ثد-ح-ت-م-لا ءا-ن-ث
لذبت رئازجلا““ نإا  ةحارصص لاقو ،ةيبيللا ةمزألا يف لصصاوتملا يرئازجلا رودلا

ةيلمعلا فانئتصساو فن-ع-لا ءا-ه-نإا ى-ل-ع ة-ي-ب-ي-ل-لا فار-طألا ثح-ل ة-ي-با-ج-يإا ادو-ه-ج
ةثوعبم لصصاوت كلذل““ لو-ق-ي ع-با-تو .““ةد-ح-ت-م-لا م-مألا ة-يا-عر تح-ت ة-ي-صسا-ي-صسلا
،يرئازجلا ضسيئرلا تقتلاو ،يصسامولبدلا اهلمع ايبيل ىلإا ةبانإلاب ماعلا نيمألا

،““عصضولا ةصشقانمل ةمصصاعلا رئازجلا يف نيرخآا نيلوؤوصسمو ،نوبت ديجملا دبع
،ايبيل يف ةمزأÓل يركصسع لح دجوي ل““ هنأا  ةيفحصص ةودن يف ادكؤوم ىهنأاو
ةدحتملا ممألا ةثعب راطإا يف رانلا قÓطإل يروف فقو كانه نوكي نأا بجيو
ةيممأا ةيلمع ىلا يرئازجلا ىعصسملا ةيقرت ضص رف ززعي امو    .““ايبيلب معدلل
، مÓ-صسلا لÓ-حا ى-ل-ع ة--صصير--ح--لا ةذ--ي--حو--لا ة--لود--لا ا--ه--نأا ،ا--ي--ب--ي--ل ي--ف مÓ--صسل--ل
،ةيبيل فارطأا فلتخم نأا امك ،ةقطنملا يف  اهتيلوؤوصسم لمحت ىلع ةصصيرحلاو
ير-ئاز-ج-لا رود-لا نو-ع-ج-صشي ،ة-ي-جرا-خ-لاو ة-ي-ل-خاد-لا عاز-ن-لا ي-فر-ط ا-ه-ي-ف ن--م--ب
املو يبيللا بعصشلل هصصÓخإاو هيتيدايحل ارظن ،ايممأاو ايميلقا همعد ةرورصضو
 .يرئازجلا بعصشلا عم تاقÓع نم هطبرت

امب ،ايبيل ي-ف ي-م-ل-صسلا ا-ها-ع-صسم-ب ةد-يد-ج-لا ر-ئاز-ج-لا كصسم-ت نإا-ف ،كصش نودو
فلتخم اهعم لعافتي ةيقيقح ةطاصسو-ل ضسصسؤو-ت تا-ي-ف-ل-خو تا-عا-ن-ق ن-م ه-ل-م-ح-ي
مويل ةيفحصصلا ةودنلا دعب ايلجتو احوصضو رثكأا ىحصضأا يذلاو ،ةمزألا فارطأا
ة-ي-لود-لا م-صصاو-ع-لا ي-ف هاد-صص د-ج-ي-صس ،وكصسو-م ي-ف مود-قو-بو فور-فل ن-ي--ب ضسمأا

،اهتاصسصسؤومو ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا ضسيلاوك يفو ،ملاعلا رارحأا ىدلو
يرئازج كرحتل ةيمصسر ةيممأا ةياعر كانه نوكتل ،نمألا ضسلجم اهصسأار ىلعو
ا-ي-ب-ي-ل ي-ف نا-ق-ت-حلا ة-لا-ح ن-م ف-ف-خ-ت ة-يرو-ف ج-ئا-ت-ن ي-ط-ع-ي-صس ا-م ،ا--ي--ب--ي--ل ي--ف
.فارطألا لكل ايمازلا اعباطو حرط ةوق هيطعيو ،لكك ةقطنملاو

ي◊اصص ىفطصصم  ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsuM

دروفصسكوأا ةعماج حاقل يكزت ةيŸاعلا ةحصصلا
جئأتنلا ىلع ةينأطيÈلا دروفصسكوأا ةعمأج ةيŸأعلا ةح-صصلا ة-م-ظ-ن-م تأأ-ن-ه ^

فلأا نأأب ةمظنŸا تركذو .أنوروك سسوÒف دصض هتروط يذ-لا حأ-ق-ل-ل ة-ح-جأ-ن-لا
اونأعي ⁄ ذإا ،ةيبأجيإا ةبأجتصس’ا تنأكو حأقللا اوقلت ةنصس05 ¤إاÚ 81ب أم سصخصش
ةلحرم ¤إا نآ’ا لقتنيصس حأقللا نأا أمك ،أهبصسح ،عادصص ىتح وأا تأبوعصص ةيأا نم
نإا ،نأير لكيأم روتكدلا ،ئراوطلل ةمظنŸا جمأنرب ريدم لأقو .عصسوأ’ا برأجتلا

تأحأقل3و ،¤وأ’ا ةلحرŸا زأتجا دحاو حأقلو ،رأبتخÓل Óهؤوم ًأحأقل32 كأنه
  .كيتيأب ةكرصش نم حأقلو ،ةعجارملل عصضخت



نايب ‘ ،ةط-ل-صسلا تح-صضوأاو ^
ه-نأا ،ءا-ثÓ-ث--لا سسمأا لاوا ا--ه--ل

نا-م-صض”” ى-ل-ع ا-ه-ن-م ا--صصر--ح
ي-ع--م--صسلا لا--صصت’ا ة--صسرا‡

ماتلا ماÎح’ا ل-ظ ‘ ير-صصب-لا
Úب ةاواصسŸاو ةيناصسن’ا ةماركلل
ىل-ع ا-ه-ن-م ا-صصر-حو ،Úصسن÷ا
Úي--ف--ح---صصلا ي---ل– بو---جو
ةف-ل-تıا سصصص◊ا ي-ط-صشن-مو

يرصصبلا ي-ع-م-صسلا تاو-ن-ق Èع
مهت÷اعم ءانثأا ةصصاخ ةينهŸاب
ةصساصس◊ا ةيعامتج’ا عيصضاوملل
ة-صصاÿا ةا--ي◊ا--ب ة--طو--برŸا
يتانق رظن تفلت اهنإاف ،””سسانلل
لÓ-خ ن-م ””‘. ي--ت .قور--صشلا””

راهن-لا»و +ر-م-حأا ط-خ+ ة-صصح
ءارو ام+ ةصصح لÓخ نم ””‘.يت
ا--ه--ل---ي---ج---صست ¤إا +نارد÷ا

Œخ تازوا------Óن-----يذ-----ه ل
.””Ú‹انÈلا
ةانق”” نأا ةئ-ي-ه-لا نا-ي-ب فا-صضأاو
ةأارما ةروصص ثبب تماق قورصشلا
ما--مأا ا--ه--جوز مد--ق ل--ب---ق---ت
طخ جمانرب لÓخ نيد-ها-صشŸا
وه ي-جوز) ناو-ن-ع ت– ر-م-حأا

اداح اصشا-ق-ن را-ثأا ا‡ ،(ي-ت-ن-ج
نم Úب ،اهجراخو رئاز÷ا لخاد
ماÎحا ن-ع اÒب-ع-ت كلذ Èت-ع--ي
هÈت-ع-ي ن-مو جوز-ل-ل ر--يد--ق--تو
ةناهإاو ةأارŸا ةمار-ك-ل ا-صصا-ق-نا
’ فرصصتلا اذه لثم”” نأا و ،””اهل
Èع أŸÓا ى-ل-ع نو-ك-ي نأا بج-ي

قيوصست وهف ،نويزفيلتلا تاصشاصش
،ةأارملل ةيÒق–و ةع-صشب ةرو-صصل
،عمتÛا ة-يرو-كذ ى-ل-ع د-كؤو-يو
هذه فذ-ح ةا-ن-ق-لا ى-ل-ع نا-كو
اهرابت-عا-ب ا-ه-ث-ب ل-ب-ق ةرو-صصلا

جات– ’ جاوزأ’ا Úب ةيصصوصصخ
.””Òهصشتلل
ةا-ن-ق تث--ب”” ،قا--ي--صسلا تاذ ‘و
ام جمانرب ‘ كلذ ل-ب-ق را-ه-ن-لا
بوره لوح ةقلح نارد÷ا ءارو
تصضرعت ةيجوزلا تيب نم ةجوز
يد-صس÷ا ر-ه-ق-لاو بيذ-ع-ت--ل--ل
يذلا اهجوز فرط نم يصسفنلاو

اهعوجر ‘ Ó-مآا ة-صصح-ل-ل ءا-ج
عيم÷ا لامعتصسا لواح ،اه-ت-ي-ب-ل
،هفادهأا قيقحتل نيدلل Óغتصسمو
طغصض ت– اهصسفن ةجوزلا دجتل
ة-م-ثآا ا--هÈت--عا يذ--لا ما--مإ’ا
،عوجرلا مدع ى-ل-ع ا-هرار-صصإا-ب
ة-ط-صشنŸاو ي-ماÙا ط-غ--صضو

ةبغر ةيبلت ىلع اهرابجإ’ ةصصاخ
اهتانا-عŸ ةا-عار-م نود ا-ه-جوز

ةرصشع ةعصست ةليط اهئانبا ةاناعمو
.””(91) ةنصس
ةطلصس تدكأا ،سصوصصÿا اذ-ه-بو
لثم جÓع”” نأا يرصصبلا يعمصسلا

Úصصتı جات-ح-ي ت’ا◊ا هذ-ه
ةÿÈو Úيعامت-جاو Úي-نا-صسف-ن

،Úط-صشنŸا فر-ط ن-م ة-ي-ن-ه-م
ةر-ه-صشلا ءارو قا-ي-صسن’ا مد--عو
ىلع ةد-ها-صشŸا بصسن ق-ي-ق–و

.””ةيناصسنإ’ا ةماركلا باصسح
يعمصسلا طب-صض ة-ط-ل-صس تت-ف-لو
م-ك-لا ما-مأاو”” ه-نأا ¤ا ير-صصب--لا
ي-ع-م-صسلا ل-كا-صشم ن-م ل-ئا-ه-لا
ن-م ن-ك-م-ت-ت ’ د-ق ،ير--صصب--لا

،””اهتقو ‘ لكاصشŸا هذه ة÷اعم
ىلع ةمزاع لظتصس”” اهنأا ةدكؤوم
يعمصسلا دهصشŸا طبصضو بيترت
تاناكمإا نم هكل“ اÃ يرصصبلا

Úي– ةياغ ¤إا ةيونع-مو ة-يدا-م
ي-ع-م-صسلا-ب ة-صصاÿا Úناو-ق--لا
ءا--صضعأا لا--م--ت--كاو ير--صصب--لا
.””ةطلصسلا

و.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !رح÷ا صسفن نم غدلن ل ىتح
اهتحفسص ردسص ‘ سسمأا ةينطو ةفيحسص تنونع ^

004ديدبت ‘ توكحطو يŸوعو دادح طروت ،¤وألا
لك عم اهب مدسصن انلز ام ةيلايخ ماقرأا .رايلم فلأا

fiانلز امو ،ةقيلفتو-ب م-ك-ح دا-سسف زو-مر-ل ة-م-كا ⁄
لا-ط يذ-لا به-ن-لاو دا-سسف-لا م-ج--ح ة--قد--ب فر--ع--ن
ةليلق ةعوم‹ اهتمسساقت يتلا ةيمو-م-ع-لا ة-ن-يزÿا

بسصن يذلا سسيئرلا قيقسش نم ؤوطاوتب ÚعفتنŸا نم
ةموكح يسسيئرو ، مدلا ةلسص م-ك-ح-ب ا-سسي-ئر ه-سسف-ن
لكسش ‘ ةبرهŸا لاو-مألا م-ج-ح يرد-ن لو ،Úق-با-سس

انه عيراسشم ‘ اهنم ليلقلا فرسصي ،سضورق طوطخ
تاذÓم ‘ تا-با-سسح ¤إا لو– ة-ي-ق-ب-لاو ،ر-ئاز÷ا-ب
يسضارألا نع ثدح-ت-ن ن-لو ،جراÿا ‘ ة-ن-مآا ة-ي-لا-م
مه Óف ، مهنيب ا-م-ي-ف ا-هو-م-سسا-ق-ت ي-ت-لا ة-ي-حÓ-ف-لا
سضورقلا اوداعأا مه لو ،اهورمثتسساو اهوحلسصتسسا
.اهحÓسصتسسل ةفلتسسŸا

نيرسشع ةدŸ دÓب-لا ه-ن-م تنا-ع ،ي-ق-ي-ق-ح نا-طر-سس
ىتح تاقيقحتلا دت“ ل اŸو ،اذه نم Ìكأل لب ةنسس
نم تÓئاع تفطتخا نيأا ›ذاسشلا سسيئرلا ةلحرم

fiبلا هيبرقمو هطيÓناك نإاو داسسفلاف ،اهتاورثو د
،ةقيلفتوب دهع ‘ تبهن يتلا ةلوهŸا ماقرأÓل قري ⁄

›ذاسشلا سسيئرلا دهعل دوعت ¤وألا هروذج نأا لإا
رئاز÷ا ‘ نمأام ‘ مويلا نحن له نكل  .هتيسشاحو
دÓبلا فطتخت ىرخأا ة-با-سصع لو-غ-ت ن-م ةد-يد÷ا

دادح وأا رخآا لÓسس روهظ نع ىأانم ‘و ،اهتاورثو
مزجلل ادج ركبم تقولا ؟نيرخآا ىيحيوأاو توكحطو
ةدŸ دÓبلا تمك-ح ي-ت-لا ة-با-سصع-لا تنا-ك نإاو ،اذ-ه-ب

دقو ، فسسآا لو ةمحر نودب نجسسلا ‘ عبقت نيدقع
ءاوسس Óبقتسسم ةيلوؤوسسم أاوبتي نم لكل اسسرد نوكت
عطقن يكل ديحولا نماسضلا نكل ،اÒبك وأا اÒغسص ناك
ة-لاد-ع-ل سسسسؤو-ن نأا ،ىر-خأا ة-با-سصع ما-مأا ق-ير-ط-لا

ةباقرلا تاسسسسؤوŸ ديعنو ،ةهيزنو ةيو-قو ة-ل-ق-ت-سسم
ي-با-قر-لا هرود ة--ب--سساÙا ل--ث--م ما--ع--لا لاŸا ى--ل--ع
داسسف-لا ة-براfi ن-يواود ن-ع اد-ي-ع-ب ،يرو-ت-سسد-لاو
ةيطغتلل ةقباسسلا ةÎفلا ‘ تسسسسأا يتلا ةموعزŸا

نطاوŸا طرخني نأاو ،هتبراÙ اهنم Ìكأا داسسفلا ىلع
نع فسشكلا ‘ تاسسسسؤوŸا لك ‘ لماعلاو فظوŸاو
لدب ،هتيام-ح نا-م-سض ع-م ،ه-ن-ع غ-ي-ل-ب-ت-لاو دا-سسف-لا

كولمو هقزر دروم نم هنامرحو هعيوŒو هتبقاعم
عيم÷ا طروت دقف ،اذه ىلع ليلد Òخ فسسوي نب

داسسفلا ىلع هÎسست-ب مÓ-علا م-ه-ي-ف اÃ دا-سسف-لا ‘
.ماعلا لاŸا بهن ‘ اكيرسش ناك ىرخأا انايحأاو ،انايحأا
نم يرجي امو ،ةلادعلا ةقورأا ‘ نآلا ثدحي ام نكل

،ينطولا كردلا لبق نم داسسفلا اياسضق ‘ تاقيق–
لاجر نم نوطروتŸا هيلع رهظ يذلا يرزŸا عسضولاو
ةطلسسلابو بسصانŸاب نوعتمتي بيرقلا سسمألاب اوناك
ايلع بسصانم دلقتيسس نŸ اعدار نو-ك-ي د-ق ،ة-ق-ل-طŸا

حم-سسي ن-ل ير-ف-ي-ف22 كار-ح د-ع-ب-ف ،Ó-ب-ق-ت-سسم
،مهÒسصم ‘ ىرخأا ةباسصع مكحتت نأاب نويرئاز÷ا

ÒسصŸ انهرو اهتاوÌل افازنتسسا رئاز÷ا فرعت نلو
.ىرخأا ةباسصع ديب اهبعسش
ةيبلت نوبت سسيئرلا اهب دعو يتلا ةديد÷ا رئاز÷ا
Ÿىر-خأا ةر-م ط-ق-سست ن-ل ،ير-ئاز÷ا بع-سشلا بلا--ط
ة-لاد-ع ءا-سسرإا ‘ تح‚ اذإا اذ-ه ة-با-سصع ة-ن--ي--هر
موقي ناŸربو ،ةيوق ةب-قار-م تا-سسسسؤو-مو ة-ل-ق-ت-سسم
ةيعرسشلا ءافسضإل ة-ي-ع-م-ج ل يرو-ت-سسد-لا هرود-ب

.سصوسصللا عيراسشم ىلع
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لسسارت يرسصبلا يعمسسلا طبسض ةطلسس
““راهنلا““و ““قورسشلا““ يتانق

““‘ .ي-ت.قور-سشلا““ ي-تا-ن-ق-ل ر-ظ-ن تف-ل ة-لا-سسر-ب ير-سصب-لا ي-ع-م-سسلا ط--ب--سض ة--ط--ل--سس تث--ع--ب
يل– بوجو ةدكؤوم ،Úنويزفلت Ú‹انرب لÓخ تازواŒ اهليجسست ¤إا رظنلاب ““‘.يت.راهنلا»و
مهت÷اعم ءانثأا ةسصاخ ،ةينهŸاب يرسصبلا يعمسسلا تاونق Èع سصسص◊ا يطسشنمو Úيفحسصلا
.ةسساسس◊ا ةيعامتجلا عيسضاوملل

حسضوتو ،فلملا نع ةلوؤوسسم ريغ اهنأا تدكأا يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 اهب ةيسساردلا حنملا صضورعل نيحسشرتملا ةبلطلا نأاسشب ينيسصلا فرطلا عم ىعسسنسس

›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو تمد-ق ^
لوا اهل نايب ‘ ،يم-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
تا--ح--ي--صضو--ت ،ءا--ثÓ--ث--لا سسمأا
Úح-صشŸÎا ة-ب-ل-ط-لا سصو-صصخ--ب
ةموكحلل ةيصساردلا حنŸا سضور-ع-ل
ةيعما÷ا ةن-صسلا م-صسر-ب ة-ي-ن-ي-صصلا

تصسيل”” اهنأا ةد-كؤو-م ،1202/0202
،ح-نŸا هذ-ه Òي-صست ن-ع ””ة-لوؤو-صسم
””اهع-صسو-ب ا-م ل-ك”” لذ-ب-ت-صس ا-ه-نأاو
ي-ن-ي-صصلا بنا÷ا ع-م ل-صصاو-ت--ل--ل
.جئاتنلا ىلع لوصصحلل
ا-ع-ب-ت”” ه-نأا رد--صصŸا تاذ ح--صضوأاو
سضعب عم ت“ يتلا تاراصسفتصسÓل
طÿا Èع اوحصشرت نيذلا ةب-ل-ط-لا

حنŸا سضورعل تنÎن’ا قيرط نع

مصسرب ةينيصصلا ةموكحلل ةيصساردلا
ملعت ،1202/0202 ةيعما÷ا ةنصسلا
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو

تاءارجإÓل اقفو ،هنأا ةبلطلا ء’ؤوه
بنا÷ا ا-ها-صسرأا ي-ت-لا د-عاو-ق-لاو
تÓيجصست-لا ت“ د-ق-ف ،ي-ن-ي-صصلا
ع-قوŸا ى-ل-ع ةر-صشا--ب--م ة--ي--لوأ’ا
حنملل ينيصصلا سسلجملل ÊوÎكلإ’ا
حلا-صصŸا كار-صشإا نود ة-ي-صسارد-لا
›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو-ب ة-صصتıا
نايبلا فاصضأاو .””يمل-ع-لا ثح-ب-لاو
غÓبإا ،هب لومعŸا بصسح ،متيصس”” هنأا
نع ةرصشابم Úحجانلا ÚحصشŸÎا

اذه لبق نم ةا-ن-ق-لا سسف-ن ق-ير-ط
.””كيرصشلا

اذه”” نأا اهنا-ي-ب ‘ ةرازو-لا تر-كذو
نيذلا ة-ب-ل-ط-ل-ل ه-جو-م ج-ما-نÈلا
ايلعلا مهتصسارد ةعباتم ‘ نو-ب-غر-ي
اهنأا ةدكؤوم ،””ةيدرف ةفصصب Úصصلاب
سسابتلا يأا عفر حيصضوتلا اذهب دوت””
ةلوؤوصسم تصسيل اهنأاب ،مهف ءوصس وأا
Òيصست ن-ع لاو-حأ’ا ن-م لا-ح يأا-ب

.””ةيصساردلا حنŸا هذه
ا--ه◊ا---صصم نأا ةرازو---لا تد---كأاو
نم مغرلا ىلع ،لذبتصس”” ةصصتıا
عم لصصاوتلل اه-ع-صسو-ب ا-م ل-ك ،كلذ
ةيصساردلا حنملل ي-ن-ي-صصلا سسلÛا

.””جئاتنلا ىلع لوصص◊ا لجأا نم
و.ق ^

Ãوزو يزيتب ىحسضلا ديع ةبسسان
 لمارلاو ماتيلا ىلع اسشبك53عزوت نوفزل ميتيلا لفاك ةيعمج

حمقلا نم راتكه51فÓتا
وزو يزيتب قئارحلا يررسضتم صضيوعتل نويلم051صصسصخي ““اماريسس““

ةÒخ’ا ماي’ا عم ةلعتصشŸا ناÒنلا ةنصسلا تببصست ^
نم اراتك-ه51 فÓتا ‘ ،وزو يزي-ت ة-ي’و م-ي-ل-قإا-ب
هنع تفصشك ام بصسح, ه-فا-ن-صصا ف-ل-ت-خÃ ع-م-ق-لا

نواعتل-ل يو-ه÷ا قود-ن-صصلا ن-م ة-لوؤو-صسم ردا-صصم
اذه نا رداصصŸا تاذ تفاصضاو .””رجفلا»ـل يحÓفلا

ميتنصس نويلم051ب ردقي ›ام غلبم سصصصخ Òخ’ا
ىوتصسم ىلع ÚنمؤوŸا ÚحÓفلا سضيوعت لجا نم,

ثÓ-ث ءا-صصحا را-ط’ا اذ-ه ‘ ” ثي-ح ،ه◊ا--صصم
” نيا, عماوصص قطانم ‘ ةبعصشلا هذه ‘ Úينهم
ةيصضاو قطانم عم دحاو سصخ-صشل را-ط-ن-ق31فÓتا

قود--ن---صصلا تاذ ى---صصحا د---قو, ناز---يŸا عارذو
باÎب طصشان حÓف045لصصا نم انمؤوم احÓف761
ايعاد ،نازيŸا عارذ ق-طا-نÃ م-ه-ب-ل-غا ,وزو يز-ي-ت

لجا ن-م ه◊ا-صصم ن-م بر-ق-ت-لا بو-جو ¤ا ء’ؤو-ه
صشوريمع لامج ^        . ةيعيبطلا ثراوكلا دصض نامصضلا

نوفزا ةيدلبب اهبتكم Èع ميتيلا لفاك ةيعمج تنك“ ^
‘ اصشب-ك53عمج نم, سسما ة-يا-غ-ل وزو يز-ي-ت ل-حا-صسب

ةزوعŸا تÓئاعلا ىلع هعيزو-ت م-ت-ي-صس, ة-ي-لوا ة-ل-حر-م
.ةيدلبلا ميلقاب ةجاتÙاو
ةيعم÷ا هذه ناف ، ””رجفلا»ـل رداصصم هتفصشك ام بصسحو
اهطاصشن فيثكتب ةب-صسا-ن-م ل-ك-ك ل-م-ع-ت ي-ت-لا ة-يÿÒا
¤ا مهنم ماتي’ا اميصس’ ÚجاتÙا ةقفارم لصصاوتصس,

ديع سشبك Òفوتب ءارقفلا اذك و, لمار’ا ءاصسنلا بناج
اهيلع سصوصصنŸا ةيحصصلا تاءارج’ا ةاعارم عم مهل
. انوروك ةحئاج يصشفت لظ ‘,

رظتنت ميتيلا لفاك ةيعمج نا، رداصصŸا تاذ تفاصضاو
ما-ي’ا ع-م Úن-صسÙا و ÿÒا با-ح-صصا تا-م--ها--صسم
ديع ةبصسانم ‘ ÚجاتÙا ىلع Íغلا ع-فر-ل ,ة-ل-ب-قŸا
ما--ع--لا اذ--ه ل--ح--ي--صس يذ--لا كرا--بŸا ى--ح---صض’ا
Èع Úعو-ط-ت-م تب-صصن ا-م--ك،0202ةيليوج13خيراتب

و ةيلمعلا ةعباتŸ رازيمث و نوفزا ةحيرف ‘ اهبتاكم
يتلا ةميظعلا ةينيدلا ةبصسانŸا هذه ‘ ءارقفلا داعصسا
انوروك ءابو ببصسب ةيئانثتصسا فورظ ‘ ماعلا اذه يتأات
.عيم÷ا ةمهم هتبراfi ىقبت يذلا

صشوÒمع لامج ^

ةرهاظ ةهجاوŸ ةسسارد67زا‚ا
وزو يزيتب ةيسضرلا تارايهنلا

وزو يزيت ةي’وب Òمعتلا و نكصسلا ةيريدم حلاصصم تدعا ^
ةرهاظ با-ب-صسا ‘ ر-ظ-ن-لا ل-جا ن-م, ة-ي-ل-م-ع ة-صسارد67
ديدع ارخؤو-م م-هاد-ت تتا-ب ي-ت-لا ة-ي-صضر’ا تارا-ي-ه-ن’ا
لخدتلا و رطÿا سسوقان قد ىعدتصسي ام, ةي’ولاب تايدلبلا
. ناو’ا تاوف لبق ةيمومعلا تاطلصسلا فرط نم لجاعلا
هناف ،””رجفلا»ـل ةلوؤوصسم ردا-صصم ه-ن-ع تف-صشك ا-م بصسحو
رايتخا راظتنا ‘, اهتيوصست متي ⁄ عقاوم8 سسما ةياغل دجوي
ةلبقŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا ما-ي’ا ع-م كلذ-ل ة-ل-هؤوŸا تا-صسصسؤوŸا
اذك و ةيوازلا Úع ةدوكام قطانم ىوت-صسم ى-ل-ع ا-م-ي-صس’,
,ةيل-حا-صسلا ة-ه÷ا-ب تر-يز-ق-ي-ت اذ-ه ¤ا ف-صض ,نا-قزو-ب
. ةيقرصشلا ةه÷اب ةقزازعو
ةناÿا ‘ ةفنصصŸا قطانŸا فلم ي-ط م-ت-ي نا ر-ظ-ت-ن-ي و
ةيصضقلا ‘ دي÷ا مكحتلا ” امدعب اميصس’, اقح’ ءارم◊ا

لح ىلع نولمعيصس نيذلا ءاÿÈا و Úصصتıا فرط نم
دح عصضو و ,تايدلبلا ديدعب ةينطابلا هايŸا قفدت ةلصضعم
تانكصس و ةيحÓف تاحاصسم ىل-ع تتا ي-ت-لا تا-فار‚Ó-ل
ليحرت ” نيا مام◊ا Úع ›ا-عأا-ب ا-صصو-صصخ ,Úن-طاوŸا
.ةرواÛا قطانŸا ¤ا تÓئاعلا نم تارصشعلا

صشوÒمع لامج ^

Òطخ رورŸا ثداح ‘ ببسست
ةدلارز ـ رئاز÷ا رايسسلا قيرطلا ىلع
 ““ايباف““ ةرايسس قئاسسل اسسبح تاونسس3

تاسسامتŸا ،سسيار دارم ر-ئ-ب ة-م-كfi ،ءا-ع-برألا سسمأا ،تد-يأا
،““ع.سش““ ،““ايباف““ ةرايسس قئاسس ةيسضق ناسشب ،ةماعلا ةباينلا
ىÈك-لا حا--ير--لا ة--ق--ط--نÃ  رورŸا ثدا--ح ‘ بب--سست يذ--لا
3 ـب  هتنادأا اررقو ،ةدلارز -ءاسضيبلا رادلا عيرسسلا قيرطلاب

قيلعت عم ،جد فلأا05 ةيلام ةمارغو ،اذفان اسسبح تاونسس
.ةدحاو ةنسس ةدŸ ةقايسسلا ةسصخر
ا-سسب-ح ما-ع-ب ““كلا-م .ك»و ““بي-تر،ع““ ه-ي-ق-فار-م تنادأا ا--م--ك
»ع ا .ب““ ةيحسضل ا سضيوعتب تمكح Úح ‘ ،ذافنلا فوقوم

Ãجد نويل .
و.ق ^

موحللا نم اراطنق22 زجحي كردلا
فيطسسب ةدسسافلا ءاسضيبلا

لازأا Úع ةيدلب-ل ي-ن-طو-لا كرد-لا ة-قر-ف ر-سصا-ن-ع ن-ك“ ^
موحللا نم ةÈتعم ةيمك زج-ح ن-م ،ف-ي-ط-سس ة-يلو بو-ن-ج

حلاسصŸا تاذ ¤ا تدرو تامولعم ىلع ءانب ، ةدسسافلا ءاسضيبلا
ة◊ا-سص Òغ-لا مو-ح-ل-لا هذ-ه ل-ق-ن-ي سصخ-سش دو-جو-ب د-ي-ف--ت
مو◊ نم راط-ن-ق51 طبسض ” ثيح ،يرسشب-لا كÓ-ه-ت-سسÓ-ل
تذختإا دق و ،جاجحدلا ءاسشحأا نم Òطانق7 و يمورلا كيدلا

.ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج اهبحاسص عم
ل.ىسسيع ^

نيرخٱا371 ةباسصإاو صصاخسشأا5 ةافو
دحاو موي لÓخ رورم ثداوح ‘

،ةÒخألا ةعاسس42 لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تلجسس ^
يقلت دعب نطولا نم ةف-ل-تfl ق-طا-ن-م ةد-ع ‘ ل-خد-ت3743
.ÚنطاوŸا فرط نم ةثاـغتسسإلا تاŸاكم
فلتfl تلمسش تÓخدتلا هذه نأا ،حلاسصŸا تاذل نايب دافأاو

تاد-حو تما-ق ثي-ح ،ة--ي--ندŸا ةـيا--م◊ا ة--ط--سشنأا تلا‹
لجأا نم لخدت131 ـب ةÎفلا سسفن لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا

سصاخسشأا50 ةافو تفلخ تايلو ةدع Èع رورم ثداوح ةدع
.ةروطÿا ةتوافتمو ةفلتfl حورجب نيرخٱا371 ةباسصإاو
ةافوب ةنتاب ةيلوب تلجسس ةليسصح لقثأا نأا ،نايبلا فاسضأاو
ىلع حورجب نيرخأا30 ةباسصإاو Úتأارما مهنيب نم سصاخسشأا30
مقر ينطولا قيرطلاب ةيحايسس تارايسسÚ 30ب مادطسصا رثا

.داقميت ةرئادو ةيدلبب88
ج.ق ^

 راتكه165فلتت قئار◊ا
ةعاسس42 لÓخ تاباغلا نم
ةيعارزلا ليسصاÙاو تاباغلا قئارح ة-ح-فا-ك-م زا-ه-ج ما-ق ^

ءاطغ-لا ف-ل-تfl ن-م ا-ق-ير-ح54 دامخإاب ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
تلجسس دقف ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ نايب بسسحو.يتابنلا

30 ،سشارحأا ق-ئار-ح50 ، لا-غدأا ق-ئار-ح60 ،ةباغ ق-ير-ح13
نم راتك-ه5.292 فÓ-تإا ¤ا ىدأا ة-ي-عارز ل-ي-سصاfi ق-ير-ح

،سشئاسش◊ا نم تاراتكه09 ، لاغدألا نم راتكه971 ، تاباغلا
.تÓخن01و ةرمثم ةرجسشÍ ، 6373ت ةمزح045
قئار◊ا دامخإا نم نكم عيرسسلا لخدتلا نأا ،نايبلا فاسضأاو
.ةرواÛا ةيتابنلا تاحاسسŸا ¤إا اهراسشتنا عنمو ةلعتسشŸا

ج.ق ^

نارهو ‘ ءابطألاب Òهسشتلا ‘ طروتم فيقوت
ن-مأا-ب سسماÿا ير-سض◊ا ن-مأÓ-ل ة-طر-سشلا ح-لا-سصم تق-لأا ^
طقتلا ينيعبرأا ىلع سضبقلا ،ءا-ع-برألا مو-ي-لا نار-هو ة-يلو
ة-ح-ل-سصم ىو-ت-سسم ى-ل-ع لا-ق-ن-لا ه-ف-تا-ه ة-ط-سساو--ب ارو--سص

بجرز نب روتكدلا يعما÷ا ىفسشتسسŸاب ةيردسصلا سضارمألا
يئاسضق فلم زا‚إا ”و .ةيبطلا م-ق-طألا-ب Òه-سشت-لا فد-ه-ب

بسسح ةيلمعلا هذه لخدتو  ،ةلادعلا مامأا هبجوÃ لاحيسس
تارارق ذيفنت ىلع رهسسلا راطإا ‘ ،نارهو ةيلو نمأا نايب
مقطأÓل ةيام◊ا Òفوت ¤إا ةيمارلا دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا
ةهبا‹ ىلع ةرهاسسلا ةيئافسشتسسإلا تاسسسسؤوŸا Èع ةيبطلا

.انروك سسوÒف
ج.ق ^

ةدكيكسسب انوروك صسوÒفب ةباسصم لماح ديلوت
قازرلا دبع““ ىفسشتسسŸ يبطلا مقاطلا ،سسما لوا نك“ ^

سسوÒفب ة-با-سصم ل-ما-ح د-ي-لو-ت ن-م ،ةد-ك-ي-ك-سسب ““ةرا-حو-ب
ة-ير-سصي-ق ة-ي-ل-م-ع ق-ير-ط ن-ع ةدلو-لا ت“ د-قو ،ا-نورو--ك
‘ مألا نع ةدولوŸا لسصفب يبطلا مقاطلا ماق ثيح ،ةحجان
.اهتدلاوو ةدولوملل تيرجأا يتلا ليلاحتلا جئاتن راظتنا

ثيح ،يبطلا مقاطلا اهيرجي يتلا ةيناث-لا ة-ي-ل-م-ع-لا د-ع-تو
تا-با-سصŸا ل-ماو-ح-ل-ل ا-حا-ن--ج ،ى--ف--سشت--سسŸا ةرادإا تسصسصخ

تايناكمإا لك ىلع حان÷ا رفوتي ثيح ،91 ديفوك سسوÒفب
نإاف يبط ردسصم بسسحو .انوروك سسوÒف ىودع نم نمألا
” ثي--ح ،91 ديفوك يع-جرŸا ى-ف-سشت-سسŸا-ب تنا-ك د-ق ةأارŸا
ةباسصŸا ةديسسلا هذه نأاب هب ةدجاوتŸا ىفسشتسسŸا نم لاسصتا
لك ترخسس هيلعو ،عسسات-لا ا-هر-ه-سش ‘91 ديفوك سسوÒف-ب
ةديسسلا لقن ”و ردسصŸا سسفن فيسضي ةيبطلا تايناكمإلا
ةيلمع اهل تيرجأا نيأا ،““راحوب قازرلا دبع““ ىفسشتسسم ¤إا

.ةحجان ةيرسصيق
ج.ق ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

