
 ةيفتاه ةملاكمب ينلاقأا ةقيلفتوب ديعشس
ريشصــــــــقلب يــــــــــلاغ اــهءارو فــــقي ةرــــماؤوم وــــهو كرـــــبفم يــــــفلم  ^ اهتـــــــــشضفر ةرــــــــــيطخ روـــــــــــمأا ذــــــــيفنت يــــــــنم تـــــــــبلط ةــــــباشصعلا^
 ““فانيلوك““ ةلئاع داشسف فلم ةرم لوأ’ حتفت دمحمأا يديشس ةمكحم ^ةــــيفتاه ةـــــــملاكمب دــــــــعاقتلا ىـــــــلع يـــــــنلاحأا ةقـــــيلفتوب دــــيعشس^

:لماه ،رئازجلا ءاشضق صسلجم فانئتشسا ةمكحمل ةديدج تاحيرشصتب ىلدأا

انوروك ببشسب ةرذح تلافتحاو ديعلا ةيششع دان0٤ نم رثكأل ةحرفلا فزت فافلا
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انوروك صسوريف نم ةديدج ءافشش ةلاح953و ةافو21 ،ةباشصإا416 ليجشست
2/3/٥/7/11صصهراششتنا ةرشصاحمل ةشسبتب ،ةلقرو ،مناغتشسم تايدلبب يئزجلا رجحلا ديدمت مت اميف

ةديدجلا ةينوناقلا صصوشصنلا نع فششكي لدعلا ريزو
مادعإ’او انجشس ةنشس02 نيب ماكحأا
 ةـــــــيبطلا مـــــقطأ’ا ىـــــلع نيدـــــتعملل

3صص

نيبعÓل تلق وغوطلا يف زوفلا دعب لاق
 :يشضاملب ،ايقيرفا صسأاكب جوتنشس

ملاعلا صسأاك ىلا انلهأات اذإا ““
 ““لــــيحتشسملل حـــــمطنشس

““طاــيتح’ا يف يــــميهارب عشضو لثم ةبعشص تارارق تذختا دقل ^
 ““يئاـهنلا عبر يــف جاــعلا لــــحاشس ماــــما بــــيشصع تــــقو انـــــــششع ^
““مهزيفحتل ريرحتلا ةهبج قيرفل امليف نيبعÓلا ىلع تشضرع  ^

٨صص

Jeudi 30 Juillet 2020

““انوروك ببشسب رذحلا يخوتل راشصن’ا وعدأا““ :يششيرق  ^
““بــــــــــــــقللا قــــــــــــــــحتشسا باــــــــــبششلا ““ :بـــــــــــــــــلاطوب  ^
ةينطولا ةلوطبلا دادزولب بابشش ت’وطب لجشس اذه  ^

3صص

تايــــفششتشسملا ىلإا ءودـــهلاو ةــنيكشسلا ةداــعإاب دــهعتت ةـلودلا ^
ةمدخلا زيح ةينورتكلإ’ا ةباينلا لوخد نع نلعت لدعلا ةرازو  ^

  :ةداعشس ايند نب ،صسوريفلا ىودع لاقتناو حبذلا تادعمو تاودأا لدابت نم رذح
 صسار نويلم2 ىلا يحاشضأ’ا رحن صصلقيشس ةيئارششلا ةردقلا روهدت

  ةيراد’ا لامع’ا ةعطاقمب نوددهي تايوناثلا راظن

 ةفقوتملا ةيعانشصلا تاعمجملا ثعب ةداعإ’ ةينيشصلا تاكرششلاب ةناعتشس’ا

  ةيطايتحلا مئاوقلا لÓغتشسا ةشصخرب اديدنت ةينطو تاجاجتحا يف اوجرخ
٤صص

٤صص

٥صص

عيراششملا هذه زاجنإل ةيلاملا تايناكمإلاو ةينقتلا ةربخلا ىلع زوحت

 ةعباشسلا ةرملل Óطب دادزولب بابشش

٩/٨صص
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ينطو2

دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
حلاسصŸا ““ نأا يفحسصلا هر“ؤوم ‘ راروف
دÓبلا تايفسشتسسم فل-تÈ flع ة-ي-ب-ط-لا
” ثيح ةديدج تاباسصإا فاسشتكا لسصاوت
عفتÒل ةديدج ة-لا-ح416 ليجسست مو-ي-لا
È 84ع ةعزوم ةلاح92292 ¤إا ›امجإ’ا
.““ةي’و
““ نأا تا-ي-فو-لا نأا-سشب ثد-ح-تŸا ح-سضوأاو
ةÒخأ’ا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا

نم مهت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج ةا-فو ة-لا-ح21
ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸا سضار--مأ’ا با--ح--سصأا
È 04ع ةعزو-م ةا-فو6811 ¤إا ›ام-جإ’ا
ءاف-سشلا ت’ا◊ قر-ط-ت-لا ءا-ن-ثأاو .““ة-ي’و

ليجسست ” ““ هنأا ¤إا لوؤوسسŸا سسفن راسشأا
عفÎيل ءافسشلل ةديد-ج ة-لا-ح953 ل-ثا“

اورداغ نيذلا ىسضرملل ›ا-م-جإ’ا دد-ع-لا

عم29591 ¤إا ةيئاف-سشت-سس’ا تا-سسسسؤوŸا
ةيانعلا ت– ا-سضير-م07 دجاوت لي-ج-سست
.““ ةزكرŸا

ةي’ول ناكسسلاو ة-ح-سصلا ر-يد-م ف-سشك ^ر كلام ^
ءا-سضعأا ما-مأا سسمأا ه-ل-خد-ت ‘ ل-ج--ي--ج

ةيداعلا هترود ‘ يئ’ولا يبعسشلا سسلÛا
موي ةياغ ¤إا ةي’ولاب ةيئابولا ةيعسضولا نأاب
ةلاح853 ليجسست تفرع0202 ةيليوج62
ليل– ةنيع686و ءابولا ةيادب دنم ةدكؤوم

Ÿا-ب ةد-جاو-ت-م م-ه-ي-ف ه--ب--ت--سشıر-با
ةفاسضإ’اب دعب اهجئاتن رهظت ⁄ ةسصتıا
ب ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا فلتfl مايق ¤إا

ءابولا ةيادب د-ن-م ›ا-م-جإا ل-ي-ل–0261

ءافسش ةلاح622و ةيبلسس ةلاح675 ليجسستو
نع جÓعلل عسضخ سضيرم871و ةافو54و

.Úكورولكلا لوكوتورب قيرط
تايفسشتسسŸاب دجاوتي هنأا ريدŸا حسضوأاو
ت’اح30 مهن-م ا-سضير-م721 ةثÓث-لا
حتف سصوسصخب اÒسشم ““ ةزكرŸا ةيانعلاب

flÈ يعت ” ““ هنأا ¤إا91 ديفوك ليلحتلÚ
Òفو-تو ةز-ه-جأ’ا بل÷ نو-مŸاو نا-كŸا
لÓخ از-ها-ج نو-ك-ي-سسو ›اŸا فÓ-غ-لا
ب.نيسساي ^ .““ةلبقŸا مايأ’ا

 ةماعنلا ةيلو ىلإا هتداق ةيناديم ةرايز لÓخ
 انوروك ىسضرمب لفكتلا ىوتسسم ىلع علطي ةحسصلا ريزو

حÓسصإاو ناكسسلاو ة-ح-سصلا ر-يزو عر-سش ^
،ديزوب نب نامحرلا دب-ع ،تا-ي-ف-سشت-سسŸا
¤إا دقفتو ل-م-ع ةرا-يز ‘ ءا-ع-برأ’ا سسمأا
ةحسصلا ةرازول نايب بسسحو .ةماعنلا ةي’و
تاراطإا نم نوكتم ماه دفو ريزولا قفار

ة-ن-ج-ل-لا ن-م ءا-سضعأاو ة-يز--كرŸا ةراد’ا
ديفوك انوروك ةحئاج ةحفاكŸ ة-ي-م-ل-ع-لا

ىلع عÓط’ا ¤إا ةرايزلا هذه فدهتو .91
ىدمو91-ديفوك ىسضرÃ لفكتلا ىوتسسم
مهل معدلا Ëدقتو ةيبطلا قرفلا ةيزهاج

ريزولا لهتسساو .مهت’اغ-سشن’ عا-م-ت-سس’او
ماق نيأا ةيرسشŸا ةنيدÃ ةيناديŸا هترايز
ةيمومع-لا ة-سسسسؤو-م-ل-ل ة-يد-ق-ف-ت ةرا-يز-ب
.نايبلا فيسضي ةفانسش ةوخإ’ا ةيئافسشتسس’ا

ر م ^

 :دكؤوي لجيجب ةحسصلا ريدم

ةلاح686و ةدكؤوم ةلاح853 ليجسست
 ليلاحتلا جئاتن رظتنت

 ءابولل ةيمويلا ةليسص◊ا نع فسشكت ةحسصلا ةرازو

انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباسصإا416و ةافو21 ليجسست
““انوروك““ سسوÒفب ةديدج ةباسصإا416و ةافو ةلاح21 ليجسست ““ ءاعبرألا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو6811و ةباسصإا92292 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل

 ةيلولاب ةيئابولا ةيعسضولا روطتل رظنلاب
Âاغتسسم تايدلب ةفاك ىوتسسم ىلع ›زنم يئزج رجح

51 ةدŸ يئزج ›زنم رجح رارقإا ” ^
¤إا ءا-سسم ة-ن-ما-ث-لا ة-عا-سسلا ن-م ا-مو-ي
ىلع ›اوŸا مويلا حا-ب-سص ن-م ة-سسماÿا

Âاغتسسم ةي’و تا-يد-ل-ب ة-فا-ك ىو-ت-سسم
ءا-ع-بر’ا سسمأا را-ه-ن ن-م ءاد-ت-با اذ-هو

ةيل-خاد-لا ةرازو ه-ن-ع تن-ل-عأا ا-م بسسح
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او

.اهل نايب ‘
رج◊ا اذه نع مجني هنأا نايبلا حسضوأاو
ىوت-سسم ى-ل-ع هرار-قإا ” يذ-لا ي-ئز÷ا
لكل ماتلا فيقوتلا““ ةي-ن-عŸا تا-يد-ل-ب-لا
ة-يدا-سصت-ق’ا ،ة-يرا--ج--ت--لا ة--ط--سشنأ’ا
ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ةيعامتج’او
” دقو .““تارايسسلاو ن-ير-فا-سسŸا ل-ق-ن
سسف-ن ف-ي-سضي- رار-ق--لا اذ--ه ذا--خ--تا

ةيعسضو-لا رو-ط-ت-ل ر-ظ-ن-لا-ب““ -رد-سصŸا
ةقفاوم دعبو Âاغتسسم ةي’وب ة-ي-ئا-بو-لا
اÒسشم ،““ةسصتıا ةيمومعلا تا-ط-ل-سسلا
Ó-م-ع““ ءار-ج’ا اذ-ه رار-قا ” ه--نأا ¤إا
281-02 مقر يذيفنتلا موسسرŸا ماكحأاب
1441 ما-ع ةد-ع-ق--لا وذ71 ‘ خرؤو---Ÿا

0202 ةنسس وي-لو-ي9ل قفاوŸا ير-ج-ه
راسشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت نمسضتŸا
(91-د--ي--فو--ك) ا--نورو--ك سسوÒف ءا--بو
يتلا هنم20 ةداŸا اميسس’ ،هتحفاكمو
د-ن-ع ة’و-لا ةدا-سسلاو تاد-ي-سسلا مز--ل--ت
ط-ب-سض وأا ل-يد-ع-ت وأا رار-قإا-ب ةرور--سضلا
يلكلا وأا يئز÷ا ›زنŸا  رج◊ا تاقوأا
Ìكأا وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي
ر م ^     .““ىودعلل ارؤوب دهسشت

تاعا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو تن-ل-عأا ^
،اهل نايب ‘ ةينارمعلا ةئيه-ت-لاو ة-ي-لÙا

51 ةدŸ يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا ءاقبإا نع
¤إا ءا-سسم ة-سسماÿا ة-عا-سسلا ن-م ا--مو--ي
›اوŸا مويلا حابسص نم احابسص ةسسماÿا

ةلقرو ةي’و تايدل-ب ة-فا-ك ىو-ت-سسم ى-ل-ع
رج◊ا نوكيسس ثيح ةمÈلا ةيدلب ءانثتسساب
ةنماثلا ةعاسسلا نم اهيف ›زنŸا يئز÷ا

كلذو احا-ب-سص ة-سسماÿا ة-يا-غ ¤إا ءا-سسم
رظنلاب اذهو ءاعبرأ’ا سسمأا راهن نم ءادتبا
.ةي’ولاب ةيئابولا ةيعسضولا روطتل
رج◊ا اذه نع مجني““ هنأا نايبلا حسضوأاو
ىو-ت-سسم ى-ل-ع هرار-قإا ” يذ-لا ي--ئز÷ا
ماتلا فيقوتلا ،هÓعأا ةروكذŸا تايدلبلا
ةيداسصت-ق’ا ،ة-يرا-ج-ت-لا ة-ط-سشنأ’ا ل-ك-ل

ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ة-ي-عا-م-ت-ج’او
.““تارايسسلاو نيرفاسسŸا لقن
اذه رارقا ” هنأا ¤إا هتاذ ردسصŸا راسشأاو
يذيفنتلا موسسرŸا ماكحأاب Óمع““ ءارج’ا
ماع ةدعقلا وذ71 ‘ خرؤوŸا281-02 مقر
0202 ةنسس ويلوي9ل قفاوŸا يرجه1441
راسشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت نمسضتŸا
و (91-د-ي-فو-ك) ا-نورو--ك سسوÒف ءا--بو
مزلت يتلا هنم20 ةداŸا اميسس’ ،هتحفاكم
ةرورسضلا دن-ع ة’و-لا ةدا-سسلاو تاد-ي-سسلا
رج◊ا تاقوأا طبسض وأا ليدعت وا رارقإاب
ةيدلب فدهتسسي يلكلا وا يئز÷ا ›زنŸا
ارؤو-ب د-ه-سشت Ìكأا وأا ا--ي--ح وأا ا--نا--ك--م وأا
.““ىودعلل

ر م ^

ايفاسضإا اموي51 ةدŸ هديد“ ”
ةلقرو تايدلب ةفاك ىوتسسم ىلع ›زنŸا رج◊ا ىلع ءاقبإلا

انطاوم201 ءÓجإا ءا-ثÓ-ث-لا ءا-سسم ” ^
ذنم ايناركوأا ةلودب Úقلاع اوناك ايرئازج

ة-ح-ئا-ج بب-سسب ر-ه-سشأا ة-ع--برأا ن--م Ìكأا
ة--ي’و ¤إا او--ل--ق---ن ثي---ح ،““91-ديفوك““

يتلا ةرئا-ط-لا تط-ح نأا د-ع-ب Âا-غ-ت-سسم
نم ةمداق ›ودلا نارهو را-طÃ م-ه-ت-ل-قأا
نم سسمأا ملع امبسسح ف-ي-ي-ك ة-م-سصا-ع-لا
ريدم حسضوأاو.لقنلل ةيلÙا ةير-يدŸا
‘ رافلب ةداق ىفطسصم Âاغت-سسŸ ل-ق-ن-لا
تاءارجإ’ا ما“إا دعب هنأا يمÓعإا حيرسصت
راطم ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ح-سصلاو ة-يرادإ’ا

مهلقنل ةلفاحÒ 11خسست ” ““ةلب نب دمحأا““
رج◊ا ةÎف نوسضق-ي-سس ن-يأا قد-ن-ف-لا ¤إا
ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا را--طإا ‘ ي--ح--سصلا

Ÿتعيو.““91-ديفوك““ ةحفاكÈ جوفلا اذه
جراÿا نم Úمداقلا ÚنطاوŸا نم عبارلا
ذنم Âاغتسسم ةي’و مه-ف-ي-سضت-سست ن-يذ-لا
مرسصنŸا سسرام ‘ ةيحسصلا ةمزأ’ا ةيادب
ن-م Ìكأا ¤إا ›ا-م-جإ’ا م-هدد-ع ع-ف-تÒل
رخآا جوف لوسصو راظتنا ‘ نطاوم0001
ةيرطقلا ةحودلا نم امداق سسيمÿا مويلا
ر م ^ .هيلإا Òسشأا امك

‘‘91-ديفوك‘‘ ةحئاج ببشسب رهششأا ةعبرأا ذنم Úقلاع اوناك

ايناركوأا نم نطاوم001 نم Ìكأا ءÓجإا
ÂاغتسسÃ قدنف ¤إا مهليو–و

فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ريزوب هعمج ءاقل لÓخ
رئازجلا ةمئأا رودب ديسشي يدنلوهلا ريفسسلا

انوروك ةهباجم يف
رئاز÷اب ادنلوه ةلود Òفسس يدهملب فسسوي فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو لبقتسسا
ةيامح اهمهأا اياسضق ةدع اثحابت Úفرطلا نأا ،ةرازولل نايب دافأاو.ندبمأا ناف Òبور
Òفسسلا برعأا هتهج نم.كÎسشŸا مامته’ا تاذ اياسضقلا اذكو فرطتلا نم عمتÛا
سسيسسحتلا تÓمح لÓخ ةمئأ’ا هيدؤوي يذلا دئارلا رودلاب ه-با-ج-عإا ن-ع يد-ن-لو-ه-لا
نوكت نأا نكÁ اياسضق نافرطلا سشقان امك .انوروك ةحئاج راسشتنا نم د◊او ةياقولل

fiب نواعت لÚ ر م ^ .نيدلبلا

 تايفسشتسسملا معدل ““رأا يسس يب““ زاهجب ةيراوج ةدايع61 زيهجت

لاجرلا فنسص نم نارهوب انوروكب نيباسصملا نم ةئاملاب86
 ةلئاع53 ل ىودعلا لقن دحاو ضصخسشو يئابو قيقحت367 ليجسست^

ة-يا-قو-لا ة-ح-ل-سصم سسي-ئر سسمأا ف--سشك ^
Ãروتكدلا نار-هو ة-ي’و-ب ة-ح-سصلا ة-ير-يد

““ نأا رجف-ل-ل ح-ير-سصت ‘ ف-سسو-ي يرا-خو-ب
متي نيذلاو انوروك ءابوب ÚباسصŸا ةيبلغأا
ةيبطلا حلاسصŸا ىوتسسم ىلع مهلا-ب-ق-ت-سسا
تايفسشتسس91Ã د-ي-فو-ك-ب ة-سصسصخ--تŸا
86 ةبسسنب اذهو لاجرلا فنسص نم ةي’ولا
ةبسسن يوسسنلا رسصنعلا لكسشي اميف ةئاŸاب
4.5 ب ر-سصق-لا لا--ف--طأ’او ة--ئاŸا--ب23
.““ةئاŸاب
ةÒبك ةبسسن ““ نأا ¤إا يراخوب روتكدلا راسشأاو
قاو-سسأ’ا-ب ا-ه-ل-ج-سست م-ت-ي تا-با-سص’ا ن-م
مدع ة-ج-ي-ت-ن اذ-هو ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓاو
  .““تامامكلا لامعتسساو دعابتلا ماÎحا

نع ثدحتŸا تاذ ن-ل-عأا ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةددع-ت-م ة-يراو-ج ة-سسسسؤو-م61 م-ي-عد-ت

يسس يب““ زاهجب ةي’ولا تايدلبب تامدÿا
سسوÒفب ةباسصإ’ا نع عيرسسلا فسشكلل ““را
ةرسصتقم ةزهجأ’ا هذه تناك امدعب انوروك
ا-نورو--ك جÓ--ع ح--لا--سصم ى--ل--ع ،ط--ق--ف
رار-غ ى-ل-ع ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا تا-سسسسؤوŸا-ب
Èم-فو-ن لوأا ة-ي-ئا--ف--سشت--سس’ا ة--سسسسؤوŸا
ىفسشتسسمو بجرز نب روتكدلا ى-ف-سشت-سسمو
نقÙا ىفسشتسسمو كÎلا Úعب È‹ يمات
نأا ازÈم لافط’ا بطل لاتسسنك ىفسشتسسمو

لسضفأا ل-ف-ك-ت-لا-ب ح-م-سسي-سس ءار-جإ’ا اذ-ه
ةيبطلا حلاسصŸا ¤ا مههيجوت-ل ي-سضرŸا-ب
.ليلاحتلا رودسص دعب ةسصتıا
ةلماعلا ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طأ’ا ز-ي-هŒ ” د-قو
ل-م-ع-لا ل-ئا-سسو-ب ة-يراو÷ا تادا-ي--ع--لا--ب
ىود-ع ن-م ة-ي-قاو-لاو ة-سصاÿا ة-سسب--لأ’او
003 ن-م Ìكأا ل-ي-ج-سست ” ثي-ح سسوÒف-لا

نأا امك ،مويلا ‘ ““رآا يسس يب““ زاهجب سصحف
حلاسصم ىل-ع ةر-سصت-ق-م ةد-ق-عŸا ت’ا◊ا

.ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸاب ““انوروك““ جÓع
ةيلم-ع-لا هذ-ه نإا-ف ،لوؤو-سسŸا تاذ بسسحو

ةهبا‹ ‘ ةسصاخ ةيباجيا دج جئاتنب تءاج
 .لتاقلا ءابولا اذه
يتلا قرفلا ““ نأا ¤إا ثدحتŸا راسشأا امك
ءابولا ةهباÛ ةيئابولا تاقيقحتلاب تفلك
هذه ةعبا-تŸ ة-قر-ف48 لمسشت-ل تع-سسو-ت
قيق–367 زا‚إا ” نآ’ا د◊و ،ةحئا÷ا
نأا تاقيقحتلاو ريراقتلا تدكأا ثيح يئابو

مدعو ،يعامت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا ماÎحا مد-ع
ىودعلا راسشتنا ءارو تامامك-لا لا-م-ع-ت-سسا
ةلئاع53 ليجسست ” ثيحب تÓئاعلا طسسو
  .دحاو سصخسش نم ىودعلا اهل تلقن

 ضسانيإا.م ^

     رغاسش ريرسس432 ءاسصحإا
فيطسسب انوروك ضسوريفب تاباسصإلا ددع يف ضضافخنا ليجسست

 احابسص ةسسماخلا ىلإا ءاسسم ةسسماخلا نم هديدحت مت
ةسسبتب تايدلب6 ىوتسسم ىلع ›زنم يئزج رجح

‘ ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو تنلعأا
تايدلب تسس ىوتسسم ىلع ›زنم يئزج رجح رارقإا نع ،اهل نايب
51 ةدŸ احابسص ةسسماÿا ¤إا ءاسسم ةسسماÿا ةعاسسلا نم ةسسبتب
ةيعسضولا روطتل رظنلاب كلذو ءاعبرأ’ا سسمأا راهن نم ءادتبا مايأا
،ةسسبت تايدلب ءار-ج’ا اذ-ه ل-م-سشيو .ة-ي’و-لا تاذ-ب ة-ي-ئا-قو-لا
هنأا نايبلا حسضوأاو  .تانيوعلاو ةزنولا ،رتاعلا رئب ،ةلقعلا ،ةعيرسشلا
ىوتسسم ىلع هرار-قإا ” يذ-لا ي-ئز÷ا ر-ج◊ا اذ-ه ن-ع م-ج-ن-ي““
،ةيراجتلا ةطسشنأ’ا لكل ماتلا فيقوتلا ،هÓعأا ةروكذŸا تايدلبلا
ل-ق-ن ة-كر-ح ف-ي-قو-ت كلذ ‘ اÃ ة-ي-عا-م-ت-ج’او ة-يدا-سصت-ق’ا

رارقا ” هنأا ¤إا هتاذ ردسصŸا راسشأاو .““تارايسسلاو نيرفاسسŸا
281-02 مقر يذيفنتلا موسسرŸا ما-ك-حأا-ب Ó-م-ع““ ءار-ج’ا اذ-ه
ويلوي عسساتلل قفاوŸا يرجه1441 ماع ةدعقلا وذ71 ‘ خرؤوŸا

سسوÒف راسشتنا نم ةياقولا ماظ-ن ز-يز-ع-ت ن-م-سضتŸا0202 ةن-سس
مزلت يتلا هنم20 ةداŸا اميسس’ ،هتحفاكمو (91-ديفوك) انوروك
طبسض وأا ليدعت وا رارقإاب ةرورسضلا دنع ة’ولا ةداسسلاو تاديسسلا
اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي يلكلا وا يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا تاقوأا
.““ىودعلل ارؤوب دهسشت Ìكأا وأا ايح وأا

ر م ^

ةيسضاŸا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ فيطسس ةي’و تايفسشتسسم تلجسس ^
ةنراقم انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ددع ‘ اسسوسسfi اسضافخنا
تدهسش نأا دعب ةيسسايق ماقرأا اهلÓخ لجسس يتلا ةقباسسلا مايأ’اب
.ةقوبسسم Òغ عبسشت ةلاح ةي’ولا تايفسشتسسم لك
هب حرسص ام بسسح ،رغاسش ريرسس432 ةيبطلا حلاسصŸا تسصحأا دقو
ددع ‘ سضافخنا ىلع رسشؤو-م اذ-هو سسمأا حا-ب-سص ف-ي-ط-سس ›او
نم Êاعت تايفسشتسسŸا لك تناك امد-ع-ب-ف ،ة-ي’و-لا-ب تا-با-سصإ’ا
فسسوي ىفسشتسسم رارغ ىلع91-ديفوكلا ىسضرÒ Ãبك ظاظتكا
ددع ‘ Òبك سضافخنا سسمأا لجسس يذلا ةي’ولا بونجب يوÓعي
Úب ةلاح08 ¤إا ت’ا-ح011 نم جÓعلل ع-سضخ-ت ي-ت-لا ت’ا◊ا

ريرسس03 نم ديزأا روغسش ىسصحأاو مهتبا-سصإا ‘ ه-ب-ت-سشمو ةد-كؤو-م
Ãبك سضافخنا ليجسست ” امك .لزعلا ةحلسصÒ ‘ ت’اح ددع

Úع ةنيدÃ فايسضوب دمfi ىفسشت-سسÃو ،ءا-بو-لا بب-سسب ةا-فو-لا
ةدجاوتŸا ت’ا◊ا ددع ‘ اÒبك اسضافخنا رخآ’ا وه لجسس ناŸو

Ãةدكؤوم66 اهنيب نم ة-لا-ح68 ¤ا لسصو ثيح لزع-لا ة-ح-ل-سص
امدعب ،Òناكسسلا ةطسساوب ةدكؤوم ةلاح02و ةيıÈا ليلاحتلاب
.ةلاح021 نم ديزأا يسص– لزعلا ةحلسصم تناك
بناج ¤إا لزعلا ةحلسصÃ ةرسسأ’ا ددع ‘ روغسش ليجسست ” امك
ةي’و تلجسس دقو اذه ،تايفولا ددع ‘ كلذك سضافخنا ليجسست
تاباسصإ’ا عوم‹ لسصيل ةباسصإا14 سسمأا لوأا موي ءاسسم فيطسس
’و ،اندÓبب ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم9942 ¤إا ةي’ولا ىوتسسم ىلع
نم ةمسصاعلا رئاز÷ا دعب ةيناثلا ةبترŸا لت– فيطسس ةي’و لازت

.ينطولا ىوتسسŸا ىلع تاباسصإ’ا ددع ›امجإا ثيح
Œلوأا دهسش فيطسس ةي’ول ةحسصلا ةيريدم رقم نأا ¤إا ةراسشإ’ا رد

ةيمومعلا ةحسصلا عاطق لامع اهمظ-ن ة-ي-جا-ج-ت-حا ة-ف-قو سسمأا
‘ رظنلا ةداعإاو مهب لفكتلاب راو◊ا باوبأا حتف ةرورسضب ةبلاطملل

.ةي’ولا اهدهسشت يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا Òيسست ةقيرط
جلسصل ىسسيع ^
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فانئتضسأ نم لوألأ مويلأ رأوطأأ لÓخو ^
ةمكfi اهيف تلضصف ي-ت-لأ ة-ي-ضضق-لأ هذ-ه
قباضسلأ ليرفأأ —افلأ مو-ي د-مfiأأ يد-ي-ضس
مهتلأ لك ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدŸأ ركنأأ
861 هكÓتمأ بذ-ك ثي-ح ه-ي-لإأ ة-بو-ضسنŸأ

Úب ام ةداف-ت-ضسأ رأر-ق52و يكن-ب با-ضسح
ر-مألأ أذ-ه نأأ أزÈم تأرا--ق--عو ق--ق--ضش
.ةضضfi ةيضسايضس هعفأودو مخضضم
ماظنو طيfi يأأ ةباضصعلأ نأأ فÎعأ امك

ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباضسلأ سسيئرلأ مكح
امك هنكل ةÒطخ رومأأ ذيفن-ت ه-ن-م أو-ب-ل-ط

ا-ي-لا-غ ن-م-ث-لأ ع-فدو كلذ سضفر فا--ضضأأ
نع ةفاحضصلل هحيرضصت بقع نأأ ¤أ أÒضشم
ةلم◊أو موجهلأ ةيأدب ةرأرضش تناك داضسفلأ
  .هتلئاع ىلعو هيلع ةضسرضشلأ
مه-ن-م تا-ه÷أ سضع-ب نأأ م-ه-تŸأ ف-ضشكو
›اغ ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ق-با-ضسلأ د-ئا-ق-لأ
تاباضسح ةيف-ضصت ط-طfl ذ-ف-ن Òضصق-ل-ب

كÈفŸاب هفضصو فلÃ هئانبأأ دضضو هدضض
ت– ةطر-ضشلأ زا-ه-ج ما-ي-ق بب-ضسب كلذو
بلط عم قيقحتلاب كأذ-نآأ م-ه-تŸأ ةدا-ي-ق

خأأ ةنبأ عم جأوزلاب بغر يذلأ Òضصقلب ل‚
.ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباضسلأ سسيئرلأ
سضيب-ت-ب ة-ضصاÿأ ة-ل-ئ-ضسألأ ى-ل-ع هدر ‘و
هذه لماه ىفن اضضيأأ هيف عباتŸأ لأومألأ
ةلجضسŸأ ةيراقعلأ تاكلتمŸأ نعو مهتلأ
نكضس ىÎضشأ هنأأ فضشك هتلئاع مضسأو همضساب

هنأاضشب لضصح ةرديح ‘ نكضسو Ò÷أ Òب ‘
وحد كأذنآأ ةيلخأدلأ ريزو ةق-فأو-م ى-ل-ع
.ةيلباق دلو
سضرأأ ةعطق ىل-ع ه-تزا-ي-ح-ب فÎعأ ا-م-ك
ةيلئا-ع سضرأأو ة-ن-ضس02 ذن-م ›أوا-ط-ضسب
ءأرزولاب هتقÓع نأأ حرضصو ناضسملت ةيلوب
مأÎحأ تا-قÓ-ع ي-ه ةلو-لأو Úق-با--ضسلأ

.مهنم تأزايتمأ يأأ اموي بلطي ⁄و لدابتم
نلولأ نأريزولأ ل-خد-ت سصو-ضصخ-ب ا-مأأ

د-م-حأأو لÓ-ضس كلاŸأ د-ب-ع Úق--با--ضسلأ
ةزابيت ةيلوب راقع ىلع لوضصحلل ىيحيوأأ

ي-ن-طو-لأ كرد-لأ د-ئا-ق نأأ ل-ما-ه حر--ضص
بيطلأ قباضسلأ لدعلأ ريزو ح-ن-م ق-با-ضسلأ
بعÓت كانه نأأ سساضسأأ ىلع تامولعم حول
حلاضصŸ حول بتك دقو ةيحÓفلأ يضضأرألاب

اهرودب تبت-ك ي-ت-لأ ة-يرو-ه-م÷أ ة-ضسا-ئر
ءاغلإأ نأاضشب لÓضس كلاŸأ دبع لوألأ ريزولل

.يضضأرألأ حنم
ىلع ينلاحأا ةقيلفتوب ديعسس

ةيفتاه ةŸاكÃ دعاقتلا
نمأÓل قباضسلأ ما-ع-لأ ر-يدŸأ ف-ضشك ا-م-ك
ديعضسلأ قباضسلأ سسيئرلأ قيقضش نأأ ينطولأ
ةطضسأوب دعاقتلأ ىلع هلا-حأأ ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب
Óغتضسم ةيروتضسد Òغ ةقيرط-بو ف-تا-ه-لأ
ةيروهم÷أ سسيئر سضرم لا-ق ا-م-ك كلذ-ب
نع راضسفتضسلأ لواح اŸ هنأأ أزÈم قباضسلأ
ةقيلفتوب ديعضس هن-م بل-ط ه-ت-لا-قإأ ع-فأود
.بوتكم نعط Ëدقت

 م ناوضضر ^

لمعلا ريزو ماهم يهني نوبت سسيئرلا
ةباينلاب هماهÃ وكيرك فلكيو

:رئاز÷ا ءاسضق صسل‹ فانئتسسا ةمكÙ ةديدج تاحيرسصت ‘ لماه

 ةيفتاه ةŸاكÃ ينلاقأا ةقيلفتوب ديعضس
اـــــــــــهتضضفر ةÒـــــــــــطخ روـــــــــــمأا ذـــــــــــيفنت يـــــــــــنم تـــــــــــبلط ةـــــــــــــباضصعلا  ^
Òضصقلب ›اغ اـــــــــــهءارو فـــــــــــقي ةرـــــــــــماؤوم وـــــــــــهو كÈـــــــــــفم يـــــــــــفلم  ^

قباسسلا صسيئرلا قيقسش نأا ةرم لوأل لماه يناغلا دب-ع ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل ق-با-سسلا ما-ع-لا ر-يد-م-لا ف-سشك
ةيروتسسد ريغ ةقيرطبو ةيفتاه ةملاكمب دعاقتلا ىلع هلاحأا ةقيل-ف-تو-ب د-ي-ع-سس صصا-خ-لا هرا-سشت-سسمو
ريسصقلب يلاغلا ينطولا كردلل قباسسلا دئاقلا اهءارو فقي ةرماؤومب هيف عباتملا يئاسضقلا فلملا افسصاو
صسيئرلا قيقسش تانب دحأا نم جاوزلا هنبا بلط نأا دعب هلجن عم قيقحتلاب ينطولا نمألا زاهج ماق يذلا
ةريطخ رومأا ذيفنت هبسصنم مكحب هنم تبلط ةباسصعلا نأا فرتعا امك ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع عولخملا
.كلذ صضفر هنكل

,نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ىهنأأ
دأؤوف يقوضش دم-حأأ ما-ه-م ،ءا-ع-برألأ سسمأأ

لم-ع-ل-ل أر-يزو ه-ت-ف-ضصب ،ف-ضسو-ي ق-ضشا-ع
ام بضسح ،يعامتجلأ نامضضلأو ليغضشتلأو
‘ ءاجو.ةيروهم÷أ ةضسائرل نايب هب دافأأ
دبع ديضسلأ ،ةيروهم÷أ سسيئر  نأأ نايبلأ
ا-مو-ضسر-م  ،سسمأأ  ،ع-قو ،نو-ب--ت د--يÛأ
دأؤوف يقوضش دمحأأ ما-ه-م ءا-ه-نإأ ن-م-ضضت-ي

لم-ع-ل-ل أر-يزو ه-ت-ف-ضصب ،ف-ضسو-ي ق-ضشا-ع
فلكو ،يعامتجلأ نام-ضضلأو ل-ي-غ-ضشت-لأو
ينطولأ نماضضتلأ ةريزو ةيروهم÷أ سسيئر
و-ك-ير-ك ر-ثو-ك ةأأرŸأ ا-يا--ضضقو ةر--ضسألأو
ليغضشت-لأو ل-م-ع-لأ ر-يزو ما-هÃ ما-ي-ق-لا-ب

فيضضي ،ةباينلاب ي-عا-م-ت-جلأ نا-م-ضضلأو
.ردضصŸأ سسفن

 م .ناوضضر  ^

يضساق تيآا فضصنم يفحضصلا نع جارفإلا
روضصŸاو جرıاو

يفحضصلأ نع جأرفإلأ ،ءاعبرألأ ،سسمأأ ”
نا-ضضمر جرıأو ،ي-ضسا-ق تيآأ ف-ضصن--م
دعب ،Êاضسح فضسو-ي رو-ضصŸأو ،Êو-م-حر
عدوأ د-قو.تقؤوŸأ سسب◊أ م-ه-عأد-يإأ
لوأأ تقؤوŸأ سسب◊أ ة-ثÓ-ث-لأ نو-م-ه-تŸأ

ىدل ق-ي-ق-ح-ت-لأ ي-ضضا-ق ن-م ر-مأا-ب سسمأأ
fiعم لمعلأ ةمهتب ،سسيأر دأرم رئب ةمك

سسنأرف““ ةانقب رمألأ قلعتيو ،ةيبنجأأ ةانق
.سصيخرت نودب ““42

و.ق ^

ر-ئأز÷أ ‘ ي-ك-ير-مألأ Òف-ضسلأ ثح-ب ^
ينطولأ ءانبلأ ةكرح سسيئرو رضشوريد نوج
ءا-ع-برألأ سسمأأ ة-ن-ير-ق ن-ب ردا-ق-لأ د-ب-ع

flةيميل-قإلأ ثأد-حألأو ا-يا-ضضق-لأ ف-ل-ت
ةيلودلأ تاقÓعلأ لبقتضسم ¤إأ ةفاضضإلاب

اهدهضش يتلأ ة-ي-ح-ضصلأ ة-مزألأ ر-ثإأ ى-ل-ع
نايب لا-قو.انوروك ةحئاج د-ع-ب ⁄ا-ع-لأ

دبع اهضسيئر ““ نأأ ين-طو-لأ ءا-ن-ب-لأ ة-كر◊
ةيفتاه ةŸاكم سسمأأ ىقلت ةنيرق نب رداقلأ

ةيكيرمألأ ةدح-تŸأ تا-يلو-لأ Òف-ضس ن-م
.““رضشوريد نوج رئأز÷اب
ةŸاكŸأ لÓخو ““ هنأأ نايبلأ تأذ حضضوأأو
نع يكيرمألأ Òف-ضسلأ بر-عأأ ة-ي-ف-تا-ه-لأ
ةكر◊أ رظن ةهجو ىلع فرعتلأ ‘ هتبغر

““ تنا-ك ثي-ح ““ا-يا-ضضق-لأ ن-م د--يد--ع ‘
ن-ع ن-ل-ع-م و-ه اÃ ة-ح-ضضأو تا-با--جإلأ
ةحاضسلأ ىدل ةفورعم فقأوم نم ةكر◊أ
.““ةينطولأ

لوح ةكر◊أ سسيئر رضسفت-ضسأ ه-ت-ه-ج ن-م
سضع-ب ن-م ي-ك-ير-مألأ Òف--ضسلأ ف--قو--م
اهل يتلأو ةيميل-قإلأ ثأد-حألأو ا-يا-ضضق-لأ

ةيفيك أذكو يموقلأ نمألاب ةرضشابم ةقÓع
يرئأز÷أ يج-ي-تأÎضسلأ رأو◊أ ر-يو-ط-ت
ةيضسائرلأ تاباختنلأ Òضس نع ي-ك-ير-مألأ
تاقÓعلأ لبقتضسمو ةمداق-لأ ة-ي-ك-ير-مألأ
.انوروك ةحئاج دعب ةيلودلأ

ر كلام ^

امهنيب ترج ةيفتاه ةملاكم لÓخ نم
اياضضقلا ناثحبي يكيرمألا ريفضسلاو ةنيرق نب

انوروك ةحئاجو ةيميلقإلا

 ءارزولا تارسشعو براوسشوب ىيحيوأاو لÓسس قحÓت ىرخأا مهت ‘

fiأا يديضس ةمكfiفانيلوك““ ةلئاع داضسف فلم ةرم لوأل حتفت دم““ 

راعرع نامحر-لأ د-ب-ع ءأو-ل-لأ فر-ضشأأ ^
ىلع ءاعبرألأ سسمأأ ينطو-لأ كرد-لأ د-ئا-ق
أد-ئا-ق د-مÊ fiأرد د-يـــق-ع-لأ بي-ضصن--ت

افلخ ةنيطنضسقب ينطولأ كرد-ل-ل ا-يو-ه-ج
مضسأرم ت“ ثيح يحتف Êأرقم ديقعلل
ةضسماÿأ ةيوه÷أ ةدايقلأ رقÃ بيضصنتلأ
روضضحب ،ةن-ي-ط-ن-ضسق-ب ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل
 .ةيركضسعلأ تاطلضسلأ
هذهب ينطولأ كردلأ د-ئا-ق ءأو-ل-لأ ىد-بأأو
لك Ëدقتل دأدعتضسلأ ل-ما-ك ““ ة-ب-ضسا-نŸأ
ديد÷أ يوه÷أ دئاق-ل-ل د-ن-ضسلأو م-عد-لأ
ةيوه÷أ ةدايقلأ تأدحو دأرـفأأ عيمج رمأأو
ةنيط-ن-ضسق-ب ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ة-ضسماÿأ
لكب هماهم ءأدأأ ىل-ع ه-ت-نا-عإأو ه-ت-عا-ط-ب

.““ةنامأأو قدضص
لجأأ نم ةضصرفلأ راعرع ءأوللأ لغتضسأ امك

تاهيجوتلأو تاميلعتلأ نم ةلمج ءأدضسإأ ““
ا-ه-عأو-نأا-ب تأد-حو-لأ ف-ل-تfl ةدا-ق ¤إأ
كردلل ةضسماÿأ ةيوه÷أ ةدايقلل ةعباتلأ
دوه÷أ ةفعاضضم ىلع اهيف مهّثحي ينطولأ

ىتضشب مأرـجإلأ ى-ل-ع ءا-ضضق-لأ ل-ي-ب-ضس ‘
.““هعأونأأ

لمعلأ م-ئا-عد ز-يز-ع-ت ““ ى-ل-ع د-كأأ ا-م-ك
ةقثلأ ةقÓع د-ي-طو-ت ة-ي-مأز-لإأو يرأو÷أ
مهتائف فلتخÚ ÃنطأوŸأ عم لضصأوتلأو
و-ه ن-طأوŸأ نأأ را-ب-ت-عا-ب م-ه-ح-ئأر-ضشو
نوضصو هنمأأ قيق– ‘ يقيق◊أ كيرضشلأ

تاكلتمŸأ ىلع ظاف◊أو نطو-لأ ة-مÓ-ضس
ديق-ت-لأ ل-ظ ‘ أذ-هو ة-ضصاÿأو ة-ما-ع-لأ
يلحتلأ عم ةمظ-نألأو Úنأو-ق-لا-ب مرا-ضصلأ
قÓ-خألأو ة-ي-ما-ضسلأ ة-ي-ن-طو-لأ م-ي-ق-لا-ب
ر كلام ^ .““ةعيفرلأ ةيركضسعلأ

ةرم لوأل دمfiأأ يديضس ة-م-كfi ح-ت-ف-ت-ضس ^
ةو-خإلأ دا-ضسف ف-ل-م مدا-ق-لأ توأأ91 خيرات-ب
رداقلأ دبعو قراطو Ëركو اضضر مهو فانيلوك
تد-ب-ك ة-ل-ي-ق-ث دا-ضسف ا-يا-ضضق ‘ Úطرو-تŸأ
.تأرلودلأ ÒيÃÓ رئاضسخ ةيمومعلأ ةنيزÿأ
Úقباضس ÚلوؤوضسŸ ىرخأأ داضسف مهت قحÓت امك

ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباضسلأ سسيئرلأ ماظن ‘
ىيحيوأأ دمحأأ Úقباضسلأ Úلوألأ نيريزولأ مهنم
برأوضشوب مÓضسلأ دب-عو لÓ-ضس كلاŸأ د-ب-عو
.Úقباضسلأ ءأرزولأ تأرضشعو
لا-جر زر-بأأ د-حأأ فا-ن-ي-لو-ك ةو-خإلأ ع-با-ت-يو
أدج ةضصاخ تاقÓع مهطبر-ت يذ-لأ لا-م-عألأ
ةقيلفتوب زيزعلأ دبع عولıأ سسيئرلأ ةلئاعب

ديدع سصخت داضسفلاب ةلضص تأذ مهت ةدع ‘
لاغضشألأو ةيئاŸأ درأوŸأ اه-ن-م تا-عا-ط-ق-لأ
تلا--ضصتلأو ة--عا--ن--ضصلأو ة--ي--مو--م---ع---لأ
ذوفنلأ لÓغتضسأ اهنم ةثيد◊أ تايجولونكتلأو

ءافو-لأ مد-عو تأزا-ي-ت-مأو تأرا-ق-ع ل-يو–و
عيراضشم زا‚أ دنع ةيدقاع-ت-لأ تا-مأز-ت-للا-ب

““ ة-ل-ئا-ع-لأ ة-كر--ضش فر--ط ن--م ة--ي--مو--م--ع
ديدع ةيضضقلأ هذه ‘ عباتي امك.““يضس.يج.وك
عولıأ سسيئرلأ ماظن ‘ Úقباضسلأ ÚلوؤوضسŸأ

كلاŸأ دبع Úقباضسلأ نلولأ نأريزولأ مهنم
ءأرزو-لأ تأر-ضشعو ى-ي-ح-يوأ د-م--حأو لÓ--ضس
ىده ةقباضسلأ ديÈلأ ةريزو م-ه-ن-م Úق-با-ضسلأ

رافلأ م-ه-تŸأ ة-عا-ن-ضصلأ ر-يزو أذ-كو نو-عر-ف
د-يد-عو برأو-ضشو-ب مÓ-ضسلأ د-ب-ع ا-ضسنر--ف--ب
ةنيزÿأ تضسضسأات امي-ف Úق-با-ضسلأ Úلوؤو-ضسŸأ
.يونعم فرطك ةيمومعلأ
ح-نÃ ة-ي-ضضق-لأ هذ-ه دا-ضسف ع-ئا-قو ق-ل-ع-ت-تو
فانيلوك ةلئاع-ل ةرÈم Òغ ة-ي-لا-م تأزا-ي-ت-مأ
زيزعلأ دبع قباضسلأ سسيئرلأ نم أدج ةبرقŸأ
ةموكح دهع ‘ اهؤوافعإأ ” ثيح ةق-ي-ل-ف-تو-ب
ةراضسخ نم ىيحيوأأ دمحأأ قباضسلأ لوألأ ريزولأ

تأرأرق ىلع ءانب رانيد نويلم57 قوفت ةيلام
رامثتضسÓ-ل ي-ن-طو-لأ سسلÛأ ا-هرد-ضصأأ نا-ك
سصضصخ يذ--لأ ،9102 يفناج رهضش د-ق-ع-نŸأ
ةلئاعل عورضشم Èكأأو مهأأ مييقت ةداعإأ ةضسأردل
رمألأ قلعتيو لج-ي-ج ة-ق-ط-ن-م ‘ فا-ن-ي-لو-ك

Ãضسكت عنضصÒ تويزلأ روذب.
لامعأأ لاجر لوأأ فانيلوك ةوخإلأ ناك ةراضشإÓل
سسب◊أ مهعأديأ ” ةق-ي-ل-ف-تو-ب م-ك-ح ما-ظ-ن
كأر◊أ م--ضضخ ‘9102 ل-ير--فأأ ‘ تقؤوŸأ
لتراكلأ هوجو ةفاك كلذ دعب مهعبتو يبعضشلأ
سسيئرلاب رمألأ قلعتيو ةقيلفتوب ماظنل ›اŸأ
دأدح ىلع تاضسضسؤوŸأ ءاضسؤور ىدتنŸ قباضسلأ
ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأو توكحط نيدلأ يfiو
كافوضس عم‹ كلامو بأربر دعضسي لاتيفيضسل

لا-م-عألأ لا-جر ن-م م-هÒغو يŸو--ع دأر--م
.ماعلأ لاŸأ بهنو داضسف اياضضق ‘ ÚطروتŸأ

م ناوضضر ^

ةديد÷ا ةينوناقلا صصوسصنلا نع فسشكي لدعلا ريزو

 ةيبطلا مقطألا ىلع نيدتعملل مادعإلاو نجضس ةنضسÚ 02ب ماكحأا
تايفضشتضسŸا ¤إا ءودهلاو ةنيكضسلا ةداعإاب دهعتت ةلودلا^

ةمراضص ةديدج ةينوناق سصوضصن قيبطت ““ ¤إأ ءوجللأ ةموك◊أ تررق ^
مأدعإلأو ةنضس02 ةدŸ نجضسلأ Úب ام حوأÎت ةيئاضضق ماكحأأ ىلع سصنت

.““تايفضشتضسŸأ ‘ ةيبطلأ مقطألأ ىلع نيدتعŸأ دضض
لاحفتضسأ بقع دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ةدايقب ةموك◊أ تأا÷و

ذنم تمقافتو تايفضشتضسŸأ لخأد ةيبطلأ مقطألأ ىلع ءأدتعلأ ةرهاظ
دأرفأأ نم ديدعلأ ءأدتعأ ليجضست ”و دÓبلأ ‘ ““انوروك““ سسوÒف راضشتنأ

ثثج ميلضست مهضضفرل ÚلوؤوضسŸأو ءابطألأ ىلع ءابولأ اياحضض تÓئاع
.نفدلأ ةيلمع لجأأ نم اهب لومعŸأ تأءأرجإلاب مهتيأرد مغر مهيوذ
‘ ءاثÓثلأ ءاضسم يتامغز مضساقلب ما-ت-خألأ ظ-فا-ح لد-ع-لأ ر-يزو لا-قو
نم لك عم أدد‹ حماضستت نل ةلودلأ““ نأأ يمومعلأ نويزفلتلل حيرضصت
عباتو ““تابوقعلأ ىضصقأل سضرعتيضسو ةيبطلأ مقطألأ دأرفأأ ىلع يدتعي
انوروك ةحئاج لأوز دعب ىتح قبطتضس ةديد÷أ ةي-نو-نا-ق-لأ سصو-ضصن-لأ““
.““ةرهاظلأ هذه لاحفتضسل دح عضضول
ةنضس02 ةدŸ ن-ج-ضسلأ Úب ا-م حوأÎت-ضس ما-ك-حألأ ““ نأأ ي-تا-م-غز د-كأأو
اهلامعلو اهل ببضستيو تايفضشتضسŸأ مقطأأ ىلع يدتعي نم لكل مأدعإلأو

.““ةافولأ وأأ ةÁدتضسم ةهاع وأأ حورج ‘
‘ لمعلاب ءانثتضسأ نود ةحضصلأ يينهŸ حمضسي نوناقلأ أذه““ نأأ فاضضأأو

ةيدضس÷أ تأءأدتعلأ لك نم Úيمfiو لابلأ يحاترمو ةيداع فورظ
سشي÷أ بناج ¤إأ فقت نأأ ةلودلأ بجأو ““ نم هنأأ افيضضم ““ ةيظفللأو
هب ر“ يذلأ يحضصلأ فرظلأ أذه ‘ ةضصاخ ةليبنلأ هتمهم ‘ سضيبألأ
ةضسائرب عمتÛأ ءأرزولأ سسل‹ ناكو.““ءابولأ يضشفت ءأرج رئأز÷أ
عورضشم ىلع يضضاŸأ د-حألأ قدا-ضص د-ق نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع سسي-ئر-لأ

نأأ ىلع تأءأدتعلأ نم يبطلأ كلضسلأ ةيامحب قلعتم نوناقل يديه“
ماكحألاب ةقلعتŸأ ةينوناقلأ سصو-ضصن-لأ حأÎقا-ب لد-ع-لأ ةرأزو ل-ف-ك-ت-ت
ةÒخألأ ةدŸأ نطولأ تايفضشت-ضسم ن-م د-يد-ع-لأ تد-ه-ضشو.ةيئاضضقلأ
دمfi) ىفضشتضسم ريدم مأدقإأ دح تلضصو ةيبطلأ مقطألأ ىلع تأءأدتعأ
قباطلاب عقأولأ هبتكم ةذفان نم هضسفنب ءاقلإلأ ىلع ةريوبلاب (فايضضوب
““انوروك““ سسوÒفب ‘وتم لهأل ءأدت-عأ ن-م ا-بور-ه ى-ف-ضشت-ضسم-ل-ل لوألأ

حورجو سضوضضرب بيضصأأ ثيح مهضسفنب اهنفدل ةث÷أ مهميلضستب هوبلاط
ر كلام ^.زفقلأ دعب

ةنيطنسسقب ينطولا كردلل ايوهج ادئاق دمحم ينارد ديقعلا بيسصنت

لجأا نم دوهجلا ةفعاضضمل وعدي راعرع ءاوللا
مارجإلا ىلع ءاضضقلا

 ىوكسش ميدقتو ةيسضرألا ىلإا لوخدلا صصخسش لكل حمسسي
ةمدÿا زيح ةينوÎكلإلا ةباينلا لوخد نع نلعت لدعلا ةرازو
Ëدقتل ةديد÷أ ةينوÎكلإلأ ةيضضرألأ لوخد نع ءاعبرألأ سسمأأ لدعلأ ةرأزو تنلعأأ ^
لامك ةلأدعلأ ةنرضصعل ماعلأ ريدŸأ حضضوأأو .ةمدÿأ زيح دعب نع ÚنطأوŸأ ىواكضش
.اينوÎكلإأ ةبأینلأ مامأأ ةضضیرعو ىوكضش Ëدقت يونعمو يعيبط سصخضش لكل نكÁ هنأأ ،ونرب
أذهل ةضصضصıأ ةينوÎكلإلأ ةبأینلأ ةیسضرأأ ¤إأ جولولاب ةينوÎكلإلأ ىوكضشلأ Ëدقت متيو
ةناخ ىلع رقنلأ متي كلذ دعب .لدعلأ ةرأزول ةينوÎكلإلأ ةبأوبلأ Èع ةحاتŸأو سضرغلأ
ىوكضشلأ هذه ليو– متيو ،دعب نع ةضضیرع وأأ ىوكضش لیجضست ةرامتضسأ ءلمو ىوكضش لیجضست
سسلÛاب ماعلأ بئانلأ وأأ ةمكÙاب ةيروهم÷أ ليكو ءأوضس ةباينلأ لث‡ ¤إأ ةيلآأ ةفضصب
تأءأرجإلأو ىوكضشلأ لآاÃ ينعŸأ مÓعإأ م-ت-يو .بضسا-نŸأ ءأر-جإلأ ذا-خ-تل ي-ئا-ضضق-لأ
ةباينلأ ةيضضرأأ Èع كلذو ةباينلأ ل-ث‡ فر-ضصت د-ع-ب ا-هذا-خ-تأ بو-ل-طŸأ وأأ ةذ-خ-تŸأ
.ÊوÎكلإلأ هديرب وأأو (SMS) ةÒضصق ةيضصن ةلاضسر Èع أذكو ،ةينوÎكلإلأ

بلاطوب ةراسس ^



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه1441ةج◊ا وذ9ـل قفوŸا م0202ةيليوج03 سسيمÿاينطو4

ح-ير-شصت ‘ ةدا-ع--شس ا--ي--ند ن--ب لا--قو ^
يتلا مان-غلا سسوؤور دد-ع نا، ““ر-ج-ف-لا»ـل
نويلم2 يدعتت نل ماعلا اده اهرحن متيشس
ىلع Òبك لكششب ترثا ةحئا÷ا نل ،سسار
اوررشضت نيذلا لامعلا نم Òثكلا ليخادم
نم ديدعلا فقو-تو ،ر-ج◊ا ة-ي-ل-م-ع ن-م
او-نا-ك ي-ت-لا ة-يدا-شصت-قلا تا--طا--ششن--لا
  . اهنم نوقزÎشسي
قاوشسا قلغ رار-ق نا ،ثد-ح-تŸا فا-شضاو
‘ اهراعشسا عافترا ‘ مهاشس ةيششاŸا عيب

جد فلا01 ب تردق ةدايز-ب د-ي-ع-لا اذ-ه
طاقن نل ، ةيششاŸا نم ةدحاولا سسارلل
كلهتشسŸا دجو ›اتلا-بو تشصل-ق-ت ع-ي-ب-لا
نم ديعلا ةيحشضا ءارشش ىلع È‹ هشسفن
‘ ببشست ام وهو ،ةدودfi تfiÓو نكاما
نا بنا-ج ¤ا ، ة-ي-ششاŸا را-ع-شسا عا-ف--ترا

¤ا اولقنتي ⁄ ةيب-ه-شسلا تا-يلو-لا Úلاو-م
ببشسب ق-با-شسلا-ك ع-شساو ل-ك-ششب تا-يلو-لا
يأا يدافتل مهل سصيخÎلا مدعو ةحئا÷ا

ةجيتن ÚلاوŸا Úب سسوÒفلا لاقتنا ىودع
  . دعابتو ةياقولا Òبادت ماÎحا مدع
ةيعم÷ا سسيئر ف فيشضي امك اده يتأاي
‘ ، ةرطايبلا و Êاوي◊ا جاتنإÓل ةينطولا
ةيرئاز÷ا ةيششاŸا هيف يقبت يذلا تقولا
بشسح ،يبرعلا برغŸا ‘ ةي-ششا-م ي-ل-غا
هريدت يذلا يرطيبلا ءاشضفلا نم ريراقت
Êاو-ي◊ا جا-ت-نإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع--م÷ا
عافترا نم مغرلاب هنا ادكؤوم ، ةرطايبلاو

ةيرئاز÷ا ةيششاŸا اشضيا يقب-ت ا-هرا-ع-شسا
ءارم◊ا موحللا عاونا لشضفاو نشسحا نم

اهنمو اهقادمو اهتدو÷ يبرعلا نطولا ‘
خ-ي-ششلا يد-ي-شس دلوأل ءار-م◊ا ة-لÓ-شسلا

Ãةماعنلاو سضيبلا نم ة-ي-ب-ه-شسلاا ق-طا-ن
  . اهÒغو

ةرازو نأا ،ا--ن--ثدfi د--كا نأا---ششلا تاذ ‘
اذه تدنج ةيفيرلا ةيم-ن-ت-لا و ة-حÓ-ف-لا
سصاوÿا ةرطايبلا نم يرطيب0002 ديعلا
و حباذŸا ىوتشسم ىلع لمعل-ل نو-ما-ع-لاو
و ةيحÓفلا تادحولا و ةيحشصلا بتاكŸا
رحنلا ىلع رهشسلل ،ةيرطيبلا تايششتفŸا
تاءار-جإÓ-ل مرا-شصلا ماÎحلاو ي-ح-شصلا
    .91-ديفوك نم ةيئاقولا

نا ةدا-ع-شس ا-ي-ند ن-ب لا-ق قا-ي-شسلا تاذ ‘
سضارملا نم ةيلا-خ ما-ع-لا اد-ه ة-ي-ششا-م

،ليوهت يل يعاد لو ة-م-ي-ل-شسو ة-ي-ح-شصو
طور--شش ماÎحا ةرور--شض ى--ل--ع ادد--ششم
لÓخ رحنلا ةيلمع ةليط ةيحشصلا ةياقولا

لاقتنا يداف-ت-ل كرا-بŸا ى-ح-شضألا د-ي-ع
ةرورشض ى-ل-ع اد-كؤو-م ،91-ديفوك ىود-ع
دعبو لبق رحن-لا تاودأا Òه-ط-تو م-ي-ق-ع-ت
91-ديفوك ىودع يدا-ف-ت-ل ،لا-م-ع-ت-شسلا
دعابتلاو ةيقاولا ةع-ن-قألا ءاد-ترا ا-ه-م-هأا
و نكامألا ميقع-تو Òه-ط-تو ي-عا-م-ت-جلا
و تاودأا لدابت نم رذح و .حبذلا تاودا

ىودع لاقتنا ¤إا يدؤوي ا‡ حبذلا تادعم
طورششب ديقت-لا-ب ى-شصوأا ا-م-ك ،سسوÒف-لا
لخاد اميشس يحاشضألا ءانتقا دنع ةفاظنلا
بوجو عم ةشصخرŸا و ةدتعŸا عيبلا طاقن
ميقعتلا داوم ىلع تاءاشضفلا هذه رفوتت نا
    . Òهطتلا و

  صسانيا .م^

ي-ب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا ل--خد--ت ^
ريزولا ىد-ل فÓ-خ ن-ب ر-شضÿ ي-ن-طو-لا
ةذ-تا-شسألا ف--ي--ظو--ت سصو--شصخ--ب لوألا
ي-تدا-ه-شش ى-ل-ع Úل--شصا◊ا Úلا--ط--ب--لا
  .ÎشسيجاŸاو هاروتكدلا
ةذتاشسألا فيظوت لوح يباتك لاؤوشس Èعو
ي-تدا-ه-شش  ى-ل-ع Úل-شصا◊ا Úلا--ط--ب--لا
، فÓخ نب راششا ÒتشسجاŸاو هاروتكدلا
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا عاطق Èتعي

يلع Úعتي يتلا ةمهŸا تاعاطقلا مهأا نم
يذلا عاطقلا وه هنأل هب مامتهلا ةلودلا
Òشست ماهم اهيلإا لكوت يتلا ةبخنلا نوكي
›ا فشض ،تلاÛا ىتشش ‘ ةلودلا نوؤوشش
ثح-ب-لا Òشسي يذ-لا عا-ط-ق-لا و-ه--ف كلذ
جولولا نم هلÓخ نم اننكÁ يذلاو يملعلا
ع-ي-م-ج ‘ ة-ث-يد◊ا ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ¤ا
  .تلاÛا
ر-خز-ت ر-ئاز÷ا نأا فÓ--خ ن--ب ح--شضواو
يهو تلاÛا عيمج ‘ ةبخنو تاءافكب

يتلا تادا-ه-ششلا ى-ل-عأا ى-ل-ع ة-ل-شصح-ت-م
اهنم ةشصاخ ةيرئاز÷ا ةعما÷ا ا-ه-ح-ن“
يتلاو ÒتشسجاŸاو هارو-ت-كد-لا ي-تدا-ه-شش
لجأا نم ة-ل-ئا-ط لاو-مأا ر-ئاز÷ا تق-ف-نا
‘ اهتاÈخ نم ةدافتشسلا فدهب اهنيوكت

اهنأل يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا لا‹
هيلع زكترت يت-لا سسا-شسألا ر-ج-ح ل-ك-ششت
‘ ةيعونلا ةزفقلا قيق– لجأا نم ةلودلا

كلذك قيق–و ةل-ما-ششلا ة-ي-م-ن-ت-لا لا‹
ديدششلا فشسأل نكلو ةمادتشسŸا ةيم-ن-ت-لا
ىلع ةلشصحتŸا ةينطولا ةب-خ-ن-لا هذ-ه نأا
ةÒبك ةاناعم Êاعت هاروتكدلا و ÒتشسجاŸا
Êوناق Òغلا لÓغتشسلاو سشيمهتلا ل-ع-ف-ب

هذه ولما-ح-ف تا-ع-ما÷ا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
بلغأا ‘و ة-لا-ط-ب-لا نو-نا-ع-ي تادا-ه-ششلا
ة-ف-شصب تا-ع-ما÷ا م-ه-ل-غ-ت--شست تلا◊ا
ةديهز ةرجأا نوشضاق-ت-ي Úت-قؤو-م ةذ-تا-شسأا
لشصحتيل لباقم نود لمعي مهنم سضعبلاو
لجأا ن-م سسيرد-ت-لا ةدا-ه-شش ي-ل-ع ط-ق-ف
  . فيظوتلا ةقباشسم ‘ اهب ةكراششŸا
ةئفلا هذه سشيمه-ت نا فÓ-خ ن-ب Èت-عاو
يتلا ةيم-ل-ع-لا تادا-ه-ششلا ى-ل-عأل ة-نا-ها

لث“ ثيح ةيرئاز÷ا تاعما÷ا اهحن“
انتاع-ما-ج ‘ Úت-قؤوŸا ةذ-تا-شسلا ة-ب-شسن
”0202-9102 ةيعما÷ا ةنشسلا يفف ،04%
روط ‘ ذا-ت-شسا0006 ن-م د-يزأا ءا--شصحإا
يلع مهليشص– دعب اميف متي-ل هارو-ت-كد-لا

املع ةلاطبلا قوشس ‘ مهب جزلاو مهتاداهشش
تايجاح ةيبلتل اشصيشصخ مهنيوكت ” مهنأا
ةفشسؤوŸا ةقيق◊ا ي-ه هذ-هو تا-ع-ما÷ا
  . انتاعماج اهنم Êاعت يتلا ةÒطÿاو
مويلا ةعبتŸا فيظوتلا ةشسايشس نإا  حشضواو

ر-ير– ‘ ح-ششلا ى-ل--ع ة--ي--ن--بŸا ي--هو
ةدا--ه--شش ة--ل--م--ح عا--شضخاو بشصا--نŸا
ةينطو ةقباشسم  ¤ا هاروتكدلاو ÒتشسجاŸا
لماك دشسب حمشست ل ةشسا-ي-شس ف-ي-ظو-ت-ل-ل
فر-ط ن-م ا-ه-ن-ع ÈعŸا تا-جا-ي-ت--حلا
ةذ-تا-شسألا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف تا--ع--ما÷ا
ةرهاظ مقافت نم ديز-ت ي-هو Úي-ع-ما÷ا
تاعما÷ا ‘ عشضولا مزؤوتو ةبخنلا ةلاطب

›اعلا ميلعتلا ةيعونب قلعتي امي-ف ة-شصا-خ
يششفت ىل-ع ع-ج-ششتو ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لاو

بشصانŸا ح-ن-م ‘ ة-ي-بو-شسÙا ةر-ها-ظ
  .اذهلو ةحوتفŸا

هتناكم يملعلا ثحبلا ديعي نأا لجأا نمو
لوقي- بجو يقيق◊ا هاوتشسمو ة-ي-ل-شصألا
رششابŸا فيظوتلا ¤ا عوجرلا - فÓخ نب
تايجاح دشسل ةينونا-ق ة-ي-لأا-ك ه-شسير-ك-تو
Úناوقلا ليعفت قيرط نع نوكيو ةعما÷ا
ةئفلا هذهل نمشضت يتلا لوعفŸا ةيراشسلا
در-جÃو ر-ششا-بŸا ف-ي-ظو--ت--لا ‘ ق◊ا

‘ لثمتŸا يملعلا لهؤوŸا ىلع مهلشص–
هاروت-كد-لا ةدا-ه-شش و Òت-شسجاŸا ةدا-ه-شش
-89 مقر يذيفنتلا موشسرملل ا-ق-فو اذ-هو
دعب هاروتكدلا ‘ نيوكتلاب ق-ل-ع-تŸا452
191 رار-ق-لا تا-ي-شضت-ق-م اذ-كو جرد--ت--لا
2102-70-61 خيراتب ةيشصولا نع رداشصلا
روطلا ‘ نيوك-ت-لا ة-ي-ف-ي-ك دد-ح-ي يذ-لا
ةداه-شش ى-ل-ع لو-شص◊ا ل-جأا ن-م ثلا-ث-لا
نم08 ةداŸا ›ا ةفا-شضإلا-ب هارو-ت-كد-لا
نونا-ق-لا ن-م-شضتŸا30-10 نو-نا-ق--لا
رداشصلا ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يشساشسلا
فÎعت يت-لا6002 ةيليو-ج61 خيرات-ب

يوذل رششابŸا فيظوتلا ةيناكمإاب ةحارشص
تا-شسشسؤوŸا ىد-ل سصشصخ-تŸا ن-يو-ك-ت-لا
قبشس ام ىلع ءانب و      .ةشصتıاو ةلهؤوŸا
تاداهشش ىلع ÚلشصحتŸا فاشصنإلو ،هركذ
ةبخن نولثÁ مهو ÒتشسجاŸاو هاروتكدلا
تاءارجلا  نع فÓخ نب لءاشست ، نطولا
اهذاختا لولا ريزولا يوني يتلا ةينوناقلا

ةباثÃ نوكت ي-ت-لاو ل-جا-ع-لا بير-ق-لا ‘
ي-ت-لا ة-يرذ÷او ة-ل-جا-ع-لا تا-حÓ-شصإلا
›اعلا ميلعتلا عاطق لا‹ ‘ اهب مايقلل
فيظوتلا نامشض لجأا نم يملعلا ثحبلاو
هاروت-كد-لا ي-تدا-ه-شش ي-ل-ما◊ ر-ششا-بŸا
ةعما÷ا ة-ح-ل-شصŸ ة-مد-خ Òت-شسجاŸاو
تاءافكلا عبن-م Èت-ع-ت ي-ت-لاو ة-ير-ئاز÷ا
ةفرعŸا ¤ا جولولل ليبشسلا اذكو ةينطولا
هذهل افاشصنا اذهو ةثيد◊ا ايجولونكتلاو
ليشصحتلا ل-جأا ن-م تح-شض ي-ت-لا ة-ئ-ف-لا
تدجوو ةيملعلا اهترادج تتبثاو يملعلا
  .ةننقم ةلاطب ‘ مويلا اهشسفن

  ن.ح ^

:يزع ،انوروك تاباسصا عافترا لسصاوت ببسسب Óهسس نوكي نل هنإا لاق
  Úمداقلا ربوتكأا وأا Èمتبسس ةياهن عم نمازتيسس يعما÷ا لوخدلا

سسلÛا سسيئر ،يزع كلاŸا دبع عقوت ^
نأا ،““سسانك““ ›اعلا ميلعتلا ةذتاشسأل ينطولا
عم نمازتيشس مدا-ق-لا ي-ع-ما÷ا لو-خد-لا
ىلع Úمداقلا ربوتكأا وأا Èمتبشس رهشش ةياهن

يتلا ةيشصولا ةرازولا هيلا تبهذ ام سسكع
،مداقلا توأا32 لا ‘ نوكيشس هنأا تدكأا

تايلو ىلع يحشصلا رج◊ا سضرف ادقتنم
““انوروك““ ءابوب ةليلق تاباشصا تلاح فرعت
لÓخ ده-ششت ىر-خأا ى-ل-ع ه-شضر-ف مد-عو
نأا اد-كؤو--م ،Ìكأا تلا--ح ةÒخألا ةÎف--لا
لوح ةيق-ي-ق-ح ما-قرأا مد-ق-ت ل ة-مو-ك◊ا
  . سسوÒفلا
يفتاه لاشصتا ‘ كلاŸا دبع يزع راششأاو

““ا-نورو-ك““ ءا-بو را-ششت-نا““ نأا ““ر-ج-ف--لا““ ب
ادعبتشسم ،““رمت-شسم م-قا-ف-ت ‘ ر-ئاز÷ا-ب
لا ‘ مداقلا يعما÷ا لوخدلا ‘ عورششلا

ةرازولا هيلع تدكأا املثم مداقلا توأا32

لو-خد-لا نأا ن-ظأا ل““ ه-لو-ق--ب ة--ي--شصو--لا
توأا32 لا عم نمازتيشس مداقلا يعما÷ا
نوكيشس ›اتلابو Óهشس نوكي نل هنوك مداقلا

Úمداقلا ربوتكأا وأا Èمتبشس رهشش ةياهن عم
ماقرألا انحن“ ل ةموك◊ا نأا رابتعا ىلع
  .  ““91 ديفوك““ ب Úباشصملل ةيقيق◊ا
ةذتاشسأل ينطولا سسلÛا سسيئر حشضوأاو
نادلب كانه““ نأا ““سسانك““ ›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا

لوح تاشصوحف ةدعب اذه انموي ¤ا اوماق
رئاز÷اب ناك يأا ناكمإاب لهف ““انوروك““ ءابو
قايشسلا ‘ افيشضم ،““اهدد-ع ن-ع ف-ششك-لا
ÚنطاوŸا مÓعا مدعل ةيفافشش دجوت ل هنأا
، ءابولاب Úباشصمل-ل ة-ي-ق-ي-ق◊ا ما-قرألا-ب

Ìكأا سسوÒفلاب ÚباشصŸا ددع نا اÒششم
اÃ ةيلا◊ا ةموك◊ا عشسو-ب سسي-لو Òث-ك-ب
اذه Òي-شست ى-ل-ع ““ ة-ح-شصلا ر-يزو م-ه-ي-ف
يحشصلا رج◊ا سضرف اد-ق-ت-ن-م ،““ءا-بو-لا

تايلولا سضعب ىلع Óيل8 ةعاشسلا نم اءدب
ددع مرشصنŸا رهششلا لÓ-خ د-ه-ششت ي-ت-لا

متي ⁄ تقو ‘ ، اهب تاباشصلا نم ليلق
ةÒثك تاباشصا تفرع ىرخأا ىل-ع ه-شضر-ف
رج◊ا ““ نأا ىلع قايشسلا ‘ اددششم ،““اهب
يأا اهل تشسيل ىرخأا فادهأا هيدل يحشصلا

ةيادبلا ن-م رر-ق-ت ن-يأا ة-ح-شصلا-ب ة-قÓ-ع
رارغ ىلع اهب تايلولا سضعب ىلع هشضرف
ةعبرألا لÓ-خ تنا-ك ي-ت-لا ف-ل-ششلا ة-يلو
ءا-بو-لا ن-م ارر-شضت ل-قأا Òخألا ع-ي-با--شسأا
Úعو-ب--شسألا ‘ تلا--ح ثÓ--ث دو--جو--ب
‘ يحشصلا رج◊اب ةينعم يهو نيÒخألا
732 تد-ه-شش Ó-ث-م ترا-ي-ت ة-يلو نأا تقو

هب ةينعم Òغ يهو ةÎفلا سسفن لÓخ ةلاح
 .““لكششم كانه ›اتلابو

  ىفطسصم دي‹ ^

  ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓغتسسا ةسصخرب اديدنت ةينطو تاجاجتحا يف اوجرخ
  ةيراد’ا لامع’ا ةعطاقمب نوددهي تايوناثلا راظن

جر-ب ة-يلو-ب تا-يو-نا-ث-لا را-ظ-ن م-ظ--ن ^
ةيلوب ةيبÎلا يراششتشسم ةقفر  جيريرعوب
ةيريدم ماما تاجاجتحلا ¤وا ‘ ترايت
نازيلغ لك Èع ،سسما تعشسوتو ، ةيبÎلا
‘ رخا تايلو سضعبو ةشسب-تو Âا-غ-ت-شسمو
مامأا ةيجاج-ت-حا تا-ف-قو م-ي-ظ-ن-ت  را-طا

ةينطو ةفقوب ةعوبت-م ة-ي-بÎلا تا-ير-يد-م
عم ةينطولا ة-ي-بÎلا ةرازو ة-ق-ح-ل-م ما-مأا
ةشصخرب اديدنت اذهو  يشسردŸا لوخدلا
  .ةيطايتحلا مئاوقلا لÓغتشسا
د-ي-ع-شصت-ب تا--يو--نا--ث--لا را--ظ--ن دد--هو
لامعألا ة-ع-طا-ق-م Èع م-ه-تا-جا-ج-ت-حا
ل-م-ع-لا فا-ق-يإا-ب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل ،ة-يرادإلا
،Êوناقلا سصوشصنلل ماكت-حلاو سصخر-لا-ب
ةئفل ةيوناث ريدم ة-ب-تر-ب ة-ي-قÎلا ر-شصحو

‘ ةيلشصلا بشصانŸا ¤إا ةدوعلا عم راظنلا
  .مهبلاطŸ ةباجتشسلا مدع لاح
تاجاجتحÓل راظنلا جورخ بب-شس دو-ع-يو
سصوشصخ-ب ة-ي-بÎلا ةرازو تارار-ق  بب-شسب

Œةيوشست ‘ مهتيق-حأا-ب م-ه-ب-لا-ط-م ل-ها
اهتدح نم داز يذلاو ،ي-ن-هŸا م-هرا-شسم
فشسعتلا ““ راظ-ن-لا ن-ع ردا-شص نا-ي-ب ق-فو
نم ةرازولا فرط نم مهقح ‘ سسرامŸا

ت– ارخؤوم ماعلا Úمألا ة-ل-شسار-م لÓ-خ
ةيليوج22 ‘ ة-----------خرؤوŸا077 م-----قر
م-ئاو-ق-لا لÓ-غ-ت-شسا ة-ن-م--شضتŸاو.0202
ةيوناث ريدم بترب ةشصاÿا ة-ي-طا-ي-ت-حلا
اقرخ لث“ ي-ت-لاو ،9102 ةقباشسم ناونع-ب
قح لفكت يتلا ةينوناقلا سصوشصنلل احشضاو
ة-ير-مألا ن-م.Ú 73/83تداŸا ة---ي---قÎلا

ي-شسا-شسألا نو-نا-ق--لا--ب ة--شصاÿا.30/60
اخراشص اقر-خو ،ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ف-ي-ظو-ل-ل
يذلاو.21_491 يذ-ي-ف-ن--ت--لا مو--شسرŸا
  ““. طايتحلا مئاوق لÓغتشسا ةقيرط حشضوي
ءارجإا ¤ا ءو-ج-ل-لا ¤ا نو-ج-تÙا ا-عدو
ةبترب ليهأاتلا ىلع دامتعلاو ، يئانثتشسا

راظنل ةيولوألا ىط-ع-تو ة-يو-نا-ث-لا ر-يد-م
اهب ةيناديŸا مهتÈخو مهتياردل تايوناثلا
طورششلا نوفوتشسŸا ايجوغاد-ي-بو ا-يرادا
ةيقÎلا تاناحتما ميظ-ن-ت ة-ي-نا-ك-مإا ع-م،

Ãةيلخاد-لا تا-يو-نا-ث-لا ير-يد-م بشصا-ن
” ام رارغ ىلع، تايوناثلا راظنل ةينهŸا
تاناحتمل ةيزاÎحا تاءارجإا نم هميظنت
طشسوتŸا ميل-ع-ت-لا ةدا-ه-ششو ا-يو-لا-كا-ب-لا
  ن.ح ^   .ةيداع ةفشصبو

  :ةداعسس ايند نب ،سسوريفلا ىودع لاقتناو حبذلا تادعمو تاودأا لدابت نم رذح

رحن صصلقيسس ةيئارسشلا ةردقلا روهدت
 صسار نويلم2 ¤إا يحاسضأ’ا

  يبرعلا برغŸا ‘ ت’Óسس لسضفأاو نسسحأا دعت ةيلÙا ةيسشاŸا ^
ةردقلا روهدت نا ،سسما ،ةداعسس ايند نب ،ةرطايبلاو يناويحلا جاتنÓل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر فسشك

دعب ةلاطب يف فيعسضلا لخدلا يوذو ةيمويلا ةرج’ا باحسصا نم لامعلا نم ديدعلا لوخدو ةيئارسشلا
اذه نيلاوملا تاعيبم عجارت دعب بلطلاو سضرعلا ةيلمع ىلع هلÓسضب يمريسس ةحئاجلا ببسسب رجحلا
  . بلطلا ةلق ببسسب مانغ’ا سسوؤور يف ديعلا

يتلا ايلعلا تاداهسشلل ةناها ربتعي مهسشيمهت نأا دكأا
  تاعماجلا امهمدقت

نيلسصاحلل رسشابملا فيظوتلاب بلاطي فÓخ نب
  ريتسسيجاملاو هاروتكدلا ىلع

  ناكسسلا ىلع كنبلا ىلا لقنتلا ءانع فيفختلل
  اينورتكلا ““لدع““ يبتتكمل راجي’ا ريتاوف ديدسست

نكشسلا Úشسحتل ةينطولا ةلاكولا ترششن ^
““لدع““ يبتتكم نا هيف حشضوت نايب هريوطتو

Áتاوف ديد-شست م-ه-ن-كÒ يرهششلا راجيإلا
  .ÊوÎكللا عفدلا قيرط نع
Òيشستلا عرف ملعي ““ اهنايب ف ةلاكولا تلاقو
نكشسلا Úشسحتل ةينطولا ةلاكولل يراقعلا
نوكيشس هنأا لدع تانكشس ينطاق هريوطتو
يرهششلا راجيإلا Òتاوف ديدشست مهناكمإاب

““ ÊوÎك---للا ع---فد---لا ق---ير---ط ن----ع
“ tnemeiap.eلقنتلا ¤إا ةجا◊ا نود
  .كنبلا ¤ا
موقيشس هنأا يراقعلا Òي-شست-لا عر-ف ح-شضوو

لمعلا قÓطنا ليشصافتب ناك-شسلا مÓ-عإا-ب
تابيتÎلا نم ءاهتنلا رو-ف ءار-جإلا اذ-ه-ب
فور-ظ-لا ة-ئ-ي-ه-ت ت“ ثي-ح ،ة-مزÓ--لا
ينطولا كنبلا عم ق-ي-شسن-ت-لا-ب ة-ب-شسا-نŸا
  .كلذ لجأل ةلاكولاوANB يرئاز÷ا
ÊوÎكللا عفدلا ءارجا نا ةلاكولا تلاقو

¤ا فد-ه-ي را-ج-يإلا Òتاو-ف د--يد--شست ‘
¤ا لقنتلا ءانع ناكشسلا ىلع ف-ي-ف-خ-ت-لا
ةنرشصع ةشسايشس راطا ‘ جردني امك ،كنبلا
اهجهتنت يتلا ناكشسلل ةيرادلا تÓماعŸا
  .هريوطتو نكشسلا Úشسحتل ةينطولا ةلاكولا

  ن.ح ^
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يداشصتقإا

ريزؤلا حلاشصŸ نايب هدروأا ام بشسحو ^
بحشس تايلمعل ›امجإلا غلبŸا ناف لوألا
ؤحن غلبي رئاز÷ا ديرب بتاكم نم لاؤمألا

.رهششلا ‘ طشسؤتم غلبمك رانيد رايلم004
نإاف ،كلذ نع Óشضف““ هنأا نايبلا حشضوأاو
انورؤك سسوÒفب ةطبترŸا ةيحشصلا ةمزألا
تابؤعشص ا-ه-ن-ع تب-تر-ت د-ق (91-ديفؤك)
ةديد÷ا دعاؤقلا ن-ع ة-م-جا-ن ة-ي-فا-شضإا
يدشس÷ا دعابتلا ماÎحاو ،لمعلا ميظنتل
،كلذ لك ¤إا و ديÈلا بتاكم ¤إا جؤلؤلاو
ن---م ءز---ج با---ي----غ ا----شضيأا فا----شضي
نلفكتي يتاؤللا ءاشسنلا نم Úمدختشسمـلا
Úمدختشسمـلا اذكو نهلا-ف-طأا ة-نا-شضح-ب

.““91-ديفؤكب ىودعلا اياحشض

نأا ج-ت-ن-ت-شسي““ ه-نأا ى-ل-ع رد-شصŸا دد-شش و
رفؤت ثيح نم حرط-ُي ل ن-هار-لا ع-شضؤ-لا
دج فرظ ةجيتن ىرحألاب ؤه لب ،ةلؤيشسلا

ةيحشصلا ةيعشضؤلا را-ثآا-ب ط-ب-تر-م سصا-خ
لك عم داشصتقلا ةلجع حبك ‘ تببشست يتلا

لوادت ىلع بقاؤع نم كلذ نع بتÎي ام
.““اهتداعتشساو ةلؤيشسلا

نم د◊او عشضؤلا اذه ةهجاؤم لجأا نمو
¤إا تاميل-ع-ت لوألا ر-يزؤ-لا ىد-شسأا ،هر-ثأا
لثمتت ةينعŸا حلاشصŸاو ةيرازؤلا رئاودلا

ع-فد د-يد“ ى--ل--ع ر--ه--شسلا ةرور--شض ‘
تاد--عا--شسŸاو تا--ششا--عŸاو بتاور---لا
،هلك رهششلا لؤط ىلع ةلودلل ةيعامتجلا
قفو ديÈلا بتاكم لمع تيقاؤم فييكتو
¤إا جؤلؤلا عيشسؤ-ت ,ه-ن-ع Èع-مـلا بل-ط-لا
ليجعتلا لÓخ نم كؤنبلل ةيلآلا كيبابششلا

ةيدقنلا ةمظنأÓل ينيبلا ليغششتلا ذيفنتب
ةرور-شض ع-م ,كؤ-ن-ب--لاو ر--ئاز÷ا د--يÈل
تاكرح ىلع فارششإلا ‘ ةلؤلا كارششإا
Úب ،اهتقفارم نامشض لÓخ نم ،لاؤمألا
كلتو سضئاؤف ىلع رفؤتت ي-ت-لا تلا-كؤ-لا
.ةلؤيشسلا ‘ ازجع Êاعت يتلا

راشسŸاب ليجعتلاب لوألا ريزؤلا بلاط امك
تاشسشسؤؤŸاو كؤنبلل حا-م-شسلا-ب ل-ي-ف-ك-لا
‘ سضئاف نم هيلع رفؤتت ام عفدب ةيلاŸا
عيجششت اÒخأا و ديÈلا بتاكم ¤إا لاؤمألا
ىلع ÊدŸا عمتÛا ‘ ةلعافلا تاه÷ا
Òباؤ-ط م-ي-ظ-ن-ت ‘ ةد-عا-شسŸا Ëد-ق--ت
سضرفو د-يÈلا بتا-ك-م جرا-خ را-ظ-ت-نلا
لÓخ نم يدشس÷ا دعابتلا دعاؤق قيبطت
ةد-نÛا ن-مألا ح-لا-شصÃ ة-نا--ع--ت--شسلا
.Úنطاؤمـلا نمأا لجأا نم رارمتشساب

^ Ÿح.ءاي

رئاز÷ا ظفاfiو ةيلاŸا ريزو كراشش ^
ةينبلا ‘ رامثتشسÓل يؤيشسآلا كنبلا ىدل
‘  ،نامحر-لا د-ب-ع ن-ب نÁأا ,ة-ي-ت-ح-ت-لا
سسلÛ سسماÿا يؤ-ن--شسلا عا--م--ت--جلا

fiا هذه يظفاŸنايبلا  حشضوأاو .ةشسشسؤؤ
عامت-جلا نأا ,ة-ي-لاŸا ةرازو ن-ع ردا-شصلا
لولا سسما يشضاÎفا لكشش ‘ دقع يذلا

لوأا Èتعي ةينيشصلا Úكب ‘ كنبلا رقم نم
ةلودك ءاقللا اذه ‘ ر-ئاز-ج-ل-ل ة-كرا-ششم
‘ رامثتشسÓل يؤ-ي-شسآلا كن-ب-لا ‘ ؤ-شضع
نأا هشسفن ردشصŸا فاشضأاو .ةيتحتلا ةينبلا
ي-شضاŸا ما-ع-لا ترر--ق ي--ت--لا ر--ئاز÷ا
تلمكتشسا دق ةشسشسؤؤŸا هذه ¤إا مامشضنلا
Èم-شسيد ر-ه-شش ة-ل--شصلا تاذ تاءار--جإلا

هذ-ه نأا ه-تاذ نا-ي-ب-لا ح-شضوأا ا-م-ك .9102
اندÓب رؤشضح ززعتل تءاج يتلا ةيؤشضعلا

ةيلودلاو ةيلاŸا تاشسشسؤؤŸا ىؤتشسم ىلع
ريؤطتل ة-شصر-ف ا-شضيأا ي-ه ة-ي-م-ي-ل-قإلاو

ةمهاشسŸاب ةليفك ,ةديج ةكارشش تاقÓع
ةيداشصتقلا و ةيؤمنتلا اهفادهأا قيق– ‘

ه-نا ¤إا ةرا-ششإلا ت“و .ة-ي-عا-م-ت--جلاو
طاششنلا ريرقت ىلع ةقداشصŸا نع Óشضف

طلشسي يذ-لاو ة-شسشسؤؤŸا هذ-ه-ل يؤ-ن-شسلا
لبق نم دياز-تŸا ل-خد-ت-لا ى-ل-ع ءؤ-شضلا
ةينبلا عيرا-ششم قÓ-طإا ‘ ›ود-لا كن-ب-لا
,هيف ءاشضعألا لودلا ىؤتشسم ىلع ةيتحتلا

Ëدق-ت ن-م عا-م-ت-جلا اذ-ه ن-ك-م د-ق-ف
لÓخ ةيلاŸا ةشسشسؤؤŸا هذه ةيجيتاÎشسإا
نم ,ةÒخألا هذه زكترتو .مداق-لا د-ق-ع-لا
-ردشصŸا تاذ بشسح- ,ىرخأا رؤمأا Úب

91-ديفؤك ءابو راثآل ةهجاؤم ةطخ ىلع
معدلاو ءاشضعألا نادلبلا تايداشصتقا ىلع
دغلل ةيتحتلا ةينب-لا ءا-ن-ب ‘ ا-ه-ل مد-قŸا
تايدحتلاب لفكتت ءارشضخ ةيمنت ز-يز-ع-تو
تاÒغتلا ببشسب ةئيب-لا ى-ل-ع ة-شضور-فŸا
نأا ¤إا Òخلا ‘ نايبلا سصلخو .ةيخانŸا

باختنا ةداعإل ةشصرف ناك عامتجلا اذه
ةينبلا ‘ رامثتشسÓل يؤيشسآلا كنبلا سسيئر
ةيناث ةدهعل نؤكيل Úج ديشسلا ,ةي-ت-ح-ت-لا
ÚظفاÙا عيمج نم Êاهتلا يق-ل-ت د-ع-ب
لؤشص◊ا ” يتلا ةعنقŸا جئا-ت-ن-لا Òظ-ن

سسمÿا تاؤ-ن-شسلا ىد-م ى-ل-ع ا-ه-ي--ل--ع
.¤وألا هتدهع نم ةيشضاŸا

^ Ÿح,ءاي

سسلجم عامتجا يف ةرم لوأل اهتكراششم لÓخ نم
ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتشسÓل يويشسآلا كنبلا يظفاحم

ءابو راثا ةهجاومل ةطخ ششقانت رئازجلا
داسصتق’ا ىلع91-ديفوك

 ةيديربلا تاباشسحلا وحن كونبلاب لاومألا سضئاف ليوحتب تاميلعت ىدشسي دارج

ديÈلا بتاكÃ ةلويسسلا ةمزأ’ ةموك◊ا لولح هذه
 اهلوادت ‘ لكسشŸاو ةلويسسلل ةردن ’و ةحئا÷ا اهتدلو ةيفرظ ةمزأ’ا ^

 يدسس÷ا دعابتلا دعاوق قفو ÚنطاوŸا Òباوط ميظنتل ÊدŸا عمتÛا يلعافب ةناعتسس’ا ^
ةشساردل سصشصخ اكÎششم ايرازو اشسل‹ ،لولا سسما ،ارج زيزعلا دبع ديشسلا ،لوألا ريزولا سسأارت

تاباشس◊ا باحشصأا Èع سسراÁ يذلا نئابزلا بلط مامأا ةيديÈلا ةكبششلا ‘ ةلويشسلا ةرفو ةيعشضو
.نويلم22 مهددعو ،ةيرا÷ا ةيديÈلا

يقيرفألا كنبلا يظفاfi سسل‹ قفاو ^
ظفاfiو ةيلاŸا ريزو رؤشضحب ،ةيم-ن-ت-ل-ل
نب نÁأا ،كنب-لا ة-عؤ-م‹ ىد-ل ر-ئاز÷ا

هشسيئر باختنا ءارجإا ىلع ،نامحرلا دبع
.لبقŸا توأا72 مؤي ايشضاÎفا
‘ هنأا  ةرازؤلا نع رداشصلا نايبلا حشضوأاو

سسداشسلا يئا-ن-ث-ت-شسلا عا-م-ت-جلا ما-ت-خ
Ûا سسلÙظ--فاÚ مؤ-ي د--ق--ع يذ--لا

ةكراششÃ دعب نع رشضاحتلا ةينقتب Úنثلا
تاءارجإلا ¤إا ادا-ن-ت-شساو ،ة-ي-لاŸا ر-يزو
ةيمنتلل يقيرفألا كن-ب-لا ا-هذ-خ-تا ي-ت-لا
ةهازن نامشضل ةبشسانŸا طورششلا Òفؤتل
سسل‹ ق----فاو ،تاؤ----شصألا ة----ير----شسو
سسيئر باخت-نا ءار-جإا ى-ل-ع Úظ-فاÙا
72 ‘ ايشضاÎفا ةيمنتلل يقيرفألا كنبلا
.““0202 توأا
عامتجلا اذه نم يشسيئرلا فدهلا ناكو

يقيرفألا كنبلا يظفاfi ىلع سضرع ؤه
ةنجللا ريرقت دمتعي رارق عورششم ةيمنتلل

نأا---ششب Úظ---فاÙا سسلÛ ةر----يدŸا
هذه ءار-جإا-ب ي-شصؤ-ي سسي-ئر-لا با-خ-ت-نا
لÓ-خ ي-شضاÎفا ل-ك-ششب تا-با--خ--ت--نلا
كنبلا ةعؤمÛ ةيؤن-شسلا تا-عا-م-ت-جلا
.0202 توأا ‘ اهداقعنا عمزŸا

هذه ءارجإا ررقت هنأا ¤إا نا-ي-ب-لا را-ششأاو
عشضؤلا رؤطت ببشسب دعب نع تاباختنلا
91-ديفؤك ةحئاج ءارج يŸاعلا يئابؤلا
تا-با-خ-ت-نا م-ي-ظ-ن-ت-ب ح-م-شسي ل يذ-لاو

.ايرؤشضح
حمشسيشس رارقلا اذه نأا ةيلاŸا ريزو دكأاو
ءارجإا نامشضب ةيمنتلل يق-ير-فألا كن-ب-ل-ل

ةبؤل-طŸا لا-جآلا ‘ تا-با-خ-ت-نلا هذ-ه
نع ابرعم ،ةينؤ-نا-ق-لا هد-عاؤ-ق-ل ا-ق-فوو
امك- نمشضت يتلا ةبراقŸا هذ-ه-ل هد-ي-يأا-ت
ىلع كن-ب-لا ة-ط-ششنأا ة-يرار-م-ت-شسا -لا-ق
هذه لÓخ ا-م-ي-شسل ،يرا-ق-لا ىؤ-ت-شسŸا
.ةيŸاعلا ةيحشصلا ةمزألا

ح.ل ^

لبقملا توأا72 موي ايشضارتفا متي ءارجإلا
 ةيمنتلل يقيرفأ’ا كنبلل ديدج شسيئر باختنا ىلع قفاوت رئازجلا

نط فلأا001 ايلاح لدعملا غلبي اميف
فدهتسسي يعامتج’او يداسصتق’ا ششاعن’ا جمانرب

ايونسس كامسسأ’ا نم نط فلأا661 جاتنإا

: Êامحد ,ديÈلا بتاكم ‘ ةئاŸاب51 ـب تشضفخنا ةيدقنلا ةلويشسلا
 ناوج رهسش ‘ رانيد رايلم473  اوبحسس نويرئاز÷ا

تاجتنŸاو يرحبلا ديشصلا ريزو نلعأا  ^
نأا ،ي-خور-ف د-م-حأا د-ي-شس ،ة--يد--ي--شصلا
يداشصتقلا سضؤهن-ل-ل د-يد÷ا ج-ما-نÈلا
ؤبشصي يرحبلا ديشصلا عاطقب يعامتجلاو
كام-شسألا ن-م ن-ط ف-لأا661 جا-ت--نإا ¤إا

.ايؤنشس
ىلع هل حيرشصت ‘ ي-خور-ف د-ي-شسلا لا-قو

لدعم““ نأا Âاغتشسم ةيلؤل هترايز سشماه
فلأا001 ؤه ايلاح يؤنشسلا ينطؤلا جاتنإلا

فلأا661 ¤إا ابيرق لؤشصؤلل حمطنو نط
““.ايؤنشس نط
-ريزؤلا ف-ي-شضي- فد-ه-لا اذ-ه ح-م-شسيو
ةيحان نم ÚكلهتشسŸا تاجايتحا ةي-ب-ل-ت-ب
فانشصأاب ةينطؤلا قؤشسلا ميعد-تو ةر-فؤ-لا

تان-ي-توÈلا جا-مدإا ‘ م-ها-شست ة-عؤ-ن-ت-م
.Úيرئازجلل ةيئاذغلا مظنلا ‘ ةيرحبلا

عاطقلا نأا يخورف د-م-حأا د-ي-شس لا-قو
فاد-هألا و ما-قرألا د-يد– ن-م ى-ه-ت--نا
يرحبلا ديشصلا تاطاششن ريؤطتل ةيؤنشسلا
ةلحرم ‘ ايلاح ؤهو““ تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-تو
ق-ير-ط-لا ة-طراÊ ÿاد-يŸا د-ي-شسج-ت--لا
““.تايلؤلا ىؤتشسم ىلع ةديد÷ا
-ريزؤلل ا-ق-فو- ج-ما-نÈلا اذ-ه ح-م-شسيو
عم راحبلا ›اعأا ‘ ديشصلا طاششن ريؤطتب
يلحاشسلا ديشصلا تاطاششن ىلع ةظفاÙا
عم ةازاؤŸاب تايئاŸا ةيبرت ةبعشش ريؤطتو
نم نكÁ يديشص داشصتقاو ة-عا-ن-شص ثع-ب

.ةديدج لغشش بشصانم Òفؤتو ةوÌلا قلخ
ة-م-ها-شسم نأا ي-خور-ف د-ي-شسلا فا--شضأاو
اهعاؤنأا فلتخÃ يرحبلا ديشصلا تاطاششن

Òياع-م بل-ط-ت-ي ي-ن-طؤ-لا دا-شصت-قلا ‘
داشصتقلا ‘ ازراب ارود اهل حبشصيل ةديدج

ةديد-ج دراؤ-م Ëد-ق-تو ي-لÙاو ما-ع-لا
ةميقلا قلخ عم ةيكيشسÓكلا دراؤŸا فلخت
.لغششلاو ةفاشضŸا
ا-نورؤ-ك ة-ح-ئا-ج تاÒثأا-ت سصؤ--شصخ--بو
يرحبلا ديشصلا عا-ط-ق ى-ل-ع (91-ديفؤك)
نأا ر-يزؤ-لا د-كأا ،ة-يد-ي-شصلا تا-ج-ت-نŸاو
مغرلاب ÚينهŸاب لفكتلا-ب تما-ق ة-لود-لا

ا-ف-قؤ-ت فر-ع-ت ⁄ تا--طا--ششن--لا نأا ن--م
لشضفب ىرخألا تاعاطقلا عم ة-نرا-قŸا-ب

ي-ت-لا ة-ي-لÙا تا-ط--ل--شسلا تادؤ--ه‹
ة-ي-تاؤŸا فور-ظ-لا Òفؤ-ت ‘ تم--ها--شس
قاؤشسألا ديوزت نامشضو طاششنلا رارمتشسل
.ةيرحبلا تاجتنŸاب
نؤطششني ينهم فلأا51 نم ديزأا دافتشساو
تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا دي-شصلا عا-ط-ق-ب

ة-ح-نŸا ن-م ي-ن-طؤ-لا ىؤ-ت-شسŸا ى--ل--ع
ةيرؤهم÷ا سسيئر اهرقأا يتلا ةينماشضتلا
نأا نم مغرلاب نؤبت د-يÛا د-ب-ع د-ي-شسلا
سضع-ب ‘ ادودfi نا-ك ة--ح--ئا÷ا Òثأا--ت
ىل-ع اذ-كو جا-ت-نإلا ة-ي-حا-ن ن-م ع-قاؤŸا

.ريزؤلا هيلإا راششأا املثم ,قيؤشستلا ىؤتشسم
ح.ل ^

،رئز÷ا ديÈل ماعلا ريدŸا سسما فششك ^
نم Ìكأا بحشس نع ،Êامحد Ëركلا دبع
تا-ششا-ع-م سصخ-ت را-ن-يد را-ي--ل--م411
81 نم ةÎفلا لÓح كلذو ،ن-يد-عا-ق-تŸا
.طرافلا ةيليؤج62 ¤إا
ىلع افيشض هلوزن لÓخ Êامحد فاشضأاو
رهشش لÓخ  هنأا ة-ي-ن-طؤ-لا ة-عاذإلا جاؤ-ما

رانيد رايلم473 نم Ìكأا بحشس ” ناؤج
نؤبحشسي دعاقتم ÚيÓم3 نأا ¤إا اÒششم
.رئاز÷ا ديرب نم مهبتاور
كنب عم مكfi يمؤي لمع دؤجو ¤إا راششأاو
Óئا-ق قا-ي-شسلا تاذ ‘ ا-ف-ي-شضم ر-ئاز÷ا
عم تابلطتŸا Òفؤتل دجب لمعت ايÓخ““
.““ىحشضألا ديع باÎقإا
سضافخنإا ليجشست نع Êامحد فششك امك
لÓخ ةلؤيشسلا سصقن ‘ ةئŸاب51 ةبشسنب

،9102 ة-ن-شسب ة-نرا-ق-م لوألا ي-شساد--شسلا
هل ناك يداشصت-قلا فر-ظ-لا““ نأا ا-ف-ي-شضم
.““ةيلاŸا ةلؤيشسلا ىلع تاشساكعنا
ترهظ يتلا ةلؤيشسلا ةمزأا تلحفتشسا دقو
ىلع  رئاز÷ا ‘  انورؤك ءابو يششفت عم
اذه  د-يÈلا بتا-ك-م و كؤ-ن-ب-لا ىؤ-ت-شسم
و  نيدعاقتŸا  تاششاعم بشص عم  عؤبشسألا
اظاظتكا ديÈلا زكارم تدهششو , رؤجلا

‘ سصقن ببشسب اهل ةياهن ل Òباؤطو اداح
نم ديدعلا دجو ثيح ،ةيدقن-لا ة-لؤ-ي-شسلا
م-ه-ب-تاور بح-شس ‘ ل-كا-ششم Úن--طاؤŸا
تاعاشسل ءاقبلل  اور-ط-شضاو م-ه-ت-ششا-ع-مو

انايحأاو غلبŸا فشصن ىلع لؤشصحلل ةليؤط
يذلا ›اŸا غلبŸا لؤشص◊ا نود نورداغي
.هبحشس داري

مي-هار-بإا د-يÈلا ر-يزو ى-ف-ن ،ه-ت-ه-ج ن-م

ىؤتشسم ىلع ةلؤيشس ة-مزأا دؤ-جو ،راز-مؤ-ب
قلع-ت-ي ر-مألا نأا اÈت-ع-م ،د-يÈلا ز-كار-م

Ãدؤعي يذلاو ،ةلؤيشسلا ‘ ليط-ع-ت ل-ك-شش
راششتناب ةقلعتŸا ة-ن-هار-لا فور-ظ-لا ¤إا
نأا لؤقعŸا Òغ نم هنأا اÈتعم انورؤك ءابو
دعاقت-م ÚيÓ-م3 ن-م Ìكأا ى-شضا-ق-ت--ي
نؤيلم72 كانه نأاو ،دحاو مؤي ‘ مهرؤجأا

اهنم انؤيلم22ـب لماعتلا متيو ،ٍراج باشسح
.طقف
اهتنرشصعو ديÈلا بتاكم ز-يز-ع-ت-ب د-عوو
بل-ط ع-مو تارؤ-ط-ت-لا ع-م ى-ششا-م-ت--ت--ل
ى-ع-شست ةرازؤ-لا نأا ا-ح-شضؤ--م ،ن--طاؤŸا
ةدؤجؤŸا دير-ب بت-ك-م2504ـلا ةنمقر-ل

ديÈلا ةشسشسؤؤم ىلع Úع-ت-ي ه-نأاو ،ا-ي-لا-ح
بيجتشست ىرخأا تامدخ Òفؤ-تو ر-يؤ-ط-ت
ح.ل ^ .ÚنطاؤŸا تاعلطتل

عيراششملا هذه زاجنإل ةيلاملا تايناكمإلاو ةينقتلا ةربخلا ىلع زوحت
 ةفقوتملا ةيعانسصلا تاعمجملا ثعب ةداعإ’ ةينيسصلا تاكرسشلاب ةناعتسس’ا

تيآا تاحرف ،ة-عا-ن-شصلا ر-يزو ف-ششك   ^
ديدعلا قÓطإل ططخ نع  ،مهارب يلع
ةينيشص تاشسشسؤؤم عم ةكارششلا عيراششم نم

تا-طا-ششن-لا ن-يدا-ي-م ن--م د--يد--ع--لا ‘
.ةيعانشصلا
ريدŸاب هئاقل بقع يلع تيآا ديشسلا لاقو
‘ ةشصشصختŸا ةيني-شصلا ة-كر-ششل-ل ما-ع-لا

رئاظ◊ا لÓغتشسا و ءانب ،ةعانشصلا لا‹
(ي--شس ي--شس وا ي--شس ي--شس) ع--يرا--ششŸا و
لولا سسما ،غنفناب غنوز ديشسلا ،رئاز÷اب
قافآاو لبقتشسم لؤح تناك ءاقللا ىؤحف نا
سصاÿا و يمؤمعلا عاطقلا Úب تاقÓعلا
ةفشصب ة-ي-ن-ي-شصلا تا-كر-ششلا و ير-ئاز÷ا

““يشس يشس وا ي-شس ي-شس““ ة-شسشسؤؤ-م و ة-ما-ع
.ةشصاخ ةفشصب
ةشسشسؤؤم نا ريزؤلا حشضوأا ،ددشصلا اذه ‘و
و ليؤمتلا تحÎقا ““يشس يشس وا يشس يشس““

‘ اؤناك امك Úلواقم-ك سسي-ل ،طار-خ-نلا
‘ ءاكرشش و ن-ير-م-ث-ت-شسم-ك ل-ب ،ي-شضاŸا
ةمهم Èتعت يتلا ع-يرا-ششŸا ن-م د-يد-ع-لا
.ينطؤلا داشصتقÓل ةبشسنلاب
،ةحÎقŸا رام-ث-ت-شسلا تلا‹ Úب ن-مو
Òيشست و زا‚ا ¤إا ،يلع تيآا ديشسلا راششأا
و تاطاششنلا قطانم و ةيعانشصلا قطانŸا

Œةداعإا كلذك و يعا-ن-شصلا دا-ت-ع-لا د-يد
تا-عا-ط-ق-لاو تا-ع--مÛا سضع--ب ثع--ب
وا يشس يشس““ ةشسشسؤؤم نا اÈتعم ةفقؤتŸا

و ةي-ن-ق-ت-لا ةÿÈا ى-ل-ع زؤ– ““ي-شس ي-شس
.عيراششŸا هذه زا‚إل ةيلاŸا تايناكمإلا
،ةينيشصلا ةكرششلا تاحاÎقا عم ةازاؤم و
مدق يرئاز÷ا فرطلا نا ريزؤلا حشضوأا
ةديد÷ا ةيرئاز÷ا ةر-ظ-ن-لا ة-شسشسؤؤ-م-ل-ل

و سصؤ-شصن-لا و دا--شصت--قلا ثع--ب ةدا--عإل
ةماقإاب حمشست يتلا ةديد÷ا تا-ع-ير-ششت-لا

كلت نع ةفلتfl ىر-خأا ة-ف-شصب تا-كار-شش
.يشضاŸا ‘ ةحاتم تناك يتلا

نا ،غنفناب غنوز ديشسلا حرشص ،هتهج نم
اهتايناكما ريزؤلا ىلع تشضرع هتشسشسؤؤم

.ة-ي-عا-ن-شصلا تلاÛا ن-م د-يد-ع--لا ‘
ريؤطت ‘ ةمهاشسŸا ‘ بغرت اهنا افيشضم
.رئاز÷اب يعانشصلا عاطقلا
يشس وا يشس يشس““ ةشسشسؤؤم دجاؤتت ،Òكذتلل
نم ديدعلا ‘5891 ذنم رئاز÷اب ““يشس
نم ديد-ع-لا ‘ ةد-ئار Èت-ع-ت و ع-يرا-ششŸا
،ة-يد--يد◊ا كك--شسلا ا--ه--ن--م تلاÛا
.تاراطŸا و ئناؤŸا ،تاقرطلا ،قافنلا
ةكرششلا دجاؤتت ،يŸاعلا ىؤتشسŸا ىلعو
⁄اعلا قطان-م ف-ل-تÈ flع ة-لود301 ـ-ب
.(اكيرماو ايقيرفا ،ابوروأا ،ايشسا)

^ Ÿح.ءاي
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تاقرفتم

ءاهنا ةرورشض ىلع ،تاطلشسلا تددششو ^
اه-لا-جا ‘ ة-ي-جراÿا ة-ئ-ي-ه-ت-لا لا-غ-ششأا
طبرلا لاغششأا ءاهنا ةرورشض عم ،ةددÙا

Ãبرششلا هايم ع-يزو-ت تا-ك-ب-شش ف-ل-ت-خ،
ةقاطلا تاكبشش اذكو ةرذقلا هايŸا فرشص
ميلشست نامشض لجأا نم يع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لاو

تايلاكششإا يدافتو ةلمتكم ةينكشس سصشصح
قفارم فلتخÃ ةبلاطŸا تا-جا-ج-ت-حلا
ىلع ةينارمعلا ةئيهتلا وأا ةيتحت-لا ة-ي-ن-ب-لا

عيراششم نم ديد-ع-لا Èع ثد-ح ا-م رار-غ
،را-م-ع يد-ي-شس تا-يد-ل-ب Èع نا--ك--شسإلا
لازل ي-ت-لا ،Êو-ب-لا ة--يد--ل--بو ،را--ج◊ا
اهب نكشسلا سصح-شصح ن-م نود-ي-ف-ت-شسŸا
و ةيمومعلا ةرانلا دÃ ة-ب-لا-طŸا دد-شصب
زاغلا ةك-ب-ششب ط-بر-لا و ط-يÙا ة-ئ-ي-ه-ت
 . يعيبطلا

ىلع ةعزوم انكشس7162 أا ،ةراششإلا ردŒو
0002 عورششم ›اوتلا ىلع يه عيراششم3
تلازل انكشسم004 ل ةفاشضإا714و انكشسم
بناج ¤ا زا‚إلا ديق اهب ةئيهتلا لاغششأا
نع كيهان ،تاك-ب-ششلا ف-ل-ت-خÃ ط-بر-لا
تا-حا-شسŸا ة-ئ-ي-ه-تو ة-ي-مو-م-ع ةرا--نلا
ل--شصاو--ت--ت را--طإلا اذ--ه ‘ ،ءار---شضÿا
يئلولا ماعلا ÚمأÓل ةيناديŸا تاجرÿا

مدقت ةعباتÚ Ÿيذيفنتلا ءاردŸاب اقوفرم
ةيلولا ›او هيلع ددشش ام بشسح لاغششألا
ادعوم ركذلا فلاشسلا خيراتلا ددح يذلا

نم ،اهنم نيديفتشسملل تانكشسلا م-ي-ل-شست-ل
فلتÈ flع ةيريدشصقلا تاعمجتلا ناكشس
تا-ي-ل-م-ع ةر-ششا-ب-مو ،ة-يلو-لا تا-يد-ل--ب
ليحÎلا تايلمع بقع را-ق-ع-لا عا-جÎشسا

ةيداشصتقا وأا ةينكشس عيراششم ة‹رب ةداعإل
  .ةديدج

ناك سشيرلا عارذ ةديد÷ا ةنيدŸا نأا ركذي
ار-ظ-ن ة-بد-ت-ن-م ة-يلو-ك ا-ه-قا◊ا ” د-ق

زا‚ا عيراششم ىلع زو– ثيح اهتماخشضل
زا‚ا لامكتشسا ايلاح متي ،انكشس فلأا25
راظتنا ‘ اهنم ان-ك-شس ف-لأا02 لا ةبار-ق
سصشص◊ا ي-قا-ب زا‚ا تا-ي-ل-م-ع ة‹ر-ب
ف-ل-تfl زا‚ا Òط-شست ع-م ،ة-ي--ن--ك--شسلا
ةيتامدÿا و ةيحشصلا ،ةيميلعتلا لكا-ي-ه-لا

دبع يديشس ةديد÷ا ةن-يدŸا رار-غ ى-ل-ع
   .ةمشصاعلا ‘ هللا

  ع ةبيهو ^

   ةنيطنشسقب ديعلا ةيششع يحاشضأ’ا راعشسأا ‘ سسوشسfi عافترا

  ةلسصإوتم تاكبسشلإ فلتخÃ طبرلإو ةئيهتلإ لاغسشأإ لإزت’ اميف

 Êاثلا فشصنلا ‘ انكشس7182 عيزوت
  ةبانعب مداقلا Èمتبشس رهشش نم

نكسسلإ سصسصح عيزوتل إدعوم ،مداقلإ Èمتبسس رهسش نم Êاث-لإ ف-سصن-لإ خ-يرا-ت ة-ي-ئ’و-لإ تا-ط-ل-سسلإ تدد-ح
تناك قايسسلإ إذه ‘ ،سشيرلإ عإرذ ةديد÷إ ةنيدملل Êإرمعلإ بطقلإ Èع7182 اهددع غلابلإ يعامتج’إ
 .ةددÙإ اهلاجإ ‘ عيراسشŸإ ميلسستل لاغسشأ’إ Òسس ةنياعŸ ةينإديم تاجرخ ت‹رب دق ةيئ’ولإ تاطلسسلإ

هنأا ةنيطنشسق ةيلول ةراجتلا ريدم دافأا ^
ارجات5361 نع لقي ل ام  Òخشست متيشس
يموي لÓخ ةموادŸا نامشضل  ةيا-ت-لو-لا-ب

مظتنم نيومتب حمشسي اÃ ،ىحشضألا ديع
ة-ع-شساو ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا-ب Úن-طاو-م-ل-ل
.تامدÿاو كÓهتشسلا
ددعلا Úب نم هنأا ،ةديموق زوزع حشضوأاو
نوطششنيÚ, 051بوانŸا راجتلل ›امجإلا

ةيئاذغلا داوŸا عيب ‘6011و زباıا ‘
‘057 ¤إا ةفاشضإلاب هكاوفلاو رشضÿاو
ةيجاتنإا تادحو9و ةفلتıا تاطاششنلا

.تانبلم4 و نحاطم5 ‘ ةلثمتم
ةبقارم ةقرف05 نم Ìكأا Òخشست متيشسو

رشصنع001 قوف-ي عو-م-جÃ ة-يلو-لا Èع
اشساشسأا رهشستشس ثيح ,ةÎفلا سسفن لÓخ
ةموادŸا جمانرب ذيفنت ىدم ةعباتم ىلع
راجتلا فرط نم دي-ع-لا ي-مو-ي-ب سصاÿا
نأاب ادكؤوم ,ةديموق فاشضأا امك ,ÚينعŸا
حتفت نل يتلا ةينعŸا ةيراجّتلا تÙÓا

نم رارقب اهقلغ متيشس ديعلا يموي لÓخ
.تامارغ عم ›اولا

سس ي ^

ىحشضأ’ا ديع يموي ةموادملل رجات0061

‘ سسو-شسfi عا-ف-ترا ، سسمأا ، ل--ج--شس ^
ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ، ي-حا--شضألا را--ع--شسأا

ةدا-يز بب-شسب اذ-هو نو-لاّو-مو نو-ن-طاو-م
. Òبكلا ديعلا باÎقإا عم بلطلا
رعشس نأا ثيح، راعشسألا عافتراب انأاجافتو
، ميتنشس ÚيÓ-م4 ن-م لز-ن-ي ل فورÿا

ةشسمÿا ينتلاب فرعي ام رعشس قوفي اميف
ميتنشس ÚيÓم8وÚ 6ب سشابكلاو ÚيÓم

تناك اÃ ةنراقم ةعفترم دج راعشسأا يهو،
. ةليلق مايأا نم هيلع
مدعب مشسوŸا اذه د-ي-ع ز-ي-م-ت-ي كلذ ¤إا

Òبك ددع لبق نم ةÒعششلا هذه ةشسرا‡
ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-شسب Úن-طاوŸا ن--م
Òثكلا نك“ مدع نع كيهان، اهتافلflو
سسمأا را--ه--ن ة--يا--غ ¤إا Úن--طاوŸا ن--م
. مهلاومأا بحشسنم

سسنك تانحاسش ءإرسش ةلوإدم ءاغلإإ

بورÿا ةيدلبب ةيمومعلا ةرانإ’ا زا‚إ’ انويلم02
جد نويلم02 بورÿا ةيدلب تشصّشصخ ^
ةدع ىوتشسم ىلع ةيمومعلا ةرانإلا زا‚إل
بي-كر-تو ءار-ششل جد نو-ي-ل-م32و ءا-ي-حأا
ةيه-ي-جو-ت-لا تا-حو-ل-لاو رورŸا تارا-ششإا
ةلوادم ءاغلإا ” اميف، تÓفا◊ا فقاومو
.سسنك تانحاشش ءارشش
بورÿاب يدلبلا يبعششلا سسلÛا دقعو
، Òخألا Úنثإلا ةحيبشص ةنيطنشسق ةيلوب

ةقداشصŸا اهيف ت“ ،ةيئا-ن-ث-ت-شسا ة-شسل-ج
لودج ‘ ةجردŸا طاقن-لا ع-ي-م-ج ى-ل-ع
. لامعألا
بورÿا ةيدلب ة-ح-ف-شص ‘ درو ا-م-ب-شسحو

تاقفشص ىلع قدوشص دقف ،«كوبشسيف» ىلع

،سسرادŸا ميمرتو ةئيه-ت سصخ-ت ع-يرا-ششم
Ãةنايشصلا اذكو ةماتكلا و ةئفدتلا اهيف ا

يشسردŸا لوخدلل ابشس– اذ-هو ة-يدا-ع-لا
ءا-غ-لإا دد-شصلا سسف-ن ‘ ” ا-م-ك ،مدا-ق--لا

Úشسح ةشسردÃ ماشسقأا6 ـب ةعشسوت ةقفشص
،ةديدج ةلوادÃ اهثعب ةداعإا مث ،Êامشصع
يشسردم عمجÃ ءارجإلا سسفن ذاختا عم
يلجنم يلع ةديد÷ا ةنيدŸاب1 عون نم
.71 مقر ةيراو÷ا ةدحولاب
ىلع ،يدلبلا يبعششلا سسلÛا قداشص امك

ةيرورŸا تاراششإلا بيكرتو ديروت ةقفشص
تÓفا◊ا فقاومو ةيهيجوتلا تاحو-ل-لاو
32 قوفي غلبÃ ““بيرتوأا““ ةشسشسؤوم ةدئافل

ةرانإلا زا‚إاب ةشصاخ ىرخأاو ،رانيد نويلم
غلبÃ ةيدلبلا بارت ل-ك ى-ل-ع ة-ي-مو-م-ع-لا
ةيلمع ¤إا ةفاشضإلاب ،انو-ي-ل-م02 براق-ي
ةيلزنŸا ةمامقلا عفر-ل تا-يوا-ح ءا-ن-ت-قا
تاحاشس5 ـب ةشصاخ تاز-ي-هŒ  ءا-ن-ت-قاو
ةيئانثتشسلا ةرودلا  تاذ ‘ اشضيا ”و .بعل
ةيدلبلا ةمهاشسÃ ةشصاÿا ةلوادŸا ءاغلإا

ةداعإاو سسنك تان-حا-شش ءار-شش ة-ي-ل-م-ع ‘
تانحاشش ءانتقا سساشسأا ى-ل-ع ا-ه-ي-ل-ج-شست

ةقداشصŸا عم ،ةيلزنŸا تايافنلل ةطغاشض
تاك-ل-ت‡ ة-نا-ي-شصو م-ي-مر-ت ى-ل-ع ا-شضيأا
ةيدلبلا عورفلل رابتعلا ةداعإاو ،ة-يد-ل-ب-لا

ڨڨڨڨڨڨڨ .اهقطانم لك Èع

ةلششنخب انوروك سسوÒف ةبقارم و سصيخششتلا زكرم ءاششنإا

 يعيبطلا زاغلا و ءابرهكلا يتكبششب ةڨدÈت ةيرق طبرو..

ةيلولل ةحشصلا عاطق  تاردق زيزعت راطإا ‘
ةيلو ينطاو-م ة-ح-شصب ل-ث-مألا ل-ف-ك-ت-لاو

ةيلÙا تاطلشسلا ي-ع-شس ل-ظ ‘ ة-ل-ششن-خ
سسوÒف ببشسب نهارلا نم عشضولا ءاوتحل
فششكلا زكرŸ ةمدÿا زيح عشضو ” انوروك
91divoc  هيجوتلا و يئابولا قيقحتلا و
جÓ-ع-ل ط-ي-شسو-لا ز--كرÃ  كلذ و د--يد÷ا
و  ةلششنخ رازيعلا قيرطب نئاكلا ÚنمدŸا
رثا ىلع ›اولا ديشسلا  تاميلعتل اذيفنت كلذ
و راطإلا اذه ‘  ةشصشصıا تاعامتجلا

ةحفاكم ةد-حو  ن-ع  ط-غ-شضلا ع-فر-ل كلذ
يقاب و ةباحشسوب يل-ع ى-ف-ششت-شسÃ ءا-بو-لا

ةشصشصıا30لا تايلولا تا-ي-ف-ششت-شسم
سسوÒفلاب ÚباشصŸا ة-يا-عر و لا-ب-ق-ت-شسل
عم اطغشض ىقلت تاي-ف-ششت-شسŸا نأا ة-شصا-خ

يتلا و ةل-ششن-خ-ب تا-با-شصإلا دد-ع عا-ف-ترا
دد-ع ل-شصو ثي-ح ة-با-شصإا005لا تبرا-ق
ءاثÓثلا موي ةلششنخ ةيلوب ةدكؤوŸا تلا◊ا
ةباشصإا394 لا

سش ر ^

لظلا قطانÃ ة-لود-لا ل-ف-ك-ت را-طإا ‘ ^
ثلاثلا رطششلا عوبشسألا اذه ةيادب قلطنا

ةيرقب ةلئاع053 نم د-يزأا ط-بر عور-ششم
بونج (مك35) راشششش ةيدلبل ةعباتلا ةڨدÈت
نكشسم74 طبر متيشس ثيح ةلششنخ ةيلو
و مك061.1 ةفاشسم ىلع ءابرهكلا ةكبششب

ىلع يعيبطلا زاغلا ةب-ك-ششب ن-ك-شسم403
60  براقي ›ا-م فÓ-غ-ب م-ك80 ةفاشسم
دحك مو-ي021 نوشضغ ‘ ميت-ن-شس را-ي-ل-م
ىشصقأا
ناكشس نم هراظ-ت-نا لا-ط يذ-لا عور-ششŸا

و يلب÷ا عباطلا تاذ و ةيرثألا ةڨدÈت ةيرق
ةرئاد رقم ن-م (م-ك4) دعب ىلع ةع-قاو-لا

نأا ةشصاخ اÒخ اهناك-شس ر-ششب-ت-شسا را-شششش
نم ةيرقلا ناكشسل حمشسيشس عورششŸا اذه
يعيبطلا زاغلا و ءابرهكلا ن-م ةدا-ف-ت-شسلا
مهتاناعم ىلع يشضقيشس و ةمظتنم ةفشصب

فزنتشست يتلا و ناتوبلا زاغ تاروراق عم
اهلقن و اهئارشش ةفلك لشصت ثيح مهبويج
مدع ببشسب جد006 راشششش ةيدلب  ¤إا و نم
ةيرقلاب تاروراقلل نزfl دوجو

سش ر ^

ةي’ولا تايدلب ةدع ‘ ةلم÷اب قئارح
ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلخّدت ^
نم لكب ةÒخألا ةعاشس42 لÓخ ةنيطنشسق
ةيدلب ،ةرامشسا Úع ةيدلب، ةنيطنشسق ةيدلب
ةيدلب و ،ديبعا Úع ةيدلب ،فشسوي دوغيز

دئاشصح قئارح علدنا لجأل، نايزوب ةماح
و ، ةشسباي باششعأا ،ةيبششخ ةدمعأا ،راجششأا ،
70 ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه-ل Òخ-شست ” سشار--حأا

.لخدت نوع82 و ءافطإا تانحاشش
قرف اهب تماق يتلا دامخإلا ةيلمع دعب
و راتكه51 ›اوح قاÎحا لجشس لخدّتلا

ادومع051وةرجشش582،عبرم Îم0015
30، ع-بر-م Îم0534 قاÎحإا و ا-ي-ب-ششخ
حلاشصم تعجرأاو .لودن-ق و سسيد را-ت-ك-ه
مدع ¤إا ق-ئار◊ا هذ-ه با-ب-شسأا ة-يا-م◊ا
لÓخ تّ“و ةيئاقولا تاءارجإلاب ديقتلا

ةيام◊ا لاجر فرط نم لخدّتلا تايلمع
، ةباغ  ةيامح ةنيطن-شسق ة-يلو-ل ة-ي-ندŸا

ةروا‹ نكاشسم اذك و ةرجشش36 و ةديشصح
.عنشصم بناج ¤إا

سس ي ^

رøøئاز÷اøøب ءاøøثøøÓثøøلا سسمأا لوأا ” ^
جودزŸا رøشس÷ا Úششدøت ةøøمøøشصاøøعøøلا
يذلاو  Îم0021 ةفاشسم ىلع دتمŸاو
نبو حياشش يداو يتøيدøلøب Úب اøم طøبرøي

كلذو (ةمشصاعلا) يقارب ةيدøلøبøب يزاøغ
،ةيمومعلا لاغøششألا رøيزو فارøششإا ت–

ةمشصاعلا رئاز÷ا ›اوو يلعøيøشش قوراøف
.ةفرشش فشسوي
قوراف ، ةيمومعøلا لاøغøششألا رøيزو دøكأاو
›او ةقفر هماøيøق ةøبøشساøنÃ ،يøلøعøيøشش
لمعو دقفت ةرايزب ةøمøشصاøعøلا رøئاز÷ا

ıلاغششألا عاطق سصخت عيراششم فلت
Úب طبارلا رشس÷ا نا ةيلولاب ةيمومعلا
يقارب ةيدøلøبøب يزاøغ نøبو حøياøشش يداو
ةمشصاعلا طشسو نم ةذفان ةباثÃ نوكيشس
تاذل ةيبون÷او ةيبرغøلا Úتøه÷ا وøحøن
فيفخت ىلع لمعيøشس ثيøح ،ةøقøطøنŸا
هذøهøب رورŸا ةøكرøح ىøøلøøع طøøغøøشضلا
.قطانŸا
ىلع رشس÷ا اذه لøمøعøيøشس هøنأا فاøشضأاو
ةكرح ىلع Òبك لكششب طغشضلا فيفخت
دارم رئب يتيدلøب ىوøتøشسم ىøلøع رورŸا

.مداخ رئب و سسيار
قÓطنا ةراششإل هئاطعإا دعب ريزولا لاقو

ىلøع دøت‡ رøشسج زا‚إل موøيøلا تاذ ‘
يداو يتفشض Úب طبارلا Îم08 ةفاشسم
جربو يرحبلا جرøب نøم لøك Úب زøيøم◊ا
ةلزعلا كف اشضيا هناشش نم هنا ناøفøيøكøلا

ةمشصاعلل ةيقرششلا ةøقøطøنŸا لøك ىøلøع
رورŸا ةكرح ىلøع طøغøشضلا سصيøلøقøتو
تفلو ،42 مقر قيرطلا ىلع اشصوشصخو
قاøفآا حøتøف هøنأاøشش نøم رøøشس÷ا اذøøه نأا

ةيقرششلا ةه÷اب ةيعامتجاو ةøيداøشصتøقا
ةيمومعلا لاغششألا ريزو ناكو .ةمشصاعلل
ةئيهت عورششم موøيøلا تاذ ‘ دøقøفøت دøق
ةرخابلا ةقøطøنŸ ةøيرøحøبøلا ةøهøجاوøلا
¤إا عمتشسا ثيح ،نافيكلا جÈب ةمطÙا

نا Úبتو عوشضوŸا لوح لوøطøم سضرøع
يهيفرت ءانيøم ¤إا لوøحøتøشس ةøقøطøنŸا
نيأا تÓباشصلا هزتنم رارغ ىلع ،هزتنمو
هيفÎلل قفارŸا فلøتÒ flفوøت مøتøيøشس
م.ق ^                                           .مامجتشسلاو

Áم0021 ةفاسسم ىلع دتÎ 
  يقاÈب يزاغ نبو حياشش يداو يتيدلب جودزŸا ديد÷ا رشس÷ا Úششدت

80 نم نو-ك-ت-م كر-ح-ت-م ل-تر-ب ة-ل-ششن-خ^
ءافطإل تاينقتلا ثد-حأا-ب ةز-ه‹ تا-ب-كر-م
ةحفاكم تادحو ي-قا-ب ¤إا فا-شضت ق-ئار◊ا
ام-ك ،ة-ظ-فاÙا ىد-ل ةد-جاو-تŸا ق-ئار◊ا
قئار◊ا ةح-فا-كŸ كر-ح-تŸا ل-تر-لا ع-شضو
، ةمدÿا  و دادعتشسلا ةبهأا ى-ل-ع ة-ل-ششن-خ-ب
تاجتنŸاو ةيباغلا ةوÌلا ةيامح ىلع لمعلل
Úب ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةلششنخ ةيلوب ةيعارزلا
رهشش نم13 ةيا-غ ¤إاو0202 ةيليوج8 ـلا
.0202 ربوتكأا
نم ةيندŸا ةيامحلل كرحتŸا لترلا لكششتيو
تاباغلا قئارح ةحفاكŸ ةفيفخ تانحاشش6
ةلفاحو ءاŸاب نيومتل-ل ÚتÒب-ك Úت-ن-حا-ششو

007  ،  لاشصتإا ةرا-ي-شس ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ، ل-ق-ن
بترلا فلتfl نم ةيندم ةيامح  نم رشصنع
لتر-لا Òطأا-ت-ل ا-جو-ف81 ى-ل-ع Úم-شسق--م
قيشسنتلاب لمعلل هبيشصنت ” يذلا كرحتŸا

لخدتلا نامشض فدهب ، تاباغلا ةظفاfi عم
يبا-غ-لا ءا-ط-غ-لا ة-يا-م◊ لا-ع-ف-لاو ع-ير-شسلا
تاباغ ف-ل-تÈ flع ة-ي-عارز-لا ل-ي-شصاÙاو
ةيباغلا ةحاشسŸا غل-ب-ت ي-ت-لا و ة-ل-ششن-خ ة-يلو
ةيامحلل كرحتŸا لترلا لمعي يتلا ةيلامجإلا
نم ديزأا اهتيامح ىلع ةلششنخ ةيلوب ةيندŸا

يه ةيباغ لتك ثÓث ىلع عزوتت راتكه فلأا641
.ةناجوأا دلوا و بوقعي دلوأا و لولم ينب ةلودلا

خ ر ^

fiا ةيام◊ا تادحو و تاباغلا ةظفاŸةيند 
 قئار◊ا ةهجاوŸ  بهأات ةلاح ‘
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 سسابعلب دا–ا
Œداكأا عورسشم ديمÁا ةيŸةرك 

^ ” Œداكأأ ءاضشنإأ عورضشم ديمÁقيرفل مدقلأ ةركل ةي
اهيف طبختي يتلأ ةÒثكلأ لكاضشŸأ ببضسب سسابعلب دا–أ
نب رودق فضشكو ،ماعلأ هريدم نم ملع ام بضسح يدانلأ

¤إأ رظنلاب اتقؤوم هقلغ ” دق ةيÁداكألأ فلم نأاب دايع
هذه ىلع افضسأاتم ،يدانلأ لبقتضسم فنتكي يذلأ سضومغلأ
فاضضأأ و ،ةمدقتم اطأوضشأأ عورضشŸأ عطق امدعب ةيعضضولأ
هدأدعإأ دعب هتلاقتضسأ Ëدق-ت-ل د-ع-ت-ضسي يذ-لأ ،دا-ي-ع ن-ب
ايضصخضش ناك هنأاب ،يرا÷أ مضسوملل ›اŸأو يبدألأ ريرقتلل
ةيلÙأ تاطلضسلأ نأأ و ،عورضشŸأ أذهل ةÒبك ةيمهأأ ›وي
يرفيف42 بعلŸ قحلŸأ نأديŸأ ةي-ط-غ-ت ‘ تم-ها-ضس
تابيردتل سصضصخيضس ناك يذ-لأ ي-عا-ن-ط-ضصلأ بضشع-لا-ب
بكرŸأ نأويدل عباتلأ قدنفلأ ةئي-ه-تو ة-يÁدا-كألأ نا-ب-ضش
نأاب ثدحتŸأ سسفن Èخأأ و ،مهئأويإل يئلولأ يضضايرلأ
بهأوŸأ فاضشتكأ ¤إأ فدهت ةيلمع قلطأأ دق ناك يدانلأ
Úبعل فلك ثيح ،ة-يÁدا-كألأ ¤إأ ما-م-ضضنÓ-ل ة-ل-هؤوŸأ

ةيلو نابضش ىلع رضصتقت ⁄ يت-لأ ،ة-م-هŸأ هذ-ه-ب ى-مأد-ق
،ةرواÛأ تايلولأ نم Úبعل اضضيأأ تلمضش لب سسابعلب
اميضسل ،عورضشŸأ أذه ىلع أÒثك نهأرن انك““ :هلوقب عباتو
،ةباضشلأ بهأوŸأ نم نأزخ اهنأاب ةفورعم ةقطنŸأ نأأ و
اننإاف ،يدانلل ةيهتنŸأ Òغ ةيلاŸأ لكاضشŸأ ¤إأ رظنلابو
حنÃ ليفك دا–لاب ةضصا-خ ة-يÁدا-كأأ ءا-ضشنإأ نأا-ب ا-نرد-ق
يجيرخ ىلع دام-ت-علأ لÓ-خ ن-م أد-يد-ج أد-ع-ب Òخألأ

Úبعل بأدتنأ ‘ ةظهاب لأومأأ فرضص نم لدب انتضسردم
 .““تاه÷أ فلتfl نم

 دادزولب بابضشل بقللا حنم لاح ‘
فافلا رذحي ةيدولوŸا ةرادإا سسل‹

 ديمعلا راسصنأا لعف ةدر نم
لوأ ءاضسم رئأز÷أ ةيدولوم قيرف راضصنأأ نم ددع مظن ^

ميهأرب ›أدب ““فافلأ““ رقم مامأأ ،ةيجاجتحأ ةفقو سسمأأ
ةيلوألأ جئاتن-لأ ن-م د-يد-ضشلأ م-ه-ئا-ي-ت-ضسأ ن-ع Òب-ع-ت-ل-ل
ناكو ،›أردفلأ بتكŸأ اهمظن يتلأ ةيباتكلأ تأراضشتضسÓل
ةيعم÷أ ءاضضعأل ،ةيباتك ةراضشتضسأ ميظنتب ماق دق ،Òخلأ
جئاتنلأ تراضشأأ ثيح ،ةلوط-ب-لأ Òضصم ‘ ثب-ل-ل ،ة-ما-ع-لأ
،بقللاب دأدزولب بابضش جيوتتو ،ةضسفانŸأ ءاغلإأ ¤إأ ةيلوألأ

نوبضضاغلأ راضصنألأ ددنو ،طوبهلأ ءاغلإأو قرفلأ دوعضص عم
ثيح ،ةماعلأ ةيعم÷أ ءاضضعأأ اهذختأ ي-ت-لأ تأرأر-ق-لا-ب
مضسوم نÓعإاب أوبلاطو ،دأدزولب بابضشل بقللأ حنم أوضضفر
ؤوفاكت أأدبم قيق– ةرورضض ىلع نوجتÙأ ددضشو ،سضيبأأ
ىلع سسفانتلأ نأأو ةضصا-خ ،ة-يد-نألأ ع-ي-م-ج Úب سصر-ف-لأ
ةياهن نع تلوج8 لبق ،ةيدنأأ ةدع Úب هدضشأأ غلب بقللأ
ىنبم ماح-ت-قأ نو-ب-ضضا-غ-لأ را-ضصنألأ لوا-حو ،ة-لو-ط-ب-لأ
قرفتو ،ةو-ق-ب ن-مألأ تأو-ق ل-خد-ت-ت نأأ ل-ب-ق ،ة-يدا–لأ
رئأز÷أ ةيدولوم قيرف ةرأدإأ سسل‹ باطو ،ÚجتÙأ

لقعتلأ ةرورضض ““فاف““ مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ نم
يوركلأ م-ضسو-م Òضصم د-يد– ‘ ،Úنأو-ق-لا-ب مأز-ت-للأو
ىلع هباضسح Èع نايب ‘ ،يمضصاعلأ يدانلأ لاقو ،›ا◊أ
لضصأوتلأ تاضصنم سضعب هل تجور اŸ اعبت““ :““كوبضسيف““
هذختيضس ام سصوضصخب ،ةيمÓعإلأ قأوبألأو ،يعامتجلأ
ةرأدإأ دكؤوت ،ةلوطبلأ Òضصم ديدحتل ،›أرديفلأ بتكŸأ
قحتضسم Òغ بقل حنم ،عطاقلأو ماتلأ اهضضفر ةيدولوŸأ
بلاطن امك““ :فاضضأأو ،““دأدزولب بابضش ،›ا◊أ ردضصتملل
عيمج ةحلضصم ‘ بضصت ةينÓقع تأرأرق ذاختاب ،فافلأ
،““اهنع ىنغ ‘ نحن تأزواŒ يأأ ثودح يدافتل ،قيرفلأ
مضسوم نÓعإأ ةرور-ضض ى-ل-ع ،ي-م-ضصا-ع-لأ يدا-ن-لأ دد-ضشو
قدضصتي لو ،قمر رخآأ ىتح ةلوطبلأ لامكتضسأ وأأ ،سضيبأأ
نأأ دعب ،““فافلأ““ اهنم لضصنت يتلأ ةيلوؤوضسŸأ نم ابوره اهب
،رأرقلأ ذاختأ ‘ ةأأر÷أ بايغ لظ ‘ ،أÒبك افعضض ىدبأأ
مأزت-للأو ل-ق-ع-ت-لأ ¤إأ ة-يدو-لوŸأ ةرأدإأ و-عد-ت““ :م-ت-خو
،هراضصنأأو يدانلأ فقوم رابتعلأ Úعب ذخألأو ،Úنأوقلاب
‘ اهقوقح قرفلأ عيم÷ لفكي يذلأ ،ق◊أ توضص حيجرتو
 .““ةياهنلأ ةرفاضص ىتح ةفيرضشلأ ةضسفانŸأ

دق دادزولبل بقللا حنÃ فافلا رارق :سساŸا
رئاز÷ا ‘ ةمراع ىضضوف ثدحي

سسل‹ سسيئر سساŸأأ رضصانلأ دبع دكأأ ،هتأذ قايضسلأ ‘و
بقل ح-ن-م را-ي-خ ه-ضضفر ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يدا-ن ةرأدإأ
تاحيرضصت ‘ سساŸأأ لاقو ،دأدزو-ل-ب با-ب-ضشل ة-لو-ط-ب-لأ

ىضضوف ‘ ببضستي دق ›أرديفلأ بتكŸأ رأرق““ :ةيفحضص
رئأز÷أ ةيدو-لو-م ةرأدإأ““ :فا-ضضأأو ،““ر-ئأز÷أ ‘ ة-مرا-ع
ةضصاخ ،دأدزولب بابضشل بقللأ حن-م رأر-ق ةد-ضشب سضرا-ع-ت
وأأ سضيبأأ مضسوم نÓعإأ رايخ عم ةيأدبلأ نم تناك اهنأأو
عرز ديرت فأرطألأ سضعب““ :عباتو ،““ةضسفا-نŸأ لا-م-ك-ت-ضسأ
‘ مهل ىدضصتن نأأ بجي ،دÓبلأ ‘ ىضضوفلأ ةراثإأو ةنتفلأ

:”أأو ،““رئأز÷أ اهب ر“ يذلأ ةبيضصعلأ فورظلأ هذه لثم
،مهقيرف قح ىلع نوفئاخ مهنأل راضصنألأ بضضغ مهفتن““
ةراثإأ عنÓÊ Ÿقع رأرق ذاختأ ¤إأ يرئأز÷أ دا–لأ وعدن
  .““ىضضوفلأ

بردŸأ يضضا-م-ل-ب لا-م-ج ف-ضشك ^
لوعي يذلأ لوألأ فدهلأ نع ينطولأ

لاح ‘ رضضÿأ ةقفر هق-ي-ق– ى-ل-ع
لا--قو ،2202 رط-ق لا-يد-نو-م غو-ل-ب

ناضصمق ىلع ةيناثلأ ةمجنلأ سسدنهم
هأرجأأ رأوح ‘ ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ

رضشن ةيضسنرفلأ ““بيكيل““ ةفي-ح-ضص ع-م
امد-ن-ع-ف ،قد-ضصي ل ر-مأأ ه-نإأ““ :سسمأأ
مظنتضس رطق لثم Òغضص ةلود نأاب ملعت
برد-م نو-كأا-ضس ا-نأأو ⁄ا--ع--لأ سسأا--ك
رمألأ أذه ثود-ح ة-ب-ضسن ر-ئأز-ج-ل-ل
:فاضضأأو ،““ةئŸاب1.0 يدعتت ل تناك
ثدحتنضس اهدعب مث لوأأ لهأاتلأ انيلع““

،2202 لا-يد-نو-م ‘ ا-ن-فأد--هأأ ن--ع
انيدل نكلو ة-ل-ه-ضس نو-ك-ت ن-ل رو-مألأ

نع عافدلأ لجأ نم بعلنضسو انتضصرف
لايدنوم غو-ل-ب ‘ ا-ن-ظو-ظ-ح ل-ما-ك
¤إأ بهذ--ن ن--ل““ :ل--ضصأوو ،““ر--ط--ق
،طقف ةكراضشŸأ لجأأ نم لايدنوŸأ

،ليحتضسŸأ قيقحتب نمؤون نأأ ا-ن-ي-ل-ع
اÃر ،Òبك حومط انيدل نوكي نأأ بجي
ىلع فأرضشإلأ ¤إأ Êدوق-ي-ضس رد-ق-لأ
يذلأ دلبلأ ‘ لايدنوŸأ ‘ رضضÿأ
 .““ابوبfi ابردم هلضضفب تحبضصأأ

انأاو Úيضسنرفلا ةهجاوŸ زهاج
 سسيراب عراوضش ‘ كلŸاك يضشمأا
يضضاملب لامج ينطولأ بخانلأ عفرو
نأاب أدكؤوم Úيضسنرفلأ مامأأ يد-ح-ت-لأ
دعتضسم يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ

Ÿتقو-لأ ‘ ⁄ا-ع-لأ لا-ط-بأأ ة-ه-جأو
ةعيبطب““ :لاقو ،Úب-ضسا-نŸأ نا-كŸأو
،⁄اعلأ لاط-بأأ ة-ه-جأو-م د-يرأأ لا◊أ
ىتح ام-ئأد ل-ضضفألأ ة-ه-جأو-م د-يرأأ

Áكأأ روطتلأ اننكÌ كأافÌ““، قايضس ‘و
هنأاب ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ ف-ضشك ،ر-خآأ

Áا--ك ي--ضشŸسسيرا--ب عرأو--ضش ‘ كل
سسلف يأأ عفدي ل و ماع لكضشب اضسنرفو
عم ايقيرفإأ سسأاكب جيوتتلأ ذنم كلذو
ما-ع-لأ ف-ي-ضص ‘ ر--ضصم ‘ ر--ضضÿأ
ليحدلأ يدان بردم لاقو ،يضضاŸأ
‘ نوكأأ امدنع““ :ق-با-ضسلأ ير-ط-ق-لأ
يضسكات ذخآأ ،ءيضش يأأ عفدأأ ل سسيراب

يذخأأ Òخألأ أذه ديÒف يتلئاع عم
ىتحو ،لماكلاب ةنيدŸأ لوح ةرايز ‘
:فا--ضضأأو ،““كلذ--ك م---عا---طŸأ ‘

ققÙأ زا‚إلأ أذه مجحب ترعضش““
ظتكأ ليل بعلم نأأ تدهاضش ا-مد-ن-ع
نم لقأأ ‘ تعيب ركأذتلأو ،هرخآأ نع
ةياكح ن-طو-لأ سضرأ ‘و ة-عا-ضس42
دهاضشت امدنع ،اهدرضس بعضصي ىرخأأ
كنورظتني سصخضش ÚيÓم7 نم Ìكأأ

ع--ي--م÷أ““ :ل--ضصأوو ،““عرأو---ضشلأ ‘
ايقيرفإأ سسأاك ‘ هتاظ◊ نع ثدحتي
نع Òبك باهضسإاب ثدحتي لكلأ نكلو
ل ،اندÓب ‘ يخيرا-ت-لأ لا-ب-ق-ت-ضسلأ

Áأدبأأ كلذ فضصو نك““. 
ةطقن تناك وغوط ةارابم

فÎعا يميهاربو زرfi لو–
 هيلع يليÓب قوفتب ›

ينطولأ بخانلأ داضشأأ ،رخآأ قايضس ‘و
رضضÿأ دئاقب أدد‹ يضضاملب لامج
ديري ناك هنأاب أد-كؤو-م ،زرfi سضا-ير
:لاقو ،بختنŸأ ةق-فر ق-لأا-ت-لأ ه-ن-م
تناك › ةبضسنلاب ةيروÙأ ةأرابŸأ““
زوف لوأأ انققح دقف ،و-غو-ط-لأ ما-مأأ

،““تأون-ضس ثÓ-ث ذ-ن-م را-يد-لأ جرا-خ
ةد-يد-ج ة-ط-خ ا-ن-ع-ضضو““ :فا--ضضأأو
يرمعلأ نب دوجوب ،3-3-4 بختنملل
زرfi حنم ¤إأ ة-فا-ضضإلا-ب ي-ل-يÓ-بو
ةيلوؤوضسم مامأأ هعضضوو دئا-ق-لأ ةرا-ضش
لوطم تثد– دق-ل““ :ع-با-تو ،““ةÒب-ك
و-غو-ط-لأ ة-ه-جأو-م ل-ب-ق زرfi ع-م
تنك يننأل عقأولأ رمألأ مامأأ هتعضضوو
أذهو رضضÿأ ةقفر حجني نأأ هنم ديرأأ

ل-ج-ضس ةأرا-بŸأ كل-ت ‘و ثد-ح ا--م
نأاب ،يضضام-ل-ب ف-ضشك ا-م-ك ،““Úفد-ه
هلو– لبق-ت د-ق ،ي-م-ي-هأر-ب Úضسا-ي
رد-ضصب بخ-ت-نŸأ ‘ ل-يد-ب ر-ضصن-ع-ل
نود ايضساضسأأ أرضصنع ناك امدعب ،بحر
لثم ل-م-ع Úضسا-ي““ :حر-ضصو ،سشا-ق-ن
فاطŸأ ةيا-ه-ن ‘ ن-ك-لو ،نو-نÛأ
و هنم نضسحأأ ناك يليÓ-ب نأا-ب ع-ن-ت-قأ
سساك ‘ ه-ن-م لد-ب بع-ل-لا-ب رد-جلأ
مايألأ نم موي ‘““ :لضصأوو ،““ايقيرفإأ

Úضسا-ي ع-م عو-ضضوŸأ أذ-ه تح--ت--ف
هنكلو ،بعضص رمألأ نأاب › فÎعأو
،ام-ئأد ة-فا-ضضإلأ Ëد-ق-ت-ل د-ع-ت-ضسم
ةرا-ضشإأ ة-با-ثÃ تنا-ك Úضسا-ي ة-جر-خ

دحأأ لو ،ةعومÛأ لخأد عي-م-ج-ل-ل
Œهمف حتف ىلع اهدعب أأر““. 
هردقي ’ نكل يÈقع ناديز

 بضسانŸا لكضشلاب عيم÷ا
ينطولأ بخانلأ داضشأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ديردم لاير بردÃ ،يضضاملب لامج
دئاق نأاب أدكؤو-م ،نأد-يز ن-يد-لأ ن-يز
ة-يا-غ ‘ سصخ-ضش ق-با-ضسلأ ة-ك-يد--لأ
عم هرأوح ‘ يضضاملب لاقو ،ءاكذلأ
يدل سسيل““ :ة-ي-ضسنر-ف-لأ ة-ف-ي-ح-ضصلأ

د-ها-ضشأأ ي-ن--ك--ل ،ل--ضضف--م برد--م
أذ-ه ،نأد-يزو بو-ل-كو ،لو--يدرأو--غ
،““يفكي اÃ عيم÷أ هردقي ل Òخألأ
وأأ و--ي--ن--يرو--م نا--ك و--ل““ :فا--ضضأأو

لا-ط-بأأ يرود-ب زا-ف ن-م لو-يدرأو-غ
انك ة-ي-لا-ت-ت-م تأر-م ثÓ-ث-ل ا-بوروأأ

نأديز ،ةر-قا-ب-ع-لأ ن-م م-هÈت-ع-ن-ضس
ةروث ثدحي ⁄ نأو ىتح يكذو يرقبع

امدنع““ :مت-خو ،““بع-ل-لأ ة-ق-ير-ط ‘
ام قيرفل وأأ ام بختنŸ ابردم نوكت
قيق–و جئات-ن-لأ ي-ه كم-ه-ي ا-م ل-ك
 .““باقلألأ

قوراف.ج^

 ةمضصاعلا دا–ا

تاسضوافŸا ةياهن دعب فرعيسس بردŸاو قيرفلا ةاون ىلع ظافحلل ىعسسن :يداه
دا–أ يدانل ماعلأ ريدŸأ فضشك ^

ءاضسم يداه ينغلأ دب-ع ة-م-ضصا-ع-لأ
‘ د---جو---ت ةرأدإلأ نأا---ب سسمأأ لوأأ
بردŸأ ع-م ةر--م--ت--ضسم تلا--ضصتأ
ه-نأأ ¤إأ أÒضشم ، مدا-ق-لأ ي-ب-ن--جألأ
فضشكلأ لبق ليضصافتلأ سضعب تيقب

ماع-لأ ر-يدŸأ حر-ضص و ،ه-ت-يو-ه ن-ع
تلأز ل““ :Óئاق يمضصا-ع-لأ يدا-ن-ل-ل
برد-م ع-م ة-ل-ضصأو-ت-م تا-ثداÙأ
م-ضسوŸأ ق-ير-ف-لأ ةدا-ي-ق-ل ي-ب-ن-جأأ
كان-ه تلأز ل““ :فا-ضضأأو ،““ل-ب-قŸأ
لب-ق ة-يو-ضست-ل-ل ل-ي-ضصا-ف-ت-لأ سضع-ب
،ايلاحو ،همودق نع ايمضسر نÓعإلأ
،ءيضش يأأ نع فضشك-لأ مد-ع ل-ضضف-ن

و ،““تاضضوافŸأ ةيرضس ىلع اظافح
سضفرب ق-ل-ع-ت-ي لأؤو-ضس ى-ل-ع هدر ‘

Òن----م ،دا–Ó-----ل ›ا◊أ بردŸأ
سسرام رهضش ‘ فلخ يذلأ ،دودغز
نمضض لمعلأ يريزد لÓب ،يضضاŸأ
دبع لاق ،ديد÷أ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ
ة-ي-حا-ن--لأ ن--م““ :يدا--ه ي--ن--غ--لأ
ابردم دودغز لأزي ل ،ة-يد-قا-ع-ت-لأ

و ،يور-ك-لأ م-ضسوŸأ ة-يا-ه-ن ى--ت--ح
‘ ه-تا-م-ضصب كر-ت ق-با--ضس بعÓ--ك
مامضضنلأ ه-ي-ل-ع ا-ن-حÎقأ ،دا–لأ
سضفر هنكل لبقŸأ ينف-لأ م-قا-ط-ل-ل

مÎحن نحنو ،ةيضصخضش تأرا-ب-ت-عل
را--ب--خألأ سصو--ضصخ---ب و ،““هرأر---ق
ع-فأدŸأ ح-ير-ضست لو-ح ة-لوأد--تŸأ

fiتعي يذلأ ،حاتفم عيبر دمÈ دحأأ
يداه باجأأ ،›ا◊أ دأدعتلأ ةدمعأأ

عم هدقع ةياه-ن ‘ حا-ت-ف-م““ :Ó-ئا-ق
‘ ام لك ،هحيرضست متي ⁄ و ،يدانلأ
ديدŒ ‘ بغرت ⁄ ةرأدإلأ نأأ رمألأ

كر-ت حا-ت-ف-م““ :ل--ضصأوو ،““هد--ق--ع
هاضضمأأ يذلأ رأوضشŸأ لÓخ هتامضصب

أدبأأ فلختي ⁄ و ،ةمضصاعلأ دا–أ ‘
‘ ةروضص نضسحأأ ىلع هبجأو ءأدأأ نع
لث“ تÓقنتلأ ةكرح““ نكل ،ةرم لك

ن-ع ا-مأأ ،““يدا-ن-لأ ةا-ي-ح ن-م ءز--ج
،يعافدلأ نأديŸأ طضسو لب-ق-ت-ضسم
ŸÚ دمfi سسرا◊أ و يردوك ةزمح
يدا-ن-لأ لو-ئ-ضسم د--كأأ ،سشو--ما--مز
،نابعÓلأ نأذه““ :لوقلاب يمضصاعلأ

و ،دأدع-ت-لأ ن-م-ضض ا-م-ئأد نلأز-ي ل
،امهحيرضست ‘ ةب-غر ا-ن-يد-ل تضسي-ل

ةأونب ظافت-حلأ ى-ق-ب-ت ة-يو-لوألا-ف
ددج ÚبعÓب هم-ي-عد-ت و ،ق-ير-ف-لأ

بضسح ةفاضضإلأ Ëدقت ىلع نيرداق
،يضضايرلأ ريدŸاف ةددfi تايجاح
أذه ‘ لمع-لأ دد-ضصب ى-ي-ح-ي Îن-ع
عمÛ ¤وألأ رهضشألأ نع و ،““قايضسلأ
ةكر-ضشل-ل د-يد÷أ كلاŸأ ،““رو-بÒضس““
سسرام رهضش ذنم مهضسأأ تأذ ةيضضايرلأ
ما--ع---لأ ر---يدŸأ د---كأأ ،طرا---ف---لأ
ةد-يد÷أ ةرأدإلأ نأا-ب ،ةرا-ط-ضسو--ضسل
د-ي-ضسŒ ل-جأأ ن-م ةد-ها-ج ل-م--ع--ت

رخدت ل““ :افيضضم حومطلأ اهعورضشم
ةيوضست ‘ د-ه-ج يأأ ةد-يد÷أ ةرأدإلأ
علط-ت-لأ ا-ضضيأأو ،ة-ق-لا-ع-لأ تا-ف-لŸأ
ق-ي-ق– ةرور-ضض ع-م ،ل-ب-ق-ت-ضسم-ل--ل
هت-مد-ق-م ‘ و ي-ضضا-ير-لأ عور-ضشŸأ

ة-ي-حا-ن-لأ ن-مو ،ن-يو-ك-ت--لأ ز--كر--م
راضصنأأ دعن نل ةيث-ح-ب-لأ ة-ي-ضضا-ير-لأ
Èتعن اننأأو ةضصاخ ،تأزجعÃ يدانلأ
ةل-حر-م-ك مدا-ق-لأ يور-ك-لأ م-ضسوŸأ
ىلع ةبترم فأدهتضسأ عم ،ةي-لا-ق-ت-نأ

قوراف.ج ^                       .““جيوتتلأ ةضصنم

›ود-لأ يدو-ع-ضسلأ ا-ه-بأأ يدا-ن م‚ ع--ضضخ--ي ^
ةيب-ط تا-ضصو-ح-ف-ل تأر-ها-ت يد-ه-م ير-ئأز÷أ
سسأاك يرود ةدوع لبق هتباضصإأ ىل-ع نا-ن-ئ-م-طÓ-ل
توأأ4 موي ÚفÎحملل ناملضس نب دمÒ fiمألأ
لÓخ ةباضصإل تأرهات يده-م سضر-ع-تو ،ل-ب-قŸأ

سضعبب رعضش ثيح ،ةيدولأ نأر‚ دضض اهبأأ ةأرابم
تاضصوحفل عضضخيضسو ،ةماضضلأ ةلضضعلأ ‘ ملآلأ

تأرهات يدهم ىرجأأو ،ةمزÓلأ ةع-ضشألأو ة-ي-ب-ط
ةقطنم ‘ ةضصاÿأ تايفضشتضسŸأ دحأأ ‘ ةعضشألأ

سضرعت يتلأ ةباضصإلأ مجح ةفرعم لجأأ نم ،Òضسع
ة-ف-ي-ح-ضصل ا--ق--فو كلذو ،جÓ--ع--لأ ةÎفو ا--ه--ل

ينفلأ ر-يدŸأ ل-ضضفو ،ة-يدو-ع-ضسلأ ““ة-ي-ضضا-ير-لأ““
بعÓلأ ةحأرإأ ،يبا-ضشلأ قأزر-لأ د-ب-ع ي-ضسنو-ت-لأ
ررقŸأ نمو ،ةباضصإلأ مقافت نم افوخ يرئأز÷أ
مدقلأ ةركل لوألأ قيرفلأ بيبط بعÓلأ قفأري نأأ
ديد–و هتلاح ثحبل ،ةضسيرغ دلاخ ،اهبأأ يدانب
عضساتلأ زكرŸأ اهبأ يدان لتحيو ،بضسانŸأ جÓعلأ

ن-ب د-مÒ fiمألأ سسأا-ك يرود بي-تر-ت لود-ج ‘
قرافبو ،ةطق-ن03 ديضصرب ÚفÎحمل-ل نا-م-ل-ضس
،نماثلأ زكرŸأ بحاضص بابضشلأ نع ةدحأو ةطقن
.ةضسفانŸأ ةياهن ىلع تلوج8 لبق كلذو

 ر.ق ^

 ةدكؤوم Òغ يدوعسسلا يرودلا فانئتسسا ‘ تارهات ةكراسشم

  :يضضاملب لامج

 ““رطق لايدنوم غولب لوألا ‘دهو Úيسسنرفلا ةهجاوŸ زهاج““
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تلا-يد-ل-ب ةد-ع ،سسما حار--ف’ا تم--ع
بابسش جيوتت نÓعا دعب ،ةم-سصا-ع-لا-ب
ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا بق-ل--ب دادزو--ل--ب
،هخيرات ‘ ةعباسسلا ةر-م-ل-ل ة-فÙÎا

م-سسوŸا تا-يرا-ب-م لا-م--كا مد--ع م--غر
.انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب

،سسما فافلل يذيفنتلا بتكŸا ررقو ررقو ^
يرود-ل-ل يرا÷ا م-سسوŸا تا-سسفا-ن--م ءا--غ--لإا
دادزولب بابسش جيو-ت-تو ،(0202/9102) يلÙا
.¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا بقلب
فورعŸا دادزول-ب-ل ي-سضا-ير-لا با-ب-سشلا يدا-ن
هيبÚ fiب بقليو ””دادزولب بابسش”” ـب اًراسصتخا
Èتعي ،””Òبك-لا با-ب-سشلا”” وأا ي-برا-ي-سسلا م-سسا-ب
‘ اًحا‚ ةيدنأ’ا Ìكأا دحأا يمسصاعلا يدانلا
دد-ع ثي-ح ن-م ة-ي-لÙا مد-ق-لا ةر-ك خ--يرا--ت
.ةيلÙا ت’وطبلا
ةيليوج رهسش نم51 موي دادزولب بابسش لفتحي
سسيسسأات عجريو ،هسسيسسأات دÓيم د-ي-ع-ب ما-ع ل-ك
رئاز÷ا لÓقتسسا دعب يأا ،2691 ماع ¤ا يدانلا

.مايأا رسشعب يسسنرفلا رامعتسسإ’ا نم
ةمسصاعلا رئاز÷ا ةنيد-م ن-م يدا-ن-لا ذ-خ-ت-يو
02 بعلم ىلع هتايرابم في-سضت-سسيو ،ه-ل ًار-ق-م
. ””ةنيزوكلا»ـب راسصنأ’ا هبقلي امك وأا ،5591 توأا
¤ا دادزولب بابسش هب جوُت يلfi بقل لوأا عجريو

نم ط-ق-ف تاو-ن-سس ثÓ-ث د-ع-ب يا5691 ما-ع

دعُيو ،يرئاز÷ا يرودلاب زاف امدنع هسسيسسأات
‘ ةكراسشم (نارهو ةيدولوم بناجب) يدان Ìكأا
طوقسسلا ناكو ،اًمسسوم55 عقاوب لوأ’ا مسسقلا
.8891-7891 مسسوم ةيناثلا ةجردلا ¤إا ديحولا
قيرفلا زاف دقف يميلق’ا يو-ت-سسŸا ى-ل-ع ا-مأا
،تارم ثÓث ةلطبلا ةيدنأÓل ةيبراغŸا سسأاكلاب
كراسشي يرئازج يدان لوأا دادزولب بابسش Èتعيو

ةيدنأÓ-ل ا-ي-ق-ير-فأا سسأا-ك) ة-يرا-ق ة-ق-با-سسم ‘
.0791-9691 مسسوم (ةلطبلا
دا–Ó-ل ›ارد--ي--ف--لا بت--كŸا قدا--سص ا--م--ك
4 دوعسصو ،طوبهلا ءاغلإا رارق ىلع ،يرئاز÷ا

فÙÎا يرودلا ¤إا ةيناثلا ةجردلا نم قرف
،ةيدŸا يبŸوأاو ،ةدكيكسس ةبيبسش”” يهو ،لوأ’ا
.””نازيلغ عيرسسو ،ناسسملت دادوو

ميهاربا .ج ^

ديدعلا معت ت’افتح’ا
تاي’ولا نم

04 نم Ìكأ’ ةحرفلا فزت فافلا
ديعلا ةيسشع دان

رابخا ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا ن-م د-يد-ع-لا Òها-م-ج تق-ل-ت ^
‘و ، مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا فرط نم ةديعسس
ةلوطبلا بقل هحنم ” يذ-لا دادزو-ل-ب با-ب-سش ا-ه-ت-مد-ق-م
Òغ عامتجا لÓخ9102/0202 مسسوŸ ةفÙÎا ةينطولا

.ةمسصاعلاب سسما ةحيبسص فافلل يذيفنتلا بتكملل يداع
نم رارقب ،هخيرات ‘ عباسسلا بقللاب دادزولب بابسش جوتو
ءاتفتسسا رارق ىلع قداسص يذلا فافلل يذيفنتلا بتكŸا
ةئيه تمسسر امك ،ماسسق’ا فلتfl ‘ ةيدن’ا ءاسسؤورل يباتك
ةبيبسش ،ةيدŸا يبŸوا اهزربأا ،اقيرف Úعبرا دوعسص يسشطز
¤ا تدعسص يتلا نازيلغ عيرسسو ناسسم-ل-ت دادو ،ةد-ك-ي-ك-سس
نم ةيادب اق-ير-ف02 نم نو-ك-ت-ي-سس يذ-لا لو’ا فÙÎا
.مداقلا مسسوŸا
Òبك حرفب ÿÈا ةدكيكسس ةب-ي-ب-سش يدا-ن Òها-م-ج تق-ل-تو

ةنسس33 دعب لوأ’ا مسسقلا ¤ا اÒخأا دوعي اهقيرف ناو ةسصاخ
ماد راظتنا دعب ترايت ةبيبسش يدان دعسص امك ،راظتن’ا نم
.ةنسس31
ةاوهلا مسسق ¤ا يخيرات دوعسص فراطلا يبŸوأا لجسس امك

ام نم دوعسصلاب يدان21 لفتحا امك ،هخيرات ‘ ةرم لو’
نم قيرف42 دوعسص اذكو ، ةاوهلا مسسق ¤ا تاطبارلا Úب
قرفلا عوم‹ ل-سصي-ل ،Êا-ث-لا م-سسق-لا ¤ا ةاو-ه-لا م-سسق-لا
مسسرت ىرخا قرف ةحرف مهيلا فاسضي ،اقيرف04 ةدعاسصلا

ناك يذلا سشار◊ا دا–ا رارغ ىلع ،طوقسسلا نم هتا‚
.ةاوهلا مسسق ¤ا طوقسسلاب اددهم

ميهاربا .ج ^

ابوروأا لاطبا ةطبار
بع’ ةباسصا دعب اÎل‚ا ‘ فوخ

انروروكب لايرلا
سسما ،””ا-ف-يو-ي”” مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-بوروأ’ا دا–’ا ف-سشك ^

Îسسسشنامو ديردم لاير ةارابم ةماقإا نم هفقوم ،ءاعبرأ’ا
ةلاح روهظ دعب ،لبقŸا عوبسسأ’ا لاطبأ’ا يرود ‘ ،يتيسس
.يجنيŸÒا مجاهم ،زايد ونايرا91Ÿ-ديفوكب ةيباجيإا
عم لسصاوتن”” ةيناطيرب مÓعإا لئاسسول نايب ‘ ””افيوي”” لاقو
تاطلسسلا تارار-قو ،ف-قوŸا ة-ب-قارŸ (لا-ير-لا) يدا-ن-لا
.””ةينعŸا ةينابسسإ’ا
ةما-قإا ى-ل-ع ر-ثؤو-ت ن-ل ،ة-لا◊ا هذ-ه نأا ‘ ق-ث-ن”” فا-سضأاو
.””يعيبط لكسشب ةارابŸا
ترهظ زايد ةنيع نإا ،ءاثÓثلا سسمأا لوا ،ديردم لاير لاقو
‘ هتكراسشم ةيناكمإا لوح كوكسشلا راثأا ام وهو ،ةيباجيإا
.دا–’ا بعلم ىلع ةررقŸا ،ةارابŸا
باسس◊ ،يتيسس Îسسسشنام مامأا (1-2) يكلŸا قيرفلا رسسخو
سسرام ‘ ةقباسسŸا فقوت لبق ،ديردم ‘61ـلا رود باهذ
.يسضاŸا راذآا
عم ،ارخؤوم اينابسسإا ‘91-ديفوكب تاباسصإ’ا ددع دعاسصتو
،يسضاŸا عوبسسأ’ا لÓخ ةد-يد÷ا ت’ا◊ا ف’آا ل-ي-ج-سست
.ةباسصإا فلأا892 نع ›امجإ’ا ددعلا ديزيل

ةيكيرم’ا ةلوطبلا
زيراوسس فطخ ديري ماهكيب

ةنولسشرب نم
يقلت نع ،ءاعبرأ’ا مويلا ،Êولاتك يفحسص ريرقت فسشك ^

سضورع ،ةنولسشرب مجاهم ،زيراو-سس سسيو-ل Êا-ياو-جوروأ’ا اً
.يكيرمأ’ا يرودلا ¤إا لاقتنÓل
ةياهن ىتح ،انارجولبلا عم دقعب (اًماع33) زيراوسس طبتريو
لاح ،‘اسضإا مسسوŸ هديد“ ةيناكمإا عم ،لبقŸا مسسوŸا

.ديد÷ا مسسوŸا تايرابم نم %06 ‘ هتكراسشم
بغري ،ةينولاتكلا ””وفيتروبيد ودنو-م”” ة-ف-ي-ح-سص بسسح-بو
كلÁ هنأا ’إا ،ون بماك ‘ هتÒسسم لامكتسسا ‘ زيراوسس
سضور-ع اًرظن ،ي-ك-ير-مأ’ا ÚفÙÎا يرود ن-م ة-ير-غ-م ا-ً
.مدقلا ةرك ⁄اع ‘ Òبكلا همسس’
،اكيرمأا ‘ بعللا نوكي ام اÒًثك هنأا ¤إا ةفيحسصلا تراسشأاو

ةيلاŸا ةيحانلا نم سسيل ،ةيبوروأ’ا ةرك-لا مو-ج-ن-ل ا-ًباذ-ج
،ةديج ةايح ةيعون رفوت كانه ندŸا سضعب نأ’ نكلو ،طقف
ىلع موقت يتلا ةمخسضلا ةي-نÓ-عإ’ا تÓ-م◊ا ¤إا ة-فا-سضإا
.موجنلا ء’ؤوه دجاوت
كولمŸا ،يمايم Îنإا ¤إا لاقتن’اب زيراوسس مسسا طبتراو
دعتسسي يذلاو ،ماهكيب ديفيد ،قباسسلا يز-ي-ل‚إ’ا م-ج-ن-ل-ل
.ÚفÙÎا يرودب همسساوم لوأا ‘ ةكراسشملل

انوروك ببسسب ةرذح ت’افتحا

هخيرات ‘ ةعباسسلا ةرملل Óطب دادزولب بابسش

جيوتتلا تاحيرسصت
رذ◊ا يخوتل راسصن’ا وعدأا ““ يسشيرق

““انوروك ببسسب
¤ا قيرفلا راسصنأا يسشيرق قيفوت ،دادزولب بابسشل يسضايرلا ريدŸا اعد ^

عسضولا نأا اÈتعم ،ةينطولا ةلوطبلا بقل-ب م-ه-لا-ف-ت-حا ي-ق-ف رذ◊ا ي-خو-ت
.دعابتلا تاجرد ىسصقا يخوت مهيلع سضرفي يحسصلا
رج◊ا ماÎحا عم نكل بقللاب لفتح-ت-سس ه-ق-ير-ف ةرادا نا ي-سشير-ق ح-سضواو
نا ادكؤوم ،انوروك سسوÒف راسشتنا يدافت لجأا نم كلذو ،سضورفŸا يحسصلا
.ةيدرف ةروسصب لافتح’اب بلاطم عيم÷ا

““بقللا قحتسسا بابسشلا ““ بلاطوب
قحتسسا بابسشلا نا بلاطوب ديعسس ،دادزولب بابسشل قباسسلا بعÓلا Èتعا ^

،همدق يذلا زيمŸا راوسشŸا ¤ا رظنلاب ،مسسوŸا اذه ةلوطبلا بقلب جيوتتلا
.مسسوŸا ةقÓطنا ذنم بيتÎلا ةرادسص ءÓتعا ‘ ح‚ ثيح

ةيدولوم يرسصانم دحا ءافسش ىن“ امك ءودهلا ¤ا راسصن’ا بلاط نب اعدو
.سسمأا لوأا تاجاجتحا لÓخ هتباسصا دعب رئاز÷ا

م‚ ،كي-ب يد نا-ف Êود يد-ن-لو-ه-لا ي-ق-ل-ي ^””
لايرل هعيقو-ت مد-ع ‘ مو-ل-لا ،مادÎسسمأا سسكا-يأا

،ناديز نيدلا نيز ،ينف-لا ر-يدŸا ى-ل-ع د-يرد-م
.Êابسسإا يفحسص ريرقت بسسحب
،ةمخسض تاقفسص يأا دقع اجيللا لطب يوني ’و

يتلا ةيداسصت-ق’ا ة-مزأ’ا ل-ظ ‘ ،ف-ي-سصلا اذ-ه
حنÁ ثيح ،دجتسسŸا ا-نورو-ك سسوÒف ا-ه-ثد-حأا
نم ددع دادÎسساو ،هيبع’ سضعب ع-ي-ب-ل ة-يو-لوأ’ا
.ىرخأا ةيدنأ’ نيراعŸا
‘ ،يجنيŸÒا عم قفتا دق كيب يد ناف ناكو
‘ هل مامسضن’ا ىلع ،يسضاŸا ناث نوناك/رياني
ما“إا مزتعي ’ لايرلا نكل ،ي-ف-ي-سصلا و-تا-كŸÒا
.قافت’ا
نإاف ،Êابسسإ’ا ””لاÎنسس اسسنيفيد”” عقوم بسسحبو
،ديردم لايرل هلاقتنا لسشف نأا دقتعي كيب يد ناف
،همسض ‘ بغري ’ يذلا ناديز قتاع ىلع عقي

‘ ÚبرقŸا هئÓمزل كلذب بعÓلا حرسص ثيح
.سسكايأا
م‚ ،ابجوب لوب هنطاو-م ع-سضو د-ق ناد-يز نا-كو
بعلم طسسو ميعدتل ةيولوأاك ،دتيانوي Îسسسشنام
.يكلŸا قيرفلا

،Êابسسإا يفحسص ريرقت فسشك ،رخأا ديعسص ىلع
لايرل يفيسصلا وتاكŸÒا نأاسشب ديدج روطت نع
.ديردم

نإاف ،Êابسسإ’ا ””لاÎنسس اسسن-ف-يد”” ع-قوŸ ا-ًق-فوو
او-سضر-ع لو-ي-نا-ب-سسإا م‚ ا-كور كرا-م ي--ل--ث‡
فيسصلا ‘ ديردم لاير ى-ل-ع بعÓ-لا تا-مد-خ

.›ا◊ا
كسسمتي نل طوبهلا بقع لوينابسسإا نأا ¤إا راسشأاو
طرسشلا ةميق ورو-ي نو-ي-ل-م04 ىلع لو-سص◊ا-ب
ةقفسصلا مسسح نكÁ نكل ،اكور دقع ‘ يئاز÷ا
.طقف وروي نويلم52 ¤إاÒ 02ظن

‘ ديردم لاير ةلواط ىلع ناك اكور نأا حسضوأاو
اًقئاع رعسسلا لكسش نكل ،اًسضيأا يسضاŸا فيسصلا
.ةقفسصلا ماربإا وحن
،ناد-يز ن-يد-لا ن-يز نإا Êا-ب-سسإ’ا ع-قوŸا لا-قو
ةقفسصلا ميقيسس نم ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸا
.يئاهنلا رارقلا ذختي مث
›وؤوسسم عم عمتجا نأا قبسس اكور ليكو نأا ركذي

.ةقفسصلا مسس◊ اًدادعتسسا ،مايأا لبق نÓيم

ةينابسس’ا ةلوطبلا
لايرلا ¤ا ›اقتنا لسشف ببسس وه ناديز ““ سسكاجا م‚
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تاقرفتم  نميلأ

ةينميلا ةمزأ’ا ءاهنإ’ صضايرلا قافتا ذيفنتل ةيلآا حÎقت ةيدوعشسلا
ةينميلأ ةموك◊أ Úب عأرضصلأ ءاهنإل ضضايرلأ قافتأ ذيفنتل ةيلآأ نمضضتي احÎقم ةيدوعضسلأ تمدق
.ةيدوعضسلأ ءابنألأ ةلاكو تدافأأ امبضسح ،يبون÷أ ›اقتنلأ ضسلÛأو

حÎقŸا نأا ةلاكولا هترسشن نايب ‘ ءاجو ^
يبون÷ا ›اقتنلا صسلÛا ءاغلإاب““ يسضقي
صضايرلا قافتا دونب ذيفنتو ةيتاذلا ةرادإلا
وعدي امك ،ندع ةظفاÙ مكاح Úيعتو
ّمسضت ةموكح ليكسشت ¤إا ءارزولا صسيئر
03 لÓخ ،نميلا بونجو لامسش نم ءارزو
.““ًاموي
›اقتنلا صسلÛا مسساب ثدحتŸا دّرغو
ىلع Òسصق تقو دعب ،مثيه رازن ،يبون÷ا
ىلختتسس هتعامج““ نإا Óًئاق نايبلا رادسصإا

.““ةيتاذلا ةرادإلا نع
نب دلاخ يدوعسسلا عافدلا ريزو بئان لاقو
ةقفاوم ّنإا Îيوت ىلع هباسسح ىلع ناملسس
ذيفنت ‘ عارسسإلا ىلع ةينميلا فارطألا
‘ ةدا÷ا ةبغرلا صسكعت““ ةيقافتلا
““ةلماسش ةيسسايسس تاراسسم معدو...راو◊ا
.ةمزألا ءاهنإل Óًّح لّكسشت
ةياعرب ““صضايرلا قافتا““ ¤إا لسصوتلا ّ”و
يسضاŸا Èمفون/Êاثلا نيرسشت ‘ ةيدوعسس
ىلع بون÷ا ‘ Úيلاسصفنلا ءÓيتسسا دعب

ةموكحلل يسسيئرلا ّرقŸا ،ندع ةنيدم
.ًايلود اهب فÎعŸا ةينميلا
¤إا فدهي يذلا -قافتلا لخدي ⁄و

ةحّلسسŸا لئاسصفلا ةيزكرم قيق–
لامسشلا Úب ةيواسستم ةموكح ليكسشتو
 .ذيفنتلا زّيح - بون÷او

Èع تاثداfi ةدحتŸا ·ألا تدقعو
قافتÓل ةبراحتŸا فارطألا Úب تنÎنلا

ةقثلا ءانبلو ،رانلا قÓطإل مئاد فقو ىلع
مÓسسلا تاثداfi قÓطإا ةداعإا فدهب
.È 8102مسسيد ك ذنم ةدمÛا
ارطخ كانه““ نإا نمألا صسل‹ مامأا لاقو

لوخدو ،تاسضوافŸا لسشف نم ايقيقح
ديعسصتلا نم ةديدج ةلحرم ‘ نميلا

انوروك صسوÒف راسشتناو ،دمألا ليوطلا
.““ةداح ةيداسصتقا ةمزأا ¤إا ةفاسضإا

مسساب ثدحتم ءاعبرألا نلعأا،هتهج نم
وهو ،نميلا ‘ يبون÷ا ›اقتنلا صسلÛا
،بون÷ا ‘ ةيلاسصفنلا تاعام÷ا ىوقأا
نع يلختلا اوررق Úينميلا Úيلاسصفنلا نأا
ليرفا ‘ هنع نلعأا يذلا ةيتاذلا ةرادإلا
صسيئر فيلكتب اودهعت امك ،يسضاŸا
تاءافك ةموكح ليكسشتل ينميلا ءارزولا

نع Úلث‡ مسضت اموي03 لÓخ ةيسسايسس
قافتل اقيبطت كلذو ،›اقتنلا صسلÛا
عم ةيدوعسسلا هتعر يذلا ةطلسسلا مسساقت
.ةموك◊ا
ركسسعŸا ‘ ةقيمع تافÓخ ةمث نكل
صضÎفي يتلا تاوقلاف .Úيثوحلل يداعŸا
ثيح بون÷ا ‘ ةموكحلل ةيلاوم اهنأا
ةديؤوم لئاسصف مسضت ،ةطلسسلا زكرمتت

صسلÛا““ ةدايقب لامسشلا نع لاسصفنÓل
ةموك◊ا مهتتو ،““يبون÷ا ›اقتنلا
هبر دبع ينميلا صسيئرلا ناكو .داسسفلاب

ناوج ةياهن ‘ صضح دق يداه روسصنم
فيزن فاقيإا““ ىلع Úيبون÷ا Úيلاسصفنلا
مسساقتل صضايرلا قافتا ماÎحاو ““مدلا
.ةطلسسلا
ةينميلا ةموك◊ا مسساب ثدحتŸا رّبعو
،قافتلا قيبطتب هلؤوافت نع يداب حجار
يلختلا نع Úيلاسصفنلا نÓعإا نإا Óئاق
،““ةديدج ةيادب““ لثÁ ةيتاذلا ةرادإلا نع
ةديدج دئاق Úيعتب يداه ماق امنيب
 .اهل ديدج ظفاfiو ندع ‘ ةطرسشلل
صسلÛاو ةموك◊ا Úب عازنلا لثÁو
دحأا ،›اسصفنلا يبون÷ا ›اقتنلا

ابرح ،Úيثو◊ا دسض Úيسسيئرلا اهئافلح
.نميلا ‘ بر◊ا لخاد

ت’اكو ^

يرشصŸا يدوعشسلا نواعتلا فيثكت رارقب بحرت تارامإ’ا
ةيميلقإا ىوقل يدشصتلل

نواعتلا فيثكت رارق““ ،صشاقرق رونأا ،يتارامإلا ةيجراÿا نوؤوسشلل ةلودلا ريزو فسصو ^
،““ةيبرعلا ةحاسسلا ‘ اهذوفن عيسسوت ةيميلقإا ىوق تلواÙ يدسصتلل يرسصŸا يدوعسسلا
تدغ نأا دعب ،ةردابŸا مامز ةداعتسسل يمانتŸا يبرعلا هجوتلا““ نأا صشاقرق ىأارو .رّسشبŸاب
.““يباجيإا ،ةحابتسسم انتحاسس
،ارعو لازي ل قيرطلا نأا ¤إا ىرخأا ةهج نم يتارامإلا ةيجراÿا نوؤوسشلل ةلودلا ريزو راسشأاو
.““موي لك ززعتت يبرعلا يميلقإلا ماظنلا Úسص– ةكرعم““ نأا ¤إا تفل هنكل

ي.ر ^

 انوروك ةمزأا  طشسو ج◊ا كشسانم قÓطنا
لظ ‘و ،ةيئانثتسسا فورظ ‘ ج◊ا كسسانم  ءاعبرلا صسمأا ةكم ‘ نوملسسŸا جاج◊ا  رسشاب ^

.انوروك ءابو نم فوÿا طسسو ةقوبسسم Òغ ةيئاقو تاءارجإا
01 وحن ىلع ةنسسلا هذه جح رسصتقأا ،ةسسدقŸا عاقبلا  ايونسس دسصقت تناك يتلا ÚيŸÓا لدبو
ةنراقم ،مايأا5 ىدم ىلع لسصاوتت يتلا كسسانŸا هذه ‘ ةيدوعسسلا ‘ ايمسسر ميقم يبنجأا فلآا
اهÈتعا تاطلسسلا اهب تماق رايتخا ةيلمع دعب ،يسضاŸا ماعلا اورسضح ملسسم نويلم5.2 وحنب
.ىرخأا ةÒبك دادعأا صضفرو تابلط لوبق تدهسش ذإا ،ةمهبم صضعبلا
صسŸ نم جاج◊ا عنم عم ،مار◊ا دجسسŸا طسسو ةبعكلاب ةطيÙا ةقطنŸا  ميقعت ءاثÓثلا ”و
.بهذلاب زرطم دوسسأا صشامقب فلغŸا ءانبلا
ةدع ¤إا   فاطŸا نحسص ميسسقت ” هنأا ،مار◊ا دجسسŸا نمأل ةسصاÿا ةوقلا دئاق لاق و
ايمسسر احيرسصت لمحي ل جاح يأل حمسسي نل و  ،““جاج◊ا Íب دعابت كانه نوكيسسو ،تاراسسم
‘  انوروك ببسسب مهفتح  صصخسش0072  نع لقي ل ام يقل Òكذتلل .مار◊ا دجسسŸا لوخدب
.ةباسصإا فلأا072 وحن ةكلمŸا تلجسس  امك ةيدوعسسلا

فاو ^
 انوروك

Úشصلاب تاباشصإÓل ئجافم عافتراو ⁄اعلا Èع باشصم نويلم71 وحن
انوروكب تاباسصإلا ةÒتو تداع امنيب ،انويلم71 نم ⁄اعلا Èع ÚباسصŸا ددع بÎقا ^

 .Úسصلا ‘ عافترÓل
ةدحتŸا تايلولا ‘ صسوÒفلا نع ةمجانلا ةيمويلا تايفولا نأا زÎيور ةلاكول ءاسصحإا رهظأاو
.يسضاŸا  يام ذنم ةيموي ةدايز Èكأا ‘ ،صسمأا ةلاح0031 وحنب تداز
صسوÒفلا دسصر ذنم لامجإا صصخسش فلأا051 براقي ام ةدحتŸا تايلولا ‘ اياحسضلا ددع غلبو

.⁄اعلا ‘ تايفولل مقر ىلعأا وهو ،يسضاŸا يفناج ‘ دÓبلا ‘ ةرم لوأل
83.4 ¤إا Úباسصملل ›امجإلا ددعلا لسصيل ،صسمأا افلأا46 ةدحتŸا تايلولا ‘ تاباسصإلا تدازو
ذنم تاباسصإا ددع ىلعأا كلذو ،ءاثÓثلا صسوÒفلاب ةديدج ةباسصإاÚ  101سصلا تلجسس و  .ÚيÓم
.رهسشلا فسصنو رهسشأا3 نم Ìكأا
ةباسصإاو ،دÓبلا برغ ىسصقأا غنايجنيسش ميلقإا ‘ تلجسس ةباسصإا98 نأا نايب ‘ ةنجللا تركذو
‘ ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلاح ددع غلب صسمأا ىتحو ،جراÿا نم Úمداقل تلاح3و Úكب ‘ ةدحاو
.4364 دنع تايفولا ددع رقتسسا اميف ،ةلاح06و افلأاÚ 048سصلا
انويلم61 نم Ìكأا ¤إا ⁄اعلا Èع انوروك صسوÒفب ÚباسصŸا ددع عفترا ءاعبرألا  رجف ىتحو
،افلأا054و ÚيÓم01 نم Ìكأا ىفاعتو ،افلأا266 ىلع ديزي ام مهنم ‘وت ،صصخسش فلأا388و
.صسوÒفلا اياحسض ءاسصحإاب صصتıا ““Îيم دلرو““ عقوم بسسحب

ةرازو تنلعأا -صسوÒفلا ءارج ⁄اعلا ‘ تايفو ددع ىلعأا عبار اهيدل يتلا- كيسسكŸا ‘و
افلأا204 ¤إا تاباسصإلا ›امجإا لسصيل ،ةافو458و ةديدج تاباسصإا8027 ليجسست صسمأا ةحسصلا
.678و افلأا44 ¤إا تايفولا ›امجإاو ،796و
،ةافو129و ةديدج ةباسصإا618و افلأا04 ليجسست ءاثÓثلا   ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،ليزاÈلا ‘وا
.935و افلأا88 ¤إا تايفولا ددعو ،ةلاح نويلم5.2 ¤إا ›امجإلا تاباسصإلا ددع عفتÒل
،ةديدج ةباسصإا287 ليجسست دعب افلأا43 نم Ìكأا ¤إا اناغ ‘ تاباسصإلا ددع عفترا ،ايقيرفأا ‘و
،افلأا778 ةراقلا مومع ‘ صسوÒفلاب ÚباسصŸا ددع زواŒو ،ةلاح861 دنع تايفولا تلظ اميف
 .045و افلأا81 مهنم ‘وت

عفتÒل ،ةافو93و ةديدج ةباسصإا564 ليجسست   رسصم ‘ ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،ايبرع
.ةافو1964و اهؤوافسش ” ةلاح959و افلأا53 مهنمسض ،ةلاح749و افلأا29 ¤إا ›امجإلا ددعلا

عفتÒل ،ةباسصإا184و Úتديدج Úتافو ليجسست ةينيطسسلفلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،اهتهج نم
ةيبرغلا ةفسضلا لمسشي اÃ ،فاعت ةلاح3306و ،ةافو28 اهنيب ،839و افلأا31 ¤إا تاباسصإلا ›امجإا
.ةيقرسشلا صسدقلاو ةزغ عاطقو
21و ةدحاو ةافو ليجسست (ةيموكح) انوروك ةحفاكŸ ايلعلا ةينطولا ةنجللا تحسضوأا ،نميلا ‘و
.ايفاعتم048و ،ةافو484 اهنيب ،3071 ¤إا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل ،ةديدج ةباسصإا
ةديدج ةباسصإا يأا دÓبلاب81 نم ةيلو41 ليجسست مدع ةيحسصلا تاطلسسلا تنلعأا ،نادوسسلا ‘و
.موطرÿا ةمسصاعلا ‘ صسوÒفلاب ةباسصإلا ةبسسن تندت امك ،Úعوبسسأا ذنم

نويلم5.1 زواجتت ةليضص◊أو   ةديدج ةباضصإأ فلأأ84 نم Ìكأأ لجضست دنهلأ
،ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا لÓخ انوروك صسوÒفب ةديدج ةباسصإا فلأا84 نم Ìكأا دنهلا تلجسس
.ةباسصإا فلأا135 نم Ìكأاو نويلم دÓبلا ‘ تاباسصإÓل ›امجإلا ددعلا لسصيل
ددعلا عفتÒل ،يسضاŸا مويلا لÓخ اوفوت اسصخسش867 نإا ،ءاعبرألا ،ةيدنهلا ةحسصلا ةرازو تلاقو
.ءابولا يسشفت ءدب ذنم ةافو ةلاح39143 ¤إا تايفولل ›امجإلا
تايلولا دعب ،ءابولا يسشفت نم اررسضت Ìكألا لودلا ةمئاق ‘ ةثلاثلا ةبترŸا دنهلا لت–و
.ليزاÈلاو ةدحتŸا

ت’اكو ^

ةطرشش طباشض ببشسب صصاخششأا7 مادعإا ..رشصم
ثحابم نواعم لتقب اونيدأا Úمهتم7 ىلع اقنسش مادعإلا مكح رسصم ‘ ةينمألا ةزهجألا تذفن ^

.ةمود وبأا ناوسضر دمحأا بيقنلا ةيليعامسسإلا
لتقب Úمهتم7 دسض رداسصلا مادعإلا مكحÈ 8102مفون11 ‘ تديأا صضقنلا ةمكfi تناكو
.ةيسضقلا ‘ مهنم ةمدقŸا نوعطلا تسضفرو ،ةيليعامسسإلا ثحابم نواعم
دمfi نسسح ميهاربإاو دمfi ىلع ديسسو داج نيدلا يfi دمحأا نم Óك نأا مك◊ا قوطنÃ ءاجو
طباسض اولتق ،دمfi ⁄اسس دمحاو اطع دمfi ماسصعو يكذ ماسصع يكذو حÓسص دمfi مزاحو
.3102 ماع لÓخ ثلاث ةطرسش مسسق ثحابم نواعم ةمود وبأا دمحأا ةطرسشلا
Úماع ةدŸ لغسشلا عم صسب◊اب ميهاربإا دمfi دمحأا نم لك ةبقاعÃ ةمكÙا تسضق امك
5 هÁرغتو تاونسس ثÓث ةدŸ صسب◊اب Úناسسح معنŸا دبع باهولا دبع دمحأا مهتŸا ةبقاعÃو
عم Úبراه ىلع Îسستلا ةمهتب يئان÷ا فيراسصŸا عفدب همازلإاو هيلإا دنسسأا امع هينج فلآا

ةمكÙا ›إا ةيندŸا ةوعدلا ةلاحإاو ةطوبسضŸا ةÒخذلاو ءاسضيبلاو ةيرانلا ةحلسسألا ةرداسصم
دبع ناوسضر دمحأا لوأا بيقنلا لتق امدنعÈ 3102مفون ›إا ةيسضقلا ثادحأا دوعت.ةسصتıا
ةقفارŸا ةوقلاو ةينمألا ةلا◊ا هدقفت لاح ،ثلاث مسسق ثحابم ةدحوب طباسضلا ةمود وبأا داو÷ا
صصاخسشأا7 نم هيلع رانلا قÓطإا رثإا ىلع مسسقلا ةرئاد ،ةسسماÿا ةلحرŸا نكاسسم ةيحانب
،يسصخسشلا هحÓسس ىلع ءÓيتسسلاو نوللا ءارمح وياد ةكرام ةرايسسو ،ةيران ةجارد نولقتسسي
.ÚمهتŸا عم رانلا قÓطإا ةقفارŸا ةوقلا دارفأا لدابتو

ةيرشصم مÓعإا لئاشسو ^

ايبيل
  ةدحتŸأ ·ألأ هتضضرف يذلأ رظ◊أ ةبقأرŸ  ايناŸأأ ايدنج052 وحن

  حÓشسلا رظح تاكاهتنا نم ي‡أا قلق
 مÓشسلا ةلقرعب Îفح ءافلح مهتت ايكرت ^

ايبيلب ةسصاÿا تابوقعلا ةن÷ تدقع ^
اعامتجا ›ودلا نمألا صسلÛ ةعباتلا

ةلسصاوتŸا تاكاهتنلا ةسشقانŸ اقلغم
ايبيل ىلع صضورفŸا حÓسسلا رظح رارقل
.1102 ماع رداسصلاو
قافولا ةموكح نم بلطب ةسسل÷ا تدقُعو
ةن÷ صسأارت يتلا ايناŸأا نم معدو ةيبيللا
،صسلÛا ‘ ىرخأا لودو تابوقعلا
ءاÿÈا قيرف نم ءاسضعأا اهيف كراسشو
.Úلرب ر“ؤوم ‘ تكراسش تامظنمو لودو
بئانو تابوقعلا ةن÷ صسيئر لاقو
‘ صستلوسش نغروي ÊاŸألا بودنŸا
ةكراسشŸا لودلا نإا ،ةسسل÷ا بقع حيرسصت
هذه ذيفنت ‘ ةسصاخ ةيلوؤوسسم لمحتت
.تابوقعلا
يتأاي عامتجلا اذه دقع نأا ¤إا راسشأاو
نم يركسسعلا ديسشحتلا ‘ ديازت طسسو
تادعŸا كلذ لمسشو ،عارسصلا يبناج لبق
ةينفلا ةÿÈاو ةحلسسألاو ةيركسسعلا
هذه نم هقلق نع برعأاو ،دارفألاو
اخراسص اكاهتنا لث“ يتلا““ تاروطتلا

.““ةحلسسألا رظ◊
·ألا ‘ يبيللا بودنŸا لاق نأا قبسسو

يتلا لودلا نإا ينسسلا رهاط ةدحتŸا
ةسصاÿا ةنجللا ريراقت ‘ اهؤوامسسأا تدرو
ايبيل ¤إا ةحلسسألا ريدسصت رظح كاهتناب

نأا اÈتعم ،ةسسل÷ا هذه ‘ ةكراسشم
يتلا لودلا فسشكل ةسصرف نوكتسس ةسسل÷ا
قرخو ناودعلاب هفسصو اميف تطروت
 .ةي‡ألا تارارقلا

ءابنألا ةلاكو تلاق ،كلذ نوسضغ ‘
ةطاقرف لاسسرإا مزتعت Úلرب نإا ةيناŸألا
طسسوتŸا رحبلا ¤إا لبقŸا عوبسسألا
دا–Óل ةيرحبلا ةمهŸا ‘ ةكراسشملل
هتسضرف يذلا رظ◊ا ةبقارŸ يبوروألا
.ايبيلل ةحلسسأا ديروت ىلع ةدحتŸا ·ألا
Ïم ىلع نوكيسس هنأا ةلاكولا تحسضوأاو
ايدنج052 وحن ““غروبماه““ ةطاقرفلا
ةقطنم ¤إا اولسصي نأا رظتنŸا نمو ،ايناŸأا
.لبقŸا توا فسصتنم ‘ تايلمعلا
‘ ةيكÒمألا ةيركسسعلا ةدايقلا تناكو
اهيدل نإا مايأا لبق تلاق (موكيرفأا) ايقيرفأا
نم لسصاوت ايسسور نأا ىلع ةديازتم ةلدأا

تادعم رسشن Ôغاف ةعوم‹ لÓخ
.ايبيل ‘ ةيركسسع
مÓسسلا ةلقرعب Îفح ءافلح مهتت ايكرتو

يكÎلا عافدلا ريزو مهتا ،ىرخأا ةهج نم
رسصمو تارامإلا نم Óك راكأا يسصولخ
Îفح تاوق دÃ اسسنرفو ةيدوعسسلاو
ل◊ا معدت اهنإا لوقت امنيب ،حÓسسلاب
.ايبيل ‘ يسسايسسلا
Èع يفحسص ر“ؤوم لÓخ راكأا فاسضأاو
ل◊ا وه ايبيل ‘ ديحولا ل◊ا نإا ،ويديفلا
ةدحتŸا ·ألا ةباوب Èع ،يسسايسسلا
.هلوق دح ىلع ،اهتياعربو
ةسسائرلا مسساب قطانلا لاق ،هتهج نم
تاكرحتلا نإا نلاق ميهاربإا ةيكÎلا
‘ ةرف÷ا ةدعاق اهدهسشت يتلا ةيركسسعلا
.ةديج ةراسشإا تسسيل ايبيل
ةعباتلا ““بسضغلا ناكرب““ ةيلمع تناكو

تلاق اروسص ترسشن ةيبيللا قافولا ةموك◊
Îفح تاوق نم تاعوم‹ رهظُت اهنإا

Ôغاف ةكرسش ةقزترÃ ةموعدŸا-
Úسص– لامعأا اهذيفنت ءانثأا -ةيسسورلا
كلذو ،ةرف÷او ترسس Úب طبارلا قيرطلاب

تاوق مدقتل ابسس– ،ترسس بونج طاقن ‘
ىلع ةرطيسسلا ةداعتسسل قافولا ةموكح
.ةقطنŸا كلت

ت’اكو ^

يعامتج’ا لشصاوتلا تاكبشش ىلع اهتباقر ززعت ايكرت
ةباقر عسسوي انوناق ءاعبرألا ايكرت تدمتعا ^

يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش ىلع تاطلسسلا
هدقتنت لدجلل Òثم صصن ‘ ،Òبك دح ¤ا

.Òبعتلا ةيرح نع ةعفادم تامظنم
تقو ‘ ،نوناقلا اذه ىلع ناÈŸلا توسصو
ةوعد نم رهسش نم لقأا دعب ،ءاعبرألا ركبم
¤إا ناغودرا بيط بجر يكÎلا صسيئرلا
رخآا دعت يتلا ،ةيعامتجلا تاكبسشلا ““ميظنت““

Òبعتلا نم كارتÓل اهيف نكÁ ةحاسسم
.ةيرحب

لسصاوتلا تاكبسش زربأا ىلع نوناقلا صضرفيو
يتلا ،كوبسسيفو Îيوت لثم يعامتجلا
لث‡ اهل نوكي نأا ،ايموي ÚيŸÓا اهمدختسسي

ةيكÎلا مكاÙا رماول عايسصنلاو ايكرت ‘
ةلئاط ت– ،Úعم نومسضم بحسس بلطت يتلا
.ىÈك ةيلام ةمارغل صضرعتلا
نيزخت اًسضيأا ةكبسشلا ةقلامع ىلع Úعتي امك
‘ .ايكرت ‘ دÓبلا ‘ مهيمدختسسم تانايب

متيسس ،تامازتللا هذهل لاثتملا مدع ةلاح
يددÎلا قاطنلا صضرع ‘ داح صضيفخت

.تامارغ صضرفو
قلق اذه نوناقلا عورسشم نع نÓعإلا راثأاو
اوقلطأاو تنÎنإلا يمدختسسم نم ديدعلا

Òبعتلا ” يتلا ةيسضاŸا عيباسسألا ‘ ةلمح
يتكبسش نع كدي عفرا““ مسسوب اهنع
.““ةيعامتجلا

ناغودراÒبعتلا ةيرحب نوبلاطŸا مهتيو
Ãيعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ميمكت ةلواح،

لازي ل يتلا ةليلقلا تاحاسسŸا ىدحإا يهو
Áايكرت ‘ ةدقانلا تاوسصألا عامسس اهيف نك.



تائفلا Ìكأا وه يب-ط-لا م-قا-ط-لا نأا ود-ب-ي ^
مهو رهششأا ذنمف ،انوروك ة-ح-ئا-ج ن-م ارر-شضت

يد--شصت--ل--ل ¤وأ’ا فو--ف--شصلا ‘ نود---ن‹
قاهر’او بعتلا مه-ن-م لا-ن ى-ت-ح ،سسوÒف-ل-ل
نع نودي-ع-ب م-هو ل-شصاو-تŸا ل-م-ع-لا بب-شسب

مهشضرعت و-ه ة-ل-ب Úط-لا داز ا-مو ،م-ه-لزا-ن-م
ىشضرŸا سضعب فرط نم ءادتعإ’ا وأا ةناهإÓل
سضرف تررق ةموك◊ا نأا ىت-ح  ،م-ه-تÓ-ئا-عو

¤إا لشصت ،ÚبكترŸا ىل-ع ة-مرا-شص تا-بو-ق-ع
وأا اًيظفل سضرعتلا د-ن-ع تاو-ن-شس01 نج-شسلا

رمأ’ا وهو يحشصلا عاطقلا ‘ Úلماعلل اًيدشسج
.ءابطأ’ا هنمث يذلا
ن-ما-شضت-لا ةرازو ترر-ق  ،كلذ ع-م ةازاوŸا--ب

ةحئاج لÓخ ايناشسفن ةيبطلا مقاوطلا ةقفارم
،ةريزو-لا تح-شضوأا ،دد-شصلا اذ-ه ‘و ا-نورو-ك
ىلع ةفيشض اهلوزن ىد-ل ،سسمأا ،و-ك-ير-ك ر-ثو-ك
اهترئاد نأا ،““ حابشصلا فيشّض““ يعاذإ’ا  جمانÈلا
Úيناشسف-ن-لا ءا-ب-طأ’ا دا-ف-يإا ترر-ق ة-يرازو-لا
ةيراوج ةيل-خ572 ىوتشسم ىلع ن-يد-جاو-تŸا
ةحشصلا تايريدمو ةيئافششتشسإ’ا تاشسشسؤو-م-ل-ل

Ÿمهلزانم نع مهداعتبا ءارج ايشسفن مهتقفار
يذلا Òبكلا دهجلل اريدقت كلذو رهششأا ةليط

ةحئا÷ يدشصتلا ‘ ““سضيبأ’ا سشي÷ا““ هلذبي
. انوروك
ء’ؤو-ه ةرا-يز م-ت-ي-شس ه-نأا ¤إا ةر-يزو-لا تهّو-نو
مهيلإا عامتشسÓل ةحارلا تاÎف لÓخ ءابطأ’ا
قÓ-طإا  ع-م ةازاوŸا-ب كلذو ،م-ه-ت’ا-غ-ششن’و
سشي÷ا»: ““ ى-م-شسم ت– ÊوÎك-لإا ق-ي-ب--ط--ت
عم لشصاوتلاب ءابطأÓل حمشسي ““Òششتشسي سضيبأ’ا
‘ ايشسفن مهتقفارÚ Ÿيناشسفنلا Úيئاشصخأ’ا

ىلع ةرششابم لشصاوتلا ىلع مهتردق مدع لاح
ىلع سصر– اهنأا ةفيشضم مهلمع عقاوم ىوتشسم
رابتعإ’ا Úعب ذخأ’او ةيل-م-ع-لا هذ-ه ة-ع-با-ت-م
هقلطت قيبطت ثلاث يهو .مهتاراششتشسا جئاتنب
تائف فلتfl عم ل-شصاو-ت-ل-ل ن-ما-شضت-لا ةرازو
.اهنم ةششهلا اشصوشصخ ،عمتÛا

قيبطت تقلطأا نماشضتلا ةرازو نأا ركذلاب ريدج
،يشضاŸا ل-ير-فأاÚ ‘ 72ن--شسŸا--ب سصا--خ
رخآاو ىوأام نود سصاخششأ’اب سصاخ ق-ي-ب-ط-تو
رج◊ا ةÎف لÓخ ةيرشسأ’ا تاراششتشس’اب ىنعًي

.يحشصلا
نأا ة-لوؤو--شسŸا تاذ تد--كأا ،نأا--ششلا اذ--ه ‘و
تاقيق– ءارجإاب حمشسيشس ÊوÎكلإ’ا قيبطتلا
اذه ‘ يواكششلا مجح ةفرع-م و ة-ي-عا-م-ت-جا
سضع-ب ل-ي-ج--شست ” ه--نأا ة--ف--ي--شضم ، لاÛا
Òغتب قلعت-ت ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ تا-ظ-حŸÓا

مهئو÷ لÓخ نم لاف-طأ’ا سضع-ب تا-ي-كو-ل-شس
Ÿمهجورخ سضوع يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقاو  .
ةدئافل ىربك ةينماشضت ةلمح قÓطناو

لحرلا ودبلا
ينطولا نماشضتلا ةريزو تنلعأا ،ىرخأا ةهج نم
نع ،و-ك-ير-ك ر-ثو-ك ،ةأارŸا ا-يا-شضقو ةر-شسأ’او
ودبلا ةدئافل ىÈك ةينما-شضت ة-ل-م-ح قÓ-ط-نا
ةبشسانÃ ،سسيمÿا دغ موي نم ةيادب ،لحرلا

.كرابŸا ىحشضأ’ا ديع
جاومأا ىلع ةفيشض اهلولح لÓخ ،وكيرك تدافأاو
متيشس هنأا ،ءا-ع-برأ’ا سسما ،ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذإ’ا
لحرلا ودبلا ةدئافل ةين-ما-شضت ة-ل-فا-ق Òي-شست
ةلفاقلا هذه نأا ¤إا ةÒششم .،ة-ما-ع-ن-لا ة-ي’و-ب

لافطأ’ اشصوشصخ ،ةعونت-م تاد-عا-شسم ل-م–
.ودبلا ء’ؤوه

عاطقلا ةنمقر وحن
ةنمقر وحن Òشست ةرازولا نأا ،وكيرك تفاشضأاو
ةعيبطو يق-ح-ت-شسم ة-قد-ب ط-ب-شضل ،عا-ط-ق-لا

Úب قيشسنت كانه نأا ¤إا ةÒششم ،تادعاشسŸا
لجأا نم ،ي-عا-م-ت-ج’ا يدا-شصت-ق’ا سسلÛا

.تادعاشسŸا نم نيديفتشسŸا Òياعم طبشض
0051 سصيشصخ-ت ” د-ق ه-نأا ،ةر-يزو-لا تر-كذو
يوذ حلاشصل ““ما‚وأا““ راطإا ‘ فيكم عورششم
.ةشصاÿا تاجايتح’ا

ةيفيك لوح تاهمألا نم تاراششتشسا
رجحلا لÓخ لافطألا عم لماعتلا

يحشصلا
ةرازولا هنأا ،وك-ير-ك تف-ششك ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةيفيك لو-ح تا-ه-مأ’ا ن-م تارا-ششت-شسا تق-ل-ت
.يحشصلا رج◊ا لÓخ لافطأ’ا عم لماعتلا
قيشسنتلاب قÓطإا ” دق هنأا ،ةريزولا تفاشضأاو
عم لفطلا لماعت ةيفيكل ليلد ،ديÈلا ةرازو عم
.تينÎن’ا
حمشسيشس ÊوÎكلإ’ا قيبطتلا نأا ةريزولا تدكأاو
مجح ةفرعمو ةيعامت-جا تا-ق-ي-ق– ءار-جإا-ب
.لاÛا اذه ‘ يواكششلا

تاظحŸÓا سضعب ل-ي-ج-شست ” ه-نأا ة-ف-ي-شضم
سضعب تايكولشس Òغتب قلعتت ،ةÎفلا هذه لÓخ

لشصاوتلا عقاوŸ مهئو÷ لÓ-خ ن-م لا-ف-طأ’ا
.مهجورخ سضيوعتل يعامتجإ’ا
طارخنا تلجشس ةرازو-لا نأا ،و-ك-ير-ك تف-ششكو
تامدÿا Èع غيلبتلا ‘ ÊدŸا عمتجملل Òبك
.عاطقلل ةينوÎكلإ’ا
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ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو نم ةردابمب
 ىحشضألا ديع ةبشسانمب ةلششنخو ةنتاب ىلا ””لشصاوتلاو ةوخألا ةلفاق””

راد نم ،ءاعبرأ’ا ،سسمأا ةحي-ب-شص تق-ل-ط-نا ^
ةينماشضت ةلفا-ق ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ما-مإ’ا
ةلششنخو ةنتاب يتي’وب ل-ظ-لا ق-طا-ن-م هاŒا-ب

fiةلم Ãمو ةيئاذغ داوÓىحشضأ’ا ديع سسب
راششتنا ةحفاكŸ ةيئاقو تامامك اذكو لافطأÓل
.دجتشسŸا انوروك سسوÒف

ىطعأا  ،““لشصاوتلاو ةوخأ’ا ةلفاق““ راعشش ت–
ف-شسو-ي  ،فا-قوأ’او ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-ششلا ر-يزو
،ةفرشش فشسوي ،ةمشصاعلا ›او ةقفر ،يدهملب
دعت يتلا ةينماشضتلا ةل-فا-ق-لا قÓ-ط-نا ةرا-ششإا

‘ لومششأا ةقطنم هاŒاب  ،اهعون نم ةشسداشسلا
  . ةلششنخ ‘ ةمامحوب ةقطنمو ةنتاب
ديع ةيششع يتأات يتلا ة-ل-فا-ق-لا هذ-ه يو-ت–و
داوم ن-م در-ط006 ىلع كرا-بŸا ى-ح-شضأ’ا

ةشسمخو لافطأ’ا ةشسبلأا نم ةعطق008و ةيئاذغ
ةداجشس Úفلأا نع Ó-شضف  ،ي-ئا-قو عا-ن-ق ف’أا

.فيرشش فحشصم فلأاو ةÓشص
ةلفاقلا هذه نأاب يدهملب لاق  ،قايشسلا اذه ‘و
موقت يتلا ةينماشضتلا تÓم◊ا““ راطإا ‘ لخدت
‘ ةلث‡ فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو اهب

اذ-ه نأا ¤إا اÒششم  ،““ة-م-شصا--ع--لا د--جا--شسم
ير-ئاز÷ا بع-ششلا كشسا“ ““ Úب-ي ن-ما-شضت-لا

.““91-ديفوك سسوÒف ةهجاوم ‘ اميشس
نوؤوششلا ريزو نلعأا ةردابŸا هذه عم ةازاوŸاب
ةمشصاعلا ‘ ةيح-شضأا002 عيزوت نع ةين-يد-لا
.انوروك ةحئاج نم نيررشضتŸاو Úجاتح-م-ل-ل
ةرورشضب ÚنطاوŸا Òكذتل  ةبشسانŸا  منتغاو
،ىحشضأ’ا ديع لÓخ ة-ط-ي◊او رذ◊ا ي-خو-ت
لامعتشساك ةيحشصلا Òبادتلاب ماز-ت-ل’ا-ب كلذو
م.ق ^ .يعامتج’ا دعابتلاو تامامكلا

ناطرشسلا اهنمشض سسيل ىرخأا بابشسأاو ةيبلق سضارمأا ببشسب نوتومي دق
اركبم توملل ةشضرع رثكأا نيمئاششتملا نأا دكؤوت ةيملع ةشسارد

نأا ¤إا ،ةد---يد---ج ة----شسارد تشصل----خ ^
ارك-ب-م تو-م-ل-ل نو-شضر-ع-م Úم-ئا-ششتŸا

’ نيذلا Úيداع-لا سصا-خ-ششأ’ا-ب ة-نرا-ق-م
وأا ةيبلشس رظن تا-ه-جو ة-ي-نÓ-ع نو-ن-ب-ت-ي
.ةيباجيإا
نأا ،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحشص تركذو
تاعقوت مهيدل نم نأا ¤إا اوشصلخ Úثحابلا

نوتوÁ لبقتشسŸا وأا رشضا◊ا نأاششب ةيبلشس
.Úيداعلا سصاخششأ’اب ةنراقم Úماعب ركبأا
عم ةششهدلا Òثي ا-م نإا ،نو-ث-حا-ب-لا لا-قو
ليطي ’ لؤوافتلاب روعششلا نأا دجو هنإا كلذ
.رمعلا
د-ه-ع-م ن-م ي-ث-ح-ب--لا ق--ير--ف--لا لا--قو
نابشسيرب ‘ يبطلا ثحب-ل-ل ““ر-فو-ه-جÒب““
’ ÚمئاششتŸا نأا دقت-ع-ي ه-نإا ،ا-ي-لاÎشسا-ب

يدؤوي ام ،ةديج ةروشصب مهشسفنأاب نو-ن-ت-ع-ي
نع ركبم تقو ‘ ةيحشصلا مهتلاح روهدتل
.نيرخآ’ا
،ةشساردلا لجأا نم يثحبلا قيرفلا سصحفو
انايبتشسا ،ر-ششتا-ن ة-يرود ‘ تر-شش-ُن ي-ت-لا

ام مهرام-عأا حواÎت كرا-ششم0003 لمشش
.Ìكأاو اماعÚ 05ب
هجوت““ راب-ت-خا ن-م-شض نا-ي-ب-ت-شس’ا نا-كو
‘ ÚيلاÎشسأ’ا ةحشص دشصري يذلا ““ةاي◊ا
تامولعŸاو5991وÚ 3991ب ا-م ةÎف--لا
ماع ةياهن ىت-ح تح-ي-تأا ي-ت-لا ة-ق-حÓ-لا

9002.
سسا-ي-قŸ ا-ق-فو Úكرا-ششŸا م-ي-ي-ق--ت ”و
ىدم ىلع دمتعي يذلا ،مؤواششتلا-لؤوافتلا

فقاوم-ل-ل م-ه-ت-شضرا-ع-م وأا م-ه-ت-ق-فاو-م

.ةمئاششتŸا و ةلئافتŸا
Úم-ئا-ششتŸا نأا ¤إا ة-شسارد-لا تل-شصو--تو

Áا نم هنأاو ،ركبأا نوتوŸنأا حجر Áاوتو
سسيل ىرخأا بابشسأاو ةيبلق سضارمأا ببشسب

.ناطرشسلا اهنمشض
دليفتيو نوج يثحبلا قيرفلا سسيئر لاقو
سصاخششأ’ا ““ ايلاÎشسا يشس يب هيا ةكبششل
مهشسفنأا-ب نو-ن-ت-ع-ي ’ اÃر نو-م-ئا-ششتŸا
دجوت ’ هنأا نود-ق-ت-ع-ي اÃر ،م-ه-ت-ح-شصو
ماظنلا نأاششب حئا-شصن-لا عا-ب-تا ن-م ةد-ئا-ف
.““ةشضايرلا ةشسرا‡ وأا يئاذغلا
روعششلا نأا ى-ل-ع ل-ئ’د كا-ن-ه““ :فا-شضأاو
Òثأات هل نوكي نأا نكÁ مؤواششتلا وأا لؤوافتلاب

اÃرو مدلل ةيوي◊ا ءايمي-ك-لاو خŸا ى-ل-ع
.““Úيارششلا رادج باهتلا ببشسي

تاشسوريفلا يقاب هبششي ل هنأا ىلإا تهّبن ةيملاعلا ةحشصلا
ةرارحلاب رثأاتي ل انوروك ضسوريف نأا ديكأاتو يخارتلا نم ريذحت

””Òششتشسي سضيبألا سشي÷ا””ÊوÎكلإلا قيبطتلا نماشضتلا ةرازو قÓطإا عم ةازاوŸاب

ةقفارمل ةيناشسفن تاردابم قÓطا
انوروك ةحئاج لÓخ ءابطألا

ىشضرŸا ضضعب تايكولشسو قهرŸا لمعلا ببشسب مئادلا طغشضلا نم Êاعي يبطلا مقاطلا^
ءابطأÓل ةقفارم ةيناشسفن تاردابم قÓطإا نع ةأارملا اياشضقو ةرشسألاو ينطولا نماشضتلا ةرازو تفششك
ببشسب طغشض نم رهششأا ةليط هوناع امل ارظن انوروك سسوريف ةبراحمل ىلوألا فوفشصلا يف نيدجاوتملا

.مهتÓئاعو ىشضرملا سضعب نم ةلوؤوشسملا ريغ تافرشصتلا سضعبو قهرملا لمعلا ةعيبط

نم ةيŸاعلا ةح-شصلا ة-م-ظ-ن-م ترذ-ح ^
وأا ةقباشسلا ت’وقŸاب ذخأ’ا وأا يخاÎلا
لامتحا ¤إا تÙأا يتلا تاشساردلا سضعب
ةرار◊ا ةأاطو ت– انوروك سسوÒف عجارت

كولشس نأا ةد-كؤو-م ،ف-ي-شصلا ل-شصف لÓ-خ
سسوÒف-لا ن-ع ف-ل-تfl ا-نورو--ك سسوÒف
تاشسوÒفلا نم هÒغو ازنولفنأÓل ببشسŸا
ةأا-طو ت– ع-جاÎي ’ و-ه-ف ، ة--فور--عŸا
تاباشصإ’ا ماقرأا هتتبثأا ام اذهو ،ةرار◊ا
نم ديد-ع-لا ‘ تل-ج-شس ي-ت-لا ة-ع-ف-ترŸا
.نادلبلا

،سسيراه تيرغرام تفششك ،قايشسلا اذه ‘
ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم مشساب ةثدحتŸا
ىلع رثؤوي ’ مشساوŸا لّدبت نأا سسمأا لوأا
Ìكأ’ا لودلا سضعبف ،سسوÒفلا اذه لاقتنا
.““ةفلتfl مشساو-م ‘ ًا-ي-لا-ح ي-ه ًارر-شضت

دق فيشصلا لشصف نأا Úح يفف »:ةفيشضم
ًاررشضت Ìكأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا ‘ ل-ح
فلأا841 وحن تلجشس ذإا ،سسوÒفلا ءارج
نإاف ،ةباشصإا نويلم3.4 نم برقي امو ةافو
يه ءابولا ءار-ج ًارر-شضت لود-لا Ìكأا Êا-ث
دقو ءاتششلا لشصف اهيف لح يتلا ليزاÈلا

ودبي““ :اشضيأا تلاقو.““ةافو فلأا78 تلجشس
كانه نأا مهشسوؤور ‘ اوعشضو دق سسانلا نأا

كانه نأا ودب-يو ،ي-م-شسوŸا ءي-ششلا اذ-ه
سسيل فيشصلا نأاب رمتشسŸا داقتع’ا اذه
اذه .ةلكششم فيشصلا““ :تفاشضأاو .““ةلكششم
ام نكلو ،سسقطلا عاونأا لك بحي سسوÒفلا
سصخشش نم زفقلا وه سصاخ لكششب هبحي
،قيثو لاشصتا ىلع نوكن ا-مد-ن-ع ر-خآا ¤إا

.““ةشصرفلا هذه نم همرحن Óف
نع نورظني سسانلا نأا ةثدحتŸا تÈتعاو

راظن-م ن-م ة-ح-ئا÷ا ¤إا أا-طÿا ق-ير-ط

¤إا جاتحن ام :تعباتو .ازنولفنإ’ا ىودع
سسوÒف اذ-ه نأا و-ه ًا-ع-ي-م-ج ه-كرد--ن نأا

نأا مغرو يشسفنت سسوÒف هنأا مغرو .ديدج
‘ تنا-ك ي-شسف-ن-ت--لا زا--ه÷ا تا--شسوÒف
ل-ك-شش ى-ل-ع ي-تأا-ت نأا ¤إا ل-ي“ ي--شضاŸا

اذه نإا-ف ،ة-ف-ل-تfl ة-ي-م-شسو-م تا-جو-م
.““فلتfl لكششب لمعي سسوÒفلا
نأا سسانلا ىلع نإا ةي‡أ’ا ةÒبÿا تلاقو
ةيفيك لوح لعفلاب فورعم وه اÃ اومتهي
‘ Òكفتلا نم ’دب.سسوÒفلا لاقتنا فقو
سسوÒفلا اذه  نأا حجرت يتلا تا-ع-قو-ت-لا
،ةفولأاŸا ىرخأ’ا تاشسوÒفلا لثم لمعي

دعا-ب-ت-لا و-ه ا-ق-ح ع-ف-ن-ي ا-م نأا ةد-كؤو-م
دنع عانقلا عشضوو نيديلا لشسغو يدشس÷ا
دن-ع م-ف-لاو ف-نأ’ا ة-ي-ط-غ-تو ءا-شضت-ق’ا
دنع لزنŸا ‘ ءاقبلاو ،لاعشسلاو سسطعلا
ت’ا◊ا لز-عو ، سضار-عأ’ا--ب ة--با--شصإ’ا
.يحشصلا رج◊اب مازتل’او ةباشصŸا

Úث-حا-ب-لا ن-م ادد-ع نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
تقو ‘ تثد– تا-شسارد--لاو ءا--ب--طأ’او
،سسوÒفلا نم ةتوافتم تاجوم نع قباشس
¤إا ⁄ا-ع-لا لو-ح ءاÿÈا سضع-ب حŸّ ا-م-ك
’ مشساوŸا سضعب ‘ انوروك عجارت لامتحا

،ةرار◊ا تاجرد عافترا عم فيشصلا اميشس
›وؤوشسم نأا Òغ.ءاتششلا لÓخ دوعي نأا ىلع
ىلع نوشصرحي ةيŸاعلا ةحشصلا ة-م-ظ-ن-م

Œديفوك ت’اح روهظ ةدوع فشصو بن-
ىلع غنوك غنوه ‘ ةدوجوŸا كلت لثم91
نأا ¤إا Òششي اذ--ه نأ’ ““تا--جو--م““ ا--ه--نأا
ن-ع ة-جرا-خ قر-ط-ب فر-شصت-ي سسوÒف-لا

قشسنŸا لمعلا نأا Úح ‘ ،ناشسنإ’ا ةرطيشس
Áهتلقن نم  قفو هرا-ششت-نا ئ-ط-ب-ي نأا ن-ك

ـه.ك ^ .سسرب سسنارف ةلاكو

ىودع لاقتنا ةهجاوم ‘ نواهتلا نم ،سسمأا لوأا ،ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ترذح ^
نإا تلاقو ،›امششلا ةركلا فشصن ‘ فيشصلا لشصف لÓخ ،دجتشسŸا انوروك سسوÒف
.ةداعلا ‘ ايمشسوم اعباط ذخأات يتلا ازنولفنإ’ا لثم سسيل سسوÒفلا اذه
تنÎنإ’ا Èع ةيفحشص ةدافإا ‘ ،سسيراه تيرجرام ،ةمظنŸا مشساب ةثدحتŸا تهبنو
ةÒبك ةجوم نوكتشس““ تلاقو .سسوÒفلل تاجوم دوجو ‘ Òكفتلا ةبغم ¤إا فينج نم
وه هلعف نكÁ ام لشضفأاو ،ءيششلا سضعب اشضاف-خ-ناو او-ل-ع توا-ف-ت-ت فو-شس .ةد-حاو
ةلئاق تفاشضأاو.““كيمد-ق سسمÓ-ي ف-ي-ع-شض ءي-شش ¤إا ا-ه-ل-يو–و ة-جوŸا ح-ي-ط-شست
اذه نأاوه اعيمج همهفن نأا يغبني ام .مشساوŸا ةلأاشسم ‘ نوركفي اولاز ام سصاخششأ’ا““

يخوت ¤إا ةثدحتŸا  تعد هيلعو .““فلتfl سسوÒفلا اذه كولشسو ..ديدج سسوÒف
،ةÒبكلا تاعمجتلا Èع رششتنت يتلا انوروك ىودع ءاطبإ’ تاءارجإ’ا قيبطت ‘ رذ◊ا

.يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإا سضرف لود ةدع لشصاوت اميف
Œا ددع نأا ¤إا ةراششإ’ا ردŸباشصÚ داز انوروكب ‘ flخ ،⁄اعلا لود فلتÓةنوآ’ا ل

عافتر’ا نإا مأا ،ةيناث ةجوم ءدب نع امجان رمأ’ا ناك اذإا ام لوح لدج طشسو ،ةÒخأ’ا
.يجيردت لكششب يحشصلا رج◊ا دويق عفر ببشسب لشصاح
نع ديزي ام ‘وت ،افلأا476و انويلم61 ،⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒفب ÚباشصŸا ددع غلبو
تاي’ولا تلاز امو .ءافششلل سصخشش ÚيÓم ةرششع نم Ìكأا لثا“ اميف ،مهنم افلأا756
‘ ليزاÈلا اهيلت ،تايفولاو تاباشصإ’ا ثيح نم ءابولاب ارثأات Ìكأ’ا دلبلا ةدحتŸا

.ايقيرفإا بونجو ايشسورو دنهلا مث ،ةيناث ةبترم
،51682 ةدكؤوŸا ت’ا◊ا ›امجإا غولب ةيمشسرلا تايئاشصح’ا Òششت رئازجلل ةبشسنلاب

تايفولا ›امجإا غلب اميف ،ةيشضاŸا ةعاشس42 لا لÓخ ،ةديدج ةلاح246 اهنيب نم
ـه.ك ^ .اشصخشش33291 ءافششلل ÚلثامتŸا ددع و4711

تاطيÙا ‘ ةيكيتشسÓبلا تايافنلا
تاطيÙا ‘ ةيكيتشسÓبلا تايافنلا ت’دعم نأا ةثيدح ةيكيرمأا ةشسارد تفششك  ^ اماع02لÓخ تارم3 فعاشضتتشس تايافنلل يونشسلا لدعŸا نأا ذإا .ةلبقŸا اماع نيرششعلا لÓخ تارم3 فعاشضتتشس ايونشس نط نويلم92 ¤إا ايونشس نط نويلم11 نم عفتÒشس تاطيÙا ‘ ةيكيتشسÓبلا .ةرهاظلا ةحفاكŸ ايلود ةدعŸا ططÿا فعشض ببشسب .0402 ماع انط05 اهنم برشستي ئطاوششلا يشضارأا نم Îم لك نأا ينعي كلذ نأا ةشساردلا تحشضوأاو قيقدلا كيتشسÓب وركياŸا جتنتل تاطيÙا ‘ للحتت يتلا ةيكيتشسÓبلا تايافنلا نم .  ةيناطيÈلا نايدراغلا ةفيحشص هتركذ ام قفو ططÿا نأاب ةشساردلا ىلع فرششŸاو يئ-ي-ب-لا م-شسق-لا ر-يد-م يد-ير نوÁا-شس د-كأاو Ìكأاب اهنيح كيتشسÓبلا ليلقتب حلفت نل ›ا◊ا تقولل ةعوشضوŸا ةيلودلاو ةيموك◊ا تايافنلا عم لماعتلل ةي-لا◊ا ط-طÿا Òي-غ-ت ةرور-شض ى-ل-ع ادد-ششم.ة-ئاŸا-ب7 ن-م .هل لئادب نع ثحبلاو كيتشسÓبلا عيبو جاتنإا نم د◊ا بناجب ريودتلا ةداعإا تايلمعو ‘ ةيكيتشسÓبلا تايافنلا ليلقت نكÁ ةديد-ج ط-ط-خ عا-ب-تا-ب ه-نأا نوÁا-شس ح-شضوأاو ةدايز مهŸا نم هنأا ثحابلا راششأاو.ايونشس نط ÚيÓم6 براقي لدعŸ تاطيÙا نم ةئاŸاب06 ةحفاكم ‘ ماهلا مهرودل ارظن ⁄اعلا لوح ةمامقلا عمج لامع روجأا  .ةيكيتشسÓبلا تايافنلا

م.ق ^

؟ةيناثلا انوروك ةجوم ⁄اعلا دهششي له
S°ƒDG∫ hLƒGÜ Mƒ∫ cƒQhfÉ
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يسسنرفلأ يسسا-ي-سسلأ ةرا-ب-ع نو-ك-ت اÃر ^
نرقلأ ةيأدب ‘ اهق-ل-طأأ ي-ت-لأ و-سصن-م-ي-ل-ك
ةطقن لداعت طفنلأ ة-ط-ق-ن““ نأأ ،ن-ير-سشع-لأ
عأر-سصلأ ع--قأو ن--ع ًأÒب--ع--ت Ìكألأ ““مد--لأ
يذلأو ،ايبيل ‘ ›ا◊أ ›ودلأو ي-م-ي-ل-قإلأ
ىوق هعبتت لمع بولسسأأو جهن نع رّبعُي تاب
‘ ه-خ-سسر-تو ،ةد-يد-ع ة-ي-لودو ة-ي-م-ي-ل-قإأ
ذوفنلأ قيقحتل ،ايبيل هاŒ اهتا-ي-ج-ي-تأÎسسأ
اهدرأوÃ ةينغلأ ة-لود-لأ هذ-ه ‘ ة-نا-كŸأو
¤وألأ ةبترŸاب اهعسضت ي-ت-لأو ،ة-ي-ط-ف-ن-لأ
امف ،ةدّكؤوŸأ تاطايتحلأ ثيح نم ًايقيرفأأ
نيركسسعم Úب عأرسص نم ًايلاح ايبيل هدهسشت

fiيلÚ، أ هتاسسسسؤوم امهنم لكلÿل ،ةسصا
،ةطلسسلأ ىلع ي-ل-خأد عأر-سص دّر‹ Èت-ع-ُي
Úب ذوفنلأ ىلع عأرسصلل ًأدأدتمأ دعي امّنإأو

،ةيلودلأو ةيميل-قإلأ ىو-ق-لأ ن-م ٍة-عو-م‹
ٍةديدج ٍةطيرخ مسسر لجأأ نم ىطÿأ عراسسُت
ًةعلسس دعي يذلأ ط-ف-ن-لأ ى-ل-ع ةر-ط-ي-سسل-ل
كباسشتتو ايفأرغ÷اب ةطبترم ةيج-ي-تأÎسسأ
اهرابتعاب انه طفنلأ ةقرو زÈت ثيح ،مدلاب
عأرسصلأ مهفل ةيحاتفŸأ رسسلأ تاملك ىدحإأ
ىلع سسفانتلأ ‘ لث-م-ت-ي يذ-لأ ي-ق-ي-ق◊أ
Úي-لÚ fiفر-ط Úب ه-تأد-ئا-عو ط-ف--ن--لأ

.ةفلتfl ةيلودو ةيميلقإأ ىوق نم Úموعدم
ىوقلأ تاكّر–و كراعŸأ Òسس طخ عبتتب
تأزكر“و سضرألأ ىلع ةل-عا-ف-لأ ة-ي-لÙأ
‘ ةلخدتŸأ ةيلودلأو ة-ي-م-ي-ل-قإلأ ىو-ق-لأ
ام ّنأأ كردت ،اه-تا-ف-لا–و ي-ب-ي-ل-لأ نأا-سشلأ
دعبلأ لكسشُي يذلأ يطفنلأ دعبلأ وه اهكّرحي
،اهتافلا–و ىوقلأ هذه تاكّر– ‘ مهألأ

‘ ةيلودلأو ةيميلقإلأ تافلاحتلأ ةطيرخف
ىوقلأ هذه تأرامثتسسأ ىلع ًءانب مسسرُت ايبيل
ول ،لاثŸأ ليبسس ىلعف ،ةيطفنلأ اه◊اسصمو
‘ عأرسصلأ نم يبوروألأ ف-قوŸأ ا-ن-لوا-ن-ت
ءأّرج تاماسسقنلأ نم Êاعي هاندجول ،ايبيل
ح-لا-سصŸأ فÓ--ت--خأ ن--م ٍة--لا--ح دو--جو
يذلأ رمألأ ،هتأذ دا–لأ لود Úب اهسضراعتو
،ًايسشما-ه ه-ل-ع-جو ،ف-قوŸأ أذ-ه ف-ع-سضأأ

قافولأ ةمو-ك-ح م-عد-ت Óً-ث-م ا-ي-لا-ط-يإا-ف
نأأ مكحب ،جأرسسلأ زئا-ف ةدا-ي-ق-ب ،ي-ن-طو-لأ
ينيأ ةكرسش اهدو-ق-ت ي-ت-لأ ا-ه-تأرا-م-ث-ت-سسأ
ةلماعلأ ةيطفنلأ تاكرسشلأ Èكأأ ،ةي-لا-ط-يإلأ

ًأديد–و ،يبيللأ برغلأ ‘ زكÎت ،ايبيل ‘
ةموكح ةرطيسس ت– ةعقأولأ سسلبأرط ‘

نم اهفقوم بÎقي أذهلو .ينطولأ قافولأ
قافولأ ة-مو-ك-ح م-عد ‘ ي-كÎلأ ف-قوŸأ
نم سضيقنلأ ىلع اسسنرف نأأ Úح ‘ ،ينطولأ
د-سض Îف-ح ة-ف-ي-ل-خ لأÔ÷أ م-عد--ت كلذ

نأأ م-ك-ح-ب ،ي-ن-طو-لأ قا-فو--لأ ة--مو--ك--ح
ةكرسش اهدوقت يتلأ ةيسسنرفلأ تأرامثتسسلأ
يتلأ قطانŸأ ‘ ي-ه ة-ي-سسنر-ف-لأ ““لا-تو-ت““
‘و يبيللأ بون÷أ ‘ Îفح اهيلع رطيسسي

سسيراب فقوم بÎقي أذهلو .لحاسسلأ ندم
يتأرامإلأو يرسصŸأو يدوعسسلأ فقوŸأ عم
ن-كÁو .ي-كÎلأ ف-قوŸأ د-سض ي-سسور--لأو
ىو-ق-لأ ع-ي-م-ج ى-ل-ع ر-مألأ أذ-ه م-ي-م-ع-ت
اهلث“ يتلأو ،ايبيل ‘ عأرسصلأ ‘ ةكراسشŸأ
يط-ف-ن-لأ لاÛأ ‘ ة-ل-ما-ع-لأ تا-كر-سشلأ
ةيناطيÈلأ ““مو-ي-لوÎب سشت-ير-ب““ ،يزا-غ-لأو
تزور»و ““موربزاغ»و ةيناŸألأ ““لاسشÎنيف»و
ة-يوا-سسم-ن-لأ ““مأأ وأأ»و نا-ت-ي-سسور-لأ ““ط-ف--ن
تاكرسشلأ نم اهÒغو ،ةينابسسإلأ ““لوسسبير»و
ة-ي-كÎلأ ى-ت-حو ،ة-ي-ن-ي--سصلأو ة--ي--كÒمألأ
رأودأأ تاكرسشلأ هذه نأد-ل-ب-لو .ة-ير-سصŸأو
دأز يذلأ رمألأ ،يبيللأ عأرسصلأ ‘ ةيسسيئر
يعيبط سساكعناك ،ايبيل ‘ عأرسصلأ ديقعت نم
نيرثؤوŸأ Úيلودلأ Úب-عÓ-لأ دد-ع ةدا-يز-ل
هتيؤور سضرفي نأاب بعل لك نم ًةبغر ،هيف
قيرط نع ،ايبي-ل ‘ ه◊ا-سصم ق-ق– ي-ت-لأ
ىوقلأ هذهف ،همعدي يذلأ يلÙأ لعافلأ

¤إأ يبيللأ طفن-لأ ق-فد-ت رأر-م-ت-سسأ لوا–
،ايبيل ‘ اهتاكرسش لمع رأرمتسسأو ،قوسسلأ

أذهو قفدتلأ أذه رأرمتسسأ ناك نإأو ىتح
ام أذهو ،Úيبيللأ ءامد باسسح ىلع لمعلأ

Áخ-ت-سسأ ن-ك-Óن-م ه-سص flر“ؤوم تاجر
،›ا◊أ ماعلأ علط-م ‘ د-ق-ع يذ-لأ Úلر-ب

تآا-سشنŸأ د-ي-ي– ةرور--سض ى--ل--ع دّد--سشو
Úب ةرئأدلأ ةيلاتقلأ لامعألأ نع ةيطفنلأ
⁄ Úح ‘ ،ة-عرا-سصتŸأ ة-ي-لÙأ ىو-ق--لأ
 .هتأذ معدلاب رانلأ قÓطإأ فقو رأرق َظحي
طفنلأ درأوم ىلع عأرسصلأ حبسصأأ ،›اتلابو
تأرسشؤوŸأ لظ ‘ ،ًأدي-ق-ع-ت Ìكأأ ة-ي-ب-ي-ل-لأ
ةنيدم فأرطأأ ىلع تأدو-سش◊أو ة-ق-با-سسلأ

ىلع عأرسصلأ لعجي دق يذلأ رمألأ ،ترسس
ًامسساح ةلبقŸأ ةلحرŸأ ‘ يطفنلأ لÓهلأ

Ÿنم كانه نأأو ًاسصوسصخ ،ايب-ي-ل ل-ب-ق-ت-سس
مي-لا-قأأ Úب ““ءأر-م-ح دود-ح““ م-سسر لوا-ح-ي
¤إأ ايبيل لقني دق يذلأ رمألأ ،ةثÓثلأ دÓبلأ

نوكيسس ،عأرسصلأ ‘ ًةّدح Ìكأأ ةديدج ةجوم
طفنلأ رابآأ ق-طا-ن-م ي-سسا-سسألأ ا-ه-حر-سسم
،ريدسصتلأ ىلع ة-فر-سشŸأ ل-حا-سسلأ ند-مو
ٍةكرعم رخآأ يه طفنلأ ةكرعم كلذب نوكتل
رأرمتسسأ لظ ‘ ايبيل ‘ ىوقلأ هذه اهديرت
رهظُي ام وهو ،ةيلÙأ ىوق-لأ Úب لا-ت-ق-لأ
هذه سضعب اهقو-سست ي-ت-لأ تأءا-عّدلأ ف-يز
افرط اهمعدو ،ايبيل ‘ ا-ه-ل-خد-ت-ل ىو-ق-لأ

fiرخآأ فرط دسض ايل. 
نم مغرلأ ىلعو ،هّنإأ لوق-لأ ن-كÁ ،ه-ي-ل-عو
تأذ ةيجيتأÎسسأوي÷أ تأرابت-علأ ة-ي-م-هأأ
يرا÷أ عأرسصلل ›ودلأو يميلقإلأ ع-با-ط-لأ

ةيلودلأو ةيميلقإلأ ىوق-لأ نأأ لإأ ،ا-ي-ب-ي-ل ‘
وه طفنلأ نأأ Èتعت عأرسصلأ أذه ‘ ةلعافلأ
،رسصتني نم اهب منغيسس يتلأ ىÈكلأ ةزئا÷أ

لك تامامتهأ نم ًأÒبك ًابناج لتحي طفنلاف
ًأدع-ب ل-ك-سشي ح-ب-سصأأ ثي-ح-ب ،ىو-ق-لأ هذ-ه
ةقيق◊أ لظ ‘ ،اهتايجيتأÎسسأ ‘ ًايسساسسأأ
ٍة-ع-ل-سس ¤إأ ط-ف-ن-لأ لّو– ن--ّي--ب--ت ي--ت--لأ
ام وهو ،ايفأرغ÷اب ٍةطبترم ٍة-ي-ج-ي-تأÎسسأ
ايجيتأÎسسأوي÷أ رسصانع دحأأ هن-م ل-ع-ج-ي
Úيبيللأ ءامد-ب كبا-سشت-ي يذ-لأو ،ة-ي-لود-لأ
أذه ‘ Èكألأ ر-سساÿأ نو-نو-ك-ي-سس ن-يذ-لأ
عرسسأأ ‘ هل دح عسضو متي ⁄ أذإأ ،عأرسصلأ
 .تقو

ششرن راسشب ^

مدلاب طفنلا كباسشت .. ايبيل ‘ عارسصلا

عم ءاقل سصن ““تÈسسكإأ ايسسأروأأ““ ترسشن ^
يكيرمألأ يسسايسسلأ للÙأو نوناقلأ لجر
رايهنأ بقأوع نم فوÿأ لوح ،يسسيز Úفيك
.يŸاعلأ اهجهن Òغت ⁄ أذإأ يمت◊أ اكيرمأأ
يكيرمألأ عافدلأ ريزو لاق :ءاقللأ ‘ ءاجو
لذ-ب-ت ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ نإأ Èسسإأ كرا--م
ىرخألأ لودلأو ايسسور عنŸ اهدهج ىراسصق
ةي-سسا-ئر-لأ تا-با-خ-ت-نلأ ‘ ل-خد-ت-لأ ن-م
أذه لثم رطخ لعفلاب كانه له .ةيكيرمألأ
؟لخدتلأ

‘ تسسيل ،ةيكيرمألأ تابا-خ-ت-نلأ ة-ل-ك-سشم
لاŸأ Òثأاتف .تيÎسس لوو ‘ ا‰إأ ،سسورلأ
رطيسسي يذلأ وه تأذلاب ةÒبكلأ لامعألأو

.يروهم÷أو يطأرقÁدلأ Úبز◊أ ىلع
تابا-خ-ت-نلأ دا-سسفإأ ¤إأ سسور-لأ جا-ت-ح-ي ل
اهبكسس تأرايلم اهتدسسفأأ دقف ،ة-ي-ك-ير-مألأ
ةي-با-خ-ت-نلأ تÓ-م◊أ ‘ ءا-ي-ن-غألأ را-ب-ك
.ءايسشألأ نم اهÒغو

ي-سسا-ي-سسلأ بت-كŸأ و--سضع حŸأأ ،أر--خؤو--م
ريزو عم عامتجأ لÓخ ،يسشتيج غناي ينيسصلأ
نأأ ¤إأ ،ويبموب كيام ي-ك-ير-مألأ ة-ي-جراÿأ

fiي-ك-ير-مألأ تلواÚ نوؤوسشلأ ‘ لخد-ت-لأ
رايهناب يهتن-ت نأأ ن-كÚ Áسصل-ل ة-ي-ل-خأد-لأ
نوينيسصلأ لعفيسس له .ةيراج-ت-لأ ة-ق-ف-سصلأ
؟كلذ
¤إأ ل-سصو ،Úسصلأ ع-م يرا-ج-ت-لأ قا--ف--تلأ
.بمأÎل رخآأ لسشف أذه .هتياهن
Úب عأر-سصلأ دد-ح-ي فو--سس ،ظ◊أ ءو--سسلو
ة-سسا-ي--سسلأ Úسصلأو ةد--ح--تŸأ تا--يلو--لأ
تايلولأ دعت-سست .نر-ق-لأ أذ-ه-ل ة-ي-جراÿأ
.Úسصلأ دسض بر◊ ةدحتŸأ
نولواحي ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ا-ن-م نوÒث-ك
ةدحتŸأ تايلو-لأ Úب بر◊ا-ف .كلذ ع-ن-م
،Úسصلأ عم ةفلاحتŸأ ايسسور عمو ،Úسصلأو

Áاع عأرسص ¤إأ يدؤوت نأأ نكŸانيلع بجي .ي
عأرسص ةسسايسس ليوحتل انعسسو ‘ ام لك لعف

نواعت ةسسايسس ¤إأ ةيكيرمألأ ىمظعلأ ىوقلأ
.ىمظعلأ ىوقلأ
،Úسصلأو ايسسورو ،Úسصلأو ابوروأأ Úب ةقÓعلأ
ة-ي-ن-ي-تÓ-لأ ا-ك-ير-مأأو ،Úسصلأو ا-ي-ق-ير-فإأو
فسصتنم لولحب ةنميهم اهلعجتسس ،Úسصلأو

ة-ي-ك-ير-مألأ ة-يرو-طأÈمإلأ .نر-ق--لأ أذ--ه
أذإأ ،اهرايهنأ لعج لواحن نأأ بجي .رسضت–

ةيقبل ةنكمŸأ رأرسضألأ لقأأ ببسسي ،لسصح ام
.ةدحتŸأ تايلولأ بعسشل كلذكو ،⁄اعلأ

طقف سسيل جورÿأ ةدحتŸأ تايلولأ  ىلع
طسسوألأ قرسشلأ نمو ا‰إأ ،نات-سسنا-غ-فأأ ن-م
ةدحتŸأ تايلولأ ى-ل-ع بج-ي .ا-ي-ق-ير-فإأو
ةيركسسع ةيروطأÈمإأ ا-ه-نو-ك ن-ع ف-قو-ت-لأ

ةغايسص ةداعإأ ¤إأ ة-جا-ح ‘ ي-هو .ة-يŸا-ع
‘ نوÒث-ك كا-ن-ه .ة-ي-جراÿأ ا-ه-تا-قÓ-ع
هذ-ه ى-ل-ع نو-ل-م-ع-ي ةد-ح-تŸأ تا-يلو--لأ
.تأÒيغتلأ

““مويلا ايسسور““نع ^

ةدحتŸا تايلولا رايهنا رطخ نم رذحي يكيرمأا Òبخ

ءابولا لÓغتسساو تاكرسشلا
لثم ،Óًيوط ًاتقو تيسضق دق نوكأأ اÃر ^
يو» ة-كر-سش ن-م ة--ير--خ--سسلأ ‘ ،يÒغ
ليبسس ى-ل-ع ،ي-ن-نأأ د-ق-ت-عأأ أذ-ل ،«كروو
.اه-ن-ع ًا-ع-فأد-م نو-كأأ فو-سس ،Òي-غ-ت-لأ
تببحأأ اŸاط-ل ي-ن-نإأ لو-ق-لأ م-ك-قد-سصأأ

ىلع موقي جذومنلأ أذهو .لمعلأ جذو‰
بتاكم ¤إأ همسسقي ،ىنبم ءرŸأ راجئتسسأ

،ة-يدر-ف ل-م-ع تا-سصن-مو ةÒث-ك ةÒغ-سص
نم ىلعأأ راعسسأاب ءÓمعل تأدحو Òجأاتو
نون÷أ نم سسيل .ىنبŸأ كلذ راجيإأ ةميق
.حجنتسس ةقيرطلأ هذه نأأ ءرŸأ دقتعي نأأ
يو» ةكرسشل ةيلاŸأ تأرأرقإلأ نأل ًأرظنو
نكي ⁄ ،ًا-ما“ ة-ح-سضأو ن-ك-ت ⁄ «كروو

حا‚ ‘ دا-ق-ت-علأ نو-ن÷أ ن-م ًا-بر--سض
‘ اهفأدهأأ قيق– ىلع اهتردقو ،اهلمع
اهنأأ مغر ،كلذ مزتعت Úح ،لاÛأ كلذ

تراتخأ ا-ه-نأل ،ةÒب-ك ًا-حا-برأأ ق-ق– ⁄
Êابم حاتتفأ لجأأ نم اهلأومأأ لك رامثتسسأ

Èم-ت-ب-سس لÓ-خ ،تب-ت-ك د-قو .ةد-يد--ج
ةيلمع ءأدأأ ناك تقو ‘ ،يسضاŸأ (لوليأأ)
:ًائيسس ةكرسشلل ›وألأ ماعلأ باتتكلأ
تفوسس) ةعوم‹ كلت“ نأأ نكمŸأ نم»
،اهل عباتلأ (دناف نجيف) قودنسصو ،(كنب
يو) ‘ سصاÿأ عا-ط-ق-لأ ور-م-ث--ت--سسمو
ةدو-ج تأذ لا-م-عأأ ‘ ًا-م-ه--سسأأ ،(كروو

.ميلسس تأد-حو دا-سصت-قأ ل-ظ ‘ ة-ي-لا-ع
‘ ة-بأذ-ج ة-سصر-ف دو-جو ¤إأ ر-ظ-ن-لا--ب
ن-م د-يز--م خ--سض نودو--ي اÃر ،قو--سسلأ
ا-هو‰ ة-كر-سشلأ ل-سصأو-ت ى-ت-ح لأو-مألأ
نور-م-ث-ت-سسŸأ أأد-ب ،كلذ ع-م .ع-ير--سسلأ
،ةكرسشلأ لامعأأ ةدوج ىوتسسم ‘ نوكسشي
أذل ،اهو‰ ةيلمع ليو“ ‘ أوبغري نلو

Áلأ (كروو يو)ـل ن--كÎءا-ق-ب-لأو ،ع--جأ
،اهو‰ عا-ق-يإأ ءا-ط-بإأو ،ة-سصا-خ ة-كر-سش
ءافتكلأو ،حابرألأ قيق– ىلع زيكÎلأو
ىلعأأ راعسسأاب ة-يرأدإلأ بتا-كŸأ Òجأا-ت-ب

.«اهتفلكت راعسسأأ نم
اÃر ثأدحأأ تعقو ،كلذ تب-ت-ك ا-مد-ع-ب
ليبسس ىلع .كوكسشلأ سضعب كسسفن ‘ Òثت
‘ ،›وألأ ماعلأ با-ت-ت-كلأ د-ع-ب ،لا-ثŸأ
يو» تحب-سصأأ ،(لوألأ ن-ير-سشت) ر-بو-ت-كأأ
نم ىÈك ذاقنإأ ةطخ ¤إأ ةجاحب «كروو
دو-ق-ن-لأ نأأ Úب-ت ثي-ح ،«كن-ب تفو--سس»
لكسشب اهخ-سض م-ت-ي نا-ك ي-ت-لأ ة-ل-ئا-ه-لأ

لب ،اهو‰ زيزعتل ةقيرط نكت ⁄ رمتسسم
ءاجو .قوسسلأ ‘ ةكرسشلأ لمع رأرمتسسل
نع سسانلأ عنتمأو ،«انوروك» ءابو اهدعب
تاحاسسم تدقفو ،ل-م-ع-لأ ¤إأ با-هذ-لأ
نأأ أدبو ،ا-ه-ت-ي-بذا-ج ة-كÎسشŸأ ل-م-ع-لأ

هي-ل-ع مو-كfi «كروو يو» ل-م-ع جذو‰
.لسشفلاب

لاسشنانياف أذ» ةفيحسص ‘ ءاج ،كلذ عم
ىلع (كروو يو) ةكرسش لأزت ل» :«زÁات
يدقن قفدت ىلع لوسص◊أ وحن قيرطلأ
د-عوŸأ ل-ب--ق يأأ ،1202 ماع يبا-ج-يإأ
دد-ع سضف-خ د-ع-ب كلذو ،ما-ع--ب ددÙأ

فلآأ8 ىلع ديزي رأد-قÃ ا-ه-ي-ف-ظو-م
دو-ق-ع ‘ سضوا-ف-ت-لأ ةدا-عإأو ،ف-ظو--م
هركذ ام بسسح-ب ،لو-سصأأ ع-ي-بو ،را-ج-يإلأ
.«ةكرسشلل يذيفنتلأ سسيئرلأ
نإأ ،ةلباقم ‘ ،يروÓك و-ل-ي-سسرا-م لا-قو
،ةيرأدإأ لمع تاحاسسم رفوت يتلأ ةكرسشلأ
نأأ ىر-ت ،«كن-ب تفو-سس» ن-م ة-مو-عدŸأ

لمعلأ تاحاسسم ىلع ًأÒبك ًاب-ل-ط كا-ن-ه
ذنم ةنورŸاب مسست-ت ي-ت-لأ ا-ه-ب ة-سصاÿأ
.«انوروك» سسوÒف راسشتنأ ةيأدب
،(طابسش) ريأÈف ‘ ،يروÓك ددح دقو

ةي-ح-بر ¤إأ لو-سصو-لأ ‘ ل-ث-م-ت-ي ًا-فد-ه
نإأ لاقو ،لبقŸأ ماعلأ لولحب ة-ي-ل-ي-غ-سشت
و-ح-ن ا-ه--هاŒأ ‘ لأز--ت ل «كروو يو»

دقتعأ» :فاسضأأو ،فد-ه-لأ كلذ ق-ي-ق–
ة-م-ه--م تنا--ك (كروو يو) نأأ ع--ي--م÷أ

ةسصرف يأأ انيدل نكي ⁄ هنأأو ،ةليحتسسم
ىري فوسس ،ماع رورم دعب نكل .حاجنلل
،ًاحبرم ًاعورسشم ريدت ةكرسشلأ نأأ عيم÷أ
لوسصألأ نم ةعون-ت-م ة-عو-م‹ كل-ت“و
.«ةعئأرلأ

ع-ي-م-ج ن-م ًا-ئ-ي-سس سسي-ل ءا-بو-لأ ى-ت--ح
ءرملل نكÁ يتلأ رومألأ نمف ،بنأو÷أ
لأز-ت ل ا-ه-نأأ «كروو يو» ن--ع ا--هر--كذ
ةرأدإأ لا‹ ‘ ل--م--ع--لأ ‘ ةر--م--ت--سسم
وأأ تا-كر-سشل-ل ح-ي-ت-ت ا--ه--نأأو ،بتا--كŸأ
ىتح وأأ ،ةئسشانلأ ةÒغ-سصلأ تا-عور-سشŸأ

ةمدخ ،تا-ي-سسن÷أ ةدد-ع-ت-م تا-كر-سشلأ
«كروو يو» ةكرسشل لكوت ثيحب ،ديهعتلأ

.اهب ةسصاÿأ بتاكŸأ ةرأدإأ ةمهم
سضعب ىر-ت فو-سس ،ة-يدا-ع-لأ تا-قوألأ ‘

Òث-م بأذ-ج ر-مألأ أذ-ه نأأ تا--كر--سشلأ
:رخآأ سضعب لوقي-سس Úح ‘ ،ما-م-ت-هÓ-ل
ةيرأدإلأ لمعلأ ةحاسسم ةرأدإأ اننكÁ ،ل»
ة-م-هŸا-ب تسسي-ل هذ-ه-ف ،ا-ن--ب ة--سصاÿأ
.«تأراهم ¤إأ جا-ت– ي-ت-لأ وأأ ،ة-ب-ع-سصلأ
،انوروك ءابو راسشتنأ لظ ‘و ،كلذ عمو
Ìكأأ بتا-كŸأ ةرأدإأ ‘ ل-م-ع-لأ نو-ك-ي-سس
أذإاف ،ةءافكو تأراهم بلطت-يو ،ة-بو-ع-سص
ةرأدإأ ‘ Úسصسصخ-ت-م ا-ن-ف-سصو-ب» :تل-ق
Òيا-ع-م ق-ي-ق– ن-م ا-ن--ك“ ،بتا--كŸأ
كنكÁ ،«بتاكŸأ ‘ نا-مألأو ة-مÓ-سسلأ
يتلأ تاكرسشلأ Úب ةمدÿأ كلتل جيوÎلأ
.ةراهŸأ كلت اهيدل سسيل
نأأ ءرŸأ هيف دقتعي اÃر يذلأ تقولأ ‘و

ئيسس ر-مأأ ل-م-ع-لأ ¤إأ د-حأأ با-هذ مد-ع
دجوي ،بتاكŸأ رجؤوت ةكر-سشل ة-ب-سسن-لا-ب

لاح ‘ هنأأ وهو ،رمألأ ‘ يباجيإأ بناج
،لمع-ل-ل بت-كŸأ ¤إأ ف-ظو-م يأأ با-هذ
ةيرأدإأ ةحاسسم ىلع بلط كانه نوكيسس
يو» ةكرسش هرفوت ام وهو ،ةنورŸاب مسستت
.«كروو
ن-م ل-م-ع-لأ ¤إأ لو-ح--ت--لأ ىدأأ Úح ‘و
ى--ل--ع بل--ط--لأ ع--جأر---ت ¤إأ لز---نŸأ
سضع---ب تأا÷ ،ة---يرأدإلأ تا---حا---سسŸأ
بتاكم Òفوتل ،«كروو يو» ¤إأ تاكرسشلأ

رسشنلو ،اهيفظوم ةماقإأ نكامأأ نم ةبيرق
،ةيسسيئرلأ اهبتاكم نع ًأديعب اهلمع مقاط
:فا-سضأأ يذ-لأ يروÓ-ك لو-ق د-ح ى-ل--ع
(كو-ب-سسي--ف) ل--ث--م تا--كر--سش تÈخأأ»
مهنأاب اه-ي-ف-ظو-م (نوزا-مأأ)و (ل-غو-غ)و
انيدل .نوديري ثيح لمعلأ نوع-ي-ط-ت-سسي
أوءاج نيذلأ Úف-ظوŸأ كئ-لوأأ ن-م Òث-ك
(كروو يو)ـل ة--ع--با--ت--لأ تآا--سشنŸأ ¤إأ

،ةثÓث وأأ Úموي وأأ موي ةدŸ اهمأدختسسل
.«ًايعوبسسأأ

عسضو نسس– نأأ دعب ،لأوحألأ عيمج ‘
لمعب مايقلأ اهيلع ي-غ-ب-ن-ي ،«كروو يو»
هجاتحي ام وه أذه-ف ،›وأأ ما-ع با-ت-ت-كأ
ةلواfi «كروو يو» ىلع لب ،نآلأ ⁄اعلأ

نحنف ،ماع لك ›وأأ ما-ع با-ت-ت-كأ ل-م-ع
.كلذ قحتسسن

ن-م Òث-ك د-جو-ت ،ر-خآلأ بنا÷أ ى--ل--ع
،سضعب عم اهسضعب سسفانتي يتلأ فراسصŸأ
،ناتبغر فر-سصم ل-ك تا-فر-سصت م-ك–و

نم ،لأومألأ ةراسسخ مدع ‘ ةبغرلأ :امه
مت-ي ل ة-مود-ع-م سضور-ق Ëد-ق-ت لÓ-خ

ةرا-سسخ مد-ع ‘ ة-ب-غر-لأو ؛ا-هدأدÎسسأ
سضفر لÓ--خ ن--م ،قو--سسلأ ‘ ة---سص◊أ
.ةديج اهدأدÎسسأ سصرف سضورق Ëدقت
⁄ أذإاف :ناتبغرلأ كلت عزانتت ام ًأÒثكو
لعفي فوسس ،ديج ليمع ¤إأ لاŸأ سضرقت

‘ كت-سصح ر-سسخ-ت-سسو ،كلذ كسسفا-ن--م
مرا-سصلأ كف--قوÃ ر--ه--ت--سشتو ،قو--سسلأ
.كسسفانم ¤إأ عيم÷أ هجتيسسو ،ددسشتŸأ
فرسصم سسيئر Úب تافÿÓأ تلطع دقو
،ةنأزÿأ ريزوو ›أرديف-لأ ي-طا-ي-ت-حلأ

Úسشدت ،ةيسضاŸأ ةليلقلأ ر-ه-سشألأ لÓ-خ
تاعورسشŸأو لام-عألأ سضأر-قإأ ةردا-ب-م
Úلوؤوسسم بسسحب ،ةطسسوتŸأو ةÒغسصلأ

تزكرتو .Úق-با-سسو Úي-لا-ح Úي-مو-ك-ح
طور-سش ع-سضو ة-ي-ف-ي-ك ى-ل-ع تا-فÿÓأ
جمانرب نمسض اهÁدقت متي يتلأ سضورقلأ
006 هل سصسصıأ ،يسسيئرلأ سضأرقإلأ

لامعألأ معد ‘ ةدعاسسملل ،رلود رايلم
ن-م ¤وألأ ل-حأرŸأ لÓ-خ تا-كر--سشلأو
لسضفي ،ماع هجوب .«انوروك» ءابو راسشتنأ

›أرديفلأ يطايتحلأ فر-سصم و-لوؤو-سسم
يدؤوي ا‡ ،طورسشلأ ع-سضو ‘ ل-ها-سست-لأ
ةموك◊أ ةرا-سسخ-ب ةر-طاıأ ةدا-يز ¤إأ

ةرأزو ولوؤوسسم لسضفي Úح ‘ ،اهلأومأل
،Èكأأ ةجردب ظفاfi جهن ينبت ةنأزÿأ

ىلع Úعلطم سصا-خ-سشأأ لو-ق د-ح ى-ل-ع
يتلأ ةنأزÿأ ةرأزو تسضراع دقو .رمألأ

ةيطغتل رلود راي-ل-م57 و-ح-ن تسصسصخ
ي-ت-لأ ةÒخألأ تأÒي-غ--ت--لأ ،ر--ئا--سسÿأ
ح-ن-م طور-سش ف-ي-ف--خ--ت تفد--ه--ت--سسأ
.سضورقلأ

Úفيل تام ^

اتيزاغ““ ‘ ،يكسسفÓبوب يسسكيلأأ بتك ^
لسصأأ نم Úيكيرمألأ لابقإأ رطخ لوح ،““ور
ةيفلخ ىلع ةحلسسألأ ءأرسش ىل-ع ي-ق-ير-فإأ
.ةلاطبلأ ةبسسن عافترأو تاجاجتحلأ
تاجاجتحلأ أاطابتت ⁄ :لاقŸأ ‘ ءاجو

‘ ة-طر-سشلأ ة-ي-سشحوو ة-ير-سصن-ع-لأ د-سض
تلأز ام تأرهاظŸاف ،ةدحتŸأ تايلولأ

‘ ىÈكلأ ندŸأ نم د-يد-ع-لأ ‘ ة-م-ئا-ق
اهدوسست دعت ⁄ اهمظعم نأاب املع ،دÓبلأ
ذافنإأ رسصانع عم تاكابتسشأو بغسش لامعأأ
نم ددع ‘ عسضولاف ،كلذ عمو .نوناقلأ
” ،ديدحتلأ هجو ىلعف .نسسحتي ل ،ندŸأ
دنÓتروب ¤إأ ةي-لأرد-ف-لأ تأو-ق-لأ لا-سسرإأ
ةلثا‡ تأءأرجإأ ذاختأ ”و ،عسضولأ طبسضل

⁄ نآلأ ىتح نكلو ،د-نÓ-كوأأو ل-تا-ي-سس ‘
.بغسشلأ لامعأأ فقوتت

،تابأرطسضلأ رأرمتسسأ ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع
لا-م-ت-حأ ن--ع ي--ل--سصف--م لأؤو--سس زÈي
ثيح ،ةحلسسم تاكابتسشأ ¤إأ اهدعاسصت
لك ق-ح ي-ك-ير-مألأ رو-ت-سسد-لأ ن-م-سضي

.هلمحو حÓسسلأ ءانتقأ ‘ يكيرمأأ
سسيئر ن-عocitiloP هتلقن اŸ ا-ق-فو-ف
،ةحلسسألأ يكلاŸ ةيكيرمأأورفألأ ةطبأرلأ

ا‰ هتمظنم دأرفأأ ددع نإاف ،ثيمسس بيليف
ملعلأ عم ،سصخسش فلأأ03 وحنب ماعلأ أذه
ناك دد÷أ Úبسستنملل يونسسلأ لدعŸأ نأأ
دقل““ :ثميسس لاقو.سصخسش يف-لأأ دود-ح-ب
نم نويكيرمألأ اهيف ناك يتلأ مايألأ تلو
،““ايابموك““ نونغيو نوسسلجي يقيرفأأ لسصأأ
ا--م د--حأأ ي--تأا--ي نأأ Úعر--سضت--م Úل--مآأ
نوكن نل .انسسفنأأ ذقنن فوسس .م-هذ-ق-ن-يو

.““نآلأ دعب افأرخ
تأءا-سصحإأ د-كؤو-ت ،ه-سسف--ن تقو--لأ ‘و
ةيسضايرلأ ةيامرلل ةي-ن-طو-لأ ة-سسسسؤوŸأ

طسسو ةيرانلأ ةحلسسألأ ىلع بلطلأ و‰
اقفوف .يقيرفإأ لسصأأ ن-م Úي-ك-ير-مألأ
تع-ف--ترأ ،ة--سسسسؤوŸأ هذ--ه ة--سسأرد--ل

فسصنلأ ‘ ةيكيرمألأ ةحلسسألأ تاعيبم
تاعيبمو %59 ةبسسنب ما-ع-لأ ن-م لوألأ
ةÎفلاب ةنراقم ،%931 ةبسسنب ةÒخذلأ

.يسضاŸأ ماعلأ نم اهسسفن
ىلع د-يأز-تŸأ بل-ط-لأ نإا-ف ،ل-مÛا-بو
لسصأأ نم Úيكيرمألأ Úب ة-ح-ل-سسألأ ءأر-سش
‘ دوسسلاب ديأزتŸأ ما-م-ت-هلأو ي-ق-ير-فإأ

تأراسشإأ امهرابتعأ نكÁ حÓسسلأ تايعمج
ديزي امو .تاجا-ج-ت-حلأ ط-سسو ة-ي-ب-ل-سس
سسوÒفلأ ءابو نأأ ةقيقح أديق-ع-ت ع-سضو-لأ
Úي-ك-ير-مألأ رر-سضلا-ب با-سصأأ ي-جا--ت--لأ
.سضيبلأ Úيكيرمألأ نم Ìكأأ ةقرافألأ
““زÁات لايسشنانياف““ هترجأأ عÓطتسسأ ‘و

Úي-ك-ير-مألأ ن-م %47 دا-فأأ ،و--ي--نو--ي ‘
ةيلام تابوعسص نونا-ع-ي م-ه-نأا-ب ة-قرا-فألأ
.سضيبلأ نم %85 ـب ةنراقم ،ءابولأ ببسسب

تا-جا-ج-ت--حأ يذ--غ--ي ،فر--ظ--لأ أذ--ه
نود نم مهف ،يقيرفإأ لسصأأ نم Úيكيرمألأ
نم يرسصنعلأ زييمتلأ نع نوثدحتي كلذ
تاطلسسلأ رطاخت ،أذكهو .ةطر-سشلأ ل-ب-ق
Úحلسسم تأرهاظم ةهجأوÃ ةي-ك-ير-مألأ
.لمعلأ نع Úلطاعو

 ““ور اتيزاغ““ ^

حÓسسلا نوÎسشي يقيرفإا لسصأا نم نويكيرمألا ..افارخ انسسل
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سسيرابب ةنسس39 زهان رمع نع

ةيرئاز÷ا ةروثلا نع عافدلا ةنوقيأا ليحر ..يميلح ليزيج
،ةيرئاز÷ا ينطولا ريرحتلا ةهبج يلسضانم نع ةسسرسشلا ةعفادŸاو ةÒهسشلا ةيسسنرفلا ةيماÙا تيفوت

.ًاماع39 زهان رمع نع سسيراب ةمسصاعلا ‘ ،سسمأا لوأا ،يميلح ليزيج

72 ‘ بيطلا زيلإا ليزيج ازيز تدلو ^
‘ يداولا قلح ةقطنم ‘7291 ةيليوج

د-ق نا-ك راودإا ا-هد-لاو نأا م-غرو .صسنو--ت
عيباصسأا ةدع هئاقدصصأا نع اهتدلو ىفخأا

حبصصتصس اهنأا لإا ،تانبلا بحي نكي ⁄ هنأل
.ةببÙا هتلفط اميف
““ءاصسنلا ةيصضق““ باتك ‘ ي-م-ي-ل-ح يور-تو
ةرتوتŸا اهتقÓع نع4791 ماع روصشنŸا

ىلع ر-ك-بŸا ا-هدر“ ن-عو ا-ه-تد-لاو ع-م
طاصسوأا ‘ ةدئاصسلا ةيعامتجلا فارعألا

لصصو يذلا ةظفاÙا ةيدوهيلا اه-ت-ل-ئا-ع
نصس ‘ يهو ماع-ط-لا ن-ع ا-ه-بار-صضإا د-ح

ةءارقلا نم اهعنم ىلع ًاصضاÎعا ةرصشاعلا
.بتكلا ¤إا لوصصولاو

يميلح تصضفر ،ةر-صشع ة-صسدا-صسلا ن-صس ‘
¤إا رفصسلا تلصضفو ةلئاع-لا ه-ت-ب-تر ًا-جاوز
¤إا دوعت نأا لبق نوناقلا ةصساردو اصسنرف
ماع ÚماÙا ة-با-ق-ن ¤إا م-صضن-تو صسنو-ت
ةأارŸا قوقح نع ًاعا-فد ةدر-م-ت-م .9491
يذلا اهدلب لÓقتصسا ليبصس ‘ ةلصضانمو
ءاصضقل ماظتناب هيلإا تداعو هتبحأا اŸاطل
.ةرايزلاو تÓطعلا
6591 ماع اصسنرف ‘ صشيعلل اهلاقتنا دعب
اهمصسا تÒغو يمي-ل-ح لو-ب ن-م تجوز-ت
تظفاح ،قÓطلا مغرو .Úلفط تب‚أاو

تجوزتو يميلح ةلئاعلا مصسا ىلع ليزيج
ىدل ًاÒتر-ك-صس نا-ك يذ-لا ،و-ف دو-ل-ك ن-م
،رتراصس لوب ناج ي-صسنر-ف-لا فو-صسل-ي-ف-لا
.ثلاثلا اهلفط هنم تب‚أاو

،ةيرئاز÷ا ريرحتلا برح تأاد-ب ا-مد-ن-ع
يتلا ةلم◊ا ¤إا يميلح ل-يز-ي-ج تم-صضنا
يعقوم نم نورخآاو رترا-صس ا-هدو-ق-ي نا-ك
¤إا ةيعادلاو0691 لوليأا ‘ ““121ـلا نايب““
ةلمح تق-ل-طأا ا-م-ك ،ر-ئاز÷ا لÓ-ق-ت-صسا
ةليمج ىعدت ةيرئازج ةباصش ن-ع عا-فد-ل-ل
نويصسنرف دونج اهلقتعا (ًاماع22) اصشابوب
.ةلبنق عرز ةمهتب اهوبصصت-غاو ا-هو-بذ-عو

صصو-صصÿا ه-جو ى-ل-ع ة--ل--م◊ا تم--صض
نوغارأا صسيولو رتراصسو راوفوبود نوميصس
نو-ي-ل-ي-ت ÚمÒجو لو-غ-يد ف-ي-ي-ف--ن--جو
.نيرخآاو

،ةليمج مادعإاب تصضق ةمكÙا نأا مغرو
قلطأاو اهنع ًاوفع تردصصأاو تداع اهنأا لإا

تايقافتا عيقوت بقع2691 ماع اهحارصس
.رئاز÷ا بر◊ ًادح تعصضو يتلا نايفيإا

ليزيجو راوفوب ود ترصشن ،هصسفن ماعلا ‘
ةليمج““ ناونعب ًاصصن ،نيرخآا عم ،ي-م-ي-ل-ح
ةيصضقلا لوح تاداه-صش ىو-ت-حا ““ا-صشا-بو-ب
ةرثؤوŸا ةصصقلا هذه تديعتصسا مث .اهلمكأاب

Êويزفل-ت م-ل-ي-ف لÓ-خ ن-م2102 ما--ع
.تربوه Úلوراك هتجرخأا

يميلح ليزيج ¤إا رظنُي ،Ú◊ا كلذ ذنم
ةبعصصلا اياصضقلا نع ةعفادم اهرا-ب-ت-عا-ب
.ةج◊ا ةوقو تا-م-ل-ك-لا ر-ح-صسب ز-ي-م-ت-ت
ةصسايصسلا ‘ ماودلا ىلع يم-ي-ل-ح تكرا-صش
‘و ،ةرصشابم ةيصسايصس ةلعاف نوكت نأا نود
فرع ا-م ن-ير-خآا ع-م تصسصسأا5691 ما-ع
يتلا ““ةيئاصسنلا ةي-طار-قÁد-لا ة-كر◊ا»ـب
ناÎيم اوصسنارف يكاÎصشلا حيصشرت تمعد
.ةيروهم÷ا ةصسائرل
اهتلوفط ¤إا دوعيف ،يوصسنلا اه-لا-صضن ا-مأا
‘ ناك يصسصسؤوم كر– لوأا نأا Òغ .¤وألا

ÚعقوŸا Úب اهمصسا رهظ Úح1791 ماع
ل-ي-فو-نو-ل““ ة-ل‹ ه-تر-صشن نا--ي--ب ى--ل--ع
يتاوللا ءا-صسن-لا ن-ع ع-فاد ““رو-تا-فÒصسبوا
قرخ ›اتلابو ،صضا-ه-جإلا ى-ل-ع ن-مد-قأا
عيرصشتب بلاطو ،تقو-لا كلذ ‘ نو-نا-ق-لا
تابغارلا ءاصسنلا نكمتت ىت-ح صضا-ه-جإلا

ل يعرصش ل-ك-صشب تا-ي-ل-م-ع-لا ءار-جإا ن-م
،هصسفن ماعلا ‘ .رطخلل نهتا-ي-ح صضر-ع-ي
ةكرح راوفوب ود نوميصس عم يميلح تصسصسأا
‘ تكراصش يتلا ““ءاصسنلا ة-ي-صضق را-ي-ت-خا““

عافدلا تمظنو ةيوصسنلا تلاصضنلا عيمج
فنعلاب ةقلعتŸا اياصضقلا نم Òبك ددع ‘
.ءاصسنلا دصض
‘ يميلح ل-يز-ي-ج تع-فار-ت ،8791 ما-ع
باصصتغلاب فاÎعلا باب تحتف ةيصضق
Úتباصش يميلح تلث-م ا-ه-ن-ي-ح .ةÁر-ج-ك
ةثÓث دصض ىوكصشب اتمد-ق-ت Úت-ي-ك-ي-ج-ل-ب
هذه تده-م .با-صصت-غلا ة-م-ه-ت-ب لا-جر
Èتعي يذلا0891 نوناقل قيرطلا ةيصضقلا
اهليصصافت صضرع ”و ةÁر-ج با-صصت-غلا

.4102 ماع يقئاثو مليف ‘
،ناÎيم اوصسنارف ي-كاÎصشلا لو-صصو د-ع-ب

،ةصسائرلل لصضفŸا يميلح ليزي-ج ح-صشر-م
ةر-ما-غ-م تصضا-خ ،ه-يز--ي--لإلا ر--صصق ¤إا
¤وألا ةر-م-ل-ل ““ة-ي-م-صسر-لا““ ة--صسا--ي--صسلا
ريزيإا ميلقإا نع ةيكاÎصشا ةبئان تحبصصأاو
ةÒفصس حبصصت نأا لبق (اصسنرف قرصش بونج)
¤إا5891 نم وكصسنو-ي-لا ىد-ل ة-ي-صسنر-ف
6891.
يماع Úب ًاباتك رصشع ةصسمخ ›اوح ترصشن
““ءاصسنلا ةي-صضق““ ا-ه-ن-ي-ب1102و8891
““ةد--يد÷ا ءا--صسن--لا ة--ي--صضق»و ،(4791)
يهو ““فغصش ةصصق““ اهرخآا ناكو (7991)

.اهرمع نم48ـلا ‘
لاسصخب ديسشي نيدهاÛا ريزو

يميلح ليزيج ةيماÙا ةديقفلا
،قو-ق◊ا يوذو ن-يد-هاÛا ر-يزو ثع-ب

ةلئاع ¤ا ةيزعت ة-ي-قر-ب ،Êو-ت-يز بي-ط-لا
تيفوت يتلا ،ليزي-ج ي-م-ي-ل-ح ة-ي-ماÙا
،ةنصس39 زهان رمع نع ،ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي-لا
نع اهعافدو ةديقفلا لاصصخب اهيف داصشأا
.ةيريرحتلا ةروثلا نابإا ةيرئاز÷ا ةيصضقلا
ن-ع تع-فاد““ ةد-ي-ق-ف-لا نأا ر-يزو-لا لا-قو
تاونصس Úنوج-صسم Úير-ئاز-ج Úل-صضا-ن-م
اوما-قأا ن-يذ-لا بنا-ج ¤إا تا-ي-ن-ي-صسمÿا

اباهذ رئاز÷او صسيرا-ب Úب ا-يو-ج ار-صسج
نم ديدع-لا ن-ع عا-فد-لا ل-جأا ن-م ا-با-يإاو
وأا اونجصس ن‡ تادهاÛاو نيدهاÛا

.““ةرئاج ماكحأا مهدصض تردصص
اهل ءاقل لك ‘ تدكأا““ ةلحارلا نأا فاصضأاو
ن‡ تادهاÛاو نيدهاÛا ةيبلغأا نأا

بي-لا-صسأا ع-صشبأل او-صضر-ع-ت د-ق او-ن-ج--صس
ةليمج ةدهاÛا رار-غ ى-ل-ع ،بيذ-ع-ت-لا
لاصضنو حافكل ازمر اهيف ىرت يتلا اصشابوب
.““رامعتصسإلا ةهجاوم ‘ ةيرئاز÷ا ةأارŸا
تدلو يتلا ،ةديقفلا نأا Êوتيز ديصسلا ركذو
اهبا-ب-صش نا-ع-ير ذ-ن-م تمز-ت-لا““ ،صسنو-ت-ب
،ةلداعلا اياصضقلا نم ديدعلا نع عافدلاب

صسنوت لÓقت-صسا ل-جأا ن-م تل-صضا-ن ثي-ح
ة-صسرا-مÃ ةو-ق-ب تدد-نو ،ر-ئاز÷ا اذ-كو
ي-صسنر-ف-لا صشي÷ا فر-ط ن-م بيذ-ع-ت-لا
Úير--ئاز÷ا Úل--صضا--نŸا ن--ع تع--فادو
صسيلوبلا فرط نم ÚعباتŸاو ÚنوجصسŸا
ة-ير-ير-ح-ت-لا ةرو-ث-لا نا--بإا ي--صسنر--ف--لا
د-ع-بو ه-نأا ر-يزو-لا فا-صضأاو.““ةر--ف--ظŸا
ليز-ي-ج ةد-ي-ق-ف-لا تل-صصاو ،لÓ-ق-ت-صسلا
ن-يذ-لا ة-مد-خ ‘ ›ا-صضن-لا ا-هراو--صشم““
نومعديو مهبوعصش ة-ير-ح ن-ع نو-ع-فاد-ي

ة-مار-ك-لا ةدا-ع-ت-صسا ل-جأا ن-م م-ها-ع-صسم
‘ اهدعب قلطنتل ،ة-بو-ل-صسŸا ة-ي-نا-صسنإلا
لÓخ نم ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نع عافدلا
‘ Úينيطصسلف Úلصضانم حلاصصل ةعفارŸا
ةن÷ ‘ اوصضع مث ،ةيليئارصسإلا مكاÙا
امك ،Úطصسلف لوح ليصسور ةمكfi ةياعر
Úناوق ديحوت لجأا ن-م ا-ه-لا-صضن تل-صصاو

.““ةيبوروألا ةأارŸا قوقح
ريزو مدقت-ي ،ل-ل÷ا با-صصŸا اذ-ه ما-مأاو
صصلاخب ةديق-ف-لا ةر-صسأا ¤إا ن-يد-هاÛا
عم““ هنأا ادكؤوم ،ةا-صساوŸا قدا-صصو ءاز-ع-لا
اندقف دق نوكن ،ليزي-ج ي-م-ي-ل-ح ل-ي-حر
ىلع ةÒغلا ‘ اصسورد نمدق ن‡ ةدحاو
لثمو ةيماصسلا ةيناصسنإلا مي-ق-لاو ئدا-بŸا
.““ةير◊او ةلادعلا

ث.ق^

ليئارسسإا اهلت– يتلا يسضارألا ‘

لد÷ا Òثي افيحب عراصش ىلع موثلك مأا مصسا قÓطإا
،افيح ةيدلب ‘ تايمصستلا ةن÷ ترّرق ^
مأا مصسا قÓطإا ،يرا÷ا ةيليوج فصصتنم ‘

موثلكأا نأل ،ةنيدŸا عراوصش دحأا ىلع موثلك
مصسا يهو يبرعلا ءانغلا ءامظع نم Èتعت““

اموم-ع ة-ي-بر-ع-لا ى-ق-ي-صسو-م-ل-ل فدار-م
نأا ةنجللا تأار اذل .اصصو-صصخ ة-ير-صصŸاو
ةنيدمك ،افيح ‘ عراصش ىلع اهمصسا قلطت

flا ةايحلل اجذو‰ ل-ّث“ ة-ط-ل-تŸصشÎةك
.““برعلاو دوهيلا Úب
ديلخت نأا ةرتاعز اجر ةيدلبلا وصضع دّكأاو
ماه يعون زا‚إا““ ةنيدŸا ‘ موثلك مأا مصسا

ديكأات ىو-ت-صسم ى-ل-ع ،ا-ف-ي-ح ‘ بر-ع-ل-ل
ارصضاحو ايصضام ،رّذجتلاو ءاقبلاو دوجولا
ّنأا دّكؤون نأا ديرن““ :فا-صضأاو .Ó-ب-ق-ت-صسمو

ّجعت ةيفا-ق-ث ة-ل-ب-ق تنا-ك اŸا-ط-ل ا-ف-ي-ح
رصشنلا رودو فحصصلاو امنيصسلاو حرصسŸاب
.ةيفاقثلاو ةيباقنلاو ةينطولا تايلاع-ف-لاو
افيح ‘ ةّدع تÓفح ‘ موثلك مأا تّنغ دقو
نر-ق-لا تا-ن-ي-ثÓ-ث ‘ صسد-ق-لاو ا--فا--يو
ا-ن-ل ي-عر-صش ق-ح اذ-ه““ لا-قو .““ي-صضاŸا
Óع امهم ،هليصص– ىلع لمعلا لصصاونصسو

.““ةيصشافلاو Úميلا ناعطق خارصص

‘ نوينيÁ ءاطصشن أادب ،ةيدلبلا رارق رثإاو
ةفيحصص ترصشنو .ةيمصستلا دصض ةلمح افيح

موثلك مأا ةروصص (ان-ه ءي-صش ل-ك) ““و-ب لو-ك““
صضيرعلا طÿاب ناون-ع ع-م Òب-ك م-ج-ح-ب

نآلا يدنع حبصصأا““ ¤وألا اهتح-ف-صص ى-ل-ع
““م-ك-ع-م Êوذ-خ ،Úط-صسل-ف ¤إا ة-ي-قد-ن-ب
صسيئر ل‚ ،وهاينتن Òئاي عراصسو .ةيÈعلاب
ىلع قيلعتلا ¤إا ،وهايناتن Úماينب ءارزولا

ءاج ةيÈعلاب ةديرغتب اف-ي-ح ة-يد-ل-ب رار-ق
.““نونجو راع““ اهيف

ث.ق ^

ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تنلعأا ^
ن---ع ،نار---هو---ب ،صسمأا لوأا ،ةدود ن----ب
دجصسŸا م-ي-مر-ت ة-ي-ل-م-ع ‘ قÓ-ط-نلا
يراوهلا يديصس يحب ““اصشابلا““ يخيراتلا
يذلا رج◊ا ءاهتنا دعب ةرصشابم ق-ي-ت-ع-لا
نع دحلل ةيئاقولا Òبادتلا راطإا ‘ جردني
.انوروك صسوÒف يصشفت
ىلع ،يفحصص حيرصصت ‘ ،ةريزولا تلاقو

Êاثلا مويلا ‘ تلمصش يتلا اهترايز صشماه
،نارهوب ةيرثألا ⁄اعŸا فلتÒ flخألاو
يذلا اصشابلا دجصسم مي-مر-ت ة-ي-ل-م-ع““ نأا

ع-م ة-ي-قا-ف-تا را-طإا ‘ هد-ي-صسŒ م-ت-ي-صس
نم ءاهتنلا دعب ةرصشابم قلطنتصس كارتألا
نم ءاهتنلا ” دق““ هنأا ¤إا ةتفل ،““رج◊ا
⁄ يذلا عورصشŸا اذهب ةصصاÿا ةصساردلا
قيلعت ببصسب هم-ي-مر-ت ة-ي-ل-م-ع ق-ل-ط-ن-ت
ةحئا-ج ن-ع ة-م-جا-ن-لا ة-يو÷ا ة-حŸÓا
يتلا ةدود ن-ب تن-صسح-ت-صساو .““91-ديفوك

‘ ديصشŸا ين-يد-لا حر-صصلا اذ-ه تن-يا-ع
،Òبكلا دمfi يابلا دمfi دهع ‘7971
اذهب ميقت تناك يتلا تÓ-ئا-ع-لا ل-ي-حر-ت
تا-ن-ك-صس ¤إا ي-ن-يد-لا حر-صصلا و م-ل-عŸا

يتلا ةيلÙا تاطلصسلا فرط نم ةديدج
‘ قÓط-نلا ى-ل-ع ىر-خألا ي-ه صصر–
Œلا عورصشم ديصسÎميم.

،كار-تألا ع-م ة-كار-صشلا را-طإا ‘ ا-م-ئادو
““يابلا رصصق““ ميمرت عورصشم ديصسŒ متيصس
رج◊ا د-ع-ب ر-خآا و-ه ق-ل-ط-ن-ي-صس يذ-لا
ةلماعلا ديلا نيوكت ىعصسŸا اذه حيتيصسو
باصستكل اميصس ل ،لاÛا ‘ ةيرئاز÷ا
اهلهؤويصس ا‡ م-ي-مÎلا ناد-ي-م ‘ ةÿÈا
ميمرت ع-يرا-صشم د-ي-صسŒ ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل
.ةريزولا هتركذ ام بصسح ،ىرخأا
ع-قوŸا ى-ظ-ح-ي-صس ،ىر-خأا ة-ه--ج ن--مو
ةيدلبب نئاكلا ““صسينغم صسيتروب““يخيراتلا

ةرابع وه يذلاو ،(نارهو قر-صش) ةو-ي-ط-ب
ةيلمعب ،ةينامور ةنيدŸ ةيرثأا ا-يا-ق-ب ن-ع
ةريزو هتنلعأا ام بصسح ،هتيا-م◊ ج-ي-ي-صست
اذهل اهترايز لÓ-خ نو-ن-ف-لا و ة-فا-ق-ث-لا
94ر23 ة-حا-صسم ى-ل-ع ع--بŸÎا ع--قوŸا

دافتصسا يذلاو8691 ‘ فنصصمو راتكه
ةيام-ح ط-طfl““ ة-صسارد ن-م1102 ‘

.““حÓصصإاو
عصضوب يرثألا عقوŸا اذه ززع-ت-ي-صس ا-م-ك
ينطولا زكرŸا نع Úل-ث‡ م-صضي بت-ك-م
ناصسنإلا ملعو خيراتلا لبق ام ‘ ثوحبلل
راثآلا ملع ‘ ينطولا زكرŸاو خ-يرا-ت-لاو
لÓغ-ت-صساو Òي-صست-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لاو
قÓطنÓل ةيمÙا ةيفاقثلا تاك-ل-ت-مŸا

رقم صصيصصختو ةمظنم ةيرفح لامعأا ‘
.ةيرثألا فحتلا ةيام◊

،امن-ي-صسلا تا-عا-ق لو-ح لاؤو-صس ن-ع ادرو
داجيإل Òكفتلا يرجي““ هنأا ةريزولا تلاق
عاجÎصسا ةداعإل ةيلخادلا ةرازو عم ةغيصص

ىلع صصاوÿ ا-هÁد-ق-ت اÃرو تا-عا-ق-لا
‘ رامثتصسلا ‘ Úبغارلا بابصشلا رارغ
Êاثلا مويلا صصصصخ دقو ““.لاÛا اذه
ةنياعÃ نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ةرايز نم
““يابلا رصصق““ لثم ىرخأا ةيرثأا عقاوم ةدع
يديصس قيتعلا ي◊اب ““اصشا-ب-لا د-ج-صسم»و
لبج ةمقب ““زورك اتناصس““ نصصحو يراوهلا

رقم زا‚إا عورصشم دقفت اذكو وجاجرم
.ةفاقثلا ةيريدŸ ديد÷ا
ةيفاقث قفارم ةد-ع كلذ ل-ب-ق تراز ا-م-ك
عم تقتلاو ““ّةفاقثلا رصصق““ ةئيهت عورصشمو

عاطق ‘ Úلعافلا ÊدŸا عمتÛا يلث‡
صصاوÿا دحأل عبات حرصسم ةرايزو ةفاقثلا
ا-ي--جو--لو--بÌنلا ‘ ثح--ب--لا ز--كر--مو
.ةيفاقثلاو ةيعامتجلا

ث.ق ^

نارهوب يراوهلا يديسس يحب عقي
رج◊ا دعب يخيراتلا ““اصشابلا دجصسم““ ميمرت قÓطا

نونفلل ةقراسشلا ةسسسسؤوم

جاتنإا ةحنÃ زوفت ةÒصصق مÓفأا ةثÓث
ءامصسأا نونفلل ةقرا-صشلا ة-صسصسؤو-م تن-ل-عأا
،ةÒصصقلا مÓفألا جاتنإا ةحنÃ نيز-ئا-ف-لا
،مÓفأÓل ةقراصشلا ةصصن-م ا-ه-ح-ن“ ي-ت-لا
،ةدحتŸا ةكلمŸا نم Êارمع ةردان :مهو
ا-ي-ناŸأا ي-ل-كود-ي-ف نو-ط-نأاو نا-ت Úل-ي-ب
ثيح ،ةيدوعصسلا نم Òقصش ىهصسو ،ايصسورو
فلأا03 هعوم‹ ام ى-ل-ع نو-ل-صصح-ي-صس
يتلاو ،ةÒصصق-لا م-ه-مÓ-فأا جا-ت-نإل رلود

ةصصنم نم ةلبقŸا ةرودلا لÓخ صضرعتصس
روصصت .È 0202مفون ‘ مÓفأÓل ةقراصشلا
” ي-ت-لاو ة-ح-نŸا-ب ةز-ئا--ف--لا مÓ--فألا
نم ةكراصشم005 نم Ìكأا Úب نم اهرايتخا

ةعاجصش ةي-ئا-صسن تا-ي-صصخ-صش ،ة-لود56
ةيصسايصسلاو ةيعامتجلا تايدحتلل ىدصصتت
.ةرصصاعŸا ةيفصسلفلاو

    ث.ق ^

ىقتلم تاروصشنم نع ا-ث-يد-ح ترد-صص ^
،⁄اعلا““ باتكل ةيبرعلا ة-م-جÎلا قر-ط-لا
فوصسليفلل ““ايجولويديإلا ،نيدلا ،ةفاقثلا
نصسح ةمجÎب ،رابيلا-ب نا-ي-تإا ي-صسنر-ف-لا
.بلاطلا
اذهل هÁد-ق-ت ‘ بلا-ط-لا ن-صسح لو-ق-يو
نإا ،تاحفصص901 ‘ عقي يذلا ،باتكلا

ةمجرت ¤إا هتعفد يتلا بابصسألا Úب نم
دصس““ ةيبرعلا ةغللا ¤إا رابيلاب نايتإا فلؤوم
مولعلا ‘ ةنتافلا ثحبلا ايند ‘ صصقنلا
ينيدلاو ‘اقثلا ةقÓع ‘ ة-ي-عا-م-ت-جلا
ةدمعأا دحأل Úصصر ثحبب يجولويديإلاو
كلذ-كو ،““ر-صصا-عŸا ي-ف-صسل-ف-لا ر-ك-ف-لا
اÃ باتكلا تاحور-طأا م-ظ-ع-م طا-ب-ترا““
تلو– نم يبر-ع-لا ا-ن-ع-م-ت‹ هد-ه-صشي

اياصضق اهيف رد-صصت-ت ا-م ا-ب-لا-غ ة-ق-ي-م-ع
ينيدلاب اهتقÓع ‘ ديدجتلاو ثيدحتلا
ة-مد-ق-م ي-جو-لو--يد--يإلاو ‘ا--ق--ث--لاو
.““ثادحألا
ةددعتŸا ةيفاقثلا ةبراقŸا دقني باتكلا
تايلجتل م-ئÓ-م ل-ي-ل– ن-ع ا-هرو-صصق-ل
،مويلا انŸاع ‘ ‘اقثلاو ينيدلا عارصصلا
مظعم““ نأا Èتعي رابيلاب نايتإا نإاف اذكهو
مÓصسإلا Úب موي-لا ة-ي-ن-يد-لا تا-عار-صصلا
تاعارصص يه Óثم ةيدوهيلاو ةيحيصسŸاو
نأا كلذ ،ة-ي-ن-يد ي-ه ا‡ Ìكأا ة-ي-صسا-ي--صس
يو-ي-ندو صسد-ق-م و-ه ا-م Úب فÓ-ت-خلا
لك لبق ةيصسايصسو ةيدام حلاصصم هيف مكحتت
.““ءيصش

ث.ق ^

:رابيلاب نايتإا يسسنرفلا فوسسليفلل ديدج باتك
““ةيفاقث تصسيل نايدألا تاعارصص““



ةليترلا

““راكتبÓل جÈمولب““ رصشؤوم نمصض رئاز÷ا

ةقوبصسم Òغ تاءارجإا طصسو قلطنت ج◊ا كصسانم
،سسمأا موي أادب  ^

فلآا01 وحن ،ءاعبرألا
‘ ةكلمŸاب ميقم جاح

لصصاوتت يتلا كصسانŸا
‘ ،مايأا5 ىدم ىلع
ةيئاقو تاءارجإا لظ
ميخي ةقوبصسم Òغ
سسوÒف حبصش اهيلع
.دجتصسŸا انوروك
مارحإا اهنيب ،تامزلتصسŸاو تاودألا نم ةعومجÃ جاح لك ديوزت ”و

” امك ،ةلظمو ةداجصسو تامامكو تارم÷ا ىصصحو مقعمو يبط
،ةكم ¤إا مهلوصصو لبق دجتصسŸا انوروك سسوÒف سصحفل مهعاصضخا
.ج◊ا دعب يحصصلا رج◊ا اصضيأا مهيلع Úعتيصسو
ةيحصصلا قفارŸا نم ديدعلا تماقأا اهنإا ةرمعلاو ج◊ا ةرازو تلاقو
تاجايتحا ةيبلتل فاعصسإلا تارايصس تزهجو ،ةلقنتŸا تادايعلاو
.جاج◊ا

ايروصسب رئازجلل ديدج Òفصس
سسيئرلا لبقتصسا  ^

،دصسألا راصشب ،يروصسلا
،ءاثÓثلا ،سسمأا لوا
Òفصسلا دامتعا قاروأا
قصشمد ‘ يرئاز÷ا

بصسحب ،يماهت نصس◊
ءابنألا ةلاكو هتنلعأا ام
ةيمصسرلا ةيروصسلا
 .““اناصس““

عم اهتاقÓع عطقت ⁄ يتلا ةليلقلا ةيبرعلا لودلا نم ةدحاو رئاز÷او
امو ايصشا“ ،1102 ةنصس دلبلا اذه ‘ تابارطصضلا ةيادب  ذنم ،ايروصس
تيقبو ،قصشمد ‘ اهÒفصس تقبا ثيح ،““يبرعلا عيبرلا““ ـب يمصس
ءاصصقإا تصضراع اهنأا امك ،رئاز÷ا ‘ ةيداع ةفصصب ةيروصسلا ةرافصسلا

ةنصس ةحودلاب ةيبرعلا ةمقلا ‘ ةصصاخ ،ةيبرعلا ةعما÷ا نم ايروصس
سضراعŸا يروصسلا فÓتئلا سسيئرل يروصسلا دعقŸا حنم نيأا ،3102

.بيطÿا ذاعم اهنيح

مايأا9 لÓخ رانيد رايلم411 بحصس
سسما ،Êامحد Ëركلا دبع ،رئاز÷ا ديÈل ماعلا ريدŸا فصشك  ^

تاصشاعم سصخت رانيد رايلم411 نم Ìكأا بحصس نع ،ءاعبرألا
ÚيÓم3 نأا ¤إا اÒصشم ،يرا÷ا ةيليوج62وÚ 81ب ،نيدعاقتŸا

.رئاز÷ا ديرب نم مهبتاور نوبحصسي دعاقتم
سصقن ‘ ةئŸاب51 ةبصسنب سضافخنا ليجصست نع Êامحد فصشك امك
فرظلا““ نأا افيصضم ،9102 ةنصسب ةنراقم لوألا يصسادصسلا لÓخ ةلويصسلا
¤إا راصشأا هنأا Òغ .““ةيلاŸا ةلويصسلا ىلع تاصساكعنا هل ناك يداصصتقلا
قايصسلا تاذ ‘ افيصضم ،““رئاز÷ا كنب عم مكfi يموي لمع دوجو““

.““ىحصضألا ديع باÎقا عم تابلطتŸا Òفوتل دجب لمعت ايÓخ““ Óئاق

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهصشإلا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتصساب جهن1 راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

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

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو سسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأل درت ل ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ9ـل قفوŸا م0202ةيليوج03 ضسيمÿا

ـلا زكرŸا0202  ةنصس تلتحإا ثيح  ‘ ةرم لوأل رئاز÷ا تفنصص  ^
اراكتبا Ìكألا لودلا ةمئاق ‘ تارامإلا دعب ايبرع ةيناثلاو اميلاع94

مث Úصسمÿاو Êاثلا زكرŸا ‘  رئاز÷ا دعب سسنوت تءاج ،⁄اعلا ‘
.سسيمÿاو ثلاثلا زكرŸا ‘ ةيدوعصسلا
قلطنا يذلاو ،ازكرم06 مصضي يذلا ““راكتبÓل جÈمولب رصشؤوم““ موقيو
لمصشت تاصسايق7 مادختصساب ÒياعŸا تارصشع ليلحتب ،تاونصس8 لبق
عينصصتلا ىلع ةردقلاو ،ريوطتلاو ثحبلا ىلع قافنإلا تلدعم
.ةلودلل ةعباتلا تاكرصشلا ‘ ةمدقتŸا ايجولونكتلا زيكرتو
رئاز÷ا يهو ،رصشؤوŸا ىلع ¤وألا ةرملل تاداصصتقا4 لاخدإا ىرجو
.(06) واكامو (95) ناتصسخازاكو (85) رصصمو ،(94)

ديعلا يموي ناÛاب تباثلا فتاهلا
ريدم ،نايفصس سسينول فصشك   ^

نأا ،رئاز÷ا تلاصصتاب قيوصستلا
ةمدخ اهنئابزل حيتتصس ةصسصسؤوŸا
،ديعلا يموي انا‹ تباثلا فتاهلا
ÚنطاوŸا ÿÈا اذه دعصسأا امكو
مدع نونمتي مهناف ،نئابزلاو
يتلا ،ةيئاجف تاعاطقنا ليجصست

ةصصاخ ،عبصشتلا طغصض ت– ىرخأاو ةينقت بابصسأل ةرات ثد–
 ..مÓك در‹ ةمدÿا نم لعجي ام لاقنلا ةكبصشل ةبصسنلاب

ثد◊ا لÓظ ‘

نوربدي ا‡ Èكأا رئاز÷ا ىقبتو..
ةرا÷ا““ ىلع ةرذقلا اهتÓمح ةلصسلصس نزıا ماظنل ةيمÓعلا عرذألا لصصاوت̂ 
قطن عن“ ،هقلح ‘ ةصصغ رئاز÷ا نأاكو ،رئاز÷ا ةيمصست هل ولحي امك ،““ةيقرصشلا
نزıا تلاجر فارصشا ت– ذفنت ةجهن‡ ةيجيتاÎصسا قفو ،ةلوهصسب اهمصسا
رئاز÷ يديلقتلا اهئادعب ةفورعم ةيبرغ تايبول فارصشإابو ،كلŸا نم Ìكأا ÚيكلŸاو
يبعصشلا كار◊ا نع ةقثبنŸا ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ دهعلا تددج يتلا ،Èمفون
برغŸا داقحأا ةباغ يفخت ةرجصش لإا ةيبرغلا ءارحصصلا ةجح امف كلذلو ،كرابŸا
اهرارقتصسل رئاز÷ا Úمأات دعب تطاصشتصسا يتلاو ،رئاز÷ا ىلع برغلا ضضغبو
اهرود بعل ىلع ارارصصاو ةÁزع Ìكأابو مÓصسب ةيصسايصسلا ةمزألا نم اهجورخو
هلجأا نم عفدت ةمواصسم حبصصأا تمصصلا لماع نأاو ةصصاخ ،›ودلاو يميلقلا يدايرلا
ةروصص عملت يتلا ،““ةيموك◊ا Òغ““ تامظنŸاو ةيلودلا ريراقتلا ‘ طاقنلاو روجألا
ىوقلل اهتاءلوو ةيلودلا اياصضقلا نم اهفقومو اهميق بصسح ىرخأا دلŒو هذه
 .ةيميلقإلا

ةيصضق ،هÒصصŸ يوارحصصلا بعصشلا Òصصم ريرقتو ةيبرغلا ءارحصصلا ةلأاصسمف
ت“ ،Êاصسنلا نوناقلاو ةيلودلا ةيعرصشلاو Úناوقلا مصساب ةراثم ةديدج ةÁدق
رامعتصسلا ت– تناك Úح3691 ذنم ةي‡ألا رامعتصسلا ةيفصصت ةن÷ ‘ اهت‹رب
رامعتصسا نم وتلل جرخت ةبعتم ةصشه ةلود در‹ رئاز÷ا تناك Úحو ،Êابصسلا
ماظنل ةلصشاف وزغ ةلواfiو  ةيخيراتلا تايلولا Úب عزانتو ةنصس231 ماد ضضيغب
تاعانق نع Òبعت وه ةيوارحصصلا ةيصضقلل رئاز÷ا معدو ،3691 ةنصس نزıا
ةلودلل ،ةراج ةلود اهنأاو ةصصاخ ،ررحتلا اياصضقل ةمعادلا ةيصسامولبدلاو ةيصسايصسلا
اهلÓتحا نع تعجارت يتلا ،ايناتيروم ةرا÷ا رارغ ىلع ،ةيحصضلا ةلودلاو ةلتÙا
لو ،ويراصسيلوبلاا ةهبجب تفÎعاو ةيوارحصصلا يصضارأÓل برغŸا عم ““ةفصصانم““

Áا ماظن تاماهتا امو ،لامرلا ‘ اهصسأار ضسد اهنكıةيصضق لاعتفاب““ رئازجلل نز
،ةيلخادلا هلكاصشم اهيلع قلعي بجصشمو بيذاكأا در‹ لإا  ““ةيبرغلا ءارحصصلا
يرصسقلا مصضلا ‘ عيرذلا هلصشف اذكو ،ةيلئاعلا ىتحو ،ةيصسايصسلاو ةيداصصتقلا
برغŸا““ ةطيرخ هنع Èعت قمعأاو عصسوأا عورصشم نمصض ،ةيبرغلا ءارحصصلا يصضارأل
ةرا÷ا راصسم اهججؤوي ،ةجعزم مÓحأا ثاغصضأا لإا يه ام يتلاو ،اهل جوري يتلا ““Òبكلا
ةيناصسناو ةيخيرات ةيلوؤوصسم اهنأل ئفطني وأا وبخي نأل ضضفارلا ،جهوتŸا ةيقرصشلا
 .اصضيأا

عازن ‘ رئاز÷ا طيروتل برغŸا اهلÓخ نم ىعصسي يتلا ،ةÒبكلا ةمهتلا هذه فلخو
اهلاخداو ،ةدحتŸا ·ألا اهيلع فرصشت رامعتصسا ةيفصصت ةلأاصسم ةيصضقلا امنيب يئانث
ةيرصشبلاو ةيركصسعلاو ةيداصصتقلا اهتاردق فازنتصسل ةتيقم ةيجيتاÎصسا ‘
ةيميلقلا لاصضنلا تاهبج فلتfl ‘ ضضوÿا نم اهعنمو ،ةيصسايصسلا ةيركفلاو
ةنميهلا لاكصشأا دصض بوعصشلا تلاصضنو ررحتلا اياصضق ةصصاخو ،ةيلودلاو
رارغ ىلع ،لداعو فصصنم ›ود ماظن لجأا نمو ةيرصصنعلاو ديد÷ا رامعتصسلاو
لحاصسلا ةقطنم قارغاو ،ملك فلآا7 ىلع ةدتمŸا اهدودح لوط ىلع رانلا لاعصشإا
‘ اهتامهم تهنأا يتلا ةيباهرإلا ةحلصسŸا تاعامجلل نمآا ذÓم ¤ا اهليو–و حÓصسلاب
.ىرخأا ةرذق ماهم ذيفنتل ادادعتصسا ،ايروصسو قارعلاو ناتصسناغفا
نع خصسنتصسم ،ةقطنŸا ‘ ديدج يرامعتصسا ماظن عرزل ةلواfi يه ةثلاثلا ةلأاصسŸاو
،ىÈكلا ةيرامعتصسلا ىوقلا ةمدخ هتمهم ،Úطصسلفل لتÙا يليئارصسلا نايكلا
رركتي نأا ىصضرت نلو اصسنرف لبقت نل ثيح ،Êويهصصلا نايكلاو اصسنرف اهصسأار ىلعو
أاصشنت نأا ىصضرت نلو ،ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ ÒصصŸا ريرقتو رئاز÷ا لÓقتصسا لصسلصسم
ةماعلا ةيعم÷ا نم اهدرط ةعقاو ىصسنت نل يهو ،ةقطنŸا ‘ ةديدج ةيرر– ةوق
يكيرمألا ضسيئرلا نم معدب رئاز÷ا Òصصم ريرقت حلاصصل تيوصصتلا دعب ةي‡ألا
هذه راصشتنا فقول ا‰إاو ،يعرصشو يقطنم Òغ عورصشم هنأل ضسيل ،يدينيك قبصسألا
ةرطيصسلا ت– نآلا دح ¤ا عصضخي ام اهنمو ،ىرخأا ايفارغج ‘ ةيروثلا عيراصشŸا
ةيوقلا رئاز÷ا ةدوع نأاو ةصصاخ ،نيرصشعلاو دحاولا نرقلا ‘ نحنو  ،ةيصسنرفلا
⁄اعلا رارحأاو ىرخأا لود ةيعم اهنكميصس ةيصشماه كراعمو طوغصض ةيأا نم اهرر–و
.اهÒغ ‘و ةيقيرفألا ةراقلا ‘ ةديد÷ا رامعتصسلا عيراصشم رحد نم

بوعصشو لود باصسح ىلع يعصسوتلا نزıا عورصشم قيق– يه ،ةعبارلا ةلأاصسŸاو
هلÓتحا نأا ثيح ،راو÷ا لود عم ةيلودلا هدودح ديد– مدع لصضف يذلا ،ةقطنŸا
تاقÓعلا قئاقح اهتدنف ،ةلطاب ةيخيرات تاءاعدا نم قلطني يوارحصصلا يصضارأÓل
‘ ةيرصشبلا تارجهلل اردصصم ايخيرات دعي يذلاو ،يوارحصصلا بعصشلل ةيعامتجلا
تاراصشتصسإلا اهتفن امك ،ةيلÙا هتجهلو يوارحصصلا ناصسنإلا حمÓم ىتحو ،ةقطنŸا
بوعصش برغŸا هب فصشاك يذلا عورصشŸا وهو ،Úي‡أاو Úيلود ءاÿÈ ةينوناقلا
رامعتصسلا نع ايناتيروم لÓقتصسا ضضفر Úح ⁄اعلا لكو ايقيرفاو يبرعلا برغŸا
ةيصسامولبدلا تاقÓعلا عطق دح ¤ا بهذو لب ،برغŸا نم ءزج اهÈتعاو ،يصسنرفلا
وزغ ةلواfi مث ،ةلقتصسŸا ةيناتيروŸا ةيروهم÷اب فÎعا Úح ةبيقروب ضسنوت عم
رئاز÷ا فعصض Óغتصسم ،عئارذلا تاذ عفربو ،3691 ‘ ةيرئاز÷ا ةيبرغلا قطانŸا
ديك تدرو لامرلا برحب فرع ام تصضاخو ةيبرغŸا عامطألا تهجاو اهنأا Òغ ،ذئتقو
هذهب حولتو روانت نآلا دح ¤او ةيمÓعلاو ةيصسايصسلا هعرذأا تلازامو ،نزıا
 .راو÷ا قحو ةيلودلاو ةينيبلا تايقافتلا قرخي لمع ‘ ،عامطألا
بويج نم لطاهتتو قفدتت تناك ةمخصض ليخادم نم هنامرح يه ةصسماÿا ةلأاصسŸاو
‘ ةيصسامولبيد ةÒبكل نزıا باكترا دعب تفقوت يتلاو ،اهنئازخو رئاز÷ا حايصس
تايفلخ ‘ قيقحتلا لبق ضشكارÃ قدنف Òجفت ‘ طروتلاب اهمهتا Úح رئاز÷ا قح
ةراصشتصسا نود يدارفناو ءىجافم لكصشب ةÒصشأاتلا ضضرف مث ،يباهرلا ثاد◊ا
دود◊ا قلغ ¤ا اعفد ذئنيح ،لاورز Úميلا ،ضسيئرلا عفد ام ،اهمÓعا وأا رئاز÷ا

ةيبرغلا ةه÷ا لك ‘ يداصصتقلاو ير اجتلا طاصشنلا لصش ¤ا ىدأا ام ،4991‘
لباقŸابو برغŸا ¤ا ةمعدŸا ةيرئاز÷ا علصسلا بيرهت ةيكرح لقرع امك ،برغملل
ةيمومعلا ةنيزÿا فزنتصست تناك يتلا ،رئاز÷ا ¤ا برغŸا نم تاردıا بيرهت
ةيداصصتقاو ةيصسامولبد برح ‘ نزıا عرصش ذئدنعو ،رئازجلل ةيدامرلا ةوÌلاو
ةرورصضب ءاعدلاب ،يبرعلا برغŸا دا–ا راتوأا ىلع بعللا لÓخ نم ،رئاز÷ا ىلع
دلبلا وه برغŸا نأا مغر ،اÒبك ارارصضأا هلودب قحلي ةيراجتلا هتلدابت رخأات ،أا هليعفت
هعامطأابو تاردıاب هبوعصش ةمÓصسل ددهŸا وهو ،تايقافتلا ىلع اعيقوت لقألا
تائيه ىوتصسم ىلع رئاز÷ا دصض هيوصشت تÓمح ضضاخو لب ،هلود لÓقتصسل
حتفل رئاز÷ا ىلع طغصضلل ةيلودلا ةيداصصتقلا تايدتنŸاو يبوروألا دا–لا
.ةقدب ةددÙا رئاز÷ا طورصش ذيفنتب مزتلي نأا نود ،دود◊ا

لÓخ نم ،ةيجراخ فارطأل برغŸا ةمدخ وه ،دحأا ىلع ىفخي ل امكو ،كصش نودو
ماظنلا ةيامح لباقم ،ةيرامعتصسلا ىوقلا حلاصصم مدخت ةقطنŸا ‘ رتوت ةرؤوب قلخ
نإاو ،مومfi حلصست قابصس ¤ا ةقطنŸا لود عفدو ،حÓصسلا قوصس طيصشنتب ءاوصس ،يكلŸا
ةطلاغم هتلم◊ ىرخأا ةجح رئاز÷ا حلصست نم ذختي يذلا نزıا ماظن قطنم ناك
ةجاح نم Èكأا ةحلصسأÓل رئاز÷ا ةجاح نأا اÃ ،›ودلاو يميلقلاو يلÙا ماعلا يأارلل
راو÷ا لود ددعتو دود◊ا لوطو ةيفارغ÷ا ةحاصسŸا نيابت ¤ا رظنلاب برغŸا
  .رئاز÷اب ةطيÙا قطانŸا رتوتو ،اهفعصضو
ماظن اهنصشي يتلا ةرذقلا ةيصسامولبدلاو ةيمÓعلا ةلم◊ا تايفلخ نم ضضعب هذه
،هتايلصصنقو هتارافصس تاقحلمو ةيمÓعإلا هتاصصنم نم اقÓطنا ،رئاز÷ا ىلع نزıا
.مظعأا ضسئاصسدو تاروانم نم يفخ امو ،رئاز÷ا اهفيصضتصست يتلا كلت ىتحو

نوكيصس ““ةديد÷ا رئاز÷ا““ نع كرابŸا هكارحو يرئاز÷ا بعصشلا نÓعا لعلو
لو وبكت رئاز÷ا نأا ىرخأا ةرم دكؤوت ،درت لو علتبت ل ،نزıا ماظن قلح ‘ ةصصغ
قمعأاو لمصشأا ةيلاصضنلا اهميقو ةيخيراتلا اهتيلوؤوصسمو ،Òثكب Èكأا اهنأاو ،طقصست
مصصاوع ‘ ةدقاح ةملظم فرغ نم هكر– يتلا يديألاو برغŸا ‘ ربدي ا‡ Òثكب
 .مÓصس ‘ ةيناصسنلا ضشيعو ،ناصسنلا ةماركل اهئادعب ةفورعم ةيبرغ
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د-ي-ع-ب لا-ف-ت-حÓ-ل ا-ب-سس– ^
فور-ظ-لا ل-ظ ‘و ى--ح--سضألا
ةحئاجب ةقلعتŸا ةيئان-ث-ت-سسلا
نم ليل-ق-ت-لاو د-ح-ل-لو ا-نورو-ك

رحن تاودأا لامعت-سسا ا-يا-ح-سض
نم ة-يا-قو-لا اذ-كو ،ة-ي-ح-سضألا
ة-ير--يدŸا و--عد--ت سسوÒف--لا
ةفاك ةيندŸا ةيامحل-ل ة-ما-ع-لا
ةطي◊اب يلحتلا ¤إا ÚنطاوŸا
ةرو----ط----خ بب-----سسب رذ◊او
هذهل ÓÊقعلا Òغ لام-ع-ت-سسلا
وأا يقلتل  ايدافت اذكو تاودألا
  .ىودعلا لقن
ةيريدŸا تركذ ،سضرغلا اذ-ه-ل
هنأاب ةيندŸا ةيامح-ل-ل ة-ما-ع-لا
ن-م ة-ل-م-ج-ب د-ي-ق-ت-لا Úع-ت--ي
ماÎحاك ةين-مألا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا
يدا-ف-تو يد-سس÷ا د-عا-ب--ت--لا
لو-ح ةÒث-ك-لا تا-ع--م--ج--ت--لا
فيظنتو Òهطت ع-م ة-ي-ح-سضألا

ءاهتنلا دعبو لبق حبذلا ناكم
  .ةيلمعلا نم
عانقلا سسبل““ اسضيأا بجوتي امك
عم ،ايرابجإا (ةمامكلا) ي-قاو-لا

تازاف-ق-لا لا-م-ع-ت-سسا ةرور-سض
ن-ع ة-ي-ح-سضألا خ-ف-ن يدا-ف-تو

لا-م-ع-ت-سسا ل-ب م-ف--لا ق--ير--ط
لدب ةيوديلا  ةيئاوهلا ةخسضŸا
كلذ ل----ك ¤إا فا-----سضي ،““كلذ

تاودأا م-ي--ق--ع--ت--ب ما--ي--ق--لا““
دعبو  ءانثأا  ل-ب-ق ة-ل-م-ع-ت-سسŸا
لدابت مدعو رحنلا نم ءاهتنلا
Úب ة--ل--م--ع---ت---سسŸا تاودألا
،راطإلا تاذ ‘و  .““سصاخسشألا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تهبن
ل--سسغ ةرور--سض““ ¤إا ة--ي--ندŸا
سسŸ يدافتو ماظتناب ن-يد-ي-لا
عسضو مدعو مفلاو فنألاو هجولا
Úكا-ك-سسلا ذ-ح-سش تلآا كر--تو

ى--ل--ع ةوÓ--ع ،سضرألا ى--ل--ع
مظنم ةيحÓ-سص ةد-م ة-ب-قار-م
ةزهجأل هليسصوت  بيبانأاو زاغلا
رسصتقي نأا بجي ي-ت-لا ي-ه-ط-لا
،““طقف رابكلا ىل-ع ا-ه-ل-ي-غ-سشت

  .هتاذ ردسصŸا فيسضي
نيع-ت-ي““ ،ه-تاذ قا-ي--سسلا ‘و
يه-ط-لا ةز-ه-جأا ى-ل-ع ءا-ق-بإلا
عنŸ  رئاتسسلاو ثاثألا نع اديعب
مايقلا مدع عم قئار◊ا بوسشن
برقلاب وأا لخاد ءاوسشلا ةيلمعب

ن-كا-مألا ‘ ل-ب  تا-با-غ-لا ن-م
  .““كلذل ةأايهŸا
وأا ثدا-ح يأا عو-قو ة--لا--ح ‘و

¤إا ة-ه÷ا تاذ و-عد-ت ق-ير--ح
نيرسضخألا  Úمقرلاب لاسصتلا
د--يد– ع--م (41) وأا (1201)

ناو-ن-ع-لاو ثدا◊ا ة--ع--ي--ب--ط
  .قيقدتلاب
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ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!انوروكلا دعب ام
ىرع املثم ءابولاف ،اهلبق ا-م ل-ث-م اد-بأا نو-ك-ي ن-لانوروكلا دع-ب ا-م ^

ة-يدا-شصت-قلا ا-ه-ت-م-ظ-نأا ة-ششا-ششه ما-مأا ا-ه-ع--شضوو ىر--ب--ك--لا لود--لا
ةايحلا اهتككف يتلا ةيعامت-جلا ا-ه-ت-قÓ-ع دود-ح ما-مأاو ،ة-ي-ح-شصلاو
ةدوعلا ىلع ملاعلا ربع شسانلا يحشصلا رجحلا ربجأا دقف ،ةيرشصعلا
تاعاشس نيب ةنوهرملا ندملا ةايحمخز نع اديعب ،ةطيشسب ةايح ىلإا
ءاشضقو لاملا نم ديزملا بشسك وحنيمويلا قابشسلاو لقنتلاو لمعلا
.شسانلل ةيمويلا تايجاحلا

يلزنملا يحشصلا رجحلاب نيمزلملا نع يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم لقانتت
لاومأاو بايث نم هوشسدك امو هوبشسك ام لك نأا اوفششتكا فيك ،ملاعلا ربع
ىلإا ديدج نم نودوعي مهاهو ،ءيشش ي-ف م-ه-ع-ف-ن-ي م-ل ة-هرا-ف تارا-ي-شسو
ةايح ششحوتملا يكÓهتشسلا ماظنلا وزغ لبق ام ةايح ،ةيعيبطلا ةايحلا
ددهي يذلا رطخلا مامأا اذه لك نم مهعفن ءيشش Óف ،ملاعلا لك يف رششبلا

مهتايبلشسب مهتÓئاع دارفأا ديدج نم نوفششتكي مهشسفنأا اودجوو،مهتايح
.مهتايباجيإاو
ةموظنملا يف رظنلا ةداعإا ىل-ع شسا-ن-لا ر-ب-ج-ي-شس ،ا-نورو-ك-لا د-ع-ب ا-م
تناك يتلا ةيلامشسأارلا ةمظنألا مهفتشسو ،ة-ي-ح-شصلاو ة-ي-عا-م-ت-جلا

مهأا ةدايع وأا ىفششتشسم يف رامثتشسلا نأا ءاشضفلا وزغ ىلع قباشستت
ماظن ريوطت نأاو ،خيرملا بكوك ىلع ةايحلا ةيناكما نع ثحبلا نم
لثم ةلودف ،رمدملا حÓشسلا يف رامثتشسلا نم مهأا ةيحشصلا ةياعرلا
نادلب لثم انادلب ربجتو ،اكتف ة-ح-ل-شسألا ر-ث-كأا ع-ن-شصت ي-ت-لا ا-ك-ير-مأا
لاعتفاب ،اهنم هينتقت يذلا طفنلا لاومأاب حÓشسلا ءارشش ىلع جيلخلا
ن-ع ةز-جا-ع ا-ه-شسف-ن تد-جو ،راو-ج-لا ي-ف تاواد-عو بور--حو تا--مزأا
،تاباشصلا يف ماقرألا ربكأا لجشست ي-هو ،ير-ه-ج-م شسور-ي-ف ءاو-ت-حا
،ةزجاع ءابولا مامأا فقتو ،اهداشصتقا لششو اهتاشصروب تواهت امنيب
ل ةيحشصلا اهتمو-ظ-ن-م نأا تا-با-شصلا ن-م ل-ئا-ه-لا دد-ع-لا ف-ششك د-ق-ف
ءابولا ،ايشسور ،اهتميرغ توتحا امنيب ،اه-ي-عد-ت ي-ت-لا ةو-ق-لا شسك-ع-ت
جÓع جاتنا نع نلعت مويلا يهو ،ةركبمو ةمراشص تاءارجا اهذاختاب
ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم اهقح يف تدهشش امدعب ،انوروكلا ىشضرمل
ةيبط اقرف تلشسرأا اهنأا امك ،انوروك ةحفاكمل دادعتشسا متأا ىلع اهنأا

اهنع تلخت امدعب ءابولا ةهجاوم ىل-ع ا-ي-لا-ط-يإا ةد-عا-شسم-ل تاد-ع-مو
.ابوروأا

شضفريو ، شضرملاب نيهتشسي لازام يذلا يرئازجلا ناك نإا يردأا ل
ريباوط ىلع محازتيو ،مئلولا مي-ق-يو ،ة-يا-قو-لا طور-ششل عا-ي-شصنلا
نم شسردلا شصلختشسيشس ،قاوشسألا يف اهرفوت مغر ةيئاذغلا داوملا

هدÓب تايفششتشسم نأا مهفيو ،ةيرششبلاب تم-لأا ي-ت-لا ة-ب-ي-شصم-لا هذ-ه
نأاو ،دجاشسملا ءانبل مهتاعربت نمو ،جحلا لاومأاب ىلوأا اهشسرادمو
بحو ةءافكلا مهيف رفوتت نم ةبختنملا شسلاجملل Óبقتشسم اوراتخي
ةجاحب انشسل اننأا ةمزألا ترهظأا دقف ،مهتمدخ يف ينافتلاو شسانلا
ا-ئ-ي-شش او-مد-ق-ي م-لو ة-مزألا ز-ع ي-ف م-ه-شسف-نأا ى-ل-ع اور-ج-ح باو--ن--ل
.ةحيشصن درجم ىتح نينطاوملل

0202 سسرام92 ددع يف رسشن ^^
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GBNô G’CNÑÉQ   تاعمجتلا يدافتو يدشسجلا دعابتلا مارتحاك ةينمألا تاميلعتلا نم ةلمجب ديقتلل تعد

رحنلا تاودأا لدابت :ةيندŸا ةيام◊ا
  انوروك سسوÒف ىودعلا لقني دق

ةطي◊اب يلحتلا ¤إا ،شسمأا اهل نايب ‘ ،ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تعد
ىحشضألا ديع لÓخ ةيحشضألا رحنب  ةشصاÿا تاودألا لامعتشسا ءانثأا رذ◊او

 .(91-ديفوك) شسوÒف ىودع لاقتنل ايدافتو ÚنطاوŸا ةمÓشس ىلع اظافح

فيك غلك541 زجح
ناسسملت نم لكب جلاعم
  راسشبو نارهوو
ي--ن--طو--لا ششي--ج--ل--ل زرا--ف--م تن--ك“ ^

ةعبشس فيقوت نم ، شسمأا لوا ،يبعششلا
Œرا fl541 ن---م د----يزأا ز----ج----حو تارد

لÓ-خ، ج-لا-عŸا ف-ي-ك-لا ن-م مار-غو-ل--ي--ك
نا-شسم-ل-ت ن-م ل-ك-ب ة-ل-شصف-ن-م تا-ي-ل-م--ع
ةيناثلا ةير-ك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب نار-هوو
،ةثلاثلا ة-ير-ك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب را-ششبو

ةرازو-ل نا--ي--ب ،شسما ،ه--ب دا--فأا ا--م بشسح
راطإا ‘““ نايبلا ‘ ءاجو  .ينطولا عافدلا

fiر÷ا ةبراÁا ةŸزرافم تفقوأا ،ةمظن
موي ،يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكÎششم
تاردfl راŒ ة-ع-ب-شس ،0202 ةيليو-ج82
فيك-لا ن-م مار-غو-ل-ي-ك (3.541) تز-ج-حو
نم لكب ةلشصفنم تايل-م-ع لÓ-خ ج-لا-عŸا

ةيركشسعلا ةيحا-ن-لا-ب نار-هوو نا-شسم-ل-ت
ةيرك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب را-ششبو ة-ي-نا-ث-لا
تف-قوأا““ ،قا-ي--شسلا تاذ ‘و  .““ةث-لا-ث-لا

ي-ب--ع--ششلا ي--ن--طو--لا ششي--ج--ل--ل زرا--ف--م
ينطولا كردلا رشصا-ن-ع ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب
راŒ ة-ثÓ-ث ي-ن-طو--لا ن--مألا ح--لا--شصمو

flشسولهم شصرق (69413) تزجحو تارد
ن-م ل-ك-ب ة--قر--ف--ت--م تا--ي--ل--م--ع لÓ--خ
ةيركشسعلا ةيحانلاب فيطشسو ةنيطنشسق
ةيركشسعلا ةيحان-لا-ب يداو-لاو ة-شسماÿا
ف-ي-قو-ت ”““ كلذ بنا-ج ¤إا .““ة-ع--بار--لا

ة-ششو-طر-خ (0001) ز---ج---حو (10) بر-ه--م
ة-ب-ل-ع (0005)و د-ي-شصلا قدا-ن-ب-ب ة--شصا--خ
نايبلا فاشضأاو  ““.5.ع.ن/ةشسبتب رئاجشس
ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا ششي-ج-ل-ل زرا--ف--م““ نأا
تفقوأا ،كرام÷ا حلاشصم عم قي-شسن-ت-لا-ب
را-تfl ي-جا-ب جر-بو تشساÔ“ ن-م ل--ك--ب
تناجو ،ةشسداشسلا ةيركشسعلا ةيحا-ن-لا-ب
اشصخشش12 ،ةعبارلا ةيركشسعلا ةيحانلاب
ع-فد-لا ة-ي-عا-بر تا-ب-كر-م4 تز--ج--حو
دو--قو---لا ن---م Îل (0083)و  Úت-ن--حا--ششو
(90)و ايئابره-ك اد-لو-م (02) ¤إا ةفا-شضإلا-ب
(40)و تيمانيد ةعطق (81)و طغشض قراطم
ىر-خأا شضار-غأاو ق-عا-شص ل-ي--ت--ف را--ت--مأا

Òغ بي-ق-ن-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م--ع--ت--شست
،ىرخأا ةهج نم  . ““بهذلا نع عورششŸا
ةرجه تلواfi لحاوشسلا شسارح طبحأا““

ىلع اوناك شصاخششأا (301) ــل ةيعرشش Òغ
ن-م ل-ك-ب ع-ن-شصلا ة-يد-ي-ل-ق-ت براو--ق Ïم
ةد-ك-ي-ك-شسو ة-با-ن-عو نا-شسم-ل-تو نار-هو
ارجاه-م (64) فيقوت ” ام-ي-ف ،فرا-ط-لاو
لكب ةفلتfl تاي-شسن-ج ن-م ي-عر-شش Òغ
  ““.شسانمأا Úعو راتfl يجاب جرب نم
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