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مكحلل ةدوـعلأ يف

نــــييÓم عـــفدت ةـــــباصصعلأ
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سسوÒفلا راسشتنا ةعبات-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإ’ا ة-ل-ي-سص◊ا نأا ة-ح-سصلا ةرازو-ب
3331و ةدكؤوم ةباسصإا99663 ¤إا تعفترا

01 نم لقأا ةي’و13 تلجسس ثيح ةيحسض
،يجاتلا سسوÒفلاب ةديدج ةباسصإا ت’اح
 .ت’اح01 نم Ìكأا ةي’و71 تلجسس اميف
ليجسست ” ه-نأا ¤إا رد-سصŸا سسف-ن را-سشأاو
عفري ل-ك-سشب ةد-يد-ج ءا-ف-سش ة-لا-ح463
.ةلاح72652 ¤إا ›امجإ’ا

ر كلام ^

ريدŸا ءاعبرأ’ا سسمأا رئاز÷ا ءاسضق سسل‹ نادأا ^
لماه Êاغلا دبع ءاوللا ينطولا نمأÓل قباسسلا ماعلا
ديدعب هتعباتم Òظن ةذفان ةنسس21 ـب نجسسلا ةبوقعب
سشحافلا ءاÌلا اهنم داسسفلا اياسضقب ةلسص تاذ مهتلا
اميف Úيمومع Úفظوم سضير–و ذوفنلا لÓغتسساو

ةنسسب ةيسضقلا سسفن ‘ ةميلسس Êانع هتجوز ةنادإا ”
هنب’ تاونسس8 ةبوقع ¤إا ةفاسضإ’اب ذافنلا ةفوقوم
Òغ Úتنسس اهنم ،زانيهسشو دارŸ تاونسس5و رايمأا
 .ةذفان
ةمسصاعلا ءاسضق سسلÛ ةيئاز÷ا ةفرغلا تنادأا امك

ناويدل ق-ب-سسأ’ا ما-ع-لا ر-يدŸا ة-ي-سضق-لا سسف-ن ‘
ـب  ،ةيÁاحر كلاŸا دبع ،يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا

،قباسسلا ةزابيت ›او نيدأا اميف  ،ا-ن-ج-سس تاو-ن-سس3
مك◊ا وهو ،ةذفان انجسس تاونسس4 ـب ،ىسسوم يÓغ
،نابسص نب Òبوز ،اقباسس ناسسملت ›اول ةبسسنلاب هسسفن
،قباسسلا ةحسصلا ريزوو نارهو ›او داف-ت-سسا ا-م-ي-ف
.ةءاÈلا مكح نم ،فايسضوب كلاŸا دبع
—افلا ‘ تنادأا دق دمfiأا يديسس ةمكfi تناكو
نمأÓل قباسسلا ما-ع-لا ر-يدŸا طرا-ف-لا ل-ير-فأا ن-م
ةيلام ةمارغو اذفا-ن ا-ن-ج-سس51 ةبوقعب ي-ن-طو-لا

” ي-ت-لا ة-ي-سضق-لا سسف-ن ‘ جد ÚيÓ-م8 اهرد-ق

.رئاز÷ا ءاسضق سسلجÃ اهفانئتسسا
اذفان اسسبح تاونسس01 ـب رايمع هنبا ةنادإا ت“ امك
8 ـب قي-ف-سش ه-ن-باو جد ÚيÓ-م6 ـب ةيلا-م ة-مار-غو
هنباو جد ÚيÓم5 ـب ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
ÚيÓم5 ـب ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس7 ـب دارم
ةمارغ عم اذفان اسسبح تاونسس3 ـب زانيهسش هتنباو جد
ةميلسس Êانع هتجوز تنيدأا اميف جد ÚيÓم5 اهردق
.جد نويلÃ ةمارغو اذفان اسسبح Úماعب
دبع نم Ó-ك ة-ي-سضق-لا سسف-ن ‘ ة-م-كÙا تنادأاو
3 ـب نارهول اقباسس ايلاو هتفسصب فايسضوب كلاŸا

اذكو جد نويلÃ ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
سسفنب نارهول اقباسس ايلاو هتفسصب نÓعز Êاغلا دبع
.ةمهتلا
اقباسس ايلاو هتفسصب Òبز نابسص نب ةنادإا اسضيأا ت“و
ىسسوم يÓغو اذفان اسسب-ح تاو-ن-سس3 ـب ناسسملت-ل
اذفان اسسبح تاونسس5 ـب ةزابيتل اقباسس ايلاو هتفسصب
ر-يدŸا ة-يÁا-حر د-مfiو جد (1) نويلÃ ة-مار-غو
يراقعلا Òيسستلاو ةي-قÎلا ناو-يد-ل ق-با-سسلا ما-ع-لا
ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس3 ـب ياد Úسسحب
.جد فلأا005 اهردق

دمحم ناوسضر ^
 ة’ولا عم ةموكحلا ءاقل يف فسشكي ةيلخادلا ريزو

 ةياقولا تاءارجإا مهماÎحا مدعل ايئاسضق نطاوم فلأا043 ةعباتم
 جراÿا نم يرئازج فلأا82 نم Ìكأا ءÓجإا ^

تا-عا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا ر-يزو ف--سشك ^
” هنأا ءاعبرأ’ا سسمأا دوجلب لامك ةيلÙا

مدعل اي-ئا-سضق سصخ-سش ف-لأا043 ةعبات-م
سسوÒف نم ةياقو-لا تاءار-جإا م-ه-ماÎحا
ةحئاج ةيادب ذنم ءÓجا ” امك ،انوروك
نم يرئازج ةي-عر333و فلأا82 انوروك

flءابو راسشتنا ذنم ⁄اع-لا م-سصاو-ع ف-ل-ت
تÓحر4و ةيو-ج ة-ل-حرÈ 59ع ا-نرو--ك
.ةيرحب
ءاقل ةبسسانÃ اهاقلأا ةملك ‘ ريزولا لاقو
ىدم ةبقارم سصخي اميف ة’ولا ةموك◊ا
ءابو نم ةياقولا تاءارجإا قيبطتو ماÎحا
ن-مأ’ا ح-لا-سصم ف-ل--تfl نأا91 دي-فو-ك
ةبقارملل ةبكرم فلأا057و نويلم تعسضخأا

ايئاسضق سصخسش فلأا043 ةعباتم ” اميف
¤ا ةفاسضإ’اب تاءارجإ’ا هذه ماÎحا مدعل

بناج ¤ا رسشحملل ةبكرم فلأا39 ليو–
ىوتسسŸا ىلع يراŒ لfi فلأا92 قلغ
.ينطولا

ذنم ” انوروك ةحئاجب لفكتلا راطإا ‘و
82 ءÓجا ⁄اعلا برسضي يذلا ءابولا ةيادب
Úير-ئاز÷ا Úن-طاوŸا ن--م333و ف--لأا
ةلحرÈ59ع كلذو جراÿاب نيد-جاو-تŸا

¤ا ةفاسضإ’اب ة-ير-ح-ب تÓ-حر4و ةيو-ج
.ةيدود◊ا رباعŸا نم نيدفاولا سضعب

غلبم دسصر ” هنا قايسسلا سسفن ‘ حسضواو
‘ ÚنطاوŸا ء’ؤوه ماعطاو ءاويإ’ رايلم3
عفد ” هنأا ¤ا اÒسشم ةيقدنف تاسسسسؤوم

اهرطسش ‘ تاسسسسؤوŸا هذه تاق-ح-ت-سسم
.ايجيردت ةلسصاوتم ةيلمعلاو لوأ’ا
اذه نم نيررسضتŸا عم نماسضتلا راطإا ‘و
7.1 غلبم بسص ” هنأا ريزولا فسشك ءابولا

رانيد ف’أا01 ةحنم عيزوتل رانيد را-ي-ل-م
لوأ’ا رطسشلا عفد ” نا احسضوم يرئازج
فلأا384 ةدئافل ةحنŸا هذه نم Êاثلاو

ثلا-ث-لا ر-ط-سشلا ع-فد ” ا-م-ي-ف ة-ل--ئا--ع
542 عوم‹ نم ين-ع-م ف-لأا232ةدئافل
.هؤواسصحا ” سصخسش فلأا

بيسصنت ” هنأا ةبسسانŸاب ريزولا فسشك امك
عسضولا ةع-با-تŸ ة-ي’و ل-ك-ب ة-مزا ا-يÓ-خ
ةموك◊ا تاميلعت ذي-ف-ن-ت ى-ل-ع ر-ه-سسلاو

Ÿم ناوسضر ^  .ءابولا اذه ةحفاك

 هتلئاع دارفأا يقابل تاونسس8و ةنسس نيب تابوقع ىلإا ةفاسضإ’اب
 لماه Êاغلا دبع قح ‘ انجسس ةنسس21 نجسسلا

Òبز نابسص نبو ،ىسسوم يÓغ ،Úقباسسلا Úيلاولا نم لكل انجسس تاونسس4 ^
ةيÁاحر كلاŸا دبع ،يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويدل قبسسألا ريدملل انجسس تاونسس3 ^

 فايسضوب كلاŸا دبع ،قباسسلا ةحسصلا ريزوو نارهو ›اول ةءاÈلا ^

 ءابولا تايئاسصحإا رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

ةباسصإا594و ةافو ةلاح11 ليجسست
 انوروك سسوÒفب ةديدج

ةباسصإا594و ةافو ةلاح11 ليجسست ءاعبرأ’ا سسمأا تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.ةÒخ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج

 دوهسشلا بايغ ببسسب
 ةبيلط نيدلا ءاهب بئانلا ةمكاحم لجؤوت دمحمأا يديسس ةمكحم

ليجأات ءاعبرأ’ا سسمأا دمfiأا يديسس ةمكfi تررق
ريرحتلا ةهبج بزحب قبا-سسلا بئا-ن-لا ف-ل-م ح-ت-ف
عباتŸا ،ةبيلط نيدلا ءاهب ،ةبانع ةي’و نع ينطولا
تاونسسلا لÓخ داسسف اياسضقب ةلسص تاذ مهت ةدعب
دوهسشلا روسضح مدع ببسسب قح’ خيرات ¤ا ةÒخأ’ا

سسلÛا بئان عاديا ” دقو .ةمكاÙا ةسسلج ‘
سسب◊ا ةبيلط نيدلا ءاهب قباسسلا ينطولا يبعسشلا
71 خيراتب سشارحلل ةيبا-ق-ع-لا ة-سسسسؤوŸا-ب تقؤوŸا
يسضاق لبق نم هعاديا رمأا ءاجو يسضاŸا ربوتكا

اياسضق ‘ هيلا عمتسسا يذلا ةمكÙا تاذ قيق–
يفÿا ليومتلاو لاوم’ا سضيبت اهمهأا ةديدع داسسف
تاوسص’ا ءارسشو ةيباخت-ن’ا تÓ-م◊او باز-حأÓ-ل

.7102 ‘ ترج يتلا ةيعيرسشتلا تاباختن’ا لÓخ
‘ اوتوسص دق ينطولا يبعسشلا سسلÛا باون ناكو

عفر ىلع طرافلا Èم-ت-ب-سس52 موي ةقلغ-م ة-سسل-ج
دعب ةبيلط نيدلا ءاه-ب ى-ل-ع ة-ي-ناÈŸلا ة-نا-سص◊ا
 .ماتخ’ا ظفاح لدعلا ريزو هب مدقت يذلا بلطلا

م .ناوسضر ^

زرافمو تادحو ““ نأا ينطولا عافدلا ةرازو تدكأا ^
ةÎف-لا لÓ-خ تق-ق-ح ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا
ةيعون جئا-ت-ن يرا÷ا توأا11 ¤إا50 نم ةدت-مŸا

ترمدو تفسشك باهرإ’ا ةحفاكم راطإا ‘ ” ثيح
ئباfl (30) ةثÓث يبعسشلا ينطولا سشيجلل زرافم
ةيديلقت لبان-ق (50) سسمخو ةيباهرإ’ا تاعامج-ل-ل
تايلمع رثإا ىرخأا سضارغأاو ةرجفتم داومو عنسصلا
ف-ل-سشلاو سسادر-مو-ب ن-م ل-ك-ب ط--ي--سش“و ثح--ب
.““ةيدŸاو
ةÁر÷ا ة--براfiو دود◊ا ة--يا--م--ح قا--ي--سس ‘و
سشيجلل ةزرفم ““ نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-سضوأا ة-م-ظ-نŸا
فيكلا نم ةمخسض ةيمك تزجح يب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا
ڨرع ةق-ط-نÒ Ãطا-ن-ق (01) ةرسشعب رد-ق-ُت ج-لا-عŸا
ةكÎسشم زرافم تفقوأا Úح ‘ ،راردأا ةي’وب يديقيإا
نمأ’ا حلاسصم عم قيسسنتلاب يبعسشلا ينطولا سشيجلل
تارد-fl را-Œ (50) ةسسمخ كرا-م÷او ي-ن-طو-لا
جلاعŸا فيك-لا ن-م مار-غو-ل-ي-ك (6,191) مهتزوح-ب

رئاز÷او ةماعنلا نم لكب ةفلتfl تاي-ل-م-ع لÓ-خ
.““ىلفدلا Úعو
ينطولا سشيجل-ل زرا-ف-م تف-قوأا ،قا-ي-سسلا تاذ ‘و
راŒ (70) ةعبسس ينطولا كردلا حلاسصمو يبعسشلا

flنم لكب سسولهم سصرق (00301) مهتزوحب تارد

” اميف ،سسانمأا Úعو يداولاو ةسسبتو ة-ن-ي-ط-ن-سسق
نم راطنق (02) مهتزوحب Úبرهم (40) ةعبرأا فيقوت

.ةنيطنسسقو يداولاب غبتلا ةدام
تف-قوأا ،را-تfl ي-جا-ب جر-بو تسساÔ“ ن-م ل-ك-بو
(90) يبع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي-ج-ل-ل ة-كÎسشم زرا-ف-م
Ú (20)تب-كر-مو (10) ةنحاسش تز-ج-حو سصا-خ-سشأا
سساحنلا ةدام نم مارغوليك (016)و عفدلا يتيعابر
ط-غ-سض ة-قر-ط-م (91)و ا-ي-ئا-بر-ه-ك اد-لو-م (53)و
Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ لمعتسست ىرخأا سضارغأاو
ناك برهم فيقوت ” اميف ،بهذلا نع عورسشŸا

ن-م ةد--حو (82794)ـب ةلمح-ُم ة-ن-حا-سش Ïم ى-ل-ع
نم Îل (7763) زجح ” امك  .ةلڨروب ةيرانلا باعلأ’ا
قوسسو ةسسبت ن-م ل-ك-ب بير-ه-ت-ل-ل ه-جوŸا دو-قو-لا
.فودنتو فراطلاو سسارهأا

طابحإا نم لحاوسسلا سسارح نك“ ،ىرخأا ةهج نم
fiغ ةرجه ت’واÒ اسصخسش (231) ذاقنإاو ةيعرسش

نم لكب عنسصلا ةيد-ي-ل-ق-ت براو-ق Ïم ى-ل-ع او-نا-ك
ةبانعو ةدكيكسسو فلسشلاو تنسشو“ Úعو ناسسملت
Òغ ارجاه-م (82) في-قو-ت ” Úح ‘ ،فرا-ط-لاو
ناسسملت نم لكب ة-ف-ل-تfl تا-ي-سسن-ج ن-م ي-عر-سش
.سضيبلاو سسارهأا قوسسو تسساÔ“و

ر كلام ^

يراجلا توأا11 ىلإا5 نم ةدتمملا ةرتفلا سصخت

سسمخو ئباخم ثÓث ريمدت :عافدلا ةرازو
ةقرفتم تايلمع لÓخ لبانق

 قباسسلا ةدكيكسس ةيدلب سسيئر قح ‘ اذفان اسسبح ماع
قرسش) ةبازعب حن÷ا ةمكfi ،ءاثÓثلا ،سسمأا لوأا ءاسسم نم رخأاتم تقو ‘ تردسصأا ^
قباسسلا يدلبلا يبعسشلا سسلÛا سسيئر قح ‘ ةنسس ةدŸ ذفانلا سسب◊اب امكح (ةدكيكسس
““.ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا““ ةمهتب جد فلأا002 اهردق ةيلام ةمارغ عفد عم  ةدكيكسسل
ةيسضاير ةعاق Òسسم قح ‘ ةذفان اسسبح رهسشأا ةتسسب امكح ةمكÙا تاذ تردسصأا امك
يبعسشلا سسلجملل لوأ’ا مهتŸا ةسسائر ةÎف ¤إا ةيسضقلا هذه تايثيح دوعتو .ةيدلبلل ةعبات
اذه نأا رهظو Úيسضايرلا دحأ’ ةيسضاير ةعاق لÓغتسسا ةسصخر حنÃ ماق ثيح يدلبلا
.نوناقلل ةفلاfl اهنأا Úبت ةقيرطب ةيسضايرلا ةعاقلا ىوتسسم ىلع لاغسشأاب ماق Òخأ’ا

نهر ةدكيكسسل قباسسلا يدلبلا يبعسشلا سسلÛا سسيئر عاديإا ” دق هنأا ركذلاب ريدج
ةقطنÃ ةئيهت عورسشم سصخت داسسف ةيسضق نع مرسصنŸا رياÈف رهسش ‘ تقؤوŸا سسب◊ا

Óك قح ‘ Úماع ةدŸ نجسسلا سسمتلا دق ماعلا ق◊ا لث‡ ناك ةراسشإÓل .ةروطسس
م.ق                                                                                                                                           .ÚمهتŸا

مناغتسسم تايدلب ىلإا رظحلا ةداعإا ررقت ةيلخادلا
احابسص ةسسداسسلا ىلإا Óيل رسشع ةيداحلا نم يحسصلا رجحلا ديدمت

لمعلا ديد“ نع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو تنلعأا ^
Ãا رج◊ا تيقاوŸةسسداسسلا ةياغ ¤إا ًءاسسم ةرسشع ةيدا◊ا ةعاسسلا نم يئز÷ا ›زن
سسيمÿا مويلا راهن نم ًءادتبا اموي رسشع ةسسمخ ةدŸ اذهو Âاغتسسم ةي’و ‘ اًحابسص
ىلع هرارقإا ” يذلا يئز÷ا رج◊ا اذه نع مجنيو .تايدلبلا ةفاك ىوتسسم ىلع كلذو

‘ اÃ ةيعامتج’او ةيداسصتق’او ةيراجتلا ةطسشنأ’ا لكل ماتلا فيقوتلا تايدلبلا عيمج
ر م ^ .تارايسسلاو نيرفاسسŸا لقن ةكرح فيقوت كلذ

انوروك سسوريف ةحفاكم يف ريبك مدقت ليجسست دكؤوت ايسسور

حاقللا ةيزهاج ىدم ىلإا رئازجلاب ايسسور ريفسس عم قرطتي ةحسصلا ريزو
حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو قرطت ^

ديزوب نب نم-حر-لا د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸا
ايسسور ةيلارديف Òفسس ه-لا-ب-ق-ت-سسا لÓ-خ
ةيزهاج ىدم ¤ا فييلاب روغا رئاز÷اب
مدقتلاو ةي-سسور-لا ر-باıا ىد-ل حا-ق-ل-لا
ينطولا زكرŸا فرط نم هجاتنا ‘ Òبكلا
امك يسسورلا ةيجولوي-بور-كŸا ثو-ح-ب-ل-ل
.ةرازولل نايب ءاعبر’ا سسمأا هدكأا
ريزولا هرسضح يذلا ءا-ق-ل-لا اذ-ه لوا-ن-تو
تايفسشتسسŸا حÓسصإاب فل-كŸا بد-ت-نŸا
يتلا ةيئابولا ةيعسضولا““ حابسصم ليعامسسا
ةحئاج يسشفت ءارج ايلاح ⁄اعلا اهدهسشي
‘ ريزولا ر-كذ ثي-ح““91-ديفوك““ انوروك

ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت““ ب نأاسشلا اذه
لود-لا Úب ن-م ر-ئاز÷ا نو-ك-ت نأا ى--ل--ع
سسوÒف د-سض حا-ق-ل-لا ءا-ن--ت--ق’ ل--ئاو’ا
ة-ح-سص ى-ل-ع ا-ظا-ف--ح كلذو““91-ديفوك““
.““ÚنطاوŸا
Úب تا-ثداÙا لÓ-خ قر-ط-ت-لا ” ا-م-ك
ىدم““ ¤ا-- نايبلا تاذ فيسضي- Úبنا÷ا

ةيسسورلا رباıا ىدل حا-ق-ل-لا ة-يز-ها-ج
راطإ’ا اذه ‘ يسسورلا Òفسسلا زربأا ثيح““
نم حاقللا جاتنا لا‹ ‘ Òبكلا مدقتلا““

ثو-ح--ب--ل--ل ي--ن--طو--لا ز--كرŸا فر--ط
““ايلامج زكرم““ يسسورلا ةيجولوي-بور-كŸا
نوكيسسو هلي-ج-سست ن-ع نÓ-ع’ا ” يذ-لا

ةنسس ر-خاوأا ة-ي-لود-لا قو-سسلا ‘ ار-فو-ت-م
.““1202 ةيادبو0202
اهترسضح يتلا تاثداÙا هذه تلوانت امك
ة--لد--ي--سصل--ل ة--ما--ع--لا ةر--يدŸا ا--سضيأا
دهعŸ ماعلا ريدŸاو ةيبطلا تازيهجتلاو
ز-يز-ع-تو ع-ي-سسو-ت ““¤إا ر-ئاز÷ا رو-ت-سسا-ب

ناد-يŸا ‘ ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت--لا ت’ا‹
.““يحسصلا
ايسسور ةيلارديف Òفسس برعأا ة-ب-سسا-نŸا-ب
را◊ا لابقتسس’اب هنانتما““ ىلع رئاز÷اب
تاقÓعلاب““ اديسشم““ هب يظح يذلا ىدل
““نيدلبلا طبرت يت-لا ة-ق-ير-ع-لاو ة-سصاÿا
ر كلام ^ .ةرازولا نايب قفو

لجيجب ةلاح133 ¤إا ءافسشلاو ةلاح66 ¤إا تايفولا عافترا

 ةيليŸا ىفسشتسسÃ انوروكب ةديدج ةلاح71و ةافو يتلاح ليجسست
تايناكمإلا نم ةئاŸاب73 انلمعتسساو هيف مكحتك عسضولا :ةحسصلا ريدم ^

91 ديفوك ةحلسصم ن-م Úسضير-م ةا-فو ل-ج-ي-ج ة-ي’و تل-ج-سس ^
رارقتسسا عم ةيليŸا ىفسشتسسÃ اسضيرم71 ل ةيباجيا جئاتن روهظو
لجيجب تايفولا ددع كلذب عفتÒل ،تايفسشتسسŸا يقاب ‘ عسضولا
لثا“ Úح ‘ .انوروك سسوÒفب ÚباسصŸا ىسضرملل ةلاح66 ¤إا
نم اسضيرم09 انوروك حلاسصÃ دجاو-ت ع-م ا-سضير-م133 ءافسشلل
ناكسسلاو ةحسصلا ريدم حرسصو اذه . سشاعنإ’ا ‘ ت’اح40 مهنيب
نسس– ‘ ةي’ولاب ةيئابولا ةيعسضولا نأاب عوبسسأ’ا اذه رحب ديد÷ا

. تايناكمإ’ا نم ةئاŸاب73 ىوسس لامعتسسا متي ⁄ هنأاو رمتسسم
انمازت انوروك سسوÒف نم ةديدج ةجوم نم ءابطأ’ا فوختيو اذه
لظ ‘ اميسس’ ائطاسش33 ب اهددع ردقŸا ئطاوسشلا حتف عم
لك نم لبقŸا تبسسلا نم ءادتبا لجيج ةي’و ىلع رظتنŸا لابقإ’ا
حتف رارق عم نمازت هنأا اميسس في-سصلا ة-ل-ط-ع ءا-سضق-ل تا-ي’و-لا
ةنيع004 نم ديزأا جئاتن راظتنا ‘ دجاسسŸاو يهاقŸاو قدانفلا
ب .Úسساي ^ .ةنيطنسسقب روتسساب ةقحلÃ ليلحتلل تلسسرأا

بورخلا ىفسشتسسمب نيباسصملا لابقتسس’ ةديدج ةحلسصم حتف عم ةازاوم

ةنيطنسسقب انوروك ىسضرم ددع يف سسوسسحم عجارت
ة-ي’و-ب ا-نورو-ك ءا-بو-ب Úبا-سصŸا دد-ع ‘ سسو-سسfi ع-جار-ت ل-ي-ج-سست ” ^
تايفسشتسسŸا ىلع طغسضلا ن-م ل-ل-ق ا‡ ةÒخأ’ا ما-يأ’ا لÓ-خ ة-ن-ي-ط-ن-سسق
ةحلسصم تلجسسو  .لتاق-لا ءا-بو-لا-ب Úبا-سصŸا ة÷ا-عŸ ة-سصسصıا ة-ي-ع-جرŸا
اعجارت ةنيطنسسقب دارم سشود-يد ى-ف-سشت-سس91Ã ديفوك ىسضرÃ لف-ك-ت-لا

fiا ددع ‘ اسسوسسŸباسصÚ فبÒخ انوروك سسوÓخأ’ا عوبسسأ’ا لÒ، ثيح
افÓخ ،ايموي اهب هبتسشم41 لسصأا نم طقف ةيباجيإا ت’اح3 سصيخسشت متي
زاهجب ا-سصخ-سش82 ةباسصإا ا-ي-مو-ي فا-سشت-كا م-ت-ي ن-يأا ة-طرا-ف-لا ع-ي-با-سسأÓ-ل
ىسضرÃ لفكتلا مسسق حت-ف ذ-ن-مو ه-نأا ى-ف-سشت-سسŸا ر-يد-م ر-كذو .Òنا-ك-سسلا

،اسضيرم048 نع ديزي ام لابقتسسا ” ،اريرسس08 ىلع رفوتي يذلا ديفوك

ةحلسصŸا لخاد جÓعلا انوروك سسوÒفب اباسصم054 نم ديزأا مهنم ىقلت ثيح
لزا-نŸا و-ح-ن تردا-غ م-ث ةÎف-ل ت÷و-ع ةر-ق-ت-سسم ة--لا--ح251 مه-ن-ي-ب ن-م
.ةافو ةلا-ح02 ةبارق ليجسست ةعلطم ردا-سصم تدا-فأا ا-م-ي-ف ،ءا-ف-سشت-سسÓ-ل
نيدفاولا عجارت دعب Òخأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ ةرسسأ’ا ددع ‘ ةيحيرأا لجسسو
.ةيموي ةيبط ةموادم لك ‘ ةرغاسش ةرسسأا01 وأا9 لظت ثيح ةحلسصŸا ىلع

ىلع91 ديفوكب ÚباسصŸا ة÷اعŸ ديدج مسسق حتف سسمأا لوأا ” كلذ ¤إا
يذلا طغسضلا ةلاح نم ففحي نأا هنأاسش نم ام ،بورÿا ىفسشتسسم ىوتسسم
.يعما÷ا ىفسشتسسŸا اهدهسشي

سس.ديزي ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr
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عا-م-ت-جا لÓ--خ ،سسمأا ،نو--ب--ت دا--فأاو ^

يدا-ن-ب ·ألا ر-سصق-ب ةلو-لا ع-م ة-مو-ك◊ا
مهمدخ-ي ل سصا-خ-سشأا كا-ن-ه ،ر-بو-ن-سصلا
‘ ل-مألا م-هوذ-ح-ي لاز-ي لو رار-ق-ت-سسلا
جرخ بعسشلاف ،تاهيه نكل ةو-ق-ب عو-جر-لا
فارطلا““ افيسضم ،““رهقت ل هتدارإاو عراسشلل
ةيلاقتنا ةل-حر-م ‘ ع-م-ط-ت لاز-ت ل ي-ت-لا
¤إا دوعي ل راطقلا ..راحبلا ءارو ام ةرامزو
.““ءارولا

يرذ÷ا Òيغتلا ةكرعم نأا ،سسيئرلا زربأاو
اهتلاجرو اه-تاودأاو ا-ه-ق-ط-ن-م ا-ه-ل ي-ت-لا
اهسضوخ ةلسصاوم نم سصانم ل اهتايحسضتو
¤إا ليبسس ل هنأا حسضويل ،نمثلا ناك امهم

ةيكراسشت ةبراقÃ كسسمتلاب لإا كلذ قيق–
Œب ع-مÚ ةب-غر-لاو ة-ي-ع-قاو-لا حو-م-ط-لا

نع داعتبÓل يجيردتلا ذيفنتلا ‘ ةقداسصلا
ةقÓطنا ءاطعإاو ديلبلا يسضاŸا تاسسرا‡
‘و هسسفنب نطاوŸا ةقث ديعت دلبلل ةديدج
هنأا ىلع سسيئرلا ددسشو .هنطوو هتاسسسسؤوم
دÓبلل رارقتسسلا ةداعإا ىعسسم ‘ ةعجر ل
ىلع ءاسضقلاو بعسشلا قوقح لك ةداعتسساو
.باسصعلا نم ىقبت امو دسسافلا لاŸا
نو-ك-ب هÒكذ-ت ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر دد-ج و
يتلا ىوقلا هذه لبق نم ةفدهتسسم رئاز÷ا
يذ-لا ن-طاوŸا بسضغ ةرا-ثإا ى-ل-ع ل-م-ع-ت
Úبو هنيب اهقلخ ” يتلا ةوهلا لعفب ىحسضأا
ÚهوبسشŸا ءلؤوهل ةله-سس ة-سسير-ف““ ،ه-ت-لود
.““ةدسسافلا مهلاومأاو

ةبقاعم بجي..ةهوبششم ثداوح
اهيبكترم

ثداو◊ا د-ن-ع دد-سصلا اذ--ه ‘ ف--قو--تو
ع-م تن-ماز-ت ي-ت-لا ““ة-هو-ب-سشŸا““ ةÒخألا
،ىحسضألا د-ي-عو ةرار◊ا تا-جرد عا-ف-ترا
نع فسشكلا مت-ي-سس““ ه-نأا ى-ل-ع د-كأا ي-ت-لاو
نوفقي نيذلا ةان÷ا ةبقاع-مو ا-ه-تا-سسبÓ-م
.““اهءارو
ة-لو-ي-سسلا سصق-ن ،ثداو◊ا هذ-ه Úب ن--مو
بتاكم نم ديدعلا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-ي-لاŸا
ةقمعŸا تايرحت-لا تف-سشك ثي-ح ،د-يÈلا
بحسسب فارطألا سضعب مايق ة-ل-سصاو-تŸاو
رارغ ىلع ،Òسصق فرظ ‘ ةل-ئا-ط غ-لا-ب-م
‘ ميتنسس ÒيÓ-م4 بحسسب سصخسش ما-ي-ق
نم ةئاŸاب01 هلخد زواجتي ل يذلا تقولا
.بوحسسŸا غلبŸا

لاŸا ىلع ءاشضقلا ىلع نورشصم
ةباشصعلا اياقبو دشسافلا

سضعب دوجو ¤إا ةيروهم÷ا سسيئر تفلو
فقي يتلا ““ةلقنتŸا““ ةيجاجتحلا تاكر◊ا
ىتح ككسشت““ يتلا فارطألا سسفن اهءارو

يمرت ةرماؤوم““ راطإا ‘ اذه و ،““عقاولا ‘
اذه ‘ فيسضيل ،““رار-ق-ت-سسلا ة-عز-عز ¤إا
م-ه-مد-خ-ي ل سصا-خ-سشأا كا-ن-ه““ قا-ي-سسلا
‘ ل-مألا م-هوذ-ح-ي لاز-ي لو رار-ق-ت-سسلا
جرخ بعسشلاف ،تاهيه نكل ةو-ق-ب عو-جر-لا
.““رهقت ل هتدارإاو عراسشلل
يعو ىلع ÚنطاوŸا ةيبلغأا نأا دكأا نأا دعبو
راسشأا ،رارقتسسلا ىلع ةظفاÙا ةي-م-هأا-ب
مويلا كرحتي نم““ نأا ¤إا ةيروهم÷ا سسيئر

ÒيŸÓاب نوبعلي او-نا-ك ن-يذ-لا كئ-لوأا م-ه
:لوقلاب ددسشيل ،““جراÿا وحن اهوبره يتلا
ءاسضقلا ىلع نورسصمو داسصرŸاب مهل نحن““

.““ةباسصعلا اياقبو دسسافلا لاŸا ىلع
تاقيقحتلا هيلإا تلسصوت ام سسيئرلا لوانتو

لجر مايق ¤إا احملم ،ةلويسسلا سصقن لوح
ركذ نود ،دادح يلع ،نوج-سسŸا لا-م-عألا
طغسض بتكŸ رلود ÚيÓم01 عفدب ،همسسا
؟رماوألا تيطعأا فيك Óئاسستم ،ي-ك-ير-مأا
؟اهذفن نمو
نم ةياغلا نأا ¤إا ةيروهم÷ا سسيئر راسشأاو

ةرا-ثإا““ ي-ه ةر-بدŸا تا-جا-ج-ت-حلا هذ-ه
‘ هقح نم هنامرح دسصق بعسشلا بسضغ

تاءاف-ك-لا Úك“ مد-عو يرذ÷ا Òي-غ-ت-لا
Òيسست ‘ اهتسصرف نم ةسصلıا ة-ي-ن-طو-لا
عم سشياعتت ل ةديدج ةيلقعب ةلودلا بيلاود
.““نويعلا ‘ دامرلا رذو عيقÎلا ةسسايسس
نأا ى-ل-ع نو-ب-ت سسي-ئر--لا د--كأا ،كلذ ءازإاو
اهقطنم اهل يتلا يرذ÷ا Òيغتلا ةكرعم““

سصانم ل اهتايحسضتو اهتلا-جرو ا-ه-تاودأاو
،““نمثلا ناك امهم ا-ه-سضو-خ ة-ل-سصاو-م ن-م
لإا كلذ قيق– ¤إا ليب-سس ل““ ه-نأا ح-سضو-ي-ل
Úب عمŒ ة-ي-كرا-سشت ة-برا-قÃ كسسم-ت-لا-ب
‘ ةقداسصلا ةبغرلاو ة-ي-ع-قاو-لا حو-م-ط-لا
تاسسرا‡ نع داعتبÓل يجيردتلا ذيفنتلا
ةديدج ةقÓطنا ءاطعإاو دي-ل-ب-لا ي-سضاŸا
‘ و هسسفن-ب ن-طاوŸا ة-ق-ث د-ي-ع-ت د-ل-ب-ل-ل

.““هنطوو هتاسسسسؤوم
¤إا نأاسشلا اذه ‘ ةيروهم÷ا سسيئر سصلخو
ةداعإا ىعسسم ‘ ““ةعجر ل““ هنأا ىلع ديكأاتلا
قوقح لك ةدا-ع-ت-سساو دÓ-ب-ل-ل رار-ق-ت-سسلا
امو دسسافلا لاŸا ى-ل-ع ءا-سضق-لاو بع-سشلا
.““ةباسصعلا““ نم ىقبت
ي-ل– ةرور-سض ى-ل-ع هرار-سصإا ل-ج-سس ا-م-ك
عم ةسصاخ ،كلذ قيق– ‘ ةدارإلاب عيم÷ا
د--ع--ب ي--عا--م--ت--جا لو---خد لوأا باÎقا
طرافلا Èمسسيد21 ـل ةيسسائرلا تاباختنلا
و نطاوملل ءاغسصإلا ¤إا ÚلوؤوسسŸا ايعاد

قيق– لجأا نم ÊدŸا عمتÛا تايعمج
اهتيبلتل ىعسسن““ يتلا ة-عور-سشŸا ه-تا-ب-ل-ط

ل ةÒخألا ةنسس نيرسشعلا ةكرت نأل ،ايجيردت
Áسسيئرلا لوقي ،““ةدحاو ةع-فد ا-ه-ل-ح ن-ك

.نوبت
ÚيلÙا ÚلوؤوشسŸا سضعب فيقوت

““ةيادب ’ا يهام““
دبع ديسسلا ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر د-كأا ا-م-ك
اهذختا يتلا تارارق-لا نأا ،نو-ب-ت د-يÛا

ÚلوؤوسسŸا نم ددع ماهم ءا-ه-نإا-ب ار-خؤو-م
را-سسم ‘ ““ة-ياد-ب لا ي--ه ا--م““ Úي--لÙا

fiا ةبسساŸسسعاقتÚ ‘ تلاغسشناب لفكتلا
.لظلا قطانم ‘ مهلكاسشمو ÚنطاوŸا
تذختا دق-ل »:  ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر لا-قو
فيقوت ‘ (...) ةي-ئز÷ا تارار-ق-لا سضع-ب
لا ي-ه ا-مو ،Úي-لÙا Úلوؤو-سسŸا سضع--ب
‘ سسعاقتي نم لك بسساحنسس ثيح ةيادب

.““ÚنطاوŸا لكاسشم لح
هنأا مهفأا ل»: Óئاق نوبت سسيئرلا درطتسساو

لكو كرابŸا كار◊ا دعبو0202 ةنسس ‘
فيفختل ةلودلا اهتذخ-تا ي-ت-لا تارار-ق-لا
،ةيمويلا ةاي◊ا ‘ ن-طاوŸا ى-ل-ع ع-سضو-لا
نطاوŸا اهفرعي ناك ةعسشب ر-ظا-ن-م دو-جو

دقتعا تنك (...) ةÒخلا تاونسسلا لÓخ
- يهو ““تف-ت-خا د-ق تا-فر-سصت-لا هذ-ه نأا

باطخلل ةلسصاوم““ لكسشت رومأا - لاق املثم
.““ةباسصعلل يبلسسلا

نع ÚلوؤوشسŸا ديدحتل تاير–
عاطق لامع حنم فرشص ةلقرع

مهتبشساfiو ةحشصلا
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نلعأا امك
ديدح-ت-ل ““تا-ير–““ ةر-سشا-ب-م ن-ع ،نو-ب-ت
يتلا حنŸا فرسص ““ةلقرع““ نع ÚلوؤوسسŸا

ةحسصلا عاطق لا-م-ع ح-لا-سصل ا-هرار-قإا ”
.مهتبسساfiو

لÓخ تذختا تارارق““ نأا نوبت ديسسلا لاقو
عاطق-لا لا-م-ع ع-ي-ج-سشت-ل ءارزو-لا سسل‹

،““تازايتما م-ها-ن-ي-ط-عأا ن-يذ-لا ة-ح-سصلا
تارارقلا هذه قيبطت مدع بابسسأا ادقتنم
مقطأÓ-ل ة-سصسصıا ح-نŸا فر-سص مد-عو
نيأا““ Óئاسستم ،““رهسشأا ةثÓث ةدŸ““ ةيبطلا

.““نولوؤوسسŸاو ةلولا مه
دسض لمعت تاوق““ نم نوبت سسيئرلا رذحو
نم فارطأا نم ؤوطاو-ت-ب دÓ-ب-لا رار-ق-ت-سسا
ة-ب--سساfi»ب اد--عو--ت--م ،““ةرادإلا ل--خاد
““تاير–““ دوجو نع ا-ن-ل-ع-مو ““Úلوؤو-سسŸا
.تايلوؤوسسŸا ديدحتل
هذه نم فدهلا نأا نو-ب-ت د-ي-سسلا فا-سضأاو
،ةلودلا ةيمنت راسسم ““ةلقرع““ وه تافرسصتلا

تارارقلا قي-ب-ط-ت““ ةرور-سض ى-ل-ع اد-كؤو-م
ن-يذ--لا Úلوؤو--سسŸا نأا ¤إا اÒسشم ،““ارو--ف
نم افوخ““ ةلودلا تارارق قيبط-ت نو-با-ه-ي
اوكردي نأا مهيلع ،““ةي-نو-نا-ق-لا ة-ب-سساÙا
تارارقلا اوقبط اذإا مهتبسساfi متت نل مهنأا
نم مغرلاب ،““نطاوŸا حلاسص ‘ نوكت““ يتلا
اهل قبسسي ⁄و ةبعسص يه لمعلا فورظ““ نأا

ن-م Òث-ك-ل-ل ي-ن-هŸا را-سسŸا ‘ ل--ي--ث--م
.““ÚلوؤوسسŸا

‘ ة’ولا سضعب دوه÷ نافرع
انوروك سسوÒف يششفت ةحفاكم

ةيروهم÷ا سسي-ئر ا-ي-ح ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ءاعبرلا مويلا نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع د-ي-سسلا

اولبأا““ نيذلا ةيروه-م÷ا ةلو سضع-ب دو-ه-ج
ي--سشف--ت ن--م د◊ا ‘ ““ن--سس◊ا ءÓ--ب---لا
اد-كؤو-م ،م-ه--تا--يلو ‘ (91-ديفوك)ءابولا
متي ⁄““ دو-ه÷ا هذ-ه ل-ث-م نأا-ب ل-با-قŸا-ب

Ÿىرخأا تايلو ‘ ““اهسس.
ةموك◊ا عامتجا نأاب نوب-ت سسي-ئر-لا لا-قو
ةلولا سضعب دوهج ةيحتل““ ة-سصر-ف ةلو-لا-ب
ن-م د◊ا ‘ ن-سس◊ا ءÓ-ب-لا او-ل-بأا ن-يذ-لا
لا‹ عيسسو-ت د-ع-ب ا-م-ي-سس ءا-بو-لا ي-سشف-ت

تافعاسضم عم لماعت-لا ‘ م-ه-تا-ي-حÓ-سص
تايلو ‘ سسملن ⁄ فسسلا عم نكل ءابولا
انايحأا وأا دوه÷ا هذه لثŸ اÒبك ارثأا ىرخأا

نطاوŸا نوؤوسشب ةيفاكلا ةيان-ع-لا ‘ ى-ت-ح
ابولطم ناك ا-م زا‚إاو ه-ت-ئ-ي-بو ه-ط-يfiو
ن-م ÚيŸÓا ة-سشي-ع-م Úسس– ‘ م-ه--ن--م
او-لاز ا-م ن-يذ-لا تا-ن-طاوŸاو Úن-طاوŸا
مهنمز Òغ نمز ‘ لظلا قطانم ‘ نوسشيعي
.““موتfi ردقو ءاسضق هنأاك
انلذب اننا»ب ادكؤوم ةيروهم÷ا سسيئر عباتو
ةيسضاŸا رهسشا ةتسسلا لÓخ Èكلا ده÷ا
وهو نابسس◊ا ‘ نكي ⁄ لما-ع-ل يد-سصت-ل-ل

- هلل دم◊او انعطتسسا يتلا انوروك ةحئاج
لسضفب ةرطيسسلا ت– اهئاقبا --لاق امك-
سشي÷اب ىمسسي امو ا-ن-ئا-ب-طاو ا-ن-ئا-م-ل-ع
لامعو يبط هبسش كلسسو ءابطا نم سضيبلا
.““ةحسصلا

يقفاوت روتشسدلا ليدعت عورششم
 Èمفون لوأا نايب نم هحور دمتشسي
دكأا ،روتسسدلا ليدعت عورسشم سصخي اميفو
¤إا جا-ت– ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا نأا سسي-ئر--لا

لمعلا عم لوقلا هيف مجسسني ديدج كولسس
اهيل-ع ز-كÎي ة-ن-ي-ت-م سسسسأا ¤إا ة-جا-ح-بو
لوأا نايب نم هحور دمتسسي يقفاوت روتسسد

دد-سصب رو-ت-سسد-لا نأا ¤إا اÒسشم ،Èم-فو--ن
اعدو ،تاحاÎقلا لك يوحيو هسصن ةعابط

Òفوتو ءاتفتسسلا ةل-حرŸ داد-ع-ت-سسلا ¤إا
لوق نم نطاوŸا Úكمتل فورظلا لسضفأا
.هتملك

يرورشض يحشصلا رج◊ا عفر
نطاوŸا ىلع فيفختلل

،يحسصلا رج◊ا عفر رارق سصخي اميف امأا
ايسسفن رئازجلل ايرورسض ناك كلذ نإا لاقف
اوناك Úيرئاز÷ا نأا احسضوم ،ا-يدا-سصت-قاو
ن-م ف-ي-ف-خ-ت-ل-لو ة-حاÎسسا ¤إا ة-جا-ح-ب
‘و هنأا““ سسيئرلا فاسضأاو .مهيلع طغسضلا

مازتلا بجي دجاسسŸاو ئطاوسشلا حتف لظ
ةلولا اعدو ،““ةيئاقولا تاءارجإلاو ةظقيلاب
د-ي-ق-ت-لاو ة-ي-عو-ب--سسأا تارار--ق ذ--خأا ¤إا
تلاح ‘ عافترا ليجسست ” اذإا بابسسألاب
.انوروكب ةباسصإلا

لوأ’ا فيل◊ا ÊدŸا عمتÛا
ةلودلا ةماقتشس’

ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر Èت-عاو
““لوألا ف-ي-ل◊ا““ ÊدŸا ع-م-تÛا ,نو-ب--ت
ىلع اددسشم ,ةلودلا ةما-ق-ت-سسا ق-ي-ق-ح-ت-ل

تÓ-ي-ه-سست-لاو م-عد-لا ل-ك Òفو-ت ةرور-سض
ميظنت ىلع اهتدعاسسمو ةيندŸا تامظنملل

ىلع هرارسصإا نوبت سسيئرل لجسسو .اهفوفسص
Óئاق ,ÊدŸا عمتÛا تامظنم ة-ق-فار-م
ىلع فلألا ةرم-ل-ل ح-لأا““ :سصو-سصÿا اذ-ه-ب
‘ ه-تد-عا-سسمو ÊدŸا ع-م--تÛا جا--مدإا
دعي هنأا ى-ل-ع اد-كؤو-م ,““ه-فو-ف-سص م-ي-ظ-ن-ت
.““ةلودلا ةماقتسسل لوألا فيل◊ا““

ÚبختنŸاو ةلولا ةيروهم÷ا سسيئر اعدو
تا-ع-ي-ج-سشت--لا ل--ك Òفو--ت ¤إا Úي--لÙا
تايعمج-ل-ل تاد-عا-سسŸاو تÓ-ي-ه-سست-لاو
لك قلخو اهسسفن ميظنت ديرت يتلا ةيندŸا
وأا يئلولاو ينطولا ىوتسسŸا ىلع تائيهلا
.يوه÷ا

ىوقلا ةردابم ¤ا ةداشش’اب حيملت
 حÓشصÓل ةينطولا

ةردابÃ  ،نوبت ديÛا دبع سسيئرلا داسشأا
تمسض يتلا  ،حÓ-سصإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا
ة-ي-ن-طو تا-ي-سصخ-سشو ة-ي-سسا-ي-سس ا-باز-حأا
ىلع سسول÷ا ‘ ،Êدم عتم‹و تاباقنو

اهنأاسش نم تاحÎقم Ëدقتو ،راوح ةلواط
را-ه-ظإاو ،ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-ي--ل--م--ع--لا م--عد
‘ ،ر-ئاز÷ا ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا تلÓ-ت-خلا

فدهتسست يتلا ،““ةداسضŸا ةروثلا““ ةهجاوم
.““ديد÷ا رئاز÷ا““

-ةموك◊ا““ ءاقل ‘ ،نو-ب-ت سسي-ئر-لا لا-قو
ا-ن-ع-با-ت د-ق-ل ““ ،ءا--ع--برألا سسما ،““ةلو--لا

اŸ ىر-ن اŸ ،رود-سصلا ج-ل--ث--ت تاردا--ب--م
Úي-سسا-ي-سسو باز-حأاو ة-ي-عاو تا-ي-سصخ-سش
معدل نوعمتجي Úينطو لاجرو تايعمجو
هذه ‘ ي-جرد-ت-لا Òي-غ-ت-لاو رار-ق-ت-سسلا
لوأا وه ،نوبت سسي-ئر-لا ح-ير-سصتو ،““دÓ-ب-لا
ىو-ق-لا ةردا-بŸ ى-ع-سسŸ م-عدو ة--ي--كز--ت
.اهل طاسشن لوأا نم ةعاسس42 دعب ،ةينطولا
ىوقلا ىلع هئانث ‘ ،نوبت سسيئرلا طبرو
يتلا تلواÙا Úب ،حÓسصÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا

Œدقلا دهعلا نم ىوق اهدوقتو ىرË يتلا
تاططÈ flع رئاز÷ا مدقت فقول حمطت
لاŸا كل ‘ ةلغتسسم اهسسدنهت ة-ي-نا-ط-ي-سش
لاقو ،ةيددع تاونسسل هتنوك يذلا خسسولا

رواسشتلاو راو◊ا تايلآا““ سصوسصÿا اذه ‘
داعبإاو رارقتسسلاو نمألا ديطوت-ل ة-نا-م-سض
هيلإا وعدي يذلا يعامتجلا ر-تو-ت-لا ح-ب-سش
نطولا رارقتسسا ة-عز-عز د-ير-ي ن-م سضع-ب
رئاز÷او ،ةفورعم ىوق ةدنجأا ‘ لوخدلاو
ناك دقل ،اذه فرعي عي-م÷او ة-فد-ه-ت-سسم

flاذ-ه لاز-ي لو ا-ه--فاد--ه--ت--سسل ط--ط
ةسسيرف حبسصأا نطاوŸا -ام-ئا-ق ط-طıا

نم Òثكلاو مهلاومأاو Úهوب-سشم-ل-ل ة-ل-ه-سس
.““داسسفلا لاŸاب يسش“ ءايسشألا

بلاطوب ةراصس  ^

مهشسعاقت ببشسب
‘ عيراششم سصوشصخب

 لظلا قطانم
رئاود ءاصسؤور ماهم ءاهنإا

تايدلب ءاصسؤور فيقوتو
تايدلبلا ءاصسؤور ةلاحإا  ^
قيقحتلا ىلع ÚينعŸا

،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر عقو ^
رئاودلا ءاسسؤور نم ددع ماهم ءاهنإا ميسسارم
مهتلاحإا عم تايدلبلا ءاسسؤور نم ددع فيقوتو

عيراسشم زا‚إا مدع ةيفلخ ىلع قيقحتلا ىلع
.لظلا قطانÃ ةرطسسم
توأا نم نماثلا ‘ عقو ةيروهم÷ا سسيئر ناكو
رئاودلا ءاسسؤور نم ددع ءاهنإا ميسسارم يرا÷ا
ةرئاد ةسسيئر يبان ةيدان““ نم لكب رمألا قلعتيو
دومfiو ف-ل-سشلا ة-يلو-ب ردا-ق-لا د-ب-ع دلوأا

ةيلو-ب ة-م-ط-ب-لا سضي-ف ةر-ئاد سسي-ئر بير-غ
ةيناسسلا ةرئاد سسي-ئر ر-سضي-خ ا-سضرو ة-ف-ل÷ا
ةرئاد سسيئر ىفطسصملب يحتفو نارهو ةيلوب
.““نازيلغ ةيلوب ةكمرلا
يمحسشلا يديسس ةيدلب سسيئر فيقوت اسضيأا ”و
ةيدلب سسيئرو نار-هو ة-يلو-ب ة-ي-نا-سسلا ةر-ئاد
نازيل-غ ة-يلو-ب ة-ك-مر-لا ةر-ئاد د-حألا قو-سس
فلسشلا ةيلوب رداقلا دبع دلوأا ةيدلب سسيئرو
ةمطبلا سضيف ةرئاد ماظعل مأا ة-يد-ل-ب سسي-ئرو
.““ةفل÷ا ةيلوب
ىلع ÚينعŸا تايدلبلا ءاسسؤور لك ليحأا““ امك
قح ‘ تافرسصتلا هذه ةيفلخ ىلع قيقحتلا
ق-طا-نÃ ع-يرا-سشŸا زا‚إا مد-عو Úن-طاوŸا
.هتاذ ردسصŸا هب دافأا ام بسسح ““لظلا
›وؤو-سسم ما-ه-م ءا-ه--نإا ” ““ را--طإلا تاذ ‘و
لاغسشألاو نكسسلا يعاطقل ةيعر-ف-لا ما-سسقألا
ةيلوب رداقلا دب-ع دلوأا ةر-ئاد-ب ة-ي-مو-م-ع-لا
ةفل÷ا ةيلوب ةمطب-لا سضي-ف ةر-ئادو ف-ل-سشلا
.““ةليسسŸا ةيلوب جارد دلوأا ةرئادو
لوؤو-سسŸا ما-ه-م ءا-ه-نإا ”““ قا-ي-سسلا تاذ ‘و
ةيئاŸا دراوملل يعر-ف-لا م-سسق-لا ى-ل-ع لوألا
سسفنل اقفو ““نازيلغ ةيلو-ب ة-ك-مر-لا ةر-ئاد-ل
.ردسصŸا

ر .م ^

بيشصنت مشسارم لÓخ
ءاشضقلا سسل‹ سسيئر

ةنيطنشسقب ماعلا بئانلاو
ةصسايصسلا :يتامغز

نمصضت ةديد÷ا
ةلادعلا ةيلÓقتصسا

 داصسفلا برا–و
بئانلا دي‹ م-ي-حر-لا د-ب-ع سسمأا فر-سشأا ^

لدعلا ريزول Óث‡ ايلعلا ةمكÙا ىدل ماعلا
ىسسيع نم لك بيسصنت ى-ل-ع ما-ت-خألا ظ-فا-ح
ةنيط-ن-سسق ءا-سضق سسلÛ ا-سسي-ئر ي-سسا-ب-سسب
،سسلÛا تاذب اماع ابئا-ن ى-سسو-م نا-م-ث-عو
سسي-ئر ا--هار--جأا ي--ت--لا ة--كر◊ا ر--ثإا كلذو
عوبسسألا رحب نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
.يسضقنŸا
ةءافكب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو لث‡ داسشأاو
ن-م مدا-ق-لا د-يد÷ا ءا-سضق-لا سسل‹ سسي-ئر
اذ-كو بسصنŸا تاذ ل-غ-سشي نا-ك ثي-ح ةŸا-ق
سسفن لغسشي ناك يذلا د-يد÷ا ما-ع-لا بئا-ن-لا
.ةيدŸا ءاسضق سسلجÃ بسصنŸا
دعب اهاقلأا ةملك ‘ دي‹ ميحرلا دبع حسضوأاو
بلاطم ةيبلتل يتأات ةكر◊ا هذه نأا بيسصنتلا
هم-عز د-ح ى-ل-ع كرا-بŸا ي-ب-ع-سشلا كار◊ا
ةلاد-ع-لا ن-م-سضت ةد-يد-ج ة-سسا-ي-سس ءا-سسرإلو
سضرغب ةداوه نود داسسفلا برا–و ةلقتسسŸا
عاجÎسساو عمتÛا طاسسوأا ‘ ة-ق-ث-لا ةدا-عإا

نونا-ق را-طإا ‘ ير-ئاز÷ا بع-سشلا تارد-ق-م
نأا هثيدح قايسس ‘ افيسضم ،هيلع ىلعي لو ولعي
بعسشلا لامآا قيقحتل ةرفوتم مويلا ةدارإلا ““

نطاوŸا يم– ةبراسض ديو ةظقي Úع كانهف
.““هقوقح ىلع ظفا–و هتمارك نوسصتو

سس.ديزي ^

:نوبت سسيئرلا ،يبعششلا بشضغلا ةراثإا ت’واfi هجو ‘ داشصرŸاب فوقولاب دعوت

مكحلل ةدوعلا ‘ اعمط تار’ودلا ÚيÓم عفدت ةباصصعلا
 ةوقب عوجرلا تاهيهو ..رهقت ’ هتدارإاو عراصشلل جرخ بعصشلا ^

 ةداصضŸا ةروثلا راطإا ‘ لخدي تاميلعتلا قيبطت ةلقرع ^
 روتصسدلا ىلع ءاتفتصس’ا ميظنتل دادعتصس’اب رماوأا  ^

نييÓم نوعفدي افارطأا كانه““ لاقو ،ةباشصعلا دارفأا نم نجشسلا نم جورخلاو ةطلشسلل ةدوعلاب ملحي نم كانه نأا ،نوبت سسيئرلا فششك
بشضغلا ةراثإا لÓخ نم رئازجلا رارقتشسا ةعزعزو برشض لواحت افارطأا كانه نأا دكأا امك ،““مكحلا ىلإا ةدوعلا يف اعمط تار’ودلا
.ت’واحملا هذه هجو يف داشصرملاب فقتشس ةلودلا نا ازربم ،يبعششلا
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‘ هلخدت لÓخ ،سسما طوعجاو راسشاو  ^
نا ،ةيروه-م÷ا ة’وو ة-مو-ك◊ا عا-م-ت-جا
،Úت-ي-ل-م-ع ع-سضو ى-ل-ع تف-ك--ع ه--ترازو
ذ-ي-مÓ-ت-ل ة-ظ-فÙا نزو ف-ي--ف--خ--ت--ل
يسسردŸا لوخدلا نم ةياد-ب ،ي-ئاد-ت-بإ’ا
ططfl دادعا ” دق هنأا افيسضم ،لبقŸا

نكمتسس يتلاو ،يئادتب’ا ميلعتلا سصسصح
نزو فيفخت ›اتلابو بتكلا في-ف-خ-ت ن-م
ةذتاسسأا ديوزت ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ،ة-ظ-فÙا
‘ هد-عا-سست ل-م-ع تاودأا-ب ،ي-ئاد--ت--ب’ا
.ةيجوغاديبلا هلامعا

ىلع ةيبÎلا ةرازو فرسشتسس ىرخا ةهج نم
32  خيرات نم  ةيادب ينطو ىقتلم ميظنت
ى-ل-ع ة-قدا-سصم-ل-ل يرا÷ا  توا62 ¤ا

flا ملع-ت-لا سصسصح تا-ط-طŸلكل ةزجن
ن-يو-ك-ت-لاو مÓ-عإÓ-ل ا--ه--ع--سضوو داوŸا
هذ--ه لÓ--غ--ت---سسا لو---ح ة---ق---فارŸاو
ةموظنŸا حÓسصا را-طا ‘ ،تا-ط-طıا
.ةيوبÎلا
،سسما ةيبÎلا ريزو ددسصلا اذه ‘  نلعأا و

ةيجذومنلا ة-سسردŸا عور-سشم قÓ-طإا ن-ع
-0202 ةيسساردلا ةنسسلا نم ةيادب ةيمقرلا

دق ةرازولل ينقتلا قيرفلا نا ادكؤوم ،1202
تاي‹رب5 ريوطتو ميم-سصت ن-م ى-ه-ت-نا

اهبيسصنت ” ““ةيمقرلا يتبتكم““ مسسا لم–
ةنسس لكل ةدحاو) ةينوÎكلا تاحول5 ىلع
.(يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرم نم
لمع ةيجيتاÎسسا ¤ا ه-قر-ط-ت قا-ي-سس ‘و
ىلع ف-ك-ع-ي ه-نأا طو-ع-جاو لا-ق ،ةرازو-لا
14 نم-سض روا6fi ) قيرط ةقرو ذي-ف-ن-ت

ةبراقم ىنبتت ةديدج ةيؤور““ راطا ‘ (افده
عيمج ةدناسسÃ ىظ– ةيقفاوت ة-ي-كرا-سشت

.““Úلعافلا
م-ي-ظ-ن-ت ى-ع-سسÃ را-طإ’ا اذ--ه ‘ ر--كذو

ةيجهنŸ ““ةيÁوقتو ةيسصيخ-سشت““ تا-سسل-ج
مسسر““ فدهب ةيوبÎلا ة-مو-ظ-نŸا حÓ-سصإا

قيقحتل ةقثاو تاوطخ رولبت قيرط ةطراخ
فاد-هأا ع-م م-ج-سسن--ي ق--ي--م--ع حÓ--سصإا
هذ-ه نأا اد-كؤو-م ،““ةد-يد÷ا ة-يرو-ه--م÷ا
ينطو راو◊ اقلطنم““ نو-ك-ت-سس تا-سسل÷ا

فار-ط’ا ف-ل-تfl ه-ي-ف كرا-سشت ل-ما--سش
.““يوبÎلا نأاسشلاب ةمتهŸا
رارقب ركذيل ةسصر-ف-لا ر-يزو-لا تو-ف-ي ⁄و
هعاطق Úب ة-كÎسشم ق-ي-ق– نا÷ ءا-سشنإا
طورسش ةبقارم ل-جا ن-م ةرا-ج-ت-لا ةرازوو

ميلعتلاو ةيبÎلا تاسسسسؤوم طاسشن ةسسرا‡
.ةيراجتلاو ةيوبÎلا Úتيحانلا نم ةسصاÿا
د-ق-ع عور-سشم داد-عا ن--ع ف--سشك ا--م--ك

Úب ةيدقاعتلا ةقÓ-ع-لا Òطأا-ت-ل ي-جذو‰
ءا-ي-لوأاو ة-سصاÿا ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا سسرادŸا
.ةراجتلا ةرازو نم ةردابÃ ذيمÓتلا

،ةينطولا ةيبÎلا ريزو فسشك رخا بناج نم

fiن-م د-يزأا ءا-سصحإا ن-ع ،طو-ع-جاو د-م
قطانÃ سسردمتم ذيملت فلأا312و نويلم
.ينطولا باÎلا لماك Èع لظلا
ىلع ءانبو ،ه-ترازو نأا ،طو-ع-جاو ح-سضوأاو
،ةيروهم÷ا سسيئرل ““ةمراسصلا““ تاميلعتلا

سسرادŸا ةيعسضول ةليسصح دادعإاب تماق
تايو-نا-ث-لاو تا-ط-سسو-تŸاو ة-ي-ئاد-ت-ب’ا
لظلا قطانم ‘ ةدجاوتŸا معدلا لكايهو
اÒسشم ،ةيولوأ’ا باب نم اهب لفكتلا سضرغب
نويلم ءاسصحإا سساسسأ’ا اذه ىلع ” هنأا ¤إا
هذهب سسردمتم ذيم-ل-ت931و ف-لأا312و
.قطانŸا
ةيانع يطعيسس““ هعا-ط-ق نأا ر-يزو-لا د-كأاو

انتن-ك-م ا-مد-ع-ب ل-ظ-لا ق-طا-نŸ ة-سصا-خ
ةيعسضو ديد– نم اهب انمق يتلا ةليسص◊ا
عم قيقد لكسشب قطانŸا هذهب سسردمتلا

ة-يو-بÎلا تا-سسسسؤوŸا ة-ع-ي--ب--ط د--يد–
تاكبسش ة-ي-ع-سضو اذ-كو ا-هزا‚إا بجاو-لا
ماعطإ’او ةئفدتلاو زاغلاو ءابرهكلاو ءاŸا
.““يسسردŸا لقنلاو

ةرون ةظيفح^

ثحبلاو ›اعلا ميل-ع-ت-لا ةرازو تع-سضو ^
‘ نيوكتلاب قاح-ت-ل’ا طور-سش ،ي-م-ل-ع-لا

-0202 ةيعما÷ا ةنسسلل هاروتكدلا ةلحرم
1202.
نأاب اهل نايب ‘ ةيسصولا ةرازولا تحسضوأاو
عسضخي هاروت-كد-لا ة-ل-حر-م ‘ ن-يو-ك-ت-لا

ةيميظنتلاو ةينوناقلا سصو-سصن-لا ما-ك-حأ’
يهيجوتلا نوناقلا اهني-ب ن-م ة-ل-سصلا تاذ
40 ‘ خرؤوŸا50-99 مقر ›اعلا ميلعتلل
هتدام ‘ ،ممتŸاو لدعŸا ،9991 ليرفأا

ثلاثلا روطلاب قاحتلإ’ا نأا سصنت يتلا91
وأا ÎسساŸا ةداهسشل Úلما◊ا ÚحسشÎملل
قفو مظني ،اهتلداعÃ فÎعŸا تاداهسشلا

فلكŸا ريزولا ايو-ن-سس ا-هدد-ح-ي طور-سش
.›اعلا ميلعتلاب
¤إا ةل-حرŸا تاذ ‘ ن-يو-ك-ت-لا ع-سضخ-يو
562-80 مقر يذيفنت-لا مو-سسرŸا ما-ك-حأا
ماظن نمسضتŸا8002 توأا91 ‘ خرؤوŸا
ةدا-ه-سش ى-ل-ع لو--سصح--ل--ل تا--سسارد--لا
ةدا-ه-سشو ÎسساŸا ةدا-ه-سشو سسنا-سسي--ل--لا
،91 ىل-ع51 ن-م هداو-م ‘ هارو-ت--كد--لا
-01 مقر يذيفنتلا موسسرŸا ¤إا ةفاسضإ’اب
نمسضتŸا0102 ربوتكأا20 ‘ خرؤوŸا132
.هاروتكدلا بلاطل يسساسسأ’ا نوناقلا
رارقلا نومسضم رفوت طرسش نايبلا نمسضتو
ناوج20 ‘ خرؤو--Ÿا745 م-قر يرازو-لا

‘ نيوكتلا ميظنت تايفيكل ددÙا ،6102
ةحورطأا دادعإا طور-سشو ثلا-ث-لا رو-ط-لا
.اهتسشقانمو هاروتكدلا
ليهأا-ت نأا ¤إا ه-سسف-ن رد-سصŸا را-سشأا ا-م-ك

ميظنتو هاروتكدلا روط ‘ نيوكتلا سضورع
سسيياقŸا ىلع دمتعت هب قاحتل’ا تايفيك
ةيميظنت-لاو ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لاو ة-ي-م-ل-ع-لا
بسصانŸا ةباج-ت-سسا ةرور-سضب ة-ق-ل-ع-تŸا
ةيجوغاديبلا تا-جا-ي-ت-حÓ-ل ة-حو-ت-فŸا

ةيداسصتقإ’او ة-ي-عا-م-ت-جإ’او ة-ي-م-ل-ع-لاو
فسصŸا نم ةذتاسسأا رفوت بوجو ،دÓبلل
اذكو هحتف بولطŸا سصسصختلا ‘ ›اعلا
.هاروتكدلا ‘ نيوكتلاب ةسصاخ ةن÷ دوجو
طورسشلا رفوت بو-جو ا-سضيا طÎسشي ا-م-ك
ثح--ب ر--باfl ن--م ة--مزÓ---لا ة---يداŸا
اذكو ،ةيبيرجتلا مولعلل ةيملع تازيهŒو
ءاسضفو ،سصسصختŸا يملعلا قيثوتلا رفوت

Úك“ اذكو ،هاروتكد بلاط لكل فاك لمع
سسفن ‘ ÎسساŸا ةداهسش ىلع Úلسصا◊ا
نود ةق-با-سسŸا ‘ ة-كرا-سشŸا ن-م عر-ف-لا

.سصسصختلا ةاعارم
نأا طورسشلا Úب نم نا ةرازولا نايب ركذو
اعدوم هاروتكدلا ‘ نيوكتلا سضرع نوكي

اذو ،›اعلا فسصŸا ن-م ذا-ت-سسأا ل-ب-ق ن-م
اذكو سصسصخت-ل-ل اددfiو ،ي-ن-طو ع-با-ط
عو--سضخ ،ة--حو--ت--فŸا بسصا--نŸا دد--ع
ل-ب-ق ن-م ة-سسارد--ل--ل حÎقŸا عور--سشŸا
ةيعما÷ا ةسسسسؤوملل ة-ي-م-ل-ع-لا تا-ئ-ي-ه-لا
يملعلا سسلÛا ,مسسقلل ةيملعلا ةنجللا)
،(ةسسسسؤوملل يملع-لا سسلÛا وأا ة-ي-ل-ك-ل-ل

›اعلا ميلعت-لا تا-سسسسؤو-م ة-م-ئا-ق ط-ب-ظ
نم هاروتكدلا ‘ نيوكتلا ميظنتل ةلهؤوŸا

ليهأاتلا حنÁو ،ليهأاتلل ةينطو ةن÷ فرط
Ÿث ةدÓقاحتلإ’ا ميظنت ،تاونسس (30) ث

سساسسأا ىلع ،هاروتكدلا روط ‘ نيوكتلاب
نيزئا◊ا ÚحسشÎملل ةبسسنلاب ةق-با-سسŸا

ة-ي-ب-ن-جأا ةدا-ه-سش يأا وأا ÎسساŸا ةدا-ه--سش
.اهتلداعÃ فÎعم
ةبلطلا ›اعلا ميلعت-لا ةرازو تم-ل-عأا ا-م-ك
يأا وأا ÎسساŸا ةداهسش يلماح نم ÚينهŸا

عيسسوت متيسس هنأا اهب فÎعم ةيبنجأا ةداهسش
ةمظنŸا تاقباسسŸا ‘ ةكراسشملل حسشÎلا
ةدئافل روطلا اذهب قاحتلإÓل سضرغلا اذهل
ن.ح ^ .كلذ ‘ Úبغارلا ةبلطلا

ةيجوغاديب لامعأاو هاروتكدلاو رتسساملا تاركذمل دعب نع ةسشقانم فلا6 ميظنت
توأا32 نم ءادتبا دعب نع نوكيصس ةيعما÷ا ةصساردلا فانئتصسا :نايز نب

نب يقابلا دبع ›اعلا ميلعتلا ريزو لاق ^
ة-ط-سشن’ا ف-نأا-ت-سست نأا ن-كÁ ه--نأا نا--يز
نع ميلعتلا طمنب ايرسصح ةي-جو-غاد-ي-ب-لا
فانئتسسا نا املع ،توأا32 نم ءادتبا دعب
طمنلا قفو ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا تا-طا-سشن-لا
ررقŸا يرازولا عامتج’ا دعب يروسض◊ا

.““0202 توأا51 تبسسلا موي هدقع
ةيئانث-ت-سس’ا ة-ي-ع-سضو-لا نا ر-يزو-لا لا-قو
يسشفت ءارج دÓبلا اهفرعت ي-ت-لا ة-ي-لا◊ا
لثم عاطقلا ةيعسضو ىلع ترثأا انوروك ءابو
¤ا عاطقلاب تعفدو ،ىرخأ’ا تاعاطقلا
ط‰ ليعفت ىلع زكترت ةليدب لولح راكتبا
طئاسسولا لÓ-خ ن-م د-ع-ب ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لا
.““ةحاتŸا
اهدعأا يتلا ة-ل-ي-سص◊ا نا ر-يزو-لا را-سشأاو
ىمظ-ع-لا ة-ي-ب-لا-غ-لا نا تزر-بأا عا-ط-ق-لا

Ÿ21 دنع تز‚ا ›اعلا ميلعتلا تاسسسسؤو
نم ةئŸاب56وÚ 05بام يسضاŸا سسرام
داوŸا ف-ل--تfl ‘ ةر--ط--سسŸا ج--ماÈلا
دوه÷ا تنكم Úح ‘.ةيميلعتلا راوط’او

قرفلاو نيوكتلا قر-ف ل-ب-ق ن-م ة-لوذ-بŸا
تايلآا ليعف-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
08 قوفي ام زا‚ا نم دع-ب ن-ع ن-يو-ك-ت-لا
جماÈلا ن-م ي-ق-ب-تŸا ءز÷ا ن-م ة-ئŸا-ب
ةرازو تلجسس ام-ك.ةينعŸا ةيجوغاديبلا
Ìكا ميظنت كلذ نع ةوÓع ›اعلا ميلعتلا

تار-كذ-م Úب ا-م ة-سشقا-ن--م ف’ا6 ن-م
ةيجوغاديب لام-عأاو هارو-ت-كد-لاو ÎسساŸا
ثيح ،يعما÷ا ليهأاتلاب قلعت-ت ة-ي-م-ل-عو

ةقلغم ايروسضح اما تاسشقانŸا هذه ت“
م-ت-ي-سس ه-نا ر-يزو-لا ف-سشكو .د-ع-ب ن-ع وا
ةيعما÷ا ق-فارŸا ة-ئ-ي-ه-ت ‘ قÓ-ط-ن’ا
ة-يداŸا طور-سشلا Òسض–و ة-ي-تا--مدÿاو

.ةرورسضلا هيسضتقت ام بسسح
يجوغاديب دعقم فلأا14 مÓتسسا
لبقملا يعماجلا لوخدلا عم ديدج

مÓتسس’ دعتسسي““ هعاطق نأا نايز نب لاقو
ةعزوم ديدج يجوغاديب د-ع-ق-م000.14
دعقم006.7 مÓ-ت-سسا ” ،ة-ي’و51 ىل-ع

تا-ي’و ن-م ل-ك-ب مو-ي-لا ة-يا-غ ¤إا ا-ه-ن-م
اميف ،سضيبلاو تليسسمسسيت ،نارهو ،فلسشلا
ةيقبتŸا دع-ق-م004.33 مÓ-ت-سسا ل-مأا-ي
تارد-ق-لا هذ-ه نأا ا-م-ل--ع ،ا--ي--ج--يرد--ت
تا-ي’و م-ه-ت ةد-يد÷ا ة-ي-جو-غاد-ي--ب--لا
،ةديلب-لا ،ة-يا-ج-ب ،ي-قاو-ب-لا مأا ،طاو-غأ’ا
جرب ،ةنيطنسسق ،رئاز÷ا ،ناسسمل-ت ،ة-سسب-ت
.““تنسشو“ Úعو ةلسشنخ ،جيريرعوب
يعما÷ا لوخدلا ة-ياد-ب ع-م ه-نأا فا-سضأاو
بلاط000.056.1 لابقتسسا متيسس ،لبقŸا

‘ flددع وهو ،›اعلا ميلعتلا راوطأا فلت
.عاطقلا لكايه ميعدت بلطتي
ح-لا-سصŸا““ نا-يز ن-ب ا-عد ،ة-ب-سسا-نŸا--بو
فارسشإا ت– ، ةينعŸا تاي’ولل ةلوıا
ةعباتŸ ةيلÙا ةيلآ’ا لي-ع-ف-ت ¤ا ،ة’و-لا
عم قيسسنتلاب ،ةي-ع-ما÷ا ع-يرا-سشŸا زا‚إا

ةيتامدÿاو ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا ›وؤوسسم
نا-م-سضو زا‚إ’ا ةÒتو ع-ير-سست ل-جأا ن--م
لاجآ’ا ‘ ةفدهت-سسŸا تآا-سشنŸا م-ي-ل-سست
ن ةظيفح ^ .““ةررقŸا

فÓخ نب رسضخل بئانلا ةلاسسر ىلع ادر
ةنيطنصسقب وميا بانك ىلا نيلوحملا2 لدع يبتتكم ةيعصضو ةيوصستل لخدتي ريزولا

نار-م-ع-لاو ن-ك-سسلا ةرازو تن--ل--عا  ^
ة-ي-ن-طو-لا ة-لا--كو--لا Èعو  ة--ي--ندŸاو
اهل در ‘و هريو-ط-تو ن-ك-سسلا Úسسح-ت-ل
بئا--ن--لا ه--ع--فر يذ--لا لا--غ--سشنÓ---ل
لجا نم دا–Óل ةيناÈŸلا ةعومÛاب
سسلÛاب ءان-ب-لاو ة-لاد-ع-لاو ة-سضه-ن-لا
لوح  فÓخ نب رسضÿ ينطولا يبعسشلا
ةيوسست سصو-سصخ-ب ذ-خ-تŸا تاءار-ج’ا
اولوح نيذلاو2 لدع يبتتكم ةي-ع-سضو
وÁا بانك ةغيسص ¤ا لد-ع ة-غ-ي-سص ن-م

” ÚينعŸا بلط نا ،ةنيطنسسق ةي’وب
حلاسصم فرط نم رابت-ع’ا Úع-ب هذ-خا
.““لدع““ ةلاكو
لدع ةلا-كو-ل ما-ع-لا ر-يدŸا در بسسحو
سصخي اميف مهتيع-سضو ة-يو-سست ” د-ق-ف

ىلع ةلبرغلا ةيبا-ج-يا ى-ل-ع م-ه-لو-سصح
مهنوك نكسسلل ةينطولا ةيقاطبلا ىوتسسم
لدع ةغي-سصب تا-ن-ك-سس ن-م اودا-ف-ت-سسا
نم برق نع مهئاعدتسسا متيسس ›اتلابو
لامكاو ةدافتسس’ا تاررقم مÓتسسا لجا

““.ةدافتسس’ا تاءارجا يقاب
ريزولا  در لوح فÓخ نب رسضÿ هونو
لاغسشن’اب هلفكتو ةعيرسسلا هتباجتسساب
تاونسس5 ذنم ةقلاعلا ة-ل-ك-سشŸا ل-حو
يتلا مهتانكسس ىلع ÚبتتكŸا لسصحتيل
هيف لسص’ا درلا نأاب ،Óيوط اهورظتنأا
نوناقلا سصني امك هفرط نم ىسضÁ نأا
ةلاكو فرط نم سسيلو لوعفŸا يراسسلا
.لاؤوسسلا اهل هجوي ⁄ ةرازولل ةعبات

ن.ح ^

ةمداقلا ةيسساردلا ةنسسلا ةيمقرلا ةيجذومنلا ةسسردŸا عورسشم قÓطإا

ةيادب ةظفحملا نزو فيفخت يف عورصشلا
لبقملا يصسردملا لوخدلا نم

لظلا قطانÃ سسردمتم ذيملت فلأا312و نويلم نم ديزأا ءاصصحإا^
وا ذيملتلا ىلع ءبعلا فيفخت لجأل ةديدج تاءارجا كانه نأا ،طوعجاو دمحم ،ةيبرتلا ريزو فسشك
نم ريثكلا داعباو رسصعلا ةبكاوم ليبسس يف ةيرسصع جمارب دادعا لÓخ نم ذاتسسلا ىلا ةفاسضا بلطلا
.يجوغاديبلا بناجلا لوح موحت يتلا لكاسشملا

ةقباسسملا يف ةكراسشملل حسشرتلا عيسسوت متيسس
قاحتل’ا طورصش ددحت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

هاروتكدلا يف نيوكتلاب

مهتماركب سساسسمو ةيبرتلا لاجرل ةناها هوربتعا
زكرم سسيئرل عبارلا بئانلا فصصو نوركنتصسي نودصصتقŸا

divoC rueisnoM““ ـب مايبلاو كابلا ءارجإا
ةلقتسسŸا ةينطولا ة-ي-ن-طو-لا تدد-ن ^
Ÿا ي-ف-ظوŸعاطقل ةيداسصتق’ا حلا-سص

«EL.F.A.N.S  » ة-----ي------بÎلا
دحا نع ةرداسصلا ةÒخ’ا تاحيرسصتلاب
عبارلا بئانلا فسصو يذلاو Úيبا-ق-ن-لا
يتداهسش ناحتما ءارجإا زكر-م سسي-ئر-ل
ـب ط-سسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لاو ا-يرو-لا-ك-ب-لا
““”divoC rueisnoMلجر“ وا
.““ديفوكلا
نع ،اهل نايب لÓخ نم ،ةباقنلا تÈعو
نم Òظنلا عطقنم اهرمذتو اهئايتسسا
ىدحا هتثب يذلا ي-ف-ح-سصلا ر-ير-ق-ت-لا
ةسضفار ،ةسصاÿا ةيرا-ب-خإ’ا تاو-ن-ق-لا

Ÿاهتفسصو تاح-ير-سصت ن-م ه-ي-ف ءا-ج ا
اه-تÈت-عاو ة-لوؤو-سسŸا Òغو ةÒطÿا-ب
اسساسسم و ةماع ة-ي-بÎلا ل-جر-ل ة-نا-هإا
ةيداسصتق’ا حلاسصŸا يفظوم ة-مار-ك-ب

عبارلا بئا-ن-لا ف-سصو-ب كلذو ،ة-سصا-خ
يتداهسش ناحتما ءارجإا زكر-م سسي-ئر-ل
divocطسسوتŸا ميلعتلاو ايرولا-ك-ب-لا
rueisnoM““ ةيفلأ’ا سضارمأا ثيخأا
.قÓطإ’ا ىلع ةثلاثلا
هذه نإا ““اهنا-ي-ب ‘ ة-با-ق-ن-لا تفا-سضاو
ةلسصب ت“ ’و ةئيرب Òغ تاحيرسصتلا

Ãلا ،ر◊ا يباقنلا لمعلا تاسسرامÌهي
‘انت-ت ذإا ، ه-تا-ي-بدأا ‘ ا-ه-ل نا-ك-م ’و

اهيذغيو ةنهŸا تايقÓ-خأا ع-م ا-يرذ-ج
،Úفد-لا د-ق◊ا و ة-ي-هار-ك-لا با-ط-خ
لما–و ة-ق-ب-سسم ما-ك-حأا ا-ه-ق-ل-ط-ن-م
تا-سسسسؤوŸا تارا-طإا ى-ل--ع دو--سصق--م
تايدج-بأا-ب ق-ي-م-ع لا-ف-غإاو ة-يو-بÎلا
ا-ه-ل ة-قÓ-ع ’و ي-سسردŸا ع-ير--سشت--لا

ÃماعÓعت امك ،فين◊ا اننيد تÈ نع
هابسشأا سضع-ب تا-فر-سصت ىو-ت-سسم Êد-ت
ة-ي-لوؤو-سسŸا نو-عد-ي ن-مو Úي-با-ق-ن-لا
ةنيع يه يتلاو ، مهباون ماهم نولهجيو
ةيوبÎلا ةموظنŸا رر-سضت با-ب-سسأا ن-م
،““قÓخأ’ا رايهنا و م-ي-ل-ع-ت-لا ع-جار-تو

د-ع-ب م-ه-تا-ي-حÓ-سص ءا-ه-ت-نا-ب رذ-ن--تو
بسصانŸا هذه ‘ تاونسس ذنم مهÒمعت
.““يقيقح ليث“ نود ،
ةلقتسسŸا ةينطو-لا ة-با-ق-ن-لا بلا-ط-تو

Ÿا ي-ف-ظوŸعاطقل ةيداسصتق’ا حلا-سص
‘ ةل-ث‡El.F.ANS « ةي-بÎلا
مسسابو ةينطولا ةيذ-ي-ف-ن-ت-لا ا-ه-ت-نا-مأا

هذ--ه ‘ Úب--ب--سستŸا ا--ه--طر--خ--ن---م
راذتع’اب ةيقÓخأاÓ-لا تا-ح-ير-سصت-لا
ةيبÎلا ةرازو بلا-ط-ت ا-م-ك ،ي-م-سسر-لا
تافرسصتلا هذه عدرل لخدتلاب ةينطولا
مو-ج-ه-لا اذ-ه ن-م ا-ن-ك-ل-سس فا-سصنإا و
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا و رÈمÓلا

ايمسسر اقطان ه-سسف-ن بسصن ن-م ق-ح ‘
““. اهناكم ر رقيو اهمسساب
ماعلا Úم’ا برغتسسا راط’ا اذه ‘و
حلاسصŸا يفظوŸ ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-ل-ل
حيرسصت ‘ ةحبو-ب د-ي-حو ة-يدا-سصت-ق’ا
ةيبÎلا ةرازو د-يد– مد-ع ““ر-ج-ف-لا»ـل
ءارجإا زكر-م سسي-ئر-ل ع-بار-لا بئا-ن-ل-ل
ميلعتلاو ايرولاكبلا يتدا-ه-سش نا-ح-ت-ما
نو-ك-ت-سس يذ-لاو ن’ا د◊ ، ط-سسو-تŸا

ي-ئا-قو-لا بنا÷ا ة-ع-با-ت-م ه-ت--م--ه--م
ام ةركنتسسم ، زكرŸا لخاد يحسصلاو
هسسفن Úيع يذلا يباقنلا اذه هب متق
نم وه دسصتقŸا نا ف-سشك-ي-ل ا-ق-ب-سسم
. ةمهŸاب فلكيسس

تاردابم ةباقنلا تنمث ،ىرخا ةهج نم
تاحيرسصتلا هذهل يدسصتلا ‘ تاي’ولا
ةهوبسشŸا و ةسضرغŸاب اهت-ف-سصو ي-ت-لا
Èع ءÓمز-لاو تÓ-ي-مز-لا ل-ك ة-ي-عاد،
اهد-ي-حو-تو  فو-ف-سصلا سصر-ل ن-طو-لا
نا عيم÷ا ةنئمطم ،ئراط يأ’ بهأاتلاو
لثم سضفرت ةينطولا ةيذيفنتلا ةنامأ’ا

يذلا اهقحب ظفت– و تاحيرسصت اذكه
ةعباتم ‘ ةيرو-ه-م÷ا Úناو-ق ه-ل-ف-ك-ت
.رمأ’ا ىسضتقا اذإا ايئاسضق ÚينعŸا

ةرون ةظيفح ^
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,ةقاطلأ ةرأزو نع رداسصلأ نايبلأ بسسحو ^
ىلع راطع ديسسلأ ،يبا-ه-ي-سشلأ د-ي-سسلأ ر-ك-سش
ةديسسلأ تاي– لقنل هايإأ هحنم يذلأ تقولأ
مويلوÎب لاتنوديسسكوأأ ةسسيئر ،بولوه ي-ك-ي-ف
.ردسصŸأ تأذ بسسح ,نسشيروبروك

ت’اقملل ي-ع-ط-ق ل-ك-سشب ه-ب-يذ-ك-ت د-ع-ب و
مزتعت لاتنديسسكوأأ نأأ اهدافم يتلأ ةيفحسصلأ
اهتزاح يتلأ ةيرئأز÷أ اهسصسصح نع لزانتلأ
تام-ها-سسم ءأر-سش ةدا-عأ لÓ-خ ن-م أر-خؤو-م
يباهيسشلأ ديسسلأ دد-سش ,ر-ئأز÷أ ‘ و-كرأدا-نأأ
عم اهنوا-ع-ت ر-يو-ط-ت ‘ لا-ت-ند-ي-سسكوأأ ةدأرأ““
تاقورÙأ ت’ا‹ عي-م-ج ‘ كأر-طا-نو-سس
سسيئر-لأ ع-م ةر-م-ثŸأ تا-ث-حا-بŸا-ب أر-كذ-م
تأذ بسسح , ““كأرطانوسس عمÛ ماعلأ ريدŸأ
ةدأرأ نع يباهيسشلأ ديسسلأ برعأأ امك .نايبلأ
كأرسشإأ ىلع Óبقتسسم لمعلأ ‘ لاتنديسسكوأأ
اهتاطاسشن ‘ ةيرئأز÷أ تأءافكلأ نم ديزŸأ
.رئأز÷اب
ةقاطلأ ةرأزو نأاب راطع ديسسلأ دكأأ  ،هتهج نم
ريوطت ¤إأ ةيمأرلأ دوه÷أ لك معدل ةدعتسسم
‘ لاتند-ي-سسكوأأو كأر-طا-نو-سس Úب ة-كأر-سشلأ
سصرفلأ لوح ةسصاخو ة-يرا÷أ دو-ق-ع-لأ را-طأ
،تا-قورÙأ ن-يدا-ي-م ع-ي-م--ج ‘ ةد--يد÷أ
نوناقل ةد-يد÷أ ما-ك-حأ’أ را-طأ ‘ ا-م-ي-سس’

.نايبلأ بسسح31-91 تاقورÙأ
لوح ةيقيبطتلأ سصوسصنلأ دأدعأ سصوسصخب و
ريزولأ سصرح ,تاقورحملل ديد÷أ نو-نا-ق-لأ
ىلع يباهيسشلأ دي-سسلأ عÓ-طإأو ة-نأا-م-ط ى-ل-ع
Œلا-م-ك-ت-سسأ ل-جأأ ن-م ا-ي-لا-ح ة-قر-ف د-ي--ن
عيمج نأأو ةيولوأ’أ تأذ ةيميظنتلأ سصوسصنلأ
برقأأ ‘ دامتعÓل حرط-ت-سس سصو-سصن-لأ هذ-ه
.ديد÷أ نوناقلأ عم ايسشا“ لاجآ’أ
بولوه يكيف ةديسسلأ تحرسص ,اه-ب-نا-ج ن-مو
تاي’و-لأ) Ïسسو-ه ن-م ا-ه-ل ة-ل-خأد-م لÓ-خ
أرأر-ق تذ-خ-تأ““ ا-ه--ت--كر--سش نأأ (ةد--ح--تŸأ
Óعاف رئأز÷أ لعج ‘ لثم-ت-ي ا-ي-ج-ي-تأÎسسأ

لاتند-ي-سسكوأأ قر-ف نأا-ب ة-ح-سضو-م ““ا-ي-سسا-سسأأ
ةسصاÿأ تايطعŸأ قيمعت ىلع لمعت لسصأوت
ةيفاسض’أ سصر-ف-لأ لو-ح ا-م-ي-سس’ ر-ئأز÷ا-ب
قطانم ‘و ةكرسشلأ اهيف طسشنت يتلأ قطانŸاب
فدهب لوسصأÓل ىسصقأأ قيق– لجأأ نم عسسوتلأ
لمعلأ ميظنت ‘ ةيتاي-ل-م-ع-لأ تأرد-ق-لأ م-عد
.كأرطانوسس عم كÎسشŸأ
لاتند-ي-سسكوأأ ة-سسي-ئر نأأ ¤أ نا-ي-ب-لأ سصل-خو
Úب تاقÓعلأ نأاب سصوسصÿأ هجو ىلع تددسش
ةزات‡ ةير-ئأز÷أ ة-مو-ك◊أو لا-ت-ند-ي-سسكوأأ
و رئأزجلل ةبسسنلاب ة-م-ي-ق-لأ ق-ل-خ-ب ح-م-سستو
.لاتنديسسكوأأ ‘ ÚمهاسسŸأ

^ Ÿح.ءاي

لوأ’أ ر-يزو-لأ ىد-ل بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ د-كأأ ^
تا-سسسسؤوŸأو ة-فر-عŸأ دا-سصت-قا-ب ف--ل--كŸأ
ديدع نأاب  ،دي-لو يد-هŸأ Úسسا-ي ،ة-ئ-سشا-ن-لأ
ةيجولونكت رئاظح زا‚إاب ةقلعتŸأ عيراسشŸأ
ديق ايلاح دجأوتت نطولأ قطانم فلتÈ flع
.ةسسأردلأ

لمع ةرايز لÓخ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ ح-سضوأأو
نم أددع اهلÓخ دقفت فيطسس ةي’و ¤إأ هتداق
اهتاطاسشن ىلع علطأ و ة-ئ-سشا-ن-لأ تا-سسسسؤوŸأ
رئاظ◊أ هذه ثأد-ح-ت-سسأ““ نأا-ب ة-يرا-ك-ت-ب’أ
نم يتأاي ةمسصاعلأ رئأز÷أ جراخ ةيجولونكتلأ
ىلع دجأوتي راك-ت-ب’أ و عأد-بإ’أ نأأ ق-ل-ط-ن-م
نأأ ¤إأ أÒسشم ،““نطولأ قطانم عيمج ىوتسسم
و تانسضا◊أ ¤إأ ةفا-سضإ’ا-ب تأءا-سضف-لأ هذ-ه
‘ اقباسس زكرمتت تناك ةيجولونكتلأ زكأرŸأ
.ةمسصاعلأ رئأز÷أ
ثأدحتسسأ نإاف د-ي-لو يد-هŸأ Úسسا-ي بسسحو
Óبقتسسم مهاسسيسس ةيجولونكتلأ رئاظ◊أ هذه
ىلع مهع-ي-ج-سشت و با-ب-سشل-ل لاÛأ ح-ت-ف ‘
ةثيد◊أ تايجولونكتلأ لا‹ ‘ را-م-ث-ت-سس’أ
عقأولأ سضرأأ ىلع مهراكفأأ ةرولب و مهتقفأرمو
ةدئافل ةهجوŸأ تÓيهسستلأ ديدع نأاب أديفم
مايأ’أ لÓخ رونلأ ىÎسس ةئسشانلأ تاسسسسؤوŸأ
.ةمداقلأ ةليلقلأ
ةيرأزولأ هترئأد نأاب قايسسلأ سسفن ‘ حسضوأأو
ةدعاسسم لجأأ نم ا-سسا-سسأأ تئ-سشنأأ ة-بد-ت-نŸأ
ةفرعŸأ داسصتقاب متهŸأ و بوهوŸأ بابسشلأ
يرئأز÷أ بابسشلأ““ نأاب افيسضم ة-ما-ع ة-ف-سصب
ةبهوŸأ كلتÁ و ءاكذلأ نم Òثكلا-ب ى-ل-ح-ت-ي
تتبثأأ ةئسشانلأ تا-سسسسؤوŸأ د-يد-ع نأأ ل-ي-لد-ب
لÓخ نم اهÒغل اجذو‰ تحبسصأأو اهترأدج
““.ةيراكتب’أ اهعيراسشم
لوأ’أ ريزو-لأ ىد-ل بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ بسسحو
تا-سسسسؤوŸأو ة-فر-عŸأ دا-سصت-قا-ب ف--ل--كŸأ
اهب موقي يتلأ تأرايزلأ ةلسسلسس نإاف ةئسشانلأ

و بابسشلأ ء’ؤوه معد راطإأ ‘ جردنت““ تاي’ولل
عÓط’أ و ةئسشانلأ تاسسسسؤوŸأ ىلع فر-ع-ت-لأ
ايدبم ،““ةقطنم لكب ةيراكتب’أ عيراسشŸأ ىلع
نم هقيق– متي اÃ هرخف و هباجعإأ ةبسسانŸاب
معدو زيزعت ‘ تاسسسسؤوŸأ هذه سضعب فرط
.ينطولأ داسصتق’أ

هترايز لهتسسأ دق ديلو يدهŸأ Úسساي ناكو
ريوطتل ةئسشان ة-سسسسؤو-م د-ق-ف-ت-ب ة-ي’و-لأ ¤إأ
قرسش) ةملعلأ ةنيدÃ ›آ’أ مÓعإ’أ تاي‹رب
هذه لو-ح ا-حور-سش ى-ق-ل-ت ثي-ح ،(ف-ي-ط-سس
‘ ةركتبم ’ولح رفوت يتلأ ةئسشانلأ ةسسسسؤوŸأ

ى-ل-ع ا--سصي--سصخ ز--ك--تر--ت ة--ح--سصلأ لا‹
.يعانطسص’أ ءاكذلأو ةثيد◊أ تايجولونكتلأ
(فيطسس لامسش) ايسسيروأ’أ ةيدلبب ن-يا-ع ا-م-ك

flÈأ فسشأوكلأ عي-ن-سصت-ل أıÈمتي يتلأ ةي
ةينطولأو ةيو-ه÷أ و ة-ي-لÙأ قو-سسلأ ن-يو“
ينطولأ قودنسصلأ راطإأ ‘ اهثأدحتسسأ ” ،اهب
.ةلاطبلأ نع Úمأاتلل
لوأ’أ ريزو-لأ ىد-ل بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ ل-سصأوو
تا-سسسسؤوŸأو ة-فر-عŸأ دا-سصت-قا-ب ف--ل--كŸأ
ة‹رب ميلعت زكرم ةنياعÃ هترا-يز ة-ئ-سشا-ن-لأ
” (فيطسس برغ) ةيرسصق-لأ ي-ح-ب تو-بور-لأ
ة‹رب ميلعتب ى-ن-ع-ي9102 ةنسس هثأد-ح-ت-سسأ
توبورلل يŸاعلأ دا–’أ ىدل دمتعم توبورلأ
ةمسصاعب Òي-سست-لأو ةرا-ج-ت-ل-ل ›ود د-ه-ع-م و
.ةي’ولأ
هجوتلاب هترايز ديلو يدهŸأ Úسسا-ي م-ت-ت-خأو
تمظن ثيح نيدموب يرأوه ةفاقثلأ رأد ¤إأ
راكتب’أ لا‹ ‘ ةطسشان تاسسسسؤوم01 ›أوح
عم اعامتجأ دقعي نأأ لبق ،لاÛأ ‘ اسضرعم
عام-ت-سسÓ-ل ة-ئ-سشا-ن-لأ تا-سسسسؤوŸأ با-ح-سصأأ
ترو-ح“ ي-ت-لأو نأد-يŸأ ‘ م-ه-ت’ا-غ--سشن’
و ةيرأدإ’أ ليقأرعلأ عفر ةرورسض لوح اهبلغأأ
.ةيطأرقوÒبلأ

ح.ءايمل ^

لÓخ رونلإ ىÎسس ةئسشانلإ تاكرسشلل ةديدج تÓيهسست
ةمداقلإ مايألإ

 ةيجولونكتلا رئاظ◊ا زا‚إا عيراسشم
ةسساردلا ديق  تاي’ولا ‘

 بونجلإ يف اهطاسشن عيسسوتل ةحاتملإ ضصرفلإ ضسردت ةكرسشلإ

لزانتلا يفنت ””مويلورتب لاتنديسسكوأا ””
 رئازجلا يف  اهسصسصح نع

 تاقورحملا عاطق يف ةيولوأا تاذ ةيميظنت صصوسصن لامكتسس’ ةقرف دينجت :راطع ^
،يباهيسشلإ Òمسس ديسسلإ عم دعب نع يئرŸإ رسضاحتلإ ةينقت Èع ،راطع ديÛإ دبع ،ةقاطلإ ريزو ثدا–

Úب نواعتلإ زيزعت قافآإ لوح ،نسشيروبروك مويلوÎب لاتنديسسكوأإ اكيرفأل يذيفنتلإ ضسيئرلإ بئان
.تاقورÙإ لا‹ ‘ مويلوÎب لاتنديسسكوأإ ةكرسش و كإرطانوسس عم‹

ع-مÛ ما-ع--لأ ر--يدŸأ سسي--ئر--لأ حر--سص ^
لولج ديسسلأ ،““روبÒسس““ ةي-ئا-ن-يŸأ تا-مدÿأ
تاسسسسؤوŸأ ›وؤوسسم رمأأ عمÛأ نأأ  ،روسشاع
ةنجللأ لمع ليع-ف-ت ‘ عأر-سسإ’ا-ب ة-ي-ئا-ن-يŸأ
وأأ ةدسسافلأ عئاسضبلأ مييقتو دقف-ت-ب ة-ف-ل-كŸأ
تأءاسضف ىوتسسم ىلع ةليوط ةدŸ ةسسدكŸأ
.نيزختلأ
›وؤوسسم عيمج نم انبلط““ لوقي لوؤوسسŸأ دكأأو
ةنجللأ لمع ليعف-ت-ب ة-ي-ئا-ن-يŸأ تا-سسسسؤوŸأ
وأأ ةدسساف-لأ تا-جو-ت-نŸأ ة÷ا-عÃ ة-ف-ل-كŸأ
زيزعت دسصق ئنأوŸأ ىوتسسم ى-ل-ع ة-سسد-كŸأ
‘ ،““عئا-سضب-لأ ة÷ا-ع-م و ة-ب-قأر-م تأءأر-جأ
  .ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ ةلاكو هب سصخ ثيدح
و ةعباتم ةيلمع ناف هيلعو““ لوقي فاسضأأ امك
ىلع ةسسدكŸأ وأأ ةدرو-ت-سسŸأ ع-ل-سسلأ م-ي-ي-ق-ت
51 لك ةنجللأ اهب لفكتتسس نزاıأ ىوتسسم
كلذ نأأ احسضوم ““رهسشلأ ‘ ةرم لك سضوع اموي
ءانيŸأ تأءاسضفل يجيردتلأ ريرحتلاب حمسسيسس
. يراجتلأ طاسشنلأ لقرعت يتلأ تايوا◊أ نم
هجأوت يتلأ تا-يوا◊أ ةÌك لو-ح لأؤو-سس ن-عو
يتلأ ةنجل-لأ ل-خد-ت ن-م م-غر-لا-ب تا-بو-ع-سص
هنأأ لول-ج د-ي-سسلأ حر-سص0102 ة-ن-سس تسسسسأأ
ءأرجإ’ عسضخي عئاسضبلأ نيزخت نا-ف ا-ي-ئد-ب-م
نأأ Òغ ئنأوŸأ ىوتسسم ىلع اه-ت-ما-قأ دد-ح-ي
راسسم ةفرعم مدع و ة-بذا-ك-لأ تا-ح-ير-سصت-لأ
.Ìكأأ ةÎفلأ هذه ددÁ دروتسسŸأ جوتنŸأ
¤أ لوؤو-سسŸأ سسف-ن قر-ط-ت ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

ةعلسسلأ ‘ لسصفلل يئاسضقلأو يرأد’أ لطامتلأ
بايغ وأأ بذاكلأ حيرسصتلأ ببسسب رظتنت يتلأ
راسسم ديد– دعأوقو ÒياعŸأ عم ةقباطŸأ
هجأوت ةيواح لك ““ نأأ Óئاق حرسص امك .جوتنŸأ
ابلاغ و اينوناق و ايرأدأ افلم نمسضتت ليقأرع
Áهذ-ه د-سسك-ت تأءأر-ج’أ هذ--ه ل--طا“ دد
رهسشأ’ ةلتÙأ تاحاسسŸأ نأأ افسشاك ““عئاسضبلأ
،ئنأوملل نسس◊أ Òسسلأ Óعف لقرعت تأونسس لب
اننأ’ ةرŸأ ةقيق◊أ يه هذه فسسأÓل ““ افيسضم

نايحأ’أ سضعب ‘ ةدسساف عئاسضب انمامأ د‚
.““ةعفنم نود تاحاسسم لت– يهو
طاسشن فيثكت ةيمهأأ ان-ه ن-مو““ لو-ق-ي ع-با-تو
عئاسضبلأ مييق-تو د-ق-ف-ت-ب ة-ف-ل-كŸأ ة-ن-ج-ل-لأ
.““ ةليوط ةدŸ ةسسدكŸأ وأأ ةدسسافلأ
ا-ه-يد-ل ة-ن-ج-ل-لأ نا-ف ا-م-ئأد ه--لو--ق بسسحو
عئاسضبلأ هذ-ه Òسصم ‘ ل-سصف-لأ تا-ي-حÓ-سص
نم قئÓلأ لكسشلاب اهب حيرسصتلأ متي ⁄ يتلأ

ةفرعم ¤أ جا-ت– ي-ت-لأ وأأ درو-ت-سسŸأ فر-ط
وأأ أاسشنŸأ دلب قلعتي اميف اميسس’ جوتنŸأ راسسم
.Òياعملل اهتقباطم وأأ اهيعناسص
ىلع ةفنسصŸأ عئاسضبلأ عيمج““ نإأ ¤إأ راسشأأ امك
،““ًأدج ددfi ماظن قفو لقتن-ت ،ةر-ط-خ ا-ه-نأأ
.ةعفأر ةطسسأوب م-ت-ي م-ي-ل-سست-لأ نأأ ًا-ح-سضو-م
جتنŸاب حيرسصتلأ““ نأأ قايسسلأ تأذ ‘ فاسضأأو
درجÃ يئاق-ل-ت ل-ك-سشب م-ت-ي ه-ع-فر و Òطÿأ
¤إأ ةرسشابم ههيجوت لبق ءا-ن-يŸأ ¤إأ ه-لو-سصو
ةقفأرÃ متت ةيل-م-ع-لأ نأأ أد-كؤو-م ،““ي-ق-ل-تŸأ
نأأ اسضيأأ لولج ديسسلأ لاقو .ةينمأ’أ ةزهجأ’أ
ىمسست) ةسصاخ تأدعÃ ةزه‹ ئنأوŸأ سضعب
عئا-سضب-لأ ءا-ق-ب-ل ة-سصسصfl (را-ن-لأ ر-ئا-ظ-ح
نأأ ¤أ را-سشأ ا--م--ك.ةدودfi ةÎف--ل ةر--طÿأ
،ناكŸأ Úع ‘ متت عئاسضبلأ هذهب حيرسصتلأ““

هذ-ه-ل ة-سصا-خ ة÷ا-ع-م ءأر--جإأ م--ت--ي ثي--ح
لبق ةيئانيŸأ تأرقŸأ كلت لخأد تاجتنŸأ
لولج ديسسلأ دكأأو.““اهيملتسسم ¤إأ اهلاسسرإأ
.ران رئاظحب ةزه‹ ئنأوم ةعبرأأ دوجو ىلع
ةياجب ءانيم““ نم لكب ق-ل-ع-ت-ي ر-مأ’أ نأأ ر-كذو
ءانيم ¤إأ ةفاسضإ’اب نأرهو ءانيمو ةدكيكسسو
ح.ل ^.““فا÷أ ةبيور

رهسشلإ ‘ ةرم لك ضضوع اموي51 لك  ةسصتıإ ةنجللإ اهب لفكتتسس
تايوا◊ا ةيفسصتب ةيلاجعتسسا تاميلعت

ئناوŸاب ةسسدكŸا
 يراجتلا طاسشنلاب عفديسس ةدسسافلاو ةمكاŸÎا عئاسضبلا رير–: روسشاع لولج ^

 توÒب ثداح راركت يدافتل رئاز÷ا ‘ رانلا رئاظحب ةدوزم ئناوم ^

  انوروك ببسسب0202 وÚ 9191ب ةئاŸاب04 ـب تعجإرت تاقورÙإ تإرداسص
جد رايلم521 وحن تغلب ةينطولا ةقاطلا تاكرسش رئاسسخ :راطع

،راطع ديÛأ دبع ،ة-قا-ط-لأ ر-يزو ف-سشك ^
رئاسسخ نأ ،ةمسصاعلأ رئأز÷اب ءاعبرأ’أ سسمأ
رايلم521 وحن تغلب ةينطولأ ةقاطلأ تاكرسش
سسوÒف ا-نورو-ك ءا-بو تا-ي--عأد--ت بب--سسب جد
.(91-ديفوك)
‘ اهاقلأأ ةملك لÓخ ،راط-ع د-ي-سسلأ ح-سضوأأو
يذلأ ،ة’ولاب ةموك◊أ عامتجأ لاغسشأ حاتتفأ
،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر هسسأأرت
هجو ىلع طفنلأ قوسسو يŸاعلأ داسصتق’أ نأ
سضافخناب زيمتت ةبعسص ةÎفب رÁ سصوسصÿأ
ةياهن ذنم يŸاعلأ بلطلأ سضافخنأو راعسسأ’أ
راسشتنأ ببسسب ةيرا÷أ ةنسسلأ نم لوأ’أ يثÓثلأ
داسصتق’أ ىلع اب-ل-سس ر-ثأ ا‡91-ديفوك ءابو
.ينطولأ
ةلودلأ تأدئاع تعجأرت ،ريزولأ لوقي ،أذهبو
ي-سسأد-سسلأ لÓ-خ تا-قورÙأ تأردا-سص ن-م
9102 نم ةÎفلأ سسفنب ةنراقم0202 نم لوأ’أ
نأ ¤أ كلذ--ك أÒسشم ،ة--ئاŸا--ب04 ›أوح-ب
ةقاطلأ عاطق تاكرسش اهتلجسس يتلأ رئاسسÿأ
521 وحن-ب ترد-ق91-ديفوك تأÒثأا-ت بب-سسب
.جد رايلم

،راطع ديسسلأ بسسح ،لمأوعلأ هذه تدأأ دقو
ومنلأ ل-ظ ‘ ا-سصو-سصخ ،ع-سضو-لأ م-قا-ف-ت ¤أ
›أوحب ةقاطلأ ىلع يلخأدلأ بلطلأ ‘ Òبكلأ
.ايونسس ةئاŸاب7
نأ راطع ديسسلأ دكأ ،ةيعسضولأ هذه ةهجأوŸو
ةلمج Òسصقلأ ىدŸأ ىلع رطسس ةقاطلأ عاطق
سضفخ-ب ه-تأر-يد-ق-ت ة-ع-جأرÒ Ÿبأد-ت-لأ ن-م
ىلع ظاف◊أ عم Òيسستلأ تاقفن و رامثتسس’أ
.عيزوتلأ نامسض و ةقاطلأ جاتنأ ىوتسسم
رطسس ةقاطلأ عاطق نأ راطع ديسسلأ لاق امك
،ةموك◊أ جمانرب راطإأ ‘ ،سشاعنأ ةيجيتأÎسسأ
ة-يو-لوأ’أ تأذ رواÙأ ى-ل-ع ا-سسا-سسأأ مو--ق--ت
،ةيروهم÷أ سسيئر جمانر-ب ن-م ةا-حو-ت-سسŸأو
نع ةلقتسسم ةيومنت ةسسايسس ذيفنت ىلع زكترت
جاتنإأو درأوŸأ Úمثتو هيجوتو يطفنلأ عيرلأ
قلخو نطأوŸأ ةيهافر لجأ نم تاقورÙأ
.ةديدج تأورثو لمع سصرف
‘ ،ريزولأ بسسح ،ةيجيتأÎسس’أ هذه فدهتو

ليو“ ‘ ةمهاسسŸأ ¤أ ،تاقورÙأ لا‹
داسصتقأ ءاسشنإأ لÓخ ن-م ي-ن-طو-لأ دا-سصت-ق’أ
،ليوطلأ ىدŸأ ىلع تاقورÙأ نع لقتسسم

ةلسصأوم ىلع زكتÎف  ،ةقاطلأ لا‹ ‘ امأ
عم ،ةقاط-لأ جا-ت-نإا-ب ة-سصاÿأ تأرا-م-ث-ت-سس’أ
ةطسشنأ’أ طبرل ،تايولوأ’أ ديد– ىلع زيكÎلأ
اسصوسصخ ،لمعلأ بسصانمو ةوÌلل ةثدحتسسŸأ
ط-بر Èع ي-عا-ن-سصلأو ي-حÓ-ف-لأ عا-ط--ق--لأ
قطانŸأ نيرمثتسسŸأو ةيعأرز-لأ تا-حا-سسŸأ
.لظلأ قطانم أذكو ةيعانسصلأ
ريزولأ بلط ،ريزولأ ةلخأدم ىلع هبيقعت ‘و
Úب لسصأوتلأ ةرورسضب ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ
للÿأ حÓسصإ’““ ةيلÙأ تاطلسسلأو ةموك◊أ

نم ““ةينأديŸأ ليقأرعلأ ةحأزإأو ق-ي-سسن-ت-لأ ‘
لاسصيإأ اسصوسصخ ةذختŸأ تأرأرقلأ ذيفنت لجأأ
و ةي-ف-ير-لأ ق-طا-نŸأ ¤أ زا-غ-لأ و ءا-بر-ه-ك-لأ
.ةيعأرزلأ
لك““ نأ ،دأر-ج د-ي-سسلأ لا-ق ،دد-سصلأ أذ-ه ‘و
ةيعا-ن-سصلأو ة-ي-عأرز-لأو ة-ي-ف-ير-لأ ق-طا-نŸأ
ة-لو-سصو-م نو-ك-ت نأ بج-ي ل-ظ-لأ ق-طا-ن--مو
ةنسسلأ ةياهن لبق ها-يŸأو زا-غ-لأو ءا-بر-ه-ك-لا-ب
ةيلÙأ ةيمنتلأ ةلج-ع-ب ع-فد-ي-سس ا-م ة-يرا÷أ
.““ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع ةيداسصتق’أو

إا.ق ^

 ينطولإ جاتنإلإ نم ةئاŸاب51 ¤إإÚ 01ب ام لثÁ هنأإ لاق
ةقاطلا ريذبت ةميق ر’ود رايلم8,1 ـب ،ليمرب نويلم54

 لبقملا ماعلا ةياهن عيمم زاغ ىلا ةرايسس فلا002 دوقو لوحيسس عاطقلا ^
تاقاطلأو يوقا-ط-لأ لا-ق-ت-ن’أ ر-يزو د-كأأ ^
ءاعبرأ’أ سسمأ ،روتيسش نيدلأ سسمسش  ،ةددجتŸأ
‘ ةقاطلأ ريذبت ةبسسن نأأ ،ةمسصاعلأ رئأز÷اب
›امجأ نم ةئاŸاب51وÚ 01ب حوأÎت دÓبلأ
ةرورسض سضرفي ام وهو ،اينطو هجاتنأ متي ام
.ةيوقاطلأ ةيلاعفلأ جمأرب زا‚أ ‘ عيرسستلأ
‘ اهاقلأأ ةملك لÓخ ،روتيسش ديسسلأ حسضوأأو
هسسأأرت يذلأ ة’ولاب ةموك◊أ عامت-جأ حا-ت-ت-فأ
هذه نأأ ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر
يأ ،ايونسس نط نويلم6،5 ›أوح لث“ ةبسسنلأ
رايلم8,1 لداعي ام وهو ،ليمر-ب نو-ي-ل-م54
ر’ود04 ـب ط-ف-ن ر-ع-سس با--سست--حا--ب ر’ود
عاطقلأ قيرط ة-قرو نا-ف ،ه-ي-ل-عو .ل-ي-مÈل-ل
ةقاطلأ داسصتقأ ىلع ي-سسي-ئر ل-ك-سشب ز-ك-تر-ت
ركذ يذلأ ،ريزولأ بسسح ،ةيوقاطلأ ةيلاعفلأو

¤إأ يمري رطسسŸأ فدهلأ ناب راطإ’أ أذه ‘
يسسمسش زاهج ف-لأأ001 ماع نوسضغب بي-كر-ت
هدحول لثÁ يذلأ لاÛأ وهو ءاŸأ Úخسستل
.ةيوقاطلأ ةيلاعفلأ نم ةئاŸاب04

قفأÎي نأأ بجي فدهلأ أذه ديسسŒ نأ Òغ
ةطسشنأ أذكو ايلfi ةزهجأ’أ هذه ةعانسص معدب
.روتيسش ديسسلأ فيسضي ،اهبيكرت
مقطأ’ ةيلÙأ ةعانسصلأ معد اسضيأ Úعتي امك

،عيمŸأ زاغلأ دوقو ماظن ¤إأ تأرايسسلأ ليو–
ىلع لمعي عاطقلأ ناب دكأ يذلأ ،ريزولأ بسسح
ماعلأ ةياهن نوسضغ-ب ةرا-ي-سس ف-لأ002 ل-يو–

.ماظنلأ أذه ¤إأ لبقŸأ
ريزولأ ددسش ،ريزولأ ةلخأدم ىلع هبيقعت ‘و
‘ ةيسسمسشلأ ةقاطلأ جمأرب ةيمهأ ىلع لو’أ
ةرورسض ىلع أدكؤو-م ،ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م ة-ي-م-ن-ت
ةيؤورلأو ةلجعتسسŸأ تاي-جا◊أ Úب ق-ي-فو-ت-لأ
دم’أ ىلع يوقا-ط-لأ لا-ق-ت-ن’ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
إا.ق ^ .ليوطلأ

ةحايسسلإ لا‹ ‘ ةيئانثلإ تاقÓعلإ مييقت راطإإ ‘
 اندÓب ‘ ةحايسسلا ريوطتل يتاراما يرئازج لمع جمانرب

ة-عا-ن-سصلأو ة-حا-ي--سسلأ ر--يزو ىر--جأأ     ^
دمfi ديسسلأ ،يلئاعلأ لمع-لأو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لأ
عم يئرŸأ رسضاحتلأ ةينقتب ةلباقم ،وديمح
،رئأز÷اب ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرام’أ Òفسس
نايب بسسح ،ي-ل-ع لآأ عا-ب-سس ف-ي-سس ف-سسو-ي
.ةحايسسلأ ةرأزول
هذ-ه-ب أÈع Úفر-ط-لأ نأ نا-ي-ب--لأ ح--سضوأ و
ةيئانثلأ تاقÓعلاب امهزأزتعأ““ نع ةبسسانŸأ

و تاموقŸأ انمث امك نيد-ل-ب-لأ ع-مŒ ي-ت-لأ
.““نأدلبلأ اهب رخزي يتلأ ةيحايسسلأ تأردقلأ
تاقÓعلأ مييق-ت-ب ءا-ق-ل-لأ أذ-ه ح-م-سس ا-م-ك
¤أ قرطتلأ و ةحاي-سسلأ لا‹ ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-لأ
هذه زيزعت-ب ة-ل-ي-ف-ك-لأ ل-ئا-سسو-لأ و ل-ب-سسلأ
لÓخ نم أديدج اعفد اهئاطعأو تاقÓعلأ

نيدلبلأ Úب ةمŸÈأ مهافتلأ ةركذم Úي–
قلعتي امي-ف ا-م-ي-سس’ ي-حا-ي-سسلأ لاÛأ ‘

Ãو يقدنفلأ و يحاي-سسلأ را-م-ث-ت-سس’أ لا-ج
ة-عا-ن-سصلأ ت’ا‹ ل-م-سشت-ل ا-م-ه-ع-ي-سسو--ت
ىلع نيدكؤوم يلئاعلأ لم-ع-لأ و ة-يد-ي-ل-ق-ت-لأ
ىوحف ديسسŒ لمع جما-نر-ب ةرو-ل-ب ة-ي-م-هأ
.لاج’أ برقأ ‘ ةركذŸأ
ةرورسض ىلع نافرطلأ دكأ ءاقللأ ماتخ ‘و
ةكأرسش ءانب دسصق نواعت-لأ تا-قÓ-ع ز-يز-ع-ت
ح.ل ^ .نيدلبلأ ىلع ةدئافلاب دوعت
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قÓ-طإ’ ة-ي-ن-عŸأ تا-ه÷أ د-ع-ت-سست و ^
ةيئانثتسسأ فورظ ‘ فايط-سصإ’أ م-سسو-م
ةيروهم÷أ ة’و دمع ثي-ح ةدو-ه-ع-م Òغ
عم قيسسنتلاب Òبأدتلأ نم ةلمج دامتع’
عدرل ي-ن-طو-لأ كرّد-لأ و ن-م’أ ح-لا-سصم
فوقولأ عم Úفاط-سصŸأ ن-م Úف-لاıأ

ة-حو-م-سسŸأ ئ-طأو-سشلأ ة-يز-ها-ج ى-ل-ع
.ةيموك◊أ تاميلعتلل اقيبطت ةحابّسسلل

عنم و ةمسصاعلاب ئطاسش55 حتف
اتاب اعنم ةفيلأ’إ تانإؤيحلإ

تاميلعتل أذيفنت ةفرسش ح-لا-سصم تّرر-ق
ةعزوتم ئطاسش55 حتف ةيروهم÷أ سسيئر

تب-سسلأ مو-ي ة-ي-ل-حا-سسلأ تا-يد-ل-ب-لأ Èع
نم ةياقولأ و ةيام◊أ Òبأدت قفو لبقŸأ
ـل يلك رسضح لباقم انوروك سسوÒف راسشتنأ

ئطأوسش8 ـل تقؤو-م ر-سضح و ئ-طأو-سش6
اهسشيعت يتلأ ةيحسصلأ فورظلل اعبت ىرخأأ
.اهيتنا‹ نامسض عم دÓبلأ

نم ةررقŸأ ةيئاقولأ Òبأد-ت-ل-ل ا-ع-ب-ت و
ةقل-ع-تŸأ ¤وأ’أ ةرأزو-لأ ح-لا-سصم فر-ط

ئطأوسشلل بقأرŸأو يجيردت-لأ ح-ت-ف-لا-ب
مرا---سصلأ د---ي---ق---ت----لأ ل----ظ ‘ كلذو
ة-ط-ب-ترŸأ ة-ي-ح-سصلأ ت’و-كو--توÈلا--ب
سسوÒف راسشتنإأ نم ة-يا-م◊أو ة-يا-قو-لا-ب
فسسوي رئأز÷أ ةي’و ›أو يهني ،انوروك
تانطأومو ينطأوم ةفاك ملع ¤إأ ةفرسش
ئطأوسشلأ حتف ةداعإأ رّرقت هنأأ ،ةمسصاعلأ
ىلع ةدجأو-تŸأ ة-حا-ب-سسل-ل ة-حو-م-سسŸأ

نم أءأدتبإأ ،رئأز÷أ ةي’و ميلقإأ ىوتسسم
Òبأدتو طورسش قفو ،0202 توأأ51 خيرات

ةحابسسلأ تامامح ءانثتسساب ةيئاقو ةيحسص
تناك ءأوسس ىرخأ’أ ة-حا-ب-سسلأ سضأو-حأأو
ىرخأ’أ تأءاسضفلأ ‘ وأأ قدا-ن-ف-لأ ل-خأد
.كلذل ةسصسصıأ
ةيريدم و يحايسسلأ نأويد ريراقتل اعبت و
ئطاسش55 ›أوح دد-ح د-ق-ف ة-حا-ي-سسلأ

ةفاك ىلع رفوتي يذلأ و ةحابسسلل حومسسم
و ةيئا-قو-لأ تأءأر-جإÓ-ل ا-ع-ب-ت طور-سشلأ
داعبتسس’أ ” اميف اهيف مكحتلأ نكمŸأ
6 ـل يل-ك ءا-غ-لأ و ئ-طأو-سش8 ـل ت-قؤو-Ÿأ
.اهتينا‹ عم ىرخأأ

عابتأ ىلع ةسصتıأ تاه÷أ تمدقأأ و
لاب-ق-ت-سس’ ي-مأز-لإأ ي-ح-سص لو-كو-تور-ب
عانقلأ عسضو ةيمأزلإأ ا-ه-ن-م Úفا-ط-سصŸأ
يد-سس÷أ د-عا-ب-ت-لأ مأÎحإأ  ع-م ي-قأو-لأ

Ãم ةفاسسÎ و لقأ’أ ىلع (م5.1) فسصنو
Òكذت-لأ ن-م-سضت-ت تا-ق-سصل-م ع-سضو أذ-ك
ىوتسسم ىلع ةي-ح-سصلأ ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت-ب
بناج ¤إأ ئطأوسشلأ ¤إأ لو-خد-لأ طا-ق-ن
و تأرايسسلأ نكرل ةبسسانم نكامأأ م-ي-ظ-ن-ت
لب-ق Úفا-ط-سصŸأ ةرأر-ح ة-جرد سسا-ي-ق
ةزهجأأ قيرط نع ئطأوسشلأ ¤إأ لوخدلأ
ةيام◊أ رسصانع لبق نم ةيرأر◊أ سسايقلأ
سصfl ق-يدا-ن-سص Òفو-ت ع-م ة-ي-ندŸأ ةسص-ّ
وأأ تأزا-ّف-ق-لأو ة-ع-ن-قأ’أ ن-م سصل-خ-ّت-ل-ل
ت– ا-ه-ع-سضوو ة-ل-م-ع-ت-سسŸأ ل-يدا-نŸأ
 .ÚفاطسصŸأ فرسصت

ىلع ÚفرسشŸأ ة-ي’و-لأ ›أو رّذ-ح-ي و
لاثتمإ’أ مدع ئ-طأو-سشلأ Òي-سست ة-ي-ل-م-ع
¤إأ يدؤوي ةيحسصلأو ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-ل-ل
ةيراسس تاميظ-ن-ت-لأو Úنأو-ق-لأ ق-ي-ب-ط-ت
ئطاسشلل يروفلأ قلغلأ اهيف اÃ لوعفŸأ
.ينعŸأ

ىلع ””رجفلأ”” زو– يذلأ نايبلأ دكأأ و

ع-ي-م÷ ÊاÛأ لو-خد-لأ ه-ن-م ة--خ--سسن
ئ-طأو-سش ل-ك ىو-ت-سسم ى-ل-ع Úن--طأوŸأ
يسسأركلأو ت’واطلأ ع-سضو ع-نÁ ة-ي’و-لأ

ةيراŒ سضأرغأ’ ئطاسشلأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ةيرح-ب-لأ تأد-عŸأ ف-قأو-م دد– ثي-ح
ئطا-سشلأ ي-ت-فا-ح ى-ل-ع د-ي-سصلأ قرأوزو
نكا-مأ’ا-ب ا-ه-ف-ي-قو-ت ا-تا-ب ا-ع-ن-م ع-نÁو
دجأوت عنمو .Úفا-ط-سصم-ل-ل ة-سصسصıأ
ئطأوسشلأ ىوتسسم ىلع ةفيلأ’أ تانأوي◊أ
م-سسو-م لÓ-خ ة-حا-ب-سسل-ل ة-حو--م--سسŸأ
تا-نأو-ي◊أ ءا-ن-ث-ت-سسا--ب فا--ي--ط--سصإ’أ
‘ نمأ’أ حلاسصم فرط نم ة-ل-م-ع-ت-سسŸأ
عنŸأ عم ماعلأ ماظنلأ ىلع ظاف◊أ راطإأ
ءاŸأ ى-ل-ع ق-ل-حز-ّت-لأ ة-سسرا-مŸ تا-ب-لأ
كرfi تأذ ةيرحبلأ تأّدعŸأ لامعتسساب

رحبلأ ئطا-سش ن-م Îم001 ةفاسسم ىل-ع
.ةحابسسلل سصسصıأ

نيعزؤم سسرح نؤع003 نم رثكأإ
  ةبانع ئطإؤسش ىلع

ةي’و ‘ ةيندŸأ ةيام◊أ ةيريدم ترسشاب
م-سسوÃ سصا-خ ل-م-ع ج-ما-نر-ب ،ة-با-ن--ع
ةيرا÷أ ةنسسلأ أرخأاتم أأدب يذلأ فيسصلأ
ىلع ترثأأ يت-لأ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-سسب
ئطأوسشلأ ولخ ›اتلابو ةبانع رأوز دأدعأأ
رج◊أ تأءأرجإأ ءأرج اهيداترم نم ايبسسن
  .ةعبتŸأ ةيئاقولأ ميلاعتلأ يقابو ›زنŸأ
ئطأوسشلأ سسأرح نم نوع663 وحن أأدبيو
ةيأدب عم مهطاسشن ،ةيندم ةيامح نوع66و
نيأأ ،مداق-لأ عو-ب-سسأ’أ ةÒخأ’أ هذ-ه ح-ت-ف
يتلأ ئطأوسشلأ فلتfl ىلع نوعزو-ت-ي-سس

ح-لا-سصل ة-ي-ئ’و-لأ تا-ط-ل--سسلأ ا--هدد–
نم ةياقولأ ميلاعت مأÎحأ عم ÚنطأوŸأ
يتلأو اهيل-ع سصو-سصنŸأ91 ديفو-ك ءا-بو

لبق نم ةعباتمو ة-ن-يا-ع-م لfi نو-ك-ت-سس
كردلأ رسصانع أذ-كو ة-طر-سشلأ ر-سصا-ن-ع
فلتfl مأÎحأ سضرف لجأأ نم ،ينطولأ
عا-جÎسس’ ا-هذا-خ-تأ Â ي-ت-لأ طور-سشلأ
نكا-مأأ أذ-كو ة-حا-ب-سسلأ ئ-طأو-سش طا-سشن
ءأدتراب ةقلعتŸأ و مامجتسس’أ و ةيلسستلأ
تافاسسم مأÎحأ ،ايرابجأ يقأولأ عا-ن-ق-لأ
مأدختسساب ديقتلأ و ،يد-سس÷أ د-عا-ب-ت-لأ
تأرايسسلأ نكر نكامأأ ميظنت عم تامقعŸأ
ةرأرح ةجرد سسايق ةز-ه-جأأ مأد-خ-ت-سسأ و
نم سصلختلل تايواح Òفوتو ÚفاطسصŸأ
ردŒ ،ةمدختسسŸأ تأزافقلأ و ة-ع-ن-قأ’أ
ةلوهسسلاب نوكت نل ة-ي-ل-م-ع-لأ نأأ ةرا-سشإ’أ
نأأ Òغ عسضولأ ‘ مكحتلأ نم نكمتسس يتلأ
ديزŸأ ليجسست ‘ اببسس  نوكي رسشؤوم يأأ

ا-ه-ل Êو-ن÷أ عا-ف-تر’أ و تا-با-سصإ’أ ن-م
هذ-ه ق-ل-غ ةدا-عإأ ‘ ا-ب--ب--سس نو--ك--ي--سس
،›أو-ت-لأ ى-ل-ع ئ-طأو-سشلأ و تا-حا-سسŸأ

كرت ” ثيح ،ةموك◊أ تاميلعت  بسسح
ذاخت’ ةيئ’ولأ تا-ط-ل-سسلأ ما-مأأ لاÛأ

  .بسسانŸأ اهتقو ‘ تأرأرقلأ هذه لثم
Œميقعتو ةفاظن ة-ل-م-ح نأأ ،ةرا-سشإ’أ رد

ةبا-ن-ع ئ-طأو-سش ا-ه-ل تع-سضخ د-ق تنا-ك
تنسش ثي-ح ا-ه-ل ة-يذاÙأ تا-حا-سسŸأو
ةيلاتتم تÓمح ةفيظ-ن ة-با-ن-ع ة-سسسسؤو-م
ن-م ما-كر-لأ و ة-ما-م-ق-لأ تا-ي-م-ك ع-فر-ل
ةي-ه-ي-ب-ن-ت تا-ق-سصل-م ع-سضوو ئ-طأو-سشلأ
دسض ةيئاقولأ ميلاعتلاب د-ي-ق-ت-لأ ةرور-سضل
ذنم ةباسصإأ006 نم Ìكأأ لجسس91 ديفوك
عافترأ ىلع ديكأا-ت-لأ ع-م طرا-ف-لأ سسرا-م
ةنهأرŸأ ن-كÁ ’ ي-ت-لأ ءا-ف-سشلأ ت’ا-ح
ايقيقح أرطخ سضرŸأ ءاقب لسض ‘ اهيلع
 .نطأوŸأ ةحسص ىلع

ع ةبيهو/ر ح ^

ةسسبتب تايدلب6 ‘ ›زنŸا رج◊ا تيقاوم ليدعت

نيفلاخملإ عدر و ئطإؤسشلإ رييسستل كردلإ و نمأ’إ

طسسو لبقŸا تبسسلا فايطسصإ’ا مسسوم قÓطنا
ةيلحاسسلا تاي’ولاب ةيئانثتسسا فورظ

اهيف ةفيلأ’ا تاناوي◊ا عنم و ةمسصاعلاب ةحابسسلل حومسسم ئطاسش55 ̂°
مراسص يحسص لوكوتورب طسسو ةبانع ئطاوسش Òيسستل سسرح نوع°003 ^

سضح-ي اهحتفل ةماعلإ قئإد◊إ و تاهزتنŸإ و ةحابسسلل ةحؤ-م-سسŸإ ئ-طإؤ-سشلإ ة-يرؤ-ه-م÷إ ة’و ة-فا-ك ر-ّ
مسسؤم ذاقنإ’ يحسص لؤكؤتورب دامت-عإ لÓ-خ ن-م ة-يرؤ-ه-م÷إ سسي-ئر رإر-ق-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت ل-ب-قŸإ تب-سسلإ
›إو ررق ثيح ةّسصاخ رئإز÷إ و ةماع ⁄اعلإ اهب رÁ يتلإ ةيحسصلإ ةمزأ’إ تايعإدت لظ ‘ فايطسصإ’إ
ىلع ةبانع ›إو دمع اميف رخآإ ئطاسش21 ›إؤ◊ يلك و يئزج Úب رسضح لباقم ئطاسش55 حتف ةمسصاعلإ

نم ةياقؤلإ دعإؤق ديسسŒ ىدم ىلع فؤقؤلل كرّدلإ و نم’إ حلاسصم لمع جراخ سسرح نؤعÒ 003فؤت
...ÚفاطسصŸإ لبق

تاعطاقŸإ Èع ل71fi قلغ عم
ةمسصاعلاب لfi فلأا31 نم ديزأا طاسشن قيلعت

ةفّل-كŸأ ة-ط-ل-تıأ ة-ن-ج-ل-لأ تما-ق ^
Ãأ راجتلأ عدرو ةبقأرıفلاÚ ’تأءأرجإ

ا-نورو-ك سسوÒف ي-سشف-ت د--سض ة--يا--قو--لأ
قيلعتب ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب د-ج-ت-سسŸأ
71 قلغ و لfi فلأأ31 نم ديزأأ طاسشن
تا-ع-طا-قŸأ ف-ل-تÈ flع يد-ل-ب قو--سس
. ةيلمعلأ قÓطنأ ذنم ةيرأدإ’أ
يّذلأ و  رئأز÷أ ةي’و نع نايب حسضوأأ و

نمسضتي هنم ةخ-سسن ى-ل-ع ””ر-ج-ف-لأ”” زو–
ة-ن-ج-ل-ل ة-ي-نأد-يŸأ تا-جرÿأ ة-ل-ي-سصح

لاثتم’أ ىدم ةبقأرÃ ةفلكŸأ ةطلتıأ
،91-ديفوك ءابو يسشفت نم ةياقولأ Òبأدتل

ل74031fi قلغو طاسشن ق-ي-ل-ع-ت ” ه-نأ
ةدجأوتŸأ ةيراجتلأ تÙÓأ باسست-حا-ب
.قأوسسأ’أو ةيراجتلأ زكأرŸأ لخأد
و يراŒ ل3325fi طاسشن قيلعت ” امك

زكرم23 طاسشن قيلعت و يدلب قوسس71 قلغ
Œيرا.

قيلعت رأرقل ةبسسنلاب ةليسصح Èكأأ تلجسسو
ةعطاقŸاب ةيراجتلأ تÓّح-م-ل-ل طا-سشن-لأ
قيلعت تفرع يتلأ ءاسضيبلأ رأدلأ ةيرأدإ’أ
ق-ل-غ ¤إأ ة-فا-سضإ’ا-ب ل6743fi طا-سشن
يراŒ زكرم طاسشن قيلعت و Úيدلب Úقوسس
. دحأو

،ةنجللأ تأذ تردسصأأ ةÎفلأ سسفن لÓخو
592 طاسشن قيلعت تأرأرق ،نايبلأ فيسضي

fiاب  لŸسسيأر دأرم  رئب ةيرأدإ’أ ةعطاق
.اسضيأ Úيدلب Úقوسس قيلعت تفرع يتلأ و

Êامثو يراŒ ل18fi طاسشن قلع Úح ‘
.ةدلأرز ةعطاقÃ ةيراŒ زكأرم
تأذ ف-ي-سضي ،يأد Úسسح ة-ع-طا-قÃ ا--مأأ
طاسشن قيلعت ةنجللأ تررق دقف ،ردسصŸأ

631fiل Œقوسس قلغو يراÚ يدلبÚ، ‘
741 قح ‘ تأرأرقلأ سسفن تردسصأأ Úح

fiل Ãقأوسسأ3 قلغ عم ةيرأردلأ ةعطاق
ل291fi أذكو ÚيراŒ نيزكرم و ةيدلب

قلغو ةتوتلأ رئب ةعطاقم ىوتسسم ىلع رخآأ
.اهب يدلب قوسس
يراŒ ل152fi طاسشن قيلعت كلذك ”و
ةيراŒ زكأرم3 و ةيدل-ب قأو-سسأ3 قلغو

Ãيديسس ةعطاق fiقلغ لجسس اميف ، دم
32fiدحأو يدلب قوسس قلغ و ل Ãةعطاق
. هللأ دبع يديسس
” دقف يقأÈل ةيرأدإ’أ ة-ع-طا-قŸا-ب ا-مأ
ك-لذو يرا-Œ ل-661fi طاسشن قي-ل-ع-ت

نم ةيا-قو-لأ تأءأر-جإا-ب را-ج-ت-لأ لÓ-خإ’
.انوروك ءابو يسشفت

ر ح ^

تا-عا-م÷أو ة-ي-ل--خأد--لأ ةرأزو تف--سشك
مويلأ ،ة-ي-نأر-م-ع-لأ ة-ئ-ي-ه-ت-لأو ة-ي-لÙأ
ر-ج◊أ تي-قأو-م ل-يد-ع-ت ن-ع ،ءا-ع-برأ’أ
نم حبسصتل ،ةسسبت ةي’وب يئز÷أ ›زنŸأ
ةعاسسلأ ة-يا-غ ¤إأ ًءا-سسم00:02 ةعا-سسلأ

نم ءأدتبأ ا-مو-ي51 ةدŸ اًحا-ب-سص00:50
.مويلأ
ىلع زو– ةي-ل-خأد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب دا-فأأو
يه تايدلب6 سسÁ ءأرجإ’أ ّنأاب هنم ةخسسن
ةزنولأ ،رتاعلأ رئب ،ةلقعلأ ،ةعيرسشلأ ،ةسسبت
رج◊أ أذه نع مجني ا-م-ك،””تا-ن-يو-ع-لأو
ماتلأ فيقوتلأ -نايب-لأ ف-ي-سضي- ي-ئز÷أ
ةيداسصت-ق’أو ة-يرا-ج-ت-لأ ة-ط-سشنأ’أ ل-ك-ل
ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ة-ي-عا-م-ت-ج’أو
.تأرايسسلأو نيرفاسسŸأ لقن

م ق
LRAS ةسسسسؤؤمل تإرإذعإإ

BRTTEعيراسشمل ةزجنملإ
سسإدرمؤب ةي’ؤب

‘ لاغسشأ’أ ةÒتوب عفّدلأ ىلع اهنم اسصرح
أرخأات تّلجسس يتلأ ، ةقلطنŸأ عيراسشŸأ

تا--سسسسؤو--م ل---طا“ بب---سسب زا‚إ’أ ‘
Úسسحتل ةينطولأ ةلاكولأ تهّجو ،زا‚إ’أ

ة-سسسسؤوŸ تأرأذ-عإأ ،هر-يو-ط-تو ن-ك--سسلأ
BRTTE LRASزا‚أ ¤وتت يت-لأ
884 :ي-ه سسأدر-مو-ب ة-ي’و ‘ ع-يرا--سشم
ةدحو885 و219 ،يدامحب ةينكسس ةدحو
ةينكسس ةدحو214 و ،ىسسوم د’وأاب ةينكسس
.ةنسشÿأ سسيمخب
نكسسلأ Úسسحتل ةينطولأ ةلاكولأ ترذعأأ و
ع-يرا-سشŸأ زا‚أ ة--سسسسؤو--م هر--يو--ط--تو
ع-ي-م-ج ا-هذا-خ-تأ ل-جأأ ن--م ،ةرو--كذŸأ
ةداعإ’ ةيرور-سضلأ و ة-مزÓّ-لأ تأءأر-جإ’أ
عم ،تاسشرولأ لاغسشأ’ يلع-ف-لأ قÓ-ط-ن’أ
و ةيرسشب-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ ع-ي-م-ج Òخ-سست
ططı اق-ف و ة-سشرو-لأ ن-يو“و ة-يداŸأ
.لاغسشأ’أ ذيفنت
،رأذع’أ أذه لÓخ نم ةلاكولأ تمزلأأ و
عسضوبBRTTE LRAS ةسسسسؤو-م
،ÚمئŸÓأ طيطختلأ و ميظ-ن-ت-لأ تا-ي-لآأ
رخّأا-ت-لأ كرأد-ت و سصئا-ق-ن-لأ ح-ي-ح-سصت-ل
.لاغسشأ’أ مدقت ‘ لّجسسŸأ
لجأ’ مايأأ ةينامث زا‚’أ ةسسسسؤوم تلهمأأ و
ذختتسس ّ’إأ و ،رأذعإ’أ تايسضتق-م ذ-ي-ف-ن-ت
ةي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ ع-ي-م-ج ة-لا-كو-لأ
.ةمزÓّلأ

م ق ^

 راجسش’ا نم راتكه0061 نم ديزأا قاÎحا
فيطسسب تاتابنلا و

نأاب فيطسس ةي’وب تاباغلأ ظفاfi دكأأ ^
أراتكه0061 قرح ‘ تببسست دق نأÒنلأ

نكامأ’أ و لاب÷اب ةعقأولأ تاحاسسŸأ نم
تاباغ نم رات-ك-ه584 اهنم ،ةع-ف-ترŸأ
طولبلأ راجسشأأ نم راتكه263 و، ربونسصلأ
نم ديزأأ بناج ¤أ  ،ةفلتıأ تاتابنلأ و
. سشئاسش◊أ نم راتكه003
ةرجسش ف-لأأ52 رئا-سسÿأ هذ-ه تف-ل-خ و
و ،ةرمثŸأ راجسشأ’أ نم فلأ02 و، نوتيز

هذه دا-م-خإ’ تÓ-خد-ت-لأ دد-ع غ-ل-ب د-ق
ظفاfi فسشك امك ، Óخدت061 قئأر◊أ
نأاب فيطسس ةي’و ىوتسسم ى-ل-ع تا-با-غ-لأ

ديدج يسسيسس– و يوعوت جمانرب كانه
ق-طا-نŸأ ةد-ئا-ف-ل ما-يأ’أ هذ-ه ق-ل-ط-ن--ي
ة-ي-با-غ-لأ تا-حا--سسŸأ تأذ و ةرر--سضتŸأ
Úن-طأوŸأ سسي-سس– و ة-ي-عو-ت فد--ه--ب،
‘ ببسست يتلأ تايكولسسلأ سضع-ب بن-ج-ت-ب
ل ىسسيع ^ . قئأر◊أ بوسشن

تÓئاعلل تادعاسسŸا نم ةيناث ةنحسش لاسسرا
ةليÃ لازلزلا نم ةررسضتŸا

ةنحسش ،سسمأأ لوأأ، فيطسس ةي’و تلسسرأأ ^
تÓ-ئا-ع-لأ ¤إأ تأد-عا-سسŸأ ن-م ة-ي-نا--ث
تلجسس يتلأ ةيسضرأ’أ ةزهلأ نم ةررسضتŸأ

لثمتت و ،ةليم ةي’وب ةيسضاŸأ مايأ’أ لÓخ
002 و ةيناط-ب-ب0002  ‘ ة-ن-ح-سشلأ هذ-ه
تناك و فيطسس ةي’و نأ ملعلأ عم، ةميخ

نم ¤و’أ ة-ن-ح-سشلأ لا-سسرأ ‘ ة-قا-ب-سسلأ
مويلأ لÓخ ةل-ي-م ة-ي’و ¤أ تأد-عا-سسŸأ

¤و’أ ةنحسشلأ تلث“ و، لأزلزلل ›أوŸأ
¤أ ةفاسضإأ ةيناطب0001 و ةميخ001 ‘

ةيسساسسأ’أ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم درط0001
.نيررسضتŸأ ةاناعم نم فيفختلل
ام نماسضتلأ راطأ ‘ ةيلمعلأ هذه جردنت و
ريزو  تامي-ل-ع-ت-ل أذ-ي-ف-ن-ت و ة-ي’و-لأ Úب
ةئيهتلأ و ةيلÙأ تاعام÷أ و ةيلخأدلأ
ل ىسسيع ^ .ةينأرمعلأ
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 ةباصصإلأ ببصسب لاطع باغ امنيب فيطصس قافو
...تاحرفو روليد ،Êاميلشس

‘ ةيبرعلا ةركلا ءارفشس
 يشسنرفلا يرودلا

ةمزأأ ببشسب ةياغلل يئا-ن-ث-ت-شسأ م-شسو-م ‘ ^
يرودلأ ةلوط-ب ترا-شس ،ا-نورو-ك سسوÒف
تايرودلل سسكاعم هاŒأ ‘ ،يشسنرفلأ
رأر-ق-بو ،ىÈك-لأ سسمÿأ ة-ي-بوروأ’أ

‘1 غيللأ ءاغلإاب رمأأ ردشص ،يموكح
ةحئاج ببشسب يشضاŸأ ل-ير-فأأ03
لود-ج دا-م-ت-عأ ع--م ،ا--نورو--ك
ةلوج82 رورم دعب ةلوطبلأ

،ةقباشسŸأ ن-م ط-ق-ف
مدعو ةحئا÷أ م-غرو
نأأ ’إأ ،مشسوŸأ لامتكأ

،ةيبرعلأ ةركلأ ءأرفشس
،ريرقتلأ أذه هشضرعتشسي ،ر-ثؤو-م ل-ك-ششب أور-شضح
ماعلأ فيشص ةيقيرفأ’أ ·أ’أ سسأاكب جيوتتلأ دعبف
مÓشسإأ يرئأز÷أ مجا-هŸأ ل-ق-ت-نأ ،ي-شضاŸأ

،وكانوم ¤إأ يتيشس Îشسيل نم أراعم ،Êاميلشس
م-شسوŸأ مو‚ ن-م Êا-م-ي-ل-شس مÓ-شسإأ نا-كو
7 عنشصو فأد-هأأ9 لجشس ثيح ،يشسنر-ف-لأ
مشسأ ط-ب-ترأو ،ةأرا-ب-م81 ‘ ه-ئÓ-مز--ل
ةيوتششلأ ت’اقتن’أ ةÎف ‘ أÒثك بعÓلأ
اهزربأأ ةديدع ةيدنأأ ¤إأ لاقتن’اب ةÒخأ’أ

،Òب-شستو-ه ما-ه-ن-تو-تو د-ت-يا-نو--ي Îشسششنا--م
روليد يدنأأ يرئأز÷أ لقتنأ ،لثا‡ ويرانيشسبو
تابو ،9102 فيشص ‘ هييلبنوم ¤إأ زولوت نم
ةثÓ-ثو فأد-هأأ9 ليجشستب ه-ق-ير-ف-ل ا-فأد-ه

ىلع راشسو ،ةأرا-ب-م62 ‘ ة-م-شسا-ح تأر-ير“
نيدلأ نيز رخ’أ يرئأز÷أ اشضيأأ قلأاتلأ قيرط
3 لج-شس يذ-لأ ،م-ي-ن كي-بŸوأأ م-جا-ه-م تا-حر-ف
‘و ،ةأراب-م62 ‘ ه-ئÓ-مز-ل4 ع-ن-شصو فأد-هأأ
‘ نير-خآأ بر-ع مو‚ ة-م-شصب تع-جأر-ت ،ل-با-قŸأ
يرئأز÷أ د-ع-ت-بأ ثي-ح ،1 غيللاب ي-ه-ت-نŸأ م-شسوŸأ
‘ ةباشصإأ ببشسب ةليوط ةÎفل سسين Òهظ لاطع فشسوي
افده اهلÓخ لجشس ،طقف ةأرابم31 ‘ كراشش أذل ،ةبكرلأ
يبهو يشسنوتلأ مشسوم نكي ⁄و ،هئÓمزل Úنثأ عنشصو
عجأرت لب ،هقباشسك نايتيإأ تناشس عم يرزÿأ

،ةأرابم61 ‘ طقف فأدهأأ3 ¤إأ يفيدهتلأ هلدعم
يبرغŸأ كلذكو ،9102-8102 مشسوم ةياهنب لوأ’أ فشصلأ ‘أده نم ناك امدعب
ىفتكأ ،وكانوم عم طقف ةأرابم21 ‘ ىوشس رهظي ⁄ يذلأ رشصان نب تيآأ فشسوي

 .ÚشسفانŸأ كابشش زهي نأأ نود ،طقف ةمشساح ةريرمتب اهلÓخ
 قوراف.ج ^

 قوراف.ج ^
‘ قافولأ ةرأدإأ تح‚و أذه ^

مدعب ،يكوكلأ ليبن بردŸأ عانقإأ
مجاهŸأ تامدخ ىلع دامتع’أ
ةلوطب لÓخ ةنومل-قو-ب بي-ب◊أ
ر--ظ--ن--لا--ب ،د--يد÷أ م--شسوŸأ

Ÿخ هرأوششÓأ لŸطرافلأ مشسو،
رأر-ق ءأرو با--ب--شسأ’أ Úب ن--مو
مد-عو ه-تا-مد-خ ن-ع ي-ل-خ-ت-لأ

Œتاظفح-ت-لأ و-ه هد-ق-ع د-يد
نوÒشسŸأ ا---هأد----بأأ ي----ت----لأ
ي-ت-لأ تا--با--شصإ’أ سصو--شصخ--ب
م-شسوŸأ لÓ-خ تا-يرا-بŸأ ن--مÒثكلأ نع هبايغ ءأرو تناك يتلأو،ةرم لك ‘ بعÓلأ اهل سضرعتي

 .طرافلأ
انرداشصم تدكأأ ةيناث ةهج نم

قا-فو-لأ ةرأدإأ سسل‹ سسي--ئر نأأ
نÁأ’أ عفأدŸأ عم ع-م-ت-جأ د-ق
رشسيأ’أ عفأدŸأو Êأوشضر يدعشس
ة--شسل--ج ‘ Êا--حر--ف يرأو---ه
عم امهدقع ديدجتل تاشضوافم
،Úي-فا-شضإأ Úم--شسوŸ قا--فو--لأ
،يكوكلأ ليبن بردŸأ نم بلطب
يأأ ن-ع ر-ف-شسي ⁄ ءا-ق-ل-لأ نأأ ’إأ

Úب قافت’أ مدع لظ ‘ ديدج
سصو-شصخ-ب ي-ئا--ن--ث--لأو ةرأدإ’أ
 .ةيلاŸأ بنأو÷أ

““ةرأوفلأ““ للدم تامدخ ةداعتصسأ يف نوحمط-ي ن-ير-ي-صسم-لأ نأأ ،ف-ي-ط-صس قا-فو ةرأدإأ ل-خأد ن-م ردا-صصم تد-كأأ
لÓغتصسأ ىلع ةيفياطصسلأ ةرأدإلأ نهأرت ثيح ،رئأزجلأ ةيدولوم نأولأأ لمحي يذلأ وباج نموملأ دبع قباصسلأ
،54 يام8 بعلم ناصضحأأ ىلإأ ديدج نم ةدوعلاب هعانقإأ لجأأ نم ،““ديمعلأ““ عم بعÓلأ اهيلع دجأوتي يتلأ ةيعصضولأ

لاح يفو ،ءاقبلأ لباقم هبتأر سضيفخت بعÓلأ ىلع تصضرع سساملأأ رصصانلأ دبع سسيئرلأ ةرأدإأ نأأ ةصصاخ
أدبعم قيرطلأ لعجي ام ،وباج هصضفري يذلأ رمألأ وهو ،ةيدولوملأ دأدعت ةرداغمب اينعم نوكيصس هنإاف سضفرلأ
 .ىرخأأ ةهجو نع ثحبلأو يمصصاعلأ يدانلأ ةرداغم وحن

 ةركشسب دا–ا
Èتعم ددع حيرشست

لÓخ دادعتلا نم
 يفيشصلا وتاكŸÒا
ىلع ةعلطم رداشصم تراششأأ ^

ةرأدإأ نأأ ،ةركشسب دا–إأ رابخأأ
دد-ع ح-ير-شست مز-ت-ع-ت Òخأ’أ

لÓ-خ دأد-ع-ت-لأ ن-م Èت--ع--م
›ا◊أ ي-ف-ي-شصلأ و-تا--كŸÒأ
رمأ’أ قلعتيو ،ي-م-شسر ل-ك-ششب
ة-شسأر◊أ ي-ثÓ-ث ن--م ل--ك--ب
ردشسوب ةزمح ،سشركلب سسراف
¤إأ ،يرماع نامحر-لأ د-ب-عو

نأديŸأ طشسو ي-ب-ع’ بنا-ج
يبحشص فشسوي ،رماشس م-ي-ك-ح
بناج ¤إأ ،بيطلاب ليعامشسإأو

نع فششكي ⁄ نيرخآأ Úبع’
مقاطلأ عانتقأ مدعل ،مهئامشسأأ
ن-يد-لأ رو-ن ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف--لأ
مشسوŸأ مهأوتشسÃ ،ةلوز-قو-ب
،هتأذ قايشسلأ ‘و  .يشضقنŸأ
فرط نم ةوطÿأ هذ-ه ي-تأا-ت
،““نا--ب--يز--لأ ءأر---شضخ““ ةرأدإأ
ءاط-عإأ ‘ ن-يÒشسŸأ ة-ب-غر-ل
،قيرفلل نيديد-ج سسف-نو حور
Úبع’ عم دقاعتلأ لÓخ نم
ح-ن-م م-ه-نا-ك-مإا-ب ن-ير-خآأ
،ة--مزÓ--لأ ة--فا---شضإ’أ
¤إأ بردŸأ ة-جا-حو

ن-يز-ها-ج Úب-ع’
،اي-ن-فو ا-ي-ند-ب

Áنك
دامتع’أ

مهيلع
لÓخ
رأوششم
ع-م ،ة-لو-ط-ب-لأ

عافدلأ يطÿ ة-يو-لوأ’أ ح-ن-م
فعشض ¤إأ رظنلاب ،مو-ج-ه-لأو
مشسوŸأ ÚبعÓلأ سضعب دودرم
 .يشضاŸأ

 قوراف.ج ^

  جيريرعوب جرب يلهأا

 ةيراجتلا ةكرششلل همهشسأا نع لزانتلا هشضفر ددجي يواهلا يدانلا

 ةبانع داحتإا

ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ نأأ م--غر ^
جرب يلهأ’ ةيرا-ج-ت-لأ ة-كر-ششل-ل
ن--ع تر--ف--شسأأ ج--ير--ير--عو--ب
ر-ير-ق-ت--لأ ى--ل--ع ة--قدا--شصŸأ
9102 ةن-شسب سصاÿأ يÒي-شست-لأ

Úم---ها----شسŸأ فر----ط ن----م
بايغ تفرع اهنأأ ’إأ ،نيرشضا◊أ

ةرو--شص ‘ ءا--شضعأ’أ ن--م دد--ع
سسأو◊أ يواهلأ يدا-ن-لأ سسي-ئر
ي-ثÓ-ث-لأ ن--ع Ó--شضف ،سشا--مر
‘ ،ةيكرابمو ةشسفافع ،يرهولب

ةيشضق ةششقان-م ل-ي-جأا-ت ” Úح
هتشصح نع يواهلأ يدانلأ لزانت

أذهو ،قح’ تقو ¤إأ مهشسأ’أ نم
يدا-ن-لأ سسي-ئر با--ي--غ بب--شسب
 .ةيعم÷أ نع سشامر يواهلأ
يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ سسي-ئر ع-ط-قو

دعب ،Úقيلاب كششلأ جÈلأ يلهأ’
يدانلأ ءاشضعأأ لزانت مدع دكأأ نأأ
ةكرششلأ ‘ مهمهشسأأ نع يواهلأ
أذه ‘ Óئاق قيرفلل ةيرا-ج-ت-لأ
97 كلÁ يواهلأ يدانلأ ““ددشصلأ

عمجأأ دقو قيرف-لأ م-ه-شسأأ ن-م %
سشامر سسأو◊أ سسي-لو هؤوا-شضعأأ

نع لزان-ت-لأ مد-ع ى-ل-ع ،ط-ق-ف
يهو ةدحأو ةلاح ‘ ’إأ ،مهشسأ’أ

Òي-شست-ل ة-ي-ن-طو ة-كر--شش ءي‹
راهن Óيل ير‚ نحنو ،ق-ير-ف-لأ

Òشست ةينطو ةكرشش ةيؤور لجأأ نم
ةÒثك ت’ا-شصتأ يد-لو ،ي-ل-هأ’أ
نوكيشس انح‚ أذإأو ،ة-مد-ق-ت-مو
ي-ل-م-ن-شسو طور-شش Îفد ا-ن-ن-ي-ب
،ةينطولأ ةكرششلأ ىلع ان-طور-شش
عيب قح كلÁ ’ يواهلأ يدانلأو
ة-ي-شضق ا-مأأ ،ا-ي-نو-نا-ق م-ه-شسأ’أ
ولو ،اهيف انلشصف د-ق-ف لزا-ن-ت-لأ
ةيبŸوأأ ةدهعل سسيئرلأ انأأ تيقب

 .““لزانتلأ مدعب مزتلأاشس ةديدج
ل-شص– ،ىر-خأأ ة-ه--ج ن--م

ىلع ةيافلحو-ب ءا-ير-كز سسرا◊أ
،يلهأ’أ ةرأدإأ نم هحيرشست قأروأأ
‘ نيÒشسŸأ ةبغرب رعشش نأأ دعب

مشسوŸأ لÓخ هب ظافتح’أ مدع
رئأدلأ ثيدحلل رظنلاب ،ديد÷أ

ف-ي-شصو-ل سسرا◊أ ة-ي-قر-ت ن-ع
بناجب رخأأ سسراح عم دقاعتلأو
ةيافلحوب خشسف ثيح ،كيرد-ي-شس
ةيدو ةقيرطب يلهأ’أ ع-م هد-ق-ع

لÓخ هتهجو ديد– راظتنأ ‘
اشضورع كلÁ نيأأ ،ةلبقŸأ مايأ’أ

‘ ،ةيناثلأ ةط-بأر-لأ ة-يد-نأأ ن-م
نا-شسم-ل-ت دأدو ع-فأد--م نأأ تقو
لfi د---جو----ي ،يدو----ع----شسم
،لÓب يريزد بردŸأ تامامتهأ

نم ايمشسر هب لاشصت’أ راظتنأ ‘
،يدامح نب سسينأأ سسيئرلأ لبق

‘ ينفلأ مقا-ط-لأ بغر-ي ثي-ح
مدق يذلأ بعÓلأ عم دقا-ع-ت-لأ

م-شسوŸأ ة-لو-ب-ق-م تا-يو--ت--شسم
 .““Úينايزلأ““ عم طرافلأ

نايفشس يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ببشست ^ قوراف.ج ^
هيدان يÒشسم بشضغ ةراثإأ ‘ ›وغيف

دعب ،يأرشس ة-ط-ل-لا-غ ي-كÎلأ
سضورعلأ عيم÷ ماتلأ هشضفر

ة-يد-نأأ ن-م ه-ت-ل-شصو ي-ت-لأ
،ةيرطقلأ ةشصاخو ةيجيلخ
ةيمÓ-عإأ ل-ئا-شسو تف-ششكو

ةرأدإأ نأا-ب سسمأأ ة--ي--كر--ت
ةط-لا-غ ي-كÎلأ يدا-ن-لأ

Úقيرف تملعأأ دق يأرشس
ةقفأوم ا-ه-نأا-ب Úير-ط-ق
ا-ه-ب-ع’ ح-ير--شست ى--ل--ع

ءوشضلأ ةيط-ع-م ير-ئأز÷أ
ل-جأ ن-م ا-م--ه--ل ر--شضخأ’أ

بع’ نأأ Òغ ،بعÓلأ ع-م سضوا-ف-ت-لأ
ةيدنأ’أ عيمج مدشص قباشسلأ ايشسن’اف
ه-تا-مد-خ تب-ل-ط ي-ت-لأ ة-ي-ج-ي--لÿأ

Ãب-ك ة--ي--لا--م بلا--طÒه-نأأ ثي-ح ،ة
هبتأر ةفعاشضم Úيرطقلأ ىلع طÎششأ

ةعشست ¤أ وروأأ نويلم8.3 نم يونشسلأ
طÎششأو ،ة---ن---شسلأ ‘ وروأأ ÚيÓ---م

أذه ا-شضيأأ ر-شضÿأ نأد-ي-م ط-شسو-ت-م
ل-ي-حد-لأ ي-يدا-ن ى-ل-ع بع-شصلأ ر-مأ’أ

امهعفد ا-م م-هو ،Úير-ط-ق-لأ ة-فأر-غ-لأو
‘ ايقيرفإأ لطب مأدقتشسأ نع ،اتقؤوم عجأÎلل

نوكي دق هعم ةديدج تاشضواف-م ثع-ب را-ظ-ت-نأ
اهلÓخ أدعتشسم ›وغ-ي-ف نا-ي-ف-شس بعÓ-لأ ا-ه-ي-ف

¤إأ ةراششإ’أ ردŒو ،ةيلاŸأ ت’زانتلأ سضعب Ëدقتل
نع رشسفتشسإأ دق ›اطيإ’أ امور ويز’ يدان نأأ

Ìكأأ اشسم-ح-ت-م ود-ب-ي يذ-لأو ،ر-شضÿأ م‚
ÿسضو Œيذلأو ›اطي’أ ويششتلاكلأ ‘ ةبر

¤إأ هرأوششم ‘ هيلإأ لقتني ⁄ ›وغيف لأزام
 قوراف.ج ^  .نآ’أ ةياغ

لك ضضفري ›وغيف
Òثيو ةيجيلÿا ضضورعلا

 يارشس ةطلاغ ةرادإا بشضغ

 وباج نموŸا دبع ““ةراوفلا““ للدم تامدخ ةداعتشسإا ديرت ةرادإلا

د-ب-ع ة-با-ن-ع دا–إأ ةرأدإأ سسل‹ سسي--ئر عر--شش ^
ÚبعÓلأ نم ددع عم هت’اشصتأ ‘ ،ميعز طشسابلأ
ةÎف ‘ قيرف-لأ فو-ف-شص م-ي-عد-ت-ل Úفد-ه-ت-شسŸأ
لاشصت’أ ط-بر ” ثي-ح ،ة-ي-ف-ي-شصلأ تÓ-يو-ح-ت-لأ

Ãلأ ن-م ة-عو-م-ج-Óب-عÚ سصمقت مهل قبشس نيذلأ
لك رأرغ ىلع ،ةطرافلأ مشسأوŸأ لÓخ قيرفلأ نأولأأ

مشسوŸأ دوعشصلأ اققح نأذللأ ،خوم-كو ي-ع-ي-بر ن-م
وحن رومأ’أ Òشست Úح ‘ ،ةيدŸأ يبŸوأأ عم طرافلأ
ةلوطب ‘ قيرفلأ لثم يذلأ دأدعتلأ ةيبلاغ حيرشست
ن-م دودfi دد-ع-ب ظا-ف-ت-ح’أو طرا-ف-لأ م-شسوŸأ
قيق– ‘ قيرفلأ لششفل رظن-لا-ب أذ-هو ،Úب-عÓ-لأ
بلغأأ تايناكمإاب عانتق’أ مدعو ةرطشسŸأ فأدهأ’أ
ةن÷ ¤إأ مهنم Òثك-لأ ءو÷ ن-ع Ó-شضف ،Úب-عÓ-لأ
ةيلاŸأ مهتاقحت-شسم ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل تا-عزا-نŸأ

 .ةقلاعلأ
ل◊أ وحن Òشست رومأ’أ نإاف ،يرأدإ’أ ديعشصلأ ىلعو

ةئيهلأ سسيئرو ميعز عمج يذلأ ءاقللأ دعب يئاهنلأ
ةرأدإأ نأأ امل-ع ،نأود-ع يوا-ه-لأ يدا-ن-ل-ل ة-ت-قؤوŸأ
‘ ةماعلأ ةيعم÷أ دق-ع-ل ر-شض– يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ
ىلع لوشص◊أ نوÒشسŸأ رظتني ثيح ،ةلبقŸأ مايأ’أ
ةشضايرلأو بابششلأ ة-ير-يد-م فر-ط ن-م سصي-خÎلأ
بلاط اميف ،ةديدج ةرأدإأ رايتخأو ،ةيعم÷أ دقعل
Òشضحتلأ ‘ عأرشسإ’أ ةرورشضب ةشسأوم لامك بردŸأ
ةلهشس نوكت نل قيرفلأ ةمهم نأ’ ،ديد÷أ مشسوملل

فرعت قرف ةدع مشضت يتلأو ةلوطبلأ ةبيكرت لظ ‘
نم ةشسفانŸأ ط‰ Òيغت نع كيهان ،سضعبلأ اهشضعب

 .¤وأ’أ ةطبأرلأ ¤إأ طقف دحأو قيرف دوعشص لÓخ
 قوراف.ج ^

 طرافلا مشسوŸا ةلوطب ‘ قيرفلا لثم يذلا دادعتلا ةيبلاغ حيرشست وحن

 لئابقلا ةبيبشش

،سسمأأ لوأأ ءاشسم لئابقلأ ة-ب-ي-ب-شش ق-ير-ف ن-ل-عأأ ^
ابوي ،نونك-ع ن-ب م‚ با-ع-لأأ ع-نا-شص ع-م هد-قا-ع-ت

ةÎف لÓخ يدانلأ همشضي بع’ عبأر حبشصيل ،بيجع
¤أ ةرمتشسŸأو ايلاح ةيرا÷أ ةيفيشصلأ ت’اقتن’أ

‘ يلئابقلأ يدانلأ لاقو ،لبقŸأ ربوتكأأ72 ةياغ
لشصأوتلأ عقوم ىل-ع ي-م-شسر-لأ ه-با-شسح Èع نا-ي-ب
،ركيششب ،يحأرف دعب““ :““كو-ب-شسي-ف““ ي-عا-م-ت-ج’أ

لوشصو نÓعإاب لئابقلأ ةب-ي-ب-شش فر-ششت-ي ،سشود-ح
،ديد÷أ بعÓلأ““ :فا-شضأأو ،““ع-بأر-لأ مد-ق-ت-شسŸأ
طششني ،اماع42 رمعلأ نم غلبي ،ابوي بيجع همشسأ

ةقفر يشضاŸأ مشسوŸأ بعلو ،باعلأأ عناشص زكرم ‘

ةا-ن-ق-لأ ه-ب سصخ ح-ير-شصت ‘و ،““نو-ن-ك-ع ن-ب م‚
روخف هنأاب بيجع دكأأ ،يلئابقلأ يدانلل ةيمشسرلأ

كلتÁ قيرف نأولأأ لمحو ،ةبيبششلل عيقو-ت-لا-ب أد-ج
لئابقلأ ةبيبشش““ :فاشضأأو ،رئأز÷أ ‘ أÒبك اخيرات
،هراشصنأأو هخيراتب ،Òبك نايك هنإأ ،دان در‹ سسيل
لع÷ ،يدل ام ىشصقأأ Ëدقتل ينعفديشس رمأ’أ أذهو
يدان نلعأأ ،هتأذ قايشسلأ ‘و ،““يب نيروخف عيم÷أ

بيبح جاح يئانثلأ عم هدقاعت اشضيأ لئابقلأ ةبيبشش
هيعاشسم نمشض ،سشب-يد ة-ما-شسأأو ،ي-حÓ-ف د-ي-ع-شس
عقوو ،ديد÷أ مشسوملل أدأدعتشسأ ،هفوفشص زيزعتل
عانتقأ دعب ،مشسأوم ةثÓث ةدŸ دتÁ أدقع ،يئانثلأ

،لÓم فيرشش ،لئابقلأ ةبيبشش ةرأدإأ سسل‹ سسيئر
سشبيد ةشصاخ ،ةفاشضإ’أ Ëدقت ىلع ÚبعÓلأ ةردقب
نم يحÓف Èتعيو ،يدا-ن-لأ ءا-ن-بأأ ن-م د-ع-ي يذ-لأ
ةينف تايوتشسم مدق ثيح ،نيز-ي-مŸأ Úم-جا-هŸأ

ةيعمج فيدر ع-م ي-شضاŸأ م-شسوŸأ لÓ-خ ةز-ي‡
ةقفر يشساشسأأ دعقم زجح نع زجع هنأأ Òغ ،فلششلأ
،ةديحو ةأرابم ‘ ةكراششŸاب ىفتكأو ،لوأ’أ قيرفلأ
،بيجع ابوي يعابرلل ،سشبيدو يحÓف كلذب مشضنيو
،‘رع ةفيذحو ،ركيششب Ïشسامو ،سشودح سسايلإأو
 .كلذك مهعم دقاعتلأ ،لئابقلأ ةبيبشش نلعأأ نيذلأ
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 ةتشس ىلإا يفيشصلا وتاكريملا يف اهيمدقتشسم ددع عفرت ةبيبششلا
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  ةيباختنلا تايعمجلا داقعنا ةياغ ىلإا مهماهم ةلسصاومب تاطبارلا ءاسسؤورل حمسست ””فافلا»  ةيبملوألا باعلأÓل ابسسحت يريسضحت ركسسعم يف لوخدلا لبق

ليكوت ءاطعا ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›اردفلا بتكŸا ررق ^
داقعنا ةياغ ¤إا مهتائيه Òيشستل ةينطولا تاطبار-ل-ل Úي-لا◊ا ءا-شسؤور-ل-ل
ىلع ةيوركلا ةئيهلا هنع تنلعأا ام بشسح ،ةيباختن’ا ةماعلا تايعم÷ا

  .يمشسرلا اهعقوم
ةماعلا اهتايعمج ميظنت نم ةروكذŸا ةينطو-لا تا-ط-بار-لا ن-ك-م-ت-ت ⁄و
انوروك سسوÒف يششفت ببشسب ،ةيباختن’اب ةعوبتم نوكتشس يتلاو ةيداعلا
  .دجتشسŸا

لك مدق ،طرافلا Úنث’ا موي دقعنŸا ›اردفلا بتكŸا عامتجا لÓخف
ةطبار سسيئرو ،كلام يلع ،ةاوه مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر نم
اقرطت ثيح ،امهتئيه ت’وطب ةيعشضو ،È‹ نب فشسوي ،تاه÷ا Úب ام
سسفن ةفشصانم لت– ةيدنأا ةدع Úب لشصفلل م-ي-ك-ح-ت-لا ةرور-شضل ’و-ط-م
طاقنلا لماعل اشضيأاو ةينوناقلا داوŸا سضعبل ءوجللا بلطتي ا‡ ،ةبترŸا
  .ةبوعلŸا تÓباقŸا ‘ اهيلع لشصÙا
ةفfiÎ ¤وأا ةطبار ءاششنإاب ،ةشسفانŸا ةغيشص سسم يذلا Òيغتلا راطا ‘و

تراششأا ،اقيرف81 امهنم لك مشضي Úجوفب ةاوهلل ةيناث ةطبارو اقيرف02ب
عم عامتج’ا لÓخ هدامتعا متيشس ةاوهلل ةيناث ةطبار عورششم نأاب ““فافلا““

،ةمولظم اهشسفن Èتعت يتلا ةيدنأ’ا ءاشسؤورو ةيوه÷ا تاطبارلا ءاشسؤور
  .اهقيبطت ” يتلا ميكحتلا Úناوق مكحب
Êاثلا مشسقلا نمشض طششنتشس يتلا ةفÙÎا ةيدنأ’ا نأاب ““فافلا““ حشضوتو

راظتنا ‘ ،Úمشسوم ةدŸ ةفÙÎا ةزاجإ’اب ظافتح’ا اهناكمإاب ،ةاوه
لاح يأاب اهنكÁ ’ ةيواهلا ةيدنأ’ا نأاب ةÒششم ،ةاوهلا نم اهتئيه ةداعتشسا

ةطبارلا ىوتشسم ىلع ةفÙÎا ةيدنأ’ا ةزاجإاب ةبلاطŸا لاوحأ’ا نم
  .ةيناثلا
اهيلع نأاب ““فافلا““ حلت ،ىلعأ’ا مشسقلل تدعشص يتلا ةيدنأ’ا سصوشصخبو
ةكرشش ءاششنإا اهنم ،فÙÎا ةزاجإاب سصاÿا طورششلا Îفدل ةباجتشس’ا
  .ةÁدقلا ةكرششلا ةيفشصت لاح ‘ ،مهشسأا تاذ ةيشضاير
سضعب نم رارقتشس’ا برشض ت’واÙ ““فافلا““ فشسأاتت يذلا تقولا ‘و
،ةاوهلا فنشصل ةدوعلا ديرت يتلا ةيدنأ’ا لك ةقفارÃ تدهعت ،طاشسوأ’ا
فاÎح’ا ةزاجإاب اتقؤوم ظافتح’ا ةيدنأ’ا سضعب ةدارإا ىلع رهشستشس اهنأاو
 قوراف.ج  ^ .مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا Úناوق هيلع سصنت املثم

  قوراف.ج ^
ة--ب--ي--ب--ششلا ةرازو تف---ششكو ^

اهعقوم ىلع نايب ‘ ةشضايرلاو
سسمأا ،““كوبشسيف““ ىلع يمشسرلا
ن-م لوأ’ا جو-ف--لا نأا ءا--ع--برأ’ا
تاشصوحف-ل ع-شضخ Úي-شضا-ير-لا

بطل ين-طو-لا ز-كرŸا-ب ة-ي-ب-ط
ةمشصاعلاب ›ا-فو-ششب ة-شضا-ير-لا
ىلع نا-ن-ئ-م-طÓ-ل ،ة-ير-ئاز÷ا

لوخدلا لبق ،ةيحشصلا مه-ت-لا-ح
ا-ب-شس– يÒشض– ر-ك-شسع--م ‘

  .ويكوط باعلأÓل
Úيشضايرلا نأا نايبلا دافأا امك

،ةي-بŸو’ا با-ع-لأ’ا-ب Úي-ن-عŸا
قلغم سصبرت ‘ ابيرق نولخديشس
ةحŸÓا ةشسردم ىو-ت-شسم ى-ل-ع
  .ئطاشش رئاز÷ا ،ةيعارششلا

Œجو-ف-لا نأا ¤إا ،ةرا--ششإ’ا رد
،ةبخن-لا ي-ي-شضا-ير ن-م ،Êا-ث-لا

تاشصوحف-لا سسف-ن-ل ع-شضخ-ي-شس
يرا÷ا سسطشسغأا31و21 يموي

  .نايبلا تاذ بشسح
،ةير-ئاز÷ا ة-مو-ك◊ا تح-ن-مو
نم رشضخأ’ا ءوشضلا Úيشضا-ير-ل-ل
ة---شسرا‡ ¤إا ةدو---ع---لا ل---جأا
  .ةيناديŸا تابيردتلا
ةل-حرŸا ‘ ر-مأ’ا ر-شصت-ق-ي-شسو

ÚلّهأاتŸا Úيشضايرلا ىلع ¤وأ’ا
ة-خ-شسن ،ة-ي-بŸوأ’ا با--ع--لأÓ--ل
،ويكو-ط ة-ي-نا-با-ي-لا ة-م-شصا-ع-لا
.1202 فيشص اهمي-ظ-ن-ت رّر-قŸُا

دّيقتلاِب Úيشضايرلا ةبلا-ط-م ع-م
يّح-شصلا لو-كو-توÈلا-ِب مرا-ّشصلا
ةرازو عم قيشسنتلاِب هتّدعأا يذلا
حÓ--شصإاو نا--ك--شسلاو ة--ّح--شصلا

ةباشصإÓل ايدافت .تاي-ف-ششت-شسŸا
  .““انوروك““ سسوÒفِب
نويرئاز÷ا نو-ي-شضا-ير-لا نا-كو
أ’ نو-ل-ّهأا-تŸُا دق ويكوط دايبŸوِ
ن-ِم ،ق-با-شس خ-يرا-ت ‘ او-ك-ت-ششا

ةيناديŸا تابيردتلا نِم مهع-ن-م
ةينارŸا سصشص◊اِب مه-ئا-ف-ت-كاو
  .(ةماقإ’ا ّرقمِب) ةيدرفلا
نأا نو-ي-شضا-ير-لا ء’ؤو-ه د-كؤو--يو
سصشصح ةيناد-يŸا تا-ب-يرد-ت-لا

Òشضح-ت-ل-ل ة-يرور-شض ة-ي--نار--م
اميف ،ىÈكلا تا-قا-ق-ح-ت-شسإÓ-ل
،كاذنآا ةيمومعلا تاطلشسلا تّدر
فدارŸُا ،هرÈُّي ام هل عنŸا نوكِب

ة-ح-ئا-ج ر-طاfl رار--م--ت--شسِ’
 .““  .““انوروك““

ةيبطلا تاسصوحف-لا-ب ،1202 ويكوط دايبملوأا ىلإا لهأاتلاب نيينع-م-لا ة-ب-خ-ن-لا ي-ي-سضا-ير ن-م لوألا جو-ف-لا ىر-جأا
سصبرتلاب قاحتلÓل مهنيكمت لجأا نم كلذو ،ةسضايرلا بطل ينطولا زكرملا ىوتسسم ىلع ةمزÓلا ةيسضايرلا
 .ةيبملوألا باعلأÓل ريسضحتلل سصسصخملا

  ةمسصاعلا داحتا
ةشسمخ حرشست ةرادإا

ىلع يقبتو نيبعل
  سشومامز سسراحلا

تابيرشست ““رجف-لا““ ت-ّق-ل-ت ^
قلعتم قيرفلا ةرادإا لخاد نم
ÚحّرشسŸا ÚبعÓلا ةم-ئا-ق-ب

تÓ-يو-ح--ت--لا قو--شس لÓ--خ
رمأ’ا قلعتي ،ةلبقŸا ةيفيشصلا
يروشصنم ليعامشسإا سسرا◊اب
مشسوŸ دا–إ’اب هطابترا مغر
ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ّنأا ّ’إا ،ر-خآا
ينيلو-ك-ي-شس بردŸا ةدا-ي-ق-ب
هتامدخ نع ءانغ-ت-شس’ا ل-ّشضف
باششلا سسرا◊اب ظاف-ت-ح’او

ع-م ،رو-ف-ي-شس فوؤور-لا د-ب--ع
دمfi سسرا◊ا-ب ظا-ف-ت-ح’ا

ŸÚ م-ت-ي-شس يذ-لا سشو-ما-مز
Œخ دّكأات اميف ،هدقع ديدÈ

تناشس يدا-ن سسرا-ح باد-ت-نا
يذلا ،زودنق ردنشسكيلأا نايتإا

‘ هد-ق-ع ى-ل-ع ي--شضم--ي--شس
دعب ةلبقŸا ةليلقلا ع-ي-با-شسأ’ا
  .يو÷ا لاÛا حتف ةداعإا
دّكأا ،عافدلا طخ سصو-شصخ-بو
رّرق ينفلا مقاطلا نأا ردشصŸا
عافدلا روfi ي-ئا-ن-ث ح-ير-شست

ةشضبقلا ببشسب يورقلب ماششه
هني-ب تع-قو ي-ت-لا ة-يد-يد◊ا
ةيشضق لوح قيرفلا ةرادإا Úبو
رايلم5.1 يوتحي يذلا كشصلا

لّجع يذلا رمأ’ا وهو ،ميتنشس
جرا-خ نو-ك-ي-ل ه-ع-فد رار-ق--ب

ا-ب-ّشس– ق-ير-ف-لا تا--با--شسح
وهو ،لبقŸا يوركلا مشسوملل
لا-كوأا بعÓ--لا Òشصم سسف--ن
ة--م---ئا---ق ‘ ع---شضو يذ---لا
بردŸا نم بلطب ÚحّرشسŸا

عنتق-ي ⁄ يذ-لا ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس
هفر-ع-ي ا-م-كو ،ه-تا-ي-نا-ك-مإا-ب
يشسنرفلا بردŸا رّرق عيم÷ا

بعÓ-لا د-ق-ع د-يدŒ مد--ع
ببشسب حاتفم عي-بر مر-شضıا
.نشسلا ‘ همدقت

  قوراف.ج ^

  تقؤوŸا جارفإلا نم ديفتشسي يوادعشس ÒجانŸا

 مدقلا ةركل ةيوسسنلا ةلوطبلا

ميشسن ÒجانŸا يماfi نلعأا ^
ة-م-كfi ي-شضا-ق نأا يواد-ع--شس
ر--ما رد--شصأا د--مfiا يد--ي--شس
،هلكوم ةدئافل تقؤوŸا جارفإ’اب
رارق نع طقف ةعاشس42 كلذو
قا--فو سسي--ئر ى--ل--ع جار---فإ’ا

رداغ يذلا ةيافلح دهف فيطشس
  .سشار◊ا نجشس رخآ’ا وه
ةيشضق ‘ عباتم يئانثلا نأا ركذي
يرود--لا ‘ ةارا--ب--م بي--تر---ت
ليجشست را-ششت-نا د-ع-ب فÙÎا

  .ةيشضقلا هذه سصخي يتوشص
ليبن ÚبعÓ-لا ل-ي-كو عاد-يإا ”و
قا-فو ما-ع ر-يد-مو ،يواد--ع--شس
تقؤوŸا سسب◊ا ةيافلح فيطشس

امهطروتل ي-شضاŸا ناو-ج7 ‘
ليجشستلا““ ةيشضقب فرع-ي ا-م-ي-ف
كوكشش دعبو ““برشسŸا يتوشصلا

ةلوطب-لا تاءا-ق-ل بي-تر-ت لو-ح
  .مدقلا ةركل ةينطولا
ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو نا--كو

fiا يديشس ةمكfiرئاز÷اب دم
ةيمل-ع-لا ةÿÈا““ نأا ة-م-شصا-ع-لا
Úب يتوشصلا ليجشستلا نأا تتبثأا

فيطشس قافو قير-ف ما-ع ر-يد-م
ميشسن ÒجانŸاو ةيا-ف-ل-ح د-ه-ف
نأا احشضوم ““حي-ح-شص يواد-ع-شس
نوناق اهيلع سصني يتلا ةبوقعلا““

ةطششنأ’ا ميظنتب قلعتŸا31-50
اهريوطتو ةيشضايرلاو ة-ي-ند-ب-لا
  .““تاونشس01و Úتنشس Úب حواÎت

ىدل ةيروهم÷ا ليكو حشضوأاو
fiا يديشس ةمكfiسسل‹) دم

ا-ع--ب--ت ““ ه--نأا (ر--ئاز÷ا ءا--شضق

ريزو اهب مد-ق-ت ي-ت-لا ىو-ك-ششل-ل
لو--ح ة--شضا--ير--لاو با--ب---ششلا
هتلوادت يذلا يتوشصلا بيرشستلا

flل-شصاو--ت--لا ع--قاو--م ف--ل--ت
بيتÎب ق-ل-ع-تŸا ي-عا-م-ت-ج’ا

›وأ’ا ة--ط--بار--لا تا--يرا--ب--م
مشسوŸ مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-فÙÎا

ل----ي----كو ر-----مأا ،9102-0202
” ثيح قيق– حتفب ةيروهم÷ا
رمأايل سصاخششأا ةعشستل عامتشس’ا

قي-ق-ح-ت-لا ي-شضا-ق ه-لÓ-خ ن-م
ةيافلح دهف ن-يو-عدŸا عاد-يإا-ب
تقؤوŸا سسب◊ا يوادعشس ميشسنو
ن-ب ه-ل-لا د-ب-ع بق--لŸا ع--شضوو

  .““ةيئاشضقلا ةباقرلا ت– ىشسيع
نأا ة-يرو--ه--م÷ا ل--ي--كو د--كأاو
لجشس يذلا يتو-شصلا بير-شست-لا

41و ليللا فشصتنم ةعاشسلا ىلع
ثÓث هتدم مودت يذلاو ة-ق-ي-قد
Òغو حيحشص ةي-نا-ث84و قئا-قد
ةنراقم ءارجإا دعب كلذو كÈفم
ةيملع-لا ةÿÈا ز-كرÃ ة-ي-تو-شص
ة-ق-با-ط-م ىد-م ن-م د-كأا-ت--ل--ل

،ÚمهتŸا تاوشصأا عم ليجشستلا
Òبك قباطت دجوي هنأا““ ¤إا اÒششم

كشش يأا دجوي ’و تاوشصأ’ا ‘
  ““ليجشستلا ةحشص ‘

نم بقاعي هنأا742 ةداŸا سصنتو
ةمارغبو تاونشس01 ¤إا Úتن-شس
¤إا جد000.002 ن-م ة-ي-لا-م
ما--ق ن--م ل---ك جد000.000.1
وأا ةشسفان-م Òشس Òي-غ-ت سضر-غ-ب
ةمظنأÓل اقرخ ةيشضاير ةرهاظت
ي-ت-لا ة-ي-شضا-ير-لا سسي-يا--قŸاو
ح-نÃ د--عو وأا ح--نÃ ،ا--هÒشست
ةرششابم Òغ وأا ةرششا-ب-م ة-ف-شصب

تازا-ي-ت-ما وأا تا-ب-ه وأا ا-ياد--ه
ل-ك-ل ة-ي-لا-م وأا ة-يدا--م ىر--خأا

وأا بعÓ-لا ا-م--ي--شس’ ،سصخ--شش
ة-----ن÷ وأا م-----ك◊ا وأا بردŸا
ÒشسŸا وأا مظنŸا وأا مي-ك-ح-ت-لا
وأا بختنŸا عوطتŸا يشضا-ير-لا

ة--ي--شضا--ير--لا ة--كر--ششلا Òشسم
وأا بعÓ-لا ل-ي-كو وأا ة-يرا-ج-ت-لا

  .““يشضايرلا Òطأاتلا يمدختشسم
  قوراف.ج ^

fiازولا فيرشش لبقتشسم :يوايÊ لشصفي
 ديد÷ا ةرادإلا سسل‹ هيف

بيطلا ،نار-هو ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ةرادإا سسلÛ د-يد÷ا سسي-ئر-لا حر-شص ^
fiا اذه ءاشضعأا نأاب ،يوايÛةماعلا ةيعم÷ا ‘ مهباختنا ” نيذلا سسل

مهل لوıا مهدحو مه يشضاŸا Úنث’ا ءاشسم تد-ق-ع ي-ت-لا Úم-ها-شسم-ل-ل
يذلا Êازولا فيرشش رهاطلا يشس قباشسلا ›ودلا بعÓلا لبقتشسم ريرقت
Èعو ،Êارهولا يدانلل ينفلاو يرادإ’ا Úب-نا÷ا-ب طرا-ف-لا م-شسوŸا ل-ف-ك-ت

fiنع ،ةماعلا ةيعم÷ا لاغششأا ءاهت-نا بق-ع ة-فا-ح-شصل-ل ح-ير-شصت ‘ ،يوا-ي
سسيئر نودب Òخأ’ا لظ امدعب ،قيرفلل يلخادلا تيبلا بيترت ةداعإ’ هحايترا
بنجتشس ةوطÿا هذ-ه نأا-ب اد-كؤو-م ،ي-شضاŸا م-شسوŸا ة-ل-ي-ط ةرادإا سسل‹و
Òيشستلا ةبقارŸ ةينطولا ةيريدŸا فرط نم ةلم-تfi تا-بو-ق-ع ة-يدو-لوŸا
اهشسأاري يتلا ،ةيريدŸا هذه تناكو ،ةبعلل يرئاز÷ا دا–Óل ةعباتلا ةيلاŸاو
فلم دادعإاب ةمزلم اهنأاب Êارهولا يدانلا ةرادإا ترطخأا دق ،سشودبع اشضر
يدانلا ةزاجإا ىلع لوشصحلل ة-ق-ي-ثو81 نع لقي ’ ام ىل-ع يو-ت-ح-ي ل-ما-ك
رظنلا ةداعإا لجأا نم ““فافلا““ اهترقأا يتلا ةديد÷ا Úناوقلا قفو ،فÙÎا

 .رئاز÷ا ‘ فاÎح’ا راشسم ‘
قيرطلا دهميسس ديدج ةرادإا سسل‹ باختنا

 قيرفلا نسضت– ةينطو ةكرسش مودقل
‘ فاÎحÓل مشسوم لوأا ‘ يدانلا ةشسائر هل قبشس يذلا ،يوايÈ fiتعا امك
باختنا اذكو ةرادإ’ا سسل‹ سسأار ىلع هباختنا نأاب ،(1102-0102) رئاز÷ا

ءارششل ابشس– ةينطو ةشسشسؤوم مودقل قيرطلا دهميشس ةرادإÓل ديدج سسل‹
هيلع حلي يذلا بلطŸا وهو ،نارهو ةيدولوŸ ةيشضايرلا ةكرششلا مهشسأا ةيبلغأا
قفو ،ىعشسŸا اذه نمشض لخديو ،يدانلا ‘ ،راشصنأا وأا نيÒشسم ءاوشس ،عيم÷ا
ريراقتلا دادعإا ةمهم هل تلكوأا تاباشسحلل ظفاÚ fiيعت ،ثدحتŸا سسفن
،مرشصنŸا مشسوŸا ةياغ ¤إا1102-0102 مشسوم ذنم ةيشضايرلا ةكرششلل ةيلاŸا
بقلŸا ،جاحلب دمحأا ةدايقب ،قباشسلا نارهو ةيدولوم ةرادإا سسلÛ قبشسو
تاذ نم يفناج ‘ عقو نأاو ،8102 ناوج ‘ هبشصنم نم ليقتشسŸا ،““اباب““
تاقورحملل يرحبلا لقنلل ““كوÈيه““ ةشسشسؤوم عم قافتا لوكوتورب ىلع ةنشسلا

ريراقتلا بايغ نأا ’إا ،يرئاز÷ا برغلا ةمشصاع قيرفل Òخأ’ا ةياعر لجأا نم
⁄اع هلوخد ذنم يدانلا ةشسائر ىلع اولوادت نيذلا ءاشسؤورلا فلتı ةيلاŸا
سسيئرلا اعد ،هتهج نم ،نآ’ا ةياغل ةيلمعلا ما“إا ليطعت ‘ ببشست فاÎح’ا
سسل‹ ‘ اوشضع ةرŸا هذه بختنا يذلا ،جاحلب دمحأا ،““ةوارمحلل““ قباشسلا
‘ ايدبم ،يدانلا قيرب ةداعإا لجأا نم فوفشصلا ديحوتل ،ةديد÷ا ةرادإ’ا
فادهأ’ا قيقحتل ة-يدو-لوŸا ةد-عا-شسŸ ل-ما-ك-لا هداد-ع-ت-شسا تقو-لا سسف-ن
  قوراف.ج ^ .ةوجرŸا

 نارهو ةيدولوم

  انوروك تاشصوحفل نوعشضخي ةبخنلا ييشضاير

ةلوطبلا بقلب تايتفلل بورÿا ةبيبشش يدان جوت ^
““0202-9102““ مشسوملل مدقلا ةركل ةيوشسنلا ةينطولا
يششفت ببشسب ةشسفانŸا قيلعت نم رهششأا ةشسمخ دعب

تنلعأا ام بشسح ،دجتشسŸا انوروك سسوÒف ةحئاج
اهعقوم Èع مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هنع

ةركلل ةينطو-لا ة-ط-بار-لا سسي-ئر مد-قو ،ي-م-شسر-لا
بتكŸا عامتجا لÓخ ،يحشسا-ك لا-م-ج ،ة-يو-شسن-لا
بيتÎلا ،يشضاŸا Úنث’ا موي فا-ف-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا
جيوتتلاب بورÿا ةبيبشش يدانل حمشس يذلا يئاهنلا
نمأÓل ةيشضايرلا ةيع-م÷ا با-شسح ى-ل-ع ،بق-ل-لا-ب
ك-لذو ،(04 لباقم ة-ط-ق-ن54) عومجÃ ي-ن-طو-لا
و (71 لباقم91) تبعل يتلا تايرابŸا ليلد دامتعاب
املث-م (53.2) لبا-ق-م (73.2) ةجيتن يط-ع-ت ي-ت-لا
دمfi دكأا ،ىرخأا ةهج نم ،ةيوركلا ةئيهلا هتحشضوأا

ةركل ›ودلا دا–’ا نأاب ،فافلل ماعلا بتاكلا دعشس
ر’ود نويلم فشصن غلبم عفد ددشصب (افيف) مدقلا
‘ كلذو ،ةيرئاز÷ا ةيوشسنلا مدقلا ةركل ةدعاشسمك
سسوÒف ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج د-شض ن-ما--شضت--لا را--طإا
جمانرب بشسح سصشصختشس ةدعاشسم يهو ،دجتشسŸا

fiقوراف.ج ^  .مظنمو دد 

 بقللاب بورÿا ةبيبشش يدان جيوتت نلعت ””فافلا»
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 رشصم

Úطشسلف

روصشنم ببصسب ةيدنه ةنيدم ‘ ىحرجو ىلتق
  دمfi يبنلل ءيصسم

ةنيدÃ اولتق سصاخسشأا ةثلث نأا ،ءاعبرألا مويلا ،ةيلÙا ةطرسشلا ‘ Òبك لوؤوسسم ركذ ^
ءيسسم روسشنم ببسسب نيرهاظتمو ةطرسشلا Úب فنع لامعأا علدنا دعب ،دنهلا بونج ورولاجنب
ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس ‘   ةفينع تاجاجتحا ‘ فللا جرخو .كوبسسيف ىلع دمfi يبنلل
.ءيسسŸا روسشنŸا ÚيلÙا ةسساسسلا دحأل بيرق رسشنب ديدنتلل ءاثلثلا سسمأا
ليسسŸا زاغلا مادختسسا دعب مهقيرفتل نيرهاظتŸا ىلع رانلا قلطإا ¤إا  ةطرسشلا  تأا÷و
ةكرح دييقتل ةطيÙا ةقطنŸا ‘ لوŒ رظح تسضرف اهنأا ةطرسشلا تركذو .تاوارهلاو عومدلل
.سسانلا

تلاكو ^

ماكر قوف  Úينانبللا تائم راسس ^
عقوم ¤إا مهعاجوأا Úلماح مهتمسصاع
،توÒب أافرم ‘ مخسضلا راجفنلا
تÒغت اياحسض ءامسسأاو روسص اوعفرو
.قئاقد للخ مهنطوو مهتلئاع ةايح
ةملŸ اهلهأاو ةنيدŸا تلسصاوو
ناسسح ةموكح ةلاقتسسا ةادغ مهحارج
قلطنا مامأا بابلا حتف ام ،بايد
ةدع تايوتسسم ىلع ةيسسايسس تارواسشم
.ديدج ةموكح سسيئر ةيمسستل
تعقو ،›اوتلا ىلع ةعبارلا ةليللو
ÚجتÙا تارسشع Úب تامادسص
سسل‹ رقم برق ةينمألا ىوقلاو
ىحرج ةرسشع لقنو .توÒب ‘ باونلا
اسصخسش23 ىقلت اميف ،تايفسشتسسم ¤إا
بيلسصلا قفو ،ةيناديم ةيلوأا تافاعسسإا
.Êانبللا رمحألا
ةمسصاع توÒب مخسضلا راجفنلا لوحو
،ابارخ اهئايحأا ‘ ثاعو ،ةبوكنم
لقألا ىلع اسصخسش171 لتقÃ اببسستم
نع ادع ،فلآا ةتسس نم Ìكأا ةباسصإاو
نأاسشب تاريدقتلا تبراسضت نيدوقفم
تلاقو .ةحسصلا ةرازو قفو ،مهددع
ةلوفطلل ةدحتŸا ·ألا ةمظنم
دادع ‘ لفط فلأا وحن نإا (فسسينوي)
.ىحر÷ا
ةدرخ ةحاسس لو– يذلا أافرŸا مامأاو
طيرسش ةقلمع ةسشاسش ىلع ثُب ،ةÒبك
ىدأاو .مخسضلا راجفنلا رهظُي ويديف
مهتنيدŸ ملسس ةي– نوكراسشŸا
ةزيم÷ا عراسش ‘و .راجفنلا اياحسضو
تارسشع سسلج ،اررسضت Ìكألا ،رواÛا
تاتفل Úلماح سضيبأا سسابلب نابسشلا
امك ،راجفنلا اياحسض ءامسسأا اهيلع
.عومسش تئيسضأا
دجو يتلا ةموك◊ا ةلاقتسسا فسشت ⁄و
ليلغ اهÁدقت ىلع امغرم هسسفن بايد
ةعجاف فاسضُت نيذلا نيرهاظتŸا
ةليوطلا مهتاناعم ¤إا يمادلا راجفنلا
خيرات ‘ يداسصتقا رايهنا أاوسسأا لظ ‘
لافتحا رهاظم لّجسست ⁄و .مهدلب
ةبلاطŸا ترمتسسا تقو ‘ ،ةلاقتسسلاب

.ةيسسايسسلا ةقبطلا لك طاقسسإاب
اهنأا ةينانبللا ““رابخألا““ ةفيحسص تركذو
نأا ¤إا Òسشت ““قئاثو““ ىلع تعلطا
توÒب أافرم راجفنا نع ÚلوؤوسسŸا
ىلع ترسصتقا تافيقوتلا نكلو ،““Ìك““

نم ،ÚفظوŸا نم ةÒغسص ةعوم‹
ةيسسايسسلا ةطلسسلاب ّسسم يأا نود
Úيركسسعلاو Úينمألا ÚلوؤوسسŸابو
ةرادإاو ““كرام÷ا““ ةيريدم جراخ
اهترسشن يتلا ةمئاقلا مسضتو.أافرŸا
:ةينانبللا ةفيحسصلا
:ةموك◊ا ةسسائرو ةيروهم÷ا ةسسائر
ةيريدŸا نأا ةلودلا نمأا ريرقت ‘ درو
رهسشلا نم02 ‘ اسصاخ اديرب تلسسرأا
ةيروهم÷ا سسيئر نم لك ¤إا يسضاŸا
ةموك◊ا سسيئرو نوع لاسشيم
هيف امهتغلبأا ،بايد ناسسح ليقتسسŸا
أافرم ‘ ةدوجوŸا ةÒطÿا داوŸا نع
.توÒب
تلقن رابخألا ةفيحسص نأا تفلŸاو
ريدŸا نأا تدكأا ““ةينمأا تامولعم““
غلبأا ابيلسص Êوط ةلودلا نمأل ماعلا
تايمك طبسض نع فتاهلا Èع بايد
أافرم ‘ ةرجفتŸا داوŸا نم ةمخسض
ىلع -ريرقتلا لاسسرإا لبق- توÒب
زا‚إلا Èخ هيلإا فزي ناك هنأا رابتعا
ّنأا ““رابخألا““ تملعو .قق– يذلا

ناريزح/وينوي3 ‘ لسصح لاسصتلا
.يسضاŸا
‘ ناك بايد نأا تامولعŸا فسشكتو
دقعل أافرŸا ةرايزل دادعإلا ددسص
.زا‚إلا نع نلعإلل يفحسص ر“ؤوم
أافرŸا علطتسسل اًطباسض بايد لسسرأاو
اهسسفن رداسصŸا نأا لإا ،È 21نعلاو
امدعب كلذ ىغلأاو داع بايد ّنأا فسشكت
هذه نأا هلسسرأا يذلا طباسضلا هغلبأا
6 ذنم أافرŸا ‘ ةدوجوم داوŸا
دامسس““ ىوسس تسسيلو ،تاونسس
لثم ةرجفتم داوم تسسيلو ،““يئايميك
ةسسائر امأا .““روف يسس““ وأا ““يت نإا يت““
نم اهدرو ام تلاحأا دقف ،ةيروهم÷ا
سسلجملل ةماعلا ةنامألا ¤إا ةلودلا نمأا
.ةعباتملل عافدلل ىلعألا
نوبقاعتŸا ءارزولا :ةينعŸا تارازولا
ةيلاŸاو لقنلاو لاغسشألا تارازو ىلع
تارازولا هذه ‘ نوماعلا نوريدŸاو
.تاونسس7 نم
ماع اريدم :كرامجلل ماعلا ريدŸا
رهاسض يردب قباسسلاو ›ا◊ا كرام÷ا
املع ،بيتÎلا ىلع يعرم قيفسشو
قيقحتلا ةمذ ىلع نافوقوم امهنأا
.توÒب راجفناب
لسصتا :سسونامرج Îيب يسضاقلا
غلبإل ةلودلا نمأا ‘ نوققÙا

ةمكÙا ىدل ةموك◊ا سضّوفم
سسونامرج Îيب قباسسلا ةيركسسعلا
Ãن ةنحسش فلÎا موينومألا تاıةنّز
ةروطخ ىدم ىلع هوعلطأاو ،أافرŸا ‘
.داوŸا هذه
نلعا
فسشكت :ةلودلا نمأاو تاديوع ناّسسغ
‘ ÚققÙا نأا ةيئاسضقلا رداسصŸا
ناسسغ يسضاقلا اوغلبأا ةلودلا نمأا
دوجوب زييمتلا ““ماع يعدم““ تاديوع
،ةرطخ داوم ىلع يوتحي بعوتسسم
لّسصفŸا ريرقتلا هل اولسسرُي ⁄ مهنكل
.هورجأا يذلا قيقحتلل
فلم يقب :فولعŸا داج يسضاقلا
حجرأاتي موينومألا تاÎن ةنحسش
كرامجلل ةماعلا ةيريدŸا Úب تاونسسل
توÒب ‘ ةلجعتسسŸا رومألا يسضاقو
اهدوجوب ملعي ناك يذلا فولعŸا داج
.أافرŸا ‘
:أافرŸا نمأا بتكمو سشي÷ا ةدايق
أافرم ‘ تارباıا ةيريدم ¤وتت
نمسض لخدتو .أافرŸا نمأا فلم توÒب
باهرإلا ةحفاكم اهسصاسصتخا
نع لقنت ةفيحسصلا نأا Òغ ،سسسسجتلاو
نأا يجوهق ناج قباسسلا سشي÷ا دئاق
اهتلسصو هدهع ‘ سشي÷ا ةدايق
زاه÷ يمسسر زاهج نم ةلسسارم““
دقل .سشيجلل كرام÷ا نم ؛يمسسر
كرام÷ا ةدهعب موينومألا تاÎن تناك
نكت ⁄ ،ةيئاسضق ةراسشإاب اهتطلسس ت–و
اهنع انلئسس .نحن اهطبسضن ⁄و ةبّرهُم
ىلع انيدل ةردق ل هنأاب انبجأاف
ل امك ،انتاعدوتسسم ‘ اهباعيتسسا
Áاهمجح ببسسب اهفلتإا اننك
اوحÎقا مهنأا يجوهق ركذو .““مخسضلا
ببسسب اهريدسصت ةداعإا كرام÷ا ىلع
ببسسب اهفلتإا ىلع ةردقلا مدع
‘ سشي÷ا ةيلوؤوسسم نع امأا .اهتروطخ
فلŸا نأا رابتعا ىلع سصوسصÿا اذه
لّمحتي سشي÷ا““ يجوهق لاقف ،ّينمأا
لوخدلا يأا ،باوبألا ةيلوؤوسسم
‘ ةدوجوŸا داوŸا امأا ،جورÿاو
.كرام÷ا ةدهع ‘ نوكتف ربانعلا

ةينانبللآ ةفاحصصلآ   ^

تلاكو ^

ةعبات عقأوم فسصقت ليئأرسسإأ
  ةزغ عاطق ‘ سسام◊

ءاعبرألا  رجف ةيليئارسسإا تابابدو تارئاط تفسصق ^
عارذلا ماسسقلا بئاتكل عبتت ةيركسسع عقاوم ةدع
،ةزغ عاطق بونجو طسسو سسامح ةكر◊ يركسسعلا
نم تائم قلطإاب ءاطسشن رارمتسسا ىلع ادر كلذو
هاŒ ةرجفتمو ةقراح داوÃ ةلمÙا تانولابلا
تفسصق نايع دوهسشل اقفوو.يليئارسسلا بنا÷ا
عباتلا يركسسعلا ““ردب ““ عقوم ةيليئارسسلا تارئاطلا
ىدا ام خيراوسصلا نم ددعب ةزغ عاطق طسسو سسام◊
نم اددع ةيعفدŸا ترمد اميف ، ةغلاب ةيدام رارسضأل
ةنيدم قرسش ةكرحلل ةعباتلا ةبقارŸاو دسصرلا عقاوم
سشي÷ا مسساب ثدحتŸا لاقو.حلبلا ريد قرسشو حفر
ةيبرح تايحورمو تارئاط نا هل نايب ‘ يليئارسسلا
ةيباهرإا““ فادهأا ةدع ىلع تاراغ تنسش تابابدو
ىلع ،ةزغ عاطق ‘ ““ةيباهرإلا سسامح ةمظنŸ ةعبات
تلاكو ^ .هفسصو دح

نميلآ ءاحنأآ ‘ اصصخصش271 ةافو
لويصسلآو راطمألآ ببصسب

‘ نميلا تبرسض يتلا لويسسلاو راطمألا تببسست ^
‘ لقألا ىلع اسصخسش271 ةافوب ةÒخألا عيباسسألا
،تائŸا ةباسصإاو ءاسسنو لافطأا مهنيب دلبلا ءاحنأا
.ءاعبرألا ÚيلÚ fiلوؤوسسمو ةيمسسر رداسصم بسسحب
ذنم نميلا تبرسض يتلا ةريزغلا راطمألا تدأاو
نم ديدعلا Òمدت ¤إا اسضيأا يسضاŸا ةيليوج فسصتنم
ةحئل ىلع عقاوم تررسضت امك ،تآاسشنŸاو ÊابŸا
ةÁدقلا ءاعنسص ‘ ةسصاخو ،وكسسنويلل يŸاعلا ثاÎلا
.ديبزو مابسشو
ةعسضاÿا برأام ةظفاfi ‘ يموكح لوؤوسسم نلعأاو
سسنارف ةلاكول ايلود اهب فÎعŸا ةموك◊ا ةرطيسسل
ليتق03 ¤إا تعفترا برأام اياحسض ةليسصح ““ نإا سسرب
ةجيتن اماع31 نم لقأا مهرامعأا لفط91 مهنيب
.““ةرم لوأل برأام دسس ناسضيفو ةقفدتŸا لويسسلا

تلاكو ^

Úب ةيرانلأ ةحلسسألاب راجسش
احيرج53 و ىلتق6 فلخي براقأأ
ةظفاfi ‘ مومع دلوأا Úب داح راجسش رفسسأا  ^
53 ةباسصإاو سصاخسشأا6 عرسصم نع ةيرسصŸا مويفلا
ةحلسسألا هيف تمدختسسا كابتسشا للخ نيرخآا
‘ ياوسشبأا زكرÚ Ãيمجعلا ةيرق تدهسشو.ةيرانلا
ةلئاع نم مومع ءانبأا Úب ىÈك ةرجاسشم ،مويفلا
يسضارألل لسصاف دح ىلع فلخ ببسسب ،يوبن
.سصاخسشأا6 لتقم ¤إا ىدأا ام ،ةيعارزلا
مهلقن ” ،نيرخآا اسصخسش53 نم Ìكأا وحن بيسصأا امك
.جلعلل ماعلا مويفلا ىفسشتسسم ¤إا

دلبلآ ىدصص ^
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Œأ ددŸب تاهجواÚ أŸمألأ ىوقو نيرهاظت 
لـــــيتق171 ¤أ راـــــجفنلأ ىــــلتق ةـــــليسصح عاــــــفترأ^

Œا ددŸب تاهجاوÚ ب أافرم راجفنا ىلع عوبشسأا دعب ةديدج ةموكح ليكششتل تارواششم ءدبو نيرهاظتمو نمألاÒتو Œتدد
هدهشش يذلا مخشضلا راجفنلا ىلع عوبشسأا دعب نمألا ىوقو Úبشضاغ Úينانبل نيرهاظتم Úب ›اوتلا ىلع ةعبارلا ةليلل تاهجاوŸا

ليكششتل تارواششŸا تأادب ،اهحارج ةملŸ ‘ ةبوكنŸا ةنيدŸا رمتشست اميفو .لقألا ىلع اشصخشش171 ةايحب ىدوأا يذلاو ،توÒب أافرم
.Úنثلا اهتلاقتشسا مدق يذلا بايد ناشسح ةموك◊ افلخ دÓبلل ةديدج ةموكح

يسسورلا ةحسصلا ريزو نلعأا ^
يذلا حاقللا نأا وكسشاروم ليئاخيم
سسوÒف دسض هريوطت ‘ ايسسور تح‚
أادبيسسو هتيلاعف تبثأا دجتسسŸا انوروك
ة÷اعم ‘ همادختسساو هجاتنإا
.ابيرق ءابولاب ÚباسصŸا
جاتنإا نأا   ءاعبرألا  وكسشاروم حرسصو
ديد÷ا يسسورلا حاقللا تاعفد ¤وأا
،Úمداقلا Úعوبسسألا نوسضغ ‘ أادبيسس

اÒسشم ،اروف همادختسسا أادبي نأا ىلع
ىلع نوزكÒسس حاقللا يجتنم نأا ¤إا
ةيلخادلا قوسسلا تاجايتحا ةيبلت
.يسسورلا
ىلع سضرعتسس ايسسور نأا ريزولا ركذو
اهحاقل ديروت بناجألا اهئاكرسش
‘ هجاتنإا وأا يجاتلا سسوÒفلل داسضŸا
اذهب تاسضوافم نأا ادكؤوم ،مهدلب
قودنسصلا ةكراسشÃ ايلاح ةيراج نأاسشلا

.ةرسشابŸا تارامثتسسلل يسسورلا
دسض ميعطتلا ةلمح نأا ريزولا دكأاو
ةيعوط نوكتسس ايسسور ‘ انوروك
دمتعي يسسورلا حاقللا نأا  لاقو .ارسصح
قوثومو ةسسوملم ةيملع ةيسضرأا ىلع
تارابتخلا ‘ هتيلاعف تبثأاو ،اهب
فقاوŸا نأاب هتعانق ايدبم ،ةيريرسسلا
كوكسشلا نع تبرعأا يتلا ةيبنجألا
تسسيل يسسورلا حاقلا ةيلاعف نأاسشب

.ةيدايح
‘ ةلود لوأا  ءاثلثلا ايسسور تحبسصأاو
اداسضم احاقل ايمسسر تلّجسس ⁄اعلا
.دجتسسŸا انوروك سسوÒفل
ةيمسست ديد÷ا حاقللا ىلع تقلطأاو
لبق نم هريوطت ”وV » كينتوبسس““
ملعل يسسورلا ينطولا ““يلاماغ““ زكرم
.ةيرهÛا ايجولويبلاو ةئبوألا

  يتصسوفون   ^

  نيعوبسسأأ نوسضغ يف»V كينتوبسس““ انوروك حاقل جاتنإاب أأدبتسس  ايسسور

زنكبوه زنوج ةعماج تلجسس ^
ةديدج ةليسصح ءاعبرألا ةيكيرمألا
⁄اعلا Èع ءابوب تايفولاو تاباسصإلل
تلاح20627202  تغلب ثيح
امئاد ىقبتو   تايفولا438147
‘ةيكيرمألا ةدحتŸا  تايلولا
ديزاو  ةافو271361 ليجسستب ةرادسصلا
ـب ليزاÈلا اهيلتةباسصإا نويلم5 نم
ةثلث نم   ديزأا و ةافو6,84257101
30035ـب كيسسكŸامث ، ةباسصإا Úيلم

ايناطيÈف ، تاباسصإا638584و ةافو
نم ديزأاوةافو62564  تلجسس يتلا
75254 ـبدنهلا اهدعبو ، ةباسصإا113
،ايسسور امأا ةباسصإا نويلم62.2و  ةافو
ةباسصإا2015و ةافو921    تلجسسف
للخ انوروك سسوÒفب ةديدج
زكرم نل ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا
سسوÒف ةحفاكŸ يسسورلا تايلمعلا
ليجسستو اسصخسش921 ةافو نع انوروك
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا2015

.ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا للخ
تانايبلاو ماقرألا رخآا بسسحبو
تعفترا ،ءاثلثلا مويلا ،ةيمسسرلا
ءدب ذنم ايسسور ‘ تايفولا ةليسصح
غلب اميف ،ةلاح06251 ¤إا ءابولا يسشفت
.Ú 107209باسصملل ›امجإلا ددعلا
انوروك ةحفاكŸ يسسورلا زكرŸا لاقو
مويلا للخ اوفسش اباسصم3217 نإا
سصاخسشألا ددع عفري ام ،يسضاŸا
.892017 ¤إا نآلا ىتح اوفاعت نيذلا

 ⁄اعلآ ‘  انوروك تايئاصصحإآ رخآآ



ة--يلو ›او ف--ششك ،را---طلا اذ---ه ‘ ^
هنأا يفحشص نايب ‘ ةفرشش فشسوي رئاز÷ا

هي-ف حو-م-شسم ئ-طا-شش55 د-----يد– ”
ةياقولاو ةيام◊ا Òبادت قفو ة-حا-ب-شسلا-ب

ددع غلب Úح ‘.انوروك ءابو راششتنا نم
8 ةحابشسلل ات-قؤو-م ةرو-ظÙا ئ-طاو-ششلا

ةروظÙا ئطاوششلا دد-ع ا-مأا ،ئ-طاو-شش
.ئطاوشش6 وه ةحابشسلل

مشسوم نامشضل ةيميظنت ريبادت
حجان فايطشصا

لوخدل ةيحشصلا Òبادتلاب ديقتلا طÎششيو
را-ششت-نا ن-م د◊ا ل-جأا ن--م ئ--طاو--ششلا

ح-لا-شصم سصر-ح-ت-شسو ،ا--نورو--ك سسوÒف
ÊاÛا لو-خد-لا نا-م-شض ى-ل-ع ة-يلو-لا
عشضو عنميشسو نيدفاولا عيم÷ ئطاوششلل
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي-شسار-ك--لاو تلوا--ط--لا
 .ةيراŒ سضارغأل ئطاششلا
فقاوم دد-ح-ت-شس ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت Òباد-ت-كو
ىلع دي-شصلا قراوزو ة-ير-ح-ب-لا تاد-عŸا

اتاب اعن-م ع-ن-م-ي-شسو ، ئ-طا-ششلا ي-ت-فا-ح
.Úفاطشصملل ةشصشصıا نكامألاب اهفقوت
ىلع ةفيلألا تاناوي◊ا دجاوت عنميشس امك
ةحابشسلل ةحوم-شسŸا ئ-طاو-ششلا ىو-ت-شسم
ءا-ن-ث-ت-شسا-ب فا-ي-ط-شصلا م-شسو-م لÓ-خ

حلاشصم فرط نم ةلمعتشسŸا تاناوي◊ا
.ماعلا ماظنلا ىلع ظاف◊ا راطإا ‘ نمألا
ىلع قلحزتلا ةشسرا‡ اتاب اعنم عنميشسو
تاذ ةيرحبلا تادعŸا لا-م-ع-ت-شسا-ب ءاŸا

fiم001 ةفاشسم ىلع كرÎ ئطاششلا نم.
يدؤوي ةيئاقولا تاءارجإ’ا ةفلاخم

ةبوقعلا ىلإا
مد-ع نأا ى-ل-ع ه--شسف--ن رد--شصŸا دد--ششو
يدؤوي ةيحشصلاو ةيئاقولا Òبادتلل لاثتملا
ةيراشس تاميظنتلاو Úناوقلا ق-ي-ب-ط-ت ¤إا
‘ تاءار-جإلا  هذ-ه ل-ث-م-ت-تو لو-ع--فŸا
ماÎحإاو يقاو-لا عا-ن-ق-لا ع-شضو ة-ي-ماز-لإا
فشصنو Îم ةفا-شسÃ يد-شس÷ا د-عا-ب-ت-لا

نمشضت-ت تا-ق-شصل-م ع-شضوو .ل-قألا ى-ل-ع
ىلع ةيحشصلا ة-يا-قو-لا Òباد-ت-ب Òكذ-ت-لا

امك .ئطاوششلا ¤إا لوخدلا طاقن ىوتشسم
نكر-ل ة-ب-شسا-ن-م ن-كا-مأا م-ي-ظ-ن-ت Úع-ت-ي
 .تارايشسلا
ةجرد سسايق اشضيأا ةياقولا تاءارجإا نمو

¤إا لو-خد-لا ل-ب-ق Úفا-ط-شصŸا ةرار--ح
سساي-ق-لا ةز-ه-جأا ق-ير-ط ن-ع ئ-طاو-ششلا
ةيندŸا ةيام◊ا رشصانع لبق نم ةيرار◊ا

ة-شصشصfl ق-يدا--ن--شص Òفو--ت بنا--ج ¤ا
وأا تازا-ف-ق-لاو ة-ع-ن-قألا ن-م سصل-خ-ت-ل-ل
ت– ا-ه-ع-شضوو ة-ل-م-ع-ت-شسŸا ل-يدا-نŸا
.ÚفاطشصŸا فرشصت

قدانفلا يف ةحابشسلا تامامح
ةعونمم

ةينعم Òغ يهف حباشسم-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-مأا
ةيلشستلا تاءاشضفل يجيردتلا حتفلا رارقب
ريزولا حلاشصم تن-ل-عأا ذإا ،ما-م-ج-ت-شسلاو
نأا-ب ي-ف-ح--شص نا--ي--ب ‘ سسمأا لوأا لولا

تقولا ‘ ةينعم Òغ ةحاب-شسلا تا-ما-م-ح
بقارŸا و يجيردتلا حتفلا رارقب نهارلا
و مامجتشسلا نكامأا و ةيلشستلا تاءاشضفل
ءارجإاك يرا÷ا توأا51 نم ابشس– هيفÎلا
هشضرف يذلا رجحلل ي-ج-يرد-ت-لا ع-فر-ل-ل
رارقلا اذه لمششيو .انوروك ةحئاج راششتنا
سضاوحأاو ةحابشسلا تامامح و حباشسŸا لك
‘ وأا قدانفلا لخاد تناك ءاوشس ةحابشسلا
.كلذل ةشصشصıا ىرخألا تاءاشضفلا

Œلولا ريزولا حلاشصم نأا ¤إا ةراششلا رد
ماظن يشضاŸا تبشسلا اهل نايب ‘ تددح
يجيردتلا حتفلا نمشضتمـلا رارقلا ذيفنت
ةيلشستلا تاءاشضفو ئطاو-ششل-ل بقار-مـلاو
قدانفلاو هيفÎلاو ما-م-ج-ت-شسلا ن-كا-مأاو
د-ي-ق-ت-لا ع-م ،م-عا-ط-مـلاو ي--ها--قŸاو
نم ةيام◊او ةياقولل يحشصلا لوكوتوÈلاب
.ءابولا راششتنا

رارق ةقفارمل يليمكت ينمأا جمانرب
  يجيردتلا حتفلا

ة-ير-يدŸا تع-شضو ،لو-شصو-م قا--ي--شس ‘
لمع جما-نر-ب ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا
رارقل ةيلمعلا ةقفارŸا ¤إا فدهي يليمكت
يجيردتلا حتفلاب ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-شسلا

اذ-كو ه-ي-فÎلاو ما-م-ج-ت--شسلا ن--كا--مأل
تيقاو-م ل-يد-ع-ت ¤ا ة-فا-شضا د-جا-شسŸا
.يئز÷ا يحشصلا رج◊ا

ة-ي-ل-خ سسي--ئر ح--شضوأا ،را--طإلا اذ--ه ‘
،ة-ير-يدŸا تاذ-ب ة-فا-ح-شصلاو لا--شصتلا
‘ ،مورعل رمعأا ةطرششل-ل لوألا د-ي-م-ع-لا
تيقاوم ليدعت دع-ب ه-نأا ، ي-ف-ح-شص نا-ي-ب
توأا13 ¤إا90 ن-م ي--ئز÷ا ر--ج◊ا
نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تعشضو  ،يرا÷ا
عم ايششا“ يليمكت لمع جمانرب ينطولا
،نأاششلا اذه ‘ ةرداشصلا تارارقلا ذيفنت

ئطاوششلل يج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا نأا اد-كؤو-م
مامجتشسلا نكا-مأاو ة-ي-ل-شست-لا تاءا-شضفو
مازتللا سضرفي دجاشسŸا اذكو هيفÎلاو
عانقلل يرابجإلا ءادترلا ماÎحاب مراشصلا
،يدشس÷ا دعابتلا ميظنتو ماÎحا ،يقاولا
و تارايشسلا نكرل ةبشسانم نكامأا م-ي-ظ-ن-ت
لوانتم ‘ Òهطت-لا داو-مو ل-ئا-شسو ع-شضو
.ÚنطاوŸا
اشصاخ ا‹انرب نملا ح-لا-شصم تر-ط-شسو
نكامألا ‘ تاطاششنلا ةب-قار-م د-يد-ششت-ل
ىلع عÓطإلاب ،يجيردتلا حتفلاب ةينعŸا

عيبب ةقلعتŸا ةفاظ-ن-لاو ظ-ف◊ا طور-شش
flا ف-ل-تŸفلتلا ةعيرشس ةي-ئاذ-غ-لا داو،

ى-ل-ع ة-شصخرŸا Òغ تا-طا-ششن-لا ع-ن-مو
ةلقرع نم اهنع رجني اŸ ماعلا قيرطلا

،كلهتشسŸا ةحشصل ديدهتو رورŸا ةكرح
ةيئاوششع طاق-ن ق-ل-خ تلواfi د-شص ع-م
نمألا حلاشصم  وعد-ت ،تا-يا-ف-ن-لا ي-مر-ل
،ةيحشصلا دعاوقلا ماÎحا ¤ا ÚنطاوŸا
طخو8451 ءارشضÿا اهطوطخ يقبت امك
ىلع ةيم-قر-لا ا-ه-ط-باورو71 ةدج-ن-لا
نطاوŸا ةمد-خ ‘ Îيو-تو كو-ب-شسيا-ف-لا

.عوبشسألا مايأا ةليط

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ32ـل قفوŸا م0202توأا31  سسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟مشس÷إ ‘ انوروك سسوÒف حاقل نقح ناكم وه ام
طورششم انوروك سسوÒفب سصاÿا حاقل-لا ل-ي-ج-شست نأا ة-ي-شسور-لا ة-ح-شصلا ةرازو تف-ششك^

دشض ⁄اعلا ‘ حاقل لوأا ليجشست نع نÓعإلا دعب كلذو جاتنإلا ءدب ءانثأا براجتلا رمتشستشسو
.انوروك ءابو
‘ ،ةقيقدلا ءايحألاو ةئبوأÓل ثوحبلل يموقلا زكرŸا ريد-م ، غرو-بز-نو-ج رد-ن-شسك-لأا ر-كذو
نÁألا فتكلا ‘ حاقللا ءاطعإا متيشس هنإا ىشضاŸا ةيليوج رهشش لÓخ1 ايشسور ةانق عم ةلباقم
‘ ركفت ةحشصلا ةرازو نأا فاشضأاو تقولا سسفن ‘ هيقلت نم سسورلا عيمج نكمتي نل نكل ،
.””تاحاقللا جاتنإا ميظعتل اهمادختشسا نكÁ يتلا تاردقلا يه امو ، كلذب مايقلا ةيفيك
انوروك سسوÒفل داشضم حاقل ‘ ةمدختشسŸا يجاتلا سسوÒفلا تائيزج نأا ثدحتŸا نلعأاو
فواfl دجوت لو ةي◊ا Òغ تاميشس÷ا مدختشسي حاقللا نأل مشس÷اب رشضت نأا نكÁ ل يجاتلا

.ناشسنإلا ةحشصل اًررشض ببشسي نأا نكÁ حاقللا نأا نم
عافدلا ةرازوو ةيلام÷ا ثاحبأا دهعم لبق نم كÎششم لكششب هريوطت ” يذلا حاقللا اذه
نم ةيئاهنلا هتلحرم طشسو عوبشسألا اذه يمشسر ليجشست ىلع لشصحي نأا ررقŸا نم ، ةيشسورلا
ةيلاعف نإا  ثوحبلا لمعم سسيئر دكأاو ،ناوج81 ‘ ةيريرشسلا براجتلا حاقللا أادب رابتخلا
لكششب ىم◊اب سصاخششألا سضعب باشصي”” احشضوم.ةعانم ناكشسلا روطي امدنع ررقتتشس حاقللا

نكÁ نكلو ، ةيوق ةعرج هميعطت متي يذلا سصخششلل يعانŸا زاه÷ا ىقلتي امدنع يعيبط
ـه.ك ^ .””لوماتيشسارابلا لوانت قيرط نع ةلوهشسب يبنا÷ا رثألا اذه ىلع بلغتلا

انوروك لوح بإوجو لإؤوشس

 تاهزتنملا حتف ةداعا رارق دعب تÓئاعلل اشسفنتم نوكيشس
..ترقتب ““نيطبإرملإ ةباغ““ ةيتابنلإ ةقيدحلإ

نيمثت ىلإ ةجاح يف بشسكم

فايطشص’ا مشسوم حا‚إ’ ةيعدر تاءارجإاو ةيميظنت Òبادت

ةحابشسلل احومشسم ائطاشش55
 ةينعم Òغ حباشسŸإو ةمشصاعلاب

عوـــــــــــــن‡ يـــــــــــــشسإركلإو ت’واـــــــــــــطلإ ءإرـــــــــــــكو اـــــــــــــينا‹ نوـــــــــــــكيشس ئـــــــــــــطإوششلإ لوـــــــــــــخد ^
سسوÒف نم ةياقولا Òبادت قفو لبقŸا تبشسلا نم ةيادب ÚفاطشصŸا لابقتشس’ ئطاشش55 حتف متيشس
تاءاشضفلا ‘ وأا قدانفلا لخاد تناك ءاوشس حباشسŸا لوخد اتاب اعنم هيف عنميشس يذلا تقولا ‘ ،انوروك
ئطاوششلا ‘  ةيميظنت Òبادت قيبطت متيشسو ،سسوÒفلا راششتنا عنŸ يزاÎحا ءارجإاك كلذو  ىرخأ’ا

ÚفاطشصŸا ةيامح لجأا نم Úفلاıا ىلع ةمراشص تابوقع سضرف-ت-شسو ه-ي-فÎلاو ما-م-ج-ت-شس’ا ن-كا-مأاو
.فايطشص’ا مشسوم حا‚او

مشساب ةفورعŸا ةيتابنلا ةقيد◊ا لازت ل ^
تابشستكŸا ىدحا لث“ ””ÚطبارŸا ةباغ””
ترقت ةبد-ت-نŸا ة-يلو-لا نا-ك-شسل ة-ما-ه-لا
تاحاشسم نم هيلع رفوتت اŸ (ةلقرو لامشش)

,مامجتشسلاو ة-حار-ل-ل تاءا-شضفو ءار-شضخ
.ÚيلÙا ناكشسلا  هدكؤوي امك
ىÈكلا ترقت بلقب ÚطبارŸا ةباغ عقتو
ةنيدمل-ل ة-ي-بو-ن÷ا ة-ي-حا-شضلا-ب اد-يد–و
م-شضت ي-هو ,ة-لز-ن-لا ة-يد-ل-ب-ل ة--ع--با--ت--لا
ةفاشضإلاب ،ءارشضخ تاحاشسم  سصوشصÿاب
لافطأÓل باع-لأاو ة-ي-عا-ن-ط-شصا ةÒح-ب ¤ا
نويعامتجا نولعافو نون-طاو-م ا-هÈت-ع-يو
رقتفت يتلا ترقت ةنيدŸ ايقي-ق-ح ا-ب-شسك-م
.ءاخÎشسلاو ةيلشستلل تاءاشضف ¤ا
ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف ة-ق--يد◊ا تفر--ع د--قو
نولوؤوشسŸا ررقي نأا لبق دوكرلاو لامهلا
روهم÷ا مامأا اهباوبأا حتف ةداعا نويلÙا
ةيلمعل اهعوشضخ دعب7102 ةنشس سضيرعلا
فرع ,ليهأاتلاو ة-ئ-ي-ه-ت-لا ةدا-عإل ة-ع-شساو
Úتنشسلا ةبارق يئيبلا ءاشضفلا اذه ا-هد-ع-ب

،راوزلل اÒبك لاب-قا ,ه-حا-ت-ت-فا ةدا-عا ن-م
.تÓئاعلا مهنم اميشسل
ÚنطاوŸا نم Òبك ددعل اهبلج مغر ,نكلو
ما-م-ج-ت-شسÓ-ل ا-ه-نود-شصق-ي او-نا-ك ن-يذ-لا
ةرم ةقيد◊ا باوبأا قل-غ د-ي-عأا ,ة-حار-لاو
.اهحتف نم Úتنشس ›اوح دعب ىرخأا
بابششلا عاطقب نويلfi نولوؤوشسم حشضوأاو
كÓمأل عباتلا راق-ع-لا اذ-ه نأا ة-شضا-ير-لاو
ةنشس يئلو رار-ق بجوÃ ح-ن-م د-ق ة-لود-لا

ةيلشستل ةينطولاو ة-لا-كو-لا ةد-ئا-ف-ل4102
,ةيلشستلل ميخمك هلÓغتشسا لجأا نم بابششلا
ةيرادإلا لحارŸا ع-ي-م-ج ءا-ف-ي-ت-شسا رو-فو
نع ةلاكولل ايم-شسر ا-ه-م-ي-ل-شست سصو-شصخ-ب

دعب Úبت عاطقلل ةيئلولا ةيريدŸا قيرط
زا‚إاو ةئيهتلا لاغششأا نأا عورششŸا ةشسارد
اهتايناكمإا دودح زواجتتو ةف-ل-ك-م م-يıا
.ةيلاŸا
ة-با-غ Òي-شست ة-م-ه-م تل--كوأا ,كلذ د--ع--بو
د-ع-ب ة-لز-ن-لا ة-يد-ل-ب ح-لا-شصÚ Ÿط-بارŸا
ةئيهتلا ةيلم-ع ن-م6102 ةنشس اهتداف-ت-شسا
ءاشضف ةئيه-تو ة-ع-با-ت-م ناو-ن-ع-ب ةرو-كذŸا
قودن-شص ن-م ل-يو-م-ت-ب ه-ي-فÎلاو ة-حار-ل-ل
.ةيلÙا تاعامجلل نماشضتلاو نامشضلا
يد-ل-ب-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا سسي--ئر د--كأاو
ةلاكول ح-ير-شصت ‘ ،ة-ب-ب د-مfi ،ة-لز-ن-لا-ب
ءاشضفلا اذه Òيشست نأا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا
¤ا دنشسا ةلودلل سصاÿا كلŸ عباتلا ماعلا

دعب كلذو يدلبلا يبعششلا سسلÛا حلاشصم
فÓغ دشصر بلطت يذلا عورششŸا مÓتشسا

‘ سصشصخ جد نويلم49 ةميقب ›امجا ›ام
ن--ما--شضت--لاو نا--م--شضلا قود--ن--شص را--طا
.6102 ةنشسل ةيلÙا تاعامجلل
ةيلfi رداشصم تراششأا ل-شصت-م ،قا-ي-شس ‘و
عور---ششŸا بحا---شص Úب عاز---ن ءو---ششن ¤إا
ةئيهتلا لاغششأا ىلع تفرششأا يتلا ةلواقŸاو
ةيلاŸا تاقحتشسŸا لك ديدشست مدع ةجيتن
ق-ل-غ ‘ بب-شست ا-م اذ--هو ,ةÒخألا هذ--ه--ل
دعبو ةئيهتلا لاغششا د-ع-ب ادد‹ ة-ق-يد◊ا

.Úتنشسلا ةبارقل ÚنطاوŸا ماما اهحتف
تبلاط ا-ه-نأا ة-ي-لÙا ردا-شصŸا تفا-شضأاو
لجأا نم ةلوؤوشسŸا تاه÷ا لخدت ةرورشضب
Òيشست ةمهم حنمو ةي-ع-شضو-لا هذ-ه ة-يو-شست
‘ ةشصشصختم ةشسشسؤوŸ وأا ةيدلبلل ةقيد◊ا

قفرŸا Òيشست راطإا ‘ كلذو لاÛا اذه
.ةقيد◊ا حتف ةداعإا فدهب ,ماعلا

عاطقب نويلfi نولوؤوشسم حشضوأا لباقŸابو
عباتلا راقعلا اذ-ه نأا ة-شضا-ير-لاو با-ب-ششلا

رارق بجوÃ هحنم ” دق ةلودلا كÓمأل
ةينطولاو ةلاكولا ةدئافل4102 ةنشس يئلو
ميخمك هلÓغتشسا لجأا نم بابششلا ةيلشستل
لحارŸا عيمج ءافي-ت-شسا رو-فو ,ة-ي-ل-شست-ل-ل
ةلاكولل ايمشسر اهميلشست سصوشصخب ةيرادإلا

Úبت عاطقلل ةيئلولا ةير-يدŸا ق-ير-ط ن-ع
ةئيهت-لا لا-غ-ششأا نأا عور-ششŸا ة-شسارد د-ع-ب
دود-ح زوا-ج-ت-تو ة-ف-ل-ك-م م-يıا زا‚إاو
.ةيلاŸا اهتايناكمإا
تلكوا ÚطبارŸا ةباغ Òيشست نأا فاشضأاو
د-ع-ب ة-لز-ن-لا ة-يد-ل-ب ح-لا-شصŸ كلذ د--ع--ب
ةئيهتلا ةيلم-ع ن-م6102 ةنشس اهتداف-ت-شسا
ءاشضف ةئيه-تو ة-ع-با-ت-م ناو-ن-ع-ب ةرو-كذŸا
قودن-شص ن-م ل-يو-م-ت-ب ه-ي-فÎلاو ة-حار-ل-ل
.ةيلÙا تاعامجلل نماشضتلاو نامشضلا
لخدت ةيمها ىلع ددشش دق ةبب ديشسلا ناكو
كÓما حلا-شصم ىد-ل ة-ي-ئلو-لا تا-ط-ل-شسلا
سسلجملل Òيشستلا ةي-ل-م-ع دا-ن-شسإل ة-لود-لا
لفكتلاب حمشسي ا‡ ةلزنلاب يدلبلا يبعششلا
.Òيشستلاو ةنايشصلا لاغششأاب

قنورلا تداعأا ديدجتلا ةيلمع
ةقيدحلل ةجهبلاو

مجÎت يتلا ديدجتلا ةيل-م-ع تح-م-شسو
ثاÎلا Úم-ث-ت سصو--شصخ--ب ة--لود--لا ةدارا
هذهل نطولا بونجب ‘ا-ق-ث-لاو ي-ع-ي-ب-ط-لا
تاونشس ةياغ ¤او مشضت تناك يتلا ةقيد◊ا
ىلع لمتششت ةليمج ليخن ةحاو تاينينامثلا
ةر-هزŸا تا-تا-ب-ن-لا عاو-نا ن-م د--يد--ع--لا
تلظ يتلا يهو اهتجهبو اهقنور ةداعتشساب
مهنم اميشس ةنيدŸا ناكشس ةركاذ ‘ ةخشسار
.Ëدقلا لي÷ا
ن-م ة-عو-م‹ تما-ق ,قا--ي--شسلا اذ--ه ‘و
ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا-ب Úم-ت--هŸا Úن--طاوŸا
ةعارز ةداعإاب8102 ةنشس ‘ يلÙا ثاÎلا
ايروشس اهنطوم ةرهز-م ة-ت-ب-ن) تر-ق-ت ةدرو
ينب ةكل‡ ÚطÓشس فرط نم اهبلج ” دقو

.ÚطبارŸا ةباغ ىوتشسم ىلع (بÓج
ريدشصت يرامعتشسلا د-ه-ع-لا لÓ-خ ىر-جو
فقوتلا متي نا لبق اشسنرف وحن ترقت ةدرو

نع يلختلاب ةلقعتم بابشسأل كلذ نع اقحل
تاو-ن-شسلو تح-ب-شصا ي-ت-لا ة-ق-يد◊ا هذ-ه
.Úفرحنملل اركو ةديدع
(جرادلا نا-شسل-لا-ب) Úب-طارŸ م-شسا دو-ع-يو
سسرح ¤ا (ىحشصفلا ةيبرعلاب) نوطبارŸاو
بÓج ينبل ةيخيرات-لا ة-ك-ل-م-م-ل-ل دود◊ا
تشسشسا يتلاو (ÚينيرŸا نم ن-يرد-ح-نŸا)
4581 وÚ 4141با-م ةÎف-لا ‘ تر-ق--ت--ب
فرط نم اهÒمدت م-ت-ي نا ل-ب-ق دÓ-ي-م-ل-ل
.ةيرامعتشسلا تاطلشسلا
عبÎي يذلا ماعلا ءاشضفلا اذه ناف ,ةراششإÓل

راتكه3ر7 اهماوق ةيلامجا ة-حا-شسم ى-ل-ع
فرط نم ةيناديم ةرايز جمانرب نمشض ناك
ةيعشضو ىلع فوقولل ة-ي-ئلو-لا تا-ط-ل-شسلا
زا‚لا لاغششا مدقت ةبشسنو ةيلÙا ةيمنتلا

ةيئا‰لا عيراششŸا فل-تfl ىو-ت-شسم ى-ل-ع
ÚطبارŸا ة-با-غ ح-ت-ف ةدا-عإا نإا .ة-ه÷ا-ب
نم جورخلل تÓئاعلل اشسفنتم نوكيشس مويلا
‘ وأا ل-ط-ع-لا ما-يأا لÓ-خ تي--ب--لا ءاو--جأا

اميشسل ،ةيفيشصلا ›ايللا ‘ ءاشسŸا تاعاشس
ةداعإاب قلعتŸا ةموك◊ا رارق رودشص دعب
يتلا ةحاÎشسلا نكامأاو تا-هز-ت-نŸا ح-ت-ف
سسوÒف نم ةياقولا Òبادت راطا ‘ تقلغا
م.ق ^ .انوروك

بابششلل يملاعلا مويلاب لافتحا
انوروك ةحئاج ةهجإوم ىف بابششلإ رودب ةداششإإ

مو-ي-لا-ب ةد-ح-تŸا ·ألا تف--ت--حا ^
بابششلا رودب ةديششم ،بابششلل ىŸاعلا

انوروك سسوÒف ة-ح-ئا-ج ة-ه-جاو-م ‘
ىف ةدحتŸا ·ألا تلاقو ،د-ج-ت-شسŸا
»: Îيوتب يمشسرلا اهباشسح Èع ةديرغت

ىلع ةباجتشسا بلطتت91 ديفوك ةحئاج
تقو-لا ‘ ة-ف-ل-تıا لا-ي-جألا راد-م
ءاعبرألا موي ‘ ،لبقتشسŸا ىفو ›ا◊ا
با--ب--ششلا اور--ك--ششا ،با--ب--ششلا مو--ي
معدل دجب نولمع-ي ن-يذ-لا تا-با-ششلاو

ةيلافتحا عوشضوم ءاجو .””مهتاع-م-ت‹
نم بابششلا كارششإا ””ناونع ت–0202
اذه ةيلافتحا عوشضوم نم دارُي ذإا ،””يŸاعلا لمعلا زيف– لجأا
دعشصلا ىلع بابششلا ةكراششم اهب يÌت يتلا لبُشسلا زاربإا ¤إا ماعلا

ة-يŸا-ع--لاو ة--ي--ن--طو--لاو ة--ي--لÙا
ة-ي-ن-طو-لا تا-ي-ل-م-ع-لاو تا--شسشسؤوŸا
ن--ع Ó--شضف ،فار--طألا ةدد--ع--تŸاو
زيزعت ةيفيك نع سسوردلا سصÓختشسا

تاشسايشسلا ‘ م-ه-ت-كرا-ششو م-ه-ل-ي-ث“
.ةÒبك ةكراششم ةيمشسرلا ةشسشسؤوŸا
ةشصرفلا ›ودلا با-ب-ششلا مو-ي ح-ي-ت-يو
مهتاوشصأا عامشسإاو بابششلاب لافت-حÓ-ل
مهتاكراششم مه-تاردا-ب-مو م-ه-لا-م-عأاو
ةيبلاغلا بلطتت ذإا ، اهميمعتو ةفداهلا
اههجاوت يتلا تايدحتلا نم ىمظعلا
ةحئاج يششفت لثم  اي-لا-ح ة-ي-نا-شسنإلا

ارفاشضتم ايŸاع Óمع بلطتت خانŸا Òغت ةرهاظو91 - ديفوك
ـه.ك ^ .ةلعاف ةيبابشش ةكراششمو
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ةبذعملا ةلوفطلا
ةلوفط ةلحرم نماث-لا ل-سصف-لا ‘ ف-لؤوŸا ر-كذ-ت-سسي
مك◊ا ةدسس ¤إا هلوسصو ةيفيكو ،ةدقعŸا Úسسح مادسص
يتيركتلا ديÛا Úسسح مادسص َدِلُو ثيح ،قارعلا ‘
(ةجوعلا) ةير-ق ف-ن-ع ‘7391 لير-بإا82وأا72 مو-ي
ةظفاfi ‘ دادغب لامسش تيركت نم برقلاب .اهسسؤوبو
ةÒقف ةرسسأل ًانبا Úسسح مادسص أاسشن ثيح ،نيدلا حÓسص
¤إا أا÷و ،معلا وأا ،مألا جوز تيب هركو ًاركبم متيتو .ًادج
مادسص فرعي ⁄و ،حافلط هللا Òخ ،لاÿا تيب ءفد
.روهسش ِةسسم-خ-ب ه-تدلو ل-ب-ق ‘و-ت يذ-لا هد-لاو ط-ق
سشعي ⁄ هنأا ،ةبسسانم نم Ìكأا ‘ Úسسح مادسص فÎعيو
هجاوي نأا هسسفن وه لوقي امك هيلع ناكو ،ةحيرم ةلوفط
فنعلاب ئبني مسسا هل Òتخا ةيادبلا ذنمف .هسسفنب هردق
سصخسشلا ىل-ع ماد-سص م-سسا لد-يو ،مز◊او ةو-سسق-لاو
ًاحÓف تنك .تأاسشن ف-ي-ك ر-كذ-تأا ا-نأا» .ه-جاو-ي يذ-لا
سسار◊ا دحأا تلؤواسست ىلع دري Úسسح مادسص «ًاÒقف
.نجسسلا ‘ ليلقلاب ًامئاد ىسضري هنأا مادسص لأاسس يذلا
مادسص نإا» :مادسص ةسسارحب ÚفلكŸا دون÷ا دحأا لوقي
ناكو …تاناوي◊ا ةقيدح ‘ دسسأاك همون ‘ ودبي ناك
.«ًاŸاسسمو ًابيهم ودبي

ِةَطلصسلا ِلÓِظ يف
‘ قارعلا مكح ¤وت Úسسح مادسص نَأاب بتاكلا دكؤويو
نم ،ركبلا نسسح دمحأا سسيئرلا ةلاقإا دعب ،9791 ماع
ثيح ،ثع-ب-لا بز-ح ‘ ه-ناو-عأاو Úسسح ماد-سص ل-ب-ق
برح اهزربأا نم ناك ةÒبك ًاثادحأا همكح ةÎف تدهسش
ردسصأا م-ث ،(8891 …0891) ناريإا عم تاونسس Êا-م-ث-لا

،9791 ماع ويلوي ذنمو .0991 ماع تيوكلا وزغب ًارارق
ىقبي يك ،هيف ةداوه ل رمتسسم عارسص ‘ مادسص سسمغنا
تلاط تايفسصت ةلمح مادسص دا-ق ثي-ح ،ة-ط-ل-سسلا ‘
ًاÒبخ Úسسح مادسص حبسصأا انه نم .هقافر نم ديدعلا
دكؤويو .يقارعلا بعسشلا باهرإل فوÿا لÓغتسسا ‘
هجو ‘ فقي سصخسش يأا» :Úسسح مادسص لوق كلذ ىلع
ةرسشع ،فلآا ةثÓث ،Úفلأا ،ًافلأا اوناك ول ىتح ،ةروثلا
يسسأار نم ةرعسش زتهت نأا نودب مهسسوؤور عطقأاسس ،فلآا
.«مهلجأا نم يبلق زتهي وأا

لاقتعلا
لبق نم قارعلا لÓتحا دعب بات-ك-لا ف-لؤو-م ح-سضو-يو
ثحبلا ةلحر تأادب ،3002 ليربأا ‘ ةيكيرمألا تاوقلا
تاوقلا لبق نم هلاقتعا ” ثيح ،Úسسح مادسص نع
عباسسلا لسصفلا ‘و .31/21/3002 خيراتب ةيكيرمألا
ةيمويلا ةاي◊ا ليسصافت نم Òثك-لا ة-م-ث با-ت-ك-لا ن-م
ناكو ،همادعإا تقبسس رهسشأا ةسسمخ رادم ىلع مادسصل
،دادغب ‘ ةقباسسلا هروسصق دحأا وبق ‘ ًانيجسس اهيف
ÚفلكŸا دون÷ا دحأا لوقي .ةلجد رهن فافسض ىلع
‘ دسسأاك همون ‘ ودبي ناك مادسص نإا» :مادسص ةسسارحب
.«ًاŸاسسمو ًابيه-م ود-ب-ي نا-كو …تا-ناو-ي◊ا ة-ق-يد-ح
ةبسسنلاب ¤وألا ع-ي-با-سسألا ‘ ماد-سص ة-ب-قار-م تنا-كو
،رجسضلاو ةرتوتŸا ةظقيلاو فوÿا نم ًاجيزم دونجلل
تار-باıا ل-ب-ق ن-م ماد-سص باو-ج--ت--سسا ” ثي--ح
ىلع ،ةرم نيرسشعو سسمخ وحن ةيكيرمألا ةيزكرŸا
نكت ⁄ مهتمهم نكلو ،تامولع-م ى-ل-ع لو-سص◊ا ل-مأا
مادسص ناك باوجتسسلا تاسسلج تأادب امدنعف .ةÒسسي
.ًايرهاظ مات حايتراب ،ىرخألا قوف ًاقاسس عسضيو سسلجي
،قارعلل يعرسش سسيئرك هتبطاخÃ بغري مادسص ناك
،ةبسصتنم ةيعسضو ‘ ءاقبلا ىلع ةدسشب ًاسصيرح ناكف
ىلع قيقحتلا قيرف هاراج دقو .ًادبأا يخاÎلا مدعو
.تامولعŸا نم ديزم ىلع لوسص◊ا ‘ Óًمأا ،سضسضم
نع مادسص رّب-ع ،ل-حارŸا ىد-حإا ‘ ف-لؤوŸا ر-كذ-يو
اذه نأا ُتننظ» :لوقلاب ةلئسسأا ةعوم‹ نم هجاعزنا
مادسص فيسضيو .«ًا-باو-ج-ت-سسا سسي-لو ي-خ-يرا-ت راو-ح
نوجاتحتسس مكنإا» :هيإا يآا يسسلا قيرف ًابطاÚ flسسح
.«ناكŸا اذه كسسا“ ىلع ظافحل-ل ي-ل-ث-م سصخ-سشل
فوسس» :ةيدج ةÈنب ،سسيلإا يدن÷ا مادسص بطاخ دقو
.«Êوعجرأا مهنأا ول نونمتي
،سسار◊ا د-حأا بسسح ماد-سص د-ع-ُي بتا--ك--لا بسسحو
ناكف …ةيسصخسشلا تاقÓعلا لا‹ ‘ قح-ب ًا-ير-ق-ب-ع
تحبسصأا دقو ،ةمئاد ةروسصب روانيو هسسفنب ًايلك مكحتي
ةÌعبم هروسصق تناك امدعب تقؤوŸا ه-لز-ن-م ه-ت-ناز-نز
سسلجي ناك ثيح ،ةيقارع-لا ة-ي-فار-غ÷ا ل-ما-ك ى-ل-ع
،ةينانبل لوسصأا نم يكيرمألا همجÎم فيزوجو مادسص
ةيميمحب ناسشدرديو ابيهوك عون نم ًاراجيسس نانخدي
لباقم ،ةحاÎسسلا ةقطنم نم ةديعب-لا ة-يواز-لا د-ن-ع
سضعب اهيف تَ‰ باÎلا نم ةعقب كانه تناكو ،بابلا
ول امك ًايموي اهيقسسي مادسص ناكو ،ةراسضلا باسشعألا
نيودتب هنجسس ‘ ماد-سص أاد-بو .ة-ل-ي-م-ج ًادورو تنا-ك
ناك ،موي لك رورم عم ،ءارفسصلا هتسسارك ىلع هتاركذم
اŸاطل .قرولا ىلع هراكفأا تيبثتب ًاعلو دادزي هنأاب ودبي
كردأا هنأا دب لو .ِهثرإاب ًايسسَوَه ًلاغسشنا مادسص ىدبأا
هراكفأا لقن نامسضل ةÒخألا هتسصرف نو-ك-ت د-ق ا-ه-نأا-ب
.ةيلاتلا لايجأÓل هتÓمأاتو

ةداعسس دمتسسي ناك هلقتعم ‘ مادسص نأا فلؤوŸا Úبُيو
سشاهدنا راثأا ام Ìكأا نمو ،ةط-ي-سسب ع-ت-م ن-م ة-ل-ئا-ه
اهيلع دجو يتلا ةروسصلا يه ،باتكلا فلؤوم بارغتسساو
هتايح نم مغرلا ىلعف .Úسسح مادسص لحارلا سسيئرلا
هتنازنز ‘ سشيعي نأا عاطتسسا هنأا لإا ،روسصقلا مخفأا ‘
ةيهيفرت ةادأا Úسسح مادسص سضفر لباقŸا ‘ .ةÒغسصلا
(يد ‘ يد) ةئراق لثم ىقيسسوملل عامتسسÓل ةيرسصع
fiدقلا ويدارلا لسضف هنكل ،ةلومË ثحابلا هييئاوهبÚ
ًانايحأا لقنتي ناك .ةيوارحسصلا ءامسسلا ‘ تاراسشإا نع
ًامئاد ناكو ،ةجئارلا ةيكيرمألاو ةيبرعلا Êاغألا Úب
جيÓب ج يراÊ Ÿاغأا هعامسس ىدل ثحبلا نع فقوتي
نوؤو-سش ى-ن-عÃ (riaffA ylimaF) ةين-غأا ة-سصا-خ
قئاق◊ا نم Òثكلا ديد÷ا باتكلا فسشك دقو .ةيلئاع
لحارلا يقارعلا سسيئر-لا ا-ه-سشا-ع د-ق ما-يأا ر-خآا ن-ع
ل-كأا ‘ ةÒخألا ه-ما-يأا ى--سضق ثي--ح ،Úسسح ماد--سص
لوقيو ،نجسسلا ةقيدح ‘ ةنتسسب-لا لا-م-عأاو ،كع-ك-لا
،نجسسلا ‘ مادسص ىلع فرسشŸا يكيرمألا سضرمŸا
بجاو يدؤوي ناكو ،دون÷ا هلكأاي ام لكأاي مادسص ناك
موقيو ،نآارقلا أارقيو ،مويلا ‘ تارم سسمخ ةÓسصلا
امدنع ةنيزح رعاسشم يأا رهظي ⁄و ،موسصلا بجاوب
.يسصقو يدع هيدلو لتقÃ َمِلَع
تروطت ،تقولا رورم عم» :هباتك ‘ ربرونيدراب لوقيو
ن-م عو-ن ¤إا ماد-سصو سسار◊ا سضع--ب Úب ة--قÓ--ع--لا
Úسسح مادسص ىور امك .«ةÒسصق ةÎف لÓخ ةقادسصلا
هنأا ةجردل ةرم تاذ يدع هنبا نم بسضغ هنأا ءانجسسلل
لمسشت ةعوم‹ يهو ،ةهرافلا هتارايسس عيمج قرحأا
هنبا نإا لوقيو كحسضي مث هسشروبو يراÒفو سسيور زلور
مادسص بطاخي ناك باتكلل ًاقفوو .ميح÷ا دهاسش دق
سسراÁ ناك امنيب Úيكيرمألا دون÷ا نم هسسارح دحأا
امدنع» :ِهلوقب ةئÎهم ةقيتع ةجارد ى-ل-ع ة-سضا-ير-لا
راوسسأا قوف زفقأاسس ،Óًماك ًلازغ نوكأاو ،ًايوق ُحِبسصُأا
.«برهأاو نجسسلا
ةمكاfi نع رسشع نماثلا لسصفلا ‘ فلؤوŸا ثدحتي
رقم ‘ ْتئِسشنُأا ايلعلا ةيقارعلا ةمكÙا نَأاِبو ،مادسص
ًاÒثك مادسص متهي ⁄ ثيح ،ثعبلا بزح ةدايقل قباسس
نم دكأاتم هبسش ناك هنأا ودب-يو ،ه-ل ة-ه-جوŸا م-ه-ت-لا-ب
دعسصيسس هنَأاِب كردي ناك ثيح ،مادعإلاب هيلع مك◊ا

يماfi دحأا غلبأا امدعب …يŸاعلا حرسسŸا ¤إا ًادد‹
هنم بلط ،مادعإلا نوكيسس هÒسصم نأاب مادسص عافدلا
… سشيجلل ًادئاق ه-ت-ف-سصب ،Úي-ك-ير-مألا غÓ-بإا ماد-سص
سسيلو سصاسصرلاب ًا-ي-مر ل-َت-ق-ُي نأا …ماد-سصل مÓ-ك-لاو
.يداع مر‹ يأاك ،ًاقنسش
ن-ئاÿا Úب ط-سسو ة-لا-ح ‘ Úسسح ماد-سص ل-ظ--ي--سس
ديهسشلاو دهاÛاو يموقلاو ،هئادعأا رظنب ليمعلاو
َمِدعُأا Úسسح مادسص نإا لوقي نم كانهو .هيديؤوم رظنب
باتك دمتسسيو ،ةيبلسسلا سسيلو ةيباجيإلا هفقاوم ىلع
حل-سصي ه-نأا ثي-ح ن-م ه-ت-ي-م-هأا «هر-سصق ‘ Úج-سسلا»
همايأاو Úسسح مادسص ةايح نم لسصفل حاسضيإا ةليسسوك
.ةÒخألا

مادعإلا ةليل
5 خيراتبو مادسص لاقتعا ىلع تاونسس ثÓث ةبارق دعبو
مك◊ا نمحرلا دبع فوؤور يسضاقلا Óت ،È 6002مفون
تررق» :Óًئاق مادسص ةمكاfi نم ةيئاهنلا ةسسل÷ا ‘
ديÛا Úسسح مادسص نادŸا ى-ل-ع م-ك◊ا ة-م-كÙا

مك◊ا ىلع مادسص قلع .«توŸا ىتح ًاقنسش مادعإلاب
⁄ كلذ نكلو ،ًاقباسس توŸاب ّيلع مكُح دقل» :هلوقب
.«ًادبأا ثدحي
ةيلمع فلؤوŸا ف-سصي ÚثÓ-ث-لاو د-حاو-لا ل-سصف-لا ‘
لخاد هتنازنز ‘ قمعب ًامئان مادسص ناك ثيح ،مادعإلا
دون÷ا رمأا ًاحابسص ةثلاثلا ›اوح ،(ةرخسصلا) لقتعم
تاÒسضحتلا تأادب ثيح ،سضهني نأا قباسسلا سسيئرلا
.تاعاسس عسضب لÓخ ذفنُيسس يذلا ،همادعإل ةيئاهنلا
د-كؤو-يو .داد-ع-ت-سسÓ-ل ‘ا-ك-لا تقو-لا هو-ح-ن-م د--قو
ًابيرقت ادبو ،ءودهب ÿÈا مادسص لبقتسسا ربرونيدراب
مايقلا ‘ تقولا سضعب ىسضمأا ثيح ،هبقÎي ناك هنَأاِب
ةعوم‹ ،ةÒغسصلا هتاكلت‡ ةعومÛ ينهذ درجب
ىطعأا ،مقطأا ةعسضب ¤إا ةفاسضإا ،قاروألاو بتكلا نم
،هسسارح دحأل (ليو دنوÁر) ةكرام نم ةنيمثلا هتعاسس
سسارح ةعسضب ظحل ،رسشع ينثلا هسسارح حفاسص مث
َقلحَت فلؤوŸا فيسضيو .ههجو ى-ل-ع با-سسن-ت عو-مد-لا
زوجعلا لجرلا لوح ةتسسلا ةيركسسعلا ةطرسشلا دارفأا
،ةيحورم ةرئاط ¤إا هوداتقا ثيح ،ةيسضفلا ةيحللا يذ
ةلحر دعب ،كوه كÓ-ب-لا ةر-ئا-ط ¤إا ع-ي-م÷ا د-ع-سص
ةدعاق ‘ ،ىرخأا اهق-فار-ت ةر-ئا-ط-لا تط-ب-ه ةÒسصق
.دادغب ‘ ةيمظاكلا يح ‘ عق-ت ة-ي-قار-ع ة-ير-ك-سسع
،زوجعلا لجرلا هجو ىلع ةزيجو فوخ ةرظن تمسسترا
،كلذ ادع ام ‘ ،و÷ا ‘ Óًيلق ةيحورŸا تزتها Úح
ةدعاقلا ¤إا لسصو امدنعو .ًاكسسام-ت-مو ًا-ت-ما-سص ل-ظ
هللا نكيل» :Óًئاق مهعدو دقو دون÷ا هلزنأا ،ةيقارعلا
رايتخا ناك ..عومدلاب مهنيعأا تقرورغا دقو ،«مكعم
ديع ةياد-ب ع-م ماد-سص ماد-عإا ة-ي-قار-ع-لا تا-ط-ل-سسلا
ران ىل-ع تيز-لا ن-م ًاد-يز-م بسصي-سس ًار-مأا ى-ح-سضألا
قفوم ملسست ثيح ،ًافلسس ةدقتŸا ةيفئاطلا تاوادعلا
03 خيراتب Úيكيرمألا ه-سسار-ح ن-م ماد-سص ي-ع-ي-بر-لا
ة-ي-ل-م-ع ن-ع ًلوؤو-سسم نا-ك ن-م و-هو ،È 6002م-سسيد
ق-با-سس ر-ق-م ‘ ة-فر-غ ¤إا ماد--سص ل--خُدأا ،ماد--عإلا
،مادسص دهع ‘ ةيقارعلا ةيركسسع-لا تارا-ب-خ-ت-سسÓ-ل
،هيلع تاماهتلا ةحئل لاع توسصب ٍسضاق أارق ثيح
دعب .«ًايخÎسسمو ًايعيبط» يعيبرل-ل اد-ب ماد-سص ن-ك-لو
ةيطغت مادسص سضفر ،ةقنسشŸا ¤إا يعيبرلا هداق كلذ
نم يعيبرلا ¤إا رظ-ن م-ث ة-ق-ن-سشŸا ¤إا ر-ظ-ن ،ه-سسأار
در .«لاجرلل هذه ،روتكد اي» :لاقو ،لفسسألا ¤إا ىلعألا
ةيلمعب Úحرف اوناك نيذلا روسض◊ا سضعب ىلع مادسص
هذه Èتعت له» ةيفئاط تاراعسش اوقلطأا دقو ،مادعإلا
ةاي◊ا قراف دق مادسص ناك تاظ◊ لÓخ .«؟ةعاجسش
يأارلا لظ مكاح ةايح ‘ ِماد لسصف ىلع راتسسلا لدسسأاو
…هتا‡ دعب ىتح هب ًلوغسشم ماعلا
نم ددع هكراسش ا‰إا ،(ةبعللا) ‘ هدــحو مادسص نكي ⁄
ثعبلا بزح نم Úيداي-قو ،ه-تÒسشعو ه-ت-ل-ئا-ع دار-فأا
دقو ،ةيرسسلا ىلع دمتعي ماظن Èع ،ةينمألا ةزهجألاو
ًامكاح اهيف ناك يتلا ةÎفلا ةيرئاسشعلا هتيفلخ تعبط
Úب طسسو ةلاح ‘ Úسسح مادسص لظيسس ثيح .قارعلل
دهاÛاو يموقلاو ،هئادعأا رظنب ل-ي-م-ع-لاو ن-ئاÿا
مادسص نإا لوقي نم كانهو .هيديؤوم رظ-ن-ب د-ي-ه-سشلاو
،ةيبلسسلا سسيلو ةيباجيإلا هف-قاو-م ى-ل-ع َمِد-عُأا Úسسح
ثيح نم هتيمهأا «هرسصق ‘ Úجسسلا» باتك دمتسسيو
Úسسح مادسص ةايح نم لسصفل حاسضيإا ةليسسوك حلسصي هنأا
.ةÒخألا همايأاو

””يبرعلا سسدقلا”” نع

.. يكيرمأا يفاحصصل باتك يف

””خيراتلا هلجصسي مل امو ،نويكيرمألا هصسارحو نيصسح مادصص»
مو-ل-ع-ل-ل ة-ي-بر-ع--لا راد--لا ن--ع رد--صص
‘ Úجصس» باتك ،توÒب ‘ نورصشان
ه---صسار---حو Úصسح ماد---صص …هر---صصق
«خيراتلا هلجصسي ⁄ امو ،نويكيرمألا
،ر-برو-ن-يدرا-ب ل-يو ف-لؤو-م-ل--ل ،(9102)
ةم-جÎلا ز‚أا ،ة-ي-بر-ع-لا ه-ت-خ-صسن-ب
(262) ‘ ءا--ج د--قو ،ا--ح---ي---صش ما---صسب

ءاز-جأا ة-ثÓ-ث ‘ با-ت-ك-لاو ،ة-ح-ف-صص
ددع اهللختي ،Óًصصف ÚثÓثو ةعبصسو
باتكلا يوري .ةيعرفلا نيوانعلا نم
سسي--ئر--ل--ل ةÒخألا ر--ه--صشألا ة---صصق
،هرصصق ل-خاد Úصسح ماد-صص ل-حار-لا

تا-عا-صسلاو ما-يألاو ه-ت-م-كاfi ر-ق-مو
فلؤوŸا عمج دقف .همادعإا تقبصس يتلا
يذلا نجصسلا سسارح دحأا ناك يذلا

بق---ع Úصسح ماد---صص ه---ي---ف ع----صضو
تاداهصش ةدع Úب ،3002 ماع هلاقتعا

ي-ت-لا ة-يو-ق-لا ة-قÓ-ع-لا ىد-م ق-ثو--ت
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‘ مادعإلا مكح ذيفنت ىتح هلاقتعا

.6002 ماع

؟هيرمعتصسم ةدوع يبرعلا ⁄اعلا يدجتصسي له
عراسشلا ‘ نوركام ليوناÁإا يسسنر-ف-لا سسي-ئر-لا ة-لو-ج ^
سسانلا لابقإاو ،توÒب ة-ثرا-ك ن-م تا-عا-سس د-ع-ب Êا-ن-ب-ل-لا
Ÿبعتلاو ،ه-ع-م ثيد◊او ةرار-ح-ب ه-ت-ق-نا-عÒ مهاوكسش نع
نمو ةسساسسلا نم مهسسأايو ،مه-تا-ي-ح كن-سضو م-هŸأا ةرار-مو
نا-هذألا ‘ ل-ع-سشأا ،ف-ئاو-ط-لا كو-لÃ سضع-ب-لا م-ها-م-سس
سشطعو ،ةلودلا بايغو ،يسسايسسلا غارفلا ةعاسشب رودسصلاو
دوقي ام وهو ،هبلاطم نسضتحيو هعمد فكفكي نŸ بعسشلا
يدجتسسي له :مهم لاؤوسسل برعلا نم نيرخآلا لاح مامأاو
؟مهيرمعتسسم ةدوع برعلا
اميسسل ،يفنلا وه ىمظعلا ةيبلاغلا ىدل عرسسألا باو÷ا
ةلا◊ا جاتن لإا يه ام مويلا دهاسشم نأاب ةخسسارلا ةعانقلل
ميسسقتو وكيب سسكياسس ةيقافتا ¤إا تداق يتلا ةيرامعتسسلا
تمهاسس تÓيود لكسش ىلع مئانغ هعيزوتو ،يبرعلا ⁄اعلا
،ةمئاقلا ةينيدلاو ةيفارغ÷او ةيسسايسسلا ةرسس◊ا ةلاح ‘
ة-م--كا◊ا ر--سسألا ةدلوو ،تاوÌلا تت--سشت ¤إا تدأا ي--ت--لا
يبرعلا ⁄اعلا هاناع امو درفتلا تاحاسسمو ،ذوفنلا تاقبطو
انلاح ¤إا تداق ةحسضاو تلÓتعا نم ةل-يو-ط دو-ق-ع ذ-ن-م
.مويلا
،يبرعلا عيبرلا تاجاتنو ةفلاسسلا دو-ق-ع-لا تا-م-كار-ت ن-ك-ل
ةيبرعلا لودلا سضع-ب ‘ ة-ي-سسا-ي-سسلا لاو-حألا ءا-سصع-ت-سساو

مسساقتو ةبراح-تŸا ف-ئاو-ط-لا لا-حو ،نا-ن-ب-ل ‘ ا-هرا-ثآاو
‘ ةيسسايسسلا ةسصسصاÙا لسشف لاحفتسساو ،كانه ÂاغŸا
تابلاطŸا مادتحاو ،ÚبولطŸا راهدزلاو ةيام◊ا Òفوت
ةليقتسسŸا ة-مو-ك◊ا حا‚ مد-ع د-ع-ب ة-سصا-خ ،حÓ-سصإلا-ب
ةبولطŸا ةيسضرألا اهعيمج ترفو ،دوسشنŸا Òيغتلا Òفوتب
مادعنا مهاسسو .ذقنŸا رهظÃ يسسنرفلا سسيئرلا ر-ه-ظ-ي-ل
¤إا لوزنلا ىلع ةينانبل ةيسسايسس ةيسصخسش يأا ىدل ةردقلا
دهسشŸ لما-ك-لا با-ي-غ-لاو ،سسا-ن-لا ع-م ثيد◊او ،عرا-سشلا
لÓحمسضا ‘ ،هتاسساو-مو بع-سشلا ع-م Êاد-يŸا ما-ح-ت-للا
راسصتقا كلذ ززع ل-ب ،ن-يÒث-ك بسسح Ìكأا-ف Ìكأا د-ه-سشŸا
راجفنلا تبقعأا يتلا ¤وألا تاعاسسلا ‘ سضعبلا روسضح
نم مهئافلح ةدايعو اسضع-ب م-ه-سضع-ب-ل ة-يز-مر ةرا-يز ى-ل-ع
دقف دودÙا ÊاديŸا مهلجرت ىتحو ،نيرخآلا ءامعزلا
نم Òغسص سشيجو راسصنألا نم ةنفح وأا ،ر-ك-سسع-لا-ب ط-ي-حأا
.Úينانبللا بسسح ةروسصلا ةماتق نم داز ام ،نيروسصŸا
وه ،مئاقلا عقاولا ءارج ،ةلودلا ةزهجأا باسصأا يذلا للسشلا
ةيام◊ا رود بعلي هنأاكو ودبيل نوركام هدارأا ام دسسجيسس ام
ةياسصولا رود ل
ةماعزلاو يسسايسسلا خ-يرا-ت-لا نأا نور-ي ن-يÒث-ك-لا نإا-ف نذإا
عقاوم نم كلذ همكار امو ة-ف-ئا-ط-لا ةدا-ي-قو ة-ي-خ-يرا-ت-لا

تادايق نم يأا راعسشإل ةيفاك نكت ⁄ ،تاموكحو بسصانمو
طسسو دجاوتي يك ميلألا راجفنلا رثإا ،نامألاو نمألاب نانبل
كلذ نأاو اميسسل ،هيرسصانم نم دسشح يأا ىتح لو ،سسانلا
،Úينانبللا رودسص ‘ ًاÒبك ًايونعم ًاراج-ف-نا د-ّلو را-ج-ف-نلا
حسضاولا نم يتلا تاجاجتحلا نم رهسشأا دعب هئيÛ ةسصاخ
Òيغت ‘ ركذي مدقت يأل ِسضفت ⁄ توÒب راجفنا ليبقو اهنأا
هنأا ادب لب ،هيسسآام نم ع-م-تÛا جور-خو ،سشي-عŸا ع-قاو-لا
ماظنلا رايهنا برق عم ،ةيواهلا نم موي دعب ًاموي بÎقي
ينطولا داسصتقلا تاموقمو ةي-لÙا ة-ل-م-ع-لاو ‘ر-سصŸا
نم ديدعلا ميلألا هعقاوو هنزح ‘ نانبل كراسشيو .هتمرب
Êاعت تتاب ىتح يبرعلا عيبرلا اهرمد يتلا ،ةيبرعلا لودلا
،ىسضوفلا داوسسو ،ةيطار-قÁد-لا ماد-ع-ناو ن-مألا لاوز ن-م
لهف ،ةلودلا بايغو تاير◊ا راحتناو ،لاتتقلا ةمادتسساو
يذلا لا◊ا نم لسضفأا رايخك رمعتسسŸا ةدوع اهلهأا ىنمتي
؟نوسشيعي
ثيدحو ،نانبل ‘ نوركام ن-ع سضع-ب-لا ثيد-ح نأا د-ق-ت-عأا
لكسشي ا‰إا ،رمعتسسŸا ةدوع نع ةبورعلا ءانبأا نم نيرخآا
يون-عŸا را-سسك-نلاو طا-ب-حإلا ة-لا◊ ًا-ي-ظ◊ ًا-سسا-ك-ع-نا
فورظ ‘و ًامتح هنكل ،سصرفلا ناد-ق-فو ل-مألا را-سسح-ناو
Ìكأا هعبطب يبرعلاف .ةيقادسصم يذ ًابلط لكسشي ل ءوده Ìكأا

Òبعتلا ‘ ةلاغŸا وحن هحونج رسسفي ام وهو هتفطاعل Óًيم
سسانلا سسأايلا دوقي اÃرف اذل ،ه-ب-سضغ د-ن-ع هر-عا-سشم ن-ع
‘ دوعيسس نوركام .Ìكأا اÃرو ىوتسسŸا اذهب ددجتي ثيد◊
،هتاذ عبرŸا ¤إا سشاقنلا هروسضح ديعيسسو ،ةلبقŸا عيباسسألا
يموك◊ا Êانبللا دهسشŸا لوخد عم ةسصاخ Ìكأا هززعيسس لب
دجاوتلا بايغو ،ةحوارم ةلاح ‘ ،ةموك◊ا ةلاقتسسا عم
يتلا للسشلا ةلاحو ،ًايناديم ةيسسايسسلا تادا-ي-ق-ل-ل ي-ل-ع-ف-لا
دسسجيسس ام وه ،مئاقلا عقاولا ءارج ،ةلودلا ةزهجأا تباسصأا
رود ل ةيام◊ا رود بعل-ي ه-نأا-كو ود-ب-ي-ل نور-كا-م هدارأا ا-م
،هتادعاسسم لسسرأاو ،هلهأا قناعو نانبل راز نوركام .ةياسصولا
يتأات نأاب ،هب دعو اÃ ّرقأاو ،Úمعادلا ر“ؤوم فاسضتسساو
نكل ،ةينانبللا ةلودلا ل ةيلود تاسسسسؤوم Èع تادعاسسŸا
اذبح لب ،ءارولا ¤إا خيراتلا ةلجع ةداعإا ¤إا دوقي نل هلك اذه
هتدوعو نانبل قاروأا بيترتو ةقافتسسÓ-ل ة-سصن-م ل-ّك-سشي و-ل
‘و ًاعيمج نوكن ىتح ،هنع عيم÷ا اهفرع يتلا ةراسضنلل
ًامعاد Óًماع ًايبرعو ًا-ي-ن-ي-ط-سسل-ف ،ة-ف-ل-تıا ا-ن-ع-قاو-م
هلهأا ةمÓسسو ،هيسضارأا ةدحوو نانبلل انراسصتنا ‘ ًارمتسسمو
.ةاي◊ا ةدارإاو فقوŸاو مدلاب ًايخيرات مهعم انكراسشت نيذلا

مديصص يربصص ^
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نم Ìكأا ماد راظتنا دعب““ :يوازلا لاقو ^
نويزفلت-لا سضر-ع-ي ،تاو-ن-سس5 سسم--خ
ن-ع ““مÓ-ك-لا ر-خآا““ ي-م-ل-ي-ف  ير--ئاز÷ا
،ير-ئاز÷ا ي-ئاور-لا بتا-ك--لا ل--حار--لا
ناك  مليفلا اذه نأا ملعلا عم ،راطو رهاطلا
ةيبهذلا ةلخنلا ىل-ع5102 ةن-سس ‘ زا-ح
،ةيردنكسسإلاب امنيسسلل ›ودلا ناجرهŸاب
مليفلا لثم ،ةطيسسبلا يتاينا-ك-مإا-ب رو-سصو
نأا نود-ب ،““كو-ل-نو-م ¤إا د-ئا-ع““ ق-با-سسلا
تاسسسسؤوم نم ةيلام تادعاسسم يأا بلطأا
تع-فرو .ة-فا-ق-ث-لا ةرازو ن-م وأا ة--لود--لا
رو-ت--نوŸاو رو--سصŸا تن--ك ، يد--ح--ت--لا
.جرıاو توسصلا سسدنهمو
ىلع  مليفلا اذه سضرع داعيسس““ :فاسضأاو
،مداقلا تبسسلا ةسسداسسلا ةير-ئاز÷ا ةا-ن-ق
ة-ي-حر-سسم سضر-ع ثب-ب م-ل-ي-ف-لا ع-ب-ت--يو
ريدج هنإا .““عوبسسلا اذه نودوعي ءادهسشلا““
هنأل سسيل ...عيم÷ا ح-سصنأا ،ةد-ها-سشŸا-ب
نوكتسس ةدهاسشŸا دئاوف نأل نكل  ،يمليف
‘ رظنلا ديعيسس مكنم اÒثكف ،ادج ةÒبك
‘و ءايسشأÓل هترظن ‘و هÒك-ف-ت ة-ق-ير-ط
نوكت نأا عيطتسست فيكو  ةيو-ه-ل-ل ه-تر-ظ-ن
دعب يقتلن نذإا  ؟بتاكلا كÈفي نم . ابتاك
مكئارآا ةفرعم لجأا نم  مل-ي-ف-لا ةد-ها-سشم
.““مكتاعابطناو
نم برقت-ي نا يواز-لا د-مfi عا-ط-ت-سساو
‘ ““ زÓلا““ ةياور بحاسصل سصاÿا ⁄اعلا
ةقيقد86 هتدم غلبت ،““مÓك رخآا ““ه-م-ل-ي-ف
ةنسس جت-ناو ة-سصاÿا ه-ت-ي-نا-ك-مإا-ب هز‚او

ةا---ي---ح ‘ Êا---سسنلا بنا÷ا ¤ا ،4102
افسشاك راطو ر-ها-ط-لا يŸا-ع-لا ي-ئاور-لا
تاقولا نم ليسصافتلا سضعب ه-تا-ير-ما-ك-ب
‘ ةيرئاز÷ا ةياورلا خيسش اهاسضق يذلا
دعب ةاي◊ا عدوي نا لبق لئÓ-ق ما-يا ه-ت-ي-ب
Úماعلا ةبارق تماد سضرŸا ع-م ةا-نا-ع-م
‘ ناوطنأا تناسس ىفسشتسسÃ  اهبلغا ىسضق
ةيح تاداهسش مل-ي-ف-لا ل-م-ح ا-م-ك سسيرا-ب
هفرع نم لكو راطو رهاطلا ةلئاع دارفأل
ريزو-لا ا-م-ي-سس ه-ئا-قد-سصأا ن-م بر-ق ن-ع
نيدلا زع ،ةير-ئاز÷ا ة-فا-ق-ث-ل-ل ق-ب-سسألا
جرعألا ينيسساو ،Úيئاورلا اسضياو ،يبوهيم
هللا رسصن م-ي-هار-باو Êا-ط-ي-غ-لا لا-م-جو
.سشايرم رامع ،اسسنرفب بÎغŸا رعاسشلاو
ةيبهذلا ةلخنلاب زوفلا نم جرıا نك“و
““ همليف لÓخ نم) ةيقئاثولا مÓفألا ةئف ‘

ةيتاذلا ةÒسسلا هيف يوري يذلا ““ مÓك رخآا
رهاطلا ““ لحارلا ير-ئاز÷ا بتا-ك-لا ن-ع
مÓفأÓل ةيمسسر-لا ة-ق-با-سسŸا ‘ ،(““را-طو
ةنيدÃ يبرعلا مليفلا ناجرهŸ ةيقئاثولا
كراسش ا-م-ك .5102 ةنسس نا-م-ع ‘ را-ف-ظ
ةقباسسŸ ةيئاهنلا تايفسصتلا نمسض مليفلا
ةيردنكسسإلا ناجرهŸ ةيليجسستلا مÓفألا
طسسوتŸا سضيبألا رحبلا لودل يئامنيسسلا
دمfi اهي-ف Òت-خا ي-ت-لاو13 ه--ترود ‘
مليفلل ة-ق-با-سسم ة-ن÷ ‘ و-سضع-ك يواز-لا
اسضيأا مليفلا رايتخا ”و .Òسصقلا يبرعلا
امنيسسل ›ودلا ناجر-هŸا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل
ةÎفلا لÓخ دقعنا يذلا طابرلل فلؤوŸا
ىفتحا و5102 ربوتكأا42 ¤إاÚ 61ب ام
هترود ‘ ةن-سسلا هذ-ه طا-بر-لا نا-جر-ه-م
.ةيلاطيإلا امنيسسلاب نيرسشعلاو ةيدا◊ا

م.ميرم^

ليحرل ةرسشا-ع-لا ىر-كذ-لا سسمأا تل-ح ^
يمع““ وأا راطو رها-ط-لا Òب-ك-لا ي-ئاور-لا
ةسصاخ عيم÷ا هيداني ناك ا-م-ك ““ر-ها-ط-لا
،““ةيظحا÷ا““ ةي-فا-ق-ث-لا ه-ت-ي-ع-م-ج داور
‘ مو-ي-لا ¤إا Úي-ح هار-كذو ه-بدأا لازا--مو
.ةيبرعلاو ةيرئاز÷ا ةيبدألا طاسسوألا
ةيبدألا ةحاسسلا ““زÓلا““ ةياور بحاسص أÓم
‘ ثيث◊ا هطا-سشنو ة-م-ي-ق-لا ه-تا-با-ت-ك-ب
ةيفاقثلا تلاÛا نم اهÒغو ةفاحسصلا
‘ ةميق تاماهسسا هل تناك امك ةيسسايسسلاو
نم ةيرئاز÷ا ةفاقثلاو بدألاب سضو-ه-ن-لا
ايرث اهطاسشن ناك يتلا ““ةيظحا÷ا““ لÓخ
اهسضورعو ةيبدألا ا-ه-تاءار-قو ا-ه-تاود-ن-ب
لوألا عجسشŸا اهنوك ¤إا ةفاسضإا ةفلتıا
.ةباتكلا لا‹ ‘ بوهوŸا بابسشلل
‘ رار-م-ت-سسا-ب ار-سضا--ح مو--حرŸا نا--ك
نيذلا راوزلا نم ولخي ل هبتكمو ةيعم÷ا
ةعبقبو ةدوهعŸا هتماسستباب مهلبقتسسي ناك
بدأÓل هبح هعفد دقو ،ةÒهسشلا ““يÒبلا““
““ءايركز يدفم““ ةقباسسم اسضيأا سسيسسأات ¤إا
‘ ادبأا عدبي ⁄ هنأا مغر رعسشلل ةيبراغŸا
ةسصقلا ‘ هيلع ناك ام سسكع ىلع رعسشلا
.حرسسŸاو ةياورلاو
سسارهأا قوسسب6391 ‘ راطو رهاطلا دلو
ةيرامعتسسا ةئيب ‘ سشاعو ،رئاز÷ا قرسشب
نم طسسقب ىوسس ›اهأÓل اهيف حمسسي ⁄
قحتلي هلع-ج ا-م و-هو ي-ن-يد-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
Ãا ءا-م-ل-ع-لا ة-ي-ع-م-ج ة--سسردŸم-ل-سسÚ
هتسسارد لسصاوي-ل0591 ما-ع Úير-ئاز÷ا
.ةنيطنسسق ةنيدÃ اهدعب
4591 ماع ةيريرحتلا ةرو-ث-لا علد-نا ع-مو
ةÒسصق ةدŸ سسردو سسنو--ت ¤إا ر---فا---سس
قحتلا6591 ماع ‘و ةنو-ت-يز-لا ع-ما-ج-ب
ريرحتلا ةهبج فوف-سصل م-سضناو ةرو-ث-لا-ب
4891 ةياغ ¤إا اهيف Óسضانم لظو ينطولا
‘ وهو ركبŸا دعاقتلا ىلع ليحأا نأا دعب
ةÒسصقلا هتسصق ببسسب Úعبرألاو ةعباسسلا
.““طباسضلاو ةي‚زلا““ لدجلل ةÒثŸا
‘ لحارلا كراسش سسنوتب هتماقإا لÓخو
دقو ةيسسنوتلا دئار÷ا نم ديدعلا سسيسسأات
رسشن يتلا ““حابسصلا““ ةيموي ‘ اسضيأا لمع
يت-لا ““ع-ئا-سضلا ب◊ا““ ¤وألا ه-ت-سصق ا-ه-ب
لغتسشا امك ،ةرهسشلل ق-ير-ط-لا ه-ل تح-ت-ف
Ãهيتيحرسسم اهب رسشن يتلا ““ركفلا““ ةلج
ة-ف-سضلا ى-ل-ع»و ““برا-ه-لا““ Úتد-ي-حو--لا
.““ىرخألا
2691 ‘ سسسسأا ن-طو-ل-ل ه-عو--جر د--ع--بو
رئاز÷ا خيرات ‘ ةيعوبسسأا لوأا ةنيطنسسقب
اهدعبو ، ““رارحألا““ ناونع ت– ةلقتسسŸا
اهدعب سسسسؤويل ““Òهام÷ا““ ةيعوبسسأا قلطأا
““‘اقثلا بع-سشلا““ ة-ي-عو-ب-سسأا4791 ‘
Òسصم ناك دقو ““بعسشلا““ ةدير÷ ةعباتلا
فر-ط ن--م ق--ل--غ--لا تاراد--سصلا هذ--ه
.تاطلسسلا
لحارلا لغسش دقف تاي-ن-ي-ع-سست-لا ‘ ا-مأاو
ةعاذإÓل ماع ريدم بسصنم ةÒسصق ةÎفل
لبق سسسسأا دقو ،(2991ـ1991) ةيرئاز÷ا
يتلا9891 ماع ““ةيظحا÷ا““ ةيعمج اذه
‘ Úف-ق-ثŸاو با-ت-ك-ل-ل Èن-م ¤إا تلو–

ا-ف-ن-ع ر-ئاز÷ا ه-ي-ف فر-ع-ت تنا--ك تقو
.سسبايلاو رسضخألا ىلع ىتأا احلسسم
اسضيأا نكلو ةعدبŸا مÓقألا نم راطو دعي
‘ كلذ د-سسŒ د-قو ةدر-م-تŸاو ةر-ئا-ث-لا
ا-ه-ن-م ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-ي-ئاور-لا ه--لا--م--عأا
هلمع رارغ ىلع ةيعامتجلاو ةيخيراتلاو
دقتنا يذلا ،4791 ماع ‘  ““زÓلا““ رهسشألا
نم ةير-ئاز÷ا ةرو-ث-لا ن-م ا-ب-ناو-ج ه-ي-ف
““لازلزلا““ هتياور ‘ مكاح Úح ‘ ،لخادلا
ة-عز-ن--لا ما--ع--لا سسف--ن ترد--سص ي--ت--لا
.ةيعاطقإلا
ةدئارلا ةيبدألا هتبرجتب را-طو كر-ت د-ق-ل
ةسساردلا ¤إا جا-ت-ح-ي لاز-ي ل ار-خاز ا-ثرإا
سسيدقت وأا دقح يأا نع اد-ي-ع-ب Úم-ث-ت-لاو
داقن-لاو ءار-ق-لا تر-ه-بأا ي-ت-لا ه-لا-م-عأاو
اهني-ب تا-غ-ل ر-سشع ن-م Ìكأا ¤إا تم-جر-ت
.ةيسسورلاو ةيسسنرفلاو ةيزيل‚إلا
قسشعلا»و ““ر-سصق-لاو تاو◊ا»و ““لاز-لز-لا»
سسر-ع»و ““ي-سشار◊ا ن--مز--لا ‘ توŸاو
هماقم ¤إا دوع-ي ر-ها-ط-لا ›و-لا»و ““ل-غ-ب
ةيئاورلا هتاعاد-بإا م-هأا ن-م ي-ه ““ي-كز-لا
اهبتك يتلا ““للذتلا ‘ ةديسصق““ ¤إا ةفاسضإا
.سضرŸا سشارف ىلع
ا-ه-ب أاد-ب ي-ت-لا- ة-سصق--لا لا‹ ‘ ا--مأاو
نم زÈتف -سسنوت ‘ وهو يبدألا هراوسشم
اذه نودوعي ءادهسشلا»و ““تانعطلا““ هلامعأا
.““يبلق نم ناخدو»و ““عوبسسألا
مÓفأا ‘ هلامعأا نم ديدعلا سسابتقا ”و
ن-م ““ةو-ن ة-سصق““ ا-ه--ن--م تا--ي--حر--سسمو
،““يبلق نم ناخد““ ةيسصسصق-لا ة-عو-مÛا
ةدع دسصح Êويزفلت مليف ¤إا تلو– يتلا
““عوبسسألا اذه نودوعي ءاده-سشلا»و ز-ئاو-ج
تلان ةيحر-سسم ¤إا ا-هرود-ب تلو-ح ي-ت-لا
.›ودلا جاطرق ناجرهÃ ¤وألا ةزئا÷ا
بدألا خيسسرت ‘ ةوقب مهاسس يذلا راطو
ديدعلاب جوت ةيبرعلاب ق-طا-ن-لا ير-ئاز÷ا
اهزربأا ةيبرعلاو ة-ير-ئاز÷ا ز-ئاو÷ا ن-م
ةيبرعلا ةفاقثلا ة-مدÿ ة-قرا-سشلا ةز-ئا-ج
ةدحتŸا ·ألا ةمظنم ةزئاجو5002 ماع
ةفاقثلل (وكسسنوي) مولعلاو ةفاقثلاو ةيبÎلل
ةسسسسؤوم ةزئاج اذكو ماعلا سسفن ‘ ةيبرعلا
ةسصقلل ةيفاقثلا سسيوعلا يلع نب ناطلسس
.0102 ‘ ةياورلاو

ث.ق ^

ةيرئازج زئاؤجب تجؤتو تاغل رششع نم رثكأا ىلإا تمجرت
ةيممأاو ةيبرعلاو

أديعب نيمثت ىلإأ جاتحت راطو رهاطلأ تاعيقوت
سسيدقت وأأ دقح يأأ نع

ةيردنكشسإلاب امنيشسلل ›ودلا ناجرهŸاب ةيبهذلا ةلخنلا ىلع5102 ةنشس زاح

””مÓكلأ رخآأ”” نع جرفي يمومعلأ نويزفلتلأ :يوأزلأ دمحم
رخآا““ همليف نأا ““كؤبشسيف““ يعامتجلا لشصاؤتلا عقؤم يف هتحفشص ىلع ،يوازلا دمحم ،جرخملا نلعأا
رثكأا ىلع هثب يرئازجلا نؤيزفلتلا ررق نأا دعب ،يرئازجلا دهاششملا ىلا هقيرط اريخا فرعيشس ““مÓكلا

.هل ةطحم نم

ةيندرألا ““نامؤشش““ ةشسشسؤؤم

افونأزاك ءاصسن”” ةصشقانمل ينيصسأو فيصضتصست ””بتاكو باتك””
،““بتاكو باتك““ جمانرب ،سسمأا ،فاسضتسسا̂ 
،ناموسش ديم◊ا دبع ةسسسسؤوم هم-ظ-ن-ت يذ-لا
سشاقن ‘ جرعألا ينيسساو يرئاز÷ا يئاورلا
ىلع ةرسشابم ثبو ،““افونازاك ءاسسن““ هتياور لوح
اهريدي يتلا ،كوب سسيفب ة-سسسسؤوŸا ة-ح-ف-سص
عاز-ه ة-ي-ندرألا ة-فا-ق--ث--لا ةرازو ما--ع Úمأا
.يراÈلا
وأا سصوخسش Èع اهثادحأاب كرح-ت-ت ة-ياور-لا
ءابآاو ءاسسنو لاجر ،ةوقلا ةيواسستم Òغ رسصانع
““افونازاك““ ناك .امدخ وأا اديبعو ةداسسو ءانبأاو
ليبق ةيسصو كرت دق يسسيئر-لا ة-ياور-لا ل-ط-ب
هل ّنك يتاوللا هئاسسنب نايتإلا اهيف بلطي هتوم
حماسستَي يك ،هنيدو هللا عرسش ىلع نهل ناكو
راطإلا اذه ‘و .ةاي◊ا رداغي نأا لبق نهعم
لوسصف ¤إا يسساسسأا وحن ىلع ةياورلا مسسقنت
ةيسصخسشل اهنم دحاو لك ‘ ة-لو-ط-ب-لا نو-ك-ت

اÃ حوبت يك ةلماك ةحسسفلا اهل كÎُت ،ةيئاسسن
هذه ‘ افونازاكـ ف ،فوخ ىندأا نود اهبلق ‘
-ةيغامدلا ةطل÷ا- ه-سضر-م بب-سسب ءا-ن-ثألا
لكيه لثم حبسصأاو ه-ج-هو ن-م Òث-ك-لا د-ق-ف““
هيتفد لماكب بابلا حتفت ةياور-لاو .““ي-م-ظ-ع
اهلخاد ‘ امع هئاسسن نم ةدحاو لك حسصفتل
يئاسسنلا حوبلا اذه عم يزاوتلاب .ةلماك ةيرحب
افونازاك ءانبأا Úب مدتfi وحن ىلعو يرجي
هتيروطاÈمإا سسأاري ةف-ي-ل-خ Úي-ع-ت ُعو-سضو-م
Èكألا خألا اهمعزتي ةمه-م ي-هو ،ة-ب-ع-سشتŸا
.هنِسس مكحب راودألا عيزو-ت ‘ م-ك-ح-ت-ي يذ-لا
‘ ةّيسسيئرلا ةّيسصخسشلا ةافو نم مغرلا ىلعو
جرعألا ّنأا ّلإا ،قرولا ىلع ،¤وألا تاحفسصلا
حبسصأا Úح ىّتح ؛درسسلا ‘ اvيح لطبلا ىقبأا
،اًئيسش هرمأا نم كلÁ ل ،ةدماه ةّثج افونازاك
بذجو ،درسسلا طويخ ّلكب اًكسس‡ يقب هّنأا ّلإا

ثيح ،يسضاŸا ¤إا ة-ياور-لا تا-ّي-سصخ-سش ّل-ك
دقل .تاّيسصخسشلا هببسسب ترّوطت يذلا ثد◊ا
،اًغراف ىًنبم ¤وألا تاحفسصلا ‘ لطبلا رهظ
غرافلا ىنبŸا اذه ئ-ل-تÁو ،ةد-ما-ه ة-ّث-ج وأا
انديعيل ،درسسلا دعا-سصت ا-م-ّل-ك ،اًد-يور اًد-يور
،ّيسسيئر-لا ثد◊ا ¤إا ،ىر-خأا ةّر-م ،بتا-ك-لا
⁄اعل ةراعتسسا “افونازاك ءاسسن“ .ةيغاطلا ةافو
Úجسسو ،لحفتسسŸا هف-ّل-خ-ت Úج-سس ّي-بر-ع
،ّيتيب عاتم دّر‹ ةأارŸا رابتعا ىلع هرارسصإا
.عمتÛا فسصن نم Ìكأا لّكسشت ةقÓّخ ةّوق لو
تبن توŸ ةسسكاع ةآارم ،ىنعŸا اذهب ،ةياورلا
¤إا تلّو– ةقيقح مويلا حبسصأا ىّتح تمسصب
ةقلح لكسشيسس ““بتاكو باتك» .رّمدم راجفنا
،مهئارُقو باتكلا Úب اهعون نم ةديرف لسصو
برعلا باتكلا دحأا ةفاسضتسسا اًيرهسش متيسسو
ركذي .مهئارق عم هبتك دحأا ةسشقانŸ نيزيمŸا

يÁدا--كأاو ي--ئاور ““جر--عألا ي--ن--ي--سساو““ نأا
لغسشي ،نانجوب يديسس ةعيسضب دلو ،يرئازج

ر-ئاز÷ا ة-ع-ما-ج-ب ي-سسر-ك ذا-ت-سسأا بسصن--م
ذا-ت-سسأا بسصن-م ،5891 ما-ع ذ-ن-م ة-يز-كرŸا
مهأا دحأا ،4991 ماع ذنم نوبروسسلا ةعماجب
يمتنت ،يبرعلا نطولا ‘ ةيئاورلا تاوسصألا
رقتسست ل يتلا ةديد÷ا ةسسردŸا ¤إا هلامعأا
ةيÒبعت لبُسس نع ثحبت لب ،تباث لكسش ىلع
‘ ““لÓظلا ةسسراح““ هتياور تÒتخا .ةديدج
تردسص تاياور سسمخ لسضفأا نمسض7991 ماع
دحاوك5002 ماع ‘ هرايتخا ” امك ،اسسنرفب
خيراتلا ةباتكل ÚيŸاع Úيئاور ةتسس نمسض نم
نم ددع ¤إا هلامعأا تمجرُت ،ثيد◊ا يبرعلا
،ةيناŸألا ،ةيسسنرفلا :اهنيب ةيبن-جألا تا-غ-ل-لا
،ة-ي-كرا‰اد-لا ،ة-يد-يو--سسلا ،ة--ي--لا--ط--يإلا
ةسشقانم ‘ مهاسس ،ة-ي-نا-ب-سسإلا ،ة-يز-ي-ل‚إلا
تاعما÷ا ‘ ةيركفو ةي-م-ل-ع ثا-ح-بأا ةرادإاو
م.ميرم .ةيبوروألاو ةيبرعلاو ةيرئاز÷ا

ندرألاب يلودلا يئامنيشسلا نامع ناجرهم يف ناكراششي نايرئازج نÓمع
ةيحاتتف’أ ةرودلأ ةصسفانم يف ..””انتقرف ةروصصنم يف»و ””ىليل وبأأ ””

““ىليل وبأا““ نايرئاز÷ا نامليفلا سسفاني ^
ةرو-سصن-م ‘»و ن-يد-مو--ب يد--ي--سس Úمأل
ةرودلا ‘ وليك مايرم يتورود-ل ““ا-ن-ت-قر-ف
يئامنيسسلا نامع ناجر-هŸ ة-ي-حا-ت-ت-فإلا
13 ¤إا32 نم اهتايلاعف دقعت يتلا ›ودلا
.ةيندرألا ةمسصاعلاب  يرا÷ا توأا
ةزئاج ىلع (9102) ““ىليل وبأا““ سسفانتيسسو
ةيئاورلا مÓفألا ةئفل ““ءادوسسلا ةنسسوسسلا““
لامعأا ةينامث بناج ¤إا ةيبرعلا ةليوطلا
““سشي-ع-ن كي-ب““ ل-ي-ب-ق ن-م ىر-خأا ة-ي-بر-ع
 .(قارعلا) ““افيح عراسش»و (سسنوت)
ةيوسسأاŸا ثادحألا لمع-لا اذ-ه لوا-ن-ت-يو
نرقلا تانيعسست ‘ رئاز÷ا اهتفرع يتلا
Òمسس امه Úباسش ةسصق لÓخ نم يسضاŸا
(⁄اسس سسايلا) يفطلو (يراو نب ناميلسس)
““ىليل وبأا““ يباهرإلا ةدراطم ىلع نÓمعي
.ةيرئاز÷ا ءارحسصلا Èع
ةروسصنم ‘““ ملي-ف ه-ت-ه-ج ن-م ل-خد-ي-سسو
ةزئاج ى-ل-ع ة-سسفا-نŸا را-م-غ ““ا-ن-ت-قر-ف
ةيقئاثولا مÓفألا ةئفل ““ءادوسسلا ةنسسوسسلا““
لا-م-عأا بنا-ج ¤إا ة-ل-يو-ط-لا ة-ي-بر--ع--لا
““ى--م--سسم Òغ ل--جأا ¤إا م--ي---هار---بإا»ـك
““م-ه--نو--ج--سس ‘ ن--ح--ن»و (Úط--سسل--ف)

‘ جتنŸا- مليفلا اذه يكحيو .(برغŸا)
‘ يسسنرفلا را-م-ع-ت-سسلا ع-ئا-سضف -9102
Òج-ه-ت-لاو لÓ-ت-حلا ةÎف نا-بإا ر-ئاز÷ا
نم ÚيÓم دسض اهب-ك-ترا ي-ت-لا تادا-بإلاو
.Úيرئاز÷ا
““ة-يŸا-ع-لا مÓ-فألا““ ة-سسفا--ن--م ‘ ا--مأاو
نوكتسس““ اهنيب ن-م لا-م-عأا01 سضرعت-سسف

““ى-ّم◊ا»و (ا-ي-كر-ت) ““ة-ل-هذ-م ة-يا-ه-ن--لا
““حاورألا يداو““ اذ--------كو (ل--------يزاÈلا)
 .(ايبمولوك)
- ةيحاتتفلا ةرودلا هذه جمانرب نسضتيو
يرا÷ا رهسشلا ةياغ ¤إا اهليجأات ” يتلا
امليف03 -انوروك سسوÒف را-سشت-نا بب-سسب
ةيبرعلا نادلبلا نم ايقئاثوو Óيوط ايئاور
ةيبرع لامعأا ةعسست ¤إا ةفاسضإلاب ⁄اعلاو
‘ ل-ث“ ةد-يد-ج““ مÓ-فأا ا-ه-ل-كو ،ةÒسصق
““اهيجرı ¤وألا تاعادبإلا ا-ه-م-ظ-ع-م
.Úمظنملل اقفو
يعامتجلا دعابتلا دعاو-ق ع-م ا-ي-سشا“و
ةليدب ةقيرط داجيإا ¤إا ناجرهŸا دمعيسس
ثÓ-ث ثاد-ح-ت-سسا لÓ-خ ن-م سضر-ع--ل--ل
(نإا-يارد) تاراي-سسل-ل ا-م-ن-ي-سس تا-سشا-سش
ةيندرألا ةيكلŸا ةئيهلا حرسسم مادختسساو
ناجرهم فدهيو .قلطلا ءاوهلا ‘ مÓفأÓل
همظنت يذلا- ›ودلا يئامن-ي-سسلا نا-م-ع
ةئيهلا اهنيب ةيندرألا تائيهلا نم ةعوم‹
م-عد““ ¤إا -““مÓ-فأÓ-ل ة-ي-ندرألا ة-ي-ك-لŸا
وهو ،““ةقطنŸاو ندرألا ‘ مÓفألا يعناسص
.ندرألا ‘ ›ود يئامنيسس ناجرهم لوأا

ث.ق ^



ةليترلا

رطخ تامامكلا هذه

 ةياورلل راطو رهاطلا ةزئاج ميلشست لفح ليجأات
ةزئاج ميظنت ةن÷ ترذتعأ ^

ةعباتلأ ةيأورلل راطو رهاطلأ
ةيفاقث ذفأون““ ةيفاقثلأ ةيعمجلل
نع ‘اقثلأ طشسولأو نيزئافلل ““
ةعبطلأ ميلشست لفح ليجأات
.قحل تقو ¤إأ ةيناثلأ
ناك لف◊أ نأأ ةنجللأ تحشضوأأو
،سسمأأ هميظنت ررقŸأ نم
ىركذلأ ةبشسانÃ ،ءاعبرألأ
بدألأ ديقف ليحرل ةرششاعلأ
افورظ نأأ Òغ ،يرئأز÷أ
‘ لف◊أ تيقوت نع نÓعإلأ متيشس هنأ أدكأأو ،هليجأات تمتح اهزواجتت

.هنيح
ءانثتشس’ا عنشصت وزو يزيتب ةفاقثلا ةريدم

ءيلم يئانثتشسأ دهششم ‘ ^
،ةيفاقثلأو ةيعامتجلأ Òباعتلاب
ةيلوب ةفاقثلأ ةريدم تلشضف
ءأدترأ ،نايزموق ةليبن ،وزو يزيت
رقم ‘ يلئابق يديلقت يز

ةينطولأ مايألأ عم انمأزت ،اهلمع
نم مظنŸأ يرئأز÷أ سسابلل

نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو فرط
يتركأذ““ يشسابل راعشش ت–

.““يتفاقثو
ةيئلولأ ةريدŸأ نأأ ودبيو
أذهب روهظلأ تدأرأأ ،ةفاقثلل

ةرهاظتل8 ـلأ ةعبطلاب لافتحلأ رهاظم نم ءزج نوكتل ،سسابللأ
يذلأ ،ةيلئابقلأ » ةب÷أ ناجرهم» يأأ » ليابقل ثؤوودقتن ىكشسفث»

يتلأ ،نقزوب ةرئأدب ولاموأ لوليأ ةيدلبب Úيزمحأ ةيرق هنشضت–
.نطولأ ءاحنأ فلتfl نم نئج ةشضراع05 اهطششنت

 ””مايبلا””و ””كابلا””ةشسارح نم تاعون‡ لماو◊ا
عنم ةيبÎلأ ةرأزو تررق ^

تاهمألأو لمأو◊أ تأذتاشسألأ
،ةنشس41 نع مهنشس لقي لافطأل
ةداهشش ناحتمأ ةشسأرح نم
،طشسوتŸأ ميلعتلأو ““ايرولاكبلأ““

. مداقلأ Èمتبشس رهشش ‘
امأزتلأ ءأرجإلأ أذه يتأايو
راششتنأ نم ةياقولأ Òبأدتب
ةيناكمإل ابنŒو ،انوروك سسوÒف
ثدح امك ،ءابولأ ¤أ نهشضرعت
ثيح ،لما◊أ ةيبطل ةبشسنلاب
فلتı ةمراشص تاميلعت تهجو
.نيرخآأ ةذتاشسأاب نهشضيوعتب يشضقت ةيبÎلأ حلاشصم

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحشصلأ رأد

 رئأزجلأ - يام لوأأ
06.67.56.120  :فتاهلأ
87.67.56.120  :فتاهلأ
37.67.56.120  :سسكافلأ

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهششإلأ

 رجفلأ راهششإأ ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتشساب جهن1 راهششإلأو رششنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرششلأ ةعبطم :قرششلأ -AIS : طشسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرششلأ - طشسولأ

يوهجلأ ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف رأوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأأ ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلأ لشصت يتلأ روشصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامشسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجشسلأ

 يكنبلأ باشسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باشسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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تايلولأ ‘ اهيلع ةرطيشسلأو سضأرمألأ نم ةياقولأ زكأرم تشصوأأ ^
وأأ تامامشص ىلع يوت– يتلأ هجولأ ةعنقأأ بنجتب ““CDC““ ةدحتŸأ

.““91-ديفوك““ راششتنأ بنŒ ‘ ةلاعف تشسيل اهنأأ ىوعدب سسفنت تاحتف
عن“ سسفنتلأ تاحتفو تامامشصلأ تأذ هجولأ ةعنقأأ نأأ ةئيهلأ تحشضوأأو
ءأوه درطب حمشست هشسفن تقولأ ‘ اهنكل مدختشسŸأ ¤إأ ءأوهلأ لوخد لعفلاب
ةروشصب ءأوهلأ ةيقنتب موقت ل ›اتبو ،اهب ةدوجوŸأ بوقثلأ لÓخ نم Òفزلأ

ىشصوي ل كلذلو سصاخششألأ Úب سسوÒفلأ لاقتنأ لهشسي ام ،ةديج
.هجولأ ةعنقأأ نم عونلأ أذه مأدختشساب

اهحاقل ‘ ÚككششŸا ىلع درت ايشسور
،يشسورلأ ةحشصلأ ريزو فششك ^
هنأأ ،ءاعبرألأ سسمأ ،وكششأروم ليئاخيم
دشض حاقللأ نم ةعفد لوأأ جاتنإأ متيشس
،Úعوبشسأأ نوشضغ ‘ ،انوروك سسوÒف
ام وه ،ةشسفانŸاب روعششلأ نأأ دكأأ امك
يتلأ ةيبنجألأ فقأوŸأ ءأرو ناك
ناكو .يشسورلأ انوروك حاقل ‘ تككشش
،Úتوب ÁÒدÓف ،ىشسورلأ سسيئرلأ
‘ ةرم لوألو ،ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ نلعأأ
سسوÒف دشض حاقل ليجشست ،⁄اعلأ
هتانب ىدحإأ نأأ دكأأو ،ايشسور ‘ انوروك
ةحشصلأ ةمظنم تفششك ،اهبناج نم.هتيلعاف تبثأأ ىذلأ حاقللأ تقلت
ليهأاتلأو دامتعأ ةيلمع ةيشسورلأ ةيحشصلأ تاطلشسلأ عم سشقانت اهنإأ ةيŸاعلأ
.اثيدح فششتكŸأDIVOC-91 حاقلل ةمظنŸأ لبق نم قبشسŸأ

ثد◊ا لÓظ ‘

لظلا لشصافمو لظلا قطانم Úب
’ ةمزلم يكف Úب اهات عودıا نطاوŸاو رودغŸا نطولا ^

اهيلع سسروم ¤وأ’ا ،لظلا لصصافمو لظلا قطانم ،محرت
،ةيمنتلاو ةير◊ا سسمصش اهيلع قرصشت ⁄و ءاصصق’او سشيمهتلا

اهيلع حلطصصا يتلاو ،ةيفÿا ةلودلا ةطلصس تلكصش ةيناثلاو
لاŸا بهنت ،ةيزاوم ةرادا اهل جصسنتل ،ةيروتصسدلا Òغ ىوقلاب
،جراÿاو لخادلا ‘ Úعفتنم عم عفانŸاو حلاصصŸا مصساقتتو ماعلا

.نطاوŸا اصضرو ةماعلا ةحلصصŸا باصسح ىلع
ةديعب تلظ يتلا ت’اÛاو تاءاصضفلا لك لزتخت لظلا قطانم
تهجوت دقو ،دÓبلا مومع ‘ لصصا◊ا Òيغتلاو ةيمنتلا نع

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

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

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

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

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

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

سضرم دعب نايعلل ترهاظت يتلا ،لظلا لصصافم كانه ،لباقŸا ‘و
يتلا ،مك◊ا نم باحصسن’ا ‘ هتين نÓعاو ،قباصسلا سسيئرلا
ةيلعفلا ةطلصسلا سسرا“ اهعقاوم ‘ تصسÎ“و ةصصرفلا ترمثتصسا

،تايوتصسŸا فلتfl ىلعو ،ةيروتصسدلا تاصسصسؤوŸاو رطأ’ا جراخ
¤ا تلو–و ،سضيرŸا سسيئرلل ةروصص ءارو ةيفتfl ،ايدومعو ايقفأا

،كاذ طقصستو اذه عفرت ،تي“و يي– ،ررقت ،�قت ةيزاوم ةلود
ةحلصصŸاب نوطبترم نونيعم سصاخصشأا اهب عفتني ةقيصض حلاصصم قفو
رهاظم لك دامتعاو ماعلا لاŸا بهن اهمه ،سصاخصشأÓل ء’ولاو
 .بيقر ’و بيصسح Óب ،يراد’او ›اŸا داصسفلا

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

لهصسلا نم سسيل هناف ،ةيروطصسأاو لب ةيخيرات ةيعمت‹ ةكرحك
هنأا ثيح ،ةيمرهلا  اهتادادتماو لظلا لصصافم ىلع ديلا عصضو
تناك يتلا ةيروتصسدلا Òغ ىوقلل ءادوصسلا ةفرغلا ديي– مغرو
،نوجصسلا ‘ اهعادياو اهتمكاحÃ ،نو“و لو“و ططختو ركفت
ىلع سشوصشي وأا لطعي ارطخ لظت ءافÿا ‘ ةرصشتنŸا اهعرذأا نإاف
ق◊ا ةلود ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا ميق ديصسŒو Òيغتلا راصسم
.ةنطاوŸا عمت‹و ،تاير◊او نوناقلاو
يدؤويصس  ةيروتصسدلا Òغ ىوقلا رثأا عبتت ناف ،كصش نود نمو

تايلآ’او ةيراد’ا تاونقلا نم Òثكلا ةعجارم ¤ا امتح
¤ا ،روتصسدلا نم ةيادب ،ءاطغلا اهتصسرامŸ رفوت يتلا ةينوناقلا
ءاصشناو رامثتصس’ا ت’ا‹و ةيزكرŸا ةرادإÓل ةرطؤوŸا Úناوقلا
كونبلا ةنمقرو حÓصصاو ،ةياب÷او ةيزاوŸا قوصسلاو ،تاصسصسؤوŸا
ةكبصشب ةطبترم Òغ ت’اكولا ىقبت نأا فصسؤوŸا نمف ،ةيمومعلا

’ ثيح ،ةيديÈلا تاباصس◊ا رارغ ىلع ،ةزكر‡ ةيتامولعم
Áا بحصس نكŸباصس◊ا حتف اهيف ” يتلا ةلاكولا ىدل ’إا لا،

رابتع’ا درو ،ةيلÙا تاعامجلل ةÒصسŸا Úناوقلا ¤ا ’وصصو
تننقو تئيه يتلا ت’اÛا نم اهÒغو ،ةيدلبلا سسيئر رودل

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

moc.liamg@ihlas.ahpatsum
0202 يرفيف81 ‘ رصشن

! سسوÒفلا دشض لاشضنلا ديلختل  انوروك مششو
نم تابلط ىقلت هنإأ ¤إأ ،اجيف سسيردنأأ ،Êابشسإلأ مششولأ نانف راششأأ ^

دشض مهلاشضن ىركذ ديلختل ،““انوروك““ مششو مشسرل تاشضر‡و ءابطأأ
عانق يدترت ةشضر‡ وأأ ةبيبط مشسر لÓخ نم ،ءابولأ ةÎف لÓخ سسوÒفلأ
‘ ةردقلأ ىلع ث– تأرابع نيودت عم ،انوروك سسوÒف مشسر وأأ هجو
.ءابولأ ىلع ءاشضقلأ
امششو أرخؤوم ،وÈليف نويروأأ سسنل Êديشس ‘ ميقŸأ مششولأ نانف مشسرو
نم ،›زنŸأ لزعلأ ةÎف لÓخ اههجأو يتلأ تابوعشصلأ ركذت دأرأأ نوبزل

انوروك مشسر يكÒمأأ باشش نم ابلط ىقلت امك. انوروك سسوÒف مشسر لÓخ
.سسوÒفلاب ةباشصإلأ نم هيمحيشس مششولأ نأاب هنم أداقتعأ هعأرذ ىلع



ةحفشصلا ىلع رششن نايب حشضواو ^
›او  نأا رئاز÷ا ةي’ول ةيمشسرلا
ةفاك ملع ¤إا يهني رئاز÷ا ةي’و
هنأا ،ةمشصاعلا تانطاومو ينطاوم
دجاشسŸا  نم924 حتف  ةداعإا ررقت
مي-ل-قإا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ةد-جاو-تŸا
ةقاط قوفت وأا يواشست يتلا ةي’ولا
،ي-ل-شصم (0001) فلأا اهبا-ع-ي-ت-شسا
،0202 توأا51 خيرات ن-م ءاد-ت-بإا
ة-ي--ح--شص Òباد--تو طور--شش ق--فو
.ةيئاقو
Òباد-ت-لاو طور-ششلا صصو-شصخ--بو
¤ا نايبلا راششا ةيئاقولا ة-ي-ح-شصلا
‘ ة-ع-م÷ا ةÓ-شص ة-ما--قإا مد--ع““
،رخأا راع-ششإا ة-يا-غ ¤إا د-جا-شسŸا
تاولشصل ايرشصح دجا-شسŸا ح-ت-ف-ت
ءاششعلاو برغŸا ،رشصعلا ،ر-ه-ظ-لا

.““عوبشسأ’ا مايأا ىدم ىلع
عنم ردشصŸا ركذ قايشسلا تاذ ‘و
لقت نيذلا لافطأ’او ءاشسنلا لوخد
صصاخششأ’او ةنشس51 نع مهرامعأا
ءاقبإ’ا عم ةنمزŸا صضارمأ’ا يوذ
صسرادŸاو تا--ي--ل--شصŸا ى---ل---ع
ىلع ءاقبإ’ا ¤ا راششا امك .ةينآارقلا
مازلإا عم ““ةقلغم““ ءو-شضو-لا ن-كا-مأا

عانقلا وأا ما-ث-ل-لا ع-شضو-ب Úل-شصŸا
دجاشسŸا ¤إا لوخدلا لبق يقاولا
لامع-ت-شسإا-ب Úل-شصŸا ماز-لإا  اذ-كو
مازتلإ’او ةيشصخ-ششلا م-ه-تادا-ج-شس
Úلشصمـلا Úب يدشس÷ا دعاب-ت-لا-ب

Ãم ة-فا-شسÎ ل-قأ’ا ى-ل-ع ف-شصنو
ردشصŸا تاذ-ل ادا-ن-ت-شساو .(م5.1)
‘ جورÿاو لوخدلا مي-ظ-ن-ت  م-ت-ي
ي-قÓ--ت--ل ا--يدا--ف--ت د--حاو هاŒا
رهطم لولfi عشضو  عم ÚلشصŸا

لامعتشسا عنمو Úلشصمـلا لوانتم ‘
ةيوهتلا ، حوارمـلاو ءاوهلا تافيكم
اهÒهطتو دجاشسمل-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ة-نا-ع-ت-شس’ا اذ--كو م--ظ--ت--ن--مـلا

Ãكذتلا نمشضتت تاقشصلÒ بادتبÒ
عا-شضخإا ع-م ة-ي-ح-شصلا ة-يا--قو--لا

لبق يرار◊ا صسايقلا ¤إا ÚلشصŸا
.دجشسŸا ¤إا لوخدلا
ةمئأ’ لوخ-ي ه-نا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
حلاشصم ىد-ل غ-ي-ل-ب-ت-لا د-جا-شسŸا
يأا نع ايم-ي-ل-قإا ة-شصتıا ن-مأ’ا

Œصصخ-شش يأا ماز-ت-لإا مد-ع وأا زوا
.ةيئاقولا Òبادتلاو طورششلاب
نوؤوششلا ةير-يد-م ح-لا-شصم مو-ق-تو
ةيرود ةبقارÃ فاقوأ’او ةي-ن-يد-لا
نم حتفلا ةداعإاب ةينعŸا دجاشسملل
قيبطت ىد-م ى-ل-ع فو-قو-لا ل-جأا
.ةيئاقولا Òبادتلاو طورششلا
لاث-ت-مإ’ا مد-ع نا  رد-شصŸا د-كاو
نع غيلبتلا ةلاح ‘ وأا Òبادتلا هذهل
نع نÓعإ’ا متيشس ،ىودع يأا دوجو
.ينعŸا دجشسملل يروفلا قلغلا

م.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 ! ..Òهطتلا ،Òهطتلا
ةيروهم÷ا سسيئر هاقلأا يذلا يوقلا باطÿا فصشك ^

ها-م-صسأا ا-م ى-ل-ع ءا-ط-غ-لا ،ة-يرو-ه-م÷ا ة’و ما-مأا سسمأا
fiع ي-ب-ع-صشلا بصضغ-لا ةرا--ثإا ت’واÈ تا-جا-ج-ت-ح’ا

.دÓبلا رارقتصسا برصضل ةربدŸا
دÓبلا هصشيعت يذلا دوم÷ا بابصسأا رصسف سسيئرلا مÓك
،سسوفنلا ¤إا طا-ب-حإ’ا ل-ل-صست ¤إا ىدأا ا-م ،ر-ه-صشأا ذ-ن-م

دÓبلا نأابو ،Òيغتلاب نو-ن-مؤو-ي او-نا-ك ن-يذ-لا ن-م ى-ت-ح
’ يتلا ةباصصع-لا عرذأا م-غر ،ة-ن-مآا يد-يأا Úب تح-ب-صصأا

ا-هد-ي-بو ةرادإ’او ة-لود-لا بي-لاود ى-ل-ع ف-ت-ل-ت لاز--ت
ةيأا حاجنب حم-صست ن-ل ي-ت-لا رار-ق-لا ز-كار-م ن-م Òث-ك-لا

fiبلا جارخإ’ ةلواÓةمزأ’ا نم د.
نم Ìكأا فرعي سسيئرلاو ،حلاصصŸا ىلع يوق عارصصلا
ةلحرŸا ىلع ثوروŸا طوب-ط-خأ’ا ةرو-ط-خ ىد-م هÒغ

،سسيئرلا ةدايصس ا-ي ي-ف-ك-ي ’ ر-مذ-ت-لا ن-ك-ل ،ة-ق-با-صسلا
ةقيحصسلا ةرف◊ا نم دÓبلا جارخإ’ ةصصلاÿا مكتينو
ةباصصع ىلع بلغتلل يفكت نل مكوقباصس اهيف اهكرت يتلا

تار’ودلا نم ÚيŸÓا تارصشعب ةيلود ىواصشر مدقت
‘ اقباصس تلواح املثم ،مكتمهم ‘ حاجنلا نم مكعنمتل
ةرازولا سسأار ىلع متنك اŸ مكماهم ‘ حاجنلا نم مكعنم
،ف-ل-ت-خ-ي نآ’ا ع-صضو-لا-ف ،لوا– تلاز ا-م ي-ه--ف ¤وأ’ا

بجي ’ ،نولوقت املثم كرابŸا كار◊ا دعب ام رئازجو
رارقتصسا ةعزعزل لمأ’ا ةرذ ىندأا ء’ؤوهل اهيف ىقبي نأا
ةلقرع ‘ انايحأا حجنتصسو لوا– ىقبتصس اهنكل ،دÓبلا

نيرصشع نم ديزأا ةدŸ هتعرز ام نأ’ ،Òيغتلا ةÒصسم
ةيدايصسلاو ةطيصسبلا تاصسصسؤوŸاو بصصانŸا لك ‘ ةنصس
اه-صضو-خ-ت ي-ت-لا بر◊ا م-غر ،ةرو-ط-خ ل-ك-صشي لاز ا-م
.داصسفلا سسوؤور دصض ةلادعلا
نوÈ‹ متنأاف ،ةوقب اوبرصضأا ،سسيئرلا ةدايصس اوبرصضأا

اوأاد-ب-تو ،ء’ؤو-ه د-صض ة-صسر-صش ة-كر-ع-م سضو-خ ى--ل--ع
’ يتلا تاصسصسؤوŸا لك ‘و تايوتصسŸا لك ىلع Òهطتلاب
يذلا داصسفلا ءابو ،انوروك نم رطخأا ءابوب ةءوبوم لازت
تامكاÙا هتفصشك ام كلذ ىلع ليلد يفكيو ،دÓبلا رخن
تانوراب ماظن ،قباصسلا ما-ظ-ن-لا تح-صضف ي-ت-لا ةÒخأ’ا
ة-يا--م--ح--ب جراÿا ¤إا ما--ع--لا لاŸا بير--ه--تو تاردıا

.ةلودلا تاصسصسؤوم
بجو-ت-ي ،ةÒطÿاو ة-ب-ع-صصلا ة-م-هŸا هذ-ه ‘ م-ك-حا‚

كلثم نونمؤوي نيذلا لاجرلاو ءاصسنلا ىلع زاكتر’ا مكيلع
Ãيغتلا عورصشÒ، ليقارعلا ىلع بلغتلل ةقداصصلا مكتينبو،

،تا-با-خ-ت-ن’ا ة-ع-طا-قŸ نو-ع-فار-ي او-نا-ك ن-م ى-ل-ع سسي-لو
’و ““تاباصصعلا عم تاباختنا سشناك ام ““ عراصشلا ‘ نوفتهيو
اه-عارذ ن-م ءز-ج او-نا-كو ة-با-صصع-لا ع-م او-فÎغا ن-م ى-ل-ع

Úيعت نأ’ ،ةوقلاب ةصسماÿا سضرف لواح يذلا يمÓعإ’ا
‘ ليقارعلا Èكأا وه ،ةصساصس◊ا بصصانŸا ‘ ء’ؤوه لثم

تارارقلا اوقبطي نأا مهنم اورظت-ن-ت ن-لو ،Òي-غ-ت-لا ق-ير-ط
.ةذختŸا

لك نع اديعب اه-ئا-ن-بأا ل-ك-ل ة-جا-ح ‘ دÓ-ب-لا اÃر ،م-ع-ن
نأا مكيلعو ةيؤورلا مكمامأا تحصضتا نآ’ا نكل ،نئاغصضلا

ككفتت نأا لب-ق ،ل-جا-ع-لا بير-ق-لا ‘ ع-صضو-لا او-ح-ح-صصت
Òي-غ-ت-لا عور-صشÃو م-ك-ب نو-ن-مؤو-ي او-نا--ك ن--م فو--ف--صص
.اهقيقحتب ”دعو يتلا ةيد÷ا رئاز÷ابو
رطخأ’ا نكل ،نوجصسلا ‘ اهصضعبف ،ة-فور-ع-م ة-با-صصع-لا
اهعورصشم لصصاوت ،ة-صسا-صس◊ا ز-كارŸا ‘ ي-ق-ب ن-م ا-ه-ن-م
رهظأا سسمأا كباطخ نأ’ ،مكنم ةلفغ ‘ لوقأا ’ يبيرختلا

لب رارقتصسا برصضل سسيل ،هل ططخي ام لكب مكتفرعم
.هلمكأاب بعصشو دÓب نم ماقتنÓل
مكدي ‘ م-كد-حوو ،ر-طاıا م-ج-ح نو-فر-ع-ت م-كد-حو
¤إا رار-حأ’ا ا-م-ت-ح نود-ج-ت-صسو ،Òي-غ-ت--لا ة--ط--ل--صس
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GBNô G’CNÑÉQ ةمراصصلا  ةيحصصلاو ةيئاقولا ريبادتلا قفو

رئاز÷ا ةي’وب دجشسم924 حتف ةداعإا
تبشسلا نم ةيادب

حتفلا ةداعإاب ينعم دجصسم924  مصضت ةمئاق  نع ءاثÓثلا موي رئاز÷ا ةي’و حلاصصم تفصشك
ةيئاقولا Òبادتلل نمصضو يحصصلا رجحلل يجيردتلا عفرلل اعبت كلذو  لبقŸا تبصسلا نم ةيادب

‘ ةيئاقو Òبادتو طورصشب دجاصسŸا حتف ةداعإاب ةقلعتŸا ¤وأ’ا ةرازولا حلاصصم فرط نم ةررقŸا
.““91ديفوك““ انوروك ءابو ةحفاكم راطإا

:مهارب يلع تيآا ،لبقملا يعامتج’ا لوخدلا لÓخ ءارزولا سسلجم ىلع سضرعيصس

لبقملا ربوتكأا لبق ازهاج نوكيشس ديدجلا رامثتشس’ا نوناق
،ةعانشصلا ر-يزو ن-ل-عأا  ^
،مهارب يلع تيآا تاحرف
ءاهتن’ا مت-ي-شس ه-نا ،صسما

لبقŸا ربوتكأا ر-ه-شش ل-ب-ق
نو---نا---ق داد----عإا ن----م
يذلاو ديد÷ا رامثت-شس’ا

ثعبو ليه-شست-ب ح-م-شسي-شس
‘ تارامث-ت-شس’ا ة-ل-ج-ع
.صصاÿاو ماعلا Úعاطقلا
‘ مهارب يلع تيا حشضوأاو
عامتجا لÓخ اهاقلأا ةملك
نوناق ةغايشص نأا ، ة’ولاو ةموك◊ا
ى-ل-ع كششو-ت د-يد÷ا را-م-ث-ت-شس’ا
صسل‹ ىلع صضرعيشس هناو ءاهتن’ا
يعامتج’ا لوخدلا لÓ-خ ءارزو-لا
.لبقŸا
ناب ريزولا Èتعا ،قايشسلا اذه ‘و
أادب يذلاو ›ا◊ا رامثتشس’ا نوناق
زيفحتب حمشسي ’6102 ‘ هب لمعلا
Úي-لÙا Úج--ت--نŸا ع--ي--ج--ششتو
لكششلاب ةيل-يو-ح-ت-لا تا-عا-ن-شصلاو
.بولطŸا
ديد÷ا رامثتشس’ا نوناق زيمتيشسو
Úتيعيرششتلا ÚتموظنŸا دي-حو-ت-ب

عاطقلا ‘ طاششنلا نامك– Úتللا
حر-شصو .صصاÿا عا-ط-ق-لاو ما-ع--لا
““ :Óئا-ق صصو-شصÿا اذ-ه-ب ر-يزو-لا
‘ ةيرحب صصاÿا عاطق-لا ع-ت-م-ت-ي
امنبب ›ا-م م-عد نود ن-م Òي-شست-لا
ةدنا-شسÃ ما-ع-لا عا-ط-ق-لا ع-ت-م-ت-ي
نود نم نكل ةيمومع-لا تا-ط-ل-شسلا
Òي-شست-لا ة-ير-حو ة--نورŸا ر--فو--ت
نم تاحÓشصإا حÎقنشس .ي-ل-خاد-لا

ز-ي-ي-م-ت-لا اذ-ه  ن-م د◊ا ا-ه-نا-شش
كÎششم د-يد-ج ما-ظ-ن ة-غا-ي--شصو
نو-نا-ق-لا ئدا-ب-م ى-ل-ع د--ن--ت--شسي
.““يراجتلا

را-ق-ع-لا صصو--شصخ--بو
نأا د--كأا ،ي--عا--ن--شصلا
رشض– ةيرازولا هترئاد

Ÿددحي د-يد-ج مو-شسر
تا-ي-حÓ--شصو ما--ه--م
راقعلل ينطولا ناويدلا
نع Ó-شضف ي-عا-ن-شصلا
قلعت-ت ىر-خأا صصو-شصن

Ãيشستو ةعبا-تÒ راقعلا
هزي-ي“ ع-م ي-عا-ن-شصلا

عاو---نأا ي---قا---ب ن----ع
هذه جردنتو .ةيمومع-لا تارا-ق-ع-لا
ةرازولا دوهج ن-م-شض تا-ع-ير-ششت-لا
ةديدج ةينوناق ةمو-ظ-ن-م ءا-شسرإ’““
و ةيرشصع ةمكوح صسيركت ‘ مهاشست
Èتعا يذلا ريزولا بشسح ،““ةديششر

ةعانشصلا عاطق نأاب راطإ’ا اذه ‘
نم افادهتشسا تاعاطقلا Ìكا ناك

ى-ل-ع ءاو--شس ““ة--با--شصع--لا““ فر--ط
وا يميظنتلا وا يعيرششتلا ىوتشسŸا
ن-ع ةدا--يز ي--ل--خاد--لا Òي--شست--لا
ىلع تءاج يتلا ةيمهولا عيراششŸا

.ةيقيق◊ا عيراششŸا باشسح
ن.ح ^

 لازلزلا نم نيررصضتملاب لفكتلل مصساقلب ديعلب ديهصشلا بعلمب ةميخ071 تبصصن اميف

 ةليÃ نيرفاشسŸا لقن ةطحÃ ةيفاشضإا ةميخ58 بيشصنت

 يئابرهك دادع قاÎحا ثداح91  يشص– ةيدŸا زاغلنوشس حلاشصم
قاÎحا--ب ة--شصاÿا ثداو◊ا تغ--ل--ب ^

قاÎحا اذ-كو، ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا تاداد-ع--لا
لخاد ءابرهكلل ةلقانلا ةدعاشصلا تاونقلا
تاو-ن-شس Úب ا--ثدا--ح91  تارا--م--ع--لا

هذه بابشسأا دوعت و.0202,9102,8102
ح-لا-شصŸا تاذ--ل نا--ي--ب بشسح ثداو◊ا

نئازÿا ىلع يدعتلا ¤ا ،ةÒبك ةبشسنبو
كلذو، ةيئابره-ك-لا تاداد-ع-لا-ب ة-شصاÿا
عشضوب ةشصاخ تاناز-خ-ك ا-ه-لا-م-ع-ت-شسا-ب
تر-ششا-ب ثي-ح ، ة-ي-شصخ-ششلا صضار--غأ’ا
ةروطخ ىدÃ صسيشسحتلا ةيلمع ةكرششلا

هذه عزن ةرورشض اذ-كو تاءاد-ت-ع’ا هذ-ه

نئازÿا هذه ةنياعم دعب كلذو ،صضارغأ’ا
صضارغأا ىلع يوت– اهبلغأا نأا ةظحÓمو
باهتل’ا ةع-ير-شس داو-م اذ-كو، ة-ي-شصخ-شش
، قئارح بوششن دنع اهئافطإا بعشصي يتلاو
تافلfl ع-شضو نا نا-ي-ب-لا تاذ ف-ي-شضيو
بلŒ يتلاو تانازÿا هذه لخاد ماعطلا

اهنع جتني يتلا بابشس’ا Úب نم صضراوقلا
هذه فلتfl.ةÒطخ نوكت دق ق-ئار-ح

نطاوŸا ف-ي-ل-ك-ت  ا-ه-نأا-شش ن-م ثداو◊ا
امك ،اهابق-ع د-م-ح-ي ’ ة-ير-ششب ر-ئا-شسخ
ةيريدŸ ةظهاب ةيدام رئاشسخ ‘ تببشست
ب.م ^ . ةيدŸاب عيزوتلا

ةيفاشضإا ةميخ58 ،صسما ،تبشصن ^
ةيبرغلا ةيÈلا ةطÙا ىوتشسم ىلع
ةلي-م ة-ن-يدÃ ن-ير-فا-شسŸا ل-ق-ن-ل
نم ن-يرر-شضتŸا ءاو-يإا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
اتبرشض Úتللا Úت-ي-شضرأ’ا Úتز-ه-لا
،مر-شصنŸا ة-ع-م÷ا مو--ي ة--ي’و--لا

ةيلÙا ةيريدŸا نم ملع ام بشسح
Ÿا ةيام◊ا حلاشصŸةيند .

بي-ق-ن-لا حر-شص ، دد-شصلا اذ--ه ‘و
ة-ح-ل-شصم صسي-ئر صسيدا-ب ي-ن-يدو-ل

ميıا اذ-ه نأا ،ة-ما-ع-لا ة-يا-م◊ا
ةي’ولا ةمشصاعب Êاثلا دعي ديد÷ا
بع-لÃ ه-ب-شصن ” يذ-لا كلذ د-ع--ب
مشضي يذلا و مشساقلب ديعلب ديهششلا

تÓئاعلا ا-ه-ل-غ-ششت ة-م-ي-خ071
ةÁدق-لا ة-ل-ي-م ي-ي-ح-ب ةرر-شضتŸا
،ثدح-تŸا تاذ ح-شضوأاو .ة-برÿاو
ع-ي-م-ج Úب ق-ي-شسن--ت كا--ن--ه ““ نأا
لفكتلا لجأا نم ةينعŸا تاعاطقلا
›إا ÚلحرŸا نيرر-شضتŸا-ب د-ي÷ا

¤إا ةراششإ’ا ردŒ .““ديد÷ا ميıا
Úتيشضرأا Úتزه ليج-شست بق-ع ه-نأا

ةلام-ح ة-يد-ل-ب-ب ا-م-هز-كر-م دد-ح
مر-شصنŸا ة-ع-م÷ا مو-ي ““’ا--م--شش““
تازهلا نم ديدعلا ةليم ةي’و دهششت
لشصاوت اهنع م‚ يت-لا ة-يداد-تر’ا
ليجشست ” ثي-ح رار-شضأ’ا عا-ف-ترا
تايشضرأا ‘ تاققششتلا نم ديدعلا

اهقفار ةي’ولا ةمشصاعب ءايحأا ةدع
ج.ق ^.تايانبلا نم ديدعلا عدشصت

ةردfl داوم ميلصستب مهتم
اهيف ةرجاتŸاو
نم ايلود هنع ثوحبم شصخشش فيقوت

نازيلغب ةيشسنرفلا تاطلشسلا فرط
ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصŸاب ةطرششلا تاوق تنك“ ^

نم ،عوبشسأ’ا اذه، نازي-ل-غ ة-ي’و ن-مأا-ب ة-ي-ئا-شضق-لا
رمأا هدشض رداشصو ايلود هنع ثوحبم صصخشش فيقوت
ةي-ئا-شضق-لا تا-ط-ل-شسلا ل-ب-ق ن-م ›ود-لا صضب-ق-لا-ب
دشصق لوشص◊او ةزاي◊ا ةحنج ةمهت نع ،ةيشسنرفلا
ةقيرطب ةردfl داوŸ ميلشستلاو صضرعلاو لقنلاو عيبلا

ةقيرطب تاردıا داÒتشسإا ة-يا-ن-ج ،ة-عور-ششم Òغ
ةلادعلا مامأا ينعŸا Ëدقت ” اميف .ةعورششم Òغ
.عاديا رمأا هقح ‘ ردشص نيأا ،ةقباشسلا ةمهتلا نع

قرزل ليشضفلب ^

3 دامخإا نم نكمتت ةيندŸا ةيام◊ا
فيطشس ةي’و لامششب ىÈك قئارح

قئارح3 دامخإا ن-م، ف-ي-ط-صسب ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم تن-ك“ ^
ة-ي’و لا-م-صش ى-صصقا-ب مÓ-صسو-بو يز-ي-ت تيآا ،سساد-ن-عو-ب ي-حاو--ن--ب

ةيام◊ا ريدم ةدايقب و ةيفاكلا لئاصسو-لا تر-خ-صس ا-مد-ع-ب، ف-ي-ط-صس
لترلا اذكو سسادنعوب ةدحول ةعبا-ت-لاو تاد-حو-لا ءا-صسؤورو ة-ي-ندŸا
.فيطصس ةي’ول تاباغلا قئارح ةحفاكÃ سصاÿا لقنتŸا

لبجب ارهظ ةحرابلا لبق علدنا يذلا لو’ا قير◊ا دامخإا ” دقو
ترمتصسا و، سسادنعوب ةيدلب لامصش ة-ح-ير-صش ة-ير-ق ي-حاو-ن-ب ناز-لا

¤إا يزمح تيآ’ ناÒنلا اهتدده تانكصسل ةصسار◊او دامخإ’ا ةيلمع
و ،ةيدلبلا حلاصصمو ÚنطاوŸا تارصشع نم معدب ليللا فصصتنم ةياغ
عم رمتصستل ينطولا كردلا حلاصصم روصضح دا-م-خإ’ا ة-ي-ل-م-ع تفر-ع

ةنصسلأا تتأا ثيح، ءاصسŸا ةياغ ¤إا سسمأا لوأا موي رجفل ¤وأ’ا ةعاصسلا
سشارحأ’او لاغدأ’ا ن-م تارا-ت-ك-ه8 ›او-ح ة-حا-صسم ى-ل-ع ناÒن-لا
قيرح دامخإا ” امك ،سشئاصشحو لودنقو سسيد و رصضخأ’ا طولبلا

تيآا ةيدلب باÎب مامحأا ةيرقب ةرمثم راجصشأا Úتاصسبو ةباغل Êاث
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا قر-ف ه-ل تد-ن-جو سسمأا ة-ح-ي-ب-صص ل-ج-صس ،يز--ي--ت
ةيندŸا ةيامحلل لقنتŸا لترلل ةع-با-ت ىر-خأا تا-ي-نا-ك-مإاو سساد-ن-عو-ب

ينطولا كردلا اذكو ÚنطاوŸا تارصشعو ةيدلبلا حلاصصمو فيطصس
لزانم نم مهتاكلت‡و ةقطنŸا ةنكاصس ةايح ةيامحو قير◊ا دامخإ’
¤إا ةصسار◊او دامخإ’ا تايلمع ترمتصسا و،ةرمثم راجصشأاو نزاflو
نم اراتكه001 نم Ìكأا ةحاصسم ناÒنلا تحاتجا دقو ،ءاصسŸا ةياغ

اهتهوصش ام اهنمو تمحفت ام اهنم Úتلاو نوتيزلا راجصشأا تائم لاغدأ’ا
.ناÒنلا ةنصسلأا

 جلشصل ىشسيع ^

مهتلتو تانكشسلا رشصا– ناÒنلا
 وزو يزيتب ÚنطاوŸا تاكلت‡

ةي’و قطانم Èع عيرصس لكصشب ف-حز-ت ناÒن-لا ة-ن-صسلا لاز-تا-م ^
ةليصصح ‘و ،سسما ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تصصحا ثيح ،وزو يزيت

بعصص Òبك قيرح61اهنم قيرح84 ةÒخ’ا ةعاصس42لÓخ  ةديدج
وزو يزيت ةي’ول ةيندŸا ةيامحلل ةدحوÒ 41خصست مغر هيف مكحتلا
وه امك ، تانكصسلا ةياغ ¤ا تفحز ثيح ،لقنتŸا لترلا بناج ¤ا
تانكصس4 داقنا ” نيا ،نوفزا ةرئادب ةبوصشع ةقطنŸ ةبصسنلاب لا◊ا

بوجو ¤ا ةيصصولا تاه÷ا اوعد نيذلا ›اهأ’ا فرط نم ناÒنلا نم
Úمخ فÓتا عم مهتبقاعمو ق-ئار◊ا ع’د-نا ‘ Úب-ب-صستŸا ة-ق-حÓ-م
ةÒكم قطانم ةياغل ناÒنلا تفحز امك  نوتيز ةرجصش005و نجاودلل
.سسما ءاصسم ةياغل ةلعتصشم ناÒنلا اهيف لازتام يتلا فيصساو

ششوريمع لامج ^

اطروتم92 فيقوت
05 زجحو ةينطو ةباشصع كيكفت

  فيطشسب ةقورشسم ةرايشس
نم،فيطصس ةي’و نمأ’ ةعباتلا ير-ح-ت-لاو ثح-ب-لا ة-قر-ف تن-ك“ ^
ةنيدÃ تارايصسلا بيرهت و ةقرصس ‘ ةصصتfl ةينطو ةكبصش كيكفت

ةرايصس05 زجح و امهتم92 فيقوت  ةيلمعلا هذه لÓخ ”و ، ناŸو Úع
لfi تاذ Úترايصس اهنيب نم ،ةبرهم و ةقورصسم عاونأ’ا فلتfl نم
. ›ود ثحب

 ل .ىشسيع ^

رارف ةلاح ‘ لازي ’ Êا÷ا
ببشسب ةقرطم تابرشضب لجر ةافو
فيطشسب يراقع عازن

نصسحأا يديصس ةيواز نم بر-ق-لا-ب ة-ع-صشب ل-ت-ق ةÁر-ج سسمأا تع-قو
لهك اهتيحصض حار ،فيطصس ةي’و لامصش ىورلا Úع ةيدلبب ةعقاولا

ىلع سضوصضرو حورج-ب هو-خأا بي-صصأاو هر-م-ع ن-م سسماÿا د-ق-ع-لا ‘
ناف ،““رجفلا““ اهيلع تلصص– يتلا تامولعŸا بصسح و  . سسأارلا ىوتصسم
ىلع Êا÷ا و ةيحصضلا Úب تاصشوانم بوصشن ¤إا دوعت ةثدا◊ا ةيادب

هذه ترو-ط-ت و Êا÷ا و ة-ي-ح-صضلا Úب Ëد-ق يرا-ق-ع عاز-ن ة-ي-ف-ل-خ
ةيحصضلل ةقرطم ةطصساوب ةيوق تابرصض Êا÷ا هيجوت ¤إا تاصشوانŸا
تابرصض هجو امك، Óيتق اهب هتدرأا سسأار-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ا-ه-ب ه-با-صصأا
روصسك و سضوصضر حورجب اهرثإا ىلع بيصصأا ةيحصضلا  خأ’ ةراج◊اب

روف و، ةلوه‹ ةهجو وحن رارفلاب Êا÷ا ذ’ و، هصسأار ىوتصسم ىلع
ىلع امهلقنب تماقو ةيندŸا ةيام◊ا ح-لا-صصم تل-ق-ن-ت ة-ثدا◊ا عو-قو

تقولا ‘ ، ةعاقوبب يرماوع ديعصسلا ىفصشتصسم ¤إا ةعرصسلا حانج
ناكŸ ىورلا Úع ةيدلبل ينطولا كردلا حلاصصم هيف تلقانت يذلا
تعرصش و،  ةميلأ’ا ةثدا◊ا هذه لوح اقمعم اقيق– تحتفو ثدا◊ا

هذه ةباتك ةياغل لازي ’ يذلا Êا÷ا ىلع ةعصساو ثحب ةيلمع ‘
. رارف ةلاح ‘ رطصسأ’ا

 جلشصل ىشسيع ^

 :يتوصصلا ليجصستلا ةيصضق
يوادعشس ميشسن نع تقؤوŸا جارفإ’ا
نهر عصضو يذلا ،يوادعصس مي-صسن ،Úب-عÓ-لا ل-ي-كو دا-ف-ت-صسا ^

بي-تر-ت ة-ي-صضق ‘ ي-صضاŸا و-ي-نو-ي7 مو-ي ي-طا-ي-ت--ح’ا سسب◊ا
عقاوم ىلع يتوصص ليجصستب اهبيرصست ” يتلاو موعزŸا تÓباقŸا
سسما  ملع امبصسح ،تقؤوŸا جارفإ’ا ن-م ،ي-عا-م-ت-ج’ا ل-صصاو-ت-لا
دقل““ : Óئاق قÓع لامك ذاتصسأ’ا حصضوأاو .هيماfi نم ءاعبر’ا

حلاصصل تقؤوŸا جارفإ’ا نمصضتي بلط عاديإاب ءاثÓثلا سسمأا انمق
رداغ يوادعصس .قيقحتلا يصضاق هل باجتصسا يذلا رمأ’ا ،يلكوم
‘ Óصصاوتم ىقبي قيقحتلا .ن-ج-صسلا ءا-ع-بر’ا مو-ي-لا ة-ح-ي-ب-صص

ةجيتن ىلع Òثأاتلاو ةوصشرلا مهتب يوادعصس عباتيو .““ةيصضقلا
ةفاصضإ’اب ،Òغلل ةيصصخصشلا ةاي◊اب سساصسŸا و Òهصشتلا و ةارابم
قباصسلا ماعلا ريدŸا ناكو .نذإا نودب ةيفتاه ةŸاكم ليجصست ¤إا
دهف ،(مدقلا ةركل ¤وأ’ا ةيرئاز÷ا ة-ط-بار-لا) ف-ي-ط-صس قا-فو-ل

نم ءاثÓثلا سسمأا دافتصسا دق ،ةيصضقلا سسفن ‘ عباتŸا ،ةيافلح
نجصسلا ةبوقع نامهتŸا هجاويو .ةيحصص بابصسأ’ تقؤوŸا جارف’ا

فارطأ’ا فلتfl لوثم يتأايو .تاونصس01 ¤إا Úتنصس نم حواÎت
بابصشلا ةرازو اهب تمدقت يتلا ىوكصشلا بقع ،ةيصضقلاب ةينعŸا

جأاو.لوه‹ دصض ةصضايرلاو
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