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يليكسشتلا نفلاو ةياورلل اراتك““ ةقباسسم يف زئاوج6 نودسصحي نويرئازج
U¢31توريبو رموسسن ةمطافل نيتحولب يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو نانانف لغسش امنيب
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بعيتسست ةينمأا تابراقم ينبت
 ةديدج ةهجاوم بيلاسسأ’
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٣صص

ةثÓث دعب هميسسرت نع بمارت نلعأا امنيب
:ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ،نطنسشاو يف  عيباسسأا

ـ تاراــمأ’ا قاـــــفتا
يــنويهسصلا نايكلا

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايخ
ةــــــيبرعلا ةـــــغللاب ةــــيقافت’ا شصـــــن اذـــــه  ^
 تارامإ’ا عم اهتاقÓع عطقب ةيمÓسسإ’او ةيبرعلا لودلا بلاطت ةسضهنلا ^
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نولقرعي نودسسافلا
نوبت شسيئرلا لمع
 ةــــــــــــــــــموكحلاو

نولقرعي نودسسافلا
نوبت شسيئرلا لمع
 ةــــــــــــــــــموكحلاو

نولقرعي نودسسافلا
نوبت شسيئرلا لمع
 ةــــــــــــــــــموكحلاو

نولقرعي نودسسافلا
نوبت شسيئرلا لمع
 ةــــــــــــــــــموكحلاو

٣صص

 لظلا قطانمب جماربلا ذيفنت ىوتسسم لوح راسسفتسسÓل ةيرهسش ةمانزر ديدحت  ^
 لـــــــــبقتسسملا يــــف ءاـــــبو يأ’ ادادـــعتسسا يـــحسصلا قــــــــــسسنلا ششاــــعنإ’ جـــــمانرب ^
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 مهت’اغسشنا ثحبل ششيجلا يبوطعمو يدعاقتم يلثمم يقتلت عافدلا ةرازو ^

ةيوارحسصلا يسضارأ’اب انوروك صسوريف راسشتنا لظ يف رئازجلل يناسسنإ’ا فوقولاب داسشأا

ةدحتملا ممأ’اب برغملا ريفسس ىلع دري يملاعلا ةيذغأ’ا جمانرب

 دامتعا يأا ’و فرتحملا يفحسصلا ةقاطب كلمي ’ ينرارد

ر’ود يرايلمب دوقولا نم نط ينويلم دروتسست رئازجلا

:لاسصت’ا ةرازو  ،بعÓت وأا صسييسست نود فلملل ةلداع ةجلاعمل ديحولا راطإ’ا نعطلا نأا تدكأا
٢صص

٣صص

٥صص

: روتيسش ,ةجتنملا ةقاطلا نم ةئاملاب04 ريفوتب حمسسيسس يوقاطلا لاقتن’ا
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ة-ن÷ سسي-ئر ه-ن--ع ف--ششك ا--م بشسحو ^
لا-م-ج ا-نورو-ك سسوÒف د-شصرو ة-ع-با-ت-م
¤إإ ع-ف-ترإ تا-با-شصإلإ دد-ع نإا-ف ،رإرو--ف
.انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةباشصإإ46673
عفترإ دق-ف ،تا-ي-فو-لإ سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأإ
ليجشست دعب ةافو ةلاح1531 ¤إإ ›امجإلإ

.ةÒخألإ ةعاشس42 لÓخ تايفو01
ءافششلل تلثا“ يتلإ تلا◊إ ددع تغلبو
¤إإ لامجإإ عفتÒل ،403 انوروك سسوÒف نم
ةيانعلإ ‘ ة-لا-ح64 دجإو-ت ع-م80362
.ةزكرŸإ

ر كلام ^

““ اهنأإ سسمأإ ينطولإ عافدلإ ةرإزو تنلعأإ ^
فلتfl عم ءاقل لبقŸإ عوبشسألإ دقعتشس
يدعاقتŸ ة-ل-ث-مŸإ تا-ئ-ف-لإو ح-ئإر-ششلإ
ى-حر÷إو ي-ن-طو--لإ ي--ب--ع--ششلإ سشي÷إ
.““ÚبوطعŸإو
اهل نايب ‘ ينطولإ عافدلإ ةرإزو تفششكو
عم لبقŸإ عوبشسألإ ءاقل دقع متيشس هنأإ““

““ سشي÷إ يبوطع-مو يد-عا-ق-ت-م ي-ل-ث‡
هميظنت ير-ج-ي-شس ءا-ق-ل-لإ ““ نأإ تفا-شضأإو
سسوشسم ينبب سشيجل-ل ي-ن-طو-لإ يدا-ن-لا-ب
ة-ي-ب-ط-لإ م-ه-تلا-غ-ششنإ ة-شسإرد سضر-غ--ب

لو-ل◊إ ن-ع ثح-ب-لإو ة-ي--عا--م--ت--جلإو
.““ةئف لكل ةبشسانŸإ
مهتوعد متتشس ““ هنأإ عافدلإ ةرإزو تحشضوأإو

.““اهب لومعŸإ قرطلاب ءاقللإ إذه روشض◊
تاهيجوتل إذيفنت ي-عا-شسŸإ هذ-ه ي-تأا-تو
يبعششلإ ينطولإ سشيجلل اي-ل-ع-لإ ةدا-ي-ق-لإ
تلاغششنلاب لثملإ لفكتلإ ىلع ةشصير◊إ
يبعششلإ ينطولإ سشي÷إ ءانبأل ةيعامتجلإ
فوفشصلإ ‘ مهتمد-خ ةد-م إو-ه-نأإ ن-يذ-لإ
.ةرإزولإ فيشضت

ر كلام ^

:فضشكي رارك ديحولا دبع ““مرافويب““ ةكرضشل ماعلا ريدملا ضسيئرلا

انوروك حاقل ءانتق’ ةيŸاع ربا5fl شضوافت رئإز÷إ
 حاقللإ ءإرضشل ةيبلط ميدقت يف رخأاتت مل ةيمومعلإ تاطلضسلإ^

ة-كر-ششل ما-ع-لإ ر-يدŸإ سسي-ئر--لإ د--كأإ ^
رئإز÷إ نأإ رإرك ديحولإ د-ب-ع ““مرا-فو-ي-ب““
حاقللإ ءانتقإ وحن ةعيرشس تإوطخب Òشست
نأإ ¤إإ إÒششم ،ا-نورو-ك سسوÒف-ل دا--شضŸإ
فلŸإ ةعباتÃ ةفلكŸإ ةيمل-ع-لإ ة-ن-ج-ل-لإ
سصو-شصخ-ب ة-ي-فا-ك تا-ي-ط-عŸ ة-جا-ح--ب
تإرا-ي-خ-ك ة-ع-ن--شصŸإ سسمÿإ ر--باıإ

.ةيرئإز÷إ ةلودلإ مامأإ ةحورطم
يمÓعإإ حيرشصت ‘ رإرك ديحولإ دبع لاقو
ر-باfl ثÓ--ث ن--م Ìكأإ دو--جو ““ نأإ سسمأإ

ىلع ةيئاهنلإ اهبراŒ ايلاح يرŒ ةيŸاع

تن-ل-عأإ نا-ن-ثإإ ¤إإ ة-فا-شضإإ ا-نورو-ك حا-ق-ل
‘ بشصت ،ةيريرشسلإ براجت-لإ لا-م-ك-ت-شسإ

ايلاح تا-ي-ط-عŸإ نأل ر-ئإز÷إ ة-ح-ل-شصم
رداشصم ددعتف ةحشضإو Òغ حا-ق-ل-لإ لو-ح

‘ لوخدلإ ا-ندÓ-ب ى-ل-ع ل-ه-شسي جا-ت-نلإ
رعشسلإ ىلع رباıإ هذه ع-م تا-شضوا-ف-م
.““ةيبلطلإ مÓتشسإ خيراتو ةيمكلإو
⁄ رئإز÷إ ““ نأاب ثدحتŸإ ددشش لباقŸاب
حاقللإ إذه ءإرششل ةيبلط Ëدقت ‘ رخأاتت
ءابو ةعباتÃ ةفلكŸإ ةيملعلإ ةنجللإ نوك
ع---مŒ تلإز ل ر---ئإز÷إ ‘ ا----نورو----ك

دقاعتتشس يذلإ ıÈإ ديدحتل تايطعŸإ
.سصوشصÿإ إذه ‘ ةيرئإز÷إ ةلودلإ هعم
مرافويب ةكرششل ماعلإ ريدŸإ سسيئرلإ ركذو
57 نأإ اقباشس إودمأإ ةنجللإ ‘ ءاشضعأإ ““ نأإ
نم نوديفتشسيشس Úير-ئإز÷إ ن-م ة-ئاŸا-ب

¤وألإ ةلحرŸإ ‘ ة-ي-لوألإو حا-ق-ل-لإ إذ-ه
ةح-شصلإ عا-ط-ق ‘ Úل-ما-ع-ل-ل ى-ط-ع-ت-شس
ة-فا-شضإإ ة-ن-مزŸإ سضإر-مألإ با--ح--شصأإو
.““ةينمألإ حلاشصملل

ر كلام ^

 ةيعامتجلاو ةيبطلا مهتلاغضشنا ثحب ضضرغب
يدعاقتم يلثمم عم ًءاقل دقعت عافدلإ ةرإزو

 ششيجلإ يبوطعمو

ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
انوروك شسوريفب ةديدج ةباضصإإ774و تايفو01 ليجضست

42 لÓخ دجتضسŸا انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباضصإا774 ليجضست نع ةعم÷ا ضسمأا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.ةيضضاŸا ةعاضس

 ينطولا عافدلا ةرازو
تاضصضصخت ةدع ‘ ةعفد81 جّرخت

جّرخت نع ينطولإ عافدلإ ةرإزو تنلعأإ ^
È 3ع تا-شصشصخ--ت ةد--ع ‘ ة--ع--فد81
ي-ق-ل-ت د-ع-ب ،ا-ي-ل-ع ة-ير-ك-شسع سسرإد--م
اًينقتو اًيملعو اًيركشسع اًنيوكت ÚجّرختŸإ
مهماهم ءإدأل اهرشصانع لهؤوي ““ا-ًنزإو-ت-م““

.ةرإدجو ةقث لكب Óبقتشسم
سسمأإ لوأإ ينطولإ عافدلإ ةرإزو نايب لاقو
ةراششإÓل ايلعلإ ةشسردŸاب ““ هنأإ سسيمÿإ
تجرخت ““فوشصوب ظيف◊إ دبع““ ةعيلقلاب
جرخت ل-ف-ح ‘ طا-ب-شضلإ ن-م ة-ع-فد41
سسيئر طيغجب ديرف ءإوللإ ه-ي-ل-ع فر-ششأإ
تا-مو-ل-عŸإ ة-م--ظ--نأإو ةرا--ششلإ ةر--ئإد
عا-فد--لإ ةرإزو--ب ة--ي--نوÎك--للإ بر◊إو
.ينطولإ
نيوكتلإ ‘ ةعفد لوأإ نم تاعفدلإ تنوكتو
نمأإ““ سصاشصتخإ ،جردتلإ دعب اŸ يعما÷إ
مدقأإ ¤إإ ة-فا-شضإإ ،““تا-مو-ل-عŸإ ة-م-ظ-نأإ
ينيوكت-لإ حر-شصلإ إذ-ه ه-ّم-شضي سصشصخ-ت
ناقتإلإ طا-ب-شضل97 ةع-فد-لإ ،ق-ير-ع-لإ
ةعفدلإ بناج ¤إإ ،““ةيركشسع تÓشصإوم““
برح““ ناكرألإو ةدايق-لإ طا-ب-شضل31 ـ-لإ
ناقتإلإ طابشضل62 ـلإ ةعفدلإو ““ةينوÎكلإ
.““ةينوÎكلإ برح““

ةعفدلإ نم ةجرختŸإ تاعفد-لإ تل-م-ششو
Úلماعلإ طابشضلإ ة-ب-ل-ط-لإ ن-م ة-ع-بإر-لإ
سصاشصتخإ Îشسام جردتلإ دعب ام نيوكتلل
ةعفدلإو ““تلاشصتلإ ةمظنأإو كينوÎكلإإ““
سصاشصتخإ ““يد مأإ لأإ““ ماظن نم ةرششاعلإ
بنا---ج ¤إإ ›آإ مÓ---عإإو كي----نوÎك----لإإ
حÓ-شسب ة-قÓ-ع ا-ه-ل ىر-خأإ تا-شصشصخ--ت
.ةراششإلإ

تلمح يتلإ تاعفدلإ جرخت مشسإرم ترجو
““دإدح نب بيط-لإ د-نfi““ د-ي-ه-ششلإ م-شسإ
Úماشس طابشضو ءإد-م-عو ة-يو-لأإ رو-شضح-ب
ديهششلإ ةلئاعو يبعششلإ ينطولإ سشي÷اب
ّنأإ اًملع ،سصا-خ Ëر-ك-ت-ب تي-ظ-ُح ي-ت-لإ
قحتلإ دإد-ح ن-ب بي-ط-لإ د-نfi ل-ط-ب-لإ
ةنشس ينطولإ ر-ير-ح-ت-لإ سشي-ج فو-ف-شصب
نأإ لبق ،ةثلاثلإ ةيخيراتلإ ة-يلو-لا-ب6591
رثإإ8591 ماع فرششلإ نإديم ‘ طقشسي

ةقطنÃ ودعلإ تإوق عم ““ولا-مآإ““ ة-كر-ع-م
.جيريرعوب جرب
ديقعلإ ،ةباينلا-ب ة-شسردŸإ د-ئا-ق ف-ششكو
لوأإ جرخت نع ،›إودعلإ Êا-ج-ي-ت د-م-حأإ
ة-م-ظ-نأإ ن-مأإ سصشصخ--ت Îشسا--م ة--ع--فد
نيوكت لامك-ت-شسإ بنا-ج ¤إإ تا-مو-ل-عŸإ
إًزÈم ،اهنمأإو تاكبششلإ ‘ Úتنثإ Úتعفد
سشي÷إ بشساكŸ فاشضي إًرخآإ اًبشسكم هنأإ
عفرل ةÒب-ك ةو-ط-خو ي-ب-ع-ششلإ ي-ن-طو-لإ
›آلإ مÓ----عإلإ لا‹ ‘ ىو-----ت-----شسŸإ
.تاكبششلإو
تا-ع--فد--لإ ّنأإ قا--ي--شسلإ إذ--ه ‘ د--كأإو
اًيملعو اًيركشسع اًنيوكت تقلت ة-جر-خ-تŸإ
ءإدأل اهرشصانع لهؤوي ““اًنزإوت-م““ ا-ًي-ن-ق-تو
.ةرإدجو ةقث لكب Óبقتشسم مهماهم
ةشسردŸإ مّعدت ،›إودعلإ دي-ق-ع-لإ زر-بأإو

Ãإ سسفن حيتت ةروطتم رباخŸةينقتلإ ايإز
نم لعج-ي ا-م ة-مد-ق-تŸإ سشو-ي÷إ ىد-ل
ةيمنت ىلع ةرداق ةراششإÓل ايلعلإ ةشسردŸإ

ن-يو-ك-ت-لإ بي-لا-شسأإ ة-ب-كإو-مو ا-ه-تإرد-ق
.ةثيد◊إ

ر م ^

نأإ يŸا-ع-لإ ة-يذ-غألإ ج-ما-نر-ب ف-ششك ^
فورظ-لإ Òفو-ت ‘ رود-ب مو-ق-ت ر-ئإز÷إ
ةيرورشضلإ تÓي-ه-شست-لإ Ëد-ق-تو ةد-ي÷إ
تإد-عا-شسŸإ ع-يزو-تو ل-ق--نو Ëد--ق--ت--ل
امبشسح Úيوإرحشصلإ ÚئجÓل ة-ي-نا-شسنلإ

نأإ إزÈم ةي‡ألإ ةمظنم-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-ج
ةنشسل تإدعاشسŸإ جمانرب ةعجإرم جئاتن
.إدج ةيشضرم تناك9102
يŸاعلإ ةيذغألإ جمانرب نأإ نايبلإ حشضوأإو
برغŸإ Òفشسل تإر-كذ-م ثÓ-ث ى-ل-ع إدر
نإإ- ا-مور-ب ةد-ح-تŸإ ·ألإ تلا-كو ىد-ل
ف-ي-شضŸإ د-ل-ب-لإ ة-ير-ئإز÷إ ة--مو--ك◊إ
Òبك لكششب مهاشست Úيوإرحشصلإ ÚئجÓل

ليهشست لÓخ نم Êاشسنلإ لمعلإ إذه ‘
ئنإوŸإ ‘ يكرم÷إ سصيلختلإ تاي-ل-م-ع
.““تاميıإ وحن تإدإدمإلإ لقنو
يرجي هنأإ يŸاعلإ ةيذغلإ جمانرب حشضوأإو
ي-بوروألإ بت-كŸإ ع-م م-ظ-ت-ن-م ل--ك--ششب
ةقيقد ةعجإرم ةي-نا-شسنإلإ تإد-عا-شسم-ل-ل

تا-م-يfl ¤إإ ه-جو-ت ي-ت-لإ تا--نا--عإÓ--ل
ر-ئإز÷إ Èع Úيوإر--ح--شصلإ Úئ--جÓ--لإ

9102 ةنشسل ةعجإرŸإ ةيلمع نأإ ¤إإ إÒششم
.ةيشضرم دج اهجئاتن تناك
” يذلإ مإزتللإ ىلع ديكأا-ت-لإ دد-ج ا-م-ك
سسلÛ ةيو-ن-شسلإ ةرود-لإ ‘ ه-ب د-ه-ع-ت-لإ
Òفو-ت رإر-م-ت-شسإ سضخ--ت ي--ت--لإو ةرإدإلإ
Úئ--جÓ--ل ة--ي---نا---شسنإلإ ةد---عا---شسŸإ
ةد--عا--شسŸإ Ëد--ق---تو Úيوإر---ح---شصلإ
‘ سصقن نم نوناع-ي ن-يذ-لإ سصا-خ-ششأÓ-ل
ةيناشسنإلإ ئدا-بŸ ا-ق-فو ي-ئإذ-غ-لإ ن-مألإ
ةبشسن مييقت نأإ إزÈم ةيلÓقتشسلإو داي◊إو
ة-ي-ئإذ-غ-لإ تإد-عا-شسŸإو تا-جا-ي-ت-حلإ
ىلع ءا-ن-ب ي-تأا-ي Úيوإر-ح-شصلإ Úئ-جÓ-ل

نواعتلاب يرŒ ةيعوشضوم مييقت ةيجهنم
‘ ةلماعلإ ىرخألإ ةيناشسنإلإ تلاكولإ عم
روهظ لÓخ إرخؤوم ىرج امك تاميıإ

.انوروك ةحئاج
ر دمحم ^

ةيوارحضصلا يضضارألاب انوروك ضسوريف راضشتنا لظ يف
رئإزجلل Êاضسنإ’إ فوقولاب ديضشي يŸاعلإ ةيذغأ’إ جمانرب

 ةدحتŸإ ·أ’إ ت’اكوب برغŸإ Òفضس تإركذم ىلع ءاج درلإ^

لجيج تايفضشتضسم ىلع طغضضلا نم فيفختلا ضضرغب
flÈ 91 ديفوكل عيرضسلإ فضشكلإ ءإرجإإ ‘ عرضشي ““ةويكب““ ليلاحتلإ

ليلحتلإ ءإرجإإ ‘ لجيج ىفششتشسم نم برقلاب دجإوتŸإ ““ زيزعلإ دبع ةويكب““ ةيبطلإ ليلاحتلإ flÈ مقاط عوبشسألإ ةياهن رششاب ^
تفرع لوألإ اهموي ‘ ةيلمعلإ نأاب رجفلل ةويكب روتكدلإ ıÈإ بحاشص فششك دقو .مدلإ تانيع قيرط نع91 ديفوكل عيرشسلإ فششكلاب
تءاج ةردابŸإ هتاه نأإ ¤إإ إÒششم كلذب ةشصاخ ةيحشص ةداهشش مهحنم عم انوروكب مهتباشصإإ مدع نم دكأاتلل Úنطإوم40 لابقإإ
يهو جد0041وÚ 0021ب حوإÎي فششكلإ إده رعشس نإاف ةراششإÓل .ةيلولاب ةثÓثلإ تايفششتشسŸإ ىلع سضورفŸإ طغشضلإ نم فيفختلل
ب.نيضساي ^  .ىشضرŸإ اهنشسحتشسإ يتلإ ةردابŸإ

  انوروك ضسوريفب نيباضصملاب لفكتلا ضضرغب
  يعانطضصإ شسفنت ةزهجأإ7 نم ديفتضست ويزرأاب ةيمومعلإ ةيئافضشتضس’إ ةضسضسؤوŸإ

يعما÷إ يئافششتشسلإ زكرŸإ دافتشسإ ^
ةشسشسؤوŸإو ن-قÙإ ى-ف-ششت-شسم نإر-هو-ب
نم ليتشساناكب ةشصشصختŸإ ةيئاف-ششت-شسلإ

إذهو يعانطشصلإ سسفنتلل ةزهجأإ ة-ع-ب-شس
  .انوروك سسوÒف ةهجإوم راطإإ ‘

ماع-لإ ر-يدŸإ ،حا-ب-شصمو-ب د-ي-م-ح حر-شصو
Ÿنأإ ،ر-ئإز÷إ ر-ف-ي-ل-ي-نو-ي ة-شسشسؤو Œزي-ه

ةشصاخو ةيبطلإ تإدعŸا-ب تا-ي-ف-ششت-شسŸإ
ةبراfi ‘ مشساح لما-ع سسف-ن-ت-لإ ةز-ه-جأإ
ةزهجأإ ““ هيلإإ ةبشسنلاب ثيح ““91-ديفوكلإ
ÚباشصŸإ ىشضرملل لآام رخآإ يه سسفنتلإ

ةز-ه-جألإ هذ-ه د-ع-ت ا-م-ك سسوÒف-لإ إذ-ه-ب
ة÷اعم لجأإ نم ةيرورشض نمثلإ ة-ظ-ها-ب-لإ

تايفششتشسŸإ اهدقتفت ذإإ سسفنتلإ ة-بو-ع-شص
عÈتلإ ةيلمع““ نأإ ¤إإ إÒششم ““ةمزألإ تقو ‘
يذلإ يعام÷إ دوهجملل ةلمكت يتأات هذه
-ديفوكلإ راششتنإ ةيإدب ذنم رئإز÷إ هتدهشش
Ìكأإ ةيبطلإ مقإوطلإ معد ىحشضأإ نأإ دعب91
تناكو   .““ÚباشصŸاب لفكتلل يرورشض نم
““ ة-ي-مو-م-ع-لإ ة-ي-ئا-ف-ششت--شسلإ ة--شسشسؤوŸإ
نم إرخؤوم تدافتشسإ د-ق و-يزرأا-ب ““ن-قÙإ

ةياقولل ةفلتıإ لئا-شسو-لإ ن-م ة-عو-م‹

Úي-لÙإ Úل-ث-مŸإ فر-ط ن-م ة-ي-ح-شصلإ
Ûإإ فدهت ةردابم ‘ ““كإرطانوشس““ عم¤

سسوÒف ءابو ةحفاكم دوهج ‘ ةمهاشسŸإ
تإدعŸإ هذه لثمتتو   .(91-ديفوك) انوروك
يقإو عا-ن-ق ف-لأإ51 ‘ ةيئاقولإ ة-ي-ب-ط-لإ
ةي-لو-ح-ك-لإ ل-ئإو-شسلإ ن-م ةد-حو ف-لأإ71و
حطشسألإ تإرهطم نم Îل009و ةرهطŸإ
نم ةيمك نع Óشضف تإزافقلإ نم جوز002و
ةيبط ةشصمقأإو حطشسأÓل رهطŸإ نوباشصلإ
عييمتلإ تإدحو فرط نم ة-مد-ق-م ة-ي-قإو
  .زاغلإ لشصفو

  ع.ي ^
 يحضصلا لوكوتوربلاب ةضصاخلا ةيرورضضلا تايناكمإلا لك ترفو

وزو يزيتب إدجضسم64 حتف ديعت ةينيدلإ نوؤوضشلإ ةيريدم
ةينيدلإ نوؤوششلإ ةيريدم حلاشصم تررق ^

مو-ي-لإ ن-م ة-يإد-ب وزو يز-ي-ت-ل فا-قولإو
مامأإ إد-ج-شسم64 ح-ت--ف ةدا--عإإ تب--شسلإ
ببشسب اهقلغ ن-م ر-ه-ششأإ د-ع-ب Úي-ل-شصŸإ
.انوروك ءابو يششفت
عا-ط-ق-لإ ر-يد-م ه-ن-ع ف-ششك ا--م بشسحو
” رإرق-لإ نإا-ف ة-ششعو-ب ى-شسي-ع ذا-ت-شسلإ
تايشصوتل ةيبلتو ›إولإ فرط نم هذاختإ
حتف ةداعإإ تررق يتلإ اي-ل-ع-لإ تا-ط-ل-شسلإ
.Ìكأاف لشصم فلأل عشستت يتلإ هللإ تويب

تإولشصلإ ماقتشس هنأإ لوؤوشسŸإ تإذ فاشضأإو
ة-ع-م÷إ إد-ع ا-م ة--شضور--فŸإ ة--شسمÿإ

ةدخ نب عإرذو وزو يزيت يتيدلب نأإ افيشضم
ةشضورفŸإ رج◊إ تإءإرجإإ امهيلع قبطي

ام اميشسل نطولإ نم ىرخأإ قطانم ىلع
رششع ةثدا◊إ نم رج◊إ تاعا-شسب ق-ل-ع-ت
.احابشص ةشسداشسلإ ةياغل Óيل
باحطشصإ مد-ع ¤إإ Úن-طإوŸإ ا-عد د-قو
عم دجاشسŸإ ¤إإ ةنشس51 نم لقألإ لافطألإ
هذه لÓخ تويبلإ ‘ ءاشسنلإ ءاقب ةيمإزلإإ

.ايلك ءابولإ عفر ةياغل ةلحرŸإ
تقشسن دق دجا-شسŸإ نا÷ د-يد-ع تنا-كو

Òفو-ت ل-جأإ ن-م ة-م-ئألإ ع--م ا--هدو--ه--ج
تويب ةئيهتو Úيلشصملل ةمئŸÓإ فورظلإ
عيمج ع-فر ” ثي-ح تإو-ل-شصلإ ءإدأل ه-ل-لإ
دإرفألإ Úب اهتشسمÓم يدافتل فحاشصŸإ

ةزهجأإ Òخشست بناج ¤إ مميتلإ ةراجح عم
تإرهطم Òفوت عم ةرإر◊إ ةجرد سسايق
قلغ ” امك دجشسŸإ باب د-ن-ع ة-ي-لو-ح-ك
ششوريمع لامج ^ .ءوشضولإ تويب

يحضصلإ رجحلل اكيرمأإ نم مداق نطإوم552 عاضضخإإ :نإرهو
را-طÃ ة-ع-م÷إ سسمأإ حا--ب--شص تل--ح ^

ةمداق ةرئاط ،ةلب نب دمحأإ ›ودلإ نإرهو
552 اهنتم ى-ل-ع ،ن-ط-ن-ششإو ة-ن-يد-م ن-م
ل-ب-ق ن-م م--هؤوÓ--جإ ” ن‡ ا--ن--طإو--م
ةدحتŸإ تايلولإ نم ةيمومعلإ تاطلشسلإ

تÓي-ه-شست-لإ ل-ك ع-شضو ”و .ة-ي-ك-ير-مألإ
ءلؤو-ه لا-ب-ق--ت--شسإ ل--جأإ ن--م ة--مزÓ--لإ
قرف سصيشصخت ثيح نم ءإوشس ،ÚنطإوŸإ

ة-ي-ح-شصلإ ة-ي-ع-شضو-لإ ة-ع-با-تŸ ة-ي-ح-شص
ةيلمع Úمأات ىلع رهشسلإ إذكو Úنطإوملل

يحشصلإ رج◊إ ةÎف ةليط م-ه-ب ل-ف-ك-ت-لإ
لا-م-ك-ت-شسإ د-ع-بو .عو--ب--شسأا--ب ةرد--قŸإ
،راطŸإ ىوتشسم ىلع ةيرإدإلإ تإءإرجإلإ

قدانفلإ ىوتشسم ىلع ÚنطإوŸإ هيجوت ”
.ةيلولاب يحشصلإ رجحلل ةرخشسŸإ

ايكرت نم Úيرئإز÷إ اياعرلإ ءÓجإإ ةلحر دعوم Òيغتو..
اياعرلإ ءÓجإإ ةلحر خيرات Òيغت ” ^

ة‹ŸÈإو ايكرت نم نيدئاعلإ Úيرئإز÷إ
.لبقŸإ Úنثإلإ موي
سسمأإ ،ةر-ق-نأا-ب ر-ئإز÷إ ةرا-ف-شس تف--ششك
ةلحرب Úي-ن-عŸإ Úن-طإوŸإ نأإ ،ة-ع-م÷إ
توأإÚ 71ن-ثلإ مو--ي ة‹ŸÈإ ءÓ--جإلإ
لوبنطشسإ را-ط-م ن-م ا-قÓ-ط-نإ ل-ب-قŸإ

موي ¤إإ ةلحرلإ دعوم Òيغت ” دق ›ودلإ
ةعا-شسلإ ى-ل-ع ل-ب-قŸإ توأإ81 ءاثÓث-لإ
.ايكرت تيقوتب احابشص ةرششاعلإ
ة-ل-حر نأإ ة-ير-ئإز÷إ ةرا-ف-شسلإ تفا-شضأإو
ةيو÷إ طوطÿإ ةكرشش Èع متتشس ءÓجإلإ
يرإوه راطÃ طوبهلإ متيشسو ةيرئإز÷إ
.›ودلإ نيدموب

ر م
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ة-م-ل-ك-لأ ‘ ،سسمأأ لوأأ ،دأر-ج لا-قو ^
ءا-ق-ل لا-غ-ششأأ ما-ت-خ ‘ ا-ها-ق-لأأ ي-ت--لأ
دبع تأر“ؤوŸأ رشصقب ةلولأ - ةموك◊أ
لب هدحو يتأاي ل داشسفلأ““ لاحر فيطللأ
نو-لأز-ي ل ف-شسأÓ-لو ن-يد-شسفÃ ي-تأا-ي
تا--شسشسؤوŸأو ة--ير--ئأز÷أ تأرأدإلا---ب
ل-ك-ب نو-لوا-ح-ي ،ي-لÙأ ىو--ت--شسŸأو
را-شسمو ا-نرا-شسم أو-ل-قر-ع-ي نأأ قر-ط-لأ
‘ مهل ناكم ل نكل يرئأز÷أ بعششلأ
.““مهبراحنشسو ةديد÷أ رئأز÷أ

سضعب كان-ه نأأ لوألأ ر-يزو-لأ ح-شضوأأو
قيق– دÓبلل نوديري ل ÚيطأرقوÒبلأ
هنأأ أزÈم ،لظلأ قطانÃ ةشصاخ ةيمنتلأ

ىدŸأ ى-ل-ع فأد-هأأ ق-ي-ق– ن-م د-بل
عيمج ‘ ›اجعتشسأ دعب تأذو بيرقلأ
نم دبل ةنشسلأ ة-يا-ه-ن ل-ب-قو تلاÛأ
ةموك◊أ جمانرب نم هزا‚إأ ” ام مييقت
¤إأ لوشصولاب أذهو ةيروهم÷أ سسيئرو
.عيراششملل زا‚إأ نم ةئاŸاب07 ¤إأ06
قيبطت رخأات نم لوألأ ر-يزو-لأ ف-شسأا-تو
سسيئر اهمدق يتلأ تاي-شصو-ت-ل-ل ،ةلو-لأ
لÓخ ،نوبت ديÛأ د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷أ
6 ذنم ةلولأ عم ةموكحلل عامتجأ لوأأ
وهو ىقتلŸأ نأونع انيشسن““ :Óئاق رهششأأ
سسيئر تاهيجوت ذيفنت ىدŸ مييقت ءاقل
ريراقتلأ ىلع ةليل لك علطأ ،ةيروهم÷أ
¤أ لأ ل-شصن ⁄ ،ةرأزو--لأ ل--شصت ي--ت--لأ
،““Ìكلأ ىلع ةئاŸا-ب02 وأأÚ 01مقر
ةيرهشش ةمانزر ديد– متيشس هنأأ افيشضم
جمأÈلأ ذيفنت ىوتشسم لوح راشسفتشسÓل

Ãلظلأ قطان.
ةيبلشس تاشسرا‡ نع ،دأرج فششك امك
دلقت قباشس Òبك لوؤو-شسم ه-ب مو-ق-ي نا-ك
ة-ير-ئأز÷أ ة-لود-لأ ‘ ي-ما-شس بشصن--م
Òبك لوؤوشسم““ :Óئاق ،همشسأ ركذ سضفر
‘ نا-ك ة-ير-ئأز÷أ ة-لود-لأ ‘ ق--با--شس
ةباتك ‘ أولطعت تأر“ؤوŸأ نم ر“ؤوم
Òششت ةعاشسلأ تناكو ،يئاهنلأ رير-ق-ت-لأ
أذاŸ م-ه-ل لا-ق ،ا-حا-ب-شص ة-ي-نا-ث-لأ ¤أ
هوÈخأاف ،ريرق-ت-لأ Ëد-ق-ت ‘ ”ر-خأا-ت
أوذخ مهل لاقف ،هÒشضحتب نوموقي مهنأأ
خيراتلأ أوÒغو ةيشضاŸأ ةن-شسلأ ر-ير-ق-ت
ريزولأ نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم  .““هوعزوو
جمانرب نع ،دأرج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع ،لوألأ

ىششامتي ىتح يحشصلأ ق-شسن-لأ سشا-ع-نإل
يأل دأدعتشسÓلو رئأز÷أ تاحومط عم
قشسنلأ نإأ ““ Óئا-ق ،ل-ب-ق-ت-شسŸأ ‘ ءا-بو
ناكو ةÒبك تايباجيأ هيف ›ا◊أ يبطلأ

،م-ه-ت-مد-خ ‘و Úن-طأوŸأ ن-م ا-ب-ير-ق
أذ-ه--ل ل--شصت ⁄ لود--لأ ن--م Òث--ك--لأو

‘ انأأدب سصئاقن كانه نكل ،ىوتشسŸأ
ة-مزألأ ن-م جورÿأ د-ن-عو ا--هد--يد–

قشسنلأ سشاعنإل ينطو جمانرب ق-ب-ط-ن-شس
نأأ دأر-ج دروأأو .““ر-ئأز÷أ ‘ ي-ح-شصلأ

ىلع لبقتشسŸأ ‘ ل-م-ع-لأ ا-ن-ب-جأو ن-م
،ةئبوألأ نم ةياقو-لأ تا-ي-ل-م-ع ز-يز-ع-ت
ة-ي--ج--ي--تأÎشسأ تا--نوزÒ flشضح--ت--ب
ءأر-جإأ ل-ئا-شسو-ل ة-ي--ن--طو ة--عا--ن--شصو
ةيام◊أ لئاشسوو ة-يودألأو تأرا-ب-ت-خلأ
أدكؤوم ،سشاعنإلأ ةرشسأأو سسفنتلأ ةزهجأأو

،ةعانشصلأ هذه ‘ ةيأدبلأ ةرورشض ىلع
يأل أدعتشسم يحشصلأ عاطقلأ نوكي ىتح
لوألأ ريزولأ عفأرو .لبقتشسŸأ ‘ ءابو
يذلأ ،تايعم÷أ لمع رأرمتشسأ لجأأ نم
ايعأد ،ةيحشصلأ ةمزألأ لÓخ هب تماق
.اهعم قيشسنتلأ ¤إأ تايدلبلأ

يدحتلأ ىلع ،لوألأ ريزولأ دد-شش ا-م-ك
ةي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-شسلأ ر-ظ-ت-ن-ي يذ-لأ
راثآأ نم فيفختلل ،ةيلÙأ تاعام÷أو
ىلع ةظفاÙأو داشصتقلأ ىلع ةمزلأ
حتف قيرط نع ،كلذ يتأايو جاتنلأ ةأدأأ
ا--ي--ج---يرد---ت تا---شسشسؤوŸأو تÙÓأ

.ةيداشصتقلأ تاقاطلأ عاجÎشسل
،رابتعلأ Úع-ب ذ-خألأ ¤إأ ،ةلو-لأ ا-عدو
ة-يدا--شصت--قلأ تا--شسشسؤوŸأ ة--ي--ع--شضو
رأو◊أو ،تايلولأ فلتfl ‘ ةدجأوتŸأ

تناك ءأوشس تاشسشسؤوŸأ هذه ›وؤوشسم عم
رأو◊أ نأأ أدكؤوم ،ة-شصا-خ وأأ ة-ي-مو-م-ع
ءا-كر-ششلأو ،ل-م-ع-لأ با-برأا-ب لا-شصتلأو
لا-ق-ت-نلا-ب ح-م-شسي-شس ،Úي-عا-م-ت--جلأ
رئأزج ‘ ديدج دا-شصت-قل ي-ج-يرد-ت-لأ

لمع ةعانشصلأ ريزول نأأ““ لاقو ،ةديدج
Êا-ث-لأ بألأ نو-ك-ي نأأ ى-ن-م-ت-نو ،Òب--ك
.““ةيرئأز÷أ ةعانشصلل

يحسص يئاقو لؤكؤترب عسضو
مداقلا يسسردŸا لؤخدلا لÓخ

ميظ-ن-ت-لأ ةرور-شض ى-ل-ع ،دأر-ج دد-ششو
ي-شسردŸأ لو-خد-ل-ل م--كÙأو د--ي÷أ

ة-مدا-ق-لأ ة-ي-ن-طو-لأ تا-نا-ح-ت--مÓ--لو
ط-شسو--تŸأ م--ي--ل--ع--ت--لأ ي--تدا--ه--شش)
لÓخ متيشس ه-نأأ أزÈم ،(ا-يرو-لا-كا-ب-لأو
يئاقو لوكوترب ع-شضو مدا-ق-لأ لو-خد-لأ

ة-يو--بÎلأ تا--شسشسؤوŸأ ل--ك--ب ي--ح--شص
م-ي-ل-ع-ت-لأ ز-كأرÃ أذ--كو ة--ي--ع--ما÷أو
كانه““ نوكي ىتح Úين-هŸأ ن-يو-ك-ت-لأو
.““مهئايلوأأو ذيمÓتلأ ىدل نانئمطأ

أدكؤوم ةنمقرلأ عورششم رخأات برغتشسأو
ةنشسلأ ةياهن لبق ةط-خ ق-ي-ب-ط-ت بج-ي““
تأرأدإلأو ة-مو-ك◊أ ةرأدإأ ة--ن--م--قر--ل
Óئاق ة-ي-لاŸأ ر-يزو بطا-خ ،““ة-ي-لÙأ
نأل كرام÷أو بئأرشضلأ مي-قر-ت بج-ي““
لكششم أذه ا-ن-ه ن-م أأد-ب-ت ة-ي-فا-ف-ششلأ

أروشصت كلتÁ ريزولأ نأأ فرعأأ ،سصيوع
ةÒبك ليقأرع دجتشس .. هذ-ي-ف-ن-ت د-ير-ي

نكل ةÒثك سسا-ن ح-لا-شصم سسم-ت-شس كنأل
ه-ب تب-ب-شست ا-م حÓ--شصإل ا--ن--ه ن--ح--ن
.““يشضاŸأ ‘ تاباشصعلأ

ةي-م-ن-ت-لأ ‘ قرأو-ف-لا-ب ،دأر-ج ر-قأأو
‘ مك– تناك يتلأ ةعام÷أ اه-ت-شضر-ف
ةرايزب موقأاشس تنك““ Óئاق ،قباشس تقو

يغÓبإأ متف تا-يلو-لأ ىد-حإأ ¤إأ ل-م-ع
دجوي لو عورششم يأأ نم دفتشست ⁄ اهنأاب

ةرايز › ة‹Èب أوماقف هنيششدت متي ام
¤إأ تررطشضا-ف ة-ي-نا-مور-لأ را-ثآلأ ¤إأ
را-ثآلأ ن-ششدأأ ن-ل Êأل ةرا-يز--لأ ءا--غ--لإأ
.““ةينامورلأ

عور-ششم ن--ع ،لولأ ر--يزو--لأ ثد–و
مكح ماظن ةما-قإل تا-حÓ-شصإل ل-ما-شش
ةديد÷أ ةيروهم÷أ سسي-شسأا-ت-ل ير-شصع
ةÁدقلأ تاموك◊أ عم ةعيطق ثأدحإأو
تا-فأر-ح--نأ ¤إأ تلأزا--مو تدأأ ي--ت--لأ

داشسفلأ ةحفاكم ى-ل-ع أدد-ششم ،ةÒط-خ
ةطلشسلأ لمع ةقلخأأو هلاك-ششأأ ع-ي-م-ج-ب
ةماقتشسأو ةهأز-ن نا-م-شضل ة-ي-مو-م-ع-لأ
تايلوؤوشسم نوشسراÁ نيذلأ سصاخششألأ
‘ اهودقف يتلأ ÚنطأوŸأ ةقث زيزعتل

.مهتاشسشسؤوم

بلاطوب ةراضس ^

دكؤؤي اياوزلاب فلكŸا ةيرؤهم÷ا سسيئر راسشتسسم
يعاعضشلا اهرودو اياوزلل رابتعلا ديعيضس نوبت سسيئرلا

 ،ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ مهل ناكم لو مهبراحنسس لاق

راضسم ةلقرع ىلع نولمعي نودضسافلا :دارج
 ةموك◊او نوبت سسيئرلا

 لظلا قطانÃ جماÈلا ذيفنت ىوتضسم لوح راضسفتضسÓل ةيرهضش ةمانزر ديد–  ^
 لبقتضسŸا ‘ ءابو يأل ادادعتضسا يحضصلا قضسنلا سشاعنإل جمانرب ^

راسسم ةلقرع ىلع نؤلمعيو ،تارادإلاب نؤلازي ل نيدسسافلا نأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزؤلا لاق
.ةديدجلا رئازجلا يف مهل ناكم ل ءلؤؤه هنأا ادكؤؤم ،ةمؤكحلاو نؤبت ديجملا دبع ةيرؤهمجلا سسيئر

فلكŸأ ةيروهم÷أ سسيئر راششتشسم دكأأ ^
لوأأ رشضخلب ىشسيع ةينيد-لأ تا-ي-ع-م÷ا-ب
Èع ةقيت-ع-لأ ا-يأوز-لأ ““ نأأ سسي-مÿأ سسمأأ
ةيلمع نم ديفتشستشس ينطولأ بأÎلأ لماك
سسيئر تاميلعتل أذي-ف-ن-ت ة-ع-شسأو م-ي-مر-ت
ددشش يذلأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ

عاعششلأ ‘ ايأوزلأ رود زيزعت ةرورشض ىلع
رابتعلأ ةداعإأ ةرورشضو ةفرعŸأو ‘اقثلأ
‘اقثو يركف رود نم اهل اŸ ايأوزلأ هذهل
.““ةشصاخ ينيدو
رود ““ نأأ ةيروهم÷أ سسيئر راششتشسم دكأأو
لب ،ينيدلأ ميلعتلأ ىلع رشصتقي ل ايأوزلأ
شضيأأ ل-م--ششي ةد-عا-شسŸأ م-ي-ق خ-ي-شسر-ت ا-ً
،اعم سشيعلأو يوخألأ نماشضتلأو ةلدابتŸأ
عمتÛأ سسشسأأ Èتع-ت ي-ت-لأ م-ي-ق-لأ ي-هو
اًئيشش تشسيل ايأوزلأ““ نأأ افيشضم ““يرئأز÷أ
ميلعت ‘ هرشصح وأأ هظفح بجي اًيخيرات
ل-شضف-ب ،تج-ت-نأأ ة-شسشسؤو-م ل-ب ،نآأر--ق--لأ
أÒًنتشسم أًرح أًركف ،ة-ي-ن-يد-لأ م-ي-لا-ع-ت-لأ
امك هذهو تأراشض◊أو ·ألأ عنشصي اًثيدحو
اهيدؤو-ت نأأ بج-ي ي-ت-لأ ة-م-هŸأ ي-ه لا-ق
ا-يأوز-لأ عا-جÎشسأ““ نأأ ح-شضوأأو  .““مو--ي--لأ

Ÿأ ‘ اهتناكÛةيلمع نم ًأءزج دعي عمت
‘ تزي“ يتلأ ةينطولأ ةركأذلأ ةداعتشسأ
ماه ثدحب يشضاŸأ ةيليوج ر-ه-شش ة-يأد-ب

Úموا-ق-م م-جا-م-ج ةدا-ع-ت--شسأ ‘ ل--ث“
أÒششم ““اشسنرف نم نطولأ ¤إأ Úيرئأزج

اهتداعتشسأ ليبشس ‘ ايأوزلأ ة-ق-فأر-م““ ¤إأ
Ÿيتلأ ميقلأ ميلعتل زكأرمك اهرودو اهتناك

.““يرئأز÷أ عمتÛأ اهيلع ينُب
تبعل تاشسشسؤوŸأ هذه ““ نأأ رشضخلب ركذو
ةينطولأ ةيوهلأ ىلع ظاف◊أ ‘ اماه أرود
ةبق◊أ لÓخ ير-ئأز÷أ ع-م-تÛأ م-ي-قو
لكششب ةكراششŸأ لÓخ نم ،ةيرام-ع-ت-شسلأ
رامعتشسلأ دشض حافكلأو ةمواقŸأ ‘ طششن
لÓخ نم ،اهنم م-ق-ت-نأ يذ-لأ ي-شسنر-ف-لأ
تأرا-ن-مو هذ-ه ةدا-ب-ع-لأ ن-كا--مأأ Òمد--ت
Òطأا-تو ‘ا-ق-ث-لأ عا--ع--ششلأو ة--فر--عŸأ
.““يقئاثولأ اهديشصر قرحو عمتÛأ

سسيئر هي-لو-ي يذ-لأ ما-م-ت-هلأ جرد-ن-يو
لÓخ نم ،تاشسشسؤوŸأ هذه-ل ة-يرو-ه-م÷أ
‘ ،اهتاعلطتو اهتاما-م-ت-هأ ¤إأ ءا-غ-شصإلأ
ةد-يد÷أ ر-ئأز÷أ ءا--ن--ب عور--ششم را--طإأ
ةيامحو تأذلأ عم ة◊اشصŸأ ىلع ةمئاقلأ

ايوشس سشيعلأو نماشضتلأ ميقو انتاي-ع-جر-م
رود لثمتيو ةينطولأ انتيو-ه ل-ك-ششت ي-ت-لأ
بابششلأ ىدل ميقلأ هذه سسرغ ‘ ايأوزلأ

نم مهيقت ي-ت-لأ تأودألأ م-ه-ح-ن-م د-شصق
برغلأ نم ءأوشس ةمداقلأ فرطتلأ تاجوم
.قرششلأ وّأأ

م ناوضضر ^

نأاب اهل نايب ‘ لاشصتلأ ةرأزو تفششك ^
ةمكfi هيلع تمك-ح يذ-لأ Êرأرد د-لا-خ
ةبوقعب ي-شضاŸأ Úن-ثلأ د-مfiأ يد-ي-شس
Óماح نكي ⁄ ةذفان نجشس تأونشس ثÓث
قلتت ⁄و فÙÎأ يفحشصلأ ةقاطبل أدبأأ
ةيمÓعإأ ةليشسو يأأ نم هدامتعأ بلط يأأ
.هتايطغت ترششن
اهعانتمأ تدكأأ يتلأ ةرأزولأ نايب ‘ ءاجو

نع رداشص ةلأدع رأرق ىلع بيقعت يأأ نع
أأدبم قلطنم نم ةلقتشسم ةيروهمج ةئيه
ىدل دكأاتلأ دعبو ي-شضقŸأ ر-ملأ ة-ي-ج-ح
Êرأرد دلاخ نأأ تدكأأ ةشصتıأ اه◊اشصم

يفحشصلأ ةقا-ط-ب-ل أد-بأأ Ó-ما-ح ن-ك-ي ⁄
نم67 ةداŸأ اهيلع سصنت يتلأ فÙÎأ
ةدكؤوم مÓعإلاب قلعتŸأ يوشضعلأ نوناقلأ

ةشصتıأ ح-لا-شصŸأ نأأ قا-ي-شسلأ سسف-ن ‘
نم نأاششلأ أذه ‘ بلط يأأ قلتت ⁄ ةرأزولل

تاط-ل-شسلأ نأأ ا-م-ك .Êرأرد د-لا-خ فر-ط
وأأ ةيمÓعإأ ةليشسو يأأ نم قلتت ⁄ ةشصتıأ

هتاقيلعتو هتايطغت ترششن ةلقتشسم ةشسشسؤوم
اقبط هفيظوت-ل ق-ب-شسŸأ دا-م-ت-علأ بل-ط

مÓعإÓل يوشضعلأ نوناق-لأ ن-م18 ةداملل

.اشضيأأ
عم لمعلأ ةقÓع ‘ سضومغلاب قلعتي اميفو
ة-مد-خ-ت-شسŸأ مÓ-علأ ل--ئا--شسو سضع--ب
سضع-ب نأأ ةرأزو-لأ تف--ششك ،ة--ي--ب--ن--جألأ
ة-ف-شص م-ه-شسف-نأأ نو-ح-نÚ Áي-ف--ح--شصلأ

اًق-فو دا-م-ت-عأ نود Úي-ئا-ق-ل-ت Úل-شسأر-م
مÓعأ لئاشسول اهب لو-م-عŸأ تأءأر-جإÓ-ل
رمألأ نوناق نم اعون نوشضرفيو ة-ي-ب-ن-جأأ
اهلوأأ رطاfl ةدعل مهشضّرعُي يذلأ عقأولأ
مهب فأÎعلأ مدع وه أررشض اهلقأأ سسيلو
ءلؤوه ىلع بجو-ت-ي ه-ي-ل-عو .Úل-شسأر-م-ك
تاشسشسؤوŸأ لود نأأ أوملعي نأأ Úيفحشصلأ
حماشستتل نكت ⁄ مهفظوت يتلأ ةيمÓعإلأ
ىلع تاشسرا-مŸأ هذ-ه ل-ث-م ع-م ا-قÓ-طإأ
لب-شس نأأ ةرأزو-لأ تزر-بأأ ا-م-ك .ا-ه-ي-شضأرأأ
ديحولأو بشسنألأ راطإلأ اهرابتعاب نعطلأ

Ÿةيناكمإأ عافدلل حيتت فلملل ةلداع ة÷اع
‘ ةلأدعلأ نع رداشصلأ رأرقلأ فا-ن-ئ-ت-شسأ
وأأ لخد-ت يأأ ن-ع أًد-ي-ع-ب ¤وألأ ة-جرد-لأ
ل ةيشضق ‘ بعÓت يأأ نع أديعبو سسييشست
ةشسرامŸاب عئاقولأ فينشصت بشسح قلعتت
م ناوضضر ^ .يفحشصلأ ةنهŸ ةر◊أ

 فسشكت لاسصتلا ةرازو
يفحضصلا ةقاطب كلÁ ل Êرارد دلاخ

 دامتعا يأا كلم لو فÙÎا

ةيبرعلأ لودلأ ةشضهنلأ ةكرح تبلاط ^
Êويهشصلأ ودعلل ةشضهانŸأ ةيمÓشسإلأو
ا-ه-ل-ي-ث“ سصي-ل-ق-ت-ب ،ه-ك--ل--ف ‘ ن--مو
ا-ه-تا-قÓ-ع ع-ط--قو ي--شسا--مو--ل--بد--لأ
ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ ع-م ا-ه-تÓ-ما-ع--تو
ةيفلخ ىلع تلاÛأ عيمج ‘ ةدحتŸأ
بشسح مÓ-شس قا-ف--تأ ةÒخألأ ع--ي--قو--ت
عم بمأرت دلانود ي-ك-ير-مألأ سسي-ئر-لأ
امهنيب ةددعتم تايقافتأ دقعو ليئأرشسأ

ةينمأأ اياشضقو ر-ششا-بŸأ نأÒط-لأ لو-ح
ة-حا-ي-شسلأو ة-قا-ط--لأو تلا--شصتلا--بو
ةحئاج ةهجأو-مو ة-ي-ح-شصلأ ة-يا-عر-لأو
اهل نايب ‘ ةكر◊أ تددششو   .““انوروك““

ىلع هنم ةخشسن ىلع ““رجفلأ““ تلشص–
ةدحتŸأ ةيبر-ع-لأ تأرا-مإلأ نÓ-عإأ““ نأأ
‘ ىرخأأ ةنعط وه ليئأرشسأ عم عيبطتلأ

تانايÿأ ةلشسلشس ‘ جردنت ةمألأ ردشص
ةشصرف ودعل-ل تط-عأأ ي-ت-لأ ة-ي-لا-ت-تŸأ
ةديقعلأ ‘ هنأو-خإا-ب ل-ي-ك-ن-ت-ل-ل ىر-خأأ
ة--لود--لأ برآا--م ق--ي--ق–و قر---ع---لأو
‘ اهتاططfl ديشسŒ ‘ ة-ي-نو-ي-ه-شصلأ
‘ ““نأأ ¤إأ ةÒششم ،““ةنمي-ه-لأو ع-شسو-ت-لأ

Óكيه ةيبرعلأ ةع-ما÷أ ف-ق-ت ل-با-قŸأ
اهكيكفتو اهطيحÃ رف◊أ متي حور Óب
تاعلطتل بيجتشسي ركذي فقوم يأأ نود
ةيلك رظنلأ ةداعإأ““ ¤إأ ةيعأد ،““اهبوعشش

Èخ ‘ تحبشصأأ يتلأ ةعما÷أ هذه ‘
عيبطت-لأ““ أذ-ه ة-كر◊أ تف-شصوو .““نا-ك
بع-ششل-ل ة-نا-ي-خو ر-فا-شسلا-ب ي-ن-ل--ع--لأ
ةدعاقلأ نوك ءاعمج ةمأÓلو ينيطشسلفلأ
ةلدتشسم ““يودع يود-ع ق-يد-شص لو-ق-ت
ةدئاŸأ ةروشس نم15 ةيآلاب
تاشسرامŸأ لكب ةدششب ةشضهنلأ تددنو
ةعزعز ‘ ةلودلأ هذه اه-ب مو-ق-ت ي-ت-لأ
اهلك بشصت يتلأو ةيبرعلأ لودلأ رأرقتشسأ

يل-ي-ئأر-شسإلأ Êو-ي-ه-شصلأ ط-طıأ ‘
،““كلذ قيق– ىلع لمعي كفنأ ام يذلأ
ة-ي-بر-ع-لأ لود-لأ ن-م ي-ق-ب ا-م““ ة-ي-عأد
Êويهشصلأ ودعلل ةشضهانŸأ ةيمÓشسإلأو
ا-ه-ل-ي-ث“ سصي-ل-ق-ت-ب ،ه-ك--ل--ف ‘ ن--مو
ا-ه-تا-قÓ-ع ع-ط-قو ي-شسا-مو-ل--ب--يد--لأ
ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ ع-م ا-ه-تÓ-ما-ع--تو
  .““تلاÛأ عيمج ‘ ةدحتŸأ

ىفطضصم ديجم ^

:دكؤؤي ةحيرقنسش قيرفلا ،ةيمÓعإلاو ةينمألا ةيسسايسسلا تاردقلا لمسشت
 ةديدج ةهجاوم بيلاضسأل اباعيتضساو احاتفنا Ìكأا ةينمأا تابراقم ينبت بجي

ي-ن-طو--لأ سشي÷أ نا--كرأأ سسي--ئر د--كأأ ^
فأدهألأ غولب ،ةحيرقنشش قيرفلأ ،يبعششلأ
،ينطولأ عافدلأ ةشسايشس لا‹ ‘ ةينطولأ
نوكت ،ةينطو ةينمأأ تابراقم ينبت سضرفي
ةهجأوم بيلاشسأل اباعيتشسأو احاتفنأ Ìكأأ

.ةديدج
،اهاقلأأ هتملك ‘ ،ةحيرقنشش قيرفلأ لاقو
ى-ل-ع ،ه-فأر-ششإأ سشما-ه ى-ل--ع ،سسمأأ لوأأ

31 ـلأ ة-ع-فد-لأ جر-خ--ت ل--ف--ح م--شسأر--م
غو-ل-ب نإأ““ ،ة-ي-بر◊أ ا-ي-ل-ع-لأ ة-شسردŸا--ب
عافدلأ ةشسايشس لا‹ ‘ ةينطولأ فأدهَألأ
تاعأرشصلأ هتفلخ ام ءوشض ىلع ،ينطولأ
ينبت اني-ل-ع سضر-ف-ي ،ة-ث-يد◊أ بور◊أو
احاتفنأ Ìكأأ نوكت ،ةينطو ةينمأأ تابراقم

،ةديدج ةهجأو-م بي-لا-شسأل ا-با-ع-ي-ت-شسأو
،ةينطولأ انتأردق ةفاك لمششتو Ìكأأ عشسوتتل
،ةيعامت-جلأ ،ة-يدا-شصت-قلأ ،ة-ي-شسا-ي-شسلأ
كلذو ،ا-هÒغو ة-ي--مÓ--عإلأ ،ة--ي--ن--مألأ
.““ةيركشسعلأ انتأردق عم قيثو ماجشسناب

ينطو-لأ عا-فد-لأ نإأ““ ق-ير-ف-لأ فا-شضأأو
Ãأ ه-مو-ه-فŸينبت ،هترأدإأ بلطت-ت ،ع-شسو

قيشسنتو ءانبب ىنعت ،ةلما-شش ة-ي-ج-ي-تأÎشسأ
Òغو ةيركشسعلأ تأردق-لأ ل-ك مأد-خ-ت-شسأ
ق-ي-ق– ل-جأأ ن-م ،ة-مأÓ-ل ة-ير--ك--شسع--لأ
ةيوي◊أ اندلب حلاشصمو ةينطولأ فأدهألأ
.““ةيجيتأÎشسلأو
ايلعلأ ةدايقلأ نأأ ¤إأ ،ة-ح-ير-ق-ن-شش را-ششأأو
ة‹رب تررق دق يبعششلأ ينطولأ سشيجلل

،ةيماشسلأ تأراطإÓل ىوتشسŸأ عيفر نيوكت
سضرغب ،““ايلعلأ ة-ي-ج-ي-تأÎشسلأ““ لا‹ ‘

ة-ط-ب-تر-م تأÈخو فرا-ع-م م--ه--با--شسكإأ
قيرط نع ةيركشسعلأ-ةيشسايشسلأ تاي-لآلا-ب
لا‹ ‘ Úلعافلأ فلتfl رأودأأ باعيتشسأ
،مهتاطاششن ةيدأات ةيفيكو ينطو-لأ عا-فد-لأ
ةلكوŸأ ماهŸأ ذيفنت ءانثأأ ،قيثو قشسانتب
،مهتأءافكو مهتأراهم ريوطت أذ-كو م-ه-ي-لإأ
ىلع تايلوؤوشسŸأ Èكأأ لمحتل مهلهؤوت يتلأ

.ةيدايقلأ ةلشسلشسلأ مره
،ÚجرختŸأ ةحيرقنشش قيرفلأ أا-ن-ه ا-م-ك
مهايإأ اثاح ةحجان ةينهم ةايح مهل ايجأر

دئاقلأ تافشصب امود مهيل– ةرورشض ىلع
.حجانلأ

بلاطوب ةراضس ^

ليئارسسا عم اهعيبطت ةيفلخ ىلع
ةيمÓضسإلاو ةيبرعلا لودلا بلاطت ةضضهنلا

 تارامإلا عم اهتاقÓع عطقب



راهسشإا
 فيطسس:ةي’و
 لازأا نيع:ةرئاد
 جرب ءاسضيب:ةيدلب

 ةيلحم ةيعمج سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو
قفاوملا3341 ماعرفسص81 يف خرؤوملا21/60نوناقلا ماكحأ’ اقبط

  تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102ـل
سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست ل-سصو م-ي-ل-سست0202توأا21:مويلا اذ-ه م-ت
ةيارز ةيرقل ةيفيرلا ةلوفطلا ةيعمج:ةا-م-سسم-لا ة-ي-ل-ح-م-لا ة-ي-ع-م-ج-لا
نئاكلا9102ربوتكأا70:خيراتب20:م-قر تح-ت ة-ل-ج-سسم-لا.جر-ب ءا-سضي-ب
(ة)ديسسلا اهسسأارتت،جرب ءاسضيب““ة-يارز““ ل-ها-سسم د’وأا ة-ت-سشم:ـب ا-هر-ق-م
ةميقملا.جرب ءاسضيب5691ناوج70دايدزإ’ا ناكمو خيرات،فلخي ةينه:
   .جرب ءاسضيب ةيارز لهاسسم د’وأا ةتسشم:ـب

 فيطسس:ةي’و
 لازأا نيع:ةرئاد
 لازأا نيع:ةيدلب

 ةيلحم ةيعمج سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو
قفاوملا3341 ماعرفسص81 يف خرؤوملا21/60نوناقلا ماكحأ’ اقبط

  تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102ـل
سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو ميلسست31/80/0202:مويلا اذه مت
د’وأا ىرقلا مأا دجسسمل ةينيدلا ةيعمجلا:ةامسسملا ةيل-ح-م-لا ة-ي-ع-م-ج-لا

80/0202:م-----قر تح-----ت ة-----ل-----ج-----سسم-----لا.لازأا ن-----ي-----ع د-----ي------سشر
نيع ديسشر د’وأا ىرقلا مأا دجسسم:ـب اهرقم نئاكلا20/20/0202:خيراتب
نا--ك---مو خ---يرا---ت، ي---لل---سشلا ي---ف---ت---ك:د---ي---سسلا ا---ه---سسأار---ت---ي،لازأا
  .لازأا نيع:ـب ميقملا.لازأا نيع90/11/2791دايدزإ’ا

 فيطسس:ةي’و
 لازأا نيع:ةرئاد
 لازأا نيع:ةيدلب

 ةيلحم ةيعمج سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو
قفاوملا3341 ماعرفسص81 يف خرؤوملا21/60نوناقلا ماكحأ’ اقبط

  تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102ـل
سسيسسأاتب حيرسصتلا ليجسست لسصو ميلسست31/80/0202:مويلا اذه مت
رئبلا فتك حتفلا دجسسمل ةينيدلا ةيعمجلا:ةامسسملا ةيلحملا ةيعمجلا

نئاكلا61/10/0202:خيراتب30/0202:مقر تحت ةلجسسملا .لازأا نيع
يفولخم:ديسسلا اهسسأارتي،لازأا نيع رئبلا فتك حتفلا دجسسم :ـب اهرقم

حلاسص ن-ير-ك-سس62/11/1691دا-يدزإ’ا نا-ك-مو خ-يرا--ت، با--هو--لا د--ب--ع
   .لازأا نيع نكسسم002يح:ـب ميقملا.ياب
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دمfi ،ةينطولا ةيبÎلا ر-يزو ى-ط-عأاو ^
قÓ-ط-ن’ا ةرا-سشإا ،سسما لوا ،طو--ع--جاو
تاناحتمإ’ا عيسضاوم Òسضح-ت-ل ي-م-سسر-لا
قيرف عم هع-م-ج ءا-ق-ل لÓ-خ ة-ي-م-سسر-لا

ةذتاسسأاو تاراطإاو ةينطولا ةيبÎلا يسشتفم
ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا لا-م-عو ي--ف--ظو--مو
.تاقباسسŸاو تاناحتمÓل
Òسضح-ت-لا ى-ل-ع نو-فر-سشŸا نو-ك--ي--سسو

Ÿةمهم مامأا مايبلاو ايرو-لا-ك-ب-لا ع-ي-سضاو
ىلع ةعاسس21 اهيف يمويلا لمعلا لدعم
31 سسيمÿا موي نم اءدب ،اموي63 رادم
71 سسي-مÿا مو-ي ة--يا--غ ¤ا0202 توأا

ةمات ةلزعو ق-ل-غ-م و-ج ‘ ،È 0202متبسس
.يجراÿا ⁄اعلا نع
،ةبسسانŸاب اهاقلأا ةملك لÓخ ريزولا هجوو
ىلع ÚلبقŸا ذيمÓ-ت-ل-ل ة-نأا-م-ط ة-لا-سسر
مهئايلوأ’ اذكو تاناحتم’ا هذ-ه زا-ي-ت-جا

تاءارجإ’ا عيمج ذاختا ” دق هنأاب اركذم
لوكوتورب لÓخ نم ة-ي-ح-سصلا ة-ي-ئا-قو-لا

سضرغلا اذهل اسصيسصخ دعأا مراسص يحسص
عيم÷و مهتمÓسسو مهتحسص ةياعر نامسضل

Úلوؤو--سسŸاو Úفر--سشŸاو ن---ير---طؤوŸا
نامسضل رهسسي نم لكو لامعلاو ةذتاسسأ’او

،ماهلا يوبÎلا دعوŸا اذه حا‚
ة-لود-لا دو-ه-جÃ طو-ع-جاو طا-حأا ا-م--ك
Òفوت فدهب اهتزهجأا فلتخÃ ةيرئاز÷ا
ةيلبقلا تايلمعلا حاجنل تامزل-ت-سسŸا ل-ك
Òسسو Òسضح-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ة-يد--ع--ب--لاو

ةلسصلا تاذ تايلمعلا ة-فا-كو Úنا-ح-ت-م’ا
هذ-ه ة--ي--قاد--سصم نا--م--سض نأا ار--كذ--م
فرط نم مامتها لfi يه تا-نا-ح-ت-م’ا
اهتزهجأا فلتخÃ ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا

ءازعأ’ا انئانبأا ى-ل-ع Úع-ت-ي ه-نأا ا-ف-ي-سضم
ةيورب Úناح-ت-مÓ-ل Òسضح-ت-لا ة-ل-سصاو-م
.دجو دج نم راعسش ت– ةيجهنمو

ةرون ةظيفح^

،يقارب يقزرأا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو دكا ^
ىلع ابيرق سضرعيسس هايملل ديدج نوناق نأا
هتسشقانŸ ءارزولا سسل‹ ى-ل-عو ة-مو-ك◊ا

ن-م ة-ي-لاŸا دراوŸا ةرازو ته--ت--نا ثي--ح
. هب قلعتŸا يعيرسشتلا راطإ’ا ةغايسص
ديد÷ا نونا-ق-لا اذ-ه نا ر-يزو-لا ح-سضوا و
تاذ ل-ئا-سسŸا ن-م د-يد-ع-لا-ب ل-ف-ك-ت-ي--سس
عم ةقÓعلا ديد– و حيسضوت اهنم ،ةيمهأ’ا
ق-فرŸا Òي-سست ‘ ة--ي--لÙا تا--عا--م÷ا
ماهم ديد–و Òهطتلا و هايمل-ل ي-مو-م-ع-لا
دراوŸا لا‹ ‘ ةلودلل طبسضلاو ةباقرلا
جاردإا ،ديد÷ا نوناقلا لوانتي امك ،ةيئاŸا
رهاوظ ة-براÙ ة-ي-لا-ج-ع-ت-سس’ا ط-طÿا
راسشأا امك.ةيئاŸا دراوŸا ةردنو فاف÷ا
ةقفاوم دعب ،عرسشتسس ةرازولا نأا ¤ا ،يقزرأا
ةلماسش ميظنت ةداعإا ةي-ل-م-ع ‘ ،ة-مو-ك◊ا

ةرازولل ةيز-كرŸا ةرادإ’ا ن-م ل-ك سسم-ت-سس
فدهب اهل ةعباتلا ةيمو-م-ع-لا تا-سسسسؤوŸاو
ةيداŸا دراوملل ÓÊقعلا Òيسستلاو ةعاجنلا
ثع-ب ةدا-عإا اذ-ك و ة-حا-تŸا ة--ير--سشب--لا و

دراو-م-ل-ل يرا-سشت-سس’ا ي-ن-طو--لا سسلÛا
عاطقلا ةيجيتاÎسسإا سصوسصخب و.ةيئاŸا
لا-ق ،0302 قا-فآا ¤ا ا-هداد-عإا ” ي--ت--لا
لك نابسس◊اب ذخؤوت ةقيثولا هذه نأا ريزولا
ءاوسس ي-ئاŸا دروŸا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا بناو÷ا
هتلكسسر اذك و هعيزوت وأا هعيمŒ وأا هجاتنإا

Ãا مظ-ن-لا ع-م ى-سشا-م-ت-ي اŸاهيلع فراعت
داسصتق’ا و دسشارلا مك◊ا لا‹ ‘ ايلود
ىلع ةيجيتاÎسسإ’ا هذه زكترت و.ÓÊقعلا
نم ةيئاŸا دراوŸا ةئبع-ت ردا-سصم ع-ي-سسو-ت
رداسصم ¤ا دودسسلاك ةيديل-ق-ت-لا ردا-سصŸا

هايŸا و رحبلا هايم ةيلحت-ك ة-يد-ي-ل-ق-ت Òغ
Úمثت ى-ل-ع ةدا-يز ة÷ا-عŸا ة-ل-م-ع-ت-سسŸا
‘ ةد-جاو-تŸا ةÈت-عŸا ة-ي--فو÷ا دراوŸا
وه فدهلا نأا ¤إا ،ريزولا راسشأاو.ءارحسصلا
ءاŸا تايجاحب يلحاسسلا طيرسشلا ةيطغت
¤إا دود--سسلا ها--ي--م ه--ي--جو--تو بور---سشلا
هيجوت متي Úح ‘ ةي-حÓ-ف-لا تا-طا-سشن-لا

¤ا ة÷ا-عŸا ة-ل-م-ع-ت-سسŸا ها-يŸا دراو--م
ن.ح ^ .يعانسصلا عاطقلا

ايلاح ءاسشن’ا ديق يه ةيمومع ةسسسسؤومل ملسستسس ماهملا
تايدلبلا نم تايئادتب’ا تامدخ ريضست فلم بحضست ةيلخادلا

تا-عا-م÷او ة-ي-ل-خاد-لا ر-يزو ن-ل-عأا ^
نع ، ،دوجلب لامك ميلقإ’ا ةئيهتو ةيلÙا
تامدخلل ةينطو ةيمومع ةسسسسؤوم ءاسشنا
لكوت ثيح يئادتب’ا روطلا ‘ ةيسسردŸا
تاطاسشنلاو لقنلاو ما-ع-ط’ا ما-ه-م ا-ه-ل
.ةيفاقثلاو ةيسضايرلا
ءاقل ةبسسانÃ اهاقلأا ةملك ‘ دوجلب لاقو
ا-ق--ي--ب--ط--ت““ ه--نا ة’و--لا--ب ة--مو--ك◊ا
Úسسحتل ةيمارلا ةموك◊ا تا-حÓ-سصإÓ-ل
رو-ط-لا ‘ ة-ي-سسردŸا تا-مدÿا Òي-سست
ةيمومعلا تاط-ل-سسلا ترر-ق ،ي-ئاد-ت-ب’ا
تامدخلل ةينطو ةيمومع ةسسسسؤوم ءاسشنا
لكوت ةسسسسؤوŸا تاذ نأا ازÈم ““ةيسسردŸا
‘ ةيئادتب’ا سسرادŸا Òيسست ماهم““ اهل

اذ-كو ما-ع-ط’او ءاو-ي’ا و ل-ق-ن--لا لا‹
ة-ي-سضا-ير-لاو ة--ي--فا--ق--ث--لا ة--ط--سشنأ’ا

نأاب ةيلخادلا ر-يزو د-كأاو .““ة-ي-ه-ي-فÎلاو
نأ’ا““ وه ةسسسسؤوŸا هذهل يميظنتلا سصنلا

لوخدل-ل ا-ب-سس–و.““ةسسارد-لا د-ي-ق
معدتيسس ،مداقلا يسسردŸاو يعامتج’ا

–لوؤوسسŸا سسفن بسسح– ة-ي-بÎلا عا-ط-ق
عم‹514““ اهنم ةديدج ل-كا-ي-ه ةد-ع-ب

¤ا ةفاسضإ’اب ““ةطسسو-ت-م341و يسسرد-م
““ اذكو ““يسسردم معطم065و ةيوناث69““

¤ا ةفاسضإ’اب ابعلم34 و ةسضاير ةعاق77
متيسس راط’ا سسفن ‘و .““فسشك ةدحو98
يسسردم لقن ةل-فا-ح056““ عيزوت اب-ير-ق
.““لظلا قطانم ذيمÓت ةدئافل
،ÊدŸا عمتÛا ة-ي-قر-ت سصخ-ي ا-م-ي-فو
عاديإا ” هنأا ة-ب-سسا-نŸا-ب ر-يزو-لا ف-سشك
سسيسسأاتب سصا-خ ف-ل-م0098 ن---م Ìكأا““

دامتعا ““ هرثا ىلع ” ““ةديدج تايعمج

.““ةيعمج0023
، عاطقلا ةنمقر عيراسشم نع هثيدح ىدلو
‘ ىلجتي““ فلŸا اذه نأا دوجلب حسضوأا

ةينوÎكلا تاقيبطت ريوطتو عيراسشم ةدع
تا--مدÿا ةدو--ج Úسسح--ت---ب ح---م---سست
ميمعت““ متيسس هنأا ¤ا اÒسشم ““ةي-مو-م-ع-لا
لكل ينطولا يفيرعتلا مقر-لا لا-م-ع-ت-سسا

ىلع هميمعت لبسس ةسساردو يعيبط سصخسش
.““ةيونعŸا سصاخسشأ’ا
ةنسسلا هذه لÓخ متيسس راط’ا سسفن ‘و
قÓطاو ÊوÎكل’ا ءاسضمإ’اب لمعلا ةيادب

ةيندŸا ةلا◊ا قئاثو جار-خ-ت-سسا ة-مد-خ
،دوجلب ديسسلا هنع فسشك ام-ك ““د-ع-ب ن-ع
ةيقاطب دادعا اسضيأا متيسس هنأا ¤ا اÒسشم
.فارسشتسس’ا ةيلمع ليهسستل ةينطو

ن.ح ^

 : اسشاب ةحيتف ،لبقملا يسساردلا مسسوملا نم ةيادب امهقلطا نع نلع’ا تنمث
اينطو ممعي نا بجي ةيمقرلا ةضسردملاو ةيضسردملا ةظفحملا فيفخت

ةظفÙا فيفخت ططfl ،اسشاب ةحيتف ذيمÓتلا ءايلوأ’ ةينطولا ةيعم÷ا وسضع تنمث^
تاحول5 ريوطتو ميمسصت لÓخ نم ةيمقرلا ةيجذومنلا ةسسردŸا عورسشم و ةيسسردŸا
ل-ب-قŸا ي-سسردŸا لو-خد-لا ن-م ة-ياد-ب ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح نÓ-خد-ي-سس ناذ-ل-لا ة-ي--م--قر
ةسسسسؤوم فيلكت نأا ةدكؤوم ،ينطولا ىوتسسŸا ىلع ا-م-هد-ي-سسج-ت-ب ة-ب-لا-ط-م،0202/1202
راوطأ’اب ةيفاقثلاو ةيسضايرلا تاطاسشنلاو لقنلاو ماعطإÓل ةيعامتج’ا تامدخلل ةيمومع
راسشتنا ‘ رسصحني هببسس تايدلبلا نم ’دب يوناثلاو طسسوتŸاو يئادتب’ا ةثÓثلا ةيميلعتلا

نأا ،““رجفلا““ ـب يفتاه لاسصتا ‘ اسشاب ةحيتف تلاقو   .Òيسستلا ءوسسو داسسفلا ةرهاظ
flا نزو فيفخت ططÙتل ةظفÓا لوخدلا نم ةيادب يئادتبإ’ا روطلا ذيمŸيسسرد

اهاقلأا يتلا ةملكلا ةبسسانÃ طوعجاو دمfi ةينطولا ةيبÎلا ريزو هنع فسشك يذلا لبقŸا
Úب نم““ ةمسصاعلا رئاز÷اب ·أ’ا رسصقب ة’ولا – ةموك◊ا ءاقل لÓخ مرسصنŸا ءاعبرأ’ا
تارازولا ذيمÓتلا ءايلوأ’ ةينطولا ةيعم÷ا اهب تبلاط يتلا ةلجعتسسŸا ةيسساسسأ’ا طاقنلا
ةجردŸا طاقنلا نمسض نم »، ““ةكرابم ةيباجيا ةوطخ““ ةردابŸا هذه ةÈتعم ،““ةقباسسلا
يذلا Úيعامتج’ا ءاكرسشلا لك ىل-ع ة-ي-بÎلا ر-يزو ه-عزو يذ-لا يد-ي-ه-م-ت-لا عور-سشŸا-ب
نÓع’ا متي امنيح تاروسصتو تاحاÎقا Ëدقت لÓخ نم ، ةيمييقت تاسشرو ‘ كراسشنسس
،ةيسسردŸا ةحسصلا راطا ‘ لخدي““ططıا اذه نأا ىلع ةددسشم ،““اهدقع دعوم نع
لكاسشŸا لوح رطÿا سسوقان ةيسضاŸا تاون-سسلا لÓ-خ نو-سصتıا ءا-ب-طأ’ا قد ا-مد-ع-ب
يرقفلا دومعلا باهتلا لوح يئادتب’ا روطلا ذيمÓت ةسصاخ اهنم Êاعي ناك يتلا ةيحسصلا
ةسسمتلم ،““غك31 ¤ا ىتح انايحأا لسصتو تامارغوليك ةعسست قوفي يذلا ةظفÙا نزو ببسسب
““Œا اذ-ه د-ي-سسıا ى-ل-ع ا-ي-ناد-ي-م ط-طŸءايلوأ’ ةينطولا ةيعم÷ا نوك ينطولا ىوتسس
تبلاطو ةرازولا ديلاقم ديزوب نب ركب وبأا ›وت ذنم لولحو تاحاÎقاب تمهاسس ذيمÓتلا
راوطأ’اب ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ةلكيه ‘ رظنلا ةداعاو جمانÈلاو ةظفÙا نزو فيفختب
Úكمتل ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا لخادب نئازخ لعجو ““يوناثلاو طسسوتŸاو يئادتب’ا““ ةثÓثلا
مهتاسسسسؤوم نع نيديعبلا لظلاو ةيلخادلا قطانŸاب Úنطاقلا م-ه-ن-م ة-سصا-خ ذ-ي-مÓ-ت-لا

ةينطولا ةيعم÷ا وسضع ىرتو. ةيئاسسŸاو ةيحابسصلا ةيسسردŸا مهتاودأا كرت نم ةيوبÎلا
برسستلا ‘ تببسست ةيرئاز÷ا ةسسردŸا اهنم Êاعت يتلا لكاسشŸا““ نأا ذيمÓتلا ءايلوأ’
لقنلا ظاظتك’ا نع ةدايز ايلك ةيسسردŸا ةحسصلاو ن-مأ’ا سشي-م-ه-تو ف-ن-ع-لاو ي-سسردŸا
ينطولا مييقتلا““ نأا قايسسلا ‘ ةفيسضم ،““لولح اهل لو-ل-ح دا-ج-يا-ب ة-ب-لا-ط-م ، ما-ع-ط’او
،““ذيمÓتلا ةاناعم لوح ايناديم لول◊ا ديسسجتل باهذلا بجي ،” يذلا ةيوبÎلا ةموظنملل

لبقŸا يسسردŸا لوخدلا نم ةيادب ةيمقرلا ةيجذومنلا ةسسردŸا عورسشم قÓطإا نأا ةÒسشم
يئادتب’ا ‘ ةنسس لكل ةدحاو ،ةيمقر تاحول5 ريوطتو ميمسصت لÓخ نم ،0202/1202
هيف ىرتو Úسصتfl فرط نم سسوردم نوكي نأا بجي يجولونكت يجذو‰ عورسشم دعي““
.““ايجولونكيتلاو ةŸوعلا بكاوت ’ يتلا ةيرئاز÷ا ةسسرد-م-ل-ل ع-فدو ل-ب-ق-ت-سسم ة-ي-ع-م÷ا
ةيسضايرلا تاطاسشنلاو ماعط’ا و لقنلاب ةيمومعلا ةسسسسؤوم فيلكت اسشاب ةحيتف تعجرأاو
داسسفلا ةرهاظ يسشفت ¤ا““ تايدلبلا نع ’دب ةينطولا ةيبÎلل ةثÓثلا راوطأÓل ةيفاقثلاو
نأا ملعن نحنو تاونسس ذنم““ هنأا ةحسضوم ،““ةيئادتب’ا سسرادŸاب ةسصاخ Òيسستلا ءوسسو
‘ ةسصاخ نيرمأ’ا نوناعي لظلاو ةيلخادلا قطانŸاب ةسصاخ ينطولا ىوتسسŸا ىلع انءانبأا

““كابلا»و ““مايبلا““ ةيمسسرلا تاناحتم’ا باوبأا ىلع““ هنأا ةدكؤوم،،““لقنلاو ماعط’ا لا‹
ةلماك رهسشأا ةتسس مهؤواسضق ببسسب ذيمÓتلا انءانبأا باتنت يتلا قئاوعلاو لكاسشŸا Êاعن نحن
نم ام اعون بعسصو ايئانثتسسا دعي ماعلا اذه نوكل طقف مهسسورد مهسسفنأاب نوعجاري مهو
ءارج نم ذيمÓتلل ةكبترŸا ةيسسفنلا ةيحانلا  نم اهفوخت““ ةيدبم ،““مهل ةيسسفنلا ةيحانلا
ةيبÎلا ةرازو““ ةيعاد ،““هنع تر‚ا يتلا ةيداسصتق’ا ةيعامتج’ا لكاسشŸاو يحسصلا رج◊ا
لوانتم ‘ تاناحتم’ا ةلئسسأا نوكت نأاو راب-ت-ع’ا Úع-ب رو-مأ’ا هذ-ه ل-ك ذ-خأا-ب ة-ي-ن-طو-لا
‘ ذيمÓتلا ءايلوأ’ ةينطولا ةيعم÷ا ةكراسشم ةيفان ،““جاهنŸا جراخ تسسيلو ÚنحتمŸا
هتسسارد دعب““ نأا تدكأا كلذ نم مغرلاب يذلا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو هتدعأا يذلا لوكوتوÈلا
ذيمÓتلا ةحسصب ةفزاÛا مدعل ةئŸاب ةئم هديسسŒ رظتننو بولطŸا ىوتسسŸا ‘ هاندجو
              ىفطضصم دي‹ ^.““تاناحتم’ا ءانثأا نيرطؤوŸاو ةذتاسسأ’او

ÚحسشÎملل ةنأامط ةلاسسر ثعبي ةيبÎلا ريزو
اموي63 مايبلاو ايرولاكبلا ةلئضسأا يدعم ةذتاضسأ’ا لزع

ةداهسشو طسسوتŸا ميلعتلا ةداهسش Êاحتما عيسضاوم عبطو دادعإاو ميمسصت ىلع فرسشŸا مقاطلا لخد
.تاقباسسŸاو تاناحتملل ينطولا ناويدلا رقم ‘ لزعلا0202 ةرودل ايرولاكبلا

ةيزكرملا ةرادإلل ةلماسش ميظنت ةداعإا يف عورسشلا
ةموكحلا ةقفاوم دعب تاسسسسؤوملاو

حرطيضس هايملل ديدج نوناق : يقارب
ءارزولا سسلجم ىلع ابيرق

ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو تدكأا ^
ن-يو-ك-ت-لا سسراد-م طا-سشن فا-ن-ئ-ت--سسا نأا
ةدوع عم انمازتم نوكيسس ةدمتعŸا ةسصاÿا
ة-ي-ن-يو-ك--ت--لا تا--سسسسؤوŸا ¤إا طا--سشن--لا
رابتع’ا Úعب ذخأ’ا عم كلذو ،ةي-مو-م-ع-لا
ءابو راسشتنا لظ ‘ يحسصلا عسضولا روطت
.انوروك
ىلع ،يفحسص حيرسصت ‘ ،ةرازولا تددسشو
نيوكتلا تاسسسسؤوŸ اهيلوت يتلا ““ةيمهأ’ا““
’ اءزج““ اهتÈتعا يتلا ةدمتعŸا ةسصاÿا
يتلا ينهŸا نيوكتلا ةموظن-م ن-م أاز-ج-ت-ي
تارا-ه-م ÚسصبŸÎا با-سسكإا ى-ل-ع ر-ه-سست
.““لغسشلا ⁄اع جولو نم مهنك“ تاءافكو
را-ط-خأ’ا ل-ظ ‘““ ه-نأا ةرازو-لا تح-سضوأاو
انوروك سسوÒف ةحئاج يسشفت نع ةمجانلا
انئانبأا ةحسصو ةيمومعلا ةحسصلا ددهت يتلا
Óمعو تاسصبŸÎاو ÚسصبŸÎا نم انتانبو
ريزولا تاميلعتو ةيروهم÷ا سسيئر رماوأاب
لك Èع ينيوكتلا طاسشنلا قيلعت ” ،لوأ’ا
سسرادŸا اهيف اÃ ةينيو-ك-ت-لا تا-سسسسؤوŸا
راسشتنا نم د◊ا فدهب ،ةدمتعŸا ةسصاÿا

.““لتاقلا سسوÒفلا اذه
،ÚينهŸا ميلعتلاو نيوك-ت-لا ةرازو تف-سشكو

نأا  ،ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا ة-لا-كو-ل ح-ير-سصت ‘
نيوك-ت-لا تا-سسسسؤوŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا
سصيخرت لجأا نم بلطب تمدقت““ ةدمتعŸا

تاطاسشنل يئزج فان-ئ-ت-سسا-ب ي-ئا-ن-ث-ت-سسا
م-غر““ ه--نأا ¤إا ةÒسشم ،ة--سصاÿا سسرادŸا
Êاعت يتلا تابوعسصلل ةيسصو ةرازوك انمهفت

قيلعت ءارج ةيبلسسلا تاسسا-ك-ع-ن’او ا-ه-ن-م
تقولا ‘ انيلع رذعتي ه-نأا ’إا ،ا-ه-تا-طا-سشن
.““بلطلا اذه ىلع باجيإ’اب درلا نهارلا

ةين-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا ترذ-ح ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
Ÿا نيوكتلا تاسسسسؤوŸاهل نايب ‘ ،ةدمتع،
ةددهم ةسصاخ نيوكت ةسسسسؤوم057““ نأا نم
‘ اهباوبأا تقلغأا نأا دعب ايئاهن ءافتخ’اب
ىلع يحسصلا رج◊ا Òبادت ق-ي-ب-ط-ت را-طإا
،را-طإ’ا تاذ ‘و.““ة-ي-ح-سصلا ة--مزأ’ا ر--ثإا
ةقفارملل Òبادت بايغ““ ةيعم÷ا تد-ق-ت-نا

ةسصاÿا تاسسسسؤوŸا هذهل ةلودلا فرط نم
ثيح ،ةيحسصلا ةمزأ’اب اÒثك تر-ثأا-ت ي-ت-لا
سسرام21 ذنم اهباوبأا ق-ل-غ ¤إا تر-ط-سضا
يتلا ةيئاقولا Òباد-ت-ل-ل اذ-ي-ف-ن-ت ي-سضاŸا
نأا نم ةيعم÷ا ترذحو.““ةموك◊ا اهترقأا
يره-سشل رر-قŸا ي-ن-هŸا لو-خد-لا خ-يرا-ت
دد-ه-ي““ Úل--ب--قŸا ر--بو--ت--كأاو Èم--ت--ب--سس
دع-ب Êا-ع-ت-سس ي-ت-لا ة-سصاÿا تا-سسسسؤوŸا
سسÓفإا نم رهسشأا ةينامثل اهطا-سشن ق-ي-ل-ع-ت

بسصانم نم ديدعلا نادقفو اهنم Òبك ددع
اذ-كو ةر-سشا-بŸا Òغو ةر-سشا-بŸا ل--غ--سشلا
.““ÚسصبŸÎا حيرسست

ج.ق ^

ةريزو ،ةيمومعلا تاسسسسؤوملا طاسشن ةدوع عم نمازتيسس
: ينهملا نيوكتلا

ةضصاخلا ينهملا نيوكتلا سسرادم طاضشن فانئتضسا
يحضصلا عضضولا يعاري

:نايز نب  ،يعماجلا لوخدلا ةيسشع ةبلطلل ةلاسسر هجو
 روطت بضسح نوكتضس ةيروضضحلا سسوردلا

ةي’و لكب ةيئابولا ةيعضضولا
دبع يملعلا ثحبلاو ›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو لا-ق ^

ةلسصاومو يمسسرلا لو-خد-لا نا-ب نا-يز ن-ب ي-قا-ب-لا
ماما0202 توا32 موي نوكيسس دعب نع م-ي-ل-ع-ت-لا
فرط نم هنع نلعيسس ةيعما÷ا سسوردلاب قاحتل’ا
Èع هل روسشنم ‘ نايز نب لاقو،ةيعماج ةسسسسؤوم لك

،اعيمج مكيلع مÓسسلا »:كوب سسياف-لا ‘ ه-ت-ح-ف-سص
تفلن ،ةيعما÷ا ةرسسأ’ا تانوكم لكو ءازعأ’ا انتبلط
32 موي نأاب ءازعأ’ا انتبلطو انتابلاط ةÁركلا مكتيانع

ةلسصاومو يمسسرلا لوخد-لا خ-يرا-ت و-ه0202 توأا
ايروسضح سسوردلاب قاحتل’ا امأا،دعب ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لا

خيرات ‘ ،ةيعماج ةسسسسؤوم لك فرط نم هنع نلعيسس
نإا ،ةي’و لك ‘ ةيئابولا ةيعسضولا روطت بسسح ،قح’
،سساسسأ’او لوأ’ا انمه وه يحسصلا مكنمأاو مكتمÓسس
ةذتاسسأا ىرخأ’ا ةيعما÷ا ةرسسأ’ا تانوكم لك كلذكو
  .نيÒسسمو ’امعو

ن .ةظيفح ^
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يداسصتقإا

ةكر◊ا عم ءاقل لÓخ ، روتيشش ددششو ^
ىلع لو’ا سسما ةرازولا رقÃ ةيوعم÷ا

ةشصاخ ،ةقاطلا كÓهتشسا ديششرت ةرورشض
ل-جأا ن-م ل-ق-ن-لاو ن-ك-شسلا ي-عا-ط--ق ‘

Òبكلا ةلودلل دامتع’ يجيردتلا سصيلقتلا
.ةيروفحأ’ا تاقاطلا ىلع

نكشسلا تاعا-ط-ق نأا ر-يزو-لا د-كأا ا-م-ك
نم%08 اهدحو لث“ لقنلا و تامدÿاو
كلذ نأا ¤إا اÒششم ،ةكلهتشسŸا تاقاطلا
ق-ل-ع-ت-ي ’ ر-مأ’ا نأا ا-شصو-شصخ ،م-خ--شض““
.““ةجتنم تاعاطقب
رئاز÷ا نأا قايشسلا اذه ‘ روتيشش فاشضأاو
وأا نكشسم لكل طفنلا نم نط وحن كلهتشست

ف’آا01 لكل نط نو-ي-ل-م01 لداع-ي ا-م
.نكشسم
اهكلهتشست يتلا ةقا-ط-لا Òفو-ت ل-جا ن-مو
تاناخشس بي-كÎب ر-يزو-لا ى-شصوأا ،ر-شسأ’ا

نأاب اركذم ،ةيشسمششلا ةقاطلاب لمعت هايم
ةدحو فلأا001 عشضو ¤إا حمط-ت ة-لود-لا

.لبقŸا ماعلا لÓخ
ح-شضو-ن نأا م-هŸا ن--م ه--نأا Èت--عا ا--م--ك
تا-ك--ب--ششلا لÓ--خ ن--م Úن--طاو--م--ل--ل
دئاوف ،ةيوعم÷ا ةكر◊او ة-ي-عا-م-ت-ج’ا

سضيفختب مهل حمشسيشس يذلا لاقتن’ا اذه
ةقاطلا نم Ò  04%فوت عم ةقاطلا ةروتاف
.ةلودلل
لاقتن’ا ريزو حشضوأا ،لقنلاب قلعتي اميفو
بجي ةÒث-ك ءا-ي-ششأا كا-ن-ه نأا يو-قا-ط-لا
كلهتشسي يذلا عاطقلا اذه ‘ اهب مايقلا

.ةجتنŸا ةقاطلا نم 04%
›اوح دروتشسن اننإا““ : هتاذ تقولا ‘ دكأاو
لقنلا تاجايتح’ دوقولا نم نط Êويلم
احÎقم ““.ر’ود يرايلم وحن انفلكت يتلاو

يتلا تارايشسلا رظح ،سصوشصÿا اذه ‘
.دوقولا نم Òثكلا كلهتشست

زاغ ىلإا ةرايسس فلا002 ليوحت

1202  يف عيمملا لورتبلا
‘ كل-ه-ت-شسن ا-ن--نأا““ ¤إا ر--يزو--لا را--ششأاو
لباقم Îموليك001 لكل تاÎل7 طشسوتŸا

،““ابوروأا ‘ Îمول-ي-ك001 ل-ك-ل تاÎل5
يتلا تارايشسلا رظح رارق نأا ىلع ادكؤوم
ام دÓبلل رفويشس دوقولا نم اÒثك كلهتشست
يرايلم وأا ،دوقولا نم ةئاŸاب02 لداعي
‘ حمطت رئاز÷ا نأا ريزولا ركذو.ر’ود

فلأا002 ليو– ¤إا ةيلا-ق-ت-ن’ا ه-ت-ط-خ
ما-ع ‘ لا-شسŸا لوÎب-لا زا-غ ¤إا ةرا-ي-شس
002 ،هلوق بشسح ، لثÁ ام وهو ،1202
كÓ-ه-ت-شسا ‘ دا-شصت-ق’ا ن-م ن-ط ف--لأا
.دوقولا
ذنم Òكفتلا ةرورشض ىلع ريزولا ددشش امك
ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا تا-كرÙا جا-مدإا ‘ نآ’ا

.ماعلا لقنلا لا‹ ‘ ةشصاخ
اهتنبت يتلا ةيشسمششلا ةقاطلا ةطخ لوحو
نم فلأاتت اهنإا ر-يزو-لا ح-شضوأا ،ة-مو-ك◊ا
نم ةقاطلا ديلوتل ةÒغشص تاطfi ءاششنإا

تاعاطق بلط بشسح طاواغيم05 ¤إا01
ة-عا-ن-شصلاو ة-حÓ-ف-لا ل-ث--م ة--ن--ي--ع--م
.ةيلÙا تاعام÷او
ديرت رئاز÷ا نأا روتيشش د-ي-شسلا د-كأا ا-م-ك
01 نو-شضغ ‘ يو-قا-ط-لا ا-ه-لو– حا‚إا

ىلع لوعت ةمو-ك◊ا نأا ا-ن-ل-ع-م ،تاو-ن-شس

لمحتت يتلا تايعم-ج-ل-ل يروÙا رود-لا
ةيشسيئرلا تايدحتلا ح-ي-شضو-ت ة-ي-لوؤو-شسم
اذكو Úنطاو-م-ل-ل يو-قا-ط-لا لا-ق-ت-نÓ-ل
.ةمادتشسŸا ةيمنتلا
‘ ةكراششŸا تايعم÷ا يلث‡ مامأا لاق و

لاقتن’ا حا‚إا لجا نم ه-نا ءا-ق-ل-لا اذ-ه
ة-قا-ط-لا راد-هإ’ د-ح ع-شضوو يو-قا-ط-لا
،%51  ¤إا%01 ›اوحب ردقي يذلا ،›ا◊ا
تاو-ط-خ-ب ا-ع-م كلذ ¤إا با-هذ-لا بج-ي

fiةبوشس.
هنأا ةبشسانŸا هذه-ب رو-ت-ي-شش د-ي-شسلا د-كأاو

Áدلبلل نك، Ãةلعافلا تاه÷ا ةدعاشس ‘
يد– ى-ل-ع بل-غ-ت-لا ،ÊدŸا ع-م--تÛا
يششيعم ىوتشسم Òفوتو يوقاطلا لاقتن’ا
.0302 ماع لولحب ةمشسن نويلم55 ـل Ëرك
ةرورشض ىلع ،ددشصلا اذه ‘ ريزولا حلأاو
نأا اهنأاشش نم ةيوقاط و ةيئيب ةلادع ةماقإا
ن ادكؤوم ،دÓب-لا ق-طا-ن-م ع-ي-م-ج د-ي-ف-ت
نم طاوولي-ك0031 كله-ت-شسي ير-ئاز÷ا
.ايونشس درف لكل ةقاطلا
ريزو-لا بشسح ي-ب-شسن لد-عŸا اذ-ه ن-ك-ل

Ìكأا كلهت-شست ار-شسأا كا-ن-ه نأا ا-ح-شضو-م
0““ رخآ’ا سضعبلا كلهت-شسي ا-م-ن-ي-ب Òث-ك-ب
‘ نوششيعي نيذلا كئلوأا ةشصاخ ،““طاووليك
اولاز ’ ناكشس كانه ثيح ،لظلا قطانم
.ءابرهك ’و برشش هايم Óب

^Ÿح.ءاي

ةعبرأا لتكت و جامدإا دوقع ىلع عيقوتلا ” ^
زاغلنوشس ع-مÛ ة-ع-با-ت ة-ي-عر-ف تا-كر-شش
فد-ه-ب كلذ و مأ’ا ة-كر--ششلا--ب ا--ه--قا◊إ’
لظ ‘ اهتلكيه ةداعا و اهميظنت ةعجارم
.ةيحشصلا و ةيلاŸا ةمزأ’ا
و ةعجارŸا ةكرشش نم لك-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو
زكرم و (GESAC) ةينوناقلا تاراششتشس’ا
-ERC) زاغلا و ءابرهكلا ريوطت و ثحبلا
GED) ل-م-ع-لا بط ة-كر-شش و (TMS) و

taS-) لاشصت’ا تاينقتل ةيرئاز÷ا ةكرششلا
ofnI).راطا تايقافتا ىلع عيقوت ” امك
ةكرششلا ¤إا تاكرششلا هذه يفظوم ليوحتل
عيقوت مشسارم ةبشسانÃ هل ةملك ‘ و.مأ’ا

Úماعلا ءاردŸا ءاشسؤور روشضحب دوقعلا هذه
ماعلا ريدŸا سسيئرلا دكأا ،تا-كر-ششلا هذ-ه-ل
تايل-م-ع نأا لو’ا سسما سصارÿو-ب ر-ها-شش
زاغلنوشس اهب تماق يتلا ل-ت-ك-ت-لا و جا-مد’ا
تايلمعب عبتتشس اهعورف ددع نم سصيلقتلل
ةبشسانŸا هذه لÓخ زربأاو.ةلثا‡ ىرخأا
ةيلاردي-ف-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا ا-هر-شضح ي-ت-لا
و ةيئابرهكلا تاعانشصلا لا-م-ع-ل ة-ي-ن-طو-لا
ليدعت و جهانŸا سصيلقت متيشس هنأا ةيزاغلا
جا-مد’ا تا-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-شست-ل تاءار--ج’ا
،ةينمزلا لهŸا Òشصقت اذك و ةي-ل-ب-ق-ت-شسŸا

جامدإا تايلمع نا قاي-شسلا تاذ ‘ ا-ف-ي-شضم
.ابيرق قلطنتشس ةيتامدÿا تاشسشسؤوŸا
ميظنت-لا ن-م Úت-ير-ششع د-ع-ب ه-نا ح-شضوأا و
حبشصأا زاغلنوشس ه-ت-ج-ه-ت-نا يذ-لا ي-عر-ف-لا

fiاهميظنت ‘ رظن-لا ةدا-عا ا-ه-ي-ل-ع ا-م-ت
نع ةمجا-ن-لا ة-ي-لاŸا دراوŸا ةرد-ن بب-شسب
قوشسلا ‘ طفنلا راعشسا ‘ دا◊ا سضافخن’ا
ل-شصت-م قا-ي-شس ‘ نأا-م--ط و.ةيلودلا

ةينعŸا ةكرششلا عورفل Úعبا-ت-لا Úف-ظوŸا
ةيعامتج’ا مهبشساكم نأاب لتكتلا و جامدإ’اب
نا اد-كؤو-م ة-ظو-فfi ل-ظ-ت-شس ة-ي-ن--هŸا و
نأا و طيشسب يلخاد ليو– در‹ وه لاقتن’ا

.اناما Ìكأا حبشصأا مهلبقتشسم
نا ددشصلا اذه ‘ سصارÿوب ديشسلا لاقو

ةداعإا روط ‘ نآ’ا دجوت زاغ-ل-نو-شس ة-كر-شش
اهنهم لوح ا-ه-ل-ئا-شسو و ا-هدراو-م ز-ي-كر-ت
‘ اهماهم دكؤوت تقولا سسفن ‘ و ةيدعاقلا
نم اهزيزعت قيرط نع مكحتلا و هيجوتلا

نا زربأاو.ةديدج تايريدم ءاششنإا لÓخ
ةكرشش نم بلط-ت-ي ›ا◊ا بع-شصلا ع-شضو-لا

ةعباتلا ىÈكلا تاكرششلا رارغ ىلع زاغلنوشس
ةداعإا و اهميظنت ةعجار-م ما-ع-لا عا-ط-ق-ل-ل

اذه ‘ ركذ و.““ةقيمع““ ةفشصب اهتلكيه
تعرفت دق تناك زاغلنوشس ةكرشش نا راط’ا

0202 رياÈف5 ‘ خرؤوŸا نوناقلا ءوشض ىلع
ةطشساوب زاغلا عيزوت و ءابرهك-لا-ب ق-ل-ع-تŸا
ابكاوم ناك عرفتلا اذه نأا افيشضم تاونقلا
تمشستا يتلا ةبق◊ا كل-ت-ل ما-ع-لا قا-ي-شسل-ل
و لمعلا سصرف و تاكرششلا نم ديزŸا قلخب
و زاغل-نو-شس ة-كر-شش نأا زر-بأا و.تاوÌلا

ةمدÿا تابلطتم ةيبلت ىلع لمعت اهعورف
‘ بشصت يتلا و ه-جو ل-شضفأا ى-ل-ع ة-ما-ع-لا

بلطلا ةيبلت يه و ’ا ةيشسي-ئر-لا ا-ه-ت-م-ه-م
و ةيئابر-ه-ك-لا ة-قا-ط-لا Òفو-ت سصو-شصخ-ب
Úنطاوملل ةيهافرلا نامشض د-شصق ة-يزا-غ-لا

روهظب ح-م-شسي-شس ج-ه-ن-لا اذ-ه نأا ا-ف-ي-شضم
ءاششنإا لÓخ نم سصاÿا عاطقلا ‘ تاردابم
يتلا و طاششنلا تاعاطق فلتfl ‘ تاكرشش
و ةيداشصتق’ا ة-ي-م-ن-ت-لا ق-ق– نأا ي-غ-ب-ن-ي
ح.ل6.دÓبلل ةيعامتج’ا

ةيحسصلاو ةيلاملا ةمزأ’ا لظ يف

ةلكيهو ميظنت يف رظنلا ةداعا
 قيمع لكسشب زاغلنوسس

 م’ا ةكرسشلاب اهقاحلإ’ ةيعرف تاكرسش ةعبرأا لتكتو جامدإا^

: روتيسش ,ةجتنŸا ةقاطلا نم ةئاŸابÒ 04فوتب حمسسيسس يوقاطلا لاقتن’ا

ر’ود يرايلÃ دوقولا نم نط Êويلم دروتسست رئاز÷ا
 ةلبقŸا ةنسسلا ةيسسمسشلا ةقاطلاب لمعي هايم ناخسس فلأا001 بيكرت  ^

 Òبك لكسشب دوقولا مهتلت يتلا تارايسسلا رظح وحن  ^
دÓبلل ةحلŸا ةرورسضلا ىلع ،روتيسش نيدلا ضسمسش ،ةددجتŸا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتن’ا ريزو دكأا
.حجان يوقاط لاقتنا لجأا نم اهيلع دمتعت نأا نكÁ يتلا ةقاطلا Òفوت رداسصم ديدحتل

ةيمشست ةمشصاعلا رئاز÷اب  لو’ا سسما ” ^
دو-ل÷او ج-ي-شسن-لا ة-عا-ن-شص ةد--حو ر--ق--م
مشساب ““سسكتيج““ عمÛ ةعبات-لا ة-قار-ششلا-ب

قباشسلا ماعلا ريدŸا سسيئرلا ،يقورز نارقم
ر-ه-ششلا ة-ي-نŸا ه-ت-فاو يذ-لاو ،ع-م-ج-م-ل-ل
،هماه-م ة-يدأا-ت ءا-ن-ثأا ه-ب-ت-ك-م ‘ ي-شضاŸا

.ةعانشصلا ةرازول نايب هب دافأا امبشسح
،ةرازولل ما-ع-لا Úمأ’ا نأا ،نا-ي-ب-لا فا-شضأاو
ىلع فرششا يذلا وه ،همششوب دمfi ديشسلا
ر-يزو ن-م رار-ق-ب اذ--هو ر--قŸا ة--ي--م--شست
.مهارب يلع تيآا تاحرف ديشسلا ،ةعانشصلا
نم لامعو تاراطإا ةيمشستلا مشسارم رشضحو
” يتلا ديق-ف-لا ة-ل-ئا-ع رو-شضح-ب ع-مÛا

Úمأ’ا فرط نم ةبشسانŸا هذ-ه-ب ا-هÁر-ك-ت
ديقفلا همد-ق اÃ ا-نا-فر-ع ةرازو-ل-ل ما-ع-لا
داششأا ،ةبشسانŸاب اهاقلأا ةملك ‘و .عاطقلل
لغشش يذلا لجرلا لاشصخب ،ةمششوب ديشسلا

هينافتو يعانشصلا عاطقلا ‘ بشصانم ةدع
‘ ا-م-ي-شس’ ،ه-ي-لا ة-ل-كوŸا ما-هŸا ءادأا ‘

ايلاح رئاز÷ا اهفرعت يتلا ةيحشصلا ةمزأ’ا
تامامكلا جاتنإ’ عمÛا دينŒ لÓخ نم
هÒطأات ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ة-ي-قاو-لا ة-شسب-لأ’او
تاجتنŸا هذه جاتنإا لئاشسو ءانتقا ةي-ل-م-ع-ل
ةيلمع راطإا ‘ (ةيقاولا ةشسبلأ’او تامامكلا)
تاجايتحا ةيبلتو جاتنإ’ا ةفعاشضŸ ة-ي-ن-طو
ح.ل ^ .اهنم دÓبلا

 ةيحسصلا ةمزأ’ا لÓخ يفوت هنكل ،تامامكلا جاتنإ’ ““ضسكتيج““ عمجم دنج
دولجلاو جيسسنلا ةعانسص ةدحو ةيمسست

يقورز نارقم لحارلا مسساب

 ةنايسصلاو لÓغتسس’ا فيلاكت نم ةئاملاب01 و تارامثتسس’ا نم ةئاملاب03 ضصيلقت

ىدل ةددسسم ريغ ريتاوف رانيد رايلم07
0202 ةيادب ذنم زاغلنوسس

Èمتبسس ‘ يرئاز÷ا ينطولا كنبلل ةلاكو23 ـب لÓ◊ا ضضورقلا Òفوت
 ةنسسلا ةياهن  ةي’وÈ 84ع ةيمÓسس’ا ةفÒسصلا تامدخ ميمعت

يŸاعلا جاتن’ا مجح نم ةئاŸاب052 يواسسي نيدلل يŸاعلا ىوتسسŸا : لÓجوب روتكدلا ^

Òغ ءابرهكلا و زاغ-لا Òتاو-ف ة-م-ي-ق تغ-ل-ب ^
ةيادب ذنم زاغلنوشس نئا-بز ل-ب-ق ن-م ةدد-شسŸا

،جد رايلم07 ›اوح مويلا ةيا-غ-ل0202 ةنشس
ماعلا ريدŸا سسيئرلا لو’ا سسما هدكأا امبشسح

ف-ششك و .سصارÿو-ب ر-ها--شش ،ع--م--ج--م--ل--ل
سشماه ىلع ةفاحشصلل حيرشصت ‘ ،سصارÿوب
ةعبرأا جامدإا سصخت تادهاعم ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا

‘ مأ’ا ةكرششلا ‘ زاغلنوشس عمÛ ةعبات عورف
ة-م-ي-ق نا ،ا-ه-ت-ل-ك-ي-ه ةدا-عإ’ ¤وأا ةو--ط--خ
Òغ ءا-بر-ه-ك-لاو زا-غ-لا Òتاو-ف تا-ق-ح-ت-شسم
ةيادب ذنم زاغلنوشس نئا-بز ل-ب-ق ن-م ةدد-شسŸا

جد رايلم07 ¤إا تلشصو مويلا ةياغل0202 ةنشس
ةبارق9102 ةنشس نم ةÎفلا تاذ ‘ تغلب اميف
ماعلا ريدŸا سسيئرلا حشضواو .جد رايلم35

Ûا ةميق عافترا نا زاغلنوشس عمŸتاقحتشس
¤ا دوعي ءابرهكلا و زاغلا Òتاو-ف-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
⁄ يتلا ةيŸاعلا ةيحشصلا  ةمزأ’ا تاشساكعنا
نأا راط’ا تاذ ‘ ركذ و .رئاز÷ا اهنم وجنت
را-ي-ت-لا ع-ط-ق تارار-ق تد-م-ج زا-غ--ل--نو--شس
كلذ و ءابولا ةÎف لÓخ زاغ-لا و ي-ئا-بر-ه-ك-لا

ÿا متي نا ¤إا و نطاوملل ةمدÿهذه نم جور

فوشس ءابولا ءاهت-نا د-ع-ب ه-نأا اد-كؤو-م ة-نÙا
نم اهتاقحتشسم ديدشست ىلع زاغل-نو-شس ر-ه-شست

يشساشسأ’ا فده-لا نأا لا-ق و .ا-ه-ن-ئا-بز فر-ط
ةيمومعلا تا-ط-ل-شسلا ة-ق-فار-م و-ه ة-كر-ششل-ل

Ÿشس– اذ-ك و ءا-بو-لا اذ-ه ة-ح-فا-كÚ ةيعو-ن
تاشسشسؤوŸا اذك و ÚنطاوŸا هاŒاب ةمدÿا
هنا زربأا و .ةيحÓفلا تارمثتشسŸا و ةيعانشصلا
ثداح يأا زاغلنوشسل أارط-ي ⁄ مو-ي-لا ة-يا-غ ¤إا
زايتجا نم نونطاوŸا نك“ ثيح Òبك ينقت

لا‹ ‘  ةيحيرأا لكب يحشصلا رج◊ا لحارم
دعب ءانثتشسا-ب ءا-بر-ه-ك-لا و زا-غ-لا-ب د-يوز-ت-لا
اهب لفكتلا ” يتلا ة-ل-ي-ئ-شضلا تا-عا-ط-ق-ن’ا
‘ سصارÿوب ديشسلا فاشضا و .ةÒبك ةعرشسب

ةقفاوم دعب ررق زاغلنوشس عم‹ نا راط’ا اذه
نم ةئاŸاب03 ةبشسنب سصيل-ق-ت ه-ترادإا سسل‹

ةئاŸاب01 نم Ìكأا اذك و ةيرامثتشس’ا ه‹ارب
ةفشصب كلذ و ةنايشصلا و لÓغتشس’ا فيلاكت نم
رارقلا اذه ذختا عمÛا نأا ا-ح-شضو-م ة-ي-لوأا
سصيلقت ةيغب ةينطولا دوه÷ا ةقفار-م فد-ه-ب
هذه تفرع يتلا ةنشسلا هذه لÓخ تا-ق-ف-ن-لا
ح.ل ^ .ةيحشصلا ةمزأ’ا

ةفÒشصلا ةر-يد-م ،ة-ي-ن-ما-ث-ع ة-ن-ي-مأا تف-ششك ^
ينطولا كنبلل ةيزكرŸا ةير-يدŸا-ب ة-ي-مÓ-شس’ا
حتف لبقŸا عوبشس’ا لÓخ متيشس هنأا ،يرئاز÷ا

ديدع ىوتشسم ىلع ةيمÓشس’ا ةفÒشصلا تامدخ
23 ¤إا لبقŸا Èمتبشس ةياهن ‘ لشصتل ،ت’اكولا
ىلع لبقŸا Èمشسيد ةياهن ‘ ممعت نأا ىلع ةلاكو
.ةي’و84 ىوتشسم
ةانقلا جاومأا ىلع ، ةي-ن-ما-ث-ع ة-ن-ي-مأا تح-شضوأاو
نأا ل-ب-ق كن-ب-لا نأا ، لو’ا سسما ¤وأ’ا ة-ي-عاذ’ا
قوشسلل ةشساردب ماق ،ةيمÓشس’ا هتاجت-ن-م حر-ط-ي
ةعلطتŸا يرئاز÷ا عمتÛا حئار-شش د-يد-ح-ت-ل
هتاهل اقفو تاجوتنم حاÎقاو ةيمÓشس’ا ةفÒشصلل
ةلحرم ‘ تاجتنم9 حرط ¤إا ةÒششم ، تاعلطتلا
مشضتو  Òفوتلاب ة-ق-ل-ع-ت-م ا-ه-ن-م ة-شسم-خ ، ¤وأا

لاوم’ا عاديإا ) بلطلا ت– تاجت-ن-م تا-مد-خ
باشسحو  (ةدايز يأا نودبو تقو يأا ‘ اهبحشسو
تائيهلاو دارفأÓل هجوم وهو بلطلا ت– عئادو
، تايعم÷ا-ك ة-يراŒ سضار-غأا ا-ه-ل سسي-ل ي-ت-لا
هجوŸا يمÓشس’ا يرا÷ا باشس◊ا ¤إا ةفاشضإا
Òفوتلا باشسحو ، ةيحبرلا تاشسشسؤوŸاو  راجتلل
نودب بلطلا ت– ¤و’ا Úت-غ-ي-شصب ي-مÓ-شس’ا
ةئاŸاب09وÚ 05ب حواÎت حابرأ’اب ةيناثلاو حابرأا

،  ةبراشضŸا أادبم قفو لاومأ’ا ديمŒ ةدم بشسح
بشسح يهف ، تÓيومتلاب ةشصاÿا تاجتنŸا امأا

ينطولا كن-ب-لا-ب ة-ي-مÓ-شس’ا ة-فÒشصلا ةر-يد-م
يهو دارفأÓل هجوم اهنم ةثÓث ، ةعبرأا ،يرئاز÷ا

ن-ك-شسم ءار-ششل ة-ح-بارŸاو  ة-ح--بارŸا غ--ي--شص
تاز-ي-هŒ ءار-ششو ةرا-ي-شس ءار--ششل ة--ح--بارŸاو
ةعبارلا ةغيشصلا ¤إا ةفاشضإا ثاثأ’او ةيلزنمورهكلا
Úينهملل هجوŸا كيلمتلاب يهتنŸا راجيإ’ا يهو
نأا-ششبو . ة-ط-شسو--تŸاو ةÒغ--شصلا تا--كر--ششلاو
تاجتنم نع تاحورششلا ةفا-ك ي-ق-ل-تو طور-ششلا
ةباوبلا ¤إا ، ةينماثع تلاحأا  ، ةيمÓشس’ا ةفÒشصلا

عقوŸا ىوتشسم ىلع ة-ثد-ح-ت-شسŸا ة-ي-نوÎك-ل’ا
¤إا ةÒششم ، يرئاز÷ا ينطولا كنبلل ÊوÎكل’ا
قلعت ام اهنم ادج ةطيشسب ةبولطŸا طورششلا نأا
حشضوأا ، هت-ه-ج ن-م  . ير-ه-ششلا ر-جأ’او ،ن-شسلا-ب
سسلÛا و--شضع لÓ--جو--ب د--مfi رو--ت--كد--لا
نأا ةيلاŸا ةعانشصلاب فلكŸا ، ىلعأ’ا يمÓشسإ’ا
5 لوأ’ا هعورششم ‘ مدق يرئاز÷ا ينطولا كنبلا

قفو ÚعدوŸا ةدئافل تارخدŸا ةئبعتل تاجتنم
روه-م-ج Úب ط-بر-ت ة-ي-عر-شش ة-برا-شضم ة-قÓ-ع
حبرلا نوكي ثيح ، يمÓشسإ’ا كنبلاو ÚعدوŸا

اقبشسم اهيلع ناقفتي ةبشسن ىلع ا-م-ه-ن-ي-ب ة-م-شسق
روهمج م-هو ) لاŸا بر ى-ل-ع ةرا-شسÿا نو-ك-تو
وا ل-م-ع-لا مد-ق-ي يذ-لا ى-ل-ع سسي-لو (ÚعدوŸا
ةبراشضŸا نأا ¤إا اÒششم ، (كنبلا وهو ) براشضŸا

سسيلو يباجيإا لولدم اه-ل ي-مÓ-شس’ا ه-ق-ف-لا ‘
طيشسولا وه كنبلا نأا رابتعا ىلعو. ةفزاÛا
هطبرت ةقÓع كانهف -لÓجوب لوقي - ،›اŸا
ناوعأاب ىمشسي ام وأا لامعأ’ا بابرأاو نيرمثتشسŸاب
›ام ليو“ ¤إا جاتحي نيذلا يليو-م-ت-لا ز-ج-ع-لا
،ةفلتfl غيشص كنبلا حÎقي ثيح مهطاششن عيشسوتل

طاششنلا ‘و ةبرا-شضŸاو ة-كرا-ششŸا رار-غ ى-ل-ع

غيشصلا ديد-عو ة-شسرا-غŸاو ة-عرازŸا ي-عارز-لا
اذكهو كيلمتلاب يهتنت يتلا ةراجي’او ةحبراŸاك
ةيلاŸا ةعانشصلا نأا ¤إا اÒششم ،غيشصلا فلتfl نم
روتكدلا ف-شصوو.اجتنم03 حÎقت ةي-مÓ-شس’ا
كونبلا ‘ نيدŸاو نئادلا Úب ةقÓعلا لÓجوب
دادعلاب ةدئافلا ةبشسن ىلع موقت يتلا ةيدي-ل-ق-ت-لا
ددهو تاشسشسؤومو ادارفأا طقشسأا يذلا يمنه÷ا
ايلاح نويدلا مجح نأا ¤إا اÒششم ، اهدجاوتب ’ود
نم ةئاŸاب052 يواشسي يŸاعلا ىوتشسŸا ىلع
ةعاقفلا هذه نأا افيشضم ، يŸاعلا جاتن’ا مجح

Òبك بارخ ¤إا يدؤوتشس ترجفنا ام اذإا ةيلاŸا
ةيلاŸا ةعا-ن-شصلا سسك-ع ى-ل-ع ة-ير-ششب-لا ى-ل-ع
ماظنلا اذه ذاقنإ’ اذÓم Èتعت يتلا ةيمÓشس’ا
ي-ن-طو-لا كن-ب-لا عر--ششو  .›اŸا يدا--شصت--ق’ا
ةفÒشصلا تاجتنم قيوشست ‘ ا-ي-م-شسر ير-ئاز÷ا
غيشص ن-م ة-عو-م‹ حر-ط-ي ثي-ح ،ة-ي-مÓ-شس’ا
ةعيرششلا ميلاعت-ل ة-ق-فاوŸا ل-يو-م-ت-لاو را-خد’ا
ةئيه نم اه-ي-ل-ع ة-قدا-شصŸا ت“و ة-ي-مÓ-شسإ’ا
ةئيهلا فر-ط ن-مو كن-ب-ل-ل ة-ي-عر-ششلا ة-با-قر-لا
. ةيمÓشس’ا ةعانشصلل ءاتفإÓل ةينطولا ةيعرششلا

ح.ءايمل̂ 

ايمÓعا هلوادت مت  ام ةيفلخ ىلع
ةيبنجأا ةيعمج ليومت يفنت كارطانوسس

سسيئر حيرشصت ‘ ءاج امك ةيبنجأا ةيعم÷ اهليو“ اعطاق ايفن كارطانوشس ةكرشش تفن ^
سسيل هنأا ةكرششلل نايب دكأاو .ةينطو ةديرج ‘ سسايقلا ت’آا ‘ÙÎ ةينطولا ةيعم÷ا

’ اهنأاب ةددششم ،ةيبنجأا ةيعمج ةيأ’ ةياعر ةيأا مدقت وأا لو“ نأا كارطانوشس تامشس نم
لخاد طششنت يتلا ةينطولا تايعمجلل ’إا اهتاناعإاو ةيعامتج’ا اهتارامثتشسا سصشصخت
¤دأا نم لك دشض ةيئاشضقلا ةعباتŸا ‘ اهقحب ظفت– اهنأا كارطانوشس تركذو .نطولا
ةكرششلا ةهازنب سس“ يتلا ةشضرغŸاو ةطول-غŸا تا-مو-ل-عŸا هذ-ه ج-يور-ت ‘ بب-شستو
ح.ل ^  .ةيرئاز÷ا Úناوقلل ماتلا اهلاثتماو
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Òتخا يذلا ةسشاكعوب يح-ت-ف ح-سضوأاو ^
نأا هل صسيئر بايغ ‘  ي◊ا مسساب ثدحتلل
تأا-ي ⁄و، ىوا-ك-سش ةد-ع او-مد-ق نا-ك-سسلا
قبسس امك ، ةيدلبلا ›وؤوسسم نم دحاو درولو
هرابتعاب موهرب ارارم لاغسشن’ا اوعفر نأاو
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح نع بختنم
دادزت رومأ’ا نا ’إا ،ي◊اب ميقيو ةيدلبلاب
لسصف ‘ ةسصاخ ، مايأ’ا رورم عم اديقعت
فقسس زواŒ ي-ت-لا ما-يأ’ا هذ-هو ف-ي-سصلا
.لظلا ت– ةجرد04لا اهيف ةرار◊ا

ل-ما-ع-لا نأا ه-ث-يد-ح قا-ي-سس ‘ ا-ف-ي--سضم
خسضلا تايل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع فر-سشŸا

2و1 نايرمغ و Êاكرلا و ةيلول÷ا ءايحأ’
نازÿاو، يفكي ’ راسص ءاŸا نأا مهل حسضوأا

اموهو ،عب-نŸا ها-يÃ أÓ-تÁ ’ ا-م ا-ب-لا-غ
، فيعسض خسضب تايفن◊ا لسصي ءاŸا لعجي
.ايئاهن هلسصي ’ نم ناكسسلا نم Òثكلاو
ةر-ق◊ا-ب او-سسحأا ن-يذ-لا نا-ك-سسلا ر--كذو
نم تدا-ف-ت-سسا ءا-ي-حأا ةد-ع نأاو ة-سصا-خ،

نوبرسشي مهنأا ءاŸا عيزوت Úسسحتل عيراسشم
نأا ’إا ، Úتعاسس ةدŸ مايأا ةثÓث لك ةرم
راسص ثيح عوبسسأا نم Ìكأا د-ق-ع-ت ع-سضو-لا
كانهو ، مايأا ةثÓث لك ةعاسس مهلسصي ءاŸا

بلغأا لامعتسس’ ايئاهن مهلسصي ’ نم Òثكلا
ي◊ا ل---خدÚ Ãم---ي---قŸا نا---ك---سسلا
قفدتب مهلسصي ءاŸا لعجي ام ، تاخسضملل

. فيعسض
›اجعتسس’ا لخدتلا ي◊ا ناكسس بلاطي و
يتلا ةلكسشŸا لح لجا نم ةي’ولا ›اول
دوعولا لباقم ة-سصا-خ تاو-ن-سسل م-ه-ت-قرأا
دŒ ⁄ يتلا ةيهاولا تانامسضلا و ةبذاكلا

نم مغرلا ىلع قيبط-ت-لا و-ح-ن ا-ه-ق-ير-ط

ديسسŒ نم ةيرو-ه-م÷ا صسي-ئر تار-يذ–
مهنأا ’إا لظلا قطانÃ ةيومنتلا عيراسشŸا

ةيحانلا هذه نم تاءارجإا ةيأا اوسسمتلي ⁄
غلابم صصيسصخت نع نÓعإ’ا نم مغرلاب

““ر-ج-ف-لا““ تما-ق و ل-ك-سشŸا ل◊ ة-ي-لا-م
درلا متي ⁄ هنا ’إا ةيدلبلا صسيئرب لاسصتإ’اب

ةلئسسا ةفاك نع ةبوجأا Ëدقتل فتاهلا ىلع
.ÚينعŸا ناكسسلا

   سس ديزي ^

ةعباتŸ ةيئ’ولا ةنجللا بيسصنت
فيطسسب يعما÷ا لوخدلا

فيسصلا زع ‘ مايأا ةثÓث لك ةعاسس مهلسصي ءاŸا

نوسضفتني نايزوب ةماحب نايرمغ يح ناكسس
جرفتŸا عقوم ‘ ةيدلبلاو

يتلا ءاملا ةمزأل لجاع لح داجيإا ةرورسضب نيبلاطم يحلا ةحاسس يف نايرمغ يح ناكسس ، سسمأا ، رهمجت
ءÓيإا مدعو سشيمهتلاو ةرقحلاب اهوطبر بابسسأل مهتلاغسشنإا ىلع درت مل ةيدلبلا نأاو ةسصاخ ،تلاط
هباختنا ذنم مامتها يأا هيلع بوسضغملا يحلل يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل عباتلا ةيدلبلا سسيئر

نأاو ةسصاخ، ةنيطنسسقب لوألا لوؤوسسملا هتفسصب لخدتلا ىلإا يلاولا نيعاد ،ناكسسلا تاديكأات بسسح
عم ثدحي امك، ةسصاخ ةيانع ةلودلا اهيلوت نأا سضرتفي يتلا لظلا قطانم نمسض فنسصيو لوزعم يحلا

. ينطولا ىوتسسملا ىلع لظلا قطانم ديدع

فيطسسب ةجلولا ةيدلب
يعيبطلا زاغلا و ءابرهكلاب نوبلاطي ““قيقر د’وأا““ ناكسس

ةعباتلا قيقر د’وأا ةيرق  ناكسس بلاط ^
ف-ي-ط-سس ة-ي’و قر-سش ة÷و-لا ة-يد--ل--ب--ل
ل-ي-سصو-ت ةرور-سضب ة-ي-لÙا تا-ط--ل--سسلا
رارغ ىلع ، مهلزانم ¤ا زاغلا و ءابرهكلا
ىرق يقاب و ةرواÛا ىرقلا لزانم يقاب
. فيطسس ةي’و
يسضاŸا عوبسسأ’ا ناك-سسلا ء’ؤو-ه ج-ت-حا و
ىقلت نأا دعب صشرعلا رئب ةرئاد رقم مامأا
موي ةرئادلا صسي-ئر ن-م اد-عو نو-ن-طاوŸا
ءاعبر’ا موي مهنم Úلث‡ لقن ىلع ءاثÓثلا
‘ نكل  مهلاغسشنا حرطل ›اولا ديسسلا ¤ا
يذلا رمأ’ا  وه و ،م-ه-ل-ق-ن م-ت-ي ⁄ Òخ’ا
ةكر◊ا دي-ع-سصت ى-ل-ع نو-ن-طاوŸا م-غرأا
نا-ك-سسلا ء’ؤو-ه د-كا و ، ة-ي-جا-ج--ت--ح’ا
ةلئاع03 نم Ìكأا كانه نأاب نوجتÙا
نم Ìكأا ذنم ةيئابرهكلا مادعنا نم Êاعت
.تاونسس01
ء’ؤوه ن-كا-سسÃ لا-غ-سشأ’ا ءا-ه-ت-نا م-غر و
⁄ مهتحرف نأا ’ا اهلÓغتسسا و نيديفتسسŸا
مغر و ،اهب ءابرهكلا مادعنا ببسسب لمتكت
نم صصسصح ةدع ن-م ة-يد-ل-ب-لا ةدا-ف-ت-سسا

⁄ ةيرقلا هذه نك-ل ة-ي-ف-ير-لا ءا-بر-ه-ك-لا
امك ،ىرخأا ىرق ¤ا اههيجوت ” و ديفتسست

ديوزتب نوبسضاغ-لا نا-ك-سسلا ء’ؤو-ه بلا-ط
يذ-لا ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ةداÃ م-ه-ت-ير-ق
، ةيدلبلا ىرق نم ديدعلا مهنم تدافتسسا

ةيرقلا هذ-ه ه-ي-ف تي-ق-ب يذ-لا تقو-لا ‘
fiكا ن-م ا-ه-نا م-غر-لا-ب ه--ن--م ة--مورÈ

،ةيناكسسلا تاعمجتلا
دوعو اوقلت مهنأاب اودكأا نوجتÙا ناكسسلا

ÚلوؤوسسŸا مهل دكؤوي ةرم لك ‘ و ةقباسس
ةدافتسسÓل ة‹Èم مهتيرق نأاب ÚيلÙا

⁄ دوعولا هذه نأا Òغ، يعيبطلا زاغلا نم
در‹ تيقب و عقاولا صضرأا ىلع دسسجتت
 جلسصل ىسسيع ^ . مÓك

Ìكأا اهترئاد عاسستا نم نوفوختي يلجنم يلع ةنيدÃ ءÓقع
ةنيطنسسقب يلجنم يلعب نم’ا فيثكت بلطتت تاراجسشو تاءادتعإا

يلجنم يلع ةديد÷ا ة-ن-يدŸا فر-ع-ت ^
اهناكسس دادعت زواŒ ي-ت-لا ة-ن-ي-ط-ن-سسق-ب
اعسساو ارا-سشت-نا ة-م-سسن نو-ي-ل-م ف-سصن-لا
يتلا تاراجسشلاو تاءادتع’او ةÁر-ج-ل-ل
تادحولا مظعم ‘و ةي-مو-ي نو-ك-ت دا-ك-ت
. ةيراو÷ا
لخدت ةرورسض ¤إا ةنيدŸاب ءÓقع اعدو
نيدتعŸا ء’ؤوه عدرو نوناقلا ةوقب ةلودلا

يعئابو ر-ئا-ظ◊ا با-ح-سصأا نا-ب-سشلا ن-م
م-ه-كر– نا-ب-سش وأا ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا

ةÁدق نئاغسض
رسشع ةسسداسسلا ‘ رسصاق باسش ةافو تناكو
تسضافأا يتلا ةرطقلا ةن-ع-ط-ب هر-م-ع ن-م
تادحوب نونطقي ناكسس Èع ثيح.صسأاكلا
م-هر-مذ-ت ن-ع ،ة-ن-يدŸا ط-سسو ‘ ع-ق-ت
ة-ل-سسل-سس ن-م تقو-لا صسف-ن ‘ م-ه-فو-خو

لخاد تناك ءاوسس تاءادتع’او تاراجسشلا
فاو-ح ى-ل-ع وأا ة-ي-ن-ك-سسلا تا--ع--مÛا

.ةيويح تاقرط
ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ ، تاراجسشلا ددع دازو
عيباسسأ’ تلسصاوت تاهجاوم بوسشن دعبف
Úب ،با-ب-سشلا تار-سشع ا-ه-لÓ-خ بي-سصأاو
نيرخآاو7 ة-يراو÷ا ةد-حو-لا ‘ با-ب--سش
يح ‘ تاباسصع برح تعلدنا ،8 ةدحولاب
تابكرم اهن-ي-ح تسضر-ع-تو ن-ك-سسم004
ق--سشار--ت ءار--ج بير--خ--ت--ل--ل تfiÓو
عقو مايأاب اهدعبو.ةراج◊اب ÚمسصاختŸا

ن-مأ’ا ح-لا-سصÃ ع-فد ف--ي--ن--ع را--ج--سش
،هئاهنإا لجأا ن-م تاو-ق-لا ل-ك لÓ-غ-ت-سس’
تلمعتسسا ةكرعم ‘ ىحرج طقسس ثيح
‘ كلذو ،ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا فلتfl اهيف
.1 ةيراو÷ا ةدحولا

بابسش Úب عوب-سسأا ل-ب-ق ة-كر-ع-م تددŒو
فÿÓ دادتما و-هو8 ةيراو÷ا ةدحو-لا
ي--ح ن--م Úل--حر--م Úب تاو---ن---سسل ماد
5 ينكسسلا عمÛا ‘ نونطقيو «روبوفلا»
‘ Úنطاقلا كرو-يو-ي-ن ي-ح با-ب-سش Úبو
هذه ‘ تلمع-ت-سسا ثي-ح ،4 مقر ع-مÛا
Úكاكسس ‘ ةلثمتم ءاسضيب ةحلسسأا ةكرعŸا
. .تاوارهو لسسÓسسو رجانخو
لدب-تو ةداو-ه نود ن-مأ’ا تاو-ق ل-م-ع-تو

ددعو نيدتعŸا فيقوتل ةيموي تادوه‹
تادوهÛا يهو، م-ه-ن-ع ثو-ح-بŸا ن-م
عيبل ةديدع تاكبسش كيكفت-ب تل-ل-ك ي-ت-لا
مهنع ثوحبم فيقوتو ةيلقعلا تارثؤوŸا

يلع ةنيدم ىوتسسم ىلع ةديدع اياسضق ‘
 . ارخؤوم يلجنم

ةيئ’ولا ةنج-ل-لا بي-سصن-ت ،صسمأا ،” ^
Ÿسس ة-ع-با-تÒ ا ماتتخاŸيعما÷ا مسسو

ل-ب-قŸا ي-ع--ما÷ا لو--خد--لاو ›ا◊ا
قافتإ’ا ، فيطسس ةي-ع-ما÷ا ة-ن-يدŸا-ب

صشيعي نب ذاتسسأ’ا فيل-ك-تو و ع-م ى-ل-ع
10فيطسس ةعماج صسيئر Ëر-ك-لا د-ب-ع
ىلع لمعت يتلا ةنجللا هذ-ه-ل ا-سسي-ئر-ك

دوه÷ا ديحوتو ماتلا قيسسنت-لا ق-ي-ق–
لماكت-لاو ،ة-ي-ع-ما÷ا تا-سسسسؤوŸا Úب
سصا-خ ا--ه--ن--ي--ب Òخ-سست-ب ق-ل-ع-ت ا-م ة-ّ
ة--ير--سشب--لاو ة--يداŸا تا---نا---ك---مإ’ا
نامسضل عجانلاو كÎسشŸا اهلÓغتسساو
فورظلا لظ ‘ حجان ي-ع-ما-ج لو-خد
عم ،دÓبلا اهسشيعت يتلا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا
دار-فأا ة-مÓ--سسو ن--مأا ى--ل--ع صصر◊ا
.ةيعما÷ا ةرسسأ’ا
ريدم مازتلا ةكÎسشŸا ةنجللا رامث نمو

لئاسسولا Òخ-سست-ب ،1 فيطسس ةع-ما-ج
ةيلك ىوتسسم ى-ل-ع ة-ير-سشب-لاو ة-يداŸا
نم ةمزÓ-لا تا-ي-م-ك-لا جا-ت-نإ’ بط-لا
تاسسسسؤوŸا لك ةدئافل م-ق-عŸا مÓ-ه-لا
flÈ لÓخ ن-م ،ة-ي’و-لا-ب ة-ي-ع-ما÷ا
صسيئر مزتلإا امك ،ةيسسينولاغلا ةلديسصلا

نم يسسفنلا لفكتلاب ،2فيطسس ةعماج
ةذ-تا-سسا ن-م ة-عو-م‹ كار-سشإا لÓ-خ
لجأا نم ÚعوطتŸا صسفنلا ملع مسسق
ةرسسأÓل ةحيرم ة-ي-سسف-ن فور-ظ Òفو-ت
ءارد-م د-ه-ع--تو ،ة--ب--طا--ق ة--ع--ما÷ا
1فيطسس يهو ة-ي-ع-ما÷ا تا-سسسسؤوŸا
ةملعلاب اي-ل-ع-لا ة-سسردŸاو2فيطسسو
ءا-بو ة-ه--جاوŸ كÎسشŸا ل--م--ع--لا--ب
يعما÷ا لوخدلا نوك-ي-ل91 ديفوك-لا
.ةحيرم و ةنمآا فورظ طسسو

ل ىسسيع

تادعاسسŸا نم ةيناث ةنحسش لاسسرإا و..
ةليÃ لازلزلا نم ةررسضتŸا تÓئاعلل

صسمأا لوأا موي ، فيطسس ةي’و تلسسرأا ^
تÓئاعلا ¤إا تادعاسسŸا نم ةيناث ةنحسش
تلجسس يتلا ةيسضرأ’ا ةزهلا نم ةررسضتŸا

لثمتت و ،ةليم ةي’وب ةيسضاŸا مايأ’ا لÓخ
002 و ةيناطب-ب0002  ‘ ةن-ح-سشلا هذ-ه
تناك و فيطسس ةي’و نا ملعلا عم، ةميخ

نم ¤و’ا ة-ن-ح-سشلا لا-سسرا ‘ ة-قا-ب-سسلا
مويلا لÓخ ةل-ي-م ة-ي’و ¤ا تاد-عا-سسŸا
¤و’ا ةنحسشلا تلث“ و، لازلزلل ›اوŸا

¤ا ةفاسضإا ةيناطب0001 و ةميخ001 ‘
ةيسساسسأ’ا ةيئاذغلا داوŸا نم درط0001
.نيررسضتŸا ةاناعم نم فيفختلل
ام نماسضّتلا راطا ‘ ةيلمعلا هذه جردنت و
ريزو تام-ي-ل-ع-ت-ل اذ-ي-ف-ن-ت و ة-ي’و-لا Úب
ةئيهّتلا و ةيلÙا تاعام÷ا و ةيلخادلا
.ةينارمعلا

 ل ىسسيع ^

 راتكه0061 نم ديزأا قاÎحاو..
تاتابنلا و راجسش’ا نم

نأاب فيطسس ةي’وب تابا-غ-لا ظ-فاfi ّد-كأا
اراتكه0061 قرح ‘ تببسست دق ناÒنلا

نكامأ’ا و لاب÷اب ةعقاولا تاحاسسŸا نم
تاباغ ن-م را-ت-ه584 اهنم ،ة-ع-ف-ترŸا
طولبلا راجسشأا نم راتكه263 و، ربونسصلا
نم ديزأا بناج ¤ا  ،ةفلتıا تاتابنلا و
هذه تفلخ و، صشئاسش◊ا نم راتكه003
فلا02 و، نوتيز ةرجسش فلأا52 رئاسسÿا

دد-ع غ-ل-ب د-ق و ،ةر-م-ثŸا را-ج-سشأ’ا ن-م

061 ق-ئار◊ا هذ-ه دا-م-خإ’ تÓ-خد-ت-لا
ىلع تاباغلا ظفاfi فسشك امك ، Óخدت

جمانرب كانه نأاب فيطسس ةي’و ىوتسسم
هذه قلطني د-يد-ج ي-سسي-سس– و يو-عو-ت
تاذ و ةررسضتŸا قطانŸا ةد-ئا-ف-ل ما-يأ’ا
و ة-ي-عو-ت فد-ه-ب، ة-ي-با-غ-لا تا-حا-سسŸا

صضع--ب بن--ج--ت--ب Úن--طاوŸا صسي--سس–
قئار◊ا بوسشن ‘ ببسست يتلا تايكولسسلا
ل ىسسيع ^ .

نوناعي ةيكلŸا دوقع تافلم باحسصا
لّخدتت ’ تاطلسسلا و ةنتابب ةيطارقوÈلا

ةيكلŸا دوقع تاف-ل-م با-ح-سصأا د-ج-ي ^
ةيريدم ‘ ةÒبك ةي-طار-قور-ب و ة-بو-ع-سص

ةيكلŸا دوقع يلع لوسصحلل ةلودلا كÓما
ام نم كانهف اهقوف اونب يتلا مهيسضارأ’
لسصحتي ⁄و تاونسس ةثÓث دنم رظتني لازي

هذه نم Ìكأا اوعطق نورخآاو هدقع يلع
كلد نم اونكمتي ⁄و ةدŸا
عرفلا ماما Òباوط ءاثÓث موي لك دهسشتو
ةلم◊ ةديد÷ا ةنيدŸا ‘ نئاكلا يراد’ا

تاÎمول-ي-ك ةر-سشع ن-م د-يزا د-ع-ب ي-ل-ع

طسسو مهفلم مدقت ةلاح نع راسسفتسسÓل
لازت ام تقو ‘ ديدسش ماحدزاو يسضوف
ر-خآ’ Úح ن-م د-سص–و مو– ا-نورو-ك-لا

.ددج اياحسض
ةليط نئابزلاو تافلŸا لابقتسسا نم ’دبو
كÓ-ما ة-ير-يد-م تدد-ح عو-ب-سس’ا ما--يا
وهو صضرغلا ادهل طقف ادحاو اموي ةلودلا
هيف د-ياز-ت-ت تقو ‘ مو-ه-ف-م Òغ ءار-جا
 رخآ’ موي نم تافلŸا دادعا

يانغ دمحم ^

ةي’ولا نئابز لابقتسسا ‘ ةيئادب قرط..
قرطلاب عرفلا اده لخاد لمعلا متيو ^

مÓعلا لامعتسسا نود ةÁد-ق-لا ة-ي-ئاد-ب-لا
صصاخ كابسش ‘ ةفظوم ملسستت ثيح ›’ا
متت يتلا تاعجارŸا عفنت ’و فلŸا مقر
ن’ بلا--غ--لا ‘ بت--كŸا ر---يد---م ع---م
زا‚ا ل-سسل-سست ‘ ة-ع-ب--تŸا تاءار--ج’ا
Òسستو ةليقثو ادج ةئيطب لازت ام تافلŸا
..ةÁدقلا قرطلاب
اد-ه ن-م ا-ي-مو-ي نو-ن-طاوŸا ي-ك-ت--سشيو
ةيريدŸا نوب-لا-ط-يو صصيو-ع-لا ل-ك-سشŸا
ةيسصولا ةرازو-لاو ة-لود-لا كÓ-مأ’ ما-ع-لا
ءاهنإ’ يرجي ا-م ‘ ر-ظ-ن-لاو  ل-خد-ت-لا-ب

 ةيطارقوÒبلا ليقارعلاو تابوعسصلا
باحسصا يلع ةيعسضولا ديقعت ‘ داز ا‡و

ةنكاسس نم ءاوسس ةي-ك-لŸا دو-ق-ع تا-ب-ل-ط
لقن  ىرخأ’ا تايدلبلا ‘ وا ةنتاب ةنيدم
›ا ة-ن-يدŸا ط-سسو ن--م بت--كŸا ر--ق--م
ءارجا وهو ةثÓث ةلم◊ ةديد÷ا ةنيدŸا
يسصقا نم Úمداقلا لقنت ةبوعسص ‘ داز
ةيبرغلاو ةيقرسشلا تا-ه÷ا ‘ تا-يد-ل-ب-لا
بتكŸا ›ا مداقلا رطسضي ثيح ةيبون÷او
.. ةرجا ةرايسسب Úعتسسي نا

 يانغ دمحم ^
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ـه1441ةج◊ا ؤذ52ـل قفوŸا م0202تؤأا51  تبشسلا

ةاوهلا ةيدنأا وعدت ةينطولا ةينفلا ةيريدŸا ةمشصاعلا داحتا
 ””افيف”” همظني عامتجا ‘ ةكراششملل

مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل ةينطو-لأ ة-ي-ن-ف-لأ ة-ير-يدŸأ تق-ل-ت ^
02 موي ،دعب نع يئرŸأ لسصأوتلأ Èع عامتجأ ‘ ةكراسشملل ةوعد ،““فاف““
ةبعلل ›ودلأ دا–Óل ينفلأ مسسقلأ فرط نم هميظنت متيسس ،لبقŸأ توأأ
ليل– ،بهأوŸأ ريوطت““  نأونع ت– يجذومنلأ عورسشŸأ نمسض ،““افيف““
سسمأأ لوأأ ةيلأرديفلأ ةئيهلأ هترسشن امبسسح ،““مدقلأ ةرك-ل ي-ئ-ي-ب-لأ ما-ظ-ن
Ëدقتل عامتجلأ أذه سصيسصخت متيسسو ،يمسسرلأ اهعقوم Èع سسيمÿأ
دا–لأ ¤إأ هلاسسرإأ لبق بأو-ج-ت-سسلأ ة-ع-جأر-مو ة-مزÓ-لأ تا-حور-سشلأ
نأاب ةينطولأ ةيلأرديف-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ تر-كذو ،رد-سصŸأ سسف-ن ق-فو ،›ود-لأ
اماق قيفسش رماع ،ينطولأ ينفلأ ريدŸأو يسشطز نيدلأ Òخ سسيئرلأ
سسيئر هلÓخ نم أانه ثيح ،ف-لŸأ أذ-ه عو-سضو-م لو-ح ل-م-ع ة-سسل-ج-ب
وهو ،هلمع قيرفو ينطولأ ينفلأ ريدŸأ هب موقي يذلأ لمعلأ ،ةيدا–لأ

ينفلأ مسسقلأ راتخأو ،لثا‡ عورسشم نم ةدافتسسلاب رئأزجلل حمسس ام
ةوسضعلأ تايعم÷أ نم ددع تافلم سضعب ،مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–Óل
سساسسأأ ىلع ،““فافلأ““ اهنيب نم ،ةيلودلأ ة-ئ-ي-ه-لأ ءأو-ل ت– ة-طر-خ-نŸأ
نع ““افيفلأ““ قلطأأو ،ةينطولأ ةينفلأ ةيريدŸأ فرط نم مدقŸأ فلŸأ

ريوطت““ نأونع ت– هعورسشم ماعلأ أذ-ه لÓ-خ ،ي-ن-ف-لأ ه-عر-ف ق-ير-ط
ةدعاق لكسشيسس يذلأ و ““مدقلأ ةركل يئي-ب-لأ ما-ظ-ن-لأ ل-ي-ل– و بهأوŸأ
اهنايب ““فافلأ““ تمتخو ،1202 ةنسس ‘ ررقم لاع ىوتسسم تأذ جمانÈل
مدقلأ ةرك ريوطتل جمانرب ءاسشنإأ ررقت ،ئدابŸأ هذه نم اقÓطنأ““ :ةلئاق
مدقلأ ةركل يئيبلأ ماظنلأ نم بنا÷أ أذه نأأ و ةسصاخ ،ةأوهلاب ةسصاÿأ
سصخسش لكل حمسسي ثيح ،ةوسضعلأ تايعم÷أ لخأد ةيسساسسأأ ةناكم لتحي
هنسس و هأوتسسم ناك امهم مدقلأ ةرك ةسسرامÃ (لجر و ةأأرمأ ،تنب ،دلو)
 ر.ق ^  .““هطيfi و هتنايدو

 قوراف.ج ^
‘ ،ى--ي--ح---ي Îن---ع لا---قو ^

،يمومعلأ نويزفلتلل تاحير-سصت
ا--عور--سشم كل---ت‰““ :سسمأأ لوأأ

تأونسس ثÓث مود-ي-سس ا-حو-م-ط
ةبسسنب دم-ت-ع-ي-سسو ،ل-قألأ ى-ل-ع
،ميلعتلأو ،مدقلأ ةرك ىلع ةÒبك
نوكن نأأ امئأد ى-ق-ب-ي ا-ن-فد-ه-ف
نأأو ،Úب-عÓ-لأ ع-ي-م÷ ءا--ي--لوأأ
مهميلعتو مهتيبرت ىلع سصر-ح-ن
دقل““ :فاسضأأو ،““ءي-سش ل-ك ل-ب-ق
أذ-ه حا‚إل ل-م-ع-لأ ا--نر--سشا--ب
سصا-خ-سشأأ بأد-ت-نا-ب ،عور-سشŸأ
ن-م عو-ن-لأ أذ-ه ى-ل-ع أودو--ع--ت
‘ لمعلأ مهل قب-سسو ،ع-يرا-سشŸأ
ىوتسسŸأ تأذ ،ةÒبكلأ تايرودلأ
اننأأ ح-ي-ح-سص““ :ع-با-تو ،““›ا-ع-لأ

ل أذه نكل ،نيوكتلأ ىلع زكÔسس
،لوألأ قيرفلأ لمهنسس اننأأ ينعي

زوفلأ ىقب-ي ا-ن-فد-ه نأأ ة-سصا-خ
:متخو ،““مسسوم لك ‘ باقلألاب
قيرع ق-ير-ف ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ““
لمعنسسو ،هتأزا‚إأو هتايسصخسشب

ءلؤو-ه Úب ن-م نو-ك--ن نأأ ل--جأل
أو--نود ن--يذ--لأ ،سصا---خ---سشألأ
‘ بهذ نم فرحأاب م-هءا-م-سسأأ
 ““يدانلأ خيرات

بع’ ضضؤافي ىيحي رتنع
 ؤدعشس ليبن اكشسايجلا
Îنع ل-خد ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

عم ةداج تاسضواف-م ‘ ،ى-ي-ح-ي
ة-ب-ي-ب-سش بعل ،ود-ع-سس ل-ي--ب--ن
لÓخ همسضل ا-ب-سس– ،ل-ئا-ب-ق-لأ

ة-ي-ف-ي--سصلأ تلا--ق--ت--نلأ ةÎف
سضع--ب ن--م م--ل---عو ،ة---يرا÷أ
ر--سضÿأ بعل نأا---ب ردا---سصŸأ
عم تلاسصتأ ىرجأأ د-ق ق-با-سسلأ
ىل-ع لو-سصح-ل-ل ،ود-ع-سس ل-ي-ب-ن

طسسو طخ مي-عد-ت-ل ،ه-تا-مد-خ
مسسوŸأ ةÿÈأ رسصانعب دا–لأ
هلÓخ هجأو-ي-سس يذ-لأ ،ل-ب-قŸأ

دا–أ هجأويو ،ة-م-ه-م تا-يد–

نم ةسسرسش ةسسفانم ،ة-م-سصا-ع-لأ
وه ديري يذلأ ،رئأز÷أ ةيدولوم
تامد-خ ى-ل-ع لو-سص◊أ ر-خآلأ
،اماع03ـلأ بحاسص ودعسس ليبن
Îن-ع د-ق-ع-ي نأأ بق-ترŸأ ن--مو
ليبن عم تاسضوافم ةسسلج ،ىيحي
،ةل-ب-قŸأ ما-يألأ لÓ-خ ،ود-ع-سس
ةفاك لوح قا-ف-تأ ¤إأ ل-سصو-ت-ل-ل
ىيحي Îنع رسشابيو ،دقعلأ دونب

،يمسصاعلأ يدانلأ ةقفر ه-ما-ه-م
ر-ج◊أ ةÎف--ل ه--عو--سضخ رو--ف
تاطلسسلأ اهترقأأ يتلأ ،يحسصلأ
 .جراÿأ نم نيدئاعلأ لكل

يف لقنتتشس ةراطشسوشس
ةجردلا نم تاراطق

 لبقملا مشسوملا يف ىلؤأ’ا
يدان ن-ل-عأأ ،ر-خآأ قا-ي-سس ‘و

ةيقافتأ هعيقوت ةمسصا-ع-لأ دا–أ
ةي-ن-طو-لأ ة-كر-سشلأ ع-م ةد-يد-ج

لقنل ،ةيديد◊أ ككسسلاب لقن-ل-ل
نم تأراطق Ïم ى-ل-ع ق-ير-ف-لأ
ةد-حأو ة-ن-سسل ،¤وألأ ة-جرد--لأ

يدانلأ لاقو ،ديدج-ت-ل-ل ة-ل-با-ق
هباسسح Èع نايب ‘ ي-م-سصا-ع-لأ
‘““ :““كوبسسيف““ ىل-ع ي-م-سسر-لأ

‘ اهعون نم ¤وألأ يه ةقباسس
دا–أ يدان لقن متيسس ،رئأز÷أ
يسضايرلأ مسسو-م-ل-ل ة-م-سصا-ع-لأ

ةكر-سشلأ ل-ب-ق ن-م ،0202-1202
كك-سسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل ة--ي--ن--طو--لأ
نم تأراطق Ïم ىلع ،ةيديد◊أ
”““ :فا-سضأأو ،““¤وألأ ة-جرد--لأ
دا–أ Úب ةيقافتأ ىلع عي-قو-ت-لأ
ةينطو-لأ ة-كر-سشلأو ،ة-م-سصا-ع-لأ
ةدŸ ةيديد◊أ ككسسلاب لق-ن-ل-ل
،““ديدجتلل ة-ل-با-ق ةد-حأو ة-ن-سس
،ةمسصاع-لأ دا–أ ةرأدإأ ح-م-ط-تو
عيونت ¤إأ ،ءأرجإلأ أذه لÓخ نم
تايلولأ لماك ¤إأ لقنتلأ قرط

يدانلأ تÓقنت لÓخ ،ةيلخأدلأ
ةلوطبلأ يتسسفانم ‘ ةيجراÿأ
 .رئأز÷أ سسأاكو

لئابقلأ ةبيبسش قيرف مجاهم فسشك ^
ن-م ه-نا-مر-ح ن-ع ة-ي◊و-ب ا-ير--كز
تقو ‘ رسضÿأ فوفسصب قا-ح-ت-للأ

نم كلذ سضيوعتل ه-حو-م-طو ق-با-سس
ها-ب-ت-نأ تف-ل ل-جأل ل-م-ع-لأ لÓ--خ

،يسضاملب لام-ج ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ
ع-م رأو-ح ‘ ،ة-ي◊و-ب ا-ير-كز لا-قو
تنك امدن-ع““ :““تو-ف دأز-يد““ ع-قو-م
تيقلت ،ديردم وك-ي-ت-ي-ل-تأأ ‘ ا-ب-عل
ةيرئأز÷أ ة-يدا–لأ ن-م تلا-سصتأ
تي-ق-ل-ت““ :فا-سضأأو ،““مد-ق-لأ ةر-ك--ل
لقأل ينطولأ بختنŸأ نم ءاعدتسسأ

⁄ ،وكيتيلتألأ ةرأدإأ نكل ،ةنسس32 نم
نأل ،رسضÿاب قاحت-للا-ب › ح-م-سست
،““افيفلأ خيرأو-ت جرا-خ نا-ك سصبÎلأ
نأولأأ لمح امئأد ناك يملح““ :عباتو
ىن“أأ تلزلو ،ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ
ة-حا-ت--م تلأزل ة--سصر--ف--لأو ،كلذ
،ةي◊وب مجاهŸأ فسشك امك ،““يمامأأ
نم ديدعلأ مامتهاب ىسضحي ناك هنأاب

هنأأ لإأ ،ةدا÷أ سضور-ع-لأو ،ة-يد-نألأ
:لاقو ،لئابقلأ ةبيبسش قاحتللأ لسضف
بابسسأل ويتيلتأأ يدان يترداغم دعب““

تسضخو ،ةسسفانملل تد-ع ،ة-ي-ح-سص
Œرأرغ ىلع ةديدع ةيدنأأ عم برا

تنك““ :فاسضأأو ،““ايسسرومو ،يتن-ف-ي-ل
ي-ن-ن-ك-ل ،جراÿأ ‘ ا-سضور-ع كل-مأأ

تيقلتو ،ةديدج ةبرŒ سضوخ تررق
ىلع ةير-ئأز-ج ة-يد-نأأ ن-م ا-سضور-ع
ة-يدو-لو-مو ،ف-ي-ط-سس قا-فو رأر--غ
قاحت-للأ ترر-ق““ : ع-با-تو““ر-ئأز÷أ
باقلأÓل رظنلاب ،لئاب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سشب
أذهب ديعسس انأأ ،اهكلÁ يتلأ ديدعلأ
لسضفأأ ‘ نوكأأ نأأ ىن“أأو ،رايتخإلأ

:متخو ،““ل-ب-قŸأ م-سسوŸأ يأو-ت-سسم
‘ يأوتسسم لسضفل دوعأأ نأأ ىن“أأ““
زوف ‘ مهاسسأأ نأأو ،ديد÷أ مسسوŸأ

اÃو ،ديدج بقلب لئاب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش
ا-م-ئأد ى-ن“أأ ،ا-با-سش تلزل ي--ن--نأأ
 قوراف.ج ^  .““رسضÿاب قاحتللأ

هل ططخت يذلا نيوكتلا عؤرششم حاجنب هلؤؤافت نع ،ةمشصاعلا دا–ا يدانل يشضايرلا ريدŸا ،ىيحي Îنع برعأا
باقلأ’اب جيوتتلاب لؤأ’ا قيرفلا فادهأا ىلع رثؤوي نل ،ةيبابششلا تائفلاب مامته’ا نأا ىلع اددششم ،دا–’ا ةرادإا

مشسوم لك

هقافتا متي ويشستل
مشض ىلع لابشس عم

fiلباقم سسراف دم
 وروأا نويلم9

›اطيلأ ويسستل يدان قفتأ ^
،رسضÿأ مو‚ دحأأ مسض ىلع
م-سسوŸأ ‘ ه-نأو-لأأ ل-م-ح-ي--ل
ريدŸأ ةبغر ىلع ءانب ،لبقŸأ
Êو-م-ي-سس ،ق-ير-ف-ل-ل ي-ن-ف--لأ
تروبسس““ ةانقل اقفوو ،يغأزنإأ
”أأ دق ويسستل نإاف ،““ايلاطيإأ
مجنلأ مسضل هقا-ف-تأ ل-ع-ف-لا-ب
د--مfi ير---ئأز÷أ ›ود---لأ

بق-ع ،لا-ب-سس بعل ،سسرا--ف
‘ أز-ي‡ ا-م-سسو-م هÁد--ق--ت
تأذ ترا-سشأأو ،و-ي-سشت-لا--ك--لأ
” دق قافتلأ نأأ ¤إأ رداسصŸأ
ÚيÓمÒ 9ظ-ن Úيدا-ن-لأ Úب
،تآافاكŸأ ¤إأ ةفاسضإلاب وروأاي
نأا-ب ةا-ن-ق--لأ تأذ تح--سضوأأو

فوفسص نم اباسش ابعل كانه
اسضيأأ هماحقإأ متي د-ق و-ي-سستل
،سسراف دمfi ةقف-سص ن-م-سض
ةيمÓعإلأ ة-ل-ي-سسو-لأ تر-كذو
عقوتŸأ نم ه-نأا-ب ة-ي-لا-ط-يإلأ
يمسسر لكسشب ةقفسصلأ نÓعإأ

،يرا÷أ عو-ب-سسألأ ة--يأد--ب ‘
ير---ئأز÷أ بعÓ---لأ نا---كو

fiاسضيأأ اطب-تر-م سسرا-ف د-م
ا-ن-ي-ت-نرو-ي-ف ¤إأ لا-ق-ت-نلا--ب
لÓ-خ و-ن-يرو-تو يرا-ي--لا--كو
 .›ا◊أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ

قوراف.ج ^

 نيدعاشصلا ديدحت يف ةديدجلا دعاوقلل اشضفر

 تاه÷ا Úب امو ةاوهلا يتطبار قرف نم انوعط ىقلتت ””فافلا””

 جريرعوب جرب يلهأا

ةطسشانلأ ةيدنألأ سضعب تررق ^
Úب ا-مو ةأو-ه--لأ ي--ت--ط--بأر ‘

تأرأر-ق-لأ ‘ ن-ع-ط-لأ تا-ه÷أ
ةلا-ح ‘ دو-ع-سصلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
ددع ‘ Ìكأأ وأأ Úقيرف يواسست
ةرور-سضب Úب-لا-ط-م ،طا-ق--ن--لأ
ام بسسح ،م-ه-قو-ق-ح عا-جÎسسأ
ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ نايب هب دافأأ
ح-سضوأأ و ،““فا-ف““ مد-ق-لأ ةر-ك--ل
فافلأ سسيئر نم بلطب““ : نايبلأ

ل-ب-ق-ت-سسأ ،ي-سشطز ن-يد-لأ Òخ
يلث‡ ›أرديفلأ بتكŸأ ءاسضعأأ
ةأوهلأ يتطبأر ‘ ةطسشان ةيدنأأ
نوÈتعي نيذلأ تاه÷أ Úب امو

ق-ي-ب-ط-ت ءأر-ج أو-م-ل-ظ م--ه--نأأ
Úب ام لسصفلل ةديد÷أ دعأوقلأ
ددع ‘ يواسستلأ ةلاح ‘ قرفلأ
‘ تاثداÙأ ترج و ،طاقنلأ
رأو-ح ا-هدا--سس ة--ئدا--ه ءأو--جأأ
هذه تافلم ،فافسشو يطأرقÁد
ةنجللأ لبق نم سسردتسس ةيدنألأ
قلعتي و ،““نوعطلل ة-ي-لأرد-ي-ف-لأ
يح دعاسصلأ لي÷أ ةيدنأاب رمألأ
ءاسضيب-لأ رأد-لأ با-ب-سش و ل-ب÷أ
م‚ بنا-ج ¤إأ (ةأو-ه--لأ م--سسق)
لمأأو ،ةيان◊أ بابسشو ،ةيقأوÈلأ

لمأأ و فيط-سس بع-ل-مو ،سسير-غ
(تاه÷أ Úب ام ةطبأر) ة-ك-ير-ب

مد--ع رأر--ق--ب أودد--ن ن--يذ---لأ
راطإأ ‘ دوعسصلأ نم مهتدافتسسأ
ماظنل Òخألأ يئز÷أ ليد-ع-ت-لأ
بقع هقيبطت ” يذلأ ةسسفانŸأ
اهتقلطأأ يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسلأ
ة-ي-ع-م÷أ ءا-سضعأأ ع-م فا--ف--لأ
ي--ت--لأ تأرأر--ق--لأ ،ة--ما--ع--لأ

ةيلأرديفلأ ةنجل-لأ ا-هذ-خ-ت-ت-سس
ةقداسصŸاب حم-سست-سس نو-ع-ط-ل-ل

ليكسشتو ةسسفا-نŸأ ما-ظ-ن ى-ل-ع
ةأوه ةيناثلأ ةطبأرلأ يتعوم‹

،(برغ-ط-سسو و قر-سش-ط-سسو)
 .نايبلأ متتخي

 قوراف.ج ^

ةيفيشصلا هتاقفشص يناث مربي ديمعلا
 Óشسيا يلاغنشسلا مشضيو

بعÓلأ عم هدقاعت ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ،رئأز÷أ ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ن-ل-عأأ ^
تاقفسص Êاث حبسصيل ،جÈلأ يلهأأ نأديم طسسوتم ،Óسسيإأ يدوأد ،›اغنسسلأ
،جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ تناكو ،ةيرا÷أ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ ““ةوانسشلأ““

،ةيدولوŸأ فوفسص ¤إأ لاقتنÓل ،هحيرسست قئاثو بعÓلأ حنم ىلع تقفأو دق
نم ءزج نع هلزانت ¤إأ ةفاسضإأ ،تاعزانŸأ ةن÷ ¤إأ ءوجللأ نع هعجأرت لباقم
هباسسح Èع نايب ‘ ،يمسصاعلأ يدانلأ لاقو ،ةقلاع-لأ ة-ي-لاŸأ ه-تا-ق-ح-ت-سسم
،اقباسس جÈلأ يلهأأ بعل ،ديد÷أ دفأولاب بحرن““ :““كوبسسيف““ ىلع يمسسرلأ
22) يدوأد Èتعيو ،““مسسأوم ةثÓثل دتÁ دقع ىلع ىسضمأأ يذلأ ،Óسسيإأ يدوأد
يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ رئأز÷أ ةيدولوم اه-م-سسح-ي ة-ق-ف-سص Êا-ث ،(ا-ما-ع
نم ،دأدح ذاعم عفأدŸأ عم دقاعتلأ ‘ يسضاŸأ عوبسسألأ ح‚ امدعب ،›ا◊أ

 .ةدكيكسس ةبيبسش
 وباج دقع خشسف ةعئاشش يفنت ديمعلا ةرادإا

خسسف لوح أرخؤوم تجأر يتلأ تا-ع-ئا-سشلأ ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ةرأدإأ تد-ن-ف
¤إأ ةدوعلأ ‘ هتبغر ببسسب ،وباج نمؤوŸأ دبع ،باعلألأ عناسص عم اهدقاعت
تناك امدعب““ :نايب ‘ يمسصاعلأ يدانلأ لاقو ،فيطسس قافو ،قباسسلأ هقيرف
رقÃ هروسضح ،وباج لجسس ،سسمأأ لوأ حابسص أدعوم هل تبرسض دق ةرأدإلأ
نع فأرطألأ عيمج تثد–““ :فاسضأأو ،““ةرأدإلأ سسلجÃ عمتجأو ،قيرفلأ
سضيفخت ةيناكمإأ اهنيب نمو ،ليسصافتلأ سضعب ¤إأ ةفاسضإلاب ،لبقŸأ مسسوŸأ
وباج ىلع لوعت اهنأأ ىلع ديكأاتلأ ‘ ةرأدإلأ نأوتت ⁄ امك““ :عباتو ،““بتأورلأ
زئاكر نم Èتعيو ،ةمزÓلأ ةÿÈأ كلÁ هنأأو ةسصاخ ،لبقŸأ مسسوŸأ ‘ أÒثك
،وباج ليحر تاعئاسش يفنل ،ةسصرفلأ لغتسست ةيدولوŸأ ةرأدإأ““ :متخو ،““قيرفلأ
 .““ةياغلل ةيلاثم فورظ ‘ عامتجلأ ىهتنأو

قوراف.ج ^

لفغن نلو نيوكتلاب متهنشس :ىيحي Îنع
 مشسوم لك ‘ باقلألا ىلع بعللا نع

يلهأأ ةرأدإأ سسل‹ سسي-ئر ،يدا-م-ح ن-ب سسي-نأأ ن-ل-عأأ ^
ة-ي-لاŸأ ة-مزألأ بب-سسب ،ه-ب-سصن-م ن-م ه-با-ح-سسنأ ،جÈلأ
،يسضاŸأ مسسوŸأ ذنم يدا-ن-لأ ا-ه-ب رÁ ي-ت-لأ ة-ق-ناÿأ
يذلأ رمألأ ،ةقناخ ةيلام ةمزأأ ،يجيأÈلأ يدانلأ سشيعيو

،ÚبعÓلأ هاŒ هتامأزتلاب ءافولأ نم ةرأدإلأ سسل‹ مرح
اههجو ةلاسسر ‘ يدام-ح ن-بأ لا-قو ،ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأو

رو‰ راسصنأأ لك ¤إأ مدقتأأ نأأ ينفسسؤوي““ :يلهألأ راسصنأل
نم يتلاقتسساب مهÈخأأو ،جيريرعو-ب جر-ب ي-ل-هأأ با-ب-سش
أد-ج أد-ي-ع-سس تن-ك د-ق-ل““ :فا-سضأأو ،““ق-ير-ف-لأ ة-سسا-ئر
قيرفللو مكل ىن“أأ ،تÓباقŸأ لك ‘ مكعم كاكتحلاب
ةمدخب أدج أديعسس تنك دقل““ :متخو ،““حاجنلأو قيفوتلأ
سسيئر انأأو يبلق لك نم هتمدخ امك ،رسصانم انأأو قيرفلأ
دي دمو ،يلهألأ معد ةلسصأوÃ يدامح نب دعو امك ،““هل
نك“ ،ىرخأأ ةهج نم ،هتامدخ ¤إأ جاتحأ املك هل نوعلأ
بعل ةمزأأ ءاهنإأ نم ،ليقتسسي نأ لبق ،يدامح نب سسينأأ

يدامح نبأ ح‚و ،يدوأد Óسسيإأ ،›اغنسسلأ طسسولأ طخ
ة-ن÷ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ ن-ع ع-جأÎلا--ب بعÓ--لأ عا--ن--قإأ ‘

لوسصحلل ““افيف““ مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لاب تاعزانŸأ
رجف دق Óسسيإأ ناكو ،ةقلاعلأ ةيلاŸأ هتاق-ح-ت-سسم ى-ل-ع
خسسفل ،تاعزانŸأ ةن÷ ¤إأ ءوجللأ هنÓعإاب ،ذنم ةمزأأ

هتاقحتسسم لماك ىلع لوسص◊أو ،دحأو فرط نم هدقع
،ةقوثوم رداسصم نم ملعو ،وروأأ فلأأ008 ةغلابلأ ،ةقلاعلأ
ةسسائر نم هباحسسنأ مغر بعÓلاب عمتجأ ،يدامح نب نأاب

¤إأ ءوجللاب هرأرق نع لودعلاب هعنقأأو ،ةرأدإلأ سسل‹
،ةيسساق ةبوقعل يدانلأ سضرعت نم افوخ ،تاعزانŸأ ةن÷

قافتأ ¤إأ ل-سصو-ت يدا-م-ح ن-ب نأأ تد-كأأ ،ردا-سصŸأ تأذ
أءزجو ،هحيرسست قئاثو هحنÃ يسضقي ،Óسسيإأ عم يئاهن

ةدع نع هلزانت لباقم ،ةقلاعلأ ةيلاŸأ هتاقحتسسم نم
 قوراف.ج ^  .ةيرهسش بتأور

 هليحر لبق يدواد ›اغنشسلا بعÓلا ةمزأا يهنيو ليقتشسي يدامح نب

 رئازجلا ةيدولوم

 لئابقلا ةبيبشش
حمطاو ةعانق نع ةبيبششلا ترتخا :ةيحلوب ايركز

 رشضخلا عم ةشصرف ىلع لوشصحلل
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يبهذلا عبرملا ةأاجافم غيزبي’

ديردم لايرابوروا لاطبأا ةطبار يئاهن عبر :00:02 نويل -يتيشس رتشسششنام
ناديز ةفيلخ دجي زيÒب

،ةعم÷ا شسما ،Êابضسإا يمÓعإا ريرقت طبر ^
نا-م-ضسل-جا-ن نا-ي-لو-جو ،د-يرد-م لا-ير Úب
نا-كو .ج-يز-ب-ي’ يدا-ن-ل ي-ن--ف--لا ر--يدŸا
¤إا جيزبي’ ةدايق ‘ ح‚ دق نامضسلجان
بقع ،ابوروأا لاطبأا يرود ي-ئا-ه-ن ف-ضصن
-2 ةجيتنب ديردم وكيتلتأا ىلع بلغتلا

.شسيمÿا شسما لوا ،1
نإاف ،““وتي‚Òضشلا““ جمانÈل اًقفوو
نوعباتي ،ديردم لاير ‘ ÚلوؤوضسŸا
ثدح امو ،ةÎف ذ-ن-م نا-م-ضسل-جا-ن
⁄ ،لاطبأ’ا يرود ‘ لو’ا شسمأ’اب
ن-م د-يد-ع-لا نأا ر-كذ-ي .م-ه-ئ-جا-ف-ي
نيز ةلاقإا نع ثدحتت تناك ر-يرا-ق-ت-لا
لÓخ ديردم لاير ةدايق نم ناديز نيدلا
بقع ،›ا◊ا مضسوŸا نم ¤وأ’ا رهضشأ’ا
يرودو ا--ج--ي--ل--لا ‘ Ìع--ت ن--م Ìكأا
 .لاطبأ’ا
بردم رغضصأا ،نا-م-ضسل-جا-ن تا-بو

فضصن ¤إا ل-ضصي ،قÓ-طإ’ا ى-ل-ع
كلذو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
.اًموي12و اًماع33 رمعب

فيشصلا اذه لحري دق ناديز
لاير بردم ،ناديز نيدلا نيز هجاوي

رايتخ’ تايدحتلا نم Òثكلا ،ديردم
م-ضسوŸا لÓ-خ ،ي‚ŸÒا ة--م--ئا--ق
sنإاف ،““اكرام““ ةفيحضصل اًقفوو .لبقŸا

اًبع’52 مضضتضس ديردم لاير ةمئاق
نأا نود ،دراجيدوأا نترام ةدوع عم
دوعيضس يذ-لا Úنو-ل يرد-نأا ل-م-ضشت
دع-ب ل-يد-ب-لا شسرا◊ا رود بع-ل-ي-ل
نإا تلا-قو .’و-يرأا شسنو-ف-لأا ل-ي--حر
ضضيأا ل-م-ضشت ’ ة--م--ئا--ق--لا ورا-ف-لأا ا-ً
م-غر ،شسو-يا-ب-ي--ضس Êادو ،’وزو--يردوأا
ليكضشتل ،ةراعإ’ا نم نادو-ع-ي د-ق ا-م-ه-نأا

.لبقŸا مضسوŸا لÓخ قيرفلا نم ءزج
ىدل ÚبعÓلا نم Òثكلا كانه نأا تفاضضأاو
ديدحتل ،ناديزل راظنأ’ا هجتتو ،ديردم لاير

دحأا ’ هنأا ¤إا تراضشأاو .Úلحارلا ةيوه
ةقيق◊ا ‘ نكل ،يكلŸا ةرداغم ديري
يتأاي انهو ،كلذ ىلع شضعبلا Èجيضس
‘ مهتقو نأا-ب م-ه-عا-ن-قإ’ ناد-يز رود
.اهزا‚إاب مزلم هنكل ،ةلهضس Òغ ة-م-ه-م ي-هو ،ى-ه-ت-نا يدا-ن-لا
نم فيضصلا اذه وروي نويلم081 دضص◊ جاتحي ديردم لاير نأا تحضضوأاو
.تادقاعت يأا ماربإا نود ،ةينازيŸا ذاقنإ’ Úلحارلا
،موجهلا طخ نم قيرفلا ةجاح نع Úضضئافلا ÚبعÓلا مظعم نأا تركذو

ونايرامو ،ليب ثيراجو ،ششتيفوي اكول نم شصلختلا ،يكلملل نكÁ ثيح
لاير نإاف ،طضسولا طخ ‘ امأا .زايد ميهاربإاو ،زيكضساف شساكولو ،زايد
ةمئاقل دئاعلا دراجيدوأا ¤إا ةفاضضإ’اب ةمئاقلا ‘ Úبع’6 هيدل ديردم
متيضس هنأا دكؤوŸا نم ،زيجيردور شسيماخ نأا ىلع تددضشو .لوأ’ا قيرفلا
متهم شسوتنفوي نأاب ديفت ريراقتلا شضعب كانه نأا امك ،فيضصلا اذه هعيب
.وكضسيإا مضضب

نود يئاهنلا نم-ث ن-م د-يرد-م لا-ير-ب حا-طأا ا-مد-ع-بو ^
فضصن غولب ¤إا يتيضس Îضسضشنام حمطي ،زرfi ةكراضشم
يرئاز÷ا هبع’ ةراهمو ةÈخ ىلع دمتعي دقو يئاهنلا
زوفلاب ،قوبضسم Òغ د‹ قيقحتل يتيضسلا ملحيو .مويلا
نم اديفتضسم ،ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب ‘ لوأ’ا هبقلب

جاتحي يتيضسلا نكل .’ويدراوج بيب هبردم ةÈخ
بقل دارأا اذإا هتايوتضسم ل-ضضفأا-ب رو-ه-ظ-لا
توأا32 ‘ مت-ت-خ-ت ي-ت-لا ة-لو-ط-ب-لا
تايلاعف لم-ك-ت-ضستو.يرا÷ا
اذه ةلوطبلل ةيئا-ه-ن-لا راودأ’ا
ةعم‹ ةلوطب ماظنب مضسوŸا

ةيلا-غ-تÈلا ة-م-ضصا-ع-لا ‘
ة-مزأا بب-ضسب ،ة-نو--ب--ضشل
تا--با--ضصإ’ا ي---ضشف---ت
.انوروك شسوÒفب
رود تاهجاو-م ما-ق-ت ا-م-ك
يبهذلا عبرŸاو ةينا-م-ث-لا
ةخضسنلا هذه ‘ ةلو-ط-ب-ل-ل

امك ،ةلضصاف ةدحاو ةارابم نم
رو-ضضح نود تا-يرا-بŸا ما-ق--ت

⁄و.بابضسأ’ا شسفنل يÒهامج
جوت نأا يت-ي-ضس ÎضسضشناŸ ق-ب-ضسي
زر-ح--ي ⁄ ا--م--ي--ف لا--ط--بأ’ا يرود--ب

ةخضسنب هزوف ذنم بقل-لا ’و-يدراو-ج
1102.

ديحو لثمم
يدا-ن-لا ي--ت--ي--ضسلا ح--ب--ضصأاو
غلب يذلا ديحو-لا يز-ي-ل‚إ’ا
مدطضصي ثيح ،ةينا-م-ث-لا رود

،مويلا يضسنرفلا نو-ي-ل ق-ير-ف-ب
.يئاهنلا فضصنل لهأاتلا مضس◊
““اماع94““ ’ويدراو÷ قب-ضسو

1102و9002 ‘ بقللاب زوفلا
اذه رركي ⁄ هنكل ،ةنولضشرب عم
اهيف داق مضساوم3 لÓخ حاجنلا
عم مث ،(6102-3102) خنويم نرياب

ذنم هدوقي يذلا يتيضس Îضسضشنام
6102.
¤إا يتيضس Îضسضشنام رفاضسو

ذوحتضسي يذلا لايرلاب حاطأا امدعب عوبضسأ’ا اذه نم قباضس تقو ‘ لاغتÈلا
قيرفلا ناكو.ابقل31 ديضصرب ةلوطبلاب زوفلا تارم ددعل يضسايقلا مقرلا ىلع
هيلع زوفلا ددج مث ،انوروك ببضسب فقوتلا لبق اباهذ2/1 لايرلا ىلع بلغت
.ةينامثلا رود ¤إا لهأاتيل ،يضضاŸا ةعم÷ا موي ابايإا ةجيتنلا شسفنب
اهنإا .لاطبأ’ا يرود بقلب زوفلا انتلواÙ ةداعضسلاب رعضشن““ :’ويدراوج لاقو

‘ ةعئار قرف كانه لاز ام ...بقللا وحن انقيرط ‘ ةدحاو ةوطخ در‹
.““انتايونعŸ امهم ناك لايرلا ىلع زوفلا نكل ،ةقباضسŸا

ضسرشش مشصخ
‘1-2 يتيضسلا ىلع بلغت يذلا نويل قيرفب هوبع’و ’ويدراوج Úهتضسي نلو
ةلوطبلا تاعو-م‹ ‘ ،ا-ضسنر-ف ‘2-2 هعم لداعت امك ،““دا–’ا““ ه-ب-ع-ل-م

ةخضسنلا ‘ هباينأا نع نو-ي-ل ر-ضشك ا-م-ك.يضضاŸا مضسوŸاب
ونايتضسيرك Òب-ك-لا ه-م‚و ،شسو-ت-ن-فو-ي-ب حا-طأاو ،ة-ي-لا◊ا
ونورب يليزاÈلا لاقو .ما-يأا ل-ب-ق61 ـلا رود ن-م ،ود-لا-نور

›اع اضسفانم ه-جاو-ن-ضس““ :نو-ي-ل ط-ضسو بع’ ششيارا-م-ي-ج
.““اضضيأا ديج قيرف اننكل ،ىوتضسŸا

ةرك مدقيو ةياغ-ل-ل يو-ق ي-ت-ي-ضسلا““ :ع-با-تو
شسف-ن-ب ه--تارا‹ ا--ن--ن--كÁ .ة--ع--ئار

اذ-ه ‘ ا-ن-ح‚ د-قو ،ىو--ت--ضسŸا
.““اقباضس

بعشص رابتخا
ىوام-ضسلا قرزأ’ا ر-ظ-ت-ن-يو

،يئاهنلا فضصنل لهأات اذإا ابعضص ارابتخا
ةارا-ب-م ن-م ز-ئا-ف-لا ه-جاو-ي-ضس ثي--ح
.خنويم نريابو ةنولضشرب

دو-ه-ج ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م د-ق-ت-ف--يو
ي-ن-ي-ت-ن-جرأ’ا Òطÿا ه-م-جا-ه--م

‘ ةباضصإ’ا ببضسب وريوجأا ويخÒضس
لييرباج يليزاÈلا نك-ل.ةبكرلا

موجه ‘ هناكم لح شسوضسيج
عنضصو افده لجضسو قير-ف-لا

مامأا بايإ’ا ةارابم ‘ رخآ’ا
ة--ع--م÷ا مو--ي لا--ير---لا

نأا هل قبضس امك يضضاŸا
‘ لا-ير-لا كا-ب-ضش ز--ه

لاقو.باهذلا ةارابم
مو-ج-ن-لا““ :’و--يدراو--ج

اومدقي نأا مهيلع راب-ك-لا
‘ ةز---ي‡ تا----م----ضصب

،ىÈك---لا تا---يرا----بŸا
Úترم اذه رهظأا لييرباجو

يرود كو-ل-م ة-ه-جاو-م ‘
:فاضضأاو.““لاطبأ’ا

امئاد اندعا-ضسي ل-ي-ير-با-ج““
ل--ي--ج--ضست در‹ ن--م Ìكأا---ب

رمأا ليجضست-لا ن-ك-ل .فاد-هأ’ا
اذه ‘ ح‚ .م-جا-ه-م-ل-ل م-ه-م
ىل-ع ةÒب-ك ةو-ط-خ مد-ق-تو Úتر-م

مضسح يننكÁو ،انه يننإا :لوقيل قيرطلا
يذلا ،شسوضسيج لييرباج لاقو.““تايرابŸا

.““اعئار امجاهم نوكأ’ ايموي لم-عأا““ :م-ضسوŸا راد-م ى-ل-ع ا-فد-ه32 لجضس
‘ يوقلا انئادأا ىلع ظفاحن نأاو ةلهضسلا ةرك-لا بع-ل-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع““ :فا-ضضأاو
‘ ةلوطبلا شسأاك عفرل هتاحومط افليضس ودرانرب فخي ⁄و.““ةلبقŸا ةارابŸا
قيرف لقعم ““رونلا““ وأا ““زول اد““ داتضس ىلع ماقيضس يذلا يئاهنلا ‘ ،ةنوبضشل
‘ ›اغتÈلا بعÓلا لاقو.ةيوركلا هتÒضسم افليضس هعم أادب يذلا ،اكيفنب
يرود بقلب زوفن نأا ديكأاتلاب اضصاخ ارمأا نوكيضس““ :يتيضسلا عقوŸ تاحيرضصت
كلذكو ،قيرفك ،لبق نم ةلوطبلا هذهب جوتن ⁄““ :فدرأاو.““ةنوبضشل ‘ لاطبأ’ا

ارمأا نوكيضسو ،مئادلا انفده لاطبأ’ا يرودب زوفلا .مهنم انأاو ÚبعÓلا مظعم
.““ثدح نإا ةياغلل اضصاخ
ماقت ةيئاهنلا راودأ’ا نأ’ تاذلاب › Èكأا لكضشب اضصاخ ارمأا نوكيضس““ :فاضضأاو

.““انه بقللا ىلع لتاقأ’ ‘اضضإا زفاح وهو يتنيدم ‘

رخ’ا يرئازجلا هدوقي يذلاو ،نويل يشسنرفلا هشسفانم زرحم ضضاير هم-ج-ن-ب ي-ت-ي-شس ر-ت-شسششنا-م يدا-ن ي-قÓ-ي
.ابوروا لاطبأا ةطبار نم يئاهنلا عبر رودلا تايرابم رخآا يف مويلا ةرهشس راوع ماشسح

ابوروا لاطبأا ةطبار

ىو-ضس د-جو-ي ’ ة-ث-يد◊ا مد-ق-لا ةر--ك ‘ ^
““ةيلايخ ةضصق““ فضصو قحتضسي يذلا ل-ي-ل-ق-لا
يرود نم جيزبي’ تروبضش لاب نزار ةلحر نكل
لاطبأا يرود يئاهن ف-ضصن-ل ،ÊاŸأ’ا ةاو-ه-لا
اذه اهيلع قبطنت طقف اماع11 ‘ ابوروأا
1-2 ،جيزبي’ نم مداقلا قيرفلا زافو .رمأ’ا

هيزوج دات-ضس ى-ل-ع د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأا ى-ل-ع
¤إا دع-ضصي-ل ،شسي-مÿا شسمأا لوا ،يد’ا-ف-لأا
ناضس شسيراب هجاويضس ثيح يئاهنلا لبق رودلا

نيذ-لا Úل-ئا-ف-تŸا Ìكأا ن-ك-ي ⁄و .نا-مÒج
نوليختي9002 ‘ يدانلا شسيضسأات ‘ اومهاضس
نم ةقيقد09 دعب ىلع حبضصيضس مهقيرف نأا
.ةيبوروأ’ا مدقلا ةرك ‘ ةارابم Èكأا
كلام ن-م مو-عدŸا ع-ير-ضسلا دو-ع-ضصلا ن-ك-ل
يذلا شستيضشتام ششيÎيد ريدراي-لŸا يدا-ن-لا
يرودلا دويق ىلع فاف-ت-لÓ-ل ة-ل-ي-ضسو د-جو
بيضصنلا تا-كر-ضشلا كÓ-ت-ما نأا-ضشب ÊاŸأ’ا
ج-يز-ب-ي’ كر-ت ،ة-يد-نأ’ا م-ه-ضسأا ن--م Èكأ’ا

.ايناŸأا ‘ نيÒثكلا نم اهوركم
لاو-مأا ى-ل-ع ق-ير--ف--لا حا‚ ر--ضصت--ق--ي ’و
تداتضشناركرام قيرف ىÎضشا يذلا شستيضشتام
تروبضش لاب نزار ¤إا هلوحو9002 ‘ ةاوهلل

ةرك ةضضاير““ يه ةيفر◊ا هتمجرتو جيزبي’
يذلا مضس’ا وهو ،““جيزبي’ رضضخأ’ا بضشعلا

م-ضسا ‘ Úفر-ح لوأا ماد-خ-ت-ضسا-ب ه-ل ح-م-ضس
.لوب در هتكرضش
ليدبلا Èع88 ةقيقدلا ‘ زوفلا فده ءاجو
‘ هتÒضسم أادب يذلا زمادآا رليات يكيرمأ’ا
اماع21 رمعب كرويوين ‘ لوب در ةيÁداكأا

.هديعضصت متي نأا لبق
‘ زلوب در كرويوين فوفضص ‘ زمادآا بعلو
جيزبي’ ¤إا مامضضن’ا لبق يكيرمأ’ا يرودلا

.يضضاŸا ماعلا ‘
جرو-بز-لا--ضس ي--ب.رآا ق--ير--ف لو--ب در كل“و
ليزاÈلا ‘ اهدوجو ¤إا ةفاضضإ’اب يواضسمنلا
ىلع روثعلا ىلع زكرت ةيدنأ’ا هذه لك نكل
.اهريوطتو بهاوŸا
نأا ةركف نم نورخضسي اÃر داقنلا نأا مغرو

نمف ةبعللا رابك حطاني Òغضص قيرف جيزبي’
‘ ة-ق-ف--ضص ى--ل--غأا نأا ¤إا ةرا--ضشإ’ا م--هŸا
يواضسمنلا ناك وكيتلتأا تهجاو يتلا ةليكضشتلا
وروي نويلم02 لباقم همضض يذلا لبماك نفيك
.(ر’ود نويلم36.32)
نويلم621 غلبم لباقم ‘ ةطيضسب ةبضسن هذهو
›اغتÈلا مضضل اكيفنبل وكيتل-تأا ا-ه-ع-فد ورو-ي

.يضضاŸا ماعلا شسكليف واوج
دعاقم ىلع ةارابŸا (اماع02) شسكيليف أادبو
17 ةقيقدلا ‘ لداعتلا كردي نأا لبق ء’دبلا

.اهيلع لضصح ءازج ةلكر نم
روثعلاب جيزبي’ ةيجيتاÎضسا بذŒ ديكأاتلابو

.اهعيب لبق اهريوطتو ةÒغضصلا بهاوŸا ىلع
لوبرفيل بع’ اتيك يبان جروبزلاضس فضشتكاو
‘ ةيناث-لا ة-جرد-لا ‘ هدو-جو ءا-ن-ثأا ›ا◊ا

نويلم02 لباقم جيزبي’ ¤إا لقتنا مث اضسنرف
05 لباقم اÎل‚إا لطب ¤إا هعيب لبق ،وروي

(ر’ود نويلم43.56) ينيلÎضسإا هينج نويلم
.Úماعب كلذ دعب
تو-ياد ع-فادŸا جرو-بز-لا-ضس ف-ضشت-كا ا-م--ك
دضض Ó-هذ-م ءادأا مد-ق يذ-لا ،و-نا-ك-ي-ما-بوأا
ام ناعرضسو يضسنرفلا يرودلا ‘ ،و-ك-ي-ت-ل-تأا
راظنأا طfi نآ’ا حبضصأاو جيزبي’ ¤إا لقتنا
.ابوروأا ‘ قرفلا زربأا نم ديدعلا
ةمكfi ةطخ د-ع-ب شسي-مÿا را-ضصت-نا ءا-جو
نامضسلجان نايلوي بردŸا نم ىرخأا ةلهذم
.(اماع33)
بردم رغضصأا وهو ،نامضسلجان ةبقار-م م-ت-تو
نم ،لاطبأ’ا يرودب يئاهنلا لبق رودلا غلبي
دقتع-ي ثي-ح ةرا-ق-لا ‘ ة-يد-نأ’ا زر-بأا ل-ب-ق
.بولك نجروي نم ةلبقŸا ةخضسنلا هنأا نوÒثك
عربأا دحأا جيزبي’ حا‚ نم لعجي اذه لكو
ريوطتلاو دي÷ا فيظوتلاو تايج-ي-تاÎضس’ا
نامأ’ا““ لماع اضضيأا كانه نكل

Òبكلا مل◊ا نم بÎقت سسيراب
داع يبهذلا عبرŸا ¤إا لهأاتلا ةقرو نمضض هنأا اتن’اتأا هيف دقتعا يذلا تقولا ‘ ^

›اطيإ’ا قيرفلا مÓحأا فضسنيل عئا-ضضلا لد-ب تقو-لا ‘ ادا-ت-نوÁر-ب نا-مÒج نا-ضس
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن فضصنل لهأاتيو

ججدŸا نامÒج ناضس ةينازيÃ ةنراقم ةعضضاوتŸا اتن’اتأا تايناكمإا نم مغرلا ىلع
‘ قاّبضسلاو بعلŸا ىلع xٍدن نم Ìكأا ناك ›اط-يإ’ا ق-ير-ف-لا نأا ’إا ،مو-ج-ن-لا را-ب-ك-ب
‘ ةعئار ةديدضستب ةركلا نكضسأا امدنع ششتيلاضشاب ويرا-م ي-تاور-ك-لا Èع ل-ي-ج-ضست-لا

كضسا“و ه◊اضصل ةارابŸا نم لوأ’ا طوضشلا اتن’ا-تأا م-ضسح .شسا-فا-ن رو-ل-ي-ك كا-ب-ضش
.ةارابŸا رمع نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ةياغ ¤إا ةجيتنلا هذه ىلع ظافحلل
ءازج ةقطنم لخاد ةيضضرع ةرير“ دعب لداعتلا كردأا ةيضسنرفلا ةمضصاعلا قيرف نكل
¤إا اهر‡ يذلا رامين يليزاÈلا مجنلا ¤إا جنيتوم وبوضشت ÊوÒماكلا نم اتن’اتأا

.همضصخ كابضش زهيل شسوينيكرام هنطاوم
مضس◊ نامÒج ناضس يدانل لاÛا حضسف ‘ مهعجارتو اتن’اتأا يبع’ قاهرإا مهاضس
نم ةثلاثلا ةقيقدلا ‘ جنيتوم وبوضشت عيقوت لمح فده قيرط نع كلذ ءاجو ،رومأ’ا
.عئاضضلا لدب بضستÙا تقولا
ناك Úح ،نيدقع نم Ìكأ’ ترمتضسا يتلا نامÒج ناضس شسيراب ةدقع تّلُح اذكهو
لبق رودلا غلب نأا ذنم ،61ـلا رود وأا ةينامثلا رود نم ةيبوروأ’ا ةقباضسŸا عدوي امئاد
.5991 ماع هخيرات ‘ ةرم لوأ’ يئاهنلا

ىلغأ’ا ةيدنأ’ا ةمئاق ىلع فّنضصŸا يضسيرابلا يدان-لا ع-ف-ن-ت ⁄ ةÎف-لا هذ-ه ة-ل-ي-ط
.موجنلا ءارضش ‘ اهرمثتضسا يتلا ةمخضضلا لاومأ’ا ،اvيبوروأا

عئارلا ءادأ’اف ،ادج ةÒبك ةيماردلا ةراضسÿا هذهب اتن’اتأا ةمدضص تناك لباقŸا ‘
موجه ّدضص ‘ ةرŸا هذه هل عفضشي ⁄ ايبوروأاو ايلfi ›اطيإ’ا قيرفلا همدق يذلا

لاطبأ’ا مضسوم ةأاجافم ناك ثيح ةديرفلا اتن’اتأا ةلحر كلذب تهتناف ،نامÒج ناضس
ذإا ادج ةبعضص نامÒج شسيراب ةمهم تحبضصأا ،زوفلا اذه دعبو هتهج نم .عزانم نود
يئاهنلا فضصن ‘ ÊاŸأ’ا جيزبي’  مامأا ديدج xد– هرظتني

ابوروا لاطبأا ةطبار

fiرابكلا عارصص ‘ راوع ةهجاوم ‘ زر
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ليئارسسإا تقفاو ،تارامإلا رظن ‘و ^
مسض فاقيإا““ ىلع قافتلا اذه لباقم
بتكو .““ةينيطسسلفلا يسضارألل ليئارسسإا
لآا دياز نب دمfi خيسشلا يبظوبأا دهع ›و
›اسصتا ‘““ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ نايهن
دلانود يكيرمألا سسيئرلا عم مويلا يفتاهلا
Úماينب يليئارسسإلا ءارزولا سسيئرو بمارت
مسض فاقيإا ىلع قافتلا ” ،وهايناتن
.““ةينيطسسلفلا يسضارألل ليئارسسإا
مسض نإا لاقو .كلذ دكؤوي ⁄ وهايناتن نأا لإا
““لجؤوم““ ةلتÙا ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأا
ادكؤوم ،““هنع لختت ⁄““ ليئارسسإا نكل
.““مسضلا ققحأاسسو ملسسلا تبلج““
‘ يكيرمألا Òفسسلا لاق ،هتهج نم
فلتfl““ نإا نامديرف ديفيد ليئارسسإا
فقوت“ .ةغيسصلا ةقدب تراتخا فارطألا
.““ايئاهن رمألا داعبتسسا سسيلو ،“تّقوم
ريزو لاقو .قافتلاب اسسنرف تبحرو
نإا نايردول فيإا ناج يسسنرفلا ةيجراÿا
بناج نم راطإلا اذه ‘ ذخّتŸا رارقلا““
ةيباجيإا ةوطخ وه ةيليئارسسإلا تاطلسسلا
.““يئاهن ءارجإا ¤إا لّوحتت نأا بجي
،هسضفري ⁄و قافتلاب ندرألا بحري ⁄و
اÃ اطبترم نوكيسس““ هلبقتسسم نأا اÈتعم
قيق–““ لجأا نم ““ليئارسسإا هب موقتسس
.““للتحلا ءاهنإا““ Èع ““لداعلا ملسسلا
نÁأا Êدرألا ةيجراÿا ريزو ىأارو
سضارأا مسض ديمŒ رارق““ نأا يدفسصلا
نأا بجي قافتلا هنمسضت يذلا ةينيطسسلف
اهتاءارجإا لك فقوب ليئارسسإا هعبتت
.““ملسسلا سصرف سضوقت يتلا ةيعرسشللا
ةينيطسسلفلا ةطلسسلا تفسصو ،هللا مار ‘و
هنأاب قافتلا سسابع دومfi اهسسأاري يتلا
ةعما÷ ئراط عامتجا ¤إا تعدو ““ةنايخ““
مسساب قطانلا لاقو.ةيبرعلا لودلا
‘ ةنيدر وبأا ليبن ةينيطسسلفلا ةسسائرلا
ّنإا يمسسرلا نويزفلتلا ةسشاسش Èع هلت نايب
،““ملسسلل ةيبرعلا ةردابŸا فسسن““ قافتلا
تارارقو ىسصقألاو سسدقلل ةنايخ““ لكسشيو
ةيعرسشلاو ةيملسسإلاو ةيبرعلا ممقلا
بعسشلا ىلع اناودعو ةيلودلا
.““ينيطسسلفلا
تلاقو .قافتلا سسامح ةكرح تسضفر امك
هنإا مسساق مزاح اهمسساب قطانلا ناسسل ىلع
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا مدخي لو نادم““
بعسشلا قوق◊ رّكنتلل ارارمتسسا Èتعيو
ةفيحسص تفسشك ،اهتهج نم.““ينيطسسلفلا
ءارزولا سسيئر نم ةبرقŸا ““مويلا ليئارسسإا““
راز وهاينتن Úماينب نإا يليئارسسإلا
ىرجأاو ،لقألا ىلع Úترم ارسس تارامإلا

fiا عم تاثداŸلوؤوسسÚ يتارامإلاÚ تماد
ةغايسصل تلاسصتلا نمسض ،ةدع تاعاسس
وهاينتن قفار دقو.تاقلعلا عيبطت قافتا
،امهنع نلعي ⁄ Úتللا Úترايزلا Úتاه ‘
نب Òئم يموقلا نمألا سسل‹ ُسسيئر
.ةفيحسصلا تركذ ام بسسحب ،تابسش
عيبطت نع نلعإلا نأا ةفيحسصلا تركذو
ءانبل ةديدع تاوطخ هتقبسس تاقلعلا
سسيئر سسمأا ركسش دق وهاينتن ناكو.ةقثلا
‘ مهŸا هرود ىلع Úهوك يسسوي داسسوŸا

نمو.يخيراتلا زا‚إلا هامسس ام قيق–
نأا ةيليئارسسإلا21 ةانقلا تدافأا اهتهج
عوبسسألا هجوتيسس اعيفر ايليئارسسإا ادفو
عيبطت قافتا راطإا ‘ تارامإلا ¤إا لبقŸا
.اهعم تاقلعلا
⁄ Òبك يليئارسسإا لوؤوسسم نع تلقنو
رابك Úلوؤوسسم يقتليسس دفولا نأا ،همسست
عيقوتل Òسضحتلل ةيتارامإلا ةموك◊اب
نوسضغ ‘ عقوتŸا تاقلعلا عيبطت قافتا
ةفيحسص تركذ اهتهج نم.عيباسسأا ةدع
سسيئر نأا ةيليئارسسإلا تونورحأا توعيدي
¤إا ابيرق هجوتيسس .Úهوك يسسوي داسسوŸا

قافتا ليسصافت ‘ ثحابتلل تارامإلا
.بيبأا لتو يبظ وبأا Úب ملسسلا
هسسأاري يذلا دفولا نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
عيبطتلا قافتا ليسصافت ثحبيسس Úهوك
نم ديزم نود ،هنم ينمألا قسشلا ةسصاخو
.ليسصافتلا

ةيلاتلا ةلودلا
يليئارسسإا ردسصم لاق كلذ نوسضغ ‘
نيرحبلا نإا ةيمسسرلا ةرسشع ةيدا◊ا ةانقلل
عيبطت نلعإا ‘ ةيلاتلا ةلودلا نوكتسس
نأا ¤إا اÒسشم ليئارسسإا عم اهتاقلع
دق بيبأا لتو ةمانŸا تيب تاثداÙا
.ةمدقتم لحارم ¤إا تلسصو
عيبطتلا قافتاب تبحر دق نيرحبلا تناكو
هتفسصوو ليئارسسإاو تارامإلا Úب
ةينيرحبلا ءابنألا ةلاكو تلاقو .يخيراتلاب
ةيسسامولبدلا دوه÷اب ديسشت ةكلمŸا نإا
امك.تارامإلا ةلود اهتلذب يتلا ةسصلıا
اهنإا تلاقو ،ةيخيراتلاب ةوطÿا تفسصو
‘ ملسسلاو رارقتسسلا زيزعت ‘ مهسستسس
دوه÷اب هتاذ تقولاب ةديسشم ،ةقطنŸا
¤إا لسصوتلل ةدحتŸا تايلولا اهتلذب يتلا
بمارت نلعإا باقعأا ‘و.قافتلا اذه
هتموكح نأا وهاينتن دكأا ،قافتلا نع
انايب ّنأا مغر ،ّمسضلا ططخÃ ةكسسمتم
ةدحتŸا تايلولا نع ردسص اكÎسشم
بيبأا لت نأا ¤إا راسشأا ،تارامإلاو ليئارسسإاو
.ةينيطسسلف سضارأا مسض ةطخ نع فقوتتسس
بيبأا لت Úب عيبطتلا قافتا نلعإا يتأايو
نم ةليوط ةلسسلسسل اجيوتت ،يبظ وبأاو
لدابتو لسصاوتلاو قيسسنتلاو نواعتلا
قافتلا لبوقو.نيدلبلا Úب تارايزلا
ةدايقلا نم عسساو ينيطسسلف ديدنتب
داه÷او سسامحو حتف لثم ،ةزراب لئاسصفو
ةدايقلا هتÈتعا Úح ‘ ،يملسسإلا
سسدقلل تارامإلا نم ةنايخ ،ةينيطسسلفلا
.ةينيطسسلفلا ةيسضقلاو ىسصقألاو

قافتا ىلع ةيلودلا لعفلا دودر
بيحرت Úب ليئارسسإا عم عيبطتلا

ةنادإاو
نوؤوسشلل يتارامإلا ةلودلا ريزو Èتعا
دودر نأا ،ةعم÷ا ،سشاقرق رونأا ةيجراÿا
قافتا ىلع ⁄اعلا مسصاوع مهأا نم لعفلا
.““ةعجسشم““ ليئارسسإا عم تارامإلا
جلاع““ قافتلا نإا ةديرغت ‘ سشاقرق لاقو
مسض رطخ مسصاوعلا هذه ريدقت ‘
لح سصرف ىلع ةينيطسسلفلا يسضارألا
ةيŸاعلا لعفلا دودر تنيابتو.““Úتلودلا
تاقلعلا عيبطتل قافتلا ىلع
،ليئارسسإاو تارامإلا Úب ةيسسامولبدلا
دلانود يكيرمألا سسيئرلا بعل يذلا
.هيف ةطاسسولا رود بمارت
ىلع اهرسشن تاديرغت ‘ سشاقرق Èتعاو
نب دمfi رارق““ نأا ،““Îيوت““ عقوÃ هباسسح
‘ نحن ةيعقاو نع Èعي عاجسشلا دياز
ذخأا هيف حجانلا رارقلا .اهل ةجا◊ا سسمأا
امنيب““ :عباتو.““قق– ام اذهو ءاطعو
يليئارسسإا ينيطسسلف ملسسلا رارق ىقبي
نب دمfi خيسشلا ةردابم تحاتأا ،زايتماب
مسض حبسش داعبإا Èع ،ةئير÷ا دياز
تقولا نم ديزŸا ،ةينيطسسلفلا يسضارألا
ريوطتو ،Úتلودلا لح Èع ملسسلا سصرفل
ىحنم .كلذ لباقم ةيعيبطلا تاقلعلا
ةيفافسش لكب تارامإلا هحرطت يعقاو
:نأا سشاقرق ىأارو.““تاديازŸا نع اديعب
مظنم لوادت لfi ناك تارامإلا رارق““
انتسسايسس ‘ رارقلا عنسص ةيلآا نمسض طسشنو
دياز نب دمfi خيسشلا ةداعكو ،ةيجراÿا
نمسض رارقلا داقو بناو÷ا ةفاك ىلع علطا
ةيعقاولا Úب عمŒ ةيجيتاÎسسا ةيؤور
.لبقتسسملل ءيرج فارسشتسساو ةيسسايسسلا
.““يئانثتسسا دئاق نم عاجسش رارق
يسسامولبدلا زا‚إلا اذه““ نأا نايبلا دكأاو

،““طسسوألا قرسشلا ةقطنم ‘ ملسسلا ززعي
ايبرع ةيباجيإا لعف دودرب قافتلا لبوقو
دبع يرسصŸا سسيئرلا أانه ثيح ،ايلودو
خيسشلا يبظوبأا دهع ›و يسسيسسلا حاتفلا

fiةيخيراتلا ملسسلا ةوطخب دياز نب دم.
نامع““ نأا ةيندرألا ةيجراÿا تدكأا امك
قيق– ‘ مهسسي يقيقح دهج يأا معدت
.““لماسشلاو لداعلا ملسسلا
ةديسشم ،تارامإلا نيرحبلا تأانهو
يسضارألا مسض فقوي قافتا ¤إا لسصوتلاب
ماعلا Úمألا بحر ،ايلودو.ةينيطسسلفلا
سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·ألل
ةداقلل ةسصرف هÈتعاو قافتلاب
ةداعإل Úيليئارسسإلاو Úينيطسسلفلا
اهنأاسش نم ةفداه تاسضوافم ‘ طارخنلا

عم ىسشامتي اÚ، Ãتلودلا لح قيق–
ةلسصلا تاذ ةدحتŸا ·ألا تارارق
امك.ةيئانثلا تايقافتلاو ›ودلا نوناقلاو
سسيروب ÊاطيÈلا ءارزولا سسيئر بحر
داسشأاو ،ةيثلثلا ةردابŸاب نوسسنوج
مسضل ليئارسسإا ططخ فقو ىلع قافتلاب
كلذ فسصوو ،ةيبرغلا ةفسضلاب يسضارألا
قرسش هاŒاب قيرطلا ىلع ةوطخ هنأاب
حسشرŸا فسصوو .املسس Ìكأا طسسوأا
نوج ةيكيرمألا ةسسائرلل يطارقÁدلا
لمعو ةيخيرات ةوطخ هنأاب قافتلا ندياب
.عاجسش
اميف ،قافتلاب اهبيحرت اسسمنلا تدبأا امك
‘ ةيجراÿا نوؤوسشلا ةن÷ سسيئر داسشأا
هنأاب هايإا افسصاو ،قافتلاب ÊاŸألا ناÈŸلا
.تامزألا اهتقزم ةقطنم ‘ يباجيإا روطت
ةيسضقلا باحسصأا Úينيطسسلفلا نكل
يبرعلا عارسصلا بل Èتعت يتلا ةيسساسسألا
هوبجسشو قافتلا اذه اوناد ،يليئارسسإلا
بعسشلا تلاسضن رهظ ‘ ةنعط هوÈتعاو
هتÈتعاو ناريإا هتناد امك.ينيطسسلفلا

هفسصو ايكرت.““ةيجيتاÎسسا ةقامح““ در‹
ل◊ دهÁ““ :درت تارامإلاو ،““ةنايÿا““ ـب
ةيجراÿا ةرازو تدقتنا““Úتلودلا
Úب تاقلعلا عيبطت قافتا ،ةيكÎلا
‘ ةرازولا تلاقو.ليئارسسإاو تارامإلا
ةيسضقلل ““ةنايخ““ قافتلا نإا نايب
كÎسشم نايب ‘ ءاجو.““ةينيطسسلفلا
نأا ،سسيمÿا ءاسسم ثلثلا لودلا نع ردسص
سسيئرو بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا
›وو ،وهاينتن Úماينب يليئارسسإلا ءارزولا
لآا دياز نب دمfi خيسشلا يبظوبأا دهع
عيبطتلا ىلع اوقفتاو مويلا اوثد–““ نايهن
ةلودو ليئارسسإا Úب تاقلعلل لماكلا
.““تارامإلا

Úب قافتلا عيقوت : بمارت
تيبلا ‘ تارامإلاو ليئارسسإا

عيباسسأا ةثÓث دعب سضيبلا
نأا ،بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا نلعأا
ليئارسسإا Úب تاقلعلا عيبطت قافتا
سضيبألا تيبلا ‘ هعيقوت متيسس تارامإلاو
¤إا ركسشلا هجو و.عيباسسأا ةثلث نوسضغ ‘

دياز نب دمfi خيسشلاو وهاينتن نم لك
امهتيؤور ىلع Úعئارلا Úسصخسشلا““
بحÒسس هنأا لاقو.““ةيدايقلا امهايازمو
عيقوتلل سضيبألا تيبلا ‘ ادج ابيرق
ثدحيسس حجرألا ىلع .قافتلا ىلع ايمسسر
.ةلبقŸا ةثلثلا عيباسسألا نوسضغ ‘ اذه
.““نطنسشاو ¤إا نايتأايسس
قافتلا بجوÃ هنأا ،فاسضاو
““رظنلا فرسص““ ” يتارامإلا-يليئارسسإلا
نم ءازجأا مسضل ةيÈعلا ةلودلا ةطخ نع
‘ يكيرمألا Òفسسلا نكل ،ةيبرغلا ةفسضلا
نإا   لاقو لخدت  نامديرف ديفيد ليئارسسإا
هنع رظنلا فرسصي ⁄““ مسضلا عورسشم
عيباسسألا نأا بمارت نلعأا امك.““ايئاهن
تايقافتا نم ديزم ماربإا دهسشت دق ةلبقŸا
ةÒثم ىرخأا ءايسشأا انيدل““ لاقو.ملسسلا
يهو ،ىرخأا لود عم يرŒ مامتهلل
فاسضأاو.““ملسس تاقافتاب اسضيأا ةطبترم
ةمهŸا رابخألا نم Òثكلا كانه نوكتسس““
مكنأا نم دكأاتم انأا .ةلبقŸا عيباسسألا ‘
راسشتسسم ناكو.““ادج نيرهبنم نوكتسس
تقو ‘ لاق Ôسشوك ديراج هرهسصو بمارت
اÒبك لامتحا““ كانه نإا ،سسيمÿا قباسس
ىرخأا ةيبرع ةلودو ليئارسسإا نلعت نأا ““ادج
رهسشألا للخ امهنيب تاقلعلا عيبطت
.ةلبقŸا ةثلثلا

ةيبرعلا ةغللاب ةيقافتلا سصن
ةلودو ةدحتŸا تايلولل كÎسشم نايب
ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو ليئارسسإا
ءارزولا سسيئرو ، بمارت دلانود سسيئرلا
خيسشلاو ، وهاينتن Úماينب يليئارسسإلا

fiبئانو يبظ وبأا دهع ›و ، دياز نب دم
ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ىلعألا دئاقلا
عيبطتلا ىلع قفاوو مويلا ثد– ةدحتŸا
تارامإلاو ليئارسسإا Úب تاقلعلل لماكلا
قاÎخلا اذه لمعيسس .ةدحتŸا ةيبرعلا
ملسسلا زيزعت ىلع يخيراتلا يسسامولبدلا
ةداهسش وهو طسسوألا قرسشلا ةقطنم ‘
ةداقلا ةيؤورو ةئير÷ا ةيسسامولبدلا ىلع
ةيبرعلا تارامإلا ةعاجسشو ةثلثلا
نم ديدج راسسم مسسرل ليئارسسإاو ةدحتŸا
‘ ةميظعلا تاناكمإلا قلطإا هنأاسش
ديدعلا ةثلثلا نادلبلا هجاوت . ةقطنŸا
لكسشب ديفتسستسسو ةكÎسشŸا تايدحتلا نم
.مويلا يخيراتلا زا‚إلا نم لدابتم
تارامإلاو ليئارسسإا نم دوفو عمتجتسس
ةلبقŸا عيباسسألا ‘ ةدحتŸا ةيبرعلا
، رامثتسسلاب قلعتت ةيئانث تايقافتا عيقوتل
، نمألاو ، ةرسشابŸا تلحرلاو ، ةحايسسلاو
، ةقاطلاو ، ايجولونكتلاو ، تلاسصتلاو
، ةئيبلاو ، ةفاقثلاو ، ةيحسصلا ةياعرلاو
ىرخأا تلا‹و ، ةلدابتم تارافسس ءاسشنإاو
حتف يدؤويسس .ةلدابتŸا ةعفنŸا تاذ
Ìكأا نم Úنثا Úب ةرسشابŸا تاقلعلا
طسسوألا قرسشلا ‘ ةيكيمانيد تاعمتÛا
Òيغت ¤إا ةمدقتŸا تاداسصتقلاو
ومنلا زيف– للخ نم ةقطنŸا

يجولونكتلا راكتبلا زيزعتو ، يداسصتقلا
ةجيتن .سسانلا Úب قثوأا تاقلع ةماقإاو ،
ىلع ًءانبو يسسامولبدلا قاÎخلا اذهل
ةلود نم معدبو بمارت سسيئرلا بلط
قلعتسس ، ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا
قطانŸا ىلع ةدايسسلا نلعإا ليئارسسإا
زكÎسسو ملسسلل سسيئرلا ةيؤور ‘ ةددÙا
عم تاقلعلا عيسسوت ىلع نآلا اهدوهج
يبرعلا ⁄اعلا ‘ ىرخألا لودلا
ةدحتŸا تايلولا نإا .يملسسإلاو
ىلع ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلاو ليئارسسإاو
تاقاÎخا ثودح ةيناكمإا نم ةقث
، ىرخألا لودلا عم ةيفاسضإا ةيسسامولبد
موقتسس .فدهلا اذه قيقحتل اًعم لمعتسسو
ليئارسسإاو ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا ةلود
اميف نواعتلا عيرسستو عيسسوتب روفلا ىلع
.انوروك سسوÒفل حاقل ريوطتو جلعب قلعتي
‘ دوه÷ا هذه دعاسستسس ، اًعم لمعلاب
ÚيحيسسŸاو دوهيلاو ÚملسسŸا ةايح ذاقنإا
عيبطت نإا .ةقطنŸا ءاحنأا عيمج ‘
ةيملسسلا ةيسسامولبدلاو تاقلعلا
اكيرمأا ءاكرسش Ìكأا نم Úنثا ناعمجيسس
مسضنتسس .ةردقو ةيقوثوم Úيميلقإلا
¤إا ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلاو ليئارسسإا
ةدنجأا قلطإل ةدحتŸا تايلولا
عيسسوتل طسسوألا قرسشلل ةيجيتاÎسسا
.ينمألاو يراجتلاو يسسامولبدلا نواعتلا
كÎسشت ، ةدحتŸا تايلولا بناج ¤إا
‘ ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلاو ليئارسسإا
تاديدهتلاب قلعتي اميف ةلثا‡ ةرظن
مازتللا نع ًلسضف ، ةقطنŸا ‘ سصرفلاو
للخ نم رارقتسسلا زيزعتب كÎسشŸا
لماكتلا ةدايزو ةيسسامولبدلا ةكراسشŸا
.قيثولا ينمألا قيسسنتلاو يداسصتقلا
لسضفأا ةايح ¤إا يدؤوتسس مويلا ةيقافتا
ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا بوعسشل
تايلولا ركذتسست.ةقطنŸاو ليئارسسإاو
ةلود روهظ نانتماب ليئارسسإاو ةدحتŸا
لفح ‘ ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا
82 ‘ ميقأا يذلا سضيبألا تيبلا لابقتسسا
بمارت سسيئرلا مدق ثيح ،0202 رياني
امهريدقت نع نابرعتو ، ملسسلل هتيؤور
ةيبرعلا تارامإلل ةمعادلا تانايبلل
امهدوهج نافرطلا لسصاويسسو .ةدحتŸا
لداع لح ¤إا لسصوتلل ددسصلا اذه ‘
يليئارسسإلا عارسصلل مئادو لماسشو
ةيؤور ‘ حسضوم وه امك .ينيطسسلفلا
نيذلا ÚملسسŸا عيم÷ نكÁ ، ملسسلا
ىسصقألا دجسسŸا ةرايز ملسسب نوتأاي
نكامألا لظت نأا بجيو ، هيف ةلسصلاو
ةحوتفم سسدقلا ‘ ىرخألا ةسسدقŸا
.نايدألا عيمج نم ŸÚاسسŸا Úلسصملل
دهعلا ›وو وهاينتن ءارزولا سسيئر برعي
نع نايهن لآا دياز نب دمfi خيسشلا
هينافتل بمارت سسيئرلل قيمعلا امهريدقت
جهنلاو ةقطنŸا ‘ ملسسلا لجأا نم
قيقحتل هعبتا يذلا ديرفلاو يتامغاÈلا
.كلذ

ت’اكو ^

سضيبألا تيبلا ‘  عيباسسأا ةثÓث دعب هعيقوت متيسس  :بمارت

ةنايخ بيبأا لتو يبظوبأا Úب قافت’ا :ةينيطسسلفلا ةطلسسلا
ةيبرغلا ةفسضلا يسضارا مسض ةيسضق لوح رظنلا تاهجو ‘ فÓتخا ^

،نطنسشاو يف يكيرمألا سسيئرلا بسسح عيباسسأا ةثÓث وحن لÓخ امهنيب تاقÓعلا عيبطت ىلإا فدهي يخيرات قافتا عيقوتل ليئارسسإاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا هجتت امنيب
.نيتفلتخم ةينيطسسلف سضارأا مسضل يليئارسسإلا عورسشملا لوح امهاتءارق ودبت ،ةيربعلا ةلودلا ءاسشنإا ذنم راسسملا اذه عبتت ةيبرع ةمسصاع ثلاث كلذب يبظوبأا حبسصتل



أوعي-ط-ت-سسي ⁄ Úفا-ط-سصŸأ نأ ود-ب-ي ^
حاتتف’أ ىتح راظت-ن’أو م-ه-سسف-نأأ كلا“

طسسو مويلأ را-ه-ن  ئ-طأو-سشل-ل ي-م-سسر-لأ
يذلأ يحسص لوكوتوربو ةياقولأ تأءأرجإأ
هما“أ لجأأ نم ةدهاج تاطلسسلأ ل-م-ع-ت
نم لي-ل-ق-ت-لأو دأر-فأ’أ ة-مÓ-سس نا-م-سضل
راسشتنأ ‘ لأزي’ يذلأ انوروك ءابو راسشتنأ

ةن÷ تاي-ئا-سصحأ ر-خآأ Òسشت ذإأ ر-م-ت-سسم
ليجسست ¤أ انوروك ضسوÒف ةعباتمو دسصر
غلبيل ةافو ت’اح8 و ةديدج ةباسصإأ884
781.73 ةدكؤوŸأ ت’ا◊أ ›ا-م-جإأ كلذ-ب

ددع غلب امك .ةديدج ةلاح884 اهنيب نم
اسضيرم44 لأزي’و ،ةلاح1431 تايفولأ
.ةزكرŸأ ةيانعلاب ايلاح نودجوي
ع---ن“ ⁄ ةÒطÿأ ما---قرأ’أ هذ---ه ل----ك

ة-ي-غ-ب ئ-طأو-سشلأ دا-ي-ترأ ن-م Úير-ئأز-ج
‘ ةحابسسلاب عا-ت-م-ت-سس’أو ما-م-ج-ت-سس’أ

،ة-ق-ل-غ-م  ا-ه-نأأ ضضور-فŸأ ن-م ئ-طأو-سش
مهعفد مهيلع لاط يذلأ يحسصلأ رج◊اف
تأءأر-جإ’أو تا-طا-ي-ت-ح’أ ل--ك بر--سضل

ىلع هتظ-حÓ-م ” ا-مو ،ط-ئا◊أ ضضر-ع
ÚفاطسصŸأ دفأوت  ديأزت وه عقأولأ ضضرأأ

ىحسضأ’أ ديع دعب ةرسشابم ئطأوسشلأ ىلع
ه-ي-ف ر-سض– يذ--لأ تقو--لأ ‘ كرا--بŸأ
لوكوتوربو ي-م-سسر حا-ت-ت-ف’ تا-ط-ل-سسلأ

.ئطأوسشلأ لوخدل ضصاخ يحسص
نم أومئسس مهنأأ ىلع نوفاطسصŸأ عمجيو
يحسصلأ رج◊أ ببسسب  تيبلأ ‘ ثوكŸأ
اهنم ةيسسف-ن تا-ع-ب-ت ن-م ه-ن-ع ر‚أ ا-مو
ىلع دز  ةلزعلأو بائتك’أو قلقلاب روعسشلأ
اهسضرف يتلأ ةيداسصتق’أ تافلıأ كلذ

لخدلأ يوذ ىلع ةسصا-خ ا-نورو-ك ضسوÒف
ةايح نوسشيعي أوح-ب-سصأأ  ن-يذ-لأ دودÙأ

ئطاسش ¤أ ءوجللأ امو ، ل-ع-ف-لا-ب ة-ب-ع-سص
Úتور-لأ ر-سسك-ل ضسف--ن--ت--م ’إأ ر--ح--ب--لأ
دعب هيفÎلأ نم لي-ل-ق-لأ ى-ل-ع لو-سص◊أو
.ةيعامتج’أ ةلزعلأ نم روهسش
ىلع ÚفاطسصŸأ لاب-قأ ن-م دأز ا-م ن-مو
را-ظ-ت-نأ مد-عو ما-يأ’أ هذ--ه ئ--طأو--سشلأ
ةرأر◊أ ةجرد وه اهل يمسسر-لأ حا-ت-ت-ف’أ
دقف توأأ رهسش لÓخ اه-جوأأ تغ-ل-ب ي-ت-لأ

برهم نم مهل  ضسيلو قاطي’ ‘ و÷أ راسص
نم فيفختلل ئطأوسشلأ ¤أ ءوجللأ ىوسس
.ر◊أ ةدسش
نع ينيرسشعلأ باسشلأ ميسسن ة-با-جأ ل-ع-لو
هنأاب لاق ذأ ،هنأرقأأ نع بونت هل انلأؤوسس
نم دحأو ‘ عوبسسأ’أ ‘ تأرم ةدع حبسسي
و-ه ة-م-سصا-ع-لا-ب ة-ير-خ-سصلأ ئ-طأو-سشلأ
وأأ هيفÎلل ناكم نم ه-ل ضسي-ل-ف هءا-قد-سصأأ
ىوسس ةديدسشلأ ةرأر◊أ لظ ‘ مامجتسس’أ
نع ةلفغ ‘ للسستن نحن““ ،لوقي امك رحبلأ

‘ ا--ت--قو ي--سضق--نو ن--مأ’أ لا--جر Úعأأ
‘ ءاقبلأ بعسصلأ نم““  افيسضم ““ةحابسسلأ
يتلأ ةرأر◊أ هذه عم  عوبسسأ’أ لأوط ي◊أ

.““ قاطت ’
تأر-يذ– ل--سصأو--ت--ت ءا--ن--ثأ’أ هذ--ه ‘

مدعو  طÓتخ’أ ة-ب-غ-م ن-م  Úلوؤو-سسŸأ
نأ نكÁ يتلأ  ةياقولأ تأءأرجإأ مأÎحأ
يسصوي ذأ ،ةيقيقح ةيحسص ةثراك ¤أ يدؤوت
د-عا-ب-ت-لأ ةرور-سضب ا--م--ئأد نو--سصتıأ
عانقلأ ءأدترأو ÚفاطسصŸأ Úب يدسس÷أ
يد-يأÓ-ل رر--ك--تŸأ ل--سسغ--لأو  ي--قأو--لأ
تأزا-ف-ق-لأو ة-ع-ن-قأ’أ ن-م ضصل--خ--ت--لأو
يمر نكا-مأأ ‘ ة-ل-م-ع-ت-سسŸأ ل-يدا-نŸأو
.ضسوÒفلأ راسشتنأ ن-م د-ح-ل-ل ة-ما-م-ق-لأ

طبتري ع-سضو-لأ ‘ م-ك-ح-ت-لأ نأأ ن-يÒسشم
ىد-مو Úن-طأوŸأ ي--عو ىدÃ ا--سسا--سسأأ
مهمأÎحأو .ةيئاقولأ Òبأدتلاب مهمأز-ت-لأ

¤أ ةيدسس÷أ ةفاسسŸأو ةفاظن-لأ د-عأو-ق
يحسصلأ رج◊أ دعأوقل مهلاث-ت-مأ بنا-ج
.يقأولأ عانقلل يمأزلإ’أ ءأدتر’أو

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ52ـل قفوŸا م0202توأا51  تبشسلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟ ةعانŸا زاهج للشش انوروك ضسوÒف ببشسي فيك
^Ÿأذا Áف ن-م ضسا-ن-لأ ضضع-ب ضضرÒرخآ’أ ضضع-ب-لأو ، ا-نورو-ك ضسو ’
Áح يذ-لأ لأؤو-سسلأ و-ه ،ضضرÒ ا-هأر-جأأ ة-سسأرد تف-سشك نآ’أ ،ءا-م-ل-ع-لأ

ودبي ةيعانم تأوفهو تافأرحنأ نع ،بطلل دروفناتسس ةعماج ‘ نوثحاب
ضسوÒف ـل ةفيفÿأ ت’ا◊أو ةديدسشلأ ت’ا◊أ Úب قرفلأ حسضوت اهنأأ
.انوروك
سصخ-سش67 ىدل ةيعانŸأ ةباجتسس’أ ليلحت-ب نو-ث-حا-ب-لأ ما-ق ـب اًباسصم ا-ً
يتلأ تائيز÷أ نم ةززعم تايوتسسم أودجوو  ،اًميلسس اًسصخسش96 وانوروك
تبث دق ،ةÒطخ ضضأرمأاب ÚباسصŸأ انوروك ىسضرم ءامد ‘ باهتل’أ ززعت
ىرخأأ ضضأرمأأ ‘ ةئرلأ باهتلاب ةطبترم اهوددح يتلأ تائيز÷أ نم3 نأأ
تائيز÷أ هذه لث“  نأأ نكÁو.انوروك ىودع ‘ اًقباسس رهظت ⁄ نكلو
Èتخيو ،““انوروك ةحفاكم ‘ ةبأذج ةيجÓع اًفأدهأأ اهتÓبقتسسمو ةثÓثلأ
ـل ةينأوي◊أ جذامنلأ ‘ تائيز÷أ هذه بج◊ ةيجÓعلأ تاناكمإ’أ نآ’أ
.انوروك
ضضم◊أ لثم ، يÒتكبلأ ماط◊أ نم ةعفترم تايوتسسم اًسضيأأ ءاملعلأ دجو
ÚباسصŸأ91- ديفوك ىسضرم مد ‘ ، ةيلÿأ رأدج دأومو يÒتكبلأ يوونلأ
دأوŸأ تدأزو  ضضيرŸأ ضضرم دأز ، ماط◊أ دأز املك و ،ةÒطخ ت’احب
هذه قسشت ةديدسشلأ ت’ا◊أ ‘و .همد ‘ ةرسشتنŸأ تاباهتلÓل ةببسسŸأ
ززعŸأ باهتل’أ ءدب ¤إأ يدؤوي ا‡ ، مدلأ ىر‹ ¤إأ اهقيرط تافلıأ
ـه.ك ^ .ةيومدلأ ةرودلأ Èع طاقنلأ عيمج ¤إأ لقتني يذلأ

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

ةحجان ةيحارج ةيلمع يف

غلك02 نزي Êاطرشس مرو لاشصئتشسا
Ãفيطشس ىفششتشس

مويلا هنÓعإا عمزŸا يمشسرلا حاتتف’ا راظتنا نود

لهاŒ ‘ ئطاوششلا نوزغي نوفاطشصŸا
 ضصاÿا يحشصلا لوكوتوÈلل مات

دعابتلاو ةمÓشسلا دعاوقل  مات لهاجت يف مايأا ذنم نيفاطشصملا نم اريبك ’ابقا ئطاوششلا فلتخم دهششت
ىلع تاطلشسلا هيف لمعت يذلا تقولا يف .انوروك سسوريف نم ةياقولاب ةقلعتملا تاءارجإ’او يدشسجلا

.مويلا نم ءادتبا اهلوخدب سصاخلا لوكوتوربلا طبشض

ةعاسس42 لأ لÓخ في-ط-سسب تير-جأأ ^
““ ة-ح-جا-ن““ ة-ي-حأر-ج ة-ي--ل--م--ع ةÒخأ’أ

غلك02 نزي مخسض Êاطرسس مرو لاسصئتسس’
نم ضسماÿأ د-ق-ع-لأ ‘ ةد-ي-سس م-حر ن-م
رمعلأ

بتك-م ة-سسي-ئر تح-سضوأأ ،نأا-سشلأ أذ-ه ‘
،يحسصلأ لكيهلأ تأذب لاسصت’أو مÓعإ’أ
ةي-ل-م-ع-لأ هذ-ه-ب ما-ق ه-نأأ ،رأو-سصو-ب ةÁر
ةدايقب يبط هبسشو يبط ق-ير-ف ة-ي-حأر÷أ
ضشأرك Ëرمو ضسانو-ل-ب ة-يزو-ف ةر-تا-كد-لأ
ضضأرمأأ ةح-ل-سصÃ كلذو Òخ-ل-ب ة-سسي-نأأو
لفطلأو مأ’أ ىفسشتسسÃ ديلو-ت-لأو ءا-سسن-لأ
.فيطسس برغ زابلاب

،لÓع-سش ن-يد-لأ Òخ ح-سضوأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م

مأ’أ ىفسشتسسÃ تايلمعلأ ةح-ل-سصم ضسي-ئر
يتلأ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ هذه نأأ ،لفطلأو
نم ¤وأ’أ دع-ت تا-عا-سس (3) ثÓ-ث تمأد
لفطلأو مأ’أ ىفسشتسسÃ ىرŒ يتلأ اهعون
و لسصأاتسسŸأ مرولأ نزو ثيح نم فيطسسب
ءا-سشغ-لأ نا-طر-سس ن-ع ةرا-ب-ع و-ه يذ--لأ
 .ثيبÿأ ÊوتيÈلأ
و ةحأرجلل تعسضخ يتلأ ةسضيرŸأ تناكو
تعسضخ دق ة-ن-سس45 رمعلأ نم ةغ-لا-ب-لأ
اهت‹رب متت نأأ لبق ةقبسسم ةيبط ضصوحفل
نأامط يذلأ لÓعسش ديسسلأ بسسح ةحأرجلل
و ةديج ةي-ح-سص ة-لا-ح ‘ ة-سضيرŸأ ““ نأا-ب
.““ءافسشلل لثامتت

م.ق ^

لابقتشسل0011 رشضخألا مقرلا
ةليم لازلز نم نيررشضتŸا تلاغششنا

ة-ل-يÃ ة-ي-ئ’و-لأ تا-ط-ل-سسلأ تسصسصخ ^
ت’اغسشنأ لابقتسس’0011 رسضخأ’أ مقرلأ
Úتز-ه--لأ ن--م ن--يرر--سضتŸأ Úن--طأوŸأ
ةعم÷أ مو-ي ا-ت-ل-ج-سس Úت-ل-لأ Úت-ي-سضرأ’أ
.““’امسش““ ةلامح ةيدلبب مرسصنŸأ
نأاب اهل نايب ‘ ةي’ولأ حلاسصم تحسضوأأو

فرسصت ت– ر-سضخأ’أ م-قر-لأ أذ-ه ع-سضو
تأءأر-جإ’أ را-طإأ ‘ جرد-ن--ي Úن--طأوŸأ
ةلجعتسسŸأ ت’اغسشنإ’اب لفكتلل ةذختŸأ
Úتز-ه--لأ ن--م ن--يرر--سضتŸأ نا--ك--سسل--ل
.ةي’ولأ اتسسم Úتللأ Úتيسضرأ’أ

م.ق ^

ثداح252 ‘ ةباشصإا313 و ةافو11
عوبشسأا لÓخ رورم

ن-مأ’أ ح-لا-سصم ة-ل--ي--سصح تف--سشك  ^
¤أ4 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ،ينطولأ

252 ل-ي--ج--سست ن--ع ،يرا÷أ توأأ01
ق-طا-نŸأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع رور-م ثدا-ح

اسصخسش11 ةا--فو ¤أ ىدأأ  ة--ير--سض◊أ
  .ةتوافتم حورجب نيرخآأ313 ةباسصإأو
،يسضاŸأ عوبسسأ’أ تايئاسصحإاب ةنراقمو

ثدأو-ح دد-ع ‘ عا-ف-ترأ ل-ي--ج--سست ”

ىحر÷أ دد-ع ‘ أذ-كو ة-ثÓ-ثـب رورŸأ
تا-ي-فو-لأ دد-ع ‘ عا-ف-ترأو Úسصخ-سشب
تأذ تايطعŸأ Òسشتو. ةد-حأو ة-لا-حـب
ثدأو◊أ هذ-ه با-ب-سسأأ نأأ  ¤أ ة-ل--سصلأ
ر-سصن-ع-لأ ¤إأ ¤وأ’أ ة-جرد-لا-ب دو--ع--ت
ةجيتن  ةئاŸاب79 قوفت ةبسسنب يرسشبلأ

 .رورŸأ نوناق مأÎحأ مدع
م.ق ^

ةلغتشسملا ريغ تاءاشضفلا ةئيهتل عيراششم
 تاباغلاو لابجلاب ئطاوششلا ضضيوعت نييلجيجلا ىلع ضضرفي انوروك

ىلع لجيج ناكسس91-ديفوك نم ةياقولل ةذختŸأ Òبأدتلأ تÈجأأ ^
ةقباسسلأ تأونسسلأ لÓخ اهيلإأ هجوتلأ أوداتعأ يتلأ ئطأوسشلأ ضضيوعت
و مهتقطنم ةعور و رحسس فاسشتكاب مهل حمسس ام ،مهسسفنأأ نع حيوÎلل
ةراسض بر““ ةلوقم قبطنتو .مهتي’وب ءأرذعلأ تاباغلأ و لاب÷أ ايأزم أذك
ناكسسلل اعفأد91-ديفوك ةحئاج تلكسش ذإأ لجيج ةي’و ىلع اما“ ““ةعفان
مهتهجو تناكف مهغأرف تاقوأأ ءاسضقل رخآأ ضسفنتم نع ثحبلل ÚيلÙأ
ةيلامجإ’أ ةحاسسŸأ نم ةئاŸاب08 ءاهز لث“ يتلأ لاب÷أو تاباغلأ وحن
.ةي’ولل
ةيروسصنم ةمايزب ةعيرسشلأو ةنأوعلأ ةنيد-م ›ا-عأا-ب ضشور-ق ة-با-غ Úب-ف
لوجع دأو يÒخ ةيدلبب ديعلب ينب ةباغو فورعم يديسسب ليوطوب ةباغو
نم تائŸأ ناسضتح’ اهيعأرذ ةعيبطلأ حت-ف-ت ،ة-ل-م-ي-ج-ب نأز-لأ ة-با-غو
نكي ⁄ مامجتسسأ نكامأأ فاسشتكأ ديعت وأأ فسشتكتل تءاج يتلأ تÓئاعلأ
لهأأ تايفيسص ىلع هئطأوسشب رحبلأ نميه نأأ دع-ب ل-ي-ل-ق-لأ ’إأ ا-ه-فر-ع-ي

ةباغب هترسسأأ ةيعم ناك ،ينيسسمخ لجر وهو ،ديسشر ديسسلأ فسشك .لجيج
هذه نوكت نأأ عقوتأأ نكأأ ⁄““ هنأأ ““لجيج برغ““ ةنأوعلأ ›اعأاب ضشورق
ةسصرفلأ › حتت ⁄و اهلامج نع أÒثك تعمسس دقف رحسسلأ أذهب ةباغلأ

¤إأ لمعلأ مايأأ ‘ ءاسسم لك لقنتلاب يفت-كأأ تن-ك د-ق-ف ا-هروزأ’ ا-ق-با-سس
ببسسب ماعلأ أذه ئطأوسشلأ قلغ نأأ ’إأ يتلئاع ةقفر ةنيدŸأ ئطأوسش
هذه ‘ هتدجو يذلأ ليدبلأ نع ثحبلل ينعفد انوروك ةحئاج راسشتنأ
دقل““ تأونسس6لأ ةبحاسص نانج هتنبأ تدافأأ و.““ينتره-بأأ ي-ت-لأ ة-با-غ-لأ
يقيقسش عم بعللأ نم يننكÁ ا‡ ةعسسأو يهف أÒثك ةباغلأ ينتبجعأأ
نم فاخن نأأ نود بح-ن ا-م-ك ير‚ و ة-سضي-م-غ-لأ أذ-ك و ةر-ك-لأ د-م-حأأ
نان÷ نامأ’أو ةحأرلل أذÓم رفوت ضشورق ةباغ تناك أذإأو .““تأرايسسلأ
ةعيرسشلأ ةباغ دجوت تأÎموليك دعب ىلعو هنإاف مهتÓ-ئا-ع-لو ا-ه-نأر-قأأو

Ãناكسسل ةيقيقح ةلبق تحب-سصأأ ي-ت-لأ34 مقر ينطولأ قير-ط-لأ ةأذا-ح
.ءأوسس دح ىلع ندبلأو لقعلأ حيرت اهرأوز و لجيج
و اهتنبأ ةيعÃ تءاج يتلأ ةينيتسسلأ ةزيزع ةديسسلأ لوقت ددسصلأ أذه ‘ و
اهيف ءيسش لكف ةباغلأ هذه ‘ يتحأر تدجو دق-ل““ ،ة-با-غ-ل-ل ا-هدا-ف-حأأ

اسضيأ نكÁو بسشÿأ نم ةعونسصم يسسأركلأو اهب ت’واطلأ ىتح ،يعيبط
رحبلأ ذبحأأ ’ انأاف ناكŸأ ينبجعي““ تفاسضأأو.““برق نع ةدرقلأ ةدهاسشم
عم روسصلأ نوطقتليو نوحرÁو نوبعلي د’وأ’اف يتحأر دجأأ انه أÒثك
حرفو هابتنأ بذŒ تاسضأرعتسسأ مدقي يذلأ هراغسص ةقفر وغاŸأ درق
راغسصلأ ةقفر ءأدغلأ ةبجو لوانتن مث احابسص يتأان““ تلسصأو و.““د’وأ’أ
ءابولأ انع هللأ عفري نأأ لمآاف رحبلأ نأاسشب امأأ ةنيدŸأ ءاسضوسض نع أديعب
.““هيف ركفنسس اهنيح ،’وأأ
،ةعيرسشلأ ةباغ ¤أ تأرسشعلاب تمدق يتلأ تÓ-ئا-ع-لأ ءأرآأ ف-ل-ت-خ-ت ’و
اهسضعب نع اهدعابتو بسشÿأ نم ةعونسصŸأ يسسأركلأو ت’واطلأ ةرفوف

جوأزي ايقيقح أدسصقم اهنم لعŒ و تÓئاعلأ ةيسصوسصخو ةيميمح ظف–
ةيعيبط ةحول ‘ ةباغلأ نم بير-ق-لأ ر-ح-ب-لأ ة-قرزو نا-كŸأ ةر-سضخ Úب

.ةردان
ةزاتل ةينطولأ ةÒظ◊أ ةريدم ناحودوب ايليل تحسضوأأ ،ةلسص يذ قايسس ‘
ايقيقح Óيدب نوكت نأأ لجي-ج تا-با-غ نا-ك-مإا-ب““ ه-نأا-جأأو-ل ح-ير-سصت ‘

7083 ةحاسسم ىلع عبÎت يتلأو اهدحول ةÒظ◊اف ،ةيئطاسشلأ ةحايسسلل
،ةدايز نب ىملسسو ةيروسصنم ةمايز و ةنأوعلأ تايدلب Úب دت“و راتكه

عبÎت يتلأ Óثم ضشورق ةباغ نأأ تفاسضأأو.““ةبÓخ ةيعيبط أزونك يو–
ةيقيقح ةلبق اهلعجي ام تÓهؤوŸأ نم اهل راتكه0011 ةحاسسم ىلع
ةيلامج اهلو ةزيمتم““ ةباغلأ نأاب ةفدرم نطولأ جراخ وأأ لخأد نم حايسسلل
ام قهاسشلأ عافتر’أ تأذ نأزلأو Úلفلأ راجسشأأ Úب نامواقي ’ رحسسو
ةدورب ةجردو ليلع ميسسنو فيثك لظ نم ةحأرلل بسسانم وج قلخب حمسسي

ىتحو ةي’ولأ قطانم فلتfl نم تÓئاعلأ بذجب كلذ لك حمسسي ةلدتعم
نم ءأوسس اهيلإأ لوسصولل ذفانم ةدع ةباغلل نأأ تحسضوأأو.““اهجراخ نم
ةيبايسسنأ قلخب حمسسي أذه و ةدايز نب ىملسس وأأ ةيروسصنم ةمايز وأأ ةنأوعلأ
.لقنتلأ ةكرح ‘ ةنورمو
ضشورق نع ةيمهأأ لقت ’ ىرخأأ نكامأأ نع اسضيأأ ةلوؤوسسŸأ تأذ تثد–و
ىلع تÓئاعلأ لوسضف اهرودب بذŒ يتلأ ةيرا÷أ نايدولأ ديدع كانهف
نوكت نأأ اهناكمإاب يتلأ اهÒغو نان÷ Úعو ةمسشنلأ دأو و ةزات دأو رأرغ
Úب عمŒ ةيعيبط ةحول نم هلكسشت اŸ ةيئطاسشلأ ةحايسسلل ايقيقح Óيدب
.قيرط امهنيب لسصفي نيذللأ رحبلأ و ةباغلأ

ةيباغ تأءاسضف ةئيهت ىلع ةي’ولا-ب تا-با-غ-لأ ة-ظ-فاfi ل-م-ع-ت Úح ‘
عقت يتلأ ““Òسسيك““ مامجتسسÓل ةيعي-ب-ط-لأ ة-با-غ-لأ رأر-غ ى-ل-ع ةد-يد-ج

دحأ’ زايتم’أ قيرط نع تح-ن-م ي-ت-لأ و ،ة-ي’و-ل-ل ي-بر-غ-لأ ل-خدŸا-ب
يسضقي تاباغلأ ةظفاfi هتدعأأ طورسش Îفد قفو ضصأوÿأ نيرمثتسسŸأ
ةعيبطلأ نم تأدعمو لئاسسوب أراتكه04 ىلع عبÎت يتلأ ةباغلأ ةئيهتب
.رج◊أو بسشÿأ نم اسساسسأأ ةنوكتŸأو
ديأزتŸأ لابقإ’أ ةظحÓم دعب““ هنإاف تاباغلل ةيئ’ولأ ةظفاÙأ قفوو
هذه ةئيهتو لÓغتسسأ ةركف تءاج ،مامجتسسÓل تاباغلأ ىلع تÓئاعلل
رأوزو ةيلجي÷أ تÓئاعلل ايفاسضإأ اسسفنتم اهلعجو ةي-با-غ-لأ تا-حا-سسŸأ
ةعبسس ىلع رايتخ’أ عقو دقو.““مهلابقتسس’ ناكŸأ ةئيهت لÓخ نم ةي’ولأ

تأءاسضف اهلعجو رامثتسس’أ Óعف قحتسست ةي’و-لأ م-ي-ل-قإأ Èع ع-قأو-م7
يزأوم ءاسضف قلخو ةيقيقح مام-ج-ت-سسأو ة-حأر ق-طا-ن-مو رأوز-لأ بل÷

ةباغ ‘ رامثتسسÓل أزي‡ اسضرع مدق رمثتسسم ىلع رايتخ’أ عقوو رحبلل
.جد رايلم76.2 ¤إأ لسصو ›ام غلبÒ Ãسسيك
ةسصسصfl تأءاسضف““ ةمدÿأ زيح اهلوخد دعب ةباغلأ هذه نسضتحتسسو

وه ام لك عيبل تfiÓو قلطلأ ءأوهلأ ‘ يسضاير بكرمو لافطأ’أ باعلأ’
ةبكرم005 ـل عسستت تأرايسسلأ نكرل ةÒظحو معاطم نع Óسضف يديلقت
تأزيهجتلأ نم اهÒغو قابسسلل Òماسضمو تاجأردلل كلاسسم ¤إأ ةفاسضإأ
..ةباغلأ هذه دسصقي نم لكل مامجتسس’أو ةحأرلأ رفوتسس يتلأ

م.ق ^
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دوعت ،فاÎعلا مدع ر-ه-ظ-م ف-ل-خ-ف ^
تاونصسل ليئارصسإا ع-م تارا-مإلا تا-قÓ-ع
لا‹ ‘ نادل-ب-لا نوا-ع-ت د-ق-ف .ة-ل-يو-ط

ÚكÎصشŸا امهئادعأا دصض تاراب-خ-ت-صسلا
ة-فا-صضإلا-ب ،Úي-مÓ-صسإلاو نار--يإا ل--ث--م
لا‹ ‘ ة--صصا--خ ة--يراŒ تا--قÓ--ع---ل
.ايجولونكتلا
مدقت تارا-مإلا تنا-ك‘‘ :ر-صسن-ب-صس لو-ق-يو
،ةينيطصسلفلا ةيصضقلل معاد Èكأاك ا-ه-صسف-ن
ةلودك هصسفن تقولا ‘ ل-ما-ع-ت-ت ا-ه-ن-ك-لو
رعصشت تأادبو ،ةيراجتلا ةحلصصŸا اهعفدت
نم ه-ي-ل“ ا-مو تا-صضوا-فŸا ن-م ل-لŸا-ب
ةدايقب ليئارصسإا تناك‘‘ :فيصضيو  .‘‘طورصش
ةر-جر-ج ‘ ةد-ي-ج و-ها-ي-ن-ت-ن Úما-ي-ن--ب

يتلا جئا-ت-ن-لا ق-ق– ى-ت-ح تا-صضوا-فŸا
ةفصضلا م-صض د-ير-ي نا-ك ءاو-صسو ،ا-هد-ير-ت
ةحوتف-م ة-ي-صضق ا-ها-ق-بأا ،ل مأا ة-ي-بر-غ-لا
تناك ةركفلا نع يلختلا نكلو ،سشا-ق-ن-ل-ل
ام ىلع وهاينت-ن ا-ه-ب ل-صصح ي-ت-لا ةرز÷ا
سضراعت اهنإا تلاق يتلا تارامإلا نم ديري
.‘‘مصضلا
م-غر ،ا-صضيأا م-صضلا ةر-ك-ف بمار-ت سضفرو
ىلع بعصص ا‡ ،وهاينتن نم هترادإا برق
ديري Óعف ناك نإا ديري ام قيق– Òخألا
مصضلا-ب د-يد-ه-ت-لا اد-ب ا-ن-ه ن-مو .م-صضلا

fiعا ىلع لوصصحلل وهاينتن نم ةلواÎفا
.ليئارصسإاب تارامإلا نم
لوصصحلل ءانيصس نم ليئارصسإا تبحصسنا دقف
ةيندرأا قطانم نمو ،رصصم عم مÓصس ىلع
ةلودلا نكلو .ناّمع عم ةيقا-ف-تا ع-ي-قو-ت-ل
اهب زوفلاو اهعانقإا ” ة-ث-لا-ث-لا ة-ي-بر-ع-لا
.ةلوهصسب
وهاينتنل تمدق تارامإلا نإا بتاكلا لاقو
ثيح ،ةصسايصسلا ‘ اراصصتنا بمارت هيعارو
ميظع Ëدقت لصصح ام نإا هتديرغت ‘ لاق
لودلا نم ددع عم ديل÷ا نابوذ عقوتي هنأاو
.ىرخألا ةملصسŸاو ةيبرعلا
عم براقتت تارامإلا نأا ¤إا وهاينتن راصشأاو
نÓعإا لبق ىتح تاو-ن-صس ذ-ن-م ل-ي-ئار-صسإا
ي-بد تما-قأا ثي-ح ،تا-قÓ-ع-لا ع-ي-ب-ط--ت

Úيليئارصسإلا عم ةيكيتكت ةيراŒ تاقÓع
ام وهو ،سساŸألا ةراجتب مامتهلا ببصسب
تارا-ب-خ-ت-صسلا لا‹ ‘ نوا-ع-ت ¤إا دا-ق
عم ةكÎصشŸا ةوادع-لا بب-صسب زز-ع-ت يذ-لا

.ناريإا
مدقيصس Òخألا روطتلا نإا ةفيحصصلا تلاقو

‘ هّيصضم مدعل وهاينتن-ل ة-يد-ه ه-نأا ى-ل-ع
مدعب رارقلا نإا لا-ق ه-نأا ع-م .م-صضلا رار-ق
نم بلط ىلع ءانب ءاج يذلاو مصضلا قيبطت
.هؤواغلإا متي دق سضيبألا تيبلا
ترّبع ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا نإا لاقو

،ÚيمÓصسإلاو ناريإا نم ددصشتم فقوم نع
،بمارت تاصسا-ي-صس رار-م-ت-صسا نو-ل-صضف-يو
ةيلوؤوصسم اما-بوأا كارا-ب ةرادإا نو-ل-ّم-ح-يو
دوعتصس ثيح ،طصسوألا قرصشلا ‘ عصضولا
فيزوج زاف ول اهتاذ ةيكيرمألا تاصسايصسلا
.ةيصسائرلا تاباختنلا ‘ ندياب
نيدلبلا Úب تاقÓعلا نع فصشكلا ىرجو

نأا ر-يرا-ق-ت تر-كذ ا-مد--ن--ع ،8102 ما--ع
ن-م سسصسŒ ة--ي‹ر--ب تÎصشا تارا--مإلا
ح-م-ُصسو .Úصضرا-عŸا ة-ب-قارŸ ل-ي-ئار-صسإا
‘ ةكراصشŸاب Úيلي-ئار-صسإلا Úي-صضا-ير-ل-ل

نأا ىتح ،يبظ وبأا ‘ ةي-صضا-ير تا-ق-با-صسم
‘ فزُع يليئارصسإلا ‘‘ين-طو-لا د-ي-صشن-لا‘‘
.ةيتارامإلا ةمصصاعلا
لكصشب يجيلÿا …يجيلÿا فÿÓا بعلو
دقف .ةينيطصسلفلا ةلأاصسŸا ‘ ارود حصضاو
اهيلع ر-ط-ي-صست ي-ت-لا ةز-غ ر-ط-ق تم-عد

ةطلصسلا تارامإلا تلصضف ا-م-ي-ف ،سسا-م-ح
ترعصش يبظ وبأا نأا لإا .هللا مار ‘ ةينطولا
دقتعت تتابو سسابع دومfi نم طابحإلاب
.وهاينتن عم ةرصشابم لماعتلا عيطتصست اهنأا

‘‘زÁاتلا‘‘ نع

وهاينتنل اراسصتنا تمدق تارامإ’ا
لباقم نودب بمارتو

لباقم نودب بمإرتو وهاينتنل إراسصتنإ تمدق تإرامإ’إ

مÓسسلل ةناهإا .. يتارامإ’ا -يليئارسسإ’ا عيبطتلا قافتا
برعلاو نوينيطسسلفلا هديري يذلا

ةكبصش ريدمو ،ينيطصسلفلا بتاكلا لاق  ^
دواد ،ناّمع ‘ يبرعلا مÓعإÓل تنÎنإلا
نطنصشاو‘‘ ةفيحصص هترصشن لاقم ‘ ،باّتك
يتارامإلا …يليئارصسإلا قافتلا نإا ‘‘تصسوب
هجاتحيو هديري يذلا مÓصسلل ةناهإا Èتعي
.برعلاو نوينيطصسلفلا
ةليح لإا سسيل»و ‘‘هل ةميق ل‘‘ قافتا هنإا لاقو
‘ بمار--ت ةرادإا تازا‚إا م--ي--خ---صضت---ل
تابا-خ-ت-نلا ل-ب-ق ة-ي-جراÿا ة-صسا-ي-صسلا
ل وهف يقيق◊ا ى-ن-عŸا ‘و .ة-ي-صسا-ئر-لا

Úب ةÁد-ق-لا ع-ئا-صضب-ل-ل لدا-ب--تو ،ءي--صش
.‘‘ءامعزلا

بمارت دلانود سسيئرلا نÓعإا ¤إا راصشأاو
ةموكح هيف موقت قافتا نع سسيمÿا موي
ةيلمع ليجأاتب ةدصسافلا وهاين-ت-ن Úما-ي-ن-ب
عم عيبطتلا لباقم ةيبرغلا ة-ف-صضل-ل م-صضلا
‘ ةيÌلا نكلو ةÒغصصلا ةي-بر-ع-لا ة-لود-لا
هذه‘‘ ‘ باّتك لوقي امك ةلكصشŸاو .جيلÿا
ةيقيقح قاÎخا ةيلمع تصسيل اهنأا ‘‘Óبوهلا
Úي-ل-ي--ئار--صسإلا Úب مÓ--صسلا بلŒ ن--لو
ل-ّجأا د-ق-ف .بير-ق تقو يأا ‘ بر--ع--لاو
نم مصضلا ططخ يليئارصسإلا ءارزولا سسيئر

ع-م-تÛا ا-ه-صضفر ا-مد-ع-ب د-حاو بنا-ج
اهنأا ةصصاخ ،Úيليئارصسإلا فصصنو ›ودلا
امك .›ودلا نوناقلل اخراصص اقرخ Èتعت
Úينيطصسلفلل اهدوعو تقرخ تارامإلا نأا
عم ةيعيبطت لامعأا ةدع لÓخ نم برعلاو
.ليئارصسإا

ل-م– ة-ي-تارا-مإا ةر-ئا-ط-ل ح-م-ُصس د--ق--ف
ةرصشابم رفصسلاب Úينيطصسلفلل تاد-عا-صسم
ن-م نو-ي-صضا-ير-لا كرا-صشو .بي-بأا ل--ت ¤إا
ةيلود تا-يرا-ب-م ‘ ل-ي-ئار-صسإاو تارا-مإلا

تق-فاوو .ة-ئ-فاد-لا ة-قÓ--ع--لا را--ه--ظإل
ةعما÷ا ‘ اوصضع Èت-ع-ت ي-ت-لا تارا-مإلا
ماع ةيبرعلا مÓصسلا ةطخ ى-ل-ع ة-ي-بر-ع-لا

لماكلا عي-ب-ط-ت-لا تطÎصشا ي-ت-لا2002
ي-ت-لا ي-صضارألا ن-م با-ح-صسنلا ل-با-ق-م
.7691 ماع ليئارصسإا اهتلتحا
هيف نÃ ⁄ا-ع-لاو نو-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا د-كأاو
،ةلتfi قطانŸا هذه نأا ةدحتŸا تايلولا
.ةيلود تايقافتا ةدع هذه ةقيق◊ا تدكأاو
⁄ يتلا اهتط-خ-ب بمار-ت ةرادإا تءا-ج م-ث
لك ليئارصسإا تطعأاو ديج Òكفت ىلع موقت

بل-ج-ب ى-ت-ح ثÎك-ت ⁄و ،هد-ير--ت ءي--صش
.تاصضوافŸا ةلواط ¤إا Úينيطصسلفلا
مÓ--صسلا بل÷ ة--صساŸا ة---جا◊ا م---غرو
فصصو ا-م نأا لإا ،ة-ق-ط-ن-م-ل-ل ي-ق-ي-ق◊ا
ة-ط-خ Ëد-ق-ت ‘ ى-ت-ح ل-صشف قاÎخلا-ب

ليوط-لا ي-ل-ي-ئار-صسإلا لÓ-ت-حلا ءا-ه-نإل
.ةينيطصسلفلا يصضارأÓل
نÓعإÓل قايصسلاو تيقوتلا ¤إا باّتك راصشأاو

ه-جاو-ي و-ها-ي-ن-ت-ن نأا و-هو ،قا-ف-تلا ن-ع
نم هصسفن جارخإا لواحيو دا-صسف تا-ما-ه-تا
فلا– عم هدقع يذلا يموك◊ا فÓتئلا
.سضيبأا قرزأا
عم قافتلا اذه ززعي نأا وها-ي-ن-ت-ن ل-مأا-يو
ول حصساك رصصن-ب زو-ف-ل-ل ه-صصر-ف تارا-مإلا

‘ تاباختنلا ن-م ة-ع-بار ة-لو-ج تد-ق-ع
.ليئارصسإا
هتيبع-صش ‘ ا-ع-جار-ت بمار-ت ه-جاو-ي ا-م-ك

،ةدد-ع-تŸا يأار-لا تا-عÓ-ط-ت--صسا بصسح
تاعام÷ا م-عد ى-ل-ع لو-صص◊ا-ب ل-مأا-يو
ةيلي‚إلاو ةيدوهيلا ،ةفرطتŸا ةينويهصصلا

مهيف نÃ ،هتلم◊ ›ام م-عد ل-ك-صش ى-ل-ع
ديؤوŸا ر-يدرا-ي-لŸا ،نو-صسل-يدأا نود-ل-ي-صش
مدعل هبصضغ نع رّبع يذ-لاو ،و-ها-ي-ن-ت-ن-ل

وهاينتن-ل ‘ا-ك-لا م-عد-لا بمار-ت Ëد-ق-ت
.مصضلا ططخو
نب دمfi يبظ وبأا ‘ دهعلا ›و هجاويو
اهدبكت يتلا مئازهلا ببصسب اطوغصض دياز

راصصتنا ¤إا ةحاحب وهو ،ايبيلو نميلا ‘
ةمزأا لظ ‘ هعقوم ةداعتصساو يصسامولبد
ةيداصصتقا لكاصشÃ تب-ب-صست ي-ت-لا ا-نورو-ك
.طفنلاب ةينغلا تارامإÓل
،م-صضلا ط-ط-خ ‘ ل-ي-ئار--صسإا تصضم و--لو
رصصم عم اهتا-قÓ-ع ‘ ل-كا-صشم ته-جاو-ل
يتدهاعم ام-ه-ع-م تع-قو Úت-ل-لا ندرألاو
تابوقع ةيبوروألا لودلا تصضرفلو ،مÓصس
.بيبأا لت ىلع
نأا وه ،اذه لك ‘ ةاصسأاŸا نإا باّتك لوقيو
ثيد◊ا لك نم مهوÚ ” fiينيطصسلفلا

فر-ع-نو ‘‘مÓ--صسلا»و ‘‘تا--قاÎخلا‘‘ ن--ع
امدنع ققحتي يقيق◊ا مÓصسلا نأا اعيمج

ءاصشنإاو لÓتحلا ءاهنإاب ل-ي-ئار-صسإا مز-ت-ل-ت
¤إا ةيملصس ةيطارقÁد ةي-ن-ي-ط-صسل-ف ة-لود

Ú◊ا كلذ ىتحو .ةن-مآا ل-ي-ئار-صسإا بنا-ج
يصسامولبد كÒصس نم ءزج وه هارن ام لكف
.Úهم

  ””تسسوب نطنسشاو”” نع ^

يف ““زميا-ت-لإ““ ة-ف-ي-ح-سص تلا-ق
قرسشلإ يف اهلسسإر-م-ل ل-ي-ل-ح-ت
،رسسن-ب-سس درا-سشت-ير ط-سسوأ’إ
ه--ت--ع---قو يذ---لإ قا---ف---ت’إ نإإ
عيب-ط-ت-ل تإرا-مإ’إو ل-ي-ئإر-سسإإ
’وحت دعي ا-م-ه-ن-ي-ب تا-قÓ-ع-لإ

ششعن يف رخآإ إرا-م-سسمو ا-م-ه-م
عورسشملل ةيبر-ع-لإ ة-موا-ق-م-لإ
ل--ك--سشب و--هو ،ي--نو--ي---ه---سصلإ

وأإ ٌقا-ف-تإ ،ا-ير-ها-ظ شضقا-ن-ت--م
.ودبي امم لقأإ ةقفسص

تإرامأ’إ عم عبإر قافتإ عيقوت راظتنإ يف
بورح ةينامث ..يبرعلا ملاعلاو ليئارسسإا

ةردان مÓسس تاقافتاو
بورح ةينامث ةيبر-ع-لا لود-لا تصضا-خ ^

ماع اهمايق ذن-م ل-ي-ئار-صسإا ع-م ة-ي-صسي-ئر
عم تاقÓعلا عيبطت قافتا نأا اميف ،8491
وه سسيمÿا ه-ن-ع ن-ل-عأا يذ-لا تارا-مإلا
رصصم عم مÓصس يتقافتا دعب طقف ثلاثلا
.ندرلاو

 ليئإرسسإإ مايق
نم تاونصس ثÓث دعب ،8491 ويام41 ‘

ديفيد نلعأا ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ةياهن
ءزج ىلع ليئارصسإا ةلود مايق نويروغ نب

.Úطصسلف نم
،ةيبرعلا سشوي÷ا تنصش ،›ا-ت-لا مو-ي-لا ‘
،قارعلاو نان-ب-لو ندرألاو ا-يرو-صسو ر-صصم
تققح يتلا ةديد÷ا ة-لود-لا د-صض ا-ًبر-ح

067 نم Ìكأا Èجُأاو .9491 ماع ‘ اًراصصتنا
وأا يعام÷ا حوزنلا ىلع ينيط-صسل-ف ف-لأا

،6591 ربوتكأا92 ‘.مهرايد نم اودرط
ةانقل رصصم ميمأات ن-م ر-ه-صشأا ة-ثÓ-ث د-ع-ب
ا-ه-تاو-ق ل-ي-ئار-صسإا تق--ل--طأا ،سسيو--صسلا

Ÿت–و .ةانقلا ¤إا تلصصوو ءانيصس ةمجاه
تا-يلو-لاو ةد-ح-تŸا ·ألا ن-م ط--غ--صض

تبحصسنا ،يتايفوصسلا دا–لا مث ةدحتŸا
.ليئارصسإا

ىمصسي ام ليئارصسإا تّنصش ،7691 وينوي5 ‘
ايروصسو رصصم دصض ‘‘ةتصسلا مايألا‘‘ برحب
ةيقرصشلا سسدقلا ىلع تلوتصساو ،ندرألاو
تاعفترمو ةزغ عاطقو ةيبر-غ-لا ة-ف-صضلاو
.ةيرصصŸا ءانيصسو ةيروصسلا نلو÷ا

ايروصسو رصصم تمجاه ،3791 ربوتكأا6 ‘
.نلو÷ا تاعفترمو ءانيصس ‘ ليئارصسإا

 رسصم عم مÓسسلإ
يرصصŸا سسيئر-لا نا-ك ،È 7791مفو-ن ‘

روزي يبرع ةلود سسيئر لوأا تاداصسلا رونأا
.اهصسيصسأات ذنم ليئارصسإا

قيرطلا ةيخيراتلا ة-ل-حر-لا هذ-ه تد-ه-م
È 8791متبصس ‘ ديفيد بما-ك تا-قا-ف-تل
عيقوتلاب9791 سسرام62 ‘ تجوت يتلاو

ى-ل-ع ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ة--يا--عر ت–
ةيرصصŸا ةيلي-ئار-صسإلا مÓ-صسلا ةد-ها-ع-م
ليئار-صسإا Úب قÓ-طإلا ى-ل-ع ¤وألا ي-هو
.اهناÒج دحأاو

 نانبل وزغ
تاو-ق-لا تحا-ت-جا ،2891 وي-نو-ي6 ‘

،توÒب ترصصاحو نا-ن-ب-ل ة-ي-ل-ي-ئار-صسإلا
ةينيطصسلفلا ريرحتلا ة-م-ظ-ن-م ة-ب-لا-ط-م
.دÓبلا ةرداغÃ تافرع رصساي ةدايقب
بو-ن÷ا ة-ي-ل-ي-ئار-صسإلا تاو-ق-لا تل-ت-حا
فاطتخا دع-بو .0002 ماع ىتح Êانب-ل-لا

،6002 ماع Úيليئارصسإا دون÷ هللا بزح
نانبل ىلع اًرمدم اًموجه ليئارصسإا تنصش
.بز◊ا عم ةيراصض ابرح تصضاخو

– ندر’إ عم مÓسس –
ءارزولا سسي-ئر ع-ّقو ،4991 ربوتكا62 ‘

ءارزولا سسيئرو Úبار قحصسإا يل-ي-ئار-صسإلا
ةد-ها-ع-م ›اÛا مÓ-صسلا د-ب--ع Êدرألا

.بر◊ا ةلاح نم ا-ما-ع64 تهنأا ،مÓ-صس
رو-صضح-ب ة-ع-قوŸا ةد-ها--عŸا تن--م--صض

نمألا نوتن-ي-ل-ك ل-ي-ب ي-كÒمألا سسي-ئر-لا
تعصضوو اهدودح لوطأا ى-ل-ع ل-ي-ئار-صسإل
تفÎعا امك .يداصصتقلا نواعتلل سساصسألا
ةرادإا ‘ ندرأÓ-ل ‘‘ي-خ-يرا-ت--لا رود--لا--ب‘‘
.سسدقلا ‘ ةصسدقŸا ةيمÓصسإلا نكامألا

 ولسسوإ تاقافتإو تاسضافتنإ
‘ نوينيطصسلف-لا ن-صش ،È 7891م-صسيد ‘

ةرو-ث‘‘ ةز-غ عا-ط-قو ة-ي-بر-غ--لا ة--ف--صضلا
د-صض ¤وألا ة-صضا-ف-ت-نلا ي-هو ‘‘ةرا-ج◊ا
.يليئارصسإلا لÓتحلا
نم رهصشأا ةتصس دعبÈ 3991متبصس31 ‘و
تع-ّقو ،و-ل-صسوأا ‘ ة-ير-صسلا تا-صضوا-فŸا
ةينيطصسلفلا ريرحتلا ةمظن-مو ل-ي-ئار-صسإا

ي-تاذ-لا م-ك◊ا لو-ح تا-ي-قا-ف-تا ى--ل--ع
اهم-ت-خ ” ن-ط-ن-صشاو ‘ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا

Ãب ة-ي-خ-يرا-ت ة-ح-فا-صصÚ تافرع رصساي
رصساي داع .Úبار قاحصسإا ءارزولا سسيئرو

سسصسأاو ة-ل-تÙا ي-صضارألا ¤إا تا--فر--ع
.كانه ةينيطصسلفلا ةطلصسلا

دي ىل-ع Úبار ل-ي-ت-غا ،È 5991م-فو-ن ‘
.مÓصسلا ةيلمعل سضراعم يدوهي فرطتم
ة-ي-ل-ي-ئار-صسإلا تا-صضوا-فŸا ل-صشف د-ع--ب
ةرايزلاو ديفيد بما-ك ‘ ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
ماق يتلاÈ 0002متبصس ‘ لدجلل ةÒثŸا
ة-صضرا-عŸا م-ي-عز ،نورا-صش ل-ي-يرأا ا--ه--ب
دجصسŸا ة-حا-صس ¤إا ،كاذ-نآا ة-ي-ن-ي-م-ي-لا
ةصضافتنلا تعلد-نا ،سسد-ق-لا ‘ ى-صصقألا
.ةيناثلا
ندŸا لÓتحا يل-ي-ئار-صسإلا سشي÷ا دا-عأا
‘ نصش مث ةيبرغلا ة-ف-صضلا ‘ ة-ي-صسي-ئر-لا

هذ-ه ى-ل-ع مو--ج--ه Èكأا2002 سسرا--م
.7691 ماع ذنم ةقطنŸا
تب-ح-صسنا ،È 5002مت-ب-صس/لو-ل-يأا ‘و
ةزغ عاطق نم دحاو بناج نم ليئارصسإا
ةكرح ةرطيصس دعب اًراصصح هيلع تصضرفو

.7002 ‘ عاطقلا ىلع ةيمÓصسإلا سسامح
ليئارصسإا تقل-طأا ،4102 ويلو-ي/زو“ ‘
.ةزغ عاطق دصض ةيلمع

 بمإرت ةّطخ
سسي-ئر-لا فÎعا ،È 7102م-صسيد6 ‘

ةمصصاع سسدقلاب بمارت دلانود يكÒمألا
Úينيطصسلفلا بصضغ راثأا ا‡ ،ل-ي-ئار-صسإل
ويام41 ‘و.›ودلا عمتÛا راكنتصساو
اهترافصس ةدحتŸا تايلو-لا تل-ق-ن8102
ع-قو ،9102 سسرا-م ‘ م-ث .سسد--ق--لا ¤إا
ةدايصسب فÎعي اموصسرم يكÒمألا سسيئرلا
.نلو÷ا تاعفترم ىلع ليئارصسإا

ةطخ نع باقنلا فصشك0202 رياني82 ‘
ءازجأل ليئارصسإا مصض لمصشت لدجلل ةÒثم
ترذح امنيب ،ةلتÙا ةيبرغلا ةفصضلا نم
اعارصص‘‘ ببصسيصس مصضلا نأا نم ةيبرع لود
.‘‘اÒبك
عيقوت نع بمارت نلعأا ،سسطصسغأا31 ‘و
ل-ي-ئار-صسإا Úب ‘‘ي-خ-يرا-ت مÓ-صس قا-ف--تا‘‘

ق-فاو-ت ،ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا--مإلاو
Ãمصضلا قيلعت ىلع ةيدوهيلا ةلودلا هبجو

.ةينيطصسلفلا يصضارأÓل رمتصسŸا
””مويلا يأار”” نع ^

لوهÛا وحن ةزفق .. يتارامإ’ا-يليئارسسإ’ا قافت’ا
دعب هنإا ةيصسنرفلا وراغ-ي-فو-ل ة-ف-ي-ح-صص تلا-ق ^

9791 ما-ع ‘ تادا-صسلا رو-نأا ير-صصŸا سسي-ئر-لا
،4991 ما-ع ‘ Úصس◊ا كلŸا Êدرألا ل-ها-ع--لاو
ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبظ وبأا دهع ›و حبصصأا
ةقطنŸا ‘ دئاق ثلاث دياز نب دمfi ةدحتŸا
Úب تاقÓعلل ‘‘لماكلا عيبطتلا‘‘ـب موق-ي ة-ي-بر-ع-لا
سسيئرلا نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو .ليئارصسإاو هدÓب
هذ-ه ن-ل-عأا ن-م و-ه بمار-ت د-لا-نود ي-ك-ير-مألا
عم ةيثÓث ةيفتاه ةŸاكم دعب ‘‘ةيخيراتلا ةوطÿا‘‘

›وو وهاينتن Úماينب يليئار-صسإلا ءارزو-لا سسي-ئر
نم دوفو يقتلتصسو .دياز نب دمfi يبظ وبأا دهع
حاتتفل Òصضحتلل ‘‘ةلبقŸا عيباصسألا ‘‘‘ نيد-ل-ب-لا

فلتfl ‘ ةيئانث تاي-قا-ف-تا ع-ي-قو-تو تارا-ف-صس
يو÷ا لقن-لاو ة-حا-ي-صسلا ا-ه-ن-ي-ب ن-م تلاÛا
ةموك◊ا تقفاو دقو .ةئيب-لاو ة-قا-ط-لاو ن-مألاو
اهتطخ ‘‘ليجأات‘‘ ىلع ،لباقŸا ‘ ،ة-ي-ل-ي-ئار-صسإلا
.ةيبرغلا ةفصضلا ‘ تانطوتصسŸا نم ءزج مصضل
هنأاب قافتلا تفصصو يبظ وبأا نأا وراغيفول تفاصضأاو

يخيرات‘‘ هنأاب وهاينتن Úماينب Èتعا امنيب ،‘‘رصصن‘‘
ةيجراÿا ر-يزو لا-ق Úح ‘ ،‘‘ل-ي-ئار-صسإا ة-لود-ل
¤إا ةمهم ةوطخ‘‘ هنإا و-ي-ب-مو-ب كيا-م ي-ك-ير-مألا
تأارو .‘‘طصسوألا قرصشلا ‘ مÓصسلا لجأا نم مامألا
ًاحا‚ كصش Óب دعي قاف-تلا اذ-ه نأا ة-ف-ي-ح-صصلا
هتاردابم رمثت ⁄ يذلا ،ةدحتŸا تايلولا سسيئرل
ينيطصسلفلا يليئارصسإلا فلŸا نأا-صشب ة-ف-ل-تıا

تÈتعاو .رامث-لا ن-م ل-ي-ل-ق-لا ىو-صس نآلا ى-ت-ح
Úماينبل ةحونمŸا ةددعتŸا ‘‘ايادهلا‘‘ نأا وراغيفول
لت نم ةيكيرمألا ةرافصسلا لقن :ليبق نم وهاينتن
ت– Úين-ي-ط-صسل-ف-لا ع-صضوو سسد-ق-لا ¤إا بي-بأا
ًا-ك-صش ي-ل-ي-ئار-صسإلا لÓ-ت-حلا ح-ن-مو ط-غ-صضلا
‘‘مÓصسلل ةيؤور‘‘ Ëدقت مث سضا-ي-ب ى-ل-ع ًا-ي-صضاÎفا
ةزاحنم اهنأا ىلع عصساو قاطن ىلع ا-ه-ي-لإا ر-ظ-ن-ي
ةمهم نم تدقع ٌرومأا يه …ةيÈعلا ةلودلا حلاصصل
ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا وأا ةيدوعصسلا لثم لود
‘ ةبغرلا نود ليئارصسإا عم عيبطتلاب مل– يتلاو
تحصضوأاو .Úينيطصسلفلاب ةيحصضتلاب روعصش ءاطعإا

لود ةدع تروط ،راظنألا نع ًاديعب هنأا وراغيفول
رادم ىلع ليئارصسإا عم اًفثكم ا-ًنوا-ع-ت ة-ي-ج-ي-ل-خ

لاÛا ‘ ةصصا-خ… ة-ي-صضاŸا ا-ًما-ع ن-ير-صشع-لا
فار-طألا هذ-ه كرا-صشت ل-ظ ‘ كلذو …ي-ن--مألا
،هيلعو .اهذوفن ديازتو ناريإا دو-ع-صص ن-م ق-ل-ق-لا
براقتلا قطانم نأا نوÈتعي لودلا هذه ةداق حبصصأا
ع-ي-صضاو-م ن-م Ìكأا ي-ه ل-ي-ئار-صسإا ع-م م-ه-يد--ل
ءافصضإا ‘ نيددÎم اوناك مهنكل .اهعم تافÿÓا
نأا نم اًفوخ براقتلا اذه ىلع يمصسرلا عباطلا
ىدل سضاعتملاو سضفرلل ةينلعلا مهفقاوم سضرعتت
اذه ‘ .يبرعلا ⁄اعلاو مهنادلب ‘ ماعلا يأارلا
Úب قافتلا نع نÓعإلا نأا وراغيفول تأار ،ددصصلا
نكل ،لوهÛا وحن ةزفق دعي يبظ وبأاو ليئارصسإا

او-م-ت-ها ع-قو-تŸا Òغ سسر-ع-لا اذ-ه ي-م-ظ-ن-م
دياز نب دمfi نلعأا دقف .هلصشف يدافتل هجارخإاب

Úب لاصصتا لÓخ‘‘ هنأا Îيو-ت ى-ل-ع ه-با-صسح ى-ل-ع
” ،وها-ي-ن-ت-ن ءارزو-لا سسي-ئرو بمار-ت سسي-ئر-لا
يصضارأÓل ‘اصضإا مصض يأا ءاهنإل قافتا ¤إا لصصوتلا

¤إا وهاينتن Úماينب راصشأا امي-ف .‘‘ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
:زفلتم باطخ ‘ لاقو .عورصشملل ليجأات در‹

اعد ،Úح ‘ .‘‘مصضلا قق-حأا-صسو مÓ-صسلا تب-ل-ج‘‘
fiةدا-ي-ق-ل-ل ئرا-ط عا-م-ت-جا ¤إا سسا-ب--ع دو--م

‘‘ةنايخ‘‘ـب هدعب ةطل-صسلا تدد-ن ،ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
لودلا ةعما÷ عامتجا دقع ¤إا تعدو ،سسدقلا
ل‘‘ عيبطتلا نأا تÈتعا ،اهرودب ،سسامح .ةيبرعلا
ىلع كيصش‘‘ هنأاو ‘‘ةينيط-صسل-ف-لا ة-ي-صضق-لا مد-خ-ي
ناريإا تركنتصساو .‘‘لÓتحلا‘‘ رارمت-صسل ‘‘سضا-ي-ب

ةق-ف-صصلا‘‘ـــب ا-ه-ت-ف-صصو ا-م م-ي-ن-صست ة-لا-كو Èع
دبع يرصصŸا سسيئرلا داصشأا هبناج نم .‘‘ةيزıا
‘ مÓصسلا قيق– وحن ةوطخ‘‘ ـب يصسيصسلا حاتفلا
نيرحبلا اهتفصصو ةوطخ يهو ،‘‘طصسوألا قرصشلا

سسيئرلا امأا .‘‘ةيخيراتلا‘‘ ـب ءابنأÓ-ل ا-ه-ت-لا-كو Èع
ةياعرب ما-ق يذ-لا ،بمار-ت د-لا-نود ،ي-ك-ير-مألا
،يواصضيبلا بتكŸا نم اثدحتم حŸ دقف ،قافتلا
وذ-ح وذ– د-ق ىر-خألا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا نأا ¤إا
””وراغيفول»̂                    .اًبيرق دياز نب دمfi خيصشلا
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،يليلخ دمحأإ ،يرئإز÷إ نانفلإ ز‚أإ ^
–0381) رموسسن ةمطاف لوح ا-ي-ن-ف Ó-م-ع
ةيبعسشلإ ةمواقŸإ تÓطب ىدحإإ ،(3681
ذّفنو .يسسنرفلإ رامعتسسلإ دسض ةيرئإز÷إ
سصتıإ نا-ن-ف--لإ تا-م-ن-م-نŸإ ي-ّن-ف ‘ ّ
ةينقتب لمعلإ إذه ،ةيمÓسسإلإ ة-فر-خز-لإو
.تامنمنŸإ نف بولسسأإو ،ةيئاŸإ نإولألإ
لوسصف دحأإ رّوسصت هتحول نإإ يليلخ لاقو
ةمِوا-قŸإ كل-ت ا-ه-تدا-ق ي-ت-لإ ة-موا-قŸإ
ةقطنÃ مام◊إ Úع ةقطنم نم ةردحنŸإ
سسج ذإإ ،ل-ئا-ب-ق-لإ tث– يهو نانف-لإ ا-هد-ّ
لينلل ودعلإ بوسص هtجوتلإ ىلع نيدهاÛإ

ىلع ةللدك ،ايديلقت اسسابل ةيد-تر-م ،ه-ن-م
نانفلإ عسضوو .ةيوهلإو ةلاسصألاب كtسسمتلإ
ة-ق-ط-ن-م سسيرا-سضت ق-م-ع ‘ رو-ه--م÷إ
،روخسصلإ دهاسشم مسسر لÓخ نم ،لئابقلإ
ايإوز باب-قو ،را-ّب-سصلإ تا-ب-نو ،لوإد÷إو
سشؤوم يهو ؛نآإر-ق-لإ م-ي-ل-ع-ت ىلع لدت تإرّ

اهتنسضاحب ا-ه-طا-ب-ترإو ة-موا-قŸإ ق-م-ع
تا-كر-ح نا-ن-ف-لإ رّو-سص ا-م-ك .ة-ي-ب-ع-سشلإ
ةاقŸÓ نوبّثوتي مهو ةقيسشر-لإ نا-سسر-ف-لإ
مهجرخأإ دقو ،ديسصلإ قدانب Úلماح ودعلإ

ىلع مهمزع ىلع ةللدلل ةروسصلإ راطإإ نم
دجوتو .اهتاياغو ةمواقŸإ فإدهأإ قيق–
،ةحوّللإ ىلعأإ ،رموسسن ةمطاف ةلل ةروسص
راطإإ طسسو Úيد-ي-ل-ق-ت-لإ ّي-ل◊إو ّيز-لا-ب
لاكسشألإو ةيتابن-لإ ة-فر-خز-لإ Úب ع-م-ج-ي
هذهل ىرخأإ ةروسص نع Óسضف ،ةي-سسد-ن-ه-لإ
لمتسشتو .ةكرح ةلاح ‘ يهو ،ةمواقŸإ
ةيتابن-لإ فرا-خز-لإ سضع-ب ى-ل-ع ة-حو-ّل-لإ
رظانتم لكسشب تعزُو يتلإ ،ة-ي-سسد-ن-ه-لإو
يليلخ دمتعإو .يرسصبلإ نزإوتلإ قيقحتل

،اهّمهأإ ةيئاŸإ نإولألإ نم ةل-ي-ك-سشت ى-ل-ع
،سضي-بألإو ،ر-سضخألإو ،دو-سسألإو ،ي-ّن-ب--لإ

نانفلإ رسشن ،هتهج نم .قرزألإو يدرولإو
،سشيبك ميل◊إ دبع ،يرئإز÷إ يليكسشتلإ

““كوبسسيف““ لسصإوتلإ عقوم ىلع هباسسح ‘
‘ ““توÒب اياظسش““ اهنإونع ةيÒبعت ةحول
ت– لإزي ام يذلإ نانبل عم ةينماسضت ةتفل

.أافرŸإ راجفنإ ةعجاف ءإرج ةمدسصلإ لوه
راطإإ جراخ Òخألإ هلمع ‘ سشيبك نكي ⁄و
ذإإ ،اياح-سضلإ ن-م ًإد-حإو نا-ك ل-ب ،ثد◊إ
امنيب راجفنلإ ةظ◊ ةÒبكلإ ةحوللإ رهظت
،لفسسألإ ¤إإ ةحوللإ ةفاح نم مدلإ ليسسي
هد-ي-بو فز-ن-ي سضرألإ ى-ل-ع ى-ق-ل-م و-هو
،ةيتيزلإ هنإولأإ هنم ةبرقم ى-ل-عو ،ه-ت-سشير
طقسس ا‰أاك ،نانبل ملع هراسسي نع ودبيو
ةحوللإ تبا-جو .هد-ي ن-م وأإ ة-حو-ل-لإ ن-م
،ةيحان نم ةينفلإ اهتوقل لسصإوتلإ عقإوم
تلعجو ،اهتلمح يتلإ نماسضتلإ رعاسشŸو
‘ قدح هنأاك ،ةيحسضلإ رود يدؤوي نانفلإ
هنإإ نانفلإ لاقو .Úينانبللإ ع-م سسو-با-ك-لإ

¤إإ ةلاسسرك ““توÒب اياظسش““ ةحوللإ ىمسس

راجفنلإ اياظسش نم ةيظسش““ نأإ Úينانبللإ
لخإد ¤إإو ،رئإز÷إ ¤إإ نانبل نم تلسصو
ديكأات إذهو ،ًاسضيأإ انأإ ينتباسصأإو ،يتسشرو

ندŸإو ان-ع-م-ج-ي يذ-لإ ن-طو-لإ نأإ ى-ل-ع
امهمو ،توÒب لثم ،اهبحن يتلإ ة-ل-ي-م÷إ
.““انم ًابيرق ىقبي اهŸأإ نأإ لإإ ةديعب تناك
ءاحيإلإ نف هلمع ‘ مدختسسإ هنأإ حسضوأإو
ن-م ًإءز-ج د-سس÷إ ح-ب--سصي ذإإ ،د--سس÷ا--ب
تلإز ام ،راجفنلإ عو-قو ذ-ن-مو .ة-حو-ل-لإ

ىتوŸإ ماقرأإ Óف ،ةحوتفم ةاسسأاŸإ لوسصف
نودجي ءايحألإ لو ،دعا-سصت-لإ ن-ع ف-ك-ت
،سشيبك ميل◊إ دبع نانفلإ .ةيفاسش ةبوجأإ

،لجيج ‘2791 ماع ربوتكأإ32 ديلإوم نم
ايلعلإ تاسسإردلإ مولبد ىل-ع ل-سصا-ح و-هو
ةنسس ““ةليم÷إ نونفلل ايلعلإ ةسسردŸإ““ نم
ه-ل .ي-ت-يز-لإ م-سسر-لإ سصسصخ-ت ‘8991
ىوتسسŸإ ىل-ع تا-كرا-سشŸإ ن-م د-يد-ع-لإ
.›ودلإو ينطولإ يلÙإ

ت’اكو /م.Ëرم^

،رئإز÷إ ةيلول ةفاقثلإ ريدم فسشك  ^
flه-جو-ت ن-ع ،سسمأإ لوأإ ،يد--لا--خ را--ت

ميظنتل نونف-لإو ة-فا-ق-ث-لإ ةرإزو ح-لا-سصم
ةينفلإ فح-ت-لإ مد-قأل ة-ي-ن-طو ة-ق-با-سسم
ىلع ظاف◊إ لجإ نم ةيديلقتلإ ةسسبللإو

هلثÁ اŸ هتيامحو يبعسشلإ ثوروŸإ إذه
ةيسصخسشلإو ةيوهلإ تانوكم ‘ ةيمهأإ نم
.ةيرئإز÷إ
ةرسضاfi سشماه ىلع يدلاخ ديسسلإ لاقو

سسابللإو يدامÓلإ ‘ا-ق-ث-لإ ثإÎلإ لو-ح
راطإإ ‘ ةمظنŸإ يمسصا-ع-لإ يد-ي-ل-ق-ت-لإ
““ير-ئإز÷إ سسا-ب-ل-ل ة-ي-ن--طو--لإ ما--يلإ““
““يتفاقثو يتر-كإذ ي-سسا-ب-ل»ـب ة-مو-سسوŸإ
ثإÎلإ ر-ه-سش““ ة-ب--سسا--نÃ ة--م--ظ--نŸإو
ةفاقثلإ ةرإزو حلاسصم هجوت نع ““يدامÓلإ
مدقأل ةينطو ةقباسسم مي-ظ-ن-ت-ل نو-ن-ف-لإو
.ةيديلقتلإ ةسسبلألإو ةينفلإ فحتلإ
ي-تأا-ت ي-ت-لإ ة-ق--با--سسŸإ هذ--ه ي--مر--تو
سضرغب عاط-ق-لإ ةر-يزو ن-م تا-ه-ي-جو-ت-ب
ي-ب-ع-سشلإ ثوروŸإ إذ-ه ى--ل--ع ظا--ف◊إ
تانوكم ‘ ةيمهأإ نم هلثÁ اŸ هتيامحو
فاسضأإو .ةيرئإز÷إ ةي-سصخ-سشلإو ة-يو-ه-لإ
ةيرئإز÷إ ةيعام÷إ ةركإذلإ نأإ ثدحتŸإ

Ãإ ةيوهلإ رسصا-ن-ع ن-م ه-ل-م– اŸةددعت
لكل اكÎسشم ا-م-سسا-ق ل-ك-سشت ة-عو-ن-تŸإو
ىلع ديكأاتل-ل دا-ع ا-م-ك .ن-طو-لإ ق-طا-ن-م
ثإÎلاب ةمتهŸإ تا-ي-ع-م÷إ رود ة-ي-م-هأإ

ةسسبلألإو ةينفلإ فحتلإ عاجÎسسإو عم÷
تايعم÷إ هذه ايعإد ،ةÁدقلإ ةيديلقتلإ
ثوروŸإ إذه ةيامح لجإ نم اهرود بعلل
تايعم÷إ كلت ىدحإإ نإ لا-قو .ي-ب-ع-سشلإ
ءإذح ىلع روثعلإ نم تنك“ ةم-سصا-ع-لا-ب
عطقلإ هذه لثمو ،ةنسس051 هرمع يديلقت
فحاتŸإ نإ إدكؤوم ،اهيلع ظاف◊إ بجوتي

ةÁدقلإ عطقلإ ينتق-ت نأإ ن-كÁ ا-هرود-ب
Ãخ متيسسو .ةيديلقتلإ ةسسبللإ اهيف اÓل

تإرسضاfiو تاسشرو ميظنت ةلبقŸإ مايألإ
Úمثت لجأل لاÛإ ‘ Úسصتfl لبق نم
ةسسبلأÓل يدا-مÓ-لإ ثإÎلإ سصخ-ي ا-م ل-ك
امك .يدلاخ لوقي ، ةيمسصاعلإ ةيديلقتلإ

تاسشرولإ كلت نم بناج سصيسصخت متيسس
Ÿكإر-سشا-ب ة-ق-ير-ع-لإ ة--ب--سصق--لإ ثورو

ةطسشانلإ تايعم÷إو ÚيلÙإ ÚبختنŸإ
ينطاق ن-م Úن-طإوŸإ ى-ت-حو لاÛإ ‘

.ةبسصقلإ
ثإÎلاب ةقلعتŸإ  ةرسضاÙإ نإ ¤إ راسشي
يديلقت-لإ سسا-ب-ل-لإو يدا-مÓ-لإ ‘ا-ق-ث-لإ
ةلاكولإ رقم اهنسضتحإ ي-ت-لإو ي-م-سصا-ع-لإ
رإد) ةظوفÙإ تا-عا-ط-ق-ل-ل ة-ي-ن-طو-لإ
نم تناك ،ىلفسسلإ ة-ب-سصق-لا-ب (ي-سضا-ق-لإ
 .ةزيزع ةرمامع ةروتكدلإ طيسشنت
لÓ-خ ،ةر-ما-م-ع ةرو-ت-كد-لإ تقر--ط--تو
ةقلعتŸإ بنإو÷إ ديد-ع ¤إ ا-ه-ت-ل-خإد-م
‘ ةبراسضلإ هروذ-جو ي-م-سصا-ع-لإ يز-لا-ب
هتنراقم عم هتلامعتسسإو هروطتو خيراتلإ
.نطولإ قطانم فلتخÃ ةهباسشم ءايزأاب
سسابلل ةينطولإ مايلإ““ تايلا-ع-ف نإ ر-كذ-ي
عوبسسلإ إذه ةيإدب تق-ل-ط-نإ ““ير-ئإز÷إ
رهسش نم لوألإ عوبسسألإ ةياغ ¤إ لسصإوتتو
ةريزو ةدود نب ة-ك-ي-ل-م تنا-كو .Èم-ت-ب-سس
قÓطنإ  عم تراسشإ دق نونفلإو ةفاقثلإ

هب موقت يذلإ لمع-لإ ¤إ ة-ي-لا-ع-ف-لإ هذ-ه
Òسضح-ت-ل تا-سسإرد-لإو ثو-ح-ب-لإ ز-كإر-م
يديلقتلإ سسابللإ  نم عطق نأاسشب تافلم
ل-ب-ق ن-م ه-ف-ي-ن-سصت فد-ه--ب ير--ئإز÷إ
.يŸاعلإ ثإÎلإ نمسض وكسسنويلإ

ث.ق ^

رئازجلا ةيلول ةفاقثلا ريدم

ةينفلا فحتلا مدقأ’ ةينطو ةقباسسم
ابيرق ةيديلقتلا سسبÓملاو

توريب راجفنا نع ىرخألاو رموسسن ةمطاف نع امهادحا

نيتحولب يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو نÓغسشي نايرئازج نانانف
نم ريثكلا اتراثأا نيتحولب ،يبرعلا ملاعلاو رئازجلا يف يليكسشتلا نفلا يبحم نايرئازج نانانف لغسش
تامواقملا ءاسسنلا رهسشا ىدحا نع ةحول هزاجنإاب لولا ،يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ىلع لعافتلا
..تارسشعلا ةايحب ىدوا  يذلا توريب راجفنا نع ىرخلاو ،يسسنرفلا لÓتحلا نابا تايرئازجلا

نيتيسضرألا نيتزهلا نع ةمجانلا ةيسضرألا تاققسشتلا دعب
ةليم يف ةديدج ةينامور راثآا فاسشتكا

ترهظ يتلإ ةيسضرألإ تاققسشتلإ تفسشك ^
Úتزهلإ ءإرج ة-ل-ي-م ة-ن-يد-م ل-مألإ ي-ح-ب
ةلامحب ،إر-خؤو-م Úت-ل-ج-سسŸإ Úت-ي-سضرألإ
ام بسسح ،ةديدج ةينامور راثآإ نع ،““لامسش““

ةحل-سصم سسي-ئر ن-م ءا-ع-برألإ مو-ي-لإ م-ل-ع
ةفاقثلل ةيلÙإ ةيريدŸاب ‘اقثلإ ثإÎلإ
حيرسصت ‘ ردسصŸإ حسضوأإو .ةبايسش دغزل
راجحأإ ‘ لثمت-ت تر-ه-ظ ي-ت-لإ را-ثآلإ نأا-ب

ديمرقو ماج-حألإ ف-ل-تfl ن-م ة-لو-ق-سصم
نإدبأإو تايانب نإردج إذكو يرجح سضوحو
نأاسشبو .لكسشلإ ةينإوطسسأإ ةير-ج-ح ةد-م-عأإ
هذه اه-ب تزر-ب ي-ت-لإ ةددÙإ ة-ق-ط-نŸإ
ةيمسستب اسضيأإ فورعŸإ ل-مألإ ي-ح-ب را-ثآلإ
ةعبات اهنأاب لوؤوسسŸإ دافأإ ،““دياقروب ةتسشم““

Ÿةيريدم حلاسصم ىدل فورعم يرثأإ عقو
ةم-ئا-ق ن-م-سض ل-ج-سسمو ة-ل-يÃ ة-فا-ق-ث-لإ
ةيراقعلإ ةيفاقثلإ تاكلتمملل ماعلإ ءاسصحإلإ
‘ ،هبسسح ،عقوŸإ إذه لثم-ت-يو .ة-يلو-لا-ب

ةÈتعم ةحاسسم ىلع عبÎت ةينامور ةعرزم
ةنيدŸاب يرثألإ ع-قو-م-ل-ل إدإد-ت-مإ د-ع-تو
ثإÎلإ ةحلسصم سسيئر دافأإو .ةليŸ ةقيتعلإ
نأاب ةفاقثلل ةي-لÙإ ة-ير-يدŸا-ب ‘ا-ق-ث-لإ
ترهظأإ تزرب يتلإ راثآÓل ةيلوألإ ةنياعŸإ
يتلإ ةعرزŸإ كلت اياقبب قلعتي رمألإ نأاب
تفسشك يتلإو ،سضرألإ ت– ةرومغم تناك

ناتزهلإ اهيف تببسست يتلإ تاققسشتلإ اهنع
.إرخؤوم ةقطنŸإ اتبرسض ناتللإ ناتيسضرألإ
ديدعلإ كر– ‘ اسضيأإ ناتزهلإ تببسست امك

ىلع ةدجإوتŸإ ة-لو-ق-سصŸإ را-ج-حألإ ن-م
قلزنإ ةجيتن اهنكامأإ ن-م ع-قوŸإ ىو-ت-سسم
تإءإر-جإلإ سصو-سصخ-بو .ا--ه--ت– ة--بÎلإ
دافأإ ،ةديد÷إ تافاسشتكلإ نأاسشب ةذختŸإ
حلاسصŸإ نأاب ‘اقثلإ ثإÎلإ ةحلسصم سسيئر
عقوملل ‘إرغوتوف ح-سسÃ تما-ق ة-ي-ن-عŸإ
نم تبلطو ،اثيدح هب ترهظ يتلإ راثآلإو
ةسصتfl ةقرف دافيإإ نونفلإو ةفاقثلإ ةرإزو

ديسسلل إدانتسسإو .اهتن-يا-عŸ را-ثآلإ م-ل-ع ‘
ةفاقثلإ ةيريدم ح-لا-سصم ل-سصإو-ت ،ة-با-ي-سش

Ãاهتانيا-ع-م ة-ل-ي ıإ فلتŸةيرثألإ عقإو
ن-كا-مألا-ب ا-ه-ن-م ةد-جإو-تŸإ ا--سصو--سصخ

.Úتيسضرألإ Úتزهلإ نم ةررسضتŸإ
ث.ق ^

يليكسشتلا نفلاو ةياورلل اراتك““ ةقباسسم
 زئاوج6 نودسصحي نويرئازج نويليكسشت

نويرئإزج نويل-ي-ك-سشت نو-نا-ن-ف د-سصح ^
ةيإورلل إراتك ةقباسسم ز-ئإو-ج ن-م ا-ط-سسق
ةسسسسؤوŸإ اهمظنت يتلإ يليك-سشت-لإ ن-ف-لإو
نÓعإلإ ” يتلإ و ‘اقثلإ يح-ل-ل ة-ما-ع-لإ

لسصأإ نم زئإوج تسس كاكتفاب إرخؤوم اهنع
.ةزئاج رسشع ةعبرأإ
تفر-ع ي-ت-لإ ة-ق-با--سسŸإ هذ--ه ‘ زا--فو
نإدلبلإ فل-تfl ن-م نا-ن-ف658 ةكرا-سشم
نيدلإ نيز دمfi يوإدنز نم لك ةيبرعلإ

درإول ““ةفوطıإ““ ةيإور فÓغل ةحول نع
ةحول نع معنŸإ دبع سسانيإإ و ⁄اسسلإردب
ة-ع-ط-قو ةو-ه-ق نا-ج-ن-ف““ ة-يإور فÓ-غ--ل
رونو رسصان يŸا-سس ي-ئإور-ل-ل ““نو-سسإور-ك
ةيإور فÓغل ةحو-ل ن-ع ،ط-بإر-م ناÁإلإ
.حياسس بيبحلل ““ميياحو انأإ““

سضيأإ تزا--فو ما-ئو ة-ق-با-سسŸإ هذ--ه ‘ ا--ً
هبسشت ل““ ةيإور فÓغل ةحول نع بحاسص
ميلسس و ،سشرطلإ ىلي-ل ة-ي-ندرÓ-ل ““ا-ه-تإذ
رئإز““ ةيإور فÓغلإ ةحول ن-ع ة-يرو-سصن-م

بيط إذك و يسسوبد دامعل ““لبقتسسŸإ نم
اهيأإ إوفع““ ةيإور فÓغل ةحول نع يديعل
ز-ئإو-ج-ب تزا-ف تا-يإور-لإ هذ-ه و““ل-ب÷إ
.ةيإورلل إراتك ةقباسسŸ ةÒخلإ ةرودلإ

ةيلام ةزئاج ى-ل-ع ز-ئا-ف ل-ك ل-سصح-ي-سسو
ةزئافلإ ةحوللإ عسضو ¤إإ ةفاسضإإ ةيعيجسشت

نانفلإ مسسإإ ركذ عم ة-يإور-لإ فÓ-غ ى-ل-ع
.رإدسصإلإ ‘ يليكسشتلإ
نفلإو ة-يإور-ل-ل إرا-ت-ك ة-ق-با-سسم تق-ل-طُأإ
طبر فدهب7102 ةنسس ةرم لوأل يليكسشتلإ
نونانف ماق ثيح يليكسشتلإ نفلاب ةيإورلإ
تإرإدسصإإ ةفلغأإ مسسرب نويرطق نويليكسشت

تإرودلإ ‘ ةيبرعلإ ةيإورلل إرا-ت-ك ةز-ئا-ج
ةنسس ‘ ةسسداسسلإ ةعبطلإ ةياغ ¤إإ ةقباسسلإ

Úنانفلل ةكراسشŸإ باب حتف ” ثيح9102
.⁄اعلإ ءاحنأإ فلتfl نم Úيليكسشتلإ
يحل-ل ة-ما-ع-لإ ة-سسسسؤوŸإ ّنإا-ف ،Òكذ-ت-ل-ل
وهو إراتك يح ةرإدإإ ىلع فرسشت ‘اقثلإ
ةيرطقلإ ةمسصاعلل ةيراسض◊إ ⁄اعŸإ دحأإ
إزكرمو ،Úنانفلإو Úفقثملل ىقتلم دعيو

سضراعŸإو تاقباسسŸإو تإودنلإ ة-ما-قإل
لاكسشأإ نم اهÒغو ،ةيقيسسوŸإ تÓف◊إو
ث.ق ^ .ينفلإ Òبعتلإ

يت-لإ ن-ف-لإ قو-سس حÓ-سصإإ ة-سشرو ى-ع-سست ^
د---ي---سسŒ را---طإإ ‘ إر---خؤو----م تئ----سشنأإ
ةرإزول ةديد÷إ ةي-فا-ق-ث-لإ ة-ي-ج-ي-تإÎسسإلإ
ينف قوسس سسيسسأات““ ¤إإ نو-ن-ف-لإو ة-فا-ق-ث-لإ

ءإدأإ ىلع نانفلإ ةدعاسسمو رئإز÷اب يقيقح
امك ةمئÓم فورظو ةئيب ‘ يعإدبإلإ هلمع
ةزمح فإرغونيسسلإو يحرسسŸإ اهسسيئر هدكأإ

.““هللإ باج
اهيف لمعي يت-لإ ة-ي-ع-سضو-لإ حÓ-سصإإ Èت-ع-يو
قوسس بايغ لظ ‘ ،يليكسشتلإ اميسسل نانفلإ

دإوŸإ سصقنو لمعلإ تإءاسضفو نفلل ةيقيقح
تايولوأإ نم ،هتاعإدبإاب ءاقترÓل ةيرورسضلإ
Úتسسلج اهئاسشنإإ ذنم تدقع يت-لإ ة-ن-ج-ل-لإ
دكأإو .اهسسيئر بسسح ثلاث عامتجل بهأاتتو

‘ نانفلإ ةقفإرم““ ةيمهأإ هللإ باج ةزمح
وج Òفوتب هتإذ قيق–و هنفب ءاقترلإو هلمع
Úب قيفوتلإ ن-م ه-ن-ي-ك“ لÓ-خ ن-م م-ئÓ-م
تماقو .““يعامت-جلإو ي-عإد-بإلإ Úب-نا÷إ
يتلإ ةيعسضولل حسسÚ Ãتسسل÷إ لÓخ ةسشرولإ
يليكسشتلإ نفلإ ›ا‹ ‘ نا-ن-ف-لإ ا-ه-سشي-ع-ي
نإديŸإ ‘ Úلعافلإ ةمهاسسÃ ىقيسسوŸإو
إذه ‘ هللإ با-ج د-كأإو .ي-ن-ف-لإو ‘ا-ق-ث-لإ
Úنانفلإ لكل ةحوتف-م““ ة-سشرو-لإ نأإ قا-ي-سسلإ
لمعلل Òكفت ايÓخ سسيسسأات ‘ ةم-ها-سسم-ل-ل

ايعإد ،““هب ءاقترلإو عاطقلاب سضوهنلإ ىلع
‘و ةموظنŸإ ‘ طإرخنلإ ¤إإ Úنانفلإ لك
ةقل-ع-تŸإ Úنإو-ق-لإ ى-ل-ع عÓ-طÓ-ل ةرإدإلإ
.ةيعامتجلإ مهقو-ق-ح ة-يا-م-حو م-ه-ل-م-ع-ب
روظنŸإ دعي ،ةسشرولإ سسيئر هدكأإ ام بسسحو
ةسشرولإ ماهم Úب نم ةفا-ق-ث-ل-ل يدا-سصت-قلإ
ةديدج لمع تايلآإ““ نع ثحبلإ اهيلع يتلإ
‘ ينفلإو ‘اق-ث-لإ جو-ت-نŸإ ع-سضو-ب ح-م-سست
تامزيناكيŸ إدانتسسإ ةيداسصتقلإ ةموظنŸإ
ينف-لإ جو-ت-نŸإ “ق-يو-سست“ ل-ي-ه-سست-ل قو-سسلإ
.““هتاعإد-بإإ ن-م-ثو نا-ن-ف-لإ ة-م-ي-ق د-ي-كأا-تو
ةدعاسسم““ ىلع لمعتسس ةسشرولإ نأإ فاسضأإو
قلخو ةيعامتجلإ هل-كا-سشم ل-ح ‘ نا-ن-ف-لإ
ة-قÓ-ع ا-ه-ل تإرإزو ع-م ة-كإر--سشو نوا--ع--ت
ةطسسوتŸإو ةÒغسصلإ ةعانسصلإ لثم لاÛاب
حÓسصإإ قيق– ¤إإ يع-سسلإ إذ-كو ة-ئ-سشا-ن-لإو

‘ دوكرلإ ةلحل◊ ةيئاب÷إ ةموظنملل يرذج
ةيمهأإ ىلع ثدحتŸإ ددسش امك .““نفلإ قوسس
كإردإإو ينفلإ قوذلإ““ ىلع ةئسشا-ن-لإ ة-ي-بر-ت
إذه حبسصيل ،يرئإز÷إ نفلإ ةلا-سصأإو ة-م-ي-ق
قلعتي امدنع ةسصاخ هتايح نم إءزج Òخألإ
تيبلاب سصاÿإ روكيدلإو تاينتقŸاب رمألإ
قايسسلإ إذه ‘ اسضيأإ راسشأإو .““لمعلإ رقمو

‘ لامعألإ لاجرو ة-ي-سسا-مو-ل-بد-لإ رود ¤إإ
ةيرئإز÷إ ةينفلإ تاعإدبإلإ هذهل ““جيوÎلإ““

ي-ن-ي-يز-ت-لإ رو-ك-يد-لإو تا-حو-ل-لإ ة-سصا--خ
لمعي يتلإ ةيعسضولإ حÓسصإإ Èتعي .فحتلإو
بايغ لظ ‘ ،يليكسشتلإ اميسسل نانفلإ اهيف
سصقنو لمعلإ تإءاسضفو نفلل ةيقيقح قوسس
ه-تا-عإد-بإا-ب ءا-ق-ترÓ--ل ة--يرور--سضلإ دإوŸإ
،هللإ باج لاق امك ،اسضيأإ لامعألإ لاجرلو
‘ ة-م-ها-سسŸا-ب عإد-بإلإ ع--ي--ج--سشت ‘ رود
‘ رامثتسسلإو ةي-ن-فو ة-ي-فا-ق-ث تإر-ها-ظ-ت

ةقورأاك نفلاب ةلسص اهل ة-يدا-سصت-قإ ع-يرا-سشم
ةياعر بناج ¤إإ روكيدلإ تاسشروو سضرعلإ
كلذ لباقمو ةيحرسسمو ةيئامنيسس تا-جا-ت-نإإ
تإءافعإإو تإزيف– ن-م ءلؤو-ه د-ي-ف-ت-ي-سس““

نفلإ قوسس سشا-ع-ت-نإ ن-ك-م-ي-سسو .““ة-ي-ئا-ب-ج
ع-ي-ب ن-م Úي-ل-ي-ك-سشت-لإ ة-سصا--خ Úعد--بŸإ
سسكعنيو هجراخو نطولإ ‘ ةينفلإ مهلامعأإ

يرئإز÷إ قوذلاب ءاقترلإ ىلع جإورلإ إذه
تاحوللإو فحتلإ ءا-ن-ت-قإ تإدا-ع د-ي-سسŒو

ل-م-ع-ت-سسو .Úير-ئإز÷إ كÓ-ه-ت-سسإ ن-م-سض
““جذومنلإ مجنلإ““ سسيسسأات ىلع كلذك ةسشرولإ
Úب نم يهو ،يرئإز÷إ مج-ن-لإ ة-عا-ن-سص وأإ
امك نكÁ ل هنأل اهل ةيسساسسألإ تامامتهلإ

قوسسلإ ¤إإ ين-ف-لإ جو-ت-نŸا-ب ل-سصن““ نأإ لا-ق
لك ‘ كلذو جذومنلإ مجنلإ إذه نود ةيŸاعلإ
لسصإوت ‘ يرئإز÷إ عدبŸإ نوكيل ،““نونفلإ
ىلع رإرمتسساب إدجإوتمو هروهمج عم مئإد
ن---م ا----هÒغو د----ئإر÷إ ‘و تا----سصنŸإ
حسضوأإ امك ةسشرو-لإ ظ-ف-ح-ت-تو .ط-ئا-سسو-لإ
ةلسصلإ تإذ ل-ئا-سسŸإ سضع-ب ى-ل-ع ا-ه-سسي-ئر
بجي يتلإ Úنانفلل ةيئا-سصحإلإ ة-قا-ط-ب-لا-ب
نا-ن-ف-لإ د-يد– Òيا-ع-م ‘ ر-ظ-ن-لإ ةدا--عإإ
ت’اكو ^ .يقيق◊إ

:هللا باج ةزمح يحرسسملا
””نينانفلاو نفلا عقاوب ءاقترÓل ىعسست رئازجلا””



ـه1441ةج◊ا وذ52ـل قفوŸا م0202توأا51  تبسسلا41 ةيلسست
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ةليترلا

نادوعي فايسضوبو نيدموب يراوه

رئاز÷ا ةقفسصب زوفي حاقل يأا
ةكرسشل ماعلا ريدŸا سسيئرلا دكأا ^

نأا ،رارك ديحولا دبع ،““مرافويب““
وحن ةعيرسس تاوطخب Òسست رئاز÷ا
سسوÒفل داسضŸا حاقللا ءانتقا
ةنجللا نأا ¤إا اÒسشم ،انوروك
فلŸا ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا
سصوسصخب ةيفاك تايطعŸ ةجاحب
ةعنسصŸا سسمÿا رباıا
.رئاز÷ا مامأا ةحورطم تارايخك
ماعلا ريدŸا سسيئرلا بسسحو
حاقللا نإاف ،““مرافويب ““ةكرسشل
‘ نوكي نل انوروك سسوÒفل داسضŸا

57 نأا ةنجللا تدكأا نأاو قبسس““ :فاسضأاو ،1202سسرام لبق ““⁄اعلا لوانتم
ةيولوألا نوكتسس امك ،““حاقللا اذه نم نوديفتسسيسس Úيرئاز÷ا نم ةئاŸاب

ةفاسضإا ةنمزŸا سضارمألا باحسصأاو ةحسصلا عاطق ‘ Úلماعلل -رارك فيسضي-
.ةينمألا حلاسصملل

؟بعسشلا ““فه““ يذلا لوؤوسسŸا نم
زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا لاق ^
موقي ناك ةيبلسس تاسسرا‡ نع ،دارج

بسصنم دلقت قباسس Òبك لوؤوسسم هب
ركذ نود ،ةيرئاز÷ا ةلودلا ‘ يماسس
مامأا اهاقلأا يتلا ةملكلا ‘و  .همسسا
لاق ،سسيمÿا ،سسمأا لوا ،ةلولا

ةلودلا ‘ قباسس Òبك لوؤوسسم““ دارج
نم ر“ؤوم ‘ ناك ةيرئاز÷ا
ريرقتلا ةباتك ‘ اولطعت تار“ؤوŸا
¤ا Òسشت ةعاسسلا تناكو ،يئاهنلا
اذاŸ مهل لاق ،احابسص ةيناثلا
هوÈخأاف ،ريرقتلا Ëدقت ‘ ”رخأات
مهل لاقف ،هÒسضحتب نوموقي مهنأا

.““هوعزوو خيراتلا اوÒغو ةيسضاŸا ةنسسلا ريرقت اوذخ

 لبقŸا هلازنل دعتسسي فودمfi بيبح
بيبح ،يسسورلا  ىدبأا ^

لطب ،فودمfi رون
نونفللCFU ةمظنم
نع  ،ةطلتıا ةيلاتقلا
ةلزانملل هدادعتسسا
،يكيرمألا مامأا ةبقترŸا

ررقŸا ،يجتياغ Ïسساج
نم42ـلا ‘ اهتماقإا
““لاتقلا ةريزج““ ‘ ربوتكأا
وبأا ةيتارامإلا ةمسصاعلاب

.يبظ
يدل سسيلو ،رمتسسŸا بيردتلا عسضو ‘ ايلاح انأا““ :اماع13 غلابلا بيبح لاقو
دبع ،هبردمو دلاو ةافو دعب لازتعلا ‘ ركفي ناك هنأا افÎعم  ،““لكاسشم يأا
ةدوعلل يوق عفاد يدل نآلا““ :عباتو ،انوروك سسوÒف سضارعأاب ارثأاتم ،فانŸا
فرسص ىلع Êدعاسست ةيسساقلا تابيردتلا ،ام ءيسشب يسسفن لغسشأل ،لاتقلل
 .““يب طيحي ام لك نع يهابتنا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ52ـل قفوŸا م0202توأا51  تبسسلا

ةيروهم÷ا سسيئر راسضحتسسا دعب ^
ÚلوؤوسسŸا دحأا عم  نيدموب يراوه لحارلا سسيئرلا عم تعقو ةثدا◊

هديب اهلتقا ثيح ،هترايز ةيسشع تاÒجسش سسرغب هسشغ فسشك Úح ،ÚيلÙا
ءاقل لÓخ ،دارج ،لوألا ريزولا  أا÷  ،““كجاتنا عم بعلأا حور““ هل لاقو
عيم÷ا عانقأل ،فايسضوب دمfi ،لحارلا سسيئرلا ةÒسس ¤ا ،ةلولا ةموك◊ا
نإا لاقو ،ةيمومعلا ةنيزÿا كهنأا يذلا ريذبتلا مدعو فسشقتلا ةرورسضب
ةسسائر رقم هلوخدل موي لوأا ‘  لءاسست ،فايسضوب دمfi ،لحارلا سسيئرلا
، اهئافطاب رمأاو راهنلا ‘ ةلعتسشم ءاوسضألا ءاقب بابسسأا نع ةيروهم÷ا

.““ماعلا لاŸا ديدبت براحي ينطو سصخسشل لعف ةدر““ كلذ اÈتعم

 مهكر– حاقللا قوسس ةراسسخ ..ايسسور
ريدم ،غروبسستنيغ ردنسسكلأا لاق
ةئبوألا ملع ثوحبل ينطولا زكرŸا
هنإا ،““›اماغ““ ةقيقدلا ءايحألاو
لعف در عقوتن نأا ةجاذسسلا نم نوكيسس
ليجسست ىلع ىرخألا لودلا نم يباجيإا
‘ انوروك سسوÒف دسض حاقل لوأا
اذإا ،ركف““ :غروبسستنيغ فاسضأاو.ايسسور

وأا ،نيددfi سصاخسشأا نامرح ”
نم تارايلم ةدع نم ةنيعم تاكرسش
ام ،يسسورلا حاقللا ببسسب تارلودلا
دكأاو.““اما“ يعيبط لعفلا در نأا › ودبي ؟هتيؤور ديرت يذلا لعفلا در عون

عيم÷ اًقفو لجسسم»و اًما“ نمآا يسسورلا حاقللا نأا ،ىرخأا ةرم ،غروبسستنيغ
.““ةيدا–لا ايسسورل ةيعيرسشتلا Úناوقلا

ثد◊ا لÓظ ‘

 ..ةيناجملا تارامإلا ةوطخ
نآلا يبرعلا عرأسشلا هحرطي تأب يذلا لاؤؤسسلا اذه ،؟رودلا يتأأي نم ىلع ^

،Êؤيهسصلا نأيكلاو تارأملا Úب مÓسس ةيقأفتا عورسشم نع نÓعلا دعب
له ،بمارت ةيأعرب ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تأيلؤلا ‘ أقحل أهيلع عقؤي
لودلا ةعمأج دمسصتسس لهو ،؟...مأا ،ةيدؤعسسلا مأا ،برغŸا مأا ،نيرحبلا
نأه دقف  ،؟أهيف اؤسضع ةلود ““ليئارسسا““ حبسصتسس لهو ،أيلكيه ؤلو ةيبرعلا

ةيعرسشلا قفو ةينيطسسلفلا ةلودلا عورسشمو ةموأقŸاو دؤمسصلا أادبم
دلجو ةدرلا عيرأسشم تحسستكا أمدعب ،ةيبرعلا مÓسسلا ةردأبمو ةيلودلا
Úينيطسسلفلا قح نع يلختلا وأا عيبطتلل ةسضفارلا عقاؤŸا فلتı تاذلا

عيبرلا““ تارؤثب يمسس أم تلازأمو تنأكو ،سسدقلا ‘ ÚملسسŸاو برعلاو
نمسض أهبيترت جرحدت يتلا ،ةيسضقلا هأŒ أهفقاؤمو لودلا كهنت ““يبرعلا
بنŒو عيبطتلا عيرأسشم سضفرو موأق يذلا نأنبل ؤه أهو ،تأمأمتهلا
دعي ملف ،ةمئأقلا ¤ا مسضني ،Òبكلا طسسوألا قرسشلا عيرأسشم ‘ طؤقسسلا

.ةيلقم وأا ةيؤسشم أهلكأا مث ،أهلأسصوأا عيطقتو أهخلسس أهحبذ دعب ةأسشلا ⁄ؤؤي
لوأ– ةقبأسس ةرهبنم تأنÓعا قأيسس ‘ ءأج يذلا ،عيبطتلا نع نÓعلا

يتاذ ءأفتكا نع نÓعإلا لثم  ،يبرعلا ⁄أعلا ‘ ءأنثتسسأك تارأملا زاربا
،ةيملع تارأسصتنا قيق–و ،ليؤمتلل يسسأسسأا ردسصمك طفنلا نع ءأنغتسسلاو
،ةيوؤنلا ةقأطلا جأتنإل ةطfi ليغسشتو ،خيرŸا ؤحن يعأنسص رمق قÓطإأك
يتلا ةينمألاو ةيرأجتلا تأقÓعلا مغر ،›ودلاو يبرعلا مأعلا يأارلا أأجأف
رسضخألا ءؤسضلاو يسسأمؤلبدلاو يمÓعلا معدلاو ،ةلوأطلا ت– متت تنأك
ةيبرعلا لودلا تأمزأا فلتfl ‘ أهرودو ،نطنسشاو نم يبظؤبأا هأقلتت يذلا
يتأأت هذه أهتؤطخ نأأب تارأمإلا ءأعدا يه Èكألا ةأأجأفŸاو ،ةيلأ◊ا

كحسضو فيخسسو كحسضم مÓك ؤهو ،ةينيطسسلفلا ةلودلا عورسشم ةيأم◊
ةيلمع ديمŒ نأا اودكأا Êؤيهسصلا نأيكلا ةدأق نأا نع Óسضفو ،نأقذألا ىلع

هدؤهع مÎحي ل Êؤيهسصلا نأيكلا نأا ملعي لكلا نإأف ،طقف تقؤؤم رمأا مسضلا
قفو قاروألا بيترت لجأا نم طقف أهيلا أأجلي يتلا ،ةعقؤŸا هتأيقأفتاو
ينيطسسلفلا فقؤŸا كسسأ“ برسضو ،رخآلا ديي–و تقؤلا حبرو تأيؤلوأا

مث ،1991 ةنسس ديردم ر“ؤؤم تأجرfl يه نيأأف ،لكك يŸأعلاو يبرعلاو
،4991 ةنسس ندرألا عم ةبرع يداو قأفتا ؤه نيأاو ،3991 ةنسس ؤلسسوأا ةيقأفتا
‘ ةيمÓسسلا تأسسدقŸا ىلع ةيمسشأهلا ةكلمŸا ةيأسصو ىلع سصني يذلا

ديفيد بمأك ةيقأفتا ءأغلإل نؤجوري نؤيليئارسسا ءاÈخ مه أهو ،Úطسسلف
،ةلهؤؤم دعت ⁄و أهتزوأŒ ثادحألا نأا ىؤعدب9791 ةنسس ةعقؤŸا رسصم عم

،نأنبل ،ندرألا ،Úطسسلف لك علتبت يتلا ““ىÈكلا ليئارسسا““ تأططfl نأل
.برقأا تحبسصأا ،رسصمو ةيدؤعسسلاو أيرؤسسو قارعلا يسضارأا ةيبلغأاو
ةنعط هنؤك نع Óسضفو ،Êؤيهسصلا نأيكلا ـ تارأمألا قأفتا ‘ أسضيأا ئجأفŸا
يمÓسسلاو يبرعلا أهيدعبب ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا رهظ ‘ ةمسصأق
،ةيبرعلا ةعمأ÷او يبرعلا نمأسضتلا نم ىقبت أم رسسكو ،›ودلاو Êأسسنلاو
ثيح ،هيسسدنهم ذقنيو لÓتحلا حلأسصم مدخي يذلا سسأسس◊ا أهتيقؤت ؤه
‘ ،بمارت دلأنود ،يكيرمألا سسيئرلا دي ‘ ةيرحسسو ةحبار ةقرو حبسصي
أهلؤعفم زوأجتي دق ،ةيكيرمألا تأيسسأئرلا ةيسشع همؤسصخ ةهجاؤم
ىلع Úيكيرمألا ةرؤثو ،ةيجرأÿاو ةيلخادلا بمارت تأطقسس تاÒثأأت
سسيئر أهلمعتسسي ةيؤق ةقرو يه أمك ،ةيرسصنعلا هتأسسرأ‡و سضيبألا تيبلا

هتلأقإأب بلأطŸا عرأسشلا ةرؤثو هيسضرأعم دسض Êؤيهسصلا نأيكلا ءارزو
،بهذلأب تارأمإلا ةيده نزي ،Êؤيهسصلا ركفلا نأل ،ءأسضقلا ىلع هتلأحاو
نم Ìكأا أهب ءأفتحاو ةؤسشن Ìكأا نأكو ،ثدح أم نآلا ىتح قدسصي ⁄ ؤهف

يسسأئرلا قأقحتسسلا لبق بمارت عادبا نم أمهÓكو ،نرقلا ةقفسص ثدح
 .يكيرمألا

زازتبلاو طغسضلا بأب حتفتسس ةيبرعلا تارأمألا ةجرخ نإأف ،كسش نود نمو
ةلدأعŸا نم أهتأعأنق Òيغت ¤ا أهعفدو ،ةيبرعلا لودلا يقأب ىلع

يخيرأتلا ينيطسسلفلا ق◊ا طأقسساو ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ةيديلقتلا
نأيكلاو ةدحتŸا تأيلؤلا أسضرب لؤبقلاو ،أي‡أاو أيلود أهب فÎعŸا
Ìكألا ةلوأطلا ت– ةعبطŸا لودلا نؤكت نأا رظتنŸا نمو ،Êؤيهسصلا

جر◊ا رأبتعا زوأŒو تارأمإلا رثأا ءأفتقا ¤ا أهعفدو ،تأموأسسملل أسضرعت
Òيغتل عيبطتلا أادبŸ ةسضفارلا لودلا ىلع طغسضلا دادزي  أمنيب ،““ةمسش◊ا»و
ىلع ؤلو ،رؤطت نم ثدحي أم هأŒ تمسصلا مازتلا لقألا ىلع وأا ،أهفقؤم

 .سسدقلاو ،Úينيطسسلفلا قؤقح لجأا نم ةقبأسسلا أهتلأسضن بأسسح
‘ أهعسضتو ةيبروألا لودلا سضعب فقاؤم تارأمإلا ةجرخ كبÎسس أمك

أينأŸأا لثم ،ةيلودلا ةحأسسلا ‘ ةلعأفو ىÈك لود ةسصأخو ،Òبك جرح
ةيليئارسسلا عئأسضبلا ةعطأقم تكز يتلا ،أيلأطياو ،أينأطيربو ،أسسنرفو
‘ يبوروألا دأ–لا بلأط ثيح ،ةينؤنأقلا Òغ تأنطؤتسسŸا نم ةمدأقلا

نع عأنتملأبو ،ةيبوروألا قاؤسسألا ‘ تأنطؤتسسŸا تأجتنم زييمتب4102
سضفر أمك ،رسضخألا طÿا جرأخ ةيليئارسسإا تأطأسشنو عيرأسشم ليؤ“

‘ ليئارسسإل ةمسصأع سسدقلأب بمارت دلأنود يكÒمألا سسيئرلا فاÎعا
نأأسش أهنأأسش ،8191 ‘ سسدقلا ¤ا بيبأا لت نم ةرأفسسلا رقم لقن مث ،7191
ةقفسص سضفرو ،Ê ‘ 9191ؤيهسصلا نأيكلل نلؤ÷ا مسضب نطنسشاو فاÎعا
Êؤيهسصلا نأيكلا ددهي يبوروأا عأمجا ¤ا لسصؤتو ،مسضلا عورسشمو نرقلا

عورسشم نع عجاÎلا مدع ةلأح ‘ Úطسسلف ةلودب فاÎعلا نع نÓعإلأب
مهل لأقيسسو ،ةينيطسسلفلا ةلودلا مأيق ةركف أيئأهن يغلي أÃ يسضارألا مسض
.كلŸا نم Ìكأا Úيكلم اؤنؤكت ل ،ءأسسمو حأبسص لك

‘ ءأ“رÓل ةلورهŸا لودلا هذه ىلع عقي أمكو ،مؤللا نإأف ،نكي أمهمو
،طسسوألا قرسشلا ةقطنم ‘ نطنسشاو عيرأسشمو Êؤيهسصلا نأيكلا نأسضحأا

Úب ÚتتسشŸا ،Úينيطسسلفلا ىلع سسأسسألأبو عقي هنإأف ،لبأقم نود ىتحو
ةعطقتم بارت ةنفح ىلع عبقي فرط لك ،ةموأقم تأكرحو سسأمحو حتف
ةهجؤŸا معدلا تأيلمع تتسشو ةيبرعلا لودلا فقاؤم تتسش أم ؤهو ،لأسصوألا
،هنيح ‘ دحاو لك ىلع ةينؤيهسصلا مسضقلا ةلآا يتأأتسسو ،ينيطسسلفلا بعسشلل

Úينيطسسلفلا ةؤخألا Úب ةيسشمأه كرأعم سضؤخو مأسسقنلا نم ىودج Óف
  . مهاد ،مهاد رطÿأف ،برعلاو

ي◊أسص ىفطسصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

ميهاربا مسساب مÓسسلاو ميهاربا مسساب بر◊ا
ديفيد ،Êويهسصلا نايكلا ‘ يكيرمألا Òفسسلا نم يكيرمألا سسيئرلا بلط ^
عيبطتلا ةقيثو ىلع ““ميهاربإا قافتا““ مسسا قÓطإا يعاود حيسضوت ،نامديرف
امك ،ميهاربإا““ :لوقلاب يكيرمألا Òفسسلا درو.تارامإلاو ليئارسسإا Úب ةرظتنŸا
مسساب هيلإا راسشي .ةميظعلا ثÓثلا تانايدلا عيم÷ ابأا ناك مكنم Òثكلا ملعي
‘ ““ماربأا»و ،ةيمÓسسإلا ةديقعلا ‘ ““ميهاربإا»و ،ةيحيسسŸا ةديقعلا ‘ ““ماهربأا““
.ةيدوهيلا ةديقعلا
ةميظعلا تانايدلا هذه عيمج Úب ةدحولا ةيناكمإا ¤إا زمري سصخسش دجوي لو
.مسسلا اذهب قافتلا اذه ةيمسست ت“ ببسسلا اذهلو ،ميهاربإا نم لسضفأا ثÓثلا
،ةيعسسوتلا هعيراسشمو Úطسسلفل يليئارسسلا لÓتحلا نأا فرعي لكلا نكلو
 .ةيهاو ةينيد راذعأاب متت ،ةيدوهيلا ةلودلاب Êويهسصلا نايكلا ةيمسستو



” هنأا لوؤوصسŸا تاذ حرصصو ^
ليهأات ةداعإا ةيلمع ‘ عورصشلا
دصصر يتلا ة-صسصسؤوŸا ر-يو-ط-تو
ذنم جد رايلم51 قاف غلبم اهل
ةدحو زيزعت قيرط ن-ع Úت-ن-صس
.اهب ريوطتلاو ثحبلا
اذ-ه د-ي-صسŒ نأا لو-ق-ي فدرأاو
م---ت---ي نأا ن---كÁ ط----طıا
قير-ط ن-ع ¤وألا Úت-ق-ير-ط-ب
ةيلاŸا دراوملل ةلود-لا ة-ئ-ب-ع-ت
تاودأاو تازيهج-ت-لا ل-ي-هأا-ت-ل““
تا-صشروو ıÈا) ر-يو-ط--ت--لا
تادعŸا-ب ة-صصاÿا ة-عا-ن-صصلا
.(ةيعانصصلا
لاح ‘ يه ةيناثلا ةق-ير-ط-لاو

ن-م ة-صسصسؤوŸا ةدا-ف-ت-صسا مد-ع
هذ-ه أا-ج-ل-ت ة-لود-لا ةد-عا-صسم
ةيعانصصلا ةكارصشلا ¤إا ةÒخألا

اهطاصشن عيونتو جامدا لجأا نم
وأا Úيرئازج ءا-كر-صش ع-م ءاو-صس
ن-كÁ ه--نأا ¤إا اÒصشم ،بنا--جأا
سسف-ن ‘ Úي-ع-صسŸا ق-ي-ب--ط--ت
.تقولا
ة-لا-كو-ل ح-ير--صصت ‘ ،ح--صضوأاو
ديصسŒ نأا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا

نو-هر-م ة-ي-ج-ي-تاÎصسلا هذ-ه
يت-لا ة-ي-لاŸا ة-مزألا ة-يو-صست-ب
ن-ع كلذو ة-صسصسؤوŸا ا-ه-فر-ع-ت

ةلودج ةداعإا وأا ةيف-صصت ق-ير-ط
6 ›اوحب تردق ي-ت-لا ا-ه-نو-يد
لا-م-صسأار ة-ئ-ب-ع-تو جد را-ي--ل--م
.لوادتم

مصشتfi فانئتصسا

ةليصصح دعب طاصشنلل
ةمزألا ءارج ةيثراك

ةيحصصلا
ن--ع ه--ث--يد--ح سضر---ع---م ‘

ةي-ح-صصلا ة-مزألا تا-صسا-ك-ع-نا
هذ-ه طا-صشن ى-ل-ع91 دي-فو-ك
نأا ¤إا رزاو-م را-صشأا ة--صسصسؤوŸا
““ايثراك اصضافخنا““ فرع جاتنإلا

0202 لوألا ي-صساد--صسلا لÓ--خ
ةبتŸÎا ةينقتلا ةلطع-لا بب-صسب

ة--ي--لوألا داوŸا ذا---ف---ن ن---ع
.(يد.اك.يصس ةعوم‹)
” دقل““ لوقلاب لوؤوصسŸا راصشاو
لÓخ ةمصشتfi ةدوع ل-ي-ج-صست
ديدحتلاب ،يحصصلا رج◊ا ةÎف
.طرافلا ليربا12 موي

تاصشرو لمعت ،ويلوي رهصش ذنم
ةدوع عم ةيداع ة-ف-صصب جا-ت-نلا
يفظوم نم ةئŸاب08 نم ديزا
هركصش ن-ع ا-بر-ع-م ،““ة-صسصسؤوŸا
و م-ه-ت-ظ-ق-ي Òظ-ن““ لا-م-ع-ل--ل
م---ه---حور و م---ه---ماز---ت----لا
ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ““ة-ي--ن--هŸا
نا م-ه-نأا-م-ط ثي-ح ة-ب--ع--صصلا
يا رخدت ⁄““ ةماعلا ةيريدŸا

Úصس– ل---جا ن----م د----ه----ج
.““ةيعصضولا
ةمزلا هذه““ نا لوقلاب درصساو
ةراصسخ ‘ تببصست دق ةيحصصلا
سصخي ا-م-ي-ف حا-برلا ‘ ةÒب-ك
انققح دق ““Óئاق ،لامعلا مقر
م-قر ن-م ة--ئŸا--ب64 ىو---صس
ةراصسÿا تقاف ثيح ،لامعلا

نم ةئŸاب05 ةبصسن حابرلا ‘
.““ةرطصسŸا فادهلا
ةرورصض ىلع ثد-ح-تŸا دد-صشو

Œاك يصس عطق سصي-خار-ت د-يد
ته-ت-نا ي--ت--لا ,(DKC) يد

ويلوي22 مو-ي ا-ه-ت-ي-حÓ--صص
،لا--جآلا بر--قا ‘ ,طرا--ف--لا

لك تناك نإا““ لو-ق-لا-ب ا-ف-ي-صضم
اهتدوع تلجصس دق تا-طا-صشن-لا

م-ت-ي ل تا-ج-ت-نŸا سضع-ب نا-ف
نع انزج-ع بب-صسب ا-ه-ع-ي-ن-صصت

ءاهتنا دعب ةيلولا ةداŸا ةكرمج
يد اك يصس سصيخارت ةيحÓصص
،(DKC)““. ““ دق-ل ا-ف-ي-صضم ”
هذه ديدŒ ةداعا بلط Ëدقت
ة-عا-ن-صصلا ةرازو-ل سصي--خاÎلا
.ةصساردلا ديق يهو

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

  !عيبطتلا ‘ يأار
تاح-ير-صصت ه-ب ف-صصو-ي نأا ن-كÁ ا-م ل-قأا و-ه ،قا-ف-ن ^
عيبطتلا قافتا ىلع اقيلعت ،ناغودرأا ،يكÎلا سسيئرلا
هفصصو ثيح ،ةيكيرمأا ةياعرب ليئارصسإاو تارامإلا Úب
بحصسو تارامإلا عم تاقÓعلا قيلعتب ددهو ،ةنايÿاب
.يبظ وبأا نم هÒفصس
نادلبلا ‘ هناوخإا نقذ ىلع كحصض هيف ناغودرأا مÓك
ليئارصسا ءاقدصصأا مهأا لازت لو تناك هدÓبف ،ةيبرعلا

تناكو ،تلاÛا عيمج ‘ تاقÓع اهعم اهلو ،قرصشŸا ‘
،Êويهصصلا نايكلاب تفÎعا يتلا لودلا ¤وأا Úب نم
امئاد بردتي يليئارصسلا يركصسعلا ناÒطلا نأا ىتح
طاÙا يو÷ا ه--لا‹ ق--ي--صضل ،ة--ي---كÎلا ءاو---جألا ‘
دصسفأا هنأل ،قافتلا دقتنا لجرلا نأا مأا ،ةيبرع نادلبب
يهو ،عيبطتلا قابصس بصصقب زوفلا رطق هتقيدصص ىلع
يأار-ل-ل ا-ه-تر--يز--ج Èع ي--بر--ع--لا تي--ب--لا تح--ت--ف ن--م
هطبرتو ليئارصسا ق-با-صسلا ا-هÒمأا رازو ،ي-ل-ي-ئار-صسلا
.بيبأا لت عم ةنلعم Òغ تاقÓع
اذه ‘ هيأار ءادبإا هدحو ينيطصسلفلا بعصشلا قح نم
لوقأاو ،مهتيصضق ددهي ام هيف اوري اوناك نإا ،قافتلا
‘ ءاوصس ةداقلا هنم ينثت-صسأاو ،ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا بع-صشلا
نم لوأا مه مهنأل ،ةينيطصسلفلا ةطلصسلا ‘ وأا سسامح
مهتارارق نهرو ،مهفوفصص تيتصشتب ،مهتيصضقل ءاصسأا
ةلداعلا مهتيصضق ÒصصÃ بعÓتت ىرخأا مصصاوع ديب
تانايÿا ببصسبو ،مهفوفصص ‘ ير-صشت-صسŸا دا-صسف-لا-بو
.ةيصضقلاب مهترجاتمو ةيلخادلا
بماك ‘ رصصم اهل-ب-ق ه-ت-ل-ع-ف ،تارا-مإلا ه-ت-ل-ع-ف ا-م م-ث
هتلعفو ،ة-بر-ع يداو قا-ف-تا-ب ندرألا ه-ت-ل-ع-فو ،د-ي-فاد
ةيصضاŸا ةنصسلا تلبقتصسا ي-ت-لا نا-م-ع ة-ن-ط-ل-صس ا-صضيأا
ابيرق هلعفتصسو ،وهاينتان يليئارصسلا ءارزولا سسيئر
ملصس نم لوأا تناك يتلا ةيدو-ع-صسلا ة-ي-بر-ع-لا ة-ك-ل-مŸا
،دوهيل-ل ا-ن-طو ا-ه-ي-ف م-ي-ق-ت-ل ا-ي-نا-ط-ير-ب ¤إا Úط-صسل-ف
فحصص تفصشك دقو ةيبرغŸا ةكلمŸا ابير-ق ه-ل-ع-ف-ت-صسو
يه عيبطتلا رامصضم ىلع ةمداقلا ةلودلا نأا ةيليئارصسا
.قافتلاب ةوقب تبحر يتلا نيرحبلا

،ل-ي-ئار-صسا ى-ل-ع تطÎصشا تارا-ملا نأا ة-يا-ك--ح م--ث
،ةيبرغلا ةفصضلا ‘ ةينيطصسلف سضارأا مصض نع يلختلا
Òفصسو وهاي-ن-تا-ن ا-ه-بذ-ك د-قو ،ة-حو-صضف-م ة-بذ-ك ي-ه
رارق قيل-ع-ت ” ه-نأا ،لا-ق ثي-ح بي-بأا ل-ت ‘ ن-ط-ن-صشاو
‘ ثح-ب-ت ⁄ تارا-مإلا نأا ي-ن-ع--ي ا--م ،غ--ل--ي ⁄و م--صضلا
ةينيط-صسل-ف-لا ة-ي-صضق-لا ما-مأا ،ا-ه-ت-ح-ل-صصم لا قا-ف-تلا
Úي-تارا-مإا Úلوؤو-صسŸ تا--ح--ير--صصت أار--ق--ن ا--م اÒث--ك--ف
اهنوÈتعيو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نودقتني Úيدوعصسو
ع-ي-ب-ط-ت-لا نأا-كو .م-ه◊ا-صصم تل-قر-ع م-ه--ي--ل--ع Ó--ق--ث
م-ل-ع-ي نا-ك ع-ي-م÷ا نأا ع-م ،سضع-ب-لا مد--صص ي--تارا--مإلا
تناكو ،تارامإلا ¤إا ايرصس وهاينتان اهب ماق تارايزب
ىلع برع ةداق ةيفصصت-ب دا-صسو-م-ل-ل تح-م-صس تارا-مإلا
ةينغم دامع Êانبللا هللا بزح ‘ د-ئا-ق-لا ل-ث-م ا-ه-بار-ت
 .ةينيطصسلفلا حتف ةكرح ‘ اوصضع ناك يذلا
لأا اهيلع ،اه◊اصصم ةيا-عر ا-ه-ق-ح ن-مو ةر-ح تارا-مإلا
‘ قافتلا نأا يعدتو ينيطصسلفلا بعصشلا ىلع بذكت
يتلا ةيدوعصسلا ةطÿا نوك-ت ن-ل ا-م-ل-ث-م ،م-ه-ت-ح-ل-صصم
ىلع دصسفأا قافتلا نإا لوقيو ناغودرأا اهيلع ىكابتي
ةقفصصل Óيدب ةكلمŸا اهتحرط يتلا ةيدوعصسلا ةطÿا
Úطصسلف عم ىقبن له ؟رئاز÷ا نع اذام مث  .نرقلا

‘ ثد-ح-ي ا-م ل-ك ن-م ن-ح-ن ن-يأاو ؟ة-مو-ل-ظ--م وأا ةŸا--ظ
سضفرنو ،عيبطتلا و-ح-ن مو-مÙا قا-ب-صسلا ن-مو ،⁄ا-ع-لا
نم ىلتعا هصسفن سسابع دومfiو ليئارصسإاب فاÎعلا
ةلودب هدÓب فاÎعا نلعأاو ةدحتŸا ·ألا Èنم تاونصس
 ؟Êويهصصلا نايكلا
سضعب ‘ رظنلا ديعت نأا ةديد÷ا رئازجلل نآا هنأا دقتعا
ل-كو بو-ع-صشلا ل-ك-ب ا-ه--تا--قÓ--ع دد– نأاو ،تباو--ث--لا
ا-ن-صسل-ف ،ا-ن◊ا-صصم مد-خ-ي ا-م سسا-صسأا ى--ل--ع ناد--ل--ب--لا
مد-ق-ن ن-لو ،Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ن-م Ìكأا Úي-ن-ي-ط-صسل--ف
.انم ينيطصسلفلا بعصشلا هرظتني ام لإا ةيصضقلل
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ةكرسش طاسشنل يثراك سضافخنا
انوروك ببسسب ““ماينوا““

›Óيج ،ةيلزنمورهكلا تاعانصصلل ةينطولا ةصسصسؤوملل ماعلا ريدŸا سسيئرلا دكأا
اهيلع موقت يتلا رواÙا مهأا نÓثÁ تاجتنŸا ةنرصصعو عيونت نأا ،سسما ،رزاوم
قوصسلا حاصستكل ةصسصسؤوŸا اهتدعأا يتلا ليهأاتلا ةداعإاو ريوطتلا ةيجيتاÎصسا

.ادد‹ ةينطولا

: ىلوألا ةيصسنرفلا ةطبارلا
91-ديفوك سسوÒفب ديبع يدهم يرئاز÷ا ةباسصإا

ط---صسو---لا بي---صصأا ^
ير-ئاز÷ا ي-عا--فد--لا
ةطبار-لا) تنا-ن يدا-ن-ل
ةركل ¤وألا ةي-صسنر-ف-لا
،ديبع يد-ه-م ،(مد-ق-لا
ا---نورو----ك سسوÒف----ب
،(91-ديفوك) دجتصسŸا

‘ ه--ع---صضو ” ثي---ح
،ي---ح----صصلا ر----ج◊ا

سسمأا ه-تدروأا ا-م-ب--صسح
ةيصضا-ير-لا ة-ي-مو-ي-لا ،ة-ع-م÷ا
.““بيكيل““

،وكوك سسوكرا-م ن-م ل-ك د-ع-ب-ف
لراصش ناج ،Êاوم ولوك لادنار
،سسÓب سشتيفودولو وت-ي-ل-ت-صسا-ك

ءاج يذلا ديبع يدهم رود ءاج
سسوÒف-ب ا-ي-با-ج-يإا هرا--ب--ت--خا

.91-ديفوك
عصضو ” ،هراب-ت-خا ف-صشك د-ع-بو
31 - ةنصس82) يرئاز÷ا طصسولا

‘ روفلا ىل-ع (ة-ي-لود ة-كرا-صشم
ىلع Úعوبصسأا ةدŸ يحصص رجح

Úناوقلا هيلع سصنت املثم ،لقألا
نو-ك-ي-صسو .لو-ع-فŸا ة-يرا--صسلا

ةارا-بŸا ن-ع ا-ب-ئا-غ
مصسوملل ةيحا-ت-ت-فلا
-0202 ،يور---ك----لا

مو-ي ةرر--قŸا ،1202
،سسطصسغأا22 تبصسلا
ى--ل--ع ودرو--ب ما--مأا

Òخألا اذ-ه ناد-ي--م
تيقوتلاب61ر00 اصس)
.(يرئاز÷ا
جوت يذلا ديبع ناكو

ةقفر9102-ايقير-فإل Ó-ط-ب
دق ،رصصÃ يرئاز÷ا بختنŸا
9102 ماع تنان يدا-ن-ب ق-ح-ت-لا
،2202 ماع ةياغ ¤إا دتÁ دقعب
دعب نوجيد يدان نم هيلإا امداق
.Òخألا اذه عم هدقع ءاهتنا

ر.ق ^

سشطعلا ةمزا ببصسب
وزو يزيتب42مقر ينطولا قيرطلا نوعطقي نوفزاب ةكول“ ناكسس

ة-كو-ل“ ة-ير-ق نا-ك-صس مد-قا ^
سسما ،وزو يزيتب نوفزا ›اعأاب
قير-ط-لا ق-ل-غ ى-ل-ع ،ة-ع-م÷ا
طبارلا هرطصش ‘42مقر ينطولا
Úب-لا-ط-م ،ة-ي-ل-حا-صسلا ة--ه÷ا
ل-خد-ت-لا ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسلا
ءاŸاب مهدم لجا ن-م ل-جا-ع-لا
م-ل-ح ى-ق--ب--ي يذ--لا بور--صشلا
.فيصصلا لولح ذنم مهدواري

سضع-ب تا--ح--ير--صصت بصسح و

نا-ف ،““ ر-ج--ف--لا»ـل Úج--تÙا
و ف-ي-صص ل-ك رر-ك-ت-ي ل-ك--صشŸا
ةا-صسأا-م و-ه م-ه-ب-صسح ر-ط-خلا
رصضخلا ىلع تتا يتلا قئار◊ا
ر-فو-ت مد-ع ل-ظ ‘ ،سسبا-ي--لا و
،را◊ا ة-ه--جاوŸ ءا--م ةر--ط--ق
نا قا-ي-صسلا تاذ ‘ ن--يد--كؤو--م
ةكÎصشم ةلداعم ىحصضا لكصشŸا
ن– يتلا نوفزا ىرق مظعم Úب
نع كي-ها-ن ،بور-صشلا ءاŸا ¤ا

‘ ةصضورفŸا سشيمهتلا ةصسايصس
¤ا ةفاصضا ،لظلا ق-طا-ن-م ق-ح
ل-ك-صشم نو-ج-تÙا حر-ط اذ-ه
،ة-يو-م-ن-ت-لا ع-يرا-صشŸا با-ي--غ
ي-ع-ي-ب-ط--لا زا--غ--لا ل--ك--صشمو
. يحصصلا فرصصلاو ،تاقر-ط-لا
ةيجاج-ت-حلا ة-كر◊ا نا ر-كذ-ي
رورŸا ة-كر-ح ل-صش ‘ تب-ب--صست

Ãنوفزا ةقطن.
 سشوÒمع لامج ^

 راكيوسش ةيرسصŸا ةنانفلا ةافو
،سسما رهظ توŸا بيغ ^

ةيرصصŸا ةنانف-لا ،ة-ع-م÷ا
رمع نع  ،راكيوصش ،ةريدقلا
عارصص دعب ،ةنصس28ـلا زهان

Èت---ع----تو  .سضرŸا ع----م
نم ةدحاو راكيوصش ةلحارلا
تا--ير--صصŸا تÓ--ث---مŸا
راودأا-ب ن-عر--ب ي--تاو--ل--لا
حر-صسŸا-ب ا-يد--ي--مو--ك--لا
 .يبرعلا
ةلئاعل ةيردنكصسألا-ب تد-لو
ير-صصم بأا ن--م نو--ك--ت--ت
يدان ‘ اهفاصشتكا ” ،ةيصسكرصش مأاو لصصألا يكرت ةيصسن÷ا

مث ،ةيديجارت راودأا ‘ تلمعو ،ةيردنكصسإلا ‘ جنتروبصس
ةبهوم اهيف دجو ذإا ،باهولا دبع Úطف ،جرıا اهفصشتكا

داؤوف نانفلا تجوزت .ايدي-مو-ك-لا لا‹ ‘ ة-صصا-خ ة-ي-ن-ف
خيرات ‘ تايئانثلا زربأا نم ادحاو امدق ثيح ،سسدنهŸا
ث.ق ^ .كلذ دعب Óصصفنا مث ةيرصصŸا امنيصسلا

اقيق– حتفي ةسسبت نما
فوقوŸا ““ذوعسشŸا““ عم
ذوعصشم تيب فاصشتكا لوح اقيق– ةصصتıا نمألا حلاصصم تحتف ^
تيقل يتلا ةثدا◊ا يهو ،ةصسبت ةنيدم طصسو سساوقألا تارامع يحب
نأاصشب ديدصشلا مهبصضغ نع اوÈع نيذلا ÚنطاوŸا لبق نم اراكنتصسا
مهبصسح سسراÁ يذøلا موøعزŸا ““يøقرŸا““ هøب موøقøي ناøك يذøلا لøمøعøلا
نم Úفورعم سصاخصشأل روصص ىلع هلزنم ‘ روثعلا ” ثيح   مصسÓط
عطقو باوبألا لافقأا اهنم ىرخأا سضارغأاو Úصسن÷ا نمو رامعألا لك
.ةديدع ءامصسأا اهيلع تبتك ةيصصخصش سسبÓمو ةيلزنم Êاوأاو سشامق
ةلصشاف رارف ةلواfi دعب نملا حلاصصم لبق نم هيلع سضبقلا ”و
‘ ةيئاصضقلا ةيطبصضلا ىوتصسم ىلع عامتصسا ةصسل÷ ايلاح عصضخيو،
.ةيروهم÷ا ليكو مامأا هلوثم راظتنا

ن.ح ^

رجاتت ةينطو ةكبسش كيكفت
فيطسسب تاردıاب
كيكفت نم فيطصسب ينطولا كردلل ثاحبألا ةليصصف دارفأا نك“ ^
4 نع لقي ل ام زجح و تاردıاب ةرجاتŸا ‘ ةصصتfl ةينطو ةكبصش
ةيميلقإلا ةعومÛا نم سسمأا ملع ام بصسح ,جلاعŸا فيكلا نم غلك
ةيلمعلا نأاب ردصصŸا تاذ حصضوأاو .ةيلوøلاøب يøماøظøنøلا كلøصسلا تاذøل
يتلا ةكبصشلا هذه دارفأا نم سصاخصشأا  ةثÓث فيقوت نم اصضيأا تنكم
04 وÚ 72ب مهرامعأا حواÎت نطولا تايلو نم ددع Èع طصشنت
.مهطاصشن ‘ لمعتصست تناك ةيحايصس ةبكرم زجحب تماق امك ,ةنصس
دعب انك‡ ناك ةيلمøعøلا هذøه دøيøصسŒ ناøف ردøصصŸا تاذøل اداøنøتøصساو
ةلواfi اهدافم ثاحبألا ةليصصف دارفأا ¤إا تدرو تامولعم لÓغتصسا
.تاردıا نم ةÈتعم ةيمك رير“ سصاخصشألا سضعب
فيقوت نم اهتنكم ةمكfi ةطخ عصضوب اهدعب ثاحبلا ةليصصف تماقو
تاردıا ةيمك ىلع سشيتفتلا دعب اهب روثعلا و اهب هبتصشŸا ةبكرŸا
ةليصصف رقم ¤إا مهب هبتصشŸا لوح دقلو ،اهلخاد ةأابfl تناك يتلا
.قيقحتلا تاير‹ ةعباتم لجأا نم ينطولا كردلل ثاحبألا

ج.ق ^

مظنت ةيمارجا ةكبسش فيقوت
فلسشلاب ةيعرسش Òغ ةرجه تÓحر
ةيلو نمأا ريداقوبب ةيئاصضقلا ةطرصشلøل ةøلøقøنøتŸا ةøقرøفøلا تفøقو ^
،ةيمارجإا ةكبصش نمصض نوطصشني سصاøخøصشألا نøم ةøعوøم‹ فøلøصشلا
Òصضحتلا ددøصصب اوøناøك ةøنøصس03 وÚ 42ب اøم مøهراøøمøøعأا حواÎتو
نøم نøملا رøصصاøنøع تنøك“و . ةøيøعرøصشلا Òغ ةرøجøøهøøلøøل دادøøعإلاو
لاومأا عمجب بابصشلا نم ةعوم‹ مايق نع ديفت تاـمولعŸا لÓغتصسا
” ثيح ،ةيعرصش Òغ ةقيرطب ةرجهلل دادعلا و Òبدتلا سضرغل
ربدŸا ىدل  طبصض يذلاو يطاطم براق زجح عم مهيف هبتصشŸا فيقوت
زا‚إل ةحلصصŸا ¤إا فارطألا عيمج ليو– متيل ،ةيلمعلل يصسيئرلا
ىدل ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا مهÁدقت دعبو مهقح ‘ ةيئاصضق تافلم

fiريداقوب ةمك.
ج.ق ^

نم ةبكترم ةفلا772fl لجسسي لجيج نمأا
ةيرانلا تاجاردلا يبكار فرط
هذهل ةبقارم تايلمع رثإا ىلع لجيج ةيلو نمأا حلاصصم تلجصس  ^
ام ةبقارم يرا÷ا عوبصسألا لøÓخ قøيرøطøلا يøمدøخøتøصسم نøم ةøئøفøلا
¤إا ةيران ةجارد58 ليو– اهرثإا ىلع ” ةيران ةجارد005 براقي
ببصسب ةفلا75fl ليجصست ” امك ،قئاثولل اهباøحøصصأا Ëدøقøت ةøياøغ
Ëدقت مدع ببصسب ةصصاøخ ةøفøلا18fl اذøكو  ةذوÿا ءادøترا مدøøع
تقلعت ،ةيرورم ةحنج81 ليجصست ” Úح ‘  ،اهنيح ‘ قئاثولا
ةصصخر مدعنا اهمادعنا وأا لوعفŸا ةيراصس Òغ Úمأاتلا ةداهصشب اصساصسأا
” دقف انوروك ةحئاج نم ةيئاقولا تاءارجلا لا‹ ‘ امأا.ةقايصسلا
رارقلل اقبط كلذ و تامامكلا ءادترا مدع ببصسب ةفلا63fl ليجصست
يøبøكارøل ةøماøمøكøلا و ةذوÿا ءادøترا ةøيراøøبøøجإا نøøمøøصضتŸا يøøئلوøøلا
ةحئاج نم ةيزاÎحلا Òبادتøلا نøمøصض جردøنŸا ةøيراøنøلا تاøجاردøلا
ةÎفلا ‘ ةيلولا نمأا حلاصصم تلجصس دقو اذه.91 ديفوك انوروك
رورم ثداøح51 ،يراøø÷ا توأا21 ةياغ ¤إا ةيøلøيوøج1 نم ةدøتøمŸا
.هيف افرط ةيرانلا تاجاردلا تناك Êامصسج

ب.Úسساي6

0543 بيرهت هيو“ لسصب ةنحسش زجح
ناسسملت وحن تايلوحكلا نم ةدحو
زجح نم تنصشو“ Úع ةيلو نمأاب تاردıا ةحفاكم ةقرف تنك“ ^
ةيلمعلا . Úصصخصش فيقوت و ةيلوحكلا تابورصشŸا نم ةÈتعم ةيمك
بيرøهøت طاøصشن دوøجوøب دøيøفøت تاøموøلøعŸ لøÓغøتøصسإا ةøجøيøتøن تءاøج
ةطقن عصضو ” نيأا ،ةيعرøصش Òغ ةøقøيرøطøب ةøيøلوøحøكøلا تاøبورøصشŸا
” ثيح ، تنصشو“ Úع ةنيدŸ يقرصشلا جرıا ىوتصسم ىلع ةبقارم
0543 ب ةلمfi سسكيليه عون نم ةيعفن ةبكرم Ïم ىلع مهفيقوت
ةهو‡ ماجحألا و عاونألا فلتfl نم ةيلوحكلا تابورصشŸا نم ةدحو
هبتصشŸا   .ناصسملت ةيلو ¤إا ةهجتم تناك لصصبلا ةدام نم ةنحصشب
تنصشو“ Úع ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو  مامأا مهÁدقت ” مهيف
ةعاصضب ةزايح ، ةصصخر نودب ةيلوحك تابورصشم لقن و ةزايح ةمهتب
تاءارجإا دعب و لقن ةليصسو لامعتصسإاب بيرهتلا قيرط نع ةيبنجأا
.لاصصتلا ةيلخ نايب بصسح عاديإا رمأا مهقح ‘ ردصص يروفلا لوثŸا

ديبع.م ^

لهكو سسادنعوبب ةاتف راحتنا
فيطسسب لوغلا جرسسب
اهتاي◊ ادح عصضو ىلع ةنصس91 رمعلا نم غلبت ةاتف تمدقأا ^
و،فيطصس ةيلو لامصش سسادنعوب ةيدلبب اقنصش راحتنلاب
ةاتفلا نإاف ،““رجفلا““ اهøيøلøع تلøصص– يøتøلا تاøموøلøعŸا بصسح
وبق لخاد يئابرهك كلصسب ةقلعم ةثج سسمأا لوأا اهيلع Ìع
غÓبإا ” كلذ روف و،سسيتفأا ةيرقب نئاøكøلا يøلøئاøعøلا لزøنŸاøب
و ةث÷ا دجاوت ناكم ¤إا تلقنت يتلا ينطولا كردلا حلاصصم
هذøه تاøيøثøيøح و باøبøصسأا لوøح ةøقøمøعøم تاøقøيøق– تحøتøف
ةيام◊ا حلاصصم هب تماق يذلا تقولا ‘، ةميلألا ةثدا◊ا
ليجصست ” امك ، ،ةعاقوب ىفصشتصسم ¤ا ةث÷ا لقنب ةيندŸا
ةøه÷اøب ةøعøقاوøلا لوøغøلا جرøصس ةøيدøلøبøب ةøøلøøثا‡ ةøøثداøøح
لجر سسمأا لوأا مدقأا نيأا، فيطصس ةيلو ةيبرغلا ةيلامصشلا
عصضو ىلع، جاوزلا ىلع لبقمو ةنصس Úعبرألا هنصس براقي
ةقلعم ةثج هيلع Ìع ثيح اقøنøصش راøحøتøنلاøب هøتاøي◊ دøح
.هلزنم لخاد لبحب
نم Êاعي ناك ةيحصضلا ناف ، انتزوحب يتلا تامولعŸا بصسح و
.ةيصسفنلا تابارطصضإلا سضعب

هذøه ‘ تاøقøيøق– يøنøطوøلا كردøلا حøلاøصصم تحøتøف دøøقو
طصسو ةÒ◊ا و نز◊اب ةنوحصشم ءاوجأا تفلخ يتلا ةثدا◊ا
.اهئودهب ةفورعŸا ةيدلبلا هذه ناكصس

ل .ىسسيع ^



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه1441ةج◊ا وذ52ـل قفوŸا م0202توأا51  تبصسلاينطو6

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ

لوط دعب ةبا-ن-ع و-ن-طاو-م ن-ك-م-ت-ي-سس ^
بقع ئطاوسشلا هايÃ عتمتلا نم ،راظتنا
عم ،كلذب ةيئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا صصي-خر-ت
ةلازإاو فيظنت تÓمح نسش مات هنأا ملعلا
ةسصخرŸا Òغ ةيراجتلا تاعسسوتل-ل ة-ما-ت

وحن ةوط-خ ‘ ة-ي’و-لا ئ-طاو-سش ل-ك Èع
ÚفاطسصŸا تاعمŒ بابسسأا ‘ مك-ح-ت-لا
يذلا ءابولل عسسوأا راسشتنا نود ةلو-ل-ي-ح-ل-ل
لقأا نوسضغ ‘ ةباسصإا007 نم Ìكأا لجسس
تاطلسسلل ايد– Èتعا ام ،Úعوبسسأا نم
ةينمأا تايناكمإا تر-خ-سس ي-ت-لا ة-ي-ئ’و-لا

ديقتلا صضرف و عسضولا ةبقارŸ ةيئانثتسسا
تا-فا-سسم ماÎحا و تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا-ب
ءارك ىلع Úمئاقلا ىدل اسصوسصخ دعابتلا
تÓ--سضŸا و ي--سسار--ك--لا ،ت’وا--ط---لا
صصخت تاميلعت ءادسسا ” نيذلا ،ةيسسمسشلا
ةيحسصلا فورظلا هذ-ه ن-م-سض م-ه-طا-سشن
  .ةيئانثتسس’ا

ةيا-م◊ا ح-لا-سصم تر-خ-سس ا-ه-ب-نا-ج ن-م
صسارح ن-م نو-ع002 ن-م Ìكأا ة-ي-ندŸا
Úمأا-ت ة-ي-ط-غ-ت-ل Úي-فا--سضإا ئ--طاو--سشلا
عم ،قرغلا ت’اح نم د◊او ÚفاطسصŸا

انوروكل ةلمتÙا ةباسصإ’ا ت’اح ةعباتم
عم نواعتلاب عير-سسلا ل-خد-ت-لا لÓ-خ ن-م

فعاسضت يتلا ةي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-سصم
نم ءابولا ةهبا‹ ةجيتن ا-ه-ناو-عأا طا-سشن

ةهج نم قرغ-لا ت’ا-حو ق-ئار◊ا ،ة-ه-ج
ة-ل-ئا-ه اداد-عأا نأا ةرا-سشإ’ا ردŒ ،ىر-خأا
ئطاوسشلا ىلع لبقت تأاد-ب Úفا-ط-سصم-ل-ل

اناهر لكسشيسس ام اهحاتتفا لبق اسصوسصخ
Òيسست اهيلع يتلا ةيئ’ولا تاطلسسلل ابعسص

دجي يذلا ءابولا ةهبا‹ راطا ‘ عسضولا
صصاخسشأÓل ةعسساولا تاعمجتلا ‘ هتلاسض
‘ ببسستيو مهنيب ةلوهسس لكب ل-ق-ت-ن-ي ي-ك
ةحسصلا ةيريدم اهنم ترذح ةيحسص ةثراك
و هابت-نا ل-ك-ب ة-مزأ’ا ا-يÓ-خ ا-ه-ع-با-ت-ت و

 .ةمارسص

ع ةبيهو ^

تنسشو“ Úعب ةحابسسلل حومسسم ئطاسش81 حتف

 ÚفاطصصŸا ىلع اهتروطÿ ىرخأا6 قلغ ” اميف

  ائطاسش12 حاتتفاب اهتّيكرح عجÎسست ةبانع
،يبياطصش و يديارصس ،طصسو ةبانع تايدلب Èع ةعزوم ائطاصش12 حاتتفاب ةبانع ةي’و تاطلصس ترمأا

ةيئاقولا ميلاعتلاب مازتل’ا ةرورصضل ةراصشإ’ا عم ،اهتروطخ ةجيتن ئطاوصش6 ‘ ةحابصسلا عنم ” اميف
ةحايسسلا ريدم ةدومح يرمعم فسشك ^.اهيلع صصوصصنŸا91 ديفوك ءابو نم

81 حت-ف رّر-ق-ت ه-نا تن-سشو“ Úع ة-ي’و-ل
ةدومح يرمعم ةحابّسسلل حومسسم ئطاسش
وه و مويلا نم اءدب اذه و ةحايسسلا ريدم
م-سسوŸ ي-م-سسر--لا حا--ت--ت--ف’ا د--عو--م
‘ ءاج يذلا ة-ن-سسلا هذ-ه-ل فا-ي-ط-سص’ا

ءابو يسشفت ل-ظ ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا فور-ظ
تايسصوتل اع-ب-ت كلذ و91 ديفوك انورو-ك
فيفخت ¤ا ةيمارلا ةيزكرŸا تاطلسسلا
ةدوعلا و ن-طاوŸا ى-ل-ع ي-ئز÷ا ر-ج◊ا
.ةيداعلا ةاي◊ا ¤ا ةيجيردتلا
81 حاتتفا نا ثدحتŸا تاذ فاسضا امك
ةرظنب و طغسضلا فيفخت هنأاسش نم ئطاسش

راسشتن’اب حمسسي و  ظاظ-ت-ك’ا ف-ي-ف-خ-ت
صصلقت املك ثيحب Úفاطسصم-ل-ل ع-سساو-لا

ئطاوسشلاب ظاظتك’ا Ìك ئطاوسشلا ددع
امك اهيف مكحتلا ةيلمع بعسصي و ىرخ’ا
تررق و ئطاوسشلا هذهل ةعباتم نوكيسس هنا
ةيحسصلا تاءارجإÓل ماÎحا مدع ةنجللا

ئطاسشلل يروفلا قلغلا رارق ذاختا متيسس
اببسس نوكي ’ ىتح ةحسصلا دعاوقب لıا

ثدحتŸا تاذ اعد امك ىودعلا يسشفت ‘
يلحت-لا ما-م-ج-ت-سسÓ-ل ن-يد-سصا-ق-لا ل-ك
تاءار-ج’ا ق-ي-ب-ط-ت و ير-سضح كو-ل-سسب
.ةيحسصلا

حلاسص ^

  قاصس و مدق ىلع ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم

 يراجلأ توأأ رهسش ةبانع يف ةيعماجلأ ةدوعلل ةينوطأرم تأريسضحت
ةيعما÷ا تا-مدÿا ة-ير-يد-م تف-قو ^

تاÒسضحتلا رخا ى-ل-ع ،را-م-ع يد-ي-سسب
سسلا ما“إ’ ةيعما÷ا ةدوع-ل-ل ة-مزÓ-لا ةنّ
ةقلعتŸاو0202 /9102 ة-ي-ع--ما÷ا
ءابوب ةسصاÿا ةمزÓلا ةيئاقولا Òبادتلاب
صصوسصنم يحسص ليكوتورب نمسض انوروك

  .ةÒخأ’ا هذه طاسشن ةداعتسس’ هيلع
ةعماج ىلع ةمئاقلا تاطلسسلا تذخّتاو
ةرطسسŸا تاءارجإ’ا ةفاك ،رامع يديسس
هترقفأا يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطتل
يملعلا ثحب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو
ةيداŸا لئا-سسو-لا ة-فا-ك Òفو-ت-ب صصاÿا
تا-ما-ق’ا قا-ط-ن ن--م--سض ة--ير--سشب--لاو
ةيئابو ةرؤوب ¤ا اهلوحتل اعنم ،ةيعما÷ا

ةرارح ذخأا ميلاعت-ب د-ي-ق-ت-لا لÓ-خ ن-م
كيهان ،مهلوخد دنع ÚميقŸا ة-ب-ل-ط-لا

عاب-تاو ة-ما-م-ك-لا ءاد-ترا ة-يرا-ب-جا ن-ع
نأا ةرا-سشإ’ا ردŒو ،م-ي-ق-ع-ت-لا بي-لا-سسأا
تفرع دق تن-لا-ك ة-ي-ع-ما÷ا تا-ما-ق’ا

ةنايسصلاو ةئيهت-لا ةدا-عإا لا-غ-سشأا د-يد-ع
رابتعا ىلع ةيبطلا ةدا-ي-ع-لا تسسم ي-ت-لا
،ءابولا ةبراfi ةهبج ‘ فرط لوأا اهنوك
،نزاıا ،ءاو-ي’ا ة-ح-ن-جأا ،م--عا--طŸا
يتلا قفارŸا نم اهÒغ و هايŸا تارود
‘ ،اهيلع ةب-ل-ط-ل-ل اÒب-ك ’ا-ب-قا فر-ع-ت

دق يتلا بابسسأ’ا عيمج ةلازإا وحن ةوطخ
ةبلطلا طسسو ءابو-لا را-سشت-نا ‘ م-ها-سست
0001 لا مهددع زواجتي نيذلا ÚميقŸا

ةيئاقو Òبادت عابتا متحي ام ،ميقم بلاط
  ءابولا ةعقر عاسستا عنم نم نك“ ةمراسص
ةيسساردلا تاعاقلا تفرع رخا بناج نم
عسضو عم ،ةيميقعتلا تايلمعلا نم اهبيسصن

ةحفاكم صصخت حئاسصن يوت– تاروسشنم
ءادترا ةيرابجا بنا-ج ¤ا ،ا-نورو-ك ءا-بو
و نيديلا ميقعت و ،تاما-م-ك-ل-ل ة-ب-ل-ط-لا
ءاهنإ’ ايعسس د-عا-ب-ت-لا تا-فا-سسم ماÎحا
و ة-ن-سسح فور-ظ ‘ ي-ع-ما÷ا م--سسوŸا
ةديدج ةيعماج ةنسس لابقتسس’ دادعتسس’ا
رظتني يذلا صسوÒفلا نم ة-ي-لا-خ نو-ك-ت
ةياهن لبق بسسانم حاقل-ب ه-ي-ل-ع ءا-سضق-لا
  .ةيرا÷ا ةنسسلا

ع ةبيهو ^

^ Œد-ي-ن flتاميظنتلا و تايعم÷ا فل-ت
و بابسشلا و ةئيبلاب ةقÓع اهل يتلا ةينابّسشلا
فدهب   ةي-مÓ-سس’ا ة-فا-سشك-لا و ة-سضا-ير-لا

د--ي--ق--ت--لا ةرور--سضب ن--طاوŸا صسي---سس–
اهنم ةسصاخ اهيلع صصو-سصنŸا تاءار-جإ’ا-ب
و ةمامكلا ءادترا و يعا-م-ت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا
ا-م-ك Úفا-ط-سصŸا Úب ي-ح-سصلا د-عا-ب-ت-لا

ئطاوسشلا ىوتسسم ىلع تاعبرم صصسصخيسس
رسس’ا وا صصاخسش’ا ددع هيف ددحي ةÒبكلا

مسسوŸا اذه ع-ن-م-ي-سس ا-م-ك ع-برŸا كلذ ‘
هتيسسمسش عسضو ‘ رح نطاوŸا و تايسسمسشلا
ÚلماعتŸا ىدل تايسسمسشلا و ت’واطلا نوك
و صصاخسش’ا لوادت اهيلع نوكيسس صصاوÿا
ةباسص’ا و راسشت-ن’ ةرؤو-ب نو-ك-ت-سس ›ا-ت-لا-ب
و مهل ةبسسنلاب ةعون‡ يه يا91 ديفوكلاب

تامدÿا نوكتسس امك Úنطاوملل ة-حو-ت-ف-م
ادج ةليلق تاسصيخÎب و ادج ةليئسض ىرخ’ا

يتلا و ةيب-ع-سشلا صسلاÛا ءا-سسؤور ل-ب-ق ن-م
تابكرŸا فقوت فقاو-م Òي-سست ا-ه-ل نو-ك-ي
مسسوم قÓ-ط-نا ةرا-سشا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد÷ا
مسسوŸا اذه نوكت  يئانثتسس’ا فايطسص’ا
تايلمع  نم دافتسسا يذلا راجزوب ئطاسشب

.ارخؤوم ةعسساو ةئيهت
أادب ئطاوسشلا حتف نع نÓع’ا  رارق عم و

Œا راŸمزاو-ل و ة-ي-ف-ي-سصلا تا--مز--ل--ت--سس
ل-ظ ‘ ادد‹ م-ه-طا-سشن ‘  ما-م-ج-ت-سس’ا
تاءار-جا بب-سسب ع-ل-سسلا نوزfl صصقا--ن--ت
صضع-ب ى-ل-ع ة-سضور-فŸا ›ز--نŸا ر--ج◊ا
قوسسأاب علسسلا بايغ نكل ةرواÛا تاي’ولا
و رج◊ا ‘ ةدجاوتŸا تا-ي’و-لا-ب ة-ل-م÷ا
راجتلا لعج ا-نورو-ك صسوÒف ن-م فو-خ-ت-لا
‘ نوددÎي مزاوللا هذه عيب ‘ Úسصتıا

ءافتك’ا و اهداسسك نم ا-فو-خ ع-ل-سسلا ءار-سش
مسسوŸا علسس نم مهيدل دجاوتي ام صضرعب
راجتلا ددرت و ع-ل-سسلا ة-ل-ق م-غر و ي-سضاŸا
مزاول ءارسش ى-ل-ع Úن-طاوŸا لا-ب-قا ى-ق-ب-ي
بطقلاب عاتمتسسÓل دادعتسس’ا و مامجتسس’ا
ثدحي.نيرهسشلا ماد قايت-سشا د-ع-ب قرزأ’ا

ءاردم هيف بيسصنت ” يذلا تقولا ‘ اذه
نيذ-لا ةأا-ي-هŸا م-ه-ب-تا-ك-م Èع ئ-طاو-سشلا

و ÚفاطسصŸا Úب لسصو ةق-ل-ح نو-نو-ك-ي-سس
فاطسصملل ةيعونلا ةباجتسسÓل ةيدلبلا

  حلاسص ^

ةيئاقولأ تأءأرجإلاب ديقتلل ةيئيب تاميظنت و تايعمج دينŒ و..

 ÚفاطسصŸأ ةمÓسسل ينمأأ ططflو..

91 ديفوكب ةباصصإ’ا ت’اح عافترا ةجيتن اهقلغ دعب

تنسشو“ Úع ةي’و نما حلاسصم تماق ^
و ÚنطاوŸا Úماتل صصاخ ططfl ليعفتب
ةبسسانÃ اذه و رواfi ةعبرأا نمسضت يذلا
تاءاسضف و ئطاوسشل يجيردتلا حتفلا ةداعا
عمو هيفÎلا و مامجتسس’ا نكامأا و ةيلسستلا

Úمأات ا-ه-ن-م فا-ي-ط-سصإ’ا م-سسو-م لو-ل-ح
زكارم30 ل-ي-ع-ف-ت ” ثي-ح ئ--طاو--سشلا
ئطاسشب ةدجاو-تŸا ة-ب-قارŸا و ة-طر-سشل-ل
” ينمأا ليكسشت عسضو عم فاسص ينبل رئبلا
ىقلت يذلا دادعتلا Úب نم هرسصانع ءانتقإا
و ةبقارم و ماهÃ ةقÓع هل و اسصاخ انيوكت
،ذا-ق-نإ’ا ،ل-خد-ت--لا ““ ئ--طاو--سشلا Úمأا--ت
Úمعدم ““ ةيلوأ’ا تافاع-سسإ’ا و ة-حا-ب-سسلا
ماهŸا ةيدأاتل ةÈتعم ة-يدا-م تا-ي-نا-ك-مإا-ب
ةيعابر ةجارد ‘ ةل-ث-م-ت-م م-ه-ب ة-طو-نŸا
،تÓخدتلا ‘ ةعرسسلا و لي-ه-سست-ل ع-فد-لا

تاكرحتلا ةفاك دعب نع ة-ب-قارŸ را-ظ-ن-م
و ةيكلسس’ ةزهجأا ،ئطاسشلا ىلع ةهوبسشŸا

ناوعأ’ا دجاوت زيزعت عم . ةيودي حيباسصم
تايرودلا و رورŸا ةكرح ميظنتب ÚفلكŸا

ةي-سسي-ئر-لا قر-ط-لا رواfi ىو-ت-سسم ى-ل-ع
و Úسس– لجأا نم ئطاوسشلا ¤إا نم ةيدؤوŸا
يبكترم عمق اذك و قرطلا يلمعتسسم هيجوت

عم ،ءاسضت-قإ’ا د-ن-ع ةÒطÿا تا-ف-لاıا
عطاقŸا فلتÈ flع رادارلا مقاط Òخسست
ميظنت قرف لمع ط‰ طبسض و،رواÙا و

لجسست يتلا تاقوأ’ا بسسح رورŸا ةكرح
حلاسصم تاذ  دمعت  امك. ةفيثك رورم ةكرح

تا-ي-كو-ل-سسلا و مار-جإ’ا ة--ح--فا--ك--م ¤إا
ل-ك-ل يد-سصت-لا لÓ-خ ن-م ة-يرا-سضحÓّ-لا
اذه و ةيمار-جإ’ا لا-ع-فأ’ا و تاد-يد-ه-ت-لا
،ةبكارلا و ةل-جار-لا تا-يرود-لا ف-ي-ث-ك-ت-ب

،ةÁر÷ا راكوأا ةمهادم ، ةطرسشلا تايلمع
ثيح ةئيبلاب صساسسŸا ةحفاكم ¤إا ةفاسضإا
ةيامح و نارمعلا ةطرسش تادحو علطسضت
ةيلÙا تاطلسسلا عم قي-سسن-ت-لا-ب ة-ئ-ي-ب-لا
صساسسŸا لاكسشأا لك ةحفاكم ىلع رهسسلاب
ةئيبلا و ةيمومعلا ةحسصلا ،ةفاظنلا دعاوقب
.ة-ير-سض◊ا طا-سسوأ’ا ‘ ة-ما--ع ة--ف--سصب
لوح ةيسسيسسحّتلا تÓم◊ا ¤ا ة-فا-سضإ’ا-ب
تا-فآ’ا ف-ل--تfl و ة--يرورŸا ة--يا--قو--لا
ةحفاكÃ قلعت ا-م ة-سصا-خ ة-ي-عا-م-ت-ج’ا
Êابسشلا طسسولا ‘ تاردıا ىلع نامدإ’ا
ة-ي-ل-خ نا-ي-ب بسسح Úفا--ط--سصŸا اذ--ك و
.لاسصت’ا

حلاسص ^

 يئابرهك دأدع قأÎحأ ثداح91 يسص– ةيدŸأ زاغلنوسس

مهطاسشن ةداعتسسإاب نوبلاطي ةبانع ‘ رجات0001 نم Ìكأأ

قاÎحا--ب ة--سصاÿا ثداو◊ا تغ--ل---ب ^
قاÎحا اذ-كو، ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا تاداد-ع--لا
لخاد ءابرهكلل ةلقانلا ةدعاسصلا تاونقلا
تاو-ن-سس Úب ا--ثدا--ح91  تارا--م--ع--لا

هذه با-ب-سسأا دو-ع-ت و0202,9102,8102
و ح-لا-سصŸا تاذ-ل نا-ي--ب بسسح ثداو◊ا
هن-م ة-خ-سسن ى-ل-ع ““ر-ج-ف-لا““ زو– يذ-لا
نئازÿا ىلع يدعت-لا ¤ا ةÒب-ك ة-ب-سسن-بو
كلذو، ةيئابره-ك-لا تاداد-ع-لا-ب ة-سصاÿا
عسضوب ةسصاخ تا-ناز-خ-ك ا-ه-لا-م-ع-ت-سسا-ب
. ةيسصخسشلا صضارغأ’ا
ىدÃ صسيسسحتلا ةيلمع ةكرسشلا ترسشاب و

عزن ةرورسض اذكو تاءادتع’ا هذه ةروطخ

هذه ةنيا-ع-م د-ع-ب كلذو ،صضار-غأ’ا هذ-ه
ىلع يوت– اهبلغأا نأا ةظحÓمو نئازÿا
ةع-ير-سس داو-م اذ-كو، ة-ي-سصخ-سش صضار-غأا
دنع اه-ئا-ف-طإا بع-سصي ي-ت-لاو با-ه-ت-ل’ا
نا نايبلا تاذ ف-ي-ظ-يو ، ق-ئار-ح بو-سشن
هذ-ه ل-خاد ما-ع--ط--لا تا--ف--لfl ع--سضو
Úب نم صضراوقلا بلŒ يتلاو تانازÿا
نوكت دق قئارح اهنع جتني يتلا بابسس’ا

.ةÒطخ
flفيلكت  اهنأاسش نم ثداو◊ا هذه فلت

،اهابقع دمحي ’ ةيرسشب رئاسسخ نطاوŸا
ةظها-ب ة-يدا-م ر-ئا-سسخ ‘ تب-ب-سست ا-م-ك

Ÿاب عيزوتلا ةيريدŸب م ^ . ةيد

Gdƒ’j```````````````````````````````````Éä

ف’ا ةبانعب ةيئ’ولا تاطلسسلا تدعو ^
ةنيدÃ ةيراجتلا تاحاسسŸا Èع را-ج-ت-لا

مهطاسشن ةداعتسس’ مهل صصيخÎلاب ة-با-ن-ع
” يتلا قلغلا ةÎف ءاسضقنا بقع ادد‹

ةيفلخ ىلبع اموي51 ـب ةردقŸاو اهسضرف
تاباسصإ’ا ددع ‘ Òب-ك عا-ف-ترا ل-ي-ج-سست
  .انوركب
مهطاسشن نوينعŸا فنأا-ت-سسي نا ر-ظ-ت-ن-يو

و ،““ماك-لا““ يرا-ج-ت-لا ز-كرŸا Èع ادد‹
اذك و ةبانع ة-ن-يد-م ط-سسو قا-فو-لا قو-سس
يبرغلا لهسسلا ‘ نئاكلا يراجتلا زكرŸا

نأا راجتلا ولث‡ دكأاو ،ةيليوج5 يح ةلابق
رثأا دق ناك ةيراجتلا تاحاسسŸا هذه قلغ
يمويلا مهتوقو مهتطسشنأا ةلع غلاب لكسشب

رقم ماما نم جاجت-حا ن-سش ى-عد-ت-سسا ا-م
0001 نم ديزأا نع Úلث‡ Úيعتو ،ةي’ولا
ةيئ’ولا تاطلسسلل مهبلاطم لاسصيإ’ رجات
تاناخ حتف ةداعإ’ صصيخÎلا ‘ ةلثمتŸا و

مزتليسس يتلا ةيرا-ج-ت-لا تا-حا-سسŸا هذ-ه
3 لوخد دنع تامامكلا صضرفب اهباحسصأا

ذخا و ،مقعŸا Òفوت عم ،طقف صصاخسشا
هذه لوخد دنع ن-ئا-بز-لا ةرار-ح تا-جرد
يأا نم ايلك اهولخ ىلع ظافحلل قاوسسأ’ا

مازتل’ا بناج ¤ا ،صسوÒفلل ةلماح ةلاح
عسضخت يتلا قاوسسأ’ا هذه ةفاظن طورسشب
  . ميقعتلا تايلمعل ايرود
ةيراجتلا تاحاسسŸا قلغ تارارق نأا ركذي

لبق نم اموي02 لا ةبارق لبق ردسص دق ناك
ةباسصإا52 نم Ìكأا ليجسست دعب ةي’ولا ›او

›امجإ’ا مقرلا تعفر صسوÒفلاب ةديدج
ام  ،ةباسصإا005 نم Ìكأ’ ةÎفلا كلت ‘

0001 ن-م د-يزا طا-سشن ف-قو-ت ه-ن-ع ر‚ا
و ة-يدا-م فور-ظ ‘ او-ط--ب--خ--ت ر--جا--ت
  .ةياغلل ةبعسص ةيعامتجا
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