
 مايبلأو كابلأ يحضشرم مامأأ سسرأدملأ حتف
ماـــــــيبلأو كاـــــبلأ يـــــحضشرتمل يضســـــفنلأو يـــــجوغأديبلأ لفــــكتلاب رــــمأات ةــــيبرتلأ ةرأزو  ^

يراجلا توأا91 نم ءادتبا ةعجارملا صصسصح ميدقتل

صضرغب تÓحر نامظني هقيدسصو مهتملا
مهسضيرحتو بابسشلا باطقتسسا

-جد01نمثلا7395ددعلا-نورسشعلا ةنسسلا-ـه1441 ةج◊ا وذ62ـل قفاوŸام0202 توأا61دحألا
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 ةدلأرزب ةعاضس42 نم لقأأ يف ةقرحلل ةيناث ةكبضش  انطبحأأ أذكه
U¢11:ينطولا كردلا حلاسصم ،رحبلا ربع ةيرسسلا ةرجهلا تلواحمل داسصرملاب اهنأا تدكأا

،نوبت،صسيئرلا تاحÓسصإا ةلقرع نم ترذح
 :نيينوناقلل ةيرئازجلا ةيعمجلا

ىضضوفلأو نايضصعلأ ةاعد
 دÓــــبلأ رـــيمدتل نوــعضسي

٤صص

2صص

ةباسصإا96٤و تايفو9 ليجسست عم
 انوروك صسوريفب ةديدج

ءىطأوضشلأو دجاضسملأ
رـــهضشأأ5 دـعب سســفنتت
قــــــــــــــــــــــلغلأ نــــــــــــــــم

سضورـــفملأ يحـضصلأ لوـكوتوربلاب مأزــتلÓل وعدي ةنيدلأ نوؤوضشلأ ريزو ^
 راتــــــهتضسلأو نواهـــــتلأ نـــــم رذـــــحي ةحـــــضصلأ ةــــــيقرت ةـــــئيه سســـــيئر  ^
فيطضسب لافطألأ ىدل يكأزأوك ةلاح11و انوروكب ةباضصإأ032 ليجضست^

٣صص

Dimanche 16 Aout 2020

لــــــــقاعم نـــــــم دــــــــئاع
دنجي ايروضسب باهرإلأ
سشعأد ةدئافل بابضشلأ

لــــــــقاعم نـــــــم دــــــــئاع
دنجي ايروضسب باهرإلأ
سشعأد ةدئافل بابضشلأ

لــــــــقاعم نـــــــم دــــــــئاع
دنجي ايروضسب باهرإلأ
سشعأد ةدئافل بابضشلأ

لــــــــقاعم نـــــــم دــــــــئاع
دنجي ايروضسب باهرإلأ
سشعأد ةدئافل بابضشلأ

لــــــــقاعم نـــــــم دــــــــئاع
دنجي ايروضسب باهرإلأ
سشعأد ةدئافل بابضشلأ

٣صص
ماـــــظنلأ ريــــــيغتو رـــــيهطت لـــــجأأ نــــم ةيــــقيقح ةيـــضسايضس ةدأرإأ كاـــنه ^
 ىضضوفلأ ىلع مظنم بـعضشلل سضيرحت ةــلويضسلأ سصـقنو ءاملأ عاطـقنأو قئأرحلأ^

ةيبرعلا ةمألاو  ةينيطسسلفلا ةيسضقلا رهظ يف ةنعط اهتربتعا
 تأراــــمإلأ ةوـــــــطخ نـــــيدت تاــــــــيعمجو بأزــــــــحأأ

ةيروهمجلأ سسيئرل مهعضضو نوكضشي ““كأرطنوضس““ ودعاقتم

Úضشاضشغلأ راجتلأ قح ‘ ةيئاضضق ةعباتم فلأأ84 نم ديزأأ

ةموسضهملا مهقوقح ةداعتسسا ىلع مهتدعاسسمو لخدتلل
٣صص

٤صص

50صص

ةيرا÷ا ةنسسلا نم لوألا يسسادسسلا لÓخ %21^7 غلب عافتراب



ـه1441ةج◊ا وذ62ـل قفوŸا م0202توأا61  دحألا
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ينطو2

ةرازوب سسوÒفلا راششتنا ةعباتم ةن÷ تلاقو ^
¤إا تعفترا ةيلام-جإلا ة-ل-ي-شص◊ا نأا ة-ح-شصلا
ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةد-كؤو-م ة-با-شصإا33183
.ةيلوÈ 04ع ةمشسقم ةيحشض0631و
633 ليجشست ” هنأا ¤إا ردشصŸا سسفن راششأاو
¤إا ›امجإلا عفري لكششب ةديدج ءافشش ةلاح
‘ ةلاح73 دجاوت ليجشست ع-م ة-لا-ح44662
.ةزكرŸا ةيانعلا

ر كلام ^

نم ددع ح-ت-ف ةدا-عإا ن-م لوألا مو-ي-لا ف-ششك ^
رهششأا دعب وزو يزيت ةيلو بارت Èع دجاشسŸا
نع انوروك ةحئاج بب-شسب ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ن-م
سصوشصنŸا ةيحشصلا تاءارجإلاب ÚلشصŸا مازتلا
ام اميشسل Úشصتıاو ءاÿÈا فرط نم اهيلع
ثيح يعامتجلا دعابتلاو تامامكلا عشضوب قلعت
تايناكملا ةفاك ةينيدلا نوؤوششلا ةيريدم ترخشس
64 دجاشسŸا باوبأا برق ةيلوحك تارهطم نم
بارت Èع د-يد-ج ن-م ح-ت-ف-لا ةدا-عإل ة-ل-هؤوŸا
مهتداجشس بلجب ÚلشصŸا مازلإا بناج ¤إا ةيلولا
دجاشسŸا لخاد ةدوجوŸا سضارغألا عيمج عزنو
ءوشضولا تويب ىلع ءاقبإلا ع-م ا-ه-شسŸ يدا-ف-ت-ل
دجاشسŸا ¤إا ديدج نم ةاي◊ا تداعو .ةقلغم
حتفلا نم موي لوأا ‘ اهي-ل-ع Úي-ل-شصŸا لا-ب-قإا-ب

.يحشصلا لوكوتوÈلل مراشص ماÎحا عم يجيردتلا
ىرخألا يه ئطاوششلا تدهشش لشصتم قايشس ‘و
لوأا ‘ ÚنطاوŸا فرط نم ةÒبك لابقإا ةجوم
تاطلشسلا فرط نم يجيردتلا ح-ت-ف-لا ن-م ما-يأا
.ر◊ا ةجوم نم ابوره
مازتلا مدع ناكŸا Úعب تظحل رجفلا نأا لإا
Èع ةيحشصلا تاءارجإلاب ÚنطاوŸا نم Òثكلا
‘ ةحابشسلل ةحو-م-شسŸا ة-ي-نا-م-ث-لا ئ-طاو-ششلا
تاعامج ءلؤوه دفاوتي ثيحب نوفزأاو تريزقيت
عشضو ىتحو يعا-م-ت-جلا د-عا-ب-ت-لا Úشسا-ن-ت-م
ةيدرفلا تايكولشسلا سضعب نع كيهان تامامكلل
ام سسانلا Úب انوروك راششتنا ءارو نوكت دق يتلا
.رذ◊او ةطي◊ا ذخأا ىعدتشسي

سشوريمع لامج

““انوروك““ نم ةياقولل يحشصلا لوكوتوربلا مارتحل تاوعد طشسو
 يرابجإ’ا قلغلا نم رهضشأا5 دعب دجاضسملل نودوعي نولضصŸا

يجاتلا سسوريفلا يضشفت رؤوبل هللا تويب لوحت بنجت ةرورضض ^
نم اهباوبأا دجاشسŸا تبشسلا سسمأا تحتف ^
نم رهششأا5 ةبارق دعب Úل-شصŸا ما-مأا د-يد-ج
سسوÒف ي--ششف--ت بب--شسب يزاÎحلا ق--ل--غ--لا
ماÎحا ةرور--شضل تاو--عد ط--شسو ““ا--نورو---ك““
ةرازو-لا ه-تر-قأا يذ-لا ي-ح-شصلا لو--كو--توÈلا
يششفت رؤوبل هللا تويب لوحت-ل ا-ب-نŒ ة-ي-شصو-لا
ناوج رهشش ذن-م تع-فرو .ي-جا-ت-لا سسوÒف-لا
‘ ديدج نم دجاشسŸا حتفب تاوشصأا مرشصنŸا
نم Òثكلا ‘ اهحتف ةداعإا عم انمازت رئاز÷ا
اهرارقا د-ع-ب ة-ي-مÓ-شسلاو ة-ي-بر-ع-لا لود-لا
لكششب ولو ““انوروك““ ءابو عم سشياعتلا ةرورشض
.ئراط يأل ابنŒ يجيردت
لبق نم سضفرلاب تلبوق يتلا بلاطŸا يهو
ةرورشض ىلع تددشش يتلا ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو
حتف ةداعإا ةوطخ ىلع لابقلا لبق ءابولا لاوز
ثيح يرا÷ا توأا ثلاثلا موي ىتح دجاشسŸا
رشضخألا ءوشضلا نوبت ديÛا دبع سسيئرلا حنم
.ةيروهم÷ا ‘ دجاشسملل يجيردتلا حتفلل

ىلع مويلا نم ءادتبا ¤وألا ةل-حرŸا ق-ب-ط-تو
›زنم رج◊ ةعشضاÿا92 ـلا تايلولا ىوتشسم
ةردق اهيدل يتلا دجاشسمـلا حتفت ثيح يئزج
ايرشصحو يل-شصم (0001) فلأا قوفت باعي-ت-شسا
برغمـلاو رشصعلاو رهظلا تاول-شصل ة-ب-شسن-لا-ب
موي ءانثتشساب عوبشسألا مايأا ىدم ىلعو ءاششعلاو
رشصعلا تاولشص ءادأا هيف مت-ي-شس يذ-لا ة-ع-م÷ا
.طقف ءاششعلاو برغمـلاو
يتلا ،ةيلو91 اهددعو تايلولا يقاب ‘ امأا
ح-ت-ف دا-ع-ي-شسف ي-ئز÷ا ر-ج◊ا ا-ه-ن--ع ع--فر
فلأا اهباعيتشسا ةردق قو-ف-ت ي-ت-لا د-جا-شسمـلا
سسمÿا ةيمويلا تاول-شصل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ي-ل-شصم
موي ءانثتشساب عوبشسألا مايأا لك ىدم ىلع كلذو
رشصعلا تاولشص ءادأا هيف مت-ي-شس يذ-لا ة-ع-م÷ا
ةنج-ل-لا تر-قأاو .ط-ق-ف ءا-ششع-لاو بر-غ-مـلاو
حتفلا ماظنب ةقلعتم تابيترت ىوتفلل ةيرازولا
ثيح ةÓشصلا ءادأا ةيفيكو دجاشسملل يجيردتلا
دعب قلغتو ةق-ي-قد51 ـب ناذآلا لبق ح-ت-ف-ت-شس

ناذآلا دعب ةÓشصلا ماقتو قئاقد01 ـب ةÓشصلا
تاولشصلل ةمئألا فيفخت ةرورشض ع-م ةر-ششا-ب-م
ةرورشض ىلع ةنجللا تددششو .اهليوطت مدعو
فنألا يطغي يذلا يقاولا عانقلا ىلع ءاقبإلا
تنمشضتو دو-ج-شسلا كلذ ‘ اÃ ةÓ-شصلا ءا-ن-ثأا
سصاÿا داج-شسلاو ة-ششر-فألا ع-فر تا-ب-ي-تÎلا
اتاب اعنم ءوشضولا نكامأا حتف عنمو دجشسŸاب
بت-ك-لاو ف-حا-شصŸا بح-شس ¤إا ة-فا--شضإلا--ب
ركذي .ديÈتلا ةزهجأاو تاجÓثلاو تايوطŸاو
ةداعإا عوبشسأا لبق تررق دق تناك ةموك◊ا نأا
سسمأا نم ءادتبا يجيردت لكششب دجاشسŸا حتف
ىلع ¤وألا ةلحرŸا ‘ رمألا رشصتقيو تبشسلا
يلشصم فلأا نع اهباعيتشسا ديزي يتلا دجاشسŸا
مرشصنŸا سسرام71 موي اتقؤوم اهقلغ ” نأا دعب
ةÓشص قيلعتب ةرازولاب ىوتف-لا ة-ن÷ رار-ق ر-ثإا
طقف ءاقبإلا عم دجاشسŸاب ةعام÷او ةعم÷ا
يششفت ةهجاوŸ يزاÎحا ءارجإاك ناذآلا ىلع
ر كلام ^  .انوروك سسوÒف

وزو يزيتب يجيردتلا حتفلا نم لوألا مويلا ‘
 ئطاوضشلا Èع هلهاŒو دجاضسŸا ‘ يحضصلا لوكوتÈلاب مازتلا

 ءابولا تايئاشصحإا رخآا فششكت ةحشصلا ةرازو

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا964و تايفو9 ليجضست
صسوÒفب ةديدج ةباشصإا964 تايفو (9) عشست ليجشست تبشسلا صسمأا تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تنلعأا

.ةÒخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ دجتشسŸا انوروك

مهشضير–و بابششلا باطقتشسا صضرغب تÓحر نامظني هقيدشصو مهتŸا
بابضشلا دنجي ايروضسب باهرإ’ا لقاعم نم دئاع

سشعاد ةدئافل يرئاز÷ا
يشضاق ““ نأا رجفلل ةعلطم رداشصم تفششك ^
‘ حن÷ا ةمكحÃ ةيناثلا ةفرغ-لا ق-ي-ق-ح-ت-لا
ةيباهرإا ةيشضق ‘ ةÎف ذنم ىشصقتي كيرافوب
ةيباهرا ةعامج ‘ طارخنلا ةمه-ت-ب ق-ل-ع-ت-ت
ىرج ناباشش اهيف طروت اهليو“و اهعيجششتو
يفناج61 خيرا-ت-ب سسب◊ا ن-هر ا-م-ه-ع-شضو
ةنشس83 ““ب.ب““ نم لكب رمألا قلعتيو يشضاŸا
نم ةنشس63 ““ر.سس»و ،ةمشصاعلاب ةتوتلا رئب نم
.كيرافوب يحاوشض
ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرف ا-ه-ت÷ا-ع ة-ي-شضق-لا
بقع كلذو ،ةديلبلا ةيلو ،ةرقوب ‘ ةلقنتŸا
ةعوم‹ كانه نأاب ديفت تامولعم لÓغتشسا
مييخت-ل-ل لا-ب-ج-ل-ل نو-ه-جو-ت-ي با-ب-ششلا ن-م
تاطاششنب نوموقيو فاششكتشسلاو ةحا-ي-شسلاو
تابيردت رارغ ىلع ،لاب÷ا  طشسو ةهوبششم
لÓغتشسا ” نيأا ،ةيفرطت ةيداهج تارشضاfiو
نيذللاو ،ÚمهتŸا رمأا فششكو تايطعŸا كلت

نم دئاع لوألا مهتŸا وهو امهدحأا نأا Úبت
تقو ‘ هجوت ثيح ،ايروشس ‘ سشعاد ميظنت
يتلا مهناÒج ةنبا بل÷ ه-ق-يد-شص ع-م ق-با-شس
،ا-يرو-شسب سشعاد ل-قا-ع-م ‘ د-جاو-ت-ت تنا--ك
ةي-ل-م-ع ‘ كا-ن-ه ه-ق-يد-شص ‘و-ت  ا-هد-ع-بو
نأا دعب نطولا سضرأا ¤إا وه داعو ،ةيÒجفت
.كانه انيوكت ىقلت
سضرحي حبشصأا ،نطولا سضرأا ¤ا هتدوع دعبو
ةقيرطب سشعاد ميظنتل ءامتنلا ىلع بابششلا
مهتŸا هقيدشص ةدعاشسÃ مهمهوي ثيح ةيكذ
برقتلا لجأا نم فاششكتشسلاو مييختلاب Êاثلا
مهيلع سضرع مث نمو مهتبحاشصمو Ìكأا مهنم
.داه÷ا ةركف
روشصو تاهويديف نمألا دارفأا تعجÎشسا دقو
ŸمهتÚ Ãنوموقي بابششلا نم ةعوم‹ ةيع
بط-خ ءا-ق-لإاو لا-ب÷ا ط-شسو ‘ تا-ب-يرد-ت-ب

يتامغ حتاف ^ .ةيشضير–

ىفششتشسÃ لافطألا بط بطق سسيئر فششك ^
سضويب مشساقلب روشسيفوÈلا ،فيطشسب ةلوفطلا
انوروك سسوÒفب لف-ط032 ةبا-شصإا ن-ع سسمأا
.يكازاوك ةلاح11 ليجشستو
ةعاذإا هب سصخ ح-ير-شصت ‘ ثد-ح-تŸا ن-ل-عأاو
سضرÃ ةبا-شصإا11 ايمشسر انلج-شس““ ف-ي-ط-شس
41 ةعم÷ا ءاشسم اهرخآا لافطألا دنع يكازاوك
.““ÚيشضاŸا Úعوبشسألا لÓخ توا
ةلجشسŸا تلا◊ا ل-ك نأا رو-شسفوÈلا ح-شضوأاو
ت– ايلاح م-هو ،د-ي-ج م-ه-ع-شضوو ةر-ق-ت-شسم
ي-ب-ط ق-ير-ف فار-ششإا-ب ةز-كرŸا ة--يا--ن--ع--لا
.سصشصختم
ىفششتشسÃ لافطألا بط بطق سسيئر راششأاو
اورداغ لافطألا سضعب نأا فيطشسب ة-لو-ف-ط-لا
.جÓعلا مهيقلت دعب ىفششتشسŸا
ةقÓع اهل ةلج-شسŸا تلا◊ا ع-ي-م-ج““ ع-با-تو
مهيدل ““رأا ي-شس ي-ب ““ل-ي-لا– نو-ك91 ديفوك-ب
باهتلا وه ي-كازاو-ك سضر-م ،ة-ي-با-ج-يا تنا-ك
ةرششابم ةقÓع ا-ه-ل ي-ت-لا ة-يو-مد-لا ة-ي-عوألا
5 نود لافطألا Ìكأا بيشصتو ،بلقلا Úيارششب
نم لفط بيشصي ردان سضرم هنأا امك ،تاونشس
لوألا بب-شسŸا و-هو ،ا--مو--م--ع فلآا ةر--ششع
.““لفطلا دنع بلقلا سضارمأل

نم هنأا روشسفوÈلا راششأا ،سضرŸا سضارعأا نعو
Òب-ك عا-ف-ترا ،ي-كازاو-ك سضر-م سضار--عأا Úب
رار-م-حا ،ة-ل-شصاو-ت-م ما-يأل ةرار◊ا ة-جرد--ل
لكششب مشس÷ا ‘ عقب روهظ ناشسللاو Úنيعلا
ددغلا خافتناو اهققششتو هافششلا فافج ،فيثك
.ةيوافميللا
مهئانبأا باحطشصا ¤إا ÚنطاوŸا سضويب اعدو
نأل ،سضارعألا روهظ لاح ‘ سصتfl بيبطل
Ìكأا حبشصي دقو ةيادبلا ‘ ادج مهم جÓعلا
.تقولا رورم عم مهتايح ىلع ةروطخ
اÒششم ،تاباشصلا نم اديزم روشسفوÈلا عقوتو
لب سضرŸا نم ايÎشسيهلا وأا ليوهتلا ديرن ل ““
.““يداع لكششب هعم لماعتن
نا مز‚ نأا عيطتشسن ل ““ ثدحتŸا فاشضأاو
طبترم هنا ديكلا نكل ؟ل ما يدعم يكازاوك
سسفن يه هن-م ة-يا-قو-لاو91 ديفوكب ا-شسا-شسأا
سسوÒف عم اهلامعتشسا بجي يتلا تاءارجلا
.““انوروك
ىفششتشسÃ لافطألا بط بطق سسي-ئر ن-ل-عأاو
ىفششتشسŸاب لفط032 ليجشست نع ،ةلوفطلا
مهيلع نكت ⁄ مهتيبلاغ انوروك سسوÒفب اوبيشصأا
.مهنم ليلقلا لا ةÒطخ سضارعأا

ر م ^

فششكي فيطشسب ةلوفطلا ىفششتشسÃ لافطألا بطق صسيئر
لافطأ’ا ىدل يكازاوك ةلاح11و انوروكب ةباضصإا032 ليجضست

ىودع ليجشست وأا تاميلعتلاب لÓخإا يأا لاح ‘ دعبتشسم Òغ اهقلغ
ةنيطنضسقب ادجضسم741 حتف نلعت ةيلÙا تاطلضسلا

حتف ةنيطنشسقب ةيئلولا تا-ط-ل-شسلا ترر-ق ^
اهحتف لدب ة-يلو-لا بار-ت Èع اد-ج-شسم741
ةيناكمإا دعبتشست ⁄و ،احÎقم ناك املثم اعيمج
وأا Òبادتلاو تاميلعتلاب لÓخإلا لاح ‘ قلغلا
نشضتحا .ÚلشصŸا طاشسوأا ‘ ىودع ليجشست
عمج اعا-م-ت-جا ›او-لا ناو-يد ر-ق-م سسمأا لوأا
ةينيدلا نوؤوششلا ريد-مو ة-يلو-ل-ل ما-ع-لا Úمألا
عاطقلا حلاشصم ءاشسؤورو نيدم-ت-عŸا ة-م-ئألا-ب
فور-خأا ما-ع-لا Úمألا د-كأا ثي-ح Úششت--فŸاو

بارت Èع ادجشسم741 حتف ررقت هنأا ديعشسلا
ءارجإلا لمششي نأا ةلاحتشسا ¤إا اÒششم ةيلولا
.Úموي لبق احÎقم ناك املثم دجاشسŸا لك
Úمألا دكأا ،اهقيبطت بجي يتلا Òبادتلا نمو
بلجو تامامكلا ءاد-ترا ةرور-شض ى-ل-ع ما-ع-لا
هنأا ¤إا اÒششم ،ةشصاÿا مهتدا-ج-شسل Úل-شصŸا
نأا نكمŸا نم هنإاف تاميلعتلا قيبطت لاح ‘و
ةيناثلا ةلحرŸا ¤إا رورŸا رارق ةلودلا قبطت
يأا لاح ‘ هنأا ،دكأا هنكل ،دجاشسŸا لك حتفو

مدعو ىودع يأا ليجشست وأا تاميلعتلاب لÓخإا
قلغلل أاجلت-شس تا-ط-ل-شسلا نإا-ف ا-ه-ن-ع غÓ-بإلا
.ةموك◊ا تاميلعت هيلع سصنت اŸ اقفو يروفلا
نم ددع Èكأا يشص– ةنيطنشسق ةيلو نأا مولعمو
يتيلو دعب ينطولا ىوتشسŸا ى-ل-ع د-جا-شسŸا
ةماح ةيدلب Èتعتو ،ةمشصاعلا رئاز÷او فيطشس
يبرعلا ⁄اعلا ‘ ةنيدم لوأا ةنيطنشسقب نايزوب
ثيح ،اهب ةدجاوتŸا دجاشسŸا ددع ثيح نم

سس.ي ^ .ادجشسم05 ةبارق اهدحول يشص–

 ةبقلاب زارامل قدنف ىوتشسم ىلع ةددÙا ةÎفلا اوشضق
  اضسنرف نم تمدق ةيرئازج ةيعر001 نع يحضصلا رج◊ا عفر
عفر ةيلمعب تبشسلا سسمأا ةمشصاعلا رئاز÷اب ياد Úشس◊ ةيرادإلا ةعطاقŸا حلاشصم تلفكت ^
ءاج امبشسح اشسنرف نم قباشس تقو ‘ تمدق دق تناك ةيرئازج ةيعر001 نع يحشصلا رج◊ا

انطو سضرألا اوداع دق اوناكÚ 001يرئاز÷ا اياعرلا نأا نايبلا حشضوأاو .ةه÷ا تاذ نع نايب ‘
.(ةبقلا) ““زارامل““ قدنف ىوتشسم ىلع يحشصلا رج◊ا ةÎفل اوعشضخو اشسنرف نم Úمداق
ةطÙ تبشسلا سسمأا مهلقن ةرششابم قيرط نع اياعرلاب لفكتلا ” ،رج◊ا ةÎف ءاهتنا دعبو
ر م ^ .نايبلا فيشضي مهتايلوب مهانكشس رقÃ قاحتلÓل ةيÈلا ةبورÿا

دجاشسملل ÚلشصŸا ةدوع ةيلمع ميظنتب داششأا
سضورفŸا يحضصلا لوكوتوÈلاب ÚلضصŸا مازتل’ وعدي ةنيدلا نوؤوضشلا ريزو
فشسوي فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو دكأا ^
مازتلا ةرورشض ““ ىلع تبشسلا سسمأا يدهملب
سضورفŸا ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا-ب Úل-شصŸا
لك ‘ دجاشسمل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا بق-ع
لÓخ يدهملب حشضوأاو .““ةيروهم÷ا تايلو
اهقلغ دعب دجاشسŸا حا-ت-ت-فا ى-ل-ع ه-فار-ششإا
تويب ىلع ÚلشصŸا لابقإا““ نأا رهششأا5 ›اوح

ة-ي-ن-عŸا Òغ تا-يلو-لا ‘ ءاو-شس ن-م-حر--لا
امظنم ناك هب ةينعŸا وأا ›ز-ن-م-ل-ل ر-ج◊ا-ب
اعدو .““ÚمظنŸاو ÚنطاوŸا دو-ه-ج بب-شسب
لاونŸا اذه ‘ ةلشصاوŸا ةرورشضل ثدحتŸا
هذه لشصاوتت نأا ىنمتن ““ قايشسلا اذه ‘ Óئاق
عم ÚلشصŸا نواعتبو طابشضنلا اذهب ةيلمعلا
Úيرئاز÷ا لك نأاو اميشسل ÚمظنŸا ةوخإلا

ددششو .““دلبلا اذ-ه ة-ح-شص ظ-ف◊ ن-يد-ن‹
مازتللا ةرورشض ““ ىلع ةينيدلا نوؤوششلا ريزو
لمحبو دعابتلا تاءارجإاب Úلشصم-ل-ل م-ئاد-لا
مازتللا عم تارهطŸا لامعتشساب تامامكلا
ةيرازولا ةنج-ل-لا ن-م طور-ششŸا تي-قو-ت-لا-ب
.““ىوتفلل

ر كلام ^
ئطاوششلاو دجاشسملل يجيردتلا حتفلا دعب

 راتهتضس’او نواهتلا نم رذحي ةحضصلا ةيقرت ةئيه سسيئر
ةحشصلا ةيقÎل ةينطولا ةئيهلا سسيئر رذح ^
نم يطايخ ىفطشصم ،يملعلا ثحبلا ريوطتو
ةياقولا تاءارجإاب راتهتشسلاو نواهتلا ةروطخ
دجا-شسم-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ع-م ا-ن-ماز-ت
يمÓعإا حيرشصت ‘ يطايخ لاقو .ئطاوششلاو
يجيردتلا حتفلل ¤وألا مايألا نإا ““ تبشسلا سسمأا
طا-ششن-لا ةدو-عو ئ-طاو--ششلاو د--جا--شسم--ل--ل
ÚنطاوŸا لمحتي اجرعنم لكششت يداشصتقلا
وأا يجيردتلا —اف-لا ط-طfl حا‚ ة-ي-لوؤو-شسم
ديزŸا ““ ¤إا ÚنطاوŸا ثدحتŸا اعدو .““هلششف

ديقتلا ‘ يخاÎلا مدعو رذ◊او ةطي◊ا نم
اددششم ““انوروك سسوÒف نم ةياقولا تاءارجإاب
د-جا-شسم-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ““ نأا ى--ل--ع
دق رطÿا نأا ينعي ل تاهزتنŸاو ئطاوششلاو
ةيقÎل ةين-طو-لا ة-ئ-ي-ه-لا سسي-ئر ع-با-تو .““لاز
‘ ةركلا ““ يملعلا ثح-ب-لا ر-يو-ط-تو ة-ح-شصلا
عانقلا ءادتراب مزتلي نأا هيلعف نطاوŸا ىمرم
تامقعŸا لامعتشساو نا-مألا ة-فا-شسم ماÎحاو
يتلا ىرخألا لودلا براŒ نم ةÈعلا ذخأاو
.““تاطاششنلا فانئتشسا دعب ةشساكتنا تدهشش

اهيدل تنا-ك ر-ئاز÷ا ““ نإا-ف ي-طا-ي-خ بشسحو
اهقيبطت لÓخ نم لودلا سضعبب ةنراقم ةشصرف
ىدل يعولا سصقن نأا لإا ةيقابتشسا تاءارجإل
ة-ب-شسن عا-ف--ترا ‘ بب--شست Úن--طاوŸا سضع--ب
ديدعلا ‘ هراششتناو انوروك سسوÒفب ةباشصلا
ثدحتŸا ددشش لباقŸاب .““نطولا تايلو نم
سضرفل ةينمألا حلاشصŸا لخدت ةرورشض ““ ىلع
سضعب دوجو لظ ‘ ةشصاخ تامامكلا ءادترا
مهتايح نوشضرعي نيذلا نيرماغŸا سصاخششألا
ر كلام ^ .““رطخلل نيرخآلا ةايحو

يعما÷ا ىفششتشسŸاب هتيوشست ت“ Úجشسكوألا صصقن لكششم
ةنيطنضسقب مويلا نم ءادتبا انوروك ىضضرم ىلع عزوي سسكاموÎيز ءاود

د-حألا مو-ي-لا را-ه-ن ن--م ة--ياد--ب عر--ششت ^
يعما÷ا ىفششتشسŸاب ةيزكرŸا ة-ي-لد-ي-شصلا
يذلا سسكاموÎيز ءاود عيزوت ‘ ةنيطنشسقب
،انوروك ىشضرم جÓع لوكوترب ن-م-شض ع-ب-ت-ي
Úجشسكوألا سصقن ل-ك-ششم ة-يو-شست ” ا-م-ي-ف
ةيبطلا مقطألا حارأا ام وهو ،ي-ئا-ه-ن ل-ك-ششب
.ءاوشسلا ىلع ىشضرŸاو
يعما÷ا ىفششتشسŸا-ب لوؤو-شسم سسمأا د-كأاو
ليو– ‘ عورششلا ،ةنيط-ن-شسق-ب سسيدا-ب ن-با
ماشسقأا ةدعب نيدجاوتŸا91 ديفوك ىشضرم
ةكبشش ديدŒ دعب ،ا-ن-ي-شس ن-با ة-ح-ل-شصم ¤إا
ا-ن-ي-شس ن-با ة-ح-ل--شصم نأا ثي--ح Úج--شسكألا
انوروك ىشضرم لابقت-شسل ةز-ها-ج تح-ب-شصأا
ي-ل-خاد-لا بط-لا ما-شسقأا ‘ ن-يد--جاو--تŸا
،ةيدعŸا سضار-مألاو ة-يرد-شصلا سضار-مألاو
موي تأاد-ب ل-يو-ح-ت-لا ة-ي-ل-م-ع نأا ا-ح-شضو-م
.يشضاŸا سسيمÿا
78 ¤إا ة-ح-ل-شصŸا با-ع-ي-ت-شسا ةرد-ق ل-شصتو
ثدحأاب ةدوزم سشاعنإا ةرشسأا7 اهنم ،اريرشس
ام ،ةنيطنشسق ›او لخدت دعب اذهو لئاشسولا

ديدŒ ‘ ةشصتfl ة-كر-شش عور-شش ن-م ن-ك-م
ل-ك حÓ--شصإا ” ثي--ح Úج--شسكألا ة--ك--ب--شش
انيشس نبا ةحلشصم ىو-ت-شسم ى-ل-ع با-ط-عألا
.اعابت حلاشصŸا يقاب اهتاذ ةيلمعلا لمششتل
يلخاد-لا بط-لا ما-شسقأا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
ةداعإا نم ديفت-شست-شس ة-يرد-شصلا سضار-مألاو
ىلع رودلا يتأايل ،Úجشسكألا ةك-ب-شش ة-ئ-ي-ه-ت
ىفششتشسŸا لك ةيلمعلا لمششتل ماشسقألا ةيقب
ترفو ةيزكرŸا ةيلديشصلا نأا سسمأا انملعو
لمعتشسŸا ““سسكاموÎيز““ ءاود نم ةبلع001
ثيح ،91 ديفوك نم جÓعلا لوكوتورب نمشض
ىلع دحألا مويلا راهن نم ةيادب انا‹ عزوتشس
طÎششي ذإا ،ا-نورو-ك--ب Úبا--شصŸا ى--شضرŸا
مهحنŸ طقف ةيبط ة-ف-شصو ةزا-ي-ح م-ه-ي-ل-ع
ىفششتشسŸا جراخ لقنتلا سضوع انا‹ ءاودلا
.هئانتقل
عرفلاب ءاشضعأا ،سسمأا لوأا ددن رخآا قايشس ‘و
لام-ع-ل-ل ما-ع-لا دا–Ó-ل ع-با-ت-لا ي-با-ق-ن-لا
ن-با ي-ع-ما÷ا ى-ف-ششت-شسŸا--ب Úير--ئاز÷ا
تلاط يتلا تاداقتنلاب ،ةنيطنشسقب سسيداب

تادو-هÛا م-غر ةÒخألا ة--نوآلا ‘ ةرادإلا
،ةحئا÷ا ةيادب ذنم تلذُب اهنإا نولوقي يتلا
Úج-شسكألا ةدا-م ‘ سصق-ن ل-ي-ج--شست Úفا--ن
Èع ةبرشستŸا تايمكلا سضيو-ع-ت ” ا-مد-ع-ب
م-ت-ي ىر-خأا تا-ن-ح-ششب ةÁد-ق-لا ة-ك--ب--ششلا
سس.ديزي ^ .اهؤوانتقا
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‘ ةشسايشسلا ةل-ي-ك-ششت-لا تاذ تÈت-عاو ^
موؤو-ششŸا قا-ف-تلا اذ--ه ط--بر نأا نا--ي--ب
مشضلا ةطخ ليجأات ‘ مو-هوŸا حا-ج-ن-لا-ب
نأا نكÁ ل ةينيطشسلفلا ي-شضارألا ضضع-ب-ل
فقوŸا اذه رÈي لو دحأا ى-ل-ع ي-ل-ط-ن-ي
مؤو-ششلا ف-ئا-ح-شص ‘ ل--ج--شسي--شس يذ--لا
قحÓت راع ةمشصو ل-ظ-ي-شسو ضسا-ك-ت-نلاو
.““خيراتلا رم ىلع هباحشصأا
ف-ل-تfl تو-ك--شس بز◊ا ن--ج--ه--ت--شساو
ىلع ةيبرعلا ةحاشسلا ‘ ةلعافلا فارطألا
Èتعي موؤوششŸا قافتلا اذه نأا نم مغرلا
يتلا ةي-بر-ع-لا مÓ-شسلا ة-ي-قا-ف-تل ا-قر-خ
باحشسنلا-ب تا-قÓ-ع-لا ع-ي-ب-ط-ت طÎششت
يشضارألا نم يليئارشسإلا نايكل-ل ل-ما-ك-لا
يذلا رمألا وهو7691 ماع ذنم ةلتÙا
تارامإلا ةلودل در-ف-نŸا نÓ-عإلا ه-ف-شسن
.ةدحتŸا ةيبرعلا
تمشص ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح نادأاو

›وؤوشسم نم ،ؤوطاوتلا ¤إا برقألا روبقلا
اهب ضضÎفي ناك يتلا ةيبرعلا لودلا ةعماج
تارا--مإلا ة--لود Òكذ--ت ¤إا ة--عرا--شسŸا
عامجإلا نم ي-ق-ب ا-م-ع جورÿا بقاو-ع-ب
يم-شسر-لا ف-قوŸا د-يدŒ ¤او ي-بر-ع-لا
قداشصŸا ةيبرعلا مÓشسلا ةردابÃ مازتللاب

نم مغرلا ىلع2002 توÒب ةمق ‘ اهيلع
بوعششلا حومط يبلت ل ةيقافتلا هذه نأا
ضضرألا ل--ما--ك ر--ير– ‘ ة--ي--بر---ع---لا
ةلقتشسŸا ةلودلا ةما-قإاو ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
.فيرششلا ضسدقلا اهتمشصاعو

م ناوضضر ^

هعاونأا ىتصشب مارجإ’ا ىلع ءاصضقلل دوه÷ا ةفعاصضم ىلع ثح
يوه÷ا دئاقلا بضصني ةيمضساوق ديمعلا

 تضساÔمتب كردلل ديد÷ا

 ةينيطصسلفلا ةيصضقلا رهظ ‘ ةنعطب هفصصو فصصي نÓفأ’ا

 خيراتلا رم ىلع راع ةمضصو ىقبيضس ليئارضسإا عم تارامإلا عيبطت
ةيبرعلا تارامإ’ا ةلود نيب عيبطتلا قافتا ىلع عيقوتلا ةدصشب ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ركنتصسا
رون ديمعلا ينطولا كردلا دئاق فرششأا ^.ناكرأ’ا لمتكم اردغو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا رهظ يف ةنعطب كلذ افصصاو ينويهصصلا نايكلاو ةدحتملا

بيشصنت ى-ل-ع تب-شسلا ة-ي-م-شساو-ق ن-يد-لا
كردلل ايوهج اد-ئا-ق ر-يز Òششب د-ي-ق-ع-لا
دمfi ديمعلل افلخ تشساÔم-ت-ب ي-ن-طو-لا
.يكير
رقÃ ترج يتلا بيشصنتلا ميشسارم لÓخو
ينطولا كردلل ةشسداشسلا ةيوه÷ا ةدايقلا
ةيركشسعلا تاطلشسلا روشضح-ب تشساÔم-ت-ب
ةلمج ينطولا كردلا دئاق ىدشسأا ةيلÙا
فلتfl ¤إا تاهيجوتلاو تامي-ل-ع-ت-لا ن-م
ةدايقلل ة-ع-با-ت-لاو ا-ه-عاو-نأا-ب تاد-حو-لا
مهثحي ينطولا كردلل ةشسداشسلا ةيوه÷ا
ليبشس ‘ دو-ه÷ا ة-ف-عا-شضم ى-ل-ع ا-ه-ي-ف

.هعاونأا ىتششب مارجإلا ىلع ءاشضقلا
يراو÷ا لمعلا مئاعد زيزعت ىلع دكأا امك
ÚنطاوŸا عم لشصاوتلا ة-قÓ-ع د-ي-طو-تو
Ãديقتلا لظ ‘ مهحئارششو مهتائف فلتخ
يلحتلا عم ةمظ-نلاو Úناو-ق-لا-ب مرا-شصلا
قÓ-خلاو ة-ي-ما-شسلا ة-ي-ن-طو-لا م-ي-ق-لا-ب
دي-م-ع-لا ىد-بأاو .ة-ع-ي-فر-لا ة-ير-ك-شسع-لا
لك Ëدقتل هدادعتشسا ةبشسانŸاب ةيمشساوق
ديد÷ا يوه÷ا دئاق-ل-ل د-ن-شسلاو م-عد-لا
ةيوه÷ا ةدايقلا تادحو دارفا عيمج رمأاو
تشساÔم-ت-ب ي-ن-طو-لا كرد-ل-ل ة-شسدا-شسلا
.هجو نشسحأا ىلع هماهم ءادأا ‘ هتناعإاب

ر دمحم ^

ة--ير--ئاز÷ا ة---ي---ع---م÷ا ترذ---ح ^
تاحÓشصلا راشسم ةلقرع نم Úينوناقلل
ةديد÷ا رئاز÷ا هفرعت يذلا Òهطتلاو
ىشضوف-لاو نا-ي-شصع-لا ةا-عد نأا ةد-كؤو-م
لك-شش ى-ل-ع دÓ-ب-لا Òمد-ت ¤إا نو-ع-شسي
ثدحي امو يروشسلاو يبيللا ويرانيشسلا
تتششتو رارقتشسا مدع نم مويلا امهلوح
يبنجألا بلاكتلاو بع-ششلا Úب ل-تا-ق-تو
.امهيلع
،Úينوناقلل ةيرئاز÷ا ةي-ع-م÷ا تلا-قو
هنأا هنم ةخشسن ““رجفلا““ ـل تدرو نايب ‘
ةيقيقح ةيشساي-شس ةدارإا كا-ن-ه د-جو-ت ““
ةيروهم÷ا ضسيئر لبق نم ةقداشص ةينو
ةبراfiو ماظنلا Òيغتو Òهطت لجأا نم
ديري نم كانه ،كلذ ل-با-ق-مو دا-شسف-لا
¤إا ةو-عد-لاو را--شسŸا اذ--ه ة--ل--قر--ع
.““نايشصعلا ىلع ضضيرحتلاو ىشضوفلا
¤وألا ةقير-ط-لا تنا-ك اذإا ““ تفا-شضأاو
نم كار◊ا فادهأا ق-ي-ق– ن-م ن-ك“
ىلع ةمئاق ةديد-ج ة-لود ¤إا لا-ق-ت-نلا
ىلع نوناقلا اهيف اومشسي ةينوناق ضسشسأا
ىلع ظاف◊ا عم ءانثتشسا نودب عيم÷ا
ةلودلا تاشسشسؤو-م ءا-ق-بو ة-يرار-م-ت-شسا
ةيعادلاو ةيناثلا ةقيرطلا نإاف ،ة-م-ئا-ق
،نايشصعلاو راشسŸا اذ-ه-ل يد-شصت-لا ¤إا
دÓبلا طوقشس ¤إا ام-ت-ح يدؤو-ت فو-شسف
هيف نوكي ل م-ل-ظ-م ق-ف-ن ‘ ا-ه-لو-خدو
هب بلاطي املثم Òيغتلل لا‹ يأا كانه
.““بعششلا
ةيمارجلا تاعا-م÷ا هذ-ه نأا تزر-بأاو
بع-ششلا Úب كششلا عرز ى--ل--ع ل--م--ع--ت
برشضل امهنيب ةوجفلا قيمعتو ةطلشسلاو
علدنا نأا ¤إا ةÒششم ،دÓب-لا رار-ق-ت-شسا
ديع مايأا ءاŸا ‘ عا-ط-ق-نلاو ق-ئار◊ا

ى-ل-ع ة-لو-ي-شسلا ضصق-ن اذ-كو ى-ح-شضألا
ىلع عطاق ليلدل ديÈلا زكارم ىوتشسم
fiدشض ةمظنم بعششلل ضضير– تلوا
ى-شضو-ف-لا ةرا-ثا ل--جأا ن--م ة--مو--ك◊ا
.ةلبلبلاو
،ة--ي--ع--م÷ا تعد ،قا--ي---شسلا تاذ ‘و
ءلؤوه مامأا قير-ط-لا ع-ط-ق ¤إا بع-ششلا
هشسيئر ‘ هئلوو هتقث عشضي نأاو ةنوÿا
فداهلا هراشسم ‘ هدناشسيو همعدي نأاو
وه اŸاط ةدوششنŸا ةياغ-لا ق-ي-ق– ¤إا
هدوهعل ‘وو هتارارق ‘و هلوق ‘ قداشص
ةمدخ لجأا نم هشسفن ىلع اهعطق يتلا
ة-شسا-ي-شس نأا ةزÈم ،بع--ششلاو ن--طو--لا
تارايتلا ضضعب لوا– ي-ت-لا ن-يو-خ-ت-لا
ل بعششلا طاشسوأا ‘ اهعرز تايبوللاو
Áلو ه-تا-ع-ل-ط-ت ه-ل ق-ق– نأا ا--ه--ن--ك
اهجئات-ن-ف كلذ ضسك-ع ل-ب ه-تا-حو-م-ط
.نطولا ىلعو هيلع ةميخو نوكت فوشس
ةشصرف كرابŸا كار◊ا نأا تدكأا امك
،دوششنŸا Òيغتلا ثادحا لجأا نم ةنيمث
ةشصرفلا هذه ع-ي-ي-شضت مد-ع ¤ا ة-ي-عاد
ةمدÿ نو-ق-ششن-م نور-خا ا-ه-ل-غ-ت-شسي-ل
نطولا باشسح ىلع ةقي-شضلا م-ه-فاد-هأا
ن-م م-هÒغ فاد-هأا غو--ل--بو بع--ششلاو
ادقح اهل نونكي نيذلا رئاز÷ا ءادعأا
اهي-ب-ع-ششل لو ا-ه-ل نود-ير-ي لو ا-ن-ي-فد
.راهدزلاو روطتلا
يلحتلا ةرورشض ىلع تددشش ،Òخألا ‘و
عشضوو رظن-لا د-ع-بو Èشصلاو ة-م-ك◊ا-ب
ةدكؤوم ،رابتعا لك قوف نطولا ةحلشصم
رفاظتب لإا ثدحي ل دوششنŸا Òيغتلا نأا
جاتحي هنأل تايحشضتلابو عيم÷ا دوهج
.اهمكاحو ةيعرلا Úب ةقثلاو Èشصلا ¤إا

بلاطوب ةراضس  ^

Òمدتل نوعصسي ىصضوفلاو نايصصعلا ةاعد نإا تلاق
 ايروصسو ايبيلك دÓبلا

رذ– Úينوناقلل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا
 نوبت تاحÓضصإا ةلقرع نم

:فصشكت سسمح يليئارصسإ’ا ناطيتصس’ا معدت ةوطخ اهنأا تلاق
 دلبلا ماك◊ Ëدق هجوت دكؤوي ليئارضسإا عم ةيبرعلا تارامإلا عيبطت

ة-ن-ج-ل-لا عا-م-ت-جا د-ق-ع-ي نأا بق-تر--ي ^
يرا÷ا توأا رهشش ةياهن نÓفأÓل ةيزكرŸا
ةمشصاعلاب تار“ؤو-م-ل-ل ›ود-لا ز-كرŸا-ب
بتكŸا ءاشضعأا ةمئا-ق ى-ل-ع ة-قدا-شصم-ل-ل
نم رايتخلا مهيلع عقو يذ-لا ي-شسا-ي-شسلا
ل-شضف-لا و-بأا بز-ح-ل-ل ما-ع-لا Úمألا ل-ب-ق
ةدايق نأا ةينÓ-فأا ردا-شصم تلا-قو.يجعب
حلاشصم ىدل اب-ل-ط ع-شضو د-ي-ت-ع-لا بز◊ا
عامتجا دق-ع-ب ضصي-خÎل-ل ر-ئاز÷ا ة-يلو
رهششلا ةياهن تار“ؤوملل ›ود-لا ز-كرŸا-ب
بتكŸا ةليكششت ىلع ة-قدا-شصم-ل-ل يرا÷ا
ماعلا Úمألا قفاÒشس يذلا لوألا يشسايشسلا
.يجعب لشضفلا وبأا ديد÷ا
لوؤوشسŸا نأا ¤إا اهتاذ رداشصŸا تراششأاو
نÓفأÓل ةيشسايشسلا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ن-ع لوألا
ءاشضعأا رايتخا ةيلمع ىلع ايشصخشش فقو
نم تامد-شص يأا يدا-ف-ت-ل اذ-هو ه-ب-ت-ك-م
هيلوت اوشضفرو مهل قبشس نيذلا هيشضراعم
Òيشستو بزحل-ل ة-ما-ع-لا ة-نا-مألا بشصن-م

نم ديدعلا فرعتشس يتلا ةلبقŸا ةلحرŸا
ر“ؤوم رارغ ىلع ةيشسايشسلا تاقاقحتشسلا
.روتشسدلا ليدعت ىلع ءاتفتشسلاو بز◊ا
دقعل ضصيخÎلا بلطب نÓفألا مدقت دقو
رارق عم نمازتلاب ةيزكرŸا ةنجللا عامتجا
يحشصلا رجحلل يجيردتلا عفرلا ةموك◊ا
Úب ام تÓقنت-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ه-تاذ ر-مألاو
نÓفألا نأا ¤إا ةرا-ششإلا ردŒو.تا-يلو-لا
ضضرف دعب دعوŸا اذه لجأا نأاو هل قبشس
ءا-بو ي-ششف--ت بب--شسب ةدد--ششم تاءار--جإا
د-ق-ع رر-قŸا ن-م نا--ك ثي--ح ،ا--نورو--ك
رهشش فشصتنم ةيزكرŸا ةنجل-ل عا-م-ت-جلا
ىلع رهشش رورم دعب يأا يشضاŸا ةيليوج
نأا Òغ ،بزحلل ةديد÷ا ةدايقلا باختنا
تاطلشسلاب تعفد يتلا ةيحشصلا تاروطتلا
عنمو يحشصلا رج◊ا تاءارجإا ديدششت ¤إا
بز◊ا ةدايق تلعج تايلولا Úب ام لقنتلا
.عامتجلا دقع ةيناكمإا ‘ رظنلا ديعت
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ضسمأا م-ل-شسلا ع-م-ت‹ ة-كر--ح تف--ششك ^
ة-لود نÓ--عإا نأا ا--ه--ل نا--ي--ب ‘ تب--شسلا
عي-ب-ط-ت-لا ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا-مإلا
قيشسنتلاب Êويهشصلا نايكلا ع-م ي-م-شسر-لا
ة-ي-ك-ير-مألا تا-يلو-لا ضسي-ئر ع-م ما-ت--لا
اذه ماك◊ اÁدق اهجوت د-كؤو-ي ةد-ح-تŸا
ملظلا م-عد ه-نأا-شش ن-م رار-ق و-هو د-ل-ب-لا
ةكرح ن-م يو-ق-يو ل-تÙا ي-ل-ي-ئار-شسإلا
.Êويهشصلا يعشسوتلا عورششŸا
هنأا اه-ل نا-ي-ب ‘ ضسم-ح ة-كر-ح تفا-شضأاو
لماششلا عي-ب-ط-ت-لا رار-ق نأا ن-م م-غر-لا-ب
وبأا ‘ ةينويهشص ةرافشس ح-ت-فو ي-م-شسر-لاو
هتايعادت نأا لإا ،ا-ئ-جا-ف-م ن-ك-ي ⁄ ي-ب-ظ
رارقتشساو ةينيطشسلفلا ة-ي-شضق-لا-ب ةر-شضم
Úلذا-خ-ت-م-ل-ل ع-ج-ششم و-هو ة-ق--ط--نŸا
Úي-شسا-ي-شسلا ن-م ءÓ-م-ع-لاو ن-يددŸÎاو
لود ‘ ةلثا‡ تاوطخ ذاختا ¤إا بخنلاو
ينيطشسلفلا بعششلا ةاشسأام ‘ ديزت ىرخأا

ضسمح تعدو .تاشسدقŸاو قوق◊ا ددهتو
ديدنتلا ةيمÓشسإلاو ةيبرعلا تاموك◊ا لك
فقاوم ذاختاو ةموؤوششŸا ةو-طÿا هذ-ه-ب
ÚعبطŸا ماك◊ا هاŒا ‘ ةمراشص ةيمشسر
ةيبرعلا لودلا فوقو ةرورشض ¤ا تعد امك
اهشسأار ىلعو ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلل ةيفولا
اذ-ه ة-شضها-نŸ فر-شش ة-ف--قو ،ر--ئاز÷ا
ةيشضقلل ةيامح حو-شضوو ة-مار-شصب رار-ق-لا
يبرع دل-ب ل-ك ح-لا-شصمو ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
ضسف-ن بشسح ضسم-ح تب-لا-طو  .م--ل--شسمو
ةعماجلل يروف عا-م-ت-جا د-ق-ع-ب رد-شصŸا
ايعامج فوقولل يبرعلا ناÈŸللو ةيبرعلا
عور-ششم-ل-ل مداÿا ع-ي-ب-ط-ت-لا اذ-ه د--شض
،ةينيطشسلفلا ةيشضقلاب رشضŸاو Êويهشصلا
تارا-مإلا ما-ك-ح تا-شسا-ي-شس د--شض اذ--كو
يبرعلا ⁄اعلا رارقتشساو ةمÓشسل ةددهŸا
تاقÓعلا عطقل ةشصرفلا هذه مانتغا عم
لك لبق نم Êويهشصلا نايكلا عم ةمئاقلا

نم بلاط امك .ةيمÓشسإلاو ةيبرعلا لودلا
ىوق-لا ف-ل-تflو تا-م-ظ-نŸاو باز-حألا
نع Òبعتلاب ةيمÓشسإلاو ةيبرعلا ةيبعششلا
ة-ي-شضق-لا ح-لا-شصل ة-ت-با-ث-لا ا-ه--ف--قاو--م
رارقلا اذهل اهشضفر نعو ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
ره-ظ ‘ ة-ن-ع-ط Èت-ع-ي يذ-لا ي-تارا-مإلا
ةمألا حلاشصم دشضو ةينيطشسلفلا ة-ي-شضق-لا
ةيفولا ىوقلا فلتfl مايق اذكو ة-ي-بر-ع-لا
ةزكرم تÓمحب ةيني-ط-شسل-ف-لا ة-ي-شضق-ل-ل
يعيبط-ت-لا ف-قوŸا اذ-ه د-شض ة-ق-شسن-مو
عم براقتلا تاشسايشس لك دشضو هباحشصأاو
تاشسايشسو لتÙا ي-ل-ي-ئار-شسإلا نا-ي-ك-لا
لئاشسو فلتÈ flع ةقطنŸا ‘ داشسفإلا
عم رششابŸا يراو÷ا لمعلا Èعو مÓعإلا
لك ‘و ملشسمو يبرع دلب لك ‘ ÚنطاوŸا
.⁄اعلا ءاحنأا

م ناوضضر ^

 Úطصسلف دصض ىÈك ةرماؤوم نع ماثللا ةطامإا ¤إا اعد
““ضضرألا ‘ هقحب فاÎعا وه لتÙا عم عيبطتلا““ :Êاطلضس ةرج وبأا

وبأا خيششلا ةيطشسولا ىدتنم ضسيئر لاق  ^
وه لتÙا عم عيبط-ت-لا نأا ،Êا-ط-ل-شس ةر-ج
قي-ل-ع-ت ‘ كلذو ضضرألا ‘ ه-ق-ح-ب فاÎعا
تاراملا Úب تاقÓعلا عيبط-ت قا-ف-تا ى-ل-ع
نأا ““ ىد-ت-نŸا نا-ي-ب ‘ ءا-جو .ل-ي-ئار--شسإاو
ع-م را-ع-شش ع-م لازا-م ،ير--ئاز÷ا بع--ششلا
قاذ بعشش هنأل ،““ةمولظم وأا ةŸاظ Úطشسلف
ةير◊ا ىنع-م فر-ع-يو را-مد-ت-شسلا تÓ-يو
.““هÒشصم ريرقت ‘ بعشش لك ّقحو ةداهششلاو
،بيجع نمز ‘ نحن““ ردشصŸا تاذ فاشضأاو
ّمتي ا-نورو-ك ن-مز ‘ ع-ي-ب-ط-ت-لا را-شص د-ق-ف
Ãا-كŸعلا راشصو ،ةي-ف-تا-ه ةÎنايكلاب فا
،““ا-ّي-خ-يرا-ت ازا‚إا““ بشصا-غ-لا Êو-ي-ه--شصلا
Úطشسل-ف ة-ّيز-كرŸا ة-مألا ة-ي-شضق ترا-شصو
اهنم ماظن ّلك ذخأاي ““نرقلا ةقفشص““ نم اءزج
ةعما÷ا ‘ ءاقششألا عم رواششت نود هتشصح

نوا-ع-ت-لا ‘ ءا-كر-ششلا ع--م لو ة--ي--بر--ع--لا
يخيراتلا ّق◊ا باحشصأا عم لو ،يمÓشسإلا
ÒشصŸاو لÓ-ق-ت-شسلاو ة-ير◊او ضضرألا ‘
.““كÎششŸا
Èخ بارغتشساب ىدت-نŸا ل-ب-ق-ت-شسا““ فدرأاو
ةدحتŸا ةي-بر-ع-لا تارا-مإلا ة-لود ع-ي-ب-ط-ت
ىلع ،Êويهشصلا نايكلا عم ةلماكلا اهتاقÓع
ف-قاو-م ن-م ىر-نو ع-م-شسن ا-ن-ك ا-م فÓ-خ
،““هللا همحر دياز خ-ي-ششلا د-ه-ع ‘ ة-فّر-ششم
ىلع ةلوره اذكل قلطŸا هبجشش نع اÈعم
ينيطشسلفلا مدلاو ةشسدقŸا ضضرألا باشسح
بعششلا ،ىدتنŸا اعدو .““ةفيرششلا ةمواقŸاو
ىلع دكأاو ،ةدحولاو دومشصلا ¤إا ينيطشسلفلا
‘ ةيمÓشسإلا بوعششلا ضضف-ت-ن-ت نأا ةرور-شض
لذاختلا ةلحرم تطخت يتلا ةمظنألا هجو
ل نŸ كل“ ل ام عي-ب-ب ي-ها-ب-ّت-لا رو-ط ¤إا

¤إا ⁄اعلا رارحأا عيمج اعد امك  .قحتشسي
ن-ع ما-ث-ل-لا ط-ي“ ة-مرا-ع ة-ّي-نا-شسنإا ة-ّب-ه
ةيشضقلا لعŒ نا ديرت يتلا ىÈكلا ةرماؤوŸا
نواعتي ةيكيرمأا ““ةيباختنا ةقرو““ ةينيطشسلفلا
ىلع لاوزلا ¤إا ةليآلا ةمظنألا نم Òثك ملزأا
رارقتشسلاو ملشسلا لÓحإا مشساب اهل جيوÎلا
اياشضق باشسح ىلع ةÒغشصلا مهتيفارغج ‘
نايب-لا ضصل-خو .كÎششŸا ا-هÒشصمو ة-مألا
نل يخيرات ّودع ةينويهشصلا نأا““ لوقلا ¤إا
مÓشسإلا ةمأا امأا ،قيدشص ¤إا عيبطّتلا هلّوحي
لفا◊ا ديÛا اهخيرات ن-م تم-ل-ع-ت د-ق-ف
اهرهظ مشصقت ل يتلا ةبرشضلا نأا تلوطبلاب
افيشضم ““بلاط هءارو ّقح عاشض ام هنأاو ،هيوقت
ودعف ،خيراتلا ةلجع مكعيب-ط-ت ف-قو-ي ن-ل““
.““عّنقم قيدشص نم Òخ حشضاو
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  ةينيطضسلفلا ةيضضقلا رهظ ‘ ةنعط هتÈتعا
تارامإلا ةوطخ ةدششب نيدت ةين-طو-لا تا-ي-ع-م÷او باز-حألا ^
عیبطت““ قافتا ةوقب ةلادعلاو ةير◊ا بزح نادأا تاقÓعلا عيبطتل
هفشصوو ليئارشسإاو ةدح-تŸا ةیبر-ع-لا تارا-مإلا نیب ““تا-قÓ-ع-لا
ةیضضق-ل-ل ““ة-نایخ»و ةیبر-ع-لا ة-مألا د-شسج ‘ ““ةد-يد-ج ة-ن-ع--ط»ـب
عیبطت ةوقب نيدي هنأا ،ه-ل نایب ‘ بز◊ا د-كأاو .ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
Êوییضصلا نایكلاو ةدحتŸا ةیبرعلا تارامإلا ةلود نیب تاقÓعلا
عرازمو يروشسلا نلو÷او Úطشسلف ضضرألو ضسد-ق-ل-ل بشصت-غŸا
ةيبرعلا ةمألا دشسج ‘ ةديدج ةنعط هÈتعيو ،نانبل بونج اعبشش
نایكلا اذیل اعیجششتو ةي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا ةیضضق-ل-ل ة-نایخو ة-ي-مÓ-شسإلا
نأا قایضسلا تاذ ‘ دكأا امك  .““عشسوتلاو ناودعلا ىلع Êاطرشسلا
لودلا ةعماج قاثی⁄ اخراشص اقرخ لكششي تاقÓعلا عیبطت قافتا
ةیبرعلا ةيروهمجلل ل-ما-ششلا ل-ي-ث-م-ت-لا ةدا-عإا ¤إا ایعاد ةیبر-ع-لا
دومشصلا تاردق زيزعت ¤إا ايعاد ةیبرعلا ةمظنŸا ‘ ةيروشسلا
،هتهج نم   .ایضسایضسو ايركشسعو ايدام قیقششلا ينيطشسلفلا بعششلل

تاراملا ةلود تارÈم ةيرئاز÷ا ةبيبششلل ينطولا دا–لا Èتعا
نأا نكÁ ل Êويهشصلا لÓتحلا Úبو اهنيب ““مÓشسلا قافتا““ نأاششب
لجشسيشس يذلا يزıا فقوŸا اذه رÈت نلو ،دحأا ىلع يلطنت
قحÓت راع ةمشصو لظيشسو ،ةلامعلاو ردغلاو راعلا فئاحشص ‘
ىقلت هنإا ،هل نايب ‘ دا–لا لاقو   .خيراتلا رم ىلع هباحشصأا
ةنعط هÈتعن يذلا““ قافتلا اذه ىلع عيقوتلا أابن ديدشش راكنتشساب
،““ناكرألا لمتكم ،ةمأÓل اردغو ةينيط-شسل-ف-لا ة-ي-شضق-لا ر-ه-ظ ‘
،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةرشصانÃ ةيئدبŸاو ةخشسارلا هفقاوم ددجو
هتلود ةماقإاو ،هشضرأا رير– ‘ ،ينيطشسلفلا بعششلا قح معدو
دا–لا““ دكأا امك   .فيرششلا ضسد-ق-لا ا-ه-ت-م-شصا-عو ة-ل-ق-ت-شسŸا
،فقوŸا اذه نع عجارت لو ،أادبŸا اذه نع دايح ل هنأا ““ينطولا
دشض كا– يتلا تارماؤوŸاو تاهاركلاو طوغشضلا تدتششا امهم
هنايب متخو هشضرأا رير– ‘ هقحو ينيطشسلفلا بعششلا دشضو ةمألا
ع.ي ^   .““ةيبرعلا ضسدقلا اهتمشصاعو Úطشسلف تششاع““ لوقلاب

يحصصلا رجحلل يجيردتلا عفرلا ةموك◊ا رارق دعب
 يرا÷ا توأا ةياهن ةيزكرŸا ةنجللا عامتجا دقعل بلط مدقي نÓفألا
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¤أ ةهجوŸأ ةميلعت-لأ هذ-ه نأا-سش ن-مو ^
داسشرإ’أو هيجوتلأ يراسشت-سسم و ةذ-تا-سس’أ
تا-ي-ف-ي-ك ح-ي-سضو-ت ،ي-ن-هŸأو ي-سسردŸأ
ي-جو-غأد-ي-ب-لأ Òسضح-ت--لأو ة--ع--جأرŸأ
فدهت يهو ةيسسفنلأ ةقفأرŸأ ةيج-ه-ن-مو
Úي--ن--عŸأ ذ--ي--مل--ت--لأ ة--ق--فأر--م ¤أ
يتلأ تابقعلأ زواŒ ى-ل-ع م-ه-تد-عا-سسمو
،ناحتم’أ ءأرجإأ ءانثأأ وأأ، لبق مهسضÎعت
قيعت يتلأ تا-طو-غ-سضلأ ن-م سصي-ل-ق-ت-لأو
.حاجنلأ ‘ مهسصرف نم للقتو مهءأدأأ
ثلث لكسش ‘ ةم-ي-ل-ع-ت-لأ تأذ تد-سسŒو
ل-ف-ك-ت-لأ) ¤وأ’أ زÈت ة-ي-ن-ق-ت تا-قا-ط-ب
‘ ذيملتلأ ةقفأرم ةيفيك (يجوغأد-ي-ب-لأ
دأد--ع--ت--سسل--ل ة--ع--جأرŸأو ةر---كأذŸأ
قايسسلأ أذه ‘ ديكأاتلأ ” ثيح ،ناحتملل

ذيملتلل ةيسسفنلأ ةقفأرŸأ ةرور-سض ى-ل-ع
و نا-ح-ت-م’أ زا-ي-ت-جأ ءا-ن-ثأأ Úح-سشŸÎأ
نيوهت للخ نم مهسسفنأاب مهتقث عاجÎسسأ
ةيسسفنلأ ةدعا-سسŸأ Ëد-ق-ت و نا-ح-ت-م’أ
،فوخ) ةيسسفن تابوعسص نم نوناعي نيذلل
.(...طابحأ ،بائتكأ ،قلق
ذيملتلأ ةدعا-سسم ¤أ ةرا-سش’أ ت“ ا-م-ك

‘ تامو-ل-عŸأ عا-جÎسس’ ز-ي-كÎلأ ى-ل-ع
ىلع مهتدعاسسمو مهتنأامطو نايسسنلأ ةلاح

يونعŸأ معدلأ م-ه-ل Ëد-ق-تو ءا-خÎسس’أ
.ناحتم’أ ‘ حاجنلل
توأأ52 نم ءأدتبأ تأءأرج’أ هذه يرسستو
.Úناحتم’أ ءأرجإأ ةيأدب ةياغ ¤إأ يرا÷أ
يسسفنلأ لفكتلاب ةيناثلأ ةقاطبلأ ق-ل-ع-ت-تو
ءأر-جإ’أ ل-ب-ق نا-ح-ت-مل-ل Úح-سشŸÎا-ب

--ةميلعتلأ بسسح --ةيلمعلأ نم فدهلأو
م-ه-سسف-نأا-ب ذ-ي-مل-ت-لأ ة-ق-ث م-ي-عد-ت و-ه
تاطوغسضلأ سضعب زواŒ ىلع مهتدعاسسمو
و ناحتم’أ نم فوÿأو قلقلاك ةيسسفنلأ
عم لماعتلأ ةيفيكب ةسصاخ تاهيجوت Ëدقت
ةءأرق ،عوسضوŸأ رايتخأ) ناحتم’أ ةلئسسأأ
‘ جردتلأ ،ةباجإلل ططfl عسضو ،ةلئسسأ’أ
لامعتسسأ ،بعسصلأ ¤إأ لهسسلأ نم ةلسسأ’أ
،حسضأو طخب ة-با-ت-ك-لأ ،ةدو-سسŸأ قأروأ’أ
ةقرو ةعجأرم ،ناحتم’أ تقو لك للغتسسأ
.(...ناحتم’أ
هذ-ه ءأرو ن-م ة-يا-سصو--لأ ى--ع--سست ا--م--ك
ءا-ي-لوأ’ ح-ئا-سصن Ëد-ق--ت ¤أ تأءأر--ج’أ
ةي-سسأرد-لأ ءأو-جأ’أ ة-ئ-ي-ه-ت-ل ذ-ي-مل-ت-لأ
مئلŸأ خانŸأ Òفوتو مهئانبأ’ ةبسسانŸأ
و مهيدل قلقلأ ةدح نم سصي-ل-ق-ت-لأو م-ه-ل
د-سصق ذ-ي-مل-ت-لأ ل-كا-سشم ¤أ ءا-غ--سصإ’أ

.اهل لولح داجيإأ ىلع مهتدعاسسم

ةدع راط’أ أذه ‘ ةينعŸأ تاه÷أ عبتتو
ةيداسشرإ’أ ةلباقŸأ اهنم لخدتلل بيلاسسأأ
ىلع بيرد-ت-لأ و (ة-ي-عا-م÷أو ة-يدر-ف-لأ)
تأذلأ عم يباجي’أ ثيد◊أ و ءاخÎسس’أ
ةيبلسسلأ تاقيلعتلأ مأدختسسأ نع فقوتلأ و
.سسفنلأ عم ثدحتلأ دنع قلقلل
تأذ يهف ةثلا-ث-لأ ة-قا-ط-ب-لأ سصو-سصخ-بو
ÚحسشŸÎاب يسسفنلأ لفكتلأ ةيفيكب ةلسصلأ
اهنم ىجري ثيح ناح-ت-م’أ ءأر-جإأ ءا-ن-ثأأ
ة-ه-جو-م ف-سصن-لأ ة-يدا-سشرإ’أ ة-ل-با-قŸأ
ذخأأ ةرورسض عم ةلاعف ة-ع-ير-سس ة-ل-با-ق-م)
لا-م-ع-ت--سسأو (را--ب--ت--ع’أ Úع--ب تقو--لأ
ةعوم‹ ) يباجي’أ Òكفتلأ و ءاخÎسس’أ
ثيد◊اك يتأذلأ ءاحيإ’اب حمسست تاينقت
¤أ ءوجللأ أذكو (حسشŸÎأ ع-م ي-با-ج-ي’أ
‘و÷أ وأأ ي-ن-ط-ب-لأ سسف-ن-ت-لأ ة--ي--ن--ق--ت
نم Òبك لكسشب ليلقتلأ ى-ل-ع ةد-عا-سسم-ل-ل
.رتوتلأو قلقلأ

ن.ح^

ة-لا-سسر كأر-ط-نو-سس ود-عا-ق-ت-م ثع--ب ^
ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ¤أ ةحوتفم
ةداعتسسأو مهفاسصنإ’ لخدتلأ لجأ نم ،نوبت

01 ذنم اهب نوبلاطي يتلأ ةبولسسŸأ مهقوقح
.ةجيتن يأأ نود تأونسس
يديسس انفرسشي““ نيدعاقتŸأ ةلاسسر ‘ ءاجو
لجأأ نم طسسوتلأ مكنم بلطن نأأ سسيئرلأ
ةيسساسسأ’أ ئدا-بŸأو ة-لأد-ع-لأو ة-ي-عر-سشلأ
نم ف’آ’أ نك-م-ت-ي ى-ت-ح ،ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل
نم كأرطا-نو-سس ع-م‹ ‘ ن-يد-عا-ق-تŸأ
لك انمدختسسأ د-ق-ل ،م-ه-قو-ق-ح ةدا-ع-ت-سسأ
لجأأ نم ،ة-عور-سشŸأ ة-ير-سشب-لأ ل-ئا-سسو-لأ
تفاسضأو ،ا-نأو-ك-سشل ة-ي-غا-سص نأذآأ دا-ج-يإأ
نو-ب-ل-ط-ي ’ ن-يد-عا-ق-تŸأ نإأ““ ة-لا-سسر--لأ
ةداعإأ ةطاسسب-ب نود-ير-ي ل-ب ،ل-ي-ح-ت-سسŸأ

طاقن3 لوح رودت يتلأ ةمورÙأ مهقوقح
نأ ، دعاقتلل ةيليمكتلأ ةحنŸأ يهو ةيسساسسأأ
52/21/0991 ‘ ردا--سصلأ33.09 نوناق-لأ
ة-ي-قا-ف-تأ ه-ن-مو ،تا-يد-سضا-ع-ت--لأ نأا--سشب
تاعا-ن-سصلأ ة-يد-سضا-ع-ت ع-م كأر-طا-نو-سس
‘ ة--خرؤوŸأ (PIM / HS) ةيلوÎب-لأ

اهن-مو ،3 ةداŸأ ا-م-ي-سس ’و22/20/9991
خ-يرا-ت ‘1.10.4 يذي-ف-ن-ت-لأ رو-سشنŸأ

ةيقافت’أ نمو ،1.4 ةطقنلأ71/30/9991
خ--يرا--ت ‘ ة--سسسسؤو--م--ل--ل ة--ي---عا---م÷أ

” ،123 ةداŸأ ا-م-ي-سس ’و22/11/4991
¤إأ فدهت ة-سسسسؤو-م-ل-ل ة-يد-سضا-ع-ت ءا-سشنإأ
يذلأ بتأرلأ طسسو-ت-م ن-م02 %لامكت-سسأ
تأأدب ،دعاقتلل ينطولأ قودن-سصلأ ه-ع-فد-ي
ع-م ،10/40/8991 خيرات ‘ تا-م-ها-سسŸأ
ن----يذ----لأ Úف-----ظوŸأ سصسصح دأدÎسسأ

نم ة-ن-سس02 لا-م-كإأ نود نود-عا-ق-ت-ي-سس
02 ةدŸ %1 ةبسسنب ةمهاسسم يأأ) ةمهاسسŸأ

يذلأ بتأرلاطسسوتم نم %02 قحتسست ةنسس
دعبو (دعاقتلل ينطولأ قود-ن-سصلأ ه-ع-فد-ي
،تايدسضاعتلأ نأاسشب ديد÷أ نوناقلأ رأدسصإأ
،40/10/5102 خيرات ‘20.51 نوناقلأ يأأ
ةمهاسسم ىلع سصنت يتلأ52 ةداŸأ اميسس ’و
نم %5.21 ىلع لوسصحلل %526.0 ةبسسنب

قودنسصلأ هعفد-ي يذ-لأ بتأر-لأ ط-سسو-ت-م
.دعاقتلل ينطولأ
تامهاسسŸأ نم ةيدسضاعت-لأ تع-فر ،كلذ-ب
ةراسشإأ ‘ ةيدعاقت-لأ تا-سشا-عŸأ تسضف-خو
ىلع سسودت تناك امنيب ديد÷أ نوناقلأ ¤إأ
ىلع سصنت يتلأ ÊدŸأ نوناقلأ نم2 ةداŸأ

متي فيك وأأ ،يعجر رثأاب نوناق دوجو مدع
ل-ب-ق أوردا-غ ن-يذ-لأ كئ-لوأ’ ح-ي-سضو--ت--لأ

ةقيرطب مهتبقاعم ت“ ثيح10/10/5102
لوعفŸأ يراسس20.51 نوناقلأ نأ’ ،ةيفسسعت
كلذ ¤أ ف-سض ،هرود-سص خ-يرا-ت ن-م ط-ق-ف
خ--يرا--ت ‘3/8102 م-قر ل--يد--ع--ت--لأ

تسضافأ يتلأ ةرط-ق-لأ و-هو ،22/40/8102
ةدوجوŸأ ةرغثلأ ‘ لعف-لا-ب دأزو ،سسأا-ك-لأ

لوسص◊أ دد÷أ نيدعاقتملل نكÁ ’ ثيح
’إأ (RCP) دعاقتلل ةيليمكتلأ ةحنŸأ ىلع
نأأ ’إأ ،Êوناقلأ د-عا-ق-ت-لأ ن-سس غو-ل-ب د-ع-ب
- كأر-طا-نو-سس ة-ي-عا-م÷أ ة-ي--قا--ف--ت’أ
هذه نأأ ىلع سصنت ،4  ةداŸأ ‘ ةيدسضاعتلأ
لاكسشأأ عيمج ¤إأ بسسنُت ةيليمكتلأ ةحنŸأ
.دعاقتلأ
ةحنم وه ةلاسسر ‘ ءاج ام بسسح فلم Êاث
‘ ةيمدقأ’أ ةحن-م(PEI) ةين-هŸأ ةÿÈأ
تعسضو سصوسصÿأ أذهبو (GAI) عمÛأ

روجألل ةديد÷أ اهتسسايسس ‘ كأرطانوسس
ماظنب ةقلعتŸأ تاسضوافŸأ ماتتخاب ا-ًنا-ي-ب
خيرات ‘ (RSN / NCR) ديد÷أ روجأ’أ

ماظنلأ أذه نو-ك-ي ى-ت-حو ،92/70/7002
ةعيدول عسضخي نأأ بجي ا-ًق-فأو-ت-م د-يد÷أ
ًايميل-قإأ ة-سصتıأ ة-يرأدإ’أ م-كاÙأ ىد-ل
نكلو ، اهتحسص نم ققحتلل لمعلأ ةيسشتفمو
قيبطت ‘ تعرسش دق كأرطانوسس نأأ Úبت
ذخأ’أ نود10/60/9002 خيرات ‘ اهماظن
دعبو ، Êوناق سساسسأأ يأأ نود و ءأرجإ’أ أذهب
((ËRSN / NCRدقتب أوماق تأونسس3
¤إأ نيروكذŸأ د-يد÷أ ما-ظ-ن-لأ و نا-ي-ب-لأ
هيلع ةقداسصملل هلعأأ ةروكذŸأ تاطلسسلأ
و لمعلأ ةيسشتفم ىدل60/70/0102 خيراتب

رئب ةمكfi ما-مأأ80/80/0102 خيرا-ت ‘
183 ةداملل حسضأو كاهتنأ ‘ ، سسيأر دأرم
يتلأ ةسسسسؤوملل ةي-عا-م÷أ ة-ي-قا-ف-ت’أ ن-م
فأر-طأ’أ مز-ل-ي سضق-ن-لأ نأأ ى--ل--ع سصن--ت
Ú (03)ثلث للخ تاسضوافم ‘ لوخدلاب

.ةديدج ةيعامج ةيقافتأ مأربإ’ اًموي
ما-ت-ت-خأ نا-ي-ب--لأ ““ة--لا--سسر--لأ تفا--سضأو
رو-جأل-ل د-يد÷أ ما-ظ-ن-ل-ل تا-سضوا--فŸأ
(RSN / NCR) ‘ ةيبرعلاب ه-ت-خ-سسن
نم ثلاثلأ باب-لأ ى-ل-ع ة-قدا-سصŸأ)د-كؤو-ي
ماك-حأل-ل ا-ق-ب-ط ة-ي-عا-م÷أ ة-ي-قا-ف-ت’أ
76 ةداŸأ ىلع يوت– ي-ت-لأ(ة-ي-ع-ير-سشت-لأ
نم Ìكأ’ ةرمتسسم يه يتلأ انبلاطم نميهو
.تأونسس01
ليدعت ىلع سصنت ةيسسنرفلاب ة-خ-سسن-لأ ا-مأأ
نكلو ةيعام÷أ ةيقافت’أ نم ثلاثلأ بابلأ

ةروكذŸأ تائيهلأ لبق نم اهيلع رسشؤوم Òغ
ردŒو ،اهتحسص نم ققحتلأ متي ىتح هلعأأ
عم لماعتت ةيئاسضقلأ انتائيه نأأ ¤إأ ةراسشإ’أ
.ةينطولأ ةغللاب تاعأزنلأ
يذلأ ىمعأ’أ قيبطتلأ أذه ىلع ديكأاتلأ متي

10.4.1R ةميلعتلأ للخ نم هل سساسسأأ ’
¤أ Òسشت يتلأو20/20/0102 ‘ ةرداسصلأ
ل– (GAI) عمÛأ ‘ ةيمدقأ’أ ةحنم نأ

fiأ ةحنم لÿÈأ ةŸةينه(PEI)يأأ نودب
ةداعإأ لماع-م لد-ع-م ن-م ل-ل-ق-تو ،سسا-سسأأ
%5.1 لد-ع-م ¤أPEI %7.1 ـ نم ميي-ق-ت-لأ

GAI،ةبرجتلأ ي-ه-ن-ت ا-سضيأأ ي-هو Ÿةد
ةبسسنب لد-عŸأ دد–و ا-ًما-ع03 اها-سصقأأ

خيرا-ت ¤إأ ة-م-ي-ل-ع-ت-لأ هذ-ه Òسشت ’و ،54%
يعيبط لكسشب أأدب يذلأ Òيغتلأ أذه قيبطت

‘ 10/60/9002.
ةيمدقألل ةحنŸأ هذه نأأ ،كلذ نم أأوسسأ’أو

،ةًينوناق نوك-ت ي-ك-ل(GAI) ع---مÛأ ‘
لبق نم ا-ه-ي-ل-ع ق-يد-سصت-لأ م-ت-ي نأأ بج-ي
Òغ ا-ه-نأ’ دل-ب-لأ ‘ ا-ي-ل-ع-لأ تا-ط-ل-سسلأ

11.09 نوناقلأ ‘ ءأوسس اه-ي-ل-ع سصو-سصن-م
‘ ’و12/40/0991 خ-يرا-ت ‘ ردا--سصلأ
خ--يرا--ت ‘ ردا---سصلأ85.58 مو---سسرŸأ

32/30/5891.
فيسضت- سسيئرلأ يد-ي-سس ةرا-سش’أ ردŒو»
نايب نأأ تد-كأأ  ، ل-م-ع-لأ ةرأزو -ة-لا-سسر-لأ
روجأ’أ ماظنب قلعتŸأ تاسضوافŸأ ماتتخأ
خ-يرا--ت ‘ (RSN / NCR) د-يد÷أ

هنأ’ رثأأ يأأ هل سسيلو لطاب هنأأ92/70/7002
.““هؤواغلإأ بجي ، ةينوناق تأرغث ىلع يوتحي
سصخي ةلا-سسر-لأ ¤أ تقر-ط-ت ف-ل-م ثلا-ث
ةقطنŸأ ةحنم ىلع ةي-سضيو-ع-ت-لأ ة-ح-نŸأ
تناك ثيح (VCZI/CI):ةاي◊أ فورظو

Úب لاعفلأ زييم-ت-لأ ة-با-ثÃ ة-ح-نŸأ هذ-ه
عاسستأ ¤إأ ىدأأ د-ق-ف ،بو-ن÷أ ‘ لا-م-ع-لأ
نأ تدكأ  يتلأ ةلاسسرلأ بسسح لعفلاب ةرغثلأ
‘ اًمدق يسضملل كأرطانوسس بلط ىلع ءانب

Ëدقتلأ قير-ط ن-عVCZI/CI ةمها-سسم
ت– ةقاطلأ ريزو فرط نم هيلإأ راسشŸأ
‘30GI/BAC//9001 م----قر
يذلأ ءأرزولأ سسيئر ¤أ32/70/3002خيرات
401/3002 مقر ت– ةلسسأرÃ باجيإ’اب در

عسضولأ بسسح نكل ،72/70/3002 خيرات ‘
.ةسسسسؤوملل ›اŸأ

ةدرأولأ تاهيجوتلل اعابتأ ءاج لمعلأ أذه
‘ خرؤو---Ÿأ10.59 م-----قر ر------مأ’أ ‘

ة-م-ها-سسم سسا-سسأأ ى-ل--ع12/10/5991
مو-سسرŸأ بسسح ،ي-عا-م-ت-ج’أ نا-م--سضلأ

نمسضتŸأ50/60/6991 خيرات ‘802.69
تاكأÎسش’أ سساسسأأ ىلع ةمهاسسŸأ ةدعاقل
لامعلأ عيمج أأدب ،ةيقافت’أ هذه دعب .حنملل
‘ تلئاعلأ ماظنل نو-ع-سضخ-ي م-ه ن-يذ-لأ
ةم-ها-سسŸأ ‘ (RSN) ةيبو-ن÷أ ع-قأوŸأ
كئلوأأ رأر-غ ى-ل-ع(VCZI/CI) ةحنمل-ل
نوعسضخيو عقأوŸأ سسفن ‘ نولمعي نيذلأ
.(RS بأزعلأ ماظنل
60/40/1102 خيرات ‘ يعا-م÷أ قا-ف-ت’أ
خ-يرا-ت ‘1.60.4 يقيب-ط-ت-لأ رو-سشنŸأو
أذه قيبطتل سسسسأ’أ تعسضو21/40/2102
لامعلأ ’إأ دفتسسي ⁄ ،كلذ عمو ،سضيوعتلأ
دعب يأ خيرا-ت-لأ كلذ د-ع-ب أوردا-غ ن-يذ-لأ

لا-ك-سشأأ ن-م ل-ك-سش يأا--بو60/40/1102
أذه لبق أورداغ نيذلأ كئلوأأ امأأ ،دعاقتلأ
Ê 06وناقلأ دعاقتلأ نسس أوغلبي ⁄و دعوŸأ

.زايتم’أ أذه مهيدل نكي ⁄ اًماع
نيذلأ لامعلأ عيمج نأ ،زيي-م-ت-لأ ن-م أذ-ه
Úب Êوناقلأ دعاقت-لأ ن-سس ل-ب-ق أود-عا-ق-ت

أذه ىلع أولسصحي ⁄1102و6991 يماع
1.60.4 يقيبطتلأ روسشنŸأ ببسسب سضيوعتلأ
.21/40/2102 ‘ خرؤوŸأ

ةرون ةظيفح ^

مايبلاو كابلا يحسشŸÎ ةعجارŸا سصسصح Ëدقتل
يرا÷ا توأا91 ‘ ذيملتلا مامأا ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا حتف

ةيبÎلأ تا-سسسسؤو-م ح-ت-ف ةدا-عإأ م-ت-ي-سس ^
Ëد-ق-ت-ل يرا÷أ توأأ91 موي ميل-ع-ت-لأو

ÚحسشÎملل ةركأذŸأو ةعجأرŸأ سصسصح
طسسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ ي-تدا-ه-سش Êا-ح-ت-م’
.ايرولاكبلأو
،ة-ي-بÎلأ ةرأزو ه-ن-ع تف--سشك ا--م بسسحو
حتفتسس ةيبÎلأ تاسسسسؤوŸأ بأوبأأ نأأ ،سسمأأ

سصسصح Ëدقتل لبقŸأ ءاثلثلأ موي أدد‹
.““مايبلأ»و ““كابلأ““ يحسشŸÎ ةعجأرلأ
ةرورسض ¤إأ قايسسلأ تأذ ‘ ةرأزولأ راسشأأو

سسوÒف نم ةياقولأ Òبأدتب مراسصلأ ديقتلأ
.انوروك
ىلع تايوناثلأو تاطسسوتŸأ ءأردم ةركذم
ذيملتلل يئانثتسس’أ Òسضحتلأ راطإأ ‘ هنأأ
ميل-ع-ت-لأ ةدا-ه-سش Êا-ح-ت-م’ Úح-سشŸÎأ
،0202 ةرود ايرولاكبلأ ةداهسشو طسسوتŸأ
يذيفنتلأ موسسرŸأ ماكحأأ قيبطت ةرورسضب
ةنسس سسرا-م12 ‘ خرؤو--Ÿأ96-02 م-قر
0202.
راسشت-نأ ن-م ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت-ب ق-ل-ع-تŸأو

سصوسصنلأو ،هت-ح-فا-ك-مو ا-نورو-ك سسوÒف
.ةلسصلأ تأذ
تا--ط--سسو--تŸأ ير--يد---م تعد ا---م---ك
ى-ل-ع سصر◊أ ةرور-سض ى-ل-ع-تا-يو-نا-ث-لأو
ةسسسسؤوŸأ قفأر-م ل-ك Òه-ط-تو ف-ي-ظ-ن-ت
ةيلÙأ تاعام÷أ حلاسصم عم قيسسن-ت-لا-ب
ةيلمع-لأ هذ-ه زا‚إ’ ىر-خأ’أ تا-ئ-ي-ه-لأو
.ىوسصقلأ ةيولوأ’أ تأذ ةيوي◊أ

ن.ح ^

 يككسسلا لقنلا جاردإاو نييحايسسلا نيلماعتملاو ءاكرسشلا نيب نيتيقافتا عيقوت
انوروك دعب ام ةيحايسسلا تاطاسشنلا ديسسجت ىلع فارسشإلل ةنجل ءاسشنا

Úب راطأ Úتيقافتأ ىلع عيقوتلأ ،سسمأأ ” ̂ 
ةيندعم تامامحو ةحا-ي-سسو ة-قد-ن-ف ع-م‹

Úيحايسسلأ Úلماع-تŸأو ءا-كر-سشلأ ف-ل-تflو
ةداعأ ىلع فأرسشإلل ةن÷ ءاسشنأ ¤أ نافدهت
ءاهتنأ دعب ا-م ة-ي-حا-ي-سسلأ تا-طا-سشن-لأ ثع-ب
و انوروك ءابو نع ةمجانلأ ةيحسصلأ رطاıأ
لا‹ ‘ ةيديد◊أ ككسسلاب لقنلأ جأردأ أذك
للخ نم متيو .ةيلخأد-لأ ة-حا-ي-سسلأ ز-يز-ع-ت
ى-ل-ع فأر-سشإل-ل ة-ن÷ ءا-سشنأ Úت-ي-قا-ف-ت’أ

Œف دعب ام ةيحايسسلأ تاطاسشنلأ ديسسÒسسو
ةكرسشلأ نم لك عم نواعتلأ معدل أذكو انوروك
عم‹و ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطخلل ةينطولأ

نأويدلأو ةيندعم تامامحو ةحايسسو ة-قد-ن-ف
ةيلأرديفلأو ة-حا-ي-سسل-ل ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ
ةيلأرديفلأ أذكو قدانفلأ يلغت-سسŸ ة-ي-ن-طو-لأ
يدانلأو رافسس’أو ةحايسسلأ ت’اكول ةينطولأ
ت’اكول ةينطولأ ةباقنلأو يرئأز÷أ يحايسسلأ
دعب أدد‹ ةحايسسلأ علقأ““ د-سصق ة-حا-ي-سسلأ

.““91-ديفوك ةحئاج
زيزعت Úتيقافت’أ ديسسŒ للخ نم متيسس امك
ةينطولأ ةكرسشلأ عم اسضيأأ نواع-ت-لأ ف-ي-ث-ك-تو
ÚينعŸأ ءاكرسشلأ لكو ةديد◊أ ككسسلاب لقنلل
راث’أ زواŒ ىلع لمعلأو رهسسلأ و ةحايسسلاب
Òغ ة-ي-ح-سصلأ ة-مز’أ هذ-ه ن-ع ة-م-جا-ن--لأ

تاسسسسؤوŸأ تأردق ىلع ظافحلل ة-قو-ب-سسŸأ
رايه-ن’أ ح-ب-سش ن-م ة-ي-ن-طو-لأ ة-يدا-سصت-ق’أ
لغسشلأ بسصانم ىلع ءاقب’أ ةيغب سسلف’أو
ةيلخأدلأ ةحايسسلأ ثعب لجأأ نم أذكو اهمأودو
هل ةملك ‘ عاط-ق-لأ ر-يزو د-كأأو .ة-ي-جراÿأو

ةحايسسو ةقدن-ف ع-م‹ ه-م-ظ-ن ءا-ق-ل لل-خ
راطأ يتيقافتأ ىلع عيقوتلل ةيندعم تامامحو
ءاج ىعسسŸأ أذه نأأ ÚينعŸأ ءاكرسشلأ لك عم
دلبلل ايلعلأ تا-ط-ل-سسلأ تأرأر-ق-ل أذ-ي-ف-ن-ت““
يتلأو ““يحسصلأ رج◊أ نم يجيردتلأ جورخلل

دوهج فيثكت و رفاسضت““ يعدتسست- لاق امك-
تأدجتسسŸأ عم في-ك-ت-لأ ل-جأأ ن-م ع-ي-م÷أ
ءاهتنأ دعب ام ةبقترŸأ ةيحايسسلأو ةيداسصتق’أ

flتاطاسشنلأ ثعب ةداع’ ةحئا÷أ هذه رطا
ةينطولأ ةكرسشلأ ىلع بجوت-يو .““ة-ي-حا-ي-سسلأ
روكذŸأ عمÛأو ةيديد◊أ ككسسلاب لقنلل
لك ةدئافل ةيليسضفت راعسسأأ Ëدق-ت-ب مأز-ت-ل’أ““

بجوÃ كلذو رافسس’أو ةحايسسلأ يل-ما-ع-ت-م
ةيمهأأ أزÈم لاق امك ““ ةيراجتلأ تايقافت’أ
ريوط-ت-ل ل-ق-ن-لأ عا-ط-ق ع-م ة-كأر-سشلأ م-عد““

اق-با-سس د-سسŒ يذ-لأو ة-حا-ي-سسلأ ع-ي-ج-سشتو
ويام41 ‘ نواعتلل Úتيقافتأ ىلع عيقو-ت-لا-ب
ينطو-لأ نأو-يد-لأ ¤و’أ تسصخ ثي-ح8102
ةيو÷أ طوطخلل ةينطولأ ةكرسشلأو ةحايسسلل

‘ رئأز÷أ ةهجول جيوÎلأ لجأأ نم ةيرئأز÷أ
دقف ةيناثلأ ةيقافت’أ امأأ .““جراÿأو لخأدلأ

تامامحو ةحايسسو ة-قد-ن-ف ع-م‹ Úب ت“
ةحايسسلأ ت’اكول ةينطولأ ةيلأرديفلأو ةيندعم
معد فدهب ي-ل-ي-سسا-ط-لأ نأÒط ة-كر-سش ع-م
حاي-سسل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ة-يوأر-ح-سصلأ ة-حا-ي-سسلأ
ريدŸأ سسيئرلأ زربأأ هت-ه-ج  ن-م .Úي-ن-طو-لأ
ةيندعم تامامحو ةحايسس ةقدنف عمÛ ماعلأ
لقنلأ لئاسسو كأرسشأ ةي-م-هأأ ع-فا-نو-ب ر-هز-ل
ةحايسسلأ ثعب لجأأ ن-م ة-يد-يد◊أ كك-سسلا-ب
““+يحايسسلأ راطقلأ+ قير-ط ن-ع ة-ي-ل-خأد-لأ

ةكرسشلأ عم ا-سضيأأ هزا‚أ ” ا-م ل-ك-ب أر-كذ-م
تئتف ام يتلأ ةيو÷أ طوط-خ-ل-ل ة-ير-ئأز÷أ
06وÚ 05ب ام حوأÎت ةيسسفانت أراعسسأأ مدقت
ماعلأ ريدŸأ سسي-ئر-لأ ا-مأأ .حا-ي-سسل-ل ة-ئŸا-ب
سشلع ةيرئأز÷أ ة-يو÷أ طو-طÿأ ة-كر-سشل
دوه÷أ لك ¤أ هتهج نم قرطت دقف سشوخب
عفد ءاطعأ لجأأ نم ةكرسشلأ هذه اهلذبت يتلأ

سشاعنأ ‘ ةمهاسسŸأو رفسسلأ لاÛ ديدج
تماق يذلأ لمعلاب أركذم ينطولأ داسصتق’أ
Úير-ئأز÷أ Úن-طأوŸأ ل-ق-ن-ل ة-كر-سشلأ ه--ب
انوروك ءابو راسشتنأ ببسسب جراÿأ ‘ Úقلاعلأ
هذه اهت-فر-ع ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ ل-كا-سشŸأ م-غر
.انوروك سسوؤويف راسشتنأ ببسسب ةكرسشلأ

تاطوغسضلا نم سصيلقتلاو ةعجارملا تايفيك حيسضوتل

يجوغاديبلا لفكتلاب رمأات ةيبرتلا ةرازو
مايبلاو كابلا يحسشرتمل يسسفنلاو

يجوغاديبلا لفكتلا لجأا نم تاهيجوت ن-م-سضت-ت ة-م-ي-ل-ع-ت ،سسمأا ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بر-ت-لا ةرازو ترد-سصأا
ءانثأاو لبق ايرولاكبلا و طسسوتملا ميلعتلا يتداه-سش ي-نا-ح-ت-م’ ن-ي-ح-سشر-ت-م-لا ذ-ي-مÓ-ت-لا-ب ي-سسف-ن-لاو
.نيناحتم’ا

ةموسضهملا مهقوقح ةداعتسسا ىلع مهتدعاسسمو لخدتلل
ةيروهمجلا سسيئر نولسساري ““كارطنوسس““ ودعاقتم
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يداسصتقإا

ةرازو نع سسمأا رداشصلا نايبلا بشسحو ^
يتلا تافلŸا ددع عافترا نإا-ف ,ةرا-ج-ت-لا
لوأ’ا يشسادشسلا لÓخ ءاشضقلا ¤إا تليحأا

نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم يرا÷ا ماعلا نم
نم ةباقرلا في-ث-ك-ت و ز-يز-ع-ت ¤ا9102

تنمازت ةÎفلا نأاو اميشس’ ناوعأ’ا فرط
.انوروك ءابو راششتنا عم
ددع ناف ةراجتلا ةرازو ةليشصح بشسح و
330.61 غلب ،ةرداشصلا ةيئاشضقلا ماكحأ’ا

عوم‹ نم ةئاŸاب73.33 ةبشسنب يأا مكح
و ةلادعلل ةلوÙا ةيئاشضق-لا تا-ع-با-تŸا
.فلم640.84 ’امجا تغلب يتلا
:ةردا-شصلا تا-مار-غ-لا ة-م--ي--ق تغ--ل--ب و
. جد502.723.845.1،33
‘ يشضاÎلاب تافلŸا ةيوشست سصوشصخب و
ة--شصاÿا تا--مار--غ--لا د--يد--شست را---طإا
ددع غلب دق-ف ، ة-يرا-ج-ت-لا تÓ-ما-عŸا-ب
قيرط نع ةيو-شست-ل-ل ة-حÎقŸا تا-ف-لŸا

تامارغ ةميقب فلم486.9 ةغيشصلا هذه
ردقت ةيراجتلا تÓماعŸا سصخت ةيلامجا
ةل-ي-شصح بشسح جد75.616.533.696 ـ-ب
.ةراجتلا ةرازو
اهتيوشست ت“ يت-لا تا-ف-لŸا دد-ع غ-ل-ب و

05ر88 ةبشسن لثÁ ا-م ف-ل-م729.4 ايلعف
ةحÎقŸا تاف-لŸا عو-م‹ ن-م ة-ئاŸا-ب
ةميق تغلب ا-م-ي-ف ،ي-شضاÎلا-ب ة-يو-شست-ل-ل

اهتيوشست ت“ ي-ت-لا ة-ل-ما-عŸا تا-مار-غ
.جد162.510.302،51
تاعزانملل لماششلا مييقتلا مي-شسق-ت م-ت-يو
عمقو ةيداشصت-ق’ا ة-با-قر-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
ةبقارÃ سصاخ لوأ’ا ،Úمشسق ¤ا ،سشغلا
ق-ل-ع-ت-ي Êا-ث-لا و سشغ--لا ع--م--قو ةدو÷ا
.ةيراجتلا تاشسرامŸاب
ةبشسنلاب ةيئاشضقلا تاعباتŸا سصخي اميف
ةيداشصتق’ا ةباقرلاب ةقلعتŸا تاعزانملل
يتلا تافلŸا ددع غلب دقف سشغلا عمقو
بشسح فلم794.61 ءاشضقلا ¤إا تل-ي-حأا

لوأ’ا يشسادشسلاب ةشصاÿا ةرازولا ةليشصح
.يرا÷ا ماعلا نم
مكح352.6 ةرداشصلا ماكحأ’ا ددع غلب امك
تلوح يتلا تافلŸا نم ةئاŸاب09.73 يأا
تا-مار-غ-لا ة-م-ي-ق غ-ل-ب-ت و ،ءا-شضق-لا ¤إا
00.878.039.602 تافلŸا هذهل ةيئاشضقلا
.جد
،يشضاÎلاب ةيدولا ةيوشستلا سصخي اميف و
ةيوشستلل ةحÎقŸا تافلŸا ددع غلب دقف
582.1 :(ةلما-عŸا تا-مار-غ) ي-شضاÎلا-ب

ةحÎقŸا ةلماعŸا تامارغ ةميقب فلم
.جد00.002.556.834 لشصت

يشضاÎلاب تيوشس يتلا تافلŸا ددع غلب و
ةئاŸاب13.31 ب ردقت ةبشسنب يأا فلم171
تامارغ ةميقب ،ة-حÎقŸا تا-ف-لŸا ن-م
¤إا ءوج-ل-لا نود تيو-شس ي-ت-لا ة-ل-ما-عŸا
.جد00.000.023.17 :ةلادعلا
، ةيراجتلا تاشسرامŸاب قلعتي ا-م-ي-ف ا-مأا

¤إا تليحأا يتلا تاف-لŸا دد-ع غ-ل-ب د-ق-ف
.فلم945.13 ءاشضقلا
مكح087.9 ةرداشصلا ماكحأ’ا ددع غلب و
تافلŸا عوم‹ نم ةئاŸاب13 ةبشسنب يأا

fiةميق تغلب اميف ، ةيئاشضق تاعباتم ل
723.693.143.1،33 :ةيئاشضقلا تامارغلا
.جد
ةشصاÿا ةردا-شصلا ما-ك-حأ’ا سصو-شصخ-ب و
تغلب دفق يراجتلا لجشسلا نم بطششلاب
تافلم سصخ-ي ا-م-ي-فو ، ما-ك-حأا (6) ةت-شس
ةميقب فلم993.8 غلب دقف ةيدولا ةيوشستلا

ـب رد-ق-ت ة-حÎقŸا ة-ل-ما-عŸا تا-مار-غ
.جد614.086.752،75
يشضاÎلاب تيوشس يتلا تافلŸا ددع غلبي و
نم ?65ر36 ب ردقت ةبشسنب يأا فلم ،657.4
ةمي-ق ترد-ق ثي-ح ،ة-حÎقŸا تا-ف-لŸا

ءوجللا نود تيوشس يتلا تÓماعŸا ةمارغ
بشسح جد162.596.131،51 ةلادع-لا ¤إا

. ةرازولا ةليشصح

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ةعبا-ت-لا ة-يرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا د-ق-ع-ت-شس ^
Ûا-ه-عا-م-ت-جإا د-ق-ع-ت-شس كبوأا ة-عو-م

‘ كلذو ،ل-ب-قŸا ءا-ع-برأ’ا ي--شضاÎفإ’ا
سضفÿ اهقافتا ةبقارŸ ا-ه-ت-م-ه-م را-طا
.طفنلا تادادمإا
نإاف ،سسمأا زÎيور ةلاكو هتلقن ام بشسحو
يشضاÎف’ا اهعامتجا دق-ع-ت-شس ة-ن-ج-ل-لا
نم موي دعب ،يرا÷ا توأا91 ‘ لبقŸا

ببشسل ركذ نود ،قباشسلا ‘ ططfl دعوم
.دعوŸا Òيغت
سضفÿا فيفخت-ب  ة-ن-ج-ل-لا تشصوأا ا-م-ك
نويلم7.7 وحن ¤إا توأا لوأا نم ارابتعا
نويلم7.9 رادقÃ سضفخ نم ايموي ليمرب
.قباشسلا ‘ ايموي ليمرب
‘ +كبوأ’ قافتا عم ىششامتي اÃ كلذو
ليدعتلا كلذ ذيف-ن-ت ىر-جو ،ق-با-شس تقو
.يرا÷ا رهششلا نم ارابتعا
ةكÎششŸا ةيرازولا ةبقارŸا ةن÷ يدشستو
لوÎبلل ةردشصŸا نادلبلا ةمظنŸ حشصنلا
يهو ايشسور مه-ن-ي-ب ن-م ءا-ف-ل-حو (كبوأا)
.+كبوأا مشساب ةفورعŸا ةعومÛا
يام رهشش ذن-م جا-ت-نإ’ا +كبوأا سضف-خ-تو

Ÿ91-ديفوك ةحئاج تاعبت ةهجاو
ردنشسك-لأا ي-شسور-لا ة-قا-ط-لا ر-يزو لا-قو
ةيفاشضإا تاحÎق-م د-جو-ت ’ ه-نأا كا-فو-ن
.قافت’ا ليدعتل

ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو تشضفخ اهتهج نم
ماعلا ‘ طفنلا ىلع بلط-ل-ل ا-ه-تا-ع-قو-ت
ت’دعم سضافخنا نأا نم ترذحو ›ا◊ا
سصلقيشس انوروك ةحئاج لعفب اوج رفشسلا
0202 ‘ طف-ن-لا ى-ل-ع يŸا-ع-لا بل-ط-لا

Ãايموي ليمرب نويلم1.8 رادق.
سسيراب نم ذختت يتلا ةلاكولا تشضفخ امك
ماÿا طفنلا ىلع بلطلل اهتاعقوت ارقم

‘ 0202Ãإا ايموي ليمرب فلأا041 رادق¤
سصيلقت لوأا وهو ايموي ليمرب نويلم9.19
.روهشش ةدع ذنم هب موقت
يره-ششلا ا-هر-ير-ق-ت ‘ ة-لا-كو-لا تلا-قو
تارئاطلا دو-قو ى-ل-ع بل-ط-لا ل-ظ-ي-شس““
.““““فعشضلل يشسيئرلا ردشصŸا

دد-ع سضف-خ--نا ،ل--ير--فأا ‘““ تفا--شضأاو
ةئŸاب08 وحنب يو÷ا رفشسلا تاÎموليك
نا-ك ة-ي-ل-يو-ج ‘و يو-ن-شس سسا-شسأا ى-ل--ع
ةاناعم...ةئŸاب76 ة-ب--شسن--ب ع--جاÎلا

امهو ،يÈلا لق-ن-لاو ناÒط-لا ي-عا-ط-ق
’ ،طفنلا كÓهتشسا ‘ نايشساشسأا نانوكم
.““ ةرمتشسم لازت
ببشسب بلطلا-ب ق◊ يذ-لا رر-شضلا ف-خو
ام دح ¤إا دودحلل رباعلا رفشسلا سضافخنا
ةراجتلاو ةعا-ن-شصلا ‘ سشا-ع-ت-نا ل-شضف-ب
،تانحاششلاب لقنلا معد ا‡ ة-ي-نوÎك-لإ’ا
ع-قو-ت-ت تلاز ا-م ة-قا-ط-لا ة-لا-كو ن--ك--ل
‘ طفنلل يŸاعلا كÓهتشس’ا سضافخنا

.9102 عم ةنراقم فيفط وحن ىلع1202
ةلاكو اهيلإا تراششأا يتلا تانايبلا رهظتو
غلب ةديدع قطانم ‘ لقنت-لا نأا ة-قا-ط-لا

ىلع ،ابوروأا ‘ ديزي هنكل رارقتشسا ةلحرم
91-دي-فو-ك ت’ا-ح ةدا-يز نأا ن-م م-غر-لا
تاريدقت ةلاكولا سضف-خ-ت نأا ‘ تب-ب-شست
.نيزنبلا ىلع بلطلا
نأا نم مغرلا ى-ل-ع ه-نأا ة-لا-كو-لا تر-كذو
نإاف ،ناوج رهشش ‘ بلطلا قاف سضرعلا
ةفاشضإا ،يلبقتشسŸا بلطلا نأاششب ةيبابشضلا
ينعي ،ÚجتنŸا رابك ىدل جاتنإ’ا ةدايز ¤إا
نوكتشس طفنلا قاوشسأا نزاوت ةداعتشسا نأا

.ةفيعشض
‘ ىفاعتي طفنلا جاتنإا نإا ةلاكولا تلاقو
‘ ليزاÈلاو اد-ن-كو ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
نم نوجتنم هيف ففخي يذلا هشسفن تقولا

و(كبوأا) لوÎبلل ةردشصŸا نادلبلا ةمظنم
مشساب فرعي اميف ،ايشسور مهنيب نم ءافلح

.طفنلا جاتنإا تاشضيفخت ،+كبوأا ةعوم‹
نادلبلا تشضفخ اذإا نكل““ ةلاكولا تفاشضأاو
نم اهشصشصحب نآ’ا ىت-ح مز-ت-ل-ت ⁄ ي-ت-لا
اهتدوعل يفكي اÃ اهجاتنإا تاشضي-ف-خ-ت-لا
طفنلا تادادمإا نإاف مازتل’ا ىوتشسم ¤إا
وحن ىلع ةرورشضلا-ب د-يز-ت ن-ل ة-يŸا-ع-لا
.““Òبك

ح.ل ^

طفنلا تادادمإا شضفخل اهقافتا ةبقارمل اهتمهم راطإا يف

نوعمتجي نولجؤوي طفنلإ وجتنم
لبقملإ ءاعبرأ’إ ““ايسضإرتفإ““

““ رثكأإ طفنلإ ىلع بلطلاب يوهيسس إوج رفسسلإ رظح““ ةيلودلإ ةقاطلإ ةلاكو^

ةيرا÷ا ةنسسلا نم لوألا يسسادسسلا لÓخ %7,21 غلب عافتراب

Úسشاسشغلإ راجتلإ قح ‘ ةيئاسضق ةعباتم فلأإ84 نم ديزأإ
انوروك ةحئاج لظ ‘ مهتامهإدم نم نوفثكي سشغلإ عمق و ةباقرلإ نإوعأإ^

ششغلا عمقو ةيداسصتقلا ةباقرلاب ةسصاÿا تاعزانŸا راطإا ‘ ةلادعلا ىلع تليحأا يتلا تافلŸا ددع غلب
.9102 نم ةÎفلا شسفنب ةنراقم %7,21 غلب عافتراب ،فلم فلأا84 نم Ìكأا0202 نم لوألا يسسادسسلا لÓخ

ءادأا أاو-شسأ’ ا-ه-ج-ت-م بهذ-لا ع-جار--ت  ^
رشسحنا ذإا ، سسرام رهشش ذنم هل يعوبشسأا
ةزفق ةجيتن سسيفنلا ندعŸا ىلع لابقإ’ا

ةي-ك-ير-مأ’ا ة-نازÿا تاد-ن-شس د-ئاو-ع ‘
م-عد-ل ة-ي-ك-ير-مأا ل-يو“ ة-مز--ح Ìع--تو
.انوروك سسوÒف نم ررشضتŸا داشصتق’ا
5.0 ةيروفلا تÓماعŸا ‘ بهذلا لزنو
ةي-قوأÓ-ل ر’ود81.3491 ¤إا ة--ئŸا---ب
دو-ق-ع--لا ة--يو--شست تر--جو ، (ة--شصنوأ’ا)
دحاو عجاÎب بهذلل ةلجآ’ا ة-ي-ك-ير-مأ’ا
.ر’ود08.9491 ¤إا ةئŸاب
اذه ةئŸا-ب5.4 سسيفنلا ند-عŸا د-ق-فو
دنع ةقوبشسم Òغ ةورذ هغولب دعب عوبشسأ’ا

توأا ن---م ع---با---شسلا ‘ ر’ود05.2702
عيباشسأ’ا رادم ىل-ع بشسا-ك-م ه-ق-ي-ق–و
.ةيشضاŸا ةعشستلا
انمآا اذÓم Èتعي يذلا بهذلا قلي ⁄ امك
لك نم ةفيعشض ةيداشصتقا تانايب نم امعد

تاعيبم تانايب كلذ ‘ اÃ ،بوشصو بدح
.ةيكيرمأ’ا ةئزجتلا
ة--نازÿا تاد--ن--شس د--ئاو--ع تع--ف--تراو
تاونشس رششع لجأ’ ةيشسايقلا ة-ي-ك-ير-مأ’ا

‘ ،عيباشسأا ةعبشس ‘ اه-تا-يو-ت-شسم ى-ل-عأ’
نم ةديدج ةمزح ‘ لامآ’ا ترشسحنا Úح

ة-ط-ب-ترŸا ة-ي-ك--ير--مأ’ا تاد--عا--شسŸا
ة-ل-ط-ع تأاد-ب نأا د-ع-ب ا-نورو-ك سسوÒف-ب
.سسر‚وكلل
ةشصرفلا ةفلك-ت د-ئاو-ع-لا عا-ف-ترا د-يز-يو
ادئاع ردت ’ يتلا لوشصأ’ا ةزاي◊ ةليدبلا

ةئŸاب82 نم Ìكأا حبر يذلا بهذلا لثم

.ماعلا ةيادب ذنم
،ىرخأ’ا ةشسيفن-لا ندا-ع-م-ل-ل ة-ب-شسن-لا-بو
42.62 ¤إا ةئŸا-ب9.4 ةشضفلا تشضفخ-نا
ةلشسلشس ءاهنإا بوشص هجتتو ،ةيقوأÓل ر’ود
يهو ،عيبا-شسأا ة-ع-شست-ل تد-ت-ما بشسا-ك-م
.عوبشسأ’ا ةيادب ذنم ةئŸاب2.7 ةشضفخنم
97.149 ¤إا ةئŸابÚ 6.1تÓبلا عجارتو
¤إا ةئŸا-ب4.2 مويدÓب-لا ط-ب-هو ،ر’ود
.ر’ود04.9491
هبشش زروب د-نا درد-نا-ت-شس ر-ششؤوŸا ق-ل-غو
نم ادد‹ هباÎقا نم م-غر-لا-ب ر-ق-ت-شسم
تمقاف ذإا ،قÓغإ’ا دنع هتايوتشسم ىلعأا
ةيباشضلا يكيرمأ’ا داشصتق’ا نأاششب تانايب

.‘اعتلا لايح
يموي زروب دنا دردناتشس لوادت ىرج دقف
قوف ةزي-جو تاÎف-ل سسي-مÿاو ءا-ع-برأ’ا

91 ‘ هغلب يذلا يشسايقلا قÓغإ’ا ىوتشسم
دقتفا هنكل ،ةطقن51.6833 دنع رياÈف
.ةعم÷ا موي مخزلل
3.43 يعانشصلا زنوج واد رششؤوŸا دعشصو
¤إا ،ة-ئŸا-ب21.0 لدا-ع-ي اÃ ،ة-ط--ق--ن
دردناتشس رششؤوŸا قلغأاو ،ةطقن20.13972
20.0 وأا ،ةطقن85.0 اشضفخنم زروب دنا
رششؤوŸا لزنو ،ةطقن58.2733 ¤إا ،ةئŸاب
12.0 وأا ،ةطقن02.32 عمÛا كادشسان
.ةطقن03.91011 ¤إا ،ةئŸاب
دنا دردناتشس حبر ،يعوبشسأا سساشسأا ىلعو
،ةئŸاب8.1 واد مدقتو ،ةئŸاب6.0 زروب
.ةئŸاب1.0 كادشسان فاشضأاو

إإ.ق ^

ةيكيرمألا ةنازخلا تادنسس دئاوع يف ةزفق ةجيتن

يعوبسسأإ ءإدأإ أإوسسأ’ هجتي بهذلإ
سسرام رهسش ذنم

ةلدابتملا ةدعاسسملا حور نم ةعبانلاب ةردابملا فسصت ديوسسلا ةريفسس
يرئإزجلإ رمح’إ لÓهلإ ةدئافل انوروك سسوريف نم ةياقولإ تإدعمب عربتت نوسسكيرإإ

داتع عينشصتل نوشسكيرا ةكرشش تماق ^
ةبهب ةيكلشسÓلاو ةي-ك-ل-شسلا ت’ا-شصت’ا
ةدئافل ةيبط ةيئاقو تادعم ‘ ل-ث-م-ت-ت
را-طإا ‘ ير-ئاز÷ا ر-م-حأ’ا لÓ--ه--لا

ا-نورو-ك سسوÒف را-ششت-نا ة--ح--فا--ك--م
.رئاز÷ا ‘ دجتشسŸا
عانق فلا001 ‘ عÈتلا اذه لثمتي و
ن-م جوز ف--لأا05 و ي-حار-ج ي-ئا--قو
نم ةورا-ق0001و ةيحار÷ا تازاف-ق-لا
. مقعŸا ›وحكلا لئاشسلا
لÓهلا ¤ا ةدعاشسŸا هذه تهجو دق و
مو-ق-ي--شس يذ--لا ير--ئاز÷ا ر--م--حأ’ا
ةشصاخ ةجاتÙا رشسأ’ا ىلع اهعيزوتب

ق-فارŸا ى-ل--ع و دÓ--ب--لا بو--ن--ج ‘
.ةيئانلا قطانŸا ‘ ةيحشصلا

ةكرششل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا ه-ت-ه-ج ن-م
ي--قورز Úشسا--ي ر--ئاز÷ا نو--شسك---يرإا
ةبشسانŸاب
ةعشضاوتŸا ةمهاشسŸا هذه سسكعت دق»
ةيعامتج’ا ةيلوؤوشسملل نوشسكيرا ةفاقث
معد ‘ ةرمتشسŸا انتدارإا ىلع دهششت و
نم ءاوشس ،⁄اعلا ‘ اوناك امنيا انئاكرشش

وأا ةي-نا-شسنا تاد-عا-شسم Ëد-ق-ت لÓ-خ
.““ ةراهŸا لقن وأا ةيجولونكتلا انلولح
د-يو-شسلا ةÒف-شس تف-شصو ا-ه-ت-ه-ج ن-م
نأا ارباك دراوشس ر-لا-ك يرا-م ة-ق-با-شسلا

نع ةرابع هذ-ه ة-ي-ن-ما-شضت-لا ةردا-بŸا
ةشصلاÿا ةقادشصلا حور نم عبنت ةيلمع
د--م--ت--شست و د--يو--شسلا و ر---ئاز÷ا Úب
م-ي-ق ن-م ءي-شش ل-ك ل-ب-ق ا--ه--م--ئا--عد
اهانعم ذخأات يتلا ةلدابتŸا ةدعاشسŸا
.ةيلا◊ا فورظلا ‘ لماكلا
لÓهلا ةشسيئر اهبناج ن-م تدد-شش ا-م-ك
نب ةديعشس ةدي-شسلا ير-ئاز÷ا ر-م-ح’ا

فاشضي نوشسكيرإا عÈت ““ نأا ىلع سسليبح
ن-ما-شضت-ل-ل Òب-ك-لا ق-فد-ت-لا اذ--ه ¤ا
رم-ح’ا لÓ-ه-لا ن-ك-م يذ-لا Êا-شسن’ا

‘ ه-تارد--ق ز--يز--ع--ت ن--م ير--ئاز÷ا
نوÒف راششتنا ةحفاك-م ‘ ة-م-ها-شسŸا
ةدعاشسŸا هذه سصشصختشس ذا انوروكلا
. ““ ةيئانلا قطانŸا ‘ ةفيعشضلا رشسأÓل
¤وأ’ا مايأ’ا ذنم ةكرششلا تشصرح دقو

يئاقو ماظن ىنبت ىلع91 ديفوك ةمزأ’
نم ،اهئاكرشش و اهيفظوم ةدئافل مراشص
ةليشسوك دعب نع لمع-لا دا-م-ت-عا لÓ-خ
ةيرارمتشسا ططخ ذيفنت و ةشسيئر لماعت
. ةنمقرلا لÓخ نم ةمدÿا

ح.ءايمل ^
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د-ع-بو نار-هو ة-يلو ح-لا--سصم تّد--عأا ^
ةنوكتŸا ةيئلولا ةينمألا ةنجّللا عا-م-ت-جا

ديد“و انمازت عاطقلا ‘ Úلعاف ةدع نم
صصي-خر-تو ة-يلو-لا--ب ر--ج◊ا تا--عا--سس
تاهزنتŸاو ئطاوسش ¤ا هجوت Úنطاوملل
ة-ي-ل-سست-لاو ه-ي-فÎلا ن-كا-ما ن-م ا-هÒغو
. مامجتسسلاو
ليهسستل ديدج لقن ططfl دادعإا رّرقتو

سسلا لق-ن-ت ة-كر-ح صشينروكلا هاŒاب تارايّ
دهسشت ةيلولا ئطاوسش نا ةسصاخ Êارهولا

عطقنم قفدت فا-ي-ط-سصا م-سسو-م ل-ك ع-م
ن-م Úمدا-ق Úن-طاو-م ل-ب-ق ن-م Òظ-ن-لا

flئطاوسش ةرايز-ل ن-طو-لا تا-يلو ف-ل-ت
ديزأاب اذهو اهتهزتنمو اهتاباغو ةي-ها-ب-لا

ةيدلب مهلبقتسست فاطسصم نو-ي-ل-م21 ن-م
اهل فاسضي اهدحول كÎلا Úع ئطاوسشو
تا--ي--سسلد--نلا ئ--طاو--سش Úفا--ط---سصم
 . ةيحايسسلا اهتاعجتنمو
ي-ج-يرد-ت-لا حا-ت-ت-فلا ةدا--عإل اÒسض–و
Úب رورŸا ةكرح ليهسست دسصقو ،ئطاوسشلل

ةسصاخ كÎلا Úع ةرئادو نار-هو ة-ن-يد-م
ىل-ع ءا-ن-بو ،فا-ي-ط-سصلا م-سسو-م لÓ-خ

عامتجا دعبو ةي-ن-مألا ة-ن-ج-ل-لا عا-م-ت-جا
دادعإاب قلعتŸا نارهوب ةيئلولا ة-ن-ج-ل-لا
ةيلو تقؤوŸا يرورŸا ططıا ةسساردو
ةكرح ططfl ديد– ررقت دق هنا نارهو

Úع ةرئاد ¤ا نارهو ة-ن-يد-م ن-م رورŸا
توا41 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ كÎلا

ةلحرم-ك ،0202 توا13 ة-يا-غ ¤ا0202
وقئاسس مزتلي ثيح ديدجتلل ة-ل-با-ق ة-ي-لّوأا
Èع د-حاو ها-ج-ّتا ‘ Òسسلا-ب تا--ب--كرŸا
عقاولا قفنلا نم ءادت-با ي-ل-ف-سسلا ق-ف-ن-لا

Ãا ةاذا--حŸي-ت-يد-ل-ب-ب ارور-م ،ة-ك-م--سس
ة-يا-غ ¤إا كÎلا Úعو Òب--ك--لا ى--سسرŸا

تايسسلد-نلا ئ-طا-سشو ر-ف-سسو-ب ئ-طاو-سش
Èع ةدوعلاب تاب-كرŸا و-ق-ئا-سس مز-ت-ل-يو،
-us ehcinroc) يو-ل-ع-لا ف-ت-ك--لا
erueirep) ع نار-هو ة-ن-يد-م لو-خدوÈ

 .يسسا◊ا ةمامعوب يح
ايموي ذيفنتلا زيح ططıا اذ-ه ل-خد-ي

نم ءادت-با ،هÓ-عأا ةددÙا ةÎف-لا لÓ-خ
¤ا احاب-سص (ا-سس00:90) ةعسساتلا ة-عا-سسلا

عم ،Óيل (اسس00:22) ةرسشاعلا ةعاسسلا ةياغ
تاعاسس ¤ا تيقوتلا اذه ديد“ ةيناكمإا

ةفاثك دوجو ةلاح ‘ لي-ل-لا ن-م ةر-خأا-ت-م
اذه قيبطت ىلع رهسسلا لجا نمو .ةيرورم
(طاقن) تايعسضو بيسصن-ت م-ت-ي-سس رار-ق-لا
رورŸا طا-ق-ن Òي-سستو ة-ع-با-تŸ ة-ي--ن--مأا
 .ةÎفلا هذه لÓخ ÚنطاوŸا هيجوتو

شسانيا م^

تاباغلا نم راتكه62 فلتت قئار◊ا
ةرمثŸا راجشش’او

 نارهو ئطاوّسش وحن مويلا نم اءادتبا ةمدÿا زيح لخديسس رارقلا

هاŒاب ديدج ططfl رششابت لقنلا ةيريدم
رورŸا ةكرح ليهشستل نارهو ششينروك

ديدج لقن ططfl ةينم’ا تاطلسسلا عم قيسسنتلابو نارهو ›او تارارقل اقيبطت لقنلا ةيريدم ترسشاب
و ئطاوسشلا هاŒاب نارهو ششينروك Èع ةيرورŸا ةكر◊ا ليهسستل ةيئانثتسسإ’ا فورظلا و ايسشا“

.مويلا اهراوز لبقتسستسس يتلا ةحاÎسس’ا نكاما و تاهزتنŸا

ةي’ولاب رسصاعمÒ 01خسست
تنششو“ Úعب ليوحتلا بنع فطق ةيلمع قÓطنا

ةقزازع قرشش ةشضعوب ثا ناكشس
ةيمنتلا لا‹ جراخ

ةسضعو-ب ثا ة-ق-ط-ن-م نا-ك-سس د-سشا-ن ^
تاطلسسلا وزو يزيت قرسش ةقزازع ةرئادب
نم لجاعلا لخد-ت-لا ةرور-سضب, ة-ي-لÙا
ة-لز-ع-لا م-ي-ح-ج ن-م م-ه-لا-سشت-نا ل--جا
ىندا بايغ ل-ظ ‘ م-ه-ي-ل-ع ة-سضور-فŸا

,ةيلب÷ا ةقط-نŸا هذ-ه-ب ةا-ي◊ا طور-سش
صضع-ب تا-ح--ير--سصت تف--سشك ا--م بسسح

ناو قبسس مهنا نيدكؤوم ر-ج-ف-ل-ل ›ا-هلا
و هايمل-ل ة-ير-ئاز÷ا عر-ف ق-ل-غ-ب او-ما-ق
و بورسشلا ءاŸاب مهدم لجا نم, ةيدلبلا
بابسش حلاسصل ةيومنت عيراسشم جاردا اذك
تحنم دوعو ةدع نا Úفيسضم ةقطنŸا
عقاولا صضرا ‘ اهقيبطت متي نا نود مهل

ءاملل لداعلا عيزوتلا دامتعا ¤ا Úيعاد,
نود ةرواÛا ىرقلا لسصي يذلا بورسشلا

تاو--ن--ق صسجا--ه بنا--ج ¤ا م--هاو--سس
تاءاسضف با-ي-غ ع-م, ي-ح-سصلا فر-سصلا
.بابسشلل راد و بعللا
رابتعلا ةداعا بوجوب ءلؤوه بلاط امك
مهتقطنŸ رباعلا17مقر ينطولا قيرطلل
دجاوتت يذلا و, وزو يزيت لحاسس هاŒاب
ةيئاوسشعلا تÓهمŸا نم تارسشع-لا ه-ي-ف
مدعل ةينوناق ةباقر ةيا نود تميقا يتلا
لب ةبولطŸا تافسصاوŸا ىل-ع ا-هر-فو-ت
.ناكسسلا عزف Òثت تحسضا

ششوريمع لامج ^

ةلحرŸا تنسشو“ Úع ةيلوب تقلطنا ^
يه و بن-ع-لا ف-ط-ق ة-ل-م-ح ن-م ةÒخألا
ثيح ليوحتلا بنع-ل ة-ه-جوŸا ة-ل-حرŸا

نم لك Èع رسصاعم01 ةيلمعلا هذهل رخسس
ةلغلا يسساح ،محللا ةبعسش، ةقرات تايدلب
حلاŸا و فوتنسش، صشقرب داو، ليللا بقع،
موركلا ةبع-سشل غ-ير-ف-ت ة-ي-ل-م-ع ع-با-ت و .

Ãا ةرسصعŸوحن ايموي لبقتسست يتلا حلا
¤اÚ 52ب اهنزو حواÎي رارج ةرطاق02
نارهو ¤ا ةرسشابم هلقن متي و راطنق03
¤ا جيرهسصب ةأابعم ةنحاسش ‘ هتئبعت دعب
.نارهو ةيلو
لقني جوتنŸا نأا ةنحاسشلا بحاسص فسشك و
اقباسس ناك ثيحب ه-ن-ح-ط د-ع-ب ةر-سشا-ب-م
ىرخأل ةنسس نم هتلقل ارظن و وبقلاب عسضوي
بسسح و هنحط دعب ةر-سشا-ب-م ل-ق-ن-ي تا-ب

اذه بنع ناف ةر-سصعŸا ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لا
نأا امك ءامسسلا ح-سش Òظ-ن فا-ج م-سسوŸا

ميلقا Èع ةرسشتنŸا01 رسصاعŸا جوتنم
ةÎف ‘ صصاوÿا دحأا هب لفك-ت-ي ة-يلو-لا
ةعقر عجاÎل رظ-ن-لا-ب ما-يأا01 اها-سصقأا

.ليوحتلا مورك ةحاسسم
رارج ةرطاق أŸÓ دحاولا لماعلا فلكي و
بنعلا عيب هل-با-ق-ي و جد0051 و ف--لأا Úب
رعسس وه و دحاولا راطنقلل جد0054 رعسسب

اميف تاونسس ةدع ذنم Òغ-ت-ي ⁄ م-ه-ب-سسح
‘ م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم مÓ-ت-سسا ى-ل-ع اود-كأا
فرعت يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي،اهتقو
Èع  رارقتسسا ةلواطلا بن-ع را-ع-سسأا ه-ي-ف
ةدو÷ا بسسح اذه و تنسشو“ Úع قاوسسأا
غلكل-ل جد052 ¤ا جدÚ 07ب ة-ي-عو-ن-لا و
 دحاولا
موركلا راجسشأا ةسسارغ نأا Òكذتلاب ريد÷ا

ىوتسسŸا ىلع ةيحÓفلا تارمثتسسŸا Èع
ةيوق ةدو-ع ىر-خألا ي-ه فر-ع-ت ي-لÙا
ىلع يحÓفلا رامثتسسلا ةسسا-ي-سس ل-سضف-ب

صصسصıا ةع-سسا-سشلا تا-حا-سسŸا رار-غ
ةمسصاع تايدلب نم ل-ك-ب ة-ب-ع-سشلا كل-ت-ل
و م-ح-ل-لا ة-ب-ع-سش، تن-سشو“ Úع ة-يلو-لا

ةحاسسŸا ردقت ذا ةيلحاسسلا ةقرات لخدم
فانسصألا اهنم راتكه73521 ـب ةيلامجلا
هتحاسسم ردقت يتلا لاندراكلا لثم ةركبŸا
هدودرم جاتنا غلب يذلا و راتكه9871 ـب
اذه دحاولا راتكهلا ‘ راطنق58 وÚ 57ب
.مسسوŸا
حلا-سصŸا ر-يد-م ›ا-غ-لا راو-ن-لو-ب لا-ق و
ا-ه-ل تن-سشو“ Úع ة-يلو نا ة-ي-حÓ-ف--لا

مور-ك-لا ة-سسار-غ ‘ ة-سصاÿا ا-ه-تز--ي--م
Ãبنع اهنم فان-سصألا و عاو-نألا ف-ل-ت-خ

عون اهنم راتك-ه0054 ةحاسسÃ ةلواط-لا
ةلغلا يسساح ميلقا Èع رسشتنŸا لاندراكلا
ةقرات، ل-ح-ي-ك-لا دلوأا، ة-ع-م-جو-ب دلوأا،
و محللا ةبعسش، ر-ج-حو-ب ما-م-ح، ح-لاŸا،

ثي-ح-ب تن-سشو“ Úع و ةد-ع ن-ب يد-ي-سس
طيرسشلا ى-ل-ع ا-ه-ت-ي-ب-لا-غ ‘ ز-كر-م-ت-ت
بنع فطق ة-ل-م-ح نا ا-م-ل-ع ي-ل-حا-سسلا
ةفئاسصلا هذه  اهتراسشا تيطعأا  ةلواطلا

ةيدلبل يحÓفلا يعرفلا مسسقلا لبق نم
دلوأا ةيدلبب  لاندرا-ك ف-ن-سص ن-م ة-قرا-ت
يدلبلا قوسسلا ليهأات ‘ لمأاي و  لحيكلا
. صصاوÿا دحأا ¤ا رجؤوم وه يذلا

  حلاشص ^

تعلدنا يتلا قئار◊ا نم ةلسسلسس تتأا ^
ةه÷ا تايدلب صضعب ‘ ÚيسضاŸا Úمويلا
يلع ةدكيكسس ةيلوب يطسسو-لاو ة-ي-بر-غ-لا

و ةيباغلا راجسشلا نم راتكه نيرسشعو ةتسس

كنمتي ⁄ حمقلل عرازمو ةر-م-ث-م را-ج-سشأا
حلاسصم تلخدتو .اهدسصح نم اهباحسصا
ناكسسلا عم نواع-ت-لا-ب ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
يانغ دمحم ^  قئار◊ا دامخا نم تن“و

ميتنشس رايلم63 ـب مّعدتي يوزو يزيتب يرلا عاطق
ةيلو-ب ة-ي-ئاŸا دراوŸا عا-ط-ق م-ّعد-ت ^

ردقي Èتعم ›ام غلبÃ ارخؤوم وزو يزيت
ةيلمع ميظنت ةيغب, ميتنسس رايلم63›اوحب
,ماهلا يوي◊ا دروŸا اذهب ناكسسلا دوزت
هذهب فيسص مسسوم لولح لكك لقي يذلا
طسسوب دسس Êاث ىلع رفوتت يتلا ةيلولا
ام بسسح, صشطعلا هجاوت اهنا لا دÓبلا
نم ةقوثوم رداسصم ““رجفلا““ ـل هنع تفسشك
غلبŸا صصيسصخت نا ةفيسضم يرلا ةيريدم
ةيناد-ي-م تا-ن-يا-ع-م د-ع-ب ءا-ج, رو-كذŸا

ةقيرط ‘ رظنلا لجا نم ةسصتfl تاه÷
ثيح ,ةيلولا ناكسسل بورسشلا ءاŸا حنم

ل-ع-ف-ب ةÒب-ك تلÓ--ت--خا ل--ي--ج--سست ”
تاونقلا ءاÎها و, ةيئاوسشع-لا تا-بر-سست-لا

ةديدع تاونسس ¤ا دوعت ا-ه-نو-ك ة-ل-قا-ّن-لا
ىرخأا تلاح ‘ Òيسسّتلا ءوسس نع كيهان,

‘ ىتح ءاŸا نم لماكلاب قطانم مرح ام
لقنتلا ناكسسلا Èجأا ام ,را◊ا فيسصلا زع

Ÿءام ةرطق ىلع لوسصحلل ةديعب تافاسس
نورخا ىنت-ق-ي Úح ‘ م-ه-ل-ي-ل-غ ى-ف-سشت

را-ع-سسأا-ب و رد-سصŸا ة-لو-ه‹ ج-يرا-ه-سص
.ةيلايخ
ةيئاŸا دراوŸا ةرازو نم ةن÷ نأا ركذي و
صضرغلا تاذل وزو يزيت ¤إا ارخؤوم تلّقنت

دوز-ت-لا لا‹ ‘ صصئا-ق-ن تل-ج-سس ثي-ح
كر--ح يذ--لا ر--ملا ,بور---سشلا ءاŸا---ب
لح و صصقنلا كرادتل ةيمومعلا تاطلسسلا

ششوريمع لامج ^ .ناكسسلا لكاسشم

زاغلا نم ديفتشستشس ةلئاع9292
توأا ةياهن لبق يعيبطلا

يرا÷ا تؤوا ة-يا--ه--ن ل--ب--ق م--ت--ي--سس ^
ميلقإاب يعيبطلا زاغ-لا-ب ة-ل-ئا-ع9292طبر
ه-ن-ع تف-سشك ا-م بسسح, وزو يز-ي-ت ة-يلو
عيزوت ةكرسش نم ةلوؤوسسم رداسصم ر-ج-ف-ل-ل
نا ةفيسضم ,زاغل-نو-سس زا-غ-لا و ءا-بر-ه-ك-لا
ىلع و لحارم عبرا Èع ماقتسس ة-ي-ل-م-ع-لا

تÓئاعلا كلت كلذب عدوتل ملك611ةفاسسم
اهتاناعم, ةديد÷ا ةم-ئا-ق-لا ‘ ة-جردŸا

ناتوبلا زاغل ةروراق نع ثحبلا ةلحر عم
. ءاتسشلا لسصف ‘ اسصوسصخ
ق--طا--نŸا نا ردا--سصŸا تاذ تفا---سضأا و
¤ا  نوميم ىسسيع ثا ةÒكم يه ةينعŸا

نوفزا اذك و Úثيمرت عم ة-ق-ثا-ع-م بنا-ج
يقبتŸا رطسشلا لامكتسسا راظتنا ‘ اذه,

نم ءاه-ت-نلا رو-ف ط-بر-لا تا-ي-ل-م-ع ن-م
ششوريمع لامج ^ .›ا◊ا جمانÈلا

شسل‹ شسيئر و ماعلا بئانلا بيشصنت
 فيطشس ةي’و ءاشضق

د-ي-سشر نÓ-ع بي-سصن--ت ،صسمأا لوأا، ّ” ^
دبع جاحلب و فيطسس ءاسضق صسلÛ اسسيئر
ءا-سضق صسل‹ ىد-ل ما--ع بئا--ن د--يÛا

اهارجأا يتلا ةكر◊ا دعب اذهو ،فيطسس
نوبت ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا صسيئر

ىدل Úماعلا باونلا و ءاسسؤورلا كلسس ‘

نأا ركذلاب ر-يد-ج، ة-ي-ئا-سضق-لا صسلاÛا
ءاسضق صسلجÃ ت“ بيسصن-ت-لا م-ي-سسار-م
ما-ع-لا Úمألا رو-سضح تفر-ع و ف-ي-ط-سس
ةيلÙا تا-ط-ل-سسلا بنا-ج ¤إا، ة-يلو-ل-ل
. ةينمألا و ةيركسسعلا و ةيندŸا

ل ىشسيع ^

   ةليمج ةيدلبب ءادوشسلا طاقنلا عفرل ةيئ’و ةن÷

ةششومع ةيدلبب لوهم قيرح بوششن و..
لوهم قيرح بوسشن صسمأا لوأا ةليل ، فيطسس ةيلو لامسش ةعقاولا ةسشومع ةيدلب تدهسش ^

تلواح و هبوسشن روف ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت دق و، تافايسضلا ةباغ ›اعأاب
نكل، ةرواÛا ىرقلاو ةقطنŸا ءانبأا نم ÚنطاوŸا نم Òبك ددع  ةدعاسسÃ هدامخإا

و ةيباغلا راجسشلا نم تاحاسسم ماهتلإا ‘ ناÒنلا ةنسسلأا مهاسس ةنخاسسلا حايرلا بوبه
ل يتلا و، ناÒنلا دامخا ةيلمع نم تبعسص صسيراسضتلا ةبوعسص نأا امك ،ةسسبايلا صشئاسش◊ا
⁄ قئار◊ا هذه نا ظ◊ا نسس◊ و، لب÷ا ةمق ¤ا لوسصولا نم ةيام◊ا ةنحاسشل حمسست
لازت ل و، ناكسسلا نم ةيلاخ نكامأا هاŒاب حايرلا بوبه ببسسب ÚنطاوŸا لزانم ¤ا لسصت

 . رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ¤ا ةلسصاوتم ناÒنلا دامخا ةيلمع
      ل ىشسيع ^

ه-ترا-يز لÓ-خ ، ف-ي--ط--سس ›او رر--ق ^
ةه÷اب ةعقاولا ةليمج ةيدلب ¤ا ةيناديŸا
عوبسسلا ةياهن، ةيلولل ةيقرسشلا ةيلامسشلا
نم ةنوكم ةين-ق-ت ة-ن÷ لا-سسرا  مر-سصنŸا
طاقن-لا ل-ك ع-فر-ل Úيذ-ي-ف-ن-ت-لا ءاردŸا
.اهت÷اعم و ءادوسسلا
هترايز هل قفارŸا دفولا و ›اولا لهتسساو
ىدسسأا نيأا ،تامدÿا ةددعتŸا ةداي-ع-لا-ب
ةرايسس ىلع ءا-ق-بإلا ةرور-سضب تا-م-ي-ل-ع-ت
ةقفاوŸا حنم ام-ك  ةدا-ي-ع-لا-ب فا-ع-سسإلا
فاك ةقطنÃو ، يئابرهك دلو-م ءا-ن-ت-قا-ب
لاغسشلا قÓ-ط-نا ةرا-سشإا ى-ط-عأا صشير-ق
ة◊اسصلا هايملل ر÷ا ةكبسش و بقن زا‚إل

. بعكم Îم0001 ةعسسب نازخ عم برسشلل
عورسشم ةيلولا نع لوألا لوؤوسسŸا راز امك
امك، دعقم0021 مدقلا ةركل بعلم زا‚إا
زا‚ا لا-غ-سشا قÓ-ط-نا ةرا--سشإا ى--ط--عا
مقر يدلبلا قيرطلا Úب طبارلا قيرطلا

راطإا ‘ لجسسŸا و هت-لÓ-ق-ل ة-ت-سشم183
نم Èكألا ةسص◊ا و لظلا قطانÃ لفكتلا
و ءا-ق-ت-لÓ-ل ›او-لا ا-ه--سصسصخ ةرا--يز--لا
ءاقل هل ناك نيأا، ة-ن-كا-سسلا ع-م ل-سصاو-ت-لا

¤ا عمتسسا و، تاسضاير-لا ة-عا-ق-ب لو-ط-م
ق-فو ا-ه-ت-سسارد-ب د-عو و م-ه--تلا--غ--سشنا
.تايولوألا و تايناكمإلا

  ل ىشسيع ^

Gdƒ’j```````````````````````````````````Éä

ءابرهكلاب ةلئاع008طبر
ءاتششلا لولح لبق ةيفيرلا
ل-ب-قŸا ءا-ت-سشلا لو-ل-ح ل-ب-ق م-ت--ي--سس^

ام بسسح ةيفيرلا ءابرهكلا-ب ة-ل-ئا-ع008طبر
نم ةلوؤو-سسم ردا-سصم ر-ج-ف-ل-ل ه-ن-ع تف-سشك
نا ةفيسضم, وزو يزي-ت-ب ة-حÓ-ف-لا ة-ير-يد-م
يومنتلا جمانÈلا راطا ‘ جردن-ت ة-ي-ل-م-ع-لا
صصاÿا4202ةياهن ةياغ-لÚ0202ب دت-مŸا
‘ رار-ق-ت-سسÓ-ل نا-ك-سسلا ع-ي-ج-سشت ةدا-عإا-ب
. رداسصŸا تاذ بسسح ةيفيرلا قطانŸا
ةديدج ةيحÓف كلا-سسم ح-ت-ف ن-ع تف-سشك و
قطانŸاب امي-سسل صضرألا ة-مد-خ ل-ي-ه-سست-ل
تادعاسسم حنم اذه ¤ا فسض, ةيباغلا ةديعبلا
نمقي يتاول-لا تي-ب-لا ‘ تا-ث-كاŸا ءا-سسن-ل-ل
و بنارألا اميسسل ,ةÒغسصلا تاناوي◊ا ةيبÎب
Òكفت-لا ير-ج-ي اذ-ه ن-ع Ó-سضف ن-جاود-لا
لجأا نم ةيحÓف تاينوا-ع-ت ق-ل-خ ‘ يد÷ا
سشلا د-يد-ع م-ي-ظ-ن-ت قطانŸاب ةيحÓفلا بعّ
راغسصلا ÚبرŸا لكاسشم لح ةي-غ-ب ة-ي-ف-يّر-لا

عيزوت ماظن ‘ اسضيأا ر-ظ-ن-لا ع-م, ا-سصو-سصخ
ثادحتسسا قيرط نع يقسسلل هجوŸا هايŸا
ةراقف-لا ما-ظ-ن Òث-ك-ب ه-ب-سشي د-يد-ج ما-ظ-ن
.ةيوارحسصلا قطانŸا ‘ لمعتسسŸا

ششوÒمع لامج ^
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ـه1441ةج◊ا وذ62ـل قفوŸا م0202توأا61  دحألا

 انيتنرويف يف ءاقبلل هجتي لازغ ديششر  نارهوب ةيطصسوتملا ةرودلا ىلع ةمراصص ةبقار
دعب ،›اطيإلإ انيتنرويف ‘ ءاقب-ل-ل ،لإز-غ د-ي-ششر ير-ئإز÷إ ›ود-لإ ه-ج-ت-ي ^

ةيإدبلإ مغر ،يشضقنŸإ مشسوŸإ ةياهن ‘ هب رهظ يذ-لإ ىو-ت-شسŸا-ب ا-ه-عا-ن-ت-قإ
امداق يشضاŸإ فيشصلإ ““لويفلإ““ ¤إإ مشضنإ امدعب ،هرإوششم اهدهشش يذلإ ةبعشصلإ

لدتشسم ،““زوين انيتنورويف““ عقوم هرششن ام قفوو  .ةراعإإ لكشش لع يتيشس Îشسيل نم
Ãينيكاي يبيشسويج ،انيتنرويف يدان بردم نإاف ،““لويفلإ““ قيرف ةرإدإإ نم رداشص،
ثيح ،لبقŸإ مشسوملل هتامدخب ظافتحلإ ‘ ل-مأا-يو ،لإز-غ ىو-ت-شسÃ بج-ع-م
،يزيل‚إلإ يتيشس Îشسيل نم اهتÒظ-ن عا-ن-قإل ،›ا-ط-يإلإ يدا-ن-لإ ةرإدإإ ى-ع-شست
رششنو .يرا÷إ يفيشصلإ ““وتاكŸÒإ““ لÓخ ،يرئإز÷إ ›ودلإ ةراعإإ ةÎف ديدمتل
Îشسيل يدان نم لإزغ ديششر ةراعإإ دقع ديد“ انيتنورويف ةرإدإإ تررق““ :عقوŸإ

بردم نأإ إÒششم ،““ةيلا◊إ ةيفيشصلإ تلاقتنلإ ةÎف ةبشسانÃ ،يزيل‚إلإ يتيشس
دعبف .يرئإز÷إ ›ودلإ تإردقب بجعم ،ينيكاي يبيشسو-ج ،›ا-ط-يإلإ ق-ير-ف-لإ

بلغأإ ‘ ءلدبلإ ةكد ىلع يشسنرفلإ وكانوم يدانل قباشسلإ بعÓلإ هاشضق مشسوم
ثيح ،ةيلاطيإلإ ةلوطبلإ نم ةÒخألإ تلو÷إ لÓخ لإزغ قافتشسإ ،تايرابم
بعÓلإ دودرÃ بجعأإ يذلإو ،يبيشسيج بردملل ةمهŸإ تإرايÿإ دحأإ حبشصأإ
ءإرشش دقع نأإ ركذي .““اشسنورولف““ ةقطنم يدان عم ةرماغŸإ ةلشصإوم ‘ هتبغرو
 .مÓعإلإ لئاشسو بشسح ،وروأإ ÚيÓم01 ةميقب بعÓلإ ءإرشش دنب لإزغ ديششر

قوراف.ج ^

 قوراف.ج ^

Úيعت ¤إ ة-مو-ك◊إ ه-ج-ت-تو ^
ةنجللإ Òيشست ¤وت-ي ›ا-م Òب-خ

،ميظ-ن-ت-لإ ة-ن÷ ل-خإد ة-ي-لاŸإ
بقترŸإ لوؤوشسŸإ لمعيشس ثيح
ة-ن÷ تا-ق-ف-ن د-ي-ششر--ت ى--ل--ع
مك◊إ ئداب-م ق-فو ،م-ي-ظ-ن-ت-لإ
لاŸإ ى-ل-ع ظا-ف◊إو د-ششإر--لإ
  .ماعلإ
‘ بغرت ل ةموك◊إ نإ ودبيو
““ة-ق-با-شسلإ برا-ج-ت--لإ رإر--ك--ت
تاشسفانŸإ ضضع-ب ع-م ““ةر-يرŸإ
تراثإ يتلإ ““ىÈكلإ““ ةيشضا-ير-لإ

ةرود رإرغ ىل-ع دا-شسف تا-ه-ب-شش
يهو ،بابششلل ةيقيرفإلإ باعلألإ
ةيمومعلإ ةنيزÿإ تفلك ةرهاظت

  .ميتنشس رايلم005 غلبم
باعلأل ةیلودلإ ةنجل-لإ ن-هإر-تو
إریثك طشسوتŸإ ضضیبألإ رحبلإ

ثیح ةلب-قŸإ نإریو ة-خ-شسن ى-ل-ع

ة-كرا-ششم فر-ع--ت نأإ ‘ ل--مأا--ت
،›اع-لإ ىو-ت-شسŸإ ن-م نییضضا-ير

ةیطشسو-تŸإ ةرود-لإ نأإو ة-شصا-خ
ةدیحولإ ةیضضايرلإ ةریاظتلإ نوكتشس
ةقفر1202 ‘ ة---‹Ÿ----Èإ

ززعيشس ام وهو ،رط-ق لا-يد-نو-م
نییضضايرلل ةیعون ةكراششم ظوظح
ضضو◊إ لود ف---ل----تfl ن----م
  .يطشسوتŸإ

اهخيراتب ةينغلإ نإرهو فر-ع-تو
فلتfl ‘ ة-قو-ب-شسم Òغ ة-ب-ثو
ة-----يدا-----شصت-----قلإ تلاÛإ
لÓ-خ ن-مو ة--ي--عا--م--ت--جلإو
ل-ث--م ة--م--خ--شضلإ ع--يرا--ششŸإ
ةعشسوتو ةيجولون-ك-ت-لإ ةÒظ◊إ
ة-----طfi زا‚إإو يإو------مإÎلإ
ةد-يد-ج ة-ي-لود-لإ ن-ير-فا-شسŸإ
يبŸولإ بكرŸإو يو÷إ لقنلل

ةيطشسوتŸإ ةير-ق-لإو د-يا-ق-ل-ب-ل
ةيحاشضلإ قيرطو ةي-ل-ب-ق-ت-شسŸإ
ق--فإرŸإ ن--ع Ó--شضف ضسماÿإ
رفوتت يتلإ ةيقدنفلإو ةيشضايرلإ

  .““اهيلع
ةياهن نإرهو ة-ن-يد-م نإدز-ت-شسو
بكرŸا---ب ة---يرا÷إ ة---ن----شسلإ
رداقلإ د-ب-ع““ د-يد÷إ ي-بŸوألإ

نا-شضت-حل ح-ششرŸإ ،““ة-ح-ير--ف
تايفشصت مشسرب رشضÿإ تايرابم
  .2202 رطق لايدنوم
‘ ةیناثلإ ةرملل رئإز÷إ مظنتو
قبشس امدعب با-ع-لألإ هذی إیخ-يرا-ت
5791 ة-خ--شسن تفا--شضت--شسإ نأإو
نإوتت ل ثیح ،ةمشصاعلإ رئإز÷اب
ةفاك ریفوت ‘ ةیمومعلإ تاطلشسلإ
ن-م ل-عŒ ي--ت--لإ تإینا--ك--مإلإ
د-يد÷إ ي-ط-شسو--تŸإ د--عوŸإ
ریغ““ إیضضاير ا-ثد-ح2202 ةن-شسل

  .““قوبشسم

يدا--ن ةرإدإإ ط--ّط--خ--ُت ^
بإدتنال يدوعشسلإ ر-شصن-لإ
يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓلإ
قوشس ‘ ،يميهإر-ب Úشسا-ي
ة-ي-ف-ي-شصلإ تلا-ق-ت-نإلإ
بلطاب كلذ ءاج .ةيلا◊إ

ي-ن--ق--ت--لإ ن--م
›اغتÈلإ
ايروتيف يور
بردم
قيرف
رشصنلإ
،يدوعشسلإ

قب-شس ثي-ح
‘ ل-م-ع--لإ ه--ل
إدّيج فرعيو ،هدÓب
ناك اŸّ يميهإرب Úشساي
.و-ترو-ب يدا-ن ّيز يد-تر-ي
ةفيحشص هتركذ ام ¤إإ إدانتشسإ
ريرقت ‘ ةيلا-غ-تÈلإ ““لو-ب أإ““
ضسمأإ لوأإ ،ه---تر---ششن ا---ه----ل
رشصنلإ قيرف عقومتيو .ضسيمÿإ
ةلوطبلإ بيترت لود-ج ‘ ا-ي-نا-ث
نع تلوج ّتشس لبق ،ة-يدو-ع-شسلإ
طشسوتم طبتريو .راتشسلإ لإدشسإإ
03) ي-م-ي-هإر-ب Úشسا-ي نإد-يŸإ

يرطقلإ نايرلإ يدان عم (ةنشس
فيشص ه-تّد-م تأإد-ب ،ٍد-ق-ع-اب
لشصفلإ ‘ ي-شضق-ن-تو9102
بعÓلإ عدبأإو .3202 ماع نم هتإذ
رإدم ىلع ،ةنشس03 رمعلإ نم غلابلإ

¤إإ لقتني نأإ لبق ،ةطانرغ عم Úماع
فيشص ‘ ›ا-غ-تÈلإ و-ترو-ب

،9102 ةيليوج ىتحو ،4102
ررق هرإوششم ‘ ةرم لوألو

ةبرŒ ضضوخ ،9102 فيشص يميهإرب
مشضنإ امدنع ،ةيجيلÿإ ةقطنŸإ ‘

نا------ير------لإ ¤إإ
يذلإ ،يرطق-لإ

ىتح هعم بع-ل
ةإرابم51 نآلإ

اهلÓخ ل-ج-شس
فإدهأإ01

،ىرخأإ5 عن-شصو
ةيوركلإ هتÒشسم رإدم ىلع امأإ

ةفاك ع-م ي-م-ي-هإر-ب بع-ل-ف
283 ،اهلث-م ي-ت-لإ ة-يد-نألإ

48 اهلÓخ لج-شس ،ةإرا-ب-م
فرعو .06 عنشصو اًفد-ه

ه-نأإ ي-م-ي--هإر--ب ن--ع
Úترو-ط-شسألإ ““ر-ها-ق““

ينيتن-جرألإ Úت-ي◊إ
ي-شسي-م ل-ي--نو--ي--ل

›اغتÈلإو
ونايتشسيرك
ثي-ح ،ود--لا--نور
‘ امهي-ل-ع قو-ف-ت

2102 ي-----ما-----ع
دد----ع-----ب ،3102و
تاغوإرŸإ

يرود-لإ ‘ ة-ح-جا-ن-لإ
ف-قو--ت--ي ⁄و ،Êا--ب--شسإلإ

ودلانورو يشسيŸ يميهإرب ضسوباك
مجنلإ قوفت لب ،Êابشسإلإ يرودلإ دنع
ددع ‘ ىرخأإ ةرم امهيلع يرئإز÷إ

رود ‘ ،ة--ح--جا--ن--لإ تا--غوإرŸإ
ابوروأإ لاطبأإ يرود-ب تا-عو-مÛإ
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ضضيبألا رحبلا باعلأل نارهو ةرود حا‚ نامصضل تايناكمإلا ل-ك Òخ-صست ى-ل-ع ة-ير-ئاز÷ا تا-ط-ل-صسلا ف-ك-ع-ت
  .بناو÷ا عيمج نم ،2202 ماع فيصص ةررقŸا طصسوتŸا

هتدلاو بصس دعب
بعÓلا فرط نم

 ليخ ودرانويل
ثدحي ي◊وبم

ةارابم بقع ىشضوف
ةرادإاو يلهألا

 هنع عفادت هقيرف
›ود----لإ ضسرا◊إ كب----ت----ششإ̂ 

ضسراح ي◊و-ب-م ضسيإر ير-ئإز÷إ
بعل عم يدوعشسلإ قافتلإ ىمرم
بقع ،لي-خ ودرا-نو-ي-ل ةد-ج دا–إ
ءاشسم Úقيرفلإ تعمج يتلإ ةإرابŸإ
52 ةلو÷إ نمشض ،ةعم÷إ ضسمأإ لوأإ

،ÚفÎحملل يدوعشسلإ يرود-لإ ن-م
انلعم هترفاشص مك◊إ قÓطإإ بقعف
ىلع دا–لإ زوف-ب ةإرا-بŸإ ة-يا-ه-ن
ضضكر ،لباقم نود فد-ه-ب قا-ف-تلإ

ةعرشسب ي◊و-ب-م قا-ف-تلإ ضسرا-ح
علخ ةفرغل يدؤوŸإ ق-ير-ط-لإ و-ح-ن
ةفرغ-ل ه-ق-ير-ط ‘ و-هو ،ضسبŸÓإ

هاŒ تاملكب هوفت ،ضسبŸÓإ علخ
ن-يد-جإو--تŸإ دا–لإ ي--ب--عل
وينيرامورو ،Êرقلإ زإوف جردŸاب
تليق ةملك ببشسب ،ليخ ودرانويلو
بشضغلإو لاع-ف-نÓ-ل ه-تدا-قو ،ه-ل
ةداششم ‘ ي◊وبم لخدو ،ديدششلإ
،دا–لإ ي--ب--عل ع--م ة--ي--مÓ---ك
م-جا--ه يذ--لإ ل--ي--خ ضصخألا--بو
لوا-----حو ،ير------ئإز÷إ ضسرا◊إ

ل-ي-خ بعÓ-ل دو-ع-شصلإ ي◊و-ب--م
اشضيأإ Òخألإ هلباقو ،هيلع يدعتلإو
كابتششإ طشسو تاملكلإ ضضعبب
،ةدا-ح ة-ي-مÓ--ك ةدا--ششمو
بشضغو لاعفنإ لشصوو
ضسرا◊إ

،ديدششلإ يرئإز÷إ
هجو ‘ هيمرو ءإذحب كاشسمإلإ ¤إإ
نأإ ل-ب-ق ،ي-ن-ي-ت-ن--جرألإ فÙÎإ
،ن-مألإ لا-جرو نو-يرإدإلإ ل-خد-ت-ي
جورÿإ ىلع ي◊وبم إوÈجإ نيذلإ
.ضسبŸÓإ علخ ةفرغ ¤إإ
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 رئازجلا ةيدولوم

ةيدولوملا يف مهم بعل يأا نع ىلختن :وياروب
 ةيعون تابادتناب موقنشسو

 ةمصصاعلا داحتا

،ويإروب فيطللإ د-ب-ع بر-عأإ ^
ةيدولوم يدانل يشضايرلإ ريدŸإ
ةÌك نم هئايت-شسإ ن-ع ،ر-ئإز÷إ
قحÓت تحبشصأإ يتلإ تاعئاششلإ
إÒششم ،ةÒخألإ ةنوآلإ ‘ قيرفلإ
ة-ير-شسلا-ب ه-ترإدإإ مإز-ت-لإ نأإ ¤إإ
،فإرطألإ ضضع-ب ج-عز-ي ح-ب-شصأإ
تا-ح-ير-شصت ‘ و--يإرو--ب لا--قو
يدانلل يمشسرلإ قيبطتلإ اهزربأإ
رئإز÷إ ةيدولو-م““ :ي-م-شصا-ع-لإ

Áفب رÎنحنو ،ةياغلل ةشساشسح ة

ةيرشس ‘ نكلو Òبك لمعب موقن
ةشضرع انلعج رمألإ إذهو ،ةمات
ضضع-ب““ :فا-شضأإو ،““تا-ع-ئا-ششل-ل
إرابخأإ تلوإدت مÓ-عإلإ ل-ئا-شسو
حيرشستب انمايق لو-ح ة-طو-ل-غ-م
¤إإ ا-ن-ي-تأإ ل-ه ،ز-ئا-كر-لإ ضضع-ب

Ëدقتو لمعلل رئإز÷إ ةيدولوم
ÚبعÓلإ حيرشستل مأإ ،؟ةفاشضإلإ
دقل““ عباتو ،““؟قيرف-لإ م-ي-ط–و
نل ،مويلإ اهديعأإو اقباشس اهتلق
‘ م-ه-م بعل يأإ ن-ع ى-ل-خ-ت-ن

ى-ل-ع ظا-ف-ح--ل--ل ،ة--يدو--لوŸإ
تابإدتناب موقنشسو ،رإر-ق-ت-شسلإ
،““Úبعل ةتشس ىدعت-ت ل ة-ي-عو-ن
رئإز÷إ ةيدولوم ةلكششم““ :”أإو
لب ،موجنلإ وأإ ÚبعÓلإ ‘ تشسيل
،ضسبŸÓإ Òي-غ-ت فر--غ ل--خإد
ةقيرط Òغن نأإ بجي ،ميظنتلإو
ÚبعÓل ةشصرفلإ حن‰و ،Òكفتلإ
لو ،ضصي-م-ق-لإ نو-ل-ل-ب--ي يذ--لإ
 .““ناك ببشس يأل لكاششŸإ نوÒثي
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يدان نأاب ،ة-ي-كر-ت ة-ي-مÓ-عإإ ر-يرا-ق-ت تر-كذ ^
لوشص◊إ ا-ي-م-شسر بل-ط د-ق ي-كÎلإ ضشا-ت-ك-ششب

يدانو يرئإز÷إ بخت-نŸإ م-جا-ه-م تا-مد-خ
ردشصŸإ راششأإو ،حا‚وب دإدغب يرطقلإ دشسلإ

إو-ع-شضو د-ق ي-كÎلإ يدا-ن--لإ يÒشسم نأإ ¤إإ
‘ مهل ةيولوأإ ةباثÃ حا‚وب ع-م د-قا-ع-ت-لإ
مامتهإ نكي ⁄و ،›ا◊إ يفيشصلإ وتاكŸÒإ
ثيح ،مويلإ ديلو حا‚وبب يكÎلإ ضشاتكششب
وتاكŸÒإ ‘ ايرغم اشضرع هل دق نأإو هل قبشس

رشضÿإ مجاه-م ن-ك-لو ،ي-شضاŸإ يو-ت-ششلإ
ةلو-ط-ب-لإ ‘ ه-تر-ما-غ-م ة-ل-شصإو-م ل-شضف

ير-ئإز÷إ ›ود-لإ Èت-ع-يو ،ة-ير-ط-ق-لإ
ÚمجاهŸإ ن-شسحأإ ن-م حا‚و-ب دإد-غ-ب
هل بلج يذلإ رمألإ ة-قرا-فألإو بر-ع-لإ
ةيبرعلإ ة-يد-نألإ ن-م د-يد-ع-لإ ما-م-ت-هإ

يدانلإ كشس“ نكل ،ةيكÎلإو ة-ي-شسنر-ف-لإو
هتامد-خ-ب ير-ط-ق-لإ

غلبŸإ ‘ هتغ-لا-ب-مو
هح-ير-شست-ل ›اŸإ

ة-ي-ل-م-ع ل--ع--ج
¤إإ ه-لا--ق--ت--نإ

ر--مأإ ر--خأإ يدا---ن
قوراف.ج  ^   .قيقحتلإ بعشص

ةيلاŸا ةنجللا Òيشست ¤وتي ميظنتلا ةن÷ ‘ ›ام Èخ Úيعت

دا–إ ق-ير-ف-ل د-يد÷إ ي-شضا-ير-لإ ر-يدŸإ د-كأإ ^
ةقفشص نأاب ،ةعم÷إ مو-ي ،ى-ي-ح-ي Îن-ع ة-م-شصا-ع-لإ

يشسنرفلإ نايتيإإ تناشس يدانل Êاثلإ ىمرم ضسراح
ق-ير-ط-لإ ‘ Òشست (ا-ما-ع42) زودن-غ ضسي-شسك-لأإ
:ةينطولإ ةعإذإÓل ىي-ح-ي Îن-ع حر-شصو ،ح-ي-ح-شصلإ
‘ Òشسي ةمشصاعلإ دا–إ فوفشص ›إ زودنغ مودق““
يدان عم تاشضوافم ‘ نح-ن ،ح-ي-ح-شصلإ ق-ير-ط-لإ

‘ يئاهن قافتإ ¤إإ لوشصولإ ‘ لمأان و نايتيإإ تناشس
ن-م ق-با-شسلإ ›ود-لإ ن-ك“و ،““ن-ك‡ تقو بر--قإ
Ïم ىلع طرافلإ د-حألإ مو-ي ر-ئإز÷إ ¤إإ مود-ق-لإ
،اشسنرف ‘ Úقلاعلإ Úيرئإز÷إ ةداعإل ةشصاخ ةلحر
يحشص رجح ةيعشضو ‘ ايلاح ىيحي Îنع دجإوتيو
تإءإرجإلإ نم ءزجك ،ة-م-شصا-ع-لا-ب قدا-ن-ف د-حأا-ب
إدرو ،(91- ديفوك) انوروك ضسوÒف د-شض ة-ي-ح-شصلإ

نب رهاطلإ يعافدلإ طشسولإ بعل لوح لإؤوشس ىلع
يدان نم دحإو مشسوŸ هتراعإإ تهتنإ يذلإ ،ةفيلخ
ىلع اشصيرح لإزي ل هنأاب ىيحي Îنع دكأإ ،ودإراب

ةيدولو-م ح-م-ط-ي يذ-لإو ر-شصن-ع-لإ إذ-ه تا-مد-خ
:Óئاق فاشضأإو ،ه-تا-مد-خ نا-م-شضل ا-شضيأإ ر-ئإز÷إ
فلم نم ءاهتنلإ كششو ىلع اشضيأإ نحن ،زودنغ لثم““
بعل هنإإ ،فتاهلإ ىلع هب تلشصتإ دقل ،ةفيلخ نب

فششكلإ نع عنتمإ امنيبو ،““اقح هب متهن نحنو ديج
يمشصاعلإ يدانلل اهمودق ل-م-تÙإ ءا-م-شسألإ ن-ع
نأاب يحي Îن-عÈت-عإ ،ي-ف-ي-شصلإ و-تا-كŸÒإ لÓ-خ

وه قيرفلإ ةرإدإإ ضسأإر ىلع هل ةبشسنلاب لولإ فدهلإ
،يمرهلإ لشسلشستلإ مإÎحإ عم ةلداع ةشسفانم ةماقإإ

يتلإ تاجايتحÓل اقفو Úبعل مدق-ت-شسن-شس““ :لا-قو
:هثيدح ىيحي Îنع متتخإو ،““ينفلإ مقاطلإ اهددحي
ةنراقم ةيؤور كيدل نوكي لأإ ةياغلل دقعم رمأل هنإإ““
⁄ اننأل مÓظلإ ‘ نحن ،لبقŸإ مشسوŸإ ةيإدبب
تإÒشضحتلإ ج-ما-نر-ب ءد-ب ن-م د-ع-ب ن-ك-م-ت-ن
8 ىد-م ى-ل-ع د-ت-م-ي-شس يذ-لإو ا-ن-ب ة--شصاÿإ
ايمشسر ةيفيشصلإ تلاقتنلإ ةÎف تحتتفإو ،““عيباشسأإ
72 ةياغ ¤إإ رمتشستشسو يشضاŸإ توأإ5 ءاعبرألإ موي
ةيدا–لإ دعب هيف دد– ⁄ يذلإ تقولإ ‘ ربوتكأإ
-0202 مشسوم ةيإدب ““فافلإ““ مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ
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 حيحشصلا قيرطلا ‘ ةفيلخ نبو زودنغ ضسرا◊ا يتقفشص :ىيحي Îنع

بلطي يكÎلا ضشاتكششيب
 حا‚وب تامدخ ايمشسر

  لبقŸا مشسوŸا يميهارب ديري يدوعشسلا رشصنلا

 Êاميلشس ددهي ضضيبألا مشسوŸا حبشش
ةمئاق ‘ Êاميلشس مÓشسإإ يرئإز÷إ ينطولإ بختنŸإ مجاهم ايمشسر تعشضو دق يتيشس Îشسيل ةرإدإإ نأاب ،ةيزيل‚إ ةيمÓعإإ ريراقت تفششك ^

دجإوتي بعÓلإ نأإ ¤إإ ريراقتلإ تراششأإو ،وكانوم ةيشسنرفلإ ةرامإلإ يدانل هتراعإإ ةÎف ءاهتنإ ةيفلخ ىلع كلذو ،يفيشصلإ وتكŸÒإ ‘ نيرحشسŸإ
fiإ يدإونلإ ضضعب نم ىرخأإ ضضورع هتلشصو امك ،زوجعلإ ةراقلإ ةيدنأإ نم ديدعلإ مامتهإ لÿإ تإذ تفن ام ‘ ،ةيجيلŸلإ نوكي نأإ ردشصÓبع

ماع ءاشضق ضسوباك هجإوي يرئإز÷إ بعÓلإ نأاب ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تلاق يذلإ تقولإ ‘ ،ايليشسرام كيبŸوأإ نم ايمشسر اشضرع ىقلت دق
 قوراف.ج ^                                                                                                                                .ةعاشسلإ د◊ يمشسر لكششب همشضي دان داجيإإ مدع ببشسب ضضيبأإ
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ةيخيرات ةينامثب اضسÈلا لذي خينويم نرايب :نرقلا ةحيضضف

اشصربلا نم ليحرلا يف ايدج ركفيمدقلا ةركل ينطولا بختنŸا

‘ زرحÃ قحتلي دق يضسيم
يتيضس Îضسضشنام

روطت نع ،تبصسلأ سسمأ ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك ^
م‚ ،يصسيم لينويل ينيتنجرألأ ل-ب-ق-ت-صسم نأا-صشب د-يد-ج

ط-بر ثي-ح ،ل-ب-قŸأ م-صسوŸأ لÓ-خ ،ة-نو-ل-صشر-ب
¤أ ينيتنجرلأ ليحر ةي-نا-ك-ما-ب ر-ير-ق-ت-لأ

لبقŸأ مصسوŸأ بعليل يتيصس Îصسصشنام
سضا-ير ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ رأو--ج--ب

fiزر.
لوأ ،سضرعت دق ،ةنولصشرب ناكو

ةلذم ةراصسÿ ،ةعم÷أ سسمأأ
نريا-ب ما-مأأ8-2 ةجيت-ن-ب

يرود يئاهن عبر ‘ خنويم
.ابوروأأ لاطبأأ
سسنأر--ف““ ة--لÛ ا---ًق---فوو

ةرأدإأ دده يصسيم نإاف ،““لوبتوف
يدانلأ نع ليحرلا-ب ،ة-نو-ل-صشر-ب

ما-مأأ ةرا-صسÿأ بق-ع ،Êو-لا-ت-ك--لأ
يصسيم نأأ ¤إأ تراصشأأو.خنويم نرياب

تأÒيغت ثد– ⁄ أذإأ ،ةنولصشرب رداغيصس
سسيئرلأ ىتحو بردŸأ نم ،يدانلأ ‘ ةيرذج

اًقفو هنأأ ،ةلÛأ تحصضوأأو.ةيصضايرلأ ةرأدإلأو
سسرد-ي بعÓ-لأ نإا-ف ،ي-صسي-م ن-م Úبر-ق-م-ل-ل
.فيصصلأ أذه ةنولصشرب ن-ع ل-ي-حر-لأ ،ة-يد-ج-ب
ةرم ن-م Ìكأأ حر-صص نأأ ق-ب-صس ي-صسي-م نأأ ر-كذ-ي

هلهؤوي ل ةنولصشرب ىوت-صسم نأأ ،مÓ-عإلأ ل-ئا-صسو-ل
طبترأ نأأ ق-ب-صسو.ابوروأأ لاطبأأ يرودب زو-ف-ل-ل

وأأ نÓيم Îنإأ ¤إأ لاقتنلاب ةرم نم Ìكأأ ،يصسيم
يتي-صس Îصسصشنا-م نأأ ود-ب-يو.يتيصس Îصسصشنا-م
ةبصسنلاب ةيقطنم Ìكألأو ةلمتÙأ ةهجولأ نوكيصس
ةنولصشرب عم هتصصق تهتنأ لاح ‘ يصسيم لينويلل
قيرفلأ عم يصسيم دقع دتÁو.فيصصلأ ‘ ليحرلاب
كلتÁ هنك-لو ،1202 ماعلأ فيصص ىتح Êولا-ت-ك-لأ

›ا◊أ مصسوŸأ ةياهن ‘ ليحرلاب هل حمصسي هدقع ‘ أًدنب
Úبو هنيب تثدح يتلأ ةÒخألأ ةمزألأ دعبو.دأرأأ لاح ‘

لكل اًحوتفم نوكيصس يصسي-م ل-ب-ق-ت-صسم نأأ ود-ب-ي ،ةرأدإلأ
.زربألأ لامتحلأ وه ءاقبلأ ناك نإأو ىتح تلامتحلأ
Îصسصشنام نإاف ةيزيل‚إلأ ةيفحصصلأ رداصصŸأ بصسح نكلو
لاح ‘ كرحتلأ لجأأ نم ›ا◊أ يصسيم عصضو بقأري يتيصس
‘ Èكألأ قئاعلأ وه بتأرلأ نوكيصسو.ليحرلأ ثوغÈلأ ررق

لوصص◊أ ‘ بغرت نأأ نكمŸأ نم يتلأ ةيدنألأ عيمج هجو
اتيزاج ةفيحصص بصسحو.⁄اعلأ ‘ بعل لصضفأأ تامدخ ىلع

Ú 08ب ام حوأÎي اًيونصس أًدقع بلطتيصس يصسيم عم دقاعتلأ نإاف
‘و.ةنولصشرب جراخ ةوطخ كرحتلأ لجأأ نم وروي نويلم58و

لم– عيطتصسي ابوروأأ ‘ ٍدان يأأ كانه نأأ ودبي ل ›ا◊أ تقولأ
مامأأ بابلأ حتفي ام ، يتيصس Îصسصشنا-م ىو-صس ف-ي-لا-ك-ت-لأ هذ-ه

ياكصس““ ةفيح-صص بصسح-بو.ديدج نم لويدرأوج عم ي-صسي-م عا-م-ت-جأ
فيصصلأ ‘ ““ون بماك““ ةعلق رداغي نل يصسيم نإاف ،ةيناطيÈلأ ““تروبصس
ثوغÈلأ عناÁ لو.1202 ‘ هدقع ةياهن ىتح رأرمتصسلأ لصضفيو لبقŸأ

لوا– امنيب ،مصسوم دعب اًمصسوم ديدجتلأ ل-صضف-ي ه-ّن-ك-لو هد-ق-ع د-يد“
.ةليوط ةÎفل أًديدج أًدقع هحنم ةرأدإلأ

^
لمتحيو

نأأ
نوكي

ديبع
دق

ىقلت
د-حأأ ن-م ىود--ع--لأ
تنان يدان ‘ هءÓمز

لÓ--خ ي--صسنر--ف---لأ
وأأ ،تا---ب---يرد---ت----لأ
نم لك دعبف ،ا-ه-جرا-خ

لأدنأر ،وكوك سسو-كرا-م
لراصش ناج ،Êأو-م و-لو-ك

سشتي-فودو-لو و-ت-ي-ل-ت-صسا-ك
ديبع يدهم رود ءاج ،سسÓب

ايبا-ج-يإأ هرا-ب-ت-خأ ءا-ج يذ-لأ
.91-ديفوك سسوÒفب

يرئأز÷أ طصسولأ عصضو ” ،هراب-ت-خأ ف-صشك د-ع-بو
ةدŸ يحصص رجح ‘ روفلأ ىلع ةنصس82 بحاصص

Úنأوقلأ هيلع سصنت املثم ،لقألأ ىلع Úعوبصسأأ
.لوعفŸأ ةيراصسلأ
ةيحات-ت-فلأ ةأرا-بŸأ ن-ع ا-ب-ئا-غ نو-ك-ي-صسو
موي ةررقŸأ ،1202-0202 ،يوركلأ مصسوملل
أذه نأديم ىلع ودروب مامأأ، توأأ22 تبصسلأ
.(يرئأز÷أ تيقوتلاب61ر00 اصس) Òخألأ
9102-ايقيرفإل Óطب جو-ت يذ-لأ د-ي-ب-ع نا-كو
قحتلأ دق ،ر-صصÃ ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ ة-ق-فر
ماع ةياغ ¤إأ دتÁ دقعب9102 ماع تنان يدانب
هدقع ءاهتنأ دعب نوجيد يدان نم هيلإأ امداق ،2202
.Òخألأ أذه عم

ينطولأ بختنŸأ يبعل نم ديدعلأ نأأ ركذلاب ريدج
⁄ ثيح ،انوروك سسوÒف نع فصشكلأ تأوصصحفل أوعصضخ
تابيردتلأ مهبلغأأ رصشاب دقو ،بعل يأأ ةباصصأ نÓعأ متي
بعل نورخأأ رصشاب Úح ‘ ،ةيعيبط ةروصصب مهتيدنأ ةقفر
Úصسايو حا‚وب دأدغب ،زرfi سضاير ةروصص ‘ تايرابŸأ
.يميهأرب

ا .ج ^

،ديب-ع يد-ه-م ،ي-شسنر-ف-لا تنا-ن يدا-ن-ل ير-ئاز÷ا ي-عا-فد-لا ط-شسو-لا بي-شصأا
،يحشصلا رج◊ا ‘ هعشضو ” ثيح ،(91-ديفوك) دجتشسŸا انوروك سسوÒفب

فوفشص ‘ بع’ لوأا نوكيل ،بيكيل ةيشضايرلا ةيمويلا هتدروأا امبشسح
ىششفت يذ-لا سسوÒف-لا-ب ه-ت-با-شصا د-كأا-ت-ي ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

.⁄اعلاب ةعشساو ةروشصب

ابوروأا لاطبأا ةطبار

ةنولصشرب هم-صصخ خ-نو-ي-م نر-يا-ب ق-ح-صس ^
لاطبأأ يرود ي-ئا-ه-ن ع-بر ‘ ،(2-8) ةجيتنب
ةيلاغتÈلأ ةمصصاعلاب رونلأ بعلم ىلع ،ابوروأأ
‘ رلوم ،نم لك نر-يا-ب-ل ل-ج-صسو.ةنوبصشل
ةقيقدلأ ‘ سشت-ي-صسيÒبو ،13وÚ 4تقيقدلأ

‘ سشتيميكو ،72 ةقيقدلأ ‘ يربانجو ،12
،28 ةقيقدلأ ‘ يكصسفودنافيلو ،36 ةقيقدلأ
.98وÚ 58تقيقدلأ ‘ وينيتوكو
‘ أاطÿا-ب ا-بلأأ د-ي-ف-يد ة-نو-ل-صشÈل زر-حأأو
ةقيقدلأ ‘ زيرأوصسو ،7 ةقيقدلأ ‘ ،هامرم
فصصن ‘ خ-نو-ي-م نر-يا-ب ي-قÓ-ي-صسو.75
Îصسصشنام ةهجأوم نم أًدغ زئافلأ ،يئا-ه-ن-لأ

ةنولصشر-ب أأد-بو.يصسنرفلأ نوي-لو ي-ت-ي-صس
رر-م ثي-ح ،3 ةقيقدلأ ‘ أًركب-م د-يد-ه-ت-لأ

وحن ءأز÷أ ةقطنم ‘ ةرك وتÒبور يجÒصس
يذلأ جنيتأوب عفأدŸأ لخد-ت لو-ل ،ز-يرأو-صس
ريون سسرا◊أ اهتتصش مث ،هل ةركلأ لوصصو عنم
فدهلأ ليجصست ‘ رلوم سساموت ح‚و.أًديعب
ىلع ةديدصست لوأأ نم ،خنو-ي-م نر-يا-ب-ل لوألأ
تأريرمتلأ لدابت ثيح ،4 ةقيقدلأ ‘ ىمرŸأ

ةيوق ةبيوصصت قلطي نأأ لبق ،يكصسفودنافيل عم
.نجيتصش Òت ،سسرا◊أ ÁÚ ىلع
ديفيد نم فدهب ،ةجيتنلأ ةنو-ل-صشر-ب لدا-عو

بعل ا--------بلأأ
نرياب

دعب ،7 ةقيقدلأ ‘ ،هامرم ‘ أاطÿاب ،خنويم
.انأرجولبلأ Òهظ ا-ب-لأأ يدرو-ج ن-م ةر-ير“

Êاثلأ فدهلأ لي-ج-صست ‘ سشت-ي-صسيÒب ح‚و
ثي-ح ،22 ةقيقدلأ ‘ ،اجيلصسدنوب-لأ ل-ط-ب-ل
وتÒبور يجÒصس نم ًأاطخ يربا-ن-ج ل-غ-ت-صسأ
ددصسيل ،ءأز÷أ ةقطنم ‘ ،يتأور-ك-ل-ل رر-مو
.نجيتصش Òت راصسي ىلع ةوقب
قÓمعلل ثلاث-لأ فد-ه-لأ ير-با-ن-ج ل-ج-صسو
نم أاطخ Óًغتصسم ،72 ةقيقدلأ ‘ ،يرافابلأ
داعو.كابصشلأ ‘ ًةرصشابم بوصصيل ،تيلجنيل

‘ ،نريابلل عبأرلأ فده-لأ ل-ي-ج-صست-ل ر-لو-م
نم ة-ي-لو-ط ةر-ك ى-ق-ل-ت ثي-ح ،13 ةقيقد-لأ
ىل-ع دد-صسو ،نÁألأ بنا÷أ ن-م سشت-ي-م-ي-ك
زيرأوصس داكو.نجيتصش Òت راصسي ىلع رئاطلأ
هتلصصو ثيح ،ةنولصشÈل ةجي-ت-ن-لأ سصل-ق-ُي نأأ
،ةوقب ددصسو ،ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع ةركلأ
.54 ةقيقدلأ ‘ ريون سسرا◊أ يدي Úب نكل
و-ب-عل ل-صصأو ،Êا-ث-لأ طو-صشلأ ة-يأد-ب ع--مو
نم ىرخأأ ةد-يد-صست-ب ،م-ه-تلواfi نر-يا-ب-لأ
ىلع ،ن-ج-ي-ت-صش Òت ا-ه-ب كصسمأأ سشت-ي-صسيÒب

لجصسو.94 ة--ق--ي--قد---لأ ‘ ،Úتر---م
نرياب-ل سسماÿأ فد-ه-لأ ي-ك-صسفود-نا-ف-ي-ل

يعأدب ها-غ-لأأ ةأرا-بŸأ م-ك-ح ن-ك-ل ،خ-نو-ي-م
سسيول زر-حأأو.35 ةقي-قد-لأ ‘ ،ل-ل-صست-لأ

ةقيقدلأ ‘ ،ةنولصشÈل Êاثلأ فدهلأ ،زيرأوصس

نم ةرير“ ىق-ل-ت ثي-ح ،75
جنيتأوب غوأرو ،ابلأأ يدروج
راصسي ى-ل-ع دد-صس-ُي نأأ ل-ب-ق
سشتيميك داع اًعيرصسو.ريون
سسماÿأ فدهلأ لي-ج-صست-ل
ق-ل-ط-نأ ا-مد-ع-ب ،نر-يا-ب--ل
فرطلأ ىلع زيفيد وصسنوفلأأ
يذلأ ÊاŸأÓل ررمو ،رصسيألأ

‘ ،ةيلاÿأ كابصشلأ ‘ لجصس
.36 ةقيقدلأ
ل--ف◊أ ر--م---ت---صسأو
،سسداصسلأ فدهلا-ب
ه---فا---صضأأ يذ----لأ
ةرك ىقلت ثيح ،28 ةقيقدلأ ‘ يكصسفودنافيل

ىلع سسأأرلاب اهددصسو ،وينيتوك نم ةيصضرع
برصضيل وينيتوك رود ءاجو.نجيتصش Òت راصسي
‘ ع-با-صسلأ فد-ه-لا-ب ،ه-ن-م را-عŸأ ه-ق-ير-ف
ة-ق-ط-ن-م ‘ ل-غو-ت ا-مد--ع--ب ،58 ةقي-قد-لأ
ÁÚ ىلع ةي-صضرأأ ةر-ك ق-ل-طأأو ،تا-ي-ل-م-ع-لأ
متتخيل ي-ل-يزأÈلأ ›ود-لأ دا-عو.سسرا◊أ
فدهلأ أزرfi ،انأرجولبلل ةيثراك-لأ ة-ل-ي-ل-لأ
ىقلت ثيح ،98 ةقيقدلأ ‘ Òخألأو نماثلأ
يمدق Úب ددصسو ،زيدنانÒه نم ةركلأ
أزوف نرياب ققحيل ،ÊاŸألأ سسرا◊أ
راع ثدح ام ““ يكيب.Êولاتكلأ قÓمعلأ ىلع ايخيرات

““ليحرلل دعتضسمو
،ةنول-صشر-ب ع-فأد-م ،ه-ي-ك-ي-ب درأÒج ىد-بأأ ^

نرياب مامأأ (2-8) ةلذŸأ ةÁزهلأ نم هءايتصسأ
ءاصسم ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبرب ،خنويم
اهتلقن تاحيرصصت لÓخ ،هيكيب لاقو .ةعم÷أ

ةأرابم تناك““ :ةينا-ب-صسإلأ ““ا-كرا-م““ ة-ف-ي-ح-صص
Óف ،حيح-صصلأ ف-صصو-لأ و-ه را-ع-لأو ،ة-ي-ثرا-ك
Áأ كن-كŸفاصضأأو .““ةقيرط-لأ هذ-ه-ب ة-صسفا-ن:

يتلأ ةثلاثلأ وأأ ةيناثلأ وأأ ¤وألأ ةرŸأ تصسيل اهنإأ““
¤إأ جاتحي يدانلأو ةياغلل ةبعصص رومألأ ،انل ثد–

لو Úب-عل وأأ برد-م ن-ع ثد–أأ ل ا-نأأو تأÒي-غ-ت
ةيحانلأ نم لب ،سصوصصÿأ هجو ىلع سصخصش ¤إأ Òصشأأ

لك ‘ تأÒيغت ¤إأ ةجاحب يدان-لا-ف ة-ي-ل-ك-ي-ه-لأ
،يدانلأ نع يليحر سضرعأأ““ :ع-با-تو .““ءي-صش

،ةد-يد-ج ءا-مد ي-تأا-ت نأأ بج-ي نا--ك أذإأ
لوأأ نوكأاصس ةيكيمانيدلأ هذه Òيغتو

ان-نأأ د-ق-ت-عأأ ي-ن-نأل ،ل-حر-ي ن-م
:”أأو .““سضي-صض◊أ ¤إأ ا-ن-ل--صصو
ركفنو سشقانن نأأ اًعيمج ان-ي-ل-ع““

لصضفألأ وه ام رر-ق-نو ،ا-ًي-ل-خأد
.““يدانلل

اروف هتدوع ديري Êدنللا يدانلا
يضسليضشت ¤ا ةدوعلل اضضرع ىقلتي درازاه

اًصضرع ىقلت ،ديردم لاير م‚ ،درأزاه نيديإأ يكيجلبلأ نأأ ،تبصسلأ سسمأ ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت دكأأ ^
يدرفلأ ىوتصسŸأ ىلع اًبعصص اًمصسوم ،درأزاه سشاعو.لبقŸأ مصسوŸأ لÓخ ،يصسليصشت ¤إأ ةدوعلل

نإاف ،Êابصسإلأ ““لأÎنصس اصسنفيد““ عقوŸ اًقفوو.ةيوق ةباصصإأ نم Ìكأل هصضرعت رثإأ ،ديردم لاير ‘
هولأاصسو هتاباصصإأ ىلع Úقلق أوناك ثيح ،مصسوŸأ ءانثأأ درأزاه عم أوثد– يصسليصشت نم Úلوؤوصسم

،درأزاه ىلع يصسليصشت ولوؤوصسم سضرع امك.اينابصسإأ ‘ هرعاصشمو ‘اعتلأو ةيلمعلأ نع
.ىرخأأ ةرم ““جديرب دروفماتصس““ ¤إأ ةدوعلأ

ةرداغم ‘ اًقلطم ركفي ل درأزاه نإاف ،يصسليصشت نم Úبرقملل اًقفوو
.يكلŸأ يدانلأ سصيمق ءأدتراب ملحي ناك هنأل ؛ديردم لاير
لكصشب ،مصسوŸأ ءانثأأ ‘ يصسليصشت نم نولوؤوصسم حّرصصو

نل هنأل ؛زولبلأ ¤إأ ةدوعلأ درأزاه ىلع نأاب ،داج Òغ
نم هل سضرعتي يذلأ ردقلأ سسفنب ،ندنل ‘ دقتنُي
.““.نابصسإلأ Úيفحصصلأ

ةنولششرب

رضضÿا تيب برضضت انوروك
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Òثك عم انت’اصصتأ ‘““ صشاقرق لاقو ^
تناك ةيبوروأ’أو ةيبرعلأ مصصأوعلأ نم
ةتوقوم ةلبنق ةباثÃ مصضلأ ةيصضق
انمق كلذلو ،عيم÷أ قلق يعدتصست
 .““تقولأ انيÎصشأو ةيواطلأ نع اهتلأزإاب
عصضولأ أذه نأأ نم يتأرامإ’أ ريزولأ رذحو
ةرورصض ىلع أددصشم ،دبأ’أ ¤إأ رمتصسي نل

هذه نم ينيطصسلفلأ بنا÷أ ديفتصسي نأأ
.بيبأأ لت عم صضوافتلأ فانئتصس’ ةصصرفلأ
ةيلمع نأأ ¤إأ يتأرامإ’أ ريزولأ راصشأأو
اتف’ ،““دغ دعب وأأ أدغ ثد– نل““ عيبطتلأ

يذلأ قافت’أ نأأ ¤إأ هصسفن تقولأ ‘
ليئأرصسإأ حنÁ ““ايخيرات اقأÎخأ““ هفصصو
داصصتقأ عم ةيقيقح ةقث قلÿ ةصصرف““

عم دودح اهل صسيل ةلود عم ..Òبك يبرع
.““ليئأرصسإأ

نإا نإا يسس ^

عــــــــــــــــــــــيبطتلا

يرورسض ليئارسسإا عم قافتلا : تارامإلا
ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأا مسض ةطخ فقول

نأا ،سشاقرق رونأا ةيجراÿا نوؤوسشلل يتارامإلا ةلودلا ريزو ركذ
لح ذاقنإل ابولطم ناك ليئارسسإا عم عيبطتلا قافتا ماربإا
بيبأا لت Úب سضوافتلا فانئتسسل ””تقولا ءارسش»و ،Úتلودلا

.Úينيطسسلفلاو

ةحلسسلا رظح ديد“ ةدحتŸا ·ألا سضفر دعب اهراسصتنا دكؤوت نارهط
ناريإا ىلع حÓسسلا رظح ديدمتل يكيرمأا رارق عورسشم سضفري نمأ’ا سسل‹

ناــــــــــــــــــــــــنبل

ةدحتŸا تاي’ولا  هديرت ام اذه :نطنسشاو بودنم
ةرورصض ىلع، توÒب نم تبصسلأ   يكيرم’أ ةيجراÿأ ريزو بئان  دكأأ ^

ةمصصاعلأ أافرم   زه يذلأ رمدŸأ راجفن’أ ‘ فافصش قيق– ءأرجإأ
.يرا÷أ توأأ نم عبأرلأ ‘ .توÒب ةينانبللأ
،ليه ديفيد ةيصسايصسلأ نوؤوصشلل يكيرمأ’أ ةيجراÿأ ريزو بئان حرصصو

باصصم ف’آأ ةتصسو Óيتق271 فلخ يذلأ راجفن’أ عقوم ¤إأ ةرايز لÓخ
ديرت““ ةدحتŸأ تاي’ولأ نأاب ،ةينانبللأ ةمصصاعلاب ةلئاه أرأرصضأأ ق◊أأو
ثدا◊أ ‘ ““هب قوثومو فافصشو لماصش قيق– ءأرجإأ نم دكأاتلأ
دود◊أ ىلع ةينانبللأ ةلودلأ ةرطيصس““ ةرورصض ىلع   ددصشو .يواصسأاŸأ
نكÓ: ““’ Áئاق ،““دلبلأ ةدايصس نامصضل توÒب أافرمك ةيمصسرلأ قفأرŸأو
هئفأرم ‘و نانبل دودح دنع ءيصش يأأ هيف ثدحي ناك رصصع ¤إأ ةدوعلأ
تاقيقحتلأ بتكم نم اقيرف نأأ أدد‹ ليه دكأأو .““عصضولأ أذه ‘ مهصسأأ
يرا÷أ عوبصسأ’أ رخأوأأ توÒب لصصيصس (IBF) يكيرمأ’أ ›أردفلأ
تاي’ولأ نم اصصرح يتأاي كلذ نأأ ¤إأ أÒصشم ،تاقيقحتلأ ‘ ةكراصشملل
دكأأ هتهج نم ““ةفافصش ةبوجأأ ىلع Úينانبللأ لوصصح““ ىلع ةدحتŸأ
ةيفافصشلأ ىلع نوركام   عم لاصصتأ ‘ بمأرت دلانود يكÒمأ’أ صسيئرلأ
.ةينانبللأ ةموك◊أ لبق نم ةيروف تاحÓصصإأ ءأرجإأ ِةرورصضو ةلءاصسŸأو
ةلماح نأأ ›راب صسنأرولف ةيصسنرفلأ صشوي÷أ ةريزو تفصشك ،اهتهج نم
تأدعاصسم مدقتصس توÒب ةينانبللأ ةمصصاعلأ ¤إأ تلصصو يتلأ تايحورŸأ
ةلماح Ïم ىلع دجوي هنأأ ¤إأ تراصشأأو .أافرŸأ راجفنأ نم نيررصضتملل
ةيرا÷أ تايلمعلأ ‘ اصضيأأ نوكراصشيصس يدنج007 نم Ìكأأ تايحورŸأ

‘ ءأÈخو نويركصسع نوصسدنهم مهنيب نم ،لمعلأ ¤إأ أافرŸأ ةداعإ’
¤إأ لوصصولأ ليهصست مهتمهم نوكتصس نوصساطغو ،ماط◊أ عم لماعتلأ
نم أءدب لمعلل نوزهاج مهو ،رحبلأ حطصس ت– ماط◊أ ةلأزإاب ءانيŸأ
Êانبللأ هللأ بز◊ ماعلأ Úمأ’أ صضفر ،لباقŸأ ‘ .اهلوق بصسح ،مويلأ

دكأأو ،توÒب أافرم راجفنأ ‘ ›ود قيق– ءأرجإأ ةركف هللأ رصصن نصسح
’ هللأ بزح نإاف راجفن’أ ءأرو ليئأرصسإأ فوقو تاقيقحتلأ تتبثأأ أذإأ هنأأ

Áر÷اب اهفصصو امع تكصسي نأأ نكÁبكلأ ةÒاصسنإ’أ ديعصصلأ ىلعو .ةÊ،
565 ةميقب تاعÈت عم÷ ايناصسنإأ ءأدن ةعم÷أ ةدحتŸأ ·أ’أ تقلطأأ

عقو يذلأ رمدŸأ راجفن’أ نم مايأأ01 دعب نانبل ةدعاصسŸ ر’ود نويلم

حيرج0056 نم Ìكأأو لقأ’أ ىلع Óيتق171 عقوأأو توÒب أافرم ‘
نوبلاطي اياحسضلا ›اهأاو هماهم ملسستي ›دعلا ققÙا و

›ود قيقحتب
›دع ققحمك هماهم نأوصص يداف Êانبللأ يصضاقلأ ةعم÷أ  ملصست
اياحصضلأ ›اهأأ بلاطي اميف ،ةيرا÷أ تاقيقحتلأ ىلع فأرصشإÓل
‘ ›دعلأ صسلÛأ ةفيظوو .ي‡أأ فأرصشإأ ت– لقتصسم ›ود قيقحتب
ددهتو ةلودلأ نمأ’ صضّرعتت يتلأ ،ىÈكلأ مئأر÷أ ‘ رظنلأ يه نانبل
توÒب ‘و .ةعجأرملل ةلباق Òغو ةمÈم هماكحأأ دعتو .يلهأ’أ ملصسلأ
ةأدغ اصسنرفو نأريإأو ةدحتŸأ تاي’ولأ نم لك ودفوم دقعي ،ةبوكنŸأ
لّكصش اŸاطل Òغصص دلب ‘ ،ÚلوؤوصسŸأ عم ةيكوكم تأءاقل ،مهلوصصو
ت’اصصتأ عقو ىلع تأرايزلأ يتأاتو .ةيلودو ةيميلقأ ىوقل ذوفن ةحاصس
امنيب ديدج ةموكح صسيئر فيلكتل ÚيلÙأ ءاقرفأ’أ Úب ةيصسايصس
ثحبلأ قرف لصصأوتو .ًاعيرصس اهفيلأاتب نانبل ›ودلأ عمتÛأ بلاطي
تÓئاع غّلبتت امنيب ،توÒب أافرم ‘ راجفن’أ عقوم ‘ اهلمع قيقحتلأو

اهمÓعإأ ّ” يتلأ يّتح ةلئاع مهنيبو ،اهئابرقأأ ءÓصشأأ ىلع روثعلأ ةديدج
Ãصشأ’ يوونلأ صضم◊أ صصوحف ةقباطÓنم لكل دوعتو اهيلع روثعلأ ” ء
ءافطإ’أ جوف نم رصصانع ةرصشع دأدع ‘ اناك نيذللأ ،يتح بي‚و لبرصش
يصضاقلأ Úيعت يطعي نأأ عقوتُيو .راجفن’أ يود لبق أافرŸأ ¤إأ أوعره
اهيرŒ يتلأ تاقيقحتلل ًاعفد ،›دعلأ صسلÛأ صسأأر ىلع نأوصص يداف
‘ ›ود قيق– ءأرجإأ يصضاŸأ عوبصسأ’أ نانبل صضفر امدعب ،تاطلصسلأ
مهنيب ةيلوأ’أ تاقيقحتلأ ‘ بناجأأ نوققfi كراصشيو .راجفن’أ

fiأ نطنصشأو تنلعأأو .نويصسنرف نوققÿبتكم نم ًاقيرف نأأ صسيم
ÚيلÙأ ÚققÙأ ¤إأ مصضنيصس (يآأ يب فأ) ›أردفلأ تاقيقحتلأ
صسيمÿأ ناصسنإ’أ قوقح لا‹ ‘ نوّي‡أأ ءأÈخ بلاطو .Úيلودلأو
ةفاقث نم مهقلق نع Úبرعم ،راجفن’أ ‘ عيرصسو ّلقتصسم قيق– ءأرجإاب
صسل‹ ،ردان ءأرجإأ ‘ أوعدو .نانبل ‘ ةدئاصسلأ ““باقعلأ نم تÓفإ’أ““

هذه ‘ رظنلل Èمتبصس/لوليأأ ‘ صصاخ عامتجأ دقع ¤إأ ناصسنإ’أ قوقح
ت’اكو  ^ .ةثراكلأ

رأرقلأ عورصشم ،ةعم÷أ نمأ’أ صسل‹ صضفر ^
ىلع ةحلصسأ’أ رظح صضرف ديدمتب يكيرمأ’أ
تأوصصأ’أ ىلع لوصص◊أ ‘ لصشف  ثيح ، نأريإأ
ايصسور تصضفرو .هريرمتل ةمزÓلأ ةعصستلأ
11 تعنتمأ اميف هتمرب رأرقلأ عورصشم Úصصلأو
ناتلود ’إأ هتقفأوم طعي ⁄و تيوصصتلأ نع ةلود
.ناكينيمودلأ ةيروهمجو ةدحتŸأ تاي’ولأ
ةحلصسأ’أ رظح ةدحتŸأ ·أ’أ ففختصس كلذبو

.لبقŸأ  ربوتكأأ ةياهن ايجيردت نأرهط ىلع
‘ ويبموب كيام يكيرمأ’أ ةيجراÿأ ريزو لاقو
ّنإأ تيوصصتلأ ةجيتن صسلÛأ نÓعإأ ليبق نايب
مصساح لكصشب فّرصصتلأ ‘ نمأ’أ صسل‹ لصشف““
نكÚ ’ Áيلودلأ نمأ’أو مÓصسلأ نع عافدلل
بمأرت دلانود صسيئرلأ باحصسنأ ذنمو .““هريÈت

8102 ماع يام ‘ نأريإأ عم يوونلأ قافت’أ نم
أذه ‘ يكيرمأ’أ فقوŸأ نع ةÒثك لود دعتبت
·أ’أ هصضرفت يذلأ رظ◊أ نكل.فلŸأ
نكÁ يتلأ ايجولونكتلأو دأوŸأ ىلع ةدحتŸأ
خيرأوصصلأ جمانرب ‘ نأريإأ اهمدختصست نأأ
ماعلأ ىتح رمتصسيصس اهب صصاÿأ ةيتصسيلابلأ

لصصأويصس هنإأ يبوروأ’أ دا–’أ لاقو .3202
لوأ’أ رظ◊أ عفر دعب نأريإأ ىلع هرظح صضرف
قافت’أ بجوÃو .ةدحتŸأ ·أ’أ هتصضرف يذلأ
لمعلأ ةطخ““ مصساب ايمصسر فورعŸأ يوونلأ
صضفخ نأريإأ تمزتلأ ،““ةكÎصشŸأ ةلماصشلأ
.تابوقعلأ فيفخت لباقم ةيوونلأ اهتاطاصشن

سضفر دعب اهراسصتنا دكؤوت نارهط

ةحلسسلا رظح ديد“ ةدحتŸا ·ألا
صضفرب تبصسلأ نأرهط تبحر ،اهتهج نم

هب تمّدقت رأرق عورصشم ›ودلأ نمأ’أ صسل‹
حÓصسلأ رظح ديدمتل ةدحتŸأ تاي’ولأ
‘ هتيحÓصص يهتنت يذلأ نأريإأ ىلع صضورفŸأ
امك ةلزع دهصشت ⁄““ نطنصشأو نأأ ةدكؤوم ،ربوتكأأ

·أ’أ خيرات نم اماع57 ذنم نآ’أ هيلع يه
نطنصشأو ““ةÁزهب““ نأرهط تبحرو.““ةدحتŸأ

نأريإأ ةيصسامولبد““ نأأ ةدكؤوم ،نمأ’أ صسل‹ ‘
قافتÓل ةينوناقلأ ةوقلأ بناج ¤إأ ،ةطصشنلأ
دح ىلع ،““تأرم ةدع اكيرمأأ تمزه ،يوونلأ

ةينأريإ’أ ةيجراÿأ ةرأزو مصساب قطانلأ لوق
.يوصسوم صسابع
اكÒمأأ““ نأأ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ يوصسوم بتكو
⁄ اهطوغصضو اهتأرواصشمو اهت’اصصتأ لك مغرو

أÒصشم ،““ةÒغصص ةلود دييأات ىلع ’إأ لصص–
لوصصحلل ويبموب اهلذب يتلأ دوه÷أ ¤إأ كلذب

.رأرقلأ عورصشŸ ءاصضعأ’أ لودلأ دييأات ىلع
ةلزع دهصشت ⁄““ ةدحتŸأ تاي’ولأ نأأ فاصضأو
·أ’أ خيرات نم اماع57 ذنم نآ’أ هيلع يه امك
ديد“ ¤إأ   يكÒمأ’أ صصنلأ وعديو.ةدحتŸأ
نأرهط تناكو.ةددÒ fiغ ةÎفل رظ◊أ
نأأو صسفنلأ نع عافدلأ قح كل“ اهنأأ تدكأأ

لاقو.قافت’أ ةياهن ينعيصس رظ◊أ ديد“
رتوصس Îنوغ ةدحتŸأ ·أ’أ ‘ ايناŸأأ Òفصس
نم ديزم ¤إأ جاتحن““ تيوصصتلأ نع عنتمأ يذلأ
ءاصضعأأ عيم÷ لوبقم لح داجيإ’ ““تأرواصشŸأ

هÒظنو يكÒمأ’أ صسيئرلأ ناكو .صسلÛأ
لاصصتأ ‘ اثحب نوركام ليوناÁإأ يصسنرفلأ

·أÓل كر– ¤إأ ةحلŸأ ةجا◊أ““ يفتاه
.““نأريإأ ىلع ةحلصسأ’أ رظح ديدمتل ةدحتŸأ
يصسورلأ صسيئرلأ اعد ةعم÷أ قباصس تقو ‘و
ايصسورو اصسنرفو Úصصلأ Úتوب ÁÒدÓف
نأريإأو ايناŸأأو ةدحتŸأ تاي’ولأو ايناطيربو
بنجتل ويديفلأ Èع ةئراط ةمق دقع ¤إأ
ءافل◊أ ككصشيو.جيلÿأ ‘ رتوتلأ دعاصصت
ةرداق نطنصشأو نوكت نأأ ةيناكمإأ ‘ نويبوروأ’أ

نأأ نم نورذحيو تابوقعلأ صضرف ةداعإأ ىلع
نع ةيعرصشلأ عزن ¤إأ يدؤوت دق ةلواÙأ

ةبئان ناغيغ نآأ تلاقو.نمأ’أ صسل‹
نإأ ةدحتŸأ ·أ’أ ‘ اصسنرفل مئأدلأ بودنŸأ
لذب ىلع تثحو تيوصصتلأ نع تعنتمأ اهدÓب

بجي““ تلاقو .قفأوت ¤إأ لصصوتلل دوهج
دويقلأ ءاهتن’ ةقباصسلأ ةÎفلأ مأدختصسأ
نصسحب ةيصسامولبدلأ تأرايÿأ لك ةصسأردل
تمدق نطنصشأو نأأ ‘ نوللÙأ هبتصشيو.““ةين

ءاصضعأأ نأأ ملعت تناك أددصشتم اعورصشم أدمع
Òبخ لاقو .هلوبق نم أونكمتي نل صسلÛأ
ةيلودلأ تامزأ’أ ةعوم‹ ‘ ةدحتŸأ ·أ’أ
‘ عيم÷أ نأأ يه ةقيق◊أ““   نأوغ دراصشتير
وه (رأرقلأ) أذه نأأ نودقتعي ةدحتŸأ ·أ’أ

ةدحتŸأ تاي’ولأ دوه÷ ةمدقم در‹
يوونلأ قافت’أ قأرغإأو ةصساكتنأ ثأدحإ’
ت’اكو ^ .““Êأريإ’أ

⁄اعلا Èع سصخسش فلا557 نم Ìكأا حاورأا دسص– انوروك
ةباسصإا نويلم12 تزواŒ تاباسصإلا

 انوروك سسوÒفل داسضم حاقل جاتنإا ءدب نلعت ايسسور
 اسسنرف نم نيدفاولا ىلع ًايحسص ًارجح سضرفت ندنل ^

فلأأ557 نم Ìكأأ  حأورأأ انوروك تدصصح ^
12 نم Ìكأأ باصصأأو ⁄اعلأ ‘ صصخصش
ةيداصصتقأ تايعأدتب ببصستو ًانويلم
ةدحتŸأ تاي’ولأ لأزت ’و. ةيكيتامأرد
اهليجصستب ءابولأ ءأرج ًأررصضت Ìكأ’أ ةلودلأ

501) ليزأÈلأ اهيلت ةافو352و افلأأ761
تايفو39255 عم كيصسكŸأو (364و ف’آأ
تلّجصسو.ةافو04084 عم دنهلأ ّمث
‘ ًاعافترأ هجأوت يتلأ ةدحتŸأ تاي’ولأ

،نأوج رخأوأأ ذنم صضرŸاب تاباصصإ’أ ددع
فلأأ Úتصس نم Ìكأأ ةعم÷أ تلجصس امنيب
،دحأو موي ‘ ةافو0821و ةديدج ةباصصإأ
.زنكبوه زنوج ةعماج هترجأأ دأدعت قفو
اموي41 ةدŸ يحصصلأ رج◊أ لخ ، ايبروأأو
نم نيدفأولأ ىلع ندنل هتصضرف يذلأ

،““داصضم ءأرجإأ““ صضرفب تدهعت يتلأ اصسنرف
داع امنيب ، تبصسلأ صسمأأ ذيفنتلأ زّيح
ًابيرقت ابوروأأ ءاحنأأ ةفاك ‘ دويقلأ قيبطت
عافترأ ةهجأوŸو. ت’افتح’أ نم ّد◊أو

ةموك◊أ تداعأأ ،تاباصصإ’أ ددع
41 ةدŸ لزع صضرف تبصسلأ ةيناطيÈلأ
اصسنرف نم Úمداقلأ نيرفاصسŸأ ىلع ًاموي
ىلع رهصش نم Ìكأأ دعب ،اطلامو أدنلوهو
ططخ ةلقرعب ببصست ام ،كلذ نم مهئافعإأ

ءاصضقل نيرفاصسŸأ نم ف’آ’أ تائم
.ةيفيصصلأ ةلطعلأ
Êاطيرب فلأأ061 وحن مامأأ نكي ⁄و
فلأأ003 وحنو ،اصسنرف ‘ ايلاح نودجأوتي
‘ ةيفيصصلأ ةلطعلأ نوصضقي يصسنرف
¤إأ ةدوعلل ةليلق تاعاصس ىوصس ايناطيرب
،ذيفنتلأ زّيح رأرقلأ لوخد لبق مهدÓب

دنع مهصسفنأأ رجح بوجو ةلئاط ت–
Ìكأ’أ ةلودلأ ايناطيرب ىصشختو.مهتدوع
‘ ّدجتصسŸأ انوروك صسوÒف ءأرج ًأررصضت
ددع عافترأ ،(ةافو فلأأ14 نم Ìكأأ) ابوروأأ
صشاعنإأ ¤إأ ىعصست تقو ‘ تاباصصإ’أ
‘ هل ليثم ’ ًأرايهنأ دهصش يذلأ ،اهداصصتقأ
.ةراقلأ

اداسضم ءارجا ذختت اسسنرف
اهفصسأأ نع اصسنرف تبرعأأ ،اهتهج نم
ذختتصس اهنأأ تنلعأأو ÊاطيÈلأ رأرقلل
لقتني ثيح صسيراب عبتتو.““ًأداصضم ءأرجإأ““
غلب ىودع لّدعم عم ةعرصسب صسوÒفلأ

،%4,2 غلبي ينطو لدعم لباقم 41,4%
تامامكلأ عصضو بجي :هصسفن هاŒ’أ
،ةديدج ءايحأأ ‘ تبصسلأ حابصص نم ًأرابتعأ
رفوللأ فحتم هيف عقي يذلأ ي◊أ اهنيب
عنمُتو .هيزيليزناصشلأ ةداج نم ءزج ‘و
ةرصشع نم Ìكأأ ّمصضت يتلأ تاعمجتلأ
دعابتلأ دعأوق مÎ– ’و صصاخصشأأ
.يدصس÷أ
تامامكلأ عصضو تاب ،ةعم÷أ نم ًأرابتعأو

عرأوصشلأ ‘و ةينيدلأ تأرأزŸأ ‘ ًايمأزلإأ
Òبدتلأ أذه مأÎحأ ّمتيو .اهب ةطيÙأ
عيم÷أ عصضي ،اينابصسإأ ‘.Òبك لكصشب
نم لّجصست اهنإأ ذإأ .جراÿأ ‘ تامامكلأ

ةباصصإأ ف’آأ ةثÓث :ةعراصستم ىودع ديدج
رؤوبلأ تائمو ›أوتلأ ىلع Úمويل ةديدج

...ةديد÷أ
وه ““Óًيل جورÿأ““ نأأ ةموك◊أ Èتعتو

¤إأ اهعفد ام كلذب ببصست يذلأ رمأ’أ
ّد◊أو ةيليللأ يهŸÓأو تانا◊أ قÓغإأ

Úخدتلأ عنمو ةزجعلأ رود ¤إأ تأرايزلأ نم
نم ةبقأرŸأ تأءأرجأ ديدصشتو عراصشلأ ‘
.ةطرصشلأ بناج

رزج ءانثتصساب اينابصسإأ ايناŸأأ تفّنصصو
ناŸأ’أ حايصسلأ اهيلإأ ددÎي يتلأ يرانكلأ
رطاıأ تأذ لودلأ ةمئاق نمصض ،ًأÒثك
ءأرجأ اهنم نيدفأولأ ىلع كلذب تصضرفو
عوصضÿأو91-ديفوك نع فصشكلأ صصحف

.يمأزلإأ يحصص رج◊
تبصسلأ ةيبون÷أ ايروك تدّدصش ،اهتهج نم
نم ءابولأ صشفت نم ةيصشÿأ لباقم دويقلأ

ليجصست دعب ،اهطيfiو لويصس ‘ ديدج
ةصسمخ لÓخ يموي تاباصصإأ ددع ىلعأأ
عفري ام ةديدج ةباصصإأ661) رهصشأأ
503و ةباصصإأ93051 ¤إأ ةيلامجإ’أ ةليصص◊أ
.(تايفو

يكÒمأأ ›أردف ثوحب دهعم نلعأأو
انوروك صسوÒف نم ةلÓصس ريوطت ةعم÷أ
¤إأ ،ام ًاموي اÃر اهنقح ّمتي يك ّدجتصسŸأ

ةيلاعف نم ققحتلأ فدهب Úعوطتم
.ةيبيرŒ تاحاقل

داسضم حاقل جاتنإا ءدب نلعت ايسسور
 انوروك سسوÒفل

ىلع ةلود لوأأ اهنأأ تبصسلأ   ايصسور تنلعأأ
داصضم حاقل جاتنإأ ‘ عرصشت ⁄اعلأ ىوتصسم
.دجتصسŸأ انوروك صسوÒفل
ءدب نع ةيصسورلأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأو
كينتوبصس““ مصسأ لمحي يذلأ حاقللأ جاتنإأ
»Vايلاماغ“ زكرم لبق نم هريوطت ”و““
ايجولويبلأو ةئبوأ’أ ملعل ينطولأ
ةلمح ذفنت نأأ ططıأ نمو.ةيرهÛأ
صسوÒفلأ دصض ديد÷أ حاقللاب ميعطتلأ
ةÎف امهنيب لصصفت Úتلحرم ىلع يجاتلأ
.عيباصسأأ ةثÓثل ةينمز
حاقللأ حيتي ،ةرأزولأ تانايب بصسحو
يذلأ صسوÒفلأ دصض ةعانم ءاصشنإأ يصسورلأ
¤إأ لصصت ةدŸ ““91-ديفوك““ صضرم ببصسي

يرجي يذلأ حاقللأ زاتجأو.Úماع
تأرابتخ’أ حاجنب انقح هب ميعطتلأ
ةيليوجو نأوج يرهصش ‘ ةيريرصسلأ
رصشنب ةحصصلأ ةرأزو تدهعتو ،ÚيصضاŸأ
سسات + يتسسوفون ا ^.هتأرابتخأ جئاتن



ةحلشصŸا صسيئر حشضوأا ،قايشسلا اذه ‘ ^
ديمع ةباينلاب يمومعلا ن-مأÓ-ل ة-ي-ئلو-لا
‘ ن-يد-لا رو-ن بار-ع ن-ب ة-طر-ششل--ل لوأا
هزتنم ىوتشسم ىل-ع ة-فا-ح-شصل-ل ح-ير-شصت
Òبكلا دفاوتلل رظنلا-ب““ ه-نأا  ،تÓ-با-شصلا
ترخشس ةمشصاعلا ئطاو-شش ه-فر-ع-ت يذ-لا
يطرشش89 ر-ئاز÷ا ة-يلو ن-مأا ح-لا-شصم
،ةينقتلاو ةيداŸا لئاشسولا ةفاكب Úمعدم
اذكو ةيئاوهلا تاجاردلا قرف ¤إا ةفاشضا
تÓج-ع-لا ة-ي-عا-بر ة-يرا-ن-لا تا-جارد-لا
5) صصخر-م ئ-طا--ششÈ 43ع Úعزو----م
مي-ل-قإا ن-م-شض ع-ق-ت (ة-يرادإا تا-ع-طا-ق-م
كلذو ر-ئاز÷ا ة--يلو ن--مأا صصا--شصت--خا
ةحار و ةنينأامطو نمأا نامشض ىلع رهشسلل
.““ مهل ةمدخو ÚنطاوŸا
ةشسارح تÓيكششت““ نأا ¤إا بارع نب راششأاو
اذه اشضيأا تمعدت دق ئطاوششلا Úمأاتو
طاششن ةيبيرŒ ةلحرم ‘ قÓطإاب فيشصلا
ينطولا نمأÓ-ل ة-ع-با-ت-لا ة-لا-يÿا ة-قر-ف
ÚنطاوŸا Úمأات ز-يز-ع-ت-ل ة-ثد-ح-ت-شسŸا
ح-ت-ف-لا را-طإا ‘ م-ه-تا-ك-ل-ت‡ ة-يا-م-حو
ةيلشستلا تاءاشضفو ئطاوششلل ي-ج-يرد-ت-لا
.““دجاشسŸاو هيفÎلاو مامجتشسلا نكامأاو
ةيلو نمأا ح-لا-شصم نأا ثد-ح-تŸا ف-ششكو
ايئاقو اي-ن-مأا ا-ط-طfl تع-شضو ر-ئاز÷ا
يجيردتلا حتفلا عم نمازتلاب ايئا-ن-ث-ت-شسا
تاطلشسلا هترقأا يذ-لا تاءا-شضف-لا هذ-ه-ل
را-طإا ‘ ذ-خ-تأا ءار-جإا و-ه ة-ي-مو-م--ع--لا

ةمزألا Òيشستل نرŸاو يجيردتلا ىعشسŸا
اظافح انوروك ءابو نع ةمجانلا ةيحشصلا
ÚنطاوŸا ةيامحو ةماعلا ة-ح-شصلا ى-ل-ع
مهتلطع نم ةدافتشسلا ن-م م-ه-ن-ي-ك-م-ت-ل
.ةنشسح فورظ ‘ ةيفيشصلا
حلاشصم نأا ينمألا لوؤوشسŸا تاذ فاشضأاو
قيبطتلا ىدم ىلع رهشست-شس ة-يلو-لا ن-مأا
يرا-ب--جلإا ءاد--ترلا--ب صصاÿا مرا--شصلا
دعابتلا ميظنتو ماÎحاو يقاو-لا عا-ن-ق-ل-ل
تارايشسلا نكر نكامأا مي-ظ-ن-تو يد-شس÷ا
لوانتم ‘ Òهطتلا داومو لئاشسو عشضوو
ة-ي-با-ي-شسنلا نا--م--شض اذ--كو Úن--طاوŸا
ةداوه نودب ةÁر÷ا ةبراfi عم ةيرورŸا
.يشسيشسحتلا يوعوتلا بنا÷ا لافغإا نود
هنأا لوؤو-شسŸا تاذ ر-كذ  ،ر-خآا بنا-ج ن-م
ىلع ءاكرششلا فلتfl عم قيشسنتلا متيشس
نكامألا ‘ تاطاششن-لا ة-ب-قار-م د-يد-ششت

ظفح طور-شش ى-ل-ع عÓ-طإلا-ب ة-ي-ن-عŸا
عنمو ف-ل-ت-لا ة-ع-ير-شس ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا
قيرطلا ىلع ة-شصخرŸا Òغ تا-طا-ششن-لا
ةكرح ةلقرع ه-ن-ع ر-ج-ن-ي د-ق ا‡ ما-ع-لا
.رورŸا
ديزم ¤إا ÚنطاوŸا اعد ،ددشصلا اذه ‘و
نم دحلل ةيحشصلا Òبادتلاب مازتللا نم
ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ا-نورو-ك صسوÒف را-ششت--نا
اذه زواج-ت-ل م-ه-يوذ ة-ح-شصو م-ه-ت-ح-شص
نأا ازÈم ،يئانثت-شسلا ي-ح-شصلا فر-ظ-لا
و8451 ينطولا نمأÓل ءارشضÿا طوطÿا
ةحفشصو ،401 مقرلا اذكو71 ةدجنلا طخ
ةفاشضإا ،رئاز÷ا ةيلو نمأل كوب-شسيا-ف-لا
مهتمدخ ‘ ىقبت ““ةطرشش ولأا““ قيبطت ¤إا
صساشسŸا هنأاشش نم ا-م ل-ك ن-ع غ-ي-ل-ب-ت-ل-ل
. مهتاكلت‡ ةمÓشسو مهنمأاب

11 عقأولأ نم

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊أ وذ62ـل قفوŸأ م0202توأأ61  دحأ’أ

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟انوروك ضضأرعأأ روهظ بيترت وه ام
هب رهظت يذلا لمتÙا بيتÎلا ،ةيكيرمألا اينروفيلاك بونج ةعماج وثحاب ددح ^
وأا  ،نايثغلا مث تÓشضعلا ملآاو لاعشسلاو ىم◊ا ‘ تلث“ ،ةرم لوأل انوروك  صضارعأا
دعاشست دق انوروك  صضارعأا بيترت ةفرعم نإاف ،ءامل-ع-ل-ل ا-ق-فوو .لا-ه-شسإلاو ءي-ق-لا
.مهشسفنأا لزع وأا روفلا ىلع ةياعرلا بلط ‘ ىشضرŸا
صضارمألا داعبتشسا ‘ اًشضيأا ءابطألا دعاشسي دق بيتÎلا اذه نإاف  ةشساردلل اًقفو
شضيأا ءابطألا صضارعألا بيترت ى-ل-ع فر-ع-ت-لا د-عا-شسي نأا ن-كÁ ا-م-ك ،ىر-خألا ‘ اً
تركذ امبشسح .صضرŸا ‘ اًركبم لخدتلا اÃرو ،ىشضرŸا جÓع ةيفيكل طيطختلا
htlaeH cilbuP ni sreitnorF. ةل‹ ترششن يتلا جئاتنلا
تارود انيدل نوكي ىتم ةفرعŸ صصاخ لكششب مهم بيتÎلا اذه نأا ¤إا نوثحابلا راششأاو
ءابطأÓل نكÁو ،انوروك  ىودع عم نمازتت يتلا ازنولفنألا لثم صضارمألا نم ةلخادتم
ةلاح روهدت نوعنÁ دقو ، صضيرŸا ةياعرل اهذاختا بجي يتلا تاوطÿا ديد–
لشضفأا بيلاشسأا نآلا كانه نأا ¤إا رظنلاب““ :ةشساردلل يشسيئرلا فلؤوŸا لاق .ىشضرŸا
تقو نم للقي نأا ن-كÁ ر-ك-ب-م تقو ‘ ى-شضرŸا د-يد– نإا-ف ،ا-نورو-ك  تا-جÓ-ع-ل
زاه÷ا صضارمأا نم ةعونتم ةعومجÃ لاعشسلاو ىم◊ا طبترت ام اÒثكو .““ءافششتشسلا
زاه÷ا ةمزÓتمو (صسÒم) ةيشسفنتلا طشسوألا قرششلا ةمزÓتم كلذ ‘ اÃ ، يشسفنتلا
يمشضهلا زاه÷ا ‘ صضارعألاو تيقوتلا نكلو ،(صسرا-شس) م-ي-خو-لا دا◊ا ي-شسف-ن-ت-لا
يولعلا يمشضهلا زاه÷ا نأا ودبي““ ءاملعلا لاقو .انورو-ك ناز-يÁ ي-ل-ف-شسلاو يو-ل-ع-لا
وهو ،انوروك  ‘ (لاهشسإلا يأا) يلفشسلا يمشضهلا زاه÷ا لبق رثأات دق (ءيقلا / نايثغلا)
 .ىرخألا ةيجاتلا تاشسوÒفلا صضارمأا عم ثدحي ام صسكع

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوشس

يرأدملأ بطلأو ةحصصلل ةيكيرمأ’أ ةيرودلأ يف ترصشن ةصسأرد يف

انوروك نع ةللشضم تامولعم راششتنأ
تائملأ لتقت تنرتنأ’أ ربع

مهتمÓصس نامصضو نيفاطصصملل ريبكلأ دفأوتلأ ريطأات

 ةلايخ قرفو ةيعابر تاجأرد
ةشصخرملأ ئطأوششلأ نيمأاتل تايحورمو

مامجتصس’أ نكامأأو ةيلصستلأ تأءاصضفو ئطأوصشلل يج-يرد-ت-لأ ح-ت-ف-لأ ءد-ب ن-ع سسمأأ تا-ط-ل-صسلأ تن-ل-عأأ
Úمعدم يطرصش ةئاŸأ ةبأرق رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصم ترخصس كلذ عم انمأزتو ،دجاصسŸأو هيفÎلأو
ةلايÿأ قرف ¤أ ةفاصضإ’اب ،ةيرانلأو ةيئأوهلأ تاجأردلأ قر-ف أذ-كو ة-ي-ن-ق-ت-لأو ة-يداŸأ ل-ئا-صسو-لأ ل-ك-ب
.Úفاطصصملل تبصسلأ سسمأأ اهحتف ” سصخرم ئطاصشÈ 43ع ةعزوم

لقألا ىلع صصخشش008 نأا نوثحاب فششك ^
ترششن ةبذاك تامولعم رثإا ⁄اعلا ‘ اوفوت دق
رهششألا لÓخ  يعامتجلا لشصاوتلا لئاشسو ‘
.ماعلا اذه نم ¤وألا ةثÓثلا
ةيكيرمألا ة-يرود-لا ‘ تر-ششن ة-شسارد لو-ق-تو
صصخشش0085 وحن نإا يرادŸا بطلاو ةحشصلل
تامولعم رثإا تا-ي-ف-ششت-شسŸا ¤إا او-ل-خدأا د-ق
لشصاوتلا لئاشسو ‘ فلتÈ flع ترششن ةللشضم
يعامتجلا
داوم تاجتنم برشش ءار-ج نوÒث-ك ‘و-ت د-قو
ةدام لوحكلا وأا لوثنŸا لكششي يتلا فيظنتلا
ئطاخ داقتعا راششتنا رثإا ،اهبيكرت ‘ ةيشساشسأا
صسوÒفلا دشض اجÓع مدقت تاجتنŸا هذه نأا
ا‡ ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ترذح نأا قبشسو
ي-ئا-بو-لا را-ششت-نلا يأا  كÁد و-ف-نا ه-ت--م--شس
صضرÃ قلعتت يت-لا ،ة-ل-ل-شضŸا تا-مو-ل-ع-م-ل-ل
ةعرشس براق-ت ة-عر-شسب ر-ششت-ن-تو91-ديفوك
ةرماؤوŸا تايرظنك ،ه-شسف-ن صسوÒف-لا ي-ششف-ت

‘اقثلا مشصولاو لز-ع-لا تلا-حو تا-عا-ششإلاو
تايفو عوقو ‘ تمهشسا ي-ت-لا ي-عا-م-ت-جلاو
.حورجو رارشضأاب ببشستلاو
ودبت حئاشصن اياحشضلا نم ديدعلا عبتا ثيح
لوانت :لاثمأا نم ةقثوم ةيبط تامولعم اهنأاكو
نم ةÒبك تايمك وأا مو-ث-لا ن-م ةÒب-ك تا-ي-م-ك
نم ةياقولل Óيبشس اهف-شصو-ب ،تا-ن-ي-ما-ت-ي-ف-لا
.ةيملعلا ةشساردلا وفلؤوم لوقي ا-م-ك ،ة-با-شصإلا
.راقبألا لوب لثم ىرخأا داوم نورخآا برشش دقو
ىلع عقت ةيلوؤوشسŸا نأا ¤إا ةشساردلا تشصلخو
تاشصنمو تاموك◊او ةيلودلا تلاكولا قتاع
ي-ششف-ت ة-ح-فا-كŸ ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت--لا
.ةللشضŸا تامولعŸا
،انوروك صسوÒف دشض حاقل جاتنإا رداوب ءدب عمو
Úطششانلا تÓم-ح ماد-خ-ت-شسا ر-ط-خ د-ياز-ت
ل-شصاو-ت--لا تا--شصن--م حا--ق--ل--ل Úشضرا--عŸا
ذ-خأا بن-ج-ت-ب صسا-ن-لا عا-ن-قإل ي-عا-م-ت--جلا
.صسوÒفلا نم مهشسفنأا ةياقول تاحاقللا

دجتصسملأ انوروك سسوريف دصض حاقللأ جاتنأ ءدب نع تنلعأأ

ةعرج رايلم ءأرششل تابلط تقلت ايشسور
 ةلود02 نم حاقللأ نم

، تبشسلا صسما ،ةيشسورلا ةحشصلا ةرازو تنلعأا̂ 
““انوروك““ صسوÒف دشض حاقللا جاتنإا تايلمع ءدب نع
ينطولا ةيجولويبلا ثوحبلا زكرم لبق نم روطŸا
.““›اماغ““
حاقل جاتنإا أادب هنأا ، يمشسر نايب ‘ ،زكرŸا حشضوأاو
هروط يذلا دجتشسŸا انوروك صسوÒف ىودع دشض
لمحي يذلاو ةيئابرهكلا ءايميك-لا ثا-ح-بأا ز-كر-م
زكرم لبق نم هريوطت ”و، ““ ‘ كينتوبشس““ مشسا
ايجولويبلاو ةئ-بوألا م-ل-ع-ل ي-ن-طو-لا ““ا-ي-لا-ما-غ““
.ةيرهÛا
حاقللاب ميعطتلا ةلم-ح ذ-ف-ن-ت نأا ط-طıا ن-مو
Úتلحرم ىل-ع ي-جا-ت-لا صسوÒف-لا د-شض د-يد÷ا
.عيباشسأا ةثÓثل ةينمز ةÎف امهنيب لشصفت
ليئاخيم ،يشسور-لا ة-ح-شصلا ر-يزو د-كأا نأا ق-ب-شسو
‘ انوروك دشض ميعط-ت-لا نأا ،ار-خؤو-م ،و-ك-ششارو-م
تانايب بشسحو .ارشصح اي-عو-ط نو-ك-ي-شس ا-ي-شسور
دشض ةعانم ءاششنإا يشسورلا حاقل-لا ح-ي-ت-ي ، ةرازو-لا
ةدŸ ““91-ديفوك““ صضرم بب-شسي يذ-لا صسوÒف-لا
ريدم غروبشستنيغ ردنشسكلأا ناك و .Úماع ¤إا لشصت
ايجولويبلاو ةئبوألا ملعل ينطولا ثو-ح-ب-لا ز-كر-م
ة-ح-شصلا ةرازو-ل ع-با-ت-لا- ““›ا-ما-غ““ ة-ير-هÛا
صسورلل يعام÷ا حيقلتلا نإا دكأا دق - ةيشسورلا
ر-ه-شش ‘ أاد-ب-ي نأا ن-كÁ““ ، ا-نورو-ك صسوÒف د-شض
ىشصقأا ى-ل-ع Úمدا-ق-لا ر-يا-ن-ي ر-ه-شش وأا Èم-شسيد
،يشسورلا صسي-ئر-لا ن-ل-عأا ،ه-ت-ه-ج ن-م .““ر-يد-ق-ت
لوأل ايشسور ليجشست ، ما-يأا ل-ب-ق ،Úتو-ب ÁÒدÓ-ف
““91-ديفوك““ دجتشسŸا انوروك صسوÒف دشض حاقل
جاتنإلا قÓطإا ‘ هعلط-ت ن-ع ا-بر-ع-م ، ⁄ا-ع-لا ‘
لبقتشسŸا ‘ صسوÒفلا دشض يشسورلا حاقلل يمكلا
رامثتشسلا قودن-شص صسي-ئر ن-ل-عأا ا-م-ك .بير-ق-لا
ر“ؤوم لÓخ ،فييÎيÁد ليÒك ،يشسورلا رششابŸا
عباتلا ›ودلا ‘احشصلا زكرŸا ‘ تنÎنإلا Èع

ىقلت هنأا ،““ايندوغيشس ايشسور““ ءابنأÓل ةيلودلا ةلاكولل
صسوÒف حاقل نم ة-عر-ج را-ي-ل-م ءار-ششل تا-ب-ل-ط
.⁄اعلا ‘ ةلود02 نم Ìكأا نم دجتشسŸا ““انوروك““
ةدايزلا تغ-ل-ب ،ة-ي-شسور-لا ة-ح-شصلا ةرازو بشسح و
‘ انوروك صسوÒفب ةديد÷ا تاباشصإلا ‘ ةيمويلا
ام ليجشست ” و،،ةلاح1605 تبشسلا مويلا ايشسور

‘ انوروك صسوÒفب ةباشصإا ةلاح488719 هعوم‹
.دÓبلا

لبق تأرابتخ’أ تانايب رصشن متيصس
ابيرق حاقلل ةيريرصسلأو ةيريرصسلأ
،يشسورلا ةحشصلا ريزو نلعأا ،لشصتم قايشس ‘و
تانايب نأا ،ةعم÷ا ،صسمأا لوأا ،وكششاروم ليئاخيم
حاقلل ةيرير-شسلاو ة-ير-ير-شسلا ل-ب-ق تارا-ب-ت-خلا
ا-نورو-ك صسوÒف د--شض (5ـ ـ كين-تو-ب-شس) د-يد÷ا
.بيرقلا لبقتشسŸا ‘ اهرششن مت-ي-شس ،د-ج-ت-شسŸا
،وكششاروم نع““كي-ن-تو-ب-شس““ءا-ب-نأا ة-لا-كو تل-ق-نو
Úنثلا موي اÃر ،تاشساردلا رششن متيشس ابيرق““هلوق
حاق-ل-ل ة-ه-جوŸا تادا-ق-ت-نلا لو-حو .““ل-ب-قŸا
هذه ةقيقح ط-ب-تر-ت““ :و-ك-ششارو-م لا-ق ،د-يد÷ا
نع ةيفاشضإا تامولعم رششنل ة-جا◊ا-ب تا-عا-ششإلا
.““هيلع لوشصحلل تيرجأا يت-لا ثا-ح-بألاو حا-ق-ل-لا
حاقللا قÓطإا ” هنأاب نوملعي ل عيم÷ا““ نأا فاشضأاو
ىرخأا تاجتن-م6 عينشصتب ماقو ق-ب-شس ز-كر-م ن-م
هتاذ تقولا ‘ اد-كؤو-م ،““ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا صسف-ن-ب
.حاقللا ىلع ةيريرشسلا براجتلا رارمتشسا
نلعأا دق ،Úتوب ÁÒدÓف يشسورلا صسيئرلا ناكو
صسوÒف دشض يشسور حاقل لوأا ليجشست نع مايأا لبق
هعلطت نع ابرعم ،⁄ا-ع-لا ‘ د-ج-ت-شسŸا ا-نورو-ك
‘ صسوÒفلا دشض حاقلل ي-م-ك-لا جا-ت-نإلا قÓ-طإل
.بيرقلا لبقتشسŸا

ت’اكو ^

:ينطولأ كردلأ حلاصصم ،رحبلأ ربع ةقرحلأ ت’واحمل داصصرملاب اهنأأ تدكأأ
 ةدلأرزب ةعاشس42 نم لقأأ ‘ ةيناث ةكبشش طابحأأ

كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا تادحو تنك“ ^
را-طإا ‘ ،(ر-ئاز÷ا) ةد-لارز-ب ي--ن--طو--لا
ةعم÷ا موي ،ةيعرششلا Òغ ةرجهلا ةحفاكم
03:00 ة-عا-شسلا دود-ح ‘ ،0202 توأا41
ةيعرشش Òغ ةرجه ةيلمع طابحإا نم ،Óًيل
ةرششع ةعبشس فيقوتو ،ر-ح-ب-لا ق-ير-ط ن-ع
Ú 91ب ام مهرامعأا حواÎت ،اشصخشش (71)
ةرداغم ة-لواfi دد-شصب او-نا-ك ،ة-ن-شس93و
ثيح ،ةيعرشش Òغ ةقيرطب ينطولا باÎلا
Úمظنم صصاخششأا (70) ةعبشس مهدوقي ناك
Ïم ىلع ةيعر-ششلا Òغ ةر-ج-ه-لا ة-ل-حر-ل
 .ةيلاع عفد ةوق وذ ديشص براق
ةيادب نأاب ،كرد-لا ح-لا-شصŸ نا-ي-ب دا-فأاو
ةبيتكلا يقلت رثإا ىلع تءاج ةيشضقلا عئاقو
ةد-لارز-ب ي-ن-طو-لا كرد-ل-ل ة-ي-م-ي--ل--قإلا
Ÿنم ةعو-م‹ دو-جو-ب د-ي-ف-ت ،تا-مو-ل-ع
Òغ ةرجه ةلحر ميظنت نووني صصاخششألا
نم ًاقÓطنإا ،يرح-ب ذ-ف-ن-م Èع ة-ي-عر-شش
ةدلارز ةيدل-ب ة-ي-ب-هذ-لا لا-مر-لا ئ-طا-شش
.(رئاز÷ا)
ةمكfi ةطخ عشضو ” ،ةمولعŸا يقلت روف
،ةكبششلا هذه رشصانع تاكر– عبتتو دشصرل

ةعبات-لا تاد-حو-لا م-شضت ة-يرود ل-ي-ك-ششتو
،ةدلارزب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلل
ةطاحإا ت“ ن-يأا ،نا-كŸا Úع ¤إا تل-ق-ن-ت
اهذخ-ت-ي نا-ك ي-ت-لا صشار-حألا ق-يو-ط-تو
ءاقلإا ” ثيح ،ءابتخإÓل ةكب-ششلا ر-شصا-ن-ع
مهددعو اهرشصانع عي-م-ج ى-ل-ع صضب-ق-لا
طابحإا ةمث نمو اشصخشش (71) رششع ةعبشس
.ةيلمعلا
ةيذاfi ةعرزŸ قيقدلا صشيتفتلا رفشسأا امك
ةتشس لوطب ديشص براق زجح ىلع ئطاششلل
51 ¤إا ةفاشضإا ،كرحÃ زّه‹ ،راتمأا (60)
ن-م Îل054 ـب ةأا-ب-ع-م Îل03 ةع-شسب ًاو-لد
ةجارد ،تاكرÙا تيز نم Îل40 ،نيزنبلا
Ú (20)تل-ج-ع ،ةد‚ ة-يرد-شص31 ،ةيرا-ن
،صسط-غ ة-شسب--لأا (30) ثÓث ،Úت-ي-طا-ط-م
01 ‘ ةلثمتم ،ةدجنلل مدختشست ةيران باعلأا
،(senègimuf) ةيراششإا ةيناخد خيرامشش
ةلشصو-بو (SPG) ع-قاوŸا د-يد– زا-ه-ج
ةفاشضإا ،ةفلتfl صسبÓم ،ةيرحبلا ةحÓملل
ةلمعلاو ةينطولا ةلم-ع-لا-ب ›ا-م غ-ل-ب-م ¤إا
 .وروأا050.1و جد001.59 ـب ردقي ،ةيبنجألا
هذه رشصا-ن-ع ع-م ق-ي-ق-ح-ت-لا ف-ششك د-قو

ةرداغم ددشصب اوناك مهنأا ةقيقح نع ةكبششلا
Èع ةيعرشش Òغ ةقيرطب ينطولا باÎلا
ةيÒشضحتلا تاءار-جإلا ل-ك ن-عو ،ر-ح-ب-لا
 .مايأا ذنم ةيلمعلا اورّبدم اهرششاب يتلا
عيمج ءافيتشسإاو قيقحتلا لا-م-ك-ت-شسإا د-ع-ب
رشصانع Ëدقت متيشس ،ةينوناقلا تاءارجإلا
ةرجهلا ةلحر ورّبدم مهشسأار ىلعو ةكبششلا
ةيئا-شضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا ،ة-ي-عر-ششلا Òغ
.ةشصتıا
نأل ÚنطاوŸا ةفاك كردلا حلاشصم تعدو
عاونأا فلتfl ةحفاكم ‘ ةيلاّعفب اوكراششي
شضف-ت-لا لÓ-خ ن--م ،مار--جإلا غÓ-بإلا-ب ل-ّ
لاشصتإلا وأا مئار÷ا هذه لثم نع يروفلا
صسفنل ينطولا كرد-ل-ل بر-قألا ةد-حو-لا-ب
كرد-لا ة-شسشسؤو-م تع-شضو ثي-ح ،صضر-غ-لا
‘ ةلّثمتŸا ،ةيجولونكتلا طئاشسولا ينطولا
(55.01) ين-طو-لا كرد-ل-ل ر-شضخألا طÿا
ةقبشسŸا ىواكششلاو تامÓعت-شسإلا ع-قو-مو
(ZD.NDM.NGPP)، ع--قو--م اذ---كو
ة-ح-ف-شصو (ZD.IKIRAT) ““ي-ق-ير-ط““
ت---– ،(NG.IKIRAT) كوب-شسيا-ف-لا
م.ق  .هتمدخ ‘و نطاوŸا فّرشصت
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دوجولاب افاÎعا لثÁ ه-نو-ك ن-ع كي-ها-ن
ة-نا-ه-ت-صساو Úط-صسل--ف سضرأ’ بصصا--غ--لا
يريدقت ‘و .ةيبرعلا ةيبعصشلا رعاصشŸاب
اهنع جتن يتلاو ،توÒب ةثراك نا عصضاوتŸا
سسارب ةبلاطŸا زاصشنلا تاو-صص’ا عا-ف-ترا
نع ةلوؤوصسŸا اهناب ا-ه-ما-ه-تاو ة-موا-قŸا
تارام’ا عجصش ام يه تناك ،أافرŸا ةثراك
،ةوطÿا هذه ىلع مادق’ا ىلع ة-ي-بر-ع-لا
وهو .ةدحتŸا تا-ي’و-لا ن-م ع-ي-ج-صشت-بو
نا لوقت يتلا ةيرظنلا د-كو-ي يذ-لا ر-م’ا
‘ ثدح ام ءارو فقي نم يه ليئارصسا
ع-صضت نا هءارو ن--م تدارا ا--ه--ناو ،توÒب
يارلا Òثت ناو ،مهتŸا عصضوم ‘ ةمواقŸا
عجصشت ناو  ،اهدصض Êانبللاو يبرعلا ماعلا
ةرهاÛا ى-ل-ع ع-ي-ب-ط-ت-لا ‘ Úب-غار-لا

Ãنم ةيصشخ ة-ير-صس تل-ظ ي-ت-لا م-ه-ف-قاو
جاتحي مهم عوصضوم اذهو .يبعصشلا بصضغلا
رفصستصس ام راظ-ت-نا ¤او ،Èكا سشا-ق-ن ¤ا

تصسيلو ،ةينطولا ةينانبللا تاقيقحتلا هنع
نا ودبيو .ةصضرغŸا ةيجراÿا تاقيقحتلا
كلذ ‘ ن’ا د◊ تح‚ د-ق ل--ي--ئار--صسا
¤او Òخ’ا يتارام’ا نÓع’ا ¤ا ادانتصسا

باتكلا نم Òثكلا ه-ب حر-صصيو ه-ب-ت-ك-ي ا-م
مهروعصشب اقبا-صس او-فر-ع ن-يذ-لا بر-ع-لا
.مهفقاوم ‘ نزاوتلاو ينطولا

دقلف ،ةئجافم ةيتارام’ا ةوطÿا نكت ⁄
اهعوقو بقرت نعو اهنع Òثكلا ليقو بتك
ةرهاÛاو حيرصصتلاو نÓع’ا برق نعو
لك مغرو ،احوصضفم ارصس تناك نا دعب اهب
يتلا ةيتارام’ا ةي-م-صسر-لا تا-ح-ير-صصت-لا
ةوطÿا هذه نا ملعي لكلاف .كلذ تركنا

عيبطتلل ةيديه“ ةÒثك تاوطخ اه-ت-ق-ب-صس
‘ تاذلابو ،ةيبر-ع ’ود ا-ه-ي-ل-ع تمد-قا
ام نÓعاو تيبثت برق دكوت يبرعلا جيلÿا
ةيبرع افارطا مِدقُت اÃرو .ارصس Èتعي ناك

ةهباصشم ةوطخ ذاختا ىلع ىرخا ةيجيلخ
.ةمداقلا ةلي-ل-ق-لا ع-ي-با-صس’ا وا ما-ي’ا ‘

اذه حتف نم ناب Òكذتلا نم دب’ كانهو
ماظنلا وه ملظŸا قفنلا ¤ا يدوŸا بابلا
ر-صصم ناو ،تادا-صسلا رو-نا ما-يا ير-صصŸا
نم ررحتلا وحن برعلا دو-ق-ت تنا-ك ي-ت-لا
¤ا فصس’ا عم هتداق رامعتصسÓل ةي-ع-ب-ت-لا

ىوصس هنع جت-ن-ي ⁄ يذ-لا ل-صسل-صسŸا اذ-ه
Úينيطصسلفلل يليئارصس’ا لتقلا نم ديزŸا
ىلع Êويهصصلا عصسوتلا نم Òثكلاو برعللو

.ةيبرعلا سضر’ا باصسح
نم نا ل-ه و-ه ا-ن-ه را-ث-ي يذ-لا لاؤو-صسلاو
هناب اقح عنتقم قا-ف-ت’ا اذ-ه ¤ا ل-صصو-ت

Êويهصصلا عصسوتلا ةيلمع فاقيا نم نك“
يصضارا مصض رارق فقوي نا ‘ ح‚ هناو
ثدح امك ،بصصاغلا نايكلل ةيبرغلا ةفصضلا

ةينيطصسلفلا ريرحتلا ةمظنم تعقو امدنع
ةلودلاب تفÎعاو ديردمو ولصسوا تاقافتا
دهمي-صس كلذ نا سسا-صسا ى-ل-ع ة-يدو-ه-ي-لا
رم’ا ،ةينيطصسلفلا ةلودلا نÓعإ’ قيرطلا
يذلا تقولا ‘و .اع-ب-ط ثد-ح-ي ⁄ يذ-لا
ةليوط ةÎف ترظتنا د-ق ل-ي-ئار-صسا تنا-ك
دعبو ،ولصسوا قافتا نع اهلصصنت نلعت يكل
ناف  ،ديرت يتلا فاÎع’ا ىلع تلصصح نا
كÎي ⁄ ةرŸا هذه ليئارصسا ءارزو سسيئر
كÎي يكل تكصسي ⁄و ،ليوأات يا ¤ا رم’ا
حجبتلل تقولا سضعب ي-تارا-م’ا فر-ط-ل-ل

ظ-ف-ح-ي ه-نا سسا-صسا ى-ل-ع زا‚’ا اذ-ه-ب
ةرصشابم نلعا ثيح ،ةينيطصسلفلا قوق◊ا
لوعفŸا ةيراصس لازت ام مصضلا ططخ نا
ة-ق-فاوŸاو بصسا-نŸا تقو-لا ر-ظ-ت--ن--تو
.اهقيبطتل ةيكيرم’ا
ام ’وا : يهف راثت يتلا ىرخ’ا ةلئصس’ا اما
ةوطÿا هذه نم تارام’ا هينجتصس يذلا
ةيصسايصس وا ةيدام دئاوف ةيأاب يتأات نل يتلا
ن’ا ثيد◊ا ناف سسك-ع-لا ى-ل-ع ل-ب ،ا-ه-ل
‘ ة-ي-تارا-ما تارا-م-ث-ت-صسا ن-ع ير--ج--ي
ةفصضلا ‘ سسيل اعبط) ،ةلتÙا Úطصسلف
تارامثتصسا ديكأاتلاب يهو ،(ةزغو ةيبرغلا
Êاعي يذلا يليئارصس’ا دا-صصت-ق’ا م-عد-ت

وه Êاثلا لاؤوصسلاو .ة-م-ج تا-بو-ع-صص ن-م
Ÿيبرعلا نطولا قيز“ ىلع رارصص’ا اذا

،هيف ةي-ل-خاد-لا Ïف-لاو بور◊ا لا-ع-صشاو
رارمتصس’ا ىلع برعلا سضعب رصصي اذاŸو

-ةيك-ير-م’ا تا-ط-طıا ق-فو Òصسلا ‘
نم ةلحرم ةيأاب تبثت ⁄ يتلا ةينويهصصلا
را-ب-ت-ع’ا Úع-ب ع-صضت ا--ه--نا--ب ل--حارŸا
سسمأ’ابف .ةيصساصس’ا ة-ي-بر-ع-لا ح-لا-صصŸا
بر◊ا ماداو اهلع-صشا ي-ت-لا ا-يرو-صس تنا-ك
يجيلÿاو يبرعلا لاŸا اهي-ف ة-ي-ل-خاد-لا
ىلع رودلا ءاج اهدعبو ،ايبيل مث ،تاذلاب
لاعصشا نم فد-ه-لا ل-ق-ت-نا يذ-لا ن-م-ي-لا
قيبطت) ىو-عد-ب ه-ي-ف ة-ي-ل-خاد-لا بر◊ا
،هميصسقت ىلع رارصص’ا ¤ا (ةيطارقÁدلا
نو-ك-ت-صس ي-ت-لا ع-يرا-صشŸا ن-م كلذ Òغو
نم ىلعو ةيبرعلا ةم’ا ىلع ’ابو اهجئاتن

يذلا رخ’ا رم’ا اما .تاذلاب اهل ططخ
⁄ ةمظنا لورهت اذاŸ وهف هÒصسفت بعصصي
هنم Êاعت ⁄و Êويهصصلا لÓتح’ا-ب ِو-ت-ك-ت
هاŒاب دي-ع-ب وا بير-ق ن-م ه-ب ر-ثأا-ت-ت ⁄و

لتقت يتلا ةيدوهيلا ةلودلا ةروصص Úصس–
تبصصتغا يذلا ينيطصسلفلا بعصشلا ايموي
ى--ل--ع تارا--م’ا ر---صصت اذاŸو ؟ه---صضرا
قح وهو ،ثÓثلا ةيبرعلا رز÷اب ةبلاطŸا

ى-ل-ع Ìك-ت-صست ا-م--ن--ي--ب ،ا--ه--ل عور--صشم
يتلا مهيصضارأاب ةبلاطŸا Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
؟راهنلا حصضو ‘ تبصصتغا
ذنم قار-ع-لا ‘ ىر-ج ا-م ى-ق-ب-ي ا-ع-ب-طو
ى--ل--ع ا--خرا--صص ا---جذو‰ لÓ---ت---ح’ا
Òمدتو ةم’ا قيزمتل ةيمارلا تاططıا

نوي-قار-ع-لا نا-ك اÁد-ق .ا-ه-تو-ق ز-كار-م
بور◊ا جيجأاتو قارعلا ةمذرصش نا نولوقي
نم ديزي نل فوصس هفاعصضاو هيف ةيفئاطلا
ارود هبصسكي نلو ةوق هاŒ’ا اذ-ه-ب ل-م-ع-ي
سسكعلا ىلع لب ،يبرعلا نطولا ‘ ايدايق
رصشتنت يتلا ةيباهر’ا تايلمعلاو   Ïفلا نا

يتلا ىرخ’ا قطانŸا ¤ا لقتنتصس كانه
اذهو .ةصشهو ةفيعصض تانايك سساصسأ’اب يه
قطانم ¤ا باهر’ا رصشتنا ثيح ثدح ام
عصضولا اذهو .هن-ع ةد-ي-ع-ب تنا-ك ةد-يد-ع
اŸا-ط ر-م-ت-صسي-صس يوا-صسأاŸا ي--بر--ع--لا
فلخ ةلورهلا ‘ ةمظن’ا سضعب ترمتصسا
.ةيكيرم’ا -ةينويهصصلا تاططıا
عÈت نع لاقيو ليق امهمف لاح لك ىلعو
قو-ق◊ا ن-ع (عا-فد-ل-ل) ة-ي-بر-ع فار-طا
قوق◊ا هذه (ةداعا) نع وا ،ةينيطصسلفلا

،Êويهصصلا ودعلا عم ةنداهŸا قيرط نع
،قرو ىلع اÈح ىقبت تاقافت’ا هذه ناف

ىرخا ةيبرع تاموكح تمصضنا ناو ىتح
ينعŸا سساصس’ا فرطلا ن’ ،ةيلمعلا هذهل
اذه ‘ رارقلا ردصصي نا ‘ ق◊ا هل يذلاو
.هتمواقمو ينيطصسلفلا بعصشلا وه لاÛا
ليئارصسا تاططfl لصشفيصسو لصشفا نمو
يتلا ةحلصسŸا ةمواقŸا ي-ه ة-ي-ع-صسو-ت-لا
عدتري نا ىلع يليئارصس’ا نايكلا تÈجا
يتلا ةمواقŸا ةعنمو ةوق نع ثدحتي ناو
كابتصشا د-عاو-ق سضر-ف-ت نا تعا-ط-ت-صسا

امك .Êويهصصلا يبرعلا عارصصلا ‘ ةديدج
ةطلصسلا هتعقو ام لك نا ثادح’ا تدكا
نم هتمدق امو تاقافتا نم ةيني-ط-صسل-ف-لا
ةناهتصسا ىوصس ائيصش اه-ب-صسك-ي ⁄ ت’زا-ن-ت
نا Úح ‘ ،اهب ةي-ل-ي-ئار-صس’ا تا-مو-ك◊ا

لثم Êاودعو سسرطغتم ءارزو سسيئر ىتح
لكل باصسح فلا بصسحي حبصصا و-ها-ي-ن-ت-ن

عراصسيو لب ،ةمواقŸا هاŒ هب موقي لمع

كابتصش’ا وا اهتمجا-ه-م ن-ع ع-جاÎلا ¤ا
اهتق◊ا يتلا مئازه-لا ن-م ة-ي-صشخ ا-ه-ع-م
’ يذلا يليئارصس’ا سشي÷اب) ا-ه-ق-ح-ل-تو
هذه نا امÓيا Ìك’ا رم’ا ىقبيو .(مزهي
وهاينتن ذقنتل تءاج ة-ي-تارا-م’ا ةو-طÿا
يذلا تقولا ‘ ا-م-ه-ي-قزا-م ن-م بمار-تو
،اهاوتصسم ىندا ام-ه-ت-ي-ب-ع-صش ه-ي-ف تغ-ل-ب
تقولا ‘و ،وهاينتن-ل ة-ب-صسن-لا-ب ة-صصا-خو
لي-ئار-صسا ‘ ثيد◊ا ه-ي-ف ير-ج-ي يذ-لا
اهجهتني يتلا ةرمدŸا ةصسايصسلا نع اهصسفن
Úيليئارصسإ’ا ÚللÙا بلغا لوقي يتلاو
.نايكلل ثراوكلا بلجتصس اهناب

دÎصست ’ قوق◊ا نا خيراتلا برا– انتملع
،ةوقلاب ’ا يعصسوتو لتfi فرط يا نم
مهنا نودقتع-ي ن-يذ-لا وا Úلذا-خ-تŸا ناو
قيرط نع مهصسفنا اومحي نا نوعيطتصسي
ة-ل-تÙاو ة--يد--ت--عŸا ىو--ق--لا ءا--صضرا
‘ ناكم يا مهل نوكي نل فوصس ةمصشاغلاو
‘ ر-صصت-ن-ي نا د-ب ’ ق◊ا ناو ،خ-يرا-ت--لا
دب ’ ةبلغلا ناو ،نمزلا لاط امهمو ةياهنلا
لازت ’ يتلا ةديد÷ا لايجأÓل نوكت ناو
نم مغرلا ىلع اهتباوثو اهقوقحب ةكصسمتم
،ةقباصسلا ةم’ا تابكن نم يا دهصشت ⁄ اهنا
هذه .7691 وا8491 يتبكن ةصصا-خو
وه ةمواقŸاو سضفرلاب اهكصس“و لايج’ا

ىلع قلقلاب ةيليئارصس’ا تادايقلا رعصشي ام
Úطصسلف سضرا ىل-ع ا-هدو-جو ل-ب-ق-ت-صسم
Ó“ يتلا يه ق-ئا-ق◊ا هذ-هو .ة-ل-تÙا
‘ را-ب-خ’او تا-صشقا-نŸاو تÓ-ي-ل-ح-ت-لا
ثيداح’ا تصسيلو ،ةيليئارصس’ا ةفاحصصلا

فارطا عم ةيئانث تاي-قا-ف-تا ع-ي-قو-ت ن-ع
Úينيطصسلفلا هاركا نع ةزجاع لظت ةيبرع
رمأ’اب لوبقلا ى-ل-ع ة-موا-قŸا تا-كر-حو
.عيبطتلاب وا عقاولا

داوج يجان دعشس .د ^
يقارع يميداكاو بتاك ^

 ..رخا بيئك يبرع موي

عيبطتلا نÓعاو توريب ةثراك نيب ةقÓع نم له
؟ليئارشساو ةيبرعلا تاراملا نيب

يبرع ماظ-ن عر-ه-ي ىر-خا ةر-م
نا-ي-ك--لا ما--ك--ح ذا--ق--نإل ر--خا
يمريو ،مهقزام نم ينويهصصلا
ل طقف سسي-ل ةا-ج-ن قو-ط م-ه-ل
ديكأا-ت-لا-ب ا-م-ناو ه-نو-ق-ح-ت-صسي
Óهاجتو ةصسرطغ مهديز-ي-صس
،ة---ي---بر---ع---لا قو----ق----ح----ل----ل
 .تاذلاب اهنم ةينيطصسلفلاو

..ميهربأا قافتا

؟ليئارشسإا عم برح يف تارامإلا تناك له
عم ةيبرعلا لودلا مÓصس تاقافتا تءاج ^

تنكمتف ،بورح وأا كراعم دعب ليئارصسإا
،ءانيصس ىلع اهتدايصس ةداع-ت-صسا ن-م ر-صصم
يتاذ-لا م-ك◊ا-ب نو-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا زا-فو
راصسم ةبرع يداو قافتا فقوأاو ،›اقتن’ا

عم ةيدود◊ا ا-ه-تا-عاز-نو ندرأ’ا بور-ح
رابتعا ،هذه ةلا◊او ،ّحصصي لهف ،ليئارصسإا
سسيئرلا اهامصس يتلا) ةقفصصلل Úيتارامإ’ا
(«ماهاربأا قافتا» بمارت دلانود يكيرمأ’ا
؟مÓصس ةيقافتا»
Úب ة-ي-فار-غ-ج دود-ح ’ نأا ¤إا ة--فا--صضإا
نإاف ،امهنيب عقت ⁄ ابور-ح نأاو ،ن-يد-ل-ب-لا

نكي ⁄ تاونصسلا نم يصضاŸا دقعلا راصسم
،بصسحف نيدلبلا Úب «مÓصس» دوجو رهظُي
فادهأ’ا نم كباصشتم قاصسم ¤إا Òصشي لب
،نلعŸاو يّر-صسلا ق-ي-صسن-ت-لاو ،ة-كÎصشŸا
انايحأا ةحصضافو ،انايحأا ةلوجخ لاكصشأاو
Èكأا ارمأا كلذ لك ّمصضيو ،ىوهلا نم ،ىرخأا

وهو «مÓصس ة-ي-قا-ف-تا» هر-صصت-خ-ت نأا ن-م
ةيبرع مÓحأا يأا دأاو ىلع مومÙا لمعلا
ة-لواfi يأا ر--صسكو ،ة--ي--طار--قÁد--لا--ب

Ÿةيبرعلا ةمظنأ’ا ‘ مك◊ا مغط ةصضهان،
«مÓصس قافتا» يأا نم ىوقأاو قيثو فلح ‘

دادبت-صس’او ي-ل-ي-ئار-صسإ’ا لÓ-ت-ح’ا Úب
.يبرعلا

’ Áة-ي-م-هأا را-ك-نإا ،كلذ ل-ك م--غر ،ن--ك
ة-فور-عŸا ة-قÓ-ع-لا هذ-ه ن--ع نÓ--عإ’ا
تأاصشن يتلا ةلودلا ،يبظ و-بأا-ف ،ا-ه-نا-مزو
نأا كردت ،ةراجتلاو طفنلا يتمعن عامتجاب
،هصسفن لعفلا نع ةيّمهأا ّلق-ي ’ تي-قو-ت-لا

نم ةاخوتŸا ةّيصسايصسلا ةدئافلا ي-ه ا-م-ف
قّلعتي رمأ’ا نأا مأا ،هتيقوتو نÓعإ’ا اذه
يذلا سصخصشلا تيقوتو حلاصصÃ ،ىرحأ’اب
يذ-لا ي-ك-ير-مأ’ا سسي-ئر-لا ،ÿÈا ن-ل-عأا
دعب هتيبعصشو هتيقادصصم بوصسن-م ع-جار-ت

نأا مأا ،انورو-ك ءا-بو-ل ة-صسئا-ب-لا ه-ت÷ا-ع-م
حلاصصÃ قّلع-ت-ي ،ةدا-ع-لا و-ه ا-م-ك ،ر-مأ’ا
سسي-ئر ىر-حأ’ا-بو ،ل-ي-ئار-صسإا تي--قو--تو
تار-ها-ظ-م تد-ت--صشا يذ--لا ،ا--ه--ئارزو
يتيصضق ةّيفلخ ىلع هد-صض Úي-ل-ي-ئار-صسإ’ا

؟اصضيأا انوروكو داصسفلا
Áا» روذج عبتت نكŸإا «ةيتارامإ’ا ةلأاصس¤

دعب دÓبلا اهل تصضّرعت يتلا ةÒبكلا ةّزهلا
ماع اكيرمأا ‘ «ةدعاقلا» ميظنت تاÒجفت
اهيف ÚكÎصشŸا بلغأا ناك يتلاو ،1002
ةفاصضإا نايتارامإاو ايدوعصسÚ (51يجيلخ

دعب لصصح ام ّلكف ،(Êانبلو يرصصم ¤إا
دياز نب دمfi مكح عم اصصوصصخو ،كلذ
ماع دهعلا ةي’و همÓتصسا عم ايلمع دلبلل
«ةيجيتاÎصسا» ىلع ،ايرظن ،رودي ،4002
و-ه ن-ل-ع-م ود-ع ى-ل-ع ز-ّكر-ت ،ة-بو-ل-ق--م
وه يقيقح مصصخ ى-ل-عو «نو-ي-مÓ-صسإ’ا»
ةقÓعلا لعجي ام وهو ،ةيبر-ع-لا بو-ع-صشلا

هذ-ه ‘ ي-ق-ط-نŸا ر-مأ’ا ل-ي-ئار-صسإا ع-م
ناطيتصس’او لÓتح’ا قطنمف ،ة-لدا-عŸا
’إا ميقتصسي ’ ،ة-ي-نا-صسنإ’ا قو-ق◊ا ر-صسكو
¤إا رظنت ةّيركصسع مغط ع-م ف-لا-ح-ت-لا-ب
«اّيمÓصسإا اباهرإا» اهرا-ب-ت-عا-ب ا-ه-بو-ع-صش
!انماك وأا Óعاف
نÓعإ’ا فنتكي يذلا ديدصشلا سسؤوبلا مغر

،ابراحتي ⁄ نيدلب Úب «مÓصس قافتا» نع
نم اعون ودب-ت ا-ه-ل-م-جÃ ة-ّي-صضق-لا نإا-ف
رايت-خا ن-م اءد-ب ،ءادو-صسلا ا-يد-ي-مو-ك-لا
امدختصسم «ماهاربأا ةيقافتا» مصس’ بمارت
Èتعت يتلا ،ةيمÓصسإ’او ةيتاروتلا ةراصشإ’ا
دوهيلاو ÚملصسŸا فلصس وه ميهاربإا ّيبنلا
تارامإ’ا ةلواحÃ ارورمو ،Úيح-ي-صسŸاو
اهنإا لوقلاب Úين-ي-ط-صسل-ف-ل-ل ثد◊ا ع-ي-ب
لباقم بيبأا لت عم عيبطت-لا ى-ل-ع تق-فاو
،Úينيطصسلفلا يصضارأ’ ليئارصسإا مصض فقو
يتارامإ’ا ملعلا ناولأا روهظ ¤إا ’وصصوو
لت ةيدلب ىنبم ىلع ةئيصضŸا حيباصصŸاب
ةصسايصسلاب ّينيدلا طل-ت-خ-ي ثي-ح-ب ،بي-بأا
.ةيلصستلاو

«ةمئاق» بر◊ا تناك Úح Úمئان نكن ⁄
ةجاحب انك امو ،لي-ئار-صسإاو تارا-مإ’ا Úب
ةيقافتا نÓعإا ن-م د-كأا-ت-ن-ل ظ-ق-ي-ت-صسن-ل
Úينيطصسلفلا لتق ريÈت ا-ه-فد-ه «مÓ-صس»
.مهيصضارأا ةقرصسو مهتاصسدقم كاهتناو

““سسدقلا سسأار» ^

ةقفشصلا““ نم Òثكلا رشسخيشس طشسوألا قرششلا :وكيتلوب
بمارتو تارامإلاو ليئارشسإا Úب ““ةعداıا

تÓيلحتلا نم ةعوم‹ تغاصص ^
ةد-ح-تŸا تا-ي’و--لا ‘ ةزا--ح--نŸا
نا-ي-ك Úب ر-كذ-لا ة-ئ-ي-صس ة-ق-ف-صصلا
تارامإ’او ي-ل-ي-ئار-صسإ’ا لÓ-ت-ح’ا
سسيئرلل Òبك زوف““ اه-نأا-ب ة-ي-بر-ع-لا
لازلز»و ““بمارت دلانود ،يكيرمأ’ا

ريزو معازŸ ًادادتما ““يصسايصسو-ي-ج
فصصو يذلا ويبموب كيام ،ةيجراÿا
مÓصسلل يخيرات موي““ اهنأاب ةيقافت’ا

.طصسوأ’ا قرصشلا ‘
ةرادإا هديرت تناك ام طبصضلاب اذهو
،ةثحابلل ًاقفو ،ةقفصصلا نم بمارت
““يصسنيوك““ ده-ع-م ن-م  ،Úل-صش ل-ي-نأا
نم Òث-ك-لا :لوؤو-صسŸا م-ك◊ا ن-ف-ل
،دياز نبو وهاينتنو بماÎل ةياعدلا
.ةقفصصلل رهوج نودب نكلو
قاÎخ’اب ىعدي ام ّنأا Úلصش تدكأاو
ةماع تاقÓع ةعفد بلاغلا ‘ ناك
لمحتيصس Úح ‘ ،روكذŸا يثÓثلل
دعبت-صسŸا ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا فر-ط-لا

.فيلاكتلا عيمج
دمfi معازم ¤إا ةثحابلا تراصشأاو
مصض““ فقوت ةيقافت’ا نأا-ب د-ياز ن-ب
ةطراخ اهنأاو ““ةينيطصسل-ف ي-صضارأ’ا

‘ ،ةيئانث تاقÓع ةماقإا وحن قيرط
يأا““ رجي ⁄ هنأا وها-ي-ن-ت-ن د-كأا Úح
.““مصضلا ططخ ‘ Òيغت
نأا او--لوا--ح ةدا--ق--لا نأا تظ--ح’و
ةردقلا مهل نأاب مهيد-يؤوŸ اور-ه-ظ-ُي

ةحاصس يهو ،تاقف-صصلا مار-بإا ى-ل-ع
‘ ةداقلا ء’ؤوه اهيف طرفأا اŸاطل
حصضتي امك ،اهÁدقت مد-عو دو-عو-لا

‘ بماÎل Òب-ك--لا قا--ف--خإ’ا ن--م

ناريإاو ةيلامصشلا ايروك عم تاقÓعلا
.Úصصلاو
وهاينتن عجاÎيصس ،عقوتم و-ه ا-م-كو

سسفا-نŸا د-ه-م-ي-صسو ،هدو--عو ن--ع
زاف اذإا ،نديا-ب و-ج ،ي-طار-قÁد-لا

فقويصسو ،ةد-يد-ج ق-ير-ط ة-طرا-خ
ةصسايصس دياز نب لصصاويصسو ،مخزلا
د-صض نا-صسنإ’ا قو-ق-ح تا-كا-ه--ت--نا

تارامإ’ا نأاب رهاظت-لاو ه-ي-ن-طاو-م
عم ““لدتعŸا مÓ-صسإ’ا ل-ق-ع-م““ ي-ه
لو-ح ة-ي-حر--صسم تا--صضار--ع--ت--صسا
دب-ع-م ءا-ن-ب كلذ ‘ اÃ ،ح-ما-صست-لا
تا-عا-م÷او نو-مروŸا ة-ف-ئا--ط--ل
.ىرخأ’ا ةينيدلا
ف--ي--صضت ا--م--ك ،ر--مأ’ا ‘ م--هŸاو
اهنوك فÓخب ،ةقفصصلا نأا ،ةثحابلا

‘ ًاÒبك ً’و– لث“ ’ ،ةيئاعد ةليح
تناك ثيح ،ةيصسايصسوي÷ا تاقÓعلا
لعفلاب نانواعتت ليئارصسإاو تارامإ’ا
ىلع ًادر ةينمأ’ا لئاصسŸا ‘ ءودهب
.ناريإا نم موعزŸا ديدهتلا
ةلكصشŸا نأا ةث-حا-ب-لا تج-ت-ن-ت-صساو
ىلع ةقفصصلا Òثأات نأا انه ةيقيق◊ا
ي-ل-ي-ئار-صسإ’ا -ي-بر--ع--لا عار--صصلا

لقتصس ثيح ،ةياغلل ًا-ئ-ي-صس نو-ك-ي-صس
يرذ-ج ل◊ ل-صصو-ت-لا ت’ا-م--ت--حا
نأا ¤إا ةÒصشم ،ةينيطصسلفلا ةيصضقلل
قوقحب فÎعي دع-ي ⁄ ““ع-ي-ب-ط-ت-لا““
.Úينيطصسلفلا
لعفلا در مج-ح ة-ث-حا-ب-لا تلوا-ن-تو

عم عيبطتلاب تماق يتلا لودلا ىلع
ع-ي--ب--ط--ت نإا تلا--قو ،ل--ي--ئار--صسإا
نم بÎقي ليئار-صسإا ع-م تا-قÓ-ع-لا

رو-نأا لا-ي-ت-غا ” ثي-ح ،را-ح-ت--ن’ا
تفصشك امي-ف1891 ما-ع تادا-صسلا
ة--يز---كرŸا تار---باıا ة---لا---كو
سسيئر-ل-ل ط-طfl ن-ع ة-ي-ك-ير-مأ’ا
د-صسأ’ا ظ-فا-ح ق--با--صسلا يرو--صسلا

كلŸا Êدرأ’ا ل-ها-ع-لا لا--ي--ت--غ’
،ن-صس◊ا Òمأ’ا ه-ق--ي--ق--صشو Úصسح

تظح’ اهنكلو ،ةقفصصلا نم اماقتنا
Òثكلا ءيصشلا هجاوي نل دياز نب نأا
.تاقÓعلا عيبطت ىلع ُادر
Úل--لÙا نإا ة--ث--حا--ب---لا تلا---قو
وذح وذحتصس نيرحبلا نأا نودقتعي
،ليئارصسإا عم عيبط-ت-لا ‘ تارا-م’ا
ناصسح-ت-صسا ى-ل-ع لو-صص◊ا فد-ه-ب
ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا
ي-ب-ع-صشلا م-عد-لا نأا Úل-صش تد-كأاو
’ ةقطنŸا ‘ ةينيطصسلفلا ةيصضقلل
دوه÷ا نم مغرلا ىل-ع ،ًا-يو-ق لاز-ي
دعت ⁄ ةيصضقلا نأا راهظإ’ ةيفıا
معد نع Òبعتلا نا تظح’و ،ةزراب
Òبعت ،ًاصضيا ،عقاولا ‘ وه Úطصسلف
ةصصاخو ،يصسايصسلا اصضرلا مدع نع

تارامإ’او نيرحبلاو ةيدوعصسلا ‘
تاديرغتلا نم نافوط ¤إا تراصشأاو

ن-م Úط-صسل-ف م-عد-ل Îيو--ت ى--ل--ع
لصصيف كلملل ةروصص عم ،Úيدوعصسلا
Úطصسلفل ديؤوŸا هفقوÃ فورعŸا
نإا تلاقو ،ةينوي-ه-صصل-ل سضرا-عŸاو
يتلا قرطلا ىد-حأا ن-م ي-ه رو-صصلا
مد-ع ن-ع نو-يدو-ع-صسلا ا-ه-ي-ف Èع-ي
نود ةنيعم تا-صسا-ي-صس ن-ع م-ها-صضر
.ةحيرصص تاداقتنا هيجوت
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،رئاز÷ا ،Êاثلا هنطو ‘ مويلا صشيعي ^
مدان Òغ وهف كلذ مغرو ،ةطيصسب ةصشيع
ةروثلل همدق اÃ رختفي لب ..ءيصش يأا ىلع
ىلع ابظاوم لازامو ،ركبŸا هبابصش زع ‘
ةي-ن-طو-لا تا-ب-صسا-نŸا ‘ ا-مود رو-صض◊ا
ا-ه--حار--فا ‘ ا--مود ر--ئاز÷ا كرا--صشيو
رئاز÷ا موقت نا ردجلا ناكو ..اهنازحاو
..Úتنجرلا لبق مليف Èع هÁركتب
قحت-لاو ،ا-عو-ط-ت-م Úت-ن-جرألا ن-م ءا-ج
كلذ دعب ،برغŸا ‘ Úيرئاز÷ا راوثلاب
حبصصا يذلا ،رغنيÒب يحيصسŸا بألا هدنح
.ةينيتÓلا اكيرما ‘ ريرحتلا ةهب÷ Óث‡
عنصصم ‘ ،ارصس راهن ليل لمعو ،برغŸا ‘
‘ حÓ-صسلا جا--ت--نل ي--ن--ب ،ي--صضرا ت–
ا-ه-ما-يا ه-ي-ل-ع فر--صشي نا--كو ،بر--غŸا
.دوادوب روصصنم لحارلا دهاÛا
يتلا- ةروثلا را-ب÷ا ل-م-ع-لا اذ-ه ن-ك-مو
نايصسنرفلا ةيرحبلاو رامعتصسلا اهرصصاح
حÓصس عطق نم دوزتلا نم -وتانلا صشويجو
Ÿةدايق رطصضا ام .ودعلا ةناصسرت ةهجاو
ح-ي-ل-صست-لا ةرازو صصو-صصÿا--بو ،ةرو--ث--لا
نع ثحبلا ¤ا ””غلام”” ةماعلا تاقÓعلاو
دقف .ةحلصسلا هذه عنصصل ةلهؤوم ةلماع دي
ىلع تصضبق دق ةيصسنرفلا تاطلصسلا تناك
.هلفاوقو حÓصسلا نفصس نم Èتعم ددع
ةيصضقلا ة-لاد-ع-ب ع-ن-ت-قا يذ-لا- و-تÒبور
ايئاهن رقتصسيل Úتنجرألا رداغ -ةيرئاز÷ا

نك“و ،برغŸاب ارورم ،Êا-ث-لا ه-ن-طو ‘
هيدانيو ،دومfi مويلا ى-م-صسŸا ،و-تÒبور
،””ينيتنجرألا دومfi”” نودهاÛا هقافر
عفادمو ةيودي لبانق عنصص نم نك“ دقو
اهمدخت-صسا ،ة-صشا-صشر تا-صسد-صسمو نوا-ه

لا--صش ط--ط--خ ة--ه--جاوŸ نود--هاÛا
،””قحاصسلا طاصسبلا”” ةامصسŸا ،ةير-ك-صسع-لا
.ايركصسع ةروثلا ينفت نا تداك يتلاو
،دوادوب روصصنم لحارلا د-هاÛا ر-كذ-يو

ة-ي--صسا--ق--لا فور--ظ--لا ،ه--تار--كذ--م ‘
،ىو-صصق-لا ة-ي-ح-صضت-لاو ،ة-ي--نا--صسنإاÓ--لا
حÓصسلا جاتنا ‘ اولمع نيذلا نيدهاجملل
ينين-جرلا و-تÒبور ر-كذو ،ة-ما-ع ة-ف-صصب
نم Úمداقلا Úيراصسيلا ةقفر ،ماهلا هرودو
.⁄اعلا نم ةدع لود
اماع انيمأا اهنيح ناك ثيح ،6591 ماع ‘
وتربور ح‚ ،ينيتنجرألا ””لامعلا بزح”” ل
صسنيوب ‘ تاعامتجا مي-ظ-ن-ت ‘ ز-ي-نو-م
ةهبج يلتاقم ةعو-مÛ حا-م-صسل-ل صسر-يآا
Úيرئاز÷ا لاصضن حرصشب ينطولا ريرحتلا
نم عيجصشتب ،يصسنرف-لا را-م-ع-ت-صسلا د-صض
رئاز÷ا ¤إا وتربور لصصو ،هتجوزو هقافر
ةروثلا هذه ةدعاصسم نم نكمتيل9591 ماع
ينطولا ريرحتلا ةهبج ولث‡ بلط امك ،

.هنم
وتÒبور عا-ط-ت-صسا ،لا-ثŸا ل-ي-ب-صس ى-ل-عو
ةصشرو لعج نم حÓصسلا عنصصم ‘ هؤوÓمزو
راصص◊ا صضعب كفت بر◊ا ةحلصسأا عينصصت
فلا01 نم Ìكأا جاتنا ” دقف ،ةروثلا نع
،صصا--صصر ماز--ح ف--لا001و صشا---صشر
، نواهلا فئاذق نم Úعون ¤إا ةفاصضإلاب
06 رطقب رخآلاو ملم05 رطقب امهدحأا
‘ زينوم وتربور دومfi حصضوي امك ، ملم
.هتÓباقم ىدحا
وينوطنأا روتصسي-ن م-ي-ل-ف-لا ج-ت-ن-م ل-ق-ن-يو
ةينيطصسلف-ةيرو-صس لو-صصأا ن-م نا-م-ي-ل-صس
يذلا زعم دومfi وتربور لصضانŸا ةداهصش
ا-ه-بر-حو ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-صضق-لا--ب فر--ع
نع نلعأادقو .Úتنجرألا ‘ ة-ير-ير-ح-ت-لا
يذ مليف”” Úتنجرألا ‘ Òصصقلا مليفلا اذه
763-35 موصسرŸا لÓخ نم ””ةيدلب ةعفنم
نم0202 صسرام21 موي هيل-ع قدا-صصŸا
.ويرازورل يدلبلا صسلÛا فرط

م.Ëرم^

ةينف-لاو ة-ي-فا-ق-ث-لا تا-طا-صشن-لا ل-ت– ^
قرزألا ءاصضفلاب ا-ما-ه از-ي-ح ة-ي-صضاÎفلا
ةبانعب يعامت-جلا ل-صصاو-ت-لا تا-ح-ف-صصو
راطإا ‘ ›زنŸا يحصصلا رج◊ا عم اميصسل
صسوÒف نم ةيا-قو-ل-ل ة-يزاÎحلا Òباد-ت-لا
قي-ل-ع-تو (91-ديفو-ك) د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك
بطقتصست يتلا ةيفاقثلاو ةين-ف-لا ة-ط-صشنألا
.Òهام÷ا ةداع
‘ هرودب مايقلا نع نانفلا فلختي ل ىتحو
يحصصلا فرظلا اذه ‘ ةصصاخ ،ة-ي-عو-ت-لا
ةظفاحملل عدبي نأا هيلع ناك ،يئا-ن-ث-ت-صسلا
لÓغتصسا لÓخ نم هروهمجب هتقÓع ىلع
نم ءاو-جأا ة-عا-ن-صصل ي-صضاÎفلا ءا-صضف-لا
ةيعوتلا لئاصسر غيلبتل اصضيأا ن-ك-لو ه-ي-فÎلا
حر-صسŸا ر-يد-م هد-كأا ا-م ل-ث-م ،ة-يا-قو-لاو
ن-ب ق◊ا د-ب-ع نا-ن-ف-لا ة-با-ن-ع-ل يو-ه÷ا
لهأل ةبصسنلاب يدحتلا لثم-ت-ي»و .فور-ع-م
ةحئا÷ا ةÎف لÓخ ةبانعب ةفاقثلاو نفلا
روصسج دم ‘ هرصسأاب ⁄اعلا تحاتجا يتلا
لقن-ت-لا لÓ-خ ن-م ي-صضاÎفلا ل-عا-ف-ت-لا
قلخو روهم÷ا تيب ¤إا توصصلاو ةروصصلاب
لا-ف-طألا ع-م ل-عا-ف-ت-لاو ه-ي-فÎل-ل ءاو-جأا
ة-ي-ن-ف-لا ج-ماÈلا ن-م ة-قا-ب-ب تÓ-ئا-ع-لاو
¤إا ة-فا-صضإا ،ة-يو-عو-ت-لاو ة--ي--ه--ي--فÎلاو
اهلÓخ نم ديرأا يتلا ةين-ف-لا تا-ق-با-صسŸا
‘ فيصضي ””،ةلئاعلا دارفأا لك لعافت بصسك
.فورعم نب نانفلا  نأاصشلا اذه

ةلئاعلل حرسسم
حرصسŸا لقتنا ةركتبم تارهاظت لÓخ نمو
ةيحرصسم صضورعب روهم÷ا تويب ¤إا ةبانعب
لصصاوتلا تاصصنم لÓغتصسا ” ثيح ةيموي
ةصصاÿا بوتويلا ةانق اميصسل ،يعامتجلا
4 ذنم صضرعتل ،ةبان-ع-ل يو-ه÷ا حر-صسŸا-ب
ةصصاخ ةيحرصسم اصضورع ة-ي-لا-ت-ت-م ر-ه-صشأا
كلذو رابكل-ل ة-ه-جو-م ىر-خأاو لا-ف-طألا-ب

Ãصضر-ع لد-عÚ ي-حر-صسمÚ ام-ك ،مو-ي ل-ك
. لوؤوصسŸا تاذ فدرأا
هنأاب ةبانعل يوه÷ا حرصسŸا ريدم فاصضأاو

ةصصاÿا ةيحرصسŸا تاجاتنإلا بناج ¤إا””
اذه فاصضتصسا ،ةبانع-ل يو-ه÷ا حر-صسŸا-ب
ةيحرصسŸا تارهاظ-ت-لا ط-ي-صشن-ت-ل Òخألا
حرصسŸا اهجتنأا ىرخأا لام-عأا ة-ي-صضاÎفلا
حرا-صسŸا ن-م دد-عو ير-ئاز÷ا ي-ن-طو--لا
نم ددع تا-جا-ت-نإا ¤إا ة-فا-صضإا ،ة-يو-ه÷ا
طصشنت يتلا ةيفاقثلا تاينواعتلاو تايعم÷ا

ىلعأا ق-ي-ق-ح-ت-لو .ع-بار-لا ن-ف-لا لا‹ ‘
Èع ‘اقثلا طيصشنتلا عم لعافتلا تلدعم
حر-صسŸا ق--ل--طأا”” ،ي--صضاÎفلا ءا--صضف--لا
صضور-ع-لا ع-م ةازاوŸا-ب ة-با-ن-ع-ل ىو-ه÷ا
ةيوعوت ة-ط-صشنأاو تا-ق-با-صسم ة-ي-حر-صسŸا
يئانثتصسلا يحصصلا فر-ظ-لا ع-م ة-ف-ي-ك-م
،””ةلئاعلا حرصسم”” ةرهاظ-ت تل-م-صش د-ئا-صسلا
متي ةÒصصق تاجولو-نو-م ن-ع ةرا-ب-ع ي-هو
اهريوصصت متيو انوروك ةحئا÷ اهيف قرطتلا
””حرصسŸا ءادر”” ةقباصسمو ،يكذلا فتا-ه-لا-ب
لعافت صسكعت ةيفارغو-تو-ف ةرو-صص ن-صسحأل
ة-ي--حر--صسŸا صضور--ع--لا ع--م لا--ف--طألا
تاقباصسم ¤إا ةفاصضإا ،لزنŸاب ةيصضاÎفلا
””،يبعصشلا ثاÎلا صصصصقو مصسرلا ‘ ىرخأا
تارهاظتلا هذ-ه-بو .نا-ن-ف-لا تاذ ف-ي-صضي
،فورعم نب ق◊ا د-ب-ع لو-ق-ي ،ةر-ك-ت-بŸا

نم ةبان-ع-ب يو-ه÷ا حر-صسŸا ا-صضيأا ن-ك“
رج◊ا ةÎف ليو–و ةلزع-لا ز-جا-ح ر-صسك””
رابكلا Úب لصصاو-ت-ل-ل ة-صصر-ف ¤إا ي-ح-صصلا
ةرهاظتب قلع-ت ا-م-ي-ف ة-صصا-خ ،””را-غ-صصلاو
اهلÓخ نم عدبأا يتلا ””ةيا-ج-ح ي-ل-ي-ك-حأا””
صصصصق درصس ‘ مهئايلوأا ةدعاصسÃ راغصصلا
بصسح كلذو ي-ن-غ-لا ي-ب-ع-صشلا ثاÎلا ن-م
نيذلا تارهاظتلا هذه ميظنت ةن÷ ءاصضعأا
اولجصس عباتم فلأا51 نم Ìكأا نأاب اوحصضوأا
ة-ي-صضاÎفلا ة-ط-صشنألا ع-م م-ه--ل--عا--ف--ت
.ةحÎقŸا

ةروسصلاو عباسسلا نفلا
ةيفارغوتوفلا

‘ ةلزعلا رادج رصسكو هيفÎلا بناج ¤إاو
نك“ ،يئانثتصسلا ي-ح-صصلا فر-ظ-لا اذ-ه
صسيصسأاتلا نم ةبانعب يصضاÎفلا طي-صشن-ت-لا
نفلا ›ا‹ ‘ ىرخأا ةيصضاÎفا تارهاظتل
املثم ،ةي-فار-غو-تو-ف-لا ةرو-صصلاو ع-با-صسلا
ناجرهŸا ةردابم بحاصص هتهج نم هحصضوأا
جرıا نانفلا Òصصقلا مليفلل يصضاÎفلا
.ريدوخلب ليلد
نأاب ريدوخلب نانفلا ددصصلا اذه ‘ حرصصو
يصضاÎفلا ناجرهملل ةرك-ت-بŸا ةردا-بŸا””
ليرفأا رهصش قلطنا يذلا Òصصق-لا م-ل-ي-ف-ل-ل
ةي-صضاÎفا ةر-ها-ظ-ت-ك تصسصسأا-ت مر-صصنŸا
Úب كاكتحلاو لصصاوتل-ل ءا-صضفو ة-ير-ه-صش
لقصصو نيوكتلل ةصصرفو امن-ي-صسلا ي-ي-ن-ه-م
مÓفألا جاتنإاو امنيصسلا لا‹ ‘ بهاوŸا
ÚكراصشŸا ددع ديازت صسكعيو ””.ةÒصصقلا
ةر-ها-ظ-ت-لا ‘ ن-طو-لا جرا-خو ل-خاد ن-م
ايئامنيصس Óم-ع02 ن-م ةÒصصق مÓ--فأا--ب
33 ¤إا ليرفأا رهصشل ¤وألا ةرودلا ‘ اÒصصق
مر-صصنŸا ناو-ج ةرود--ل اÒصصق ا--م--ل--ي--ف
ةرصسأا ىدل ةرهاظتلا هتيقل يذلا بواجتلا””
اÒماكلا ةاوه مهنم اميصسل ،ع-با-صسلا ن-ف-لا
نيوكتلل ةصصرف ةرهاظتلا ‘ اودجو نيذلا
نم امني-صسلا ن-ه-م ‘ فرا-عŸا با-صست-كاو
‘ ÚفÎحÃ د-ع-ب ن-ع ل-صصاو-ت-لا لÓ--خ

امك ،””جارخإلاو بيكÎلاو ريوصصتلا تلا‹
ةرو-صصل-ل نا-ك ا-م--ك .ه--ي--لإا ةرا--صشإلا ت“
طيصشنتلا ءاصضفب اروصضح ة-ي-فار-غو-تو-ف-لا
لÓ-خ ن-م ي-صضاÎفلا ي-ن-ف-لاو ‘ا-ق-ث-لا
ةروصصل-ل ي-صضاÎفلا نو-لا-صصلا”” ةر-ها-ظ-ت
نع ةكراصشم تدهصش يتلا ””ةي-فار-غو-تو-ف-لا
ايفارغوتوف اروصصم2111 نع لقي ل اŸ دعب
تلجصس يتلا رئاز÷ا مهنيب نم ةلود22 نم
رج◊ا فرظب ةطبترم روصصب ا-ه-ت-كرا-صشم
بصسح ،نطولا تايلو فلتfl نم يحصصلا
.لما-ه د-م-حأا رو-صصŸا ةردا-بŸا بحا-صص
روصصلا نم زيمتŸاو لئاه-لا م-ك-لا صسك-ع-يو
‘ اهروصضح تلجصس يتلا ةي-فار-غو-تو-ف-لا
اهنيب نم يتلاو ي-صضاÎفلا نو-لا-صصلا اذ-ه
لود نم ىرخأاو يرئاز÷ا بون÷ا نم روصص
يحصصلا رج◊ا ةÎفل قثوت ةيقيرفأاو ةيبرع
ديصسلا بصسح ،انوروك ةحئاج اهتصضرف يتلا
ةرهاظ-ت-لا ع-م Úعد-بŸا بواŒ”” ،ل-ما-ه
عم بابصشلا لماعت ‘ يبا-ج-يإلا لو-ح-ت-لاو
.يعامتجلا لصصاوتلا لئاصسو

ث.ق ^

تنرتنلا ربع
ةبانع روهمجل ةفاقثو حرشسم

نيتنجرألا يف هتريسسم لوح مليف ضضرع دعب

ةيرئازجلا ةركاذلا ىلإا دوعي ينيتنجرألا زعم دومحم وتريبور دهاجملا
تثب نأا دعب ،ينيتنجرألا زعم دومfi ،مسساب ايروث فورعŸا ،زينوم وتÒبور ،دهاÛاب رئاز÷ا تفتحا

ناونع لمحي يذلا يقئاثولا مليفلل لوألا ضضرعلا يسضاŸا توأا11 موي Úتنجرألا ‘ ““اتناسس لانك““ ةانق
ينيتنجرألا زعم دومfi وتربور دهاÛا راسسم لوانتي يذلاو ““ةيرئاز÷ا ةروثلا ‘ ينيتنجرألا زعم““
.9591 ةنسس ‘ ةيرئاز÷ا ةروثلا فوفسصب قحتلا يذلا

يبيط قيفر بتاكلل
 ““ةياوغلا ليل““ يف حلاشصتلاو يظششتلا نيب تاذلا

لايخ راد نع ةرداصص ةياور ””ةياوغلا ليل»̂ 
ءيصشلاو ،9102 ةنصس رئاز÷ا ـ ةمجÎلاو رصشنلل
لدجلل ÒثŸا اهناونع ،اهيف رظ-ن-ل-ل تفÓ-لا
دصسجي هنوك ،ئراق-لا ف-قو-ت-صست ¤وأا ة-ن-ب-ل-ك
دئاع رمألاو ،ينفلا لمعلل يجراÿا راطإلا
ة-ع-ي-ب-ط ¤إا قا-ي-صسلا اذ-ه ‘ صصو--صصÿا--ب
ىلع زفقلاب قرافلا ثدحأا يذ-لا ف-ي-ظو-ت-لا
،ةه-ج ن-م اذ-ه ،دا-ت-عŸا يو-غ-ل-لا م-ج-عŸا
ىلع يقلتملل ةزفت-صسŸا ة-ي-لا-م÷ا ة-ع-تŸاو
.ىرخأا ةهج نم ،Êاصسللا حايزنلا ىوتصسم
له :هصسفن حرطي يذلا لاؤوصسلاف ،كلذل اعبتو
هيطعي ىتح ناونعلا رايتخا ‘ يئاورلا حلفأا
‘ هروصضح ةبصسن يه م-كو ؟هدو-جو-ل ا-غو-صسم
¤إاو ؟ةطغاصض ةصسراممك يقلتŸا ‘ Òثأاتلا
عم ةياوغلا ةظفل قÎف-تو ل-خاد-ت-ت ىد-م يأا
اهنع ةباجإلا لواحن ة-ل-ئ-صسأا ا-ه-ل-ك ؟ءار-غإلا
ليصصافت قاطنتصسا ‘ ةرصشابم Òغ ة-ق-ير-ط-ب
ه-تا-ي-صصخ-صشو ه-ثاد-حأا-ب يدر-صسلا با-طÿا
.هتنمزأاو هتنكمأاو
ةياوغلاب هتقÓع ‘ ليللاف ،قلطنŸا اذه نم
لÓصضلاو بخصصلاو داصسفلا بيلاصسأا لكب يصشي
كولصسلاو ةصسرامŸا ىدÃ طبترŸا ،كÓهلاو

دصسوتي يذلا ،يمويلا يدا-ي-ت-علا ه-ل-ك-صش ‘
عابصشإا ‘ ديحولا عترŸا اهنم لعجيو ،ةملظلا
ددصصلا اذه ‘ انعلاطت ،تاوزنلاو تابغرلا
ًةيصساق ًافورظ صشيعت ثيح ””ةÒبصص”” ةيصصخصش
نوÛا ةايح جولول ًاعفد اهعفد ،ًاعقدم ًارقفو
ةرهصسل ةك-ح-صض ع-ن-صصأا ءا-صسم ل-ك”” رو-ف-صسلاو
نومئادلا امأا ،رابلا ىلع ئراط نوبزلو ةديدج
لبق ّ›إا نودوعي لو ةوصسنلا ىل-ع نو-فو-ط-ي-ف
مهصضعبو هتصسلا‹ يهتصشأا نم م-ه-ن-م ،ر-ه-صش
ق-ي-طأل لاŸا ن-م ن-ئاز-خ ه-بر-ق بجو-ت-صسي
تÓبقب ÊّدÁ وهو هباعل وأا ،هتحئار ةحادف
.””يرصسلل ينبلطيو
للصضم ناونعلا نأا ،انه ،هيلإا ةراصشإلا يغبني امو

امو ،ءاقللا لوأا داقعنل ،يدرصسلا هظوفلم ‘
،يئاك◊ا ŸÏا وأا صصنلا ةحاب ئراقلا جلي نإا
دقانلا Òبعت بصسح هراظتنا قفأا مدطصصي ىتح
هتليfl ‘ مصسترا ام لÓخ نم ،صسواي ÊاŸألا

‘ ة-ع-با-ق تنا-ك تارو-صصتو م-ي-ها-ف-م ن--م
flةياورلا أارقت تنأاو ،افل-صس ي-ن-هذ-لا ه-نوز
اهنا-كرأا صشÎف-تو ا-ه-تا-ها-ت-م ‘ ح-صسف-ت-تو
نم ةعومجÃ اهصصو-صصن كدوز-ت ،ا-ها-ياوزو
‘ يقلتŸا دعاصست يتلا تاءارجإلاو تايلآلا
صصوصصن كانهف ،صصنلا ةبتع ق-ي-لا-غ-م ح-ت-ف
كمامأا دصسجتت ،اهمكحي يذلا قايصسلا مكحب
ةظفل عم حيحصص صسكعلاو ءارغإلا Êاعم لك
ةلمج ىلع صسصسأاتت ةÒخألا هذه نأل ،ةياوغلا
‘ ءاهدلاو ةنطفلاو ءاكذلا :تايطعŸا نم
يتلا ميهافŸا بلق لÓخ نم ،رخآلا عانقإا
Òكفتلا اهيف نوك-ي تادا-ع جا-ت-نإا ‘ ن-م-ك-ت
عتمتي ثيح-ب ،ع-قاو-ل-ل ًا-ق-با-ط-م طو-ل-غŸا

Ãهارت ،ًا-خ-صسار ًادا-ق-ت-عا ل-م– تا-ف-صصاو
ةيؤورلا ىوتصسم ىلع حيحصصلا هاŒلا تاذلا
‘ ةميلألا ةثدا◊ا هذه انمامأا لث“ ،⁄اعلل
ةي-ع-ما-ج ةذا-ت-صسأا ي-هو ””ما-ي-ه”” ة-ي-صصخ-صش
،ءاي◊اب ةلıا ةرؤوبلا تلŒ ثيح ،ةجوزتم
””فصسوي”” عم ةيمارغ ةقÓع تدق-ع ا-مد-ن-ع
ة-ث-لا-ث-لا زوا-ج-ت-ي ⁄ ي-ع-ما-ج بلا-ط و-هو
نم ةليوط ةلحر دعبو ،هرمع نم نيرصشعلاو
تلصصو ،ةيزئارغلا اه-تا-عا-فد-نا ‘ ةدوارŸا
ت– انز-لا-ب ة-صسب-ل-ت-م Òخألا ‘ ة-قÓ-ع-لا
دنع ةمراع ةجصض تراثأا ،ة-نا-يÿا ف-ط-ع-م

انو‚”” ،اهجراخو ةعما÷ا لخاد ماعلا يأارلا
بقوع دقو دلاخ انرمأا فصشتكا ةليل ةبوجعأاب
،حÓّصسلا همادختصسل نمألا زاهج نم هلصصفب
قÓطإاب هيف عرصش امدعب يدمعلا لتقلاب مهّتاو
فيفخّتلا نم دافتصسا دقو .انلتق ادصصاق رانلا
نوناق قفو انزلاب Úصسّبلت-م ا-ن-ب مد-صص ه-نو-ك
.””يرئاز÷ا تابوقعلا
لب ،ًاطابتعا ثد– ⁄ ةكئاصشلا ةلصضعŸا هذه
ذاختا Èع ةديدع تلواfi ة-ج-ي-ت-ن تءا-ج
نادجولا Òثتصسي يذلا ،عانقإلا بيلاصسأاو قرط
‘ ءاج ام ،كلذ ىلع ليلد زربأا لعلو ،لقعلاو
تلبق”” :مايه ناصسل ىلع دراصسلا لوق صضرعم
ينعنقي ارهصشأا فصسوي ىصضق ةرماغم صضوخ
،ةعرصسب يهتنت ةحرم ةبرŒ اهتع-ّقو-تو ،ا-ه-ب
هتبغر هاجّتا ›وصضف ءا-ه-نإل ة-صصر-ف نو-ك-تو
Ìكأا رّبعيل هل ةصصرفو .ينم بّرقتلا ‘ ةحلŸا
تار-ظ-ن-ب صسيرد-ّت-لا ة-عا-ق ‘ هأاد-ب ا--م--ع
تابقعلا يطخت ة-ياور-لا ل-م-ع-ت .””ي-ن-قرؤو-ت
،تاذ-لا صضا-ه-ن-ت-صسا لÓ-خ ن-م ز-جاو◊او
ةحومطو ةنز-ت-م ة-ي-صصخ-صش ح-ب-صصت ثي-ح-ب
ليعفت كولصسلا اذه نع جت-ن-ي د-قو ،ة-ق-ثاوو
يذلا ،رصشبلا Úب ة-م-حر-لاو ة-بÙا ر-صصاوأا
حورلا تاءادن يبلي
نم زجاو◊او تابقعلا يطخت ‘ اذه ىدبتي

ح-ب-صصت ثي-ح-ب ،تاذ-لا صضا-ه-ن-ت-صسا لÓ-خ
جتني دقو ،ةقثاوو ةحومطو ةنزتم ةيصصخصش
ةبÙا ر-صصاوأا ل-ي-ع-ف-ت كو-ل-صسلا اذ-ه ن-ع
تاءادن يب-ل-ي يذ-لا ،ر-صشب-لا Úب ة-م-حر-لاو
لفاكتلا رهاظم لك رصضح-ت-صست ي-هو ،حور-لا
تافÓتخلا لها-ج-ت-ي يذ-لا ي-عا-م-ت-جلا
نازي-م نأا ذإا ،ل-ما-ع-ت-لا ءا-ن-ثأا تا-قور-ف-لاو
ًاقÓطنا ،بتاكلا روظنم ‘ نمكي لصضافتلا
Òمصضلا ملصس نأاصش نم ززعي يذلا عافترلا نم
‘ فقت تاذلا نم لعجي ،ىنعÊ، Ãاصسنإلا
‘ ،ةيناوي◊ا وأا ةيمئاهبلا عم داصضتلا ماقم
ةيصصوصصÿا هذه دكؤوي ،فرصصت-لاو Òك-ف-ت-لا
هب تهوفت اŸ ةدودصشم يهو ،ةحيدم لوق
ةحيرصصو ةحصضاو تاملك Èع ىصسوم فرحأا
يصضرÃ هتÈخأا Úح هتيناصسنإا مامأا تعصشخو””
لاقو ّبحب ينلبقف ،يتثونأا نم ءز÷ Êادقفو
امو ،ءيصش ّلك نم ةدحاو ةفاصسم ىلع انّنأاب
نوكت نأا ّمهألاو ّيل-ع ار-ك-ح صسي-ل ي-ن-با-صصأا
اهتردق نم نّصس–و ،ةّلع لك نم ةّيقن حورلا
ُتَمصص .رصشلاو ةيهاركلا نع يماصس-ّت-لا ى-ل-ع
ّل-ك Ìع-ب مÓ-ك ى-ل-ع ادر د-جأا ⁄و لو--ط--م
نم تقلطأاو مهتفرع لاجر لوح يتادقتعم
كصشلاو ةبيرلا خّصسرت ةّيئاهن اماكحأا مهلÓخ
.””باÎقا لك ‘



ةليترلا

Úفيرسشلا Úمر◊ا ةسسائرب ةيدايق بسصانم ‘ تاديسس

ةمسصاعلا تاهزتنم ‘ اهراوزب بحرت ””Óبوا””
عيم÷ا يعو““ راعسش ت– ^

ةسسسسؤوم تلبقتسسا ““انيم– ةدحو..
ةمسصاعلا تاهزتنم Òيسستل ““لبوا““

،تبسسلا ،سسمأا موي نم ءادتبا اهراوز
عبنم هزتنم ،تلباسصلا هزتنم اهنم
،نونكع نب ةباغو سشار◊اب هايŸا
نم ءادتبا كلذو مويلا نم ءادتبا
¤ا احابسص د03 و اسس6 ةعاسسلا
.د00 و اسس12 ةعاسسلا
نم رظتنŸا Òبكلا لابق’ا مامأاو
قلغلا نم تناع يتلا ،تلئاعلا لبق
ةسسسسؤوŸا نإاف ،رهسشأا ةدعل يحسصلا

،انوروك سسوÒف نم ةياقولا طورسشل تاهزتنŸا داور ماÎحا ىلع سصر–
لوحتي ’ ىتح ،سصاخسشأ’ا Úب دعابتلاو يقاولا عانقلا ءادترا ةسصاخو
.ةمقنو ةاسسأام ¤ا ةمعنو ةعتم نم مامجتسس’ا

 نلزغلل ةمعنو ناكسسلا ىلع ةمقن انوروك
رهظتل ن’زغلا تداع ^
Ãروسص ‘ راسشب ةنيدم طيح
نم تاونسس دعب ةجهبم
ةرسشابم ةجيتن يهو ،اهبايغ
تفقوأا يتلا انوروك ةمزأ’
ءارحسصب ديسصلا تايلمع
ديدعلا مدقأا ثيح ،رئاز÷ا

روسص ذخأا ىلع ÚنطاوŸا نم
،ةنيدŸاب ةعيبطلا ةاكاÙو
يذلا نازوتلا ةركفب Úبحرم
ندŸاب ن’زغلا لاوŒ داعأا

،ناكسسلا ىلع ةمقن انوروك سسوÒف نإا لاق مهنم Òثكو ..ةيوارحسصلا
اهطيfi ‘  ناسسن’ا بايغ ‘ تجو يتلا ،ن’زغلا ىلع ةمعن هنكل

.تاونسس ةدعل هنم تمرح رثاكتو كر– لماع

عيجسشتلا نوقحتسسي ءاسضيبلا Úع ””لدع”” ءايحأا ناكسس
Úع ““لدع““ ءايحا ناكسس مدق ^

ةردابم ‘ نارهو ةي’وب ءاسضيبلا
عيمجتل يبسشخ تيب بيسصنتب
،اهفينسصتو ةيكيتسسلبلا تاروراقلا

عقاوم ىلع Òثكلا ناسسحتسسا تق’
اهنأا امكو.يعامتج’ا لسصاوتلا
نإاف ،ناكسسلا نم ةبيط ةتافتلا
ةئيبلا حلاسصŸ ةنادا Èتعت ةردابŸا
ميظنت ‘ رخأات يتلا  تايافنلاو

ةطfi لوأا ‘ عم÷او زرفلا ةيلمع
عمج قيدانسص يهو تايافنلل
ملكلا مغر ،ءايحأ’اب تايافنلا
Úنسسلا تارسشع ذنم ددŸÎاو  Òثكلا

جذا‰ خاسسنتسساو ،ةيلمعلا لوح
..ةيبوروأا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او 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 ““ لامعأ’ا 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 اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا 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 وذ62ـل قفوŸا م0202توأا61  دحألا

،تبسسلا سسما ،ةيدوعسسلا Úفيرسشلا Úمر◊ا نوؤوسشل ةماعلا ةسسائرلا تنلعأا ^
‘ Úفيرسشلا Úمر◊ا ةسسائرب ايلع ةيدايق بسصانم ‘ تاديسسÚ 01يعت نع
‘ ت“ ةديد÷ا تانييعتلا نأا تفاسضأاو.ةأارŸا Úكمتل دلبلا ططخ راطإا

ًءاوسس ،Úفيرسشلا Úمر◊ا تادسصاق مهت يتلا ت’اÛاو تاسصسصختلا عيمج
لا‹ ‘و ةينقتلاو ةيوغللاو ةيرادإ’او ةيريوطتلاو ةيداسشرإ’ا وأا ةيهيجوتلا
‘ رسشعلا تاديسسلا Úيعت ءاجو .اهÒغو يملعلا ثحبلا تامدخو تابتكŸا

ةسسائرب ةيدايق بسصانم ‘ باسش005 وحن Úيعت عم نمازتلاب ةيدايق بسصانم
ةيهيجوتلاو ةيداسشرإ’ا تامدÿاو تاسصسصختلا تلمسش ،Úمر◊ا نوؤوسش
.ةيمدÿاو ةيفارسشإ’او ةيرادإ’او ةيسسدنهلاو

ةثراكلا تعقوف غلك004 عفر لواح عاّبر
ردنسسكلأا ،يسسورلا عاّبرلا سضرعت ^
للخ ،Úتنث’ا هيتبكر ‘ رسسكل ،خيديسس

fiعسضخ ثيح ،غلك004 عفر هتلوا
6 ترمتسسا ةيروف ةيحارج ةيلمعل
نأا امك ،هيتبكر ‘ رسسك ببسسب ،تاعاسس
.قز“ ¤إا تسضرعت ذخفلا تلسضع
ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحسص تركذو
دا–’ا ةلوطب ‘ سسفاني ناك خيديسس نأا
ةخرسص قلطأاف ،عورŸا ثدا◊ا عقو امدنع ،وكسسوم ‘ لاقثأ’ا عفرل يبوروأ’ا
لاقثأ’ا عفار روسصŸا ليجسستلا رهظأاو.هتدعاسسŸ نوفعسسŸا عرهو ةيلاع ⁄أا
دعب هنكل ،هيفتك ىلع لئاهلا نزولا لمحيل ةسضراعلا ت– ينحني وهو يسسورلا

لبق تاظ◊ عسضبل ةيديد◊ا ةلتكلا لمح ءانثأا حسضاو لكسشب فŒري أادب ليلق
.ءاسصفرقلا ةئيه ذخأا لواحي نأا

ثد◊ا للظ ‘

ةيصضقلا رهظ تارام’ا مصصقت نيح..
دهضشŸا تايلوأا بيترت ‘ ةينيطضسلفلا ةيضضقلا جرحدتت اذكهو ..
نايكلا عم عيبطتلاب ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا رارقف ،›ودلاو يبرعلا
امو عيبطتلا يعاضسم لوانتي رخآا ايبرع اضشاقن ىعدتضسي Êويهضصلا

سسيل يتلا ،تارامإلل ةبضسنلاب هنم ةدئافلاو ،ةمداقلا مايألا هفرعتضس
لوح ايلودو ايبوروأا اضشاقن يعدتضسي امك ،Êويهضصلا نايكلا عم دودح
ةينويهضصلا عيراضشŸا مامأا اهتامتضساو ةينيطضسلفلا ةيضضقلا كضسا“

،اهعم فطاعتلا لقٌألا ىلع وأا ،اهلجأا نم لاضضنلا ىودجو ،ةيكيرمألاو
Ãلجأا نم اوعجارتو اولزانت ،نوملضسمو برعو نوينيطضسلف ،اهلهأا نأا ا

قلخ ““سسئاضسد““ بنŒو رارقتضسلا نامضضو ةيداضصتقا حلاضصم
اوحضضأا ددج ءادعأا نم مهلود نمأا ةيامحو ،تابلقنلاو تابارطضضلا

لح يذلا  ،ناريا ناطيضش مهتمدقم ‘و ،Úطايضشلا ةمئاق سسأار ىلع
fiا تايلولا نوكت ثيح ،يليئارضسلا ودعلاو ناطيضشلا لŸةدحت

ةلضصوبلا هيجوت ةداعاو ةروضصلا بلق ‘ اح‚ دق Êويهضصلا نايكلاو
    .ةقطنŸا ‘
‘ اÒيغت Òطÿاو يئانثتضسلا يضسامولبدلا ثد◊ا اذه يرجي امكو

هنإاف ،اي‡أاو ايلودو ايبرع ،ةينيطضسلفلا ةيضضقلاب ةقلعتŸا تادنجألا
Òضصمو لبقتضسŸا لوح اضضيأا تامامتهإلاو سشاقنلا بطقتضسيضس
اهميقل ةيرذج ةعجارم نم Êاعت يتلا ةيلا◊ا ةي‡ألا ةموظنŸا

Òيغتلا راعضش ت– ةيلودلا اهتارارقو اهنيناوق ‘ ةدضسÛا اهئدابمو
Òكفتلا مث نمو ،ةنميهلاو ةوقلا نوناق اضضيأاو ،عقاولا رمألاو روطتلاو

بوعضشلاو ناضسنلا قوقحو تاير◊اب نمؤوي ،ديدج ›ود ماظن ‘
ةيقيقح ذاقنا ةقرو ““ميهاربا قافتا““ نأا اÃ ،عونتلاو فلتخلاو
،Êويهضصلا ناي◊ا ةموكح سسيئرو ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلل
ةينوناق ةموظنŸ ركنتي ديدج يŸاع ماظنل سسيضسأاتلا مويلا نادوقي
ةيŸاعلا بر◊ا ذنم ةنميهلا سسيركتب لوألا ،امهل تنكم ةيلود
فÎعي ل  ،عنطضصŸا نايكلا دليم ةداهضش عيقوتب Êاثلاو ،ةيناثلا
سسركي ا‰او ،Êاضسنلا نوناقلا وأا ةيلودلا Úناوقلاب لو ،تايقافتلاب
لودلا عم طقف سسيل ،ةنضشÿا وأا ةمعانلا ةوقلاو ،ةنميهلا قطنم
ايروكو ايضسورو نارياو Úضصلا لثم ،يكيرمألا Òبعتلا بضسح ،ةقراŸا““
ميك– وه مهŸا ،ةقيدضصلاو ةفيل◊ا لودلا ىتح ا‰إاو ،ةيلامضشلا
ىتح وأا ةيركضسع وأا ةيداضصتقا ةوق يأا زورب عنمو ةقيضضلا ةحلضصŸا

يكردو ديضسك اهعقوم نم اكيرمأا ةحزحز اهنكÁ ةيعادباو ةيركف
..عزانم نودب ⁄اعلا

‘ جرح لك Êويهضصلا نايكلا نع كضش نود عفري تارامإلا رارق
ةيبرعلا بوعضشلاو ينيطضسلفلا بعضشلا دضض ةيعضسوتلا هعيراضشم
ايلودو ايبوروأاو ايبرع ،ةنادŸا هتافرضصت ىلع يفضضيو ،ةرواÛا

،ÚعنتمŸاو Úضضفارلا ىلع درلل ةج◊او لوبقلاو ةيعرضشلا ،اي‡أاو
‘ ليطتل ،هومعادو Êويهضصلا نايكلا اهرظتني ناك يذلا سسفنلا يهو
،اهيعارضصم ىلع ةيعضسوتلاو ةيعمقلا هتليfl حتفتو هعيراضشم رمع
ديمŒ ىوضس ،تادهعت يأاب للتحلا مزلي ل قافتلا نأاو ةضصاخ
ظفتحي هنأا امك ،نرقلا ةقفضص ‘ دراولا يضضارألا مضض عورضشم
نايكلل ةمضصاع سسدقلاب فاÎعلا مدع ‘ اهقحب تارامإلل
‘و ،ةلوبقم تازواجتلاو تاقورÿا لك تحضضأا ثيح ،Êويهضصلا

،ةيروضسلا نلو÷ا مضض ،ةمضصاعك سسدقلا ىلع ءليتضسإلا اهتمدقم
ةيامح ىوعدب راو÷ا لود ‘ ةيركضسعلا تلخدتلاو ،نرقلا ةقفضص

.لودلا هذهل يموقلا نمألا ددهي  اضضيأا لمع وه سسيلوأا ،ليئارضسا نمأا
ةيبرعلا اياضضقلل ةليوطلا ةمئاقلا ¤ا قافتلا فاضضيضس ،ايبرع

،ةفضصاعلا Úع ‘ نانبل لاخداو توÒب أافرم راجفنا اهرخآا ،اهتامزأاو
اهلكاضشÃ ةلغضشنم تحضضأا يتلاو ،ةقطنŸا ‘ ةمواقŸا قوط رضسكل
يموقلا نمألاب ةمتهم تناك امدعب يرطقلا اهنمأا ةيامحو ةيلخادلا
ل◊ احاتفم Èعت يتلا ،ةينيطضسلفلا ةيضضقلا هضسأار ىلعو ،يبرعلا
ىمظعلا ىوقلا لبق نم ةلعتفŸا ةيبرعلا تامزألاو لكاضشŸا لكل

ةيقرعلا تاعارضصلاو رتوتلا نم رؤوب ‘ ةعنامŸا لودلا قارغإل
،““ةيطارقÁدلا““ Òبك راعضش ت– ،ةيخيراتلاو ةيبهذŸاو ةينيدلاو
هعيراضشمو يليئارضسلا نايكلل Úكمتلاو مألا ةيضضقلا ىلع فافتللل
ثيح ،اهماكحأاب مك– ىمظع ةوق ¤ا هليو–و ،ةقطنŸا ‘ ىÈكلا

‘ نمألا سسل‹ ىتحو يكيرمألا خويضشلا رود تضسينكلا بعليضس
ةلتك لكضشت تناك يتلا لودلا ‘ ثدحيو ثدح ام وهو ،ةقطنŸا
،ةمواقŸا روfi لودو ،““يبرعلا عيبرلا““ راعضش ت– ،يدضصتلاو دومضصلا

ةعانضص وأا قلخو ،ةينيطضسلفلا ةيضضقلا نع اهئاهلا لجأا نم كلذو
نايكلل ةرياغم ةرظن لم– ةديدج ةيركفو ةيضسايضس ةبخن
هرابتعاب لب ،ايعضسوتو لتfi انايكو اودع هرابتعاب سسيل ،Êويهضصلا

اهنم ةدافتضسلا نكÁ ةÒبك ةيركضسعو ةيداضصتقا ةوقو ،ةراج ةلود
مهنأاب برعلا عانقاو ،ناريا وه ،ديدج ودع قلخ عم ،اهيلع ليوعتلاو
.مهتديقعو مهدوجو ‘ نيددهم

عقاوم زهو بضضغأا امكو ،يتارامإلا عيبطتلا رارق نإاف ،كضش نودو
نم اقلطنا قرضشلا ةقطنم ىلع ةنميهلا عيراضشŸ ةمواقŸاو ةعنامŸا

زربأا ‘ اهبييغت ” امدعب ايلمع اهبييغتو ،Úطضسلفل للتحلا ةنعرضش
fiعقاوم ‘ ةرار◊ا ثب هنإاف ،يعامتجلا لضصاوتلا تاكبضش تاكر

،يموقلا اهنمأا نمضضي لباقم نودو عيراضشŸا هذهل ةلامعلاو ةدرلا
.مثإلاب ةزعلا مهتدازو

ي◊اسص ىفطسصم
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

Úيرئاز÷ا يتفتسست ةيكيرمألا ةرافسسلا
موقي اذإا ام لوح ءارآلل Èسس حتفب رئاز÷اب ةيكيرم’ا ةرافسسلا تماق ^

.هتيلاعف تبث لاح ‘ حاقللا لامعتسساب نونطاوŸا
عيرسستل تار’ودلا تارايلم ةيكيرم’ا ةموك◊ا رمثتسست““ :ةرافسسلا تلاقو

’وأا ةملسسلا Òبادت عسضت اهنكل ،انوروك حاقل عيزوتو عينسصتو ريوطت دوهج
دقو.. ؟لاعفو نمآا هنأا تبث اذإا انوروك تاحاقل دحأاب حيقلتلاب موقت لهف
،يكيرمأ’ا حاقلل جيورت رمأ’ا نأا روسشنŸاب ÚمتهŸا نم Òثكلا Èتعا
.قيوسستلاو جاتن’ا سسيياقم لكل هماÎح’ زارباو



نا--ي--ب ‘ دا–لأ فا---سضأأو ^
قيقحتب نومزتلم نحن““ يفحسص
ةقطنم-ل-ل م-ئأدو ل-ما-سش مÓ-سس
نم لمعلل نودعتسسمو اهر-سسأا-ب
انئاكرسش عم ة-يا-غ-لأ هذ-ه ل-جأأ
ليئأرسسإأ .Úيلودلأو Úيميلقإلأ

م-سض ط-ط-خ ق-ي-ل-ع-ت-ب تما--ق
ةينيطسسلفلأ سضرألأ نم قطانم
يهو دحأو بناج نم ةلتÙأ

ىلع ددسشو .““ةي-با-ج-يإأ ةو-ط-خ
يداحأأ رأرق يأأ بنŒ ةرورسض““
سصرف سضيوقت هنأاسش نم بنا÷أ
قفتمو م-ئأد ل-ح ¤إأ ل-سصو-ت-لأ

.““فأرطألأ عيمج Úب هيلع
دا–لأ لأز-----------ي ل““ فدرأأو

Úتلودلأ لحب امزتلم يبورولأ
ةلقتسسم ةينيطسسلف ةلود ةماقإاب
ةلود عم بنج ¤إأ ابن-ج سشي-ع-ت
ى-ل-ع ءا-ن-ب كلذو ،ل--ي--ئأر--سسإأ
أد-كؤو--م ،““›ود--لأ نو--نا--ق--لأ

لجأأ نم لمعلل دا–لأ دأدعتسسأ
ةفداه تاسضوا-ف-م فا-ن-ئ-ت-سسأ
Úي--ل--ي--ئأر--سسإلأ Úب ةءا--ن--بو
.““Úينيطسسلفلأو

د.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ليئارضسإا عم عيبطتلاو ةوهوهلا
ÚملصسŸا ناوخإلا رايت نم تاراملا دصض ةصسرصش ةلمح ^

نع مات توكصسو ليئارصسإا عم اه-تا-قÓ-ع ع-ي-ب-ط-ت-ل ا-صسا-صسأا
؟اذاŸ  ،وهايناتن اهراز يتلا نامع ةنطلصس نع ىتحو ايكرت

ةيبرعلا تارامإلا سضرع-ت-ت نأا اد-ج fiÒ ءي-صش ة-ق-ي-ق-ح
لودلا نم اهÒغ نود ةصسرصشلا ةلم◊ا هذه لثŸ ةدحتŸا
اهتاردقو ا-ه-ع-قو-م نأا د-ي-كأاو ،ل-ي-ئار-صسا ع-م تع-ب-ط ي-ت-لا
بب-صسلا ي-ه ة-ي-صسا-ي-صسلاو ة-ير-ك--صسع--لاو ة--يدا--صصت--قلا
.ةيقÓخأاÓلا ةمجهلا هذه ءارو يقيق◊ا
ةلود يا لبق ليئارصسإاو Úينيطصسلفلا Úب دوجوم عيبطتلا
عم ةعبط-م ة-لوا-ط-لا ت– ن-م سسا-م-ح ا-ه-ي-ف اÃو ،ىر-خأا
ءاقدصصألاو ÚعبطŸا Èكأا ايكرت معدت سسامح ،ليئارصسإا
تاقÓع ،ةمخصض ةيراŒ تاقÓع ،ليئارصسإل Úيقيق◊ا

ن-يرا-ي-ط-لا بيرد-ت ا-ه-ي-ف اÃ ،رو-صصت-لا قو-ف-ت ة-ير-ك-صسع
اصشابلا ءÓمع ن-ك-لو  ،ا-ي-كر-ت ءا-م-صس قو-ف Úي-ل-ي-ئار-صسإلا
.اذهب نوهبأاي ل ناغدرأا

ةنطلصس ةمصصاع ،طقصسم وها-ي-ن-ت-ن راز ط-ق-ف ر-ه-صشأا ذ-ن-م
⁄و ،ديعصس نب سسوبق ،لحارلا ناطلصسلاب يقتلاو ،نامع
هل سضرعتت يذلا موجهلا اذه لثم ¤إا ةطلصسلا سضرعتت
تكراب يتلا ةين-ي-ط-صسل-ف-لا ة-ط-ل-صسلا ن-م ى-ت-ح تارا-ملا

انماصضت كلذ دعب نم رظتنتو دجصسم ¤إا ايفوصص ايأا ليو–
روتف نع لءاصستت مث ،ةينيطصسلفلا ةيصضقلا عم ايبوروأا

.معدلا اذه
ة-ي-صضق-لا ن-م ة-ي-بر-ع-لا ف-قاوŸا Òغ-ت بب-صس كردأا تأاد--ب
رصصان-ع تكرا-صش ن-يأا ر-صصم ثاد-حأا د-ع-ب ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا

فلآا هنم تام نيذلا ÚيرصصŸا لتق ‘ ايركصسع سسامح
نويرئاز÷ا تام امك ،Úطصسلف رير– لجا نم ءادهصشلا
ةكرح نم اذه لبقي نأا نكÁ فيك ،76و37 برح ‘ اصضيأا

مويلا ¤إا ةدحاو ديدنت ةلمج ولو أارقأا ⁄و ؟ررحتلا يعدت
يتلا ةيباهرلا تايلمعلا دصض ةينيطصسل-ف-لا ة-ط-ل-صسلا ن-م
تءاج مث  ؟يرصصŸا سشي÷ا دصض سسامح بئاتك اهدوقت

Œا يتبرÿيرئاز÷ا لك لثم اهلبق تنك يننأل ،ةصصاÚ
تلمع ثيح ،سشاقن نود ةينيطصسلف-لا ة-ي-صضق-ل-ل اد-نا-صسم
ةينيطصسلف ةانق يهو ،لصسكورب ‘ ““دغلا““ ةانقل لصسارمك
اهيف تفرعتو ،يتاراملا نونحط خي-صشلا لاو-مأا-ب ة-م-عد-م

Úلماعلاو ÚلوؤوصسŸا Úينيطصسلفلل يقيق◊ا ه-جو-لا ى-ل-ع
نم لإا ةيصصخ-صشلا وا ة-ي-ن-هŸا ي-تا-ي-ح ‘ نا-هأا ⁄و ،ا-ه-ي-ف

عفدت ،رئاز÷ا  ،يدلب نأا مغر ،Úينيطصسلفلا ءلؤوه فرط
،› عفصشت ⁄ اهنكلو بئارصضلا يعفاد لاومأا نم ÚيŸÓا مهل

ةناهإا ‘ ينيطصسل-ف-لا ةرا-صشب ي-مز-ع ا-صضيأا ددÎي ⁄ ا-م-ك
ةا-ن-ق ي-صسصسؤو-م ن-م نا-ك ،ر-خآا ير-ئاز-ج ي-ف-ح--صص در--طو
نم Òثكلا عم اصشا-ق-ن ا-ه-ن-ي-ح تح-ت-فو .ند-ن-ل-ب ““ي-بر-ع-لا““
ل-ه فر-عأل م-صصاو-ع-لا ف-ل-تÚ ‘ flير-ئاز÷ا ءÓ-مز--لا
تنا-كو ،ل مأا ط-ق-ف ا-نأا ي-ن-صصخ-ي ي-ع--م ÚصشŸا فر--صصت--لا

مهنأا عامجإلاب › اودكأاو فلتfl ة-ي-صسا-ي-صسلا م-ه-برا-صشم
،Úيرئاز÷ا هاŒا Úينيطصسلفلا فرصصت نم اÒثك اوناع
تا-ي-صسن÷ا سس“ لو  ،ا-م-ه-ل ل-ي-ث-م ل اد-ق-حو ة--ي--هار--ك
Êدرا رير– سسيئر ىصسنا نلو ،Úيرئاز÷ا لإا ىرخلا

ن-ع لأا-صس ،ه-ي-ف بصصن يذ-لا عو-ب--صسلا ‘ ي--ن--ي--ط--صسل--ف
يدقع خصسفب رمأاف يرئازج هنأا-ب ه-ل ل-ي-ق اŸو ،ي-ت-ي-صسن-ج
 .كلذ Òغ لو ةيرئازج يتيصسنج نأل طقف ةرصشابم
ةجرهبلا تصسيلو ةيصسايصسلا فقاوŸا ددحي نم وه عقاولا
ةيصضقلل ودع لوأا فصسأÓلو ،ةنانرلا ةغرافلا ةلم÷ا وأا
يدلب ىلعو ،مهصسفنأا نويني-ط-صسل-ف-لا م-ه ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
ةيصضقلا باحصصا ماد ام اهفقاوم ‘ رظنلا ديعت نأا رئاز÷ا

كلŸا ن-م Ìكا Úي-ك-ل-م نو-ك-ن ن-لو ا-ه-ب Úث-با-ع-لا لوأا م-ه
Òطخو Òغتم ⁄اع ‘ حلاصصم اصضيأا هيدل انبعصش ،هصسفن

انهÁ لو ان◊اصصم ىلع اÒخأاو لوأا ظاف◊ا انيلعو ،ادج
نب كلŸا دبع يومألا ة-ف-ي-لÿا ها-ن-ب يذ-لا ة-ب-ق-لا د-ج-صسم
Úبو هنيب فÓخ دوجول  يرجه37 ةنصس ›اوح ناورم
لعجيل ةبقلا دجصسم ىنبو ،Òبزلا نب هللا دبع ةكم Òمأا

 .ةمركŸا ةكم لدب هاياعرل Óيدب  اجح طقف هنم
:لضسكورب نم  ””رجفلا”” لضسارم  ^
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ةلود ةماقإاب نومزتلمو عيبطتلاب بحرن””
””ليئارضسا عم بنج ىلا ابنج سشيعت ةينيطضسلف

ةماه ةوطخ اهايإا اÈتعم ،ةيليئارصسإلا ةيتارامإلا تاقÓعلا عيبطتب يبوروألا دا–لا بحر
دوه÷ا دصشحب همازتلا دكأا اميف ،طصسوألا قرصشلا ةقطنم ‘ رارقتصسلا لÓحإا قيرط ىلع

.Úتلودلا لح سساصسأا ىلع ةيليئارصسإلا ةينيطصسلفلا تاصضوافŸا فانئتصسا ةيغب

ةيصضايرلا تآاصشنŸا حتف ةداعإل ةصصتıا تاطلصسلا نم رصضخألا ءوصضلا راظتنا ‘
 ةيضضايرلا تايدا–’او ةرازولا Úب تابيردتلا فانئتضسا لوح سشاقن حتف

ة--ير---يدŸأ عر---سشت ^
ةعباتلأ ةسضايرلل ةماعلأ
با----ب----سشلأ ةرأزو-----ل
نم ة-يأد-ب ،ة-سضا-ير-لأو
ةلسسلسس ‘ ،دحألأ مويلأ

ع--م تا---ثداÙأ ن---م
flتا--يدا–لأ ف--ل--ت

ةرك اهنيب نم ةيسضايرلأ
ا---ب---سس– ،مد----ق----لأ

.تابيردتلأ فانئتسسل
هذه لÓخ نم ةرأزو-لأ ى-ع-سستو
ريزولأ نم تامي-ل-ع-ت-ب ةردا-بŸأ

ح-بر ¤إأ ،يد-لا-خ ي-ل-ع د--ي--سس
ءوسضلأ يقلت را-ظ-ت-نأ ‘ تقو-لأ
تا--ط---ل---سسلأ ن---م ر---سضخألأ
رأرق ذاختأ ل-جأأ ن-م ة-سصتıأ
تاطاسشنلأو تابيردتلأ فانئتسسأ
فلتfl حت-ف ةدا-عإأو ة-سضا-ير-لأ
،بعÓم) ةي-سضا-ير-لأ تآا-سشنŸأ

،تا-سضا-ير-لأ ةدد-ع-ت-م تا-عا-ق
.(...حباسسم

يتلأ لمعلأ ةطخ ¤إأ ةفاسضإلابو
تايدا–لأ فلتfl اهدمتعت-سس
،ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياه-ن ة-يا-غ ¤إأ

ع-م تا--ثداÙأ ن--م--سضت--ت--سس
،ة-سضا-ير-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ
ةسشقانمو تاسسفانŸأ فانئ-ت-سسأ
متي يذ-لأ ي-ح-سصلأ لو-ك-توÈلأ
ز--كرŸأ فر--ط ن---م هدأد---عإأ
ةنجللأ ،ةسضايرلأ بطل ين-طو-لأ
ةحئاج روطت ةعباتŸ ة-ي-م-ل-ع-لأ
تا---------يدا–لأو ““91-ديفوك““

.ةيسضايرلأ
ةرأزو نأأ Òكذ--ت--ل---ل
ةسضا-ير-لأو با-ب-سشلأ
ويلوي9 ‘ ت-سص-خر
ةل-حر-م-ك- طرا-ف-لأ
Úي--سضا--ير--لأ -¤وأأ
Úيرئأز÷أ
ÚلهأاتŸأ
لهأاتل-ل Úح-سشرŸأو
ةيبŸولأ باعللأ ¤إأ

ةنسسل تلجأأ)0202- ةيبŸأÈلأ و
ةدوعلأ (ة-ح-ئا÷أ بب-سسب1202
قيبط-ت-لأ““ ع-م تا-ب-يرد-ت-لأ ¤إأ
ن-م ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت-ل مرا--سصلأ
.““91-ديفوك
ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو تناكو
يسضاŸأ سسرام61 ‘ تررق دق
تا--طا--سشن--لأ ل--ك ق--ي--ل---ع---ت
ببسسب ةيسضا-ير-لأ تا-سسفا-نŸأو
.سسوÒف انوروك ةحئاج يسشفت

ج.ق ^

ةمضصاعلا رئاز÷اب ÚنطاوŸا لاومأا بلضست رارضشأا ةيعمج كيكفت

فودنتب لظلا قطانŸ ةيئاذغلا داوŸا نم انط82 لضسري رمحأ’ا لÓهلا
ر--م--حألأ لÓ--ه---لأ ،سسمأ ،ما---ق ^

82 ـب ردقت ةيم-ك لا-سسرإا-ب ير-ئأز÷أ
ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ف-ل-تfl ن-م ن--ط
Ÿفودنتب لظلأ قطان.
دئأرلأ ديهسشلأ““ فودنت راطÃ ثيح
تأوقلل ةعبات ةيركسسع ةرئاط ،““جأرف

ةدعاقلأ نم ةمداق ةيرئأز÷أ ةيو÷أ
ةيركسسعلأ ةيحانلاب كيرا-فو-ب ة-يو÷أ
.¤وألأ
اهنتم ىلع لم– ةيركسسعلأ ةرئاطلأ

،نط82 نزو-ب تأد-عا-سسم ة-ن-ح--سش
هايمو ةعونتم ةيئأذغ دأوم ‘ ةلثمتم

.ةيندعم
رمحألأ لÓهلأ فرط ن-م ة-مد-قŸأو
لظلأ قطانم ناكسس ةدئافل يرئأز÷أ
.فودنت ةيلوب

ةدايق سصرح سسكعت يتلأ ةيلمعلأ هذه
ةقفأرم ىلع يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ

نوعلأ دي د-م ‘ م-ها-سست ةردا-ب-م ل-ك
فو-قو-لأو Úن-طأو-م-ل-ل ةد-عا-سسŸأو
Úب ةطبأرلل أزيزعت مهبناج ¤إأ مئأدلأ
.هسشيجو بعسشلأ

ج.ق ^

ة--يلو ن--مأأ ح--لا--سصم تن---ك“ ^
رأرسشأأ ةيعمج كيكف-ت ن-م ر-ئأز÷أ
،(ةمسصاعلأ ر-ئأز÷أ) حأر-ج سشا-ب-ب
سصا-خ-سشأأ ة-سسم-خ ن--م نو--ك--ت--ت
أولاتح-ي-ل Úن-طأوŸأ نو-جرد-ت-سسي

ىوعدب مهلأومأأ نوبل-سسيو م-ه-ي-ل-ع
،ةيبنجألأ تÓمعلأ فلتfl فيرسصت

نايب تبسسلأ سسمأ هب دا-فأأ ا-م-ب-سسح
.ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل
ءلؤو-ه نأ رد-سصŸأ سسف--ن ح--سضوأأو
قرط نولمعتسسي أو-نا-ك سصا-خ-سشألأ
اياحسضلاب لا-سصتÓ-ل ““ة-ي-لا-ي-ت-حأ““

طئاسسو Èع مهعم تا-قÓ-ع ط-برو
ىو-عد-ب ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت--لأ

ةلمعلاب ة-ي-لا-م غ-لا-بŸ م-ه-تزا-ي-ح
ةلمعلاب اهفرسص ل-جأأ ن-م ة-ب-ع-سصلأ
ىلع ءأدتعلاب أوماق ثيح ،ةينطولأ

091““ غلبم امهنم ابل-سسو Úي-سصخ-سش
امهيلع ءأدتعلأ دعب ““ ميتنسس نويلم
ليسسŸأ زاغلأو ءاسضيبلأ ةح-ل-سسألا-ب
.عومدلل

،ةعسسأو د-سصر ة-ي-ل-م-ع ر-ثأ ى-ل-عو
فيقوت ن-م ح-لا-سصŸأ تأذ تن-ك“
ةعوم‹ زجح عم سصاخسشأأ ةسسمخ
تنا-ك ءا-سضي-ب--لأ ة--ح--ل--سسألأ ن--م
لا-م-ك-ت-سسأ د-ع-بو . م--ه--تزو--ح--ب
”  مهقح ‘ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
،ةيروهم÷أ لي-كو ىد-ل م-هÁد-ق-ت

م-ه-ن-م ة-ع-برأأ عأد-يإا-ب ر-مأ ““ ثي-ح
ع-سضو ““ ا--م--ي--ف ، ““تقؤوŸأ سسب◊أ
ة-با-قر--لأ ت– سسماÿأ م--ه--تŸأ

. ““ ةيئاسضقلأ
تأذ تف--قوأأ ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن---م
““تأرايسسلأ قحأول قراسس»، حلاسصŸأ
رئأز÷أ) يلعوب نب ةبيسسح عراسشب
رظح ةÎف““ لغتسسي ناك،(ةمسصا-ع-لأ
لا-م-ك-ت--سسأ د--ع--بو ،““لأو--ج--ت--لأ
هÁدقت ” ، ةينونا-ق-لأ تأءأر-جإلأ
رمأ““ ثيح ،ةيروهم÷أ ل-ي-كو ما-مأأ
.““تقؤوŸأ سسب◊أ هعأديإاب

م.ق ^

ةيداموأا ةيرضشب رئاضسخ ’
نارهوب ةيضضرأا ةزه ‘

بقع ةيدام وأأ ةيرسشب رئاسسخ يأأ ليجسست متي ⁄ ^
قرسش) ةويطبب تبسسلأ سسمأ تعقو يتلأ ةيسضرألأ ةزهلأ
مÓعإلاب فلكŸأ ىدل ديفتسسأ امبسسح ،(نأرهو ةيلو
بيقنلأ زربأأو .ةيندŸأ ةيامحلل ةيئلو-لأ ة-ير-يدŸا-ب

تماق رأذنإلأ رأدسصإأ رو-ف““ ه-نأأ ة-لÓ-ب ردا-ق-لأ د-ب-ع
ةيلمعب نأرهوو ةويطب-ل ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ ر-سصا-ن-ع
ةيعانسص ةقطنم نم ةبيرقلأ ةقطنŸأ هذهب عÓطتسسأ

سسف-ن فا-سضأأو .““لا-م-ت-حأ يأل دأد-ع-ت-سسلأو ة-ما-ه
ةيدام وأأ ةيرسشب رئاسسخ يأأ لجسست ⁄““ هنأأ ردسصŸأ
نم Òثكلأ اهب رعسشي ⁄ يتلأ ةيسضرألأ ةزهلأ هذه ةجيتن
دودح ‘ , تبسسلأ سسمأ ليجسست ” دقو .““ÚنطأوŸأ
اهتدسش تغلب ةيسضرأأ ةزه ,ةقيقد81و90لأ ةعاسسلأ

ةيلوب ةويطب ةقطنÎ Ãسشير ملسس ىلع تاجرد3ر4
ملع ‘ ثحبلأ زكرŸ نايب هب دافأأ ام بسسح ,نأرهو
ددح دقو .ءايزيفوي÷أو ةيكلفلأ ءا-يز-ي-ف-لأو كل-ف-لأ

سسفنب ةويطب قرسش بو-ن-ج م-ل-ك01 ب ةزه-لأ ز-كر-م
.هيلإأ Òسشأأ امك ,ةيلولأ

‘ طروتم يراقع يقرم فيقوت
نارهوب لايتحاو بضصن ةيضضق
يقرم فيقوت نم نار-هو-ل ي-ئلو-لا ن-مألا ر-صصا-ن-ع ن-ك“ ^
تاكيصش رادصصإاو لايتحاو بصصن ةيصضق ‘ طروتم يراقع
تانكصس ىلع لوصص◊ا-ب ها-يا-ح-صض ما-ه-يإا د-ع-ب د-ي-صصر نود-ب
نم ،سسما ملع امبصسح ،ةÈتعم ةيلام غلابم لباقم ةيوقرت
ىلع ءانب فيقوت-لا ة-ي-ل-م-ع تءا-جو.ي-ن-مألا كل-صسلا تاذ
03 لا مهددع زواج-ت-ي ن-يذ-لا ا-يا-ح-صضلا ا-ه-ب مد-ق-ت ىو-ك-صش
دحأا فرط نم لايتحلاو بصصنلل مهصضرعت اهدافم اصصخصش
لباقم ةيوقرت تانكصس عيبب مهدعو يذلا Úيراقعلا ÚيقرŸا

7ر5و جد نويلمÚ 2ب ام اهتميق تحوارت ةقبصسم ةيلام تاعفد
Úب نمو .ةيمهو ة-ت-قؤو-م دو-ق-ع م-ه-م-ي-ل-صست ع-م جد نو-ي-ل-م

عيب يه يراقعلا يقرŸا اهلمعتصسي ناك يتلا بصصنلا تايلمع
يذلا اياحصضلا ددع غلب ثيح سصخصش نم Ìكأل ةدحاو ةقصش

.هيلإا Òصشأا امك ،اصصخصش21 ةيمصسر رصضاfi ىلع مهعامصس ”
اذه فيقوت متيل ةقمعŸا اهتاير– حلاصصŸا تاذ ترصشاب دقو
هدصض ر-ير– ” د-قو .ة-ن-صس45 رمعلا نم غ-لا-ب-لا سصخ-صشلا
‘ ردصص ثيح ةلادع-لا ما-مأا ه-ب-جوÃ ل-ي-حأا ي-ئا-صضق ءار-جإا

.ردصصŸا سسفن قفو ،عاديإلاب رمأا هقح
ج.ق ^

نارهو برضضت4,3 ةدضشب ةيضضرا ةزه
ةزهلا بقع ةيدام وأا ةيرصشب رئاصسخ يأا ليجصست متي ⁄ ^

،(نارهو ةيلو قرصش) ةويط-ب-ب سسمأا تع-قو ي-ت-لا ة-ي-صضرألا
ةيئلولا ةيريدŸاب مÓعإلاب فلكŸا ىدل د-ي-ف-ت-صسا ا-م-ب-صسح

روف““ هنأا ةلÓب رداقلا دبع بيقنلا زربأاو .ةيندŸا ةيامحلل
ةو-ي-ط-ب-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ر-صصا-ن-ع تما-ق راذ-نإلا راد--صصإا

ةقطنم نم ةبيرقلا ةقطنŸا هذهب عÓطتصسا ةيلمعب نارهوو
سسفن فاصضأاو .““لامتحا يأل دادع-ت-صسلاو ة-ما-ه ة-ي-عا-ن-صص

ةجيتن ةيدام وأا ةيرصشب رئاصسخ يأا لجصست ⁄““ هنأا ردصصŸا
.““ÚنطاوŸا نم Òثكلا اهب رعصشي ⁄ يتلا ةيصضرألا ةزهلا هذه
,ةقيقد81و90لا ةعاصسلا دودح ‘ , سسما ليجصست ” دقو
Îصشير ملصس ى-ل-ع تا-جرد3ر4 اهتدصش تغ-ل-ب ة-ي-صضرأا ةز-ه

Ãنايب هب دافأا ام بصسح ,نارهو ةيلوب ةويطب ةقطن Ÿزكر
.ءايزيفوي÷او ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثحبلا

سسفنب ةويطب قرصش بونج ملك01 ب ةزهلا زكرم ددح دقو
.هيلإا Òصشأا امك ,ةيلولا

ج.ق ^

ةيدلب سسيئرل ادفان اضسبح ماع
قباضسلا ةدكيكضس
ماعب ةدكيكصسب ةبازعل حن÷ا ةمكfi ،سسما ءاصسم تصضق ^
ةحنجب قباصسلا ةدك-ي-ك-صس ة-يد-ل-ب سسي-ئر د-صض د-فا-ن سسب-ح

ناكو ،ةيلام ةمارغ رانيد فلا يتئاÃو ةفيظولا لÓغتصسا
يلع مك◊ا ةمكÙا ةئيه نم سسمتلا دق ماعلا ق◊ا لث‡

ك““ قبصسلا ةيدلبلا سسيئر دجويو .ادفان اصسبح Úماعب ŸÒا
دق ةمكÙا تاذ تناك نا دعب رخلا وه ةبازع نجصس ‘ ،““ ط
.ادفان اصسبح Úماعب هيلع تمكح

يانغ دمحم ^

قيرح نم ليبقا ةيدلب رقم ذاقنا
وزو يزيتب لوهم
يزيت ›اعاب مام◊ا Úعل ةيندŸا ةيام◊ا ناوعا نك“ ^
نم, ليبقا ةقطنÃ ىرقلا نا÷ د-يد-ع ع-م ق-ي-صسن-ت-لا-ب ،وزو
ناÒنلا ةنصسلا همهتلت نا تداك يذلا ليبقا ةيدلب رقم ذاقنا
ام بصسحو ،Óيل فصصنلا و ةنماثلا دودح ‘ ,سسما لوا ةليل

لوه‹ ناف ةقوثوم ةيلfi رداصصم““ ر-ج-ف-لا»ـل ه-ن-ع تف-صشك
رقŸا نم ةبيرقلا ةباغلا ‘ ناÒنلا مارصضاب مÓظلا ‘ ماق
عيم÷ا د-ي-نŒ ” د-ق و ,ه-ي-لا ناÒن-لا تا-ظ◊ د-ع-ب ل-صصت-ل
ىلع زو– ةيدلبلا ناو ام-ي-صسل ىÈك ة-ثرا-ك بنŒ ة-يا-غ-ل

.ىرخا مزاول و داتع
سشوÒمع لامج ^

طبحي تاوزغلاب ينطولا كردلا
    سصاخضشا01ـل ةيعرضش Òغ ةرجه
تادحو تنك“ ،ةيعرصشلا Òغ ةرجهلا ةحفاكم راطإا ‘ ^

ةياهن ،ناصسملتب تاوزغلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا
لحاوصسلا سسرح عم قيثولا نواعتلاو قيصسنتلاب ،عوبصسلا
قيرط نع ةيعرصش Òغ ةرجه ةيلمع طابحإا نم ،تاوزغلاب
حواÎت ،(01) سصاخصشأا ةرصشع فيقوت نم اونك“ ذإا ،رحبلا
ةرداغم ةلواfi ددصصب اوناك ،ةنصس13 وÚ 02ب ام مهرامعأا
مهدوقي ناك ثيح ،ةيعرصش Òغ ة-ق-ير-ط-ب ي-ن-طو-لا باÎلا

ةوق وذ براق Ïم ىلع ةيعرصشلا Òغ ةرجهلا ةلحر مظنم
يقلت رثإا ىلع تءا-ج ة-ي-صضق-لا ع-ئا-قو ة-ياد-ب  .ة-ي-لا-ع ع-فد
ديفت ،تامولعŸ تاوزغلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا
Èع ةيعرصش Òغ ةرجه ةلحر ميظنتب سصاخصشألا دحأا مايقب
تاوز-غ-لا ةر-ئاد ئ-طاو-صش د-حأا ن-م ًا-قÓ-ط-نإا ،ير-ح-ب ذ-ف-ن--م
مصضت ةيرود ليكصشت ” ،ةمو-ل-عŸا ي-ق-ل-ت رو-ف  .(ناصسم-ل-ت)
ينطولا كردل-ل ة-ي-م-ي-ل-قإلا ة-ب-ي-ت-ك-ل-ل ة-ع-با-ت-لا تاد-حو-لا
لقنتلاو لخدتلاو نمألا ةليصصف دارفأاب Úمعدم ،تاوزغلاب
هبتصشŸا  ةرصشعلا سصاخصشألا فيقوت ” نيأا ،ناكŸا Úع ¤إا

،ناصصح052 ةوقب كرحÃ دّوزم ، يطاطم براق زجحو ،مهيف
.ةيلمعلا طابحإا ›اتلابو نيزنبلا نم Îل034 ¤إا ةفاصضإا

Ëدقت راظتنإا ‘ ،ةي-صضق-لا ‘ ق-ّم-ع-م ق-ي-ق– ح-ت-ف ” د-قو
Òغ ةرجهلا ةلحر مّظنم مهصسأار ىلعو ÚفوقوŸا سصاخصشألا
ءافيتصسإا دعب ،ةصصتıا ةيئاصضق-لا تا-ه÷ا ما-مأا ،ة-ي-عر-صشلا

ن.ح ^ .ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج



هذه الصحيفة تم تحميل 
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