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ةيران ةجارد قئاشس ةايحب يدوأا رورم ثداح يف ببشست رشصاق عاديإاب رمأا
U¢61ةقارضشلاب ،تامامحلا صسماخلا يرضضحلا نمأ’ا ةاذاحمب برق عقو

راضشتضسم ،ةركاذلا عورضشم قÓطا ىلع فرضشأا
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سسوÒفلا راششتنا ةعبا-ت-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإ’ا ة-ل-ي-شص◊ا نأا ة-ح-شصلا ةرازو-ب
9731و ةدكؤوم ة-با-شصإا52093 ¤إا تع-ف-ترا

” هنأا ¤إا ردشصŸا سسفن راششأاو .ةيحشض
لكششب ةديدج ءا-ف-شش ة-لا-ح033 ليج-شست
دجاوت عم ةلاح74372 ¤إا ›امجإ’ا عفري
.ةزكرŸا ةيانعلا ت– ةلاح04

ر كلام ^

ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ‘ ع-شضوو لا-ب-ق-ت-شسا ” ^
Ãي-ل-ئا-ع م--ي--خ Ãلا-م-شش- و-شصرو-ق ة-ن-يد

” ةيرئازج ةيعر522 دحأ’ا ةليل سسادرموب
Òبادت ذيفن-ت را-طإا ‘ ا-شسنر-ف ن-م ا-هؤوÓ-جإا
رو-شضح-ب ا-نورو-ك ءا-بو ي-ششف-ت ن-م ة-يا-قو--لا
سسيئر لاق حيرشصت ‘و .ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-شسلا

سشماه ىلع ةي’ولا ›او ناويدب مÓعإ’ا ةيلخ
رخأاتم تقو ‘ نيروكذŸا اياعرلا لا-ب-ق-ت-شسا

Úن-طاوŸا ل-ق-ن ” ه-نأا-ب د-حأ’ا ة-ل--ي--ل ن--م
Úقلاع اوناك ن-يذ-لا ن-يرو-كذŸا Úير-ئاز÷ا
نم ةيمومع تÓفاح قيرط نع اشسنرف ةلودب

وحن ةمشصاعلا رئاز÷اب نيدموب يراوه راطم
كارطانوشس ةشسشسؤوŸ عباتلا يل-ئا-ع-لا م-يıا
”و .ةديج فورظ ‘ وشصروق ةنيدÃ نئاكلا
نيذلا نيروكذŸا Úير-ئاز÷ا ا-يا-عر-لا ع-شضو
” نيذلاو نطولا نم تاي’و ةدع نم نوردحني
‘ ةيمومعلا تاطل-شسلا فر-ط ن-م م-هؤوÓ-جإا
‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلاب لفكتلا راطإا
رج◊ا ت– انوروك ءابو يششفت ببشسب جراÿا
مهتيام◊ مايا ةعبشس ةدŸ يزاÎح’ا يحشصلا
Òطÿا سسوÒف-لا اذ-ه ىود-ع ن-م م--ه--يوذو

ر م ^ .ردشصŸا سسفن بشسح

 ةيجراخلا نوؤوصشلا ةرازو اهترصشن ةليصصح بصسح

سسرام ذنم جراÿاب Úقلاع يرئإزج فلأإ92 نم ديزأإ ءÓجإإ
ءÓجإا دحأ’ا سسمأا لوأا ةياغ ¤إا ” ^

ثÓ-ث Èع ير-ئاز-ج ف-لأا92 ن-م د-يزأا
ليحرت ة-ي-ل-م-ع قÓ-ط-نا ذ-ن-م ل-حار-م
‘ انوروك ةحئاج رثإا جراÿاب Úق-لا-ع-لا

ة-ل-ي-شصح بشسح ي-شضاŸا سسرا-م ر-ه--شش
نوؤوششلا ةرازول يمشسرلا قطان-لا ا-هر-ششن
.فيرششلا يلع نب زيزعلا دبع ةيجراÿا
ءÓجإا ةي-ل-م-ع نأا رد-شصŸا تاذ ح-شضوأاو
جراÿاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا
””” ثيح ””لشصاوتت”” انوروك ة-ح-ئا-ج ر-ثإا
ءÓجإا0202 سسطشسغأا61 موي ةياغ ¤إا

ذنم لحارم ثÓث ى-ل-ع ن-طاو-م48292
0202 سسرام رهشش ‘ ةي-ل-م-ع-لا قÓ-ط-نا
4و ةيوج ةلحر001 نم Ìكأا Èع كلذو
نيدفاولا ¤إا ةفاشضإ’اب ة-ير-ح-ب تÓ-حر

.””ةيÈلا ةيدود◊ا رباعŸا Èع
ةيلمعلا نم ةثلاثلا ةلحرŸا”” نأا فاشضأاو
0202 توأا4 موي ذن-م تق-ل-ط-نا ي-ت-لا

ا-م”” ءÓ--جإا ” ذإا ””ة--ل--شصاو--ت--م تلاز’
ةلحرÈ 32ع ن-طاو--م8375 هعو-م‹

ةبشسنلاب ة-يÈلا دود◊ا Èع اذ-كو ة-يو-ج
.””سسنوت ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلل
نع ماقرأ’اب يم-شسر-لا ق-طا-ن-لا ف-ششكو

4 خيرات ذنم ت“ يتلا تايلمعلا ةليشصح
5و4 خيراتب ” ثيح يرا÷ا سسطشسغأا
¤إا نطاوم126 ءÓجإا0202 سسطشسغأا

سسيراب نم Úت-ل-حر Èع ر-ئاز÷ا را-ط-م
”0202 سسطشسغأا6 خيراتبو (اشسنر-ف)
ÈعŸا Èع سسنوت نم سصخشش393 ءÓجإا
ة--ي’و) لو--ب--ط--لا مأا--ب يÈلا يدود◊ا

نويشسنوت نونطاوم مهني-ب ن-م (فرا-ط-لا
.رئاز÷اب نوميقم بناجأاو
ءÓجإا متف0202 سسطشسغأا7 خيراتب امأا

Úمداق رئاز÷ا راط-م ¤إا ن-طاو-م903
نطاوم503 ءÓجإاو (اشسنرف) سسيراب نم
لوبنطشسإا نم Úمداق رئاز÷ا راطم ¤إا
نطاوم142 ءÓجإا ¤إا ةفاشضإ’اب (ايكرت)
نطنششاو ةمشصاعلا نم رئاز÷ا راطم ¤إا
.(ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا)
703 ءÓجإا ”0202 سسطشسغأا8 خيراتبو
نم Úمداق ر-ئاز÷ا را-ط-م ¤إا ن-طاو-م
¤إا نطاوم103 ءÓجإاو (اشسنرف) سسيراب

لوبن-ط-شسإا ن-م Úمدا-ق ر-ئاز÷ا را-ط-م
راطم ¤إا ن-طاو-م662 ءÓجإاو (اي-كر-ت)
ةيبرعلا تارامإ’ا) يبد نم Úمداق نارهو
نطاوم781 ءÓجإا بناج ¤إا (ةدحتŸا
ةحودلا ن-م Úمدا-ق ر-ئاز÷ا را-ط-م ¤إا
راطم ¤إا ا-ن-طاو-م99 ءÓ-جإاو (ر-ط-ق)
بونج) غروبشسناهوج نم Úمداق رئاز÷ا
ل-ي-فوÈي-ل (’و-غ-نأا) اد-ناو-ل (ا-ي-ق-ير-فإا
.(راوفيد توك) ناجديبأاو (نوباغلا)
¤إا انطاوم29 ءÓجإا مويلا سسفن ‘ ”و
تيو-ك-لا ن-م Úمدا--ق ر--ئاز÷ا را--ط--م
رئاز÷ا راطم ¤إا ا-ن-طاو-م15 ءÓ-جإاو
.(نادوشسلا) موطرÿا نم Úمداق
013 ءÓجإا0202 سسطشسغأا9 خيراتب ”و
نم Úمداق ةنيطنشسق راطم ¤إا نطاوم
¤إا نطاوم282 ءÓجإاو (ايكرت) لوبنطشسإا

ةكلمŸا) ةدج نم Úمداق رئاز÷ا راطم
نطاوم742 ءÓجإاو (ةيدوعشسلا ةيبر-ع-لا

ند-ن-ل ن-م Úمدا-ق ر-ئاز÷ا را--ط--م ¤إا
نطاوم251 ءÓجإاو (ةدحتŸا ةكلمŸا)
سسيرا-ب ن-م Úمدا-ق ر-ئاز÷ا را-ط-م ¤إا
.(اشسنرف)
962 ءÓجإا ”0202 سسطشسغأا11 موي ‘و
نم Úمداق ر-ئاز÷ا را-ط-م ¤إا ن-طاو-م
ءÓجإاو (ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإ’ا) يبد
Úمداق رئاز÷ا راط-م ¤إا ن-طاو-م352
انطاوم79 ءÓجإاو (ادنك) لايÎنوم نم
راطم ن-م ة-ل-حر Èع ة-با-ن-ع را-ط-م ¤إا
انطاوم27 مهني-ب ن-م (ر-ط-ق) ة-حود-لا

قار-ع-لا ‘ Úق-لا-ع او-نا--ك ا--ير--ئاز--ج
راطم ¤إا انطاوم98 ءÓجإا ¤إا ةفاشضإ’اب
(لا-غ-ن-شسلا) را-كد ن--م Úمدا--ق يداو--لا
.(ايناتيروم) طوششقاونو
603 ءÓجإا ”0202 سسطشسغأا31 خيراتبو
ن-م Úمدا-ق نار-هو را-ط-م ¤إا ن-طاو-م
¤إا نطاوم352 ءÓجإاو (ايكرت) لوبنطشسا

ن-ط-ن-ششاو ن-م Úمدا-ق نار-هو را--ط--م
.(ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا) ةمشصاعلا
803 ءÓ--جإا ي--شضاŸا تب--شسلا ” د---قو
نم Úمداق ر-ئاز÷ا را-ط-م ¤إا ن-طاو-م
.اشسنرفب ›روأا راطم
ة-ي--ل--م--ع نأا ¤إا رد--شصŸا تاذ را--ششأاو
اهت-يا-ه-ن ى-ل-ع فرا-ششت”” ي-ت-لا ءÓ-جإ’ا
سضعب ة-ث-لا-ث-لا ا-ه-ت-ل-حر-م ‘ ن-م-شضت-ت
د-ي-ق نآ’ا ي-ه ة-ي--فا--شضإ’ا تÓ--حر--لا
ام ءÓجإا اهلÓخ نم متيشس يتلاو ة‹Èلا
Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا نم ىقبت
ر م ^ .””جراÿاب

 اصسنرف نم اهؤوÓجإا ”

سسإدرموبب يحصصلإ رج◊إ ‘ ةيرئإزج ةيعر522 عصضو
 ءابولا تايئاصصحإا رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ244و تايفو9 ليجصست
ناكصسلاو ةح-صصلا ةرازو تن-ل-عأا

سسمأا تا--ي--ف--صشت--صسŸا حÓ--صصإاو
تايفو (9) عصست ليجصست Úنثإلا

سسوÒفب ةد-يد-ج ة-با-صصإا244و
42 ـلا لÓ-خ د-ج-ت--صسŸا ا--نورو--ك
..ةÒخلا ةعاصس

 ةيمويلا ةيبطلا ةعباتملاو يحصصلا رجحلل نوعصضخي

 ةيدŸاب انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةلاح61 ليجصست
ةحئاج يششفت-ل ة-ي-مو-ي-لا ة-ع-با-تŸا را-طإا ‘̂ 

ةي’و ميلقإا ىوتشسم ىلع91 ديفوك انوروك سسوÒف
61 ةباشصإا سسمأا ةيبطلا حلاشصŸا تلجشس ةيدŸا

ةÒخأ’ا ةعاشس42 لÓخ سسوÒفلاب ةدكؤوم ةلاح
ةلاح176 ¤إا ةيدŸا ةي’وب ت’ا◊ا ددع عفتÒل

ر-ج◊ا ¤إا نو-ي-ن-عŸا ع-شضخ-يو اذ-ه  .ةد-كؤو--م

ةياعرلاو ةيمويلا ة-ي-ب-ط-لا ة-ع-با-تŸاو ي-ح-شصلا
ةيرششبلا ل-ئا-شسو-لا ة-فا-ك Òخ-شست ع-م ة-ي-ح-شصلا
ÚنطاوŸا ةوعد عم ءابولا اذه ةهباÛ ةيداŸاو

تويبلا ‘ ءاقبلا لÓخ نم رذ◊او ةطي◊ا ذخأ’
روطت ةعرشسل ارظن عيم÷ا ةحشص ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح

ب م̂  .سسوÒفلا راششتنا

،نییفر◊او راج-ت-لا  ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر ا-عد  ^
لخدتلا ¤إا ةي-جراÿا ةرازو راو-ن-لو-ب ریا-ط-لا
لجأا نم ،امورب رئاز÷ا ةرافشس ىدل لجاعلا
ةيناشسنإا تادعا-شسم لا-شسرإا تاءار-جإا ع-ير-شست
اهعمجب ايلاطيإاب اهب-ت-ك-م Èع ةیع-م÷ا تما-ق
بشسحو   .ةيرئاز÷ا تا-ي-ف-ششت-شسŸا ةد-ئا-ف-ل
ر-ها-ط-لا ،نییفر◊او را-ج-ت-لا ةیع-م-ج سسي-ئر
›اوحب تادعاشسÃ قلعتي رمأ’ا نإاف ،راونلوب

ةیبط تامامك ‘ اشساشسأا لث-م-ت-ت وروا نو-ي-ل-م
نا-ت-ن-كا-مو ةیبط ة-يذ--حأاو  ةیبط تازا--ف--قو

flا فششكلل ناتشصشصŸيدثلا ناطرشس نع ركب
تاÁرك نع ةرابع لافطأÓل ةشصشصfl ةيودأاو
ماق ثيح ،لاف-طأÓ-ل سصشصfl لو-شسغو لیÎل-ل

ةلمح راطإا ‘ ،اهعمجب امورب ةیعم÷ا بتكم
ةينطولا ةیعم÷ا بتكم عم اه-ق-شسن ة-ي-ن-ما-شضت
تاشسشسؤوم ةدئافل ايلاطيإاب نیّیفر◊او راج-ت-ل-ل
عورشش رظتنتو ةأايهم ةير-ئاز-ج ة-ي-ئا-ف-ششت-شسا

،اهلاشسرإاو اهنيزخت تاءارجإا ‘ امورب انترافشس
¤إا رهشش ذنم ةرافشسلا نم در ’و Èخ ’ نكل
  .””مويلا
لجأا نم ةيجراÿا ةرازو حلاشصم ،راونلوب اعدو
كلت فÓتإا لبق ايلاطيإاب انترافشس ىدل لخدتلا
نأا ادكؤوم اهعا-ي-شضو ةز-ه-جأ’او تاد-عا-شسŸا

ايلاطيإا ‘ ةیعم÷ا ةلث‡ ةزوحب اهّلك قئاثولا
ÊوÎكل’ا ا-ه-با-شسحو ا-ه-ف-تا-ه م-قر نأا ا-م-ك
  .ةرافشسلا ىدل نÓجشسم
””رجفلا”” ةيموي رششن نم عوبشسأا دعب اذه يتأاي

Ÿةكرششل ةعباتلا ةيبطلا ةزهجأ’ا لوح عوشضو
ثيح ،نارهو ءانيÃ ةزجتÙاو ””يتناشسديم””

بي-ب-ط و-هو ،ناد-م د-مfi رو-ت-كد--لا ح--ت--ف
لث‡و ،اشسنرفب ميقم بلقلا بط ‘ سصشصختم
مهامشسأا نم ىلع رانلا ””يتناشس د-ي-م”” ة-كر-ششل
عرذأا ت– لمع-ت لاز-ت’ ي-ت-لا ””تا-ي-بو-ل-لا-ب””
لاششفإا قرطلا ىتششب لوا– ي-ت-لاو ة-با-شصع-لا

ةحشصلا عاط-ق-ب سضو-ه-ن-ل-ل ة-لود-لا ي-عا-شسم
اهترطيشس طشسب ةلواfi لÓخ نم ،رئاز÷اب

ةز-ه-جأ’او ة-ي-ن’د-ي-شصلا تا-عا-ن-شصلا ى-ل--ع
،نادم روتكدلا ىكتششاو     .ةيبطلا تادعŸاو

سسيئر نم لك-ل ا-ه-ه-جو ي-ت-لا ه-تÓ-شسار-م ‘
لو’ا ريزولاو نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا

دبع ةحشصلا ر-يزو اذ-كو دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع
نود لو– يتلا قئاوعلا نم ،ديزوب نب نامحرلا

داÒتشساب ةكرششلا تماق ثيح هتزهجأا رير–
فلأا004 ةميقب بلقلا ىشضرÃ ةشصاخ تادعم
نارهو ءانيم لخاد ةزجتfi لازت’ اهنكل وروا

ع.ي ^    .8102 ذنم
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لخدتلاب ةبلاطم ايلاطيإاب رئإزجلإ ةرافصس
 تإزيهجتلإ لاخدإإ عيرصستل

ةيركصسعلا ةحصصلل ةينطولا ةصسردŸا
 ةيبطلإ تاصصصصختلإ فلتfl ةبلطو طابصضل33 لإ ةعفدلإ جرخت
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا Úمأ’ا فرششأا ^

Úن-ث’ا سسمأا ،سسير-غ د-ي-م◊ا د-ب-ع ءاو-ل--لا
ديهششلا ةيركشسعلا ةحشصلل ةينطولا ةشسردŸاب
(ةمشصاعلا رئاز÷ا) ةجعنلا Úعب Òكب يشضق
ةبلطو طابشضل33 لا ةعفدلا جرخت لفح ىلع

flا روشضحب ةيبطلا تاشصشصختلا فلتŸريد
ءاوللا ةيركشسعلا ة-ح-شصلا ح-لا-شصŸ يز-كرŸا

‘ ةيماشس تارا-طاو لو-ل-ج ن-ب ردا-ق-لا د-ب-ع
ةعفدلا هذه لمششتو .يبعششلا ينطولا سشي÷ا
ةيريرحتلا ةروثلا د-ي-ه-شش م-شسا تل-م-ح ي-ت-لا
يشس”” وعدŸا ””د-م-حأا بي-ط د-با-ع”” ةد-يÛا

مو-ل-ع-لا ‘ Úي-ئا-شصخأ’ا Úشسرا-مŸا ””د-با-ع
ةيبط تاشسارد ةداهشش ىلع نيزئا◊ا ة-ي-ب-ط-لا

Úلماعلا طابشضلا ةب-ل-ط-لا اذ-كو ة-شصشصخ-ت-م
مولعلا ‘ هاروتكد-لا ةدا-ه-شش ى-ل-ع ن-يز-ئا◊ا
ماعلا Úمأ’ا سشيتفتب لف◊ا لهتشساو .ةيبطلا
ةيركشسعلا تÓيكششتلل ينطولا عافدلا ةرازول
دئاق اهدعب ي-ق-ل-ي-ل ،ة-ي-ح-ت-لا ه-ل تدأا ي-ت-لا
يوارحشص نشسfi د-مfi د-ي-م-ع-لا ة-شسردŸا
نيوكتلل ىÈكلا رواÙا ¤إا اهيف سضرعت ةملك
جهانŸاو ةير-ك-شسع-لاو ة-ي-م-ل-ع-لا فرا-عŸاو
ةدايقلا اهترفو يتلا ةيجوغاديب-لا ل-ئا-شسو-لاو

””ىقرأا»ب يبعششلا ين-طو-لا سشي-ج-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا
ةدئافل ةي-جو-غاد-ي-ب-لا ل-ئا-شسو-لاو ج-ها-نŸا
Úبرد-م فر--ط ن--م ة--ن--ق--لŸاو ÚشصبŸÎا

ءادأا نم مهنكميشس ا‡ ،ءافكأا ةذتاشسأاو Úلهؤوم
مهايا ايعاد ،””ةيفاÎحا”” لكب ةليبنلا مهماهم
‘ ل-ثŸا ءا-ط-عاو دو-ه÷ا ى-شصقأا”” لذ--ب ¤ا
ن-طو-لا ن-مأا ن-ع عا-فد-ل-ل Êاد-يŸا ل-م-ع--لا
نم مشسقلا ءادأا دعبو .””هرارق-ت-شساو ه-تدا-ي-شسو
ميلشستو بتر-لا د-ي-ل-ق-ت ” Úجر-خ-تŸا ل-ب-ق
متتخاو ةعفدلا هذه ‘ Úقوفتملل تاداهششلا
هذه تلمح يتلا ديهششلا ةلئاع Ëركتب لف◊ا
ةبلطلاو ةذتاشسأ’ا Ëركت اذكو هم-شسا ة-ع-فد-لا
بيط دباع”” ديهششلا ناف ةراششإÓل .ÚقوفتŸا
سساجنشسب8291 ليربأا52 ديلاوم نم ””دمحأا
ريرحتلا سشيج فوفشصب قحتلا فلششلا ةي’وب
‘ ايب-ط اد-عا-شسم Úعو5591 ةنشس ين-طو-لا
ةقطنŸاب ةعبارلا ة-ي’و-ل-ل ي-ب-ط-لا ق-ير-ف-لا
ةياغ ¤ا كرا-ع-م ةد-ع ‘ كرا-ششو ،ة-ث-لا-ث-لا
ةقفر ةمهم ‘ ناك Úح0691 ةنشس هداهششتشسا

ةيرهزل Úع-ب ن-يد-هاÛا ه-ناو-خإا ن-م دد-ع
تاوق هتبشصن Úم-ك ر-ثإا (تل-ي-شسم-شسي-ت ة-ي’و)
ر م ^ .يشسنرفلا ودعلا

 ةŸاقب91 ديفوك يعجرŸا ىفصشتصسŸ ةهجوم

 فاعصسإإ ةرايصسب عÈتي تنمصسإلإو ىصص◊إ عم‹
ىشصحلل يعا-ن-شصلا ع-مÛا فر-ط ن-م ةز-ه‹ فا-ع-شسإا ةرا-ي-شسب عÈت-لا Úن-ثإ’ا سسمأا ” ^

سسلÛا سسيئر ةقفر ،ةلبع لامك ،ةŸاق ›او فرششأا راطإ’ا اذه ‘و.ةŸاق ةي’ول تنمشسإ’او
ت– اهعشضوو اهميلشست ىلع ناكشسلاو ةحشصلا ريدمو ةي’ولل ماعلا Úمأ’او يئ’ولا يبعششلا
دافتشسا ةي’ولاب ةحشصلا عاطق نأا ¤إا ةراششإ’ا ردŒ.91 ديفوك يعجرŸا ىفششتشسŸا فرشصت

ةفاكب ةزه‹ تارايشس اذ-ك-ه نأا ر-كذ-ي.بيرقلا ‘ اهمÓتشسا رظتني فاع-شسإا ي-ترا-ي-شس ن-م
ر م^.ىشضرŸا لقن ‘ طغشضلا فيفختو سصاشصتما اهنأاشش نم ةيلاجعتشس’ا ةيبطلا تازيهجتلا

 سسادرموبب انوروك سسوÒف نم ةياقولا Òبادت راطإا ‘

ةيدوعصسلإ نم مهؤوÓجإإ ” نطإوم472 نع يحصصلإ رج◊إ عفر
ةÎف سسادر-مو-ب-ب د-حأ’ا مو-ي ته-ت--نا ^

نم ةياقولا Òبادت راطإا ‘ يحشصلا رج◊ا
نطاوم472 ل دجتشسŸا انوروك سسوÒف

ةيبرعلا ةكلمŸا نم مهئÓجإا ” يرئازج
يأا مهفوفشص ‘ لي-ج-شست نود ة-يدو-ع-شسلا
هب دافأا امبشسح ءادلا اذ-ه-ب ر-كذ-ت ة-با-شصإا

.ةي’ولا ›او ناويد نم ردشصم
مÓعإ’او لاشصت’ا ةيل-خ-ب ف-ل-كŸا لا-قو
نأا ي-مÓ-عإا ح-ير-شصت ‘ ›او-لا ناو--يد--ب
ةيعر472 ن-ع ع--فر ي--ح--شصلا ر--ج◊ا

ةيبرعلا ةكلمŸا نم مهؤوÓجإا ” ةيرئازج
اذهل ةددÙا ةدŸا ءاهتنا دعب ةيدوعشسلا

ةعبشسب تددح ي-ت-لاو يزاÎح’ا ءار-جإ’ا
ةدم سصيلقت ” هنأا ¤إا ةراششإ’ا عم .مايأا
ءار-جإا د-ع-ب يزاÎح’ا ي-ح-شصلا ر-ج◊ا
مايأا ةعبشس ¤إا اموي41 نم ةدŸا ‘ ليدعت
ةينعŸا ةيحشصلا تاه÷ا عم ةراششتشسا رثإا

ةلشصاوÃ تاد-ه-ع-ت Úي-ن-عŸا ءا-شضمإا ع-م
¤إا م-ه--لزا--نÃ يزاÎح’ا ر--ج◊ا ما“إا

ةلاح يأا لجشست ⁄و .اموي41 ةياهن ةياغ
اياعرلا فوفشص ‘ انورو-ك ءا-بو-ب ة-با-شصإا
ةماقإاب مهتفاشضتشسا ” نيذلا Úيرئاز÷ا
ة-ن-يدÃ لوÎب--ل--ل ير--ئاز÷ا د--ه--عŸا
.ردشصŸا سسفن دكؤوي سسادرموب

نم ءزج نطو-لا تا-ي’و Èع ل-ي-حر-ت ”و
رج◊ا نم اودافت-شسا ن-يذ-لا سصا-خ-ششأ’ا
ا-ه-ت-ع-شضو تÓ-فا-ح Ïم ى-ل-ع ي-ح-شصلا

لبقتشسا اميف لوانتŸا ‘ لق-ن-لا ح-لا-شصم
لبق ن-م Úحر-شسŸا ن-م ي-ق-ب-تŸا ءز÷ا
¤إا مهلقنب اولفكت نيذلا مهيوذو مهيلاهأا

ليحرت ةيلمع عم يزاو-ت-لا-بو .م-ه-لزا-ن-م
روشضحب ت“ يتلا نيروكذŸا سصاخششأ’ا
لوؤوشسŸا سسفن راششأا ةيئ’و-لا تا-ط-ل-شسلا
فيظنت ‘ تأادب ةينعŸا تائيهلا نأا ¤إا
ماقأا يتلا ÊابŸاو ق-فارŸا ل-ك م-ي-ق-ع-تو
ر م ^ .نيروكذŸا اياعرلا اهيف

 :نارهول ةحصصلا ةيريدمب ةياقولا ةحلصصم سسيئر

ةصسإرصش لقأإ حبصصأإو رئإزجلاب هتيلاعف دقف انوروك
ةيريدÃ ةياقولا ةحلشصم سسيئر فششك ^

نأا ف-شسو-ي يرا-خو-ب نار-هو--ل ة--ح--شصلا
.هتشسارشش دقفي أادب انوروك سسوÒف
نارهو ةعاذإا هب سصخ حيرشصت ‘ حشضوأاو
انوروك سسوÒفب ةباشصإ’ا ت’ا◊ا ددع نأا

اشضافخنا ةطرافلا عيباشسأ’ا لÓخ تدهشش
fiب اهددع تحوارت ذإا اشسوشسÚ 03إا¤

تناك امدعب ،ا-ي-مو-ي ةد-كؤو-م ة-با-شصإا53
مايأا ذن-م ة-با-شصإا001 ن-م Ìكأا ل--ج--شست

.نشسلا رابك ىلع ايلاح ةرشصتقم
،هتيلاعف دق-ف سسوÒف-لا ثد-ح-تŸا لا-قو
اذهو لب-ق يذ ن-م ة-شسار-شش ل-قأا ح-ب-شصأاو
هب مشستا يذلا Òبك-لا ي-عو-لا ى-ل-ع ةدا-يز
بب---شسب Úن---طاوŸا ن---م Òب----ك دد----ع
‘و ةياقولا لئاشسو فلتı مهمادختشسا

.””تامامكلا اهتمدقم
روطت ”” نأا يراخوب فشسوي روتكدلا دكأاو
همييقت نكÁ ’ سسوÒفلل ةيئابولا ةلا◊ا

ةÒخأ’ا تاءارجإ’ا دع-ب ا-م-ي-شس’ ا-ي-لا-ح
يجيردتلا فيف-خ-ت-لا را-طإا ‘ ةذ-خ-تŸا
حتف ةداعإا رارغ ى-ل-ع ي-ح-شصلا ر-ج-ح-ل-ل
ئطاو-ششلا ا-ه-ن-م ة-ط-ششنأ’ا ن-م د-يد-ع-لا
.””اهÒغو هيفÎلا تاءاشضفو تاهزتنŸاو
دعب رهظتشس تاروطتلا هذه”” روتكدلا عباتو
ريرقت ¤إا لشصوتلا نكÁ ةمث نمو ،عيباشسأا
ةيئابو-لا ة-لا◊ا تارو-ط-ت لو-ح ،ي-ئا-ه-ن
سسانيإإ م ^ .””نارهو ةي’وب انوروك سسوÒفل
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تاباقنو تايعمجو ةيضسايضس بأزحأأ تناكو ^
دق تايضصخضشو ةيداضصتقأ تامظن-مو ة-ي-ن-طو
قد-ن-ف-ب ،ي-ضضاŸأ ءا-ثÓ--ث--لأ مو--ي تق--ل--طأأ
ديضسجتل ىع-ضسم ‘ ةردا-بŸأ هذ-ه ،ي-ضسأروألأ
‘ ةيبعضشلأ ةدأرإلأ سسكعت ةقيمع تاحÓضصإأ““
ابأزحأأ لثÁ انوكم05 ةردابŸأ مضضتو .““Òيغتلأ

تامظنم ،ةينطو تايعمج ،تاباقن ،ةي-ضسا-ي-ضس
،ةينطو تأءافكو تايضصخضش ،ةينهمو ةيداضصتقأ
ءانبلأ ةكرح سسيئر اهيف ،ÚكراضشŸأ زربأأ نمو

لبقتضسŸأ ةهبج سسيئر ،ةنيرق نب رداقلأ دبع
دعضسي ةاضضقلأ ةباقن سسيئر ،ديعلب زيزعلأ دبع
دبع رأرحألأ Úينطولأ بزح سسيئرو كوÈم
تناكو .ةبابخ رامع يقوق◊أو لومرغ زيزعلأ

عورضشم حرطب ترداب ،ينطو-لأ ءا-ن-ب-لأ ة-كر-ح
‘ كراضش هنإأ تلا-قو ،ع-ي-با-ضسأأ ل-ب-ق ةردا-بŸأ

نم ةينطولأ ةحاضسلأ ‘ تانوكم ةدع اهتغايضص
عمتÛأ تاضسضسؤومو تاباقنو ةيضسايضس بأزحأأ
ةردابŸأ فدهتو .مهÒغو تايضصخضشو ÊدŸأ
ةهيزنلأ ةينطولأ ىوقلل ي-ن-طو را-طإأ ءا-ن-ب ¤إأ
تابضستكم ةيامحو ةينطو-لأ تبأو-ث-ل-ل ة-ي-فو-لأ

ةلود ءانب ‘ هتاعلطت ديضسŒو يبعضشلأ كأر◊أ
Èمفون لوأأ نايب سسا-ضسأأ ى-ل-ع مو-ق-ت ة-ث-يد-ح
ة-ي-ب-ع-ضشلأ ةدأرإلأ ن-م ا-ه-ت-ي-عر-ضش د-م-ت-ضستو
ةينطولأ ةدحولأ زيزعتو ةمألأ ةيوه Úضص–و
نم اهÒغو تاير◊أو قوق◊أ بضساكم معدو
فلتfl ىلع اهقيق– ‘ دمتعت يتلأ فأدهألأ
ةلمج Èع نوناقلأ راطإأ ‘ ةيملضسلأ لئاضسولأ

‘ تاضشاقن-لأو تلا-ضصتلأو تا-ي-لا-ع-ف-لأ ن-م

نمضضتتو .ةينطولأ ةحاضسلأ لغضشت يتلأ تافلŸأ
رواfi ةعبرأأ ““حÓضصإÓل ةينطولأ ىوقلأ ةردابم““
Êاثلأ روÙأو ةردابملل ةيضضرأاب لوألأ قلعتي
عور-ضشم لو-ح ة-كÎضشŸأ تا-حÎقŸأ سصخ--ي
‘ تاحÎقم سصخي ثلاثلأو روتضسدلأ ليدعت
أÒخأأو ي-عا-م-ت--جلأو يدا--ضصت--قلأ لاÛأ

لظ ‘ يحضصلأ عضضولاب ل-ف-ك-ت-ل-ل تا-حÎق-م
.91 ـ ديفوك ةحئاج

بلاطوب ةراشس ^

ءاشضقلل ىلعألا شسلجملل عامتجا لÓخ
 نيرخآا ماهم ءاهنإاو ددج ةاشضق Úيعت ىلع ةقداشصŸا

 Òيغتلا ‘ ةيبعششلا ةدارإلا شسكعت ةقيمع تاحÓشصإا ديشسŒ فدهب

 حÓشصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردابم يلث‡ لبقتشسي نوبت ضسيئرلا
يلثمم ،ةيروهمجلا ةشسائر رقمب ،دحألا شسمأا لوأا ،نوبت ديجم-لا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م-ج-لا شسي-ئر ل-ب-ق-ت-شسا
ةينطولا ىوقلا ةردابم““ تح-ت ة-يو-شضن-م ة-ي-ن-طو تا-با-ق-نو تا-ي-ع-م-جو تا-م-ظ-ن-مو ة-ي-شسا-ي-شس باز-حأا
 .““حÓشصإÓل

سسلÛأ ءا--ضضعأأ ،Úن--ثلأ سسمأأ ،قدا---ضص ^
ىلعو Úيضضاق Úيع-ت ى-ل-ع ءا-ضضق-ل-ل ى-ل-عألأ
ةاضضق ةعبرأأ قا◊إأ ءاهنإأو ةاضضق ةينامث قا◊إأ
ى-ل-عألأ سسل-ج-م-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو .ن-ير--خآأ
‘ عمتجأ ءاضضقلل ىلعألأ سسلÛأ نأأ ،ءاضضقلل
بئان ةضسائرب ،ةنضسلأ هذهل ¤وألأ ةيداعلأ هترود
،لدعلأ ريزو ءاضضقل-ل ى-ل-عألأ سسلÛأ سسي-ئر
سسي-ئر ن-م سضيو-ف-ت-بو ي-تا-م-غز م-ضسا-ق--ل--ب
ءاضضعأأ نأأ ¤إأ ،نايبلأ تأذ راضشأأو .““ةيروهم÷أ
Úيعت ىلع أوقداضص ءاضضقل-ل ى-ل-عألأ سسلÛأ

نوناقلأ نم30 ةداŸأ ماكحأل اق-فو Úي-ضضا-ق
تابلط ىلع ةقداضصŸأو ،ءا-ضضق-ل-ل ي-ضسا-ضسألأ
.عأديتضسلأ ىلع ةلاحلأ

ءاضضقلل ىلعألأ سسلÛأ ءاضضعأأ قداضص امك
ةعبرأأ قا◊إأ ءاهنإأو ةاضضق ةينامث قا◊إأ ىلع
.نيرخآأ ةاضضق
ىرخأأ ة-ف-ل-تfl ل-ئا-ضسم ‘ سسلÛأ لوأد-تو
ءاقبإلأ ررقتو ،ةاضضقلل ينهŸأ راضسŸاب قلعتت

.ةحوتفم ةرودلأ ىلع
ب ضس ^

فلكŸأ ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر را-ضشت-ضسم د-كأأ ^
جراÿاب ةينطولأ ةيلا÷أو ةيوعم÷أ ةكر◊اب
هنأاب ة-ضسب-ت ن-م Úن-ثلأ سسمأأ نا-ضضمر-ب ه-يز-ن
ةيطأرقÁد ¤إأ لوضصولأ ىل-ع ل-م-ع-لأ ير-ج-ي
فلتÚ flب عمŒ ةيمنت-ل-ل ة-مد-خ ة-ي-كرا-ضشت
ةلودلأ تاضسضسؤومو ÊدŸأ عمتÛأ تاي-لا-ع-ف
 .نطولأو نطأوملل لضضفألأ Ëدقت لجأأ نم
يلثمÃ هعمج ءاق-ل لÓ-خ نا-ضضمر-ب ح-ضضوأأو
تأر“ؤوŸأ ةعاقب ةيلÙأ ةيوعم÷أ ةكر◊أ
ةلضسلضس نأاب ةضسبت ةنيدÃ نيزلأ دابع ديهضشلأ
تايعم÷أ عم اهدقع ىلع لمعي يتلأ تأءاقللأ
¤إأ فده-ت تلاÛأ ف-ل-تfl ‘ ة-ط-ضشا-ن-لأ
فدهب ÊدŸأ عمتÛأ تايلاعف Òطأاتو ميظنت
نم نك“ ةيكراضشت ة-ي-طأر-قÁد ¤إأ لو-ضصو-لأ
.عيم÷أ Úب تأÿÈأ لدابت
Òكفتلأ بجوتي هنأاب قايضسلأ تأذ ‘ فاضضأأو

تايلأرديف ءاضشنإأ ‘ ي-لÙأ ىو-ت-ضسŸأ ى-ل-ع
ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡و تايعم÷أ لك مضضت

راظتنأ ‘ يوعم÷أ لم-ع-لأ Òطأا-ت ن-م ن-ك“
متيضس يتلأ ةي-نو-نا-ق-لأ ر-طألأو لو-ل◊أ Òفو-ت
.اقحل اهنع نÓعإلأ
فلكŸأ ةيروهم÷أ سسيئر راضشتضسم دافأأ امك
جراÿاب ةينطولأ ةيلا÷أو ةيوعم÷أ ةكر◊اب
ب ةردقŸأ تأءاقللأ هذه نم ءاهتنلأ روف هنأاب
لقي ل ام عم ينطولأ ىوتضسŸأ ىلع أءاقل05
نم ةعوم‹ اهنع قثبنتضس ةيعمج فلأأ001 نع
اهذخأأ متيضس يتلأ تا-ي-ضصو-ت-لأو تا-حأÎقلأ
ةيوعم÷أ ة-كر◊أ م-ي-ظ-ن-ت-ل را-ب-ت-علأ Úع-ب
اقفو ةديد÷أ ر-ئأز÷أ ءا-ن-ب ‘ ة-م-ها-ضسŸأو

ةيدأات نم اهنك“ ةي-ل-ب-ق-ت-ضسم ة-ي-ج-ي-تأÎضسل
.ةيمنتلأ ‘ يضساضسألأ اهرود

اقحل اهذاختأ متيضس يتلأ تأرأرقلأ نكمتضسو
ةيوعم÷أ ةكر◊أو ÊدŸأ عمتÛأ Òطأات نم
ماعلأ Úعاطق-لأ ق-فأر-ت ة-ث-لا-ث ةو-ق ح-ب-ضصت-ل
ةديد÷أ ر-ئأز÷أ ءا-ن-ب ‘ كرا-ضشتو سصاÿأو
حلي ام وهو ةحيحضص ةيوق سسضسأأ ىلع ةينبŸأ

نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ه-ي-ل-ع
.مÓعإلأ لئاضسو عم ةيرودلأ هتأءاقل لÓخ
تأرود ميظن-ت بجو-ت-ي ه-نأا-ب نا-ضضمر-ب لا-قو
فدهب تأÿÈأ لدابتو ةق-فأرŸأو ن-يو-ك-ت-ل-ل
ةوق نوكيل ديج لكضشب ÊدŸأ عمتÛأ ليهأات
Ëدق-ت ل-جأأ ن-م ة-لود-لأ تا-ضسضسؤوŸ ة-م-عأد
رود ا-ن-م-ث-م ن-طو-لأو ن-طأو-م--ل--ل ل--ضضفألأ
ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-نو--ك--مو تا--ي--ع--م÷أ
لÓخ ةضصاخ ةيمومعلأ تاطلضسلل اهتقفأرمو
يضشف-ت ر-ثإأ سضور-فŸأ ي-ح-ضصلأ ر-ج◊أ ةÎف

نوعلأ دي دم ‘ اهتمهاضسمو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
.لظلأ قطانم لما-ك Èع ةزو-عŸأ تÓ-ئا-ع-ل-ل
ة-م-ي-قŸأ ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-لا÷أ دأر-فأأ نأا-ضشبو
ةرور-ضض ى-ل-ع لوؤو-ضسŸأ تأذ دد--ضش جراÿا--ب
‘ فراعŸأ لدابتو مه-تأÈخ ن-م ةدا-ف-ت-ضسلأ

flأ ف--ل--تÛدا-ج-يإأ ى-ل-ع ل-م--ع--لأو تلا
سصوضصÿأ هجو ى-ل-ع سضو-ه-ن-ل-ل تا-حÎق-م
د-ي د-م ¤إأ ة-فا-ضضإأ ي-ن-طو--لأ دا--ضصت--قلا--ب
ةضصرف ءاقللأ أذه ناكو.رئأزجلل ةدعاضسŸأ
روضض◊أ تلاغضشنأو تاحأÎقأ ¤إأ عامتضسÓل

و ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡ و تايعمج ءاضسؤور نم
نوناق ليدعت لوح اهلم‹ ‘ تروح“ يتلأ
تاه÷أ عم ل-ما-ع-ت-لأ ل-ي-ه-ضست و تا-ي-ع-م÷أ
‘ ةلاعف ةفضصب مهكأرضشإأ ¤إأ ةفاضضإأ ةيمضسرلأ

flلضصو ةزمه ةيعم÷أ نوكتل تاطاضشنلأ فلت
م ناوشضر ^.نطأوŸأو ةرأدإلأ Úب

  :جراÿاب ةيلا÷او ةيوعم÷ا ةكر◊اب فلكŸا شسيئرلا راششتشسم
ديشسŒ ىلع نÓمعي ةلودلاو ÊدŸا عمتÛا

 ةيكراششت ةيطارقÁد

 قاثيم لو مهل دهع ل ةنياهشصلا نأا تدكأا

ىمظع ةنايخ يليئارشسإلا لÓتحلا عم عيبطتلا :ءاملعلا ةيعمج
ىÈك ةنايخ يليئأرضسإلأ لÓتحلأ عم عيبطتلأ Úيرئأز÷أ ÚملضسŸأ ءاملعلأ ةيعمج تÈتعأ ^

‘ رمع ةنامأأو ÚملضسŸأ دنع دمfi ةعيدو Úطضسلف نأأ ةدكؤوم قاثيم لو مهل دهع ل ةنياهضصلأو
اهل نايب ‘ موضسق رداقلأ دبع اهضسأأÎي يتلأ ةيعم÷أ تددضشو.مهقانعأأ ‘ مÓضسإلأ دهعو مهتمذ
نم نيدهاÛأ دهعل اهنم ءايحإأو خيراتلأو ةنضسلأو باتكلأ نم ةدمتضسŸأ اهئدابŸ ةيفو ““ اهنأأ

ذاقنإاب ءاهتنأو رئأز÷أ ريرحتب أًءدب ةمألأو نطولأ بجأوب ةيعوتلأو حضصنلأ ءأدأأ بوجو ‘ اهئاملع
ةنايخ ،اهأوتضسم ناك ايأأ ةنايÿأ نع توكضسلأ ““ نأأ اهتأذ ةيعم÷أ ىرت قايضسلأ ‘و.““Úطضسلف
ىلع سسأدو ،ابضصغ انضضرأأ لتحأ يذلأ Êويهضصلأ نايكلأ عم ع-ي-ب-ط-ت-لأ وأأ نوا-ع-ت-لأ نأأو ،ى-م-ظ-ع
سسدقلأ ““ نأأ ىلع ءاملعلأ ةيعمج تدكأأو.““ىمظعلأ ةنايÿأ نم عون وه ،ابعضشو أدجضسم ،انتاضسدقم
 ر م ^ .““سسيداب نبأ انمامإأ لاق امك ،اقلطم هل رذع لو ،امهناخ اهناخ نم ،ةنيدŸأو ةكم تخأأ

حلاضص ،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر ملضست ^
ةخضسن ،سسلÛأ رقÚ، Ãنثلأ سسمأأ ،ليجوق
ناضسنإلأ قوقح ةلا◊ يو-ن-ضسلأ ر-ير-ق-ت-لأ ن-م
هلابقت-ضسأ لÓ-خ كلذو ،9102 ةنضسل رئأز÷ا-ب
د-يزو--ب ،نا--ضسنإلأ قو--ق--ح سسل‹ سسي--ئر--ل
ة-فر-غ-ل-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأأ ا-م-ب-ضسح ،يرا-هز--ل
.ايلعلأ ةيعيرضشتلأ

لبقتضسأ““ سسمأأ ،ةمألأ سسلÛ نايب ‘ ءاجو
،ليجوق حلاضص ،ةباين-لا-ب ة-مألأ سسل‹ سسي-ئر

Ãأ ر--قÛأ سسي--ئر ،سسلÛي-ن--طو--لأ سسل

هل ملضس يذلأ يراهزل ديزوب ،ناضسنإلأ قوق◊
قوقح ةلا◊ يو-ن-ضسلأ ر-ير-ق-ت-لأ ن-م ة-خ-ضسن
.““9102 ةنضسل رئأز÷اب ناضسنإلأ
لمعلأ راطإأ ‘ ردضصŸأ تأذ بضسح كلذ يتأايو
مزلت يتلأو روتضسد-لأ ن-م991 ةداŸأ ماكحأا-ب
ريرقت عفرب ناضسنإلأ قوق◊ ينطولأ سسلÛأ

¤إأ رئأز÷اب ناضسنإلأ قوقح عضضو نع يونضس
ريزولأ ¤إأو ناÈŸلأ ¤إأو ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
.اضضيأأ هرضشنبو لوألأ

 بلاطوب ةراشس ^

يراهزل ديزوب شسلÛا شسيئر لبقتشسا
 رئاز÷اب ناشسنإلا قوق◊ يونشسلا ريرقتلا ملتشسي ليجوق

:دكؤويو تاردابŸا يعجششم نم وهو هنأا دكؤوي ششبيعب نب
راضشتضسŸأ حرضص ةينطولأ ةد-حو-لأ خ-ي-ضسر-ت ^ هلشصتشس يتلا تاحاÎقلا لكل عامتشسÓل دعتشسم ةيروهم÷ا ضسيئر

فيضشرألاب فلكŸأ ة-يرو-ه-م÷أ ة-ضسا-ئر ىد-ل
انوروك ةحئاج نأأ يخيضش ديÛأ دبع ينطولأ

ةدحولأ خيضسرت ةيفيك ‘ Òكفتلأ ةضصرف انتحنم
.ةلوؤوضسŸأ ةلودلأو ةينطولأ
لÓخ Úنثلأ سسمأأ اهاقلأأ ي-ت-لأ ة-م-ل-ك-لأ ‘و
دد-ضش ،ي-ن-طو-لأ ةر-كأذ-لأ عور-ضشم قÓ--ط--نأ
نم يعام÷أ لمعلأ ةرور-ضض ى-ل-ع ثد-ح-تŸأ
.ةدعضصألأ ةفاك ىلع نطولاب سضوهنلأ لجأأ

سسي-ئر نإأ ي-خ--ي--ضش لا--ق ،ر--خآأ بنا--ج ن--م
جمانÈب ءاج ،نوبت ديÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ

““ةديدج رئأزج سسيضسأات““ Úت-م-ل-ك ‘ سصخ-ل-م
نم اماه ءزج لثÁ ةركأذلأ فلم ““ نأأ افيضضم
دح ىلع ““.ةديد÷أ ةيروهم÷أ قيق– جمانرب
بضستكŸأو ثوروŸأ Úمثت نم انك“ أذإأ ““ هلوق
ن-طأوŸأ ن-يو-ك-ت ¤إأ ل-ضصن-ضس ا-ن-نأأ كضش Ó-ف
.““حلاضصلأ

ر م ^

قطانلأو ديد÷أ رجف-لأ بز-ح سسي-ئر د-كأأ ^
ةينطولأ ىوقلأ ةردابم يلث‡ ن-ع د-فو م-ضسا-ب
““ نأأ دحألأ ءاضسم سشبيعب نب رهاطلأ حÓضصإÓل
دعتضسم نوبت ديÛأ دبع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
نم هنأأو هلضصتضس يتلأ تاحأÎقلأ لكل عامضسلل

.““تأردابŸأ هذه لثم يعجضشم
سسيئرلأ لابقتضسأ بقع ةفاحضصلل حيرضصت ‘و
تامظنمو ةي-ضسا-ي-ضس بأز-حأأ ي-ل-ث-مŸ نو-ب-ت
ت– ةيوضضنم ةي-ن-طو تا-با-ق-نو تا-ي-ع-م-جو
نب لاق ““حÓضصإÓل ةي-ن-طو-لأ ىو-ق-لأ ةردا-ب-م““
نيذلأ ل-ك ر-ك-ضش نو-ب-ت سسي-ئر-لأ““ نإأ سشب-ي-ع-ب

لكل عامضسلل دعتضسم وهو لمعلأ أذه ‘ أوكراضش
هذه لثم عجضشي هنأأو هلضصتضس يتلأ تاحأÎقلأ
.““تأردابŸأ
ءاقللأ ““ نأأ ديد÷أ رجفلأ بزح سسيئر فاضضأأو
يتلأ ةودنلأ بقع ءاج حجان-لا-ب ه-ف-ضصو يذ-لأ

” ““ هنأأ ¤إأ أÒضشم ““يرا÷أ توأأ11 موي تدقع
ىلع يوت– يتلأ ة-ي-ضضرألأ سسي-ئر-ل-ل Ëد-ق-ت
عضضولأو يحضصلأ بنا÷اب متهت عيراضشم ةعبرأأ
.““روتضسدلأ أذكو يداضصتقلأو يعامتجلأ
سسيئر عم سشاقنلأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حضضوأأو
لك سسم عضسأوو حيرضصو حوتفم ناك ةيروهم÷أ

لك ¤إأ لاÛأ حتف هلÓخ ” ثيح تافلŸأ
ءا-ط-عإأو م-ه-ئأرآا-ب ءلدإÓ-ل د--فو--لأ ي--ل--ث‡

““فرظلأ أذهل ةبضسانم اهنوري يتلأ تاحأÎقلأ
تأردا-بÃ ما-ي-ق-لأ ““ ¤إأ د--حأو نآأ ‘ ا--ي--عأد

.““ةلثا‡
تايعمجو ة-ي-ضسا-ي-ضس بأز-حأأ تنا-ك Òكذ-ت-ل-ل
ة-يدا-ضصت-قأ تا-م-ظ-ن-مو ة-ي-ن-طو تا-با-ق--نو
هذه يضضاŸأ ءاثÓثلأ تقلطأأ دق تايضصخضشو
ةقيمع تاحÓضصإأ““ ديضسجتل ىعضسم ‘ ةردابŸأ
.““Òيغتلأ ‘ ةيبعضشلأ ةدأرإلأ سسكعت

ر م ^

 ةلادعلا ةيلÓقتشسا ‘ اÒثك هيلع لوعي ءاشضقلل ىلعألا شسلÛا نإا لاق
 ينطولا ديدجتلا ىعشسم ضسركيشس مداقلا روتشسدلا :يتامغز

سسمأأ ،يتامغز مضساقلب ،لدعلأ ريزو فضشك ^
ىلعألأ سسلÛأ عامتجل هتضسائر لÓخ Úنثإلأ
نم سضيوفتب0202 ةيداعلأ هترود ‘ ءاضضقلل
ةيروتضسدلأ ةضسضسؤوŸأ هذه نأأ ةيروهم÷أ سسيئر
د-ي-ضسŒ ‘ أÒث-ك ا-ه-ي-ل-ع لو-ع--ي ة--يروÙأ
يتلأ ةمهŸأو رودلأ لضضفب ءاضضقلأ ةيلÓقتضسأ
‘ هايإأ امهحنم ةيروتضسد-لأ ة-ضسضسؤوŸأ مز-ت-ع-ت
ليدعت عورضشم نأأ أدكؤو-م بق-ترŸأ رو-ت-ضسد-لأ
.ينطولأ ديدجتلأ ىعضسم سسركيضس روتضسدلأ
ام نأأ ةبضسانŸأ هذهب يتامغز ريزولأ فاضضأأو

نم يروتضسد ليد-ع-ت ن-م بنا÷أ أذ-ه ه-فر-ع
يوذ Úب بنأو÷أ ددعتمو داجو سضايف سشاقن
ى-ل-ع ل-ي-لد Ú ÿÒن-ه-ت-مŸأو سصا-ضصت--خلأ

ةضسضسؤوŸأ هذه اهلت– يتلأ ةقومرŸأ ةناكŸأ
سسلÛأ نأأ أزÈم ةلودلأ لكايه ‘ ةيروتضسدلأ
يذلأ ديد÷أ روضصتلأ لضضفب ءاضضقل-ل ى-ل-علأ

ىقبيضس ليدعت عورضشم Òبأدت نمضض هب سصخ
ةيئاضضقلأ ة-ط-ل-ضسلأ مر-ه ‘ ا-ع-قو-م ى-ل-عألأ
ةعباتمو Òطأات ‘ لوألأ سصاضصتخلأ بحاضصو
.ةاضضقلل ينهŸأ راضسŸأ
اŸاط ءاضضقلل ىلعألأ سسلÛأ ““ نأأ فاضضأأو
سصاضصتخلأ نم زي◊أ أذهب هماهم يدؤوي يقب
قوقحلل نماضضلأ يضساضسألأ لعافلأ لظي هنإاف
““ هنأأ أزÈم ““نوناقلأ ناطلضس سضرفو تاير◊أو
نزولأ أذه لثÃ ةئيه ىظ– نأأ يعيبطلأ نم
‘ ءأرآلأ لدا-ب-تو سشا-ق-ن-لا-ب ا-هÒغ ن-م Ìكأأ

ةماعلأ نوؤوضشلاب ةمتهŸأو ةضصتıأ طاضسوألأ
ي-ت-لأ ة-ي-م-هألأ““ هذ-ه نأأ ¤إأ أÒضشم ““دÓ-ب-ل-ل
تلعج ءاضضقلل ىل-عألأ سسلÛأ ا-ه-ب ى-ظ-ح-ي
ة-ب-ي-كÎلأ ى-ل-ع ز-ك-تر-ت تا--حأÎقلأو ءأرآلأ
لك ‘ انرضس دقو هÒضست ط‰و هتلكيهو ةيرضشبلأ

اضصير-ح ءأرآلأ هذ-ه ‘ هاŒلأ نو-ك-ي نأأ أذ-ه
ةيلÓقتضسلأو ةعانŸأ نم ديزŸأ ءافضضإأ ىلع
عÓطضضÓل اهديطوتو ة-ي-ئا-ضضق-لأ ة-ط-ل-ضسل-ل
.““ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب ‘ لماكلأ اهوردب
‘ جردني هركذ فلضس ام لك ““ نأأ يتامغز دكأأو
عورضشم هلمحي يذلأ ينطولأ ديدجتلأ ىعضسم
سسي-ئر ه-ب ردا-ب يذ-لأ رو--ت--ضسد--لأ ل--يد--ع--ت
م ناوشضر ^ .““ةيروهم÷أ

 ةينيطشسلفلا ةيشضقلل دناشسŸا تباثلا هفقوم ددج
يليئارشسلا-يتارامإلا عيبطتلا قافتا ““انومشضمو Óكشش““ ضضفري يدنرألا

اŸ ““انومضضمو Óكضش““ هضضفر نع يطأرقÁدلأ ينطولأ عمجتلأ برعأأ ^
لÓتحلأو ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأراملأ Úب Òخألأ ““مÓضسلأ قافتاب““ يمضس
ةينيطضسلفلأ ةيضضقلل دناضسŸأ تباثلأ عمجتلأ فقوم أدد‹ يليئأرضسلأ
ةلودلأ لÓقتضسأ قيقحتب لإأ Òغتت نل ““ةيد-ئا-ق-ع ة-ي-ضضق““ ا-هرا-ب-ت-عا-ب
بزحلل ماعلأ Úملأ دكأأو.فيرضشلأ سسدقلأ اهتمضصاعو ةينيطضسلفلأ

Òفضسل ،ةمضصاعلأ رئأز÷اب بز◊أ رقÃ هلابقتضسأ لÓخ ،Êوتيز بيط
دهعلأ ديدŒ وه ءاق-ل-لأ ن-م فد-ه-لأ نأ لو-ب-ق-م Úمأ Úط-ضسل-ف ة-لود
هيلضضانم لكو ينطولأ هبتكم هلÓخ نمو بز◊أ فقوم ىلع ديكأاتلأو
لك ىلع درلل دحأو لجر ةفقو نوفقي ن-يذ-لأ ““ ة-ب-خ-ت-نŸأ ه-تا-ضسضسؤو-مو
ملأ ةيضضقلأ لوح انتدحو Òضسكت ديرت يتلأ ةضسوردŸأ Òغ تأردابŸأ
ةينيطضسلفلأ ةيضضقلأ نم بز◊أ فقوم نأ Êوتيز لاقو.““اهل انتدناضسمو
ةيضضقو أأدبم ةيضضق يهف ،انتايحضضت نمو انداهج نمو انتعانق نم عبان““

بعضشلأ لكل ةضصاخ ة-ي-ضضق ي-هو ة-مأأ ة-ي-ضضقو حورو ةد-ي-ق-عو ءا-م-ت-نأ
وأأ ةيو-ع-م÷أ ة-كر◊أ وأأ ة-ي-ضسا-ي-ضسلأ ة-ق-ب-ط-لأ ىد-ل ءأو-ضس ير-ئأز÷أ
لك احضضأو ناك يمضسرلأ فقوŸأ نأأ فاضضأأو.““ةيموك◊أ تاضسضسؤوŸأ
باب نم““ طقف تضسيل يتلأو ةيضضقلل هتد-نا-ضسم سصخ-ي ا-م-ي-ف حو-ضضو-لأ
عيبطتلأ قافتأ ع-م-ج-ت-ل-ل ما-ع-لأ Úملأ ف-ضصوو.““فقأوŸأ ليج-ضست
بعضشلأ ينثت نل ةÌع»و ““ة-لوا-ن-م لا-م-عأا-ب““ ي-ل-ي-ئأر-ضسلأ-ي-تأرا-مإلأ
ةمألأ ةدحو نم سسكعلاب ديزتضس ثيح هلاضضن ةلضصأوم نع ينيطضسلفلأ
تقو يأ نم Ìكأأ بوعضشلأ فافتلأ نمو ةيÒضصŸأ ةيضضقلأ لوح ةيبرعلأ

لمع وحن ةيبرعلأ ةمألاب عفدتضس ةراضضلأ هذه ““ نأأ افيضضم ““اهلوح ىضضم
تائيهلأ ىوتضسم ىلعو ›اضضنلأ يضسايضسلأ ىوتضسŸأ ىلع كÎضشم يقيقح

ةقأوتلأ بوعضشلأ فقومو اهفقوم ديدŒو ةوق لكب ةيضضقلأ حرطل ةيلودلأ
 ر م ^.““لÓقتضسلأو ةيرحلل

 يعير Òغ يداشصتقا جذو‰ ءانب ‘ ركفت ةموك◊ا
 ةيثÓثلا ةلواط ىلع ““انوروك““ تايعادت زواجتل ةيلاجعتشسا ةطخ

نيتطخ ،ربونشصلا يدانب تارمتؤوملا رشصقب مويلا دقعنملا ةيثÓثلا عامتجا ششقاني ^
ءانبل ةيلبقتشسم ىرخأاو انوروك شسوريف يششفت تايعادت زواجتل ةيلاجعتشسا ةدحاو
لمعلا بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنوكلا شسيئر فششكو.يعير ريغ يداشصتقا جذومن
يذلا ““حابشصلا فيشض ““ جمانرب ىلع افيشض هلوزن ىدل ،شسمأا ،يلقاع يماشس نيينطولا

ةدحوم ةقيثو ،ىرخأا تامظنم ةعبشس ةقفر تدعأا هتمظنم نأا ،ىلوألا ةانقلا هثبت
يذلا يعامتجلاو يداشصتقلا ششاعنلا ةطخ لوح شصاخلا عامتجلا لÓخ حرطتشس
تايعادت زواجتل ةيلاجعتشسا ةدحاو نيتطخ نمشضتت ةقيثولا نأا ازربم ،مويلا دقعيشس
.يعير ريغ يداشصتقا جذومن ءانبل ةيلبقتشسم ىرخأاو انوروك شسوريف يششفت

ءانبل ةيلبقتشسم ةطخ ةقيثولا يف ةنمشضتملا تاحرتقملا مهأا نم نأا ،يلقاع حشضوأاو
شصخت ةيلاجعتشسا ةيناث ةطخو ةفرعملا داشصتقاو ةنمقرلا هدامع يداشصتقا جذومن
نأا اربتعم ،انوروك شسوريف يششفت ببشسب ررشضتم-لا يدا-شصت-قلا ل-ما-ع-ت-م-لا ة-ق-فار-م
نأا ىلإا ،يلقاع راششأا ،قايشسلا اذه يفو .ارايخ شسيلو ةيمتح تاب يداشصتقلا ششاعنلا
ةددهملا ةطشسوتملاو ةريغشصلا تاشسشسؤوملل لولح داجيا نمشضتت ةيلاجعتشسلا ةطخلا

يف يرذجلا رييغتلاو انوروك شسوريف يششفت ءارج طاششنلا فقوت ببشسب شسÓفإلاب
ودعلا اهرابتعاب نيرمثتشسملا مامأا ةيطارقوريبلا زجاوحلا ةلازاو ةيكنبلا ةموظنملا
يلقاع بشسحب شصختف ةيناثلا ةطخ-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-مأا.يدا-شصت-قا طا-ششن يأل لوألا
دمتعملا ديعبلاو طشسوتملا نييدملا ىلع رئازجلل يلبقت-شسم-لا يدا-شصت-قلا جذو-م-ن-لا

.ةئششانلا تاشسشسؤوملاو ةنمقرلا ىلع
اهفشصو يتلا ةيطارقوريبلا نم دحلل لثمأا لحك ةن-م-قر-لا ى-ل-ع ثد-ح-ت-م-لا دد-شش ا-م-ك
دجت مل ددشصلا اذه يف ةيروهمجلا شسيئر تاميلعت نأا ىلإا اريششم ،يرادإلا باهرإلاب

.قيبطتلا ثيح نم عقاولا شضرأا ىلع اهادشص
ةموظنمو ةرقتشسم ةينوناق ةموظنم دوجو ةرورشض ىلع يلقاع دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ل هنأا اربتعم ،ةيرامثتشسا ةهجوك رئازجلا ةيقرتو نيرمثتشسملا بذجل ةيوق ةيكنب
.ةعيرشس ريغ تامدخبو ةفلختم ةيكنب ةموظنمب ثيدح داشصتقا نع ثيدحلا نكمي

ببشسب يزاوملا يداشصتقÓل لولحلا ىدحإا يه ةيمÓشسلا ةفريشصلا نأا ،يلقاع ىريو
ب ةراشس  ^ .ةيلاحلا كونبلا نم شضارتقلا وأا مهلاوما عاديا ىلع نيريثكلا ماجحإا

ينطولا ةركاذلا عورششم قÓطنا ششماه ىلع
ةيفيك ‘ Òكفتلا ةشصرف انتحنم انوروك :يخيشش
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ا-ه-ب ثع-ب ي-ت-لا ة--لا--شسر--لا ‘ ءا--جو ^
عبشس ترم دقل ،صسيئرلا ةدايشس ”” نؤبتتكŸا

Óف2 لدع ةغيشص ‘ انباتتكا ىلع تاؤنشس
نحن ’و انتا-ن-ك-شس ر-ط-ششا ا-ندد-شس ن-ح-ن

انÒشصم ناكف ،اهحيتاف-م ى-ل-ع ا-ن-ل-شص–
درب انيلع درت اهلع ةلاكؤلا ن-م را-ظ-ت-ن’ا
، انتافلم ‘ لشصف رارق وا انرودشص جلثي
نؤبتتكŸا نحن كدششانن صسيئر-لا يد-ي-شس
عرشسي ارارق ردشصتو انÒشصم ¤ا رظنت نا
اه-ناو ة-شصا-خ ة-ق-لا-ع-لا ا-ن-تا-ف-ل-م ةÒتو
ÒياعŸا عيمج عم ةق-با-ط-ت-مو ة-شسورد-م
،ةلاكؤلا فرط نم ةلؤبقمو اهب لؤمعŸا

ÚبتتكŸا ةيقب لثم انلثم نؤيرئازج نحنف
لك انلجاو ينطؤلا بجاؤلا Òمشض انمكح

ةرازو مامأا تاماشصتع’ا و تاجا-ج-ت-ح’ا
مامأا انتافقو تلجشس يتلا نارمعلاو نكشسلا
ظفحي نكشسب ةب-لا-طŸا ل-جا ن-م ا-ه-با-ب
يحشصلا رج◊اب مازتل’ا بجاؤف انتمارك

ةيعام÷ا ةيحشصلا ةمÓشسلا قيبشست مكح
نا يديشس كل دكؤؤنو ،انبلاطم باشسح ىلع
انم مكف هللا ’ا اهكردي ’ مايا انيلع ارم هنا

هتلئاعو يشضقي نم انم مكو هل ىوأام ’ نم
فرشص نم انم مكو تيبي نيا لؤشستي امايا

انم مكو ءاركلا فيراشصم ىل-ع ه-تار-خد-م
ىلع هلؤشصح رظتنيو جاوزلا نشس غلب نم
  . هنيد فشصن لامكإ’ ةماركلا ةقشش
نا يد-ي-شس كم-ل-ع-ن ””ة-لا-شسر-لا تفا-شضاو

ةيزكرŸا لدع ةلاكو نم ةمؤشضهم انقؤقح
عم تقؤلاو ده÷ا ان-غر-ف-ت-شسا نأا د-ع-ب-ف
انتاف-قو ر-م-ث-ت نأا نود ة-ي-شصؤ-لا تا-ه÷ا
و، ةيشضرم جئاتنب ةرركتŸا ةي-جا-ج-ت-ح’ا
ةرازو و لدع ةلاكؤل تÓشسارم ةدع دعب
تافلŸا ىل-ع د-ي-م-ج-ت-لا ع-فر-ل ن-ك-شسلا
مهئاعدتشس’ نؤع-ط-لا ف-ل-م و ة-لؤ-ب-قŸا
رار-ق ا-نذ-خ-تا ،لوأ’ا ر-ط-ششلا د-يد-شست--ل

نأا ىلع انم اشصرح ةلاشسرلا هذهب كتلشسارم
،فيزو ليوأات لك نم ةيقن انبلاطم مكلشصت
يماحو مؤلظŸا Òشصن مكنأاب انم ا-ن-ي-ق-يو
‘ ةاواشسŸا Úعب هتيعرل رظانلاو رؤتشسدلا

مكتدايشس نم بلطن و تابجاؤلاو قؤق◊ا
نم Ìكأ’ تماد ةاناعŸ دح عشضؤل لخدتلا

  .تاؤنشس70
نأا بلاطن نحن يديشس”” نؤبتتكŸا فاشضاو
ةرورشضب نكشسلا ةرازؤل تام-ي-ل-ع-ت يد-شست
’ مهÒشصم نأا ةشصاخ، انفلم يطل عارشسإ’ا
دؤعؤلا ىلع دامتع’ا لباقم ’ؤه‹ لازي
ل-ك لÓ-خ ة-ي-شضق-لا ل-ح ‘ ل-طا-م-ت--لاو
لح ” هنا مغر ،ة-يرازؤ-لا تا-ح-ير-شصت-لا

نم نيرخ’ا ÚبتتكŸا ت’اغ-ششنا ع-ي-م-ج
نأا ’ا تاؤنشسلا هذه ةليط ة-غ-ي-شصلا صسف-ن

يديشس”” ،”” صضؤم-غ-لا ا-هدؤ-شسي ا-ن-تا-ف-ل-م
يرؤفلا حتف-لا ي-هو ة-ح-شضاو ا-ن-ب-لا-ط-م
و تاءاعدتشسا بحشسل ÊوÎكلإ’ا عقؤ-م-ل-ل
لام-ك-ت-شسإا ة-يا-غ ¤إا لوأ’ا ر-ط-ششلا ع-فد
عقؤŸا رايتخا و ،نؤعطلا تافلم لك ةشسارد
رطششأ’ا ةيقب عفد لامكتشسا ع-م ي-ن-ك-شسلا
ليجشست ماقرأ’ يلشسلشستلا بيتÎلا ماÎحإاب
تافلŸا Úيحتب بلاطن ام-ك . Úب-ت-ت-كŸا

9102 ةنشسل ةشضؤفرŸا نؤعطلا باحشصأ’
‘ مهجامدإاب مهل حمشسي رارق رادشصإا وأا

.2 لدع تانكشس
ذنم هنا كملعن يديشس”” ةلاشسر ‘ ءاجو
،Úبتتكم نحن انعرشش نمزلا نم ماع ةبارق

ىلع ةيملشس ةيجا-ج-ت-حا تا-ف-قو ةد-ع ‘
ةرازوو لد-ع ة-لا-كؤ-لا ن-م ل--ك ىؤ--ت--شسم
لك انمامأا تدشصوأا نأا دعب كلذو ،نكشسلا

تن-ث--ت--شسا ثي--ح ،يد÷ا راؤ◊ا باؤ--بأا
دؤجو مغر انفلم ةيرازؤ-لا تا-ح-ير-شصت-لا
لوؤؤشسم اهب ىشضفا يتلا تÓخادŸا صضعب
نأامط  ثيح ،انفلم صصؤشصخب لدع ةلاكو
نكشسلا نأا لدع يبتتكم ،قراط ي-ب-ير-ع-ل-ب
صسيئرو ة-لود-لا ىد-ل ة-يؤ-لوأ’ا-ب ى-ظ-ح-ي
لÓخ ةÒبك ةيان-ع ¤وأا د-قو ة-يرؤ-ه-م÷ا
عم هئاقل ‘و ةفاح-شصلا ع-م ه-تا-ح-ير-شصت
د-عوو ة-مأÓ-ل ه-ل با-ط-خ لوأا ‘ و ة’ؤ-لا
دعؤلا اذهو نكشسلا ةمزأا ى-ل-ع ءا-شضق-لا-ب

ة-مؤ-ك◊ا تارار-ق ق-ير--ط ن--ع د--شس‹
ةنيدŸاو نارمعلاو نكشسلا ريزو ةمارشصو
ةيلاŸا ةفلغأ’او ةيراقعلا ةيعوأ’ا Òخشستل

دكؤؤن اذل ، تانكشس نم ىقب ام لامكتشس’
لخدتلا مك-ن-م ر-ظ-ت-ن-ن ا-ن-نا يد-ي-شس كل
و ديمجتلا عفرو ةيعشضو ةيؤشستل رششابŸا
نكشسلا ريزو ¤ا ةمراشص تاميلع-ت ه-ي-جؤ-ت
عشضؤلا حيحشصتل لدع ةلاكؤل ماعلا ريدŸاو
اذ-ك و Úن-طاؤŸا ماÎحا--ب م--ه--ماز--لا و
ةلودلا Úناؤ-ق ئدا-بÃ م-ه-ع-م ل-ما-ع-ت-لا
131-88 مؤشسرŸا ‘ ةرؤكذŸا ةيرئاز÷ا
تازواجتلا لك نم ÚنطاؤŸا يم– يتلاو
يبات-ك-لا در-لا-ب ءد-ب-لا و ة-ي-طار-قوÒب-لا

لفكتلا ىلع لمعلا و نؤ-ع-ط-لا با-ح-شصأ’
و مهتيعشضو ةيؤشستو ةلؤ-ب-قŸا تا-ف-لŸا-ب
. لوأ’ا رطششلا عفدب مهل حامشسلا

ةرون ةظيفح^

‘ جراÿاب نؤشصبŸÎا نؤثحابلا دششان  ^
-ير-ئاز÷ا ي-ئا-ن-ث-لا ج--ما--نÈلا را--طإا
ةعفدSAFORP+B ي----شسنر-----ف-----لا

ديدمتل ةيرؤ-ه-م÷ا صسي-ئر9102/0202
ةعئاشضلا ةÎفلا صضيؤع-ت-ل م-ه-شصبر-ت ةÎف

يحشصلا رج◊ا لÓخ
نؤثحابلا نحن انفرششي”” ةلاشسرلا ‘ ءاجو
ج-ما-نÈلا را-طإا ‘ جراÿا-ب نؤ--شصبŸÎا
-ORP+B يشسنرفلا-يرئاز÷ا يئانثلا
SAFإا ه-جؤ-ت-لا9102/0202 ة-ع--فد¤
ىلع ءؤشضلا طيلشست-ل ةر-قؤŸا م-ك-تدا-ي-شس

انت’واfi ل-ك ل-ششف د-ع-ب كلذو ا-ن-ت-لا-ح
¤ا لؤشصؤلل ةينعŸا تا-ه÷ا-ب لا-شصت’ا-ب

حرط و انتدناشسŸ مكب ةقث انل كلذل لح
ةÎف ديد“ ‘ انبلط لثمتيو ،انت’اغششنا

صضيؤعت دشصق اذهو (صصبÎلا وأا) انتحنم
،يحشصلا ر-ج◊ا ءا-ن-ثأا ة-ع-ئا-شضلا ةÎف-لا
صسيئر مÓكو ةلود-لا ه-جؤ-ت ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب
يملعلا ثحبلا ريؤطت ةيرابجإا نع ةلودلا

لÓخ نم ’إا ققحتي ’ يذلا ،رئاز÷ا ‘
مهتابلطتم Òفؤتو Úث-حا-ب-لا-ب ءا-ن-ت-ع’ا

ÿذا-ت-شس’او بلا-ط-لا ة--ح--ل--شصم ة--مد
.اعم ةلودلا و ةعما÷او
فلك جمانÈلا اذه نا، ةلاشسرلا تفاشضاو
ةلمعلاب ة-م-خ-شض غ-لا-ب-م فر-شص ة-لود-لا
اذإا ارؤثنم ءابه بهذتشس ي-ت-لاو ة-ب-ع-شصلا
عؤجر ةدئاف يه امف ،ؤه امك لا◊ا يقب
جئاتن قي-ق– نود ن-طؤ-لا ¤ا Úث-حا-ب-لا

تقوو دؤه‹ عييشضت و ،ةيملعلا مهثاحبأ’
عشضو لظ ‘ مهل بنذ ’ نيذلا Úثحابلا

مؤشسرملل قفو د-ي-ق-ع-ت-لا د-يد-شش ي-م-ل-ع
ىلع بجؤ-ت-ي691-41 م-قر ي-شسا-ئر--لا
عؤجرلا لبق جئاتن ىلع لؤشص◊ا ثحابلا
.نطؤلا صضرا ¤ا

تابلط ةدع دعبو مهنا نؤ-ي-ن-عŸا ف-ششكو
رهشش ذنم ةيعامج وا تنا-ك ة-يدر-ف ءاؤ-شس
⁄ صصبÎ-م001 ـب ن-يرد-قŸاو ،ل-ير-فأا
ةه÷ا رارغ ىلع ،در يا ىل-ع اؤ-ل-شصح-ت-ي
ةبلاط مهيلع درلاب تماق يتلا ةيشسنرفلا

لامعا مدقتل يليل– Ëدقتب مهيرطؤؤم نم
نكÁ ’ نكل و ،هارؤتكد بلاط لكل ثحبلا
‘ اهدحؤل رارق ذاختاب ةيشسنرفلا ةهجلل

ة-لود-لا ع-م قا-ف-ت’ا-ب ’ا عؤ-شضؤŸا اذ-ه
ةه÷ا Úلوؤؤشسم لاؤقأا بشسحو ،ةيرئاز÷ا
¤ا بل-ط-ب اؤ-مد-ق د-ق-ف ،ة--ي--شسنر--ف--لا
مهبلاطم ‘ رظنلل ةيرئاز÷ا تا-ط-ل-شسلا
.ةلاشسرلا تاذ فيشضت
ديد“ جئاتن رؤهظ دع-ب ه-نا ترا-ششا ا-م-ك
جمانÈلا ‘ ÚحششÎملل ةع-ئا-شضلا ةÎف-لا
،0202(enp)-9102 يئانثتشس’ا ين-طؤ-لا
مهنأا عم ،مهبلاطم ى-ل-عةرازؤ-لادر مد-عو
نأا ’إا ةÎفلا صسفن ‘و بلطلا صسفنب اؤماق
Úعب م-ه-ب-لا-ط-م اوذ-خأا-ت ⁄ تا-ط-ل-شسلا
ماق يشسنرفلا فرطلا ناو ةشصاخ ،رابتع’ا
.تاقحتشسم عفد نود صصبÎلا ةدم ديدمتب
انفشسؤؤي”” مهتلاشسر ‘ نؤشصبŸÎا فاشضاو

ةÎفلا ديد“ ‘ انقح نم انداعبتشسا اقح
يذلاو يحشصلا ر-ج◊ا بب-شسب ة-ع-ئا-شضلا

ةبلط طقف صسيلو ةبل-ط-لا ع-ي-م-ج ه-ششا-ع
بلطن اذل ،يئانثتشس’ا ينطؤ-لا ج-ما-نÈلا

انتيعشضو ¤ا رظنلا ةيناث ةرم مكتدايشس نم
ىلع لؤشصحلل انتدعا-شسم ى-ل-ع ل-م-ع-لاو

ةجيتن ةعئاشضلا ةدŸا لك صضيؤعتو انقؤقح
هقفار يذ-لاو ق-ب-طŸا ي-ح-شصلا ر-ج◊ا
ثحبلا رباflو تاعماجلل يل-ك-لا ق-ل-غ-لا

كانهو يام ةياغ ¤ا صسرا-م ة-ياد-ب ذ-ن-م
flمتبشس رهشش ةياغ ¤ا ةرمتشسم رباÈ.

ةرون ةظيفح ^

رارقلاب نيينعم ريغ هاروتكدلا ةبلط
دعب نع ميلعتلا ىلع ارسصتقم نوكيسس ةسساردلا فانئتسسا نأا دكؤوي نايز نب

ثحبلاو ›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ةرازو تغ-ل-با ^
›اعلا ميلعتلا تاشسشسؤؤم يريدم يم-ل-ع-لا
ةيحشصلا ةيعشضؤلا تارؤط-ت ع-م ا-ف-ي-ك-تو
لؤح ةديدج تاب-ي-تÎب ،91ديفؤك”” ءابؤل
دعب اذهو ةيعما÷ا ةنشسلا ءا-ه-نا ة-ي-ف-ي-ك

ةياهن Òيشستل ةيتايلم-ع-لا قر-ط-لا صضر-ع
فانئتشسا ناب ، ءارزؤلا صسل‹ ىلع ةنشسلا
¤ا توا32 نم ةÎفلا هذه لÓخ ةشساردلا

ةغيشصب ارشصح نؤكتشس0202 توا13 ةياغ
تاؤنشسلاو راؤط’ا عيم÷ دعب نع ميلعتلا
تاشسشسؤؤŸا ير-يد-م ى-ل-ع Úع-ت-ي ثي-ح،
ةيلقنتلا اميشس ’ ةمزÓلا تابيتÎلا ذاختا

ةذتاشس’او ةبلطلا غيلبت ل-جا ن-م ، ا-ه-ن-م
ةقلع-تŸا تا-ح-ي-شضؤ-ت-لاو تا-مؤ-ل-عŸا-ب
ةبلط-لا تا-ئ-ف رار-غ ى-ل-ع ، ة-ي-ل-م-ع-لا-ب
لئ’دو صسوردلا ة‹رب ةمانزرو ÚينعŸا
. ةلمعتشسŸا ةيمقرلا تايشضرأ’ا لامعتشسا
فانئتشسا ›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو تل-جاو
تاحورطاو ÎشساŸا تار-كذ-م ة-ششقا-ن-م
يعما÷ا لي-هأا-ت-لا لا-م-عا و هارؤ-ت-كد-لا
ة-ششقا-ن-م ة-ل-شصاؤ-مو Èم-ت-ب--شس ر--ه--ششل
املك ي-ع-ما÷ا ل-ي-هأا-ت-لاو تا-حور-ط’ا
32 ةÎف دعب ةيميظنتلا اهطورشش ترفؤت
.0202توا13 ةياغ ¤ا توا
اقح’ راطخا مت-ي-شس ه-نا ةرازؤ-لا تد-كاو

Ãىرخ’ا ة-ط-ششن’ا فا-ن-ئ-ت-شسا د-ي-عاؤ
تاشسشسؤؤم ىؤتشسم ىلع ةيرؤشضح ةفشصبو
ةطبترŸا ديعاؤÃ اذكو ›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا
.0202/1202 ةيعما÷ا ةنشسلاب
فيثكت ةيمها ى-ل-ع ةرازؤ-لا تدد-شش ا-م-ك

ل--ئا--شسو ل--ك--بو تا--شسشسؤؤŸا لا--شصت’ا
ÊوÎكل’ا عقؤŸا نم ”” ةحاتŸا لاشصت’ا
، يعامتج’ا لشصاؤتلا تاكبششو ةشسشسؤؤملل
ةر--شس’ا هاŒ ”” .. ة--ي---لÙا تا---عاذ’ا
ل-جا ن-م ة-ب-ل-ط-لا ا-م-ي-شس’ ة-ي-ع--ما÷ا
نم ذختي اÃ ةرمتشسم ة-ف-شصب م-ه-مÓ-عا
فانئتشسا تاÒشض– صصؤشصخب تاب-ي-تر-ت
.اهنأاششب مهتنأامطو ةيجؤغاديبلا ةطششن’ا

›اعلا ميلعتلا ريزو حشضوا ىرخا ةهج نم
نا  نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو
مؤي خيراتب ةردا-شصلا668 مقر ةر-كذŸا
لك ¤إا تلشسرأا يتلاو،0202 توأا61 دحأ’ا
فانئت-شسا لؤ-ح ،ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسشسؤؤŸا
ة-ب-ل-ط نإا-ف ، د-ع-ب ن-ع ط-ق-ف صسورد--لا
،اهب Úينعم Òغ  (SMED) و هارؤتكدلا

›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ر-يزو ة-ب-شسا-نŸا-ب ا-عدو
ةلشصاؤÃ هارؤتكدلا ةبلط يملعلا ثحبلاو
.لبق نم ارطشسم ناك امك مه‹انرب
0202 توا13 ¤ا32 نم  نايز نب  ددحو
ةنشسلا ةبلطو هارؤتكدلا ةب-ل-ط فا-ن-ئ-ت-شسا
ةلشصاؤÈ Ÿمتبشس1 نمو ÎشساŸا ةيناثلا
صسوردلا Úب ةجوازŸاب دعب نع ميلعتلا
لابقتشسا ىلع لمعلاو  ةهجؤŸا لامع’او
نم ¤و’ا ةعفدلا ثيح ،تاعفدب ةبلطلا

نم ةيناثلا ةعفدلاوÈ 0202متبشس51 ¤ا1
ةثلاثلا ةعفدلاوÈ 0202متبشس03¤ا61
دادع-ت بشسح02 ربؤت-كا51 ¤ا1 ن-م
‘ ةبلطلا
.تاشسشسؤؤŸا

ن.ةظيفح ^

 راظتنلا نم تاونسس7 دعب مهÒسصم ديدحتب اوبلاط

شسيئرلاب نوثيغتسسي ””2لدع”” لو’ا رطسشلا عفد نم نوسصقملا
ةلاسسر لولا رطسشلا اوددسسي مل نيذلا ةلوبقملا تافلملاو نوعطلا باحسصا ““2 لدع““ وبتتكم ثعب
مهتيعسضو ةيوسستل لجاعلا لخدتلا لجا نم ، نوبت ديج-م-لا د-ب-ع ة-يرو-ه-م-ج-لا سسي-ئر ى-لا ة-ثا-غ-ت-سسا

، لوألا رطسشلا عفد و تاءاعدتسسلا بحسسل ينورتكلإلا عقو-م-ل-ل يرو-ف-لا ح-ت-ف-لا-ب تا-م-ي-ل-ع-ت راد-سصاو
.مهبلاطم لهاجتو لطامتلا ةيلوؤوسسم لدع ةلاكو نيلمحم

يحسصلا رجحلا ةرتف سضيوعت ةيروهمجلا سسيئر اودسشان
جمانرب نم نوديفتسسŸا نوثحابلا
SAFORP+Bمهسصبرت ديدمتب نوبلاطي

لخدتلا  دارج دسشاني فÓخ نب
ةكرتسشملا كÓسس’ا ةقباسسم يف نوحجانلا

طايتح’ا مئاوق شصخر عيسسوت نوبلاطي نوينهملاو
ينطؤلا يبعششلا صسلÛاب بئانلا لشسار ^
ÿخ نب رشضÓصصؤشصخب لوأ’ا ريزؤلا ف

ليع-ف-تو د-يد“ ة-شصخر ى-ل-ع ة-ق-فاؤŸا
ة-يرادإ’ا بتر-ل-ل ة-ي-طا-ي-ت-ح’ا م-ئاؤ-ق-لا
ÚينهŸا لا-م-ع-لاو ة-كÎششŸا كÓ-شسأ’او
.9102 ةنشس ناؤنعب ةيجراÿا تاقباشسملل
ل-ي-ع-ف-تو د-يد-م-ت-ل ة-شصخر بل-ط ت–و
و ةيرادإ’ا بترلل ة-ي-طا-ي-ت-ح’ا م-ئاؤ-ق-لا
Úين-هŸا لا-م-ع-لا و ة-كÎششŸا كÓ-شسأ’ا
9102 ةنشس ناؤنعب ةيجراÿا تاقبا-شسم-ل-ل
ينطؤلا يبعششلا صسلÛاب بئا-ن-لا مد-ق-ت

ÿخ ن-ب ر-شض-Óف Ãر-يزؤ-لا ¤ا ة-ل-شسار
مئاؤقلا ل-ي-ع-ف-تو د-يد“ ل-جأا ن-م  لو’ا
كÓشس’او ةيراد’ا بترل-ل ة-ي-طا-ي-ت-ح’ا
تاقباشسملل ÚينهŸا لام-ع-لاو ة-كÎششŸا
ا-م اذ-هو ،9102 ةنشس ناؤن-ع-ب ة-ي-جراÿا

Áغ-ت-شسإا ن-م ن-ك-Óةيطايتحإ’ا مئاؤقلا ل
فر-ط ن-م ا-ه-ي-ل-ع ر--ششؤؤŸا و ة--ب--ترŸا
ÚينعŸا نأا ثيح ،ةي-مؤ-م-ع-لا ة-ف-ي-ظؤ-لا
تاقباشسŸا ‘ اؤح‚و اوزاتجا دق رمأ’اب
و ة-يرادإ’ا بتر-لا-ب ة-شصاÿا ة--ي--جراÿا
Úين-هŸا لا-م-ع-لا و ة-كÎششŸا كÓ-شسأ’ا
لغششل مهلهؤؤي ا‡ ةراد-ج و قا-ق-ح-ت-شسا-ب

ة-ي-ق-حأا مد-ع--ل ار--ظ--ن بشصا--نŸا هذ--ه
وأا فظؤŸا ةفشص باشستكا ‘ نيدقاعتŸا
‘ هيلع صصؤشصنم ؤه امك جامدإ’ا ‘ ق◊ا
دد– يتلاو لؤع-فŸا ة-يرا-شسلا Úناؤ-ق-لا

را-طإا ‘ ة-ي-قÎلاو ف-ي-ظؤ--ت--لا طور--شش
نم ايرود مظنت يتلا فيظؤتلا تاقباشسم
.ةينطؤلا ةيبÎلا ةرازو فرط
مئاؤقلا لÓغتشسإا نأا ةلشسارŸا تحشضواو
ةرادإÓل ةيجراÿا تاقباشسملل ةيطايتحإ’ا
رارق دعبو هنأا ذإا ةشصاخ دج ماكحأ’ عشضخت
مئاؤقلا لÓغتشسإاب ذ-خ-تŸا  لو’ا ر-يزؤ-لا
بترلا اذكو ةذتاشسأÓل ةبشسنلاب ةيطايتحإ’ا
عجششي ام ةيلخادلا تاقبا-شسم-ل-ل ة-يرادإ’ا

بترلل ةيطايتحإ’ا مئاؤق-لا ل-ي-ع-ف-ت ى-ل-ع
لام-ع-لا و ة-كÎششŸا كÓ-شسأ’او ة-ياردإ’ا
ةنشس ناؤنعب ةيجراÿا ةقباشسملل ÚينهŸا

صشاعŸا عشضؤلا صسفنل عشضخت اهنؤك9102
.91 ديفؤك ةحئاج عم ايلاح
لخدتلاب  لو’ا ريزؤلا فÓخ نب دششانو
نم  اهنيكمتل ةئفلا هذه فاشصنإا لجأا نم
ةلودلا نأاو ةشصا-خ ف-ي-ظؤ-ت-لا ‘ ا-ه-ق-ح
. بشصانŸاب قاحتلإ’ا لبق انؤناق مهتفظو

ن .ةظيفح ^

ةيلاع ةدوج تاذ ةيرسصع ئفادمو تاجÓثو ةيئوسضلا حاوللا جاتنإل ىعسست
ةيملاعلا قوسسلا حاسستك’ جد رايلم61 ـب اهتدعاسسم ةموكحلا بلاطت ””ماينوا””

ةرادا نا ””ر-ج-ف-لا»ـل ة-لوؤؤ-شسم ردا-شصم تف-ششك̂ 
ةيلزنمورهكلا ت’’ا ةعانشصل ةي-ن-طؤ-لا ة-كر-ششلا
يزيتب ىشسيع داو ةقطنÃ اهرقم ن-ئا-ك-لا ما-ي-نوا
صصي-شصخ-ت ل-جا ن-م ة-مؤ-ك◊ا تل-شسار د-ق ،وزو
. جد رايلم61اهردق ةيلام ةدعاشسم
‘ ةدئارلا ةكرششلا هذه نا ،رداشصŸا تاذ تفاشضاو
تانخشسم تاجÓث نم ةيلزنمورهكلا ت’’ا جاتنا
اهتدعاشسم لاح ‘ عرششتشس ىرخا صضارغا اذك و
اذكو ةيئؤشضلا حاؤل’ا جاتنا ‘ ,ةيلاŸا ةشص◊ا هذهب
ةيرشصع ئفادم بناج ¤ا زاÒط رخا نم تاجÓث
نا ردا-شصŸا تاذ تفا-شضا و  .ة-ي-لا-ع ةدؤ--ج تاذ

ةيŸاعلا قؤشسلا حاشستك’ ةؤقب ةدؤعلا مزتعت ماينوا
Ãىلع ةيطغتلا ةيبلت عم, ةيلزنمورهكلا اهتاجؤتن

لمع ططخ تعشضو اهنا املع ينطؤلا ىؤتشسŸا
Ÿعت دق ةيلام ةقئاشض ةهجاؤÎمدع لاح ‘ اهشض

،لجاعلا بيرقلا ‘ ةمؤك◊ا فرط نم اهبلط ةيبلت
لمعلا نع تفقؤت ناو قبشس ةكرششلا ناو اشصؤشصخ
ايلاح نيدتو . ة-ي-لو’ا ةداŸا صصق-ن ل-ع-ف-ب ما-ي’
ةدعاشسم ىعدتشسي ام جد ÒيÓم6›اؤحب ماينوا
و ينطؤلا جاتن’ا فيرششت لجا نم ةكرششلل ةلودلا

Œا ا-ه-تا-مزا ع-ي-م-ج زواŸىلع ظا-ف◊ا و ة-ي-لا
 ششوريمع لامج̂  .اهيف لغششلا بشصانم
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يداصصتقإا

هامهم نايزوب يو-قا-ط-لا Òبÿا د-كأاو ^
ّنأا ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذ’ا جاو-مأا ى-ل-ع سسمأا

زيزعلا دبع يرصشمو تÓيبج راغ يمجنم
نم %2 ىلع نايوتحي ،يبرغلا بون÷اب
لبا-ق-لاو د-كؤوŸا يŸا-ع-لا ي-طا-ي-ت-حإ’ا
تاطايتح’ا مهأا نم ّدع-يو ،لÓ-غ-ت-صسÓ-ل
ّنأا ًا-ف-ي-صضم ، د--يد◊ا ةداŸ ة--يŸا--ع--لا
يŸاع يطايتحا ثلاث ىلع زو– رئاز÷ا

 .تافصسوفلا ةدام نم
فودنت ةي’وب تÓيبج راغ مج-ن-م د-ع-يو
ًايŸاع Êاثلا ،رئاز÷ا برغ بونج ىصصقأا
روزيمأا داو مجنمو ،ديدحلل مجنم Èكأاك
بلطلا فاع-صضأا5ـب رخزي يذلا ةيا-ج-ب-ب
،لÓغتصسÓل لباقلا كنزلا ةداŸ يŸاعلا
لا-ق-ت-ن’ا لا‹ ‘ نا-ت-ح--بار نا--ت--قرو
داوŸا ةي-ع-ب-ت ن-م رر-ح-ت-لاو يو-قا-ط-لا
داو مجنم ّنإا ها-م-ه-م لا-قو   .ة-ي-ط-ف-ن-لا
ةدام نم ا-ًن-ط86 ىلع يوت-ح-ي روز-ي-مأا
بلطلا فاعصضأا5 براق-ي ا-م يأا ،كنز-لا
رئاز÷ا ّنأا امك ،ةداŸا هذه نم يŸاعلا

ةدام نم يŸاع طايتحإا Êاث ىلع زو–

‘ ،يوقاطلا لاقتن’ا رود زÈيو  .مويليهلا
تاورث نم رئاز÷ا هب رخزت ام لÓغتصسا

ة-ل-ج-ع كير– ا-ه-نأا-صش ن-م ة-ي-م-ج-ن--م
Èع ةلاطبلا سصاصصتمإاو ينطولا داصصتق’ا
ةيعبتلا رصسكو ،لغصش بصصان-م ثاد-ح-ت-صسا
دامتعا ةادغ ،مّدقت ام يتأايو  .ةي-ط-ف-ن-لا
ةينابصش تاينواعت سسيصسأات ى-ل-ع ة-مو-ك◊ا
،ةصضفلاو بهذ-لا ن-ع بي-ق-ن-ت-لا ى-ّلو-ت-ت
ام نع اًديعب ،ةينوناق قرطب اهلÓغتصساو
بهن نم نيدق-ع ذ-ن-م ر-ئاز÷ا ه-تد-ه-صش

ةصسيفنلا نداعŸا نع عورصشم Òغ بيقنتو
  .رئاز÷ا بونج ىصصقأا ‘
داصصت-قإ’ا ذا-ت-صسأا دّد-صش ،دد-صصلا اذ-ه ‘

ةصضفلاو بهذلا ّنأا ىل-ع را-طر-ط د-م-حأا
،ةÒث-ك ً’او-مأا ّرد-ت--صس تاوÌلا ة--ي--ق--بو
،اًيئابجو ،اًينوناق اهÒطأات بجي ›اتلابو
تايلمع ‘ باب-صشلا ج-مد ى-ل-ع ل-م-ع-لاو
خانم قلخو ،ينطو-لا دا-صصت-قإ’ا ة-ل-ك-صسر
نيرمثتصسŸا باطقتصسا حيتي يرا-م-ث-ت-صسا
 .بناجأ’ا

^ Ÿح.ءاي

نأا ولÓع راتfl يداصصتق’ا Òبÿا دكأا ^
ة-صصاÿا تارا-م-ث-ت-صسإ’ا ى-ل-ع ظا--ف◊ا
با--ح--صصأاو ةر--غ--صصŸا تا--صسصسؤوŸا---ب
ى-م-صسي ا-م Ëد-ق-ت-ب ةر◊ا تا-طا-صشن--لا
عفدي نأا هنأاصش نم ةيداصصتق’ا زفاو◊اب

لظ ‘ ةصصاخ رئاز÷ا ‘ رامثتصس’ا ةلجع
 .ءابولا يصشفت نع ةبتŸÎا جئاتنلا
جاومأا ىلع سسمأا هل حيرصصت ‘ ولÓع لاقو
ةيرئاز÷ا ةموك◊ا نأاب ةينطولا ةعاذ’ا

‘ اهلذبت يتلا دوه÷ا لÓخ نم ىعصست
لمعلا بصصانم ىلع ظاف◊ا ¤إا ناديŸا
تاطاصشنلل Òب-ك لا‹ ق-لÿ ا-ه-ل-ي-هأا-تو
 .لبقتصسŸا ‘ ةيداصصتق’ا
ليخادم سصقن ¤ا قايصسلا تاذ ‘ راصشأاو
وهو ءابولا ببصسب ةيرئاز÷ا رصسأ’ا سضعب

تا--طا--ي--ت--ح’ا سصق--ن ¤ا يدؤو--ي ا---م
 .ينطولا داصصتق’ا ‘ رامثتصس’او

 ح.ءايمل ^

تارامثتصسلا ىلع ظافحلا ىلإا وعدي ولÓع ريبخلا
 :فصشكي و ةرغصصملا تاصسصسؤوملاب ةصصاخلا

 عفدتسس تاكرسشلل ةيداسصتق’ا زفاو◊ا
   رئاز÷ا ‘ رامثتسس’ا ةلجعب

  مويليهلا و كنزلا و تافصسوفلا و ديدحلا نع بيقنتلل ةدعاو عيراصشم

 ةحبارلا ةقرولا ..ةيمجنŸا تاوÌلا
   نـــــمآا يوـــــقاط لاــــــقتنا ناــــمسضل ةـــــموكحلل

  ””اهÒطأات نم دب’ و..ةنيزÿا ىلع ةلئاط ’اومأا ردتسس بهذلا نع بيقنتلا تاينواعت»:راطرط ^
 ””مويلهلا نم يطايتحا Êاث و كنزلا  نم يŸاعلا بلطلا فاعسضأا5 كل“ رئاز÷ا »:نايزوب هامهم ^

ةيمجنŸا تاوÌلا لÓغتصسا ىلع رئاز÷ا ‘ نمآا لكصشب يوقاطلا لاقتنإلا قيقحتل ةموك◊ا دمتعتصس
داصصتقلا ةلجع كير– اهنأاصش نم ام تافصسوفلا و كنزلا ,ديد◊ا اهتمدقم ‘ اندÓب اهب رخزت يتلا
 .تاقورحملل ةيعبتلا نم سصلختلاو ،ةديدج لغصش بصصانم ثادحتصسا Èع ةلاطبلا سصاصصتمإاو ينطولا

ير-ئاز÷ا ي-ن--هŸا ناو--يد--لا حر--ط ^
حمق ءارصشل ةيŸا-ع ة-صصقا-ن-م بو-ب-ح-ل-ل
 .ةيرايخ ئصشانم نم ديروتلل Úحطلا
فلأا05 بلط ىلع ةصصقانŸا قئاثو سصنت

نم Ìكأا يÎصشت ام ابلاغ رئاز÷ا نكل نط
.اهتاصصقانم ‘ ةدراولا ةيمصس’ا ماجحأ’ا
81 وه سضورعلا Ëدقتل يئاهنلا دعوŸاو
ىتح ة-يرا-صس ل-ظ-ت نأا ى-ل-ع يرا÷ا توأا
 .هنم رصشع عصساتلا

ÚتÎف ىلع حمقلا نحصش رئاز÷ا بلطت
لوأ’ا Úب ،ة-ي-صسي-ئر-لا د-يرو-ت-لا لود ن-م
سسداصسلا Úبو ربوتكأا نم رصشع سسماÿاو

 .هنم ÚثÓثلاو يدا◊او رصشع
،ةينيتÓلا اكيرمأا نم ديروتلا ةلاح ‘و

رصشع سسماÿاو لوأ’ا Úب نح-صشلا نو-ك-ي
ÚثÓثلاو رصشع سسداصسلا Úبو Èمتبصس نم
 .هنم

 ح.ل ^

  يراجلا توأا81 يف سضورعلا ميدقت دعوم متتخي نا ىلع
  حمقلا نم نط فلأا05 ءارسشل ةسصقانم حرطت رئازجلا

تامدÿ يمومعلا عمÛا سسمأا نلعأا ^
ت’ا-صصتا تنÎنأ’ا و تبا-ث-لا ف--تا--ه--لا
اهرا-ع-صسا ي-ب-ف سضي-ف-خ-ت ن-ع ر-ئاز÷ا

ÿن’ا تامدÎلاصسايدأا و فايل’اب تان،
81 ـلا نم ارابتعا ذيفنتلا ز-ي-ح ل-خد-ت-صس
0202 توأا
،ةكرصشلا نع سسما رداصصلا نايبلا بصسحو
جد9952 ـب اغ-ي-م8 قفدت رع-صس ح-ب-صصأا
سسفن يهو ،رهصشلل جد9953 سضوع رهصشلل
 .اغيم4 سضرع ىلع ةقبطŸا ةÒعصستلا
جد9994 حبصصأا اغيم02 قفدت رعصس نأا امك
Úح ‘ ،ره-صشل-ل جد0097 سضوع رهصشل-ل

جد9999 حبصصأا اغ-ي-م001 قفدت ر-ع-صس
 .رهصشلل جد00542 سضوع رهصشلل
رهصشأا دعب ،ةديد÷ا ةÒعصستلا هذه يتأاتو
زيح ةقباصسلا ةÒعصستلا لوخد ن-م ة-ل-ي-ل-ق
 قيبطتلا
،رئاز÷ا ت’اصصتا مازت-لا د-كؤو-ي ا-م و-هو
لمكأا ىلع اهنئابز تاعلطتل ةباج-ت-صس’ا-ب
لعج ىلع ره-صسلا كلذ ن-م م-هأ’او ،ه-جو
 .عيم÷ا لوانتم ‘ ادج ›اعلا قفدتلا
لاصصت’ا ¤إا ،ا-ه-ن-ئا-بز ة-صسصسؤوŸا تعدو

Ãةرايز وأا21 مقرلا ىلع نئابزلا ةحلصص
ح.ءايمل ^   .راصسفتصسÓل ÊوÎكل’ا اهعقوم

  مويلا نم ةيادب ذيفنتلا زيح لخدت

تنرتن’ا راعسسا يف ةماه تاسضيفخت
  يلاعلا قفدتلا تاذ

  ايلام افلاحت نوعقوتي داصصتقلا ءاربخ
 امهتراجت يف ر’ودلا نع نايلختت نيسصلاو ايسسور

  مارغوليكلل رانيد002 دودح ‘ تصضفخنا يتلا راعصسألا ىلع اباجيإا سسكعنا
  ماعلا اذه نط0053 زواجتي قرزأ’ا كمسسلا جاتنا

 ايد لاصشرتنيو عم مهافت ةركذم تعقو
ناــــــــملأ’اب نـــــيعتسست كارـــــــطانوسس

  طــــــفنلا نـــــع بـــــيقنتلل
لاصشÎنيو““ اهكيرصشو كارطانوصس تعقو ^

ة-صسارد ل-جأا ن-م م-ها-ف-ت ةر--كذ--م ““ا--يد
نع بيقنتلا ت’ا‹ ‘ نواعتلا تايناكمإا
‘ ا-ه-جا-ت-نإاو ا-هر-يو-ط-تو تا-قورÙا
  ،›ودلا ديعصصلا ىلعو رئاز÷ا
عمÛا نع سسمأا رداصصلا نايبلا بصسحو
زيزعت ¤إا ةركذŸا هذه فدهتو , يطفنلا
و كار-طا-نو-صس Úب ة-م-ئا-ق-لا ة--كار--صشلا

سصرف نع ثحبلاو ةيناŸأ’ا ايد لاصشÎنيو
 .ةديدج نواعت
رئاز÷ا ‘ طصشنت ““ايد لاصشÎنيو““ نأا ركذي

ةكارصشلاب تمهاصس اهنأا امك2002 ماع ذنم
-ناقر عورصشم ريوطت ‘ ،كارطانوصس عم
‘ جاتنإ’ا زيح هلوخد ذنم اذهو ,لامصش
 .7102 ماع

  يو’زرح.ل ^

نع يلختلا وحن Úكبو وكصسوم هجتت  ^
ر’ودلا ةصصح تلصصوو ،ةيكيرمأ’ا ةلمعلا

Úصصلاو ايصسور Úب ةيراجتلا تايلمعلا ‘
 .ىندأ’ا د◊ا ¤إا
مهتقث نع نويداصصتقا برعأا كلذ لظ ‘و

ةياهنلا ‘ يهت-ن-ي-صس نوا-ع-ت-لا اذ-ه نأا ‘
ناك هيف نوكي نل يذلاو ،““›ام فلا–»ـب
 .ةيكيرمأ’ا ةلمعلل
ة-صصح نأا ة-يدا-صصت-قا تا-نا-ي-ب تر-ه-ظأاو
Úب ة-يرا-ج-ت-لا تا--با--صس◊ا ‘ ر’ود--لا
يرا÷ا ماعلا نم ¤وأ’ا عبرلا ‘ نيدلبلا

،%64 ¤إا %05 ىو-ت-صسم نود ¤إا تط-ب-ه
 .قÓطإÓل ¤وأ’ا ةرملل كلذو
لÓخ لبورلاو ناويلا ةصصح تغ-ل-ب ا-م-ي-ف
ةصصح تناك امن-ي-ب ،%42 ةروكذŸا ةÎف-لا
 .%03 ورويلا
ةيجيتاÎصسا نم اءزج لوحتلا اذه دعيو
داصصتق’ا دامتعا سصيلقتل فده-ت ة-ي-صسور
ةنورم Ìكأا هلعجو ،ر’ودلا ىلع يصسورلا

تابوقع سضرف-ب د-يد-ه-ت-لا ة-ه-جاو-م ‘

 .ةديدج ةيكيرمأا
4102 ‘ اتعقو دق Úكبو وكصسوم تناكو
ثÓث ةدŸ تÓ-م-ع ة-صضيا-ق-م ة-ي-قا-ف-تا

رايلم5.42) ناوي رايلم051 ةميقب تاونصس
 .(ر’ود
Úصصلاو ايصسور يعاصسم نإا ءاÈخ لوقيو
بابصسأ’ا دحأا وه ر’ود-لا ن-ع ي-ل-خ-ت-ل-ل
ى-ل-ع بل-ط-لا سضا-ف-خ-نا ‘ ة-ي-صسي-ئر-لا
 .ر’ودلا
‘ ،رذح دق ›ودلا دقنلا قودنصص نأا امك
ع-ب-ط نأا ن-م ،ي-صضاŸا توأا ‘ ر--ير--ق--ت
ةمزأ’ا ة-براÙ تار’ود-لا تا-نو-ي-ل-ير-ت
سضوقت ةياغلل ةصضفخنŸا ةدئافلا راعصسأاو
  .طايتحا ةلمعك ر’ودلا ةناكم
62 غلب يذ-لا ،ي-ك-ير-مأ’ا ن-يد-لا نأا ا-م-ك
ىلع Óيق-ث Ó-م-ح د-ع-ي ،ر’ود نو-ي-ل-ير-ت
SBU كنبل اقفوو ،يكير-مأ’ا دا-صصت-ق’ا
‘ ر’ودلاب رصضيصس اذه نإاف ،يرصسيوصسلا
 .ةياهنلا

 إا.ق

وأا يحط-صسلا كم-صسلا جا-ت-نإا ل-ج-صس ^
ةيادب ذنم ا-ن-صس– سسادر-مو-ب-ب قرزأ’ا
توأا رهصش فصصت-ن-م ة-يا-غ ¤إاو ة-ن-صسلا
زواŒ ثي-ح ظو-ح-ل-م ل-ك--صشب يرا÷ا

ىل-ع ا-با-ج-يإا سسك-ع-نا ا‡ ن-ط0053
002 دودح ¤إا تصضفخنا يتلا راعصسأ’ا
  .دحاولا غلكلل جد052 و
دراوŸاو يرحبلا دي-صصلا ر-يد-م ف-صشك
سشماه ىلع ،فيرصشلا يرداق ةيديصصلا
يبعصشلا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا لاغصشأا
ةيمكلا مظعم نأا ،سسادرموب-ل ي-ئ’و-لا
ةنصسلا ةيادب ذنم كامصسأ’ا نم ةجتنŸا

يام) ةÒخأ’ا رهصشأا ةعبرأ’ا ‘ تلجصس
,(توأا ف-صصت-ن-مو ة-ي-ل--يو--جو ناو--جو

Œ-كلذب ةل-ج-صسم ,ن-ط000.3 تزوا
وحن ¤إا لصصت ةدايزب اظوحلم اعافترا
نم ةÎفلا سسفن عم ة-نرا-ق-م ن-ط ف-لأا
 .ةيصضاŸا ةنصسلا
يباجيإ’ا رثأ’ا Òفولا جاتنإ’ا اذهل ناكو

كمصس نم د-حاو-لا غ-ل-ك-لا ر-ع-صس ى-ل-ع
امبصسح ,قوصسلا ‘ لوادتŸا نيدرصسلا
ذنم اهصضافخنا ‘ تأادب ثيح ,ظحول

تفرع امدعب) مويلا نم مايأا01 ›اوح
رقتصستل (ةليوط رهصشأا لÓ-خ ا-ح-جرأا-ت
 .دحاولا غلكلل جد052وÚ 002ب اميف
‘ عافتر’ا اذه عاطقلا لوؤوصسم عجرأاو
‘ اهمهأا لثمتت ةدع لماوع ¤إا جاتنإ’ا

ميظنتو نيدايصصلا لمع فورظ نصس–

خانŸا ةمئÓمو ئفد ¤إا ةصصاخو ةنهŸا
بارصسأا بذتŒ يتلا ةيرحبلا تارايتلاو
نيدايصصلا عج-صش يذ-لا ر-مأ’ا ,كم-صسلا

لك لÓغتصساو تاجرÿا ةفعاصضم ىلع
نفصس ديدŒ ¤إاو ةيجاتنإ’ا مهتايناكمإا
 .ديصصلا
ةÒتو رمتصست نأا ردصصŸا سسفن عقوتيو
نيدرصسلا كمصس نم ةيبا-ج-يإ’ا جا-ت-نإ’ا
ثÓثلا ئناوŸا ىوتصسم ىلع ةلجصسŸا
سسأار و سسلد و يرحبلا يرومز) ةي’ولل

مصسوم ةياهن ىتح اهلا-ح ى-ل-ع (تا-ن-ج
ةددÙاو كمصسلا نم عونلا اذه ديصص
نأا عقوتي ثيح مداقلا ربو-ت-كأا ة-يا-ه-ن-ب
تارصشؤوŸا ¤إا دانتصس’اب جاتنإ’ا لصصي
وÚ 0005ب ام ¤إا““ ةروكذŸا ةيباجيإ’ا

 .““نط0006
عاطقلا ريدم راصشا ,ىرخأا ةهج نم و
يأا اولجصسي ⁄ ئطاوصشلا سسارح نأا ¤إا

flن-يدا-ي-صصلا ل-ب-ق ن-م ر-كذ-ت ة--ف--لا
اوعنم ن-يذ-لا با-ي÷ا ن-ف-صس با-ح-صصأا

‘ ديصصلا طاصشن ة-صسرا‡ ن-م ا-نو-نا-ق
يرحب ليم ةثÓثب ردقت ةحاصسم دودح
كامصسأÓل ةيجولويب-لا ة-حار-لا ةÎف ‘

ةيا-ه-ن ¤إا يا-م —ا-ف-لا ن-م ةد-ت-مŸا)
رثاك-ت ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح (يرا÷ا ر-ه-صشلا
 .اهتموÁد و ةيكمصسلا ةوÌلا
دتمŸا سسادرموب لحا-صس Èع ط-صشن-يو

‘رح4994 , ملك001 براقي لوط ىلع

0002 ةبارق مهنم ايمصسر لجصسم دايصصو
م-ه ي-قا-ب-لا و ل-ج-صسم ر-ح-ب-م دا-ي-صص
ديصصلا فرح و نهم فلتfl ‘ نويفرح

 .يرحبلا
دحأا دعي يذلا ة-ي’و-لا ل-حا-صس م-صضي و
ن-م د-يد-ع-ل--ل ة--ل--صضفŸا د--صصا--قŸا
وصسر ئطاوصش9 ,نطولا Èع نيدايصصلا
سسأار و يرو--مز و سسلد) ئ---ناو---م3و

ردقي لوطصسأ’ باعيتصسا ةردقب (تانج
ف-ل-تfl ‘ د-ي--صص تاد--حو706 ب

 .ماجحأ’ا
 ح,ل ^

 براصش رصصانل افلخ
يرومز دوعسسم Úيعت

عمجملل اماع اريدم اسسيئر
تاعانسصلل يمومعلا
 سسودنافيد ةيلÙا

تيٓا تاحرف ،ةعانصصلا ريزو Úع ^
،يرومز دوعصسم سسمأا ،مهار-ب ي-ل-ع
ي-مو--م--ع--لا ع--مÛا سسٓار ى--ل--ع
افلخ سسودنافيد ةيلÙا تاعانصصلل
 .براصش رصصانل
ن-ع سسمأا ردا-صصلا نا-ي--ب--لا بصسحو
دوعصسم Úيعت ءاج ،ة-عا-ن-صصلا ةرازو
ة-ي-ع-م÷ا دا-ق-ع-نا بق--ع ،يرو--مز
يتلا عمجملل ةيٓيانث-ت-صس’ا ة-ما-ع-لا
دمfi ،ةرازولل ماعلا Úمٓ’ا اهصسٓارت
،ةعانصصلا ريزو نم سضيوفتب ،ةمصشوب
 .هترادٓا سسل‹ عامتجا اذكو
را-طٓا ‘ Òي--غ--ت--لا اذ--ه جرد--ن--يو
ع-فد ءا-ط-عٓ’ ة-ي-مار-لا ة-صسا-ي--صسلا
عا-ط-ق-ل-ل ةد-يد-ج ة-ي-ك-ي--ما--ن--يدو
 .يمومعلا يعانصصلا
ةرازو-ل ما-ع--لا Úمٓ’ا فر--صشٓا د--قو
يمصسرلا بيصصنتلا ى-ل-ع ة-عا-ن-صصلا
ـل د-يد÷ا ما-ع-لا ر-يدŸا سسيٓير-ل-ل
  ح.ل ^  .““سسودنافيد““
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فانئتسسإل نؤبت حلاسصم رّظ– تقو ‘ ^
Úب ا-م سصاÿا ل-ق-ن-لا تÓ-فا-ح طا--سشن
ىÈك-لا تا-طÙا Èع كلذ و تا-يلؤ--لا
و ةبورÿا ةرؤ-فا-ت ة-طfi ن-م ر-ئاز÷ا-ب
دجي اهÒغ و سسادرمؤب و ةديلبلا و ةزابيت
مهتسصرف تايلؤلا ل-خاد Úل-قا-ّن-لا سضع-ب
““ةيمت◊ا ةلاطبلا““ ةÎف لؤخدم عاجÎسسل
ةيحّسصلا ةمÓّسسلا دعاؤق قرخ لÓخ نم
ن-م تÓ-فا◊ا ل-خاد ا-ه-عا-ب-ّتا بجاؤ-لا
Úب نا---مألا ة----فا----سسم ماÎحا لÓ----خ
نلعŸا Òبادّتلا نم اهÒغ و نيرفاسسŸا
و لقنلا تايريدŸ يلك بايغ لباقم اهنع
سصا-خ ءلؤؤ-ه عدر--ل ن--مألا تار-يذ– و ة-ّ
سصلا عا-ط--ق--لا ن-يّذ-لا ءا-ب-طألا ن-م ي-ح-ّ
ىودع راسشت-نا ن-م ة-ئاŸا-ب08 نؤعجر-ي
عدر يعدتسسي ام لقّنلا لئاسسو Èع انورؤك
ي-ح-سص لؤ-كؤ-تور-ب دا-م-ت-عا Èع ءلؤؤ--ه
..دّدسشم
ةيلاردفلل ماعلا Úمألا اعد ،ىرخأا ةهج نم
ةرازؤلا قيدسص ةمارب لقنلا لامعل ةينطؤلا
ةيلمع ‘ Úل-قا-ن-لا كار-سشإا ¤إا ة-ي-سصؤ-لا

بجاؤلا تاءارجإلاو لقّنلا جمارب ديد–
ر-ج◊ا ع-فر د-ع-ب ا-م ةÎف-ل-ل ا-هذا-خ--ّتا
دامت-عا ةرور-سض ى-ل-ع ادّد-سشم ،ي-ح-ّسصلا
فانئتسسا سصخي ام-ي-ف ة-مرا-سص تاءار-جإا
.سصاؤÿا Úلقاّنلا طاسشن
نأا ءا-ب-نألا ة-لا-كؤ-ل ح-ير--سصت ‘ ح--سضوأا و
رارغ ىلع ،يمؤم-ع-لا ل-ق-ن-لا تا-سسسسؤؤ-م
ر-ئاز÷ا ياؤ-مار--ت و وÎي--مو ““ازؤ--ت--يإا““
تماق ،يؤ÷ا لقنلا ةكرسشو تارا-ط-ق-لاو
نم ،بنا÷ا اذه ‘ ةمزÓلا تاءارجإلاب
ةياقؤلاو م-ي-ق-ع-ت-لا ةز-ه-جأا Òفؤ-ت لÓ-خ

نم ل-ع-ج-ي ا-م ؤ-هو““ ا-ه-لا-م-ع ن-يؤ-ك-تو
Úلقانلا ¤إا تاف-ت-للا ا-ي-لا-ح يرور-سضلا
ةيئاقو تاءارجإا سضرف لÓخ نم سصاؤÿا
.““ةمراسص

fiا ،ىودعلا راسشتنا رطخ نم ارّذŸنكم
¤إا سصاؤÿا Úلقانلا ةدؤ-ع ىد-ل ه-ثود-ح
نؤ-مÎح-ي ل ن‡ ا-م--ي--سس ل ،طا--سشن--لا
سصا-خ-سشألا دد-ع ثي-ح ن--م ،Úناؤ--ق--لا
تاءارجإا بنا-ج ¤إا م-ه-ل-ق-ن-ب حؤ-م-سسŸا
.ةياقؤلاو ميقعتلاو دعابتلا
ةلأاسسم ثحب ،ثدحتŸا تاذ قفو بجؤتيو
تارا-ي-سسو تÓ-فا◊ا ‘ سصاÿا ل-ق-ن--لا
ىلع ىتح نؤناقلا ق-ي-ب-ط-ت ع-م““ ،ةر-جألا
جمارب دادعإاو ،““ناتسسيدنؤلك-لا““ تارا-ي-سس
Úلقان-لا ىد-ل ه-طور-سش د-يد–و ل-ق-ن-ل-ل
ل-م-ع--لا تا--عا--سس ثي--ح ن--م ،سصاؤÿا
ذاختا ¤إا Úلقانلا ةمارب اعد و .تاهجؤلاو

ماز--ت--للاو ة--ط--ي◊ا تا---جرد ى---سصقأا
ازÈم ،ةمؤك◊ا نع ةرداسصلا تارار-ق-لا-ب
لسضفأا لقأا ليخادÃ لمعلا فانئتسسا““ نأا
.““ايئاهن اهفانئتسسا مدع نم
Úل-قا-ن-لا سضع-ب دؤ-جؤ-ل ه--ف--سسأا ىد--بأاو
ة-مدÿا ‘ اور-م-ت-سسا ن--يذ--لا ،سصاؤÿا
لقن تايلمع ‘ ةيلخاد-لا ىر-ق-لا سضع-ب-ب
رطاfl نم مغرلا ى-ل-ع ا-ه-ب حر-سصم Òغ
ةجرد““ لباقŸا ‘ انمث-م ،ءا-بؤ-لا را-سشت-نا
يذ-لا ي-ن--هŸاو ÊدŸا سس◊او ي--عؤ--لا

¤إا ةيلارديفلل نؤعباتلا لام-ع-لا ه-ب ى-ل–
تارايسس يقئاسسل ةينطؤلا ةبا-ق-ن-لا بنا-ج
تا-با-ق-نو سصاؤÿا Úل-قا--ن--لاو ةر--جألا
لÓ-خ ن-م ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا تا-سسسسؤؤ--م
Òباد-ت-لا ل-ك-ل م-ه-ماÎحاو م-ه-طا-ب-سضنا
ةمؤك◊ا فرط نم ةذختŸا ةيئان-ث-ت-سسلا

Ÿءابؤلا ةحفاك““.

ر ح^

لاغششأ’ا عيراششم حلاشصل فشصنو رايلم
  ةبانعب لظلا قطانÃ ةيمومعلا

رجحلا دعب ام ةرتف نم نارّذحت ءابطأ’ا و لاّمعلل ةينطولا ةيلاردفلا

يحّشصلا لوكوتوربلا نوقرخي سصاوخلا نيلقاّنلا
لخدّتلاب ةبلاطم لقنلا ةرازوو

طقف ةينمأ’ا زجاوحلا زايتجإ’ ةماّمكلا و نامأ’ا ةفاشسم مارتحا مدع تÓفاحلا ظاظتكا ° ^
سصلا عاطقلا يعبتتم فّوختي عسضو مدع لاح ‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ددع ةليسصح عافترا نم يحّ

سصلا لوكوتوÈلل مهنم ةئاŸاب07  قرخ رابتعا ىلع ةيعدر قرف بيسصنت و سصاوÿا Úلقاّنلل ّدح و يحّ
سسلا دعاوق برسض ّÓسصلا ةم نم ديدع ليجسست ّ” ثيح ةمزأ’ا تايعادت لظ ‘ طئا◊ا سضرع ةيحّ

قرفل مات بايغ لباقم نيرفاسسŸا Úب ظاظتك’ا و يسساركلاب نامأ’ا ةفاسسم ماÎحا مدع اهنم تازواجّتلا
...تاي’ولا Úب سصاÿا لقّنلا قÓطا ةيناكمإا سسردت ةموك◊ا نأا و ةسصاخ ء’ؤوه عدرل ةباقّرلا

دوعولاب تاطلسسلا ءافتكا و ةيتامدخلا قفارملا مادعن’
  فيطشسب تانرأا نيع ةيدلب رقم مامأا نوجتحي ةيدهملا ناكشس

نازيلغب دجشسم06 نم Ìكا حتف
تؤيب ،سسمأا لوأا ةحيبسص ،تل-ب-ق-ت-سسا ^
ام دعب ÚلسصŸا نم ةÈتعم دادعا هللا
ببسسب رهسشا سسمخ نم Ìكا ذنم تقلغا
اوÈع نيذلاو91- ديفؤك انورؤك ةحئاج
نكر نم نكر مها ءادأل ةÒبكلا مهتحرف
ع--فر ن--يا ةÓ---سصلا ؤ---هو لا مÓ---سسلا
عفري نا ه-ل-لا Úعاد م-ه-يد-يا نؤ-ل-سصŸا
لاقو ،ءؤسس لك نم نطؤلا ظفحيو ءابؤلا
مهنا ةحرابلا تاؤل-سص وادا ن‡ د-يد-ع-لا
Úب ؤهو ةحارلاو ةني-نأا-م-ط-لا-ب اور-ع-سش
 .لجو زع هللا يديا
رؤ-ت-كد-لا د-كا ،ة-ل--سص تاذ قا--ي--سس ‘و
نوؤؤسشلا ريدم دارم يميهار-با م-ي-هار-با
ه◊ا-سصم نأا ناز-ي-ل-غ ة-يلؤ-ل ة-ي-ن-يد-لا
ةيئاقؤلا تاءارجإلا نم ةمز-ح تر-ّط-سس
خيراتب Úل-سصŸا ما-ما د-جا-سسŸا ح-ت-ف-ل
ةيسصؤلا ةرازؤلا ةميلعتل اقي-ب-ط-ت توآا51
يتلاو قلغلا نم رهسشاÌ 5كا ءاسضقنا دعب
ة--يزاÎحلا Òباد--ت--لا ن--م--سض تءا--ج
. ءابؤلا يسشفت عنŸ تذختا يّتلا ةيئاقؤلا

نا--ف لوؤؤ---سسŸا تاذ ¤ا ادا---ن---ت---سساو
نم قاسسو مدق ىلع ةيراج تادادعتسسلا
عسضو عم ةفاظنو ميقعتو يرسشب م-ي-ظ-ن-ت
قيسسنتلاب اذهو ةÓسصلا ن-كا-مل تارا-سش
نا÷و تايعم÷او ةينيد-لا نا-ج-ل-لا ع-م
ميظنتو ÚلسصŸا Òطأات فد-ه-ب ءا-ي-حألا
” امك دجاسسŸا ن-م جورÿاو لؤ-خد-لا
باحسصاو نسسلا راب-ك-ل ةؤ-عد-لا ه-ي-جؤ-ت
Úغلاب-لا لا-ف-طلاو ة-ن-مزŸا سضار-ملا
مدعب مهتيعؤت لجا نم ةنسس51 نم لقلا
مهتمÓسس ىلع اظافح دجا-سسŸا دا-ي-ترا
تسضفا امك لتاق سسوÒف ماما ةيحسصلا
رقÃ ترج يت-لا تا-عا-م-ت-جلا د-يد-ع
ءاكرسشلا عم ةي-ن-يد-لا نوؤؤ-سشلا ة-ير-يد-م
بنŒ ىلع ÚلسصŸا ثحب Úيعامتجلا
ةيرابجا عم دجسسŸا لخاد تاعامتجلا
يدسس÷ا دعابتلاو ةيقاؤلا ةعنقلا عسضو
نم أازجتي ل ،ءزج اهل لاثتملا تاب يتلاو
. دجسسŸا بادآا

قرزل ليشضوفلب ^

مامأا ““ةيدهŸا““ ناكسس سسمأا مؤي جتحا ^
ةيلو برغ ةعقاؤلا تانرأا Úع ةيدلب رقم
ةيلÙا تاط-ل-سسلا ة-ب-لا-طŸ، ف-ي-ط-سس
دح عسضؤل و مهتلاغسشناب لفكتلا ةرورسضب
Ÿثك مهتقهرأا يتلا مهتاناعÒرادم ىلع ا
   . ةليؤط تاؤنسس
يذلا ينكسسلا عمجت-لا اذ-ه نا-ك-سس د-كأا و
مهنأا-ب ، ة-م-سسن ف-لأا31 ن-م د-يزأا م--سضي
سصقن ببسسب ةبعسص ةايح فورظ نؤهجاؤي
اهتمدقم ‘ يتأاي يتلا، ةاي◊ا تابل-ط-ت-م
بورسشلا ءاŸا لكسشم اهتمدقم ‘ لكسشم
دوزتلا ‘ تابؤ-ع-سص نود-ج-ي م-ه-نا ثي-ح
لعل و ،ةرا◊ا مايألا هذه لÓخ ءام ةرطقب
نم تداز و سسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا
اهمدق يت-لا دؤ-عؤ-لا ي-ه م-ه-ب-سضغ ةد-ح
⁄و سشط--ع--لا ل--ك--سشم ل◊ Úلوؤؤ--سسŸا
دعب ةسصاخ ،عقاؤ-لا سضرأا ى-ل-ع د-سسج-ت-ت
ءاŸاب مهدوزي ناك يذلا رئبلا هايم فيقؤت
ةداز Úع دسس هايم نم مهديوزت و بورسشلا
و هتحئار ببسسب حلاسص Òغ هنوÈتعي يذلا،
.هنؤل Òغت
ÚيلÙا ÚلوؤؤسسŸا نأاب نؤجتÙا دكأا و
رفحب لكسشŸا اذه لح-ب نا-ك-سسلا اود-عو
ءاسضقلل ‘اسضا نازخ زا‚ا و  ةديدج رئب
مÓك در‹ يقب اذه نكل ءاŸا لكسشم ىلع
ىكتسشا امك، عقاؤلا سضرأا ىلع دسسجتي ⁄ و
تا-مدÿا Êد-ت ن--م ة--يد--هŸا نا--ك--سس
ةيبطلا ةدايعلا-ف م-ه-ت-ق-ط-نÃ ة-ي-ح-سصلا
مهل رفؤت ل ةدجاؤتŸا تامدÿا ةددعتم
ل  اهعقؤم نأا امك، ةيحسصلا تامدÿا ىندأا
اهطسسؤت ببسسب اهيلإا ءاسسنلا لقنت بسساني

.يهاقم ةدعل
حت-ف مد-ع بب-سس ن-ع نا-ك-سسلا لءا-سست و
تدافتسسا يتلا ةديد÷ا ةيب-ط-لا ةدا-ي-ع-لا
لازت ل يتلا، تاؤنسس01 ذنم ةقطنŸا اهنم
ناكسس تاجاي-ت-حا ن-م م-غر-لا-ب ة-ق-ل-غ-م
و ةسصاخ ةيحسصلا تامدÿا ¤ا ةيدهŸا
ناكسسلا قرا امك ، انورؤكلا نمز ‘ نحن
ÈتعŸا ددعلا نم مغرلابف لقن-لا ل-ك-سشم
ةسصخر41 زواجتت يتلا ةحؤنمŸا سصخرلل
ة-ع-برأا ى-ل-ع ر-سصت-ق-ي لÓ-غ-ت-سسلا نأا لا
يبلت ل يتلا و، طق-ف ة-سسم-خ وأا طؤ-ط-خ
ظاظتكلا لعج ا‡ نطاؤŸا تاجا-ي-ت-حا
عا-ط-ق ‘ و ،تÓ-فا◊ا-ب ف-قؤŸا د-ي--سس
نم ةيدهŸا ناكسس يكتسشي ميلعتلا و ةيبÎلا

ةديحؤلا ةطسسؤتŸاب ظا-ظ-ت-كلا ل-ك-سشم
باعيتسسا نع اما“ ةزجاع تحبسصا يتلا
مظعم حبسصاف ذي-مÓ-ت-ل-ل Òب-ك-لا دد-ع-لا
ىلع رثا يذلا رمألا ؤه و ةلقنتم ماسسقلا
دهسشت امك، ذيمÓتلل يسساردلا لي-سصح-ت-لا
لقي ل ثيح ةيعسضؤلا سسقن تا-ي-ئاد-ت-بلا
اذيملت54 دحاؤلا مسسقلا ‘ ذيمÓتلا ددع
ةرور-سضب ة-يد-هŸا نا-ك-سس  بلا-ط د-ق و .
مهتلاغسشنل عامتسسإÓل ةيلؤلا ›او لخدت
،ةنكمŸا لاجآلا برقا ‘ اه-ب ل-ف-ك-ت-لا و
لفكتلا ةيلÙا تاطلسسلا تزجع امدعب
.اهب

 جلشصل ىشسيع ^

،ةبانع ‘ ةيئلؤلا تاطلسسلا تسصّسصخ ^
ميتنسس فلأا005 و رايلم ب ردق ايلام افÓغ
عيراسشŸا فلتfl لاغسشأا ةيط-غ-ت ح-لا-سصل
ةيماŸÎا لظلا قطان-م Èع ة-ي-مؤ-م-ع-لا
.ةيلؤلا تايدلبب فارطألا
عيراسشم لاغسشأا ليؤ“ تاي-ل-م-ع م-ت-ت-سس و
ف-ل-ت-خÃ ط-بر-لا ،ة-ي-مؤ-م-ع-لا ةرا--نلا
،كلاسسŸا حتفو تاقرطلا ةئيهت تاكبسشلا
رظتنŸا نم ىرخأا ةيلام ةفلغأا نع كيهان
فلتfl ةيط-غ-ت-ل ا-ه-ن-ع جار-فلا م-ت-ي نأا
Úسس– لجأا ن-م ق-طا-نŸا هذ-ه بلا-ط-م
ىلع اذهو ،ا-ه-نا-ك-سسل ي-سشي-عŸا را-طلا
ةيلؤلا ›او اهب ماق  يتلا تاجرÿا ةيفلخ
فلا ةاناعم ىلع اينيع فؤقؤلا لجأا نم
عم اسصؤسصخ لظلا قطانم Èع ÚنطاؤŸا

Èتعتو تاقرطلا و ءابرهكلا ،برسشلا هايم
تايؤلوألا نمسض نم ةيؤمنتلا رواÙا هذه
 .ايلاح ةيئلؤلا تاطلسسلا طاسشنل

 ع ةبيهو

561 عوم‹ نم ادجشسم08 حتف ةداعإا
فلتÈ flع اعزؤم ادجسسم08 حتتفي ^
نم ÚلسصŸا مامأا هباؤبأا ،ةيلؤلا تايدلب

ةفاك ذا-خ-تا ع-م اد-ج-سسم561 عؤ-م‹
و اهيل-ع سصؤ-سصنŸا ة-ي-ئا-قؤ-لا Òباد-ت-لا
ءؤسضؤلا تؤيب قلغ ،ديجاجسسلاب ةسصاÿا
د-عا-ب-ت-لا تا--فا--سسم ماÎحا بنا--ج ¤ا
و ةعم÷ا ةÓ-سص ة-ما-قإا مد-ع و يد-سس÷ا
ءادترا و ةفاظنلا طورسشب مراسصلا مازتللا
دنع ÚلسصŸا ةرارح ذخأا عم ،تامامكلا

نع جورÿا دنع ماحزلا يدافت و لؤخدلا
لكب ةسصاÿا جورÿا ةقورأا ماÎحا قيرط
دجاسسŸا هذه نأا ةراسشإلا ردŒ و ،دجسسم
ميقعت و فيظنت تÓم◊ تعسضخ دق تناك
امك اهحتف ةدؤع نع نÓعإلا ذنم لماسش
تا-كر◊ا ف-ل-ت-خÃ ة-نا--ع--ت--سسلا ت“
يدافت و ماظنلا ماÎحا سضرفل ةيؤعم÷ا
رود قلغ ةداعإا يعدتسست دق تاقلزنا يأا
 ع ةبيهو ^ . ادد‹ ةدابعلا

 ةيئادتب’ا سسرادملل ةعشساو ةئيهت ةيلمع
طسسو ةبانع ةيد-ل-ب ح-لا-سصم تر-سشا-ب ^
ةداعإا اهسساسسأا ىلع ” ، تايئادتبا5 ةئيهت
Òيغتب مايقلا و ةيؤبÎلا تاسسسسؤؤŸا ءÓط
تارود ةئيهت بناج ¤ا ةفلاتلا تازيهجتلا
يتلا ةنايسصلا لاغسشأا نم اهÒغ و هايŸا
ا-ه-لا-ط ي-ت-لا سسرادŸا هذ-ه ا-ه-ب-ل-ط--ت
ميمعت رظتنŸا نم و ،تاؤنسسل سشيمهتلا
ةيؤبÎلا تاسسسسؤؤŸا يقاب ىلع ة-ي-ل-م-ع-لا
يذلا يعا-م-ت-جلا لؤ-خد-ل-ل اداد-ع-ت-سسا

انورؤك ءابو يسشفت ةجيتن ايئانثتسسا نؤكيسس
راطا ‘ لخدت ةيلمعلا نؤك ¤ا ةراسشإلا عم
ةرسشابŸ ةرا-سشإلا ع-م ،ءا-بؤ-لا ة-ح-فا-ك-م
تاسسسسؤؤŸا ةفاك ميقعت و فيظنت تايلمع
قا-ح-ت-لا د-عؤ-م  باÎقا ع--م ة--يؤ--بÎلا
ربؤتكأا رهسش ةسساردلا دعاقÃ ذ-ي-مÓ-ت-لا
عاسستا يدافتل ةيزاÎحا ةؤطخ ‘ ،مداقلا
طا-سسوأا ‘91 ديفؤكب تابا-سصإلا ة-ع-قر
ع ةبيهو ^ .ÚسسردمتŸا

 ةيوشضوفلا تاءانبلا ماكر نم نانطأا عفر
 يلحاشسلا طيرششلا Èع

حلاسصم و ةي-ئلؤ-لا ح-لا-سصŸا تفر-سشأا ^
و مودرلا نم نانطأا عفر ىلع ةبانع ةيدلب
قطانم Èع ةينؤناقلا Òغ تاعسسؤتلا ماكر
رادفلب ئطا-سشو ناؤ-هز سسا-فر ،ة-بورÿا
اهب ترمأا يتلا ةلازلا تارارق ذيفنت بقع
رابتعلا ةداعإا راطا ‘ ةيئلؤلا تاطلسسلا
لك Ëدهت قيرط نع Êار-م-ع-لا ج-ي-سسن-ل-ل
ءاؤسس ةينؤناقلا Òغ ةيؤسضؤفلا تاعسسؤتلا

Œدهتل ةراسشإلا عم ةينكسس وأا تناك ةيراË
وأا سصخر نود اهدييسشت ” ةينكسس تايانب

هذه لثŸ اهسضرع ام ،ةينؤناق قئاثو يأا
ج-ي-سسن-لا ه-جو تÒغ ي--ت--لا تارار--ق--لا
يلحاسسلا طيرسشلا Èع اسصؤسصخ Êارمعلا
تاءانبلا فلتخÃ جعي ناك يذلا و ةيلؤلل
ردŒ امك ،ةيؤسضؤفلا ةينكسسلا و ةيراجتلا
ةلودلا كÓمأا ةيريدم عاجÎسسل ةراسشإلا

Ÿاهجاردا متيسس ةماه ةيرا-ق-ع تا-حا-سس
حلاسصلل ةيمؤمعلا Òمعتلا عيراسشم نمسض
  .اقحل ماعلا

 ع ةبيهو ^
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Úنطاوملل عيرشسلا فششكلا ةيلمع ءدبو..
 انوروك سسوÒف نم

ةيام◊ا ةيريدم عم قيسسنتلاب ،نازيلغل ةيراؤ÷ا ةحسصلل ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤŸا تمّظن ^
سسوÒف نع عيرسس يرايتخا فسشكو ةيسسيسس– مايأا ،ينطؤلا نمألا حلاسصمو ةيندŸا
.ةنيدŸا بلقب حؤتفم ءاسضف ‘ ÚنطاؤŸا ةدئافل91 - ديفؤك انورؤك
فثكم يلمع جمانرب لÓخ نم مايأا ةدعل رمتسستسس ةنكاسسلا اهنسسحتسسا يتلا ةردابŸا
ةرسشابم لÓخ نم اهتعباتمو ةيلمعلا ىلع نؤفرسشي ÚيflÈو يبط مقاط اهل سصسصخ
انورؤك سسوÒف نم هتمÓسس نم دكأاتلا ‘ بغري نطاؤم لكل عيرسسلا فسشكلا تايلمع
.دجتسسŸا سسوÒفلا اذهب تاباسصإلا نم Òثكلا ةيلؤلا تدهسش نأا دعب اسصؤسصخ
نازيلغ ةيلو حلاسصم فرط نم اهؤوانتقا ” يّتلا عيرّسسلا فسشكلا ةحيرسش نأا راسشيو
باسصم هنا اهنم بيبطلل تارايخ ثÓث حسضؤت ثيح تازايتما اهلو ةدحو فلا81 تقاف
دسض ةعانم هل تتابو سضرŸا نم يفسشو ىودعلل سضرعت وا باسصم Òغ وا يباجيا
.سسوÒفلا

قرزل ليشضوفلب ^
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ـه1441ةج◊ا وذ82ـل قفوŸا م0202توأا81  ءاثÓثلا

 فيطشس قافو نرقلا لاطبأل ““فاكلا““ تيوشصت يف ةنعارفلا ىلع نوقوفتي
 بغري ””يتيصس لوبتوف”” عم‹

 دوصسألا رصسنلا ‘ رامثتصسلا ‘
فÿÓأ دعب ،فيطصس قافو تيب نم ةبرقŸأ فأرطألأ ضضعب تلخدت ^

ماعلأ ريدŸأو بأرعأأ نيدلأ زع ةرأدإلأ ضسل‹ ضسيئر Úب بصشن يذلأ
‘ قافتلأ ” نيأأ ،Úلجرلأ Úب حلصص ةصسلج ةماقإل ،ةيافلح دهف ماعلأ
ةحلصصم لجأأ نم ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ ا-يو-صس ل-م-ع-لأ ةرور-صض ى-ل-ع ما-تÿأ
نأأ اميصسل ،ةÎفلأ هذه لÓخ ابناج تافÿÓأ عصضو ةرورصض عم ،قافولأ
لمعلأ بجأولأ نمو ،ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ ةÒبك تايد– ىلع لبقم قيرفلأ

 .نامألأ رب ¤إأ قيرفلأ ةدايقل ايعامج
عقأوم Èع اهب ¤دأأ يتلأ تاحيرصصت-لأ ضصو-صصخ-ب ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف لا-قو
ةءاصسإلأ اتاتب دصصقي ⁄ هنأل أاطÿاب اهليوأات ” هنإأ ،يعامتجلأ لصصأوتلأ
ةتقؤوŸأ ةئ-ي-ه-لأ ضسي-ئر وأأ بأر-عأأ ن-يد-لأ ز-ع ةرأدإلأ ضسل‹ ضسي-ئر ¤إأ
رصشابي ⁄ هنأأ ةيافلح فصشك امك ،ضشÓغز رباج يواهلأ يدانلأ Òيصستل

ÚبعÓلأ عم تاصضوافم ‘ هلوخد مغر ،قيرفلأ عم ةيمصسر ةفصصب هماهم
هنأأ ،ضصوصصÿأ أذه ‘ افيصضم ،ةطرافلأ مايألأ لÓ-خ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأو
 .نهأرلأ تقولأ ‘ قافولأ ةدعاصسم لجأأ نم هعصسو ‘ ام لك لمعيصس
ءأرو ناك يذلأ ،““يتيصس لوبتوف““ عم‹ ولوؤوصسم بغري ،ةيناث ةهج نم
يرتروك ق-ير-ف ¤إأ فو-صصو-ب قا-ح-صسإأ با-صشلأ بعÓ-لأ ل-يو– ة-ق-ف-صص

ةÎفلأ لÓخ فيطصس قافو ‘ ةمخصض تأرامثتصساب مايقلأ ‘ ،يكيجلبلأ
5 زهانت ةينأزيم دصصر عمÛأ نأأ ةقوثوم رداصصم تدكأأ ثيح ،ةلبقŸأ

ةرأدإأ عنا“ لو ،قيرفلاب ةقلعتم عيراصشم ‘ ا-هرا-م-ث-ت-صسل وروأأ ÚيÓ-م
لاكصشإلأ نأأ Òغ ،ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ ““ عمÛأ ¤إأ مامصضنلأ ‘ قافولأ
رظنلأ مث ،لوأأ ةيراجتلأ ةكرصشلأ لام ضسأأر حتف ةرورصض ‘ لثمتي ديحولأ

رظنلاب ،قيرفلأ ‘ يصسنرفلأ عمÛأ رام-ث-ت-صسا-ب حا-م-صسلأ ة-ي-نا-ك-مإأ ‘
قوراف.ج ^  .لاÛأ أذه ‘ ةيراصسلأ Úنأوقلل

 قوراف.ج ^
نم مايأأ دعب رأرقلأ أذه يتأايو ^

مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ غÓب
ل-ي-جأا-ت ضصو-صصخ--ب ““ا--ف--ي--ف““
لايدنوŸ ةيوفصصت-لأ تا-يرا-بŸأ

فدهب ،3202 ايصسآأ ضسأاك و2202
لك نمأأ و ة-ح-صص ى-ل-ع ظا-ف◊أ
بختنŸأ دجأو-ت-يو ،Úكرا-صشŸأ
ة-عو-مÛأ ن-م--صض ير--ئأز÷أ
Êا-----ث-----لأ رود------لأ ‘ ¤وألأ
تابختن-م ة-ق-فر ،تا-ي-ف-صصت-ل-ل
،يتوبيجو رجينلأ و وصساف انيكروب
ولماح عرصشي نأأ ررقŸأ نم ناك و
مهتر-ما-غ-م ي-ق-ير-فإلأ بق-ل-لأ
يتوبيج مامأأ رئأز÷اب ةيوفصصتلأ

و-غودا-غأو ¤إأ ل-ق-ن-ت--لأ ل--ب--ق
Ÿوصساف انيكروب ةهجأو. 

دا–Óل ةيذيفنتلأ ةنجللأ تناكو
تررق دق مدقلأ ةركل يقيرفإلأ

·أأ ضسأاك ليجأات قباصس تقو ‘
‘ ةررقم تناك يت-لأ ،ا-ي-ق-ير-فإأ
ي-ف-نا-ج ¤إأ ،1202 ةن-صس ة-يأد-ب
تذختأ امك ،نوÒماكلأ ‘2202
““فاكلأ»ـل ةيذيف-ن-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ

ايقيرفإأ ·أأ ةلوطب ليجأاتب ًأرأرق
يف-نا-ج ¤إأ Úي-لÙأ Úب-عÓ-ل
بخ--ت--نŸأ ضضخ---ي ⁄و  .1202

51 ذنم ة-ه-جأو-م ة-يأأ ي-ن-طو-لأ
ةيصسنرفلأ ليل ةنيدم ‘ ر-بو-ت-كأأ

مامأأ ةفيظن ةيثÓثب زاف ا-مد-ن-ع
‘و ،Òبكلأ ايب-مو-لو-ك بخ-ت-ن-م
أزوف ققح ةيمصسر-لأ تا-يرا-بŸأ

مامأأ ةديلبلأ ‘ ةيصسامخب اقحاصس
51 ‘ مÙÎأ بختنŸأ ايبمأز
لبق ،ةيصضاŸأ ةنصسلأ نم Èمفون
ببصسب ““رصضÿأ““ راطق فقوتي نأأ
ىصشخيو  .انوروك ضسوÒف راصشتنأ
نأأ ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ را-صصنأأ
دعب متيرلأ أذ-ه ر-صضÿأ د-ق-ف-ي
ىلع ّرم ذإأ ،ةصسفانŸأ ¤إأ ةدوعلأ

فصصن نم Ìكأأ ايبمولو-ك ةأرا-ب-م
ةيوفصصت ةأرابم رخآأ ىلعو ،ةنصس
رهصشأأ ةعبصس نم Ìكأأ ايبمأز مامأأ
ديكأاتلابو ،أدج ةليوط ةدم يهو
حبصصيو فعاصضتت دقو لوطت دق

Úب-عÓ-لأ تا-يو--ن--ع--م ع--م--ج
قباصسلأ مهقصسانت ¤إأ م-ه-تدا-عإأو

““رصضÿأ““ بعلو  .ه-غو-ل-ب بع-صص
¤إأ يصضاملب لام-ج ةدا-ي-ق ت–
اهيف أوققح ،ةأرابم02 نآلأ دح
تلداعت ةصسم-خو أرا-صصت-نأ41
31 أوبعلو ،طقف ةديحو ةÁزهو
اهنم ةعصستب أوزاف ةيمصسر ةأرابم

أور-صسخو ثÓ--ث ‘ أو--لدا--ع--تو
،تايدو7 لباقم ،ط-ق-ف ةد-حأو
‘ أولداعتو ا-ه-ن-م ع-برأا-ب أوزا-ف
‘ موجهلأ ط-خ ل-ج-صسو ،ثÓ-ث
⁄ امنيب افده73 تايرابŸأ لك
افده11 ىوصس عافدلأ طخ قلتي
ةلصسلصس قÓ-ط-نأ ل-ب-قو  .ط-ق-ف
اهيف رصسخي ⁄ ي-ت-لأ تا-يرا-بŸأ
يصضاملب ناك ،ينطولأ بختنŸأ

ذإأ ،اهلب-ق Úتأرا-ب-م ‘ هدا-ق د-ق
بختنŸأ مامأأ ايبماغ ‘ لداعت
،1/1 هل ةأرا-ب-م لوأأ ‘ ي-لÙأ
ةيئانثب رئأز÷اب Úنبلأ ىلع زافو
تأذ مامأأ مزهني نأأ لبق ة-ف-ي-ظ-ن
 .هدعأوق جراخ1/0 ضسفانŸأ

دا–لأ ن-ل-عأأ ر--خآأ قا--ي--صس ‘
لوأأ ءاصسم ،مدقلأ ةركل يقيرفألأ
يتلأ تيوصصتلأ ةجيتن نع ضسمأأ

تاصصنم Èع Òهامجلل اهحرط
رايتخل ،ىعامت-جلأ ل-صصأو-ت-لأ
فاك رصشنو ،12ـلأ نرقلأ لاطبأأ
ةيمصسرلأ هتحف-صص Èع هد-ير-غ-ت

Ãيعا-م-ت-جلأ ل-صصأو-ت-لأ ع-قو
،جئاتن ءاصصحإأ دعب““ :Óئاق Îيوت
Îيوتو كوبصسيف ىلع تيو-صصت-لأ
ر-ئأز÷أ لا-ط-بأأ ،مأر-غ--ت--صسنأو
نوقوفتيو ديعب نم نوتأاي9102
ضسأاكل يخيرا-ت-لأ ل-ط-ب-لأ ى-ل-ع
ناكو ،““ر-صصم ة-ي-ق-ير-فألأ ·ألأ
دق مدقلأ ةركل يقيرفألأ دا–لأ
Òهام÷أ مامأأ تيو-صصت-لأ ع-صضو
Èع ،ي--صضاŸأ تب---صسلأ ءا---صسم
ع-قأوÃ ة-ي-م-صسر-لأ ه-تا-ح-ف-صص

رايتخÓل يعامتجلأ ل-صصأو-ت-لأ
يرصصŸأ بختنŸأ مو‚ Úب ام
دمfi مهو ،0102 ¤إأ6002 نم
،يرصض◊أ ما-صصع و ة-ك-ير-ت و-بأأ
نأديز د-مfiو ،ن-صسحأأ د-م-حأأو
مو‚ لباقŸأ ‘و ،ةعمج لئأوو
مهو ،9102 يرئأز÷أ بختنŸأ
،ى◊وبمإأ ضسيأرو ،زرfi ضضاير
نب ليعامصسإأو ،حا‚و-ب دأد-غ-بو
 .يرمعلب لامجو ،رصصان

رئأز÷أ ةيدو-لو-م ا-ق-ير-ف ىد-بأأ ^
مصضب ا-ما-م-ت-هأ ة-م-صصا-ع-لأ دا–أو
د--ب--ع د--مÊ fiأدو--صسلأ بعÓ--لأ
يلهأأ قيرف مجاهم لابرغلأ نمحرلأ
تلا-ق-ت-نلأ قو-صس ‘ ج-ير-ير-عو--ب
ىلع ناقÓمعلأ ضسفانت-يو ،ة-ي-لا◊أ

ثيح ،Êأدوصسلأ بختنŸأ م‚ مصض
دا–أو رئأز÷أ ة-يدو-لو-م ضضوا-ف-ت
دبع دمfi عم داج لكصشب ةمصصاعلأ
بصسكو ،ه-ع-م د-قا-ع-ت-ل-ل ن-م-حر--لأ

تلا-ق-ت-نلأ ةÎف لÓ-خ ه-تا-مد--خ
““942 تروبصس““ عقوم بصسحب ةيرا÷أ
ي--ل--هأأ ةرأدإأ بغر---تو ،Êأدو---صسلأ
ةيطغتل لابرغلأ عي-ب ‘ ج-ير-ير-عو-ب
قيرفلأ اهب رÁ يتلأ ةيلاŸأ ءابعألأ

اصصوصصخ ،انوروك ضسوÒف ةمزأأ ءأرج
ضسيئر يدامح نب ضسينأأ ةلاقتصسأ دعب

يذلأو جÈلأ يلهأأ ىل-خ-تو ،يدا-ن-لأ
نع ديقعتلأ ةغلاب ةيلام افورظ Êاعي
›ا-غ-ن-صسلأ و-هو ه-مو‚ زر-بأأ د--حأأ
¤إأ ل-ق--ت--نأ يذ--لأو Ó--صسيإأ يدوأد
ضسف-ن-ل كلذو ،ر-ئأز÷أ ة-يدو--لو--م
هعفدت نأأ حجرŸأ نم يتلأ بابصسألأ
قيرفلأ ناكو ،لابرغلأ نع يل-خ-ت-ل-ل
قباصس تقو ‘ ن-ل-عأأ د-ق ي-ج-يأÈلأ
ةيجيلخ ةيدنأأ نم ةدع اصضورع هيقلت
،Êأدوصسلأ م-ج-ن-لأ م-صضل ة-ي-صسنر-فو
امدعب هيلإأ راظنألأ لا-بر-غ-لأ تف-لو
لكصشب جÈلأ ي-ل-هأأ ضصي-م-ق-ب ق-لأا-ت

‘ Úم-ها-صسŸأ زر-بأأ نا-كو ،ر-ه-ب-م
مصسوŸأ أذه ةيباجيإلأ قيرفلأ جئاتن
هقلأات ىلع افطع ةلوطبلأ ءاغلإأ لبق

 .رئأز÷أ ضسأاك ةلوطب ‘
 قوراف.ج ^

افنآا ةررقم تناك يتلا ،رطقب مدقلا ةركل2202 ⁄اعلا سسأاكل ةيقيرفإلا ةقطنŸا تايفشصتل Êاثلا رودلا ليجأات ”
ديدع هتدروأا ام بشسح ،دجتشسŸا سسوÒف انوروك ةحئاج يششفت ببشسب قحل دعوم ¤إا ،لبقŸا ربوتكأا رهشش ‘

ةبشسنلاب مايأا لبق هنع نÓعإلا ” املثم ،لبقŸا سسرام رهشش ‘ تايفشصتلا جمÈت دقو ،ةيمÓعلا رداشصŸا
Ÿايشسآا ةقطن

 ةنيطنشسق بابشش

ةرأدإأ ضسل‹ ءا-صضعأأ ع-م--جأأ ^
Úيعت ىل-ع ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م
يلهأل قباصسلأ يصضايرلأ ريدŸأ
‘ ،دانزوب ريذن جيريرعوب جرب

ة-ما-ع-لأ ةرأدإلأ ر-يد-م بصصن--م
ديد÷أ يرأدإلأ لك-ي-ه-لأ بصسح

رصصانلأ دبع ضسيئرلأ دهعت يذلأ
 .هديصسŒ ىلع ضساŸأأ
تيب نم ةبرقم رداصصم بصسحو
ضضوافت ضساŸأأ نإاف ،ة-يدو-لوŸأ

ةديد÷أ ماهŸأ ىلع دانزوب عم
ىوتصسم ىلع هيلإأ لكو-ت-صس ي-ت-لأ
تا-يد-ح-ت-لأ ا-م-ي--صس ل ،ةرأدإلأ
يدان-لأ ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ
ة-يو-ئŸأ Òصضح-ت-ل ي-م-صصا-ع-لأ
تيبلأ بيترت عم ،مداقلأ مصسوŸأ

ناك يذلأ Òيصستلأ ىصضوف لظ ‘
 .تأونصسل ““ديمعلأ““ اهصشيعي
ديد÷أ يرأدإلأ لكيهلأ بصسحو

دانزوب نإاف ،رئأز÷أ ةيدولوم ‘
‘ لز-ي-ع يد-ه-م ف-ل--خ--ي--صس

نأأ رابتعأ ىلع ،يرأدإلأ بصصنŸأ
ه--ي--ف ر--فو--ت--ت ل Òخألأ أذ--ه
بصصنŸأ أذ-ه ›و-ت-ل طور--صشلأ
بصسح-بو ،ة--كر--صشلأ ‘ ما--ه--لأ

ةÒبك ةيلوؤو-صسم نا-ف ،ا-نردا-صصم
تافلملل رظنلاب ،دانزوب رظت-ن-ت
ن-م تم-كأر-ت ي-ت-لأ ة-ل-ي-ق--ث--لأ
،تأون-صسل Úق-با-صسلأ ن-يÒصسŸأ
›وتل هتراتخأ ةرأدإلأ نإاف أذهلو
ىلع ءأوصس هتÈخ مكحب بصصنŸأ

ع---م وأأ ة---يدا–لأ ىو---ت----صسم
أذكه عم هلماعت نصسحو ،يدأونلأ
 .عاصضوأأ
ضضوا-ف-ت ،ر-خآأ د-ي-ع-صص ى-ل--عو
ةيدولوم قيرفل باصشلأ ضسرا◊أ
ناصضمر فيطل-لأ د-ب-ع ر-ئأز÷أ

ل-جأأ ن-م ضساŸأأ ضسي-ئر--لأ ع--م
املثم ‘أÎحأ دقع ىلع عيقوتلأ

ضضع--ب ع--م ةرأدإلأ ه---ب تما---ق
عطقل ،ةقلأاتŸأ ةباصشلأ رصصانعلأ
ديرت يتلأ ةيدنألأ مامأأ قيرطلأ

ل-صصو-ت-ي ⁄ ن-ك-ل ،ا--ه--ف--ط--خ
امدعب يئاهن قافتأ ¤إأ نافرطلأ
هتيقرت باصشلأ ضسرا◊أ طÎصشأ
يذ-لأ ر-مألأ ،ر-با-كألأ ف--ن--صصل
ر-صصا-ن-لأ د-ب-ع ة-ئ-ي-ه ه-ت-صضفر
 .ضساŸأأ

ىلع هل روصشنم ‘و ،ه-ت-ه-ج ن-م
يعام-ت-جلأ ل-صصأو-ت-لأ ع-قأو-م
باعلأأ عناصص ىف-ن ،““مأر-غ-ت-صسنأأ““
،وباج ن-موŸأ د-ب-ع ة-يدو-لوŸأ
وأأ ةرأدإلأ ه-ت-موا-صسم تا-عا--صشإأ

،قيرفلأ ‘ ءاقب-لأ ه-لو-ب-ق مد-ع
بتأرلأ ةصصق نإأ هلوقب دكأأ ثيح
نأأو ،ةحصصلأ ن-م ا-ه-ل ضسا-صسأأ ل
تصسيلو هتامامتهأ رخآأ لأومألأ

راصصنأأ اعد ا-م-ك ،ه-تا-يو-لوأأ ن-م
ءأرو قايصسنلأ مد-ع-ل ة-يدو-لوŸأ
‘ ةنتفلأ عرز ديرت يتلأ ليواقألأ
 .هراصصنأأو هيبعلو قيرفلأ طصسو

قوراف.ج ^
نع ،ودأراب يدان ةرأدإأ تنلعأأ ^

›اغتÈلأ بردŸأ ةرماغم ءا-ه-ت-نأ
عم ،ولاصش وكي-صسصشأر-ف ا-ه-ق-ير-ف-ل
،‘ولfl ق-ي-فو-ت ضسرا◊أ ءا-ق-فر

ناصسح ضسيئرلأ ةئيه تررق ثيح
ينقتلأ دقع ديدŒ مدع ،يصشطز
يذلأو هدقع ءاهتنأ دعب ،›اغتÈلأ
 .ÚمصسوŸ مأد
ةرأدإلأ تمد-ق ،ه-تأذ قا-ي-صسلأ ‘و
ل-يز÷أ ا-هر-ك-صش ة-ي-م--صصا--ع--لأ
ى-ل-ع ،و-لا--صش و--ك--صسي--صشنأر--ف--ل

ة-ل-ي-ط ق-ير-ف-لأ ع-م ه--تأدو--ه‹
ىلع امهاصضق ن-يذ-ل-لأ Úم-صسوŸأ
تفرع ثيح ،ةينفلأ ةصضراعلأ ضسأأر
،““ةيÁداكألأ““ ناب-صشل أÒب-ك ا-ق-لأا-ت
ةقيرطو ىوتصسم نع أونابأأ نيذلأ
ضصخألاب ،رابكلأ اهب أوعراق بعل

يدانلأ اهبعل يتلأ فاكلأ ضسأاك ‘
أرهاب أزا‚إأ اهيف ققحو ةرم لوأل
 .يئاهنلأ عبر غولبب
لوطم ““كابلأ““ ةرأدإأ رظت-ن-ت-ت ⁄و
،ضسمأأ ولاصش ليحرل اه-نÓ-عإأ د-ع-ب
هتفيلخ نع ثحبلأ ةلحر ‘ عرصشتل
Ëد-ق-ت ى-ل-ع ةرد-ق-لأ ه-ل نو--ك--ي
فأد--هألأ ق--ي--ق–و ة--فا---صضإلأ

،نيÒصسŸأ فر-ط ن-م ةر-ط-صسŸأ
نأأ ¤إأ رداصصŸأ ضضعب تدافأأ ثيح

لخد دق ،يصشطز نا-صسح ضسي-ئر-لأ
،يصسنرف بردم عم تاصضوافم ‘
ÿÓلأ ة--فÈضسأأر ى-ل-ع ،›ا--غ--ت

راظتنأ ‘ ،ودأرابل ةينفلأ ةصضراعلأ
Úموي-لأ ‘ ه-ت-يو-ه ن-ع ف-صشك-لأ
‘ تا-صضوا-فŸأ نأأ اÃ ،ة-ل-ب-قŸأ
ةقفصصلأ نع نÓعإلأ متيصسو اهلوأأ

قافتأ ةيصضرأأ ¤إأ لصصونتلأ لاح ‘
 .يئاهن

ىلع نومئاقلأ رصشن ،رخآأ قايصس ‘
انايب ودأرا-ب ق-ير-ف نوؤو-صش Òي-صست
حتف هلÓخ نم نودكؤوي ،مهل ايمصسر
Úبرد-م بأد--ت--نأ ما--مأأ با--ب--لأ
،ةيÁداكألأ نابصش ىلع فأر-صشإÓ-ل

د--ير--ب نأو--ن--ع ع--صضو ” ثي--ح
فد-ه-ب ،ة--مدÿأ ت– ÊوÎك--لإأ
‘ Úبغأرلل ةيتأذلأ Òصسلأ لاصسرإأ
مأدق-ت-صسأ م-ت-ي نأأ ى-ل-ع ،ح-صشÎلأ
تا---ط---طfl ق----فو ،ل----صضفألأ
نأأ Úح ‘ ،قيرفلأ ةي-ج-ي-تأÎصسإأو
ا‰إأو ،عيمجلل احاتم ضسيل حصشÎلأ
نم ،طقف ضضعب-لأ ى-ل-ع ر-صصت-ق-ي
ىلع Òياعم ىلع نورفوت-ي ن-يذ-لأ

ةجردلأ نم بيرد-ت ةدا-ه-صش رأر-غ
ام ينقتلأ نصس حوأرت أذكو ،ةيناثلأ
هتماقإأ ىلع ةدايز ،ةنصس53وÚ 52ب

 .اهيحأوصضو ةمصصاعلأ رئأز÷أ ‘
وÒصسم ط-ب-صض ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن--م
مصسوŸأ ق-ير-ط ة-طرا-خ ق-ير-ف-لأ
ةحئل دأد-عإأ لÓ-خ ن-م ،ل-ب-قŸأ
ىرخأأو ءاقبلاب ÚينعŸأ ÚبعÓلأ
ةي-ج-ي-تأÎصسإأ ق-فو ،ن-يردا-غ-م-ل-ل
مصسأ عصضو ” امك ،هفأدهأأو يدانلأ
جراخ ةي-ط-يأر-صش يÈصص Òه-ظ-لأ
ةجاح مدع ل-ظ ‘ ،تا-ط-طıأ
لئأدبلأ رفوتو هتامدÿ ةليكصشتلأ
 .دأدعتلأ ىوتصسم ىلع ةمزÓلأ
دأدعتلأ رفوتي ،ةلصص يذ قايصس ‘و

اهتردق تتبثأأ ةيعون ل-ئأد-ب ى-ل-ع
ىلع اهتايلوؤوصسم لماك لم– ىلع
،عافدلأ نم ىرصسيلأ ةه÷أ ىوتصسم
رصصن-ب ة-ي-ط-يأر-صش قا-ح-ت-لأ م-غر

‘ ،ي-صضاŸأ م--صسوŸأ يأد Úصسح
،›أو-م ق-لأا-تŸأ با-صشلأ ة-ل-كا--صش
ة-يد-نأأ را--ظ--نأأ لfi د--جأو--تŸأ
دا–إا-ك ة-ي-لfi ىر-خأأو ة-ي--بوروأأ
 .ةمصصاعلأ

 قوراف.ج ^

 انوروك ببصسب ةيراجلا ةنصسلا لاوط ةيرابجا ةلطع يف ””رصضخلا””

يصضاير-لأ ر-يدŸأ نأأ ،ة-ع-ل-ط-م ردا-صصم تدا-فأأ ^
¤إأ لصصوت دق ،جو‹ نيدلأ رصصن ةنيطنصسق بابصشل
تأرامإلأ يدا-ن با-ع-لأأ ع-نا-صص ع-م ي-ئا-ه-ن قا-ف-تأ
يÒجا--هو--م يد--نأور--لأ ›ود--لأو ي--تأرا---مإلأ

رداقلأ د-ب-ع بردŸأ ف-قو نأأ د-ع-ب ،ا-ناÁز-ي-كا-ه
ةدع ةنياعم لÓ-خ ن-م ،ه-تا-نا-ك-مإأ ى-ل-ع Êأر-م-ع
قرفلأ عم وأأ هدÓب بختنم عم ءأوصس هل تاهويديف
 .اهل بعل يتلأ
هنم بلط نأأ دعب جو‹ نإاف ،اهتأذ رداصصŸأ بصسحو
،يÒجاهوم عم تاصضوافŸأ ما“إأ Êأرمع بردŸأ
ىلع قفأو يذلأ ،بعÓلأ لامعأأ ليكو عم عمتجأ
ضضر-ع-لأو ةو-عد-لأ لا-صسرإأ را-ظ-ت-نأ ‘ ،ضضر-ع--لأ
رومألأ نأاب ،ردا-صصŸأ تأذ تد-كأأ ثي-ح ،ي-با-ت-ك-لأ
قلعتيو ،ديدج ةرأدإأ ضسل‹ ضسيئر Úيعت دعب تفقوت
ىلع عيقوتلاب لفكتيصس يذلأ ،ى-ل-ع-ل د-يز-ي-ب ر-مألأ
‘ جو‹ ةاقÓم رظتني ن-يأأ ،ة-ي-م-صسر-لأ ق-ئا-ثو-لأ

ةقيرط حرصش لجأأ نم ،Êأرمع بردŸأ ةقفر ةصسلج
 .لمعلأ

‘ نوكتو ،ةنصس62 رمعلأ نم يÒجاهوم غلبيو أذه
‘ ةيفأÎحأ ةبرŒ ضضوخ ¤إأ لاقتنلأ لبق ،أدنأور
ثيح ،لوألأ بختنŸأ عم ›ود وهو ،تأرامإلأ يدان
·أأ ضسأاك تايفصصتب ةصصاÿأ تايرابŸأ ‘ كراصش
عناصص عم تاصضوافŸأ نأأو املع ،أرخؤو-م ا-ي-ق-ير-فإأ
،تفقوت دق ›ولأ خيصشلأ Úصساي ÊاتيروŸأ باعلألأ
دقاعتلأ ‘ تبغر يتلأ ةيدنألأ ضضعب لوخد ببصسب

ةرأدإأ هتمدق يذلأ نم لصضفأأ ضضورعل اهÁدقتو هعم
 .““يصسايصسلأ““

ىلع فأرطألأ ضضعب تحÎقأ ،ةلصص يذ قايصس ‘و
ق-با-صسلأ ›ود-لأ ع-فأدŸأ م-صسأ ،Êأر-م--ع بردŸأ

fiا-م-ع-ن د-مÊ، غÒ اصسمل-ت-لأ ي-ن-ق-ت-لأ نأأÊ غÒ
هنع رفصستصس ام رظتنيو ،هعم دقا-ع-ت-ل-ل ضسم-ح-ت-م
ع-م يرا÷أ عو-ب-صسألأ ر-ح-ب ة-ب-ق--ترŸأ تا--صسل÷أ
ع-م ضضوا-ف-ت-لأ ¤إأ لا-ق-ت--نلأ ل--ب--ق ،ز--ئا--كر--لأ
بجأو-لأ بصصا-نŸأ د-يد– د-ع-ب ،Úفد-ه--ت--صسŸأ
 قوراف.ج ^  .اهميعدت

 بابصشلا ¤ا هقيرط ‘ اناÁزيكاه يÒجاهوم يدناورلا ›ودلا

 وداراب كيتيلتأا

هجتت ةرادإلاو ولاصش ›اغتÈلا ةرماغم ءاهتنا
 ةيصسنرفلا ةصسردŸا ىلع دامتعلا ¤ا

 جريرعوب جرب يلهأا
 لابرغلا Êادوصسلا ىلع ناصسفانتي دا–لاو ةيدولوŸا

 رئازجلا ةيدولوم

 ةماعلا ةرادإلا ريدم بصصنم يف دانزوب ريذن نييعت
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  نرايبو ضسيراب عمجي يئاهنب تاعقؤت

زرfi مهي رارق دختت يتيسسلا ةراداتاسضايرلا لك
Êابشسإلا نم هفقوم ،يتيشس Îشسششنام مشسح ^

دعب ،قيرفلل ينفلا ريدŸا لويدراوج بيب
عبر رودلا نم جورÿاو يبوروألا قافخإلا
.نويل دي ىلع ابوروأا لاطبأا يرودل يئاهنلا
،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحشص تركذو
د-ق-ع د-يد“ رر-ق ي-ت-ي-شس Îشسششنا--م نأا

هنأا زنزيت-ي-شسلا د-ق-ت-ع-ي ثي-ح ،لو-يدراو-ج
ة--حا--طإلا أا--طÿا ن--م نو--ك--ي--شس
نم مغرلا ىلع كلذو ،Êابشسإلاب

اهب رعششي ي-ت-لا بشضغ-لا ة-لا-ح
هاŒا ق-ير-ف-لا مو‚ ن-م دد-ع
يرئاز÷ا مهن-ي-ب ن-مو ،ه-برد-م
ن-م Êا-ع-ي يذ-لا زرfi سضا--ير
فر-ط ن-م لدا-ع Òغ سشي-م-ه--ت
.Êابشسلا بردŸا
ةيمÓعلا ر-يرا-ق-ت-لا تفا-شضأاو
نم م-غر-لا-ب ه-نأا ة-ي-نا-ط-يÈلا
،يتيشسلل ةÒخألا ةشسا-ك-ت-نلا
اًعنتقم لازي ل يدانلا نأا لإا
لجرلا و-ه لو-يدراو-ج نأا-ب
يدانلا دوقي يذلا بشسانŸا
لكاششم نأا ينعي ام ،مامألا ¤إا

fiنأاو ةشصاخ ،ل-شصاو-ت-ت-شس زر
Òغ ةفلشسل-ف-تŸا بردŸا را-ك-فا

.ةعجارملل ةلباق
نأا ¤إا ة-ف--ي--ح--شصلا تت--ف--لو

01 هدقع ‘ ى-ق-ب-ت-ي لو-يدراو-ج
أادب يدان-لا نأا لإا ،ط-ق-ف ر-ه-ششأا
ديدمتلا لوح تاثداÙا لعفلاب
.1202 فيشص دعب ام ¤إا
‘ تجرخ ةيفحشص ريراقت تناكو
نأا معز-ت-ل ،ة-ي-شضاŸا تا-عا-شسلا
ونيتيكوب ويشسيروام ددح يت-ي-شسلا
.لويدراو÷ ليدبك
لويدراوج نأاب ليم يل-يد تم-ت-خو
ةياهن دعب يتي-شس ‘ ءا-ق-ب-لا يو-ن-ي

94ـلا بحا-شص نأا ةد-كؤو-م ،هد-ق--ع
يد– ةداعإا ىل-ع م-م-شصم ،ا-ًما-ع
يرود ‘ ر-خآا ل-ششف د-ع-ب ،ه-شسف--ن
.ابوروأا لاطبأا

تار-ششؤوŸا ل-ك نا-ف ،ل-با--قŸا ‘
رامغلا ل-شصاو-ي-شس زرfi نأا د-كؤو-ت
رخا مشسوŸ يتيشس Îشسششنام ةقفر

همشسا طابترا مغر كلذو ،لقلا ىلع
‘ ةيلدابتلا تاقفشصلا نم ديدعلاب
Èخ اهزر-با نا-كو ،ةÒخألا ةÎف-لا
ةيلاطيلا ةلوطبلا ¤ا هليحر ة-ي-نا-ك-ما
بقل لماح سسوتنفوج يدان اديد–و
›اغتÈلا رواجيشس ثيح ،ة-لو-ط-ب-لا
.ودلانور وناتشسيرك

ميهأربأ .ج ^

ةيفحشص تاحيرشصت ‘ بو-جر-لا بر-عأاو ^
نم ةينيطشسلفلا ةيشضقلا معد-ب ه-تدا-ششا ن-ع
““ لاقو ، تاونشسلا رم ىلع Úيرئاز÷ا فرط
ة-ياد-ب ، تبا-ث-لا يو-خألا ف-قوŸا و-ه اذ-ه
كيهان ، رئاز÷اب حتف ةكرح بتكم حاتتفاب

ةرو-ث-لا قÓ-ط-نا د-ع-ب ي-خ-شس عÈت لوأا ن--ع
ةداق دحأا لبق نم ناك يذلاو ، ةينيطشسلفلا
يراوه لحارلا ميعزلا وهو ةيرئاز÷ا ةروثلا
ئفادلا نشض◊ا تناك راوثلا ةلبق ، نيدموب
رود ىشسنن ل ا-م-ك ، ا-ن-شسلا‹ ى-ل-ع Úمألاو
ةيشضقلا ةمدخ ‘ ةيرئاز÷ا ةي-شسا-مو-ل-بد-لا
تاناعإلا نأا امك اذه انموي ¤إا ةينيطشسلفلا
ةدحاو ةظحلل عطقنت نلو ةرمتشسم ةيرئاز÷ا
““.

بختنŸا Úب ةيدولا ةهجاوŸا رارك-ت-ت ن-عو
““ بوجرلا لاق يرئاز÷ا و ينيطشسلفلا لوألا

عم لبا-ق-ت-ن نأا م-ي-ظ-ع فر-ششل اذ-ه ا-ع-ب-ط
fiنإا اذه ، ايقيرفإا لاطبأا ءارحشصلا يبرا
Úينيطشسلفلل برقألا نأل ديدجب سسيل قق–

يه Úيداع Úنطاوم وأا Úيشضاير اوناك ءاوشس
اهتروثو اهملع و اهبعشش و ا-ه-ت-لود-ب ر-ئاز÷ا
اوزتعا يه Úيرئازجلل ي-ت-لا-شسرو ةد-يÛا

ديÛا دبع سسيئرلا اهشسأار ىلع مك-تدا-ي-ق-ب
اهرركأاو اهديعأاو فرششŸا مكخيراتبو نوبت
ةمزتلم تيقب يتلا ةديحولا ةلودلا رئاز÷ا

.فورظلا لك مغر انعم
ةشضا-ير-ل-ل ة-يو-ق ة-كرا-ششم سصو-شصخ-ب ا-ماو
سضيبألا ر-ح-ب-لا با-ع-لأا ‘ ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
لك ايلاح  :لا-ق-ف نار-هو-ب2202 طشسو-تŸا

ارظن ، Úطشسلفب ةقلعم ةيشضايرلا ةطششنألا
نأا عيطت-شسن ل ا-م-ك ، ا-نورو-ك ءا-بو ي-ششف-ت-ل
تاقياشضم ببشسب Úطشسلف ¤إاو نم كرحتن
انييشضاير نأا د-ي-كأا و-ه ا-م ن-ك-ل ، لÓ-ت-حلا
نحنو رئاز÷ا ‘ دجاوتلا نوقششعي انبابششو
.ةوقب ةكراششملل نودعتشسم

ر .ق ^

Úيسضايرلا دادعتسسا ، مدقلا ةرك ةيدا–إاو ةينيطسسلفلا ةيبŸوألا ةنجلل سسيئر بوجرلا ليÈج ءاوللا دكأا
. نارهوب2202 طسسوتŸا رحبلا باعلأا ‘ ةوقب ةكراسشملل Úينيطسسلفلا

ابوروا لاطبا ةطبار

يبهذلا عبرŸا ‘ ةشسفانŸا راشصتقا دعب ^
Úب Úتهجاوم ىل-ع ،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود-ل
لاز ل ،ةيشسنرفلا اهتÒظنو ةيناŸألا ةركلا
.خنويم نرياب وه ،جيوتتلل ىوقألا حششرŸا
توا61 ‘ اًديد–و طقف دحاو ماع لبقو
‘ هبقل نع عافدلا ةلمح ،نرياب حتتفا ،9102
2-2 لامآÓل بيfl لداعتب ،ÊاŸألا يرودلا

قيرفلا حبشصأا نآلاو .Úلرب اتÒه هفيشض عم
يرود بق-ل-ب زو-ف-ل--ل زر--بألا ح--ششرŸا و--ه
قرفلا Úب نم ديحولا هنأاو ةشصاخ ،لاطبألا
اذه ةلوطبلل ي-ب-هذ-لا ع-برŸا تغ-ل-ب ي-ت-لا
بق-ل-لا-ب زو-ف-لا ه-ل ق-ب-شس يذ--لا ،م--شسوŸا
.يبوروألا
ةركلا Úب Úتهجاوم ،يبهذلا عبرŸا دهششيو
يقتلي ثيح ،ةيشسنرفلا اه-تÒظ-نو ة-ي-ناŸألا

يقتلي مث ،نامÒج ناشس سسيراب عم جيزبيل
زايتجا ¤إا نرياب علطتيو .نويل هÒظن نرياب

زرحيل ،يئاهنلاب زوفلا مث ،دغ دعب نويل ةبقع
هخيرات ‘ ةشسداشسلا ةرم-ل-ل ة-لو-ط-ب-لا بق-ل
خيرات ‘ ةيناثلا ةرملل ،ةيثÓثلا لا-م-ك-ت-شساو
ليوناÁإا يشسنرفلا سسيئرلا بتكو .يرافابلا

‘““ Îيوت عقوم ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت ‘ ،نور-كا-م
اشسنرفو ايناŸأا ،بعلŸا سضرأا ىلعو لشسكورب

،خنويم نرياب فÓخبو .““ابوروأا اكرfi امه
يبهذلا عبرŸا ‘ رخآا قيرف يأل قبشسي ⁄

.ةلوطبلا يئاهن غلب نأا ،ة-ي-لا◊ا ة-لو-ط-ب-ل-ل
افده551 نرياب لجشس ،مشسوŸا اذه لÓخو

‘ flا قيرفلا غلبو ،تلوط-ب-لا ف-ل-تŸعبر
زوفلا دعب ،ةرادجب لاطبألا يرودل يبهذلا
.2-8 ةنولششرب ىلع حشساكلا
لبق رذ◊ا هيخوت مغر ،نرياب نأا دكؤوŸا نمو

ثيح ،اًشضيأا نويل ىششخي ل ،ةهجاوŸا هذه
ةلوطبلل يبهذلا عبرŸا ‘ هعم لباقتو قبشس
،خنويم ‘ اباهذ0-1 هيلع زافو ،0102 ماع

.اًبايإا نويل ‘0-3و
موي ةنولششرب ىلع حشساك-لا زو-ف-لا ف-عا-شضو
نرياب ةقثو تايونعم ن-م ،ي-شضاŸا ة-ع-م÷ا

هيبعل ،كيلف رذحو .نويل مامأا ةارابŸا لبق
ىل-ع زو-ف-لا-ب لا-ف-ت-حلا ‘ يدا-م-ت-لا ن-م
تهتنا .ةدحاو ةارابم اهنإا““ Óئاق ة-نو-ل-ششر-ب
نم أادب-ت-شس ة-مدا-ق-لا ةارا-بŸا ،2-8 زوفلا-ب
نرياب مجاهم رلوم سسامو-ت لا-قو .““ر-ف-شصلا
انه نحن .ةينامثلا رودب زوف-ل-ل ا-ن-ه ا-ن-شسل““
رذ◊ا ىخوتت نأا كيلع .ةلوطبلا بقلب زوفلل
.““تاراشصتنلا هذه لثم دعب
هتارابم ‘ ةب-ي-شصع ة-م-ه-م ،نو-ي-ل ه-جاو-يو
نل يشسنرفلا قيرفلا نكل ،نرياب مامأا ةلبقŸا
حاطأا هنأاو ةشصاخ ،فوÿا وأا سسأايلل ملشستشسي
.يتيشس ÎشسششناÃو ›اطيإلا سسوتنفويب
نويلل ين-ف-لا ر-يدŸا ا-ي-شسرا-ج يدور لا-قو
قيق– ¤إا نآلا جاتحن اننكلو .ديازتت انتقث““
رارقلا ءا-جو.““نرياب مامأا ةمداشص ةج-ي-ت-ن
،يشسنرفلا يرودلاب مشسوŸا لامكتشسا مدعب
ع-با-شسلا ز-كرŸا ‘ م-شسوŸا نو-ي-ل ي-ه-ن-ي-ل
يرود بقلب زوفلا حبشصيو ،يلÙا يرودلاب
دي-حو-لا ل-مألا و-ه م-شسوŸا اذ-ه لا-ط-بألا
.ةيبوروألا ةكراششŸا نامشضل هيدل يقبتŸا
يرود بقل دشصح ¤إا نامÒج ناشس حمطيو
ةيدنألا ةوفشص Úب هتناكم د-كؤو-ي-ل ،لا-ط-بألا
ةلئاهلا تارامثتشسلا عم ة-شصا-خ ،ة-ي-بوروألا
رامين ،⁄اعلا مو‚ زربأا مشضو ،اهب عتمتي يتلا
هنأاب امئاد نامÒج ناشس ¤إا رظنيو .يبابمو
ةيدرفلا هيبعل تاراهم ىلع دم-ت-ع-ي ق-ير-ف
نكل ،قيرفك بعللاو يعام÷ا لمعلا نم Ìكأا
حورب تمشستا ةيوق ةدوع اومدق هقافرو رامين
‘ قيرفلا بغري ،نآلاو .اتنلاتأا مامأا قيرفلا
ةرملل يبهذلا عبرŸا غلب امدعب بقللاب زوفلا
¤وألا تناك ثيح ،هخيرات ‘ طقف ةيناثلا

‘ ديدحت-لا-بو نا-مز-لا ن-م نر-ق ع-بر ل-ب-ق
5991.
ناشس طشسو طخ بعل اريÒه ريدنأا لاقو

،ءي-ششلا سسف-ن-ل جا-ت-ح-ي ع-ي-م÷ا““ نا-مÒج
نأا ¤إا رامين راششأاو.““هاŒلا سسفن ‘ عفديو
ثÓث زربأا Úب نم ناك ،اتنلاتأا ىلع زوفلا

.نآلا ىتح ة-يور-ك-لا ه-تÒشسم ‘ تا-يرا-ب-م
دحأا نم ام““ ةقث-ب ي-ل-يزاÈلا بعÓ-لا لا-قو
ىلع بعلنشس ان-نإا لو-قأا نأا ن-م ي-ن-ع-ن-م-ي-شس
سسرا◊ا ةكراششÃ سضومغلا طيحيو .““بقللا
يتلا ةيلشضعلا ةباشصإلا دع-ب ،سسا-فا-ن رو-ل-ي-ك
ىعشسيو.اتنلا-تأا ةارا-ب-م ‘ ا-ه-ل سضر-ع-ت

¤إا ،جيزب-يل برد-م نا-م-شسل-جا-ن نا-ي-لو-ج
،نامÒج ناشس مامأا رخآا يوق سضرع Ëدقت
 .ديردم وكيتلتأا ىلع ةرادجب بلغت امدعب
اهيف سضو-خ-ي ي-ت-لا ¤وألا ةرŸا ي-ه هذ-هو

ا-ه-نأا-ب ا-م-ل-ع ،ي-ب-هذ-لا ع-برŸا ،ج-يز-ب-يل
يرود ‘ قيرفلل طق-ف ة-ي-نا-ث-لا ة-كرا-ششŸا
بلغتو .9002 ‘ يدانلا سسيشسأات ذنم لاطبألا

Òطÿا هفادهو همجاهم ليحر ىلع جيزبيل
ءاهت-نا در-جÃ ي-شسل-ي-ششت ¤إا ر-نÒف و-م-ي-ت
سضو-خ مد-عو ،ا-ي-ناŸأا-ب ي-لÙا م--شسوŸا
.قيرفلا عم لاطبألا يرودل ةيئاهنلا راودألا
ءاق-ب-لا ‘ ةÒب-ك ة-ب-غر-ب ج-يز-ب-يل م-شست-يو
ىلع ،يئاهنلا سضوÿ ةيلاغتÈلا ةمشصا-ع-لا-ب
هيلع أادب يذلا بعلŸا سسفن وهو ،رونلا داتشس
امدنع مشسوŸا اذه ةلوطبلاب هراوششم قيرفلا

.تاعومÛا رودب اكيف-ن-ب ى-ل-ع1-2 زا-ف
عيفر قيرف نامÒج ناشس““ نامشسلجان لاقو
.¤وألا ة-جرد-لا ن-م برد-م ع-م ىو-ت-شسŸا
عفادو زفاحب اهشضوخن ،ةارابŸا ¤إا علطتن
.““Òبك

ةيبهذلأ ةركلأ ةزئاج ضضؤعت افيفلأ
مزع نع ،خنويم نريابل يذيفنتلا سسيئرلا ،هجينيمور زنياه لراك فششك ^

ماعلا ةياهن عم ““لشضفألا““ زئاوج لفح ةماقإا ىلع ،مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا
ةل‹ نÓعإا نم مهشضا-ع-ت-ما ن-ع اوÈع د-ق نر-يا-ب و-لوؤو-شسم نا-كو .›ا◊ا
نأاب مهنم اًداقتعا ،ماعلا اذهل ةيبهذلا ةركلا لفح ءاغلإا ““لوبتوف سسنارف““
.اهلينل برقألا ناك ،نرياب مجاهم ،يكشسفودنافيل تربور يدنلوبلا
اًررقم ناك يذلا ،يونشسلا هلفح ءاغلإا ق-با-شس تقو ‘ ا-ف-ي-ف-لا نÓ-عإا م-غرو
ركيك ةفيحشصل تاحيرشصت ‘ دكأا هجينيمور نأا لإا ،لبقŸا Èمتبشس ‘ هتماقإا
هب ÈÊخأا ام بشسحب““ هجينيمور لاقو  .ماعلا اذه ماقتشس ““لشضفألا““ زئاوج نأا

،ماعلا اذه ماقيشس لشضفألا زئاوج لفح نإاف ،افيفلا سسيئر ونيتنافنإا Êايج
.““هب بحرم رمأا اذهو ،بردم لشضفأاو بعل لشضفأا يتزئاج مدقتشسو

ةدوعلا لاح ،اهديلاقت دشسفيشس ماعلا اذه ةزئا÷ا ءاغلإا نأا ،هجينيمور ىريو
اهب جوتŸا ةيؤور نود ،ةقباشسلا تاونشسلا ‘ نيزئافلا ةيؤورل تاونشس دعب ءارولل

ملعأا ل““ باجأاف ،اهب جوتيشس يكشسفودنافيل ناك اذإا امع هلاؤوشسبو .0202 ماع
.““Óًهذم اًمشسوم مدق امدعب ةÒبك ةشصرف هيدل هنكل ،ل مأا ةزئا÷اب زوفيشس له
لجشس امدعب مشسوŸا اذه ابوروأا ‘ لوألا فادهلا وه يكشسفودنافيل نأا ركذي
.ابوروأا لاطبأا يرود ‘41 اهنم ،تاقباشسŸا ةفاكب ةارابم54 لÓخ اًفده45

ةركلا حن“ نل اهنأا ،ةيشسنرفلا ““لوبتوف سسنارف““ ةل‹ تنلعأا ،لباقŸا ‘
ةرك اهششيعت يتلا ةيئانثتشسلا فورظلا ببشسب ،ماعلا اذه بعل يأل ةيبهذلا
ةلÛا تفاشضأاو .انوروك ءابو ببشسب ةÎفل اهفاقيإاو ،⁄اعلا ءاحنأا ‘ مدقلا

ذنم ةرم لوأل ،بعل يأل ى-ط-ع-ُت ن-ل ةز-ئا÷ا نأا ،ي-م-شسر-لا ا-ه-ع-قو-م Èع
.اهÁدقتل ““ةيفاك ةلدا-ع طور-شش““ دو-جو مد-ع بب-شسب ،6591 ماع اهقÓط-نا

ةيبهذلا ةركلاب جوت نم رخآا وه ،ةنولششرب م‚ ،يشسيم لينويل نأا ركذلاب ريدج
،لوبرفيل عفادم كياد نا-ف ل-ي-جÒف ى-ل-ع قو-ف-ت ا-مد-ع-ب ،ي-شضاŸا ما-ع-لا
مقرلا ينيتنجرألا ““ثوغÈلا““ كلتÁو .سسوتنفوي مجاهم ودلانور ونايتشسيركو
ودلانور ونايتشسيرك هفلخ يتأايو ،(6) ةزئا÷اب جيوتتلا تارم ددع ‘ ،يشسايقلا
(5).

نأا ،سسما ،ردا---شصم تف---ششك ^
Ó-ي‚أا ة-ي-ناŸألا ةرا--ششت--شسŸا

حا-م-شسلا تد-ع-ب--ت--شسا ،ل--كÒم
رو-شض◊ ةدو-ع-لا-ب Úع-ج-ششم-ل-ل

‘ ،ÊاŸألا يرود-لا تا-يرا-ب--م
.›ا◊ا تقولا
لوأا ‘ ه--نأا ردا--شصŸا تر---كذو
تادا-ي-ق-ل ي-شضاÎفا عا-م--ت--جا
يطارقÁدلا يح-ي-شسŸا بز◊ا
تفششك ،ةيف-ي-شصلا ةزا-جإلا د-ع-ب

دهششت نل مد-ق-لا ةر-ك نأا ل-كÒم
دويقلا ‘ فيفختلا نم ديزŸا

انوروك سسوÒف ةحئاجب ةشصاÿا
ل---ظ ‘ ،(91ديفوك) دجت-شسŸا
.ايناŸأا ‘ ىودعلا تلاح ديازت
تا-يلو--لا ة--ح--شص ءارزو نا--كو
حتف نأا ىلع اوقفتا دق ةيناŸألا
لبق ÚعجششŸا ما-مأا تادا-ت-شسلا

.هب حشصني ل رمأا وه ،ربوتكأا13
ÊاŸألا يرودلا ةطبار تنلعأاو
مغر ،رارقلل اهلبقت مدق-لا ةر-ك-ل
قافتا ¤إا تلشصوت دق تناك اهنأا

ددعل حامشسلا نأاششب ة-يد-نألا ع-م
fiا ن-م دودŸعج-ششÚ لوخدب

عم تادات-شسلا
مشسوŸا ةياد-ب
‘ د--------يد÷ا

Èمتبشس فشصتن-م
رارقلا نكل ،ل-ب-قŸا
د--ي---ب ل---ظ---ي
تاطلشسلا
.ةيشسايشسلا

ةيملاع ةرك

نأرهؤب طصسؤتŸأ باعلأ ‘ ةكراصشŸأ اهمزع دكؤؤت Úطصسلف

ةركلأ Òهامج مدصصت لكÒم Óي‚أأ
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هنأأ““   يروسس يركسسع ردسصم لاقو ^
ةيكيرمأأ ةيرود تلواح ،Úنثلأ  حابسص
انتÓيكسشت دحأأ راسشتنأ ةقطنم ¤إأ لوخدلأ
Èع يلسشماقلأ ةنيدم فير ‘ ةلتاقŸأ
زجا◊أ رسصانع مهفقوأاف ““وسشر““ زجاح
رسصانع قلطأاف ،رورŸأ نم مهوعنمو
.““ةيران تاقسشر ةدع ةيكيرمألأ ةيرودلأ
ةقيقد03 ›أوح دعب““ هنأأ ردسصŸأ فاسضأأو
رسصانع ناتيكيرمأأ ناتمأوح تمجاه
¤إأ ىدأأ ام ةليقثلأ تاسشاسشرلاب زجا◊أ

.““نيرخآأ Úنثأ حرجو يدنج داهسشتسسأ
سشيجلل زجأوح نإأ ةلاكولأ تلاق نأأ قبسسو
تايلآأ ةرم نم Ìكأأ تسضÎعأ يروسسلأ
ةكسس◊أ ‘ ةيكيرمألأ تأوقلل تاعردمو
.اهدعأوق هاŒاب ةدوعلأ ىلع اهتÈجأأو
،بمأرت دلانود ،يكيرمألأ سسيئرلأ قداسصو
تأوق بحسسل ةطخ ىلع9102 ماعلأ رخأوأأ
هنأأ لإأ ،ايروسس ‘ اقباسس ةرسشتنŸأ هدÓب
ءاسضعأأ لبق نم طغسض ةجيتن اقحل ررق
نامسضل يركسسع0001 وحن ءاقبإأ هترأدإأ
طفنلأ لوقح ىلع ةيكيرمألأ ةرطيسسلأ
يقرسش لامسش اهيلع ءÓيتسسلأ ” يتلأ

.دÓبلأ
ةيرود فدهتصسي Òجفتو
ايروصس ‘ ةيكرت – ةيصسور
،يكÎلأ سشيجلل ةعبات ةعوم‹ تسضرعت
اهعون ددحي ⁄ ةوبع ةطسسأوب Òجفتلل
ةيسسور تأوق عم ةكÎسشم ةيرود لÓخ ،دعب

Úيركسسعلأ نم يأأ بسصي ⁄و ،بلدإأ ‘
ة◊اسصŸأ زكرم لاقو.ىذأاب سسورلأ
ذيفنت لÓخ عقو ثدا◊أ نإأ ،يسسورلأ
ىلع نيرسشعلأو ةيناثلأ ةكÎسشŸأ ةيرودلأ

M-4. عيرسسلأ قيرطلأ تاعاطق دحأأ
تعقو ةلثا‡ تأÒجفت نأأ زكرŸأ ركذو
¤إأ ،يسسورلأ زكرŸأ رسشي ⁄و.اقباسس
كأرتألأ Úيركسسعلأ Úب تاباسصإأ عوقو

نم يأأ ،دعب نلعت ⁄و.ثدا◊أ لÓخ
نع اهتيلوؤوسسم ةيباهرإلأ تاعام÷أ
.ثدا◊أ

ت’اكو ^

ةيكيرمأا ةيرود رورم عنم سشيجلل ازجاح
  ةيكيرمأإ تإرئاط فإدهتضساب2 ةباضصإإو  Úيروضس Úيدنج لتقم

‘ ششيجلل أزجاح ةيكيرمأأ تأرئاط فأدهتسساب ،نيرخآأ2 ةباسصإأو Úيدنج لتقÃ ةيروسسلأ ““اناسس““ ةلاكو تدافأأ
.ةيكيرمأأ ةيرود رورم زجا◊أ عنم دعب يلسشماقلأ قرسش بونج بهذلأ لت

 يليئارصسإلا يتاراملا قافتلا

ليئارضسإا عم عّبطتو تارامإلا وذح وذحت دق ةيدوعضسلا :يكريمألا يموقلا نمألا راضشتضسم
يو÷أ لاÛأ حتف ىلع   نلعت ليئأرسسإأ ^
¤إأ تÓحرلأ مامأأ ةيدوعسسلأ قوف
يليئأرسسإلأ ءأرزولأ سسيئر لاقتأرامإلأ
نأأ نويروغ نب راطم نم وهاينتن Úماينب
يو÷أ لاÛأ حتف لجأأ نم   يراج لمعلأ
ةرسشابŸأ تÓحرلأ مامأأ ةيدوعسسلأ قوف
وهاينتن مÓك.يبظ وبأأو ليئأرسسإأ Úب
يو÷أ لاÛأ حتف ةداعإأ لÓخ ءاج
يتلأ لودلأ سضعبل نأÒطلأ تÓحرو
نيدئاعلأ نأأ يأأ ،ءأرسضخ لودب تددح
ببسسب يحسصلأ رجحلل أوعسضخي نل اهنم
نأأ ¤إأ وهاينتن تفلو.انوروك سسوÒف
‘ ةمخسض تأرامثتسساب ةينعم تأرامإلأ““

ريزو ناكو.““ليئأرسسإأ ‘ ايجولونكتلأ لا‹
لآأ ديأز نب هللأ دبع يتأرامإلأ ةيجراÿأ
يزانكسشأأ يباغ يليئأرسسإلأ هÒظنو نايهن
Úب لاسصتلأ طوطخ دحألأ سسمأأ انسشد
بيبأأ لتو يبظوبأأ عيقوت لظ ‘ ،امهيتلود
سسيمÿأ موي ““يخيراتلأ““ عيبطتلأ قافتأ
.ةيكيرمأأ ةياعرب يسضاŸأ

:يكÒمألا يموقلا نمألا راصشتصسم
تارامإلا وذح وذ– دق ةيدوعصسلا

ليئارصسإا عم عّبطتو
يكÒمألأ يموقلأ نمألأ راسشتسسم لاق
نوكت اÃر ةيدوعسسلأ نإأ نيأربوأأ تربور
عم اهتاقÓع عّبطتسس يتلأ ةيلاتلأ ةلودلأ
تأرامإلأ كلذ ىلع تمدقأأ امدعب ليئأرسسإأ
ةل‹ هل هتبسسن اŸ اقفو ،يسضاŸأ عوبسسألأ
نيأربوأأ ددحي ⁄ و .ةيكÒمألأ كيوزوين
فسصو  هنكل كلذل اينمز لودج
‘ ““بعسصألأ““ اهنأاب كلذ نأاسشب تاسضوافŸأ
لودلأ نم أديزم نأأ ¤إأ أÒسشم ،⁄اعلأ
¤إأ بيرق امع مسضنت اÃر ةيبرعلأ
عم ةيسسامولبد تاقÓع ميقتو تأرامإلأ
هجوت دوجو ¤إأ نيأربوأأ راسشأأو .ليئأرسسإأ

،ليئأرسسإأ عم تاقÓع ةماقإل ةقطنŸأ ‘
نأأ دقتعي هنأأ ¤إأ ددسصلأ أذه ‘ أÒسشم
امخز ثدحأأ ليئأرسسإأ عم تأرامإلأ عيبطت
ىرخألأ فأرطألأ سضعب عفدي دق
اهتاقÓع عيبطتو تأرامإلأ ¤إأ مامسضنÓل
فتاهلأ Èع  ثد– هنأأ لاقو .ليئأرسسإأ عم
كلذ لعف امك ةقطنŸأ ءامعز سضعب ¤إأ
ديراج هراسشتسسمو بمأرت دلانود سسيئرلأ
كيام ةيجراÿأ ريزو نع Óسضف ،Òنسشوك
ءانبلأ نم نكمتن نأأ لمأان نحنف ،ويبموب
.هÒبعت دح ىلع ““مخزلأ أذه ىلع
امدنع نيأربوأأ نأأ ¤إأ كيوزوين تراسشأأو
ةكلمŸأ نع ديدحتلأ هجو ىلع لئسس
دق““ اهنأأ دقتعي هنإأ لاق ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

ةلÛأ تفاسضأأو .““تأرامإلأ وذح وذ–
ةيبرعلأ ةكلمŸأ ةرافسس عم تلسصأوت اهنأأ
ةيجراخ ةرأزوو نطنسشأو ‘ ةيدوعسسلأ
اهنكل ،ةيسضقلأ هذه ىلع قيلعتلل ةكلمŸأ

ريرقتلأ رسشن تقو ىتح أدر قلتت ⁄
قلعت ⁄ ةيدوعسسلأ نأأ ¤إأ تتفلو .›ا◊أ
Úتفيحسص نكل ،ةيقافتلأ ىلع انلع
امه ةكلمŸأ ‘ ةيزيل‚إلأ ةغللاب Úتزراب
اترسشن ““تيزاغ يدوعسس»و ““زوين برع““
نع يباجيإأ لكسشب ثدحتت يأأر ةدمعأأ
.ةقفسصلأ

Êاحور مهتت يبظ وبأاو
سضيرحتلاب

ةيتأرامإلأ ةيجراÿأ ةرأزو تعدتسسأ
وبأأ ‘ ةينأريإلأ ةرافسسلأ لامعأاب مئاقلأ
ةسسائرلل تاحيرسصت ةيفلخ ىلع ،يبظ
،ةيسضيرحتلاب تأرامإلأ اهتفسصو ةينأريإلأ

تأرامإلأ Òبك Êأريإأ لوؤوسسم اعد Úح ‘
ليئأرسسإأ عم اهتقÓع ‘ رظنلأ ةداعإأ ¤إأ
يبظ وبأأ تملسسو.عيبطتلأ قافتأ دعب
ام ىلع جاجتحأ ةركذم لامعألاب مئاقلأ
باطخ ‘ ةدرأولأ تأديدهتلاب هتفسصو
نأاسشب Êاحور نسسح Êأريإلأ سسيئرلأ
يتلأ تأرامإلأ ةلودل ةيدايسسلأ تأرأرقلأ
تاقÓعلل لماكلأ عيبطتلل اقافتأ تمربأأ
تفسصوو .مايأأ لبق نلعأأ ليئأرسسإأ عم
Òغب Êاحور باطخ ةيتأرامإلأ ةيجراÿأ
لمحي هنأابو ،يسضيرحتلأو لوبقŸأ
رأرقتسسلأو نمألأ ىلع ةÒطخ تايعأدت

Úب تاقÓعلأ نأأ ةدكؤوم ،جيلÿأ ةقطنم ‘
ةلأاسسم يه تأدهاعŸأو تاقافتلأو لودلأ
ةيلوؤوسسم ىلع ةركذŸأ تهبن امك.ةيدايسس
نأرهط ‘ ةلودلأ ةثعب ةيامح هاŒ نأريإأ
انييف ةيقافتل اقفو اهييسسامولبدو
لاق Êاحور ناكو .ةيسسامولبدلأ تاقÓعلل

تأرامإلأ نإأ قافتلأ نÓعإأ ىلع  بيقعت ‘
عيبطت ىلع قافتلاب ““أÒبك أاطخ““ تبكترأ
اÃ ةدسشب أددنم ،ليئأرسسإأ عم تاقÓعلأ
بعسشللو Úملسسملل ةنايخ““ هنأاب هفسصو
،Êاحور رذحو .““سسدقللو ينيطسسلفلأ
،ةينأريإلأ ““رهم““ ةلاكو هنع تلقن ام بسسح
لوخدل ةقطنŸأ بأوبأأ حتف نم““ تأرامإلأ
فوسس تلعف نإأ““ لاقو ،““Êويهسصلأ نايكلأ
.““فلتfl لكسشب اهعم فرسصتن
أوفرعي نأأ تأرامإلأ ماكح ىلع““ فاسضأأو
،اينايخ Óمعو أÒبك أاطخ أوبكترأ مهنأأ
راسسŸأ أذهب أورمتسسي لو أوهبتني نأأ لمأانو
بقعأأ ديدج حيرسصت ‘و .““ئطاÿأ
ناكرأأ سسيئر اعد ،يتأرامإلأ جاجتحلأ
،يرقاب دمfi ءأوللأ Êأريإلأ سشي÷أ
عم اهتقÓع ‘ رظنلأ ةداعإأ ¤إأ تأرامإلأ
نأأ أÈتعم ،عيبطتلأ ةيقافتأ دعب ليئأرسسإأ
لكسشب Òغتيسس تأرامإلأ هاŒ نأرهط جهن““

ةقطنم ‘ ام ءيسش ثدح أذإأ ،يرذج
وحن ىلع ولو ،يموقلأ اننمأأ ررسضتو جيلÿأ
نلو ةيلوؤوسسŸأ تأرامإلأ لمحنسسف ،طيسسب
““انرإأ““ ةلاكو تلقنو .““رمألأ ‘ حماسستن
اننإأ فسسأÓل““ هلوق يرقاب نع ةيلÙأ
نكÁ ل ،ىÈك ةبيسصم مايألأ هذه هجأون
ةيبرع ةلودك تأرامإلأ نم لوبقلأ
ةيسسايسس تاقÓع ميقت نأأ ةيمÓسسإأو
نلعت مث ،Êويهسصلأ نايكلأ عم ةيداسصتقأو
نايكلأ أذه سضرعتي اميف ،ةحأرسص كلذ
لتقيو درسشيو ¤وألأ ÚملسسŸأ ةلبقل
.““ينيطسسلفلأ بعسشلأ ءانبأأ لقتعيو

Úب ةيفتاهلا طوطÿا Úصشدت
Úب لاصصتاب ليئارصسإاو تارامإلا

نيدلبلا ةيجراخ يريزو
Úب ةيفتاهلأ تلاسصتلأ طوطخ Úسشدت ”
ةŸاكم Èع دحألأ ليئأرسسإأو تأرامإلأ
هللأ دبع يتأرامإلأ ةيجراÿأ ريزو اهأرجأأ

يباغ يليئأرسسإلأ هÒظنب نايهن لآأ ديأز نب
نÓعإلأ اهيف متي ةرم لوأأ هذهو .يزانكسشأأ
Úلوؤوسسم Úب ةيمسسر ةيفتاه ةŸاكم نع
لاسصتلأ ناكمإلاب حبسصأأو .Úتلودلأ نم
ةيليئأرسسإلأ ةيفتاهلأ طوطÿاب ةرسشابم
دعب ةوطÿأ هذه يتأاتو .تأرامإلأ نم
عيبطتل قافتأ ¤إأ نيدلبلأ لسصوت نÓعإأ
ةيجراÿأ أريزو نسشدو .امهنيب تاقÓعلأ
نايهن لآأ ديأز نب هللأ دبع يتأرامإلأ
طوطخ يزانكسشأأ يباغ يليئأرسسإلأو
دعب Úتلودلأ Úب ةيفتاهلأ تلاسصتلأ
ةŸاكÃ ،تاقÓعلأ عيبطت ىلع قافتلأ
يبيتعلأ دنه بسسحبو .دحألأ امهنيب
نأأ ،ةيجراÿأ ةرأزوب لاسصتلأ ةريدم
قيقحتب مأزتللأ““ ىلع أدكأأ نلوؤوسسŸأ
لجأأ نم Úتلودلأ Úب مÓسسلأ ةدهاعم دونب
.““ةيميلقإلأ ةيمنتلأو مÓسسلاب سضوهنلأ
Îيوت Èع يزانكسشأأ دكأأ ،هبناج نم
هللأ دبع خيسشلأ عم ايفتاه مويلأ تثد–““
›ودلأ نواعتلأو ةيجراÿأ ريزو ديأز نب

لسصأوتلأ قÓطإأ انررقو تأرامإلأ ةلود ‘
قافتأ ىلع عيقوتلل أديه“ اننيب رسشابŸأ
ءاقل ءأرجإأو ،نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ عيبطت
نÓعإلأ اهيف متي ةرم لوأأ هذهو .““ابيرق
Úلوؤوسسم Úب ةيمسسر ةيفتاه ةŸاكم نع
لاسصتلأ ناكمإلاب حبسصأأو .Úتلودلأ نم
ةيليئأرسسإلأ ةيفتاهلأ طوطÿاب ةرسشابم
تاقÓعلأ عيبطت قافتأو .تأرامإلأ نم
دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ هنلعأأ يذلأ
يذلأ هعون نم ثلاثلأ وه سسيمÿأ بمأرت
ززعو ،ةيبرع ةلود عم ليئأرسسإأ همÈت
عم ةهباسشم تاقافتأ ¤إأ لسصوتلأ لامتحأ
نأأ بمأرت دكأأو.ىرخأأ ةيجيلخ لود
‘ قافتلأ ناعقوتسس ليئأرسسإأو تأرامإلأ
ةثÓث وحن نوسضغ ‘ سضيبألأ تيبلأ
ةيجيلخ ةلود لوأأ يه تأرامإلأو.عيباسسأأ
،ليئأرسسإأ عم لماك لكسشب تاقÓعلأ عبطت

ىلع تأرسشؤوم باقعأأ ‘ تءاج ةوطخ ‘
اهنيب ةÒخلأ تأونسسلأ ‘ براقتلأ
حامسسلأو ةيليئأرسسإأ ةيسضاير قرف لابقتسسأ
.تأر“ؤوم ‘ ثدحتلاب Úيليئأرسسإأ ءأرزول

ت’اكو ^

ةميعزو سسورÓيب ‘ ةديدج تارهاظت
دÓبلا ةدايقل اهدادعتضسا نلعت ةضضراعŸا

ةدع مامأأ Úنثلأ تأرهاظت تأأدب ^
سسورÓيب نويزفلت رقم مامأأو عناسصم
ةسضراعŸأ نم ةوعدب كسسنيم ‘ ماعلأ
ىلع ًاجاجتحأ ًاماع ًابأرسضإأ تنلعأأ يتلأ
ًاسسيئر وكنسشاكول ردنسسكلأأ باختنأ ةداعإأ
.ةيروهمجلل

ةسضراعŸأ ةحسشرم تنلعأأ ،ءانثألأ ‘
انÓتيفسس ةيسسائرلأ تاباختنÓل
ةدعتسسم اهنأأ Úنثلأ اياكسسفوناخيت
نم ويديف Èع ةلئاق ،دÓبلأ ةدايقل
›وتل ةدعتسسم انأأ““ ،تأا÷ ثيح اينأوتيل
.““ةينطو ةميعزك لمعلأو يتايلوؤوسسم
حبسصت““ نأأ أاسشت ⁄ اهنأأ تفاسضأأو
دجأأ نأاب رمأأ ردقلأ““ نكل ،““ةيسسايسس
فسسعتلأ ةحفاكŸ لوألأ فسصلأ ‘ يسسفن
.““فاحجإلأو
مÓعأأ نورهاظتم عفر ،كسسنيم ‘و
امنيب ،ءأرم◊أو ءاسضيبلأ ةسضراعŸأ

Œكألأ ددعلأ عمÈ عنسصم مامأأ مهنم
Èع Úنثلأ وكنسشاكول هلسصو ةليقث تايلآأ
‘ نويفاحسص دهاسش امك ،ةيحورم
.سسرب سسنأرف
‘ ًاسضيأأ لمعلأ نع لامعلأ فلآأ فقوتو
كسسنيم ‘ ةيعأرزلأ تأرأرجلل عنسصم
ةلاكول ةأاسشنŸأ هذه نم لامع دكأأ امك
مامأ نورهاظتŸأ ددرو .سسرب سسنأرف
““لحرأ““ تأرابع ةليقثلأ تايلآلأ عنسصم
.““حماسسن نل ،ىسسنن نل»و
اهيديؤوŸ ًةهجوتم اياكسسفوناخيت تلاقو
انأأ ،ةوقلأ Êومتحنمو يب متنمآأ دقل““
باجعإلاب ةقيقد لك ‘ رعسشأأ
مكتوق ىدÃو مكميظنتبو مكتعاجسشب
.““مكئاكذو
ةرئأدلأ نم جورÿأ““ ديرت اهنأأ تفاسضأأو
62 ذنم اهيف انسسفنأأ اندجو يتلأ ةقلغŸأ
¤إأ وكنسشاكول لوسصو دنع ““ًاماع
ةغلابلأ اياكسسفوناخيت ترسشنو .ةطلسسلأ
نم ةدحأو ةأدغ ويديفلأ أذه ًاماع73
اهدهسشت يتلأ ةسضراعŸأ تأرهاظت Èكأأ
عمŒ ثيح ،اهخيرات ‘ سسورÓيب
Úبلاطم كسسنيم ‘ فلآلأ تأرسشع
.سسيئرلأ ليحرب

ةبلاطم ،تاباختنلأ ‘ اهزوف تنلعأأو
Òسشت نأأ نودب نكل ،يحنتلاب وكنسشاكول
.بسصنŸأ ›وتل ةدعتسسم اهنأأ ¤إأ حوسضوب
عوبسسألأ علطم اينأوتيل ¤إأ تأا÷ دقو
اهسضرعتب اهوديؤوم ددن امنيب ،يسضاŸأ
‘ ةيملسس تأرهاظت ¤إأ Úعأد طوغسضل
.دÓبلأ ءاحنأأ ةفاك
ايلخأد وكنسشاكول ىلع طوغسضلأ تديأزتو
يبوروألأ دا–لأ نلعأأ امدعب ايجراخو
.ةديدج تابوقع سضرفيسس هنأأ
““جئاتن لبقت ل““ اهنأأ Úنثلأ ندنل تنلعأأو
سضرف““ مزتعت اهنأأ ًةفيسضم تاباختنلأ
عمق نع ““ÚلوؤوسسŸأ ىلع تابوقع
.تأرهاظتلأ
تأÎسسلأ»ـب نوركام ركذت افوراخأز
معدل هتوعد فسصتو ““ءأرفسصلأ
قافنلاب سسورÓيب ‘ تأرهاظتلأ
مسساب ةثدحتŸأ تحÎقأ ، اهتهج نم
ىلع ،افوراخأز ايرام ةيسسورلأ ةيجراÿأ
نوركام ليوناÁإأ يسسنرفلأ سسيئرلأ
‘ ÚجتÙأ معد ¤إأ ةوعدلأ هيجوت
تأرهاظتلل سسيلو ،يبوروألأ دا–لأ
.سسورÓيب ‘ ةيملسسلأ
ىلع هترسشن قيلعت ‘ ،افوراخأز تلاقو
بلطيسس ىتم““ :““كوبسسيف““ ‘ اهتحفسص
يبوروألأ دا–لأ نم (نوركام) وه
بناج ¤إأ ،فوقولأو ةئبعتلأ ةلسصأوم
ءأرفسصلأ تأÎسسلأ نم فلآلأ تائم
¤إأ ةيملسس تأرهاظم ‘ نوعسسي نيذلأ
مهتايرحو مهقوقح مأÎحأو ةاعأرم
دا–لأ فقوتيسس ىتم ؟مهتدايسسو
لودلأ ءاسسؤور تابلط راظتنأ نع يبوروألأ
لكسشب كرحتلأ ‘ أأدبيو ءاسضعألأ
‘ تاجاجتحلأ معدل يقابتسسأ

.““؟هتلا‹
.““هنيعب قافنلأ وه أذه““ :تفاسضأأو
‘ لاق ،نوركام يسسنرفلأ سسيئرلأ ناكو
دا–لأ ىلع بجي هنإأ ،سسطسسغأأ61
لاعفلأ همعد ةلسصأوم يبوروألأ
‘ ةيملسسلأ لامعألأ ‘ Úكراسشملل
.ىرخألأ سسورÓيب ندمو كسسنيم

ت’اكو ^

ايبيل يف ةبراحتملإ فإرطأ’إ نيب ةرضشابم تاضضوافم قÓطإإ ةرورضض دكؤوي نيتوب
Úتوب ÁÒدÓف يسسورلأ سسيئرلأ ىرجأأ ^
بجر يكÎلأ هÒظن عم ةيفتاه ةŸاكم
ةرورسض ىلع اهيف ددسش ،ناغودرأأ بيط
فأرطألأ Úب ةرسشابم تاسضوافم قÓطإأ
لÓخ كلذ ءاجو يبيل ‘ ةبراحتŸأ
يسسورلأ سسيئرلأ اهأرجأأ ةيفتاه ةŸاكم
يكÎلأ هÒظن عم مويلأ Úتوب ÁÒدÓف
ثحب ثيح ،ناغودرأأ بيط بجر
نيدلبلأ Úب ةيئانثلأ تاقÓعلأ ناميعزلأ
‘ Úلمركلأ لاقو.ايروسسو ايبيل يتيسضقو
لكسشب زكرت يفتاهلأ لاسصتلأ نإأ نايب
ىقلأأ ثيح ،ايبيل ‘ ةمزألأ ىلع يسسيئر
تأوطخ ذاختل ةجا◊أ ىلع ءوسضلأ
‘ رانلأ قÓطإل مئأد فقو هاŒاب ةيقيقح
.ايبيل
لÓخ) أدد‹ ديكأاتلأ ”““ :نايبلأ ‘ ءاجو

ذاختأ ةرورسض ىلع (يفتاهلأ لاسصتلأ
تأوطخ (ايبيل ‘) ةبراحتŸأ فأرطألأ
ءدبو ،مئأد ران قÓطإأ فقو وحن ةيقيقح
ر“ؤوم تأررقل اقفو ةرسشابم تاسضوافم
.““0152 مقر نمألأ سسل‹ رأرقو Úلرب
يسسورلأ Úسسيئرلأ نأأ ،نايبلأ فاسضأأو
ةحفاكم دوهج فيثكت ىلع اقفتأ يكÎلأو
ةباسصإأ دعب كلذو ،ايروسس ‘ باهرإلأ
‘ راجفنأ ‘ ةكÎسشم ةيسسور ةيكرت ةيرود
.ةيروسسلأ بلدإأ ةقطنم
نم قيسسنتلأ نم ديزم ىلع قافتلأ ” امك
ةيكÎلأ ةيسسورلأ تاقافتلأ قيق– لجأأ
بلدإأ ‘ ديعسصتلأ سضفخ ةقطنم نأاسشب
لوكوتوÈلأ اهسسأأر ىلعو ،ةيروسسلأ
يذلأ ،8102 ماعل يسشتوسس ةركذŸ ‘اسضإلأ

.0202 سسرام ‘ وكسسوم ‘ هدامتعأ ”

نم ÊاŸألا ةيجراÿا ريزوو
Òبك رطخ كانه :سسلبارط

ايبيل ‘ ديعصصتلل
،سسام وكياه ÊاŸألأ ةيجراÿأ ريزو رذح
ايبيل ‘ ديعسصتلل Òبك رطخ دوجو نم
.عأزنلأ ‘رطل رمتسسŸأ حيلسستلأ ببسسب
نم اهب ¤دأأ تاحيرسصت ‘ سسام دكأأو
ةرايز ‘ مويلأ اهلسصو يتلأ سسلبأرط
تاثحابم ءأرجإأ ‘ ءدبلأ ةرورسض ،ةيمسسر
.ةمزألأ ل◊ عأزنلأ ‘رط Úب ةرسشابم
نأأ ،ةيناŸألأ ةيسسامولبدلأ سسيئر ىأأرو

flلرب ر“ؤوم تاجرÚ ل◊ راطإلأ يه
ريزو اعد ،رخآأ بناج نم.ايبيل ‘ عأزنلأ
نامسض ةرورسض ¤إأ ÊاŸألأ ةيجراÿأ
.طفنلأ تأدأريإل لداع عيزوت

ت’اكو ^



ناويدل مأعلا ريدŸا حسضوأا ، قأيسسلا اذه ‘ ^
.رئاز÷ا ةي’ول ةيلسستلاو تأسضأيرلا ر-ئأ-ظ-ح

فلأا58 نأا يفحسص حيرسصت ‘ ،Êأقمق سسأيلإا
تÓبأسصلا هزتنم  ىوتسسم ىل-ع او-ل-ج-سس ر-ئاز
سشار◊أب ““هأيŸا عبنم““ ةبأغو  ةيليوج5 ةبأغو
Òباد-ت-ب ““مأ-ت ل-ك-سشب راوز-لا ماز--ت--لا““ ازÈم
.أنوروك سسوÒف رأسشتنا نم دحلل ةيأقولا
هزتنم نأا ثد-ح-تŸا ف-سشك ،Ìكأا ل-ي-سصف-ت-بو
لوخد و رئاز فلأا04 دفاوت فرع ““تÓبأسصلا““

لوأ’ا مويلا ‘ تارأيسسلا فقوŸ ةبكرم0052
تاءأسضفو ئطاوسشلل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ن-م
ةيرحب رظأنÃ ةيهيفرت ةهجو هرأبتعأب ةيلسستلا

هيفر-ت تاءأ-سضفو ة-ي-عو-ن تأ-مد-خو ة-بÓ-خ
ة-سسرأ‡ ة-ي-نأ-ك-مإا ع-م ,بأ-ع-لأ’أ--ب ةز--ه‹

” ثيح ةيرحبلا ة-ه-جاو-لا هذ-ه-ب ة-سضأ-ير-لا
تاءارجإ’ا فلت-خÃ د-ي-ق-ت-لا ى-ل-ع سصر◊ا
سسوÒف يسشفت نم ةيأمحلل ةيحسصلا ةيئأقولا
ىلع نيدفاولا ددع غلب أميف .دجتسسŸا أنوروك
ةهج نمو رئاز فلأا53 ةبارق نونكع نب ةبأغ
سشار◊أب ““هأيŸا عبنم““ ة-بأ-غ تل-ج-سس ىر-خأا
ةÎف-لا سسف--ن ‘ كلذو ر--ئاز ف’أا01 دفاو-ت
ةلأكول حيرسصت ‘ ،ثدحتŸا دأفأاو .ةروكذŸا
ىلع ظأف◊ا رأطإا ‘ هنأا  ،ةيرئاز÷ا ءأبنأ’ا

قلغو حتف تيقاوم ديد– ” راوزلا ةمÓسس
عقاوŸا نم أهÒغو تÓبأسصلا هزت-ن-م ع-قو-م
فسصنلاو ةسسدأسسلا ة-عأ-سسلا ن-م ه-ل ة-ع-بأ-ت-لا

ىنسستيل كلذو ,Óيل ةعسسأتلا ةيأغ ¤إا  أحأبسص
و ةيهيفÎلا نكأمأ’ا ةردأغم ÚنطاوŸا عيم÷

رج◊ا تي-قاو-م ل-ب-ق م-ه-لزأ-نÃ قأ-ح-ت-ل’ا
ةيدأ◊أ-ب ر-ئاز÷ا ة-ي’و-ل ةددÙا ي-ح-سصلا

جرأıا دنع مأحدزÓل أيدأفت اذكو Óيل رسشع
ةيأقولا تاءارجإ’ ازيزعت عقاوملل ة-ي-سسي-ئر-لا
ةي-ف-ي-سصلا ءاو-جأ’ا““ نأا ¤ا اÒسشم .ة-ي-ح-سصلا
تحمسس ةيلأ◊ا ةÎفلا تزي-م ي-ت-لا ة-ع-ئار-لا
قفرŸا اذهب ةليمج تأقوأا ءأسضقب تÓئأعلل

.““نمأ’ا فنك ‘
اهباوبأا حتفت ةماحلاب براجتلا ةقيدح

ديدج نم
برأجت-لا ة-ق-يد-ح تح-ت-ف ،ر-خآا بنأ-ج ن-م
اذه ‘و ، راوزلل ديدج نم أهباوبأا ةمأ◊أب
برأجتلا ةقيد◊ مأعلا ريدŸا فسشك ددسصلا
راوز دد-ع نأا ة-ي◊و-ب Ëر-ك-لا د-ب-ع ة--مأ◊ا
يجيردتلا حتفلا نم لوأ’ا مويلا ‘ ةقيد◊ا
غلب ,رئاز÷ا ةي’وب هيفÎلاو ةيلسستلا تاءأسضفل
هذه ىلع اودفاوت رأبكو لأفطأا Úب رئاز586.1
ةيتأبنلا أهكلأسسم فأسشتك’ ءارسضÿا ةحأسسŸا
ماÎحإا““ ادكؤوم ,تأناوي◊ا ةقيدحو ةد-ير-ف-لا

.““ةيئأقولا Òبادتلا ةفأكل ء’ؤوه

برأجتلا ةقيدح ةرادإا نأا لوؤوسسŸا تاذ رأسشأاو
راوزلا ةمدخ ‘ أ-ي-ح-سص ’و-كو-تور-ب تع-سضو
ميقعتلا تأيلمع رارمتسساو فيثكت ‘ ل-ث-م-ت-ي
حتف لبق أحأبسص كلذو أيموي فيظنتلا جمأنربو
متي أمك مهتردأغم دعب ءأسسم و راوزلل باوب’ا

ةعنق’ا ءادتر’ ÚنطاوŸا لأثتما ىدم ةبقارم
يعأمتج’ا دعأبتلا ةفأسسم ماÎحاو ة-ي-قاو-لا

.مهتحسصو مهتمÓسس ىلع أظأفح
عأ-سضخإا ” ه-نأا ,ه--تاذ قأ--ي--سسلا ‘ فأ--سضأاو
Úل-خدŸا د-ن-ع ة-ق-يد◊ا ى-ل-ع ن-يد-فاو--لا
و يلعوب نب ةبيسسح عرأ-سش ى-ل-ع) Úي-سسي-ئر-لا

ةجرد سسأيق زأهج ¤إا (دادزولب دمfi عرأسش
دادتما ىل-ع ناو-عأ’ا ع-يزو-ت ” أ-م-ك ةرار◊ا
تأميلعتلا ماÎحا ىدم ىلع فوقولل ةقيد◊ا
ءادترا سصوسصخب ءاو-سس ة-ي-ئ-ي-ب-لاو ة-ي-ح-سصلا
يتأب-ن-لا ءأ-ط-غ-لا ماÎحا وأا ي-قاو-لا عأ-ن-ق-لا
دعأبتلا طورسشب Òكذتلل وأا ةحأتŸا قفارŸاو
.ءأبولا اذه لÓخ عبتŸا يعأمتج’ا

ةفاظن ىلع ظافحلل ةيوعوت تÓمح
طيحملا

أم فأيطسص’ا مسسوŸ ةيبلسسلا رهأظŸا نم
نكأما ‘ تÓسضف نم نوفأ-ط-سصŸا ه-ف-ل-خ-ي
عقاوم داور لقأنت دقو ،مأمجتسس’او هيفÎلا
ة-ف-سسؤو-م ارو-سص ي-عأ-م--ت--ج’ا ل--سصاو--ت--لا

ŸفأطسصÚ ةمأمقلا موك نم برقلأب نوسسلجي
اÒلوكلا أنيŒ اذكه““  ةروسصلا ى-ل-ع Úق-ل-ع-م
ديقتلا ةرورسض ¤إا Úعاد ““أنوروك Òغ يسشأم
ى-ل-ع ظأ-ف◊او ة-يرأ-سض◊ا تأ--سسرأ--مŸأ--ب
ةسسسسؤو-م مأ-ع ر-يد-م رأ-سشأا ،هرود-ب .ط-يÙا
ةي’ول ةئيب-لا ة-يأ-م-حو ة-ير-سض◊ا ة-فأ-ظ-ن-لا
تÓمح ميظنت ¤ا ،ىفطسصم يميمح رئاز÷ا

ىوتسسم ىلع ÚفأطسصŸا ةدئأف-ل ة-ي-سسي-سس–
مويلا ‘ ةحأبسسلل ةحومسسŸا ئطاوسشلا سضعب
تاءأسضفو ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا نم لوأ’ا

نم ةيئأقولا تادأسشرإا سصخت ,هيفÎلاو ةيلسستلا
ÚنطاوŸا ماز-ت-لا ةرور-سض و أ-نورو-ك سسوÒف
نم ةيأم◊او ةيئأقولا ةيحسصلا ت’وكوتوÈلأب
.أنوروك سسوÒف رأسشتنا
تأحو-ل ع-سضو ” ه-نأا لوؤو-سسŸا تاذ فأ-سضأاو

ةسصخرŸا ئطاوسشلا لخادم دنع ة-ي-سسي-سس–
سسوÒف نم ةيأقولاو ةمÓسسلا دعاوق سصخت
ةيهيجوت ةحو-ل761 ع--سضو اذ--كو ,91-ديفوك
ةحول15 بسصن نآ’ا ةيأغل ” ثيح تارأسشإاو
.ئطاوسشلا هذهب ةيهيجوت

؟ ةيئاقولا تاءارجإ’ا نع اذامو
تأعأسسلا ذنم Úنطاوملل Òبكلا د-فاو-ت-لا ع-م
ىلع دحأ’ا مويو تبسسلا ة-ح-ي-ب-سص ن-م ¤وأ’ا
ت’وكوتوÈلأب نيأبتم مازتلا لجسس ئطاوسشلا
،أنوروك سسوÒف رأسشتنا نم ةيئأقولاو ةيحسصلا
رارغ ىلع ،ئطاوسشلا هذه ىوتسسم ىلع ظحول

ئطأسشلاو ليخنلا ئطأسشو ةدلارزب2 و1 ‘ولخ
سضيبأ’ا رحبلا ئطأسش اذكو ›اوأطسسب قرزأ’ا
¤ا ،نأينب Úع ةيدل-ب-ب ة-ج-ه-ب-لاو ط-سسو-تŸا

ة-يد-ل-ب-ب ي-ج-ي-ف’و رأ-ماÒم ئ-طأ-سش بنأ-ج
““ن-يأ-ب-تŸا ماز-ت-ل’ا““ و-ه ود-ي-م-ح سسيار--لا
ةيئأقولا ةيحسصلا ت’وكوتوÈلأب Úن-طاو-م-ل-ل
.أنوروك سسوÒف رأسشتنإا نم ةيأم◊او
هذه لخدم دنع تارأيسسلا Òباوط تمحدزاو
مث تارأيسسلا نكرل نأكÃ رف-ظ-ل-ل ئ-طاو-سشلا
تعزوت ذإا ,مأمج-ت-سسإÓ-ل نأ-ك-م ن-ع ثح-ب-لا

ةمظتنم Òغ ةروسصب تÓئأعلا نم تأعوم‹
ديقت مدع ظحول نيأا ئطاوسشلا ءأسضف لخاد
ةيحسصلا ةيأقولا طورسشب Úفأ-ط-سصŸا سضع-ب
دعأبتلا ةفأسسم ماÎحاو يقاولا عأنقلا ءادترأك
عأ---سضخإا ل----ج----سسي ⁄ Úح ‘ ,يد----سس÷ا
لبق مه-ترار-ح ة-جرد سسأ-ي-ق-ل Úفأ-ط-سصŸا
ذفأنŸا تددعت يتلا , ئطاوسشلا ¤إا لوخدلا
.أهيلإا ةيدؤوŸا كلأسسŸاو

11 عقاولا نم
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رطاfl نم ةسضايرلا ديزت له
انوروكب ةباسصإلا

ظأف◊ا نم كمسس÷ ةديدع دئاوف أهل ةسضأيرلا ةسسرأ‡ نأا فورعŸا نم ^
،يعأنŸا كزأهج ةوق ىلع ظأف◊ا ،نزولا نادق-ف ع-ير-سستو ،كت-قأ-ي-ل ى-ل-ع
طأسشنلا نم ةقيقد54-03 يسضقي نأا ةديج ةحسصب عتمتي درف لك ىلع بجيو
ديزت دق ةيسضأير نيرأ“ كأنه نكل ،لسضفأا ةحسص لجأا نم موي لك Êدبلا

.ةيملع ةسساردل ًأقفو أنوروكب كتبأسصإا رطخ
أهارجأا يتلا تأسساردلا ثدحأا تدجو ““أيدنإا فوأا زÁأت““ عقوم بسسحبو
،نيرأمتلا نم أًنيعم أًعون نإأف يسضأيرلا بطلل ةيكيرمأ’ا ةيلكلا نم ءأبطأا
سصخسشلا ةبأسصإا رطخ نم عقاولا ‘ ديزت دق ةفأثكلا ةيلأع تأبيردتلا ىهو
.ءأبولا لÓخ أهبنŒ بجي اذل ،أنوروك سسوÒفب
زأهج قهرت دق ةفأثكلا ةيلأع نيرأمتلا سضعب نأا ¤إا ةيبط ريرأقت Òسشتو
حسصنو .أنوروكب ةبأسصإÓل ةسضرع Ìكأا سصخسشلا لعجي أ‡ ،هفعسضتو ةعأنŸا
ةسسرأمÃ ةيلأعلا رطأıا ةئف ‘ نوجردني نيذلا سصأخسشأ’ا أًسضيأا نوثحأبلا
تأنيرمتلا نع عأنتم’ا““ او-حÎقاو ، رذ◊ا ن-م د-يزŸا ع-م ن-ك-ل ة-سضأ-ير-لا
.““بيردتلا ‘ طارفإ’ا وأا  ةقأسشلا
فعسضت نأا نكÁ ’ ةفأثكلا ةيلأع تأبيردتلا نأا ¤إا أًسضيأا ةسساردلا ترأسشأاو
، دأتعŸا نم Ìكأا طغسضل أًسضيأا مسس÷ا سضرعت لب ،بسسحف يعأنŸا زأه÷ا
ةفأسضإ’أب أنوروك تأفعأسضمو ،سسفنتلا ‘ قيسضب ةبأسصإ’ا ةيلأمتحا نم ديزتو
.تأيفولا رطأfl ةدأيز ¤إا
ة-ح-سصلا مو-ل-ع““ ة-ل‹ ‘ ي-سضأŸا مأ-ع-لا تر-سش-ُن ة-ل-مأ-سش ة-سسارد ترأ-سشأا
نم عون يأا ءأنثأا أهجأتنإا مت-ي ي-ت-لا تأ-نو-مر-ه-لا سضع-ب نأا ¤إا ““ة-سضأ-ير-لاو
.مسس÷ا ةعأنم نم تقؤوم لكسشب للقت نأا نكÁ نيرأمتلا وأا Êدبلا دوهÛا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

ةيندŸا ةيام◊او نمأ’ا حلاسصم نم ةقفارم عم
فلسشلاب ائطاسش61 ىلع Úفاطسصملل دفاوت

يحسصلا لوكوتوÈلل قيبطتو

ذيفنتلا زيح يجيردتلا حتفلا رارق لوخد دعب

هيفرتلاو ةيلسستلا تاءاسضفل رئاز فلأا58
دحاو موي يف ةمسصاعلاب

مويلا يف رئاز فلأا58 نم ديزأا ةمسصاعلا رئازجلاب  هيفرتلاو ةيلسستلا تاءاسضفو تاهزتنملا تبطقتسسا
تدجو ذإا هيفرتلاو ةيلسستلا تاءاسضفو ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا رارقل ذيفنتلا زيح  لوخد نم لوأ’ا
.يحسصلا رجحلا نم رهسشأا ةسسمخ دعب ةحارلاو سسيفنتلل اذÓم تاءاسضفلا هذه يف تÓئاعلا

ةي’ول ي-ل-حأ-سسلا ط-ير-سشلا فر-ع-ي ^
نمسضتŸا يئ’ولا رارقلا ةادغ فلسشلا
Èع ةعقاولا ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا
فورظ-لا بب-سسب ,سصأ-سصت-خ’ا م-ي-ل-قإا
سسوÒف يسشفت نع ةمجأ-ن-لا ة-ي-ح-سصلا
أ-ت-ف’ ’أ-ب--قإا ,د--ج--ت--سسŸا أ--نورو--ك
ق-طأ-نŸا ف-ل-تfl ن-م Úفأ-ط-سصم-ل-ل
د--ي--نŒ ط--سسو ةروأÛا تأ--ي’و--لاو

flاو ةزهجأ’ا فلتŸىلع رهسسلل حلأسص
,يحسصلا لو-كو-توÈلا Òباد-ت ق-ي-ب-ط-ت

.ظحول أمبسسح
حتفلأب قلعتŸا يئ’ولا رارقلا نمسضتو
حأ-م--سسلا ئ--طاو--سشل--ل ي--ج--يرد--ت--لا
نم أئ-طأ-سش61 دأيترأب Úفأ-ط-سصم-ل-ل

ةحأبسسلل حوم-سسم ئ-طأ-سش62 عو-م‹
ىلع ديكأأتلا عم ,فلسشلا ةي’و أهيسص–
لو-كو-توÈلا مأ-ظ-ن-ب ماز-ت-ل’ا ةرور-سض

سسوÒف يسشفت ن-م ة-يأ-قو-ل-ل ي-ح-سصلا
¤وأ’ا تأعأسسلا ذنم لجسس ذإا ,أنوروك
““تف’ لأ-ب-قإا““ رار-ق-لا اذ-ه نأ--ير--سسل
ةمحدزم رورم ةكر-حو ,Úفأ-ط-سصم-ل-ل

طبارلا91 مقر ينطو-لا ق-ير-ط-لا Èع
. سسنت ةنيدمو فلسشلا Úب
ىلع ةعزوŸا ئ-طاو-سشلا هذ-ه فر-ع-تو
ن-م ة-ع-سساو ة-ق-فار-م ,تأ-يد--ل--ب تسس

flا ف-ل-تŸةزه-جأاو ة-ي-ئ’و-لا ح-لأ-سص
كرد-لاو ة-طر-سشلاو ة-ي-ندŸا ة-يأ-م◊ا
,ءأط-سشنو نو-عو-ط-ت-م اذ-كو ي-ن-طو-لا
تاءارجإ’ مرأسصلا قيبطتلا ىلع رهسسلل
سسوÒف ي-سشف-ت ن-م ة-يأ-قو-لا Òباد--تو
.أنوروك
ف--ل--كŸا قأ--ي--سسلا اذ--ه ‘ ح--سضوأاو
ةيأمحلل ةيئ’ولا ةير-يدŸأ-ب مÓ-عإ’أ-ب
نأا ,ةيدعأسسم يحي بي-ق-ن-لا ,ة-ي-ندŸا

ةسسار◊ا طأقن فلتÈ flعو ه◊أسصم
ة-يدأŸا ل-ئأ-سسو-لا ف-ل-تfl تر--خ--سس
Òبادتل لثمأ’ا قيبطتلا ةيغب ةيرسشبلاو
فسشكلا ةيلمعب قلعت أم أميسس’ ,ةيأقولا

مهتيعوت اذكو Úفأط-سصŸا ةرار-ح ن-ع
د-عأ-ب--ت--لا ة--فأ--سسم ماÎحا ةرور--سضب
.ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادتراو
تاذ تلجسس ,ثدحتŸا تاذل ادأنتسساو
فرط نم ““أمسشتfi أمازتلا““ حلأسصŸا
ةيأقولا Òبادت ف-ل-ت-خÚ Ãفأ-ط-سصŸا
ف-ل-تfl ن-م راوز-ل-ل ““اÒب-ك ’أ-ب--قإا»و
تأجرد عأفترا لظ ‘ ةسصأخ تأي’ولا
ةروأÛا قطأ-نŸاو ة-ي’و-لأ-ب ةرار◊ا
.أهل
سسنت-ب ة-ن-يرŸا ئ-طأ-سشب ظ-حو-ل أ-م-ك

,ةطرسشلا قرفل ةيعوتو ةبقارم تأيرود
بأ-ب-سشلا ن-م ة-عو-م‹ عو--ط--ت اذ--كو
نأا ,م-ه-ت-ي-عو-تو Úفأ-ط-سصŸا Òطأأ-ت-ل
’إا نوكي نل أنوروك ءأبو ىلع رأسصتن’ا

ي-سشف-ت نود ة-لو-ل-ي◊او ة-يأ-قو--لا Èع
مرأسصلا قيب-ط-ت-لا لÓ-خ ن-م ىود-ع-لا
.يحسصلا لوكوتوÈلا Òبادتل
يذلا ةقطنŸا بأبسش دحأا رمعم لأقو
يذلا وهو ÚفأطسصŸا سسيسسحتل عوطت

نأا ,ءأبولا اذهب ةبأسصإ’ا ةبرŒ سضأخ
ذ-ن-م Úفأ-ط-سصم-ل-ل Òب-ك-لا لأ-ب-قإ’ا““

,تبسسلا موي ئطاوسشلا حتف رارق نأيرسس
Òباد--ت--ل مأ--ت---لا ماÎح’ا نود لأ---ح

.““يحسصلا لوكوتوÈلا
ىلع نيدفاولا ةيعوت ةرورسض ¤إا تفلو
ف-ي-ف-خ-ت نأأ-ب ي-ل-حأ--سسلا ط--ير--سشلا
ةيأهن ينعي ’ يحسصلا رج◊ا تاءارجإا
ةطي◊او رذ◊ا يخو-ت نإا ل-ب““ ,ءأ-بو-لا
لأبقإ’ا لظ ‘ أميسس’ أبول-ط-م ى-ق-ب-ي
تأي’ولا فلتfl نم Úنطاوملل Òبكلا
.““ةروأÛا
حتفلا Úفأط-سصŸا سضع-ب ن-سسح-ت-سساو
لمأعتلا ¤إا اوعدو ئطاوسشلل يجيردتلا
Òباد-ت--ل ف--لأfl ل--ك ع--م ة--مار--سصب
ىلع سصني يذلا ,يح-سصلا لو-كو-توÈلا
ماÎحا ,يقاولا عأنقلا ءادترا ةيرأبجإا

لقت ’ يتلا يدسس÷ا دعأب-ت-لا ة-فأ-سسم
ةرارح ةجرد سسأي-قو ,ف-سصنو Îم ن-ع
.ئطاوسشلا لخادم دنع ÚفأطسصŸا
ءأكرسشلا ةفأك دينŒ نورخآا ن-م-ث أ-م-ك
م-سسو-م حأ‚إا ل-ي-ب--سس ‘ ح--لأ--سصŸاو
سضع-ب ل-ي--ج--سست م--غر فأ--ي--ط--سص’ا
- مهب-سسح - ق-ل-ع-ت-ت ي-ت-لا سصئأ-ق-ن-لا
ةسصسصıا تأيوأ◊ا Òفوتو Òيسستلأب
ة-ي-قاو-لا ة-ع-ن--قأ’ا ن--م سصل--خ--ت--ل--ل
نأا ,ر-كذ--لأ--ب ر--يد÷ا .تازأ--ف--ق--لاو
Èع ةحأب-سسل-ل ة-حو-م-سسŸا ئ-طاو-سشلا
يه فلسشلا ةي’ول يل-حأ-سسلا ط-ير-سشلا

داو ئطأسش ,ز-كر-م ءاو-ح ي-ن-ب ئ-طأ-سش
سسنت ئطاوسش ,لأغسشوب ةيدل-ب-ب Úسسو-ق
ةيدلب-ب بسصق-لا داوو ة-ن-يرŸاو ز-كر-م
نأمحرلا دب-ع يد-ي-سس ئ-طاو-سش ,سسن-ت

2 تلوزغأتو يتادلاو جوبزلا داوو زكرم
,نأمحرلا دبع يديسس ةيدلبب ةلأك فأكو
2 ى--سسرŸاو1 تلوز-غأ-ت ئ-طاو--سشو
ىسسرŸا ةيدلبب يدأمح Úعو1 ةتلقلاو
ةيدلبب2 و1 ةير-سشد-لا ي-ئ-طأ-سشو
.ةرهظلا

جأاو/م.ق ^

ةليم ةي’وب ÚلسصŸا مامأا ادجسسم351 هعوم‹ ام حتف
انوروك سسوÒف نم ةياقولا Òبادتب مازتلا عم دجاسسŸا ¤ا ةدوع

مازتلا طسسو ةليم ةي’و دجأسسم ديدع Èع ةÓسصلا تفنأأتسسا ^
أنوروك سسوÒف رطخ رأسشتنا نم دحلل ةيئأقولا Òبادتلأب ظوحلم
حتفلأب قلعتŸا ةيمومعلا تأطلسسلا رارقل اذيفنت كلذو دجتسسŸا
.ةحئأ÷ا نم ةيأقولا طورسش قفو ةدأبعلا رودل يئز÷ا
ماÎح’ا ةليم ةنيدم طسسوب حتفلا دجسسم ىوتسسم ىلع لجسس دقو
تاءارجإا عيم÷ رهظلاو حبسصلا يتÓ-سص لÓ-خ Úل-سصم-ل-ل مأ-ت-لا
لكب ةسصأÿا ةدأجسسلا رأسضحإا اذكو ةمأمكلا ءادترأب اءدب ةيأقولا

دلأخ ديسسلا ،دجسسŸا تاذ مأمإا لأق ،ددسصلا اذه ‘و .يلسصم
ىلع““ نأك دجسسŸا نأأب ،ههجو ىلع ةيدأب ةطبغلا تأمÓعو ،ليسضف
نأكم ديد–و هميقعت ” نأا دعب ÚلسصŸا لأبقتسس’ دادعتسس’ا ”أا
تأيمك عسضو اذكو يدسس÷ا دعأبتلا ةفأسسم نأمسض عم يلسصم لك
’ ىتح فحأسصŸاو بتكلا عيمج عفر عم ،أيزاÎحا تأمأمكلا نم
““ .ءأبولا رأسشتنا ‘ أببسس نوكتو نولسصŸا أهنم بÎقي
مقعم ةحأتإا دجسسملل يسسيئرلا لخدŸأب أسضيأا ” أمك““ فأسضأاو
جولولا لبق دجسسŸا داور ةرارح سسأيقل يرارح سسأيقمو نيديلا
،ةيرئاز÷ا ءأبنأ’ا ةلأكول حيرسصت ‘ ،ليسضف ديسسلا فدرأاو .““هيلإا

موي لوأا ‘ ÚلسصŸا نم مازتلاو يعو نم هليجسست ” أم““ نأأب Óئأق
لسصاوتب لؤوأفتلا ىلع ثعبي قلغلا نم رهسشأا دعب هللا تويب هيف حتفت
لظتل Èكأا ةيلوؤوسسم حورب يلحتلل Úلسصملل ءادن أهجوم ،““أهحتف
.ماودلا ىلع ةحوتفم دجأسسŸا
نب نأمثع دجسسÃ لجسس ةي’ولا بونج ىسصقأأب ةÒسشŸا ةيدلببو

عم (ءأبولا لبق هيلع عسضولا نأك أمك) Úلسصملل أيدأع ادفاوت نأفع

لبق هب ىسصوŸا يئأقولا ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلأ-ب مأ-ت-لا د-ي-ق-ت-لا
مأمإا هدكأا أم وهو ““.رمذت وأا سضأعتما نود““ د-ج-سسم-ل-ل م-ه-لو-خد
ةدوعب ÚلسصŸا ةحرف ““ نأأب دأفأا يذلا ،دعسسي نب يزوف ،دجسسŸا
’ ناذآ’ا نم مكتويب ‘ ةÓسصلا ةرأبع عفر دعب هللا تويب ¤إا ةأي◊ا
حتف ةيرارمتسسا معدت Òبادت ةيأا نإأ-ف كلذ-لو ة-حر-ف أ-ه-ي-هأ-سضت
زرأبلا رودلا““ نع أثدحتم ،““مهل ةبسسنلأب ةلوبقم لظت دجأسسŸا

Ÿا ة-يأ-م◊ا ح-لأ-سصŸحتفلا ةدأعإا نم لوأ’ا مويلا اذ-ه ‘ ة-ي-ند
تأهيجوتلاو تادأسشرإ’ا Ëدقت لÓخ نم دجأسسمل-ل ي-ج-يرد-ت-لا
حتفلا ةدأعإا رارق دأعأا دقف ،ÚلسصŸا بنأج نم أمأا ““.Úلسصملل
أمك ،مهسسوفن ‘ لمأ’ا ثعب مويلا نم ءادتبا دجأسسملل يئز÷ا
تنك دقل““ لوقلأ-ب فÎعا يذ-لاو ،داؤو-ف د-ي-سسلا كلذ ن-ع بر-عأا

““.ادد‹ أهحتف مدع نم أفوختم
ءأعدلاو ةعأمج ةÓسصلا ةمأقإا““ نأا ىلع م-ه-ن-م د-يد-ع-لا ع-م-جأاو
ءأبولا اذه ةنfi زوأجتل سسوفنلا ‘ ةقثلاو ةنينأأمطلا ثعبي أهدعب
ةينيدلا نوؤوسشلل يلÙا ريدملل ادأنتسساو .““ةيدأعلا ةأيحلل ةدوعلاو
351 هعوم‹ أم حتف موي-لا ” ،ة-ج-يو÷و-ب دو-ع-سسم ،فأ-قوأ’او
ةمزÓلا طورسشلا ىلع أهرفوتل ةي’ولأب ÚلسصŸا مأمأا ادجسسم
أهتمد-ق-م ‘و أ-هاو-ت-سسم ى-ل-ع سسمÿا تاو-ل-سصلا فأ-ن-ئ-ت-سس’
نع ةجيو÷وب ديسسلا ثد–و .يلسصم0001 نم Ìكأا بأعيتسسا
نم لقأا بعوتسست يتلا دجأسسŸا نم ديدعلا حتفل تأبلط دوجو

تأطلسسلا ىلع أهسضرع متيسس يتلا تأب-ل-ط-لا ي-ه و““ دد-ع-لا اذ-ه
م.ق ^ .““أهيف لسصفلل ةيئ’ولا
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تناكو ايسسور تحات-جأ7191 ما--ع ‘ ^
مث دأرغنينيل) دأرجوÎب كأذنآأ اهتمسصاع
ةمراع تأرهاظم (نآلأ جÈسسرطب تناسس
مايألأ كلت ‘و .عو÷أ ببسسب رهسشأأ ةدعل
،¤وألأ ةيŸاعلأ هبرح ده-سشي ⁄ا-ع-لأ نا-ك
ر-سصع سشي-ع-ت لأز-ت ا--م ا--ي--سسور تنا--كو
مسضنأ تأرهاظŸأ كلت ةياهن ‘و ،عاطقإلأ
تر-ف--سسأأو ن--ير--ها--ظ--تŸأ ¤أ دو--ن÷أ
ةيأدبو ةيرسصيقلأ ةياه-ن ن-ع ة-سضا-ف-ت-نلأ

نكت ملف .ةيفسشلبلأ ايسسور عم ديدج رسصع
Òفوت عيطتسست ةم-كا◊أ فو-نا-مور ةر-سسأأ
هنأأ هل اهترظن تناك دقف ،اهبعسشل زبÿأ
عم اهبرح لجأأ نم دون÷أ Òفوت عيطتسسي
Òفوت ا-هÒك-ف-ت ‘ ر-ط-خ-ي  ⁄و ،ناŸألأ
‘ ايسسور عوج نكي ⁄ .›اهأÓ-ل ما-ع-ط-لأ
نكلو ةيجراخ لمأوع ببسسب تقولأ كلذ
يلخأد عسضول رجفŸأ تناك لمأوعلأ هذه
رسصع سشيعت لأزت ل ايسسور تناك  ،مزأاتم
ابوروأأ تناك ا-م-ن-ي-ب ،ي-عأرز-لأ عا-ط-قإلأ
.ةعانسصلأ رسصع ‘ سشيعت
عون نم ًاعاطقإأ هسسيسسأات ذنم نانبل هجأوي
،يسسايسسلأ عاطقإلأ هيمسسن نأأ اننكÁ رخآأ

3491 ما-ع ر-خأوأأ ‘ لÓ-ق-ت-سسلأ ذ-ن-م-ف
م-ي-سسق-ت-لأ لأز-ي ا-م أذ-ه ا-ن-مو-ي ى-ت-حو
.ةيسسايسسلأ تاقÓعلأ مكحي يفئاطلأ
‘ اه-ل مد-ق ئ-طو-م د-ير-ت ا-سسنر-ف تنا-ك
زز-ع-ي بير-غ رو-ت-سسد ع--سضو Èع قر--سشلأ
اهفكي ⁄ ،دحأولأ بعسشلأ ءانبأأ Úب لسصفلأ
¤أ ةيعيبطلأ ايروسس ميسسقت ‘ ةمهاسسŸأ
تقلخ يتلأ Úطسسلف اهن-ي-ب ن-م لود ع-برأأ

لب ،وكيب  – سسكياسس Èع دوهيلل ًانايك اهيف
نأأ دقتعت نأأ نانبل بعسش نم ةفئاطل تدأرأأ

تأÎموليكلأ فلآأ اهنع دعبت يتلأ اسسنرف
ةيعيبطلأ اهتنسضاح سسيلو اهيم– يتلأ يه
بأرتو ءام اهنومسساق-ي ن-يذ-لأ ا-ه-ل-هأأ لو
.نطولأ

عيمج ‘ نانبل لثم ًايفئاط ًانايك د‚ ل
ًأرخؤوم اكيرمأأ هتلعف ام لول ،⁄اعلأ لود
موقي ًايسسايسس ًاميسسقت قأرعلأ م-ي-سسق-ت ن-م
ام لولو ،فئأوطلأو قأر-عألأ ى-ل-ع ًا-سضيأأ

⁄اعلأ فأÎعأ عأزتنأ نم ليئأرسسإأ هلوا–
.ةلودلأ ةيدوهيب
نا-ن-ب-ل خ-يرا-ت-ل ط-ي-سسب سضأر-ع-ت-سسأ ‘و
ةيركسسع تÓخدتل ًاببسس هد‚ ي-ف-ئا-ط-لأ

:يلي امك ةديدع لود نم
‘و8591 ماع نانبل ‘ يكيرمأأ  لخدت  –
ىهتنأ يذلأو نيرسشعلأ نرقلأ تا-ن-ي-نا-م-ث

لتقمو زنيراŸأ تأوق Òجفتب3891 ماع
.ًايكيرمأأ ًايدنج142
ىتحو8691 ماع ذنم ينيطسسلف لخدت  –
.2891 ماع ةينيطسسلفلأ تأوقلأ جورخ
ماع ‘و8791 ماعلأ ‘ يليئأرسسإأ لخدت –
ةمسصاع لوأأ لي-ئأر-سسإأ تز-غ ثي-ح2891
دي ىلع0002 ماع لخدتلأ ىهتنأو ةيبرع
.ةينانبللأ ةمواقŸأ

ماع ىتحو6791 ماع ذنم يروسس لخدت  –
5002.
نانبل ‘ ةيركسسعلأ تÓخدتلأ نم قبسس ام
ذ-ن-م ه-خ-يرا-ت ن-م ةÒب-ك ة-ب-سسن ي-ط-غ-ي
ىرخألأ تÓخدتلأ نع Óًسضف ،هلÓقتسسأ

هلطب ناك يذلأو ،لاŸأو ذوفنلأ لÓخ نم
ماغرإأ دح ¤أ لسصو ىتح يدوعسسلأ ماظنلأ
نم ةلاقتسسلأ ىلع Êانبللأ ءأرزولأ سسيئر

.ةبيجع ةيخيرات ةقباسس ‘ هدÓب جراخ
دهسش ةقباسسلأ تÓخدتلأ هذه مسضخ ‘و
5791 ًاماع51 ترمتسسأ ةيلهأأ ًابرح نانبل

021 لتقم ن-ع بر◊أ تر-ف-سسأأو0991 –
فئاط-لأ قا-ف-تا-ب ته-ت-نأو ،Êا-ن-ب-ل ف-لأأ
ميسسقت-لأ ى-ل-ع ظ-فا-ح يذ-لأ ي-ع-ي-قÎلأ
.بولغم لو بلاغ ل سساسسأأ ىلع يفئاطلأ
ةيسسايسس تلايتغاب نانبل خيرات لفح امك

سضعب هذهو ،رخآأ دلب يأأ اهلثم دهسشي ⁄
:ةلثملأ
ةيروهمج ءاسسؤور
.9891 سضوعم هينير ،2891 ليم÷أ Òسشب
تأرأزو ءاسسؤور
ق-ي-فر ،ي-مأر-ك د-ي-سشر ،ح-ل--سصلأ سضا--ير
.يرير◊أ

ةماع  تايسصخسش
تأرسشعو ،دعسس فورعم ،طÓبنح لامك

.نورخآأ
ةمواقŸأ تر-فو6002 ويلوي بر-ح د-ع-ب
،دلبلأ أذهل ًأزجان Óًماك ًلÓقتسسأ ةينانبللأ

،ههايم ‘ ةعماطلأ ليئأرسسأ تعدر دقف
ةيامح دح ¤إأ ةمواقŸاب رمألأ لسصو لب
لثم رهأوظل لم-تfi وز-غ يأأ ن-م نا-ن-ب-ل
مدع وه Óًعف بيرغلأو .ةدعاقلأو سشعأد
هلع-ف-ت ا-م-ع ي-سسا-ي-سسلأ عا-ط-قإلأ ى-سضر
أذام نكلو .اهتفكانم رأرمتسسأو ةمواقŸأ

دقو ةÎفلأ كلت ‘ يسسايسسلأ عاطقإلأ لعف
ع-فر-ب ما-ق  ؟ل-م-ع-لأ ة-ير-ح ه-ل تر-فأو-ت

ًأرفسص تناك يتلأ ةيجراÿأ نانبل ةينويدم
ماع رلود رايلم001 ةبأرق ¤أ4991 ماع
؟لأومألأ هذه نم نانبل دافتسسأ لهف ،9102
تفرسص اهنأأ ركذت ةدكؤوŸأ ر-يرا-ق-ت-لأ ل-ك

عورسشم يأأ ءانب متي ⁄و كÓهتسسلأ ىلع
ءأرمأأ وه لوألأ ديفتسسŸأ ناكو ةميق يذ
œانلأ حبسصأأ أذكهو ،ي-سسا-ي-سسلأ عا-ط-قإلأ
.ماعلأ نيدلأ ةمدخ يطغي ل يلÙأ
لمحتي نمع Êانبللأ بعسشلأ لأاسسي امدنعو
لك عسضيو (ةسسا-ط-لأ ع-ي-سضت) ة-ي-لوؤو-سسŸأ

بعسشلأ دÒف .نيرخآلأ ىل-ع مو-ل-لأ ق-ير-ف
ءامعز مسساقت دقف .(نّلك ينعي نّلك) :ةرابعب
” ةيلاب Úنأوق لÓخ نم ةكعكلأ فئأوطلأ
ءلؤو-ه-ل ة-ح-ل-سصم Ó-ف ،ا-ه-ي-ل-ع ظا-ف◊أ
يهف ةلودلأ ثيد–و اهريوطتب ءامعزلأ

Ãمهل بول◊أ ةرقبلأ ةباث.
لماك ‘ ةيبع-سشلأ تأر-ها-ظŸأ تر-سشت-نأ
نم دب لو9102 ربوتكأ71 خيراتب نانبل
ن-م أو-نا-ك ن-ير--ها--ظ--تŸأ نأأ فأÎعإلأ
متهي نم-ف ،ف-ئأو-ط-ل-ل ر-با-ع-لأ با-ب-سشلأ
نع Óًطاع وأأ ًاعئا-ج نا-ك أذإأ ة-ف-ئا-ط-لا-ب
؟لمعلأ
كلت ءدب نم عوبسسأأ دعب ًلاقم ُترسشن دقو
ةينانبللأ ةسضافتنلأ) نأون-ع-ب ة-سضا-ف-ت-نلأ
نإأ هيف تلق (رد-ي-ب-لأو ل-ق◊أ تا-با-سسحو
ىلع ءاسضقلل ةبسسانم ةيخيراتلأ ة-ظ-ح-ل-لأ

،ةيفئاطلأ ‘ لثمتŸأ ثيبÿأ سضرŸأ أذه
نم دي-ف-ت-سسي نأأ نو-ع سسي-ئر-لأ ى-ل-ع نأأو

Œدأؤوف ماق امدنع8591 ماع ةقباسس ةبر
نم ةŸؤوم ةÎف ىه-نأأو بÓ-ق-نا-ب با-ه-سش
:ةيلاتلأ طاقنلأ هنم سسبتقأأو ،نانبل خيرات
ة-لا-ح نÓ-عإا-ب نو-ع سسي-ئر-لأ مو--ق--ي نأأ
.رهسشأأ3 ةدŸ دÓبلأ ‘ ئرأوطلأ
م-ك-ح ‘ ة-ي-لا◊أ ة-مو-ك◊أ Èت--ع--ي نأأو
لامعأأ فيرسصت ةموكح Èتعتو ةليقتسسŸأ

.رخآأ راعسشإأ ىتح
.ًلولfi ›ا◊أ بأونلأ سسل‹ Èتعي نأأو
متيو ةدحأو ةيباختنأ ةرئأد نانبل Èتعي نأأو

.رهسشأأ3 دعب ةيباين تاباختنأ دقع
دأدسسل عÈتلأ نانبل ءايرثأأ نم بلطي نأأو
هللأ رسصن نسسح ى-ل-ع اÃر) ما-ع-لأ ن-يد-لأ
غلابلأ ه-ب-تأر ن-م رلود001 غل-بÃ عÈت-لأ

.( ًايرهسش رلود0031
ة-م-كاÙ ة-سصا-خ ة-م-كfi ل--ك--سشي نأأو
ةموكح ‘ ءأرزو أوناك ول ىتح نيدسسافلأ
‘ ةÈع ا--ن--لو ) .لا--م--عألأ ف---ير---سصت
وهايناتن Úماينب دسسافلأ عم تاقيق-ح-ت-لأ
.(ءأرزو سسيئر وهو
دأدÎسسل ةسصاخ ةئيه ليكسشت-ب مو-ق-ي نأأو
.ةبوهنŸأ لأومألأ

.سسابتقلا ىهتنا
مكحب دي-حو-لأ و-ه ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر-ف
عر-ق لأز-ي ا-مو ع-ي-ط-ت-سسي ن-م ه-ب--سصن--م
هنأأ نوع سسيئرلأ تبثأأ فسسأÓلو .سسر÷أ

ةلكسشم ءاهنإأ ‘ ركفي لو لب عيطتسسي ل
ترمتسسأو .دبألأ ¤إأو ةد-حأو ةر-م نا-ن-ب-ل
نأأ ¤أ تمقافتو لب اهناكم حوأرت ةمزألأ
4 ‘ توÒب را--ج--ف--نأ ¤أ ر--مألأ ل---سصو
ىلع رسصتقي رمألأ دعي ⁄ ثيح ،سسطسسغأ
لايتغأ ¤أ تلسصوو ةيدر-ف-لأ تلا-ي-ت-غلأ

.هلمكاب بعسش

راجفنلأ دعب نان-ب-ل-ل ن-ير-ئأز-لأ لوأأ نا-ك
نأأ نئمطيل ءاج ،نور-كا-م ا-سسنر-ف سسي-ئر
لأزت ام اسسنرف اه-ت-ع-سضو ي-ت-لأ ة-لدا-عŸأ
ةرورسض نع تاملكب مهمهف ،ةءافكب لمعت
،ةمزألأ نم جورÿأو فئأوطلأ ءأرمأأ قافتأ
.هيلأ عمتسسيسس دحأأ ل نأ ًأديج كردي وهو

؟لمعلا ام
يبرعلأ عسضولأ نم ءزج وه Êانبللأ عسضولأ
Úب ة-ق-ط-نŸأ ‘ عأر-سص كا-ن-ه ،ما--ع--لأ
روfi ةدايقب اهعيمج ة-ي-بر-ع-لأ بو-ع-سشلأ
برغلأ Úبو ةينيطسسلفلأ ةينانبللأ ةمواقŸأ
ل-ي-ئأر-سسإأ ه-ت-بر-ح سسأأرو يرا-م-ع-ت-سسلأ
عاطقإأو ةيبرع ةيعجر نم ةيبرعلأ عبأوتلأو
‘ اهتÁزه ليئأرسسإأ ىسسنت نلو ،يسسايسس

عأر-سصلأ بسسك لوا–و6002 ويلوي بر-ح
سسÓفإأ طاقنلأ هذ-ه ن-م-سضو ،طا-ق-ن-لا-ب
ىل-عو .ة-موا-قŸأ ة-ئ-ي-ب Òمد-تو  نا-ن-ب-ل
اهل كاحي اŸ هابتنلأ ةينانب-ل-لأ ة-موا-قŸأ

ت– نم طا-سسب-ل-ل ي-ج-يرد-ت بح-سس ن-م
فقوم فوقولأ اهل ي-غ-ب-ن-ي لو ،ا-ه-ل-جرأأ
نوططخي عاطقإلأ ءأرمأأ كر-تو جر-ف-تŸأ
لاثŸأ ليبسس ىلع ،ة-مدا-ق-لأ تأو-ط-خ-ل-ل
يباين-لأ سسلÛأ ن-م بأو-ن-لأ ة-لا-ق-ت-سسأ
ةقراغلأ ةنيفسسلأ نم برهلأ كلذ ‘ هبسشيو
.اهقرغ ببسس أوناك دقو
ةلاح نÓعإل نوع سسيئرلأ ىلع طغسضلأ نإأ
بأونلأ سسل‹ لحو دÓبلأ ‘ ءيرأوطلأ
ىلع ةدحأو ةيباختنأ ةرئأد نانبل رابتعأو
يذلأ ديحولأ ل◊أ وه يفئاط Òغ سساسسأأ

نم اهجرخيو ةينانبللأ Òهام÷أ يسضÒسس
.اهسشيعت يتلأ ةليوطلأ ةنÙأ

لامك ريهز ^

ةـــــــجاجزلأ قــــــنع ‘ ناـــــــنبل
قيسضي ةجا-جز-لا ق-ن-ع لاز ا-م

د-ع-ب ة-سصا-خ-بو نا-ن--ب--ل ى--ل--ع
. عورملا توريب ءانيم راجفنا
يف بوعسشلا نم ريثك تّرم دقل
،اهتّط-خ-تو ة-لا-ح-لا هذ-ه ل-ث-م
ىلع خيراتلا يف تلّجسس نكلو
يف ةل-سصا-ف ة-ط-ق-ن تنا-ك ا-ه-نأا

.اهتايح

نانبل نوبرسضيف ””هللأ بزح”” نوفدهتسسي
تر-سشن هÓ-عأأ نأو--ن--ع--لأ ت– ^

نع لاقم ““اتيزاغ اياميسسيفأز-ي-ن““
fiةيلوؤوسسم هللأ بزح ليم– ةلوا

عسضولأو ،توÒب ءانيم ‘ راجفنلأ
ر-ظ-ت-ن-ي يذ-لأ ةرو-طÿأ د-يد--سش
.دÓبلأ
ز-كر--م ر--يد--م لا--ق--م ‘ ءا--جو
‘ ةيليلحتلأ ةيملع-لأ تا-مو-ل-عŸأ

عباتلأ ةيقرسشلأ تاسسأردلأ د-ه-ع-م
،ة-ي-سسور-لأ مو-ل--ع--لأ ة--يÁدا--كأل
:فوكينتولب يلوكين
أدب .ةينانبللأ ةموك◊أ تلا-ق-ت-سسأ
Úب---لا---طŸأ Úج---تÙأ نأا---كو
با-يد نا-سسح ة-مو-ك-ح طا-ق-سسإا-ب
راجفنلأ نع ةيلوؤوسسŸاب ةمهتŸأ

مهيسضر-ي فو-سس ،توÒب أا-فر-م ‘
ىلع ،تا-جا-ج-ت-حلأ ن-ك-لو .كلذ
،نآلاف .تدتسشأ ،كلذ نم سسكعلأ

سسيئرلأ ةلاقتسساب بلاط-م كا-ن-ه
.بأونلأ سسل‹ لحو نوع لاسشيم

ينعتسس ،ةدئاسسلأ فورظلأ لظ ‘
عيمج سسنكب نيرهاظتŸأ بلاطم
ا-ئ-ي-سش ىر-خألأ ة-ط--ل--سسلأ عور--ف
نانبل ليو–و ىسضوفلأ وه ،أدحأو
.ةلسشاف ةلود ¤إأ
راجفنÓل لوألأ ببسسلأ نإأ نولوقي

لامعأاب مايقلأ ءان-ثأأ لا-م-هإلأ و-ه
.ءان-يŸأ ‘ تا-حÓ-سصإأو ة-نا-ي-سص
تأÎن أودعاسس اÃر مهنإأ نولوقيو
ءاقلت نم رجفنت ل يتلأ ،موينومألأ

بجي نكل ،راجفنلأ ىلع ،اهسسفن
.ايلمع كلذ تابثإأ ءأÿÈأ ىلع
تقولأ مهل حاتي نأأ لبقف ،كلذ عمو
نم ددع لواح-ي ،م-ه-ت-م-ل-ك لو-ق-ل
يتلأ ،جيلÿأ لودو ةيبرغلأ لودلأ

،ة-ي-نÓ-ع ا-ه-سسف-ن ن-ع ح-سصف--ت ل
نم ل-م-ع-ت ل-ب ،ل-ي-ئأر-سسإأ فÓ-خ
ى-ل-ع Úلو--ه‹ Úف--لؤو--م لÓ--خ

بزح لعج ،ةيعامتجلأ تاكبسشلأ
هذ-ه ‘ ا-ب-نذ-م ي-ع--ي--سشلأ ه--ل--لأ
ىدل ةحسضأو ةبغر كانه .ةاسسأاŸأ
سسي-ي-سست ‘ ة--ي--جراÿأ ىو--ق--لأ
،ه-م-قا-ف-ت لÓ-خ ن--مو ،ع--سضو--لأ

يسسايسسلأ هل-لأ بز-ح رود م-ي-ج–
Ëدقتب دوعو لباقم هحÓسس عزنو
.نانبلل ةيدامو ةيلام تأدعاسسم
ثدحيسس اÃ نهك-ت-لأ بع-سصلأ ن-م
ة-سصاÿأ ة-م-كÙأ قÓ-طإأ د--ع--ب
،سسطسسغأأ ن-م81 ـلأ ‘ ،نان-ب-ل-ب

سسيئر لايتغأ ة-ي-سضق ‘ ا-ه-م-ك-ح
.يرير◊أ قي-فر ق-ب-سسألأ ءأرزو-لأ
بزحب Úطبترم سصاخ-سشأأ ة-ع-برأأ
حجرŸأ نمو .كلذب نومهتم ،هللأ
رمألأ أذ-ه ل-ي-ئأر-سسإأ ل-غ-ت-سست نأأ
⁄ يتلأ ة-ي-بوروألأ لود-لأ و-عد-تو
ة-م-ظ-ن-م بز◊ا-ب د--ع--ب فÎع--ت
ةمئاق-لأ ‘ ه-جأردإأ ¤إأ ة-ي-با-هرإأ
نم ديزيسس يذ-لأ ر-مألأ ،ءأدو-سسلأ
.نانبل ‘ عسضولأ مقافت

””مويلأ ايسسور» ^

..ليئارسسإا عم يتارامإلا عيبطتلا

؟ةيبرعلأ مÓسسلأ ةردابم نم ىقبي يذلأ ام
سسي-ئر ،و-ها-ي-ن-ت-ن Úما-ي-ن-ب د-كأأ^

،دحألأ سسمأأ ،يل-ي-ئأر-سسإلأ ءأرزو-لأ
نأأ اتاتب اهيف ةمغ-م-غ ل ة-ق-ير-ط-بو
ل تأرا-مإلأ ع-م ع-ي-ب-ط-ت-لأ قا-ف-تأ»
نم باحسسنلأ ليئأرسسإأ ىلع سضرفي
ة---ي---لاŸأ ر---يزو ا---مأأ ،«سضأرأأ يأأ
نم وهو ،سستاك ليئأرسسي يليئأرسسإلأ

ىلع فاسضأاف ،اسضيأأ وهاي-ن-ت-ن بز-ح
سضرف» ةطخ نإأ لوقلاب أرتو دوعلأ
ةردابم لبق اهديمŒ ” دق ةدايسسلأ
سسي-لو تأرا-مإلأ ة-لود ع--م مÓ--سسلأ
.«اهببسسب
ناك أذإأ هنأأ وهاينتن ح-ير-سصت ح-سضو-ي

عيبطتلأ قافتأ ‘ ام «ةقفسص» كانه
هذه نمث عفد نم نإاف ،تأرامإلأ عم
نأأو يبظ وبأأ يه لماكلا-ب ة-ق-ف-سصلأ
لت ديسصر ¤إأ اهعيمج تبهذ حابرألأ
بأّرع ¤إأ ةفاسضإأ ،وها-ي-ن-ت-نو بي-بأأ
دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ ،ةق-ف-سصلأ
ةمز-ل-م Òغ ل-ي-ئأر-سسإأ نأو ،بمأر-ت
باحسسنلأ»ـب لب-ق-ت-سسŸأ ‘ وأأ نآلأ

.«سضأرأأ يأأ نم
ا-هد-م-ت-ع-ت ي-ت-لأ ة-لدا--عŸأ تنا--ك
ةيقافتأ» لبق ،ةي-بر-ع-لأ ة-مو-ظ-نŸأ
مÓ-سسلأ ةردا-ب-م» ي--ه ،«ما--هأر--بأأ
دبع كلŸأ اهقلطأأ ي-ت-لأ «ة-ي-بر-ع-لأ
ةيدوعسسلأ كلم زيزعلأ دبع ن-ب ه-ل-لأ

هنأأ ىلع سصنتو ،توÒب ‘2002 ماع
ةيبرع-لأ لود-لأ ع-م مÓ-سسلأ ل-با-ق-م
با-ح-سسنلأ»ـب ل-ي-ئأر-سسإأ مو-ق--ت--سس
ةلتÙأ ةيبرعلأ يسضأرألأ نم لماكلأ

Ãىتحو يروسسلأ نلو÷أ كلذ ‘ ا
،7691 و--ي--نو--ي ن--م ع--بأر--لأ ط--خ
‘ ةلتfi تلأز ا-م ي-ت-لأ ي-سضأرألأو

ل◊أ ¤إأ ة-فا-سضإأ) «نا-ن-ب-ل بو-ن--ج
Úئ--جÓ--لأ ة--ل---ك---سشŸ لدا---ع---لأ
ةينيطسسلف ةلود لوبقو Úينيطسسلفلأ

.«ةلقتسسم
عيبطتلأ نإأ وهاي-ن-ت-ن لو-ق-ي ا-م-ي-فو

كلت ن-ع ا-نا‹ لزا-ن-ت-ي ي-تأرا-مإلأ
فسشكي سستاك حيسضوت نإاف ،ةلداعŸأ
قافتأ نأا-ب ي-تأرا-مإلأ ءا-عدلأ ف-يز
تاسضوافم ةجي-ت-ن ىر-ج ع-ي-ب-ط-ت-لأ
ديمŒ ىلع بي-بأأ ل-ت ا-ه-ي-ف تق-فأو

كلذبو ،ةينيطسسلف سضأرأأ مسض ةطخ
ةسسئابلأ ةقرولأ عزنب يئا-ن-ث-لأ مو-ق-ي
ريÈتل يب-ظ و-بأأ ا-ه-ب تعرذ-ت ي-ت-لأ
Úينيطسسلفلأ اهيف تلّمحو ،قا-ف-تلأ

.اهنم هديري دحأأ ل Óيمج
ةفسشاكلأ ةيليئأرسسإلأ جج◊أ فعسضت
د-ه-ع-لأ ّ›و ىد-ل ةر--م--سضم ةر--ك--ف
هترأدإأو د-يأز ن-ب د-مfi ي-تأرا-مإلأ
تأرامإلأ عسضي قافتلأ نأاب ةيسسايسسلأ
ن-م-ف ،ةد-حأو ة-ّف-ك ‘ ل-ي--ئأر--سسإأو
نأأ دعب ،يبظ وبأأ ماكح نأأ عقوتŸأ

،ةليوط ةير-ك-سسع عأرذ م-ه-ل ترا-سص
Ìكأأ ‘ مهرمأاب ر“أات تاي-سشي-ل-ي-مو
لوسصت مهنمأأ ةزهجأأو ،ّيبرع دلب نم
‘ مهسسفنأأ نوÈتعي أوراسص ،لوŒو
،ليئأرسسإأ نم ةبيرق مهلعŒ ة-نا-ك-م
لÓتحلأ ‘ ل-يو-ط-لأ خ-يرا-ت-لأ تأذ
مهّلع-لو ،ةر-ط-ي-سسلأو نا-ط-ي-ت-سسلأو
‘ ،ة-ي-قا-ف-تلأ هذ-ه نأأ نو-سضÎف--ي

نيذلأ ءايوقألأ فل-ح ي-ه ،ا-ه-ب-ل-سص
ءامعز يقا-ب ى-ل-ع ل-ع ن-م نو-ل-ط-ي
ةبوكنŸأ ةيبرعلأ ةقط-نŸأ بو-ع-سشو
.مهب
مدعو ي-ل-ي-ئأر-سسإلأ ع-ّفÎلأ ر-ه-ظ-ي
وبأأ ماكح نأاسش نم ليلقتلأ ‘ ددÎلأ

نأأ ،مه-ع-م «مÓ-سسلأ قا-ف-تأ»و ي-ب-ظ
،بيبأأ لت رظن ةهجو نم ،قّلعتي رمألأ
نأأ نكÁ لو ،عوب-تÃ ع-با-ت ة-قÓ-ع-ب
وبأأ موقت يتلأ رورسشلأ لك مغر ،ىقرت

،⁄اعلأو ةقطنŸأ ‘ اهعيزوتب يبظ
ىواسست-ي ،«رأر-سض ف-ل-ح» ة-جرد ¤إأ

.نافرطلأ هيف
لباقم ،تأرا-مإلأ ما-ك-ح ل-ع-ف أذا-م
فوسشكŸأ يليئأر-سسإلأ ءأذ-خ-ت-سسلأ

Èع يفتاه طخ Úسشدتب أوماق :مهب
ة---ي---جراÿأ ر---يزو ن---م لا----سصتأ
يزا-ن-ك-سشأأ ي-با--غ ي--ل--ي--ئأر--سسإلأ
نب هل-لأ د-ب-ع ي-تأرا-مإلأ «هÒظ-ن»ـب
ةريدم ،ةبيتع-لأ د-ن-ه تما-قو ،د-يأز
ةرأزو ‘ ي--ج--ي--تأÎسسلأ لا--سصتلأ
قافتلأ فسصوب ةيتأرامإلأ ةيجراÿأ
ن--م ة--ب--لا--ط «ي---خ---يرا---ت---لأ»ـب
سضرعم ‘ ةكراسشŸأ Úيل-ي-ئأر-سسإلأ
ةكرسش تما-قو ،1202 «يبد وب-سسكإأ»
عم قافتأ عيقوتب ةيتأرامإلأ «سسكيبأأ»
قّلعتي» ةي-ل-ي-ئأر-سسإلأ «أÒت» ة-كر-سش
دفو هجوت-ي-سسو ،«ا-نورو-ك ثا-ح-بأا-ب
ةسشقانŸ» مايأأ نوسضغ ‘ يليئأرسسإأ
.«مÓسسلأ ةيقافتأ ليسصافت
رهدزت ل «ب◊أ» تاقÓع نأأ اÃو
دقف ،ءان-غ-لأو بر-ط-لأ ءأو-جأأ ‘ لإأ
دمfi نب ةفيلخ نب دمح خيسشلأ اعد
ي-ل-ي-ئأر-سسإلأ بر-طŸأ نا-ي--ه--ن لآأ

Òموع لباقو ،هترايز ¤إأ مأدأأ Òموع
نب ةدعاسسŸ هريدق-ت» نÓ-عإا-ب كلذ

دبعملل يئانثتسسلأ ه-م-عدو ة-ف-ي-ل-خ
ىدسص هل ناك ام ةيدوه-ي-لأ ة-ي-لا÷أو
!«ةياغلل يباجيإأ
نٔأ Úب--قأرŸأ ن--م Òث---ك---لأ ىر---ي
طبختلأ نم ةلا-ح سشي-ع-ت تأرا-مإلأ
ن-م ي-نŒ ن-ل فو-سسو ،ي-سسا-ي--سسلأ
لÓ-ت-حلأ ع-م ÊاÛأ ع-ي-ب--ط--ت--لأ
ىلع ةنايÿأ ماكر ىوسس يلئيأرسسإلأ

⁄ يهف ،ينيط-سسل-ف-لأ ق◊أ با-سسح
لباقم ؤأ تانام-سض ئأ ى-ل-ع ل-سص–

لوقت يتلأ – مÓسسلأ لجٔأ نم يسسايسس
ةيبرعلأ ةمظنٔلأ نٔأو – همعدت اهنأ
ديأز نب دمfi ةو-ط-خ تكرا-ب ي-ت-لأ

نم لقتنتو ،هجهن ىلع Òسست فوسس
¤ٔأ ،مÓسسلأ لباق-م سضرٔلأ ة-لدا-ع-م
Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-ل-ل ة-ق-نا-خ ة-لدا-ع--م
لباقم عيبطتلأ اهرهوج ،مهت-ي-سضقو
.مهولأ

””سسدقلأ يأأر» ^
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اذ-ه نا-ي-ب-لا اذ-ه نو--ع--قوŸا Èت--عا ^
ةي-صضق-ل-ل ة-ي-خ-يرا-ت ة-نا-ي-خ““ ع-ي-ب-ط-ت-لا
بعصشلا تلاصضنل اناركنو ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
ةليوط دوقع ىدم ىلع لزعألا ينيطصسلفلا
ةيفاقثلا بخنلا لك»ـب اوباهأاو ،““نمزلا نم
ةّر◊ا ةيبر-ع-لا ة-ي-صسا-ي-صسلاو ة-ير-ك-ف-لاو
Ãةيركفلا اهتاعانقو اهتا-ه-جو-ت ف-ل-ت-خ
عيبطتلا هجو ‘ فوقولل ـةيجو-لو-يد-يإلاو
رابتعاو Êويهصصلا نايك-لا ع-م ي-صسا-ي-صسلا
ًةاونو ةيزكرم ةيصضق ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
ّيراصضح ‘ا-ق-ث عور-صشم يأا ‘ ة-ي-صسا-صسأا
ءاقبل ديحولا نماصضلا هرابتعاب ّيلبقتصسم
لايجألا يعو ‘ ةيح ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
.““ةمداقلا
¤إا““ هتوصص ير-ئاز÷ا ر-ع-صشلا تي-ب م-صضو
بوعصشلا ل-كو ة-ي-بر-ع-لا بو-ع-صشلا تو-صص
نلو ⁄ يتلاو ،Úطصسلف ة-ي-صضق-ب ة-ن-مؤوŸا
سضرألا نعو ،سسدقلا ن-ع ا-مو-ي ى-ل-خ-ت-ت
بع-صشلا ةدو-ع ن-عو ،ة-ي--ن--ي--ط--صسل--ف--لا
يدوجولا هقح نعو ،هنطو ¤إا ينيطصسلفلا
ةرح ةلود ءانب ‘ Êونا-ق-لاو ي-خ-يرا-ت-لاو
Úطصسلف تصشاع .مألا هصضرأا ‘ ةلقتصسمو
.““ةلقتصسم ةرح
- ير-ئاز÷ا ر-ع-صشلا تي-ب نا-ي-ب ‘ ءا-جو

تويب نع ،هصسيصسأات ذنم ،هصسفنب ىأان يذلا““
نم ةموعدŸا ىر-خألا ة-ي-بر-ع-لا ر-ع-صشلا
،َةعانقو َةيؤورو ًةيمصست ةمظنألا هذه سضعب
تلاصضنبو ةينيطصسلفلا ةي-صضق-لا ة-لاد-ع-ب
تا-صسرا-مŸا ع-قاو““ نأا -““ّي-بألا ا-ه-ب-ع-صش
‘ ةيصسايصسلا ةمظنألا نم ديدعلل ةيقيق◊ا
ةدر ن-ع ،ةّر-م ل-ك ‘ ،ي-بر-ع--لا ا--نŸا--ع
ةقيقدو ةمظتنم اهنكلو ،ةديدج ةيزازتها

،ةيفÿاو ةرهاظلا اهفادهأا ‘و اهتيقوت ‘
ةيصضقلا برصض يذ-لا ف-ي-ن-ع-لا لاز-لز-ل-ل
دو-جو-لا ا-ه-ي-ل-ع ي-ن-ب ي-ت-لا ة--يز--كرŸا
‘ ةيبرعلا ةمأÓل ي-خ-يرا-ت-لاو يرا-صض◊ا
ةير◊او دوجولا ‘ اه-تا-حو-م-ط م-ي-م-صص
لأا ،ةصضهنلا ر-صصع ذ-ن-م ة-ي-طار-قÁد-لاو
.ةينيطصسلفلا ةيصضقلا يهو
ةرركتŸا تاّدرلا تن-ماز-ت ن-ئ-لو““ :ق-ل-عو
دŸا و‰ ع-م ف-ي-ن-ع-لا لاز--لز--لا اذ--ه--ل
ة-ي-ن-طو-لا تÓ-يود-لا ءا-ن-بو يرر-ح-ت--لا
ةfiاطلا بوع-صشلا فر-ط ن-م ةدو-ن-صسŸا
بئاو--صش ل--ك ن--م نا--صسنإلا ر--ير--ح--ت--ل
لجأا نم رمتصسŸا اهلاصضنو ةيلاي-نو-لو-ك-لا
ينيطصسلفلا نا-صسنإلا ة-ي-صضق ن-ع عا-فد-لا
نايكلا سسيصسأات ةبكن ذنم ةبصصتغŸا هصضرأاو
لÓخ نم كلذو ،سضرألا هذه ‘ Êويهصصلا

يفنلاو ديرصشتلل Êويهصصلا نايكلا ةصسرا‡
ميصسقتلاو فصصقلاو ليتقتلا مث Òج-ه-ت-لاو

اÃ ،سضرألا نم ىقبت ام ىلع ءÓيتصسلاو
ه-تا-ي-لوؤو-صسم ن-م اÒب-ك اءز-ج ل-م-ح--ت--ت
¤إا تعراصس يتلا ةمظنألا هذه ةيخيراتلا
نايك-لا ع-م ي-ن-ل-ع-لاو ي-فÿا ع-ي-ب-ط-ت-لا
ءارعصشلا نحن ،انل ودبي ام نإاف ،Êويهصصلا
ر-ع-صشلا تي-ب ‘ ن-يو--صضنŸا Úير--ئاز÷ا
عيب-ط-ت-لا ن-م Òث-ك-ب ر-ط-خأا ،ير-ئاز÷ا
.““ةمظنألا هذهل يصسايصسلا
بخنلل يجيردتلا يلختلا““ هنأاب كلذ للعو
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نع ةيبرعلاو ةيفاقثلا
ةصسرامŸا عقاو نع رمت-صسŸا ا-هد-ي-ي–و
عقاو نم اهئاغلإاو ة-ي-عاد-بإلاو ة-ير-ك-ف-لا
ءاغلإلا اذكو ،ةينفلاو ةيعاد-بإلا ة-با-ت-ك-لا
يذلا يواصسأاŸا ع-قاو-لا اذ-ه-ل ر-م-ت-صسŸا
ىلعو ،ايموي ينيطصسلفلا بع-صشلا ه-صشي-ع-ي
تا-صسرا-مŸا ن-م Úن-صسلا تار-صشع ىد--م
Úفقثملل ةيلام÷او ةيركفلاو ة-ي-عاد-بإلا
‘ Èتعي ا‡ ،يبرعلا ⁄اعلا ‘ ÚعدبŸاو
نع ةينيطصسلفلا ةيصضقلل اديي– هتاذ دح
يتلا ةيبرع-لا بو-ع-صشل-ل ي-ع-م÷ا ي-عو-لا
اهبعصش قحبو ،ةيصضقلا ةلادعب تنمآا اŸاط
رير– لجأا نم ءادهصشلا Úبارق مدق يذلا
سشيعلاو ةينيطصسلف ةلود ءانبو هصضرأا لماك
مد-ق--ت--لا و م--ل--صسلاو ة--ير◊ا ف--ن--ك ‘
.““يعامتجلا

ة-فا-ق-ث--لا ةرازو ه--جو--ت--ت ^
ةخ-صسن م-ي-ظ-ن-ت ¤ا نو-ن-ف-لاو
ر-ئاز÷ا نو-لا-صصل ة-ي-صضاÎفا
‘ اذهو (Óيصس) باتكلل ›ودلا
را-صشت-نا ن-م ة-يا--قو--لا را--طا
،د-ج-ت-صسŸا ا--نورو--ك سسوÒف
بتكم ريد-م ه-ن-ل-عا ا-م-ب-صسح
لامج ،ةفاقثلا ةرازوب باتكلا
.›اغوف
ميظنت رارق نا ›اغوف حصضوأاو
52ـلا ةعبطلل ةيصضاÎفا ةخصسن
دعب ءاج باتكلل ›ودلا رئاز÷ا نولاصصل
Úيرئاز÷ا رصشنلا رود ي-ل-ث‡ ع-م روا-صشت
ةفاقثلا ةرازوب بات-ك-لا بت-ك-م ›وؤو-صسمو
اذه ميظنت ةيناكما مدعل““ارظ-ن نو-ن-ف-لاو
نويل-م ن-م Ìكا بط-ق-ت-صسي يذ-لا ثد◊ا
ي-ح-صصلا فر-ظ-لا اذ-ه ‘ ا-يو-ن-صس ر--ئاز

.““يئانثتصسلا
⁄ يتلا ةيصضاÎفلا ةخصسنلا هذه لÓخو
متيصس ،دعب ةيئاهنلا ا-ه-ت-غ-ي-صص ع-صضو م-ت-ي
ةريدتصسم دئاومو تاصشاقنو تاءاقل ميظنت
ةديدج ةيجولون-ك-ت ل-ئا-صسو لا-م-ع-ت-صسا-ب
قÓطا لامتحا عم ةيعام-ت-جلا ع-قاوŸاو

تنÎنلا Èع عيبلل ةيصضرا عورصشم
اذه ينه-م ع-م ة-كار-صشلا-ب اذ-هو
و ةيرئاز÷ا رصشنلا رودو لاÛا
اذه ‘ كرا-صشت ي-ت-لا ة-ي-ب-ن-جألا
.ثد◊ا
دا-م-ت-عا ¤ا ›ا-غو-ف را-صشا ا-م-ك
ل---جا ن---م ة---صصا---خ Òباد---ت““
بتكلا ةعان-صص ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا
اذه لÓخ اهثعب ةداعاو رئاز÷اب
ن-ع ا-ن-ل-ع-م ،““سصاÿا فر--ظ--لا
تارهاظتلا نم ديد-ع-لا م-ي-ظ-ن-ت

نم ديدعلا ‘ باتكلل ةيلÙا تانولاصصلاو
يحصصلا عصضولا حمصسي اŸاح نطولا ندم
›ودلا ر-ئاز÷ا نو-لا-صص فر-عو .““كلذ-ب
رصشن راد0301 ةكراصشم9102 ةنصس باتكلل
لجصس امك ةيرئازج892 اهنم ،ادلب63 نم
ث.ق ^ .رئاز نويلم051,1 دفاوت

م.Ëرم^

امنيصسلا ةركاذ نم تطقصس دوقع ةثÓث ^
ماع ،2691 نم اهمÓفأا زفقت ،ةيرئاز÷ا
ةير-صشع-لا ةرار-صش ،2991 ¤إا لÓ-ق-ت-صسلا
هيلع قلطأا ام مÓفأا ءانث-ت-صسا-بو .ءادو-صسلا
نم Êاثلا فصصنلا ‘ ““ةديد÷ا امنيصسلا““
ةيبلاغ تلظ ،تانينامثلا دقعو تانيعبصسلا
تا-م-ي-ث ‘ ةرو-صصfi ير-ئاز÷ا جا-ت-نإلا
بر◊او لÓ--ق--ت---صسلا بر---ح ،Úبر◊ا
““سساروألا حا-ير““ ل-ث-م مÓ-فأا .ة--ي--ل--هألا
(4791) ““رم÷ا تاو-ن-صس ع-ئا-قو»و (6691)
تيظ-ح Úح ،““ي-ب-هذ-لا ر-صصع-لا““ تل-ث-م
ةلودلا نم يخصس معدب امني-صسلا ة-عا-ن-صص
د--صض ة--كر--عŸا تخ--صسرو ،ة--ير--ئاز÷ا
سساصسأاك اهتاناعمو اهتلوطبب رام-ع-ت-صسلا
.ةينطولا ةيوهلل
““عباصسلا مئانلا ةروطصسأا :فصسوي““ مليف ادب
ل-ي-ج-صستو ،Úبر◊ا Úب ر--صسج--ك (3991)
‘ لتاقŸا فصسويف ،ةيصسنم دوقع ةثÓثل
هتبوبيغ نم ظقيت-صسي ة-موا-قŸا فو-ف-صص
علطم رئازج ‘ هصسف-ن د-ج-ي-ل ة-ل-يو-ط-لا
بر◊ا نأا كردي نأا نود نم ،تانيعصستلا
،›اتلا ماعلا ‘و .تهتنا دق Úيصسنرفلا عم
ةمدقم نوك-ي-ل (4991) ““داولا با-ب““ ي-تأا-ي
،ءادوصسلا ةيرصشعلا نع مÓفألا نم ةلصسلصسل
معد ىلع اهمظعم جاتنإا ‘ دمتعتصس يتلا
ًا--صصو--صصخو ،ة---ي---بوروألا تا---صسصسؤوŸا
يموك◊ا معدلا عجارت دع-ب ،ة-ي-صسنر-ف-لا
فدهتصسŸا اهروهمج حبصصيصسو .يلÙا
تا-نا-جر-هŸا ‘ م-ي-ك-ح--ت--لا نا÷ و--ه
عجاÎف ،ابوروأا ‘ ةينفلا امنيصسلا روهمجو
لقأا ¤إا رئاز÷ا ‘ امنيصسلا تلاصص دادعأا
ةباقرلاو ،ة-ي-ف-لألا ة-يا-ه-ن ‘ ÚثÓ-ث ن-م
يأا حتت ⁄ ،بج◊ا تاصسايصسو ةيموك◊ا
.يلfi يÒهامج حا‚ ‘ لمأا
ةل-صسل-صس ‘ Òخألا (9102) ““ةصشيباب““ ملي-ف
ًاحا-ت-م ح-ب-صصأا يذ-لاو ،ة-ير-صشع-لا مÓ-فأا
اذه ةينوÎكلإلا تاصصنŸا ىلع ةدهاصشملل
Úب ةقÓعلا ىلع ديكأاتلا ىصسني ل ،رهصشلا
يئاورلا م-ل-ي-ف-لا ثاد-حأا رود-ت .Úبر◊ا
لو-ح ،رود-ي-م ه-ي-نو-م ه--ت--جرı لوألا

نكصسلا ‘ نصشعي تابلاطلا نم ةعوم‹
للصستت ،ةيرئاز÷ا ةمصصاع-لا ‘ ي-ع-ما÷ا
تقو ءاصضقل يليل ىهلم ¤إا نهنم ناتنثا

.ءاصسنلا نم هداورل سسبŸÓا عيب اذكو عت‡
اهتاقيفرو مليفلا ةلط-ب ““ة-م‚““ سضر-ع-ت-ت
رئادلا ف-ن-ع-لا ن-م ر-صشا-بŸا د-يد-ه-ت-ل-ل
ن-م ءا-صسن-ك ن-ه-فاد-ه-ت--صساو ،ن--ه--لو--ح
ة-لود-لا ن-مو ة-ي--مÓ--صسإلا تا--عا--م÷ا
ودبي .ةتوافتم تاجردب ناك نإاو ،اهيلث‡و
تاميث لوانت Úقباصس Úمليفل جزمك مليفلا
عبت-ت-ي يذ-لا (2002) ““ةديصشر““ ،ة-ه-با-صشم
ن-م ة-فد-ه-ت-صسم ة-صسرد-م بور-ه ة-ل--حر
،ةÒغصص ةير-ق ¤إا ة-ح-ل-صسŸا تا-ع-ما÷ا
يذ-لاو ،(4002) ““ر-ئاز÷ا ا-ي–““ Êا-ث-لاو
نهتايح نصشعي ءاصسنلا نم ددع لوح رودي
تاعام÷ا نم ًافوخ ءافÿا ‘ ةيصسن÷ا
ل-م– ة-فدا-صصŸا با-ب ن-م) ة-فر-ط-تŸا
ةصصقار يهو ،مليفلا ‘ تÓطب نم ةدحاو
 .(ةصشيباب مصسا ،ةدعاقتم
نهتردق ‘ ةثÓثلا مÓفألا ءاصسن كÎصشت
ةكبح نكل ،ةمواقŸا ىل-ع ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسلا
،ةم‚ ،هتلطب رارصصأا لوح زكÎت ““ةصشيباب““

‘ اهميمصصت نم ءايزأا سضرع ةماقإا ىلع
دهاصشŸا نم دحاو ‘ .يعما÷ا نكصسلا
فحتلت تناك فيك اهتدلاو اهيرت ،ةحرŸا
يز-لا) كيا◊ا-ب تا--ير--ئاز÷ا ءا--صسن--لا
ةيطغتل سسبŸÓا قوف سسبليو يد-ي-ل-ق-ت-لا
هت– Úفخي نك فيكو ،(سسأارلاو دصس÷ا
برح ءانثأا ةمواقملل اهبيره-ت-ل ة-ح-ل-صسألا
يتلا ،تاقصصلŸا ةم‚ عزنت .لÓ-ق-ت-صسلا
نكصسلا طئاوح نم ءاصسنلا بيجحتل وعدت
نكل ،ةعاجصشب اهيجورم هجاوتو ،يعما÷ا
يهف ...اهيلإا ةبصسن-لا-ب ر-خآا ءي-صش كيا◊ا
ي-ت-لا ةداŸا نو-ك-ي-ل ه-ماد-خ-ت-صسا رر-ق-ت
.اهئايزأا سضرع Úتاصسف ةفاك اهنم عنصصتصس
ًاديصسŒ ،ًابيرغ دوصسألا رامÿا ودبي اذكه
سضيبأا كيا◊ا امنيب ،ي-ن-يد-لا فر-ط-ت-ل-ل
ًازمر ،ثيدحتلل لباق ًاينطو ًا-ثار-ت ،نو-ل-لا
Úب ،ءاصسنلا هيدترت ًايونعم ًانفكو ةمواقملل
.Úبر◊ا
مÓ-فألا ‘ ا-م-ك ،ة-ت-با-ث ة-لا-صسر-لا ل-ظ-ت
نم م-غر-لا-ب-ف ،ة-ير-صشع-لا ن-ع ة-ق-با-صسلا
عا-ق-يإا ن-ك-ل ،ةا-ي◊ا ر-م-ت--صست ةا--نا--عŸا
Ìكأا ةديدع عصضاوم ‘ عراصستي ““ةصشيباب““
ي-ت-لا ع-صضاوŸا ‘ ًاد-يد–و ،مزÓ-لا ن-م
ة-لواÙا-ف .يوÎلا سضع-ب تب-ل-ط-ت اÃر
نه-ف-صصو-ب ءا-صسن-لا ر-يو-صصت-ل ةد-ّم-ع-تŸا
كÎت ⁄ ،ا-يا-ح-صضك ل تÓ-ط-ب تا-ي-جا-ن
باع-ي-ت-صسل ن-يد-ها-صشŸا ما-مأا ة-حا-صسم
‘ طرو-ت-ل-ل وأا ة--ي--لاو--تŸا تا--مد--صصلا
ام ًاعيرصس ةرم لك يفف ،اهبرصشتو نهتاناعم
نلصصاويو نهمادقأا ىلع تÓط-ب-لا ز-ف-ق-ت
.ةوقلاو حرŸا ىهتنÃ ةاي◊ا
ىلع ةظفاÙا ‘ ““ةصشيباب““ عانصص بغر
،ةيرئاز÷ا امن-ي-صسلا د-ي-لا-ق-ت-ل با-صست-نا
ًا-يز-مر ¤وألا ،بر◊ا رو-صضح ف-ي-ث-ك-ت-ب
ىعصس هتاذ تقولا ‘و ،ةرصشاب-م ة-ي-نا-ث-لاو
،فدهتصسŸا هروهمج ءاصضرإل سسيئر لكصشب
،يبرغلا يقلتŸا بذŒ ةف-ي-لو-ت ا-مد-ق-م
دهصشŸا ،ةمواقملل روحمك ءايزألا سضرع
،ي-ب-ع-صشلا ما-م◊ا ‘ ءا-صسن-ل-ل ع-قو--تŸا
يصسآاŸا لظ ‘ ةÒغصصلا ةيمويلا كراعŸا
ق-ل-طŸاو م--ئاد--لا را--صصت--نلا ،ىÈك--لا
لابقتصساب مليفلا يظ-ح اذ-ك-ه .ة-ير-ح-ل-ل
لظ نإاو ،ةيلودلا تاناجرهŸا ‘ يئافتحا

ناك امك ،رئاز÷ا ‘ سضرعلا نم ًاعون‡
.ًاعقوتم

تلاكو ^

...رودم ةينوم ةجرخملل
نيبرح نيب يرئازجلا ””كياحلا”” ..””ةسشيباب””

““نيطصسلف““ ةيرهوجلا ةيصضقلل ىربك ةنايخ هايإا اربتعم

بخنلا وعدي يرئازجلا رعسشلا تيب
ليئارسسإا عم عيبطتلل يدسصتلا ىلإا

،ليئارصسا عم تارام’ا ةلود هب تماق يذلا عيبطتلا-ب ه-ي-ف دد-ن-ي ا-نا-ي-ب ير-ئاز-ج-لا ر-ع-صشلا تي-ب رد-صصا
نايكلاب يناجملا فارتع’ا نم عيبطتلا ةدام ىلإا ةيبرعلا ةمظنألل رمتصسملا رارجن’ا““ ةدصشب ركنتصسيو
.““هيلإا تلصصو ام ىلإا ةينيطصسلفلا ةيصضقلا لصصوأا يذلا ينويهصصلا

ءابولا ببصسب

باتكلل يلودلا رئازجلا نولاسصل ةيسضارتفا ةخسسن

0202 فيصص تايرهصس ةرهاظت لصصاوت ^
Ãثيح ،اهصضورع ةلصسلصس تامام◊ا ةنيد
اÒخأا قلطلا ءاوه-لا حر-صسم رو-ه-م-ج نا-ك
““بألا م-صسا““ ة-ي-حر-صسم ع-م د-عو-م ى-ل-ع
حرصسŸا جاتنإاو يعانŸا ةورم ةجرخ-م-ل-ل
.يصسنوتلا ينطولا
سسكع-ي سسماد مÓ-ظ-ب ة-ي-حر-صسŸا أاد-ب-ت
بولق نآÚ “Óتللا ةيوادو-صسلاو ة-ما-ت-ق-لا
م-ه-صضع-ب هاŒو م-هد-لاو هاŒ ءا--ّق--صشألا
مهلزنم ‘ ءاصشعلا ةدئام مهتعمج ،سضعبلا
مهباصصم دعب ليوط باي-غ د-ع-ب ي-ل-ئا-ع-لا
نع ثيدح-ل-ل م-هد-لاو ناد-ق-ف ‘ ل-ل÷ا
طورصش تناك يتلاو اهكرت ي-ت-لا ة-ي-صصو-لا
.ادج ةمراصص اهتوÓتو اهحتف
بيرغلا لزنŸا ‘ ةيحرصسŸا ثادحأا رودت
اميف ،ةبوعصصب ع-ي-م÷ا ه-ي-لإا ل-صصو يذ-لا
لخد نم لك اذل ،هجورخ هبصشي ل هلوخد
سسلج-ي .ه-ن-م جورÿا ن-ع ز-ج-ع لز-نŸا
م-ه-ت-ق-ي-ق-صشو نا-ّبا-صش ،ة-ثÓ-ث-لا ةو--خإلا
لصصي نأا لبق ءاصشعلا ةلواط ىلع ةنونÛا

فرعي دحأا ل ،مهلزنم ¤إا بيرغ سصخصش
مهقيقصش هنأا ةياهنلا ‘ حصضتيل ،نوكي نم
.يعرصشلا Òغ
‘ ،ةيصصولا ةءارق راظتنا ‘ عيم÷ا ىقبي
ام وهو سضعبلا مهصضعب Úب لصصاوتم عارصص
،مهنيب ةكباصشتŸاو ةّبعصشتŸا تاقÓعلا نّيب
قا--ي--ت--صشلا ،ة--ي--هار---ك---لاو ب◊ا Úب
دحاو لك اهصشيعي يتلا ملآلاو تاعارصصلاو
مهدلاو عم ةرتوتŸا مهتقÓع ءاّرج مهنم
فورظ-لا م-ه-ل ر-فو-ي ⁄ يذ-لا ،ى-فو-تŸا
ةملكلا هلم– اÃ ةلئاعك سشيعلل ةمئŸÓا
.ىنعم نم
نع هتنبل بألا فصشكي ،توŸا سشارف ىلع
،اماع03 نم Ìكأل مهنع هافخأا يذلا هّرصس
ةعبرألا هئانبأا ىلع ة-ق-عا-صصلا-ك لز-ن ّر-صس
Òغ مأا نم سسماخ خأا دوجو اوفصشتكا نيذلا
‘ هث-يرو نو-ك-ي-ل بألا هرا-ت-خا م-ه-تد-لاو
،مÓصس ‘ ةطلصسلا رير“ ن-م-صضي-ل م-ك◊ا
.هتافو دعب هتلئاع لمصش ّ⁄ ‘ هنم Óمأاو
اهتتصشت دعب ةلئاع-لا بر-صض  د-يد-ج لاز-لز

اديدج Óمأا هتاذ نآلا ‘ لّثم هنكل تاونصسل
دو-ع-ت-ل .ق-قfi تو-م ن-م ةو-خألا ذ-ق--نأا
ءاصشع لوح روصصلا كبا-صشت-تو تا-ير-كذ-لا
ةقيقح ةلئاعلا ةفرعم رثإا اقلعم يقب قباصس
بألا عمجي يذلا يومدلا طبارلاو ةقÓعلا
.مألاب
‘ هتخأاب خألا تعمج يتلا ة-قÓ-ع-لا ن-ك-ل
،ةيحرصسŸا ‘ اÒبك اجرعنم لث“ لزنŸا
نم داز ام وهو ،مرfi بح ‘ اعقو ثيح
ل دق Òبك عارصصب ىهتناو ثادحألا ديقعت
.ةوخإلا هنم وجني
ايجروتامارد سصن ““بألا مصسا““ ةيحرصسمو
جاتنإاو ،ي-عا-نŸا ةور-م جار-خا ن-م ي-هو
دمfi ليث“و ،يصسنوتلا ينطولا حرصسŸا
Ëرم ،ةراون ديم◊ادبع ،يدما◊ا بيدأا
ميلصس دمfiو يرصشيهلا بنيز ،فصسوي نب
روذ-ج ي-ي– ة-ي-حر--صسم ي--هو ،بيذ--لا
ّلك ‘ ناصسنإلا ىنعم نع اثحب ايديجاÎلا
.برد

ث.ق ^

سسنوت تايفيصص
ةرمتسسم ةيناسسنإا ايديجارت ..””بألا مسسا””



ةليترلأ

Úينانبللأ عم لسصأوتي رهاسسلأ مظاك

ىرخأ رايلم005 رأدهأ يدافتل
بابششلا ةرازو تررق ^

›ام بقارم لاشسرا ةشضايرلاو
ةيلاŸا تايلمعلا ىلع فارششإÓل
باعلا ميظنت ةن÷ سصخت يتلا
ثيح ،نارهوب طشسوتŸا رحبلا

ىلع بقارŸا سصرحيشس
ةشصاخ ،تاشسÓتخا يأل يدشصتلا

يتلا ةمخشضلا لاومألا لظ ‘
ايلعلا تاطلشسلا اهتشصشصخ

ثد◊ا ميظنت لجأا نم دÓبلل
سصر–و  .Òبكلا يشضايرلا
بابششلل ايقيرفا باعلأا ‘ ثدح ام راركت مدع نامشض ىلع ةرازولا
قيقحتلا ت– فلŸا ىقبيو ،ميتنشس رايلم005 اهيلع تفرشص يتلاو
.ةعجارŸاو

فأÎحلأ حا‚إل نامرد مأأ لطب
مدقلا ةرك نهارت ^

دهع ةيادب ىلع ةيرئاز÷ا
هدوقي فاÎحلا نم ديدج
مهنيب نمو ،نولهؤوم بابشش
،ىيحي Îنع ،نامرد مأا لطب
ةدايقلا ىلع فرششيشس يذلا
دا–ا يدانل ةيشضايرلا
ءانبل حمطي ثيح ،ةمشصاعلا
”أاب فfiÎ يورك يدان

ةدع دعب كلذو ،ةملكلا ىنعم
fiةقباشس ةلششاف تلوا.

Èكأأ ةليم ناكسس ةجاح
لقنل ÚعوطتŸا دحأا لاق ^

تÓئاعلل ةيئاذغلا تابجولا
روشصلا نأاب ،““ةليترلا““ ـل ،ةبوكنŸا
مامأا ءيشش ل مÓعإلا اهلقني يتلا

‘ تÓئاعلا هششيعت ام ةقيقح
تÓئاعلا  هذه نأا ركذو ،ميÿا
،ÚنشسÙا تاعÈت  نم  تاتقت
عفادت ىلع فقو ايشصخشش هنأاو
ةبجو ىلع لوشصحلل دارفألا

نأل افشسأاتم فقو امك ،ةيئاذغ
يقب ثيحب ةيفاك نكت ⁄ ةيمكلا
 . لكأا نود تارششعلا
هذه ةقطنŸا اهفرعت يتلا ةيعيبطلا فورظلا نأا اشضيأا انثدfi ركذو
قاطت ل ةديدشش ةرارح Úب سسقطلا بلقت رثا ادج ةيشساقو ةبعشص مايألا
تاطلشسلا دششان هيلعو ،ميÿا هلمت– ل راطمأÓل ريزغ طقاشستو
كهنأا يذلا يثراكلا عشضولا اذه نم تÓئاعلا لاششتنا ‘ عيرشستلا
.ةنمزŸا سضارمألا يوذو نشسلا رابكو لافطألا ةشصاخ نيررشضتŸا

 رسشنلأ ةلوؤوسسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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Êانبللا بعششلا ¤إا معد ةلاشسر رهاشسلا مظاك يقارعلا نانفلا هجو ^
عطقم ‘ رهاشسلا لاقو .›ا◊ا رهششلا ةيادب توÒب أافرم Òجفت دعب
تامزألاو حور÷ا مهلم– نÙا مامأا يبرعلا بعششلا ىوقأا ام““ ويديف
.““مهنطوب مهكشس“و مهتلاشصأاو مهتردق مهتوق تبثي مك ةرمتشسŸا
اركشش مكدوه÷ اركشش مكل اركشش مكعم انلك ،نانبل ‘ يئابحأا““ فاشضأاو

ةدعاشسم ىلع اراهنو Óيل نولمعي ،رمحألا بيلشصلا لاطبأا دوه÷
.““يتبfi دهاششي نأا عيم÷ا نم ىن“أا سسانلا

اعم نÓم–و مأأوت نم ناجوزتت مأأوت ناتقيقسش
ل اهعون نم ¤وأا ةقباشس ‘ ^
تنلعأا ،ًاردان لإا ثد–

تقولا ‘ امهلمح مأاوت ناتيكيرمأا
مأاوت نم امهجاوز دعب ،هشسفن

ةلÛ اقفو ،Úماع ذنم قباطتم
‘ ةيكيرمألا ““Òف يتيناف““
جاوز نأا ودبي .ةيلاطيإلا اهتخشسن
انايربو Êاتيرب لثامتŸا مأاوتلا
نم ،ًاماع33 ،زÒلاشس نيد
سسطشسغأا ‘  ،اماع53 ،زÒلاشس يÒÁجو سشوج مأاوتلا Úقيقششلا

‘““syaD sniwT مئاوتلا مايأا““ ناجرهم ‘ مهئاقل دعب ،8102
ذإا ،ًايفاك نكي ⁄ ،7102 ‘ ةيكيرمألا وياهوأا ةيلوب جروبشسنيوت ةنيدم
.هشسفن تيقوتلا ‘ لماح امهنأا ،يشضاŸا ةعم÷ا ،اتنلعأا

ثد◊ا لÓظ ‘

..أديحو ..نانبل
عشضعشضتلاو راشسكن’ا هاŒا ‘ نكلو ،ثد◊ا ادد‹ عنشصي يبرعلا دهششŸا وه اه ^

صصيشصب فششتكت وأا ةعمشش لعششت نأا ثادحأ’او رابخأ’ا تاقايشس أاتفت امو ،ةرم لكك
عشضولا عجاÎيل ةينمأا وأا ةيشسايشس قعاوشص كاذ وأا دلبلا اذه ىلع لطاهتت ىتح ،لمأا
ىرخأ’ا ةفشضلا نم ،كانه نم حولي ذاقناو ةا‚ قوط نم ’إا ،قرغلا نم بÎقيو Ìكأا

ةلششاف ةيبرعلا تاردابŸا لك تماد ام ،تاياغلاو ىطÿاو صسافنأ’ا بوشسfi ،ةرم لكك
رشصم ةعطاقمو ،كÎششŸا نواعتلاو عافدلا تارارقو أادبم لششف رارغ ىلع ،ةلاعف Òغو
حور Óب لكيه ¤ا ةيبرعلا ةعما÷ا لو–و ،ديفيد بماك ةيقافتا ىلع تعقو امدعب
ةفرغ ¤ا تلو–و لب ،ةيبنجأ’ا تاء’ولل تاعيابŸاو تاماهت’او تاديازملل ةشصروبو
تارباıا حلاشصل برعلا ةداقلا تارارقو لامعأا ىلع صسشسجتلل ءادوشس تايلمع

 .5691 برغŸا ةمق ةحيشضف ‘ ثدح املثم ،ةيليئارشس’ا
،ىندأا مامتها ¤ا جرحدتت ،ةيبيللا ةمزأ’ا ىلع تطغ يتلا ،ةينانبللا ةمزأ’ا يه اه

،Êويهشصلا نايكلا عم اهتاقÓع عيبطت نع ايمشسر نÓعإ’اب ئجافŸا تارامأ’ا رارق دعب
درفنتو ،ةلواطلا ت– ةينمأ’او ةيداشصتق’او ةيشسايشسلا تاقÓعلا نم تاونشس دعب
،هÒشصمو نانبلب ،ةينويهشصو ةيكيرمأاو ةيشسنرف  ،ةيجراخ ىوق نم ةشضورفŸا لول◊ا

،ةيلبقتشسŸا هتموكح ةمئاق طبشضتو ،توÒب أافرم راجفنا لوح يئاهنلا ريرقتلا جشسنت
ةفلتfl قيرط ةطراخ عشضتشس يتلا ،ةيجراÿا هتارايخو ةيلخادلا هتاشسايشسو

ايبهذم رجفناو ،هبعشش عوجو نانبل نمأا دده ’إاو ،ةجرد081 اهتلشصوب بلقنت ،ايرذج
.ايفئاطو

وأا ايئاقلت ناك ءاوشس ،توÒب راجفنا نأا ةÒشصبلاو ريدقتلا وأا ةقيثولاب كردي لكلا
ةيبرعلا ةمأ’ا اياشضقب مزتلŸا نانبل ءادعأ’ رركتت ’ ةيخيرات ةشصرف ،ا‹Èم اÒجفت
،ةرركتŸا ةينويهشصلا تاديدهتلاو ةيبرغلا طوغشضلل عايشصن’ا صضفر يذلا ،اهتايد–و
لاود رارغ ىلع ،Êويهشصلا نايكلا عم مÓشس ةيقافتا عيقوت ¤ا هعفدل ىعشست يتلا
اهنم للشستي ،ةعرششم ةذفان لب ،ةرغث ناك ثيح ،ندرأ’او رشصم ،ىرخأ’ا راو÷ا
ةيداشصتق’ا ةمزأ’ا حيرششتو ،راجفن’ا ‘ قيقحتلا ىوعدب ،ءادعأ’او نوشضرغŸا

ىوقلاو Êانبللا صسيئرلا فنأا مغر ،ةيرحشسلا ةفشصولا عيقوتو  ،نانبل ‘ ةيشسايشسلاو
مهلÓخ نم اÃرو ،نويكيرمأ’ا نمأ’ا ءاÈخ مه اه نكلو ،›ود قيقحتل ةينطولا
رثأا نوفتقي ،بلعلا لك ،Òغشصلا نانبل رارشسأا بلع ¤ا نوللشستي ،نويليئارشسا
‘ Úينانبللا عم ثيد◊ا فارطأا لدابتي وهو ،ليه ديفاد ،يكيرمأ’ا يشسامولبيدلا
لمح ‘ راودأ’ا لدابت صسراÁ هنأاكو ،بازحأ’او ةلودلا تاشسشسؤوم ةقورأاو عراششلا

،نوركام ،يشسنرفلا صسيئرلا هعفر يذلا ديد÷ا رامعتشس’او ةنميهلا لعششم عفرو
.راجفن’ا ةادغ
دعب ،ليه ديفيد ،ةيشسايشسلا نوؤوششلل يكيرمأ’ا ةيجراÿا ريزو دعاشسم لاق دقف
ملعأاو ،ًاقوثومو ًافافششو Óًماشش ًاقيق– كانه نأا نم دكأاتلل ةجاحب نحن““ :أافرŸا هدقفت
تاقيقحتلا بتكم نم Úققfi نأا Úيفحشصلل احشضوم ،““عيم÷ا هب بلاطي ام اذه نأا
نم ةوعدب يرا÷ا عوبشسأ’ا ةياهن مهرودب نوموقيشس ““يأا يب فأا““ ›اردفلا
يقيق◊ا Òيغتلاب Úينانبللا ÚلوؤوشسŸا مازتلا ىرن امدنع““ :فاشضأاو  .““Úينانبللا
ةيجهنŸا تاحÓشصإ’ا كلتل نويلودلا اهؤواكرششو اكيرمأا بيجتشستشسف لعفلاو لوقلاب
¤إا اقÓطإا دوعن نأا اننكÁ ’““ هنأا احشضوم ،ةحشضاو ةمواشسم ‘ ،““رمتشسم ›ام معدب

ةدايشس تاذ ةلود لكو ةلود لك...هدودح وأا نانبل ءانيم ‘ ءيشش يأا هيف رÁ دهع
ةكرح ¤او ،هللا بزح ¤ا ةراششا ‘ ،““لماك لكششب اهدودحو اهئناوم ىلع رطيشست
.نانبل ¤او نم عئاشضبلاو لاومأ’او ÚحلشسŸاو حÓشسلا

،صضورفŸا ديد÷ا Òيغتلا اذه نع ةÈعŸا تاحيرشصتلا ترتاوت ،Êانبللا بنا÷ا نمو
““‘ يت مإا فأا يب““ ةكبشش عم ةلباقم ‘ ،نوع لاششيم ،Êانبللا صسيئرلا لاق ثيح

قافتا ¤إا لشصوتلل ادعتشسم ناك اذإا ام لوح لاؤوشس ىلع دري وهو ،ةيشسنرفلا ةيرابخ’ا
نعو ،““ً’وأا اهلح بجيو ،ليئارشسإا عم لكاششم انيدل ..بشسحب““ :ليئارشسا عم مÓشس
اهنإا““ :هللا بزح ىلع بوشسÙا ،نوع لاق ،Êويهشصلا نايكلاو تارامإ’ا Úب قافت’ا

اهÈتعا اميف ،مÓشس قافتا ¤ا لشصوتلا ةيناكمإاب عابطن’ا كرت ام ،““ةلقتشسم ةلود
مÓشسإÓل ةنايخو ،صضوفرمو نادم لمعو ..رهظلا ‘ ةنعطو ةرداغ ةوطخ ““ هللا بزح
.““ ..ينيطشسلفلا بعششلل ،صسدقلل ةنايخ ،ةبورعللو

‘ Èتعا دقف ،يعارلا صسرطب ةراششب رام لانيدراكلا ،نانبل ‘ ÊوراŸا كريرطبلا امأا
وه نانبل ‘ صصÓخلل ديحولا جرıا نأا ،““طششانلا داي◊او نانبل ةركذم““ اهامشس ةردابم
تاعارشصو تافلا– ‘ دÓبلا لوخد مدع وه دايحلل لوأ’ا نوكŸا““ لاقو ،““داي◊ا

فورعم (..) هنوؤوششب لخدتلا نع ةلود يأا عانتماو ةيلودو ةيميلقإا بورحو ةيشسايشس
ةرابع حوشضوب نمشضت ادبعب نÓعإاو ،زايحن’ا مدعو داي◊ا مدقلا ذنم نانبل نع

نم ليئارشسإا ةبراfi قح Úينيطشسلفلا حنم يذلا ةرهاقلا قافتا فشصوو ،““نانبل ديي–
ةدحتŸا ·أ’ا ايعاد ،نانبل ‘ ةيلشصأ’ا ةئيطÿاب9691 ةنشس ةينانبللا يشضارأ’ا

دكأا هنأا Òغ ،نانبل ‘ Úيروشسلا Úحزانلاو Úينيطشسلفلا ÚئجÓلا دوجول لح داجيإ’
ىلع Úينيطشسلفلا ÚئجÓلاو ينيطشسلفلا بعششلا قح نع عافدلا نانبل ةلشصاوم ىلع

يتلا ةيبرعلا بوعششلا ةيرحو ناشسنإ’ا قوقح اياشضق عم فطاعتلا لÓخ نم ،هشضرأا
يوق صشيج لÓخ نم ،ةينانبللا ةلودلا موهفم زيزعت ¤إا ايعاد ،›ود عامجإا اهيلع
نع عافدلاو يلخادلا رارقتشس’او نمأ’ا قيق– ىلع ةرداق تاشسشسؤومو لقتشسم ءاشضقو
.اهÒغ وأا ليئارشسإا نم ءاوشس ءادتعا يأا دشض صضرأ’ا

دشض ةمواقŸا ةقلح نأا ةيبرعلاو ةينانبللا ةحاشسلا تادجتشسم دشصر لÓخ نم ودبيو
اهتمدقم ‘و ،ةنمازتŸاو ةيرا÷ا ثادحأ’ا فلتfl نم ةفدهتشسŸا يه Êويهشصلا نايكلا

‘ ةشضبانلاو ىوقأ’ا ةقل◊ا هرابتعاب ،““مواقŸا““ هحÓشس حزنو هللا بزح ةكوشش رشسك
ةلمح دعبف ،ةقطنŸا ‘ ةيعشسوتلا Êويهشصلا نايكلا عراششم دشض ةمواقŸا قوط
بقÎي لكلا نإاف ،توÒب أافرم راجفنا ‘ طروتلاب همهتت ةرتاوتم ةيمÓعاو ةيشسايشس
،مويلا راظنأ’ا هجتت امك ،ماهت’ا ةحئ’ راجفن’ا لوح ينمأ’ا ريرقتلا Úمشضت
لوأ’ا اهمكح ردشصت نأا ررقŸا نم يتلا ،نانبلب ةشصاÿا ةيلودلا ةمكÙا ¤ا ،ءاثÓثلا

،هللا بزح رشصانع نم ةعبرأا اهيف مهتŸاو ،يرير◊ا قيفر لايتغا ةيشضق ‘ هعون نم
 .تاماهت’ا هذه لكل بز◊ا يفن مغر اذه

ةينانبللا ةلودلا ةدايشس ىلع ةÒطÿا هتايعادتو ،توÒب أافرم راجفنا انليحيو
،3102 يفناج ‘ ،صسانيمأا Úعب ،نيروتنقيت ةدعاق Òجفت ةيشضق ¤ا ،اهتارايخو
نولمعي ةفلتfl تايشسنج نم ةنيهر051 مهنيب نم ناكو ،نئاهرلا ةمزأاب تفرع يتلاو

فقو““ ‘ لثمتت ،ةفلتfl ذئنيح ةعوفرŸا بلاطŸا نأا مغرو ،زاغلا لÓغتشسا لقح ‘
نأا ’ا ،رئاز÷ا ‘ ÚنوجشسŸا ÚيمÓشسإ’ا نم ةئام حارشس قÓطإاو ““›ام ىلع ناودعلا
Òغ ،رئازجلل يدايشسلا رارقلا ‘ لخدتلل ىÈكلا ىوقلا مامأا بابلا حتف وه ناك فدهلا
لكششب رمأ’ا ‘ تلشصف يبعششلا ينطولا صشي÷ا ةدايقو ةلودلل ايلعلا تاطلشسلا نأا

.اشضيأا يدايشسو مشساح
¤ا رومأ’ا هجتت ،هلوح امو نانبل ‘ ةلشصا◊ا تاÒغتŸا هذه مامأاو ،كشش نود نمو

كلت ةشصاخو  ،ةيجراÿا هتارايخو ،ادبعب رشصق ‘ نيديدج ةجهلو قطنم صضرف
عيراششŸ ةمواقم ةيركشسعو ةيشسايشس ةيجيتاÎشساك ،ةمواقŸا روحÃ ةقلعتŸا
ىلع موقت Êويهشصلا نايكلا عم نانبل تاقÓعب ةقلعتŸا كلتو ،Êويهشصلا لÓتح’ا
‘ ةوقبو دمشص يذلا ،Êانبللا فقوŸا كشسا“ رارمتشسا نع صضعبلا ثد– نإاو ،داي◊ا

نانبل ‘ ةينمأ’ا تاعباتŸاو بور◊ا مغر ةمواقŸا حÓشس ميلشستو عيبطتلا هجو
،صشوي÷ا يقابك  يوق صشيج صسيشسأات ‘ هقح نم مورfi نانبل نأاو ةشصاخ ،هجراخو
يركشسعلا ناÒطلاو صشي÷ا لبق نم حابتشسŸا نانبل رحبو ءامشسو صضرأاو بعششلا يمحي
 .Êويهشصلا

يحلاسص ىفطسصم
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

مكيلع سسسسجتي ثيد◊أ زافلتلأ ..أورذحأأ
نأا ،Úشسليششت ينيشسرأا ،ايجولونكتلا مولع ‘ يشسورلا Òبÿا فششك ^

لك ليجشستو سسانلا ةبقارم ىلع ةرداق ةثيد◊ا ةيكذلا زافلتلا ةزهجأا
ةثيد◊ا ةزهجألا نأا ¤ا Úشسليششت راششأاو.ةروشصلاو توشصلاب مهتاطاششن
‘ تاظحللا لك قيثوتو ليجشست ىلع ةرداق اÒماك ىلع يوت– يتلاو
ىلع تاقيبطتلا سضعب ليزنت لÓخ نم كلذو ،ةروشصلاو توشصلاب لزنŸا
Èع هفاقيإاو زافلتلا ليغششت ىلع سصخششلا دعاشست يتلا اهزربأا زاه÷ا
ةيكذلا زافلتلا ةزهجأا لك نأا يشسورلا Òبÿا دكأاو .ديلا تاكرح وأا توشصلا
.لمعي ل زاه÷ا تناك ولو ىتح تاوشصألا ليجشست ةيناكمإا اهيدل ةديد÷ا



يح-ي-صضو-ت نا-ي-ب ‘ ءا-جو ^
ÿع-لاو لا-صصت’ا ة-ي--ل-Óتا-ق

هنأا رئاز÷ا ةي’و نمأاب ةماعلا
0202 سسط-صسغأا21 خيرات-ب““

عقو ,Óيل (00:32) ةعاصسلا ىلع
تي‡ Êا-م-صسج رور-م ثدا-ح
ينطولا قيرطلا ىوتصسم ى-ل-ع
نم برقلاب تامام◊ا11 مقر
بصصنŸا ي---ن---مأ’ا ز---جا◊ا

Ãير---صض◊ا ن---مأ’ا ةاذا---ح
ع-با-ت-لا تا--ما--م◊ا سسماÿا

ة--يرادإ’ا ة--ع--طا--قŸا ن--مأ’
ةيحايصس ةراي-صس Úب ,ة-قار-صشلا
.““ةيران ةجاردو
ثدا◊ا““ نأا نا-ي-ب--لا فا--صضأاو
ق-ئا--صس مد--قأا نأا د--ع--ب ع--قو
(رصصاق هنأا Úبت) يذلا ةرايصسلا

ةرا-ي-صسل Òط--خ زواŒ ى--ل--ع
ةعرصس ت– هلبق تناك ىرخأا

¤إا ىدأا يذلا ر-مأ’ا ,ة-طر-ف-م
Úبو هن-ي-ب ر-صشا-ب-م ماد-ط-صصا

هقفارمو ةيرا-ن ة-جارد ق-ئا-صس
ةÒطخ حورجب ابيصصأا ن-يذ-ل-لا
ن-م’ا ح--لا--صصم ل--خد--ت--ت--ل
ىلع متيو روفلا ىلع يرصض◊ا

ى-ل-ع Úح-ير÷ا ل-ق-ن ا-هر-ثا
ىفصشتصسŸا ¤إا ةعرصسلا حانج

ير-يز ن-ب Úغو--لو--ب رواÛا
ر-صصا-ن-ع فر-ط ن-م ما-ن--يا--ب
د-كأا ن-يأا ,ة-ي-ندŸا ة--يا--م◊ا
قئاصس ةافو ن-يا-عŸا بي-ب-ط-لا
¤إا هقفارم ليو– عم ةجاردلا

باب ““Úغابد ŸÚ““ ىف-صشت-صسم
هيف اثكام لازي ’ يذلا يداولا
هصضرعت ببصسب ةعاصسلا دح ¤إا
.““ةغلاب سضوصضرو روصسكل
ءوصض ىلع““ هنأا نا-ي-ب-لا را-صشأاو

ت–و تا---ي---ط---عŸا هذ----ه
ليكو ديصسلل م-ئاد-لا فار-صشإ’ا
,ايميلقإا سصتıا ةيرو-ه-م÷ا

ر-ق-م ¤إا ر-صصا-ق-لا ل-يو– ”
سسماÿا ير----صض◊ا ن----مأ’ا
ى-ل-ع ه-عا-م-صسو تا--ما--م◊ا

fiه-ي-لو ة-ق-فر ي-م-صسر ر--صض
.““(هتدلاو) يعرصشلا
0202 سسط-صسغأا61 خيرات-بو»

مامأا ةيصضقلا فارطأا Ëدقت ”
ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ل-ي-كو
لا--حأا يذ---لا يداو---لا با---ب
,ثادحأ’ا يصضاق ىلع ةيصضقلا

‘ رد-صصأا هرود--ب Òخأ’ا اذ--ه
عاد-ي’ا-ب ار-مأا ر-صصا-ق-لا ق-ح
ةعيلقلا ةيبا-ق-ع-لا ة-صسصسؤوŸا-ب
تاذ سصلخ-ي ,““ثاد-حأ’ا م-صسق
.نايبلا

و.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

““ عيبطتلا ‘ يأار ““ لوح تاظوحلم
!رمعتصسŸا حلاصصت ’ رئاز÷ا

جاتحي هنأا ¤إا تصصلخف ““ عيبطتلا ‘ يأار““ ‘ تنع“ ^
هذه ‘ حتفي هنأا ‘ نمكت هتيمهأا نكلو ،حيصضوت ¤إا
ان-تءار-ق-ف .ا-ع-ي-م-ج ا-ن-ما-مأا لاÛا ة-ب-ع-صصلا فور-ظ-لا
فصصنو نرق ذنم Òغتت ⁄ يتلا ةينيطصسلفلا ةيصضقلل
نآاو ،ةقباصسلا لايجألا ةطلغ عطقلاب تناك ،نمزلا نم
هذه لايح عقاولا ‘ انر-صص د-ق-ل-ف  .ا-ه-ب-يو-صصت-ل ناوألا
.تاهاŒلاو ميهافŸا Úب طّلخن ةيصضقلا

عّبطŸا ““ يكÎلا سسيئرلا راكنتصسا دنع فقوتلا اندرأا ولف
ن-ع نÓ-عإلا ى-ل-ع تارا-ملا ماد-قإل ،ل-ي--ئار--صسإا ع--م ““
انفصصول ،ليئارصسإا Úبو اهنيب ةمئاقلا ةÁدقلا ةقÓعلا

كولصسب ركذي يذلا يثبع-لا-ب ي-كÎلا سسي-ئر-لا ف-قو-م
وأا هملع نود فرصصت هتلو نم ٍلاو هاŒ ميصشغ ناطلصس
.هيلع يصصولا ناطلصسلا ةدارإا كهتنا

ةي-صضق-لا نإا لو-ق-لا ن-صسح-ي ة-لأا-صسŸا بل ¤إا ةدو-ع-لا-بو
““ ةيصضق عم انومصضمو Óكصش قباطتت ل ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
نأا اح-ي-ح-صص سسي-ل ›ا-ت-لا-بو .““ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا بع-صشلا
.““ ي-ن-ي-ط-صسل-ف نأا-صش ““ ي-ه ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ة--ي--صضق--لا
،اهنع عافدلا مهقح نمو مه◊اصصم مهل نوينيطصسلفلا

نأا ا-ع-ن-ت-ق-م نا-ك اذإا ،م-هد-عا-صسي نأا م-هÒغ ق-ح ن-مو
  .لداع مهقوقح نع مهعافد
رامعتصسا ةيصضق اصضيأا يه ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نكلو
اهلهأا نم دÓبلا غارفإا ¤إا ىعصسي ،يرصصنع Êاطيتصسا

Ãاذه نأا ه-ن-ع م-ج-ن-ي .ل-ئا-صسو-لاو بي-لا-صسألا ف-ل-ت-خ
ىلعو Úينيطصسلفلا ىلع سسيل ارطخ لثÁ رامعتصسلا
ناد-ل-ب-لا بو-ع-صش ى-ل-ع ا‰إاو بصسح--ف Úط--صسل--ف سضرأا
.اصضيأا Úطصسلفل ةرواÛا

ةصسايصسلا هدصسŒ امك رطÿا اذهل يدصصتلا قايصس ‘و
زييمتلا ““ Èتع-ي ي-ت-لا ل-ي-ئار-صسإا ة-لود ا-ه-صسرا“ ي-ت-لا
نع رظنلا فر-صصبو ة-ي-صسا-صسألا ا-ه-تز-ي-م ““ ير-صصن-ع-لا
م-ظ-ن ةÁز-ه د-ع-ب تأار-ط ي-ت-لا تلد-ب-تŸاو تاÒغ-تŸا
برح دعبو7691 (ناوج) ناريزح ‘ ةي-بر-ع-لا م-ك◊ا
رود ةنراقم ة-ي-ق-ط-ن-م تصسي-ل ،اد-يد–3791 ربوت-كأا
رئاز÷او رصصم رود عم ةهج نم ةيدوعصسلا وأا تارامإلا

 .ةيناث ةهج نم قارعلاو ةيروصسو
ةصسايصسلا لوصصف رصضحتصسن يكل لاÛا اذه عصستي ل

هبصش تايكل-nم ماد-خ-ت-صسا ‘ ة-ي-كÒمألاو ة-ي-نا-ط-يÈلا
ة-كر-ح تلواfi ع-ي-م-ج سضا-ه-جإا ‘ بر-ع-لا ةر--يز--ج

تارباıا طباصض تاكر– اهزربأا لعل ،ةيبرعلا ريرحتلا
دبع ةيدوعصسلا كلم عا-م-ت-جاو ،““سسنارو-ل ““ Êا-ط-يÈلا
رهظ ى-ل-ع تل-ي-فزور ي-ك-يÒمألا سسي-ئر-لا ع-م ز-يز-ع-لا
¤إا ة-فا-صضإلا-ب5491 ة-ن-صس ‘ ي-صسنو-ك ة--ن--ي--ف--صسلا
روفلب دعو نم كيهان ،رصصا-ن-لا د-ب-ع ى-ل-ع سضير-ح-ت-لا

.7191 ةنصسيف
رودب Òكذتلا ¤إا ،قا-ي-صسلا اذ-ه ‘ ة-جا-ح ن-م سسي-لو
را--م--ع--ت--صسلا ع--م ا--ه--ت--برŒ نأل ،Òب---ك---لا ر---ئاز÷ا
رصصم نع اعافد ةيبرعلا ةحاصسلا ‘ ،Èكأا Êاطيتصسلا

ةلأاصسŸا هذه ءافيإاف ،قارعلا نعو Úينيطصسلفلا نعو
 .ةلاقŸا هذه اهب قيصضت ةÒثك ليصصافت بلطتي اهقح
رامعتصسلا حافك ‘ يه رئاز÷ا ةحلصصم نإاف نكي امهم
ه-ك-ل-صس يذ-لا ج-ه-ن-لا و--هو ،ير--صصن--ع--لا ز--ي--ي--م--ت--لاو
 .ةليلق رطصسأاب رصصتخي ل هنكلو ،نويرئاز÷ا

باÎلا ن-ع دوذ-لا نأا اد-ي-ج نو-فر-ع-ي م-ه ن-ك-ي ا-م-ه--م
فور-ظ-لا ‘ ا-صصو-صصخ ،ة-م-ئاد ةروÒصس و-ه ي-ن-طو--لا
لك نم ةطاfi نوك-ت نأا ر-ئاز÷ا دا-ك-ت ثي-ح ة-ن-هار-لا

نم نوÒثك مهمدقم ‘و اهب نوصصبÎي ءادعأاب بناج
ةبقاعم نوديري نيذلاو رامعتصسلا نمزل نونحي نيذلا
دعب قارعللو ةيروصسلو رصصŸ ه-ت-مد-ق ا-م ى-ل-ع ر-ئاز÷ا

ةروتاف رئاز÷ا عفدت ⁄أا .0791 تاونصس ةليطو7691
  ؟0991 تاونصس ‘ ةيلاغ

* وصصناق ليلخ روتكدلا ^^
  يبرعلا نأاصشلاب متهم بتاكو Êانبل بيبط
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GBNô G’CNÑÉQ يرصض◊ا نمألا ةاذاحÃ بصصنŸا ينمألا زجا◊ا برق عقو

ةقارصشلاب ،تامام◊ا سسماÿا

 رورم ثداح ‘ ببصست رصصاق عاديإاب رمأا
ةيران ةجارد قئاصس ةايحب يدوأا

يداولا باب ةمكfi ىدل ثادحألا يصضاق نأا Úنثلا سسمأا رئاز÷ا ةيلو نمأا حلاصصم تدافأا
11 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع رورم ثداح ‘ ببصست رصصاق قح ‘ عاديإلاب ارمأا ردصصأا

.هقفارŸ ةغلاب احورج فلخو ةيران ةجارد قئاصس ةايحب ىدوأا تامام◊اب

:<ntفجخ>
ويلوي رهصش لÓخ هيف هبتصشم0004 ةبارق فيقوت

ح--لا---صصم ت÷ا---ع ^
ة-ي-ئا-صضق-لا ة-طر--صشلا
نمأا حلا-صصŸ ة-ع-با-ت-لا
نم ديزأا رئاز÷ا ةي’و
¤إا تصضفأا ةيصضق0033
0004 ة-بار-ق ف-ي-قو--ت
ه-ي-ف ه-ب-ت-صشم سصخ--صش

و-ي-لو--ي ر--ه--صش لÓ--خ
مهÁدقت ” , ,مرصصنŸا
ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا
سسمأا هب دافأا امبصسح ,ةصصتıا
ة-ئ-ي-ه-لا تاذ-ل نا--ي--ب Úن--ثإ’ا
.ةينمأ’ا
ح-لا--صصم نأا نا--ي--ب--لا ح--صضوأاو
ةي’و نمأ’ ةيئا-صضق-لا ة-طر-صشلا
ة-ح-فا--ك--م را--طإا ‘ ر--ئاز÷ا
ت÷ا--ع ة---ير---صض◊ا ةÁر÷ا

فيقوت ¤إا تصضفأا ةيصضق3233
” ن-يأا ه-ي-ف ه--ب--ت--صشم3893
ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا مهÁدقت
‘5551 مهن-ي-ب ن-م ة-صصتıا

كÓهتصساو ةزايحب قلعتت اياصضق
سصار--------------قأ’او تاردıا
طروتم سصخصش605 ,ةصسولهŸا

ءا-صضي-ب-لا ة-ح-ل-صسأ’ا ل-م--ح ‘
سصخصش2291 اذ-كو ةرو-ظÙا

.اياصضقلا فلتfl ‘ طروتم
اياصضق-لا Úب ن-م نا-ي-ب-لا ر-كذو
ةقلعتم ة-ي-صضق082 ة÷ا--عŸا
217 ,تا-ك-ل-ت-مŸا-ب سسا-صسŸا-ب
سسا-صسŸا-ب ة-ق-ل-ع-ت--م ة--ي--صضق
حنجلل ةبصسنلاب امأا ,سصاخصشأ’اب
بادآ’او ةرصسأ’ا دصض تايان÷او

03 ة÷ا-ع-م ” د-ق-ف ة-ما--ع--لا
ةقلعتم ةيصضق857 اذكو ,ةيصضق
ءيصشلا دصض حن÷او تا-يا-ن÷ا-ب
031 ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب ي-مو-م-ع-لا

م-ئار÷ا-ب ة-ق-ل-ع--ت--م ة--ي--صضق
.ةيلاŸاو ةيداصصتق’ا
اياصضق سصوصصخب ردصصŸا زربأاو

ءا-صضي-ب--لا ة--ح--ل--صسأ’ا ل--م--ح
ح--لا--صصŸا تاذ نأا ةرو--ظÙا

اهيف طروت ةي-صضق984 ت÷اع
مامأا مهÁد-ق-ت ” سصخ-صش605
70 مهنم عدوأا ةيئاصضقلا تاه÷ا
.تقؤوŸا سسب◊ا

را-طإا ‘و ،ىر--خأا ة--ه--ج  ن--م
ت“ ,تاردıا ة--ح--فا--ك---م
اهيف طروت ةيصضق2831 ة÷اعم
و غلك11 زجح عم سصخصش5551
يدنهلا بن-ق-لا ن-م مار-غ832
سصرق227.73 ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب

ن-م مار--غ5ر6 و ,سسو--ل--ه--م
نم مار-غ57ر32 و Úيا-كو-ك-لا
.نيوÒهلا
سصوصصخب ردصصŸا تاذ فاصضأاو

ة-طر-صشلا تا-طا--صشن
ميظ-ن-ت-لا و ة-ما-ع-لا

ر-ه-صشلا سسف-ن لÓ-خ
نإاف0202 ةن-صس ن-م
تماق ةطرصشلا تاوق
ةيلمع241.82 ـ---ب

تاطاصشنل-ل ة-ب-قار-م
ةمظنŸا ة-يرا-ج-ت-لا
006 ذ-ي-ف-ن-ت ” ن--يأا

نع رداصص قلغ رارق
.ةصصتıا تاطلصسلا
‘ رد-صصŸا تاذ-ل ادا--ن--ت--صساو

د-ق-ف ة-يرورŸا ة-يا-قو-لا لا‹
يمومعلا نمأ’ا حلاصصم تلجصس

055.51 ةÎف---لا هذ---ه لÓ----خ
flى-ل-ع ” ن-يأا ة-يرور-م ة-ف-لا

امك ,ةصصخر5735 بحصس اهرثإا
رور-م ثدا-ح04 ل-ي-ج--صست ”

سصخصش83 اهرثإا ى-ل-ع بي-صصأا
ت’اح30 ليجصست ع-م حور-ج-ب
هذ--ه بل---غأا  نأا ثي---ح ةا---فو
ماÎحا مدع نع ةŒان ثداو◊ا

‘ ¤وأ’ا ةجردلاب رورŸا نوناق
ن--مأ’ا ح--لا---صصم تما---ق Úح

ـب رئاز÷ا ةي’و نمأ’ يمومعلا
.ماظنلا ظفح ةيلمع613
ةي’و نمأا حلاصصم تل-ج-صس ا-م-ك
ةÎف--لا سسف--ن لÓ--خ ر--ئاز÷ا

طÿا Èع ةŸا--ك---م935.83
ط-خ اذ-كو51-84 ر--صضخأ’ا
8711 ¤إا ةفاصضإ’ا-ب71 ةدجنلا

.401  مقرلاب ةصصاخ ةŸاكم
و.ق ^

      تنصشوميت Úعب ةقراتب اصصخصش31 ذاقناو لولج يديصسب ةيوهلا لوه‹ قيرغ لاصشتنا
ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تلخدت̂ 

‘ سسمأا ءاصسم تنصشو“ Úع ةي’ول
ةثج لاصشتنا لجأا نم اصس03.91 دودح
ئطاصشب ةيرخصصلا ةقطنŸاب ق-ير-غ
›اهأ’ا ىدل ةفورعŸا لولج يديصس
ناي-ب بصسح ة-ي-ح-صضلا . ““ز-ي-ل‚أ’ا““

ةنصس03 رمعلا نم غلبت لاصصت’ا ةيلخ
”.ةيوه-لا لو-ه‹ ر-كذ سسن-ج ن-م
¤ا ةيوناثلا ةدحولا فرط نم هلقن
امك  .فاصص ينبل ةيبطلا ت’اجعتصسا

دود--ح ‘ ح--لا--صصŸا تاذ تما--ق
سصخصش31 ذاقنا لجا نم اصس03.02

رصصاق مهنيب نم يقيق◊ا قرغلا نم
نم Êاعي ناك ةنصس61 رمعلا نم غلبي

ةي’و نم ردحني و سسفنتلا ‘ قيصض
” نيا ةقرات ئطاصشب  اذه و فلصش
Ëدقت عم ة-صسبا-ي-لا ¤ا م-ه-جار-خا
ديبع.م̂  . ةيلوأ’ا تافاعصس’ا

ةــــــــــــــــــــــيزعت
: ةد---ي---صسلا  مدقتت

رئاز÷ا نم  ناهيج
اهيزاعتب ة-م-صصا-ع-لا
ل--ك ¤إا   ة---صصلاÿا
‘ ا-هو-صساو ن-يذ--لا
رثإا  اهنازحاو اهملا

 : اهل روفغŸا ةافو
ةمطاف   سشÓط

ةنصس88   زهاني رمع نع
0202 توأا31  موي كلذو
اهنكصسأاو  ةعصساولا هتمحرب هللا اهدمغت
 هنانج حيصسف

عاÎخا ةءارب لوأا حن“ Úصصلا
سسوÒفلا دصض حاقلل
91-ديفو-ك سسوÒف د-صض حا-ق-ل-ل عاÎخا ةءار-ب لوأا Úصصلا تح-ن-م ^

Úب نواعتلاب هر-يو-ط-ت ”و ،(فو-ك.نإا-5.يد.هيإا) مصسا هيلع ق-ل-ط-ي
(سسكيجولويب ونيصسناك) ةركتبŸا ةينيصصلا ةيوي◊ا ةيودألا ةكرصش
ةيبطلا مولعلا ةيÁداكأل عباتلا ةيوي◊ا ايجولونكت-ل-ل Úك-ب د-ه-ع-مو
ميظنت ةئيه) ةيركفلا ةيكلملل ةينطولا ةرادإلا تركذو .ةيركصسعلا
عاÎخلا ةءارب نأا - Úنثلا مويلا نايب ‘ - (Úصصلاب ةيركفلا ةيكلŸا

ىلع حاقللا جاتنإا نكÁ هنأاو ،يرا÷ا سسطصسغأا11 ‘ اهرادصصإا ”
ن-م .سضر-م-ل-ل ي-صشف-ت ثود-ح لا-ح ‘ Òصصق تقو ‘ ع--صساو قا--ط--ن

ىلع اهحاقل لوصصح نأا (سسكيجولويب ونيصسناك) ةكرصش تركذ ،اهبناج
ةيكلŸا قوقح ظفحيو ،حاقللا ةمÓصسو ةيلاعف دكؤوي عاÎخلا ةءارب
تاحاقل ‘ ةيلودلا قوصسلا ة-ق-ث ز-يز-ع-ت ع-م ،ه-ب ة-صصاÿا ة-ير-ك-ف-لا
ةيوي◊ا ةيودألا ةكرصش تناكو .Úصصلا اهروطت يتلا (91-ديفوك)
رهصشلا لئاوأا تنلعأا دق (سسكيجولويب ونيصسنا-ك) ةر-ك-ت-بŸا ة-ي-ن-ي-صصلا
ل-يزاÈلاو ا-ي-صسور-ك لود-لا سضع-ب ع-م تا-ثداfi يرŒ ا-ه--نأا ي--صضاŸا

انوروك““ سسوÒفب سصاÿا اهحاقل نم ةثلاثلا ةلحرŸا براŒ ءارجإل
كراصشŸا سسصسؤوŸاو يذ-ي-ف-ن-ت-لا ر-يدŸا لا-قو .(91-ديفوك) ““دجت-صسŸا
ءاصشنإلا ديق ،ديد÷ا ““ونيصسناك““ عنصصم نإا ““وصش غنود ويصشت““ ةكرصشلل

تاحاقل نم ة-عر-ج نو-ي-ل-م002وÚ 001ب ا-م ج-ت--ن--ي--صس ،Úصصلا ‘
ÚتلحرŸا جئاتن ترهظأاو .1202 ماع لئاوأا لولحب ايونصس سسوÒفلا
-5.يد.ه-يإا) حا-ق-ل نأا ة-ير-ير-صسلا برا-ج-ت-لا ن-م ة--ي--نا--ث--لاو ¤وألا
ة-ط-ب-ترŸا سضار-مألا-ب ة-با-صصإلا ع-ن-م ى-ل-ع ةرد-ق-لا ه-يد-ل (فو-ك.نإا
تانايب تتب-ثأا ا-م-ي-ف ،(2 فوك-سسراصس) ةدا◊ا ةيوئرلا تا-با-ه-ت-للا-ب
نم ةيلاع تايوتصسمو ه-ت-ي-نو-مأا-مو ه-ت-ي-لا-ع-ف ة-ير-ير-صسلا برا-ج-ت-لا
ىلع يصضاŸا وينوي رهصش ةياهن حاقللا لصصح امك .ةيعانŸا ةباجتصسلا

ةنجلل ةعباتلا) يتصسيجول-لا م-عد-لا ةرادإا-ب ة-ح-صصلا بت-ك-م ة-ق-فاو-م
رصشبلا ىلع يبيرجتلا مادختصسÓل (ةين-ي-صصلا ة-يز-كرŸا ة-ير-ك-صسع-لا
Ÿرصصتقيصس مادختصسلا نأاو ،هتينومأامو هتيلاعف تبثأا امدعب ةنصس ةد

.طقف يركصسعلا مادختصسلا ىلع ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ
ت’اكو ^

ثداوح ‘ ةباصصا251 و تايفو6
ةÒخأ’ا ةعاصس42 لÓخ رورم
ةتوافتم حورج-ب نور-خآا251 بيصصأاو مهف-ت-ح سصا-خ-صشأا6 ي-ق-ل ^

42 لÓخ نطولا نم تاهج ةدع Èع رورم ثداح321 ‘ ةروطÿا
ةيام◊ا حلاصصŸ ةليصصح ،سسما هب تدافأا ام بصسح ،ةÒخألا ةعاصس
ةيندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل ة-صسار◊ا ناو-عأا نأا ه-تاذ رد-صصŸا ر-كذو .ة-ي-ندŸا

،ةعونمŸا ئطاوصشلا ‘ اقرغ Úصصخصش (2) ةافو ىرخأا ةهج نم اولجصس
‘ ةنصس03 رمعلا نم غلبي تنصشوميت Úع ةيلو ىوتصسم ىلع لوألا

،‘ا-صصلا يد-ي-صس ة-يد-ل-ب-ب لو--ل--ج يد--ي--صسب سسورÒ fiغ ئ--طا--صش
ةنصس41 رمعلا نم غلبي لفط وهو ل-ج-ي-ج ة-يلو-ب Êا-ث-لا سصخ-صشلاو
سصخي اميفو .ل-ج-ي-ج ةر-ئادو ة-يد-ل-ب-ب سسورÒ fiغ ئ-طا-صشب قر-غ

تماق ا-نورو-ك سسوÒف را-صشت-نا ن-م ة-يا-قو-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا تا-طا-صشن-لا
ينطولا باÎلا ةفاك Èع ةÎفلا سسفن لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا تادحو
ÚنطاوŸا ةدئافل (ةيدلب34 ) ةيلوÈ 31ع ةيصسيصس– ةيلمع38 ـب

اذ-كو ي-ح-صصلا ر-ج◊ا د-عاو-ق ماÎحا ةرور-صضب م-هÒكذ-ت ” ثي-ح
È 71ع ميقعت ةيلمع28 ـب مايقلا ¤إا ةفاصضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا

تاعمÛاو ةصصاخو ةيمومع لكايهو تآاصشنم نم ،(ةيدلب25) ةيلو
قئارح ةح-فا-ك-م زا-ه-ج ما-ق ق-ئار◊ا نأا-صشبو .عراو-صشلاو ة-ي-ن-ك-صسلا
اهنم اقيرح81 دامخإاب ةيندŸا ةيامحلل ةيعارزلا ليصصاÙا و تاباغلا

تصسم قئار-ح6و لاغدÓل Úق-ير-ح2 و تاباغلاب ة-صصا-خ ق-ئار-ح6
ثيح ،ةيعارزلا ليصصاÙا تصسم قئارح4و سشارحلا و سشئاصش◊ا
نم راتكه503 و تاباغلا نم اراتكه91 فÓتإا ¤ا قئار◊ا هذه تدأا
056 و Íت ةمزح0579 اذك و سشئاصش◊ا نم راتكه528 و لاغدألا

.ةرمثم ةرجصش
ج.ق ^

ةيدلب قلغ ،34 ينطولا قيرطلا عطق
لجيجب تاجاجتحاو فداهلب يواروب

‘ تناك  ةيجاجت-حا تا-كر-ح ةد-ع ،سسمأا ل-ج-ي-ج ة-يلو تد-ه-صش ^
ىلع رداقلا دبع Òمألا ةيدلب ناكصس نم ةعوم‹ مادقأا  اهتمدقم

ىلع لجيجو ةنيط-ن-صسق Úب ط-بار-لا34 مقر ينطولا قير-ط-لا ق-ل-غ
رقم حتفب تاطلصسلا ةبلاطŸ اذهو ،ةعما÷ا تصسوصسات لوfi ىوتصسم
. ناكصسلا هجو ‘ نيرهصش ذنم ةقولغŸا رداقلا دبع Òمألا ةيدلب
ىناع نيأا تاعاصس5 نم Ìكأا ةدŸ ايئاهن رورŸا ةكرح تفقوت دقو
رح ةجوم طصسو تابكرŸا ‘ ن-ير-مألا ى-صضرŸاو خو-ي-صشلاو لا-ف-طألا

ةيلب÷ا فداهلب يواروب ةيدلب ناكصس مدقأا ،ىرخأا ةهج نم . ةيلاع
اهبلطتت ةيومنت عيراصشم ةدعب ةبلاط-م-ل-ل ة-يد-ل-ب-لا ر-ق-م ق-ل-غ ى-ل-ع

تانكصس نم نيديف-ت-صسŸا لد-ع و-ب-ت-ت-ك-م ما-ق ا-م-ك اد-ه. ةقط-نŸا
لجيج ةيلو رقم مامأا مويلا ةيجاجتحا ةف-قو-ب يوز-ماو نا-ط-ي-غز-م
Ÿا تاطلصسلا ةبلاطÙا ديوزت ‘ ةيلŸعقوÚ نم. زاغلاو ءابرهكلاب

ةفقوب ةيليŸاب تخيربات يح نم ناك-صسلا ن-م ة-عو-م‹ ما-ق م-ه-ت-ه-ج
تارامعلا نم مهليوحتب ةبلاط-م-ل-ل ، ة-يلو-لا ر-ق-م ما-مأا ة-ي-جا-ج-ت-حا
يتلا تاققصشتلا ببصسب ةديدج تارامع ¤إا اهنونطقي يتلا ةيلا◊ا
. ةقطنŸا تبرصض يتلا ةيصضرألا تازهلا ءارج لزانŸا تباصصأا

ب.Úصساي ^

لجيجب نارمعلا ةطرصش قرف
 ةيليوج رهصش لÓخ ةفلا04flلجصست
ةحلصصملل ةعباتلا ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةطرصش ةقرف تلجصس ^

اهل ةعباتلا بتاكŸا اذك و لجيج ةيلو نمأاب يمومعلا نمأÓل ةيئلولا
04 ةيرا÷ا ةنصسلا نم ةيليوج رهصش لÓخ رئاودلا نمأا ىوتصسم ىلع

flتلمصش ،ةفلا flا ىلع يدعتلا ،ةصصخر نودب ءانبلا تافلاŸةيكل
نود ءانبلا لاغصشأا ةلصصاوم ،ةصصخر نود ءان-ب-لا-ب عو-ب-ت-م ة-يرا-ق-ع-لا

نود فيصصرلا لامعتصسا ةقاعإا ةصصخر نودب ةيصضرأا ةئيهت ،ةصصخر
لام-هإا و ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-صصلا و ة-فا-ظ-ن-لا د-عاو-ق ة-ف-لاfl ،ة-صصخر
ةصصاÿا اهتا-طا-صشن را-طإا ‘ و ر-خآا قا-ي-صس ‘ و ،ة-ي-لز-نŸا تا-يا-ف-ن-لا
،ةماعلا ةحصصلا ددهت يتلا رطاıا ف-ل-تfl ن-م كل-ه-ت-صسŸا ة-يا-م-ح-ب

Èع تايرودب اهمايق ءانثأا حلاصصŸا تاذل ةعباتلا Òهطتلا قرف تلجصس
علصسلا عيب و سضر-ع-ب ة-صصا-خ ة-ف-لا31fl  ة-ن-يدŸا ءا-ي-حأا و عراو--صش

flدصض ةيئاصضق تافلم اهرثإا ىلع تنوك ةي-م-ي-ظ-ن-ت-لا ح-ئاو-ل-ل ة-ف-لا
.ةصصتıا ةيئاصضقلا تاه÷ا ¤إا اهلاصسرإا و تافلاıا هذه لك يبكترم

ب.Úصساي ^

يبطلا مقاطلا ىلع فحاصصم عيزوت
Ÿا عارذ ىفصشتصسŸنازي

، وزو يزيتب فاقولا و ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم نع نولث‡ ماق
عارذ ىفصشتصسŸ ةرايزب ,Úنثلا سسما ينملا كلصسلا ءاصضعا روصضحب
ةدكؤوم تلاح ةدع لب-ق-ت-صسا د-ق نا-ك يذ-لا ة-يلو-لا بو-ن-ج ناز-يŸا
ŸباصصÚ فبÒهبصشلا و يبطلا مقاطلاب دفولا ىقتلا دقو ،انوروك سسو
عيم÷ قيمعلا هنماصضت نع ابرعم, ةيحصصلا ةصسصسؤوŸا تاذل يبطلا

لجصس ةحصصلا عاطق ناو اصصوصصخ مهل مهتقفارم و ىفصشتصسŸا لامع
مهيلع دفولا عزو امك،91ديفوك ببصسب هفوفصص ‘ تايفو تلاح ةدع
قايصس ‘ و . ءابولا ةهجاوم ‘ هومدق اŸ نافرعو ركصشك فحاصصم
نيÒخلا Úيمويلا عم انوروك ءابول ةلجصسŸا تلا◊ا فرعت لصصتم
قيصسنت لعفب ةلاح رفصص ليجصست ةجرد ¤ا اÒبك اعجارت, وزو يزيتب

اهمهف يتلا ةيصسيصسحت-لا تÓ-م◊ا بنا-ج ¤ا تا-ه÷ا ع-ي-م-ج دو-ه-ج
نم يحصصلا لوكوتوÈل-ل مرا-صصلا ماÎحلا ع-م Úن-طاوŸا ن-م Òث-ك-لا

. دجاصسŸا ‘ اصصوصصخ ›اهلا نم Òثكلا فرط
سشوÒمع لامج ^
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