
ىهتنا ةراعتضسملا ءامضسلاو ةفاحضصلل يزاوملا عاطقلا دهع
 ةفاحضصلل ينطو سسلجم عضضول2102 نوناق راطإا يف لمعن ^نينثلا اذه يمومعلا راهضشإلا حنمل ةديدجلا ريياعملا نع فضشكلل ةضشرو ^

 :رميحلب رامع ،ةموكحلل يمضسرلا قطانلا لاضصت’ا ريزو ،نوناقلا ريغ طاضشنلا ةدضشب دقتنا

تافÓخلا زواجت ىلإا اعدو ،ربمفون حتافلا يف مظعأ’ا رئازجلا عماج نيضشدت نع نلعأا
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عوبضسأا لÓخ رئازجلا لحاوضس نم”” ةڤٍرحلا”” اضصخضش973 ةلواحم طابحإا
U¢2/61 ةفلتخم تايضسنج نم يعرضش ريغ رجاهم26 فيقوت مت اميف

يبيللا باونلا صسل‹ قفاو امنيب
طورضشب رارقلا ىلع

فـقو نـلعت جارـضسلا ةــموكح
وـــــــــعدتو  راـــــــــــنلا قÓـــــــــطإا

ةيناŸربو ةيضسائر تاباختنل

3صص

3صص

لوــــــكوتوربلا قــــــيبطت يــــــف عورــــــضشلا
توا52 نــــــم ةــــــــيادب صسرادــــــــملاب يـــــــــئاقولا

نوـــــقحتلي ةذـــــتاضسلا
ةيوبرتلا تاضسضسؤوملاب
دـــــــــــغ نــــــــم ةــــــــــيادب
رييضستلا ءوضس ةيطغتل ةيئانثتضسلا سصخرلل أاجلت ةيبرتلا ةرازو : يوارمع ^

4صص

Samedi 22 Aout 2020

 رييغتلا ةكرعم يف طارخنÓل وعدي نوبت رييغتلا ةكرعم يف طارخنÓل وعدي نوبت رييغتلا ةكرعم يف طارخنÓل وعدي نوبت رييغتلا ةكرعم يف طارخنÓل وعدي نوبت

عاــجرتضساب دـــهعتي سســـيئرلا^
ةروثلا ءادهضش تافر عيمج

 نيرجهملاو نييفنملا

01صص  ةيركضسعلا تايلمعلا فقوب نابحري يضسيضسلا و ةدحتŸا ·ألا ^

:رئازجلاب نيضصلا ريفضس ،انوروك نم ءافضش ةلاح603 تايفو7،ةباضصإا904 ليجضست عم
””انوروكل داضضملا حاقللا ىلع لوضصحلا يف ايقيرفإل ةيولوألا حنمنضس””

رضسألا راخدا ليضصحتب حامضسلل نكضسلل كنب ءاضشنإا وحن

1202 ةنضس يف محدزم لودج عم دعوم ىلع ””رضضخلا””

تانكضسلا زاجنا يف ةيبنج’ا تامدخلا نع ءانغتضس’ا متيضس اميف
2صص

5صص

8صص

  لايدنوملاو ””ناكلا”” تايفضصت ةمانزر طبضضت ””فاكلا””
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ينطو2

ةن÷ م-ضسا-ب ي-م-ضسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
‘ انوروك سسوÒف راضشتنأو يضشفت ةعباتم

904 ليجضست ” هنأأ رأروف لامج ،رئأز÷أ
ةعاضس42 ـلأ لÓ-خ تا-ي--فو7و ةبا-ضصإأ
ءافضش ةلاح603 ليجضست ” امك ،ةÒخأ’أ
باضصم14 دجوي اميف ةÎفلأ سسفن لÓخ
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘

ت’ا◊أ ›ا--م--جإأ نأا--ب رأرو--ف فا--ضضأأو
غلب اميف اه-ن-ي-ب ن-م76604 غل-ب ةد-كؤوŸأ
امأأ ،ةلاح8141 تايفولل ›امج’أ ددعلأ
78582 لضصو دقف ءافضشلل ÚلثامتŸأ ددع
.ةÒخأ’أ تايئاضصحإ’أ بضسح سصخضش

ر كلام ^

ح-لا-ضصمو ل-حأو--ضسلأ سسأر--ح ن--ك“ ^
نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ينطولأ كردلأ
ت’واfi طا-ب-حإأ ن--م توأأ81 ¤إأ21
أوناك اضصخضش973 ـل ةيعرضش Òغ ةرجه
نم لكب عنضصلأ ةيديلقت برأوق Ïم ىلع
ةدكي-ك-ضسو ف-ل-ضشلأو نا-ضسم-ل-تو نأر-هو
26 فيقوت ” ام-ي-ف فرا-ط-لأو ة-با-ن-عو
ةفلتfl تايضسنج نم يعرضش Òغ رجاهم
Úعو سسا-ن-ي-مأأ نإأو نا-ضسم-ل-ت ن-م ل-ك-ب
.حلاضص
عافدلأ ةرأزو نع ةرداضص ةليضصح تراضشأو
سشيجلل زرافم نأأ ةÎفلأ سسفن ‘ ينطولأ
معد يرضصنع تفقوأأ يب-ع-ضشلأ ي-ن-طو-لأ
نأرهو نم لكب ةي-با-هرإ’أ تا-عا-م-ج-ل-ل
تف--ضشك Úح ‘ ،را--تfl ي--جا--ب جر--بو
ئ-باfl ة-ثÓ-ث ىر-خأأ زرا--ف--م تر--مدو
لبانق ةع-ب-ضسو ة-ي-با-هرإ’أ تا-عا-م-ج-ل-ل
ثحب ةي-ل-م-ع لÓ-خ ع-ن-ضصلأ ة-يد-ي-ل-ق-ت
Úتلبنقو لجيج ةي’و ةنضسكاتب طيضش“و
.ف-ل-ضشلأو ة--يدŸأ ن--م ل--ك--ب Úير--خأأ
ينطولأ سشيجلل ةكÎضشم زرافم تنك“و
نمأ’أ حلاضصم عم ق-ي-ضسن-ت-لا-ب ي-ب-ع-ضشلأ
راضشبب ةلضصفنم تايلمع لÓ-خ ي-ن-طو-لأ
تز-ج-حو تأردfl راŒ ة-ع-برأأ تف-قوأأ
ـب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ نم ةمخضض ةيمك
Úح ‘ ،مأرغو-ل-ي-ك5,42و راطن-ق11
ينطولأ سشيج-ل-ل ىر-خأأ ةزر-ف-م تف-قوأأ
Ïم ىلع اناك تأردfl يرجات يبعضشلأ
ةينامثو Òطانق ةضسمخب ةلمfi ة-ن-حا-ضش
‘ ةيأدرغب ةداŸأ سسفن نم تامأرغوليك
 .ةÎفلأ سسفن

سشيجلل زرافم تفقوأأ ،قايضسلأ تأذ ‘و
ينطولأ كردلأ حلاضصمو يبعضشلأ ينطولأ
حلاضصم عم ق-ي-ضسن-ت-لا-ب دود◊أ سسر-حو
لكب ةقرفتم تايلمع لÓخ ينطولأ نمأ’أ
،ةديلبلأو نأزيلغو ةماعنلأو ناضسملت نم
ةÈتعم تايمك تزج-حو تأردfl ر-جا-ت
Òطانق ةثÓثب ردقت جلاعŸأ فيكلأ نم
6 ف-ي-قو-ت ” ا-م-ي-ف ،مأر-غو-ل-ي-ك41و
سسولهم سصرق71601 زجحو سصاخ-ضشأأ
سسأرهأأ قوضسو فيطضسو يدأولأ نم لكب
.نأرهوو
جر-بو مأز-ق Úعو تضسأÔ“ ن-م ل--ك--بو
زرافم تف-قوأأ ،فود-ن-تو را-تfl ي-جا-ب
021 يبعضشلأ ينطو-لأ سشي-ج-ل-ل ة-كÎضشم
21و تان-حا-ضش ع-ب-ضس تز-ج-حو ا-ضصخ-ضش
ةيران تاجأرد6و عفدلأ ةيعابر تابكرم
طغضض ةقرطم55و ايئابرهك أدلوم09و
نم ةعطق03و نداعŸأ نع فضشك زاهجو
طيلخ ن-م سسي-ك481و تيمانيد-لأ ةدا-م
ةفلتfl ىرخأأ تأدعمو ةراج◊أو بهذلأ
Òغ بي-ق-ن-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع ‘ ل-م-ع-ت-ضست
5,65 ¤إأ ةفاضضإ’اب بهذلأ نع عورضشŸأ
ة-ه-جوŸأ ة-ي-ئأذ--غ--لأ دأوŸأ ن--م ن--ط
اناك Úضصخضش فيقوت ” اميف ،بيرهتلل
ةدحو6989 ـب ةلمحُم ةنحاضش Ïم ىلع
.جيريرعوب جÈب ةيرانلأ باعلأ’أ نم
دوقولأ نم ةمخضض تايمك زجح ” امك
لكب Îل46607 ـب ردقُت بيرهتلل هجوŸأ
فرا-ط-لأو سسأر-هأأ قو-ضسو ة--ضسب--ت ن--م
.راتfl يجاب جربو فودنتو

ر كلام ^

لوبنطضسأ ةيكÎلأ ةمضصاعلأ نم رئأز÷أ ¤إأ أومدق

ÂاغتصسÃ سصخصش603 ىلع يحصصلا رج◊ا عفر
سصخضش603 ىلع يحضصلأ رج◊أ عفر ” ^
ءابو يضشفت نم يزأÎح’أ Òبدتلأ أذهل أوعضضخ
عضسوتلأ ةق-ط-نÃ (91 ديفو-ك) ا-نورو-ك سسوÒف
امبضسح Âاغتضسم ةي’وب ““تÓباضص““ يحايضسلأ
ةحايضسلل ةيئ’ولأ ةر-يدŸأ ن-م سسي-مÿأ م-ل-ع
.يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ ةعانضصلأو
¤إأ أومدق نيذلأو ،ءأرجإ’أ أذهب نوينعŸأ أأدبو
راطم Èع (ا-ي-كر-ت) لو-ب-ن-ط-ضسإأ ن-م ر-ئأز÷أ
توأأ31 ‘ ““ة-ل-ب ن-ب د-م-حأأ““ ›ود-لأ نأر--هو
ر-ج◊أ ن--كا--مأأ ءا--ع--برأ’أ ةردا--غÃ يرا÷أ
يقدنف ل-خأد ا-هو-ضضق ما-يأأ7 دعب ي-ح-ضصلأ

ةا-ي-ح ف-ي-ضضت ““رو--ضصنŸأ ر--ضصق»و ““Òفز--لأ““
.يرمعم
سسف-ن-ل ا-ق-فو ة-ي-لÙأ تا-ط-ل--ضسلأ تما--قو
ةد-عو تÓ-فا-ح ر-ضشع Òخ-ضست-ب ة--لوؤو--ضسŸأ
أوعضضخ نيذلأ سصاخضشأ’أ ء’ؤوه لقنل تابكرم
فرط نم ةيضسفنلأ ةعباتŸأو ةيبطلأ ةبقأرملل
هذهل رخضسŸأو يضسفنو يبط هبضشو يبط قيرف
تاي’و ¤إأ انوروك سسوÒف نم ةيئاقولأ ةيلمعلأ
.نطولأ ءاحنأأ فلتfl ‘ مهتماقإأ
لÓخ اهعون نم ةثلاثلأ ةيلم-ع-لأ هذ-ه Èت-ع-تو
سصخضش201 ب لفكتلأ دعب يرا÷أ توأأ رهضش

302و فييك ةينأركوأ’أ ةم-ضصا-ع-لأ ن-م أو-مد-ق
ةيرط-ق-لأ ة-م-ضصا-ع-لأ ن-م Úمدا-ق سصا-خ-ضشأأ
.ةلوؤوضسŸأ تأذ فيضضت ةحودلأ
رهضش ذنم Âاغتضسم ةي’و تلب-ق-ت-ضسأ Òكذ-ت-ل-ل
نيرفاضسŸأ نم تاعفد ع-ب-ضس ي-ضضاŸأ سسرا-م
4251) جراÿأ ‘ Úق---لا---ع---لأ Úير---ئأز÷أ
ة-ك-ل-مŸأو ا-ضسنر-ف ن-م ا-م-ي--ضس’و (سصخ--ضش
اينأركوأأو رطقو برغŸأو لاغتÈلأو ةدحتŸأ
ىوتضسم ىلع مهب ل-ف-ك-ت-لأ ” ن-يذ-لأ ا-ي-كر-تو
امك سصأوخلل ةعباتلأ ة-ي-قد-ن-ف-لأ تا-ضسضسؤوŸأ
ر كلام ^ .ردضصŸأ تأذ هيلإأ راضشأأ

91 ديفوك حلاضصمب ةرضسأ’أ تأرضشع روغضش

ةنيطنصسق تايفصشتصسمب رثكأا ةيحيرأاب لماعتت ةيبطلا مقاوطلا

 فضشكي رئأزجلاب نيضصلأ ريفضس

““انوروكل داصضملا حاقللا ىلع لوصصحلا يف ايقيرفإل ةيولوألا حنمنصس““
Êايل › رئأز÷اب ينيضصلأ Òفضسلأ دكأأ ^
ةيقيرفإ’أ لودلأ حنÃ ةمزتلم Úضصلأ نأأ
داضضŸأ حاقللأ ىلع لوضص◊أ ‘ ةيولوأ’أ
Òفضسلأ لاقو .دجتضسŸأ انوروك سسوÒفل

داضضŸأ حا-ق-ل-لأ ر-فو-ت رو-ف ه-نأأ Êا-ي-ل ›
هذه لمع-ت-ضس Úضصلأ ‘ ا-نورو-ك سسوÒف-ل
هيلع لوضص◊أ نم Úكم-ت-لأ ى-ل-ع ةÒخأ’أ

هدÓب نأأ ىلع أدكؤوم هفيلاكت لم– ىلعو
‘ ةيولوأ’أ ةيقيرف’أ لودلأ حنÃ ةمزتلم
ةلضصأومو هريوطت دنع حاقللأ ¤أ لوضصولأ
‘ ءابولأ ىلع بلغتلأ ‘ ايقيرفأ ةدعاضسم
.نك‡ تقو برقأأ

ينيضصلأ لوؤوضسŸأ دكأأ قايضسلأ سسفن ‘و
معد ةلضصأوم ىلع لمعت هدÓب نأأ رئأز÷اب

ريوطت ‘ ةحضصلل ةيŸاعلأ ةمظنŸأ رود
ثوحبلأ جئاتن قيوضست عيرضستو تاحا-ق-ل-لأ

ديوزتل ةينيضصلأ تاكرضشلأ نم ديدعلأ ‘
ةدوج تأذو ةلاعفو ة-ن-مآأ ة-ع-ل-ضسب ⁄ا-ع-لأ
بناج نم سسوملم لمع دوجو أزÈم ،ةÒبك
كÎضشم Òضصمو عمت‹ ءانب زيزعتل هدÓب
ناوصضر م ^ .ةيرضشبلل

ءابولأ ببضسب نيضسو ينب ةيدلبب نم سضرمم ةافو
فيطصس ةيلوب انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع يف ئجافم عافترا

سسمأأ موي فيطضسب ةيبطلأ حلاضصŸأ تلجضس ^
بضسحو .انورو-ك سسوÒف بب-ضسب سضر‡ ةا-فو
نم غلبي ةيحضضلأ نإاف انتزوحب يتلأ تامولعŸأ
Úضسو ينب ةيدلب نم ردح-ن-يو ة-ن-ضس65 رمعلأ
ةحضصلأ عاطقب لمعي ناك ،فيطضس ةي’و لامضشب
ل-خدو ،ة-عا-قو-ب ةر-ئأد-ل ع-با--ت--لأ ة--يرأو÷أ
هتباضصإأ دعب مايأأ ةدع ذنم ةعاقوب ىفضشتضسم
هليو– متي نأأ لب-ق كا-ن-ه ي-ق-بو سسوÒف-لا-ب

Ÿهضسافنأأ ظفل نيأأ يعما÷أ فيطضس ىفضشتضس
ةلاح ثلاث ةيحضضلأ دعيو .سسمأأ موي ةÒخأ’أ
ةحضصلأ عاطقل عباتلأ يبطلأ مقاطلأ سس“ ةافو
تلجضس دقو أذه  .ةعا-قو-ب ةر-ئأد-ب ة-يرأو÷أ
لوأأ ءاضسم فيطضس ةي’و-ب ة-ي-ب-ط-لأ ح-لا-ضصŸأ
تابا-ضصإ’أ دد-ع ‘ ا-ئ-جا-ف-م ا-عا-ف-ترأ سسمأأ
¤إأ ةباضصأ11 نم زفق ثيح ،انوروك سسوÒفب
تفر-عو .د-حأو مو-ي فر--ظ ‘ ة--با--ضصأ65

‘ رأرقتضسأ ةلاح فيطضس ةي’و تا-ي-ف-ضشت-ضسم
،ةيضضاŸأ مايأ’أ ةليط ةيمويلأ تاباضصإ’أ ددع
امك ،مويلأ ‘ ةباضصإأ11 اهددع زواجتي ⁄ ثيح
‘ أروغ-ضش تفر-ع تا-ي-ف-ضشت-ضسŸأ ع-ي-م-ج نأأ
تناك ةلماك قبأوطو ةحنجأأ ءÓخإأ ”و ةرضسأ’أ

flةضصضص Ÿاعت تناك امدعب ،ديفوكلأ ىضضرÊ
.ةÒبك عبضشت ةلاحو ظاظتك’أ نم

جلصصل ىصسيع ^

لكضشب91 ديفوك-ب Úبا-ضصŸأ دد-ع ع-جأر-ت ^
ماقرأ’أ هدكؤوت اموهو ،ةنيطنضسق ةي’وب ظوحلم
تا-ي-ف-ضشت-ضسŸأ ›وؤو-ضسم ل-ب-ق ن-م ة-مد-قŸأ
ر-يد-م سسمأأ ،دا-فأأو .ة-ي’و-لا-ب ة--ي--ع--جرŸأ
نم أريرضس02 ةبأرق نأأ دأرم سشوديد ىفضشتضسم

ىفضشتضسŸأ اهيلع رفوتي يتلأ ةرضسأ’أ عوم‹
،ةرغاضش ترا-ضص أر-ير-ضس09لأ براق-ت ي-ت-لأو
،ÚباضصŸأ ددع ‘ Òبكلأ عجأÎلأ ينعي اموهو
لقأأ ىضضرم لبقت-ضسي ى-ف-ضشت-ضسŸأ را-ضص ثي-ح
يرهضش لÓخ ايموي مهلبقتضسي ناك امع Òثكب
أوراضص ءابطأ’أ نأأ اح-ضضو-م ة-ي-ل-يو-جو نأو-ج
ةلاح نم ّللق ام وهو ةÒبك ةيحيرأا-ب نو-ل-م-ع-ي
ديفوك ة-ح-ل-ضصم فر-ع-تو .م-ه-ي-ل-ع ط-غ-ضضلأ

Ãب-لأ ى-ف-ضشت--ضسÒ ‘ ا-ع-جأر-ت ،ة-ن-ي-ط-ن-ضسق
fiفب تاباضصإ’أ ددع ‘ اضسوضسÒانوروك سسو،
نم ةئاŸاب04 نع ديزي ام روغضش لجضس ثيح
Úح ‘ ،سضر-غ-لأ أذ-ه-ل ة--ضصضصıأ ةر--ضسأ’أ
ةيلامو ةينقت ةضسأرد زا‚إأ ىلع ةرأدإ’أ لمعتضس
هبضش ةباقن تدبأأ نأأ دعب Òناكضس زاهج عضضول
ديوزت ‘ اهتبغر ةيÒخ تاي-ع-م-جو Úي-ب-ط-لأ
ةضسضسؤوŸأ ريدم دافأأو .زاه÷أ أذهب ةضسضسؤوŸأ
ذنم لبقتضسأ ىفضشتضسŸأ نأأ ،Òبلأ ةيئافضشتضس’أ
‘ هبتضشم ةلاح فلأأ براقي ام ةحئا÷أ ةيأدب
ةلاح006 نم ديزأأ سصيخضشت ” ثيح ،اهتباضصإأ
لخأد ايئاهن تيفضشت-ضسأ ن-م ا-ه-ن-م ة-ي-با-ج-يإأ

flأ حلاضصم فلتŸح ‘ ،ةضسضسؤوÚ ” لفكتلأ

أوهجو مث ةينمز ةÎفل ىضضرŸأ نم د-يد-ع-لا-ب
سصحفلأ نم ءزج دافتضسأ امك ›زنŸأ رجحلل
‘ جÓعلأ لجأأ نم ةيبط تافضصو مهل تحنمو
ءابطأ’أ سسفنت يعما÷أ ىفضشتضسŸابو .لزنŸأ
ÚباضصŸأ ددع عجأرت د-ع-ب Ó-ي-ل-ق ءأد-ع-ضصلأ
ةئاŸاب03 ›أوح روغضش دكأات ثيح ،انوروكب
يتلأ91 ديفوك ىضضرŸ ةضصضصıأ ةرضسأ’أ نم
نورضصي ءابطأ’أ نأأ ’إأ ،002 لأ اهددع قوفي
ةلثمتŸأ ةياقولأ تأءأرجإأ قيبطت ةرورضض ىلع
يدضس÷أ دعابتلأو تامامكلأ عضضو ‘ اضساضسأأ
ىلع ءأوضسلأ ىلع لزنŸأو دضسجل-ل ة-فا-ظ-ن-لأو
طاضشن ةدوع دعبتضسي ’ ثيح مهدحأأ Òبعت دح
سس.ديزي ^ .يخأÎلأ لاح ‘ ةوقب سسوÒفلأ

 ةفلتfl تايضسنج نم يعرضش Òغ رجاهم26 فيقوت ” اميف

Òغ ةرجهلا اصصخصش973 ةلواfi طابحإا
عوبصسأا لÓخ رئاز÷ا لحاوصس نم ةيعرصشلا

 ءابولأ تأروطت رخآأ فضشكت ةحضصلأ ةرأزو

 انوروك سسوÒفب ةباصصإا904و تايفو7 ليجصست
42 لÓخ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباضصإأ904و تايفو7 ليجضست ةعم÷أ سسمأأ ةحضصلأ ةرأزو تنلعأأ

.ةÒخأ’أ ةعاضس

 ةيعرضش ريغ ةقيرطب جراخلأ ىلإأ تأرايلملأ ف’آأ ليوحتب أوماق

 ““فانينوك““ ةوخإلا ةمكاfi ليجأات
لبقŸا Èمتبصس2 ¤إا  لÓصسو

2 موي ¤إأ دمfiأأ يديضس ةمكfi تلجأأ ^
ةقلعتم ىرخأأ داضسف ةيضضق لبقŸأ Èمتبضس
Ãأ فانينو-ك ةو-خإ’أ ف-لŸنهر نيدجأوت
عباتŸأو سشأر◊أ نجضسب تقؤوŸأ سسب◊أ
كلاŸأ دبع ق-با-ضسلأ لوأ’أ ر-يزو-لأ ا-ه-ي-ف
.اقباضس ةيئاŸأ درأوŸأ ريزوو لÓضس
ةرأزوب تأراطإأ ةيضضقلأ تأذ ‘ عباتي امك
ل-حأر-م لÓ-خ جأر--فإ’أ ” ة--عا--ن--ضصلأ
ت– Úنثأ عضضوو مهنم ةثÓث نع قيقحتلأ
.ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تأءأرجإأ
،لا◊أ ةيضضق ‘ نومه-تŸأ ه-جأو-يو أذ-ه
عم ةيمومع تاقفضص مأربإا-ب ق-ل-ع-ت-ت م-ه-ت
تا-مأز-ت-ل’أ ءا--فو--لأ نود ن--م ة--لود--لأ
Úفظو-م ذو-ف-ن لÓ-غ-ت-ضسأو ة-يد-قا-ع-ت-لأ

تأرا-ق-ع ل-يو– بنا-ج ¤إأ Úي--مو--م--ع
.يزايتم’أ اهدضصقم نع تأزايتمأو
ةوخإ’أ طروت نع تاقيقحتلأ تفضشك امك
تاقفضصو تÓماعتب بعÓتلاب فا-ن-ي-نو-ك
ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ي-عا-ط-ق ‘ ة-ي-مو-م--ع
اهراكتحأ نم أونك“ ةيمومعلأ لاغضشأ’أو
بلغأأ نأأ اضضيأأ Úب-ت ا-م-ك .تأو-ن-ضس ةد-ع-ل
ةو-خإ’أ ا-ه-ي-ل-ع فر-ضشأأ ي-ت-لأ ع-يرا-ضشŸأ
كلذ نم مغرلأ ىلعو ةلمتكم Òغ فانينوك

نم اهل ةضصضصıأ لأومأ’أ ىلع أولضص–
ةهج نم .اهزا‚إأ ‘ قÓطن’أ ىتح نود
ةو-خإ’أ نأأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ تن-ي--ب ىر--خأأ
وحن تأرايلŸأ ف’آأ أو-لو-ح ““فا-ن-ي-نو-ك““
ر م ^ .ةيعرضش Òغ ةقيرطب جراÿأ

فلكŸأ ةيروهم÷أ سسيئر راضشتضسم دكأأ ^
ةين-طو-لأ ة-ي-لا÷أو ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊ا-ب
‘ ةيزاهتن’أ““ نأأ ناضضمرب هيزن ،جراÿاب
يجيردت لكضشب لوزتضس يوع-م÷أ ل-م-ع-لأ
نم لمعت يتلأ تايعمجلل لاÛأ حضسفيل
ناضضمرب حضضوأأو .““عمتÛأ ة-مد-خ ل-جأأ
ةكر◊أ يل-ث‡ ع-م يروا-ضشت ءا-ق-ل لÓ-خ
تايعم÷أ ءاضسؤورو ءاضضعأأ نم ة-يو-ع-م÷أ
““ ةيدŸأو ةديلبلأ يتي’وب ءايحأ’أ نا÷و
ةيميظنتلأو ةينوناقلأ تاي-لأ’أ ل-ضضف-ب ه-نأأ
ءاضضقلأ متيضس Óبقتضسم اهرأرقإأ متيضس يتلأ
.““يوعم÷أ لاÛأ ‘ ةيزاهتن’أ ىلع
لمع ةنمقر ““ نأأ ددضصلأ أذه ‘ فاضضأأو
أذهو اهلمع مييقت نم نكميضس تايعم÷أ
يتلأ تاطاضشنلأ فلتfl سضرع لÓخ نم
ءأو-ضس ت’اÛأ ف-ل-تfl ‘ ا-ه-ب مو--ق--ت
أذكو ةي-فا-ق-ث-لأو ة-ي-ضضا-ير-لأ وأأ ة-يÿÒأ
اهنم ةيزاهتن’أ كلت Èجيضس ا‡ اهمييقت
يذ قايضس ‘و .““ايجيردت ءا-ف-ت-خ’أ ى-ل-ع
ةيروهم÷أ سسي-ئر را-ضشت-ضسم ف-ضشك ة-ل-ضص
ة-ي-لا÷أو ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊ا-ب ف-ل-كŸأ
Óبقتضسم ثأدحتضسأ نع جراÿاب ةينطولأ
ىواكضش لابقتضساب ةضصا-خ ة-ي-م-قر ة-ضصن-م

فدهب ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡و تايعم÷أ
ىعضسم ‘ اهلح ىلع لمعلأو اهيف رظنلأ
ةرأد’أ Úب ا-م ي--ل--ضصأو--ت ر--ضسج ق--ل--خ
رد-ضصت يذ-لأ بل-طŸأ و-هو تا-ي-ع-م÷أو
دا-ضشأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م .““م-ه-ت’ا--غ--ضشنأ
هب موقت يذلأ Òبك-لأ ل-م-ع-لا-ب نا-ضضمر-ب
‘ ة-ل-ث‡ جراÿا-ب ة-يو-ع--م÷أ ة--كر◊أ
رضسج قلخ ىلع لمعت يتلأ ةينطولأ ةيلا÷أ
ى-ل-ع ل-م-ع-تو مأ’أ ا-هد-ل-ب ع-م ل--ضصأو--ت
تأذ فيضضي نطولأ ةمدخ ‘ ةمهاضسŸأ
هنأأ ¤أ قا-ي-ضسلأ أذ-ه ‘ أÒضشم لوؤو-ضسŸأ
اهنيب لضصأوت ةيضضرأأ قلخ ىلع لمعلأ متيضس
نم ةدافتضسÓل ةينطولأ تايعم÷أ Úب امو
.ت’اÛأ فلتfl ‘ اهتأÈخ
رودلا-ب نا-ضضمر-ب دا-ضشأأ ،ر-خأأ قا-ي-ضس ‘و
‘ ةيوعم÷أ ةكر◊أ هت-ب-ع-ل يذ-لأ ما-ه-لأ

‘ تدجأوت يتلأو انوروك ةحئاج ةهبا‹
ءأوضس ةيمومعلأ تاطل-ضسلأ ة-ق-فر نأد-يŸأ
يضسيضسحتلأ لمعلأ ‘ ةمهاضسŸأ لÓخ نم
ةررضضتŸأ تÓئاعلل تأدعاضسŸأ لاضصيإأ وأأ
د-كؤو-ي ا-م ي-ح--ضصلأ ر--ج◊أ ةÎف لÓ--خ
ءانب ‘ ةيوعم÷أ ةكرحلل ةÒبكلأ ةيمهأ’أ
و.ق ^ .نطولأ

ةيدملأو ةديلبلاب ةيوعمجلأ ةكرحلأ عم ءاقل لÓخ
ايجيردت لوزتصس يوعمجلا لمعلا يف ةيزاهتنلا :ناصضمرب هيزن

 تايعمجلا ىواكصش لابقتصساب ةصصاخ ةيمقر ةصصنم ثادحتصسا ^

مهتماقإا رقم وحن يحصصلا رج◊ا نورداغي نطاوم591 :نارهو
ة-ع-م÷أ سسمأأ نأر-هو ة-ي’و تد-ه--ضش ^
ثيح يحضصلأ رج◊أ انطأوم591 ةرداغم
ةنيدم نم Úمداق ايا-عر-ب ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-ي
ةÎف ءاضضقنأ دع-ب ة-ي-ك-ير-مأ’أ ن-ط-ن-ضشأو
م-ت-ي--ل ما--يأأ ة--ع--ب--ضسب ةددÙأ ر--ج◊أ

تأرقم ¤إأ هجوتلأ لجأأ نم مهباحطضصأ
نضسحأأ ‘ ةيلمعلأ هذه ترج دقو .مهتماقإأ
مزأو-ل-لأ ل-ك Òفو--ت ” ثي--ح فور--ظ--لأ
ن-مأ’أ ،ل-ق-ن-لأ ل-ئا-ضسو ن-م ة--يرور--ضضلأ
.لابقتضس’أ لكايهو ةيحضصلأ ةبقأرŸأو

‘ ÚنطأوŸأ ء’ؤوه ءÓجإأ ةيلمع جردنتو
ةرأزو ه-ب تما-ق يذ--لأ ط--طıأ را--طإأ
Úن-طأوŸأ ءÓ-جإ’ ة--ي--جراÿأ نوؤو--ضشلأ
حمضس يذلأو جراÿاب Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ
ر م ^ .مهنم ديدعلأ ةدوعب

 ئطأوضشلأو تأ ءاضضفلأ لك قلغ ىلإأ ءوجللأ يف ددرتت نل اهنأأ تدكأأ

  ةحئاجلا نم طايتحلا ىلإا نينطاوملا وعدت نارهوب نمألا ةنجل
رداقلأ دب-ع نأر-هو ة-ي’و ›أو سسأأر-ت ^
ةيئ’ولأ ةنجلل اعامتجأ سسمأأ لوأأ يوÓج
ةي’ولاب ةماعلأ ةيعضضولأ� مييقتل نمأÓل

ةذ-خ-تŸأ ةد--يد÷أ تأءأر--جإ’أ ل--ظ ‘
راضشتنأ نم ةياقولأ Òبأدت� نم فيفختلل
¤إأ ة-ن-ج-ل-لأ تضصل-خو .ا--نورو--ك سسوÒف
’ ةطضشن’أ هذه رأرمتضسأ نأأ ىلع ديكأاتلأ

Áةماعلأ ةحضصلأ باضسح ىلع نوكي نأأ نك

ع-ي-م-ج تعد ›ا-ت--لا--بو Úن--طأو--م--ل--ل
باحضصأأ ،راجتلأ ،Úلماع-تŸأ ،Úن-طأوŸأ
ىلع� Úم-ئا-ق-لأ ،م-عا-طŸأو ي-ها-قŸأ
ى-ضصقأأ ذا-خ-تأ ¤إأ م--هÒغو د--جا--ضسŸأ
ما-ت-لأ� مأÎح’أو طا-ي--ت--ح’أ تا--جرد
ةيئا-قو-لأو ة-ي-ح-ضصلأ Òبأد-ت-ل-ل مرا-ضصلأو
   .ةضضورفŸأ
¤إأ ءوجللأ ‘ ددÎت نل اهنأأ ةنجللأ تدكأأو

اÒ Ãبأدتلأ هذهل� لثتÁ ’ ءاضضف لك قلغ
 � .اهÒغو تاهزتنŸأو ئطأوضشلأ كلذ ‘
Úعب ذخأ’أ سضرغب ءأدن ةن-ج-ل-لأ ته-جوو
ىلع ظاف◊أو ةماعلأ ةحلضصŸأ� رابتع’أ
نا-م--ضضل ع--ي--م÷أ ة--مÓ--ضسو ة--ح--ضصلأ
ىلع تدكأأ يتلأ تامدÿأ  هذه ةيرأرمتضسأ
يعا-م-ت-ج’أ د-ي-ع-ضصلأ ى-ل-ع ا-ه-ت-ي-م-هأأ
سسانيا.م  ^   .يداضصتق’أو
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لÓخ ،سسمأأ لوأأ ،نوبت سسيئرلأ رمأأو ^
ر-ئأز÷أ ع-ما-ج ¤إأ د-ق-ف-تو ل-م-ع ةرا-يز
Èتعت يتلأو ،ةمصصاعلأ رئأز÷ا-ب م-ظ-عأ’أ
،ةيروهمجلل ًاصسيئر هباختنأ ذنم هل ¤وأ’أ
ءاصشنإاب ،دجصسŸأ ةي– ةÓ-صصل ه-ئأدأأ د-ع-ب

هلوق دح ىلع ،حرصصلأ أذه Òيصستل ةئيه
ة-ي-حا-ن ن-م ن-يز-ها-ج نو-ك--ن نأأ بج--ي““
أذه Òيصستل ةئيه قلخ انيل-عو ،م-ي-ظ-ن-ت-لأ
دقاعتن نأأ بجي ““ افيصضم ،““ماهلأ حرصصلأ

أذه Òيصستل ،ىوتصسم ىلعأأ نم ةكرصش عم
دجصسم Èكأأ ثلاثو ،مخصضلأ ينيدلأ حرصصلأ

 .““⁄اعلأ ‘
ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ماق دقو
ع-ما-ج ¤إأ د-ق-ف-تو ل-م-ع ةرا-يز-ب ،نو-ب-ت
ناكو ةمصصاعلأ رئأز÷اب مظعأ’أ رئأز÷أ

حرصصلأ أذه ¤إأ هلوصصو ىدل هلابقتصسأ ‘
يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر ،مخصضلأ ي-ن-يد-لأ
دبع لوأ’أ ريزولأو Úنصش ناميلصس ينطولأ
ر-يزو ن-م ل-ك بنا-ج ¤إأ ،دأر-ج ز-يز-ع--لأ
ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعا-م÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ
راصشتصسŸأ أذكو دوجلب لام-ك ة-ي-نأر-م-ع-لأ
مهÓع ظيف◊أ دبع ةيروهم÷أ ة-صسا-ئر-ب
ي-م-صسر-لأ ق-طا-ن-لأ را-صشت-صسŸأ ر-يزو-لأو
ديعلب ديعصسوأأ دنfi ةيروهم÷أ ة-صسا-ئر-ل
فصسوي فاقوأ’أو ةين-يد-لأ نوؤو-صشلأ ر-يزوو
ةنيدŸأو نأرمعلأو نكصسلأ ريزوو يدهملب
 .رصصان لامك
سسلÛأ سسي-ئر د--فو--لأ ن--م--صضت ا--م--ك
،هللأ مÓغ هللأ دبعوب ى-ل-عأ’أ ي-مÓ-صسإ’أ
ة-م-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ ›أو ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب
Úصصلأ ةيروهم-ج Òف-صسو ة-فر-صش ف-صسو-ي
 .رئأز÷اب ةيبعصشلأ
ةرايزلأ هذه لÓخ نو-ب-ت سسي-ئر-لأ ف-قوو

عما÷أ ىوتصسم ىلع تاطÙأ ديدع دنع
يحيصضوت طيرصش ةعباتم دعب فاط ثيح
ينيدلأ م-ل-عŸأ أذ-ه زا‚إأ ل-حأر-م لو-ح

ةعاقو مامإ’أ حانج ىلع يملعلأو ‘اقثلأو
ةيويح ق-فأر-م د-ق-ف-ت بنا-ج ¤إأ ةÓ-صصلأ
ةناصضح رأد ،رأرغ ىلع ع-ما÷أ ا-ه-ل-م-صشي
دقفت امك ،ةيديرب ةلاكوو ةيراŒ تfiÓو
رأدو ةبت-كŸأو ‘ا-ق-ث-لأ ز-كرŸأ سسي-ئر-لأ
يتلأ ةرانŸأ ¤إأ لق-ت-ن-ي نأأ ل-ب-ق ،نآأر-ق-لأ
 .ةقحلم قفأرم ةدع مصضت
داصضŸأ ماظن-لأ كلذ-ك سسي-ئر-لأ د-ق-ف-تو
ثيح ،م-ظ-عأ’أ ر-ئأز÷أ ع-ما÷ لز’ز-ل-ل
داصضŸأ ماظنلأ لوح تا-حور-صشل ع-م-ت-صسأ
روعصشلأ ةبصسن ليلقتب حمصسي يذلأ لز’زلل
ثيحب ةئاŸاب07 ةبصسنب ةيصضرأ’أ تأزهلاب

عما÷أ لفصسأأ ةدوجوŸأ م-ئا-عد-لأ سصت“
أذه عتمتيو ،ةيصضرأ’أ ةزهلأ ةو-ق م-ظ-عأ’أ
حرصصلأ أذه ةيام◊ دمتعأ يذلأ ماظنلأ
ةلمتfi ثرأوك يأأ نم ‘اقثلأو يرامعŸأ
أذه عصضخيو ،ةن-صس08 ¤إأ لصصي نا-م-صضب
ةبقأرم ¤إأ هيلع Úمئاق-لأ بصسح ما-ظ-ن-لأ
 .هتيزهاج ىدم دنع فوقولل ةيرود
مل-عŸأ م-ظ-عأ’أ ر-ئأز÷أ د-ج-صسم د-ع-يو
يركف عاعصشإأ ةرانم ،يرا-صض◊أو ي-ن-يد-لأ
عبÎي ةمأÓل ماح نصصحك اflاصش بصصتني

،عبرم Îم فلأأ004 ـب ردقت ةحاصسم ىلع
ةÓصصلل ةعاق اهنم ةيانب21 ىلع يوتحي

وحنل عصستت ةحاصسو ،يلصصم فلأأ63 ـل عصستت
ةينآأرق ةصسردم مصضي امك يلصصم فلأأ48
Óصضف ،يمÓصس’أ خيراتلأو نونفلل افحتمو

 .رئأز÷أ خيراتل ثاحبأأ زكرم نع
¤وأ’أ ةبترŸأ مظعأ’أ دج-صسŸأ ل-ت-ح-يو
ثيح نم ايŸاع ةثلاثلأو ايقيرفإأو ايبراغم
عفري ⁄اعلأ ‘ ةنذئم لو-طأا-بو ة-حا-صسŸأ

ةيبراغم ةيرامعم ةصسدن-ه-بو نأذآ’أ ا-ه-ن-م
ثوروŸأ سصخلت ةديرف ةفرخزو ةيمÓصسإأ
ةيخيراتلأ بق◊أ لث“ ا-ه-نو-ك ير-ئأز÷أ
ذ-ن-م ر-ئأز÷أ تم-ك-ح ي-ت-لأ ت’Ó-صسلأو
.81 ـلأ نرقلأ ىتح يمÓصسإ’أ حتفلأ

،نوبت سسي-ئر-لأ ن-صشد ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ريزو ،ةحلصسŸأ تأوق-ل-ل ى-ل-عأ’أ د-ئا-ق-لأ
عقوŸأ يدان ،ةجعنلأ Úعب ،ينطولأ عافدلأ
ةيركصسعلأ ةيحانلل يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل
ع-قوŸأ يدا-ن نأأ ،سسي-ئر-لأ د--كأأو .¤وأ’أ
لقأأ وه ¤وأ’أ ةيركصسعلأ ةيحانلأ سشيجلل
طابصضو طا-ب-صضل-ل هÁد-ق-ت ن-ك‡ ءي-صش
بعتلأ دعب يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل فصصلأ
نع عافد-لأو دود◊أ ة-يا-م-ح ‘ ءا-ن-ع-لأو
 .نطولأ ةمÓصس

بلاطوب ةراشس^

ةلودلل يعامتجلإ عباطلإ ىلع ظفاحتسس اهنإإ لاق
يداشصتقلا سشاعنلا ةطخ ديشسŒ :دارج

دادشسنلا ةلازإاب حمشستشس ةديد÷ا

 ،ةيروهمجلل اسسيئر هباختنإ ذنم هل ةيدقفت ةرايز لوأإ ‘

Èمفون —افلا ‘ نوكيشس مظعألا رئاز÷ا عماج Úششدت :نوبت
لوأإ ‘ نوكيسس مظعألإ رئإز÷إ عما÷ يمسسرلإ Úسشدتلإ نأإ ،نوبت ديÛإ دبع ةيروهم÷إ شسيئر نلعأإ
نأأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ حصضوأأ ^ .ةيريرحتلإ ةروثلإ علدنل66 ـلإ ىركذلل فداسصŸإ لبقŸإ Èمفون

Œةديد÷أ يداصصتق’أ سشاعن’أ ة-ط-خ د-ي-صس
تر-م-ت-صسأ دأد-صسنأ ت’ا-ح ة-لأزإا-ب ح-م-صست-صس

ىلع ظفاحتصس ةطÿأ هذه نأأ أدكؤوم ،Óيوط
 .ةلودلل يعامتج’أ عباطلأ
لاغصشأأ ماتتخأ جوت نايب ‘ ،لوأ’أ ريزولأ دكأأو
سشا-ع-ن’أ ط-طfl لو-ح ة-ي-ن-طو-لأ ةود--ن--لأ
لاجآأ طبصض متيصس هنأأ يعامتج’أو يداصصتق’أ
ي-عا-م-ت-ج’أ سشا-ع-نإ’أ ط--طfl ذ--ي--ف--ن--ت
تا--يو--لوأ’أ بصسح د--يد÷أ يدا---صصت---ق’أو
رطاıأو بصساكŸأو رثأ’أو ةمزÓلأ ةفلكتلأو
قيرط نع كلذو هذيفنتب ةطبترŸأ تابوعصصلأو
 .ةيروف راثآأ تأذ ةلجاع Òبأدت ذاختأ
ةعرصسب ذفنت-صس تأرأر-ق-لأ هذ-ه نأا-ب فا-صضأأو
اهنأاصش نمو ،ةنصسلأ هذه ةياهن لبق ،Òخأات نودو
دمأ’ ترمتصسأ يتلأ دأدصسن’أ ت’اح ليزت نأأ

قفو ذفنتصس سشاعنإ’أ ةطخ نأاب عباتو .ليوط
يتلأو ةيروهم÷أ سسيئر اهددح ةينمز ةمانزر

ةنصس ةياه-ن-ب أد-ج Òصصق-لأ ىدŸأ ى-ل-ع د-ت“
،1202 ة-ن-صس ة-يا-ه-ن-ب Òصصق-لأ ىدŸأو ،0202
‘ زربأأو .““4202 ةنصس ةياهنب طصسوتŸأ ىدŸأو
ىدŸأ ى--ل--ع Òبأد--ت دو--جو ،قا--ي--صسلأ تأذ
¤إأ فد-ه-ت ،1202 ةنصس ةيا-ه-ن ل-ب-ق ،Òصصق-لأ
ةيعامتج’أ ةئيبلل يلكيهلأ لوحتل-ل Òصضح-ت-لأ
ةي-لا-ع-ف-لأ ق-ي-ق– ل-ي-ب-صس ‘ ة-يدا-صصت-ق’أو
ددصشو .ةيعامتج’أو ة-يدا-صصت-ق’أ ةءا-ف-ك-لأو
هذ--ه ن--م--صضت--ت نأأ ةرور--صض ى--ل--ع كلذ---ك
لفكتلل ةلاعف ةيقا-ب-ت-صسأ تا-ي-لآأ تا-حÓ-صص’أ
نع مجنت دق يتلأ ةلمتÙأ ةيبنا÷أ راثآ’اب

ةردقلأ سصخي ا-م-ي-ف ا-م-ي-صس’ Òبأد-ت-لأ هذ-ه
تاحÓ-صصإأ نإأ لا-قو .Úنطأوملل ةي-ئأر-صشلأ
،طصسوتŸأ ىدمـلأ ىلع ةيمنتلأ تايجيتأÎصسأو
ذيفنت ¤إأ فدهت ،4202 ةنصس لبق متتصس يتلأ
نأأ دكأأو .ةمزÓلأ لاقتن’أ تايلمع لامكتصسأو

ع-با-ط-لأ““ ى-ل-ع ظ-فا-ح-ي-صس ط-طıأ أذ--ه
ةيئأرصشلأ ةردقلأ ىلعو ،ةلودل-ل ي-عا-م-ت-ج’أ
Ìكأ’أ تا-ئ-ف-لأ هاŒ ا-م-ي-صس’ ،ن--طأو--م--ل--ل

ةيروهم÷أ سسيئر نأاب ،دأرج ركذو .““ةصشاصشه
يداصصتق’أ سشاعتن’أ ةطخ ⁄اعم مصسر دق ناك
سصرفلأ ةحاتإأ ى-ل-ع م-ئا-ق-لأ ا-هرا-طأ دد-حو
ىلع زكترت ة-طÿأ هذ-ه نأ أزÈم ،ع-ي-م-ج-ل-ل
،سصر-ف-لأ ؤو-فا-ك-تو نو-نا-ق-لأ و-م-صس ز-يز--ع--ت
قي-ق–و ،تا-صسا-ي-صسلأ م-صسر ‘ ة-ي-كرا-صشت-لأو
عفرو تاصسصسؤومـلأ ةيوقتو ةيلامـلأ ةمأدتصس’أ

ةطÿأ زكترت ام-ك .ميلعتلأ ةءافكو ىو-ت-صسم
سصاÿأ عاط-ق-لأ رود ز-يز-ع-ت ى-ل-ع ةد-يد÷أ
‘ ةمهاصسم-ل-ل ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-صسصسؤو-مو
ميقب مأزتل’أ سساصسأأ ىلع ،يو-م-ن-ت-لأ را-صسŸأ
بناج ¤إأ زكترتو .سصÓخإ’أو Êافتلأو لمعلأ

ةدروتصسŸأ تا-ج-ت-نŸأ لأد-ب-ت-صسأ ى-ل-ع أذ-ه
ءأوتحأ دصصق ،ايلfi ة-ع-ن-صصŸأ تا-ج-ت-نŸا-ب
جيصسن ةيقرتو فرصصلأ ي-طا-ي-ت-حأ فأز-ن-ت-صسأ
سصاخ مامتهأ ءÓيإأ عم ةي-ن-طو-لأ تا-صسصسؤوŸأ
اميصس’ ،ةطصسو-تŸأو ةÒغ-صصلأ تا-صسصسؤو-م-ل-ل
Úمثت أذكو ةئصشا-ن-لأو ةر-غ-صصŸأ تا-صسصسؤوŸأ
‘ اÃ ةركتبمـلأو ةعدبمـلأ ةيرصشبلأ تأردقلأ
ةعجأرم نمصضتت امك .جراÿاب ةدجأوتŸأ كلذ
اهلأدبتصسأو ةعفصشلأ قح ءاغلإأو94/15 ةدعاق
ءاغلإأ أذكو ةموك◊أ نم ق-ب-صسŸأ سصي-خÎلا-ب
ةبصسنلاب يلÙأ ليومتلأ ¤إأ ءوجل-لأ ة-ي-مأز-لإأ
ما-ظ-ن-لأ ءا-غ-لإأو ة-ي-ب-ن-جأ’أ تأرا-م-ث-ت-صسÓ-ل
DKS / تاعوم‹ دأÒتصس’ ي-ل-ي-صضف-ت-لأ
.DKC
‘ عأرصسإ’أ ةرورصض ى-ل-ع ،لوأ’أ ر-يزو-لأ د-كأأو

Œنع ،يئيبلأو يوقاطلأ لاقتن’أ ةيلمع ديصس
ةيليوحتلأ ةعانصصلأ ةيقرت ىلع لم-ع-لأ ق-ير-ط

 .ةيوقاطلأ درأوملل
بلاطوب ةراشس ^

ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-صشلأ سسلÛأ سسي-ئر زر--بأأ ^
ءاصسؤورل ةصسماÿأ ةمقلأ ماتخ ‘ Úنصش ناميلصس
نم’أ ءانب ‘ رئأزجلل لاعفلأ رودلأ تاناÈŸلأ
كÎصشŸأ لمعلأ ةيقرت ‘و ايقيرفإأ ‘ ملصسلأو
لظ ‘ ةي-م-ل-صسلأ قر-ط-لا-ب تا-عأز-ن-لأ ل-حو
ة-مÓ-صسو لود-لأ ةدا-ي-صسل ل-ما--ك--لأ مأÎح’أ
.اهيصضأرأأ
ةعومÛأ مصساب اهاقلأأ ةملك ‘ Úنصش قرطتو
رود-لأ““ ¤إأ سسمأأ لوأأ ة-ي-ق-ير-ف’أو ة-ي-بر-ع-لأ
‘ ملصسلأو نم’أ ءا-ن-ب ‘ ر-ئأز-ج-ل-ل لا-ع-ف-لأ
كÎصشŸأ يقيرف’أ لمعلأ ةيقرت ‘و ايقيرفإأ
لظ ‘ ةي-م-ل-صسلأ قر-ط-لا-ب تا-عأز-ن-لأ ل-حو
ة-مÓ-صسو لود-لأ ةدا-ي--صسل ي--ل--ك--لأ مأÎح’أ
جتنŸأ ينطولأ رأو◊أ بي-ل-غ-ت ع-م ا-ه-ي-صضأرأأ
.““ءاصصق’أو فنعلأ نع أديعب تاقفأوتلل
سسلجم-ل-ل نا-ي-ب بصسح قا-ي-صسلأ تأذ ‘ د-كأأو
ةفاصسم ىلع فقت““ رئأز÷أ نأأ ينطولأ يبعصشلأ
لمعتو ةيبيل-لأ فأر-طأ’أ ف-ل-تfl ن-م ةد-حأو

ةيبيللأ ةمزأÓل لولح داجيإ’ مهتدعاصسم ىلع
لخدتلأو فنعلأ نع أديعب ةيم-ل-صسلأ قر-ط-لا-ب
ايبيل ةدحو ىلع اظافحو ءامدلل انقح يبنجأ’أ
.““ةيعمتÛأو ةيبأÎلأ
بع--صشلأ ق--ح ع--م ر--ئأز÷أ فو--قو““ دد--جو
ةل-ق-ت-صسŸأ ه-ت-لود ة-ما-قإأ ‘ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لأ
هرقت املث-م ف-ير-صشلأ سسد-ق-لأ ا-ه-ت-م-صصا-عو
.““ةلصصلأ تأذ ةي‡’أ حئأوللأو تأرأرقلأ
ءانبل ةير-ئأز÷أ ة-برا-قŸأ Úن-صش لوا-ن-ت ا-م-ك
لÓخ نم ايقيرفإأ ‘و ⁄اعلأ ‘ ملصسلأو نمأ’أ
ةÒتو نم عفرلأو Êاصسنإ’أ نماصضتلأ ق-ي-م-ع-ت““
ةلاكولأ ¤إأ أÒصشم ““ةيقيرف’أ لودلأ ‘ ةيمنتلأ

اهصسيصسأاتب رداب يتلأ ›ودلأ نواعتلل ةيرئأز÷أ
لجأأ نم نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر
ةقرافأ’أ ءاقصشأ’أ ةدعاصسŸ ›ود-لأ نوا-ع-ت-لأ““

أركذم ““ةيرصشبلأو ةيداŸأ مهتأردقم ءانب ىلع
Ãةي-ب-ط تأد-عا-صسم ن-م ر-ئأز÷أ ه-ت-مد-ق ا

لود-لأ ن-م Òب-ك دد-ع-ل ة-يو-م-ن-تو ة-ي-نا-صسنإأو
Û91-ديفوك ةحئاج ةهبا““.

يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر داصشأأ ،رخآأ بناج نم
يذلأ ةمقلأ نايبل ““ةيصسايصسلأ ةميقلاب ينطولأ
انمأأ Ìكأأ ⁄اع ءانب لجأأ نم عامج’أ““ نع Èعي
اهد-ع-بو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ل-ظ ‘ ا-ن-ما-صضتو
ÊاÈŸلأ لمعلأ ةي-قÎل ي-عا-م÷أ ع-ل-ط-ت-لأو
تاعلطتو ةيناصسنإÓل ةمدخ فأرطأ’أ ددعتŸأ

نمآأو رهدزم ⁄اع ‘ سشيعل-ل ⁄ا-ع-لأ بو-ع-صش
ىلع ديكأاتلأو تاعأرصصلأو تامز’أ نع أديعب
لق’أو ةيمان-لأ لود-لأ ةد-عا-صسم ‘ رأر-صصإ’أ

‘ اهي-ن-طأو-م قو-ق-ح نا-م-صض ل-جأأ ن-م أو‰
.““لمعلأو ةيبÎلأو ةحصصلأ
سصرح نم ةمقلأ نايب ‘ ءاج ام““ Úنصش نمثو
لودلأ ةدايصس Úصص– ىلع ةينطولأ تاناÈŸلل
ت’واfi سضفرو ةيبنجأ’أ تÓخدتلأ بجصشو
،تاعمتÛأ ةدحوو لودلأ رأرقتصساب سساصسŸأ
ÒصصŸأ ريرقت ‘ بوعصشلأ قح ل-ي-ع-ف-ت أذ-كو

تأرأرقلأ لكو ةدح-تŸأ ·أ’أ قا-ث-يŸ ا-ق-ب-ط
ليعفت ةيمهأأ ىلع أد-كؤو-م ،ة-ي‡أ’أ ح-ئأو-ل-لأو
را-طإأ ‘ تا-عأز-ن-لأ ل◊ ة-ي-م-ل-صسلأ تا-ي-لآ’أ
مد-ع ةرا-ثإأ ن-ع دا-ع-ت-ب’أو ›ود-لأ نو-نا-ق-لأ
ىلع ةÒط-خ را-ثآأ ن-م كلذ-ل اŸ رأر-ق-ت-صس’أ
با-هرإ’أ ي-ما-ن-تو Úي-لود-لأ م-ل-صسلأو ن-م’أ
ر م ^ .““ةلصصلأ تأذ تأديدهتلأو

تاناÈŸلإ ءاسسؤورل ةسسماÿإ ةمقلإ
ايقيرفإا ‘ ملشسلاو نمألا ءانب ‘ رئاز÷ا رود زÈي Úنشش

 نيرجهŸإو ÚيفنŸإ ةروثلإ ءإدهسش تافر عيمج عاجÎسساب دهعت
 Òيغتلا ةكرعم ‘ طارخنلاو تافÿÓا ةحفشص يط ¤إا وعدي سسيئرلا

ىو---ق---لإ ة---ه---ب÷ لوألإ ما---ع---لإ Úمألإ د---كأإ ^
¤إإ جاتحي دلبلإ نأإ ششيسشوأإ فسسوي ةيكإÎسشلإ
تاسسسسؤوم دييسشت دسصق ينطو عامجإإ ءانب ةداعإإ

اهاقلأإ ةملك ‘ ششيسشوأإ اعدو .ةيقيقح ةيسسايسس
Ãإ ىر-كذ-لإ ءا-ي-حإإ ة-با-سسنŸتا-مو-ج-ه-ل ة-جودز

Úلعافلإ““ ماموسصلإ ر“ؤومو ينيطنسسقلإ لامسشلإ
ÊدŸإ عمتÛإ تا-م-ظ-ن-م ل-ك إذ-كو Úي-سسا-ي-سسلإ
ةيفرظلإو ةقيسضلإ تإراب-ت-علإ ل-ك ن-ع ع-فÎل-ل
ةيبعسشلإ تا-ع-ل-ط-ت-لإ ىو-ت-سسم ¤إإ ي-قر-لإ د-سصق
ليدب ءانبل يرور-سض ي-سسا-ي-سس دإد-ت-مإ ءا-ط-عإإو
لإز ا-م تقو-لإ ““ فا-سضأإو ““ي-ق-ي-ق-ح ي-طإر-قوÁد
ل-م-ع-لإ ءا-ط-عإإو ة--ق--ث--لإ ثع--ب ةدا--عإل ي--تإو--م
يذلإ بز◊إ د-ه-ع-تو .““ه-قو-ق-ح ل-ك ي-سسا-ي-سسلإ
دوهج لذ-ب-ب د-م-حأإ تيآإ Úسسح ل-حإر-لإ ه-سسسسأإ

““ هامسسأإ ام-ع إد-ي-ع-ب ل-ما-سش رإو-ح ق-ي-ق– د-سصق
نع اثح-ب ي-عا-سسŸإ ة-لو-هÛإ ةز-ه-جألإ تÓ-ت-ك-ت

flدو ي-سسا-ي-سس جرÁل ي-طإر-قو-Óإ ةمزأŸةددعت
شسافافألإ ‘ يدايقلإ ددنو .““اهسشيعن يتلإ داعبألإ

Ãإ تإزوا-ج-ت-لإ ه-ف-سصو اŸتاير◊إ د-سض ة-ل-ج-سس

حتفب بلاطو ÚنطإوŸإ قوقح دسضو ةيسساسسألإ
نم ر-يذ– ‘و .ي-مÓ-عإلإو ي-سسا-ي-سسلإ ÚلاÛإ

flمألإ لاق يبنجألإ لخدتلإ رطاÚ لوألإ ماعلإ
تا-عإر--سصلإ نإإ ““ ة--ي--كإÎسشلإ ىو--ق--لإ ة--ه--ب÷

ةرواÛإ نإدلبلإ نم ديدعلإ تسسم يتلإ ةيومدلإ
ةيبن-جألإ تÓ-خد-ت-لإ ن-م ىذ-غ-ت-ت ة-ق-ي-ق-سشلإو

Ãداجيإإ ةيناكمإإ موي لك دعبتسست قرطلإ فلتخ
انيلع يمري ا‡ نإدلبلإ هذ-ه-ل ة-ي-سسا-ي-سس لو-ل-ح
.““ةرسشابم تإديدهت لقث
ظافحلل Úيرئإز÷إو تايرئإز÷إ ششيسشوأإ اعدو
لك شضاهجإإ لجأإ نم مه-ت-ظ-ق-يو م-ه-تأا-ب-ع-ت ى-ل-ع

fiغتسسلإ تلواÓإ كإر◊إ رج دسصق لŸمسست
م-ه-تإو .ة-ه-جإوŸإ خ-ف ¤إإ ة-ي-م-ل-سسلإو ةد-حو-لا-ب
ةثيبخ ةقيرطب طسشنت ““ىو-ق““ ي-بز◊إ يدا-ي-ق-لإ

مزأا-تو دإد-سسنلإ ر-م-ع د-يد“ د-سصق ة-م-ظ-ن--مو
قلز-نلإ خ-ف ¤إإ دÓ-ب--لإ جإرد--ت--سسإو عا--سضوألإ
.فنعلإو ىسضوفلإ

ر كلام  ^

ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر لا-ق ^
ةيئانثتصسأ فورظب ر“ ا-ند-ل-ب نإأ““ ،نو-ب-ت
ةهب÷أ سصر ¤إأ جات–و ايميلقإأو ايلخأد
ةقÿÓأ تا-قا-ط-لأ Òج-ف-تو ة-ي-ل-خأد-لأ
ةحفصص يط ““ ¤إأ ايعأد ،““راكفأ’أ قفدتو
لجأأ نم ةقر-ف-ت-لأو تت-صشت-لأو تا-فÿÓأ
Òيغ-ت-لأ ة-كر-ع-م ‘ ل-ما-ك-لأ طأر-خ-ن’أ
.““يرذ÷أ
ةباين اهاقلأأ ةملك ‘ ،نوبت سسيئرلأ دافأأو

قو-ق◊أ يوذو ن-يد-هاÛأ ر--يزو ه--ن--ع
ةي’وب ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ Êوتيز بيطلأ
ىركذلأ ءايحإأ ةبصسا-نÃ ج-ير-ير-عو-ب جر-ب
نإأ““ دهاجملل ين-طو-لأ مو-ي-ل-ل ة-جودزŸأ
ديزي دهاÛأ مويب ةنصسلأ هذه انلافتحأ

ةاقلŸأ ة-ي-لوؤو-صسŸأ ءبع-ب سسا-صسحإ’أ ‘
هملق سضبني قداصص ينطو لك ق-تا-ع ى-ل-ع
فور-ظ-ب ر“ ا-ندÓ-ب نأ’ ن-طو--لأ بح--ب
سصر ¤إأ جات–و ايميلقإأو ايلخأد ةيئانثتصسأ

تاقا-ط-لأ Òج-ف-تو ،ة-ي-ل-خأد-لأ ة-ه-ب÷أ
عورصشم زا‚إ’ ،راكفأ’أ قفدتو ،ةقÿÓأ
دييصشت ‘ لثمتŸأ لماصشلأ يرذ÷أ Òيغتلأ

تا--صسصسؤوÃ ة--لدا--عو ة--يو--ق ر---ئأز---ج
ىلع عيم÷أ اهي-ف سسفا-ن-ت-ي ة-ي-طأر-قÁد
حلاصصلأ ةمدخ ‘ Êاقتلأو ةءافكلأ ةدعاق
 .““قÓخأ’أ ومصسو ،تأذلأ نأركلو ،ماعلأ
اهيف رصضح-ت-صست ي-ت-لأ تا-طÙأ““ ع-با-تو
نئل خيراتلأ أوعنصص ءاصسنو لاجر ت’وطب
،اندا‹أاب طابتر’أ نم ديزملل ةصصرف تنأک

ر-خ-ف-ل-ل ا-م-ئأد أرد-صصم م-هرا-ب--ت--عا--ب
مامأأ لمأات تاظ◊ اصضيأأ يهف ،زأزتع’أو
امع سسفنلأ ةب-صساÙ سصلfl ي-ن-طو ل-ك
،هنم هتذخأ ام لباقم نطولأ أذهل تمدق
‘ اهتايلوؤوصسÃ ةدعاصصلأ لايجأ’أ Òكذتو
أءدب ،هيلع ظا-ف◊أو ن-طو-لأ نأا-صش ءÓ-عإأ
ةيح لظت نأأ بجي يتلأ ةيعام÷أ ةركأذلاب
Èصش لك قوفو نامز لك ‘ دا‹أ’اب ةقطان

 .““ينطولأ بأÎلأ نم
عاجÎصساب همأز-ت-لأ ،سسي-ئر-لأ دد-ج ا-م-ك

ةد-يÛأ ةرو-ث-لأ ءأد-ه-صش تا-فر ع-ي-م--ج
،نطولأ سضرأأ ىلع نيرج-هŸأو Úي-ف-نŸأ

42 تافر عاجÎصسأ دعبو ،انه Êإأو““ :Óئاق
‘ لاطبأ’أ ةيب-ع-صشلأ ة-موا-قŸأ ةدا-ق ن-م
أوناك نيذلأ مهقافرو رصشع عصساتلأ نرقلأ

fiأ ة-ي-ب-قأأ ‘ ن-يز-ج-تŸيصسنرفلأ فحت
مهنأوخإأ بناج ¤إأ مهنفد ةداعإأو ،سسيرابب
ءأد-ه-صشلأ ن-م م-هدا-ف-حأأو م--ه--ئا--ن--بأو
نم هنوق-ح-ت-صسي ا-م ل-ك-ب ،ن-يد-هاÛأو
يبعصشلأ ÚيوتصسŸأ ى-ل-ع Ëر-ك-تو لÓ-جإأ
هذه ةلصصأوÃ يمأزت-لأ رر-كأأ ،ي-م-صسر-لأو
ةرهاطلأ انتبرت نصضت– ى-ت-ح ة-ي-ل-م-ع-لأ
ÚيفنŸأو نيرجهŸأ انئأدهصش عيمج تافر
Úبو لقتصسŸأ مهنطو ‘ Úمركم نيززعم
ام نوقابل دهعلأ ىلع نأو ،رأرحأ’أ مهيوذ

بلاطوب ةراشس ^   .““هللأ نذإاب انييح

 فسشكي رميحلب رامع ةموكحلل يمسسرلإ قطانلإ لاسصتلإ ريزو
 يمومعلا راهششإلا حنŸ ةديد÷ا ÒياعŸا نع فششكلل ةششرو

يمصسرلأ قطانلأ لا-صصت’أ ر-يزو ن-ل-عأأ ^
عامتجأ ميظنت نع رميحلب رامع ةموكحلل

Ÿدد– يتلأ ةينونا-ق-لأ طور-صشلأ ة-صشقا-ن
قفو يمومعلأ راهصشإ’أ نم ةدافتصس’أ قرط

رصشنلل ةينطولأ ةلاكولأ Úب يدقاعت قافتأ
نل هنأأ أدكؤوم مÓع’أ ل-ئا-صسوو را-ه-صش’أو
مÎ– ’ فأرطأأ عم ةيقافتأ يأ مأربأ متي
رامع ريزو-لأ لا-قو .نو-نا-ق-ل-ل ل-ث-ت“ ’و
رصشنل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ نأأ ر-م-ي-ح-ل-ب
مأربإأ ‘ ة-ير-ح ل-ك-ب ة-ي-صضا-م را-ه-صش’أو
نير-صشا-ن-لأ ع-م ع-ي-قو-ت-لأو تا-ي-قا-ف-ت’أ
‘ هدأدعأ متي قحلم قفو ثبلأ تاصسصسؤومو
ةيمÓعإ’أ ةصسصسؤوŸأ مزلي اطرصش51 راطإأ
ÊدŸأ ،يراجتلأ نوناقلأ ÒياعŸ لاثتم’أ

عامتج’أ أذه لÓخ متيصس ثيح مÓع’أو
بنأو÷أ ل-ك ن-ع ف-صشك-لأ ر-يزو-لأ بصسح

ط-ي-صسب-ت ا-ه-نأا-صش ن-م ي-ت-لأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ
.يمومعلأ راهصش’أ نم ةدافتصس’أ
ى-ل-ع ءا--صضق--ل--ل نأوأ’أ نآأ ه--نأأ فا--صضأأو
فقوتلأ لÓخ نم ةÁد-ق-لأ تا-صسرا-مŸأ

عاطقلأو Êوناق Òغ راطإأ ‘ طاصشنلأ نع
،ةراعتصسŸأ ءامصس’أو ةفا-ح-صصل-ل يزأوŸأ

نم عاطقلأ حÓصصأ ةرور-صض ى-ل-ع أدد-صشم
Òياعم ¤أ د-ن-ت-صسي د-قا-ع-ت ما-ظ-ن لÓ-خ
دكأأ قايصسلأ سسفن ‘و  .ةحصضأو ة-ي-نو-نا-ق
ةيقافتأ يأأ مأربإأ متي نل هنأأ لاصصت’أ ريزو
،نوناقلل ل-ث-ت“ ’و مÎ– ’ فأر-طأأ ع-م
اهمÈنصس يتلأ دوقعلأ لو-ق-لا-ب ل-صسÎصسأو

نأأو نوناقلل أدعاصصف نآ’أ ن-م ل-ث-ت-م-ت-صس
ةأوا-صسŸأ ‘ ل-ث-م-ت-ي و--جرŸأ فد--ه--لأ
ةفاحصصلأ قوصس ىلع ءاقب’أ عم ةيفافصشلأو
ددصش امك .دد÷أ Úمداقلأ مامأأ احوتفم
مأÎحأ ةرور--صض ى--ل--ع لوؤو--صسŸأ سسف--ن
راهصش’أ نم ةدافتصس’أ لجأأ نم طورصشلأ
ة-ي-نو-نا-ق-لأ مد-ع بن-ج-ت-ل ي-مو--م--ع--لأ
،ةراعتصسŸأ ءامصس’أ باحصصأأو ÚلفطتŸأو
¤أ دنتصست ةديد÷أ طورصشلأ هذه نأأ أزÈم
هذ-ه نأأ ¤إأ أÒصشم ،نو-نا-ق-لأ ر--صصا--ن--ع
دقعلأ Òطأات اهنأاصش نم ةينوناقلأ سسصس’أ
نم ةدافتصس’اب نير-صشا-ن-ل-ل ح-م-صسي يذ-لأ
ةليصسولأ تناك امه-م ي-مو-م-ع-لأ را-ه-صش’أ
م ناوشضر ^ .ةيمÓعإ’أ

هقوقح لك يسسايسسلإ لمعلإ ءاطعإل يتإوم لإز ام تقولإ نإإ لاق
ةلوهÛا تÓتكتلا نع اديعب لماشش راو◊ وعدي سسافافألا
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‘ هناف ةيبÎلا ةرازول نايب بشسحو ^
يذيفنتلا موشسرŸا ماكحأا قيبطت راط
ةنشس سسرام12 ‘ خرؤوŸا96-02 مقر
نم ةياقو-لا Òباد-ت-ب ق-ل-ع-تŸاو0202
- ديفوك( انورو-ك سسوÒف ءا-بو را-ششت-نا

،ةلشصلا تاذ سصوشصنلاو ،هتحفاكمو )91
ةمجانلا ةيئانثتشسلا فورظلا لظ ‘و

ة-ي-ئا-قو-لا Òباد--ت--لا ق--ي--ب--ط--ت ن--ع
سسوÒف را--ششت--نا ع---نŸ ة---يزاÎحلاو
ةئ-ي-ب Òفو-ت ي-شضت-ق-ت ي-ت-لاو ،ا-نورو-ك
عم ةداعإا دنع ةنمأاو ةيح-شص ة-ي-شسرد-م
تعشضو ،ميل-ع-ت-لاو ة-ي-بÎلا تا-شسشسؤو-م
عم قيشسنتلاب ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا ةرازو
حÓ--شصاو نا--ك--شسلاو ة---ح---شصلا ةرازو
ايحشص ايئاقو لوكوتورب ،تايفششتشسŸا

ةنجللا فرط نم هيلع ةقداشصŸا ت“
تاءارجإلا ديد– ¤إا فدهي ،ةيملعلا
يغبني يتلا دعاوقلاو اهقيبطت بجاولا
انوروك سسوÒف نم ةياقو-ل-ل ا-ه-ماÎحا
،يشسردŸا ط-شسو-لا ‘ هرا-ششت-نا ع-ن-مو
تاشسشسؤوŸا حت-ف ةدا-عإا ى-ل-ع ل-م-ع-لاو
ةركاذŸاو ةعجارŸا راطإا ‘ ةيشسردŸا

ذيمÓت-لا ة-ح-شص ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا ع-م
مهتمÓشسو عاطقلا يمدختشسم عيمجو

ةي-بÎلا تا-شسشسؤو-م Òشض– را-طا ‘و
ارارق ةيبÎلا ةرازو تردشصا ، ميلعتلاو
توأا91 موي يرادإلا مقا-ط-لا لو-خد-ب
ى-ل--ع سصر◊ا ¤ا تعد ا--م--ك ،0202
ةشسشسؤوŸا قفارم لك Òهطتو ف-ي-ظ-ن-ت
،ةدناشسألا ة-عا-ق ،ة-حا-شسلا ،ما-شسقألا(

ةعاق ،دقارŸا خبطŸا ةرادإلا بتاكم
ف-ي-ظ-ن-ت و ( ها-يŸا تارود ،ة-شضا-ير-لا
امك ،تدجو نإا هايŸا تانازخ Òهطتو
ءا-شضف م-ي-ظ-ن-ت-ل لو-كو-توÈلا تا ا-عد
لقنت ةيفيكل ططfl ع-شضو-ب ة-شسشسؤوŸا
ل-خاد ة-ئ-ي-ه-ت  لÓ-خ ن-م ذ-ي-مÓ-ت--لا
وأا ة-يدا-م ز-جاو-ح ع-شضو--ب ة--شسشسؤوŸا
سضرألا ىلع زراب ءÓط وأا ةنولم ةطرششأا
هاŒا ‘ ،ذيمÓتلا لقنت نمشضي لكششب
يد-شس÷ا د-عا-ب-ت-لا ماÎحا ع-م د--حاو
دنع ةيذحأÓل ةرهطم تا-ح-شس‡ ع-شضو
ءاÃ للب-م طا-شسب) ة-شسشسؤوŸا ل-خاد-م
لوخدلا تار‡ Úب لشصف-لاو ،ل-ي-فا-ج
هاŒا ‘ ةكر◊ا متتل جورÿا تار‡و
لك لامعتشساو ، يقÓتلا يدافتل دحاو
يدافتل ةشسشسؤوŸا ‘ ةحا-تŸا ذ-فا-نŸا

Œتلا ماحدزا و عمÓزجاوح عشضو ذيم
زراب ءÓط وأا ةنول-م ة-طر-ششأا وأا ة-يدا-م
ةحاشسلا ‘ ةكر◊ا ميظنتل سضرألا ىلع

لقنب حمشسي ل-ك-ششب د-قرŸاو م-ع-طŸا،
ماÎحا ع-م د-حاو هاŒا ‘ ذ-ي-مÓ-ت--لا
.يدشس÷ا دعابتلا
ةشساردلا تاعاق Òشضح-ت-ب تر-ما ا-م-ك
ماÎحا نمشضي لكششب تلواطلا ميظنتو
ذيمÓتلا Úب يدشس÷ا دعابتلا ةفاشسم
سصر◊او  .) لقألا ىلع فشصنو Îم1(

ل-كو سسورد-لا تا-عا-ق د-يوز--ت ى--ل--ع
ةيوبÎلا ةشسشسؤوŸا تاءا-شضفو ق-فارŸا
سسا-ي-كأا-ب ةدوز-م تÓ--م--ه--م تÓ--شسب
تايافنلا نم سصل-خ-ت-ل-ل ة-ي-ك-ي-ت-شسÓ-ب
،( قاروأا ،ةلمعت-شسم ل-يدا-ن-مو ة-ع-ن-قأا(
تا-مز-ل-ت--شسم Òفو--ت ى--ل--ع سصر◊او
،لئاشس نوباشص) Òهط-ت-لاو ف-ي-ظ-ن-ت-لا

نم هتاودأاو ).ليفاج ءام .›وحك Òطم
ة-ب-شسن-لا-ب ة-يد-ل-ب--لا ح--لا--شصم فر--ط

ح-لا-شصŸا فر-ط ن-مو ،ة-ي-ئاد-ت--بÓ--ل
ةط-شسو-ت-م-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ة-يدا-شصت-قلا
سصر◊ا ،.ةيفيك تا-ي-مکبو ة-يو-نا-ث-لاو

ةرار◊ا سسا-ي-ق ةز-ه-جأا Òفو--ت ى--ل--ع
عشضو ىلع سصر◊او ،ةيفاكلا دادعألاب
لخادم ‘ ›وحكلا ر-ط-م-ل-ل تارورا-ق
ل-ك د-يوز-ت  ى-ل-ع سصر◊او ة-شسشسؤوŸا

›وحكلا رطملل ةروراقب سسرد ةعاق
نم دكأات-لا ى-ل-ع ةرازو-لا تدد-شش ا-م-ك

تامزلتشسŸا رفوتو ةدا-ي-ع-لا ة-يز-ها-ج
‘ نو-با-شصلاو ءاŸا Òفو-تو ة-ي-ب--ط--لا
ة--ي--ح--شصلا ق--فارŸاو ها---يŸا تارود
ةر-م-ت-شسŸا ة-يو-ه-ت--لا ى--ل--ع سصر◊ا
لكو ةرادإلا بتاكمو ةذتاشسألا تاعاشسل
لقألا ىلع) ةلمعتشسŸا ةقلغŸا نكامألا
51-01 ةدŸ مو--ي--لا ‘ تار---م ثÓ---ث
تا--ق--شصلŸا ع--شضو اذ--كو ،)ة--ق--ي--قد
عم قيشسنتلاب ،ةي-مÓ-عإلا تارو-ششنŸاو
يتلا ةعباتŸاو فششكلا تاد-حو ءا-ب-طأا

ةياقولاو ةمÓشسلا تام-ي-ل-ع-ت ن-م-شضت-ت
ل-ك ‘ ا-يزاÎحا بجاو-لا د--عاو--ق--لاو
،ماشسقألا .ةحاشسŸا) ةشسشسؤوŸا قفارم
.ةذ-تا-شسألا ة-عا--ق مد--قŸا م--ع--طŸا
عان-ق-لا ءاد-ترا ة-يرا-ب-جإا ع-م ،)ةرادإلا
يمدختشسم عي-م-ج فر-ط ن-م ي-قاو-لا
لامعو ةذتاشسأاو Úيرادإا نم ةشسشسؤوŸا

ةشسشسؤوملل رئاز لك عنم نكامألا لك ‘
ه-ئاد-ترا مد-ع ة-لا-ح ‘ لو-خد-لا ن--م
.يقاولا عانقلل
سسرادŸاب ةذتاشسلا قاحتلل اعبت ‘و

ةشسلج دقع ةرورشضب ةرازولا ترما ادغ
يرادإلا مقاطلاو ةذ-تا-شسألا ع-م ة-ما-ع
روشضحبو ةشسشسؤوŸا ي-مد-خ-ت-شسم ل-كو

ةءارقل ةعباتŸاو فششكلا ةدحو بيبط
ديد–و يئاقولا ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا
دنجتلا ةرورشضب عيم÷ا مازلإاو ،ماهŸا
فرظلا زايتجل ة-ظ-ق-ي-لا-ب ي-ل-ح-ت-لاو
ةظقيلا ةيل-خ ل-ي-ع-ف-ت و ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
تاشسشسؤوم لك ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ب-شصنŸا
قيبطتو ميمعت دشصق ميلع-ت-لاو ة-ي-بÎلا
ةرازو اهي-ل“ ي-ت-لا ة-يا-قو-لا Òباد-ت-لا
. ةحشصلا

ةيقيشسن-ت ة-شسل-ج د-ق-ع م-ت-ي-شس ا-م-ك
ف--ششك--لا ةد--حو بي--ب--ط رو--شضح--بو
مهكارششإل ذيمÓتلا ءايلوأا عم ةعباتŸاو

دقع ¤ا ةفا-شضا ،ة-يا-قو-لا ة-ي-ل-م-ع ‘
ةيشساردلا ةنشسلا ةيادبل ميلعتلا سسلا‹

ةيئاقولا تا-ب-ي-تÎلا ق-ي-ب-ط-ت ماÎحا-ب
عا-شضخا و ا-ه-ب د-ي-ق-ت-لاو ة-يزاÎحلاو

Úيرادإا نم ةشسشسؤوŸا يمدختشسم عيمج
سسايقلا نيدفاولا لكو لامعو ةذتاشسأاو
ماÎحا ةرور---شض ع---م ةرار◊ا ة----جرد
‘ ÚمدختشسŸا لكل يمشس÷ا دعابتلا
.ةشسشسؤوŸا

ن.ح^

عا-ط-ق لو-ح ة-ششرو لا--غ--ششأا تشصل--خ ^
تمظن ،يرلاو ةيمومعلا لاغششألاو نكشسلا

ططfl لوح ة-ي-ن-طو-لا ةود-ن-لا را-طإا ‘
ديدج داشصتقا ثعبل يداشصتقلا سشاعنلا
حامشسلل نك-شسل-ل كن-ب ءا-ششنا ةرور-شض ¤ا،
.رشسألا راخدا ليشصحتب
ت“ يتلا ،ةششرو-لا لا-غ-ششا تشصل-خ ا-م-ك

و نارمع-لا و ن-ك-شسلا ر-يزو فار-ششإا ت–
يئاهنلا اهريرقت سضرع يتلا و ،ةنيدŸا
ةود-ن-لا لا-غ-ششا ة-يا-ه-ن ‘ ءا-ع-برألا مو-ي
-11 نوناقلا ةعجارم ةرورشض ¤ا ،ةينطولا

حامشسلل ةيراقعلا ةي-قÎلا-ب ق-ل-ع-تŸا40
ةفشصبو ةمهاشسŸا Úيراقع-لا Úي-قر-م-ل-ل
كلذكو ةينكشسلا جماÈلا زا‚إا ‘ ةلاعف
فيفختل عيراششŸا ليو“ ردا-شصم ع-يو-ن-ت
قلخ لÓخ نم ةلودلا ةينازيم ىلع ءابعألا
سضورقلاك ةمزÓلا تاÁزناكيŸا ليعفت و
.تارامثتشسلاو
ط‰ ¤إا ءوجللاب نوكراششŸا ىشصوأا امك
سصاÿاو ماعلا Úعا-ط-ق-لا Úب ة-كار-ششلا
عشضو عم عيراششŸا Òيشستو ليوم-ت-ل ل-ح-ك
Úشس– و ة-يرور-شضلاو ة-مزÓ-لا تا-ي--لآلا

ىشصقأا ¤إا و ،طيشسبت Èع لامعألا خانم
اهنع مجنت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا ،دح
ل-ك-ل ة-ماد-ه-لا ة-ي-طار-قوÒب-لا ا-ب--لا--غ
.تاردابŸا
ع-شضو ةرور-شضب كلذ-ك ة-ي-شصو-ت--لا ت“ و
نم (تانايب ةدعاق ءاششنإا) ةلوانŸا ةشصروب

قوقح Úمأات و Úمثت و لشضفأا Òطأات لجأا
ة-شسا-ي-شس ن-شسو ة-ي-تلوا--نŸا تلوا--قŸا
ةيقيرفإلا نادلبلا وحن تامدÿا ريدشصت

سصحفلاو تاشساردلا-ب ق-ل-ع-ت ا-م ة-شصا-خ
Úشس– عم ¤وأا ةلحرمك ةينقتلا ةÿÈاو
ي-ئا-ب÷او ‘ر-شصŸاو ي-ك-ن-ب-لا ما-ظ-ن-لا
¤إا ةلبقم ةلحرم ‘ اهديد“و يكرم÷او
.لاغششألا
تاءارجإلا ليهشست ¤ا نوكراششŸا اعد امك
قوشسلا ريوطت-ل را-ق-ع-لا ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل
راقعلل ةينطو ةلاكو ءاششنإا Èع ة-يرا-ق-ع-لا
ىÈك-لا ع-يرا-ششŸا قÓ-طإا و Êار-م--ع--لا
طشسولا ءانيم بكرمك ةيدعاقلا تآاششنملل
لول◊ا داجيإا ىلع سصر◊ا عم لاششرششب
.راقعلاب ةقلعتŸا
تامدخ لامعتشسا ¤ا كلذك ةوعدلا ت“و
نم ثحبلا و ةشسدنهلا لا‹ ‘ ةعما÷ا
عاطق-لا ع-م ي-ق-ي-ق-ح ر-شسج ق-ل-خ ل-جأا
يمومعلا رامثتشسلا ةلشصاوم و يداشصتقلا

.ةيكيمانيدلا ىلع ءاقبإÓل زا‚إلا ‘
¤إا ءوجللا مدع ىلع نوكراششŸا حلا امك
رفوت مدع ةلاح ‘ لإا ةيبنجألا تامدÿا
ةيولوألا ءاط-عإا ع-م ة-ي-ن-طو-لا تارد-ق-لا
عم جراÿا ‘ ةدجاوتŸا ةينطولا ةÈخلل
و اهديشسجتل ة-يرور-شضلا طور-ششلا Òفو-ت
م-ج-ح بشسح طور-ششلا ر-تا-فد ف-ي-ي-ك--ت
تاردقلا ةاعارم ع-م عور-ششŸا ة-ع-ي-ب-طو
ج.ق ^ .تاشساردلاو زا‚إÓل ةينطولا

ةينطولا ةيبرتلا يمدختضسمل يضساضسألا نوناقلا ةيحÓضص مدع ليلد هنأا دكأا
Òيسستلا ءوسس ةيطغتل ةيئانثتسس’ا صصخرلل أاجلت ةيبÎلا ةرازو : يوارمع

سسلÛاب بئان ،يوارمع دوعشسم برغتشسا̂ 
دا–لاب قباشس يداي-قو ،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا
قح حنم  ،نيوكتلاو ةيبÎلا لا-م-ع-ل ي-ن-طو-لا
‘ ،طقف رظانلل ةيوناثلا ريدم ةبترل ةيقÎلا
يروطل يشسيئرلا ذاتشسألا ةيلك هنم يشصقأا تقو
فاحجإا““ هايا اÈتعم ، طشسوتŸاو يئادتبلا

.““يوناثلا ميلعتلل يشسيئرلا ذاتشسألا قح ‘
نا ،ه-ل رو-ششن-م ‘ ،دو-ع-شسم يوار-م-ع د-كأاو
ةيحÓشص مدع ليلد ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا سصخر-لا
ةي-بÎلا ي-مد-خ-ت-شسŸ ي-شسا-شسألا نو-نا-ق-لا
موشسرŸا رودشص ذنم““هنأا افيشضم ن ة-ي-ن-طو-لا
موشسرملل ممتŸاو لدعŸا042/21 يذيفنتلا
يشساشسألا نوناقلاب لقعتŸا513/80 يذيفنتلا

Ÿلا يمدختشسÎلا ةرازوو ، ةينطولا ةيبÎةيب
سصقنلا ة÷اعŸ ةيئانثتشسلا سصخرل-ل أا-ج-ل-ت
اÈتعم ،““Òطأاتلا تائيه ف-ل-تfl ‘ حدا-ف-لا

ا-م ““ق-ئÓ-لا Òغو جر-عألا ““ـ ب نو-نا-ق-لا اذ-ه

ام اÒثك يتلا هتلÓتخا ة-ع-جار-م بجو-ت-شسي
ةشصاخ عاطقلا تاباقن ف-ل-تfl ا-ه-ل ترا-ششأا
، ““نيوكتلاو ةيبÎلا لام-ع-ل ي-ن-طو-لا دا–لا

اذاŸ ،ةقباشسŸاب قلعتي رمألا مادام ““  Óئاشستم
دعاشسمو ةيبÎلا را-ششت-شسمو ر-ظا-ن-لا مر-ح-ي
ةيئانثتشسلا سصخرلا نم يئادتبلا ‘ ريدŸا
.»؟
مو-شسرŸا رود-شص ذ-ن-م ه-نأا بئا-ن-لا فا-شضأاو
ةيبÎلا ةرازوو ،ركذ-لا ف-لا-شسلا يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ذاتشسأÓل ةشصخر ردشصتشست تحبشصأا ة-ي-ن-طو-لا
‘ ةكراششملل يوناثلا مي-ل-ع-ت-لا ‘ ي-شسي-ئر-لا

Òفكتلل ““ةيوناث ريدم ةبترل ةي-قÎلا ة-ق-با-شسم
اهلامهإا»و ““هقح ‘ هتفÎقا ا-م-ع““ لا-ق ا-م-ك
دعاشسمو ، ةيبÎلا راششتشسمو رظان-ل-ل ي-ل-ك-لا

ÚنيعŸا““ نأا اÒششم،““يئادتبلا ميلعتلا ريدم
اورمو ةرادإلا ‘ نوشسرمتم كÓشسألا هذه ‘
ةيشصولا ةرازولا ابلاطم““اشضيأا ةيذاتشسألا ىلع

نم كÓشسألا هذه عيم÷ ةشصخر رادشصتشسا»ب
ةيلمعلا نأاو ة-شصا-خ لد-ع-لاو فا-شصنإلا با-ب

Òيشستلا ‘ ةÈخ مهلو ةقبا-شسŸا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م

.““Óعف ÙÒا»ب رمألا افشصاو ،““يرادإلا
نوناقلا ح-ت-ف-ل يوار-م-ع دو-ع-شسم ا-عد ا-م-ك
وهو ““ةلماك تاونشس80 هيلع رم يذلا يشساشسألا

ه-تلÓ-ت-خا ة÷ا-عŸ ءا-جر-ع ةÒتو-ب Òشسي““
نع اديعب عيم÷ا ى-ل-ع نو-نا-ق-لا ق-ي-ب-ط-تو
كلشسل ح-ن“ لو كل-شسل ح-ن“ ي-ت-لا سصخر-لا
مدع ىلع ليلد سصخرلا حنم““ نأا اددششم ،““رخآا

،““نمزلا هزواŒ يذلا نوناقلا اذه ةيحÓشص
جامدإلا تايلمع ‘ لدعلاو فاشصنإلاب ابلاطم
كÓشسألا عاجÎشساو ، ةي-قÎلاو ف-ي-ن-شصت-لاو
‘ يشسيئرلا ذاتشسألا اهنمو ، اهقح ةررشضتŸا
ريدم ةبترل ةيقÎلل هتيقحأل يوناثلا ميلعتلا
نودبو ةبولطŸا تاونشسلا ءافيتشسا Úح ةيوناث
لك ‘ ةرازولا مهيلع اهب مركتت يتلا ةشصخر يأا

اشضيأا يئادتبلا ميلعتلا ذاتشسأاو ،ةيشسارد ةنشس
قلعتŸا662/41 موشسرŸا قيبطت لÓخ نم
ة-ي-ع-ما÷ا تا-شسارد-لا ي-تدا-ه-شش Úم-ث-ت--ب
نم هÒغو21 فنشصلا ‘ هفينشصتو سسناشسيللاو
ةموشضهŸاو ةمول-ظŸا ةرر-شضتŸا كÓ-شسألا
ىفطسصم ديجم̂  . ““ق◊ا

توا52 نم ةيادب سسرادŸاب يئاقولا لوكوتوÈلا قيبطت ‘ عورضشلا

تاسسسسؤوملاب ةذتاسس’ا قاحتلا
دغ نم ةيادب ةيوبرتلا

دقعب ةيبÎلا ةرازو ترما ثيح ،يضسردŸا لوخدلل اÒضض– ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸاب ةذتاضسألا، ادغ قحتلي
فضشكلا ةدحو بيبط روضضحبو ةضسضسؤوŸا يمدختضسم لكو يرادإلا مقاطلاو ةذتاضسألا عم ةماع ةضسلج
.ماهŸا ديد–و يئاقولا يحضصلا لوكوتوÈلا قيبطتل ةعباتŸاو

رضسألا راخدا ليضصحتب حامضسلل نكضسلل كنب ءاضشنإا ةرورضض

تامدÿا نع ءانغتسس’ا وحن
تانكسسلا زا‚ا ‘ ةيبنج’ا

لجاعلا لخدتلل ةقاطلا ريزو وعدي ،فÓخ نب ،بئانلا

نوبلاطي كارطنوسس تاراطاو لامع
مهليوحت تافلم نع ديمجتلا عفرب

ينطولا يبعششلا سسلÛاب بئانلا هجو ^
ÿخ ن-ب ر-شض-Óا ةلجعت-شسم ة-لا-شسر ف¤

ريرحتل لخدت-لا ل-جأا ن-م ة-قا-ط-لا ر-يزو
كارطانوشس تاراطإاو لامع ليو– تافلم
¤إا كارطانوشس ةكرشش عورف نم ة-ق-لا-ع-لا
. سسكعلاو مألا ةكرششلا
Èع ة-قا-ط-لا ر-يزو فÓ--خ ن--ب بلا--طو
‘ رظنلا لجأا نم ةلجع-ت-شسŸا ة-لا-شسر-لا

ة-كر-شش عور-ف ن-م ،ل-يو-ح-ت-لا تا--ف--ل--م
سسك-ع-لا و ملا ة-كر-ششلا ¤ا كار-طا-نو-شس
لا-م-ع-لا ن-م Òث-ك--لا كا--ن--ه نا ثي--ح،
ليو– تابلط او-عدوأا ن-يذ-لا تارا-طلاو
كارطانوشس ةكرششل ةعباتلا مهتاشسشسؤوم نم
ةلبقتشسŸا ةئيهلا ةقفاوÃ ةليوط ةدم ذنم
،مويلا ¤ا ليوحتلا تاءارجإا متت ⁄ نكلو
ةشصاخ ةينعŸا حلاشصŸا اورشسفتشسا Úحو
، كار-طا-نو-شسل ة-ير-ششب-لا دراوŸا ا-ه-ن-م
ما--ع--لا ر--يدŸا بئا--ن نأا---ب اوؤو---جو---ف
8102 ما-ع ر-خاوأا ‘ ما-ق كار-طا--نو--شسل
¤او نم ليوحتلا تافلم عيمج ل-ي-ط-ع-ت-ب
كلذ ذنمو ،كارطانوشسل ةع-با-ت-لا عور-ف-لا
اذه انموي ¤ا ةل-ط-ع-م تا-ف-لŸا و Ú◊ا

نم Èتعم ددع كانه حبشصأاو تمكارت ىتح
¤إا عورفلا نم ةدراولا ةلطعŸا تافلŸا
.مألا ةكرششلا
عطتشسي ⁄ اي-لا-ح ه-نا فÓ-خ ن-ب ح-شضواو
حلاشصŸا هتاه ىلع نوموقي نيذلا نم دحأا
عم ،ةيشضق-لا ‘ ل-شصف-لا-ب تا-ير-يدŸا وا
لماعلل ةلوfl ليوحتلا تاءارجا نأا ملعلا
يذلا مألا ةشسشسؤوملل يل-خاد-لا نو-نا-ق-لاو
ريزو فÓخ نب طاحا امك .كلذب حمشسي
اهيف تابل-ط-لا ن-م Òث-ك-لا نأا-ب ة-قا-ط-لا
لبقتشسŸا عرف-لا نأا و .ي-ئد-بŸا لو-ب-ق-لا
تابلط ررحي يلشصلا عرفلاو لوبقلا يطعي
تاءار-جإلا ن-م-شض ن-م هذ-هو ل-يو-ح-ت-لا
‘ لماعلا ةيع-شضو كلذ-ك .ا-ه-ب لو-م-عŸا

‘ بوشسfi هنأل ةقلعم تي-ق-ب ه-ت-شسشسؤو-م
تاءارجإا هل دمŒ مث نمو ، ليو– ةلاح

ةبتÎم تاءارجإا ةدعو تاوÓعلاو ةيقÎلا
.ليوحتلا ءارجإا نع
ءاطعاو لخدت-لا ر-يزو-لا فÓ-خ ن-ب ا-عد
يكل كارطانوشس ةرادإل ةمزÓلا تاميلعتلا
ما“إاو ة-ق-لا-ع-لا تا-ف-لŸا ة-يو-شست م--ت--ي
ن.ح ^ .تÓيوحتلا
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يداسصتقإا

لÓ--خ““ Ó--ئا--ق ر--يزو---لا حر---شصو ^
ةيرا÷ا ةن-شسلا ن-م Êا-ث-لا ي-شساد-شسلا
¤ا ةدو-ع-لا ‘ ط-ف--ن--لا قو--شس تأاد--ب
و را-ع-شسأ’ا تع-ف--ترا ثي--ح نزاو--ت--لا
تانوزخملل مظتنم ط‰ ةيادب ظحÓن
يشسادشسلا لÓخ تلجشس يتلا ة-ل-ئا-ه-لا
.““لوأ’ا
ةرازو ن--ع ردا--شصلا نا--ي--ب---لا بشسحو
،ةهج نم ““ ه-نأا را-ط-ع لا-ق , ة-قا-ط-لا
و ة-يدا-شصت-قا ة-قÓ-ط-نا Ó-ع-ف د-جو-ت
و و‰ ‘ ىحشضأا طف-ن-لا ى-ل-ع بل-ط-لا
‘ ة-يŸا-ع-لا ة-ي-ط-ف-ن--لا تا--نوزıا
’ ،ىرخأا ةه-ج ن-م ،ن-ك-ل .شضا-ف-خ-نا

Áةجوم عوقو لام-ت-حا دا-ع-ب-ت-شسا ن-ك
ةيبلشس تاشساكعنا عم ،ةحئاجل-ل ة-ي-نا-ث

بل-ط-لا و يدا-شصت-ق’ا طا-ششن-لا ى-ل-ع
.““طفنلا ىلع يŸاعلا
لÓخ لخدت ريزولا نأا نايبلا ‘ ءاجو
ةن÷ عامتج’12 ةرودلا ‘ هتكراششم
،+ بيبوا ةعومÛ ةكÎششŸا ةعباتŸا
لشصاوت-لا ة-ي-ن-ق-ت Èع د-ق-ع-نا يذ-لا و
.دعب نع يئرŸا
عامتجاب قبشس يذلا عامتج’ا فدهيو
مشضت يتلا ةكÎششŸا ةين-ق-ت-لا ة-ن-ج-ل-ل

ة--ن÷ ‘ ءا--شضعأ’ا لود--لا ن--م ءاÈخ
،بيبوا ةعومÛ ة-كÎششŸا ة-ع-با-تŸا
و ›ودلا طفنلا قوشس ةيعشضو ثحب ¤ا
و Òشصقلا ىدŸا ىل-ع ه-تارو-ط-ت قا-فا
ماÎحا ىدم م-ي-ي-ق-ت ¤ا و ،ط-شسو-تŸا
جاتنا شضيفختب ةقل-ع-تŸا تا-ماز-ت-ل’ا
نواعت-لا قا-ف-تا ى-ل-ع ة-ع-قوŸا لود-لا
.يشضاŸا ةيليوج رهششل
ةطلتıا ةيرازولا ةنجللا تع-م-ت-شساو

Ÿبي-بوا جرا-خ-بي-بوا قا-ف-تا ة-ع-با-ت
ةينقتلا ةن-ج-ل-لا ر-ير-ق-ت ¤ا ،(بي-بوا)
.طفنلا قوشس قافأا لوح ةكÎششŸا
نأا بق-تر--ي ،بي--بوأ’ا ة--نا--مأا بشسحو
›ا-م-ج’ا ي-لÙا œا-ن--لا شصل--ق--ت--ي
و ،0202 ‘ ة-ئاŸا4 ةبشسنب  يŸا-ع-لا
9ر1 ب طفن-لا ى-ل-ع يŸا-ع-لا بل-ط-لا

شضفخني امنيب ،ايمو-ي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
‘ ءاشضعأ’ا Òغ لودلل طفنلا شضرع
.ايموي ليمرب نويلم3،30 ب بيبوأ’ا

ةطلتıا ةيرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا تبر-عأاو
Ÿنع بيبوا جراخ-بيبوا قافتا ةعبات

طف-ن-لا تا-نوزfl نأا نو-ك ا-ه-حا-ي-ترا
يطوبه ىحنم ‘ نأ’ا جردنت ةيŸاعلا
جاتنإا شضيفخت قا-ف-تا ذ-ي-ف-ن-ت ل-شضف-ب
ىوتشسم تغلب  نأا دعب ،+ بيبوأ’ا نادلب

ف-ي-شضي ،ناو-ج ر-ه-شش ‘ قو-ب-شسم Òغ
.نايبلا
ىدم ىلع ةنجللا تاذ ءاشضعأا فقو امك
جاتنا شضفخب قلعتŸا مازتل’ا ماÎحا
نواعتلا ناي-ب ى-ل-ع ة-ع-قوŸا ناد-ل-ب-لا
ةنج-ل-لا ترا-ششأا و .0202 ناوج ر-ه-ششل
مازتل’ا تايوتشسم لدعم نأا ¤إا اهتاذ
.ةيليوج ‘ ةئاŸاب79 غلب
قا-ف-ت’ا نأا-ب را-ط--ع  د--ي--شسلا ر--كذ و
ليرفأا ‘ هي-ل-ع قدا-شصŸا ي-خ-يرا-ت-لا
لود--لا و بي--بوأ’ا فر--ط ن--م Òخأ’ا

قوشسل رايهنا بنج دق ““ بيبوأ’ا جراخ
ÚجتنŸا ىلع ةيثراك بقاوع عم طفنلا
دا-شصت-ق’ا و ة-ي-ط-ف-ن-لا ة-عا--ن--شصلا و
.““يŸاعلا
ناوج ‘ شضيوعت ةيلأا ىلع ةقداشصŸا
¤ا ة--ي--قاد--شصŸا ن---م اد---يز---م داز
حلأا و .اهي-ف ر-ششو-ب ي-ت-لا تادو-هÛا
مÎ– نأا بو-جو ى-ل-ع را-ط-ع د-ي-شسلا
لماكلاب اهتادهعت نواعتلا ناي-ب ناد-ل-ب

‘ رارق-ت-شس’ا و نزاو-ت-لا ةدا-عا ل-جأ’
.طفنلا قوشس
¤إا راششأا نأا دعب راطع ديشسلا حشضوأا و
ءا-شضعأا ماز-ت-لا تا-يو-ت-شسم لد-ع-م نأا

““كبوأا““ طفنلل ةردشصŸا لودلا ةمظنم

،يجاتنإ’ا شضفÿا قافتاب مه-ئا-كر-ششو
اذه نأا ،امومع ““ةي-شضر-م““ ة-ب-شسن غ-ل-ب
ىلعأا نوكي نأا نكمŸا نم ناك لدعŸا
اهشصيلقتب تمزت-لا ناد-ل-ب-لا ل-ك نأا و-ل
.هيلع قفتŸا يجاتنإ’ا
نادلبلا نا-ف ،ه-شسف-ن رد-شصŸا بشسح و
ةقلعتŸا اهتادهعتب ايلك مزتلت  ⁄ يتلا
و يا--م Úب جا--ت--ن’ا شضي---ف---خ---ت---ب

مايقلاب ايم-شسر تد-ه-ع-ت ،0202ةيليوج
شضيوعت لجأ’ ةي-فا-شضا تا-شضي-ف-خ-ت-ب
.Èمتبشس رهشش ةياهن لبق جاتن’ا شضئاف
ةطلتıا ةيرازولا ة-ن-ج-ل-لا نا ر-كذ-ي

Ÿبي-بوأا جرا-خ-بي-بوأا قا-ف-تا ة-ع-با-ت
رهشش ذنم يرود لكششب عمتŒ (+بيبوأا)

ذيفنت ىلع رهشسلا فدهب7102يفناج
نادلب جاتنا ىلع ةيدار’ا تÓ-يد-ع-ت-لا
نا-ي-ب ى-ل-ع ع-قوŸا ا-ه-جرا-خو بي-بوأا
.نواعتلا

لاغششا شساشسأا ىلع ةنجللا تفلك و اذه
مييقتب ةين-ق-ت-لا ة-ن-ج-ل-لا تا-ي-شصو-ت و
ةغايشصب و ة-ي-لوÎب-لا قو-شسلا ة-ي-ع-شضو
عامتجÓ-ل و بي-بوأا ةود-ن-ل تا-حÎق-م
.بيبوأا جراخ و بيبوأا يرازولا
نادلب7 نم نوكتت ة-ن-ج-ل-لا نأا ر-كذ-ي
،رئاز÷ا) بي-بوأا ة-م-ظ-ن-م ‘ ءا-شضعأا
تارام’ا ،ةيدوعشسلا ةيبرعلا ة-ك-ل-مŸا
،تيوكلا ،قارع-لا ،ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا
Úنثا نيدلب نم و (Óيوزنف و ايÒجين

ا----ي----شسور) بي-----بوأا ‘ و-----شضع Òغ
.(ناتشسخزاكو

^ Ÿح.ءاي

لامشسأار حتف ‘ ايلاح Òكفتلا يرجي ^
نم اميشس’ ةيمومعلا  تاشسشسؤوŸا شضعب

امب-شسح ،شصاÿاو ما-ع-لا را-خد’ا لÓ-خ
يلع تيا تاحرف ةعان-شصلا ر-يزو ه-ن-ل-عأا
.مهارب
تاحيرشصت ‘ م-هار-ب ي-ل-ع تيا ح-شضوأاو

ةينطولا ةودنلا لاغششا ماتخ ‘ ة-ي-ف-ح-شص
نا ،يداشصت-ق’ا ششا-ع-ن’ا ط-طfl لو-ح

لامشسأار حتف ةيف-ي-ك ‘ ر-ك-ف-ت ة-مو-ك◊ا
ةدا-عاو ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ع--مÛا شضع--ب

لماكتم ططfl را-طا ‘ ن-ك-ل ا-ه-ل-يو“
.تاعمÛا هذه ششاعناو  ةلكيهلا ةداع’
تقو ‘ موقت تناك كونبلا ناب فاشضأاو
ةيمومعلا تاعمÛا زجع ليومتب قباشس
ةداع’ ةرŸا هذه ىعشست ةموك◊ا نا  Òغ
ماعلا راخد’ا فيظوت قيرط ن-ع ا-ه-ث-ع-ب
.شصاÿاو
تا-شسشسؤوŸا شضع-ب نا-ف ،ر-يزو-ل-ل ا-ق-فوو

و ةعجان ةيداشصت-قا ع-يرا-ششم Ó-ع-ف كل“
Áنكل ينطولا راخد’ا باطقتشسا  اهنك

رظنلا متيشس““ هناف كلذ نم نكمتت ⁄ اذا
.““ةحاشسلا ىلع اهدجاوت ‘

،رارقلا اذهب ةي-ن-عŸا تا-شسشسؤوŸا لو-حو
رم’ا نا م-هار-ب ي-ل-ع تيا د-ي-شسلا را-ششا

و لوشص’ا ءاشصحا ةيلمع جئات-ن-ب نو-هر-م
موقت يتلا قوشسلا تاشسارد اذكو  موشصÿا
شضع-ب نا اد-كؤو-م ة-يرازو-لا ه-تر--ئاد  ه--ب
‘ تايلاكششا نم طقف Êاعت تاشسشسؤوŸا
.Òيشستلا ‘ شسيلو قيوشستلا
ماظنلا ءاغلا نا Èتعا ،قايشسلا شسفن ‘و
ةدئافل ادو-جو-م نا-ك يذ-لا ي-ل-شضا-ف-ت-لا

نم ديدعلل حمشسيشس ةي-ب-ي-كÎلا ة-ط-ششن’ا
Úشس– ن-م ة-ي--مو--م--ع--لا تا--ع--مÛا
.اهتيعشضو

ةعانشصلا ثعب ةداعا نا ¤ا تفل هنا Òغ
تاعمÛا ىلع طقف زكتري ’ ة-ي-ن-طو-لا
شصاÿا عاطقلا ىلع اشضيا لب ةي-مو-م-ع-لا
.امهنيب متت نا نكÁ يتلا تاكارششلا ىلعو
تاكرشش ما-ي-ق لو-ح لاؤو-شس ى-ل-ع هدر ‘و
Èع ،اهلامع حيرشست-ب تارا-ي-شسلا بي-كر-ت
لام-ع-لا ماد-خ-ت-شس’ ه-شضفر ن-ع ر-يزو-لا
ديد÷ا ماظنلا ل-ظ ‘ زاز-ت-با ة-ل-ي-شسو-ك
لدب يقيق-ح ع-ي-ن-شصت  ة-ما-ق’ ي-عا-شسلا
ة-م-ي-ق ل-م– ’ ي-ت-لا بي-كÎلا ة-ط-ششنا

.ةفاشضم
انزتب-ي نا ه-ن-كÁ د-حا ’ :Ó-ئا-ق حر-شصو

Ãلمع بشصان-م كا-ن-ه .ل-م-ع-لا بشصا-ن
لمع بشصانمو  ةجتنم Òغ ىرخاو  ةجتنم
.““ينطولا داشصتق’اب رارشضÓل تدجو
ىلع ةينونا-ق ار-طا كا-ن-ه““ نا-ب فا-شضاو
لفكتلل ةعانشصلاو لمعلا تاعاطق ىوتشسم
نا لوبقŸا Òغ نم هنكلو .ت’ا◊ا  لكب
ةيلشضفا اذ هل-م-ع بشصن-م نا د-حا Èت-ع-ي

،قايشسلا اذه ‘ و .““ن-ير-خ’ا-ب  ة-نرا-ق-م
تا-كار-ششلا هذ-ه تنا-ك اذا ه-نا ¤ا را--ششا
ف’’ا تارششع  ناف لامعلا تائم حرشست

دق يمو-م-ع-لا عا-ط-ق-لا ‘ لا-م-ع-لا ن-م
ةÒغشصلا  تاشسشسؤوŸا نم ف’’او اوحرشس
عيراششم  ءارج تد-ق-ف د-ق ة-ط-شسو-تŸاو
ةبعشصلا ةلمعلا فز-ن-ت-شست ي-ت-لا بي-كÎلا
و ةيئاب÷ا تاءاف-ع’ا ق-ير-ط ن-ع لو“و
ح.ل ^ .ةيكرم÷ا

 :مهارب يلع تيآا ,سصاخلاو ماعلا راخدلا فيظوت للخ نم
ةيمومعلا تاسسسسؤوملا صضعب لامسسأار حتف يف ركفن

  تارايسسلا بيكرت عناسصم لبق نم زازتبا ةليسسوك لامعلا مادختسسا صضفرن ^

:راطع, طفنلا ىلع بلطلا ‘ و‰ ليجسست دعب

 نيرذح ىقبن نا انيلع نكل ..نولئافتم
^Áءابولل ةيناث ةجوم ثودح لاح ‘ ةيبلسس تاسساكعنا صشيعن نا نك 

قافأا نأا ،راطع ديÛا دبع ،بيبوأا طفنلل ةردسصŸا نادلبلا ةمظنم ةودن سسيئرو ةقاطلا ريزو Èتعا
نكلو نزاوتلا ةداعإا ددسصب ةيطفنلا قوسسلا نا اÈتعم,  رذح لؤوافت  ىلع ثعبت طفنلل يŸاعلا قوسسلا

ةجوم لوح ةدوجوم تلاز ام فواıا نا اÃ ةيلك ادعبتسسم سسيل راعسسألل ديدج عجارت لامتحا رطخ
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئا÷ ةيŸاع ةيناث

ةشسارد زا‚ا ىلع ةيلاŸا ةرازو لمعت ^
جراÿا ‘ ةيرئازج ةي-ك-ن-ب عور-ف ءا-ششنإ’
عاطقلا ن-م Úل-ما-ع-تŸا كار-ششا-ب كلذو
،عاطقلا ريزو ه-ب دا-فا ا-م-ب-شسح ،شصاÿا
.نامحرلا دبع نب نÁا
تاحيرشصت ‘ نامحر-لا د-ب-ع ن-ب حر-شصو

Êاثلا مويلا لاغششا ششماه ىلع ةيفحشص
ششاعن’ا ططfl لوح ةينطولا ةودنلا نم
ةشساردب مو-ق-ن ا-ن-نا““ Ó-ئا-ق يدا-شصت-ق’ا

جراÿا ‘ ةيكنب عورف ءاششنا لوح ةقمعم
اذ-ه-ب مو-ق-ن-شسو ،ا--ب--ير--ق كلذ نوÎشسو
.““شصاوÿا ÚلماعتŸا كارششاب
‘ ةد-يد-ج كو-ن--ب ءا--ششنا شصو--شصخ--بو
لكل حوتفم بابلا نا ريزولا دكا ،رئاز÷ا

لاÛا اذه ‘ رامثتشس’ا ‘ بغري نم
ةيرورشضلا ةينوناقلا رط’ا لك ناب افيشضم

نم ر-ظ-ت-ن-ن““ فا-شضاو ،ا-ي-لا-ح ةر-فو-ت-م
اذه جولول ةعاجششلا ينطو-لا لا-م-شسأار-لا
نا نكÁ تازاي-ت-ما ةد-ع كا-ن-ه ،لاÛا

ناديŸا ‘ طاششنلا ‘ بغري نŸ حن“
ةيمنتلا ‘ ةم-ها-شسم-ل-ل كلذو ،‘ر-شصŸا
يتلا ة-ي-ط-م-ن-لا ةرو-شصلا ن-ع دا-ع-ت-ب’او

ة-ياد-ب ة-شصاÿا كو-ن-ب-لا لو-ح تم-م--ع
.““ةيفل’ا
ةرازو تاثداfi لوح لاؤوشس ىلع هدر ‘و
دب-ع ن-ب د-كا ،كار-طا-نو-شس ع-م ة-ي-لاŸا
لك ةلازا ىلع لمعلا يرجي هنا ،نامحرلا
ل-يو“ لا‹ ‘ ف-ق-ت ي-ت-لا ق--ئاو--ع--لا
لا‹ ‘ اميشس’ ،ةكرششلا هذه تارامثتشسا
تاقورÙا ن-ع ثح-ب-لاو فا-ششك-ت-شس’ا
.اهلÓغتشساو

ح.ل ^

: فلملل ةقمعم ةسسارد ءارجا ددسصب ةيلاملا ةرازو
كارسشاب جراخلا يف ةيرئازج ةيكنب عورف ءاسشنا

 ابيرق صصاوخلا

 ةيجراخلا ةراجتلا يف لثمألا مكحتلل
 ينطولا جوتنملا ةيقاطب دادعإا يف عارسسإلا ةرورسض

 :عاطقلا ولعاف ،جاتنإلا زيح ةلغتسسملا ريغ لوقحلا لوخد عيرسست ىلا اوعد
1202 لبق ريركتلا ‘ دحاو عون ىلع ءاقبإلاو نيزنبلا داÒتسسا فقو

مكحتلا لوح ةششرو لاغششا تشصلخ ^ لغسش بسصانم ثادحتسسل لاطفنب ةلمعتسسملا تويزلا ةجلاعم عورسشم قÓطا ^
راطإا ‘ تمظن ،ةيجراÿا ةراجتلا ‘

ششاعنإ’ا ططfl لوح ةينطولا ةودنلا
¤ا ،ديدج داشصتقا ثع-ب-ل يدا-شصت-ق’ا

زا‚إاو داد---عإا ‘ عار---شسإ’ا ةرور---شض
هتيامح اذكو  ينطولا جوتنŸا ةيقاطب

.ةيعرششلا Òغ ةشسفانŸا نم
ت“ يتلا ،ةششرولا لاغششا تشصلخ امك

ي-ت-لا و ،ةرا-ج-ت-لا ر-يزو فار-ششإا ت–
ةياهن ‘  ي-ئا-ه-ن-لا ا-هر-ير-ق-ت شضر-ع
رود ليعفت ،ة-ي-ن-طو-لا ةود-ن-لا لا-غ-ششا
م-ي-ي-ق-ت و ة-يرا-ج-ت-لا ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لا
فار-طأ’ا ةدد--ع--تŸا تا--ي--قا--ف--ت’ا
ةداعإا ةل-حرÒ Ÿشضح-ت-ل-ل ة-ي-ئا-ن-ث-لاو
اذك و حبار-حبار أادبم قفو شضوافتلا
لامعأ’ا لاجر شسلا‹ ءاششنإا عيجششت
ةعباتم ة-ن÷ رود ل-ي-ع-ف-ت و لود-لا Úب
.ةيجراÿا ةراجتلا
قطانŸا ءاششنا ¤ا نوكراششŸا اعد امك
ريوطتل ة-ي-لود-لا Òيا-عŸا ق-فو ةر◊ا
ةا--عارÃو ة--يرا--ج---ت---لا ت’دا---بŸا
Òطأا-ت و ة-ير--ئاز÷ا تا--ي--شصو--شصÿا

كلذو دود◊ا Èع ةرا-ج-ت-لا م-ي-ظ-ن-تو
ع-ي-ج-ششت و ة--شضيا--قŸا ةراŒ م--عد--ب
تاطاششن ءاششنإا و دود◊ا Èع ريدشصتلا

Œا نادلبلا لخاد ةيراÛاذك و ةروا
ةد-حو-لا ق--ير--ط عور--ششم ل--ي--ع--ف--ت
.ةيقيرفإ’ا
ةرور-شض ¤ا كلذ-ك ة-ششرو--لا تشصل--خو
م-ي-خ-شضت ة-براÙ ة-با-قر-لا د-يد--ششت
ةدعاق ءاششنإا لÓخ نم كلذو Òتاوفلا
ةدرو-ت-شسŸا داوŸا را-ع-شسأ’ تا--نا--ي--ب
تا-كر-ششل-ل ءادو-شس ة-ي-قا-ط--ب ءا--ششنإاو
‘ ة-طرو-تŸا ر--ئاز--ج--ل--ل ةرد--شصŸا
.Òتاوفلا ميخشضت
تاكر-شش ءا-ششنإا ¤ا ةو-عد-لا ت“ ا-م-ك

flقاور ءا-ششنإا و ر-يد-شصت--لا ‘ ة--شصت
Òطأا-ت و ن-يرد-شصŸا-ب شصا-خ ر--شضخأا
ة-ي-م-قر-لا ة-شصا-خ تا-مدÿا ر-يد-شصت
عيجششت و ةئششا-ن-لا تا-كر-ششلا ح-لا-شصل
ريوطتو زيزعت ن-يدرو-ت-شسŸا شصشصخ-ت

ةدا-عإا و دود◊ا ى-ل-ع ة-با-قر-لا قر--ط
اميف تارداشصلا معد ما-ظ-ن ‘ ر-ظ-ن-لا
.لقنلاب قلعتي

ح.ل ^

ريوطت لوح ةششرو ‘ نوكراششŸا ددشش ^
‘ اهميظنت ” يت-لا ،ة-يو-قا-ط-لا دراوŸا
ششا-ع-ن’ا لو-ح ة-ي-ن-طو-لا ةود-ن-لا را--طإا
لوخد عيرشست ةرورشض ى-ل-ع ،يدا-شصت-ق’ا
.جاتن’ا زيح ةلغتشسŸا Òغ لوق◊ا
نم ةقثبنŸا ةمهŸا تاي-شصو-ت-لا Úب ن-مو

ريزو فارششا ت– ترج يتلا ةششرولا هذه
را-ششأا ،را-ط-ع د-يÛا د-ب--ع ة--قا--ط--لا
لو-خد ع-ير-ششت ة-ي-م-هأا ¤إا نو-كرا--ششŸا
اذه و جاتن’ا زيح ةلغتشسŸا Òغ لوق◊ا

و زاغلا و طفنلا تاطايتحا ديدŒ لجا نم
لا‹ ‘ ةلوذبŸا دوه÷ا نع ةوÓع اذه
ليعفت ¤ا نوكراششŸا ا-عد ا-م-ك .ثح-ب-لا
قلعتŸا31-91 ديد÷ا نوناقلا ذ-ي-ف-ن-ت
ثعب ةداعا لجا نم اذه و تاقورÙاب
ةيطغتل ةهجوŸا ةكارششلاب ثحبلا لاغششا
د-يدŒ و ر-ئاز÷ا-ب م-جا-نŸا عا-ط-ق ل-ك
يوقاطلا نم’ا نامشض و طفنلا تاطايتحا
.ديعبلا ىدŸا ىلع دلبلل
فدهب و ثحب-لا لا‹ شصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
حاÎقا ” ،كارطانوشس ىلع طغشضلا ليلقت

ط-ط-خ) ىود÷ا تا-شسارد ¤ا ءو-ج--ل--لا
اهليومتب موقت يت-لا و (ة-ي-لو’ا ة-ي-م-ن-ت-لا

نكÁ يتلا و ةشصتıا تاشساردلا بتاكم
تاشسارد فرط نم اه-ف-ي-لا-ك-ت ةدا-ع-ت-شسا
.ةشسفانتŸا ةيطفنلا تاشسشسؤوŸا
ى-ل-ع بج-ي ه-نا نو--شصتıا د--كا ا--م--ك
يتلا لامع’ا ىلع ز-ي-كÎلا كار-طا-نو-شس
ىلع عا-جÎشس’ا ت’د-ع-م Úشس– شصخ-ت
.لÓغتشس’ا زيح ةدجاوتŸا لوق◊ا
،هيجوت و لابقتشسا ةرورشض ىلع اوددشش و
عيراششŸا ‘ نيرمثتشسŸا ،ةيئاقلت ةقيرطب
و تا---مدÿا لا---جÃ ة---ق---ل----ع----تŸا
اءزج اوحبشصا اذا اذهو تايوايميكوÎبلا

Úمثت-ب او-ما-ق و ة-مو-ك◊ا ج-ما-نر-ب ن-م
ليلقتب و ةينطولا قوشسلا م-عد-ب و جا-ت-ن’ا
.ةيلو’ا داوŸا نم تادراولا
ر-ير-ق-ت-لا دد-شش ،ر-ير-ك-ت-لا لا‹ ‘ ا-مأا
ةشساردلا ءاهنا عيرشست ةيمها ىلع يئاهنلا
لمعلاب قلعتت يتلا و كارطانوشسل ةيرا÷ا

نيزنبلا نم د-حاو عو-ن ى-ل-ع ءا-ق-بإا ى-ل-ع
داÒتشسا ءا-غ-لا و1202 ةن-شس ن-م ءاد-ت-با

.نيزنبلا
‘ دوه÷ا رارمتشسا ¤ا ةوعدلا ت“ امك
نم ةنوكŸا ةينطولا ةÒظ◊ا ليو– راطا

و لزيد كرfi تاذ تارايشس نم ةئŸاب07
ر-ير-ك-ت-لا تا-طÙا ل--م--ع ةÒتو ع--فر
دوقو داÒتشسا شضفخ لجا نم ةدجاوتŸا
.1202 نم ءادتبا لزيدلا
ةرورشض ىلع ةششرولا ‘ نوكراششŸا ددششو
ةلمعتشسŸا تويزلا ة÷اعم عورششم عيرشست

ةدع قلخب حمشسي ا‡ لاطفن ىوتشسم ىلع
،ل-م-ع-لا بشصا-ن-م و ةر-غ-شصم تا-شسشسؤو-م
ىوشس عجÎشست ’ رئاز÷ا نا ¤ا نيÒششم
ن-م (ن-ط000.52 ›او-ح) ة-ئŸا--ب02
.ةنشس لك ةكلهتشسŸا تايمكلا
اعد ،يوقاط-لا لو-ح-ت-لا شصخ-ي ا-م-ي-ف و
وا ةيروف لا-م-عا قÓ-طا ¤ا نو-كرا-ششŸا
لو– قÓطإاب حمشست يتلا فورظلا ةئيهت

لÓخ نم اميشس ’ ،ةقاطلا عاطقل قيمع
تاقاطلا ريوطت ¤ا دنتشسي يوقاط لو–

و دا-شصت-ق’ا Òباد-ت ز-يز-ع-ت و ةدد-ج-تŸا
ح.ءايمل ^ .ةيوقاطلا ةعاجنلا



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه1441ةج◊ا وذ52ـل قفوŸا م0202توأا51  تبسسلاينطو6

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ

ي◊ا نا-ك-سس، عو-ب-سسأ’ا ة-يا-ه-ن، جر-خ ^
سشيعلا راطقب فيسسلاب ىمسسŸا ي-ن-ك-سسلا

تاطلسسلا ةبلاطملل ةيجاجت-حا ة-كر-ح ‘
تا-ن-ك-سس م-ه-ح-ن-م ةرور-سضب ة--ي--ئ’و--لا
خاوكأ’ا ‘ ÚميقŸا نم مهÒغك ةيعامتجا
رئاودلا نا و ة-سصا-خ ة-سشه-لا تا-ن-ك-سسلاو
موق-ت ةر-م ل-ك ‘ ة-ي’و-لا تاذ-ب ىر-خأ’ا
’إا ءا-ي-حأ’ا نا-ك-سس ن--م دد--ع ل--ي--حÎب
ذنم تاكسسلا نم دفتسست ⁄ يتلا مهتقطنم
ةغ-ي-سصلا هذ-ه ‘ ة-سصا-خ ة-ي-ن-مز دو-ق-ع
. ةينكسسلا
ةيدلبب سشيعلا راطق ةيرقب ناكسس ، بلاطو
نم ةدافت-سس’ا-ب ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق ‘ بورÿا

نمسض مهجاردإاب كلذو ،يعامتج’ا نكسسلا
اهنع جارفإ’ا عقوتŸا ة-ي-ن-عŸا ة-م-ئا-ق-لا
.لبقŸا توأا رهسش
لوأا  نابسش مهبلغأا ناك-سسلا تا-ئ-م ق-ل-غأاو
ةعاسسلا ‘97 مقر ينطولا قيرطلا سسمأا
نوقلتي مهنإا اولاق ثي-ح ،ار-ج-ف ة-ع-بار-لا
مهحن-م ل-جأا ن-م Úلوؤو-سسŸا ن-م ادو-عو
نود تاونسس ذ-ن-م ة-ي-عا-م-ت-جا تا-ن-ك-سس

Œعقاولا سضرأا ىلع اهديسس.
تÓئا-ع-لا دد-ع ءا-سصحإا ر-ه-سشأا ل-ب-ق ”و
رمأاب فيسسب يريدسصقلا ي◊اب ة-ن-طا-ق-لا
و نوديعسس عيمسسلا دبع قباسسلا ›اولا نم
دكأا اميف ،ةل-ئا-ع086 ن-م د-يزأا تي-سصحأا
كلت لكل تانكسس حنم ةلاحت-سسا نود-ي-ع-سس
لزن-م ل-ك Ëد-ه-ت-ب ا-ب-لا-ط-م تÓ-ئا-ع-لا

.لياحتلا سضرغب اثيدح ز‚أا يريدسصق
نع Úلث‡ Úب ءاقل كردلا لاجر بترو
ةعطا-ق-م-ل-ل بد-ت-نŸا ›او-لا و نا-ك-سسلا
مهدعو يذ-لاو ،ي-ل-ج-ن-م ي-ل-ع ة-يرادإ’ا
ةنيطنسسق ›او عم عام-ت-جا د-ق-ع-ب هرود-ب
مايأ’ا لÓخ ظيف◊ا دبع د-م-حأا ي-سسا-سس
لّوıا ديحولا ه-نأا ا-ح-سضو-م ،ة-مدا-ق-لا
،اهميلسست خيراتو تانكسسلا ةسصح ديدحتب
 .نوينعŸا هدكأا امبسسح
ةكر◊ا Èع ““رج-ف-لا““ ـل نا-ك-سسلا د-كؤو-ي و
نأا و ةسصاخ اوعجاÎي نل مهنأا ةيجاجتح’ا
Úبلاطم نكسسلا ةمزأا ءاهنإاب قلعتي رمأ’ا
ءافتكإ’ا لدب ي-ق-ي-ق-ح خ-يرا-ت د-يد-ح-ت-ب
و-ح-ن ا-ه-ق-ير-ط دŒ ⁄ ي-ت-لا دو-عو-لا--ب
°°°°°°°°°°°°°°° .قيبطتلا

صس ديزي ^

 نكسسلل ةلود ةناعإا48و انكسس625 عيزوت
ةنيطنسسقب يفيرلا

مهنئمطي يلجنم يلعل بدتنملا يلاولا

نوّجتحي ةنيطنسسقب صشيعلا راطق ناكسس
يعامتج’ا نكسسلا فلم كيرحتل

ةيÙا تاطلسسلا ةبلاطŸ ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ىلع ةني-ط-ن-سسق ة-يلو-ب ششي-ع-لا را-ط-ق نا-ك-سس مد-قأا
ارظن ةغيسصلا هذه عورسشم ءاهتنا بقع ةسصاخ يعامتجإلا نكسسلا ةمئاق رسشن و ›اجعتسسلا كرحتلاب
تارسشع ذنم هيف نوعبقي نيذلا ششهلا نكسسلا ن-م م-ه-سصي-ل-خ-ت و ا-هد-ي-سسŒ نود دو-عو-لا-ب ءا-ف-ت-كإل-ل
.Úنسسلا

265 هعوم‹ ام ع-يزو-ت مو-ي-لا م-ت-ي-سس ^
كلذو ةنيطنسسقب غيسصلا فلتخÃ انكسسم
Ãام بسسحو.6591 توأا02 ىركذ ةبسسان
نإاف ةي’ولاب لاسصت’ا ةيل-خ ن-م ها-ن-م-ل-ع
ةي’ولا ›او اهيلع فرسشي يتلا ة-ي-ل-م-ع-لا
ةنيطنسسق ين-ع-نو تا-يد-ل-ب ثÓ-ث سصخ-ت
ثيح ، نايزوب ة-ما-حو بورÿاو ة-ن-يدŸا
نم اديفتسسم004 ملتسسي نأا رظتنŸا نم
نمسض حيتافŸا يوقÎلا معد-لا تا-ن-ك-سس
تانكسسلا ي-هو ، يÈمد ي-قر-م-ل-ل ة-سصح

ةعباتلا سساحنلا Úع ةقطنÃ تديسش يتلا
حيتافŸا عيزوت متيسس امك  . بورÿا ةيدلبل
نمسض ةنيطنسسق ةيدلبب اد-ي-ف-ت-سسم83 ل
ايعامتجا انكسسم88و تاهيلاسشلا لادبتسسا
ملتسسي-سس ثي-ح ،نا-يزو-ب ة-ما-ح ة-يد-ل-ب-ب
ةدجاوتŸا مهتانكسس حيتافم نوديفتسسŸا
سشماه ىلع متيسس كلذ ¤إا . ةÒكب حطسسب
توا02 ثاد-حأ’ ةد-لıا ت’ا-ف-ت-ح’ا
ءانب ةناعإا48 عيزوت ينيطنسسقلا لامسشلاب
صس ي ^ . ةي’ولاب ةيفير تانكسس

،2 لد-ع ج-ما-نÈب نو-ب-ت-ت-ك-م بلا--ط ^
Ãا ي-ع-قوŸعيرسستب ،ةنيطنسسق ‘ ة-ن-يزو
،ت’وا-قŸا فر-ط ن--م لا--غ--سشأ’ا ةÒتو
ةفقوتم ةسشرو-لا-ب لا-غ-سشأ’ا نأا ن-يد-كؤو-م
تقولا ‘ مهتانكسس او-م-ل-سست-ي ن-ل م-ه-نأاو
. لاغسشأ’ا ةÒتو ءطبل رظنلاب ددÙا
ي-ل-ع ،Úب-ت-ت-كŸا ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر د-كأاو

ذنم عقوÃ ةفقوتم لاغسشأ’ا نأا ،يوادعسس
تلطع ةيلام لكاسشم ببسسب ،رهسش ›اوح
اميف ،هتاقحت-سسم ى-ل-ع لوا-قŸا لو-سصح
ةيزها÷ا ةبسسنو  ةدم‹ ة-سشرو-لا ى-ق-ب-ت
عرسشي ⁄و ،ميلسستلا دعوÃ ةنراقم ةليئسض
Ìكأا قلقي تاب اموهو ةئيهتلا ‘ نأ’ اد◊
صس ي ^ . ÚبتتكŸا

نوبلاطي  ةنيزوم عقوم اوبتتكم
لاغسشأ’ا ةÒتو عيرسستب

ةيدام رئاسسخو قئار◊ا رارمتسسإا
ةي’ولاب تايدلب ةدعب

ةزها÷ا كاسشكألا مدهب تماق  ةنيطنسسق ةيدلب

ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت ^
نم لكب ةÒخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ةنيطنسسق
ةيدلبو  ديبعا Úع ةيدلب، ةنيطنسسق ةيدلب
دئاسصح قئارح ع’دنإا لجأ’ نايزوب ةماح
، ةرمثم راجسشأا و ةسسباي باسشعأا،
تانحاسش30  ةيلم-ع-لا هذ-ه-ل Òخ-سست ”و
ةيلمع د-ع-ب، ل-خد-ت نو-ع11 ، ءا-ف--طإا
لخدتلا قر-ف ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا دا-م-خإ’ا
20 و، دئاسصح رات-ك-ه10 قاÎحا لج-سس
ةسسباي ع-بر-م Îم05 و با-سشعا را-ت-ك-ه

ةرمثم ةرجسش73و بسصق عبرم Îم0001و
مدعل قئار◊ا هذه ع’دنا بابسسأا دوعتو.
. ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا
لاجر فرط نم ةيام◊ا تايلمع تنّكمو
نم ةنيطن-سسق ة-ي’و-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
ةيكيتسسÓب تويب50 و لزانم20  ةيامح
دلوم Úغراف لبطسصإا20 ،نجاودلا ةيبÎل
ناويح أÓك هب لبطسصإا ،Òبك مجح ءابرهك
. تاناويح أÓك ةطبر005 و ةعرزم، ةباغ

 صس ي ^

سسيداب نبا ةيدل-ب ‘ ،ار-خؤو-م ق-ل-ط-نا ^
›اوح طبرل ناعورسشم ،ةنيطنسسق ةي’وب
و بوقعي ينب نم ل-ك ‘ ي-ف-ير ءا-ن-ب006
فر-سصلاو ها-يŸا تا-ك-ب-سشب ،ي--ل--ب--م◊ا
.تاونسسل تماد ةاناعم دعب كلذو ،يحسصلا
نأا ، سسيداب نبا ةيدلب سسيئر بئان فسشكو
عمÈ Œكأا Êاث د-ع-ت ي-ت-لا بو-ق-ع-ي ي-ن-ب
نم Ìكأا مسضت  ،ةيدلبلا زكرم دعب Êاكسس
طبرلا لاغسشأا اهب تقلطنا يفير ءانب004
فا--سضأاو ،فر--سصلاو ءاŸا ي--ت--ك--ب---سشب

نم اددع سسÁ عورسشŸا تاذ نأا ثدحتŸا
مهديوزت متي ⁄ ن‡ Ëدقلا ي◊ا لزانم
نع اهدعب ببسسب ،ةمدÿا تاذ-ب ا-ق-با-سس
.ةÁدقلا ةكبسشلا
ةيرقب ارخؤوم اهسسفن لاغسشأ’ا تقلطنا امك
و ،ردسصŸا سسفن لوقي ،ةيئان-لا ي-ل-ب-م◊ا
تدافتسسا ةرسسأا002 ›اوح ح-لا-سصل كلذ
راطإا ‘ ةيدرف تانكسس ءانبل ›ام معد نم
.يفيرلا ءانبلا

  صس ي ^

Úيفير ÚعمŒ طبرل ناعورسشم
صسيداب نبا ةيدلبب ءاŸاب

 ةنتابب صسيرا قيرط عطق ىلع ارفا ناكسس ŒÈ ةيمنتلا بايغ
ةنئاكلا ارفا ةيرق ناكسس ،سسمأا ،مدقأا ^
سسيرا ةيدلبب ةلوزعم ةيل-ب-ج ة-ق-ط-ن-م ‘
رورŸا ةكرح  عطق يلع ةنتاب ةي’و قرسش
ةنتاب Úب طباّر-لا ي-ن-طو-لا ق-ير-ط-لا Úب
›ا ةدم‹ رورŸا ةكرح تّلظو سسيراو
ةمسصاع نم نور-فا-سسŸا ر-ط-سضاو ة-يا-غ
بلاط-يو  .ةدو-ع-لا ¤ا سسيرا ›ا ة-ي’و-لا
›ا يعيبطلا زاغلا ةكبسش ليسصوتب ناكسسلا
ةداŸا هده نم ةمورfi تلظ يتلا مهتيرق
ير-خا ير-ق تم-ع-ن--ت Úح ‘ ة--يو--ي◊ا
ةقطنم يلعا ‘ يتح اعابت زاغلا اهلسصوو
›ا ةيرقلا ناكسس رطسضي ا-م-ن-ي-ب ة-ي-ل-ب-ج

‘ مهل يسساسسا دوقوك بط◊اب ةناعتسس’ا
ناتوبلا زاغ تاروراقب دوزتلا عاطقنا لظ
رماو ةفزا‹ اهيلع دامتع’ا حبسصأا يتلا
’ Áرهظت مهبسسح اهنأ’ هنم قوثولا نك
داسسف نم ناكسسلا يكتسشي امك  .لÓهلاك
يتلاو ةيرقلا ›ا ةلسصاولا ةيفيرلا قرطلا
يتح حلسصت ’ ةيفير بورد نع ةرابع يه
تاطلسسلا ناكسسلا دسشانيو فيسصلا نمز ‘
مهيواكسشو مهتاملظت ‘ رظنل-ل ة-ي-ئ’و-لا
ةطبتر-م بلا-ط-م لو-ح رو-ح-م-ت-ت ي-ت-لا
ناديŸا ‘ دسسجتت ⁄ اهنكلو مهتايحب

يانغ دمحم ^

ديسسم يديسس رسسج لفسسأا نم ةثج لاسشتنإا
Œّرا fiا ةطŸا ن--م ل--ك ،سسمأا لوأا ،ل--خد--ت ^لخدتلاب ›اولا نوبلاطي ةيقرسشلا نيرفاسسŸز-كر

مدقتŸا زكرŸا و ةرطنقلا باب مدقتŸا
توأا81 موي، ةنيطنسسق  ةيدل-ب-ب ةز-ع-مو-ب
ةقيقد71 و91 ةعاسسلا دودح ‘،0202
لامرلا يداو ديسسم يديسس رسسج لفسسأاب
ةيوهلا ةلوه‹ ةيحسضل ةثج لاسشتنإا لجأ’
04 وÚ 03ب هرمع حواÎي ركذ سسنج نم

” ،نفعتلا نم ة-مد-ق-ت-م ة-لا-ح ‘ ة-ن-سس
اهلقن عم قلسستلا ةقرف فرط نم اهلاسشتنإا
ىفسشتسسŸا-ب ثث÷ا ظ-ف-ح ة-ح-ل-سصم ¤إا
625 عيزوتو ةنيطنسسق سسيداب نبإا يعما÷ا
يفيرلا نك-سسل-ل ة-لود ة-نا-عإا48و انك-سس
.ةنيطنسسقب

  صس ي ^
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ىوتسسم ىلع كاسشكأ’ا باح-سصأا بر-غ-ت-سسا ^
سشلا ة--ّطÙا ة-ن-يدÃ ن-ير-فا-سسم-ل-ل ة-ي-قر--ّ
سسلا اهتّنسش يّتلا ةلم◊ا نم ة-ن-ي-ط-ن-سسق تاطلّ
لÓخ نم اهترداب يتلا ةلم◊ا لÓخ ةيئ’ولا
وه و ةطÙا ىوتسسم ىلع كاسشكأ’ا ةفاك مده
مهراعسشا مدعل مهقح ‘ افح‹ هوÈتعا ام
.ةلم◊اب
ةطÙاب ةيراجّتلا تÙÓّا با-ح-سصأا بلا-ط

ّ” ةنيطنسسق ةنيدÃ نير-فا-سسم-ل-ل ة-ي-قر-سشلا
لخدتلاب ةي’ولا ›او يسضاŸا عوبسسأ’ا اهمده
⁄و  ةينونا-ق Òغ مد-ه-لا ة-ي-ل-م-ع ن-يÈت-ع-م ،
لبق نم تاراذعا وأا راعسشإا يأا ىلع اولسصحتي
.  ةنيطنسسق ةيدلب
مهنأا ““رجف-لا““ ـل را-ج-ت-لا ن-ع نو-ل-ث‡  لا-قو
تاونسس5 ةليط ايرارطسضا لمعلا نع اوفقوت
مه-تfiÓ تمد-هو ة-طÙا تق-ل-غأا نأا د-ع-ب
نكل ،ةلماسش ميمرت تايلم-ع ءار-جإ’ ةÁد-ق-لا
نم ديزأا دعب ةطÙا طاسشن فانئ-ت-سسا د-ع-بو
كاسشكأا عسضو متي ⁄ ،5102 ‘ ،اهقلغ نم ماع
كلت ةليط مهلعج ام ةطÙاب تfiÓ زا‚إا وأا
،انوثدfi دكأاو .ةيلام ليخادم يأا نود ةÎفلا
ةعباتلا حلاسصŸا فلتÚ flب نولقنتي اولظ مهنأا
نود نكل ،مهطاسشن فانئتسسا لجأا نم ةيدلبلل
هجويو قباسسلا ›اولا لخد-ت-ي نأا ل-ب-ق ىود-ج
موقيل ،راجتلل لولح داجيإاب ةيدلبلل تام-ي-ل-ع-ت
ام ءانتقاب  يدلبلا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا ا-هد-ع-ب
ىندأا ¤إا ،مهبسسح ،دقتفت يتلا تايوا◊ا هبسشي
يداولا ةاذا-حÃ ع-قاوÃ ا-ه-ع-سضو و طور-سشلا
تاونسسلا ‘ مهتfiÓ هي-ل-ع تنا-ك اŸ ا-فÓ-خ
.ةقباسسلا

رهسش ‘ طاسشنلا اوفنأاتسسا مهنأا را-ج-ت-لا د-كأاو
نم تاونسس5 نم ديزأا دعب مرسصنŸا يفناج
ةحئاج ببسسب تÙÓا اوقلغي نأا لبق ،فقوتلا
دعب اولسصحتي ⁄ اودكأا املثم مهنأا املع انوروك
سسي-ئر ا-هر-قأا ي-ت-لا ة-لود-لا ة--نا--عإا ى--ل--ع
مغر ةحئا÷ا نم ةررسضتŸا تائفلل ةيروهم÷ا
نا ’إا دÓ-ب-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-سسلا تاد-ي-كأا-ت
ةدافتسسإ’ا فلم كر– ⁄ ةيئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا
ىلع تاي’ولا نم ديدعلاب اه-فر-سص م-غر د-ع-ب
قلغ ةمزأا مهيلإا فاسضتل ÚينعŸا راجتلا ةفاك

fiÓو سضرغلاب يفت ’ ىرخأاب اهسضيوعت و مهت
‘ رظنلا ةداعإا ىلع مهت-ي-ب-ل-غأا Èج-ي ا-م و-ه
Òغب رارقلا راجّتلا فسصوو .يراجتلا مهطاسشن
ةسصخر مهحنم ةرورسضب Úب-لا-ط-م ،Êو-نا-ق-لا

Œا ح-ت-ف ل-ب-ق تا-ه-جاو-لا د-يدÙمامأا ة-ط
مهنأا ¤إا نيÒسشم ،ةلبقŸا مايأ’ا ‘ نيرفاسسŸا
لقأا كاسشكأ’ا تاحاسسم نأا ذإا ملظلل اوسضرعت
اوبلاطو ةÁدقلا تÙÓا تاحاسسم نم Òثكب
لح داجيا و مهفاسصنإ’ لخدتلا ةرورسضب ›اولا
باب حتف ةرورسض عم Úفرطلا Óك يسضري طسسو
.رواسشتلا و راو◊ا

صس ديزي ^

ةدكيكسس برغب ةيدقنلا ةلويسسلا ‘ داح صصقن
ةيطع د’واو ةنوتيزلا رئاودل ةعباتلا ةيفيرلا تايدلبلاو يرقلا ناكسس سسما يكتسشا ^
ديÈلا بتاكÃ ةيدقنلا ةلويسسلا ‘ داح سصقن نم ةدكيكسس ةي’و برغ اهلك ةنئاكلا لقلاو
ةيديرب كوكسص مهل ن‡ ديربا بتاكŸ نوبسستنم راسشاو ةيلÙا تاعام÷ا هدهل ةعباتلا
يفف ةيلاŸا مهتاقحتسسم وا ةيرهسشلا مهحنم يلع لوسص◊ا نم عيباسسا نم نوناعي مهنا
نا امك ةدوجوم Òغ مهاردلا ةملكب نوهباجيو ’ا ا-يد-ير-ب ا-ب-ت-ك-م نود-سصق-ي ةر-م ل-ك
ةلوزعŸا تايدلبلاو يرقلا ‘ ةد-جاو-تŸا بتا-كŸا سضع-ب لو-ح تي-بŸاو ظا-ظ-ت-ك’ا
لئÓقلا تاي’ولا Úب نم ةدكيكسس نا ركدلا ردجي  مهنم Òثكلا تايموي نم تحبسصا
مكحب ةيكنبو ةيديرب تاباسسح مهل ن‡ ادج ةÒبك ةبسسن اهيف دجوت يتلا دÓبلا قرسشب
ةينطولا تاسسسسؤوŸاو تاكرسشلا نم ماه ددعو ة-يوا-م-ي-كوÎب-لا ة-ي-عا-ن-سصلا ةد-عا-ق-لا
يانغ دمحم ^ ةي’ولا ‘ زكرمتŸا

ةكيÈب هايŸا عاطقنا
عراسشلل ناكسسلا جرخي
نمزŸا سصقنلا ةرهاظ سسما تعسسوت ^
ةنيدم ءايحا سضعبب برسشلا هايم عيزوت ‘
Êانردلا يح ةرŸا هده لمسشت-ل ة-ك-ير-ب
طسسو ‘ ةعقاولا نكاسسŸاو رسصنلا يحو
بسضغ ةيعسضو-لا هد-ه ترا-ثاو ة-ن-يدŸا
قيرطلا قلغب او-ما-ق ن-يد-لا Úن-طاوŸا
ةراج◊ا Úلمعت-سسم51 م-قر ي-ئ’و-لا
ةيطاطŸا تÓجعلا لاعسشاو سسيراتŸاو
رهسشلا تقاف ةدŸ ءاŸا بايغب نيددنم
فر--سصل م--هر--ط--سضا ا‡ ف--سصن---لاو
كلد نم Ìكا انايحاو ران-يد ة-ئا-م-ع-ب-سس
نم ةليلق ةدŸ يفكي ’ ءام جيرهسص بل÷
ةيدلبلا يلع بجوتي ناك Úح ‘ نمزلا
Ó-خد--ت--ت نا ها--ي--م--ل--ل ة--ير--ئاز÷او
‘ ناكسسلا ةدعاسسمو ا-م-ه-تا-ي-نا-ك-مإا-ب
ماي’ا هده بسصتنتو  .ءاŸا ىلع لوسص◊ا
ةرسشتنŸا تايفن◊ا لوح ةليوط Òباوط
‘ اهب ةناعتسسÓل دجاسسŸا نم برقلاب
›ا نورخآا أا-ج-ل-ي ا-م-ك ها-يŸا-ب دوز-ت-لا
‘ نونسسfi ا-ه-ما-قأا ي-ت-لا تا-ي-ف-ن◊ا
يانغ دمحم ^  .عراوسشلا
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ىلع ينطولا كردل-ل تا-يرود تم-ح-سس ^
نع نÓعإ’ا ذنم ةزابيت ئ-طاو-سش ىو-ت-سسم
سصاخسشأا6 فيقوت ىلع فايطسصإ’ا مسسوم
ىلع ذاوحتسس’ا و نوناقلا ةفلاخÃ اوماق
عفد ىلع ÚفاطسصŸا را-ب-جا و ة-ف-سصرأ’ا
Òسسكتب مهديدهت وأا ةسضهاب نامثأاب تاواتإا

ذنم Êاثلا مويلا لÓخ3 اهنم مهتارايسس
ئطاسشب ىوتسسم ىلع اذه و حاتتقإ’ا ةيلمع
سسيراتŸا بكرŸ يذاÙا هئزج ‘ ةونسش
3 و ينطولا كردلا سصا-سصت-خ’ ع-با-ت-لا و
. ““جلبلا““ ئطاسشب Êاثلا مويلا ‘ نيرخآا
ةيم-سسر-لا ة-ح-ف-سصلا ‘ نÓ-ع’ا بسسحو
تاميلعت ىدسسأا ةزابي-ت ›او نا-ف ة-ي’و-ل-ل
ئطاوسشلل Êآ’ا قلغب يسضقت ““ةيئا-ن-ث-ت-سسا““
ÚفاطسصŸا ددع ‘ اظاظتكا دهسشت يتلا

دهسشت يتلا عوبسس’ا ةلط-ع لÓ-خ ة-سصا-خ
ام Òظنلا ةعطقنم ةيكرح ة-ي’و-لا ا-ه-ي-ف
مكحتلل ةيفاسضإا تادوه‹ لذب يعدتسسي

. عسضولا ‘
لج ىلع ةيئاو-سشع-لا ف-قاوŸا د-ه-سشت و و
لاطب بابسش اهب موقي ،ىÈكلا ندŸا ءايحأا

،تا-حا-سسŸا ف-ل--تfl ىو--ت--سسم ى--ل--ع
ةفسصرأا ىلع ىتحو ةرغا-سشلا تاءا-سضف-لاو
،ةيراجتلا زكارŸاو معاطŸاو تاقر-ط-لا
اهÒغو قئاد◊او ئطاوسشلا ¤إا ةفاسضإ’اب

¤إا اهولوحي-ل ،ة-ي-حا-ي-سسلا ق-فارŸا ن-م
نوÈجي ،تارايسسلا نكرل ةيوسضوف رئاظح

مهتامدخ تاقحتسسم عفد ىلع اهباحسصأا
ذخأات ن-هار-لا تقو-لا ‘ تح-ب-سصأا ي-ت-لا

وأا عفدلا ةقيرط يأاب مزلي ايرابجإا اعباط
كلذ رمأ’ا زواجت-ي د-قو ،نا-كŸا ةردا-غ-م
تارايسسلا بيرختو ءادتع’ا دح ¤إا لسصيل

عقاوم ءاطسشن نم ةعوم‹ ىلع Èجأا ام،
ةلمح نÓعإا ىلع يعام-ت-جإ’ا ل-سصاو-ت-لا

Òغلا غني-كرا-ب-لا با-ح-سصأا عرد-ل ة-سسر-سش
غنيكرابلا ايفاŸ ’““ ناونع ت– Úيعرسشلا
اÒبك اناسسحتسسا تقل يتلا و ““ئطاوسشلا و
او-ما-ق ن-يذ-لا Úفا-ط--سصŸا ل--ب--ق ن--م
ر-سشن-ل ة-سصا-خ ة--ح--ف--سص سصي--سصخ--ت--ب
نكام’ا و ئطاوسشلل رو-سص و تا-هو-يد-ي-ف
عم  اهقطنم اهيف ا-ي-فاŸا سضر-ف-ت  ي-ت-لا
ةدجاوتŸا ينطولا كردلا ماقرأاب Òكذتلا
لاح ‘ مهي-لا م-ه-ه-ي-جو-ت و ئ-طاو-سشلا-ب
 .تافلاıا هذه لثم ليجسست

قر--ف سصي--سصخ--ت--ب ن--مأ’ا ما--ق و اذ--ه
ئطاوسشلا ىوتسسم ىلع ةيرانلا تاجاردلا
ةظفاÙا و تاءادتعإ’ا ةدح نم ليلقتلل

 ÚفاطسصŸا ةيامح و ماعلا ماظنلا ىلع

ر ح^

ةيرق ناكسس طبرو يعامتجا نكسس001 عيزوت
نازيلغب ءابرهكلاب ةلاوسشلا

ةونسش ئطاسشب Úموي لÓخ صصاخسشأا6 فيقوت

ايفام ىلع ذاوحتسسلا دهع ءاهنا
ةزابيتب ““ةــــــــــــــــيمهولا غنـــــــــيكرابلا““

اهرامثب يتأات Úفلاıا حسضفل ةسسرسش ةيكوبسسياف ةلمح° ^
هئزج ‘ ةونسش ئطاسشب ةيلام تاواتأا عفد ىلع Úنطاوم اوÈجا صصاخسشأا3 ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا
ئطاوسشلا ةينا‹ نع نÓعإلا بقع ةسصاخ ينطولا كردلا صصاسصتخل عباتلا و صسيراتŸا بكرŸ يذاÙا

‘ نيرخآا3 و هميظنت و يحايسسلا عاطقلا حÓسصإا و نوناقلل Úفلاıا عرد فدهب اذه و ““غنيكرابلا““ و
.›اوŸا مويلا

  هايملا ريذبت نم ةيلوؤوسسملا نينطاوملا لمحت ةيلحملا تاطلسسلا
نازيلغب نازيروب راود31 رسصا– ةقناخ ششطع ةمزأا

ةينكسسلا غيسصلا فلتı ةدحو6642 عيزوتو..
و فيطسس ةي’و ›او ،سسما لوأا ،فرسشأا ^

ت’افتح’ا سشماه ىلع هل قفارŸا دفولا
ي-ن-طو-لا مو-ي-ل-ل ة-جودزŸا ىر--كذ--لا--ب
مامو-سصلا ر“ؤو-م دا-ق-ع-نا و د-ها-ج-م-ل-ل
Úسشدت ىلع ةنسس لك نم توا02 ـل قفاوŸا
د-ي-ه-سشلا ة-ق-يد-ح-ب ة--يراو÷ا بعŸÓا
و، ديهسشلا ةلئاع Ëركت عم ““بيطلا لÓسش““
عيزوت ” نيدموب يراو-ه ة-فا-ق-ث-لا راد-ب

نكسس6642 نم نيديفتسسŸا ىلع حيتافŸا
يعامتجا ، ةينكسسلا غ-ي-سصلا ف-ل-تfl ن-م
Èع،...... م-عد-م يرو-ط-ت ، ي-م-ها--سست

. ةي’ولا تايدلب ديدع
ىدل ةÒبك ةحرف ةيلمعلا هذه تيقل دق و
لاط يتلا تانكسسلا هذه نم نيديفتسسŸا
. تاونسسل اهراظتنا

  ل ىسسيع ^

ةعباتلا نازيرو ةيدلب ريواود نم تارسشعلا لازت ’ ^
ةقناخ سشطع ةمزا ،سشيعت نازيلغب ويهرا يداو ةرئادل
عم ةرار◊ا تاجردل بيهر-لا عا-ف-تر’ا ع-م تن-ماز-ت
’ ناكسسلا نم ةيبلا-غ-لا تا-بو ا-ه-ي-ل-ع بل-ط-لا ةدا-يز
جيراهسصل ةسضهابلا نامث’ا فيلاكت ةارا‹ نوعيطتسسي
¤ا ادا-ن-ت-سساو .جد0001 ا-هر-ع-سس قا-ف ي-ت-لا ها-يŸا

ةيلوؤوسسŸا نولمحي مهنا-ف Úن-طاوŸا ن-م ة-عو-م‹
كر– ⁄ يتلا ةيلÙا تاطلسسلاو Úبختنملل ةلماك
اناذا دŒ ⁄ يتلا ةديدعلا تاد-سشا-نŸا م-غر ا-ن-كا-سس
بسسحو بورسشلا ءاŸاب دوزتلا لكسشم ،ءاوتح’ ةيغاسص

نم Ìكا ناف رجفلا ةديرج ةزوحب ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا

نم دوزتت لازت ’ ةÈتعم دج ةيناكسس ةفاثك دعي راود31
‘و .ةنكاسسلا ةجاح ةيبلتل يفكت ’ يهو ةدحاو رئب
رئب رفح ‘ ةيراج لاغسش’ا لازت ’ ،ةلسص تاذ قايسس
اهديوزتو ةئŸاب09 نم Ìكا لاغسش’ا ةبسسن اهب تغلب2

Ãا ءاو-ت-ح’ ة-خ-سضŸتاه÷ا تفسشك هتهج نم لكسش
غلابلاو ةروكذŸا ريواودلا هذه نا ةي’ولاب ةلوؤوسسŸا

مهجايتحا ،ةمسسن73501 اهناكسس ددع راود31 اهددع
بعكم Îم0851 يا ث/ل92.81 ب ردقي هايŸا نم
8 قفدتب امهدحأا نيرئب نم نودوزتي لباقŸابو ايموي

4.8762 وا ث/ل13 عومجÃ يأا ث/ل32 رخآ’او ث/ل
بعكم م002x2 نازخ نم اقÓطنا ايموي بعكم Îم

ةعسسب رخا نازخ هل فيسضا يذلاو دباعلا لهأا راودب
زيح لخديسسو ارخؤوم لاغسش’ا هب تهتنا بعكم م0001
راودب بعك-م Îم005 نازخ ¤ا ةفا-سضإ’ا-ب ة-مدÿا
Îم0091 ـب ردقت ةيلامجإا نيزخت ةعسسب يا ةجرارسسلا

ةلوّدلا اهتلذب يتلا تادوهÛا لسضف-ب اذ-هو بع-ك-م
Îم8762 ـب ةردقŸا ايلاح ةرفوتŸا ةيمكلا نا د‚

ء’ؤوهل ةمزÓلا تاجاي-ت-ح’ا ن-م Òث-ك-ب Èكا بع-ك-م
ىلع اءانب ايموي بعكم Îم0851ب ةردقŸاو ناكسسلا

    موي/ل051 ب ايلود ةردقŸا دحاولا درفلا ةجاح
مظعم نا ةي’ولل ةي-مÓ-ع’ا ة-ح-ف-سصلا ترا-سشأا ا-م-ك
ةيبرت و مهيسضارأا و مهراجسشأا يقسسب نوموقي ناكسسلا

‘ هت÷اعم بجي رمأا اذهو ةكبسشلا هذه نم تاناوي◊ا
›ا◊ا Òيسستلا نع كيهان ةيفير-لا ق-طا-نŸا ع-ي-م-ج

لامع ىلع رفوتت ’ يتلا ةيدلبلا فرط نم ةكبسشلل
دار-فا د-حا ’إا ة-ي-ئاŸا دراوŸا ناد-ي-م ‘ Úل-هؤو--م
ةدودÙا تايناكمإ’ا مغر اذه و ةيعامتج’ا ةكبسشلا
ةكبسشلا ‘ طغسضلا سضافخنا نا تاه÷ا تاذ تزعواو
’ نيذلا ÚكلهتسسŸا ىوتسسم ىلع ةحوتفŸا ةيلا◊ا
لوسصو ىلع رثؤوي ا‡ ةيئام تاداد-ع ى-ل-ع نور-فو-ت-ي
بج-ي سسا-سس’ا اد-ه ‘و ن-ير-خ’ا نا-ك-سسل-ل ها--يŸا
. نايبلا تاذ بسسح تادادعلا هذه بيكرت ‘ عارسس’ا

قرزل ليسضوفلب ^

لظلا قطانمل تهّجو اهيف ةيولوألا
تنسشو“ Úعب ¤وأا ةعفدك يسسردم لقن ةلفاح02 مÓتسسا

تن-سشو“ Úع ة-ي’و ح-لا-سصم  تط--عأا ^
سصيسصخت لÓخ نم لظلا قطانŸ ةيولوأ’ا

و ةلزعلا كف فدهب يسسردم لقن ةلفاح02
فسشك ام بسسح ÚسسردمتŸا ةاناعم ءاهنا

نيرم رمعم ةي’ولل ماعلا Úمأ’ا هنع
قلعتي ام لك نأا  ““رجفلا““ ـل نيرم فاسضأا و
عم اهديبعت و تاقرطلا قسش و ةلزعلا كفب

ةقطنŸا نا و بورسشلا ءام ةكبسش Úسس–
قيمع رئب رفح متيسس كلذ اهيف رذعتي يتلا
ةيادبلا نوك-ت و ة-ن-طا-ق-ل-ل ه-سصي-سصخ-ت و
اذك و  ةنطاقلا ليومتل ةكرحتم جيراهسصب
طبرلا نع Óظف يحسصلا فرسصلا تاونق
عم لاغسشأ’ا لسصت نأا ىلع زاغلا و ءابرهكلاب
09 نع وبري ام ¤ا ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن
.ةئاŸاب
م-ت-ي ة-يدر-ف-لا تار-م-ث-ت--سسŸا نأا لا--ق و

رذعت ةلاح ‘ ةيسسمسشلا ةقاطلاب اهديوزت
نأا املع ةيسسيئرلا ةكبسشلا-ب ا-ه-ط-بر مد-ع
Úم’ا ديسسلا فاسضا امك ةرفوتم اهتينازيم
لمحيسس يسساردلا مسسوŸا نا ةي’ولل ماعلا

اميسس ’ و تايباج-ي’ا ن-م د-يد-ع-لا ه-ع-م
ثيحب يئادتب’ا روط-لا-ب Úسسرد-م-ت-م-ل-ل
و ةيدياعسسلا نم ل-ك-ب جاو-فا ح-ت-ف م-ت-ي-سس
.ةيسسردŸا معاطŸا اهيف اÃ ةيلماوكلا
معاطم حت-ف-ب ة-يو-لو’ا ءا-ط-عا م-ت-ي-سسو
ل-ق-ن-لا Úسس– اذ-ك و ةد-يد-ج ة-ي-سسرد-م
02 نم ديفتسستسس ة-ي’و-لا نو-ك ي-سسردŸا

ففختسس ىرخأا ةسصح راظ-ت-نا ‘ ة-ل-فا-ح
نا املع ةلوزعŸا قطا-نŸا ن-ع ط-غ-سضلا
لقن ةلفاح27ب اهميعدتب تبلاط ةي’ولا

Úسسردم-تŸا فور-ظ Úسسح-ت-ل ي-سسرد-م
اهيف نوكت0202 ةنسس ةياهن نا بقتري امك

نم لظلا قطانم تاجايتحا عيمج ة-ي-ب-ل-ت
و اهنم ةينطابلا تاكبسشلا ف-ل-ت-خÃ ط-بر
ةئاŸاب89 ىدعتت ةبسسنب نوكت و ةيئاوهلا
ة-ي’و-لا نا-ف تا-ن-ك-سسلا سصو-سصخ-ب ا--ما

ىلع ةيفيرلا تان-ك-سسلا زا‚ا ‘ عر-سشت-سس
ةن÷ اهل تلكسش يتلا و تاعوم‹ لكسش
قطانم نع ةدايز و فلŸا اذه-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
عم بابسشلا ماما باوب’ا حتف متيسس لظلا
ةثÓثلا ةلودلا ةزهجأا مهفرسصت ت– عسضو
ثيحب كانك و مانأا، جاسسنوأا نم ةدمتعŸا
وأا راقبأ’ا ةيبرت ‘ رامثتسس’ا دارأا نم لك
دجي ةعارزلا و ةرمثŸا راجسش’ا وا لحنلا

نام-سض د-سصق ة-ق-فار-م و ة-ع-با-ت-م ة-ن÷
. ÚنطاوŸا رارقتسسا

حلاسص ^

قفاوŸا طبارلا سسيمÿا مويلا راهن ّ” ^
ينطولا مويلا ىركذل اءايحإا و  توا02 ل
ماعلا Úمأ’ا ديسسلا فارسشإا ت– دهاجملل
ةيندŸا تاطلسسلا ةقفر ،ةـــي’ولل ةباينلاب
يلث‡ اذك و ةي’ولاب ةيركسسعلا و ةينمأ’ا
راعسش ت– ،ةيفسشكلا و ةيروثلا Úترسسأ’ا
اذهو Òمعتلا ليج ¤ا ر-ير-ح-ت-لا ة-لا-سسر

ÃقÈمي-حر-لا د-ب-ع يد-ي-سسب ءاد-ه-سشلا ة
ثيح , سسادنم ةيدل-ب-ب ةــلاو-سشلا سشر-ع-ب
ينطولا ملعلا عفرل ةسصرف ةبسسانŸا تناك
ىلع زيزعلا هللا باتك نم ة–اف ةوÓت و
ليلاكأا عسضو اذك و ةرهاطلا انءادهسش حاورأا

.روهزلا نم
ةيدلبب ةلاوسشلا سشرعب ةلحكلا ةيرقلاب اما

ةقاطلاب ن-ك-سسم91 ط--بر ” سساد--ن--م
هللادبع نب راد ةيدلبب امأا و   ةيئابرهكلا
نكسسم65 طبر ” ةرومز ةيدلبب ة-ي-ئا-ن-لا
ة-قا-ط-لا-ب كلذ-ك ة--ير--يا--ه--سشلا راود--ب
ةعاق-ب ةرا-يز-لا م-ت-ت-خ-ت-ل ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا
ميلسست ” نيا ،ةي’ولا رقÃ تارسضاÙا

ةغيسصب نكسسلا نم ديفتسسم001 ل حيتافم
ةنويدم ةيدلبل يراجي’ا يمومعلا نكسسلا
نم ديفتسسم54 ل حيتافŸا مي-ل-سست اذ-كو
يراجي’ا يمومعلا نكسسلا ةغيسصب نكسسلا
27 عيزوت ¤ا ةفاسضا ةيويدج ةيدلب ةدئافل

Èع يفيرلا نكسسلا نم ةدافتسس’ا تاررقم
flتايدلبلا فلت .

قرزل ليسضوفلب ^

ةئيهتلاب نوبلاطي ةبانع ةنيدم ناكسس
ةيرسض◊ا ةينارمعلا

و ةبا-ن-ع ة-ن-يد-م بل-ق نا-ك-سس Êا-ع-ي  ^
ىتح با-ط◊ا ة-ق-ط-ن-م نا-ك-سس اد-يد–

بايغلا نم ،قيتعلا نو-لو-ك’ ي-ح ل-خد-م
لكسشب ترثا يتلا ةيرسض◊ا ةئيهتلل حدافلا
ءاÎها ءارج Êارمعلا طيÙا ىلع Òبك
يتلا تاقرطلل ةيرزŸا ةلا◊ا ،ةفسصرأ’ا
ةفاسضا بناج و ةهج لك نم رف◊ا اهنيزت
تمزأا يتلا ةيوسضوفلا ةينارمعلا تاعسسوتلل
افلاسس رثأاتŸا Êارمعلا جي-سسن-لا ة-ي-ع-سضو
تيقب و ايئزج تراهنا ةÁدق لزانم اياقبب

‘ ،ةلماك ةنسس02 نم Ìكأا ذنم اهلاح ىلع
ام و با-ط◊ا ي-ح ى-ق-ب-ي  قا-ي-سسلا اذ-ه

ىلع ءادوسسلا ةينارمع-لا ة-ط-ق-ن-لا هروا-ج
Òغ باط◊ا قوسس ةئيهت ةداعا نم مغرلا
بلقل راب-ت-ع’ا ةدا-عإ’ ي-ف-ك-ي ’ كلذ نأا
تانك-سس ةأا-طو ت– ن-ئ-ي يذ-لا ة-ن-يدŸا

لاغسشأ’ يلك سشيمهت و رايهنÓل ةليآا ةÁدق
تاقرطلا و ةفسصرأ’ا ةنايسص و ةئيهت ةداعا
و ةمامقلا عفر ،ةينكسسلا تايانبلا ءÓط و
يتلا ةيمومعلا تائيه-ل-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عا
ام نيدرسشملل دقارŸ اه-ل-خاد-م لو-ح-ت-ت
Èتعت يتلا ةنيدملل ةيثرا-ك ةرو-سص ى-ط-عأا
قرسشلا ةرهوج ىعدت ةيلحاسس ةي’و هجو

ع ةبيهو ^ ..ةبانع

يئاŸا نازÿا عورسشم دّقفتي فيطسس ›او
لاطبألا رسصقب يدلبلا بعلŸا و

ةقفر بتاكلب دمfi فيطسس ةي’و ماق ^
سشلا سسلÛا سسي-ئر بئا-ن و يئ’ولا يب-ع-ّ

روسضحب و Úيذي-ف-ن-ت-لا ءاردŸا ن-م دد-ع
دقفت و لمع ةرايزب ناŸو Úع رئاد سسيئر
ةلسسلسس راطا ‘ ،لاطب’ا رسصق ةيدلب ¤ا
عيراسشŸا ةنيا-عŸ ة-ي-ناد-يŸا تا-جرÿا
ةاي◊اب ةقلعتŸا اميسس ’ ةي’ولاب ةيومنتلا
.نطاوملل ةيمويلا
ىركذب لافتح’ا عم تنمازت يتلا ةرايزلا

رسصق لقتعÃ ›اولا ا-ه-ّل-ه-ت-سسإا ،توأا02
هي-ف بذ-ع-ت ا-سسنر-ف تنا-ك ن-يذ-لا Òط-لا
ثيح ، ةيريرحتلا ةروثلا نابا نيدهاÛا

ن-م دد-ع ة-ق-فر ف-ح-تŸا ة-ح--ن--جأا راز
بع-لŸا ا-هد-ع-ب ع-سض و م-ث، ن-يد-هاÛا
هتيطغت ” نا دعب ةمدÿا ز-ي-ح يد-ل-ب-لا
دقفتب ةرايز متتخيل ،يعانطسص’ا بسشعلاب

Îم0006 ةع-سسب ي-ئاŸا نازÿا عور-سشم
ديوزتل ىÈكلا تÓيوحتلا راطا ‘ بعكم
،برسشلل ة◊اسصلا هايŸاب ةقطنŸا ناكسس
›او-لا ع-م-ت-سسا ةرا-يز-لا ة-يا-ه-ن ل--ب--ق و

برقا ‘ د-عو و، Úن-طاوŸا ت’ا-غ-سشن’
و تا-يو--لو’ا ق--فو ة--ن--ك--مŸا لا--جآ’ا
. ةرفوتŸا تايناكم’ا

ل ىسسيع ^
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  لصصاوتت ةيدوعصسلا يف نييرئازجلا نييلودلا سسارحلا ةاناعم

عم لسصح املثم يعم لسصحي داك :ةلسسع
  تاديدهتلاو بسسلل تسضرعتو ي◊وبم
يدؤعسسلا مز◊ا ىمرم سسراح ةلسسع كيلم يرئاز÷ا سسرا◊ا دكأا ^
امهتعمج يتلا ةارابŸا لÓخ اهبأا يبعل نم بابسسو تاديدهت ىقلت هنأاب
،ÚفÎحملل يدؤعسسلا يرودلا نم62 ةلؤ÷ا نمسض يسضاŸا ءاعبرألا مؤي
بقع ةيدؤعسسلا ةيسضايرلا تاؤنقل-ل تا-ح-ير-سصت ‘ ة-ل-سسع كي-ل-م لا-قو
،يهاŒ ديدهتو لؤبقم Òغ مÓكب هؤفتي ناك اهبأا قيرف بعل““ :ةارابŸا
ةيدؤعسسلل ترسضح““ :فاسضأاو ،““ةارابŸا Òسس لÓخ ينبسس راجنلا رامعو
ثدح ام › ثدحي نأا ديرأا لو ،لعف ةدر ذختأا ⁄ مؤيلاو ،يتايناكمإاب
يبعل نم › ثدح اذام سسانلا فرعت نأا ديرأا نكل ،ي◊ؤبم سسراحلل
‘ ثحبي نأا هيلع ،ينم ليلقتلا لواحو يلع مجهت نم““ :ةلسسع عباتو ،““اهبأا
ؤه قيرع بختنم لثمأا انأاو ،ةلسسع كيل-م ؤ-ه ن-م د-ها-سشي-ل بؤ-ي-تؤ-ي-لا
¤ؤŸا دمحا““ :فدرأاو ،““›ود بعÓك يتميقب انه ¤إا تئجو ،رئاز÷ا
ببسسب فقؤتلا دعب يرودلا فانئتسسا بقع ةيبلسسلا جئاتنلا دعب زؤفلا ىلع
سضؤعنو درن نأا انيلع ناكو ةبعسص تناك دئارلا دسض انتÁزهو ،انورؤك
انحورو انتÁزعب ىعسسنسس““ :يرئاز÷ا سسرا◊ا متخو ،““ةل-ي-ل-لا ا-ن-ح‚و
 .““ةمداقلا ةارابŸا ‘ حتفلا ىلع زؤفلل

  هقح يف ئطخأا مل انأاو رذتعي نأا ةلصسع ىلع :راجنلا
يرئاز÷ا ماهتا نم ديدسشلا هبارغتسساب ،اهبأا بعل ،راجنلا رامع درو
،امهتعمج يتلا ةارابŸا لÓخ همت-سشب ه-ل ،مز◊ا سسرا-ح ،ة-ل-سسع كي-ل-م
‘ راجنلا لاقو ،ÚفÎحملل يدؤعسسلا يرودلا نم62ـلا ةلؤ÷ا نمسض
ةي-سضا-ير-لا تاؤ-ن-ق-لا Èع عاذŸا ،““ة-ي-ناؤ-يد-لا““ ج-ما-نÈل تا-ح-ير-سصت
⁄ ،ينع رمألا اذه ىسضرأا لو ،ةلسسع كيلم تاماهتا برغتسسأا““ :ةيدؤعسسلا
عم تبعل انأا ةلمج يلع ررك““ :فاسضأاو ،““ادبأا هتمارك نم للقأا وأا هبسسأا
عيمجب يدؤعسسلا بختنŸا عم تبعل اسضيأا انأا ،بعل اذإاو ،رئاز÷ا بختنم
اهبأا يبعل نأا عقؤتأا““ :فدرأاو ،““رذتعي نأا هيلع بجاوو ،ةينسسلا تائفلا
ام لكو ،هدسض ءيسش يأاب اؤهؤفتي ⁄ ،مز◊ا سسراح فلخ اؤناك نيذلا
،““لعف در لعف لكلو ،ةعرسسب ةركلا بعلب هنؤ-ب-لا-ط-ي اؤ-نا-ك م-ه-نأا ثد-ح
⁄ اننكل ،تاسشوانم اهيف ثدحيو ،مد-ق ةر-ك هذ-ه ة-يا-ه-ن-لا ‘““ :ل-سصاوو
،““اهاندهاسش يتلا رؤمألا كلت لثÃ انماهتا متي ىتح ،دحأا قح ‘ ئطخن
Úعلا ىلع انل يتأاي نم لكو ،ةيدؤعسسلا دلبلا هذه نبا انأا““ :راجنلا عباتو
هقحب ئطخأا ⁄ ،ثدح امهم هتمارك نم للقن نلو ،همÎحنو سسأارلاو
هذهب بسسكت كيلع بيع هل هتلق ام لكو ،ةارابŸا بقع هل تبهذ امنيح
يأار اذإاو ،يدؤعسسلا يرودلل ةفاسضإاو Òبك سسراح ؤه““ :متخو ،““ةقيرطلا
،سساسسألا نم كلذ لعفأا ⁄ يننأا مغر ،هل رذتعأا انأاف ،هقحب تأاطخأا Êأا
قوراف.ج ^  .““اديج يقÓخأا فرعي لكلاو

تيؤسصتلا ‘ ““رسضÿا““ قؤفتو ^
نوÒماكلا بختنم ىلع يئاهنلا
جؤتŸا2002و0002 يتن-سس Úب
،Úتيلاتتم Úتي-ق-ير-فإا Úسسأا-ك-ب
لوأا ،““فاكلا““ تن-ل-عأا ا-م بسسح
 .سسيمÿا سسمأا
ةيق-ير-فإلا ة-يدا–لا تح-سشرو
بختنŸا نم ل-ك ةز-ئا÷ا هذ-ه-ل
بخت-ن-م ،9102 ة-ن-سس ي-ن-طؤ-لا
،(2002-0002) نوÒما----ك-----لا
،(0102-6002) ر-سصم بح-ت-ن-م
،(5102) راؤف-يد تؤ-ك بح-ت-ن-م
بختنم ،(3102) ايÒجين بختنم
ايبماز بخت-ن-م ،(4002) سسنؤ-ت
نوÒما-ك-لا بخ-ت--ن--مو (2102)
(7102). 
،9102 ةن-سس ‘ ““ر-سضÿا““ بع-لو

¤إا يسضاملب لام-ج ةدا-ي-ق ت–
اهيف اؤققح ،ةارابم02 نآلا دح

تلداعت ةسسم-خو ارا-سصت-نا41
31 اؤبعلو ،طقف ةديحو ةÁزهو

اهنم ةعسستب اوزاف ةيمسسر ةارابم
اور-سسخو ثÓ--ث ‘ اؤ--لدا--ع--تو
،تايدو7 لباقم ،ط-ق-ف ةد-حاو
‘ اؤلداعتو ا-ه-ن-م ع-برأا-ب اوزا-ف
‘ مؤجهلا ط-خ ل-ج-سسو ،ثÓ-ث
⁄ امنيب افده73 تايرابŸا لك
افده11 ىؤسس عافدلا طخ قلتي
   .طقف
تايرابŸا ةلسسلسس قÓطنا لبقو
بختنŸا اهي-ف ر-سسخ-ي ⁄ ي-ت-لا
هداق دق يسضاملب ناك ،ي-ن-طؤ-لا
‘ لداعت ذإا ،اهلبق Úتارابم ‘
‘ يلÙا بختنŸا مامأا ايبماغ
ىل-ع زا-فو ،1/1 ه-ل ةارا-ب-م لوأا
ةفيظن ةيئانثب ر-ئاز÷ا-ب Úن-ب-لا
سسفانŸا تاذ مامأا مزهني نأا لبق
قوراف.ج ^   .هدعاؤق جراخ1/0

يسضايرلا ريدŸا ،ىيحي Îنع ىفن ^
يتلا تاعئا-سشلا ،ة-م-سصا-ع-لا دا–ل
ع-م ه-سضوا-ف-ت لؤ-ح ار-خؤؤ-م تجار
د-ب--ع د--مÊ، fiادؤ--سسلا بعÓ--لا
مجاهم ،لابرغ-لا ف-سسؤ-ي ن-م-حر-لا
ةودن لÓخ ،ىيحي لاقو ،جÈلا يلهأا
ةدع مسضت ةمئاق ان-يد-ل““ :ة-ي-ف-ح-سص
تقؤلا ‘ مهعاسضوأا بقارن ،Úبعل
مهتامدخ ىلع لؤ-سصح-ل-ل ،ر-سضا◊ا
ةيف-ي-سصلا تÓ-يؤ-ح-ت-لا ةÎف لÓ-خ
ر-سشن-ي سضع-ب-لا““ :ع-با-تو ،““ة--يرا÷ا
مجاهŸاب انلاسصتا لؤح تا-ع-ئا-سشلا

ف-سسؤ-ي ن-م-حر-لا د-ب-ع ،Êادؤ-سسلا
اننأا دكؤوأا ÈنŸا اذه نمو ،لابرغلا
،““هب لسصتن ⁄و ،ادبأا هعم سضوافتن ⁄
:قباسسلا يرئاز÷ا ›ود-لا فا-سضأاو
مÓحألا عيبأل انه تسسل يننأا دكؤوأا““
سصؤسصخب ،ةمسصاع-لا دا–ا را-سصنأل
لمعنسس اننكل ،يقيرفإا بق-ل-ب زؤ-ف-لا
انيدل““ :متخو ،““كلذ قيقحتل ةيدجب
ؤهو ،ىؤتسسم ىلعأا ىلع ينف زاهج
عورسشمللو ،انلمع ةق-ير-ط-ل م-ئÓ-م
تاؤن-سسلا ‘ هزا‚إل ح-م-ط-ن يذ-لا
 قوراف.ج ^  .““ةلبقŸا
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مسسحي ةرقم مجن
  يغير ةقفسص

،رسصا-ن ن-ب ن-يد-لا ز-ع ح‚ ^
،ةرقم م‚ ةرادإا سسل‹ سسيئر
ةلؤطب فاده ةقفسص مسسح ‘
،ةيقرسشلا ةعؤمج-م-ل-ل ةاؤ-ه-لا
ةيدؤلؤم مجاهم ،ي-غ-ير ل-فؤ-ن
يغير لفؤن نأاب ملعو ،ةنيطنسسق
دتÁ ،ةرقم م‚ عم ادقع عقو
تن--ك“و ،2202 ف-ي-سص ى-ت-ح
ىلع لؤسص◊ا ن-م ةر-ق-م ةرادإا
م---غر ،بعÓ---لا تا---مد----خ
لب-ق ن-م ة-سسر-سشلا ة-سسفا-نŸا
ة-جرد-لا ة-يد-نأا ن-م د-يد-ع--لا
با--ب--سش رار--غ ى--ل--ع ،¤وألا
،فيط-سس قا-فوو ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق
يغير ح‚و ،ياد Úسسح رسصنو
لÓ--خ را--ظ--نألا ف--ط--خ ‘
هقلأا-ت د-ع-ب ،ي-سضاŸا م-سسؤŸا
ثيح ،ةنيطنسسق ةيدؤلؤم ةقفر
¤إا دؤ-ع-سصلا ق-ي-ق-ح-ت-ل هدا--ق
7 ماد بايغ دعب ةيناثلا ةجردلا
يغير لي-حر ل-ك-سشيو ،تاؤ-ن-سس
ةع-جؤ-م ة-بر-سض (ا-ما-ع82)
Ÿهرابتعاب ،ةنيطن-سسق ة-يدؤ-لؤ
قوراف.ج ^.يدانلا زئاكر نم

 فيطصس قافو

كار-طا-نؤ--سس ة--كر--سش تسضمأا ^
رئاز÷ا ةيدؤلؤم يدا-ن-ل ة-ك-لاŸا
دقع ىلع يسضاŸا عؤبسسلا ةياهن
ىلع بيردت ز-كر-م عور-سشم زا‚إا
،ةمسصاعلاب ةدلارز ةيدل-ب ىؤ-ت-سسم
ام قفو ،يمسصاعلا يدانلاب سصاخ
سسيئرلا ،راكح قيفؤت ه-ن-ع ف-سشك
،كارطانؤسس عمÛ ماعلا ريدŸا
:دد--سصلا اذ--ه ‘ را--ك--ح لا--قو
ق-ير-ف-ب لؤ-سصؤ-لا ¤إا ح--م--ط--ن““
فاÎحلا ¤إا ة-------يدؤ-------لؤŸا
انيسضمأا راطإلا اذه ‘و ،يقيق◊ا
بكرم عور-سشم زا‚إا د-ق-ع ى-ل-ع
مسس‹ ىلع انعلطا دقل ،بيردتلا
ةعطق ىلع ماقيسس يذلا عورسشŸا
ثي--ح ،ةد--لارز ة--يد--ل--ب--ب سضرأا
ةثÓث د-ع-ب لا-غ-سشألا ق-ل-ط-ن-ت-سس
لوألا لؤئ-سسŸا دد-سشو ،““ع-ي-با-سسأا
ىلع ةينطؤلا ةيطفنلا ةسسسسؤؤŸاب
و ةيدؤلؤŸا ةلئاع ديحؤتل ه-ي-ع-سس
تباؤثلاو ميقلا ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا
ةيدنألا ديمع اهيلع سسسسُأا-ت ي-ت-لا
سسيئر حسضوأا هبناج نم ،ةيرئاز÷ا

ة--يدؤ--لؤ---م يدا---ن ةرادإا سسل‹

نأاب ،سساŸأا رسصانلا دبع ،رئاز÷ا
نؤكيسس ةدلارز-ب بيرد-ت-لا ز-كر-م
flمدقلا ةر-ك ق-ير-ف-ل ا-سصسص، ‘
فاÎحلا عور-سشم د-ي-سسŒ را-طإا
ةلودلا ه-لÓ-خ ن-م تح-ن-م يذ-لا
نم ةيدنأÓل سضرأا عطق ةيرئاز÷ا
،نيؤكتو بيردت زكارم ءا-ن-ب ل-جأا
ز-كر-م م-سضي--سس““ :سساŸأا حر--سصو
يسضايرلا بكرŸا ةبسش وأا بيردتلا
Ÿبعلم ،رئاز÷ا ةيدؤلؤÚ ةيسضرأاب
Êاثلاو يعيبطلا بسشعلا-ب ناد-ي-م
¤إا ةفاسضإا ،يعانطسصلا بسشعلاب
ةرادإا بتا-ك-م اذ-كو ءاؤ-يإا ز-كر--م
ةيؤقت ةعاقو يحسص قفرمو يدانلا
حمسسي ام اذهو ،حبسسمو تÓسضعلا
باسستكاب ةيدؤلؤŸاك قيرع يدانل
فسشكو ،““هرؤطت ‘ مهاسست ةأاسشنم
ةدم سصؤسصخب د-ي-م-ع-لا لؤ-ئ-سسم
متيسس عورسشŸا ميلسست نأا ،زا‚إلا
ىعسسن““ :لاق ثيح ،Úتلحرم ىلع
سسيسسأات ة-يؤ-ئÃ لا-ف-ت-حلا ل-ب-ق
يبعلم مÓتسسل ،1202 ةنسس يدانلا
ةيناثلا ةلحرŸا لÓخو ،بيردتلا
ةسصاÿا تآاسشنŸا ة-ي-ق-ب مÓ-ت-سسا

Ãعم ،““بيردتلا زكرÎةبؤعسصب اف
يتلاو ةيلك لاغسشألا ن-م ءا-ه-ت-نلا
عور-ف د--حأا ا--ه--ب ل--ف--ك--ت--ت--سس
ةيؤئŸا خيرا-ت ل-ب-ق كار-طا-نؤ-سس
‘ مكحتلا ة-بؤ-ع-سص ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
هذ-ه ل-ث-م ‘ ءا-ن--ب--لا Òسس ةÒتو
لماؤعب هبسسح رثأاتت يتلا عيراسشŸا
رسصانلا د-ب-ع دا-فأا ا-م-ك ،ةد-يد-ع
تمد-ق-ت د-ق ه-ترادإا نأا--ب ،سساŸأا
نم ةيمؤمعلا تاطلسسلا ¤إا بلطب
دحأا ،رئاز÷ا ةيدؤلؤم ح-ن-م ل-جأا
وأا ي-قار-ب  ن-يد-يد÷ا Úب-ع--لŸا
ايلاح امهزا‚إا متي نيذللا ةريود
سشماه ىلعو ،ةمسصاعلا رئاز÷اب
ة-ي--ع--م--ج تما--ق ،ثد◊ا اذ--ه
ةيدؤلؤ-م يدا-ن ي-بfiو ءا-قد-سصأا
ريدŸا سسيئرلا Ëرك-ت-ب ر-ئاز÷ا
ثيح ،كارطانؤ-سس ع-مÛ ما-ع-لا
نبا ،فؤع لام-ك ة-ي-عÃ ه-ت-م-ل-سس
ةنسس يم-سصا-ع-لا يدا-ن-لا سسسسؤؤ-م
،قاقحتسساو ر-يد-ق-ت ما-سسو ،1291
ناؤلأل ةمدخ هتادؤهجÃ انا-فر-ع
 .ديمعلا
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،ةنيطنسسق باب-سش يدا-ن ن-ل-عأا ^
،مدقم ريديإا عفادŸا عم هد-قا-ع-ت
،كيرا-فؤ-ب دادو يدا-ن ن-م ا-مدا-ق
ةجردلا يرود ¤إا اثيدح دعاسصلا
دتÁ دقع ىلع مدقم عقوو ،ةيناثلا
Ÿم--سسؤÚ، بعل ع-بار ح--ب--سصي--ل
لÓخ ،بابسشلا فؤفسص ¤إا مسضني
،ةيرا÷ا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف
هبعل ،ينيطنسسق-لا يدا-ن-لا مد-قو
لوأا ،مÓ-عإلا ل-ئا--سسؤ--ل د--يد÷ا
بردŸا رؤ--سضح ‘ هر---قÃ سسمأا
،ماعلا Úمألاو ،Êارمع رداقلا دبع
بايغ لسصاؤت اميف ،جم‹ م-ي-ل-سس
ر-سصا-ن ،ة-با-ي-ن-لا-ب ما-ع-لا ر-يدŸا

،اسسنرف ‘ هدجاؤت ببسسب ،جؤم‹
دعي مدقم نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒو
لك دعب ،بابسشلا همسضي بعل عبار
بابسش فاد-ه ،نار-م-ع ق-يا-ف ن-م
نم ،يرمعم Ëركلا دب-عو ،ة-ن-تا-ب
Úمألا د--مfiو ،كيرا--فؤ---ب دادو
،نارهو ةيعم-ج ع-فاد-م ،يواد-غ-ب
سسل‹ ر-سشا-ب ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
ةدايقب ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش ةرادإا
ر-يدŸاو ،جؤ--م‹ ن--يد--لا ر--سصن

ديسشر ،ةينابسشلا تا-ئ-ف-ل-ل ي-ن-ف-لا
fiسص– ة--ي--ل--م--ع ،تاد--م---يÚ
اديه“ ،يدان-ل-ل ة-با-سشلا بهاؤŸا
ةكراسشملل مسسؤŸا اذه ا-ه-ت-ي-قÎل
رداسصم نم م-ل-عو ،را-ب-ك-لا ة-ق-فر
د-ق با-ب-سشلا ةرادإا نأا-ب ،ةد--كؤؤ--م
قيرفلا نم Úبعل ة-ع-ب-سس تن-سصح
افؤخ ،ةيفاÎحا دؤق-ع-ب ،ف-يدر-لا
ةÎف لÓ-خ ،ا-نا‹ م-ه-ل-ي-حر ن-م
‘ ،ةيرا÷ا ةيفي-سصلا تلا-ق-ت-نلا
ةÒب-ك-لا ة--يد--نألا تفا--ه--ت ل--ظ
تعقوو ،مهتامدخ ىلع لؤ-سصح-ل-ل
دمألا ةليؤط دؤق-ع با-ب-سشلا ةرادإا
،دباع نايفسس سسرا◊ا نم لك عم
د-ب-عو ،يرد÷اؤ-ب ن-يد-لا ر--سصنو
ف-ن-سصمو ،ةرود--ن--قؤ--ب ل--ي--ل÷ا
،مزfi ميظعلا دبع يلعو ÚنÓعز
⁄و ،Úمط رذنمو ،تاكرب ةماسسأاو
ذنم ةنيطنسسق باب-سش ةرادإا د-ت-ع-ت
اذه لثم ذاخ-تا ،ة-ل-يؤ-ط تاؤ-ن-سس
يدانلا وÒسسم عيسض ثيح ،ءارجإلا
،ÚبؤهؤŸا ÚبعÓلا ن-م د-يد-ع-لا
مؤجنب مهمامتهاو ،لامهإلا ببسسب
قوراف.ج ^.طقف لوألا قيرفلا

 يقيرفإا بختنم لسضفأا ““رسضخلا““
12ـلا نرقلا يف

يدانل ماعلا ريدŸا ،ةيا-ف-ل-ح د-ه-ف م-جا-ه ^
،يÈمد ةزمح قباسسلا بعÓلا ،فيطسس قافو
‘ هطرؤت دعب ،نجسسلل هلؤخد ةيلوؤؤسسم هلمحو
ناكو ،تايرابŸا ج-ئا-ت-ن-ب بعÓ-ت-لا ة-ح-ي-سضف
ليكو ةقفر تقؤؤŸا نج-سسلا عدوأا د-ق ة-يا-ف-ل-ح
بيرسست دعب ،يوادعسس ميسسن ،ÚبعÓلا لامعأا
Òسضحتلا ددسصب امهو ،امه-ل ي-تؤ-سص ل-ي-ج-سست
لاقو ،ةلؤطبلا ‘ تايرابم ةدع جئاتن بيتÎل
سسل‹ سسيئر ةقفر هعامت-جا لÓ-خ ة-يا-ف-ل-ح
بت-كŸا سسي-ئرو ،بار-عأا ن-يد-لا ز--ع ،ةرادإلا
لوأا ،راسصنألا يلثمÃ ،سشÓغز رباج ،ÒسسŸا
ة-ي-ن-ب ف-ي-ط-سس قا-فو ¤إا تي-تأا د--ق--ل““ :سسمأا
:متخو ،““يدان-لا لاؤ-مأا سسل-ت-خأا ⁄و ،ة-سصلا-خ
›اؤمأا تبلج ،فيطسس قافو ¤إا تئج امدنع““
هتمزأا لحو ،قير-ف-لا ةا-نا-ع-م ءا-ه-نإل ة-سصاÿا
ةزمح ،قباسسلا بعÓلا مؤقي نأا ل-ب-ق ،ة-ي-لاŸا
‘ ببسستو ،قافؤلا دسضو يدسض رمآاتلاب ،يÈمد
 .““نجسسلا ›ؤخد

عم هصضوافت يفني يلحاصسلا مجنلا
  يكوكلا

ي-ل-حا-سسلا م-ج-ن-لا رد-سصأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن--م
يأا هيف ىفن انايب سسيمÿا سسما لوا يسسنؤتلا
يكؤ-ك-لا ل-ي-ب-ن ي-سسنؤ-ت-لا بردŸا ع-م لا-سصتا
ام مجنلا نايب ‘ ءاجو ،فيطسس قافو بردم
سضوافتلا Èخ نأا يلحاسسلا مجنلا نلعي““ :يلي

ن-م ه-ل سسا-سسأا ل ي-كؤ-ك-لا ل-ي-ب-ن بردŸا ع-م
ل-ك-لو برد-م-ل-ل ا-ن-ماÎحا م--غرو ،ة--ح--سصلا
¤إا ؤعدي ÿÈا رؤهظ تيقؤت نأا لإا ÚبردŸا
:نا-ي-ب-لا فا-سضأاو ،““ه-ي-جور-م ا-ياؤ-ن ‘ كسشلا
هئابحأا ةفاك يلحاسسلا يسضايرلا مجنلا ؤعدي““
ىلع اددسشم تا-ع-ئا-سشلا ءارو قا-ي-سسنلا مد-ع-ل
Èع ديدج لكب مكمÓعإا ىل-ع ة-ئ-ي-ه-لا سصر-ح
ردŒو ،يدا-ن-لا-ب ة-سصاÿا ل-سصاؤ-ت-لا ل-ئا-سسو
ىلع فرسشي ليبسش لفؤن بردŸا نأا ¤إا ةراسشإلا
سسيق بردŸا ة-لا-قإا ذ-ن-م ي-ل-حا-سسلا م-ج-ن-لا
 .““يسضاŸا سسرام ‘ يغاوزلا

ةرادإلل ةليدبلا ةطخلا وه ينوزاك
تاصضوافملا لصشف لاح يف ةيفياطصسلا

 يكوكلا عم
قا-فو ةرادإا سسل‹ ع-سضو ،ه--تاذ قا--ي--سسلا ‘و
ةليدب ةطخ ،بارعأا نيدلا زع ةدايقب ،فيطسس
بردŸا عم قافتل لسصؤتلا ‘ هل-سشف-ل ا-ب-سس–
عم هدقاعت ديدجتل ،يكؤك-لا ل-ي-ب-ن ،ي-سسنؤ-ت-لا
‘ طؤغسضلا ت– قافؤلا ةرادإا سشيعتو ،يدانلا
عيقؤتلا يكؤ-ك-لا سضفر بب-سسب ،ةÒخألا ة-نوآلا
ى-ل-ع لؤ-سص◊ا نود ،د-يد÷ا د-ق--ع--لا ى--ل--ع
ةفاسضإا ،ةÎف ذنم ةقلاعلا ةيلاŸا هتا-ق-ح-ت-سسم
ملعو ،مدقتم زكرم ‘ مسسؤŸا ءاهنإا ةحنم ¤إا
عم دقاعتلا ‘ ايدج رك-ف-ت ،قا-فؤ-لا ةرادإا نأا-ب
قفتت ⁄ اذإا ،Êوزاك درانرب ،يسسنرفلا بردŸا

ىقليو ،عؤبسسألا اذه يئاهن لكسشب يكؤكلا عم
،قافؤ-لا ةرادإا سسل‹ ل-خاد ا-عا-م-جإا Êوزا-ك
‘ اهكلتÁ يت-لا ةÒب-ك-لا ةÿÈا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
بيردت ىلع فرسشأا ثيح ،ةيرئاز÷ا ةلؤطبلا
مسسؤم ¤وألا ،Úتبسسانم ‘ ر-ئاز÷ا ة-يدؤ-لؤ-م
 .9102/0202 ‘ ةيناثلاو ،7102/8102
قيرط ىلإا لصصت ميدروب عم تاصضوافملا

  دودصسم
ةرادإا سسل‹ تاسضوافم تÌعت ،ىرخأا ةهج نم
دهف ماعلا ريدŸا ةدايقب ،فيطسس قافو يدان
باعلأا عناسص تامدخ ىلع لؤسصحل-ل ،ة-يا-ف-ل-ح
لÓخ ،Ëدرؤب نمحرلا دبع ،رئاز÷ا ةيدؤلؤم
نم ملعو ،ةيرا÷ا ةيفي-سصلا تÓ-يؤ-ح-ت-لا ةÎف
Úفرطلا Úب تاسضوافŸا نأاب ةقؤثؤم رداسصم
بعÓلا ةلاغم ببسسب ،ادودسسم اقيرط تغلب دق
ىلع ة-ق-فاؤŸا ه-سضفرو ،ة-ي-لاŸا ه-ب-لا-ط-م ‘
،رداسصŸا تاذ ،يفياطسسلا يدان-لا تا-حÎق-م
هقيرط ‘ ،ةيدؤلؤŸا باعلأا عناسص نأاب تدكأا
ÿسضؤ Œدعب ،يسسنؤتلا يرودلا ‘ ةديدج ةبر
اسضرع ،ةيسضاŸا ةليلقلا تاعاسسلا ‘ ىقلت نأا
،ةÒب-ك-لا ة-ي-لÙا ة-يد--نألا د--حأا ن--م ادا--ج
،مازتلا يأا نم ارح (اماع62 ) Ëدرؤب دجاؤتيو
لسشفو ،رئاز÷ا ةيدؤلؤم عم هدقع ءاهتنا دعب
سضيفخت هسضفر ببسسب ،هدقع ديدŒ تاسضوافم
قوراف.ج ^ .هبتار

  مÓعإ’ا لئاسسول مدقم ديد÷ا هبع’ مدقي ةنيطنسسق بابسش  نجسسلل هلوخد ةيلوؤوسسم هلمحيو يÈمد قباسسلا بعÓلا مجاهي ةيافلح

  ةمصصاعلا داحتا
  لابرغلا ينادوسسلا بعÓلاب لسصتن مل :ىيحي رتنع

 رئاز÷ا ةيدولوم

  ةدلارزب ديمعلا بيردت زكرم زا‚إا دقع ىلع عقوت كارطانوسس
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¤إا ةدوعلا نع فلختي يليÓب فسسوي
 هدعوتي ةدج يلهأاو ..ةيدوعسسلا

..لاطع فشسوي لايدنوŸاو ““ناكلا““ تايفشصت ةمانزر طبشضت ““فاكلا““
 ؟ققحتي له لايرلا صصيمق لمح ملح

زر---بأا ن---م Èت---ع----ي̂ 
ةÎف ‘ Úبو---ل---طŸا
ةيفي-سصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا
Òهظ-لا ه-نا ،ة-ي-لا◊ا
سسي---ن يدا---ن---ل نÁأ’ا
،لاطع فسسوي ،يسسنرف-لا
ةيدنأ’ا ديدع قبا-سست-ت يذ-لا
¤ا هم-سض ى-ل-ع ة-ي-بوروأ’ا

.مداقلا مسسوŸا اهفو-ف-سص
يذلا ،ينغوب ةن-يد-م ن-با

اذ-ه ة-يو-ق ا-سضور-ع مد--ق
مسسوŸاو هتباسصإا لب-ق م-سسوŸا
،″1 غيللا““ ‘ سسين يدان عم هلبق يذلا

¤إا لو–و هيلإا ءاوسضأ’ا بذج ام اذه
رارغ ىلع ةÒب-ك قر-ف-ل ة-ب-سسن-لا-ب فد-ه
ينقتلا بلط ثيح ديردم لاير قÓمعلا
سسيئر نم قيرفلا بردم ناديز نيدلا نيز
بادتنا ،زيÒب ونيتنرولف Êاب-سسإ’ا يدا-ن-لا
،لاطع فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا

““ءار-ح-سصلا براfi““ ى-ظ--ح--ي ثي--ح
يدانلل يسسنرف-لا ي-ن-ق-ت-لا با-ج-عإا-ب
‘ بع’ نع ثحبي يذلا ،يكلاŸا
Êاد ةد---عا---سسŸ ،نÁأ’ا قاور---لا
فسصنلا ‘ ىناع يذلا ،لاخافراك
،مر-سصنŸا م-سسوŸا ن--م Êا--ث--لا
نودب تايرابŸا مكارت ببسسب
 .ةحار
،ىر-خأا ة--ه--ج ن--م

ر---يدŸا ف----سشك
سسين يدا-ن-ل ي-سضا-ير-لا

هنأا ،هيينروف نايلوج ،يسسنرفلا
›ودلا لي-حر ةر-ك-ف ةد-سشب سضرا-ع-ي

وتاكŸÒا لÓخ لاطع فسسوي ،يرئاز÷ا
 .›ا◊ا يفيسصلا

اهب ¤دأا ةيفحسص ةلباقم ‘ هيينروف دكأاو
نأا ،ءاثÓثلا سسمأا ““ناتام سسين““ ةدير÷

جيرخ ىلع لطاهتت تح-ب-سصأا سضور-ع-لا
ةقفر هنكل ،ةيلا◊ا ةÎف-لا لÓ-خ ودارا-ب ة-سسرد-م

انتاجوتنم عسضنل ،رجتم انسسل““ لاطع تامدخ نع يلختل Úسسمحتم Òغ ينفلا مقاطلا
ةلاسسر درلا اذه Èتعيو  ““.اعم مسسوŸا يسضقنسس ،سسانلا فرسصت ت– ،ةذفانلا ىلع
بردŸا نم بلطب ،هتايولوأا نمسض لاطع مسسا عسضو يذلا ديردم لاير يدان ¤إا ةحيرسص
نويلم02 مقر ،ت’اقتنإ’ا قوسس ‘ لاطع فسسوي عفادŸا ةميق غلبتو  .ناديز نيدلا نيز
سسين يدان عم طبتري - ةنسس42 رمعلا نم غلابلا - يرئاز÷ا ›ودلا نأا املِع ،وروأا
وداراب ةيدنأ’ بعللا لاطعـ ل قبسسو   .3202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يسسنرفلا
كلÁو ،ايلاح يسسنرفلا سسين يدان ‘ هتÒسسم رقتسست نأا لبق ،اكيجلب ‘ يرتروكو

،7102 ماع نم ناوج ‘ تأادب ،ينطولا بختنŸا عم ةارابم81 ›ودلا هلجسس ‘ لاطع
.رسصم ‘9102 ‘ ايقيرفإا سسأاكب رئاز÷ا جيوتت ‘ كراسشو ،اديحو افده اهلÓخ لجسس
اقفو ،⁄اعلا ‘ ÚغوارŸا لسضفأا بيترت ‘ يسسيم لينويل ىلع ،يرئاز÷ا ›ودلا قّوفتو

لدعم قيق– ‘ يرئاز÷ا مجنلا ح‚و ،““بيكيل““ ةيسسنرفلا ةيسضايرلا ةفيحسصلا ماقرأ’
لدعÃ انماث لح يذلا يسسيم لينويل ىلع اقوفتم ،ةديحولا ةارابŸا ‘ ةغوارم4.01

 قوراف.ج̂ .  .ةديحولا ةارابŸا ‘ ةغوارم3.8

تامدخ ديري يسسنرفلا صسين
 يدنام ىسسيع

اهتÒظنِل ٍسضرعِب ماّيأ’ا هذه يسسنرفلا سسين يدان ةرادإا تمّدقت ^
›ودلا بعÓلا بادتنِ’ ،Êابسسإ’ا ةيليبسشإا سسيتيب لاير قيرف نم
›وؤوسسم ّدر سسين يدان ةرادإا رظتنتو  .يدنام ىسسيع يرئاز÷ا
““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص هتركذ امك ،ةيلي-ب-سشإا سسي-ت-ي-ب ق-ير-ف

رّدقُتو  .سسيمÿا سسمأا لوأا هترسشن اه-ل ر-ير-ق-ت ‘ ة-ي-نا-ب-سسإ’ا
هذه ت’اقتنإ’ا قوسس ‘ يرئاز÷ا ›ودلل ة-ي-لاŸا ة-م-ي-ق-لا

82) يدنام ىسسيع طبتريو  .وروأا نويلم21 غلبمِب ،ماّيأ’ا
‘ هتّدم يسضقنت ٍدقعِب ،ةيليبسشإا سسيتيب لاير يدان عم (ةنسس
ىلع ّرسصُي يرئاز÷ا ›ودلا نكل .1202 ناوج نم03 ـلا
عفر نع Êابسسإ’ا قيرفلا زجع ببسسِب ،ةفئاسصلا هذه ليحّرلا
ÚَبعÓلا - مولعم وه ا-م-ك - سسي-ن ق-ير-ف ّم-سضيو  .ه-تر-جأا
طسسوتمو ،لاطع فسسوي ع-فادŸا :Ú-َير-ئاز÷ا Ú-َي-لود-لا
سسماÿا ز-كرŸا ‘ ع-قو“ د-قو .يوادو-ب ما-سشه ناد--يŸا

،يسضقنŸُا مسسوملل ةيسسنرفلا ةلوطبلا بيترت ةحئ’ نمسض
-0202 ةخسسن يبوروأ’ا يرود-لا ة-سسفا-ن-م ‘ كرا-سش-ُي-سسو

لوبرف-ي-ل  مÓ-عإا ل-ئا-سسو ق-با-سس تقو ‘ تط-برو  .1202
يتاوركلل ليدبك يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا عم دقاعتلاب
نآ’ا ىتح ةيزيل‚إ’ا مÓعإ’ا لئاسسو تفنو ،نيرفول نايد
نم يدنام ىسسيع عم دقاعتلا ‘ ركفي لوبرفيل نوكي نأا

هذ-ه تدا-فأاو ،ف-ي-سصلا اذ-ه سسي-ت-ي-ب لا--ير فو--ف--سص
اذه نأاسشب تردسص يتلا رابخأ’ا عيمج نأاب تامولعŸا

مدقتي ⁄ لوبرفيل نأاو ،قوثوم ردسصم نم نكت ⁄ رمأ’ا
ديدعلا تناكو ،يدنام ىسسيع عم دقاعتلل ةوطخ يأاب

لوبرفيل Ëدقت نع ار-خؤو-م تجار د-ق را-ب-خ’ا ن-م
ىلع لوسصحلل ينيلÎسسا هينج ÚيÓم8 قوفي سضرعب

يسسلدن’ا يدانلا عم هدق-ع ‘ ى-ق-ب-ي يذ-لا يد-نا-م
رداسصŸا تاذ تفاسضأا Úح ‘ ،طقف دحاو مسسوم
تسضفر دق Êا-ب-سس’ا يدا-ن-لا ةرادا نأا-ب ة-ي-مÓ-ع’ا
اهبع’ تامدخ نع يلختلل هعفر راظتنا ‘ سضرعلا

 قوراف.ج ^ .يرئاز÷ا

عم دعوم ىلع ةكراسشŸا تابختنŸا نوكتسسو  ^
ىتحوÈ 0202مفون نم ًارابت-عا م-حدز-م لود-ج

دعاقŸا ز-ج-ح لو-ح قا-ب-سسلا ‘ ،È 1202مفو-ن
ةعجارم ت“و   .Úتلوطبلا تاي-ئا-ه-ن-ل ة-حا-تŸا

ةحئا-ج ءو-سض ‘ Úت-لو-ط-ب-لا تا-ي-ف-سصت لود-ج
ة-ط-سشنأ’ا ف-قو-ت ‘ تب-ب-سست ي-ت-لا91-ديفوك
 .تقولا سضعبل اهجراخو ةراقلا ‘ ةيسضايرلا
ةي-ق-ير-فإ’ا ·أÓ-ل ا-ي-ق-ير-فا سسأا-ك-ل ة-ب-سسن-لا-ب
ةÎفلا ‘ تايفسصتلا ف-نأا-ت-سست ،1202 نوÒماكلا

Úتلو÷ا تايرابم ةماقإابÈ 0202مفون71 -9 نم
ماقت اميف ،تاعومÛا ةلحرŸ ةعبارلاو ةثلاثلا
-22 نم ةÎفلا ‘ ةÒخأ’او ةÒخأ’ا لبق Úتلو÷ا

سساك تايفسصت فانئتسسا لبقو  .1202 سسرام03
تابختنŸا نكم-ت-ت-سس1202 ·أÓ-ل ا-ي-ق-ير--فإا
ةÎفلا لÓخ ةيدو تاءاقل ءارجإا ن-م ة-ي-ق-ير-فإ’ا
سصخي اميف  .1202 ربوتكأا31 ¤إا5 نم ةدتمŸا

ينطولا بختنŸا ّله-ت-سسي ،2202 رطق لايدنو-م
ربوتكأا نم ’دب1202 ناوج ‘ هراوسشم يرئاز÷ا
لبقو Êا-ث-لا رود-لا ة-ما-نزر تل-ّك-سشتو  .ل-ب-قŸا
ةسصاÿا2202 لايد-نو-م تا-ي-ف-سصت ن-م Òخأ’ا
ةلحرŸا :يلياŸ اق-فو ،ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-ق-ط-نŸا-ِب
ناوج نم51 ـلاو يام نم13 ـلا Úب ام ¤وأ’ا

توأا ره-سشأا ‘ ىر-خأ’ا ل-حارŸا ىر-ج-ُتو ،1202
 .هتاذ ماعلا نم ربوتكأاو Èمتبسسو
‘ يسضاملب لامج ينطولا بخانلا لابسشأا هجاوُيو
وسساف انيكروب :نم Óّك ،Òخأ’ا لبقو Êاثلا رودلا
،ت’وج ّتسسِب قابسس نمسض .يتوب-ي-جو ر-ج-ي-ن-لاو
01 لّهأاتت ،كلذ دعبو  .ًءانثتسسا دئاّرلا لّهأاتِب يهتني

ىرج-ُت ا-ه-ن-ي-حو ،Òخأ’ا رود-لا ¤إا تا-ب-خ-ت-ن-م
ءاسصقإ’ا ةغيسصِب (ةعرقلا بحسس بقع) ةسسفانŸا
نم61 ـلاو8 ـلا Úب ام ،(بايإاو باهذ) رسشابŸا

نع ر-ف-سس-ُت .È 1202مفو-ن
ةينطو قر-ف5 لّهأا-ت

‘ اي-ق-ير-فإا ل-ّث-م-ُت
،ر-ط-ق لا--يد--نو--م
ام هميظ-ن-ت رّر-قŸُا
Èمسسيدو Èمفون Úب
قا----ي----سس ‘  .2202

بقارت ،لسصت-م

نع فقوŸا مدقلا ةركل ةيقيرف’ا ةيلاردفنوكلا
اميف ةسصتıا تاه÷ا عم نواعتلاب لمعتو ،بثك
نÓعإ’اب موقتسسو ،تايرابŸا ة-فا-سضت-سسا سصخ-ي

ةماقإا ىل-ع ر-ثؤو-ت ي-ت-لا ثاد-حأ’ا تارو-ط-ت ن-ع
‘ اهل ةسصسصıا بعŸÓا ديد–و تايرابŸا
ةيأا ينطولا بختنŸا سضخي ⁄و  .بسسانŸا تقولا

ةيسسنرفلا ليل ةنيدم ‘ ربوتكأا51 ذنم ةهجاوم
ايبمولوك بختنم مامأا ةفيظن ةيثÓثب زاف امدنع
اقحاسس ازوف ققح ةيمسسرلا تايرابŸا ‘و ،Òبكلا
بختنŸا اي-ب-ماز ما-مأا ةد-ي-ل-ب-لا ‘ ة-ي-سسا-م-خ-ب
نأا لبق ،ةيسضاŸا ةنسسلا نم Èمفون51 ‘ مÙÎا
سسوÒف راسشتنا ببسسب ““ر-سضÿا““ را-ط-ق ف-قو-ت-ي
نأا يرئاز÷ا بختنŸا راسصنأا ىسشخيو    .انوروك
¤إا ةدو-ع-لا د-ع-ب م-ت-ير-لا اذ-ه ر-سضÿا د-ق--ف--ي
نم Ìكأا ايبمولوك ةارابم ى-ل-ع ّر-م ذإا ،ة-سسفا-نŸا
ايبماز مامأا ةيوفسصت ةارابم رخآا ىلعو ،ةنسس فسصن
،ادج ةل-يو-ط ةد-م ي-هو ر-ه-سشأا ة-ع-ب-سس ن-م Ìكأا

عمج حبسصيو فعاسضتت دقو لوطت دق ديكأاتلابو
قباسسلا مهقسسانت ¤إا مهتداعإاو ÚبعÓلا تايونعم
لامج ةدايق ت– ““رسضÿا““ بعلو    .هغولب بعسص
41 اهيف اوققح ،ةارابم02 نآ’ا دح ¤إا يسضاملب
،طقف ةديحو ةÁزهو ت’داعت ةسسمخو اراسصتنا
اهنم ةعسست-ب اوزا-ف ة-ي-م-سسر ةارا-ب-م31 اوبع-لو
7 لباقم ،طقف ةدحاو اورسسخو ثÓث ‘ اولداعتو
،ثÓث ‘ اولدا-ع-تو ا-ه-ن-م ع-برأا-ب اوزا-ف ،تا-يدو
افده73 تايرابŸا لك ‘ موجهلا طخ لجسسو
   .طقف افده11 ىوسس عافدلا طخ قلتي ⁄ امنيب
رسسخي ⁄ يتلا تايرابŸا ةلسسل-سس قÓ-ط-نا ل-ب-قو
‘ هداق دق يسضاملب ناك ،ينطولا بختنŸا اهيف
بختنŸا مامأا ايبماغ ‘ لداعت ذإا ،اهلبق Úتارابم
Úنبلا ىلع زافو ،1/1 هل ةارابم لوأا ‘ يلÙا
تاذ مامأا مزهني نأا لبق ةفيظن ةيئانثب رئاز÷اب
   .هدعاوق جراخ1/0 سسفانŸا

1202 ·أÓل ايقيرفإا سسأاك تايفشصت فانئتشسا دعوم ءاعبرألا مويلا مدقلا ةركل ةيقيرفألا ةيلاردفنوكلا تنلعأا
 .1202 يام ‘2202 رطق ⁄اعلا سسأاك تايفشصت تاعوم‹ ةلحرمو لبقŸا Èمفون رهشش ‘ ررقŸاو

بعÓ--لا ف--ل--خ--ت ^
ف-سسو-ي ير-ئاز÷ا ›ود--لا

يلهأ’ا قيرف بع’ يليÓب
روسض◊ا نع يدو-ع-سسلا

Ÿإا هتدوع ةلحر دعو¤
ةسصاخ ةرئاط ىل-ع ،ةد-ج

رئاز÷ا ن-م ه-ل-ق-ن-ت-سس تنا-ك
امبسسح مسشولا يدان نم يرادإاو بابسشلا يبع’ دحأا ةقفر
مدقلا ةركل زاتمŸا مسسقلا ةلوطب ‘ طسشانلا يدانلا هنلعأا
،هرسشن يفحسص نايب ‘ يلهأ’ا راسشأاو  .يمسسرلا هعقوم ىلع
لوسص◊ا مغر ،ةلحرلا دعوم نع فلخت بعÓلا نأا ،ءاعبرأ’ا

تاذ تاه÷ا ةفاك نم ةيما-ظ-ن-لا تا-ق-فاوŸا ة-فا-ك ى-ل-ع
ةفاك ذخت-ت-سس ا-ه-نأا ،ة-يوÓ-هأ’ا ةرادإ’ا تد-كأاو   .ة-قÓ-ع-لا
لÓخ بعÓلا عم ةمزÓلا ةيماظنلاو ةيطابسضن’ا تاءارجإ’ا

 .ةلبقŸا مايأ’ا
ادغ ،لÓهلا ةهجاوŸ ،يبرغلا قير-ف-لا د-ع-ت-سسيو

ةلو÷ا تايرابم ن-م-سض سسي-مÿا
ةيدوعسسلا ةلوط-ب-لا ن-م62
ن--ب د---مÒ fiمأ’ا سسأا---ك
ءاقل ‘ ،ÚفÎحملل ناملسس

كلŸا ةنيدم بعلم ىلع امهعمجي

دده ،يسضاŸا ليرفأا ‘و .ةدج ‘ ةيسضايرلا هللا دبع
لاح يدوعسسلا يلهأ’ا يدانلا عم هدقع خسسفب يليÓب فسسوي

طاسشنلا فقوت لظ ‘ كلذو ةرخأاتŸا هبتاورل همÓتسسا مدع
ريرا-ق-ت تر-كذو ،د-ج-ت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف ة-مزأا بب-سسب
يمسسر باطخب مدقت دق يليÓب نأاب ةيدوعسس ةيمÓعإا

هدقع خسسف ‘ هتبغرب هلÓ-خ د-ي-ف-ي ي-ل-هأ’ا ةرادإ’
نكلو ،ةيرهسشلا هتاب-تر-م مÓ-ت-سسا مد-ع-ل ار-ظ-ن
ريراقت Òسشتو  .اعيرسس تهتنا دق تناك ةمزأ’ا

نم ددع مامتها Òثي يليÓب نأا ¤إا ةيفحسص
ةطلاغ لثم ةيبوروأ’او ةيج-ي-لÿا ة-يد-نأ’ا

هموجه ميعدت ديري يذلا يكÎلا يارسس
ةين هجتتو ،زيمŸا يرئاز÷ا بعÓلا مسضب
ادد‹ ابوروأا ‘ فاÎحÓل يليÓب

هي‚أا ‘ بع-ل-لا ه-ل ق-ب-سس ثي-ح
نم Èمتبسس ‘ هعم عقو يذلا يسسنرفلا

ه-ت-بو-ق-ع ةÎف ءا-ه-ت-نا د-ع-ب ،7102 ما--ع
تللك دق ةبر-ج-ت-لا كل-ت نأا Òغ ،ة-ي-لود-لا
يرودلا ¤إا ادد‹ دوعي هلعج ام لسشفلاب
ظفتحي يليÓب لعج يذلا رم’ا ،يسسنوتلا
 .ابوروأا ‘ هترادج تابثإا حومطب

 قوراف.ج ^

 :2202 لايدنومو1202 ناك تايفشصتل ةلماكلا ةمانزرلا
 ةيدو ةيلود تايرابم :0202 ربوتكأا31 ¤إا5 نم -
1202 ·أÓل ايقيرفإا سسأاك تايفشصت نم4وÚ 3تلو÷ا :È 0202مفون71 ¤إا9 نم -
 يوبابÁز -رئاز÷ا
 رئاز÷ا - يوبابÁز
1202 ·أÓل ايقيرفإا سسأاك تايفشصت نم ةشسداشسلاو ةشسماÿا Úتلو÷ا :1202 سسرام03 ¤إا22 نم -
 رئاز÷ا -ايبماز
 اناوشستوب-رئاز÷ا
2202 ⁄اعلا سسأاك تايفشصت نم2وÚ 1تلو÷ا :1202 ناوج51 ¤إا يام13 نم -
2202 ⁄اعلا سسأاك تايفشصت نم4وÚ 3تلو÷ا :È 1202متبشس7 ¤إا توأا03 نم -
2202 ⁄اعلا سسأاك تايفشصت نم6 وÚ 5تلو÷ا :1202 ربوتكأا21 ¤إا4 نم -
 .2202 ⁄اعلا سسأاك ¤إا ةلهؤوŸا ةلشصافلا تايرابŸا :È 1202مفون61 ¤إا8 نم -

قوراف.ج

1202 ةنسس يف محدزم لودج عم دعوم ىلع ””رسضخلا””

 يلاغتربلا يرودلا ىلا هقيرط يف فسساخ
ىرجأاو  .›اغتÈلا لّوألا مشسقلا ةلوطب نم ،Óيدنوت قيرف ¤إا مامشضنإلا ¤إا فشساخ لفون دمfi باششلا يرئاز÷ا بعÓلا هجّتي^
fiيدنوت يدان ‘ ““اينيتور““ ايبط اشصحف فشساخ لفون دمÓ، ةيفحشص ريراقت هتركذ امك .مامشضنإلا دقع عيقوت راظتنا ‘ ،ءاعبرألا
يدان ¤إا ياد Úشسح رشصن قيرف نم ،يشضاŸا يرفيف ‘ لقتنا دق فشساخ لفون دمfi عفادŸا ناكو .سسيمÿا سسمأا لوأا ةرداشص ةيلاغترب
،لايتحإلا تاهبشش اهتّفل نأا دعب ،ةلششاف تناك اهنكل ،ةبقلا نبل ةيفاÎحا ةبرŒ لّوأا ‘ .رهششأا6 ةّدمِل اراعُم ،يشسنرفلا ودروب ¤إا
ليو– ةبرجتلا لششف دازو  .(يدانلل يشضايرلا ريدŸاو بعÓلا Òجانم Úب حلاشصŸا براشضت) ةيشسنرفلا ةلادعلا ¤إا اهّفلم لشصوو
يّششفت ببشسِب ،ناوآلا لبق مشسوŸا ءاهنإا مث ،يشضاŸا سسرام ‘ ةيشسنرفلا ةيوركلا تاشسفانŸا فاقيإاو ،ودروب قيرف طشساوأا ¤إا فشساخ
قيرفِل ةبشسنلاِبو .““رشضÿا““ طشساوأا عم ةينطولا ناولألا ليث“ (ةنشس22) فشساخ لفون دمfi عفادملل قبشسو  .““انوروك““ ةحئاج
نم ادحاو فشساخ Èتعيو  .ارّخؤوُم اهراتشس لدشسُأا يتلا ،ةيلاغتÈلا ةلوطبلا بيترت ةحئل نمشض41 ـلا زكرŸا ‘ عقو“ دقف ،Óيدنوت
ناك فشساخ ناكو ،يشضاملب لامج ينطولا بردŸا تاباشسح لوخد نم ابيرق هلعج ام وهو ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةركل ةدعاشصلا موجنلا زربأا
بختنŸا عم طقف ةدحاو ةارابم ‘ كراشش ناو هل قبشس دق فشساخ نا ¤ا ةراششإلا ردŒ امك ،ةيشضاŸا ةفئاشصلا ‘ نير داتشسا نم ابيرق
 قوراف.ج ^ .يبŸوألا ينطولا
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ةموك◊ يسسائرلأ سسلجملل نايب ‘ ءاجو ^
ةيسسايسسلأ هتيلوؤوسسم نم اقلطنأ““  هنأأ قافولأ
ر“ يذلأ ›ا◊أ عسضولأ هسضرفي امو ،ةينطولأو
ردسصي ،ةحئا÷أ فورظو ،ةقطنŸأو دلبلأ هب
قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ سسيئر
ةيركسسعلأ تأوقلأ عيم÷ هتاميلعت ينطولأ
تايلمعلأ ةفاكو رانلأ قلطإل يروفلأ فقولاب

.““ةيبيللأ يسضأرألأ لك ‘ ةيلاتقلأ
يلعف فقو قيق–““ نأأ يسسائرلأ سسلÛأ دكأأو

ترسس يتقطنم حبسصت نأأ يسضتقي رانلأ قلطإل
ةزهجألأ موقتو حلسسلأ يتعوزنم ةرف÷أو
تابيتÎلأ ىلع قافتلاب Úبنا÷أ نم ةيطرسشلأ
.““اهلخأد ةينمألأ
ذإأ يسسائرلأ سسلÛأ سسيئر““ نأأ نايبلأ فاسضأأو
نأأ دكؤوي رانلأ قلطإأ فقو نع نلعإلاب ردابي
ىلع ةلماكلأ ةدايسسلأ عاجÎسسأ يه ةياغلأ

ةيبنجألأ تأوقلأ جورخو يبيللأ بأÎلأ
.““ةقزترŸأو
هتوعد ىلع يسسائرلأ سسلÛأ سسيئر دكأأ امك
رهسش للخ ةيناŸربو ةيسسائر تاباختنأ““ ¤إأ

ةبسسانم ةيروتسسد ةدعاق قفو ،مداقلأ سسرام
نلعأأ امك .““Úيبيللأ Úب اهيلع قافتلأ متي

هرقمو بختنŸأ ناÈŸلأ سسيئر حلاسص ةليقع
ابيرق تاباختنأ ءأرجإأ نع ،دلبلأ قرسش ‘

.رانلأ قلطإل يروف فقوب  هتهج نمرمأأو

ت’اكو ^

طورسشب رارقلا ىلع يببيللا باونلا سسل‹ قفاو امنيب

 رانلا قÓطإا فقو نلعت جارسسلا ةموكح
ةيناŸربو ةيسسائر تاباختن’ وعدتو

لك يف دحاو بناج نم ران قÓطإا فقو ،ةعمجلا ،سسلبارط يف اهرقم يتلا ةيبيللا قافولا ةموكح تنلعأا
.حÓسسلا يتعوزنم نيتقطنم ةرفجلاو ترسس لعج ىلإا تعدو ،ةيبيللا يسضارألا

ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو نÓعإاب  بحري يسسيسسلا
بحر ،كوب سسيافلأ ىلع هل ةنيودت ‘ ^

نلعإاب يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصŸأ سسيئرلأ
رانلأ قلطإأ فقو ،ةعم÷أ ةيبيللأ قافولأ ةموكح
نع رداسص نايب هنلعأأ يذلأ دحأو بناج نم
.بأونلأ سسل‹و يبيللأ يسسائرلأ سسلÛأ
نع ةرداسصلأ تانايبلاب بحرأأ““ :يسسيسسلأ لاقو

ايبيل ىف بأونلأ سسل‹و يسسائرلأ سسلÛأ
ىف ةيركسسعلأ تايلمعلأ فقوو رانلأ قلطإأ فقوب
ةماه ةوطخ كلذ رابتعاب ةيبيللأ يسضأرألأ ةفاك
تاحومطو ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ قيق– قيرط ىلع
راهدزلأو رأرقتسسلأ ةداعتسسأ ىف ىبيللأ بعسشلأ

سسيئر ناكو.““اهبعسش تأردقم ظفحو ايبيل ىف

،حلاسص ةليقع راسشتسسŸأ ،يبيللأ بأونلأ سسل‹
دلبلأ ‘ عأزنلأ فأرطأأ عيمج نم بلط دق
تايلمعلأ لكو ،رانلأ قلطإل يروفلأ فقولأ
ةموكح تناكو.ايبيل ءاحنأأ عيمج ‘ ةيلاتقلأ
Úتقطنم ةرف÷أو ترسس لعج ¤إأ  تعد قافولأ

ت’اكو ^.حلسسلأ يتعوزنم

ايبيل ‘ ةيركسسعلا تايلمعلا فقوب بحرت ةدحتŸا ·أ’ا
‘ ماعلأ Úمألل ةسصاÿأ ةلثمŸأ تنلعأأ ^

اهبيحرت نع ،زمايلو Êافيتسس ،ةبانإلاب ايبيل
سسل‹و يسسائرلأ سسلÛأ Êايبب ديدسشلأ
ليعفتو رانلأ قلطإأ فقول Úيمأرلأ بأونلأ
.دلبلأ ‘ ةيسسايسسلأ ةيلمعلأ
““ماهلأ قفأوتلل““ اهبيحرت نع زمايلو تÈعو
،بأونلأ سسل‹و ،قافولأ ةموكح Êايب Úب
ةعاجسش تأرأرق““ نع امهيف أÈع نيذللأو
تقولأ أذه ‘ اهل ةجا◊أ سسمأاب ايبيل
.““بيسصعلأ
قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ ناكو
قلطإل ايروف افقو ،ةعم÷أ نلعأأ دق ،ةيبيللأ
ةفاك ‘ ةيركسسعلأ تايلمعلأ لك قيلعتو رانلأ

نلعأأ ،هسسفن ىحنŸأ ‘و.ةيبيللأ يسضأرألأ
،ةيبيللأ قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ
تايلمعلأ لك قيلعتو رانلأ قلطإل ايروف افقو
.ةيبيللأ يسضأرألأ ةفاك ‘ ةيركسسعلأ
¤إأ رأرقلأ أذه يدؤوي نأأ ‘ زمايلو لمأاتو
ةنجللأ تاقفأوت قيبطت ‘ عأرسسإلأ
عيمج ليحÎب ءدبلأو ،ةكÎسشŸأ ةيركسسعلأ
ىلع ةدوجوŸأ ةقزترŸأو ةيبنجألأ تأوقلأ
ةسصاÿأ ةلثمŸأ تعدو.ةيبيللأ يسضأرألأ
عيرسسلأو لجاعلأ قيبطتلأ ¤إأ ةدحتŸأ ·ألل
جاتنإأ نع راسص◊أ كفل Úسسيئرلأ ةوعدل
ةيلاŸأ تأداسشرإلأ قيبطتو ،طفنلأ ريدسصتو
نم زمايلو تددسشو.Úنايبلأ ‘ تركذ يتلأ

بعسشلأ نامرح ‘ رأرمتسسلأ نأأ ىلع ديدج
نم برسض Èتعي ةيطفنلأ هتأورث نم يبيللأ
تثحو ،ايلودو ايلfi لوبقŸأ Òغ تنعتلأ

ىوتسسŸ ءاقترلأ ¤إأ فأرطألأ عيمج
مهتايلوؤوسسم لّمحَتو ةيخيراتلأ ةلحرŸأ
.يبيللأ بعسشلأ مامأأ ةلماكلأ
ÚتردابŸأ نأاب ةسصاÿأ ةلثمŸأ تهون امك
يسسايسس لح داجيإأ ‘ أدد‹ لمألأ اثعبت
اهدمأأ لاط يتلأ ةيبيللأ ةمزألل يملسسو
يبيللأ بعسشلأ ةدأرإأ قيق– ¤إأ لوسصو
.ةمأركو ملسسب سشيعلل

ت’اكو ^

““تونرحأا توعيدي““ـل نطنسشاو ‘ تارامإلا Òفسس

رارقتسس’ا ضضوقيو فرطتلا عجسشي يمÓسسإ’ا عسسوتلا
،نطنسشأو ىدل يتأرامإلأ Òفسسلأ لاق ^

يملسسإلأ عسسوتلأ نإأ ،ةعم÷أ   ،ةبيتعلأ فسسوي
اهونم ،رأرقتسسلأ سضوقيو فرطتلأ عجسشي
نم أدوقعو مهافتلأ ءوسس نم Úنسسلأ تائم““نأاب
.““نأودعلأ تيحأأ كسشلأ
نأاب ““تونورحأأ توعيدي““ ةفيحسص تركذو
اهتحفسص ردسص ىلع أديدج لاقم رسشن ةبيتعلأ
Úب ملسسلأ قافتأ نع ثيدحلل ،ةعم÷أ ،¤وألأ
.ليئأرسسإأو هدلب
ةفيحسصلأ ‘ هلاقم ‘ ةبيتعلأ فاسضأأو
تأرامإلأ ‘ ينيدلأ عمتÛأ““ :ةيليئأرسسإلأ
بناجألأو ÚيلÙأ ناكسسلأ نم نوكŸأ

،قمعأأ تاقلع ءانبو ليئأرسسإأ ةرايزل سسمحتم
دعب ام ةبجو ‘ ، حسصفلأ ديع ‘ اعم سسولجلل
.دليŸأ ديع ءاسشع ‘ وأأ ،ناسضمر ‘ ءاسشعلأ
نوروزيو نويليئأرسسإلأ يتأاي نأأ عقوتن عبطلابو
.““يبظ وبأأ ‘ ماهأربأأ زكرم ‘ نولسصيو
نأأ يتأرامإلأ Òفسسلأ دكأأ ،رخآأ بناج نم
ىلع مدقتتو ،لعفلاب تأأدب عيبطتلأ تايلمع
تاقلعلأ عيبطت أأدب دقل““ :ةفلتfl لحأرم
Ìكألأ رمألأ .لحأرم ىلع مدقتيسسو ،لعفلاب
دوه÷أ وه لعفلاب هانلعأأ يذلأ احا◊إأ
انحتف .انوروك سسوÒف ةحفاكŸ ةكÎسشŸأ

أريزو ثد– امدنع رسشابم لاسصتأ ةانق
‘ .فتاهلأ Èع سضعبلأ مهسضعب عم انتيجراخ

ءأرجإأ ررقŸأ نم ، بيرقلأ لبقتسسŸأ
fiطلأ لوح تاثداÒنحسشلأو تلاسصتلأو نأ

تلا‹ ‘ نواعتلأ اسضيأأ كلذ دعبو .›ودلأ
خانŸأ Òغتو يئاŸأ نمألأو ءأذغلأو ةحسصلأ
تأرايزلأو تلدابتلأو ةقاطلأو ايجولونكتلأو
.يرأزولأ ىوتسسŸأ ىلع ةيميلعتلأو ةيفاقثلأ
تاثعبلأو ءأرفسسلأ لدابت كلذ عبتيسسو
أأدبتسس امك »:فاسضأأو.““ةيسسامولبدلأ

ةÒسشأاتلأ راسسم ىلع يزأوتلاب لمعلأ اناتموكح

لاجرو بلطلأو حايسسلل لوخدلأ تأÒسشأاتو
.““ةرسشابŸأ تلحرلأ لسضفب ،لامعألأ
ةفاسضتسسأ ¤إأ علطتن““ :ةبيتعلأ عباتو
كلتو مهكاسشكأأ نوروزيسس نيذلأ Úيليئأرسسإلأ
‘ ىرخأأ ةلود001 نم Ìكأأ ‘ ةدوجوŸأ

‘ يبد ‘ دقعيسس يذلأ يŸاعلأ وبسسكإأ سضرعم
وبأأ ‘ رفوللأ فحتم اًسضيأأو .لبقŸأ ربوتكأأ

وبأأ ةزئاجو ،Òبكلأ ديأز خيسشلأ دجسسمو ، يبظ
ةيبرعلأ تأرامإلأ عقوتت ..ىÈكلأ يبظ

ايجولونكتلأ عم قمعأأ تاقلع ةماقإأ ةدحتŸأ
ت’اكو ^ .““ةيليئأرسسإلأ ةيلاعلأ

دÓبلا ‘ يحسصلا رج◊ا ضضرف ةداعإا نم رذحي يبرغŸا لهاعلا
سسداسسلأ دمfi كلŸأ يبرغŸأ لهاعلأ حول ^

‘ ماعلأ يحسصلأ رج◊أ سضرف ةداعإأ ةيناكمإاب
سسوÒفب تاباسصإلأ عافترأ رأرمتسسأ لاح ‘ ،دلبلأ
بعسشلل ههجو باطخ ‘و.دجتسسŸأ انوروك
ةروثل Úتسسلأو ةعباسسلأ ىركذلأ ةبسسانÃ يبرغŸأ
نم سسداسسلأ دمfi كلŸأ رذح ،بعسشلأو كلŸأ
يداسصتقلأ عسضولأ ىلع ةوطÿأ هذه تاسساكعنأ
‘ ةرمتسسم دلبلأ نأأ دكأأو.دلبلأ ‘ يعامتجلأو

ببسسŸأ انوروك سسوÒف يسشفت ةحفاكŸ اهدوهج
افسسؤوم حبسصأأ رمألأ نأأ ¤إأ اتفل ،91-ديفوك ءابول
.ةيلا◊أ ةÎفلأ ‘ تاباسصإلأ دأدعأأ ةدايز دعب
فعاسضت يحسصلأرج◊أ عفر““ دعب هنأأ ¤إأ راسشأأو
ةدكؤوŸأ تاباسصإلأ ددع تأرم ثلث نم Ìكأأ
.زيجو تقو ‘ تايفولأ ددعو ةÒطÿأ تلا◊أو
دمfi كلŸأ حسضوأأو““رج◊أ ةÎفب ةنراقم
سسوÒفب تاباسصإلأ دأدعأأ عافترأ نأأ سسداسسلأ
تأءأرجإلاب مأزتللأ مدع ببسسب ءاج انوروك
دأدعألأ هذه ترمتسسأ أذإأ هنأأ ¤إأ أÒسشم ،ةيزأÎحلأ

ءابوب ةسصتıأ ةيملعلأ ةنجللأ نإاف عافترلأ ‘

لب يحسصلأ رج◊أ ةداعإاب يسصوت دق91-ديفوك
نع ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأو .““هديدسشتو
0321و انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ5231 ليجسست

نيرسشعلأو عبرألأ للخ ةافو ةلاح23و ،ءافسش ةلاح
.ةيسضاŸأ ةعاسس

ةديدج ةباسصإا0784 لجسست ايسسور
 ةافو ةلاح09و انوروك سسوÒفب

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ0784 ايسسور تلجسس
‘وت اميف ،679649 ¤إأ تاباسصإلأ ةليسصح عفري ام
زكرŸأ لاقو.ءابولأ يسشفت ءدب ذنم اسصخسش98161
09 نإأ ،ةعم÷أ ،ءابولأ يسشفت ةحفاكŸ يسسورلأ

اميف ،ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ للخ أوفوت اسصخسش
ةليسصح عفري ام اسصخسش7185 ءافسشلل لثا“

سسوÒف يسشفت ءدب ذنم أوفاعت نيذلأ سصاخسشألأ
تاطلسسلأ تلجسسو.033167 ¤إأ ايسسور ‘ انوروك
للخ تاباسصإلأ ددع ‘ اعجأرت ايسسور ‘ ةيحسصلأ
ةÒخألأ عيباسسألأ

ةباسصإا0074 نم Ìكأا لجسست  اسسنرف
ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوÒفب

نم اسسنرف ‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ  تعفترأ
سضرŸاب ةديدج ةباسصإأ1774 اهليجسست دعب  ديدج

.قباسسلأ مويلأ نع ةباسصإأ فلأأ وحن ةدايزب ،سسيمÿأ
امك ،سضرملل ةديدج ةرؤوب33 تاطلسسلأ تدسصرو
ةزكرŸأ ةيانعلأ ماسسقأأ ‘ ىسضرŸأ ددع عفترأ
،ءاعبرألأ473ـب ةنراقم083 غلبيل افيفط اعافترأ
دق تايفسشتسسŸأ ‘ ىسضرملل ›امجإلأ ددعلأ نكلو
ةليسص◊أ ىطختت يام ذنم ةرم لوأأ هذهو..عجأرت
ددع نكل ،ةديدج ةباسصإأ فلآأ ةعبرأأ ةبتع ةيمويلأ
¤إأ عجأرت تايفسشتسسŸأ ¤إأ أولقن نيذلأ ىسضرŸأ

ةيريدŸأ ماقرأأ قفو ،ءاعبرألأ261 لباقم ،941
ذنم اسصخسش08403 اسسنرف ‘ ‘وتو .ةحسصلل ةماعلأ
مهنيب ،(ءاعبرألأ ذنم ةافو21 يأأ) ءابولأ ةيأدب
رود ‘11501و ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ ‘96991
. ÚنسسŸأ

ت’اكو ^

اموي31 ذنم ةديدج تاباسصإا اهب لجسست ⁄
تامامك نود جورÿاب ناكسسلل حمسست Úكب تاطلسس

 ⁄اعلا Èع ةافو فلا008 ـلا بارق تايفولاو  نويلم22 تزواŒ تاباصصإلا^
سسوÒفب تاباسصإلأ ةليسصح تغلب ^

فلأأ486و انويلم22 ⁄اعلأ لوح انوروك
نم Ìكأأ حأورأأ سسوÒفلأ دسصحو ،باسصم
،ءابولأ يسشفت ءدب ذنم سصخسش فلأأ397

زنكبوه زنوج ةعما÷ دأدعت بسسح
تاطلسسلأ   تنلعأأ ،Úسصلأ ‘و .ةيكيرمألأ
مأزلإأ Úكب ةينيسصلأ ةمسصاعلأ ‘ ةيحسصلأ
‘ ،جراÿأ ‘ تامامكلأ عسضوب ناكسسلأ
عنم ¤إأ ةيمأرلأ دعأوقلل ديدج فيفخت
امدعب ديد÷أ انوروك سسوÒف راسشتنأ
ةديدج تاباسصإأ دسصر مدع ةنيدŸأ تنلعأأ

نإأ سضعبلأ لاقو .اموي31 ىدم ىلع
امنيب ،نامألاب نورعسشي مهلعŒ ةمامكلأ

 ةيعامتجلأ طوغسضلأ نإأ نورخآأ لاق
تاطلسسلأ اهيف ففخت ةرم Êاث هذهو
‘ ةمامكلأ عسضو دعأوق Úكب ‘ ةيحسصلأ
¤إأ Òبك دح ¤إأ تداع يتلأ ،ةمسصاعلأ
تأءأرجإأ نم Úتلوج دعب ةيعيبطلأ ةلا◊أ
 .ماعلأ لزعلأ

نع ةيفاكلا تامولعŸا مدقت ايسسور

ةحسصلا ةمظنV« Ÿ كينتوبسس““
 ةيŸاعلا

يسسورلأ قودنسصلأ سسيئر لاق
ةمظنم ةÈن نإأ ،ةرسشابŸأ تأرامثتسسلل
يسسورلأ حاقللأ هاŒ ةيŸاعلأ ةحسصلأ
انوروك سسوÒف دسض ديد÷أ
‘ فاسضأأو .تÒغت دق ““v-كينتوبسس““
‘ أÒبك أÒيغت انيأأر دقل““ :يفحسص حيرسصت
،ةيأدبلأ ‘ .ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم ةÈن

حاقللأ لوح ةيفاك تامولعم اهيدل نكت ⁄
تامولعم لاسسرإأ ” نآلأو ،يسسورلأ
لاقو .““اهمييقت ىلع نولمعيسسو ،ةيمسسر
اهمامتهأ يدبت ⁄اعلأ لود ةيبلاغ نأأ
دسض »V كينتوبسس““ يسسورلأ حاقللاب
ةيملعلأ بر◊أ مغر ،انوروك سسوÒف
دهعم رسشن  امك .هدسض تقلطأأ يتلأ
تأداسشرإلأ ،سسيمÿأ ،يسسورلأ ““›اماغ““
نم هنمسضتت امو انوروك حاقلل ةقفرŸأ
مأدختسسأ ءانثأأ اهعابتل تاميلعتو حئاسصن
.انوروك دسض ““V-كينتوبسس““ حاقللأ

قÓطإا دعب ةزغ ىلع ةيليئارسسإا ةيوج تاراغ
عاطقلا نم خيراوسص

‘ ةعم÷أ يليئأرسسإلأ سشي÷أ دكأأ ^
ةيوج تأراغ نسش هنأأ Îيوت ىلع ةديرغت

Úطسشان قلطإأ ىلع أدر ةزغ عاطق ىلع
هاŒاب عاطقلأ نم خيرأوسص Úينيطسسلف

ةّبقلأ ةموظنم نأأ ¤إأ راسشأأو ،دلبلأ بونج
ةثلث تطقسسأأ يو÷أ عافدلل ةيديد◊أ

تركذ امنيب .عاطقلأ نم تقلطأأ خيرأوسص
تطقسس خيرأوسصلأ نأأ ةينيطسسلف رداسصم
ةكرح ةرطيسس ت– عقأولأ عاطقلأ لخأد
 .““سسامح““ ةيملسسإلأ ةمواقŸأ

ليل يليئأرسسإلأ و÷أ حلسس تأرئاط تنسش
ىلع تأراغ ةلسسلسس ةعم÷أ سسيمÿأ

ركذو ،خوراسص قلطإأ ىلع أدر ةزغ عاطق
نأأ ةزغ ‘ ةينمأأ رداسصمو نايع دوهسش
اهنكل ليئأرسسإأ ىلع تقلطأأ خيرأوسص
هيلع رطيسست يذلأ عاطقلأ لخأد تطقسس

 .(سسامح) ةيملسسإلأ ةمواقŸأ ةكرح
نأأ ةينيطسسلف ةينمأأ رداسصم تحسضوأأو

‘ اعقوم تفدهتسسأ ةيليئأرسسإأ ةيوج ةراغ
ةفلfl عاطقلأ بونج ‘ سسنوي ناخ

لجسست ⁄ نكل ،ةفيفط ةيدام أرأرسضأأ
Úفرطلأ Úب رسصم ىعسست امنيب .تاباسصإأ
امدعب كلذ يتأايو .ديد÷أ ديعسصتلأ فقول
سسيمÿأ رجف ةيليئأرسسإأ تابابد تفسصق

ىلع أدر ةزغ عاطق ‘ سسام◊ عقأوم
عاطقلأ نم ةقراح تانولاب قلطإأ
.ةيÈعلأ ةلودلأ بونج هاŒاب ينيطسسلفلأ
ىلع ةديرغت ‘ يليئأرسسإلأ سشي÷أ دكأأو
أدر ةزغ ىلع ةيوج تأراغ نسش هنأأ Îيوت

خيرأوسص Úينيطسسلف Úطسشان قلطإأ ىلع
.ةيÈعلأ ةلودلأ بونج هاŒاب عاطقلأ نم
نم خيرأوسص ةلسسلسس تقلطُأأ امدعب““ لاقو
تفدهتسسأ ،ليئأرسسإأ هاŒاب ةزغ عاطق
سسام◊ ايركسسع اعقوم ةيو÷أ انتأوق
.““خيرأوسصلل ةÒخذ عينسصتل مدختسسي
يليئأرسسإلأ سشي÷أ نلعأأ ةيناث ةديرغت ‘و
ةيباهرإأ افأدهأأ““ تفسصق هتأرئاط نأأ
” ثيح ،سسامح ةمظنŸ ةعبات ىرخأأ
حلسسŸأ تنمسسإلأ عينسصتل عقوم فأدهتسسأ
ةيسضرأأ ت– ىنب ءاسشنإل مدختسسي يذلأ
هذه نأأ احسضوم ،““سسام◊ ةعبات قافنأأو
قلطإأ ةلسصأوم ىلع أدر““ تءاج ةراغلأ
عاطق نم ةرّجفتŸأو ةقرا◊أ تانولابلأ

.““ةيليئأرسسإلأ يسضأرألأ وحن ةزغ
فسصقلأ نإأ ةزغ ‘ نوينمأأ نولوؤوسسم لاقو

يميfl برق سسام◊ ةبقأرم زكرم لاط
،Úينيطسسلفلأ Úئجلل جيÈلأو يزاغŸأ
ببسسي نأأ نودب سسنوي ناخ ةنيدمو
.تاباسصإأ
نسشت ،يرا÷أ توأ نم سسداسسلأ ذنمو
وأأ ايوج افسصق يموي هبسش لكسشب ليئأرسسإأ

قلطإأ ىلع أدر عاطقلأ ىلع ايعفدم
نايحأأ ‘و ،ةقراح تانولاب هنم Úطسشان
ةلودلأ بونج ىلع ،خيرأوسص ةردان
تانولابلأ هذه ببسستت ام ابلاغو .ةيÈعلأ
ةقراح دأوÃ ةلمÙأ ةيقرولأ تأرئاطلأو
قطانم ‘ قئأرح علدناب ةرجفتم وأأ

.ليئأرسسإأ بونج ‘ ةيجرح

ايروسس نم ةدوعلاب Úبغارلا Úينانبللا روبعل ةيÈلا دود◊ا حتف نلعي نانبل
عنسصŸأ يزكرم Èع ،يرا÷أ رهسشلأ نم72و52 يموي ايروسس عم ةيÈلأ دود◊أ حتف نع Êانبللأ ماعلأ نمألل ةماعلأ ةيريدŸأ تنلعأأ ^

.ايروسس نم ةدوعلاب Úبغأرلأ Úينانبللأ روبعل ،ةيدوبعلأو
حتف ¤إأ راسصيسس جراÿأ نم Úينانبللأ ÚبÎغŸأ ةدوعب ةقلعتŸأ ةموك◊أ تأررقم ¤إأ أدانتسسأ هنإأ  سسمأأ نايب ‘ ةيريدŸأ تلاقو
ةعبأرلأ ىتحو احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ نم ،توأأ72و52 يموي Úيدود◊أ ةيدوبعلأو عنسصŸأ يزكرم Èع ايروسس عم ةيÈلأ دود◊أ

Úبغأرلأو ايروسس ‘ نيدوجوŸأ طقف (Êانبل ةجوز وأأ ةينانبل جوز ..Êانبل نبأ وأأ ةينانبل نبأ) مهتلئاع دأرفأأو Úينانبللأ مامأأ ،أرسصع
ةيدوبعلأو عنسصŸأ يزكرم Èع ايروسس عم ةيÈلأ دود◊أ حتف يسضاŸأ ويلوي رهسش ‘ اسضيأأ تنلعأأ ةيريدŸأ تناكو .نانبل ¤إأ ةدوعلاب
.نانبل ¤إأ ايروسس نم ةدوعلاب Úبغأرلأ مهتلئاع دأرفأأو Úينانبللأ مامأأ هسسفن رهسشلأ نم03وÚ ‘ 82يدود◊أ

اناسس



رو-شسي-فوÈلا ف--ششك ،نأا--ششلا اذ--ه ‘ ^
را-ع-شسأا نأا جأاو-ل ح-ير-شصت ‘ تا-حو--ن--ج

رباıا فرط نم ةق-ب-طŸا ل-ي-لا-ح-ت-لا
نع فششكل-ل ضصاÿا عا-ط-ق-ل-ل ة-ع-با-ت-لا
جد0004وÚ 0051ب ام حواÎت91-ديفوك
ةظهاب““ اهايا اÈتع-م د-حاو-لا ضصخ-ششل-ل

يرئازجلل لخدلا طشسوتÃ ةنراقم ادج
فششاوكلا ءانتقا نمثو ةهج نم طيشسبلا
ةجتنŸا ليلاحتلا هذه ‘ لمع-ت-شست ي-ت-لا

fiي يتلاو ايلÎا006  نم اهرعشس حوا¤
.““ىرخأا ةهج نم جد009

رباخملا اهسضرفت يتلا راعسسألا
ةظهاب

راعشسألا نأا تا-حو-ن-ج رو-شسفوÈلا ىر-يو
““ةظهاب““ ةشصاÿا رباıا اهشضرفت يتلا

نولغت-شسي ر-باıا با-ح-شصأا  نأا اÈت-ع-م
ضسوÒف راششتنل ةيح-شصلا ة-مزألا فور-ظ
با-شسح ى-ل-ع ع-ير-شسلا ح-بر-ل-ل ا--نورو--ك
مدعل هفشسأا نع اÈعم ،طيشسبلا نطاوŸا
ميظنتو Òيشست ىلع فرششت ةحلشصم ءاششنإا
نطولا Èع ةشصاÿا ةيجولويبلا رباıا

ن-م لد-ب ة-ح-شصلا ةرازو ىو-ت-شسم ى--ل--ع
تازيهجتلاو ةيلديشصلا ةيريدÃ ا-ه-قا◊إا
Òيشستب ضصوشصÿا ىلع لفكتت يتلا ةيبطلا
ف-ششاو-ك-لا-ب ضسي-لو ة-يودألا م-ي--ظ--ن--تو
بشسحو .رباخملل ةه-جوŸا ل-ي-لا-ح-ت-لاو
ةحلشصم بايغ نإاف تاحونج روشسفوÈلا
Òيشستو ميظنت ىلع رهشست ةيشصولا ةرازولاب
رباıا اذكو ليلاحت-ل-ل ة-ه-جوŸا داوŸا
اذه نم لعجي داوŸا هذه لمعتشست يتلا
.““ةيئاوششع ةقيرطب““ لمعي ضصاشصتخلا

نيوكت  يف رظنلا ةداعإا ةرورسض
ايجولويبلا شصاسصتخا

تاحونج روشسيفوÈلا ا-عد  ة-ب-شسا-نŸا-بو
نم يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو

›ا◊ا نيوكتلا ‘ رظنلا ةداعإا ¤إا اهتهج
جاردإا ع-م ا-ي-جو-لو-ي-ب-لا ضصا--شصت--خا ‘

يتلا ةيدايع-لا ا-ي-جو-لو-ي-ب-لا ضصا-شصت-خا
ةحشصلل ةب-شسن-لا-ب اد-ج ة-م-ه-م ا-هÈت-عا
ةنهم تايقÓخأا ضسل‹ ضسيئر .ةيمومعلا
ضسوÒف دشصرو ةعباتم ةن÷ وشضعو بطلا
نم Êاكرب طاقب دمfi روت-كد-لا ا-نورو-ك

““ةيجولوÒشسلا““ ليلاحتلا نأاب لا-ق ع-ت-ه-ج
ىلعو ةدكؤوم Òغ اهنكل هيجوت ليلا– يه
ةÿÈا هذه راعشسأا ديد– ةحشصلا ةرازو
ةشصاÿا رباخ-م-ل-ل ضصي-خÎلا ¤إا ا-ي-عاد
موقي يتلا ““را .يشس .يب““ ليلا– ءارجإاب
رباflو روت-شسا-ب د-ه-ع-م نآلا ى-ت-ح ا-ه-ب
كلذو طقف تا-ي-ف-ششت-شسŸاو تا-ع-ما÷ا
ىلع نيرداقلا ÚنطاوŸا ضضعبل حامشسلل

ةبراحÃ اهراعشسأا فيقشست دعب اهنمث عفد
طغشضلا فيفخ-ت د-شصق كلذو ة-برا-شضŸا

تا--شسشسؤوŸا ر--باflو د--ه--عŸا ى--ل---ع
طاقب روتكدلا لم-ح ا-م-ك.ةيئافششتشسلا
ةباتك ةيلوؤوشسم ةشصاÿا ر-باıا Êا-كر-ب
ةقلعتŸا ليلاحتلا جئات-ن ة-م-ي-ق د-يد–و
هيجوت دشصق انوروك ضسوÒف نع فششكلاب
نم يمfi““ هنأاب نظي دق يذلا نطاوŸا
هذهل ةيبلشس جئاتن روهظ درجÃ ةباشصإلا
لÓغتشسا““ نم ةبشسانŸاب ارذfi““ ليلاحتلا

ةحشصب بعÓتلل ةيح-شصلا ة-مزألا فور-ظ
.““نطاوŸا

ليلاحتلا ءارجإا يف لياحت
ةينطولا ةيعم÷ا ضسيئر دكأا ،هبناج نمو

ıدبع روتكدلا ةيبطلا ل-ي-لا-ح-ت-لا ر-با
ةهجوŸا ليلاحتلا ءارجا نأا وششاشش ميل◊ا
ضسوÒفل ةداشضŸا ماشسجألا نع ف-ششك-ل-ل
ةيجولويبلا رباıا اهب مو-ق-ت ل““ ا-نورو-ك
ةلدايشصلا ضضعب ىت-ح ل-م-ششت ل-ب بشسح-ف
نع رخلا وه اÈع-م ““Úما-ع-لا ءا-ب-طألاو
Òغ لبق نم ةمهŸا هذهب ماي-ق-ل-ل ه-ف-شسأا““
ةرازو ةبشسانŸاب اعدو .““ ضصاشصتخلا لهأا
و ““ةمراشص تايشصو-ت““ داد-عإا ¤إا ة-ح-شصلا
““طبشضلاب ةمهŸا هذهب موقي نم ديد–““

ليلاحتلا هذه ىلع ةقدا-شصŸا بج-ي ا-م-ك
ل““ ىتح ةيمومعلا تا-ط-ل-شسلا فر-ط ن-م
ل يتلا - ليلاحتلا هذ-ه-ب ما-ي-ق-لا ح-م-شسي
نع فششك-لا لو ضصي-خ-ششت-لا ‘ م-ها-شست
.““بدو به ن---م ل----ك----ل - ضسوÒف----لا
تاذ ىري ليلاحتلا هذه راعشسأا ضصوشصخبو
لظ ‘ اهيف مكحتلا بعشصي هنأاب ثدحتŸا

دوعت ثيح كلذ-ب ة-شصا-خ ة-نود-م با-ي-غ
نم لك ا-ه-ت-ع-شضو ي-ت-لا ةÒخألا ة-نودŸا
- يعامتجلا نام-شضلاو ة-ح-شصلا ي-ترازو

متي ⁄““ ي-ت-لاو7891 ة-ن-شس ¤إا- ه-ب-شسح
لعج ا‡ ةديدج ىرخأا دادعإا لو اهنيي–

ة-ي-ب-ط-لا ل-ي-لا-ح-ت-لا را-ع-شسأا ق-ي-ب--ط--ت
ةشصاخ ةيئاوششع ةقيرطب متت تاشصوحفلاو

.““ىÈكلا ندŸاب
نم نيعوبسسأا لبق ليلاحتلا ءارجإا

يدجم ريغ ةباسصإلا
قبا-شس ضسي-ئر ضسيور د-لو رو-ت-كد-لا د-كأاو
ةيبطلا ليلاحتلا رباı ةينطولا ةيعمجلل

ليلاحتلاب ماي-ق-لا بج-ي““ ه-نأا ه-ت-ه-ج ن-م
ضضرعت نم امو-ي02 وأا51 دعب ةعير-شسلا
كلذو ضسوÒف-لا-ب ة-با--شصإلا ¤إا ضضيرŸا
احشضوم ““ةيعانŸا ةيحانلا نم هت-نأا-م-ط-ل
ةÎفلا هذه لبق ليلاحتلا هذه ءارجإا““ نأاب
تايطعŸا مدق-ي لو ىود-ج نود-ب نو-ك-ي
،راطإلا اذه ‘.““ضضرŸا لوح ةحيحشصلا
ة--ير--ئاز÷ا ة--ي--ع--م÷ا ن--م ل--ك تعد
ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا و ايجولويبور-ك-ي-م-ل-ل
هيجوتو راد-شصإا ¤إا ة-يد-عŸا ضضار-مأÓ-ل
لوح ضصيخششتلاو جÓعلا لو-ح تا-ي-شصو-ت
نأاب ناتركذم ةشصاÿا ر-با-خ-م-ل-ل ءا-بو-لا
ضضعبلا نم لعجي نيرشصنعلا نيذه بايغ““
.““ةيئاوششع ةقيرطب لمعي
ليلاحتلا هذ-ه را-ع-شسأا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
نم““ هنأا ضسيور دلو روتكدلا دكأا ةعيرشسلا
‘ لي-لا-ح-ت-لا هذ-ه نو-ك-ت نا ضضور-فŸا

قوشسلا ةشسفانم لظ ‘ ن-طاوŸا لوا-ن-ت-م
.““ايئاقلت اهشسفن مظنت يتلا

رباخملا رييسستل نيناوق نسس وحن
ةيبطلا

ة-لد-ي-شصل-ل ة--ما--ع--لا ةر--يدŸا تد--كأاو
ةحشصلا ةرازو-ب ة-ي-ب-ط-لا تاز-ي-ه-ج-ت-لاو
تا--ي--ف--ششت--شسŸا حÓ--شصإاو نا--ك---شسلاو
ددشصب ةرازولا نأا جوجح ةبيهو روشسفوÈلا
رباÒ flيشست لوح Úناوقو ميظنت دادعإا
Òشضحتلا بناج ¤إا ةي-ب-ط-لا ل-ي-لا-ح-ت-لا

ليلاحتلاب ةشصاÿا راعشسألا ةنودم دادعإل
نامشضلل ينطولا قودنشصلا عم نوا-ع-ت-لا-ب
Úكمتل كلذو ءارجألا لامعلل يعامتجلا
ل-ي-لا-ح-ت-لا هذ-ه ضضيو-ع-ت ن-م ن-طاوŸا

.““ةيقيق◊ا اهراعشسأا»ب
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؟انوروك سسوÒف لافطألا رصشني له
لافطأÓل لماششلا ىفششتشسŸاو ماعلا ضستشسوششتاشسام ىفششتشسم وثحاب مدق ^

انوروك راششتنا ىف اÒبك اًرود نودؤوي لافطألا نأا رهظُت ةمهم تانايب ةيكيرمألا
.قباشسلا نم Ìكأا عمتÛا ‘

نأا Úبت ،اًماع22و موي Úب مهرامعأا حواÎت Óًفط291 ىلع تيرجأا ةشسارد ىفو
طبترم ضضرÃ ر-خآا Óً-ف-ط81 بيشصأاو ،انوروك ضسوÒفب او-ب-ي-شصأا Óً-ف-ط94
ضسوÒفلا نم Òثكب ىلعأا ىوتشسم مهيدل ÚباشصŸا لافطألا نأا Úبت و، انوروكب

ةزكرŸا ةيانعلا تادحو ‘ تايفششتشسŸا ‘ Úغلابلا نم مهيدل ءاوهلا ىر‹ ‘
.انوروك جÓعل
مهنأا ىبطلا قيرفلا حشضوأا ،لافطألا بط ةل‹ ‘ ترششُن ىتلا ةشساردلل اقفوو

تاطايتحلا عيمج ‘و ،اًدج اًعفترم يشسوÒفلا ل-م◊ا نو-ك-ي نأا او-ع-قو-ت-ي ⁄
ىشسوÒفلا لم◊ا نكل ،ةÒطخ ضضارمأاب ÚباشصŸا Úغ-لا-ب-لا جÓ-ع-ل ةذ-خ-تŸا
لوجتي ىذلا ““ميلشسلا لفطلا““ نم Òثكب لقأا ىفششتشسŸا ‘ ىشضرŸا ءلؤوهل

.انوروكل ةيلاع ةيشسوÒف ةلومح Óًماح
ةلومح دوجو عم Èكأا ىودعلا رطخ وأا لاقتنلا ةيلباق نوكت ،Úثحابلل اقفوو
،انوروكل ةيجذو‰ ضضارعأا لافطألا ىلع رهظت امدنع ىتحو ،ةيلاع ةيشسوÒف
ضضارمأا عم نولخادتي ام اًبلاغ مهنإاف ،لاعشسلاو فنألا نÓيشسو ىم◊ا لثم
لم◊ا بناج ¤إا.دÈلا تلزنو ازنو-ل-ف-نإلا كلذ ‘ اÃ ، ة-ع-ئا-ششلا ة-لو-ف-ط-لا
ةباجتشساو ةيشسوÒفلا تÓبقتشسŸا نع Òبعت-لا نو-ث-حا-ب-لا ضصح-ف ي-شسوÒف-لا
،انوروك ىودعب ÚباشصŸا لافطألاو ءاح-شصألا لا-ف-طألا ىد-ل دا-شضŸا م-شس÷ا
دنع ةمظنألا ددعتم باهت-للا ة-مزÓ-تÚ Ãبا-شصŸا لا-ف-طألا ن-م ل-قأا دد-عو
. لافطألا
ىفششتشسم ‘ ةيطاıا اي-جو-لو-ي-ب-لاو ة-عا-نŸا ثا-ح-بأا ز-كر-م ر-يد-م لو-ق-ي

نم نمأام ‘ اوشسيل لافطألا نإا““ :ةشساردلا يفلؤوم Òبكو ماعلا ضستشسوششتاشسام
،انوروك ءابو لÓخف ،““ىودعلاو ضضرعتلاب طبترت ل مهشضارعأاو ،ىودعلا هذه
كلذل ، ضضارعألا اهيلع رهظت يتلا ضصاخششألا ضصحفب يشساشسأا لكششب انمق
نم مه ÚباشصŸا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأا اهدافم ةئطاخ ةجيتن ¤إا انلشصوت
اذه نم Úيمfi اوشسيل لا-ف-طألا نأا ا-ن-ج-ئا-ت-ن ر-ه-ظ-ت ، كلذ ع-مو .Úغ-لا-ب-لا
.““ضسوÒفلا اذهل Úلمتfi نيرششانك لافطألا دعبتشسن نأا يغبني ل .ضسوÒفلا

نم ضسيل انوروك ÚباشصŸا لافطألا نأا نم مغرلا ى-ل-ع ه-نأا نو-ث-حا-ب-لا ظ-حل
يلماح وأا Úلما◊ا لثم ،Úغلابلا لثم ةÒطخ ضضارمأاب اوباشصي نأا لمتÙا
ىودعلا رششن مهنكÁ ، ةشسردŸا ‘ ضضارعأا مه-ي-ل-ع ر-ه-ظ-ت ل ن-يذ-لا ضضرŸا
لافطألا نأا ¤إا ةجيتنلا هذه Òششت ،Úفلؤوملل اًقفو.مهلزانم ¤إا ضسوÒفلا بلجو

Áف ةلومح اولمحي نأا نكÒكأا مهنأا ينعي ا‡ ،ةيلاع ةيشسوÌ ضضغب ،ىودع
.انوروك ىودعب ةباشصإÓل مهتيلباق نع رظنلا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوصس

 :انوروك شسوريف ةحفاكم
ةمورfi ةرصسأا000.4 نم Ìكأا ةدئافل ةينماصضت ةلفاق

جد0051GE¤0004 نم حواÎت ةيبطلا ليلاحتلا تاÒعسست

انوروك راصشتنا فرظ ‘ ةيبطلا رباıا عامطأا حبكل تاوعد
ىلإا ،تاحونج لامك روسسفوربلا ،ةيمومعلا ةيئافسشتسسإلا ةسسسسؤوملل ة-يز-كر-م-لا ر-با-خ-م-لا شسي-ئر ا-عد
اهسسرامت يتلا انوروك شسوريف نع فسشكلاب ةقلعتملا ةعير-سسلا ة-ي-ب-ط-لا ل-ي-لا-ح-ت-لا را-ع-سسأا ف-ي-ق-سست
.اهئارجا يف نيبغارلا لك لوانتم يف اهلعج ةيغب ةسصاخلا رباخملا

ءادتبا ،يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا رداب ^
ةينماشضت ةلفاق لاشسرإاب ،ءاعبرألا موي نم
نم Ìكأا ةدئاف-ل ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ن-م
نم ة-يلو51 ‘ ة-مورfi ةر--شسأا000.4
.ايلعلا باشضهلاو بون÷ا ‘ اميشس ،دÓبلا
،يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا ةشسيئر تدكأاو
ةفاحشصلل حيرشصت ‘ ،ضسليبح نب ةديعشس
هذ-ه نأا ،ة-ل-فا-ق-لا هذ-ه قÓ-طإا ل--ي--ب--ق
ةمهاشسم““ راطإا ‘ ةجرد-نŸا ةد-عا-شسŸا
م--عد ‘ ير--ئاز÷ا ر--م--حألا لÓ--ه---لا
ةمزألا ةهجاوم لجا نم ةزوعŸا تÓئاعلا
نم نط ةئام نم نوكتت ،““ةيلا◊ا ةيحشصلا
.فيظنتلا داومو ةيئاذغلا داوŸا
‘ كلذك جردنت ةلفاقلا هذه نأا تفاشضأاو
يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا ةمهاشسم““ راطإا

حاورأا ىلع ظا-ف◊ا ‘ ة-لود-لا دو-ه-ج ‘
ر-شسألا فد-ه-ت-شستو Úن-طاوŸا ة--ح--شصو
بلطتت يتلا و لظلا قطا-ن-م ‘ ة-م-ي-قŸا

نو-ك-ت نأا ي-ح-شصلا فر-ظ-لا اذ-ه لÓ--خ
fiةنشص““.

ر-شسألا نإا ضسل-ي-ب-ح ن-ب ةد-ي--شسلا تلا--قو
ل-ث-م تا-يلو ‘ ن-ط-ق-ت ةد--ي--ف--ت--شسŸا

“Ôغو ةلششنخو راردأاو تشساÒششم ، اهÒة
ىلع لدي““ ينماشضت-لا ل-م-ع-لا اذ-ه نأا ¤إا
نأا ثيح يرئاز÷ا بعششلا ميقو د-ي-لا-ق-ت
نمز ذنم هيدل ناخشسار نماشضتلاو نواعتلا

.““ ليوط
Ìكأا تقلت ،0202 رياني ذنم هنا تركذ امك
نم ةلثا‡ تادعاشسم ةرشسأا000.062 نم
اًشضيأا مدق امك ،يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا

ىو-ت-شسŸا ى-ل-ع ة-ي-نا--شسنإا تاد--عا--شسم
‘ Úيوار-ح-شصلا نا-ك-شسل-ل ي-م--ي--ل--قإلا

flلا تا-م-ي-Óئ-جÚ، ‘ رجينلاو ، ›ا-م،
يتأات““ لÓهلا تاعÈت عيمج نأا ¤إا ةÒششم
ة--ن--يزÿا ن---م ضسي---لو ÚعÈتŸا ن---م
.““ةيمومعلا

ينارهولا ششينروكلا لمسشي
ئطاوصشلا ربع ““قرزألا““ ينمألا ططخملا عصضو

نارهول يئلولا نمألا حلاشصم ترششاب ^
ىلع ““قرزألا““ ضصاخ ينمأا ططfl عشضوب

دعب Êارهولا ضشينروكلا ئطاوشش ىوتشسم
تاءاشضفلل يجيردتلا ح-ت-ف-لا ةدا-عإا رار-ق
تاءارجاب ديقتلا عم ةيهيفÎلاو ةيحايشسلا
.91-ديفوك نم ةياقولا
تاقÓعلاو لا-شصتلا ة-ي-ل-خ ضسي-ئر زر-بأاو
ظفاfi نارهول يئلو-لا ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا
ل-ئا-شسو-لا““ نأا ،ةو-ير-ع م-ي-ل-شس ،ة-طر-ششلا
ل فايطشصلا مشسوم راطإا  ‘ ةرخشسŸا
ضصاخششألاو تاكل-ت-مŸا Úمأا-ت-ب ق-ل-ع-ت-ت
شضيأا فدهت ا-ه-ن-ك-ل ,بشسح-ف ماÎحا ¤إا اً
ئطاوششلا ىوتشسم ىلع ةيئاقو-لا Òباد-ت-لا

.““انوروك ضسوÒف يششفت دشض
ىوتشسم ىلع ءارجإلا اذه قÓطإا ” دقو
كÎلا Úع ةرادل عباتلا ““روجيشسوب““ ئطاشش
راششأا يذلا ةرئاد-لا ن-مأا ضسي-ئر رو-شضح-ب
يتأات تاءارجإلا هذ-ه““ نأا ¤ا ة-فا-ح-شصل-ل
حتفلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا تارار-ق-ل-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت
ةيهيفÎلاو ةيحايشسلا نكامأÓل يجيرد-ت-لا

يتلا ةماعلا نكامألاو ئ-طاو-ششلا ا-م-ي-شسل
ل-ب-ق ن-م اÒب-ك لا-ب-قإا ا-ي--لا--ح د--ه--ششت
.““ ÚنطاوŸا
ي--ن--مألا ط--طıا اذ--ه““ نأا فا---شضأاو
ىلع ¤وألا ةجردلاب زكتري ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
ةي-ئا-قو-لا ة-يزاÎحلا تاءار-جإلا ماÎحا
دجتشسŸا انوروك ضسوÒف يششفت نم دحلل
ع-ي-م-ج ى-ل-ع نو-نا-ق-لا ةدا-ي-شس ضضر--فو
اهب لومعŸا ةيرادإلا تارارقلل Úفلاıا

.““ نأاششلا اذه ‘
ناوعأا ءارجإلا اذه قيبط-ت ى-ل-ع ر-ه-شسيو
ةلجار) يمشسرلاو ÊدŸا يزلاب نو-ل-م-ع-ي
ةيتايلمعلا حلاشصŸا فل-تfl ن-م (ة-ب-كارو
ةينا‹ ىلع رهشسلل يئلولا نمأÓل ةعباتلا
يأا نع غيلبتلل ÚنطاوŸا ةوعدو ئطاوششلا

Œع تازواÈ ا ماقرألاÿءارشض .
ةطرششلا زكارم ةئيهت ةب-شسا-نŸا-ب ” د-قو

ميلقإل ةعبا-ت-لا ئ-طاو-ششلا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
.يئلولا نمألا ضصاشصتخا

م.ق ^

نارهول ةحسصلل يوهجلا دسصرملا ريرقت بسسح
اهنع حيرصصتلا بجاولا سضارمألا سسأار ىلع لصسلاو ةبصصحلا

ضضرم نأا نارهول ة-ح-شصل-ل يو-ه÷ا د-شصرŸا ر-ير-ق-ت ف-ششك ^
حيرشصتلا بجاولا ضضارمألا Úب نم ¤وألا ةبترŸا لتحي  ةبشص◊ا

.9102 ماعلل دÓبلا برغب اهنع
ضضارمأا لÓتحا ¤إا ارخؤوم ترششن يتلا9102 ةنشس ةليشصح Òششتو
›اوتلا ىلع Êاثلا ماعلل ¤وألا ةبترŸا حيقلتلل ةعشسوŸا جماÈلا
لشسلا اهيلي اهنع حيرشصتلا بجاولا ضضارمألا نم ةئاŸاب13 ةبشسنب
ةبشسنب هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا ضضارمألاف ،ةئاŸاب6.62 ةبشسنب
01 ةبشسنب ناوي◊ا قيرط نع ة-ل-ق-ن-تŸا ضضار-مألاو ة-ئاŸا-ب02
““ب““ دبكلا باهتلا ًاÒخأاو ةئاŸاب9.4 ب اياحشسلا باهتلا و ةئاŸاب
.امهنم لكل ةئاŸاب6.3 ةبشسنب ًايشسنج ةلقنتŸا ضضارمألاو ““ضس»و
جماÈلا ةبقارŸ ةعشضاÿا ضضارمألا و ةبشص◊ا ةدوع نع جتنو
ةبشص◊ا دشض حيقلتلا ‘ نيدلاولا ددر-ت ¤إا ح-ي-ق-ل-ت-ل-ل ة-ع-شسوŸا
ذنم ميعطتلا لودج ‘ جردŸا ةيناŸألا ةبشص◊ا و ““نورمحوب““

.7102 ماع
ضضارمألا تلاح عافترا ¤إا لافطألا نم ددع حيقلت مدع ىدأا دقو
ه-جو ى-ل-ع ة-ب-شص◊او ة-ع-شسوŸا ج-ماÈلا ة-ب-قارŸ ة--ع--شضاÿا
.نوظحŸÓا Òششي ،9102 و8102 يتنشس ‘ ضصوشصÿا

يتلا و ،اهنع حيرشصتلا بجاولا ضضارمألا ةمئاق لمششت ،رئاز÷ا ‘
Úعاطقلا ‘ نانشسأا بيبط وأا ›د-ي-شص وأا بي-ب-ط يأا ى-ل-ع بج-ي

،ةئبوألا ملع ةحلشصم برقأل اهنع غÓبإلا ضصاÿا وأا يمومعلا
.اًشضرم ÚثÓث ›اوح
يديشس ،نارهو) دÓبلا برغل ةرششعلا تايلولا اشضيأا تلجشس دقو
،تنششو“ Úع ،نازيلغ ،ترايت ،Âا-غ-ت-شسم ،ةد-ي-ع-شس ،ضسا-ب-ع-ل-ب
نم ةلا-ح002.71 نم Ìكأا (تلي-شسم-شسي-تو ر-ك-شسع-م ،نا-شسم-ل-ت
ةباشصإا ةلا-ح002.5 اهنم ا-ه-ن-ع ح-ير-شصت-لا بجاو-لا ضضار-مألا
نم ةلا-ح066.2و لشسلا ضصخ-ت ىر-خأا ة-لا-ح075.4و ةبشص◊ا-ب
ةلقنتŸا ضضارمألا ةئف ‘و .هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا ضضارمألا

ةباشصإا ةلاح199 ءاهز ةيبرغلا ةقطنŸا تلجشس ناوي◊ا قيرط نع
زوينامششيللا ءاد ن-م ىر-خأا ة-لا-ح152و ةيط-لاŸا ى-م◊ا ءاد-ب
ضضارمألاب ةباشصإلا لدعم عفترا دقو.ردشصŸا ضسفن قفو ،يدل÷ا
لكل ةلاح6.91 ¤إا8102 ‘1.71 نم ناوي◊ا قيرط نع ةلقنتŸا

ةقيثولا Òششت ،لشسلا ضضرÃ قلعتي اميفو .9102 ‘ ةمشسن فلأا001
ذإا ،اشسوشسfi اًشضافخنا ÚيشضاŸا Úماعلا ‘ دهشش هنأا ¤إا اهشسفن
ناك Úح ‘ اهنع حيرشصتلا بجاولا ضضارمألا نم ةئاŸاب72 غلب

Áا-ب05 ن-م د-يزأا ل--ثŸخ تاح-ير-شصت-لا ن-م ة-ئاÓتاونشسلا ل
اعافترا اياحشسلا باهتلاب ةباشصإلا لدع-م فر-ع ا-م-ك .ة-ي-شضاŸا

.9102 ‘4.9 ¤إا8102 ‘ ةمشسن فلأا001 لكل ةلاح7.7 نم افيفط
م.ق ^
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لأز-ت ا-م يذ--لأ ،د--هاÛأ أذ--ه لا--قو ^
ةقلاع يشسنرفلأ لتحملل ةيششحولأ لامعأ’أ

كل-ت تب-ق-عأأ ي-ت-لأ ما-يأ’أ ‘‘‘ :ه-تر--كأذ ‘
ناك ينطولأ ريرحتلأ سشي÷ ةعشسأولأ ةيلمعلأ
ايماقتنأو ايششحو يشسنرفلأ سشي÷أ لعف در

ديشصلأ قدانب زجحب ماق امك Úيرئأز÷أ دشض
.‘‘مهتزوحب تناك يتلأ
يتلأ ةيعام÷أ رزاÛأ نأاب يشصفح فاشضأأو
عقأوŸأ ديدع Èع يشسنرفلأ سشي÷أ اهفÎقأ
’ و لافطأ’أ ’ اه-ن-م م-ل-شسي ⁄ ة-ق-ط-نŸا-ب
.خويششلأ
فأدهأأ‘‘ نأاب هتداهشش ‘ دهاÛأ تأذ دكأأو
بلق ¤إأ ةروثلأ لق-ن ي-ه تا-مو-ج-ه-لأ كل-ت
و ينيطنشسقلأ لامششلاب ةرمعتشسŸأ قطانŸأ
راشص◊أ رشسك و لÓتح’أ دعأوق فأدهتشسأ
و سسأروأ’أ ةقطنم ىلع اشضورفم ناك يذلأ
رهقي ’ يشسنرفلأ سشي÷أ نأأ ةفأرخ لاطبإأ
جوري ناك يذلأ يشسنرفلأ مÓعإ’أ بيذاكأأو
فرط نم ةلوزعم لامعأأ در‹ ةروثلأ نأاب

و نوناقلأ نع Úجراÿاب مهيمشسي ناك نم
.‘‘قرطلأ عاطق
لأزي ام ،دوق-ع ة-ت-شس ن-م Ìكأأ رور-م م-غرو

12 اهتقو رمعلأ نم غلبي ناك يذلأ يشصفح
نأأ ىنمتيو ةميلشس ةركأذب عتمتي طقف اًماع
حافكلأ خ-يرا-ت ة-با-ششلأ لا-ي-جأ’أ ¤إأ ل-ق-ن-ي
لجأأ نم مهفÓشسأأ اهمدق يتلأ تايحشضتلأو
لكب سشيعلأ ‘ ق◊أو لÓقت-شس’أ ةدا-ع-ت-شسأ

.مهشضرأأ ىلع رخف و ةيرح
لزن5591 توأأ91 ‘‘‘ :قايشسلأ تأذ ‘ لاقو
دينجتل ىرق-لأ ¤إأ لا-ب÷أ ن-م نود-هاÛأ
مث ةÒخذلأ و ةحلشس’أ عمج و Úيرئأز÷أ

نم ةمهم اهيدل ةدحأو لك تاعوم‹ ليكششت
.‘‘ نئامكلأ بشصن و تاقرطلأ قلغ اهنيب
ة-لا-كو-ل ثيد-ح ‘ ،د-هاÛأ سسف-ن ر--كذو
اناك Úنثأ Úيدنج لك‘‘ نأاب ،ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ
51 فرط نم ةدعاشسŸأ و معدلأ نا-ي-ق-ل-ت-ي

ىلع تلكششت يتلأ تاعومÛأ نأأ و ايندم
نم ةدكيكشس ةنيدم رشصا– تناك وحنلأ أذه
ةرجÙأ و زابعوب ءايحأاب يحأون-لأ ع-ي-م-ج

را-بآأ ع-ب-شسلأ و سسأروأ’أ با-ب و ة-ي-نا-مور--لأ
.‘‘ةنيطنشسق باب و ةيبقلأ و فأزفزلأ ءايحأاب
ديهششلل و هل تلكوأأ يذلأ ثدحتŸأ يوريو
و ةنشس81 كأذنآأ هرمع ناك يذلأ ركاشس ديششر

Ûج-ف-ت ة-م-ه-م ا-م--ه--ت--عو--مÒ ى-ن-ب-م
ة-ه-جأو-لأ عرا-ششب ة-ما-ع-لأ تا-مÓ-ع-ت-شس’أ
نأأ رشضخأ’أ رشصقلأ نم بر-ق-لا-ب ة-ير-ح-ب-لأ
ةق-ط-نÃ سسأأر-ت ف-شسو-ي دو-غ-يز د-ي-ه-ششلأ‘‘
كل-ت-ل ي-ق-ي-شسن-ت-لأ عا--م--ت--ج’أ نا--مز--لأ
.‘‘تاموجهلأ
با-ب د-ن-ع ةد-ك-ي-ك-شس ¤إأ لو-شصو-لأ ىد--لو
ة-ق-فر را-ه-ن-لأ ف-شصت-ن--م ›أو--ح سسأروأ’أ

يحب ران قÓطإأ يشصف-ح ع-م-شس ه-ت-عو-م‹
لÓتح’أ تأوق هي-ب-ن-ت ” ثي-ح ،فأز-فز-لأ
.موجهلاب
هشسفن دجو هنأاب دكأأ يذلأ يشصفح فاشضأأو
ةيديلقتلأ ةلبنقلأ لمحي ركاشس ةقفر أديحو
انتقفرب أونا-ك ن-يذ-لأ Úي-ندŸأ نإأ‘‘ ع-ن-شصلأ
لك نم أورفف في-ث-ك را-ن قÓ-طإ’ أو-شضر-ع-ت
.‘‘تاه÷أ
ايشسنرف ايطرشش لتق هنأأ يشصفح لشسÎشسأو

نوكي نأأ لبق هحÓشس امهبوشص هجو امدنع
امهÈجأأ سشاششر عفدŸ اًفده هقيفر و وه
.لاشصفن’أ ىلع
هŒأ Úح ‘ ءانيŸأ وحن ركاشس هجوت دقو

عم كباششت ثيح رشضخأ’أ رشصقلأ ¤إأ يشصفح
ل-ت-ق-ف لÓ-ت-ح’أ  تا-ي-ششي-ل-يÚ Ÿي-طر-شش
نأأ لب-ق حور-ج-ب ر-خآ’أ با-شصأأ و ا-م-هد-حأأ
لابج ¤إأ ةزع Ëرم رشصق قيرط Èع هجوتي
.دمحأأ يديشس
تأرئاطلأ د-ها-شش ه-نأأ د-هاÛأ أذ-ه د-كأأو
و ةلفلف يتقطنم فشصقت تناك يتلأ ةيبر◊أ
¤إأ دعشصت ناخدلأ ةدمعأأ تناك ثيح ةيلاعلأ
طشسوب عطقني ⁄ رانلأ قÓطإأ نأأ امك ءامشسلأ

.Úيرئأز÷أ خأرشص طشسو ةدكيك-شس ة-ن-يد-م
موي ناك5591 توأأ02 نأاب يشصفح ركذتيو
سسأرح لأدبتشسأ ه-لÓ-خ م-ت-ي ثي-ح تب-شسلأ
ي-عو-ب-شسأ’أ قو-شسلأ مو-ي ا-شضيأأ و تا-ن-ك-ث-لأ
ةنيدم طشسوب نيرمعŸأ نم Òثكلأ هدشصقي
ةمداق ةرخاب لوشصو عم نمأزت امك ةدكيكشس
.اشسنرف نم
سشي-ج ما--ق ع--شضو--لأ ةرو--ط--خ كردأأ اŸو
عرشش و ةدكيكشس ةنيدم ةرشصاحÃ لÓتح’أ

ل-ك بو-شص ز-ي-ي“ نود-ب را--ن--لأ قÓ--طإأ ‘
بشسح هقيرط ‘ مهفداشص نيذلأ Úيرئأز÷أ

.ةداهششلأ تأذ ‘ درو ام
لعف دودرب لبوق ءيرج موجه

ةيششحو
يشصفح دكأأ موجهلأ ةليشص◊ هقرطت ىدلو

ةدع ميط– نم أونك“ دق نيدهاÛأ‘‘ نأأ
¤إأ ةفاشضإ’اب را-طŸا-ب  ة-ي-بر-ح  تأر-ئا-ط

نم Òثكلأ لت-ق و لÓ-ت-ح’أ تآا-ششن-م سضع-ب
.‘‘ودعلأ ركاشسع
ل-ع-ف-لأ در‘‘ نأا--ب د--هاÛأ أذ--ه فا--شضأأو
،‘‘قدشصي ’ ل-ك-ششب ا-شسر-شش نا-ك ي-شسنر-ف-لأ

دق ةعشسأو ةيعامج ت’اقتعأ‘‘ نأاب احشضوم
ف’آأ نأأ و نوي-ندŸأ نا-ك-شسلأ ا-ه-ل سضر-ع-ت
فشصقت يهو مهلزانم أود-ها-شش Úير-ئأز÷أ
.‘‘ةيعفدŸأو تأرئاطلاب
دق نيرمعŸأ تايششيل-ي-م‘‘ نأأ ا-شضيأأ ر-كذ-تو
نم ةلشسل-شس تذ-ف-ن و رو-ف-لأ ى-ل-ع تل-ك-ششت
نأأ أد-كؤو-م ،‘‘لز-ع Úي--ند--م د--شض رزاÛأ
›أوŸأ مويلأ ‘ عيمŒ ناك كلذ نم عششبأ’أ

لافطأ’أو ءاشسنلأو لاجرلأ ف’آأ موجهلأ نم
Ãأ) ليف بيليف بعلŸتوأأ02 ايلاح ىمشس

.‘‘ايعامج مهمأدعإأ ” و ‘‘5591
5591 توأأ32 و22 و12 مايأأ تفÎقأ امك

ءايحأأ و تايدلب فلتÈ flع ةبيهر رزا‹
دكأأ يذلأ يشصفح هركذ ام بشسح ،ةدكيكشس
مامأأ اهب ظفت-ح-ي لأز ا-م ي-ت-لأ ة-فرا÷أ نأأ

رباقم رف◊ تلمعتشسأ دق ةدك-ي-ك-شس بع-ل-م
مهمأدعإأ ” نيذلأ ÚيندŸأ نفدل ةيعامج
.‘‘ءايحأأ أونفد ىحر÷أ سضعب ىتحو

يكل ايونشس مظنت ةيخيرات تاودن
تايحشضتلا دحأا ىشسني ’

لايجأ’أ عÓطإأ لجأأ نمو راطإ’أ أذه ‘
اهفÎقأ يتلأ رزاÛأ ليشصاف-ت-ب ةد-عا-شصلأ
يتلأ ثأدحأ’أ كلت لÓخ يشسنرفلأ لÓتح’أ
ءا-ن-بأأ ن-م سصخ-شش ف’آأ5 اهيف د-ه-ششت-شسأ
‘‘È 4591مفون لوأأ‘‘ ةيعمج مظنت ،ةقطنŸأ

سصوشصÿأ ىلع زيمتت ةيخيرات تأودن ايونشس
،ن-يد-ها‹ فر-ط ن-م تأدا-ه-شش Ëد-ق-ت-ب

.دايشص دمfi اهشسيئر هب دافأأ ام بشسح
تاحول و ةيراكذت ⁄اعم ةماقإأ حأÎقأ ” امك
احرشسم تناك يتلأ عقأوŸأ سضعبب ةيماخر
ةلفلف ةيدلبب رئب اهن-ي-ب ن-م ثأد-حأ’أ كل-ت-ل
اقفو ، ÚيندŸ ةثج02 نم ديزأأ اهيف تيقلأأ

Ÿدايشص ديشسلأ هركذ ا.
تناك  عقأوم  ةد-ع ةد-ك-ي-ك-شس ة-ي’و م-شضتو

كلتل احرشسم5591 توأأ02 تاموجه لÓخ
ناشضت-حأ ى-ل-ع د-ه-ششت لأز-ت ’ و ثأد-حأ’أ
نم اهب هطابترأ و ةيريرحتلأ ةروثلل بعششلأ
ءأده-ششلأ ع-بر-م و يد-ل-ب-لأ بع-لŸأ ا-ه-ن-ي-ب
ءأد-ه-ششلأ ةÈق-م و ة-ل-ف-ل-ف و فأز--فز--لا--ب
ةكر◊اب نولعاف هدكأأ ام بشسح ة-ق-يو-شسلا-ب
.ةيوعم÷أ

 :ةدكيكشسب5591 توأا02 تاموجه

لÓقتضس’ا نع ليدب ’ اهدافم ةرضشابم ةلاضسر
5591 توأا02 تامو-ج-ه تل-ك-شش
ةرششابم ةلاشسر‘‘ ةدكيكشس ةي’وب
نأا اهدافم يشسنرفلا رم-ع-ت-شسم-ل-ل
Óيدب ديري ’ يرئازجلا بعششلا
لÓخ ن-م لÓ-ق-ت-شس’ا ن-ع ار-خآا
فو-ف-شصب ي-عا-م-ج-لا قا--ح--ت--ل’ا

بشسح ،‘‘ينطولا ريرح-ت-لا ششي-ج
يد-ها-ج-م ن-م د-يد-ع-لا هد--كأا ا--م
.مهتاداهشش يف ةقطنملا

د-ها-ج-م-لا دد-شصلا اذ-ه ي-ف د-كأاو
ةيششع (ةن-شس68) يشصفح د-م-حأا
تاموجهل56 ـلا ىر-كذ-لا ءا-ي--حإا
نأا--ب ي--ن--ي--ط--ن--شسق--لا لا--م---ششلا
تاموجهلا كلتل مكحملا ميظنتلا‘‘
ع--قاو--م و ن--كا--مأا فاد--ه--ت--شسا---ب

اشسنرف لعج لÓتحÓل ةشساشسح
ابرح هجاوت تحبشصأا اهنأاب كردت
نأا كلذ ن-م ر-ث-كأ’ا و ل-ب ة-ي-ل-ع-ف
ق-ن-ت-عا د-ق ير--ئاز--ج--لا بع--ششلا
.‘‘ةروثلا

 :ةنيطنشسقب5591توأا02

ميمعت يف تمهاضس ةيئادفلا تايلمعلا
بعضشلا فوفضص يف ريرحتلا ةروث

موي ينيطنشسقلأ لامششلأ موجه لكشش ^
يذ-لأ ي-ل-شصفŸأ ثد◊أ ،5591 توأأ02

لاشضنلأ ةرأرشش قÓطنأ نم ةنشس دعب ءاج
(È 4591مفون) دÓبلأ رير-ح-ت-ل ح-ل-شسŸأ

Ãميعدت نم ةنشس لبق و سسأروأ’أ ةقطن
ةيرئأز÷أ ةلود-ل-ل ي-شسي-شسأا-ت-لأ ل-م-ع-لأ

Ã(6591ماموشصلأ ر“ؤوم) لئابقلأ ةقطن،
ة-قو-ب-شسم Òغو ةزرا--ب ة--طfi كشش نود

حرشسم ةيئأدفلأ تايلمعلأ لوخدب تزي“
ةرو-ث-لأ م-ي-م--ع--ت ¤إأ ىدأأ ا--م ثأد--حأ’أ
.بعششلأ فوفشص ‘ ةديÛأ ةيرئأز÷أ
5591 توأأ02 تاموج-ه تط-عأأ د-ق-لو
قايشس ‘ تءاج يتلأ ينيطنشسقلأ لامششلاب
لتÙأ فر-ط ن-م ى-م-عأأ ع-م-ق-ب م-شستأ
ن-يد-هاÛأو نا-ك-شسلأ هاŒ ي-شسنر-ف-لأ
قر-ششب ،سسأروأ’أ ة-ق-ط-نÚ Ãن-شصح-تŸأ
ا-ه-فأد-هأأ Úب ن-م نا-ك ي-ت-لأو ،دÓ--ب--لأ
اشسفن ،ةقطنŸأ هذه ىلع ةشضبقلأ فيفخت
.ةكرابŸأ Èمفون ةروثل ايناث
ةقط-نÃ ةذ-ف-نŸأ تا-ي-ل-م-ع-لأ تل-ك-ششو
فأرششإأ ت– ةŸاق-ةدكيكشس-ةنيطنشسق
ةيخيراتلأ ةي’و-لأ د-ئا-ق ف-شسو-ي دو-غ-يز
81 ‘ دأرم سشوديد داهششتشسأ دعب ةيناثلأ
خيرات ‘ ‘‘ةم-شسا-ح ة-طfi‘‘ ،5591 رياني
لأزي ’ املثم ،ةرف-ظŸأ ر-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث
(ةنشس88) رخ’ حلاشصلأ دمfi هركذتشسي
Úيئأدفلأ تا-عو-م‹ ¤وأا-ب و-شضع و-هو
ةهبج ميظنت ‘ Úطششا-ن-لأ Úل-شضا-نŸأو
ةدايقب ةنيط-ن-شسق-ب ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
.ويرجوب دوعشسم ديهششلأ
أأدب يذ-لأ ،ر-خ’ ح-لا-شصلأ د-مfi ع-جرو
’ هر-م-ع و9491 ةنشس ›ا-شضن-لأ هرا-شسم
ةفاششك-لأ فو-ف-شص ‘ ة-ن-شس71 زواجت-ي
¤إأ ه-تر-كأذ-ب ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ي--مÓ--شسإ’أ
ةيح ةداهشش ‘ ةنشس56 اهيلع ترم ثأدحأأ
ةرامشسلأ Úع ةيدلبب هلزنÃ جأأو/ اهتقتشسأ
56لأ ىركذلأ ءايحإأ ةبشسانÃ (ةنيطنشسق)
ديهششلأ ‘‘ نأاب احشضوم ،توأأ02 تاموجهل
اهداق و تاموجهلل رشضح فشسوي دوغيز
” يتلأ تاعا-م-ت-ج’أ بنا-ج ¤إأ ءا-كذ-ب
فأدهأ’أ ديد– لجأأ نم اقبشسم اهميظنت
‘‘.دوعوŸأ مويلأ لÓخ ةدوششنŸأ
’وؤوشسم ناك يذ-لأ ،ر-خ’ د-ي-شسلأ فدرأأو

هنأاب ،تأرجفتŸأ ميلشست و ن-يو-م-ت-لأ ن-ع
دقع-نŸأ لوأ’أ عا-م-ت-ج’أ ءا-ه-ت-نأ د-ن-ع
سشيغزم يد-ي-شس ة-يد-ل-ب-ب ،رو-طا-شسو-ب-ب
051 ه-ي-ف كرا-شش يذ-لأو ،(ةد-ك--ي--ك--شس)

اميف ت’اشصتأ ترج‘‘ ’وؤوشسمو أدها‹
بلج لجأأ نم ةنيطنشسق ةنيدم لخأد دعب
نكامأ’أ لوح تامولعŸأ عمج و ةحلشسأ’أ
‘‘.اهفأدهتشسأ متيشس يتلأ
راشصتنأ ةكرح ‘ لشضانŸأ تأذ فاشضأأو
ةمظنŸأ وشضع و ةيطأرقÁدلأ تاير◊أ
،9491 ريأÈف ‘ اهيلإأ مشضنأ يتلأ ةيرشسلأ
Êاثلأ يÒشضحتلأ عامتج’أ دقع ” ‘‘ هنأاب
91 عمج يذ-لأ5591 توأأ02 تاموجهل

كلت ةيششع ةنيطنشسق ةمظن-م ن-م أو-شضع
روشضحب سشحولأ لب-ج ›ا-عأا-ب ثأد-حأ’أ
.‘‘فشسوي دوغيز
توأأ91 خيراتب‘‘ : لوقلاب هتداهشش لشصأوو
سشحولأ لبج ¤إأ هجوتلاب رمأوأأ ا-ن-ي-ق-ل-ت
بلج و ل-ح-ك-ل فا-ك ة-ق-ط-ن-م أد-يد–و
(3) ثÓ-ث Ïم ى-ل-ع ا-ن-ع-م ة--ح--ل--شسأ’أ

ىلع ايششم قيرطلأ ةلشصأوم لبق ،تابكرم
ةلئاع دنع ةديامح ةتششم هاŒاب مأدقأ’أ
.‘‘ءاقتل’أ ناكم وهو ةشسرشضوب
دو-غ-يز لو-شصو د-ع-ب‘‘ : Ó-ئا-ق ل-شسÎشسأو
ةنيطنشسق يلشضانم ءاعدت-شسأ ” ،ف-شسو-ي
أدحأو خأوكأأ ةثÓث ‘ مهعمج ” نيذلأ
هروشضحب Úميلأ ة-يدأا-ت ل-جأ’ ر-خآ’أ و-ل-ت
لوؤو-شسŸأ و-ير-جو-ب دو-ع-شسم رو-شضح--بو
ناك يتلأ تايلمع-لأ ع-يزو-ت ل-ب-ق يو-ه÷أ

ةد-ع-ل ا-هدا-ن-شسإأو ا-هذ-ي-ف-ن--ت م--ت--ي--شس
‘‘.تاعوم‹

ةمكحمو ةنمازتم تايلمع
ميظنتلا

تاعو-م‹ (01) رششع في-ل-ك-ت ” د-قو
دونجو ةنيطنشسق نم Úيئأدف نم ةنوكتم
Úلبشسمو ين-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ سشي-ج ن-م

تبشسلأ موي راهن فشصتنم موجهلأ ةيلمعب
ةقرفتم فأدهأأ ديد– ” ثيح ،أديد–

جهن) ‘‘يفناي-ب‘‘ عرا-ششو ةر-ط-ن-ق-لأ با-ب-ب
عرا-ششو (ا-ي-لا-ح كلاŸأ د-ب-ع Êو-ط-ي--ق
و (ايلاح مشساقلب سشاطاط جهن) ‘‘سسرايت‘‘

5691 وينو-ي91 عرا-شش ) ا-شسنر--ف عرا--شش
ر-ظ-نŸأ»و ‘‘نا-مأرا-ك‘‘ عرا-ششو  (ا-ي-لا--ح

ةنمأزتم تايلمع»ـل اقفو كلذو ‘‘ليم÷أ
‘‘.ميظنتلأ ةمكfiو
هجو ىلع تاموج-ه-لأ كل-ت تفد-ه-ت-شسأو
يد‘‘ قدنف و تاناح و معاطم سصوشصÿأ

سشي÷أ ‘ ديقع ميقي ناك ثيح ،‘‘جروج
تاشسشسؤومو ةطر-شش بتا-ك-مو ي-شسنر-ف-لأ
ةعاقو (وشسيإأ) نيزنبلأ كششك و ةيداشصتقأ
رأونأ’أ امن-ي-شس) ‘‘ي-شس .ي-ب.أأ‘‘ ا-م-ن-ي-شسلأ

.(ايلاح
كل-ت ة-شسدا-شسلأ ة-عو-مÛأ سسأأر ى-ل-عو
فيلكت ” ةيديلقتلأ لبانقلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ

fiمايقلاب هتهج ن-م ر-خ’ ح-لا-شصلأ د-م
اشسنرف عراششب ةعقأو ةناح ى-ل-ع مو-ج-ه-ب
،ىدأأ ا‡ (ايلا-ح5691 وينوي91 عراشش)
ى-توŸأ د-يد-ع ل-ي-ج-شست ¤إأ ،دا-فأأ ا-م-ك
.ىحر÷أو
: لوقلاب هتداه-شش ل-شضا-نŸأ تأذ ل-شصأوو
أد-ها‹ Ú (05)شسمخ ›أوح ا-ن-ك د-ق-ل‘‘

تاموجه ‘ مويلأ كلذ انكراشش ايئأدفو
هترشسح ايدبم ‘‘ ،ةنيطنشسقب5591 توأأ02
تاير◊أ راشصتنأ ةكرح لشضانم داهششتشس’
ت“ يذلأ دباعلب رها-ط ة-ي-طأر-قÁد-لأ

fiأ ةقزأأ دحأاب هلايتغأ و هترشصاŸةنيد
.5591 توأأ32 ‘ ةنيطنشسقب ةقيتعلأ
مشضنأ يذلأ ،رخ’ حلاشصلأ دمfi لقتعأو
لمعلأو ةدحولل ةيروثلأ ةنجللأ ¤إأ اشضيأأ

‘ ينطولأ ريرحتلأ ةهبج و4591 وينوي ‘
تأوق فرط نم ،ةنشسلأ سسفن نم Èمفون
61 ةقفرÈ 5591مفون82 ‘ لÓت-ح’أ

حلشسŸأ حافكلل أودنŒ ن‡ أرخآأ ايئأدف
.ةنيطنشسقب ودناموكلأ تايلمعو ÊدŸأ

تأذ ركذتشسي املثم ،لاقتع’أ أذه ءاجو
يئأدف ىلع سضبقلأ ءاقلإأ دعب ،دهاÛأ

و هدي ‘ حÓشسلأو حور-ج-ب بي-شصأأ ق-با-شس
نع بيذع-ت-لأ ة-ل-ئا-ط ت– ف-ششك يذ-لأ
و ةنيطنشسق ةمظنŸ ‘‘يشس ةثÓثلأ‘‘ ءامشسأأ

ي-شس و ى-ف-ط-شصم ي-شس و ي-ل-ع ي-شس م-ه
سشومعز رمع ›أوتلأ ىلع مهو) حلاشصلأ
دمfiو يطأوع ىفطشصم و يلع وعدŸأ
.(رخ’ حلاشصلأ
ن-م د-يد-ع-لأ ق-ح ‘ ترد-شص‘‘ فا--شضأأو
Úب تحوأرت ماكحأأ حاف-ك-لأ ‘ ا-ن-ئÓ-مز
¤إأ ةفاشضإ’اب ،دبؤوŸأ نجشسلأ و مأدعإ’أ
42 ىلع ايبايغ مكح اميف ةقاششلأ لاغششأ’أ

و مأد-عإ’ا-ب ة-م-ظ-نŸأ ن-م أر-خآأ أو-شضع
مكح دق هنأأ ¤إأ أÒششم ‘‘،دبؤوŸأ نجشسلأ

‘‘.ةقاشش لاغششأأ ةنشس51 ب‘‘ هتهج نم هيلع
يذلأ رخ’ حلاشصلأ دمfi دهاÛأ ركذو
هتايح نم ةركبم ن-شس ‘ لا-شضن-لأ ر-ششا-ب
ىوتشسم ىلع ت“ يتلأ تايلمعلأ ديدعب
توأأ02 تاموجه لبق ةق-ي-ت-ع-لأ ا-تÒشس
03 خيراتب ةلبن-ق Òج-ف-ت ا-م-ي-شس’ ،5591
عقأولأ ونيزاكلأ فد-ه-ت-شسأ5591 لير-بأأ
راي-شسيرو-م’ ة-حا-شس) ءأد-ه-ششلأ ة-حا-شسب
ةكرعم‘‘ تا-يأد-ب ل-ك-شش يذ-لأو (ا-ق-با-شس
‘‘.ةنيطنشسق
قباشسلأ سسيئرلأ و لحأرلأ دهاÛأ ناكو
يدعاشسم دحأأ و ةلودلل ىلعأ’أ سسلجملل
دق ‘اك يلع ةبق◊أ كلت ‘ فشسوي دوغيز

ليثم ’ رزا‹ ‘‘ نع هتأركذم ‘ ثد–
ويام8 رزا‹ ءانثتشساب اهتيششحو ‘ اهل
اميف ،5591 توأأ02 تاموجه دعب ‘‘5491
خرؤوŸأ و عامتج’أ ملع ‘ ثحابلأ فششك
‘ أروتشس Úماينب ةنيطنشسق نم ردحنŸأ
تأوقل يششحو-لأ ع-م-ق-لأ ‘‘ ن-ع ه-تا-با-ت-ك
بقع ‘‘ناكشسلأ دشض يشسنرفلأ رامعتشس’أ
.تاموجهلأ تأذ
د-ي-ع-شصلأو ي-ن-طو-لأ ىو-ت-شسŸأ ى--ل--عو
5591 توأأ02 تاموجه تناك يركشسعلأ

سشيج فوفشص ةيوق-ت و ز-يز-ع-ت ‘ ا-ب-ب-شس
.ينطولأ ريرحتلأ

:ةملاقب5591 توأا02
ينيطنضسقلا لامضشلا تاموجهل يضسيئرلا فدهلا يضسنرفلا رمعتضسملل ةعجوم تابرضض هيجوت

توأأ12و02 يموي ينيطنشسقلأ لامششلأ تاموجه ‘ نوكراششم دكأأ ^
ذيفنت لÓخ يشسيئرلأ مهفده نأاب ةŸاق ةي’و نم قطانم ةدعب5591
تابرشض هيجوت ىلع‘‘ أزكترم ناك ةÎفلأ كلت ‘ ةيركشسعلأ تايلمعلأ

ةبشسانÃو ‘‘.هفوفشص ‘ كابتر’أ قلخو يشسنرفلأ رمع-ت-شسم-ل-ل ة-ع-جو-م
بهيشش فيرششلأ دمحأأ دهاÛأ دكأأ ،تامو-ج-ه-لأ هذ-ه-ل56لأ ىركذلأ
ديÈلأ بتكم Òجفت ةمهم ذيفنتب ماق نم وهو ،ةنشس09 ايلاح غلبي يذلأ
ةلبنقلأ لمح‘‘ هنأاب ،ةŸاقل ةيلامششلأ ةيحانلأ نم سسيلوبويل-ي-ه ة-يد-ل-ب-ب
ذيفنت ىلع فأرششإ’اب نوفلكŸأ نودهاÛأ هل اهاطعأأ يتلأ ةيوديلأ
ةيلمعلأ ذيفنت ناكم ةياغ ¤إأ ديشصلأ Úع ةقطنم نم اهلقنو تاموجهلأ
لوح ابشصنم ناك ديحولأ هÒكفت‘‘ نأاب افي-شضم ،‘‘ة-حر-فو Òب-ك سسا-م-ح-ب
‘‘.Úيشسنرفلأ طشسو عزفلأ قلخو هتمهم ‘ حاجنلأ ةيفيك
ناك ةمهŸاب هفيلكت دنع هنأاب بهيشش فيرششلأ دمحأأ دهاÛأ فاشضأأو
⁄ هنكل ،دأرفأأ70 اهب ةلئاع نع لوؤوشسم و جوزتمو ةنشس52 رمعلأ نم غلبي
دعوŸأ ‘ تنك دقف‘‘ سسكعلاب لب فوخ يأأ هرواشسي ⁄و اهنيح ددÎي
تبشسلأ موي راهن فشصتنم وهو ةروثلأ ىلع ÚفرششŸأ فرط نم ددÙأ

تنك يتلأ ةيديلقتلأ ةلبنقلأ ليت-ف لا-ع-ششإا-ب تم-ق ثي-ح5591 توأأ02
‘‘.ديÈلأ بتكم لخأد اهيمرو ةراجيشسلأ لامع-ت-شسا-ب يد-ي Úب ا-ه-ل-م-حأأ
Êاثلأ جوفلأ ةدايق ى-ل-ع ا-فر-ششم نا-ك يذ-لأ ،د-هاÛأ تأذ ل-شسÎشسأو
درشس ‘ ،سسيلوبويليه ةقطنÃ ةددfi طاقن ى-ل-ع مو-ج-ه-لا-ب ف-ل-كŸأ

ديÈلأ بتكم لخأد ةلبنقلأ يمر دعب ةرششاب-م‘‘ ه-نأا-ب لو-ق-لا-ب ه-تدا-ه-شش
ىدحإاب ديشصلأ Úع ةتششم ¤إأ اندعو ةعبرأ’أ يقافر و تبره اهراجفنأو
‘‘.انل تلكوأأ يتلأ ةمهŸأ ليشصافت قفو ةرأوه لا-ب÷ ة-ع-با-ت-لأ تا-با-غ-لأ
تايلمعلأ ذيفنتل ةموشسرŸأ ةطÿأ‘‘ نإاف هشسفن ةيلمعلأ ذفنم بشسحو
4 ¤إأ نيدهاÛأ ميشسقت نمشضتت تناك سسيلوبويليه ةيدلبب ةيركشسعلأ
Êاثلأ هجوف رأرغ ىلع‘‘ هنأاب أزÈم ،‘‘ةددfi ةمهم مهنم دحأو لكل جأوفأأ
برشض تامهÃ جأوفأ’أ ةيقب تلفكت دقف ،ديÈلأ رقم Òجفتب فلكŸأ
Úب طبأرلأ قيرطلأ عطقو ةيدلبلأ طشسو رمعتشسملل Úتعباتلأ Úتنا◊أ

‘‘.سسيلوبويليهو ةŸاق

موجهلا يذفنم نع ثحبلل طيششمت تايلمع
تمع‘‘ ثيح ةقطنŸأ ‘ Òبك عقو ةيركشسعلأ تايلمعلأ حاجنل ناك دقو

يشسنرفلأ رمعتشسŸأ نونج نج اميف ،يتاششŸأو ىرقلأ ناكشس طشسو ةحرفلأ
بشسح ،‘‘نيدهاÛأ نع ثحبلأو ط-ي-ششم-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع ن-م ف-ث-ك يذ-لأ
سشي÷أ نك“ ةياششو دعبو ةليلق مايأأ دعب‘‘ هنأاب افدرم ،بهيشش دهاÛأ
‘‘.انيلع سضبقلأ ءاقلإأو تاموجهلأ يذفنم ءام-شسأأ فا-ششت-كأ ن-م ي-شسنر-ف-لأ
رهشش ةياهن ماق يشسنرفلأ سشي÷أ‘‘ نأاب ينيعشستلأ دهاÛأ تأذ ركذتشسيو
سضبقلأ ءاقلإأو Óيل نوتيزوب ةقطنÃ ةلئاعلأ نكشسم ةرشصاحÃ سسطشسغأأ

نجشسلأ ‘ يعشضوو ةŸاق ةنيدم طشسو ةيركشسعلأ ةنكثلأ رقم ¤إأ يلقنو يلع
Ÿولقني نأأ لبق اموي51 قوفت ةدÊ فر÷أ لقتعم مث ةنتابب زيبم’ نجشس ¤إأ

ابرقم اقيدشص يقب يذلأ يكوبششلأ دمfi رعاششلاب تيقتلأ ثيح ةليشسŸاب
¤إأ يلقن ” أÒخأأو5002 ‘ هتافو ةياغ ¤إأو لÓقتشس’أ دعب ىتح ينم
Úب لقنتلأ نم Úلما-ك Úما-ع د-ع-ب ي-حأر-شس قÓ-طإأ ل-ب-ق نأر-هو ن-ج-شس
فوفشصلأ ‘ أوناك Úفوتم نيدهاÛ تأداهشش ةدع Òششتو ‘‘.نوجشسلأ
خيراتلأ ةيعمج اهتعمج ينيطنشسقلأ لامششلأ تاموجه ‘ Úكراششملل ¤وأ’أ
يتلأ تاموجهلل أÒبك احا‚ تفرع ةŸاق ةقطنم نأاب ةيرثأ’أ ⁄اعŸأ و
نأاب Úبت يتلأ تأداهششلأ يهو5591 ةنشس نم توأأ12و02 يموي Úب تناك
تاموجهلل يÒشضحتلأ عامتج’أ أورشضح نيد-هاÛأ ن-م أÈت-ع-م أدد-ع‘‘
كلانه أوثكمو فشسوي دوغيز ديهششلأ فأرششإأ ت– ةدكيكشسب نامزلأ لبجب
تأذ بشسحو ‘‘.ةبشسانŸأ ططÿأ عشضوو دي÷أ Òشضحتلل ةلماك مايأأ ةثÓث
تأرقم دشض ةحجان تايلمع ذيفنت تفرع يتلأ قطانŸأ مهأأ‘‘ نإاف تأداهششلأ
كلت ‘ نيرمعملل ةعبات رجاتم و عرأزم و ةمردن÷أ و يشسنرفلأ سشي÷أ
ىلع ةعقأولأ سسيلوبويليهو جوجفلأو دومfi يتاعوب ‘ تلث“ ،تاموجهلأ

fiاق روŸنأدمهوبو ةينكرلأو غابد مامح ةقطنم تايدلب أذكو ،ةدكيكشس -ة
،يتانزلأ يدأو ةقطنم تايدلب ىلع ةدايز ةدكيكشس ةي’و عم دودح اهل يتلأ

12 دحأ’أ موي ¤إأ ةŸاقو يبرعلأ Úع يتيدلبب تاموجهلأ ترخأات Úح ‘
.‘‘ةحلشسأ’أ لوشصو رخأات ببشسب5591 توأأ
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لت– يتلا ة“اق-لا ناو-لألا ن-م Òث-ك-ب ^
صسج ،ةحو-ل-لا ن-م ةÒب-ك ة-حا-صسم سشيبك دّ
¤إا اهنم دعاصصت-ت را-ن-لا كÎي-ل ،را-مد-لا
لمعلا نم ةعصساصش ةحاصسم ل–و ،ءامصسلا
Ëدقتلو اهنم ءاهتنلا دعبو امي-ف ،ي-ن-ف-لا
ةحوللا نم جردتت ءا-مد-لا كر-ت ،ءا-ح-يإلا
.سضرألا ىلع ىقلŸُا هدصسج لاطتو
:ة-ي-مÓ-عإا تا-ح-ير-صصت ‘ سشي-ب-ك لا-قو
نومه-ل-ت-صسي Úنا-ن-ف ة-عو-مÛ ي-م-ت-نأا““

ًامئاد ›امعأاف ،عقاولا نم مه-تا-عو-صضو-م
لك ‘ ناصسنإلا هصشيعي امو ،ةظحللاب طبترت

ناك-م يأا ‘ وأا ر-ئاز÷ا ‘ ءاو-صس ،نا-ك-م
وهو ،راجفنلا تيأار امدنعو ،⁄اعلا لوح
نمو ،لعف ةدر › تناك ،ةع-جو-م ة-ب-ي-صصم
طبترا يننأا اÃو ،اهمجحو ةثرا-ك-لا لو-ه
ىوتصسŸا ىلع ىتح ،نانبلب ةقيمع ةقÓعب
‘ ءاقدصصألا نم Òثك يدل ذإا ،يصصخصشلا

ةا-صشر-ف-لا تلوا-ن-ت ،بي-ب◊ا د-ل-ب-لا اذ-ه
صسجو راهنلاب لي-ل-لا تل-صصوو ناو-لألاو تدّ
،لمعلا تم“أا امدنع““ :فاصضأاو .““ةظحللا
Òغ اه-نأاو ،ي-ف-ك-ت ل ة-حو-ل-لا نأا تد-جو
،اهصصقني Úعم رصصنع كان-هو ،ة-ل-م-ت-ك-م
ن-ف-ب ناو-لألا لا-م-ك-ت-صسا تيأا-ترا اذ-ه-لو
،ةحوللا نم ًاءزج يدصسج تلعجف ،ءاحيإلا
ًاعيمج دصس÷او ةحوللاو ءاصضفلا حبصصأا ذإا

ةرصصاعم ةغيصص يهو ،ل-ك-ك ل-م-ع-لا ل-ث“

.““نفلا ‘ Òبعتلل
يذلا ءاحيإلا نف““ نأا سشيبك عدبŸا ىأارو
نم ًاÒثك لمعلا حنÁ ،لمعلا ‘ همدختصسا
دمعت ذإا ،مد-ق-ي يذ-لا د-ه-صشŸا ‘ ةو-ق-لا
دارأا هنأل ،Òبعتلا نم عونلا اذه مادختصسا
دهصشŸا لاصصيإا ‘ حجني ًاÒب-ع-ت ًا-ط-ي-صسو
يتلا اهصسفن ةو-ق-لا-ب ي-ق-ل-ت-م-ل-ل ع-جو-لاو
حر÷ا نأا ًاصصوصصخ ،ةثراك-لا ا-ه-ب تم-صستا
ل--صصوأا نأا تدرأا ““ :فدرأاو .““ًاÒب---ك نا---ك
¤ا تل-صصو ة-ي-ظ-صش كا-ن-ه نأا ،⁄ا--ع--ل--ل
،ينتباصصأاو يمصسرمو ي-ت-ي-ب ¤إا ،ر-ئاز÷ا
،نا-ن-ب-ل ا-ي كل-ث-م ًا-ح-ير--ج تح--ب--صصأاو
لك ¤إا تلصصو راجفنلا اذه نم اياظصشلاف
.““ًاعيمج انتباصصأاو ،⁄اعلا

ةلصصاوتم تاعاصس دعب لمع-لا سشي-ب-ك مد-ق
تاصشاصش ىلع ÿÈا ةيؤور دعبف ،لمعلا نم
يعدتصست ةظ◊ ‘ هصسفن دجو ،نويزفلتلا
‘““ هنأا ًاحصضوم ،مصسرلا لÓخ نم Òبعتلا
لمعف ،تقولاب رعصشي ⁄ ينفلا لمعلا ءانثأا
¤إا تلصصو ،ةحوللا ىلع ةلصصاوتم تاعاصسل

ليللا اهيف لصصوو ،تاعاصس01 براقي ام
.““بعتلاب روعصش يأا نود راهنلاب
نع بيغي مصسرلا أادبي Úح““ هنأا ¤إا تفلو
اهتظ◊ ‘و ،ينمزلا دع-ُب-لا ن-عو ع-قاو-لا
‘ ًاد-يد–و ،ر-خآا ⁄ا-ع ‘ ه-صسف-ن د--جو
نم توÒبب سشيبك طبتريو .““توÒب طصسو

،ةنيدملل تارايز هل تناكف ،ةركاذلا لÓخ
هلعج ام اذهو اهتينبأاو اهعراوصش فرعيو

عم ةقيمع ةقÓعلاف ،ةثدا◊اب ًارثأات Ìكأا
نع دهصشŸا ىأار هنأل طقف سسيلو ،ةنيدŸا
كانه نأا ًاصصوصصخ ،ةعجافلاب رعصش ذإا ،دعُب
ة-م-صصا-ع-لا Úب ًاÒب-ك ًا-برا-ق-تو ًا-ه-با--صشت
Úح نانفلا“ نأا ىأارو .توÒبو ةيرئاز÷ا
لأا هن-كÁ ل ثراو-ك-لا ما-مأا ه-صسف-ن د-ج-ي
سسيصساحألا هيدل نوكتت ا-هد-ن-عو ،ر-ثأا-ت-ي
،افلتfl نو-ك-ي هÒب-ع-ت ن-ك-لو ،ة-ع-جوŸا

ي-ن-غ-ي وأا خر-صصي وأا ي-ك-ب-ي ن-م كا-ن--ه--ف
يه طقف توÒب تصسيل .““مصسري يليكصشتلاو
Òثكلا دصسج ذإا ،⁄ألاب سشيبك تباصصأا يتلا

رّبعت تاحول ‘ ةيبرعلا ناطوألا عاجوأا نم
ن-م د-يد-ع-لا تلا-ط ي-ت-لا ثراو-ك-لا ن-ع
ي-م-ت-ن-ي نا-ن-ف-لا““ نأا ًاÈت-ع-م ،ناد-ل--ب--لا
ةحول ،ارخؤوم ،نانفلا مد-ق .““ة-ي-نا-صسنإÓ-ل

اهي-ف م-صسر ي-ت-لا ،““ا-نورو-ك““ ن-ع ة-صصا-خ
تاودأا نم ًاÒثك هعم لمحي يذلا بيبطلا
Èكألا ّمهلا لمحي هدحو هنأاكو ،ىفصشتصسŸا

‘ fiخ نم رّبعي-ل ،ءا-بو-لا ة-براÓنع اهل
قتا-ع ى-ل-ع ى-ق-ل-ي يذ-لا Òب-ك-لا ل-ق-ث-لا
دلو .ةلحرŸا هذه Êاعي يذ-لا ،بي-ب-ط-لا

سسردو ،2791 ماع ‘ سشيبك م-ي-ل◊اد-ب-ع
تاصساردلا ةداهصش زاحو ،ةليم÷ا نو-ن-ف-لا
ةيدرف سضراعم ‘ كراصش .نونفلا ‘ ايلعلا
هجتيو .زئاو÷ا نم ًاددع لانو ،ةيعامجو
،عقاولا دصصر ‘ ةيÒب-ع-ت-لا ة-صسردŸا ¤إا
قلطأا ةصصاخ حمÓم لم– ةيÒبعت اهنكلو

.““ميلح ةيÒبعت“ داقنلا اهيلع

‘ ،ارصضخ ةنيمصساي ،يئاورلا فيصضتصسي ^
ل-ك ح-ل-م»ـب ة-مو-صسوŸا ةد-يد÷ا ه-ت-ياور
نع ثح-ب ة-ل-حر ‘ ئرا-ق-لا ““تا-ي-صسنŸا
بلقلاو حور-لا حور-ج د-ي-م-صضت-ل نا-صسنلا
.نÙا زواجتب تاذلا ءانب ةداعاو
ن-ع ةردا-صصلا ة-ياور-لا هذ--ه تح--ب--صصأاو
تابتكŸا ‘ ةرفوتم ة-ب-صصق-لا تارو-صشن-م
.سسيمÿا سسمأا لوأا نم ءادتبا رئاز÷اب
782 ‘ عقي يذلا ديد÷ا لمعلا اذه يوري

،مصساق تيان مدآا ةايح ن-م اءز-ج ة-ح-ف-صص
‘ لكاصشم نودب ةئداه ةايح سشيعي ملعم
ةيادب ‘ ةد-ي-ل-ب-لا ة-ق-ط-ن-م ىر-ق ىد-حا
راهني ةأاجفو ،يصضاŸا نرقلا نم تانيتصسلا
ميحج ¤ا هتايح لوحتتل هماما ءيصش  لك
.هترداغم هتجوز تررق نا دعب
نع لازعنلاو هذيمÓتو هتيب كرت مدآا ررقي
لبق سسانلا عم لصصاوتلا سصيلقت و عمتÛا
‘  اهئات حوريو ءيصش ل-ك ن-ع ى-ل-خ-ت-ي نا
ل-ط-ب-لا““ اذ-ه م-ي-ه-ي .فد-ه نود سضرلا
اثحب ةاي◊ا تاهاتم ‘ بيئك-لا ““ي-ب-ل-صسلا

لواح دقو .هتجوز باهذل عنقم ببصس نع
برصش ‘ سسامغنلاب نايصسن-لا ة-ياد-ب-لا ‘

‘ ةديلبلا تاناح Úب Ó-ق-ن-ت-م لو-ح-ك-لا
fiهنازحا يطل ةصسئاي ةلوا.

طمنلا اذه دوعتي هتل-ع-ج فور-ظ-لا ن-ك-ل
يدايلا لك  مغر كلذو درصشتلا هبصشي يذلا
لا ،بناج لك نم هتدعاصسŸ تدتما يتلا
.هصسفن ةزع ىلع اظافح اهصضفر هنا
‘ هصسفن مصساق تيان مدآا  دجو كلذ دعبو
حبصصا نا دعب ةيلقعلا سضار-مأÓ-ل ة-ح-صصم
يقتلي كانهو ،عجاوŸاو نازحلا ةصسيرف
سضر-م ن-م Êا-ع-ي د-ي-ع ى-عد-ي سصخ-صشب
ءاوطنلا نمو (ةركاذلا نادقف) ايزينملا
هذه لثم نا كلذ دعب مدآا كرديو .ةبآاكلاو
يه ةغرفم ةقلح ‘ رودت يتلا““ حابصشلا““
⁄اعلل ة-ي-ق-ي-ق◊ا ةرو-صصلا سسك-ع-ت ي-ت-لا
Òغو ةيصساق  ةيناصسنإل يق-ي-ق◊ا ه-جو-لاو

.ةلداع
ملعŸا دجي ىفصشتصسŸا نم هجورخ دعبو
ىتح هتصصق-ب حو-ب-لا سضفر-ي لازا-م يذ-لا
لبق نم مركلاو نماصضتلا نم ةبه ءابطأÓل
رارغ ىلع ةفدصص مه-ب ى-ق-ت-لا ن-يذ-لا ل-ك
ماقو ةيئان ةقطنم ‘ هفرع يذلا لاقبلا
ناك يذلا ةبرعلا بحا-صص ا-صضياو ه-ئاو-يإا-ب
.بلطلا دنع هلقنب موقي
ناك يذلا اكيم د‚ اصضيا ءلؤوه Úب نمو
هل ةبصسنلاب ناك و ةباغلاب ةلزع ‘ سشيعي
را-ف-صسلا هذ-ه لÓ--خو .سسرا◊ا كŸÓا

ىلع بثك نع ةصصقلا لطب علطا تÓقنتلاو
ةدهاصش تيقب يتلا ةاناعŸاو  حور÷ا كلت

برح اهتفلخ يت-لا رار-صضألا ق-م-ع ى-ل-ع
يصسآاŸا ىلع اصضيا فرعت امك . ريرحتلا
مغر هتدعاصسÃ اوماق نيذل-ل ة-ي-صصخ-صشلا
.سضفرلا ‘ هتنعت
نمزلا كاردا ‘ ةبو-ع-صص ئرا-ق-لا د-ج-يو
هذ-ه ثد-حا ه-ي-ف يرŒ يذ--لا نا--كŸاو
تاقÓعلا ىلع اصساصسا زكرت يتلا ةياورلا
. اهتعيبط تناك امهم ةيوفعلا ةيناصسنلا
و ارصضخ ةني-م-صسا-ي Òب-ك-لا ي-ئاور-لا د-لو
لو-ه-صسلو-ب د--مfi ي--ق--ي--ق◊ا ه--م--صسا
هراو-صشم أاد-ب .5591 ‘ راصشبب ةصسدان-ق-لا-ب
ةعوم‹ رصشن ثيح تانينامثلا ‘ يبدلا

،(4891) ““ويرو-ح““ و ““Úمأا““ ا-ه-ن-م سصصصق
.باهرلا تاونصس نع ةيثÓثب اقحل رهتصشا
ةنيمصساي بتاكلل يبدلا راصسŸا زي“ دقو

هلامعا ردقت ثيح ،جاتنلا ةرازغب ارصضخ
نم ديدعلا ¤ا تمجرت ةياور03 نم Ìكأاب
اهنم امنيصسلل اهصضعب سسبتقا امك .تاغللا
ليللا لصضف»و ““ءاد-ت-علا»و  ““يرو-ت-يرو-م““

ونونصس““ هتياور تلوح ا-م-ك ““را-ه-ن-لا ى-ل-ع
ث.ق ^ .يكير– مليف ¤ا““ لوباك

تلاكو/ث.ق^

فيصشرألا ةصسصسؤوŸ ما-ع-لا ر-يدŸا ا-عد ^
ةيروهم÷ا سسيئر ىدل راصشتصسŸاو ينطولا
،ةركاذلا فلمو ينطولا فيصشرألاب فلكŸا

يرئاز÷ا بابصشلا  ،يخيصش ديÛا دبع
ةينطولا مايألا نم Èع-لا سصÓ-خ-ت-صسا ¤إا
ةركاذلا جمانرب نأا  ىلع اددصشم  ،ةدلاÿا
سسيل ارخؤوم هقÓ-طإا ” يذ-لا ة-ي-ن-طو-لا

مايألاب قلعتي ايتابصسانم سسيلو اينا-جر-ه-م
مو-ي-لا لا-ف-ت-حلا رار-غ ى-ل-ع ة-ي-ن-طو-لا
.توأا02ـل ةجودزŸا ىركذلاب
عقوم ه-ب سصخ ثيد-ح ‘ ،ي-خ-ي-صش لا-قو
Èع-لا نإا ،سسما لوا ،ة-ير-ئاز÷ا ة--عاذإلا
بابصش اهصصلختصسي نأا بجي يتلا ةيصساصسألا
عيطتصسن ل اننأا اوه بعصشلا ةماعو مويلا
ةدحو كانه نوكت نأا نود ام لمعب مايقلا
و ميقلا ¤إا دوعن نأاو ،ةكصسا-م-ت-م ة-ي-ن-طو
بعصشلا تنكم ي-ت-لا ة-ي-صسا-صسألا ئدا-بŸا
Èع نÙا ل---ك زواŒ ن---م ير---ئاز÷ا
.خيراتلا
يركفلا براقتلا ةيمهأا ىلع يخيصش دكأاو

ة-ب-صسن-لا-ب ة-صصا-خ تا-هاŒلاو ءارآلا ‘
ةينطو تباوث يهف ة-ي-صسا-صسألا ل-ئا-صسم-ل-ل

Œتم سساصسأاو قرفت لو عمÚ رئازج ءانبل
¤إا رظن-ن نأا ه-ب-صسح  ن-كÓ Á-ف ةد-يد-ج

نأا نودو رصضا◊ا Èتعن نأا نود يصضاŸا

.لبقتصسŸا ينبن
رود ىلع ةر-كاذ-لا ف-لÃ ف-ل-كŸا دد-صشو
و ما-يألا هذ-ه زار-بإا ‘ مÓ-عإلا ل--ئا--صسو
فلتfl لÓخ ن-م ة-ي-خ-يرا-ت-لا م-حŸÓا
ن-م ا-ه-بر-ق-تو ا-ه-ق-ثو-ت ي-ت-لا لا-م--عألا
.نطاوŸا
ة-طراÿ ما-ع-لا رو-صصت-لا ن-ع ثيد◊ا--بو
ليعفت اهلÓخ نم م-ت-ي-صس ي-ت-لا ق-ير-ط-لا
فلتfl ةكراصشÃ ةينطولا ةركاذلا جمانرب
بل نإا يخيصش لاق  ،ةلعاف-لا تا-عا-ط-ق-لا
خيرات ىلع نطاوŸا علطي نأا وه عوصضوŸا
ةفرعŸا لÓخ نم هع-م ل-عا-ف-ت-يو هدÓ-ب
نأا ىلع قايصسلا تاذ ‘ اددصشم ،ةيخيراتلا
ا‹انرب سسيل ةينطو-لا ةر-كاذ-لا ج-ما-نر-ب

ىلع رصصتقي ل وهف ›اتلا-بو ا-ي-نا-جر-ه-م
سساصسألا ا‰إا ةينطولا مايألا ىلع فوقولا

اهنيمث-ت-ب هداد-ت-ماو ل-م-ع-لا ل-صصاو-ت و-ه
نطاوم ءانبل اهنم سصلختصسي ام فيظوتو

.حلاصص
جمانÈلا اذه نم سضرغلا نإا يخيصش لاقو

ةديدج ةيروهمج ليكصشت ‘ ةمهاصسŸا وه
Ãبلطتي ام وهو ديدج عمتج Œلك دين

ةعما÷ا رودب اهونم ةين-طو-لا تا-قا-ط-لا
معد ‘  يصساصسأا رصصنع اهتفصصب ةيرئاز÷ا

ث.ق ^ .هحا‚إاو جمانÈلا اذه

: يخيسش ،ةركاذلا فلم يف شسيئرلا راسشتسسمو ينطولا فيسشرألا ةسسسسؤوم ريدم

ةينطولإ مايألإ نم ربعلإ صصÓختصسإ بجي

:ششيبك ميلحلا دبع ،يليكسشتلا نانفلا

””احيرج ينتدرأإو ينتباصصأإ ..توريب اياظصش””
هذهب ..””نانبل اي كلثم ًاحيرج تحبسصأاو ،ينتباسصأاو رئاز÷ا ¤إا تلسصوو ترثانت توÒب راجفنا اياظسش»
اياظسش”” ناونع لمحي يذلا هلمع نع ،ششيبك ميل◊ادبع ،يرئاز÷ا يليكسشتلا نانفلا رّبع تاملكلا
،ءاحيإلاب اهلمكتسسا نأا ثبل ام مث ،ةلماك ةنيدم تباسصأا يتلا ةعجافلا لوه هيف مسسر يذلا ،””توÒب
دّسسجيل ،اهبرقب شضرألا ىلع ىقلتسساو رمحألا نوللاب هدسسج ىلع مسسرف ،ةعقاولل Óًقن Ìكأا اهلعجيل
.ةثراكلا مجح ىأار نم لك تباسصأاو ،هتباسصأا يتلا اياظسشلا

ارسضخ ةنيمسسايل ةديد÷ا ةياورلا

 تابتكŸإ ‘ ةرفوتم ..””تايصسنŸإ لك حلم””

ر--ئاز÷ا--ب ءا--ع--برلا مو--ي ءا--صسم ”  ^
ةينفلا ةقرفلا نم ءاصضعأا Ëركت ةمصصاعلا

ءايحا ةبصسانÃ ينطولا رير-ح-ت-لا ة-ه-ب÷
ىر-كذ-لاو د-ها-ج-م-ل-ل ي-ن-طو-لا مو--ي--لا
.(6591 توأا02-5591 توأا02) ةجودزŸا
نب ةكيلم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تفرصشأاو
لاصصتÓل راصشتصسŸا ريزولا روصضحب ةدود
،ةيروهم÷ا ةصسا-ئر-ل ي-م-صسر-لا ق-طا-ن-لا

fiلف◊ا اذه ىلع ،ديع-ل-ب د-ي-ع-صسوأا د-ن
ةفاقثلا رصصق هن-صضت-حا يذ-لا يÁر-ك-ت-لا

.ايركز يدفم
ةقرف-لا ءا-صضعا سضع-ب ة-ب-صسا-نŸا-ب مر-كو
يتلا -ينطولا ريرح-ت-لا ة-ه-ب÷ ة-ي-ن-ف-لا
لحارلا نانفلا فرط نم7591 ‘ تصسصسأات

دبع ي‚اطصسب مهنيب نم -بتاك ىفطصصم
رهاطلا ينفلا همصساب فورعŸا نامحرلا

نو-ن-ح-صس ى-ف-ط-صصم ن-ح-لŸاو يÒم-ع-ل
حياصس  د-ي-ع-يو يدا-ه-لا د-مfi ة-ف-ي-لو-بو
.يواقرز ةميلحو يصساوك ةيفاصصو
،ةبصسانŸاب  اهتقلا ةي-حا-ت-ت-فا ة-م-ل-ك ‘و
رودلاب نون-ف-لا و ة-فا-ق-ث-لا ةر-يزو تهو-ن
ةينفلا ةقرفلا ءاصضعا هب ماق يذلا لاعفلا

لوأا ةروث نابإا ينطو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب÷
لاصضنلا  اهيلع ىفصضا““ يتلا وÈ 4591مفون
.““ايلامج اهجو  ينفلا
نفلاو ةفاقثلا لصضفب هنا ةدود نب تلاقو
ى-ل-ع ظ-ف-ت– نا ر-ئاز÷ا تعا-ط-ت-صسا““

رامعتصسلا نم دوقع مغر ““ا-ه-ت-ي-صصو-صصخ
ةيو-ه و ة-ي-صصخ-صش ى-ل-ع سضق-ي  ⁄ يذ-لا

.ةفاقثلا لصضفب Úيرئازج
ةرزاو-ل ما-ع-لا Úملا د-كا ه--ت--ه--ج ن--مو
،ةقيبر ديعلا ،قوق◊ا يوذو نيدهاÛا
ديلختب نÎقي دهاجملل ينطولا مويلا نا
ي-ت-لا تا-مو-ج-ه-ل-ل ة-جودزŸا ىر-كذ--لا

02 ‘ ينطنصسقلا لامصشلا ةقطنم اهتدهصش
دقع ‘ ةرو-ث-لا ةدا-ي-ق  حا‚و5591 توأا

ن-قلزوا  ير-فإا-ب ما-مو-صصلا-ب ا-هر“ؤو--م
.6591 توأا02 ‘ (ةياجب)
اذهب ءافتحلا““ نا ةقي-بر د-ي-صسلا فا-صضأاو
هيمارمو هنيماصضم ‘ لازي لو ناك مويلا
نم لصضفلا يوذل ““ءافولا نع Èعي ةديدعلا
مهن-ي-ب ن-مو ،ن-يد-هاÛاو تاد-هاÛا
ريرحتلا ةهب÷ ة-ي-ن-ف-لا ة-قر-ف-لا ءا-صضعا
 .““ينطولا
لحارم لÓخ Úنانفلل نا Óئاق لصسÎصساو
ةروثو ةينطولا ةكر◊ا و ةيبعصشلا ةمواقŸا
لايجلا ةئبعت ‘ ““لاعف ارود““ Èمفون لوأا
.رمعتصسŸا ةبراÙ فوفصصلا ميظنتو
سضرعم مي-قا ل-ف◊ا اذ-ه سشما-ه ى-ل-عو

:دهاجملل ينطولا مويلا
ينطولإ ريرحتلإ ةهبجل ةينفلإ ةقرفلإ نم ءاصضعأإ ميركت

 : مظعألا رئازجلا عماج
يفاقثو يمÓصسإإ يرامعم حرصص

ةيدمÙا ةيدلبب عقاولا ،مظ-عألا ر-ئاز÷ا ع-ما-ج د-ع-ي ^
سسيئر سسيمÿا سسمأا لوا هترايزب ما-ق يذ-لا ،ة-م-صصا-ع-لا-ب
‘ دجصسم Èكأا ،نوب-ت د-يÛا د-ب-ع د-ي-صسلا ،ة-يرو-ه-م÷ا
دع-ب ⁄ا-ع-لا ‘ د-ج-صسم Èكأا ثلا-ث و ا-ي-ق-ير-فإا و ر-ئاز÷ا
فيرصشلا يوبنلا دجصسŸاو ةمركŸا ةكÃ مار◊ا دجصسŸا

‘ ةرانم لوطأا ،رئاز÷ا عماج ولعتو .ةرونŸا ةنيدŸا ‘
ةحاصسم ىلع عما÷ا عبÎي اميف Îم762 اهولع غلبي ⁄اعلا
وذ ملعŸا اذه مصضيو.اراتكه72 نم Ìكأاب ردقت ةيلامجإا
ةفاصضإلاب ةيرئازج ةيصصوصصخب يمÓصسإلا يرامعŸا عباطلا
ةعاق و لابقتصسا ءاصضف ،ةي-جراÿا ه-ت-حا-صسو د-ج-صسŸا ¤إا
و ،لصصم000.021ل عصستت ،راتكه2 اهتحاصسم زواجتت ةÓصصلل
يجوغاديب دعقم003ب ردقت باعيتصسا ةردقب نآارقلل راد

Ÿصسإا اي-فا-ق-ث از-كر-م و جرد-ت-لا د-ع-ب اÓعماج مصضيو .ايم

1 ىلع رفوتتو دعقم000.2 اهباعيتصسا ةردق ةبتكم رئاز÷ا
خيراتلا و نفلل فحتم و تارصضاfi ةعاق و باتك نويلم
يوحيو .رئاز÷ا خ-يرا-ت ‘ ثح-ب-ل-ل از-كر-م و ي-مÓ-صسإلا
ـب ردقت ةحاصسم ىلع ديصشم ‘اقث زكرم ىلع اصضيا عما÷ا

ملعŸا مصضي امك  .سصخصش000.3 ـل عصستي و عبرم Îم000.8
ةيرادإا تارقمو طئاصسولا ةددعتم لئاصسو ىلع رفوتت تاعاق
ةرايصس000.6 ¤ا لصصت باعيتصسا ةقاطب تارايصس ةÒظحو
ءار-صضخ تا-حا-صسمو ،سضرألا ت– Úيو-ت-صسم ى-ل-ع ع--ق--ت
.ةيراŒ تfiÓو
ردقت ةحاصسم ىلع عبÎت ةلقتصسم ةيانب21 ىلع كلذك يوحيو
دقو .عبرم Îم000.004 غلبت ماخ ةحاصسم عم راتكه ›اوحب
ةÒبك ةيلاعفب عتمتي لزلزلل داصضم ماظنب رئاز÷ا عماج دوز
.ةيصضرألا ةزهلا ةوق نم %07 نم Ìكأا سصاصصتما ىلع رداق

ةينيدو ةيحايصس ةلبق نوكي نا ينيدلا حرصصلا اذه نأاصش نمو
رئاز÷ا ¤إا نيدفاولا بناجألا كلذكو ÚميقŸا Úنطاوملل
قلخ هنأاصش نم يعامتجاو يدا-صصت-قا رود ه-ل نو-ك-ي-صس ا-م-ك
دجصسملل لوصصولا Úلصصملل نكÁو.هلوح ةيكرحو طاصشن

تز‚ا دقو ياوماÎلا وأا تارايصسلاب ءاوصس ،قرط  ةدع Èع
fiريرحتلا سشيج عراصشو عيرصسلا قيرطلا نع عرفتت  تلو

فلتfl نم هغولب Úنطاوملل ليهصستل-ل ا-صصي-صصخ ي-ن-طو-لا
ةينطولا ةلاكولا عما÷ا زا‚ا ىلع تفرصشأا دقو. تاه÷ا

نوؤوصشلا ةرازو ةياصصو ت– رئاز÷ا عماج Òيصستو زا‚إل
.ةنيدŸاو نارمعلاو نكصسلا ةرازوو فاقوألاو ةينيدلا
1102 ربوتكأا13 موي رئاز÷ا عما÷ سساصسألا رجح عصضو ”و
.2102 ويام02 ‘ ايمصسر زا‚لا لاغصشأا نصشدت نأا لبق

ث.ق ^



ةليترلا

يارسس اط’اج نم ›وغيف ررحي افيفلا

نكسسلاب شصاخ كنب ءاسشنإا وحن
،ةيمÓسس’ا ةفيرسصلا دامتعا دعب ^

نم تاراقعلل اهراخدا Èتعي يتلاو
نكسسلا ةرازو هجتت ،تÓماعŸا Èكأا
،نكسسلاب ضصاخ كنب ءاسشنإا ¤ا
اهراخدا ليسصحتب رسسأÓل حمسسي

يتلا غيسصلا نع اديعب نكسس ءانتق’
ءاÈخ حÎقا دقف   .ةلودلا اهمعدت
ططfl لؤح ةينطؤلا ةودنلا
كنب دامتعا ،يداسصتق’ا ضشاعنإ’ا

بناج ¤ا ،نكسسلاب ضصاخ يمؤمع
قلعتŸا40-11 نؤناقلا ةعجارم
Úيقرملل حامسسلل ةيراقعلا ةيقÎلاب
رداسصم عيؤنتو ةينكسسلا جماÈلا زا‚إا ‘ ةلاعف ةفسصبو ةمهاسسŸا Úيراقعلا

ليعفتو قلخ لÓخ نم ةلودلا ةينازيم ىلع ءابعأ’ا فيفختل عيراسشŸا ليؤ“
.تارامثتسس’او ضضورقلاك ةمزÓلا تايلآ’ا

ةينامورلا فيطسس
تاحفنب ةماع ةفسصب رئاز÷او ناكسسلا ىلع ضضيفت فيطسس ضضارأا تلازام ^

ضسمأا لوأا Ìع دقف ،ÚتÁدقلا اهتيندمو اهنارمع دكؤؤت تاراسض◊او خيراتلا
د’وأا ةقطنÊ Ãامورلا دهعلل دؤعي يمظع لكيه ىلع ىؤتحي Èق ىلع
.فيطسس ةي’و بؤنج جرب ءاسضيب ةيدلبب ةعقاؤلا ،ضسماÿا
ا‰او ،عقاؤلا هبلطتي ام ؤهو ،ة‹Èم تايرفح عورسشم رمث نكي ⁄ فاسشتك’ا
،بورسشلا ءاŸاب ةيرقلا ديوزتل رف◊ا ‘ ÚلواقŸا دحأا عرسش Úح ةفدسص ناك

ةيريدم حلاسصم ةقفر تلقنت يتلا ،ينطؤلا كردلا حلاسصم غÓبإا ” ثيح
راثأ’اب جعت ةقطنŸا هذه نأاو ةسصاخ ،هتنياعŸ فيطسس ةي’ؤل ةفاقثلا
.““تسسيلغات““ مسساب ايخيرات تفرعو ةينامورلا

 انوروكل Úسضايرلا شصحف عباتت يركاوسس

ةيلمع بثك نع ،يركاؤسس ةميلسس ،ةبخنلا ةسضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك عباتت ^
عمŒ زكرم ضسمأا لوأا تراز دقف ،انورؤك ضصحفل ةبخنلا ييسضاير عاسضخا
،ةبخنلا ييسضاير نم لوأ’ا جؤفلا نسضتحي ثيح ،ةيناديؤسسلاب ةينطؤلا قرفلا
تاسصاسصتخا ةعبسس نم Úيسضاير لمسش يذلاو ،ضصؤحفلا هذهب ÚينعŸا

flةفلت.
باعلأÓل ÚلهؤؤŸا Úيسضايرلل اعيجسشت ةرايزلا ،يركاؤسس ةلودلا ةبتاك تÈتعاو
لبق ،مهت’اغسشن’ عامتسسÓل اسضيأا ةسصرف يهو ،1202 ةيبŸارابلاو ،ؤيبŸوأ’ا

تاÒسضحتلل مهتدؤع

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا شسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقؤم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا رؤتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطؤلا ةلاكؤلا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسؤلا

 :عيزؤتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسؤلا

يؤهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راؤجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :ضسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا رؤسصلا وأا قئاثؤلا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيمؤي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.ضش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441مر30fiـل قفوŸا م0202توأا22  تبسسلا

دا–’ا فرط نم اراسس اÈخ ،›ؤغيف نايفسس ، رسضÿا م‚ ىقلت ^
يتلا ةمزأ’ا دعب ،يكÎلا يارسس اط’اج يدان دسض ،مدقلا ةركل ›ودلا
عفدب يدانلا ةرادإا افيفلا تمزلأا ثيح ،ةيسضاŸا مايأ’ا ‘ امهنيب تبسشن

اذه ءارج هب ق◊ يذلا ررسضلا نع هسضيؤعت عم ،ةرخأاتŸا هتاقحتسسم
،ارخؤؤم ينلع لكسشب يكÎل يدانلا تازواŒ حسضف ررق ›ؤغيف .رخأاتلا
زواجتب يارسس اط’اج ›وؤؤسسم مايق ببسسب ،افيفلا ىدل اجاجتحا مدقو
ةرادإ’ا رذنأا هنا مغر ،ددÙا اهدعؤم ‘ هبتاور هحنم مدعو نؤناقلا
ثيح ،ةبسسانم نم Ìكا ‘ Êؤناق لكسشب

 ششوÒمع ديقعلل لدعم يراكذت بسصن
ضشوÒمع ديقعلا ديهسشلا رهظيسس ^

ت’اتفح’ا ةبسسانÃ ةبسسانم نم ءادتبا
02 مامؤسصلا ر“ؤؤم داقعن’ ةدلıا
لدعم ديدج يراكذت بسصن ‘ ،توا
ام بسسح  .وزو يزيتب يني ثا ›اعأاب

, ضشوÒمع ةسسسسؤؤم نم ““رجفلا““ هتملع
تابلط دعب هذاختا ” رارقلا نإاف
Úبغارلا ÚنطاؤŸا فرط نم ةديدع

ديقعلل ديدج يراكذت بسصن دييسشت ‘
،يسشنورطا ىمسسŸا ناكŸاب ضشوÒمع
ةمهÃ فلك نم ؤه ضشوÒمع نا املع ,هدي ‘ هحÓسس هيف عجÎسسي
.هحا‚ا ‘ ازراب اؤسضع ناكو مامؤسصلا ر“ؤؤم Úمات

ثد◊ا لÓظ ‘

..Èمفون عزاني ’ ماموسصلا
فÓضسألا تلاضضن نم فاÎغإلا ¤ا ىرخأا ةرم ةيروهم÷ا سسيئر اعد ^
ةعلطتم اهيضضاÃ ةزتعم ةديدج رئاز÷ سسيضسأاتلاو ةÒبكلا مهتايحضضتو
،5591 توأا02 ‘ ،ينيطنضسقلا لامضشلا تامجه ىركذ اهنمو ،لضضفأا دغل
Óقتضسم نطولا اذه ايحي نأا لجأا نم ،6591توأا02 ‘ ماموضصلا ر“ؤومو
ةيلÓقتضساو هتدايضس نهرت ةياضصو وأا دويق ةيأا وأا رامعتضسلا نم اررحتم
يأل نكÁ ل ثيح ،ةيناضسنلاو ةينطولا هئدابمو هميق ةمدخو ،هتارارق
تايحضضت نع فارحنلا ىتح وأا ةنايخلل ةظ◊ دجي نأا سصلfl نطاوم
رامعتضسلا نم دÓبلا رير– لجأا نم تحضضو تحفاك يتلا لايجألا
،ةاي◊ا ديق ىلع اولازام ةميظعلا ةروثلا عانضص نأل لإا ءيضشل ل ،يضسنرفلا

خيرات نم ةمضساح ةلحرم خيرات نولمحي مهو ،مهرئازج ءاوه نوضسفنتي
مهتركاذ ‘و ،ليكنتلاو بيذعتلا راثآا مهداضسجأا ىلع نولمحيو رئاز÷ا

ام ىلع ةرضس◊او قق– اÃ اضضرلا Úب حواÎي عقاوو ،رون نم لامأاو فورح
اهضضرأا نم Èضش لكو تلوطبو تايحضضت اهلك رئاز÷ا مايأا نألو  ،تاف
.ءادهضشلا ءامدب بضضfl ةيبطلا

راضضحتضسا دعبو ،ةجودزŸا ىركذلا ةبضسانÃ هل ةملك ‘ سسيئرلا
،ىدارفو تاعامج اهلجأا نم اوحضضو فلضسلا اهمضسر يتلا تاياغلاو تايحضضتلل
ةروث ميق ‘ ررحتلا اياضضقو Êاضسنإلاو يبراغŸاو ينطولا دعبلا زارباو
اهتيأا يننإا»:لاق  ،ةركاذلا بجاوب يضصخضشلا همازتلا ديكأاتو ،ريرحتلا
ىركذلا هذهل انئايحا ةبضسانÃ اعيمج مكوعدأا ،نونطاوŸاو تانطاوŸا
نم ةقرفتلاو تتضشتلاو تافÿÓا ةحفضص يط ¤إا انيلع ةيلاغلا ةجودزŸا
اهداعبأاب اهيف انعرضش يتلا يرذ÷ا Òيغتلا ةكرعم ‘ لماكلا طارخنإلا لجأا
‘ سسمألاب انفÓضسأا طرخنا امك ،ةيعامتجلاو ةيداضصتقلاو ةيضسايضسلا

تارابتعإلاو ةقيضضلا تاباضس◊ا لك ابناج Úكرات ،لماضشلا ريرحتلا ةكرعم
اهعاعضشاو ةزيزعلا رئاز÷ا ةضضهن وهو دحاو فده قيقحتل ةيضصخضشلا
انئادهضشل دولÿاو دÛا ةديضس ،ةيبأا ،ةرح ،رئاز÷ا تضشاع .يميلقإلا
.””هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مÓضسلاو راربألا

رئاز÷ا ىعضسم ‘ طارخنÓل عيمجلل ةهجوم تناك نإاو ،سسيئرلا ةوعد
ةركاذلا ةلأاضسم لم– يتلا ،كرابŸا يبعضشلا كار◊ا نع ةقثبنŸا ،ةديد÷ا

،قيرطلا ةطراخ نم وأا فيضشرألا نم اهقاروأا قيز“ وأا  اهل ركنتلا سضفرتو
،ةددfiو ةنيعم ةيركفو ةيضسايضس ىوق ¤ا احضضاو اهجوت اهيف ىرأا Êإاف

ةيخيرات ةيعجرم تاجرخÃ اهعورضشم تطبرو Èمفون لوأا نايب توط
سضفرت ،يضسايضسلا اه‹انÈل سسوردم جارخا ‘ ،ماموضصلا ر“ؤوم يه ،ىرخأا

نع ةقثبنŸا تاضسضسؤوŸا ةيعرضش ‘ نعطتو سضفرتو لب ،نآلا دح ¤ا قق– ام
دÓبلل يضسايضسلا راضسŸا ‘ اقراف اثدح Èتعت يتلا ،È 9102مضسيد تاباختنا

عيبرلا”” عيراضشمو ،ةيجراخو ةيلخاد ،رطاfl نم اهددهي ناك ام ¤ا رظنلاب
ام عم قفاوتت ل اهنأا ةيعدم ،راو÷ا بوعضش رئاضصÃ ثبعت ةرذقلا ””يبرعلا
‘ اهعبرم تاراعضش رظن ةهجو نم اعبط اذهو ،يبعضشلا كار◊ا هيلإا ىهتنا
ىرتو ،كار◊ا لك سسيلو ،ةيمÓعلاو ةيضسايضسلا هتادادتماو كار◊ا

ىوقلاب ىمضسي ا‡ نويدايق اهدوقي ةيلاقتنا ةلحرم ¤ا باهذلا ةرورضض
قايضسلل ايزاوم ارايت اولكضش نيذلا ،يطارقÁدلا ليدبلا ىوق وأا ةيطارقÁدلا
يبعضشلا كارحلل ةدحوم ةدايق بايغ Úلغتضسم ،كار◊ا هيلا لآا يذلا ماعلا
.مراعلا

ىوق تاروانم6591 توأا02 ‘ ماموضصلا ر“ؤوم داقعنا ىركذ ديعتو
يضضام ‘ Ëزأاتلاو ةقرفلا لماوعو خيراتلل ةكرÙا يطارقÁدلا ليدبلا

ةيعرضشلا ءافضضإاو ،رخآلا نع زيمتلل ةلواfi ‘ ،رئاز÷ا لبقتضسمو رضضاحو
¤ا لوضصولل يركفلاو يضسايضسلا مهاعضسم ىلع ةيطارقÁدلاو ةيخيراتلا
تايولوألاو ةماعلا ةحلضصŸاو ةيبلغألا نوناق قطنم نع اديعب ،ةطلضسلا
،انفعت ةيلاقتنلا ةلحرŸا اهديزتضس ةيقيقح قزآامو تامزأا دÓبلا بينجتل
ةروث رجف يذلا عما÷او يوقلا Èمفون لوأا نايب ىلع ءاكتلا نم لدبو
بعضشلا لك معد تيقل ⁄اعŸا ةحضضاو قيرط ةطراخ قفو ريرحتلا
نوكي نل ئجافم يضسايضس دهضشم ‘ اوعراضس ،هيركفمو هييضسايضسو ،يرئاز÷ا
ر“ؤوم ‘ رامثتضسلا ¤ا  ،دضصÎلاو رارضصإلا قبضس عم ،فوفضصلل اتتضشم لإا
تاهبضشو مهضسفنأا ةروثلا ةداق لبق نم تاظف– ةدع فرع يذلا ،ماموضصلا

لاÛا عضستي ل ،خيراتلا اهيف لضصفيضس اهحورو Èمفون ةروث ميمضص سس“
داقعنا ناكم ¤ا ةرايز9102توأا02 ‘ اوذفنف ،ةراضشا ولو ،اهركذل انه
ةيضسايضس ةيضضرأا كانه اوعقوو ،ةياجبب نقلزوا يرفيا ،ماموضصلا ر“ؤوم
مهنأاكو ،ماموضصلا ر“ؤوم نايب بابحأا وأا راضصنأا اهيلع قلطن نأا نكÁ ةيركفو
هل تضسضسأا يذلا عمتÛا عورضشمو ميقلاو Èمفون لوأا نايبل مهضضفر نونلعي
،لÓقتضسلا ذنم تينب يتلا ةلودلا تاضسضسؤوم ةيعرضش ‘ نعطلاو ،ةروثلا

اعورضشم كانه نأاكو ،ةيخيرات ةيفلخب يزاوم يضسايضس عورضشم حرطب
عزانتلا قلخ ¤ا فدهت ةÒطخ ةبراقم يهو ،ايماموضص رخآاو ايÈمفون
نيذلا ،ةروثلا ءامعز ىتح اهب لقي ⁄و ،دحاو عورضشم لخاد مداضصتلاو
ءانب ‘ ةيلوؤوضسمو يعوب ،ةيددعتلا دعب ةضصاخو ،لÓقتضسلا دعب اوطرخنا
.رئاز÷ا

اÃو ،ةديد÷ا رئاز÷ا راضسم ىلع سشيوضشتلا هوبضشŸا هجوتلا اذه نأاضش نمو
يبعضشلا كار◊ا تاراعضشو بلاطمو ىهامتت تامازتلاو دوعو نم هتلمح
رئازج ءانب وه فدهلاف ،كلذ نم Ìكأاو لب ،ةدوهعŸا Úيرئاز÷ا تاحومطو

تاراعضش Òثكب زواجتي سسيئرلا نم دهعت وهو ،دحأا اهيف ملظي ل ةديدج
ل ةيضشماه كراعم ‘ اهلاخدإاب ءاوضس ،فافطضصإلاو باطقتضسلاو ةينانألا

حتف وأا ،ءادعتضساو فÓخ ¤ا””هتيقرت»و فÓتخلا قيمعت ¤ا اهنم ىودج
لازام يذلا يبرغلاو يضسنرفلا يبوللا ةضصاخو ،يبنجألا لخدتلا مامأا بابلا

نأاضش ةروثلا رئاز÷ نوكي نأاب ىضضري نل يذلاو ،يرامعتضسلا ركفلا Úهر
   .كانهو انه ةدجتضسŸا ه◊اضصمو هعيراضشم ددهت اهنأل ةعومضسم ةملكو

يحلاسص ىفطسصم  ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

رامعتسس’ا مئار÷ ةقثوم ةعوسسوم
رئاز÷ا Úب ةقلاعلا تافلŸا ةيؤسست تايؤلوأا نم نأا نؤخرؤؤم Èتعا ^

ةقثؤم نؤكت يسسنرفلا رامعتسس’ا مئارج ةعؤسسؤم Òسض– ،اسسنرفو
كردي يسسنرفلا ضضوافŸا لع÷ مهسسفنأا Úيسسنرفلا طابسضلا ةداهسشب

.ضضيؤعتلا ةرورسضو مئار÷ا هذهب فاÎع’ا ةيدج
،ةزابيت ةعماجب خيراتلا مسسقب رسضاÙا ذاتسسأ’ا ،يتاؤت نامحد لاقو

Ãا ىركذلا ةبسسانŸ55 توا02 ينيطنسسقلا لامسشلا تامجهل ةجودز
ËرŒ نؤناق رادسصإا ىلع مؤيلا رئاز÷ا مادقإا نإا ،65 مامؤسصلا ر“ؤؤمو
Úب نؤكي نأا بلطتي ةركاذلا تافلم ةيؤسست عيرسستل يسسنرفلا رامعتسس’ا
باÎلا لك لخاد ترج يتلا مئار÷ا هذه ىلع ةغماد قئاثو انيديا
 .ناŸرب لخاد ضسامح در‹ نؤكي ’ ىتح يرئاز÷ا



زكرŸا ¤ا اهب تماق ةرايز لÓخ يركاوصس تحرصص و ^
ةينطولا ةبخن-لا بهاو-م Òصض– و ع-م-ج-ت-ل ي-ن-طو-لا
لوأا ىلع فارصشإÓل ،(ةمصصاعلا رئاز÷ا) ةيناديوصسلاب

نإا ة-ل-ئا-ق (را ي-صس ي-ب)91-ديفوك صصيخصشتل ةيل-م-ع
يبع’ ةقفارم لجا نم لئاصسولا-ب ل-خ-ب-ت ن-ل ة-لود-لا““
ديعاوŸا ‘ رئاز÷ا نولثميصس نيذلا ةينطولا ةبخنلا
ةيبŸوأا-ارابلا و ةيبŸوأ’ا باعلأ’ا اهنم ةلبقŸا ةيلودلا
لا‹ ‘ لئاصسولا عي-م-ج ا-نر-فو د-ق-ل.1202 ةن-صسل
ةحصص ىلع ظاف◊ا دصصق91-ديفوك نع صصيخصشتلا
عم قرطتلاب ةلودلا ةبتاكل ءاقللا اذه حمصسو .““انلاطبأا
¤ا ،ةيصضاير تايدا–ا عبصس نو-ل-ثÁ ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا
ف-ي-قو-ت ¤ا تب-ب-صست ي-ت-لا ة-ح-ئا÷ا هذ--ه تاÒثأا--ت
تاءارجإ’ا نع ثدحت-لا و تا-صسفا-نŸا و تا-ب-يرد-ت-لا
دي÷ا Òصضحتلا لجا نم ةلودلا اهتذختا يتلا ةيئاقولا
.ةيبطلا و ةيلاŸا و ةيتصسجوللا ةدعصصأ’ا ىلع ÚبعÓل
ةبعصص دج ةÎف متصشع مكنأا نآ’ا ملعا““ يركاوصس تلاقو

ءيصش اذهو ةصسفانŸاو Òصضحتلا نع فقوتلاب تزي“
انه انا .›اعلا ىوتصسŸا نم ل-ط-ب-ل ة-ب-صسن-لا-ب ع-ي-صضف
اذك و ةصضايرلا و بابصشلا ةرازو ةدارإا دكؤوأ’و مكعجصشأ’
عصضو ‘ ،ةبخنلا ةصضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةباتك ةدارإا

و ةيلاŸا و ةيتصسجول-لا ل-ئا-صسو-لا ل-ك م-ك-فر-صصت ت–
اذه ةحنجأا فلتfl ةلود-لا ة-ب-تا-ك ترازو .““ة-ي-ب-ط-لا
نم ““Òغصص ىفصشتصسم““ ¤ا لو– يذلا يصضايرلا زكرŸا

زكرملل Úعباتلا بطلا لامعل زيمتŸا روصض◊ا لÓخ

و يوÓمح ةميكح تحرصص و .يصضايرلا بطلل ينطولا
ةلئاق يصضايرلا بطلل ينطولا زكرŸا ‘ ة-ب-ي-ب-ط ي-ه

ةي-صضا-ير-لا تا-يدا–’ا ف-ل-تfl ي-ب-ع’ ما-ي-ق د-ع-ب““
مايقلل مهؤواعدتصسا ” ،ةيصضايرلا-ةيبطلا ليلا-ح-ت-لا-ب
ةلحرم دعت يتلا ، (RCP-TR) ةيصسوÒفلا ليلاحتلاب
ةيدا–ا لكو .Òصضحتلا ةلحرم ‘ عورصشلا لبق ةيمازلإا

نامصضل (يصسيئر بيبط)91-ديفوكل Òصسم Úيعتب تماق
ةعباتم و يصضايرلا بطلل ينطولا زكرŸا عم قيصسنتلا
ةبصسانŸا هذهب و .““يحصصلا لوكوتوÈلل مراصصلا قيبطتلا

باعلأ’ا ¤إا ÚلهأاتŸا Úيصضا-ير-لا ع-ي-م-ج ةو-عد ت“
لهأاتلل ÚحصشرŸا وأا1202 ةيبŸوأا هبصشلا و ةيبŸو’ا
يصس يب““ ليلحتلاب مايقلل ةÒغصص تاعوم‹ ‘ ، اهيلإا
.يبطلا و ينقتلا مهÒطأات ¤ا ةفاصضإ’اب ““را

 ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!بشسنلا ›وه‹ اودوعي ⁄
لوأ’أ ريزولأ هردسصأأ يذلأ ةيناسسنإ’أ ةمق ‘ رأرق ^
،ةيروهم÷أ سسيئر فأرسشأ ت–و ،دأرج ز-يز-ع-لأ د-ب-ع
لمح ‘ ق◊أ بسسنلأ ›وه‹ لافطأ’أ حنÃ يسضاقلأو
¤إأ دوعي اموسسرم هليدعتب ،مهتلا-ف-ك نو-لو-ت-ي ن-م بق-ل

.بقللأ Òيغتب قلعتي1791 ةنسس
ةيسسفنلأو ةيرأدإ’أ لكاسشŸأ لحي نأأ هنأاسش نم رأرقلأ

ةسسسسؤوم جرا-خ أود-لو را-ب-ك-لأ ى-ت-حو لا-ف-طأ’أ ف’آ’
نأأ اهناك-مإا-ب مأ’أ نأ’ ،م-ه-ئا-بآأ م-ه-ب فÎع-ي ⁄و جأوز-لأ

أومدسصي نأأ لبق ،ةيوه ىلع لوسصحلل اهنبأ’ اهبقل حن“
،مهدÓيم ةداهسش ‘ بسسنلأ ›وه‹ ةناخب مهÈك دنع
ثحب ةلحرو ،ةيسسفنو ةيرأدإأ ةاناعم ةلحر اهعم أأدبتل

¤إأ مهسضعبب انايحأأ يهتنت ،مهلوسصأأ نعو مهيدلأو نع
نزأوتلل ةمهم بسسنلأ ةفرعم نأ’ ،ةاي◊أ ىلع طخسسلأ
فرعي نل ،ىتأأ نيأأ نم فرعي ’ يذلاف ،درفلل يسسفنلأ
؟هجتي نيأأ

ةمهم ةئفل ينعي هنكل ،ائيسش  سضعبلل ينعي ’ اÃر رأرق
اÃرو ءامتنأو ةيوه مهيطعي و-ه-ف ،Òث-ك-لأ ع-م-تÛأ ن-م
مرحي ام أÒثك يذلأ ،ثأŸÒأ ‘ اقح اسضيأأ مهحنميسس
حنم-ف ،مÓ-سسإ’أ ‘ ي-ن-ب-ت-لأ Ëر– بب-سسب ء’ؤو-ه ه-ن-م
يÈنت نأأ فوÿأو ،ينبتلأ ينعي ’ ةلا◊أ هذه ‘ بقللأ
نوددني ’ نيذلأ ء’ؤوه ،هب ديدنتلل Ëرحتلأ تأوسصأأ
،ةيوهلأ ›وه‹ اهيناعي يتلأ ةيسسفنلأ تامزأ’أو ⁄أ’اب

ةباحسسب مهتايح عبطتو ،مهتيرذ ¤إأ انايحأأ اهنوثرويو
يسسفنلأ مهرأرقت-سسأ ما-مأأ ةÌع ر-ج-ح ف-ق-تو ءأدو-سس
،مهئأدأأ ىلعو مهتأاسشن ىلع ابلسس سسكعني ام أÒثك يذلأ

 .ةئيند فاسصوأاب مهتعني ،ددسشتم عمت‹ ‘ مهجامدنأو
بسسكمو ،يركف يقر نم عبان Êاسسنإأو ءيرج رأرق ،معن

ىلع تيقب اŸاط يتلأ ةسشهلأ ةئفلأ هذهل قوبسسم Òغ
ءاطخأأ جئاتن تلم–و تمسص ‘ تناعو ،عمتÛأ سشماه

يŸاعلأ نÓعإ’أ هيلع سصني اŸ ةلمكت وهو ،اهفÎقت ⁄
2991 ةنسس رئأز÷أ هيلع تقداسص يذلأ لفطلأ قوق◊

هل نوكي نأأ لفط لك قح ،هنم ثلاثلأ أأدبŸأ دكؤوي يذلأو
مهتناسضحب ةلود-لأ تل-ف-ك-ت نأأ د-ع-بو ،ة-ي-سسن-جو م-سسأ

فورظلأ نم دكأاتلأ دعب ةرسسأأ مه-ح-ن-م ى-ل-ع ر-ه-سسلا-بو
حيزيسس اقح مهحن“ مويلأ يهاه ،مهتئسشنتل ةيحسصلأ

،مهقيرط نع ة-م-ج ،ة-ي-سسف-ن ىر-خأأو ة-يرأدإأ تا-ب-ق-ع
 .مهل ائينهف
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GBNô G’CNÑÉQ :يركأوسس ،1202 ةنسسل ةيبملوأأ-أرابلأو ةيبملوأ’أ باعلأ’اب ةسصاخ

ةيلودلا ديعاوŸا ‘ رئاز÷ا نولثميشس نيذلا ةبخنلا يبع’ معدتشس ةلودلا
بهأوم Òسض–و عمجتل ينطولأ زكرŸاب ،سسمأ لوأ يركأوسس ةميلسس ةبخنلأ ةسضايرب ةفلكŸأ ةلودلأ ةبتاك تعد
ةبسسانÃ أذه و ’’يحسصلأ لوكوتوÈلل مراسصلأ مأÎح’أ’’ ¤أ ،(ةمسصاعلأ رئأز÷أ) ةينأديوسسلاب ةينطولأ ةبخنلأ

.1202 ةنسسل ةيبŸوأ’أ هبسش و ةيبŸوأ’أ باعلأÓل ÚلهؤوŸأ ÚبعÓلأ ةدئافل91-ديفوك نع فسشكلأ ةيلمع

راــــــــــــــــــــهسشإأ

موحرŸأ ةلئاع يزعي لاسصتإ’أ ريزو
fiوزعلا دمÊ ‘ هللا ةمذ

يمسسرلأ قطانلأ ،لاسصتإ’أ ريزو ثعب ^
،رميحلب رامع رو-سسي-فوÈلأ ،ة-مو-ك-ح-ل-ل

دمfi ديقفلأ ةلئاع ¤إأ ة-يز-ع-ت ة-لا-سسر
Úير---ئأز÷أ ىد---ل فور---عŸأ Êوز---ع---لأ
هتوسصب فرع يذلأ ،’’يفıأ يطرسشلأ’’ـب
ة-----ي-----عأذإ’أ ه-----سصسصح ‘ يرو------ه÷أ

ةيرورŸأ ةمÓسسلأ لوح ةي-نو-يز-ف-ل-ت-لأو
8 ـلأ ديلأوم نم ديقفلأو .تاقرطلأ نمأأو
›ا-عأا-ب ةرا-ط--سسو--سس ‘7391 سسرا---م
ت’ا‹ ‘ ل-فا-ح را-سسم ه-ل ،ة-م-سصا-ع-لأ
ة-مÓ-سسلأ ‘ سسي-سسح-ت-لأو ة-يو--عو--ت--لأ
‘ طرخنأو اهع’دنأ دنع ة-ير-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث-لأ ‘ كرا-سش ،ة-يرورŸأ

فو-ف-سص ‘ جرد-ت-ي-ل  ،لÓ-ق-ت-سس’أ ةأد-غ ي-ن-طو-لأ ن--مأ’أ فو--ف--سص
ةبتر غلب ىتح ايلع بتأرم ¤إأ ‘رظ تقؤوم نمأأ نوع نم ةطرسشلأ

نم ،ينطولأ نمأ’أ ةيريدÃ بسصانم ةدع دلقت امك ،ةطرسش ديمع
روهم÷أ عم تاقÓعلأ ةيقرتو سضراعŸأو مÓعإ’أ ةحلسصم سسيئر اهنيب

ةسسردÃ مث ،فانوطاسش ةسسردÃ يرورŸأ نمأ’أ ذاتسسأأو2891 ةنسس
قلطأأ .ةطرسشلل ةقايسسلأ ميلعت ةسسردم سسيئر كلذكو ،ةعموسصلأ

اهرهسشأأ4791 ةنسس ذنم ةينويزفلتلأو ةيعأذإ’أ جمأÈلأ نم ةلسسلسس
نأ’ ىعسس نإأو Êوزعلأ دمfi .’’يفıأ جأردلأ’’و ’’يفıأ يطرسشلأ’’

،3991 ةنسس Òطخ رورم ثداح ةيحسض ناك ةيرورŸأ ةمÓسسلأ رسشني
ةيوعوتلأ هتÓمح لسصأو هنأأ ’إأ ،دعاقتلأ ىلع ليحأأ ةنسسلأ تأذ ‘و
هحئاسصنو يروه-م÷أ ه-تو-سصب ير-ئأز÷أ رو-ه-م÷أ ى-ل-ع ل-ط-ي نا-كو
قيرط’’ جمانرب ‘ ةيسضرأ’أ ةانقلأ ىلع سسيمخ موي لك هتاظحÓمو
هءأرو اكرات ،ة-ن-سس38ـلأ زهاني رم-ع ن-ع Êوز-ع-لأ ل-حر .’’ة-مÓ-سسلأ
.ةيرورŸأ ةمÓسسلأ لا‹ ‘ ةنيمثلأ هتأداسشرإأو ةميقلأ هحئاسصن

ج.ق ^

ريرحتلأ ةروث يرجفم دحأأ
ةيبرغلأ ةرهظلأ ةقطنÃ ةديÛأ

 هللا دبع يخاشس دهاÛا ةافو
يلع يديسس ةنيدÃ سسيمÿأ سسمأ لوأأ ءاسسم هللأ ةمحر ¤أ لقتنأ
يذفنمو ةديÛأ ريرحتلأ ةروث يرجفم دحأأ (Âاغتسسم ةي’و قرسش)
ةيبرغلأ ةرهظلأ ة-ق-ط-نÈ 4591Ãمفون —ا-ف-لأ ‘ ¤وأ’أ تا-ي-ل-م-ع-لأ
نم سسمأ ملع امبسسح ،ةنسس89 زهان رمع نع هللأ دبع يخاسس دهاÛأ
‘ يخاسس دهاÛأ دلو .قوق◊أ يوذو نيدهاجملل ةيئ’ولأ ةيريدŸأ

أركبم طرخنأو Âاغتسسم قرسش (اقباسس يكسسوب) جاجحب2291 ربوتكأأ3
ةقطن4591Ã ةنسس ينطولأ ريرحتلأ ةهب÷ ةيندŸأ ةمظنŸأ فوفسص ‘

ةروث ع’دن’ يÒسضحتلأ عام-ت-ج’أ ‘ كرا-سشو ة-ي-بر-غ-لأ ةر-ه-ظ-لأ
اقفو ، يلع يديسس ةيدلبب ’’فسسوي يديسس’’ ةراغÃ ةديÛأ Èمفون
جأوفأ’أ نم أدها‹62 يقيسسنتلأ عامتج’أ أذه مسضو .ردسصŸأ تأذل
ةدع ىل-عÈ 4591مفون —افلأ تاموجه ذ-ي-ف-ن-ت-ب تما-ق ي-ت-لأ ¤وأ’أ

يلع يديسس) ناسساكب يسسنرفلأ كردلأ رقم اهنيب نمو ةقطنŸاب عقأوم
يجرب ديهسشلأ ةقطنŸأ دئاق داهسشتسسأ دعب هيلع سضبقلأ ” .(ايلاح
هلاقتعأ دعب ةي-سسنر-ف-لأ تأو-ق-لأ تما-قوÈ 4591م-سسيد22 ‘ ر-م--ع
هتبوقع ديقفلأ ىسضقو .نجسسلاب هتنأدإأ لب-ق ه-ت-م-كاfiو ه-ب-يذ-ع-ت-ب
مث (ةمسصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ) ي-جا-كر-سسو Âا-غ-ت-سسم ن-ج-سس Úب Ó-ق-ن-ت-م
ةيسشع هحأرسس قÓطإأ متي نأأ لبق فلسشلأو (ةيدŸأ ةي’و) ةيقأوÈلأ
سسمأ ىÌلأ دي-ق-ف-لأ نا-م-ث-ج ىروو .2691 لير-بأأ01 ‘ لÓق-ت-سس’أ
ةيدلبب (ةرأو-ق) ة-يÁا-ع-ن-لأ رأود ةÈقÃ ر-ه-ظ ةÓ-سص د-ع-ب ،ة-ع-م÷أ

ج.ق ^ . يلع يديسس
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بناجأأ مهنيب نم
ÂاغتشسÃ اشصخشش94ـل ةقرح ةلواfi طابحا

‘ بناجأأ مهنيب ،اسصخسش94 ـل ةيعرسش Òغ ةرجه ت’واfi ،سسمأ لوأ ، لحأوسسلأ سسأر◊ ةيميلق’أ ةعومÛأ تطبحأأ ^
Úب تسضÎعأ اهل ةعباتلأ ةمئاعلأ تأدحولأ نأأ لحأوسسلأ سسأر◊ ةيمي-ل-قإ’أ ة-عو-م-ج-م-ل-ل نا-ي-ب ح-سضوأأو .ر-ح-ب-لأ سضر-ع

ىلع أوناك ةيعرسشلأ Òغ ةرجهلل ÚحسشرŸأ نم تاعوم‹ ثÓث ةعم÷أ ¤إأ سسيمÿأ ةليل احابسص3و ءاسسم01 ةعاسسلأ
تاعومÛأ رسصانع دايتقأ ”و .Âاغتسسم ةي’ول يقرسشلأ لحاسسلابو يراجتلأ ءانيŸأ لامسش عنسصلأ ةيديلقت برأوق Ïم
لومعŸأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’اب مايقلأ لجأأ نم يراجتلأ ءانيŸأ ¤إأ ةدحأو ةأأرمأو رسصق4 و بناجأأ اياعر3 مهنيب نمو ثÓثلأ
تأذ تماقو .ةيندŸأ ةيامحلل مدقتŸأ ىفسشتسسŸأ فرط نم Úفوقوملل ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ Ëدقتو ت’ا◊أ هذه لثم ‘ اهب
ىوتسسم ىلع (91 ديفوك) انوروك ءابو يسشفت نم يئاقولأ زاه÷أ ليعفتب ةسصتıأ ةيحسصلأ حلاسصŸأ عم قيسسنتلاب تأدحولأ

ةسصتıأ ةينمأ’أ تاهجلل ÚفوقوŸأ ميلسست قح’ تقو ‘ متيسسو .ردسصŸأ تأذ فيسضي، يرحبلأ يدود◊أ ذفنŸأ أذه
ج.ق ^   .ةيعرسش Òغ ةقيرطب رحبلأ قيرط نع ينطولأ ميلقإ’أ ةرداغم ةلواfi ةمهتب ةلأدعلل مهÁدقتو
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