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  نيفوقوملا نييرئازجلا عاجرإل مازتلا ميدقت رئازجلا نم بلطت ارسسيوسس
U¢2  فنعو ةقرسس ةيسضق0٨5 ـب اعباتم ايرئازج9٨1 قح يف

ريفوت ىلع لمعتسس ةموكحلا نإا لاق
:طوعجاو ،تامزلتسسملا عيمج

دمتعملا يحسصلا لوكوتوربلا
ذــــــيمÓتلا ةـــــــمÓسس نــــــمسضي
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ءÓمزل يجراخ صصبرت جمربي يسضاملب
    افيفلل لبقملا خيراتلا يف زرحم
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  رسضخلا ليثمتب يريوغ نيمغأا عانقإل ططخي يسضاملب ^
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مÓعإلا ةمهم لجأا نم سسيلو لاملا بـهنل تءاــج ةــيمÓعإلا رــــيغ ىوـــــقلا ^
تاـــيلوؤوسسملا دــــيدحتل ةلـــسصاوتم يــــنطولا كردـــلا تاقـــيقدتو تاقـــيقحت  ^
 ةيروهمجلا سسيئر هعطق يذلا سسداسسلا دهعتلا نم قلطنت ريهطتلا ةيلمع  ^

ةيمومعلا تارادلا يف ةيطارقوريبلا مرجي نوناقب بلاطت ةيبرتلا تاباقن^

توأا4٢ ىلإا91 نيب ام ةرتفل يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةليسصح يف
 عنسصلا ةيديلقت لبانق4و ةيباهرإلا تاعامجلل ئباخم7 ريمدت

ةحسصلا عاطق ةيقرت يف مراسصلا هترازو  مازتلا دكؤوي ديزوب نب

 ““ةميتيلا دنÓيفوك تانئاك ..ةدامر““ ةياور ردسصي جرعألا ينيسساو

انوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإا073و تايفو01 ليجسست مت اميف
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ةيسصسصقلا ““نسسحلب رامع““ ةزئاجب زوفت لÓع ةيكز تزاف امنيب
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ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ لاقو ^
هر“ؤوم ‘ رأروف لامج روتكدلأ انوروك سسوÒف
ةديد÷أ تابا-سصإلأ ““ نأأ ي-مو-ي-لأ ي-ف-ح-سصلأ
متي ⁄ اميف ةيلوÈ 52ع اهفاسشتكأ ” ةلجسسŸأ
.““ةيلوÈ 32ع ةباسصإأ يأأ ليجسست
ةمسصاعلأ ر-ئأز÷أ ““ نأأ رأرو-ف رو-ت-كد-لأ د-كأأو

دد-ع ثي-ح ن-م ة-مد--قŸأ ‘ أدد‹ تءا--ج
ةديدج ةلاح77 اهليجسستب ةيمويلأ تاباسصإلأ

ةلاح04 اهئاسصحإاب ةديلبلأ ة-يلو-ب ة-عو-ب-ت-م
مث ةلاح03 عقأوب ةبانع ةيلو اهي-ل-ت ةد-يد-ج
.““ةديدج ةباسصإأ82 عقأوب نأرهو ةيلو
تدسصر ةن-ج-ل-لأ ““ نأأ ثد-ح-تŸأ تأذ ح-سضوأأو

ةديدج تايفو01 ةÒخألأ ةعاسس42 لأ لÓخ
ةنمزŸأ سضأرمألأ باح-سصأأ ن-م م-ه-ت-ي-ب-لا-غ
È 04ع ةعزوم ةافو6541 ¤إأ ›امجإلأ عفتÒل

.““ ةيلو
ةلاح812 لثا“ ليجسست ” ““ هنأأ ¤إأ راسشأأو

›ا-م-جإلأ دد-ع-لأ ع-فÎي-ل ءا-ف-سشل-ل ةد-يد--ج

¤إأ تايفسشت-سسŸأ أوردا-غ ن-يذ-لأ Úبا-سصم-ل-ل
ةيانعلأ ت– اسضيرم13 دجأوت عم ةلاح78592
 .““ةزكرŸأ

ر كلام ^

ة‹رب نع ،رئأز÷أ ‘ سسنوت ةرافسس تنلعأأ
13 لبقŸأ Úنثإلأ موي سسنوت ¤إأ ءÓجإأ ةلحر
   .““لوبطلأ مأأ““ يدود◊أ ÈعŸأ Èع توأأ
نايب ‘ ةيسسنوتلأ ةرافسسلأ هتحسضوأأ ام بسسحو
““كوبسسيافلأ““ ‘ ةيمسسرلأ اهتحفسص ى-ل-ع ا-ه-ل
‘ Úبغأرلأ Úيسسنوتلأ ÚنطأوŸأ تملعأأ دقف
ليجسست ،ةررقŸأ ةلحرلأ Èع سسنو-ت-ل ةدو-ع-لأ
زأوج نم ةخسسنب اهتافأومو مهتانايبو مهئامسسأأ
نأأ ¤إأ ةÒسشم ،لزَنلأ ‘ زج◊أ لسصوو رفسسلأ

ديÈلأ نأونع ى-ل-ع م-ت-ت ل-ي-ج-سست-لأ ة-ي-ل-م-ع
  .يرا÷أ توأأ92 موي لبق ةرافسسلل ÊوÎكلإلأ
ÚينعŸأ ىلع نّيعتي هنأا-ب ةرا-ف-سسلأ تح-سضوأأو
(رأأ يسس يب) ليل– راهظتسسأ ءÓجإلأ ةيلمعب
ةيلمع هيف متتسس يذلأ لزَنلأ ‘ زج◊أ لسصوو
تاط-ل-سسلأ ىد-ل يرا-ب-جإلأ ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ
مأأ““ يدود◊أ ÈعŸأ ‘ ة-ي-ن-عŸأ ة-ي-سسنو-ت--لأ
ءامسسأأ ةمئاق نأأ ¤إأ اهنايب ‘ ةÒسشم ،““لوبطلأ
  .ةيمسسرلأ اهتحفسص ىلع ةروسشنم لزنلأ
تايلمعب تماق دق ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ تناكو

ناك اهرخأ رئأز÷اب ةيسسنوتلأ ةيلاجلل ءÓجإأ
راهظتسسلأ ةرورسض ى-ل-ع ةدد-سشم توأأ21 ‘

ةدعŸأ قدا-ن-ف-لأ د-حأا-ب ي-قد-ن-ف-لأ ز-ج◊ا-ب
ءاسضقل ةرافسسلأ ةحفسصب ةرو-سشنŸأو سضر-غ-ل-ل
نيذلل مايأأ7 هتدمو يرابجإلأ يحسصلأ رج◊أ
مايأأ01 ةدŸوRCP ليل– ةداهسش نورهظتسسي
راسشŸأ ليلحتلاب مايقلأ نم أونكمتي ⁄ نيذلل
لك ىلع قبطي ءأر-جإلأ أذ-ه نأأ ةد-كؤو-م ،ه-ي-لإأ
ناك و-لو ى-ت-ح ،ءا-ن-ث-ت-سسأ نود ،ن-ير-فا-سسŸأ
     ةنسس21 نسس نود ءانبأأ مهتقفرب
تحت-ف ة-ي-سسنو-ت-لأ ة-مو-ك◊أ نإا-ف ،ةرا-سشإÓ-ل

تنث-ت-سسأو ،يرا÷أ نأو-ج72 مو-ي ا-هدود-ح
ةيئابولأ ةيعسضولأ فينسصت لودج نم رئأز÷أ
Úن-طأوŸأ ة-فا-ك““ تعد ا-م-ك ؛⁄ا-ع-لأ لود--ل
¤إأ ،يرئأز÷أ بأÎلاب نيدوجوŸأ Úيسسنوتلأ
ّم-ت-ي-سس ي-ت-لأ ،ةد-يد÷أ تأءأر-جإلأ را-ظ-ت-نأ
متي نأأ ىلع ،نيدلبلأ Úب روا-سشت-لا-ب ا-هذا-خ-تأ
    .““تأءأرجإلأ هذهب مومعلأ مÓعإأ

  ع.ي ^

 Úيداضصتقا ÚلماعتŸ هلابقتضسا لÓخو
ةحضصلإ عاطق ةيقرت ‘ ةرإزولل مراضصلإ مإزتللإ ىلع دكؤوي ديزوب نب

حÓ-سصإأو نا-ك--سسلأو ة--ح--سصلأ ر--يزو د--كأأ ^
نب نمحرلأ دبع روسسيفوÈلأ ،تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
‘ ةرأزولل ماتلأو مراسصلأ مأزتللأ““ ىلع ديزوب
تاعلط-ت سسك-ع-ي اÃ ة-ح-سصلأ عا-ط-ق ة-ي-قر-ت
‘ يحسصلأ نمألأو جÓعلأ ةهج نم ÚنطأوŸأ
.““اندÓب
““ نأأ ءاثÓثلأ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزول نايب ‘ ءاجو
Úل-ما-ع-تŸ ه-لا-ب-ق-ت-سسأ لÓ-خو د-يزو--ب ن--ب
ىلع دكأأ ة-يرأزو-لأ ه-تر-ئأد ر-قÚ Ãيدا-سصت-قأ
ماتلأو مراسصلأ مأزتللاب ةرأزولأ دأدعتسسأو ةدأرإأ

ةدأرإأ ن-م-سض ة-يدا-سصت-قأ ة-برا-ق-م لÓ-خ ن-م
هل ›وت يذلأ ةحسصلأ عاطق ةيقرت ‘ ةموك◊أ
اسسا-سسح ا-عا-ط-ق هرا-ب-ت-عا-ب ة-غ-لا-ب ة-ي-م-هأأ
نم ÚنطأوŸأ تاعلطت سسكع-ي ا-ي-ج-ي-تأÎسسأو

.““اندÓب ‘ يحسصلأ نمألأو جÓعلأ ةهج
ةرورسض““ ىلع ديزوب نب داسشأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
كفل Úيداسصتقلأ ءاكرسشلأ مامأأ لاÛأ حتف
لÓخ نم ةيطأرقوÒبلأو ةيرأدإلأ ليقأرعلأ لك
ثيح نم ÚنطأوŸأ تاجايتحأ ةيبل-ت ة-برا-ق-م
ةهج نم ةلاعفو ةنمآأ ةيودأل ةرمتسسŸأ ةرفولأ
نم ةيداسصتقلأو ةينونا-ق-لأ تأودألأ ر-يو-ط-تو

دو-ه÷أ ر-فا-سضت ق-ير-ط ن-ع ،ىر--خأأ ة--ه--ج
تلاغسشنلأ ةفاك لوح روا-سشت-لأو عا-م-ت-سسلأو
ع-ي-م--ج Úب ا--م ة--حور--طŸأ تا--حأÎقلأو
.““ةلعافلأ فأرطألأ
ةلودلأ يعاسسم راطإأ ‘ ““ هنأأ نايبلأ فاسضأأو
نمسضو ةيحسصلأ ةموظنŸأ زيز-ع-تو ر-يو-ط-ت-ل
Úيداسصتقلأ ÚلماعتŸأ عم تأءاقللأ جمانرب

حÓ-سصإأو نا-ك-سسلأو ة-ح-سصلأ ر-يزو ل--ه--ت--سسأ
نب نمحرلأ دبع روسسيفوÈلأ ،تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
تأءاقللأ هذ-ه ،ةرأزو-لأ ر-قÚ Ãن-ثلأ ،د-يزو-ب
- ‘وناسس ةكرسشل ماعلأ ريدŸأ نم لك لابقتسساب
ماعلأ ريدŸأ سسي-ئر-لأو Úن-ح تفأأر ،ر-ئأز÷أ

ıأ سسيئرلأو رأرك ديسشر ،““ركيب““ رباŸريد
ديÛأ دب-ع ،““سسزأر ر-تأر-ف““ ر-باı ما-ع-لأ

›اخ ،““تسسÓب رلوليسس““ ةكرسش ريدمو يوافرسش
.““نايفسس
هذ-ه لÓ-خ نو-يدا--سصت--قلأ ءا--كر--سشلأ Èعو
يذلأ را◊أ لابقتسسلاب مهنانتمأ نع تأءاقللأ

.مهتطسشنأأ ىلع ءوسضلأ أوطلسس امك هب أوظح
ر م ^

  لوبطلا مأاب يدود◊ا ÈعŸا Èع نوكتضس
 Úقلاعلإ Úيضسنوتلإ ءÓجإل ةلحر ة‹رب

  توأإ13 موي رئإز÷إ ‘

ءابولل ةليضصخ رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباضصإإ073و تايفو01 ليجضست

عفتÒل (انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباضصإا073و تايفو01 ليجضست ءاثÓثلا سسمأا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو6541و ةلاح82224 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباضصإلا ›امجإا

  فنعو ةقرضس ةيضضق085 ـب اعباتم ايرئازج981 قح ‘

مإزتلإ Ëدقت رئإز÷إ نم بلاطت إرضسيوضس
  ÚفوقوŸإ Úيرئإز÷إ عاجرإل

نلآأ أرسسيوسسل ةلودلأ نمأأ راسشتسسم حرسص  ^
نم مأزتلأ ىلع لوسصح-ل-ل هدÓ-ب ي-ع-سس ،و-ب-ير
ا-يا-عر-لأ ةدا-ع-ت-سسل ة-ير-ئأز÷أ ة--مو--ك◊أ
ةقرسسو فنع اياسضق ‘ ÚطروتŸأ Úيرئأز÷أ

فثكتسس ةير-سسيو-سسلأ ة-مو-ك◊أ نأأ ¤إأ أÒسشم
ة-ير-ئأز÷أ ا-ه-تÒظ-ن ع-م ا-ه-تأروا--سشم ن--م
  .““ تقو برقأأ ‘ مهتداعتسسل
سسمأأ يرسسيوسسلأ لوؤوسسŸأ تاحيرسصت يتأاتو
تفسشك نأ دعب ،ة-ير-سسيو-سسلأ ءا-ب-نلأ ة-لا-كو-ل
981 لاقتعأ ةيرسسيوسسلأ ة-ي-ن-ملأ تا-ط-ل-سسلأ

ةي-سسن-ج ن-م م-ه-م-ظ-ع-م ق-بأو-سس يوذ با-سش
ل-ي-تا-سشو-ن ‘ ة-طر-سشلأ ل-ب-ق ن-م ة-ير-ئأز-ج

درف922 ةÒخلأ هذه ترخسس ثيح ،أرسسيوسسب
ة-ع-طا-قŸأ ط-يÈ fiع ة-طر-سشلأ لا-جر ن-م
  .مهفيقوتل
يتلأ ةيلمعلأ هذه نإاف ،هتأذ ردسصŸأ بسسحو
د-سض تذ-uف-ُن ،ل-ي-تا-سشو-ي-ن ة-طر-سش ا-ه-تذ-ف-ن
ةنيدŸأ لحاسس ىلع أورسشتنأ نيذلأ ÚمرÛأ

  .ةÒخلأ رهسشألأ ‘
Úفو-قوŸأ ÚمرÛأ نأأ ،رد-سصŸأ فا--سضأأو

قلعتي اهسضعب ،ةقرسس ةلاح085 نم Ìكأأ أوذفن
سصخسش ةطرسشلأ تسصحأأ مهنيب نمو ،فنعلاب

  .ءأدتعأو ةقرسس ةيسضق72 ـب هدحول عباتم
‘ ايلعلأ ةفرغلأ وهو تانوتناكلأ سسل‹ ناكو
ةيقافتلأ ىلع قفأو دق يرسسيوسسلأ ناÈŸلأ
در-ط-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأو ،ر-ئأز÷أ ع-م ة-مŸÈأ
Òغ Úير-ئأز÷أ ن-ير-جا-ه-م-ل--ل يرا--ب--جلأ
مهتا-ب-ل-ط تسضفر ن‡ ا-م-ي-سس ل Úي-عر-سشلأ
  .ءوجلل
ةداعإأ ةلأاسسم ىلع Êوناق-لأ سصن-لأ ر-سصح-ن-يو
ىتحو Úيعرسشلأ Òغ Úيرئأز÷أ نيرجاهŸأ
ددحي ثيح مهن-طو ¤أ ا-ًي-ئا-سضق Úق-حŸÓأ
تا-ه÷أ أذ-كو تا--ي--حÓ--سصلأو تأءأر--جإلأ
لبسس بناج ¤أ ةيلمعلاب ةفل-كŸأو ة-لوؤو-سسŸأ

¤أ ةفاسضإأ درطلا-ب ي-ن-عŸأ ة-ي-سسن-ج د-يد–
Êاعت ثيح ،ةقدب هتيوه ديدحتل ه-بأو-ج-ت-سسأ

ةداعإأ ةلكسشم نم تأونسس ةدع دنم أرسسيوسس
  .ةيعرسش Òغ ةفسصب ÚميقŸأ Úيرئأز÷أ

ع.ي ^

ينطولأ سشي÷أ زرا-ف-مو تأد-حو تذ-ف-ن ^
42 ¤إأ91 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ،يبعسشلأ
نع ترفسسأأ ةد-يد-ع تا-ي-ل-م-ع ،0202 توأأ
ةيلاعلأ ةيفأÎحلأ ىدم سسكعت ةيعون جئاتن
مئأدلأ دأدع-ت-سسلأو ةر-م-ت-سسŸأ ة-ظ-ق-ي-لأو
يحأون-لأ ف-ل-تÈ flع ة-ح-ل-سسŸأ تأو-ق-ل-ل
.ةيركسسعلأ

سسمأأ ،ينطولأ عافد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب دا-فأأو
،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم نأأ ،ءاثÓثلأ
ثح-ب ي-ت-ي-ل-م--ع لÓ--خ ،تر--مدو تف--سشك
ئبا7fl ،ةنتابو سسأدرموب نم لكب طيسش“و
ةزرفم ترمد اميف ،ةيباهرإلأ تا-عا-م-ج-ل-ل
.ةيدŸاب عنسصلأ ةيديلقت لبانق4 ىرخأأ

هنأأ ،سشيجلل ةيتايلمعلأ ةليسص◊أ تحسضوأأو
ةÁر÷أو بير--ه---ت---لأ ة---براfi را---طإأ ‘

ةمخسض ةيمك دود◊أ سسرح زجح ،ةمظنŸأ
5.16و Òطانق4 ـب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ نم
سشيتفتو ثحب ةيرود لÓخ ،كلذو ،مأرغوليك
‘ ،ةماعنلأ ةيلوب ،ڨزروب Úنج ةقطنم برق

يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم تفقوأأ Úح
دود◊أ سسرحو ي-ن-طو-لأ كرد-لأ ح-لا-سصمو

نمألأ حلاسصم عم قيسسنتلاب لحأوسسلأ سسرحو
نم لكب ةقرفتم تاي-ل-م-ع لÓ-خ ،ي-ن-طو-لأ
ةنيطنسسقو ةماعنلأو تنسشو“ Úعو ناسسملت
أراطن-ق تز-ج-حو تأردfl را8Œ ،را-سشبو
.جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغوليك6.24و

ةكÎسشم ةزرفم تط-ب-سض ،ل-سصت-م قا-ي-سس ‘
ةبكرم يدأولاب يب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل
نم ةÒبك ة-ي-م-ك-ب ة-ل-مfi ع-فد-لأ ة-ي-عا-بر
” اميف ،سصرق348137 ـب ردقت تاسسولهŸأ
نم95812 مهتزوحب تأردfl را8Œ فيقوت
نأز-ي--ل--غو ة--لڨرو ن--م ل--ك--ب ةداŸأ سسف--ن
.فودنتو ةنتابو ةنيطنسسقو
ي-جا-ب جر-بو مأزڨ Úعو تسسأÔ“ ن-م ل-ك-بو

flسشم زرا-ف--م تف--قوأأ ،تنا--جو را--تÎة-ك
سصاخسشأأ4 ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل--ل
عفدلأ ةيعابر تابكرم8و Úتنحاسش تزجحو
75و طغسض ةقرطم52و ايئابرهك أدلوم36و
10 اّنطو ةرجفتŸأ دأوŸأ ن-م ا-مأر-غو-ل-ي-ك
بهذلأ ما-خو ةرا-ج◊أ ط-ي-ل-خ ن-م أد-حأو
تايلمع ‘ لمعتسست ةفلتfl ىرخأأ تأدعمو
ةفاسضإلاب ،بهذلأ نع عورسشŸأ Òغ بيقنتلأ
ةهجوŸأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط60.75 ¤إأ
دوقولأ نم تايمك زجح ّ” اميف ،بير-ه-ت-ل-ل
نم لكب Îل6369 ـب ردقُت بيرهتلل هجوŸأ
يجاب جربو فراطلأو سسأرهأأ قوسسو ةسسبت

flفودنتو رات.
لحأوسسلأ سسأر-ح ن-ك“ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

طا-ب-حإأ ن-م ي-ن--طو--لأ كرد--لأ ح--لا--سصمو
fiغ ةر-ج-ه تلواÒ 923 ذاق-نإأو ة-ي-عر-سش

لكب ةيطاطم برأوق Ïم ىلع أوناك اسصخسش
Úعو نا-سسم-ل-تو Âا-غ--ت--سسمو نأر--هو ن--م

96 في-قو-ت ” ا-م-ي-ف ،فرا-ط-لأو تن-سشو“
ةفلتfl تايسسنج نم ي-عر-سش Òغ أر-جا-ه-م
 .تسسأÔ“و مأزق نإأو ناسسملت نم لكب

ب ةراضس ^

توأا42 ¤إا91 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ
ةيباهرإلإ تاعامجلل ئباÒ 7flمدت

 عنضصلإ ةيديلقت لبانق4و

Ÿف راضشتنا عنÒتلا طضسو انوروك سسوÓذيم 
سسرإدŸإ ‘ يحضصلإ لوكوتوÈلل مراضص قيبطتل وعدي يطايخ

ةحسصلأ ةيقÎل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر اعد ^
Úمئاقلأ ،يطايخ يفطسصم ،يملعلأ ثحبلأو

¤إأ دÓ-ب-لأ ‘ ة-يو-بÎلأ تا-سسسسؤوŸأ ى--ل--ع
سصاÿأ يحسصلأ لوكوتÈلأ مأÎحأو ديقتلأ
سسوÒف راسشت-نأ ع-نŸ ي-سسردŸأ لو-خد-لا-ب
.عاطقلأ يمدختسسمو ذيمÓتلأ طسسو انوروك
‘ يطايخ ىف-ط-سصم رو-سسي-فوÈلأ ح-سضوأأو
لو-كو-توÈلأ““ نأأ سسمأأ ي--مÓ--عإأ ح--ير--سصت
جاتحي يسسردŸأ لوخدلاب سصاÿأ يحسصلأ

لافطألاب قلعتم هنأل قيبطتلأ ‘ ةمأرسص ¤أ
ةسصاخ اهيف مكحتلأ بعسصي يتلأ ةئفلأ يهو
كاكتحلأ بنŒو يدسس÷أ دعابتلاب قلعت ام
ة-ط-ي◊أ ى-عد-ت-سسي يذ-لأ ر-مألأ سسم-ل--لأو
طسسولأ ‘91 ديفوك را-سشت-نأ ع-نŸ رذ◊أو
ةينطولأ ةئي-ه-لأ سسي-ئر بسسحو .““ي-سسردŸأ
نإا-ف ،ي-م-ل-ع-لأ ثح-ب-لأو ة-ح-سصلأ ة--ي--قÎل
‘ اميسس ابوروأ ‘ تيرجأ يتلأ تاسسأردلأ
سسوÒفل نولقان لافطلأ نأأ تبثت ⁄ ايلاطيأ

51 نع مهرامعأأ لقت نيذلأ ةسصاخ ،انوروك
لوكوتوÈلاب ثدحتŸأ هون ل-با-قŸا-ب .ة-ن-سس
ةرأزو ه-لÓ-خ ن-م تدد-ح يذ--لأ ي--ح--سصلأ
عنŸ اهقيبط-ت بجأو-لأ تأءأر-جلأ ة-ي-بÎلأ
ح-ت-ف ةدا-عأ ى-ل-ع ل-م-ع-لأو ءا-بو-لأ را-سشت-نأ
ةظفاÙأ راعسش ت– ةيسسردŸأ تاسسسسؤوŸأ

يمدختسسم عيمجو ذي-مÓ-ت-لأ ة-ح-سص ى-ل-ع
.عاطقلأ

ر م ^

انوروكب ةديدج ةباضصا57 ليجضست ةيفلخ ىلع
سسوÒفلإ ةيلاعف فعضضب ةبانع ناكضس نئمطت ةحضصلإ ةيريدم

ÚنطأوŸأ ““سشامعد رسصانلأ دبع ““ ةبانع ةيلول ةحسصلأ ريدم نأامط ^
ةباسصأ57 ب تردق يتلأو اينطو ةباسصأ تلاح ىلعأأ ليجسست ةيفلخ ىلع
فيعسض حبسصأأ سسوÒف-لأ نو-ك ،ة-لا-ح6601 ›امجأو ة-عا-سس84 لÓ-خ

ىسضرملل اهفسصو متي يتلأ ةيودألأ لوعفÃ ديج لكسشب رثأا-ت-ي ة-ي-لا-ع-ف-لأ
.ÚباسصŸأ
مايلأ لÓخ لزنيسس تاباسصلأ ىنحنم““ نأأ ةبانعل ةحسصلأ ريدم دكأأو
تلدعم ¤أ رظنلاب عفترأ تاباسصلأ ددع ““ نأأ افيسضمو ““ةمداقلأ ةليلقلأ
تأذ ‘ ايعأد ““فسشك041 غلبت يتلأو ايموي اهب مايقلأ متي يتلأ فسشكلأ

فايطسصلأ مسسوم لÓخ اسصوسصخ ةياقولأ ميلاعتب Ìكأأ ديقتلل ““ تقولأ
هعفر عيم÷أ ىلع بجي ايد– نوكي دق ام ةيلولأ ناكسس ددع فعاسضتو
.““هيلع سصوسصنŸأ يحسصلأ لوكوتوÈلاب مأزتللأ لÓخ نم
توأأ رهسش ةيأدب ذنم تفرع دق تناك ةبانع ةيلو نأأ ¤إأ ةراسشلأ ردŒو
91 ديفوكب ةباسصلأ تلا◊ ديأزتŸأ عافترلأ وحن هجتي ىحنم يرا÷أ

قيرط نع مهلزانم نم ةيحسصلأ مهتلا◊ ىسضرŸأ لج ةعباتم متي ثيح
اموي41 ›زنŸأ رج◊اب مأزتللأ عم مهل فسصوت ةبسسانم ةيودأأ عابتأ
ع ةبيهو ^ .Óماك

دكؤوي نارهوب Èمفون —افلا ىفضشتضس91Ã ديفوك ةحلضصم سسيئر
””›إوتلإ ىلع Êاثلإ عوبضسأÓل انوروكب تاباضصإلإ ددع عجإرت ليجضست ””

يفسشتسس91Ã ديفوك ةحلسصم سسيئر حلاسص ولل روسسيفوÈلأ فسشك ^
ددع ‘ Òبك عجأرت ليجسست نع ““ سسمأأ نأرهوبÈ 4591مفون —افلأ
ءابطأأ لعج ام ›أوتلأ ىلع Êاثلأ عوبسسأÓل انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ
ىلع Óجسسم ناك يذلأ طغسضلأ دعب ةÒبك ةيحيرأاب نولمعي ةحلسصŸأ
‘ حلاسص ولل روسسيفوÈلأ لاقو  .““ةطرافلأ رهسشأأ ةتسس ةليط ىفسشتسسŸأ
سسوÒفلاب ةباسصإأ03 ايموي لجسست تحبسصأأ ةحلسصŸأ ““ هنأأ رجفلل حيرسصت
‘ تايفو4 ¤إأÚ 3ب امو ةباسصإأ002 نم ديزأأ ايموي يسص– تناك امدعب
لسصتم نأاسش ‘  .““ةدحأو ةافو ةلاح ¤إأ مويلأ مهددع سصلقتيل عوبسسألأ
يراخوب روتكدلأ نأرهوب ةحسصلأ ةيريدÃ ةياقولأ ةحلسصم سسيئر حسضوأأ
سسوÒفب ةباسصإÓل ¤وألأ تلا◊أ نع نÓعإلأ ذنم ““ هنأأ رجفلأ ل فسسوي
ةباسصإأ تلجسس تايفسشتسسŸأ فلتخÃ ،ىودعلأ جÓع حلاسصم نإاف ،انوروك
عاطقلاب لامعو نوسضر‡و ءابطأأ مهنم ،يبطلأ كلسسلاب امدختسسم181
روسسيفوÈلأ نم لكب رمألأ قلعتيو .““ةافو ي-ت-لا-ح ءا-سصحإأ ع-م ي-ح-سصلأ
زكرŸاب ةيحأر÷أ تلاج-ع-ت-سسلأ ة-ح-ل-سصم سسي-ئر نأور-م ة-سسير-كو-ب
نم غلبي (ب .ب) موحرŸأو ،بجرز نب روتكدلأ يعما÷أ يئافسشتسسلأ
ديلوتلأ ‘ ةسصسصختŸأ ةسسسسؤوŸاب فاعسسإأ ةرايسس قئاسس ةنسس06 رمعلأ
سضافخنأ ‘ تأذب ءابولاب تاباسصإلأ ددع ““ نأأ ¤إأ راسشأأو .““ ةليسضف رأون““

ةسصاخ ايجيردت اهطاسشن ¤إأ ةدوعلأ نم ىرخألأ ةيبطلأ حلاسصŸأ نكم ام
91 ديفوك يسضرم لابقتسسل اهليو– ” ةيبطلأ حلاسصŸأ نم Òثكلأ نأأ

Úب ام تلسصو يتلأو ةطرافلأ رهسشلأ لÓخ تاباسصإلأ ددع عافترأ دعب
رذ◊أ ذخأأ ““ ¤إأ ÚنطأوŸأ ثدحتŸأ اعدو  .““مويلأ ‘ ةلاح052و002
أدكؤوم ““تاهزتنŸأو ئطأوسشلأ أذكو ةطسشنألأ نم ددع حتف دعب ةطي◊أو
نم Òثكلابو ÊدŸأ سس◊اب عتمتي نأأ عيم÷أ ىلعو بجأو طايتحلأ ““ نأأ
سسانيإ.م ^  .““ةحئا÷اب ةباسصلأ يدافتل ةظقيلأ

 جرف يديضسو نارفازام يقدنفب مهعضضو ”

 يحضصلإ رج◊إ ‘ مهعضضوو يرئإزج098 ءÓجإإ
.توأأ03 لبقŸأ دحألأ موي ةياغ ¤إأ لسصأوتتسس يتلأ ةيلمعلأ يهو جراÿأ ‘ قلاع يرئأزج نطأوم098 ءÓجإأ ءاثÓثلأ سسمأأ ” ^

ةدلأرزب ““نأرفزم““ قدنف ىوتسسم ىلع جراÿأ نم مهؤوÓجإأ متيسس نيذلأ Úيرئأز÷أ عسضو متيسسف رئأز÷أ ةيلول ةلسسأرم بسسحو
ةينيسصلأ ةمسصاعلأ نم ايرئأزج03 ءÓجإأ ¤وألأ ّسصخت ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،Úتلحر لوأأ ة‹رب ت“ دقو .جرف يديسسل يحايسسلأ بّكرŸأو
.ةدلأرزب ““نأرفزم““ قدنفب يحسصلأ رج◊أ ةÎف نوسضقيسس نيذلأو ““امور““ ةيلاطيإلأ ةمسصاعلأ نم يرئأزج041 ءÓجإل ةيناثلأو ،““Úكب““

““نأرفزم““ قدنف ‘ يحسصلأ رج◊أ ةÎف نوسضقيسس نيذلأو ،““سسيراب““ ةيسسنرفلأ ةمسصاعلأ نم يرئأزج003 ءاعبرألأ مويلأ ءÓجإأ متيسس امك
اينابسسإأ ‘ ““تناكيلأأ““ ةنيدم نم نيرخآأ041 و اسسنرفب ““زتام““ ةنيدم نم يرئأزج041 يرا÷أ توأأ82 موي ءÓجإأ متيسس اميف .ةدلأرزب
041 ءÓجإأ سصختو يرا÷أ توأأ03 لبقŸأ دحألأ موي نوكتسسف ة‹Èم ةلحر رخآأ امأأ .““نأرفزم““ قدنفب يحسصلأ رج◊أ ةÎف أوسضقيل

.جرف يديسسب يحايسسلأ بكرŸأ ‘ يحسصلأ رج◊أ ةÎف نومداقلأ يسضقيسس نيأأ ،امور ةيلاطيإلأ ةمسصاعلأ نم يرئأزج
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حصضوأا ةيصسورلا ءا-ب-نأ’ا ة-لا-كو-ل راو-ح ‘و  ^
سصخت ةيصضق ةيب-ي-ل-لا ة-ي-صضق-لا نأا ر-م-ي-ح-ل-ب
نمأا نم Úيبيل-لا ن-مأا نأاو م-هد-حو Úي-ب-ي-ل-لا
ىلع Úيبيللا عمŒ يتلا يعاصسŸا لكو رئاز÷ا
ىلع ظفا–و مهفوفصص دحوتو ةدحاو ةلواط
ا-ه-كرا-ب-ت ر-ئاز÷ا نإا-ف ة-ي-باÎلا م-ه--تد--حو
ةردابم““ نم رئاز÷ا فقوم لوح و .اهمعدتو
تافÿÓا ةيفصصت نأاصشب سسداصسلا دمfi كلŸا
در ““يئانث يقيقح براقت ةيناكما و نيدلبلا Úب
اهفده ةردابم يأاب بحرت رئاز÷ا““ نأاب ريزولا
راو◊ا بولصسأا دامت-عا-بو ل-م-صشلا ⁄و ءا-ن-ب-لا
ماÎحا عم ةيفافصش لك-ب ة-عور-صشŸا قر-ط-لاو
سساصسŸا نود هتدا-ي-صسو د-ل-ب ل-ك ة-ي-صصو-صصخ
ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلل ةي-صسا-صسأ’ا ئدا-بŸا-ب
ةيلخادلا نوؤوصشلا ‘ لخدتلا مدع ىلع ةينبŸا
را-ج د-ل-ب بر--غŸا““ نأا ¤ا اÒصشم ““د--ل--ب يأ’
اهقمع اهل تاقÓع رئاز÷ا عم هطبرت قيقصشو
ناكلÁ نيدلبلا نأا-بو يرا-صض◊او ي-خ-يرا-ت-لا
حرصص ءانب ¤إا لوصصولا لÓخ نم اكÎصشم افده
نأا اŸاط طورصشلا عيمج Òفوتب دحوم يبراغم
ةدوجوم نيد-ل-ب-لا ةدا-ق-ل ة-ي-صسا-ي-صسلا ةدارإ’ا
ةنهارلا تايدحتلا لظ ‘ كÎصشم انÒصصمو
تايعادت ببصسب ةرومعŸا ه-صشي-ع-ت ا-م ة-صصا-خ
’ ر-ئاز÷ا““ نأا د-كأا ا-م--ك.““ةيحصصلا ة-مزأ’ا
Úبعصشلا Úب و÷ا Òكعتل ةلواfi يأ’ تفتلت
نأا رابتعا-ب Úق-ي-ق-صشلا ير-ئاز÷او ي-بر-غŸا
ذحصشو تاقاطلا دصشح ي-ه ى-م-صسأ’ا ة-يا-غ-لا
هيف يمحن يوق يبراغ-م دا–ا ءا-ن-ب-ل م-م-ه-لا
ماÎح’ا لظ ‘ انتدحو نع عفادنو ان◊اصصم
عمتÛا تارارقو ةيلود-لا ق-ي-ثاو-م-ل-ل ما-ت-لا
‘ اهقح اهءاطعإاو بوع-صشلا ة-يا-م◊ ›ود-لا
ةبصسنلا-ب لا◊ا و-ه ا-م-ل-ث-م ا-هÒصصم ر-ير-ق-ت
قيصسنتلا سصوصصخبو .““ةيوارح-صصلا ة-ي-صضق-ل-ل
قطانلا ركذ ايبي-ل نأا-صشب ي-صسنو-ت-لا ير-ئاز÷ا
لخد-ت يأ’ ر-ئاز÷ا سضفر-ب ة-مو-ك◊ا م-صسا-ب
دو-ه÷ا ل-ك ف-صسن--ي ير--ك--صسع وأا ي--جرا--خ
ايبي-ل عا-جÎصسا ل-جأ’ ة-لوذ-بŸا ة-ي-صسا-ي-صسلا
عم يرجي يذلا قيصسنتلا نأا احصضو-م Úي-ب-ي-ل-ل
تاعام÷ا ما-مأا ذ-فا-نŸا د-صس ه-فد-ه سسنو-ت

رار-ق-ت-صسا بر-صض لوا– ي-ت--لا ة--ي--با--هرإ’ا
Úب قيصسنت دوجو ةقيق-ح ن-ع ا-مأا  .ة-ق-ط-نŸا
نأاب رميحلب ركذ ايبي-ل نأا-صشب ا-ي-كر-تو ر-ئاز÷ا
ةصصاخ رئازجلل كيرصش دلب ءيصش لك لبق ايكرت
تاقÓع هعم اهطبرت ةيداصصتق’ا ةيحانلا نم
نأا احصضوم خ-يرا-ت-لا ‘ ا-هروذ-ج ا-ه-ل ة-يو-ق
لولح نع ثح-ب-لا ¤إا ا-م-ئاد ى-ع-صست ر-ئاز÷ا
اهنكÁ يتلا لودلا عيمج عم رواصشتلاب ةمزأÓل
نم يباج-يإ’ا هاŒ’ا ‘ تا-حÎق-م مد-ق-ت نأا
لاتتق’او بر◊ا فيزن نم ايبيل لاصشتنا لجأا
‘ م-ئا-ق-لا عاز-ن-لا نأا-صشبو .““ه-صشي-ع--ت يذ--لا
ر-ئاز÷ا ح-م-صست نأا ة-ي-نا--ك--مإاو ط--صسو--تŸا
دكأا ةيبنجأا فارطأا حلاصصل اهيصضارأا مادختصساب
مدع أادبم نم ا-قÓ-ط-ناو ر-ئاز÷ا نأا ر-يزو-لا
سضفرت ““ لودلل ةيلخادلا نوؤوصشلا ‘ لخدتلا
سسا-صسŸا ت’واfi لا--ك--صشأا ن--م ل--ك--صش يأا
ةوقلا قطنم لامعت-صساو ة-ي-ن-طو-لا ةدا-ي-صسلا-ب
.““ع-ئارذ-لا ن-م ة-ع-يرذ يأا ت– ة-ق-ط--نŸا--ب
افرط نوكت نأا ديرت ’ رئاز÷ا ““ نأاب فاصضأاو
اهءارو ئبتخت حلاصصŸا ىلع ةينبم برح ‘
ءاطغ ت– ةقطنŸا لود كي-ك-ف-ت-ل عا-م-طأ’ا

fiتا-عا-م÷ا را-ثآا ع-ب-ت-ت وأا با--هرإ’ا ة--برا
تاعام÷ا يمان-ت ةر-ها-ظ ن-عو .““ة-ح-ل-صسŸا
ىد-مو ءار-ح-صصلاو ل-حا-صسلا ‘ ة--ي--با--هرإ’ا
¤ا تفل رئازجلل يموقلا نمأ’ا ىلع اهتروطخ

باهرإ’ا تهجاو ةلود لوأا دعت رئاز÷ا ““ نأا
ةÈخ كل“ اهلعج ام وهو تانيعصستلا تاونصس
ةرباعلا ةرها-ظ-لا هذ-ه ة-ح-فا-ك-م ‘ ة-ع-صساو
ل-م-ع-لا ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب تارا-ق-لاو نا-طوأÓ--ل
دوهجو ةين-مأ’ا كÓ-صسأ’ا ف-ل-تÊ ıاد-يŸا
.““ةفآ’ا هذه ةرصصاfi لجأا نم ةيصسا-مو-ل-بد-لا
حصضوأا ايصسور عم ةيئانثلا تاقÓعلا عقاو نعو
امود تلاز’و تناك ادج ةزيمتم تاقÓع““ اهنأا
ةيدو تاقÓع اهنأابو كÎصشŸا نواعتلاب مصستت
ةمزأ’ا““ نأا ¤ا تف-لو ““ة-ي-ج-ي-تاÎصساو ة-يو-خأا
ءارج رهصشأا ذنم ⁄اعلاب فصصعت يتلا ةيحصصلا
ة-نا-ت-مو ةدو-ج ن-ع تف-صشك ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
لÓخ ن-م ة-ي-صسور-لا-ة-ير-ئاز÷ا تا-قÓ-ع-لا
 .““رئازجلل تلصسرأا يتلا ةيبطلا تادعاصسŸا

تبإوث نم ةينيطشسلفلإ ةيشضقلإ معد
 رئإزجلل ةيجراÿإ ةشسايشسلإ

ريزولا ركذ ةينيطصسلفلا ةي-صضق-لا سصو-صصخ-بو
ةيجراÿا ةصسايصسلا تباوث نم اهنأاب ىرخأا ةرم
عم ةموكحو ا-ب-ع-صش ر-ئاز÷ا نأا-بو ر-ئاز-ج-ل-ل
رئاز÷ا نأا ازÈم ةمولظم وأا ةŸاظ Úطصسلف
ةطلصسلا مد-خ-ت ةردا-ب-م وأا ف-قو-م يأا م-عد-ت
دد‚و اهقوقحو اهصضرأا يم–و ةينيط-صسل-ف-لا
‘ ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نع عافدلاب انمازتلا
ى-ل-ع هدر ‘و.تابصسانŸاو فقاوŸا عي-م-ج
عيمج نأاب ركذ ةينطو تافلÃ ةقلع-ت-م ة-ل-ئ-صسأا
هفصصو يذلا ثوروŸا مÓع’ا ل-ق-ح تا-ق-ل-ح
اركذم Òهطت ¤إا ةجاحب رامدو بارخ لقح
حÓصصا لجأا نم تقلطأا يتلا تاصشرولا ةلصسلصسب
.ÚلفطتŸاو ءÓخدلا نم هÒه-ط-تو عا-ط-ق-لا
ةلمجب ركذ انوروك ةحئاج ةهجاوم سصوصصخبو
ةرم ادكؤوم راطإ’ا اذه ‘ ةذ-خ-تŸا Òباد-ت-لا
ةظحلل ولو ناوتت ⁄ ةيرئاز÷ا ةلودلا نأا ىرخأا

نم فيفختلل ةبصسا-نŸا تاءار-جإ’ا ذا-خ-تا ‘
بنا÷ا-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت ءاو-صس ة-ح--ئا÷ا را--ثآا
نعو .يداصصتق’ا وأا يعام-ت-ج’ا وأا ي-ح-صصلا
لمع ططfl ىلع ةحئا÷ا Òثأات لوح لاؤوصس
عيراصشŸا سضعب نأاب رقأا ةنصسلا هذهل ةموك◊ا
نأا دكأا هنكل ةحئا÷ا ببصسب اهليجأات ”و تقلع
ولو ةلصصاوتم امئاد ةموكحلل ةيوي◊ا عيراصشŸا
.فخأا ةÒتوب

نأوصضر دمحم ^

مدع ببشسب فحشصلإ نم ديدعلإ ءافتخإ عقوت
ةديد÷إ طورششلل اهئافتشسإ

ÚبعÓتŸأ لك ةبصساحÃ دعوتي يغونو
تاقيقحتلأ ءاهتنأ دعب راهصشإ’اب

 كينتوبشسل رإوح ‘ دكؤوي ةموكحلل يمشسرلإ قطانلإ لاشصت’إ ريزو

لامعتصسأ امات اصضفر شضفرت رئأز÷أ
ةقطنŸأ لود كيكفتل اهيصضأرأأ
 يبراغŸأ دا–’أ ءانبل ةعورصشم ةردابم يأاب بحرن ^

ةيلودلإ ةحاشسلإ ىلإإ ايبيل ةدوع نأاب رميحل-ب را-م-ع ة-مو-ك-ح-ل-ل ي-م-شسر-لإ ق-طا-ن-لإ لا-شصت’إ ر-يزو د-كأإ
ةديدجلإ رئإزجلإ فإدهأإ نيب نم دعي يذلإ يبراغملإ داحتÓل اعفد ءاطعإاب ليفك باهرإ’إ نم اهررحتو
فإدهأإ حلاشصل اهيشضإرأإ لامعتشسإ امات اشضفر سضفرت رئإزجلإ نأإ إزربم نوبت ديجملإ دبع سسيئرلإ ةدايقب
 .ةقطنملإ لود كيكفتل هرربم ناك امهم ةوقلإ قطنم لامعتشسإو ةيبنجأإ

رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملل ماعلا ريدŸا دعوت ^
ل-ك ة-ب-صسا-حÃ ،ي-غو-نو ي-بر-ع-لا را-ه-صشإ’او
‘ تاقيقحتلا ءاهتنا دعب راهصشإ’اب ÚبعÓتŸا
فحصصلا نم ديدعلا ءافتخا عقوت امك ،““بان’““
يتلا راهصش’ا طورصشل اهئا-ف-ت-صسا مد-ع بب-صسب
Òغ ىوقلا نم ةفا-ح-صصلا Òه-ط-ت ¤إا فد-ه-ت
لاŸا بهنل اوءاج نيذلا ءÓخدلاو ةيمÓعإ’ا
،يغونو لاقو .مÓعإ’ا ةمهم لجأا نم سسيلو
فيصض““ جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل ،سسمأا
ةعاذإÓل ¤وأ’ا ةان-ق-لا ه-ث-ب-ت يذ-لا ““حا-ب-صصلا
›اŸا Òهطتلاب ةفلكŸا ةنجللا نأا ،ةيرئاز÷ا
تحمصسو يصضاŸا سسيمÿا موي اهلامعأا تهنأا
ت’Óتخ’ا مجح ىلع فوقولاو سصيخصشتلاب
ة-صسصسؤو-م-ل-ل ›ا◊ا ع-قاو-لاو تازوا--ج--ت--لاو
نم ةيمÓعإ’ا ةحاصسلا Òهط-ت ع-م ن-ماز-ت-لا-ب
ح-صضوأاو .ة-ي-مÓ-عإ’ا Òغ ىو-ق-لاو ءÓ-خد-لا
‘ ةÒبك اطاوصشأا تعطق ةصسصسؤوŸا نأا ،يغونو
ةيلمعلا نأا ¤إا اÒصشم ،›اŸا Òهطتلا ةيلمع
،ة-ي-لاŸا ح-لا-صصŸا ل-م-ع بنا-ج ¤إا تل-م-صش

ي-ن-طو-لا كرد-لا تا-ق-ي-قد--تو تا--ق--ي--ق–
.تايلوؤوصسŸا ديدحتل ةلصصاوتŸا
وه ةيلمعلا هذه نم فدهلا نأا ،يغونو فاصضأاو
‘ ةدئا-صس تنا-ك ي-ت-لا ى-صضو-ف-ل-ل د-ح ع-صضو
دعب اهل ةيقيق◊ا ةروصصلا ءاطعإاو ةصسصسؤوŸا
د--يد– ه--ن--ع بتÎي--صس يذ--لا Òه--ط--ت---لا
نم  .مهتب-صساfiو Úطرو-تŸاو تا-ي-لوؤو-صسŸا
ةيلمع نأا ““بانأا““ ماع ريدم راصشأا ،ىرخأا ةهج

يذلا سسداصسلا دهعتلا نم ق-ل-ط-ن-ت Òه-ط-ت-لا
قيق– ‘ لثمتŸاو ةيروهم÷ا سسيئر هعطق
ماÎحا نامصضو اهتيددع-تو ة-فا-ح-صصلا ة-ير-ح
لاكصشأا عيمج نم اهتيامحو ة-ن-هŸا ة-ي-فاÎحا
ةيلمع نأا ،““حابصصلا فيصض““ حصضوأاو  .فارحن’ا
Úناوقلا ليعفتب أادبت ةيمÓعإ’ا ةحاصسلا Òهطت
نم ةفا-ح-صصلا Òه-ط-تو ةد-م‹ تنا-ك ي-ت-لا
اوؤواج نيذلا ءÓخدلاو ةيمÓعإ’ا Òغ ىوقلا
اتف’ مÓعإ’ا ةمهم لجأا نم سسيلو لاŸا بهنل
طرصشك اهعصضو ” اصساي-ق-م51 كا-ن-ه نأا ¤إا
اعقوتم يمو-م-ع-لا را-ه-صشإ’ا ى-ل-ع لو-صصح-ل-ل
مدع بب-صسب ف-ح-صصلا ن-م د-يد-ع-لا ءا-ف-ت-خا
،قايصسلا تاذ ‘و .طورصشلا هذه-ل ا-ه-ئا-ف-ت-صسا
ىرج يذلا يمÓعإ’ا ءاقللا نأا ،يغونو حصضوأا
لاصصتÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-صسصسؤوŸا Úب ،سسمأا لوأا
لوح ةينطولا ةفا-ح-صصلاو را-ه-صشإ’او ر-صشن-لاو
يمومعلا راهصشإ’ا عيزوتل ةيلاقتن’ا سسيياقŸا
تاءاقل كانه نأا اتف’ ىحنŸا اذه ‘ بصصي
حر-صشل بر-غ-لاو قر-صشلا ‘ ة-ه-با--صشم ىر--خأا
نم ءادتبا ذيفنتلا زيح لخدتصس يتلا سسيياقŸا
نويد ةيوصست رارق ىلع اقيلعتو .مداقلا يفناج
ةصسصسؤوم نإا ،يغونو لاق ،دئارجلل ةقحتصسŸا
ظاف◊ا اهتمهم قلطنم نمو راهصشإ’او رصشنلا
رار-ق-ت-صس’او ي-مÓ-عإ’ا رار-ق-ت-صس’ا ى--ل--ع
فورظلل ارظن رارقلا اذه تذختا يعامتج’ا
فورظلا ببصسب اهب ر“ ي-ت-لا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صس’ا
ب ةراصس ^ .ةبعصصلا ةيلاŸا

دب-ع ،م-ل-صسلا ع-م-ت‹ ة-كر-ح سسي-ئر لا-ق ^
نم —افلا ديد– ىلع هقيلعت ‘ يرقم قازرلا
ليدعت عورصشم ىلع ءاتفتصسÓل دعومك Èمفون
دعوŸا اذه قبصسي نأا رظتني ناك ““ هنأا روتصسدلا
د-عو-م ه-ن-ي-بو را-صسŸا ى-ل-ع ق-فاو-تو راو--ح
.““ءاتفتصس’ا
اهاقلأا ةيحاتتفا ةملك ‘ ،سسمأا ،يرقم حصضوأاو
ر-ئاز÷ا-ب ه-بز◊ ة-ي-ف--ي--صصلا ة--ع--ما÷ا ‘
ذنم ةلحرم رطخأاب ر“ رئاز÷ا نإا ،ةمصصاعلا
اههجاوت يتلا تاديدهتلا ل-ظ ‘ لÓ-ق-ت-صس’ا
حا‚ مد-ع ن-م ارذfi ،ة-ي-ن-طو-لا ا-ه-تد--حو
اذإا““ هنأا ادكؤوم ““ ةيلا◊ا فورظلا ‘ لاقتن’ا

همصسا ادلب د‚ نل لاقتن’ا اذه ‘ حجنن ⁄
.““رئاز÷ا
هبزح ف-قاو-م ،ثد-ح-تŸا تاذ سضر-ع-ت-صساو
لÓ-خ ن-م ةÒخأ’ا تاو-ن-صسلا ‘ ي-صسا-ي--صسلا
فاصضأاو ،اهيف كراصشو اهحرط يتلا تاردابŸا
تاروطتلا لك عم ةيباجيإاب تلماعت سسمح نأاب
ةملكلا عم÷ اهدادعت-صسا تد-بأاو ة-ي-صسا-ي-صسلا

نم ةÒخأ’ا روت-صسد-لا ةدو-صسم ع-م تل-عا-ف-تو
ىنبتي هبزح نأا ازÈم ،تاحÎقم Ëدقت لÓخ
ةيصسايصسلا هفقاومو اصضراع-م ا-ي-صسا-ي-صس ا-ط-خ
دÓبلاو يرئاز÷ا بعصشلا ة-ح-ل-صصم ا-هدد–
.نيدلاو
نŸ ح-ئا-صصن ير-ق-م ه-جو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن--م
عيمج ‘ ءانثتصسا نود دد÷ا ماك◊ا مهامصسأا
ةقباصسلا براج-ت-لا رار-ك-ت مد-ع-ل تا-صسصسؤوŸا
22 ‘ بعصشلا جورÿ تدأا يتلا تاصسرامŸاو
.يرفيف
،ةيوبأ’ا اهصسأار ىلع تاصسرامŸا هذه دّدعو
ةياصصولاو ةيصساي-صسلا باز-حأ’ا ‘ م-ك-ح-ت-لاو
‘ ةبغرلاو تاصسصسؤوŸاب ناÁإ’ا مدعو اهيلع
ءانبو داصسفلاو ÚنطاوŸا عم ةرصشابم لماعتلا
ةينوتابز تاكبصش ةعا-ن-صصو ةد-يد-ج تا-ك-ب-صش
ي-ه-ف ةÒخأ’ا ة-صسرا-مŸا ا-مأا ،ة-يزا-ه-ت-ن’او
ارمأا هايإا اÈتعم ةيو-ه-لا ر-صصا-ن-ع-ب بعÓ-ت-لا
.اÒطخ

 بلاطوب ةراصس ^

لظ ‘ ةلحرم رطخأاب ر“ رئإز÷إ نإإ لاق
 اهب طي– يتلإ تإديدهتلإ

ديد– قبصسي نأأ رظتنن انك :يرقم
””قفأوتو رأوح ءاتفتصس’أ دعوم

:روتشسدلإ ىلع ءاتفتشس’إ

Œك ديصسÈةديدج رئأزج لجأأ نم نوبت شسيئرلأ تايولوأأ ى

ينيÈغ دمfi بيصصنت ءاثÓثلا سسمأا ” ^
وزو يزيت ةي’و نع ةيروهمج-ل-ل ا-ط-ي-صسو
عماج دومfi ›اولا هر-صضح ل-ف-ح لÓ-خ
Ãةي’ولا رق.
هنأا ديد÷ا ةيروه-م÷ا ط-ي-صسو د-كأا د-قو
لÓ-خ ن-م نا-ك-صسلا بنا-ج-ب نو--ك--ي--صس““
ىلع اهصضرعو مهت’اغ-صشنا ¤إا عا-م-ت-صس’ا
اهلح لجأا نم ةي’ولل ةيلÙا تاطلصسلا
داصسفلا لاكصشأا لك ة-براfi ‘ ه-ي-ع-صس ع-م

‘ ديلا لمعلا ¤ا اي-عاد ة-ي-طار-قوÒب-لاو
¤إا لوصصولل ىرق-لا نا÷ ا-صصو-صصخ د-ي-لا
ن-م ةراد’ا بير-ق-تو دو--صشنŸا فد--ه--لا
.““نطاوŸا
ديد÷ا طيصسولا ““ نأا ›اولا دكأا هتهج نم
Ãناكصسلا لكاصشم ل◊ لا-ع-ف ر-صسج ة-با-ث
تاه÷ا ¤إا ةنامأاو ةهازن لكب ا-ه-لا-صصيإاو
.““اهلح لجأا نم ةينعŸا

 ششوريمع لامج ^

Èمفون1 ‘ هؤوارجإا عمزŸا ،روتصسدلا ليدعت ىلع ءاتفتصس’ا لكصشيصس ^
،ةيروهم÷ا سسيئر ،اهرطصس يتلا تايو-لوأ’ا ىÈك-ل اد-ي-صسŒ ،ل-ب-قŸا
رئاز÷ا““ سسصسأا ءاصسرإا فدهب هباختنا ةادغ ،نوبت ديÛا دبع ديصسلا
نع ،Úنث’ا سسمأا لوأا نلعأا دق ،ةيروهم÷ا ةصسائرل نايب ناكو .““ةديد÷ا

Èمفون نم —افلا ‘ روتصسدلا ليدعت ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-صس’ا د-عو-م د-يد–
ديÛا دبع ديصسلا ةيروهم÷ا سسيئر““ نأا نايبلا تاذ حصضوأاو .لبقŸا
ةطلصسلا سسيئر ،‘رصش دمfi ديصسلا ،(Úنث’ا) مويلا لبقتصسا دق ،نوبت
تادادعتصس’ا نع اصضرع هل مدق يذلا ،تاباختنÓل ةلقتصسŸا ةينطولا
ءاتفتصس’اب اءدب ،ة‹ŸÈا ةيباختن’ا تاقاقحتصس’ا ميظ-ن-ت-ل ة-يرا÷ا
اذه لÓخ““ هنا ¤إا ةراصشإ’ا ت“ امك .““روتصسدلا ليدعت عورصشم ىلع
تاه÷ا عم ةيروه-م÷ا سسي-ئر د-ي-صسلا تاروا-صشم ءو-صض ى-ل-عو ءا-ق-ل-لا
ءاتفتصسÓل ادعوم مداقلاÈ 0202مفون لوأا خيرات ديد– ررقت ،ةينعŸا
لÓخ اعد نأا ،نوبت سسيئرلل قبصسو .““روتصسد-لا ة-ع-جار-م عور-صشم ى-ل-ع
ةعجارم ىلع ءاتفتصسÓل دادعتصس’ا ¤إا ،Òخأ’ا ة’ولاو ةموك◊ا عامتجا
ةيصسفنلاو ةيداŸا لئاصسولاو فورظلا لصضفأا Òفوت““ لجا نم روتصسدلا
‘ Èعو .““ هدÓب لبقتصسم ‘ هيأار ءادبإاب نطاوملل حامصسلا اهناصش نم يتلا
عورصشŸا ةدوصسم ءارثإا ‘ اومهاصس نيذلا لكل هركصش نع هتاذ تقولا
بازحأ’او ةينطولا تايصصخصشلا Úب نم روتصسدلا ةعجارŸ يد-ي-ه-م-ت-لا
و هون امك ،مهÒغو Úيعما÷ا ةذتاصسأ’او ،ةيندŸا تايعم÷او تاباقنلاو
ةعجارم نأا دكأا امك.0052 اهددع غلابلا ةمدقŸا تاحاÎق’ا ““نمث““
رئاز÷ا““ ءانبل اهنع نلعأا يتلا تاصشرولا تايولوأا ىدحإا لكصشت روتصسدلا
هباختنا ةادغ اهطصشن يتلا ةيفحصصلا هتودن لÓخ حصضوأاو.““ةديد÷ا
يصسايصسلا ديعصصلا ىلع هتيولوأا نأا ،È 9102مصسيد21 ‘ ،دÓبلل سسيئرك
عرصش ،هدعول اديصسŒو .روتصسدل-ل ““ق-ي-م-ع حÓ-صصإا““ ءار-جإا ‘ ل-ث-م-ت-ت
ةفلكم ءاÿÈا ن-م ة-ن÷ ل-ي-ك-صشت ‘ ،0202 رياني8 ‘ نوبت سسي-ئر-لا
اذه ديصسŒ راطإا ‘ ،روتصسدلا ةعجارم لجا نم تاحÎقم ةغايصصب
ةيروهمج ءانب ‘ ةيوازلا رجح““ روتصسدلا ةعجارم لكصشت امك .مازتل’ا
،““يبعصشلا كار◊ا اهنع Èع يتلا انبعصش بلاطم ديصسŒ لجا نم ةديدج
دمحأا ديصسلا اهصسأاري يتلا ةنجللا امأا .ةيروهم÷ا ةصسائر هتدكأا ام بصسح
›ودلا نوناقلا ةن÷ وصضعو ،ماعلا ›ودلا نوناقلل ذاتصسأا هتفصصب ،ةبارعل

عيمج نم ،مييقتو ليل–““ ‘ اهتمهم تلثمتف ،ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا
تاحÎقم Ëدقت““ و ““ةلودلا تاصسصسؤوم لمعو ميظنت ةيلمع ،اهبناوج
يطارقÁدلا ماظنلا زيزعت فده-ب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ¤إا تا-ي-صصو-تو
.““ةطلصسلا ىلع لوادتلاو ةيصسايصسلا ةيددعتلا ىلع مئاقلا
موي ةنجللا تاحÎقم لوح عورصشŸا ةدوصسم مدق دق ةبارعل ديصسلا ناكو
Òظن ةنجللا ءاصضعأاب داصشا يذ-لا نو-ب-ت سسي-ئر-ل-ل طرا-ف-لا سسرا-م42
ثادحا ‘ ةبغرلا ةمجرت لجا نم نيره-صش لاو-ط ة-لوذ-بŸا م-هدو-ه-ج
ةيروهم÷ا ءانب سساصسا لكصشت يتلا ةيروتصسدلا داوŸا ‘ يرذج Òيغت
.““ةيئاهنلا ةيقفاوتلا اهتغيصص ‘ بعصشلا فرط نم اهدييأات روف ةديد÷ا
ءاصسؤور و ةينطولا تايصصخصشلا ىلع ةقيثولا هذه عيزوت ليجأات ” هنا ركذي
اذك و ÊدŸا عمتÛا تامظنم و تايعم÷ا و تاباقنلا و بازح’ا
ءابو راصشتنا ةجيتن دÓبلا هب ر“ يذلا فرظلا ببصسب مÓع’ا لئاصسو
.يحصصلا عصضولا نصس– راظتنا ‘91-ديفوك

 بعششلل دوعت ةÒخأ’إ ةملكلإ
Òيغت وه كرابŸا كار◊ا هب بلاط املثم Òيغتلا““ نا نوبت سسيئرلا دكأاو
اÒصشم ،““ةلودلا سساصسأا وه يذلا روتصسدلا ىلع متي ،يرذج نكل ،يملصس
بعصشلا لب ،ةنيعم ةعامج ديب وأا بتاكŸا لخاد نوكي ’ Òيغتلا““ نأا ¤إا
ةلاح ‘و .““اهصضفر وأا روتصسدلا ةدوصسم لوبق ‘ ةير◊ا هلو ررقي نم وه
عم Ëدقلا روتصسدلاب لمعلا م-ت-ي-صس““ -نو-ب-ت سسي-ئر-لا ف-ي-صضي- ه-صضفر
ةلحرم ‘ Úعماطلا““ نأا ىلع اددصشم ،““Òيغتلا ثادحإا ىلع رارصصإ’ا
راطقلا نأ’ نوئطfl““ مه ،““راحبلا ءارو ن-م““ Úط-طıاو ““ة-ي-لا-ق-ت-نا
ةيروهم÷ا سسيئر Èتعا ،قايصسلا تاذ ‘و .““ءارولا ¤إا عجري نلو قلطنا
عم لوقلا هيف مجصسني ديدج كولصس ¤إا ةجاح ‘ ةديد÷ا رئاز÷ا““ نأا
¤إا ةجاح ‘و سصلıا لمعلا عم ديم◊ا كولصسلا هيف مجصسنيو لعفلا
لوأا نايب نم هحور دمتصسي يقفاوت روتصسد اهيل-ع ز-ك-تر-ي ة-ن-ي-ت-م سسصسأا
لوقلاب درطتصساو .““لبقتصسŸا ‘ لمأ’ا عرزيو لمصشلا عمجيو ،Èمفون
قيق– ىلع نونمؤوم نحنو ،همادخو بعصشلا ةمد-خ ‘ ا-ع-ي-م-ج ن-ح-ن““
بعصشلا““ نأا افيصضم ،““9102 رياÈف22 موي اهعفر يتلا ةعورصشŸا هبلاطم
نم سصلıا Úب يرطفلا هصسحب زيÁ فيك براجتلا هتملع يرئاز÷ا
و.ق ^.““هيلع لياحتŸاو هئانبأا

ÚنطإوŸإ ت’اغششناب لفكتلل ديلإ ‘ ديلإ لمعلإ ¤إإ اعد
وزو يزيتب ةيروهمجلل اطيصسو ينيÈغ دمfi بيصصنت

بيصصنتب ءاثÓثلا سسمأا ةيدŸا ›او ماق ^
ط-ي-صسو-ل ي-ئ’و بود--ن--م--ك مو--م--ح Òمأا
اهؤواصشنإا ” يتلا ةئيه-لا هذ-ه-ل ة-يرو-ه-م÷ا
قو-ق-ح ة-يا-م-ح ‘ ة-م-ها--صسŸا سضر--غ--ب
نامصض ىلع سصر◊او مهتايرحو ÚنطاوŸا
تارادإ’او تا-صسصسؤو-م-ل-ل Êو--نا--ق--لا Òصسلا
يتلا بيصصنتلا ميصسارم لÓخو  .ةي-مو-م-ع-لا
يئ’ولا يب-ع-صشلا سسلÛا سسي-ئر ا-هر-صضح
ةقثلا ىلع يئ’ولا بودنŸا ةي’ولا ›او أانه
ادكؤوم ةيروهم÷ا سسيئر هيف اه-ع-صضو ي-ت-لا
لبق نم Òبكلا معدلاب ىظ-ح-ي-صس ه-نا ى-ل-ع
ةمدخ ةليبنلا هماهم ءادآا لي-ه-صستو ع-ي-م÷ا

هت’اغ-صشن’ تا-صصن’ا سضر-غ-بو ن-طاو-م-ل-ل
ىلع هلخدت سضرعم ‘ ازكرم اهب لفكتلاو
ي-ق-ل-تو Úن-طاوŸا ع-م ل-صصاو-ت-لا ة-ي-م-هأا
ةعباتمو اهب لفكتلا ىلع لمعلاو م-ه-يوا-ك-صش
ةيقادصصم Ìكأا يطع-ي ا-م ا-هذ-ي-ف-ن-ت ىد-م
Òمأا حرصص ه-ل-خد-ت ‘و .ا-ه-ل-م-عو ةرادإÓ-ل
ةيروهم÷ا طيصسول يئ’ولا بودنŸا مومح
ةزمه Èتعت ةيرو-ه-م÷ا ط-ي-صسو ة-ئ-ي-ه““ نأا
نم ىعصسيصس هنأاو ةراد’او نطاوŸا Úب لصصو
وج قلخ ىلع اهب فلكŸا ةيلوؤوصسŸا لÓخ
مئاعد ءاصسرإا راطإا ‘ Úفرطلا Úب ةقثلا نم
ب م ^.““ةديد÷ا رئاز÷ا

 ةيدŸأ ةي’ول ةيروهمجلل اطيصسو مومح Òمأأ بيصصنت
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هقيبطت نكمي رارقلا :يارضس
ةدح ىلع فلم لك ةضساردب

لضشف بابضسأا نع قيقحتلاو
نيينعملا عيراضشم

كلاŸا د-ب-ع ،يدا-شصت-ق’ا ل-لÙا لا--ق
ةلماشش تارارق كانه نوكت نل هنأا ،يارشس
ةشصاÿا نويدلا ةلود-ج ةدا-عإا ق-ي-ب-ط-ت-ل
عم تاونشس5 ىدم ىلع ““جاشسنوأا““ تاكرششب
تا-بو-ق-ع-لا ءا-غ-لإاو ما--ع ةدŸ ل--ي--جأا--ت
لك ةشسارد ىلع ةينبم تارارق لب ،ةرخأاتŸا

ىلع هب قلعتŸا لول◊او ىدح ىلع فلم
تاكرششلا هذه باح-شصأا سضع-ب نأا ا-شسا-شسأا
نورخاو نوجشسلا اولخد نم مهنمو،اوفوت

اوناخ سضعبلاو مهعيراششم ‘ اوحجني ⁄
ءا--ششن’ ة--شصشصıا ي--شضارأ’ا او--عا--بو
.““رارفلاب اوذ’ نمو مهتاشسشسؤوم
اذه نأا ى-ل-ع يار-شس كلاŸا د-ب-ع دد-ششو
ايرايتخا نوكيشس هقيبطتو لما-شش رار-ق-لا““

هتلاحو دحاو لك هب ÚينعŸا ىلع ايئزج
ةدعاشسÃ قايشسلا ‘ ابلاطم ،““هب ةشصاÿا
نم مهشضيوعتو لمعلا ‘ Úبغارلا بابششلا
ةرور-شض ع-م م-ه-ب تق◊ ي-ت--لا رار--شضأ’ا
نع ىرخأا ةهج نم يرح-ت-لاو ة-ب-شساÙا
مهعيراششم قيق– ‘ مهحا‚ مدع بابشسأا

تايعادتب ذخأ’ا““ ىلع ادكؤوم ،““ا-ي-ناد-ي-م
ةبقارŸا لÓخ ن-م د-يد÷ا رار-ق-لا اذ-ه
أاطÿا نوك ةي-ناد-ي-م تا-ق-ي-ق– ءار-جاو
.““ ’ ةقرشسلاو حومشسم

زجع عم رارقلا قبطي فيك :ةيع
جد رايلم0052 ـب ةيمومعلا ةنيزخلا
نمحرلا دبع يداشصت-ق’ا ل-لÙا لءا-شست

اهبلج متيشس يتلا لاومأ’ا ردشصم““ نع ةيع
،““؟عقاولا سضرأا ىلع رارقلا اذه ديشسجتل

نم Êاعت ةي-مو-م-ع-لا ة-ن-يزÿا““نأا اÒششم
امبشسح جد رايلم0052 ب ردقي ›ام زجع
نوناق دادعا ” امدنع ةموك◊ا نايبب درو
نأا قايشسلا ‘ افيشضم ،““0202 ةنشسل ةيلاŸا

ردقي ناك ةيلاŸا ىوتشسم ىلع زجعلا اذه
اŸ اهد-ع-ب ع-ف-تراو جد را-ي-ل-م0051 ـ-ب
رايلم0002 ¤ا ةيلوÎبلا ةياب÷ا تعجارت
معدل ةينطولا ةلاكولا مÓك““ اÈتعم ،““جد
فلكŸا بدتنŸا ريزولاو بابششلا ليغششتو
تافايشض مي-شسن ،ةر-غ-شصŸا تا-شسشسؤوŸا-ب
ةيحانلا نم يقطنŸا Òغو ل-ي-ح-ت-شسŸا-ب

دشسجي نل رارقلا اذه““ نأا اÒششم ،ةيلاŸا
وأا كونبلا ¤ا ءوجللا لÓخ نم ’ا ايناديم
يتلا جراÿا نم ةنادتشس’ا وأا دوقنلا عبطب
ىلع دكأا نوبت سسيئرلا قباشس تقو ‘ ناك

ةيحان نم““ نأا احشضوم ،““اهيلا ءوجللا مدع
ةيطغتل قافن’ا تايلمع ناف ةيلاŸا مولعلا
›اŸا Òهطتلاب فرعي اميف ةشصاخ زجعلا
““ليخادم رفوت بجي
لÓخ““ نأا يداشصتق’ا للÙا تاذ دافأاو
از-ج-ع Êا-ع-ت ر-ئاز÷ا تح-ب-شصأا4102
كانه ناك امدع-ب ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ن-يزÿا-ب

لغتشست تادار’ا طب-شضب ى-م-شسي قود-ن-شص
دوقنلا ءاهتناب هنأا Òغ هب ةرفوتŸا لاومأ’ا
ع-ب-ط ةر-ك-ف ى-ي-ح-يوأا د-م-حأا سضر-ع ه-ب
.““دوقنلا

ىفطشصم ديجم^

‘ ةلثمتŸا سسمÿا تا-با-ق-ن-لا تعدو ^
‘رششمو يدعا-شسŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا
يراششتشسŸ ةلقتشسŸا ة-با-ق-ن-لا ، ة-ي-بÎلا
ةلقت-شسŸا ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا ، ة-ي-بÎلا

Ÿا ي-ف-ظوŸةباقنلا ، ةيداشصتق’ا ح-لا-شص
، ةيئادت-ب’ا سسرادŸا ير-يدŸ ي-ن-طو-لا
ة-ي-بÎلا ةذ-تا-شسأ’ ة-ير-ئاز÷ا ة-با-ق-ن--لا
لك Òفوت ¤ا ة-ي-بÎلا ةرازو ،ة-ي-مÓ-شس’ا

حجان-لا ي-شسردŸا لو-خد-لا تا-ب-ل-ط-ت-م
وأا ةيلام وأا ةير-ششب تنا-ك ءاو-شس م-ي-ل-شسلاو
ثع-ب-ي يدا-هو ر-ق-ت-شسم و-ج ‘و ،ة-يدا-م
و مهئايلوأاو ذيمÓتلا سسوفن ‘ حايتر’اب
نم ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا ‘ Úلماعلا اذك
ةرازو ةبلاطم ،Úلماعو Úيرادإاو ةذتاشسأا
تاءارجإ’ا لك ذاختاب ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
نشس◊ا Òشسلل انا-م-شض ، كلذ-ب ة-ل-ي-ف-ك-لا
و ةما-ع1202/0202 يشسردŸا لوخد-ل-ل
ةنشسلا ةياهنلا ة-ي-م-شسر-لا تا-نا-ح-ت-مÓ-ل
.0202/9102 ةيشساردلا
¤ا ،سسما اهل نايب ‘ ةيبÎلا تاباقن تعد
‘ د-م-ت-عŸا Úح-ششŸÎا دد-ع سصي-ل-ق-ت

قق-ح-ي اÃ ،نا-ح-ت-م’ا ءار-جإا تار-ج-ح
ةينازي-م سصي-شصخ-ت و Êا-قو-لا د-عا-ب-ت-لا
Òفوت سضرغب تاناحتم’ا Òيشستل ةيفاشضإا

ءابولا نم ةياقولا ل-ئا-شسوو تا-مز-ل-ت-شسم
ةفلكŸا ة-نا-مأ’ا ل-م-ع اذ-كو ة-يذ-غ-ت-لاو
ةرازو تبلاط امك ،ناحتم’ا زكرم Òيشستب
يحشص لوكوتورب رادشصإاب ةينطولا ةيبÎلا

ءابولا اذه ىلع ةرطيشسلا ةياغ ¤إا رمتشسم
Òفوت عم ،يظف– و ‘ار-ششت-شسا ءار-جإا-ك
.كلذل ةيفاشضإا ةيلام ةينازيم
تبلاط يشسردŸا لوخدلا سصخي اميف اما
تايلآا دامتعا ةرورشضب ةرازولا تا-با-ق-ن-لا
ل-خاد ع-قو-تŸا ظا-ظ-ت-ك’ا ن-م د-ح-ل--ل
نمشضي جيوفت دامتعا ¤إا ةيعاد ، ماشسقأ’ا
ةيفاك Òطأات بشصان-م ح-ت-ف ع-م ،ة-يا-قو-لا
.لجشسŸا زجعلا ةيطغتلا
تعد تاباقنلا بلاطÃ قلعت-ي ا-م-ي-ف ا-ما

ة-ي-ن-طو-لا ة-ي--بÎلا ةرازو، ةÒخ’ا هذ--ه
كÓشسأ’ا بلاطÃ لجاعلا و دا÷ا لفكتلل
، يئادتب’ا ميلع-ت-لا ةذ-تا-شسأا ““ ةرر-شضتŸا

يراششتشسم ، ةيداشصتق’ا حلاشصŸا يفظوم
،ة-ي-بÎلا يد-عا-شسمو ‘ر-ششم ،ة--ي--بÎلا
داجياو ،““ةي-ئاد-ت-ب’ا سسرادŸا ير-يد-مو

،نيدقاعتŸا ةذتاشسأ’ ل لداعو يئاهن لح
ءافولا ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو تعد ا-م-ك
ةيئا-ن-ث-لا تاءا-ق-ل-لا ةر-ششا-ب-مو هدو-عو-ب
ت’ا--غ--ششن’او ا--يا---شضق---لا ة÷ا---عŸا
كل-ت ة-شصا-خ ، كل-شس ل-ك--ل ة--حور--طŸا
ت’Óتخا ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
عورششŸا ىلع انعÓطا و سصاÿا نوناقلا
يديهمتلا
ةي-قÎلا تا-ق-با-شسم ح-ت-ف-ب تب-لا-ط ا-م-ك
تاي’ولا ‘ ةيراد’ا كÓشسأÓل ةي-ل-خاد-لا
فييكتو طايتحا مئاوق اهب دجوت ’ يتلا
ةركنتشسمو ةددنم ،لاوزلل ةليآ’ا بشصانŸا
ةيئان-ث-ت-شس’ا تارار-ق-لا-ب ةرازو-لا در-ف-ت
اهئاشصقاو يوبÎلا Òطأاتلا نأاششب ةذختŸا
ةدششب تركنتشسا امك ، يعامتج’ا كيرششلا

خرؤوŸا991/02 مقر موشسرŸا ‘ ءاج ام
ناجللاب قل-ع-تŸا و0202 ةيليو-ج52 ‘

نا÷ و ءا--شضعأ’ا ة--يوا--شستŸا ة---يرادإ’ا
تاشسشسؤوŸا ‘ ةينقتلا نا-ج-ل-لاو ن-ع-ط-لا
Òغ ها-يا ةÈت-ع-م ،ة-ي-مو-م-ع-لا تارادإ’او
هنم (12 وÚ )02تداŸا ةشصاخ يطارقÁد
ةقل-طŸا تا-ي-حÓ-شصلا تي-ط-عأا ثي-ح ،
،ةهج نم ناجللا لح ‘ ةيشصولا ةرادإÓل
Úل-ث--مŸا تمر--ح ىر--خأا ة--ه--ج ن--مو
عانتم’او سضاÎع’ا قح ن-م Úب-خ-ت-نŸا
،ابوجو رشضاÙا ىلع ءاشضمإ’اب مهمازلإاب

دادبتشس’او فشسعتلا ىل-ع ا-ه-ع-ج-ششي ا‡
يأارلاب يئاشصقإ’ا فافختشس’او رار-ق-لا-ب
اذ-ك-ه ل-ث-م ن-ع ⁄ا-ظ-م ءو-ششنو ر--خآ’ا

،Óيشصف-تو ة-ل-م-ج ة-شضو-فر-م تا-شسرا‡
‘ رظنلا ةداعإاب راط’ا اذه ‘ ةبلاطم
.موشسرŸا اذه
ةيروهم÷ا سسيئر سسمÿا تاباقنلا تعدو
تابوقعلا نوناق نمشض نوناق رادشصتشساب
‘ ة-ي-طار-قوÒب-لا تا-شسرا-مŸا مر--ج--ي

flة-يا-م-ح ة-ي-مو-م-ع-لا تاراد’ا ف--ل--ت
تا-عا-م÷ا قو-ق-حو ة-مار-ك-ل ا-ظا-ف-حو
ليكششت ىلع قافت’ا ¤ا ةفاشضا ، ةيوبÎلا
عاطقل ةلقتشسŸا تاباقنل-ل د-يد-ج ل-ت-ك-ت
، عاطقلا تاباقن عي-م÷ حو-ت-ف-م ة-ي-بÎلا
ذاختاو لوؤوشسŸاو دا÷ا راو-ح-ل-ل ءا-شضفو
ةيوبÎلا ا-يا-شضق-لا ع-ي-م-ج ن-م ف-قاوŸا
.اقح’ هنع نلعيشس يذلاو

ةرون ةظيفح ^

تامزلتضسملا عيمج ريفوت ىلع لمعتضس ةموكحلا نا لاق
ذيمÓتلا ةمÓشس نمشضي دمتعملا يحشصلا لوكوتوربلا :طوعجاو

دمfi ،ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو د-كأا ^
،ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب سسمأا ،طو-ع-جاو
و ذيمÓت-لا ة-مÓ-شس نا-م-شضب ه-ماز-ت-لا
قÓ-ط-نا ذ-ن-م ل-ك-ك ة-يو-بÎلا ةر-شسأ’ا

لÓ-خو ةر-كاذŸاو ة-ع--جارŸا سصشصح
‘و ةينطولا ة-ي-م-شسر-لا تا-نا-ح-ت-م’ا

لÓخ ن-م ة-ل-ب-قŸا تا-طÙا ع-ي-م-ج
يحشصلا لوكوتوÈلل ““مراشصلا““ ذيفن-ت-لا
ةياقولل ةيرازولا هترئاد ه-ت-ع-شضو يذ-لا

.““91-ديفوك““ انوروك ةحئاج نم
سصشصح قÓطنا ةيلم-ع هد-ق-ف-ت ىد-ل و
ÚلبقŸا ذيمÓتلل ةركاذŸاو ةعجارŸا

ايرولاكبلا ةداهشش Êاحتما زايتجا ىلع
ىلع هفوقوو طشسوتŸا ميلعتلا ةداهششو
ة-يو--بÎلا تا--شسشسؤوŸا ماز--ت--لا ىد--م
بجاولا يحشصلا يئاقولا لوكو-توÈلا-ب
تاشسشسؤوŸا نم ددعب هقيبطتو هماÎحا
نأا ريزولا د-كأا ،ة-م-شصا-ع-لا-ب ة-يو-بÎلا
ةيلÙا تاط-ل-شسلا ع-ي-م-جو ة-مو-ك◊ا
ع-ي-م-ج Òفو-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ت-شسو تر-فو
لوكوتوÈلاب ةق-ل-ع-تŸا تا-مز-ل-ت-شسŸا
و ةرازولا مازتلاب““ انئم-ط-م ،““ي-ح-شصلا
ةيئاقولا تاءارج’ا لكب مرا-شص ل-ك-ششب
ف--ل--تfl ‘ ا--ه--ي---ل---ع سصو---شصنŸا
ةرازولا اه-ت-ع-شضو ي-ت-لا ت’و-كو-توÈلا
ةرازول ةيملعلا ةنجللا اهيلع تقداشصو
تاطÙا عيمج حا‚إ’““ اذهو ةحشصلا
.““ةلبقŸا
ماز-ت-لا-ب ر-يزو-لا هو--ن ة--ب--شسا--نŸا--بو
تاءار--جإ’ا--ب ة--يو--بÎلا تا--شسشسؤوŸا
تامزلت-شسم ع-ي-م-ج Òفو-ت و ة-ي-ح-شصلا
يقاولا عانقلا ءادترا ام-ي-شس’ ة-يا-قو-لا
ذخاو يعام-ت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا نا-م-شضو
ل-خد-م د--ن--ع م--شس÷ا ةرار--ح ة--جرد
ةذتاشسأ’اب رم’ا قلع-ت ءاو-شس ة-شسشسؤوŸا
اذك و لامعلاو ذ-ي-مÓ-ت-لا وأا تارا-ط’ا
م-ي-ظ-ن-ت و تار-مŸا ع-شضو-ب ماز--ت--ل’ا
اد----ي----ششم ،““ق----فارŸا ‘ ة-----كر◊ا

ن-يÒب-ك-لا ““ماز--ت--ل’ا““ و ““ي--عو--لا»ب

ةطÙا هذه حا‚إ’ ةيو-بÎلا ةر-شسأÓ-ل
ةيشساردلا ةنشسلا تاطfi ¤وأا دعت يتلا
.ةديد÷ا
ىلع ةيبÎلا يريدم رمأا طوعجاو ناك و

ة--ئ--ي--ه--ت تا--ي--ل--م--ع ما“إا ةرور--شض
اهف-ي-ظ-ن-تو ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا تا-شسشسؤوŸا
،يرا÷ا سسطشسغأا52 لبق اهÒهط-تو
ة-شصتıا ح-لا-شصŸا ع-م ق-ي-شسن-ت--لا--ب
ىرخأ’ا تائيهلاو ةيلÙا تاعام-ج-ل-ل
يشسفنلا Òشضحت-ل-ل ا-ه-ح-ت-ف ى-ن-شست-ي-ل
.ذيمÓتلل يجوغاديبلاو
ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا يريدم ثح امك
ةعجارملل يئانثتشسا ميظنت دادعإا ىلع
ل--ك ة--ي---شصو---شصخ بشسح ةر---كاذŸاو
م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع سصر◊ا ع-م ة--شسشسؤو--م
دد-ع ىد-ع-ت-ي ’ جاو-فأا ‘ ة--ع--جارŸا
جمانرب طبشضو اذيملت51 اهيف ذيمÓتلا
عم قيشسنتلاب ةركاذŸاو ةعجارملل قيقد
ةرور-شض ع-م ،ة-ي-ن-عŸا داوŸا ةذ-تا--شسأا
ةينعŸا داوŸا لكل ةع-جارŸا ة-ي-ط-غ-ت
طشسوتŸا ميلع-ت-لا ةدا-ه-شش Êا-ح-ت-ما-ب
.ايرولاكبلاو
ءÓيإاب ÚينعŸا لك ةيبÎلا ريزو ىشصوأاو

رهشسلاو ةمزÓلا ةيانعلا““ ةيلم-ع-لا هذ-ه
ءاطعإا دشصق ايناديم ا-هد-ي-شسŒ ى-ل-ع

ل-جأا ن-م ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل مزÓ--لا م--عد--لا
ا-ي-شسف-نو ا--ي--جو--غاد--ي--ب م--هÒشض–

ديقتلا““ لÓخ ن-م كلذو ،““نا-ح-ت-مÓ-ل
ةدراولا Òبادتلا لكب قي-قد-لاو مرا-شصلا

اذ-ه-ب تل-شسرأا ي-ت-لا ة-م--ي--ل--ع--ت--لا ‘
ي-ح-شصلا لو--كو--توÈلا--بو سصو--شصÿا
لك عم اهذيفنت ىلع لم-ع-لاو ي-ئا-قو-لا
ة-ح-شص ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل Úي-ن--عŸا
عاطقلا يمدختشسم عيم-جو ذ-ي-مÓ-ت-لا
.““مهتمÓشس نامشضو مهتياقوو
مي-ظ-ن-ت““ ةرور-شض ى-ل-ع ر-يزو-لا دد-ششو
ةيفيكل ططfl عشضوب ةشسشسؤوŸا ءاشضف

Òبادتلا قيبط-ت ع-م ذ-ي-مÓ-ت-لا ة-كر-ح
لابقتشسا د-ن-ع ة-يزاÎح’او ة-ي-ئا-قو-لا
ÚحششŸÎا ذيمÓ-ت-لاو Úمد-خ-ت-شسŸا
ة-شصشصıا تا-عا-ق-لا ة-ئ-ي--ه--ت اذ--كو
ذيفنت نمشضي اÃ ةركاذŸاو ةعجارملل
اشصوشصخ ،يئاقولا يحشصلا لوكوتوÈلا
5.1) يدشس÷ا دعاب-ت-لا را-ي-ع-م ماÎحا

.““(لقأ’ا ىلع Îم
ةداهشش ناحتما زايتجا مت-ي-شس ةرا-ششإÓ-ل
و لبقŸا Èمتبشس7 ‘ طشسوتŸا ميلعتلا
اميف ،رهششلا سسفن نم31 ‘ ايرولاكبلا

4 ‘ ي-شسردŸا لو-خد-لا خ-يرا-ت دد--ح
ج.ق ^ .مداقلا ربوتكأا

:نويداضصتقا نوللحم ،جد رايلم0052 ـب ةيمومعلا ةنيزخلا يف زجع ليجضست لظ يف

““جاشسنوأا““ تاكرشش نويد ةلودج ةداعا
ليحتشسم تاونشس5 ىدم ىلع

ةداعإا قيبطتب بابضشلا ليغضشتو معدل ةينطولا ةلاكولا رارق نأا ،““ رجفلا»ـل نويداضصتقا نوللحم دكأا
تابوقعلا ءاغلإاو ماع ةدمل ليجأات عم تاونضس5 ىدم ىلع ““جاضسنوأا““ تاكرضشب ةضصاخلا نويدلا ةلودج

زجع دوجول ةيلاملا مولعلا ةيحان نم ““ليحتضسمو يقطنم ريغ دعي““ ة-ي-لا-م-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ةر-خأا-ت-م-لا
   .ةيلاملا نوناق دادعا دعب ةموكحلا نايب هنع فضشك امبضسح جد رايلم0052 ب ردقي ةيمومعلا ةنيزخلاب

ةياغ ىلإا رمتضسم يحضص لوكوتورب عضضول ةرازولا تعد
ءابولا ىلع ةرطيضسلا

ةيطارقوريبلا مرجي نوناقب بلاطت ةيبرتلا تاباقن
ةيمومعلا تاراد’ا يف

ةلودلا هترقا يذلا معدلا نم مهنامرح دعب
سسÓف’ا نم مهذاقنإ’ نوبت نودششاني راقب’ا وبرم

راق-ب’ا ي-بر-م ن-م د-يد-ع-لا ي-ك-ت-ششا ^
نم ، نارهو ةي’وب راقب’ا بيلح يجتنمو
ةراد’ا فشسعتو ةي-طار-قوÒب-لا تاءار-جا

Ãف-لا ة-ير-يد-Óام ةرطيبلا ةيششيتفمو ةح
هترقا يذلا معدلا فرشص رخأات ‘ ببشست
ذنم ، راقب’ا بيلح يجتنم ةدئافل ةلودلا
يجتنم رمذت نم داز ام ، ةطرافلا ةنشسلا
. راقب’ا يبرمو
بيل◊ا وج-ت-ن-مو را-ق-ب’ا و-بر-م د-ششا-نو
ل-خد-ت-ل-ل  ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر، نار-هو-ب
ÚبرŸا نم Òثكلا نا ةشصا-خ م-ه-فا-شصناو
ءارششل مهراقبا نوعيبي او-ح-ب-شصا را-ق-ب’ا
ببشسب اذهو ،راق-بÓ-ل فÓ-ع’او ءاد-غ-لا

يذلا ›اŸا م-عد-لا ى-ل-ع ه-لو-شصح مد-ع
يجتنم عيج-ششت ل-جا ن-م ة-لود-لا ه-ت-ن-شس

مه-طا-ششن ة-ل-شصاو-م ن-م را-ق-ب’ا بي-ل-ح
. بيل◊ا راكتحا ىلع ءاشضقلاو
ة-ن-ب-ل-م بحا-شص حر-شص دد-شصلا اذ-ه ‘ و
نم ديدعلا نا ،رداقلا دبع يواوز برغŸا

امدعب سسÓفإ’اب نيددهم را-ق-ب’ا ي-بر-م
فÓ-عأ’ا ءÓ--غ ةأا--طو ت– او--ح--ب--شصا
.راقبأ’ا عرازŸ ةمزÓلا ةيشساشسأ’ا داوŸاو
وجتنم لشصوت يذلا تقو-لا ‘ اذ-ه ي-تا-ي
كÎششم قا-ف-تا ¤إا ة--مو--ك◊او بي--ل◊ا
ييبرŸ ةلودلا معد عفرب ا-شسا-شسأا ي-شضق-ي
ارانيد21 ¤إا Òناند7 نم بول◊ا راقبأ’ا
يأا ،ايلfi جتنŸا بيل◊ا نم دحاولا Îلل
‘ تادعاشسم بناج ¤إا ،Òناند5 ةدايزب
تارمثتشسم ءاششنإ’ ““ةعاجنلا دوقع““ راطإا

زيهجتل ÚيبرŸا معدو ةد-يد-ج ة-ي-حÓ-ف

تايلآا ثيد–و تانكاŸاب مهتار-م-ث-ت-شسم
م-عد رار-قإا ¤إا ة-فا-شضإا ،ها-يŸا-ب دوز-ت-لا
نم جتنŸا بيل◊ا يÎششت يتلا عناشصملل

دامت-عإÓ-ل Úير-ئاز÷ا ÚحÓ-ف-لا فر-ط
بيل◊ا ة-عا-ن-شص ‘ ة-ي-لوأا ةدا-م-ك ه-ي-ل-ع
ةردوبلا ىلع اهدامتعإا نم ’دب ÎشسبŸا
 .جراÿا نم ةدروتشسŸا

برغŸا ةنب-ل-م Òشسم بشسح م-عد-لا اذ-ه
ةبعششلا هذه مشضت ثيح ، Úبّرملل هّجوŸا

اهنم بولح ةرقب نوي-ل-مو ي-بر-م000.04
تاذ ةدروت-شسŸا را-ق-ب’ا ن-م سسار0003
نا ¤إا را-ششي و ،بي-ل◊ا ن-م لا-ع دودر--م
تاط-ل-شسلا ا-ه-ب تردا-ب ي-ت-لا تاءار-ج’ا
نم اميشس’ عرفلا اذه ثع-ب-ل ة-ي-مو-م-ع-لا

أÓكلا ةعارزل ةلودلا م-عد ع-ي-شسو-ت لÓ-خ
بنا-ج ن-م اÒب-ك ا-نا--شسح--ت--شسا تي--ق--ل
‘ رامثتشس’ا اورششاب ن-يذ-لا Úي-عا-ن-شصلا

اعورششم04 وحن عاديإا ”و ،بيل◊ا لا‹
ل-ي-ه-شست ة-ي-ل-خ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ا‹د-ن-م
.  تارامثتشس’ا

‘ ،رداقلا دبع يواوز ح-شضوا ه-ت-ه-ج ن-م
نم ديدعلا كانه نا ،““رجفلا »ـل حيرشصت

Óب عاطقلا اورداغ راقب’ا بيلح يجتنم
، سسÓفإ’اب نيددهم اوحبشصا امدعب ةعجر
هتميق ام فلكت ةد-حاو ةر-ق-ب نا ا-ف-ي-شضم
عبا-شصا ا-ه-جو-م ، ر-ه-ششلا ‘ نو-ي-ل-م005
يتلا ةحÓفلا حلاشصم ةيريدم ¤ا ماهت’ا
م-عد-لا فر-شص ا-ن--ثدfi بشسح سضفر--ت

Ÿراقب’ا يجتن .
  سسانيا.م ^
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ÚلوؤؤسسŸاب هعمج ءاقل ريزؤلأ ضسأأرت دقو ^
نم ،ةثÓثلأ لاقنلأ فتاهلأ يلماعتŸ لئأوأ’أ
Úسس– ىلع ل-م-ع-لأ و دؤ-ه÷أ د-ي-حؤ-ت ل-جأأ
تنÎنأ’أ ق-فد--ت ة--ع--سس Úسس– و تا--مدÿأ
تاميلعتل أذيف-ن-ت كلذ و ،Úن-طأؤŸأ ح-لا-سصل
،نؤبت ديÛأ دبع ديسسلأ ،ةيرؤهم÷أ ضسيئر

.Òخأ’أ ءأرزؤلأ ضسل‹ لÓخ
تعلطأ ةرأزؤ-لأ ن-ع ردا-سصلأ نا-ي-ب-لأ بسسح و

احيرسص ضشاقنلأ نا-ك  د-ق-ف ““ر-ج-ف-لأ““ ه-ي-ل-ع
فلتfl ى-ل-ع ه-لÓ-خ فؤ-قؤ-لأ ” ،أر-م-ث-مو
ليبسس ‘ نؤلماعتŸأ اهأدبأأ يتلأ ت’اغسشن’أ
كلذ و ،أدج ›اع-لأ و ›ا-ع-لأ ق-فد-ت-لأ Òفؤ-ت
ف-ل-تfl ع-م ل-ما-ع-ت-لأ نأأ أأد-بÃ ا--مأز--ت--لأ
نؤكيسس ضصاÿأ و مهنم Úيمؤمعلأ ÚلماعتŸأ

يقيق◊أ مهرامثتسسأ عم ،ةأواسسŸأ مدق ىلع
تامدÿأ ةيعؤن Úسس– لجأأ نم ،رئأز÷أ ‘

.لغسشلأ بسصانم قلخ و
ة-ي-ك-ل-سسلأ ت’ا-سصتإ’أو د-يÈلأ ر-يزو ن-ل-عأأو
تابذبذ عفر نع ،رأزمؤب ميهأربإأ ،ةيكلسسÓلو
›ا-ع ق-فد--ت نا--م--سضل تنÎنأ’أ تا--ك--ب--سش

Ÿلاقنلأ فتاهلأ يمدختسس.
تاكرسش ءأردم عم هعامتجأ دعب هل حيرسصت ‘و
لاق ،ضسمأ ةحيبسص ،رئأز÷اب لاقنلأ فتاهلأ
ةيكلسسلأ ت’اسصتإ’أ طبسض ةط-ل-سس نإأ رأز-مؤ-ب
ÚلماعتŸأ فرسصت ت– تعسضو ةيكلسسÓلأو
لمع ةردان درأؤم يهو تابذبذ فيط ةثÓثلأ
.اهرير– ىلع ةنسسلأ ةيأدب ذنم عاطقلأ

ةمزح رير– نع ريزؤلأ نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
فلتfl عم قيسسنتلا-ب تا-بذ-بذ-لأ ف-ي-ط ن-م
و أردان أدرؤم Èتعت يت-لأ ،ة-ي-ن-عŸأ فأر-طأ’أ
فر-سصت ت– ا-ه-ع-سضو ل-جأأ ن--م ،ا--ن--ي--م--ث
كلذ و ،تا-مدÿأ Úسس– ة-ي-غ-ب Úل-ما-ع-تŸأ
و ديÈلأ طبسض ةطلسس عم قيثؤ-لأ ق-ي-سسن-ت-لا-ب
.ةينوÎكلإ’أ ت’اسصت’أ
دب-ع ،ة-يرؤ-ه-م÷أ ضسي-ئر نأأ ةرا-سشإ’أ ردŒو
ت’اسصتإ’أو ديÈلأ ريزو رمأأ دق ،نؤبت ديÛأ
ءأرزؤلأ ضسل‹ عامتجأ ‘ ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ
قفدت ة-ل-ك-سشم ءا-ه-نإا-ب مر-سصنŸأ د-حأ’أ مؤ-ي
.كلذ نع لسصفم ريرقت دأدعإأو أرؤف تينÎنأ’أ

ضسلÛ يرودلأ عامت-جÓ-ل ه-سسؤور-ت لÓ-خ-ف
يئرŸأ لسصأؤتلأ ةينقت Èع دقعنŸأ ،ءأرزؤلأ

هتاهيجؤت ةيرؤهم÷أ ضسيئر ىد-سسأأ ،د-ع-ب ن-ع

،لوأ’أ ريزؤلأ فأر-سشإأ ت– ،عا-ط-ق-لأ ر-يزؤ-ل
قفد-ت ئ-ط-ب ل-ك-سشŸ ي-ئا-ه-ن ل-ح دا-ج-يإأ»ـل
أذإأ ىتح ،ةلقرعلأ لمأؤ-ع د-يد–و تي-نÎنأ’أ
ضسل‹ ىلع ف-لŸأ ة-لا-حإأ ر-مأ’أ ى-عد-ت-سسأ
.““ءأرزؤلأ
ةنمقرلل يسساسسأأ طرسش تينÎنأ’أ قفدت نؤكل و
ديÈلأ ريزو نؤبت ضسيئرلأ رمأأ ,تايئاسصحإ’أو
ةلكسشم ءاهنإاب لاسصت’أو مÓعإ’أ تايجؤلؤنكتو
لسصفم ريرقت دأدعإأو أرؤ-ف تي-نÎنأ’أ ق-فد-ت

.ردسصŸأ تأذ هب دافأأ املثم كلذ نع
‘ ابأرطسضأ مايأأ ذنم دهسشت رئأز÷أ نأأ ركذي
ت’اسصتأ““ ةسسسسؤؤم هتطبر ،تينÎنأ’اب ديوزتلأ
ةيلودلأ ةكبسشلأ ‘ بذبذت ثودحب ““رئأز÷أ
رئأز÷أ اهنم و ⁄اعلأ لود ضضعب ‘ تنÎنأÓل

^ Ÿيو’زرح .ءاي

م-عد ة-سسسسؤؤŸ ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ دد-سش ^
يلع رؤتكدلأ ،رئأز÷أ ‘ ةنمقرلأ ريؤطت

ةيتحتلأ ةينبلأ معد ةرورسض ىلع ،نسسابع
لاسصت’أو مÓع’أ تايجؤلؤنكتب ةسصاÿأ

يم-قر-لأ ىؤ-تÙأ با-ع-ي-ت-سسأ ل-جأأ ن-م
يتلأ ةيباحسسلأ ةبسسؤ◊أ ىلع دام-ت-ع’ا-ب
ام ؤهو لاÛأ ‘ ةدئأرلأ ةين-ق-ت-لأ د-ع-ت
ىؤتfi تأذ تامدخ ر-ئأز-ج-ل-ل ر-فؤ-ي-سس
.يمقر
عقؤم هب ضصخ ثيد-ح ‘ ،ن-سسا-ب-ع لا-قو
ددعلأ بايغ نأاب ،ضسمأ ،ةيرئأز÷أ ةعأذ’أ
انعفد رئأز÷أ ‘ تانايبلأ زكأرŸ ‘اكلأ

تانايبلأ زكأرÃ ةناعتسس’أ ¤أ قبسس اميف
قايسسلأ أذه ‘ أدكؤؤم ،نطؤلأ جراخ نم
لاÛأ أذه ‘ رامثت-سس’أ ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع
¤أ ةئسشانلأو ةرغسصŸأ تاسسسسؤؤŸأ ايعأد
ىؤتÙأ رفؤت تامدخ جاتنأ ؤحن هجؤتلأ
.ÚلماعتŸأ ىتسشل يمقرلأ
رئأز÷أ ‘ ةنمقرلأ قؤسس نأأ نسسابع دكأأو

ةÒبك تاسسسسؤؤم بلطتي ةنهأرلأ ةÎفلأ ‘
ه---جؤ---تو فر---سشت لاÛأ ‘ ةÈخ تأذ
ىقرت ىتح ةئسشانلأو ةرغسصŸأ تاسسسسؤؤŸأ

ةرسشابم تامدخ Ëدقت ¤أ ةÒخ’أ هذه
.لماعتŸأ وأأ كلهتسسملل
ةمئÓم ةرورسض ¤أ ثدحتŸأ تأذ راسشأأو
تابلطتم عم ةيرئأز÷أ تاعما÷أ جمأرب
‘ ةسصاخ قؤسسلأ تابلطتم و تاسسسسؤؤŸأ

رؤطتلأ ةمئأد لاسصت’أ تايجؤلؤنكت لا‹
.اهتبكأؤم لجأأ نم
،ةيلاŸأ تÓماعŸأ ةنمقرب قلعتي ا-م-ي-فو
قيرط نع مؤيلأ ةرفؤتم اهنإأ نسسابع لاق
ع-فد-لأ رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-م-قر تا-ي-لأ ةد-ع
ف-ل-تfl ا-هر-فؤ-ت ة-مد-خ-ك ،ÊوÎك-ل’أ
Úل-ما-ع-ت-م--ل--ل ة--ير--ئأز÷أ كؤ--ن--ب--لأ
قلعتم ه-ب-سسح لا-ك-سش’أو .ن-يدا-سصت-ق’أ
تاينهذلأ Òيغت ىقبي ذأ يرأد’أ قسشلاب

هذ-ه بكأؤ-تو ر-يا-سست-ل ة-يؤ-لوأأ ةرأد’أ ‘
ح.ل ^ .تأرؤطتلأ

:رئازجلا يف ةنمقرلا ريوطت معد ةسسسسؤومل ينفلا ريدملا
رامثتسس’ا ربع ّرمي ةيمقرلا تامدخلا ريوطت

رئازجلاب تانايبلا زكارم يف

 ةلسضعملل يئاهن و يروف لح داجياب رما يذلا ةيروهمجلا ضسيئر تاميلعتل اذيفنت

ءاسضقلل ديربلا ةرازو لولح يه هذه
 رئازجلا يف تنرتن’ا ءطب لكسشم ىلع

تنرتنأ’ا قفدت نم عفرلل لاقنلا فتاهلا يلماعتم ةدئافل تابذبذلا فيط نم ةمزح ريرحت^
ضسيئر  رماوأا ديسسŒ ‘  راز-مو-ب م-ي-هار-با  ة-ي-ك-ل-سسÓ-لا و ة-ي-ك-ل-سسلا تÓ-سصاوŸا و د-يÈلا ر-يزو ر-سشا-ب
يتلا ةلسضعŸا هذهل  يروفلا  ل◊ا داجيإا و  تنÎن’ا  ءطب لكسشم  ءاهناب نوبت ديÛا  دبع ةيروهم÷ا
فيط ريرحتب  قلعتت  ةديدج لولح  Òفوت  لÓخ نم ةÒخ’ا ةنوآ’ا لÓخ ةسصاخ ÚنطاوŸا تقرأا
. تابذبذلا

يرحبلا ديسصلا ةفرغ نيب ةكارسش ةيقافتا ىسضتقمب
يحÓفلا نيمأاتلل ينطولا قودنسصلاو

 يرحبلا ديسصلا يينهمل لماسش نيمأات
 مهطاسشن معدل ضضورق و

ةيقيرف’ا رحلا لدابتلا ةقطنم يف ةيدودحلا ةي’ولا هذه اهيسستكت يتلا ةيمهأÓل
تسسارنمتب ضسكفاسص ريدسصتلاو ضضراعملا ةسسسسؤومل عرف ءاسشنإا

 ةيئاذغلا و ةيحÓفلا تاجتنملا راعسسا يف يبسسن ضضافخنا
ةيليوج ةياهن ‘ %2ر2 لسصت يونسسلا مخسضتلا ةبسسن

ةيليؤج رهسش ةياهنب %2ر2 رئأز÷أ ‘ يؤنسسلأ مخسضتلأ لدعم طسسؤتم غلب  ^
ردسصŸأ تأذ حسضوأأو.تايئاسصحإÓل ينطؤلأ نأؤيدلأ هنع نلعأأ امبسسح ،يسضاŸأ
ؤه يذلأ0202 ةيليؤج رهسش ¤إأ ةيؤنسس ةÒثؤ-ب كÓ-ه-ت-سس’أ را-ع-سسأأ رؤ-ط-ت نأأ

رهسش نم ،أًره-سش21 ةاعأرم عم بؤسسÙأ يؤنسسلأ مخسضت-لأ لد-ع-م ط-سسؤ-ت-م
¤إأ8102 توأأ رهسش نم ةدتمŸأ ةÎفلاب ةنراقم0202 ةيليؤج ¤إأ9102توأأ

،كÓهتسس’أ راعسسأ’ يرهسشلأ نيابتلأ نأأ ¤إأ نأؤيدلأ راسشأأ امك.9102 ةيليؤج
نأؤج رهسشب ةنرا-ق-م0202 ةيليؤج رهسش ‘ را-ع-سسأ’أ ر-سشؤؤ-م رؤ-ط-ت ؤ-ه يذ-لأ
يرهسشلأ فÓتخ’أ ثيح نم امأأ.%1 ،1- رأدقÃ اًسضافخنأ لجسس ،يسضاŸأ
سضافخنأ ةيئأذغلأ دأؤŸأ راعسسأأ تلج-سس د-ق-ف ،تا-ج-ت-نŸأ ة-ئ-ف بسسحو ةبسسنب اً
.%9.6 ةبسسنب ةجزاطلأ ةيحÓفلأ تاجتنŸأ راعسسأأ ضضافخنأ ببسسب اميسس ،5.3%
،نأؤيدلأ بسسحب ،ةجزاطلأ ةيحÓفلأ تاجتنŸأ راعسسأأ ‘ ضضافخن’أ أذه ىزعيو
-) تأورسضÿأو (%5.23-) هكأؤفلأو (%0.61-) جاجدلأ مؤ◊ راعسسأأ ضضافخنأ ¤إأ

‘ تأدايزلأ ،رخآأ بناج نم نأؤيدلأ لجسس امك.%6.71- ةبسسنب اطاطبلأو (3.5%
ضضيبلأو (%3.1 +) ءأرم◊أ مؤحللأ اميسس ’ ،تاجتنŸأ ضضعب تسسم يتلأ راعسسأ’أ
،ةيعانسصلأ ةيئأذغلأ تاجتنملل ةبسسنلاب امأأ.(%3.5 +) كامسسأ’أو (5.21% +)
ةيليؤج ر-ه-سش لÓ-خ (%1.0-) غلب ً’دتعم اًيلزانت اًنياب-ت را-ع-سسأ’أ تد-ه-سش د-ق-ف
علسسلأ راعسسأأ تعفترأ امك ،ءاسصحإ’أ زاه÷ اًقفو ،نأؤج رهسشب ةنراقم يسضاŸأ

.أدؤكر تامدÿأ راعسسأأ تفرع امنيب ،%1.1 ةبسسنب ةعنسصŸأ
ضسبŸÓأ““ تاعؤم‹ راعسسأأ تعفترأ دقف ،تامدÿأو علسسلأ ةعؤم‹ بسسحبو
،ةعؤم‹ لكل ›أؤتلأ ىلع (%1.0 +) ةبسسنب تاسشورفŸأ و ثاثأ’أو ““ةيذحأ’أو

ةعؤمÛأ تلجسس امنيب (%2.0 + ) ““ت’اسصت’أو لقنلأ““ راعسسأأ تفرع ثيح
نأأ ¤إأ تايئاسصحإÓل ينطؤلأ نأؤيدلأ راسشأأ امك.%3.3 اهردق ةدايز ةعؤنتŸأ
لÓخ كÓهتسس’أ راعسسأأ تلجسس ثيح ،دؤكرلاب تمسستأ تامدÿأو علسسلأ يقاب
.9102 ةنسس نم رهسشلأ ضسفنب ةنراقم %4.2 ةبسسنب اعافترأ ،Òخ’أ ةيليؤج رهسش
تاجت-نŸأ را-ع-سسأأ ‘ %6.0 ةبسسنب ةدايز ¤إأ يدعاسصتلأ ن-يا-ب-ت-لأ أذ-ه ىز-ع-يو
تاجتنŸأو ةجزاطلأ ةيعأرزلأ تاجتنملل %2.0 ›أؤحب ةدايز ةجيتن ،ةيئأذغلأ
.%7.0 تا--مدÿأ ًأÒخأأو %82.5 ةعنسصŸأ ع-ل-سسلأو (%1.1) ةيعانسصلأ ةيئأذغ-لأ
،›ا◊أ ماعلأ نم ¤وأ’أ ةعب-سسلأ ر-ه-سشأ’أ لÓ-خ كÓ-ه-ت-سس’أ را-ع-سسأأ تفر-عو
، (%40.0-)ةيئأذغلأ دأؤŸأ ‘ ضضافخن’أ نم مغرلأ ىلع ، %82.2 ةبسسنب اعافترأ
ةيحÓفلأ تاج-ت-نŸأ را-ع-سس’ %6.0 هردق ع-جأر-ت ن-ع ضصا-خ ل-ك-سشب م-جا-ن-لأ
تاجتنŸأ ‘ %5.0 + ةبسسنب ةدايز ¤إأ لجسسŸأ عافتر’أ أذه ىزعيو.ةجزاطلأ
.تامدÿأ ‘ %62.2 + و ةعنسصŸأ علسسلأ ‘ %20.5 + و ،ةيعانسصلأ ةيئأذغلأ

Œأؤح ،9102 ةنسس ‘ تغلب دق رئأز÷أ ‘ مخسضتلأ ةبسسن نأأ ¤إأ ةراسشإ’أ رد‹
ح. ءايمل ^ .2%

يرحبلأ ديسصلل ةيرئأز÷أ ةفرغلأ تعقو ^
ينطؤلأ قودنسصلأو ةيدي-سصلأ تا-ج-ت-نŸأو
ةكأرسشو Úمأات ةيقافتأ يحÓف-لأ نوا-ع-ت-ل-ل
تاجتنÃ عاطقلأ يينهم ة-ق-فأرÃ ح-م-سست
.مهطاسشن تايسصؤسصخو ىسشامتت ةينيمأات
قود-ن-سصلأ ن-ع ردا-سصلأ نا--ي--ب--لأ بسسحو
““رجفلأ““ تملسست يحÓفلأ نواعتلل ينطؤلأ
يتلأ ةيقافت’أ هذه نأاسش  نمف هنم ةخسسن
ير-ح-ب-لأ د-ي-سصلأ ر-يزو رؤ-سضح--ب تع--قو
،يخورف دمحأ ديسس ،ةيديسصلأ تاجتنŸأو
دبع ةيفيرلأ ة-ي-م-ن-ت-لأو ة-حÓ-ف-لأ ر-يزوو
نم ÚينهŸأ ةيامح نامسض Êأدمح ديم◊أ
رأرسض’أ نع ضضيؤعتلأو ةين-هŸأ را-ط-خأ’أ
Òفؤت عم  مهطاسشن ءأدأ لÓخ مهقحلت يتلأ
مهراسسم لÓخ داسشر’أو ةينقتلأ ةقفأرŸأ
نم ÚينهŸأ ةيقافت’أ هذه نك“و.ينهŸأ
بسسح ةفيكم ةينيمأات ةيطغت نم ةدافتسس’أ
يرحبلأ ديسصلأ ت’ا‹ ‘ مه-تا-جا-ي-ت-حأ
ةم-ظ-نأ’أ ‘ ة‹دŸأ تا-ي-ئاŸأ ة-ي-بر-تو
ميعد-تو ة-ق-فأر-م بنا-ج ¤إأ ،ة-ي-حÓ-ف-لأ
ديسصلأ لا‹ ‘  راغسصلأ Úيفر◊أ طاسشن
ة-يرا-ق-لأ تا-ي-ئاŸأ ة-ي-بر--تو ير--ح--ب--لأ
دؤقعو تاجتنم Èع ةحÓفلأ عم ة‹دŸأو
عم ىسشامتتو ةئ-ف-لأ هذ-ه-ب ة-سصا-خ ة-ي-ن-ي-ب

يينهŸ  ةيقافت’أ نمسضت امك.ا-ه-ل-ي-خأد-م
مهتاكلتمŸ ةينيمأات ةيام-ح د-ي-سصلأ عا-ط-ق
ةفاسضإ’اب Òغلأ هاŒ ةيندŸأ مهتايلوؤؤسسمو
ت– ةرا----سشت----سس’أو ةÿÈأ ع----سضو ¤أ
ع-ي-قؤ-ت ى-ل-ع ه-فأر-سشإأ ىد-لو .م-ه-فر-سصت
ةيمنتلأو ةحÓفلأ ر-يزو  حر-سص ة-ي-قا-ف-ت’أ
ءاقللأ أذه نأأ Êأدمح ديم◊أ دبع ةيفيرلأ
Úعاطقلأ Úب ةكأر-سشل-ل ة-ل-سصؤ-ح ““ Èت-ع-ي
تاعاطقلأ Úب مئاقلأ لماكتلأ نع أÒبعتو
،ةيمنتلأ فأدهأ قيق– ليبسس ‘  ةيرأزؤلأ

ه-ب ما-ق يذ-لأ ما-ه--لأ ل--م--ع--لأ ¤إأ أÒسشم
هذه ءاسضمإأ ه-ن-ع ج-ت-ن يذ-لأو نؤ-سصتıأ
.ةيقافت’أ
لكل قافآأ هيف نؤكيسس““ :Óئاق ريزؤلأ عباتو
ينطؤلأ قودنسصلأ اهرفؤيسس يتلأ ةيجهنŸأ
د-يد-ج جذؤ‰ ح-نŸ ي-حÓ-ف-لأ نوا-ع-ت-ل-ل
ديسصلأ عاطق يينهŸ ضضور-ق-لأو Úمأا-ت-ل-ل
ءا--كر--سشلأ ل--كو ÚلأؤŸأو ÚحÓ---ف---لأو
ديسصلأ ريزو راسشأأ ،هبناج نم.““Úيعامتج’أ
دمحأأ ديسس ةيديسصلأ تاجتنŸأو ير-ح-ب-لأ

ÚينهŸأ ةئيب زيز-ع-ت ة-ي-م-هأ ¤إأ ي-خور-ف
أرود بعلي يذلأ Úمأاتلأ لثم ةينأديم تايلآاب

ىلعو تاطاسشن-لأ ى-ل-ع Úمأا-ت-لأ ‘ ا-ما-ه
وأأ ه-تأذ ضصخ-سشل-ل ءأؤ-سس تأرا-م--ث--ت--سس’أ

عاطقلأ هجؤت يخورف دكأأو .هتأرام-ث-ت-سس’
Úب ةرسشابŸأ تاي-قا-ف-ت’أ ع-ي-ج-سشت ؤ-ح-ن
أركذم ،ةÿÈأ تأذ تاسسسسؤؤŸأو ÚينهŸأ

ر-يؤ-ط-ت ةرور-سضب ضصؤ-سصÿأ ه-جو ى-ل--ع
لÓخ نم ةيوأرحسصلأ قطانŸأ تاطاسشنلأ

.نأديŸأ ‘ ةيلعف تاكأرسش
نم لك ¤و’أ فرحأ’ا-ب ة-ي-قا-ف-ت’أ ع-قوو
نواعتلل ينطؤلأ قود-ن-سصل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ
فيرسشلأ ضسل-ي-ب-ح ن-ب د-ي-سسلأ  ي-حÓ-ف-لأ
ديسصلل ةين-طؤ-لأ ة-فر-غ-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأو
دبع رعزل ديسسلأ تايئاŸأ ةيبرتو يرحبلأ
أذه ‘ ضسليبح نب ديسسلأ حسضوأأو     .ميك◊أ
ةدايز ىلع ع-ج-سشي قود-ن-سصلأ »: نأ را-طإ’أ

ةيبرتو ير-ح-ب-لأ د-ي-سصلأ ي-ي-ن-ه-م ل-ي-ث“
قيدانسصلل ةيرأد’أ ل-كا-ي-ه-لأ ‘ تا-ي-ئاŸأ
ةدعاق ‘ مهطأر-خ-نأ ل-جأ ن-م  ة-يؤ-ه÷أ
‘ ةم-ها-سسŸأو ل-سضفأ ل-ك-سشب ÚكÎسشŸأ
ةيقافت’أ يعأرتو .““يعامتج’أ اهلام ضسأأر
““  ةئفلأ هذه طاسشن لوؤؤسسŸأ ضسفن بسسحب
يتلأ راطخأÓل أر-ظ-ن ““ه-عؤ-ن ن-م د-ير-ف-لأ
، مهلمعل مهتسسرا‡ ءانثأ نؤينهŸأ  اههجأؤي
،تاكلتمŸأو راطخأ’أ Úمأاتب لفكتت ثيحب
عباتو .ةيعيبط-لأ ثرأؤ-ك-لأ د-سض Úمأا-ت-لأو
قودنسصلأ ح-م-ط-ي ““ :ضسل-ي-ب-ح ن-ب د-ي-سسلأ
زراب رود بعلل يحÓفلأ نواعت-ل-ل ي-ن-طؤ-لأ
ديسصلأ عاطق  تايناكمأ ز-يز-ع-ت ‘ لا-ع-فو
ريؤ-ط-ت ‘و تا-ي-ئاŸأ ة-ي-بر-تو ير-ح-ب-لأ
رسصي امك ،مهنمأ نامسضو ÚينهŸأ تاطاسشن

Òي-سست ‘ يدا-سصت-ق’أ هرود  ة-يدأا-ت ى-ل--ع
لÓخ نم طاسشنلأ أذهب ةقلعتŸأ راطخأ’أ
‘ رامثتسس’أ ىلع  نيرمث-ت-سسŸأ  ع-ي-ج-سشت

Úسس– ىلع ÚجتنŸأ ثحو لاÛأ أذه
هئأÈخ ةÈخ عسضو ق-ير-ط ن-ع م-هدودر-م

تأرا-يز-لأ ة--ط--سسأؤ--ب م--ه--فر--سصت ت–
.““ةيرودلأ ةيراسشتسس’أ
ن-م ةد-يد÷أ Úمأا-ت-لأ دؤ-ق-ع ن-ك-م-ت-سسو
Èع اهمئÓت تاجتنÃ ةئفلأ هذه ةقفأرم
‘ اهتكراسشم زيز-ع-ت بنا-ج ¤إأ ،تا-ي’ؤ-لأ
حسضوأأ هبناج نم .ينطؤلأ داسصتق’أ ةيمنت
دبع رعزل دي-سسلأ ة-فر-غ-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ
متي-سس ة-ن-ي-مأا-ت-لأ تا-ج-ت-نŸأ نأأ م-ي-ك◊أ
ةنهŸأ تايسصؤسصخ عم ىسشامتتل ا-ه-ت-سسأرد

تايئاŸأ ةيبرتو يرحبلأ ديسصلأ ت’ا‹ ‘
ةحÓف-لأ ع-م ة‹دŸأ تا-ي-ئاŸأ ة-ي-بر-تو
ىلع نيدايسصلأ عجسشتو ،راغسصلأ Úيفر◊أو
أذهلو .قودنسصلأ ‘ مهل تايلي-ث“ ن-يؤ-ك-ت
تامؤلع-م ةد-عا-ق ءا-سشنإأ م-ت-ي-سس ضضر-غ-لأ
فرعتلاب قودنسصلأ ءأÿÈ حمسست تانايبو

عاطق تايسصؤسصخ عم لماعتلأ ةيفيك ىلع
فرعتلأو تايئاŸأ ةيبرتو يرحبلأ ديسصلأ

امك .ةقدب تاي’ؤ-لأ ‘ م-ه-ع-يرا-سشم ى-ل-ع
ةي-سسي-سس– ما-يأأ م-ي-ظ-ن-ت م-ت-ي نأأ بق-تر-ي
ين-طؤ-لأ قود-ن-سصلأ ل-ب-ق ن-م ة-ي-مÓ-عإأو
ةيرئأز÷أ ةفر-غ-لأو ي-حÓ-ف-لأ نوا-ع-ت-ل-ل
ةدئافل تايئاŸأ ةيبرتو ير-ح-ب-لأ د-ي-سصل-ل
ىؤتسسم ىلع تايئاŸأ ي-بر-مو ن-يدا-ي-سصلأ
.قودنسصلأ ةكبسش لÓخ نم ينطؤلأ بأÎلأ

يو’زرح.ل ^

متيسس هنأ ،قيزر لامك ةراجتلأ ريزو نلعأأ ^
ريدسصتلأو ضضراعŸأ ةسسسسؤؤŸ عرف ءاسشنإأ ابيرق
تسسأÔ“ ةي’ؤب هقفأرم ل-ما-ك-ب ““ضسكا-ف-سص““
و ةيداسصتق’أ تاطاسشنلأ ف-ل-تfl ن-سضت-ح-ي-ل

ةيبؤن÷أ ةي’ؤ-لأ هذ-ه رود-ب ا-هؤ-ن-م ،ا-هÒغ
،ةيقيرفإ’أ ر◊أ لدابتلأ ةقطنم ‘  يلبقتسسŸأ

. ةرأزؤلل نايب بسسح
هذهب هلؤلح ةبسسانÃ قيزر ديسسلأ حيرسصت ءاج

بدتنŸأ ريزؤلأ ةقفرب لمع ةرايز ‘ ةي’ؤلأ
،ياكب ىسسيع ،ةيجراÿأ ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸأ

ديق عور-سشم د-ق-ف-ت-ب  نأر-يزؤ-لأ ا-ما-ق ثي-ح
ةحا-سسم ل-ك-سشت-ي ضصا-خ را-م-ث-ت-سس’ زا‚’أ

Œك ة-يراÈةيحايسسو ة-ي-ه-ي-فر-ت ق-فأر-مو ى،
عور-سشŸأ أذ-ه نأ أÒسشم نا--ي--ب--لأ ف--ي--سضي
ىؤتسسم ىلع هعؤن نم لو’أ  دعي يرامثتسس’أ
.ةي’ؤلأ
‘ ةرا-يز-لأ هذ-ه-ل ة-ي-نا-ث-لأ ة-طÙأ تنا--كو
نياع ثيح تسسأÔ“ ةيدلبل يمؤمع رامثتسسأ
،تاطاسشن-لأ دد-ع-ت-م يراŒ ءا-سضف نأر-يزؤ-لأ
أذه ةيمهأأ ىلع ةبسسانŸاب ةراجتلأ ريزو دكأأو
ةيراجتلأ تاحاسسŸأ ‘ تأرامثتسس’أ نم عؤنلأ
ذأ““ ةغلاب ةيانع هعاطق اه-ي-لؤ-ي ي-ت-لأ ىÈك-لأ

Áطبسضو عيزؤتلأ تاكبسش ‘ م-ك-ح-ت-لأ ا-ه-ن-ك
نأ نكÁ يتلأ لغسشلأ بسصانŸ ةفاسضإأ راعسسأ’أ

.““اهرفؤت
عاطقلل عبات يراŒ زكرم نأريزؤلأ دقفت امك
ÒياعÃ تامدÿأ نسسحأأ رفؤي يذلأ ضصاÿأ

ل-ك ز--كرŸأ أذ--ه ر--فؤ--ي و ةدؤ÷أ ة--ي--لا--ع
ةيسسفانت راعسسأاب ة-ي-كÓ-ه-ت-سس’أ تا-جؤ-ت-نŸأ

,ÊوÎكل’أ عفدلأ ةينقت ىلع هرفؤت نع Óسضف
.نايبلأ فيسضي
ةرا-يز-لأ ضشما-ه ى-ل-ع ا-سضيأ نأر-يزؤ-لأ ما-قو
ةنحسشل ريدسصت ةيلمع قÓطنأ ةراسشإأ ءاطعإاب

ءانبلأ دأؤم فلتfl نم ةنحاسش53 نم ةنؤكتم
ةرايزلأ نأريزؤلأ متتخيل ،رجينلأ ةلود هاŒاب
ÚلماعتŸأ عم ةي’ؤلأ ›أو ةقفر لؤطم ءاقلب
نم ديدع-لأ ة-سشقا-ن-م ” ثي-ح Úيدا-سصت-ق’أ
تا-ي-ل-م-عو ة-سضيا-قŸأ ةراŒ ا-ه-ن-م رواÙأ
معد قودنسصو ةيÈلأ ر-با-عŸأ Èع ر-يد-سصت-لأ
ضضر-عŸأو بؤ-ن÷أ تا-ي’ؤ-ل ع-ل-سسل-ل ل-ق-ن-لأ
.راهيسس’ ›ودلأ
ةيجيتأÎسسأ نع اسضرع ةراجتلأ ريزو مدق دقو
هذه ‘ تسسأÔ“ ةي’و ةيمهأ ىلعو عاطقلأ
يقيرف’أ جامدن’أ ‘ ةسصاخ ة-ي-ج-ي-تأÎسس’أ
ر◊أ لدابتلأ ةقطنم ‘ يل-ب-ق-ت-سسŸأ ا-هرودو
، قيزر لامك ةراجتلأ ريزو عرسش دقو .ةيقيرفإ’أ
ة-ي’و ¤أ د-ق-ف-ت و ل-م--ع ةرا--يز ‘ ،Úن--ث’أ

“Ôتسسأ Ÿة-ع-با-ت Œيرأزؤلأ رأر-ق-لأ د-ي-سس

ةسسرا‡ تايفيكو طورسشل ددÙأ كÎسشŸأ
Œأ ةراŸضسمأأ لحي نأأ لبق ،ةيدود◊أ ةسضياق

.ةرأزؤلل نايب هب دافأ امبسسح ،يزيلأ ةي’ؤب
دفو ةقفر تسسأÔ“ ةي’ؤب قيزر ديسسلأ لحو
فلكŸأ بدتنŸأ ريزؤلأ همد-ق-ت-ي ما-ه يرأزو
.ياكب ىسسيع رؤتكدلأ ةيجراÿأ ةراجتلاب
ةعباتŸ““ هذه دقفتلأو ل-م-ع-لأ ةرا-يز فد-ه-تو

Œأ يرأزؤلأ رأرقلأ ديسسŸسشÎب كÚ يترأزو
تايفيكو طورسش ددحي يذلأ ةيلاŸأو ةراجتلأ

رداسصلأ ة-يدود◊أ ة-سضيا-قŸأ ةراŒ ة-سسرا‡
. ““ةيمسسرلأ ةدير÷اب يرا÷أ رهسشلأ علطم
ليعفت ةنياعÃ ريزؤلأ مؤقيسس ،كلذ بناج ¤إأ
هتذختأ يذ-لأ د-يد÷أ ي-م-ي-ظ-ن-ت-لأ ءأر-جإ’أ
Òطأاتل Úيداسصتق’أ ÚلماعتŸأ ةدئافل ةرأزؤلأ

.رأؤ÷أ لود ؤحن ريدسصتلأ تايلمع
،ةرأزؤلأ نا-ي-ب بسسح ،ءأر-ج’أ أذ-ه ي-سضق-يو
فرط نم ةردسصŸأ تاجت-نŸأ ل-ق-ن نا-م-سضب
كي-ت-سسجؤ-ل-لأو ل-ق-ن-ل-ل ي-مؤ-م-ع-لأ ع-مÛأ
ةيÎمؤليكلأ ةطقنلأ ةياغ ¤أ ““ضسنأÎسسيجؤل““

لك عم يدود◊أ طيرسشلأ ىؤتسسم ىلع رفسص
ةرايزو Úسشدت ةرايزلأ لÓخ متي-سس ا-م-ك .د-ل-ب
¤أ ةفاسضإأ عاطق-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ ق-فأرŸأ ضضع-ب
Úيداسصتق’أ ÚلماعتŸأ ع-م ة-سصا-خ تأءا-ق-ل
ح.ءايمل ^ . Úتي’ؤلأ Óكل
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اهعقو-م بب-سسب و ءأر-سضÿأ ة-حا-سسŸأ ^
ايفاŸ اعم-ط-م تح-ب-سصأأ ي-ج-ي-تأÎسس’أ
مدقت Úماع ذنم و ثيح ةي’ولاب راقعلأ
ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-سس’أ لوا-ح و سصأو-خ أد-حأأ
ةيرأدإأ قئاثوب اججحتم ةيسضرأ’أ ةعطقلأ

يدسصت دعب و نكل ةلسشنخ ةيدلب نع ةرداسص
ناكسسلأ ماق و ناكŸأ رداغ هل ي◊أ ناكسس
ناكمك اهسصيسصخت و اهل Òجسشت ة-ي-ل-م-ع-ب
مايقب عوبسسأ’أ ةياهن أوجافتيل ةحأÎسسÓل
ةيلمعب همايق و راجسشأ’أ عزنب د-ي-ف-ت-سسŸأأ

ىلع أءانب ةيسضرأ’أ ةعطقلأ ⁄اعم ديد–
رسضfi ةقفأرÃ يراقع Òبخ نم ريرقت
ةمكfi سسي-ئر ن-م ر-مأا-ب Úع-م ي-ئا-سضق

.ةلسشنخ
نيذلأ ي◊أ ناكسس تاحيرسصت ىلع أءانب و
اهنوك ه-ل كل-م ة-حا-سسŸأ نو-ك-ت نأأ أو-ف-ن

دق ناك ديف-ت-سسŸأ نأ و ءأر-سضخ ة-حا-سسم
دايز نب قراط يحب ةيسضرأأ ةعطق ىÎسشأ
Úب اهتمسسق ” سضر’أ نأ فسشتكأ هنأ ’أ
ةقيرط-ب و م-ت-ي-ل ذو-ف-ن-لأ يوذ سصا-خ-سشأأ

رجفلأ ،ةعطقلأ هتاهب هسضيوع-ت ة-هو-ب-سشم
⁄ا-عŸأ د-يد– ر-سضfi ى-ل--ع تل--سص–

و87 ةيكلم ةعوم‹07 مسسق ةعطقلأ
رسضÚ fiيعتب ةلسشنخ ةمكfi سسيئر رمأأ

⁄اعŸأ ديد– ةيلم-ع ة-ق-فأرŸ ي-ئا-سضق
م-سس‹ وأأ د-ق-ع ى-ل-ع  ل-سصح-ت--ن نأأ نود
عأزنلأ لfi ةيسضرأ’أ ةعطقلأ

ةيمومع تأرقم ىلع ›وتسست راقعلأ ايفام
  ءأرسضخ تاحاسسم و
راقعلل بهن تايلمع ةلسشنخ ةيدلب فرعت
لظ ‘ ءأرسضÿأ تاحاسسŸأ و ي-مو-م-ع-لأ

يدلبلأ سسلجملل بيرم يسضاغت و توكسس
” و ’أ ءأر-سضخ ة-حا-سسم د-جو-ت ’ ثي-ح

Óثم نكسس007 يحبف اهيلع ءÓيتسس’أ
فسصن ىلع قباسس يلfi بختنم ¤وتسسأ

دا–’أ رقم و ةيمÓسسإ’أ ةفا-سشك-لأ ر-ق-م
و لبajnu, ةيرئأز÷أ ةبيبسشلل ينطولأ
ةحاسسم ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-سس’أ ’إأ كلذ ىد-ع-ت

تÙÓ ةروا‹ و ر-قŸأ ف-ل-خ ءأر-سضخ
571ب اهتحاسسم تردق بابسشلأ ليغسشت

تاط-ل-سسلأ ن-م كر– يأأ نود ع-بر-م Îم
تأدنسس يأأ نود عيبلل اهسضرع و ةيلÙأ

ةينوناق

رسصنلأ ي-ح فر-ع-ي كلذ ن-م د-ي-ع-ب Òغ و
ءأرسضÿأ تا-حا-سسŸأ ة-سصا-خ ة-ل-سشن-خ-ب
رو-ه--سشŸأ و Úي--فر◊أ قو--سسل ةرواÛأ
ةمظنم ءÓيتسسأ ةي-ل-م-ع ““ءا-سسن-لأ قو-سسب““
ةينكسسلأ تأرامعلأ ةرواÛأ تاحا-سسم-ل-ل

تأرسشع اهاحسض و ةليل Úب ترهظ ثيح
’ اهعقوم نأأ مغر ىلع ةيراجتلأ تÙÓأ
و ةيدلبلأ ر-ق-م ى-ل-ع م002 ىوسس دع-ب-ي

Áاب بئان يأ’ نكÛىلع نم هتيؤور سسل
ةطرسش ىودج نع لأؤوسس حرطي ا‡ هبتكم
يدلبلأ يبعسشلأ سسلÛاب ةئيبلأ و نأرمعلأ

ةلسشنخ
ةعباتÃ د-ع-ي ة-ل-ششن-خ ة-ي’و ›او
ةلودلا كÓمأا يبهان لك

ناك مÓعإ’أ لئا-سسو ع-م ه-ل ءا-ق-ل ر-خآأ ‘
Ÿأ را-ق-ع-لأ به-ن ف-لŸو ةلود-ل-ل كو-ل-م

ةي’و ›أو عفر ثيح  ءأرسضÿأ تاحاسسŸأ
ÚلغتسسŸأ د-سض جا-ج◊أ ف-ي-سس ة-ل-سشن-خ
ىلع ءÓيت-سس’أ ل-جأأ ن-م ا-نورو-ك ة-ح-ئ’
أءأو-سس ة-لود-ل-ل ة-كو-ل-مŸأ تا--حا--سسŸأ

نل هنأ حرسص ثيح Úبختنم وأأ Úلوؤوسسم
يتلأ تافرسصتلأ هتاه ل-ث-م ع-م ل-ها-ت-سسي
.دÓبلأ هب ر“ بعسص تقو ‘ يتأات

ر ح ^

ةيطاطŸا تÓجعلا قرحب ةلششنÿ ةيشسيئرلا قيرطلا قلغب اوماق

 ءÓيتصسإÓل نوّجتحي ةلصشنخب ةناكصسم ناكصس
ةمهم ءارصضخ تاحاصسم ىلع

قرحب ةيشسيئرلا قيرطلا قلغب ةناكشسم قيرط و دششر نبا و دايز نبا قراط يح ناكشس ، ضسمأا، ضضفتنا
ىلع ءÓيتشس’اب ضصاوÿا دحأا مايق ببشسب ةليوط تاعاشسل ةيرورŸا ةكر◊ا عنم و ةيطاطŸا تÓجعلا

قيرّطلل ةلباقم و ديم◊ا دبع يدواد ينهŸا نيوكتلا زكرŸ ةلباقم ءارشضخ ةحاشسمك ‘ ةفنشصم ةحاشسم
..ةليوطلا Úع و ةلششنخ Úب طباّرلا

ةيفيرلا ةشسدنهلا ةكرشش و تاباغلا ةظفاÚ fiب نواعّتلاب

ةبانع ‘ تايدلبÈ 3ع رابآا8 رفح عيراصشم ةنياعم
ةفلغأأ ةبان-ع ة-ي’و ح-لا-سصم تد-سصر ^
ةمزأ ةلكسشم ىلع ءاسضقلل ةÈتعم ةيلام
ىوتسسم ىلع ةسصاخ اهميلقإأ Èع هايŸأ

ةيتحتلأ ىنبلأ ءاهنأ لÓخ نم تايدلب3
عاطق-ل ة-ع-با-ت ع-يرا-سشم ة‹Èب كلذ و
نواعتلاب رابآأ8 رفح ‘ قÓطن’أ و يرلأ

ةسسدنهلأ ةكرسش و تاباغلأ ةظفاfi عم
.ةيفيرلأ
ةع-طا-قÃ ة-ف-ل-كŸأ ح-لا-سصŸأ تم-ظ-ن
نأوعأأ ةقفر  ،لاحرب ةيد-ل-ب-ل تا-با-غ-لأ
ةسسدنهلل ة-يو-ه÷أ ة-كر-سشلأ و م-ي-ل-ق’أ
ةنياعŸ فدهت ةينأديم ةجرخ ، ةيفيرلأ
ىل-ع ءا-م را-بأ ة-ئ-ي-ه-ت و ر-ف-ح لا-غ-سشأأ

،لا-حر-ب تا-يد-ل--ب ن--م ل--ك ىو--ت--سسم
هذه نأاسش نم و بنعلأ دأوو ،تاعيÎلأ
فيفخت لقأ’أ ىلع وأأ دح عسضو راب’أ

اهيف طبختت يت-لأ سشط-ع-لأ ة-مزأأ ةد-ح
تايدلبلأ Èع لظلأ ق-طا-ن-م ا-سصو-سصخ

اعسسوت فرعت ي-ت-لأ و ر-كذ-لأ ة-ف-لا-سسلأ
باطقأ’أ زا‚أ لÓخ نم Óئاه اينأرمع
ةنيدŸأ رأرغ ىلع ةمخسضلأ ةينأر-م-ع-لأ
و بن--ع--ل دأو--ب سشير--لأ عأرذ ةد--يد÷أ
.لاحرب ‘ ةسسوتيلاكلأ
تناك ةيئ’ولأ تاطل-سسلأ نا-ف ةرا-سشإÓ-ل
عيراسشم حلاسصل ةيلام ةفلغأأ تدسصر دق

هاي-م ة-مزأأ يأ’ يد-سصت-ل-ل را-ب’أ ر-ف-ح

سضفخنأ و ثدح أذأ  اسصوسصخ ةعقوتم
متي ⁄ هنأأ ملعلأ عم ،طقاسستلأ ىوتسسم
رحبلأ هايم ةيل– عورسشم ‘ لسصفلأ دعب
أذهو طسشلأ ةقطنم Èع هزا‚أ جردŸأ

.ةلماك تأونسس6 نم Ìكأأ ذنم
ططı ةلمكت عيراسشŸأ هذه Èتعت و
ةيطغتب ةقلعتŸأ ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو
ن-م ةرر-سضتŸأ ق-طا-نŸأ و تا-يد-ل-ب--لأ
يتلأ و هايŸأ ةك-ب-سش ع-يزو-ت ‘ بذ-بذ-ت
تأونقلأ تاكبسش ةدا-عإأ ن-م تدا-ف-ت-سسأ
اعبت ةديدج رابآاب اهتقفأرم عم ةيسسيئرلأ
...أÒبك أÒغت دهسشت يتلأ ةيتحتلأ ىنبلل

ع ةبيهو ^

ةيلزنمورهكلا ةزهجألا فÓتا ءارج نوبز681 صضّوعت زاغلنوصس
ع-يزو-ت-ل ة-ي-ئ’و-لأ ة-ير-يدŸأ تل-ج-سس ^

7102 ذنم تنسشو“ Úعل واغلأ و ءابرهكلأ
ة-ن-سسلأ ن-م لو’أ ي-سسأد--سسلأ ة--يا--غ ¤أ
فلت ءأّر-ج سضيو-ع-ت بل-ط552 ة-يرا÷أ
ل-ظ ‘ ة-ي--لز--ن--مور--ه--ك--لأ ةز--ه--جأ’أ
ةكبسش اهدهسشت يتلأ ةرركتŸأ تاعاطقن’أ
سضيوعت ” ثيح ةي’ولاب زاغلأ و ءابرهكلأ

همأوق ›ام فÓغب نوبز681 ةعاسسلأ د◊

‘ ةئاŸاب27 ةبسسنب ميتنسس نوي-ل-م043
54 ةيلا◊أ ةنسسلأ لÓخ ليجسست ” Úح
›ام غل-بÃ نو-بز31 سضيو-ع-ت ” بل--ط
ةسصاخ ةليسصح يه و جد فلأ003 همأوق
سسلا-ب ي-ه و0202 ةنسس ن-م لو’أ ي-سسأد-ّ
و ةيمومع تأرأدأ و Úيداع نئابز نمسضتت
و ة-سصا-خ تا-كر-سش و ة-ي-مو-م-ع تا-كر-سش
‘ نو-ك ة-يدو تÓ-ي-سص– ي-ه و ع-نا-سصم

نع و نئابزلأ سضعب موق-ي نا-ي-حأ’أ سضع-ب
اسضر-لأ مد-ع و تأءأر-جإ’أ سضع-ب-ب ل-ه-ج
Ãمامأأ اياسضق نوحر-ط-ي سضيو-ع-ت-لأ غ-ل-ب

دحأو فلÃ هيلع لا◊أ وه امك مكاÙأ
ينب ىوتسسم ى-ل-ع ءا-ن-بز-لأ د-حأا-ب سصا-خ
60 هردق ›ام غلبÃ هسضيوعت ” نيأأ فاسص
.يئاسضق مكح بجوÃ جد ÚيÓم

   حلاصص ^

ةيدŸاب  هايŸاب دوزتلا ‘  ابذبذت فرعتصس ةرئاد31
ةيدŸأ ةدحو هايملل ةيرئأز÷أ تنلعأأ ^
‘ بذبذت دوجو نع سسمأ ردسص نايب ‘

31 سسميسس برسشلل حلاسصلأ ءاŸاب دوزتلأ
ةي’و اهنم لكسشتت يتلأ91 لسصأ نم ةرئأد
نم نورسشعلأو سسماÿأ نم أءأدتبأ ةيدŸأ
لاغسش’أ ءاهتنأ ةياغ ¤أو يرا÷أ رهسشلأ
قلعتي و لق’أ ىلع ةعاسس63 ب ةردقŸأو
بلقلأ، ،ةيزيزعلأ ةيلاتلأ ر-ئأود-لا-ب ر-م’أ
ةروأذعلأ ة-لÓ-سش، ف-ي-سسو-ب Úع، Òب-ك-لأ
رسصق ناميلسس ينب ، نأو-غ-سس ، ة-ي-قأوÈلأ،

طÓبات، يقأوسسلأ، ةيرا-م-ع-لأ،يرا-خ-ب-لأ
ة‹رب ببسسب ةي-نو-ب-ه-سشلأ و Îن-ع د’وأو
ةطfi ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-نا-ي-سصلأ لا-غ-سشأأ
ماظنل ةعباتلأ ةي-حا-ب÷ا-ب4PSخسضلأ

ةي’و-ل نودر-سسأ ة-يد-ك د-سس ها-ي-م ل-يو–
جا-ت-نإ’أ ةد--حو فر--ط ن--م ، ةر--يو--ب--لأ
دوعيل ةريوبلأ ةي’ولاب هايملل ةير-ئأز-ج-ل-ل
نم ءاهتن’أ روف يداع لكسشب عيزوتلأ ماظن
.لاغسشأ’أ

ب م ^

 ةرذقلا هايŸاب ةيبقألا ءÓتما
نازيلغب يصسنايدلا يح ناكصس  صصّغني

يسسنايد-لأ ي-ح أو-ن-طا-ق م-سضه-ي ⁄ ^
لطا“ ببسس نأزيلغ ةي’ولأ ةم-سصا-ع-ب

م--غر ة--لوؤو--سسŸأ تا---ه÷أ د---يد---ع
ةلوؤوسسŸأ تاهجلل ةديدعلأ تأدسشانŸأ

سضو-عا-ب-لأ ،را-سشت-نأ سصخ--ي ا--م--ي--ف
ة-ي-ب-قأ ءÓ-ت--مأ بب--سسب سسو--ما--ن--لأو
نع ةŒانلأو ةنتنلأ هايŸاب تأرا-م-ع-لأ
⁄و يحسصلأ فرسصلأ تأونقل تابرسست
ع-سضو-لأ ءأو-ت-حأ ‘ نا-ك-سسلأ ح-ج--ن--ي
عأونأ ىتسشل مهلامعتسسأ مغر ي-ثرا-ك-لأ
رم’أ را◊أ لسصفلأ أذه ‘ تأديبŸأ
‘ سضأرمأ ةدع هلÓخ نم لجسس يذلأ
ت’اح نم نسسلأ رابكو لافط’أ طاسسوأ

.ةيدلج سضأرمأو سسفنت قيسض
ـل Úن--طأوŸأ تا---ح---ير---سصت بسسحو
عم نوطبختي نولأزي’ مهناف ““رجفلأ““

ة--ه÷أ ة---فر---عŸ تأرأد’أ د---يد---ع
ءاسضقلل انوناق ة-لوıأو ة-سسعا-ق-تŸأ

لجسسŸأ لكسشŸأ أذ-ه ل-ك-سشŸأ ى-ل-ع
دجوي نأ نود تانينامثلأ تأونسس ذنم

،سسيئر لا-ق ه-ت-ه-ج ن-م ،ي-ئا-ه-ن ا-ه-ل
نأزي-ل-غ-ب يد-ل-ب-لأ ي-ب-ع-سشلأ سسلÛأ
لأزت ’ ه◊اسصم نأ رديوق لولج جاحلب
لخأد نم غيرف-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع ل-سصأو-ت
حلاسصم عم قيسسن-ت-لا-ب أذ-هو ة-ي-ب-ق’أ
يرا-ق-ع-لأ ،Òي-سست-لأو ة-ي-قÎلأ نأو--يد
تأذ فاسضأو ،Òهطتلأ نأويد حلاسصمو
ةقفأرŸأ رود اهل ه◊اسصم نأ لوؤوسسŸأ
هذه اهل ةلكوŸأ حلاسصŸأ عم هيجوتلأو
بسسح ل--ك--سشŸأ نأ كي--ها--ن ما--هŸأ
ةنتنلأ هايŸأ هذه ناف تيرجأ تاسسأرد
اهب-ب-سس عرأو-سشلأ ‘ ى-ت-ح ة-ق-فد-تŸأ
رواÛأ ي◊أ أذ-ه-ب ة-ي--فو÷أ ها--يŸأ

Ÿف عباط تأذ تناك قطانÓيح fiسض
دحلل ›ام فÓ-غ سصي-سصخ-ت ” ثي-ح
وح-ن ة-ي-فو÷أ ها-يŸأ هذ-ه ق-فد-ت ن-م
ة-ل-سصا-ف د-يدا-خأ ،ءا-سشنإا-ب ح-ط--سس’أ
 .ىرخأأ تايلمعو

قرزل ليصضوفلب ^

تنصشو“ Úعب ةفاظنلا لاّمع ‘ حداف صصقن
يد-ي-سس ة-يد-ل--ب ةÒظ--ح  تم--ّعد--ت ^

ةنحاسشب تنسشو“ Úع ةي’و-ب ن-يد-مو-ب
اهنأاسش ن-م ة-ما-م-ق-لأ ع-فر-ل ة-ط-غا-سض

ي-ئ-ي-ب--لأ لاÛأ ‘ تا--مدÿأ Úسس–
Òي-سست ط-ط-خÃ ق-ل-ع--ت ا--م ة--سصا--خ

ديلل ايلاح رقتفي يذلأ ةيدلبلل تايافنلأ
نم يه و ةي-فا-ك-لأ ةرد-ق-لا-ب ة-ل-ما-ع-لأ
يتلأ و ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأ ت’ا-غ-سشنأ
سسي-ئر لو-ح-ل-ب مÓ-عو-ب ا-ه-ن-ع لو-ق--ي
ةفاسضأ دعت ةنحاسشلأ نأ يدلبلأ سسلÛأ

Îم70 ةعسسب يه و ةيدل-ب-ل-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح
ةثيدح تاينقت ةدعب ةزه‹ يه و بعكم
يأ يدافتل ةبقأرملل ةيفلخ أÒماك اهنم

ا-ه-تزو-ح-ب ة-يد-ل-ب-لأ نأ ا-م-ل-ع ثدا--ح
ة-ع-سسب ىر-خأ و3م70 اهنم Úت-ن-حا-سش
ح-لا-سصم ى-ل-ع ل-ه-سسي ا-م و-ه و3م01
ةيحيرأاب فيظنتلأ ةيلمعب مايقلأ ةيدلبلأ
ةلماعلأ دي-لأ ‘ حدا-ف-لأ سصق-ن-لأ نأ ’أ
ىوتسسم ىلع ءأدو-سسلأ ة-ط-ق-ن-لأ Èت-ع-ي
ةسصرف منتغي امك نيدموب يديسس ةيدلب
ةد-سشا-نŸ  ““ر-ج--ف--لأ““ بت--ك--م دو--جو
ةديسسلأ اهسسأأر ىلع و  ةيئ’ولأ تاطلسسلأ
ةسصاخ  ةيلام بسصانÃ مهميعدتب ›أولأ
.ةفاظنلأ لامعب

   حلاصص ^

ئطاسش ¤أ ÚنطأوŸأ لوخد عنم ” ^
أذه و راجزوب ةيدلبل ايميلقأ عباتلأ غأدم
ر-فو-ت مد-ع-ل ر-ظ-ن-لا--ب ي--ئ’و رأر--ق--ب
ى-ل-ع ة-مزÓ-لأ ة-ي-ئا-قو--لأ تأءأر--ج’أ

ق-ي-سض رأر-غ ى-ل-ع ئ-طا-سشلأ ىو--ت--سسم
ةياقو-لأ طور-سشل هرا-ق-ت-فأ و ة-حا-سسŸأ

د-ق-ف-ت-ل ة-سصا-خ ة-ن÷ ط-ب-سض ” ثي-ح
ةحابسسل-ل ة-حو-ت-فŸأ71 ئ--طأو--سشلأ
ءا-مد-ق و تا-ي-ع-م÷أ ع-م ق-ي-سسن-ت-لا--ب
و ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-مÓ--سس’أ ة--فا--سشك--لأ

ءاج املثم ةفاسشكلل ةيئ’ولأ ةظفاÙأ
ةيلخ قسسنم بود‹ رمع-م نا-سسل ى-ل-ع
مقرŸأ يئ’ولأ رأرقلأ نأأ أدكؤوم ةمزأ’أ

يسضاقلأ و توأأ71 ‘ خرؤوŸأ419 ت–
Ãنم دحلل غأدم ئطاسش ¤أ لوخدلأ عن

لÓخ نم91 ديفوك انوروك ءابو راسشتنأ
ظحول ئطاسشلأ تأذل ةددعتŸأ تأرايزلأ
Úب د-عا--ب--ت--لأ مد--ع و Òب--ك م--حأز--ت
. ÚفاطسصŸأ

   حلاصص ^

 غادم ئطاصش قلغب رمأاي ›اولا

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ
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Úع ة-ي’و ن-مأأ ح-لا--سصم تل--ج--سس ^
نم ةيسضاŸأ رهسشأأ70 لÓخ تنسشو“

فلخ رورم ثداح821 ةيرا÷أ ةنسسلأ
مزŸÓأ بسسح ح-ير-ج651  و ل-ي-ت-ق
ةيلخ سسي-ئر د-م-حأ ة-ل-يو-ط ن-ب لو’أ
نأ افيسضم ةماعلأ تاقÓعلأ و لاسصت’أ
‘ سضا-خ-نأ فر-ع هذ--ه ة--ل--ي--سص◊أ
ع--م ة--نرا--قŸا--ب لو’أ ي--سسأد---سسلأ

ةمرسصنŸأ ةنسسلأ نم لو’أ يسسأدسسلأ
نم اهبحاسص ام و انوروك ةحئاج Òظن
رج◊أ ‘ لثم-تŸأ ة-ي-ئا-قو تأءأر-جأ
ة-ي’و سسم يذ-لأ ي-ئز÷أ و ي-ح--سصلأ

كر– نم ففخ يذلأ و تنسشو“ Úع
‘ باجي’اب ر-ثأأ ا-م و-ه و تا-ب-كرŸأ

.رورŸأ ثدأوح
   حلاصص ^

يئز÷ا رج◊ا ةجيتن رورŸا ثداوح ‘ عجارت
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ـه2441مر7fiـل قفوŸا م0202توأا62  ءاعبرألا

 ةمشصاعلا دا–ا
يفني ‘Óلا ديؤوم يبيللا لامعأا ليكو

 ةراطسسوسس نع هلكوم ليحر Èخ
ديؤوم يبيللإ ›ودلإ بعÓلإ لي-كو دو-عو-ب ما-سشه ى-ف-ن ^

نع ددرت ام ةمسصاعلإ دا–إ قيرف نإديم طسسوتم ‘Óلإ
تلاقتنلإ ةÎف لÓخ ةمسصاعلإ يدانلإ نع هلكوم ليحر
ةتحفسص ىلع هل روسشنم ‘ ،دوعوب لاقو ،ةيلا◊إ ةيفيسصلإ
ثيدح › ناك““ :سسمأإ لوإ ءاسسم ““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلإ

دا–ل ديد÷إ يسضايرلإ ريدŸإ ىيحي Îن-ع ع-م ي-ف-تا-ه
ديؤوم ليحرب قلعتت ةيسضقل اقÓطإ قرطتن ⁄و ،ةمسصاعلإ
تاحفسصلإ لك ،بعÓلإ ليكو بلاطو ،““قيرفلإ نع ‘Óلإ
،اهرسشن لبق تامولعŸإ نم دكأاتلإ ،Úي-ف-ح-سصلإ ع-ي-م-جو
Òيغت هق-ح ن-م سسي-لو ،فfiÎ بعل د-يؤو-م نأا-ب إد-كو-م
بعÓلإ ليو– ةرإدإÓل قحي لو ،ةرإدإلإ نذإإ نود ةهجولإ

عيم÷إ نم ىنمتن““ :هثيد-ح دو-عو-ب م-ت-خو ،ه-نذإإ Òغ ن-م
ةحلسصŸ ابناج تاعاسشإلإ كرتو ةيلوؤوسسŸإ حورب يلحتلإ
ةياغ ¤إ إدجإوتم ‘Óلإ لإزامو ،““ةيرئإز÷إ مدقلإ ةرك
ببسسب رئإز÷إ ¤إ ةدوعلإ هيلع رذعت ثيح ،ايبيل ‘ نلإ

سسوÒف ة-ح-ئا-ج بب-سسب ،ة-يو÷إو ة-يÈلإ دود◊إ ق--ل--غ
‘ ةÒخلإ ةدŸإ ‘ يبيللإ ›ودلإ Èع Úح ‘ ،““انوروك““
دا–إ قيرف عم دجإوتلاب هحايترإ ن-ع ة-ب-سسا-ن-م ن-م Ìكأإ
نم يتلإ ةÿÈإو ةبرجتلإ نم Òثكلإ هحنم يذلإ ةمسصاعلإ

 .›ودلإو ‘إÎحلإ هلبقتسسم ‘ إÒثك هديفت نأإ اهنأاسش
 قيرفلا عم ناددجي يردوكو ةرمح

سسمأإ ءاسسم ،ةمسصاعلإ دا–إ يدان نلعأإ ،ىرخأإ ةهج نم
دبعو ،يردوك ةزمح ي-ئا-ن-ث-لإ ع-م هد-قا-ع-ت د-يدŒ لوألإ
هباسسح Èع نايب ‘ يمسصاعلإ يدانلإ لاقو ،ةرمح ميحرلإ
عيقوت نع نلعن نأإ اندعسسي““ :““كو-ب-سسي-ف““ ى-ل-ع ي-م-سسر-لإ
ةثÓث ةدŸ ةمسصاعلإ دا–إ ‘ ةرمح ميحرلإ دبع بعÓلإ

رإرقتسسلإ لسضف دق بعÓلإ نأاب ،ناي-ب-لإ د-كأإو ،““تإو-ن-سس
دحأل لاقتنلإ سضوع ،دا–لإ ةقفر ةرما-غŸإ ة-ل-سصإو-مو
لÓخ هتامدخ ىلع لوسص◊اب اهمامتهإ تدبأإ يتلإ ةيدنألإ

امك““ :نايبلإ فاسضأإو ،ةيرا÷إ ةيفيسصلإ تÓيوحتلإ ةÎف
،قيرفلإ عم رخآإ مسسوŸ هدقع يردوك ةزمح بعÓلإ ددج
 .““يدانلل ايفو امئإد ىقبي دسسألإ بلق
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ةنيطنشسق بابشش
 تاجرخ نم ةءاتسسم يسسايسسلا ةرادإا

  ةدايع نب
نب Úسسح راثأإ ^
ع-فإد-م ،ةدا-ي--ع
،ةنيطنسسق بابسش
سسل‹ ءا-ي-ت--سسإ
،يدا-ن--لإ ةرإدإلإ
‘ هلوخد بب-سسب

ع-م تا-سضوا-ف--م
،ةيلfi قرف ةدع
‘ اهتب-غر تد-بأإ
ى-ل--ع لو--سص◊إ

لÓخ ،ه-تا-مد-خ
وتاكŸÒإ
يأل عيقوتلإ مدعب ةرإدإلإ دعو دق ،ةدايع نب ناكو ،يفيسصلإ

عم هدقاعت ديدŒو ،ةيرئإز÷إ ةلوطبلإ ‘ طسشني قيرف
دحأل هلاقتنإ مد-ع لا-ح ‘ ،Úي-فا-سضإإ Úم-سسوŸ يدا-ن-لإ
،قرف ةدع ىلع هطورسش يلÁ نأإ لبق ،ةيجراÿإ تايرودلإ
ةءاتسسم ةنيطنسسق بابسش ةرإدإإ نأاب ،ةدكؤوم رداسصم نم ملعو

مامأإ بابلإ قلغ ‘ ركفتو ،ةدايع نب تافرسصت نم إدج
ديدجتل تلواÙإ ةفاك سضفر نأإ د-ع-ب ،ا-ي-ئا-ه-ن ه-تدو-ع
بحاسص ةدايع نب Úسسح دجإوتيو ،ةيلا◊إ ةÎفلإ ‘ دقعلإ
نم ديدعلإ ىدل ÚبولطŸإ ةمئاق سسأإر ىلع ،اماع82ـلإ
ةمسصا-ع-لإ دا–إ رإر-غ ى-ل-ع ،ةÒب-ك-لإ ة-ي-لÙإ ة-يد-نألإ
 .رئإز÷إ ةيدولومو
عم هدقاعت ،نإرهو ةيدولوم قيرف نلعأإ ،ىرخأإ ةهج نم
بعل Êاث حبسصيل ناميل ماسسح ةنيطنسسق بابسش سسراح
ةيفيسصلإ تÓيوحتلإ ةÎف لÓخ ““ةوإرم◊إ““ ةبيتكل مظني
‘ تنلعأإ دق ةينإرهولإ ةيدولوŸإ ةرإدإإ تناكو ،ةيرا÷إ
لداع بعÓلإ عم اهدقاعت ،ةيسضاŸإ ة-ل-ي-ل-ق-لإ تا-عا-سسلإ

،Êإرهولإ يدانلإ فسشكو ،كيرافوب دإدو مجاهم ،باطخ
03) ناميل نأإ ،““كوبسسيف““ ىلع يمسسرلإ هباسسح Èع نايب ‘
ةيدولوŸإ ¤إإ ايمسسر هلاقتنإ دق-ع ى-ل-ع ع-قو د-ق ،(ا-ما-ع
لوسص◊إ ‘ ،ةيدولوŸإ ةرإدإإ تح‚و ،ÚمسسوŸ ةينإرهولإ

بابسش نم ةيوقلإ ةسسفانŸإ مغر ،سسرا◊إ تامدخ ىلع
باق ناميل ناكو ،هبإدتنإ ىلع إرسصم ناك يذلإ ،دإدزولب
Òغ ،ةنيطنسسق بابسش عم هدقاعت ديدŒ نم ىندأإ وأإ Úسسوق
عم ةبرŒ سضوخ ‘ هتبغر ببسسب ،تفقوت تاسضوافŸإ نأإ
 .ةممظتنم ةفسصب ةكراسشŸإ هل نمسضي ديدج دان
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عم رواسشتلاب يسضاملب لامج ينطولإ بردŸإ جمرب
لÓخ قلغم سصبرت ،مدقلإ ةركل يرئإز÷إ دا–لإ
،ةيرئإز÷إ يسضإرلإ جراخ نوكيسسو ةلبقŸإ ةÎفلإ
يديسسب ينطولإ ينقتلإ زكرŸإ رإوسسإ نع إديعبو
ينطولإ بردŸإ نأاب قوثوم ردسصم فسشكو ،ىسسوم
ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ عم قفتإ دق يسضام-ل-ب لا-م-ج

Úب-عÓ-لإ ءا-عد-ت-سسإ ى-ل-ع ““فا-ف““ مد-ق-لإ ةر-ك--ل
ي-م-سسر خ-يرا-ت لوأإ لÓ--خ ،ا--بوروأإ ‘ ÚفÙÎإ
رايت-خلإ م-ت-ي ⁄و ،مد-ق-لإ ةر-ك-ل ›ود-لإ دا–Ó-ل
زرfi سضاير ءاقفر ركسسعŸ فيسضŸإ دلبلل يئاهنلإ

ةيعسضو نم رئإز÷إ Êاعتو ،ةلبقŸإ ةلحرŸإ لÓخ
انوروك سسوÒف ةمزأاب قلعتي ام-ي-ف ة-ب-ع-سص ة-ي-ئا-بو
رئإز÷إ ‘ دجإوتلإ نم ر-سضÿإ ع-ن“ ،د-ج-ت-سسŸإ

عجإÎت ⁄ انوروك ةح-ئا-ج ،ة-ل-ب-قŸإ ةÎف-لإ لÓ-خ
لجسست دÓبلإو ،رئإز÷إ ‘ نآلإ ىتح اهتايئاسصحإإ
،سسوÒفلاب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإإ004 وحن موي لك

ليحدلإ يدان بردم فواfl راثإ دق عسضولإ إذه
لمعلاب هيبعÓل حم-سسي ل ه-نٔل ،ق-با-سسلإ ير-ط-ق-لإ
¤إ ةقلغم ىقبت بعŸÓإ نٔإو ةسصاخ ،ة-ن-ي-نٔا-م-ط-ب
امك.ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزو نم رإرقب قحل راعسشٔإ
لمإوعلإ Êاث ،رئإز÷إ ‘ يو÷إ لاÛإ قلغ Èتعي
لبقŸإ سصبÎلإ ة‹Èل يسضاملب لامج عفدت يتلإ

دÓبلإ ¤إإو نم رفسسلإ نٔإ رابتعٔاب ،زوجعلإ ةراقلإ ‘
Òبك ددعل جاتحيو ،ايلاح ديقعتلإ ةياغ ‘ إرمٔإ ىقبي

بختنŸإ وبعل مظعم ط-سشن-يو .تا-سصي-خÎلإ ن-م
يسضاملب لعجي ام وهو ،ابوروأإ ‘ يرئإز÷إ ينطولإ
ةسساسس◊إ ةÎفلإ هذه لÓخ ،كانه مهتاقÓم لسضفي
لسضف-يو .ا-نورو-ك سسوÒف را-سشت-نإ ع-م ة-ن-مإز-تŸإ
¤إ رفسسلإ ةقسشم نم ÚبعÓلإ ة-يا-م-ح ي-سضا-م-ل-ب
تإدإد-ع-ت-سسلإ تإÎف ءد-ب ع-م ا-م-ي-سسل ،ر-ئإز÷إ

تلوط-ب-لإ ف-ل-ت-خÃ د-يد÷إ م-سسوŸإ قÓ-ط-نل

لا-م-ج ةدا-ي-ق ت– ““ر-سضÿإ““ بع-لو    .ة-ي-بوروألإ
41 اهيف إوققح ،ةإرابم02 نآلإ دح ¤إإ يسضاملب
،طقف ةديحو ةÁزهو تلداع-ت ة-سسم-خو إرا-سصت-نإ
إولداعتو اهنم ةعسستب إوزاف ةيمسسر ةإرابم31 إوبعلو

،تايدو7 لباقم ،طقف ةدحإو إورسسخو ثÓث ‘
طخ لجسسو ،ثÓث ‘ إولداعتو اه-ن-م ع-برأا-ب إوزا-ف
طخ قلتي ⁄ امنيب افده73 تايرابŸإ لك ‘ موجهلإ
   .طقف افده11 ىوسس عافدلإ
اهيف رسسخي ⁄ يتلإ تايرابŸإ ةلسسلسس قÓطنإ لبقو
Úتإرابم ‘ هداق دق يسضاملب ناك ،ينطولإ بختنŸإ

‘ يلÙإ بختنŸإ مامأإ ايبماغ ‘ لداعت ذإإ ،اهلبق
ةيئانثب رئإز÷اب Úنبلإ ىلع زافو ،1/1 هل ةإرابم لوأإ
جراخ1/0 سسفانŸإ تإذ مامأإ مزهني نأإ لبق ةفيظن
   .هدعإوق

،مدقلإ ةركل يقيرفألإ دا–لإ نلعأإ رخآإ قايسس ‘
اهحرط يتلإ تيوسصتلإ ةجيتن نع سسمأإ لوأإ ءاسسم

،ىعامتجلإ ل-سصإو-ت-لإ تا-سصن-م Èع Òها-م-ج-ل-ل
Èع هديرغت فاك رسشنو ،12ـلإ نرقلإ لاطبأإ رايتخل
Îيوت يعامتجلإ لسصإوتلإ عقوÃ ةيمسسرلإ هتحفسص
كوبسسيف ىلع تيوسصتلإ ،جئاتن ءاسصحإإ دعب““ :Óئاق
نم نوتأاي9102 رئإز÷إ لاطبأإ ،مإرغتسسنإو Îيوتو
·ألإ سسأاكل يخيراتلإ لطبلإ ىلع نوقوفتيو ديعب
ةركل يقير-فألإ دا–لإ نا-كو ،““ر-سصم ة-ي-ق-ير-فألإ
ءاسسم Òهام÷إ ما-مأإ تيو-سصت-لإ ع-سضو د-ق مد-ق-لإ
عقإوÃ ةيمسسرلإ هتا-ح-ف-سص Èع ،ي-سضاŸإ تب-سسلإ
مو‚ Úب ا-م را-ي-ت-خÓ-ل ي-عا-م-ت-جلإ ل-سصإو-ت-لإ
دمfi مهو ،0102 ¤إإ6002 نم يرسصŸإ بختنŸإ
،ن-سسحأإ د-م-حأإو ،ير-سض◊إ ما-سصع و ة-ك-ير-ت و--بأإ
مو‚ لبا-قŸإ ‘و ،ة-ع-م-ج ل-ئإوو نإد-يز د-مfiو
،زرfi سضا--ير م--هو ،9102 ير-ئإز÷إ بخ-ت-نŸإ
نب ليعامسسإإو ،حا‚و-ب دإد-غ-بو ،ى◊و-ب-مإإ سسيإرو
 .يرمعلب لامجو ،رسصان
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   افيفلل لبقŸا خيراتلا ‘ زرfi ءÓمزل يجراخ سصبرت جمÈي يشضاملب

 اسسمنلا ‘ Òبك يبوروأا بختنم عم ““رسضخلل““ ةيدو ةارابم

 لئابقلا ةبيبشش

 تايرابŸا بيتÎب قلعتت ةديدج ةحيسضف بلق ‘ لÓم
يدا-ن ةرإدإإ سسل‹ سسي-ئر ،لÓ-م ف-ير-سش تا-ب ^
قلعتت ،ةديدج ةحيسضف بلق ‘ ،لئابقلإ ة-ب-ي-ب-سش
مسسوŸ ،مدقلإ ةرك ‘ تا-يرا-ب-م ج-ئا-ت-ن بي-تÎب
ما-ع-لإ بقو--ع د--ق ،لÓ--م نا--كو ،9102 ـ8102
‘ هطروت توبث دعب ،ÚمسسوŸ فاقيإلاب يسضاŸإ

fiدسض ةنيطنسسق بابسش ةإرابم ةجيتن بيترت ةلوا
رمع نم ةÒخألإ ةلو÷إ ‘ ةمسصاعلإ دا–إ هفيسض

بيرسست دعب ،ةديدج ةمزأاب لÓم رÁو ،ةلوطبلإ
‘ Úلعافلإ دحأإو Úبو ه-ن-ي-ب ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م
دد--سصب و--هو ،دÓ--ب--لإ ‘ ي--سضا--ير---لإ لاÛإ
ةدوعلإ ةلحرم تايرابم جئاتن بيتÎب فإÎعلإ

يتوسصلإ ليجسستلإ ‘ لÓم لاقو ،ة-لو-ط-ب-لإ ن-م
““ :ةيغيزامألإ نم هتمجرت ت“ يذلإو برسسŸإ
ةإرابم ءإرسشل سصاخسشألإ سضعبل لإومأإ انمدق دقل
ةإرابم ىتحو ،إوسضفر ÚبعÓلإ ن-ك-ل ،تنا-ن-جا-ت
نوÈ‹ نحن نآلإ““ :فاسضأإو ،““يإد Úسسح رسصن

يقاب ىلع لوسصحلل قرطلإ ل-ك مإد-خ-ت-سسإ ى-ل-ع
هلوإدت ” يذلإ ع-ط-قŸإ ن-م-سضتو ،““تا-يرا-بŸإ
،ي-عا-م-ت-جلإ ل-سصإو-ت-لإ تا-سصن--م Èع ةو--ق--ب
بيتر-ت ة-لواfi ا-ه-ن-ي-ب ن-م ،ةÒط-خ تا-فإÎعإ
عا-فدو ،يإد Úسسح ر-سصن ي-تإرا-ب-م ي-ت-ج--ي--ت--ن
،لئابقلإ ةبيبسش نأإ ¤إإ ةراسشإلإ ردŒو ،تنانجات

Êاثلإ ز-كرŸإ ‘ ا-ه-ت-قو م-سسوŸإ ءا-ه-نإإ ‘ ح‚
لطبلإ نع ةدحإو ةطقن قرافب ،ةطقن25 ديسصرب
 .ةمسصاعلإ دا–إ

ةلواÙاب ليجشستلا ةيشضق فشصت ةرادإلا
 قيرفلا رارقتشسا برشضل ةشسئايلا

ىلع عيرسس لكسشب لئابقلإ ةبيبسش قيرف ةرإدإإ تدرو
لوأإ ءاسسم هلوإدت ” يذلإ يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق
يعامتجلإ لسصإوت-لإ تا-سصن-م ف-ل-تÈ flع سسمأإ
قلعتŸإو ،لÓم فيرسش قيرفلإ سسيئرل بوسسنŸإو

Ãسسح رسصنو تنانجات عافد يترابم بيترت ةلواحÚ
ةحفسصلإ ترسشنو ،يسضاŸإ لبق ام مسسوŸإ ‘ يإد
لسصإوتلإ ةكبسش ىلع لئابقلإ ةبيبسش قيرفل ةيمسسرلإ
:يلي ام هيف ءاج ايمسسر انايب ““كوبسسيف““ يعامتجلإ
تلواÙإ ىلع ةدسشب لئابقلإ ةبيبسش ةرإدإإ جت–““
‘ يدانلإ رإرقتسسإ ةعز-عز-ل ا-ه-ل سضر-ع-ت-ت ي-ت-لإ
دإور نم ةعوم‹ اهدوقي يتلإو ،ةÒخألإ عيباسسألإ

ةينويزفلتلإ تإونقلإو يعامتجلإ لسصإوتلإ عقإوم

،““ةروزم قئاثوو ةبذاك تامولعم مإدختسساب ةسصاÿإ
ةلسشافلإ تلواÙإ نم ديدعلإ دعبف““ :نايبلإ عباتو
ءلؤو-ه بهذ ،ة-ي-لا◊إ ةرإدإلإ ة-ي-قإد-سصم بر--سضل
اجاجتحإ ةÒسسم ميظنت لجأإ ن-م را-سصنألإ ةو-عد-ل

عفدي ام وهو ،ةبيبسشلإ قيرفل ÒسسŸإ بتكŸإ ىلع
 .““مهدسض ىوكسش عفرل يدانلإ ةرإدإإ

قيرفلا ةماقإا رقم مقعت ةبيبششلا ةرادإا
 ادغ تابيردتلا فانئتشسل ابشس–

ةماقإإ رقم ميقعت ةيلمع ءاهتنإ لئابقلإ ةبيبسش نلعأإ
،ةيعام÷إ تابيردتلإ فانئتسسل إديه“ ،ÚبعÓلإ

تناكو ،رهسشأإ ةسسمخ مإد فقوت دعب سسيمÿإ إدغ
سسرا-م ‘ ترر-ق د-ق ة-سضا-ير-لإو با--ب--سشلإ ةرإزو
قلغو ةي-سضا-ير-لإ ة-ط-سشنألإ ل-ك ق-ي-ل-ع-ت ي-سضاŸإ
،دجتسسŸإ انوروك سسوÒف راسشتنإ ببسسب ،تآاسشنŸإ
هتح-ف-سص Èع نا-ي-ب ‘ ،ي-ل-ئا-ب-ق-لإ يدا-ن-لإ لا-قو
قيرفلإ ةماقإإ رقم نأاب ،““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلإ
دعب ،توأإ72 موي ،ÚبعÓلإ ناسضتحل إزهاج حبسصأإ
نمو ،ميقعتلإ ةيلمعب ةفلكŸإ ةكرسشلإ لاغسشأإ ءاهتنإ
،هيبعل لك يلئابق-لإ يدا-ن-لإ ع-سضخ-ي نأإ بق-ترŸإ
فإرسشإإ ت– ةقمعم تافوسشكل ،ي-ن-ف-لإ م-ه-قا-طو
مسسوملل تإÒسضحتلإ ةرسشابم لبق ،يبطلإ مقاطلإ
ةبيبسشلإ ةرإدإإ رإرق نأإ ¤إإ ةراسشإلإ ردŒو ،لبقŸإ
ةرإزو ¤إإ ةدو-ع-لإ نود ،تا-ب-يرد-ت-لإ فا-ن-ئ-ت-سسا--ب
 .ةينوناقلإ ةلئاسسŸإ ¤إإ اهرجي دق ،ةسضايرلإ

 قوراف.ج ^

 نارهو ةيدولوم
  يسسايسسلا سسراحو كيرافوب مجاهم فطخت ةيدولوŸا

نم ،نإرهو ةيدولوم يدان ةرإدإإ سسل‹ نك“   ^
عم دقاعتلاب ،في-سصلإ إذ-ه تا-ق-ف-سصلإ ¤وأإ م-سسح

نم ،كيرافوب دإدو مجاهم ،باطخ لداع بعÓلإ
‘ ،Êإرهولإ يدانلل ي-ما-مألإ طÿإ م-ي-مر-ت ل-جأإ
ةنيطن-سسق با-ب-سش سسرا-ح إذ-كو ،ل-ب-قŸإ م-سسوŸإ

Èع نايب ‘ ،Êإرهولإ يدانلإ لاقو ،ناميل ماسسح
عقو باطخ““ :““كوبسسيف““ ىلع ةيم-سسر-لإ ه-ت-ح-ف-سص
،““ÚمسسوŸ ،ةيدولوملل هلاقتنإ دق-ع ى-ل-ع ا-ي-م-سسر
دإدو ة-ق-فر را-ظ-نألإ ف-ط--خ ‘ ،با--ط--خ ح‚و
دوعسصلل هداق ثيح ،يسضاŸإ مسسوŸإ ‘ كيرافوب
يئاهن عبرلإ رودلل هلوسصو ‘ مهاسسو ،ةيناثلإ ةجردلل

،ةينإرهولإ ةيدولوŸإ ةرإدإإ تناكو ،رئإز÷إ سسأاك نم

Èع ،بعÓلإ عم اهتاسضوافم ةÎف ذنم ترسشاب دق
لبق ،Êإزولإ فيرسش رهاط يسس قباسسلإ ماعلإ ريدŸإ
طاسشنلإ ق-ي-ل-ع-ت بب-سسب ،تا-سضوا-فŸإ ف-قو-ت-ت نأإ
انوروك سسوÒف راسشتنإ دعب ،رئإز÷إ ‘ يسضايرلإ
سسيئر مودق عم تاسضوافŸإ ددج-ت-ت-ل ،د-ج-ت-سسŸإ

 .يوايfi بيطلإ ،›ا◊إ ةرإدإلإ سسل‹
نم يكتششي ديد÷ا ةرادإلا سسل‹ سسيئر

 يدانلا طيfi اهردشصم تاقياشضم
سسي-ئر ،يوا-يfi بي-ط ىد-بأإ ،ىر-خأإ ة-ه--ج ن--م
سضعب تاكر– نم ه-سضا-ع-ت-مإ ،نإر-هو ة-يدو-لو-م
نود لو-ح-ل-ل ،يدا-ن-لإ ط-يfi ى-ل-ع Úبو-سسÙإ
ةÎف لÓخ ،ÚفدهتسسŸإ ÚبعÓ-لإ ع-م د-قا-ع-ت-لإ

ةرإدإإ تنا-كو ،ة-يرا÷إ ة-ي-ف-ي--سصلإ تلا--ق--ت--نلإ
،Úبعل ةدع عم اهتاسضوافم ترسشاب دق ،ةيدولوŸإ
ديدعلإ نأإ Òغ ،ةيئدبŸإ مهتاقفإوم ىلع تلسص–و
بابسسأل ،ةظ◊ رخآإ ‘ عيقوتلإ نع إوعجإرت مهنم

ل-ئا-سسو-ل ح-ير-سصت ‘ يوا-يfi لا-قو ،ة--لو--ه‹
Úبعل عم انتاسضوافم ةÎف ذنم انرسشاب““ :مÓعإلإ

Ëدقت نوعيطتسسي م-ه-نأإ إد-ي-ج م-ل-ع-نو ،ن-يز-ي‡
مهب إول-سصتإ سصا-خ-سشألإ سضع-ب ن-ك-لو ،ة-فا-سضإلإ
نحن““ :هونو ،““ةيدولوملل عي-قو-ت-لإ ن-م م-هورذ-حو
نوديري ل نيذلإ سصا-خ-سشألإ ءلؤو-ه ة-يو-ه م-ل-ع-ن
فسشكل انتاقيق– رسشاب-ن-سسو ،ة-يدو-لو-م-ل-ل ÿÒإ

 .““ابيرق مهحسضفنسسو ،تاسسبŸÓإ عيمج
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 رسضÿا ليثمتب يريوغ Úمغأا عانقإ’ ططخي يسضاملب

ةيمومعلا ةيعم÷ا دقعنتشس
ةيبŸوأ’ا ةنجلل ةيباختن’ا

21 موي ةيرئاز÷ا ةيشضايرلاو
““ تلشصح نأا دعب ،لبقŸا Èمتبشس
دقعل بولطŸا صصيخÎلا ىلع ““اوكلا
تاه÷ا لبق نم ةيباختن’ا ةيعم÷ا
بقÎلا ةلاح كلذب يهتنتل ،ةشصتıا
 . عيباشسأا ةدع ترمتشسا يتلا

ةن÷ سسأار ىلع مداقلا سسيئرلا ةمهم نؤكتسسو ^
ةيبŸوأ’ا ةدهعلا نم ىقبت ام لامكتسسا ةيبŸوأ’ا
ةي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’ا د-ع-ب ا-م ¤إا د-ت-م-ت-سس ي-ت-لا
تاباختن’ا ميظنت اهدعب م-ت-ي-ل ،1202-ؤيكؤطب
  .ةديدج ةي’ؤل ديدج سسيئر باختن’ ةماعلا
ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت--كŸا نا--كو
طرافلا يام21 ‘ قفاو ،ةيرئاز÷ا ةيسضايرلاو

،هبسصنم نم فارب ىفطسصم سسيئرلا ةلاقتسسا ىلع
،ةئيهلا سسأار ىلع ةنسس51 تماد ةقÓع ءاهنإاو
ةرازو ›وؤؤسسم عم مئادلا هفÓخب فارب رهتسشاو
هتسسايسسو هفقاؤ-م بب-سسب ،ة-سضا-ير-لاو ة-ب-ي-ب-سشلا
‘ ،ةÒخأ’ا هتده-ع ‘ ة-سصا-خ ،لد-ج-ل-ل ةÒثŸا
سضفرو ،ن’ا ى-ت-ح7102 نم ةد-ت-مŸا ةÎف-لا
عامجإ’اب ةيبŸوأ’ا ةن-ج-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا
¤إا ها-يإا ا-ي-عاد ،ة-ياد-ب-لا ‘ فاÒب ة-لا--ق--ت--سسا
ةنجلل ةدي÷ا ةرادإ’ا ىلع اظافح هتمهم لامكتسسا
نع ““اؤكلا““ فسشكت نأا لب-ق ،ة-ه-ج ن-م ة-ي-بŸوأ’ا

ة-سضا-ير-لا ‘ يؤ-ق-لا ل-جر-لا ة-لا-ق-ت-سسا لؤ-ب--ق
ىلع همادقإا ببسس نع فارب فسشكو ،ةيرئاز÷ا
سضرعت هنأا ¤ا اÒسشم ،ةلاقت-سس’ا رار-ق-لا ذا-خ-تا

هتلئاع ىلعو هيلع ترثا ةÒثك تاقياسضŸ ارخؤؤم
تافعاسضŸ هبسسحب تسضرعت يتلا هتجوز ةسصاخو

  .ةيحسص
‘ Úبغارلا سضعب ىدل فسشك-ت-ت ا-ياؤ-ن-لا تأاد-بو
ةيسضايرلاو ةيبŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا ة-سسا-ئر-ل ح-سشÎلا
ليقتسسŸا سسيئرلا ةفÓ-خو ،““اؤ-ك-لا ““ة-ير-ئاز÷ا

  .ةÒسصق ةÎفل ؤلو ،فارب ىفطسصم
ةئيهلا تيب رق-م ن-م ““ر-ج-ف-لا““ ؟ردا-سصم بسسحو
Úمأا ،حابسش حبار نإاف ،نؤ-ن-ك-ع ن-ب ‘ ة-ي-بŸوأ’ا
ير--ئاز÷ا دا–’ا سسي--ئرو ،““اؤ---ك---لا »ـب لاŸا
Úب ةعفترم مهسسأا ىل-ع ،ة-كÎسشŸا ة-عرا-سصم-ل-ل
مدع لظ ‘ ةسصاخ ،ةيذيفنتلا ةنجللا ‘ هئÓمز

ةباينلاب سسيئرلا ،دا-م-ح ن-م-حر-لا د-ب-ع سسم–
  .قباسسلا
تاقÓعب ،حابسش ظفتحي ذا ،بسسحف اذه سسيل نكل
ةيسضايرلا تادا–’ا ءاسسؤور نم ديدعلا عم ةيؤق
نع Óسضف ،يباخت-نا ءا-عو ىؤ-قأا نؤ-ل-ثÁ ن-يذ-لا
  .ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو عم ةديج ةلسصب هطابترا
ةيبŸوأ’ا ةنج-ل-لا ة-سسا-ئر ‘ حا-ب-سش ة-ب-غر ن-ك-ل
““ةيعرسش ““تاحؤمط عم سضراعت-ت د-ق ة-ير-ئاز÷ا

›ا◊ا سسيئرلا ،ةجيرم دمfi مهنيب نم ،نيرخآ’
  .هحسشرت ‘ دعب لسصفي ⁄ يذلا ةباينلاب
ةيدا–ا داق ناو قبسس يذلا ة-ج-ير-م لوا-ح-ي-سسو
ةلامتسسا ،حسشÎلا ررق نا ،تاؤ-ن-سس ةد-ع-ل ودؤ÷ا
هرابتعا ىلع ،هفسصل ،فارب ىلع بؤسسÙا حان÷ا
  .قباسسلا سسيئرلا نم ادج ÚبرقŸا نم هنا
ةسسيئر ،ةقرŸؤب ةبيسسح نلعت نا دعبتسسي ’ امك
،اهحسشرت ،ؤيكؤط داي-بŸوأا ¤إا ير-ئاز÷ا د-فؤ-لا

ةيŸاعو ةيبŸوأا ة-ل-ط-ب-ك ا-ه-ي-سضا-م ناو ة-سصا-خ
ىلع Òسسلاب حمسسي اÃ اهل عف-سشي د-ق ة-ي-ق-ير-فإاو

  .لكؤتŸا لاؤن ةيبرغŸا ىطخ
ريزؤلا كلذك ةحسشرŸا ءا-م-سسأ’ا Úب ن-م ي-تأا-يو
سضعب هتحرط يذ-لا زاورد زیز-ع-لا د-ب-ع ق-با-سسلا
‘ اؤسضع سسيل لجرلا نأا نم مغرلاب فارطأ’ا
نم دامتعا ىلع لؤسص◊ا هيلعو ةماعلا ةيعم÷ا

،ةمداقلا تاباختنÓل حسشÎي ىتح ديلا ةرك ةرسسأا
‘ اسضيأا اه-ن-ع ثيد◊ا راد ي-ت-لا ءا-م-سسأ’ا ن-مو
طاسسوأ’ا ‘ فورعŸا بيبل يلع ديسس سسيلاؤكلا
ن-م د-يد-ع-لا هرود-ب د-ل-ق-ت يذ-لاو ة-ي-سضا-ير--لا
يسضاير سصخسش هنأا امك .ةلودلا ‘ تايلوؤؤسسŸا
لجرلا نأا Òغ ،ودؤ÷ا ةرسسأا نم ردحنيو زايتماب
يسضايرلا طسسؤلا ‘ تامؤسصÿا نم ديدعلا نؤك
‘ .نيÒثكلا بسسح .هدجاؤت ق-ي-ع-ي د-ق ا-م ؤ-هو
هل قبسس يذلا ؤهو ةيبŸوأ’ا ةنجللا سسيئر بسصنم
ىقبيو فارب قباسسلا ةنج-ل-لا سسي-ئر ع-م ح-سشÎلا
ةÿÈا بحا-سص ة-ن-يدؤ-ب را-تfl ثلا-ث--لا م--سس’ا
دعيو ،ةيرئاز÷ا ةسضاير-لا ز-ي-لا-هد ‘ ة-ك-ن◊او
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ‘ رطأ’ا Úب نم اسضيأا
ةر-سسأ’ا ‘ ة-ع-سساو تا-قÓ-ع ة-ك-ب-سشب ع-ت-م-ت--يو
‘ ه◊اسصم مدخي دق ام ؤهو ةيرئاز÷ا ةيسضايرلا

عارسصلا نأا ديكأ’او .نؤنكع نب ىنبم ¤إا هقيرط
،امؤمfi نؤكيسس ةيبŸوأ’ا ةنجل-لا ة-سسا-ئر ى-ل-ع
قير-ط-لا ‘ تآا-جا-فŸا ن-م Òث-ك-لا ثد– د-قو

  .Óيؤط لازي ’ راسسŸا نأاو ةسصاخ
ةيبŸوأ’ا ةنجلل ةماعلا ةيع-م÷ا ءا-سضعأ’ ق-ح-يو
حسشÎلا ةيذيفنتلا ةنج-ل-لا جرا-خ ن-م ة-ير-ئاز÷ا

Ÿخ ة-سسا-ئر-لا بسصن-Óةيباخ-ت-ن’ا ة-ي-ع-م÷ا ل
  .ةلبقŸا

 قوراف.ج^

 مراشص يحشص لوكتورب قيبطت طرشش
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو

فانئتسساب حامسسلا وحن هجتت
 يسضايرلا طاسشنلا

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نأاب ةقؤثؤم رداسصم تدافأا ^
‘ قلعŸا يسضايرلا طاسشنلا ةدؤعب حامسسلا ؤحن هجتت
ببسسب ،يسضاŸا سسرا-م ر-ه-سش ف-سصت-ن-م ذ-ن-م ر-ئاز÷ا
رداسصŸا تاذ بسسحبو ،دجتسسŸا انورؤك سسوÒف يسشفت
تآا-سشنŸا ح-ت-ف ةدا-عإ’ د-ع-ت-سست ة-ي-سصؤ-لا ةرازؤ-لا نإا-ف
اناذيإا ،لبقŸا Èمتبسس رهسش نم ةيادب ةقلغŸا ةيسضايرلا

فانئتسسا لÓخ ن-م ي-سضا-ير-لا طا-سشن-لا ةدؤ-ع-ب ا-ه-ن-م
،ةيئا-قؤ-لا ة-ي-ح-سصلا Òباد-ت-لا ماÎحا ع-م تا-ب-يرد-ت-لا
،تابيردتلل ةدؤعلا ةؤطخ نأاب اهتاذ رداسصŸا تحسضوأاو
ت’ؤطب نم ةيمسسر-لا ة-سسفا-نŸا فا-ن-ئ-ت-سسا ا-ه-ي-ل-ي-سس
رؤ-سضح نود نؤ-ك-ي-سس كلذ نأا ¤إا ة-ت-ف’ ،تا-ق--با--سسمو
لاقت-نا ع-نŸ ¤وأ’ا ة-ل-حرŸا ‘ ل-قأ’ا ى-ل-ع رؤ-ه-م÷ا

ة-سضا-ير-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا نا-ك ،ا-نورؤ-ك سسوÒف ىود-ع
يسضاŸا د-حأ’ا ع-م-ت-جا د-ق طا-ي-ع-ل-ب ر-يذ-ن ةرازؤ-لا-ب
ةلسسلا ةركو د-ي-لا ةر-ك تادا–’ Úي-ن-ف-لا Úلؤ-ئ-سسŸا-ب
عامتج’ا ““فافلا““ ‘ لؤئسسم رسضح امك ،ةرئاطلا ةركلاو
فلتflو ،0202-1202 مسسؤÒ Ÿسضحتلا سشقان يذلا
تاب-خ-ت-نŸا ف-ل-تfl ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا تا-قا-ق-ح-ت-سس’ا
دق تناك ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نأا ركذي ،ةيرئاز÷ا

Úير-ئاز÷ا Úي-سضا-ير-ل-ل تا-ب-يرد-ت-لا ةدؤ-ع-ب تح-م-سس
،ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’ا ةرود ‘ ة-كرا-سشم--ل--ل Úل--هأا--تŸا
 .مراسص يحسص لؤكؤتورب قفو ،لهأاتلل ÚحسشرŸاو
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 ياد Úشسح رشصن
دودغز غوارت ةرادإ’ا

 قيرفلل ابردم يوانكل Úعتو
بّردŸا غعم اي-م-سسر ياد Úسسح ر-سصن ةرادإا د-قا-ع-ت ^

ةينفلا ةسضراعلا ىلع هفار-سشإا ل-جأا ن-م يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن
بّردملل افلخ ،ديد÷ا يوركلا مسسؤملل ابّسس– قيرفلل
ةليؤط ةÎفل ةينفلا ةسضراعلا رؤغسش دعبو .يلعؤب داؤؤف

ين-ق-ت-لا ة-فÿÓ ءا-م-سسأ’ا ن-م د-يد-ع-لا لواد-تو ،اد-ج
يريزدو دودغز Òنم ÚبردŸا رارغ ى-ل-ع ،Êا-سسم-ل-ت-لا
سسمأا لّوأا ةيسشع تنلعأا ،ةؤقب امهيمسسا حرط ناذللا لÓب
›ؤتل يوانكل بردŸا عم اهدقاعت نع ةيرسصنلا ةرادا
كلذو ،يلعؤب داؤؤف قباسسلا بردملل افلخ رؤمأ’ا مامز
ماعلا ÒجانŸاب هتعم-ج ة-ي-نؤ-طارا-م تا-سضوا-ف-م د-ع-ب
بردŸا عقؤيو حاجنلاب للكت نأا لب-ق ،نا-قزر-م نا-ب-ع-سش
.ةيرسصنلا عم ديد÷ا هدقع ىلع ةركسسب دا–’ قباسسلا

يتلا ةؤطÿا يمسصاعلا يدانلا قاسشع غسستسسي ⁄و اذه
Úهجؤم يوانكل عم اهدقا-ع-ت د-ع-ب ،ةرادإ’ا ا-ه-ب تما-ق
 .ناقزرم ماعلا ÒجانŸاو ›Òمز دلؤل ةعذ’ تاداقتنا

 قوراف.ج ^
 ةبقلا دئار

 اهدقاعت مسسرت ةرادإ’ا
 يسسيمح بردŸا عم

رؤنلا دبع بردŸا عم ةبقلا دئار قيرف ةرادإا تدقاعت ^
نم لك ينفلا مقاط-لا ‘ ه-ب-نا-ج ¤إا نؤ-ك-ي-ل ي-سسي-م-ح

ابردم Âاغ دمfiو ،دعاسسم بردم-ك ي-ن-سسح ي-بر-ع-لا
ةينفلا ةسضراعلا داق نأاو ينفلا مقاطلل قبسسو ،سسارحلل
نم ةÒخأ’ا ت’ؤ÷ا لÓخ سضيبأ’او ر-سضخأ’ا ق-ير-ف-ل-ل
رؤنلا دبع ةبق-لا د-ئار برد-م ىد-بأاو ،ى-غ-لŸا م-سسؤŸا

دؤقيل ةبقلا دئارب هقاحتلإا ميسسرت دعب هتداعسس يسسيمح
ثيح ،ديد÷ا يوركلا مسسؤŸا لÓخ ةين-ف-لا ة-سضرا-ع-لا

قيرع قيرف ةدايق › فرسش““ :ةيفحسص تاحيرسصت ‘ لاق
ركفن يكل ‘اك دجو بسسانم ايلاح تقؤلا ،ةبقلا دئارك
:فاسضأاو ،““مداقلا مسسؤŸا ةليكسشت سصؤسصخ-ب روا-سشت-نو
ةيؤق لبقŸا مسسؤŸا ةليكسشت نؤ-ك-ت نأا-ب را-سصنأ’ا د-عأا““

مسسا ن’ ،يسضاŸا مسسؤŸا ةليكسشت ىلع اما“ ةفلتflو
لمعنسسو ¤وأ’ا بتارŸا بعل انيلع سضرفي ةبقلا دئار

ؤعدأا““ :متخو ،““¤وأ’ا ةطبارلا ¤إا قيرفلا ةداعإا ىلع
،ادحاو افسص فؤقؤلاو ةليكسشت-لا ةد-عا-سسم ¤إا ع-ي-م÷ا
دئار ةداعا ؤه لو’ا فدهلا ن’ ،ابناج تافÿÓا عسضوو
 .““لوأ’ا فÙÎا ‘ اهناكم ¤ا ةبقلا

 قوراف.ج ^

ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجلل ةيباختن’ا ةيعم÷ا
  لبقŸا Èمتبسس21 موي

ي--ن--طؤ--لا بخ--ت---نŸا ع---سضو ^
لا-م-ج ه-برد-م ةدا-ي-ق-ب ير-ئاز÷ا
نم داعبأ’ا ةيثÓث ةط-خ ي-سضا-م-ل-ب
مجاه-م ،ير-يؤ-غ Úمأا عا-ن-قإا ل-جأا
سصي-م-ق ل-م-ح-ب ،ي-سسنر-ف-لا سسي-ن
قلأاتو ،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ رسضÿا
ةÁزني““ مسسا-ب فور-عŸا م-جا-هŸا
ةيمسسرلا هتايرابم ¤وأا ‘ ““ديد÷ا

،ي-سضاŸا د-حأ’ا ءا-سسم ،سسي-ن ع--م
قيرفلا امهب داق Úفده لجسس ثيح

حاتت-فا ‘ ،1-2 سسن’ ىلع زؤف-ل-ل
يريؤغ ،يسسنرفلا يرودلاب هتايرابم
ةÎف لÓ--خ سسي---ن ¤إا ل---ق---ت---نا
امداق ةيلا◊ا ةيفيسصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا

لؤسص◊ا لجأا نم ،نؤيل كيبŸوأا نم
،يسساسسأا لكسشب رؤهظلا ةسصرف ىلع
هقيرف عم ةارابم لوأا ‘ هقلأات تبثيل
ةثادح نم م-غر-لا ى-ل-عو ،د-يد÷ا

ناك اماع02ـلا بحاسص نأا ’إا ،هقلأات
fiيسضاملب لامج لبق نم مامتها ل

‘ بغر-ي ثي-ح ،ر-ه-سشأا ةد-ع ذ-ن-م
بخ-ت-ن-م-ل-ل ما-م-سضن’ا-ب ه-عا-ن--قإا
،لماؤع ةثÓث لÓخ نم يرئاز÷ا
بابسشلا تابختنم ‘ بعل هنأا مغر
عانقإ’ يسضاملب ططخيو ،ةيسسنرفلا

بخت-ن-م سصي-م-ق ل-م-ح-ب ير-يؤ-غ
ة-ل-ث-مأا بر-سض لÓ-خ ن-م ر--ئاز÷ا
ليث“ ‘ اؤح‚ نيذ-لا Úب-عÓ-لا-ب
مهلمح لظ ‘ ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا Èكأا
لك يتأايو ،رئاز÷ا بختنم سصيمقل

Îسسسشنا-م م‚ ،زرfi سضا--ير ن--م
نب ليعام-سسإاو ،يز-ي-ل‚إ’ا ي-ت-ي-سس
،›اطيإ’ا نÓيم طسسو بع’ ،رسصان

لظ ‘ ،ÚبعÓلا ء’ؤؤه سسأار ىلع
ىؤتسسŸا ى-ل-ع تفÓ-لا ا-م-ه-ق-لأا-ت
يريؤغ ،ةÎفلا كلت لÓخ يبوروأ’ا

نيذه ى-ط-خ ى-ل-ع Òسسلا-ب م-ل-ح-ي
ييدانل افده نا-ك ثي-ح ،Úب-عÓ-لا
ديردم لايرو ÊاŸأ’ا خينؤيم نرياب
رؤط ‘ لازي ’ ناك امدنع Êابسسإ’ا

قباسسلا هقيرف ةقفر نيؤكتلا ةلحرم
‘ ةيناثلا ةؤطÿا امأا ،نؤيل كيبŸوأا
ثيد◊ا لÓخ نم نؤكت-سس عا-ن-قإ’ا

ل-ك-سشب ة-كرا-سشŸا ‘ ه-سصر-ف ن--ع
لبق ،يرئاز÷ا بختنŸا عم رمتسسم
ةليكسشتلا ‘ دع-ق-م ى-ل-ع لؤ-سص◊ا
تايئاهن قÓ-ط-نا ل-ب-ق ة-ي-سسا-سسأ’ا
قÓط-نا ع-مو ،2202 ⁄اع-لا سسأا-ك
‘ باسشلا بعÓلا نؤكيسس ،ةلؤطبلا
ام ؤهو ،هرمع نم نيرسشعلاو ةيناثلا

Áا ملح سضؤخ ةسصرف هحنŸلايدنؤ
سسكعب ،اÒغسص ا-ب-ع’ لاز-ي ’ ؤ-هو
ة-لا-ح ‘و ،ي-سسنر-ف-لا بخ--ت--نŸا
،ا-سسنر-ف بخ-ت-ن-م ل-ي-ث“ را-ي-ت-خا

ةÎفل راظتن’ا يريؤغ ىلع نؤكيسس
‘ ة---كرا---سشŸا ل----جأا ن----م Èكأا
ةسسفانŸا لظ ‘ اميسس’ ،لايدنؤŸا
،م-جا-هŸا ز-كر-م ى-ل-ع ة-سسر--سشلا
لؤعيسس ،ةيلقعلا بناؤ÷ا نع اديعبو

بنا÷ا ى-ل-ع ي-سضا-م-ل--ب لا--م--ج
يريؤغ ةلامتسسا لجأا نم يفطاعلا
ثي--ح ،ير--ئاز÷ا بخ--ت--نŸا ¤إا

،فغسشلا رتو ىلع يسضاملب بعليسس
ل-ي-ث-م-ت-ب بعÓ-لا ل-ب-ق ن-م ءاؤ-سس
يمتنيو هدÓب ‘ دلو يذلا بختنŸا
لÓ-خ ن-م وأا ،هداد-جأاو هؤوا-بآا ه-ي-لإا
ير-ئاز÷ا رؤ-ه-م÷ا-ف ،رؤ-ه--م÷ا

Áفغسشلا ن-م ةد-ير-ف ة-لا-ح-ب زا-ت،
سسأاك ةلؤطبب جيؤتتلا بق-ع تر-ه-ظ

،رسص9102Ã ة-ي-ق-ير-فأ’ا ·أ’ا
 .قيرفلا ةثعب لابقتسسا لÓخ كلذو

 قوراف.ج ^

 نامÒج ناسس سسيراب ‘ ةوقب لوادتلل داع رسصان نب مسسا
رسصان نب ليعامسسإا ““رسضÿا““ م‚ ،نامÒج ناسس سسيراب ؤلوؤؤسسم جرخُي ⁄ ^

طسسؤتÃ مهمامتها اوددج ثيح ،م-ه-تا-با-سسح ن-م ›ا-ط-يإ’ا نÓ-ي-م بع’
ةفيحسصل اقفوو ،ةيؤلوأاك هؤعسضوو ،›ا◊ا فيسصلا تاقفسص زربأاك ناديŸا
،يسسيرابلا يدانلا ‘ ةؤقب لوادتلل داع ،رسصان نب مسسا نإاف ،ةيسسنرفلا ““بيكيل““
ذنم ةسصاخ هاؤتسسم هدهسش يذلا رؤطتلا دعب ،ةدم ذنم بعÓلا عباتي يذلا
نأا ،ردسصŸا تاذ فاسضأاو ،يسضاŸا فيسصلا ›اطيإ’ا نÓيم ¤إا همامسضنا
نكل ،نامÒج ناسس سسيراب ¤إا لاقتن’ا ةركف عنامُي ’ رسصان نب ليعامسسإا

نأا مغر ،هتاردق زاربإاو بعللا لجأا نم ةلماكلا ةسصرفلا ىلع هلؤسصح طرسش
ةيسساسسأا ةطقن هارت ثيح ،هتامدخب ة-ك-سسم-ت-م ى-ق-ب-ت ““يÒنؤ-سسور-لا““ ةرادإا

Ÿتعتو ،ةمداقلا تايدحتلل ةدؤعلل ابسس– يدانلا عورسشÈقيرفلا لبقتسسم ه
نأا ،““بيكيل““ تفدرأاو .يبوروأ’ا قÓمعلا قيرب ةداع-ت-سس’ ة-ي-سسا-سسأا ة-ع-ط-قو
م‚و يسسنرفلا طسسؤلا بع’ فدهتسسي اسضيأا عسضي ودرانؤيل ينفلا ريدŸا
تابؤعسصلا ببسسب اذهو ،هتاططfl نمسض ،يزودنغ ؤيتام ،باسشلا لانسسرأا
سشتيفؤكنيليم يبرسصلا ،ؤ-يز’ ناد-ي-م ط-سسو ّم-سض ‘ يدا-ن-لا ه-جاؤ-ت ي-ت-لا

نؤكيسس Úح ‘ ،ؤتيتؤل سسيئرلا اهطÎسشي يتلا ةيلاŸا ةميقلا ببسسب ،سشتيفاسس
،فيسصلا اذه يزودنغ ؤيتام مسضل لسضفأا ةيعسضو ‘ نامÒج ناسس سسيراب
ةميق عفدب ابلاطم ىقبي Úح ‘ ،هنم سصلختلا ‘ Êدنللا يدانلا ةبغر ببسسب

 .رسصان نب مسض ىلع هرارسصإا لاح ‘ ،وروأا نؤيلم03 نع لقت ’
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تاقرفتم سسنوت
بازحألا نع ةلقتشسم طارقونكت ةموكح ليكششت نلعي فلكŸا ءارزولا سسيئر

داسصتق’اب سضوهنلأ ىلع لمعتسس ةموك◊أ هذه :يسشيسشŸأ
 بأزحأ’أ نم ةلث‡ ةموكحب بلاطت ةسضهنلأ ^

طارقونكت ةموكح ليكششت ءاثÓثلا Úنثلا ليل يششيششŸا ماششه فّلكŸا ةيشسنوتلا ةموك◊ا سسيئر نلعأا
سضوهنلا ىلع لمعتشس ةموك◊ا هذه نإا يششيششŸا لاقو .بازحألا نع اما“ ةلقتشسمو اريزو52 نم نوكتت
‘ ةموك◊ا هذه ىلع ةقداشصŸا بجوتيو .““Úيشسنوتلا تاقاقحتشساو يعامتجلاو يداشصتقلا““ عشضولاب
ةيباين تاباختنا ءارجإا يدافتل اهيلع قداشصت دق يتلا بازحألا فقوŸ رابتخا ‘ ،ةقثلا اهحنŸ ناÈŸلا

.ةركبم

هتليكششت نع  يششيششŸا فششكو ^
تايشصخشش نم ةفلؤوŸا ،ةيرازولا

عشضولا عفد ىلع لمعتشس يتلاو ،ةّلقتشسم
كلذب نوكيشسو .يعامتج’او يداشصتق’ا

مايأا لÓخ دقعيشس يذلا ،ناÈŸلا ىلع
هذهل ةقثلا حنم ،تيوشصتلل ةشسلج

ةتشس لÓخ دÓبلا ‘ ةيناثلا ةموك◊ا
.رهششأا

دعب““ يفحشص ر“ؤوم ‘ يششيششŸا لاقو
بازحأ’ا عم تارواششŸا نم ةلشسلشس
عشضولا مييقت دعبو،ةيناÈŸلا لتكلاو
،يعامتج’او يشسايشسلاو يداشصتق’ا
ةموكح ‘ Òكفتلا ةرورشض ¤إا يهتنأا
عشضولا ىلع ّبكنت ةّلقتشسم تاءافك
تاقاقحتشساو يعامتج’او يداشصتق’ا
.““Úيشسنوتلا

ترّبع ،ةليكششتلا نع فششكلا لبقو
يششيششŸا رارقل اهشضفر نع بازحأا
دŒ اهنكل ،طارقونكت ةموكح نيوكت
تيوشصتلا رايÿ ةعوفدم اهشسفن
هجاوت يتلا دÓبلا ر÷ ايدافت ةقفاوŸاب
تاباختنا ¤إا ابعشص ايداشصتقا اعشضو
.ةركبم ةيباين

تاوعد يششيششŸا زواجتي اذه هرايخبو
ةيمÓشسإ’ا ةيعجرŸا يذ ،ةشضهنلا بزح
لشصأا نم ابئان45) ةيناÈŸلا لتكلا Èكأاو
ةلث‡ ةموكحب ثبششت يذلا ،(712
عم لا◊ا هيلع تناك امك بازحأÓل

.ليقتشسŸا خافخفلا سسايلإا ةموكح
ام اوشضع82 يششيششŸا ةموكح مشضتو

ءارزو مهنيب نم ،ةلود باّتكو ءارزو Úب
،ءاشسن Êامثو ةقباشسلا ةموك◊ا نم
يأارلا نم Úفورعم Òغ مهتيبلاغو
.ماعلا

ةيجراÿا ةبيقح يششيششŸا دنشسأاو

‘ بشصنŸا لغشش يذلا يدنر÷ا نامثعل
اراششتشسم هنييعت لبق3102 ماعلا
دÓبلا سسيئر ىدل ةيشسامولبدلا نوؤوششلل
قباشسلا ‘رشصŸا حنم امك .دّيعشس سسيق
لان امنيب ،داشصتق’ا ةبيقح يلعكلا يلع
يعما÷ا ذاتشسأ’ا يجاتÈلا ميهاربا
.عافدلا ةبيقح نوناقلا ‘ سصشصختŸا

متي ةموكح سسيئر ثلاث وه يششيششŸاو
ةيعيرششتلا تاباختن’ا ذنم هحيششرت
تزرفأاو تئافلا ربوتكأا ‘ ترج يتلا
ةيبلاغ نود لتكلا تتششم اناŸرب
‘ ةعشساو ةÈخ يششيششمللو .ةحشضاو
هنييعت لبق لغشش دقف ،ةيشسنوتلا ةاردإ’ا
خافخفلا ةموكح ‘ ةيلخادلل اريزو
سسيئرلل Êوناقلا راششتشسŸا بشصنم
‘ ناويد ريدمك لّقنت اهلبقو دّيعشس
لقنلاو ةحشصلا لثم ةدع تارازو
.ةيعامتج’ا نوؤوششلاو

ءاشضعأ’ هÁدقت رثإا يششيششŸا دّهعتو
ةيلÓقتشس’ا فنك ‘ لمعلا““ هتموكح
...ةيشسايشسلا تانوكŸا لك عم لعافتلاو
عم رششابم لعافت ‘ نوكن نأا لواحنشس
.دÓبلا ‘ ““يشسايشسلا فيطلا

فلكŸا ةموك◊ا سسيئر لشسرأا دقو
ةئيه ¤إا هتموك◊ ÚحششرŸا ءامشسأا

ةيشضرف نم تبثتلل داشسفلا ةحفاكم
اهب ةقلعتم حلاشصم براشضت تافلم دوجو

Áهتموكح لمع ىلع رثؤوت نأا نك
.Óبقتشسم

يششيششŸا لكشش نأا دعب سضÎفŸا نمو
دششار ناÈŸلا سسيئر وعدي نأا هتموكح

‘ ايئانثتشسا داقعنÓل باونلا يششونغلا
دعب كلذو ناÈŸلا بتكم هددحي خيرات
ةلشسارم ءاثÓثلا رجف دّيعشس هّجو نأا
ةشسائر نم نايبل اقفو ،كلذ ‘ ةيمشسر
.ةيروهم÷ا

دششار ةشضهنلا ةكرح سسيئر لاقو
نإا دحأ’ا يفحشص ر“ؤوم ‘ يششونغلا
ةموكح يه يششيششŸا ةموكح““

مامأا بازحأ’ا لعŒ ›اتلابو Úلقتشسم
لكششم اهزا‚إا مدع نأ’ بعشص عشضو
لكششم اهزا‚إاو ،دÓبلا ‘ اغارف عشضي
بازحأ’ا لّث“ ’ ةموكح اهنأ’ اشضيأا
هنأا ¤إا يششونغلا سصلخو .““ناÈŸلاو
زا‚إ’ ةرورشضلا قطنم بلغتي اÃر““

.““ةموك◊ا هذه

 ب ف أأ^

!‘اعتلأ دعب   ””91-ديفوك»ـب ةباسصإأ ةلاح لوأأ  ليجسست
هيفاعت دعب ““91-ديفوك““ ـب بيشصأا اماع33 رمعلا نم غلبي Óجر نأا Úنث’ا نوثحاب نلعأا ^
‘ ىودعلاب ةباشصإا ةلاح لوأا هنأا دقتعُي اميف ،ماعلا اذه نم قباشس تقو ‘ سضرŸا نم
ىرخأا ةرم سسوÒفلاب لجرلا ةباشصإا تتبث  هنأا  ،غنوك غنوه ةعماج نم نوثحاب لاقو .⁄اعلا

.اينابشسإا ¤إا ةلحر نم رهششلا اذه هتدوع دعب ،راطŸا ‘
ىودعب ةباشصإ’ا نم ةيناث ةلاح نم ىناع ايحشصو اباشش اشضيرم نأا ودبي““ :نوثحابلا لاقو
.““¤وأ’ا ىودعلا نم رهشش5.4 دعب تشصّخُشش يتلاو ،““91-ديفوك““

يه تدب ،اهنم Êاعي يتلا سسوÒفلا ةلÓشس نأا نوثحابلا ررق ،لشسلشستلا ليل– مادختشسابو
.فيشصلا اذه ابوروأا ءاحنأا عيمج ‘ ترششتنا يتلا اهشسفن
هبشستكا ديدج سسوÒف نع ةمجان ةيناثلا هتباشصإا نأا  تتبثأا ثحبلا جئاتن  نأا نوثحابلا لاقو
ةدوع ت’اح نع اقباشس ءابطأ’ا غلبأاو .““ةليوط تاÎفل سسوÒفلا ءاقب نم ’دب ارخؤوم
.ةيملعلا تارابتخ’ا لÓخ نم ةدكؤوŸا ¤وأ’ا يه ةلا◊ا هذه نكلو ،ىودعلل ةشضÎفم

ت’اكو̂ 

ةيلاخ ةراق ايقيرفأ نلعت ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم
لافطأ’أ للسش سضرم نم

وهو ،مويلا   لافطأ’ا للشش سضرم نم ايقيرفأا ةراق ولخ ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم نلعتشس ^
لك لافطأ’ا نم ف’آ’ا تارششع بيشصي سضرم ىلع ءاشضقلا ةÒشسم ‘ اÒبك ازا‚إا دعي ا‡

نود تلاح اهتذفن ىتلا دمأ’ا ةليوط ةلم◊ا نإا ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم تلاقو .ماع
.ةيشضاŸا ةنشس نيرششعلاو ةعبرأ’ا لÓخ للشش ةلاح Êويلم نم برقي ام ثودح
للششب ةباشصإا ت’اح نÓجشست ناتللا ناتديحولا ناتلودلا ناتشسناغفأاو ناتشسكاب لازت’و
ايقيرفأا ‘ سصاخششأ’ا تائم بيشصت لافطأ’ا للشش نم ىرخأا ةلÓشس لازت ’ و .لافطأ’ا
.ىرخأا نكامأاو

ت’اكو̂ 

قÓطإأ دعب ةيكيرمأ’أ نوسسنكسسيو ةي’و ‘ ةفينع تاجاجتحأ
دوسسأأ لجر ىلع رانلأ ةطرسشلأ

رانلا ةطرششلا قÓطإا دعب ةيكيرمأ’ا نوشسنكشسيو ةي’و ‘ ةفينع تاجاجتحا تعلدنا ^
.ةيرشسأا ةثداح نع غÓب اهيقلت بقع ،تارم ةدع دوشسأا لجر ىلع
.كيلب بوكاج ىعدي لجرلا نإا Îيوت ىلع ةديرغت ‘ ،زرفيإا Êوت ،ةي’ولا مكاح لاقو
‘ دوشسلا عم لماعتلا ‘ ديعشصتلاو ،ةوقلل طرفŸا مادختشس’ا دشض فقن نحن““ :فاشضأاو
ام بشسحب ،ةÒطخ ةلاح ‘ دحأ’ا ءاشسم ىفششتشسŸا ¤إا كيلب ةطرششلا تلقن دقو.““ةي’ولا
.هيلع رانلا قÓطإا ¤إا تدأا يتلا بابشسأ’ا ركذت ⁄ اهنكل .ةيلfi مÓعإا لئاشسو هتدروأا
،لجرلا ناعبتي اناك Úنثا نم ،يطرشش قلطأا فيك تنÎنإ’ا ىلع رششن ويديف عطقم رهظيو
.اششونيك ةنيدم ‘ اهبوكرو ةرايشس باب حتف لواحي ناك امدنع ،مÓظلا ‘ هيلع رانلا
لبانقو بوطلاب ةطرششلا اوقششرو .ةطرششلا راقم مامأا ÚجتÙا نم تائم عمŒو
ليشسŸا زاغلا ةطرششلا تمدختشساو ،تارايشسلا سضعب ‘ رانلا تمرشضأاو ،فوتولوŸا
.عومدلل

ت’اكو̂ 

موطرÿأو بيبأأ لت Úب ةرسشابم  ةيوج ةلحر لوأأ نسشدي ويبموب
موطرÿا Úب  ةيمشسر ناÒط ةلحر لوأا  ويبموب كيام يكÒمأ’ا ةيجراÿا ريزو  لقتشسا ^

ةيمشسر ةلحر لوأا ‘ نادوشسلا ¤ا ليئارشسأا نم اهجتم ،ءاثÓثلا حابشص ليئارشسإا بيبا لتو
تاقÓعلا عيبطت لوح روحمتت طشسوأ’ا قرششلا ‘ ةلوج نم Êاثلا مويلا ‘ كلذو ةرششابم
.ليئارشسإاو ةيبرع لود Úب

سسل‹ سسيئرو كودمح هللا دبع Êادوشسلا ءارزولا سسيئر ويبموب يقتليشس موطرÿا ‘
.ناهÈلا حاتفلا دبع قيرفلا ›اقتن’ا ةدايشسلا
تاقÓعلا قيمعتل همعد““ ىلع موطرÿا ‘ ويبموب دكؤويشس ،نطنششاو بشسحبو
.« ةينادوشسلا-ةيليئارشسإ’ا
.نيرحبلاو تارامإ’ا نم لك مايأا ةشسمÿ رمتشست يتلا هتلوج ‘ ويبموب روزي نأا عقوتŸا نمو
اهتاقÓع عبطت يتلا لودلا ةرئاد عيشسوت ¤إا طشسوأ’ا قرششلا ‘ هتلوج ‘ ويبموب ىعشسيو
تارامإ’ا Úب تاقÓعلا عيبطتل قافتا نع توآا31 ‘ نلعأا نأا دعب ،ةيÈعلا ةلودلا عم
نلعأا دق ،ادنغوأا ‘ ناهÈلاب  يشضاŸا يرفيف ‘ ىقتلا يذلا وهايناتن ناكو .ليئارشسإاو

.« نيدلبلا Úب تاقÓعلا عيبطت ¤إا يدؤوي نواعت ءدب ىلع Úبنا÷ا قافتا““ نع اهنيح
.«Êادوشسلا ينطولا نمأ’ا ةنايشص““ فدهب ناك وهايناتن عم هعامتجا نأا اقح’ ناهÈلا دكأاو
ةششقانم ةدششب يشضاŸا عوبشسأ’ا ،نيدلا رمق رمع فلكŸا Êادوشسلا ةيجراÿا ريزو ىفنو
ةرازو مشساب ثدحتŸا اهب ¤دأا تاحيرشصتل هبارغتشسا ايدبم ليئارشسإا عم تاقÓعلا عوشضوم
.كلذب مايقلا هفيلكت متي ⁄ هنا ادكؤومو نأاششلا اذه ‘ ةيجراÿا
نم قداشصلا يودب رديح Òفشسلا ةيجراÿا ةرازو مشساب قطانلا يفعأا ،ةعاشس42 دعبو
.هبشصنم

ت’اكو̂ 

تأرامإ’أ عيبب حامسسلل ةيليئأرسسإأ تأدايق ىلع طغسض داسسوŸأ
ةروطتم ةحلسسأأ

تارابختشس’ا زاهج نأا نع باقنلا ةيليئارشسإ’ا تونورحأا توعيدي ةفيحشص تفششك ^
ىلعو سسرام وهاينتن Úماينب ةموك◊ا سسيئر نم ملعبو ““داشسوŸا““ ةيليئارشسإ’ا ةيجراÿا

ىلع ةقفاوŸا لجأا نم ةيليئارشسإ’ا ةينمأ’ا تادايقلا ىلع اطغشض ÚيشضاŸا Úماعلا رادم
ةدايق اهيف اÃ- عافدلا ةرازو نأا ةفيحشصلا تركذو .تارامإ’ا ةلود ¤إا ةروطتم ةحلشسأا عيب
.كلذب مايقلا نود تلاحو طغشضلا اذه تحبك كلذ نم مغرلا ىلعو -سشي÷ا
.هشضفرل وهاينتن ىلع بلطلا سضرع ول هنأا ءارزولا ةشسائر ناويد نع ةفيحشصلا تلقنو
’ ““ةشصاخ““ ةلود اهنأا ىلع يمشسر لكششب ةفرعم تارامإ’ا ةلود نأا تونورحأا توعيدي تركذو
ةيركشسع تادعÃ تاونشس Êامث ذنم ىظ– ةيلمعلا ةيحانلا نم نكل ،ةحلشسأا اهعيب زوجي
.ةيعونلا ةيلاع ةفنشصم ةيليئارشسإا
‘ يدايقلا لايتغا دعب عقو ةيليئارشسإا ةحلشسأا اهعيبل ““عينŸا دشسلا قاÎخا““ نأا تفاشضأاو

نيدلبلا Úب ةمزأا تعلدنا ثيح ،0102 ماع يبد ‘ حوحبŸا دومfi سسامح ةكرح
.ةÒبكلا رارشضأ’ا ليلقتل اهعم ليئارشسإا ترطشضا
قيرطلا دهÁ دق تارامإ’او ليئارشسإا Úب تاقÓعلا عيبطت نإا نويشسامولبدو ءاÈخ لاقو
.ةيجيلÿا ةلودلل ةحلشسأ’ا نم اديزم ةدحتŸا تاي’ولا عيب مامأا

ت’اكو ^

›ام

سسأوكيإ’أ دفو عم ÚيبÓقن’أ تاثداfi ءاهتنأ بقع قافتأ ’
سسلÛا Úب تاثداÙا تهتنا ^

›ام ‘ عوبشسأا ذنم مكا◊ا يركشسعلا
برغل ةيداشصتق’ا ةعومÛا ةثعبو
قافت’ لشصوتلا نود نم (سساوكإا) ايقيرفأا
مك◊ا ¤إا دÓبلا ةدوع ةيفيك نأاششب
ةحاطإ’ا نم عوبشسأا دعب ،يروتشسدلا
نأا Òغ ،اتيك ركب وبأا ميهاربإا سسيئرلاب
‘ ابغار سسيل Òخأ’ا نأا انلعأا Úفرطلا
هيلع رشصت تناك ام وهو ،مكحلل ةدوعلا

.سساوكيإ’ا ةعوم‹
ةداق سساوكيإ’ا ةثعب غلبت نأا سضÎفيو
عم تاششقانŸا نم مايأا3 جئاتنب ةعومÛا

لود ءاشسؤور رواششتي نأا ىلع ،بÓقن’ا ةداق
ارارق نوذختي مث ،ءاعبرأ’ا ادغ سساوكيإا
ىلع تشضرُف يتلا تابوقعلا ديدششتب امإا

تناكو .اهفيفخت وأا ،بÓقن’ا بقع ›ام
ايقيرفأا برغل ةيداشصتق’ا ةعومÛا

يقاب دودح تقلغأاو ،›ام ةيوشضع تقّلع
ةيلاŸا تÓيوحتلا تفقوأاو ،اهعم لودلا

اتيك سسيئرلا نع جارفإ’اب ةبلاطم ،اهعم
ةدوعلاو ،هبشصنم ¤إا هتدوعو (اماع57)
.يروتشسدلا ماظنلا ¤إا ةيروفلا

يغاو ليعامشسإا لينولوكلا لاق ،لباقŸا ‘
ذاقنإ’ ةينطولا ةنجللا““ مشساب قطانلا
اهلكشش يتلا (يركشسعلا سسلÛا) ““بعششلا
تاحيرشصت ‘ دÓبلا ةرادإ’ نويبÓقن’ا

Úب تاثحابŸا نإا ؛Úنث’ا سسمأا ةيفحشص
ىتح سضفت ⁄ سساوكيإ’ا ةثعبو سسلÛا
لكششلا نأا افيشضم ،ةجيتن يأا ¤إا ةعاشسلا
اهششقانيشس ةيلاقتن’ا ةلحرملل يئاهنلا
.›اŸا بعششلا اهمشسحيو
ةعومÛا ةثعب ‘ رداشصم  تلاقو
نإا اهلوق ايقيرفأا برغل ةيداشصتق’ا
هتدم ›اقتنا عورششم هيدل ›اŸا سشي÷ا

ماهم ¤وتي يركشسع ةدايقب تاونشس3
.ةلودلا سسيئر
عم رششابم لاشصتا اهل- رداشصم4 تناكو
دفو Úب تاثداÙا ‘ ةكراششم تايشصخشش
تقو ‘ تلاق -بÓقن’ا ةداقو سساوكيإ’ا

ةلحرم يأا ‘ رود هل نوكي نل اتيك نإا قباشس
.ةيلاقتنا
‘ يركشسعلا سسلÛا نإا رخآا ردشصم لاقو
ىلع تاحÓشصإ’ا Ëدقت ىلع سصيرح ›ام
ةلحرŸا قرغتشست دق كلذلو ،تاباختن’ا
لاق ،لباقŸا ‘ .لوطأا ةدم ةيلاقتن’ا
ةشصيرح سساوكيإا نإا يقيرفأا يشسامولبد
،ةÒشصق ةيلاقتنا ةÎف هاŒاب عفدلا ىلع
تاباختن’ا ءارجإا ىلع زيكÎلا عم
ءارجإاب ةبختنم ةيندم ةرادإ’ حامشسلاو
.كلذ دعب تاحÓشصإ’ا

 فأو ^

ةحشصلل ينطولا دهعŸا وفظوم  فششك ^
بجي هنأا ،يشسنرفلا ةيبطلا ثوحبلاو
،ةافو ةلاح0081 نع لقي ’ ام ةفاشضإا
ببشسب ةلجشسŸا تايفولا ةليشصح ¤إا
.اشسنرف ‘91-ديفوك
يتلا تايفولاب قلعتي روكذŸا مقرلاو

تاشسشسؤوŸا ‘ سسيلو ،لزانŸا ‘ تثدح

سسنارف““ ةعاذإا ةطfi تلقنو .ةيبطلا
زكرم ريدم ،ير راوغيرغ نع ،““وفنإا
‘““ :دهعŸا ‘ تايفولا بابشسأا ةشسارد
‘ ” ،ويام13 ¤إا سسرام1 نم ةÎفلا
‘ ةافو ةلاح0081 ليجشست ايمشسر دÓبلا
،ءاÿÈا نأا ،91-ديفوك ببشسب لزانŸا
  .““ابيرقت ددعلا اذه اوعقوت

‘ مقرلا اذه عفتري نأا بجي ،هل اقفوو
قطانŸا نم ٪01 نأ’ بيرقلا لبقتشسŸا
تامولعŸا نآ’ا ىتح مدقت ⁄  ةيشسنرفلا
نم هنأا ،Òبÿا ىريو .ةلشصلا تاذ
رادقÃ““ مقرلا اذه عفتري نأا عقوتŸا

.““ف’آا ىتح وأا تائم ةدع
سسات ^

ايمسسر نلعŸأ نم ىلعأأ اسسنرف ‘ انوروك تايفو ددع



Ëدقلا ذنم ةيرئاز÷ا ءارحشصلا تفرع^
Œا ةراŸتلدابم يهو ةشضياق Œىغلت ةيرا

اهيف متي ذإا ،ةيدقنلا عطقلاو ةلم-ع-لا ا-ه-ي-ف
Úب ،ىرخأا ع-ل-شس ل-با-ق-م ع-ل-شس لاد-ب-ت-شسا

تاداعو ميق اهم-ك– ة-قرا-فأاو Úير-ئاز-ج
ءارحشصلا نونكشسي ن-يذ-لا قراو-ط-لا لا-جر
بقع ر-ئاز÷ا ‘ ا-ه-ن-ي-ن-ق-ت ”و ،ىÈك-لا
علشسلاو تلدابŸا نكامأا  طبشضل لÓقتشسلا
.اهتشضياقم متي يتلا

  ةشضياقŸا خيرات
ة--شضيا--قŸا ةراŒ ر--ئاز÷ا تم--ظ--ن

ة-ن-شس سصا-خ نو-نا-ق راد-شصإا-ب ة--يدود◊ا
ةنشس تÓ-يد-ع-ت ه-ي-ل-ع تل-خدأا م-ث ،8691
ماعلا تاششاقن تأادبو ،9991 ةنشس مث4991
اذه ىلع ىرخأا تÓيدعت لاخدإل يشضاŸا
ردشص يرا÷ا توأا رهشش علطمو .نوناقلا

كÎششم يرازو رارق ةيمشسرلا ةدير÷ا ‘
ددحي ةي-لاŸا ةرازو و ةرا-ج-ت-لا ةرازو Úب
ةشضياقŸا ةراŒ ةشسرا‡ تايفيكو طورشش
لدابتلا عوشضوم عئاشضبلا ةمئاق و ةيدود◊ا

رارقلا نّيبو .رجينلاو ›ام يتيروهمج عم
ريزو لبق نم ىشضمŸا  ،كÎششم يرازولا
‘ ردا-شصلاو ة-ي--لاŸا ر--يزوو ةرا--ج--ت--لا
ةرا----Œ نا  ،44 مقر ةي-م-شسر-لا ةد-ير÷ا
ا-ع-با-ط ي-شست-ك-ت““ ة-يدود◊ا ة-شضيا--قŸا
نيو“ ليه-شست فد-ه-ت-شست و ا-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا
يزيلإاو راردا تايلو ‘ ÚميقŸا ناكشسلا
.““مهاوشس نود فودنتو تشساÔ“و

؟ةنهŸا هذه صسراÁ نم
اهل حمشسي يتلا تائفلا اشضيأا رارقلا ددحو

Ãةشسرام Œا ةراŸذإا ، ةيدود◊ا ةشضياق
ةراŒ سسراÁ نأا نكÁ““ رارقلا سصن ‘ درو
وأا يعيبط سصخشش يأا ةيدود◊ا ةشضياقŸا

لجشسم و ةينعŸا تايلولا ‘ ميقم يونعم
ةلمج رجات هتفشصب يرا-ج-ت-لا ل-ج-شسلا ‘

لئاشسولاو نزخل-ل ل-كا-ي-ه ه-يد-ل ر-فو-ت-تو
ةيكلŸا ليبشس ىلع عئاشضبلا لقنل ةمئŸÓا
،ينعŸا ›اولا دد-ح-يو .““را-ج-ئ-ت-شسلا وأا
““Ãة-م-ئا-ق  ،ة-ن-شس ل-ك ،رار--ق بجو Œرا
تايل-م-ع زا‚إا-ب م-ه-ل سصخرŸا ة-ل-م÷ا

Œا ةراŸا-م-ك .““ة-يدود◊ا ة-شضيا-ق Áنك
ةراŒ ةشسرا‡ ة-شصخر بح-شسي نا ›او-ل-ل
⁄ يذلا رجاتلا نم ةيدود◊ا ةشضياقŸا
لÓخ ريدشصت وا داÒتشسا ةيلمع يأاب مقي
ماكحألا مÎحي ⁄ يذلا وأا ةينعŸا ةنشسلا
ةيرا-ج-ت-لا ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لاو ة-ي-ع-ير-ششت-لا
بطلاب ةقلعتŸاو ةي-ئا-ب÷او ة-ي-كر-م÷او
.اهب لومعŸا ةيتابنلا ةحشصلاو يرطيبلا

›ام عم ةشضياقŸاب ةينعŸا تاجتنŸا

رجينلاو
ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةراŒ ميظنت لجأا نمو
يرازولا رارقلا دد-ح ر-ج-ي-ن-لا و ›ا-م ع-م
، تلدابŸاب ةينعŸا تاجوتنŸا كÎششŸا

رشصتقت ةيرئاز÷ا تاجوتنمل-ل ة-ب-شسن-لا-ب-ف
اهتاقتششمو ةفا÷ا رومتلا  ى-ل-ع ة-م-ئا-ق-لا
حلŸا  ،رون ةلقد نم ىرخألا عاونألا ءانثتشساب
ة--ي--لز--نŸا ءا--ي---ششلا  ،›ز---نŸاو ماÿا
موي-نŸألاو كي-ت-شسÓ-ب-لا ن-م ة-عو-ن-شصŸا
،تايناطب-لا  ،ذلو-ف-لاو د-يد◊او ر-هز-لاو
و ةيديلقتلاو ةيفر◊ا ةعانشصلا تا-جو-ت-ن-م
نو-با-شصلا  ،ةز-ها÷ا ة-شسب-للا  ،ة-ي--ن--ف--لا
،نوتيزلا تيزو نوتيزلا  ،نوباشصلا قوحشسمو
فيظنتلا داوم  ،ةيكيتشسÓبلا Êاولا ،لشسعلا
.ةيدشس÷ا ةفاظنلاو ليمجتلا داومو
نم ةمداقلا تاجوتنŸا ةمئاق سصوشصخبو
ةي◊ا ةيششاŸا ىلع رشصتقتف رجينلاو ›ام
ز-عاŸاو ما-ن-غلاو را-ق-بلا ة-ل-ي--شصف ن--م
،لباوتلا  ،رشضخلا ياششلا  ،ءان◊ا  ،لام÷او
ةرذلا  ،يرا-ت سشا-م-ق و م-ئا-م-ع-لا سشا-م-ق
،لشسعلا ،رمحلا بشضÿا ،و‚اŸا ،ءاشضيبلا
،يقراتلا عباطلا تاذ ةشسبللا ،ماعنلا ةيذغا
مهارŸاو رو-ط-ع-لا ،قراو-ت تشسا-ن“ ءا-عو
،تشسنغشسات ةششمقا ،افنات ةششمقا ،ةيدل÷ا
،›زنŸاو نششÿا حلŸا  ،يبر-ع-لا غ-م-شصلا
نم ةمداقلا تاجوتنŸا ةمئاق ل-م-ششت ا-م-ك
تاجتنم لك  ،نازاب ةششمقأا رجينلا و ›اŸا
و دول÷ا  ،فر◊ا و ةيديل-ق-ت-لا ة-عا-ن-شصلا
،ة-ي-لÙا رو-ط--ع--لا  ،ة÷ا--عŸا دو--ل÷ا
بط--لا ن--م ة--جردŸا Òغ تا--ج--ت---نŸا
،Êادوشسلا لوفلا  ،ةدمتعŸا Òغ يديلقتلا

ي-ت-يرا-ك ةد-بز  ،ما-يÿا بي-كر-ت ر-شصا-ن--ع
،طورıا ركشسلا  ،يليمجتلا لامع-ت-شسÓ-ل

،كا-م-شسلا Úح-ط  ،كا-م-شسلا  ،دا-ج-شسلا
،ةيقيرفإلا هكاوفلا  ،اهعاونا لكب تارشسكŸا

ةششمقلاو ةشسبللا  ،ةيدكركلا  ،ةرذلا Úحط
سسانانلا ةهكاف  ،يلÙا لامعتشسلا تاذ
.ياششلا قيراباو باوكا اذكو دنهلا زوجو
ع--ئا--شضب--لا لو--خد““ نأا ¤إا سصن---لا هّو---نو
اطبترم ىقبي ينطولا باÎلا ¤ا ةدروتشسŸا
يرطيبلا بطلا تامازتلا و دعاوق ماÎحاب
بجي““ هنا كلذك افيشضم  ،““ةيتابنلا ةحشصلاو
ةراŒ عو-شضو--م  ،ع--ئا--شضب--لا ل--ك--ششت لا
.““كلهتشسŸا ةحشص ىلع ارطخ  ،ةشضياقŸا

ةشضياقŸا ما“إا طورشش يه هذهو
ةيدود◊ا

ىلع ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةيلمع متت ىتحو
بتÎي ذإا ،طورششلا نم ةلمج ماÎحا راجتلا

عشضوب حيرشصت باتتكا عئاشضبلا داÒتشسا ىلع
كÓه-ت-شسا ع-شضو-م ةدرو-ت-شسŸا ع-ئا-شضب-لا

ةيرئاز÷ا داوŸا ريدشصتب مازتلÓل قباطم
ل ةدŸ هديد“ زوجيو  ،رهششا  ةثÓث لجا ‘

ةلباق Òغ ىشصقا دحك رهششا ةثÓث زواجتت
نكÁ ل““ امك .رارقلا سصن بشسح .ديدمتلل
دشصق ةاÎششŸا تاجوتنŸا غلبم زواجتي نأا
.““لوخدلا دنع هب حرشصŸا غلبŸا ريدشصتلا
تايلمع نو-ك-ت نأا ا-شضيأا طور-ششلا ن-م-شضو
ةشضياقŸا ةراŒ راطإا ‘ متت يتلا ريدشصتلا
و كرام÷ا ىدل حيرشصت عوشضوم ةيدود◊ا
عئاشضبلا عشضوب حيرشصتلا نم ةخشسن هب قفرت
ءارشش Òتاوف و كÓهتشسا عشضوم ةدروتشسŸا
سصن قفو  ،اهريدشصت داري يتلا تاجوتنŸا
هذ--ه نأا ¤إا ا--شضيأا را--ششأا يذ--لا رار--ق--لا
ينعŸا رجاتلا قفارت نا بجي تادنتشسŸا

رارقلا سصن فاشضأاو .دود◊ا زايتجا ىتح
،داÒتشسإلا لبق ريد-شصت-لا نا-ك لا-ح ‘ ه-نأا

امازتلا بتتكي نا ةلم÷ا رجات ىلع بجي
‘ لدابتلا عوشضوم عئاشضبلا داÒتشسا لفكي
نا اددfi ،ر-ه-ششأا ة-ثÓ-ث زوا-ج-ت-ي ل ل-جأا
ةعاشضبلا ةميق نم ةئاŸاب01 لداعت ةلافكلا
.ةردشصŸا
ةشضياقŸا اهلمششت يتلا قطانملل ةبشسنلاب امأا
ل““ هنا سصنلا ‘ ءاج ذإا ةعبرأا يهف ةيدود◊ا

Áا عئاشضبلا قيوشست نكŸراطإا ‘ ةدروتشس
Œا ةراŸدود◊ا جراخ ة-يدود◊ا ة-شضيا-ق

تشساÔ“و يزيلإاو راردأا تايلول ةيميلقإلا
.““فودنتو
اهشسأاري ةن÷ ءاششنإا متي هنا رارقلا فاشضأاو
يلث‡ نم لكششتت هلث‡ وا ينعŸا ›اولا
ةرا-ج-ت-لا تارادإا ‘ ة-ي--لÙا ح--لا--شصŸا
نوكتو  ،ةحÓ-ف-لاو بئار-شضلاو كرا-م÷او
زا‚إا طورششل يرودلا Ëوق-ت-لا-ب ة-ف-ل-ك-م
عئاشضبلا راعشسأا ‘ قرافلا ديد–و طاششنلا
ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةراŒ ‘ اهب حومشسŸا
دد– امك .مÓعإلا لا‹ ‘ اهلمع قيشسنت و
دنع  ،ريدشصتلا و داÒتشسلا دنع تايمكلا
بشسح  ،ينعŸا ›اولا فرط نم  ،ةجا◊ا
تايفيكلا دد–و .ةيلÙا قوشسلا ة-ي-ع-شضو
ة--شضيا--قŸا ةراŒ ة--شسرا---مÃ ة---شصاÿا
ةينعŸا عئا-شضب-لا ة-م-ئا-ق اذ-ك و ة-يدود◊ا

Ãةيونشسلا ةيداشصتقلا تارهاظتلا ة-ب-شسا-ن
يدا-شصت-قا سضر-ع-م وأا سضرا-ع-م ل-ك-شش ‘
ÿةجا◊ا دنع  ،اموي رششع ةشسم،  Ãبجو

.ةراجتلا ريزو نم رارق
زواŒ ةشضياقŸا وحن هاŒلا

عيرلا داشصتقل
،داشصتقلا ذات-شسأا Èت-عا ،نأا-ششلا اذ-ه ‘
تا-ح-ير-شصت ‘ ،سشير-ب ردا--ق--لا د--ب--ع
هذه نم فدهت ةموك◊ا نأا-ب ،ة-ي-ف-ح-شص

ة-شضيا-قŸا ةراŒ م-ي-ظ-ن-ت ¤إا ةو--طÿا
علشسلا مئاوق ديد– لÓخ نم ،اهتباقرو
يف-شضي ا-م ،ة-غ-ي-شصلا ‘ ا-ه-ب حو-م-شسŸا
قطانŸا ناكشس تاطاششن ىلع ة-ي-عر-ششلا
امك .مهتق-يا-شضم ن-م ل-ّل-ق-يو ة-يدود◊ا
ق-طا-نŸا نا-ك-شس ءاو--ت--حا ¤إا ى--ع--شست
تاعام÷ ةشضرع مهكرت سضوع ةيدود◊ا
ةوطÿا نأا ىري امك .ةÁر÷او بيرهتلا
عيو-ن-ت و-ح-ن هاŒلا ر-ّي-غ-ت ن-ع ف-ششك-ت

قطنم زواŒو ةلودلا ل-ي-خاد-م ردا-شصم
دعب و-ح-ن ة-ياد-ب ي-هو ،ع-ير-لا دا-شصت-قا
.لبقتشسŸا ‘ Ìكأا يومنت
رئاز÷ا ماد-قإا نأا ¤إا ثد-ح-تŸا را-ششأاو

عم ةشضياقŸاب لماعتلا طبشضو Úنقت ىلع
‘ د-عا-شسي--شس ،ة--ي--بو--ن÷ا راو÷ا لود
ةقطنŸا ‘ ةرا-ج-ت-لا ة-ي-كر-ح ط-ي-ششن-ت
فلتflو بيرهتلا تايلمع نم ليل-ق-ت-لاو
،ةيبون÷ا دود◊ا ‘ ةفورعŸا مئار÷ا

قلخب ًاشضيأا حمشست ةشضياقŸا نأا افيشضم
¤إا بابششلا نم نيÒثك عفد Èع فئاظو
سضوع ة-عور-ششŸا ةرا-ج-ت-لا ‘ ل-م-ع-لا
ام ،تاعون-مŸاو بير-ه-ت-لا ‘ طا-ششن-لا
لود عم ّرح لدابت قطانم ريوطت ‘ مهشسي
قاو--شسألا ما--ح--ت--قا ه--ن--مو ،بو---ن÷ا
.ةيقيرفألا

ديشسŒ ةعباتŸ دقفتو لمع ةرايز
رارقلا

كÎششŸا يرازولا رارقلا ديشسŒ ةعباتŸو
ةراŒ ةشسرا‡ تايفيكو طورششل ددÙا
ةراج-ت-لا ر-يزو ّل-ح ة-يدود◊ا ة-شضيا-قŸا
يتيلو ‘ ÚيشضاŸا Úمو-ي-لا ق-يزر لا-م-ك

“Ôدقفت و لمع ةرايز ‘ يزيلا و تشسا
ريزو-لا ه-مد-ق-ت-ي ما-ه يرازو د-فو ة-ق-فر
ةي-جراÿا ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸا بد-ت-نŸا
.ياكب ىشسيع روتكدلا
يرازولا نايبلا بشسح ةرايزلا هذه فدهتو
يرازو-لا رار-ق-لا د-ي-شسŒ ة-ع-با--ت--م““ ¤ا
ة-ي-لاŸاو ةرا-ج-ت-لا ي-ترازو Úب كÎششŸا
ةشسرا‡ تا-ي-ف-ي-كو طور-شش دد-ح-ي يذ-لا

Œا ةراŸعلطم رداشصلا ةيدود◊ا ةشضياق
““ة-ي-م-شسر-لا ةد-ير÷ا--ب يرا÷ا ر--ه--ششلا
ءارجإلا ليع-ف-ت ة-ن-يا-ع-م ¤ا ة-فا-شضإلا-ب.
ةرازولا هتذختا يذلا ديد÷ا يم-ي-ظ-ن-ت-لا
Òطأاتل Úيداشصتقلا Úل-ما-ع-تŸا ةد-ئا-ف-ل

ذإا.راو÷ا لود وح-ن ر-يد-شصت-لا تا-ي-ل-م-ع
ل-ق-ن نا--م--شضب ،ءار--جلا اذ--ه ي--شضق--ي
عمÛا فر-ط ن-م ةرد-شصŸا تا-ج-ت-نŸا
كي-ت-شسجو-ل-لاو ل--ق--ن--ل--ل ي--مو--م--ع--لا
ة-ط-ق--ن--لا ة--يا--غ ¤ا ““سسناÎشسي--جو--ل““
طيرششلا ىوتشسم ىلع رفشص ةيÎمو-ل-ي-ك-لا
.ةرازولا نايب بشسح .دلب لك عم يدود◊ا

11 عقاولا نم

اهتشسرا‡ طورششل ددÙا يرازولا رارقلا ةعباتŸ دقفتو لمع ةرايز

Œإ ةراŸانوروك ةحئاج اهتقنخ نأإ دعب ديدج نم ثعبُت ةيدود◊إ ةشضياق
ةيقيرف’إ هكإوفلإو ةششمقأ’إو ياششلإ لباقم ةيرئإز÷إ رومتلإو فيظنتلإ دإومو Êإوأ’إ ـ

‘ يزيلاو تشساÔ“ يتيلو ¤ا ةراجتلا ريزو هجوت ذإا ،انوروك ةحئاج راششتنا رثإا نمزلا نم ةدŸ تفقوت امدعب ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةراŒ ثعب ةداعإل اÒبك امامتها تاطلشسلا ›وت
يرا÷ا رهششلا علطم رداشصلا ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةراŒ ةشسرا‡ تايفيكو طورشش ددحي يذلا ةيلاŸاو ةراجتلا يترازو Úب كÎششŸا يرازولا رارقلا ةعباتŸ دقفتو لمع ةرايز
.ةيبون÷ا قطانŸا نيو“ لهشسيو بابششلل لمع صصرف قلخي نأا رظتنŸا نم يذلاو ،ةيمشسرلا ةدير÷اب

ـه .ةÁرك^
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 ..ةيذغألاو انوروك

ةدمÛإ موحللإ لوح ةأاجافم رجفت ةشسإرد
راهششإإ

ا--نورو--ك سسوÒف نأا ةد--يد--ج ة--شسارد تف---ششك ^
كامشسألاو موحللا ىلع سشيعي نأا ن-كÁ د-ج-ت-شسŸا
.عيباشسأا3 ةدŸ ةدمÛا
تلاح ثودح ببشس رشسفي دق اذه نأا ءاملعلا دكؤويو
يأا اهيف لجشست ⁄ يتلا نادلبلا ‘ سضرŸا يششفت

.ةليوط تاÎف ‘ تلاح
كمشس نم ةيدرف حئارشش عيطقتب ثحبلا قيرف ماقو
تfiÓ ن-م ،ر-يز-نÿا م◊و جا-جد-لاو نو-م-ل--شسلا
ةنيع اهيلإا تفيشضأاو ،ةروفاغنشس ‘ تكرام ربوشسلا

ةدمجتم ةرارح تاجرد ‘ تنّزُخ مث ،سسوÒفلا نم
ديÈتلا ةرارح ةجرد يهو ،ةيوئم تاجردÚ 4ب -
ةجرد ،رفشصلا ت– ة-يو-ئ-م ة-جرد02و ،ةيشسايق-لا

.ةيشسايقلا دمجتلا ةرارح
لازام سسوÒفلا نأا نوثحابلا دجو ،اموي12 دعبو
.موحللاو كامشسألا تانيع ‘ ادوجوم
قيرط نع ىودعلا لا-ق-ت-نا نأا-ب ءا-م-ل-ع-لا لدا-ج-يو
نكلو ،ىودعلل ايشسيئر اقيرط سسيل ثولŸا ماعطلا
نم ةيلاخ ةقطن-م ¤إا ة-ثو-لŸا ر-شصا-ن-ع-لا لا-ق-ت-نا
.سضرŸا يششفت ¤إا يدؤوي نأا نكÁ ىودعلا

ةداعإا Òشسفت ¤إا ةجاح كانه نأا ةشساردلا تدكأاو
تلد--ع--م تاذ ق--طا--نŸا ‘ ““91-ديفوك““ ي-ششف-ت
يششفت تلاح ترهظ ثيح ،ة-شضف-خ-نŸا ي-ششف-ت-لا
ادنل-يزو-ي-نو ما-ن-ت-ي-ف ‘ ةÒخألا ة-نوآلا ‘ سضرŸا
ةعشضب ذنم تلاح كانه نكت ⁄و ،Úشصلا نم ءازجأاو
.رهششأا
اهفيلغتو ةثولŸا ةيذ-غألا داÒت-شسا Èت-ع-ي““ :تلا-قو
امنيبو ،هذه يششفت-لا تلا-ح ل-ثŸ ا-يد‹ ارد-شصم

Áع ىودعلا لاقتنا نإا ةقثب لوقلا نكÈ ةمعطألا
لا-ق-ت-نا لا-م-ت-حا نإا-ف ،ادراو ار-مأا سسي-ل ة-ثو-لŸا
-ديفوك) اهب دجوي ل ةقطنم ¤إا ةثولŸا رشصانعلا

.““ةمهم ةيشضرف دعي سضرŸا يششفت ءدبو (91
بطلا مشسق سسيئر ،دوو سسميج روشسيفوÈلا لاقو
يادنشص““ ةفيحشصل ،جديÈماك ةعماج ‘ يرط-ي-ب-لا
،ةياغلل لوقعم لكششب ،نودعŸا سشقاني““ :““فارجلت
ىلع عنشصŸا لامع زيف– متي نأا مهŸا نم هنأا فيك

وأا سضارعألا روهظ دنع ،لمعلا ¤إا باهذلا مدع
.““(91-ديفوك) تلا◊ سضرعتلا

ت’اكو ^
EL FADJR 26/08/2020ANEP 2016013717
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:دأرج زيزعلأ دبع ،يرئأز÷أ يدامÓلأ ثأÎلأ مايأأ تايلاعف متتخأ

Úيرئاز÷ا ءاملعلاو ÚفقثŸا Ëركتل دعؤم Èمفؤن لوا
ةوÌلا رداشصم نم ردشصمو يداشصتق’ا حÓشص’ا راشسم ‘ ءزج ةفاقثلا ^

دؤششنŸا Òيغتلا ةعانشص لا‹ ‘ ةزرابلا فقثملل نؤكيل عفادنشس ^
لاŸا سسأارو رامثتشسÓل ابذاج حبشصيل ‘اقثلا دهششŸا زفحنشس :ةفاقثلا ةريزو  ^

‘ أأزجتي ل ءزج ““ ةفاقثلأ نأأ ،رئأز÷اب ،Úنثلأ ،سسمأأ لوأأ ،دأرج زيزعلأ دبع ديشسلأ ،لوألأ ريزولأ دكأأ
ةيروهم÷أ سسيئر نم رأرقبو هنأأ فششك و ،““ةوÌلأ رداشصم نم ردشصمو يداشصتقلأ حÓشصلأ راشسم
 .Úيرئأز÷أ ءاملعلأو ÚفقثŸأ لك Ëركتل ايخيرات Óفح مداقلأ Èمفون لّوأأ نوكيشس

لÓخ هل ةملك ‘ ،دارج ديضسلا حضضوأاو ^
يدامÓلا ثاÎلا مايأا تا-ي-لا-ع-ف ما-ت-ت-خا
‘ أازجتي ’ ءزج““ ةفاقثلا نأا  ،يرئاز÷ا

ةفاك لثم اهلثم يداضصتق’ا حÓضص’ا راضسم
نم مهم ردضصمو ,ةضساضس◊ا تا-عا-ط-ق-لا

زو– رئاز÷ا نأاو ةضصاخ ةوÌلا رداضصم
““.لاÛا اذه ‘ ةلئاه تاناكمإا ىلع
زونك نم ةدافتضس’ا نم مزعلا ىلع دكأا امك
ة-ي-فا-ق-ث-لا تاءا-ضضف-لاو ثاÎلاو ن--ف--لا
¤ا هليو– ىلع رهضسلاو ‘اقثلا جوتنŸاو
سشاعن’ا راضسم ‘ مهاضسمو ج-ت-ن-م عا-ط-ق
ةÈخ ىلع كلذ ‘ ا-ن-هار-م ,يدا-ضصت-ق’ا
باحضصأاو Úف-ق-ثŸاو Úنا-ن-ف-لا حو-م-طو
.Úلعاف ءاكرضشك ةيفاقثلا عيراضشŸا
انهجوت ““ : نأا لوقي دارج ديضسلا فاضضأاو
،ةفاقثلا لهأا رابتع’ا Úعب ذخأاي ‘اقثلا
انيدل حيتأا ام لك-ب ع-فاد-ن-ضس اذ-ه ل-جأ’و
ةزرابلاو ةقومرŸا ةناكŸا فقثملل نوكيل

‘و دو-ضشنŸا Òي-غ-ت-لا ة-عا-ن-ضص لا‹ ‘
ةليضص’او ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ⁄اعم ءاضسرا

را-يÿ ة-ل-ضصاو-م اذ-هو لا-جآ’ا بر-قأا ‘
‘اقث جذو‰ ءاقتنا ‘ ةيروهم÷ا سسيئر
.““يقيقحو ليضصا
ديكأاتللو هنا لوقي دارج ديضسلا لضسÎضساو

نفلا زومرو رابك وحن بجاولا ريدقتلا ىلع
نوعنضصي اولازام اوعنضص نيذلا ة-فا-ق-ث-لاو

ةلضصاوم متيضس ,‘اقثلا رئاز÷ا عونتو زي“
ة-فا-ق-ث-لا ل-هأا عا-ط-ق-نا نود-بو Ëر-ك--ت
ءا-ق-تر’او م--ه--لا--م--عأا--ب ءا--ف--ت--ح’او
و Úنانف نم فويضضلا اعد امك .مهتاعادبإاب

عادب’او لام÷ا ةروضص لق-ن ¤ا Úف-ق-ث-م
ة-ي-ن-ف-لا لا-م--ع’ا ج--يور--تو ير--ئاز÷ا
‘اقثلا راعضش’ا قيق– لجا نم ةيرئاز÷ا
.⁄اعلا عوبر فلتÈ flع اندلبل

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تلاق ,اهتهج نم
دعت ةفاقثلا نإا ,ةدود نب ة-ك-ي-ل-م ةد-ي-ضسلا
ةموك◊ا هجوت نا ةدكؤو-م ,““ى-ن-غ ل-ما-ع““

Áا اعيم-ج ا-ن-ي-ل-ع ي-لŸزيف– ‘ ةلضصاو
““ا-بذا-ج““ ح-ب-ضصي-ل ‘ا--ق--ث--لا د--ه--ضشŸا
.لاŸا سسأارو رامثتضسÓل
نولث‡و ءارفضس ماتتخ’ا لفح رضضح دقو
سسيئرل نيراضشتضسمو ةقي-ق-ضشلا لود-لا ن-م

.ةموك◊ا نم ءاضضعأاو ةيروهم÷ا
 Úفقثمو Úنانف مركيو..

زيزعلا دبع ديضسلا ,لوأ’ا ريزولا فرضشأا
رئاز÷اب Úنث’ا ،سسمأا لوأا ءاضسم ,دارج

و Úنانفلا نم ددع Ëركت ىلع ةمضصاعلا
هنضضتحا  لفح لÓخ Úيرئاز÷ا  ÚفقثŸا

ددع روضضحب ايركز يدفم ةفاقثلا رضصق
.ةموك◊ا ءاضضعا نم
،Úنانفلا نم ددع Ëركت ة-ب-ضسا-نŸا-ب ”و

(يموقأا) نايزم د-م-حا د-ي-ضس رار-غ ى-ل-ع
سسلي Òضشب يليكضشتلا نانفلاو يبلاط ةيدانو
يواضسيع باهولا دبع ي-ئاور-لاو ،سشوا-ضش
ةياورلل ““ركوبلا““ ةزئاج-ب ار-خؤو-م ز-ئا-ف-لا

‘ ثحابلاو ءا-فو Ëر-م ة-ي-ن-غŸاو ،0202
.يبازرك دمحا ديضس ‘اقثلا ثاÎلا
وه Ëركتلا اذه نا دار-ج د-ي-ضسلا Èت-عاو

Ãر-ك-ت““ ة-با-ثË نفلا نم تاماقل ““يز-مر
نم ‘اقثلا دعبلا اوضسرك نيذلا يرئاز÷ا

ت’ا‹ ‘ ة-ضصا-خ  م-ه--لا--م--عا لÓ--خ
هنا دكأا امك .ءانغ-لاو حر-ضسŸاو ا-م-ن-ي-ضسلا

لك Ëركت مداقلا Èمفو-ن لوا ‘ نو-ك-ي-ضس
.Úيرئاز÷ا ءاملعلاو ÚفقثŸا
ةرايزب ةبضسانŸا هذه-ب لوأ’ا ر-يزو-لا ما-قو

flا ف-ل-تŸراطا ‘ تميقأا ي-ت-لا سضرا-ع
تايلاعف نمضض و يدا-مÓ-لا ثاÎلا ر-ه-ضش
علطا نيأا ,يرئاز÷ا سسابلل ةينطولا ماي’ا

سسابللاب ةضصاÿا ةحنج’ا ف-ل-تfl ى-ل-ع
.هقحاولو يديلقتلا يرئاز÷ا
ف-ل-تfl ¤ا دار-ج د-ي-ضسلا ع-م-ت-ضسا ا-م-ك
Úم--م---ضصŸاو Úي---فر◊ا ت’ا---غ---ضشنا
,ةيثاÎلا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه ‘ Úكرا-ضشŸا

في-ن-ضصتو Úم-ث-ت““ ةرور-ضض ى-ل-ع ادد-ضشم
““ايفاقث اثرا““ دعي يذلا ““يديلقتلا سسابللا
.لاق امك ،““ةينطو ةركاذ»و
Úي-فر◊ا ع-ي--ج--ضشت ى--ل--ع ا--ضضيا ثحو
نم يرئاز÷ا يديلقتلا سساب-ل-ل ج-يوÎلاو

ل-فاÙا ‘ ا-ضصو-ضصخ ه--ئاد--ترا لÓ--خ
.ةيلودلا

زكرم ريدمو ثحا-ب-لا ى-ق-لا ،ه-ت-ه-ج ن-م
,يضشاح ناميلضس ديضسلا ،يقيرف’ا ثاÎلا

fiلا لوح ةرضضاÎيرئاز÷ا ‘اقثلا ثا
نم ةل-م-ج-ب ار-كذ-م ,يدا-مÓ-لاو يداŸا
يتلا ةيعيرضشتلاو ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا Úناو-ق-لا

ةيامحو ظاف◊ا د-ضصق ر-ئاز÷ا ا-ه-ت-ن-ضس
.‘اقثلا ثاÎلا
سسابلل ةينطولا ماي’ا تايلاعف ل-ضصاو-ت-تو
يتركاذ ي-ضسا-ب-ل““ را-ع-ضش ت– ير-ئاز÷ا
رهضش نم لوأ’ا عوبضس’ا ةياغ ¤ا ““يتفاقثو
.Èمتبضس
تقلطنا يتلا ،ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه ل-خد-تو
ةرازو فارضشإا ت– يرا÷ا رهضشلا ةيادب
رهضش““ ةرهاظت راطا ‘ ،نونفلا و ةفاقثلا
.““يدامÓلا ثاÎلا

‘اقثلا مشسقلا ^

جرعألأ ينيشسأول
ابيرق ””ةميتيلا دنÓيفؤك تانئاك ..ةدامر”” رودشص

ي-ن-ي-ضساو ير-ئاز÷ا ي-ئاور-لا ن--ل--عأا ^
،هتاياور ثدحأا رودضص برق نع ،جرعأ’ا
““ةميتيلا دنÓيفوك تانئاك ..ةدامر““ ناونعب

““جر-عأ’ا““ ر-ضشنو .توÒب-ب بادآ’ا راد ن-ع
هباضسح ىلع ةياورلا فÓغل ةجيورت ةروضص

مكوحن ةمداق““ :““كوبضسيف““ ىلع يضصخضشلا
نمز نم مغرلا ىل-ع ،قرزأ’ا ا-ه-ضسا-ب-ل ‘

بادآ’ا راد ،0202 ربوت-كأا01 ،دامر-لا
جر-عأ’ا ي-ن--ي--ضساو نأا ¤إا را--ضشي .““توÒب

بادآ’ا ةيلك ن-م سسنا-ضسي-ل-لا ى-ل-ع ل-ضصح
امك ،ةيرئاز÷ا نارهو ةعماج نم تاغللاو

نم هاروت-كد-لاو Òت-ضسجاŸا ى-ل-ع ل-ضصح
ذات-ضسأا بضصن-م ل-غ-ضشيو .ق-ضشمد ة-ع-ما-ج

ماع ذنم ةيزكرŸا رئاز÷ا ةعماجب يضسرك
نوبروضسلا ةعماجب ذاتضسأا بضصنمو ،5891
تاوضصأ’ا مهأا دحأا Èتعي .4991 ماع ذنم
.يبرعلا نطولا ‘ ةيئاورلا
اهن-م لا-م-عأ’ا ن-م Òب-ك دد-ع ه-ل رد-ضصو
،““ر-ير-ضضلا ا-يار-م““ ،““Úم-ضسا-ي--لا قو--ط““

هتياور رايت-خا ”و ،““ة-ضشار-ف-لا ة-ك-ل‡»و
نمضض7991 ما-ع ‘ ““لÓ-ظ-لا ة-ضسرا--ح““
امك ،اضسنرفب تردضص تاياور سسمخ لضضفأا

نمضض نم دحاوك5002 ماع ‘ هرايتخا ”
خيرات-لا ة-با-ت-ك-ل ÚيŸا-ع Úي-ئاور ة-ت-ضس
.ثيد◊ا يبرعلا

ث.ق ^

““‘اقثلأ عأدبإلأ ةليشسف““ اهمظنت

ةيشصشصقلا نشسحلب رامع ةزئاجب زؤفت لÓع ةيكز
،لÓع ةيكز ،ةير-ئاز÷ا ة-ضصا-ق-لا تزا-ف ^

عادبإÓل ““نضسحلب رامع““ ةيريدقتلا ةزئا÷اب
ةيعم-ج فر-ط ن-م ة-م-ظ-نŸا ،ي-ضصضصق-لا
ىلع ةفرضشŸا ،““‘ا-ق-ث-لا عاد-بإ’ا ة-ل-ي-ضسف““

،جيريرعوب جرب ‘ ةيفاقثلا يهاقŸا ةلضسلضس
ةÒضصقلا ةضصقلاو ةÒضصقلا ةضصقلا ،اهيعرفب

.ادج
اننيب انلوادت““ :ةز-ئا÷ا ة-ئ-ي-ه-ل نا-ي-ب لا-قو
اهضصّضصخ يتلا ةيريدقتلا ةزئا÷ا سصوضصخب
ىدحإ’ ةز-ئا÷ا عور-ضشم ى-ل-ع نو-م-ئا-ق-لا
،ةنزاولا ةير-ئاز÷ا ة-ي-ضصضصق-لا برا-ج-ت-لا
‘ اندمتعاف ،Úتنجللا ءاضضعأا نم حيضشÎب

ةبرجتلا ةلاضصأا :ةيلا-ت-لا Òيا-عŸا ا-ه-ح-ن-م
ءافولا ،بيرجتلا ىلع اهحاتفناو ةيضصضصقلا
اذكو ،اهيف رارمتضس’او ةيضصضصقلا ةبا-ت-ك-ل-ل
دقو ،Êاضسنإ’او ›ام÷ا لاؤوضسل-ل را-ضصت-ن’ا
ةزئا÷ا لوؤوت نأا ىلع ءاضضعأ’ا يأار ّرقتضسا
عادبإÓل نضسحلب رامع ةز-ئا÷ ة-ير-يد-ق-ت-لا
ةضصاقلل0202 ¤وأ’ا اه-ترود ‘ ي-ضصضصق-لا
.““لÓّع ةيكز
ةيكز ةعدبŸا ئن-ه-ن ذإاو““ :نا-ي-ب-لا فا-ضضأاو

متي) نيرخآ’ا Úعرفلا ‘ نيزئافلاو لÓع
رام-ع ل-ي-حر ىر-كذ توأا92 مو-ي نÓ-عإ’ا
يفت– يتلا ةزئا÷ا هذهل ىنمتن  (نضسحلب
نم Úجار قلأاتلاو رارمت-ضس’ا ة-ضصق-لا ن-ف-ب
اهمعدت نأا ةينطولا ةي-فا-ق-ث-لا تا-ضسضسؤوŸا

؛يزمرلا رانيدلا دودح ‘ ىقبت Óف ،ايلام
اهتهازنو اهتميقو ا-ه-ت-ي-م-هأا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
يضصضصقلا ملق-لا ع-ي-ح-ضشت ى-ل-ع ا-ه-ترد-قو
.““يرئاز÷ا
لضصيف :ءابدأ’ا ن-م ةز-ئا÷ا ةأا-ي-ه تنو-ك-تو
حيبضص Úضساي دمfi ،غبيغ-ب Ëر-م ،ر-م-حأ’ا

نم يبحرلا دومfi ،زيزعلا دبع ،ايروضس نم
،ةنيّني Ëركلا دبع ،يضشق عيبر ،نامع ةنطلضس

flفأ’ا جرÓضصقلا مÒتيضشعت ماضصع ة.
ةباتكلا لÓع ةيكز ةدراضسلاو ةضصاقلا تأادب

.نيرضشعلا نرقلا نم تاينينامثلا فضصتنم ‘
Èع ت’اقŸاو سصضصقلا نم ديدعلا ترضشن

،بعضشلا ،رضصنلا :اهن-م د-ئار÷ا تا-ح-ف-ضص
امك .رارحأ’ا تو-ضص ،ة-يرو-ه-م÷ا ،ءا-ضسŸا
عقاوŸاو تÛÓا نم د-يد-ع-لا ‘ تر-ضشن
زكرم ،ةيروضسلا ةضصقلا ةل‹ :اهنم ةيبرعلا
فافضض ،ةفاقثلل Úطضسل-ف ة-ضسضسؤو-م ،رو-ن-لا
،ءابدأÓل Úطضسلف ةكبضش ،قارعلاب Úتلجدلا

ةعاذإاب سصضصق اهل تمدُق امك .ةيبدأ’ا ةجنط
.ةيبرعلا ةغللاب Úضصلا

لئا-ضسر““ با-ت-ك ن-م ا-ه-لا-م-عأا سضع-ب لّو-ح
ةيحرضسم لامعأا ¤إا ““راضص◊او رانلا ىدحتت

امضس ةيرضصŸا ةلثمŸا اهب تلانو ،رضصم ‘
تزاف ا-م-ك .سصن ن-ضسحأا ةز-ئا-ج م-ي-هار-بإا
تاÁركتو زئاوج ةدعب لÓع ةيكز ةب-تا-ك-لا

ةيريدم نع ةضصقلل ةيناث-لا ةز-ئا÷ا :ا-ه-ن-م
‘ ¤وأ’ا ةزئا÷ا ،سسادرموب ةي’ول ةفاقثلا
نع3002  ةنضس نيدهاÛا ةرازول ةضصقلا

ةزئا÷ا ،““Úيارضشلا رخآا فيزن““ ناونعب ةضصق
ةنضس ن-يد-هاÛا ةرازو-ل ة-ضصق-لا ‘ ¤وأ’ا

،““ةداعلا قوف نونج““ ناونعب ةضصق نع7002
ةز-ئا÷ا ،5002 ةنضس ةضصقلل ة-ما-ت-ك ةز-ئا-ج

‘ سسيداب نب ديم◊ا دبع ةمÓعلل ¤وأ’ا
ةي’ول يئ’ولا سسلÛا اهمظن يتلا درضسلا

ة-عو-مÛا ن--ع ،7002 ةن-ضس  ة-ن-ي-ط-ن-ضسق
‘ ةز-ئا-ج ،““ة-يرا-ع Úيار-ضش““ ة-ي-ضصضصق--لا

ةل‹ عم يضس يب يبلا ةعاذإا اهتمظن ةقباضسم
،““حوتفŸا Èقلا ة-ن-ع-ل““ ة-ضصق ن-ع ي-بر-ع-لا

ةيبرعلا تارامإ’اب ىدتنŸا ةل‹ ‘ ةزئاج
.ةدحتŸا

ÚمجÎملل ةيلودلا ةيعم÷ا اهت-مر-ك ا-م-ك
نمضض8002 ماع علطم ‘ برعلا Úيوغللاو
تاراوح ةدع اهعم تيرجأا .ايبرع ابتاك941
تارادضصإا ةدع اهل .تÓ‹و دئارج ةدعل

ةطبار نع ““ةدوعلا ةنيفضس تقر-حأاو““ :ا-ه-ن-م
ىيحي راد نع ““ىفنŸا ةنعل““ ،ةينطولا عادبإا
رانلا ىدحت-ت ل-ئا-ضسر““ ،5002 ةنضس باتك-ل-ل
ةنضس رضشنلل لينلا رهن زكرم نع ““راضص◊او
9002Ãرضشنلل ئطاضشلا نبا راد نعو رضص
ن-با راد ن-ع ““ة-يرا-ع Úيار-ضش““ ،4102 ةن-ضس
¤إا دئاع““ ةياور ،4102 ةنضس رضشنلل ئطاضشلا

نع مث .5102 ةنضس ناطوأ’ا راد نع ““يÈق
.7102 ةنضس رضصÃ ةبخنلا راد

تاقباضسم ميظنت ى-ل-ع9002 ذنم تل-م-ع
Èع ر-ع-ضشلاو ة-ضصق-لا ‘ ة-ي-لfiو ة-ي-ن-طو
.ةليم ةعاذإا نم قيرطلا ىلع مÓقأا جمانرب
ةءارقلا ‘ ةقباضسم ميظنت ىلع تلمع امك

.Úيلاتتم Úماعل ““ أارقت ةليم ““ راعضش ت–
م.Ëرم̂ 

نم ¤وأ’ا ةرودلا ،سسمأا لوا ،تقلطنا ^
ىلع ›ودلا يئامنيضسلا ناّمع نا-جر-ه-م
‘ قل-ط-لا ءاو-ه-لا ‘ ““نإا ف-يارد““ ق-ضسن

مليفب ،ناّمع ط-ضسو ›د-ب-ع-لا ة-ق-ط-ن-م
جد’ ،يضسنرفلل (لباريزيم ›) ““ءاضسؤوبلا““

يتلا ةيŸاعلا ةي-ح-ضصلا ة-مزأ’ا م-غر ،›
.91 – ديفوك ةحئاج اتهفلخ
،يعامتج’ا دعابتلا دعاوق عم ايضشا“و

دا-ج-يإا ¤إا نا--جر--هŸا ةرادإا تد--م--ع
ثÓث بضصن لÓ-خ ن-م ة-ل-يد-ب ة-ق-ير-ط
ةقطنم كراب ‘ ةقÓمع امنيضس تاضشاضش
.ةرايضس042 ›او◊ عضستي يذلا ›دبعلا
لك ‘ تارايضس لخاد نوجرفتŸا رضضحو
فيارد““ ةبرŒ نمضض ،نا-ضصخ-ضش ةد-حاو
.ناّمع ‘ اهعون نم ¤وأ’ا يه ““نإا
ىلع روحمتي يذلا ““ءاضسؤوبلا““ مليف ناكو

يحاوضض ‘ ةيضسنر-ف-لا ة-طر-ضشلا ف-ن-ع
‘ ميكحتلا ةن÷ ةزئاج لان دقو ،سسيراب

هترود لÓخ يئامني-ضسلا نا-ك نا-جر-ه-م
ةفضصانم يضضاŸا ماعلا Úعبضسلاو ةيناثلا

.يليزاÈلا ““واروكاب““ مليف عم
Óيوط ايئاور امليف03 ›اوح كراضشيو
¤إا ةفاضضإ’اب ،ايلودو ايبرع ،ا-ي-ق-ئا-ثوو

ناجرهŸا ‘ ةÒضصق ةيبرع مÓفأا ةعضست
13 ¤إا يرا÷ا توأا32 نم رمتضسي يذلا

““ءادوضسلا ةنضسوضسلا““ ةزئاجب زوفل-ل ه-ن-م
لضضفأاو ليوط يبرع يئاور مليف لضضفأ’
مليف لضضفأاو ليوط يبرع يقئا-ثو م-ل-ي-ف
ثÓث زئاو÷ا حن“و.Òضصق يئاور يبرع

جرıا ا-ه-ن-م ل-ك سسأاÎي م-ي-ك– نا÷
ةنانفلاو سشتيفوبولوغ نادرضس ي-بر-ضصلا
نا--مرÁز ا--كو--ل ا--يرد--نأا ة---ي---ناŸأ’ا
ة-ي-قار-ع-لا – ة-ي-نا-ط-يÈلا ة--جرıاو
.يضشاضشاب نوضسيم
‘ ة----كرا----ضشŸا مÓ----فأ’ا Úب ن-----مو
يد-ي-ضس Úمأ’ ““ى-ل-ي-لو-بأا““ :نا-جر--هŸا
ل-ي-با-نأ’ ““بد-لاو ي-ك-ي-م““ ،ن--يد--مو--ب
Êاي÷ ““ة-لا-ضضلا رو-ضسن-لا»و و-ي-ضسا-نا-تأا
سسيراوضس رجورل ““رهنلا تمضص»و يليروأا
Úك يرا-غو ل-ي-نو-كا-م ورد-نأ’ ““ةز--غ»و
Úب»و يواضصر-ب يد-هŸ ““سشي-ع-ن كي-ب»و
ةرم تاذ»و را‚ ىوجنل ““سضرأ’او ةن÷ا
.تاهضسيÈكأا لي÷ ““ةأارما
ةئف لك ‘ نيزئافلا نع نÓعإ’ا متيضسو

يئامنيضسلا ناّمع ناجرهم ماتخ لفح ‘
ل-ضصح-ي--ضسو .يرا÷ا توأا13 خيرا-ت-ب

ىلع ةيضسفان-ت-لا تا-ئ-ف-لا ‘ نوز-ئا-ف-لا
ةتوحنم ¤إا ةفاضضإ’ا-ب ،ة-يد-ق-ن ز-ئاو-ج

زنوÈلا نم ةعونضصŸا ءادوضسلا ةنضسوضسلا
.ةّردلا اّنهم Êدرأ’ا نانفلا ميمضصت نم

ث.ق ^

““ىليل وبأأ““ ةكراششم عم

””يئامنيشسلا ناّمع”” نؤحتتفي دد÷ا ””ءاشسؤؤبلا””

ي-ق-فد-ت-لا ثب-لا ة-ضصن-م ه-ضضر-ع د-ع--ب ^
ًاجاتنإا44 نم Ìكأا Úب ““سسكيلفتن““ ةيكيرم’ا

ةيادب دعوم ىلع روهم÷ا نوكي-ضس ،ًا-ي-بر-ع
““ا-ضشي-با-ب““ م-ل-ي-ف ع-م ل-ب-قŸا ر-ه-ضشلا ن--م
ةضصنم Èع رودم اينوم ةيرئاز÷ا ةجرخملل
ة-ك-ب-ضشل ة-ع-با--ت--لا ““ي--ب.يآا.‘ د--ها--ضش““
عم ةبرجتلا هذه تأاد-ب ي-ت-لاو ،ي-ضس.ي-ب.مأا
فيلأات) ““ماقŸا بحاضص““ ير-ضصŸا م-ل-ي-ف-لا
لا-م-ج د-مfi جار-خإا ،ى-ضسي-ع م-ي-هار--بإا
.(لدعلا
ةيراجتلا هضضورع مل-ي-ف-لا ل-ضصاو-ي ا-م-ي-فو
عفر رظتني ،اه-جرا-خو ا-بوروأا ‘ ة-ضصاÿاو
’ ةوطخ يفف .رئاز÷ا ‘ هّنع ينفلا رظ◊ا

سضرعلا يغلأا دق نا-ك ،ة-مو-ه-ف-م Òغ لاز-ت
.ًابيرقت ماع دعب ًا‹Èم ناك يذلا لّوأ’ا

ير-ئاز÷ا ز-كرŸا““ نا-ك ،ٍزاو-م ٍط-خ ى--ل--ع
نع قباضس تقو ‘ نلعأا دق ““امنيضسلا ريوطتل
نلعأا امك ،ابيرق ““اضشيباب““ـ ل سضور-ع م-ي-ظ-ن-ت

يو-ه÷ا حر-ضسŸا ر-يد-م ،ي-ضسو-ن--ضس دار--م
راطإا ‘ مليفلل سضورع ميظنت نع ،نارهول
‘ هل Òضضحتلا مت-ي يذ-لا ““ا-م-ن-ي-ضسلا يدا-ن““
،رئاز÷ا ‘ لمعلا جتنم عم قافت’اب ،ةنيدŸا
ضشكتت نأا نود نم ن-ك-ل ،جا-ج-ح م-ضسا-ق-ل-ب فّ
 .نآ’ا ىتح عوضضوŸا نع ةيلمع ليضصافت
¤وأ’ا ةليوطلا ةيئاورلا ةبرجتلا وه ““اضشيباب»

،رود-م ن-يد-لا ز-ع ل-حار-لا جرıا ة-ن-ب’

‘ ةيعامت-ج’ا ةا-ي◊ا ن-م ًا-ب-نا-ج يور-يو
لظ ‘ ،يضضاŸا نرقلا تاينيعضست ‘ رئازج

.فّرطتلا ىوقل ءاضسنلا ةه-جاو-مو با-هرإ’ا
،ميك◊ا Òمضس :نم ّلك هتلوطب ‘ كراضشيو
،بيبغز ناورم ،يردوخ انيل ،Óيتوب نيÒضش

.مهÒغو ةضشيوه Úضساي ،ىضسيع نب دلاخ
ت’اضصلا ‘ ةتف’ تاداريإا ققح يذلا لمعلا
ةزئاج اهرخآا ،ةّدع زئاوج لان ،ة-ي-ضسنر-ف-لا

مÓفأ’ ةيلودلا ةقباضسمل-ل م-ي-ك-ح-ت-لا ة-ن÷
نم ةعضسات-لا ةرود-لا لÓ-خ ““ارو-ب-ضسا-يد-لا““
““ةيقيرفإ’ا ا-م-ن-ي-ضسل-ل ر-ضصقأ’ا نا-جر-ه-م““

انيل ةلثمŸا ةجرخملل اتداع رازيضس اتزئاجو
ث.ق ^          .يرذوخ

““سسكيلفتين““ دعب

””دهاشش”” ةشصنم ىلع ””اششيباب»



ةليترلإ

 ةيقرسشلإ تايلولاب دوعت ةلويسسلإ ةمزأإ

ةديد÷إ سسنوت ةموكح ‘ حÎقم فيفك
صسيئر صضرع ^

ةيصسنوتلا ةموك◊ا
ماصشه ،فلكŸا
ةليكصشت ،يصشيصشŸا

تاءافكلا ةموكح
،ةحÎقŸا ةيصسنوتلا

،ماعلا يأارلا ىلع
¤إا Úنثإلا ةليل
.ءاثÓثلا
بلاطلا ،يديزلا ديلو ،حاÎقا يه ،ةليكصشتلا اهتلمح يتلا ةأاجافŸاو
وهو ،ةفاقثلل اريزو نوكيل ،بادآلا ‘ هاروتكدلا ىلع لصصا◊ا فيفكلا
 .حÎقم ريزو رغصصأا
نكلو ،هباصصأا ناطرصس صضرم ببصسب عيصضر وهو هرصصب دقف يديزلا ديلو
وهف بهاوŸا ددعتم وهو ،هتصسارد لحارم ‘ زيمتلا نم هعنÁ ⁄ كلذ
ملع ‘ ةصصصصختŸا ثوحبلاو ةغÓبلاو ةمجÎلا صسيردتب متهم
.ةفاقثلا رادب طصشنمو دوعلا ةلآا ىلع فزاعو رعاصشو ،صسفنلا

رئإز÷إ ىلع ينثي يكيرمألإ Òفسسلإ
صسمأا لوأا تمرك  ^

نوؤوصشلا ةرازو
يÒفصس ةيجراÿا
اكيرماو دنهلا يتلود
اهماهم ةياهن بقع
ثيح ،رئاز÷اب
ةرازولا تركصش
ةÎف ىلع نيريزولا

،رئاز÷اب اهلمع
ةمق ‘ ناك يذلاو
مهافتلاو ةيفاÎحلا
.Úتلودلا عم نواعتلاو
،يكيرمألا Òفصسلل ةلاصسر رئاز÷ا ىدل ةيكيرمألا ةرافصسلا ترصشنو

،ةيرئاز÷ا ةروثلا رعاصش قدصص““ هيف لاق ،همرحو ،Òصشوريد نوج
¤إا لّوح يذلا نقزي ينبب هلزنم ةرايزب تفرصشت يذلاو ،ايركز يدفم
.““رداقلا عناصصلا ةعور ايو ..رطافلا ةعدب اي رئازج لاق Úح فحتم
تاونصس ثÓث دعب ،عئارلا دلبلا اذه ،رئاز÷ا مويلا رداغن““ :افاصضأاو
انيبلق ‘ ةروفfi رئاز÷ا تايركذ ىقبتصس ،رصصبلا حملك تصضقنا
ةباحرو ةفايصضلا مركو لابقتصسإلا ةوافح ىلع اركصش ،دبألا ¤إا انيلقعو
.““رودصصلا

ئطإوسشلإ بوŒ سشابكلإ ..بÓكلإ دعب
صشبكب نولوجتي بابصشل ةبيرغ لÓخ ترصشتنا ،ئطاوصشلا حاتتفا دعب ^

ةيلÙا تاطلصسلا تنلعأا Úح ‘ ،ئطاوصشلاب ةعراصصŸا وأا ،““ةقدلا““
رصس وه امو ةبقارŸا يه نيأاف ،ئطاوصشلل تاناوي◊ا لوخد اهعنم نع
؟صشابكلا هده دجاوت

 رسشنلإ ةلوؤوسسم  ةريدملإ
مإزح ةدح

ريرحتلإ سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهصشإلا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتصساب جهن1 راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرصشلا ةعبطم :قرصشلا -AIS : طصسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرصشلا - طصسولا

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف راوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :صسكافلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو صسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأل درت ل ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.صش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر7fiـل قفوŸا م0202توأا62  ءاعبرألا

ةلويصسلا صصقن نم ةدكيكصسو فراطلا ةبانع تايلو ناكصس Êاعت ^
،نيرايخ مامأا مهصسفنأا نودعاقتŸا دجي ثيح ،رئاز÷ا ديÈل ةيلاŸا
تارقم مامأا تيبŸا وأا ،احابصص ةعبارلا ةعاصسلا ىلع جورÿا امإا
.مهرجأا ىلع لوصصحلل ديÈلا

.ةمزألا ل◊ تاطلصسلا تكر– Óهف

قيلط رح  وينيدلانور
،وينيدلانور ،قباصسلا يليزاÈلا مجنلا حارصس قÓطإا ” ،اÒخأاو ^

لوخد ةمهتب ياوغارابلا ‘ هزاجتحا نم رهصشأا ةصسمخ نم Ìكأا دعب
صسمأا لوأا قيقحتلا يصضاق نلعأا امك ،روزم رفصس زاوج ةطصساوب دÓبلا
.نويصسنوصسأا ةمصصاعلا ‘ Úنثلا
يد وتربور ،وينيدلانور قيقصش حارصس قÓطإا اصضيا يصضاقلا ررقو
.اهنيع ةمهتلا هيلا تهجو يذلا  ،اريروم صسيصسا
‘ هل ولحي دلب يأا ¤إا رفصسلا ‘ رح وينيدلانور»: يصضاقلا لاقو
هتماقا هزكرم Òيغتب ماق لاح ‘ غÓبلا هيلع Úعتي نكل ،⁄اعلا
يأل وينيدلانور ةيرح عصضخت ل ،ادعاصصو نآلا نم »:فاصضاو .““مئادلا

نم بلط ثيح ،““ةيعامتجلا رارصضلا تاصضيوعت عفد ءانثتصساب ،دويق
 .ددصصلا اذه ‘ رلود فلأا09 اهردق ةمارغ عفد يليزاÈلا مجنلا

ثد◊ا لÓظ ‘

ةقفإرم ¤إ جاتحي ايبيل ‘ ايإونلإ نÓعإإ
سسيئرو ،جارسسلا زياف ،ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئر نم لك نÓعإا  دعب اذام ^
،ةيركسسعلا لامعألا لكو رانلا قÓطا فقو نع ،حلاسص ةليقع ،باونلا سسلجم
نع ىتح وأا ،ينلع وأا يرسس ءاقل نع اقثبني مل ،نيلسصفنم نينمازتم نينايب يف
،لبقملا سسرام يف ةيعيرسشتو ةيسسائر تاباختنا ىلا لوألا اعد امنيبو ،ةطاسسو
ترسس ناسضتحا ىلا يناثلا اعد ،حÓسسلا نم ةرفجلاو ترسس يتقطنم ءÓخا عم
.انه رمألا فقوتو ،ةيلاقتنلا ةلحرملا ريديسس يذلا تقؤوملا يسسائرلا يلجملل

نييبيللا ديب ذخأÓل ةميكحو ةلجاع ةقفارم ىلا ةجاح يف فقوملا سسيلأا
نم هنع ربعملا اياونلا نÓعإا لÓغتسساو راوحلا ةلواط ىلا مههيجوتو
ىلا ةدوعلاو ،رفسصلا ةطقن ىلا عوجرلا نود ةلوليحلل لقٌألا ىلعو ،نيفرطلا

ةيجراخ فارطأاب ءاوقتسسلاو سصاسصرلا توسص ىلع ليوعتلاو ةركسسعلا قطنم
،ةدياحم ةلود وأا ةيممأا  ةياعر وأا ةطاسسو ربع ءاوسس ،اديقعت لا عسضولا ديزت ل
نع ةرم لك يف تربع يتلا ،رئازجلا نوكت دق ،نافرطلا اهيلإا نئمطي
تنسضتحا يتلا ،ايناملأا وأا ،يسسايسس راوح يف نييبيللا ءاقرفلا عمجل اهدادعتسسا

عقوو ةمزألا لحل تايسصوتب تجرخ يتلاو ايبيل لوح نيلرب ةودن تعرو
،ايبيل لا حÓسسلا ديروت عنم اهمهأا ،جراخلاو لخادلا يف ةمزألا فارطأا اهيلع

يف اهريفسس ربع ةوقب ارخؤوم تكرحت يتلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا وأا
لولحلا ىلا عوزنلا ىلع ةمزألا يفرط ،رابجا وأا ،عانقا نم تنكمتو ،ايبيل
يسسايسس قفاوت جسسنل هيلع ءانبلا نكمي هتاذ دح يف ريبك مدقت وهو ،ةيملسسلا

حلاسصمو تÓخدت لوح تامهافت ىلا دتميو ءاقرفلا تافÓخ ىوتحي
اهترطيسسو ةيبيللا ةلودلا رارقلا ةدايسسب سساسسملا نود ،ةيبنجألا فارطألا

.يبيللا بارتلا لماك ىلع
،ةيبيللا ةمزألا ءاوتحل ةيجيتارتسسلاو ةمسساحلا ةوطخلا هذه لجعتسسي امو

يف وأا ،يبيللا لخادلا يف ءاوسس ،ةيركسسعلا ةهبجلا يف ةلسصاحلا تاروطتلا
ددهي يذلاو ،طسسوتملا سضيبألا رحبلا هايم سضرعو  ةيبيللا ةيميلقإلا هايملا

:اهزربأا لعلو ،كرتسشملا ةينلا نÓعا رسسكب
،يرامسسملا دمحأا ءاوللا ،يبيللا ينطولا سشيجلا مسساب ثدحتملا حيرسصت

لوح ،جارسسلا زياف ةدايقب ،ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح  ةردابم هيف ربتعي
يلودلاو يلحملا ماعلا يأارلل Óيلسضت““ ،يسسايسس راوح قÓطاو رانلا قÓطا فقو
عسضولا نأاسشب ةقيقحلا مهايون ىلع ةيطغتلل فدهي ،نويعلا يف دامرلل ارذو..
يف تبتك““ ةردابملا نإا لاقو ،““سضرألا ىلع ثدحي ام ةقيقحلا نأاو ..ايبيل يف
نأا فدرأاو ،يبيللا ينطولا سشيجلا ةمجاهم يف ةينلا دكؤوتو ““ىرخأا ةمسصاع

ةردابمل حسضاو سضفر يف ،““ةيلود ةياعرب ايبيل يف ددمتي حبسصأا باهرإلا““
.رانلا قÓطا فقو
انفسس ةيسضاملا42ـلا تاعاسسلا لÓخ اندسصر““ ،ىرخأا ةهج نم ،يرامسسملا لاقو
ريزو نإا““ : عباتو ،““يموجه عسضو يف يهو ترسس وحن مدقتت ةيكرت تاطاقرفو
تاطلسس نم تادايقب (دحألا) مويلا عمتجا ،راكأا يسصولخ ،يكرتلا عافدلا

باهرإلا““ نأا فاسضأاو ،““ترسس ىلع موجه نسشل ارارق اوذختا ثيح ،سسلبارط
يبيللا ينطولا سشيجلا““ نأا ىلع ادكؤوم ،““ةيلود ةياعرب ايبيل يف ددمتي حبسصأا

.““موجه يأل يدسصتلل ةماتلا ةيزهاجلا يف
نإاو ،ةيوازلاو ةتارسصمو سسلبارط يف ةعسساو ةيبعسش تاجاجتحا علدنا

انه ينعملا نأا لإا ،كاذ وأا فرطلا اذه نيدت تاراعسش عفر نورهاظتملا بنجت
تحت ةقطنم يف تعقو ثادحألا نأل ،ةرسشابم ةفسصبو قافولا ةموكح يه
مهسضفر نع نوجتحملا اهيف ربع ،عسضولا نع ةلوؤوسسملا اهنأا امك اهترطيسس

لثم ،ةيدرتملا ةيتامدخلاو ةيداسصتقلاو ةيعامتجلا عاسضوألا رارمتسسل
رخأات ،دوقولا سصقن ،ءابرهكلاو ءاملا تاعاطقناو ،فراسصملا يف ةلويسسلا سصقن

يف نوجتحملا عطاقتو ،داسسفلا راسشتناو ،ةينمألا عاسضوألا ءوسس ،بتاورلا فرسص
نم فينعت تايلمع ترج ثيح ،سسلبارط ةنيدم طسسو ءادهسشلا ةحاسس
ىلإا قافولا ةموكح ،نينثلا ،معدلل ةدحتملا ممألا تعد ثيح ،نيبناجلا
يف دحألا ةرهاظم ءانثأا تعقو ثداوح يف لماسشو يروف قيقحت ءارجإا

يملسسلا رهاظتلا نأا جارسسلا حسضويل ،ىحرج طوقسس ىلإا ىدأا امم ،سسلبارط
ةيبلتو هيلإا عامتسسلا هتموكح بجاو نم هنأاو عورسشم قح جاجتحلاو
نوطرخني نيحلسسم نيسسدنم نم ارذحم ،ةنيدملا ةلودلا ةمسس يهو ،هبلاطم
.بيرخت لامعأا يف نوببسستيو تارهاظملا  يف

ةيلوؤوسسم ،رتفح ةفيلخ ،دعاقتملا ءاوللا جارسسلا لمحي ،رخآا روطت يفو
41 تماد يتلا برحلا نإا لاقو ،برحلا فقو دوهجو مÓسسلا تاردابم لاسشفإا
نم مهنامرح ىلع رسصي لاز ام اهلعسشأا يذلا نإاو ،نييبيللا ىلع تسضرُف ارهسش
.ةيطفنلا تآاسشنملا قÓغإا يف رارمتسسلا ىلع رارسصإلاب مهتوق

مادعنا سسيركت ةسصاخو ،قاروألا طلخ ةداعا اهنأاسش نم تادجتسسملا هذه لك
،قفألا يف تحل يتلا راوحلا ظوظح ىلع ءاسضقلاو ،ةمزألا يفرط نيب ةقثلا

ةينلا نوبرع ذاقنا لجأا نم كرحتلاب ةمزلم ةيلودلا ةعومجملا نإاف ةمث نمو
ةبسسنلاب ةيويحو ةيمهأا رثكأا رمألا نأا ودبيو ،عازنلا يفرط نم هنع نلعملا
ةديدج ةطقن نم اقÓطنا ديدج كرحت يف عورسشلا اهنكمي يتلا ،رئازجلل
تاحيرسصتلا يف رامثتسسلاو ،نيفرطلا نمو رانلا قÓطا فقو نÓعا يهو
ةيوسستلل معادلا رئازجلا فقومب داسشأا يذلا ،يبيللا ةيلخادلا ريزول ةريخألا
ايبيل““ نأاو ،نييبيللا نم ريدقتو زازتعا لحم هنأا دكأاو ،ايبيل يف ةيسسايسسلا

رودل امئاد علطتن““ :ةحارسص لاقو ،““كرتسشم ريسصمو دحاو بعسش رئازجلاو
.““ايبيل يف قافولاو مÓسسلا ةيلمعب عفدلل لعاف يرئازج

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

لجوج دنيرت ردسصتي نوسسيات كيام
مكŸÓا ردصصت ^

نم دئاعلا يكيرمألا
،نوصسيات كيام ،لازتعلا

fiثحبلا تاكر ‘
ويديف لوادت دعب ،لجوج

.ةÓصصلاب موقي وهو هل
لوادت امنيح ،ةصصقلا تأادب
لصصاوتلا عقاوم داور
ويديف عطقم يعامتجلا

Ÿهرصشن ،نوصسيات كيا
،““Îيوت““ عقوم ىلع يصصخصشلا هباصسح Èع ،كياج وداب يديوصسلا مكŸÓا
ثحبلا تاكرfi نوصسيات ردصصتيل ،يهاقŸا دحأاب ةÓصصلا هتيدأات ءانثأا

.لجوج وأا يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع ءاوصس
ةيصضارعتصسا ةهجاوŸ نوصسيات دادعتصسا عم ويديفلا اذه لوادت نمازتيو
لبقŸا Èمفون82 ¤إا تلجأات يتلاو ،زنوج يور هنطاومو هنيب ةررقم
Èمتبصس21 ‘ ةررقم تناك امدعب



ةيدا–’ا مÓحأا تر-خ-ب-تو  ^
بردمو مدقلا ةركل ة-ير-ئاز÷ا
لكو  ،يسضاملب لامج ،رسضÿا

مجنلا ةيؤور ‘ بختنŸا قاسشع
نؤيل كيبŸوأا يدا-ن-ل د-عا-سصلا
ناؤلأاب راؤ-ع ما-سسح ي-سسنر-ف-لا
.رسضÿا

““رجفلا““ رداسصم تفسشكو اذه
در-ي ⁄ نؤ-ي-ل كي--بŸوأا م‚ نأا

دا–إ’ا سسي-ئر ت’ا-سصتإا ى-ل-ع
Òخ ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ير--ئاز÷ا
ةيسسمأا ةياغ ¤إا ،يسشطز نيدلا
ه--م--سسح د--كؤؤ--ي ا‡ ،Úن--ثإ’ا

سضفر-ب ›ود-لا ه-ل--ب--ق--ت--سسم
‘ ا-سسنر-ف ل--ي--ث“و ر--ئاز÷ا

‘ هليمزل اÒثك هباسشم ؤيرانيسس
يذلا Òقف ليبن نؤ-ي-ل كي-بŸوأا

رسضÿاب قحتل-ي-سس ه-نأا-ب حر-سص
Úتعاسسب اهدعب د-ن-ف-ي نأا ل-ب-ق
لثميسس هنأاب دكؤؤيو رمأ’ا طقف
طغسضل هعؤ-سضخ د-ع-ب ا-سسنر-ف
ىلعو نؤيل ›وؤؤسسم نم بيهر
يذلا ،سس’وأا سسيئر-لا م-ه-سسأار
‘ ةÒبك ةب-سسن-ب ر-ثأا د-ق نؤ-ك-ي

هر-ه-ظ رادأا يذ-لا راؤ-ع را-ي-خ
Èت-ع-ي يذ-لا ر-مأ’ا ،ر-سضخ-ل--ل

رظنلاب بختنملل ةÒبك ةراسسخ
فدهتسسŸا بعÓلا ىؤتسسم ¤إا

  .زؤجعلا ةراقلا رابك نم
نأا ،رد----سصŸا تاذ فا-----سضأاو

ن-م-سض نؤ-ك-ي-سس راؤ-ع ما--سسح
يديد يسسنرفلا بردŸا ةمئاق
مؤي اهنع فسشكيسس يتلا ناسشيد
ة-ه-جاؤÃ ة-ي-ن-عŸاو سسي-مÿا

‘ ديؤسسلاو ايناركوأا يب-خ-ت-ن-م
ي----بوروأ’ا يرود----لا را-----طإا
  .تابختنملل
يدان عم راؤع ما-سسح ط-ب-تر-يو

،ٍدقعِب يسسنرفلا نؤي-ل كي-بŸوأا
نم03 ـلا ‘ ه-تّد-م ي-سضق-ن--ت

كÎي د-ق ه-ن-ك--ل .3202 ناؤ-ج
،ةفئاسصلا هذه يسسنرفلا قيرفلا
ةيبوروأ’ا ة-يد-نأ’ا د-يد-ع نؤ-ك
نم ةدافتسسإ’ا ‘ بغرت ةÒبكلا

 .هتامدخ
نإا-ف ،Úير--ئاز÷ا بنا--ج ن--م
يتلا ةقرؤلا ؤه ناك راؤع ماسسح
ÚبعÓّلا لكل رابتع’ا دي-ع-ت-سس
ناؤ-لأا ل-م-ح اورا-ت-خا ن--يذ--لا
سضفو ،ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا اؤل-ّ
اسسنرف بختنم ى-ل-ع ““ر-سضÿا““
م-ج-ن--لا (راؤ--ع) ؤ--ه--ف ،لوأ’ا
Úيسسنرفلا عام-جإا-ب ،د-عا-سصلا
،ءاؤ-سس ّد-ح ى-ل-ع Úير-ئاز÷او
اسسنرف معازم طقسس-ُي-سس يذ-لا
ّكسشل ’ا‹ عد-ي ’ اÃ د-ّكؤؤ--يو
نم راعسش ؤه ““بلقلا رايخ““ نأاب
بخ-ت-نŸا ‘ ة-نا--ك--م ه--يد--ل
بختنŸا عسضي هنكل ي-سسنر-ف-لا
،لوأ’ا ما---قŸا ‘ ير----ئاز÷ا
سسج----يو نؤ---نا----ق نأا----ب د----ّ
حور-لا دا-عأا ““سسا--ما--ها--ب--لا““

يجودزم Úب-عÓّ-ل را-ب-ت-ع’او
اسسنرف راكتحا ““رسسك»و ةيسسن÷ا
‘ مه-لÓ-غ-ت-سسا نود Úب-عÓّ-ل

طقسسي نأا لبق ،لوأ’ا بختنŸا
  .ءاŸا ‘ ءيسش لك
زت-ع-ت راؤ-ع ةد-لاو نأا Òكذ-ت-ل-ل
عيجسشتو ،ةيرئاز÷ا اه-لؤ-سصأا-ب
‘ ءار-ح-سصلا ي-براÙ ا-ه-ن-با
يهو ،9102 ايقير-فإا ·أا سسأا-ك
‘ ه--ع--سضت تنا--ك تار--سشؤؤ--م
‘ ،ر-ئاز÷ا ؤ-ح-ن ق--ير--ط--لا
نلعيسس يتلا ةم-ئا-ق-لا را-ظ-ت-نا

،سسيمÿا ادغ مؤي ،ناسشيد اهنع
،راؤ---ع نا ¤ا ةرا----سشإ’ا ع----م
سصبر--ت ر--خآا ‘ ي--عد--ت---سسا
رهسش ‘ ،يسسنرفلا بخ-ت-ن-م-ل-ل
يبل-ي ⁄ ه-ن-ك-لو ،È 9102مفؤ-ن
  .ةباسصإ’ا ببسسب ةؤعدلا
برد--م سضفر ،ه--ت--ه--ج ن--مو
لا-م-ج ي-ن--طؤ--لا بخ--ت--نŸا
ة-ي-سضق ‘ سضؤÿا ،ي-سضا-م-ل-ب

فخ-ي ⁄ ثي-ح-ب ،راؤ-ع ما-سسح
مسض ‘ هتب-غر ا-ي-ق-ير-فإا ل-ط-ب

ةنيط نم دعاو م‚و Òبك بع’
ةيفحسص تا-ح-ير-سصت ‘ ،راؤ-ع
ىقبي رارقلا نأا ادكؤؤم ،ةقباسس
ثي-ح-ب ،ط-ق-ف  بعÓ-لا د-ي--ب
لاؤ-ن نا ،ي--سضا--م--ل--ب كرد--ي
بهاؤم نع ىلختت نل ،تيرغؤل
  .ةلؤهسسب يسسنرفلا يرودلا

 قوراف.ج^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

نايدلا لك قوف ةيناشسنلا
رئاز÷ا ‘ ةأارŸا ›وت ةيضضق تحرط امدنع^
ا-ه-ن-ي-ح ر-ئاز÷ا خو-ي-ضش ثح-ب-ف ي-ضضا-ق بضصن--م
مرحيو كلذب حمضسي ’ كلام مام’ا نأا اودجوف
‘ يكلاŸا بهذŸا نكلو ،يضضاق بضصنم ةأارŸا ›وت
ن-ع ثح-ب-لاو دا-ه-ت-ج’ا-ب ح-م--ضسي تقو--لا صسف--ن
ة--ي--ن--ضسلا بهاذŸا ‘ ة--يد--ح ل--قأ’ا م--كا---ح’ا
ي-ف--ن◊ا بهذŸا ‘ ىو--ت--ف تد--جو--ف ،ىر--خأ’ا

flنأاب حمضستو ىرخأ’ا ةثلثلا بهاذ-م-ل-ل ة-ف-لا
كلذ دا-م-ت-عا ”و  ي-ضضا--ق بضصن--م ةأارŸا ¤و--ت--ت
.ايمضسر
د-ق-ت-عاو ة-ي--ضضا--ق ة--ير--ئاز÷ا ةأارŸا تب--ح--ضصا
؟اذه ل-ضصح ف-ي-ك ن-كرد-ت ’ ن-ه-ن-م ة-ي-ب-ل-غأ’ا

رضصم اذاŸ ىتح لءاضست-ت ’ اÃر ن-ه-ن-م ل-ي-ل-ق-لاو
وأا يعفاضشلا بهذŸا عبتت ىرخأا ةيملضسإا نادلبو
ةأارŸا نو-ك-ت نأا-ب نآ’ا ¤إا مر– تلازا-م ي-ل-ب-ن◊ا

.ةيضضاق
نويباهولاو نويفلضسلا هرفكي يذلا كلام مام’ا
‘ رضسيلا نع ثحبي ،نآ’ا ¤إا نوملضسŸا ناوخ’او
ه-تا-جرد ى-ضصقأا ‘ ي-مل-ضس’ا ن-يد-لا ق-ي-ب--ط--ت
‘ ماكحأ’ا فخأا نع ثحبلا ¤إا هعابتأا دضشريو

flا فلتıنأا ةلوقم بحاضص اضضيا وه لب ،تافلا
لودو ندÃ قيلي ’ اهل هعضضو يذلا ةنيدŸا هقف
ا-ه-ب صصا-خ ه-ق-ف ¤إا جا-ت–و ،ىر-خأا ة-ي--مل--ضسا
.اهناكضس تايح عم ملقأاتي
ليحتضسŸا نمف ،ةيضضقلا هذه مويلا تحرط ولو
ةيعجرŸا نأ’ رئاز÷ا ‘ ةيضضاق ةأارŸا نوكت نأا
يكلاŸا بهذŸا نع تفرحنا رئاز÷ا ‘ ةينيدلا
ÚملضسŸا ناوخ’او Úيف-ل-ضسلا نأ’ ،ي-ل-ب-ن◊ا ¤إا

ةيعجرŸا Òيغت ” في-ك ،Úي-با-هو ة-ل-با-ن-ح م-ه
كلام مام’ا نم اهانبضستكا يتلا ةينطولا ةينيدلا
كضسم--ت--م ح--ما--ضسم Òغ دد---ضشت---م بهذ---م ¤إا
:Èكأ’ا لاؤوضسلاو ؟هبلب صسيلو نيدتلا تايلكضشب

ةي-ن-يد-لا ة-ي-ع-جرŸا ¤إا دو-ع-ن نأا ع-ي-ط-ت-ضسن ل-ه
ة-م-ئل-ل ا-ع-ضساو ’ا‹ كÎت ي-ت--لا ة--ي--ن--طو--لا
’و مهايند اياضضق ‘ اودهتجي نأا ‘ Úيرئاز÷ا
ةرمدŸا Úيفلضسلا تاداهتجا ¤إا ةدوعلل اوجاتحي
.صسانلا لوقعل
حاتتفا لب-ق د-ل-ب-لا تا-ط-ل-ضسل ة-ح-نا-ضس ة-ب-ضسا-نŸا
تايناكمإ’ا ىل-ع ر-فو-ت-ي يذ-لا ،م-ظ-عأ’ا د-ج-ضسŸا
عم ةيكلاŸا ةينطولا ةيعجرŸا ءانب داعت نأاب ،ةيداŸا
،ةيضضا-بإ’ا ،ىر-خأ’ا ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-جرŸا جا-مدا
مهتيمضست صضفرأاو ،نيدلا خويضش نم ةبخن لكضشنل
داهتج’او دلبلا ‘ ىوتفلا ىلع نورهضسي  ،ءاملعب
Úيفل-ضسلا ل-ل-ضست ن-م رذ◊ا ل-ك رذ◊ا ع-م ا-ه-ي-ف
ينيدلا حرضصلا اذه ةدايق ¤إا ÚملضسŸا ناوخ’او
.يرئاز÷ا بعضشلا خيرات ‘ ميظعلا

ةفرطتم هراكفأا Êاوخإ’ا يباهولا يفلضسلا رايتلا
ىل-ع ة-لد’او ع-م-تÛاو با-ب-ضشلا ى-ل-ع ةÒط-خو
ليوعلا اهرخآا ،رضصاعŸا انخيرات ‘ صصقنت ’ كلذ
،دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ،لو’ا ر-يزو--لا رار--ق د--ضض
وهو ،هب لفكتŸا لفطلل بأ’ا مضسا حنم صصوضصخب
ى-ل-ع و-ل-ع-ت ة-ي-نا-ضسن’او ،Êا-ضسنإاو عا-ج-ضش رار-ق
.نيد لك ىلعو نيدلا

 طارف رشضخل :لشسكورب نم ““رجفلا““ لشسارم  ^
يشسلطلا فلحلاو يبورولا داحتلا ىدل دمتعم يفحشص ^
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GBNô G’CNÑÉQ   يضشطز نيدلا Òخ ””فافلا”” صسيئر ت’اضصتا ىلع درلا صضفر

  اشسنرف راتخيو رئازجلل هرهظ ريدي  راوع ماشسح
نويل كيبŸوأا ‘ هليمز ىطخ ىلع Òضسلا ،راوع ماضسح ،يرئازج وكنارفلا لضضف

بختنŸا باضسح ىلع ةيضسنرفلا ةكيدلا ليث“ راتخاو ،Òقف ليبن ،يضسنرفلا
  .يضضاملب لامج ينطولا بخانلا حا◊إا مغر يرئاز÷ا

اهحاتتفا دعب طقف مايأا01 فرظ يف
 ةمشصاعلاب ائطاوششÈ 55ع تايافنلا نم نط381 عفر

ةيمؤمع-لا ة-سسسسؤؤŸا تن-ك“ ^
ةيام-حو ة-ير-سض◊ا ة-فا-ظ-ن-ل-ل
عفر نم رئاز÷ا ةي’ؤ-ل ة-ئ-ي-ب-لا
تايافنلا نم نط381 نم ديزأا

اسصخر-م ا-ئ-طا-سشÈ 55----ع
ةيادب ذ-ن-م كلذو ،ة-م-سصا-ع-لا-ب
مؤي ئطاؤسشلل يجيردتلا ح-ت-ف-لا

هب دافأا امبسسح، يرا÷ا توأا51
.رئاز÷ا ةي’ؤل نايب سسمأا
ح-لا--سصم نأا نا--ي--ب--لا ح--سضوأاو
ةفاظنلل ة-ي-مؤ-م-ع-لا ة-سسسسؤؤŸا
ةي’ؤل ةئيبلا ةيامحو ة-ير-سض◊ا
ةÎف--لا ‘ تل--ج---سس ر---ئاز÷ا
ةياغ ¤إا توأاÚ 51ب ام ةدتمŸا

نط31.381 عفر يرا÷ا توأا42
ةيلزنŸا) تايافنلا فل-تfl ن-م
.(ةيرحبلا و ةبلسصلا،
تاذ را--سشأا ، را--طإ’ا اذ---ه ‘و
ةيرادإ’ا ةع-طا-قŸا نأا رد-سصŸا
تايافن ةيمك Èكأا تسصحأا ةدلارز

ئ--طاؤ--سشلا Èع ا--ه---ع---فر ”
ردقتو اهب ةحابسسلل ةحؤ-م-سسŸا

رادلا ةعطاقم اهيلت نط12.25ـب
ليجسست مث نط41.84 ـب ءاسضيبلا
نم نط73.34 ب ردقي ام عفر
ةعطاقŸا ىؤتسسم ىلع تايافنلا
. ةبيورلا ةيرادإ’ا

رد-سصŸا ر-كذ ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةيئ’ؤلا ةسسسسؤؤŸا تاذ ليجسست
ىؤتسسم ى-ل-ع ن-ط38.71 ع-فر
يداؤلا باب ةيرادإ’ا ة-ع-طا-قŸا
ئ-طاؤ-سشب ن-ط62.41 اذ---كو
23.7 لباقم ، ةقارسشلا ةعطاقم
ةع-طا-قÃ تا-يا-ف-ن-لا ن-م ن-ط
دقف نايبلا بسسحو .ياد Úسسح

ةي-مؤ-م-ع-لا ة-سسسسؤؤŸا تق-ل-طأا
ةيام-حو ة-ير-سض◊ا ة-فا-ظ-ن-ل-ل
(EPUH) رئاز÷ا ةي’ؤل ةئيبلا
ىلع افثك-م ا-ي-ل-م-ع ا‹ا-نر-ب ،

ةيدلب71 ئ-طاؤ--سش ىؤ--ت--سسم
¤إا فدهي ةمسصاعلاب ة-ي-ل-حا-سس

ئ---طاؤ---سشلا ة---ئ---ي---ب Úسس–
تايلمع لÓخ نم Úفاطسصملل
ع-م-جو ة-ي-مؤ-ي-لا ف-ي-ظ-ن-ت--لا

ءاؤ-سس ة-ف-ل-تıا تا-يا--ف--ن--لا
و ةبلسصلا ،ةيرح-ب-لا تا-يا-ف-ن-لا
فلتfl نم ةنؤكتŸاو ةي-لز-نŸا
كيتسسÓبلاو طاطŸاو ةمعطأ’ا
اهÒغو بسشÿا اياقبو جاجزلا،

عمج ايمؤي متي ثيح ،داؤŸا نم
تايافنلا نم نط01 وÚ 8ب ام
ائطاسشÈ 55ع ة--عؤ---ن---تŸا

” ىر-خا ة-ه-ج ن-م .ا-سصخر--م
سسايكأا ل-ما-ح0004 بي-سصن-ت
ةيدلب71 ىؤتسسم ىلع تايافنلا

ةيسسيسس– ةحؤ-ل761و ةيحاي-سس
تاءار-جإ’ا سصخ-ت ة--يدا--سشرإاو
ءا-بو ي-سشف--ت د--سض ة--يزاÎح’ا
ة-ي-ه-ي-جؤ-ت ل-ئا--سسرو ا--نورؤ--ك
¤إا ن-يد-فاؤ-لاو Úفا-ط-سصم-ل-ل
004.01 عسضو ” امك ئطاؤسشلا

ة-ير-ح-ب-لا تا-مÓ-ع-لا ن-م Îم
ةيام◊ا حلاسصم عم قي-سسن-ت-لا-ب
ةحابسسلا نكامأا ديدحتل ةيندŸا
ن-م Úفا--ط--سصŸا ة--يا--م--حو
.كرfi تاذ ةيرحبلا تادعŸا

ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصŸ ةليضصح ‘
عوبشسا لÓخ ةعونمŸا ئطاوششلا ‘ اقرغ21 اهنم ،ةافو71 ليجشست

ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس ^
‘ ا-قر-غ21 ا-ه-ن-م تا-ي-فو71
ةÎفلا لÓخ ةعؤ-ن-مŸا ئ-طاؤ-سشلا
توأا22 ¤إاÚ 61ب ا-م ةد-ت--مŸا

تلذ---ل ة---ل---ي----سصح بسسح ،0202
.حلاسصŸا

هنا ةيندŸا ةيام◊ا نايب ‘ ءاجو
21 اهن-م تا-ي-فو71 ل-ي-ج-سست ”““

ىلع ةعؤنمŸا ئطاؤ-سشلا ‘ ا-قر-غ
40 ـب ةد-ك-ي-ك-سس تا-ي’و ىؤ--ت--سسم
3 ـب وزو يز-ي-ت و ة-يا-ج-ب ،تا-ي--فو
20 ـب سسادرمؤب و لج-ي-ج ،تا-ي-فو

،تن--سشؤ“ Úع تا--ي’وو تا--ي--فو
.““ةافو ةلاح10 ـب Âاغتسسمو نارهو
ةسسار-ح زا-ه-ج سصخ-ي ا-م ‘ ا-مأاو
ناؤعأا ماق““ ،مامجتسس’او ئطاؤسشلا
ب ةÎف-لا سسف--ن لÓ--خ ة--سسار◊ا

نم ذاقنإاب ح-م-سس ا-م ل-خد-ت1336

Ëدقتو سصخسش2844 يقيقح قرغ
رخأا سصخ-سش5041 ـل تافا-ع-سسإ’ا
353 ة-ي-ح-سصلا ز-كار-م-ل-ل ل--يؤ–و
.ردسصŸا سسفن فيسضي ،““فاطسصم

ج.ق ^

رخآاو قرغلا نم Úلفط ذقنأا لفط Ëركت
لجيجب ةيليŸاب  قرغلا ةلاح نع غلب

ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل سسا-ي-تؤ-ب ةد-حو ›وؤؤ-سسم ما-ق ^
61 رمعلا نم غلبي لفط   Ëركتب  لجيج ةي’و ةيليŸاب
ذاقنإاب  ‘ هتعاجسش ىلع   ““سش. كلاŸا دبع““ ىعدي

. سسما لوا سسايتؤب Òبكلا داؤب قرغلا نم Úلفط
رخآا  لفطل ÊدŸا سس◊اب اسضيا ةدحؤلا تداسشا  امك
نع  ةيندŸا ةيام◊ا غÓبإاب ماق  يدلاو مهعم اناك

 قرغلا ت’اح
فرعتلا ةسصرف  هل قيدسصو لطبلا لفطلل ناك دقو

ةلؤج لÓخ نم برق نع ةيندŸا ةيام◊ا ماهم ىلع
لوانت اهدعبو ةدحؤلا تابكرمو  ناكرأا فلتfl ¤إا
اÁركتو اعيجسشت ةدحؤلا رسصانع ةق-فر ءاد-غ ة-ب-جو
رسصانع لبق نم ةيباجيإا ةردابŸا هتاه دعت امك. امهل
. تادحؤلا لك ‘ ممعت نأا ىنمتن ةدحؤلا

ب.نيشساي ^

صصاخششا8 نم نوكتت ةكبشش كيكفت
ةنيطنشسقب لزانŸا ةقرشس ‘ صصتخت

يرضض◊ا ن-مأل-ل ة-ي-ئا-ضضق-لا ة-ي-ط-ب-ضضلا تن-ك“ ^
ةيلمع طويخ كف نم ةنيطنضسق ةي’و نمأاب عباضسلا

مهددع غلابلا لعفلا ‘Îقم  فيقوت و نكضسم ةقرضس
65 وÚ 91ب مهرامعأا حواÎت نيذلا و صصاخضشأا80
، رارضشأا ةيعمج نيو-ك-ت ة-ي-ضضق ‘ Úطرو-ت-م ، ة-ن-ضس
ة-قر-ضسلا ، كل-مأ’ا د-ضض ة-ح-ن--ج با--ك--ترا صضر--غ--ل
. رضسكلا و ددعتلا فرظب ةنÎقŸا

لبق نم ةنودم ىوكضش ¤إا دو-ع-ت ة-ي-ضضق-لا تا-ي-ث-ي-ح
فوضصلاوب يحب Êاثلا اهنكضسم صضرعت ءارج ةيحضض
و ثاثأا تلاط، Úلوه‹ لبق نم رضسكلاب ةقرضسلا لعفل

Œفيكم ، يرضصع خبطم ) ‘ لثمتت ةيلزنم تازيهÚ
ةئفدم لماكلاب مون ةفر-غ ،زا-ف-ل-ت يزا-ه-ج ، Úي-ئاو-ه
تايوتfi ¤إا ةفاضضإ’اب ةئفدت ةزهجأا60 و ةيزكرم
تنيب ةيناديŸا ةنياعŸا هب ةرقتضسم Òغ اهنوك ، (ىرخأا

ىلع ءليتضس’ا و بابلا رضسك دعب لعفلا ‘Îقم جولو
و تايرحتلا و ثاحبأ’ا فيثكتب و ، تايوتÙا عيمج

هبتضشم ةيوه ديد– ” تامولعملل دي÷ا للغتضس’ا
رقم ¤إا امهل-يو–و ا-م-ه-ف-ي-قو-ت ” ناذ-ل-لا و ، ا-م-ه-ي-ف
ةيوه ديد– ¤إا ىضضفأا قمعŸا ق-ي-ق-ح-ت-لا  ة-ح-ل-ضصŸا
و اعابت مه-ف-ي-قو-ت ” ن-يذ-لا و م-ه-ي-ف ه-ب-ت-ضشŸا ي-قا-ب
ةطلضسلا نم نذإا ىلع ءانب مهتما-قإا تار-ق-م صشي-ت-ف-ت-ب
دعب . تاقورضسŸا نم ماه ءزج عاجÎضسا ” ةضصتıا
ق-ح ‘ ة-ي-ئاز-ج تاءار-جإا ف-ل-م زا‚ا ن-م ءا-ه-ت--ن’ا
. ةيلÙا ةباينلا مامأا مهÁدقت ” ÚينعŸا

 صس.ي ^

نارجاتي Úشصخشش ىلع صضبقلا ءاقلا
وزو يزيتب ةÒخذلاب

لحاضسب تريزقي-ت ة-ق-ط-نŸ ن-مأ’ا ح-لا-ضصم تن-ك“  ^
Úيضصخضش ى-ل-ع صضب-ق-لا ءا-ق-لا ن-م ،صسما وزو يز-ي-ت
ام بضسح ةÒخد-ل-ل ي-عر-ضشلا Òغ راŒ’ا-ب نا-مو-ق-ي
.ةلوؤوضسم ةينمأا رداضصم ””رجفلا»ـل هنع تفضشك
تامولعم رثا اهكير– ” ةيلمعلا نارداضصŸا تفاضضأاو
رو-ف-لا ى-ل-ع تكر– ي-ت-لا ن-مأ’ا ح-لا-ضصم ¤إا تل-ضصو
ليكو ماما امهÁدقت ” Úمهتم ىلع صضب-ق-لا ي-ق-ل-ت-ل
عضضو ” ثيح تريز-ق-ي-ت ة-م-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا
ةيئاضضقلا ةباقرلا ت– رخ’او صسب◊ا نهر امهدحا
ةيضضقلا ‘ قيقحتلا لحارم لامكتضسا ةياغل

صشوÒمع لامج ^

ةيشضق ‘ صسب◊ا صصاخششأا50 عاديإا
لجيجب رداقلا دبع Òمألا ةيدلب قلغ
ةي’وب Òها-ط-لا ة-م-ك-حÃ ق-ي-ق-ح-ت-لا ي-ضضا-ق ر-مأا ^
تقؤوŸا صسب◊ا صصاخضشأا50 عاديإاب صسما لوا لجيج
قلغ ةيضضق ‘ ةيئاضضقلا ةباقرلا ت– ةأارما عضضوو
ليطعتو نيرهضش ›اوح ةدŸ رداقلا دبع Òمأ’ا ةيدلب
دق ينطولا كردلا رضصانع تناكو . ÚنطاوŸا حلاضصم
ى-ل--ع صضب--ق--لا تق--لأا ن--يأا صسما لوا ر--ج--ف تل--خد--ت
نوتيبي اوناك نيدلاو ةأارما ةقفر ةضسمÿا صصاخضشأ’ا

تاطلضسل-ل ةر-ضشا-ب-م م-ه-ل-ي —و ة-يد-ل-ب-لا ر-ق-م ل-خاد
. يرا÷ا توأا03 ‘ مهتمكاfi متتو ةيئاضضقلا

ب.Úشساي ^

Úقوبشسم7 مهنيب اشصخشش92 فيقوت
 تاشسولهمو ءاشضيب ةحلشسأا زجحو
طرافلا عوبضسأ’ا للخ لجيج ةي’و نمأا حلاضصم تمظن  ^
ىوتضسم ىلع ةيليللا تاÎفلا للخ ةضصاخ ةيئاجف تامهادم
اهيلع ددÎي يتلا نكامأ’ا تلمضش ثيح ،ةي’ولا بارت لماك
،نيرفاضسŸا لقن تاطfi ،رحبلا ئطاوضش ،ايئاضضق ÚقوبضسŸا

في-قو-ت د-ضصق كلذو ة-ن-يدŸا عراو-ضش و ءا-ي-حأا صضع-ب اذ-ك و
تاجاردلا كلذ ‘ اÃ مهنع ثوحبŸا تابكرŸا و صصاخضشأ’ا
نيأا ةبقارŸا تايلمعل اهنم ديدعلا عاضضخإا ” يتلا و  ةيرانلا

مهرامعأا حواÎت ،اضصخضش92  فيقوت تامهادŸا هذه تفرع
،ايئاضضق Úقوبضسم صصاخضشأا70 مهنيب نم ،ةنضس76 وÚ  81ب

ءاود نم ةضسولهŸا صصارقأ’ا نم ة-عو-م‹ ز-ج-ح ا-ه-لل-خ ”
ن-م ع-ط-ق ،””تارد-ي-لوز دا-مو-ف-ي-ل – ل-يد-ي-كرا-ب – ل--ي--ث--ي--ك””
ءاضضيب ةحلضسأا و جيوÎلا تادئاع-ك ة-ي-لا-م غ-لا-ب-م ،تاردıا
نم اضصخ-ضش51 صضر-ع ¤إا ة-فا-ضضإ’ا-ب (رو-ث-ي-ك و Úكا-ك-ضس)

flح ‘ ةلاح ةضساردل رامعأ’ا فلتÚ ” دقتË 41اضصخضش
لfi صصاخضشأا70 مهنيب نم ةضصتıا ةيئاضضقلا تاه÷ا مامأا
لجأ’ ،ركذلا ةفلا-ضسلا ة-ي-ئا-ضضق-لا تا-ه÷ا فر-ط ن-م ثح-ب
حلضسب يدمعلا حر÷ا و برضضلا ‘ تلث“ اياضضق ‘ مهطروت
مهطروت ناكف ةيقبلا امأا ،ديضصر نودب كيضش رادضصإا ،صضيبأا

و ،يعرضش رÈم نودب ءاضضيب ةحلضسأا لمحب ةضصاخ اياضضق ‘
Òغ ةفضصب اهيف ةرجاتŸا صضرغ-ب ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا ةزا-ي-ح
‘ مكح ردضص يروفلا لوثŸا تاءارجإ’ اقبط و ،ةعورضشم

نيرخآا صصاخضشأا50 عضضو ،صسب◊ا عاديإا رمأا صصاخضشأا5 قح
تامارغب ماكحأا رادضصإا ” Úح ‘ ،ةيئاضضقلا ةباقرلا ت–

ب.Úضساي ^ .مهليبضس ءلخإا عم ةيقبلا قح ‘ ةيلام
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