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ايحصص ““انمآإ““ ءاتفتصسإ نمصضيصس انوروك دصض يئاقولإ لوكوتوربلإ :طاقب
٢/3/5/7/١١صصانوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإا٤٦3و تايفو0١ ليجسست عم

نطاوملا ىلا عامتسسلا ىلا ةموكحلا اعد
:رمأاي نوبت صسيئرلا ،ةعرسستملا تارارقلا بنجتو

fiءاــــــيحأ’إ تاـــــــباصصع ةـــــــــبرا،
رصضخأ’إ دصسلإو ““لإديصص““ ثعب

3صص

3صص

ةيميظنتلا بناوجلا صضعب يف رظنلا ةداعإاب بلاط
صسارـحلاو ءارــجلا زـكارمل

تاحرتقم عفري ““تصسابانك““
““ماـــيبلإ““و ““كاــبلإ““ حاجنإ’

ةيصسردملإ بتكلإ راعصسأإ نع فصشكت ةيبرتلإ ةرإزو ^
مهب ةصصاخ ةينورتكلإ تاباصسح حتفب نيصشتفملإ رمأات ةرإزولإ^
ةيطإرقوريبلإ تاصسرامملإ مرجي نوناق رإدصصإ’ وعدت ““تاصس““^

٤صص

Lundi 31 Aout 2020

اصســــنرف ىلإإ ةـــيئاصضق تاــبانإإ
ةبرهملإ لإوـمأ’إ عاـجرتصس’

اصســــنرف ىلإإ ةـــيئاصضق تاــبانإإ
ةبرهملإ لإوـمأ’إ عاـجرتصس’

اصســــنرف ىلإإ ةـــيئاصضق تاــبانإإ
ةبرهملإ لإوـمأ’إ عاـجرتصس’

اصســــنرف ىلإإ ةـــيئاصضق تاــبانإإ
ةبرهملإ لإوـمأ’إ عاـجرتصس’

 كÓمأإو تإراقع ءإرصشل ةلئاط ’إومأإ إولّوح نوقباصس نولوؤوصسم ^
ةمهملإ يف ةدعاصسملإ اصسنرف نم بلطي يرئإزجلإ ءاصضقلإ^
 كÓمأإو تإراقع ءإرصشل ةلئاط ’إومأإ إولّوح نوقباصس نولوؤوصسم ^
ةمهملإ يف ةدعاصسملإ اصسنرف نم بلطي يرئإزجلإ ءاصضقلإ^
 كÓمأإو تإراقع ءإرصشل ةلئاط ’إومأإ إولّوح نوقباصس نولوؤوصسم^
ةمهملإ يف ةدعاصسملإ اصسنرف نم بلطي يرئإزجلإ ءاصضقلإ^

٢صص
 ÚـــــنطإوŸإ ةياــــم◊ Êوــــناقلإ عدرـــلإ تإءإرـــجإإ ةداـــيز ^
 ءإودلإ تايبول ةبراfiو قوصسلإ ةداير ¤إ ةدوعلل ““لإديصص““ ةقفإرم^

بولحلا راقبألا ةيبرت ةبعسشل ةديدج ةقÓطنإا لجأا نم نيحÓفو تاراطإا نيوكت
بيلحلإ جاتن’ يدنلوهلإ ـ يرئإزجلإ عورصشملإ قÓطإ

 ءإروصشاعب لجيجو رإردأإ ،ةيإدرغ ناكصس لفتحي إذكه

9102/0202 مصسومل يئاهنلإ بيترتلإ رصشنتو لدجلإ يهنت ةطبإرلإ

ةبسسانملا ىلع ميخي هتايعادتو9١-ديفوك ءابوب طبترم متاق وج
5صص
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لبقملا مسسوملا مدقلا ةركل ةيراقلا تاقباسسملا يف رئازجلا يلثمم ةمئاق تمسسح

 ةيجراخو ةيلخإد ًافإرطأإ جعزت سسيئرلإ تاحÓصصإإ
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ةديلبلأ يتيلو ““ نأأ رأروف روتكدلأ دكأأو ^
‘ اتءاج سسأدرموبو ءابولأ ةرؤوب Èتعت يتلأ
ةيمويلأ تاباضصإلأ ددع ثيح نم ةمدقŸأ
ةعوبتم ةديد-ج ة-با-ضصإأ07 امهليجضست-ب
ةباضصإأ05 عقأوب دÓبلأ يقرضش ةنتاب ةيلوب

34 عقأوب ةمضصاعلأ رئأز÷أ اهيلت ةديدج
دÓبلأ يقرضش ةياجب ةيلو مث ةديدج ةباضصإأ
.““ةديدج ةلاح93 اهفاضشتكاب
تدضصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حضضوأأو

(01) ر-ضشع ةÒخألأ ة-عا-ضس42 لأ لÓ--خ
باحضصأأ نم مهت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو
¤إأ ›امجإلأ عف-تÒل ة-ن-مزŸأ سضأر-مألأ

.““ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو1051

ةلاح162 لثا“ ليجضست ” ““ هنأأ ¤إأ راضشأأو
نم ةيلاخ مهليلا– تءاج ءافضشلل ةديدج

›ا--م--جإلأ دد--ع--لأ ع--ف--تÒل سسوÒف--لأ

تا-ضسضسؤوŸأ أوردا-غ ن-يذ-لأ Úبا-ضصم--ل--ل
82 دجأوت عم ة-لا-ح87903 ¤إأ ةيح-ضصلأ

 .““ةزكرŸأ ةيحضصلأ ةيانعلأ ت– اضضيرم

ر كلام ^

رون ةيمضسأوق ديمعلأ ينطولأ كردلأ دئاق فرضشأأ ^
Òغضصلأ نب ديـقعلأ بيضصنت ىلع دحألأ سسمأأ نيدلأ

ةنيطنضسقب ينطولأ كردلل ايوهج أدئاق ديÛأ دبع
نايب هب دافأأ ام بضسح دمÊ fiأرد ديـقعلل افلخ

نأأ ردضصŸأ سسفن حضضوأأو.ينطولأ كردلأ ةدايقل
ةيو-ه÷أ ةدا-ي-ق-لأ ر-قÃ ت“ بي-ضصن-ت-لأ م-ضسأر-م
روضضحب ةني-ط-ن-ضسق-ب ي-ن-طو-لأ كرد-ل-ل ة-ضسماÿأ
دئاق ىدبأأ ةبضسانŸأ هذهبو .ةيركضسع-لأ تا-ط-ل-ضسلأ
دأدعتضسلأ لماك ““ نايبلأ ف-ي-ضضي ي-ن-طو-لأ كرد-لأ

ديد÷أ يوه÷أ دئاقلل دنضسلأو معدلأ لك Ëدقتل
ةضسماÿأ ةيوه÷أ ةدايقلأ تأدحو دأرفأأ عيمج رمأأو
ءأدأأ ىلع هتناعإأو هتعاطب ةنيطنضسقب ينطولأ كردلل

.““ةنامأأو قدضص لكب هماهم
تاميل-ع-ت-لأ ن-م ة-ل-م-ج““ ىد-ضسأأ قا-ي-ضسلأ تأذ ‘و
اهعأونأاب تأدحولأ فلتfl ةداق ¤إأ تاه-ي-جو-ت-لأو
ينطولأ كردلل ةضسماÿأ ةيوه÷أ ةدايقلل ة-ع-با-ت-لأ
ءاضضقلأ ليبضس ‘ دوه÷أ ةفعاضضم ىلع اهيف مهثحي

.““هعأونأأ ىتضشب مأرجإلأ ىلع

ةيمأزلإأو يرأو÷أ لمعلأ مئاعد زيزعت““ ىلع دكأأ امك
ÚنطأوŸأ عم لضصأو-ت-لأو ة-ق-ث-لأ ة-قÓ-ع د-ي-طو-ت

Ãأ نأأ رابتعاب مهحئأرضشو مهتائف فلتخŸوه نطأو
ةمÓضس نوضصو هنمأأ قي-ق– ‘ ي-ق-ي-ق◊أ كير-ضشلأ
ةضصاÿأو ةماعلأ تاكلتمŸأ ىلع ظاف◊أو نطولأ
عم ةمظنألأو Úنأوقلاب مراضصلأ ديقتلأ لظ ‘ أذهو
قÓخألأو ةي-ما-ضسلأ ة-ي-ن-طو-لأ م-ي-ق-لا-ب ي-ل-ح-ت-لأ
.““ةعيفرلأ ةيركضسعلأ

ر م  ^

 ةيئاقولا تاءارجإ’ا اهيف مرتحتسس ةيباختن’ا ةيلمعلا نإا لاق

ايحسص ““نمآا““ ءاتفتسسا نمسضيسس يئاقولا لوكوتوربلا :يناكرب طاقب
نسسحتت ةيحسصلا ةلاحلا نوك ءابولاب هل ةقÓع ل فوزعلا ^

ةعباتŸ ةيحضصلأ ةن-ج-ل-لأ و-ضضع د-كأأ ^
،Êاكرب طاق-ب ،ا-نورو-ك سسوÒف د-ضصرو
ةلق-ت-ضسŸأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-ل-ضسلأ عور-ضش
Òضض– ‘ ةيمضسر ةفضصب تا-با-خ-ت-نÓ-ل
ءاتفتضسلاب سصاÿأ يحضصلأ لو-كو-تÈلأ
هميظنت عمزŸأ روتضسدلأ ىلع ي-ب-ع-ضشلأ
.لبقŸأ Èمفون رهضش نم —افلأ موي
أوضضع Èتعي يذلأ Êاكرب طاقب فضشكو

ةن÷و تاباختنÓل ةلقتضسŸأ ةطلضسلأ ‘
‘ انوروك سسوÒف يضشفت ةعباتمو دضصر
لفكتتضس ةيحضصلأ ةنجللأ ““ نأأ دحأو نآأ
لوكوتوÈلأ ىلع ةقداضصŸأو ةب-قأرŸا-ب
ةطلضسلأ نم همل-ضست-ت-ضس يذ-لأ ي-ح-ضصلأ
.““ةمداقلأ مايألأ ‘ تاباختنÓل ةينطولأ
Úب يراج قيضسنتلأ ““ نإأ ثدحتŸأ لاقو
ءأرجإأ دعوم نع نÓعإلأ ذنم Úتئيهلأ
ةطلضس تلكضش ثيح يبعضشلأ ءات-ف-ت-ضسلأ
مضضت سضرغلأ أذ-ه-ل ة-ن÷ تا-با-خ-ت-نلأ

لجأأ نم ةيمومعلأ ةحضصلأ ‘ Úيئاضصخأأ
ه-ت-خ-ضسن م-ي-ل-ضستو لو-كو-توÈلأ دأد-عإأ
دضصرو ةعباتŸ ةيح-ضصلأ ة-ن-ج-ل-ل ¤وألأ
ىلع فوقولأو هيف قيقدتلأ ةيغب انوروك
.““يمضسر لكضشب هدامتعأ لبق سصئاقن يأأ
يتفضصب ““ ءابطألأ ةدا-م-ع سسي-ئر ع-با-تو

لوكوتوÈلأ نأأ دكؤوأأ Úتنجللأ ‘ أوضضع
يعأÒضس ءاتفت-ضسلا-ب سصاÿأ ي-ح-ضصلأ
ءيضش لك لبق دÓبلأ ‘ يحضصلأ عضضولأ
ةيلمع ءأرجإأ نامضضل ةيولوألأ نوكتضسو
اهي-ف مÎ– ا-ي-ح-ضص ة-ن-مآأ ة-ي-با-خ-ت-نأ
نامضض عم يزأوتلاب ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

.““ اهتيقأدضصمو اهتيفافضش
ةنجللأ ليكضشت ““ نأأ Êاكرب طاقب ىريو
ة-ط-ل-ضسلأ ق-فأÎضس ي-ت-لأ ة--ي--مو--ك◊أ
‘ تاباخت-نÓ-ل ة-ل-ق-ت-ضسŸأ ة-ي-ن-طو-لأ
د-عو-م-ل-ل ي-ك-ي-ت-ضسجو-ل-لأ Òضضح--ت--لأ
تايناكمإلأ Òفوت لهضسي-ضس ي-با-خ-ت-نلأ

ا-ه-ب-ل-ط-ت-ي ي-ت-لأ ة-مزÓ-لأ ل-ئا-ضسو-لأو
ز-كأرŸأ ل-خأد ي-ح-ضصلأ لو--كو--توÈلأ
نا-م-ضضل ا-ه-ط-يfi ‘ وأأ ة-ي-با-خ-ت-نلأ
.““يعامتجلأ دعابتلأ
ل-ي-ج--ضست ن--م فواıأ سصو--ضصخ--بو

عأÎقلأ قيدانضص ى-ل-ع ي-ب-ع-ضش فوز-ع
دعبتضسأ ،انوروك سسوÒف راضشتنأ ةج-ي-ت-ن

ةعباتÃ ةفلكŸأ ةيحضصلأ ةنج-ل-لأ و-ضضع
Óماع ءابولأ نوكي نأأ انوروك ءابو دضصرو
،ة-كرا-ضشŸأ ة-ب-ضسن د-يد– ‘ ا-ي-ضسي--ئر
ءا-ت-ف-ت-ضسلأ ““ قا-ي-ضسلأ أذ-ه ‘ ح-ضضوأأو
ةيفاك ةدم يهو نيرهضش ه-ن-ع ا-ن-ل-ضصف-ي

ن-م-ضضت ي-ت-لأ تا-طا-ي-ت-حلأ ل-ك ذ-خأل
رطاfl يأأ لكضشت ل فورظ ‘ هءأرجإأ

تأر-ضشؤوŸأ ““ نأأ ا-م-ك ““Úب-خا-ن-لأ ى-ل-ع
تاباضصإلأ ددع ‘ اعجأرت زÈت ةيلا◊أ
.““ءابولل سسوملم يضشÓتو تايفولأو

ر كلام ^

 دمحم ينارد ديـقعلل افلخ

ةنيطنسسقب كردلل ايوهج ادئاقديجملا دبع ريغسصلا نب ديـقعلا بيسصنت

ءابولا تاروطت رخآا نع فسشكت ةحسصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا463و تايفو01 ليجسست
(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباسصإا463و تايفو (01) رسشع ليجسست ““ دحأ’ا سسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو1051و ةلاح64144 ¤إا سسوÒفلاب ةطبترŸا تاباسصإ’ا ›امجإا عفتÒل

تارارقلا بنجتو نطاوملا ىلا عامتسس’ا ىلا ةموكحلا اعد
:رمأاي نوبت سسيئرلا ،ةعرسستملا

fiرسضخألا دسسلاو ““لاديسص““ ثعب ،ءايحألا تاباسصع ةبرا
 ÚنطاوŸا ةيام◊ Êوناقلا عدرلا تاءارجإا ةدايز ^

 ءاودلا داÒتسسا تايبول ةبراfiو قوسسلا ةداير ¤ا ةدوعلل ““لاديسص““ ةقفارم  ^
ÚنطاوŸا بيهرتو فاطتخلا ةحفاكŸ نوناق عورسشم ^

ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ددضش ^
سسل‹ عا-م-ت-جل ه-ضسأأر-ت لÓ-خ ،نو-ب-ت
ة-ح-فا-ك-م ى-ل-ع ،د-حألأ سسمأأ ،ءأرزو-لأ
ي-مأر-جإلأ طا-ضشن-لأ ةر-ها--ظ ي--ضشف--ت
‘ ايمانت تفرع يتلأ ءايحألأ تاباضصعل
ندŸأ ‘ ة--ضصا--خ ،ةÒخألأ تأو--ن--ضسلأ
اّ‡ ،ةلودلأ ةطلضس فعضض ببضسب ىÈكلأ
عدر-لأ تأءأر-جإأ ‘ ةدا-يز-لأ ي--ضضت--ق--ي
مهتاكلت‡و ÚنطأوŸأ ةيام◊ Êونا-ق-لأ

يت-لأ ة-ي-مأر-جإلأ تا-با-ضصع-لأ هذ-ه ن-م
ةلبلبلأ قلÿ دضسافلأ لاŸأ اهيف مدختضسُي
امك ،تأرّدıأ جيورتو ناكضسلأ بيهرتو
د--ضض نو--نا--ق عور--ضشم دأد--عإا--ب ر---مأأ
ةكرضش ةقفأرÃ سسيئرلأ رمأأو فاطتخلأ
قوضسلأ ‘ اهتداير ¤أ دو-ع-ت-ل ““لأد-ي-ضص““
ةبراfiو ءأودلأ ة-عا-ن-ضص ‘  ة-ي-ن-طو-لأ
فدهتضست يتلأ ءأود-لأ دأÒت-ضسأ تا-ي-بو-ل
سسيئرلأ اعد ام-ك ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-عا-ن-ضصلأ
بنŒو نطأوŸاب مامتهلأ ¤أ ةموك◊أ
.ةعرضستŸأ تأرأرقلأ
عنÃ ةموك◊أ نو-ب-ت سسي-ئر-لأ ر-مأأ ا-م-ك
وأأ لامعتضسأ وأأ ةزايح وأأ عيب وأأ دأÒتضسأ

فو-ي-ضس ن-م سضي-بألأ حÓ-ضسلأ ة-عا-ن--ضص
ءايحألأ تاباضصع ديوزت دضصق ر-جا-ن-خو
هذه نم ÚبقاعŸأ ةدافتضسأ ءان-ث-ت-ضسأ ه-ب
رمأأ امك ،وفعلأ تأءأرجإأ نم تاباضصعلأ
ةيام◊ ةينوناق Òبأدت رأر-قإا-ب سسي-ئر-لأ
اهكÓ-ضسأأ ف-ل-ت-خÃ ة-ي-ن-مألأ ةز-ه-جألأ
رمأأو ،تاباضصعلأ هذه ةهجأوÃ ةفلكŸأ
ناجللأو ةينطولأ ةنجللأ لمع ف-ي-ث-ك-ت-ب
رمألأ عورضشم ‘ ةثد-ح-ت-ضسŸأ ة-ي-لÙأ
عمتÛأ كأرضشإأو ،سشاق-ن-ل-ل سضور-عŸأ
ي-ت-لأ ةÁر÷أ هذ-ه ة--براÊ ‘ fiدŸأ
اهنأاضشب ةحÎقŸأ سسب◊أ ةبوقع حوأÎت

ةلاح ‘ دبؤوŸأ ¤إأ تأو-ن-ضس سسم-خ ن-م
ةيلاŸأ ةمأرغلأ ¤إأ ة-فا-ضضإلا-ب ،ل-ت-ق-لأ
فلك ا-م-ك  .جد Êو-ي-ل-م ¤إأ ل-ضصت ي-ت-لأ
مات-خألأ ظ-فا-ح لد-ع-لأ ر-يزو سسي-ئر-لأ
فاطتخلأ ّدضض نوناق دأدعإأ ‘ عورضشلاب

اميفو ه-ئا-ن-بأأو ن-طأوŸأ ن-مأل ة-يا-م-ح
ةيئأز÷أ تأءأرجإلأ نوناق ليدعتب قّلعتي
نم عورضشŸأ أذه ‘ درو امِب سسيئرلأ  هّون
ءا-ضضق-لأ ة-يدودر-م ن-م ع-فر-ل-ل Òبأد--ت
›ام نيديدج Úبط-ق ءا-ضشنإا-ب ي-ئأز÷أ
تأد-ي-ق-ع-ت-لأ ع-م ا-ف-ّي-ك-ت يدا-ضصت--قأو
اهب مضس-ّت-ت تح-ب-ضصأأ ي-ت-لأ تلّو-ح-ت-لأو
لئاضسو فييكت يضضتق-ت ي-ت-لأو ،ةÁر÷أ
اهل يّدضصتلأ تايلآأو
ةينلديضصلأ ةعانضصلأ عاطق سصخي اميفو
رئأز÷أ ‘ ءأودلأ قوضس ّنأأ سسيئرلأ  ّدكأأ

ةيداضصتقلأ ةبراقŸأ عم فّيكتي نأأ دبل
جاتنإلأ ع-ي-ج-ضشت ¤إأ ة-فدا-ه-لأ ةد-يد÷أ
ةيانعلأو ةبعضصلأ ةلمعلأ Òفوتِب ي-ن-طو-لأ
ة-ق-فأرÃ ر-مأأ ا-م-ك  ،ن-طأوŸأ ة-ح-ضصب
ةداعتضسل سصاخ لك-ضشب لأد-ي-ضص ة-كر-ضش
عا-جÎضسأو ة-يودألأ جا-ت-نإأ ‘ ا-ه--تدا--ير

ةينطولأ قوضسلأ ن-م ة-ق-با-ضسلأ ا-ه-ت-ضصح
سضفخنت نأأ لبق ةئŸاب03 تناك يتلأو
حلاضصل تابعÓتلأ لعف-ب ة-ئŸا-ب01 ¤إأ
ع-فر-ل ة-يو-لوألأ ءا-ط-عإأ  ع-م دأÒت-ضسلأ
سصيلقتو ةيودألأ ةعانضصل ينطولأ جاتنإلأ

رلود نويل-م004 ـب دأÒت-ضسلأ ةرو-تا--ف
ةلاكولأ ءÓيإأ  عم ةيرا÷أ ة-ن-ضسلأ ة-يا-ه-ن
تايحÓضص ةينلديضصلأ ةعانضصلل ةينطولأ
ةعانضصلأ ةيمنتو قوضسلأ ميظنتو طبضضل

¤أ ة-مو-ك◊أ ا-عد ا-م-ك ة-ي-نلد--ي--ضصلأ
‘ ةطروتŸأ تايبوللأو رباخملل يدضصتلأ

ةيرضس ةقيرطب ةيودأأ دأÒت-ضسأ تا-ي-ل-م-ع
Ùةلمعلأ بيرهتو ينطولأ جاتنإلأ ةبرا

.ةبعضصلأ
حتف ىل-ع ز-ي-كÎلا-ب سسي-ئر-لأ ر-مأأ ا-م-ك
تا--ضسضسؤوŸأو با--ب---ضشلأ ما---مأأ لاÛأ
ةينلديضصلأ ةعانضصلأ ⁄اع جولول ةئضشانلأ
ةباقرلأ ديدضشت  عم مهتاجوتنم ريدضصتو
‘ ة-ضصا-خ رأو÷أ لود ع-م ق-ي-ضسن-ت-لا--ب
تا-ضسو-ل-هŸأ ي-بر--ه--م ما--مأأ بو--ن÷أ
حÓضسك انايحأأ ةل-م-ع-ت-ضسŸأ تأردıأو
. لودلأ رأرقتضسأو نمأأ ةعزعزل
سضرع بقع ةئيبلأ عاطق سصخ-ي ا-م-ي-فو
رَمأأ عاطقلأ ةيجيتأÎضسل ةئ-ي-ب-لأ ةر-يزو
يئيبلأ طيÙاب Ìكأأ مامتهلاب سسيئرلأ
ÊدŸأ عمتÛأ عم قيضسنت-لا-ب ل-م-ع-لأو
ةيلام÷أ ةروضصلأ ةداعت-ضسل ه-ع-ي-ج-ضشتو

Ÿّد-ضسلأ عور--ضشم ثع--ب ةدا--عإأو ا--ن--ند
لامرلأ فحز فقو-ل ة-يو-لوأا-ك ر-ضضخألأ
تاضسايضس قيضسنت  بناج ¤أ ،لامضشلأ وحن
جمأÈلأ فلتfl عم ةئيبلأ ىلع ظاف◊أ
‘ ير-ئأز÷أ رود-لأ زأر-بإأو ة--ي--لود--لأ

مأزتللأو ةيزاغلأ تاثاع-ب-نلأ ة-ح-فا-ك-م
سسيئرلأ فلك امك , ةيلودلأ تايقافتلاب
ة-ئ-ي-ب-لا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت--نŸأ ر--يزو--لأ
عضضول بون÷أ ¤إأ لاقتنلاب ةيوأرحضصلأ

‘ ثولتلأ ةجرد فقول ةلجعتضسم ةطخ
Úضس–و ،ةي-حا-ي-ضسلأو ة-ير-ثألأ ⁄ا-عŸأ

سسرغو يح-ضصلأ فر-ضصلأ ها-ي-م ة-ك-ب-ضش
ّنأل ،سسرأدŸاب ةئضشانلأ ‘ ةئيبلأ ةفاقث
يراضضحو يوبرت عباط هل مويلأ يدحتلأ
.سساضسألاب
نأأ سسيئرلأ د-كأأ ،ة-ي-لاŸأ عا-ط-ق ‘ ا-مأ
دÓبلأ اهب ّر“ يتلأ ةيئانثتضسلأ ةيعضضولأ

يضشفت ببضسب يضضاŸأ سسرام رهضش ذنم
عضضو انيل-ع تضضر-ف91 انوروك ةح-ئا-ج

فييكتب حم-ضسي سصا-خ ي-م-ي-ظ-ن-ت را-طأ
ةقّلعتŸأ ةيمومعلأ تاقفضصلأ حنم دعأوق
ةيعضضولأ هذه عم ،ة‹ŸÈأ تايلمعلاب

اهع-م ل-ما-ع-ت-لأ ةرأدإأو ة-قو-ب-ضسŸأ Òغ
ليهضستل ةفافضشو ةعيرضسو ةضسل-ضس ة-ف-ضصب

.ةيمومعلأ تاضسضسؤوŸأو تأرأدإلأ ةمهم
دعبو ّر◊أ لدابتلأ ةقطنم سصوضصخب امأأ
ةقطنŸ سسضسؤوŸأ قافتلأ ىلع قيدضصتلأ
ة-ي-ق-ير-فإلأ ة-يرا-ق-لأ ةّر◊أ ةرا-ج--ت--لأ
سسيئرلأ اعد ،هب ةقحلŸأ تلوكوتوÈلأو
ريزولأ فأرضشإأ ت– Úضصتıأ ءأرزولأ
ّر◊أ لدابتلأ براŒ نم ةدافتضسÓل لوألأ
تاعومÛأ عم رئأز÷أ اهت-فر-ع ي-ت-لأ
أاضشنŸأ نم دّكأاتل-ل ىر-خألأ ة-ي-م-ي-ل-قإلأ
عئاضضب-لأو ع-ل-ضسل-ل ي-ق-ير-فإلأ ي-ل-ضصألأ
يتلأو ،ّر◊أ لدابتلأ ةقطنم ‘ ةلوأدتŸأ

05 نع اهجامدإأ ة-ب-ضسن ل-ق-ت نأأ بج-ي ل
  ةئاŸاب

سسي-ئر ىد-ضسأأ ،ة-ضسل÷أ ع--فر ل--ب--قو
ة-مو-ك◊أ ¤إأ ه-تا-ه-ي-جو-ت ة-يرو-ه-م÷أ
Úن-طأوŸأ تلا-غ-ضشنل Ìكأأ ءا-غ-ضصإÓ--ل
تأرأر-ق-لأ ب-ّنŒو ،ا--ه--ب ل--ّف--ك--ت--لأو
بأوبأأ ىلع دÓبلأو ة-ضصا-خ ،ة-عر-ّضستŸأ

سسضسأأ عضضول ةديدج ةي-ضسا-ي-ضس ة-ل-حر-م
قيبطت ىل-ع ةردا-ق ة-لدا-عو ة-يو-ق ة-لود
تا-ير◊أ ي--م– ةدا--ج ة--ي--طأر--قÁد
 نطأوŸأ ةمدخ ‘ نوكتو قوق◊أو

 م .ناوسضر ^

نجسسلا رداغي يمÓعل :جيريرعوب جرب
ذفان نجسس نيرهسشب هتنادإا دعب

وعدŸأ يمÓعل نيدلأ سسمضش يضسايضسلأ طضشانلأ جيريرعوب جرب ءاضضق سسل‹ نأدأأ ^
ةضسضسؤوŸأ سسمأأ ءاضسم رداغي نأأ رظتني ناك ثيح أذفان انجضس نيرهضش ةبوقعب ميهأربأ
يمÓعل ةيئأدتبلأ ةمكÙأ تنأدأأو .ةبوقعلل هذافنتضسأ دعب جيريرعوب جÈب ةيباقعلأ
موي أذفان اضسبح أرهضش81 ةبوقعب ةضسماÿأ ةدهعلل ةضضهانŸأ تأرهاظŸأ ‘ زرب يذلأ

و.ق ^ .يضضاŸأ ةيليوج32

انوروك ببسسب اهباوبأا قلغت رئاز÷ا ‘ اينولوب ةرافسس
سسمأأ ،رئأز÷أ ‘ اينولوب ةرافضس تنلعأأ ^

.ةيئابو بابضسأل اهرقم قلغ نع ،دحألأ
Èع ا-ه-ل نا-ي--ب ‘ ةرا--ف--ضسلأ تح--ضضوأأو

هنأأ ،كوبضسيافلأ ىلع ةيمضسرلأ اه-ت-ح-ف-ضص
‘ أدنلوب ةيروهمج ةرافضس قÓ-غإأ م-ت-ي-ضس
نم ءأدتبأ ءÓمعلأ مامأأ ةمضصاعلأ رئأز÷أ

ببضسب Èمتبضس3 ةياغ ¤إأ ،Úنثلأ دغ موي
.انوروك راضشتنأ

ر م ^

 :دكؤوي ناسضمر نب هيزن ةيوعمجلا ةكرحلاب فلكملا سسيئرلا راسشتسسم

ةيمنتلا قيقحتو رارقلا ذاختا يف اكيرسش نوكتسس يندملا عمتجملا تايلاعف
سسي-ئر را-ضشت-ضسم نا-ضضمر ن-ب ه-يز-ن د--كأأ ^

ة-يو-ع-م÷أ ة-كر◊ا-ب ف-ل-ك-م ة-يرو-ه--م÷أ
نأأ دحألأ سسمأأ جراÿاب ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-لا÷أو
Úب ةقثلأ ءانب ةداعإأ ىلع بضصنم نآلأ زيكÎلأ
لوضصو ةلودلأ تاضسضسؤومو ةيوعم÷أ تاكر◊أ
هرأودأأ نم هب لقتنت ةيقيقح ةيكراضشت زا‚أ ¤إأ
يكيضسÓكلأ طاضشنلأ ىلع ةرضصتقم تناك يتلأ
فÙÎأ يتاضسضسؤوŸأ لمعلأ ¤إأ يتابضسانŸأ
ةيمنتلأ ‘ مها-ضسمو كرا-ضشم ح-ب-ضصي ثي-ح-ب
ناضضمر نب حضضوأأو.ةيعامتجلأو ةيداضصتقلأ
““حابضصلأ فيضض““ جمانرب ىلع افيضض هلوزن ىدل
ر“ يتلأ ةلحرŸأ ““ نأأ ¤وألأ ةانقلأ هثبت يذلأ
ىد-ل ي-عو دو-جو ن-ع تن-هر-ب دÓ-ب-لأ ا-ه--ب
عون ¤إأ جات– اهنكل ÊدŸأ عمتÛأ تايلاعف
¤إأ لوضصولل ليهأاتو ةقفأرŸأو ميظنتلأ نم
‘ ةلث-م-تŸأ ة-ي-ل-ع-ف-لأ ة-كرا-ضشŸأ ىو-ت-ضسم
هب دهعت ام-ك رأر-ق-لأ ذا-خ-تأ ‘ ة-م-ها-ضسŸأ
نأأ ¤إأ قايضسلأ ‘ ناضضمر نب راضشأأو.““سسيئرلأ

تا-ي-ع-م-ج-ب ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ما-م-ت-هأ ““
ةيوعم÷أ ةكرحلل ةلاضسر وه ÊدŸأ عمتÛأ
ةلودلأ بناج ¤إأ فوقولأ ‘ اهرودل Úمثتو
يضشفت ة-ه-جأو-م لÓ-خ ا-ي-ل-ج ح-ضضتأ يذ-لأ

‘ يعوو سسحب تطرخنأ ثيح انوروك ةحئاج
ىلع.““انوروك سسوÒف يضشفت نم د◊أ دوهج
فلآأ ““ نأأ نا-ضضمر ن-ب د-كأأ ل-ضصت-م د-ي-ع--ضص

ىوتضسم ىلع ايلا-ح أا-ضشن-ت ي-ت-لأ تا-ي-ع-م÷أ
سسيئر ‘ ÚنطأوŸأ ة-ق-ث ن-ع Èع-ت ءا-ي-حألأ
تايعم÷أ هذ-ه ““ نأأ ¤إأ ا-ت-فل ““ة-يرو-ه-م÷أ
ديزأأ مضضي يذلأ يوعم÷أ جيضسنلأ ¤إأ فاضضت

اهلاكضشأأ فلت-خÃ ة-ي-ع-م-ج ف-لأأ021 ن--م
لباقŸاب ددضش حابضصلأ فيضض نكل.““اهغيضصو

Èع يوعم÷أ لمعلأ ة-ق-ل-خأأ ةرور-ضض““ ى-ل-ع
نحن نآلأ““ لوقلاب افيضضم ““ طورضش Îفد عضضو

فيكلأ ةلحرم ¤إأ هج-ت-نو م-ك-لأ ة-ل-حر-م ‘
بلطتت يتلأ ةيكرا-ضشت-لأ ة-ل-حر-م ¤إأ لو-ضصو
ىريو.““Ìكأأ ليهأاتو قيضسنتو Òطأاتو ميظنت

يلبقتضسŸأ يلكيهلأ ميظنتلأ““ نأأ ناضضمر نب
ةفضص يضستك-ي يذ-لأ ة-يو-ع-م÷أ تا-كر-ح-ل-ل
يتلأ تابقعلأ لك ليلذت ‘ مهاضسيضس ةموÁدلأ

تاضسضسؤومو تايعم÷أ Úب قيضسنتلأ نود لو–
ةيقيقح ةيكراضشت ¤إأ باهذ-لأ د-ضصق ة-لود-لأ
عمتÛأ تايع-م-جو ة-لود-لأ تا-ضسضسؤو-م Úب
ÚنطأوŸأ تاعل-ط-ت-ل ة-با-ج-ت-ضسÓ-ل ÊدŸأ
ةينطولأ ةيلاجلل ةب-ضسن-لا-بو.““مهتلاغضشنأو
ةضصنم Òفوت ““ نع ناضضمر نب فضشك جراÿاب
را-ك-فألأ لدا-ب-ت ا-ه-لÓ-خ ن-م م-ت-ي ة-ي-م--قر
نطو-لأ ل-خأد تا-ي-ع-م÷أ Úب تا-حÎقŸأو
ةذفان لكضشت امك جراÿأ ‘ ةينطولأ ةيلا÷أو
¤إأ قايضسلأ تأذ ‘ أÒضشم ““تلاغضشنلأ حرطل
‘ ةيلا÷أ تايعمجب Óبقتضسم تأءاقل دقع ““
عا-م-ت-ضسÓ-ل ة--ير--ئأز÷أ بخ--ن--لأو جراÿأ

ŸقÎلمع ةطخ نمضض اهذ-ي-ف-ن-تو م-ه-تا-ح
سسيئر عم رواضشتلاب اهينبت متي ة-ي-ج-ي-تأÎضسأو
ر م ^ .““ةيروهم÷أ
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دحأا نع ةيشسنرفلا ““ناوبو-ل““ ة-ل‹ تل-ق-نو ^
تا-مو-ل-عŸا““ نإا ه-لو-ق سسيرا-ب ‘ ا-هردا-شصم
Òثكب عشسوأا ةيرئاز÷ا تاطلشسلا نم ةبولطŸا

،““سصاخششألا ءلؤوهل ة-ي-ب-ير-شضلا بناو÷ا ن-م
فششكلا مدع مغر هنأا ةلÛا تحشضوأا نيذلاو

نأا لإا ،Úفدهت-شسŸا سصا-خ-ششألا ءا-م-شسأا ن-ع
ةئم وحنب ق-ل-ع-ت-ي ر-مألا نأا تد-كأا ا-هردا-شصم
دبع قباشسلا سسيئرلا ماظنب ةطبترم ةيشصخشش
.ةقيلفتوب زيزعلا

يرئاز÷ا سسيئرلا نإا لوقلا ““ناوبول““ تعباتو
تقو-لا نأا Èت-ع-ي نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ›ا◊ا

Òغ بشسا-كŸا ةدا-ع-ت-شسا ة-لواÙ بشسا--ن--م
لخد-ت-ت نأا د-ير-ي لو ،ا-شسنر-ف ‘ ة-عور-ششŸا
ة-م-ظ-ن-م ل-ث-م ة-ي-مو-ك◊ا Òغ تا-م-ظ-نŸا
ًانأاشش ةيرئاز÷ا ةموك◊ا هÈتعت اميف ةيفافششلا
ت– ،ماع وحن لبق هترششن قيق– ‘و  .ًايلخاد
تفششك ،““ةيرئاز÷ا ةيششراغيلوألا هذه““ ناونع

نم ًاÒبك ًاددع نأا ة-ي-شسنر-ف-لا ““سسبو-ل““ ة-ل‹
Úير--ئاز÷ا لا--م--عألا لا--جرو Úلوؤو---شسŸا
دوقع ىدم ىلع اورمثتشسا Úقباشسلاو Úيلا◊ا

.اهيحاوشضو سسيراب ءايحأا لمجأا ‘
ءامشسأاب ةليوط ةمئاق عشضو نم ةلÛا تنك“و

‘ Úيرئاز÷ا Úيششراغ-ي-لوألا ن-م ة-عو-م‹
ريزو مهيف نÃ ،ةرخافلا اه-ي-حاو-شضو سسيرا-ب
يذلا ،براوششوب ملشسلا دبع قباشسلا ةعانشصلا

Áىلع يخيرا-ت-لا سسيرا-ب بل-ق ‘ ة-ق-شش كل-ت
ةيئاردتا-ك ن-م بر-ق-لا-ب Úشسلا ر-ه-ن فا-ف-شض
،اعبر-م اÎم651 اهتحاشسم غ-ل-ب-ت ،مادر-تو-ن

عفد ،وروي نويل-م و-ح-ن-ب6002 ‘ ا---هاÎششا
3وÚ 5.2ب مويلا اهنمث ردقيو ،ًادق-ن ا-ه-ف-شصن

.وروي Úيلم
تافيرششتلا ريد-م نأا ““سسبوأا ل-فو-ن““ تف-ششكو

يذلا ،قيقر راتfl ،ةيروهم÷ا ةشسائرب قباشسلا
ىتح ةقيلفتوب بناج ¤إا ًاماع41 ةدŸ لمع
ةÒغشص ةقشش كلتÁ ،ه-ت-يلو ن-م Òخألا مو-ي-لا
،ةيدلبلا رقم نم برقلاب سسيرابل21 ةرئادلاب
،8102 يرفيف ‘ ةيراقع ةكرشش مشساب اهاÎششا

.ًادقن اهعفد ،وروي فلأا023 لباقم
4102 ‘ رششن دق ““كيرفادنوم““ عقوم ناكو
Úيرئازج Úلوؤوشسم ن-ع تا-ق-ي-ق– ة-ل-شسل-شس
ورو-ي-لا ÚيلÃ تارا-ق-ع كل-ت-ما م-ه-م-ه-تا
Úمأا ،Êادعشس رامعل ةقشش كلذ ‘ اÃ ،سسيرابب

ييون يح ‘ ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ماع

ءا-ي-حألا ى-قرأا د-حأا د-ع-ي يذ-لا ،نا--شس رو--شس
سسي-ئر-لا-ب ه-م-شسا ط-ب-ترا د-قو ،ة-ي-شسيرا-ب-لا
ناك يذلا ،يزوكراشس لوكين قباشسلا يشسنرفلا

نع اهتقو عقوŸا ثد– اشضيأاو ،ةنيدملل ةدمع
‘ ،براوششوب ملشسلا دبع قباشسلا ريزولل ةقشش

Úشسلا رهنل لبا-قŸا ““و-ل-ي-ب-ي-ت-نو-م ي-ك““ ي-ح
.““مادرتون““ ةيئاردتاكلو
عاجÎشسا نأاب نو-ي-نو-نا-ق نو-شصتfl د-كأا د-قو
ةداعإا بلطت-ي جراÿا ن-م ة-بو-ه-نŸا لاو-مألا
ةيفيكب سصاÿا يرئاز÷ا عيرششتلا ‘ رظنلا
د-ق-عو ،ة-ه-ج ن-م لاو-مألا دادÎشسا تا-ي--لآاو
ةيبنجألا لودلا عم يئاشضق نواع-ت تا-ي-قا-ف-تا
تاراقعو تلوقنم نومهتŸا اهيف زوحي يتلا
ي-عا-شسŸا ف-ي-ث-ك-ت ن--ع ل--شضف تا--كر--ششو
.نأاششلا اذه ‘ ةيشسامولبدلا

بلاطوب ةراصس  ^

يبعصشلإ كإر◊إ بلاطŸ فلاıإ ديد÷إ يصسايصسلإ هعورصشم نمصض
 ةيصسنرفلا ةغللا نع عفادي يديصسرألا

فرطتŸا باهرإلاب بيرعتلا فصصيو

 ةينعم يقيلفتوبلإ ماظنلإ نم ةبرقم ةيصصخصش001 نم Ìكأإ

ةبوهنŸا لاومألا عاجÎصسل اصسنرف ¤إا ةيئاصضق تابانإا
 كÓمأاو تاراقع ءارصشل ةلئاط لاومأا اولّوح نوقباصس نولوؤوصسم ^

ةمهŸا ‘ ةدعاصسŸا اصسنرف نم بلطي يرئاز÷ا ءاصضقلا ^
شصخت داصسف اياصضق ‘ ةلإدعلإ نم Úبولطم دصض اصسنرف ¤إإ ةيئاصضق تابانإإ غيلبت ‘ رئإز÷إ تعرصش

ÃلوؤوصسÚ قباصسÚ ‘ كأاب رمأ’إ قلعتي ثيح ،ةقيلفتوب زيزعلإ دبع قباصسلإ شسيئرلإ ماظنÌ ةئام نم
ششاقنلإ إدد‹ حتفي ام ،كÓمأإو تإراقع ءإرصشل اصسنرف ¤إإ ’إومأإ تلّوح يتلإو ،هنم ةبرقم ةيصصخصش
ماظنلإ ةبقح لÓخ يصسايصسلإو ›اŸإ داصسفلإ دئإوعل ةيرئإز÷إ ةلودلإ عاجÎصسإ شصرف لوح Êوناقلإ
.قباصسلإ

ة-فا-ق-ث-لا ل-جا ن-م ع-م-ج-ت-لا بز-ح ع-فاد ^
ديد÷ا يشسايشسلا هعورششم ‘ ةيطارقÁدلاو

‘ ةيشسنرفلا ةغل-لا لا-م-ع-ت-شسا م-ي-م-ع-ت ى-ل-ع
دقتنا ام-ك ،سسنو-تو بر-غŸا-ب ةو-شسأا ر-ئاز÷ا
اه-ف-شصو ي-ت-لا بير-ع-ت-لا ة-ي-شسا-ي-شس م-جا-هو
نم فظوي يذلا فرطتŸا يركفلا باهرإلاب
نوكي اذهبو .ةطلشسلا ىلع ءليتشسلل ةيلقأا لبق
ما“ فلاfl يديشسرألل يشسا-ي-شسلا عور-ششŸا

Ÿا ير-ئاز÷ا بع-ششلا بلا-طŸعÈ ا-ه-ن-ع ‘
ةعيطق ثادحإا ‘ ةلثمŸاو يبعششلا كار◊ا

يتلا اهتي-جو-لود-يأاو ا-ه-ت-فا-ق-ثو ا-شسنر-ف ع-م
.رئاز÷اب ةليوط دوقعل ترطيشس
هتحفشص ىلع يديشسرألا سسي-ئر-ل رو-ششن-م ‘و
نشسfi حÎقا كو-ب-شسيا-ف ع-قوÃ ة-ي-شصخ-ششلا
ديد÷ا يشسايشسلا عور-ششŸا ن-م-شض سسا-ب-ع-ل-ب

‘ ةيشسنرفلا ةغللا لامعت-شسا م-ي-م-ع-ت ““ ه-بز◊
مو-ل-ع-لا م-ي-ل-ع--ت فد--ه--ب طا--شسوألا ة--فا--ك
ريÈت ¤إا ىعشسو ،ايجولونكتلاو تاي-شضا-ير-لاو

سسنو-ت Úترا÷ا ‘ ثد-ح-ي اÃ بل-طŸا اذ-ه
يتلا ةيزيل‚إلا ةغللا ““ نأا ايشسانتم ““برغŸاو
نمو يبعششلا كار◊ا للخ ايبعشش ابلطم تناك
ة-ي-جو-لو-يد-يألا ع-م ة-ع-ي-ط-ق ثاد-حإا ل--جأا
مو-ل-ع-ل-ل مو-ي-لا جور-ت ي-ت-لا ي-ه ة-ي-شسنر-ف-لا

يتلا ةيفاقثلا ةروثلا نأا امك  .““ايجو-لو-ن-ك-ت-لاو
يه تاينيعبشسلا تاونشس للخ دلبلا اهتششاع

Ãي-جو-لو-يد-يألا بل-ت-شسل-ل ًا-جذو‰ ة-با-ث
نم مجاه امك  .خيراتلا ريوزتو ةيوهلا هيوششتو
ة-ي-بر-ع-لا ة-ي-جو-لو-يد-يإلا ةا-عد م--ه--ف--شصو
فدهب ةيوبعششو ةيفئا-ط Ìكألا ة-يوا-مل-شسإلا

ة-فا-ق-ث-لا ن-م ءاز-جأا وfiو خ-يرا-ت-لا سسم--ط
.اهتمرب ةيعامتجلا
ديد÷ا يشسايشسلا هعورششم ‘ عمجتلا اعدو
،ةيمشسر ةغلك ةيغيزامألاب فاÎعلا ةرورشض ¤إا
ةباثÃ كلذ Èتعاو ،ةيبرعلا ة-غ-ل-لا بنا-ج ¤إا

عفر ‘ مهاشست نأا اهنأاشش نم ،مامألا ¤إا ةوطخ
ةيقيقح ةيكيمانيد مايق قي-ع-ت ي-ت-لا ز-جاو◊ا
.ةيمنتلل
فششك بز◊ا ىلع بشس– ىرخأا ةطقشس ‘و

fiلإا فظو-ي ⁄ بير-ع-ت-لا نأا سسا-ب-ع-ل-ب ن-شس
افشصاو ةطلشسلا ىلع ءليتشسلل ةيجيتاÎشساك

باهرإاب بيرعتلا ةي-شسا-ي-شس قا-ي-شسلا سسف-ن ‘
¤وألا ه-ت-ي-ح-شض تب-هذ فر-ط--ت--م ير--ك--ف
ةموظنŸاب ىدأا ام وهو ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا
ةيŸاعلا ÒياعŸاب ةنراقم قزأاŸا ¤إا ةيوبÎلا
ةيملظلا ةيجولويد-يإلا ا-ه-ي-ف مد-ع-ن-ت ي-ت-لا
 م ناوصضر ^ .ةيعجرلاو

،ينطولا يبعششلا سسلÛاب بئا-ن-لا ف-ششك ^
ÿروتشسدلا عورششم رير“ ““ نأا فلخ نب رشض
‘ اهيلع لوعي ل ةيلكشش ةوطخ ناÈŸلا ىلع
.““ةقيثولا ىوتÒ fiيغت
ةيمنتلاو ةلادعلا ةه-ب-ج ““ نإا فل-خ ن-ب لا-قو
ديدحتب ملعإلا لئاشسو للخ نم املع تذخأا

نأا ادكؤوم ““ءاتفتشسلل اخيرات Èمفون لوأا دعوم
ةيلا◊ا ةلحرŸا نأا ىرت ةيشسايشسلا هتليكششت ““
ة-ي-ح-شصلا ة-مزألا تا-ي-لوأا-ب ذ-خألا ي-شضت-ق-ت
حتفو ةيداشصتقلا لكاششملل لولح نع ثحبلاو

ةششرو حتف لبق ةيشسايشسلا ة-ق-ب-ط-لا ع-م راو-ح
.““ديدج نم روتشسدلا
ةدو-شسŸا سضفر-ب ““ ا-ك-شس“ ÊاÈŸلا ىد--بأاو
ةشسا-ئر-ب ءاÿÈا ة-ن÷ ا-ه-تد-عأا ي-ت-لا ¤وألا
تباوثلاب اشساشسم تنمشضت اهنوك ةبارعل دمحأا
⁄و تاشضقانتو تاحل-ط-شصŸا ‘ تا-ب-عل-تو
ىلع تقبأاو يشسايشسلا ماظنلا ةع-ي-ب-ط ح-شضو-ت

.““ةيروهم÷ا سسيئرل ةÒبك تايحلشص
يذلا سشاقنلا ىلع هليوعت مد-ع با-ب-شسأا ن-عو
روتشسد-لا عور-ششم لو-ح ناÈŸلا ‘ ح-ت-ف-ي-شس

يه ةيعيرششتلا ةئيهلا ““ نأا فلخ نب حشضوأا
ةÎفلا ‘ Úناوق تررم دقف ليجشستلل ةفرغ
نو-نا-قو تا-بو-ق-ع-لا نو-نا-ق ا-ه--ن--م ةÒخألا
عيراششŸا سضعب نأا لب ليدعت نود تاباختنلا
تناك تاميلعتلا نكل ةيوحن ءا-ط-خأا تن-م-شضت
.““يه امك اهرير“ يشضتقت
راتخا ةيروهم÷ا سسيئر ““ بئا-ن-لا تاذ ع-با-تو
لأا هانمتن ام ،ءاتفتشسل-ل اد-عو-م Èم-فو-ن لوأا
Èمفون لوأا ناي-ب رو-ت-شسد-لا عور-ششم سضقا-ن-ي
اذإاو ،ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا ⁄ا-ع-م دد-ح يذ-لا
بعششلا نإاف عقاولا ر-مألا تا-شسا-ي-شس ترر-ك-ت

›È ا-م ل-ك سضفر ى-ل-ع Áع ه-ت-يو-ه-ب سسÈ
.““تيوشصتلا
¤إا روتشسدلا ةدوشسم عورششم لزني نأا رظتنيو
لبقŸا عوب-شسألا ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا
سسي-ئر ءا-عد-ت-شسا ل-ب-ق ،ه-ي-ل-ع ة-قدا-شصم-ل-ل
Èمتبشس61 لجأا ‘ ةبخانلا ةئيهلا ةيروهم÷ا
هخيرات ددح يذلا يبعششلا ءاتفتشسلل لبقŸا

.Èمفون —افلا ‘
ر كلام ^

Èمفون لوأإ نايب عم روتصسدلإ عورصشم شضقانت مدع ىن“
 روتصسدلا عورصشم رير“ :فÓخ نب

ةيلكصش ةوطخ ناÈŸلا ىلع

 ششاعن’إ ططfl شصوصصخب نوبت شسيئرلإ تإرإرقو تاهيجوتب داصشأإ
 ءاتفتصسÓل ادعوم Èمفون —افلا ديدحتب هحايترا نع برعي ةمألا سسل‹

ر-يزو ،رإز-ن د-لا-خ د--عا--ق--تŸإ لإÔ÷إ ن--ل--عأإ ^
،ششيجلل ةديد÷إ ةدايقلل همعد ،قبصسأ’إ عافدلإ

مويلإ ةينمأ’إو ة-ير-ك-صسع-لإ ة-صسصسؤوŸإ نأإ““ Ó-ئا-ق
Òخأ’إو لوأ’إ اهمهو ،ةينطو ةنمآإ ٍديأإ ‘ تتاب
يتلإ ةعصسإولإ ةيصساي-صسلإ تا-حÓ-صصإ’إ ة-ب-كإو-م
د-عوو ،نو-ب-ت د-يÛإ د-ب-ع شسي--ئر--لإ ا--هر--صشا--ب
رإرقتصس’إ ةمدخ هاŒإ ‘ لحإرم ىلع اهذيفنتب
بعصشلإ لك هدصشني يذلإ يداصصتق’إو يصسايصسلإ
ر-صش-ُن ل--يو--ط شصن ‘ ،رإز--ن لا--قو  .““ير--ئإز÷إ
““كي-تو-ير-تا-ب يÒ÷أإ““ ع-قو-م ‘ ة-ي--صسنر--ف--لا--ب
يتلإ تاحÓصصإ’إ هذه““ نإإ يفطل هلجنل كولمŸإ
ًافإرطأإ جعزت ديكأات لكب نوبت شسيئرلإ اهرصشاب

ششي-ع-لإ ى-ل-ع تبأإد ،ة-ي-ل-خإد ىر-خأإو ة-ي-جرا-خ
نفعتŸإ يصسايصسلإ ع-صضو-لإ تÓ-صضف ن-م تا-ت-ق-تو
بع-صشلإ ًا-ي--عإد ““ة--ل--يو--ط تإو--ن--صس دا--صس يذ--لإ
ة---ير---ك---صسع---لإ ة---صسصسؤوŸإ دإر---فأإو ير----ئإز÷إ
ةيصسايصسلإ تا-حÓ-صصإ’إ م-عد ““ ¤إإ شصو-صصÿا-ب
.““اهذيفنت نوبت ديÛإ دبع شسيئرلإ مزتعي يتلإ

ثدحي ناك ام نأإ ،قبصسأ’إ عافدلإ ريزو فاصضأإو
ةعزعزل ةعصسإو ةطخ نم ءزج وه9102 ماع ذنم
” ا-م لا-م-ك-ت-صسإ ¤إإ فد-ه-ت ر-ئإز÷إ رإر-ق-ت-صسإ
ةطÿإ هذه نأإ احصضوم ،تاينيعصستلإ ‘ هب مايقلإ

ة-صسماÿإ ة-ي’و-لا-ب تأإدـب تإو-ط-خ ع--برأ’إ تإذ
زومر ع-ي-م-ج ر-صسك-ل عور-صشÃ م-ث ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب-ل
لإÔ÷إ ي-ه زو-مر-لإ هذ-ه نأإ Èت-عإو ،ة--موا--قŸإ

ن-ب ءإو-ل-لإو ،ق-با-صسلإ تإر-باıإ د-ئا-ق ،ق--ي--فو--ت
ةليمجو ةعقرو-ب ر-صضخأ’إ ن-يد-هاÛإو ،د-يد-ح

ةثلاث ةلحرم نآ’إ يرŒ رإزن بصسحبو  .دÒحوب
،ششي÷إ ة-ط-ل-صس فد-ه-ت-صستو ،ة-طÿإ هذ-ه ن-م
¤إإ اتف’ ،““ةيركصسع يصشام ةيندم ةلود““ راعصشب
ةيركصسعلإ ةصسصسؤوŸإ دصض هجوم راعصشلإ إذه نأإ

تإرمإؤوŸإ مامأإ““ Óئاق ةمإده ةرمإؤوم ىلع يوطنيو
دهاجمك ةيلوؤوصسŸإ باب نمو ،ةمإدهلإ ةيجراÿإ

نم لب يبجإو نم هنأإ دجأإ ،قباصس يركصسع دئاقو
،رطÿإ شسوقان قدو هيب-ن-ت-لإو ر-يذ-ح-ت-لإ ي-ق-ح
بابصشلإ شضعب هب يداني يذلإ راعصشلإ نإإ لوقلإو
هنكل ،ديكأات لكب دصصق نود نمو ةين نصسح نع
ثيبخو بيهر لكصشب هل ططflو رّبدمو دوصصقم

ررحتلإو ًاقباصس باهرإ’إ يبإرع ةنوÿإ لبق نم
Òطخ راعصش وه نهإرلإ تقولإ ‘ ،نوعّدي امك
.““ةيركصسعلإ ةصسصسؤوŸإ ميط– ¤إإ ىعصسي مإدهو
،رإز------ن لإÔ÷إ رذ------ح ،قا------ي------صسلإ تإذ ‘و
ة-كر-ح ه-ل-ث“ ي-صسا-ي-صس را-ي--ت ن--م Úير--ئإز÷إ
،جراÿإ ‘ اهتإدايق ةيبلاغ ميقت يتلإ ،““داصشر““

ة--ه--ب÷إ““ ‘ ة--ق--با--صسلإ تإدا--ي--ق--لإ ن---م ي---هو
،ا-ه-يد-يؤو-مو ةرو-ظÙإ ““ذا--ق--نإÓ--ل ة--ي--مÓ--صسإ’إ

قبصسأ’إ يصسا-مو-ل-بد-لإو ة-ن-ي-هد دإر-م م-هزر-بأإو
Úي-مÓ--ظ--لا--ب م--ه--ف--صصوو طو--ط--يز ي--بر--ع--لإ

لئاصسولإو قرطلإ لكب إوعصس نيذلإ Úيباهرإ’إو
،““إولصشفو تاينيعصستلإ ةيإدب ةلودلإ طاقصسإإ ¤إإ

ةديدج هجوأاب نودوعي مه اه““ مهلوق دح ىلع
كإر◊إ بابصش رإزن رذ-حو ،““ةد-يد-ج بي-لا-صسأإو
إذهل ةيلاكيدإرلإ تاحورطأ’إ ءإرو قايصسن’إ نم
قبصسأ’إ عافدلإ ريزو ىفن ،ىرخأإ ةهج نم .رايتلإ
ة-ي-مÓ-عإإ ر-يرا-ق-ت ة-ح-صص ا-ي--نا--ب--صسإا--ب دو--جوŸإ

ت’إÔج عم ت’اصصتإ كانه نإإ تلاق ،ةيرئإزج
¤إإ ةدوعلاب مهعانقإإ لجأإ ن-م و-ه م-ه-ن-ي-ب ن-يرا-ف
يركصسعلإ ءاصضقلإ عم مهعصضو ةيوصستو رئإز÷إ
رإرصسأإ رصشنل ًابنŒ ،ةلإدعلإ مهل نمصضي لكصشب
اهمي-ل-صست وأإ ير-ئإز÷إ ن-مأ’إو عا-فد-لإو ششي÷إ

ديÛإ دبع شسي-ئر-لإ نا-ك ذإإ ،ي-ب-ن-جأإ فر-ط يأ’
ةبوتلإ باب حتف يرا÷إ توأإ21 ‘ نلعأإ دق نوبت
ن‡ Úينمأ’إو Úيركصسعلإ Úلوؤوصسملل ةدوعلإو
.ءاصضقلإ عم مهتÓكصشم ءاهنإإو كلذ ‘ نوبغري

،جراÿإ ¤إإ رافلإ ،قبصسأ’إ عافدلإ ريزو بلاطو
““بئاصص““ رإرق ذاختاب نوبت ديÛإ دبع شسيئرلإ
يركصسع-لإ ءا-صضق-لإ ل-ب-ق ن-م ه-ت-ق-حÓ-م ف-قو-ل
⁄ا-ظ ي-صسا-ي--صس رإر--ق--ب ه--ف--صصو ا--م حÓ--صصإ’و
ايبايغ مكح ناكو ،9102 ماع فصصتنم هفدهتصسإ

ةقفر اماع نيرصشع نجصسلا-ب ه-ن-بإ ى-ل-عو ه-ي-ل-ع
ديعصسو ،قاطرط نامثع لإÔ÷إو قيفوت قيرفلإ
ىلع رمآاتلإ““ ةم-ه-ت-ب نو-ن-ح ةز-يو-لو ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب

نجصسلاب اعيمج نيÒخأ’إ مكحو ““ششي÷إ ةطلصس
إرخؤوم نو-ن-ح ةز-يو-ل تدا-ع-ت-صسإ د-قو ،ا-ما-ع51

بلاطوب ةراصس ^ .اهتيرح

غ-لا-ب ن-ع ،ة--مألا سسل‹ بت--ك--م بر--عأا ^
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر رارقل هحايترا
Èمفون نم —افلا خيرات ديدحتب يشضاقلا ،نوبت
رو-ت-شسد ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-شسل-ل ًاد-عو-م0202
.ديد÷ا ةيروهم÷ا
بر-عأا““ ة-مألا سسل‹ بت-كŸ نا-ي-ب ‘ ءا--جو
سسيئر رارقل هحايترا غلاب نع ،سسلÛا بتكم
يشضا-ق-لا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا
ًادعومÈ 0202مفون نم —افلا خيرات ديدحتب
ةديد÷ا ةيروهم÷ا روتشسد ىلع ءا-ت-ف-ت-شسل-ل

قلطنا لّك-ششÈ 4591مفون نأا راب-ت-عا ى-ل-ع
انلعجي ام كلذ ،يررحت-لا ي-ن-طو-لا عور-ششŸا

نوكت رخآا Òبك ينطو عورششم مامأا ىرخأا ةرم
بجوÈ 0202Ãمفون —ا-ف-لا ‘ ه-ت-قل-ط-نا
ةيروهمج دييششت ¤إا يمري ي-ب-ع-شش ءا-ت-ف-ت-شسا

.““ةديدج
ةدارإا ¤إا جاتحي عورششŸا نأا ،نايبلا تاذ دكأاو
لجأا نم دّنجتلا بجوتشسيو عيم÷ا ةكراششمو

‘ ًاقراف ًاثدح لبقŸا Èمفون نم —افلا لعج
ةرŸا هذه نماز-ت-ي-شس يذ-لاو ،ا-ندل-ب خ-يرا-ت
.مظعألا رئاز÷ا عما÷ يمشسرلا Úششدتلاو

‘ ماتلا ه-طار-خ-نا ،سسلÛا بت-ك-م دد-جو
ليدعت للخ ن-م ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ى-ع-شسم
ةيروهم÷ا تابلطتمو بواجتي روتشسدلل قيمع
تارارقلاو تاهيجوتلا-ب دا-ششأا ا-م-ك ،ةد-يد÷ا
ةبشسانÃ ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ا-هرد-شصأا ي-ت-لا
ةودنلاو ةلولا – ةموك◊ا عامتجا ىلع هفارششإا
،يداشصتقلا سشاعنلا ططfl لوح ةي-ن-طو-لا
ن-يذ-ه ن-ع تشضخ“ ي--ت--لا ج--ئا--ت--ن--لا--بو
.Úعامتجلا

حلاشص ،ةباينلاب ةمألا سسل‹ سسيئر سسأارت دقو
بت-كŸ ا-عا-م-ت-جا ،د-حألا سسمأا ،ل--ي--جو--ق
تا-عو--مÛا ءا--شسؤور--ل ًا--ع--شسو--م سسلÛا
.ÊاÈŸلا بقارŸاو ةيناÈŸلا
شص-ُخو حاتتفا تابيترت ةششقانŸ عام-ت-جلا سص-ّ
ةنشسل ةمألا سسلÛ ةيداعلا ةيناÈŸلا ةرودلا

لبقŸا ءاع-برألا مو-ي ةرر-قŸا ،1202 –0202
Ãيب-ت-ك-م عا-م-ت-جا اذ-كو ،ة-مألا سسل‹ ر-ق
ط-ب-شضل ة-مو-ك◊ا ل-ث‡و ناÈŸلا ي-ت-فر--غ
.ةلبقŸا ةيناÈŸلا ةرودلا لامعأا لودج
لوح رظنلا تاهجُو لدابت سسلÛا سشقان امك
كلتو ةيباقرلاو ةيعيرششتلا تاطاششنلا ة‹رب
ةيناÈŸلا ةفاقثلا خيشسرتو ةي-قÎب ة-ق-ل-ع-تŸا

Ãلا ةرودلا للخ ةمألا سسلجÈŸةيداعلا ةينا
بلاطوب ةراصس ^ .1202 –0202

ةمداقلإ لحإرملل إدإدعتصسإ
يصسايصسلا بتكŸا ةذفان نم نلافألا ةهجاو ¤إا دوعي Ëدقلا سسر◊ا

ة-ه--ب--ج بز◊ ما--ع--لا Úمألا ف--ششك ^
نع ،يجعب لشضفلا وبأا ،ينطولا ريرحتلا

ماتخ ‘ يشسايشسلا بتكŸا ءاشضعأا ةمئاق
تدق-ع-نا ي-ت-لا ة-يز-كرŸا ة-ن-ج-ل-لا ةرود
تنمشضت ثيح تار“ؤوملل ›ودلا زكرŸاب
Ëدقلا سسر◊ا ن-م م-ه-ب-ل-غأا او-شضع81
‘ تايلوؤوشسم ¤وت يذلا ديتع-لا بز-ح-ل-ل
سسيلف نب يلع دهع ذنم ةطرافلا تاونشسلا
سسيئر مهتمدقم ‘و مداخلب زيزعلا دبعو
ديعشسلا قباشسلا يبعششلا ينطولا سسلÛا
.ةجحوب

ةهبج بز◊ ةيز-كرŸا ة-ن-ج-ل-لا تقدا-شص
ىلع اهلاغششأا ماتخ ‘ ينطو-لا ر-ير-ح-ت-لا

قفاÒشس يذلا يشساي-شسلا بت-كŸا ة-م-ئا-ق
‘ يجعب لشضفلا وبأا نلفألل ماعلا Úمألا

Úعو ةمئادلا ناجللا ¤إا ةفاشضإلاب هلمع
،يرامعلا د-مfi ،نل-فأل-ل ما-ع-لا Úمألا

” اميف ايملعإا راششتشسم ناويدلل اريدم
مهو يشسايشسلا بتكم-ل-ل او-شضعÚ 81يع-ت

.دمحأا وفانخ ةديرف Úميلا دامأا ىفطشصم
ين-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا سسي-ئر دا-عو
دعب يشسايشسلا بتكŸا ¤ا ةجحوب ديعشس

Úمألا ناشش كلذ ‘ ه-نا-شش ل-يو-ط با-ي-غ
Úيرئاز÷ا Úحلفلل ماعلا دا–لل ماعلا

fiرداوك ءاشضعأا مدقأا نم امهو يويلع دم
ةفاك عم ا-ب-ير-ق-ت تل-غ-ت-ششا ي-ت-لا بز◊ا
ةياغ ¤او8991 ةنشس ذنم Úماعلا ءانمألا

اياشضق ببشسب سسوبÙا ماعلا Úمألا ةÎف
¤ا داع ا-م-ك .سسا-ب-ع د-لو لا-م-ج دا-شسف
ق-با-شسلا ة-عا-ن-شصلا ر-يزو بز◊ا ة-ه-جاو

fiيرذخ دوم.
نم لك يشسايشسلا بتكŸا ةيوشضعب يظحو

¤ا سشيطب رشصانو يششير-ق Ëر-ك-لا د-ب-ع
باهيشش دوعشسمو فيشسوب نب ةميعن بناج
يرما“ دمحا ديشسو سساشسع ديششر اذكو
رشصانو لي-شضف ف-ير-شش د-مfi بنا-ج ¤إا

ةمشصاعلا رئاز÷ا ةيلو نع بئانلاو حارف
يحابشص دمfi بناج ¤ا ي-شضا-م لا-م-ج
.يانب دمحا اذكو بيغرأا تاحرف
ريرحتلا ةهب-ج بز◊ ما-ع-لا Úمألا نا-كو
‘ فÎعا دق يجعب لشضفلا وبأا ينطولا
تللتخلاب لاغششألل ةيحاتتفلا ه-ت-م-ل-ك
ادكؤوم ديتعلا بز◊ا اهيناعي لازيل يتلا
ةمزاح تارار-ق بل-ط-ت-ي ع-شضو-لا اذ-ه نأا

Ãكرادت-ل بز◊ا ءا-ن-بأا ع-ي-م-ج ة-كرا-شش
.عشضولا
‘ هبزح ِةي-لوؤو-شسÃ فاÎعلا دد-ج ا-م-ك
نلعأاو هتاشساكتناو قباشسلا ماظن-لا ي-شسآا-م
لخاد ةقيمع تاعجار-م ن-ع ة-ب-شسا-نŸا-ب
ف--ل--تfl ى--ل--ع ف--ششك--لا ع--م ،بز◊ا
هيلوت ذنم بز◊ا اهفرع يتلا تلوحتلا

.طرافلا ناوج ‘ ةماعلا ةنامألا نوؤوشش
يتلا ثاد-حألا سضع-ب ¤ا ه-قر-ط-ت ىد-لو
ةرا-ثإل ة-ي--شضاŸا ع--ي--با--شسألا ‘ تع--قو
جردنت لامعألا هذه نأا ادكؤو-م تا-ه-ب-ششلا

ليطعتو رئاز÷ا بر-شضل ط-طfl ن-م-شض
يعدتشسي ام وهو ،ةيروهم÷ا سسيئر دوهج
تقو يأا نم Ìكأا ةظق-ي-لاو ها-ب-ت-نلا ا-ن-م
،ةلودلا دوهج ‘ كيكششتلا نا امك .ىشضم
ةققÙا بشساكŸا نم ليلقتلاو رارمتشساب

با-ح-شصأا ةد-ن-جأا ن-ع اÒث-ك د-ع--ت--ب--ي ل
مايق اهءوشسي يت-لا ة-هو-ب-ششŸا تل-م◊ا

مامأا عيم÷ا اهيف ىواشستي ،ةديدج رئازج
ىلع ةلودلا تاشسشسؤوم اهيف فقتو نوناقلا

.ÚنطاوŸا عيمج نم ةدحاو ةفاشسم
 ناوصضر م ^

 ةدوعلإ لجأإ نم هب  لاصصت’إ ىفنو ةنمآإ يديأإ Úب ششي÷إ نإإ لاق
ًافارطأا جعزت نوبت سسيئرلا تاحÓصصإا :رازن

ةيلخاد ىرخأاو ةيجراخ
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ب تسسابانكلل ينطولأ بتكŸأ بلاطو ^
ةيميظنتلأ بنأو÷أ صضعب ‘ رظنلأ ةداعأ
ةذتاسسألأو ءأرجلأ زكأرم دد-ع-ب ة-سصاÿأ
ةفعاسضم”” احÎقم””ÚحسشŸÎأو صسأر◊أ
صسأر◊أ ةذتاسسألأ ددع صصيلقتو زكأرŸأ

‘ ÚحسشŸÎأو نيذا-ت-سسأأ ¤أ ة-ثÓ-ث ن-م
¤أÚ 01بام اهديد–و ةدحأولأ ةرج◊أ

ةذتاسسألأ دد-ع صصي-ل-ق-ت ع-م ح-سشÎم51
ميعد-ت ى-ل-ع ر-ه-سسلأ”” أذ-كو،””طا-ي-ت-حلأ

ةيبÎلأ تايريدم Úب ق-ي-سسن-ت-لأ ة-ي-لا-ع-ف
Ëدق-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأو
تاسسسسؤوŸ ةمزÓلأ ة-يرور-سضلأ تا-مدÿأ
عم ””ايرسشبو ايدام اهمعدو ميلعتلأو ةيبÎلأ
حا‚إل ةبولطŸأ درأوŸأو لئاسسولأ Òفوت””

Œلأ ديسسÈيحسصلأ يئاقولأ لوكوتو””.
¤أ ىرخأأ ةهج نم ””تسسابا-ن-ك”” ا-عد ا-م-ك
يراسشتسسمو يريدمو ي-سشت-ف-م ف-ي-ل-ك-ت””

زا‚إاب يسسردŸأ داسشرلأو هيجوتلأ زكأرم
ÚحسشŸÎأ ذيمÓتلل يسسفنو يحسص ليلد

Áغ-ت-سسأو ه-ف-ي-ي-ك-ت ن--ك-Óلو-خد-ل-ل ه-ل
أذه زكتري ثيح،””1202-0202 يسسردŸأ
ةقفأرŸأ”” ىلع نايبلأ تأذل اقفو ليلدلأ
نم ذيمÓتلل ةينهذلأو ةيسسفنلأو ةيحسصلأ

عسضولأ عم يطاعتلأو صشياعتلأ قرط ثيح
.””›ا◊أ يئانثتسسلأ يحسصلأ
صسلÛأ ةباقنل ي-ن-طو-لأ بت-كŸأ را-سشأأو
صسيردتلأ يمدختسسŸ لقتسسŸأ ي-ن-طو-لأ
ةرورسض ¤أ ةيبÎلل رأوطألأ يثÓث عاطقلل
يحسص يئاقو ›وكوتور-ب ق-ح-ل-م دأد-عأ””
لÓغتسسأو لامع-ت-سسأ تا-ي-ن-ق-ت-ب ق-ل-ع-ت-ي
ءأر-جلأ ز-كأرÃ ة-ي-ئأو-ه-لأ تا-ف--ي--كŸأ
ماسسقألأ تأرجحو لافغلأو ح-ي-ح-سصت-لأو

ببسسب اهنع ءان-غ-ت-سسلأ ن-كÁ ل را-ب-ت-عأ
بون÷أ ‘ و ا-مو-م-ع ة-ع-ف-ترŸأ ةرأر◊أ
ق-ح--ل--م دأد--عأ أذ--كو ،””صصخأأ ل--ك--سشب
ةيفيكب قلعت-ي ي-ح-سص ي-ئا-قو لو-كو-تور-ب
رهظ-ت ن-يذ-لأ Úح-سشŸÎأ ع-م ل-ما-ع-ت-لأ

وأأ انوروك ءابوب مهتباسصأ صضأرعأأ م-ه-ي-ل-ع
ىلع لمعلأ”” لÓخ نم””ة-ه-با-سشم صضأر-عأأ

مدعل ةيلآاك دعابتلأ دامتعأو حسشŸÎأ لزع
.””ناحتملأ زايتجأ نم هنامرح
‘ يفتاه ليلد عسضو”” ىلع نايبلأ ددسشو
حيحسصتلأو ءأرجلأ زكأرم ءاسسؤور لوانتم
رسشابŸأ قيسسنتلأ نم مهنيكمتل لافغلأو
ى-ل-عو””ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ح-سصلأ ي-ل-ث‡ ع-م
ةيسسيسس– ةيمÓعأ ةلمحب مايقلأ ةرورسض””
ةيعأذلأو ةيزفلتلأو ةينوÎكللأ لÓغتسساب
لمسشت ””ةددع-تŸأ ف-تأو-ه-لأ ي-ل-ما-ع-ت-مو
،ةي-ق-ئا-ثو ة-طر-سشأأ ،ة-يرا-ه-سشأ تا-سضمو””

ةيمÓعأ تاحول ،ةيهيجوت ةيوعوت صصسصح
تأداسشرأو ””انوروك”” ءابو صضأرعأأ نمسضتت
.””ةقفأرŸأو ةيعوتلل لئاسسرو هنم ةياقولأ

عم قيسسنتلاب Òكفتلأ”” ””تسسابانك”” حÎقأو
يئاقو لو-كو-تور-ب ع-سضو ‘ ل-ق-ن-لأ ةرأزو

ي--سسردŸأ ل--ق--ن--لا--ب صصا--خ ي--ح---سص
لوخدلأ ‘ هدام-ت-عأ ن-كÚ Áح-سشÎم-ل-ل
ط-ير-سش زا‚أ”” ـبو ،””مدا--ق--لأ ي--سسردŸأ

ءأرجأ زكرŸ ةاكاÙأ قيرط ن-ع و-يد-ي-ف
ملسست ةيعجرم ةقيثوك هل-ع-جو نا-ح-ت-ملأ
اه-ب ءأد-ت-قلأ ة-لواÙ ز-كأرŸأ ءا-سسؤور-ل

Áةبسسنلا-ب ةر-ك-ف-لأ صسف-ن-ل ءو-ج-ل-لأ ن-ك
ةيسصوسصخ مأÎحأ عم يسسردŸأ لو-خد-ل-ل
¤أ ايعأد ،””ةيفأرغج ةقطنم وأأ ةيلو لك
تاطلاغŸأ”” ب هيلع قلطأأ ام نع داعتبلأ
صصو-سصخ-ب ””ة-ي-مÓ-علأ تأزأز-ف-ت-سسلأو
ةلسصب ت“ ل تايل-م-عو ع-ئا-قو-ل ج-يوÎلأ
ةمانزرلأ Úب لسصفلأ”” ¤أو ،نأديŸأ عقأول
ة‹ŸÈأ تايلم-ع-لأ ف-ل-تı ة-ي-ن-مز-لأ
ةينيوكتلأ تأرودلأو حيحسصتلأ ة-سسأر◊ا-ك
ينعم مهمظعم نيذلأ اسصوسصخ ةذتاسسأÓل
.””نيوكتلأو حيحسصتلأو ةسسأر◊اب

  ىفطشصم دي‹^

ةذ-تا-سسأل ة-ير-ئأز÷أ ة-م-ظ-نŸأ تعد ^
نوناق رأدسصإل ةيروهم÷أ صسي-ئر ة-ي-بÎلأ

مر-ج-ي تا--بو--ق--ع--لأ نو--نا--ق را--طإأ ‘
تأرأدإلأ ‘ ةي-طأر-قوÒب-لأ تا-سسرا-مŸأ
ةذتاسسأÓل ةيا-م◊ فد-ه-يو ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
ام رأرغ ىلع ،ةيوبÎلأ ةعام÷أ قوقحو

  .ةحسصلأ عاطق ‘ ردسص
ة-ير-ئأز÷أ ة-م-ظ--نŸأ بت--ك--م بلا--طو

ريزو نم ،ه-ل نا-ي-ب ‘ ،ة-ي-بÎلأ ةذ-تا-سسأل
داج رأوح ‘ عأرسسإÓل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ
لبق نم ةعوفرŸأ بلاطŸأ لوح لوؤوسسمو
ي-عا-م-ت-جإلأ لو-خد-لأ ل-ي-ب-ق ةذا-ت-سسألأ
لÓ--خ بت--كŸأ دد--سش ثي--ح ،ل--ب--قŸأ
داج رأو-ح ةر-سشا-بÒ، Ãخلأ ه-عا-م-ت-جأ
ميلعتلأ ةذ-تا-سسأأ بلا-ط-م لو-ح لوؤو-سسمو
نم تعد يذلأو ،نيدقاعتŸأو يئأدتبلأ

ةداعإأ و ،Óجا-ع م-ه-ب-تأور ع-فد-ل ه-لÓ-خ
تاع-ل-ط-ت ق-فو رو-جألأ ة-ك-ب-سش ة-ل-ك-ي-ه
  .ةديدج ةيروهمج وحن ةذتاسسألأ

مدع ،ةمظنŸأ تلج-سس ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
بل-غأأ ‘ ي-ح-سصلأ لو-ك-توÈلأ ق-ي-ب-ط--ت
ثيح ،نطولأ Èع تاطسسوتŸأو تايوناثلأ
صضعب ‘ ميقعتلأ لئاسسوو تامامكلأ مدعنت
صضعب مأزتلأ مدع لجسس امك ،تاسسسسؤوŸأ
،ماسسقألأ لخأد تامامكلأ عسضوب ذيمÓتلأ

ر-ثإأ ى-ل-ع ه-نأ ”” ،نا-ي--ب--لأ تأذ ‘ ةÒسشم
ةنسسلأ هذه ءاج يذلأو يسسردŸأ لوخدلأ
ةسسردŸأ اهدهسشت ⁄ ةيئا-ن-ث-ت-سسأ ة-ف-سصب
،ءابولأ ببسسب لÓقتسسلأ ذن-م ة-ير-ئأز÷أ

ذيمÓتلأو مهلمع ةذتاسسألأ فنأاتسسأ ثيح

تأءأرجإأ قفو توأأ رهسش لÓخ مهتعجأرم
يئانثت-سسأ ي-ح-سص لو-كو-تور-بو ، ة-سصا-خ
بتكŸأ عمتجأ ،عيم÷أ ةحسص ىلع اظافح

دعبو ةيداعلأ هترود ‘ ةمظنملل ينطولأ
ايا-سضق-لأ ف-ل-تı قر-ط-ت-لأو صشا-ق-ن-لأ
ة-ما-ع Úم-ل-سسŸأ ة-ئ-ن-ه-ت و ةد-ج-ت-سسŸأ
ءأروسشاع مويب ةسصاخ يرئأز÷أ بعسشلأو
ةداسسلأ لجسس ةديد÷أ ةيرج-ه-لأ ة-ن-سسلأو
ن-م د-يد-ع-لأ ي-ن-طو-لأ بت--كŸأ ءا--سضعأأ
  .””طاقنلأ
02 دامتعأ ””اهفسسأ نع ةمظنŸأ تÈع امك
لÓ-خ ةد-حأو-لأ ة-عا-ق-لأ ل-خأد ذ-ي-م-ل-ت
اÃ هسصيلقتل تعدو ايرولاك-ب-لأ نا-ح-ت-مأ
‘ ةبلاطم ،ةيح-سصلأ تأءأر-جإلأ ق-ق-ح-ي
جها-نŸأ ‘ درو ا-م ل-ك فذ-ح-ب قا-ي-سسلأ
ة-يو-ه-لأ صسم ا‡ ة--ي--سسردŸأ بت--ك--لأو
عفرو، ىرخأأ ةرم اهسسيردت مدعو ، ةينطولأ
، اهدأوŸ تÓما-عŸأ و ي-عا-سسلأ م-ج◊أ
‘ ةي-مÓ-سسإلأ مو-ل-ع-لأ صسيرد-ت دا-ن-سسإأو
  .صصسصختم ذاتسسأل طسسوتŸأ ميلعتلأ
ءاغلإأ ”” ةرورسض اهتأذ ة-م-ظ-نŸأ تفا-سضأأو
رأر-غ ى-ل-ع ة-ت--يŸأ تا--غ--ل--لأ صسيرد--ت
،ةيز-ي-ل‚إلا-ب ا-ه-سضيو-ع-تو ،ة-ي-سسنر-ف-لأ
جمأÈلأ دامتعأو ،يئأد-ت-بلأ ‘ ة-سصا-خو
، ةيم-ل-ع-لأ دأوŸأ ‘ ة-ث-يد◊أ ج-ها-نŸأو
،ةيبرعلأ زو-مر-لأو فور◊ا-ب ا-ه-سسيرد-تو
بلاطم لوح لوؤوسسمو داج رأوح ةرسشابمو
،نيدقاعتŸأو يئأدتبلأ ميلع-ت-لأ ةذ-تا-سسأأ
  ””.Óجاع مهبتأور عفدل وعدن يذلأو

  ع.ي ^

رابتع’ا نيعب ذخؤوي ’ فÓغلا ىلع نودملا رعسسلا نأا تدكأا
ةيشسردملا بتكلا راعشسأا نع فششكت ةيبرتلا ةرازو

تاعوبطمل-ل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ ف-سشك ^
بتكلل ةد-يد÷أ را-ع-سسألأ ن-ع ة-ي-سسردŸأ
.1202/0202 يسسأردلأ مسسوملل ةيسسردŸأ
Èع ة-ي-ن-طو--لأ ة--ي--بÎلأ ةرأزو تل--سسرأأو
ةيسسردŸأ بتكلأ ةمئاق ةيئلولأ اهتايريدم
ذيمÓ-ت-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ر-ع-سسلا-ب ة-قو-فر-م
بسسحو ،يئأدتبإلأ روطلأ ‘ ÚسسردمتŸأ

ةيبÎلأ ةرأزو نإاف ،راعسسألأو بتكلأ ةمئاق
لو ،ددfi باتكلأ عيب نمث نأأ ىلع تددسش
ىلع نودŸأ رعسسلأ رابت-عإلأ Úع-ب ذ-خؤو-ي
.فÓغلأ

ينطولأ نأويد-لأ ل-سسأر ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
زكأرم ءاسسؤور تاقبا-سسŸأ تا-نا-ح-ت-مÓ-ل
ز-كأر-م ءا-سسؤورو ف-ي-ل-غ-ت-لأو ع-ي-م-ج-ت--لأ
تاسضيوعتلل عيمجتلأ ز-كأر-مو ح-ي-ح-سصت-لأ

‘ تاسضيوعتلأ تافلم ةعباتم ايÓخ ءاسشنإل
ةيميظنتلأو ةيÒسضحتلأ تأءأرجإلأ  راطأ
ز-كأر-م ير-طؤو-م تا-سضيو-ع-ت--ب ة--سصاÿأ
Êاحتمل حيح-سصت-لأ ز-كأر-مو ع-ي-م-ج-ت-لأ

ةدا-ه-سشو ط-سسو-تŸأ م-ي-ل-ع--ت--لأ ةدا--ه--سش
مقر روسشنملل اعب-ت0202 ةرود ايرولاكب-لأ

نع رداسصلأ0202 توأأ90 ‘ خرؤوŸأ224
تا--نا--ح--ت--مÓ--ل ي--ن--طو--لأ نأو--يد---لأ
.تاقباسسŸأو

تاناحتم’ا يرطؤوم تامولعم عسضو
ةيسضرأ’ا ربع ””كابلا”” ””مايبلا””

ةيبرتلا ةرازول ةيمقرلا
راطإأ ‘ ”” هنأ نأويد-ل-ل ة-م-ي-ل-ع-ت ‘ ءا-جو
عفدب ةقلعتŸأ تأءأرجإلأ ذيفنت ةلسصأوم
ةدئافل تاسضيوعتلأ ف-ل-تfl تا-ق-ح-ت-سسم
طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ يرطؤوم
ةلمكتو0202 ةرود ايرو-لا-ك-ب-لأ ةدا-ه-سشو
زكأرم ىوتسسم ىلع ةذخ-تŸأ تأءأر-جإÓ-ل
‘ درو اŸ اقبط تاناحتملأ هذه ءأرجإأ
،هÓ--عأأ ع--جرŸأ ‘ رو---كذŸأ رو---سشنŸأ
تأءأر-جإلا--ب م--ك--ي--فأوأأ نأأ ي--ن--فر--سشي
هذه Òيسستل ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لأو ة-يÒسضح-ت-لأ
ىوتسسم ىلع اه-حا‚ نا-م-سضو ة-ي-ل-م-ع-لأ

حيحسصتلأ زكأرمو لافغإÓل عيمجتلأ زكأرم

ايÓخ زکأرŸأ هذه ىوتسسم ىلع ءاسشنإاب أذه
ت– تاسضيوعتلأ تافلم Òسض– ة-ع-با-ت-م
زكأرŸأ هذه ءاسسؤورلأ ر-سشا-بŸأ فأر-سشإلأ
¤وأأ ةلحرم ‘ مايقلأ ‘ اهتمهم لثمتتو
نيرسضا◊أ Úلماعلل ةيلاŸأ تافلŸأ عمجب
ةرا-م-ت-سسأ ‘ ة-ل-ث-م-تŸأو ز-كأرŸأ هذ-ه--ب
فسشك ،بوطسشم يديرب كسص ،تامولعŸأ
نأونعب رهسش يأل لمعلأ ةداهسش وأأ بتأرلأ

0202.
ةيلاŸأ تافلŸأ ليوحتب ةميلع-ت-لأ تر-مأو
هعبتي يذلأ تاسضيوعتلل عيمجتلأ زكرم ¤إأ

تا-نا-ح-ت-مÓ-ل ي-ن-طو-لأ نأو--يد--لأ عر--ف
354 مقر ررقŸأ ‘ ددÙأ تاقباسسŸأو
حتف نمسضتŸأ0202 توأأ52 ‘ خرؤو-Ÿأ

يرطؤوŸ تاسضيوع-ت-لأ ع-ي-م-ج-ت-لأ ز-كأر-م
ةداهسشو طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ
ىلع ا-سس84 دع-ب،0202 ةرود ايرولاك-ب-لأ
لافغإلأو عيمجتلأ زكأرŸ ةبسسنلاب Ìكألأ
ز-كأرŸ ة-ب-سسن-لا-ب Ìكألأ ى-ل-ع ما-يأأ50و
عم اهحتف خ-يرا-ت ن-م ءأد-ت-بأ ح-ي-ح-سصت-لأ
ةرداسصلأ ةينقتلأ ةقاطبلاب ديق-ت-لأ بو-جو

تاناحتمÓل ين-طو-لأ نأو-يد-لأ عور-ف ن-ع
.تاقباسسŸأو
ءأرجإلأ زكأرم ءاسسؤور Úكمت-ب تر-مأ ا-م-ك
ةرأزول ةيمقر-لأ ة-ي-سضرألأ ¤إأ جو-لو-لأ ن-م
زجح ةيلمع لي-ه-سست-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ
ن--ير--طؤوŸا--ب ة--سصاÿأ تا---مو---ل---عŸأ
ز-كأرŸأ هذ-ه-ب ل-م-ع--ل--ل Úي--عد--ت--سسŸأ
باسس◊أ مقر زج-ح ‘ ط-ق-ف ة-ل-ث-م-تŸأو
لÓغتسسأو ،دي-ف-ت-سسم-ل-ل يد-يÈلأ يرا÷أ

تامولعŸأ ةيقبو ةيندŸأ ةلا◊أ تامولعم
ةيسضرألأ ىوتسسم ىل-ع ةر-فو-تŸأ ة-مزÓ-لأ
ءأرجإأ زكأرم حتفب نأويدلأ رمأو .ةيمقرلأ
ةداهسشو طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ
،ناحتمأ لك ءأرجإأ لبق Úموي ايرولا-ك-ب-لأ
50 موي طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداه-سش نا-ح-ت-مأ

ايرولاكبلأ ةداهسش ناح-ت-مأ ،È 0202متبسس
.È 0202متبسس11 موي
دعب ةرسشابم ءأرجإلأ زكرم صسيئر موقي و
تأذ بسسح- ¤وأأ ةلحرم ‘ زكرŸأ حتف

نيرطؤوŸأ تامولعم زجح-ب - ة-م-ي-ل-ع-ت-لأ
ةيسضرألأ Èع زكرŸأ ‘ لمعلل ÚعدتسسŸأ
ةرورسض عم ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزول ةيمقرلأ

فرط نم ةلسسرŸأ ةمئاقلأ عم اهتقباطم
د-ي-ق-ت-لأ بو-جو ع-م ، ة-ي-بÎلأ ة-ير--يد--م
نأويدلأ نع ةرداسصلأ ةينقت-لأ ة-قا-ط-ب-لا-ب
‘و ،تاقباسسŸأو تاناحت-مÓ-ل ي-ن-طو-لأ

دعب ينعŸأ تامو-ل-ع-م دو-جو مد-ع ة-لا-ح
موقي يديÈلأ يرا÷أ هبا-سسح م-قر ز-ج-ح
ةبولطŸأ تامولعŸأ زجحب زكرŸأ صسيئر
امك ،يديÈلأ يرا÷أ هباسسح نم اقÓطنأ
ةيناث ةلحرم ‘ ءأرجإلأ زكرم صسيئر موقي
Úلماعلأ عيم÷ ةيلعفلأ مايألأ ددع زجحب
ةقرول ةقباط-م نو-ك-ت نأأ ى-ل-ع ،ز-كرŸا-ب
بح-سس ا-هد-ع-ب م-ت-ي-ل ،ي-مو-ي-لأ رو-سض◊أ
زكرŸاب ن-ير-سضا-ح-ل-ل ›ا-م-جإلأ لود÷أ
،زكرŸأ صسيئر فرط ن-م م-ت-خ-يو ع-قو-ي-ل
›اŸأ فلŸأ ءأرجإلأ زكرم صسيئر ملسسيو
ىوتسسم ىلع تاسضيوعتلأ ةعباتم ةيلخ ¤إأ

›أوŸأ مويلأ ‘ هل ةعباتلأ ةيبÎلأ ةيريدم
نم نوكتŸأو ناحت-مأ ل-ك ءأر-جإأ ة-يا-ه-ن-ل
زكرŸاب ن-ير-سضا-ح-ل-ل ›ا-م-جإلأ لود÷أ

،زكرŸأ صسکئر فرط نم اموتflو اعقوم
يديرب كسص ةقفرم تامول-عŸأ ةرا-م-ت-سسأ

لمعلأ ةداهسش وأأ بتأرلأ فسشك و ،بوطسشم
ةرون ةظيفح ^   .0202 نأونعب رهسش يأل

ضسارحلاو ءارج’ا زكارمل ةيميظنتلا بناوجلا ضضعب يف رظنلا ةداعإاب بلاط

””مايبلا»و ””كابلا””يناحتما حاجنإ’ تاحرتقم عفري ””تشسابانك””
راوطأ’ا يثÓث عاطقلل ضسيردتلا يمدختسسŸ ل-ق-ت-سسŸا ي-ن-طو-لا ضسلÛا ة-با-ق-ن-ل ي-ن-طو-لا بت-كŸا ع-فر
Òيسستل ةلمكم تاحÎقÃ هيلع قلطأا ام هنم ةخسسن ىلع ””رجفلا”” تلسص– هل نايب ‘ ””تسسابانك”” ةيبÎلل
ةيلسصفمو ةمهم اهنأا اÒسشم ، ””0202-9102 ةيسساردلا ةنسسلا نم ةÒخأ’ا ةطÙاب ةطبترŸا تايلمعلا
Êاحتما ‘ ةلثمتŸا ””ةيمسسرلا ةي-سسردŸا تا-نا-ح-ت-م’ا-ب ة-ط-ب-ترŸا تا-ي-ل-م-ع-لا ةروÒسس حا‚ا نا-م-سضل

.0202 ةرود ايرولاكبلاو طسسوتŸا ميلعتلا يتداهسش

ةيطارقوريبلا تاسسرامملا مرجي نوناق رادسصإ’ وعدت ””تاسس»
 لوكوتوربلا قيبطت يف تاقورخ ليجشست
تاطشسوتملاو تايوناثلا بلغأا يف يحشصلا

طاقنلا زجح ةيلمع يف اطخ يأا نم ترذح
تاباشسح حتفب نيششتفملا رمات ةيبرتلا ةرازو

مهب ةشصاخ ةينورتكلا
،ةين-طو-لأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو صسمأ تل-سسأر ^
بأÎلأ Èع ÚعزوŸأ05 ـلأ ةيبÎلأ ءأردم
ىلع Úلماعلأ ÚسشتفŸأ مÓ-عإل ي-ن-طو-لأ

تا-با-سسح ح-ت-ف-ب ة-ير-يد-م ل-ك ىو-ت--سسم
ة-ي-سضرألأ Èع م-ه-ب ة-سصا-خ ة-ي--نوÎك--لأ
نم مهنيكمتل  ةرأزولاب ةسصاÿأ ة-ي-م-قر-لأ
 .اهيلإأ لوخدلأ
يتلأ  جذام-ن-لأ ى-ل-ع ل-م-ع-ل-ل أذ-ه ي-تأا-ي
تاناحتمإلأ ةعباتŸ أÒسض– مهل لسسÎسس
طسسوتŸأ ميلعتلأ ةياهنب ةسصاÿأ ةيمسسرلأ
ررقŸأ1202-0202 يسسردŸأ لوخد-لأو

. مداقلأ ربوتكأأ4 ‘
ةرورسضب ÚسشتفŸأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو تر-مأأو
ةيسضاقلأو ،طاقنلأ زجح ةيلمع  ‘ رذ◊أ

ينطولأ نأويد-لأ تا-نا-ي-ب ةد-عا-ق ط-بر-ب
تانايب ةدعاقب تاقباسسŸأو  تاناحتمÓل
.ةنمقرلل ةينطولأ ةيسضرألأ
تلد-ع-م با-سست-حأ ا-ه-ن-ع بتÎي ي-ت-لأو
ةياهن ناحتمل ةبسسنلاب  ذيمÓتلل لوبقلأ
راهظت-سسأو”” ما-ي-ب ”” ط-سسو-تŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأ
ةبسسنلاب Úحجان-ل-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لأ ج-ئا-ت-ن-لأ
لامكتسسأ ةعباتم  عم ،ايرولاكبلأ ذيمÓتل
.اهتحسص نم دكأاتلأو تامÓعلأ دسصرو
،ةميلع-ت-لأ بسسح ة-ي-بÎلأ ةرأزو تل-م-حو
يسشتف-مو ة-يو-بÎلأ تا-سسسسؤوŸأ ير-يد-م
اطخ يأأ عوقو لاح ‘  ةيلوؤوسسŸأ ةيبÎلأ

ل هنأأ رابتعا-ب ،تا-مÓ-ع-لأ هذ-ه د-سصر ‘
Áن.ةظيفح ^ .هحيحسصت نك

0202 ربوتكأا71 ‘ ةقباسسملل حسشÎلا تافلم لاسسرإا لاجا ءاهتنا
ايكرتو شسنوت يف نييرئازجلا ةبلطلل ةيشسارد حنم
ةقومرم ةيسسنوتو ةيكرت تاعماج تحتف ^

ما“إل ،Úير-ئأز÷أ ة-ب-ل-ط-ل-ل ا--ه--بأو--بأأ
عاطقك ةماه دج تاسصسصخت ‘ تاسسأردلأ
.ةيلودلأ تاقÓعلأو نوناقلأو ةيلاŸأ
قÓ-ط-نإأ ن-ع ،ة--ي--لاŸأ ةرأزو تن--ل--عأأو
فيظوتلأ ةقباسسÃ ةسصاÿأ تÓي-ج-سست-لأ
صصسصخت””D.IFI ””ةقباسس04Ÿ ةعفدلل
برغملل ة-ي-م-ن-ت-لأ ل-يو“ د-ه-عÃ كو-ن-ب
نأأ ،اهروسشنم ‘ ةرأزولأ تركذو .يبرغلأ

Úع-برألأ ةرود-ل-ل ف-ي-ظو-ت-لأ ة-ق--با--سسم
flأ عا-ط-ق-ل-ل ا-ير-سصح ة--سصسصŸر-سص‘

Úح-سشر-م-ل-ل صصا-خ ل-ك-سشب ة-حو-ت--ف--م

ىلع Úل-سصا◊أ Úير-ئأز÷أو Úي-سسنو-ت-لأ
نأأ املع ،ةبولطŸأ ةي-ع-ما÷أ تأدا-ه-سشلأ
تافلم لاسسرإأ وأأ Ëدقتل يئاهنلأ دعوŸأ
71 تبسسلأ موي ددح ة-ق-با-سسم-ل-ل ح-سشÎلأ
تن-ل-عأأ ،كلذ-ك صسنو-ت ‘و .0202 ربوت-كأأ
باب حتف نع ””رانŸأ”” ةعماجب قوق◊أ ةيلك
””دمإأ”” ماظن ‘ ليجسستلأ ديدŒو ليجسستلأ
نم ة-يأد-ب ،0202/1202 ةيعما÷أ ةن-سسل-ل
ةدئافل ،ربوت-كأأ03 ىتحو Èمتب-سس —ا-ف-لأ
.Úيرئأز÷أ كلذ ‘ اÃ بناجألأ ةبلطلأ
نأأ ،ةرقناب ةيرئأز÷أ ةرافسسلأ تنلعأأ امك

تررق ،لوبنطسساب ””يسساتنأز-ي-ن”” ة-ع-ما-ج
ةبلط-ل-ل ةد-حأو ة-ي-سسأرد ة-ح-ن-م Ëد-ق-ت
ي--سسأرد--لأ ما--ع--لأ لÓ--خ ،Úير--ئأز÷أ

ة-ح--نŸأ هذ--ه ق--ل--ع--ت--تو ،0202/1202
Ãأ ي--ت---ل---حرŸسساÎ هأرو--ت--كد--لأو ‘

ةيسسايسسلأ مولعلأو ة-ي-لاŸأ تا-سصسصخ-ت-لأ
تن-م-جا-ناŸأو ة-ي-لود--لأ تا--قÓ--ع--لأو
.ةسضوŸأو ›آلأ مÓعإلأ تايجولونكتو
ةفا-ك ‘ صسيرد-ت-لأ نأأ ،ةرا-ف-سسلأ ته-ب-نو
نوكيسس ةيسسأردلأ لحأرŸأو تاسصسصختلأ
ةيسسأردلأ ةحنŸأو ،أرسصح ةيكÎلأ ةغللاب

ةيونسسلأ ةيسسأردلأ فيراسصŸأ لإأ يطغت ل
وأأ فيراسصم يأأ عفدب ةعما÷أ مزتلت لو
ن.ح ^ .ىرخأأ تاسضيوعت

اهدجاوت نم عسسوتو نيوكتلا جمانرب ضضرعت ””بادانسس»
لوخدلاو انوروك تافلfl نوششقاني تايئادتب’ا ءاردم

ةياجبب لبقŸا
ءاردŸ ةلقتسسŸا ةينطولا ة-با-ق-ن-لا دÓ-ي-م ر-سضfi ى-ل-ع ة-قدا-سصŸا ة-ي-م-سسر ة-ف-سصب تب-سسلا ضسما ”

نطولا Èع Úلث‡ نم ددع روسضحب ةياجب ةي’وب اوبلم ةقطنÃ هدقع ” عامتجا لÓخ تايئادتب’ا
نابع ةيوناث هلاغسشا نسضتÙا لو’ا ينطولا ءاقللا اذه نا ””رجفلا”” ـل ةلوؤوسسم رداسصم تفسشك و .
عيزوتو ةيئ’ولا بتاكملل بيسصنتلا ماهم عيسسوت عم ينطولا ضسلÛا ءاسضعا ضضرعل ضصسصخ, ناسضمر
اذك و ينطولا ىوتسسŸا ىلع تايئادت-ب’ا ءارد-م ضصخ-ت بلا-ط-م ة-ي-سضرا داد-عا بنا-ج ¤ا ،م-ه-ما-ه-م
تافلflو انوروك روهظ ةÎف ىلع زيكÎلا لÓخ نم يسساردلا راسسŸا ميقت ” امك ,نيوكتلا جمانرب
لوخدلا ضصخت ةلماسش ةسسارد دادعاو , ماع لكسشب ةيبÎلا عاطق ىلع اهتاسساكعناو ةيحسصلا ةمز’ا
نا ركذيو  .ةقلاعلا اهلكاسشم ةيوسست لجا نم ةيئادتب’ا ضسرادŸا ت’اغسشنا عمجو ,لبقŸا يسسردŸا
Òسست ةينازيم اهحنم عم تايدلبلا نع ةيئادتب’ا ضسرادŸا لسصف ةرورسضب تبلاط دق ””بادانسس”” ةباقن
ششوريمع لامج ^ .ةلقتسسم
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يداصصتقإا

ينطولأ صسلÛأ صسيئر صسمأ فششك ^
نع ،Òت اشضر ،يعامتجإ’أو يداشصتقإ’أ
اهيلع لمع ،ةيداشصتقأ ريراقت ةعبرأ عفر
Úيرأزو Úيذيفن-ت ءأرد-م052 ن-م د-يزأ
.دÓبلل ايلعلأ ةطلشسلل
،ةينطولأ ةعأذإÓل حيرشصت ‘ ،Òت لاقو
يتلأ ،ةعبرأ’أ ريراقتلأ هذه Úب نمو هنأأ
حÓ--شصإ’أ ط--طfl ع--م ى--ششا---م---ت---ت
اشساشسأأ فدهي ريرقت كانه ،يداشصتقإ’أ
.لامعأ’أ ةطششنأ ةشسرا‡ عيجششت ¤إأ

ر-يرا-ق-ت-لأ نأأ ه--تأذ قا--ي--شسلأ ‘ أÒششم
ءا-شصحإ’أ ما-ظ-ن ا-شسا-شسأأ تشسم ىر-خ’أ
عاطقلأ جيوÎل نواعتلأ ماظنو ،ينطولأ
لا-ق-ت-نإ’أ ى-ل-غ ة-فا-شضإ’ا-ب ي-حÓ-ف-لأ
.يوقاطلأ
،ةلاطب-لأ ةر-ها-ظ صصو-شصخ-ب ،Òت د-كأأو

ثأدحتشسأ لجأ نم يعشسلأ ةرورشض ىلع
ليل– لÓخ نم ،فيظوتلل ةمعدم قرط
.رئأز÷اب لمعلأ قوشس

ي-ن--طو--لأ صسلÛأ صسي--ئر ا--عد ا--م--ك
ىرخأأ ةهج نم يعامتجإ’أو يداشصتقإ’أ
لعف ى-ل-ع Ëر-ج-ت-لأ ءا-غ-لإأ ةرور-شض ¤إأ
نأأ را-ب-ت-عإ’أ Úع--ب ذ--خ’أ ع--م ،ةرأدإ’أ

لعجي ،دÓبلل نهأرلأ فرظ-لأ ة-ه-جأو-م
نم نوفوختي لامعأ’أ لاجر نم Òثكلأ
.رامثتشسÓل دوقعو تايقافتأ يأ مأربإأ
عشضول تلشصو مويلأ رئز÷أ““ نأ Òت لاقو

.““ليثم هل قبشسي ⁄ بعشص
ة-ع-جأر-م ةرور-شض ¤إأ لوؤو--شسŸأ ا--عدو

اهنشس ” يتلأ ةيماشسلأ صصوشصنلأ عيمج
.صصاخششأ’أ نم ةئف ةدئافل
صسأر ىلع هب-ي-شصن-ت رو-ف Òت ا-شضر د-كأأو
اه-لوأ تا-ششرو ةد-ع كا-ن-ه نأ  صسلÛأ
يلخأدلأ صسلÛأ عشضو صصيخششت ةداعإأ
داشصتقأ ن’ نيوكت-لأ ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا-ب،
ىو-ت-شسŸأ Úشس– بل-ط--ت--ي ة--فر--عŸأ
Úعتشسن-شس ا-م-ك، صصا-خ-ششأÓ-ل يدر-ف-لأ
ثحبلأ ز-كأر-م ة-فا-ك ى-ل-ع Òت ف-ي-شضي
لخأد تأءافكلأ و رئأز÷أ ‘ ةفورعŸأ
. نطولأ جراخو

ةفاكو ينغ دلب رئأز÷أ نأ Òت اشضر دكأو
ومنلأ ¤أ  ةجاحب يهو ةحبرم اهتاعاطق
داشصتق’أ Úشس– نم نكÁ ام ةيمنتلأو
.هطبشضو يرئأز÷أ
ينبت وحن با-هذ-لأ ¤أ  ل-خد-تŸأ ا-عدو

ع-ي-ج-ششت ى-ل-ع ي-ن-ب-م و-م--ن--ل--ل جذو‰
ةيداشصتق’أ ةير◊أ قÓطإأو رام-ث-ت-شس’أ
ينبت و ةيطأرقوÒبلأ يدا-ف-ت و دأر-فأÓ-ل
تÓ-ما-ع-ت-لأ ‘ ة-ي-فا-ف-ششلأو ةأوا-شسŸأ
ةمغلم Úنأوق نأا-ب أر-كذ-م ة-يدا-شصت-ق’أ
ىلع تنشس قباشسلأ ماظنلأ ةÎف ‘ تناك
صسلÛأ ل-ث-م دأر-فأ’أ صضع--ب صسا--ق--م
صسل‹ وأ رامثتشسÓل ق-با-شسلأ ي-ن-طو-لأ

أÒثك ترشضأأ  يت-لأ و ة-لود-لأ ة-م-ها-شسم
.ينطولأ داشصتق’اب
موقيشس مويلأ صسلÛأ نأ ىلع Òت ددششو

Ãأ ر--ثأ’أ م--ي--ي--ق--ت--ل ة--مو--ظ--نŸا‹
نم ةينونا-ق-لأ د-عأو-ق-ل-ل يدا-شصت-ق’أو

جاهتناب تأرأزولأ ةفاك عم نواعتلأ لÓخ
فدهي  يذلأ ءانبلأ يملعلأ ذقنلأ بولشسأأ
.ءأرثإ’أو حيحشصتلأ  ¤أ

^Ÿح.ءاي

ةشسشسؤوم““ يمومعلأ لما-ع-تŸأ ل-ت-حأ   ^
لوأ’أ زكرŸأ ““صسأ مأ يأ عيرشسلأ ديÈلأ
Úب نم ايŸاع61 ـلأ و ايبرع و ايقيرفإأ

دا–Óل ريرقت ثدحأ’ ا-ق-فو ،ة-لود891
،هنع تفششك ام بشسح ،يŸاعلأ يديÈلأ
ةيكلشسلأ تÓشصأوŸأو ديÈلأ ةرأزو ،صسمأ
.اهل نايب ‘ ةيكلشسÓلأو
د-يÈلأ ة-شسشسؤو-م““ تل-ت-حأ ،ةر--م لوأÓ--ف
ايقيرفإأ ¤وأ’أ ةبترŸأ ““صسأ مأ يأ عيرشسلأ
يديÈلأ دا–Óل فينشصت رخآأ ‘ ايبرعو
ام-ك ،يرا÷أ توأ82 ‘ ردشص يŸا-ع-لأ

.يŸاعلأ اهبيترت نم تنشسح
نأأ ¤إأ دد-شصلأ أذ-ه ‘ ةرأزو-لأ تت--ف--ل و
‘ ترمتشسأ ““ ع-ير-شسلأ د-يÈلأ ة-شسشسؤو-م““
ىلع ““ايلود و ايلfi ،ةلاعف ةفشصب““ اهطاششن
ا-مو-ه و ،91-ديفوك ةحئا-ج ن-م م-غر-لأ

علطم14 ةبترŸأ نم لاقتن’أ““ نم اهنكم
و ،ايلاح61 ةبترŸأ ¤إأ ة-يرا÷أ ة-ن-شسلأ
ةنشس851 ةبترŸأ لت– تناك نأأ دعب كلذ
6102““.
عابتأ ةرمث““ -ةرأزولأ بشسح- كلذ دعي و
ةبوحشصم ،ةلاعف ةي-ج-ي-تأÎشسأ ة-شسشسؤوŸأ
ة-مدÿأ ةدو-ج Úشسح-ت-ل ةÒب-ك دو-ه-ج-ب

.““اهنئابزل
ديÈلأ اهققح يتلأ جئاتنلأ تدهشش دق و
لوأ’أ يشسأدشسلأ لÓخ ،يرئأز÷أ عيرشسلأ
عيم÷ اظو-ح-ل-م ا-مد-ق-ت““ ،0202 ة-ن-شسل
.““تأرششؤوŸأ

،يŸاعلأ يديÈلأ دا–’أ ريرقتل اقفوف
تايلمع نم ةئاŸاب49 ةشسشسؤوŸأ تققح““
      .““ددÙأ تقولأ ‘ ميلشستلأ
ديÈلأ ةشسشسؤوم تماق“ ،ىرخأأ ةيحان نمو
ةئاŸاب29 ـب لفكتلاب يرئأز÷أ عيرشسلأ

ءاكرشش و نئابز-لأ تا-ب-ل-طو يوا-ك-شش ن-م
وه و ⁄اعلأ لوح ةيتشسي-جو-ل-لأ تا-مدÿأ
ةمظنأأ لÓخ نم هشسايق متي يذلأ لدعŸأ
نم ءأÈخ لبق نم ة-م-م-شصم تا-ي-ل-م-ع و
.يŸاعلأ يديÈلأ دا–’أ
ددح دقف ،ه-طا-ششن قا-فآ’ ة-ب-شسن-لا-ب ا-مأأ
افده هشسفن-ل ير-ئأز÷أ ع-ير-شسلأ د-يÈلأ
عقوم ىلع ظاف◊أ ‘ لثمتي1202 ماعل
Ú 891ب نم يبرعلأ و ي-ق-ير-ف’أ د-ئأر-لأ
يد– وه و ““يŸاعلأ ديÈلأ دا–أ ‘ ةلود

تأذ فيشضي ،ةشسشسؤوŸأ هذه هعفرت ديدج
.نايبلأ

ح,ءايمل ^

يملاعلا يديربلا داحتÓل ريرقت ثدحأل اقفو
لوأ’ا زكرŸا كتفت““ عيرصسلا ديÈلا ةصسصسؤوم““

ايŸاع61 ـلا و ايبرعو ايقيرفإا

Œقم ةغايصصل اراطا052 نم ديزا دينÎيداصصتقلا سشاعنلا تاح 

 ابيرق.. ةموك◊ا ةلواط ىلع ةيداصصتقا ريراقت ةعبرا
 رئاز÷ا ‘ لمعلا قوصسل قيقد ليل– نم دب’و..نيرمثتصسŸا فيخي ةراد’ا لعف Ëر–:Òت اصضر ^

ذيفتب قلعتت ابيرق ةموك◊ا ¤إا ريراقت عبرأا ““سسانك““ يعامتجإلاو يداصصتقإلا ينطولا سسلÛا عفÒصس
flيداصصتقإلا سشاعنإلا طط.

ةديدج ةقÓطنإا لجأا نم نيحÓفو تاراطإا نيوكت
بولحلا راقبألا ةيبرت ةبعصشل

يرئازجلا عورصشملا ديصسجت قÓطنا
 بيلحلا جاتن’ يدنلوهلا

Ãأا ةيرئازج ةردابŸب ‘ ةيمقرلا تاءافكلا ريوطتل  ةيناÓاند
ةموك◊ا جمانرب ديصسجتل  يمقرلا لاÛا ‘ اركتبم  اباصش72 نيوكت

عور-ششم نأ ة--حÓ--ف--لأ ةرأزو تف--ششك ^
ة-ي-لود-لأ ة-كأر-ششلأو ة-ي--لÙأ ةردا--بŸأ
ةعرزم ديشسجتل ة-يد-ن-لو-ه-لأ ة-ير-ئأز÷أ
متيشس بيل◊أ جاتنإأ ‘ صضرعلأو نيوكتلل

Œأ ةيشضرأ  ىلع ابيرق هديشسŸيذلأو نأدي
 .ةيدنلوه-ةيرئأزج ةكأرشش ةرمث  دعي
نيوكت ،عورششŸأ أذه لÓ-خ ن-م م-ت-ي-شسو
ءا--ط--عإأ ل--جأأ ن--م ÚحÓ--فو تأرا--طإأ
راقبأ’أ ةيبرت ة-ب-ع-ششل ةد-يد-ج ة-قÓ-ط-نإأ
 .ةŸاق ةي’و ىوتشسم ىلع بول◊أ
ىلع يدنلوهلأ نيوكتلأ ق-ير-ف ل-م-ع-ي-شسو
Úماع ىدم ى-ل-ع ة-ق-فأرŸأو ن-يو-ك-ت-لأ
ىوتشسم ىلع عورششŸأ زا‚إأ ”و .Úلماك
عفان ةششناfl راقبأ’أ بيل-ح جا-ت-نإأ ةد-حو
يه يتلأ ،““اقباشس ةي-جذو-م-ن-لأ ة-عرزŸأ““

جاتنإ’ يعانشصلأ عمجم-ل-ل ة-ع-با-ت ا-ي-لا-ح
عرأزم .أأ.ذ.صش ‘ Óث‡ ،““يلبيج““ بيل◊أ
ةرأزو ةياشصو ت– ““يلفوشس““ بيل◊أ جاتنإأ
 .ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ
يرظنلأ بنا÷أ ،نيوكتلأ ةيلمع لمششتشسو
نيوكتلأ ةعرزم Úب ةعزومو ،يقيبطتلأو

.عفان ةششناfl صضرعلأو
راشسم قفو راقبأ’أ ةيبرت ةيل-م-ع م-ت-ت ن-يأأ
ءأÿÈأ فرط نم طوبشضمو مكfi ينقت
ثا-ح-بأ’أ ثد-حأأ بشسح ،Úيد-ن--لو--ه--لأ
جاتنإأو ةيبرت تأدعمو لئاشسو لامعتشسإابو

دوجو عم ةشصاخ اهعون نم ثدحأ’أ يه
 .ةيبÎلأ لبطشسإأ ىوتشسم ىلع صضرع ةعاق
نوكيشسف ،يرظنلأ بنا÷أ صصخي اميف امأأ

ي-جو-لو-ن-ك-ت-لأ د-ه-عŸأ ىو-ت-شسم ى-ل--ع
،ةŸاقب صصشصختŸأ يحÓف-لأ ط-شسو-تŸأ
ر-ط-شسŸأ ل-م-ع-لأ ج-ما-نر-ب بشسح أذ-هو
 .طشسوتŸأ ىدŸأ ىلع عورششملل
تأدحو ءاششنإأ متيشس هنأأ ،نا-ي-ب-لأ فا-شضأأو
ةيأدبك ةي’ولأ ميلقإأ Èع ة-ي-جذو‰ جا-ت-نإأ
ر-ق-ب-لأ بي-ل-ح صضو--ح عور--ششم ثع--ب--ل
ةŸاق ةي’و حبشصتل ،كلذ يتأايو .ةقطنŸاب
ةيجيتأÎشسإ’أ ةداŸأ هذه جا-ت-نإ’ بط-ق-ك
قلخ ’ اŸو ،يتأذلأ ءافتكإ’أ قيقحتل ايعشس
.بيل◊أ تاقتششŸ ةيليو– تاعانشص

ح.ل ^

راطإأ ‘ و بابششلأ نيروطملل امعد ^
ةموك◊أ هت‹رب يذلأ ةنمقرلأ ىعشسم
ايرئأزج ابا-شش72 نيوكت ”,ة-ير-ئأز÷أ

نم ةردابÃ يمقرلأ لاÛأ ‘ أركتبم
ة-كأر-ششلا-ب ة-ي-م-قر-لأ با-شس ة-شسشسؤو-م
›ودلأ نوا-ع-ت-ل-ل ة-ي-ناŸأ’أ ة-لا-كو-لأو
ةينطولأ ةلاكولأ فأرششإأ ت– ريوطتلأو
. ةيجولونكتلأ رئاظ◊أ ريوطتو ةيقÎل
ة-شسشسؤو-م ن-ع ردا-شصلأ نا-ي-ب-لأ بشسحو
, هنم ةخشسن““ر-ج-ف-لأ““ تم-ل-شست““با-شس““

رئأز÷أ ‘ ي-م-قر-لأ لو-ح-ت-ل-ل ا-م-عد
ن-م ا-با-شش نور-ششعو ة-ع-ب-شس دا-ف-ت--شسأ
نم ةيمقرلأ تأءافكلأ ريوطتل جمانرب

““باشس““ اهتقل-طأأ ي-ت-لأ ةردا-بŸأ لÓ-خ
‘ دمتعŸأ بيردت-لأ ز-كرŸ ا-ه-ح-ت-ف-ب

ميلشست ”و .ةل-ما-ك-تŸأ ةرأدإ’أ ج-مأر-ب
‘  با-شس تأدا-ه-شش Úج--يرÿأ ء’ؤو--ه
ةينطولأ ةلاكولأ روشضحب يشضأÎفأ لفح

ةيجولونكتلأ رئاظ◊أ ريوط-تو ة-ي-قÎل
 .باشس ءاكرششو نئابزلأ نع Úلث‡ أذكو
،رهششأأ ةثÓثل جمانÈلأ أذه رمتشسأ دقو

ن-م ا-ث-يد-ح Úجر--خ--تŸأ ن--ك--م ا‡
ةي-لو-م-ششو ة-ي-ن-ق-ت تأرا-ه-م با-شست-كأ
Úيرا--ششت--شسأ ءا--كر--شش أو--ح--ب--شصي---ل
Ëدقتل كلذو .باشس ىدل Úشصشصختمو
روطتي يمقر ⁄اع ‘ تامظنملل معدلأ
نم Ìكأأ جامدإأ ” دقو .موي دعب اموي
راشسŸأ ‘ Úجيرÿأ بابششلأ نم 99٪
ذيفنت دهششت يتلأ أدلب52 ‘ ،ينهŸأ
هنأأ ¤إأ ةراششإ’أ ردŒو .اهيف جمانÈلأ

اباشش72 لشصح يشضاŸأ ليرفأ رهشش ‘
ةيحاتتف’أ ةخشسن-لأ ‘ تأدا-ه-شش ى-ل-ع
 .رئأز÷أ ‘ جمانÈلل
امهنيوك-ت ” نأذ-ل-لأ نا-جو-ف-لأ Èت-ع-ي
باشس Úب نواعت-لأ ن-م أءز-ج ر-ئأز÷ا-ب
›ودلأ نوا-ع-ت-ل-ل ة-ي-ناŸأ’أ ة-لا-كو-لأو
054 ق-ل-خ فد-ه-ب (ز-ي-ج) ر-يو-ط-ت-لأو
ديجو ›اع نيوكت يوذ ÚفظوŸ ةفيظو

نأدلب01 ‘ تا-ي-مو-ل-عŸأ عا-ط--ق ‘
 .تأونشس3 ةدŸو ةيقيرفإأ
نواعتلأ عورششم لخد-ي نا-ي-ب-لأ بشسحو
ة--شصاÿأ ةردا---بŸأ را---طإأ ‘ كلذ---ك
جمانربو ““لغششلأ صصرف قلخو نيوكتلأ““
ةرأزولل (زيج) هذفن-ت يذ-لأ  ر-يو-ط-ت-لأ
 .ÊاŸأ’أ يداشصتق’أ نواعتلل ةيدا–’أ

يو’زرح ءايمل ^
 ةيمومعلا تاقفصصلاب رفظلل ةريغصصلا تاصسصسؤوملا لوصصو نمصصت

 بابصشلا نيلواقملا باطقتصس’ ايمصسر““كتقفصص““ ةباوب قÓطا
نع رئأز÷أ ت’اشصتإأ ةكرشش تنلعأأ ^

““كتقفشص““ مشسإاب ةشصا-خ ة-بأو-ب قÓ-طأ
‘ ةيفافششلأ قيق– نامشضل اهنم ايعشس
صصرفلأ ؤوفاكت أأدبم نا-م-شضو عا-ط-ق-لأ
لÓخ تاشسشسؤوŸأ عيراششم فلتfl مامأأ
.عاطقلأ ‘ ةنلعŸأ ةيمومعلأ تاقفشصلأ
نايبلأ بشسح ،رئأز÷أ ت’اشصتأ تعدو
د-ير-ي ن-م ل-ك ،صسمأ ه-ترد--شصأ يذ--لأ
‘ ةقفشصب رفظلل ةشصرف ىلع لوشص◊أ

ةيك-ل-شسلأ تÓ-شصأوŸأو د-يÈلأ عا-ط-ق
.ةبأوبلأ هذه ىلع عÓطإ’أ ةيكلشسÓلأو

تا-ق-ف-شصلأ ل-ك ى-ل-ع يو– ة-بأو--ب--لأ
عيراششم زا‚اب ةق-ل-ع-تŸأ ة-ي-مو-م-ع-لأ

.عاطقلأ تائيه و تاشسشسؤوم
قا-ي-شسلأ ‘ ر-ئأز÷أ ت’ا-شصتأ تد-كأو
ةأدأأ Èتع-ت ““كت-ق-ف-شص““ ة-بأو-ب نأأ ه-تأذ
Èكأأ ةشسفانم و ةيفافشش ،ؤوفاكت ءافشضإ’

.لاÛأ أذه ‘
ةبأو-ب-لأ نأأ ر-ئأز÷أ ت’ا-شصتأ تد-كأو
طئاشسولأ نمشض نم حبشصتل اهيلع لوعي
Úلوا---قŸأ لو---شصو---ل ة---عا‚ Ìكأ’أ
ةÒغشصلأ تاشسشسؤوŸأ باحشصأأ بابششلأ

.يمومعلأ بلطلأ ¤ٳ ،ةئششانلأ و
ذٳ ،يلعافتلأ اهعباطب ةبأوب-لأ ز-ي-م-ت-تو
ءأدبإ’ مكل ةحوتفم ةذفان ىلع لمتششت

Úشسحتل مكتاحÎق-م و م-ك-تا-م-ها-شسم
.اهأوتfi ءأرثٳ و اهئأدآأ
هذ-ه نأأ ر-ئأز÷أ ت’ا--شصتأ تفا--شضأأو
ةينوناقلأ ماكحأ’أ نع ينغت ’ ةبأوبلأ
ةيمأزلٳ ةن-م-شضتŸأ لو-ع-فŸأ ة-يرا-شسلأ
لئاشسولاب ةيمومعلأ تاقف-شصلأ را-ه-ششإأ
ةبوتكŸأ

يو’زرح. ل ^
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ÚجتÙا تارششع ،سسمأا لوأا، مدقأا ^
ةيدلبل ايرادا ةعباتلا ةيرا-خ-شسلا ة-قر-ف-ب
قلغ ىلع ةيدŸا قرشش مك56 ناميلشس ينب
نم برقلا-ب81 مقر ينطو-لا ق-ير-ط-لا

fiا ةطÿىلع اجاجتحا لاطفن تامد
Êاعي لازي يتلا ةيومنتلا بلاطŸا ديدع
اهتمدقم ‘و تاونشس ةليط ناكشسلا اهنم
برششلل حلاشصلا ءاŸاو ةئÎهŸا قيرطلا
ةيفيرلا ةرانلاو يحشصلا فرشصلا تاونقو
ق-ير-ط-لا ق-ل-غ-ل Úج-تÙا-ب ع--فد ا--م،

ايشصخشش روشض◊اب ةيدŸا ›او Úبلاطم
مهلثم ةيومنتلا مهبلاطم قيق– لجا نم
نا ةشصاخ رششادŸا و ىرق-لا ي-قا-ب ل-ث-م

ÚجتÙا لوق دح ىلع ةيرياخشسلا ةقرف
داد-ع-ت-لا ثي-ح ن-م ر-ششادŸا Èكا د-ع-ت
.ناميلشس ينب ةيدلبب ناكشسلا

ةيدلبلا سسيئر باون دحأا ماق ،هتهج نم
¤ا لقنتلاب ةرئادلا سسي-ئر ل-ث‡ ة-ق-فر

مهنا Òغ ÚجتÙا ةئدهتل ناكŸا Úع
روشضحب اوبلاطو امهعم ثيد◊ا اوشضفر
تارا--ع--ششلا بشسح ا--ي--شصخ--شش ›او--لا
ددنت تاتفل و-م-ه-فر-ط ن-م ة-عو-فرŸا
نود ةليوط تاونشسل سشيمهتلا و ةرق◊اب

Œاطل يتلا دوعو-ل-ل د-ي-شسŸل و تناك ا
لقأا ل و Ìكأا ل عاشضوألا ة-ئد-ه-ت-ل لاز-ت

 .مهبشسح
Òباوط81 مقر ينطولا قيرطلا دهشش و

ببشست ا‡ تانحاششلاو تارايشسلل ةليوط

و كلشسŸا اذهب Òشسلا ةكرح ةلقرع ‘
ى-ل-ع ة-ي-ن-مألا ح-لا-شصŸا Èجأا ا-م و--ه
ÚجتÙا ةقرفت و ›اجعتشسلا لخدتلا
تاطلشسلا عم راو◊ا لبشس حتف ¤إا Úعاد
ىشضوفلا لدب تاعامتجا دقع لÓخ نم
.
ثيح ““Úبشضاغلا““ ÚجتÙا فقوتي ⁄ و
⁄ اŸاط ىر-خا تا-جا-ج-ت-حإا-ب اود-عو
نا و ةشصاخ ةلوؤوشسŸا تا-ه÷ا ل-ّخد-ت-ت
ةيمنتلا قيق– ¤إا تعد ايلعلا تاطلشسلا

Ãمهئايتشسا راثا ا-م و-ه و ل-ظ-لا ق-طا-ن
اهعبتي يتلا Òيشستلا ةقير-ط ن-م Òب-ك-لا

ةيلام غلابم سصيشصخت نم مغرلاب ءلؤوه
لظلا قطانÃ عيراششم ديشسجتل ةهجوم
..اهدحول

ب م ^

 يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ىلع ظافحلل هتادوه‹ لذبي نمألا
! طقف دحإو موي لÓخ لجيج ئطإوسشب فاطسصم نويلم2 ليجسست

ةيناديم ةجرخ لجيج ةيلو نمأا مّظن ^
و عمتÛا حئارشش فلتfl ةدئافل ةيوعوت
،ةماتك ئطاشش نم ل-ك ىو-ت-شسم ى-ل-ع كلذ
ةيلشستلا و باعلألا ةقيدح و ةقوع ئطاشش
دمfi ىفششتشسم لباقم ةن-ئا-ك-لا ““ةينمأا““
لظ ‘ اذهو  ،لجيجب يحي نب قيدشصلا
فلتfl نم Úفاطشصملل Òبك-لا د-فاو-ت-لا
Êويلم طق-ف سسما غ-ل-ب يد-لاو تا-يلو-لا

. فاطشصم
نم ناوعأا و تاراطإا اه-ي-ل-ع فر-ششأا د-قو
ةيلخ ،يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلشصŸا
ن-مألاو  ة-ما-ع-لا تا-قÓ-ع--لا و لا--شصتلا
و ةيلولا نمأاب سسماÿا و ثلاثلا يرشض◊ا

ز-كارÃ ة-ل-ما-ع-لا ة-طر-ششلا تاو--ق اذ--ك
Úفا-ط-شصŸا Úمأا-ت و ة-يا-م◊ ة-طر-ششلا
يو-عو-ت-لا ج-ما-نÈل-ل ة--ل--شصاو--م اذ--هو
نمأا حلاشصم فرط نم رطشسŸا سسيشسحتلا
نم ةياقولل ÚنطاوŸا ةدئافل لجيج ةيلو
انمازت و91 ديفوك انوروك ةحئاج يششفت

و ئ-طاو-ششل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح--ت--ف--لا ع--م
،تاهزتنŸا

ح-ئا-شصنو تا-حور--شش Ëد--ق--ت ” ن--يأا
ىلع مهنم نيدجاوتŸا ةشصاخ Úنطاوملل
ديقتلا ةلشصاوم ةرورشضب  ر-ح-ب-لا ئ-طا-شش
ل انوروك ةحئاج نم ةيئاقولا تاءارجإلاب
يعامتجلا دعابتلا ماÎحاب قلعت ام اميشس

ةعنقألا ءادترا ةيمازلإا ،كاكتحلا بنŒ و
دعب اهل يئاوششعلا يمرلا يدافت و ةيقاولا
طيÙا ةفاظن ىلع ةظفاfi ،اهلامعتشسا
سصخشش نم ىودعلا لقن و راششتنل ايدافت و
ع-يزو-ت را-طإلا اذ-ه ‘ ” ن--يأا ،ر--خآا ¤إا

و ح-ئا-شصن ا-ه-تا-ي-ط ‘ ل-م– تا-يو-ط-م
لشصاو-ي و اذ-ه ،نأا-ششلا اذ-ه ‘ تادا-ششرإا
ةيشسيشسحتلا هتÓمحو هتاجرخ ةيلولا نمأا

ةمئادلا و ةرمت-شسŸا ة-ق-فارŸا ل-جأا ن-م
ي-ح-شصلا فر-ظ-لا اذ-ه ‘ Úن-طاو-م-ل--ل
و ةح-شصلا ى-ل-ع ظا-ف◊ا و ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
.ةيمومعلا ةمÓشسلا

  ب Úسساي ^

للي ةيدلبلاب جوعلا راود ناكشس برعا ^
مهر-مذ-تو م-ه-ئا-ي-ت-شسا ن-ع ناز-ي-ل-غ-ب
تايرورشض ىندا باي-غ ن-م ن-يد-يد-ششلا
تاد--ششا--نŸا م--غر ةÁر--ك--لا ةا--ي◊ا
ةيغاشص ناذا اهل دŒ ⁄ يتلا ةديدعلا
اهزر-با ن-م Úي-لÙا Úلوؤو-شسŸا ىد-ل

وهو ،برششلل ة◊اشصلا هايŸا دوجو مدع
ن--طاوŸا بي--ج كه--نأا يذ--لا ،ر--ملا
هايŸ ،ي-مو-ي-لا ه-ئا-ن-ت-قا ‘ ط-ي-شسب-لا
ناكشسلا حرط امك ةلقن-تŸا ج-يرا-ه-شصلا
اذ-ه ‘ م-ه-ل-ها-ك كه-نا ر-خا لا-غ-ششنا
تاعاطقنإلاب قلع-تŸاو را◊ا ف-ي-شصلا
ةورذلا تقو يئابرهكلا رايتلل ةرركتŸا

تاجÓثلاو تافيكŸا ف-قو-ت بب-شس ا‡
..فلتلا ةعيرشسلا تلوكأاŸا داشسفو
مادعنإا نا ةنكا-شسلا ة-لا-شسر ¤ا ادا-ن-ت-شساو
ىلع نطاوŸا Èجأا ةيئابره-ك-لا ةد-م-علا

ةدمعأا ىلع ءابرهكلا ل-باو-ك ع-شضوو بل-ج
نع كيهان عشضولا ةروط-خ م-غر ة-ي-ب-ششخ

لاقنلا فتاهلا ةكبششلل يل-ك ه-ب-شش ماد-ع-نإا
ÚلماعتŸا تلاشصتا ةد-م-عا د-ع-ب بب-شسب
ناكشسلا حرط امك ،ةق-ط-نŸا ن-ع ثÓ-ث-لا

يعيبطلا زاغلا ¤ا ةيرقلا راق-ت-فا ل-ك-ششم
ايموي لمحي نطاوŸا هببشسب حبشصا يذلا

اهينتقيو ناتوبلا زاغ تاروراق هفتك ىلع

لقنلا لئاشسو Úلمعتشسم ة-شضها-ب نا-م-ثأا-ب
قيرطلا ءاÎهإا لكششم مغر مهب ةشصاÿا
اميف زكرم للي ةيدلب ¤ا يدؤوŸا يشسيئرلا

كلاشسم نع ةرابع ةيعرفلا قرطلا لازت ل
ةيلخادلا جوعلا قرطن ،رارغ ىلع ةيبارت
دلوا جوعلا قيرط, ةيرداو◊ا جوعلا قيرط,

.ةيششاوبلا جوعلا قيرط, يلع
Úن-طاوŸا ن-م د-يد-ع-لا ف--شصو ا--م--ك

اهنا ىلعو ميح÷اب ةي-مو-ي-لا م-ه-تا-ي-ح
ه-جوا ل-ك با-ي-غ بب-شسب ل-ظ ة-ق-ط-ن-م
و ةفشصرلا بايغ رارغ ى-ل-ع ة-ي-م-ن-ت-لا
ا‡ يحشصلا فرشصلا ةكبششل يلك مادعنإا
بناجب ةهيرك حئاور ثاع-ب-نا ه-ن-ع ج-ت-ن
سصشصح ددع ،سصقن نع كيهان تويبلا
سضع--ب لاز--ي ل ذا ي--ف--ير--لا ن--ك--شسلا
مهتافلم ‘ لطامتلا نوكتششي ÚنطاوŸا
مهل حمشست يتلا يشضارأÓل مهتايكلم مغر
تانكشسلا نم عونلا اذه نم ةدافتشسلاب
ر-يزو ةد-ششا-ن-م ¤ا نو-ي-ن-عŸا سصل-خو
لخدتلاب ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا

›او نم اوبلاط ام-ك ة-ق-ط-نŸا ة-ثا-غإل
ميلقإا ‘ قيقحتلل لخدتلا نازيلغ ةيلو
فرط نم لامهلاو ةيبوشسÙا هتكهنأا

 . ةلوادتŸا ةيدلبلا سسلا‹
قرزل ليسضفلب ^

 نودجنتسسي نإزيلغب لليب جوعلإ رإود ناكسس
 ةيلخإدلإ ريزوب

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ
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 رطاfl نم ةياقو ةلمح قلطي ةي’ولإ نمأإ
ءاسضيبلإ ةحلسسأ’إ لمح

و ة-يو-عو-ت--لا تا--طا--ششن--لا را--طإا ‘ ^
حئار-شش ف-ل-تfl ةد-ئا-ف-ل ة-ي-شسي-شسح-ت-لا
ة-يلو ن-مأا ح-لا-شصم تق-ل-طأا ،ع-م--تÛا

و ةيعوت ةلمح عوبشسألا اذه لÓخ نازيلغ
حÓ-شسلا ل-م-ح ر--طاfl لو--ح سسي--شس–

راعشش ت– ،هعاونأا فÓتخا ىلع سضيبألا
ددهي رط-خ ...سضي-بألا حÓ-شسلا ل-م-ح““

ريذحتلا ” نيأا ““ كÒغ ةمÓشس و كتمÓشس
ةحلشسألا ل-م-ح ن-ع ةŒا-ن-لا ر-طاıا-ب
¤إا نايحألا بلغأا ‘ يدؤوت يتلا و ءاشضيبلا
و يدمعلا حر÷ا و برشضلا مئارج عوقو

اهباكترا ‘ ببشستي ي-ت-لا ل-ت-ق-لا م-ئار-ج
. ةيرمعلا تائفلا فلتfl ‘ بابشش
ةبوقعلاب Òكذتلا ةلم◊ا هذه لÓخ ” امك
يرئاز÷ا عرششŸا اهددح يتلا ةينوناقلا

يذلا60/79 رمألا نم93 ةداŸا سصن ‘
نم سضيبألا حÓ-شسلا ل-م-ح ى-ل-ع بقا-ع-ي
ي--عر--شش رÈم نود سسدا--شسلا ف--ن--شصلا
ةمارغ و Úتنشس ¤إا رهششأا60 نم ةبوقعلاب

أاجلي ثي-ح ،جد00002 ¤إا جد0005 نم
نم عون-لا اذ-ه ل-م-ح ¤إا با-ب-ششلا سضع-ب
نع و ةميخولا هجئاتنب ةيارد نود ةحلشسألا

نمأا حلاشصم نايب سصلخو .نوناقلاب لهج
رهششأا30 لÓخ تلجشس اهنا نازيلغ ةيلو
ةنشس نم ““ توأا و ةيليوج ناوج““ ةÒخألا

اهرثإا ىلع ” ة-ي-شضق58 ة÷اع-م ،0202
001 نم Ìكأا زجحو سصخشش111 فيقوت
ماجحألاو عاونألا فلتfl نم سضيبأا حÓشس
 .ةلادعلا مامأا مهعيمج اومدق

قرزل ليسضفلب ^

 ةيندبلإ ةيبرّتلإ مايب زايتج’ زكرمÒ 92سض–
تنسشو“ Úعب

ةيدŸا ›او روسضح اوبلاط و راو◊ا لبسس لك اوسضفر

ينطولإ قيرطلإ نوقلغي ÚجتÙإ تإرسشع
ناميلسس ينبب81 مقر

قيرطلا قلغب ناميلسس ينب ةيدلبل ةع-با-ت-لا ة-يرا-خ-سسلا ة-قر-ف-ب Úج-تÙا تار-سشع ،ضسمأا لوأا، ضضف-ت-نا
ةليط ترمتسسا ةداح ةيرورم ةمزأا ‘ ببسست ام وه و تابكرŸا جورخ و لوخد Úعنام81 مقر ينطولا
.. ةمدعنŸا ةيمنتلا قيق– و ›اجعتسسإلا كّرحتلا ىلع ةيلÙا تاطلسسلا رابجإل ¤وألا تاعاسسلا

Úع ةيلول ةي-بÎلا ة-ير-يد-م تط-ب-شض ^
تاداد---ع---ت---شسلا ة---فا----ك تن----ششو“

ةداهشش تاناحتمل ابشس– ةيكيتشسي-جو-ل-لا
مزعŸا ايرولاكبلا و ط-شسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا
‘ ” ثح لبقŸا Èمتبشس رهشش اهؤوارجا

زايتجل ازكر-مÒ 92خ-شست دد-شصلا اذ-ه
ةداهشش ناحتما زايتجل ازكرم32 و مايبلا

Òياعم ةفاك ذا-خ-تا ” ا-م-ك ا-يرو-لا-ك-ب-لا
ةدراولا انوروك سسوÒف راششتنا نم ةياقولا

فيلكت ” هنأا امل-ع ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا ن-م
رهشسلل ناوعأا40 عم زكرŸا سسيئر بئان

ايدافت ةيئاقولا طورششلا ةفاك ماÎحا ىلع
‘ و ةلمتfi ىود-ع ة-لا-ح يأا ل-ي-ج-شست-ل
Òششبلا ءارجا زكرم بهأاتي ةلشص يذ قايشس
‘ ÚنحتمŸا لوأا لابقتشسل يميهاربلا

ة-ي-بÎلا ةداÃ ة-شصاÿا ما-ي-ب-لا ةدا--ه--شش
نم حششÎم982 مهددع غلابلا و ةيندبلا
هذه ‘ ” امك ثانا901 و روكذ081 مهنيب
‘ ناك يذلا ةل÷ا عفد طاششن ءاغلا ةرودلا
ير÷ا Úب و هني-ب ا-يرا-ي-ت-خا ى-شضم تقو
ءاغلا  ” و Îم06 ةفاشسم ىلع عيرشسلا
ÚحششŸÎا Úب ةل÷ا لوادتل يدافت لوألا

و ط-ي-ط-ن-ت--لا فذ--ح ” كلذ ¤ا ف--شض
.ةيجامدلا ةيعشضولا نم ديدشستلا
يتاني-ك ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب و ز-كرŸا سسي-ئر

يميهاربلا Òششبلا ةيوناث ةريدم ةيرجح
عيمج ىلع فوقولا ” ءارجا زكرم هنوك
Èمتبشس نم —افل-ل اداد-ع-ت-شسا تا-ششرو-لا
مويلا و روكذل-ل ه-جو-م لوألا مو-ي-لا ه-نو-ك
تابيتÎلا عيمج ىلع ثانإÓل هجوم Êاثلا

.ةيلمعلا حا‚إل
   حلاسص ^

ةديدج ةيوبرت ماشسقأا6 زا‚إل عورششم لاغششأا تقلطنا ^
ذيمÓتلا ةدئاف-ل ،ز-ي-ه-ج-ت-لا ل-ما-ك ي-شسرد-م م-ع-ط-مو
ةدعل اوناع نيذلا Úيلخاد فشصنلا اميشسل ÚشسردمتŸاو
نجام ديهششلا ةشسردم سسيردتلا ماشسقأا ةلق نم تاونشس
معطم بايغو ، ةديلبلا ةيلو حاتفÃ نايز يحب ميهاربا
ماشسقألا Ëدهت دعب ةّيحشص را-ط-فإا تا-ب-جو م-ه-ل مد-ق-ي
ةيوبÎلا ةشسشسؤوŸا هذهب ةدو-جو-م تنا-ك ي-ت-لا ةÁد-ق-لا
.اهيلغاشش جارخإاو

تاطلشسلا لبق نم ةيئادتبلا هذه ليهأات ةداعإا رارق ءاج
ةينطولا ةيبÎلا عاطق عم قيشسنتلاب ،ةقطنŸاب ةيلÙا
ءايلوأا اهعفر يتلا ةديدعلا ىواكششلاو بلاطملل ةباجتشساك
ةداعإا ةرورشض تنمشضت يتلا ¤وألا ةجرد-لا-ب ذ-ي-مÓ-ت-لا
يتلا ةشسردمل-ل ةÁد-ق-لا ما-شسقألاو ل-كا-ي-ه-ل را-ب-ت-علا
،ةهج نم اهل ىثري ةي-ع-شضوو ة-يرز-م ة-لا-ح ‘ تح-ب-شصأا

هذه نولغششي ن-يذ-لا سصا-خ-ششأÓ-ل ي-ئا-ه-ن ل-ح دا-ج-ياو
عاطقلا نع ءابرغ مهرابتعاب ،ةينوناق Òغ ةفشصب ماشسقألا
عاطقب ديعب نم وأا بيرق نم ءاوشس ةلشص ةيأا مهطبرت لو
ابلشس مهيلع تاونشسل ةيعشضولا ترّثأا و .ةينطولا ةيبÎلا

باعيتشساو ،‘رعŸاو يملعلا مهليشص– ةيحان نم ةشصاخ
ةلقو ةهج نم ماشسقألا ظاظتكا ءارج مهفلاو سسوردلا

مدع نع كيها-ن ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م سسيرد-ت-لا تار-ج-ح
اهلغشش ببشسب افنآا ةروكذŸا ةÁدقلا ماشسقألا لÓغتشسا

.ةيوبÎلا ةرشسألا نولثÁ مهنأا نوعدي سصاخششأا لبق نم
ةينعŸا تاهجلل ةعوفرŸا بلاطŸا ةلمج ¤ا فاشضي امك
معطم بايغ ،راطلا اذه ‘ ذيمÓ-ت-لا ءا-ي-لوأا ل-ب-ق ن-م
لكشش يذلا رمألا ،ةروكذŸا ةيوبÎلا ةشسشسؤوŸاب يشسردم
يلخادلا فشصن ماظنلا ذيمÓتل ةبشسنلاب ايقيقح اشسجاه
نم ديدعلا رطشضي ثيح ،راطفإلا وأا ماعطإلا سصخي اميف

لكألا تfiÓ ن-م را-ط-فإلا تا-ب-جو ءا-ن-ت-قا ¤إا ءلؤو-ه
Òغ مهؤوايلوأا هÈتعا ا-م و-هو ،ة-شسردŸا جرا-خ ع-ير-شسلا

.دّيج لكششب ةشساردلا ةلوازÃ مهئانبأل حمشسي لو د‹
ةيوبÎلا ةرشسألا ءاشضعأا نم ديدعلا لءاشست ،قايشسلا ‘و

Ãلغشش ةيفيك نع ،نا-يز ي-ح-ب ““ميهاربا نجام““ ةشسرد
هذهل ةعباتلا ةÁدقلا ماشسقأÓل ةيبÎلا عاطق نع ءابرغ
ذاختا نودو ،عوشضوŸا نع قّبطم تمشص طشسو ،ةشسردŸا
نأا املع ،عشضولا اذه ‘ قيقحتلل ةيمشسر تاءارجا يأا
ةشصاخ ،ةقطنŸاب ةيبÎلا عاطق ي-ب-شست-ن-م ن-م د-يد-ع-لا
نكشسلا ةمزأا نم نوناعي ةديعبلا قطانŸا نم نيدفاولا
لوشص◊ا تاءارجإا نم مهنيكمتب تارم ةدع ‘ اوبلاطو

مهتنهÃ مايقلا نم مهنيكمتل ،ي-ف-ي-ظو-لا ن-ك-شسلا ى-ل-ع
.فورظلا نشسحأا ‘ ةليبنلا

م ق ^

لبقŸا يعامتجإلا لوخدلا لÓخ اهميلسست متيسس
حاتفÃ نايز ةيئإدتباب ديدج يسسردم معطمو ماسسقأإ6 زا‚إإ
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نارهو ةيدولوم
ةيروهم÷ا سسيئر بلاطي سسيئرلا

 هقيرف فاصصنإاو لخدتلاب
ةيلاŸا تامزألا عقو ىلع نارهو ةيدولوم يدان سشيعي ^

اميشسل رارقتشسلا مدع ةّيحشض هلعج ام ،ةديدع تاونشس ذنم
هتشسائر ‘ تاÒيغ-ت-لا تلاو-ت ثي-ح ،ه-ترادإا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
يوايfi بيطلا مهرخآا هÒيشستل ÚلوؤوشسŸا فلتfl بقاعتو
بعÓلا رشس–و .““ةوارم◊ا““ ةرادإا سسل‹ ايلاح سسأاري يذلا
ىلع ،توافشسات ظ-ي-ف◊ا د-ب-ع ق-با-شسلا ير-ئاز÷ا ›ود-لا
‘ ،نارهو ةيدولوم قباشسلا هقيرف اهششيعي ي-ت-لا ة-ي-ع-شضو-لا
حرشصو .ملظŸا قفنلا-ب ا-ه-ف-شصو ي-ت-لاو ،ةÒخأل تاو-ن-شسلا
يتلا ةيعشضولا سسفن ‘ طبختي ،نارهو ةيدولوم““ :توافشسات
قباشسلا فاّدهلا فا-شضأاو ،““ا-ما-ع02 ذنم ،ايلاح اه-ششي-ع-ي
،امئاد اهشسفن يه ل-كا-ششŸاو ،نو-م-ها-شسŸا““ :ةوار-م-ح-ل-ل
ثّد– امك .““هتياهن ةيؤور اننكÁ لو قفن ‘ دجاوتت ةيدولوŸا
ةيعشضولل قير-ف-لا تل-شصوأا ي-ت-لا با-ب-شسألا ن-ع توا-ف-شسا-ت
.““عراششلا هريدي يدانلا ،ميظنت د-جو-ي ل““ :Ó-ئا-ق ،ة-ي-لا◊ا
نم نارهو ةيدولوم سسيئر يوايfi بيطلا بلاط ،ةراششإÓل

،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا سسيئر يششطز نيدلا Òخ
مجانŸاو ةقاطلا رارغ ىلع ةينعŸا تارازولا ىدل لخدتلاب
ةكرشش نم نارهو ةيدولوم ةدافتشسا فدهب ةعانشصلا ىتحو
،ةمشصاعلا دا–ا ، رئاز÷ا ةيدولوم قرف رارغ ىلع ةينطو
دّكأاو ،دادزولب بابششو ةرواشسلا ةبي-ب-شش ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش
سسي-ئر ل-شساÎشس ه-ترادإا ّنأا ة-يدو-لوŸا ن-ع لّوألا لوؤو-شسŸا
ةيقب رارغ ىلع هقيرف فاشصنإاو لخدتلا لجأا نم ةيروهم÷ا
  قوراف.ج                        .تازايتملا هذه نم ةديفتشسŸا قرفلا

 ةزئاج ناهر رصسخي يميهارب
 رطق ‘ بعل لصضفأا

لشضفأا ةزئاجب زئافلا نع ،مدقلا ةركل يرطقلا دا–إلا نلعأا ^
ثيح-ب ،9102/0202 ،ي-شضق-نŸا يور-ك-لا م--شسوŸا ‘ بعل
،دشسلا يدان باعلأا عناشص فيفع مركأا يرطقلل ةزئا÷ا تداع
،نايرلا يدان نم يميهارب Úشساي يرئاز÷ا ›ودلا باشسح ىلع
مدق ،يميهارب نأا نم مغرلا ىلعو .ليحدلا نم نوشسليمدإاو
فادهك هتجوت ،ةباشصإاÓ 51جشسم ،نايرلا عم ايئانثتشسإا امشسوم
مشسحب هل حمشسي ⁄ اذه نأا لإا ،فيفع مركأا عم ةفشصانم يرودلا
 .ه◊اشصل ةزئا÷ا
مركأا عم ةفشصانم يرودلا فاده بقلب ،يرئاز÷ا مجنلا جوتو

51 ديشصرب مشسوŸا اذه فادهألا ددعب ،دشسلا بعل فيفع
ةلأاشسŸا مشسح ‘ امهنم يأا حجني ⁄ ثيح ،دحاو لكل افده

Ÿةلوطبلا ‘ ةرفاشص رخآا ىتح هتحلشص.  
يدان عم (ةنشس03) يميهارب Úشساي ناديŸا طشسوتم طبتريو
‘ يشضقنتو9102 فيشص هتّدم تأادب ،ٍدقعإب يرطقلا نايرلا
03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عدبأاو .3202 ماع نم هتاذ لشصفلا

وتروب ¤إا لقتني نأا لبق ،ةطانرغ عم Úماع رادم ىلع ،ةنشس
‘ ةرم لوألو ،9102 ةيليوج ىتحو ،4102 فيشص ‘ ›اغتÈلا

ةقطنŸا ‘ ةبرŒ سضوخ ،9102 فيشص يميهارب ررق هراوششم
رادم ىلع امأا ،يرطقلا نايرلا ¤إا مشضنا امد-ن-ع ،ة-ي-ج-ي-لÿا

،اهلثم يتلا ةيدنألا ةفاك عم يميهارب بعلف ةيوركلا هتÒشسم
نع فر-عو .06 عنشصو اًفد-ه68 اهلÓخ لجشس ،ةارا-ب-م483
لينويل ينيتنجرألا Úتي◊ا Úتروطشسألا ““رهاق““ هنأا يميهارب

‘ امهيلع قوفت ثيح ،ودلانور ونايتشسيرك ›اغتÈلاو يشسيم
يرودلا ‘ ةحجا-ن-لا تا-غوارŸا دد-ع-ب ،3102و2102 يما-ع
دنع ودلانورو يشسيŸ يميهارب سسوباك فقوتي ⁄و ،Êابشسإلا
ىرخأا ةرم امهيلع يرئاز÷ا مجنلا قوفت لب ،Êابشسإلا يرودلا

يرودب تاعو-مÛا رود ‘ ،ة-ح-جا-ن-لا تا-غوارŸا دد-ع ‘
  .8102-7102 مشسوم ابوروأا لاطبأا

ةيلدابت ةقفصص ‘ سسانو محقي ›وبان
 ولوصساصس م‚ عم

ةيوقتل ةيعاشسلا هتاو-ط-خ ›ا-ط-يإلا ›و-با-ن يدا-ن ل-شصاو-ي ^
ةيفيشصلا تلاقتنلا ةÎف لÓ-خ ،ن-يز-ي‡ Úب-عÓ-ب ق-ير-ف-لا
““يبونيترابلا““ ناكو ،ديد÷ا مشسوŸا تاشسفانŸ ابشس– ،ةيلا◊ا

ليل بعل Úميشسوأا روتكيف يÒجينلا مجاهŸا مشضب ماق دق
تلشصو ثيح ،يدانلا خيرات ‘ ىلغألا يه ةقفشص ‘ ،يشسنرفلا

رادار ىلع دجوي رخآا يقيرفأا مجاهم ،وروأا نويلم08 ¤إا اهتميق
م‚ اغو-ب يÒÁج يراو-ف-يإلا و-ه ،›ا-ط-يإلا بو-ن÷ا يدا-ن
نم ةÒخألا ةخشسنلا لÓ-خ ءاو-شضألا ف-ط-خ يذ-لا و-لو-شسا-شس
تامدخب زوفلل ةلهشس ›وبان ةمهم نوكت نلو ،›اطيإلا يرودلا
ديدعلا تامامتها نمشض اشضيأا دجوي Òخألا نأاو ةشصاخ ،اغوب

›وبان يدان ،›اطيإلا سسوتنفوج اهنيب نمو ابوروأا ةقلامع نم
عانقإا فدهب ،سسانو مدآا يرئاز÷ا ›ودلا ةقرو مادختشسا ررق
،ديد÷ا وينيفÒجب بقلŸا يراوفيإلا همجاهم عيبب ولوشساشس
›وبان ىعشسيو ،›اطيإلا امراب م‚ وينيفÒج هنطاوŸ ةبشسن

لÓخ نوكي ا-م ل-شضفأا-ك ،سسا-نو ير-ئاز÷ا ة-قرو لÓ-غ-ت-شسل
ةينف تاناكمإا كلÁ ابعل هرابتعاب ،لبقŸا يفيشصلا وتاكŸÒا

““وتاكÒم و-ي-ششت-لا-ك““ ع-قو-م ف-ششك دد-شصلا اذ-ه ‘و ،ة-ل-ئا-ه
،ولوشساشسل يرغم سضرع Ëدقتل دعتشسي ›وبان نأاب ،›اطيإلا
03 غلبم عفد نع Óشضف ،سسانو تامدخ ‘ هل طيرفتلا نمشضتي

يذلا سسانو طبتريو ،اغوب ةقفشص مشسح لجأا نم ،وروأا نويلم
،يشسنرفلا سسين عم ةراعإلا قاطن ‘ يشضاŸا مشسوŸا ‘ طششن
تارايخ نمشض دجاوتي لو ،2202 ماع ىتح دتÁ ›وبان عم دقعب
 .ديد÷ا مشسوŸا ‘ قيرفلا بردم وزوتاغ ورانيج ›اطيإلا

 ر.ق̂ 

Òغ رصصان نب نأاب دكؤوي وتاكÒم ويصشتلاك
 ›ا◊ا فيصصلا ‘ عيبلل سضورعم

ةقلامع نم Úنثا مامتها ديدج ،›اطيإا يفحشص ريرقت دكأا ^
بعل ،رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا مجنلا عم دقاعتلاب ابوروأا
بشسحبو ،فيشصلا اذه ،›اطيلا نÓ-ي-م يدا-ن ناد-ي-م ط-شسو
مشضنا يذلا ،رشصان نب نإاف ،›اطيإلا ““وتاكÒم ويششتلاك““ عقوم
نويلم61 لباقم يشضاŸا فيشصلا ›وبمإا نم امداق نÓيم ¤إا
يÒنوشسورلا ةرادإا هÈتعت ثيح ،ع-ي-ب-ل-ل ا-شضور-ع-م سسي-ل ،وروأا
،ريرقتلا ىفنو ،قيرفلل يشساشسألا ماو-ق-لا ن-م يدا-ن-لا كÓ-مو
تقولا ‘ اÒششم ،يرئاز÷ا مجنلل ةيمشسر سضورع يأا لوشصو
نم ديردم لايرو نامÒج ناشس سسيراب ييدان راشسفتشسا ¤إا هتاذ

مشسوŸا نم ةيادب بعÓلا مشض ةي-نا-ك-مإا ن-ع ،ءا-ط-شسو لÓ-خ
رشصي ،نÓيم بردم ›ويب ونافيتشس نأاب ،ريرقتلا حشضوأاو ،لبقŸا

طخ ‘ ددج Úبعل ةعبرأا مشض ¤إا ةجاح ‘ هقيرف نأا ىلع
›انوت وردناشس لجأا نم ايششيرب عم يدانلا سضوافتيو ،طشسولا

حواÎت ةميقب ءارشش رايخ عم ،وروأا ÚيÓم01 لباقم هتراعتشسل
يشضايرلا ريدŸا ،ينيدلام ولواب ركفيو ،وروأا نويلم52وÚ 02ب

ŸيÓعم دجاوتلل ،›انوتو وكوياكاب يئانثلا عم دقاعتلا ‘ ،ن
‘ ىقبيشس رشصان نب نأاب ،ريرقتلا دكأاو ،رشصان نبو يشسيك كنارف
نم لبقŸا فيشصلا ‘ نكل ،لقألا ىلع1202 فيشص ىتح نÓيم
 .وروأا نويلم05 لباقم بعÓلا لحري نأا نكمŸا

 ر.ق̂ 

بعل راو-ع ما-شسح را-ي-ت-خا لاز-ي ل ^
لدب اشسنرف بختنم ليث“ ،نويل كيبŸوأا

لÓخ ر-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-م
راشصنأا Úب هلÓظب يقلي ،ةلبقŸا ةÎفلا
اولاهنا نيذلا يرئاز÷ا نطولا بختنŸا

و ،تاداقتنلا نم Òبك مكب بعÓلا ىلع
نم ¤وألا ةرملل ءا-عد-ت-شسا راو-ع ى-ق-ل-ت

بختن-م برد-م بما-ششيد ه-يد-يد بنا-ج
ةيلودلا تايرابŸا ‘ ةكراششملل ،اشسنرف
سسوÒفب ةباشصإل سضرعتي نأا لبق ،ةلبقŸا
يتلا ةباشصإلا ي-هو ،د-ج-ت-شسŸا ا-نورو-ك
بخت-ن-م ع-م ا-ي-م-شسر هرو-ه-ظ ل-جؤو-ت-شس
ن-م بر-ق-م رد-شصم نأا Òغ ،““كو-يد--لا““
لا-م-ج ير-ئاز÷ا ي-ن--طو--لا بخا--ن--لا
ل-شصاو-ت د-ق Òخلا نأا-ب د-كأا ي-شضا-م-ل-ب
،ةي-شضاŸا ةÎف-لا ‘ راو-ع ع-م ل-ع-ف-لا-ب
يشصخششلا ديعشصلا ىلع ه-عا-ن-قإا لوا-حو
Èع ،ةلبقŸا ةلحرŸا ‘ رئاز÷ا ليثمتب

نأا-ب رد-شصŸا ح-شضوأاو ،ي-ف-تا-ه ثيد--ح
لÓخ قاف-تا يأل ل-شصو-ت-ي ⁄ ي-شضا-م-ل-ب
د-ق Òخألا نأا د-جوو ،راو-ع ع-م ه-لا-شصتا
دعب Êا-ث را-ي-خ-ك ر-ئاز÷ا ل-ي-ث“ ع-شضو
سسد-ن-ه-م بشضغ را-ثأا ا-م و-هو ،ا-شسنر--ف
ةيق-ير-فألا ·ألا سسأا-ك بق-ل-ب ج-يو-ت-ت-لا

،ديدشش مد-ن-ب ي-شضا-م-ل-ب ر-ع-ششو ،9102
مدع قباشس تقو لÓخ ررق هنأاو اميشسل
هدÓب بختنم ليثمتل بعل يأل لشسوتلا

راوع نأاب ردشصŸا دكأاو ،هتيلو ةÎف لاوط

نيد-لا Òخ كلذ-كو ي-شضا-م-ل-ب غ-ل-بأا د-ق
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر يششطز
لم◊ هدهج ىراشصق لذبيشس هنأاب مدقلا

داز امو ،ءيشش ل-ك ل-ب-ق ا-شسنر-ف سصي-م-ق
بناج نم ءاعدت-شسا ه-ي-ق-ل-ت و-ه ه-ت-ب-غر
Úب ل-شصاو-ت--لا ة--يا--ه--ن ‘و ،بما--ششيد
،عقاولا رمألاب يشضاملب عنتقا ،Úفرطلا
تابختنŸا يقاب لاحك رئاز÷ا نأا وهو
ÚبعÓل ايوناث ارايخ ىقبتشس ة-ي-ق-ير-فإلا
ةنراق-م ،ة-جودزŸا ة-ي-شسن÷ا با-ح-شصأا
،ديدحتلاب اشسنرف اهنمو ةيبوروألا لودلاب

راوع رايخ Èخ ى-ق-ل-ت-ي ه-ل-ع-ج ا-م و-هو
 .ةلابم Óلاو لهاجتلا نم Òثكلاب اشسنرفل
هييديد يشسنرفلا ينطولا بخانلا نوكيو
تيوفتو ،لد÷ا ءاهنإإل عراشس دق ناششيد
‘ يشضاملب لامج هليمز ى-ل-ع ة-شصر-ف-لا
هيجوتإب .““رشضÿا““ ـل ة-ي-ن-ف-لا ة-شضرا-ع-لا
ا--يدا--ف--ت ،راو--ع ما--شسح---إل ةو---عد---لا
نب ليعامشسإاو زرfi سضاير تاهويرانيشسإل
ÚبÎغŸُا Úيرئاز÷ا نم امهÒغو رشصان
ّيز ءادترا امهناكمإاب اناك نيذّللا ،اشسنرفإب
⁄ رشصان نب سسكع زرfi نأا ولو ،““ةكيدلا““

   .اشسنرفإل ىرغشصلا تابختنŸا عم كراششُي
قيرفلا عم راوع ماشسح سضوخ لاح ‘و
ىلع ،ايتاورك وأا ديوشسلا ةارابم يشسنرفلا
كيبŸوأا ناديم ط-شسو-ت-م نو-ك-ي .ل-قألا
ءادترا ةذفان وأا باب ايئاهن ّدشس دق نويل
نأا كلذ .يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ّيز
ام بعÓل حمشست ،افيفلل ةيلا◊ا حئاوللا
مدع لاح ‘ ،ديدج بختنم ناولأا ليثمتإب

رباكأا عم لقألا ىلع ةيمشسر ةلباقم هشضوخ
راوششŸا ه-ع-م ّل-ه-ت-شسا يذ-لا بخ-ت-نŸا
   .›ودلا
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ةكيدلا بختنŸ راوع رايتخا Èخ لهاجتي يصضاملب
 ثدح ل هÈتعيو

لئابقلا ةبيبشش

 تابيردتلا ¤ا اهيبعل ةدوع دعوم ليجأات ررقت ةرادإلا
اهيبعل ةدوع دعوم ليجأات لئابقلا ةبيبشش ةرادإا ترّرق ^

يوركلا مشسو-م-ل-ل اÒشض– ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا
تاطاششنلا ّلك قيلعت ببشسب ىمشسم Òغ لجأا ¤إا ديد÷ا
بابششلا ةرازو فرط نم ةيعام÷ا تابيردتلاو ةيشضايرلا
 .رئاز÷ا ‘ ““انوروك““ ةحئاج رارمتشسا ّلظ ‘ ةشضايرلاو
اهرارق نع لودعلا لÓم فيرشش ةشسائرب ةرادإلا تلّشضفو
قيرفلا ةدو-ع ن-ع ق-با-شس تقو ‘ تف-ششك ثي-ح ،Òخألا
بابششلا ةرازو نأا مغر ،يرا÷ا توأا92 ‘ تابيردتلل
ة-يد-نألا ةدو-ع-ب ر-شضخألا ءو-شضلا ح-ن“ ⁄ ة-شضا--ير--لاو
ام وهو ،ةقلغŸا ةيشضايرلا تآاششنŸا حتفب لو تابيردتلل
 .فانئتشسلا دعوم ليجأات ¤إا ىّدأا
مهيف نÚ ÃبعÓلا عيمج ءاعد-ت-شسا ّ” د-ق-ف ،ةرا-ششإÓ-ل

نودجاوتيو ،يشضاŸا سسيمÿا موي دد÷ا ÚمدقتشسŸا
يلعوب يزيت لÓب ءÓمز زاتجاو ،يداّنلا ةماقإا ‘ ايلاح

‘ ““انوروك““ سصحف ¤إا ةفا-شضإلا-ب ة-ي-ب-ط-لا سصو-ح-ف-لا
قÓطنا دعوم نع نÓ-عإلا را-ظ-ت-نا ‘ ،ةد-ّي-ج فور-ظ

  .ديد÷ا يوركلا مشسوملل تاÒشضحتلا
‘ قيرف لوأا ناك لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ّنأا ،ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج

ذنم تابيردتلل هتدوع نع نلعي ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا
سسرام فشصتنم ‘ رئاز÷ا ‘ يشضايرلا طاششنلا قيلعت
هّنأا Òغ ،انوروك ةحئاج ي-ششف-ت ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ي-شضاŸا
با-ب-ششلا ةرازو تا-م-ي-ل-ع-ت بب-شسب رار-ق-لا ن-ع ع-جار-ت
 .ةشضايرلاو
نع ،لئابقلا ةبي-ب-شش ةرادإا تف-ششك ،ل-شصف-ن-م قا-ي-شس ‘و

،““ووزوأا““ تامشسŸا ،ةيشضايرلا ةشسبلألاب ةشصاÿا اهتمÓع
ينفلا Úمقاطلاو ،قيرفلا وب-عل ا-ه-شصم-ق-ت-ي-شس ي-ت-لاو
 .لبقŸا مشسوŸا نم اقÓطنا ،يرادإلاو
نأا ،دوبيع دولوم ،لئابقلا ةبيبششل يمشسرلا قطانلا دكأاو
ةديد÷ا ةمÓعلاب ديد÷ا ه-م-شسو-م ل-خد-ي-شس ق-ير-ف-لا
تائف ةيق-ب ل-ك ل-ث-م ه-ل-ث-م ،““ووزوأا““ يدا-ن-لا-ب ة-شصاÿا
مشساب ةلجشسم ةمÓعلا هذه نأا ،دوبيع حشضوأاو .قيرفلا

،ةدمتعم عورف حتف ىلع لمعتشس ةرادإلاو ،لئابقلا ةبيبشش
،تايلولا فلتÈ flع ،““ووزوأا““ ةمÓع تاذ ةشسبلألا عيبل

ةبيبشش قيرف نوكيشس اذهبو .ةيبوروألا ةيدنألا ةقيرط ىلع
،ةلجشسم ةيمشسر ةمÓع كلÁ يرئازج يدان لوأا ،لئابقلا

 .ةيشضايرلا ةشسبلألا فلتfl ةعانشصل ،يدانلاب ةشصاخ
 قوراف.ج  ^

هباصصعأا دقفي يركز يرئاز÷ا بردŸا
 يدوعصسلا يرودلا ‘

،سسمأا لّوأا ةيششع ةارابŸا ةياهن تفرع ^
بّردŸا هبّرد-ي يذ-لا كم-شض ي-يدا-ن Úب
اهبأا هÒظنو يركز نيدلا رون يرئاز÷ا
،(2-2) يباجيإلا لداعتلاب تهتنا يتلاو

يرودلل نيرششعلاو ةنماثلا ةلو÷ا نمشض
Úب تاششوا-ن-م ،ÚفÎح-م-ل-ل يدو-ع-شسلا

  .Úيداّنلا يبعل
Úينفلا Úمقاطلا Úب تاششوانم تثدحو
قÓ-طإا د-ع-ب Úق-ير-ف-لا ي-ب-عل كلذ-كو
Òمألا ةنيدم بعلم ىلع ،هترفاشص مك◊ا

نأا لبق ،ةلاÙاب زيزعلا دبع نب ناطلشس
 .قئاقد دعب يهتنتو نويرادإلا لخدتي
يعفاشش قوراف كم-شض د-ئا-ق لوا-ح ا-م-ك
هزفتشسا يذلا اهبآا بعل ى-ل-ع ءاد-ت-علا
سسرا◊ا لخدت لول ايظفل هيلع ىدتعاو
 .ةبغز
كمشض بردم يركز نب ن-يد-لارو-ن لا-قو

ة-ي-شضا-ير-لا تاو-ن-ق-ل-ل ةارا--بŸا بق--ع
ةÎف-لا ‘ اÒث-ك ا-ن-ب-ع-ت““ :ة--يدو--ع--شسلا
انك“و ،ةبعشص تايرابم انشضخو ةيشضاŸا

ا-ن-يد-يأا ‘ تنا-ك ةارا-بŸاو ،زو-ف-لا ن-م
هذهب بعلي اهبأا قيرف دهاششأا ⁄و ،ةليللا
ىلع نولشصحيشس مهنأاكو ،لبق نم حورلا

 .““ةارابŸا ةياهن دعب سسأاك
،كمشض دشض Òبك دقح مهيدل““ :لشصاوو
‘و ،انيشسفانم مامأا دوÈب نوبعلي اوناك
مهتحرفو لداع-ت-لا-ب ا-نوز-ف-ت-شسا Òخألا
،ةليللا هتدهاشش ا‡ تأاجافتو ،هب ةÒبكلا
ن-م سسي-ل ثد-ح ا-مو ،ناÒج ا-ن-نأا م-غر
ةر-م لوألو ،مد-ق--لا ةر--ك تا--ي--قÓ--خأا
 .““يتايحب هدهاششأا

 قوراف.ج ^
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ةيلاطي’ا ةلوطبلا
نÓيم ‘ هرارمتصسا نلعي ششتيفوميهاربا

ءاغلا ودو-ج-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا تن-ل-عا ^
دكأات دعب ثانا ينطولا بختنملل يÒسض– سصبرت
،انوروك سسورفب31 لسصا نم تابعل01 ةباسصا

حا-م-سسلا ” د-قو ،Úبرد-م ة-با--سصا ن--ع Ó--سضف
ن-م لد-ب ،ن-ه-لزا-ن-م ¤ا ةدو-ع-لا-ب تا-با-سصم-ل-ل
.بولطŸا يحسصلا رجحلل نهعاسضخا
ةباسصا ةقيرط لوح تلؤواسستلا نم ديدعلا تزربو
ز-كرÃ ن-ه-ت-ل--ي--ل Úسضق ثي--ح ،تا--عرا--سصŸا
ام ،انوروك تاسصوحف ءارجا لبق ،اعم ةيناديوسسلا
.ىودعلا راسشتنا ‘ حمسس دق نوكي

جئاتن نا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ة-يدا–لا تح-سضواو
RCP- »ب ة-سصاÿا ة-ي-ب-ط-لا ل-ي--لا--ح--ت--لا

91DIVOC”” Ÿمقاطلا ءا-سضعأا و تا-عرا-سص
و ،ثانإا رباكأا ينطولا قيرفلل يبطلا و ينفلا
بط-ل ي-ن-طو-لا ز-كرŸا ه-ي-ل-ع فر-سشأا يذ-لا
ثيح ،ةيباجيا اهلم‹ تناك يتلا و ،ةسضايرلا

تلاح01 تا-عرا-سصŸا ة-با--سصا :تل--ج--سس
و ينفلا مقاطلا ةبسسنلابو ،Ú 31ب نم ةيباجيا
 .Ú 40ب نم ةيباجيا تلاح20 يبطلا
وديجلل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا ترر-ق اذ-ه-ب و
ةسضايرلا بطل ينطولا زكرŸا عم قي-سسن-ت-لا-ب
ناك يذلا يÒسضحتلا سصبÎل-ل ما-ت-لا ءا-غ-لإلا

01 ةياغ ¤إا توأا92 خيرات نم ءادتبا ا‹Èم
قرف-لا Òسض– و ع-مŒ ز-كرÈ 0202Ãمتبسس
.ةيناديوسسلاب ةينطولا
دكأاتلل اموي51 دعب تاسصوحفلا ةداعإا متيسس و
.نايبلا بسسح Úيسضايرلا ةمÓسس و ةحسص نم
ىل-ع ادر ،اد-يد-ج نا-ي-ب ة-يدا–لا ترد-سصاو

ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م ى-ل-ع تا-ق-ي-ل-ع-ت-لا سضع-ب
Úب ةيباجيإا تلاح ةدع روهظ دعب يعامتجلا

، تاديسس رباكأا ينطولا قيرفلا مقاط و تابعل
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا نأا مكملعن ”” تبتك ثيح

يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا تقبط دق  وديجلل
يه لوكوتوÈلا تايسصوت Úبو ةرازولا هتعسضو
ءارجإا قيرفلا ءاسضعأا عي-م-ج ى-ل-ع بج-ي ه-نأا
مودقلا لبقeuqigoloréS ىلسصم رابت-خا
0202 توأا52 ءاثÓثلا موي ةيناديوسس زكرم ¤إا

نأاو (ةيبل-سس ج-ئا-ت-ن) اًر-ه-ظ2 ة-عا-سسلا ن--م
.›اتلا مويلا حابسص ‘ تأادبRCP تارابتخا

، اًحابسص01 ةعاسسلا نم0202 توأا62 ءاعبرألا
91 د-ي-فو-ك سسوÒف ة-نا-سضح ةÎف نأل اًر-ظ--ن
لعا-ف-ت نأاو ا-ًمو-ي41 ¤إا4 ن----م حواÎت
اًيباجيإا حبسصيRCP لسسلسسŸا زاÒميلوب-لا

وهف اذل ، ثولتلا نم مايأا5 ¤إا4 دعب طقف
مقاطلاو Úي-سضا-ير-لا نأا ا-ًي-م-ل-ع ل-ي-ح-ت-سسم
.ةيناديوسسلا زكرم ‘ اوبيسصأا
را-ب-ت-خل ة-ي-ل-م-عŸا ج-ئا-ت-ن-لا تت-ب-ثأا كلذ-ل
رابتخا ¤إا ةفاسضإلابMGI وGGI لاسصمألا
RCPيسضايرلا نأاÚ ليوط تقو لبق اوبيسصأا
.كلذب مهملع نود بيردتلا زكرم مهلوخد نم

ميهاربا .ج^

لاوماو ةضضاير
رامين عم اهدقاعت يهنت كيان

تناك يتلا ةكارسشلا ””يكيان»و رامين مدقلا ةرك م‚ ىهنأا ^
ةعانسص ةعوم‹ تنلعأا امبسسح ،اماع51 ذنم امهنيب ةمÈم
.تبسسلا ””يكيان”” ةيكيرمألا ةيسضايرلا تادعŸا
ةلاسسر ‘ ةعومÛا مسساب ثدحتŸا كدي-ن-ي-ب سشو-ج لا-قو
⁄ رامين نأا دكؤوأا”” :””سسرب سسنارف”” ةلاكول ÊوÎكلإلا ديÈلاب
.ليسصافت يأا ركذي نأا نودب ،””يكيان ييسضاير نم دعي
ناك امدنع يليزاÈلا بعÓلا عم تدقاعت دق يكيان تناكو
قيرف ‘ دعب رهظي نكي ⁄و طقف اماع31 رمعلا نم غلبي
ةيلو ‘ ،هيليبل يروطسسألا يدانلا سسوتناسس لخاد ÚفÙÎا

ىقلت ىتفلل ويديفلا تÓيج-سست تنا-ك كلذ ع-مو ،و-لوا-ب وا-سس
.تنÎنإلا ىلع ةرهسش
يرجي ،اما-ع82 غلا-ب-لا را-م-ي-ن نأا مÓ-عإا ل-ئا-سسو تر-كذو

fiا ””اموب”” عم تاثداÛألا ةعومŸا ةيناŸيكيانل”” ةسسفان””.
””يكيان»و رامين نأاLOU يليزاÈلا يرابخإلا عقوŸا ركذو
يذلا سضيوعتلا غلبم نأا-سشب قا-ف-تا ¤إا ل-سصو-ت-لا ‘ ا-ق-ف-خأا

.هدقع ديدŒ لباقم بعÓلا هعفديسس
تلسصو ةعومÛاو رامين ءÓكو Úب تاسضوافŸا نأا حسضوأاو
.رهسشأا ذنم دودسسم قيرط ¤إا
ةحئل ىلع ةعباسسلا ةبترŸا ‘ ””سسبروف”” ةل‹ هتفنسص دقو
ةنسسلل هلخد رد-ق د-قو ،⁄ا-ع-لا ‘ ار-جأا ى-ل-عألا Òها-سشŸا
.ةياعرلا تاقفسص اهيف اÃ رلود نويلم5,59ب ةيرا÷ا

ةينابضس’ا ةلوطبلا
 نم بلطتو يصسيمب كصسمتت اصسربلا

ليحرلا زيراوصس
،Êابسسإلا ةنولسشرب بردم ،ناموك دلانور يدنلوهلا رسشاب ^
سسيول Êايوجوروألاب لسصتا ثيح ،قيرفلا ‘ Òهظتلا ةÓمح
هنأاو ؛لبقŸا مسسوŸا هتابا-سسح جرا-خ ه-نأا-ب هÈخأاو ز-يراو-سس
يفيسصلا وتاكŸÒا لÓخ ىرخأا ةهجو نع ثحبلا هيلع Úعتي
.›ا◊ا
لينويل ينيتنجرألا ثعب ؛ةليلق مايأاب ÿÈا اذه راسشتنا دعبو
مهÈخي ةنولسشرب ¤إا سسكافوروب ةمدخ Èع ةلاسسر يسسيم
ٍلكسشب فيسصلا اذه يدانلا نع ليحرلا ىلع مزاع هنأاب اهيف

.هدقع دونب دحأا سصنت امك ،Êا‹
تاسضوافŸا ةدئام ىلع سسول÷ا ةينولاتكلا ةرادإلا سضفرتو

Ÿهعم سسولجلل ةدعتسسم اهنكلو ،يسسيم ليحر ةلأاسسم ةسشقان
Ÿةسشقان Œطقف هدقع ديد.

اهيف مهل دكؤوي ةنولسشرب ¤إا ىرخأا ةلاسسر تبسسلا لينويل ثعبو
سسما حابسص ةيسضايرلا Èماج ناوخ ةنيدم ¤إا رسضحي نل هنأا
.ةيبطلا تاسصوحفلا ءارجإل دحألا
،تاسصوحفلا كلت نع باغ ذإا ؛لعفلاب هديدهت يسسيم ذفنو
يتلا تابيردتلا ‘ هئÓمز ةكراسشم نم نكمتي نل اهنودب يذلا
.Úنثلا مويلا قلطنت
لfi تاسصوحفلا كلت ءارجإل ز-يراو-سس سسيو-ل رو-سضح نا-كو
¤إا دحألا مويلا حابسص رسضحو يسسيم فلاخ هنكلو ،اًسضيأا كسش
.ةيعيبط ةروسصب تاسصوحفلا ىرجأاو Èماج ناوخ ةنيدم
Òخألا بسضغ تراثأا زيراوسسل ناموك ةŸاكم نأا ركذلاب ريدج
تاو-ن-سسلا لÓ-خ Òث-ك-لا يدا-ن-لا ح-ن-م ه-نأا ىر-ي ذإا ؛ا--ًما“

.اذه نم Ìكأا اًريدقت قحتسسي ناك هنأاو ؛ةيسضاŸا
لماعتلا ررقو كلت بسضغلا ةلاح نع زيراوسس ىسضاغت كلذ عمو
سسمألاب اهلسسرأا يذلا يدانلا ةوعد ¤إا لثتماو ؛ةيفاÎحاب
ءارجإل ةيسضايرلا ةنيدŸا ¤إا روسض◊ا ةرورسضب اهيف هبلاطو
.ةيبطلا تاسصوحفلا
كلت ¤إا زيراوسس عوسضخ ةيناكمإا لوح كوكسش كانه تناكو
ما“ ‘ Èماج ناوخ ةنيدم ¤إا هجوت هن-ك-لو ،تا-سصو-ح-ف-لا
انوروك سسوÒف تاسصوحف ىرجأاو مويلا حابسص نم ةرسشاعلا
.Úنثلا ةيÒسضحتلا ةÎفلا ءدبل اًديه“ «91-ديفوك»
يمجاهم لبقتسسم ‘ ةمسسا-ح ة-ل-ب-قŸا ما-يألا نو-ك-ت-سسو-سش
ةرادإلا Úب ثادحألا ةÒتو دعاسصت عقوتŸا نم اذل ،ةنولسشرب
هنأا ناموكل دكأا يذلا ،زيراوسس سسكع ىلع ،يسسيمو ةينولاتكلا

.يدانلا عم لكاسشŸا ةراثإا ديرُي ل

ودو÷ا

؟انوروكب ينطولا بختنŸا تابع’ ةباصصا نع لوؤوصسŸا نم

ن-م ›ا--ط--يإلا يرود--لا بÎقا ^
تقولا ‘ ةيدنألا دعت-سستو ،ةدو-ع-لا
تابيردت-لا سضو-خ ل-جأا ن-م ›ا◊ا
مسسوŸا قÓطنا لب-ق ا-ه-ب ة-سصاÿا
91 أادبي نأا ررقŸا نم يذلا ،ديد÷ا

هتنل-عأا ا-م ق-فو ،ل-ب-قŸا Èم-ت-ب-سس
.›اطيإلا يرودلا ةطبار
بقل لماح وه سسوتنفوي قيرف دعيو
نم ةيئانثتسسلا ةي-سضاŸا ة-خ-سسن-لا
جو--ت ثي--ح ›ا---ط---يإلا يرود---لا
ىلع عسساتلا يرودلاب يÒنوكناي-ب-لا
ىلع هتنميه قيرفلا لسصاويل ›اوتلا
.بقللا

نÓيم يسس هيإا قيرف د-ع-ت-سسيو اذ-ه
ونافيتسس ينفلا هر-يد-م ةدا-ي-ق ت–

مسسوŸا ‘ قير-ف-لا ةدا-ي-ق-ل ›و-ي-ب
ينفلا ريدŸا نوكيسس ثيح ،ديد÷ا
ةداعإا لجأا نم ةÒب-ك ما-ه-م ه-ما-مأا
يرودلا ىلع ة-سسفا-ن-م-ل-ل ق-ير-ف-لا

مسسوŸا دعب ،ة-مد-ق-تŸا ز-كارŸاو
ه-سشا-ع يذ-لا ط-ب-خ-تŸا ي-سضاŸا
.قيرفلا
‘ يسضاŸا مسسوŸا نÓ-ي-م ى-ه-نأاو
،ةطقن66 ديسصرب سسداسسلا زكرŸا
يرود-لا ¤إا ق-ير--ف--لا ل--هأا--ت--ي--ل
.يبوروألا

نا-تلز يد-يو--سسلا ق--ل--ع قو اذ--ه
،نÓيم مجاهم ،سشت-ي-فو-م-ي-هار-بإا

يÒنوسسور-لا ع-م هرار-م-ت-سسا ى-ل-ع
نلعأا امدعب ،ديد÷ا مسسوŸا لÓخ

عقوم ىلع نÓيŸ يمسسرلا باسس◊ا
ةدوع كوبسسيف يعامتجلا لسصاوتلا
سسمأا ءاسسم ،ونÓيم ةنيدم ¤إا اربإا
.تبسسلا
نا---تلز----ل تا----ح----ير----سصت ‘و
باسس◊ا اهزربأا سشتي-فو-م-ي-هار-بإا
ةدوعلا تدرأا» :لاق نÓيŸ يمسسرلا
لمعلا ‘ ءدبلا اننكÁ نآلا .لزنملل

تلق امك ،لسضفأا ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل
در‹ نو-كأا ي-ك ا-ن-ه تسسل ،ا-ًم-ئاد

قيق– ‘ ةمهاسسملل ن-ك-ل ،ة-م-ي“
ناكملل نÓيم ةداعإاو ،لسضفأا جئاتن
.«هقحتسسي يذلا

مرسضıا نÓ-ي-م م-جا-ه-م فدرأاو
،ةعئار رهسشأا ةتسس اًعم انيسضق» :Óًئاق
انيدل ،دعب ءيسش يأاب زف-ن ⁄ ا-ن-ن-ك-ل
ة-ياد-ب ذ-ن-م ل-م-ع-ل-ل نآلا ة-سصر--ف
قيقحتل تايحسضت Ëدق-تو م-سسوŸا
.«انفادهأا
يننأاب رعسشأا» :Óًئاق هثيدح متتخاو

ة--يؤور ى--ن“أاو ،ةد--ي--ج ة--لا--ح ‘
نأل ،ا-ًب-ير-ق بع-لŸا ‘ Òها--م÷ا
مهلعج ديرنو ،اهل جات-ح-ي ق-ير-ف-لا
.«امئاد نÓيم ايحي ،نوزفقي
يرود-لا ةدو-ع-ل ة-يد-نألا د-ع-ت-سستو
ف-ل-خ ›ا◊ا تقو-لا ‘ ›ا-ط-يإلا
لمعي ثيح نآلا ىتح ةقلغم باوبأا
Òهام÷ا ةداعإا ةركلا ىلع Úمئاقلا
” امدعب ،بيرق تقو ‘ تاجردملل
فلخ يسضاŸا م-سسوŸا فا-ن-ئ-ت-سسا
.ةدسصوم باوبأا

ت’اكو ^

ديردم لاير

فانئتصس’ا ةصصح نع نوبيغي بع’21
هيبعل Êابسسإلا ديردم لاير يدان ىعدتسسا ^
«91-ديفوك» انوروك سسوÒف تاسصوحف ءارجإل
مو-ي-لا ة-يÒسضح-ت-لا ةÎف-لا ءد-ب-ل د-حألا سسما
.ديد÷ا مسسوملل اًدادعتسسا
تاسصوح-ف ءار-جإا ي-ك-لŸا ةرادإا د-ير-ت تنا-كو
ةما-قإا را-ق-م ‘ «91-ديفوك» ا-نورو-ك سسوÒف
تاسسفانم فانئتسسا لبق ثدح ا-م-ك ،Úب-عÓ-لا
اجيللا ةيدنأا ة-ط-بار ن-ك-لو ،ي-سضاŸا م-سسوŸا

ةرورسضب يدان-لا تر-مأاو ؛ر-مألا اذ-ه تسضرا-ع
«RCP» تا-سصو--ح--ف ¤إا Úب--عÓ--لا عو--سضخ
Ãةيسضايرلا سسابيبيدلاف ةنيد.

،Úنثلا اًد-غ تا-ب-يرد-ت-ل-ل ق-ير-ف-لا دو-ع-ي-سسو
¤وأا ناد-يز ن-يد-لا ن-يز ي-سسنر-ف-لا ر-يد-ُي-سسو
،ديد÷ا مسسوملل اًدادعتسسا ةيبيردتلا سصسص◊ا
رهسش نم Êا-ث-لا ف-سصن-لا ‘ ق-ل-ط-ن-ي-سس يذ-لا

.يرا÷ا Èمتبسس
ةدرفنŸا مهتابيردت ديردم لاير وبعل لسصاوو

دعب اهيلع اولسصح نيذ-لا ة-ل-ط-ع-لا ةÎف لÓ-خ
و-ي-جÒسس ـك نو-ب-عل ر-سشنو ،م-سسوŸا ءا-ه-ت--نا

،سسور-ك Êو-ت ،و-ي-سسن-ي--سسأا و--كرا--م ،سسو--مار
،زيك-سسا-ف سسا-كو-ل ،اÁز-ن-ب Ëر-ك ،و-ل-ي-سسرا-م
سسوي-سسي-ن-ي-ف ،سسيو-ج و-ج-يردور ،وÒم-ي-سسا-ك

مهتاباسسح ىلع اًروسص سشتيفوي اكو-لو رو-ي-نو-ج
مهو يعامتجلا لسصاو-ت-لا ع-قاوÃ ة-ي-م-سسر-لا

Áتابيردت نوسسرا flلمعلل اودوعي يكل ةفلت
.ةديج ةيندب ةلاح ‘

امك ،يجيردت ٍلكسشب لمعلل نوبعÓلا دوعيسسو
يتلا ةيÒسضحتلا تاÎفلا لÓخ لبق نم ثدح
.ابوروأا ·أاو لايدنوŸا تاسسفانم عم تنمازت
ةدŸو ¤وألا ةيبيردتلا ة-سص◊ا ن-ع بي-غ-ي-سسو
مئاوق ¤إا مهئاعدتسسا ببسسب اًبعل21 عوبسسأا

عوبسسأا لوأا ‘ سضوختسس يتلا مهدÓب تابختنم
يرود تاسسفان-م تا-يرا-ب-م ¤وأا Èم-ت-ب-سس ن-م
نديإا ،اوتروك وبيت :مه ءلؤوه ،ةيبوروألا ·ألا

،و-ي-سسن-ي-سسأا ،لا-خا-فرا--ك ،سسو--مار ،درازا--ه
،يدنيم د-نلÒف ،Úنو-ل ،نو-ل-ي-ج-ير و-ي-جÒسس
ا-كو-لو ل-ي-ب ثيرا-ج ،سسور-ك ،نارا-ف ل-ي-يا-فار
.سشتيفوي

ىلع ة-ي-ب-يرد-ت ة-سصح لوأا ‘ ناد-يز لو-ع-ي-سسو
،زيدنانÒه وسشتان ،واتي-ل-ي-م رد-يإا ،و-ل-ي-سسرا-م
و-ك-ير-يد-ي-ف ،سشت-يردو-م ا-كو-ل ،وÒم--ي--سسا--ك
،سسو-ي-سسي-ن-ي-ف ،اÁز-ن-ب ،و-ك-سسيإا ،يدÒف-لا--ف
.زيكسساف سساكولو دراجيدوأا Úترام ،وجيردور
ةرسشع كلذك ةيبيردت ةسصح لوأا ¤إا مسضنيسسو

اًرخؤوم جوُت يذلا يبابسشلا قيرفلا نم Úبعل
.بابسشلل ابوروأا لاطبأا يرودب
ةفرعم ة-ل-ب-قŸا تا-عا-سسلا ‘ ر-ظ-ت-نŸا ن-مو
نم بيرقلا» زايد ونايرا-م-ك Úب-عل ل-ب-ق-ت-سسم
اخروب ،سسويابيسس Êاد ،«اكيفنب ¤إا مامسضنلا

ورا-ف-لأا ،«ا-ي-سسن-لا-ف ن-م بير-ق-لا» لارو--يا--م
خنويم نرياب ¤إا هتراعإا نم دئاعلا» لوزويردوأا
سسيماخ ،«ابوروأا لاطبأا يرودب جيو-ت-ت-لا د-ع-ب
زايد ميهاربو «نوترفيإا نم بيرقلا» زيجيردور
اوناك ام اذإاو ،«نÓ-ي-م ي-سس ه-يإا ن-م بير-ق-لا»
مأا قيرفلا عم ةيÒسضحتلا ةÎفلا ‘ نوكراسشيسس
ليبسس ىلع مه-سضع-ب ،ف-ي-سصلا اذ-ه نو-ل-حÒسس
.يئاهن عيب رخآلا سضعبلاو ةراعإلا
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تاقرفتم  تاراملا
ةينميلا ىرطقسس ‘ ةيتارابختسسا قفارم ةماقإا ىلع نÓمعت ليئارسسإاو تارامإلا

 ةيمصسر ةلحر لوأا Èع يبظ وبأا ¤إا يكيرمأا يليئارصسإا دفو
ةريزج Èع نميلا ‘ ليئارسسإل مدق ئطوم ترفو تارامإلا نأا يسسنرفلا (يدوهيلا ىدتنŸا)  عقوم  فسشك
.كانه ةيتارابختسساو ةيركسسع قفارم ءاسشنإل ،ةيجيتاÎسسإلا ةينميلا ىرطقسس

عقاوŸا هذه نأا عقوŸا فاصضأاو ^
ةيرحبلا تاكر– دصصرل شصصصختصس
ةكر◊ا ليل–و ،ةقطنŸا ‘ ةيناريإ’ا
رحبلا بونج ‘ ةيو÷او ةيرحبلا
.رمحأ’ا
ليئارصسإا ءاصشنإا نأا ¤إا عقوŸا تفلو
ىرطقصس ةريزج ‘ ةيتارابختصسا دعاوق
نمصض يتأاي تارامإ’ا عم نواعتلاب ةينميلا
،ماوعأا ةدع ذنم رمتصسم يرصس نواعت
تاكر– ةبقارم هفادهأا Úب نمو
ةحŸÓا ىلع ةرطيصسلاو Úيثو◊ا
.ةقطنŸا ‘ ةيرحبلا
6102 ذنم تأادب ليئارصسإا نإا ¤إا راصشأاو

‘ تارابختصسا ةدعاق Èكأا ءانب ‘
ايراصسابمأا لبج ‘ رمحأ’ا رحبلا شضوح

ةقطنŸا ‘ ايÎيرإا ‘ عقاولا
باب قيصضم ىلع ةلطŸا ةيجيتاÎصسإ’ا
.بدنŸا
ليئارصسإا موقت ،عقوŸا بصسحبو
تادادعتصس’ا ةفاكب تارامإ’او
ةيتارابختصسا دعاوق ءاصشنإ’ ةيتصسجوللا

جيلخ ءاحنأا عيمج ‘ تامولعŸا عم÷
ةريزج ¤إا ’وصصو بدنŸا باب نم ندع
.تارامإ’ا اهيلع رطيصست يتلا ىرطقصس

لسصاوتت ةيليئارسسإلا طوطÿا
حامسسلل ةيدوعسسلا تاطلسسلا عم

اهئاوجأا روبعب اهل
ةكرصش نأا ةيÈع مÓعإا لئاصسو تفصشك
تمدقت ““لاعلإا““ ةيليئارصسإ’ا ناÒطلا
،ةيدوعصسلا ناÒطلا ةطلصسل بلطب
.اهئاوجأا روبعب حامصسلل

بلط نأا ““تونرحأا توعيدي““  عقوم ركذو
ÊدŸا ناÒطلا ةئيه ¤إا ““لاعلإا““
نمأ’ا شسل‹ Èع لصسرأا ،ةيدوعصسلا
ةموك◊ا شسيئر بتكم ‘ يموقلا
¤إا راصشأاو ،Úيلود ءاطصسوو ةيليئارصسإ’ا
ةظحللا هذه ىتح قلتت ⁄ ةكرصشلا نأا
.اهبلط ىلع يدوعصسلا درلا
ناÒطلا ةكرصش ‘ لوؤوصسم لاقو
نأا ¤إا Òصشت تاعقوتلا““ نإا ،ةيليئارصسإ’ا
““لاعلإا““ حنمتصس ةيدوعصسلا تاطلصسلا

مصضت ةرئاطلا نوك ةيئانثتصسا ةقفاوم
ةلاح ‘و .ىوتصسŸا عيفر ايكيرمأا ادفو
،يليئارصسإ’ا بلطلل ةيدوعصسلا شضفر
رحبلا Èع تارامإ’ا ¤إا ةرئاطلا لصصتصس
ددميصس ا‡ ،ندع جيلخو رمحأ’ا
ةلحرلا مصضتو .Úتعاصس وحنب ةلحرلا
بيبأا لت نم ¤وأ’ا ةلجصسŸا ةيمصسرلا

Òبك هصسأاÎي ايكيرمأا ادفو يبظوبأا ¤إا
دلانود ،يكيرمأ’ا شسيئرلا يراصشتصسم
،Ôصشوك ديراج ،هرهصصو ،بمارت

Ãي يليئارصسإا دفو ةقفارÎشسيئر هصسأا
شسيئر بتكم ‘ يموقلا نمأ’ا شسل‹

.ةموك◊ا
Œنب ةفيلخ خيصشلا نأا ¤إا ةراصشإ’ا رد

تارامإ’ا ةلود شسيئر نايهن لآا دياز
يدا–’ا نوناقلا يغلي ،اموصسرم ردصصأا
ةعطاقم نأاصش ‘2791 ةنصسل51 مقر
.هيلع ةبتŸÎا تابوقعلاو ليئارصسإا
دعب ديد÷ا نوناقلاب موصسرŸا يتأايو
تاقÓعلا عيبطت ىلع قافت’ا نم مايأا
‘ كلذك يتأايو ،ليئارصسإاو تارامإ’ا Úب
عيصسوتل تارامإ’ا ةلود دوهج راطإا
عم يراجتلاو يصسامولبدلا نواعتلا
.ليئارصسإا

ت’اكو  ^

 ⁄اعلا ‘ افلأا048 زواجتت تايفولا  ةباصصإا نويلم52 نم Ìكأا :انوروك
^ Œا تاباصصإ’ا ت’اح ددع زواŸفب ةدكؤوÒع انوروك شسوÈ امنيب ةلاح نويلم52  ⁄اعلا

.فلأا048 نع ديزي ام ¤إا شسوÒفلاب  تايفولا   ةليصصح تلصصو
نم ةديازتم ادادعأا ليجصست ةينيتÓلا اكيرمأا ‘ لود  و ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا  تاي’ولا تلاز ’و

ةديدج ةلاح فلأا78 ـب يموي تاباصصإا لدعم  Èكأا دنهلا لجصست امنيب ،ةديد÷ا ةباصصإ’ا ت’اح
شسوÒفلا راصشتنا فقو نأا نم ارخؤوم ترذح دق ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم تناكو .دحأ’ا مويلا

.Úماع ¤إا جاتحي دق
ت’اكو ^

اسسنرف
ايصسور حلاصصل هصسصسŒ نع ريراقت طصسو Òبك يركصسع طباصض عم قيق–

عصضخ اÒبك اطباصض نأا ،دحأ’ا  ›راب شسنرولف ةيصسنرفلا ةحلصسŸا تاوقلا ةريزو تدكأا ^
.نمأÓل هقرخ ‘ هابتصشÓل قيقحتلل
فلح عم لمعي اطباصض نأاب هابتصشا دوجو لوح ةعاذإÓل ريرقت ىلع اقيلعت دحأ’ا   ›راب تلاقو
Òبك طباصض عصضخي““ :ةيصسورلا تارباıا ¤إا ةصساصسح قئاثو لصسرأا ايلاطيإا ‘ يصسلطأ’ا لامصش
.““ينمأا قرخ وأا (ةصساصسح تامولعم) لقن نأاصشب قيقحتلل
نامأ’ا Òبادت لك تذختا““ تاطلصسلا نإا لوقلاب ةيفتكم ،ليصصافتلا ‘ شضوÿا ةريزولا تصضفرو
أادبم ماÎحا عم هلمع يدؤويل يئاصضقلا ماظنلا مامأا لاÛا حاصسفإا نم دب ’ هنأاو ،““ةيرورصضلا

طباصضلا تافرصصت ءارو عفاودلا ديكأات ىلع رداق هدحو ءاصضقلا نأا تفاصضأاو .““قيقحتلا ةيرصس
.ةلمتÙا ةÁر÷ا رصصانع ديد–و
اصسنرف ‘ يلخادلا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا لبق نم هلاقتعا ” طباصضلا اذه نأا ةعاذإ’ا تركذو

.اصسنرف ‘ هتزاجإا ءاصضق دعب ايلاطيإا ¤إا ةدوعلا مزتعي ناك امدنع
ت’اكو ^

ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقوب ’ؤوافت يدبت ةي‡أ’ا ةلثمŸا
شصرف ءازإا اهلؤوافت نع زمايلو Êافيتصس ،ايبيل ¤إا ةبانإ’اب ةصصاÿا ةي‡أ’ا ةلثمŸا تبرعأا ^

Òغ لجأا ¤إا ةحوتفم لظت نل تايناكمإ’ا ةذفان نأا نم كلذ عم ةرذfi ،دÓبلا ‘ لاتقلا فقو
.ىمصسم
رفاصضت لÓخ نم ةيلود ةيصضق امئاد تناك امدعب ةيبيل ةيصضق ايبيل لعج ¤إا زمايلو تعدو
.لماصش يصسايصس لح ¤إا لوصصولل فارطأ’ا لك نم دوه÷ا
Òغ لجأا ¤إا ةحوتفم لظت نل اهنكل ،تحتف ةذفان كانه ،Úلئافتم نوكن نأا اننكÁ““ :تلاقو
نم Óماصش نوكي نأا بجي ايبيل ‘ ةيصسايصسلا فارطأ’ا Úب راو◊ا““ نأا ىلع ةددصشم ،““ىمصسم
ءاصسنلاو ÊدŸا عمتÛا تامظنم لمصشي اÃ ،راو◊ا ةلواط ¤إا عيم÷ا شسولج لÓخ
ريزو مهصسأار ىلعو Úيرصصم Úلوؤوصسم   يقتلتل ثيح ةرهاقلا ¤إا زمايليو تهجوت و .““لئابقلاو
.ةيبيللا ةمزأ’ا لوح ثحابتلل يركصش حماصس ةيجراÿا
ةيلمعل ةدوعلا ¤إا هيف تعد تبصسلا شسمأا  انايب تردصصأا دق ايبيل ىدل ةدحتŸا ·أ’ا ةثعب تناكو
قق–و ،مئÓم لكصشب هلث“ ةموكح ¤إا يبيللا بعصشلا تاعلطت يبلت ةلماكتمو ةلماصش ةيصسايصس
شسلبارط ةمصصاعلا اهدهصشت يتلا تارهاظŸا ةيفلخ ىلع كلذو ،مÓصسلاو ةماركلا ‘ هتاعلطت
.تاروطت نم اهÓت امو ىرخأا ةيبيل ندمو

ةيبيللا ““طصسولا““ ةباوب ^
نانبل

نويكÒمأ’ا هيلع اهصضرع ةطلصسو ’اومأا صضفر هللا رصصن نصسح
ىلع تصضرع ةدحتŸا تاي’ولا نأا تبصسلا  هللا رصصن نصسح Êانبللا هللا بزح ماع Úمأا   لاق ^

.اهصضفر هنكل ،ةطلصسو ’اومأا نمصضتت ،ةقفصص بز◊ا
’اومأا انيلع اوصضرع ÚيكÒمأ’ا نإا -يئاروصشاع شسل‹ لÓخ هل ةملك ‘- هللا رصصن لاقو
.““لعفن نلو لعفن ⁄و““ انتيصضق نع يلختلا لباقم ،ان◊اصصل يصسايصسلا ماظنلل اريوطتو ةطلصسو
تعصس بمارت دلانود يكÒمأ’ا شسيئرلا ةرادإا نأا ةبصسانم نم Ìكأا ‘ هللا رصصن نلعأا نأا قبصسو
فقوم ’و نطنصشاو هتصضرع ام ةعيبط نع اقباصس حصصفي ⁄ هنكل ،بز◊ا عم لاصصتا تاونق حتفل
.هنم ةعام÷ا
لوا–و ،ئيصس لكصشب ةينوÎكلإا اصشويج مدختصست لود دوجو ¤إا هثيدح ‘ هللا رصصن راصشأاو
ÚيÓم تارصشع عفدت ةيجيلخو ةيبنجأا تارافصس كانه نأاو ،نانبل ىلع ماع يأار شضرف
.بيذاكأاو رابخأا Èع هللا بزح فادهتصس’ مÓعإÓل تار’ودلا
،Êانبللا بعصشلا ةدارإا نع Èعي هنأا يعدي نأا هنكÁ نانبل ‘ دحأا ’ هنإا ،هللا رصصن نصسح لاقو
.بعصشلا بلاطم حيصضوتل ةحصضاو تايلآا دامتعا ةرورصض ¤إا اعدو
قيرطلا عطقل بعصشلا بلاطم حصضوت ةيلآا يأا ةصشقانŸ بز◊ا دادعتصسا نع   هللا رصصن برعأاو

.ةيبعصش اهيمصسيو بلاطم شضرفي نم لك ىلع
.نك‡ ىدم دعبأا ¤إا اهب باهذلاو تاحÓصصإ’ا زا‚إ’ هدييأات ““هللا بزح»ـل ماعلا Úمأ’ا دكأاو
ةلكصشم دوجو ¤إا اÒصشم ،ديدج يصسايصس دقع يأا ثحبل دادعتصسا ىلع بز◊ا نإا هللا رصصن لاقو

.نانبل ‘ ةيصسايصسلا ةيلقعلاو ةفاقثلا ‘
ايروصس وأا ناريإا تمدق ول هنأا احصضوم ،ىرخأا نود ةيجراخ تاردابŸ ’وبق كانه هنأا فاصضأاو
شسيئرلا لثم رخآا شسيئر نم تءاج ةوعد كانه تناك اذإا نكلو ،ةلكصشم لثميصس رمأ’ا نإاف ةردابم
.يعيبط رمأا كلذف يصسنرفلا
كلذلو ،هللا بزح ةرطيصسل عوصضÿاب ةيلا◊ا ةينانبللا ةموك◊ا ةيبرغو ةيميلقإا لود مهتتو
ةمزأا أاوصسأا نم رهصشأا ذنم Êاعي يذلا ،نانبلل ةيلام تادعاصسم Ëدقت نع لودلا كلت تعنتما
.ثيد◊ا هخيرات ‘ ةيداصصتقا
اهنم ،ةيبرع لود نوؤوصش ‘ لخدتلاو ،ةقطنŸا ‘ ةيعصسوت ةدنجأا كÓتماب ناريإا لود  مهتتو
.نارهط هيفنت ام وهو ،قارعلاو نميلاو ايروصسو نانبل
،ايروصس ‘ بر◊ا اهنم ،ةيجراخ تافلم ‘ هللا بز◊ نارهط مادختصسا نوينانبل شضفريو
تاعارصصلا نع شسفنلاب يأانلا ىلع ةمئاقلا ةينانبللا ةلودلا ةصسايصسب بز◊ا مازتلا ¤إا نوعديو
.ةيميلقإ’ا

 زوÒف عم ةوهق ناجنف ىلع دعوم ىلع : نوركام
يقتلي ينطو زمرب  عمتجيو نانبل ¤إا  ادغ ةرايزب نوركام ليوناÁإا يصسنرفلا    شسيئرلا  موقي ^
.زوÒف هدصسŒو ،نوقرفتي ’و نوينانبللا همصسا ىلع
هترايز لÓخ يصسنرفلا شسيئرلا جمانرب ةرادصص ‘ ةينانبللا ةنانفلا مصسا هيزيلإ’ا رصصق جردأاو
.رهصش نم لقأا لÓخ توÒبل ةيناثلا
ءاصسم شسايلطنا ‘ زوÒف عم ةوهق ناجنف ىلع دعوم““ ةرابع ه‹انرب ‘ نوركام بتكو
تاءاقللاب محدزم جمانرب هلامعأا لودج ىلعو ،Úنث’ا ادغ نانبل ¤إا نوركام دوعيو.““Úنث’ا
““ةمهم ةموكح““ ليكصشت عنÁ يذلا يصسايصسلا قزأاŸا نم دÓبلا جارخإ’ ةلواfi ‘ ،ةيصسايصسلا
.Úينانبللا Úيصسايصسلا ىلع تعزو ةقرو ‘ هيزيلإ’ا اهحرط دق ناك
Îيوت ىلع بتكو ،›ا◊ا  توأا نم عباصسلا ‘ توÒب ¤إا ةرايز متتخا يصسنرفلا شسيئرلا ناكو

نم اًماع51 ةليط Úينانبللا تبحاصص زوÒفل ةÒهصش ةينغأا ناونع يهو ،““نانبل اي كبحب““ ةرابع
.ةيلهأ’ا بر◊ا
شسايلطنا برق ةيبارلا ‘ ،اهلزنم ‘ ةينانبللا ةنانفلا نوركام روزيصس دغ ءاصسم هلوصصو روفو
.ةيمÓعإ’ا تاصسدعلا نع اديعب ،(توÒب لامصش)

ي ر ^

تاكابتصشا لÓخ يران قلطب شصخصش لتق ^
ةÒبك ةيباختنا ةÒصسم ‘ Úكراصشم Úب

Ÿبمارت دلانود يكيرمأ’ا شسيئرلا يديؤو
‘ ““ةمهم دوصسلا ةايح““ ةكرح نم Úجتfiو
.نوغيروأا ةي’وب دنÓتروب ةنيدم
⁄ امك ليتقلا ةيوه نع ةطرصشلا حصصفت ⁄و

ةقÓع رانلا قÓطإ’ ناك اذإا ام دد–
طصسو ةقطنم اهتدهصش يتلا تاكابتصش’اب
.ةنيدŸا
احرصسم دنÓتروب ةنيدم عراوصش تناكو

عيباصسأ’ا لÓخ ةرركتم تاجاجتح’
.ةÒخأ’ا
تارهاظŸ ازكرم ةنيدŸا هذه تحبصصأاو

ذنم ةيرصصنعلاو ةطرصشلا تاكاهتنا دصض
نم ردحني يذلا يكيرمأ’ا نطاوŸا لتقم
ةنيدم ‘ ديولف جروج ةيقيرفأا لوصصأا

يام52 ‘ اتوصسينيم ةي’و ‘ شسيلوباينيم
ةلاح راثأا ام ،شضيبأا يطرصش دي ىلع يصضاŸا

يلÙا ÚيوتصسŸا ىلع بصضغلا نم
ةيلارديفلا نمأ’ا تاوق تلصسرأاو .›ودلاو
بمارت شسيئرلا نم تاميلعتب دنÓتروب ¤إا

ءارجإا هنأاب فصصُو اميف يصضاŸا ةيليوج ‘
.فنعلا ىلع ةرطيصسلا فدهتصسي
ةمعادلا ةيباختن’ا ةÒصسŸا هذه نأا ركذُي
ىلع ثلاثلا تبصسلا موي ‘ تمظُن بماÎل
.›اوتلا

Úيطرسشلل  ةرظتنم ةيسساق تابوقع
ديولف جروج لتقب ÚمهتŸا

تابوقع بلط نويكÒمأ’ا نوعدŸا مزتعي
يئانثتصسا لكصشب ةليوط ددŸ نجصسلاب
نطاوŸا لتقب ÚمهتŸا Úيطرصشلل
‘ ديولف جروج يقيرفإ’ا يكÒمأ’ا

““ةيئانثتصسا ةيصشحو““ ببصسب ،شسيلوباينيم
لوصصح دنع ةيحصضلل ““فيعصضلا““ عصضولاو
.عئاقولا
فورظلا نم Òثكلا ماهت’ا قيرف ددعيو
““Èكأا““ تابوقع بلطيصسو .ةبوقعلل ةددصشŸا

Úينمأ’ا رصصانعلل ةينوناقلا تايصصوتلا نم
جروج لتق ةÁرجب ÚطروتŸا ةعبرأ’ا

تلصسرُأا ةينوناق تادنتصسم قفو ،ديولف
ءدب بقتري Úح ‘ ،ةمكÙا ¤إا ةعم÷ا
.1202 شسرام ‘ ةمكاÙا
Úيطرصشلا نإا نوصسيليإا ثيك يعدŸا لاقو
““ةطلصسلا ‘ هعقوم مادختصسا اوءاصسأا““

تبثأا Úفوصش كيريد قباصسلا يطرصشلاو
Òغ فنع»ـب ببصستو ““ةيئانثتصسا ةيصشحو““

ًاصصوصصخ دوهصشلا نم Òثكلا مامأا ““رÈم
.لافطأ’ا

نم غلبي شضيبأا قباصس يطرصش وه Úفوصش
هقنخ ببصسب لتقلاب مهتمو ًاماع44 رمعلا

64 غلابلا دوصسأ’ا يكÒمأ’ا لجرلا ديولف
عصست ةبارقل هتبق ىلع طغصضلا Èع ًاماع

.شسيلوباينيم ‘0202 يام52 ‘ قئاقد
غنيوك ردنصسكلأا نوقباصسلا ةثÓثلا هؤوÓمزو
ةمهتب نوقحÓم ،واهت وتو ني’ شساموتو
.ةÁر÷ا ‘ ةكراصشŸا
ناك ،ةيحصضلا ديولف جروج““ نوعدŸا لاقو

دق اوناك Úيطرصشلا نأ’ شصاخ لكصشب ًافيعصض
لباقم هوعصضوو هرهظ فلخ هيدي اولبك
.““شضرأ’ا
لاق ديولف““ نأاب ًاصضيأا نوماÙا رّكذو
دعي ⁄ هنإا Úيطرصشلل رركتم لكصشبو حوصضوب
.““شسفنتلا ىلع ًارداق
اهقيثوت ” يتلا ديولف ةاناعم تراثأاو
عقاوم ىلع ترصشتناو ةلومfi فتاوهب
،⁄اعلا ءاحنأا ةفاك ‘ يعامتج’ا لصصاوتلا

‘ دوقع ذنم ةقوبصسم Òغ ةيجاجتحا ةكرح
.ةدحتŸا تاي’ولا
هÁركتب نيرهاظتŸا ف’آا تارصشع ماقو
دصض ةÒصسم ‘ نطنصشاو ‘ ةعم÷ا
نم ًاماع75 دعب ،ةطرصشلا فنعو ةيرصصنعلا

لوقي يذلا يزمرلا غنيك رثول نترام باطخ
.““ملح ّيدل““ هيف
يتلا تابوقعلا ةدم نوعدŸا ددحي ⁄و
باكتر’ ىوصصقلا ةبوقعلا نكل ،اهبلط نووني

ةي’و ‘ ًاماع Úعبرأا نجصسلا يه ةÁرج
.اتوصسينيم

ت’اكو ^

ةيرصصنعلا دصض Úجتfiو بمارت يديؤوم Úب تاكابتصشا ‘ صصاصصرلاب يكيرمأا لتقم

  ةزغ ‘ عقاوم فصصقي لÓتح’ا
رجف يليئارصسإ’ا لÓتح’ا ششيج فصصق  ^

ىلع در هنإا  ايعدم ،ةزغ عاطق ‘ عقاوم دحأ’ا
عاطقلا نم ةقرا◊ا تانولابلا قÓطإا ةلصصاوم
.ةيليئارصسإ’ا تانطوتصسŸا وحن
دصصر يعقوم  ةيليئارصسإ’ا تايلآ’ا  تفصصقو
حان÷ا ماصسقلا نيدلا زع بئاتكل ناعبتي
،(ةزغ عاطق يبونج) شسامح ةكر◊ حلصسŸا
.تاباصصإا عوقو نع غلبُي ⁄و
ينمأ’ا رتوتلا نم ةلاح ةزغ عاطق دوصستو
رارمتصسا لظ ‘ ،عيباصسأا3 وحن ذنم ÊاديŸاو
ششي÷ا فصصقو ،عاطقلا ىلع راصص◊ا
،ةيدود◊ا رباعŸا قÓغإاو ،يليئارصسإ’ا

.كامصسأ’ا ديصص ةقطنم دييقتو
يقلطم نإا شسامح ةكرح لوقت ،اهتهج نم
لاعصشإا ‘ ببصستت يتلا- ةقرا◊ا تانولابلا

نوعصسي -عاطقلل ةيذاÙا قطانŸا ‘ قئارح
فقو تامهافتب مازتل’ا ىلع لÓتح’ا رابجإ’
راصص◊ا فيفخت نمصضتت يتلا ،رانلا قÓطإا

.ةزغ ىلع
راصص◊ا ءاهنإ’ ت’اصصتا
يصسايصسلا بتكŸا شسيئر لاق ،قايصسلا اذه ‘و

ليعامصسإا شسامح ةيمÓصسإ’ا ةمواقŸا ةكر◊
لصصاوت ةكر◊ا ةدايق نإا شسمأا ةينه
ىلع يليئارصسإ’ا راصص◊ا ءاهنإ’ ؛ت’اصصت’ا

.ةزغ عاطق
اهتدايقو ةكر◊ا شسيئر نأا ةينه فاصضأاو
نورجي اولاز ام -ةزغ عاطق ‘ ةصصاخ-
ةدارإا قيقحتل دوه÷ا نولذبيو ،ت’اصصت’ا

عاطقلا شصيلختو ،راصص◊ا اذه ءاهنإا ‘ انبعصش
ةحئاج لوخد عم اميصس ’ ةيثراكلا هراثآا نم
.ةزغ ¤إا انوروك
يرصصŸا رودلاب ةكر◊ا ةقث ¤إا ةينه راصشأاو
هب موقي يذلا ده÷او ،يرطقلا رودلاو
دوهج راطإا ‘ يدامعلا دمÒ fiفصسلا
.ةطاصسولا

ت’اكو ^



ىلع عجششي يذلأ ينيدلأ لافتح’أ أذه ^
‘ نأÒ÷أو براقأ’أ Úب تأرايزلأ لدابت

Úجا-تÙأ هاŒ مر-ك-لأو دو--لأ ن--م و--ج
Òبأدت ةنشسلأ هذ-ه ه-ي-ل-ع تغ-ط ما-ت-يأ’أو
سسوÒفلأ ءابو ءأوتح’ ة-فدا-ه-لأ ة-يا-قو-لأ
تامامكلأ ءأدترأ ةيرابجإأ اميشس ’ يجاتلأ
.يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحأو
ىلع ناكشسلأ ة-ي-ن-يد-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ تث-حو
ةفداهلأ ت’وكوتوÈلأو تأءأرجإ’أ مأÎحأ

كلذكو دجاشسŸأ ‘ ةشصاخ ءابولأ ءأوتح’
.ةيلئاعلأ اهيف اÃ تاعمجتلأ رظح

د-ي-لا-ق-ت ‘ نا-ك-شسلأ ا-ه-ششي-ع-ي تأدا-ع-لأ
يعامتج’أ كشسامتلأ ززعت يتلأ دأدجأ’أ
ناكشس اه-ل-ب-ق-ت-شسيو مر-ك-لأو ة-كرا-ششŸأو

ذإأ يداع Òغ وج ‘ ةنشسلأ هذه ةيأدرغ
Úي---لÙأ نا---ك---شسلأ تأدا---ع تÒغ---ت
،ابيرقت يرذج لكششب لافطأ’أ ت’افتحأو

تاشضأرعتشسأو تاعمجتلأ رظح عم اميشس’
““و-نا-ي-بأأ““ Êا-غأأ نوددر-ي م-هو لا-ف--طأ’أ
.ةبشسانŸأ هذهب ةشصاÿأ
ىلع انوروك ءابو Òثأا-ت ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو

نوÈعي بأز-ي-م نا-ك-شس نإا-ف ةا-ي◊أ ط‰
نع ثد◊أ أذ-ه لÓ-خ ة-ف-ل-تfl قر-ط-ب
اهوثرو يتلأ ةليشصأ’أ ديلاقتلاب مهطابترأ

هنأأ ’إأ ءأروششاع ديع راطإأ ‘ فÓشسأ’أ نع
ة-ي-لÙأ قا-ب-طأ’أ Ëد-ق-ت م-ت-ي د-ع--ي ⁄

.ةلئاعلأو نأÒ÷أ Úب اهقوذتل ةيديلقتلأ
لÓخ ةيوأدر-غ-لأ تÓ-ئا-ع-لأ مد-خ-ت-شستو

Èع ةثرأوتŸأ فÓشسأ’أ تافشصو ءأروششاع
ةشصاخ ةيديلق-ت قا-ب-طأأ دأد-عإ’ لا-ي-جأ’أ
وهو (ةيغيزامأ’اب) ““ي-ن-ي-ت و-ششوأ““ ى-م-شست

ديع منغ م◊و سسكشسكلأ نم عونشصم قبط
ا-م-ب-شسح ،ح-ل-مŸأو ف-فÛأ ى-ح--شضأ’أ
ةلاكول ،ةكيلم رشصق نم Òكب يمع حشضوأأ
.ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ
سسوقط نم ءاهت-ن’أ در-جÃ ه-نأأ فا-شضأأو
محللأ سضعب تيبلأ ةبر عمŒ ديعلأ ةيحشضأأ
قلطلأ ءأوهلأ ‘ هفيفŒو هحيل“ متي يذلأ

.عيباشسأأ ةدعل فيظن ناكم ‘ هنيزخت لبق
ديدعلأ مدقت ءأروششاع قبشسي يذلأ مويلأ ‘
Òشض– ىلع ةيأدرغ ‘ تويبلأ تابر نم
محللأ نم ةنوكم ءأرمح ةشصلشصب سسكشسكلأ
راشضÿأ نم ةعونتم ة-عو-م‹و ف-فÛأ
لبأوتلأو را◊أ لفلفلأو سصم◊أو ةجزاطلأ
ةفاشضإ’اب ةيتابن-لأ با-ششعأ’أ ن-م ا-هÒغو
ةهكنو ةذل يطعي يذلأ رمتلأ Òشصع ¤إأ

‘ هÁدقت متي يذلأ قبطلأ أذهل ةشصاخ
وج ‘ ةلئاعلأ عيم-ج رو-شضح-ب Òب-ك ق-ب-ط
.Òكب يمع فاشضأأ امبشسح ،يدو
لوفلأ قبط Ëدقت ةبشسانŸا-ب ا-شضيأأ م-ت-يو
““نوابأ““ ب ا-ي-لfi فور-عŸأ يد-ي-ل-ق-ت-لأ
رشضحي ثيح ءأروششاع ‘ هنم دب’ يذلأو

يتلأ لزنŸأ ةبر لبق نم قباشسلأ مويلأ ‘
Úتاشسب نم ةبذعلأ هايŸأ ‘ لو-ف-لأ ع-ق-ن-ت

ران ىلع اهيلغ لبق تاعاشس ةدعل ةيأدرغ
. ليللأ لأوط ةفيفخ
لبتمو رششقم حابشصلأ ‘ قبطلأ أذه لكؤويو
ىلع عزويو نوتيزلأ تيزو نومكلأو حلŸاب

مهو لافطأ’أ فرط نم ةراŸأو نأÒ÷أ
عزويو ““حون ابأأ““ ىمشست ةÒهشش ةينغأأ نونغي
هكأو-ف-لأو تا-يو-ل◊أ ن-م ط-ي-ل-خ كلذ-ك
Êأدوشسلأ لوفلأو زوللأ لثم ىرخأ’أ ةفا÷أ
.لافطأ’أ ىلع قدنبلأو
اهنأأ ىلع ديلاقتلأ هذه ¤إأ ةيأدرغب رظني
هنأأ ديلاقتلأ لوقت ثيح ةلوفطلاب لافتحأ

ءاشسنلأ نيزت ءأروششاع-ل ق-با-شسلأ مو-ي-لأ ‘
قو-ح-شسم و-هو ““ل-ح-ك-لأ““ ب ن-ه-لا-ف--طأأ
Úعلأ ةقطنم ىلع عشضوي يذلأ نوميتن’أ
.’امج اهديزتل

وه ةيوأدرغلأ تÓئاعلل ةبشسنلاب ءأروششاع
ةشصرفو ةيوق ةين-يد Êا-ع-م ل-م-ح-ي د-ي-ع
تأدا-ع-لأو دأد-جأ’أ د-ي-لا-ق-ت سسير-ك--ت--ل
اهنيب نم ةيعامتجأ ةق-ب-ط ل-ك-ب ة-شصاÿأ
فلتfl ‘ رباقŸأ فيظنت تايلمعب مايقلأ

أذه اهنع أولخت ي-ت-لأو ة-ق-ط-نŸأ رو-شصق
ىقبت اميف ،يح-شصلأ ع-شضو-لأ بشسب ما-ع-لأ

ةينيدلأ لامعأ’أ نم ديزŸأ ءأدأ’ ةبشسانم
.ةاكزلأ جأرخإأو مايشصلأ لثم

11 عقاولا نم

لافتح’ا ىلع ميخي هتايعادتو91-ديفوك ءابوب طبترم ”اق وج

قايشس ‘ ماعلأ أذه اهب لفتحي ةبشسانم ءأروششاع
ةيأدرغ ‘ قوبشسم Òغ

ا‡ هتايعادتو91-ديفوك ءابوب طبترم ”اق وج ‘ ءاروششاع ديعب ماعلا اذه ةيوادرغلا تÓئاعلا لفت–
.ثد◊ا اذهب لافتح’ا قفارت ام ةداع يتلا فÓشسأ’ا تاداع Òغتب زي“ قوبشسم Òغ قايشس ¤إا ىدأا

‘اقثلأ مشسقلأ ^
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؟ ةمامكلل Óيدب فنألأ خاخب نوكيشس له
نكامأأو ةيمومعلأ نكامأ’أ ‘ يقأولأ عانقلأ ءأدترأ ةرورشض ىع ءأÿÈأ دكؤوي ^

ءاملعلأ سضعب  معزي Úح ‘  انوروك سسوÒف ىودع طاقتلأ يدافت لجأأ نم ماحدز’أ
ةيلعاف Ìكأأ نوكي دقو انوروك سسوÒفـب ةباشصإ’أ نم رششبلأ عنÁ دق فنأ’أ خاخب نأأ

وكشسيشسنأرف ناشس ، اينروفيلاك ةعماج ‘ ءأÈخ ركتبأ ذإأ ،يقأولأ عانقلأ ءأدترأ نم
““sbaNoreA““ ،يذلأو Áشضيأأ نك خاخبلأ نوكي نأأ نوثحابلأ لمأايو ،هقاششنتشسأ اً

Ãشصق ةأدأأ ة-با-ثÒأ ةŸىد Ÿف-ب سصا-خ-ششأ’أ ف’آأ ة-با-شصإأ ع-نÒلب-ق ا-نورو-ك سسو
.سسوÒفلأ أذهل يئاهن حاقل فاششتكأ
ماشسجأ’اب ةهيبشش ةيعانم تانيتورب يهو ، ةيونان ماشسجأأ ىلعsbaNoreA يوتحي
ةغيشصلأ ‘ ةيونانلأ ماشسجأ’أ نكل .ةكبلأ’أو لبإ’أو امÓلأ مد ‘ دجوت ةداشضŸأ
فقي يذلأ سسوÒفلأ وهو ، انوروك سسوÒف فأدهتشس’ اهميمشصت ” دقو ةيعانطشصأ
.ةيناطيÈلأ ““ليم ىليدلأ““ ةفيحشص هتركذ ام قفو ،ءابولأ ءأرو
ماشسجأ’أ مجح عبر ›أوح ةÒغشصلأ تانيتوÈلأ نأأ ةيلمعŸأ تأرابتخ’أ ترهظأأو
،ايÿÓأ لوخد نم يجاتلأ سسوÒفلأ عن“ نأأ نكÁ  رششبلأ ‘ ةدوجوŸأ ةداشضŸأ
ةفرعŸ ، ةيريرشسلأ براجتلأ ‘ تابثإأ ¤إأ ةجاحبsbaNoreA ةغيشص لأزت ’ نكل

.لعفلاب ةباشصإ’أ نم سصخششلأ عنم اًقح نكÁ ناك أذ إأ ام
خشسنلأ جاتنإأ نكÁ ثيح-ب أًد-ج ةÒغ-شص ة-يو-نا-ن-لأ ما-شسجأ’أ نإأ نو-ث-حا-ب-لأ لو-ق-ي
ءايميكلأ ذاتشسأأ ، Îلأو Îيب روتكدلأ لاق ،ةعرشسب ةÒب-ك تا-ي-م-ك-ب  ة-ي-عا-ن-ط-شص’أ
Òثكب ةيلعاف Ìكأأ هنأ ““كراششŸأ عıÎأوFSCU ‘ ةيوي◊أ ءايزيفلأو ةيوي◊أ

تأدعم نم يئيزج لكشش وهsbaNoreA نأأ دقتعن ،ةيقأولأ ةعنقأ’أ لاكششأأ نم
. ““تقؤوم لح ةباثÃ نوكت نأأ نكÁ يتلأ ةيشصخششلأ ةياقولأ
نوبيجتشسي ’ وأأ انوروك تاحاقل ¤إأ لوشصولأ نوعيطتشسي ’ نيذلأ كئلوأ’ ةبشسنلاب
. انوروك سسوÒف دشض مئأد عافد طخsbaNoreA نوكت نأأ نكÁ ،اهل

Œيكيجلب لمعم ‘ لشصأ’أ ‘ ةيونانلأ ماشسجأ’أ فاششتكأ ” هنأأ ¤إأ ةراشش’أرد ‘
،Ú◊أ كلذ ذنم ⁄اعلأ ءاحنأأ عيمج ‘ ءاملعلأ مامتهأ تراثأأو تاينينامثلأ رخأوأأ
نأأ لمأأ ىلع ،ةيونانلأ ماشسجأ’أ ¤إأ مههابتنأ ⁄اعلأ ءاحنأأ عيمج ‘ نوثحابلأ لّوحو
.انوروك سسوÒف دييحتل اهفييكت متي

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوشس

 ةينيدو ةيفاقثو ةيعامتجا بناوج لمششت
 ءأروششاعب ةزيمتم ةيلافتحأ سسوقط

رأردأأ روشصق فلتÈ flع

 تÓك’ا ديلاقتو تاداع نم Òثكلا Òغت مغر

ءأروششاع ‘ ةيلجي÷أ ةدئاŸأ ةديشس ..““ةششيوبلأ““
ةيديل-ق-ت-لأ ““ة-ششيو-ب-لأ““ ة-ل-كأأ لأز-ت ’ ^

قابط’أ ةد-ي-شس دأد-جأ’أ ن-ع ة-ثرأو-تŸأ
ةينيدلأ ةبشسانŸاب ’ا-ف-ت-حأ ة-ي-ل-ج-ي÷أ

تأداعلأ روطتو Òغت نم مغرلاب أروششاع
تأداع نم Òثكلأ راثدنأو ةي-كÓ-ه-ت-شس’أ
.ةيرئأز÷أ تÓك’أ ديلاقتو
نإا-ف ،تي-ب ة-بر ،بن-يز ةد--ي--شسلأ بشسحو
اهلك نكت ⁄ نأ ةيلجي÷أ تÓئاعلأ مظعم
نوكتي يذلأ قبطلأ أذه دأدعأ ‘ �فتت

ةششيششدلأ يه ة-ي-شسي-ئر دأو-م ة-ثÓ-ث ن-م
رمت-لأو نو-ت-يز-لأ تيزو (ن-ششخ د-ي-م-شس)
.سسبايلأ
ةلك’أ هذه يهطو Òشضحتلأ ةيف-ي-ك ن-عو
بنيز ةديشسلأ فيشضت -زايتماب ةيديلقتلأ
ةششيششدلأ دأدعإاب نمقي تويبلأ تابر نأ

وأأ لاقبلأ دنع نم ةرششابم اهئأرششب ءأوشس
نششÿأ ذخأأو ديمشسلأ ةل-بر-غ لÓ-خ ن-م
تيزو فا÷أ ر-م-ت--لأ بل--ج م--ث ، ه--ن--م
.نوتيزلأ
ة-ي-شسا-شس’أ دأوŸأ هذ--ه Òشض– د--ع--بو
¤أ هعيطقتو رمت-لأ ل-شسغ م-ت-ي ة-ثÓ-ث-لأ
طل-خ-ت م-ث ،ه-ن-م ةأو-ن-لأ عز-ن-تو Úف-شصن
حلŸأ نم ليلقلأو ءاŸأ ةفاشضإاب تانوكŸأ
نم ةعاشس ›أوح حاتÒل طيلÿأ كÎيو
ءانأ ‘ نشسح’أ نم عشضوي اهدعبو نمزلأ

ءان’أ أذه عشضويل أديج قل-غ-يو يد-يد-ح
لخأد هرودب ةطلÿأ ىلع يو-ت-ح-ي يذ-لأ
ةئداه را-ن ى-ل-ع ءاŸا-ب ءو-ل‡ Êا-ث ءا-نأ

Ÿا-م-ث-لأ ل-شصت ةدÊ أ يهو تاعاشسŸةد

اهدعب مدقتل ،““ ةششيوبلأ ““يهطل ةيفاكلأ
.درف لك قوذ بشسح بيلح سسأاك ةقفر
اهتميق ““ةششيوبلأ““ تأزيم م-هأأ ن-م ل-ع-لو
ةيشساشسأ’أ اهتانوكمف ،ةÒبكلأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ

ءا-ط-عإا-ب ح-م-شست نو-ت-يز تيزو ر“ ن--م
اهلوانتي نŸ حمشست ةيرأرح ةقاط مشس÷أ
.عبشش ىلع ةليوط ةدŸ ءاقبلاب

يلجيج يلfi قبط ““ةششيوبلا““
زايتماب

قابطأأ ةد-ي-شس ““ة-ششيو-ب-لأ““ خ-يرا-ت ن-عو
نأأ بنيز ةديشسلأ لوقت ،سشينروكلأ ةمشصاع
خيرات نع تايأور-لأ ن-م د-يد-ع-لأ كا-ن-ه
يكرت اهلشصأأ نأأ لوقي نم كانهف ،قبطلأ
ءانثأأ ترهتششأ Êاط-ير-ب لو-ق-ي سضع-ب-لأو
ةقاطلأ ءاطعإأ ‘ ةوق نم اهل اŸ بور◊أ
اهÒغو عو÷أ ةمواقمو دونجلل لمحتلأو
.تايأورلأ نم
ءايح’ ةقيتعلأ لجيج ةيعمج سسيئر امأأ
ن-يد-لأ لا-م-ج ي-لÙأ ‘ا-ق-ث-لأ ثأÎلأ

لشصأأ نوك ةيشضرف دعبتشسأ د-ق-ف ،ي-جا-ح
اهلشصأأ““ لب ايناطيرب وأ ايكر-ت ““ة-ششيو-ب-لأ““

كأر-ت’أ““ نأأ كلذ د-كؤو-ي ا-مو ““ ي-ل-ج-ي-ج
ىلع رئأز÷أ نم تاي’و ةدع ‘ أوششاع
ةن-ي-ط-ن-شسقو ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ رأر-غ
هذ-ه نأأ ’أ ا-هÒغو ة-يدŸأو نا-شسم-ل--تو
ءانثتشساب تاي’ولأ هذهب دجأوتت ’ ةلك’أ

رهتششت ’ ايكرت نأأ كلذ ¤أ فاشضي ،لجيج
يشساشسأأ رشصنعك لمعتشسŸأ سسبايلأ رمتلاب

.““اندنع دجأوتم وه لب قبطلأ دأدعإأ ‘

ةيشضرف نم ÚيناطيÈلأ داعبتشسأ نأأ امك
بشسح - دوعيف ““ةششيوبلأ““ ردشصم مهنوك
Úي-نا-ط-يÈلأ نأأ ¤إأ - ي-جا-ح د--ي--شسلأ

بر◊أ ة-يأد-ب ع-م ل-ج-ي-ج ¤إأ أو--مد--ق
‘2491 ماعلأ عم ابيرقتو ةيناثلأ ةيŸاعلأ

كلذ لب-ق ر-ه-ظ ة-ششيو-ب-لأ ق-ب-ط نأأ Úح
ناكشسلأ نأأ ىلع Óشضف ،Úنشسلأ تأرششعب
ةÌكب نولماعتي ’ أوناك كأذنآأ ÚيلÙأ

قبط-لأ ثرأو-ت نإا-ف م-ث ن-مو دو-ن÷أ ع-م
.أدج دعبتشسم ىقبي مهنم
طلخي سضعبلأ نإاف ثدحتŸأ تأذ بشسحو
ىلع ةÌكب رشصتقت ي-ت-لأ ““ة-ششيو-ب-لأ““ Úب
يتلأ ““ةششبوبلأ““ و ل-ج-ي-ج ة-ن-يد-م ءا-ن-بأأ
تايدل-ب-لأ ‘ تÓ-ئا-ع-لأ سضع-ب ا-هد-ع-ت
نأأ ‘ نمكي يشساشسأ’أ قرفلأو ةرواÛأ
ةي-نا-ث-لأ نأأ Úح ‘ قأذŸأ ةو-ل-ح ¤وأ’أ

مدق-ت ة-ششيو-ب-لأ نأأ ا-م-ك ،قأذŸأ ة◊ا-م
‘ مدقتف ““ةششبوبلأ““ امأأ راطفÓل احابشص
را-شضÿا-ب ة-ئ-ي-ل-م ي-هو ءا-ششع-لأ ة-ب-جو
ةيكÎلأ Úتيشضرفلأ داعبتشسا-بو .م-ح-ل-لأو
‘ ،نيدلأ لام-ج لو-ق-ي - ة-ي-نا-ط-يÈلأو
ىقبي  ،ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ ةلاكول حيرشصت
يلجيج يلfi قب-ط-لأ نو-ك و-هو ل-شص’أ
.زايتماب
هذه خيراتو لشصأأ ‘ سضعبلأ فلتخأ نأو
دقف مويلأ ¤إأ ةثرأوتŸأ ةيديلقتلأ ةلك’أ
طابترأو ““ةششيوبلأ““ ةذل ىلع مهلك عمجأأ

.ءأروششاع مويب لافتح’اب اهخبط
ث.ق ^

ةماقإأ  رأردأأ ةي’و روشصق فلتfl دهششت ^
ةبشسانملل ءايحإأ ةزيمتم ةيلافتحأ سسوقط

.ءأروششاع ةيونشسلأ ةينيدلأ
د’وأأ ر-شصق-ب تم--ي--قأأ بنا÷أ أذ--ه ‘ و
ةيلافتحأ ةرهشس ةتنك ةيوأز ة-يد-ل-ب-ب جا◊أ
يهو ““وششيإأ““  ةشصقر ةروهششŸأ ة-يد-ي-ل-ق-ت
ليخنلأ فيل فحتل-ي و-هو ل-جر-لأ ة-شصقر
عمج طشسو هدشسج لماك هب يطغي يذلأ

ثيح ،هب ÚطيÙأ ÚلفتÙأ نم Òفغ
دئاشصقو ليل-ه-ت-لأ ن-م تا-فا-ت-ه ¤ا-ع-ت-ت
يتلأو لوبطلأ عاقيإأ ىلع ين-يد-لأ ح-يدŸأ
هتلوج لÓخ ““ وششيإأ ““ لجر اهب نوقفأري
نم رأوز-لأ هد-شصق-ي يذ-لأ ر-شصق-لأ أذ-ه-ب

flأ تا-ه÷أ ف-ل-تÛهذه رو-شض◊ ةروا
. اهشسوقطب عاتمتشس’أو ةينيدلأ ةبشسانŸأ
¤إأ ةÒهششلأ ةيديلقتلأ ةشصقرلأ هذه دوعتو

اهتروطشسأأ يورت ثيح ةرباغ ةينمز بقح
د’وأأ رشصق ناكشس نم ة◊اشص ةيلو ةأأرمأ نأأ
نم تبلط ’وبمأأ ةششئاع ةل’ ىعدت جا◊أ

نم ةديرف ةشصقرب اهوتأاي نأأ رشصقلأ ناكشس
اهنبأ ةاجنب احرفو ’افت-حأ كلذو ا-ه-عو-ن

.كلŸأ سشطب نم
يششاغلأ ىعدي رشصقلأ ناكشس دحأأ ركتباف
تيق-ل ي-ت-لأ ة-شصقر-لأ هذ-ه ةر-هز-لأ د-لو
نأأ ىلع تشصرحو اهناشسحتشسأو اه-با-ج-عإأ
ل-ك ‘ ة-شصقر-لأ هذ-ه بحا-شص ا-ه-مزÓ--ي

ةشصقرلأ هذه اهعم تلقنت ثيح ، ةبشسانم
حشضوأأ ام-ب-شسح ، رواÛأ و-ل-جأز ر-شصق-ل
Òخلب ذا-ت-شسأ’أ ة-ق-ط-نŸأ ثأÎب م-ت-هŸأ

fiدم.
ةنمأزتŸأ ةيلافتح’أ ةداعلأ هذ-ه تي-ق-بو
،لايجأ’أ Úب ةثرأوتم ءأروششاع ةبشسانم عم
رهشش نم عشساتلأ مو-ي-لأ ‘ ق-ل-ط-ن-ت ي-هو

fiمو-ق-ي ثي-ح ، جا◊أ د’وأأ ر--شصق--ب مر
ايفfl همشسأ نوكي ةنيعم ةلئاع نم سصخشش
فيل نم فاحللأ أذه ءأدتراب ناكشسلأ نع
فرعي ’ ىتح لماكلاب هيطغي يذلأ ليخنلأ

‘ ةأاجف مهيل-ع جر-خ-ي-ل عو-م÷أ Úب ن-م
. ةبشسانŸاب ›افتح’أ عاقيإ’أ ةورذ
موي ‘ سسوقطلأ نم عونلأ أذه لشصأوتيو
مقاطلأ هيف لق-ن-ت-يو مرfi ن-م ر-ششا-ع-لأ
متتخت يذلأ ولجأز رشصق وحن ›ا-ف-ت-ح’أ

دئاشصقلأو حئأدŸأ ءأدأأ دعب ةرهاظتلأ هيف
يرولكلف عقو ىلع ةبشسانŸأ هذهب ةشصاÿأ

ىر-خأ’أ عو-ب-ط-لأ ي-قا-ب ن-ع ز--ي--م--ت--م
.ةفورعŸأ
ءأروششاع ةبشسانم نإاف طيطن“ رشصقب امأأ

مظنت يتلأ ت’افت-ح’أ هذ-ه ةورذ د-ه-ششت
‘ يبرع-لأ ي’و-م ة-حا-شس ن-م ا-قÓ-ط-نأ

مرfi رهشش نم عشساتلأ ‘ رشصقلأ لخدم
رشصقلأ طشسو يغافوت ةبحر ةحاشسب أرورم
‘ مجان يديشس حيرشض ¤إأ ’وشصوو ،قيتعلأ
ةيرولكلف سضورع ماقت ثيح ،ءأروششاع موي

flدورابلأو ةرشض◊أو تاشصقر لمششت ةفلت
نم Òفغ عمج روشضح ط-شسو و-با-قر-ق-لأو
فلتfl نم رشصقلأ ىلع ةدفأولأ تÓئاعلأ

. ةي’ولأ تاهج
ةحايشسلل يلÙأ نأو-يد-لأ سسي-ئر بشسحو
ت’افتحأ نإاف ،يبرعلأ ومح نب ،طيطنمتب

ةداع ءايحإأ عم نمأزتت ةقطنŸاب ءأروششاع
تناك امدنع ،ةيشضام نورقل دوعت ةÁدق
،لئابقلأ Úب وزغلأ ةرهاظ ةقطنŸأ دوشست

لثم ‘ طيطن“ رشصق ناكشس نك“ ثيح
لئابقلأ يدحإأ وز-غ د-شص ن-م مو-ي-لأ أذ-ه
نم معدلأ مهيقلت دعب اه-ي-ل-ع را-شصت-نإ’أو

. ةقطنŸاب ةدوب رشصق ناكشس فرط
ةقيثو ةم◊ ةرشصنلأ هذ-ه تل-ك-شش كلذ-بو
هذ-ه-ب ا-هود-ل-خ ن-ير-شصق-لأ نا--ك--شس Úب
اهيف ىظحي يتلأ ة-يو-ن-شسلأ ت’ا-ف-ت-ح’أ

نم سصاخ ءافتحأو لابقتشساب ةدوب ناكشس
عقو ىلع ط-ي-ط-ن“ ر-شصق نا-ك-شس فر-ط

.ةفلتıأ رولكلفلأ جيزاهأأ
يدوشس ،خيراتلأ ذاتشسأأ حشضوأأ ،ه-ب-نا-ج ن-م

fiءافتحأ ةيديلقتلأ سسوقطلأ هذه نأأ ،دم
طقف رشصتقت ’ طيطن“ رشصقب ءأروششاعب

هذهل يحورلأ بنا÷أ ءايحإأ سسيركت ىلع
هيف ى‚ يتلأ ةميظعلأ ةينيدلأ ةبشسانŸأ
نم مÓشسلأ هيلع ىشسوم انيبن لجو زع هللأ
و ام-ي-ق ا-شضيأأ ل-م– ل-ب ،نو-عر-ف سشط-ب
نم تلعج ،ةيفاقثو ةيثأرت ةفلتfl أداعبأأ

تائŸ باطقتشسأ ةطfi طي-ط-ن“ ر-شصق
ام وهو نطولأ تاهج فلتfl نم رأوزلأ
ةيلخأد-لأ ة-حا-ي-شسلأ حا‚ ل-مأو-ع زز-ع-ي
.ةقطنŸاب
بونج ملك21) طيطن“ ةقطنم د-ه-ششتو
رو--شض◊ رأوز--لأ تا--ئŸ أد--فأو--ت (رأردأأ
ىلع لشصأوتت يت-لأ ءأرو-ششا-ع ت’ا-ف-ت-حأ

تاعام÷أ ترداب ثيح ، مايأأ ةثÓث ىدم
¤إأ ةيوعم÷أ تايلاعفلأو ةيدلبلل ةيلÙأ
ةيميظنتلأ تأءأرجإ’أ ن-م ة-ل-م-ج ذا-خ-تأ
ةكرح ميظنتو فويشضلأ لابقتشسأ ليهشستل
باحشصأأ و Úلجأرلل رشصقلأ لخأد Òشسلأ
.تابكرŸأ
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‘ تاينملا هذه نم ءيسش قق– Óعف ^
ةوÌلا هذ-ه فا-سشت-كا بق-ع ي-ك-لŸا د-ع-لا
وح-ن ة-كر◊ا ‘ ة-ي-م-ن-ت-لا ة-ل-ج-ع تأاد-بو
ةبوغرŸا تا-ي-ن-ملاو ةدو-سشنŸا فاد-هلا
عم قابسس ‘ ة-عرا-سست-مو ة-ت-با-ث ي-ط-خ-بو
سشاعمو سسومل-م ءي-سش نا-ك اذ-هو .ن-مز-لا
نم لك هب داسشاو Êادلاو يسصاقلا هل دهسشو
. تقولا ‘ ايبيل راز
ةدارلاو ة-بوؤود-لا ة-كر◊ا هذ-ه ع-مو ن-ك--لو
ل داسسفلا نم ءيسش اهاÎعا اهنا لإا ةيقيق◊ا

Áهذه ببسسب هيلع ةي-ط-غ-ت-لا وأا هرا-ك-نإا ن-ك
بح ةوهسش باوبا تح-ت-ف ة-ئرا-ط-لا ةر-فو-لا
تايسصخسشلا سضعب يدل راثئت-سسلاو كل-م-ت-لا
تاوهسشلا بح ىلع تلبج يتلا سسوفنلا تاذ
ن-م ه-مار-حو ه-لÓ-ح ن-م لاŸا ع-م--ج ن--م
سضعبو تاموكح ءاسسؤورو ءارزو نم نيذفانلا
ةيطارقتسسرلا ) ةذف-ن-تŸا تÓ-ئا-ع-لا ءا-ن-با
رسصقلا لخاد ›إا داسسفلا لسصو لب ( ةديد÷ا
كلمل-ل ة-بر-قŸا ةر-سسألا قر-ط ن-ع ي-ك-لŸا
عراسشلا ىدل Òبك ءايتسسا ببسس اهداسسف يتلاو
. يبيللا
Úب-ب-سس ا-نا-ك دا-سسف-لاو ط-ف-ن-لا عا-م-ت-جاو
يكلŸا مك◊ا ماظن طا-ق-سسا ‘ ÚمزÓ-ت-م
نم ةعوم‹ تكرح ةيجراخ ىوق قيرط نع
ىلع ءÓي-ت-سسÓ-ل ن-سسلا را-غ-سصلا طا-ب-سضلا
( مÈ 9691متب-سس ) ‘ ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-ط-ل-سسلا
¤إا داسسفلاو طفنلا ةلحرم نم اهب لاقتنÓل

ةلحرم يهو ةماتقلا وحن ةمدقت-م ة-ل-حر-م
.دادبتسسلاو داسسفلاو طفنلا
هتاونسس ‘ طفنلا Èمتبسس ما-ظ-ن مد-خ-ت-سسا
نم هتيبثتو ديد÷ا ماظنلا م-ي-عد-ت-ل ¤ولا

نكلو , ةديج ةيداسصتقا ةرفط Òفوت لÓخ
فسصتنم زوا-ج-ت-ت ⁄ ¤ا ا-ه-تد-م لو-ط-ت ⁄

هباينا ن-ع ما-ظ-ن-لا ر-سشك-ي-ل تا-ن-ي-ع-ب-سسلا
قيسض يذلا يقي-ق◊ا ه-ه-جو ن-ع ف-سشك-يو

راكفلا دراطو هاوفلا ممكو تاير◊ا ىلع
يسسايسس ماظن سضر-فو ن-ير-ك-فŸا لا-ت-غاو

وأا ( يÒهام÷ا ماظنلا ) هيلع قلطا ديج
¤إا Úيبيللا تداعا يتلا ةيبعسشلا ةيكاÎسشلا
طفنلا فاسشتكا لبق ام ةطقن هبسشت ةطقن

ركف-لا ËرŒو ةرا-ج-ت-لا Ëر– لÓ-خ ن-م
يعامج وأا يدرف طاسشن يأا عمو يسسايسسلا

يسسايسس وأا يداسصتقا طاسشنلا اذه ناك ءاوسس
) ما-ما Òباو-ط Úي-ب-ي-ل-لا ل-ع-جو ‘ا-ق-ث وأا
ى-ل--ع لو--سصح--ل--ل ( ة--ما--ع--لا تآا--سشنŸا
. ةيمويلا مهتاجايتحا
ناك يتلا تاسسسسؤوŸا هذه ‘ داسسفلا لخدو
فرعي ام ءاسضعاو ماظنلا نم نوبرقم اهريدي
نم Úيبيللا مرح ام-ك  ( ة-يرو-ث-لا نا-ج-ل-لا-ب )
دوعت تناك يتلا طفنلا تاردقÃ ةدافتسسلا

¤إا بهذي ناك ا-م وأا ه-لا-جرو ما-ظ-ن-لا ى-ل-ع
ىو-ق-لاو در-م-ت-لا تا-ب--سصع م--عد--ل جراÿا
اهيمسسي ناك يتلاو اهتاموك-ح ى-ل-ع ة-جراÿا
قدغت لاوملا تناكف (ررحتلا ىوق ) ماظنلا

رقفلا Êاعي يبي-ل-لا بع-سشلا Úح ‘ م-ه-ي-ل-ع
نم نيديف-ت-سسŸا ن-ل-عأاو ه-ب-ل-غا ‘ زو-ع-لاو
ءاŸاو ةزبÿاب ةاي◊ا انررق ) راعسش ماظنلا
قاذ ىتح ‘اذق-لا ما-ظ-ن ي-ه-ت-ن-ي ⁄و . !!!!(
. عيوجتلاو دادبتسسلاو داسسفلا تÓيو بعسشلا
ة-ل-حر-م ي-هو ة-ث-لا-ث-لا ة-ل-حرŸا ي-تأا-ت--ل
فقو نÓعا عم عيوŒو داسسفلاو دادبتسسلا
سسيئر لبق نم(4102 ) ماع طفنلا ريدسصت

عم انمازتم ةيطفنلا تآاسشنŸا سسرح زاهج
اببسسي-ل ة-مو-ك◊ا ‘ ير-سشت-سسŸا دا-سسف-لا

رلود رايل-م001 ن-م Ìكا ا-ي-ب-ي-ل ةرا-سسخ
نم Ìكا ¤إا رلودلا فر-سص ر-ع-سس ع-ف-تر-يو

ةيدقن-لا ة-لو-ي-سسلا ح-سشت نأاو را-ن-يد ةر-سشع
لاجر Úيبيل-لا  تي-ب-ي ل-ب ف-ق-يو ة-ي-لÙا
لوسصحلل  فراسصŸا ماما Òباوط ‘ ءاسسنو

.مهتابترم ىلع
‘ سسلبارط ىلع بر◊ا ًءاوسس رمألا دازو
قلغ مث داسسفلا ءارسشتسساو (9102 ) ليربا
عمُج هبو (0202 ) ماع ريدسصتلا عنمو رابلا
دادبتسسلاو داسسفلا ةنعل  تر-فا-ظ-تو ر-سشلا
حبسصا يذلا يبي-ل-لا ن-طاوŸا ى-ل-ع عو÷او
نذؤوم عزفم سسوباك لثÁ ةÁرك ةايحب مل◊ا
اذه رركت املك هدراطت يتلا ةنعللا يثÓثب
Òغ يعيبط قح هتقيقح ‘ وه يذلا مل◊ا

.!!!! عازنلل كيهان سشاقنلل لباق
..يدنُك جرف
يبيل بتاك ^

عو÷او دادبتضسلاو داضسفلا ةنعل طفنلا :ايبيل
ىلع جراخلل ةنحشش وأا ريدشصت عم ُاÒخ Úيبيللا رششبتشساو , يشضاŸا نرقلا تانيتشس ‘ ايبيل ‘ طفنلا فاششتكا ”

يششيعم ىوتشسÃ عتمتلا و ششيعلا ةحوبحب  ¤إا رقفلاو زوعلا ةلاح نم مهجارخإا ‘ ÿÒا اذه مهاشسي نأا لمأا
ةديج ةيت– ةينب Òفوتو  ›اعلا ميلعتلا ةلافكو ةيحشصلا تامدÿا ىلع لوشص◊او لمعلا شصرف رفاوت عم يقرا

. هدÓب تاورث نم نطاوملل ةحارلا رفوتو رشصعلا عم بشسانتت

›ام ‘ بÓقنلا :يضسنرف عقوم
Áةيضسنرفلا ماهوألا ةياهن لث

،›ام ‘ بÓقنلا““ :ناونع ت– يسسنرفلاixxtneiro عقوÃ لاقم ‘ ^
Áر يسسنرفلا ُبتاكلا لاق ،““ةيسسنر-ف-لا ما-هوألا ة-يا-ه-ن ل-ثÁنإا لوياراك ي
‘ يركسسع بÓقنا Èع (KBI) اتيك ركبوب ميهاربإا ›اŸا سسيئرلا طوقسس
ماقŸا ‘و ،›ام ‘ ›ودلا عمتÛا لسشف لمكي ،يرا÷ا سسطسسغأا81
‘ ةلهاجتم ،ةينمألا ةبراقملل ةيو-لوألا تط-عأا ي-ت-لا ،ا-سسنر-ف ل-سشف لوألا
اتيك ركبوب ميهاربإل يخاŸÎا م-ك◊ا نأا-سشب تار-يذ-ح-ت-لا ه-سسف-ن تقو-لا
.Úماع وحن لبق اهيف كوكسشŸا هباختنا ةداعإا ةيلمعو
تلسصح يذلا كاذك معد ىلع ام دلب لسصح ام ًاردان هنأا بتاكلا فاسضأاو

ذإا ،ةينمألا وأا ةيلاŸا ةيحانلا نم ٌءاوسس ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ ›ام هيلع
ىدل ،كانه ¤إا مÓسس ظفح يدنج فلأا31 نم Ìكأا ةدحتŸا ·ألا تلسسرأا

.ناخرَب ةوق نم يدنج فلآا ةسسمخ وحن ¤إا لسصي مهنم Èكألا ءز÷ا اسسنرف
نم مغرلا ىلعو هنأا Òغ .““›ام ‘ بيردت ةثعب““ يبوروألا دا–لا أاسشنأا امك
تاعا-م÷ا د-سض ه-جوألا ةدد-ع-ت-م بر-ح ‘ ة-قرا-غ ›ا-م لاز-ت ا-م ،كلذ
يتلا اهتاموكحو درمتلا تاكرحو سسفنلا نع عافدلا تايسشيليمو ةيداه÷ا
.ةيبوسسÙاو داسسفلاو ةرادإلا ءوسس اهرخنت
Òبك دح ¤إا ةلوؤوسسم ةيلاŸا ةيسسايسسلا ةقبطلا تناك اذإا هنأا بتاكلا Èتعاو

نإاف .لسشفلا اذه نم ًاÒبك ًابيسصن اسسنرفل نأا لإا ،عيرذلا لسشفلا اذه نع
ماع ›ام ‘ ةيسسنرفلا ةيركسسعلا لافÒسس ةيلمع تققح ،ةيلمعلا ةيحانلا

لقأا تناك كلذ عبت ام جئاتن نكل ،نطنسشاو ىتح هب اًبحرم اًحا‚3102
اورظتني ⁄ لحاسسلا ةقطنم نوؤوسشب نيدي÷ا Úفارعلا نأا امك .Òثكب اًقارسشإا
سسيئرلل ىمعألا يسسنرفلا معدلا اودقتني يك Òخألا يركسسعلا بÓقنلا
.مك◊ا ‘ عبسسلا هتاونسس لÓخ اتيك ركبوب ميهاربإا هب حاطŸا
ام ناعرسس ذإا ،7102 ماع ‘ نوركام ليوناÁإا باختنا عم Òغت ىطعŸا نكل
،هيف قوثوم Òغ اتيك ركبوب ميهاربإا نأا هدافم جاتنتسسا ¤إا Òخألا اذه لسصوت
دح عسضو ىلع اًرداق نوكي نلو ،ةلودلا رايهنا ‘ ةيلوؤوسسŸا سضعب لمحتيو
نع بتاكلا لقني ام قفو ،هت-ي-سشا-ح فو-ف-سص ‘ يÎسشŸا ›اŸا دا-سسف-ل-ل
.يسسنرف يسسامولبد
ىلع نادمتعي ،نايردول فيإا ناج ،هتيجراخ ريزوو نوركام دعي ملف ،›اتلابو
ماع ‘ هباختنا ةداعإا دنع اًئيسش لوقي ⁄ امهنا لإا ،دÓبلاب سضوهنلل اتيك
تفتكاو .Òبك كسش عسضوم تناك فورظ لظ ‘ ،ةيناثلا ةلو÷ا دعب8102
‘ تلسصح يتلا تافلاıا ةلهاجتم ،اتيك زوفب ““بيحÎلا»ـب اهتقو اسسنرف
تاوسصأا بسسن اهيف ققح يتلاو ةرادإلا ةرطيسس نع ةجراÿا قطانŸا سضعب

ماهفتسسا تامÓع كرت يذلا رمألا .ةحلسسŸا تاعام÷ا معد لسضفب ،ةيلاع
.ÚبقارŸا سضعب دنع ةÒثك
،ديسشرلا مك◊ا ىلع نمأÓل ةيولوألا ءاطعإا لÓخ نم هنأا بتاكلا حسضوأاو
⁄ اذإا اهنم ىودج ل Úيداه÷ا ةبراfi““ نأا اولمهأا دق ›ام ءاكرسش نإاف
لقتنا قباسس ريزو دكؤوي امك ،““داه÷ا ¤إا سسانلا عفدت يتلا بابسسألا براحن
.ةسضراعŸا ¤إا

رباج مدآا ^

ةديد÷ا ماضشلا
،قار-ع--لا ءارزو سسي--ئر حر--ط ^
¤وت يذلاو ،يمظاكلا ىفطسصم
ةيقارعلا تار-باıا ةرادإا ا-مو-ي
ةد-يد÷ا ما-سشلا ة-ما--قإا ةر--ك--ف

Ãث ة-كرا-سش-Óةيبرع ة-م-ظ-نأا ث
دقو .ندرألاو رسصمو قارعلا يهو

هتدوع دعب اعيرسس ةر-ك-ف-لا حر-ط
،ة-ي-بر-ع-لا ة-م-ظ-نألا ة-ب-ع-ك ن-م
عم اهيف ىقتلا ي-ت-لاو ن-ط-ن-سشاو
.ةدع Úيكيرمأا Úلوؤوسسم
يمظاكلاو ،ةديدج تسسيل ةركفلا
كنبلا ةركف ا-ه-نإا .ا-ه-ل-سصأا سسي-ل
.4102 ماع اهحرط يتلاو ›ودلا

ماعلا كلذ ‘ ›ودلا كنبلا حرط
نو-ك-ت-ل ،ةد-يد÷ا ما-سشلا ةر-ك-ف
قارعلاو ،يرسشب-لا ا-ه-ل-ق-ث ر-سصم
اطيسسو ندرألاو ،يطفنلا ا-ه-ل-ق-ث
،ةيفارغ÷ا ةيحانلا نم ام-ه-ن-ي-ب
.ةيكيرمأا ةركف د-ي-كأا-ت-لا-ب ي-هو
نوكت نل اهنإاف ةيكيرمأا اهنأا اÃو

ÿÒ. ولو ترخبت ةر-ك-ف-لا ن-ك-ل
مد-ع ة-لا-ح بب-سسب اÃر ا-ت-قؤو-م
ةقطنŸا اهدهسشت يتلا رارقتسسلا

.نآلا ىتح0102 ماع ذنم
نم ةبيرق ىرخأا راكفأا حرط ”و
ةكسس ط-خ ل-ث-م ةد-يد÷ا ما-سشلا

ي-ت-لاو ،ةر-سصب-لا ا-ف-ي-ح د-يد-ح
ة-ن--يا--ه--سصلا ط--بر ¤إا تفد--ه

Ãنادلب ع-م ة-يدا-سصت-قا ع-يرا-سش
”و .قارعلا اهسسأار ىل-ع ة-ي-بر-ع
زاغ يج-ت-ن-م دا–ا ةر-ك-ف حر-ط
هذهو ،ط-سسو-تŸا ر-ح-ب-لا قر-سش
نا-ي-ك-لا-ب ي-تأا--ت ا--سضيأا ةر--ك--ف
عم ةدحاو ةلواط ¤إا Êو-ي-ه-سصلا

Òغو ةيبرعلا ناد-ل-ب-لا ن-م دد-ع
ةينانوي-لا سصÈق ل-ث-م ة-ي-بر-ع-لا
.ةيكÎلا سصÈقو
،رومألا لجعتن نأا د-ير-ن ل ن-ح-ن
امع ةيلوأا ةروسص عسضو ديرن نكل
اŸ سسانلل هيبنتك كلذو ه-ع-قو-ت-ن

Áةقطنملل مايألا هئبخت نأا نك.
لك عم نحن ،أادبŸا ة-ي-حا-ن ن-مو
مد-خ-ي نأا ن-كÁ ي-بر-ع ق-فاو--ت
¤إا يهت-ن-يو ة-ي-بر-ع-لا بو-ع-سشلا
ق----ي----ق–و تا----ير◊ا ماÎحا
ى-ل-ع ةر-ط-ي-سسلاو لÓ-ق--ت--سسلا
ذوفنلا دا-ع-بإاو ة-ي-تاذ-لا تاوÌلا

ةهجاوم ‘ رارمتسسلاو يجراÿا
برعلا بلطم .Êويهسصلا ددمتلا

ةدحولا قيق– وه5491 ماع ذنم
را-م-ع-ت-سسلا در-طو ة-ي--بر--ع--لا
م-ث ،تاوÌلا ى-ل-ع ةر-ط--ي--سسلاو

ي--ه هذ--ه .Úط--سسل--ف ر---ير–
تناك يتلا ة-ي-سسا-سسألا ا-يا-سضق-لا
Òهام÷ا مامتها ىلع ذو-ح-ت-سست
اهنم ققحتي ⁄ يت-لاو ،ة-ي-بر-ع-لا

ةيبرعلا Òهام÷ا موم-عو .ءي-سش
ديعتسست موي ¤إا عل-ط-ت-ت تلاز ا-م
اهتدحو ق-ق–و ا-ه-ت-مار-ك ه-ي-ف
.اهلÓقتسساو اههافرو
ا-م ةد-يد÷ا ما-سشلا ‘ نا--ك اذإاو
ميظع يبر-ع ثا-ع-ب-نا ¤إا يدؤو-ي
ةديع-سس نو-ك-ت-سس Òها-م÷ا نإا-ف

⁄ اذإا امأا ،معدتو نواعتتسسو ادج
حيحسصلا هاŒلا ‘ ةركفلا نكت
دŒ نلو ايئاقلت طقسستسس اهنإاف
نأا ملعتن خيراتلا نمو .اهيكبي نم
مه ·ألا ةدايق ى-ل-ع ن-يردا-ق-لا
نوبعتيو نودكيو نورهسسي ن-يذ-لا
تازا‚إلا نو----ق----ق-----ح-----يو
امئاد نوبهأا-تŸاو تارا-سصت-نلاو

Ÿلو .تايدح-ت-لا ة-ه-جاو Áنك
Ÿوأا ع-نا--خ وأا لذ--ن وأا لذا--خ--ت
ةدايقلا حيتافم ملسستي نأا ملسستسسم
خيرات .Òخب خيراتلا هركذي نأا وأا
عم نوفق-ي ن-يذ-ل-ل خرؤو-ي بر-ع-لا
نورمآاتŸا امأا ،ةيبرعلا ايا-سضق-لا

Óف رامعت-سسلاو ة-ن-يا-ه-سصلا ع-م
.خيراتلا لبازم ‘ لإا مهل بيسصن
ةيلوألا تاظحŸÓا
Òغ ل---ت----ك----ت----لا نأا اÃ :لوأا
ةديد÷ا ماسشلا ىعدي يجامدنلا

نم دجوي ل ؟هنم ماسشلا لهأا نيأاف
ت“ لهف ،ندرألا لإا ماسشلا لهأا
ينيط-سسل-ف-لا بع-سشلا ةرا-سشت-سسا
ىلع اوقفاوي ⁄و ايروسسو نانبلو
؟اما“ مه-ل-هاŒ ” مأا ؟حر-ط-لا

دÓب بلق ي-ه ىر-غ-سصلا ا-يرو-سس
بعل يهو ،اهناكرأا Èكأاو ماسشلا
ن-مو ،ة--ق--ط--نŸا ‘ ي--سسا--سسأا
نع ةديعب نو-ك-ت نأا بر-غ-ت-سسŸا

لمتكت نل ةديدج ة-ي-ما-سش ةر-ك-ف
.اهنودب
ةركفلا يم-ظا-ك-لا حر-ط :ا-ي-نا-ث

ةبعك ن-م ه-تدو-ع د-ع-ب ةر-سشا-ب-م
كنبلل قبسس يتلاو ،برعلا ماك◊ا
ةباينلاب ةرك-ف-لا حر-ط نأا ›ود-لا

بل-ط ل--ه--ف .ن--ط--ن--سشاو ن--ع
حرط يمظاكلا نم نو-ي-ك-ير-مألا
بل-ط-ل ا-ع-ب-ت ادد‹ ةر--ك--ف--لا
؟فادهأا هئارو نم مهل ي-ك-ير-مأا
ن-ع اد-ي-ع-ب سسي-ل ي-م-ظا--ك--لاو
ةقطنŸا ‘ يكيرمألا ر-ك-سسعŸا
تاميظنتلا نم قارعلا ‘ كانهو
نوظفحتي نم دارفألاو بازحألاو

،قار-ع-لا ءارزو-ل سسي-ئر-ك ه-ي-ل-ع
ع-م نوا-ع-ت--لا--ب ه--نو--م--ه--ت--يو
.Úيكيرمألا
ةثÓث اباطقأا ةركفلا عمŒ :اثلاث

تا-يلو-ل-ل م-ه-ئلو-ب Úفور--ع--م
مهتاقÓعو ةيدوعسسلاو ةد-ح-تŸا
يسسيسسلا .ةينويهسصلا عم ة-يو-ق-لا

رامعت-سسلا ىو-ق د-ي-ب ةادأا در‹
ندرألا كلمو ،ةيبرعلا ةيع-جر-لاو
نع فرحني لو ةنيا-ه-سصلا ›او-ي
يمظاكلاو ،ةيكيرمألا تابلطتŸا

ةكراسشŸا اهنم ةÒثك رومأاب مهتم
ةمواقŸا تاميظنت ة-ه-جاو-م ‘

›او--ي ن--م ل--كو .ة--ي--قار--ع--لا
ة-ن-يا-ه-سصلا ›او-ي Úي-ك-ير--مألا
لبق-ت ل ا-ك-ير-مأا نأل ةرور-سضلا-ب
تاقÓع نوميقي ل ابرع ءاقدسصأا

هذه نم .ة-ن-يا-ه-سصلا ع-م ة-ب-ي-ط
رمألا ودبي ديدح-ت-لا-ب ة-ط-ق-ن-لا

اكيرمأا ءاقدسصأل نكÁ له .ابيرم
Úسصيرح اونوكي نأا ة-ن-يا-ه-سصلاو

نإا .اهاياسضقو ةيبرعلا ةمألا ىلع
اونوكي نل اهيلع ائب-ع او-نو-ك-ي ⁄
.اهل اديسصر
سصيرح هنإا هللا دبع كلŸا لوقي

قوقحو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ىلع
اذه ناك اذإا .ينيطسسلفلا بعسشلا
فÎعي اذاملف ،احيح-سص مÓ-ك-لا
ىلع ماقŸا Êويه-سصلا نا-ي-ك-لا-ب
ل اذاŸو ،ةين-ي-ط-سسل-ف-لا سضرألا
Úئ--جÓ--لا ةدو--ع ى--ل--ع ر--سصي
م-ي-ق-ي اذاŸو ،Úي-ن-ي-ط-سسل-ف--لا

،ةنياهسصلا عم ةيداسصتقا تاقÓع
ينيطسسلفلا زا-غ-لا يÎسشي اذاŸو
ردابف يسسيسسلا امأا ؟ةنياهسصلا نم
ةنياهسصلا Úب عيبطتلا ةكرابم ¤إا

نأا ه-يد-ل ع--نا--م لو ،تارا--مإلاو
ق-ل-طŸا ه-م-عد ن-ع ثد-ح--ت--ي

.Úينيطسسلفلا هئاقسشأل
اولخدي ⁄ باطقألا ماكح :اعبار

.راطŸا ‘ اوعمت-جا ل-ب ،نا-م-ع
لتكت ةماقإاب ليبقلا اذه نم حرط
نم Òثكلا بلط-ت-ي ج-مد-ن-م Òغ
تاعا-م-ت-جلاو تقو-لاو دو-ه÷ا
ةطيسسب تسسيل ةركف-لا .ة-لو-طŸا
ن-مو ،ة-ي-ن-لا ة--ن--سسح تنا--ك اذإا
،اهل لمع لوادج عسضو سضورفŸا
‘ ة-سصسصخ-ت-م نا÷ ل-ي-ك--سشتو
ةيداسصتقاو ةي-عا-م-ت-جا ل-ئا-سسم
سضورفŸا نمو .ةد-ع ة-ي-فا-ق-ثو
ةيسساسسألا ئدابŸا ةسشقانم ةيادب
ةي-مو-ق-لاو ة-ي-سسا-ي-سسلا م-ي-ق-لاو
طي– نأا بجي يتلا ةيقÓخألاو
ا-ه-فاد-هأا د-يد–و ،ةر-ك-ف--لا--ب
بيلاسسألاو ا-هذ-ي-ف-ن-ت ل-ئا-سسوو
عيرسس عامتجا .اهعا-ب-تا بجاو-لا

مجح عم اتاتب بسسانتي ل راطم ‘
نأا ينعي اذهو .ةركفلا تابلطتم
مهنأا امإاو ةله-ج ا-مإا Úع-م-تÛا
نور-ك-ف-ي ن--ير--خآا د--ي--ب تاودأا
ةعرسس .مهورمأايو مهنع ةباينلاب
Òسضحتلا متي ⁄ يذلا عامتجلا
نأا دكؤوت ة-سسل÷ا ةد-م ر-سصقو ه-ل

ةيبرع ةركفب ن-يدا-ج Òغ ءلؤو-ه
بوعسشلا ةمدخ اه-فد-ه ة-ل-ي-سصأا
.ةيبرعلا
عامسسل ةسصاخب راظت-نلا-ب ن-ح-ن
ما--سشلا تا--ع--ل--ط---تو فاد---هأا
اوفقوتي نأا ةحيسصن-لاو .ةد-يد÷ا

اونوكي ⁄ نإا هيلعو هيف مه امع
هيلإا علطت-ت اÃ ماز-ت-لا با-ح-سصأا
برعلا بوعسش . ةيبرعلا بوعسشلا
قيق–و لÓقتسسلا وحن ع-ل-ط-ت-ت
،ةنياهسصلا قحسسو ةزعلاو ةماركلا
عيرا-سشم ‘ تاوÌلا را-م-ث-ت-سساو
،ل-ه÷او ر-ق-ف-لا ى-ل-ع ي-سضق--ت
حتفتو ةيعامتجا ة-لاد-ع ع-ن-سصتو
تع-ب-سش د-ق-ل .تا--ير◊ا باو--بأا

ةناهمو اناوهو لذ برعلا بوعسش
.ديزملل ةجاحب تسسيل يهو

..مضساق راتضسلا دبع .د  ^
ينيطضسلف يÁداكاو بتاك

ةجاح لوح ،““ايتسسيفزإا““ ‘ ،افونيغول اينيسسك تبتك ،هÓعأا ناونعلا ت–
تاينبلا ةبعسشتمو ةدقعم يه مكو ،ثيدحتلا ¤إا ›ودلا نمألا سسل‹

.هيف ديد–و حÓسصإا ¤إا ةجاح ‘ يتلا فئاظولاو
اماع57 لبق تئسشنأا يتلا ةسسسسؤوŸا ،نمألا سسل‹ :لاقŸا ‘ ءاجو
رطخأا نم ةدحاو هجاوي ،ةÒطÿا تاعارسصلاو بور◊ا نود ةلوليحلل
كاهتناب ىرخأا ةرم نارهط نطنسشاو تمهتا دقف .هخيرات ‘ تامزألا
دسض ةيلودلا تابوقعلا ةداعإاب ةدحتŸا ·ألا تبلاطو يوونلا قافتلا
لبق قافتلا هذه نم مهسسفنأا Úيكيرمألا باحسسنا ¤إا رظنلابو .ناريإا
اومعد-ي ⁄ ن-مألا سسل‹ ‘ ن-ير-خآلا ءا-سضعألا نإا-ف ،تاو-ن-سس ثÓ-ث
دد-سصب تسسي-ل ن-ط-ن-سشاو-ف ،كلذ ع--مو .ةد--ح--تŸا تا--يلو--لا حاÎقا
بلاطت يتلا نادل-ب-لا ة-ح-ل-سصم ‘ بسصي ،فÿÓا اذ-هو .مÓ-سست-سسلا
.نمألا سسل‹ حÓسصإاب
؛ءاسضعألا لودلا ددع ةدايز :تاحÓسصإلا نم طا‰أا ةثÓث نوحÎقي
.سسلÛا تايحÓسص دودح Úيعتو ؛سضقنلا قح أادبم ليدعتو
دنهلا بلط معدتو ،نمألا سسل‹ حÓسصإا ديؤوت ،ة-ي-حا-ن ن-م ،و-ك-سسو-م
نل ،ىرخأا ةيحان نم ،اهنكلو ،ةمئادلا ةيوسضعلا ىلع لوسصحلل ليزاÈلاو
.هسسفن فقوŸاب نامزتلت ،نطنسشاوو Úكبو .سضقنلا قح نع ىلختت
سسل‹ حÓسصإا متي نأا ،““ايتسسيفزإا““ مهت-ل-با-ق ن-يذ-لا ءاÿÈا د-ع-ب-ت-سسي
.نادلبلا مظعم بسساني رايخ ىلع روثعلا ةبوعسصل ،نمألا
هيردنأا ،يسسور-لا ة-ي-لود-لا نوؤو-سشلا سسل‹ ر-يد-م را-سشأا ،دد-سصلا ‘و
،نآلاو .ادا–ا Ìكأا ناك ،اماع02 ¤إا01 لبق ،⁄اعلا نأا ¤إا ،فونوتروك
نأا ىسسنن ل نأا بجي““ :لاقف .ةبوعسص Ìكأا ةدحتŸا ·ألا حÓسصإا نوكيسس
نم ديدع-لا ،ن-مألا سسل‹ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ،ةد-ح-تŸا ·ألا ‘ كا-ن-ه
·أÓل ةماعلا ةنامألا تايحÓسص ةلأاسسم :لح ¤إا جات– يتلا اياسضقلا
،ةيبوسسÙاو ،داسسفلاو ،ةءافكلا لكاسشم ؛هسسفن ماعلا Úمألاو ةدحتŸا
،ةسصسصختŸا ةدحتŸا ·ألا تلاكو رودو ،ةدحتŸا ·ألا ةيطارقوÒبو
يرورسضلا نم نوكي اÃرو .مÓسسلا ظفح تايلمعل ‘اسضإلا ليومتلاو
يسضŸا طقف كلذ دعبو ،ءاÿÈا ىوتسسم ىلع رمألا اذه ةسشقانم لوأا

بسسحب ،حÓسصإلا ةيلمع تأادب اذإا ىتحو .““ةددfi تاوطخ ‘ امدق
.Óيوط اتقو اهزا‚إا قرغتسسي فوسسف ،فونوتروك

““مويلا ايضسور““ نع ^

›ودلا نمألا سسل‹ :ءاضضعألا بّلقت
ةداح ةمزأا ةفاح ىلع
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..ةسضماغلا  راد÷ تامارهأا

نايسسنلا ةهجاوم ‘ ةيزئان÷او ةيغيزامألا رئاز÷ا راثآا
““مارهأا““ فاسشتكا ،يبوهيم نيدلا زع ،قبسسألا ةفاقثلا ريزو نلعأا ،6102 ماع اديد–و ،تاونسس عبرأا لبق

هذه ىلع ءوسضلا طلسسي ⁄و اهتقو ابيرغ ادب مÓك وهو ،““ترايت““ ةيلوب ““ةدنرف““ ةقطنم ‘ ةقيرع
.مويلا ¤إا اهخيراتو ⁄اعŸا

هتحفسص ىلع ،كاذنآا لاق ،قبسسأ’ا ريزولا ^
دوجو سسانلا نم Òثك لهج-ي““ ،كو-ب-سسي-ف-ب
31 نم Ìكأا كا-ن-ه م-ع-ن ،ر-ئاز÷ا-ب مار-هأا

،ةمق-لا ير-ئادو ةد-عا-ق-لا ي-عا-بر ا-مر-ه
Ãراد÷““ اهيلع قلطي ترايت ةظفاح““.
لب ،طقف كلذ دنع ف-قو-ت-ي ⁄ ،ي-بو-ه-ي-م
ارتابويلك““ يحيرسض Óيلق هبسشت اهّنأا فاسضأا

،(ةمسصاعلا برغ) ةزابيت ةظفاحÃ ““ينيليسس
يقرسش ة-ن-تا-ب ة-ظ-فا-حÃ ““ن-سسا-غدÁإا»و
ةنبا يه ““ةيناثلا ينيليسس ارتابويلك»و .دÓبلا
تمكح يتلا ارتابو-ي-ل-ك ة-ير-سصŸا ة-ك-لŸا

323 ماع Èكأ’ا ردنكسسإ’ا ةافو ذنم رسصم
يغيزامأا حيرسض وهف ،““نسساغدÁإا““ امأا .م.ق
ثلاثلا نرقلا ¤إا هخيرات ع-جر-ي ،ير-ئاز-ج
.دÓيŸا لبق
مار-هأا““ لو-ح ثو-ح-ب--لا سضع--ب تير--جأاو

دوعت ةيزئانج ةحرسضأا اهّنأا ّنيبتو ،““راد÷
’ اهتعيبطو يدÓيŸا سسماÿا نرقلا ¤إا
بسسح ،رسصÃ ةزي÷ا مارهأا ن-ع ف-ل-ت-خ-ت

.يبوهيم
لكسشلا ةيرئاد مارهأا

ديدعلا رئاز÷ا ‘ دجوي ،Úسصتfl بسسحو
ةÎفلا ثيح نم فلتخت يتلا مارهأ’ا نم
ةعبرم ةدعاقب ايرئاد Óكسش ذختتو ةينمزلا
،ةفلتfl ماجحأاو ةيرئاد ةمقو ةليطتسسم وأا
‘ تاظفاfi ةّدع Èع اvيفارغج عزوتت امك
.دÓبلا
¤إا ةزابيت ةة-ي’و ن-م مار-هأ’ا هذ-ه د-ت“و

“Ôإا ،ةنتاب نمو ،بون÷ا ىسصقأا ‘ تسسا¤
fiامره31 اهدحو مسضت يتلا ترايت ةظفا

.““راد÷»ـب ىمسسي ام نّوكُت
ترا-ي-ت-ب ةد-نر-ف تا-مار-هأا سصو--سصخ--بو
Úب اهسضرع حواÎي دعاوق يوحتف ،(برغ)
.اÎم81 غلبيف اهلوط ّامأا ،اÎم64و اÎم11

ةيزئانج ةحرسضأا
ةرابع ،رئاز÷ا تامارهأاّ نإا ،نوثحاب لوقي

ةحر-سضأا يأا ،غ-يزا-مأ’ا كو-ل-م ⁄ا-ع-م ن-ع
وأا ةيعامج رباقم تنا-ك ة-يز-ئا-ن-ج رو-ب-قو
،رخآا ¤إا حيرسض نم فلتختو ةدابعلل نكامأا
دقو مج◊ا بسسح ،اهتارجح نيا-ب-ت-ت ا-م-ك
.ةقورأاب ةلسصتم ةرجح02 لسصت
Òسشب ة-ير-ئاز÷ا را-ثآ’ا ‘ ثحا-ب-لا ر-كذو

ّنأا ،قباسس يفح-سص ح-ير-سصت ‘ ،يوار-ح-سص
تامارهأا نع فلتخت ةيرئاز÷ا تامارهأ’ا

فرغلاو زيلاهدلا ةÌك-ب كي-سسكŸاو ر-سصم
سسأارو لكسشلا ةعبرم ةدعاق عم تارمŸاو
با-ب-ق ة-ل-كا-سش ى-ل-ع ى--ل--عأ’ا ‘ ببد--م
.دجاسسŸا

زيمتي يرئاز÷ا مرهلاّ نأا حسضوأا ،يوارحسص
رسصان-ع ى-ل-ع مو-ق-يو ة-ي-غ-يزا-مأا ة-سسم-ل-ب
ةقاطلل اسصت‡ هنوك-ل ة-ق-ي-قد ة-ي-ئا-يز-ي-ف
تارÛا نم ةثعبنŸاو نوكلا ‘ ةدوجوŸا
.ىرخأا ماسسجأاو موجنلاو

لسصألا ةيغيزامأا
‘ ةيÁداكأ’ا ةثحابلا ،سشا-ير ةز-يا-ف تلا-ق

Òبك ددعب رخز-ت““ ر-ئاز÷ا ّنإا ،را-ثآ’ا م-ل-ع
لماك Èع ةعزوم ،ةيزئان÷ا ⁄اعملل عونتمو
‘ Èكأا دد-ع-ب““ تفا-سضأاو ،““دÓ-ب--لا بار--ت
قرسشو بونجب ة-سصا-خ ،ير-ئاز÷ا قر-سشلا

fiع سسأار ل-ث-م ،ة-ن-ي-ط-ن--سسق ة--ظ--فاÚ
،سسوغيسس كلذكو ناسشوبو ،Óيسسو ،قوزرموب
.““اهÒغو ،ةراونوبو
هذه ‘ تيرجأا تابي-ق-ن-ت““ ّنأا ¤إا ترا-سشأاو
اهفÓتإا ¤إا فسسأÓل تدأا ةيزئان÷ا ⁄اعŸا
.““بهنلل سضرعت اهسضعبو اهتايوتfi عايسضو
Èع تروطت ةيزئان÷ا روبقلاّ نأا ¤إا تتفلو

flفلا فلتÎاهمدقأاب ةيادب ةيخيراتلا تا
ترايت ةظفاحÃ ةطانŸوك-ب تد-جو ي-ت-لا
ةثحابلا تعباتو .ةيا-ج-ب-ب لا-مرو-ب و-لا-فأاو
سصتıا يسسنرفلا خرؤوŸا ىسصحأا““ :اهلوق

نم Ìكأا سسيبماك لايرباغ غيزامأ’ا خيرات ‘
.““اعون41
حيرسضلا»و ““ةنتا-ب-ب ن-سسا-غدÁإا»ـب تر-ّكذو
امهفنسص نيذللا ،ةزابيتب ““ÊاتيروŸا يكلŸا
⁄اعŸا نم ““ونرتول»ـب ي-سسنر-ف-لا ثحا-ب-لا
ِفخت ⁄و .يغيزامأ’ا لسصأ’ا تاذ ةيزئان÷ا

هذه نم ةديدع فانسصأا دوجو سشاير ةزياف
،““سسيليميتلا»و ،““زا-سشن-لا““ ى-م-سس-ُت ⁄ا-عŸا
ّنأا ¤إا تراسشأاو .““ةنيزا-ب-لا»و ،““ناŸود-لا»و
ةيزئان÷ا روبق-لا نأا اور-كذ-ي ⁄ Úث-حا-ب-لا
لب ،تامارهأا اه-ّنأا ى-ل-ع ترا-ي-ت-ب ““راد÷““

.Úمسسق نمسض اهّفنسص نم كانه
نم ةبيرق-لا ة-ثÓ-ث-لا رو-ب-ق-لا““ :تح-سضوأاو
يرجح ءانب) سسيل-ي-م-ي-ت عو-ن ن-م ا-ه-سضع-ب

flدق روبق قوف لكسشلا يطورÁتاذو (ة
لكسش هبسشتف ةيقبتŸا رسشعلا ّامأا ،عبرم لكسش
ةا-م-سسŸا ة-ير-بÈلا ة-يز-ئا-ن÷ا رو-ب--ق--لا
.““ةنيزابلا
ةببقŸا اهطا‰أا نمو ةيغيزامأا ةملك ةنيزابو
ةيناوط-سسأ’ا ةد-عا-ق-لاو تا-جردŸا تاذو
.نفادŸا ةددعتŸاو
ةيزئان÷ا رباقŸا““ نإاف سشاير ةزياف قفوو

ا-ه-ل-ك-سش ن-ك-لو ،تا-مار-هأا تسسي-ل ،راد÷
بر--غŸا دÓ--ب ‘ ّ’إا د--جو--ي ’ ز--ي--مŸا
.““يبرعلا

رسصمو رئاز÷ا مارهأا
ةÒم-سس ثاÎلاو را-ثآ’ا ‘ ة-ث-حا-ب-لا تلا-ق
ةد-يد-ع ر-ئاز÷ا مار--هأا““ ّنإا ،ةز--عو--ب--ما

تامارهأا نع فلتختو ،نوÒثكلا اهلهجيو
تفاسضأاو �.““يسسدن-ه-لا ل-ك-سشلا ‘ ر-سصم
كولŸ دوعت ةحرسضأا““ اهّنأا ،ةزعوبما ةÒمسس
:تعباتو .““ةيخيرا-ت-لا ل-حارŸا ة-ف-ل-تflو
ةكلم حيرسض :نا-ن-ي-ه Úت مر-ه Ó-ث-م د‚““

ةظفاحÃ راقهلا ةقطنÃ ،قراوطلا لئابق
“Ôيرئاز÷ا بون÷اب تسسا““.

‘ ّديُسش هّنإا لوقت ةيخيرات عجارمّ نأا تركذو
ىلع عق-يو ،دÓ-يŸا ل-ب-ق سسماÿا نر-ق-لا
حيرسض““ :تفاسضأاو .اÎم058 نم Ìكأا عافترا

كلŸا ى-ل-ع د-ه-سشي لاز-ي ’ ا-سسي-ن-ي-سسا--م
ينب ،اسسيني-سسا-م يرو-ط-سسأ’ا يد-ي-مو-ن-لا

Ãا ة-ق-ط-نÿبور Ãةنيطن-سسق ة-ظ-فا-ح،
.““سسيلبإا ةعموسص““ مسساب بقلو
ةثراوتم اهّنأا تحسضوأا ،ةيمسستلا سصوسصخبو

ناكŸا اذه اوفر-ع ن-يذ-لا داد-جأ’ا ن-ع
.ةيمسستلا هذه ّرسس ةفرعم اولواحي نأا نود
كلŸاو نسساغدÁإا يحيرسض ¤إا ةفاسضإاو
،““اڨيسس““ مره دجوي ،نيÒهسشلا يديمونلا
كل-م-ل-ل ح-ير-سض ن-ع ةرا-ب-ع و--ه يذ--لا
Úع ةظ-فا-حÃ سسكا-ف-ي-سس يد-ي-مو-ن-لا
.ةثحابلا قفو ،(دÓبلا يبرغ) تنسشوميت
يه““ تلاق ترايتب راد÷ تامارهأا لوحو
¤إا اهؤوانب دوعي ةيزئانج ةي-غ-يزا-مأا را-ثآا
ÚيدÓ-يŸا سسدا-سسلاو ع-بار--لا نر--ق--لا
فر-ط ن-م م-سس’ا اذ-ه ا-ه-ي-ل-ع ق-ل-طأاو
ينعت ““راد÷““ ةملكو .““ÚيلÙا ناكسسلا
مسسق-ن-ت ة-حر-سضأ’او ،ط-ئا◊ا وأا راد÷ا
امهسضعب نع Úتدعابت-م Úت-عو-م‹ ¤إا
.ةثدحتŸا بسسح ،تاÎموليك ةتسسب
¤وأ’ا ةعومÛا مسضت ،ةث-حا-ب-لا ق-فوو
فور◊ا بسسح ة-ب-تر-م ،مار-هأا ة--ثÓ--ث
Èتعي ثيحب .““سس»و ““ب““ ، ““أا““ ةينيتÓلا
ىمسسيو امجح اهÈكأاو اهّمهأا ““أا““ Èقلا
ةعومÛا لك-سشت-تو .““سسا-ك-سسك-لا Èق““
ةعبرم ةدعاق تاذ رو-ب-ق01 نم ةيناث-لا
¤إا لسصي عافتراو اÎم64وÚ 21ب حواÎت
.اÎم81
ينطولا ثاÎلا نمسض ““رادجِل““ تفنسصو
ةيرئاز÷ا تاطلسسلا علطتتو ،9691 ذنم
ةمئاق نمسض اهفينسصت ¤إا راثآ’ا ءاملعو
·أ’ا ةمظنم) وكسسنويلل يŸاعلا ثاÎلا
.(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبÎلل ةدحتŸا

‘اقثلا مسسقلا ^

يدجنب دمfi يبرغŸا نانفلا ةايح نع

،ةيرئازجلل ةياور لوأا..دوسسأا ابيلح ناك
 رايزل ةÒمأا

ةي-مÓ-ع’ا ترد-سصا ^
‘ ةمي-قŸا ة-ير-ئاز÷ا
ةروكاب ،رايزل ةÒما ،يبد
،ة-ي-ئاور-لا ا-ه--لا--م--عأا
““دوسسأا ابيلح ناك““ ناونعب
ن-م ةد-حاو لوا-ن-ت--تو ،
‘ حافكلا سصسصق لمجا
.نفلا لجا نم ةاي◊ا

ةÒسس نع ةرابع باتكلا
ةسصق درسس نمسضتي ةيتاذ
دمfi ،يبرغŸا نانفلا
موا-ق يذ-لا  ،يد-ج-ن--ب
نأا ذنم لاسضعلا سضرŸا
لوقت .اÒغسص Óفط ناك
نع تملك-ت““ :ة-ب-تا-ك-لا
ثاد-حأ’ا ن-م Òث--ك--لا

¤إا ددÎي ناك هنأا ةسصاخ
رو-----سض◊ ر------ئاز÷ا

ءادو-سسلا ة-ير-سشع-لا ةÎف تا-نا--جر--ه--م
ناك امك .اهن-ي-ح ارذ-ج-ت-م نا-ك فوÿاو

يذلا ةلولع رداقلا دبع ل-حار-لا ق-يد-سص
نأا ل-ب-ق- ةد-جو ة-ن-يد-م ‘ هرود-ب مد--ق
مداخ ناكو-لرأا““ سضر-ع -ة-ي-نŸا ه-ي-فاو-ت
ةيحرسسم رخآا ا-سضر-ع مد-قو ““ن-يد-ي-سسلا
.““اهلبق ““داوجأ’ا““

ابيلح ناك““ ناو-ن-ع-لا تÎخا““ :ف-ي-سضتو
ةيسصخسشلا ةقاعإا ‘ اببسس ناك هنأ’ ““دوسسأا
نورخآا لافطأا هعمو ة-سصق-ل-ل ة-ي-سسي-ئر-لا
.““هعم يبرغم و نويسسنرف ،للسشلاب اوبيسصأا

جاجوعإ’ا بدحأ’او جرعأ’ا يبسصلا مواق
عجريو ،هحا‚ و هلبق-ت-سسم ة-ما-ق-ت-سسا-ب
هد-نا-سس يذ-لا هد-لاو ¤إا Òب-ك-لا ل-سضف-لا

ىلع ةيسساق ةلوفط سشاع نأا دعب ،Óيوط
ةسسردŸا ‘ هل رخآ’ا لبقت ‘ هبلق
نسس ‘ حرسسŸا ةبسشخ عم هل دهع لوأا ناك
ابأا و عبارلا نفلا جلي أادب اهدعبو ،ةنماثلا
و ح-كر-لا ن-م ه-فور--ح لوأا ‘ نو--ن--ف--لا
و سسيلاوكلا ،ءاسضفلا ،لث-مŸا ،رو-ه-م÷ا

ىلع ةديد÷ا تاحل-ط-سصŸا ن-م ا-هÒغ
.يوغللا همجعم

و ،اÁدق اروكيد دجو““ :ةي-تا-ك-لا لو-ق-تو
ةسسبلأا يه و هرظن ‘ اد-ج ة-ب-ير-غ ءا-يزأا

Ÿيلو-م““ تا-ي-حر-سسÒ““ ‘ ا لوأاÿتاوط
هفغسش ةنيفسس ترقتسسا ...سسي-لاو-ك-لا ¤إا

عم هراوسشم أادتبيل حرسسŸا ى-سسر-م د-ن-ع
.““عبارلا نفلا
ةايح ‘ حرسسŸا ةيم-هأا-ب ن-مآا““ :تق-ل-عو
لزتخا ،Úنا-ن-ف-ل-ل ه-تا-سساو-مو بو-ع-سشلا
غلب-ت نأا ل-جأا ن-م تارا-ق-لاو تا-فا-سسŸا
قافآ’ا ة-يŸا-ع-لا ة-ي-حر-سسŸا سضور-ع-لا
لÓخ نم رو-ه-م-ج-ل-ل ة-جر-ف-لا ع-ن-سصتو
‘ كرا-سشي نا--ك ي--ت--لا تا--نا--جر--هŸا
.““اهميظنت
حجرأاتت حا‚ ةسصق درسست ةياورلا ثادحأا
ءاطعلا Úبو لاسضع-لا سضرŸا ي-ت-ف-ك Úب

و ’ايجأا سسرد ذات-سسأا ن-م ،نو-ن-ف-لا ي-بأ’
هلي-سصا-ف-ت و ه-تا-يآا ل-ك-ب حر-سسŸا ى-ن-ب-ت
...هلامجو
ةيعجرم““ ةيحرسسم لامعأاب قفرم باتكلا

رداقلا دبع نا-ن-ف-ل-ل داو-جأ’ا ة-ي-حر-سسم
ةمحلم»و ““جوهرŸا ةيحرسسم““ ،““ ة-لو-ل-ع
.““نزاıا يداو

م. Ëرم ^

اًبلسس تر-ثأا-ت ي-ت-لا ت’اÛا ن-م د-حاو ^
لا‹ انوروك ةحئا-ج بب-سسب ح-سضاو ل-ك-سشب

ة-ج-ي-ت-ن-ف ،ر-سصم ‘ ا-م-ن-ي-سسلا ة-عا--ن--سص
تقلُغأا لزنŸا ‘ ءاقبلاو لزعلا تاطاÎسشا
ريوسصت فقوت امك ،⁄اعلا لوح سضرعلا رود
.لامعأ’ا نم Òثكلا
حتفل ا-م-ن-ي-سسلا رود سضع-ب تدا-ع اًر-خؤو-مو
ن-م Òث--ك--لا ع--م ،لود ةد--ع ‘ ا--ه--باو--بأا
ةحاتŸا دعاقŸا ددع لي-ل-ق-تو تازاÎح’ا
.يعامتج’ا دعابتلا أادبم قيبطتل
مدع يهو ،ىر-خأا ة-مزأا كا-ن-ه تنا-ك ن-ك-ل
ي-سشخ ذإا ،ا-ه-سضر-ع-ل ةد-يد-ج مÓ-فأا دو-جو
هذ-ه ل-ظ ‘ م-ه-مÓ-فأا سضر-ع نو-ج-ت-نŸا
بسساكŸا ديكأاتلاب مهل حيتت ’ يتلا فورظلا
نأا ’إا ،ةيع-ي-ب-ط-لا فور-ظ-لا ‘ ة-ع-قو-تŸا

ةرطاıا اوررق ““ةلاسسغلا““ مل-ي-ف ي-ج-ت-ن-م
،فورظ-لا هذ-ه ل-ظ ‘ م-ل-ي-ف-لا او-سضر-عو
Ìكأ’ ىتح ةعقوتم Òغ ةأاجاف-م او-ق-ق-ح-ي-ل

.ÚلئافتŸا
بيلسص لداع فيلأا-ت ن-م ““ة-لا-سسغ-لا““ م-ل-ي-ف
ةلوطب نمو ،د-ي-م◊ا د-ب-ع ما-سصع جار-خإاو

fiدهازلا انهو ”اح دمحأاو ةد-ي-م-ح دو-م
نع ثحبنل مليفلا انللح اذإاو .مÓّسس دمfiو

’ وهف ،اًدج ةليلق اهدجنسسف هتوق رسصانع
وهو ،ةÒبك ةيÒهامج يوذ مو‚ ىلع دمتعي
،ه-جرflو ه-ف-لؤو-م ن-م xل-ك-ل لوأ’ا ل-م-ع-لا
،نمزلا Èع رفسسلا ةركف ىلع هتسصق دمتعتو
.ةديدج تسسيل ةركف يهو

حرُط ،ةباذ÷ا Òغ رسصانعلا هذه لك اًعماج
ىحسضأ’ا د-ي-ع ‘ سضر-ع-لا رود ‘ م-ل-ي-ف-لا
ديحولا يرسصŸا ديعلا مليف نوكيل ،يسضاŸا
د-ي-ع م-سسو-م د-ع-ي ذإا ،اÃر ¤وأ’ا ةر-م--ل--ل
ةيسسيئرلا مسساوŸا د-حأا اًد-يد– ى-ح-سضأ’ا
جاتنإ’ا تاذ مÓفأ’او موجنلا مÓفأا سضرعل
.Òبكلا
لبق مليفلل ةيجراÿا ةرظنلا يه هذه تناك

هذه ¤إا فيسضأا هسضر-ع ع-م ن-ك-لو ،ه-سضر-ع
،مليفلل ديدسشلا ينف-لا ف-ع-سضلا ر-سصا-ن-ع-لا
روهم÷او داقنلا بلغأا ه-ي-ل-ع ق-ف-تا يذ-لاو

.ءاوسس دح ىلع
ققحي مليفلا نكي ⁄ ،ةيعيبطلا فورظلا ‘
ةيديموكلا مÓفأ’ا نم Òثكلاف ،ركذي اًحا‚

م-ل-ي-ف ا-هر-سصا-ن-ع سضع-ب ‘ ه-ب-سشت ي-ت--لا
اهب رع-سشي نأا نود ن-م سضر-ع-ُت ،““ة-لا-سسغ-لا““
سضرعلا رود نأا رابتع’ا ‘ ذخأ’ا عم .دحأا

نأاو ،اهتعسس نم طقف %52ـب لمعت رسصم ‘
امنيسسلا ¤إا ةدوعلا دع-ب د-ت-ع-ي ⁄ رو-ه-م÷ا
سسوÒف رسصع لبق لعفي ناك املثم اهدايتراو
تناك مليفلل ةعقوتŸا ةجيتنلا نإاف ،انوروكلا
عيم÷ا أاجاف ““ةلاسسغلا““ نكل ،عيرذلا لسشفلا
هينج ÚيÓ-م01 تزواŒ تادار-يإا ق-ق-حو
‘ (ابيرقت يكيرمأا ر’ود فلأا006) يرسصم
.اهدحو رسصم

ث.ق ^

لسشفلاب هيلع اموكfi ناك نأا دعب

““ةلاسسغلا““ ذقنت انوروك

مويلا ءاسسم

نوركام فيسضتسست زوÒف
لك ىلع ةرحانتم ةيسسايسس ةلث نع اديعب ^
ليوناÁإا ،يسسنرفلا سسيئرلا راتخا ،ءيسش
نا-ن-ب-ل ¤إا ه-ترا-يز أاد--ب--ي نأا ،نور--كا--م
همسسا ىلع يقتلي ينطو زمرب عامتج’اب
.زوÒف هدسسŒو نوقرفتي ’و نوينانبللا
ةينانبللا ةنانفلا مسسا هيزيلإ’ا رسصق جردأاو

لÓخ يسسنرفلا سسيئرلا جمانرب ةرادسص ‘
.رهسش نم لقأا لÓخ توÒبل ةيناثلا هترايز
دعوم““ ةرابع ه‹انرب ‘ نوركام بتكو

سسايلطنا ‘ زوÒف عم ةوهق ناجنف ىلع
.““Úنث’ا ءاسسم
هلامعأا لودج ىلعو مويلا نوركام دوعيو
‘ ةيسسايسسلا تاءاقللاب محدز-م ج-ما-نر-ب

fiب---لا جار---خإ’ ة---لوا--Óا ن--م دŸقزأا
ةموكح““ لي-ك-سشت ع-نÁ يذ-لا ي-سسا-ي-سسلا

ةقرو ‘ هيزيلإ’ا اهحرط دق ناك ““ةمهم
تعلطاو Úينانبللا Úيسسايسسلا ىلع تعزو

.زÎيور اهيلع
¤إا ةرايز متتخا يسسنرف-لا سسي-ئر-لا نا-كو
›ا◊ا سسط-سسغأا ن-م ع-با--سسلا ‘ توÒب
““نانبل اي كبحب““ ةرابع Îيوت ىلع بتكو
تبحاسص زوÒفل ةÒهسش ةينغأا ناونع يهو
بر◊ا ن-م ًا-ما--ع51 ةليط Úينا-ن-ب-ل-لا
ةينانبللا ةنانفلا نوركام روز-يو .ة-ي-ل-هأ’ا

‘ اهلز-ن-م ‘ مو-ي-لا ءا-سسم ه-لو-سصو رو-ف
توÒب لامسشب سساي-ل-ط-نا بر-ق ة-ي-بار-لا
.ةيمÓعإ’ا تاسسدعلا نعً اديعب
تاقÓع ةيسسنرفلا ةلودلاب زوÒف طبرتو

امدنع5791 ماع ‘ تدطوت ةنيتم ةقادسص
نويزفلتلا ةسشاسش ىلع ¤وأ’ا ةرملل ترهظ

(ويتام لايسسيبسس) جمانرب نمسض يسسنرفلا
ةنانفلا اه-ت-ق-يد-سص ه-مد-ق-ت تنا-ك يذ-لا
كانه تمدقو و-ي-تا-م ياÒم ة-ي-سسنر-ف-لا
تذ-خ-تاو .(ف-ي-سصلا-ب كت-ي-ب-ح) ة-ي-ن-غأا

بر◊ا لÓ-خ ق-م-عأا Ó-ك-سش ة--قÓ--ع--لا
Óًفح زوÒف تما-قأا ا-مد-ن-ع ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا

9791 ما-ع سسيرا-ب ا-ي-بŸو’ا ‘ ًا-م-خ-سض
.(ةير◊ا ةرهز اي سسيراب) تنغو
اهنم ةيسسنرفلا ةمسسوأ’ا عفرأا زوÒف تلانو
سسيئرلا نم بادآ’او نون-ف-لا د-ئا-ق ما-سسو
ماع ناÎيم اوسسنارف ل-حار-لا ي-سسنر-ف-لا

نم فر-سشلا ة-قو-ج سسرا-ف ما-سسوو ،8891
.8991 ماع كاÒسش كاج لحارلا سسيئرلا
‘ زوÒف بتكم نم بيقعت يأا ردسصي ⁄و
اÁر ة-جرıا ا-ه-ت-ن-با ن--م وأا نا--ن--ب--ل
.Êابحرلا
عم ÚيمÓعإ’او Úنانفلا نم ددع لعافتو
ي-سسنر-ف-لا سسي-ئر-لا ءا-ق-ل ن-ع نÓ--عإ’ا
نيز محلم Êانبللا نانفلا Èتعاو .زوÒفب
ىلع لسصحي فوسس““ يسسنرفلا سسيئرلا نأا
لÓخ نم زوÒف ة-ب-تر ن-م فر-سشلا ما-سسو

هنّودي فوسس اهب عامتج’ا نوكل ءاقللا اذه
يأا نم Ìكأا ماعلا يأارلا هركذتيو هلجسس ‘

.““رخآا يسسايسس ءاقل
ةسصرفلا هذه نأا دقتعا ’““ :نيز فاسضأاو
،رابك ءامعزل ىتح ،دحأ’ رركتت ةيخيراتلا
باوبأ’او زوÒف ة-يا-ك-ح نأا فر-ع-ن ا-ن-ل-ك
يذلا اهرسس اذهو ،ةليوط ةياكح ةقلغŸا
دسسحنسس اعبط .. اهنفل انبح امك هانببحأا

هنأا Èتعنو ،ةسصرف-لا هذ-ه ى-ل-ع نور-كا-م
انل لوقي نأا دارآا وه ،حسصلا قيرطلا راتخا

زوÒف ةروسص ىلع ..ديرن يذلا نانبل اذه
.““دÛا تعنسص يتلا ةعسصانلا
¤إا نوركام ةرايز رمتسست نأا ررقŸا نمو
ءايحأ’ا روزيسس ثيح ءاثÓثلا  ىتح توÒب
راجفن’ا ءارج نم ةررسضتŸاو ة-بو-ك-نŸا
Úينانبل لافطأا عم زرأا ةرجسش عرزيسس امك

.توÒب قرسش لامسش ‘ جاج ةباغ ‘
ث.ق ^



ةليترلا

زوÒف  ةنانفلا تيب ‘ نوركام

يجصسايبلاو لايرلا ‘ بولطم رصصان نب
ويسشتلاك““ عقوم فسشك ^
سسمأ لوأأ ،›اطيإلأ ““وتاكÒم
ناسس سسيراب مامتهأ نع ،تبسسلأ

ديردم لايرو يسسنرفلأ نامÒج
نب ليعامسسإأ تامدخب Êابسسإلأ
رسصان نب نأأ احسضوم ،رسصان
ةياغ ىلأو ،عيبلل اًسضورعم سسيل

ةرأدإأ هÈتعت ثيح ،1202 فيسص
‘ ةيسساسسأأ ةزيكر يÒنوسسورلأ
.يدانلأ
نأأ ¤أ ردسصŸأ تأذ راسشأأو
يكلŸأ قيرفلأو يجسسايبلأ
مسسوŸأ نم ةيأدب بعÓلأ مسض ةيناكمإأ نع ءاطسسو لÓخ نم أرسسفتسسأ
.رسضÿأ مجنل ةيمسسر سضورع Ëدقت ¤أ لوسصولأ نود ،لبقŸأ

قÎ– ةعيرزوب تاباغ
ةعيرزوب ةيدلب تاباغ تفرع ^

ةمسصاعلاب اهل ةرواÛأ تايدلبلأو
¤أ تبسسلأ ةليل ةلوهم قئأرح

لخدت رمألأ بلطتو ،دحألأ
دامخإل ةيندŸأ ةيام◊أ تايحورم
راسشتنأ فقوو بهللأ ةنسسلأأ
سسل‹ وسضع رطسضأ دقو .قئأر◊أ
¤أ ،ميعز نب باهولأ دبع ،ةمألأ
تايدلب ءاسسؤور ¤إأ ءأدن هيجوت
ةمهاسسملل ةمسصاعلأ رئأز÷أ
ولو ،قئأر◊أ دامخإأ ‘ ةمهاسسملل
¤أ أÒسشم ،هايŸأ جيراهسص لاسسرإاب

تايدلبلأ ›وؤوسسÃ تلسصتأ دق دمfi يديسس ةعطاقŸ ةبدتنŸأ ›أولأ نأأ
.نوعلأ دي Ëدقتل

سسجاه ةجرŸا ةلاصست رصسج لاغصشأا
ةئيهتو عيسسوت لاغسشأأ تلأزام ^

ىوتسسم ىلع رايسسلأ قيرطلأ
،ديد÷أ ةجرŸأ ةلاسست رسسج

يلمعتسسŸ ةمج لقÓق Òثت
ةلويسس ةلقرع ةسصاخو ،قيرطلأ

لسصت دق ثيح  ،رورŸأ ةكرح
ةدع ¤أ تابكرŸأ Òبأوط
.تأÎموليك

تايرود حلاسصŸ ةردابم ‘و
نم ةرايسسلأ قرطلل ةيرئأز÷أ
يلمعتسسم ىلع فيفختلأ لجأأ
نع ،دحألأ سسمأ ةحيبسص تنلعأأ ،لاغسشألأ ليسصافتب مهمÓعأو قيرطلأ
‘ Òسسلأ ةكرح ىلع قييسضتلأ  ¤أ ىدأأ ام رسس÷أ ةئيهت لاغسشأأ قÓطنأ
 .Úنثلأ دغ موي ةياغ ¤إأ لسصأوتت يتلأو ةديلبلأ -رئأز÷أ هاŒلأ

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

 رئأزجلأ - يام لوأأ
06.67.56.120  :فتاهلأ
87.67.56.120  :فتاهلأ
37.67.56.120  :سسكافلأ

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر21fiـل قفوŸا م0202توأاÚ  13نثإلا

ةرأدسص ‘ ،زوÒف ةديسسلأ ،برعلأو نانبل ةم‚ مسسأ هيزيلإلأ رسصق جردأأ ^
نم ءأدتبأ ةررقŸأ توÒبل ةيناثلأ هترايز لÓخ يسسنرفلأ سسيئرلأ جمانرب
لو نوينانبللأ همسسأ ىلع يقتلي اينانبل اينطو أزمر اهرابتعاب ،دغ موي
عم ةوهق ناجنف ىلع دعوم““ ةرابع ه‹انرب ‘ نوركام بتكو  .نوقرفتي
¤إأ ةرايز متتخأ يذلأ ،يسسنرفلأ سسيئرلأ .““Úنثإلأ ءاسسم سسايلطنأ ‘ زوÒف
،““نانبل اي كبحب““ ةرابع Îيوت ىلع بتكو ،سسطسسغأأ نم عباسسلأ ‘ توÒب
نم ًاماع51 ةليط Úينانبللأ تبحاسص زوÒفل ةÒهسش ةينغأأ نأونع يهو
ةيبأرلأ ‘ اهلزنم ‘ هلوسصو روف ةينانبللأ ةنانفلأ روزيسس ،ةيلهألأ بر◊أ

.ةيمÓعإلأ تاسسدعلأ نع ًأديعب توÒب لامسشب سسايلطنأ برق

  ةيبÎلا يصشتفŸ ةينوÎكلإا تاباصسح
ةيبÎلأ ةرأزو تمزلأأ ^

05 ـلأ ةيبÎلأ ءأردم ةينطولأ
بأÎلأ Èع ÚعزوŸأ
ÚسشتفŸأ مÓعإاب ينطولأ
لك ىوتسسم ىلع Úلماعلأ

تاباسسح حتفب ةيريدم
Èع مهب ةسصاخ ةينوÎكلأ
ىلع لمعلل ،اهيلإأ لوخدلأ نم مهنيكمتل ةرأزولاب ةسصاÿأ ةيمقرلأ ةيسضرألأ
ةسصاÿأ ةيمسسرلأ تاناحتملأ ةعباتŸ أÒسض– مهل لسسÎسس يتلأ جذامنلأ
4 ‘ ررقŸأ1202-0202 يسسردŸأ لوخدلأو طسسوتŸأ ميلعتلأ ةياهنب
ةيلمع ‘ رذ◊أ ةرورسضب ÚسشتفŸأ ةيبÎلأ ةرأزو ترمأأو . مداقلأ ربوتكأأ

تاناحتمÓل ينطولأ نأويدلأ تانايب ةدعاق طبرب ةيسضاقلأو ،طاقنلأ زجح
.ةنمقرلل ةينطولأ ةيسضرألأ تانايب ةدعاقب تاقباسسŸأو

ثد◊ا لÓظ ‘

.. ““رئازجلا برح»و ““ريرحتلا ةروث““ نيب
لكسشبو ،يرئازجلا فرطلل ةفسصنملا ةيوسستلا ىلا ةركاذلا فلم هجتي ^
ةقيقد تافلم ىلا ’إا جاتحي ’و ،يسسنرفلا رامعتسس’ا ةركاذ نع لسصفنم
امب ةيعوسضوملا بلاطملاو ماقرأ’او قئاثولاب ةمعدم ةلوؤوسسمو ةيعاوو
نم نيررسضتملا نييرئازجلاو ةيرئازجلا ةلودلاو خيراتلا قوقح نمسضي

قفو روانت فوسس يسسنرفلا رامعتسس’ا اياقب نإاف كسش نودو ،رامعتسس’ا مئارج
ةيونعمو ةيسسايسس ،بلاطمو تافلم نم يرئازجلا فرطلا هب مدقتي ام
نم صصلمتلاو برهتلل ذفانم نع ثحبلاو ةغوارملل ىعسستو ،ةيدامو
نوناق نسسب رامعتسس’ا مئارج اياحسض عم تلعف املثم ،ةيخيراتلا اهتايلوؤوسسم
نوناق لÓخ نم ةيوونلا براجتلا اياحسض عمو ،5002 ةنسس رامعتسس’ا دجمي
نود لوحيو اياحسضلا قوقح ىلع فتلي يذلا ،0102 ةنسسل ““ناروم““

  .مهسضيوعتو مهل فارتع’ا نم مهنيكمت
نيب تاسضوافملا مدقت وه ،هاجت’ا اذه دكؤوت يتلا تارسشؤوملا زربأا لعلو

نييعت نع نÓعإ’اب ،هاياسضق لكب ةركاذلا فلم لوح اسسنرفو رئازجلا
لوأاو ،ةددحم لاجآا نمسضو تافلملا ةيوسستب نيتلودلا مسساب نÓفكتي نيلثمم

نم يمسسرلا يسسنرفلا فقوملا روطتو ،ةنسسلا ةياهن لبق نوكتسس ةليسصح
،قبسسأ’ا يسسنرفلا صسيئرلا دهع ذنم روطتيو ريغتي أادب يذلاو ،تافلملا

رزاجمب8991 يف هدهع يف يسسنرفلا ريفسسلا فرتعا امدنع ،كاريسش كاج
ربوتكأا71 تارهاظت عمقب رقأا يذلا ،دن’وأا اوسسنارف مث  ،5491 يام8
صسيئرلا مث  ،2102 ماع يرامعتسس’ا ماظنلا ةواسسقبو صسيراب يف1691

احسشرم ناك ذنم هتافارتعا ةلسسلسس أادب يذلا ،نوركام ليوناميا ،يلاحلا
قح يف رامعتسس’ا هبكترا امل هفسصوب ،رئازجلل هترايز نمو تايسسائرلل
دسض جهنمملا بيذعتلاب هفارتعا مث ،ةيناسسن’ا دسض ةميرجلاب نييرئازجلا
ةباجتسسا ،نادوأا صسيروم لايتغا ةقيقح نع ثدحتي وهو نييرئازجلا
  .هتلمرأا تاءادنو تابلطل

ريغ ةمظنملا لوخد وه ،يعوسضوم هاجتا يف فلملا عفديسس لماع مهأا لعلو
،(ةيوونلا ةحلسسأ’ا رظحل ةيلودلا ةلمحلا) ““ناكيا““ ةيكيرمأ’ا ةيموكحلا
ةمظنم075 مسضتو ،ةيوونلا ةحلسسأ’ا ىلع ءاسضقلا لجا نم لسضانت يتلا

،7102 ماع مÓسسلل لبون ةزئاج ىلع ةزئاحو ،ةلود501 نم ةيموكح ريغ
ةيناثلا ةرمللو ،رئازجلا يف ةيسسنرفلا ةيوونلا تاريجفتلا فلم طخ ىلع
ةيلودلا ةعومجملا ةبلاطمو ،يروحمو كئاسش فلم وهو ،رهسشأا فرظ يف

نع ةمجانلا تايافنلا جارختسسا لجأا نم اسسنرف ىلع طوغسضلا ةسسرامم““
نامسض لجأا نم ةيرئازجلا ءارحسصلا يف تمت يتلا ةيوونلا تاريجفتلا
.““ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةيلبقتسسملاو ةيلاحلا لايجأÓل ةيحسصلا ةمÓسسلا

ناونعب ،(gro.ecnarfnaci) عقوم اهرسشن ةمهاسسم يف ةمظنملا تلاقو
يف ةيسسنرفلا ةيوونلا براجتلا تايافن !يعاعسشإا طاسشن ،لامرلا تحت““
ـل فداسصملا ةيوونلا براجتلا ةسضهانمل يملاعلا مويلا ةبسسانمب  ،““رئازجلا
،لامرلا تحت اًنوفدم لظي نأا يغبني ’ اسسنرفل يوونلا يسضاملا““ نأا ،توأا92
يتلا ةيوونلا براجتلا نع ةجتانلا تايافنلا نع فسشكلل تقولا ناح دقف
نامسض لجأا نم كلذو ،ءارحسصلا يف6691و0691 نيب اسسنرف اهترجأا
حمسسيسس““ امك ،““ةيلبقتسسملاو ةيلاحلا لايجأÓل ةيحسصلا ةمÓسسلاو نمأ’ا

رئازجلا نيب تاقÓعلا نم ديدج دهع حتفب““ اسضيأاو ،““ةئيبلا ىلع ظافحلاب
.““اسسنرفو

نييرئازجلا ددعل ةبعرملا ماقرأ’ا نع رظنلا صضغبو ،ةيملع ةداهسش يفو
تقحل يتلا رارسضأ’او ،اياحسضلا نينطاوملاو ،براجت نارئفك اوعسضو يذلا

فاسضت ىرخأا رزاجم اهرابتعاب  ،نينسسلا ف’آا مودتسس يتلاو ،يح نئاك لكب
نأا دكؤوت ،لزعلا نييرئازجلا قح يف ةبكترملا قراحملاو رزاجملا ىلا
ىلإا ةمظنملا تراسشأا ،دسصرتلاو رارسص’ا قبسس عم ةميرج ةيوونلا تاريجفتلا

،لامرلا تحت““ ناونعب ،““ليب صشيرنياه““ ةسسسسؤوم اهترسشن ةديدج ةسسارد
ليلحت ..رئازجلا يف ةيسسنرفلا ةيوونلا براجتلا تايافن !يعاعسشإا طاسشن
،حلسستلا دسصرم ريدم اهزجنأا ،““ ةيوونلا ةحلسسأ’ا رظح ةدهاعم ىلإا رظنلاب
يرام نوج ،““اسسنرف ناكيا““ ةمظنم مسساب ثدحتملاو ،هيريفوب صسيرتاب
تايافن) ًادمع هؤواقبإا مت امل درج لوأا يلاتلاب مسسرت““ ةسساردلا نإاف ،نيلوك
(ةيوونلا تاراجفن’ا ءارج يعاعسشإ’ا طاسشنلاب ةثولم داوم ،ةعسشم ريغ
ىلإا يعاعسشإ’ا طاسشنلاب ثولم طيسسب يغارب كفم نم ،لامرلا تحت اهنفدو
اهتبراقم بجي““ هنإا ةمظنملا تلاقو ،““ تابابدلاو تارئاطلا (ماطح)
يسسنرفلا نيبعسشلا نيب + ةقيقحلا + ةركاذلا لمعب اًسضيأا(ةسساردلا)
نع  يخيسش ديجملا دبع ديسسلا نييعت بقع هثادحتسسا مت يذلا ،يرئازجلاو
.اروتسس نيماجنب خرؤوملا يسسنرفلا بناجلا نعو ،يرئازجلا بناجلا

قرطلا لكب لمعتسس ةيسسنرفلا ةيسسايسسلاو خيراتلا رباخم نإاف ،كسش نود نمو
ةينطولا ةركاذلاب ةقلعتملا رئازجلا بلاطم راغسصتسساو ميزقتل ءاهدلاو
بلطتي ام وهو ،رامعتسس’ا مئارج نم نيررسضتملا نييرئازجلا قوقحو
تايطعمو تاسسارد ىلع ةيرئازجلا تافلملا مايق يريسصم لكسشبو صضرفيو
،ةيبنجأاو ةينطو ،ةيخيراتو ةيداسصتقاو ةيعامتجاو ةيملع ،ةقيقد
يدÓج تافارتعاو ،ليوأاتلا وأا نعطلا لمتحي ’ حسضاو لكسشب ةيسسسسؤوم
ذنمو ،بتكو ةيفيظو ريراقتو تÓسسارم يف ةقثوملا مهسسفنأا رامعتسس’ا
ليكنتو بيذعت نم ريرحتلا ةروث هتفرع ام ةياغ ىلاو رئازجلا لÓتحا

لاثملا ليبسس ىلع ““ناكيا““ ةمظنم ريراقتو ،ةيرسسق تاءافتخاو تامادعاو
.ةيخيراتلا اهتايلوؤوسسم نم اسسنرف برهت نود لوحت ،ةيح ةنيع
’ لكسشبو ةقدب تاحلطسصملا طبسض وه ،هيلع صصرحلا نكمي ام مهأا لعلو
يف اريبخو اخرؤوم نأاو ةسصاخ ،يرئازجلا صضوافملا تابلط هفتي وأا يغلي
نأا امك ،يخيسش ديجملا دبع وهو ،فلملا ىلع فرسشي ينطولا فيسشرأ’ا
ليبسس ىلع انه ركذأاو ،راوث دافحأاو رامعتسسا اياقب نيب ةهجاوم تاسضوافملا
ملاعلا لكو نحن اهب نمؤون امك ،رامعتسسإ’ا دسض ريرحتلا ةروث حلسصم ،لاثملا

اياقبل ولحي امك ““رئازجلا برح»و ،ةيممأ’او ةيميلق’ا تامظنملاو
ةيحسضلاو دÓجلا عسضول ةفوسشكم ةلواحم يف ،اهتيمسست يسسنرفلا رامعتسس’ا

ىرخأا ريرمتو ةينطولا اياسضقلا صضعب يف نعطلاو ،نيتيواسستم نيتفك يف
.لباقملا يف ةيسسنرف

يحلاسص ىفطسصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

Âاغتصسم ئطاوصشب Úفاطصصملل لازنا
نع ،Âاغتسسم ةيلول ةيندŸأ ةيام◊أ ةيريدم ،دحألأ سسمأ ،تنلعأأ ^

ةعم÷أ يموي لÓخ ئطأوسشلأ ىلع فاطسصم نويلم فسصن دفأوت
.تبسسلأو
ةحوتفŸأ93 ـلأ ئطأوسشلأ ةسسأرح زاهج نإأ ةيئلولأ ةيريدŸأ نايب لاقو
تبسسلأو ةعم÷أ يموي فاطسصم فلأأ335 ›أوح دفأوت لجسس ،ةحابسسلل
وحن ءÓجإلأو ذاقنإلأو فاعسسإÓل لخدت041 ليجسست ” امك .ÚيسضاŸأ
6 ثثج لاسشتنأو قرغلأ نم اسصخسش08 ذاقنإأ ” نيأأ ،ةيحسصلأ زكأرŸأ
” امك .ةحابسسلأ نم ةعون‡و ةيرخسص قطانم ‘ أوقرغ سصاخسشأأ
.ةحابسسلأ ةعون‡ ةيرخسص قطانم ‘ قرغ تلاح9 ليجسست



دع-ب ن-ل-عŸا بي-تÎلا ءا-جو ^
رار-ق را-ب-ت--عإلا Úع--ب ذ--خألا
ةارا-ب--م سصو--صصخ--ب سسا--ت--لا
3 مصصخب يأا ،ةمصصاعلا يبريدلا
ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ن-م طا-ق-ن
نم ةموصصıا طاقنلا ةداعإاو
.ةمصصاعلا دا–إا
بي---تر---ت ‘ كلذ ر---ثؤو---ي ⁄و
‘ ةيدولوŸا تيقب ذإا ،ةمدقŸا
‘ ،07.1 لدعÃ ةيناثلا ةبترŸا

‘ ف-ي--ط--صس قا--فو ل--ح Úح
.86.1 لدعÃ ةثلا-ث-لا ة-ب-ترŸا
ي-ت-لاو ،ة-ع-بار-لا ة-ب-ترŸا ا-مأا
‘ ةكراصشŸا اه-ب-حا-صص لو-خ-ت
¤إا تداع د-ق-ف ،فا-ك-لا سسأا-ك

.36.1 لدعÃ لئابقلا ةبيبصش
يئا-ه-ن ل-ك-صشب م-صس– ه-ي-ل-عو
‘ ر-ئاز÷ا ي-ل--ث‡ ة--م--ئا--ق
مصسوŸا ة-يرا-ق-لا تا-ق-با-صسŸا
بابصش لطبلا ةكراصشÃ ،لبقŸا

ةيدولو-م ف-ي-صصو-لاو ،دادزو-ل-ب
لا--ط--با ة--ط--بار ‘ ر--ئاز÷ا
نم لك كراصشي امنيب ،اي-ق-ير-فأا
‘ لئابقلا ةبيبصشو فيطصس قافو
.فاكلا سسأاك

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !..›ام نمأا نم اننمأا
‘ ةرصضاح رئاز÷ا نوك-ت نأا ي-ع-ي-ب-ط-لا ن-م ^

وبأا ميهاربإا سسيئرلاب ةحاطإلا دعب ،›ام ةمزأا
‘ امود خصسارلا اهئدبم ىلع ديكأاتلل ،اتيك ركب
ة-لوا-ط ¤إا سسو-ل÷ا-ب لإا ة-مزأا ة-يأل ل--ح ل نأا
نم تاونصسو باهرإلا هكهنأا يذلا ›امف ،راو◊ا
دÓبلا لا-م-صش ‘ ا-صسنر-ف ا-هدو-ق-ت ي-ت-لا بر◊ا

ة-ي-با-هرإلا تا-عا-م÷ا ة-ق-حÓ-م م-عاز--م ت–
تا-مزأا ه-قز“و ف-ئا-ط-لا ف-ن-ع--لا ¤إا ة--فا--صضإا

Òغ ةيداصصتقاو ةي-صسا-ي-صسو ة-ي-ن-مأا ،ةدد-ع-ت-م
 .ىرخأا ىصضوف ةهجاوم ىلع رداق
ةيصسايصس ةمزأا ةيأاو ،›ام نمأا نم رئاز÷ا نمأا
نيددصشتŸا ديدهت هجاوت يتلا ›ام ‘ ةينمأا وأا

اهل نوكت-صس ،بر-ط-صضم ي-م-ي-ل-قإا ط-يfi ط-صسو
ه-جاو-ت ي-ت-لا ر-ئاز÷ا ى-ل-ع ة-م-ي-خو تا--ع--ب--ت
ةيقرصشلا اهدودح لوط ىلع ةيباهرإا تاديدهت
ةرؤوب ¤إا ىرخألا يه تلو– يت-لاو ،ا-ي-ب-ي-ل ع-م
،ىمظعلا ىوقلا Úب حلاصصم بورحو باهرإÓل
›ام ةمزأل لح داجيإا ‘ رئاز÷ا رودف كلذلو
ن--م ن--يرر--صضتŸا لوأا ا--ن---نأل ،يروfi رود و---ه

Òغ ةرجهلا جاوفأا نمو ،كانه ينمألا تÓفنلا
ةÒخألا تاونصسلا ‘ تمظاعت يتلا ةيعرصشلا
 .هÓعأا ةروكذŸا تامزألا ببصسب
لودل ةيداصصتقلا ةعو-مÛاو ا-صسنر-ف سسك-عو
·ألاو يقيرفلا دا–لا اذ-كو ا-ي-ق-ير-فإا بر-غ

نإا-ف ،›ا-م ‘ بÓ-ق-نلا تنادأا ي--ت--لا ةد--ح--تŸا
،بÓقنلا نم اد-ياfi ا-ف-قو-م تذ-خ-تا ر-ئاز÷ا

وأا وه انتيجراخ ريزو موداقوب يÈصص نأا ىتح
توأا81 بÓقنا دعب وكاماب روزي يبنجأا لوؤوصسم
ةيدا-صصت-قلا ة-عو-مÛا ›وؤو-صسم د-ع-ب يرا÷ا
رمأاب ءاج هنأا لاق يذلاو ،ايقيرفا برغ لودل
نو-ب-ت د-يÛا د--ب--ع ة--يرو--ه--م÷ا سسي--ئر ن--م
تاه-جو لدا-ب-ت-لو لا-ق ا-م-ل-ث-م لوأا عا-م-ت-صسÓ-ل
رئازجلل كانه مدق ع-صضوŸ ا-صضيأا اÃرو ،ر-ظ-ن-لا
ل ىتح ،ةيقيرفلا ةحاصسلا ¤إا ةوقب ةدئاعلا

دلبلا اذه ‘ ان◊اصصم باصسح ىلع لول◊ا يتأات
نوكي نأا هب ديري نم كانه نأا ودبي يذلا را÷ا
فقت يتلا تاه÷ا تنا-ك ا-م-ه-مو .ىر-خأا ا-ي-ب-ي-ل
ي-ت-لا سسيرا-ب ‘ تنا-ك ءاو-صس ،بÓ--ق--نلا ءارو
اÃر نو-ب-ت سسي-ئر-لا نور-كا-م ا-ه-صسي-ئر ف-تا--ه
‘ وأا ،›ام ‘ موداقوب ةمهم لوح راصسفتصسÓل

يتلا راكاد وأا وغوداغاو لثم ةيقيرفإا مصصاوع
وبأا هب حاطŸا سسيئرلل ةيداعم فقاوم اهل تناك
دياfi فقوم اهذاختاب رئاز÷ا نإاف ،اتيك ركب
اهرارصصإاو ،لقعلا Úع وه ÚيبÓقنÓل نداهمو
اه-طاÎصشاو ة-مزأÓ-ل د-ي-حو ل-ح-ك راو◊ا ى-ل-ع
رصصانعو داوزألا اهيف اÃ فارطألا لك روصضح

يأا نأل ،ل-ق-ع-لا Úع و-ه ،ا-ت-ي-ك ر-ك-ب و-بأا ما-ظ--ن
وهو ةمزألا ةلاطإا هانعم ناك فرط يأل ءاصصقإا

تصضفر ا-مد-ن-ع ،ا-ي-ب-ي-ل ا-ي-لا-ح ه-ن-م Êا--ع--ت ا--م
،راو◊ا ةلواط ¤إا سسول÷ا ةعزانتŸا فارطألا

ىلع عراصصتت حلاصصم برح مامأا دÓبلا حتف ام
بعصشلا ةحلصصم نع اديع-ب ة-ي-ب-ي-ل-لا ي-صضارألا
.يبيللا
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 .لماعŸا باصستحا ىلع هيف تدمتعا اهنأا ةدكؤوم ،ةلوطبلل يئاهنلا بيتÎلا نÓعإاب

ةمصصاعلا رئاز÷اب ةعيرزوبب ““تصسÓيصس““ ةباغب راتكه61 فÓتإا
لوأا بصش يذ-لا ق--ير◊ا بب--صست ^

““تصسÓ-ي-صس““ ة-با-غ--ب تب--صسلا سسمأا
ةمصصاعلا رئاز÷ا ›اعأاب ةعيرزوبب

تاحاصسŸا نم رات-ك-ه61 فÓ--تإا ‘
دحألا سسمأا ملع امبصسح ،ة-ي-با-غ-لا
ة-يا-م◊ا-ب مÓ-عإلا لوؤو--صسم ىد--ل
.ةيئلولا ةيندŸا

‘ ،ه-ل-لا ف-ل-خ ن-ب د-لا--خ ح--صضوأاو
،ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول حيرصصت
ن-ع ة-م-جا-ن-لا ر-ئا-صسÿا م-ج--ح نأا
سسمأا ة--ي--صشع بصش يذ--لا ق--ير◊ا

تصسÓ-ي-صس ة--با--غ ىو--ت--صسم ى--ل--ع

61 غلب ةمصصاعلا رئاز÷اب ةعيرزوبب
تلجصس ةليصص◊ا نأا ادكؤوم ،اراتكه
اذه ةحيبصص ةرؤوب رخآا دامخإا دعب
.دحألا

ة-ب-قارŸا ة-ي-ل-م-ع نأا رد-صصŸا ر-كذو
ناوعأا عم قيصسنتلاب ت“ ةعباتŸاو
ى-ل--ع تر--م--ت--صسا ثي--ح تا--با--غ--لا

سسمأا ة-ل-ي-ل ذ-ن-م ة-با-غ-لا ىو--ت--صسم
رؤوب ددŒ و لمتfi علدنا يدافتل
ه-ي-ف م-ك-ح--ت--لا ”““ يذ--لا ق--ير◊ا
، ““مويلا ةح-ي-ب-صص ة-ي-ئا-ه-ن ةرو-صصب

طايتحلا تاءارجإا ذاختا ” ثيح

ةعقر عاصستا عنŸ ةمزÓلا ةظقيلا و
.Èكأا ةحاصسم ‘ قير◊ا

52 ةيلمعلل Òخصست ” هنأا فاصضأاو
ةيريدمل-ل ة-ع-با-ت ءا-ف-طإا ة-ن-حا-صش
ةفاصضإا ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل ة-ي-ئلو-لا
تمهاصس يتلا ةي-حور-م ةر-ئا-ط ¤إا

فلخي ⁄““ يذلا قير◊ا دامخإا ‘
.““ةيرصشب رئاصسخ ةيأا ظ◊ا نصس◊

تا-ه÷ا تح-ت-ف ،ىر-خأا ة--ه--ج ن--م
ةفرعŸ ا-ق-ي-ق– ة-صصتıا ة-ي-ن-مألا

قفو ،قير◊ا اذه علدنا تاصسبÓم
م.ق ^.ردصصŸا سسفن

راهصشإا

 محرتو   ىركذ

13  مويلا اذه لثم ‘
¤إاو انقراف7102 توا

 : بألا دبألا
 هللا دبع  تاصشوهلب

ةميلألا ةبصسانŸا هذهبو
و ريزاي  : اتلئاع  مدقتت

 تاصشوهلب
تانبلا  كلذكو - ةزمح -  رمع  :  ءانبألا

 ةجوزلاو
ةمحرلاب  هل وعدي نأا هفرع نم لك ¤إا

 هللا  هدمغتي نأاو ةرفغŸاو
حيصسف  هنكصسيو ةعصساولا  هتمحرب

. هنانج
 نوعجار  هيلإا انإاو هلل انإا

ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلا

صصخت ةديدج ةيمقر ةمدخ ““ءانهلا““
ةيصضرŸا لطعلاب حيرصصتلا

لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ي-ن-طو-لا قود-ن-صصلا ن-ل-عأا ^
،مهل نمؤوŸا ةدئافل ةديدج ةيمقر ةمدخ جاردا نع ءارجألا

تنÎنألا Èع ةيصضرŸا ةلطعلاب حيرصصتلا ةيناكمإاب قلعتت
: طبارلا Èع ““ءانهلا““ يمقرلا ءاصضفلا ةطصساوب
zf.sanc.aanahlEخ نمÓا نيودت لŸءاصضفلا اذهب تامولع
امك ،لمعلا نع فقوتلل ةي-صضرŸا ةدا-ه-صشلا ة-ن-م-قرو خ-صسنو

Áا هتلطعب حيرصصتلا ةقيثو عبطو ليم– هنكŸع ةيصضرÈ
قودنصصلا حلا-صصم ىد-ل حر-صص د-ق نو-ك-ي كلذ-بو ،تنÎنألا
نود دعب نع ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا

ةينونا-ق-لا لا-جآلا ‘و ،ه-با-صست-نا ز-كر-م ¤ا ل-ق-ن-ت-لا ءا-ن-ع
هفقوت يلت يتلا ةعاصس84 ـلا يأا ،قودنصصلا فرط نم ةددÙا

‘ ،لاحر يدهم ديصسلا ،قودنصصلا ريدم حصضوأاو .لمعلا نع
نمؤوملل اصضيأا نكÁ هنأا ،سسمأا ،هنم ةخصسن ““رجفلا““ تقلت نايب
ةلطعلاب ح-ير-صصت-لا تاو-ط-خ ى-ل-ع عÓ-طلا ا-ي-عا-م-ت-جا ه-ل
ه-ع-صضو يذ-لا ل-ي-لد-لا ق-ير-ط ن-ع تنÎنألا Èع ة-ي--صضرŸا
ي-عا-م-ت-جلا ل-صصاو-ت-لا ة-صصنÃ ه-فر-صصت ت– قود--ن--صصلا
م.ق ^ .ءانهلا ءاصضف Èع كلذكو ةلاكولاب ةصصاÿا

ةصصتfl ةباصصع فقوي فيطصس نمأا
ةيرانلا تاجاردلا ةقرصس ‘

ن-مألا-ب ة-ل-ث‡ ف-ي-ط-صس ة-يلو ن-مأا ح-لا-صصم تن--ك“ ^
لÚ fiتيران Úتجارد عاجÎصسا نم سسداصسلا يرصض◊ا

نوفÎحي دارفأا4 نم لكصشتت ةباصصع فيقوت عم ةقرصس
ل-ب-ق ن-م تر-طأا ة-ي-ل-م-ع-لا .تا-قر--صسلا ن--م عو--ن--لا اذ--ه

نمأاب سسداصسلا ير-صض◊ا ن-مأÓ-ل ة-ي-ئا-صضق-لا ة-ي-ط-ب-صضلا
ءايحأا دحأاب ةبقارم ةيرود ر-ثإا تءا-جو ف-ي-ط-صس ة-يلو
Úبتيل ةهبصش لfi ةيران ةجارد ةبقارم ت“ نيأا ةنيدŸا
بناج ¤إا ةينمألا حلاصصŸا ثحب لfiو ةقرصس لfi اهنأا

هليو– كلذ روف متيل ةروزم عيب ةقيثول اهبحاصص ةزايح
رصصانع ا-ه-ت-ق-ل-طأا ي-ت-لا تا-ير-ح-ت-لا ،ة-ح-ل-صصŸا ر-ق-م ¤إا
Úصصخصش ةيوه ديد– ¤إا تصضفأا ةيئاصضقلا ةيطبصضلا
‘و .امهفيقوتو لا◊ا ةيصضق ‘ ام-ه-طرو-ت تب-ث ن-ير-خآا
ةجارد عاجÎصسا نم ةحلصصŸا تاذ تنك“ قايصسلا سسفن
دورو بقع تءاج ثيح ةقرصس لfi ىرخألا يه ةيران
زوحي سصاصصتخلا عاطقب سصخصش دوجو اهدافم تامولعم

تا-يلو-لا ىد-حإا ن-م ة-قر-صس لfi ة-يرا--ن ة--جارد ى--ل--ع
تنكم ةعصسوم تاير– و ثاحبأا قÓطإا ” ثيح ، ةرواÛا

كلت Ïم هفيقوتو هيف هبتصشŸا ناكمو ةيوه ديد– نم
.ةقرصس لÓ fiعف اهنأا اهتبقارم دعب Úبت  يتلا ةجاردلا
تز‚أا ،ةمزÓلا ةينونا-ق-لا تاءار-جإلا لا-م-ك-ت-صسا د-ع-ب
ÚطروتŸا دصض ة-ي-ئاز-ج تا-ف-ل-م ة-ي-ئا-صضق-لا ة-ي-ط-ب-صضلا
او-مد-ق ما-ع-لا ق-ير-ط-لا ‘ ة-قر-صسلا ة-م-ه-ت ن-ع ة-ع-برألا

Ãا ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا هبجوıل .ىصسيع ^ .ةصصت

Úكصس تانعط هجوي دصصتقم
Ÿةطصسوتم ةراصشتصسمو ةريد

لجيجب
هيجوت ىلع دصصتقم ،دحألا سسمأا ةحيبصص مدقا ^
ةي-صسي-ئر-لا ةرا-صشت-صسŸاو ةر-يد-م-ل-ل Úك-صس تا-ن-ع-ط
Ãلجيجب ةيدلبب يباق-ع-ل ي-ح-ب سسو-ب-كو-ب ة-ط-صسو-ت

فور-ظ ‘  ق-يد-صصوا ر-م-ع ة-فا-ق-ث-لا راد-ل ة-ل--با--قŸا
نيا، لجيج ىفصشت-صسم ¤ا ا-ه-ل-ق-ن ” د-قو ، ة-صضما-غ
ةراصشتصسŸا Úح ‘ ،ةيحارج ةيلمعل ةريدŸا تعصضخ
. تايلمعلا ةحلصصÃ ةيحارج ةيلمعل عصضخت لازت ل
ر-ه-ظ-لاو ن-ط-ب-لا ‘ تا-ن-ع-ط-ب ةر-يدŸا تب-ي-صصأا د-قو
. هجولاو نطبلا ىوتصسم ىلع ةراصشتصسŸاو
تاصسبÓم ‘ اقيق– نمألا حلاصصم تحتف اهتهج نم
. ةيلولاب ةيبÎلا عاطق تزه يتلا ةÁر÷ا هذه

ب. نيصساي  ^

‘ ةصصتfl ةكبصش كيكفت
تاردıاب ةرجاتŸا

فيطصسب ةيلقعلا تارثؤوŸاو
كيكفت نم ،فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم تنك“ ^

تارثؤوŸا و تاردıا جيورت تاكبصش رطخأا ىدحإا
دارفأا3 نم نوكتت يتلا و ةيلولا ةمصصاعب ةيلقعلا
¤إا ،ةيلق-ع-لا تار-ثؤوŸا ن-م ا-صصر-ق371  ز--ج--ح و،

ميتنصس نويلم03 زهان ›ام غلبم عاجÎصسا بناج
.مومصسلا هذه جيورت تادئاع نم

ةحفاكم ة-قر-ف دار-فأا ل-ب-ق ن-م تر-طأا ة-ي-ل-م-ع-لا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةح-ل-صصŸا-ب تاردıا
بق-ع تءا-ج و، ف-ي-ط-صس ة-يلو ن-مأل ة--ع--با--ت--لا
جيورت ‘ سصخصش طروتب ديفت تامولعم لÓغتصسا
روف متيل ، ةنيدŸا ءايحأا دحأاب ةيلقعلا تارثؤوŸا

¤إا تصضفأا ةعصسوم تاير– و ثاحبأا قÓطإا كلذ
د-ع-ب ،ه-ي-ف ه-ب-ت-صشم-ل-ل ة-ل-ما-ك-لا ة-يو-ه-لا د--يد–

د-ع-ب و سسب-ل-ت ة-لا-ح ‘ ه-ف-ي--قو--ت  ” ه--ت--ب--قار--م
ديصسلا نع رداصص هنكصسم سشيتفتب نذإا رادصصتصسا

طبصض ” ، فيطصس ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو
قيق– حتف متي-ل ، ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا ن-م ة-ي-م-ك
طروت تدكأا يتلا و ةيصضقلا تاصسبÓم ‘ قمعم
سشي-ت--ف--ت و ا--م--ه--ف--ي--قو--ت ” ن--ير--خآا Úصصخ--صش
نع نيرداصص سشيتفتلاب Úنذإا ىلع ءانب امهينكصسم
نع ةيلمعلا ر-ف-صست-ل ،ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو د-ي-صسلا

¤إا ةفاصضإا ةيلقعلا تارثؤوŸا نم اصصرق371 زجح
تادئاع نم Èتعي ميتنصس نويلم03 زهان ›ام غلبم
.جيوÎلا
تاءارجإلا ةفاك اهلامكتصساب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا
ÚطروتŸا دصض اي-ئاز-ج ا-ف-ل-م تز‚أا ،ة-ي-نو-نا-ق-لا
ةفصصب ةيلقعلا تارثؤوŸا ةزايح ةمهت نع ،ةثÓثلا

مامأا هبجوÃ اوليحأا ، عيبلا سضرغل ةعورصشم Òغ
.ةصصتıا ةيئاصضقلا تاه÷ا

ل .ىصسيع ^
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

