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 يقيرفإا بختنم ةهجاومب يفتكيضس يضضاملبو اضسمنلا يف مداقلا رضضخلا ركضسعم
U¢8  يليÓبو يرمعلبو ةرويدق صضيوعتل ةرظتنم ةديدج هوجو

ايكرتب ناغودرأإ صسيئرلإ فرط نم هلابقتسسإ مت

رارقتضسا““ :موداقوب
““رـئازجلا مـهي يـلام
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٣صص

ةين’ديسصلإ ةعانسصلإ يف ةدئإر تلظ لإديسص نإإ لاق
 دإريتسس’إ تايبول ليقإرع مغر

رباخمو تايبول : يربمعلب
ةردــــــــن ءارو راـــــــكتحإ’او
ءاودــــلا قوــــــضس ىـــــضضوفو

يرئازجلا ةحلاضصمل يموكح رافنتضسا^
كÓـــــــــهتضس’ا ديـــــــضشرتل زاــــــغريضس عـــــم
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٣صص رئازجلا يف ةيجراخ ةيكرت تارامثتضسا ر’ود رايلم5.3 :ولغوأا ششوواضشت ^

نيبدتنملإ ةإوللإو ة’ولإ كلسس يف ةيئزج ةكرح ىرجأإ
لظلا قطانمو ةيلحملا ةيمنتلل اديدج اضسفن يطعي نوبت

1202 يفناج نم ةيادب ششيجلا يدعاقتمل بطعلا ةحنم بضص يف عورضشلا

ايلاح دراو ريغ ““جاضسنوا““ نويد حضسم :تافايضض

مهبلاطم يف رظنلل صسمإ لوإ ءاسسم نيجتحملاب تعمتجإ عافدلإ ةرإزو
٣صص

٤صص

٥صص

ةسسسسؤوملإ ةيعسضو ىلع ءانب طاسسقأإ لكسش يف نيديفتسسملإ نويد ةلودج ةداعإإ
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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ع-با-ت-مو
““ نأا يمويلا ي-ف-ح-سصلا هر“ؤو-م ‘ رارو-ف
ةÒخألا ةعاسس42 لا لÓخ تدسصر ةنجللا
نم مهتيب-لا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو Ê (8)ام-ث
ع-ف-تÒل ة-ن--مزŸا ضضار--مألا با--ح--سصأا
È 04ع ةعزو-م ةا-فو8151 ¤إا ›ام-جإلا
.““ةيلو
ةديدج ةلاح942 لثا“ ليجسست ¤إا راسشأاو
ن-م ة-ي-لا-خ م-ه-ل-ي-لا– تءا-ج ءا-ف-سشل--ل
›ا--م--جإلا دد--ع--لا ع--ف--تÒل ضسوÒف--لا

¤إا تايفسشتسسŸا اورداغ نيذلا Úباسصملل
ت– اسضيرم83 دجاوت عم ةلاح39413

 .““ةزكرŸا ةيحسصلا ةيانعلا

ر كلام ^

ةيلزهلا ةيسسنرفلا ةفيحسصلا تداعأا ^
مو---سسر ر----سشن ،““ود----ب----يإا ›را----سش““
Ëركلا يبنلل ةئيسسŸا ةيروتا-ك-يرا-ك-لا

fiع-م ،م-ل-سسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص د-م
موجهلا ‘ ÚطروتŸا ةمكاfi قÓطنا
.اهيلع
ةفي-ح-سصل-ل ة-ن-ي-سشŸا ةو-طÿا ي-تأا-تو
فÓغ ىلع رو-سصلا ر-سشن-ب ة-ير-سصن-ع-لا
ىلع هعيزوت متيسس يذلا ديد÷ا ددعلا
حا--تŸاو ءا--ع--برألا مو--ي--لا كا--سشكألا

Ãنإلا ى-ل-ع ا-ه-ع-قوÎحا-ب-سص ذ-ن-م تن
ءاكرسش ةمكاfi نم تاعاسس لبق ،ضسمأا
اهرقم ىلع اودتعا نيذ-لا Úم-جا-هŸا

لتقم ¤إا ىدأا يذلاو5102 يفناج ‘
.اسصخسش21
رسشن لاقم ‘ ،ريرحت-لا ة-ئ-ي-ه تر-كذو
ذنم انم بلُط ام اÒث-ك““ دد-ع-لا ضسف-ن-ب
ةيروتاكيراك موسسر رسشن ،5102 يفناج
،كلذب مايقلا ضضفرن انك اننكل ،ىرخأا

حمسسي نوناقلاف ،روظfi كلذ نأل ضسيل
هيجو ببسسب انمزلي هنأل نكلو ،كلذب انل
ى-ن-ع-م ل-م-ح-ي بب-سس ،كلذ-ب ما-ي-ق-ل-ل
فاسضأاو ““ضشاقنلا ¤إا ام ائيسش فيسضيو
هذه رسشن ةداعإا نإا““ ودبيإا ›راسش قيرف
عوبسسألا اذه ةيروتاك-يرا-ك-لا مو-سسر-لا
موجهلا يذفنم ةمكاfi ءدبل قفاوŸا
ارمأا ودب-ي5102 يفنا-ج ‘ ي-با-هرإلا
.““انل ةبسسنلاب ايرورسض
امود تناك ةيسسنرفلا ةفيحسصلا نأا ركذي
‘ ةملسسŸا ةيلا÷ا زازف-ت-سسل ى-ع-سست
ر-سشن لÓ-خ ن-م ⁄ا-ع-لا Èعو ا-سسنر--ف
هللا ىلسص دمfi لوسسرلل ئيسست موسسر
عي-م÷ا هÈت-عا ا-م و-هو م-ل-سسو ه-ي-ل-ع
Ãسسإلا ةدي-ق-ع-لا-ب ضسا-سسم ة-با-ثÓةيم
نوسضفر-ي ن-يذ-لا Úم-ل-سسŸا تباو-ث-بو
موقت ام نأاو Ëركلا مهلوسسرب ضساسسŸا
ة-ير-ح ع-م ه-ل ة-قÓ-ع ل ةد--ير÷ا ه--ب
ب سس ^ .Òبعتلاو ةفاحسصلا

انوروك راسشتنإ نم دحلل ةيئاقولإ ريبإدتلإ راطإإ يف

 ةيلو81 ‘ رهسش ةدŸ ›زنŸا رج◊ا ديد“ ررقت ةموك◊ا
يئزجلا رجحلا ليدعت وأا فييكت لجأا نم ةلولل تايحÓسص ءاطعإا ^

يحسصلا عسضولا عجارت ببسسب تايلو ينامث ىلإا رجحلا ةدوع  ^
ماظنب لمع-لا د-يد“ ة-مو-ك◊ا ترر-ق ^
لماك رهسش ةدŸ ›زنŸا يئز÷ا رج◊ا
ررقت اميف ةيلو81 ىوتسسم ىلع (اموي03)
ةيلو91 نع ة-يزاÎحلا تاءار-جإلا ع-فر
يحسصلا عسضولل ا-ن-سس– تد-ه-سش ا-مد-ع-ب
ةيئاقولا تاءارجإلا رثإا ىلع حسضاو لكسشب
(انوروك) ضسوÒف راسشتنا نم دحلل ةذختŸا

ءاسسم ¤وألا ةرازولل نايب لاقو .““دÓبلا ‘
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ““ نأا Úنثلا
ي--ئز÷ا ر--ج◊ا تاءار--جإا ع---فر رر---ق
(91) رسشع ةعسست ىوت-سسم ى-ل-ع ›ز-ن-مـلا
يحسصلا عسضولل انسس– تفرع امدعب ةيلو
ردسصتت تناك يتلا (فيطسس) ةيلو اهنيب نم
تاباسصإلا ددع ةيسضاŸا ةليلقلا عيباسسألا
ددع ‘ اÒبك اعجارت دهسشت نأا لبق ةيمويلا
قوسس تايلو-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-يو  .““تلا◊ا
مأا ،ركسسعم ،ةفل÷ا ،تليسسمسسيت ،ضسارهأا
،ةليسسمـلا ،ةلسشنخ ،ةركسسب ،ةنتاب ،يقاوبلا
،جيريرعوب جرب ،ضسابعلب يدي-سس ،ف-ل-سشلا
،راردأا ،فيطسس ،ةنيطنسسق ،را-سشب ،ة-ل-قرو
ريزولا أا÷ ل-با-قŸا-ب .يداو-لاو طاو-غألا
لمعلا ديد“ ““ ¤إا نايبلا تاذ بسسح لوألا
رهسش ةدŸ ›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ماظنب
نم Èمتبسس —افلا نم ءاد-ت-با (ا-مو-ي03)

ةسسداسسلا ¤إا ءاسسم رسشع ةيدا◊ا ةعاسسلا
ىوتسسم ىلع ›اومـلا مو-ي-لا ن-م ا-ًحا-ب-سص
اهليجسست ةلسصاوم ببسسب تايلو (01) رسشع
ةيموي-لا تا-با-سصإلا ن-م ضسو-سسfi دد-ع-ل
،ةريوبلا ،ضسادرموب نم لكب رمألا قلعتيو
،رئاز÷ا ،ةزابيت ،ةديلبلا ،ةيدمـلا ،نازيلغ
ضسف-ن را-سشأاو .““ة-يا-ج-بو ة-با-ن-ع ،نار-هو
ز-ج◊ا Òباد-ت ق-ي-ب--ط--ت ““ ¤إا رد--سصŸا
(اموي03) رهسش ةد-مـل ›ز-ن-مـلا ي-ئز÷ا
ةعاسسلا نم Èم-ت-ب-سس —ا-ف-لا ن-م ءاد-ت-با
ةسسداسسلا ةيا-غ ¤إا ءا-سسم ةر-سشع ة-يدا◊ا
Êامثل ةبسسنلاب ›اومـلا مويلا نم اًحابسص
ما-يألا تفر-ع ا-مد-ع-ب ىر-خأا تا-يلو (8)
دد-ع ‘ ا--سسو--سسfi ا--عا--ف--ترا ةÒخألا
نم لكب رمألا قلعتيو ةيمو-ي-لا تا-با-سصإلا
،ىل-فد-لا Úع ،فرا-ط-لا ،يز-ي-لإا ،ة-سسب-ت
.““لجيجو فودنت ،وزو يزيت ،ناسسملت
دعب ةلولل نكÁ ““ هنأا ىلع نايبلا ددسشو
لك ذاختا ،ةسصتخمـلا تاطل-سسلا ة-ق-فاو-م
ةيحسصلا ةيعسضولا اهيسضتقت يتلا Òبادتلا
فييكت وأا ليدعت وأا رارقإا اميسسل ةيلو لكل
‘ادهتسسا لكسشب يلكلا وأا يئز÷ا رج◊ا
دهسشت يتلا Ìكأا وأا يح وأا Ìكأا وأا ةيدلبل
.““ىودعلل اًرؤوب

ءارجإا ى-ل-ع ءا-ق-بإلا ““ ة-مو-ك◊ا ترر-قو
يعام÷ا يرسض◊ا لق-ن-لا ة-كر-ح ر-ظ-ح
ةياهن تÓطع لÓخ ضصاÿاو ي-مو-م-ع-لا
ر-سشع ة-ي-نا-م-ث-لا تا-يلو-لا ‘ عو-ب--سسألا
““ ›زنمـلا يئز÷ا زج◊ا Òبادتب ةينعمـلا
ةياعرلاو ة-نا-سض◊ا رود ح-ت-ف رر-ق-ت ا-م-ك
لوكوتوÈل مراسصلا ذيفنتلا ع-م لا-ف-طأÓ-ل
.فّيكم يحسص
مايقلا ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا ر-يزو ف-ل-كو
،ةيسضايرلا تادا–لا فلتfl عم رواسشتلاب
يجيردتلا فانئتسسلا ة-ي-نا-ك-مإا ة-سسارد-ب
نود ةيسضايرلا تار-ها-ظ-ت-لاو ة-ط-سشنأÓ-ل
ةفيكم ةيحسص تلوكوتوربو بسسح روهمج
.ضصاسصتخا لك عم
ةيئانثتسسلا ةل-ط-ع-لا Òباد-ت ع-فر رر-ق-تو
لماو◊ا ءاسسنلل ةحونممـلا رجألا ةعوفدم
نسس نود لافطأا ةيبÎب نلفك-ت-ي ي-تاو-ل-لاو
.ةرسشع ةعبارلا
رظح ءار-جإا ى-ل-ع ءا-ق-بإلا ا-سضيأا رر-ق-تو
،ةيلئاعلا تاءاقللاو تاعمجتلا عاونأا عيمج
عم ناتÿاو جاوزلا تلا-ف-ت-حا ا-م-ي-سسلو
لبق نم جاوز-لا دو-ق-ع مار-بإا-ب ضصي-خÎلا
.ةسصتخمـلا تاه÷ا

دادر كلام ^

 اهيلع موجهلإ يف نيطروتملإ ةمكاحم قÓطنإ عم

رسصت ““ودبيإا ›راسش““ ةفيحسص
 ÚملسسŸا زازفتسسا ىلع

 Ëركلا لوسسرلل ةئيسسŸا موسسرلا رسشن تداعأا ةيسسنرفلا ةدير÷ا^

 ءابولإ تإروطت رخآإ فسشكت ةحسصلإ ةرإزو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا933و تايفو8 ليجسست
(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباسصإإ933و تايفو Ê (8)امث ليجسست ءاثÓثلإ سسمأإ ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ
.ةافو8151و ةلاح33844 ¤إإ سسوÒفلاب ةطبترŸإ تاباسصإلإ ›امجإإ عفتÒل

 ءإرزولإ سسلجم فرط نم ةذختملإ تإرإرقلإ نمث

بلطتت فنعلا ةرهاظ :ينيطنسسق
 يندملا عمتجملا كارسشإا

قورا-ف ى-ف-ط-سصم ي-ماÙا ن--م--ث ^
ةئيهلل ق-با-سسلا ضسي-ئر-لا ي-ن-ي-ط-ن-سسق
ةيامحو ةيقÎل ةيراسشت-سسلا ة-ي-ن-طو-لا
ءارزولا ضسل‹ تارارق ناسسنلا قوقح
ةبراحÃ ةقلعتŸا ضسمأا لوأا د-ق-ع-نŸا

ددسشو ،هعاونأا فلتخÃ فنعلا ةرهاظ
اهنأا ىلع ““رجفلا““ عم يفتاه لاسصتا ‘
انكو اهعسضوم ‘و اهب ضسأاب ل ةميلسس““
.““حيحسصلا هاŒلا ‘و اهيلا ةجاحب
ةردابم““ اهنأا قايسسلا ضسفن ‘ فاسضأاو
ىلع ادكؤوم ،““ضسيئرلا اه-ي-ل-ع رو-ك-سشم
ةر-ها-ظ-لا هذ-ه-ل د-ح ع-سضو ةرور--سض““
ن-م ا-ه-ت-سسرا-مÚ Ãطرو-تŸا ءا-سصقإاو
نع Óبقتسسم مهعجاÎل يونسسلا وفعلا
لامعتسساب قلعتي اميف ةسصاخ اهباكترا
هاياحسض حبسصأا نيذلا ضضيبألا حÓسسلا
ءا-ن-ث-ت-سسا““ نأا ا-ف--ي--سضم ،““نود--ع--ي ل
““وفعلا““ ءار-جلا اذ-ه ن-م تا-با-سصع-لا

ضصلختلا اندرأا ام اذا اهب ضسأاب ل ةركف
اهتبراfiو اهسصيلقتو فنعلا ةرهاظ نم
يتلا تارارقلا هذه لثم ذاختاب نوكي
ا-ي-عاد ،““ا-هد-سض بر-ح ة-با-ثÃ د--ع--ت
ل-خد-ت-لا ““ ل-جأا ن-م ÊدŸا ع-م-تÛا
.““رمألا لوح تاحاÎقاو راكفأا ءاطعاو
ينيطن-سسق قورا-ف ى-ف-ط-سصم ف-سصوو
›ا-م ن-يد-يد-ج Úب-ط-ق ءا-سشنإا ةر-ك-ف
مسستت تحبسصأا اŸ رظنلاب يداسصتقاو
احسضوم ،““ةبيطلا““ ب ايلاح ةÁر÷ا هب
ةيناديŸا تايطعŸا عم ىسشامتت““ اهنأا
Úسس–و ةيفسصت انيل-ع بج-يو ة-ي-لا◊ا
نأا ¤إا اÒسشم ،““نأاسشلا اذه ‘ رومألا
نأا بلطتي Úيئاز÷ا Úبطق-لا ن-يذ-ه““
Úسصتfl ةا-سضق ا--م--ه--ي--ل--ع فر--سشي

Ÿةرهاظ ماري ام نسسحأا ىل-ع ة-ح-فا-ك
ام وهو ضسÓتخلاو ةو-سشر-لاو دا-سسف-لا
ىفطسصم ديجم ^ .““Òثكب رومألا نسسحي

نثاريإا ثان ءا-ع-برألا ة-م-كfi تم-ك-ح ^
Òغ اسسبح ر-ه-سشأا6 ـب وزو يز-ي-ت ة-يلو-ب
ن-م ر-سصن-ع ““درا-ك ي-ل-ع““ ق-ح ‘ ةذ-فا-ن
هيلع تسضرفو ،يب-ع-سشلا كار◊ا ءا-ط-سشن
ءاج ام بسسح ،Úتنسس ةدŸ ةيرابتخا ةÎف
ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا تا--ح--ف--سص ‘

ن-م ÚماÙا ة-عو-مÛ ““كو-ب-سسا-ف-لا““
نع عافدلل Úعوط-تŸا ،وزو يز-ي-ت ة-يلو
 .يأارلا يلقتعم
يلع ةئÈت ت“ هنأا ،رداسصŸا تاذ تدكأاو
ةناهإا ةمهت نم ةمكÙا تاذ لبق نم دراك
ب سس  ^ .ةيماظن ةئيه

 ةذفان ريغ انجسس رهسشأإ6 ـب هيلع مكح

ةمهت نم وزو يزيتب طسشان ةئربت
 ةيماظن ةئيه ةناهإا

 ةيربلإ تإوقلإ دئاق ةينماثعأإ رامع ءإوللإ فإرسشإإ تحت

اديدج ادئاق رمع دمحم ءاوللا بيسصنت
ناكرألاو ةدايقلا ةسسردمل

يمسسرلا بيسصنتلا مسسارم ىلع ةيÈلا تاوقلا دئاق ةينماثعأا رامع ءاوللا فرسشأا ^
.تسسوفتنمتب ناكرألاو ةدايقلا ةسسردŸ اديدج ادئاق رمع دمfi ءاولل
دئاقلا رمع دمfi ءاوللا فلخ دقف ،ءاثÓثلا ضسمأا ،ينطولا عافدلا ةرازول نايب بسسحو
.Òغسصلا نب نمحرلا دبع ءاوللا ةسسردملل قباسسلا
ةيركسسعلا ةيحتلا Ëدقتو لابقتسسلا مسسارم دعب ،ةيÈلا تاوقلا دئاق ءاوّللا هّجوتو
،اهب ةفطسصŸا تاعبرŸا ضشيتفتب ماق نيأا ملعلا ةحاسس ¤إا ،ةسسردŸا لخدÃ ةيفرسشلا
.بيسصنتلا مسسارم اهدعب أادبتل
دئاقلا ¤إا ةسسردŸا ةيار ميلسست ىلع ةيÈلا تاوقلا دئاق فرسشأا ،بيسصنتلا ةملك دعبو
مسسارŸا متتخت نأا لبق اهتاراطإا عم يهيجو-ت ءا-ق-ل د-ق-ع-ب ا-هد-ع-ب مو-ق-ي-ل ،د-يد÷ا
فيسضي ،ةسسردملل يبهذلا لجسسلا ىلع عيقوتلاو بيسصنتلا رسضfi ىلع ةقداسصŸاب
ر م ^ .نايبلا

طقف امهئايلوأإو نيجوزلإ روسضح طإرتسشإو جإوزلإ دوقع فانئتسسإ

رخآا راعسشإا ىلإا لجؤوم تÓفحلا تاعاق حتفو سسارعألاو تاعمجّتلا عنم
ديازتل تÓف◊ا تاعاق حتف ةيرئاز÷ا ةموك◊ا ىرخأا ةرم تلّجأا  ^
تاعمجتلا لعفب كلذو ةقلقم ةفسصب ا-نورو-ك ضسوÒف-ب تا-با-سصإلا دد-ع
نم روسض◊ا نم ةÒبك ادادعأا بطقتسست يتلا ضسارعألا اميسسل ةيلئاعلا
يسشفت نم دحلل ةذخّتŸا ةيميظنتلاو ةي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا ةا-عار-م نود
.ضسوÒفلا
ىوتسسم ىلع جاوزلا دوقع ماربإا فانئتسسا ةلوؤوسسŸا تاطلّسسلا ترّرقو
دÓبلا ‘84 لسصأا نم ةيلوÈ 51ع ةيندŸا لاوحألا حلاسصمو تايدلبلا
ةديلبلا ،ةزابيت ،ةريوبلا ،ضسادرموب (لامسش) ر-ئاز÷ا ة-م-سصا-ع-لا ا-ه-ن-م
،نارهو ،(قرسش) ةسسبت ،ةركسسب ،ةدكيكسس ،لجيج ،ةليم ،ةنتاب ،(طسسو)
3 ـل ماد قلغ دعب Èمتبسس —افلا نم اقÓطنا ترايت و ضضيبلا ،نازيلغ
ىوتسسŸا ىلع تÓف◊ا تاعاق قلغ تاءارجإا ديد“ لباقم ابيرقت رهسشأا
راسشتنا ‘ ببسسلاو تاعمجتلل يسساسسألا لماع-لا ا-هرا-ب-ت-عا-ب ي-ن-طو-لا
طرسش رفوت مدعب مسستŸا Êارم-ع-لا ا-ه-ع-با-ط-ل ار-ظ-ن ا-نورو-ك ضسوÒف
  .ةيوهتلا
ىلعألا دئاقلا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر تاميلعتل اقيبطتو
ةنجللا عم رواسشتلا بقعو ،ينطولا عافدلا ر-يزوو ة-ح-ل-سسمـلا تاو-ق-ل-ل
ددح ،ةيحسصلا ةطلسسلاو انوروك ضسوÒف ةحئاج روطت ةعباتمـل ةيملعلا

هتدمتعا يذلا نر-مـلاو ي-ج-يرد-ت-لا ى-ع-سسمـلا را-طإا ‘ لوألا ر-يزو-لا
تاعمجتلا عنم اهمهأا ةيحسصلا ةمزألا Òيسست ‘ ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا
قلعتت تاميلعت ءادسسإا ” ةرهاظلا هذهل دح عسضو دسصقو و تÓف◊او
جاوزلا دوقع ماربإا لباقم رخآا راعسشإا ¤إا تÓف◊ا تاعاق قلغ ديدمتب
يحسص لوكوتورب قفو ةيندŸا ةلا◊ا حلاسصمو تايدلبلا ىوتسسم ىلع
Áحا عم ضصاخسشأا4 نم ديزا روسضح هيف عنتÎعم يدسس÷ا دعابتلا ما
بذج لاح ‘ ءايحألا ‘ تايرودب مايقلل ةينمألا حلاسصŸا عم قيسسنتلا
.تانكسسلاب تاعمجتب ةقلعتم تافرسصت يأا
ميظنت اولجأا نيذلا بابسشلاو ÚنطاوŸا نم Òثكلا ىسضرب رارقلا مسستاو
يروسسيم ةسصاخ لافتحلا نع ةديعب ةيئا-ن-ث-ت-سسا فور-ظ ‘ ا-م-ه-جاوز
ةعاق نم ةظهابلا فيلاكتلا بنجتل مهتلاسض كلذ ‘ اودجو نيذلا لا◊ا
ةموك◊ا نإاف ،كلذ عمو .ةيفاسضإلا فيراسصŸا نم اهÒغو تايولحو

Œن-طاو-م-ل-ل ا-ه-تاو-عد ددÚ لكب ديقتلاو ةظقيلاب يلحتلا ةلسصاوم ¤إا
،ةيام◊او يدسس÷ا دعابتلاو ةفاظنلا Òبادتب ،ةيلوؤوسسمـلا حورو ةمارسص
عم قيسسنتلا لباقم ءابولا اذه ىل-ع ءا-سضق-ل-ل بسسنألا ل◊ا ل-ظ-ت ي-ت-لا
تافلاfl ليجسست لاح ‘ ءايحألا Èع اهتايرودب مايقلل ةينمألا حلاسصŸا
ر ح ^ .ةيلافتحا تاعمŒ وأا

: يناكرب ،طورسشب اهثعب ناح دق ةيسضايرلإو ةيملعلإو ةيسسإردلإ ةايحلإ نإإ لاق

ةعيبطلا ةايحلل ةيجيردتلا ةدوعلاب حمسسي ةيئابولا ةيعسضولا رارقتسسا
،Êاكر-ب طا-ق-ب د-مfi رو-سسي-فوÈلا ن-م-ث ^
روطت ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ة-ن-ج-ل-لا و-سضع
ة-مو-ك◊ا تاءار-جا ،ا-نورو-ك ءا--بو را--سشت--نا
نرŸاو يجيردتلا ىعسسمـلا راطإا ‘ ةديد÷ا
Òيسست ‘ ةيمومعلا تاطلسسلا هتدمتعا يذلا
يحسصلا رج◊ا عفر لÓخ نم ،ةيحسصلا ةمزألا
،ةناسض◊ا رود حتف ةداعإاو تايلولا ضضعب ىلع
رجحلل يئز÷ا ع-فر-لا را-طإا ‘ ي-تأا-ي يذ-لاو
دعب ا-ه-ت-ع-ي-ب-ط ¤إا ةا-ي◊ا ةدو-عو، ي-ح-سصلا
دكأاو .رئاز÷ا ‘ ةيئا-بو-لا ة-لا◊ا رار-ق-ت-سسا

ةيعاذإلا ةانق-ل-ل ل-ي-ج-سست ‘ ،Êا-كر-ب طا-ق-ب
ة-ي-ئا-بو-لا ة--لا◊ا ع--قاو““ نأا--ب ،ضسمأا ،¤وألا
‘ يموي ضصقانت فرعيو رارقتسسا ‘ رئاز÷اب
نأاو ،91- ديفو-ك ضسوÒف-ب ة-با-سصإلا تلا-ح
ةاي◊ا ¤إا يجيردتلا عوجرلا تررق ةموك◊ا
.““رئاز÷اب طقف اسصاخ ضسيل اذ-هو ،ة-يدا-ع-لا
تلا-ح ا-ه-ب لود-لا ضضع-ب““ نإا Êا-كر--ب لا--قو
مهتايح ¤إا اودا-ع م-ه-ن-ك-ل فلآلا-ب ة-با-سصإلا
،““يحسص لوكوتورب ضساسسأا ى-ل-ع ،ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةمراسص تايسصوت»ـب تماق رئاز÷ا نأا ًافيسضم

.““ نطاوŸا ةحسص ةمÓسسو ظفح لجأا نم
ةيسساردلا ةاي◊ا““ نأا ى-ل-ع Êا-كر-ب دد-سش ا-م-ك
تقو ناح دق ة-ي-سضا-ير-لا ى-ت-حو ة-ي-م-ل-ع-لاو
ل-ما-ك-لا ماÎحلا طر-سشب ن--ك--ل ،ا--ه--تدو--ع
اهقيبطت ىلع لمعلاو ،ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإÓ-ل
فرط نم ذختŸا يحسصلا لوكوتوÈلا عابتإاو
ةدوعب يسضاقلا رارق-لا د-ع-ب اذ-هو ““ة-مو-ك◊ا
ىلع نرمو يجيردت لكسشب ةي-ع-ي-ب-ط-لا ةا-ي◊ا
    .ثدحتŸا Òبعت

و.ق ^
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ةلولا ةمئاق نع ““ ةشسائرلل نايب تفششكو ^
مهنييعت ” نيذلا دد÷ا ÚبدتنŸا ةاوللاو

رششن ¤إا ةفاشضإلاب ةيلوؤوشسŸا بشصانم ‘
ةيهتنŸا ÚيلÙا ÚلوؤوشسŸا مشضت ةمئاق
.““مهماهم
ماق نوبت ضسيئرلا ““ نأا نايبلا تاذ حشضوأاو
ماهم ءاهنإا اهرثإا ىلع ” ةيئز-ج ة-كر-ح-ب
““ ديدج لاو Ú (71)يعتو ةلو (8) ةينامث
” ““ هنأا ÚبدتنŸا ةاوللا ضصوشصخب عباتو
Úي-لÚ fiلوؤو--شسم (6) ةتشس ما-ه-م ءا-ه-نإا
.““ديدج بدتنم ›او Ú (41)يعتو
Úيرادإا ءامشسأا دد÷ا ةلولا ةمئاق تمشضو
ةيماشس ةفيظو ةشسرا‡ مهل قبشسي ⁄ بابشش

ةيئز÷ا ةكر◊ا ضسكع لبق نم ةلودلا ‘
قبشس نيريزو ءامشسأا تنمشضت يتلا ¤وألا
نوبت ديÛا دبع ضسيئرلا عم لمعلا امهل

ةنشس لوأا ريزو بشصن-م ه-ي-لو-ت ةÎف لÓ-خ

نكشسلا ريزو نم لكب رمألا قلعتيو .7102
ماهم هل تلكوأا يذلا ةفرشش فشسوي قبشسألا
ةراجتلا ريزوو (ةمشصاع-لا ر-ئاز÷ا) ة-يلو
يذلا ظيف◊ا دبع دمحأا يشساشس قبشسألا

قرششلا ة-م-شصا-ع ضسأار ى-ل-ع ه-ن-ي-ي-ع-ت ”

‘ ةيئز÷ا ةكر◊ا نأا ركذي .(ةنيطنشسق)
¤وألا ر--ئاود--لا ءا--شسؤورو ةلو--لا كل---شس
تناك نوبت ضسيئرلا اهارجأا يتلا ةديحولاو
52 تلمشش ثيح طرافلا يفناج رهشش ةياهن
 .رئاود ةعبرأاو ةيلو

دادر كلام ^

روتسسدلا لوح ءاتفتسسلا حا‚إا ‘ ةيلوؤوسسم مهيدل نإا لاق
تايعم÷او بازحألا ةداق عم تاءاقل ة‹رب نع فسشكي ‘رسش

ÚبدتنŸا ةاوللاو ةلولا كلسس ‘ ةيئزج ةكرح يرجأا

لظلا قطانمو ةيلÙا ةيمنتلل اديدج اسسفن يطعي نوبت
يهو نيبدتنملا ةاوللاو ةلولا كلسس يف ةيئزج ةكرح نينثإلا ءاسسم نوبت ديجملا دبع سسيئرلا ىرجأا

اهدارأا ثيح ةيسضاملا ةنسسلا نم ربمسسيد رهسش دÓبلل اسسيئر هباختنا ذنم اهعون نم ةيناثلا ربتعت ةكرح
ثعب ةداعإاو نطولا تايلو ىوتسسم ىلع ةيلحملا ةيمنتلل ديدج سسفن ءاطعإا لجأا نم ةيناث ةوطخ
.““لظلا قطانم عورسشم

ةلقتشسŸا ةينطولا ةطلشسلا ضسيئر فششك ^
Òطشست نع ،‘رشش دمfi ،تابا-خ-ت-نÓ-ل
ع-م ة-يروا-ششت تلا-شصتا ط-بر-ل ج-ما-نر-ب
عم تاءاق-ل د-ق-عو ة-ي-شسا-ي-شسلا باز-حألا

‘ر-شش جردأاو.ÊدŸا عمتÛا ي-ل-ث‡
ةان-ق-لا ى-ل-ع ا-ف-ي-شض ضسمأا ه-لوز-ن لÓ-خ

ةيغيزامألاب ةق-طا-ن-لا ة-ي-نا-ث-لا ة-ي-عاذإلا
‘ Úلعافلا نأاب هتعانق راطإا ‘ ةوطÿا
م--ه--يد--ل باز--حألاو ÊدŸا ع--م--تÛا

مهأا لوح ءاتف-ت-شسلا حا‚إا ‘ ة-ي-لوؤو-شسم
ةطلشسلا ضسي-ئر لا-قو.دÓبلا ‘ ةق-ي-ثو
ةشصرف عاÎقلا نإا ““ تاباختنÓل ةينطولا
هعييشضت وأا هنيمثتو ينطولا قافولا ميعدتل
ح-شضوأاو .““ة-ي-شسك-ع نو-ك-ت ة-ج-ي--ت--ن--لاو
ةي-مو-ك-ح ة-ن÷ ل-ي-ك-ششت ““ نأا ثد-ح-تŸا

Ÿرارق ةطلشسلل يكيتشسجوللا لمعلا ةقفار
““دحأا هب ه-مز-ل-ي ⁄و ه-فر-ط ن-م يدا-ي-شس
ن-م تيأار ا-نأا ““ قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ فا--شضأاو
ةيداŸا تاقا-ط-لا لا-م-ع-ت-شسا يرور-شضلا
لمع حلاشصل ةرادإÓل ة-ع-با-ت-لا ة-ير-ششب-لاو

ةرادإلا ›وؤوشسم عم قيشسنت-لا-بو ة-ط-ل-شسلا
نأا بجيو ،قئاوع يأا بنجتن ىتح ةيلÙا
ةي-ل-م-ع-لا ة-ب-قار-مو م-ي-ظ-ن-ت Úب قر-ف-ن
ةطلشسلل ةرششابم ةيلوؤوشسم يهف ةيباختنلا
رو-مأا Úبو ةرادإا يأا ا-ه-ي--ف ل--خد--ت--ت لو
ناو-عألا ا-ه-ي-ف كر-ششن ة-ي-ك-ي--ت--شسجو--ل
قلعتي لاؤوشس ىلع هت-با-جإا ‘و .““ن-ير-خآلا

Ãدر ،ءاتفتشسلا م-ي-ظ-ن-ت-ل ة-يز-ها-ج ىد
ةبرŒ اهل ةطلشسلا ،نوزهاج معن ““‘رشش

دقلو تقفوو تا-ي-شسا-ئر-لا ‘ ا-ه-ت-شضا-خ
اشضيأاو ÚنطاوŸا ةقث ‘ ديشصر اهل حبشصأا
اهتمهم ‘ قفو-ت-شسو ا-ه-ترا-طإا ‘ ة-ق-ث-لا

ةينطولا ةطل-شسلا ضسي-ئر ف-ششكو .““ادد‹
حÎقم ميلشست نع تاباختنÓل ة-ل-ق-ت-شسŸا
ةحشص ىلع ظاف-ح-ل-ل ي-ح-شص لو-كو-تور-ب
ةيباختنلا ةيل-م-ع-لا ة-مÓ-شسو Úب-خا-ن-لا
ةيملعلا ةنجل-ل Èم-فو-ن1 مو-ي ةرر--قŸا
‘ هدامتعل انوروك ءابو ةعباتÃ ةفلكŸا
.ةمداقلا مايألا

ر كلام ^

ريرحتلا ةهبج بز◊ ماعلا Úمألا دكأا ^
كانه نأا ،يج-ع-ب ل-شضف-لا و-بأا ،ي-ن-طو-لا

ناÈŸلا ل◊ جيوÎلا ¤إا فدهت ةروانم
،ةلبلبلا ةراثإاو بازحألاب ضساشسŸا لجأا نم
موي لوأا ذنم دعو نوبت ضسيئرلا نأا ““ لاقو

ضسيلو ةقبشسم تاباختنا ميظنتب هباختنل
.““ناÈŸلا لح

ه-شسأار-ت لÓ-خ ،ضسمأا ،ي-ج-ع-ب فا-شضأاو
يشساي-شسلا بت-كŸا بي-شصن-ت-ل ا-عا-م-ت-جا
ةرودلا نع ق-ث-ب-نŸاو ،بز-ح-ل-ل د-يد÷ا
تب-شسلا مو-ي ة-يز-كرŸا ة-ن-ج-ل-ل ة-يدا-ع-لا
ين-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج نإا ،ي-شضاŸا
تاهج فرط نم ةجهن‡ ةلم◊ ضضرعتت
ىتحو ايجولويديإا اهعم فلتخت فارطأاو
ن-ح-ن““ Ó-ئا-ق ،Èم--فو--ن لوأا نا--ي--ب ع--م
.““Èمفون لوأا عنشص نم نحنو نويÈمفون

هذ-ه نÓ--فأÓ--ل ما--ع--لا Úمألا ىد–و

انورظتنا““ لاقو ،اهمشسي ⁄ يتلا فارطألا
قيرب نوÎشسو ةمداقلا تاقاقحتشسلا ‘

نأا ادكؤوم ،““يبعششلا ءاتفتشسلا ‘ نÓفألا
.““ايلfiو اينطو Òيغتلا ىلع مزاع بز◊ا““

بتكŸا ءاشضعأا ىلع ماهŸا ع-يزو-ت د-ع-بو
ءاشضعأل يجعب ه-جو ،د-يد÷ا ي-شسا-ي-شسلا
ضصوشصخب تاهيجو-ت ي-شسا-ي-شسلا بت-كŸا
ق-ل-ع-ت ا-م ة-شصا-خ ،ة-ل-ب--قŸا ة--ل--حرŸا
ةوق نأا ادكؤوم ،روتشسدلا لوح ءاتفتشسلاب
ءاتفتشسا لÓخ رهظتشس ةيقيق◊ا بز◊ا
.روتشسدلا

تارار-ق ي-ج-ع-ب ن-م-ث ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
قلع-ت ا-م ة-شصا-خ ،Òخألا ءارزو-لا ضسل‹

امك ،هتاشسشسؤوم معدو ÚنطاوŸا ةيا-م-ح-ب
عم عيبط-ت-لا عو-شضوŸ ثد-ح-تŸا قر-ط-ت
‘ Úقابشس انك ““ Óئاق ،Êويهشصلا نايكلا
بلاطوب ةراسس  ^ .““ةوطÿا هذهب ديدنتلا

 روتسسدلا ءاتفتسسا لÓخ رهظتسس ةيقيق◊ا بز◊ا ةوق نإا لاق
هفده ناÈŸلا ل◊ جيوÎلا :يجعب
ةلبلبلا ةراثإاو بازحألاب شساسسŸا ايكÎب ناغودرأا سسيئرلا فرط نم هلابقتسسا ” اميف

““رئاز÷ا مهي ›ام رارقتسسا ““ :موداقوب

د-يد÷ا ر-ج-ف--لا بز--ح ضسي--ئر د--كأا ^
حÓشصإلا ةردابم يل-ث‡ م-شسا-ب ق-طا-ن-لاو
مهفقوم ““ نأا ضشبيعب نب رهاطلا ،ينطولا
ددحتيشس روتشسدلا عور-ششم ن-م ي-م-شسر-لا
اÒششم ““ةيئاهنلا ةخشسنلا نع فششكلا دعب
ة-ئ-ي-ه-لا ى-ل-ع اÒث-ك لو-ع-ي ل ه--بز--ح نأا
ةقداشصŸا لبق تÓيدعت جاردإل ةيعيرششتلا

.يبعششلا ءاتفتشسÓل هرير“و هيلع
حير-شصت ‘ ضشب-ي-ع-ب ن-ب ر-ها-ط-لا را-ششأاو
حÓشصلا ةردابم يلث‡ ““ نأا ضسمأا يمÓعإا
ة-ي-عا-م-ج تا-حÎق-م او-مد-ق ي-ن-طو--لا
ضسيئرب مهئاقل لÓخ روتشسدلا ضصوشصخب
Èمفون —اف-لا د-يد– ل-ب-ق ة-يرو-ه-م÷ا
.““ءاتفتشسلا ءارجإل دعومك لبقŸا
““ نأا ديد÷ا رجفلا بزح ضسيئر فششكو
لمع ة-ي-شضرأا او-ع-شضو ةردا-بŸا با-ح-شصأا
لغششت ي-ت-لا طا-ق-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا م-شضت
روتشسدلا ةقيثو اهنيب نم ةينطولا ةحاشسلا

لوزن روف اهنم مهفقو-م دد-ح-ت-ي-شس ي-ت-لا
.““ةيئاهنلا ةدوشسŸا
فقوم هل ناك هبزح ““ نأا ثدحتŸا دكأاو

،روتشسدلا ليدعت راشسم ضصو-شصخ-ب ضصا-خ
ة-ب-خ-ت-نŸا ضسلاÛا ل-ح طÎششا ثي--ح
ةششقانم لبق ةقب-شسم تا-با-خ-ت-نا ءار-جإاو
.““روتشسدلا عورششم
حÓشصلا ةردا-ب-م ل-ب-ق-ت-شسم ضصو-شصخ-بو
ديد÷ا رجفلا بزح دعي يذ-لا ي-ن-طو-لا

بابلا ““ نإا ضشبيعب نب لا-ق ا-ه-ي-ف ا-شسشسؤو-م
‘ اشضفار ءانثتشسا نود عيم÷ا مامأا حوتفم
تانوكŸ تاداقتنا هجوت نأا تقولا ضسفن
ة-ع-ي-ب-طو ىو-تÙا لا--م--هإاو ةردا--بŸا
.““عورششŸا
نم““ د-يد÷ا جر-ف-لا بز-ح ضسي-ئر م-ت-خو
ديد÷ا مدق-ي نأا ه-ي-ل-ع ةردا-بŸا ضضفر-ي
‘ بشصت يتلا تاردابŸا لك معدن نحنو
ر كلام ^ .““نطولا ةحلشصم

يÈشص ة-ي-جراÿا نوؤو-ششلا ر-يزو د--كأا ^
رئاز÷ا نأا ةرقنأاب ءاثÓثلا ضسمأا موداقوب
نأاو ›ا-م ‘ ةر-تو-تŸا عا-شضوألا ع-با--ت--ت
رئازجلل مهم ةلود-لا هذ-ه ‘ رار-ق-ت-شسلا
‘ ضشي-ع-لا ق-ح-ت-شست ›ا-م نأا ىر-ت ي-ت-لا

.نألا هيلع يه ا‡ لشضفأا فورظ
هÒظن عم ةكÎششم ةيفحشص ةودن لÓخو
ماق يتلا لمعلا ةرايز ضشماه ىلع يكÎلا
يÈشص ريزولا حشضوأا د-ل-ب-لا اذ-ه ¤ا ا-ه-ب
تاروط-ت-لا ¤ا ر-ئاز÷ا ةر-ظ-ن مودا-قو-ب
.يقيرفلا لحاشسلا ةقطنم ‘ ةلشصا◊ا
›ودلا عمتÛا ¤ا ةر-ف-ششم ل-ئا-شسر ‘و

نم ةقطنŸا هذه ناكشس نا موداقوب زربأا
ميشسقتلاو نمألا ةلق نم نوناع-ي ا-ي-ق-ير-فا
.يشسايشسلا
ي-ت-لا ةÒخألا تا-بÓ-ق-نلا ¤ا قر--ط--تو

ىلع ةقط-نŸا هذ-ه لود ضضع-ب ا-ه-ت-فر-ع
فششكو ارخؤوم ›امو وشساف انيكروب رارغ

نإاف عشضولا اذه ءارج هنا قايشسلا ضسفن ‘
قطانŸا ‘ ناكشسلا نم فلأا04 نم ديزأا
فوÿا ن-م ة-لا-ح نو-ششي--ع--ي ة--يدود◊ا
تدأا يتلا ةلشصا◊ا عاشضوألا ن-م ر-عذ-لاو
›ام ةلود نا ادكؤوم رارقتشسلا مدع ¤ا
ا‡ ل-شضفأا فور-ظو ا-طور-شش ق-ح--ت--شست

.نآلا هششيعت
نا ىلع دي-كأا-ت-لا ة-ب-شسا-نŸا-ب دد-ج ا-م-ك
‘ نآلا يرجي ام مامتهاب عباتت رئاز÷ا

ادج مهم اهرارقتشسا نا ¤ا اÒششم ›ام
قطانŸا ‘ دجاوتت يتلا رئازجلل ةبشسنلاب
ةيعرششلا Òغ ةرجهلا اهددهتو ،ةيدود◊ا
يتلا ةيبيللا ةمزألا تايعاد-ت ن-ع كي-ها-ن
ةدنجأا ‘ اماه افلم ىرخألا يه تلكشش
ةيجراÿا نوؤوششلا ريزول ةيمشسرلا ةرايزلا

نم هلابقتشساو اي-كر-ت ¤ا مودا-قو-ب يÈشص
.ناغودرأا بجر بيط يكÎلا ضسيئرلا لبق

 م ناوسضر ^

:فسشكي ،ولغوأا سشوواسشت دولوم ،يكÎلا ةيجراÿا ريزو
رئاز÷ا ‘ ةيجراÿا ةيكÎلا تارامثتسسلا مجح رلود رايلم5.3

دولو-م ،ي-كÎلا ة-ي-جراÿا ر-يزو لا-ق ^
تاكرششلا تارامثتشسا نإا ولغوأا ضشوواششت
موي دعب اموي ديازت-ت ر-ئاز÷ا ‘ ة-ي-كÎلا

ريزو ع-م ي-ف-ح-شص ءا-ق-ل ‘ ف-ششك ثي-ح
ءاثÓثلا ضسمأا موداقو-ب يÈشص ة-ي-جراÿا
تلدابŸا مجح ““ نأاب ةرق-نا ة-م-شصا-ع-لا-ب
تارايلم4 غلابلا نيدلب-لا Úب ة-يرا-ج-ت-لا
انوروك ءابو يششفت مغر ضضفخني ⁄ رلود
.““لبقتشسŸا ‘ لمألا ثعبي ام
ةراجتلا ةيقافتا عيقوت ““ نأا ولغوأا حشضوأاو

ثيح نيدلب-ل-ل ةد-ئا-ف-لا بل-ج-ي-شس ةر◊ا
ةراجتلا مجح نم نمزلا رورم عم ديزيشس
““ ¤إا تفلو ““رلود تارا-ي-ل-م01 وأا5 ¤إا
ديعشص ىلع نيدلبلا Úب تاقÓ-ع-لا رو-ط-ت
نأا ركذو ““ةيركشسعلاو ةيعافدلا تاعانشصلا
Úبنا÷ا Úب ةيراج تلازام تاشضوافŸا ““
.““‘اقثلا نواعتلا ةيقافتا عيقوتل
ا-ي-كر-ت ““ نأا ¤إا و-ل-غوأا ضشووا-ششت را--ششأاو
نم ديدع-لا ‘ ا-نوا-ع-ت ار-ه-ظأا ر-ئاز÷او
انوروك ءابو يششفت ةلحرم لÓخ تلاÛا

وأا ةيبطلا تادعاشسŸا ديعشص ىلع ءاوشس
.““ءÓجإلا تايلمع
‘ ةيكÎلا تاكرششلا تارامثتشسا نأا فششكو
¤إا اتفل ،موي لك رورم عم ديازتت رئاز÷ا
ثيح نم ¤وألا ةبترŸا لت– ايكرت ““ نأا
غلبت ةميقب كانه ةيجراÿا تارامثتشسلا

تاو-طÿا ن-ّم-ثو .““رلود را--ي--ل--م5.3
،رئاز÷ا ‘ داشصتقلا ريرح-ت-ل ةذ-خ-تŸا
تاكرششلا مهمعدل هركشش ن-ع بر-عأا ا-م-ك
ر كلام ^ .ةيكÎلا

 ةيرئاز÷ا ةيسسن÷ا نولمحي ل بناجأاو ةيسسن÷ا يجودزم اهب مدقت
 ةيرئاز÷ا تاطلسسلا دسض ىوكسش شضفرت ةدحتŸا ·ألا

·ألاب تاعازنلا بتكÒ Ãتركشسلا فششك ^
ناب يد-مÙا ما-شصع ف-ي-ن-ج-ب ةد-ح-تŸا
ءاطششنلا ضضع-ب ا-ه-ب مد-ق-ت ي-ت-لا ىو-ك-ششلا
دشض) داششر ةكرح( Úيرئاز÷ا Úيشسايشسلا
42 دعب ا-ه-شضفر ” ة-ير-ئاز÷ا تا-ط-ل-شسلا

نم اهاوتfi ةشساردو ا-ه-عاد-يا ن-م ة-عا-شس
مدعل بتكŸاب Úيقوق◊ا ÚبودنŸا فرط

ناشسنلا قوقح ةمظنم ريراقت عم اهقباطت
ةيشسن÷ا يجودزم فرط نم اهÁدقت اذكو
ةيرئاز÷ا ة-ي-شسن÷ا نو-ل-م-ح-ي ل نور-خاو
ناشش ‘ مهشسفن ماحقا مهل قحي ل ›اتلابو
Òتركشسلا لاقو  .ير-ئاز-ج ي-ن-طو ي-ل-خاد
يتنو-م ة-عاذا Èع ه-ت-ل-خاد-م ‘ ير-شصŸا
تشضفر ىوكششلا نأا ضسمأا لوأا ةيلودلا ولراك
قباطتي ل ىوكششلا ىوتfi اهنم بابشسأا ةدعل

رئاز÷اب ناشسنلا قوقح ةمظنم ريراقت عم
قباوشس مهل ةشضيرعلا ىلع ÚعقوŸا ضضعبو

ةدŸ رئاز÷اب Úميقم Òغ مهعيمجو ةيلدع
مه ةشضيرعلا يمدقم نأا امك  .تاونشس01
كلÁ ل ن-م م-ه-ن-مو ة-ي-شسن÷ا و--جودز--م
ةلواfi ىلع ليلد وهو ةيرئاز÷ا ةيشسن÷ا
فرط نم راحبلا ءارو نم رارقتشسلا ةعزعز

يل-خاد-لا نأا-ششلا م-ه-ي-ن-ع-ي ل ضصا-خ-ششأا ل

نأا يدمÙا فاشضأاو .ءيشش ‘ يرئاز÷ا
قوقح تامظنمو ةدح-تŸا ·ألا ة-م-ظ-ن-م
دع-ب ىوا-ك-ششلاو تا-ف-لŸا ضسرد-ت نا-شسنلا
نم Úيقوقح فرط نم قيمع قيقد مييقت

نأا ا-م-ك ،ة-م-ظ-نŸا-ب Úبود-ن--م لود ةد--ع
لودلاب اهعورف ريراقت ىلع دمتعت ةمظنŸا
ةشضراعŸا تاكر◊ا وأا بازحألا نم ضسيلو

متخو .يلخاد نأاشش مهماظن عم مهفÓخ نأل
ضضفر نأا ىلع ديكأاتلاب هحيرشصت Òتركشسلا
نمشض رئاز÷ا ف-ي-ن-شصت ضسك-ع-ي ىو-ك-ششلا

ةيرح ضسركت يتلا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا ةراد-شص
دكأاتي اذهبو ناشسنلا قوقح ةيامحو Òبعتلا
ةعزعز ‘ رئازجلل ةيداعم فارطأا رارمتشسا
م ناوسضر ^ .راحبلا ءارو نم دلبلا رارقتشسا

 ةيئاهنلا ةخسسنلا نع فسشكلا دعب ددحتيسس هنأا دكأا
 ذختتسس حÓسصإلا ةردابم :ششبيعب نب
روتسسدلا عورسشم نم ايعامج افقوم

 لبقŸا Èمفون لوأا ‘ يبعسش ءاتفتسسا ىلع هسضرعل اÒسض–

 روتسسدلا ةدوسسم ةسشقانم رسشابيو مويلا ةيداعلا هترود حتتفي ناÈŸلا
–0202 ةنسسل ةيداعلا هترود ،ءاعبرألا مويلا ،ه-ي-ت-فر-غ-ب ناÈŸلا ح-ت-ت-ف-ي ^
روتسسدلا ةدوسسŸ ةيئاهنلا ةدوسسŸا ةسشقان-م ه-تا-يو-لوأا ن-م نو-ك-ت-سسو ،1202
‘ ءاتفتسسلا ميظنت نم دلبلل ايلعلا تاطلسسلا نكمتت ىتح اهيلع ةقداسصŸاو
.Èمفون رهسش نم —افلا

ةداŸاو ،روتسسدلا نم531 ةداŸا ماكحأاب Óمع ةيناÈŸلا ةرودلا حاتتفا يتأايو
يبعسشلا سسلÛا ميظن-ت دد-ح-ي يذ-لا21 –61 مقر يوسضعلا نو-نا-ق-لا ن-م5
.ةموك◊ا Úبو امهنيب ةيفيظولا تاقÓعلاو ،امهلمعو ةملا سسل‹و ينطولا

دبع ةيروهم÷ا سسيئر اهنع فسشك يتلا ،ة-ي-سسا-ي-سسلا ةد-ن-جأÓ-ل ر-ظ-ن-لا-بو
اهتسشقانŸ ناÈŸلا ىلع روتسسدلل ةيئاهنلا ةدوسسŸا سضرع نإاف ،نوبت ديÛا

نكمتت ىتح كلذو ،اهحاتتفا درجÃ ةيعيرسشتلا ةئيهلا تايلوأا ¤وأا نوكتسس
،Èمفون رهسش نم —افلا ‘ ءاتفتسسلا ميظنت ن-م د-ل-ب-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-سسلا
 .روتسسدلا نم802 ةداŸا سصنل اذيفنتو ةباجتسسا

ةرود ‘ ناÈŸلا عمتجي““ هنأا ىلع ،سصنت روتسسدلا نم531 ةداŸا نأا ملعلا عم
Êاثلا مويلا ‘ ئدتبتو ،ّلقألا ىلع رهسشأا01 اهتدم ،ةنسس ّلك ةدحاو ةيداع
ءاعبرألا موي ةنسسلا هذه فداسصيسس يذلاو ،““Èمتبسس رهسش ‘ لمعلا مايأا نم
روتسسدلا عورسشŸ ةيئاهنلا ةدوسسŸا سضرع متي نأا عقوتيو ،È 0202متبسس2

نأا ىلع ،سسيمÿا موي ةحيبسص وأا ءاعبرألا مويلا ءاسسم نم ةيادب باونلا ىلع
مايأا01 نوسضغ ‘ ناÈŸلا فرط نم هيلع تيوسصتلاو هتسشقانم ةدم نوكت

يتلا روتسسدلا ن-م802 ةداŸا سصنل اقيبطت كلذ ي-تأا-يو .ر-يد-ق-ت Ìكأا ى-ل-ع
نأا دعبو ،ّيروتسسّد-لا ل-يد-ع-ّت-لا-ب ةردا-بŸا ّق-ح ة-ّيرو-ه-م÷ا سسي-ئر-ل““ سصن-ت
بسسح ةغيّسصلا سسفنب ةّمألا سسل‹و ّينطولا ّيبعّسشلا سسلÛا هيلع تّوسصي
سصن ى-ل-ع ق-ّب-ط-ت ي-ت-ّلا ا-ه-سسف-ن طور-ّسشلا ىلع ليدعّتلا سضرعي ،ّي-ع-ير-سشت ّ
ةّيروهم÷ا سسيئر ردسصي ،هرارقإل ةيلاوŸا اموي05 ـلا لÓخ بعّسشلا ءاتفتسسا
نأا ¤إا ةراسشلا ردŒو  .““بعّسشلا هيلع قداسص يذّلا ّيروتسسّدلا ليدعّتلا
ىلع ةدوسسŸا عيزوت د-ع-ب ل-يد-ع-ت بل-ط0052 نم Ìكأا تلبقت-سسا ة-سسا-ئر-لا
روتسسد““ عورسشŸ ةيئاهنلا ةغيسصلا نكل ،يسضاŸا ليرفأا ‘ ةيسسايسسلا ةقبطلا
ءارجإا خيرات ديد– نم مغرلاب ،دعب اهنع فسشكي ⁄ ““ةديد÷ا رئاز÷ا
.لبقŸا Èمفون لوأا ‘ ءاتفتسسلا

ناÈŸلا ىلع روتسسدلا عورسشم رورم نم سضرغلا نإا ةيناŸرب رداسصم تلاقو
كانه نوكي نأا رداسصŸا كلت تدعبتسساو ،هاوتfi ىلع ماعلا يأارلا عÓطل وه

ةيمÓعإا ريراقت هيلإا تراسشأا امك ،عورسشŸا طاقسسإل باونلل تادادعتسسا يأا
ناÈŸلا لح نع نلعأا نوبت ديÛا دبع سسيئرلا نأا ًاسصوسصخ ،قباسس تقو ‘

دقو  .روت-سسد-لا ى-ل-ع بع-سشلا تيو-سصت د-ع-ب ةر-سشا-ب-م ة-ب-خ-ت-نŸا سسلاÛاو
ةيخيرات ةللد نم هل اŸ ،دسصق نع دعوŸا اذه دلبلل ايلعلا تاطلسسلا تراتخا

ـلا ىركذلاب نويرئاز÷ا لفتحيسس ثيح ،Úيرئاز÷ا مومع دنع ادج ةÒبك
ديد÷ا اهروتسسدب ةديد÷ا رئاز÷ا فنك ‘ ،ريرحتلا ةروث علدنل66ـ

1202 ةديد÷ا ةنسسلا لخدتسس يتلاو ،ةديد÷ا ة-يدا-سصت-قلا ا-ه-ت-برا-قÃو
ةيروهم÷ا سسيئر كلذب دهعت ام لثم ،ةديدج تاسسسسؤوم باختنا لمأا ىلع
.نوبت ديÛا دبع

تاباختنا اهيف نوكت ،زايتماب ةي-با-خ-ت-نا ة-ن-سس1202 ةنسس كلذ-ب نو-ك-ت-لو
يتلا كلت Òغ ،ىرخأا تاسسسسؤوم ءانب ةداعإل ،ةق-ب-سسم ة-ي-لfiو ة-ي-ع-ير-سشت

ةدارإا نم ةقثب-نŸا Òغو ق-با-سس تقو ‘ ة-يرو-ت-سسد-لا Òغ ىو-ق-لا ا-ه-ت-غا-سص
.هتاعلطتل بيجتسست ل يتلاو بعسشلا

سسيئر فرط نم ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا متي نأا رظتني ،قايسسلا تاذ ‘و
سسيئر ارخؤوم هنع فسشك ام بسسح ،يرا÷ا Èمتبسس61 خيراتب ةيروهم÷ا
.تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا

بلاطوب ةراسس ^
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ىلع ،عامتج’ا لÓ-خ نور-ضضا◊ا ق-ف-تاو̂ 
سشي÷ا يدعاقت-م تا-ف-ل-م ع-م-ج ة-ي-ماز-لإا
ةلاح ءانثأا مهتمدخ اودأا نيذلا يبعضشلا ينطولا
نك‡ تقو برقأا ‘ ا-هÁد-ق-تو ،ئراو-ط-لا
ةحنم نم ةدافتضس’ا دضصق ةينعŸا تا-ه-ج-ل-ل
.1202 يفناج ةياهن هاضصقأا لجأا ‘ بطعلا
ودعاقتم ،سسما لوا ءاضسم فقوا ،كلذل اعبتو
نا دعب حوتفŸا مهماضصتعا سشي÷ا وبوطعمو
راو◊ا باو-با ح--ت--ف عا--فد--لا ةرازو ترر--ق
‘ رظنلاو ةينطولا ةيقيضسنتلا عم سضوا-ف-ت-ل-ل
لÓ-خ نو-ج-تÙا ا-ه-ع-فر ي-ت-لا بلا-طŸا
. طرافلا دح’ا ذنم قلطنا يذلا مهماضصتعا
ةينطولا ةيقيضسن-ت-لا ن-م ءا-ضضعا6 عمت-جاو

Ÿسسما لوا ءاضسم سشي÷ا يبوطعمو يدعاقت
نع Úلث‡و ةيروهم÷ا سسيئر را-ضشت-ضسم ع-م
سسوضسم ينبب سشي÷ا يدان ‘ عافدلا ةرازو
ةئفلا هذه ت’اغضشنا ¤ا عامتضسÓل ، ةمضصاعلاب
ةضسبابع ،ةيقيضسنتلا وضضع هفضشك ام بضسحو .
ةرازو نا ““رج-ف-لا»ـل ح-ير-ضصت ‘ ،ن-يد-لارو-ن
ةحنÃ قلعتŸا بلطŸا ىلع تقفاو عافدلا
ا-ه-ح-ن-م ‘ عور-ضشلا ترر-ق ثي-ح بط-ع--لا

Ÿخ او-ل-م-ع ن-يذ-لا سشي÷ا يد-عا-ق--ت-Óل

2991 يتنضس Úب ام ةÎفلا ‘ ءادوضسلا ةيرضشعلا
،1202 يفناج نم ةيادب اذهو ،1102 ةياغ ¤ا
سسيلو ةيقيضسنتلا قيرط نع ا-ه-م-ي-ل-ضست م-ت-يو
ةلطعلا ‘ مهقح سصوضصخ-ب ا-ما ،ة-م-ظ-نŸا
نوعم-تÛا نا ثد-ح-تŸا ح-ضضوا ة-يو-ن-ضسلا
بلطŸا اذه ‘ ايلاح رظنلا متي نل هنا اودكا
دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتضس’ا فورظلل ارظن
ةيقيضسنتلا نا ةضسبابع دكا قايضسلا تاذ ‘و .
تررق سشي÷ا يبوطعمو يدعاقتŸ ةينطولا

لجا نم عافدلا ةرازول ةلهمك رهضش ةدم حنم

لوا عامتجا لÓخ ةمدقŸا دوعو-لا ق-ي-ب-ط-ت
اهقيبطت مدعو اهب لÓخ’ا لاح ‘و، سسما

عراضشلا ¤ا ةدوعلا مت-ي-ضس ع-قاو-لا سضرا ى-ل-ع
4 ›اوح نا ركذي .تاجا-ج-ت-ح’ا د-ي-ع-ضصت-ل
ذنم اولخد سشيج بوطع-مو د-عا-ق-ت-م ف’ا
ةيدلبب حو-ت-ف-م ما-ضصت-عا ‘ طرا-ف-لا د-ح’ا
نم ة-عو-م‹ ه-لÓ-خ او-ع-فر سشا-ط-ع-بر’ا
عافدلا ةرازو لÓخإاب اودد-ن ا-م-ك ، بلا-طŸا
تاءاقللا لك ‘ اهمدقت تناك يتلا اهدوعوب
. ةيقيضسنتلاب اهتعمج يتلا

ةرون ةظيفح^

ةلدايضصلل ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا سسي-ئر ن-م-ث ^
تايضصوتلا ،سسما ،يÈمعلب دوعضسم ،سصاوÿا
ةيروهم÷ا سسيئر اهذ-خ-تا ي-ت-لا تارار-ق-لاو

عفر-ب Òخأ’ا ءارزو-لا سسل‹ عا-م-ت-جا لÓ-خ
ةعانضصلل ““لاديضص““ عمÛ ةيجات-نإ’ا ةرد-ق-لا
ةعانضصلا وحن رامثتضس’ا هيجوتو ةين’ديضصلا
زفاح ةبا-ثÃ ر-مأ’ا اذ-ه نإا لا-قو ،ة-ي-ئاود-لا
.ةدعاو ةيئاود ةعانضصل علطتلل
ىلع ا-ف-ي-ضض ه-لوز-ن ىد-ل ،يÈم-ع-ل-ب ح-ضضوأاو
لاديضص نأا ،يعاذإ’ا ““حابضصلا فيضض““ جمانرب

ة--عا--ن--ضصلا لا‹ ‘ ةد--ئارو ةود--ق تل---ظ
نم ليقارع نم هل تضضرعت ام مغر ةين’ديضصلا

.اهميطحتل داÒتضس’ا تايبول فرط
ةلودلل ةيضسايضسلا ةدارإ’ا نأا يÈمعلب فاضضأاو

حمطن انلعŒ““ ةيقيقح ةيئاود ةعانضص قلخ ‘
لظ ‘ ةدعاو ةين’دي-ضص ة-عا-ن-ضصل ع-ل-ط-ت-نو
لاديضص عم‹ فرط نم ة‹ŸÈا عيراضشŸا

دحي-ضس يذ-لا Úلو-ضسنأ’ا flÈ عور-ضشم ل-ث-م
.““داÒتضس’ا ةروتاف نم اÒثك
ةينطولا ةباقنلا سسيئر برعأا ،ىرخأا ةهج نم

طروت““ نع هت-ضشهد ن-ع سصاوÿا ة-لدا-ي-ضصل-ل
يعرضش Òغ داÒتضس’ا ‘ رباflو ءاود تايبول
.““ءاودلا قوضس ‘ ةردنلاو ىضضوفلا ةلاح قلخو
قوضسلا ‘ ةيودأ’ا سضعب ةردن يÈمعلب عجرأاو
ديروتب ÚفلكŸا نيدروتضسŸا ةعباتم بايغ ¤إا
هضسرا“ يذلا راكتح’ا نع Óضضف ،ةيودأ’ا كلت

.ةيودأ’ا سضعبل اهنيعب تاضسضسؤوم
ةعانضصلل ةينطولا ةلاكولا ليع-ف-ت سصو-ضصخ-بو
⁄  ةلاكولا نأا ¤إا يÈمعلب راضشأا ةين’ديضصلا
ة-يداŸا ل-ئا-ضسو-لا ى-ل-ع ي-ضضاŸا ‘ ر-فو-ت-ت
رود نأا ¤إا ات-ف’ ،ا-ه-ما-ه-م ءادأ’  ة-ير-ضشب-لاو
ةيضساضسأ’ا اهتمهم نأاو ايداضصتقا سسيل ةلاكولا
طاضشن طبضضو ةيح-ضصلا ة-با-قر-لا ‘ ل-ث-م-ت-ت
.رباıا
نوناقل ةيقيبطتلا Úناوقلا رودضص رخأات نعو
فيضض دكأا ،Úناوقلا سضعب ءانثت-ضسا-ب ة-ح-ضصلا
اذه ‘ يرجي اÒبك Óمع كانه نأا  حابضصلا
‘ لخادت دو-جو مد-ع ل-مأا-ن»:لا-قو ،دد-ضصلا
ةعانضصلاو ةح-ضصلا ي-ترازو Úب تا-ي-حÓ-ضصلا
ن.ح ^ ““.ةين’ديضصلا

ةعجارŸا سصشصح نم ““مايبلا»ـل حششÎم فلا65و ““كابلا““ ـل حششÎم فلا002 ةدافتشسا
طقف Êاثلاو لو’ا Úلشصفلا شسورد لمششتشس مايبلاو كابلا ةلئشسا: طوعجاو

دمfi ،ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو ف-ضشك ^
حضشÎم فلأا002 ةدافتضسا ،سسما ،طوعجاو
فلأا65و ايرولاكبلا ةداه-ضشل نا-ح-ت-مÓ-ل

م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-ضش نا-ح-ت-مÓ--ل ح--ضشÎم
نم ،ينطولا ىو-ت-ضسŸا ى-ل-ع ،ط-ضسو-تŸا

تعرضش يتلا ةركاذŸاو ةعجارŸا سصضصح
توأا52 ذنم ةينطولا ةي-بÎلا ةرازو ا-ه-ي-ف
.يضضاŸا
ةريزوب اقوفرم ناك يذلا ،ريزولا حضضوأاو
ةأارŸا اياضضقو ةرضسأ’او ينطولا نماضضتلا
يعامتج’ا نامضضلاو ليغضشت-لاو ل-م-ع-لاو
ةيدقفت ةرايز لÓخ ،وكيرك رثوك  ،ةباينلاب
ايع-م-ضس Úقو-عŸا لا-ف-طأ’ا ة-ضسرد-م ¤إا
نأا-- ة-م-ضصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-- ة-ب-يور-لا--ب
ةعجارŸا سصضص◊ ةيلوأ’ا تاي-ئا-ضصح’ا““

0042 حتف و ةئيهت ” هنأا تتبثأا ةركاذŸاو
سصضصح  ىلع ذيملت فلأا002 لابقاو ةيوناث
دينŒ و ،ايرولاكبلا ةداهضش لينل ةعجارŸا

.““ ذاتضسأا فلأا34
--طضسوتŸا ميلعتلا ةداهضش سصوضصخب امأا

0065 ة-ئ-ي--ه--ت ““” --ر--يزو--لا ف--ي--ضضي
فلأا65 نم ديزأا تلب-ق-ت-ضسا ،ة-ط-ضسو-ت-م
و طضسوتŸا ميلعتلا ةداه-ضش ل-ي-ن-ل ح-ضشر-م

Œذاتضسا فلا34 نم ديزأا دين ““.
و ذيمÓتلا ر-يزو-لا نأا-م-ط ،ة-ب-ضسا-نŸا-بو
تاناحتم’اب ةينعŸا سسوردلا نأاب مهئايلوأا

““ايروضضح““ اهتعباتم ت“ يتلا كلت نوكتضس
ةنضسلا نم Êاثلا و لو’ا Úلضصفلا““ لÓخ

عيم-ج ا-ي-عاد ،““0202-9102 ةيضسارد-لا
تاءارج’ا لك ماÎح’ ÚيوبÎلا Úلعافلا
لوكوتوÈلا ‘ اهيلع سصوضصنŸا ةيئاقولا
يوذ ة--ئ--ف سصو---ضصخ---ب و . ي---ح---ضصلا
نأا ر-يزو-لا ر-كذ ، ة-ضصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا
يوذ ةئفل Òب-ك ما-م-ت-ها ›و-ت““ ة-مو-ك◊ا
ل-ك ““ نأا اد-كؤو-م ، ة-ضصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا
لÓخ  ةرفوتم ةيداŸا و ةيرضشبلا فورظلا
ءاضضعا عيمج ايعاد، ““ÚلبقŸا Úناحتم’ا
لماكلا دينجتلل ءايلو’او ةيوبÎلا ةرضس’ا

نأا طوعجاو زربأاو .““ دعوŸا اذه حا‚إ’
ةيل-م-ع ة-ع-با-تÃ مو-ق-ت ةرازو-لا ح-لا-ضصم

ططfl دادعا ” ثيح ،ايموي ةعجارŸا
ةيزكرم ةيلخ فر-ط ن-م ة-ع-با-ت-م ة-قروو
Úضشتفم اهيلع فرضشي سضرغلا اذهل تبضصن
ذيمÓتلاو ذيمÓت-لا دد-ع ى-ل-ع يو-ت– و
ةذتاضسأ’ا ددعو ةعجارملل اورضضح نيذلا
ةعو-ضضوŸا ة-يا-م◊ا ل-ئا-ضسوو ءا-ب-ط’او

نأا لوؤوضسŸا تاذ دكأا امك .““مهفرضصت ت–
دعب ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸا باوبأا حتف ةداعإا
ببضسب رهضشا5 ةدŸ ةضساردلا نع عاطقنا
حمضس (91 ديفوك) انوروك سسوÒف  يضشفت
ة-ي-ح-ضصلا تاءار-ج’ا ى--ل--ع عÓ--ط’ا--ب
ةرازو هتدعا يحضص لوكوتورب ةنمضضتŸاو
ةنجللا هيلع تقداضص و ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
رم’ا قلعتيو .ة-ح-ضصلا ةرازو-ل ة-ي-م-ل-ع-لا

ع-ضضو-لاو ةرار◊ا سسا--ي--ق--ب ا--ضصو--ضصخ
دعابتلا نامضضو يقاولا عانق-ل-ل ي-ماز-ل’ا
ةذتاضسأ’اب رم’ا قلعت ءاو-ضس ي-عا-م-ت-ج’ا
اذ-كو لا-م-ع-لاو ذ-ي-مÓ-ت-لا وأا تارا--ط’ا
‘ ةكر◊ا ميظنتو تارمŸا عضضوب مازتل’ا
ن.ح ^ .قفارŸا

 يوناثلاو طشسوتŸا ‘7102و يئادتب’ا ‘8102 مئاوق لÓغتشسا
ةذتاشسأاك ةيطايتح’ا مئاوقلا باحشصا جامدإا تايلآا ددحي يمومعلا فيظولا

ةف-ي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا تدد-ح ^
جامدإا تايلآا ،يرادإ’ا حÓضصإ’او ةيمومعلا
زا-ه-ج ن-م ن-يد--ي--ف--ت--ضسŸا Úف--ظوŸا
زاهجو ين-هŸا جا-مدإ’ا ى-ل-ع ةد-عا-ضسŸا
يل-ما-ح با-ب-ضشل-ل ي-عا-م-ت-ج’ا جا-مدإ’ا
،ةثÓثلا ةيميلعت-لا راو-طأ’ا ‘ تادا-ه-ضشلا
ما“إ’ طور-ضش8 تع--ضضوو ،9102 ناونع-ب
ذاتضسأا بترب قاحتل’ا سصخت يتلا ،ةيلمعلا
.يئادتب’او طضسوتŸاو يوناثلا ميلعتلا
ة-ف-ي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا ة--ير--يدŸا تد--كأاو
ءاردŸا ¤إا اهب تثعب ةركذم ‘ ،ةيمومعلا
‘ ÚيلاŸا ÚبقارŸاو ةينازيملل Úيوه÷ا

ةمئاقلا لÓغتضسا سصخت ،يضضاŸا توأا4
نأا ،8102وÚ 7102تنضس ناونعب ةيطايتح’ا

ةيطايتح’ا م-ئاو-ق-لا لÓ-غ-ت-ضسا ة-ي-ل-م-ع
Ÿا فيظوتلا تاقباضسŸ7102 يتنضس ةمظن

ةذتاضسأا فيظو-ت-ل ة-ب-ضسن-لا-ب م-ت-ت ،8102و
مئاوقلا سساضسأا ىلع ةيئاد-ت-ب’ا ة-ضسردŸا
فيظوتلا ةقباضسŸ ةيئ’ولا ة-ي-طا-ي-ت-ح’ا
ى-ل-ع كلذو ،8102 ةنضس ناونعب ة-م-ظ-نŸا
،ةررÙا بضصانŸاو ةرغا-ضشلا بضصا-نŸا

13 خيرات ة-يا-غ ¤إا ة◊ا-ضص نو-ك-ت ي-ت-لاو
ةذتاضسأا فيظوتل ةبضسنلابو .È 0202مضسيد
،يوناثلا ميلعتلا ةذتاضسأاو طضسوتŸا ميلعتلا

ةيطايتح’ا مئاو-ق-لا سسا-ضسأا ى-ل-ع م-ت-ت-ف
ةمظنŸا في-ظو-ت-لا ة-ق-با-ضسŸ ة-ي-ئ’و-لا
بضصانŸا ى-ل-ع كلذو ،7102 ةنضس ناونع-ب
نوكت يتلاو ،ةررÙا بضصانŸاو ةرغاضشلا

متيو ،È 0202مضسيد13 ةياغ ¤إا ة◊اضص
لو-خد-لا ن-م ة-ياد-ب Úي-ن-عŸا ف-ي-ظو-ت
ق-ل-ع-ت ا-م-ي-فو .0202/1202 ي---ضسردŸا
نكÁ يتلا ةررÙاو ةرغاضشلا بضصانŸاب
يه““ ةقي-ثو-لا لو-ق-ت ا-ه-ي-ل-ع ف-ي-ظو-ت-لا
ةررÙا بضصا-نŸاو ةر-غا-ضشلا بضصا-نŸا

مقر ةميلعتلا ‘ ةروكذŸا بابضسأ’ا دحأ’
متي امك ،″3102 يرفيف02 ‘ ةخرؤوŸا10
دودح ‘ ةيطايتح’ا م-ئاو-ق-لا لÓ-غ-ت-ضسا
اهغيلبت متي يتلا ةرغاضشلا ةيلاŸا بضصانŸا
ةمئاقلا نوكتو ،ين-عŸا ›اŸا بقار-م-ل-ل
›اŸا بقارم-ل-ل ة-غ-ل-بŸا ة-ي-طا-ي-ت-ح’ا
فرط نم اهيل-ع ع-قو-م ةر-ضشؤو-م ي-ن-عŸا

ةركذÃ ةقفرمو ،ÚينعŸا ة-ي-بÎلا ءارد-م

ةق-با-ضسŸا ج-ئا-ت-ن تا-ن-ي-ع ‘ ق-ي-قد-ت-لا
ةيمومعلا ةفيظولا تايضشتفم نع ةرداضصلا
تا-ظ-حŸÓا-ب ماز-ت-ل’ا اذ-كو ،ة-ي-ن-عŸا
ةقيثولا Òضشتو .اهنع ةرداضصلا تاظفحتلاو
نأا ،جا-مدإÓ-ل ع-با-ضسلا ءار-جإ’ا ‘ ،كلذ-ك
ةذتاضسأ’ا فيظوتب ›اŸاو يرادإ’ا لفكتلا
ة-ي-لاŸا بضصا-نŸا ‘ ة-ثÓ-ث-لا راو-طأÓ-ل
ةبتر ‘ ،ةرغاضش حبضصتضس يتلا وأا ةرغاضشلا
سساضسأا ىلع نوكي ،لاوزلل ةليآ’ا م-ي-ل-ع-ت-لا
بترل ةيدعاقلا بترلاب طبترŸا فينضصتلا
- ،ةيئادتب’ا ةضسردŸا ذا-ت-ضسأاو م-ي-ل-ع-ت-لا

،يئادتب’ا روط-ل-ل ة-ب-ضسن-لا-ب -11 ف-ن-ضص
ةبضسنلاب -21 فنضص- طضسوتم ميلعت ذاتضسأا
- يوناثلا ميلعت ذاتضسأا ،طضسوتŸا روطلل

متيو ،يوناثلا روطلل ةب-ضسن-لا-ب -31 فنضص
،اقباضس ةروكذŸا ةيملعلا ةيوضستب لف-ك-ت-لا
” ي-ت-لا ة-ي-لاŸا بضصا-نŸا ل--يو--ح--ت--ب
ةينازيم ةنودم ناونعب ،اهيل-ع ف-ي-ظو-ت-لا
بضصانملل ةبضسن-لا-ب ،1202 ةنضسل عاط-ق-لا
ناونعب اهيلع فيظوتلا ”و تر-غ-ضش ي-ت-لا

ن.ةظيفح ^ .0202 ةنضس

مهبلاطم ‘ رظنلل سسمأا لوا ءاشسم ÚجتÙاب تعمتجا عافدلا ةرازو

يدعاقتŸ بطعلا ةحنم بشص ‘ عورششلا
1202 يفناج نم ةيادب ششي÷ا

فلكملا ةيروهمجلا سسيئر راششتشسم ،م-هÓ-ع ظ-ي-ف-ح-لا د-ب-ع نأا ،ة-يرو-ه-م-ج-لا ة-شسا-ئر-ل نا-ي-ب ف-ششك
ةرازو نم نيلثمم روشضحب يبعششلا ينطولا سشيجلا يدعاقتم يلّثمم عم ىقتلا ،ةيجراخلا تاقÓعلاب
.ينطولا عافدلا

: يربمعلب ،ةيئاودلا ةعانشصلا وحن رامثتشس’ا هيجوت رارق نمث
ءاودلا قوشس ىشضوفو ةردن ءارو راكتح’او رباخمو تايبول

 داريتشس’ا تايبول ليقارع ةين’ديشصلا ةعانشصلا يف ةدئار تلظ ““لاديشص““  ^

ءانب طاشسقأا لكشش يف نيديفتشسملا نويد ةلودج ةداعإا
ةشسشسؤوملا ةيعشضو ىلع

ايلاح دراو ريغ ““جاشسنوا““ نويد حشسم :تافايشض
بدتنŸا ريزولا تافايضض ميضسن سسما فضشك ^

تا-ضسضسؤوŸا-ب ف-ل--كŸا لّوأ’ا ر--يزو--لا ىد--ل
نم ن-يد-ي-ف-ت-ضسŸا نو-يد ح-ضسم نا ةر-غ-ضصŸا

.ةدراو Òغ معدلا قيدانضصو جاضسنوا عيراضشم
نويد ةلودج ةداعإا متيضس هنأا ¤إا ريزولا راضشاو
ةيعضضو ىلع ءانب طاضسقأا لكضش ‘ نيديفتضسŸا
،هد-حو-ل ف-ل-م ل-ك ة-ضسارد-ب كلذو ة-ضسضسؤوŸا

ل-م-ضشي و سصخ-ي نو-يد-لا ح-ضسم نا ا-ف--ي--ضضم
وأا ةينهذ تاقاعإاب اوبيضصأا نيذلا وأا ،ÚفوتŸا

.ديدضستلا نم مهعن“ ةيكرح
ةرغضصŸا تاضسضسوملل بد-ت-نŸا ر-يزو ثد–و

،ةيمومعلا تاقفضصلا نوناق ‘ رظنلا ةداعا نع

طاضشنلا ن-م ةر-غ-ضصŸا تا-ضسضسؤوŸا Úك-م-ت-ل
.لمعلا قوضس ‘ جامدن’ا اهعفدو
¤إا سصاوÿا نيرمثتضسŸا ريزولا اعد هتهج نم
ت’اغضشنإاب لفكتلل تاضسضسؤومو تايعمج ءاضشنإا

م-ه-ل-كا-ضشم ة-جر-حدو تا-طا-ضشن-لا ق-طا-ن--م
ةلضصلا تاذ تارازو ع-م ر-ضشا-بŸا ل-ضصاو-ت-لا-ب

داضصتق’ا ثعبو رامثتضس’ا تابطم لك ةلازإ’
ءاضضقلل لغضش بضصانمو ةوÌلا قلخ ‘ ينطولا

يبلي يرئازج جوتنم جا-ت-ناو ،ة-لا-ط-ب-لا ى-ل-ع
قاو-ضسأ’ا ‘ سسفا-ن-يو ن--طاوŸا تا--ي--جا--ح

.ةيقيرف’او ةينطولا
ن.ح ^

اهتدوج ةبقارمو ميلشستلا لاجآا مارتح’ وعدت ةلاكولا
اهباحشصل اهميلشست لبق اهتيعونو

اهملشست لبق مهتانكشس ىلع عÓط’ا نم لدع يبتتكمل حامشسلا
ف-ل-كŸا د-عا-ضسŸا ما--ع--لا ر--يدŸا ا--عد ^
Ãحامضسلا ¤إا ، سسمأا ،““لدع““ عيراضش Ÿيبتتك
عÓط’ا نم تانكضس نم نيد-ي-ف-ت-ضسŸا ›د-ع
.اهمّلضست لبق مهققضش ىلع
Úضسحتل ةينطولا ةلاولا هنع تفضشك ام بضسحو
‘ اهتحفضص ى-ل-ع ““لد-ع““ هر-يو-ط-تو ن-ك-ضسلا
ماعلا ريدŸا ىقتلا دقف ،سسمأا ،““كوبضسيافلا““
ريدŸاب ““لدع““ عيرا-ضشÃ ف-ل-كŸا د-عا-ضسŸا
¤إا ةفاضضإ’اب ،ةلقرول ةيوه÷ا ةلاكولل يوه÷ا

ءانبلاو ةيرامعŸا ةضسدنه-لاو Òم-ع-ت-لا ر-يد-م
طاوغأ’او ةلقرول عيراضشŸا يريد-مو ة-ل-قرو-ل
ماعلا ريدŸا عمتضسا د-قو .ة-يادر-غو يداو-لاو
نع يوه÷ا ريدŸا همّدق سضرع ¤إا دعاضسŸا
هذ-ه ‘ ““لد-ع““ ع-يرا-ضشم ‘ لا-غ-ضشأ’ا مد-ق-ت
ماعلا ريدŸا اعد ،قايضسلا اذه ‘و ،تاي’ولا
نكاضسم يد-ي-ف-ت-ضسŸ حا-م-ضسلا ¤إا د-عا-ضسŸا

عم اه-م-ّل-ضست ل-ب-ق ا-ه-ي-ل-ع عÓ-ط’ا-ب ““لد-ع““
،ةبقترŸا عيزوتلا تايلمعل قبضسŸا Òضضحتلا
ةددÙا لا--جآ’ا ماÎحا ةرور--ضض بنا--ج ¤إا
ةبقارمو ا-هد-ي-عاو-م ‘ ن-كا-ضسŸا م-ي-ل-ضست-ل

.اهميلضست لبق اهتيعونو اهتدوج
ةرورضض ىل-ع ا-ضضيأا د-عا-ضسŸا ر-يدŸا دد-ضشو
““لدع““ عيراضشم ءاضسؤور Úب ق-ي-ضسن-ت-لا ز-يز-ع-ت
““زا-غ-ل-نو-ضس““ ة--ضسضسؤو--مو زا‚إ’ا تا--كر--ضشو
نع غيلبتلا ¤إا ةفاضض’اب ، ةيلÙا تاطلضسلاو
ام ةضصاخ ،لاغضشأ’ا مدقت هجاوت يتلا لكاضشŸا
.زاغلاو ءابرهكلا تاكبضش طبرب قلعتي
ةيرود-لا تاءا-ق-ل-لا نأا رد-ضصŸا تاذ ح-ضضوأاو
يتأات ،““لد-ع““ ة-لا-كو-ل Úيو-ه÷ا ن-ير-يدŸا-ب
لكاضشملل ةيلعف لولح داجيإاو سضئاقنلا كرادتل
 . تاي’ولا هذه ‘ لاغضشأ’ا مدقت سضÎعت يتلا

ن.ةظيفح ^

ةشسرامملا تاقورخلا فششكل قيقحت ةنجلب اوبلاط
 نورزامب لهملب ةداقب ةيوناثب

 لوخدي نازيلغب ةيبرتلا ودعاشسمو وفرششم
لبقملا دح’ا جاجتحا يف

ةداقب  ةيوناثل يبا-ق-ن-لا عر-ف-لا رر-ق ^
،ناز-ي-ل-غ ة-ي’و-ب  نورزاÃ ل--ه--م--ل--ب
ةينطولا ةبا-ق-ن-لا ءاو-ل ت– ىو-ضضنŸا

Ÿلا يدعاضسمو ‘رضشÎلوخدلا ،ةيب ‘
يرا÷ا Èمتبضس6 دح’ا موي جاج-ت-حا
Úفرضشم دضض سسرامŸا فضسعتلا ببضسب
ريدم فرط نم Úيو-بر-ت ن-يد-عا-ضسمو
ن-م ة-ق-با-ضس تازاز-ف-ت-ضساو ة-ضسضسؤوŸا

ةنام’ا نع ردا-ضص نا-ي-ب بضسح ه-فر-ط
Úفرضشملل ةينطولا ةبا-ق-ن-ل-ل ة-ي-ئ’و-لا
هعقو نازيلغل Úيو-بÎلا ن-يد-عا-ضسŸاو
يجاود ي-ك-م ي-با-ق-ن-لا عر-ف-لا سسي-ئر
.ىفطضصم
،ةيئ’ولا ةنام’ا نايب ‘ ءاج امبضسحو
سضف ت’واfi ل-ك ذا-ف--ن ما--مأا ه--نا--ف
لدع Óلاو فضسعتلا رارمتضساو ،عازنلا
ءاد-ت-ع’او ة-نا-هإ’او و ةاوا-ضسم Ó--لاو
ريدم فرط نم تاقياضضŸا و يظفللا

هذه ،ة-نوزاÃ ل-ه-م-ل-ب ةدا-ق-ب ة-يو-نا-ث
نضس◊ا Òضسلا وفضص ركعت يتلا رهاظŸا
عرفلا هيلعو .ذيمÓتلا انئانبأا سسردمتل
قيق– ةن÷ دافيإا-ب بلا-ط-ي ي-با-ق-ن-لا
ةيبÎلا ةيريدم نم ةل-ج-ع-ت-ضسم ة-ف-ضصب
ةضسضسؤوŸا ه-ضشي-ع-ت ا-م ى-ل-ع فو-قو-ل-ل
نم ÚيوبÎلا نيدعاضسŸاو ÚفرضشŸاو
. تاقورخو تامكارت ببضسب  فضسعت
را-ع-ضشا ”و ه-نا-ف نا-ي-ب-لا تاذ بضسحو
مويب  نازي-ل-غ ة-ي’و-ل ة-ي-بÎلا ةر-يد-م
Èمتبضس60 د-حأ’ا مو--ي ي--جا--ج--ت--حا

امك ،احابضص9 ةعاضسلا نم ءادتبا.0202
ع-ي-م-ج ي-ئ’و-لا ما-ع-لا Úمأ’ا و--عد--ي
دمfi يديضس رئاودل ةيباقن-لا عور-ف-لا
ةدناضسŸ را-ط-ق-لا  ،ة-نوزا-م.ي-ل-ع ن-ب
ج-ه-ن-مŸا ،ف-ضسع-ت-لا د-ضض م-ه-ئÓ--مز
. يماقتن’او

ن.ح ^
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يداسصتقإا

يذلا ءاقللا سشماه ىلع رؤتيسش  راسشأاو ^
دؤقؤلا لؤ-ح ة-يرازؤ-لا ه-تر-ئاد ه-ت-م-ظ-ن
كÓهتسسا ديسشر-ت ةرور-سض ¤إا ف-ي-ظ-ن-لا
لقنلاو نكسسلا تاعاطق ‘ ةسصاخ ةقاطلا
دلبلا ةيعبت نم ايجيردت ليلقتلا لجأا نم
هنأا فاسضاو .ة-يرؤ-ف-حألا تا-قور-ح-م-ل-ل
ديسشÎل اهب مايقلا نكÁ ةدع رؤما دجؤت
يذلا لقنلا عاطق ‘ ةقاط-لا كÓ-ه-ت-سسا
ةقاطلا ن-م ة-ئŸا-ب04 هدحو كل-ه-ت-سسي
.ةجتنŸا

ديÛا دبع ةقاطلا ريزو اعد هتهج نم
مادختسسا ‘ ليجعتلا ةرورسض ¤ا راطع
ن-م تارا-ي-سسلا ‘ ع-ي-مŸا لوÎب-لا زا--غ
ةيزيف– ةينؤناقو ةيرادإا تاءارجإا لÓخ
.ةيلمعلا هذه قيعت يتلا ليقارعلا عفر Èع
عفرلاو Úسس– ن-م د-بل““ را-ط-ع  حر-سصو
Èع عيمŸا لوÎبلا زاغ مادختسسل ارؤف

Œدؤقؤلا اذه نم ةدافتسسلا طورسش ديد
زيف– اهنأاسش نم يتلا تازيف-ح-ت-لا اذ-كو
ميظنت لÓخ نم دؤقؤ-لا اذ-ه لا-م-ع-ت-سسا

.““ديدج
لوÎبلا زاغ لاخدا ةيلمع نأا ريزؤلا ركذو
لباقŸاب اÒسشم ،3891 ةنسس تأادب عيمŸا
يرادإا لقثو ةينؤنا-ق ل-ي-قار-ع دؤ-جو ¤إا
دؤ-قؤ-لا اذ-ه لا-م-ع-ت--سسا نود نلؤ--ح--ي
.فيظنلا
اي-لا-ح ر-ئاز÷ا نا را-ط-ع د-ي-سسلا ر-كذو
نم نط نؤي-ل-م5،41 نم ديزأا كل-ه-ت-سست
نط5،01 نع لقي لام اهنم ايؤنسس دؤقؤلا
نم نيزنبلا نم نط نؤيلم4 و توزاŸا نم
نؤيلم4،1 و نيزنب نط نؤيلم1،0 اهنيب
رلود نؤي-ل-م798 ل-با-ق-م توزا-م ن--ط
.ايؤنسس
فقؤت-لا ة-ل-ك-سشم را-طإلا اذ-ه ‘ را-سشأاو
زاغب لغت-سشت ي-ت-لا تارا-ي-سسل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
لؤخدلا اهيلع عنÁ يتلا عيمŸا لوÎبلا
اعبت ة-ي-ب-قألا ‘ ف-قؤ-ت-ل-ل ر-ئا-ظ◊ا ¤إا
تاؤنسس ذنم ةسضورفم ة-ي-ن-مأا ة-م-ي-ل-ع-ت-ل
.تاينيعسستلا

يغلي ميظنت نم دب ل هنإاف ريزؤلا بسسحو
نأا ىرخأا ةهج نم انئمطم ،ءارجلا اذه
ايلاح ةحور-ط-م د-ع-ت ⁄ ن-مألا ة-ل-ك-سشم
.يجؤلؤنكتلا رؤطتلا لسضفب
عيجسشتلل معد-لا قود-ن-سص ¤إا را-سشأا ا-م-ك
بجي يذلا يعيبطلا زاغلا مادختسسا ىلع
05 لمحتت ةلودلا نأا ادكؤؤم ،هقÓطإا ةداعإا

¤ا تارايسسلا ليؤ– ةفلكت نم ةئاŸا ‘
.““عيمŸا لوÎبلا زاغ
ن--م ل--ك ›وؤؤ--سسم عا--م--ت---جلا م---سضو
لجأا نم لاطفنو زاغلنؤ-سسو كار-طا-نؤ-سس
ةيغب اهذيفنت متسسي يتلا لامعألا ةسشقانم
زاغ رارغ ىلع فيظ-ن-لا دؤ-قؤ-لا ة-ي-قر-ت
.دؤقؤلا يعيبطلا زاغلاو عيمŸا لوÎبلا
ىلع دؤقؤ-لا دا-سصت-قل قر-ط-ت-لا ” ا-م-ك
فقؤتلا فدهب طسسؤتŸاو Òسصقلا ىدŸا
1202 نم ءاد-ت-با ن-يز-ن-ب-لا داÒت-سسا ن-ع
تادراو ن-م ي-ج-يرد-ت-لا سضي-ف-خ--ت--لاو
.ةنسسلا سسفن نم ءادتبا توزاŸا
اهنكل ةلهسس تسسيل ةمهŸا““ لؤقلاب فدرأاو
متت Âأا ةطيرسش ةنك‡ ›اتلابو ةيرورسض
ةير-سشع-لا راد-م ى-ل-ع ي-ج-يرد-ت ل-ك-سشب
نأا افيسضم ،““0302 ¤إا0202 نم ةدتمŸا
لامعتسسا عيرسست ‘ نمكي كلذ نم فدهلا
ىلع هسضيؤعت مث ارؤف عيمŸا لوÎبلا زاغ
ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا--ب ط--سسؤ--تŸا ىدŸا
،داسصتقا لجأا نم ءابره-ك-لاو طؤ-غ-سضŸا
مجح ‘ ،كلذ-ك ط-سسؤ-تŸا ىدŸا ى-ل-ع

تامادختسسل عي-مŸا ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا
ن-ملا لا‹ ‘ ءاؤ-سس Ó-ب-ق-ت-سسم ىر-خأا
¤إا ةيوايميكوÎيبلا ةعانسصلا وأا يؤقاطلا
.0302 دعب ام
Úب ةكÎسشم ة-م-هŸا““ نأا ر-يزؤ-لا Èت-عاو
يؤقاطلا لاقتنلاو ةقاطلا يأا اني-عا-ط-ق
لك لفكتي نأا ةطيرسش ةددجتŸا تاقاطلاو
.““يلك نواعت راطإا ‘ هينعي اÃ فرط
نأا ¤إا لوؤؤ---سسŸا سسف---ن را---سشأا ا---م---ك
عؤن ىؤسس جاتناب تمزتلا دق كارطانؤسس
›اتلابو ماعلا ةياهن عم نيزنبلا نم دحاو
.1202 نم ءادتبا هداÒتسسا فقو
رارقلا اذه فلخ نأا را-ط-ع د-ي-سسلا د-كأاو
‘ اه-ب نا-ه-ت-سسي ل ىر-خأا Òباد-ت د-جؤ-ت

ىؤتسسم ى-ل-ع ر-ع-سسلاو م-ي-ظ-ن-ت-لا لا‹
.لاطفن
نا ريزؤلا لاق نيزنبلا عؤسضؤم سسفن ‘و
قيرط نع امئاق ىقبي كÓهتسسلا ليلقت
هنأا لإا .عيمŸا لوÎب-لا زا-غ ¤إا لؤ-ح-ت-لا
ةيلا◊ا ليؤحتلا تايناكما““ ةاعارم بجي
تارايسسلا تائفل ةبسسنلاب م-عد-لا تا-ي-لآاو
.““ÚمدختسسŸاو
طؤغسضŸا يعيبطلا زاغلا سصؤ-سصخ-ب ا-مأا
هنأا عاطقلا ن-ع لولا لوؤؤ-سسŸا ح-سضوأا-ف
سضؤعي نأا بجي يذ-لا دؤ-قؤ-لا ن-م عؤ-ن-لا
نم ءادتبا توزاŸاو نيز-ن-ب-لا ا-ي-ج-يرد-ت
5202 قفأا ‘ عيمŸا لوÎبلا زاغ مث1202
.ءابرهكلا عم

^ Ÿيو’زرح .ءاي

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓ-ف-لا ر-يزو لا-ق ^
ةحÓفلا عاطق ّنإا ،Êادمح ديم◊ا دبع
ة-ل-ب-قŸا ع-برألا تاؤ-ن-سسلا ىد-م ى-ل--عو
03 ةب-سسن-ب ه-جا-ت-نإا ةدا-يز ¤إا فد-ه-ي-سس
.ةئاŸاب
ةعاذإÓل حيرسصت ‘ سسما ،Êادمح دكأاو
تادراؤلا سصيلقت ؤه فدهلا نأا ،ةينطؤلا
.Òبك لكسشب
ةيجيتاÎسسلا نأا ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘ اÒسشم
ىلع مؤقت فدهلا اذه قيقحتل ةعؤسضؤŸا
رامثتسسلا قÓطإا يهو  ةماه سسسسأا ةثÓث

حمقلاك ،ةي-ج-ي-تاÎسسلا تا-عا-ط-ق-لا ‘
.بيل◊ا قؤحسسمو تؤيزلاو
جاتنإا ةدا-يز““ نأا ة-حÓ-ف-لا ر-يزو فا-سضأاو
تيزو ، رلود رايلم نم Ìكأا رفؤتسس حمقلا

رفؤتسس ،سصؤسصÿا هجو ىلع ،تفللا روذب
.““رلود نؤيلم005 ›اؤح
جمد مت-ي-سس، ج-ما-نÈلا اذ-ه ق-ي-ق-ح-ت-لو
ÚبرŸاو ÚعرازŸا ن--ير--م--ث---ت---سسŸا
عاطقلا ‘ Úلماعلا عيمج ¤إا ةفاسضإلاب
.يعارزلا
يسسيئرلا يدحتلا نأا ةحÓفلا ريزو لاقو
ةلازإا قيرط نع رامثتسسلا ميظنت نؤكيسس
ءاسشنإا نع كلذب ان-ل-ع-م .ة-ي-طار-قوÒب-لا
ةيعارزلا تاعانسصلا ةيجي-تاÎسسإا بت-ك-م
لاسصتا ةطقن ةباثÃ نؤكيسس ثيح ،اًرخؤؤم
ةرورسض ىلع ةحÓفلا ر-يزو د-كاو .ط-ق-ف
، نيرمثتسسŸا راسسم ليهسست ءارو يعسسلا
دق يتلا تابقعلا عي-م-ج ة-لازإا لÓ-خ ن-م
ح,ءايمل ^ .اهنؤهجاؤي

تاعانسصلا ةيجيتارتسسإا بتكم ءاسشنإا نع نلعأا
: ةحÓفلا ريزو,ةيعارزلا

 يحÓفلأ جاتن’أ نم عفرلأ فدهتصسن
 ةلبقملأ تأونصس4 لÓخ  ةئاملاب03ـب

 ةنيزخلل  ر’ود رايلم نم ديزأ رفويصس حمقلأ جاتنأ نم عفرلأ ^

 كÓهتسس’ا ديسشÎل زاغÒسس عم يرئاز÷ا ة◊اسصŸ يموكح رافنتسسا

 دوقولأ نم نط نويلم5,41 نم ديزأ
 ايونصس Úيرئأز÷أ تابكرم اهمهتلت

 لقـــــنتلل فـــــيظنلأ دوــــقولأ لـــــغتصسي نــــم لـــــكل تأزـــــيف– و دــــــيدج مـــــــيظنت ^
دلبلا ددحي نا ةرورسض ىلع روتيسش نيدلا سسمسش ،ةددجتŸا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتن’ا ريزو دكأا
.يوقاطلا لاقتن’ا حا‚إ’ اهيلع ةنهارŸا هنكÁ يتلا ةقاطلا داسصتقا نِطاوَم

سضرا-ع-م-ل-ل سسلد-نألا ة-كر-سش م-ظ-ن-ت ^
ةعبطلا ةيمقرلا تاي-لا-ع-ف-لاو ةرا-ج-ت-لاو
ةراجتلل يمقرلا ›ودلا نؤ-لا-سصل-ل ¤وألا
رئاز÷ا ‘ ةينطؤلا تاجتنŸاو قيؤسستلاو
ةكراسشÃ لخادلا Èمتبسس72 ¤إا31 نم
.بناجأاو Úيرئازج Úلماعتم
›ود-لا نؤ-لا-سصلا Èت-ع-ي نا-ي-ب-لا بسسحو
تاجتنŸاو قيؤسستلاو ةراجت-ل-ل ي-م-قر-لا
‘ هعؤ-ن ن-م لوألا نؤ-لا-سصلا ,ة-ي-ن-طؤ-لا
ةيمقرلا سضرا-ع-م-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ر-ئاز÷ا
.ةكرسشلا هذه اهريدت يتلا ةسصسصختŸا
سضرعŸا اذه لعج ¤إا نؤمظنŸا ىعسسيو
اهعؤن نم ¤ولا ةردابلاو اديدج اقلطنم
ايمقر لودلا لك ن-م تا-ج-ت-نŸا سضر-ع-ل
د-ب-ع د-ي-سسلا سضر-عŸا م--ظ--ن--م بسسح
نأا د--كأا يذ--لا , يد--يود Òن--م فوؤور--لا
سضرعملل ةسصسصıا ةسصنŸا ‘ ليجسستلا
.اينا‹ نؤكيسس
نم تاكرسش سضرعŸا عم-ج-ي نأا ع-قؤ-ت-يو
تقلت نيأا , امؤي51 رادم ىلع لود ةدع
ندرألا نم ليجسستلا تابلط ¤وأا ةكرسشلا
ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتŸا تا-يلؤ-لاو
Úيداسصتقا Úلماعتم بناج ¤ا , Úسصلاو
.نطؤلا لخاد نم

ر-ئاز÷ا نإا-ف , يد--يود د--ي--سسلا بسسحو
Èع ةراجتلا ‘  ةرادسصلا عقؤم لتحتسس
ن-طؤ-لا ‘  ة-ي-نوÎك-للا ة-سصنŸا ع-قؤ-م
.ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفاو يبرعلا
ؤ‰ ةبسسن ق-ي-ق– ن-م ة-كر-سشلا تن-ك“و
Èع اهتاطاسشن ‘  ةئاŸاب53 تغلب ةعيرسس
سسفن بسسحب ,ءابؤلا ةرفط لÓخ تنÎنلا
.لوؤؤسسŸا
ةدع ءاسشنإا نع ةكرسشلا نلعت نأا بقتريو
ةرا-ج-ت-ل-ل  ة-ل-ما-ك-ت-مو ةد-ئار ق-طا-ن--م
ديسسلا بسسحب ,““ دودح Óب““  ةينوÎكللا
.يديود
ىلع لمعنسس ““ : Óئاق ردسصŸا سسفن عباتو
عم ةديد÷ا ةيمنتلا قيق– ‘ ةكراسشŸا
ة-يرا-ج-ت-لا ردا-سصŸا ع-يؤ-ن-ت رار-م-ت--سسا
.““ديدسش مزعب اهداسصتقاو ةيرئاز÷ا
ة-ي-نوÎك-للا ن-يوا-ن-ع-لا ة-كر-سشلا ع-سضتو
ت– ÊاÛا ل-ي-ج-سست--ل--ل ة--سصسصıا
اذ-ه ‘ ة-كرا-سشŸا ‘ Úب-غار-لا فر-سصت
ه-عؤ--ن ن--م لولا يرا--ج--ت--لا ل--فÙا
-na@opxe : ›اتلاك ي-هو ,ر-ئاز÷ا-ب

moc.eest-suladوأا
. moc.liamg@eest.suladna
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نيلماعتم ةكراسشمب ربمتبسس72 ىلإا31 نم مظني
بناجأاو نييرئازج

لوأ’أ ””يمقرلأ”” يلودلأ نولاصصلأ حاتتفأ
 رئأزجلأ يف قيوصستلأو ةراجتلل

لبقتسسم ةسشقانمل ينابسس’ا ريفسسلا  راطع لبقتسسا اميف
ةيوقاطلا تاقÓعلا

يوقاطلأ لاجملأ يف يروك يرئأزج براقت

 ةين’ديسصلا ةعانسصلا و كيناكيملا و  ايجولونكتلا  تاعاطق  اهتمدقم يف
 ةيرئأزجلأ قوصسلأ جولوب نومتهم ايبرصص ورمثتصسم

ديÛا دبع ،ةقاطلا ريزو لب-ق-ت-سسا ^
،رئاز÷اب اينابسسا ةكل‡ Òف-سس ،را-ط-ع
.ؤليتؤسس-ؤفلاك نارؤم ودلانرف
رؤح“ ءاقللا نإاف ةرازؤلل نايب بسسحو
ةكارسشلاو نواعت-لا تا-قÓ-ع ع-قاو لؤ-ح
ةزاتمŸاب اهفسصو ” يتلا ن-يد-ل-ب-لا Úب
.ةقيرعلاو
فيثكت ‘ هلما نع ريزؤلا برعأا ثيح
بتÎي يتلا تاطاسشنلا ‘ ةكارسشلا هذه
ةمي-ق ل-م–و Èكأا ي-لfi جا-مدإا ا-ه-ن-ع
.ةفاسضم
سصر-ف ة-ي-م-هألا ى-ل--ع را--ط--ع د--كأاو
عاطق اهحنÁ يتلا ةكارسشلاو رامثتسسلا
هتاطاسشن فلتfl ‘ يرئاز÷ا ةكارسشلا
ءايم-كوÎب-لاو فا-سشك-ت-سسÓ-ل ا-م-ي-سسل
.رحبلا هايم ةيل–و ءابرهكلاو
نع ايناب-سسإا Òف-سسلا بر-عأا ه-ت-ه-ج ن-م
Úب ةمئاقلا ةدي÷ا تاقÓعل-ل ه-حا-ي-ترا
. نيدلبلا
ةينابسسإلا تا-سسسسؤؤŸا ة-ب-غر ¤إا اÒسشم
ة-ما-قاو ر--ئاز÷ا ‘ را--م--ث--ت--سسلا ‘
.نيدلبلا Óكل ةدئافلاب دؤعت تاكارسش
،ةقاطلا ريزو لبقت-سسا ىر-خا ة-ه-ج ن-م
ةيرؤهمج Òف-سس  ،را-ط-ع د-يÛا د-ب-ع

.نؤي نوأا › ،رئاز÷اب ةيبؤن÷ا ايرؤك
سضرعت-سسإا د-ق-ف ةرازؤ-ل-ل نا-ي-ب بسسحو
نوا-ع-ت--لا تا--قÓ--ع ع--قاو نا--ب--نا÷ا
ةيبؤن÷ا ايرؤكو رئاز÷ا Úب ةكارسشلاو

ةدي÷اب““ فسصؤت يتلا ةقاطلا لا‹ ‘
ل-ئا-سسوو ل--ب--سس ¤إا ا--قر--ط--تو ““اد--ج
.اهزيزعت
¤إا ةيرؤكلا تاكرسشلا ريزؤلا اعد ثيح
ءا-ي-م-ي-كوÎب-لا لا‹ ‘ را-م--ث--ت--سسلا
ة-ي-لÙا ة-عا-ن-سصلا اذ-كو ة-سسد-ن-ه-لاو
.ةيؤقاطلا ةيعانسصلا تازيهجتلل
اهيلؤي يتلا ةيم-هألا ى-ل-ع را-ط-ع د-كأاو
ايجؤلؤنكتلاو تاراهŸا لق-ن-ل عا-ط-ق-لا
.نيؤكتلا اذكو تاÿÈا لدابتو
نع هاسضر نع Òفسسلا برعأا هتهج نم
تاقÓعلل ةدي÷او ةقير-ع-لا تا-قÓ-ع-لا
.نيدلبلا Úب ةمئاقلا
‘ ةمها-سسم-ل-ل““ هدÓ-ب داد-ع-ت-سسا د-كأاو
عم حبار-حبار ةكارسشلا عيراسشم ريؤطت
عم ةيبؤن÷ا ايرؤك تاكرسش ةÈخ ةكراسشم
.ةقاطلا لا‹ ‘ تاكرسشلا
ةقلعتŸا لبقتسسŸا تاعاطق ‘ اميسس ل
.يؤقاطلا لاقتنلاب

ح.ل ^

تيآا تاحرف ،ةعانسصلا ريزو ل-ب-ق-ت-سسإا ^
،رئاز÷اب ايبرسص Òفسس سسما ،مهارب يلع
.كيفؤكناج ردنسسكيلأا
لابقتسسإلا مسسارم نأا ،ةرازؤلل نايب دافأاو
نافر-ط-لا ثدا–و ،ةرازؤ-لا ر-قÃ تر-ج
نيدل-ب-لا Úب يدا-سصت-قلا نوا-ع-ت-لا لؤ-ح
.يعانسصلا اميسسل
يبرسصلا Òفسسلل ريزؤلا مد-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م

Òبادتلاو دÓبلا داسصتقل ديد÷ا هجؤتلا
غؤ-ل-ب-ل ر--ئاز÷ا فر--ط ن--م ةذ--خ--تŸا
.ةرطسسŸا ةيداسصتقإلا فادهألا
تاكارسش دقعل رئاز÷ا ةدارإا ريزؤلا  دكأاو
‘ بغر-ن ““Ó-ئا-ق ي-بر-سصلا فر-ط-لا ع-م
نمز ذنم انكيرسش ،ايبرسص عم اننواعت زيزعت
.““ديعب
ن-ع ي-بر-سصلا Òف-سسلا Èع ،ه-ب-نا-ج ن-مو

ةfiاطلا ،ةي-بر-سصلا تا-كر-سشلا ما-م-ت-ها
‘ رامثتسسلاب ،ةيق-ير-فلا قؤ-سسلا جؤ-لؤ-ل
‘ هدÓبل لوألا كيرسشلا دعت يتلا رئاز÷ا
اميسسل يبرعلا نطؤلاو ةيقير-فلا ةرا-ق-لا

مÓ--عإلا تا--ي--جؤ--لؤ--ن--ك--ت تلا‹ ‘
ةينلديسصلا ةعانسصلا ،ةثيد◊ا لاسصتلاو
.ةيكيناكيŸا ةعانسصلاو

ح .ءايمل ^

ةيلودو ةينطو تامظنم نع ةقوثوم تانايب اهيمدختسسŸ مدقت
ةديد÷أ اهتصصنم قلطت ””اــــــــــــتأد ايÒـــــــــــ÷أأ””

ة-ئ-سشا-ن-لا ة--سسسسؤؤŸا  سسما تق--ل--طا ^
 ةديد÷ا اهتسصنم ““اتاد ايÒ÷أا““
““moc.atadaireglA““.
ةئسشانلا تاسسسسؤؤŸا ةرازؤ-ل نا-ي-ب بسسحو
ايÒ÷ا““ ةكر-سش ّنإا-ف ة-فر-عŸا دا-سصت-قاو
ةقؤثؤم تانايب اهيمدختسسŸ مد-ق-ت ““ا-تاد
¤إا ةفاسضإلاب ،ةيلودو ةينطو تامظنم نع
.تاعÓطتسساب قلعتت اهب ةسصاخ تايطعم
ةئسشانلا ةكرسشلا هذه نا ¤إا نايبلا راسشأاو
““لافيسسؤب عورسشم““ لكيه نمسض ةنسضتÙا
غÒب-مؤ-ل-ب وأا زÎيور““ ح-ب-سصت نأا مز-ت--ع--ت
ىلع ةرداق ايجيردت نؤكت ّنأاو ،““ةيرئاز÷ا
Úلماعتملل تانايبلا عاؤنأا ع-ي-م-ج Ëد-ق-ت
.Úيرئاز÷ا Úيداسصتقلا
يماظتناب ةنيfi تا-نا-ي-ب ¤إا لؤ-سصؤ-لا-ب““ا-تاد ا--يÒ÷أا““ تا--كاÎسشا ح--م--سست--سسو

نم تاقيق– عيسضاؤم Ëدقتل اسضيأا نكلو
 .تانايبلا ةدعاق ءارثإا لجأا

يو’زرح.ل ^
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ق-ئاد-ح Òي-سست ة-سسسسؤو-م تد-م-ت--عا ^
ة-نا-سض◊ا رود و تا-سضور-لا و لا-ف-طأ’ا

flف’آا لابقتسس’ يئا-قو ي-ح-سص ط-ط
ن-م دد-ع--ل ة--فا--سضإا اذ--ه و لا--ف--طأ’ا
اŸ اقفو اهديسسŒ ” يتلا تاءارجإ’ا

‘ هتي-م-هأاو ،د-يد÷ا مو-سسرŸا ‘ ءا-ج
لا-ف-طأ’ا لا-ب--ق--ت--سسا فور--ظ Úسس–
Ãقلعت ام ا-ه-ن-م ،““و-ك-سسير-ب““ تا-سسسسؤو

قئادح ىوتسسم ىلع تاÒماك بي-سصن-ت-ب
يذلا ةناسض◊ا رودو تاسضورلاو لافطأ’ا
بحا-سصو ة-ي-برŸاو ل-ف-ط-لا ي--م--ح--ي
يرجي ام لك ةبقارم لÓخ نم ،طاسشنلا
‘ تناك ءاو-سس ،تا-سسسسؤوŸا هذ-ه ل-خاد
ة-ن-سس ذ-ن-م صصاÿا وأا ما-ع-لا عا-ط--ق--لا
..ابيرقت
اقيبط-ت ه-تا-ي-ط ‘ ط-طıا ل-م-ح-ي و

نم%05 مادخت-سسا ة-ي-مو-ك◊ا ر-ماوأ’
‘ تاسسسسؤومـلا هذه لا-ب-ق-ت-سسا تارد-ق
و يدسس÷ا دعابّتلا ماÎحا ¤وأا ةلحرم
عيم÷ يقاولا عانقلل يرابجإ’ا ءادتر’ا
تاقسصلÃ ةناعتسس’ا عم Úمدخ-ت-سسمـلا
ة-يا-قو-لا Òباد-ت-ب Òكذ-ت--لا ن--م--سضت--ت
ت’واطلاو نكامأÓل يموي-لا Òه-ط-ت-لاو
Òهطتل تاحسس‡ عسضو اذك و  يسساركلاو
عسضو بناج ¤إا لخادمـلا دنع ةيذحأ’ا
عم فرسصتلا ت– ره-ط-ُمـلا لو-ل-ح-مـلا
عنم و ن-كا-مأÓ-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ة-يو-ه-ت-لا
حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأا لامعتسسا

خباطŸاو نكامأÓل يمويلا Òهط-ّت-لا ع-م
يسسار-ك-لاو ت’وا-ط-لاو صضي-حار-مـلاو
وÒسسُم لمحتيو .تاّدعمـلا نم اهÒغو

ةلاح ‘ ةيلوؤو-سسمـلا تا-سسسسؤو-مـلا هذ-ه
ةفاظنلاو ةياقولا Òبادتل لاثتم’ا مدع
صشيتفت تايلمع ءارجإا متيسسو ةذختمـلا

مد-ع ة-لا-ح ‘ م-ت-ي-سس ثي-ح ة-ي-ئا-ج--ف

قلغلا ،يح-سصلا لو-كو-توÈل-ل لا-ث-ت-م’ا
.ةسسسسؤومـلل يروفلا
دبع ةيروهم÷ا صسيئر تاميلعتل اقيبطتو
تاوقلل ى-ل-عأ’ا د-ئا-ق-لا نو-ب-ت د-يÛا
بقعو ينطولا عافدلا ريزوو ةحلسسمـلا
ةعباتمـل ةيملع-لا ة-ن-ج-ل-لا ع-م روا-سشت-لا
ة’ولا نكÁ انوروك صسوÒف ةحئاج روطت
ذاختا ةسصتخمـلا تاطلسسلا ةقفاوم دعب
ةيعسضولا اهي-سضت-ق-ت ي-ت-لا Òباد-ت-لا ل-ك
وأا رارقإا ام-ي-سس’ ة-ي’و ل-ك-ل ة-ي-ح-سصلا
يلكلا وأا يئز÷ا رج◊ا فييكت وأا ليدعت
وأا يح وأا ،Ìكأا وأا ةيدلبل ‘ادهتسسا لكسشب
.ىودعلل اًرؤوب دهسشت يتلا ،Ìكأا
اهتاوعد ددŒ ةموك◊ا نإاف ،كلذ عمو
ةظقيلاب يلحتلا ةلسصاوم ¤إا Úنطاوملل
،ةيلوؤوسسمـلا حورو ةمارسص لكب ديقتلاو
يدسس÷ا دعاب-ت-لاو ة-فا-ظ-ن-لا Òباد-ت-ب
بسسنأ’ا ل◊ا ل-ظ-ت ي-ت--لا ،ة--يا--م◊او
.ءابولا اذه ىلع ءاسضقلل

ر ح ^

ةيلاŸا ةلويّسسلا ‘ حدافلا ضصقّنلا ببسسب
ةبانع ‘ رئأز÷أ ديرب نئابز طصسو تأءامغأ و تاجاجتحأ

Èع ةيلاŸا ةلو-ي-سسلا صصق-ن ب-ّب-سست ^
عسساو رمذت ‘ ةبانع ةي’و ديرب بتاكم
نع مهسضعب Èع نيذلا ÚنطاوŸا طسسو
ةبخاسص تاجاجت-حا ن-سشب م-ه-ئا-ي-ت-سسا
تعدتسسا ي-ت-لا و بتا-كŸا هذ-ه ل-خاد
و ي-ن-طو-لا كرد-لا ر-سصا-ن--ع ل--خد--ت
.اهيلع ةرطيسسلل ةطرسشلا
‘ Úن-طاوŸا تا-ئ-م ا-ي-مو-ي ّف-ط-سصي
لجأا نم ديÈلا زكارم مامأا نم عراوسشلا

صسمسشلا ةع-سشا ت– ،م-ه-لاو-مأا بح-سس
ÚنسسŸا صضعب ىلع ترثأا يتلا ةقرا◊ا

مهفوفسص ‘ تاءامغا ليجسست ” ثيح
ةيام◊ا رسصان-ع ل-خد-ت ى-عد-ت-سسا ا-م
ل-يو– و Úي-ن-عŸا فا-ع-سسإ’ ة-ي-ندŸا
تا--سسسسؤوŸا ¤ا م--ه---ن---م صضع---ب---لا
قارغتسسا متي هّنأا امل-ع ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا
ليوطلا روباطلا ‘ تاعاسس5 نم Ìكأا
03 ـب اهفيقسست ” ةيلام غلابم بحسسل

حدافلا صصقنلا ةجيتن Òغ ’ رانيد فلأا
اهعيزوت متي يتلا ة-ي-لاŸا ة-لو-ي-سسلا ‘
.ةيديÈلا زكارŸا هذه ىلع
ىوتسسم ىلع نولماعلا نولوؤوسسŸا Èعو
ةرطيسسلا ةبوعسص نع ، ةبانع ةي’و ديرب

ÚنطاوŸا تاجاجتحا عم عسضولا ىلع
¤ا مهرطسضي ام ،مهلاومأاب ÚبلاطŸا
ةحفاكم و نمأ’ا رسصانع-ب دا-ج-ن-ت-سس’ا
درطب نوموقي ام ةدا-ع ن-يذ-لا بغ-سشلا
زكارŸا هذه د-يوز-ت Úح ¤ا Úي-ن-عŸا
يتلا رهاوظلا يهو ة-مزÓ-لا لاو-مأ’ا-ب

داو ،ايدا-ن-يŸا ي-ح ز-كار-م ا-ه-ت-سشا-ع
ةنيدم بلق ‘ ،ةبقلا  ،نولوك’ ،ةسشرف
ارمتسسم لاز’ عسضولا نأا املع ،ةبانع
صصغت ثيح ،لماك ر-ه-سش ن-م Ìكأا ذ-ن-م
ةلئاه دادعأاب ةيديÈلا زكارŸا ا-ي-مو-ي

نودجي ’ام ابلاغ نيذ-لا ن-ئا-بز-لا ن-م
عم اسصوسصخ مهلاوأا بحسس ‘ مهتلاسض

ام نيدعاقتŸا تاسشاعم بسصو نمازتلا
لظ ‘ ة-ي-ثرا-ك و ارو-هد-ت ع-سضو-لا داز
” ثيح انوروك ءابول Òب-ك-لا را-سشت-ن’ا

طئا◊ا صضرع ةياقولا م-ي-لا-ع-ت بر-سض
ÚنطاوŸا قاسصتلا رها-ظ-م لÓ-خ ن-م
ر-ف-سضلا  ل-جأا ن-م صضع-ب--ب م--ه--سضع--ب
نايحأ’ا صضعب ‘ يذلا ›اŸا مهبحسسب
لوسصحلل Óماك اعوبسسأا  راظتن’ا متي

هيلع
رمتسست ،صسا-سس◊ا ع-سضو-لا اذ-ه ط-سسو
ةرد--ن ع--م Úن--طاوŸا ف’ا ةا--نا--ع--م
ىلع ىتح ترّثأا يتلا ةي-لاŸا ة-لو-ي-سسلا
ةلاح ‘ ةدجاوتŸا ةيداسصتق’ا ةلجعلا

رفوت مدع ةجيتن  ،اما“ ةفقوتم هبسش
عاط-ق-لا كير-ح-ت-ل ة-ي-فا-ك-لا لاو-مأ’ا
نم هÒغ و صصو-سصÿا ى-ل-ع يرا-ج-ت-لا
.ىرخأ’ا ةيوي◊ا تاعاطقلا

ع ةبيهو ^

دعب مهحايترا نع رجات682 ›اوح رّبع ^
ىواكسشو ةرّركتم تÓ-سسار-مو Òب-ك حا◊إا
بقع قوسسلا ح-ت-ف ةدا-عإا ةرور-سضب صصخ-ت

 ةيحسصلا ةمزأ’ا رثإا ةÒبكلا مهتاناعم
ةيعسضو ةبقارŸ ةطلتıا ةنجللا تررق و
روهدتŸا يعامتج’ا بنا÷ا ¤إا قوسسلا

قوسسلاب مهتfiÓّ ع-ق-ت ار-جا-ت28 مهن-م
رسضÿا ةعاب نم مهÌكأا يقابلاو ةاطغŸا
تÓحÃ نورسشت-ن-ي مو-ح-ل-لاو ه-كاو-ف-لاو
،حئافسصلاب ةديسشŸا يوسضو-ف-لا ع-سسو-ت-لا

ة-با-سصإا ت’ا-ح ل-ي-ج-سست د-ع-ب ا-م-ي--سس’
،ةيو-ه-ت دو-جو مد-ع-ل ار-ظ-ن ،صسوÒف-لا-ب
.ÚقوسستŸا كّرحتل ةعسساو ةقورأا مادعناو
يراجتلا طاسشنلا ةب-قار-م ة-ن÷ تط-بر و
قوسسلا حتف ةداعإا ةيحسصلا حلاسصŸا ةقفر
راجتلا ةبلاطم اهسسأار ىل-ع طور-سش ةد-ع-ب
لك ةلازإا-ب كلذو ،قو-سسلا ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عإا-ب
‘ ةسضورعŸا علسسلاو ،ةيفاسضإ’ا ت’واطلا
نوررسضتŸا راجتلا هب ماق ام وهو ،ةقورأ’ا

اهلÓخ اودبكت ي-ت-لا ة-ق-ئا-سضلا هذ-ه ن-م
ءارج ةلاطبلا ىلع اوليحأاو ،ةÒبك رئاسسخ
.““انوروك““ ءابو
لخاد نمأا ناوعأا فيظوت-ب را-ج-ّت-لا ما-قو

ÚقّوسستŸا لوخد ةيلمع نومّظني قوّسسلا
ام وهو ،تا-ما-ّم-ك-لا ءاد-ترا نو-سضر-ف-يو

Ÿنودب لخدأا نأا اثبع تلواح امدنع هتسس
ةدوع راŒ ةدع نسسحت-سسا ا-م-ك. ة-ما-ّم-ك
صضيوعت متي ⁄ ـ مهبسسح ـ ن-ك-ل م-ه-طا-سشن
راطإا ‘ ،مهسسم يذلا ررسضلا نع ÚينهŸا
ة-لود-لا ا-م-ه-ت-ح-ن-م ي-ت-لا تاد-عا-سسŸا
يتلاو ،انوروك ةحئا-ج ن-م ن-يرر-سضت-م-ل-ل
نكل ،اير-ه-سش را-ن-يد ف’آا ةر-سشع-ب رد-ق-ت

fiا اذه نأا دكأا انثدŸيزمرلا غلب ’ Áلث
ةعبرأا لÓ-خ هور-سسخ ا‡ ة-ئاŸا-ب ةر-سشع
.فقوتلا نم رهسشأا

ن-ع نو-قو-سستŸا ر-ّب-ع م--ه--ب--نا--ج ن--م
ففخي يذلا رارقلا اذه-ل م-ه-نا-سسح-ت-سسا

دسصق ،ةروا‹ تايدلب ¤إا لقنت-لا م-ه-ن-ع
ناك هنأا مهدحأا ا-ن-ل ر-كذ ثي-ح ،ع-سضب-ت-لا
ءانتق’ ،ةنيطنسسق رسسج قوسس ¤إا ل-ق-ن-ت-ي

ه-جو-لا اذ-ه-ب قو-سسلا نأاو ،ه-تا-مز-ل-ت-سسم
رفويو ،’وأا راجتلا قازرأا نمسضيسس ديد÷ا

قاوسسأا ¤إا لقنتلا بعاتم ÚنطاوŸا ىلع
.تايرورسضلا ءانتق’ ىرخا

م ق ^

هتئيهت لامكتصسأ دعب مداخ رئب قوصس حتف ةداعإأ

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ
Gdƒ’j```````````````````````````````````Éä

Òبأدت نم ةدافتصسÓل نيرمثتصسŸأ وعدت ةنجللأ
ةبانعب يداصصتق’أ ششاعتن’أ

يرابجإا يّحسص لوكوتورب قفو حتفلل دعتسست لافطألا ضضاير

ششيتفت تايلمع و ةناصض◊أ رودل ءايلوأ’أ لوخد عنم
! تأزواجّتلأ فقول ةيئاجف

ا-ه-تاءار-جإا ر-ئاز÷ا ة-يلو-ل ة-نا-سض◊ا رودو تا-سضور-لاو لا-ف-طألا ق-ئاد-ح Òي-سست ة-سسسسؤو-م تر-سشا-ب
ةناسض◊ا رود رارغ ىلع اهÒيسستب موقت يتلا لافطأا ةسضورÈ 55ع اهلافطا لابقتسسإل ةيزاÎحإلا
.. اهراسشتنا عنŸ انوروك ةمزأا لظ ‘ ءلؤوه يمحي يئاقو يحسص لوكوتورب دامتعا لÓخ نم ةسصاÿا

بابسشلا ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا ةن÷ تعد ^
هتاسسسسؤوم زا‚إ’ ،صضورق ن-م د-ي-ف-ت-سسŸا
صشاعن’ا تارارق نم ةدافتسسÓ-ل ةر-غ-سصŸا
ةق-فار-م ن-م ةدا-ف-ت-سس’ا ع-م يدا-سصت-ق’ا

ىود-ج ة-سسارد-ل عو-سضÿا د-ع-ب ة-ي-ناد-ي-م
تا-جا-ي-ت-ح’ا را-طا ‘ بسصت ة-يدا-سصت--قا
لاÛا نوكي نل هنأا ثيح  ،قوسسلل ةحلŸا

Òفوت ىلع رسصتقت تاسسسسؤوم ءاسشنإ’ احوتفم
دتÁ حو-م-ط-لا ا‰ا و ط-ق-ف صشا-ع-م ل-خد
و ةوÌلا قل– ةيداسصتقا تاسسسسؤوم ءاسشنإ’
و ،ليغسشتلا لا‹ ‘ ل-عا-ف ر-سصن-ع نو-ك-ت

لا‹ ‘ لاعف يداسصتقا رود بعل ›اتلاب
.ةي’ولا ‘ ةيلÙا ةيمنتلا
رابتع’ا نعيب ذخأ’ا ّمتيسس قايسسلا اذه ‘ و
ديسسÚ ‘ Œي-ع-ما-ج-ل-ل ة-يو-لوأ’ا ءا-ط-عإا

مهتاسصسصخت قفو ةيداسصت-ق’ا م-ه-ع-يرا-سشم
عاطقل ةيعون ةزفق قيق– نم نكمتسس يتلا
نأا ملعلا عم ،ءاوسسلا ىلع ةيمنتلا و ليغسشتلا
نمسض ةيداسصتقإ’ا قوّسسلا و ىسشامتت ةيلمعلا
ةبانع ةي’و ‘ ةحلŸا اه-تا-جا-ي-ت-حا را-طا

  .يرئاز÷ا قرسشلا ةرهوج
ع ةبيهو̂ 

‘ هايملل ة-ير-ئاز÷ا ح-لا-سصم تر-ّط-سس ^
ليلا– و ةنيا-ع-م ج-ما-نر-ب  ،ة-با-ن-ع ة-ي’و

flÈةي Ÿع برسشلا هايÈ fiخسضلا يتط
هايÃ ةي’ولا نادوزت ناتللا ةبيعسش و ةسسكام
ـب دوزتلا ايموي متي قايسسلا اذه ‘ ،برسشلا

ديكأاتل ليلاحتلا رباfl ¤ا هجوت  ةنيع001
يا اهليكسشت مدع و اهكÓ-ه-ت-سسا ة-ي-حÓ-سص
.نطاوŸا ةحسص ىلع ةروطخ
نم ةيئام تانيع ليل– متي رخا بناج نم
تايد-ل-ب Èع ة-عزو-م ا-ي-ئا-م ا-ع-ب-ن-م73
فرعت يتلا يديارسس و يبياطسش ،تاعيÎلا
هايم ءانتق’ ÚنطاوŸا ف’آا دفاو-ت ا-ي-مو-ي
003 نم تانيع ذخأا بناج ¤ا اهنم برسشلا

امك  ،ةي’ولا تايدلب بارت Èع ةعزوم رئب
ءادوسسلا طاقنلا تائم ة÷اعم ا-ي-مو-ي م-ت-ي
تاونق-لا ة-نا-ي-سص و ة-ئ-ي-ه-ت ‘ ة-ل-ث-م-تŸا
ةيئاŸا ةوÌلا ىلع اسضافح عيزوتلل ةيسسيئرلا

.راده’ا نم
لكسشب ةسسسسؤوŸا دم-ت-ع-ت را-ط’ا اذ-ه ‘ و
صصوسصخب ÚنطاوŸا تاغي-ل-ب-ت ى-ل-ع Òب-ك
051 نم Ìكأا دع متي يتلا ءادوسسلا طاقŸا

ةبسسنلاب اÒبك ايلام ائبع لكسش ام ايموي اهنم
Ÿةجاجزلا قنع نم دعب جرخت ⁄ ةسسسسؤو

يراد’ا داسسفلا و ةيلاŸا تازواجتلا ةجيتن
  .تاونسسل هيف تطبخت يذلا

ع و ^

   هايملل ةيرئأز÷أ رباfl ‘ برصش هايم ةنيع001 ـل يflÈ ليل–

ةي’ول ةيبÎلا ةيريدم حلاسصم ترسشاب ^
ءارجا زكر-م74 ميقعت تايل-م-ع ة-با-ن-ع
بقترŸا طسسوتŸا ميلعتلا ةداهسش ناحتما
مايأا ةثÓث ىدم ىلع Èمتبسس7 نم اءادتبا

ددع نا حلاسصŸا تاذ تفسشك و ،ةيلاتتم
395 و صسردمتم44801 ـب ردق ÚنحتمŸا
ةياقولا لئاسسو ءانتقا ديكأات ” اميف ،رارحأا

،تاماّمكلاب ةقلعتŸا و91 ديفوك ءابو نم
بناج ¤ا ةرار◊ا تاجرد صسايق ةزهجأا

بيسصنت ” ه-نا ا-م-ل-ع تا-م-ق-عŸا Òفو-ت
ىوتسسم ىلع صسكافلا و فتا-ه-لا طو-ط-خ
ز-كار-م و ة-ع-با-تŸا و ط-ي-سشن-ت-لا ة-ي-ل-خ

يحسصلا لوكوتوÈلا عيزوت عم ،حيحسصتلا
ةحسص ىلع اظاف-ح تا-سسسسؤوŸا ل-ك ى-ل-ع
ماعل ايعسس ةيميلعتلا تاراط’ا و ذيمÓتلا
لاز’  ةيحسص فورظ طسسو يداع يسسارد
 .اهيف ثد◊ا عنسصي انوروك ءابو

ع و ^

ةي’ولاب طصسوتŸأ ةداهصشل ناحتمأ ءأرجأ زكرم74 ميقعت

تنصشو“ Úعب تاباغلأ نم راتكه004 ذاقنإأ
تنسشو“ Úع ةي’وب ةيرماعلاب ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا ،صسمأا راهن، تلّخدت ^
ةدحولل ةلّقنتŸا لترلا ةقرف و راجزوب عاطق ةدحو و ةلغلا يسساح عاطق ةدحوب ةمعدم
ةيدلبل ةعباتلا تاعيبسس ةباغ ىوتسسم ىلع بسش قيرح دامخإ’ تاباغلا حلاسصم و ةيسسيئرلا
و تادحولا فلتı عيرسسلا لخدتلا لسضفب ناÒنلا ةنسسلأا ‘ مكحتلا ” ثيح ديعاسسŸا

10 ـب رئاسسÿا ردق دقف تاتابنلا و تاباغلا ةحلسصم صسيئر ديرف يمسشاه ديسسلا بسسح
راسشتناب ةددهم راتكه004 ذاقنا ” اميف لاغدأا5.0 و يبلح ربونسص راتكه5.0 نم راتكه
50 تقاف ءافط’ا ةيلمع نأا املع تاعيبسسلا ة-با-غ-ل ة-ي-لا-م-ج’ا ة-حا-سسŸا ن-م ق-ير◊ا

.تاعاسس
   حلاصص ^

ةي’ولاب يرغدم دمحأأ ىفصشتصسÃ مدلاب عÈتلل ةلمح
رو-ت-كد-لا ى-ف-سشت-سسم ةرادا تر-ّخ-سس ^

Úع ةي’ولا ةم-سصا-ع-ب ير-غد-م د-م-حأا
Òباد-ت-لا و تاءار-جإ’ا ة-فا-ك تن--سشو“

نم مدلاب عÈتلا ةلمح حا‚إ’ ةيئاقولا
نأا املع ÚعÈتملل لثمأ’ا لفكتلا لÓخ
مايأا ةليط ةلسصاوتم ىقب-ت عÈت-لا ة-ل-م-ح

نوك ىف-سشت-سسŸا ل-ث‡ بسسح عو-ب-سسأ’ا

نو--ك ةداŸا هذ---ه ‘ صصق---ن كا---ن---ه
ةلوفطلا و م’ا ةسسسسؤوم معدت ةسسسسؤوŸا
ةحلسصم و ت’ا-ج-ع-ت-سس’ا اذ-ك و مد-لا-ب
هل نم لك يعدتسسي ام وه و مدلا ةيفسصت
صضيرم ذاقنإ’ مد ةرطقب عÈتلل ةردقلا
ديوزتل مدلا نقح ةح-ل-سصم ¤ا مد-ق-ت-لا
نم زجعلا Êاعت يتلا مهمدب ةحلسصŸا

flرمزلا فلت.
‘ ا-ه-قÓ-ط-نا ذ-ن-م و تفر-ع ة-ل--م◊ا
و يوق رو-سضح تفر-ع ¤و’ا تا-عا-سسلا

ءادّنلا او-ب-ل ن-يذ-لا ÚعÈت-م-ل-ل Èت-ع-م
اهوÈتعا نيذلا و ىسضرŸا عم نماسضت

.ءاروسشاع مايا ‘ نحن و ةيراج ةقدسص
   حلاصص ^
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راتخت ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأا
 يتلحرÃ يكيسسÓك ةلوطب ماظن

بايإاو باهذ
مدقلإ ةركل ةيناثلإ ةطبإرلإ ةيدنأإ ةي-ب-ل-غأإ ترا-ت-خإ ^

نمشض ابايإإو ا-با-هذ ة-لو-ج43 نم ةيكيشسÓ-ك ة-لو-ط-ب
بقع يمرهلإ ةشسفانŸإ ماظن اهفرع ي-ت-لإ تإÒي-غ-ت-لإ
ينطولإ ين-ق-ت-لإ ز-كرŸا-ب سسمأإ لوأإ د-ق-ع-نإ عا-م-ت-جإ
و مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ Úب ىشسوم يديشسب
ام قفو63 لشصأإ نم يدان23 روشضحب ةينعŸإ ةيدنألإ
بعلتشسو ،ةإوه مدقلإ ةركل ةينطولإ ة-ط-بإر-لإ ه-ت-ن-ل-عأإ
نم ةلكششŸإ ةيناثلإ ةطبإرلل1202–0202 مشسوم ةلوطب

اباهذ ةلوج43 رإدم ىلع ايدان81 نامشضت Úتعوم‹
ةطبإرلإ ةلوط-ب رإر-غ ى-ل-ع ه-نإا-ف ،ةرا-ششإÓ-لو ،ا-با-يإإو
ةينطولإ ةي-ن-ف-لإ ة-ير-يدŸإ تحÎقإ ،¤وألإ ة-فÙÎإ
رايتخإ لجأإ نم ةيد-نألإ ى-ل-ع غ-ي-شص ثÓ-ث ة-يدا–Ó-ل
،ابايإإو اباهذ ةيكيشسÓك ةشسفانم يهو بشسنألإ ةغيشصلإ
ةلوطب وأإ ،طقف باهذلإ ة-ل-حر-م ن-م-شضت-ت ة-لو-ط-ب وأإ

Ãيدافت ةرودو بق-ل-لإ ةرود-ب ة-قو-فر-م با-هذ ة-ل-حر
““فافلإ““ سسيئر هشسأإرت يذلإ عامتجلإ فرعو ،طوقشسلإ

ةركل ةينطولإ ةطبإرلإ سسيئر روشضحب يششطز نيدلإ Òخ
يشسا-شسألإ نو-نا-ق-لإ ة-شسإرد كلا-م ي-ل-ع ةإو-ه مد-ق-لإ
ةيدنألإ ىلع Úعتي ثيح ،(يواه وأإ فfiÎ) ةيدنأÓل
ةفfiÎ ةيشضاير ةكرشش يشضاŸإ ‘ كلت“ تناك يتلإ
ماظن قيبطت لشصإوتل اهليعفت ةداعإإ ةرورشض ةقلعم اهنكل
ماظن ¤إإ ةدوعلل ةيئاشضق تإءإرجإاب مايقلإ وأإ فإÎحلإ
سصوشصخبو ،ردشصŸإ سسف-ن بشسح ة-يوا-ه-لإ ة-ي-ع-م÷إ
ةطبإر نم ةيتآلإو ةيناثلإ ةطبإرلإ ‘ ةفÙÎإ ةيدنألإ
اهتيعشضو Òهطت ا-ه-ي-ل-ع بج-ي ة-فÙÎإ مد-ق-لإ ةر-ك
سسرام51 خيرات لبق اهيبعل روجأإ ةيوشست Èع ةيلاŸإ
قيشسنتلاب مهعم يدو قافتإ ¤إإ لشصوتلل يعشسلإو ،لبقŸإ

،Òكذتللو ،ةطبإرلل ةعباتلإ تاعإزنلإ ةيوشست ةفرغ عم
فرط نم ةيشضايرلإ تاشسفانŸإ عيمج قيلعت ” دق هنإاف
طرافلإ سسرام61 خيرات ذنم ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو
غلبأإ ،ىرخأإ ةهج ن-م ،سسوÒف ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-شسب
ءإرجإلاب ةيدنألإ لك يششطز نيدلإ Òخ ةيدا–لإ سسيئر
5 ءإرجإاب مهل حمشسي يذلإ ةشسفانملل ديد÷إ Êوناقلإ
 .تإÎف3 ىلع اهب مايقلإ طرششب ءاقللإ ‘ تإÒيغت

 قوراف.ج ^

ةلوطبلا Òيسست نمسضنسس :راودم
فورظلا نسسحأا ‘ ةلوج83 ـب

دبع مدق-لإ ةر-ك-ل ة-فÙÎإ ة-ط-بإر-لإ سسي-ئر نا-بأإ ^
Òيشست ىلع هتئيه ةردق ‘ ةÒبك ةقث نع رإودم Ëركلإ
،ديد÷إ مشسوŸإ لÓخ ةلوج83 ـب Òشست ةفfiÎ ةلوطب

سسيئر لاقو ،فورظلإ نشسحأإ ‘ اهÒشس نامشضب إدهعتم
ةشسشسؤوملل تاحيرشصت ‘ قباشسلإ فلشش ة-ي-ع-م-ج ق-ير-ف
ةلوطب ،› ةبشسنلاب““ :يرئإز÷إ نويزفلتل-ل ة-ي-مو-م-ع-لإ
بعلتشس اهنأإ مغر ،ةيداع دج نوك-ت-شس ل-ب-قŸإ م-شسوŸإ
‘ ةلوطبلإ Òيشست نم اقباشس ا-ن-ك“ د-ق-ل ،ق-ير-ف02ـب

ة‹ر--ب مد--عو ،كإر◊إ و--ج ع---م ،سسا---شسح فر---ظ
ةÎفل ةفاشضإلاب ،ةعم÷إو ،ءاثÓ-ث-لإ ي-مو-ي تا-يرا-بŸإ
ة‹رب ‘ ةمإرشصلإ سضرفنشس““ :فاشضأإو ،““تاباختنلإ

مإÎحإ ةيدنألإ عيمج ىلعو ،لبقŸإ مشسوŸإ تايرابم
‘و ،““فورظلإ نشسحأإ ‘ رمتشس ةلوج83 ـلإو ،Úنإوقلإ
،مدقلإ ةركل ةفÙÎإ ةطبإرلإ سسيئر دكأإ ،هتإذ قايشسلإ

هتردشصأإ يذلإ Òخألإ بيتÎلإ نأاب ،رإودم Ëركلإ دبع
نوكيشسو ،اهب لومعŸإ طورششلإ لك ىفوتشسإ ،ةطبإرلإ

Òخألإ بيتÎلإ““ :حرشصو ،دمتعŸإ يئاهنلإ بيتÎلإ وه
اÃ ةيدنألإ لك سسم دق ةطبإرلإ عقوم Èع رششن يذلإ

:فاشضأإو ،““ةلوطبلإ بيترت ةرخؤومو ،طشسو ةيدنأإ اهيف
‘ اهب لومعŸإ طورششلإ ل-ك ى-فو-ت-شسإ بي-تÎلإ إذ-ه““
،““دمتعŸإ يئاهنلإ بيتÎلإ وه نوكيشسو ،لماعŸإ ماظن
املثم ،لطبلإ قيرفلإ ددحي ن-م و-ه ل-ما-عŸإ““ :م-ت-خو
مشسقلل طقشست يتلإو ءاقبلإ تنمشض يتلإ ةيدنألإ ددحي
نأإو ةيشضايرلإ حورلاب ىلحتي نأإ عيم÷إ ىلعو ،Êاثلإ
 .““رملإ لبقتي

 قوراف.ج ^

يرئإز÷إ ينطولإ بردŸإ مشسح ^
سصوشصخ-ب هرو-مأإ ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج

ءاقفر رظتني يذلإ لبقŸإ ركشسعŸإ
نم ،نآلإ نم رهشش دعب زرfi سضاير
تاطابترÓل تإدإدعت-شسلإ ءد-ب ل-جأإ
رداشصم تفششكو ،ةلب-قŸإ ة-ي-م-شسر-لإ

مقاطلإ ‘ لوألإ لجرلإ نأا-ب ة-م-ي-ل-ع
م-شسح د-ق ر-شضÿإ بخ-ت-نŸ ي-ن-ف-لإ
ة-شصاÿإ رو-مألإ ع-ي-م-ج ا--ب--ير--ق--ت
،قيقد لكششب و ““فافلإ““ عم ركشسعŸاب

ة-ما-قإإ نا-كÃ ق-ل-ع-ت ا-م ‘ ة-شصا-خ
اهبعلي-شس ي-ت-لإ ةإرا-بŸإو ،ر-ك-شسعŸإ
راظتنإ ‘ ،ايدو يرئإز÷إ بختنŸإ

ةراقلإ ‘ ةيمشسرلإ تاهجإوŸإ ةدوع
،ةل-ب-قŸإ ةÎف-لإ لÓ-خ ة-ي-ق-ير-فألإ
لطب نأإ ¤إإ اهتإذ رداشصŸإ تراششأإو
سضرأإ ‘ هركشسعم ميقي ن-ل ا-ي-ق-ير-فأإ
ةراقلإ بوشص هجو-ت-ي-شس ل-ب ،ر-ئإز÷إ
¤إإ ديدحت-لإ ه-جو ى-ل-عو ة-ي-بوروألإ
ن-شضت– نأإ سضÎف-ي ي-ت-لإ ،ا-شسم-ن-لإ

Œع-م fiربوتكأإ ‘ ءإر-ح-شصلإ ي-برا
ركشسعŸإ إذه نوكيشس ثيح ،لبقŸإ

ةÒبك ةيمهأإ لمحي هنكل ،دمألإ Òشصق
ديري يذلإ ،يشضاملب لام÷ ةبشسنلاب
ابشس– هرومأإ ميظ-ن-تو ه-ت-ي-ب بي-تر-ت
اهشسأإر ىلعو ،ةمدا-ق-لإ تا-يد-ح-ت-ل-ل
سسأاك تايئاهنل ةل-هؤوŸإ تا-ي-ف-شصت-لإ
رايتخإ تأاي ⁄و ،2022رطقب ⁄اعلإ
ديدحتلإ هجو ىلع اشسمنلل يشضا-م-ل-ب

لب ،مدعلإ نم اهيف ع-م-ج-ت-لإ ة-ما-قإل
ثيح ،اهزيÁ يذلإ ءودهلا-ب ه-م-ل-ع-ل
ةÒبك ةيرئإزج ة-ي-لا-ج م-شضت ل ا-ه-نإإ

ةÒبكلإ ةيبوروألإ لودلإ ةي-ق-ب سسك-ع
،ايلاطيإإو اينابشسإإو اشسنرف ةلكاشش ىلع
ينعيشس اه-ي-ف Òشضح-ت-لإ نا-ك ي-ت-لإو
رثؤوي دق ا‡ ،ةÒفغ Òها-م-ج دو-جو
،ÚبعÓلإ زيكرت ىلع ي-ب-ل-شس ل-ك-ششب
 .هنبŒ يشضاملب ديري يذلإ رمألإ وهو
سسك-ع ى--ل--عو ،ه--تإذ قا--ي--شسلإ ‘و

نإاف ،ةيرئإز÷إ Òهام÷إ تاحومط
إوقÓي نل زرfi سضاير دئاقلإ ءاقفر
اكيرمأإ وأإ ابوروأإ ن-م إÒب-ك ا-شسفا-ن-م
لب ،لبقŸإ مهركشسعم لÓخ ةيبون÷إ

ةراقلإ نم مشصخ ةهجإوÃ نوفتكيشس

ردا-شصم ه-تد-كأإ ا-م و-هو ،ءإر-م--شسلإ
دا–لإ ن--م ة--ب--ير--قو ة--قو--ثو--م
تراششأإ ثيح ،مدقلإ ةركل يرئإز÷إ
ديري ناك يشضاملب نأإ ¤إإ رداشصŸإ

نكل ،ابوروأإ ةق-لا-م-ع د-حأإ ةا-قÓ-م
زوجعلإ ةرا-ق-لإ تا-ب-خ-ت-ن-م مإز-ت-لإ
لك كبرأإ دق ةيبوروألإ ·ألإ يرودب
Èجأإو ،فاطŸإ ةياهن ‘ تاباشس◊إ
ىلع ز-ي-كÎلإ ى-ل-ع ي-ن-ف-لإ زا-ه÷إ

ةليكششتلإ Úكمتل ،ايقيرفأإ نم موشصخ
مامأإ ةشسفانŸإ م-ع-ط ةدا-ع-ت-شسإ ن-م
ده-ششي-شسو ،ءإر-م-شسلإ ةرا-ق-لإ ءا-ن-بأإ
ءإرحشصلإ يبراÙ لبقŸإ سصبÎلإ
،ةليكششتلإ ‘ إدج ةفيفط تÓيدعت

ةديد÷إ هوجولإ ىدعتت نل ل ثيح

،ريدقت ىشصقأإ ىلع ر-شصا-ن-ع ة-ع-برإ
ديري ل ينفلإ مقا-ط-لإ نأإ را-ب-ت-عا-ب
عامجإلإ قق– د-ق ة-ل-ي-ك-ششت Òي-غ-ت

زوفلاب ايخيرات إزا‚إإ تققحو اهيلع
9102 رشصÃ ةيق-ير-فألإ ·أإ سسأا-ك-ب

نأإ بقتريو ،قاقحت-شسإو ةرإد-ج ن-ع
ط--شسو ز--كرŸ تإÒي--غ--ت--لإ د--ت“

ةيعشضول إرظ-ن ،ي-عا-فد-لإ نإد-يŸإ
‘ همدقتو ةيحشصلإ ةرويدق نلدع
ه-جو مود-ق د-ه-ششت د-ق ا-م-ك ،ن-شسلإ

ط-شسوو ي-ف--لÿإ طÿإ ‘ د--يد--ج
لشصإوت ةلاح ‘ يموج-ه-لإ نإد-يŸإ

فشسو-يو ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج ل-كا-ششم
با-ب-ششلإ ا-م-ه-ي-ق-ير-ف ع-م ي-ل-يÓ-ب
.بيتÎلإ ىلع Úيدوعشسلإ يلهألإو

قوراف.ج^

  يليÓبو يرمعلبو ةرويدق ضضيوعتل ةرظتنم ةديدج هوجو

يقيرفإا بختنم ةهجاوÃ يفتكيسس يسضاملبو اسسمنلا ‘ مداقلا رسضÿا ركسسعم

  ةرويدق يرئاز÷ا هم‚ تامدخ ديعتسسي يرطقلا ةفارغلا
نلدع يرئإز÷إ ›ودلإ هبعل تامدخ ةداعتشسإ يرطقلإ ةفإرغلإ يدان نلعأإ ^
نم61ـلإ ةلو÷إ ذنم ةيليشسلإ مامأإ اهل سضرعت ةباشصإإ ببشسب ليوط بايغ دعب ،ةروديق
،ةرويدق نأإو ةشصاخ ،قيرفلإ ءإدأإ ىلع إÒثك بعÓلإ بايغ رثأإو ،يشضقنŸإ يرودلإ
لبق ةديج تايوتشسم مدقو ،ةفإرغلإ نإديم طشسو طخ ‘ إزي“ ÚبعÓلإ Ìكأإ نم ناك
ةحودلإ ¤إإ داع دق ةروديق ناكو ،ةبكرلل يبيلشصلإ طابرلإ ‘ عطقب ةباشصإÓل هشضرعت

جÓعلإ ةÎف ىشضقو ،كانه ةيحإرج ةيلمع ىرجأإ ثيح ،ندنل ةيناطيÈلإ ةمشصاعلإ نم
ابشس– دإدعإلإ ةلحرم ‘ ةحودلإ ¤إإ هتدوع بقع لخد مث ،ةباشصإلإ نم ليهأاتلإو
،ةيعام÷إ تابيردتلإ ‘ لوخدلإ لبق ةشصاخ ةيدرف تابيردت لÓخ نم بعلل ةدوعلل
اشسيفÓشس يبرشصلإ بردŸإ قيرفل ةÒبك ةوق ةفإرغلإ نإديم طشسو م‚ ةدوع لث“و
ديد÷إ مشسوŸإ يرود ‘ ¤وألإ هتهجإوم سضوÿ ايلاح دعتشسي يذلإ سشتفوناكوي
.Èمتبشس3 سسيمÿإ دغ موي رطق قيرف مامأإ1202 –0202

 قوراف.ج ^

  يبرغŸا يديد÷ا ينسس◊ا عافدلا قيرف بيردتل بولطم ةخيسش نب
يديد÷إ ينشس◊إ عافدلإ يدانل ÒشسŸإ بتكŸإ نأاب ““روبشس063 عقوم““ فششك ^

بردŸإ ،ةخيشش نب ق◊إ دبع يرئإز÷إ بردŸإ عم يئاهن قافتل لشصوت دق يبرغŸإ
حشضوأإو ،لبقŸإ مشسوŸإ ‘ قيرفلل ابردم ،هنييعتب يشضقي ،ةيدجولإ ةيدولوملل ›ا◊إ
دق Òخألإ إذه ›وئشسم نأاب ،يديد÷إ عافدلإ ‘ زراب لوئشسم نع Óقن ،هتإذ ردشصŸإ

حا‚ رإركت ‘ مهنم ةبغر ،لبقŸإ مشسوŸإ لÓخ قيرفلل ابردم ةخيشش نب Úيعت إوررق
ىلع Êإرمع رداقلإ دبع يرئإز÷إ بردŸإ اهلÓ-خ فر-ششأإ ي-ت-لإ ¤وألإ ة-بر-ج-ت-لإ
مامأإ اهرشسخ يتلإ سشرعلإ سسأاك يئاهنل هتقفر لشصوو ،قيرف-ل-ل ة-ي-ن-ق-ت-لإ ة-شضرا-ع-لإ
عافدلإ أإدبو ،ةيفإÎحلإ ةلوطبلإ بيترت ‘ ةشسماÿإ ةبترلإ لÓتحل هداقو ،ءاجرلإ
،ÚبعÓلإ دوقع ةشسإرد لÓخ نم ،لبقملل مشسو-م-ل-ل دإد-ع-ت-شسلإ نآلإ ن-م يد-يد÷إ
تلاقتنلإ ةلحرم لÓخ هفوفشصل اهمشض ‘ بغري يتلإ ءامشسألإ سضعبب ةحئل عشضوو
رهشش ةياهن ىتح رمتشستو يرا÷إ Èمتبشس رهشش فشصتنم ايمشسر قلطنت يتلإ ،ةيفيشصلإ
لبقŸإ ربوتكأإ

 ر.ق ^

  دادزوب بابشش
  Úبع’ ةسسمخ تمسض Úحرسسم ةمئاق نع فسشكت ةبيقعل ةرادإا

ةطبإرلإ لطب دإدزولب بابشش قيرف ةرإدإإ تفششك ^
ÚحرشسŸإ ÚبعÓل ةيلوأإ ةمئاق نع ¤وألإ ةفÙÎإ
إدإدعتشسإ لوألإ قيرف-لإ ن-م ر-شصا-ن-ع ة-شسم-خ م-شضت

هترششن امبشسح ديد÷إ مشسوŸإ تإÒشض– قÓطنل
ى-ل-ع ي-م-شصا-ع-لإ يدا-ن-ل-ل ة-ي-م-شسر-لإ ة-ح--ف--شصلإ
ة-يإد-ب-لإ تنا-كو ،سسمأإ لوأإ ءا-شسم ““كو-ب--شسيا--ف--لإ““
” يذلإ (ةنشس12) ومح دلو لفون باششلإ بعÓلاب
ا-م-ك ،ي-شضاŸإ عو-ب-شسألإ ي-شضإÎلا-ب هد-ق--ع خ--شسف
نيرخآإ Úبعل ةعبرأإ ةيدإدزو-ل-ب-لإ ةرإدإلإ تعد-ت-شسإ

ةيوشستل سضوافتلإ لجأإ نم قيرفلإ عم دوقعب Úطبترم
53 يمشساق دمحأإ نم لكب رمألإ قلعتيو ،مهتيعشضو
03 ،يتيز Òثوخ دمfiو ،ةنشس43 ةرإرز قيفوتو ،ةنشس

دإدزولب بابشش ناكو ،ةنشس82 فيشض نب مÓشسإإ و ،ةنشس
ةÎف ةبشسانÃ تامإدق-ت-شسلإ ة-ي-ل-م-ع ل-ه-ت-شسإ د-ق
بإدتناب ›ا◊إ رهششلإ علطم ةيف-ي-شصلإ تلا-ق-ت-نلإ

ايركز فيطشس قافو-ل ي-عا-فد-لإ نإد-يŸإ ط-شسو-ت-م
ءانبأإ ق-ير-ف-ل إدد‹ دا-ع يذ-لإ (ة-ن-شس62) يوإرد
دقاعتلإ مث ،Úمشسوم ذنم هل هترداغم دعب ““ةبيقعلإ““

يقير-فإلإ يدا-ن-ل-ل ير-ئإز÷إ ›ود-لإ ع-فإدŸإ ع-م
flيخل-ب را-تÌ (82ة-ن-شس) Ÿث ةد-Óامك ،مشسإوم ة-ث

ىلع دإدزولب بابشش يدانل ةين-ف-لإ ة-ير-يدŸإ تل-م-ع
نمشض مه‹دل نابشش ÚبعÓب قيرفلإ فوفشص ميعدت

نإوشضر يروÙإ عفإدŸإ رإرغ ىلع فيدرلإ فنشص
و ةنشس02 قزيرم نيدلإ ماشسح طشسولإ بعل و يطوشش

قيلعت دعبو ،مشسإو-م4 ةدŸ نيدقع ايشضمأإ ن-يذ-ل-لإ
سسوÒف يششفت ببشسب طرافلإ سسرام61 موي ةشسفانŸإ
ديدمتب دإدزولب بابشش ةرإدإإ تماق ،دجتشسŸإ انوروك

رإرغ ى-ل-ع Úي-شسا-شسألإ ا-ه-ي-ب-عل ن-م دد-ع دو-ق-ع
نيدباعلإ نيز و (ة-ن-شس62) دإدك بيع-شش Úع-فإدŸإ
لÓب يعافد-لإ ط-شسو-لإ بعل و (ة-ن-شس03) ةوÿو-ب
ةلوطبلإ بقلب دإدزولب بابشش جوت و ،(ةنشس92) تاكيرت
بتكŸإ رإر-ق د-ع-ب0202–9102 مشسوŸ ةي-ن-طو-لإ
فيقوتب مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل ›إرديفلإ
جئاتن دامت-عإ و ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-شسب ة-شسفا-نŸإ
 .ةماعلإ ةيعم÷إ ءاشضعأل ةيباتكلإ ةراششتشسلإ

 قوراف.ج ^

ةلبقŸا ةخسسنلا ءاغلإا ‘ ركفت ““فاكلا““
فاكلا سسأاكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم

ة-ي-ق-ير-فإلإ Òها-م÷إ نأا-ب ود-ب-ي ^
ةعتم نم لبقŸإ مشسوŸإ ‘ مرحتشس
ايقيرفإإ لاطبأإ ةطبإر تإءاقل ةدهاششم
رإرمتشسإ ببشسب فاك-لإ سسأا-ك كلذ-كو
دجتشسŸإ سسوÒف انوروك ءابو يششفت

‘ flءإرم-شسلإ ةرا-ق-لإ نإد-ل-ب ف-ل-ت
سسمأإ فششكو ،هيلع ةرطيشسلإ ةبوعشصو
نأا--ب ““ة--ي--م--قر--لإ سسنو--ت““ ع--قو--م
مدقلإ ةركل ةيقيرفإلإ ةيلإدر-ف-نو-ك-لإ
ةخشسنلإ ءاغلإإ ةيناكمإإ ةيد-ج-ب سسرد-ت
ايقيرفإإ لاط-بأإ ة-ط-بإر ن-م ة-ل-ب-قŸإ
سسوÒف راششتنإ ببشسب ““فاكلإ““ سسأاكو
لودلإ Úب لقن-ت-لإ ة-بو-ع-شصو ا-نورو-ك

ÿإ سضوŸق-ي-ب-ط-ت ط-شسو تا-يرا--ب
ثيح ،ةيئاقولإ ةيزإÎحلإ تإءإرجإلإ
ةيقير-فإلإ ةرا-ق-لإ لود ى-ل-ع بع-شصي

نم يحشصلإ ةياقولإ لوكوتورب قيبطت
نم رمألإ كلذ هبلطتي سضاŸ سسوÒفلإ
نأاب هتإذ ردشصŸإ فاشضأإو ،ةÒبك لإومأإ

ة-بو-ع-شص بب-شسب ي-تأا-ي رإر-ق-لإ إذ--ه
مغر انوروك سسوÒف ى-ل-ع ةر-ط-ي-شسلإ

تإدا–لإ عيم÷ ““فاك-لإ““ ة-ل-شسإر-م
لاشسرإإ ل-جأإ ن-م ةرا-ق-لإ ‘ ة-يور-ك-لإ

ةخشسنلإ ‘ ةكراششŸإ ةيد-نألإ ة-م-ئا-ق
رهشش فشصتنم ى-شصقأإ د-ح-ب ة-ل-ب-قŸإ
ةيدا–لإ تراتخإو ،لب-قŸإ ر-بو-ت-كأإ
بابشش ييدان مدقلإ ةر-ك-ل ة-ير-ئإز÷إ
ليثمت-ل ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-مو دإدزو-ل-ب
نوكتشس Úب ،ةلوطبلإ هذه ‘ رئإز÷إ

ييدان بيشصن نم فاكلإ سسأاك ةشسفانم
 .لئابقلإ ةبيبششو فيطشس قافو

 ر.ق̂ 

  ““افيفلا““ ةقورأا ¤إا اهلوسصو لبق هنبا ةمزأا ءاوتحا ¤إا عراسسي يليÓب دلاو
ةدوع دعوم ديدحتل يدوعشسلإ يلهألإ ةرإدإإ عم لشصإوت دق يليÓب فشسوي يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓلإ دلإو نأاب سسمأإ ةيدوعشس ةيمÓعإإ رداشصم تفششك   ^

لبق نم يليÓب ىلع ىوكشش عفر لبق ةلكششŸإ ءإوتحإ ¤إ بعÓلإ دلإو رداب دقو ،قيرفلإ تابيردت ‘ طإرخنÓل ابشس– ةيدوعشسلإ ةيبرعلإ ةكلمملل بعÓلإ
رظتنت امك ،ةكلمملل ةدوعلإ نع هفلختل كلذو هلوشصو روف بعÓلإ بتإر نم مشصÿإ متيشس هنأاب يدوعشسلإ يدانلإ ةرإدإ تدكإ ثيح ،““افيفلإ““ ¤إ يدانلإ ةرإدإإ
يبرشصلإ بردŸإ حتف ،ىرخأإ ةهج نم ،لبقŸإ مشسوŸإو ،ايشسآإ لاطبأإ يرودل إدإدعتشسإ تابيردتلإ ‘ لوخدلل يشسبع لÓط ديد÷إ اهبعل يلهألإ ةرإدإإ

ىتح هتدوع مدع بابشسأإ لهجي هنأإ ¤إإ إÒششم ،يليÓب فشسوي يرئإز÷إ ›ودلإ ىلع رششابم Òغ لكششب رانلإ يدوعشسلإ ةدج يلهأإ بردم ،سشتيفيوليم نإدÓف
¤وألإ ةعاشس عبرلإ ‘““ :(1 –1) يشضاŸإ دحلإ ءاشسم يدوعشسلإ بابششلإو هقيرف ءاقل ةياهن بقع يبرشصلإ بردŸإ لاقو ،كلذب متهم Òغو يدانلإ ¤إإ نآلإ

،ةÒثك رشصانع هشصقني ايلاح قيرفلإو ،بعلŸإ لخإد ءيشش لك إومدق مهنأل ÚبعÓلإ نع اما“ سضإرو ،ةدوعلإ نم انك“ نكلو ،ةإرابŸإ ىلع ةرطيشسلإ اندقف
مهيدلو ÚفÚ fiÎبعل مه ،يتلكششم تشسيل هذه إوكراششي ⁄ نيذلإ ÚبعÓلإ نع ثد–أإ ل““ :فاشضأإو ،““ةبيغتم ةÒثك ءامشسأإو ،تاباشصإإ وأإ بناجأإ Úبعل ءإوشس
 .يليÓب فشسوي يرئإز÷إ ›ودلإ ¤إإ ةراششإإ ‘ ،““كلذب متهم Òغو مهتدوع مدع ببشس ملعأإ لو ،يدانلإ عم دوقع
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ةينابسس’ا ةلوطبلا

اشسÈلا ةرادا ىلع راشصتنلا نم بÎقي يشسيم

دبع ،ةسضايرلأو بابسشلل قباسسلأ ريزولأ فسشك ^
لاح ‘ هعورسشم ⁄اعم نع يوانرب ميلسس فوؤورلأ

ة-ي-بŸوألأ ة-ن-ج-ل-لأ ة-سسا-ئر تا-با-خ-ت-نا-ب هزو-ف
،يرا÷أ Èمتبسس21 ‘ دقعتسس يتلأو ةيرئأز÷أ

فدهت يتلأ دوعولأ نم ددع يوانرب مدق ثيح
نامسضو Òيسستلأ ‘ Èكأ ةيفافسش نامسض ¤أ اسساسسأ
.ةيسضايرلأ ةئيهلل مزÓلأ ديدجتلأ
دبع ،ىوقلأ باعلأ لطب عم يوانرب سسفا-ن-ت-ي-سسو
نم ديزŸأ حسشر-ت را-ظ-ت-نأ ‘ ،دا-م-ح ن-م-حر-لأ
دقعنتل ،أدغ حسشÎلأ ةÎف يهتنت ثيح ،ءامسسلأ
Ëدقتو تافلŸأ ةسسأرد لجأأ نم ة-سسل-ج ا-هد-ع-ب
.بسصنملل انوناق ةحسشرŸأ ءامسسلأ
عÓطأو Òيسستلأ ‘ ةيفافسش نامسضب يوانرب دهعتو
نم جرخي وأ لخدي ميتنسس لك نع تو◊أ ءاسضعأ
ةعيطقلأ نامسض لجأأ نم كلذو ،ةيبŸولأ ةنجللأ

.فأÒب ىفطسصم ةدايقب قباسسلأ Òيسستلأ عم
ع-ي-م-ج كأر-سشا-ب ق-با-سسلأ ر-يزو-لأ د-ه-ع-ت ا-م-ك
حنمو ،ة-ما-ه-لأ تأرأر-ق-لأ ذا-خ-تأ ‘ تأدا–لأ
Úيعتو اهلمعل ةبولطŸأ تأا-نا-ك-ملأ تأدا–لأ

.كلذ رملأ ىدتقأ نأ بناجأ ءأÈخ
و ،ةيبŸوألأ ةنجللأ ديدجتب يوانرب د-ه-ع-ت ا-م-ك

اهل ةسصاخ ةانق حتف ،أوكلأ Òيسست ةقيرط ثيد–
رداسصم عيونتو اهتروسص قيوسست ريوطتو ةعأذأو
.اياعرلأ دوقعو ليومتلأ

ءاسشنأ نع ،اقباسس ةزرابŸأ ةيدا–أ سسيئر فسشكو
تأر-ق-م ا-ه-ح-ن-مو تأدا–Ó-ل م-عد قود--ن--سص

fiÎأ هل نمسضي دق يذلأ دعولأ وهو ،ةمŸديز
.ةلبقŸأ تاباختنلأ ‘ تأوسصلأ نم
،Úيسضايرلاب لف-ك-ت-لا-ب يوا-نر-ب د-ه-ع-ت ا-م-ك
ةياهن دعب ل-غ-سش بسصا-ن-م ن-ع م-ه-ل ثح-ب-لأو
حنم نامسضو مهنيوك-ت ن-ع Ó-سضف ،م-هرأو-سشم

جراÿاب مهل Òسض–
ءاسشنأ وه يوانرب اهنع نلعأ يتلأ روملأ Úب نمو
ي-ل-ث‡ ف-ل-تfl م-سضي يذ-لأ ي-بŸولأ يدا-ن-لأ
نم راكفلأ لدابتو ءاقتلÓل ة-ي-سضا-ير-لأ ة-كر◊أ
.ةيرئأز÷أ ةسضايرلاب سضوهنلأ لجأ
ة-حا-ي-سسلأ ر-يو-ط-ت ن-ع يوا-نر--ب ثد– ا--م--ك
.أوكلأ ليو“ درأوم عيونت نامسضو ،ةيسضايرلأ

ميهاربا .ج^

ت’اقتنا
 ةدوعلا ضضفري ضسويابيشس

ديردم لايرل

نم Òبك لكسشب سسويابيسس Êأد Êابسسإلأ بعÓلأ بÎقأ ^
ىسضق امدعب ،لانسسرآأ يدان عم ةديدج ةراعإأ دقع عيقوت
.““ةيجعفدŸأ““ فوفسص ‘ يسضاŸأ مسسوŸأ
ناك ثيح ،ةينابسسإلأ ةمسصاعلأ ‘ طسسولأ بعل لأزامو
.ديردم لاير عم مايألأ هذه بردتي
عامتجÓل ندنل ¤إأ ءاعبرألأ مويلأ رفسسلأ سسويابيسس مزتعيو
،قافتلأ ‘ ةقلاعلأ طاقن-لأ ما“إأو لا-ن-سسرآأ ›وؤو-سسم ع-م
.لبقŸأ مسسوŸأ لÓخ اتيترأأ لكيم ةبيتكل مسضني نأأ ىلع
أدعتسسم نوكي نأل يسساسسأأ لكسشب Êابسسإلأ بعÓلأ ىعسسيو
باع-لأÓ-لو ا-بوروأأ ·أأ سسأا-ك-ل ل-ب-قŸأ ف-ي-سصلأ لو-ل-ح-ب
وه هل ةبسسنلاب لث-مألأ را-يÿأ نا-ك م-ث ن-مو ،ة-ي-ب-م-ي-لوألأ
.يسضاŸأ فيسصلأ امهم ابعل ناك ثيح ،لانسسرآأ
لجسس ،ةأراب-م73 ““ةيجعفدŸأ““ ع-م سسو-يا-ب-ي-سس سضا-خو

ىهنأأو ،نيرخآأ Úن-ثأ زأر-حإأ ‘ م-ها-سسو Úفد-ه ا-ه-لÓ-خ
ىلع زوفلأ بقع يزيل‚إلأ دا–لأ سسأاك اعفأر مسسوŸأ
.يسسليسشت
دقع ما“إأ يرجيسس ،بيط وحن ىلع رومألأ تراسس أذإأو
مايألأ ‘ ايمسسر مامسضنلأ نع نلعيسسو ءاعبرألأ ةراعإلأ
.ةلبقŸأ
عوسضخلل هرأرطسضأ ‘ سسويابيسسل ةبسسنلاب ةلكسشŸأ لثمتتو

مث نمو ،ندنل ¤إأ هلوسصو ىدل اموي41 ةدŸ يحسص رج◊
يزيل‚إلأ يرودلأ ة-يأد-ب ‘ ة-كرا-سشŸأ ن-م ن-ك-م-ت-ي ن-ل
.لبقŸأ Èمتبسس21 ‘ قلطنيسس يذلأ ،زاتمŸأ
يج-ن-يŸÒأ ع-م رأر-م-ت-سسلأ سسو-يا-ب-ي-سس Êأد بغر-ي لو
.Êابسسإأ يفحسص ريرقتل اقفو ،ديد÷أ مسسوŸاب
ح‚و ،لانسسرآأ ¤إأ أًراعم يسضاŸأ مسسوŸأ سسويابيسس بعلو
،يزيل‚إلأ دا–لأ سسأاكب زوفلأ ‘ Êدن-ل-لأ ق-ير-ف-لأ ع-م
مامسضنÓل ،انوروك تاسصوحف زاتجي نأأ نآلأ هيلع بجيو
.Úنثلأ أًدغ لايرلأ تابيردتل
نإا-ف ،Êا-ب-سسإلأ ““لأÎن-ي-سس ا-سسن-ي-ف-يد““ ع-قو--م بسسح--بو
‘ ،يكلŸأ قيرفلل بعللاب اًما“ عن-ت-ق-م Òغ سسو-يا-ب-ي-سس
ةيقيقح اًسصرف ذخأاي نل هنأأ فرعي ثيح ،لبقŸأ مسسوŸأ

.نأديز نيدلأ نيز بردŸأ عم
قلأات ثيح ،رخآأ اًمسسوم لانسسرآأ عم بعللأ Êابسسإلأ ديريو
هحنم يذلأ ات-ي-ترأأ ل-ي-ك-ي-م ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ لو-سصو د-ع-ب
.زرنا÷أ ةقفرب رأرمتسسلأ هنم بلطو ،ةسصرفلأ
،تبسسلأ سسمأأ ،ةيزيل‚إلأ ةيÿÒأ عرد-لا-ب لا-ن-سسرآأ جو-تو
.حيجÎلأ تÓكرب لوبرفيل ىلع زوفلأ دعب

ةينابسس’ا ةلوطبلا
اجيللا ‘ ىلغلا حبشصيشس Êوميشس

يشسيم ليحر دعب
،يسسيم لينويل ينيتنجرألأ ليحر نإأ ،يفحسص ريرقت لاق ^
هنطأوم حنميسس ،Êابسسإلأ يرود-لأ ن-ع ،ة-نو-ل-سشر-ب د-ئا-ق
ةناكم ،ديردم وكيتلتأل ينفلأ ر-يدŸأ Êو-ي-م-ي-سس و-ج-ي-يد

.اجيللاب ةزي‡
نع يسسيم ليحر لاح ‘ ه-نأأ ““ن-سص أذ““ ة-ف-ي-ح-سص تر-كذو

سصخسش ىلعأأ حبسصيسس Êويميسس نإاف ،ة-نو-ل-سشر-ب فو-ف-سص
.اجيللأ ‘ رجأأ ىلع لسصحي
بتأرك ينيلÎسسإأ فلأأ618 ىلع لسصحي يسسيم نأأ تفاسضأأو
Êويميسس وجييد ةيناثلأ ةبترŸاب هفل-خ ي-تأا-يو ،ي-عو-ب-سسأأ
.عوبسسألأ ‘ ينيلÎسسإأ فلأأ314 عقأوب
يتأاي ،ديردم لاير برد-م نأد-يز ن-يد-لأ ن-يز نأأ تع-با-تو
يئانث نامزيرج نأوط-نأأو ز-يرأو-سس سسيو-ل ه-ي-ل-يو ،ا-ًث-لا-ث
.ليب ثيراجو درأزاه مث ،اسسرابلأ
أذه اجيللأ نع يسسيم جورخ نأأ ¤إأ ةفيحسصلأ تراسشأأو
.اجيللأ ‘ رجأأ ىلعأأ بحاسص ،Êويميسس لعجيسس ،فيسصلأ

ةيرئاز÷ا ةيبŸو’ا ةنجللا

ةيبŸوألا ةنجللا ةشسائرل هعورششم فششكي يوانرب

م-ي-ك-ح-ت-لأ لا‹ ‘ Òبÿأ د-كأأ ^
نأأ ،انابييل نومأر نأوخ ،ي-سضا-ير-لأ
يسسيم لينويل يني-ت-ن-جرألأ م-ج-ن-لأ

ليعفت ” أذإأ ،ةياهنلأ ‘ ر-سصت-ن-ي-سس
ع-م هد-قا-ع-ت خ-سسفو ل-ي-حر-لأ د-ن-ب
.ةنولسشرب
ملعي ل هنأأ يميكحتلأ Òبÿأ حسضوأأو
قيرفلأ عم يسسي-م د-ق-ع ل-ي-سصا-ف-ت
ه-تÿÈ أًر-ظ-ن ن-ك-لو ،Êو-لا-ت-ك--لأ
‘ رسصتنيسس يسسيم نأأ دقتعي ةÒبكلأ
سسكافلأ ¤إأ أدانت-سسأ ،ر-مألأ ة-يا-ه-ن
نم52 ‘ يدانلأ ةرأدإل هلسسرأأ يذلأ
.ليحرلاب هيف بلاطي يرا÷أ رهسشلأ
تأرابتخأ نع ،يسسيم لينويل باغو
ا--نورو--ك سسوÒف ن---ع ف---سشك---لأ
وبعل اهل ع-سضخ ي-ت-لأ ،د-ج-ت-سسŸأ
.قيرفلأ نأرم لبق ،ةنولسشرب
ثو--غÈلأ بلا--ط ،سسكا---ف---لأ ‘و
هدق-ع ‘42 مقر دنبلأ ل-ي-ع-ف-ت-ب
،ةيلام غ-لا-ب-م ل-م– نود ه-خ-سسفو

‘ يئأز÷أ طرسشلأ ةميق غلبت ثيح
.وروي نويلم007 بعÓلأ دقع

دمتعي ةنولسشرب نأأ انابي-ي-ل فا-سضأأو
أذه ليعفتل يئاهن دعوم دوجو ىلع
،يسضاŸأ نأوج01 ‘ ناكو ،دن-ب-لأ
هل-ي-ع-ف-ت-ب م-ق-ي ⁄ بعÓ-لأ نأأ اÃو
ايئاقلت د-ق-ع-لأ د-يدŒ ” ،كلذ-ب-ف

.1202 ماعل نأوج03 ىتح
نأأ ¤إأ ي-م-ي-ك-ح-ت-لأ Òبÿأ را-سشأأو

¤إأ نودنتسسي ،يسسيم ىدل ÚماÙأ
ل-ي-جأا-ت ‘ بب-سست ا-نورو-ك ءا--بو نأأ

لأز ل أذ-لو ،تا-ق-با-سسŸأ ع-ي-م--ج
.اًحوتفم دنبلأ ليعفت دعوم

 ةدوعلا ضضفري يسسيم
لينويل ينيت-ن-جرألأ م-ج-ن-لأ ل-سصأو
نع بايغلأ ،ةنولسشرب دئا-ق ،ي-سسي-م

لجأأ نم ةيÒسضحتلأ هقيرف تابيردت
.ديد÷أ مسسوŸأ
جما-نÈل ي-م-سسر-لأ با-سس◊أ ر-كذو
ل-سصأو ي-سسي-م نأأ ،““و-ت-ي‚Òسشت-لأ““
مويلل ،ةنولسشرب نأر-م ن-ع با-ي-غ-لأ
نع باغ امدعب ،›أوتلأ ىلع Êاثلأ

.سسمألأ نأرم
سضيأأ با-غ د-ق ي-سسي-م نا--كو ن-ع ا-ً
اهأرجأأ يتلأ ةيبط-لأ تا-سصو-ح-ف-لأ
سسوÒف تأرابت-خأ ن-م-سض ق-ير-ف-لأ
.يسضاŸأ دحألأ انوروك
‘ هتبغرب هيدان غلبأأ يسسيم نأأ ركذي
لوا– اميف ،فيسصلأ أذه ل-ي-حر-لأ
ايرام بيسسوج ةسسائرب يدانلأ ةرأدإأ
هرأرق نع يسسيم ءا-ن-ثإأ ،و-ي-مو-ترا-ب
.هدقع ديدŒو
يسسيم يخروخ دقعي نأأ ررقŸأ نمو
م--ج--ن--لأ لا--م--عأأ ل--ي--كوو د--لأو
ةرأدإأ ع-م ة-سسل-ج ،ي-ن--ي--ت--ن--جرألأ
لجأأ نم ،ءاع-برألأ أًد-غ ،ة-نو-ل-سشر-ب

.بعÓلأ لبقتسسم ةسشقانم
ر .ق ^

ةينابسس’ا ةلوطبلا
يشسيم فادها ضضيوعتل Úمجاهم ةثÓثل ةجاح ‘ ةنولششرب

مسسوم ‘ ةيمسسر فأدهأأ011 ةنولسشرب لجسس ^
نم ل-ك م-ها-سسو ،هو-ت-ل ي-ه-ت-نŸأ9102-0202
سسيول Êايأوجوروألأو يسسيم لينويل ينيتنجرألأ

ةبسسنلاب لثÁ ام وهو ،اهنم اًفده47 ـب زيرأوسس
.%72.76 ةيوئŸأ
ةمسساح ةرير“61 عنسصو اًفده13 يسسيم زرحأأ
لجسس امنيب ،مهني-ب ز-يرأو-سس ن-ك-ي ⁄ Íي-ب-عÓ-ل
تأرير“6 اًعنا-سص ا-ًفد-هÊ 12ايأو-جوروألأ

.مهنيب ينيتنجرألأ نكي ⁄ ÚبعÓل ةمسساح
أومهاسس ،اسضيأأ ،«زيرأوسس-يسسيم» مهن-ي-ب ا-م-ي-ف
«ثوغÈلأ» عنسص :ا-ًفد-ه61 نع ل-ق-ي ل ا-م-ي-ف
يذلأ ،زيرأوسس اهلجسس ةمسساح تأرير“ ةرسشع
ةمسساح تأرير“ تسس هل ررمو ليم÷أ هيلإأ در
.مسسوŸأ أذه13 ـلأ يسسيم فأدهأأ ¤إأ تفيسضأأ

،يئانثلأ اهمدقي ةياغلل ةرمثمو ةفيثك ماقألأ هذه
ا‡ ،فيسصلأ أذه ل-ي-حر-لأ كسشو ى-ل-ع نأذ-ل-لأ
ىلع لاتقلأ أدرأأ أذإأ يد– هجأوي ةنولسشرب لعجي
مزلم هنإاف لبقŸأ مسسوŸأ ‘ ىرخأأ ةرم باقلألأ
Úب ام نامسضل Úمجاهم ةثÓث وأأ Úمجاهم جمدب
.ةميظع تاملك .اًفده06و05

ي-سسي-م تÓ-ج-سس نأأ را-ب-ت--علأ ‘ ذ--خألأ ع--م
ذنم أأوسسألأ تناك مرسصنŸأ مسسوŸأ ‘ زيرأوسسو
أومسساقت يتلأ ةتسسلأ مسسأوŸأ ‘ .اًعم أوبعل نأأ

082 يسسيم لجسس ،سسبŸÓأ ليدبت ةفر-غ ا-ه-ي-ف
حمسس يذلأ مقرلأ وهو ،اًفده891 زيرأوسسو اًفده
لسضفأل جيوتتلأ ةسصنم لو-خد-ب Êا-يأو-جوروأÓ-ل
لابوك ةحاطإاب ،ة-نو-ل-سشر-ب خ-يرا-ت ‘ Úفأد-ه-لأ
.ثلاثلأ زكرŸأ لÓتحأو

اًفده874 اًيوسس Úمج-ن-لأ ل-ج-سس ،عو-مÛأ ‘
نوسسÎفم مهو ،ةم-سسا-ح ةر-ير“442 أوعن-سصو

أوناك ،كلذ عمو ،موسصÿأ ىمرم مامأأ نويقيقح
.مهماقرأأ لسضفأأ نع نوديعب لعفلاب

مسسوم ‘ يمسسر اًفده85 نم يسسيم لقتنأ ثيح
،يهتنŸأ مسسوŸأ أذه اًفده13 ¤إأ4102-5102
‘ يمسسر ا-ًفد-ه95 نم لقتنأ زيرأو-سس ا-م-ن-ي-ب

زاف امدنع ى-سسن-ُت ل ي-ت-لأ6102-5102 مسسو-م
مسسوم ‘ يمسسر اًفده52 ¤إأ يبهذلأ ءأذ◊اب
م-سسوŸأ أذ-ه ا-ًفد--ه12 ¤إأو8102-9102
‘ ببسسلأ ي-ه تا-با-سصإلأ كسش Ó-بو ،مر-سصنŸأ
.يفيدهتلأ هأوتسسم عجأرت

‘ زيرأوسسو يسسيم اياسضق لحب مزلم ة-نو-ل-سشر-ب
ةهجأوŸ لأومأأ ¤إأ جاتحي هنأل نك‡ تقو برقأأ
نيذلأ ةبخنلأ يمجاهم نم ةثÓث وأأ Úنثأ عيقوت

Áقلأ ل-قألأ ى-ل-ع وأأ ،نا-م-سض م-ه-ن-كÎنم بأ،
مسسوŸأ نامجنلأ اهلجسس يتلأ47 ـلأ فأدهألأ
ىلع Úتلا◊أ داعبتسسأ يغبني ل ،كلذل .يسضاŸأ
ايرام بي-سسو-ج ا-سسرا-ب-لأ سسي-ئر نأأ ن-م م-غر-لأ
ليحر عيرسستل دأدعتسسأ ىلع ود-ب-ي ل و-ي-مو-ترا-ب

.فيسصلأ أذه يسسيم
وه زين-ي-ترا-م ورا-تول ي-ن-ي-ت-ن-جرألأ م-جا-هŸأ
موجه-ل ة-بر◊أ سسأأر نو-ك-ي-ل ل-سضفألأ ح-سشرŸأ
ًافده12 لجسس ثيح ،لبقŸأ مسسوŸأ ةنولسشرب
‘ ›اطيإلأ نÓيم Îنإأ عم ةأرابم94 ‘ ًايمسسر
.مرسصنŸأ مسسوŸأ

لقألأ ىلع رخآأ بعل ¤إأ ة-نو-ل-سشر-ب جا-ت-ح-ي-سس
Ãينيت-ن-جرألأ ىو-ت-سس Ÿيذلأ لئاهلأ غأرفلأ ءل
ىلع أذه .يسسيم ءيسش لك لبقو زيرأوسس هكÎيسس
،يفطاعلأ ىوتسسŸأ ىلع امأأ ،يددعلأ ىوتسسŸأ

بايغ سضيوعتل اًما“ Óًيحت-سسم ر-مألأ نو-ك-ي-سس
.Òهام÷أ بولق ‘ نيروفÚ fiم‚
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تاقرفتم ةيسسايسسلا ةقبطلا ىلع طغسضلا ةلسصاوم راطا ‘ توÒب ‘ تاءاقل يرجأا

 لبقŸا ربؤتكأا  ‘ نانبل نأاسشب ر“ؤؤم ةفاسضتسسا  ددسصب نوركام
نانبل ‘ Úيسسايسس ةداق ىلع تابؤقع ضضرفب دده نوركام :““وراغيفؤل““^

،نانبلل ةيويح ةيمهأا تاذ ةمداقلا ةتسسلا عيباسسألا نإا ،ءاثÓثلا  نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا لاق
.ربوتكأا فسصتنم ‘ نانبل نأاسشب سسيراب ‘ ›ود ر“ؤوم ةفاسضتسسل هدادعتسسا ادكؤوم

¤إأ هلوسصو روف لاق نوركام ناكو ^
ةوخأاك مكنإأ Úينانبلل لوقأأ““ نانبل
دوعأأ انأأ اهف ،مكتدعو امكو .Úيسسنرفلل
تأّدجتسسŸأ ضضأرعتسس’ توÒب ¤إأ
لمعللو ةئراطلأ تأدعاسسŸأ نأاسشب
ةمزÓلأ فورظلأ ةئيهت ىلع ًايوسس
.““رأرقتسس’أو رامعإ’أ ةداعإ’
اقح هنأأ دكأاتأأ نأأ يلع““ نوركام فاسضأأو
نانبل ذاقن’ ةمهم ةموكح ليكسشت متيسس
داسسفلأ ةحفاكŸ تاحÓسصإ’أ قÓطإأو
،““رامعإ’أ ةداعإأو ةقاطلأ فلم حÓسصإأو
ةموك◊أ ليكسشتب عأرسسإ’أ»ـب ابلاطم
.““ةددfi ةمهÃو
راطأ ‘ توÒب ‘ تأءاقل يرجأأو
ةقبطلأ ىلع طغسضلأ ةلسصأوم
ةيسسايسسلأ

ليوناÁإأ يسسنرفلأ ضسيئرلأ أأدب
لسصو يتلأ ،توÒب ¤إأ هترايز نوركام
ةنوقيأأ عم ءاقلب ،Úنث’أ ءاسسم اهيلإأ
نوركام لاقو .زوÒف يبرعلأ ءانغلأ

ÙجتÚ Œأ لزنم جراخ أوعمŸةبرط
ةموكح ليكسشت ضضراعت تاتف’ أولمحو
ىتح ءيسش لك““ لذبيسس هنإأ ““ةلتقلأ““ عم
ام ىلع نانبل لسصحيو تاحÓسصإأ قبطت

.““لسضفأأ وه
ةيسسايسسلأ ةبخنلأ نم بسضغلأ ناكو
يداسصتق’أ رايهن’أ ةجيتن ةينانبللأ
ىدل أرسضاح توÒب أافرم راجفنأو
يتلأ زوÒف لزنم ¤إأ نوركام لوسصو
زواجتي مÓسسلل أزمرو اينطو أزنك دعت
‘ فئأوطلأو لئاسصفلأ Úب تاماسسقن’أ
.هجراخو نانبل
رسشابم Êويزفلت ثب ‘ نوجتfi رهظو

تاتف’ Úلماح زوÒف لزنم جراخ
““ةلتقلأ““ عم ةموكح ليكسشت ضضراعت
بنا÷أ ‘ فوقولأ““ نم نوركام رذ–و
.““خيراتلأ نم أاطÿأ
كلذو ،““’ بيدأأ““ Úلئاق ضضعبلأ خرسصو

Êانبللأ ءأرزولأ ضسيئر ¤إأ ةراسشإأ ‘
هفلك يذلأ بيدأأ ىفطسصم ديد÷أ
ةموك◊أ ليكسشت نوع لاسشيم ضسيئرلأ
.ةديد÷أ
ءيسش لك لذبأأ نأاب مكل امأزتلأ عطقأأ»

نانبل لسصحيو تاحÓسصإأ قبطت ىتح
““لسضفأأ وه ام ىلع
نوركام فقوت ،ةرايزلأ ءاهتنأ دنعو
:مهل لاقو .ÚجتÙأ عم ثيدحلل
املثم (زوÒف) اهل امأزتلأ تعطق““
لذبأأ نأاب ةليللأ انه مكل امأزتلأ عطقأأ
لسصحيو تاحÓسصإأ قبطت ىتح ءيسش لك
يننأاب مكدعأأ .لسضفأأ وه ام ىلع نانبل
.““مككرتأأ نل
عم هنإأ هلوسصو بقع Úيفحسصلل لاقو
ةسصرف ةمث نإاف هتيوئÃ نانبل لافتحأ

علطتلأو ضسوردلأ ملعتو يعسسلل““ ةحناسس
.““لبقتسسŸأ ¤إأ
اهنأاب زوÒفل هترايز نوركام فسصوو
تثد–““ :لاقو .““ةياغلل ةيوقو ةليمج““

نع › ةبسسنلاب هلث“ ام لك نع اهعم
نع ..انم Òثكلأ هرظتنيو هبحن نانبل
.““انباتني يذلأ Úن◊أ
ةرملل توÒب يسسنرفلأ ضسيئرلأ روزيو

ثحي يك رهسش نم لقأأ لÓخ ةيناثلأ
ةفلؤوم ةموكح ليكسشت ىلع Úيسسايسسلأ

ىلع ءاسضقلأ ىلع ةرداقو ءأÈخ نم
ءانبلأ ةداعإأو لامهإ’أو ردهلأو داسسفلأ
““ هدهسش يذلأ رمدŸأ راجفن’أ دعب
ضضرفب دده نوركام :““وراغيفول

نانبل ‘ Úيسسايسس ةداق ىلع تابوقع
نأأ ةيسسنرفلأ ““وراغيفول““ ةفيحسص ترّكذ
نوركام  لأوناÁأ يسسنرفلأ ضسيئرلأ
توÒب ¤أ ¤وأ’أ ةرايزلأ لÓخ ناك

نل““  Úينانبللأ Úيسسايسسلأ أددهم حرسص
.مككرتأأ
حيرسصت ‘و““ هنأأ ةفيحسصلأ تفاسضأأو

توأأ6 موي ةفطاÿأ هترايز ماتخ لÓخ
ضضرفب حيرسصت ‘ دده ، يسضاŸأ

Úيسسايسسلأ ةداقلأ ىلع تابوقع
دقعلأ»و تاحÓسصإÓل ÚسضراعŸأ
.هيلإأ اعد يذلأ ““ديد÷أ
ماظن ةماقإاب Úينانبللأ نوركام بلاطو
ىلع مئاق نانبل ‘ ديدج يسسايسس
.““ةينطولأ ةدحولأ
تابوقع ضضرف دعبتسسي ’ هنأأ ¤إأ راسشأأو

نوقيعي نيذلأ““ مهنأاب مهفسصو نم ىلع
.““نانبل ‘ تاحÓسصإاب مايقلأ

ت’اكو  ^

ةيدوعسسلا
امهتلاحإاو  هنباو ةكلاŸا ةلئاعلا نم Òبك يركسسع لوؤؤسسم ةلاق

داسسف ةهبسشب قيقحتلل
نب يكرت نب دهف نكرلأ قيرفلأ ةكÎسشŸأ تأوقلأ دئاق ةلاقإأ Úنث’أ  ناملسس كلŸأ ررق
ةقطنم Òمأأ بئان ،يكرت نب دهف نب زيزعلأ دبع Òمأ’أ ،هل‚و دوعسس لآأ زيزعلأدبع
عافدلأ ةرأزو ‘ ÚيندŸأ ÚفظوŸأو طابسضلأ نم ددع عم امهتلاحإأو ،(لامسش) فو÷أ
.›ام داسسف اياسضق ‘ مهطروت ةهبسشب قيقحتلل
لاقأأ زيزعلأ دبع نب ناملسس كلŸأ نأأ ““ضسأو““ ةيمسسرلأ ةيدوعسسلأ ءابنأ’أ  ةلاكو ترسشنو
تأوقلأ دئاق وهو ،ةكلاŸأ ةلئاعلأ ¤إأ يمتني أÒبك ايركسسع ’وؤوسسم Úنث’أ ءاسسم
قيقحتلل هتلاحإاب رمأأو ،دوعسس لآأ زيزعلأدبع نب يكرت نب دهف نكرلأ قيرفلأ ةكÎسشŸأ

نم ددعو (دوعسس لآأ زيزعلأدبع نب يكرت نب دهف نب زيزعلأ دبع Òمأ’أ) هل‚ عم
.›ام داسسف اياسضق ‘ مهطروت ةهبسشب عافدلأ ةرأزو ‘ ÚيندŸأ ÚفظوŸأو طابسضلأ
نب دهف نكرلأ قيرفلأ ةمدخ ءاهنإاب““ ىسضق ايكلم أرمأأ ردسصأأ كلŸأ نإأ ةلاكولأ تلاقو
هتلاحإأ عم دعاقتلأ ¤إأ هتلاحإاب ،ةكÎسشŸأ تأوقلأ دئاق ،دوعسس لآأ زيزعلأدبع نب يكرت
.““قيقحتلل
Òمأأ بئان بسصنم لغسشي يذلأ ،هل‚و دهف Òمأ’أ ةلاقإأ نأأ يكلŸأ رمأ’أ حسضوأأو
‘ ةهوبسشم ةيلام تÓماعت نم هدسصر ” ام““ ىلع ءانب ت“ ،(لامسش) فو÷أ ةقطنم
نم ددعب»و امهب ““كلذ طابترأو ،ةرأزولأ ‘ ›ام داسسف دوجوو (...) عافدلأ ةرأزو
.““نيرخآأو ÚيندŸأ ÚفظوŸأو طابسضلأ
تأءأرجإأ لامكتسسأ داسسفلأ ةحفاكمو ةباقرلأ ةئيه ¤وتتسس““ يكلŸأ رمأ’أ بجوÃو
تأءأرجإ’أ ذاختأو ،ÚيندŸأو Úيركسسعلأ نم كلذب ةقÓع هل نم لك عم قيقحتلأ
نب ⁄اسس نب قلطم نكرلأ قيرفلأ““ يدوعسسلأ لهاعلأ فلكو .““مهقحب ةمزÓلأ ةيماظنلأ

تأوقلأ دئاق لمعب مايقلاب ،ةماعلأ ناكرأ’أ ةئيه ضسيئر بئان ،عÁزأ’أ قلطم
Úيثو◊أ نيدّرمتŸأ دسض ةيدوعسسلأ هدوقت يذلأ يركسسعلأ فلاحتلل ““ةكÎسشŸأ
.هسسفن ردسصŸأ قفو ،نميلأ ‘ نأريإاب ÚطبترŸأ
ةيوق ةراسشإأ““ لسسرت يكرت نب دهف ةلاقإأ نإاف يباهسشلأ يلع يدوعسسلأ للÙأ بسسحبو

.““ضشي÷أ ‘ داسسفلأ دسض أدج
يفف .ةكلمŸأ ‘ داسسفلأ ةحفاكŸ ةموك◊أ اهنسشت ةلمح راطإأ ‘ ةقلح ثدحأأ هذهو
تاطلسسلأ لاقتعأ نم اهقلق نع ““ضشتوو ضستيأر نمويه““ ةمظنم تبرعأأ ،ضسرام/رأذآأ
مهسضرعت مدع نامسض ¤إأ ةيعأد ،داسسف تاهبسشب يموكح لوؤوسسم003 وحن ةيدوعسسلأ
نم تأرسشعلأ7102 ‘ ةيدوعسسلأ تاطلسسلأ تفقوأأ دقو .““ةŸاظ ةينوناق تأءأرجإ’““
داسسف اياسضق ‘ مهطروت ةهبسشب رهسشأأ ةثÓث ةدÚ Ÿيسسايسسلأو لامعأ’أ لاجرو ءأرمأ’أ

’إأ مهحأرسس قلطت ⁄و ضضايرلأ ‘ مخفلأ ““نوتلراك زتير““ قدنف ‘ مهتزجتحاف ،›ام
.ةيلام تايوسستل مهايإأو تلسصوت نأأ دعب

زÎيور ^
ايروسس

 قسشمد بؤنج  يليئارسسإا فسصق ‘ اسصخسش11 لتقم
يليئأرسسإأ فسصق ‘ يروسسلأ  ضشيجلل نولأومو نولتاقم مهتيبلاغ اسصخسش11 لتُق ^
 .ءاثÓثلأ ناسسنإ’أ قوق◊ يروسسلأ دسصرŸأ  بسسح ،ءاثÓثلأ ¤إأ Úنث’أ ليل ايروسس ىلع
فسصقلأ ءأرج حورجب دونج ةعبسس ةباسصإأو Úسصخسش لتقم نع تنلعأأ قسشمد تناكو
.ةيبون÷أ ةقطنŸأ ىلع يليئأرسسإ’أ
ايليئأرسسإأ ايخوراسص اموجه نإأ هلوق يركسسع ردسصم نع ةيروسس مÓعإأ لئاسسو تلقنو
.ةيدام رأرسضأأ ثودحو نيرخآأ ةعبسس ةباسصإأو Úسصخسش لتقم نع رفسسأأ
ةيو÷أ تاعافدلأ نإأ هلوق ردسصŸأ نع ءابنأÓل ةيروسسلأ ةيبرعلأ ةلاكولأ تلقنو
ن’و÷أ ةبسضه ةيحان نم تقلطأأ يتلأ ةيليئأرسسإ’أ خيرأوسصلأ مظعŸ تدسصت ةيروسسلأ
.قسشمد يبونج ةيركسسع عقأوم هاŒاب
هتفسصو اميف توأأ نم قباسس تقو ‘ ايروسس ‘ افأدهأأ ةيليئأرسسإأ تأرئاط تمجاهو
‘ ليئأرسسإأو ايروسس Úب ةندهلأ طخ ىلع جايسس Òجفت ةلواfi ىلع در هنأاب ليئأرسسإأ
.ن’و÷أ

ت’اكو ^

Èمتبسس51 ¤إا9891 بÓقنا نع نيرخآا Úمهتمو Òسشبلا ةمكاfi ءاجرا
Òسشبلأ رمع لوزعŸأ Êأدوسسلأ ضسيئرلأ ةمكاfi ءاثÓثلأ ةينأدوسس ةمكfi تأاجرأأ ^

51 ¤إأ9891 ماع بÓقنأ ‘ ةطلسسلأ ىلع ءÓيتسس’اب Úمهتم نيرخآأ اسصخسش72و
.Èمتبسس
عفرُت““ ةسسل÷أ داقعنأ ىلع ةقيقد54 ¤أوح دعب ةمكÙأ ضسأأرت يذلأ يسضاقلأ لاقو
ضسوÒف راسشتنأ لظ ‘ ةيحسصلأ ““تأءأرج’أ ‘ Òسسلل Èمتبسس51 ¤إأ (..) ةسسل÷أ
.دجتسسŸأ انوروك
““اباجيأ وأأ ابلسس رثؤوت ’““ دÓبلأ ‘ ةيسسايسسلأ ةلا◊أ نإأ يسضاقلأ لاق ةسسل÷أ ةيأدبو

.““فأرطأ’أ نم ةدحأو ةفاسسم ىلع فقت““ ةمكÙأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةمكاÙأ Òسس ىلع
.ءاسضيبلأ نجسسلأ ضسبÓم ‘ Òسشبلأ مهسسأأر ىلعو ةسسل÷أ نومهتŸأ رسضحو
عسسوأأ ةمكfi ةعاق نع ثحبلل ةمكاÙأ ليجأات ¤إأ نوماÙأ اعد ،ةسسل÷أ لÓخو
.91-ديفوك ةحئاج لظ ‘ يعامتج’أ دعابتلأ Òبأدتب مأزتل’أ نمسضت
.مأدعإ’أ ¤إأ لسصت دق ةبوقع نوهجأوي مهف ،نيرخآ’أو Òسشبلأ ةنأدإأ ةلاح ‘و
ماع ةطلسسلأ ¤إأ Òسشبلأ لسصوأأ يذلأ بÓقن’أ ميظنت ةمهتب82 ـلأ نومهتŸأ مكاحيو
.يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ ةقوبسسم Òغ ةمكاfi يهو ،9891
““ةيموقلأ ةيمÓسسإ’أ ةهب÷أ““ معد ىلع9891 ماع يركسسعلأ هبÓقنأ ‘ Òسشبلأ لسصحو
.6102 ماع ‘وت يذلأ يبأÎلأ نسسح ةدايقب
ةدابأ مئأرج باكترأ ةمهتب ةيلودلأ ةيئان÷أ ةمكÙأ نم اسضيأأ بولطم Òسشبلأو

برغ روفرأد ميلقإأ ‘ عأزنلأ ءانثأأ ةيناسسن’أ دسض مئأرجو ّيقرع Òهطتو ةيعامج
.Úحزانلأ ÚيÓمو ليتق فلأأ003 نع رفسسأأو4002وÚ 9591ب رمتسسأ يذلأ ،دÓبلأ
امهب ماق ÚبÓقنأ دعب ،6591 ماع نأدوسسلأ لÓقتسسأ ذنم ثلاثلأ Òسشبلأ بÓقنأ ناكو
.(5891-9691) يÒ‰ رفعجو (4691-9591) دوبع ميهأربأ
ترمتسسأ ةيبعسش تاجاجتحأ بقع9102  ليرفأ ‘ Òسشبلاب Êأدوسسلأ ضشي÷أ حاطأأو
ثÓث ةدŸ رمتسستسس ةيلاقتنأ ةطلسس ايلاح نأدوسسلأ ‘ مك◊أ ¤وتتو .ةدع أرهسشأ

. ةماع تاباختنأ اهدعب يرŒ تأونسس
قÓطإأ تداعأأو تاحÓسصإ’أ نم ةلسسلسس ىلع ةموك◊أ مدقت تقو ‘ ةمكاÙأ يرŒو

fiسسلأ تاثداÓأ عم مÛأ تاعومŸةدرمت.
ت’اكو ^

ةيلاŸا تامدÿا ‘ نواعتلا ىلع ناقفتت تارامإ’او ليئارسسإا
ةلودو ليئأرسسإأ نأاب يليئأرسسإأ نايب دافأأ ^

ءاثÓثلأ  اتقفتأ ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ
‘ نواعتلل ةكÎسشم ةن÷ ليكسشت ىلع
رامثتسس’أ عيجسشت فدهب ةيلاŸأ تامدÿأ
يليئأرسسإ’أ ءأرزولأ ضسيئر لاقو .نيدلبلأ Úب
Úلوؤوسسم نإأ ،نايبلأ ‘ وهاينتن Úماينب
يبظوبأأ ‘ نوعمت‹ Úيتأرامإأو Úيليئأرسسإأ
.مهافتلأ ىلع أوعقو
زيكÎلأ رواfi دحأأ نأأ وهاينتن فاسضأأو
تامدÿأ لا‹ ‘ نواعتلأ““ ىلع نوكيسس
مامأأ ةيلاŸأ زجأو◊أ ةلأزإأو ةيلاŸأ
عيجسشت نع Óسضف ،Úتلودلأ Úب رامثتسس’أ
.““لاŸأ قأوسسأأ ‘ ةكÎسشŸأ تأرامثتسس’أ
نع يليئأرسسإ’أ ءأرزولأ ضسيئر برعأأو
بحرأأ““ :ةديرغت ‘ لاقو ،ةركذŸاب هبيحرت

Ãعيقوتلأ ” يتلأ ¤وأ’أ تامهافتلأ ةركذ
يتلأو تأرامإ’أو ليئأرسسإأ لبق نم اهيلع
و.““لأومأ’أو فراسصŸأ لاجÃ قلعتت
عيبطتلأ Èع ةنايÿاب تأرامإ’أ مهتت نأريإأ

ليئأرسسإأ عم
ةيروهمجلل ىلعأ’أ دسشرŸأ نلعأأ ،هتهج نم
هباسسح ىلع يئنماخ يلع هللأ ةيآأ ةيمÓسس’أ

تناخ““ تأرامإ’أ ةلود نأأ Îيوت عقوم ىلع
عم اهتاقÓع عيبطتب ““يمÓسسإ’أ ⁄اعلأ
.ليئأرسسإأ
قأÎخ’أ أذه ىلع هل قيلعت لوأأ ‘و
ةلودو ةيÈعلأ ةلودلأ Úب يسسامولبدلأ

مهّتأ ،ندرأ’أو رسصم دعب ةديدج ةيبرع
بوعسشلأ““ ةنايخب ًاسضيأأ يبظ وبأأ يئنماخ

.““Úطسسلفو ةقطنŸأ نأدلبو ةّيبرعلأ
ةنايÿأ هذه ّرمتسست نل ًاعبط““ فاسضأأو

ىلع ىقبتسس اهراع ةمسصو ّنكل Óًيوط
نوّيتأرامإ’أ وحسصي““ نأأ Óًمآأ ““مههابج
.““اهب أوماق يتلأ ةوطÿأ أوسضّوعيو ًاعيرسس
Òيسست ةأدغ يئنماخ تاحيرسصت تءاجو
تأرامإ’أ Úب ةرسشابم ““ةيراŒ ةلحر لوأأ““

روبع يه ىرخأأ ةقباسس قلخ ام ليئأرسسإأو
‘ ةيدوعسسلأ ءأوجأ’أ ةيليئأرسسإ’أ ةرئاطلأ
عيبطت ضضفرت اهّنأأ ةكلمŸأ دّكؤوت تقو
لسصوتلأ لبق ةيÈعلأ ةلودلأ عم تاقÓعلأ
.Úينيطسسلفلأ عم مÓسس ¤إأ
31 ‘ تأرامإ’أو ليئأرسسإأ تنلعأأو
ةيكÒمأأ ةطاسسوب قافتأ نع ضسطسسغأأ/بآأ
تأونسس دعب ،امهنيب تاقÓعلأ عيبطتل

.نيدلبلأ Úب ًابراقت تدهسش
ةيجيلخ ةلود لوأأ تأرامإ’أ تحبسصأأ كلذبو
عم اهتاقÓع عّبطت ةيبرع ةلود ثلاثو
ندرأ’أو (9791) رسصم دعب ليئأرسسإأ
(4991).
،ةينأريإ’أ ةيمÓسسإ’أ ةيروهمجلل ةبسسنلابو
اهلثم ““Èكأ’أ ناطيسشلأ““ يه ليئأرسسإأ نإاف
.ةدحتŸأ تاي’ولأ لثم
ةرأزو تددن ،مرسصنŸأ توأ41 ‘و
هتÈتعأو قافت’اب ةينأريإ’أ ةيجراÿأ
لتو يبظوبأأ بناج نم ةيجيتأÎسسأ ةقامح““
ةيوقت كسش Óب اهتليسصح نوكتسس ،بيبأأ

fiأ روŸأ ‘ ةمواقŸةقطن““.
نأريإأ عم اهتاقÓع تسضّفخ تأرامإ’أ تناكو

Úب رتوتلأ دعاسصت طسسو6102  يفناج ‘
تدهسشو .ةيمÓسسإ’أ ةيروهم÷أو ةيدوعسسلأ
نم أديزم ضضايرلأو نأرهط Úب تاقÓعلأ
نم ةلسسلسس دعب يسضاŸأ ماعلأ روهدتلأ
‘ طفن تÓقان ىلع ةسضماغلأ تامجهلأ

عباسصأأ نطنسشأو اهيف تهجو ،جيلÿأ هايم
.نأريإ’ ماهت’أ

ت’اكو ^

ةأارما مهنيب Úيباهرإا ةتسس ىلع ضضبقلا :قارعلا
ةرأزو ‘ ةيدا–’أ تاقيقحتلأو تأرابختسس’أ ةلاكو تنلعأأ ^

““Úيباهرإأ““ ةتسس ىلع ضضبقلأ ،ءاثÓثلأ   ،ةيقأرعلأ ةيلخأدلأ
.دÓبلأ ›امسش نيدلأ حÓسص ةظفاfi ‘ ةأأرمأ مهنيب
ةرمتسسŸأ ةعباتŸأ لÓخ نم““ :يفحسص نايب ‘ تركذو
ةلاكو زرافم تقلأأ ،رداسصŸأ Òخسستو ةيلوؤوسسŸأ عطأوقل
ضضبقلأ نيدلأ حÓسص تأرابختسساب ةلثمتŸأ تأرابختسس’أ

نم ةقرفتم قطانÃ ةأأرمأ مهنيب نم Úيباهرإأ ةتسس ىلع

.““ةظفاÙأ
باهرإأ4 ةداŸأ ماكحأأ قفو ÚبولطŸأ““ نأأ ،تفاسضأأو

ءاقلإأ ةيلمع ت“ دقو ،ةيباهرإ’أ ضشعأد تاباسصعل مهئامتن’
مكÚ fiمك بسصنو ضصتfl قيرف ليكسشت دعب ضضبقلأ
جراخ ¤إأ Úبراهلأ نم مهنوك بقاعتلاب مهب ةحاطإ’أو
.““ريرحتلأ تايلمع مايأأ ذنم ةظفاÙأ

ت’اكو ^



ح-لا-سصŸ نا-ي-ب ح-سضوأا را-طإلا اذ-ه ‘ ^
سسيئر تاميلعتل اقيبطت““ هنأا لوألا ريزولا
دئاقلا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
عافدلا ريزوو ةحل-سسŸا تاو-ق-ل-ل ى-ل-عألا
يجيردتلا ى-ع-سسŸا را-طإا ‘و ،ي-ن-طو-لا
ةيمومعلا تاطلسسلا هتدمتعا يذلا نرŸاو

رواسشتلا بقعو ،ةيحسصلا ةمزألا Òيسست ‘
ةحئاج روطت ةعباتŸ ةيملعلا ةن-ج-ل-لا ع-م
ررقت ،ةيحسصلا ةطل-سسلاو ا-نورو-ك سسوÒف
عم لافطأÓل ةياعرلاو ةناسض◊ا رود حتف
فيكم يحسص لوكوتوÈل مراسصلا ذيف-ن-ت-لا
تاردق نم ةئاŸاب05 مادختسسا نمسضتي
،¤وأا ةلحرم ‘ تاسسسسؤوŸا هذه لابقتسسا

عيمج عاسضخإاو ،يدسس÷ا دعابتلا ماÎحاو
(91 ــ ديفوك)سصحف رابتخل ÚمدختسسŸا

يرابجإلا ءادترلاو ة-سسسسؤوŸا ح-ت-ف ل-ب-ق
.““ÚمدختسسŸا عيم÷ يقاولا عانقلل
ـب تاسسسسؤوŸا باحسصأا لوكوتوÈلا مزليو
Òكذتلا نمسضتت تا-ق-سصلÃ ة-نا-ع-ت-سسلا““
طاقن فلتfl ىوتسسم ىلع ةياقولا Òبادتب
،Êابمـلا لوخد نم ءايلوألا عنمو ،لوخدلا
ة-نا-سض◊ا رود يÒسسم ى--ل--ع سضر--ف--ُيو
خبا-طŸاو ن-كا-مأÓ-ل ي-مو-ي-لا Òه-ط-ت-لا
ي-سسار-ك--لاو تلوا--ط--لاو سضي--حارŸاو
تاحسس‡ ع-سضو ،تاد-ع-مـلا ن-م ا-هÒغو
عسضوو ،لخادمـلا دنع ةيذ-حألا Òه-ط-ت-ل
ع-م ،فر-سصت-لا ت– ر-ه--طŸا لو--لÙا
عنمو نكامأÓل ةيعيب-ط-لا ة-يو-ه-ت-لا Òفو-ت

حوارŸاو ءاوهلا فييكت ةزهجأا لا-م-ع-ت-سسا
‘ سسوÒف-لا را-سشت-نا ن--م عر--سست ي--ت--لا
.ناكŸا
هذ-ه يÒسسم نأا ¤إا ة--مو--ك◊ا ته--ب--نو
ةلاح ‘ ةيلوؤوسسŸا نولمحتي““ تاسسسسؤوŸا

ةفاظنلاو ةياقولا Òبادت-ل لا-ث-ت-ملا مد-ع
سشيتفت تايلمع ءارجإا متيسسو ،ةذ-خ-ت-مـلا

ةلاح ‘ متيسس““ هنأا نم ةرذfi ،““ةيئاجف
قلغلا ،يحسصلا لوكوتوÈلل لاثتملا مدع
.““ةسسسسؤوملل يروفلا
لوأا رداسصلا اهنايب ‘  ةموك◊ا تررق امك
ةيئانثت-سسلا ة-ل-ط-ع-لا Òباد-ت ع-فر““ سسمأا

لماو◊ا ءاسسنلل ةحونمŸا رجألا ةعوفدم
نسس نود لافطأا ةيبÎب نلفك-ت-ي ي-تاو-ل-لاو
.““ ةرسشع ةعبارلا

11 عقاولا نم

ةياقولا تاءارجإا يفلاı يروف قلغو ةيئاجف صشيتفت تايلمع

ةلطعلا Òبادت عفرو ةناسض◊ا رود حتف ةداعإا
انوروكب ةطبترŸا ةيئانثتسسلا

ةلطعلا Òبادت ع-فرو لا-ف-طأل-ل ة-يا-عر-لاو ة-نا-شض◊ا رود ح-ت-ف  ةدا-عإا-ب ،صسمأا لوأا ،ة-مو-ك◊ا تح-م-شس
ةعبارلا نشس نود لافطأا ةيبÎب نلفكتي يتاوللاو لماو◊ا ءاشسنلل ةحونمŸا رجألا ةعوفدم ةيئانثتشسلا

ةشسشسؤوم لكل يروفلا قلغلاب تددهو ،فيكم يحشص لوكوتوÈل مراشصلا ذيفنتلا ىلع ديكأاتلا عم ،ةرششع
.اهقيبطت ‘ صسعاقتت وأا ةياقولا تاءارجإاب لخت

ـه.ةÁرك ^

ـه2441مر41fiـل قفوŸا مÈ0202متبشس2ءاعبرألا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ةسضرع لقأا ءاسسنلا نأا ““تياسس ثليه يذ““ عقوم فسشك ^
لسضفب كلذو ،ةديدسشلا انوروك سسوÒف سضارعأاب ةباسصإÓل
.ÚجوÎسسلا نومره اسصوسصخو ةيوثنألا تانومرهلا

تافÓتخلا نأا ¤إا ةثيدح ةسسارد Òسشت ،ددسصلا اذه ‘
اًحي-جر-ت Ìكألا Òسسف-ت-لا ي-ه Úسسن÷ا Úب ة-ي-نو-مر-ه-لا
سسوÒف ىود-ع-ب ة-با-سصلا ‘ Úسسن÷ا Úب تا-فÓ-ت-خÓ-ل
.هجئاتنو انوروك
انورو-ك سسوÒف ن-م ن-مأا-م ‘ د-حأا ل ه-نأا ،ع-قوŸا ر-كذو
لوح سصخسش نوي-ل-م52 ن-م Ìكأا با-سصأا يذ-لا ،د--يد÷ا
رثؤوي هنأا ¤إا Òسشت ةيلا◊ا تانايبلا نكل ،نآلا ىتح ⁄اعلا

نم ديدعلا تفسشكو ،فلتfl لكسشب ءاسسنلاو لاجرلا ىلع
سسوÒف ىودعب ةباسصإÓل ةسضرع Ìكأا لاجرلا نأا تاسساردلا
Ìكأا ةداح سضارعأا نم ةاناعملل ةسضرع Ìكأا مهنأاو انوروك
Úب ىلعأا ةافو تلدعم اًسضيأا تانايبلا رهظتو ،ءاسسنلا نم
.انوروك سسوÒف ببسسب ءاسسنلاب ةنراقم لاجرلا
ةافولل Úترم ةسضرع Ìكأا لاجرلا نأا ريراقتلا سضعب معزتو
كانهو ،ءاسسنلاب ةنراقم انوروك سسوÒفب قلعتم سضرم نم
Òثأات فÓتخا ببسس حسضوت يتلا تاير-ظ-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا

موللاب سضعبلا ىقلي امنيب ،Úسسن÷ا ىلع انوروك سسوÒف
سسوÒفل نّكÁ وهو،2ECA ةدام نم ىلعأا تازيكرت ىلع
،لاجرلا ىف ،ةميلسسلا ايÿÓا ةباسصإا نم يجاتلا انوروك
هيلإا را-سشي ىذ-لا ،ÚجوÎسسلا ح-ن“ ةد-يد-ج ة-سسارد نآلا
ةدسش ليلقتل ،ةيوثنألا ةيسسن÷ا تا-نو-مر-ه-لا م-سسا-ب ا-ًسضيأا

.ءاسسنلا ىدل انوروك سسوÒف
و--ه ÚجوÎسسلا نو--مر--ه نإا ،ه--سسف--ن رد--سصŸا دا--فأاو

،ثانإلا ‘ ،يبا‚إلاو يسسن÷ا روطتلل ةمه-م تا-نو-مر-ه
ةرودلا ميظ-ن-ت ‘ ا-م-ه-م اًرود تا-نو-مر-ه-لا هذ-ه يدؤو-تو
.يلسسانتلا زاه÷ا لمعو ةيرهسشلا
دق ÚجوÎسسألا نومره نأا  ،ةديد÷ا ةسساردلا تحÎقاو

،ءاسسن-لا ىد-ل  ا-نورو-ك سسوÒف سضار-عأا ةد-سش ن-م ل-ل-ق-ي
نومره تايوتسسم سضافخ-نل اًر-ظ-ن ه-نأا ع-قوŸا فا-سضأاو
ر-طÿ ة-سضر-ع Ìكأا م-ه-نإا-ف ،لا-جر-لا ىد--ل ÚجوÎسسألا
.سسوÒفلا اذه نم ةروطخ Ìكأا جئاتنب ةباسصإلا
ةيريرسسلا لبق ةروسشنŸا تاناي-ب-لا ثح-ب-لا ق-ير-ف ع-جارو

نومره ةسصاخ ،سسن÷اب ةسصاÿا تانومرهلا طاسشن لوح
Ëز--نإا نأا فور--عŸا ن--م ه--نأا ا--ح--سضو---م ،ÚجوÎسسلا
،بلقلا ىف ايÿÓا ة-ي-سشغأا-ب ط-ب-ترŸا ،Ú 2سسنتو-ي‚ألا
ىولÿا لب-ق-ت-سسŸا و-ه ،ءا-ع-مألاو ،ى-ل-ك-لاو ،Úيار-سشلاو
ذإا ،انوروك سسوÒف ىودع نع لوئسسŸا انوروك سسوÒفل
لقن ى-ل-عÚ 2سسن-تو-ي‚أÓ-ل لوÙا Ëز--نإلا د--عا--سسي
.ءاسضعألا ايÓخ ¤إا سسوÒفلا
نأا ثحبلا قيرف دكأا ،ةحاتŸا تانا-ي-ب-لا ة-ع-جار-م د-ع-بو

Ëزنإا ىوتسسم سضفخ ى-ل-ع د-عا-سسي ÚجوÎسسلا نو-مر-ه
2ECAةدسش ليلقت ىف دعاسسي هرودب ىذلاو ،بلقلا ىف
نأا ملعن نحن عقوŸا فاسضأاو .ءاسسنلا ىدل انوروك سسوÒف
نو-مر-ه نأا م-ل-ع-نو ،بل-ق-لا ى-ل-ع ر-ثؤو-ي ا-نورو-ك سسوÒف
ةيومدلا ةيعوألاو بل-ق-لا سضار-مأا ن-م ي-ق-ي ÚجوÎسسلا
.ءاسسنلا ىدل
بلقلا ةل‹ ‘ ترسشُن ةسسارد تفسشك ،ةÒخألا ةنوآلا ىفو
Ëزنإا نم ىلعأا تازيكرت م-ه-يد-ل لا-جر-لا نأا ،ة-ي-بوروألا

2ECA‘ نوثحابلا لاق كلذل ،ءاسسنلاب ةنراقم مهئامد
تحÎقا امك ىسضرم ‘ ةيودألا هذه فقو نوديؤوي ل مهنإا
2ECA نم ةيلاع تايوتسسم دجوت امك .ةقباسسلا ريراقتلا

‘ اًمهم اًرود يدؤوت دق اهنأا ينعي اذهو ، اًسضيأا Úتئرلا ‘
لك ، انوروك سسوÒفب ةطبترŸا ةئرلا تابارطسضا روطت

سسوÒف ببسسب لاجر-لا ةا-فو لا-م-ت-حا بب-سس ر-سسف-ي اذ-ه
.اهسسفن ةسساردلا بسسح ءاسسنلا نم Ìكأا انوروك

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

ةعبرأل اباياو اباهذ جد0004 ـب ةهزن براق Èع هيلا لقنتلا
لجيجب صصاخششأا

””دايرقل ””ةعتم ،ناكŸا رحسس ..فاطعلا ئطاسش
!.... ءاقدسصألل مييختلا ةنجو

¤إا عوب-سسألا ة-يا-ه-ن ا-ن-ت-ل-حر تنا-ك ^
03 دعب ىلع دجاوتŸا فاطعلا ئطاسش
ةيدلبب ديعلب ي-ن-ب ئ-طا-سش ن-م ة-ق-ي-قد

براق Ïم ىلع لجيجب لوجع داو يÒخ
دبل فاطعلا ئطاسش ¤إا هجوتلل ،ةهزن
تناك دقو موي-لا داز-ب Ó-مfi نو-ك-ت نأا
¤إا اقرسش لجيج ةنيدم نم ةقÓطنلا
ارورم ةيحايسسلا لوجع داو يÒخ ةيدلب
ر-يازŸا ،لوزا-ب ،تسسو-سسا-ت ئ-طاو--سشب
لوسصولا مث ،زيزعلا دبع يديسسو رانقلاو
ةيدلب““ ديعلب ينبل يقرسشلا ئطاسشلا ¤إا

اظاظتكا انلجسس دقو ،لوجع داو يÒخ
نم انك“ دقو فقوتلا ر-ئا-ظ-ح-ب اÒب-ك
سسفنألا قسشب ةرايسسلا نكرل ناكم داجيإا
 .Úقفارم دحأل قيدسص لخدت دعب
ينب ئطاسش ¤إا ةه-جو-لا تنا-ك ا-هد-ع-ب
تÓئاعلاو تارايسسلا ةمحز طسسو ديعلب
Òسشت ةعاسسلا تناك دقو ،ÚفاطسصŸاو
ثيح ،قئاقدلا سضعبو لاوز ةثلاثلا ¤إا
د-قو ،رورŸا ة-كر-ح بب-سسب ا--نر--خأا--ت
بوكرل ةعا-سس ف-سصن ›او-ح ا-نر-ظ-ت-نا

¤إا انذخأل هع-م ا-ن-ق-ف-تا ة-هز-ن برا-ق
. فاطعلا ئطاسش
ةعتمألا ةفاك لمحو براقلا ءاطتما دعب
40 نم نوكتت ةعوم‹ انك  ثيح ،دازلاو
براقلا قلطنا ؛Òغسص لفطو سصاخسشأا
طسسو قرسشلا هاŒاب رحبلا ةقرز قسشي
عيسضاوم عزعزت تأادب مث ةفيفخ جاومأا
نأاو اميسس ل ،سضعبلا بولق ‘ فوÿا

نأا لإا ،ةيلولا جراخ نم فويسض اننيب نم
ر-خآÓ-ل يد-ب-ي ل نا-ك ا-ن-م د--حاو ل--ك
ةيادبو جاومألا ن-م ه-فو-خو ه-جا-عز-نا
ةقيقد51 ›اوح دعبو ،رحبلا بارطسضا
لبج حفسس ت– ةليمج ةعقب انيلع تناب
،ةليمرلا ئطا-سش ي-هو ل-ك-سشلا ة-ير-ئاد
قئاقد01 ـب اهدعب  ،هلامجب  روهسشŸا

اهنإا ،ةرحاسس  ةقطنم ىرخأا ةرم ترهظ
حÎقا دقو ،فورعŸا لحا-سسلا ئ-طا-سش
لحاسسلل هجوتلا برا-ق-لا د-ئا-ق ا-ن-ي-ل-ع
مويلا حيرم نوكي هب فقوتلا نأل نسسحأا
نوكي رحبلا ناو ةيقرسشلا حيرلا ببسسب
نأا لإا ؛Òسسلا انلمكا و-ل ا-بار-ط-سضا Ìكأا
ما“إاب ةرما-غŸا ل-سضف ي-ق-فار-م د-حأا
Ìكألا فا-ط-ع-لا ئ-طا-سش ¤إا ة-ل-حر--لا
انل ودبي ناك لحاسسلا ئطاسش نوك اعاسستا

.. .تÓئاعلاب تاظتكم
قبطم تمسص  ط-سسو ة-ل-حر-لا ا-ن-ل-سصاو
ه-ماد-ط-سصا ر-ثأا برا-ق-لا جو“ بب--سسب
هايŸا لوخدو ةÒب-ك-لا جاو-مألا سضع-ب-ب
ايداب ناك فاسشتكلا فغسش نكل براقلل

.انفويسض ىلع
ىلع Òسسلا نم ة-ق-ي-قد03 ›اوح د-ع-ب
،هئاهبب فاطعلا ئطاسش انيلع لطأا ءاŸا
لوزا لا-ب-ج ح-ف-سس ت– ما-ن--ي يذ--لاو
،يرخسص لبج اقرسش مخا-ت-يو ءار-سضÿا
،““راروا حلاسصلا ›ولا““ ىمسسي هنإا لاقي
ديع-ل-ب ي-ن-ب ئ-طاو-سش Úب دود◊ا و-هو
ةيدلبل ع-با-ت-لا نا-قر-ف ي-ن-ب ئ-طاو-سشو
.ةيليŸا
اناكم انذخأا براق-لا ن-م ا-ن-لوز-ن د-ع-ب
ةدو-جوŸا تÓ--ئا--ع--لا ن--ع اد--ي--ع--ب
ةÒب-ك ة-ع-تŸا تنا-ك ن-يأا ،ءى-طا-سشلا--ب
اÒثك اهب رهبنأا ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ر-ظا-نŸا-ب

نا-ك Úح ‘ ،هد-لاوو سسا-ي-لا ي-ق-فار-م
هنأل طقف ةحابسسلاب متهي ماسسب لفطلا

ئ-طاو-سشلا كل-ت ى-ل-ع ددÎلا دو--ع--ت--م
تاغدل نم Êاعي نا-ك ن-ك-ل ،ا-ه-فر-ع-يو

 .رحبلا لدانقو بلاحط
ههايمو هلامرب زيمتي فاط-ع-لا ئ-طا-سش
ناكŸا ةعاسسسشو عاسستا اذكو ةف-ي-ظ-ن-لا
امك لوجتلا-ب كل ح-م-سسي يذ-لا ه-لو-طو
حمسسي امك ،تÓئاعلا جاعزإا نود ءاسشت
اده دعيو ؛اسضيأا د-ي-سصلا ة-سسرا-مÃ كل
ءارعسشلل مهلم سسورÙا Òغ ئطاسشلا
. ةملكلا قاسشعو
ةبوعسصل ارب هيلإا لوسصولا نكÁ ل هنأا امك

وأا ق-ير-ط يأا دو--جو مد--عو كلا--سسŸا
ةينابسشلا تاعو-مÛا اد-ع ا-م ،كل-سسم
تا-با-غ-لا ‘ تار-ما-غŸا ق-سشع-ت ي-ت-لا
نأا تاط-ل-سسل-ل ن-كÚ Áح ‘ ،لا-ب÷او
قلختو ةثÓثلا ئطاوسشلل قير-ط-لا ق-سشت

.زايتماب يحايسس بطق ناكŸا نم
رفوتي هنأا ئطاسشلا اذهب اسضيأا عتمŸاو

ةبسسانŸا نكامألاو سسبايلا بط◊ا ىلع
““دايرقل““ ةياوسشلا ةماقإل رو-خ-سصلا ع-م
،سشعنŸا يقنلا ءاوهلا اذكو اهب عتمتلاو
م-ه-ع-م ا-ن-ثد– ن‡ ة-ي-ب-ل-غألا ن-ك--ل
ةلاح ‘ ئطا-سشلا اذ-ه ن-م نو-فو-خ-ت-ي
نيأا ،رحبلا بارطسضاو جاو-مألا عا-ف-ترا
انايحأاو ،ةÒطخو ةبع-سص ةدو-ع-لا نو-ك-ت

ةيسضاŸا ةنسسلا تثدح امك ،ةل-ي-ح-ت-سسم
. بابسشلا نم ةعوم‹و ةلئاع عم
ةهزنلا براوق باحسصأا ىلع باعي امك
اسصخسش03 ـلا م-هدد-ع قو-ف--ي يذ--لا
ةقلغŸا ئطاوسشلل تÓ-ئا-ع-لا نو-ل-ق-ن-ي
تايقاط باكرلا نوسسبلي ل مهنا ؛ةثÓثلا
راغ-سصلا لا-ف-طأÓ-ل ا-م-ي-سس ل ،ذا-ق-نإلا
ئجافم بÓقنا ةلاح ‘ قرغلا يدافتل
ةÒخألا مايألا ‘ ثدح ا-م-ك ،برا-ق-ل-ل
” نيأا لجيجب Òغسصلا جيلÿا ئطاسشب
ببسسب براقلا اهب بلقنا ة-ل-ئا-ع ذا-ق-نإا
. ةطرفŸا ةعرسسلا
ـب ردقت فاطعلل ةلحرلا ةفلكت نأا امك
اŸ انايحأاو ،سصاخ-سشأا ة-ع-برأل جد0004
60 ل-م-ح ن-كÁ ا-ئدا-ه ر-ح-ب-لا نو-ك-ي
ةلحرلا  ةفلكت امأا ،ةلحرلا ‘ سصاخسشأا

يهف لحاسسلا ئطاسشل د-ي-ع-ل-ب ي-ن-ب ن-م
جد0002 ـب ةل-ي-مر-لا ئ-طا-سشلو جد0003
 .امئاد سصاخسشأا ةعبرأل
بورغ رظنم ةعور-ل  ا-ن-ت-سشيا-ع-م د-ع-ب
يذلا براقلا بحاسصب انلسصتا سسمسشلا
ةعاسسلا دودح ‘ انيلإا ةدوعلا هعم انقفتا

هب لاسصتلا نم نكمتن ⁄ اننأا لإا ،03.91
ةدع دعبو ،فتاهلا ة-ك-ب-سش ةءادر بب-سسب

fiل-ق-ن دد-سصب ه-نأاو ا-ن-ي-ل-ع در تلوا
داع دقو ،ةليمرلا ئطا-سش ن-م تÓ-ئا-ع
 .رخأاتلا نم نمز ةعاسس دعب اÒخأا
اندجاوت لÓخ هانل-ج-سس يذ-لا ءي-سشلاو
ىلع بابسشلل Òبكلا دفاوت-لا ئ-طا-سشلا-ب
ل-حأا ن-م براو-ق-لا Ïم ى-ل-ع تا-ع--فد
بابسشلاب ئطاسشلا أÓتما ثيحب مييختلا

مداقلا باب-سشلا أاد-ب د-قو ،Úسسن÷ا ن-م
ةمسصاعلا نم ةيلو-لا جرا-خ ن-م ه-ب-ل-غأا
ةÒغسصلا م-يÿا بسصن ‘ ة-ن-ي-ط-ن-سسقو
دادعإل ةيمرهلا ناÒنلا لاعسشإاو ةيدرفلا
ن-يأا ،ةر-ه-سسلا ءا-سضقو ءا-سشع-لا ة--ب--جو
ناكو ،ئ-طا-سشلا مÓ-ظ ناÒن-لا تءا-سضأا
ةليل ءاسضقل رور-سسو ة-ط-ب-غ ‘ ع-ي-م÷ا

،رحبلا جاومأا نم راتمأا دعب ىلع ةيرمسس
ئطاسشلا اذهب مييختلا بابسشلا لسضفيو
دو-جو مد-عو ءود-ه-لاو ة-حار-ل-ل ار-ظ-ن
ن-ير-با-ع-لاو Úفر-ح-نŸا ن-م جا--عزإلا
ل ئطاسشلاب دجاوتي نم ثيحب مهÒغو
. مييختلل لإا نوكي
نا امو  براقلا بحا-سص ر-سضح ا-هد-ع-ب
تامÓع هيلع رهظت تأادب يقفارم ذخأا
ا-ن-ع-م-ج ثي-ح ،Òخأا-ت-لا ن-م ةز--فÔلا
و-ج ‘ ا-ند-عو ىر-خأا ةر-م ا-ن-ت-ع--ت--مأا
تأاده يتلا رحبلا جاومأا عم يسسنامور
ءيسضي براقلا بحاسص ناكو مÓظلا عم
يدافتل لاقنلا هفتاه سشÓ-ف-ب ه-ك-ل-سسم
نو-ك ىر-خألا براو-ق-لا-ب ماد--ط--سصلا
انلوزن دنعو ،ةط-ي-سشن لاز-تا-م ة-كر◊ا
نم تارسشعلا اندجو ديعلب ينب ئطاسشب
م-هرود نور-ظ-ت-ن-ي نو-لاز-يل با-ب-سشلا
مييختلل ةروكذŸا ئطاو-سشل-ل ل-ق-ن-ت-ل-ل
. ةزي‡ ءاوجأا ‘ عوبسسألا ةياهن ءاسضقو
ÚقفارŸا لكو ديعلب ي-ن-ب ا-ن-كر-ت د-قو
عم ةلحرلا راركتل ةعول يعم اوناك نيذلا

ل-ج-ي-ج ئ-طاو-سش ن--م ر--خآا ئ--طا--سش
 .ةرحاسسلا

ب.Úسساي ^

؟ءاسسنلا ىلع انوروك سسوÒف ةدسش ليلقت ‘ ÚجوÎسسإلا دعاسسي فيك
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ي-صسا-مو-ل-بد-لإ ا--ه--صضفر نا--ك نإإو ^
قلعت-ي ،ةر-ما-م-ع-ل نا-ط-مر ير-ئإز÷إ
نإاف ،هت-يدا-ي-ح ‘ م-ه-صضع-ب كي-ك-صشت-ب
ة-ي-جراÿإ ةر--يزو ى--ل--ع ا--ه--صضإÎعإ
دوعي ،ةتيت إوÒصس اّنح ،اناغ ‘ ةقباصسلإ
ىق-ل-ي نأإ سضÎفŸإ ن-م نا-ك ٍبب-صس ¤إإ
يقا-بو سسيÒتو-غ فر-ط ن-م ا-ب-ي-حر-ت
.›ودلإ نمأ’إ سسل‹ ءاصضعأإ
بب-صس ة-ي-مÓ-عإإ ر-يرا-ق-ت تز-ع د-ق-لو
نطنصشإو طإÎصشإ ¤إإ يكÒمأ’إ سضفرلإ
ما-هŸإ ة-ي-جإودزإ ‘ ر-ظ--ن--لإ ةدا--عإإ
ماعلإ ÚمأÓل سصاÿإ لثمŸاب ةطونŸإ
نأاب نمأ’إ سسل‹ همزلُي يذلإ ،ايبيل ¤إإ
را-طإإ ‘ ة-طا-صسو-لإ ة-صسرا-مÃ مو--ق--ي
‘ معدلل ةدحتŸإ ·أ’إ ةثعب هتصسائر
نطنصشإو هديرت ام .(ليم-صسنوأإ) ا-ي-ب-ي-ل
اصصخصش حبصصي ثيحب ،Úت-م-هŸإ ل-صصف
رخآإ سصخصش يدؤوي Úح ‘ ،ةثعبلإ ريدي
،يرصصح لكصشب ايبيل ‘ ةطاصسولإ رود
 .نميلإو ةيروصس ‘ نأاصشلإ وه امك
نطنصشإو ةيّدج ىدم نع رظنلإ سضغبو
إذ-ه نإا-ف ،ا-ي-ب--ي--ل ‘ مÓ--صسلإ نأا--صشب
للخ نماكم ىلع عبصصأ’إ عصضي حإÎق’إ

ذنم ةد-ح-تŸإ ·أ’إ ل-م-ع ة-ق-ير-ط ‘
دو-ه-ج ن-م تل-ّل-ق ذإإ ،تا-ي-ن-ي-ع--صست--لإ
قإرعلإو ايبيل ل-ث-م ،لود ‘ ة-طا-صسو-لإ
مصسإ اهيلع قلطت ي-ت-لإ ،نا-ت-صسنا-غ-فأإو
هذه تلكوأإو ،““عإرصصلإ دعب ام قطانم““
اهتاثعب ءا-صسؤور ¤إإ ة-م-ي-صس÷إ ة-م-هŸإ
مامأإ مهصسفنأإ إودجو نيذلإ ةي-صسا-ي-صسلإ

ل-ب ،ة-م-ج-صسن-م Òغو ةدّد-ع-ت-م ما-ه--م
.انايحأإ اهنيب ام ‘ ةصضقانتمو
ة-طا--صسو--لإ ة--صسرا‡ ¤إإ ة--فا--صضإا--ف
سسل‹ بلاط-ي ،ةد-ي-م◊إ ي-عا-صسŸإو
درإوŸإ ةرإدإاب ايبيل ¤إإ هثوعبم نمأ’إ
،““ليمصسنوأإ““ ةثعب-ل ة-ير-صشب-لإو ة-ي-لاŸإ
زيزعت““ لجأإ نم اهلمع ىلع فإرصشإ’إو
تا-ب-ي-تÎلإو ن-مأ’إو د-ي-صشر-لإ م--ك◊إ
ي-ن-طو-لإ قا-فو-لإ ة-مو-ك◊ ة-ي--ن--مأ’إ
لاقتن’إ ةيلمع ‘ ةق-حÓ-لإ ل-حإرŸإو
دصصرب اصضيأإ ةبلاطم ةثعب-لإ .““ي-ب-ي-ل-لإ
معدلإ Ëدقتو ،ناصسنإ’إ قوقح عاصضوأإ
تامدÿإ Ëدقتو ،ةيبيللإ تاصسصسؤوم-ل-ل
دنع ةيناصسنإ’إ ةدعاصسŸإو ،ةيصساصسأ’إ
هذه ‘ Òكفتلإ دّر‹ نأاصش نم .بلطلإ
ةي-صصع-ت-صسŸإ Úب حوإر-ت ي-ت-لإ ما-هŸإ
داهجإ’إ بّبصسي نأإ قيبطتلل ةلباقلإ Òغو
ناصسغ قباصسلإ ثوعبŸإ هب بيصصأإ يذلإ

نم رهصشأإ ةينامثو Úتنصس دعب ،ةمÓصس
ناك إذإاف .ةليحتصسم ةمهم ‘ طّبختلإ
نأإ هيل-ع م-ّت-ح-ي ي‡أ’إ ط-ي-صسو-لإ رود
ةقثلإ خانم Òفوتل ةمعانلإ ةوقلإ دّصسجي
فإرطأ’إ عيمج عنقُي نأإ هنأاصش نم يذلإ
ةيّدجب طإرخن’اب عإرصصلإ ‘ ةرثؤوŸإ

اصسيئر هتمهم نإاف ،مÓ-صسلإ ة-ي-ل-م-ع ‘

تاكاهتنإ دصصر ىلع اصضيأإ هŒÈ ةثعبلل
ةلءاصسم فدهب اهقيثوتو ناصسنإ’إ قوقح
لعجي إذ-ك-ه ،ا-ق-ح’ فإر-طأ’إ سضع-ب

رود نوب-ع-ل-ي ه-ي-ثو-ع-ب-م ن-مأ’إ سسل‹
نول-م-ح-ي ،ما-ع-لإ ي-عّدŸإو ي-صضا-ق-لإ

ىرخأ’إ ديلإ ‘و ،د-ي ‘ نو-ت-يز ن-صصغ
 .ةلإدعلإ فيصس
صسغ نا-ك د-قو ىلع اصصيرح ة-مÓ-صس نا-ّ

يك ،مهئامصسأاب ÚمرÛإ ةيمصست مدع
ف-صسن-يو ،را-ن-لإ ى-ل-ع تيز--لإ ّبصصي ’
ن--ك--ل ،مÓ--صسلإ ل--جأإ ن---م هدو---ه---ج

قو-ق-ح تا-كا-ه-ت-نإ ن-ع ه-تا-ح-ير--صصت
ةيلمعلإ ءاكر-صش بصضغ-ت تنا-ك نا-صسنإ’إ
،هدايح ‘ نوّكصشي مهلعŒو ،ةيصسايصسلإ

ةيندŸإ قطانŸإ فصصق نأاب رsكذ Úحف
،““برح ةÁرج ¤إإ ىقري دق““ ايبيل ‘

ن-م Úح-ل-صسŸإ تا-ئ-م لو-صصو-ب ّر--قأإو
طقف موقي ةمÓصس ناك ،ايبيل ¤إإ ةيروصس
دصشلاب مصستت ،ةي‡أإ ةثعب سسيئر هلمعب
مÓصسلإ نع ثحبلإ ةيلمع Úب بذ÷إو
.ناصسنإ’إ قوقح مإÎحإو
هؤوإدترإ وه Êانبللإ يÁداكأ’إ دهجأإ ام
طيصسولإ يلب-ح ى-ل-ع ه-صصقرو Úت-ع-ب-ق
ةموك◊ ةزاحنم ةثعب سسيئرو دياÙإ

نأإ لاح يأاب نكÁ ’ يتلإ جإرصسلإ زئاف
لعج دقف ،““قافولإ““ ةفصص اهيلع قلطت

زا-ي-ح--ن’إو ة--يدا--ي◊إ ن--مأ’إ سسل‹
فإرطأإ نم بلطو ،ةدحإو ةلمعل Úهجو
ةثعب ةطاصسوب إوقثي نأإ ايبيل ‘ عإرصصلإ
افرط ،5102 ماعلإ ذنم تحبصصأإ ةي‡أإ

فرعي امو .ايبيل رخني يذلإ عإرصصلإ ‘
ل-ظ ‘ رو-ل-ب-ت ،““تإÒخ-صصلإ قا-ف-تإ»ـب
ظحي ⁄و ،يئاهنلإ دعوŸإ ةيصسامولبد
فإر-طأ’إ ق-فإو-ت ن--م ى--ندأ’إ د◊ا--ب
نÃ ،عإز-ن-لإ ‘ ةر-ثؤوŸإو ة-عزا-ن--تŸإ

،Îفح ةفيلخ دعا-ق-تŸإ ءإو-ل-لإ م-ه-ي-ف
ل◊ا--ب ن--مؤو--ي لإز ا--مو نا---ك يذ---لإ
.يركصسعلإ
ح-ن-م بإو-ن-لإ سسل‹ سضفر نأإ د--ع--بو
صسلإ ة-مو-ك◊ ة-ي--عر--صشلإ ل-ّف-ك-ت ،جإر-ّ

اهتايصشيلم معدو اهمعدب نمأ’إ سسل‹
يزاغنبو سسل-بإر-ط ‘ ا-ه-مو-صصخ د-صض
ٍةثعب سسيئرل فيكف ،ايبيل ءاجرأإ يقابو
نو-ك-ي نأإ عإر-صصلإ ‘ ا-فر-ط تح-ب-صصأإ
فقو ةليحتصسم ةلداعم ؟إدياfi اطيصسو

اصصوصصخ ،ةّرم نم Ìكأإ ةمÓصس ا-ه-ي-ل-ع
نأإ ،ةعاصشب Ìكأإ ةقيقحب مدطصصإ امدعب

‘ Úم-ئإد-لإ ة--صسمÿإ ءا--صضعأ’إ ّل--ج
ةموكح نودنا-صسي إو-نا-ك ن-مأ’إ سسل‹

،اهمصصخ نومعديو ،قرولإ ىلع قافولإ
هفصشك ام إذه .عقإولإ سضرأإ ىلع ،Îفح
رإو◊إ زكرم ع-م ا-هإر-جأإ ة-ل-با-ق-م ‘

رو-ع-صشلإ ن-ع ا-ه-ي-ف ر-ّب--عو ،Êا--صسنإ’إ
هÈخأإ Úح ،ه-با-ت--نإ يذ--لإ بصضغ--لا--ب

ةيبلاغ نأاب ،ةيفتا-ه ةŸا-ك-م ‘ ،Îف-ح

ءوصضلإ ه-ت-ح-ن-م ن-مأ’إ سسل‹ ءا-صضعأإ
.سسلبإرط ىلع هموجه ذيفنتل رصضخأ’إ

هنزحو ،““رهظلإ ‘ ةنعط»ـب اهنيح رعصش
لودلإ هذه ىدل Òمصضلإ مإدعنإو قافنل
يهو ،هدصضع ّدصشت تناك يتلإ ىمظعلإ
مÓ-صسلإ دو-ه-ج ل-ك لا--صشفإ’ ر--مآا--ت--ت
.هتحصص تفز-ن-ت-صسإ ي-ت-لإ ة◊ا-صصŸإو
،نمأ’إ سسل‹ ةقيقح ىلع ةمÓصس فقو
بع-صشلإ ما-ه-يإإ لوا-ح-ي يذ-لإ عداıإ
لÓحإ’ هدهج ىراصصق لذبي هنأاب يبيللإ
ام حÓصصإإ ى-ل-ع ه-تد-عا-صسمو ،مÓ-صسلإ

عّصسوي هنأإ Úح ‘ ،هتإرإرقب وه هبّرخ
.بر◊إ دمأإ ليطيو رامدلإ ةرئإد
رود-ب ما-ي-ق-لإو ،ةد-حإو ة-ع-ب-ق ءإد-ترإ
نع إديع-ب ،ير-صصح ل-ك-صشب ة-طا-صسو-لإ

نأإ هنأاصش نم ،““ليم-صسنوأإ““ ة-ث-ع-ب ما-ه-م
إذه نكل ،ي‡أ’إ طيصسولإ ةمهم لهصسي
.دÓبلإ ¤إإ مÓصسلإ بلج-ي ن-ل Òي-غ-ت-لإ

تصسيل ةقطنŸإ لود يقابو ايبيل ةلكصشم
،مهثعب نم ‘ لب ،Úي‡أ’إ ÚثوعبŸإ ‘
سسمÿإ لود----لإو ،ن-----مأ’إ سسل‹ ‘

يت-لإ ،إد-يد– ه-ي-ف ة-يو-صضع-لإ ة-م-ئإد
عيبل قوصس ¤إإ اهلمكأاب ةقطنŸإ تلوح

برح ةحاصسو ،لماصشلإ رامدلإ ةحلصسأإ
.ةيبر-ع-لإ بو-ع-صشلإ ا-ه-ُب-َط-َح ءا-جو-ه
ةبحاصص ىÈكلإ ىوقلإ كلت ‘ ةلكصشŸإ
املثم ايبيل ترّمد يتلإ ،““وت-ي-ف-لإ ق-ح““

رإرقلإ تدم-ت-عإ Úح ،قإر-ع-لإ تبّر-خ
ةوق-لإ مإد-خ-ت-صسإ زا-جأإ يذ-لإ3791
ةيامح““ ةّجحب يبيللإ ماظنلإ طاقصسإ’
كإر◊إ راصسÃ تفرحنإ مث ،““ÚيندŸإ
حÓصسلإ تعصضو Úح ،يملصسلإ يبعصشلإ

مهب تفذقو ،Úفرط-ت-م رإّو-ث يد-يأإ ‘
.ةيلهأ’إ بر◊إو حلصسŸإ فنعلإ وحن

اطيصسو نمأ’إ سسل‹ لصسرأإ نإإو ىتح
،ةدحإو ٍةعبقب اعصساتو ا-ن-ما-ثو ا-ع-با-صس
صسغ ةءا-ف-ك-بو نلف ،هتهإزنو ةمÓصس نا-ّ
نع ّفكي ⁄ ام ،ملصسلإ لÓحإإ ‘ حلفي

صسلإ ةموك◊ ةيمهو ةي-عر-صش ح-ن-م ،جإرّ
ة-يا-م◊ دÓ-ب-لإ نوؤو-صش ‘ ل-خد--ت--لإو
ايبيل طفن ‘ ““رابكلإ ةصسمÿإ““ عامطأإ
ا--ه--ع--قو--مو ا--ه--قو---صسو ا---هزا---غو
ن-م ا-بوروأإ ة-يا-م◊و ،ي-ج-ي--تإÎصس’إ

،ي-بر-ع ه-ّل-ج ،سسئا-ي ٍبا-ب-صش ةر--ج--ه
سسلÛإ إذه لّو-ح .م-ل-صسمو ي-ق-ير-فأإ
زرابتت ،ةلاكولاب ٍبرح ةبلح ¤إإ دÓبلإ

Èع ا-م-هÒغو ا-كÒمأإو ا-ي-صسور ا-ه-ي-ف
ةح-ل-صصÃ نو-ه-بأا-ي ’ Úي-ب-ي-ل ءا-ف-ل-ح

ىتم ،Úيبيللإ ديب ايبيل ‘ ّل◊إ .نطولإ
ةيركصسعلإو ةيصسا-ي-صسلإ بخ-ن-لإ ترّر-ق
ةيبنجأ’إ ىوقلاب ءإوقتصس’إ نع يلختلإ
ة--ي--صصخ--صشلإ ا--ه◊ا--صصم بي--ل--غ---تو
ةدحو ىلع ةقيصضلإ ةيبز◊إ اهتاباصسحو
.دÓبلإ

يرسصبلا ةسشئاع ^

؟Úتعبق  ايبيل ¤إا ي‡أا ثوعبم عباسس يدتري له
ضسغ Êانبللا يÁداكألا ةلاقتضسا ىلع ماع فضصن وحن ىضضم ·ألا ثوعبم بضصنم لاز امو ،ةمÓضس ناّ
لك تضضفر ذإا ،Òخأاتلا اذه ءارو ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولا نأا ىفخي لو .ارغاضش ايبيل ¤إا ةدحتŸا
 .بضصنŸا اذه لغضشل ،سسيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا تاحاÎقا

ةيقيق◊ا نرقلا ةقفسص ..ليئارسسإاو تارامإلا
رصصم عيقوت ىل-ع ة-ن-صس24 تر--م ^

Ìكأإ رمو .ليئإرصسإإ عم مÓصس ةيقافتإ
ندرأ’إ ع-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع نر-ق ع--بر ن--م
نم لقأإ ّرمو .ليئإر-صسإإ ع-م ه-تا-قÓ-ع
عيب-ط-ت تإرا-مإ’إ نÓ-عإإ ى-ل-ع ر-ه-صش
.ليئإرصسإإ عم اهتاقÓع
Úب ة-م-خ-صضلإ ة-ي-ن-مز-لإ ةّو-ه-لإ م-غر
عم ليئإرصسإإ تققح ،ثÓثلإ تاطÙإ
هزجنت ⁄ ام عيباصسأإ ةثÓث ‘ تإرامإ’إ

ندرأ’إو ر-صصم ع-م ا-ما-ع86 لÓ-خ
.Úتعمت‹

اهنأا-ب ل-ي-ئإر-صسإإ ر-ع-صشت ’ ،مو-ي-لإ ¤إإ
ر-صصم ع-م ا-صسو-م-ل-م ا-ئ-ي-صش تق-ق--ح
ةي-صسا-مو-ل-بد تا-قÓ-ع إد-ع ،ندرأ’إو

ر-ئإود-لإ جرا-خ ا-ه--ل دو--جو ’ ة--ّصشه
لك دعب .ايلعلإ ةيم-صسر-لإو ة-ي-مو-ك◊إ

يرصصم ؤورجي ⁄ نمزلإ نم دوقعلإ هذه
وأإ ،ليئإر-صسإإ م-ل-ع ل-م-ح ى-ل-ع د-حإو
رصصم ‘ دحأإ ؤورجي ⁄و .هب يهابتلإ
عم هتموكح عيبطت ريÈت ىلع ندرأ’إو
رإر-ق ر-يÈت ن-ع كي-ها-ن ،ل-ي-ئإر--صسإإ
ةيرخصسلإو Úينيطصسلفلإ نعلب عيبطتلإ

.مهنم
دفو ؤورج-ي ’ ،ن-مز-لإ إذ-ه ل-ك د-ع-بو
ةيرحب عكصستلإ ىلع يليئإرصسإإ يحايصس
.ناّمع وأإ ةر-ها-ق-لإ عرإو-صش ‘ نا-مأإو
ن-يذ-ه ¤إإ ة-ي-ل-ي-ئإر-صسإ’إ ة-حا-ي-صسلإ
تاعجتنŸإ ىلع ةر-صصت-ق-م ن-يد-ل-ب-لإ
ابيرقت ةعونمŸإ ةديع-ب-لإو ة-م-خ-ف-لإ

.دلبلإ لهأإ ىلع
،Êدرأ’إ يرصصŸإ «ددصشتلإ» لباقم ‘

حرفلإ نم اه-ي-ف غ-لا-ب-م ة-لا-ح تدا-صس
عم قافت’اب تإرا-مإ’إ ‘ را-خ-ت-ف’إو
تا-با-صسح ا-ه-ن-ع تر-ّب-ع ،ل-ي-ئإر--صسإإ
عقإوم ىلع نيÒثك Úيتإرامإإ Úطصشان
غلب اهصضع-ب ،ي-عا-م-ت-ج’إ ل-صصإو-ت-لإ

.لإذتب’إ نم قوبصسم Òغ ىوتصسم
’ ،ةرهاقلإو ناّمع نم ةبيرلإ لباقم ‘

ةيل-ي-ئإر-صسإإ ة-ي-حا-ي-صس إدو-فو نأإ كصش
Œفصشتكتو يبد ةظحللإ هذه ‘ بو

.فوخ Óب ،ةÒثكلإ ةيحايصسلإ اهنتافم
ىهنأإ رصصم عم يليئإرصسإ’إ ع-ي-ب-ط-ت-لإ

.8491 ذ-ن-م ةر-م-ت-صسم بر-ح ة-لا-ح
تناك .ندرأ’إ عم عيبطتلإ لعف كلذكو
،إذه إدع .Úتلود Úب ةيئا-ن-ث ة-لأا-صسم
،رصصم نأإ ليئإرصسإإ تكردأإ ام ناعرصس
يرصشبلإو ي-ج-ي-تإÎصس’إ ا-ه-نزو م-غر
لودلإ اهل حتفت نل ،يدا-ي-ق-لإ ا-هرودو
.ىرخأ’إ ةيبرعلإ
ايئانثتصسإ ائيصش (ليئإرصسإإ) رظنتت ⁄و
.ندرأ’إ عم عيبطتلإ نم
(ة-م-ل-ك-لإ ت-ّح-صص إذإإ) ل-صشف-لإ إذ--ه
نأإ ه-ب-ب-صس ،ر-صصم ءإزإإ ي-ل-ي--ئإر--صسإ’إ
¤إإ برقأإ ناك نيدلب-لإ Úب ع-ي-ب-ط-ت-لإ

لحإرلإ سسيئرلإ هذختإ ي-جإز-م رإر-ق
(عنقُإ وأإ) عنتقإ نأإ دعب تإداصسلإ رونأإ
ةإداعم ‘ رإرمت-صس’إ ن-م ىود-ج ’أا-ب
هبصش عاجÎصسإ ‘ لمأإ ’أإو ،ليئإرصسإإ

.ةوقلاب ءانيصس ةريزج
تناك ندرأ’إ عم ةبرع يدإو ةيقافتإو
عّقو نأإ دعب لصصاح ليصص– ¤إإ برقأإ
إولّهصسو ولصسوأإ تايقافتإ نوينيطصسلفلإ

كلŸإ ،لحإرلإ Êدرأ’إ لهاعلإ ةمهم
عم يليئإرصسإ’إ عي-ب-ط-ت-لإ ا-مأإ .Úصسح

ل-ك-صشلإ ‘ ف--ل--ت--خ--م--ف تإرا--مإ’إ
قا-ي-صسلإ ‘ ف-ل--تflو .نو--م--صضŸإو
.يجيتإÎصس’إو ينمزلإ
سسيل هنإإ لوقلإ بلطتت ةيوغللإ ةقدلإ
وه .هيلع فراعتŸإ ىنعŸاب اع-ي-ب-ط-ت
Úتيميلقإإ Úتلود Úب يجيتإÎصسإ رإرق

نرقلإ ةقفصص و-ه .ا-مو-ي ا-برا-ح-ت-ت ⁄
رإرصصإاب اهل Òصضحتلإ ىرج ،ةيقيق◊إ
لوقلإ بلطتت ةيوغل-لإ ة-قد-لإ تم-صصو
فراعتŸإ ىنعŸاب اعي-ب-ط-ت سسي-ل ه-نإإ

Úتلود Úب يجيتإÎصسإ رإرق وه .هيلع
ةقفصص وه .اموي ابراحتت ⁄ Úتيميلقإإ
اهل Òصضحتلإ ىرج ،ةيقي-ق◊إ نر-ق-لإ
.تمصصو رإرصصإاب

سصر◊إ در‹ زواجتي نيدلبلإ فده
¤إإ ،ةيئانثلإ تاقÓع-لإ ر-يو-ط-ت ى-ل-ع
ة-ق-ط-نŸإ ر-صضا-ح Òي-غ--ت ‘ ة--ب--غر
.اهلبقتصسم ةغايصص ‘ Òثأاتلإو
Ìكأإ ه-كرد-تو ،إذ-ه كرد-ت تإرا--مإ’إ

.ليئإرصسإإ اهنم
نم Èكأإ امهقاف-تإ نأإ نإد-َل-ب-لإ كرد-ُي
نم Èكأإو .مهتيصضقو Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لإ

Úب ي--ئا--ن--ث--لإ مÓ--صسلإ عو---صضو---م
.Úيليئإرصسإ’إو Úينيطصسلفلإ
عم اهقافتإ نأإ كلذك ليئإرصسإإ كردت
عم اهيَتيقافتإ نم ةيمهأإ Ìكأإ تإرامإ’إ

.ندرأ’إو رصصم
هيلع تمدقأإ ام نأإ تإرامإ’إ كردتو
عم لما-ع-ت-لإ ‘ «ةدا-ير-لإ» عز-ت-ن-ي-صس
.اهايإإ اهحنÁو رصصم نم ليئإرصسإإ
ىدحإإ اهنأاب مو-ي-لإ تإرا-مإ’إ ف-صصو-ت
ةأإرج Ìكأ’إو ،ة-ي-بر-ع-لإ لود-لإ ىو-قأإ

نأإ كلذ .تإر-ما--غŸإ سضو--خ ى--ل--ع
برعلإ دنع اهزكر-مو ةو-ق-لإ مو-ه-ف-م
ىÈك-لإ لود-لإ ن-م Ó-ق-ت-نإو إر-ّي-غ--ت

تصسيل ىرخأإ ¤إإ ،ا-ير-صشبو ا-ًي-فإر-غ-ج
.تإرامإ’إ ا-هإد-حإإ ،ىÈك ةرور-صضلا-ب
¤إإ للصستلإ ‘ ةلوهصس ليئإرصسإإ دجتصس
.اينمأإو ايراŒو ايصسايصس ةيبرعلإ لودلإ

‘ ةيليئإر-صسإإ ة-ح-ل-صسأإ ىÔصس ا-ب-ير-ق
.ةيبرعلإ بور◊إ تاحاصس
ةيبرع تاموكح لامعت-صسإ د-ه-صشن-صسو
د-صض ة-ي-ل-ي-ئإر-صسإ’إ تصصن-ت--لإ تإودأإ

تإرامإÓل دوعيصس لصضف-لإو .ا-ه-بو-ع-صش
‘ ةأافاكŸإ رظتنت نأإ اهل ق-ح-ي ي-ت-لإ
.بيبأإ لتو نطنصشإو
ةقير-ط ن-م Ìكأإ تإرا-مإ’إ ة-لود ىد-ل
ة-طرا-خ ى-ل-ع ل-ي-ئإر-صسإإ «سضر--ف»ـل
يصسفنلإ دإدعتصس’إ اهيد-ل .ة-ق-ط-نŸإ
اهيد-لو ،ةوÌلإ ا-ه-يد-لو ،ي-صسا-ي-صسلإو
اهيدلو ،يبد ة-نا-ك-م ا-ه-يد-لو ،ةأإر÷إ

اهيدلو ،لود-لا-ب «بعÓ-ت-لإ» ‘ ةÈخ
نمو اهي-صضا-م ن-م ؤوÈت-لإ ‘ ة-ب-غر-لإ
امو Úينيط-صسل-ف-ل-ل ق-با-صسلإ ا-ه-م-عد
اصضيأإ اهيدل .ةيبرعلإ اياصضقلإ ى-م-صس-ُي
نأإ اŸاط ز-ها÷إ ي-ك-ير-مأ’إ م-عد-لإ

زيزع-ت ‘ ل-َم-ع-ت-صس-ُت-صس تإودأ’إ هذ-ه
ءإد-ع ف-ي-ف-خ-تو ل-ي-ئإر-صسإإ ة-نا-ك--م
‘و ،اهل ةيبرعلإ تاموك◊إو بوعصشلإ

.نإريإإ قنخ
تإرا-مإ’إ لا-م-صش تإو-بر ىد-حإإ ن--م
ىلع سسصسجتلاب نويليئإرصسإ’إ ىلصستيصس
ل-صضف-بو .ا--ه--ب سشر--ح--ت--لإو نإر--يإإ
در‹ نويليئإرصسإ’إ ىقبي نل تإرامإ’إ

ندع جيلخب مهيف بوغرم Òغ فويصض
.رمحأ’إ رحبلإو
يمصسرلإ نÓعإ’إ تإرا-مإ’إ تق-ب-ت-صسإ
ليئإرصسإإ عم تÎصشإو تعا-ب-ف ،Òث-ك-ب

اينمأإ اهعم تنواعت .دقع نم Ìكأإ ذنم
دو-فو-لإ تل-ب-ق-ت-صسإ .ا-ي-ج-ي--تإÎصسإو
ةيصسايصسلإ تايصصخصشلإو ةيل-ي-ئإر-صسإ’إ
.ةيملعلإو ةيفاقثلإو
«تا-فور-ب» ن-ع ةرا-ب-ع كلذ ل-ك نا--ك
تإرامإ’إ حنÃ تهتنإو اه-ت-قو تذ-خأإ
ثÎكت ’ اهل-ع-ج ة-ق-ث-لإ ن-م إد-ي-صصر
اهت-قÓ-ع را-ب-خأإ ن-ع تا-ب-ير-صست-لا-ب
.اهبيذكت لوا– ’و ،ليئإرصسإاب
ءإرزولإ سسيئر ءاق-ل تل-ّه-صس تإرا-مإ’إ
سسيئرو وهاينتن Úماينب ي-ل-ي-ئإر-صسإ’إ
دبع ،نإدو-صسلإ ‘ يدا-ي-صسلإ سسلÛإ
ر-ه-صش إد-ن-غوأإ ‘ ،نا-هÈلإ حا-ت--ف--لإ

.يصضاŸإ ريإÈف
Úب ق--فأ’إ ‘ ءا--ق--ل ّيأإ ل--ّه--صست--صسو
لعفتصسو .ةيدوعصسلإ ةدايقلإو ليئإرصسإإ
لودلإ عمو .ايبيل قرصش ةدايق عم كلذك
.ةفيعصضلإو ةÒقفلإ ىرخأ’إ

’ود tرجتصس تإرامإ’إ نأإ كصش نم ام
ليئإرصسإإ عم عيبط-ت-ل-ل ىر-خأإ ة-ي-بر-ع
«اهئاقصشأإ»و اهنإÒ÷ رّدصصتصسو .ابيرق
’إإ ،ليئإرصسإإ تامدخو علصس نم Òثكلإ
.ةيليئإرصسإ’إ ةيطإرقÁدلإ :ةدحإو

..يحابر قيفوت  ^

ةنولم ةروثب اكيرمأل نوأابنتي
نافيإإو ا-فورا-كا-م ا-ي-لا-ت-ن تب-ت-ك ^

ةيعقإو لوح ،““دايلغزف““ ‘ ،فوموكابأإ
ةيفل-خ ى-ل-ع تا-جا-ج-ت-ح’إ د-عا-صصت
’وصصو ةيكيرمأ’إ ةيصسائرلإ تاباختن’إ
لي-حر-ب بلا-ط-ي نإد-ي-م دا-صشت-حإ ¤إإ
.بمإرت
نوتنيلك يرÓيه تثح :لاقŸإ ‘ ءاجو
مدع ىلع ندياب وج بز◊إ ‘ اهكيرصش
تا-با-خ-ت-ن’إ ‘ ةÁز-ه-لا--ب فإÎع’إ
.ةيصسائرلإ
‘ دعاصسŸإ ذاتصسأ’إ لاق ،ددصصلإ ‘و
و-ك-صسو-م ة-ع-ما-ج-ب ة-ف-صسل-ف-لإ ة-ي-ل--ك
،ف--يو--ج--ي--م سسيرو--ب ،ة--ي--مو--ك◊إ
ل-ب-ق تإر--ما--قŸإ““ :““دا--ي--ل--غز--ف»ـل
.إدج ةÒبك ،ةي-ك-ير-مأ’إ تا-با-خ-ت-ن’إ

Úي-طإر-قÁد-لإ مإد-خ-ت-صسإ در-ج-م--ف
نإدي-م ل-ث-م م-عد-ل-ل ة-صصا-خ ل-ئا-صسو
يداع Òغ ثدح ،““دوصسأ’إ جاجتح’إ““

ءإد-ن ى-ق-ب-ي ،كلذ ع-مو .ه--تإذ د--ح ‘

ا-خرا-صص ا-ثد-ح نو-ت-ن-ي-ل--ك يرÓ--ي--ه
راكفأإ سسكعي نوتنيلك نايبف .ايئانثتصسإو
تإروث ¤إإ يدؤوت يتلإ ةيوبعصشلإ ةŸوعلإ

.““ةنولم
نوؤوصشلإ ‘ ثحاب-لإ د-ع-ب-ت-صسي ⁄ ا-م-ك
نأإ ،يكصستينبورد يÎيمد ،ة-ي-ك-ير-مأ’إ
تا-كا-ه-ت-نإو بغ--صشلإ لا--م--عأإ أإد--ب--ت
،Èمفون3 ـلإ ‘ تيو-صصت-لإ تإءإر-جإإ

““افيتنأإ““ ءاطصشن ع-نÁ ءي-صش ’““ :لا-ق-ف
حامصسلإ مدع نم ““ةمهم دوصسلإ ةايح»و
.عإÎق’إ زكرم ¤إإ لوصصو-لا-ب سسا-ن-ل-ل
ىلع فرعتلإ ةيفيك ايلمع إوملع-ت د-ق-ل

مهره-ظ-م لÓ-خ ن-م بمإر-ت يد-يؤو-م
.““ةفلتfl نكامأإ ‘ مهتمجاهمو
Ìكأ’إ ثإد-حأ’إ أإد-ب-ت د-ق--ف ،كلذ ¤إإ
دعب ،يكصستينبوردل اقفو ،ةيك-ي-تا-مإرد
ءوصشن نكمŸإ نمف .Èمفون نم ثلاثلإ

‘ سسي-ل ن-ك-لو .ا-م عو-ن ن--م نإد--ي--م
تا--ي’و---لإ““ ‘ ا‰إإ ،ة---م---صصا---ع---لإ

Òصصم اهيف ررقتيصس يت-لإ ““ة-بذ-بذ-تŸإ
⁄ ،يكصستي-ن-بورد بصسح-بو .ة-صسا-ئر-لإ
ةيناكمإاب نونمؤوي نويطإرقوÁدلإ دعي
ةصسائرلإ يصسرك ¤إإ ندياب وج لاصصيإإ
ام إذه ،عقإولإ ‘و :ةفيرصش ة-ق-ير-ط-ب
فو-صس .نو-ت-ن-ي-ل-ك يرÓ-ي-ه ه-تد--صصق
‘ تيو-صصت-لإ ج-ئا-ت--ن ‘ نو--ن--ع--ط--ي
ف-ت-ه-ت-صس تقو-لإ إذ-ه ‘و .م--كاÙإ
،لحرإ““ ةطيÙإ عرإوصشلإ ‘ دوصش◊إ
.““!بمإرت اي
¤إإ نويروهم÷إ جا-ت-ح-ي ،ما-ع ل-ك-صشب
⁄ إذإإو .ةليدب ةطخ ىلع ةعرصسب روثعلإ
نوكيصسف ،ةطÿإ هذه لثم عإÎخإ متي

،كلذ دعبو .سصاÿإ اهنإديم ا-ك-ير-مأ’
لوأإ بمإرت دصض ةنولŸإ ةروثلإ حبصصتصس
تاي’ولإ خيرات ‘ اه-عو-ن ن-م ة-ق-با-صس
ىر---ي ا----م----ك ،ثيد◊إ ةد----ح----تŸإ
.يكصستينبورد

””مويلا ايسسور””نع ^
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جرعألا ينيسساول““ايبوك سسيزيإا ›ايل..يم““

نايصسنلا نايغط مواقي درصسلا
ةواسسق نم امإاو ؛سشيعلا كنسض نم امإا ،اوناع نيذلا ÚعدبŸا نم Òثكلل ةŸؤوم سصسصقب خيراتلا لفحي
¤إا اهنم ليلقلا لوحتي Úح ‘ ؛نايسسنلا رابغ اهقوف مكاÎي اهتيبلاغ نكلو ،رسشبلا ملظو فورظلا

يتلا ؛ةدايز يم ةÒبكلا ةبيدألا ةسصق اهنيب نم ؛ةقحللا لايجألل اهدرسسو اهقيثوتل تاملكو روطسس
ةرم لوأل تردسص يتلاو ،““ايبوك سسيزيإا ›ايل ..يم““ ناونعب ةياور ¤إا ،جرعألا ينيسساو ،بتاكلا اهلوح
ةيبرعلا ةياورلل ةيŸاعلا ةزئاجلل ةليوطلا ةمئاقلا ‘ تلخدو ،7102 رئاز÷ا ‘ رسشنلل ““مفوم““ راد نع
.9102 ماعل

ءوسضلا بتاكلا طلسسي ةياورلا هذه ‘ ^
،ةدايز يم اهنم تسساق يتلا ةاناعŸا ىلع
ي-ت-لا نز◊او ة-بآا-ك-لاو ف-ع-سضلا ة-لا-حو

اهسضرعت مث نمو ،اهيدلاو ةافو دعب اهتسشاع
اهجزو ،اهلوح نم دي ىلع عادÿاو ملظلل

يهو ةيلقعلا سضارمأÓل ةّحسصم بهايغ ‘
فدهب كلذو ،لقعلا ةحاجرب تفرع يتلا
¤إا اهوعفد نأا دعب اهتورث ىلع ءÓيتسسلا
اهلاومأا ةرادإل لماك ليكوت ىل-ع ع-ي-قو-ت-لا
ةبعسصلا عاسضوألا Úلغتسسم ،ا-ه-تا-ك-ل-ت‡و
ق◊ا نكلو ،كاذنيح اهب ر“ تناك يتلا
يم عم ًاقحل ثدح ام وهو ،ًامود رسصتني

Ãا سضعب ةدعاسسÿÒاهودناسس نيذلا ني
‘ fiكلت اهتن.

ن-يذ-لا ءار-ق-لا ناد-جو تسسمل ة-ياور--لا
رادقÃ ة-ل-حار-لا ة-ب-يدألا ع-م او-ن-ما-سضت
يه اهو ،يئاورلا لمعلا اذه-ب م-ه-با-ج-عإا
بتاكلل اهنانتما نع Èعت تائراقلا ىدحإا
،جرعألا يني-سساو-ل ر-ك-سشلا ل-ك““ :لو-ق-لا-ب
‘ مهاسس نم ل-ك-لو ،ًا-سضيأا ر-سشن-لا راد-لو
فرعنل ؛رونلل هجارخإاو باتكلا اذه زا‚إا
ة-ق-ي--ق◊او ق◊ا بحا--سص .ة--ق--ي--ق◊ا

بئاونلا هيلع تبلا-ك-ت ا-م-ه-م ر-سصت-ن-ي-سس
يم حورل مÓسسلاو ةم-حر-لا .تار-ماؤوŸاو
.““ةقيقرلا
قحتسسي بتاكلا““ نإا :ىر-خأا ة-ئرا-ق لو-ق-ت
دوهÛا لك ىلع نيÒبكلا ءانثلاو ركسشلا
ةخسسن ىلع روثعلا ل-ي-ب-سس ‘ ه-لذ-ب يذ-لا
Úب نم ةدو-ق-فŸا ““ة-يرو-ف-سصع-لا ›ا-ي-ل““

،ًادج ةليمج ةياورلا .ةدايز ي-م تا-ف-لؤو-م
يدبت Úح ‘ ،““لم-جأا ي-بدألا بو-ل-سسألاو

،ةياورلاب غلابلا اهرثأات تا-ئرا-ق-لا ىد-حإا
سسؤوب ةلاح ‘ ينتكرت ةياورلا““ نإا :لوقتف
،Óًعف تسشاع ةدايز يم نأا ةسصاخ ،ديدسش
ه-م-ك-ح ر-سصع ‘ ة-غ-با--ن ةأار--ما تنا--كو
اهملعب اهنامزل ة-ق-با-سس تنا-كو ،لا-جر-لا
.““اهتفاقثو
ة-سشا-سشه-ك ..ة-م-ي-غ-ك ة-سشه تار--كذŸا»
ىدحإا ثدحتت ةرا-ب-ع-لا هذ-ه-ب ،““ا-ن-بو-ل-ق
ل““ :ًةلئاق فدرتو ،ةياورلا ن-ع تا-ئرا-ق-لا
(عئار) ةملك لوق فاسصنإلا نم ناك نإا يردأا

تلآا امو يم ةاسسأام يوري يذلا باتكلا نع
هنكلو ،اهئابحأا بر-قأا ن-م ا-ه-تا-ي-ح ه-ي-لإا
هلم– ام لكب عئار باتكلاف ،يم اي كلذك
هلÓخ نم انل ىنسستيو ،ىنعم نم ةملكلا
،ةظفاÙا ،ة-ي-قر-سشلا ي-م ¤إا فر-ع-ت-لا
نم هنإا .ةقسشاعلاو ة-قو-سشعŸا ،ةدر-م-تŸا

.““ىرخأا ةرم اهتءارقب ددرتأا نل يتلا بتكلا
ةليمج ةياورلا““ نأا تائراقلا ىدحإا دكؤوت

ىلع بتاكلا ةردق نم تسشهدنا دقو ،ًادج
،اهسسفن ةدا-يز يŸ أار-قأا ي-ن-نأا-ب ي-عا-ن-قإا
؛ةملك لك ‘ ةدسسجتم اهحورب تسسسسحأاو
سسفن ىلعو ،““اهعم فطاعتلاب ترعسش امك
حÓسس““ ةياورلا نإا رخآا ئراق لوقي قسسنلا

،ةركاذلا ةÁزهو نايسسنلا نايغط هجو ‘
ة-ي-نا-سسنإلا م-ي-ق-لا-ب ةءو--ل‡ ة--ياور--لاو
،هركو بحو ،رسشو Òخ نم تاسضقانتŸاو
يم ةقÓع لÓخ نم اذهو ،قافنو قدسصو
كلذكو ،اهبناج ¤إا اوفقوو اهوبحأا نم عم
امك ،Êاعت يهو اهنع اولختو اهوسسن نم عم
‘ لم– اهنكلو ،ًادج ةنزfi ةياورلا نأا

ل-سصاو-ت-لاو ب◊ا ل-مأا ،ل-مألا ا-ه-تا-ي--ط
.““ءاقبلاو

تلاكو /ث.ق ^

‘ اذكو رئازجلل ةيمقرلا ةيثاÎلا ةطيرÿا ءارثإل
ةيعيبطلا ثراوكلا Òيسست

ريوصصتلاب ‘اقثلا ثاÎلا ةيام◊ Úتيقافتا عيقوت
ةيعانصصلا رامقألا Èع

ةلاكولاو نونفلاو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو تع-قو ^
ةكارسش يتيقافتا ىلع ةيرئاز÷ا ةي-ئا-سضف-لا

رامقألا ةمظنأل لثمألا لÓغتسسلا لجأا نم
‘اقثلا ثاÎلا ة-يا-م-ح د-سصق ة-ي-عا-ن-سصلا
.ةيفاقثلا رئاظ◊ا ‘ يجولويبلا عونتلاو
يدفم ةفاقثلا رسصقب عيقوتلا مسسارم ترجو
،نونفلاو ةفا-ق-ث-لا ةر-يزو رو-سضح-ب ءا-ير-كز
ةلاكو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸاو ،ةدود ن-ب ة-ك-ي-ل-م
.قيدسصوأا نيدلا زع ،ةيرئاز÷ا ةيئاسضفلا
عم ةعقوŸا ¤وألا راطإا ةيقافتلا ل-ث-م-ت-تو
ةياسصول ةعسضاÿا تائيهلا ديوزت ‘ ةلاكولا
ىلع ةمئاق ةيملع تاودأا»ـب ة-فا-ق-ث-لا ةرازو
ةيتامولعŸا ةمظنلاو يئاسضف-لا ر-يو-سصت-لا
ليلحتلا ‘ ةمهاسسŸا لجأا نم ““ةيفارغ÷ا
ةيام◊ ““ةبسسانŸا““ تارارقلا ذاختا ‘ اذكو
‘ ةدود نب ةديسسلا تراسشاو .‘اقثلا ثاÎلا

¤إا فدهت ةيقافتلا هذه نأا ¤ا ددسصلا اذه
ةطيرخ ةعبا-ت-مو ‘ا-ق-ث-لا ثاÎلا Úم-ث-ت““
⁄ا-عŸاو ة-ي-فا-ق-ث-لا ر-ئا-ظ◊او ع--قاوŸا
تانايب دعاوق داد-عا ق-ير-ط ن-ع ““ة-ير-ثألا

ةعباتم لجا نم ةيتامولعم ةمظناو ةيفارغج
.ةيمÙا عقاوŸا هذه Úمأاتو
ددعت ةيامحو Úمأات ¤إا ةريزولا تقرطت امك
‘ زÈي يذ-لا ير-ئاز÷ا ‘ا-ق--ث--لا ثاÎلا
تابقح ةدع يوري يذلا ير-ثلا د-ي-سصر-لا““
.““رئاز÷ا اهب ترم ةيخيرات
اذ-ه نأا كلذ-ك ةدود ن-ب ةد--ي--سسلا تد--كاو
ةيثاÎلا ةطيرÿا ءارثا““ ‘ مهاسسي قافتلا
ثراوكلا Òيسست ‘ اذكو رئازجلل ة-ي-م-قر-لا
ذاختا ‘ لاعف لكسشب مهسسي ا‡ ““ةيعيبطلا
ةيلÙا ةيمنتلا نأاسشب ةب-سسا-نŸا تارار-ق-لا
عقاوŸا هذه ةيامح““ ةاعارم عم رامثتسسلاو
.““ةيثاÎلا

ة-لا-كو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا ,ه-ت-ه-ج ن-مو
ت– عسضتسس هتلاكو نأا ةيرئاز÷ا ةيئاسضفلا
ةينقتلا اه-ل-ئا-سسو““ ة-فا-ق-ث-لا ةرازو فر-سصت
““ثاÎلل (ةيمقر) ةطيرخ دادعإل ةيرسشبلاو

Ÿكأا ةعبا-ت-مو ة-فر-عÌ ةيفاقثلا عقاوملل ‘
.رئاز÷ا
رامقأا4 ةيرئاز÷ا ةيئاسضفلا ةلاكولا كلت“و

رخآا يعانسص رمقو سضرألا دسصرل ةيعانسص
flل سصسص-Óقفار-ي تلا-سصت Ãاذه بجو

اهعورسشم زا‚إا ‘ ةفاق-ث-لا ةرازو قا-ف-تلا
ديدحتلا ةدعاسسÃ ةيفاقثلا نكامألا ةنمقرل
رامقألا فا-سشك-ت-سساو ن-كا-مأÓ-ل ‘ار-غ÷ا
.ةفدهتسسŸا ةيرثألا قطانملل
ةيئاسضفلا ةلاكولا تعقو ,ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
ع-م ة-سصا-خ ة-ي-قا-ف-تا كلذ-ك ة--ير--ئاز÷ا
ر-ئا-ظ◊ا عور-سشŸ ة-ي-ن-طو-لا ة--ير--يدŸا
Úمثتو مادخ-ت-سسل ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-فا-ق-ث-لا
ىلع ةظفاحملل ةيعانسصلا رامقأÓل اهتمظنأا
.ثاÎلاو يئيبلا عونتلا
رئاظ◊ا عورسشŸ ي-ن-طو-لا ر-يدŸا دا-سشأاو
يذلاو ةلاكولا عم ةكارسشلا هذهب ة-ي-فا-ق-ث-لا

يئيبلا عونتلا ىلع ةظفاÙا““ ‘ مهاسسيسس
.““ةيفاقثلا رئاظ◊ا ‘

ذيفنت““ ¤إا فدهت ةيقا-ف-تلا هذ-ه نأا ع-با-تو
ةمظنأل لثمأا لÓغتسسا Èع ةيلمعلا جماÈلا
.““ةيفارغ÷ا تامولعŸا
و ميمÎلا ريدم روسضحب عيقوتلا لفح ىرجو

ولÓب Òهز ,ةفاق-ث-لا ةرازو-ب ثاÎلا ظ-ف-ح
لبق اميف ثاحبأÓل ينطولا زكرŸا ريدمو
دير-ف ،خ-يرا-ت-لاو نا-سسنإلا م-ل-عو خ-يرا-ت-لا

ة-ير-ئاز÷ا كرا-م÷ا ي-ل-ث‡و ،سشو-بر--خ
.ينطولا نمألاو ينطولا كردلاو

ث.ق̂ 

جرعألا ىنيسساو ،Òبكلا ىئاورلا ىفتحا ^
،سسمأا لزا ،جوعألا بنيز ةرعاسشلا هتجوزو
” ثيح  ،اًماع Úعبرأا ذنم ،امهجاوز ديعب
هتح-ف-سص ى-ل-ع ى-ن-ي-سساو رو-ت-كد-لا ر-سشن
يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع ةيسصخسشلا

روسص عم ،ايوسس ا-م-ه-ع-مŒ ة-سصا-خ رو-سص
.دافحأÓل
تسضم ةنسس نوعبرأا““ :جرعألا ىنيسساو لاقو

قوسش ةسسŸو ،ةرحاسس ةميغ ،انجاوز ىلع
ليمج رمع ةلحر ،ىنفت ل ةرسشعو ،مئاد
ةاي◊ا نأا انتملع ،ا-ه-ق-لأاو ا-ه-تاز-ه ل-ك-ب
ةيدهلا ا-ه-نأاو ،ة-ن-م تسسي-لو قا-ق-ح-ت-سسا
ةرم لإا حن“ ل ىتلا ةد-ي-حو-لا ة-ن-ي-م-ث-لا
نأا نود سشاعت نأا قحتسست ،رركتت لو ةدحاو
نوكت نأا نود ةمواقم ،اميقتسسم اطخ نوكت

ةميغ نوكت نأا نود ابح ،ةبو-سصن-م ا-بار-ح
ةنيغسضلا رهقن نأا انمل-ع-ت ،لا-نŸا ة-ل-ه-سس
امك رمتسسن ىكل ،اهباحسصأا ىلع ةقفسشلاب
دسس◊او ،ةماسستبلاب حر÷ا ىوادنو ،بحن
نأا فرعت ل ىتلا ةÒغسصلا سسوفنلا لمأاتب
ة-م-ق ى-ف نÓ-ف-ط ،ع-ي-م÷ا ع-سست سضرألا
ثاÒم ،اÁرو مسساب :ةقا-سشر-لاو حا-ج-ن-لا
انتاي◊ رارمتسسا مه دافحأا ،ليم÷ا ماسشلا

و ماسش ،ءايل-ع :حر-ف ن-م نا-ت-م‚ :م-ه-ي-ف
رمتسسنو ،ليهسس لييرباغ :م-ل◊ا رو-ف-سصع
نم لع‚ فيك :لاؤو-سسلا سسف-ن ى-ف مو-ي-لا
ادبأا Òكفتلاو ÿÒاو ةحارلل اريرسس ةاي◊ا

.““هل توسص لو دي ل نميف
تمد““ : Óئاق جوعألا بنيز ةرعاسشلا تدرو
تمد ،ةيفاعلاو ةح-سصلا ل-ك-ب ا-ن-ع-مو ا-ن-ل
لكب تمد ،⁄اعلا عسسي ىذلا ليم÷ا كبلقب

لكب ةدودمŸا كد-يو كت-ب-ي-طو كئا-ف-سص
.““اهجاتحا نم لكل ءاخسس

زئاو÷ا نم ديدعلا ىلع ينيسساو  لسصح
ة-سسرا-ح““ ه-ت-ياور تÒت--خا ،7991 ى-ف-ف

تا-ياور سسم-خ ل-سضفأا ن-م-سض ““لÓ-ظ-لا
ن-م Ìكأا ى-ف تر-سشنو ،ا-سسنر-ف-ب ترد-سص
ةعبط اهيف اÃ ةيلا-ت-ت-م تا-ع-ب-ط سسم-خ

ةعبط ىف رسشنت نأا لبق ،ةيبعسشلا بي÷ا
ا-م-ك ،ة-سسمÿا لا-م-عألا تم-سض ة-سصا-خ
ةياورلا ةزئا-ج ى-ل-ع1002 ى-ف ل--سصح

6002 ىفو ،هلامعأا لم‹ ىلع ةيرئاز÷ا
نع ىÈكلا ÚيبتكŸا ةزئاج ىلع لسصح
Ìكأل ةداع حن“ ىتلا ،Òمألا باتك :هتياور
7002  ىفو ،ايدقن امامتهاو اجاور بتكلا

ةئف) باتكلل دياز خيسشلا ةزئاج ىلع زاح
عردلا ى-ل-ع0102 ل-----سصحو ،(بادآلا
دا–ا نم ةيفاقث ةيسصخسش لسضفأل ىنطولا
ةزئاج ىلع كلذك و Úير-ئاز÷ا با-ت-ك-لا
تيبلا ه-ت-ياور ن-ع ة-ي-بر-ع ة-ياور ل-سضفأا
ةزئاج ى-ل-ع زا-ح3102و ،ىسسلد-نألا
ةسسسسؤو-م ا-ه-ح-ن“ ى-ت-لا ي-بدألا عاد-بإلا
عباسصأا هتياور نع توÒبب ىبرعلا ركفلا
ديدعلا ¤إا هلامعأا تمجرت امك ،““ات-ي-لو-ل

،ةيسسنرفلا :اهنيب نم ةيبنجألا تاغللا نم
،ة-يد-يو-سسلا ،ة-ي--لا--ط--يإلا ،ة--ي--ناŸألا

و ة-يز-ي-ل‚إلا ،ة-يÈع-لا ،ة--ي--كر‰اد--لا
.ةينابسسإلا
اهل ،جوعألا بنيز ةيÁداكألاو ةرعاسشلا امأا

تاماهسسإا اهل نأا امك، ةيرعسش لامعأا ةدع
بدألا عئاور نم ديدعلا ةمجرت ىف ةديدع
ةغ-ل-لا ¤ا ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-ل-لا ن-م ر-ع-سشلاو
4591 ةيليوج82 ديلاوم نم ،ةيسسنر-ف-لا

Ãاهب ا-ه-م-ي-ل-ع-ت تع-با-ت ،ة-ي-ن-غ-م ة-ن-يد
ةعماجب اهت-سسارد ل-سصاو-ت-ل ،نا-سسم-ل-ت-بو
‘ تلا-نو9791 ةن-سس جر-خ-ت-ت و نار-هو
5891 ة-ن-سس Òت-سسجاŸا ةدا-ه--سش ق--سشمد
ةنسس ةلودلا هاروتكد ىلع اهدعب تلسص–و
‘ ةذاتسسأاك ميلعتلا ةن-ه-م تسسرا-م0991
لبق ،رئاز÷ا ةعماجب يبرعلا بدألا دهعم
فورعŸا يئاورلا اهجوز ةقفر رفاسست نأا
سسيردتلل4991 ة-ن-سس جر-عألا ي-ن-ي-سساو
نأا تثبل امو .ةن-ما-ث-لا سسيرا-ب ة-ع-ما-ج-ب
تسسسسأا امك ،ةيئاسسن رتافد ةل‹ تردسصأا
م-سسإا ل-م– ر-سشن-ل-ل اراد ا-ه-جوز ة--ق--فر
.ر◊ا ءاسضفلا

ث.ق ^

كوبسسيف ىلع

Úعبرألا هجاوز ديعب هتجوز عم لفتحي ينيصساو

سستنافÒسس دهعم
⁄اعلا ‘ ةياور رهصشأا بحاصص تمهلأا رئاز÷ا

رئاز÷اب سست-نا-فÒسس د-ه-ع-م سصسصخ ^
مداقلا Èمت-ب-سس ن-م ا-قÓ-ط-نا ة-م-سصا-ع-لا
تاطاسشنلا نم اعو-ن-ت-م ا-ي-فا-ق-ث ا‹ا-نر-ب
بدألا سصخ-ت ة-ي-سضاÎفلا تا-ي-لا-ع--ف--لاو
ام بسسح ،موسسرŸا ط-ير-سشلاو ا-م-ن-ي-سسلاو
‘ ماقتسسو .رئاز÷اب اينابسسإا ةرافسس هتنلعأا

‘ نا-ت-ي-سضاÎفا نا-تر-سضاfi را-طإلا اذ-ه
Èع Èمتب-سس ر-ه-سشل ن-يÒخألا Úعو-ب-سسألا

يئاورلا لوح ده-ع-م-ل-ل بو-ي-تو-ي-لا ع-قو-م
-7451) سستنا-فÒسس يد لا-غ-ي-م Êا-ب-سسإلا

تاونسسل ةمسصاعلا رئاز÷اب هتماقإاو (6161
.5751 ماع هرسسأا دعب
بتاكلا نم لك ÚترسضاÙا ‘ كراسشيسسو
ة-ع-ما-ج ن-م يÁدا-كألاو ي-جو-لو-ل-ي-ف-لاو
ايثول ليونام يسسوخ ديردÃ ““““يسسنتولبموك““

‘ر-سشلا سسي-ئر-لا ا-سضيأا و-هو ،سسا-ي-خ-ي--م
Ÿسسلا““ ة-سسسسؤوÒيسست-نا-فÚ““، هتنطاوم اذكو

رÓيب ايرام ايسسروم ةعما-ج ن-م ة-يÁدا-كألا
ةسسسسؤوم ةقسسنم اسضيأا يهو يتنيميلك وديراغ

.ةعماجلل عباتلا ““موÒسسون يرام سسوبماك““
اهاسضق يتلا ةÎفلا نايÁداكألا لوا-ن-ت-ي-سسو
ىلع اهÒثأات»و رئاز÷ا ةنيدÃ سستنافÒسس
““يقيقح يبدأا ماهلإا ردسصم اهرابتعاب هلامعأا
يتلا ةروطسسأÓل د-ح ع-سضو““ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
يذلا ناكŸا طقف اهرابتعاب ةنيدملل جورت
.““تاو-ن-سس سسمÿ بتا-ك-لا ه-ي-ف د-ب-ع-ت-سسا
Úب تا-سشا-ق-ن را-طإلا اذ-ه ‘ ح-ت--ف--ت--سسو

ة-ياد-ب““ م-ت-هŸا رو-ه-م÷او ن-ير--سضاÙا
نم كلذو ،““موز““ قيبطت Èع لبقŸا ““ربوتكأا
ةايح لو-ح ““ر-ظ-ن-لا تا-ه-جو لدا-ب-ت““ ل-جأا
.يئاورلا اذه لامعأاو
،ةي-سضاÎفلا د-ه-عŸا تا-طا-سشن را-طإا ‘و
مÓفأا سضورع ةرود اسضيأا نومظنŸا جمرب

كوبسسيافلا ةحفسص Èع Èمتبسس52 ¤إا4 نم
لامعأا ة-ع-برأا سضر-ع-ت-سس ثي-ح ،د-ه-ع-م-ل-ل

ıجرÚ ا ديلا““ اهنيب بابسش نابسسإاÿةيف““
نيوكت اسضيأا حات-ي-سسو .““ة-ي-ق-ب-تŸا ما-يألا»و
نم موسسرŸا طيرسشلا ةمجرت ‘ يسضاÎفا
ربو-ت-كأا ير-ه-سش ة-ي-نا-ب-سسإلا ¤إا ة-ي-بر-ع-لا
نفلا اذهب فيرعتلا فدهب كلذو ،Èمفونو
اذكو هتاودأا ناقتإا نم ÚكراسشŸا Úك“»و

ةفاسضإلاب ،““هيف ةسصسصختŸا ةمجÎلا ةيلمع
Úب يليختلا بيرقتلا ‘ هرودب فيرعتلا““ ¤إا
.““تافاقثلا
اذ-ه ‘ ة-كرا-سشŸا تÓ-ي-ج-سست نو-ك-ت-سسو
Èع Èمتبسس52 ¤إا5 نم ةحوتفم نيوكتلا

ة-ع-ما÷ ة-ي--سضاÎفلا سسورد--لا ةد--عا--ق
سستنافÒسس دهعم لمعيو .ةينابسسإلا ايسسنلاف
راسشتنا تايادب ذ-ن-م ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
سسرام رهسش ‘ رئاز÷اب ا-نورو-ك سسور-يا-ف
لÓخ نم عسضولا عم فيكتلا ىلع يسضاŸا
تنÎنإلا Èع تاطاسشنو تارهاظت مي-ظ-ن-ت

Ãدعب نع ميلعتلا كلذ ‘ ا.
 ث.ق̂ 

77ـلا هترود ‘
““ةيقدنبلا““ نع نوبيغي دوويلوه مو‚

ةيقدنبلا ناجرهم نع ةنسسلا هذه دوويلوه مو‚ بيغي ^
عم براسضتي ا‡ ،91-ديفوك ةحئاج ببسسب يئامنيسسلا

وه ،راكسسوألا زئاوج وحن قÓطنا ةسصنم حبسصيل هحومط
را-ب-ك رور-م Úع-ب-سسلاو ع-ب-سسلا ه-تارود ‘ د-ه-سش يذ--لا
،ءارم◊ا هتداجسس ىلع Úيكيرمألا Úجرıاو ÚلثمŸا
.وÒن يد تربورو يزيسسروكسس نترامو ودنارب نولرامك
““يبهذلا دسسألا““ ةزئاج عازتنا ىلع ًامليف81 سسفانتيو
لبق ،9102 ماع سسبيليف دوتل ““ركوج““ مليف اهزاح يتلا
امهادحإا ،راكسسوأا يتزئاجب رهسشأا ةسسمخ دعب زوفي نأا

مÓ-فألا Úبو .سسك-ن-ي-ف Úكاوÿ ل-ث‡ ل-سضفأا ةز-ئا--ج

،يدنه رخآاو ،يسسنرف دحاو ،ةيقد-ن-ب-لا ‘ ة-سسفا-ن-تŸا
ةليلقف ةيكيرمألا مÓفألا امأا -ةي-لا-ط-يإا مÓ-فأا ة-ع-برأاو

.ًادج
دوويلوه ءا-م-سسأا ن-م يأا Úسسفا-ن-تŸا ة-ح-ئل ‘ سسي-لو
ىل-ع ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ل-ي-ث“ ر-سصت-ق-ي ذإا ،ةÒب-ك-لا

flت-جرÚ واهز هيولك ةيكيرمألا ةي-ن-ي-سصلا-ف .بسسح-ف،
ةيقدنبلا ‘ مدقتسس ،““رديار يذ““ لقتسسŸا مليفلا ةبحاسص
رسصعلا نم ةيودب نع مليف وهو ،““دنلدا-مو-ن““ ا-ه-م-ل-ي-ف
ىلع ةزئا◊ا ةلثمŸا ا-هرود يدؤو-ت ،ادا-ف-ي-ن ‘ ثيد◊ا

مدقت Úح ‘ ،دنامرودكا-م سسسسنار-ف را-ك-سسوأا ةز-ئا-ج

flلا يه ةرهسش لقأا ةجرÔمليف دلوفتسساف انوم ةيجيو
.““موك وت دلروو يذ““

نم ““يمايم نإا تيان ناو““ مليف زÈي ،ةقباسسŸا جراخ نمو
لوانتيو ،غنيك انيجير ةيقيرفألا ةيكيرمألا ةلثمŸا جارخإا
همسسا حبسصيسس يذلا) يÓك سسوي-سسا-ك م-كŸÓا تا-ياد-ب

fiمليفلا ةيمهأا نمكتو .سسكإا ⁄و-ك-لا-مو (ي-ل-ع د-م ‘
زهت يتلا تارهاظتلاو تاجاجتحلا ةجوم ع-م ه-ن-ماز-ت
قحب ةطرسشلا فنعو ةيرسصنعلا دسض ةدحتŸا تايلولا
.ةيكيرمألا ةيسسائرلا تاباختنلا نم نيرهسش لبق ،دوسسلا

ث.ق ^



ةليترلا

لسصاوتلا عقاوم ىلع لوأ’ا ريزولا تاباسسح هذه

ةنوقيأا زوÒف :نوركام

ماسسو زوÒف ةبرطملل ،نوركام ليوناÁا ،يسسنرفلا ضسيئرلا حنم ^
.يسسنرفلا فرسشلا ةقوج
ةرايزب Úنثلا ضسمأا ءاسسم نوركام ليوناÁا يسسنرفلا ضسيئرلا ماق
ةقوج ماسسو اهحنمو ،ةنسس58 ،زوÒف ةديسسلا ،ةÒبكلا ةنانفلا لزنم
‘ هتدهأاو ،اسسنرف ‘ يمسسر Ëركت ىلعأا وهو ،يسسنرفلا فرسشلا
.عبرو ةعاسسل رمتسسا ءاقل ‘ ،ةينف ةحول لباقŸا
Óئاق ،هتركاذ ‘ امهنزتخي يذلا اهنفو اهتوسصب رثأاتم هنأا نوركام لاقو
.““ب◊ا ضصسصق يه-ةنوقيأا زوÒف““

Òبكلا نانبل ةيوئÃ يفتحي نوركام

ىركذلا ةبسسانÃ ،ةيسسنرفلا يو÷ا ضضارعتسسلا ةيرود تماق ^
،نوركام ليوناÁإا ،ضسيئرلا ةرايزو ““Òبكلا نانبل““ ةلود نÓعإل ةيوئŸا
.ءاثÓثلا حابسص Êانبللا ملعلا ناولأل يوج ضضرعب ،نانبل ¤إا
ناولأاب ءامسسلا نيز يذلا يو÷ا ضضارعتسسلا ويديفلا عطقم ‘ رهظو
،ضسيئرلا ةرايز عم انمازت ،ليبج ءاسضق ‘ جاج ةدلب قوف Êانبللا ملعلا

.دلبلا زمر زرأا ةرجسش ضسرغل جاج زرأا ةيمfi ¤إا ،نوركام
ميسسقت يسسنرفلا وروغ لاÔ÷ا نلعأاÈ 0291متبسس1 ‘ هنأا ركذي
.اهل ةمسصاع توÒب انلعم ،Òبكلا نانبل ةلود اهنمو ،لود ةدع ¤إا ايروسس
ةلودلا تفسصوو .اعم نانبلو اسسنرف يملع جمد ‘ ةلودلا ملع لث“و
عاقبلاو لحاسسلا ندم ةفاسضإا ضساسسأا ىلع Òبكلا نانبل مسساب ةديد÷ا
ايخيرات تفرع يتلا ةقطنŸا ¤إا راكع لهسسو بون÷او ضسلبارطو

Ãل ةعباتلاو مك◊ا ةيتاذ نانبل لبج ةيفرسصتÓمإÈةينامثعلا ةيروطا.

ةليم لازلز نم ةررسضتم ةلئاع1881
ةلئاع1881 ررسضت نع ،ءاثÓثلا ضسما ،ةليم ةيلو ›او فسشك ^
ءارج ةيلك ةررسضتم ةلئاع6311 عومجÃ يأا ،لازلزلا نم ةررسضتم
..ارجأاتسسم81و ،ةيعرف ةلئاع727 ررسضت ¤إا ةفاسضا ،اهنكاسسم عدسصت
ةيلخادلا ريزو عم هتعمج ةيفحسص ةودن لÓخ ،›اولا لاق ،كلذ لباقمو
ةناعإا بلط9411و ،ءارك ةناعإا بلط1671 عفر ” هنأا ،نكسسلا ريزوو
.يعامتجا نكسس بلط321و ،ميمÎلل

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر41fiـل قفوŸأ مÈ0202متبسس2ءأعبرألأ

،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا نأا ،اهل نايب ‘ ،¤وألا ةرازولا تفسشك  ^
Áث  كلÓيهو ،يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم ىلع طقف تاباسسح ةث:
darejdza/moc.koobecaf.www//:sptth/: كوبسسياف
Î : 12=s?darejd_mp_zd/moc.rettiwt//:sptthيوت
: مارغتسسنا
rf=lh?/darejd.zizaledba/moc.margatsni.www//:sptth

flرئاز÷ا نم هبوره ببسس فسشكي ‘ول
يبŸولا لطبلا حسضوا ^

،‘ولfl قيفوت ،يرئاز÷ا
نم جراخلل هرفسس ببسس نأا
¤ا عجار Òسضحتلا لجأا

يÒسض– زكرم بايغ
fiÎىوقلا باعلأل م

ابلاطم ،رئاز÷اب
نم كرحتلاب ÚلوؤوسسŸا
ةناكÃ قيلي زكرم ءانب لجأا
‘ ‘ولfl لاقو ،ةدعاولا بهاوŸا نم ديدعلاب رخزت يتلا ،رئاز÷ا
يÒسض– زكرم دوجو مدع فسسؤوŸا نم““ :ةينطولا ةعاذإÓل حيرسصت

.““رئاز÷اب ىوقلا باعلأل قئل

ثد◊أ لÓظ ‘

؟ رخآا راسسكنا ..””كيترزيد””
،سسمأأ لوأأ ،رأطع ديÛأ دبع ،ةقأطلأ ريزو نلعأأ ،بيبسست نودو ،ةأأجف ^
أحورطم دعي ⁄ هنأأو ،““كيترزيد““ ،ةيسسمسشلأ ةقأطلأ عورسشم ءأغلإأ نع
،ةبلأغŸأو ةلدأÛأ ىتح لبقي دعي ⁄و هيف مسسح رمألأ نأأ ىنعÃ  ،سشأقنلل

هسصأخب ،مأعلأ يأأرلأ لغسش ،أسضيأأ أيسسأيسسو أيدأسصتقأ أثدح نأك ثيح
بر◊أ ‘ ةديد÷أ رئأزجلل أرأسصتنأ سضعبلأ هÈتعأ عورسشŸأف ،همأعو
رودل أرأسصتنأو ،ثولتلأ ىلع بر◊أ ىلع أرأسصتنأو ،طفنلل ةيعبتلأ ىلع

ءزج سضعبلأ هÈتعأ لب ،يدأسصتقلأ هبأب نم ›ودلأو يميلقلأ رئأز÷أ
يعأمتجلأو يسسأيسسلأ أهرأرق يمحي ،يرئأز÷أ يموقلأ نمألأ نم
Òغو ةفيرسشلأ Òغ أهتأسسفأنمو ةيلودلأ قوسسلأ تأزه نم يدأسصتقلأو
ذنم هديمŒ نأأو ،ةفورعم ةيلود تأيبول تأبرأقم ت– ةكرحتŸأ ،ةفسصنŸأ
.يموقلأ أهنمأأو رئأز÷أ دسض ةرمأؤوم1102

دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر لوسصو روف عسسأولأ بأبلأ نم عورسشŸأ دأع دقل
دمfi ،ذئنيح ،ةقأطلأ ةرأزو تثعب ثيح ،ةيدأرŸأ رسصق ¤أ ،نوبت ديÛأ

نع ثد–و ،1102 ةنسس ذنم فقوت ثيحو ،رفسصلأ نم عورسشŸأ ،بأقرع
هنأأ دكأأو ،ليرفأأ ةيأدب يئدبم قأفتل ÊأŸألأ فرطلأ عم رئأز÷أ عيقوت
““رئأز÷أب أولح دق نأŸألأ ءأÿÈأ نأكل  أنوروك سسوÒف ةحئأج لول““

مأع ريدم عيقوت دح ¤أ ،مرسصنŸأ ليرفأأ ‘ ،رمألأ لسصو لب ،هذيفنتل
ةسسأردل ›وأأ ينقت قأفتأأ عم عورسشŸأ ىلع ÊأŸألأ كيرسشلأ عم ““زأغلنوسس““

،نأديŸأ ‘ قيقدلأ نيوكتلأ لدأبتو ةيسسمسشلأ ةقأطلأ نم رئأز÷أ تÓهؤوم
؟ثدح يذلأ أمف

عسسأسشلأ قرفلأ مغرو ،سسنوتو برغŸأ ‘ ،أننأÒج نأأ ،رمألأ ‘ بيرغلأو
¤أ أوللسست ،ىÈكلأ ءأرحسصلل أهطسسوتو ةيعيبطلأ رئأز÷أ تأردق ‘

‘ Ú◊أ كلذ ذنم أوعرسشو ،هنم نكمأأ أم ىلع أوطسسو مخسضلأ عورسشŸأ
مÓكلأب بعÓتي ،هنأكم ‘ حوأÎي أندنع عسضولأ لظ أمنيب ،هذيفنت
Úنأوقل ةعسضأÿأو ةبلقتŸأ ةيدأسصتقلأ ىؤورلأو تأبأطÿأب ىنغتيو
ىتحو ،ىرخأأ ةيسسأيسسو ةيلأم لمأوع تÓخدتو أهرطأflو قوسسلأ

لسضفتو رئأزجلل ÿÒأ ديرت ل ةيبنجأأ فأرطأأ نم طوغسض ةسسرأ‡
رمألأف ،أهتدأيسسو رئأز÷أ حلأسصم بأسسح ىلع أه◊أسصم ىلع ةظفأÙأ
Úيدأسصتقلأ Úلمأعتملل ىتحو ،ينطولأ مأعلأ يأأرلل حيسضوت ¤أ جأتحي
‘ نوددÎي مهلعجيو يدأسصتقلأ ددÎلأ أذه مهبعري نيذلأ بنأجألأ
روقسص وأأ مئأمح برسس نم Òخ ديلأ ةسضبق ‘ روفسصعف ،أندنع رأمثتسسلأ

.ءأمسسلأ ‘
مدعل جيوÎلأ ،دئأبلأ مأظنلأ دهع ‘ ةلوؤوسسم فأرطأأ تلوأح أمنيبو

ةسسأرد تعد نإأو ،›أ◊أ تقولأ ‘ يسسفأنت Òغ هنأأو ،عورسشŸأ ىودج
تريزيد““ ÊأŸألأ زكرŸأ عم نوأعتلأب3102و2102 يتنسس ةينقت
ةينونأقلأ طورسشلأ ةعجأرم ¤إأ ““كيترزيد““ عورسشŸ عبأتلأ ““يÎسسودنأأ
ةيسسمسشلأ ةيئأبرهكلأ ةقأطلأ عيزوتو جأتنإأ طأسشنب ةطبترŸأ ةيبوروألأ

ءأسضفلأ ‘ ةيسسمسشلأ ءأبرهكلل يعأسسلأ طأوليكلأ عيب رعسس ةعجأرمو
سسيل ةيسسنرف تأيبول لخدت ¤أ دوعي عورسشŸأ ديمŒ نإأف ،يبوروألأ

،أيقيرفأ لأمسش ‘ ةددجتŸأ تأقأطلأ هذهب زوفلأ نم ÊأŸألأ فرطلأ نأمر◊
يقيرفألأو ينطولأ هقفأأ ¤أ رظنلأب ،رئأز÷أ سضوهنل ةلوأfi يأأ لأسشفأ لب
ديرن أنك““ هيف لأق ÊأŸألأ ةقأطلأ ريزول حيرسصت هدكأأ رمأأ وهو ،يبوروألأو
‘ ⁄أعلأ ‘ ةيسسمسشلأ ةقأطلل عورسشم Èكأأ ‘ رئأز÷أ عم رأمثتسسلأ
ةقأطلأب أبوروأأ دوزت نأأ رئأز÷أ نأكمإأب نأك ،ةّيرئأز÷أ ءأرحسصلأ
ةقبأسسلأ تأموك◊أ نكل ،تأرلودلأ نم ÚيŸÓأ ينŒو ةيئأبرهكلأ

ومنلأ رئأز÷أ عيطتسست ل يكل ةّدسشب ةركفلأ تسضرأع أسسنرف نأل ،تسضفر
.““ةيعبتلأ نم جورÿأو دأسصتقلأ عيونتو
““كيترأزيد““ عورسشŸ ةغلأبلأ ةيمهألأ وه ،⁄ألأ دح ¤أ سسفنلأ ‘ زحي أمو

‘ ةيسسمسشلأ ةقأطلل عورسشم وهف ،ردأسصŸأ فلتfl أهنع تفسشك يتلأ
،أمور يدأنل ةعبأتلأ ““كيتريزيد““ ةسسسسؤوم لبق نم حÎقم أيقيرفأأ لأمسش
غروبمأه نم ذختت ةيحبر Òغ ةمظنم يهو ،9002 ةنسس تسسسسأأت يتلأ

،وروي رأيلم004 رأمثتسسلأ ةفلكت زوأجتتو ،أهل أرقم أينأŸأأب غÈلديأهو
ءأبرهكلأ ردسصت نأأ  ىلع ،ةيرأر◊أ ةيسسمسشلأ ةقأطلأ ىلع دمتعيو
›أعلأ طغسضلأ ءأبرهك طخ Èع ،أبوروأأ ¤أ عورسشŸأ أذه نم ةجتنŸأ
›أوح رفوي نأأ عورسشملل نكÁو ،أيقيرفأأ لأمسش Úبو أهنيب ،أيلأح دوجوŸأ
لود أهنم ديفتسست أمك ،ءأبرهكلأ نم أبوروأأ ةرأق تأجأيتحأ نم ةئأŸأب51
.أيقيرفأ لأمسش
هنأأ ةقأطلأ ريزو لأق ،ةيسسمسشلأ ةقأطلل  كيترزيد عورسشم سصوسصخبو““

ىلع زكري جمأنÈب هنع ةسضأعتسسلأ متيسسو ،سشأقنلل أحورطم دعي ⁄
لÓغتسسأب ةÒغسص عيرأسشم Èع ةيروفحألأ ةقأطلأ كÓهتسسأ سصيلقت
نع ةعأذلأ عقوم لقن أذكه ،““ةÒغسص تأطfi ءأسشنأو ةثيد◊أ تأينقتلأ
يسسأيسس ،ليلعت ¤أ جأتحي يذلأو ،““كيترزيد““ عورسشم رخبت ريزولأ

ءزج هنأأب فسصو مخسض عورسشم لوحتي فيكو ،يجيتأÎسسأو يدأسصتقأو
¤أ فأسضي ،ةظقيلأ مÓحأأ نم ملح در‹ ¤أ ينطولأ يموقلأ نمألأ نم
ولو كردتسستسسو ،تلو أهنأأ أندقتأ يتلأ ،ةقبأسسلأ ةيعأنسصلأ تأرأسسكنلأ

يتلأ ةليم÷أ ةينطولأو لمألأ رعأسشم ىلع سصيغنتو ،عئأسضلأ تقولأ ‘
مأمأأ ةديدج أقأفآأ تحتفو ،سسوفنلأ ‘ ةديد÷أ رئأز÷أ أهتعرز
.Úيرئأز÷أ

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

ةلاقتسس’ا ضضفري راودم
ضسيئر ضضفر ^

ةركل ةينطولا ةطبارلا
Ëركلا دبع ،مدقلا

درلا ،راودم
ىلع باجيإلاب

،هليحرب بلاطم
فرعي ام ببسسب
Úب ،يبرادلا ةيسضقب
ةمسصاعلا دا–ا
حنÃ ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكÙا تسضق ثيح ،رئاز÷ا ةيدولوم هراجو
.دا–لا قح ‘ تأاطخا يتلا ةطبارلا باسسح ىلع ةمسصاعلا دا–ل ق◊ا

.““ضساطلا رارق ببسسب ليحرلاب يتبلاطم لوقعŸا Òغ نم““ :راودم لاقو



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!’وأأ رئأز÷أ ةحلشصم
‘ ر’ود رايلم03 اهردق ةراشسخ تدبكت رئاز÷ا ^

.يبروأ’ا دا–’ا عم ةكارششلا قافتا
ة-ل-حر-م ن-ع ثوروŸا دا-شسف-لا صضي-ف ن-م صضي--غ اذ--ه
هدعبو را“ ريزولا اهللخ نم انقرغأا يتلا ةقيلفتوب
حتف Òغ ،ائيشش اهنم لنن ⁄ تايقافتا ‘ يشسلدم دارم
انددبو ةيبروأ’ا عناشصŸا تاياف-ن-ل ة-ير-ئاز÷ا قو-شسلا

ةر-ف-ط ن-م ة-ق-قÙا تار’ود-لا Òيل-م ا-ه--لل--خ ن--م
‘ قارعلا ىلع بر◊ا ةجيت-ن ل-ي-مÈلا ر-ع-شس عا-ف-ترا
.نرقلا نم ¤وأ’ا ةيرششعلا

ةداعإ’ ةطلشسلا معدن نأا بجي يتلا تافلŸا يه اه
’إا صسيلو ،دلبلا ةحلشصم مدخي اÃ اهحيحشصتو اهحتف
ةيقافت’ا فلم حتف ةداعإا ىلع رداقلا نوبت صسيئرلا
ع-م ة-كار-ششلا قا-ف-تاو فار-طأ’ا ةدد-ع-ت-م ة-يرا-ج-ت-لا
نع عافدلاو ،اهتعجارم ىلع هرابجإ’ يبروأ’ا دا–’ا

يتلا بشصعلا برح نع اد-ي-ع-ب ،ا-ه-ن-م ر-ئاز÷ا ف-قو-م
لمع ‘ كيكششتلل ةيملعإ’ا طئاشسولا لغتشست تأادب
،داشسفلا دشض اهشضوخ-ت ي-ت-لا بر◊ا ى-ل-عو ة-مو-ك◊ا

fiتاحلشصإا نم ةطل-شسلا ه-ب مو-ق-ت ا-م ة-ل-قر-ع ة-لوا
.اهديشسŒ ىلع ايشصخشش صسيئرلا رهشسي
تاباختن’ا هب تلبوق يذلا ءاف÷او ،ةعفان ةراشض بر
يتلا مشصاو-ع-لا صضع-ب فر-ط ن-م ة-ي-شضاŸا ة-ي-شسا-ئر-لا
،ةباشصعلا نمز ةيلاŸا رئاز÷ا ةحوبحب نم تدافتشسا

يذلا يشسايشسلا راشسملل ا-ه-ت-ه-جو ي-ت-لا تادا-ق-ت-ن’او
ةدارإا ماÎحا ىلع صصر◊ا ىوعدب ،اندل-ب ه-ت-ج-ه-ت-نا
ه-ل-غ-ت-شست نأا ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا ى-ل-ع  بج-ي ،كار◊ا

ىلع لمعلا للخ نم كلذو ،اندلب ةحلشصŸ هفظوتو
تايÈك عم ةيداشصتق’او ةيراجتلا ا-ن-تا-قل-ع ع-يو-ن-ت
ةيبروأ’ا Òغو ،اي-ناŸأا ل-ث-م ة-ي-بروأ’ا تا-يدا-شصت-ق’ا

’ اŸو ،ءاÿÈا هب حشصني املثم ا-ي-شسورو ا-ي-كر-ت ل-ث-م
ى-ل-ع ار-ك-ح ى-ق-ب-ت ي-ت-لا ة-ي-ق-ير-ف’ا قو--شسلا جو--لو
ةيلل-ق-ت-شسا نا-م-شضف ،ا-هد-حو ة-ي-بروأ’ا تا-جو-ت-نŸا
رارقلا للقتشسا للخ نم ’إا رÁ ’ يشسايشسلا رارقلا
ع-يو--ن--ت لل--خ ن--م هرود--ب رÁ يذ--لا ،يدا--شصت--ق’ا
.تاقلعلا

دا–’ا ع-م ة-كار-ششلا قا-ف-تا ءا-غ-لإا ن-ك‡ Òغ ه-نأ’و
ى-ل-ع ءا-ق-بإ’ا ا-ن-ك‡ صسي-لو ،تا-بو-ق-ع نود ي--بروأ’ا
صضوا-فŸا ن-هر ي-ت-لا ة-ي-لا◊ا ا-ه-ترو-شصب ة-ي-قا-ف--ت’ا
Òغ ىرخأا حلاشصŸ لمعي ناك هنأا ودبي يذلا يرئاز÷ا

اÃر ءاكرششلل ةمدخ ان◊اشصم نهر ،رئاز÷ا ةحلشصم
نإاف ،دلبلا ر-ّي-شست تنا-ك ي-ت-لا ة-با-شصع-ل-ل م-عد ءا-ق-ل
ا-ه◊ا-شصم ن-ع عا-فد-لا ى--ل--ع ةÈ‹ مو--ي--لا ر--ئاز÷ا
‘ ةفحÛا تايقافت’ا كل-ت ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا صضر-ف-ب

مامأا هقاوشسأا حتف ىلع يبروأ’ا كيرششلا رابجإاو ،انقح
امدعب اهنم ةي-حل-ف-لا ة-شصا-خ ة-ير-ئاز÷ا ة-عا-شضب-لا

تا-جو-ت-نŸا ن-م Òث-ك-لا ‘ ءا-ف-ت--كا ر--ئاز÷ا تق--ق--ح
صسفانت اهتارداشص صضعب ليخادم تراشصو ،ةيحلفلا

.تاقورÙا ليخادم
ة-مزأا ل-ع-ف-ب ةد-ق-ع-م ة-ل-حر-م ه-جاو-ت مو-ي-لا ر-ئاز÷ا

عجارت لعفبو ،يحشصلا رج◊ا نم ا-ه-مز-ل ا-مو ا-نورو-ك
اهمهأاو ،ةرفوتم لول◊او راكفأ’ا نك-ل ،ط-ف-ن-لا ر-ع-شس
دعب اهرامث ي-تؤو-ت-شس ي-ت-لاو ،ل-خد-لا ردا-شصم ع-يو-ن-ت

Œعا-ط-ق ى-ل-ع ز-كر يذ-لا صسي--ئر--لا عور--ششم د--ي--شس
ة-لا-كو ه-ل-جأا ن-م أا-ششنأا يذ-لاو ،بو-ن÷ا ‘ ة-حل-ف-لا
‘ Ìعتت نإا يتلا ةبرجتلا ،كا-ن-ه ة-حل-ف-لا ة-ي-قÎل
،داÒت-شس’ا تا-با-شصعو ة-ي-طار-قوÒب-لا ل--ي--قار--ع--لا

.ةليقثلا داÒتشس’ا ةروتاف نم امتح صصلقتشس
عافدلاو اهمعد انيلع بجو ي-ت-لا تا-ششرو-لا ي-ه هذ-ه
يئاذغلاو ينمأ’ا اهرارقتشساو دلبلا Òشصم نأ’ ،اهنع
ىتوŸا روبق صشبنو بشصعلا برح تشسيلو اهب نوهرم
.لبقتشسم تامزأا ةيأا نم انيمحتشس يتلا
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فيطشس ةي’و نما حلاشصمل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف
 ديشصلأ صشيطأرخ عينشصتل ةيرشس ةششروب صشوطرخ0051 و صسدشسم زجح

لخدتلاو ثحبلا ةقرف تح‚  ^
فيطسس ةي’و نما حلاسصŸ ةعباتلا
غلبي شصخسش طاسشنل دح عسضو نم،

عينسصت فÎحي ،ةنسس43 رمعلا نم
طسشني ،دي-سصلا ششي-طار-خ ع-ي-بو
ةي’وب ةل-م-ع-لا ة-ن-يد-م م-ي-ل-قإا-ب
هذه عينسصتل ةسشرو زوحيو فيطسس
ترفسسأاو.ةينوناق-لا Òغ داوŸا
ةسشوطرخ0051  زجح نع ةيلمعلا

،بيرهت لfi ملم61 رايع ديسص
-REH ““ عو--ن ن--م ›آا شسد--سسم
LATS““ يوحي نزخ-مـب دوز-م
69 ،ملم53.6 رايع ةسصا-سصر31
ةسصاخ ةيكيتسسÓ-ب و-سشح ة-ع-ط-ق
““ ن--م غ--ل--ك20 ،ششي-طارÿا--ب
نم فذق ة-ير-ك051 ،““ م-سشا-سسلا
1 ،ةلوسسبكÚ““، 072تورفوسش ““  عون
Úلف ةعطق091 ،دورابلا نم غلك

،غراف فرظ421 ،وسش◊اب ةسصاخ
تاودأاو تا--ن--ي--كا--م بنا--ج ¤إا

flع-ي-ن-سصت ‘ ل-م-ع-ت-سست ة-ف-ل--ت
هذه تءاجو ،د-ي-سصلا ششي-طار-خ

¤إا تدرو تامولعم رثإا ةيل-م-ع-لا
لخدتلاو ثحبلا ةقرف دارفأا ملع
تناك يتلاو ،فيطسس ة-ي’و ن-مأا-ب
تايلمع ‘ شصخسش عولسضب د-ي-ف-ت
ميلقإاب ديسصلا ةحلسسأا ةÒخذل عيب
ىل-ع ط-ب-سضلا-بو ف-ي-ط-سس ة-ي’و
دعبو ،ة-م-ل-ع-لا ة-ن-يد-م ىو-ت-سسم
نم تامولعŸا كلت نأاسشب يرحتلا

ة-ق-م-ع-م ثا-ح-بأا قÓ-طإا لÓ--خ
هبتسشŸا ةيوه ديد– ن-م تن-ك-م
دادعإا دعب و ،هطا-سشن نا-ك-مو ه-ب

اسسبلتم هفاقيإا ” ة-م-كfi ة-ط-خ
ديسص ةسشو-طر-خ0051 ةزاي-ح-ب

،بير-ه-ت لfi م--ل--م61 را-ي--ع
د-ع-بو تا-ير-ح-ت-ل-ل ’ا-م-ك-ت-سساو
نم ششيتفتلاب نذإا ىلع لوسص◊ا

ىدل ةيروهم÷ا ليكو ديسسلا لبق
fiنكسسم ششيتفت ” ،ةملعلا ةمك

ة-ي-ل-م-ع-لا تنا-ك ثي-ح ،ي-ن--عŸا
ز-ج-ح ا-ه-لÓ-خ ”و ،ة-ي-با--ج--يإا

-REH ““ عو--ن ن--م ›آا شسد--سسم
LATS““ دوزم Ã31 يوحي نزخ
69 ،م-ل-م53.6 را-ي-ع ة-سصا-سصر
ةسصاخ ةيكيتسسÓ-ب و-سشح ة-ع-ط-ق
““ ن--م غ--ل--ك20 ،ششي-طارÿا--ب
نم فذق ةيروك051 ،““ مسشاسسلا
1 ،ةلوسسبكÚ““،  072تورفوسش““  عون
ةعطق091 ،دورابلا ةدام نم غلك
فرظ421 ،وسش◊اب ةسصاخ Úلف
تاودأاو تانيكام بناج ¤إا ،غراف

flع-ي-ن-سصت ‘ ل-م-ع-ت-سست ة-ف-ل--ت
لامكتسسا دعبو.ديسصلا ششيطارخ
” ،ةينو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا ة-فا-ك
ينعŸا دسض يئازج ف-ل-م داد-عإا
د-ي-سسلا ما-مأا هÁد-ق--ت ” يذ--لا
ةم-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو
ه-عاد-يإا-ب ر-مأا يذ-لا ة--م--ل--ع--لا
جلشصل ىشسيع ^ .شسب◊ا

ةمشصاعلأ زهي يوق راجفنأ
صسلبأرط ةيبيللأ
نأا ،شسلبارط ،ةيبيللا ة-م-سصا-ع-لا ‘ نا-ك-سس ن-ع ءا-ب-نأا تل-ق-ن ^

مظعم ‘ هتوسص ددرتو ءاثÓثلا حابسص شسلبارطب عقو ايوق اراجفنا
.ءامسسلا ‘ دوسسأا ناخد دعاسصت د-هو-سش ا-م-ي-ف ة-ن-يدŸا  ءا-ح-نأا
ةجارد Ïم ىلع ايراحتنا نأا ةي-لfi نو-يز-ف-ل-ت تا-طfi تر-كذو
نم مداقلا عيرسسلا قيرطلا لخدم دنع ةفسسان ةوبع رجف ةيران
ملف تاريدقتلا  ¤وأا قفوو .يمسسر دي-كأا-ت در-ي ⁄ ن-ك-ل ي-بر-غ-لا
نع ةيفحسص رداسصم تلقنو.ةيرسشب رئاسسخ ةيأا Òجفتلا فلخي

نأا هلوق ،شسلبارط ي-بر-غ ة-ع-قاو-لا ،روز-ن-ج ة-يد-ل-ب ‘ لوؤو-سسم
ةيرود برق هسسفن رجف امدنع ةيران ةجارد دوقي ناك يراحتن’ا
ردسصŸا دكأاو.روزن÷ يقرسشلا لخدŸا ناÒغلا  ةريزجب ةينمأا
ن’ كلذ اعجرم ةيرسشب ر-ئا-سسخ ة-يأا ن-ع ر-ف-سسي ⁄ Òج-ف-ت-لا نأا
⁄ قيرطلا““ نأا امك ““ةيرودلل لوسصولا لبق هسسفن رجف““  يراحتن’ا
ةزهجأ’ا نأا ¤إا راسشأاو.““ركبم تقولا  نأ’ ةراŸاب امحدزم نكي
ةزهجأا لمع ليهسستل قيرط-لا تق-ل-غأاو نا-كŸا تقو-ط ة-ي-ن-مأ’ا
يذلا Òجفتلا نع اهتيلوؤوسسم ةهج يأا نلعت ⁄و.ةيئان÷ا ثحبلا
.ةيبيللا ةمسصا-ع-لا ‘ ما-ع  ن-م Ìكأا ذ-ن-م ه-عو-ن ن-م لوأ’ا د-ع-ي
ايبيل ‘ �ةي‡أ’ا ةثعبلا رقم ىلع يو-ت– �روز-ن-ج ة-ق-ط-ن-مو
ريزو ةماقإا لfi اهنأا ¤إا ةفاسضإا �ةيلودلا  تامظنŸا نم ددعو
د.ق ^ .ةلودلل  ىلعأ’ا شسلÛا شسيئرو �ةيلخادلا

نأا Úلقانلا دا–’ نايب ركذو  ^
ءا--سسؤورو ي--ن--طو--لا بت---كŸا
اورر--ق ة--ي--ئ’و---لا بتا---كŸا
ق-ي-ل-ع--ت اورر--ق  عا--م--جإ’ا--ب
عم هنمازتل رظ-ن-لا-ب بار-سضإ’ا
م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه--سش نا--ح--ت--ما
،È 0202متبسس70 موي طسسوتŸا
‘ ايرولاكبلا ةداهسش نا-ح-ت-ماو
ةكر◊اوÈ 0202مت-ب-سس31
شسيئر اهار-جأا ي-ت-لا ة-ي-ئز÷ا
0202 توأا13 خيراتب ةيروهم÷ا

ة’و----لاو ة’و-----لا كل-----سس ‘
.ÚبدتنŸا
لقنلا ر-يزو نأا نا-ي-ب-لا ف-سشكو
نع Úلث‡ ةلباق-م ى-ل-ع ق-فاو
ة--مدا--ق--لا ما---ي’ا ‘ دا–’ا

Ÿاهسسأار ىلع مهبلاطم ة-سشقا-ن
بلا--طŸا ة--ي--سضرأا ة÷ا--ع--م
Úلقانلا فر-ط ن-م ة-عو-فرŸا

. نيررسضتŸا شصاوÿا
ينطولا دا–’ا ةدا-ي-ق تد-كأاو
بارسضإا ‘ لوخد-لا Úل-قا-ن-ل-ل
ءاهتنا دع-ب ق-ب-سسم را-ع-سشا نود
ق-ي--ل--ع--ت--ل ةددÙا ة--ل--هŸا
مد----ع لا----ح ‘ بار-----سض’ا
.بلاطملل ةباجتسسإ’ا
Úلقانلل ين-طو-لا دا–’ا نا-كو
‘ لوخد-لا-ب ارا-ع-سشإا عدوأا د-ق

دغ موي نم ةيادب ينطو بارسضإا
رخأا-ت بب-سسب ،È 0202متب-سس2
ةيسضرأا ة÷اعم ‘ لقنلا ةرازو
فرط نم ةعو-فرŸا بلا-طŸا
نيررسضتŸا شصاوÿا Úلقا-ن-لا

مويلا دوعي نأا لبق ، ةحئا÷ا نم
تقؤوŸا ق-ي--ل--ع--ت--لا رر--ق--يو
.بارسضإÓل
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مويلا هميظنت عمزملا نم ناك
لبقŸأ Èمتبشس02 ¤أ هليجأاتو Úلقانلأ بأرشضأ قيلعت

02 خيرات ¤إا مويلا اررقم ناك يذلا حوتفŸا بارشضإ’ا قيلعت Úلقانلل ينطولا دا–’ا ،صسما ررق
ةرازولا رخأات لاح ‘ خيراتلا اذه دعب راعششإا قباشس نود بارشضإا ‘ هلوخد ادكؤوم ،يرا÷ا Èمتبشس

 .ةعوفرŸا بلاطملل ةباجتشس’ا ‘

صسوشسم ينب يرديمغو مانياب ةباغو ةعيرزوبب تشسليشس تاباغ اشساشسأا تلمشش

ةمشصاعلاب نأوج ذنم تاباغلأ نم أراتكه72 تفلتأأ قئأر◊أ
يتلا قئار◊ا تببسست ^

تاباغ نم ددعب تبسشن
‘ ر----ئاز÷ا  ة-----ي’و
نم راتك-ه72 فÓ-تإا
ششار-حأ’او تا-با--غ--لا
،ة-سسبا-ي-لا ششئا-سش◊او
رهسش علط-م ذ-ن-م كلذو

¤إا مر---سصنŸا ناو----ج
توأا رهسش ةيا-ه-ن  ة-يا-غ
ملع امب-سسح ، ي-سضاŸا
مÓعإ’ا-ب ة-ف-ل-كŸا ىد-ل ،شسما

Ãماز◊او تا--با--غ--لا ة--ير--يد
 .رئاز÷ا ةي’ول رسضخأ’ا
نأا-ب يد-ي-ع-سس ناÁإا تح-سضوأاو

Èع تلجسس يتلا قئار◊ا ددع
ةيادب ذنم رئاز÷ا  ةي’و ميلقإا
قئار◊ا ةحفاكم ططfl ليعفت

¤إا مرسصنŸا ناوج رهسش علطم
34 تغلب يسضاŸا توأا03  ةياغ
لبق ا-هدا-م-خإا ” ق-ير-ح ةرؤو-ب
ة-حا-سسŸا رد-ق-تو ا-هرا--سشت--نا
يبا-غ-لا ط-سسو-لا  ن-م ة-ف-ل-تŸا
ششارحأ’او ةسسبايلا ششئا-سش◊او
11 فÓ-تإا ا-ه-ن-م ،را-ت-ك-ه72
¤إا ، يسضاŸا ناوج ذنم راتكه
راتكه61 فÓتإا ليجسست بناج

ةباغب  لوهم قير-ح بو-سشن د-ع-ب

92 موي لجسس ةعيرزوبب تسسÓيسس
.مرسصنŸا توأا

نإاف ردسصŸا تاذ-ل ادا-ن-ت-سساو
ناوعأ’ ¤وأ’او عيرسسلا لخدتلا
نم نكم رئاز÷ا  ةي’ول تاباغلا

اه-ترار-سش ‘ رؤو-ب-لا كل-ت ر-سصح
ةرو-كذŸا ة--حا--سسŸا ‘ ¤وأ’ا
ةسسباي-لا ششئا-سش◊ا  ن-م هÓ-عأا
نم لك Èع ة-عزو-م ششار-حأ’او

ةباغو ةعيرزوبب تسسÓيسس تاباغ
ينب يرد-ي-م-غ ة-با-غو  ما-ن-يا-ب

 . اهÒغو شسوسسم
ططfl نا ردسصŸا تاذ زربأاو
يذلا تاباغلا قئارح ةح-فا-ك-م

Áا ربوتكا13ةياغ ¤ا دتŸلبق
ةهجاوŸ ““اهتعا‚ تتبثا ة-ي-لآا““
تاحاسسŸا شصيل-ق-ت و ق-ئار◊ا
ةيامح فدهب ةفلتŸا  ة-ي-با-غ-لا

راتكه0005 نم ديزأا
تا---حا---سسŸا ن---م
ةمسصاعلا-ب ة-ي-با-غ-لا

قرف Òخسست  ” ثيح
” عيرسسلا لخد-ت-ل-ل
تادعŸاب ا-هد-يوز-ت
ةمزÓ-لا ل-ئا-سسو-لاو
لوسصو  لبق لخدت-ل-ل

ة-يا--م◊ا ح--لا--سصم
لا--ح ‘ ة---ي---ندŸا

 .قير◊ا راسشتنا
تاذ تركذ ، ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م

3 شصيسصخ-ت ” ه-نأا ة-ثد-ح-تŸا
ا--هد--يوز--ت و ل---خد---ت قر---ف
ةمزÓلا ل-ئا-سسو-لاو تاد-عŸا-ب
لبق ع-ير-سسلاو ›وأ’ا ل-خد-ت-ل-ل
ح-لا-سصم ن-م ةد-ج-ن--لا لو--سصو
راسشتنا لاح ‘ ةيندŸا ةيام◊ا
تانحاسشÒ 3خسست اذكو قير◊ا
ةعزوم  ءافطإÓل ج-يرا-ه-سص تاذ
اهيلا راسشŸا قرفلا تارقم Èع
ةطقن42 شصيسصخت ىلع ةوÓع
تاحاسسŸا لكب  هايŸاب دوزتلل
ىلع ةي’ولا-ب ىÈك-لا ة-ي-با-غ-لا

نبو يواسشوبو ةÒخ عطقم رارغ
.نونكع

ج.ق ^

قئأرح ‘ Úطروتم صصاخششأأ3 فيقوت
لجيجب ةفقششلأو ةنحششلأ تاباغب

‘ Úطرو-ت-م Úبا-شش ف-ي-قو--ت عو--ب--شس’ا اذ--ه ”  ^
نم ةنحششلا ةيدلبب فراع ينب تاباغب قئارح ع’دنا

صصخششلا لازي ’ اميف ، ينطولا كردلا رشصانع لبق
نم  غلبي صصخشش عاديإا  ”  امك ، رارف ةلاح ‘ ثلاثلا
ل-ب--ق ن--م تقؤوŸا صسب◊ا ة--ن--شس53  ›او-ح ر-م--ع--لا
ءاقلإا دعب  Òهاط-لا ة-م-ك-حÃ ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ط-ل-شسلا
ي-ن-طو-لا كرد-لا ر-شصا-ن-ع ل-ب-ق ن-م ه-ي-ل--ع صضب--ق--لا
يريرب تاباغب ناÒنلا مارشضإا ‘ هطروتل    ؛ ةفقششلاب
صصخششلا نإاف، ةلوادتŸا ءاب-نأ’ا بشسحو . ة-ف-ق-ششلا-ب
عم صسيدلا ةتبن ‘ ناÒنلا لاعششإاب علوم ناك روكذŸا

ةقيثو ىلع زوحي ’ نكل يلقع بارطشضا نم هتاناعم
قق– اميف .هتمكاfi راظتنا ‘ ة-ي-ل-ق-ع-لا صضار-مأل-ل
تاراجشش ةيشضق ‘ ةفقششلاب ينطولا كردلا حلاشصم
طروت تبشسلا ›اعأا جاجح داوب صسمأا تعقو  يشصعلاب
ةنتيوزلا ةيرق نم مهفشصن صصاخششأا80 ›اوح اهيف
ةعباتلا حيلمو-ب ة-ير-قو  ة-ن-ح-ششلا ة-يد-ل-ب-ل ة-ع-با-ت-لا
يتلا تاباغلا قئارحب اهتقل-ع ا-مو ة-ف-ق-ششلا ة-يد-ل-ب-ل
. ةقطنŸاب تعلدنا

ب.نيشساي ^

Œأ راÿنومشصتعي هكأوفلأو رشض
فيطشسب لأزأأ Úع ةيدلب رقم لخأد
لخاد هكاوفلا و رشضÿا راŒ صسما حابشص مشصتعا  ^
ةبلاطملل ،فيطشس ةي’و بونج لازأا Úع ةيدلب رقم
ن-م د-يزأا ي-شضم د-ع-ب يراو÷ا قو-شسلا ح-ت--ف ةدا--عإا--ب

ةي’و ›او هردشصا يذلا ق-ل-غ-لا رار-ق ى-ل-ع ن-ير-ه-شش
صسمأا راجتلا دكأاو . بتاكلب دمfi ،قباشسلا فيطشس
اهباوبأا تحتف دق ،فيطشس ةي’و ندم قاوشسأا لك نأاب
نم دجي ⁄ يذلا لازأا Úع قوشس ءانثتشساب نئابزلل
لمحو.اموي06 نم ديزأا ذنم اقلغم يقبو هنع عفادي
قلغلا ةيلوؤوشسم لازأا Úع ة-يد-ل-ب ح-لا-شصم نو-ج-تÙا

ةيد-ل-ب-لا ح-لا-شصم نأا-ب  ا-ن-ل اود-كأاو ،ةدŸا هذ-ه ة-ل-ي-ط
نوعفدي مهنأا نم مغرلاب، مهبناجب فقت ⁄و مهتلذخ
فاشضأاو.عاطقنا نودو ماظتنا-ب ءار-ك-لا ف-ي-لا-ك-ت
تقو ‘ ’إا ةيدلبلا صسيئرب وقتلي ⁄ مهنأاب نوجتÙا
ةيعشضولا ةيوشستب مهدعو يذلا ،ةيلÙا تاباختنإ’ا
نأا Òغ، يراو÷ا قو-شسلا ا-هد-ه-ششي ي-ت-لا ة-ي-ثرا-ك-لا

ة-ل-م-ج ع-م ة-ل-شصاو-ت-م تي-ق-ب را-ج-ت-لا ء’ؤو-ه ةا-نا-ع-م
ديحولا يراو÷ا قوشسلا هذه اهدهششي يتلا صصئاقنلا

دحأا لبقتشسا دقو. لازا Úع ةنيدم ىوتشسم ىلع
نأاب مهل دكأاو ÚجتÙا، يدلبلا يبعششلا صسلÛا باون
ةيدلبلا حلاشصم نأابو ،ةي’ولا ›او هردشصأا قلغلا رارق
ةداعإ’، ةيئ’ولا حلاشصŸا ةلشسارÃ مويلا حابشص تماق
.تاقوأ’ا برقأا ‘ يراو÷ا قوشسلا اذه حتف

 جلشصل ىشسيع ^

نأويدلل ماعلأ ريدŸأ ماهم ءاهنأ
ةرمعلأو جحلل ينطولأ

ةينيدلا نوؤوششلا ريزو ،يدهملب فشسوي ،صسما ىهنأا ^
جحلل ينطولا ناو-يد-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ما-ه-م فا-قوأ’او
نم Òخأ’ا ددعلا ‘ ردشصو .ةزوزع فشسوي ،ةرمعلاو
صسيئرلا هعقو ي-شسا-ئر مو-شسر-م ة-ي-م-شسر-لا ةد-ير÷ا

ماعلا ريدŸا ما-ه-م ه-ب-جوÃ ى-ه-نأا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع
،ةزوزع فشسو-ي ةر-م-ع-لاو ج-ح-ل-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-ل-ل
توأا51 خيرات-ب ذ-خ-تا رار-ق-لا نإا-ف ،مو-شسرŸا بشسحو
.مرشصنŸا

ج.ق ^

flأ برŸأ عزوŸزكرملل ›ا
    ةنيطنشسقب صسب◊أ نهر يديÈلأ

يجراÿا يرشض◊ا نمألل ةيئاشضق-لا ة-ي-ط-ب-شضلا تن-ك“ ^
ايئاشضق قوبشسم فيقوت نم نايزوب ةماح ةرئاد نمأاب ةÒكب
عزوم تلاط بيرخت ةيلمع طروتم ةنشس92 رمعلا نم غلبي
¤إا دوعت ةيشضقلا تايثيح. ةÒكبب يديÈلا زكرملل ›ام
ÚنطاوŸادحأا نم غلب ىلع ءا-ن-ب مر-شصنŸا تب-شسلا ة-ي-شسمأا
بيرختلا لعفل دوقنلل ›آ’ا عزوŸا صضرعت هدافم ةÒكب يحب
اذه صضرع-ت تن-ي-ب ة-ي-ناد-يŸا ة-ن-يا-عŸا . Úلو-ه‹ ل-ب-ق ن-م
تداق امك ، مج◊ا Òب-ك ر-ج-ح ة-ط-شساو-ببيرختل-ل Òخأ’ا
ةيو-ه د-يد– ن-مةفثكŸا ثاحبأ’ا و ةث-ي-ث◊ا تا-ير-ح-ت-لا

‘ ةÒكب يح ىوتشسم ىلع هفيقوت ” يذلا و هيف هبتششم
ةيطبشضلا هترششاب يذلا حوتفŸا ق-ي-ق-ح-ت-لا. ›اوŸا مو-ي-لا
فلاشسلا عم صصاشصت-خ’اميلقإا يرشض◊ا نمألل ةيئا-شضق-لا
نم ءاهتن’ا دعبايئاشضق قوبشسم Òخأ’ا اذه نا Úب ركذلا
ةباينلا مامأا هÁدقت ” هقح ‘ ةيئازج ةيئارجإا فلم زا‚ا
 صس.ي ^.ةلودلا كلŸ يدمعلا بيرختلا ةيشضق نع ةيلÙا

رجفلا
حبشصلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

04:50
06:20
12:48
16:26
19:18
20:39

ن .ةظيفح^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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