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انوروك نع فصشكلا ليلاحت راعصسأا ددحت ةحصصلا ةرازو
٢صصاهيلع قفاوي اربخم9١و رانيد٠٠٢٢و رانيد٠٠88 نيب حوارتت

ةدمل عاديتسس’ا ىلع مهتلاحا عم
:يمومعلا فيظولا ،رهسشأا6

ÚـبيغتŸا لامعلا عصضو
لقنلا فــــقوت بـــــــبصسب

ةــــــــــــيونصس ةـــــــــلطع ‘

٣١صص

٣ صص 

 ةيزخملا ةقفسصلا ىلع ةمحرلا ةسصاسصر قلطأا امدعب
يوارــــــــــــــحصص حاـــــــــــــــــــــــيترإا

عاـمتجإا دـعب يـبرغم راـيهنإاو
›ودــــــلا نـــــــمألا سســــــــل‹
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 ةيصسايصسويجلا تابارطصضلاو انوروك بقاوع ناهجاوتصس امورو رئازجلا :يلاـــــطيإلا ريـــــــــــفصسلا  ^
بوعصشلا قح ركنتو ةنيصشم تارماؤوم يف لخدت نأا رئازجلل نكمي ل :هـــــــــــــــــــــــــــــللا ملــــــــــــــــغ  ^
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4صص

 ةبيهم ةيبعسش ةزانج يف نويرئازجلا هعدو مويلا اذه لثم يف
 حلاصص دياق قيرفلا دهاجملا ليحر ىلع رمت ةنصس

 نازيلغب ةلبنق ريمدتو ةلصشنخب باهرإلل معد يرصصنع فقوي سشيجلا

 ةنايخلاب ““يناوخإلا““ يبرغملا ةموكحلا سسيئر مهتي يرقم

 تاردخم راطنق5.4٢ زجحو تاردخم رجات7٣ ىلع صضبقلا عم
٢صص

٢صص

٣صص

 ينويهسصلا نايكلا عم قافت’ا عيقوت مسسارم ىلع هفارسشاو عيبطتلا هلوبق ببسسب
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Èخ لزن ،9102 ةنصس نم مويلأ أذه لثم ‘ ^
حلاصص د-يا-ق د-م-حأأ ق-ير-ف-لأ د-هاÛأ ةا-فو
عقأوم تمصسقنأو ،بع-صشلأ ى-ل-ع ة-ق-عا-صصلا-ك
نم Èخلل بذكم Úب يعا-م-ت-جلأ ل-صصأو-ت-لأ
ىمح يذلأ دهاÛأ ةافو ‘ زعمو ةمدصصلأ
.ةدحأو مد ةرطق نود كأر◊أ ةيملصس
ةزانج ‘ لحأرلأ ق-ير-ف-لأ نو-ير-ئأز÷أ عدو-ف
رصصق ‘ دوصش◊أ تعمŒ نيأأ ةبي-ه-م ة-ي-ب-ع-صش
نامثج ىلع ةÒخألأ ةر-ظ-ن-لأ ءا-ق-لإل بع-صشلأ
ةÈقم ¤إأ ق-ير-ط-لأ لو-ط ه-ت-ق-فأرو ل-حأر-لأ
ةيروهم÷أ سسيئر نلعأأ هتافو بقعو . ةيلاعلأ
ةصسائر نم نايب لÓخ نم ،نوبت ديÛأ دبع
ةدŸ ر-ئأز÷أ ل-ما-ك ‘ دأد◊أ ،ة-يرو-ه-م÷أ
سشيجلل ةبصسنلاب مايأأ ةع-ب-صس ةدŸو ما-يأأ ة-ثÓ-ث
خألأ اهيأأ اعأدو““ هنع لاقو ،يب-ع-صشلأ ي-ن-طو-لأ
تنك سسوصشألأ دصسألأ ميظعلأ دئاقلأو حلاصصلأ
حصصانلأ Òخ ةلودل-لو ع-ي-نŸأ م-ع-ن ر-ئأز-ج-ل-ل
.““Úنصسو انينصس ،ÚعŸأ

ةليوطلأ كتبرŒ ىقبت-صس““ سسي-ئر-لأ فا-صضأأو
ان-ف-لÿو ا-ن-ل ا-ع-جر-م ةدو-ه-صشŸأ كت-ك-ن-حو
سسودرفلأ تان-ج ‘ كل ى-بو-ط-ف ،Úق-حÓ-لأ
ءأد--ه--صشلأ Úب كي--ل---ع مÓ---صسو ،ى---ل---عألأ
دئاق هللأ همحر ناك دقل““ لصصأوو ،““Úقيدصصلأو
لامتكأو ةنيط-لأ دو-ج-ب ر-خز-ي رأو-غ-م سشي-ج
ةمدخب لاغصشنلأ مئأد ،ةريرصسلأ بيطو ءافصصلأ
.““هدÓب

رئأز÷أ ‘ حلاصص دئا-ق-لأ ةزا-ن-ج ر-صضح د-قو
فلأ ،È 9102م-صسيد52 خيراتب ةم-صصا-ع-لأ
¤إأ ،نطو-لأ تا-يلو ف-ل-تfl ن-م Úير-ئأز÷أ
د-ب-ع سسي-ئر-لأ ا-ه-ن-م ي-م-صسر رو-صضح بنا-ج
يÈصص ،حلاصص نب رداقلأ د-ب-ع ،نو-ب-ت د-يÛأ
نم طابصضو تأدايق ،ليجوق حلاصص ،موداقوب
ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر رأرغ ىلع سشي÷أ
قباصسلأ يلخأدلأ نمألأ ريدم ،ةحيرقنصش ديعصس
:اهنم ةيبنجأأ ةيمصسر دوفوو ،ةز-عو-ب ي-ن-ي-صسأو
ىلع يرصصŸأ سشي÷أ تأداي-ق را-ب-ك ن-م د-فو
عافدلأ نوؤوصشل يرصصŸأ سسيئرلأ دعاصسم هصسأأر
ةيدوعصسلأ Òفصسو ،يحبصص يقدصص لوأأ قيرفلأ
.مهÒغو رئأز÷اب
لكصشب رهظ حلاصص دياق نأأ ¤إأ ةراصشلأ ردŒو

لÓخÈ 9102م-صسيد91 ‘ ةر-م ر-خآل ما--ع
ديÛأ دبع ديد÷أ سسيئرلأ بيصصنت مصسأرم
سسيئرل ةبصسانŸأ كلت ‘ Òخألأ ح-ن-مو ،نو-ب-ت

حلاصص نب رداق-لأ د-ب-ع ق-با-صسلأ ة-مألأ سسل‹
““ردصصلأ““ ماصسو ،حلاصص ديا-ق ل-حأر-ل-ل كلذ-كو
اقفو ة-لود-لأ ءا-صسؤور ى-ل-ع أر-ك-ح نا-ك يذ-لأ
لحأرلأ قيرفلأ فرعيو .اهب لومعŸأ ديلاقتلل
نطولأ ليبصس ‘ دهاج ثيح حفاك لجر هنأاب
قحتلأ امدنع ›وألأ بابصشلأ ةلحرم نم ةيأدب
ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر◊ا-ب ه-با-ب-صش نا-ع-ير ‘ و--هو
ينطولأ سشي÷أ ‘ كلذ دعب جردتو ةيرئأز÷أ
لصصو يتح بصصانŸأ ‘ جردتي لظو يبعصشلأ
.سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ¤إأ

لÓخ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل زرا-ف-م تن-ك“ ^ب ةراصس  ^
نم يرا÷أ عوبصسألأ اهتذفن ةينأديم تايلمع
ةيران ةحلصسأأ طبصضو باهرإÓل Úمعأد فيقوت
تزجح امك ،عنصصلأ ةيديلقت ل-با-ن-ق Òج-ف-تو
فيقوتو تاصسولهŸأو تأردıأ نم Òطانق
نداعŸأ نع نو-ب-ق-ن-ي أو-نا-ك سصا-خ-صشأأ ةد-ع
فصشكلأ تأزيهŒ زجحو ةيعرصش Òغ ةقيرطب
.تابكرمو ةيئابرهك تأدلومو بيقنتلأو
سسمأأ ،ينطولأ عافد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ةل-صصأو-تŸأ دو-ه÷أ قا-ي-صس ‘ ه-نأأ ،ءا-ع-برألأ
ة-براfiو با-هرإلأ ة-ح-فا-ك-م ‘ ة-لوذ--بŸأ
تذف-ن ،ا-ه-لا-ك-صشأأ ل-ك-ب ة-م-ظ-نŸأ ةÁر÷أ
،يبعصشلأ ينطو-لأ سشي-ج-ل-ل زرا-ف-مو تأد-حو
Èمصسيد22 ¤إأ61 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
جئاتن نع ترف-صسأأ ةد-يد-ع تا-ي-ل-م-ع ،0202
ة-ي-لا-ع-لأ ة-ي-فأÎحلأ ىد-م سسك-ع-ت ة-ي-عو-ن
انتأوقل مئأدلأ دأدعتصسلأو ةرمتصسŸأ ةظقيلأو
فاصضأأو .ينطولأ بأÎلأ لما-ك ‘ ة-ح-ل-صسŸأ
ين-طو-لأ سشي-ج-ل-ل ةزر-ف-م نأأ ه-تأذ رد-صصŸأ
تاعامجلل معد (20) يرصصنع تفقوأأ يبعصشلأ
ترمدو تفصشك Úح ‘ ،ةلصشن-خ-ب ة-ي-با-هرإلأ
ةلبنق يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل ىرخأأ ةزرفم
 .نأزيلغب عنصصلأ ةيديلقت (10)
و ةمظ-نŸأ ةÁر÷أ ة-براÙ ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأأ
تأردıا--ب راŒلأ ةر--ها--ظ--ل يد--صصت--لأ
سشيجلل ةكÎصشم زرافم تفقوأأ دقف ،اندÓبب
حلاصصم فلتfl عم قيصسنتلاب يبعصشلأ ينطولأ
لÓخ تزج-حو تأردfl ر-جا-ت (73) ،نمألأ
فيكلأ نم ةمخصض تايمك ،ةقرفتم تا-ي-ل-م-ع
(236.85)و أرا-ط-ن-ق (42) ـب رد-ق-ُت ج-لا--عŸأ
.برغŸأ عم دود◊أ Èع اهلاخدإأ ” مأرغوليك
ةزرفم تطبصض ،نايبلأ فيصضي ،ددصصلأ أذه ‘
مأأ ةقطنÃ يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل ةكÎصشم
نم ةÒبك ةيم-ك فود-ن-ت-ب ة-يدود◊أ را-صشع-لأ
(30)و Òطا-ن-ق (01)ـب ردقُت جلاعŸأ ف-ي-ك-لأ
دود◊أ سسأرح فقوأأ ام-ي-ف ،تا-مأر-غو-ل-ي-ك
ة-ي-صسن--ج ن--م تأردfl راŒ (50) ةماعنلا-ب
(076.78)و Òطا-ن--ق (60) أوزجحو ةي-بر-غ-م
Úت-ي-ل-م-ع ‘ ةداŸأ سسف-ن ن-م مأر-غو-ل--ي--ك
(20) يرجات فيقوت راصشبب ” امك .Úتلصصفنم

flف-ي-ك-لأ ن-م ىر-خأأ ة-ي-م-ك ز-ج-حو تأرد
(5.04)و Òطا---ن---ق (30)ـب رد-ق-ت ج--لا--عŸأ
ةدام نم مأرغ (023) ¤إأ ةفاصضإلاب مأرغوليك
.Úياكوكلأ
ة-كÎصشم زرا-ف-م تف-قوأأ ،قا-ي-صسلأ سسف-ن ‘و
كردلأ حلاصصمو يبع-صشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل-ل
تأردfl رجات (03) دود◊أ سسأرحو ينطولأ
مأرغوليك (264.72)و Òطان-ق (40) تزجحو
ةدا-م ن-م مأر-غ (097)و جلاعŸأ في-ك-لأ ن-م
‘ سسو--ل--ه--م سصر--ق (42081)و Úياكو-ك-لأ
نأرهوو رأردأأ نم ل-ك-ب ة-قر-ف-ت-م تا-ي-ل-م-ع
ةصسبتو ةيأدرغو ةلٔروو ىلفدلأ Úعو ناصسملتو
نم .سسابعلب يديصسو ةبانعو فيطصسو ةنتابو
ينطولأ سشيجلل زراف-م تف-قوأأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج
جربو مأزٔ Úعو تصسأÔ“ ن-م ل-ك-ب ي-ب-ع-صشلأ
اصصخصش (791) ،فودنتو يزيلإأو راتfl يجاب
ايئابرهك أدلوم (333)و ةبكرم (53) تزجحو
طيلخ نم سسيك (673)و طغصض ةقرطم (841)و
أذكو Òجفت تأدعمو ةراج◊أو بهذلأ ماخ
بيقنتلأ تايلمع ‘ لمعتصست ىرخأأ سضأرغأأ
¤إأ ة-فا-صضإلا-ب بهذ--لأ ن--ع عور--صشŸأ Òغ
ة-ه-جوŸأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م ن-ط (48.3)
سصاخ-صشأأ (90) فيقوت ” امن-ي-ب ،بير-ه-ت-ل-ل
›آأ (10) سسدصسمو دي-صص قدا-ن-ب (80) زجحو
ةلصشنخ نم لكب تذفُن ةلصصفنم تايلمع لÓخ
ّ” امك .يقأوبلأ مأأو ةنتابو ةليصسŸأو فيطصسو
نم ةÒبك تا-ي-م-ك بير-ه-ت تلواfi طا-ب-حإأ
تصسأÔ“ نم لكب Îل (11432) ـب ردقُت دوقولأ
 .فراطلأو سسأرهأأ قوصسو ةصسبتو رأردأأو
حلاصصمو لحأوصسلأ سسأرح طبحأأ مهتهج نم
ةيعرصش Òغ ةرجه تلواfi ينطولأ كردلأ
أرجاهم (71) مهنيب نم اصصخصش (581) ذاقنإأو
برأوق Ïم ىلع أوناك ةي-بر-غ-م ة-ي-صسن-ج ن-م
تن-صشو“ Úع ن-م ل-ك-ب ع-ن-صصلأ ة-يد-ي-ل--ق--ت
ةمصصا-ع-لأ ر-ئأز÷أو Âا-غ-ت-صسمو نا-صسم-ل-تو
فيقوت ” اميف ،فراطلأو ةبانعو سسأدرموبو
تا-ي-صسن-ج ن-م ي-عر-صش Òغ أر-جا--ه--م (18)

flنأزيلغو فودنتو ناصسملت نم ل-ك-ب ة-ف-ل-ت
.تناجو ةديعصسو تصسأÔ“و ةيأدرغو ةلٔروو

ر م ^

 اهطاسشن ةدوعب ةمئألإ ةيقيسسنتو ÚملسسŸإ ءاملعلإ ةيعمج تبلاط امدعب
 ةينآارقلا ضسرادŸا حتف ةداعإل اهتقفاوم يطعت ةموك◊ا

ءو-صضلأ ءا-ع-برألأ سسمأأ ة-مو--ك◊أ تط--عأأ ^
ة-ي-نآأر-ق-لأ سسرأدŸأ ح-ت--ف ةدا--عإل ر--صضخألأ
تلقن ثي-ح ا-نورو-ك سسوÒف بب-صسب ة-ق-ل-غŸأ
ىلع ةقفأوŸأ ت“““ هنأأ Ëركلأ نآأرقلأ ةعأذإأ
قفو ديدج نم ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتف ةداعإأ
.““يحصصلأ لوكوتوÈلاب مأزتللأ
تقو ‘ ةموك◊أ تنثتصسأ امدعب رأرقلأ ءاجو
فا-ن-ئ-ت-صسأ رأر-ق ن-م سسرأدŸأ هذ-ه ق-با--صس
ةيمي-ل-ع-ت-لأ تا-صسصسؤوŸأ سسم يذ-لأ ة-صسأرد-لأ
 .ينهŸأ نيوكتلأ زكأرمو ةيعما÷أو
،مايأأ لبق ،ÚملصسŸأ ءاملعلأ ةيعم-ج تب-لا-طو
حتفب اصسانئ-ت-صسأ ،ة-ي-نآأر-ق-لأ سسرأدŸأ ح-ت-ف-ب
‘ ةيعم÷أ تعد ثيح تايوناثلأو سسرأدŸأ
ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتفب حامصسلأ ““ ¤إأ اهل نايب
يوبÎلأ ل-ف-ك-ت-لأ ‘ ا-هرود-ب م-ها-صست ى-ت-ح
ل-ما--ك--لأ مأÎحلأ ع--م كلذو ،ا--ن--ئا--ن--بأا--ب

لظ ‘ ةيوبÎلأ ةيلمعلل ةمظنŸأ تلوكوتوÈلل
 .““ةحئا÷أ هذه
ةينطولأ ةيقيصسنت-لأ سسي-ئر بلا-ط ه-ت-ه-ج ن-م
سسمأأ ر-خآلأ و-ه ي-م-ي-ج-ح لو-ل-ج ،ة-م-ئأÓ--ل
ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتف ‘ ليجعتلاب““ ةموك◊أ
نم ديزأأ دعب ةبلطلل ةيلخأدلأ ةيملعلأ ايأوزلأو
““انوروك ةحئاج ببصسب قلغلأ نم رهصشأأ ةينامث
ةئف-لأ هذ-ه ة-ل-صصأو-م ةرور-صض““ ى-ل-ع أدد-صشم
‘ يميجح لاقو .““ةبلطلأ نم اهÒغك اهميلعت
تمدقت ةباق-ن-لأ ““ نإأ سسمأأ ي-مÓ-عإأ ح-ير-صصت
نم فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةرأزو ىدل بلطب
سسرأدŸأو ايأوزلأ طاصشن حتف ‘ عأرصسإلأ لجأأ
سسوÒف ببصسب رهصشأأ ذنم ةق-ل-غŸأ ة-ي-نآأر-ق-لأ
ةينطولأ ةيق-ي-صسن-ت-لأ سسي-ئر را-صشأأو .““ا-نورو-ك
ةدو-ع نأا-صشب ة-مو-ك◊أ تأرأر-ق ““ نأأ ة-م-ئأÓ-ل
ةيميلعتلأ رأوطألأ فلتfl ‘ ايجيردت ةصسأردلأ

Ãةرورصضب ةبلاطملل مهتعفد ،ةعما÷أ اهيف ا
ايأوزلأو ةينآأرقلأ سسرأدŸأ طاصشن فا-ن-ئ-ت-صسأ
ةبلط ه-جو ‘ ةد-يد-ع ر-ه-صشأ ذ-ن-م ة-ق-ل-غŸأ
ايعأد ،““ةيلخأدلأ سسأردŸأ ا-م-ي-صسل ،نآأر-ق-لأ
حتف ‘ عأرصسإلأو فقوŸأ كرأدتل ““ ةموك◊أ
عم ةصصاخ ةيملعلأ ايأوزلأو ةينآأرقلأ سسرأدŸأ
رظ◊أ عفر راظتنأ ‘ يلخأدلأ نأÒطلأ ةدوع
““ يميج-ح لو-ل-ج حÎقأو .““يÈلأ ل-ق-ن-لأ ن-ع
ايأوزلأ ‘ مراصص يح-صص لو-كو-تور-ب ق-ي-ب-ط-ت
تأذ ‘ أÒصشم ““انوروك يصشفت عنŸ سسرأدŸأو
نم Èتعت اهحتف ذنم دجاصسŸأ““ نأأ ¤إأ قايصسلأ
نم ةياقولأ تأءأرجإا-ب ا-مأز-ت-لأ ن-كا-مألأ Ìكأأ
‘ تاباصصإأ ليجصست مدع ليلدب ،انوروك سسوÒف
ÚلصصŸأ وأأ دجصسŸأ ىلع Úم-ئا-ق-لأ فو-ف-صص
نل ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتف ةدا-عإأ نإا-ف ه-ي-ل-عو
ر كلام ^ .““ايحصص أديدهت لكصشي

يراجلإ عوبسسألإ لÓخ سشيجلإ تاطاسشنل ةليسصح يف

تاعامجلل معد  يرصصنع فيقوت
 نازيلغب ةلبنق Òمدتو ةلصشنخب ةيباهرإلا

 ةقرفتم تايلمع لÓخ تاردfl راطنق5.42 زجحو تاردfl رجات (73) ىلع ضضبقلا ^

 ةبيهم ةيبعسش ةزانج ‘ نويرئإز÷إ هعدو مويلإ إذه لثم ‘

 حلاصص دياق قيرفلا دهاÛا ليحر ىلع ر“ ةنصس
،حلاسص دياق دمحأإ قيرفلإ يبعسشلإ ينطولإ سشي÷إ ناكرأإ دئاق دهاÛإ ليحر ىلع ةنسس ،ءاعبرألإ سسمأإ ،ترم
‘ نامألإ رب ¤إإ رئإز÷اب وسسرلل هبعل يذلإ Òبكلإ رودلاب انافرع ةبيهم ةيبعسش ةزانجب رئإز÷إ هتعدو يذلإ

 .دÓبلإ اهتفرع ةÒطخ رإرقتسسإ مدع ةلحرم

 دكؤويو ةيبرغلإ ءإرحسصلل هدÓب معد ددجي ايسسور ريفسس
ةرمتصسم وكصسومو رئازجلا نيب تاصضوافملا

 انوروك حاقل ءانتقل
ىد-ل ا-ي-صسور Òف--صس ءا--ع--برألأ سسمأأ د--كأأ ^
مئأد وصضع هدÓب ““ نأأ فييليب روغيإأ ،رئأز÷أ

Ãةفاك ذيفنت-ل تتو-صصو ›ود-لأ ن-مألأ سسل-ج
أزÈم ““ةيبرغلأ ءأرحصصلاب ة-ي‡ٔلأ تأرأر-ق-لأ

رئأز÷أ Úب تاصضوافŸأ ““ نأأ رخآأ قايصس ‘
داصضŸأ حاقللأ ءانتقأ لجأأ نم ةرمتصسم ايصسرو
مصسأ ت– ايصسور ‘ عونصصŸأ انوروك سسوÒفل
V». كينتوبصس““

مويلأ ‘ هتكراصشم لÓخ فايليب حيرصصت يتأايو
بع-صشلأ ق-ح ل--ي--ع--ف--ت ل--جأأ ن--م ÊاÈŸلأ
لبق نم مظنŸأ ،ÒصصŸأ ريرقت ‘ يوأرحصصلأ
Òفصسلأ قرط-تو ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-صشلأ سسلÛأ
داصضŸأ حاقللأ ¤إأ ثد◊أ أذه لÓخ يصسورلأ

نأأ ىلع دكأأ نيأأV”كنيتوبصس“ انوروك سسوÒفل
لجأأ نم ،ةرمتصسم نيد-ل-ب-لأ Úب تا-صضوا-فŸأ
”.هئانتقأ
ينطولأ يبعصشلأ سسلÛأ مظن دقف ةراصشإÓلو
قح ليعفت لجأأ نم““ نأونع ت– ايناŸرب اموي
نمصضتي ““ÒصصŸأ ريرقت ‘ يوأرحصصلأ بعصشلأ
تأروطت لوانتتو تÓ-خأد-م ثÓ-ث ه‹ا-نر-ب
تاهويراني-صسلأ ،ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلأ ة-ي-صضق
ةيلودلأو ةيميلقإلأ تأروطتلأ لظ ‘ تلأاŸأو
ة-ي-ف-صصت ‘ قا-فلأو ع-قأو-لأ ¤إأ ة-فا-صضإلا--ب
رودو ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلا--ب را--م--ع--ت--صسلأ
ةيصضقلأ م-عد ‘ ة-ي-ناÈŸلأ ة-ي-صسا-مو-ل-بد-لأ
م ناوصضر ^ .ةيوأرحصصلأ

حÓ--صصإأو ة---ح---صصلأ ةرأزو تن---ل---عأأ ^
نع ءاعبرألأ سسمأأ ناكصسلأو تايفصشتصسŸأ
ليلاحتلأ سصخت يتلأ ةي-ئا-ه-ن-لأ را-ع-صسألأ
نايب بصسحو .انوروك ،91ديفوكب ةصصاÿأ
را-ب-ت-خلأ ر--ع--صس نإا--ف ،ة--ح--صصلأ ةرأزو
رابتخلأو ران-يد0088 غلب ي-جو-لوÒف-لأ
.رانيد0063ـب هفقصس متف يني÷أ داصضŸأ
دقف يجولوÒصسلأ رابتخلأ سصخي ا-م-ي-فو

.يرئأزج رانيد0022ـب هرعصس ديد– ”
91 ةمئاق هتأذ نايبلأ ‘ ةرأزولأ ترصشنو

flÈنم أ flأ فلتŸأوقفأو نيذلأو قطان
يتلأ ةردابŸأ ¤إأ أومصضنأو حÎقŸأ ىلع
ةينطولأ رباıأ ةيعمج اهتمظن نأأو قبصس
.ىرخأأ رباfl مامأأ ةحوتفم ىقبت نأأ ىلع

ر م ^

ةحوتفم ىقبت ةمئاقلإ نأإ تدكأإ ةحسصلإ ةرإزو
 انوروك ليلاحتل ةيئاهنلا راعصسألا ىلع قفاو اربخم91

انوروك سسوريف تإروطت رخآإ فسشكت ةحسصلإ ةرإزو
 ةديدج ةباصصإا084و تايفو9ليجصست

ةديدج ةباصصإأ084و تايفو (9) عصست ليجصست ““ ءاعبرألأ سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^
6962 ةلاح94569 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباصصإلأ ›امجإأ عفتÒل انوروك سسوÒفب
عصست ةÒخألأ ةعاصس42 لأ لÓخ تدصصر ةنجللأ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو .““ ةافو
ةافو6962 ¤إأ ›امجإلأ عفتÒل ةنمزŸأ سضأرمألأ باحصصأأ نم مهتيبلاغ ةافو تلاح
ةيئاقولأ Òبأدتلاب مأزتللأ ةرورصض ““ رأروف ددج ةبصسانŸابو .““ ةيلوÈ 04ع ةعزوم
Ÿف-لأ أذ-ه ة-ح-فا-كÒحا-ب ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-صسل سسوÎءأدترأو يعامتجلأ دعابتلأ مأ
م ر ^ .““ةمامكلأ

يŸاعلإ ءابولإ إذه ةهبا‹ ‘ تاطلسسلإ دوهج ‘ ةمهاسسملل
ةيصسنرفلا زولوت ةنيدÃ ةميقŸا ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا نم يقاو عانق فلأا051 مÓتصسا
ةينماصضت ةبهك يقأو عانق فلأأ051 مÓتصسأ ” ^
زولوت ةنيدÃ ةمي-قŸأ ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-لا÷أ ن-م
‘ تاطلصسلأ دوهج ‘ ةمها-صسم-ل-ل ة-ي-صسنر-ف-لأ

حصضوأأ ةبصسانŸابو .يŸاعلأ ءابولأ أذه ةهبا‹
ةينطولأ ةيلا÷أو ةيلصصنقلأ نوؤوصشلل ماعلأ ريدŸأ
ة-ي-جراÿأ نوؤو-صشلأ ةرأزو-ب جراÿا-ب ة-م-ي--قŸأ

fiةفاحصصلل حيرصصت ‘ يرباصص نب دم Ãراط

ةبهلأ هذه ““نأأ سسمأأ لوأأ ›ودلأ نيدموب يرأوه
مهاصس فايلأأ3 تأذ تامامك ‘ لثمتت ةينماصضتلأ
أÒبعت زولوتب ةميقŸأ ةينطولأ ةيلا÷أ دأرفأ اهب
نمث امك .““مألأ مهنطوب م-ه-طا-ب-ترأ ن-ع م-ه-ن-م
ةيو÷أ طوطÿأ ةكرصش ا-ه-ت-لذ-ب ي-ت-لأ دو-ه÷أ
تأدعاصسŸأ هذ-ه ن-ح-صش ل-جأأ ن-م ة-ير-ئأز÷أ
قطانلأ Èتعأ هته-ج ن-م .ر-ئأز÷أ ¤أ ا-ه-ل-ق-نو

انوروك سسوÒف ةعباتمو دصصر ةنج-ل-ل ي-م-صسر-لأ
لك““ ترخصس ةلود-لأ نأأ رأرو-ف لا-م-ج رو-ت-كد-لأ
هذه لثÃ أديصشم ةحئا÷أ ءأوتحل ““تايناكملأ
‘ لاق املثم مهاصستصس يتلأ ةينماصضتلأ تابهلأ
ىدم زÈتو سسوÒفلأ نم ةياقولأ تأءأرجإأ زيزعت
 .ءابولأ أذه ةحفاكÚ Ãيرئأز÷أ مأزتلأ

ر م ^

انوروك دسض ناكسسلإ حيقلتب موقت يتلإ نإدلبلإ لئإوأإ Úب نم اهنإإ لاق
حاقللا ليجصستل ““Óجعم““ ءارجإا تعصضو رئاز÷ا :يوارحصص روتكدلا

ةيرئأز÷أ ةيعم÷أ سسيئر يوأر-ح-صص ن-يد-لأ حÓ-صص رو-ت-كد-لأ د-كأأ ^
ءأرجإأ تعصضو رئأز÷أ ““ نأأ ءاعبرألأ سسمأأ يبطلأ ثحبلأو ايجولونكتويبلل
ةيئاقولأ تأءأرجإلأ ةلصصأوم““ ¤إأ أÒصشم حا-ق-ل-لأ ل-ي-ج-صست-ل ““Ó-ج-ع-م““
.““دÓبلأ Èع حيقلتلأ ةلمح ‘ عورصشلأ دعب ىرخألأ
دق ةيلودلأ تلاكولأ عيمج رأرغ ىلع رئأز÷أ““ نأأ يوأرحصص فاصضأأو
نم انوروك سسوÒفل ةداصضŸأ تاحاقللأ ليجصستل Óجعم ءأرجأ تعصضو
ةعانصصلأ ةرأزو نم معدبو ةينلديصصلأ تاجتنملل ةينطولأ ةلاكولأ لÓخ
هذه عم قيثو نواعت ‘ لمعي يذلأ روت-صسا-ب د-ه-ع-م أذ-كو ة-ي-نلد-ي-صصلأ
ةثلاثلأ ةانقلأ جأومأ ىل-ع يوأر-ح-صص رو-صسي-فوÈلأ را-صشأ ا-م-ك  .ةÒخلأ
دامتعلأ ثيح نم لحأرŸأ سسفن تعبتأ ›اتلاب اهنأ ،ةينطولأ ةعأذإÓل
سصاÿأ ءأرجلأ نأ هلوق عباتو ،““›ودلأ ىوتصسŸأ ىلع هب لومعم وه امك
هنأ افيصضم ،““⁄اعلأ ءاحنأ عيمج ‘ Óيوط اتقو““ ةداع ذخأاي ليجصستلاب
،ءأرجلأ أذه ““عيرصست““ ” دقف ةيئانثتصسلأ ةيحصصلأ ةيعصضولأ ¤أ رظنلاب
.““ةيقÓخأأو ةيناصسنأ ةيلوؤوصسÒ ““ Ãخلأ أذه أÈتعم
لبق نم ةيانعب اهتصسأرد ” دق تاحاقللأ ليجصست تافلم““ نأأ فاصضأأ امك
قايصسلأ ‘ هلوق لخدتŸأ عباتو .““ةقومرم ةيلود تلاكو ‘ رابك ءأÈخ
سسفن بصسح تافلŸأ ميقت ةيلودلأ تائيهلأو ةيŸاعلأ تلاكولأ““ نأ هتأذ
يتلأ تاحاقللأ وأأ حاقللأ ناب ÚنطأوŸأ““  انئمطم ،““ةيلودلأ ÒياعŸأ
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تاقيقدتلأ عيمج ¤أ عصضختصس رئأز÷أ مهراتختصس
ةيمومعلأ تاطلصسلأ ““ةباجتصسأ““ لوح لأؤوصس نعو .““مهل جوتنŸأ Òفوت لبق
نع لوؤوصسŸأ تأذ برعأ حيقلتلأ ةلمح قÓطأو حاقللأ ءانتقأ سصخي اميف

ناكصسلأ حيقلتب موقت يتلأ ““نأدلبلأ لئأوأ Úب نم رئأز÷أ““ نوكل هحايترأ
.انوروك سسوÒف دصض
اجوتنم نأأ يوأرحصص روتكدلأ حرصص حاقللأ ةيلاعف ةلأاصسم سصوصصخبو
و امهم أرمأ دعي ةئŸاب59 ¤أÚ 29ب ام اهتبصسن حوأÎت جÓع ةيلاعفب
ىلع ةقفأوŸأ سضفرت ةحصصلل ةيŸاعلأ ةمظنŸأ نأاب أركذم ““ انئمطم
““ لوقي فاصضأ امك .““ةئŸاب05 اهب ةصصاÿأ ةيام◊أ ةبصسن لقت تاحاقل
(...) ةÈتعم ةياقو ةبصسنب مويلأ اهيلع ةقفأوŸأ ت“ يتلأ تاحاقللأ زيمتت
‘ يصسايق تقو ‘ تح‚ ةيملعلأ ةعومÛأ نأاب لوقلاب ءأدعصس نحنو
بيصصن نم ناك يصسايقلأ تقولأ نأأ Úح ‘91-ديفوكل داصضم حاقل داجيأ
.““تأونصس4 فرظ ‘ هريوطت ” يذلأ فاكنلل داصضŸأ حاقللأ
أذه ¤أ لصصوتلأ نأاب ناكصسلأ ةنأامط أدج مهŸأ نم ““ هنأأ لخدتŸأ ىري و
نوك ةرÈم فواıأ““ نأأ ¤أ أÒصشم ““ماه يملع راصسÃ رم دق حاقللأ
. ““دعب هيف مكحتلأ متي ⁄ سضرŸأو ديدج ءابولأ
‘ أرخؤوم ترهظ يتلأ سسوÒفلل ةديد÷أ ةلÓصسلأ لوح لأؤوصس نع و
““ نأأ ¤أ أÒصشم ““حاقللأ ةردق ىلع رثؤوت نل ““ اهنأأ سصتıأ أذه دكأأ ابوروأأ

flÈصسلأ هذه عم فيكت نع حرصص دق ايكيرمأأ أÓفل تلÎت ةÎب ام حوأÚ
ل هناف حاقللأ يقلت ““ مغر هنأأ نم رذح هنأأ Òغ ““عيباصسأأ ةينامث ¤أ ةتصس
Áتاحاقللأ لوصصو““  نأاب لوقلأ ¤أ سصلخ و . ““ةباصصلأ رطخ داعبتصسأ نك
لبق ““ىرخألأ ةياقولأ قرط انيصسنت نأأ نكÁ ل ايفاصضأ احÓصس Èتعت يتلأ
ةيزأÎحلأ تأءأرجلأو تاكولصسلأ عيمج مأÎحأ ةلصصأوم ىلع دكؤوي نأأ
ر م ^.جÓعلأ نم ىرخأأ غيصص ريوطتو
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ةرافسس اهترسشن ةملك ‘ ›اطيإ’ا Òفسسلا لاقو ^
ةيعونو ددعب اًيسصخسش ترثأا-ت د-ق-ل““ ،ا-ي-لا-ط-يإا
ءاحنأا عيمج نم تلسسرُأا يتلا نماسضتلا لئاسسر
كلذ ““ ّنأا ¤إا اÒسشم ““ Úيلاطيإ’ا ¤إا رئاز÷ا
سسيلو Úبعسشلا Úب ةريدقلا ةقادسصلا ىلع دهسشي
““ نأا ›اطي’ا Òفسسلا دروأاو .““نيدلبلا Úب طقف
‘ ةÒطخ ةيداسصتقا بقاوع هل نوكيسس ءابولا

نم حبسصي ،ببسسلا اذهلو ،⁄اعلا ءا-ح-نأا ع-ي-م-ج
تا-كار-سشلا ز-يز-ع-ت ا-ًحا◊إا Ìكأ’او يرور-سضلا
زيزعت لجأا نم نيدلبلا Úب ةيعانسصلاو ةيراجتلا
Òف-سسلا ح-سضوأاو .““كÎسشم ل-ك-سشب سشا-ع-ت--ن’ا
يراŒ كير--سش لوأا ر---ئاز÷ا““ نأا ›ا---ط---ي’ا

لامسشو طسسوأ’ا قرسشلا ةق-ط-ن-م ‘ ا-ي-لا-ط-يإ’
لاقو ““ةيقيرفأ’ا ةراقلا ءاحنأا عيمج ‘و ايقيرفإا
ام كانهو ،ر’ود تارايلم8 انتراŒ زواجتت ““
.““رئاز÷ا ‘ لمعت ةيلاطيإا ةكرسش002 نم برقي

عيونت معدل ةزهاج ةيلاطيإ’ا تاكرسشلا ““ نأا دكأاو
لا-ق-ت-ن’ا ‘ ا-م-ي-سس ’ ،ير-ئاز÷ا دا-سصت--ق’ا
““ هنأا ىلع اددسشم ““ةعانسصلاو ةعارزلاو يوقاطلا

تاكرسشلا Úب نواعتلا ليهسستل همعد لك مدقيسس
ة-ئ-سشا-ن-لا تا-كر-سشلاو ة-ط-سسو-تŸاو ةÒغ-سصلا
.““ةيرئاز÷او ةيلاطيإ’ا

م ناؤشضر ^

ةيحسصلإ هتلاح ىلع اهيف نأامطإ ةيفتاه ةŸاكم لÓخ
Êاث لآا دمح نب مي“ خيششلا Òمأ’ا

رطق ةرايزل نؤبت سسيئرلا ؤعدي

 دكؤوي سسيلجوب Êافويج ›اطيإلإ Òفسسلإ

انورؤك بقاؤع اعم ناهجاؤتشس ايلاطيإاو رئاز÷ا
ةقطنŸا ‘ ةيشسايشسؤي÷ا تابارطشض’او

رئإز÷إو ايلاطيإإ هجإوت نأإ ىلع لمعيسس هنأإ ،رئإز÷إ ىدل ديد÷إ ايلاطيإإ Òفسس ،سسيلجوب Êافويج دكأإ
انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلإ ةيŸاعلإ ةيحسصلإ ةمزألإ نم ،ةكÎسشŸإ ةيميلقإلإو ةيŸاعلإ تايدحتلإ اًعم
.لحاسسلإو طسسوتŸإ سضيبألإ رحبلإ ‘ ةيسسايسسوي÷إ تابإرطسضلإ نع Óًسضف ةيداسصتقلإ اهبقإوعو

نوبت ديÛا دبع ةيروه-م÷ا سسي-ئر ى-ق-ل-ت ^
رطق ةلود Òمأا نم ةيفتاه ةŸاكم ءاعبرأ’ا سسمأا
ةسسائر نايب بسسحو .Êاث لآا دمح نب مي“ خيسشلا
ىلع رطق ةلود Òمأا ّنأام-طا د-ق-ف ،ة-يرو-ه-م÷ا
ماود هل ىّن“و ةيروهم÷ا سسيئرل ةيحسصلا ةلا◊ا
هتوعد Òمأ’ا دّدج ةبسسانŸابو .ةيفاعلاو ةحسصلا
هيفاعت دعب رطق ةلود ةرايزل ةيروهم÷ا سسيئرل
سسيئر ركسش هرود-بو .ن-طو-لا سضرأا ¤إا ه-تدو-عو

ىل-ع Òمأ’ا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
نأا ركذي .ةوعدلا لبقو ةيوخأ’او ةليبنلا هرعاسشم
دق ناك Êاث لآا دمح نب مي“ خيسشلا رطق Òمأا

¤إا ةيمسسر ةرايزب ي-سضاŸا ير-ف-ي-ف ر-ه-سش ما-ق
ديÛا دبع سسيئرلاب اهلÓ-خ ى-ق-ت-لا ر-ئاز÷ا
دوجو ““ ىلع نأا ةرايزلا ماتخ ‘ دكأا يذلا نوبت
فل-تfl لو-ح ر-ط-قو ر-ئاز÷ا Úب ما-ت ق-فاو-ت
 .““ةيلودلاو ةيميلقإ’ا اياسضقلا

ةسسلج سسيمÿا مويلا ةمأ’ا سسل‹ دقعي ^
لبق نم ةيوفسش ةلئسسأا حر-ط-ل سصسصخ-ت ة-ما-ع
ءا-سضعأا ن-م دد-ع ى-ل-ع سسلÛا نـم ءا-سضعأا
نايب ءاعبر’ا سسمأا هب دافأا ام بسسح ةموك◊ا
.ةيعيرسشتلا ةئيهلا تاذل
هجوتسس ةلئسس’ا هذه نأا هتاذ ردسصŸا حسضوأاو
ميلعتلا ،ةقاطلا ،تا-عا-ط-ق ءارزو ن-م ل-ك ¤ا

تÓسصاوŸاو ديÈلا ،يملعلا ثحب-لاو ›ا-ع-لا
ينطولا نماسضت-لا ،ة-ي-ك-ل-سسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-سسلا
ةيمنتلاو ة-حÓ-ف-لا ،ةأارŸا ا-يا-سضقو ةر-سس’او
حÓ-سصإاو نا--ك--سسلاو ة--ح--سصلا ،ة--ي--ف--ير--لا
ةينلعلا ةسسل÷ا نإاف ةراسشإÓلو .تايفسشتسسŸا

ةيمسسرلا ةحفسصلا Èع رسشابŸا ىلع اهثب متيسس
Ûر م ^ .ةمأ’ا سسل

ةمألإ سسل‹ ىلع ماه يرإزو لإزنإإ
ةمؤك◊ا نم ءاشضعأا ىلع ةيؤفششلا ةلئشسأ’ا حرطل ةماع ةشسلج

سسل‹ ىدل دعا-سسŸا ما-ع-لا بئا-ن-لا د-كأا ^
نأا رهاطلا يبارعلا ةمسصاعلا رئاز÷ا ءاسضق
فاطتخا مئارج نم ةيا-قو-لا نو-نا-ق عور-سشم
اعدارو ايئاقو نوكيسس اهتحفاكمو سصاخسشأ’ا
لÓخ رهاطلا يبارعلا حسضوأاو .ةÁر÷ا هذهل
““حابسصلا فيسض““ جمانرب ى-ل-ع ا-ف-ي-سض ه-لوز-ن
نأا ءا-ع-برأ’ا سسمأا ¤وأ’ا ة-ي-عاذإ’ا ةا-ن--ق--ل--ل
اهيلع سصن ةÒط-خ ةÁر-ج و-ه فا-ط-ت-خ’ا““

هذه نأا ’إا ،6691 ‘ رداسصلا تابوقعلا نوناق
اهل سصيسصخت ” اهتروطÿ ارظنو ةر-ها-ظ-لا

قفو اهراسشتنا حامج حبكل عدار سصاخ نوناق
،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت
ريزو نم طبسضلابو ةموك◊ا نم بلط يذلا
دادعإا يتامغز مسساقلب ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا

فا-ط-ت-خا ن-م ة--يا--قو--لا نو--نا--ق عور--سشم
ناÈŸلا هيلع قداسصو اهتحفاكمو سصاخسشأ’ا
ىدل دعاسسŸا ماعلا بئانلا فاسضأاو .““هيتفرغب
نوناق-لا اذ-ه““ نأا ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ءا-سضق
ةيلfiو ةينطو ةيجي-تاÎسسا ع-سضو-ب ح-م-سسي-سس
كراسشيسس يتلاو ،فاطتخ’ا مئارج نم ةياقولل

ةلودلا تاسسسسؤوم فلتfl اهذيفنتو اهعسضو ‘
يعارت ةيجيتاÎسس’ا هذهو ،ÊدŸا عمتÛاو

باÎلا قطانم ن-م ة-ق-ط-ن-م ل-ك ة-ي-سصو-سصخ

¤إا يدؤوت يتلا رطÿا لماوع ديد–و ،ينطولا
ةليفكلا لئاسسولا ديد–و ،فاطتخ’ا ةي-ل-م-ع

Ãديد– اذكو ،ا-ه-ل يد-سصت-لاو ا-ه-ثود-ح ع-ن
راسشأا امك .““تائيهلا فل-تı ل-خد-ت-لا لا‹

نوناقلا اذه ةيعÃو ةلودلا““ نأا ¤إا ثدحتŸا
ي-ح-سصلاو ي-سسف-ن-لا ل-ف-ك--ت--لا ن--م--سضت--سس
‘ اياحسضلا جا-مد-نا Òسسي-تو ،ي-عا-م-ت-ج’او
.““ءاسضقلا ¤إا مهئو÷ ليهسستو عمتÛا

نأا ¤إا رهاطلا يبارعلا راسشأا ،رخأا بناج نم
-سضعبلا نظي ام سسكع ىلعو- ةÁر÷ا هذه““
كانه ن’ فيıا لك-سشلا-ب ةر-سشت-ن-م تسسي-ل

،مئار÷ا هذه لثم عدرب ةمئاق ةينمأا حلاسصم
ايئاقو نوكيسس ديد÷ا نو-نا-ق-لا نإا-ف ه-ي-ل-عو
نو--ك--ت نأا ن--كÁو ،ةÁر÷ا هذ--ه--ل ا--عدارو
دبؤوŸا نجسسلا ¤إا لسصتو ةددسشم تا-بو-ق-ع-لا
نكÁ““ هنإا اسضيأا اهنأاسشب لا-ق ي-ت-لا ““ماد-عإ’او
⁄ رئاز÷ا نأاو ةسصاخ Óبق-ت-سسم ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت

ذيفنت مدعب اهمزلت ةي-لود ةد-ها-ع-م ة-يأا سض“
مئار÷ا هذه عفاود سصوسصخبو .““ةبوقعلا هذه
ع-فاود-لا Úب ن-م““ نأا ما-ع-لا بئا-ن--لا ح--سضوأا
لÓغتسس’ا ،تÓئاعلا Úب رأاث دوجو ةيسسيئرلا
راŒ’ا وأا ةيدفلا بلطل وأا لافطأÓل يسسن÷ا
ر م ^ .““ءاسضعأ’ا وأا رسشبلاب

 دكؤوي ةمسصاعلإ رئإز÷إ ءاسضق سسل‹ ىدل دعاسسŸإ ماعلإ بئانلإ
سصاخششأ’ا فاطتخا مئارج نم ةياقؤلا نؤناق

اعدارو ايئاقو نؤكيشس اهتحفاكمو  ةيعفن وأإ ةيسسايسسويج تاباسسح يأإ ىلع ةمئاق Òغو ةيئدبم اهفقإوم نإإ لاق
 ايلودو ايميلقإا رارقتشس’او نمأ’ا ةعانشص ‘ Òبك رود اهل رئاز÷ا :Úنشش

ءا-سضق سسل-جÃ ما-ه-ت’ا ة-فر--غ ترد--سصأا ^
تقؤوŸا سسب◊ا دييأاتب يسضقي ارارق ةمسصاعلا
لÓسس كلاŸا دبع قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا نم لكل
.يسضاقلا رداقلا دبع ةحÓفلل قبسسأ’ا ريزولاو
قح ‘ ماهت’ا ةفرغ نم رارق-لا د-ي-يأا-ت ءا-جو
قباسس رارق رودسص دع-ب Úق-با-سسلا Úلوؤو-سسŸا

Ãا يد-ي-سس ة-م-ك-حfiامهعاديإاب يسضقي د-م
لا--م--عأ’ا ل--جر ة--ي--سضق ‘ تقؤوŸا سسب◊ا

هتمدق بلط دعب رارقلا اذ-ه ءا-جو .ي-ج-ي-ت-م
ءاثÓثلا موي تعفار يتلا ÚمهتŸا عافد ةئيه

رمأا فانئت-سسا ل-جأا ن-م ما-ه-ت’ا ة-فر-غ ما-مأا
.عاديإ’ا
ةسسماÿا ةفرغ-لا-ب ق-ي-ق-ح-ت-لا ي-سضا-ق نا-كو

Ãا يديسس ةمكحfiلقنلا ريزو عسضو دق دم
نÓعز Êاغلا دبع قباسسلا ةيمومعلا لاغسشأ’او
ت– ةدب بوجfi ق-با-سسلا ة-عا-ن-سصلا ر-يزوو
ةدبو نÓعز ةعباتم ” ثيح تقؤوŸا جارفإ’ا
لاومأا ديدبت اهنيب نم داسسفلاب ق-ل-ع-ت-ت م-ه-ت-ب

.ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسساو ةيمومع
 ر م ^

،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا سسي-ئر د--كأا ^
ةيئدبم رئاز÷ا ف-قاو-م نأا ،Úن-سش نا-م-ي-ل-سس
وأا ةيسسايسسويج تاباسسح يأا ىلع ةمئاق Òغو
عافدلل ةflاسش ةعلق رئاز÷ا نأا ازÈم ،ةيعفن

اردابم Óعا-فو ،ÒسصŸا ر-ير-ق-ت ‘ ق◊ا ن-ع
رارقتسس’او ملسسلاو نمأ’ا ةعانسص ‘ امهاسسمو
ىلع مئاق ينماسضت قط-نÃ ا-ي-لودو ا-ي-م-ي-ل-قإا
تباث فقوم وهو ةعما÷ا ةيلود-لا ة-ي-عر-سشلا
.Òغتي نلو
ه-حا-ت-ت-فا ىد-ل ،ءا-ع-برأ’ا سسمأا ،Úن-سش دد-نو
ق◊ Óيعفت مظن يذلا ÊاÈŸلا مويلا لاغسشأا
،ة-ي-بر-غ--لا ءار--ح--سصلا ‘ ÒسصŸا ر--ير--ق--ت
ةنايخ ىلع ةم-ئا-ق-لا ة-ي-بر-غŸا ة-سضيا-قŸا-ب
لباقم ةلداعلا هتيسضقو يني-ط-سسل-ف-لا بع-سشلا
عيبطتلل ةيقÓخأاÓلاو ةينÓقعلا Òغ ةلورهلا
ناÈŸلا مز-ع اد-كؤو-م ،Êو-ي-ه-سصلا نا-ي--ك--لا
رطأ’ا نمسض فقاوŸا قيسسنت ىلع يرئاز÷ا
ةمدخ لجأا نم فارطأ’ا ةددعتŸا ةيناÈŸلا
.ةيوارحسصلا ةيسضقلا
نأا ،ناÈŸل-ل ى-ل-ف-سسلا ة-فر-غ-لا سسي-ئر لا-قو

ةيويح Ìكأا تحبسصأا دق ةيوارحسصلا ةيسضقلا
ةدحتŸا ·أ’ا ‘ ،ةيمÓعإ’ا تايوتسسŸا ىلع
،ةيلودلا رطأ’ا لك ‘و يقيرفإ’ا دا–’ا ‘و

عباتو ،ةÒخأ’ا تاركركلا ثادحأا دعب اميسس’
تعاطتسسا ةيوارحسصلا ةمواقŸا نأا““ لو-ق-لا-ب
يمÓعإ’ا ميتعت-لا تا-ي-ج-ي-تاÎسسا ل-سشف-ت نأا
ة-ل-طا--مŸاو ة--ي--سسا--ي--سسلا تا--ط--لا--غŸاو
ةياعرب ةموعدŸا ةي-بر-غŸا ة-ي-سسا-مو-ل-بد-لا

.““نمأ’ا سسل‹ ‘ ةيسسنرف
يقيرف’ا دا–’ا عل-ط-ت-ب ،Úن-سش بحر ا-م-ك

‘ اقراف ارود ابعلي نأ’ ملسسلاو نمأÓل هسسل‹و
يسضارأ’ا ‘ رامعتسس’ا ة-ي-ف-سصت و-ح-ن ع-فد-لا
ةيوارحسصلا ةيبرع-لا ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل ة-ل-تÙا
رخآا ‘ رامعتسس’ا يهني لكسشب ،ةيطارقÁدلا

،ثدحتŸا تاذ راسشأاو .ايقيرفإا ‘ ةرمعتسسم
قاثيم ‘ ’وفكم اقح دعي ÒسصŸا ريرقت نأا ¤إا
ةيندŸا قوقحلل ›ودلا دهعلا ،ةدحتŸا ·أ’ا
‘ اذكو4151 ةي‡أ’ا ةحئÓلا ‘و ةيسسايسسلاو

flا ف-ل-تŸا ة-يو-ه÷ا ق-ي-ثاوŸقوقحب ةين-ع
قوق◊ ي-ق-ير-فإ’ا قا-ث-يŸا ا-ه-ن-مو نا-سسنإ’ا

.بوعسشلاو ناسسنإ’ا
ةيبرغلا ءار-ح-سصلا ف-ل-م نأا ،Úن-سش فا-سضأاو

ةقدو ةيعرسشو ةي-نو-نا-ق Ìكأ’ا ف-لŸا ل-ك-سشي
·أÓل ة-ع-بار-لا ة-ن-ج-ل-لا ىد-ل ة-ي-عو-سضو-مو
ةسصاÿا ةيسسايسسلا لئاسسŸاب ةينعŸا ةدحتŸا
طبار يأا بايغل رظنلاب ،رامعت-سس’ا ة-ي-ف-سصتو
ناكسس Úب يجولوبوÌنأا وأا يخيرات وأا Êوناق
هرقأا امك ،يبرغŸا لتÙاو ةيبرغلا ءارحسصلا
ةنسس ةيلودلا لدعلا ةمكÙ يراسشتسس’ا يأارلا

سصاÿا Êوناقلا راسشتسسŸا هي-ل-ع د-كأاو5791
لك هيلع حّلتو ،ةدح-تŸا ·أÓ-ل ما-ع-لا ÚمأÓ-ل
تاذ ةيقيرفإ’او ةي‡أ’ا تارار-ق-لاو ح-ئاو-ل-لا
ةيوارحسصلا ةيسضقلا نأا ىلع دكؤوت يتلاو ةلسصلا

Úك“ قيرط نع رامعتسسا ةيفسصت هيسضق يه
،هÒسصم ريرقت ‘ هقح نم يوارحسصلا بعسشلا

ةث-ع-ب ه-ي-ل-ع فر-سشت ءا-ت-ف-ت-سسا م-ي-ظ-ن-ت Èع
سسل‹ رارق مكحب تأا-سشنأا ي-ت-لا و-سسرو-ن-يŸا
ةياغلا هذهلو ،1991 ليرفأا ‘096 مقر نمأ’ا
.تاذلاب ةيسساسسأ’ا

بلاطؤب ةراشس ^

 ةيبرغلإ ءإرحسصلإ ‘ ءاتفتسسإ ميظنتل ةدحتŸإ ·ألإ تلواfi ةلقرعب اسسنرف تمهتإ
 ““لايتح’اب““ برغŸا عم بمارت ةقفشص فشصت ةيناطيÈلا ““نايدراغلا““

ةيهتنŸإ يكيرمألإ سسيئرلإ نÓعإإ ةيناطيÈلإ ““نايدراغ““ ةديرج تفسصو ^
ت– لايتحإ ةيلمعب ،ةيبرغلإ ءإرحسصلإ سصوسصخب ،بمإرت دلانود ،هتيلو
ن-م تإو-ن-سس ع-برأإ سضيو-ع-ت-ل ه-ن-م ة-لواfiو ،““ا-نر-سصع ‘ مÓ-سسلإ““ نإو--ن--ع

تايلولإ تعسضو ةسضياقŸإ هذه نأإ ةÈتعم ،ةيجراÿإ ةسسايسسلإ تاقافخإإ
ي-ق-ير-فإلإ ن-يدا–لإو ةد-ح-تŸإ ·ألإ تإرإر--ق ع--م سضرا--ع--ت ‘ ةد--ح--تŸإ

.ةيسضقلاب ةلسصلإ تإذ يبوروألإو
ىلع ةموعزŸإ ةيبرغŸإ ةدايسسلاب بمإرت فإÎعإ نإاف ““نايدراغ““ ةديرج قفو
دوقع ذنم ةدوهعŸإ ةيكيرملإ ةسسا-ي-سسلإ ن-ع ع-جإر-ت ،ة-ي-بر-غ-لإ ءإر-ح-سصلإ

ةدحتŸإ ·ألإ فإرسشإإ ت– ،لÓقتسسلإ ىلع ءاتفتسسإ ءإرجإاب اهتامإزتلإو
يمسسر فإÎعإ ‘ لثمتت ةسضياقŸإ نأإ ¤إإ ةÒسشم ،ةيبرغلإ ءإرحسصلإ ‘

هذهل فإÎعلإو ،يبرغŸإ ماظنلإ ل-ب-ق ن-م ي-ل-ي-ئإر-سسإلإ لÓ-ت-حلإ ة-لود-ب
.ةيبرغلإ ءإرحسصلإ نم اهلت– يتلإ ةÒبكلإ ءإزجألإ ىلع ةدايسسلاب ةÒخألإ

بمإرت لعف امك ،ةيبرغلإ ءإرحسصلاب ةسضياقŸإ نأإ ،ةفيحسصلإ تإذ تÈتعإو
ع-م إذ-كو ةد-ح-تŸإ ·ألإ تإرإر-ق ع-م سضرا-ع-ت ‘ ةد-ح-تŸإ تا-يلو--لإ ع--سضو
يذلإ عذÓلإ دقنلاب ““نا-يدرا-غ““ تر-كذو .ي-بوروألإو ي-ق-ير-فإلإ ن-يدا–لإ
،هرإرقو بمإرت هاŒإ ،قباسسلإ يموقلإ نمألإ راسشتسسم ،نوتلوب نوج ،هإدبأإ

إذهب ةلفا◊إ ت– يوإرحسصلإ بعسشلاب ىقلأإ Ëدقلإ هسسيئر نأإ Èتعإ ثيح
لاعتسشÓل ةلباق ةقطنم ‘ دم‹ عإرسص لاعسشإاب ددهي يذلإ روهتŸإ رإرقلإ

وج بختنŸإ سسيئرلل نوتلوب ةوعد ¤إإ ةدير÷إ تداعو .لحاسسلإ ةفاح ىلع
ةيبرغŸإ ةداي-سسلا-ب بمإر-ت فإÎعإ ن-ع ة-عر-سسب ع-جإÎلإ ل-جأإ ن-م ند-يا-ب
فوسس حيحسصتلإ إذه لثم نأاب إÒسشم ،ة-ي-بر-غ-لإ ءإر-ح-سصلإ ى-ل-ع ة-مو-عزŸإ
ىلع ةرطيسسلإ ةلواfi وهو يبرغŸإ لÓتحلإ ءإرو نماكلإ ببسسلإ حسضفي
.ةقطنŸإ ‘ ةلمتfi ةÒبك ةيندعم درإوم

هفيلح نم برغŸإ هاقلتي يذلإ معدلإ ¤إإ ةيناطيÈلإ ةفيحسصلإ تجرعو
ميظنتل ةدحتŸإ ·ألإ تلواfi رإرمتسساب تطبحأإ اهنأإ تدكأإ ثيح ،اسسنرف
ÚنطوتسسŸإ عيجسشت لباقم ‘ ،ةيبرغلإ ءإرحسصلإ ‘ ةيقإدسصم يذ ءاتفتسسإ
اهترو-سص Òي-غ-ت فد-ه-ب ،ة-ي-بر-غ-لإ ءإر-ح-سصلإ ¤إإ لا-ق-ت-نلإ ى-ل-ع ة-برا-غŸإ
نم فلآلإ تإرسشع لإزي ل Úح ‘ ،م-ي-ل-قإÓ-ل ة-ي-قر-ع-لإو ة-ي-فإر-غوÁد-لإ
حايتجلإ ذنم ا-ما-ع54 ن-ع د-يز-ي اŸ تا-م-يıإ ‘ Úيوإر-ح-سصلإ Úئ-جÓ-لإ
سصوسصخبو  .Êابسسإلإ يرامعتسسلإ مك◊إ باحسسنإ بقع يبرغŸإ يركسسعلإ

هذفن يذلإ يركسسعلإ موجهلإ رثإ ىلع ةقطنŸاب ةحلسسŸإ تاهجإوŸإ ةدوع
تÈتعإ ،ةيبرغلإ ءإرح-سصلإ بر-غ بو-ن-ج تإر-كر-ك-لا-ب ي-بر-غŸإ لÓ-ت-حلإ
حافكلإ اهفانئتسسإو ،ويراسسيلوبلإ ةهب÷ عقوتŸإو يروفلإ لعفلإ در ةفيحسصلإ
يذلإ ،رانلإ قÓطإإ قافتإ رمع نم اماع92 نم ديزأإ مإد Èسص دعب ءاج حلسسŸإ

ةقثلإ Úيوإرحسصلإ نإدقف د-ع-بو تإر-كر-ك-لإ ‘ بر-غŸإ ل-ب-ق ن-م ه-قر-خ ”
ب ةراسس  ^ .ةنايخلل مهسضرعتو ›ودلإ عمتÛإ دوعو ‘ لمألإو

 Êويهسصلإ نايكلإ عم عيبطتلإ قافتإ عيقوت مسسإرم ىلع هفإرسشإ ببسسب
 هطخو هئدابم ةنايخب يبرغŸا ةمؤك◊ا سسيئر مهتي يرقم

دب-ع ،““سسم-ح““ ،م-ل-سسلإ ع-م-ت‹ ة-كر-ح سسي-ئر م-ه-تإ ^
نيدلإ د-ع-سس ي-بر-غŸإ ة-مو-ك◊إ سسي-ئر ،ير-ق-م قإزر-لإ
عيقوت فلم ‘ يزخ Èكأإ نإإ إزÈم ،ةنايÿاب Êامثعلإ
هلان ،Êويهسصلإ نايكلإ عم عيبط-ت-لإ قا-ف-تإ ى-ل-ع بر-غŸإ

هئدابم ناخ يذلإ ،Êامثعلإ نيدلإ دعسس ةموك◊إ سسيئر
‘ ه-با-سسح ى--ل--ع رو--سشن--م ‘ ير--ق--م لا--قو .ه--ط--خو
وه راعلإو يزÿإ إذه هلاني نم Èكأإ““ نأإ ““كوبسسيافلإ““

ةيمنتلإو ةلإدعلإ بز◊ ماعلإ Úمألإ ةموك◊إ سسيئر
عيبطتلل يداعŸإ قباسسلإ هطخو هئدابŸ هتنايخ رابتعاب
و-ه ه-ب حر-سصي نا-ك ا-م ق-فو لا-ك-سشألإ ن--م ل--ك--سش يأا--ب
ةلإدع-لإ بز-ح ‘ كا-ن-ه ““ نأإ ،ير-ق-م فا-سضأإو .““ه-سسف-ن
ةر-سصا-ن-م ‘ Úقدا-سص Úل-سضا-ن-مو ءÓ-سصأإ ة-ي-م--ن--ت--لإو
بز◊إ إذه تاسسسسؤوم تقفإو نإإ هنأإ Òغ Úينيطسسلفلإ

ةر-ئإد ‘ ا-ي-م-سسر ل-خد د-ق بز-ح و-ه-ف ة--نا--يÿإ هذ--ه
ة-ي-سضق-لإ م-عد ‘ رإر-م-ت-سسلا-ب ءا-عدإ ل-كو Úه-سصت--لإ
هل نوكي نلو لطاب ءاعدإو جوج‡ سسيلدت ةينيطسسلفلإ
.““رثأإ يأإ

راسشتسسÃ نايكلإ دفو ليث“ ““ نأإ ““سسمح““ سسيئر زربأإو
نأإو معزلإ إذه طوقسس ىلع حسضإو ليلد يموقلإ نمألإ
قيسسنتلإ وه ةيعيبطتلإ ةوطÿإ هذه نم لوألإ دسصقŸإ
نأإو ““دكؤوم Úينيطسسلفلإ ىلع رطÿإ لعجي ا‡ ،ينمألإ

.““هلك يبرعلإ برغŸإو رئإز÷إ ¤إإ دتÁ رطÿإ إذه ““
ةلإدعلإ بزح نم انفقوم نإإ““ ،يرقم لاق ،Òخألإ ‘و
رح لك ىلع بجإو وهو ،انيلع بجإو يبرغŸإ ةيمنتلإو

ىتح مث لوأإ قحلل اقاقحإإ يمÓسسإلإو يبرعلإ ⁄اعلإ ‘
يونعŸإ رايهنلإ مظاعتي لو ةمألإ ‘ امئاق لمألإ ىقبي
انسسفنأإ ئÈن ىتح مث ،تانايÿإ هذه لثم هببسست يذلإ

ليكن اننأاب إروزو Óطاب هب مهتن ا‡ -بابسسألإ تإذل -
Ãلا-ي-كÚ، ناك إذإإ لإإ ةمإرسصو ةدسشب ع-ي-ب-ط-ت-لإ ن-يد-ن

داق Êامثعلإ نأإ ¤إإ ةرا-سشلإ ردŒو .““ا-ي-مÓ-سسإإ ع-ب-طŸإ
عم عيبطتلإ قافتإ عيقوت مسسإرم ‘ يبرغŸإ دفولإ هسسفنب
.يكلŸإ رسصقلاب Êويهسصلإ نايكلإ
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 يجيتم لامعألإ لجر ةيسضق ‘
 لÓشسو يشضاق قح ‘ تقؤؤŸا سسب◊ا عاديإا رارق ديؤؤت ماهت’ا ةفرغ

fiإ يديسس ةمكfiدم
داشسف اياشضق ‘ اهعم قيقحتلل طيÈغ نب ةيرؤن ءاعدتشسا

ةفرغلاب قيقحتلا يسضاق مامأا ءاعبرأ’ا سسمأا طيÈغ نب ةيرون ةيبÎلل ةقباسسلا ةريزولا تلثم ^
تلاقو .رسشابم ءاعدتسساب دمfiا يديسسب ةيلاŸا ةÁر÷ا ‘ سصسصختŸا بطقلا ةمكÙ ةيناثلا

ىلع اهفارسشإا ةÎف لÓخ داسسف اياسضق ‘ طيÈغ Íل عامتسس’ا ” ““ هنأا ةقباطتم ةيمÓعإا رداسصم
لجأا نم طيÈغ Íل رسشابم ءاعدتسسا هيجوت اهيف متي يتلا ،¤وأ’ا ةرŸا هذه دعتو .““ةيبÎلا عاطق
ر م ^ .داسسف اياسضق ‘ ءاسضقلا مامأا لوثŸا

 ينطولإو يئلولإو يلÙإ ىوتسسŸإ ىلع تإراطإلإ نيوكت لÓخ نم

““ايؤق اكيرشش““ ÊدŸا عمتÛا لعج ىلع ةمزاع ةلودلا :ناشضمرب
سسمأإ ،ناسضمرب هيزن ،جراÿاب ةينطولإ ةيلا÷إو ةيوعم÷إ ةكر◊اب فلكŸإ ةيروهم÷إ سسيئر راسشتسسم دكأإ ^

لعج ىلع ةيميظنتو ةيرإدإإو ةينوناق تايلآإ عسضو لÓخ نم ةمزاع ةيرئإز÷إ ةلودلإ نإ ،ةمسصاعلاب ءاعبرألإ
يدتنŸإ ةبسسانÃ ،ناسضمرب حسضوأإو .تايوتسسŸإ عي-م-ج ى-ل-ع هرإودأإ بع-ل ه-ن-كÁ ““ا-يو-ق ا-ك-ير-سش““ ÊدŸإ ع-م-تÛإ
ةفاسشكلإ هتمظن يتلإ ““ةنهإرلإ تايدحتلإ ةهجإوŸ ةيلخإدلإ ةهب÷إ زيزعت ‘ ÊدŸإ عمتÛإ رود““ لوح ينطولإ
رئإز÷إ هجإوت يتلإ ةددعتŸإو ةÒبكلإ تاناهرلل إرظنو هنإ ،جرف يديسسب ›ودلإ ميıاب ةيرئإز÷إ ةيمÓسسإلإ

لÓخ نم ÊدŸإ عمتÛإ ةيوقت اهفده ةيميظنتو ةيرإدإإو ةينوناق تايلآإ لÓخ نم ةمزاع ةيرئإز÷إ ةلودلإ““ نإاف
تايعم÷إو تامظنŸإ ةيوقت نإ فاسضأإو .““ينطولإو ةيلولإ وأإ يلÙإ ىوتسسŸإ ىلع ةدجإوتŸإ هتإراطإإ نيوكت
ةÿÈإو ةيرسشبلإ تايناكمإلإ كل“““ -ثدحتŸإ تإذ بسسح -اهنألو ›ود و يميلقإإ رود بعل اهنيك“ هنم فدهلإ
.““Òثأاتلإ ىلع ةرداق نوكتل

لÓخ ““ةيقابتسسإ ةرظن““ هل تناك ،نوبت ديÛإ دبع ةيروهم÷إ سسيئر نأإ ¤إإ قايسسلإ تإذ ‘ ناسضمرب راسشأإ امك
حلسسŸإ تنمسسإلإ حبسصيل ÊدŸإ عمتÛإ م-ي-ظ-ن-ت ةرور-سض““ ى-ل-ع م-ل-ك-ت Úح9102 تايسسائرل ةيباختنلإ هت-ل-م-ح

إذه ‘ ركذو .ةينطولإ ةدحولإ نع عافدلل لوألإ فسصلإ ‘ نوكيل ةي-ن-طو-لإ م-ي-ق-لإ سسر-غ ةدا-عإإو ““ع-م-ت-ج-م-ل-ل
عمتÛإ رابتعإ لÓخ نم ديد÷إ روتسسدلإ ‘ هداعبأإ رهظت تأإدب ةيروهم÷إ سسيئر هنع ثد– ام نأإ ،راطلإ
عمتجملل دإدتمإ نيرجاهŸإ لعج إذكو ةجابيدلإ ‘ -فيسضي- كلذ حسضتإو ““ ةلودلإ ةماقتسسل فيلح““ ÊدŸإ
ر م ^.نطولإ لخإد ÊدŸإ

 هتياعرل ا‰إإو باهرإلإ ةبراÙ سسيل لحاسسلإ ‘ ةيبنجألإ لودلإ لخدت نإإ لاق
ق◊ا ركنتو ةنيششم تارماؤؤم ‘ لخدت نأا رئازجلل نكÁ ’ :هللا مÓغ

‘ ةكراسشŸا رئازجلل نكÁ ’ هنإا هللا مÓغ هللا دبعوب ىلع’ا يمÓسس’ا سسلÛا سسيئر لاق ^
ةفاسشكلا فرط نم مظنŸا ىد-ت-نŸا لÓ-خ سسمأا ح-سضوأا ثي-ح بو-ع-سشلا ن-م بع-سش ق-ح را-ك-نإا
رئازجلل نكÁ ’ ““ هنأا افيسضمو ““لدعلاو ق◊ا عم تفقو اŸاطل رئاز÷ا““ نأا ةيرئاز÷ا ةيمÓسس’ا
.““له÷ا ىلع لدت ةنيسشم تارماؤوم ‘ لخدت نأا وأا ،بوعسشلا نم بعسش قح راكنإاب كراسشت نأا
¤إا اÒسشم ““دييقت لطابلاب قحلل لودلا سضعب لادبتسسا ““ ىلعأ’ا يمÓسس’ا سسلÛا سسيئر Èتعاو
‘ ةيبنجأ’ا لودلا لخدت ““ نأا حسضوأاو ““مهب فرسصتُي ا‰إاو مهسسفنأاب نوفرسصتي ’ سسانأا ““ مهنأا
ر م ^ .““بسسانŸا تقولا ‘ همادختسساو هتياعرل ا‰إاو باهرإ’ا ةبراÙ سسيل لحاسسلا
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نم عامتسسا ةسسلج لÓخ ةسست فاسضأاو ^
تÓ-سصاوŸاو ل-ق-ن-لا ة-ن÷ باو-ن فر-ط
ة-ي-ك-ل-سسÓ-لاو ة-ي--ك--ل--سسلا ت’ا--سصت’او
هذ-ه نا ،ي-ن-طو-لا ي-ب-ع--سشلا ضسلÛا--ب
نم1202 ‘ ملسستسس يتلا ةيÈلا تاطÙا
.لغسشلا بسصانم نم تائŸا Òفوت اهنأاسش
ةديد÷ا ة-يÈلا ة-طÙا ضصو-سصخ-ب ا-مأا
لاق ،ضسيار دارم رئبب ةعقاولا ةمسصاعلاب
دق ةطÙا هذهب لا-غ-سشأ’ا““ نأا لوؤو-سسŸا
ددfi خ-يرا-ت ر-كذ-ي نأا نود ““تق--ل--ط--نا
.اهمÓتسس’
““لارقوسس““ ةكرسش نا قايسسلا تاذ ‘ ركذو
.ةيرب ةط57fi ايلاح يسص–
يÈلا لقنلا ةطfi تاÒسض– ضصوسصخبو
ةمسصاعلا رئاز÷اب (ةبورÿا) نيرفاسسملل
دو-جو ة-سست د-كأا ،طا-سشن-لا فا-ن-ئ--ت--سس’
ة-طÙا نا ى-ل-ع لد-ت ةد-ي-ج تار-سشؤو-م
ةقفاوم دعب نكل اهطاسشن ةسسرامŸ دوعتسس
ذاخت’ ة-لوıا ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا
. نأاسشلا اذه ‘ رارقلا
ة-كر--سشلا نا ¤إا دد--سصلا اذ--ه ‘ را--سشأاو
يÈلا لقنلا تاطfi لÓغتسس’ ةي-ن-طو-لا
‘ طاسشنلا فانئتسس’ ةدعتسسم نيرفاسسملل
يحسصلا لو-كو-توÈل-ل مرا-سص ماÎحا ل-سض
.91-ديفوك ةحئاج دسض دمتعŸا
اهدب-ك-ت ي-ت-لا ر-ئا-سسÿا ضصو-سصخ-ب ا-مأا
لوؤوسسŸا تاذ لاق ،ةحئا÷ا ءارج ةكرسشلا
22 ذنم طاسشنلا نع تفقوت دق ةكرسشلا““ نأا
م-قر ع--جار--ت ¤ا ىدا ا--م ،0202 ضسرا-م
ردقت ةراسسخب يأا ة-ئاŸا-ب57 ـب لام-عأ’ا

كلذ مغر (..) رانيد رايلم1ر7 نم Ìكأاب
ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا ن-م ة-كر--سشلا تن--ك“
.““لغسشلا بسصانم
هاŒا تا----مدÿا Úسس– ل----جأا ن-----مو
عورسشم ‘ ةكرسشلا تطرخنا ،ÚنطاوŸا
تاطÙا Òيسست قرط ةنرسصعو ةنمقرلا
ماظن ريوط-تو ثيد– رار-غ ى-ل-ع ة-يÈلا
.لوؤوسسŸا زÈي ،ركاذتلل ÊوÎكل’ا زج◊ا
ى-ل-ع ة-كر-سشلا ضصر– ،كلذ ن-ع Ó--سضف
ة-فا-ك ى-ل-ع ة-ب-قارŸا تاÒما-ك م-ي-م-ع-ت
تاونسس ثÓث وا Úتنسسلا لÓخ تاطÙا
ةيتحتلا ةينبلا ةنرسصع بناج ¤ا ،ةلبقŸا
هذهب تÓحرلا ليجسست ماظنو ةيتامولعŸا
ما-ظ-ن ة-مدÿا ز-ي-ح ع--سضوو تا--طÙا
. تÓفا◊ا رئاظح Òيسستل يكيتاموتوا

Úتيرب Úتطfi ءاصشنإاب ةبلاطŸا
  ةمصصاعلا قرصشو برغب Úتديدج

ة-ن-ج-ل-لا ءا-سضعأا بلا-ط ،م-ه-ت--ه--ج ن--م
ىلع طغسضلا فيفخت ةرورسضب ةيناÈŸلا
ةبورÿاب نيرفاسسŸا لقنل ةيÈلا ةطÙا
ءاسشنإا قيرط نع كلذو ةمسصاعلا رئاز÷اب

fiت--طÚ ت-ير--بÚ تد-يد-جÚ ت-ه÷ا-بÚ
.ةمسصاعلل ةيقرسشلاو ةيبرغلا
ةير-ب ة-طfi نإا-ف باو-ن-لا ء’ؤو-ه بسسحو
ة-ي-فا-ك Òغ تتا-ب ة-م-سصا-ع--لا--ب ةد--حاو
نم نيرفاسسملل ديازتŸا ددعلا باعيتسس’
تاطfi ءاسشنإا يرورسضلا نم ىرخأ’ ةنسس
ة-ي-قر-سشلاو ة-ي-بر-غ-لا Úت-ه÷ا ‘ ىر-خأا
.طغسضلا اذه ضصاسصتم’
قدانف ءاسشنإا ،لسصتم قايسس ‘ اوبلاط امك
وأا ةيÈلا تاطÙا ىوتسسم ىلع ةÒغسص
ةحاÎسس’ ضصسصخت ا-ه-ن-م ة-بر-ق-م ى-ل-ع
تÓحر دعب نيرفا-سسŸا اذ-كو Úق-ئا-سسلا
.ةقاسشو ةليوط

ن.ح^

فلكŸا ،ة-جÒخ حا-ت-ف-لا د-ب-ع د-عأا ^
نيدعاسسŸاو ÚفرسشŸا ةباقنب مÓع’اب
ة-يو-سس-ّت-ل-ل تا-حÎق-م ةد-ع ،Úيو--بÎلا
بتّرلا ¤إا ةيقرّتلا قافآا لوح ة-ي-ئا-ه-ّن-لا
بتّرلاب فرعٌي ام ىلع ءاسضقلاو ،ىلعأ’ا
دق ةبسسنب ةيئاهّنلا ةيوسسّتلاو لاوّزلل ةليآ’ا
نيديفتسسŸٌا جامدإا فلم نم %09 قوٌفت
جا-مدإ’ا ى-ل-ع ةد-عا-سسŸٌا يزا-ه-ج ن-م
يلما◊ يعا-م-ت-ج’ا جا-مدإ’او ي-ن-هŸا
.تاداهّسشلا
ة-با-ق-ن--ب مÓ--عإ’ا--ب ف--ل--كŸا دد--سشو
ىلع ÚيوبÎلا نيد-عا-سسŸاو Úفر-سشŸا
لمع عيسسوت بجوتسست ةيوسسّتلا Òبادت““ نأا
ةعباتلا دهاعŸا ¤إا ÚيوبÎلا ÚفرسشŸٌا
““يئادتب’ا ميلعتلا روطو ة-ي-بÎلا ةرازو-ل
ن-م ل-ئا--ه--لا دد--ع--لا با--ع--ي--ت--سسا»ل
ىلع ةدعاسسŸا يزاهج نم نيديفتسسŸا
دنتسسي حÎقŸا““ ّنأا ¤إا اÒسشم ،جامدإ’ا
لوعفŸا ةّيرا-سس ة-ي-نو-نا-ق ضصو-سص-ٌن ¤إا
مو----سسرŸا ،30-60 ر--مأ’ا ا--ه--سسا--سسأا
ةيرازولا ةميلعت-لاو633-91 يذيفنت-لا
مقر روسشنŸا اذكو9102-52 ةكÎسشŸا
Òسشا--نŸا ن--م ة--عو--م‹و710-29
.ةيميظنتلا
ةجÒخ حاتفلا دب-ع تا-حÎق-م Úب ن-مو
اÃ ةيبرّتلا فرسشٌم ةبتٌر فينسصت ةداعإا““
ىلع ضسناسسيّللا ةداهسش فينسصتو قفاوتي
يسسائرلا موسسرŸا ماكحأا قفو نوكي نأا
41-662““ ‘ fiسسيتو ليهسست““ ـل ةلواÒ
فلŸ ةيميظنتلاو ة-ي-ئار-جإ’ا ة-يو-سست-لا
ىلع ةدعاسسŸٌا يزاهج نم نيديفتسسŸٌا
ةيرازولا ةميلعّتلا ماكحأا راطإا ‘ جامدإ’ا
نأا احسضوم ،““9102-52 مقر  ةكÎسشŸا
يزاهج نم نيديفتسسŸٌا ““جامدإا ة-ي-ل-م-ع
ي--ن--هŸا جا--مدإ’ا ى--ل--ع ةد--عا--سسŸٌا
ضسناسسيللا ةداهسش يلما◊ يعا-م-ت-ج’او
ف-ي-ن-سصت-لا-ب ة-ي-بÎلا فر-سشم ة-ب-تر ‘
م-ه-تدا-ه-سشو ق-فاو--ت--ي يذ--لا د--يد÷ا
Úيو-بÎلا ن-يد-عا-سسŸا»و ““ة-ي--ع--ما÷ا
ةليآ’ا بتwرلا يبسستنم ةيبÎلل Úيسسيئرلاو
دنع تاون-سس8 نوتبثي نيذ-لاو ،لاوز-ل-ل
فرسشٌم ةبتٌر ‘ ة-يو-سس-ّت-لا رار-ق رود-سص
قفاوتي اÃ مهفي-ن-سصت ةدا-عإاو ة-ي-بر-ّت-لا

¤ا ةفاسضا ،““ضسناسسيللا ةداهسش فينسصتو
Úيو-بÎلا Úفر-سشŸٌا ف-ي-ن-سصت ةدا--عإا““
سصبŸÎاو Úم---سسرŸا ّ--Ú  اوŸٌفر--سشÚ
ةّيعسضولاو قفاوتي اÃ ةيبرّتلل Úيسسيئّرلا
قيبطت لاح ‘ ةيو-سست-لا  د-ن-ع ةد-يد÷ا
فرسشم،662-41 ي-سسا-ئر-لا مو-سسرŸا
مدع لاح ‘»و ،““31و21 فنسصلا ةيبÎلا
662-41 ي-سسا-ئر-لا مو-سسرŸا ق-ي-ب-ط--ت
فرسشم،11 ف-ن-سصلا ة-ي-بÎلا فر--سشم
.  ““21 فنسصلا  ةيبÎلل يسسيئر
مÓعإ’اب فلكŸا بسسح لحارŸا لثمتتو
ÚفرسشŸاو نيدعاسسملل ةينطولا ةباقنلاب
وأا يذيفنت موسسرم رادسصإا““ ‘ ÚيوبÎلا
ةبتٌر فينسصت ديعٌي كÎسشم يرازو رارق
ةداهسشو ق-فاو-ت-ي اÃ ة-ي-بر-ّت-لا فر-سش-ٌم
Òيغت Óبقتسسٌم ين-ع-ي““ ا-م ،““ضسنا-سسي-ّل-لا
وأاEAUD  ةداهسش نم فيظوّتلا ةداهسش
ضسناسسيللا ةداهسش ¤إا اهل ةلداعم ةداهسش
ي-سسا--سسأ’ا نو--نا--ق--لا رود--ٌسص Úح ¤إا
‘ فيظوّتلا ةداهسش Òيغت حÎقٌم ميسسرتو
يبسستنٌم جامدإا““ ،““ةيبÎلا فر-سش-ٌم ة-ب-تٌر
ةيبÎلا دعاسسٌم ةبتر““ لاوزلل ةليآ’ا بتّرلا
فرسشٌم ةبتٌر ‘ ““ةيبÎلل يسسيئر دعاسسٌمو
نأا ىلع ديد÷ا ف-ي-ن-سص-ّت-لا-ب ة-ي-بر-ّت-لا
نيو-ك-ت ¤إا Ú‹دŸٌا ن-م ة-ئ-ف ع-سضخ-ت
ماكحأ’ اًقبط جامدإ’ا دعب وأا لبق يليمكت
يفناج82 ‘ خرؤو-Ÿٌا71 مقر رو-ٌسشنŸا
ة-ّما-ع-لا ة-ير-يدŸٌا ن-ع ردا-ّسصلا2991
جامدإا““ اهدعب ،““ةي-مو-م-ع-لا ة-ف-ي-ظو-ل-ل
ىلع ةدعاسسŸٌا يزاهج نم نيديفتسسŸٌا
يعام-ت-ج’ا جا-مدإ’او ي-ن-هŸا جا-مدإ’ا
ة-ب-تر ‘ ضسنا-سسي-ل-لا ةدا-ه-سش ي--ل--ما◊
يذلا ديد÷ا فينسصتلاب ةيبÎلا فرسشم
ةداعإا““ مث ،““ةيعما÷ا مهتداهسشو قفاوتي
ÚفرسشŸاو ÚيوبÎلا ÚفرسشŸا فينسصت
‘ ة-مدÿا د-ي-ق ة-ي-بÎل-ل Úي-سسي--ئر--لا
ضسناسسيللا ةداهسشو قفاوتي يذ-لا ف-ن-سصلا
نم Ú‹دŸا ن-م ة-ئ-ف ع-سضخ-ت نأا ى-ل-ع
يليمكت ن-يو-ك-ت ¤إا Úيو-بÎلا Úفر-سشŸا
روسشنŸا ماكحأ’ اقبط جامدإ’ا دعب وأا لبق
يسسي-ئر فر-سشم ف-ي-ن-سصتو ،29-71 م-قر
فينسصت ىل-ع1+ ضساسسأا ى-ل-ع ة-ي-بÎل-ل
ىفطصصم ديجم ^.““يوبÎلا فرسشŸا

:يمومعلا فيظولا ،رهصشأا6 ةدŸ عاديتصس’ا ىلع مهتلاحا عم
ةيونصس ةلطع ‘ لقنلا فقوت ببصسب ÚبيغتŸا لامعلا عصضو

ة-ف-ي-ظو-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ثع-ب ^
¤ا نا-ن-ئ-م-طا ة-لا-سسر-ب ،ة-ي-مو-م--ع--لا
قاحتل’ا مهيلع رذع-ت ن-يذ-لا Úف-ظوŸا
Ãبام لقنلا با-ي-غ-ل م-ه-ل-م-ع بسصا-نÚ
ة-يزاÎح’ا Òباد-ت-لا بب-سسب ،تا-ي’و-لا
ةياقولا راطإا ‘ ،ةموك◊ا اهتذختا يتلا
ةوق اهÈتعا يتلاو ،انوروك ضسوÒف نم
ةيونسس ةلطع ‘ امإا مهعسضو بجو ةرهاق
مهتلاحإا وأا ةرخأاتم لطع وأا0202 ناونعب
نود رهسشأا ة-ت-سس ةدŸ عاد-ي-ت-سس’ا ى-ل-ع
نأا ة-ير-يدŸا تح-سضوأاو  . م-ه-ن-م بل-ط
هرا-ب-ت-عا ن-كÁ ف-ظوŸا با--ي--غ رÈم
Ãمع ةرهاق ةوق ةباثÓ ا ماكحأابŸ2 ةدا
123 /71 مقر يذيف-ن-ت-لا مو-سسرŸا ن-م

ددÙاÈ 7102م-فو-ن2 ‘ خرؤو----Ÿا
لامهإا ببسسب فظوŸا لز-ع تا-ي-ف-ي-ك-ل
نم ÚينعŸا ةدافتسساب حمسست ،بسصنŸا
ةيون-سسلا ة-ل-ط-ع-لاو ةر-خأا-تŸا ل-ط-ع-لا
ةميل-ع-ت ما-ك-حأ’ ا-ق-ب-ط ،0202 ناون-ع-ب
‘ ةخرؤوŸا2 مقر ةخرؤوŸا لوأ’ا ريزولا
Òبادتلا ةن-م-سضتŸا0202 ناو--ج31
نم ةيناثلا ةلحرŸا ناونعب ةي-ل-ي-م-ك-ت-لا
نم يجيردتلا جورخلل قيرطلا ة-ط-ير-خ
تاطا-سشن-لا ضضع-ب فا-ن-ئ-ت-سساو ر-ج◊ا
. ةيعامتج’او ةيداسصت-ق’او ة-يرا-ج-ت-لا
هذه رثإا ىلع هنأا ،ة-م-ي-ل-ع-ت-لا تفا-سضأاو
م-ه-قا-ح-ت-لا مد-ع  ة-لا-ح  ‘و ل-ط-ع--لا
Ãل  دوعي ،مه-ل-م-ع بسصا-نÓريدقت ةرادإ

بسسح ،ةلاحب ةلاح ÚفظوŸا تايعسضو
يتلا Òبادتلا ذاختاو م-ه-ن-م ل-ك فور-ظ
نم عاطتق’ا-ب كلذو ، ة-ب-سسا-ن-م ا-هار-ت
،بايغ-لا ةد-م رد-ق-ب  ير-ه-سشلا م-ه-ب-تار
مقر رمأ’ا نم702 ةداŸا ماكحأ’ اقبطت
،6002  ةيليو-ج51 ‘ خرؤو-Ÿا30/60
ما-ع-لا ي-سسا-سسأ’ا نو-نا-ق-لا ن-م--سضتŸا
نكÁ ’ ثي-ح ،ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ف-ي-ظو-ل-ل
ةÎف نع ابتار اوسضاقتي نأا ،Úف-ظو-م-ل-ل
ى-ل-ع م-ه-ت-لا-حإا-ب وأا ،ةادؤو-م Òغ ل-م-ع
ليبسس ىلع رهسشأا ةت-سس ةدŸ عاد-ي-ت-سس’ا
ددÙا خ-يرا-ت-لا ن-م ءاد-ت-با ة-يو-سست-لا
ةÎف ةيطغتل مهلمع بسصنÃ مهقاحتل’
ن.ح ^ .  مهلمع نع مهبايغ

ةيجولونكت ثحب تايصضرأاو تانصضا◊ا نم ددع دامتعا
زايتما رباfl ¤إا ثحب 03flÈ يقرت يملعلا ثحبلا ةن÷

يملعلا ثحبلل ما-ع-لا ر-يدŸا ف-سشك ^
ميلعتلا ةرازوب يجولنك-ت-لا ر-يو-ط-ت-لاو
ظيف◊ا دبع ،يملعلا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
نع ،ةمسصاع-لا ر-ئاز÷ا-ب ،ضسما ،غاروأا
زايتما رباfl ¤إا ثحب 03flÈ ةيقرت
تايسضرأاو تانسضا◊ا نم ددع دامتعاو
.ةيجولونكت ثحب
م-ي-ظ-ن-ت ضشما-ه ى-ل-ع ،غاروأا ح--سضوأاو
ةيعاطقلا ةنجلل ¤و’ا ةيداعلا ةرودلا
ريوطتلاو ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-ل-ل ة-م-ئاد-لا
ةرودلا هذه نأا ،0202 ةنسسل يجولونكتلا
ثح-ب 03flÈ ءاقتنا ىل-ع ل-م-ع-ت-سس
4651flÈ عوم‹ ن-م كلذو زا-ي-ت-ما
،ينطولا ىوتسسŸا ىلع دجاو-ت-م ثح-ب
هذه ددع ‘ عفرلا ‘ هلمأا نع ابرعم
ثح-ب 001flÈ ¤إا ل-سصي-ل ر--باıا
.زيمتم
ةسسارد بقع يتأاي ءاقتن’ا اذه نأا زربأاو
نم Úثحاب مسضت يتلا ةمئادلا ة-ن-ج-ل-لا

flتاسصاسصتخ’ا فلت, flهذه تاجر

ثاحبأا زا‚إاب ىنعت يتلا ةيثحبلا زكارم
.ايŸاع ةدمتعŸا ةدو÷ا ÒياعŸ اقفو
-غاروأا فيسضي-- ةرودلا قداسصتسس امك
ةنسضاح02 ›او--ح ءا--سشنإا ى--ل---ع““ -
ةيسضرأا51و ة-ي-ع-ما÷ا تا-سسسسؤوŸا-ب
ة-سسارد بق-ع كلذو ““ ة-ي-جو--لو--ن--ك--ت
هذه رود ¤إا اÒسشم ,ةحسشرŸا تافلŸا
ىوتسسم نم عفرلا ‘ ةيثحبلا تانايكلا
هتاجرfl د-ي-سسŒ و ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لا
.ايناديم
د-ي-كأا-ت-لا, غاروأا دد-ج ,ة-ب-سسا--نŸا--بو
ثحبلا تاجرÚ flمثت““ ةرور-سض““ى-ل-ع
ةيلمع لولح داجيإا ىلع لمعلاو يملعلا

ıا ف-ل-تŸا ل-كا-سشŸى-ل-ع ة-حور-ط
,ةيعام-ت-ج’ا و ة-يدا-سصت-ق’ا ة-حا-سسلا
ة-قÓ-ع““ د-ي-سسج-ت-ب ه-ف-سصو ا-م غو-ل-ب-ل
.““عمتÛا و يملعلا ثحبلا Úب ةيلعافت
ةرودلا هذه لاغسشأا لسصاوت-ت ,ةرا-سشإÓ-ل
‘ ثحبلا زكرم اهنسضتحي يتلا ةيداعلا
رادم ىلع ,ينقت-لا و ي-م-ل-ع-لا مÓ-عإ’ا

نوكراسشŸا نو-سشقا-ن-ي-سس ثي-ح ,Úمو-ي
ق-ل-ع-ت-ي ا-م ا--ه--ن--م ع--ي--سضاو--م ةد--ع
ف-ي-ن-سصت و ة-ي-م-ل--ع--لا تارو--سشنŸا--ب
ةيلودلا جماÈلا و ة-ي-م-ل-ع-لا ت’اÛا
و لئاسص◊ا ضضرع ىلع ةوÓع , ثحبلل
ةماعلا تايريدملل ةيلبق-ت-سسŸا قا-فآ’ا
 .يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ج.ق ^

1202 نم لوأ’ا يصسادصسلا نوصضغب يÈلا لقنلل ةديدج تاطfi ةثÓث ميلصست

دبكي انوروك ةمزا لÓخ لقنلا فقوت
رانيد رايلم7.1ـب ““لارقوصس““

،(لارقوصس) نيرفاصسملل يÈلا لقنلا تاطfi لÓغتصس’ ةينطولا ةكرصشلل ماعلا ريدŸا سسيئرلا نلعأا
تاطfi ةثÓث ميلصست ،1202 ةنصس نم لوأ’ا يصسادصسلا لÓخ متيصس هنا ،ةمصصاعلاب ،سسمأا ،ةصست فصسوي
.ركصسعمو يزيلإاو ةيادرغ تاي’و نم لك ‘ ةيرب

قفاوتي امب ةيبرّتلا فرصشم ةبتر فينصصتي تبلاط
سسناصسيّللا ةداهصشو

 نييوبرتلا نيدعاصسملاو نيفرصشملا ةباقن
لاوّزلل ةليآلا بتّرلل ةيوصست حرتقت

ةي’ولاب ةيبرتلا ةيريدم مامأا ةيرود تافقو ميظنت عم
 بارصضا ‘ ةياجبب طصسوتŸا ميلعتلا وريدم

Èمصسيد03 نم ةيادب حوتفم

بورÿا ةيدلب ةنيزوŸا ةقطن0002Ã اهنيب
““لدع““ ةغيصصب نكصس0036 نم ديفتصست ةنيطنصسق

ةنيدŸاو نارمعلاو نكسسلا ريزو لحي ^
ةي’وب ةمداق-لا ة-ل-ي-ل-ق-لا ما-يأ’ا لÓ-خ
ةغيسصب نك-سس0036 عيزوتل ،ةنيط-ن-سسق
ةنيزوŸا ةقط-ن0002Ã اهني-ب ““لد-ع““
.بورÿا ةيدلب
ر-يزو در نأا فÓ-خ ن--ب ر--سضÿ دا--فأاو
هلاؤوسس ىلع ةنيدŸاو نارمعلاو نكسسلا

‘ عقو يذلا أاطÿاب قلعتŸا يباتكلا
ةسصاÿا ضصيسصخ-ت-لا تادا-ه-سش ر-ير–
نكسس0002 عور-سشم لد-ع تا-ن--ك--سسب
ة--ي’و بورÿا ة--يد--ل--ب ة--ن--يزوŸا---ب
جلوع لاكسش’ا““ نأاب هيف دكأا ،ةنيطنسسق
Ãو عي-م÷ا ة-ق-فاوÃاعيمج مهيسضري ا
.ايئاهن ةيسضقلا لح ”و

نكسسلا ريزو ارخؤوم ىقتلا هنأا حسضوأاو
ةرايزب موقيسس ه-نأا ه-ل د-كأاو نار-م-ع-لاو
فرسشيسس نيأا ةنيطن-سسق ة-ي’و-ل ا-ب-ير-ق
ةغيسصب نك-سس0036 عيزوت ةيلم-ع ى-ل-ع
نكسس0002 عور-سشم ا-ه-ن-م-سض ““لد-ع““
.بورÿا ةيدلب ةنيزوŸاب

ىفطصصم ديجم ^

يريدم ةيعم÷ يئ’ولا بتكŸا ررق ^
‘ لوخدلا ةياجبل طسسوتŸا م-ي-ل-ع-ت-لا
Èمسسيد03 نم اءد-ب حو-ت-ف-م بار-سضا
مامأا ةيرود تافقو-ب ما-ي-ق-لاو ،يرا÷ا
ةيبلت ةياغ ¤ا ةي’ولاب ةيبÎلا ةيريدم
ة-عور-سشŸا بلا-طŸا““ ب ه-ت-ف-سصو ا-م
.ةياسصولا ىدل ةعوفرŸا
عامتج’ا““ نأا ةيعمج-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ةي’ول ة-ي-بÎلا ة-ير-يد-م Úب ي-ما-تÿا
م-ي-ل-ع-ت-لا ير-يد-م ة-ي-ع-م-جو ة-يا-ج-ب
رهسشلا نم02 لا ‘ دقعنŸا طسسوتŸا
فر-ع ة--يدا--م◊ا ة--يو--نا--ث--ب يرا÷ا
مايق»ب قا-ي-سسلا ‘ ةدد-ن-م ،““اداد-سسنا
ةيزاوم ةيلقنت ة-كر-ح-ب ة-ي-بÎلا ر-يد-م
ابراسض طسسوتŸا ميلعتلا يريدم كلسسل
ة-ن-ج-ل-لا تا-ي-حÓ-سص ط-ئا◊ا ضضر-ع
ضصو--سصن--لاو ءا--سضعأ’ا ة---يوا---سستŸا

مدعبو ،لوعفŸا ةيراسسلا ةي-م-ي-ظ-ن-ت-لا
عم يطا-ع-ت-لا ‘ نو-نا-ق-ل-ل ه-ما-ك-ت-حا
ةءارق ‘ ةيلاŒر’ا هدامتعاو تاعازنلا
ميظنتب ةقل-ع-تŸا Òسشا-نŸا ق-ي-ب-ط-تو
ةيبÎلا ةيريدم جاهتنا اذكو ،ضسردمتلا
Òيسست ‘ ةيئاقتن’او ةاباÙا ةسسايسس
ةلمح اهعابتاو ،ايلfi عا-ط-ق-لا نوؤو-سش
هاŒا ةرÈم Òغو ةيقÓخأا ’ ةجهن‡
ةدمتعŸا ةيع-م-ج-ل-ل ي-ئ’و-لا بت-كŸا
ير-يدŸ ي-عر-سشلا ل-ث-مŸاو ا-ي-م--سسر
ةيبلغأ’اب ةي’ولل ط-سسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا
اهيطرخنم ةيعم÷ا تعدو .““ةقحاسسلا
عيمج طاب-ح’ ة-م-ئاد-لا ة-ظ-ق-ي-لا ¤ا
بر---سض ¤ا ة---ي---مار---لا تاروا----نŸا
¤ا لسصاوتŸا دنجت-لاو ا-ه-ت-ي-قاد-سصم
قوق◊او كلسسلا ةمار-ك دادÎسسا ة-يا-غ
 ىفطصصم ديجم ^  .““ةموسضهŸا
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يدأسصتقإا

تا--قا--ط--لا ة--ظ--فاfi تح---سضوأاو ^
روسشنم ‘ ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا
عقوم Èع ةيمسسرلا اهتحفسص ى-ل-ع ه-ت-ث-ب
ارظن ،رئاز÷ا““ نا ،يعامتج’ا لسصاوتلا
Ÿك أا نم دحاو اهيدل ،‘ارغ÷ا اهعقوÈ
نأا ةدكؤوم ،““⁄اعلا ‘ ة-ي-سسم-سشلا لو-ق◊ا
ينطولا باÎلا لماك ىلع ضسيمسشتلا ةدم““
نكÁو ايونسس ةعاسس0002 ,زواجتت ابيرقت
‘ ةسصاخو ،ة-عا-سس0093 ى-ت-ح ل-سصت نأا
.““ ءارحسصلاو تاعفترŸا
زكرم اهدعأا يتلا ط-ئارÿا ى-ل-ع ًءا-ن-بو
هسسلطأا ‘ ةددج-تŸا تا-قا-ط-لا ة-ي-م-ن-ت
Ÿا تا-قا-ط-لا دراوŸرئاز-ج-ل-ل ةدد-ج-ت،
ءاحنأا عيم-ج ‘ ه-نأا ة-ظ-فاÙا تفا-سضأا
ةقاطلا لابقتسسا ة-ب-سسن ،ي-ن-طو-لا باÎلا
ةحاسسÃ يقفأا حطسس ىلع ةيلكلا ةيسسمسشلا
طاووليك5رÚ 1ب حواÎت دحاو عبرم Îم
/طاو ولي-ك0681 ›او-ح) ة--عا--سسلا ‘
‘ (ع-بر-م Îم ل-ك-ل ة-ن-سسلا ‘ ة-عا--سسلا
›اوح) ةعاسسلا /طاو وليك6ر6 و لامسشلا
Îم لكلو ةنسسلا ‘ ةعاسس/ طاو وليك0142
.Òبكلا بون÷ا ‘ (عبرم
لسصي يسسمسشلا عاعسشإ’ا نأاب تفاسضأا امك
تتسشتي نأا نود ،ضضرأ’ا حطسس ¤إا ةرسشابم
دحأا لظي يذلا ،يو÷ا فÓغلا ةطسساوب
ةقاطلل ةبسسنلا-ب ة-ي-سسا-سسأ’ا تا-ي-ط-عŸا
 .ةزكرŸا ةيسسمسشلا ةرار◊ا
بسسح ،ةÒخأ’ا هذ--ه ل---سصت نأا ن---كÁو
ةعاسس /طاو و-ل-ي-ك5ر5““¤ا ،ةظ-فاÙا
Îم لكل ةنسسلا ‘ ةعاسس /طاو وليك7002)
وليك7ر5 ¤إاو (ةمسصاعلا رئاز÷ا) (عبرم
‘ ةعاسس /طاووليك8372) ةعاسس /طاو
لكلو اًيموي (يزيلإا) (عبرم Îم لكلو ةنسسلا
. ““عبرم Îم
ةددج-تŸا تا-قا-ط-لا ة-ظ-فاÈ fiت-ع-تو
‘ اهؤواسشنإا ” يتلا ةيوقاطلا ةيلا-ع-ف-لاو
ءاسشنإا معد ىلع ةلوؤوسسŸاÈ 9102مفون

flا ةدوج ةبقارمو ةقباطم رباŸتادع،
ذيفنتل ةيعانسصلا ةيج-ي-تاÎسس’ا د-يد–و
تاقا-ط-لا ة-ي-م-ن-ت-ل ي-ن-طو-لا ج-ما-نÈلا
كلذكو ،ةيوقاطلا ةيلا-ع-ف-لاو ةدد-ج-تŸا
ي-ع-ير--سشت را--طإا داد--عا ‘ ة--كرا--سشŸا
تاقاط-لا ة-ي-م-ن-ت-ل باذ-ج ي-م-ي-ظ-ن-تو
.ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا
سضيأا اهت-م-ه-م ل-ث-م-ت-تو ‘ ةكراسشŸا ‘ اً
ةيميلقإ’او ةيعاطقلا تاططıا دادعإا
ةيلاعفلاو ةددج-تŸا تا-قا-ط-لا لا‹ ‘
ةيقرتو Úمثتل تاسسارد ءارجإاو ،ةيوقاطلا
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا تاقا-ط-لا
ريوطتو ةيقÎل جمار-ب حاÎقاو م-ي-م-سصتو
كلذكو ،ةددجتŸا تاقا-ط-لا ماد-خ-ت-سسا
جما-نÈل ة-ي-ح-ي-ح-سصت Òباد-ت يأا حاÎقا
ةيلاعفلاو ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا ر-يو-ط-ت
ةينق-ت-لا تارو-ط-ت-لا بسسح ،ة-يو-قا-ط-لا
.ةيداسصتق’او
و ةددجتŸا تاقاطلا ةظفاfi تبحر امك
قÓطإاب اهل نايب ‘ ةيوقاط-لا ة-ي-لا-ع-ف-لا
تاقاطلل يجولون-ك-ت-لا بط-ق-لا عور-سشم
اهتقفارم ةدكؤوم ةيادرغ ةي’وب ةددجتŸا
. عورسشملل
بطقلا عورسشم نا هتاذ ردسصŸا حسضوأاو
ةي’وب ةددجتŸا تاقاطلل يجولو-ن-ك-ت-لا
ةدحو لبق نم هزا‚ا متيسس (رانم) ةيادرغ

ةددجتŸا تاقاطلا ‘ ةيقيبطتلا ثوحبلا
ةددجتŸا تاقاطلا ةيمنت زكرŸ ةع-با-ت-لا
ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ن-م فار-سشإاو م-عد-ب
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل
ةظفاÙا تدافا ،عورسشŸا ضصو-سصخ-بو
ةيجولونكت تاسصنم عبرأا مسضي بطقلا نا
ة-ي-سسم-سشلا ة-قا--ط--لا ‘ ة--ل--ث--م--تŸاو
ة-ي-سسم-سشلا ة-قا-ط-لاو ة-ي-ئو-سضور-ه-ك--لا
.ةيرار◊ا
نم Úجورديهلا جات-نا ة-سصن-م م-سضي ا-م-ك
تاق-ي-ب-ط-ت-ل ىر-خأاو ةدد-ج-ت-م ردا-سصم
.ةعارزلا ‘ ةيسسمسشلا ةقاطلا
اهريرقت ‘ تدروأا دق ةظفاÙا تناكو
قيرط ةطراخ ارخؤوم رسشن يذلا يونسسلا
‘ يوقاطلا لاقتن’ا ق-ي-ق– ¤إا فد-ه-ت
ىلع م-ئا-ق Úت-م ما-ظ-ن ءا-سسرإاو ر-ئاز÷ا
.ايداسصتقا ةلاعفو ةمادتسسم طا‰أا
عسضو ةيمهأا ىلع اهريرقت ‘ تددسش امك
‘ لوأ’ا ما-قŸا ‘ يو-قا-ط-لا لا-ق-ت-ن’ا
يقيقح زفحمك ينطولا داسصتق’ا ةمدخ
.ةمأ’ا فرط نم معدمو ةيمنتلل
ةد-ع-ب ة--ظ--فاÙا تسصوأا ،كلذ ل--جأ’و
ضصوسصÿا هجو ىلع اهنيب ن-م تا-ي-سصو-ت
يدؤوت نأا نكÁ يتلا ÒياعŸا عيمج ديد–
ةئداه ةقيرطب رطسسŸا فدهلا ¤ا حاجنب
.عرسستلا مدعو ةمراسصو

ح.ءايمل ^

ليهأاتو دا-م-ت-عا طور-سش د-يد– ” ^
يتلا ةزهجأ’ا ةبقارمو ققحتلا تائيه
ةز--ه--جأ’او ط--غ--سضلا ت– ل--م--ع---ت
ي-ت-لا ة-ب-كرŸا داوŸا ن-م ة-م-م-سصŸا

دوقوك طوغسضŸا يعيبطلا زاغلا يو–
Úموسسرم ‘ ةرايسسلا تا-ب-كرŸا ى-ل-ع
نم Òخ’ا ددع-لا ‘ ار-سشن Úيذ-ي-ف-ن-ت
.ةيمسسرلا ةدير÷ا
ن-م--سضتŸا لو’ا مو--سسرŸا فد--ه--يو
راخبلا طغسضب ةسصاÿا ةزهجأ’ا ميظنت
دامتعا طور-سشو تا-ي-ف-ي-ك د-يد– ¤ا
ةبقار-مو ق-ق-ح-ت-لا تا-ئ-ي-ه ل-ي-هأا-تو
،طغ-سضلا ت– ل-م-ع-ت ي-ت-لا ةز-ه-جأ’ا
.““ةبقارŸا تائيه““ ىمسست
ل-خد-ت-ت ،مو-سسرŸا اذ-ه ى--سضت--قÃو
لمعت يتلا ةزه-جأ’ا ة-ب-قار-م تا-ئ-ي-ه
فر-ط ن-م ةد-م-ت-عŸا ،ط-غ-سضلا ت–
نيدايم ‘ ،مجانŸاب ةف-ل-كŸا ةرازو-لا
ةبقارŸاو ضشيتفتلاو ققحتلا اهنم ىتسش
لمعت يتلا ةزهجأ’ا ىلع ةÿÈا زا‚إاو
ةدا--عإا ا--ه--ي---ف اÃ ،ط---غ---سضلا ت–
Òغ ةبقارŸاو ،ة-يرود-لا تÓ-ي-هأا-ت-لا
ت– لمع-ت ي-ت-لا ةز-ه-جأÓ-ل ة-ف-ل-تŸا
قرطلاو تاينقتلا لامعتسسا-ب ط-غ-سضلا
لئاوسسلاو ةيئوسضـلا قرطلاو ةبولطŸا
بايسسناب ةقل-ع-تŸا قر-ط-لا ،ةذ-فا-ن-لا
.تابرسستلا
Úماحللا ليهأاتب اسضيأا رمأ’ا ق-ل-ع-ت-يو
يتلا ةزهجأ’ا ميحلت تايلمع تاءارجإاو
.طغسضلا ت– لمعت
رابتخ’ا ةي-ل-م-ع نا مو-سسر-لا ح-سضو-يو
يتلا ةزهجأ’ا ى-ل-ع را-ب-ت-خ’ا ةدا-عإاو
ت–و روسضحب متت طغسضلا ت– لمعت
Úسصتıا م--جا--نŸا ءاÈخ فار---سشإا
.مجانŸاب ةفلكŸا ةرازولل Úعباتلا
نم ليهأات ررقم بجوÃ ،اسضيأا نكÁو
ءار-جإا ،م-جا-نŸا-ب ة-ف-ل-كŸا ةرازو--لا
هذه ىلع را-ب-ت-خ’ا ةدا-عإاو را-ب-ت-خ’ا
تا-ئ--ي--ه--لا فار--سشإا ت– ةز--ه--جأ’ا
ةرازولا فرط نم ةدمتعŸا ةلقتسسŸا
فرط نم ةدمتعŸاو مجانŸاب ةفلكŸا
ت–و ،دامتعÓ-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-ئ-ي-ه-لا
تا-كر-سشل-ل ة-ع-با-ت تا-ئ--ي--ه فار--سشإا
ت– لمعت يتلا ةزه-جأÓ-ل ة-ل-غ-ت-سسŸا
ةئيهلا فرط نم ةد-م-ت-عŸاو ط-غ-سضلا
هذه لخدتت ’و دام-ت-عÓ-ل ة-ير-ئاز÷ا
ماهŸو اهتاكرسش باسس◊ ’إا تا-ئ-ي-ه-لا
.قيقد
ز-ج-ن-ي ،مو-سسرŸا ضسف-ن ‘ ءا-ج ا-م--ك
ةÿÈاو ةبقارŸاو ضشيتفتلاو قق-ح-ت-لا
فر-ط ن-م ةرو-كذŸا تÓ--ي--هأا--ت--لاو
ماكحأÓل ا-ق-ب-ط ةد-م-ت-عŸا تا-ئ-ي-ه-لا
نم يتلاو اهب لو-م-عŸا ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا
لمعت يتلا ةزهجأ’ا م-ظ-ن-ت نأا ا-ه-نأا-سش
،رار-ق-لا اذ-ه ما-ك-حأاو ط-غ-سضلا ت–
ةبول-طŸا Òيا-عŸاو ضسي-يا-قŸا اذ-كو
.ةيلودلا تاسسرامŸا لسضفأاو
تا-ئ-ي-ه دا--م--ت--ع’ا تاءار--جإا ن--عو

ضصخ-سش ل-ك ى-ل-ع طÎسشي ،ة--ب--قارŸا
لوسص◊ا ‘ بغري ،يونعم وأا يعيبط
تاطاسشنلا ىدحإاب مايقلل دامتع’ا ىلع
فرط نم ادمتعم نوكي نأا ،ةروكذŸا
.دامتعÓل ةيرئاز÷ا ةئيهلا
ةد-ع تا-طا-سشن ة-سسرا‡ ح-م-سسي ا-م-ك
تقولا ضسفن ‘ ،موسسرŸا ‘ ةروكذم
وأا Úي-ع-ي-ب-ط ضصا--خ--سشأا فر--ط ن--م
ةءافكلاو ضصاسصتخ’ا مهيدل ،Úيونعم
.ةروكذŸا ت’اÛا ‘ ÚبولطŸا
لثتÁ ⁄ اذإا ،دامتع’ا قيلعت نكÁ نكل
ة-ي-ع-ير-سشت-لا ما--ك--حأÓ--ل ه--ب--حا--سص
اذه ماكحأ’و اهب لومعŸا ةيميظنتلاو
هؤوا-ط-خأا ترر-ك-ت ا-م اذإا وا ،رار--ق--لا
ةدŸ دامتع’ا قيلعت متي ثيحب ةينهŸا
¤إا ر---ه---سشأا (6) ة---ت---سس ن---م حواÎت
.Ú(2)تنسس
يذلاو Êاثلا يذيفن-ت-لا مو-سسرŸا ا-ما
ةسصاÿا تاءارجإ’ا ديد– ¤ا فدهي
داوŸا نم ةممسصŸا ةز-ه-جأ’ا ضضع-ب-ب
يعيبط-لا زا-غ-لا يو– ي-ت-لا ة-ب-كرŸا
تا-ب-كرŸا ى-ل-ع دو-قو-ك طو--غ--سضŸا
بيكرت زجني نأا مز-ل-ي ه-نأا-ف ,ةرا-ي-سسلا
يعيبطلا زاغلا ماظن حÓسصإاو ل-يد-ع-تو
نم ،ةرايسسلا تا-ب-كرŸا ‘ طو-غ-سضŸا
ةرازولا فرط نم دمتعم بكرم فرط
.مجانŸاب ةفلكŸا
Áتاب-ل-ط-لا با-ح-سصأ’ دا-م-ت-ع’ا ح-ن
تارايسسلا كيناكيم ‘ ةÈخ مهل نيذلا
- كينا-ك-ي-م وأا تارا-ي-سسلا ءا-بر-ه-ك وأا
ةداه-سش م-ه-يد-لو ،تارا-ي-سسلا ءا-بر-ه-ك
ةسصتfl نيوكتلل ةئيه اهح-ن“ ل-ي-هأا-ت
ةفلكŸا ةرازولا فر-ط ن-م ةد-م-ت-ع-مو
.مجانŸاب
دحاو زاهج بيكÎب رارقلا حمسسي امك
ي-ع-ي-ب-ط-لا زا--غ--لا ةز--ه--جأا ةد--ع وأا
ى-ل-ع ،ل-سسل-سست-م ل-ك-سشب طو-غ--سضŸا
.ةرايسسلا ةبكرŸا
يأا عاسضخا ةيمازلإاب موسسرŸا يسضقيو
طوغسضŸا يعيبطلا زاغلل ديدج زاهج
قوفت ةدم ‘ لامعتسس’ا زيح لخدي ⁄
خيرات نم ءاد-ت-با ،تاو-ن-سس (5) ضسم-خ
تا-ب-كرŸا ‘ ه-ب-ي-كر-ت ل-ب-ق ،ه-ع-ن--سص
براجتلاو ةبقارŸاو ضشيتفتلل ،ةرايسسلا
.ةمزÓلا ةيميظنتلا
ةرايسسلا تابكرŸا ةقباطم ةبقارم متتو
ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ما-ظ-ن--ب ةز--هÛا
مجا-نŸا ءاÈخ فر-ط ن-م طو-غ-سضŸا
،مجانŸاب ةفل-كŸا ةرازو-ل-ل Úع-با-ت-لا
ماظنلا اذه بيكرت ةداهسش ضساسسأا ىلع
فر-ط ن-م د-م-ت-عŸا بكرŸا ا-هد-ع-ي
.مجانŸاب ةفلكŸا ةرازولا
زا-غ-لا زا-ه-ج ة-ي-حÓ--سص ةد--م دد–و
ةيحÓسص ةدمو طوغ-سضŸا ي-ع-ي-ب-ط-لا
نم طوغسضŸا يعيب-ط-لا زا-غ-لا ما-ظ-ن
Òب-خ رر-ق-ي نأا ¤إا ،ع--ن--سصŸا فر--ط
ق-ل-ع-ت-ت با-ب-سسأ’ كلذ Òغ م--جا--نŸا
.ةيلاعفلاو نمأ’اب

ح.ل ^

ةزهجأاو ةبقارŸا تأئيه لوح Úيذيفنت Úموسسرم رودسص
تأبكرŸأب ةسصأÿا زأغلا

طوغسضŸا زاغلل ديدج زاهج لك عاسضخا
 هبيكرت لبق ةباقرلاو سشيتفتلل

:فسشكت ةيوقأطلا ةيلأعفلاو ةددجتŸا تأقأطلا ةظفأÙ ةسسارد رخآا

ةقاطلا لوقح Èكأا دحأا كلت“ رئاز÷ا
⁄اعلا ‘ ةيسسمسشلا

ينطولا باÎلا لماك Èع اًيونسس ةعاسس0002 زواجتت سسيمسشتلا ةدم ^
ةقأطلا لوقح Èكأا دحأا أهيدل رئاز÷ا نأا ةيوقأطلا ةي-لأ-ع-ف-لاو ةدد-ج-تŸا تأ-قأ-ط-لا ة-ظ-فأfi تح-سضوأا
.أًبيرقت ينطولا باÎلا لمأك ىلع ,أًيونسس ةعأسس0002 نم Ìكأأب سسيمسشت ةÎف عم ،⁄أعلا ‘ ةيسسمسشلا

 ةيجرأÿا قاوسسلا مأحتقل تأبوعسصلا ليلذت لبسس ثحب

ديدح عينسصت ‘ ÚلماعتŸا ت’اغسشنا
 ةراجتلا ةرازو ةلواط ىلع ةناسسرÿا

:ةيو÷ا لاوحألا ءوسس ءارج ةويطبو ويزرأا ‘ زأغلاو طفنلا أأفرم قÓغإا نأأسشب حسضوت ةرازولا
يرا÷ا Èمسسيد9 ذنم ايجيردت تفنؤوتسسا تاقورÙا ليم– ةيلمع

ريزو ىدل بدتنŸا ريزولا ضسأارت  ^
ةرا-ج-ت--لا--ب ف--ل--كŸا ةرا--ج--ت--لا
اعامتجا ,ياكب ى-سسي-ع ,ة-ي-جراÿا
لا‹ ‘ Úيعانسصلا ÚلماعتŸا عم
ة-سسارد ” ن-يا ة-نا-سسرÿا د--يد--ح
,نيردسصŸا هجاوت يتلا تابوعسصلا
.ةرازولل نايب هب دافا امبسسح
” يذ-لا ,عا-م-ت-ج’ا اذ-ه ضصسصخو
Ãتابوعسصلا ة-سسارد-ل ,ةرازو-لا ر-ق
ام اميسس’ نيردسصŸا ه-جاو-ت ي-ت-لا
ايلاح ةقبطŸا موسسرلا ضضعبب قلعت

ل-ق-ن-لا تا-ق-ف-ن د-ي-سشر-ت تا-ي--لا و
جوتنŸا ةيقرت دسصق كيت-سسجو-ل-لاو
ىلع ةيسسفانت Ìكا هلع-جو ي-ن-طو-لا
فيسضي ,ةيجراÿا قاوسسأ’ا ىوتسسم
.ردسصŸا ضسفن
‘ لخدي عا-م-ت-جإ’ا اذ-ه نأا ر-كذ-ي
ةيرواسشتلا تاءاقل-لا ة-ل-سسل-سس را-طا
عم ةراجت-لا ةرازو ا-ه-ت-ق-ل-طا ي-ت-لا
‘ Úطسشان-لاو Úي-ن-هŸا ءا-كر-سشلا

.ريدسصتلاو جاتن’ا لا‹
ح.ءايمل ^

نأاسشب تاحيسضوت ةقاطلا ةرازو تمدق ^
ةويطبو ويزرأا ‘ زاغلاو طفنلا أافرم قÓغإا
¤إا6 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ (نارهو)
ةي-ل-م-ع نأا ةد-كؤو-م ،يرا÷ا Èم-سسيد31
ايجيردت تفنأاتسسا دق تاقورÙا ليم–
زاغ-لا ة-ل-قا-ن نأا Úح ‘ ،Èم-سسيد9 مو-ي
““رموسسن همطاف ’’ ““ لاسسŸا ي-ع-ي-ب-ط-لا
.Èمسسيد31 موي اهتلومح ليمحتب تماق
تاقورحملل ةماعلا ةيريدŸا نايب ‘ ءاجو
ىلع ضسما هتر-سشن يذ-لا ة-قا-ط-لا ةرازو-ب
ل-سصاو-ت-لا ة--ك--ب--سش ‘ ةرازو--لا ع--قو--م
يأارلا غÓبإا دون ““ : (كوبسسيف) يعامتج’ا
ذنم ثدح يذلا ،قÓ-غإ’ا اذ-ه نأا ما-ع-لا

ءو-سس بب-سسب نا-ك ،Èم-سسيد ر-ه-سش ة-ياد--ب
ءان-ي-م ة-كر-سش Èجأا ا‡,ة-يو÷ا لاو-حأ’ا
نم ةويطبو ويزرأا يئانيم قÓغإا ىلع ويزرأا
¤إا ىدأا ا‡ ،ام دح ¤إا ةليوط تاÎف لجأا
.““ةيرحبلا ةحŸÓا ليطعت
ق--ل--غ ىدا د--ق--ف رد--سصŸا تاذ بسسحو
يرا÷ا Èمسسيد6 نم ارابتعا نيءا-ن-يŸا
اموي31 ¤إا3 ن--م حواÎت تاÒخأا--ت ¤إا
نحسشلا جمارب ‘ ةعطقتم ةقيرطب نكلو
ريدسصتلل ةدعŸا تاقورÙا لق-ن ن-ف-سسل
.““ يلخادلا قوسسلا ‘ عيزوتلاو جراخلل
هنا ةقاطلا ةرازو تدكأا ،ددسصلا اذه ‘و
ايجيردت تاقورÙا ليم– فانئتسسا ”““

.““È 0202مسسيد9 نم ارابتعا
لاسسŸا يعيبطلا زاغلا ةلقانل ةبسسنلاب امأا
هذه نا تحسضوأاف ،““رموسسن ةمطاف ةل’““
لئاسسو ضضع-ب ا-ه-تر-كذ ي-ت-لا““ ة-ن-ي-ف-سسلا
اهتلومح ل-ي-م-ح-ت-ب تما-ق د-ق ،مÓ-ع’ا
ةعبسس Òخأاتب يرا÷ا Èمسسيد31 خيراتب
.““مايأا
هذ--ه نأا ¤إا نا--ي--ب--لا را---سشأا ،Òخ’ا ‘
رثؤوت ⁄““ نفسسلا ن-ح-سش ‘ تا-بار-ط-سض’ا
رفو-ت ل-سضف-ب كلذو ،ع-ب-نŸا جا-ت-نإا ى-ل-ع
،بون÷او لام-سشلا ‘ ن-يز-خ-ت-لا تا-ع-سس
فر-ط ن--م ة--ع--جا--ن--لا ةرادإ’ا كلذ--كو
يو’زرح.ل ^ .““ نوزخملل كارطانوسس

هديسسجتل يلمع لودج ديد–
 ةحايسسلا ‘ يبوكلا ـ يرئاز÷ا نواعتلا جمانرب ليعفت وحن

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ريزو ضضرعتسسا ^
fiفسس عم ،وديمح دمÒ ف ودنامرا ،رئاز÷اب ابوكÒونيوب اراغ،
بسسح ،ةحايسسلا عاطق ‘ نواعتلاو ةكارسشلا تاقÓع زيزعت لبسس
امهزازتعا““ نع نافر-ط-لا Èع د-قو .ةرازو-ل-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م
““Úقيقسشلا نيدلبلا عمŒ يتلا ةيخيراتلاو ةقير-ع-لا تا-قÓ-ع-لا-ب
ةعانسصلاو ةحايسسلا لا‹ ‘ اه-ب ع-فد-لا ةرور-سض““ ى-ل-ع ادد-سشو
ىلع ريزولا دكأا ،ددسصلا اذه ‘و .““يلئاعلا لمع-لاو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
يحايسسلا لاÛا ‘ نيدلبلا Úب نواعتلا جمانرب ليعفت ةرورسض
ةيقرت لجأا نم ايوسس لمعلاو هدي-سسج-ت-ل ي-ل-م-ع لود-ج د-يد–و
ةحا-ي-سسلا لا‹ ‘ ا-م-ي-سس’ ،ة-ي-بو-ك-لا ة-ير-ئاز÷ا تا-قÓ-ع-لا
عيجسشتو ةيجولوكي’ا ةحايسسلاو ةيخيراتلا ،ةيوم◊ا ،ة-ي-جÓ-ع-لا
Óكل Úيحايسسلا Úلما-ع-تŸا ف-ل-تÚ flب ة-لا-ع-ف ة-كار-سش ق-ل-خ
لا‹ ‘ نواعتلل ةديدج قافآا حتف ةيمهأا اسضيأا زربأا امك .نيدلبلا

ىلع ضشقنلاو دول÷ا ةغابدب قلعت اميف ةسصاخ ،ةيديلقتلا ةعانسصلا
ةيقرت ‘ هدÓب ةبغر نع يبوكلا Òفسسلا Èع ،هتهج نم .بسشÿا
تاحÎقŸا نم ةلمج““ ضضرع ثيح ،رئاز÷ا عم نواعتلا تاقÓع
نواعتلاو ةكارسشلا ت’ا‹ عيسسوت فدهب يبوكلا فرطلا اهب مدقت
قايسسلا تاذ ‘ دكأاو .““عاطقلا ‘ كÎسشŸا لمعلا جمانرب ةيقرتو
نيوكتلا لا‹ ‘ نواعتلا زيزعتو ةيكيمانيد قل-خ““ ة-ي-م-هأا ى-ل-ع
ةحايسسلاو يقد-ن-ف-لاو ي-حا-ي-سسلا Òي-سست-لا ‘ تاÿÈا لدا-ب-تو
ميظنت لجأا نم قيسسنتلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةيبطلاو ةيجÓعلا
Óك ‘ ةمظنŸا تارهاظتلا ‘ ةكراسشŸاو ةيفاسشكتسسا تÓحر
.““ةيئابولا ةيعسضولا نسس– دعب نيدلبلا
لجأا نم دوه÷ا ةلسصاوم““ ىلع نافرطلا قفتا ,ءاقللا ماتخ ‘و
اÃ اهتيقرتو ةيئانثلا تاقÓعلاب عفدلل ة-ل-ي-ف-ك-لا تا-ي-لآ’ا ع-سضو
ح.ل  ^ .““نيدلبلل ةكÎسشŸا حلاسصŸا مدخي



alfadjrwatani@yahoo.  fr

7 يلÙاـه2441 ¤وأ’ا ىدامج9ـل قفوŸا مÈ0202مشسيد42 سسيمÿا

يذيفنّتلا لوؤو-شسŸا د-ّكأا ،ه-ت-ه-ج ن-م ^
عشضوب ّر“ رئاز÷ا نأا ةي’ولا ىلع لوأ’ا

Úلوؤوشسمك انيلع متحي ادج بعشص ›ام
ق-فو ة-ي-ع-شضو-لا ع-م ف-ي-ك-ت ن--يÒشسمو
فادهأ’ا قيقحتل ةحاتŸا تا-ي-نا-ك-م’ا
عشضولا Úشس– ‘ هلاما ايدبم، ةرطشسŸا
ىلع ليقارعلا لك عفر عم يحشصلاو ›اŸا
نطولل ةمدخ ادهو ةد-مÛا ع-يرا-ششŸا
يرهو÷ا روÙا يقبي يذلا نطاوŸاو

عشضوب ةي’ولا ناكشس ايعاد.. ةلداعŸا ‘
عم ةي’ولل يذيفنت-لا زا-ه÷ا ‘ م-ه-ت-ق-ث
فلا571 ـب لفكتو ةشساردل Èشصلاب يلحتلا

فلت-خÃ ة-ي’و-لا-ب ن-ك-شسلا ى-ل-ع بل-ط
يبلا-ط-ل كلد ‘ د-شسأ’ا ة-شصح و غ-ي-شصلا
  . ““ لايشسوشس ““ يعامتج’ا نكشسلا

اذيفنت هنا ›اولا حشضوأا ،لشصتم نأاشش ‘
ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل
دشصر ” دقف لظلا قطانÃ لفكتلل نوبت

نويلم005و را-ي-لÃ رد-ق-ي ›ا--م فÓ--غ
يومنت عورششم59 ـب مايقلل يرئازج رانيد
ةيئا-ن-لا ق-طا-نŸا كل-ت نا-ك-شس ةد-ئا-ف-ل
Èع ة-ي’و-لا-ب ةد-جاو--تŸا ة--مورÙاو
نع اهناكشس ددع قوف-ي ل-ظ ة-ق-ط-ن-م06
. ةمشسن فلأا26
ةهّجوŸا عيراششŸا عيمج نا ›اولا زربأاو
متيشس  ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ن-م ة-ه÷ا كل-ت-ل
ةلبقŸا ةنشسلا نوشضغ ‘ ا-ه-ن-م مÓ-ت-شسا

امي-ف عور-ششم73 ل--شصأا ن--م عور--ششم23
لاقو،2202 ‘ جمÈم عورششم25 ىّقبتي
يتلا ةيومنّتلا عيراششŸا عيمج نأا ›اولا
طبرلاب قلعتت لظلا قطانم اهن تدافتشسا
ءاŸا تاكبششو يحشصلا فرشصلا تاكبششب
ةقطنم61 طبر ” ثيح زاغلاو ءابرهكلاو
ة-ي-بÎلا ل-كا-ي-ه-ب ق-طا-ن--م7و ءاŸا-----ب
ءابر-ه-ك-لا-ب ا-م-ه-ط-بر م-ث Úت-ق-ط-ن-مو
تاكبششب ةقط-ن-م81و زاغلا-ب ق-طا-ن-م7و
قفارÃ قطان-م60و ي-ح-شصلا فر-شصلا

  . ةيشضاير قفارÚ Ãتقطنمو ةيّحشص
Òطشست نع ›اولا نلعأا لاونŸا سسفن ‘و
ةشسوردم ةّيج-ه-ن-م ق-فو ل-م-ع ج-ما-نر-ب
اهتلحلحو لكاششŸا عيمج ىل-ع بل-غ-ّت-ل-ل
   .اهزايتجاو اهيلع بلغّتلل

عدوم نكشس بلط فلم فلا571
  حلاشصم ىدل

فلأا571 دو-جو ن-ع ة-ي’و-لا ›او ف--ششك
Úن-طاوŸا ل-ب-ق ن-م ه-عاد-يا ” ف--ل--م
نا احشضوم نكشسلا ةمزأا نم نيررشضتŸا

سصاخ مامت-ها-ب ى-ظ-ح-ي ن-ك-شسلا ف-ل-م
نكشسب رفظلل ن-طاوŸا  ة-جا◊ ة-ج-ي-ت-ن

Èع نك-شسلا ي-ب-لا-ط دد-ع تل-شصو ثي-ح
بلط فلا571 ـب ةي’ولل ةعشستلا رئاودلا

ن--مو ة--ي--ئ’و نا÷ كلا--ن--ه نا اÒششم
كلذ تافلم ةشسارد نع ف-ك-ع-ت ر-ئاود-لا
طيقنتلاب نكشسلا يبلاط تاف-ل-م ا-ه-ن-مو

لاط مهنا ’ا57 دنم مهتافل اوعدا ن‡
. مهراظتنا

ناجللا كل-ت نأا ثّد-ح-تŸا ف-ششك و اذ-ه
يبلاط ىلع تاقيق– زا‚إا ‘ تعرشش
ةيعامتج’ا مهتيعشضو نم دكأاتلل نكشسلا
تايانبلا رشص◊ ز-كر-م ف-ي-ل-ك-ت ” ا-م-ك
ل-جأا ن-م را-ي-ه-ن’ا-ب ةدد-هŸاو ة-ششه--لا
لمعت نا÷ كلانه نا لاق امك اهميمرت

ة-يو-شضو-ف-لا تا-يا-ن--ب--لا ر--شصح ى--ل--ع
ميمرت لجا نم تاشسارد بتكن سصيشصختو
نم ةقّرف-ت-م ءا-ي-حأا-ب ةÁد-ق ةرا-م-ع71
. ةنيدŸا طشسو

ي-ن-ك-شسلا ج-ما-نÈلا ن-ع ›او--لا جّر--عو
ةلبقŸا ةنشسلا علطم عم عيزوّتلل جمŸÈا
فلتخÃ ةين-ك-شس ةد-حو ف-لا04 هدد-عو
عزوت نا ىلع. اهحيتافم ملشستتشس غيشصلا
اهنم ل-حار-م ة-ثÓ-ث ى-ل-ع غ-ي-شصلا كل-ت
ةنشسلا ‘ همÓيتشسا ج-مÈم ن-ك-شس00641
عيزوتل سسرام رهشش ة-يا-ه-ن ع-م ةد-يد÷ا

لدع ن-ك-شس077و يعام-ت-جا ن-ك-شس0056
. معدم يوقرت نكشس034و
مÈم ة-ي-ن-ك-شس ع-يرا-ششم كلا-ن-ه نأا ازÈم
ةلحرŸا لÓخو.2202 قافا اشضيا اعيزوت
متيشس ةينكشسلا جماÈلا مÓتشسا نم ةيناثلا
نكشس043 هنم ةينكشس ةجحو فلا91 عيزوت
ن--ك--شس ف’ا01و ““ا-ي.ي-ب.لا““ ة--غ--ي--شصب
¤إا اذهو لدع ةغيشصب نكشس11و يعامتجا
 .Êاثلا يشسادّشسلا

دعب اهيف مكحتم ةيئابولا ةيعشضولا نا لاق
ةي’ولاب ايموي ةدكؤوم ة-با-شصا052 ليجشست
راششا ةي’ولاب ةيئابولا ةيعشضولل ةبشسنلابو
مكحتم هنا ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ ›اولا

¤ا ربوتكا رهشش لÓخ لجشس امدعب اهيف
تاباشص’ا ددع ‘ يشسايق عافترا Èمفون
ةباشصا052 ¤اÚ 002ب ام ايموي ءاشصحإاب

لزع حلاشصم حتف ¤ا ا-ن-ع-فد ا-م. ةد-كؤو-م
حتف عم ةمدقتم ةلاح ‘ Úباشصملل ةشصاخ

‘ ةيّحشص لكايه حتفو سشاعنإÓ-ل ة-ح-ن-جأا
نم لئاهلا مكلا با-ع-ي-ت-شس’ زا‚إ’ا رو-ط

. ÚباشصŸا
ي--خاÎلا ة---لا---ح ¤ا بب---شسلا ع---جرأاو
ة-يا-قو-لا Òباد-ت-ب د-ي-ق--ت ‘ Úن--طاوŸا
تاءارجا ديدششت عم هنا اÒششم. ةيحشصلا
قيشسنتلاب ” دقف اءاشسم ةثلاثلا ¤ا  زج◊ا

¤ا ةراجتلا ح-لا-شصمو ن-م’ا ح-لا-شصم ع-م
Úفلاıا لك دشض ةيعدر تاءارجا سضرف

Òبادتل Úفلاخملل ادكو ر-ج◊ا د-عاو-ق-ل
. رج◊ا تاعاشس قرخو ةياقولا

ليجشست يرا÷ا رهششلا ةيادب عم هنا ازÈم
تاباشص’ا ‘ Òبك عجارتو يشسن رارقتشسا
Úب ام لابقتشسا دعب ةباشصا001 ¤ا لشصو
ÚنطاوŸا ايعاد. مويلا ‘ ةباشصا07 ¤ا06
نم رذ◊او ةظقيلا نم ديزŸا يخوت ¤ا

ةمامكلا لامعتشساب مازت-لاو ءا-بو-لا ىود-ع
ةحفاكŸ ر-ه-طŸا لا-م-ع-ت-شساو د-عا-ب-تو
 . سسوÒفلا

زا‚إا لاغ-ششأا مد-ق-ت ة-ب-شسن ة-ئاŸا-ب58
 طّشسوتŸا رحبلا باعلأ’ ةيشضايّرلا لكايهلا
نا هثيدح قايشس ‘ نارهو ةي’و ›او نلعأا

ةشصشصıا ةيشضاير-لا ل-كا-ي-ه-لا ع-ي-م-ج
ط--شسو--تŸا ر--ح--ب--لا ب’ا نا--شضت--ح’
يشسادشسلا ةياد-ب ا-ه-مÓ-ت-شسا م-ي-شس2202
بكر-م م ن-م ة-ل-ب-قŸا ة-ن-شسلا ن-م لو’ا
فلا04 ةعشسب يشضاير بعلم لمششي يبŸوا

ىوقلا باعلأ’ رامشضمو Úحبشسمو دعقم
بناج ¤إا ىرخأ’ا تآاششنŸا نم ديدعلاو
ةيشضايرلا زكارمو ةشضايرلا رشصق م-ي-مر-ت
نم اهÒغو ة-ي-شسور-ف-لا بع-ل-مو سسن-ت-لا
ة-ير--ق--لا بنا--ج ¤ا ىر--خأ’ا ق--فارŸا
شصıا ة-ي-بŸو’ا Úيشضايرلا ةماقإ’ ةشص-ّ
.مهل ةقفارŸا دوفولاو
مو‚ ةشسمخ زارط ىلع ةيرقلا زا‚إا ” و
ةفرغ601و ريرشس5634 مشضت يّتلاو اشض’اب
ازÈم، تا-جا-ي-ت-ح’ا يوذ ن-م Úب-عÓ-ل
قفارŸا كلت و لاغششأ’ا ةبشسن نأا ›اولا
‘ تفرع امدع-ب ة-ئاŸا-ب58 ¤ا تل--شصو
نا-كو زا‚إ’ا ‘ اÒب-ك ر-خأا--ت ق--با--شسلا
ةي’ولا نأا احشضوم يئابولا فرظلا اهرخآا

يشضا-ير-لا ثد◊ا ع-م ةز-ها-ج نو-ك-ت-شس
2202 ‘ ماهلا ›ودلا

 سسانيا م ^
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ةديد÷ا ةنّشسلا ةي’ولاب لظ ةقطنمÈ 06ع يومنت عورششم23

ةينكسس ةدحو فلأا04 عيزوت نع نلعي نارهو ›او
 ةلبقŸا ةنّسسلا علطم

1202 ةنسس ةيادب طّسسوتŸا رحبلا ةرهاظت ناسضتح’ ةيسضايّرلا بعŸÓا مÓتسسا° ^
ةليشصح Ëدقتل اهطششن يّتلا ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ دوعشسم يراج نارهو ةي’و ›او ،سسمأا لوأا، نلعأا
‘ اهنم ةّشصاخ تاعاطقلا عيمج ‘1202 ةلبقŸا ةنشسلا لولح عم ققحتتشس يتلاو تثّث– يّتلا تازا‚إ’ا

باعلا ناشضتح’ ةمداقلا ةنشسلا اهميلشست بقترŸا ةيشضايرلا لكايهلا اذكو لظلا قطانÃو نكشسلا عاطق
ءاوتح’ هب مايقلا ” امو ةيئابولا ةيعشضولا ىلع اشضيأا اجّرعم،ةي’ولاب2202 ‘ طشسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا
 . ةياقولا Òبادتب نارهو ةنكاشس مازتلا يدمو ›زنŸا رج◊ا عم ةشصاخ سسوÒفلا راششتنا يدافتل عشضولا

هطاسشن ديعتسسي ةبانع ‘ ءارم◊ا موحلل يوه÷ا بكرŸا
ءارم◊ا موحلل يوه÷ا بكرŸا داعتشسا ^

Êوبلاب لورشصلا ة-ي-عا-ن-شصلا ة-ق-ط-نŸا-ب
نيرششع  لمعلا نع ه-ف-قو-ت د-ع-ب ه-طا-ششن
حلاشصل ةيلام ةفلغأا سصيشصخت متيل ،ةنشس
همعد  عم هتنايشص  و هتئيهت ةداعا لاغششا

Ãا-ب د-يوز-ت-لا سصخ-ت ىر-خأا ق-فارŸها-ي
فرغو حبذلا لشسÓشسب ةشصاخ ةلماك ةيانبو
ءاطعا ” لاغششأ’ا مي-ل-شست د-ع-ب و ،د-يÈت
يومنتلا لكيهلا اذهل طاششنلا ةدوع ةراششا
.ةيئ’ولا تاطلشسلا لبق نم ماهلا
ى-ل-ع ع--بÎي يذ--لا بكرŸا نأا--شش ن--م و
نم ديزأا فيظوت2م فلأا032 غلبت ةحاشسم
ةيرطيبلا تاشصشصختلا عيمج ‘ لماع001
بكرŸا حبذ ةعشس نأا ةراشش’ا عم  ،ةينقتلاو
سسأار فلأا09و رقب سسأار فلأا03 ب ردقت

0579  ،ايونشس Òفوت عم ،ةنشسلا ‘ فورخ
نم ءارم◊ا موحللا عاونأا فلتfl نم انط
‘ اهلعج و راعشس’ا ‘ م-ك-ح-ت-لا ا-ه-نأا-شش
بكرŸا اذه Èتعيو ،Úن-طاوŸا لوا-ن-ت-م
Òي-شست ت– ا-ي-ن-طو ه-عو-ن ن-م ثلا--ث--لا

اهرقم نئاكلا  و ءارم◊ا موحلل ةيرئاز÷ا
ةعفد ءاطعا نم نكميشس و ،ةمشصاعلا ‘

رابتعا ىلع يحÓفلا عاطقلا ‘ ة-يو-م-ن-ت
تاجتنم ىلع ذوحتشسي ايراŒ اءاشضف هنوك
ام ،ةيششاŸا ة-ب-ع-ششب ة-شصاÿا ÚحÓ-ف-لا
راقبأ’ا ةيبرت سشاعنا و عيجششت كلذك ينعي
ةيداشصتقا ةيكرح قلخ ›اتلاب و ، مانغأ’ا
اهب عتمتي يتلا تÓهؤوملل رظنلا-ب ة-ي-عو-ن
ة-يداŸا تا-ي-نا-ك-م’ا ثي-ح ن-م بكرŸا
ةمدخ ،اه-ب ه-م-ي-عد-ت ” ي-ت-لا ة-لو-هŸا
،نوبزلل اهÁدقت متي يتلا جوتنŸا ةيعونل

يتلا ةيثراكلا ةيعشضولا ىلع د-ي-كأا-ت-لا ع-م
ةبانع ةي’و ‘ حباذŸا يقاب اهيف طبختت
تاداقتنا لfi تلاز’ يتلا و ،ماع لكششب

و ةراج-ت-لا ة-ير-يد-م ح-لا-شصم ن-م ة-عذ’
ةيثراكلا ةيعشضولا ببشسب ةرطيبلا ةيششتفم
ثولتلا تايوتشسم و ةيتحتلا ةينبلا لكايهل
، .تاونشس ذنم اهيف دجاوتت يتلا

ع ةبيهو ^

نوعون‡ لسسعلب و ةمحرلا Úع ذيمÓت
 نايدولا تاناسضيف ببسسب ةسسارّدلا نم

ريواود ين-طا-ق ن-م تار-ششع-لا بر-عأا ^
مهئايتشسا نع لشسعلب و ةمحرلا Úع يتيدلب
ةيثراكلا عاشضوأ’ا نم نيديدششلا مهرمذتو
‘ ةيئادبلاب اهوفشصو يتلاو اهنوششيعي يتلا

Ëركلا سشيع-لا فور-ظ ى-ندأا با-ي-غ ل-ظ
ءاŸا با-ي-غو تا-قر-ط--لا ءاÎها بب--شسب
هذه تفن-شص ثي-ح ءا-بر-ه-ك-لاو بور-ششلا
ةيدلببو زايتماب لظلا قطان-م ن-م ىر-ق-لا

ةناغŸا راود ذيمÓت فرعي ةمحرلا Úع
¤إا لوشصولل ةÒبك ةانا-ع-م بي-ط-لا د’وأاو
اميف ءاتششلا ل-شصف ‘ ة-شسارد-لا د-عا-ق-م
ناشضيف دنع مايأا ةدع لبشسلا مهب عطقنت
مه-ل-ي-شص– ى-ل-ع ر-ثأا يّذ-لا ر-مأ’ا داو-لا
ءايلوأ’ا نم ديدعلا لشضف اميف يشساردلا
افوخ مهميلعت ةلشصاوم ىلع مهتانب فيقوت

.قيرطلا راطخا نم مهيلع
د’وأاو ة-نا-غŸا راود او--ن--طا--ق فا--شضأاو
لوحتت يتلا تاقر-ط-لا ءاÎها نا بي-ط-لا
ءا-ت-ششلا ل-شصف ‘ ة--ي--بار--ت كلا--شسم ¤إا
اءاوشس لقنت-لا ة-كر-ح ن-م ل-ششت تح-ب-شصأا
حبشصيو تابكرŸا وا Úلجار-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب

ايرورشض باودلاو تارار÷اب داج-ن-ت-شس’ا
نا-تو-ب-لا زا-غ تارورا-ق بل÷ ل-ق-ن-ت-ل--ل
ةيئاذغ داوم نم ةي-مو-ي-لا م-ه-تا-ي-جا-حو
مهتاناعم نوينعŸا ىفخي ⁄ امك اهÒغو
.ءابرهكلا بايغ عم
راود ذ-ي-مÓ--ت مر--ح--ي ،نأا--ّششلا تاذ ‘و
لاحوأ’ا ببشسب لشسعلب ةيدلبب ةي-ل-يا-حر-لا
ةفاشسم ىلع لّكششتت يتلا ةيئاŸا كÈلاو
ةدعل ةشساردلا دعاقÃ قاحتل’ا ىلع ملك2
لÓخ ةيرطŸا تاط-قا-شست-لا بب-شسب ما-يأا

بايغ نا ناك-شسلا فا-شضأاو ءا-ت-ششلا ل-شصف
ةيمويلا مهتاناعم نم داز ءاŸاو ءابرهكلا
ةد-يد-ع-لا تÓ-شسارŸا م-ه--ل ع--ف--ششت ⁄و
Íغلا هجوأا ءاوتحا ‘ ةلوؤوشسŸا تاهجلل
نوينعŸا سصلخو اهنوششيعي يتلا ةاناعŸاو
لخدتلا د-شصق ة-ي’و-لا ›او ة-ل-شسار-م ›ا
ىلع ةي-ن-عŸا ه◊ا-شصم ل-م-حو ل-جا-ع-لا

Œمهنع سضحدت ةيوم-ن-ت ع-يرا-ششم د-ي-شس
تارششع ذنم اهنويحي يتلا سشيعلا ةواشسق
 . Úنشسلا

قرزل ليسضفلب ^

نولئاسستي ةيدŸاب عيبرلا يديسس ناكسس
لايسسوسس نكسس03 ةسصح Òسصم نع

ةعقاولا عيبرلا يديشس ناك-شس ل-ئا-شست-ي ^
نع ةي’ولا ةمشصاع قرشش مك07 دعب ىلع
يرا÷ا يمومع ن-ك-شس03 ة--شصح Òشصم
ببشسلاو راتمأاب ةيدلبلا رقم نع دعبت يتلاو
ةينكشسلا ةشص◊ا اهعزوت مدع ءارو يفÿا
’إا تاونشس01 تبرا-ق ةدŸ ا--هزا‚إا ماد
ىلع عزوت ⁄و حور نودب ةلكيه تيقب اهنا

رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ¤إا ا-ه-ي-ق-ح-ت-شسم
ىدل Òبك ناقت-حا ‘ بب-شست اذ-ه ع-شضو-لا

فلم007 زواجتي يذلا ن-ك-شسلا ي-ب-لا-ط
نا-ك-شس د-حأا لو-ق-ي ر--مأ’ا ‘ بير--غ--لاو
يعامتجا نك-شس03 ة-شصح نأا ة-ق-ط-نŸا

نأا ذنمو تاونشس01 ةدŸ اهزا‚إا حوارت
3 براقي ام ذنم اهزا‚إا نم ءاهتن’ا ”

.عزوت ⁄ اهنأا ’إا تاونشس
›او عيبرلا يديشسب نكشسلا يبلاط دششان و
عارشسإ’ا لجأا نم لجاعلا لخدتلا ةيدŸا

نأاو اميشس’ اهيقحتشسم ىلع ا-ه-ع-يزو-ت ‘
‘ نكشسلا ىلع اÒبك اطغشض دهششت ةيدلبلا

‘ ةيدلبلا تاذب ÚلوؤوشسŸا لطامتي Úح
هذه ‘ نطاوŸا ىقبي ىتم ¤إاف. اهعيزوت
03 ةشصح عيزوت رظتني ة-ي-ئا-ن-لا ة-يد-ل-ب-لا

؟ ىرت اي نكشسم
ب م ^

 لجيجب ةراطسسلا و ةلابغب ءابرهكلا ةكبسش ميعدت
ةكبشش ميعدت لاغششأا  سسمأا تقلطنا  ^

ةراطشسلا و ةلابغ يتيد-ل-ب-ب ءا-بر-ه-ك-لا
Êارڨل ةشسشسؤوŸ ةدنشسŸا لجيج ةي’وب
ةقطنÃ رتوتلا ›اع طÿا نم اقÓطنا
14 مقر يئ’ولا قيرطلا Èع دواد ينب
و ةلابغ ةيدلبب ةرب ةقطنم ¤ا ’وشصو
.ةراطشسلا ةيدلبب فوقآا ةقطنم
ةكب-شش م-ي-عد-ت ¤ا عور-ششŸا فد-ه-ي و
ىلع ءاشضقلا و Úتيد-ل-ب-لا-ب ءا-بر-ه-ك-لا

يئابرهكلا رايتلل ةرركتŸا تاعاطقن’ا
Êاعي يتلا  ءا-ت-ششلا ل-شصف ‘ ة-شصا-خ و
. رارمتشساب ناكشسلا اهنم
زاغلنوشس ةشسشسؤوم حلاشصم نكمتتشس امك
لاح ‘ Úته÷ا  نم ةكبششلا ليغششت نم
.  ةيناثلا ةه÷ا ‘ بطعلا عوقو

ةيدلب سسيئر فر-ششأا ىر-خا ة-ه-ج ن-م
حلاشصم ةقفر ةيناديم ةجرخ ىلع ةلابغ
زاغلنوشس ةشسشسؤو-م و ة-قا-ط-لا ة-ير-يد-م

ةنياعŸ دواد ينب ةقطن-م ¤إا ل-ج-ي-ج-ب
يعيبطلا زاغلاب ةيرقلا ديوزت ةي-نا-ك-ما
و  ،سسيدلا عيلق ةقط-ن-م ن-م ا-قÓ-ط-نا
نم اقÓطنا اهديوزت رذعت امدعب كلذ
وه و ةفاشسŸا دعب ببشسب ةرب ة-ق-ط-ن-م
..9102 ةنشس هحاÎقا ” يذلا ل◊ا
اقÓطنا ةقطنŸا ديوزت حاÎقا ” امك
لاح ‘ ةلازغ ةقطنÃ ديدج لوfi نم
و  ،اينقت سسيدلا عيلق نم ديوزتلا رذعت

قطانم ةدافتشساب كلدك حمشسيشسام وه
و يح ينب و ةب-يذ-لا را-غ و ةد-ير-ك-ششلا
..  راط’ا اذه ‘ ةيبقعلا
يعيبطلا زاغلاب دواد ينب ديوزت نا ركذي
ةكبشش عيشسوت ج-ما-نر-ب را-طا ‘ ل-خد-ي
قتاع ىلع ،يعي-ب-ط-لا زا-غ-با-ب دوز-ت-لا

.9102 ةنشسل ةي’ولا ةينازيم

ب Úسساي ^
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فاكلإ سسأاك ةسسفانم نم مداقلإ رودلإ ‘ امدق تعسضو

يÒجينلا كردلا رهقب ةيراقلا هتوق سسركي يرانكلا

Êانويلإ سسوكايبŸوأإ هيدان ةقفر ةوقب ةدوعلإ نم نك“ امدعب
عسساولا بابلا نم رسضÿا فوفسص ¤ا ةدوعلل حسشرم Êادوسس

مدقلإ ةركل ينطولإ بختنŸإ
ةديدج ءامد خسض ىلع مزاع يسضاملب

رسضÿا ‘
ءامد خسض ¤إا يسضاملب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا ى-ع-سسي ^
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ي-ب-عل Úب ة-سسفا-نŸا ثع-بو ةد-يد--ج

سضرع ¤إا يسضاملب ىعسسيو.بسصانŸا فلتfl ‘ يرئاز÷ا
ءاج ثيح,ابوروأا ‘ بهاوŸا نم ةعو-م‹ ى-ل-ع ه-عور-سشم
ميسسكام ›اطيلا ولوسساسس يدان مجاهم ىلع ةرŸا هذه رودلا
““يريوغ Úما““ هب سصخ يذلا لوألا سضرعلا دعب كلذو.زيبول
بخانلا سضرعو.ي-سسنر-ف-لا سسي-ن يدا-ن-ل با-سشلا م-جا-هŸا
قباسسلا ناديŸا طسسو ىلع هعورسشم يسضاملب لامج ينطولا
نم ةمداقلا ءادسصألا بسسحو .زابول ميسسكام ايليسسرام يدانل

fiلا ط-ي-Óد-ق-ف بع Œلا بوا-Óعم ي-با-ج-يا ل-ك-سشب بع
ةيؤور ادج نكمŸا نم لع-ج-ي-سس يذ-لا ر-مألا و-هو.سضر-ع-لا

سصبÎلا لÓخ ارسضاح قباسسلا يسسنرفلا بون÷ا يدان ةبهوم
سسرام رهسش ررقŸا يرئاز÷ا ينطولا بخ-ت-ن-م-ل-ل ل-ب-قŸا
.لبقŸا
هزيكرتو رسضÿا ناو-لأا سصم-ق-ت-ل سسم-ح-ت-م Òغ ““ير-يو-غ»
سسين عم هلبقتسسم ىلع بسصنم
يدان ةبهوم نأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تدكأا  اهتهج نم
ناولأا سصمق-ت ةر-ك-ف-ل سسم-ح-ت-م Òغ ““ير-يو-غ Úمأا““ سسي-ن
عم هراوسشم ىلع زيكÎلا ديري ثيح,نهارلا تقولا ‘ رسضÿا

يرئازج وكنارفلا بعÓلا نأا رداسصŸا سسفن تدكأاو.هقيرف
ةليكسشتلا ‘ يسساسسأا زكر-م سصا-ن-ت-قا ة-بو-ع-سص ىد-م م-ل-ع-ي
رايتخا ةركف لجؤوي نأا رظتنŸا نمف ىدل,رسضخلل ةيسساسسلا

كراسشو.Óبقتسسم هلثÁ يذلا بختنŸاو ةيسضايرلا هتيسسنج
عم ءاقل02 ‘ ›ا◊ا مسسوŸا يرئازج وكنارفلا مجاهŸا

و فادهأا9 اهلÓخ لجسس تاقباسسŸا عيمج ‘ سسين قيرف
.ىرخأا4 عنسص

ف.ميلسس ^

يدوج بيبطلا عدوت يتاراكلا ةرسسا

،يتاراكلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا ديقف ةزانج ،سسمأا تعيسش ^
دعب ،ةمسصاعلا رئاز÷اب مانياب ةÈقÃ يدوج دمfi بيبطلا
يبطلا مقاطلل لوؤوسسمك هلم-ع يدؤو-ي و-هو ة-ي-نŸا ه-ت-فاو نأا
همازتلا نع Óسضف ،يتاراكلل ةيرئاز÷ا ةينطولا تابختنملل
فوفسصلا ‘ امود ناك ثيح ،انوروك سسوÒف ةحفاكÃ مئادلا
.ةيماملا
يتاراكلا ةلئاعل ةÒبك ةراسسخ يدوج بيبطلا ليحر Èتعيو
ةيامح ىلع رهسسي يذلا عردلا وه امود ناك ثيح ،يرئاز÷ا
لÓخ مهجÓع ىلع فرسشيو ،ةينفلا مقاوط-لاو Úي-سضا-ير-لا

عم لقنتي يدوج نا-ك ثي-ح ،ة-ي-لود-لا م-ه-ت-كرا-سشم ع-ي-م-ج
.مهتاكراسشم ىلع فرسشيو يتاراكلل ينطولا بختنŸا
يقيرفلا دا–لا ناف ،ديقف-ل-ل ة-ي-ن-هŸا ةءا-ف-ك-ل-ل ار-ظ-نو
يبطلا زاه÷ا ىلع فرسشŸا هنييعتو هبادتنا لسضف يتاراكلل

تارهاظتلا ‘ ةقرافلا ءابطألا دوقي ناك ثيح ،دا–لا ‘
هتÈخو هتبرË Œدقت ‘ لخبي ل ناكو ،ةيلودلاو ةيراقلا
.ةديطو ةقÓع مهب هتطبر نيذلا ةقرافلا ءابطأÓل
›وؤوسسم ىلع ةقعا-سصلا-ك يدو-ج بي-ب-ط-لا ةا-فو Èخ لز-نو
يودسسم ناميلسس مهسسار ىلعو يتاراكلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
ماعلا ÒجانŸا اذكو ،ريدقتلاو ماÎحلا لك هل نكي ناك يذلا
ÚبرقŸا نم نا-ك يذ-لاو م-ي-هار-با تيا رذ-ي-خ ة-يدا–Ó-ل
.هعم مئاد لاسصتا ‘ ناكو ،يدوج بيبطلل
ةدو-ع نا-م-سضل ي-ح-سصلا لو-كو-تÈلا ى-ل-ع يدو-ج فر-سشاو
تابيردتلا ءاوجأا ¤ا يتاراكلل ينطولا بختنŸا يعراسصم
يسضاير روزي ناك ثيح ،ا-نورو-ك بب-سسب ل-يو-ط ف-قو-ت د-ع-ب
.ةيسضاŸا تاسصبÎلا لÓخ بختنŸا
ىقبيسس يذلا ،يدوج بيبطلا فسصو ‘ تاملكلا يفكت لو

ماع ‘ هليحر ءاجو ،يرئاز÷ا يتاراكلا ةرسسأا سسوفن ‘ ايح
ىقبيو نيرئاز÷ا يتاراكلا ‘ ةفورعم هوجو ةدع ليحر فرع
ءامسسأا ماعلا اذه يتاراكلا ةلئاع تدقف ثيح ،مهزربا يدوج

.تافاط ىسسوم ةرديح يدان سسيئر رارغ ىلع ةليقث
ميهاربا .ج ^

اهفيسضم ىلع لئابقلا ةبيبسش قيرف ةليكسشت تبلغت ^
ىلع دحاو لباقم Úفدهب يرجينلا كردلا دا–ا
لوا يماين ‘ ““يسشتنوك ينيسس لاÔ÷ا““ بعلم ةيسضرأا
دا–لا سسأاك-ل23 رود-لا با--هذ با--سس◊ ،سسما
بردŸا لابسشأا حتتفاو ،““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفإلا
نب اسضر قيرط نع ليجسستلا باب يديزوب فسسوي
نويÒجينلا لد-ع-ي نأا ل-ب-ق ،62 ةقيقد-لا ‘ ح-يا-سس
ودامآا اهذفن43ـلا ةقيقدلا ‘ ءاز÷ا ةلكرب ةجيتنلا
98 ـلا ةقيقدلا ‘ يرانكلا زوف فده ءاجو ،موكنارد
دسض يÒجين-لا كرد-لا دا–ا ع-فاد-م ع-ي-قو-ت ن-م
ىلع ةديج ةراابم يرا-ن-ك-لا ق-ير-ف مد-قو ،ها-مر-م
نسسحتلا ا-ه-لÓ-خ ن-م د-كأا ،ر-ج-ي-ن-لا ‘ مو-م-ع-لا
هجوب رهظ امدعب ام-ي-سسل ،هاو-ت-سسم ‘ ظو-ح-لŸا

فاسش ‘ رئاز÷ا ‘ هل Òخلا ءاقللا ‘ فرسشم
‘ سسما لوا ءاقل فرع امك ،يلÙا يبŸولا ماما
،ديدح ريديا دمfi باسشلا سسرا◊ا قلأات رجينلا
،ةÒطÿا تاركلا نم ددعل يدسصتلا ءارو ناك يذلا

سضعب لئابقلا ةبيبسش قيرف ةليكسشت تداع دقو اذه
ةو-ط-خ تط-خ نا د-ع-ب ر-ئاز÷ا ¤ا سسمأا ر--ه--ظ
،ةسسفانŸا نم61 رودلا ¤ا لهأاتلا وحن ةقÓمع
بعلÃ لبقŸا يفناج6 وأاÚ 5ب ةدوعلا ةارابم ماقتو
قيرف-لا نو-ك-ي-سس ثي-ح ،وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن لوا
،لهأاتلا ةÒسشأات مسس◊ ةله-سس ة-م-ه-م ‘ ير-ئاز÷ا
فسسوي بردŸا لابسشا ديفت-سسي نا ر-ظ-ت-نŸا ن-مو
ةسصاخ سسافنألا عاجÎسسل مويلا ةحار نم يديزوب
كلذو ،رجينلا ¤ا باياو اباهذ قاسشلا رفسسلا دعب
ءاقلل Òسضحتلا ‘ ةعم÷ا دغ نم ةيادب عورسشلا لبق
ةلوطبلا نم ةسسداسسلا ةلو÷ا باسس◊ لبقŸا دحلا
.ةركسسب ‘ ةركسسب دا–ا ماما
بعلنسسو زوفلا عازتنا لجا نم انبراح»:مÓسسلا دبع تيآا

””Èكأا ةحارب بايإلا ءاقل
مÓسسلا دبع تيآا لئابقلا ةبيبسش قيرف بعل دكأا

‘ يرجينلا كردلا دا–ا يدان ىلع زوفلا نأاب
¤إا رظنلاب كلذو ،لهسسلا رمألاب نكي ⁄ هناديم
‘ تبعل ثيح ،ةارابŸا اهيف ترج يتلا فورظلا
رفسس ةقسشم دعبو ،ةيلاع ةرارحو ةيثراك ةيسضرأا

ةارابŸا ةجيتن ىلع اقلعم بعÓلا لاقو ،ليوط
اذه عازتنا لجا نم او-برا-ح د-ق هؤوا-ق-فرو ه-نأا-ب
ءاقل ‘ ةيرومأاŸا نم لعجي-سس يذ-لا را-سصت-نلا
يرانكلا بعليسس ثيح ،ام دح ¤إا ةلهسس بايإلا
ةلوطبلا تايرابم ىلع اقحل زكÒسس و ةيحيرأاب

Ãرهسشلا ع-ل-ط-م ‘ نو-ك-ي-سس با-يإلا ءا-ق-ل نأا ا
ءادأا بعÓلا نمثو ،وزو يزيت ‘ نوكيسسو لخادلا
،تاراسصتنلا ةيكيمانيد ‘ ءاقبلا اينمتم هئÓمز

ةرسشابم يرجينلا كردلا ىلع زوفلا ءاج ثيح
دكؤوي ام وهو ،ةلوطبلا ‘ فلسش ىلع زوفلا دعب

مسسوŸا ‘ ةÌعتم ةيادب د-ع-ب ق-ير-ف-لا ةو-ح-سص
اذه مÓسسلا دبع تيآا ىدهأاو ،ديد÷ا يوركلا
ى-ل-ع او-سشا-ع ن-يذ-لا يرا-ن-ك-لا را-سصنأل زو-ف-لا

¤إا مهايإا ايعاد ،م-سسوŸا ة-ياد-ب ‘ م-ه-با-سصعأا
.هيف طيرفتلا مدعو قيرفلا لوح فافتللا

ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمع يرجي فيسصول
قيرفلا نع ةÎفل بيغيسسو

قيرفل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشك ،رخآا قايسس ‘و
يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع لئابقلا ةبيبسش
ةيلمعل فيسصول قيرفلا بعل ءارجإا ““كوبسسيف““

ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةحجانلاب تفسصو ةيحارج
يزيتب تادايعلا ىدحإا ‘ سسمأا لوأا ءاسسم كلذو
،نيدايŸا نع ةÎفل بعÓلا بيغيسس ثيح ،وزو
ةحار ‘ سسمأا لوأا نم ارابتعا فيسصول نوكيسسو
‘ عرسشي نأا لبق ة-ل-ما-ك ما-يأا ةر-سشع ةدŸ ة-ما-ت
،تابيردتلا فانئتسسل ابسس– ل-ي-هأا-ت-لا ل-م-ع-لا

نم ةلسسلسسل ةرم لك ‘ بعÓلا عسضخيسس ثيح
لبق هئافسش روطت ىد-م ة-ب-قارŸ تا-سصو-ح-ف-لا
 .تابيردتلا فانئتسسل رسضخألا ءوسضلا هئاطعإا

ف.ميلسس ^

رئإزجلإ ىلإإ هتيرفسس دعوم ددح
ةمسصاعلا ةيدولوم ةهجاوم ىلع هتعاسس براقع طبسضي يسسنوتلا يسسقافسصلا

يسضايرلا يدا-ن-لا ةرادا تط-ب-سض^
ةلحر جمانرب يسسنوتلا يسسقافسصلا
نوكيسس ثيح ،رئاز÷ا ¤ا ق-ير-ف-لا
نم علقت ةسصا-خ ةر-ئا-ط-ب ل-ق-ن-ت-لا

ل-ب-قŸا د-حلا حا-ب-سص سسقا--ف--سص
يراوه راط-م ‘ لا-حر-لا ط-ح-ت-ل
ىلع ،راهنلا فسصتنم لبق ن-يد-مو-ب
،ءاثÓثلا موي ةدوعلا ةلحر نوكت نأا
نوكيسس امك ،ةارابŸا نم موي دعب يأا

قيرفلا ةثعب فرعت نأا رظتنŸا نم
رو--سضح ر--ئاز÷ا ¤إا ةر--فا---سسŸا
مهو دد÷ا ÚمدقتسسŸا Úب-عÓ-لا
Úيرئاز÷او ةلوسص دمfi ي-ب-ي-ل-لا
يÈسصو يرو-----سصنŸا ا-----ير-----كز
ددع ةكراسشم بناج ¤إا ،ةيطيارسش
ا-ه-ل تنا-ك ي-ت-لا ر-سصا-ن--ع--لا ن--م
ينطو-لا بخ-ت-نŸا ع-م تا-ماز-ت-لا
مارغ ءÓ-ع رار-غ ى-ل-ع ط-سساوأÓ-ل

قا--ي--سس ‘و ،ي--سسا--ب◊ا فر--سشأاو
ة-يدو-لوŸا ةارا--بŸ تاÒسضح--ت--لا
ةيرئاز÷ا ةمسصاع-لا ‘ ةر-ظ-ت-نŸا

يدانلا داع دقف ،لبقŸا Úنثلا موي
¤إا سسما لوا يسسقافسصلا يسضايرلا
اداد-ع-ت--سسا تاÒسضح--ت--لا ءاو--جا

Ÿيديهم-ت-لا رود-لا با-هذ ة-ل-با-ق
ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار نم Êاثلا

وهو ،ةمسصاعلا رئاز÷ا ةيدولوم عم
مداقلا Úنثإلا ةرهسس رظتنŸا ءاقللا

Ãط-نا ة-ي-ل-يو-ج5 بع--لÓنم اق
ير-ج-ت-سس ثي--ح ،54:02 ة-عا-سسلا
م-ي-ك– م-قا-ط ةدا-ي--ق--ب ةارا--بŸا

قيرفلا يفت-كا د-قو اذ-ه ،ي-بر-غ-م
ة-سصح ءار--جإا--ب سسمأا ي--سسنو--ت--لا
عف-تر-ت نا ى-ل-ع ةد-حاو ة-ي-ب-يرد-ت
ءار-جإا-ب مو-ي-لا ن-م ة-ياد-ب ةÒتو-لا

‘ ،ءا-سسŸاو حا-ب--سصلا ‘ Úت--سصح
ةعم÷ا دغ تابيردت نو-ك-ت-سس Úح
ءاوسضألا ت– Óيل تبسسلا دغ دعبو
ءارجإا وج ع-م دو-ع-ت-ل-ل ة-ف-سشا-ك-لا
ةيليوج5 بع---ل---م ‘ ةارا----بŸا
.يبŸوألا

ف.ميلسس ^

م-سسا زور-ب ةÒخألا ما-يألا تفر-ع ^
مهسسي دق،ةحاسسلا ىلع Ëدق ديدج
بختنملل ةيموج-ه-لا ة-مزألا ل-ح ‘

لÓ-ه و-هو ،ير-ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
سسوكايبŸوأا مجاهم ،Êادوسس يبرعلا
ن-ع اد-ي-ع-ب نا-ك يذ-لا .Êا-نو--ي--لا
ىلع Êانويلا قيرف-لا ع-م ة-كرا-سشŸا

رهظي نأا لبق،ةيسضاŸا تاÎفلا رادم
حجنيل،ةÒخألا عيباسسألا ‘ ايجيردت

ل--ك--سشب هرو--ه--ظ لÓ--غ---ت---سسا ‘
دق ،يسضاملب لامج نأا ود-ب-يو.د-ي-ج
ةيموجهلا ةمزأÓل لح ىلع اÒخأا Ìع
Êاعيو،ار-خؤو-م ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا
ة--ي--ل--عا--ف--لا ة--ل--ق ن--م ر--سضÿا
تايوتسسم عجارت ببسسب،ةي-مو-ج-ه-لا

نسس Èكو ،حا‚وب دادغ-ب ه-م-جا-ه-م
ن-ع هدا-ع-ت-باو Êا-م--ي--ل--سس مÓ--سسإا

يز-ي-ل‚إلا ه-ق-ير-ف ع-م ة-كرا-سشŸا
ليدبك Êادوسس كراسشو.يتيسس Îسسيل

Ÿ-خ ة-ق-ي-قد82 ةد-Óىلع زوفلا ل
ل-ب--ق د--حألا ،0-6 ةجي-ت-ن-ب ا-ي-مل
يرودلا نم21ـلا ةلو÷ا ‘،يسضاŸا
داعو.افده ل-ج-سس ثي-ح،Êا-نو-ي-لا
85 ةدŸ ،روهظلل يرئاز÷ا بعÓلا
ا-سسيرل ى-ل-ع زو-ف-لا لÓ-خ ة-ق-ي-قد
31ـلا ةلو÷ا ‘ ،1-5 ةجيتنب Êانويلا

افده ل-ج-سس ثي-ح،ة-ق-با-سسŸا ن-م
Êادوسسل زيمŸا روهظ-لا ءا-جو.ر-خآا

عفديل،Úتارابم لÓخ ةقي-قد68 ‘
همسض ‘ Òكفتلا ¤إا ،يسضاملب لامج
ىر-يو.ل-ب--قŸا ر--ك--سسعŸا لÓ--خ
ةÈخب عتمت-ي Êادو-سس نأا ي-سضا-م-ل-ب
33 ر-م-ع-لا ن-م غ-ل-ب-ي ثي-ح ،ةÒب--ك

لغسش ىلع هتردقب زيمتي ا-م-ك،ا-ما-ع

،ر-سسيألاو نÁألا حا--ن÷ا يز--كر--م
Èتعيو.ة-بر◊ا سسأار ¤إا ة-فا-سضإلا-ب
خيرات ‘ Úفادهلا لسضفٔا نم Êادوسس

ثيح ،يرئاز÷ا ينطو-لا بخ-ت-نŸا
‘ رسضÿا ة-ق-فر ا-فد-ه32 لج-سس

ف.ميلسس ^                .تاسسفانŸا عيمج



نواعت
 قافتا مÈت مانيفوفلا ةيدا–ا

ةيسسردŸا ةسضايرلا عم
مانيفوفلل ناتيرئأز÷أ ناتيدا–لأ ،ضسمأ تعقو ^
ةنجل-لأ ر-قÃ ,ة-ي-شسردŸأ ة-شضا-ير-لأو وأدو-ف تا-ي-ف
ةيقافتأ نونكع Íب ةيرئأز÷أ ةيشضا-ير-لأو ة-ي-بŸوألأ
,ةيميلعتلأ تاشسشسؤوŸأ ‘ ›اتقلأ نفلأ جأردإل , نواعت

.ةباششلأ بهأوŸأ فاششتكل جمانرب نمشض
دايف مانيفوفلل ةير-ئأز÷أ ة-يدا–لأ ضسي-ئر ح-شضوأأو
فا-ششت-كأ را--طأ ‘‘‘ :Ó--ئا--ق جأو--ج د--مfi وأدو--ف
,يشسردŸأ طشسولأ ‘ ةباششلأ بهأوŸأ نع بيقنتلأو
ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–لأ ضسي-ئر ع-م ة-ي-قا-ف--تأ مÈن--شس
ةشسرا‡ ةعقر عيشسوت فده-ب ,ة-ي-شسردŸأ ة-شضا-ير-ل-ل
‘‘ رطقلأ ىوتشسم ىلع ةئفلأ هذه  طشسو ‘ مانيفوفلأ
بأو-بلأ ع-ي-م-ج قر-ط-ل ى--ع--شسن‘‘ : جأو--ج فا--شضأو
ميمعت لجأأ نم رئأز÷أ ميلاقأأ ع-ي-م-ج ‘ را-ششت-نلأو

بطقتشسي ئتف ام يذلأ ›اتق-لأ ن-ف-لأ أذ-ه ة-شسرا‡
ىوتشسم ىلع ,با-ب-ششلأو لا-ف-طلأ ن-م ةÒب-ك أدأد-عأأ
ةفلكم Òغ ةشضاير اهنأ . ةيرأو÷أ ةيشضايرلأ تاعاقلأ
ةئششن-ت-لأ ‘  م-ها-شستو ما-ع-لأو ضصاÿأ لوا-ن-ت-م ‘و
‘‘.ةحيحشصلأ ةيعامتجلأ

ميظنت ‘ ةيلأردفلأ ةئيهلأ  تعرشش , ىرخأ ةهج نم
قيرط نع ا-برد-م03براقيام ةدئافل ة-ي-ن-ق-ت ةرود
52 موي متتخت نأ ىل-ع ,د-ع-ب ن-ع ي-ئرŸأ ل-شصأو-ت-لأ
دأدعتشسلأو  نيرطؤوŸأ Òشض– دشصق أذهو Èمشسيد
01 ذنم ةفقوتŸأ تاشسفانم-ل-ل ل-م-تfi فا-ن-ئ-ت-شسل
.(91 -ديفوك) انوروك ضسوÒف تايعأدت ببشسب رهششأ

نع هتدعبأا يتلا  ةباسصإ’ا دعب
رسضÿا ناولأا سصمقتب هملح قيق–
 ةدوعلل نمزلا قباسسي فوسصوب

هقيرف عم ةسسفانŸا ¤ا
يكيجلبلا ””ليمول””

ةبهوملل عيرشس ل-ك-ششب ز-ي-مŸأ رو-ه-ظ م-ل-ح تا-ب ^
ةباشصإلأ لظ ‘ أددهم فوشصو-ب قا-ح-شسأ ة-ير-ئأز÷أ
ةÎف-ل بعŸÓأ ن-ع هد-ع--ب--ت د--ق ي--ت--لأ ة--يو--ق--لأ
قا-ح-شسإأ ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ضضر--ع--تو.ة--ي--فا--شضإأ
ةجردلأ يرود ‘ طششني يذلأ ليمول بعل،فوشصوب
تاعاشسلأ لÓخ ةديدج ةمدشصل،يكيجل-ب-لأ ة-ي-نا-ث-لأ
ضضرعت باششلأ يرئأز÷أ بعÓلأ.ةيشضاŸأ ةل-ي-ل-ق-لأ

ةÒشصق ةÎف دعب،ةيشضاŸأ ةÎفلأ لÓخ ةيوق ةباشصإل
قافو نم امداق يكيجلبلأ ق-ير-ف-لأ ¤إأ ه-لا-ق-ت-نأ ن-م
رئاطلأ حان÷أ Èجٔأو.ةكراششŸأ نع دعتبيل ،فيطشس
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ي-حأر-ج ة-ي-ل-م-ع-ل عو-شضÿأ ى--ل--ع
تلو÷أ ‘ روهظلأ نع أزجاع هلعج ام وهو،ةبكُرلأ
فوشصوب.يكيجلبلأ ةيناثلأ ةجردلأ يرود نم ¤ؤلأ
ة-عو-م‹‘‘ ة-يأر ت– ع-ق-ي يذ-لأ ل-ي-مو-ل ¤إأ م-شضنأ
ن-فو-هد-ن-يإأ ¤إأ لا-ق-ت-نلا-ب د-عو ى-ل-ع،‘‘ي-ت-ي--شسلأ
‘،يزيل‚إلأ يتيشس Îشسششنام ¤إأ هن-مو،يد-ن-لو-ه-لأ

باششلأ بعÓلأ لمأايو.هتأردق راهظإأ ‘ هحا‚ لاح
لشضفأأ Ëدقت لجأأ نم،بعŸÓأ ¤إأ اعيرشس ةدوعلأ ‘
يرود-لأ ¤إأ لا-ق-ت-نلأ م-ث،ل-ي-مو-ل ع-م ه-تا-يو-ت--شسم
ناك ةفوشصوب نأأ ركذُي.يزيل‚إلأ ¤إأ هنمو يدنلوهلأ

ينطولأ بختنŸأ فوفشص ¤إأ ما-م-شضنلأ ن-م ا-ب-ير-ق
نع هداعتبأ نأأ Òغ،ةيشضاŸأ ةÎفلأ لÓخ يرئأز÷أ
نود لا-ح ل-ي-مو-ل ع-م ي-شسا-شسأأ ل-ك--ششب ة--كرا--ششŸأ
ةبشسن ،‘‘ديد÷أ زرfi‘‘ مشسا-ب فو-شصو-ب بق-ل-ُيو.كلذ
Îشسششنا-م م‚،زرfi ضضا-ير ير-ئأز÷أ ›ود--لأ ¤إأ

عمجي يذلأ Òبكلأ هباششتلأ لظ ‘ ،يزيل‚إلأ يتيشس
.ينفلأ ىوتشسŸأ ىلع امهنيب

alfadjrwatani@yahoo.fr
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ايŸاع افده لجسسو ةلباقملل Óجر Òتخا

fiلانسسرأا رهقل يتيسسلا دوقيو ’ويدراوغ ىلع دري زر

ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م يدا-ن ل--هأا--ت  ^
ضسأاك ي-ئا-ه-ن ف-شصن ¤إأ يز-ي-ل‚لأ
كلذو ،ةيزيل‚إلأ ÚفÙÎأ ةطبأر
ةجيتنب لانشسرآأ هفيشضم حاشست-كأ د-ع-ب
ا-ه-ن-شضت-حأ ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ ‘ ،4-1
،ضسمأأ لوأ ةر-ه-شس تأرا-مإلأ بع-ل--م
لير-با-غ ي-ت-ي-شسلأ ة-ي-عا-بر ل-ج-شسو

(55) زرfi ضضا---يرو (3) ضسوشسي-خ
تروبل كيرÁإأو (95) نيدوف ليفو
لانشسرآأ فده ل-ج-شس ا-م-ن-ي-ب ،(37)
،(23) تيزاغل رد-ن-شسك-لأأ د-ي-حو-لأ
يرئأز÷أ ›ودلأ م-ج-ن-لأ دا-ع-ت-شسأو
يتيشس Îشسششنام بعل ،زرfi ضضاير
ل-ي-ج-شست ‘ ه-ت-يأو-ه ،يز--ي--ل‚لأ
ةأرابم ‘ كلذو ،ة-ت-با-ث-لأ تÓ-كر-لأ

بع-ل-م ى-ل-ع لا-ن-شسرآأ ما-مأأ ه-ق-ير-ف
ل-ي-ج-شست ‘ زرfi ح‚و ،تأرا-مإلأ
،55 ة-ق-ي-قد-لأ ‘ Êا-ث-لأ فد--ه--لأ
‘ ةيوق ةرك أددشسم ةفلاı هذيفنتب
نأأ لإأ ،ى----مرŸأ ضسرا----ح ة-----يوأز
امدعب احداف أاطخ بكترأ نوشسرانور
تن-ك-شسو هد-ي-ب ةر-ك-لأ تمد--ط--شصأ
دقف ،‘‘اتبوأأ‘‘ ماقرأأ بشسحبو ،كابششلأ

ةر-ح ة-ل--كر ضسما--خ زرfi ل--ج--شس
تاقبا-شسŸأ ع-ي-م-ج ‘ ه-ل ةر-ششا-ب-م
ذنم هل ¤وألأو ،ةيز-ي-ل‚إلأ ةر-ك-لا-ب
رهشش ‘ نوترفيإأ كابشش ‘ ليجشستلأ

‘9102 ما--ع ن--م Èم--ت---ب---شس
لوأأ زرfi لج-شس ا-م-ك ،غ-ي-لÈÁÒلأ

ةأرابم12 ‘ هبعلم جراخ هل فده
ذنم ،تاقباشسŸأ عيم-ج ‘ ا-ه-شضا-خ

‘ Óيف نوتشسأأ كابشش ‘ ل-ي-ج-شست-لأ
،يشضاŸأ يفناج رهشش ‘ غيلÈÁÒلأ

ىلع هل فأد-هأأ8 رخآأ لج-شس ثي-ح
ماقرأأ بشسح-ب كلذو ،دا–لأ بع-ل-م
لجشس نأأ دع-بو ،‘‘ضسترو-ب-شس يا-ك-شس‘‘

ÎشسششناŸ ثلاثلأ فدهلأ نيدوف ليف
‘ ›اتلا-ب يز-ي-ل‚إلأ ح‚ ،ي-ت-ي-شس
ع-ي-م-ج ‘ ا--فد--ه02 ل-ي-ج-شست
ماع نم Èمتبشس رهشش ذنم تاقباشسŸأ
ي---ب---عل ع---ي---م----ج Úبو ،8102
ن-م دد--ع Èكأأ أذ--ه ،غ--ي--لÈÁÒلأ
نأديم طشسو-ت-م ه-ل-ج-شسي فأد-هألأ
م-ها-شسو ،ةÎف-لأ كل-ت ‘ يز--ي--ل‚إأ

رخآأ ‘ فأدهأأ8 ليجشست ‘ نيدوف
عم ةطبأر-لأ ضسأا-ك-ب ه-ل ةأرا-ب-م21
ةعانشصو فأدهأأ4 ليجشستب ،يتيشسلأ

.مهلثم
fiما-مأأ يو-ق ىو-ت-شسم ا-ن-مد-ق»:زر

نو---شسرا---نور ضسرا◊أو لا---ن---شسرأ
‘‘Êأاجاف
ضضا-ير ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ ى-ن--غ--تو

fiشسششنا---م بعل ،زرÎ ي--ت--ي--شس،
Ã(1-4) لانشسرآأ مامأأ هقيرف ىوتشس،
،تأرامإلأ بعلم ىلع ضسمأأ لوأأ ةرهشس
ةطبأر ضسأاك يئاهن فشصن-ل ل-هأا-ت-لأو
،زرfi لاقو ،ةيزيل‚إلأ ÚفÙÎأ

ةكبششل ةأرابŸأ بقع تاحيرشصت ‘
ىوتشسم انمدق‘‘ :‘‘ضستروب-شس يا-ك-شس‘‘

،ةديج ةروشصب ةأرابŸأ انأأد-ب ،ا-ب-ل-شص
انعت“و ،ةجي-ت-ن-لأ أو-لد-ع ا-هد-ع-بو
انل-ج-شسو ،ةر◊أ ة-ل-كر-لأ ‘ ظ◊ا-ب
رومألأ تتابو ،ثلاثلأ فدهلأ اهدعب
ل‘‘ :فاشضأأو ،‘‘انل ةبشسنلاب ةلوهشس Ìكأأ

Áأ ىلع رطيشسن نأأ نكŸامئأد ةأراب،
نكلو ،تقو يأأ ‘ ليجشستلأ مهناكمإاب

فده-لأ ا-ن-ل-ج-شس Êا-ث-لأ طو-ششلأ ‘
ىلع رومألأ انلهشسو ،ثلا-ث-لأو Êا-ث-لأ
هلجشس يذلأ فدهلأ ن-عو ،‘‘ا-ن-شسف-نأأ

ضسراح نم أاطخ تدهشش ةرح ةلكر نم
نم تأاجافت‘‘ :زرfi ق-ل-ع ،لا-ن-شسرآأ

ناك دقل ،نوشسرا-نور ضسك-ي-لأأ ز-كر“
هنأاب تننظو ،مئاقلأ نم ةياغلل ابيرق
نشس◊و ،لعفي ⁄ ه-ن-ك-ل كر-ح-ت-ي-شس
كلذ نا-كو ،ةر-ك-ل-ل د-شصت--ي ⁄ ظ◊أ

ضضعب Êاعن‘‘ :”أأو ،‘‘انل ةبشسنلاب أديج
،مدقلأ ةرك ي-ه هذ-ه ن-ك-لو ،ءي-ششلأ
5 وأأ4 لي-ج-شست ل-ه-شسلأ ن-م ضسي-ل

فأدهأأ4 انلجشس مويلأ ،امئأد فأدهأأ
.‘‘ابلشص ىوتشسم انمدقو

fi001 نسسحأا ةمئاق نمسض زر
0202 ةنسسل ⁄اعلا ‘ بع’

‘‘نا--يدرا--غ‘‘ ة--ف--ي--ح--شص تجر--فأأ
يجيردت لكششب،ةÒهششلأ ةينا-ط-يÈلأ

001 لشضفأل ةيونشسلأ اهت-م-ئا-ق ن-ع
كلذو،ةي-بوروألأ تا-يرود-لأ ‘ بعل
ةفيحشصلأ تما-قو.0202 ما-ع ن--ع
ÚبعÓلأ ضصخ-ت ¤وأأ ة-م-ئا-ق ر-ششن-ب
¤إأ001نم زكأرŸأ نولتحي نيذلأ
تقو ‘ ةمئاقلأ لمكتشست نأأ ىلع ،17
رايتخأ ”و.Èم-شسيد42 مو-ي ق-حل
ا-ق-فو بعل001 ل-شضفأأ ة-م-ئا--ق
ن-م Òب-ك دد--ع ه--ب ما--ق تيو--شصت--ل
‘ ÚيمÓعإلأو ÚبردŸأو ÚبعÓلأ
يرئأز÷أ ›ودلأ مشسأ زربو .⁄اعلأ
ي--بر--غŸأ بعÓ--لأو زرfi ضضا--ير
نم ¤وألأ ةعفدلأ ‘  يميكح فرششأأ
ا-ه--ن--ع تجر--فأأ ي--ت--لأ ءا--م--شسألأ
نÓ-ي-م Îنإأ م‚ ل-حو.‘‘نا--يدرا--غ‘‘

67 زكرŸأ ‘ ي-بر-غŸأ بخ-ت-نŸأو
ىلع ديحو زكرÃ امد-ق-ت-م ،ا-يŸا-ع
يرئأز÷أ ينطو-لأ بخ-ت-نŸأ د-ئا-ق
نا-كو.ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م م-جا-ه--مو

ايشسورب عم تفل لكششب قلأات يميكح
ما--------ع ‘ ÊاŸألأ د--------نو“رود
عم عئأر لكششب رهظي نأأ لبق،0202
نم ةيلا◊أ ةخشسنلأ لÓخ نÓيم Îنإأ
ن-م-ف زرfi ا-مأأ.›ا-ط-يإلأ يرود-لأ

ع-م ة-يو-ق تا-يو-ت-شسم مد-ق،ه-ت-ه--ج
ا-ب-عل ح-ب-شصي نأأ ‘ ح‚و،ي-ت-ي-شسلأ

كلذو،لويدرأوغ بيب ططخ ‘ امهم
زكرم ‘ ةيوقلأ ةشسفانŸأ نم مغرلاب
‘‘نا-يدرا-غ‘‘ تفا-شضأأ ا--م--ك.حا--ن÷أ
ما-ع ‘ بعل ل--شضفأأ001 لشضفأا-ب
يرشصŸأ دوجو اشضيأأ دهششيشس0202

fiشص دمÓميكح و لوبرفيل م‚ ح
.يشسليششت بعل ضشايز

ف.ميلسس ^

يسسليسشت ةهجاوم لÓخ ء’دبلا دعاقم ¤ا هتدوع لجسس امدعب
””غيلÈÁÒلا ‘ قلأاتلا تدرأا ام اذإا رارمتسساب ازهاج نوكأا نأا ايلع بجي»:ةمحر نب

،ةمحر نب ديعشس ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ دكأأ ^
غيلÈÁÒلأ ةشسفانم ‘ ةوقب ق-لأا-ت-لأ ى-ل-ع ه-مز-ع
هيدان ةقفر ،اهيف هل ةبرŒ لوأأ ةبشسانÃ ،ةيزيل‚إلأ
‘ ا-ها-شضق تأو-ن--شس د--ع--ب ،ما--ه تشسو د--يد÷أ
يرئأز÷أ رئاطلأ حان÷أ ثد–و ،بيشش نويبماششلأ

ل‘‘ :Óئاق ةيشسنرفلأ ‘‘تروبشس Úب‘‘ ةانق عم رأوح ‘
،غيلÈÁÒلأو بيششنيبماششلأ Úب Òب-ك قر-ف د-جو-ي
¤ولأ ة-شسفا-نŸأ ‘ Ìكأأ زوÈل-ل ى-ع-شسأأ ي-ن--ك--لو
وه ،ديحولأ قرفلأ‘‘ :فا-شضأأو،‘‘⁄ا-ع-لأ ‘ ىو-قلأو
‘ ةئاŸاب ةئم ةبشسنب ةيزهاج راهظإاب بلاطم كنأأ

:لشصأوو ،‘‘امئأد لشضفألأ مدقتو ،تايرابŸأ عيمج
،يزيل‚لأ يرودلأ أذه ‘ ةلهشس ةأرابم دجوت ل‘‘

هيدل ام لشضفأأ راهظإاب ابلاطم عيم÷أ لعجي ام وهو
تاغوأرŸأ بحاشص مدقيو ،‘‘رمتشسمو مئأد لكششب
ديد÷أ هيدان عم ةقفوم مشسوم ة-يأد-ب ،ة-ير-ح-شسلأ
وتاكŸÒأ ‘ هيلإأ لقتنأ يذلأ دتيانوي ماه تشسيو

حنم ثيح ،ةراعلأ ل-ي-ب-شس ى-ل-ع Òخألأ ي-ف-ي-شصلأ
مجا-هŸأ ن-ك“و ،نآلأ د◊ Úت-م-شسا-ح Úتر-ير“

عيباشسألأ ‘ ،ةيشساشسأأ ةناكم فطخ نم ،يرئأز÷أ

لÓخ ،ءلدبلأ دعاقŸ دوعي نأأ لبق أذهو ،ةيشضاŸأ
Úنثلأ ةرهشس ىرج يذلأ يشسل-ي-ششت ما-مأأ ي-برأد-لأ
.ةفيظن ةيثÓثب زرماهلأ ةراشسخ دهششو ،يشضاŸأ

نع دأدزو-ل-ب با-ب-شش يدا-ن ن-ل-عأأ ^
روغ يدان هفيشض مامأأ هءا-ق-ل ل-ي-جأا-ت

62 تبشسلأ موي ¤إأ ،ين-ي-ك-لأ ا-ي-ها-م
نم ءأدتبأ ةيليوج5 بعلÈ Ãمشسيد
رودلأ باشس◊ ،اشس02ر54لأ ةعاشسلأ
ةقباشسم نم (باهذ) Êاثلأ يديهمتلأ
،مدقلأ ةركل ايقير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر
32 ءاعبرألأ مويلأ ا‹Èم ناك نأأ دعب
.Èمشسيد
هتحفشص Èع يمشصاعلأ يدانلأ بتكو
تقلت‘‘ :كوبشسيافلأ ى-ل-ع ة-ي-م-شسر-لأ
ةيلأردفنوكلأ لبق نم ةلشسأرم ةرأدلأ
ليجأات اهدافم مدقلأ ةركل ةيقيرفلأ
.‘‘Èمشسيد62 تبشسلأ موي ¤إأ ءاقللأ

قرفلأ لحي نأأ ،ضضÎفي ناك نأأ دعبف
،Úنثلأ ضسمأأ ءاشسم رئأز÷اب ينيكلأ

ة-حود--لأ ن--م ة--مدا--ق ة--ل--حر Èع

ايهام روغ ةليكششت نكت ⁄ ،ةيرطقلأ
نيرفاشسŸأ ةم-ئا-ق ن-م-شض ي-ن-ي-ك-لأ
ميكحتلأ مقاط ّنأأ ا-م-ل-ع ،Úل-شصأو-لأ

ةلباقŸأ هذه ةرأدإل ÚعŸأ يشسنوتلأ
.دحألأ موي ذنم رئأز÷اب دجأوتم
،ينيكلأ ايهام روغ يدان ضسيئر ناكو
ءا-شسم د--ّكأأ د--ق ،ي--ي--ششأر ضسوÈمأ
ّنأأ ‘‘لووغ‘‘ يشضايرلأ عقوملل Úنثلأ

أÒششم‘‘ ،اقحل جمÈتشس ةلباقŸأ هذه
رئأز÷أ ¤إأ لشصيشس هقيرف ّنأأ ‘‘ ›أ
.ءاعبرألأ وأأ ءاثÓثلأ يموي
بعشصلأ نم ناك‘‘ :ردشصŸأ ضسفن لاقو
قلغ ببشسب ر-ئأز-ج-ل-ل ة-ل-حر دا-ج-يإأ
ضسوÒف يششفت بقع يو÷أ  لاÛأ
.‘‘دجتشسŸأ انوروك
6 وأ5 مويل ة‹Èم ةدوعلأ ةلباقم
. اينيكب يبوÒنب1202 رياني

ايقيرفا لاطبا ةطبار
يبرايسسلا ءاقل ة‹رب ديعت فاكلا
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هيف بÎقت يذلا تقولا ‘ اذه يتأاي ^
نم ةعم÷ا موي ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا
نم رذحُي رارق ىلع عامجإلاب ةقداشصŸا

fiا ىوقلا تلواÙبوعششلا قح سضيوقت ةلت
‘ رارقلا سصشصخ ثيح ،ÒشصŸا ريرقت ‘

Úكمتل ةلوذبŸا دوه÷ا هنم ةماه تارقف
هتيرحو هلÓقتشسا لين نم يوارحشصلا بعششلا
.ةشصوقنم Òغ ًةلماك

لوح يوق عامجإأ كانه :ويراصسيلوبلأ
‘ عأزنلل ةيصسايصسلأ ةيوصستلأ

ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
‘ ويراشسيلوبلا ةهبج لث‡ دكأا ،قايشسلا ‘

نأا ،رامع دمfi يديشس ،ةدحتŸا ·ألا
،نمألا سسل‹ ءاشضعأا هذختا يذلا فقوŸا
‘ عازنلل ةيشسايشسلا ةيوشستلا مدخيو ””يباجيإا””
عامتجإلا نأا ¤إا اÒًششم ،ةيبرغلا ءارحشصلا
يئاهنلا عشضولا نأا ىلع ايوق اعامجا رهظأا
نوناقلا لÓخ نم لإا هديد– نكÁ ل ةيشضقلل
.ةلشصلا تاذ نملا سسل‹ تارارقو ›ودلا
حيرشصت ‘ ،يوارحشصلا يشسامولبدلا برعأاو
ةيكيرمألا ةرادإلا نكمتت نأا ‘ هلمأا نع ””جاو»ـل
هنأا دكأا يذلاو رارقلا نع عجاÎلا نم ةديد÷ا

يكيرمألا معدلا نم دوقع ةثÓث ىلع ىشضق
Èع ÒشصŸا ريرقت ‘ يوارحشصلا بعششلا ق◊

096 مقر ›ودلا نمألا سسل‹ رارق قيبطت
 .1991 ةنشسل
ةيشسايشسلا ةيلمعلا مدخي ل رارقلا نأا لاقو
‘ نمألاو ملشسلا ىتح لو عازنل ةيوشستل
نع ثيد◊ا هناوأل قباشس هنأا دكأا امك .ةقطنŸا
يوارحشصلا فلملل Óبقتشسم نطنششاو Òيشست

نم دب ل هنا ازÈم ›ودلا نمألا سسل‹ ‘
ةرادإلا تارارق هنع رفشستشس ام راظتنا
،ثدحتŸا تاذ عقوت امك .ةديد÷ا ةيكيرملا
دوه÷ مهمعد نمألا سسل‹ ءاشضعأا ددجي نأا
ÒشصŸا ريرقت ءاتفتشسا ميظنتل ةي‡ألا ةثعبلا

ءافولل (وشسرونيŸا) ةيبرغلا ءارحشصلا ‘
.اهب ةطونŸا ماهملل
لوح حÎقم ىلع توصصي غاتصسدنوب   •

ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
غÓب ‘ (غاتشسدنوب) ÊاŸألا ناÈŸلا دافأا

‘ عشضولا لوح ةششقانم ةشسلج دقع يفحشص
،1202 رياني51 ةعم÷ا موي ،ةيبرغلا ءارحشصلا
ت– لجشسم حÎقم ىلع تيوشصتلا ةيلمع اهيلت
بزح ةعوم‹ هب تمدقت (91/4898) مقر
¤إا ةشسل÷ا هذه فدهتو .ناÈŸلاب رشضÿا

Œمقافتو يركشسعلا ديعشصتلا نم ديزم بن
ةطاشسولا لعجو ،ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ عشضولا

وه فاشضنيل ،ةنك‡ ةدحتŸا ·ألا لبق نم
راشسيلا بزح هب مدقت رخآا حÎقم ¤إا رخآلا

ءارحشصلا لÓتحاب فاÎعا ل”” ناونع ت–
ةيلارديفلا ةموك◊ نأاب باونلا ىريو .””ةيبرغلا
‘ عازنلا لح لجأا نم لمعلاب Èكأا مازتلإا اهيدل
ذيفنتلا لجأا نم لمعلاو ةيبرغلا ءارحشصلا
يطارقÁدو رح ءاتفتشسإل ءاّنبلاو عيرشسلا
ةرادإا نم لدب ،ةدحتŸا ·ألا هدشصرتو همظنت
عقاولا رمألا مكحب ةيبرغلا ءارحشصلل برغŸا
تايقافتإلا ذيفنتو سضوافتلا ‘ رارمتشسإلاو
ميلقإا لمششت يتلا برغŸا ةموكح عم ةيراجتلا
نوناقلا عم سضراعتي يذلا ةيبرغلا ءارحشصلا
،رشضÿا بزح فلا– حÎقم اعدو .›ودلا
نم دكأاتلا ةرورشض ¤إا ةيلارديفلا ةموك◊ا
تايقافتلا نأاششب ةيلبقتشسŸا تاشضوافŸا
هايم داعبتشسإاو ،برغŸا عم ةيداشصتقلا
ثبلا متي ىتح ،اهنم ةيبرغلا ءارحشصلا يشضارأاو
لÓخ نم ›ودلا Êوناقلا اهعشضو ‘ ايئاهن
.ءاتفتشسلا
فقوم معدي نانبل ‘ يموقلأ بز◊أ  •

ويراصسيلوبلأ
يموقلا يروشسلا بز◊ا سسيئر دكأا
هلبقتشسا لÓخ ،ةينشس◊ا لئاو ،يعامتجلا

Ÿا ‘ ويراشسيلوبلا ةهبج لثمŸيبرعلا قرشش
ةيخيراتلا ةقÓعلا”” ىلعنيمأا دمfi ىفطشصم
¤إا حوشضوب تفقو يتلا ،ويراشسيلوبلا ةهبج عم

لاشضنل امعدو ،ةينيطشسلفلا ةلأاشسŸا بناج
.”” Êويهشصلا لÓتحلا دشض بعششلا ءانبأا
نايكلاو برغŸا Úب تاقÓعلا نإا”” :فاشضأاو
،ارخؤوم اهنع نÓعلا ” يتلا Êويهشصلا
ةدايشسب يكÒمألا سسيئرلا فاÎعا كلذكو
ودعلا دي قلطي ،ةيبرغلا ءارحشصلا ىلع برغŸا
دي قلطيو امك ،ةرطيشسلاو لغلغتلل Êويهشصلا
نم ديزŸا باكترل ةيبرغŸا ةكلمŸا
رذني اذهو ،ةيئاغللاو ةيعمقلا تاشسرامŸا
برغŸا رارقتشساو نمأا ىلع ةÒبك راطخأاب
ىلع ددششن”” :ةينشس◊ا متخو .””هتمرب يبرعلا
اهحافكو ،ويراشسيلوبلا ةهبج عم ةقÓعلا
ررحتلا تاكرح لك عم امك ،عورششŸا
فقوم ىلع اهاياو يقتلن يتلا ،ةمواقŸاو
.””Êويهشصلا ودعلا نم دحوم

‘ برغŸأ دجأوت :يبوروأأ Òبخ  •
““يعرصش Òغ““ ةيبرغلأ ءأرحصصلأ

يبوروألا سسلÛا ثاحبأا زكرم ‘ Òبÿا دكأا
ىلع هنأا ،اتافول غاه ،ةيجراÿا تاقÓعلل
برغŸا عم هتاقÓع ميقي لأا يبورولا دا–لا

قوقحو ›ودلا نوناقلاب هتامازتلا باشسح ىلع
دق اذه نأاو ةشصاخ”” يوارحشصلا بعششلا
ةلثا‡ تلاح ‘ ةيبوروألا ةشسايشسلا سضوقي

دقتناو .””ةوقلاب مشضلاو يبنجألا لÓتحلا نم
اهفاÎعا مدع ‘ ةيبوروألا لودلا ””قافن””
ءارحشصلا ىلع برغملل ةموعزŸا ةدايشسلاب
ÒشصŸا ريرقت قح نع عافدلا»و ةيبرغلا
اهفافطشصاو ،ةهج نم يوارحشصلا بعششلل
‘ ميلقإلا جاردإا Èع طابرلا عم قيثولا

 .””ىرخأا ةهج نم ،ةيئانثلا ةيراجتلا اهتاقÓع
يه”” تاشسرامŸا هذه نم ةجيتنلا نأا لاقو

ءارحشصلا عم يشساشسأا لكششب ةددهم ةقÓع
ابوروأل ةيراجتلا حلاشصŸا سضوقت ةيبرغلا
رشضتو ةينوناقلاو ةيشسايشسلا اهفقاوم سضوقتو
لاقو .””ليوطلا ىدŸا ىلع عازنلا لح قافآاب

رشصانعلا مدختشسا برغŸا”” :اتافول غاه
لوشصحلل ةراجتلاو نمألا ‘ نواعتلاب ةقلعتŸا

لوح هتحورطأل ةيبوروألا ةلتكلا معد ىلع
 .ةيبرغلا ءارحشصلا
نأا بجي يبوروألا دا–لا”” نأا Òبÿا دكأاو
وه ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ برغŸا دجاوت Èتعي
جهنلا”” نأا ¤إا سصلخو .””يعرشش Òغ لÓتحا
نأا هنأاشش نم ›ودلا نوناقلا ماÎحا ىلع مئاقلا

Áعم ةكراششملل ديفم معد يبوروألا دا–لا حن
حيحشصت ةداعإل ةلبقŸا ندياب وج ةرادإا
ةيبرغلا ءارحشصلا نأاششب يكيرمألا فقوŸا
ةايحلل ةلباقلا مÓشسلا ةيلمع قÓطإا ةداعإاو

.ةدحتŸا ·ألا فارششإا ت–
لمع لاصشفإأ ‘ رود اهل ناك نطنصشأو    •

وصسرونيŸأ ةثعب
نأا ،ةنياطبلا داؤوف ،Êدرألا يشسامولبدلا دكأا
لجا نم برıا رودب دوقع ذنم ماق نطنششاو
،””وشسرونيŸا”” ةدحتŸا ·ألا ةثعب لمع لاششفإا

نأاششب Òخألا يكيرمألا رارقلا نأا ¤إا اÒًششم
جات– تاشساكعنا هل نوكيشس ةيبرغلا ءارحشصلا

‘ لاتقلا ددŒ اهنم ،نمألا سسل‹ لمعل ًادج
ىلع ةيشسايشس ىشضوفو ةيبرغلا ءارحشصلا

لودو ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنم يديعشص
ةمزأا مقافتل يدؤوي ا‡ ماع لكششب ايقيرفا
سسل‹ امنيب ،هديقعتو يوارحشصلا فلŸا
نم موي ‘ رارق ذخأا نع ًازجاع نوكيشس نمألا
 .فلŸا اذه نأاششب مايألا
مامأا ندياب ةرادإا نأا ىلع ةنياطبلا دكأاو

ًايدايح ًافقوم اكيرمأا ذختت نأا امإاف تارايخ
هب ةكراششŸا مدعب وأا ”” عانتمإلاب”” تيوشصتلاب
ءارحشصلاب ةقلعتŸا تارارقلا ةششقانم ىدل
رارق ىلع ةقفاوŸا مدعب موقت نأا امإاو ،ةيبرغلا
اذهو ،ةيبرغلا ءارحشصلاب سصاÿا بمارت
ىلع رثؤوي ل هنأاو اميشس ًاحجرم Êاثلا فقوŸا
ذنم ًامئاق برغŸا عيبطت نأا ثيح ”” ليئارشسإا””

.اهمايق
فأÎعلأ برغŸأ رأرق :رلغيز ناج
ةياغلل Úصشم Êويهصصلأ نايكلاب

،رلغيز نايج ،يرشسيوشسلا عامتجلا ⁄اع Èتعا
ةيراششتشسلا ةنجللا وشضعو ةŸوعلل سضهانŸا

Ûل عباتلا ناشسنإلا قوقح سسلÓا ·أŸةدحت
Úب يوج طخ حتف برغŸا كلم رارق”” نأا
Êويهشصلا نايكلاب هفاÎعاو بيبأا لتو طابرلا

.””ةياغلل انيششم Óمع
ةانقلل ءاعبرألا اذه هب ¤دأا ثيدح لÓخو
نم هئايتشسا نع رلغيز Èع ةثلاثلا ةيعاذإلا
نايكلا Úب ةرششابŸا ¤وألا ةيراجتلا ةلحرلا
سسمأا لوأا تطح يتلاو - برغŸاو Êويهشصلا
ىلعو ، بيبأا لت نم ةمداق طابرلاب ءاثÓثلا

- يكيرمألاو Êويهشصلا لتÙا نم دفو اهنتم
تاقÓعلا عيبطتل ¤وألا ةوطÿا هذه افشصاو
لمعلا”” ـب Êويهشصلا نايكلاو برغŸا Úب
.””يثبعلاو حشضافلا
هذه ةنادإل ›ودلا عمتÛا رلغيز اعدو
هتيلو ةيهتنŸا يكيرمألا سسيئرلا Úب ةقفشصلا
نيدي نأا يرورشضلا نم””لاقو برغŸا كلمو
ةدششب ،ةدحتŸا ·ألاو ›ودلا ماعلا يأارلا

كولشسلا اذه اÈتعم ،””يبرغŸا لهاعلا فقوم
يتلا ””ىرخألا ةيمÓشسإلا لودلا هاŒ ةنايخ””

نأاو ،Êويهشصلا نايكلا عم عيبطتلا تشضفر
ةلاح ‘ وهو ،›ود ءاÎفا عشضوم ‘ برغŸا””

.””ةلماك ةيلود ةيعرشش مدع
ةعطاقŸا”” يرشسيوشسلا يجولويشسوشسلا حÎقاو
يتلا ،ةيÈعلا لÓتحلا ةلودل ةيشسامولبدلا
،مÓشسلل ارابتعا تاشضوافŸا ىلع اهلمح بجي
تاذ ةينيطشسلف ةلود ةدلو ¤إا يشضفŸا

لتÙا رابجإل ديحولا ليبشسلا”” نأاو .””ةدايشس
رير–و ›ودلا نوناقلا ماÎحا ىلع Êويهشصلا
ةياهن ‘ فاÎعلا وه ةلتÙا يشضارألا
.”” ةينيطشسلفلا ةلودلاب فاطŸا

فقوم ىلع رلغيز ناج قلع ،ىرخأا ةهج نم
،Êويهشصلا نايكلا عم عيبطتلا نم رئاز÷ا
رئاز÷ا”” نإا لاقو .يجذو‰ هنأاب هايإا افشصاو
لÓخ نم ›ودلا ىوتشسŸا ىلع لاثŸا يطعت
بعششلل هيدبت يذلا لماكلاو مئادلا معدلا
بعششلا عم اهنماشضت لÓخ نمو ينيطشسلفلا
قوق◊ تباثلا اهمعد كلذكو ،يوارحشصلا
ءارحشصلا لÓقتشسا ›اتلابو ،ÒشصŸا ريرقت
.””ةيبرغلا

ةيلياهسس رهاطلا  ^

 ةيزıأ ةقفصصلأ ىلع ةمحرلأ ةصصاصصر قلطأأ امدعب

عامتجإا دعب يبرغم فوختو يوارحسص حايترإا
›ودلا نمألا سسل‹

eàØôb``````Éä

نوسضفري ناتسسكابو نارياو سسنوت
Êويهسصلا نايكلا عم عيبطتلا

،Úشسح دهاششم Êاتشسكابلا خويششلا سسل‹ ‘ ةيجراÿا تاقÓعلا ةن÷ سسيئر لاق ^
نارهطو دابأا مÓشسإا نإا ورلوغ سسابع Êاريلا ناÈŸلا ‘ ةيجراÿاو نمألا ةن÷ سسيئرو
ةطبار اهتمظن ةودن ‘ هتملك لÓخ Úشسح دكأاو .””يليئارشسإلا نايكلاب فاÎعلا ناشضفرت
خويششلا سسل‹ ‘ ةيجراÿا تاقÓعلا ةن÷ عم نواعتلاب سسدقلا لجأل نويناŸرب
دابأا مÓشسإا فقوم نأا ةينيطشسلفلا ةيشضقلا معد ‘ لودلا براŒ”” ناونعب ،Êاتشسكابلا
،ةيبرعلا ةمظنألا تفÎعا ول ىتح يليئارشسإلا نايكلاب فاÎعإلا سضفر نم تباثو حشضاو
نأا فاشضأاو .ةينيطشسلفلا ةيشضقلا معد ‘ يوق مازتلا هيدل Êاتشسكابلا ناÈŸلا نأا اًدكؤوم
ةرافشسلا لقن اهشسأار ىلعو حيحشصتلل جات– Úطشسلف قحب ةئطاخ تارارق ذختا بمارت
بعششلا قحب ةيليئارشسإلا تاءارجإلا عيم÷ هدÓب ةنادإا اًدد‹ ،سسدقلا ¤إا ةيكيرمألا
ىلع اهشسيشسأات ذنم ةيبرعلا ةلودلا ةعماج عم تقفاوت هدÓب نأا ¤إا اÒًششم .ينيطشسلفلا
مزتلم هدÓب ناŸرب نإا ورلوغ لاق ،هبناج نم .ةلقتشسم ةينيطشسلف ةلود قيقحتل يعشسلا
اهتمشصاعو ةلقتشسŸا هتلود ةماقإاو ÒشصŸا ريرقتو ةير◊ا ‘ ينيطشسلفلا ق◊ا معدب
لمعلاو دوه÷ا لذبل ةيمÓشسإلا تاناÈŸلاو يمÓشسإلا ر“ؤوŸا ةمظنم اًبلاطم ،سسدقلا

ديدنت ددجو .ةيلودلاو ةيناÈŸلا لفاÙا عيمج ‘ ةينيطشسلفلا قوق◊ا معد ىلع
ةيبرعلا بوعششلا نأا اًدكؤوم ،لÓتحلا عم عيبطتلا تايقافتا ةفاكل Êاريإلا ناÈŸلا
ةدحومو ةيزكرم ةيشضق ةينيطشسلفلا ةيشضقلا Èتعتو تايقافتلا هذه سضفرت ةيمÓشسإلاو
نم جوري ام ّلك”” نأا ،ءاثÓثلا ردشص نايب ‘ تدكأا دق ،ةيشسنوتلا ةيجراÿا تناكو .ةمأÓل
ل ،Êويهشصلا نايكلاو سسنوت Úب ةيشسامولبد تاقÓع ءاشسرإا ةيناكمإا سصوشصخب تاءاعّدا
ةيروهمجلل يئدبŸا يمشسرلا فقوŸا عم اما“ سضقانتي”” هّنأاو ،””ةّحشصلا نم هل سساشسأا
بعششلل ةّيعرششلا قوقحلل معادلاو ةلداعلا ةينيطشسلفلا ةّيشضقلل رشصانŸا ةيشسنوتلا
””ينيطشسلفلا

ماعلأ بئانلأ ىلع أوصضع53 بأونلأ سسل‹ هيف لاحأأ تقو ‘

ثوعبمك هماهم ›وت نع رذتعي فونيدÓم
ايبيل ‘ ي‡أا

يلوكين يراغلبلا يشسامولبدلا نإا ،سسمأا لوأا ،ةدحتŸا ·ألا مشساب ثدحتم لاق ^
›وت نم نكمتي نل هنأاب ،سشيÒتوغ وينوطنأا ةيلودلا ةمظنملل ماعلا Úمألا غلبأا ،فونيدÓم
لمعو .””ةيلئاعو ةيشصخشش بابشسأل”” لبقŸا ماعلا ايبيل ¤إا ةدحتŸا ·ألا ثوعبم بشصنم
سسمÿا تاونشسلا ىدم ىلع طشسوألا قرششلا ¤إا ةدحتŸا ·أÓل اثوعبم فونيدÓم
سشيÒتوغ حاÎقا ىلع يشضاŸا عوبشسألا قفاو دق ›ودلا نمألا سسل‹ ناكو  .ةيشضاŸا
طشسوألا قرششلا ¤إا اثوعبم دنÓشسينيو روت يجيوÔلاو ،ايبيلل اطيشسو فونيدÓم Úيعتب

ةيشسايشسلا ةيلمعلا حÓشصإل اهتاشضوافم ةيبيللا فارطألا لشصاوتو  .فونيدŸÓ افلخ
‘ ايكرت رمتشست امنيب ،›ودو ي‡أا معدب دÓبلا ديحوت لوح قفاوتلل سصرف نع ثحبلاو
اهتاوق رششن ديدمتل رشضخألا ءوشضلا ءاطعإا اهرخآا ناك قيرط ةطيرخ يأا سضيوقت لباقŸا

Ÿعإا لئاشسو تناكو .ةيبيللا يشضارألا ىلع اًرهشش81 ةدÓنأا ىلع ،سسمأا تلقن دق ةيبيل م
¤إا مهتلاحأاو ،اقششنمو اعطقنم ابئان53 ةيوشضع تطقشسأا يبيللا باونلا سسل‹ ةشسائر
نيروكذŸا باونلا تلاحأا باونلا سسل‹ ةشسائر نأا ””ايبيل رابخأا”” عقوم ركذو .ماعلا بئانلا
 .””ةنتفلاو ىشضوفلاو ةقرفلا رششنو دÓبلا ميشسقت ¤إا ةوعدلا ةمهتب”” ماعلا بئانلا ¤إا

د .ق ^

موجه ‘ دونج5 لتقم :رجينلا
ةيركسسع ةبكرم ىلع

.›ام عم دود◊ا نم برقلاب ةيركشسع ةبكرم ىلع موجه ءارج ،رجينلا ‘ دونج5 لتق ^
ةقطنم ‘ Úيباهرإا لبق نم Úمكل ،دون÷ا لقت تناك يتلا ةيركشسعلا ةرايشسلا تشضرعتو
Úنثا ةباشصإاو دونج5 لتقم نع ةثدا◊ا ترفشسأاو .ةينمأا رداشصم بشسحب ،””يÒبÓيت””
‘ ،يرا÷ا Èمشسيد رهشش ةيادب ذنم هعون نم ثلاثلا ،موجهلا دعيو .حورجب نيرخآا

Úموجه تدهشش ثيح ،وشساف انيكروبو ›ام عم دود◊ا ىلع ةعقاولا ””يÒبÓيت”” ةقطنم
،7102 ماع ذنم ةقطنŸا ‘ ئراوطلا ةلاح سضرف ىرجو .دونج4 امهتيحشض حار Úقباشس
.ةرركتŸا تامجهلا ببشسب

Úيكيرمأا Úيركسسع4 نع اًوفع ردسصي بمارت
ةيقارعلا ““روسسنلا ةحاسس““ ةرز‹ ‘ اوطروت

نع اوفع ردشصأا ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلا نإا ””نايدراغلا”” ةفيحشص تلاق ^
دعب7002 ماع قارعلا ‘ Úيندملل ةرز‹ ‘ Úطروتم Úيكيرمأا Úينمأا نيدهعتم ةعبرأا
تدأاو .اشصخشش41 اولتقو ،دادغب ةمشصاعلاب روشسنلا ةحاشس ‘ ةراŸا ىلع رانلا اوقلطأا نأا
تلاقو .بور◊ا قطانم ‘ Úينمألا نيدهعتŸا مادختشسا ببشسب ›ود بجشش ¤إا ةرزÛا
اوناك ÚتÓشس سسلوكينو دÒه Ïشسادو يتÈيل نافيإاو وÓشس لوب مهو ةعبرألا نإا ةفيحشصلا

ةيوديلا لبانقلا اوقلطأاو ةيئاوششع ةقيرطبو رانلا اوحتف امدنع ةعردم ةلفاق نم اءزج
‘ يكيرمألا لÓتحÓل طوقشس ىندأا اهنأاب روشسنلا ةحاشس ةرزÛ رظنو .ةراŸا ىلع
71و دمع Òغ لتق ةمهت31 ‘4102 ماع دÒهو يتÈيلو وÓشس نم لك ةنادإا ت“و  .قارعلا
رانلا حتف نم لوأا ناك يذلا ÚتÓشس ةعومÛا سصانق امأا .دمعلا Òغ لتقلا ةلواfi ةمهت
ىلع ردشصف ةيقبلا امأا ،ةاي◊ا ىدم نجشسلاب هيلع مكحو ،دمعلا لتقلا ةÁرجب نيدأا دقف
ىدأا ا‡ لوألا ماهتلا ›اردف سضاق سضفرو .اماع03 ةدŸ نجشسلاب مكح مهنم دحاو لك

قيق– ةعباتÃ دعو ،ندياب فيزوج ،هنيح ‘ سسيئرلا بئان نكل ،قارعلا ‘ بشضغ ةلا◊
‘ يكيرمألا ماعلا يعدŸا بتكم لاق مهيلع مك◊ا رودشص دعبو .ةاشضقلا همعد ديدج

اهب ببشست يتلا ةيناشسنإلا ةاناعŸاو اهل يعاد ل يتلا ةيناشسنإلا ةراشسÿا ىدم”” نإا هل نايب
د .ق ^.””Óهذم ناكÈ 7002متبشسÚ ‘ 61مهتملل يمارجإلا كولشسلا

لوح يبرغŸأ ماظنلأو بمأرت Úب ةصضياقŸأ ةقفصص ىلع ةمحرلأ ةصصاصصر ،Úنثإلأ ،›ودلأ نمألأ سسل‹ قلطأأ امدعب
ريرقت ‘ بوعصشلأ قح لفكيو تاعأرصصلأو تاعأزنلأ Òصصم ددحي نم هدحو ›ودلأ نوناقلأ نأأ أًدكؤوم ،ةيبرغلأ ءأرحصصلأ

يكيرمألأ سسيئرلأ ةرأدإأ ىرخأأ اعد اميف ريذحتلأو بيحÎلأ Úب ةي‡ألأ تأرأرقلأ ىلع ةيلودلأ لعفلأ دودر تلأوت ،اهÒصصم
نمألأ سسل‹ فقوم ويراصسيلوبلأ تÈتعأ امنيب ،بمأرت هذختأ يذلأ روهتŸأ رأرقلأ نع عجأÎلل ،ندياب نوج ،بختنŸأ
 .عأزنلل ةيصسايصسلأ ةيوصستلأ مدخيو ““يباجيإأ““



11 عقاولا نم ـه2441 ¤وألا ىدامج9ـل قفوŸا مÈ0202مشسيد42 سسيمÿا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

،ايناطيرب ىف ترهظ ىتلأ ،ةديد÷أ انوروك صسوÒف ةلÓشس نأأ نم ءأÿÈأ رذح ^
يذ““ ةديرج ريرقتل اقفوو ،صسوÒفلل ىرخألأ عأونألأ نم Ìكأأ لافطألأ تباشصأأ اÃر

IUV 10/210202- ةامشسŸأ - ةديد÷أ ةلÓشسلأ نأأ ىلع ليلد دجوي ل هنإاف ““نشص
،اهشسفن يه اهنع ثحبلأ بجي يتلأ صضأرعألأو ،ةدح Ìكأأ اًشضرم ببشست وأأ اًكتف Ìكأأ
ةلدألأ ىلع ًءانب ،ةلوهشسب راششتنلأ ىلع ردا-ق صسوÒف-لأ نأأ نود-كؤو-ي ءا-م-ل-ع-لأ ن-ك-ل
.ةيلا◊أ
نأأ ¤إأ حيملت كانه““ :ندنل جديلوك لايÈمإأ نم ،نوشسجÒف لين روشسيفوÈلأ لاقو
ةيببشسلأ نم عون ىأأ تبثن ⁄ اننكل ،لافطألأ ةباشصإل Èكأأ Óًيم اهيدل ةديد÷أ ةلÓشسلأ

لافطألأ نأأ ودبي نآلأ ىتح““ فاشضأأو .““تانايبلأ ‘ كلذ ىرن نأأ اننكÁ نكل ،كلذ ىف
راششتنأ ¤إأ رظنلاب ،داتعم Òغ رمأأ وهو ،ا-نورو-ك صسوÒف-ب ة-با-شصإÓ-ل ة-شضر-ع ل-قأأ
ةديد÷أ ةلÓشسلأ نأأ ¤إأ ءاملعلأ رششي ⁄و ،لافطألأ Úب تاباهتللأو تاشسوÒفلأ
.““راغشصلأ ىدل ةافولأ رطخ وأأ صضرŸأ نم ديزŸأ ببشست
ةنراقم ،اماع51 نم لقأأ نشس ‘ ةديدج ةلÓشس نع ةمجانلأ تلا◊أ ةبشسن نإأ لاقو
 .أرمتشسم قيقحتلأ لأزامو ،““Òثكب ىلعأأ““ تناك ،ةيلشصألأ ةلا◊اب
‘ ندنل ‘ تلا◊أ نم ةئاŸاب26 وحنب ردقي ام ثودح ‘ ديد÷أ لكششلأ ببشستو
‘ ةئاŸاب34و قرششلأ قطان-م ‘ ة-ئاŸا-ب95و ،Èمشسيد9 ‘ يهتنŸأ عو-ب-شسألأ
.يقرششلأ بون÷أ

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس

لجيج ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا حلاشصم
اشصخشش602 اهيف طروت ةÁرج712

مرشصنŸا Èمفون رهشش لÓخ
لÓخ لجيج ةيلو نمأأ حلاشصم تلجشس ^
،ةيمأرجإأ ةيشضق712 طرافلأ Èمفون رهشش
صسا-شسŸأ ا-يا-شضق-ب ة-ط-ب-تر-م ا-ه-ب--ل--غأأ
،ةيشضق39ـب ترد-ق ي-ت-لأ صصا-خ-ششألا-ب

حر÷أو برشضلأ اياشضق ‘ اشساشسأأ تلث“
فنعلأ ،لزنم ةمر-ح كا-ه-ت-نأ ،يد-م-ع-لأ
86 ،ديدهتلأو بشسلأ ،لوشصألأ دشض يظفللأ

صسا--شسŸا--ب ة--شصا--خ ىر---خأأ ة---ي---شضق
تاقرشسلأ اياشضق تل-م-شش ،تا-ك-ل-ت-مŸا-ب
ةلواfi ،ةطيشسبلأ تاقر-شسلأ ،ة-فو-شصوŸأ
ةقرشس ،ةيرانلأ تاجأردلأ ةقرشس ،ةقرشسلأ
و ،بيرخت-لأ و مد-ه-لأ لا-ع-فأأ ،تا-ب-كرŸأ
.ةيدمعلأ قئأر◊أ
ةيشضق03 ح-لا-شصŸأ تأذ ت÷ا-ع ا--م--ك

ل-جأل ،ة-ي-تا-مو-ل-عŸأ م-ئأر÷ا-ب ة-شصا-خ
،ة-يو-ه-لأ لا-ح-ت-نأ زأز-ت-بلأ و د-يد-ه-ت-لأ
صسا-شسŸأ ،ة--شصاÿأ ةا--ي◊ا--ب صسا--شسŸأ
تايط-ع-م-ل-ل ة-ي-لآلأ ة÷ا-عŸأ ة-م-ظ-نأا-ب

ةبشسنلاب ا-مأأ ،د-يد-ه-ت-لأو بشسلأ ،فذ-ق-لأ
دقف ،يمومعلأ ءيششلاب صساشسŸأ اياشضقل

اياشضق ‘ تل-ث“ ة-ي-شضق42 لي-ج-شست ”
رهمجتلأ ،ةرجاششŸأ ،ءاشضيب ةحلشسأأ لمح
” Úح ‘ ،ةيمهو ةÁرج ن-ع غ-ي-ل-ب-ت-لأو
صساشسŸاب Úتشصا-خÚ 20تيشضق لي-ج-شست
ل-ع-ف-لأ ل-جأل ة-ما-ع-لأ بأدآلأو ةر-شسألا-ب
،رشصاق داعبإأو رشصاق ىلع ءاي◊اب لıأ
. ةراعدلأ

602 طرو-ت ل-ي-ج-شست ” كلذ لÓ-خ ن-م
،ةأأرمأ51و رشصاق31 مهنيب نم ،صصاخششأأ
5 ع-شضو ،صسب◊أ ا-شصخ-شش11 مه-ن-م عدوأأ
،ةيئاشضقلأ ةباقرلأ ت– نيرخآأ صصاخششأأ
دشض ةيلام تامأرغو ذفانلأ Òغ صسب◊أو
تاهجلل افلم501 لاشسرإأ عم ،اشصخشش61
.ةشصتıأ ةيئاشضقلأ

ب. Úشساي ^

ةرهاظلا ةحفاكŸ ةيئاشضقلا تاه÷ا ىدل ىوكشش533 عاديا عم

ةيرا÷ا ةنشسلا زاغلاو ءابرهكلا يتكبشش ىلع ءادتعا217
يلÙأ ريدŸأ يميهأرب دمحأأ فششك ^
Ÿنأأ ةزا-ب-ي-ت ة-يلو-ب زا-غ-ل-نو-شس ة-شسشسؤو
ةيرا÷أ ةنشسلأ لÓ-خ تل-ج-شس ه◊ا-شصم
ءابرهكلأ ي-ت-ك-ب-شش ى-ل-ع ءأد-ت-عأ217
ذإأ ،““اقلقم““ مقرلأ أذ-ه Èت-عأو ،زا-غ-لأو
عأديإاب موقت يتلأ حلاشصŸأ تأذ تشصحأأ

عم ايلآأ ةيئاشضقلأ تاه÷أ ىدل يواكشش
ىلع ءأدت-عأ004 ,ءأدت-عأ يأأ ل-ي-ج-شست
ةكبشش ىلع003و ءابرهكلأ عيزوت ةك-ب-شش
.زاغلأ
ةلاكول ح-ير-شصت ‘ ،ثد-ح-تŸأ فا-شضأأو
لجشست ه◊اشصم نأأ ،ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نألأ
تآاششنŸأ ىلع ة-ي-مو-ي ه-ب-شش تأءأد-ت-عأ
ةشسشسؤوŸأ عفد ام ةيزاغلأو ةيئا-بر-ه-ك-لأ
مأÎحأ مدع ببشسب رطÿأ صسوقان قدل

fiأ ل-ب-ق ن-م ة-يا--م◊أ ط--يŸن-طأوÚ
.ءأو-شس د-ح ى-ل-ع لا-غ-ششألأ تلوا-ق-مو
هجأو-ت ي-ت-لأ تأد-يد-ه-ت-لأ ن-ع Ó-شضفو
م-ه-ت-مÓ-شس ‘ Úن-طأوŸأو ن-يد-ت--عŸأ

‘ تأءأدتعلأ هذه بب-شست-ت ،ة-يد-شس÷أ
ةيمك نمشضتت ““ةÈت-ع-م““ ة-يدا-م ر-ئا-شسخ

ام حÓشصإأ فيلاكتو ةعزوŸأ Òغ ةقاطلأ
ىلع باطعأأ نم تأءأدتعلأ هتاه هفلخت

.زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت تاكبشش ىوتشسم
رأرمتشسأ ىلع ابلشس تأءأدتعلأ رثؤوت امك
انايحأأو نئابزلل ةيوقاط تامدخ Ëدقت
ةليوط لاجآأ بلطتت تÓطعت ‘ ببشستت

.اهحÓشصإل
لاغششأأ نأأ ،يميهأرب ركذ ،قايشسلأ أذه ‘

ع-يزو-ت تآا-ششن-م ن-م بر-ق--لا--ب ر--ف◊أ
ةيليوج رهشش ذنم تببشست زاغلأو ءابرهكلأ
يشضاŸأ Èمفون رهشش ةياغ ¤إأو يشضاŸأ

با-ط-عأأ ل-م‹ ن-م ة-ئاŸا--ب03 ‘
اميف ةÎفلأ صسفن ‘ ةلجشسŸأ ءابرهكلأ
ةيعيبطو ةينقت بابشسأأ ىلع ةيقبلأ عزوتت
.تاباغلأ قئأرحو ةيو÷أ لأوحألأ ءوشسك
نم ةئاŸاب48 حلاشصŸأ تأذ تل-ج-شسو
ةÎفلأ صسفن لÓخ زاغلأ ةكبشش باطعأأ

يتلأ تأءأدتعلأ ببشسب اقباشس ةروكذŸأ
رئاشسخ يأأ ‘ ببشستت ⁄ ظ◊أ نشس◊و
ءأرج ةيدام رئاشسخ لجشس اميف ,ةيرششب
ي-ت-يد-ل-ب ن-م ل-ك-ب Úن-ثإأ ن-يرا-ج-ف--نأ
تلواقم مايق ببشسب دأرمو ليعامشسأوب
ططfl ةاعأر-م نود ي-ئأو-ششع ر-ف-ح-ب
تأءأدتعلأ عيزوت صصوشصخبو .ةكبششلأ

نأأ لوؤو-شسŸأ تأذ لا-ق ,ق-طا-نŸأ ى-ل-ع
ةعطاقŸأ ميلقإاب ةوقب لجشست ةرهاظلأ
ءأدتعإأ141 ليجشستب ةعيلقلل ةي-ن-ق-ت-لأ
.لاششرششب65و طوجحب46و
ةشسشسؤوم تعدوأأ ,ةرهاظ-لأ ة-ح-فا-كŸو
ىدل ىوكشش533 زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت
دينجتلأ نع Óشضف ,ةيئا-شضق-لأ تا-ه÷أ
لخدتلأ لجأأ نم ةينقتلأ قرفلل رمتشسŸأ

راجفنأ رطخ داعبإأو باطعلأ حÓشصإل
ةي-م-ك بر-شست ل-ي-ج-شست لا-ح ‘ زا-غ-لأ

.ةÒطÿأ ةداملل ةÈتعم
م.ق ^

““لوح يشسأردلأ مو-ي-لأ عو-شضو-م رأدو ^
ينمدم عم ةيجÓعلأو ةيئاقولأ Òبأدتلأ
أذه ‘و ،““ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو تأردıأ
صسيئر ،يمشساق د-مfi ح-شضوأأ ،قا-ي-شسلأ

نأونعب ةلخأدم ‘ ،ة-ل-ي-م ءا-شضق صسل‹
““يمأرجإلأ كولشسلأ ىلع نامدإلأ Òثأات““
ءاقللأ أذه تايلاع-ف ا-ه-ب ل-ه-ت-شسأ ي-ت-لأ
ءا-شضق--لأ صسل‹ فر--ط ن--م م--ظ--نŸأ
دبع ي-ع-ما÷أ ز-كرŸأ ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب
نامدإلأ ةرهاظ““ نأأ فوشصلأ وب ظيف◊أ
لشصت ةديدع ةيبلشس تاكولشس اهنع رجنت
نمدŸأ نأاب اف-ي-شضم ،““مأر-جإلأ د-ح ¤إأ

عابششإل Óثم ة-قر-شسلأ ل-ع-ف بك-تر-ي د-ق
تأرثؤوŸأ وأأ تأردıأ يطاعت ‘ هتبغر
هذهل ةيبلشسلأ راثآلأ لعج-ي ا-م ة-ي-ل-ق-ع-لأ
عمتÛأ ¤إأ درفلأ ىد-ع-ت-ت““ ةر-ها-ظ-لأ
.جأو هتلقن ام قفو ،““هيف صشيعي يذلأ
هل تأردıأ يطاعت نأأ ثدحتŸأ دكأأو

رأر-غ ى-ل-ع ،ةÒطÿأ م-ئأر÷ا-ب ة-ل--شص
ةر-با-ع-لأ ةÁر÷أو ة-م-ظ--نŸأ ةÁر÷أ
ةفاشضإلاب ،بيرهتلأ لÓخ ن-م دود-ح-ل-ل
نم ديزي ا‡ ،لأومألأ صضييبت ةÁرج ¤إأ
ل-خأد دأر-فألأ دد-ه-ت-ت ي-ت-لأ را-ط-خألأ
كلذ نأأ ¤إأ أÒششم ،ع---------م---------تÛأ
اهنم د◊أو ةرهاظلأ ءأوتحأ““ي-عد-ت-شسي
‘ ىنثأأ دقو .““عيم÷أ دو-ه-ج ر-فا-شضت-ب

فلتfl هبعلت يذلأ رودلأ ىلع هتلخأدم
Òغ راŒلأ ةحفاكم ‘ ةينمألأ ةزهجألأ
.تأردıاب يعرششلأ

ةينطولأ ةباقنلأ صسيئر ىدبأأ ،هتهج نم
،يÈمعلب دوعشسم ،صصأوÿأ ة-لدا-ي-شصل-ل
را-طإلأ““ نأو-ن-ع-ب ة-ل-خأد-م مد-ق يذ--لأ

تأر-ثؤوŸأ فر-شصب ق-ل-ع-تŸأ Êو-نا-ق--لأ
نم يرا÷أ لمعلل ه-حا-ي-ترأ ““ة-ي-ل-ق-ع-لأ

صصو--شصن رأد--شصإل ة--مو---ك◊أ فر---ط
ةيودألأ عم لماعتلأ ةيفيك دد– ةيميظنت
ةيلقع تأر-ثؤو-م-ك ة-ل-م-ع-ت-شسŸأ دأوŸأو

.اهنم ةفنشصŸأ Òغ اشصوشصخ
ثأد-ح-ت-شسأ تأءأر-جإلأ هذ--ه Úب ن--مو
‘ ةديدج دأوم جأردإأو ةيمقرلأ ةفشصولأ

¤إأ ةيلقع-لأ تأر-ثؤوŸأ ف-ي-ن-شصت لود-ج
ام ةيمهو-لأ تا-ف-شصو-لأ ة-براfi بنا-ج
هذه فرشص ةيلمع ميظن-ت ‘ م-ها-شسي-شس
اهيلمعتشسم ىلع ة-با-قر صضر-ف-يو دأوŸأ
يينهŸ ينمألأ بنا÷أ زيزعت بناج ¤إأ

نو-مو-ق-ي ن-يذ-لأ ة-لد-ي-شصلأو ة--ح--شصلأ
ديشسلأ فاشضأأ ام بشسح ،اهعيبو اهفشصوب
.يÈمعلب

صشوÒمع روتكدلأ دّدشش ،ىرخأأ ةهج نم
دبع““ يعما÷أ زكرŸأ صسيئر ،مغÓششوب
حيرششت ةيمهأأ ىلع ““فوشصلأوب ظيف◊أ

‘ Úشصتfl فرط نم نامدإلأ ةرهاظ
مهفل نمألأو ةعما÷أو بط-لأو ءا-شضق-لأ
بشسنألأ لو-ل◊أ Ëد--ق--تو ا--ه--با--ب--شسأأ

Ÿةدئاف-لأ ق-ي-ق– ى-ن-شست-ي-ل ا-ه-ت÷ا-ع
نم يتلأ تايشصوت-لا-ب جورÿأو ةو-جرŸأ

ةرهاظلأ هذ-ه ر-ط-خ ن-م د◊أ ا-ه-نأا-شش
.عمتÛأو درفلل ةددهŸأ

ـه.ةÁرك ^

Ùا اهتايعادت نم د◊او نامدإلا ةرهاظ ةبراÿطÒة

ةيلقعلا تارثؤوŸا نمشض ةديدج داوم جاردإاو ةيمقر ةيبط ةفشصو
ظيف◊ا دبع ،يعما÷ا زكرŸا سسمأا لوأا هن-شضت-حا يذ-لا ي-شسارد-لا مو-ي-لا تا-ي-لا-ع-ف ‘ نو-كرا-ششŸا د-كأا
عمتÛاو درفلا ىلع ةÒطÿا اهتايعادت نم دحلل نامدإلا ةرهاظ ءاوتحا ةرورشض ىلع ،ةليÃ ،فوشصلاوب
لÓخ نم اهيلمعتشسم ىلع ة-با-قر سضر-فو داوŸا هذ-ه فر-شص ة-ي-ل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت ةرور-شض ى-ل-ع ن-يد-كؤو-م
.ةيلقعلا تارثؤوŸا نمشض ةديدج داوم جاردإاو ةيمقرلا ةيبطلا ةفشصولا ثادحتشسا

لجيج ‘ ىيحي نب قيدشصلا دمfi ةعماجب Òجششت ةلمح
نب قيدشصلأ دمfi ة-ع-ما-ج تم-ظ-ن ^

ةينطولأ ةل-م◊أ را-طإأ ‘ صسمأأ ى-ي-ح-ي
ىوتشسم ىلع ةيÒجششت ةلمح Òجششتلل
قيشسنتلاب تشسوشسات ي-ع-ما÷أ بط-ق-لأ

ةيلول ةيعما÷أ تامدÿأ ةيريدم عم
ةينطولأ ةÒظ◊أ ةمها-شسÃو ،ل-ج-ي-ج

.لجيج ةيلول تاباغلأ ةظفاfiو ةزاتل
نم Èتعم ددع اهيف كراشش يتلأ ةلم◊أ
تامي-ظ-ن-ت-لأ ‘ م-ه-ي-ل-ث‡و ة-ب-ل-ط-لأ
أذكو ة-ي-م-ل-ع-لأ يدأو-ن-لأو ة-ي-بÓ-ط-لأ
دأر-فأأو ة-ع-ما÷أ و-ف-ظو-مو ةذ--تا--شسأأ

ر-يد-م م-ه-مد-ق-ت-ي تا-با-غ-لأ ح-لا-شصم
ةي-ن-طو-لأ ةÒظ◊أ ةر-يد-مو ة-ع-ما÷أ

ةعما÷أ ةشسائر طيfi ناك دقو .ةزاتل
Òيشستلأ مولعو ةيداشصتقلأ مولعلأ ةيلكو
تدتمأ يتلأ Òجششتلأ ةيلمع-ل ا-حر-شسم
وداشص““ ة-ي-ع-ما÷أ ة-ما-قإلأ ءا-شضف ¤إأ

fiةي-ل-م-ع لا-م-ك-ت-شسأ ” ثي-ح ،““د-م
ة-شصشصıأ تا-حا-شسŸأ ‘ Òج-ششت--لأ
ةرجشش005 نم ديزأأ صسرغ ” نيأأ كلذل
 .ةنيزلل ةتبنو
ةلم◊ ¤وألأ ةلحرŸأ ةلم◊أ هذه دعتو
ةعما÷أ اهتق-ل-طأأ ة-ل-شصأو-ت-م Òج-ششت

صسرام ر-ه-شش ن-م12 ة-يا-غ ¤إأ د--ت“
.لبقŸأ

ب. Úشساي ^

ةلفاق ةيدŸاب ““ÿÒأ رئأزج““ ةيعم÷ ي-ئلو-لأ بت-كŸأ م-ظ-ن ^
ديزأ دعب ىلع ةعقأولأ ةينوبهششلأ ةيدلبب لظلأ قطانŸ ئفأد ءاتشش
نم رطشسŸأ عوطتلأ عوبشسأأ راطإأ ‘ لخدت ةيلمعلأ ملك021 نم
ىلع نماثلأ مشسومللو ةينطولأ ÿÒأ رئأزج ةيعمج جمانرب لبق
.›أوتلأ
تدافتشسأو ،ةيدلبلل ةلوزعŸأ قرفو رششأدم ةل-فا-ق-لأ تبا-ج د-قو
فلتخÃ ةششرفأأ ‘ ةلثمتŸأ تأدعاشسŸأ نم ةلئاع07 نم Ìكأأ
تاشضافحو ةكرحتم يشسأرك عيزوت ” امك ،ةيذحأأ ،ةيطغأأ ،اهعأونأأ
ئفأدمو ةيئأذغ دأوم عيزوت ¤أ ةفاشضإأ ،ÚجاتÙأ صصاخششأÓل
تأدعاشسŸأ هذه ،ءاتششلأ لشصف ‘ ةيرورشض نم Ìكأأ Èتعت يتلأ
‘ ةيÿÒأ ةدابŸأ هذه لخدتو  .ناشسحإلأو Èلأ لهأأ اهب عÈت

نماشضتلأو يعامتجلأ لفاكتلاب عفدو رورشسلأو ةجهبلأ مشسر راطإأ
نم ،ءاتششلأ لشصف ةواشسق ةهبا‹ ‘ ةجاتÙأو ةششهلأ رشسلأ عم
يتلأ ةنشس◊أ ةردابملل ماتلأ مهاشضر نع نوديفتشسŸأ Èع مهتهج

Úجأر يمÓشسإلأ نيدلأ ئدابمو ميقو نماشضتلأ راطإأ ‘ لخدت
.Óبقتشسم تأردابŸأ هذه لثم رأركت
حا‚ دعب ىرخأأ ةلفاق ميظنت يئلو-لأ بت-كŸأ مز-ت-ع-ي ةرا-ششإÓ-ل
لظلأ قطانم ¤أ ةهجولأ نوكتشس ةرŸأ هذهو ةينوبهششلأ ةلفاق
حا‚إأ لجأ نم رششأدŸأو ىرقلأ صضعب بوجتشس نيأ قأرد ةيدلب

بولقلأ يوذو ناشسحلأو Èلأ لهأ ةيعم÷أ وعدت ةردابŸأ هذه
.ةلفاقلأ هذه حا‚إل عÈتلأ ¤إأ ةميحرلأ

ب.م ^

Ãا رئازج““ ةيعمج نم ةردابÿÒ““ ابŸةيد
 ةينوبهششلا يزوعم ةدئافل ئفاد ءاتشش ةلمح

Èكأا اًرطخ ةديد÷ا انوروك ةلÓشس لكششت له
؟لافطألا ىلع

بيشصأأو مهفتح صصخ-شش8562 يق-ل ^
‘ ةتواف-ت-م حور-ج-ب نور-خآأ812.42
أرهشش11 ـلأ لÓخ رورم ثداح887.71
.ةيرا÷أ ةنشسلأ نم ¤وألأ
نمأÓل ةينطولأ ةيبودنملل نايب ‘ ءاجو

هذ--ه نأأ صسمأأ لوأأ رد--شص قر--ط--لأ ‘
يأأرلأ مÓعإأ““ ¤أ فدهت يتلأ ةليشص◊أ
,رورŸأ ثدأوح ةرهاظ رو-ط-ت-ب ما-ع-لأ
ةيفيرلأو ةيرشض◊أ Úتق-ط-نŸأ صصخ-ت

.““ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع
ة-ت-ي-مŸأ ثدأو-ح ن-م د◊أ ل-جأأ ن-مو
‘ نمأÓل ةينطولأ ة-ي-بود-نŸأ تق-ل-طأأ
ةديلبلأ ة-يلو ن-م Úن-ثلأ مو-ي قر-ط-لأ

ثدأوح نم ةياقولل ةي-شسي-شس– ة-ل-م-ح
,ءا-ت-ششلأ ل-شصف لÓ-خ ة-شصا-خ ,رورŸأ
يق-ئا-شس ةرŸأ هذ-ه فد-ه-ت-شست ي-ت-لأو
...ءاتششلأ ‘““ راعشش ت– ليقثلأ نزولأ

 .““رذ◊أو ةطي◊أ أوفعاشض
Òبكل يديشس تامدÿأ ةطfi تلكششو

Ãوأأ (ةد-ي-ل-ب-لأ) حا-ت-ف¤ fiهذه تاط
ةليط لشصأوتتشس يتلأ ةيوعوتلأ ةلم◊أ

لا-حر-لأ ط– نأأ ى-ل-ع ءا-ت-ششلأ ل-شصف
ة--مدÿأ تأءا--شضف ن--م د--يد--ع--لا---ب
رايشسلأ قيرطلأ لوط ى-ل-ع ةد-جأو-تŸأ

.برغ-قرشش
 ـه.ك ^

رورم ثداح88771 ‘ صصخشش0062 ةافو
ارهشش11 لÓخ
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‘ ة-يو-سضع-لا ة-م-ئاد ة-لود ذا--خ--تا نإا ^
نعرأا رارقل اكيرمأا مجحب نمأ’ا سسل‹

نم ًاءزج ةيبرغلا ءارحسصلا م-ي-ل-قإا Èت-ع-َي
رومأا ةلمج نم هِقير-ط-ب فر-ج-ي بر-غŸا
·أ’ا د-ي-ع-سص ى-ل-ع ›ود--لا ما--ج--سسن’ا
،›ودلا فلŸا اذه ة÷ا-ع-م ‘ ةد-ح-تŸا
دو-ه÷ا ‘ ر-خ-ن-ت تا-ي-عاد-ت-ب بب-سست-يو
ىدم ىلع ةيسسامولبدلاو ةيسسايسسلا ةيلودلا

ر-يذاfi ى-ل-ع يو-ط-ن-يو ،ة-مزأ’ا ر--م--ع
ميم-سص ‘ بر-سضت ة-ي-سسا-ي-سسو ة-ير-ك-سسع
اذه نأا مهŸا نكل ،يقير-فأ’ا رار-ق-ت-سس’ا
ىلع ءاج ،هتايعادت لكب يكيرمأ’ا رارقلا

ف-لŸا-ب ا-ه-ل ة-قل-ع ’ ىر-خأا ة-ي-ف-ل--خ
لب ،ةن-ل-عŸا ة-لأا-سسŸا-ب ’و ،يوار-ح-سصلا
نيد ديدسست امه Úفده Úب رارقلا حواÎي
ةسشامكلا يكف لامكتسساو ،يبرغŸا ماظنلل
هيحانج نم يبرعلا نطولا ىلع ةينويهسصلا
.Úيوارحسصلا

يبرغŸا رودلا ةعيبط ‘
هامسسأا نمث ¤ا ىزعŸُا يكيرمأ’ا ريÈتلاف
تا-قل-ع-ل-ل ي-خ-يرا--ت قاÎخا--ب بمار--ت
هنأا ىلع ةولع ،ة-ي-ل-ي-ئار-سسإ’ا ة-ي-بر-غŸا
ىÈك ةلود كولسس قاطن جراخ عقي ريÈت

–Îةمئادلا اهتيوسضعو اهسسفن م Ãسسلج
’و .عادخو بذك سضfi ريÈت هنإاف ،نمأ’ا
Ìكأا امهيلا راسشŸا هيفده دحأا ‘ ودعي

نواعت نم ليوط خيرا-ت-ل د-سسا-ف ن-م-ث ن-م
نايكلا عم يجيتاÎسس’ا يبرغŸا ما-ظ-ن-لا
اهتيسضقو Úطسسلف باسسح ىلع Êويهسصلا
..يبرعلا ي-مو-ق-لا ن-مأ’ا با-سسح ى-ل-عو
ة-ي-جراÿا ر-يزو فاÎعا اذ-ه-ب ي-ف-ك--يو
ابقعم لاق Úح ةطيرو-ب ر-سصا-ن ي-بر-غŸا

نأاب ،يبرغŸا عيب-ط-ت-لا هو-م-سسا ا-م ى-ل-ع
لسصأا يه ةيليئارسس’ا ةيبرغŸا تاقلعلا““

.““ ةيعيبط
اقاÎخا لكسشي يبرغŸا ماظنلا ناك ثيح
ايسسايسس يبرعلا لاسضنلا ةÒسسŸ اÒبك ايفخ
ة-ه-جاو-مو رر-ح-ت-لا و-ح--ن ًا--ير--ك--سسعو
هيف تناك يذلا فرظلا يفف .ةينويهسصلا
ةم-جfi خ-يرا-ت-لا ة-فو-سشك-م ة-يدو-ع-سسلا
‘ عورز-م Êو-ي-ه-سص ما-ظ-ن--ك كو--ل--سسلا
رود-لا بع-ل--ت بر--غŸا تنا--ك ،ةر--يز÷ا
ةلغ-ت-سسم ر-ثؤوŸا Êا-ت-ح-ت-لا ي-سسو-سسا÷ا

ءاج مويلاو .يملسس’او يبرعلا اهي-عا-ن-ِق
ةياهن ةأافاكŸ اقاقحتسسا يكيرمأ’ا رارقلا
““ل-ي-ئار-سسإا““ تل-سصو نأا د-ع-ب ه-ل ة--مدÿا

Ÿةيبرعلا راطقأ’ا ‘ رارقلا زكار.
ةيسضقلاو ءارحسصلا لوح ويبموب حيرسصت

ةينيطسسلفلا
هابتنإ’ا ،برع-ك ا-ن-ل ا-ن-ه يرور-سضلا ن-مو

ÿحير-سصت ة-ع-ي-ب-طو ة-ي-ف-ل Ãريزو ويبمو
نأا دع-ب ه-ب ¤دأا يذ-لا ،بمار-ت ة-ي-جرا-خ
سضرأ’ا ىل-ع ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةرادإ’ا تم-سسح
،ةيبرغلا ءارحسصلا ن-م د-يد÷ا ا-ه-ف-قو-م
اهدحو ةيسسايسسلا تاسضوافŸا نإا““ هسصنو
““ويراسسيلوب-لا ع-م تا-فلÿا رر-ق-ت ي-ت-لا
‘ مهÒفسس مدق نأا دع-ب كلذ-كو ،ى-ه-ت-نا
ةديد÷ا مهتطراخ ,رسشيف ديفيد, طابرلا
نأا مويلا Êدعسسي) هلوقب اهكلŸ بر-غ-م-ل-ل
ةديد÷ا ةي-م-سسر-لا ة-طراÿا م-ك-ل مد-قأا
.ىهتنا .““اكيرمأا اهدمتعتسس يتلا ةك-ل-م-ل-ل
اذ-ه نإا ،بر-ع-ك ا-ن-ها-ب-ت-ن’ لو-قأا ا-ن-هو
اكيرمأا هيف ذخأات يذلا حوسضفŸا بولسسأ’ا

م-ث سضرأ’ا ى-ل-ع ا-ه-ق-ب-ط-تو ا-ه--تارار--ق
ةبذكب ›ودلا عمتÛا ىلع ““ ط-ب-ع-ت-سست““
عم اهلماعت ‘ هسسفن هقّبطُت ،تاسضوافŸا
عارسصلا لم‹و ةين-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا
يتلا ةسسايسسلا يهو .Êو-ي-ه-سصلا ي-بر-ع-لا
.مهتارارق ريرمتل برعلا ماكح اهمدختسسي

ءارحسصلا رارقل ندياب علب ةبوعسص
؟ليقث ثرإاب هلعف ندياب ةعاطتسساب اذام

بأار ‘ حجنيو Òثكلا لمعي-سس د-ي-كأا-ت-لا-ب
نم ً’ود هجاويسس هنكلو ،ابوروأا عم عدسصلا
ةديدج اهل فقاوÃ نزو تاذ نم وأا ىÈك
رارق يأا ءاغلإا عيطتسسي نل ناك نإاو . ةبلسصو
ح-لا-سصل بمار-ت ةرادإا ه-تذ--خ--تا ل--طا--ب
رخأا فقوم هل نوكيسس هنأا ’إا ““ليئارسسا““

ةطبترم با-ب-سسأ’ ءار-ح-سصلا ة-لأا-سسم ن-م
ةيبوروأ’ا تاطوغسضلاو نمأ’ا سسل‹ لمعب
ماظنلا لمحت-ي-سسو ،قا-ي-سسلا ‘ دÒسس م-ك
أاطÿا اذه هباك-ترا ة-ي-لو-ئ-سسم ي-بر-غŸا
ةسضياقÃ طبترŸا ي-قل-خل-لا ي-مر÷ا

،ملسسإ’او ةبورعلا يعّدي مي-عز-ل ة-ن-ي-ه-م
. سسدقلا ةن÷ ةنامأا نوينيطسسلفلا هاطعأاو
لثم ةيبرغلا ءارحسصلا تsمُسض ول ةقيقحللو
سسوفن ‘ اÒثأات رمألل نا-ك اŸ ر-ئاز-ج-ل-ل
نوكتسس اهنيح اهنأ’ ،برعلا نم نيÒثكلا
دو-جو-لا ن-ع ةد-ي--ع--بو ة--ن--ي--مأا دا--يأا--ب
. Êويهسصلا مادختسس’او

ةلكسشŸا ديع-سص ى-ل-ع ير-ئاز÷ا رود-لا
ةيوسستلاو

يلمع تايادب ‘ تنك دقل ،قايسسلل ةدوع
يدلب د-فو ‘ و-سضع-ك ةد-ح-تŸا ·أ’ا ‘

ءار-ح-سصلا ة-ل-ك-سشم Òسس ع-با-تأا ،م-ئاد--لا
لامعأا لودج ىلع نخاسس دنب-ك ة-ي-بر-غ-لا
ةمخسضلا دوه÷ا عباتأاو . ›ودلا عمتÛا
ديتعلا يرئاز÷ا دفولل ةحجانلاو ةينهŸا

ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا هتققح امف .ًاقح
Òثكلاو اكيرمأا تزجع ديعسصلا اذه ىلع
ه-تارا‹ ن-ع بر-ع-لاو بر-غ--لا لود ن--م
ة-ل-سصÙا ‘و ،ه-لا--سشفإا وأا ه--تا--ناد--مو
ل-ث-مŸا و-يرا-سسي-لو-ب-لا ة-ه-ب-ج تÈ-ُت-عا
.يوارحسصلا بعسشلل د-ي-حو-لاو ي-عر-سشلا
قحب ةلود Úعبرا ›اوح تفÎعا Úح ‘و
مهميلقإا ‘ ءارحسصلا بعسشو ويراسسيلوبلا

ةدا-ي-سسب ةد-حاو ة-لود و-لو فÎع--ت م--ل--ف
سضف ،ه-ي-ل-ع بر-غŸا ‘ ويراسسيلو-ب-لا تم-ُ

ترد-سصو .ي-ق-ير--فأ’ا دا–’ا ة--يو--سضع
ةيعم÷او نمأ’ا سسلÛ تارقلا تارسشع
ةعيبط لو-ح رود-ت تنا-ك ا-ه-ل-كو ة-ما-ع-لا
‘ نمأ’ا سسل‹ اهدمتعا يت-لا ة-يو-سست-لا
ىلع ةمئاقلاو ءارحسصلا ةلكسشŸ سساسسأ’ا
‘ يوار-ح-سصلا بع-سشلا ق-ح--ب فاÎعإ’ا
ءاتفتسسا للخ نم هميلقإا ‘ هÒسصم ريرقت
يتلا ءارحسصلل ةدحتŸا ·أ’ا ةثعب هب موقت
.سسلÛا اهلكسش
ةيوسستلا ةعيبط Òيغتو يكيرم’ا ثبعلا
رودلا وه ،نأاسشلا اذهب هيلإا ةراسش’ا ديرأا ام
عفدب ةدحتŸا تاي’و-ل-ل Úع-ل-لا برıا

نم ،ًادوقع رمتسسا يذلاو ةينويهسصلا نم
ةدح-تŸا ·أ’ا ة-ث-ع-ب ل-م-ع لا-سشفا ل-جأا

ءاو-سس ءار-ح-سصلا ‘ ءا-ت-ف-ت-سسإ’ا ءار--جإ’
لواد-ج-ب ي-بر-غŸا ما-ظ--ن--لا بعل--ت--ب
وأا ،تيوسصتلا ‘ ةكراسشم-ل-ل Úق-ح-ت-سسŸا
ءارحسصلا ‘ ةيركسسع تايلم-ع-ب ه-ما-ي-ق-ب
فدهب  هلكو .Úئ-ج’ تا-جوÃ بب-سست-لاو

ءار-جإا ‘ ·أ’ا ة-ث-ع-ب ة-م-ه-م ة--ل--قر--ع
ماظن-لا بل-ط-م نا-ك ثي-ح . ءا-ت-ف-ت-سس’ا
ًامكح ءارحسصلا ميلقإا ح-ن-م و-ه ي-بر-غŸا
زجع مامأاو . ةكلمŸا ةطلسس راطإا ‘ ايتاذ
ءاتفتسس’ا ءارجإا ‘ اهتثعبو ةدحتŸا ·أ’ا
تلدبت دقف ،ةيملسسلا ةي-ل-م-ع-لا د-ي-ق-ع-تو

ءاتفتسسإ’ا نم اهديعسص ىلع ل◊ا ةعيبط
يذلاو ،قفاوتلا ىلع مئاق يسسايسس لح ¤إا

.مويلا ةياغل متي ⁄
يكيرمأ’ا فقوŸاب نمأ’ا سسل‹ ليطعت
ل◊او ديد÷ا
نأاسشب Òخأ’ا يكيرمأ’ا رارق-لا نأا-ب م-ل-ع-ن
ًادج جات– تاسساكعنا هل نوكيسس ءارحسصلا
‘ لاتقلا ددŒ اهنم ،نمأ’ا سسل‹ لمعل
يديعسص ىلع ةيسسايسس ىسضوفو ءارحسصلا

ايقيرفا لودو ةيقيرفأ’ا ةدحولا ة-م-ظ-ن-م
فلŸا ةمزأا مقافتل يدؤوي ا‡ ماع لكسشب
نمأ’ا سسل‹ امنيب ،هديقعتو يوارحسصلا

نم موي ‘ رارق ذخأا نع ًازجاع نوكيسس
لح ذاختا وا ءارحسصلا فلم نأاسشب مايأ’ا

تذختا وتيفلا قح كلت“ ةلود دوجو عم
نأا ىنعÃ .اكيرما يهو ًاما“ رياغم ًافقوم
وهو .فلŸا اذهب فقوتيسس سسلÛا لمع
¤إا ةعراسسم-ل-ل ا-ي-ناŸا ع-فد يذ-لا ر-مأ’ا

دعب سسلجملل ةقل-غ-م ة-سسل-ج د-ق-ع بل-ط
ةنامألل ديد÷ا اه-ف-قوŸ ا-ك-ير-مأا غل-با
ن-مأ’ا سسل‹و ةد-ح-تŸا ·أل-ل ة-ما-ع-لا
نوكي ًلح كانه نأا ً’إا .عوسضوŸا سسرادتل

ذ-خ-ت-ت نأا ا-مإا ،ا-م-هو Úت-لا-ح ىد-حإا ‘
عانتمإ’اب““ تيوسصتلاب ًايدايح ًافقوم اكيرمأا
ة-سشقا-ن-م ىد-ل ه-ب ة-كرا-سشŸا مد-ع--ب وا ““
نأا امإاو ،ءارحسصلاب ة-ق-ل-ع-تŸا تارار-ق-لا
رارق ىلع ةقفاوŸا مدعب ندياب ةرادإا موقت
فقوŸا اذهو ،ءارحسصلاب سصاÿا بمارت
ىلع رثؤوي ’ هنأاو ا-م-ي-سس ًا-ح-جر-م Êا-ث-لا
ًامئاق برغŸا عيبطت نأا ثيح ““ ليئارسسإا““

.اهمايق ذنم
 ةلاسسرلاو ماتÿا
اهلاسصيإاب بغرأا يتلا ةيسساسسأ’ا ةلاسسرلا نإا

’ نأا ةيويح ‘ يه ،لاقŸا قايسس ‘ انه
يأارلا يتميق Úب Úملسسم وأا برعك لداعن
نإافtcaF dna noinipO ةقيق◊او
هتغيسص تناك امه-م ا-م-ه-ن-ي-ب عار-سص ح-ت-ف
يه هذهو . (ةيق◊ا يأا) ةÒخأ’ا عuيَسضيسس
لئاسسو ‘ تاياغلا باحسصأا نم رسصعلا ةبعل
ي-ه Úط--سسل--ف .““تن--لا““ ‘ ل--سصاو--ت--لا
’و ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ل-ف ،ة-ق-ي--ق◊ا
’و ،ةكئاسش ةيرطق ةيسضق يأا ’و ةيقرسشلا
ءيŒ ةلأاسسم يبرع رط-ق-ل را-م-ع-ت-سسا يأا

Ãا تايعاد-ت ن-ع لز-عŸويهسصلا عورسشÊ
Úطسسلف فدهتسساو انن-طو-ب sل-ح نأا د-ع-ب
ام اهÒغو لكاسشŸا كلت نم سسيلف .ءادتبا
فر---ح يوا---سسي نأا بج---ي ’و يوا----سسي
ةيسضق-لا , مأ’ا ة-ي-سضق-لا ن-ع ا-ن-ما-م-ت-ها
وأا ةيلاح ةيبرع ةبيسصم لكو .ةينيطسسلفلا

Úطسسلف فادهتسسا جات-ن ن-م ي-ه ة-مدا-ق
هذه تدلو دقف .Êويهسصلا عورسشŸا نمسض

تأاد-ت-باو ة-ير-ط-ق ’ ة-ي-بر-ع ة-ي--سضق--لا
وأا يبرع ىمسسم لك قحلتسسو Úطسسلفب

روذ-جُ ع-ل-خ-ُت ⁄ ا-م ه-ب كت-ف--تو م--ل--سسم
مهفن نأا انل نآا .Úطسسلف نم ةي-نو-ي-ه-سصلا

ة-ي-سضق-لا ة-نر-ط-ق تك--ت--ف د--ق--ف اذ--ه
ىقبيسسو ةلم÷او قرفŸاب انب ةينيطسسلفلا
انمد ام رذجتيو ع-سسو-ت-يو ا-م-ئا-ق كت-ف-لا
نم يه انبئاسصمو انلكاسشم نأا-ب ل-ها-ج-ت-ن
ةيد‹ ةهجاوم نم كانه سسيلو ،عبنلا كذ
.Úطسسلف ‘ ةقيق◊ا عم ’إا

””مويلا يأار”” /ةنياطبلا داؤوف ^

؟ةمدخلل لامكتضسا مأا ،ةمدخ ةياهن نع..نزıا ماظن بمارت أافاك له
فيكو ..ةمدخلل لامكتصسا مأا ..يبرغŸا ماظنلل ةمدÿا ةياهن ةأافاكم ءارحصصلا ‘ يكيرمألا رارقلا له
ةقيق◊او ..اهب بهذي أاطخ يأارلاب ةقيق◊ا ةهجاوم نإا ..هبتننل ؟نمألا سسل‹ ‘ فلŸا ذاقنإا نوكي
 .Úطصسلف يه برعلل

؟يبرعلا عيبرلا تاروث تلضشف له
يبرعلا عيبرلا تاروث نأا ًاحيحسص سسيل ^
تارو-ث-لا نأا ًا-ح-ي-ح--سص سسي--لو ،تل--سشف
ةيعجر ةيبرع ةمظنأا نم ةلومŸا ةداسضŸا
نأا ًاح-ي-ح-سص سسي-لو ،تح‚ ،ةد-ب-ت-سسمو
،افاجع تناك ةيسضاŸا ر-سشع-لا تاو-ن-سسلا
بئاسصمو يسسآام نم ا-ه-ب sر-م ا-م ل-ك م-غر
ةحيحسصلا ةديحولا ةقيق◊ا نكل ،ثراوكو

،فلكمو ليو-ط رر-ح-ت-لا راو-سشم نأا ،ي-ه
نامسضل يرورسض هنكل كاو-سشأ’ا-ب د-ب-ع-مو
.ةمداقلا لايجألل لسضفأا لبقتسسم
عيبرلا تاروث ع’دنا ىلع تاونسس رسشع دعب
ددج-ت-ي ،سسنو-ت ‘ تأاد-ب ي-ت-لا ي-بر-ع-لا
بخ-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا طا--سسوأا ‘ لد÷ا
اهت’آامو تاروثلا كلت ىودج لوح ةيبرعلا
لئا-سسو بل-غأا نأا ح-سضاو-لاو ،ا-ه-ج-ئا-ت-نو
ةروثلا ركسسعم ى-ل-ع ة-بو-سسÙا مل-عإ’ا
اذه ‘ ماع لك لغسشنتو ،تلغسشنا ةداسضŸا
بئاسصŸا سضارعتسسا ‘ ةنسسلا نم تقولا
‘ يبرعلا عراسشلا سضافتنا اهب ببسست يتلا
¤إا سسانلا عفد لوا–و ،داد-ب-ت-سس’ا ه-جو
نكي ⁄ ثدح ام نأاب مهل ءاحيإ’او مدنلا

أاوسسأا جئاتن ¤إا تهتنا ةلسشاف تاروث ىوسس
ةيبرعلا اننادل-ب تنا-ك ي-ت-لا لاو-حأ’ا ن-م
ماع لبق يأا ،تاروثلا ع’دنا لب-ق ا-ه-ي-ل-ع
،ةمهم ًامود ةعجارŸا نأا ةقيق◊او .0102

ةيخيرا-ت-لا ثاد-حأل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ة-سصا-خ
بجوتيو ،ةقرافلا تا-طÙاو ة-ل-سصا-ف-لا
تاطfi سضعب ىلع ءوسضلا طيلسست لعفلاب
ن-م ع-نÁ ا-م ًل-ث-م د-جو-ي ل-ف ،ل-سشف-لا

ر--سصم ‘ ناو--خإ’ا ة--برŒ ة--ع---جار---م
عنÁ ام دجوي ’ امك ،اهلسشفب فاÎع’او
تا--با--سسح بل---غأا نأا---ب فاÎع’ا ن---م
نكلو ،ةئطاخ تناك Úيروسسلا ÚسضراعŸا

‘ «ةداسضŸا ةروث-لا» مل-عإا ه-ب مو-ق-ي ا-م
ع’دنا ىركذ عم نمازتلاب ةنسس لك ةياهن
اهب دارُي قح ةملك» ىوسس سسيل ،سسنوت ةروث
ًابذاكو ًلطاب ًاملك نوكي ًانايحأاو «لطاب

ام .لطابلا ىوسس هنم دارُي ’و لسصأ’ا ‘
نأا ةيسضاŸا رسشعلا تاونسسلا للخ ثدح

يعيبطلا اهقح تسسرام ةيبرع-لا بو-ع-سشلا
¤إا تلزنو ،Òيغتلاب ةبلاطŸاو جاجتح’اب
توكسسلاو ءودهلا نم دوق-ع د-ع-ب عرا-سشلا
عيبرلا تاروث تناكو ،دادبتسس’اب لوبقلاو
،ةيفاسصو ةيقنو ةيملسس اهع-ي-م-ج ي-بر-ع-لا
ًاسضيأا ةfiاسستم تناك لب ،Òيغتلاب بلاطتو
هيلع تراث يذلا ،د-ب-ت-سسŸا ما-ظ-ن-لا ع-م
نب نيدباعلا نيز عولıا بزح نأا ليلدب

ناŸرب ‘ موي-لا نو-ل-ث‡ ،ه-لا-جرو ي-ل-ع
،يسشونغلا دسشار خيسشلا هسسأاري يذلا سسنوت

هدلب نم ًايفنم ةل-يو-ط دو-ق-ع-ل ل-ظ يذ-لا
حبسصأا امدنع هب اذاف ،اهترايز نم ًاعون‡
عم ،هسسفن كولسسلا كلسسي ⁄ ةطلسسلا ‘
نم هودرطو ةطلسسلا ‘ سسمأ’اب اوناك نم
لود ‘ تبسشن يتلا تاعارسصلا امأا .هدلب
،اهتمظنأا را-ي-ه-نا د-ع-ب ي-بر-ع-لا ع-ي-بر-لا

ةمظنأ’ا لو-ل-ف ا-ه-ت-ي-لوؤو-سسم ل-م-ح-ت-ت-ف
¤إا تحنج يتلا ،¤وأ’ا ةجردلاب ةراهنŸا
يروثلا زا‚إ’ا بيرختل تايسشيليم ليكسشت
تاروثلل ةيعارلا لودلا نأا ام-ك ،ي-ب-ع-سشلا
يه ةيسساسسأا ةيلوؤوسسم ل-م-ح-ت-ت ةدا-سضŸا
تارا--ي--ل--م تخ--سض نأا د--ع--ب ،ىر---خأ’ا
ةيركسسع تادر“ قلخ لجأا نم تار’ودلا
تلكسشو ،تاروثلا بيرختل فدهت تارتوتو

ةعاسسلا رادم ىلع لمعت ةينوÎكلإا ًاسشويج
تنÎنإ’ا لل-خ ن-م سضير-ح--ت--لا ى--ل--ع
.يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسشو
دبعمو ،فل-ك-مو ل-يو-ط رر-ح-ت-لا راو-سشم
لبقتسسم نامسضل يرورسض هنكل كاوسشأ’اب
ةمداقلا لايجألل لسضفأا

’ Áسصخسشل موللا هيجوت نك Áهقح سسرا
ةكراسشŸاو ،Òيغتلاب ةبلاطŸا ‘ يعيبطلا
موللا لك موللا ا‰إاو ،هدل-ب ‘ ة-ي-سسا-ي-سسلا

،ةدا-سضŸا تارو-ث-لا او-لو-م ن-يذ-لا ى-ل-ع
تايسشيلي-م يد-يأا ‘ تارا-ي-لŸا او-خ-سضو
سشويجو ةهوبسشم ملعإا لئاسسوو ،بيرخت
ماع يأار رسشن-ب مو-ق-ت ،ةرار-ج ة-ي-نوÎك-لإا

كÈف-تو ،بيذا-كأاو ًا-مو-م-سس ثب-تو روز-م
فدهلاو ةحسصلا نم اهل سساسسأا ’ ًارابخأا

ةير◊اب ةبلاطŸا بوعسشلا عمق وه طقف
.ةيسسايسسلا ةكراسشŸاو ةيطارقÁدلاو
:وه ًاحوتفم ىقبي يذلا مهŸا لاؤوسسلا نكل

لهو ؟ةيبرعلا ررحت-لا تارو-ث تل-سشف ل-ه
ردقلا يه دادبتسس’او عمق-لاو ة-يدو-ب-ع-لا
اذه ىلع باو÷او ؟انبوعسش ىلع بوتكŸا
،ل-سشف-ت ⁄ رر-ح-ت--لا تارو--ث نأا لاؤو--سسلا
ن-م نأاو ،ح-ج-ن-ت ⁄ ةدا-سضŸا تارو--ث--لاو
سضاıا نوكي نأا يع-ي-ب-ط-لا نأاو ،ًليوط ُ
نمف ،تاونسس ¤إا ررحت-لا راو-سشم جا-ت-ح-ي
نأا نكÁ ،اهل-م-كأا-ب ة-لود Òي-غ-ت نأا ن-ظ-ي
نظي نمو ،مهاو وهف ةليلق مايأا ‘ ثدحي
نأا نكÁ دادبت-سس’ا ن-م دو-ق-ع ة-ثل-ث نأا
،مهاو وهف تاباختنا ءارجإا درجÃ يهتنت
ة-ب-سسا-نŸا-بو ..ل-يو-ط ق-ير-ط ي--ه ا‰إا

،تاونسس01 ترمتسسا ةيسسنرفلا ةرو-ث-لا-ف
،ًاماع81 ترمتسسا ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةرو-ث-لاو
ررحتلا تاروث ىلع ةيخ-يرا-ت-لا ة-ل-ث-مأ’او
.ةÒثك

^ fiيبرعلا شسدقلا”” /ششياع دم””

افلتfl نوكيضس لبقŸا يبرعلا عيبرلا :””نايدراغلا»
هذهب ،““انم بولطم وه ا-م فر-ع-ن-سس ة-مدا-ق-لا ةرŸا ‘““ :ند-ن-ل ^

ةيفحسصب اهلاق-م ‘ ،كلا-م ن-ير-سسن ة-ي-ف-ح-سصلا تÈع تا-م-ل-ك-لا
.لبقم ““يبرع عيبر““ يأا هاŒ اهروعسش نع ةيناطيÈلا ““نايدراغلا““
اونك“و ،تاجاجتح’ا ع’دنا ‘ اببسس اوناك نم ّنإا تلاق ةيفحسصلا

ام راركت مهنكÁ (سسنوت) نادلبلا دحأا ‘ يبرع روتاتكيد طاقسسإا نم
لوؤوتسس اÃرو ،““افلتfl ءيسش لك““ نوكيسس ةلبقŸا ةرŸا ‘ نكل ،هولعف
تقلطنا امدنع ¤وأ’ا ةرŸا ‘ هيلإا نوحمطي ناك ام ¤إا جئاتنلا
.ايبيلو ايروسس ،نادوسسلا ،رسصم ،سسنوت ‘ تاجاجتح’ا

نوكيسس مداقلا :اثبع سسيل يبرعلا عيبرلا““ ناونع لمح يذلا اهلاقم ‘
flاو ،““ا-ف-ل-تŸن-ثإ’ا رو-سشنÚ، سسأايلاو نز◊ا رعاسشم كلام تدرسس

‘ ،يبرعلا مهعيبر لسشف ءارج بوعسشلا نم ددع ىلع ترطيسس يتلا
رمغي ناك يذلا لمأ’او ةعاجسشلاو ةوقلا لكب هيف تفتحا يذلا تقولا

ةمظنأا طاقسسإ’ عراوسشلا ¤إا جورÿا اوررق ا-مد-ن-ع بو-ع-سشلا هذ-ه
.دوقعل ترمتسسا ةيروتاتكيد
نوكت نأا اًدبأا ليختت نكت ⁄ اهنإا لوقلا-ب ا-ه-لا-ق-م كلا-م تل-ه-ت-سساو
عيبرلا نآ’ا اهيمسسن ام يه سسنوت ‘ تع-لد-نا ي-ت-لا تا-جا-ج-ت-ح’ا
.يبرعلا
طقسست نأا ةطاسسبب لوقعŸا نم نكي ⁄ ،تقولا كلذ ‘““ :تفاسضأاو
دحأا ’و لبق نم ثدحي ⁄ .اًيبرع اًروتاتكيد ةيملسسلا تاجاجتح’ا
.““كلذ ودبيسس فيك ىتح فرعي
تحبسصأا يتلا ⁄أ’ا رعاسشم نع تثد–و تداع ،لباقŸا ‘ اهنكل
يتلا نادلبلا ‘ تاونسسلا هذه لك دعب ،““يبرعلا عيبرلا““ ةرابع قفارت
فدارم ¤إا ةرابعلا كلت تلو– فيكو ،تاجاجتحا اذكه تدهسش
.““ةمطÙا ملحألل““

يتلا ةظحللا ،ةعاجسشلا لامعأا لك ركذتن نأا ⁄ؤوŸا نم““ :تعباتو
دحأا ¤إا مامسضنلل ةرسشابم لوزنلا لبق ءاقدسصأ’ا دحأا اهيف لسصتا
مهتدوع مدع ةلاح ‘ ةلئاعلا فتاه مقر نورخآا كرت ،تاجاجتح’ا
مهيدلاو نأا تدجوو ،اوتام نيذلا تلئاع ةيزعتب تمق امدنع .اًدبأا

نل مهلافطأا توم نأا Úقي ىلع اوناك ،Úفئاخ ’و ،ىنازح اونوكي ⁄
.““ًءابه بهذي
رخآلل سصخسش لك اهيف كراب يتلا تاظحللا ¤إا اهلاقم ‘ تتفلو

،نكل .ةيلاتلا يه هدلب نوكت نأاب هتينمأاو ،هدلب ‘ ةروثلا حا‚ ىلع
.““نفسسلا يهتسشت امك حايرلا رŒ ⁄““ ،كلاŸ اقفو

سسنوت ءانثتسساب ـ ايبرع اعيبر تدهسش ىرخأا ةلود لك تراهنا““ :تفدرأاو
،ايروسسو ايبيل ‘ لا◊ا وه امك ،ةيلهأ’ا بر◊او ىسضوفلاب ةرثأاتم ـ
.““رسصم اسضيأاو
Ìكأا ،ةيروتاتكيدلا نم ةديدج ةبقح لودلا هذه تلخد““ :تكردتسساو

قيبطت هنأا-كو ود-ب-ي ثد-ح ا-م .ى-سضم تقو يأا ن-م ا-ًع-م-قو ا-م-ل-ظ
يدؤوت نل اهنأاب اهتيادب ‘ تاجاجتح’ا دسض تردسص يتلا تاريذحتلل
.““يسسايسسلا رارقتسس’ا مدع نم ديزم ¤إا ’إا
يبرعلا عيبرلا لسشف ةقيقح ـ

⁄ سساسسأ’ا ‘ هنكل ،لسشفي ⁄““ يبرعلا عيبرلا ّنإا اهلاقم ‘ كلام تلاق
.““حجنيل نكي
كلتبو تقولا كلذ ‘ ،يملسسلا لاقتن’ا ناك ،ةطاسسبب““ :تحسضوأاو
.““ًليحتسسم ،ةقيرطلا
وأا سشي÷ا ةوق هجاوي يقيقح لقث يأا دوجو مدع““ ¤إا ببسسلا تعجرأاو
يتلا ةخسسارلا بخنلاو حلاسصŸا رارسصإا وأا ،ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ةيسشحو
.““اهتطلسس ىلع ظافحلل ءيسش يأا لعفت نأا اهنأاسش نم
ىوقلا نم يفكي ام دوجو مدع يه اسضيأا ةلكسشŸا تناك““ :تعباتو
ةداسضŸا تارايتلا نم ديدعلا دوجو نم ً’دب ةروثلا حاجنل ةمزللا

قلعتت اهنإا ،دحاو لجر مكحب طقف قلعتت ’ ةيروتاتكيدلا نأ’ .اهدسض
.““ةيطارقÁدلا ميقعتب
كانه نكت ⁄““ تاونسس لبق يبرعلا عيبرلا ع’دنا دنع هنأا ¤إا تراسشأاو
تايسصخسش ’و ،ةيسسايسسلا ةقاطلا هيجوتو Òخسستل ةسضراعم بازحأا
تاكر◊ا زيفحتل نجسسلا نم تبره وأا ىفنŸا نم تداع ةيمزيراك
ماظن كانه نكي ⁄ هنأ’ يسسايسسلا باطخلل لا‹ ’و ،ةيسسايسسلا
ت’واfi ةمواقŸ يفكي اÃ ةي-ح-سص ة-ير-ك-ف ة-حا-سسم وأا ي-مل-عإا
.““ةيفئاطلاو تارماؤوŸاب ةطلسسلا ىلع ءليتسس’ا
ثرإا ¤إا رظنلا تلعج بابسسأ’ا هذه لك نأا كلام تÈتعا ،هيلعو
.““هتاذ جاجتح’ا موهفŸ سضفر““ هنأاكو حبسصأا يبرعلا عيبرلا
نآ’ا ةحسضاو ةدحاو ةقيقح دوجو ىلع كلام تدكأا ،لباقŸا ‘ نكل
ثدحي نأا نكÁ ثدح ام نأا““ يهو ءاوسس دح ىلع سسانللو ةاغطلل

.““لبق نم ثدح دق هنأ’ ،ادد‹
ةرŸا ‘و ،رمأ’ا ودبي فيك فرعن ن-ح-ن نآ’ا““ :لو-ق-لا-ب تم-ت-ت-خاو
 .““انم بولطŸا وه ام فرعنسس ،ةمداقلا

   ””لوضضانألا» ^
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‘ا-ق-ث-لأ نا-جر-هŸأ ظ-فاÙ ا-ق--فو ^
ديششر ،ةŸاقب فÙÎأ حرشسملل يلÙأ

ةبترŸأ ىل-ع ا-ه-لو-شصح-ب ه-نإا-ف ،ورور-ج
تز-ج-ح د-ق ة-ي-حر-شسŸأ نو--ك--ت ¤وألأ
ةلبقŸأ ةعبطلأ ‘ ةكراششملل اناكم اهشسفنل

فÙÎأ حرشسملل ينطولأ ناجرهŸأ نم
ةيقب نأاب اف-ي-شضم ،ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب
ىظحتشس ةعبطلأ ‘ ةكرا-ششŸأ سضور-ع-لأ
.ةيعيجششت زئأوجب
هذ-ه ‘ ة-ي-نا-ث-لأ ة-ب--ترŸأ تدا--ع د--قو
ةÎفلأ ‘ تمظن يتلأ ةيفاقثلأ ةرهاظتلأ
يرا÷أ رهششلأ ن-م12وÚ 71ب ةدت-مŸأ

Ÿشس““ ةيحرشسÚ أ ةينواعتلل ““يننŸةيحرشس
ةثلاثلأ ةبترŸأو ،وزو يزيت نم ““وهاششام““

Ÿط) ““لاي-شسي-ب-شس أرو-ت-نا-ب““ ة-ي-حر-شسÓء
حرشسملل اكيتفات ةيفاقثلأ ةينواعتلل (سصاخ
حرشسŸأ ع-م نوا-ع-ت-لا-ب سضر-ع-لأ نو-ن-فو
.فيطشسب ةملعلأ يوه÷أ
نم ةلك-ششŸأ) م-ي-ك-ح-ت-لأ ة-ن÷ ترا-ششأأو
دبع و اشسي-ئر ع-ب-شس ن-ب ي-ف-ط-ل ذا-ت-شسألأ
ةزنك ةروتكدلأو أوشضع ما-م-حو-ب با-هو-لأ

يذلأ يئاهنلأ اهريرقت ‘ (أررقم يكرابم
ةيمشسرلأ ةحف-شصلأ ى-ل-ع مو-ي-لأ هر-ششن ”

،ةŸاقب يكيرت دومfi يوه÷أ حر-شسم-ل-ل
6ـلأ سضورعلأ ةد-ها-ششÃ تما-ق ا-ه-نأأ ¤إأ
ةزÈم ،ةيمشسر-لأ ة-شسفا-نŸأ تل-خد ي-ت-لأ
ىلع يئاهنلأ اهمييقت ‘ تدن-ت-شسأ ا-ه-نأا-ب

ةيعوشضوم ةينقتو ةيلام-ج ة-ي-ن-ف Òيا-ع-م

ة-يؤور-لأو سصن-لأ ة-ششقا--ن--م ن--م ة--يأد--ب
.ÚلثمŸأ ءأدأأو ايفأرغونيشسلأو ةيجأرخإلأ
يتلأ ةÒبكلأ دوه÷اب ةنجللأ تداششأأ امك
هذه حا‚إل ناجرهŸأ ميظنت قيرف اهلذب
فيظوت““ روfi نمشض تءاج يتلأ ةرودلأ
تأودنلأ لÓخ نم ةشصاخ ،““اينف ةنمقرلأ
ÚيحرشسŸأ نم ةبخن اهطششن يتلأ ةيركفلأ
حرشسŸأ Úب ةقÓعلأ عوشضوم لوح برعلأ
تاطاششنلأ هذه لك نأاب تزربأو .ةفاقثلأو
ةشصنŸأ Èع سضيرعلأ رو-ه-م÷أ ا-ه-ع-با-ت
‘ اهت-كرا-ششم ت“و بو-ي-تو-ي ة-ي-م-قر-لأ
يوه÷أ ةŸاق حرشسŸ ةيمشسرلأ ةحفشصلأ

.““كوبشسيف““ يعامتجلأ لشصأوتلأ عقوم ‘
Œأ نأأ ¤إأ ةرا-ششإلأ ردŸاقث-لأ نا-جر-ه‘

وه ةŸا-ق-ب فÙÎأ حر-شسم-ل-ل ي-لÙأ
ة-شصشصfl ة-يو-ن-شس ة-ي-حر-شسم ةر-ها-ظ-ت
يتلأ ةيحرشسŸأ سضورعلأو ةينفلأ لامعأÓل
تا-ي-نوا-ع-ت-لأو قر-ف-لأ ا-هزا‚إا-ب مو-ق--ت
ةطششانلأ ةيحرشسŸأو ةينفلأ تا-ي-ع-م÷أو
ي--قر--ششلأ بو--ن÷أو قر--ششلأ تا--يلو--ب
لهأاتي يتلأو ينطولأ رطقلأ نم طشسولأو
¤وألأ ة-ب-ترŸا-ب ا-ه-ن-م ز-ئا-ف-لأ ل-م-ع-لأ
حرشسملل ينطولأ ناجرهŸأ ‘ ةكراششملل
.ةمشصاعلأ رئأز÷اب فÙÎأ

‘اقثلإ مشسقلإ  ^

ةيلÙا تاسسفانŸا ‘ اهحا‚ دعب

فÙÎإ حرشسŸإ ةÒششأات زر– ““طي◊إ ‘ وانتشسن““
‘ اناكم اهسسفنل -جيريرعؤب جÈل ةيفاقثلا ايديمؤن ةيعم÷- ““ طي◊ا ف وانتسسن““ ةيحرسسم تزجح

نم21ـلا ةعبطلا نمسض ¤وألا ةبترŸاب Úمؤي ذنم تجؤت نأا دعب ،ةلبقŸا ةعبطلل فÙÎا ناجرهŸا
““ايسضاÎفا““ ةيئانثتسسا ةفسصب تمظن يتلا0202 ةنسسل ةŸاقب فÙÎا حرسسملل يلÙا ‘اقثلا ناجرهŸا
.91-ديفؤك نم ةيئاقؤلا Òبادتلا ببسسب

ماع يأار ةيسضق ¤ا لؤحتي ““ؤكسسينؤيلا““ نم يارلا فلم بحسس

؟يبرغŸإ يبوللإ طغشض مأإ .. فلŸإ ‘ صصقن
نف في-ن-شصت بل-ط ر-ئأز÷أ بح-شس را-ثأأ ^

ىدل اًيرئأزج اًيقيشسومو اًيئانغ اًثأرت ““يأرلأ““
مولعلأو ة-ي-بÎل-ل ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-م-ظ-ن-م
ايبعشش ابشضغو تلؤواشست ،““وكشسنوي““ ةفاقثلأو
هÁدقت ىرج فلŸأ نوك ،اع-شسأو ا-ي-فا-ق-ثو
رأرقإأ ¤إأ ةفاشضإأ ،تأو-ن-شس4 نم Ìكأأ ل-ب-ق
نأأ ،اهتأرأدشصإأ ىدحإأ ‘ اهشسف-ن ““و-ك-شسنو-ي““
.رئأز÷أ يبرغ أاششن نف ““يأرلأ““

نم اهروذج دمت-شست ى-ق-ي-شسو-م ،““يأر-لأ»و
يديأأ ىلع اهتيأدب تناك ،ةينأرهولأ ةينغألأ
لي÷أ مو‚ اهلانف ةرهششلأ ا-مأأ ،تا-خ-ي-ششلأ
باششلأ مهشسفنأأ ىلع نوقلطي نيذلأ ديد÷أ
.سسشسؤوŸأ لي÷أ نع أزي“ ،ةباششلأو

ةينقت بابسسأا
ةشصاخ ةرششن ““وكشسنوي““ تردشصأأ ،5002 ماع
ةيقيشسوŸأ عأونألأ نع ،ةي-شسنر-ف-لأ ة-غ-ل-لا-ب
Èتعت يتلأ رئأز÷أ““ نإأ اهيف تلاق ،ةيقيرفإلأ
،زايتماب يأرلأ ى-ق-ي-شسو-م ن-طو-م ا-ه-شسف-ن
نرقلأ لÓخ يئان-غ-لأ عو-ن-لأ أذ-ه تجر-خأأ
،6102 سسرا-م31 ‘و .““نأر-هو-ب ي-شضاŸأ
،و-ك-شسنو-ي ¤إأ بل-ط-ب ر--ئأز÷أ تمد--ق--ت
ايقيشسومو ايئانغ اثأرت ““يأرلأ““ نف فينشصتل

7 ‘و .راثدنلأ نم هيلع ظافحلل ايرئأزج
ة-فا-ق-ث-لأ ةرأزو تن-ل--عأأ ،يرا÷أ Èم--شسيد
نمشض ““يأرلأ““ جأردإأ بلط بحشس ،ةيرئأز÷أ
.وكشسنوي نم يŸاعلأ ثأÎلأ
ءا-ج رأر-ق-لأ نأأ ،نا-ي-ب ‘ ةرأزو--لأ تر--كذو
ثأÎلأ Úمثت-ل ة-يرود-لأ ة-ع-با-تŸأ ن-م-شض““
،يŸاع ثأÎك يرئأز÷أ يدامÓلأ ‘اقثلأ

فلملل ةنوكŸأ رشصانعلأ ‘ اشصقن تظحل
.““هحا‚ با-ب-شسأأ ف-ع-شض-ُي ا-م و-هو عَدوŸأ
فلŸأ ميعدت ررقت هيلعو““ :نايبلأ فاشضأأو

ىششامتت ةديدج رشصانعب ةلبقŸأ ةرودلأ ‘
تائيهلأ اهطÎششت يتلأ ،ةينقتلأ تأءأرجإلأو
.““وكشسنويل ةيراششتشسلأ
ةشضفأرلأ لعفلأ دودر باعيتشسل ةلواfi ‘و
نب ةكيلم ةفاق-ث-لأ ةر-يزو تجر-خ ،رأر-ق-ل-ل
بحشس““ نأأ ىلع ددششتل ،›اتلأ مويلأ ‘ ،ةدود
ةينقت هبابشسأأ وكشسنويلأ نم يأرلأ نف فلم
ةدير÷ حيرشصت ‘ ،ةدود نب تلاقو .““ةتحب

عانت-قأ مد-ع-ل بح-ُشس ف-لŸأ““ نإأ ““ر-ج-ف-لأ““
فلŸاف ،هتانوكÃ وكشسنويلاب ةيلودلأ ةنجللأ
تحشضوأأو .Ìكأأ حشضوت نأأ نود ،““اينقت سصقان
،سضفرُي ل ىتح ززعيشسو ،داعيشس فلŸأ““ نأأ
نأأ ةÒششم ،““حاجنلأ بابشسأأ لك كلذب نمشضيو
ىلع ةنجللأو برغŸاب هل ةقÓع ل فلŸأ““

نأأ ىلع أدج ةشصير-ح و-ك-شسنو-ي-لأ ىو-ت-شسم
.““ميلشس لكششب فلŸأ عشضوي

؟نم ةيلوؤؤسسم
يتلأ ةد-ي-حو-لأ ى-ق-ي-شسوŸأ ،““يأر-لأ““ د-ع-ي

ىتح ،يشسايق تقو ‘ ةيŸاعلأ غولب تنك“
ةملك جردأأ ““سسورل““ يشسنرفلأ سسوماقلأ نأأ
قفو ،هتاحلطشصم نم-شض8991 ‘ ““يأر-لأ““

يفحشصلأ هب ¤دأأ ،““لوشضانأأ““ ةلاكول ثيدح
باتك فلؤوم ،ي-ب-ي-ط-خ د-ي-ع-شس ير-ئأز÷أ
ف-ي-شضيو .““يأر-لأ ة-شصق ..را-ن-لأ سسأر--عأأ““

نأرهوب مظن يأرلل ناجرهم لوأأ نأأ ،يبيطخ
ةدجو يتنيدÃ ناناجرهم هÓت ،5891 ماع
،(ر-ئأز÷أ دود-ح ى-ل-ع بر-غŸأ ي-قر--شش)
،(رئأز÷أ نم ةبيرق ،سسنوت يبرغ) ةقÈطو
.7891 ‘ سسيرابب ناجرهم لوأأ مظُن اميف
بح-شس أذاŸ لأؤو-شس ن-ع بأو÷أ““ نأأ ىر--يو
ةرأدإلأ ديب ،وكشسنويلأ ن-م يأر-لأ ن-ف ف-ل-م
نيدلأزع ةÎف) ،ةفاقث-لأ ةرأزو ‘ ة-ق-با-شسلأ

ةرأزولأ““ نأأ ن-ّي-ب-يو .““(9102-5102 يبوهي-م
،فلŸأ دأدعإاب تلف-ك-ت ن-م ي-ه ة-ق-با-شسلأ
نم Ìكأأ ذنم تاحيرشصت ان-ع-لا-ط نأأ ق-ب-شسو
.““ز-ها-ج ف-لŸأ نإأ ا-ه-ي-ف لو-ق-ت Úت--ن--شس
ةعشضب لبق ةأاجف فششتكن نأأ لبق““ :كردتشسيو
امدعب ،هتبحشس دق ةيلا◊أ ةرأزولأ نأأ ،مايأأ

سضع-ب ه-شصق-ن-تو ل-م-ت-ك-م Òغ ه-نأأ ترد-ق
Ìكأأ دعب برغتشسŸأ نم““ :عباتيو .““رشصانعلأ

يأرلأ ف-ل-م جأردإأ ى-ل-ع تأو-ن-شس ع-برأأ ن-م
،يدامÓلأ Êاشسنإلأ ثأÎلأ نمشض هفينشصتل
دأدز-يو .““ل-م-ت-ك-م Òغ ه-نأأ فا-ششت-كأ م-ت-ي
اهنأأ ملعن Úح““ ،يبيطخ قفو ،Ìكأأ لؤواشستلأ
رئأز÷أ اهيف مدقت يتلأ ¤وألأ ةرŸأ تشسيل

نأأ اهل قبشس ذإأ ،ين-ف عو-ن ف-ي-ن-شصت-ل ا-ف-ل-م
ثأرت) ةرأرقلأ ليلهأأ فلم رير“ ‘ تح‚

يبونج رأردأأ ةظفاحÃ رششت-ن-ي ي-ق-ي-شسو-م

.““اهل ةرواÛأ قطانŸأو (دÓبلأ
يأأر ةيشضق تتاب ةيشضقلأ نأأ اÃ““ :لءاشستيو

عورششم ل-جأا-ت-ي ي-ك نآلأ ل-شصح أذا-م ،ما-ع
ىن“أأ““ :هثيدح متتخيو .““؟يأرلأ ىق-ي-شسو-م
قباشسلأ ر-يزو-لأ ةÎف) ة-ق-با-شسلأ ةرأدإلأ ن-م
بابشسأأ حشضوتو ،نلعلل جرخ-ت نأأ (ي-بو-ه-ي-م
.““اهفلم ناشصقن

يبرغم طغسض
سسيردإأ ،يرئأز÷أ يفح-شصلأو بتا-ك-لأ ا-مأأ
،وكشسنوي نم فلŸأ بحشس نأأ ىري ،Úكشسوب
ةيبرغŸأ ةيشسامولبدلأ تاكرحتلاب ةقÓع هل““

يدوهي-لأ ي-بو-ل-لأ Òثأا-ت ط-شسو ،ا-شسنر-ف ‘
فدهي برغŸأ““ نإأ ،Úكشسوب لوقيو .““كانه
،فلŸأ أذهل يئانث حيششرت ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل
يشسكشسكلأ فلم لثم نيدلبلأ مشساب لجشسيل
بر-غŸأ ‘ ةÒه-شش ة-يد-ي-ل-ق-ت ة-ل-كأأ و-هو)
سسنوت ةقفر امهمشساب لجشس يذلأ ،(يبرعلأ
اشسنرف ،ايشسايشس““ هنأأ ¤إأ Òششيو .““ايناتيرومو
Èكألأ معأد-لأ نأد-ع-ي يدو-ه-ي-لأ ي-بو-ل-لأو

ةيداشصتقلأو ةيشسايشسلأ برغŸأ تاحورطأل
تاقÓعلل رظنلاب ةي-فا-ق-ث-لأو ة-ي-شضا-ير-لأو
برغŸأو اشسنرف Úب ةزيم-تŸأ ة-ي-خ-يرا-ت-لأ
.هÒب-ع--ت ق--فو ،““ل--ي--ئأر--شسإأو Òخألأ Úبو
ةريدŸأ““ نأاب ،كلذ ىلع Úك-شسو-ب لد-ت-شسيو
،يلوزأأ يردوأأ ي-ه ة-م-ظ-ن-م-ل-ل ة--ي--لا◊أ

اهتقÓعو ،ةيبرغم ةيدوهي لوشصأأ نم ةيشسنرف
ةدهعل ةوقب ةحششرم يهو ،برغŸاب ةديطو
.““ةيدوهي تايبولو اشسنرف نم عفدب ،ةيناث
‘ وك-شسنو-ي-ل ة-ب-شسن-لا-ب ل◊أ““ نأأ ح-شضو-يو
لشصفلأ Èع ولو ،فلملل يئانثلأ ف-ي-ن-شصت-لأ
،يديلقتلأ سشافل زبخ ةلاح ‘ امك ينمزلأ
ذإأ ،ىطشسولأ ايشسآأو زاقوقلأ دÓب ‘ رششتنŸأ
لجشس مث ،4102 ‘ اينيمرأأ مشساب لجُشس هنأأ
‘ ةيكÎلاب ةقطانلأ نأدلبلأ نم ددع مشساب
نأأ ىلع ،يرئأز÷أ بتاكلأ ددششيو .““6102
نأل ،ر-ئأز÷أ بع-ل--م ‘ لأز--ت ل ةر--ك--لأ““
ةيخيراتلأ رداشصŸأو ةي-فا-ق-ث-لأ تا-نا-ي-ب-لأ
،يرئأز÷أ عمتÛأ ‘ ن-ف-لأ أذ-ه خ-يرا-تو
.““سضfi يرئأزج يئانغ ثأرت هنأأ دكؤوت

ت’اكو /ث.ق̂ 

خزÈلأ رششنلأ رأد نع أرخؤوم تردشص ^
عئأر مو-ي““ ة-يأور-ل ة-ي-شسنر-ف-لأ ة-خ-شسن-لأ
ةمجرتو يميشسق Òمشس فيلأات نم ““توملل
ىلع ءوشضلأ طل-شست ثي-ح-ب ،ة-ي-ن ي-ف-ط-ل
حفط عمت‹ ‘ (ةاي◊أ/ توŸأ) ةيئانث
تردشصو .تأديقعتلأو تاجهوتلأ ليك هيف
9002 ةنشس ةيبرعلأ ةغللاب ةرم لوأل ةيأورلأ

قو--ق--ح بحا---شص) دو---شس تكأأ رأد ن---ع
‘ يفح-شص ة-ثدا-ح در-شست ذإأ ،(ة-م-جÎلأ
ىلع نم راحتنلأ ررق هرمع نم Úعبرألأ

ر-ئأز÷أ ءا-ي--حأأ ‘ Êا--بŸأ د--حأأ قو--ف
هتاحومط دهاششي حبشصأأ امدعب ة-ي-ب-ع-ششلأ
.رخبتت همÓحأأو
هراحتنأ ةلواfiو ميلح تيشص عيذي ىتحو
¤إأ ةلاشسرب ثعب ،ةفاحشصلأ ‘ ة-ل-ششا-ف-لأ
ءاب يذلأ هراحتنأ بابشسأأ اهيف Úبي هشسفن
بقلŸأ ميلح قيدشص ررق ا-م-ك .ل-ششف-لا-ب
امدعب هتاي◊ دح عشضوب ““ابنوطلأ رامع»ـب
وذ هنأأ عم ،ه-ت-ق-ي-ششع-ب جأوز-لأ ل-مأأ د-ق-ف
حمشست نأأ سضÎفŸأ نم ناك ةيوق ةيشصخشش
ميلح نأأ لإأ ،ةاي◊أ بعاشصم زوا-ج-ت-ب ه-ل
ةي-فا-ن-تŸأ ئدا-بŸأ أذ Òق-ف-لأ ف-ق-ثŸأ
سشيعي رق-ه-ق-ت-م ع-م-ت‹ ‘ ل-شضا-نŸأو

رامع ةدعاشسم ‘ حلفي ⁄ ،هزئأرغ بشسح
.““راحتنلأ ططfl““ ذيفنت ىلع
اهلم‹ ‘ ةيأورلأ ثأدحأأ رودت أذكهو
،Úتيشساشسألأ Úتيشصخششلأ Úتاه ىلع ءانب

نع Óثم ف-لؤوŸأ ا-م-ه-لÓ-خ ن-م بر-شض
عمت‹ م-شضخ ‘ ÚخأŸÎأ سصا-خ-ششألأ

ةيلايÿأ ةشصقلأ هذه ودبتو .مؤواششتلأ هؤولم

ةحفشص711 ‘ ا-ه-ثأد-حأأ تج-شسن ي-ت-لأ
‘ توŸأو ةاي◊أ ةيئانثل Òثم سصخلمك

،ديعب دح ¤إأ ةيفشسلفو لب ةششهدم ةروشص
ةقيق◊أ نع لؤواشست-لأ ¤إأ ئرا-ق-لأ و-عد-ت
.ةفاخشسلأو لايÿأو
يتلأ ةيلايÿأ ة-شصق-لأ هذ-ه ف-لؤو-م ما-قو
،يئانثتشسأ ءانبو نعمتم ف-شصو ا-ه-ل-ل-خ-ت
عيشضت داكت عمت‹ تافأر-ح-نأ ل-ي-ل-ح-ت-ب

نود اقرطتم ،يدقن روظنم نم ،هŸاعم
اŸاطل يتلأ تأروظÙأ ¤إأ سسبل ىندأأ

ىرجأأ امك .عمتÛأ أذه سسافنأأ تشسبح
،يفحشصلأ ميلح ةشصق لÓخ نم ،يوأرلأ
،تاشضقانتلاب ءيلŸأ عمتجمل-ل ا-ح-ير-ششت
ه-ملآأ Úي-ل-ت ‘ ا-ن-شسح ءÓ-ب ى-ل-بأأ د--قو
ةÈع-م أرو-شص لا-م-ع-ت-شسا-ب ه-تأرو-ظfiو
ة-ها-ك-ف-لأ ي-شسو-ما-ق ن--م فأÎغلا--بو
.ةيرخشسلأو
يرئأز÷أ بتا-ك-لأ د-لو د-ق-ف ،ةرا-ششإÓ-ل
،4791 ةنشس ةم-شصا-ع-لا-ب ي-م-ي-شسق Òم-شس
ةدع فلأأو ايفحشص لمعو ايماfi جرخت
موي““ اهنم ،ةيشسنرفلأ ¤إأ تمجرُت ،تايأور
(0102) ““ليبÓ-ه»و (9002) ““توملل ع-ئأر
‘ بح»و (1102) ““رقاع ةأأرمأ قششع ‘»و

““ءاشش اŸأ باتك»و (4102) ““لئام فيرخ
ةغللأ ¤إأ اهنم أددع لقن ثيحب ،(6102)
دولوŸأ ةين يفط-ل م-جŸÎأ ة-ي-شسنر-ف-لأ
مجرت امك ،ا-شسنر-ف-ب م-ي-قŸأو ر-ئأز÷ا-ب
رأرغ ىل-ع Úير-ئأز÷أ Úف-لؤوŸأ را-ب-ك-ل
.يششايعلأ ةديمحو يتفم Òششب

ث.ق ^

يميسسق Òمسس فلؤؤملل
ةيشسنرفلاب ““توملل عئإر موي““ رودشص

ميمر-ت ع-يرا-ششم ة-ع-برأأ قÓ-طإأ د-ي-عأأ ^
ةميق تأذ ة-ير-ثأأ ع-قأو-م ل-ي-هأا-ت ةدا-عإأو
ةيلوب ةيمهألأ ةياغ ‘ ةيحايشسو ةيخيرات

دعب ،روهدتلأ لمأوع نم اهتيام◊ ةيأدرغ
،تايلم-ع-لأ كل-ت ن-ع د-ي-م-ج-ت-لأ ع-فر نأأ

ريدم ىدل ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ملع امبشسح
.ةيلولاب ةباينلاب نونفلأو ةفاقثلأ
4102 ‘ تلجشس يتلأ تايلمعلأ كلت قلعتتو
فششقتلأ Òبأدت راطإأ ‘ ا-هد-ي-مŒ ل-ب-ق
تا-ط-ل-شسلأ ا-ه-تذ-خ-تأ د-ق تنا-ك ي--ت--لأ
05 براقت ةيلامجإأ ةفل-ك-ت-ب ،ة-ي-مو-م-ع-لأ

ماظنلأ ميمرتو ليهأات ةدا-عإا-ب جد نو-ي-ل-م
ىمشسŸأ ناكŸاب ها-يŸأ ع-يزو-ت-ل Ëد-ق-لأ
ةيدلبب ““نا-ي-فÿأ““ د-ج-شسمو ““أز-م-ي-ت-ي-ل““

رشصقو ناميلشس يدي-شس ة-ي-قا-شسو ة-يأدر-غ
رشصق تابأوبو روشسو يليلتم ةيدلبب يليلتم
ديشسلأ دافأأ ا-م-ب-شسح ،ةو-ح-شض ن-ب ة-يا-شض

fiأولع دمÊ.
كلت ليهأات ةداعإأو ميمرت جمانرب جردنيو
‘ ةيخيرات-لأو ة-ي-ثأÎلأ ة-ير-ثألأ ⁄ا-عŸأ
ىلع ةظفاÙأ ¤إأ ةيمأرلأ دوه÷أ راطإأ
رششتنŸأ ‘اقثلأو يخيراتلأ تاحأولأ ثأرت

جيوÎلأ أذكو ،بأزيم يدأوب ناكم لك ‘
ÊابŸأ ةنا-ي-شصو ة-ق-ط-ن-م-ل-ل ي-حا-ي-شسلأ
ةياشضو يليلتم يرشصقب رايهنلاب ةددهŸأ
.ةوحشض نب
تدد-ح ي-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع-لأ كل-ت فد-ه-تو
ةلعافلأ تا-ه÷أ ع-م ق-ي-ثو-لأ نوا-ع-ت-لا-ب
¤إأ ¤وألأ ة-جرد-لا-ب ÊدŸأ ع-م-تÛا--ب
ةقطنŸ يدامÓلأو يداŸأ ثأÎلأ Úمثت

ةيبذاج Ìكأأ اهلعجو اهعونت لكب ةيأدرغ
.ةمأدتشسم ةيحايشس ةيمنت ءاشسرإل
ةفاقث-لأ ‘ Úل-عا-ف-لأ ما-م-ت-هأ ن-م-ك-يو
يرامعŸأ زأرط-ل-ل ج-يوÎلأ ‘ ة-يأدر-غ-ب
ةقطنÃ فÓشسألأ نع ثرو يذلأ زيمŸأ

ةمظ-نŸأ ل-ب-ق ن-م ف-ن-شصŸأو ،بأز-ي-م
ة-فا-ق-ث-لأو مو-ل-ع-لأو ة-ي--بÎل--ل ة--ي‡ألأ
Óًشضف ،2891 ‘ ايŸاع اثأرت (وكشسنويلأ)

هعون نم ديرفلأ ‘اقثلأو ينفلأ ءأÌلأ نع
.ةقطنŸأ هب رخزت يذلأ
ةشسمÿأ بأزيم يدأو روشصق ةكبشش دعتو

Ãيتلأو ةعيبطلأ ىلع حوتفم فحتم ةباث
نم ديرف Êأرمع عباطب تديشش دق تناك
را-م-عŸأ ع-ئأور ن-م Èت-ع-ي يذ-لأ ه-عو--ن
لكشش ىل-ع ةرا-هÃ م-م-شص د-قو يŸا-ع-لأ
قوف يرئأدو مظنم لكششب ردح-ن-ت تو-ي-ب

،ليوط لهشس ىل-ع د-ت‡ ير-خ-شص ع-قو-م
لfi تقو---لأ رورÃ ح---ب----شصأأ يذ----لأو

ا-شضيأأو حا-ي-شسلأ با-ج-عإأو با-ط-ق--ت--شسأ
ÚيÁدا-كألأو Úث-حا-ب-لأو Úشصشصخ--تŸأ
ة-يرا-م-عŸأ ة-شسد-ن--ه--لأ ‘ بÓ--ط--لأو
.ندŸأ طيطختو
ةدعل Úمثلأ يرامعŸأ ثأÎلأ أذه عشضخو
ل-ي-هأا-ت-لأ ةدا--عإأ ثي--ح ن--م تأءأر--جإأ
لمأوعب طبتر-م رو-هد-ت د-ع-ب ة-يا-م◊أو
مد-ق-لأو فأر‚لأ) ن-مز-لأ تا--ب--ل--ق--ت
ل-مأو-ع-لأ ن-م ا-هÒغو تا-نا--شضي--ف--لأو
.(ىرخألأ
ي-ثأÎلأ د-ي-شصر-لأ أذ-ه Úب ن-م د-جو-يو
ةيزئان÷أ ⁄اعŸأو د-جا-شسŸأو رو-شصق-لأ
ةÁد-ق-لأ ير-لأ تآا-ششن-م ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب
سضأوحأأو ليخنلأ Úتا-شسب Èع ةر-ششت-نŸأ
ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ را-بآلأ رأر-غ ى-ل-ع ،ة-يدوألأ
ماظنلأ أذكو راطمألأ هايم عيمجتل ىرخأأو
.ةيدوألأ هايم عيزوتل يديلقتلأ
تأءاشضفو ةيخيرات ⁄اعم ةدع تلأز لو
ةهجأولأ ى-ل-ع ة-ن-شصfi لزا-ن-مو ة-ي-ن-يد
ىلع ةدتمŸأ ةنشصÙأ ةشسمÿأ روشصقلأو

ن-قز-ي ي-ن-ب) بأز-ي-م يدأو ل-ه-شس لو--ط
دهششت (ةيأدرغو ةكيلمو فطعلأو ةرونوبو
ةقيرع ةيرام-ع-م ةرا-شضح ى-ل-ع خو-م-ششب
دق تناك يتلأو ،لي-شصأأ ي-خ-يرا-ت ٍسضا-مو
.5102 ‘ ميمرت لاغششأأ نم تدافتشسأ
أذه Úمثت تايلم-ع-لأ كل-ت ن-م ى-خو-ت-يو
ى-ل-ع د-ه-ششي يذ-لأ ي-خ-يرا--ت--لأ ثأÎلأ

تاحأولأ ‘ سشاع يذلأ ناشسنإلأ ةيرقبع
راجحألأ) ةيلÙأ ءانبلأ دأوم Óم-ع-ت-شسم
ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ Òي--شست ا--شضيأأو (Ò÷أو
ثأÎلأ أذه Úب نزأوتلأ ىلع ةظفاÙأو
.(تاحأولأ) يعيبطلأ ثأÎلأ Úبو ينبŸأ
كلتل ةاي◊أ ةداعإأ تاي-ل-م-ع لÓ-خ ن-مو
اهتفرخز بأزيم روشصق ديعتشستشس ⁄اعŸأ
اهعباطو قيرعلأ اهعا-ع-ششإأو ،ة-ي-ق-ي-ق◊أ
ينطولأ ثأÎلأ أذهل حمشسي اÃ ›ام÷أ
5002 ‘ ““ظو-فfi عا--ط--ق““ ف--ن--شصŸأ

Ãأ بجوŸ50/902 مقر يذيفنتلأ موشسر
اميشس ةحايشسلأ ة-ي-قÎل ا-كرfi نو-ك-ي نأأ
.ةقطنŸأ ىوتشسم ىلع ةيفاقثلأ
ةداعإأ نإاف ÚيلÙأ Úلوؤوشسملل ةبشسنلابو
ةقطنملل يداŸأ ثأÎلأ ديدŒو ل-ي-هأا-ت

Úمثتو يحايشسلأ طاششنلأ ثعب هنأاشش نم
اهعونتب ةيلÙأ ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ ة-عا-ن-شصلأ
هذه لعجو ،ةيخيراتلأ ⁄اعمل-ل ز-ي-م-تŸأ
ةحاي-شسل ةو-ق-لأ طا-ق-ن ىد-حإأ تلاÛأ
.ةئيبلأ مÎ– ةبأذج ةيفاقث

ث.ق ^

4102 ‘ اهنع ديمجتلا عفر دعب ةيلمعلا قÓطا
ةيإدرغب ‘اقثلإ ثإÎلإ ليهأات ةداعإإ عيراششم قÓطإإ ةداعإإ



ةليترلا

  لشصاوتت زرfi تاعيقوت

fiلشصاوتت ةحشصلاب طاشسفلا ةبرا

،يهتنت نل يحشصلا طشسولاب داشسفلا تاشسرا‡ ةبراfi نأا ؤدبي ^
‘ ةميقŸا ةبقلا ىفششتشسم ةبيبط ةيشضقب ةوقب تأادب يتلاؤ
ةيمÓعا ريراقت تثد– دقف ،Óماك اهبتار ىشضاقتت يهؤ جراÿا
رهششأا3 ةدŸ اهرجأا ىشضاقتت ةبئاغ ةشضر‡ فيقوت ىرج هنا
ةيلوب ناطرشسلا ةحفاكŸ ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوŸاب يداع لكششب
رهششلا ‘ اهترجأا فقؤ متيل ،اهبايغ ةظحÓم دعب كلذؤ ،ضسابعلب
.ىفششتشسŸا ةرادإا ؤوطاوت طشسؤ كلذؤ ،عبارلا

 ةردان نداعمو بهذ..تافشسوفلاو ديد◊ا دعب

اعابطنا ،يعاذإÓل ،باقرع دمfi ،مجانŸا ريزؤ ثيدح كرت  ^
¤ا ةيمومعلا تاطلشسلا يعشس قايشس ‘ ،Óئافتم لب ،ايباجيإا

Œا ةيعبتلا زؤاŸةيندعم تاؤرث نع افششاك ،زاغلاؤ طفنلل ةقلط
باشضهلاؤ بون÷اب ،ضضرألا نطاب اهنشضتحي لازام ىشص– ل
تاطاششنلل ةينطولا ةلاكولا دهتŒ ثيح ،لامششلاؤ ايلعلا
..ثحبلا ةرششابŸ ةيمجنŸا ثوحبلل ينطولا ناويدلاؤ ةيمجنŸا
ندعم ليشصافت نع هثيدح وه ،ريزولا هنع فششك ام مهأا لعلؤ
نأاب هديكأاتؤ ،ةردانلا نداعŸا ¤ا ةرم لؤأل هقرطتؤ ،بهذلا

Úي– ” هنأاؤ ،دÓبلاب قطانم ةدعب اهدوجؤ ىلع تارششؤوم كانه
ددشصلا اذه ‘ ةيجولوي÷ا حلاشصŸا فرط نم ةطيرخ
يتلا مويثيللا ىلع ةدام ¤ا اÒششم ،ةثيد◊ا تاينقتلا مادختشساب
ددشصلا اذه ‘ عيراششم4 كانه نأاؤ ،نط فلأا84 اهنؤزfl قوفي
.راششبؤ ةماعنلاؤ ضضيبلاب

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاؤ ةرادإلا
 تؤؤاج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينؤرتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاؤ رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسؤ ضسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

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

ةيرابخإا ةينطؤ ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.ضش نع ردشصت

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ضسأاك تايركذ ،زرfi ضضاير ،يرئاز÷ا ›ؤدلا داعتشسا ^
دشض يتيشس Îشسششنام هقيرف عم هفدهب ،9102 ايقيرفإا ·أا
ةطبارلا ضسأاك ةلوطب يئاهن عبر نمشض ،ندنل ‘ لانشسرأا
ىلع ءاثÓثلا ضسمأا لؤأا ىرج يذلا مدقلا ةركل ةيزيلكنإلا
 .““ةيجعفدŸا““ ةيشضرأا
،ةرششابم ةرح ةلكر نم يتيشسلل Êاثلا فدهلا زرfi لجشسؤ
Òهششلا فدهلا اهب لجشس يتلا ابيرقت ةقيرطلا ضسفنب
بختنم ىمرÃ ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا عم يخيراتلاؤ
جوت يتلا9102 ايقيرفأا ·أا ضسأاك يئاهن فشصن ‘ ايÒجين
أاطÿا ىلع لشصح دق زرfi ناكؤ .ءارحشصلا وبراfi اهب
،يليزاÈلا عفادŸا ةشصاخؤ لانشسرأا يعفادÃ بعÓت نأا دعب

زرfi عنŸ ةشصرف يأا دجي ⁄ يذلا ،ضسوتناشسؤد لايرباغ
ديدشست ¤وتيل هتلقرعب لإا ءاز÷ا ةقطنم لوخد نم
.ضسفانŸا ىمرم ‘ حاجنب اهنكشسيؤ ةفلاıا

كوكششلا سسركي انودارام ةثج حيرششت

قيقحتلا راطإا ‘ هؤؤارجإا ” يذلا ،يبطلا ريرقتلا جئاتن تفششك ^
مدع نع ،انؤدارام ؤدنامرأا وغييد ،مدقلا ةرك ةروطشسأا ةافؤ ‘

تناك نكلؤ ،هدشسج ‘ لوحكلا ؤأا تاردخملل راثآا يأا ىلع روثعلا
لثم ،ةيلقعلاؤ ةيدشس÷ا هتحشص جÓعل ةفلتfl ةيؤدأا كانه

،عرشصلا تابون جÓعل Òقاقعؤ ،بائتكÓل داشضŸا ““ÚشسكافÓنيف““
ببشستت نأا اهنأاشش نم يتلاؤ ،ىرخأا ضضارمأا دشض ةيؤدأا ¤إا ةفاشضإلاب

 ءاؤدل راثآا دوجؤ فاششتكا ” ثيح .بلقلا تابرشض ماظتنا مدع ‘
‘ ايبط اشسل‹ انؤدارام ةافؤ ‘ نوققÙا نوعدŸا دقعيشسؤ
دق ةروكذŸا ةيؤدألا فشصؤ مدع ناك نإا ام اؤررقيل ،قحل تقؤ
.““يبهذلا ىتفلا““ ةافؤ بنجي

نمزلا نوقباشسي ة’ولا
نم ايلfiؤ ايزكرم ،يذيفنتلا زاه÷ا دوشست ةيقيقح ئراوط ةلاح ^

اهبلغأا زا‚ا لقألا ىلع ؤأا ،لظلا قطانم ةبراfi عيراششم ءاهنا لجأا
.ةيرا÷ا ةنشسلا ةياهن لبق مدقت ريراقت ‘ هتيبثتؤ
ةمجرت لا وه ام ةلولا عم ةيلخادلا ريزؤ ءاقل نإاف ،كشش نؤدؤ

ررقŸا ةلولا ةموك◊ا ءاقلل ديه“ؤ ،ةنلعŸا رافنتشسلا ةلا◊
ددحيشس يذلاؤ ،ايناŸأاب هافششتشسم نم ةيروهم÷ا ضسيئر نم بلطب
هشسفنب هتعباتمؤ هروشضح ةلأاشسم ىلع اديكأات ،اقح ل هدعوم ايشصخشش
ءادأا Úيقتؤ فؤر◊ا ىلع طاقنلا عشضؤ ةمث نمؤ ،ءاقللا لاغششأل
.ضسيئرلا هيلع نهاري يذلا ،فلŸا اذه ‘ ةلولا

 ““هرعشش نم بمارت رجأاشس““ :يشسوليب
مامأا ،يشسوليب يشسنان ،يكيرمألا باونلا ضسل‹ ةشسيئر تددر ^

نم دكأاتلا ديرت اهنأا ،ةمشصاعلا نطنششاؤ ‘ Úيشسايشسلا نم ديدعلا
يؤاشضيبلا بتكŸا ،بمارت دلانؤد ،هتيلؤ ةيهتنŸا ضسيئرلا ةرداغم
يطارقÁدلا همشصخ نأاب ءاحيإلا لشصاؤ نأا دعب ،ىرخأاب ؤأا ةقيرطب
.لداع Òغ لكششب زاف دق ،ندياب وج ،بختنŸا ضسيئرلا
ل اهنأاب اهقيرف ،اينؤروفيلاك نم ةيطارقÁد يهؤ ،يشسوليب تÈخأاؤ
ءانثأا ،تفاشضأاؤ ،بمارت ةيلؤ يهتنت ىتح راظتنلا عيطتشست
،انؤروك تايعادت ةهجاوŸ ةثاغإلا نوناق تاششقانم ‘ اهطارخنا
.لحري ىتح تاعاشسلا دعت اهنأا
ططخت اهنإا اهقيرفل تلاق يشسوليب نأا ““وكيتيلوب““ ةل‹ تدكأاؤ
نم جرخي يكل هيلجرؤ ÚتÒغشصلا هيديؤ هرعشش نم بمارت بحشسل
.ضضيبألا تيبلا

““يتيارم““ قÓطإ’ دعتشست ةلف

تراتخا ،ديدج ينف لمع حرطل ،ةيرئاز÷ا ةلف ،ةنانفلا دعتشست ^
ةلف تكراششؤ .ةلبقŸا مايألا ‘ رونلا ىÒشس ،““يتيارم““ ناونع هل

ىلع يشصخششلا اهباشسح Èع ،ةديد÷ا اهتينغأا نم اعطقم
نم ينفلا انديدج ابيرق““ :اهيعباتم ةبطاfl تقلعؤ مارغتشسنإلا
 .““ طوطيز مشساقلب رعاششلا تاملكؤ Êا◊أا
،ىرخأا ةديدج لامعأا ىلع ةÒخألا تاشسمللا عشضت اهنأا ةلف تلاقؤ
Òبكلا نحلŸا عم اهيف تلماعت يتلا ،““بيبح ضشكل ام““ ةينغأا اهنم
اهتاملك ةباتكب تفلكت ةجيلخ ةينغأا ¤إا ةفاشضإا ،يبونرششلا حÓشص
.اهشسفنب اهنا◊أاؤ
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مآزح ةدح

! ةديد÷ا رئاز÷او نÓفأ’ا
‘ ة-ي-شسا-ي-شسلا ةا-ي◊ا لاو-حأا م-ي--ق--ت--شست ن--ل ^

ي-ت-لا ة-ط-ل-شسلا باز-حأا ة-ي-ف--شصت--ب لإا ، ر--ئاز÷ا
عمجتلا يبزح ةشصاخو  ،هتننقو داشسفلل تعرشش
ريزولا هشسأاÎي ناك يذلا يطار-قÁد-لا ي-ن-طو-لا
ةمذ ىلع نوجشسŸا ىيحيوأا دمحأا قبشسألا  لوألا

اذكو ،ةطلشسلا لÓغتشساو داشسفلا اياشضق نم ددع
ةي-ط-م تلاز ا-م ي-ت-لا ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج

ةهبجلل يخيراتلا ثرإلا ة-ل-غ-ت-شسم ،ن-يد-شسا-ف-ل-ل
ةد-عا-ق ترا-شصو ،دÓ-ب-لا لÓ--ق--ت--شسا ‘ ا--هرودو

Œماعلا ا-ه-ئا-ن-مأاو ا-ه-تدا-ق-ل ة-يراÚ، عيب ردشصمو
،ةيباخ-ت-نلا د-ي-عاوŸا ‘ ة-شصا-خ ·ذ-لا ءار-ششو
ينعي يذلا ““ةراكششلا““ حلطشصم رهظ ةهب÷ا يفف
ةي-با-ي-ن-لا بشصا-ن-م-ل-ل ح-ششÎلا ‘ Úب-غار-لا ع-فد
Úمألا ¤إا ÒيŸÓا--ب ىوا--ششر Ëد--ق---ت ،ا---هÒغو
‘ ةبيلط نوجشسŸا بئا-ن-لا ف-ششك ا-م-ل-ث-م ،ما-ع-لا

لامج بزحلل  قبشسألا ماعلا Úمألا دشض هتداهشش
ÚبرقŸا سضعبو هل‚و وه لكشش يذلا سسابع دلو
.ÚحششŸÎا نم ÒيŸÓا تعمج ،ةيقيقح ةباشصع
هيدل نأا يعدي يذلا ›ا◊ا ماعلا Úمألا وه اهو

بشصنŸا ‘ ““ ن-ّي-ع ““ ه-نأاو ة-شسا-ئر-لا ن-م ة--يا--م--ح
رخآلا وه ةدعلا دعي أادب ، ““قوفلا ““ نم تايشصوتب
مئاوق-لا سسأار ى-ل-ع ه-يد-يؤو-مو ه-ي-بر-ق-م بشصن-ي-ل
ددحتي ⁄ يتلاو ةلبقŸا تايعيرششتلل ةيباختنلا
قبشس املثم ،اهميظنت خيرات مدقيشس ناك نإا دعب
سسفن ‘و ،هشضرم لبق نوبت سسيئرلا هنع فششكو
نم مقتنيشس ه-نأا ة-ي-مÓ-عإا ل-ئا-شسو لو-ق-ت تقو-لا

ىرجأا املثم ، ةليقثلا ءامشسألا داعبإاو ،هموشصخ
هل ىنشستي ىتح ،تاظفاÙا ‘ ةعشساو تاÒيغت
ة-ي-لÙا ة-ل-ب-قŸا تا-با--خ--ت--نلا ‘ هرا--شصنأا جاردإا

تارار-ق ى-ل-ع كلذ-ب ر-ط-ي-شسيو ،ة-ي-ع-ير--ششت--لاو
.Ìكأا عفدي نŸ اهنهريو ، بز◊ا
باز---حأا ل---خاد Òغ---ت ءي---شش ل نأا ،ر---شصتıا---ب
سضورفŸا نم ناك  يتلا ريرحتلا ةهبجف ،ةطلشسلا
سضعب كلذب بلاط ا-م-ل-ث-م ف-ح-تŸا ى-ل-ع لا– نأا

تيآا Úشسح ل-حار-لا م-ه-شسأار ى-ل-عو ا-ه-ي-شسشسؤو--م
لاو---ط Òها---م÷ا بشضغ لfi تنا---كو ،د---م---حأا
تاشسرامŸا سسفن قبطت تلاز ام ،كار◊ا عيباشسأا
Úب--لا--ط--م عرا--ششلا ¤إا ÚيŸÓا--ب تع--فد ي---ت---لا
ايفاŸا نم سصلخت-ت ،ةد-يد-ج ر-ئاز-ج-بو Òي-غ-ت-لا-ب
دا--شسف--لا ا--ي--فاŸ تعّر--شش ي--ت--لا ة---ي---شسا---ي---شسلا

دعو يتلا ةديد÷ا رئاز÷ا لعج ام ،اهتنشضتحاو
ل-ك ‘ ه-ب-ششت ،ه-تا-با-ط--خ ل--ك ‘ سسي--ئر--لا ا--ه--ب
.ةÁدقلا رئاز÷ا اهليشصافت
‘ هتاشسرا‡ ‘ فلتخي ل ،لشضف-لا و-بأا ي-ج-ع-ب-ف
‘ ه-م-عدو ه-ن-ع ع-فاد يذ-لا ه-ق-يد-شص ن-ع ءي-شش
ام سسكعلاب لب ،Êادعشس رامع ، جراÿاو لخادلا

نا-ك يذ-لا ل-جر-لا هأاد-ب ا-م ل-م-ك-يو ل-شصاو-ي لاز
رارف ةلاح ‘ سشيعيو ،ةلود لجر هشسفن يمشسي
ةمدخ ‘ بز◊ا رخآلا وه عشضيشسو ، ةلادعلا نم
لآا عم Êادعشس لعف املثم اما“ ،Ìكأا عفدي نم
⁄  ةديد÷ا رئاز÷اف ،Òغت ءيشش Óف ،ةقيلفتوب
ثدحأا يذلا كار◊ا بلاطŸ مامتهلا Òعت دعت
تلاز ام هنأا ودبيو ،ةقيلفتوب ماظن عم ةعيطقلا
ةيراجتلا ةشسشسؤوŸا ‘ لجرأاو يديأا Òخألا اذهل
تاميلعت ىوشس بغت ⁄و ،نÓفأا اهنومشسي يتلا
 .بز◊ا ‘ هنايبشصل ديعشسلا قيقششلا
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ةريشسملا ىلا مظنت وزو يزيت ىرق ناجل
ةكرصشلل ةماعلا ةيريدŸا نم اقÓطنا مويلا مهتÒصسم نوددجي ““ماينوا““ لامع

هتافول ةصسماÿا ىركذلا ‘ دمحا تيا Úصسح رثآام يي– وزو يزيت
،ءاعبرلأ سسمأ ،وزو يزيت ةيلو تيحأ ^

تيأ Úصسح لي-حر-ل ة-صسماÿأ ىر-كذ-لأ
ÚلصضانŸأ نم دوفو تلقنت ثيح ،دمحأ
هصسأر طق-صسم ¤أ سسا-فا-فلأ تأرا-طأو
›اعاب يح-ي تيأ ة-يد-ل-ب-ب ن-صس◊ ثا-ب
م-ي-ظ-ن-ت ” ن--يأ ، ما--م◊أ Úع ةر--ئأد

تلاصضنلأو يروثلأ راصسملل خرؤوت سضراعم
ىوقلأ ةه-ب-ج ة-صسصسؤو-م ا-هزر-حأ ي-ت-لأ
تأداهصش ءا-ق-لأ بنا-ج ¤أ ,ة-ي-كأÎصشلأ

يذلأ ديقفلأ أوصشياع نم فرط نم ةيح
ةيريرحتلأ ةروثلأ زئاكر دأدعأ ‘ كراصش

. جراÿأو لخأدلأ ‘

ميصسأرم ‘ ةكراصشŸأ دوفولأ تلقنت دقو
عصضو ” ثيح هÈق ¤أ , ىركذلأ ءايحأ
دق و ,هحور ىلع امحرت روهزلأ نم ليلكأ

لولأ Òتر-ك-صسلأ ة--ي--ل--م--ع--لأ ر--صضح
Èتعأ يذلأ سشيصشوأ فصسوي سسافافÓل
اŸ أزيمت-م ا-مر-ه و ة-ما-ق د-م-حأ تيأ

‘ هتلاصضن و ةيريرحتلأ ةرو-ث-ل-ل ه-مد-ق
ئدابŸأو ق◊أ ة-م-ل-كو ة-ير◊أ ل-ي-ب-صس
دق دمحأ تيأ Úصسح نا-كو .ة-ي-نا-صسنلأ

نعÈ5102مصسيد32 خيراتب ةاي◊أ قراف
.ةنصس98زهان رمع

سشوÒمع لامج ^

يزيت ةيلو ىرق نا÷ تررق ^
لامع ةÒصسم ¤أ مامصضنلأ وزو
تاعانصصل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-صشلأ
 .وزو يزيتب ماينوأ ةيلزنمورهكلأ
رداصصم هن-ع تف-صشك ا-م بصسحو
ةÒصسم ناف ،““رجفلأ»ـل ةلوؤوصسم
اهميظنت متيصس ةديدج ة-ي-م-ل-صس
نا÷ روصضح-ب ،سسي-مÿأ مو-ي-لأ
لماع0071 ـل ةد-نا-صسم ىر-ق--لأ
نوطبختي نيذلأ ماي-نوأ ة-كر-صشب

—افلأ ذ-ن-م ة-ي-ن-ق-ت ة-لا-ط-ب ‘
. يرا÷أ Èمصسيد
نأ ردا----صصŸأ تأذ تفا-----صضأو
ة-كرا--صشم فر--ع--ت--صس ةÒصسŸأ

لا-صصيل Úن-طأو-م-ل-ل ةد-صشا--ح
ايلاعلأ تاهجلل لامعلأ بلا-ط-م
ءاه-نل ل-خد-ت-لأ ا-ه-ت-ب-لا-ط-مو
,يئاهن لكصشب هتيوصستو لكصشŸأ

كصسم-ت-ب ق-ل-ع-ت ا-م ا--صصو--صصخ
ريدŸأ سسيئرلأ ليحرب لا-م-ع-لأ

ءاغلأ هبوجو عم هم-قا-طو ما-ع-لأ
. ةينقتلأ ةلاطبلأ
رقم نم مويلأ ةÒصسم قلطنتصسو
عراصشب ماينول ةماعلأ ة-ير-يدŸأ
يرأدلأ ينبŸأ هاŒاب يت-ي-ت-صسأ
ÊاÈŸلأ بئانلأ ناكو . ةيلولل

مدقم بيطلأ يدنرلأ بزح نع
سصوصصخب لولأ ريزولأ لصسأر دق
هايأ ا-ب-لا-ط-م ،ما-ي-نوأ ة-ب-ي-صضق
سشوÒمع لامج ^ .لجاعلأ لخدتلأ

““سساكصسيب““ ةكرصشب Óماع08
نع نوفقوتي تيوكصسبلل
وزو يزيتب لمعلا

ةيدلبب تيوكصسبلل سساكصسيب ةكرصشب Óماع08لخد ^
بأرصضأ ‘ ،سسمأ وزو يزيتل ةيلحاصسلأ ةه÷اب نوفزأ

لفكتلأ عنصصŸأ ةرأدأ Úبلاطم ،ل-م-ع-لأ ن-ع حو-ت-ف-م
ةيصضقب قلعت ام امي-صسل ة-ي-ن-هŸأ م-ه-ب-لا-طÃ دا÷أ
.روجألأ
نو-ق-ل-ت-ي م-ه-نأ ““ر-ج-ف-لأ»ـل لا-م-ع--لأ سضع--ب د--كأأو
يذلأ رملأ ،ةرم لكك ةرخأاتم ةيلاŸأ مه-تا-ق-ح-ت-صسم
بابرأ مه ءلؤوه ةيبلاغ نأو ةصصا-خ ،م-ه-ل-ها-ك ل-ق-ثأ

.لافطأ مهيدلو تÓئاع
نم مهب تلصصتأ ةكرصشلأ ةرأدأ نأ نوجتÙأ فاصضأو
رملأ ،مرصصنŸأ Èمفون ةرجأ ى-ل-ع م-ه-لو-صصح ل-جأ
لكصشŸأ نأ أودكأ نيذلأ لامعلأ ءلؤوه هصضفر يذلأ
ىرخأ بلاطم ‘ ر-ظ-ن-لأ ¤أ Úي-عأد ،أذ-ه ن-م Èكأ
نامصض و ةينهŸأ مهتيعصضو Úصسحتل لامعلأ اهب دصشاني
سشوÒمع لامج ^ . ةينهŸأ بنأو÷أ عيمج ‘ مهتحأر

دقف ،ةرأزو-ل-ل نا-ي-ب بصسحو ^
ريدم نم ةنوكŸأ ةنجللأ تلح
نم لكل نوماع ءأردمو يزكرم
درأو-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو--لأ
ي-ن-طو-لأ نأو-يد--لأ ،ة--ي--ئاŸأ
ءأÈخ ¤إأ ةفاصضإلاب Òه-ط-ت-ل-ل
ةرأزو---ل Úع----با----ت Úصصتflو
،لجيج ةيلو-ب ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ

تاطلصسلأ عم ءاقل دقع ” ثيح
¤إأ لقنتلأ لبق ةيلولل ةيلÙأ

ة-صضر--ع تنا--ك ع--قأو--م ةد--ع
¤إأ د-حألأ ة-ل-ي-ل تا-نا-صضي-ف--ل
ي-قر-صشلأ ل--خدŸا--ك Úن--ثإلأ
أذكو ة-ط-بأر-لأ ي-حو ة-يلو-ل-ل

ف-ي-صضي ،ةر-ط-ن-ق-لأ دأو ر-صسج
.ردصصŸأ سسفن
ذا-خ-تأ ” ،قا-ي--صسلأ أذ--ه ‘و

تأءأر--جإلأ ن---م ة---عو---م‹
لجأ نم ةيلمعلأو ةيلاجعتصسإلأ
ة÷ا--ع--مو ع--صضو--لأ ءأو--ت--حأ
اهتفلخ يتلأ ة-يداŸأ ر-ئا-صسÿأ
.تاناصضيفلأ
تأءأر--جإلأ هذ--ه ق--ل--ع--ت--ت و

بصسح- ةيلمعلأو ةيلاجع-ت-صسإلأ
ةفاك د-ي-ن-ج-ت-ب - نا-ي-ب-لأ تأذ
نم ةيداŸأ و ةيرصشبلأ لئاصسولأ
و بصسأورلأ ةلأزإأ و ةيق-ن-ت ل-جأأ
يحصصلأ فرصصلأ يرا‹ Òهطت
ةع-با-ت تا-ن-حا-صش سصي-صصخ-ت و
كلذو، Òهطتلل ينطولأ نأويدلل

ةيلو-ل ةرواÛأ تا-يلو-لأ ن-م
ا-صصي-صصخ ةد-عŸأ و ل--ج--ي--ج

و لو--ي--صسلأ ى--ل--ع ءا--صضق--ل--ل
ةصصصصختم ةينقت قرف سصيصصخت
ة÷اع-م و ع-صضو-لأ سصي-خ-صشت-ل
فلتخÃ تق◊ ي-ت-لأ رأر-صضألأ

.ةيئاŸأ تآاصشنŸأ
ةقرف سصيصصخت اصضيأأ ررقت امك
ةينطولأ ةئيهل-ل ة-ع-با-ت ة-ي-ن-ق-ت
يرلأ تآاصشنŸ ةينقتلأ ةبا-قر-ل-ل

Ÿترصشاب يتلأو عصضو-لأ ة-ن-يا-ع
.سسمأ ءأدتبأ لمعلأ
تأءأر--جإلأ سصخ--ي ا--م--ي---فو
اهنع نÓعإلأ متيصس ،ةيليمك-ت-لأ

ة-ن-ج-ل-لأ فر--ط ن--م ا--ق--حل
سصيخصشتلأ دعب كلذو ة-يرأزو-لأ
قفو ،عصضولل قيقد-لأو ل-ما-ك-لأ
.نايبلأ تأذ
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عشضولا ةنياعم رششابت يرلا تآاششنمل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلل ةينقت ةقرف

لجيج تاناصضيف بابصسا ‘ قق– ةيئاŸا دراوŸا ةرازو
كلذو لجيج ةيلو ¤إا هترازو نم ىوتشسŸا ةعيفر ةن÷ ،يقارب يقزرأا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو دفوأا
Òهاطلا ةنيدم اهتدهشش يتلا ةÒخألا تاناشضيفلا ءارو تناك يتلا بابشسألا ىلع فوقولا لجأا نم

.كÓمألا ‘ ةÈتعم رئاشسخ تفلخ يتلاو ،ةيلولا ةمشصاعو

سشتيفوميهاربإا ناتلز يديوشسلا بعÓلا تافرشصت ديعب دح ىلا هبششت هتافرشصت نا لاق

نون÷اب روليد مهتي ““هينودراصش نادنيرب““ تصسار داتصس عفادم
نون÷أ ةمهت تحبصصأأ ^

يرئأز÷أ ›ودلأ قحÓت
يدان م‚ ،رو-ل-يد يد-نأأ

كلذو ،يصسنرفلأ هييلبنوم
ةمئاق ¤أ مصضنأ ا-مد-ع-ب
Úم--ه--تŸأ Úب--عÓ---لأ
تا-فر-صصت-ب ما-ي--ق--لا--ب

.تايرابŸأ ءانثأأ ةنون‹
ةÒخألأ ةأرابŸأ تدهصشو

Ÿتصسيرب داتصسب هييلبنو،
عوبصسألأ تاصسفانم نمصض
ةهجأوم ،يصسنرفلأ يرودلأ نم61
يرئأز÷أ مجاهŸأ Úب ةر-صشا-ب-م
يصسنرفلأ ع-فأدŸأو رو-ل-يد يد-نأأ
 .هينودراصش نأدنيرب
تاح-ير-صصت ‘ ه-ي-نودرا-صش لا-قو
““ووصش وتاكصسوم ر-بو-صس““ ج-ما-نÈل
ي-صس.مإأ.رأأ““ ةا-ن-ق ه--ث--ب--ت يذ--لأ

رو-ل-يد““ :ة-ي-صسنر-ف-لأ ““سسترو-ب-صس
نع فقوتي ل هنإأ ،رأوطألأ بيرغ
:ع-با-تو.““ةأرا-بŸأ لأو-ط مÓ-ك-لأ
،ةأرابŸأ ةيأدب نم Úتقيقد دعب““

‘ ةفيطل ةقير-ط-ب ي-بر-صضب ما-ق
:”أأو.““نون‹ نم هل ا-ي ،ير-ه-ظ

› هجوت ،قئاقد5 وحنب كلذ دعب““
‘ بهذأاصس أدي-ج ه-ب-ت-نأ»:Ó-ئا-ق
بعÓ-لأ نأ أد--كؤو--م ،““ق--م--ع--لأ
مجنلأ ىطخ ىلع Òصسي يرئأز÷أ
سشتيفوميهأربإأ ناتلز يد-يو-صسلأ
ةبيرغلأ هتافرصصتب ر-ه-ت-صشأ يذ-لأ

Œأ ه-ي-صسفا-ن-م هاŸعم ن-ير-صشا-ب
اهصصيمق لمح يتلأ ةيدنألأ مظعم
 .ةÒخألأ ةنصس02ـلأ لÓخ
دكؤوتل هينودراصش تاحيرصصت يتأاتو
‘ ما-ق يذ-لأ ،رو-ل--يد ““نو--ن--ج““
‘ لو-خد-لا-ب ي-صضاŸأ م--صسوŸأ

م-ج-ن-لأ ع-م ة-ب-ير-غ ة--صشوا--ن--م
هÈتعأ ام ببصسب ،رامين يليزأÈلأ

تردصص تأزأز-ف-ت-صسأ
لÓ----خ Òخألأ ن----م
تعمج يتلأ ةهجأوŸأ

ه-ي-ي-ل-ب-نو-م ه-ق-ير--ف
نا----صس سسيرا----ب-----ب

 .نامÒج
رو-ل-يد يد-نأأ ر-ه--ظو
لÓ-خ ع--ئأر ل--ك--صشب

م-صسوŸأ تا-صسفا--ن--م
7 لج-صس ثي-ح،›ا◊أ
6 ىد---هأأو فأد----هأأ

41 ةلمج ن-م ة-م-صسا-ح تأر-ير“
ةخصسنلأ لÓخ اهيف كراصش ةأرابم
.يصسنرف-لأ يرود-لأ ن-م ة-ي-لا◊أ
‘ ةحبأر ةقرو لكصشي روليد تابو
ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ة-ل--ي--ك--صشت
لامج هيلع لوع ثيح ،يرئأز÷أ
بخ-ت-نŸأ برد-م ،ي--صضا--م--ل--ب
ةهجأوŸأ لÓخ ايصساصسأأ ،ينطولأ
ن-م-صض ،يو-با-بÁز ما-مأأ ةÒخألأ

نم ة-ع-بأر-لأ ة-لو÷أ تا-صسفا-ن-م
ا-ي-ق-ير-فأأ ·أأ سسأا-ك تا-ي--ف--صصت
نوÒما-ك-لأ ‘ ا-هؤوأر-جأ رر-قŸأ

ف.ميلصس ^ .2202 ةنصس

يميجر دارم قبصس’ا ةحصصلا ريزو ةافو
نامحرلا دبع ،تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ىزع ^

ةينŸا هتفاو يذلا يميجر دارم قبشسألا عاطقلا ريزو ةلئاع ،ديزوب نب
‘ ةحشصلا عاطق سسأار ىلع يميجر دارم روشسيفوÈلا Úعو.سسما

يام1 ةياغ ¤إا4002 ليرفأا91 موي ىيحيوأا دمحأا اهلكششي ةموكح عبار
5002.

ج.ق ^

fiقلغ نولصصاوي““ طايرج““ ةيرقب نوجت
 عبارلا مويلل9 مقر يئ’ولا قيرطلا

““طايرج““ ةيرق ناكشس اهنشش يتلا ةيجاجتحلا ةكر◊ا تلشصاوت ^
قيرطلل مهقلغ ‘ ةلثمتŸاو ،ةنتاب ةيلوب تابشصقلا ةيدلبل ةعباتلا
لشش ‘ ببشست يذلا رملاو ،›اوتلا ىلع عبارلا مويلل9 مقر يئلولا

تايلول ةعبات تايدلب ةدع طبري يذلا قيرطلا اذهب رورŸا ةكرح
ناكشسلا ءلؤوه ““رجفلا»ـل هدكأا ام بشسحو  .فيطشسو ةليشسم ةنتاب
قيرطلا قلغب جاجتحلاو عراششلل مهجور-خ بب-شس نإا-ف ،نو-ب-شصا-غ-لا
‘ ةلثمتŸاو  مهبلاطŸ ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا ة-با-ج-ت-شسا مد-ع ¤إا دو-ع-ي
زا‚إا اذكو يرادإلا عرفلا اذهل ةعباتلا يتاششملل بورششلا ءاŸا Òفوت
زا‚إاو ي-شسردŸا ل-ق-ن-لا Òفو-تو ،ي-ح-شصلا فر-شصلا تاو-ن-ق عور-ششم
زا‚إاو ،ÚنشسÙا دحأا اهب عÈت ي-ت-لا ة-ي-شضرلا ة-ع-ط-ق-لا-ب ة-يو-نا-ث
طبرو ،““ة-مو-ترŸا““ ـب ىر-خأاو ““رو-ه-ظ-لا ة-ما-ق-شس““ ة-ت-ششÃ ة-ي-ئاد-ت-با
ةعاق عيشسوتو ،زاغلا و ءابرهكلاب ةلوزعŸا يتاششŸا ةيقبتŸا نكاشسŸا
سسيئرلا تÓحÃ ينهŸا نيوكتلل ةقحلمو طايرجب ةدجاوتŸا جÓعلا
نامشضلاو““زاغلنوشسلل““ عرفب اذكو ،ةلغتشسم Òغو ةرغاشش تيقب يتلا
ةيمومعلا ةرانإلاب او-ب-لا-ط ا-م-ك .ق-با-شسلا د-يÈلا ر-قÃ ي-عا-م-ت-جإلا
Òغ تيقب يتلا ةيحÓفلا ةيزاوترلا رابآلا لÓغتشسإاب مهل حامشسلا

دجاوتŸا قلغŸا قيرطلا حتفو تاقرط-لا ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عإا-بو ،ة-ل-غ-ت-شسم
Úعو ةنقعلاب يراوج بعلÃ كلذك ةبلاطŸاو ،بيبطلا ةدايع بناجب

ةيدلب ¤ا ¤ا طايرج يدلبلا عر-ف-لا ة-ي-قر-ت ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ،ثار-ح
قيرطلا نأا رابتعإاب ،ةيندŸا ةيامحلل ةدحوو ينطولا نمأÓل رقم حتفو
نم ديدعلا هب تلجشس و،ايموي ةطششن ةيرورم ةكرح فرعي9 مقر
تابشصقلا ةيدلب سسيئر لقنت نم مغرلابو .ةتيمŸا ةيرورم ثداو◊ا

مهنا لا ،ÚجتÙا عم رواحتلا هتلواfiو جاجتحلا ناكم ¤ا لقنت
عيمجب لف-ك-ت-ل-ل ،ة-ن-تا-ب ة-يلو ›او رو-شضح-ب او-ب-لا-طو كلذ او-شضفر
. ةيعرشش اهنأاب اهنوري يتلا مهبلاطم

جلصصل ىصسيع ^

ىلع ىدتعا سصخصشل تقؤوŸا سسب◊ا
ةنيطنصسقب سضيبأا حÓصسب ةطرصش نوع
ةطرشش نو-ع ى-ل-ع ه-ئاد-ت-عا-ب م-ه-ت-م تقؤوŸا سسب◊ا سصخ-شش عدوأا ^

،(ةنيطنشسق) دارم سشوديد ةيدلب-ب كلذو سضي-بأا حÓ-شس لا-م-ع-ت-شسا-ب
.فشسوي دوغيز ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ةباينل نايب ‘ درو ام بشسح
تفل امدنع ,يرا÷ا Èمشسيد71 خيرات ¤إا ةيشضقلا تايثيح دوعت و
انكشس062 يحب يجراÿا يرشض◊ا نمأÓل ة-طر-ششلا ر-شصا-ن-ع ها-ب-ت-نا
مهيلإا مدق-ت-ف ,Úهو-ب-ششم سصا-خ-ششأا ة-ثÓ-ث دار-م سشود-يد ة-يد-ل-ب-ب

سضاÎعاب مهدحأا ماق يدشس÷ا سسملتلا ةرششابÃو ةطرششلا رشصانع
تاذ قفو ,Úكشس ةطشساوب هيلع ءادتعلا و ةطرششلا لاجر نم رشصنع

يذلا (إا.م.ب) وعدŸا هب هبتششŸا ىلع سضبقلا ” كلذ دعب .نايبلا
ىوتشسم ىلع ة-طر-شش نو-ع و-هو (ر.ب) ة-ي-ح-شضلا ة-با-شصإا ‘ بب-شست
ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوŸا ¤إا ةعرشسلا حانج ىلع هلقن متيل ةبقرلا
ةيبط ةداهشش هميلشست و ةيحارج ةيلمعل عشضخ ثيح ,دارم سشوديدب

ةنيطنشسقب يعما÷ا ىفششتشسملل يعرششلا بطلا ةحلشصم نع ةرداشص
02 خيراتب فارطألا مدقو .نايبلا فيشضي ,لمعلا نع زجع اموي81ـب
بجوÃ هب هبتششŸا عبوت ثيح ,ةيلÙا ةباينلا مامأا يرا÷ا Èمشسيد

¤وألا ةفرغلاب قيقحتلا يشضاق مامأا قيق– ءارجإل يحاتتفا بلط
سسب◊ا هعاديإا ” و ““رارشصإلا قبشس عم دمعلا لتقلا ةلواfi““ ةيانجب
.نايبلا تاذ هركذ ام قفو ,تقؤوŸا

ج.ق ^

فحتŸاب ةيرثأا ةعطق0092 عاديإا
ةليÃ اتÒصس يمومعلا ينطولا

ام لقنب ةليم ةيلوب نونفلاو ةفاقثلا ةيريدم حلاشصم تماق   ^
يمومعلا ين-طو-لا ف-ح-تŸا ¤إا ة-ير-ثأا ة-ع-ط-ق4692 هعو-م‹

،هاوتشسم ىلع اهظفحو اهعاديإل ةن-ي-ط-ن-شسق ة-يلو-ب ““ا-تÒشس““
‘اقثلا ثاÎلا ةحلشصم سسيئر نم ءاعبرألا مويلا ملع ام بشسح

‘ ردشصŸا تاذ حشضوأاو . ةبايشش دغزل ديشسلا ةيريدŸا تاذب
سسمأا موي ترج ةيلمعلا نأاب ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول حيرشصت
¤إا دوعت يتلا ةلوقنŸا ةيفاقثلا تاكلتمŸا لقن ” ثيح ءاثÓثلا

¤إا لوشصو ةينامورلاو ةيد-ي-مو-ن-لا ن-م ةÁد-ق ة-ي-ن-مز بق-ح
تاءارجإلا عيم-ج ءا-ف-ي-ت-شسا د-ع-ب اذ-هو ة-ي-شسنر-ف-لا ة-ب-ق◊ا
نأا رابتعا ىلع ““ اتÒشس““ فحتÃ اهعاديإل اهب لومعŸا ةينوناقلا

ىلع ظفحلل ةيفحتم ةشسشسؤوم ىلع دعب رفوتت ل ةليم ةيلو
نونفلاو ةفاقثلا ةيريدم حلاشصم نأا ركذلاب ريدج .اهاوتشسم
عطق عاديإل ةديدع تايل-م-ع-ب تما-ق نأاو ق-ب-شس ة-ل-ي-م ة-يلو-ب
لÓخ اهعاجÎشسا ” ““اتÒشس““ يمومعلا ينطولا فحتŸاب ةيرثأا
ةنشس لÓخ ةيرثأا ةعطق1512 عاديإا اهنمو ةيشضاŸا تاونشسلا

ث.ق ^ .8102 ةنشس ىرخأا عطق7025 و7102

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:26
07:59
12:48
15:20
17:40
19:05

ن.ح^
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