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““ هنأا ةيرئازجلا ةحسصلا ةرازو نايب لاقو ^
ةديدج ة-با-سصإا721 ل-ي-ج--سست سسمأا م--ت
ىلإا يلامجإلا عفتريل (انورو-ك) سسور-ي-ف-ب
.““ةيلو84 ربع ةعزوم ةلاح4939
هنأا تايفولا سصوسصخب نايبلا تاذ حسضوأاو
ةريخألا ةعاسس42 لا للخ ءاسصحإا مت ““

يلامجإلا عفرتيل ةديدج تايفو (7) عبسس
.““ةيلو04 ربع ةعزوم ةافو356 ىلإا
تاذ دكأاف ءافسشلا تلا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأا
سسف-ن لل-خ ءا-سصحإا م-ت ““ ه-نأا لوؤو-سسم--لا
ءافسشلل ةديدج ة-لا-ح991 لثامت ةرت-ف-لا

ءلؤوهل ةيربخملا لي-لا-ح-ت-لا تءا-ج ثي-ح
يتلا تلاحلا عفرتتل ةيب-ل-سس ن-ي-با-سصم-لا

8475 ىلإا ةيح-سصلا تا-سسسسؤو-م-لا تردا-غ
 .““ةلاح

دادر كلام ^

روتكدلا يلخادلا بطلا يف سصتخملا ددسش ^
عم لما-ع-ت-لا ةرور-سض ى-ل-ع ف-ير-سش ي-ح-ت-ف
اهنا ىلع اهلامعتسسا دعب ةيقاولا تا-ما-م-ك-لا
تابوركملاو تاسسوريفلا فلتخمل ةبسصخ ةئيب

اهلامعتسسل ةحيحسصلا ة-ق-ير-ط-لا ا-ح-سضو-م
.ةنمآا ةقيرطب اهنم سصلختلاو
ةعاذلا عقومل ثيدح يف فيرسش يحتف دكأاو
ةمامكلا ءادترا ““ نأا دحألا سسمأا ةيرئازجلا
اهينبت بجاولا ةيئاقولا ريبادتلا مهأا نم دعي

راسشتنا نم دحلا لجأا نم نينطاوملا لبق نم
نيديلا لسسغ ةرورسض ““ ىلع اددسشم ““ىودعلا
.““اهتسسملم لبق اهميقعتو
يديدحلا طيرسشلاب ةناعتسسلا ““ ىلإا راسشأا امك
اهلكسش قفون ىتح ةمامكلا ىلعأا يف دجاوتملا
نقذلا لفسسأا ىلإا بحسست مث فنألا قوف نوكيل
.““ةيمحم اهلك هجولا ةقطنم نوكتل
طورسش ةا-عار-م““ نأا قا-ي-سسلا تاذ ي-ف زر-بأاو

نم سصلختلا دنع ةيئاقولا ريبادتلاو ةفاظنلا
طورسش نع ةيم-هأا ل-ق-ت ل تا-ما-م-ك-لا هذ-ه
قاسشنتسسا ةيلمع نأل اهلام-ع-ت-سساو ا-ه-ئاد-ترا
نم ةريبك ةيمك لعجي سسف-ن-ت-لا ءا-ن-ثأا ءاو-ه-لا
قوف زكرمتت وجلا يف ةرثانت-م-لا تا-نو-ك-م-لا
سصخسشلا ةباسصإا ةيلامتحا نع كيهان ةمامكلا
رسصانعلاو تاسسوريفلا قلتخمب اهيدتري يذلا
تامامكلا هذه نوك-ت-سس ه-ي-ل-عو ة-سضر-م-م-لا
تا--بور--ك--م--لا ف--ل--ت--خ--م يوؤو---ي ““سشع““

.““تاسسوريفلاو
اهنم سصلختلل ةنمآلا ةق-ير-ط-لا سصو-سصخ-بو
ىلع دامتعلاب اهعزن نم دبل ““ فيرسش لاق
طسسولا نم اهسسمل مدعو ةيطاطملا طئارسشلا
ةدمل اهكرتو قلغلا مكحم سسيك يف اهعسضو مث

ةلسس يف اهعسضو لبق تاعاسس ثلث نع لقت ل
.““تلمهملا

دادر كلام ^

 :دكؤوي فيرضش يحتف يلخإدلإ بطلإ يف سصتخملإ
 تاضسوÒفلل لقان ¤إا لوحتت دق تامامكلا

لامعتضسلا دعب اهنم سصلختن ⁄ نإا

انوروك تإروطت رخآإ فضشكت ةحضصلإ ةرإزو

 ةديدج ةباضصإا721و تايفو7 ليجضست
ةافو356و4939 ىلإا تاباضصإلا يلامجإا عافترا ^

ببضسب ةدكؤوم ةديدج ةباضصإإ721و تايفو (7) عبضس ليجضست ““ دحألإ سسمأإ ةيرئإز÷إ ةحضصلإ ةرإزو تنلعأإ
ةلاح4939 ¤إإ تاباضصإÓل ›امجإلإ ددعلإ عفتÒل دÓبلإ ‘ (91 ديفوك ـ دجتضسŸإ انوروك) سسوÒف راضشتنإ

.““ةافو356و

ءابولإ راضشتنإ ‘ اعافترإ إدهضشت ةيلو رضشع ينعيضس ءإرجإلإ

انوروكب تاباضصإا ددع Èكأا تلجضس يتلا تايلولا ‘ ةيئابو تاقيق–
ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو حلاسصم تقلطأا ^

طرافلا عوبسسألا تا-ي-ف-سشت-سسم-لا حل-سصإاو
لجسست يتلا تايلولاب ةي-ئا-بو تا-ق-ي-ق-ح-ت
.انوروك سسوريفب ةباسصإا ةبسسن ىلعأا
ةعباتمو دسصرل ةينطولا ةنجللا وسضع لاقو
ةلاكول حيرسصت يف انوروك سسور-ي-ف ي-سشف-ت
““ نإا د-حألا سسمأا ة--ير--ئاز--ج--لا ءا--ب--نألا
ةحسصلا ريزو ىلع حرتقا يملعلا سسلجملا
روسسفوربلا تايفسشتسسملا حلسصإاو ناكسسلاو

قيقحت ءار-جإا د-يزو-ب ن-ب نا-م-حر-لا د-ب-ع
ددع يف اعافترا فرعت تايلو رسشعب يئابو
نم اهريغب ةنراق-م91-ديفوكب تاباسصإلا
.““قطانملا

ريدم اسضيأا وهو لاحر روسسفوربلا حسضوأاو
هنأا ةيمومعلا ة-ح-سصل-ل ي-ن-طو-لا د-ه-ع-م-لا

مت ““ دق-ف ءا-بو-لا رو-ه-ظ ة-ياد-ب-ب ة-نرا-ق-م
ايموي تايفولا ددع يف سضافخنا ليجسست
دجوت لباقملاب ن-ك-ل (ةا-فو8 ى-لإا6 ني-ب)
ةبسسن لجسست تلازل ي-ت-لا تا-يلو-لا سضع-ب

8 نيب) ةديدجلا تاباسصإلا ددع يف ةعفترم
نم ىرخأا تايلوب ةنرا-ق-م (ة-يلو21 ىلإا
ىلإا ةيملع-لا ة-ن-ج-ل-لا-ب ع-فد ا-م-م ن-طو-لا
قلطإا للخ نم بناج-لا اذ-ه-ب ما-م-ت-هلا
.““قطانملا هذهب ءابولا راسشتنا لوح قيقحت
اهب مامتهلا متيسس يتلا بناوجلا نيب نمو
ةيجيتارتسسلاو ق-ي-ق-ح-ت-لا اذ-ه را-طإا ي-ف

تايلولاب ءابولا نم سصلخ-ت-ل-ل ةر-ط-سسم-لا
ى-ل-ع لا-حر رو-سسفور-ب-لا ز-كر ة-ي-ن-ع-م--لا
تلاحلاب لاسصتا يف مه نيذلا سصاخسشألا““
هبسسح يسسا-سسألا فد-ه-لا و-هو ““ةد-كؤو-م-لا
ةعباتم يف ق-ي-ق-ح-ت-لا ه-فد-ه-ت-سسي ““ يذ-لا
.““قطانملا هذهب ةديدجلا تلاحلا
ءابولا راسشتنا لماوع ر-ي-ب-خ-لا تاذ ع-جرأاو
مدع““ ىلإا اهريغ نم رث-كأا تا-يلو-لا هذ-ه-ب
ةي-ئا-قو-لا ز-جاو-ح-ل-ل مرا-سصلا ق-ي-ب-ط-ت-لا
ءادتراو يعامتجلا دعابتلا يف ةلث-م-ت-م-لا
رجحلا مارتحاو نيديلا ةفاظنو تامامكلا
.““يحسصلا

دادر كلام ^

يراوه يلودلا رئاز-ج-لا را-ط-م-ب تط-ح ^
ةكرسشل ةعبات ةرئاط تب-سسلا ة-ل-ي-ل ن-يد-مو-ب
نيرفاسسم لقت ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

دعب اسسنرف يف نيق-لا-ع او-نا-ك ن-ي-ير-ئاز-ج
مظ-ع-م ي-ف يو-ج-لا ل-ق-ن-لا ة-كر-ح ف-قو-ت
يسضاملا سسرام ذنم ملاعلا ربع تاراطملا
.91-ديفوك ءابو يسشفت ببسسب
ةكرسشب لاسصتلاو ملعإلاب فلكملا حسضوأاو
يسسلدنأا نيمأا ةيرئازجلا ةيوجلا طو-ط-خ-لا
لراسش راطم نم تق-ل-ط-نا ة-ل-حر-لا هذ-ه نأا
ةعسساتلا ةعاسسلا ىلع سسيرابب يلودلا لوغيد
سصابريإا عون نم ةرئاط رب-ع ل-ي-ل ف-سصن-لاو
A033را-ط-م ة-ي-سضرأا ى-ل-ع تط-ح د-قو

فسصتنم ةعاسسلا دودح يف يلودلا رئازجلا
.رئازجلا تيقوتب عبر لإا ليللا
تبسسلا ءاسسم تطح د-ق ى-لوأا ة-ل-حر تنا-كو

نم اسضيأا ةمداق ي-لود-لا ر-ئاز-ج-لا را-ط-م-ب
اهنتم ىلعو سسيرا-ب-ب لو-ج-يد لرا-سش را-ط-م
اوناك نيذلا نييرئازجلا ايا-عر-لا ن-م ة-ع-فد
 .اسسنرفب نيقلاع
تناك يتلا ةرئاطلا ناف ردسصملا تاذ بسسحو
ةيوجلا طوطخلا ةكرسش فرط نم ةجمربم
نييرئازج-لا ا-يا-عر-لا ءل-جإل ة-ير-ئاز-ج-لا
سصابريا عون نم يهو برغم-لا-ب ن-ي-ق-لا-ع-لا

033Aةعاسسلا ىلع تبسسلا ءاسسم تعلقأا دق
تطحو رئازجلا راط-م ن-م ل-ي-ل ة-ع-سسا-ت-لا
ةعاسسلا ىلع يلودلا ءاسضيبلا راد-لا را-ط-م-ب
ىلإا دوعت نأا رظتنملا نمو ليل رسشع ةيداحلا
.سسمأا نم قحل تقو يف رئازجلا
جمانر-ب را-طإا ي-ف تل-حر-لا هذ-ه جرد-ن-تو
يف نيقلاعلا نييرئازجلا نينطاو-م-لا ءل-جإا
يف يوجلا لقنلا ةكرح فقو ةجيتن جراخلا

راسشتنا نم ةياقولل ةذختملا تاءارجإلا راطإا
ا-ق-ب-ط دل-ب-لا ي--ف91-ديفو-ك سسور-ي-ف
ةيروهمجلا سسيئر اهادسسا يتلا تاميل-ع-ت-ل-ل

اياعرلا لك ءلجا ةرورسضب نوبت ديجملا دبع
.جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا
لودلا يف ةير-ئاز-ج-لا تارا-ف-سسلا فر-سشتو
نيقلاع نييرئازج اياعر مسضت لازت ام يتلا

نع مهعم لسصاوتلاو تلحرلا ميظ-ن-ت ى-ل-ع
ةيسصنلا لئاسسرلاو ينورتكللا ديربلا قيرط

ويام رهسش ن-م72 يف هنأا ركذي .ةر-ي-سصق-لا
يرئازج نطاوم003 ةبارق ءلجإا مت يراجلا
تلجأاو .(ايناطيرب) ندنل يف نيقلاع اوناك
ةيادب ذنم ة-ي-عر0008 نم رث-كأا ر-ئاز-ج-لا
سسور-ي-ف ي-سشف-ت بب-سسب ة-ي-ح--سصلا ة--مزلا
.انوروك

دادر كلام ^

اضسنرف نم ةمداق ةيوج تÓحر لوضصو
›إوتلإ ىلع ةعبإرلإ ةرملل جراخلاب نيقلاعلا اهاياعر ءلجإا يف عرضشت رئازجلا

fiلماه ةيضضق لجؤوت ةديلبلا ةمك 
ناوج52 ¤إا اقباضس رئاز÷ا ةيلو نمأا سسيئرو

ريدملا ةمكاحم ليجأات ةديلبلا ةمكحم تررق ^
لماه ينغلا دبع ينطولا نمألل قبسسألا ماعلا
نيدلا رون قباسسلا رئاز-ج-لا ة-يلو ن-مأا سسي-ئرو
وعدملا ي-خ-ي-سش لا-م-ك ة-ي-سضق ي-ف يد-سشار-ب
.مداقلا ناوج رهسش نم52 ـلا ىلإا يسشوبلا
ريدملا ةيسضقل ةديلبلا ةمكحم ليجأا-ت ر-ب-ت-ع-يو
لاجر زربأا دحأاو ينطولا نمألل قباسسلا ماعلا
عولخملا سسيئرلا ماظن ن-م ةر-ي-خألا تاو-ن-سسلا

هذه يف هعون نم عبارلا وه ةقيلفتوب زيزعلا دبع
لدعلا ريزو ءاعدتسسا اه-ي-ف م-ت ي-ت-لا ة-ي-سضق-لا
.دهاسشك حول بيطلا قباسسلا

رئازجلاب دمح-مأا يد-ي-سس ة-م-ك-ح-م تنا-كو
لماه ينغلا دبع ةيسضق يف تلسصف دق ةمسصاعلا

قلعتت ةريبك ةيسضق يف قباسسلا ليرفأا حتافلا يف
ةيفيظولاو ذوفنلا للغتسساو سشحاف-لا ءار-ث-لا-ب
ةفاكو لماه دبع اهيف طروت يتلا ةيسضقلا يهو
02ب لماه ةنادإا مت ثيح ةريغسصلا هترسسأا دارفأا

هتلئاع دارفأا ةنادإا مت اميف ةذفا-ن ا-ن-ج-سس ة-ن-سس
دبعو فايسضوب كلاملا دبع نيقباسسلا نيريزولاو
ناسسملتو ةزابيت ييلاو بناج ىلإا نلعز يناغلا
ناويدو ةلودلا كلمأا يف نيلوؤوسسمو نيقباسسلا
51 نيب حوارتت ماكحأاب يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
ةمكحم تلجا ةهباسشم اياسضق يفو .تاونسس7و
ناوج4 ىلإا لماه ينغلا دبع ةمكاحم سسادرموب
.مداقلا

 م ر ^

ينطولا عافدلا ريزو ةيروهمجلا سسيئر ىهنأا
ديجملا دبع ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا
ابئان هتفسصب يدمحم دمحم ديقعلا ماهم نوبت

فا-ن-ئ-ت-سسلا سسل-ج-م ىد-ل ا-ير-ك-سسع ا-ما-ع
.ىلوألا ةيركسسعلا ةيحانلاب ةديلبلاب يركسسعلا
ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ءا-ج ا-م-ب-سسحو
خيراتب يسسائر موسسرم بجومبو هنإاف ةيمسسرلا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر هعقو يام41

ماهم ءاهنإا مت دقف0202 يام41 خيراتب نوبت
يركسسعلا فانئتسسلا سسلجم ىدل ماعلا بئانلا
.يدمح دمحم ديقعلا ةديلبلاب
ابئان سشيروب دلاخ ديقعلا نوبت سسيئرلا نيعو

فانئتسسلا سسلجم ىدل ابئان ا-ير-ك-سسع ا-ما-ع
يدمح دمحم ديقعلل افلخ ةديلبلاب يركسسعلا
 .0202 يام4 خيرات نم ءادتبا اذهو

ر م ^

يركضسعلا ماعلا بئانلا ماهم يهني نوبت سسيئرلا
ةديلبلاب يركضسعلا فانئتضسلا سسل‹ ىدل

 يحضصلإ رجحلإ ةرتف ءاضضقل قدانف ىلإإ مهليوحت مت
ناضسملت ىلإا برغملا نم ايرئازج انطاوم332 ءلجإا

انطاوم332 ءل---جإا د---حألا سسمأا م----ت ^
نم نيمداق ناسسمل-ت ة-ن-يد-م ى-لإا ا-ير-ئاز-ج

ليربأا ذنم ن-ي-ق-لا-ع او-نا-ك ثي-ح بر-غ-م-لا
سسوريف ةحئاج تايعاد-ت بب-سسب مر-سصن-م-لا
ر-ئا--سس بر--سضي يذ--لا (91-ديفوك) ا-نورو-ك
يئلولا ريدم-لا ن-م م-ل-ع ا-م-ب-سسح م-لا-ع-لا
هذه ىلع فار-سشإلا-ب ف-ل-ك-م-لا ة-حا-ي-سسل-ل
.ةيلمعلا
رادلا ةنيدم نم نينطاوملا ءلؤوه لسصو دقو

ناسسملتل ““جاحلا يلاسصم““ راطم ىلإا ءاسضيبلا
ةرئاط نتم ىلع احابسص ةدحاولا دودح يف
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ة-كر-سشل ة-ع-با-ت
ةرتف نوسضقيسس ثيح نيقدنف ىلإا مهلقن متيل
ءارجإا نمسض اموي41 ةدمل يحسصلا رجحلا
حرسص ام قفو ةحئاجلا يسشفت دسض يزارتحا
.ةسسبابع نيسساي هب
ر-ي-باد-ت-لا ل-ك نأا لوؤو-سسم-لا سسف-ن فا-سضأاو
ىلع نينطاوم-لا ءلؤو-ه-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل تذ-خ-تا

ةقرف مهل ترخسس دقو مهتماقإا رقم ىوتسسم
ةرتف ةليط نيي-نا-سسف-ن ن-ي-ي-ئا-سصخأاو ة-ي-ب-ط

 .رجحلا
233 تلبقتسسا دق ناسسملت ةيلو تناك ريكذتلل

يحسصلا رجحلا يف اوعسضو ايرئازج انطاوم
يرهسش للخ جراخلا نم مهءلجإا مت امدعب

تاءارجإلا نمسض نيمرسصنملا ليربأاو سسرام
.91-ديفوك يسشفت ةهجاومل ةيزارتحلا

دادر كلام ^

نجضس ةنضس51 ـب دمfiإ يديضس ةمكfi اهيف هتنإدإإ ةيضضق ‘
هتلئاعو لماه ةمكاfi لجؤوي رئاز÷ا ءاضضق سسل‹

مداقلا ناوج82 ¤إا
رئازجلا ءاسضق سسلجم ةيئازجلا ةفرغلا تلجأا ^

ةمكاحمب ةسصاخلا فانئتسسلا ةسسلج دحألا سسمأا
ينغلا دبع ينطولا نمألل قبسسألا ماعلا ريدملا

نيلوؤوسسملا ن-م دد-عو ه-ت-ل-ئا-ع دار-فأاو ل-ما-ه
ببسسب لبقم-لا ناو-ج82 خيرات ىلإا ني-ق-با-سسلا
نم دعب نع ةمكاحملا ءارجإا ني-م-ه-ت-م-لا سضفر
.اهب نودجاوتي يتلا ةيباقعلا تاسسسسؤوملا رقم
نيلوؤوسسمو ةلئاع ةقفر لماه يناغلا دبع عباتيو
ةلسص تاذ مهت ةدعب اياسضقلا هذه ي-ف ن-ي-ق-با-سس
قيقحتل ةفيظولاو ذوفنلا لل-غ-ت-سساو دا-سسف-لا-ب

نا دمحمأا يديسس ةمكحمل قبسسو ةيسصخسش برأام
اذفان انجسس51 ةبوقعب لماه يناغلا دبع تنادا

دبع ينطولا نمألل قباسسلا ماعلا ريدملا قح يف
يف نييلم8 اهردق ةيلام ةمارغو لماه يناغلا

تاونسس01ب رايمع هنبا ةنادإا اميف ةيسضقلا هذه
هنبا و جد نييلم6ب ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح
5ب ةمارغو اذفا-ن ا-سسب-ح تاو-ن-سس8ب قيف-سش
و اذفان اسسبح تاونسس7ب دارم هنبا و جد نييلم
تاونسس3ب زانيهسش هتنباو جد نييلم5ب ةمارغ

اميف جد نييلم5 اهردق ةمارغ عم اذفان اسسبح
اذفان اسسبح نيماعب ةميلسس ينانع هتجوز تنيدأا
. جد نويلمب ةمارغو
دبع نم لك ةيسضقلا سسفن يف ةمكحملا تنادأاو
3 ـب نارهول اقباسس ايلاو هتفسصب فايسضوب كلاملا

جد نويلمب ةيلام ةمارغو اذفا-ن ا-سسب-ح تاو-ن-سس
اقباسس ايلاو هتفسصب نل-عز ي-نا-غ-لا د-ب-ع اذ-كو
.ةمهتلا سسفنب نارهول
ايلاو هتفسصب ري-بز نا-ب-سس ن-ب ة-نادإا ا-سضيأا تم-تو
يلغو اذفان اسسبح تاونسس3ب ناسسملتل اقباسس
تاونسس5ب ةزابيتل اقباسس ايلاو هت-ف-سصب ى-سسو-م
دم-ح-مو جد (1) نويلمب ةمار-غو اذ-فا-ن ا-سسب-ح
ةيقرتلا ناويدل قباسسلا ماعلا ريدم-لا ة-ي-م-يا-حر
اسسبح تاونسس3ب ياد نيسسحب يراقعلا رييسستلاو
امك جد ف-لأا005 اهردق ةيلام ةمار-غو اذ-فا-ن
اهكلمت يتلا تاكرسشلا ميرغتب ةم-ك-ح-م-لا تسضق
عيمج ةرداسصم عم جد نويلم23ب لماه ةلئاع
.ةزوجحملا تلوقنملاو كلمألا

م ناوضضر̂ 

يعما÷ا يئافضشتضسلا زكرملل ماعلا ريدŸا ماهم يهني لوألا ريزولا
Ÿةياجب ةنيد

دبع نوناد ةياجب ةنيدمل يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ىهنأا ^
.كلاملا
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا هعقو يذيفنت موسسرم ىلع ءانب هنإاف ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا بسسحو
.كلاملا دبع نوناد ةياجب ةنيدمل يئافسشتسسلا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإا مت دقف يسضاملا يام21 خيراتب

 داضسف اياضضق ‘ فانينوك ةوخإلل عمتضسي دمfiا يديضس ةمكfi قيق– يضضاق
ةثلثلا ةوخإلل دحألا سسمأا رئازجلا ءاسضق سسلجمل ةعباتلا دمحما يديسس ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق عمتسسا ^

.9102 ةفئاسص ةيادب ةلادعلا اهترسشاب يتلا ةقلاعلا داسسفلا تافلم راطإا يف اذهو فانينوك
ةرملل مهلوثم دعب سسبحلا نهر طرافلا ليرفأا42 موي قراطو ميرك-رداقلا دبعو اسضر فانينوك ةوخإلا عاديإا مت دقو
.دمحما يديسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ىلوألا
ةيدقاعتلا تامازتللاب ءافولا مدعو تازايتماو تاراقع ليوحتو ذوفنلا للغتسساب قلعتت مهت ةدعب فانينوك ةوخإلا عباتيو

م.ناوضضر  ^                                                                                                                                                       .ةيمومع عيراسشم زاجنا دنع
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:دكؤؤي نؤبت سسيئرلا ،ةيراجتلا تاطاسشنلا نع رج◊ا عفرل ةغيسص نع ثحبلا ¤ا ةمؤك◊ا اعد

ةمواسسŸا لبقي ل سسدقم بجاو ةينطولا ةركاذلاب مامتهلا
ةيخيراتلا تابسسانŸا ‘ لزنم لك قوف ينطولا ملعلا عفر ¤إا وعدي سسيئرلا ^
انوروك نم نيررسضتŸا راجتلا ةيعسضو نع ةسسارد دادعإاب رمأاي نوبت سسيئرلا ^

ةركاذلاب مامتهلا نأا ءارزؤلا سسل‹ عامتجا ‘ ،دحلا سسمأا ،نؤبت ديÛا دبع ،ةيرؤهم÷ا سسيئر دكأا
سسيئرلا رماو ةمواسسم يأا لبقي ل سسدقم ينطو بجاو ؤه ا‰إاو ةيفرظ ةعزن يأاب اعؤفدم سسيل ةينطؤلا
تاطاسشنلا سضعب نع ايجيردت رج◊ا عفرل ةغيسص لسضفأا نع Úيعامتجإلا ءاكرسشلا عم ثحبلاب ةمؤك◊ا
نطاؤŸا ةايح ىلع ةرسشابم رثؤؤت يتلا تاطاسشنلا اذكو انورؤك راسشتنا ىلع ةليلقلا رطاıا تاذ ةيراجتلا
. اهفقؤت لؤط دعب

سضرعلا  ى-ل-ع سسلÛا ة-قدا-سصم بق-عو ^
قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ريزو همدق يذلا

نمسضتي نوناقل يد-ي-ه-م-ت-لا عور-سشŸا لو-ح
،ةركاذلل اينطو امو-ي يا-م ن-ما-ث-لا دا-م-ت-عا

Œةيروهم÷ا سسي-ئر رار-ق-ل اد-ي-سس Ãةبسسان
،5491 يام8 رزا57Û ـلا ىركذلا ءايحإا
ةيريرحتلا ةروثلا ءادهسش ىلع سسيئرلا محرت
ذنم ةيبعسشلا ة-موا-قŸا ءاد-ه-سشو ،ة-كرا-بŸا
مامتهإلا نأا ادكؤوم ،يرامع-ت-سسإلا لÓ-ت-حإلا
سسيل اهبناوج عيمج نم ةي-ن-طو-لا ةر-كاذ-لا-ب

بجاو وه ا‰إاو ،ةيفرظ ةعزن يأاب اعوفدم
فوسسو ،ةمواسسم يأا لبقي ل سسدقم ينطو
Úسصحتل ةلودلا تلاغسشنا ةمد-ق-م ‘ ل-ظ-ي
ءافو-لا م-ي-م-سص ‘و ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-سصخ-سشلا
نيدهاÛاو ،ةديÛا Èمفون ةروث ءادهسشل
 .رايخألا
نوكي نأا Úيرئاز÷ا قح نم هنإا نوبت لاقو
ل هنأا ىلع اددسشم ،ةركاذلل ي-ن-طو مو-ي م-ه-ل

اعدو ،ةينطولا انتوخنو انخيرات ىلع ةمواسسم
‘ لزن-م ل-ك قو-ف ي-ن-طو-لا م-ل-ع-لا ع-فر ¤إا
كÎسشŸا مسساقلا نأل ،ةيخيراتلا تابسسانŸا
كسسم-ت-لاو ن-طو-لا بح و-ه Úير-ئاز÷ا Úب
.ءادهسشلا سسيدقتو Èمفون لوأا نايبب
لاسصتإلا ريزول تاميلعت سسيئرلا  ىطعأا امك
ةانق قÓطإل ةمزÓلا تاءارجإلا ‘ عارسسإلاب
لاع ىوتسسÃ خيراتلاو ةركاذل-ل ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت
.›ود ىدسص تاذو

لودلا ّلك ةب-سسا-نŸا هذ-ه-ب سسي-ئر-لا ا-ّي-حو
ةروثلا تدعاسس يتلا ة-ق-يد-سصلاو ة-ق-ي-ق-سشلا
سصخو ،لئاسسولا ىّتسشب ة-كرا-بŸا ة-ح-ل-سسŸا ّ
ة-ي-لارد-ف-لا ا--ي--ناŸأا ا--بوروأا ‘ ر--ّكذ--لا--ب
ّدسض اوسضفتنا نيذلا Úّيسسنر-ف-لا Úن-طاوŸاو
نم اوتامو ،مهتاموك◊ ةيرامعتسسلا ةسسايسسلا
،رامعتسسلا يدÓّج فرط نم اوبّذُع وأا اهلجأا
يوذو ن-يد-هاÛا ر-يزو-ل ة-م-ي-ل-ع-ت ه--جوو
دعاسس نم لكب مامتهإلا نم ديزملل قوق◊ا
ةلسصلا طبرو ،ةحل-سسŸا ا-ه-ترو-ث ‘ ر-ئاز÷ا
.ةرسشابم مهب
ل-حارŸ ة-عا--ن--سصلا ر--يزو سضر--ع بق--عو
ة-عا-ن-سصلا ثع-ب ةدا-عإا ط-طfl لا-م-ك-ت-سسا
ةمزأا مسضخ ‘ ةنيت-م سسسسأا ى-ل-ع ة-ي-ن-طو-لا
عÓقإلا نم فدهلا نأا سسيئرلا رّكذ ،انوروك
تادراولا ةروتاف سضي-ف-خ-ت و-ه يدا-سصت-قإلا

ىلع دكأاو ،ةينطولا قوسسلا تاجايتحا ةيبلتو
لجأا نم يعان-سصلا عا-ط-ق-لا ر-يو-ث-ت ةرور-سض

Òغ تا-سسرا-مŸا ن-م ا-ي-ئا-ه--ن سصل--خ--ت--لا
ةعانسصلا ريزو رمأاو ،ة-فور-عŸا ة-ي-قÓ-خألا
ه-ي-جو-ت-ل-ل را-طإا نو-نا-ق عور--سشم داد--عإا--ب
.يعانسصلا

ءاسصحإا ىل-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ح-لأا ا-م-ك
عم نواعتلا-ب ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-م-ج-نŸا تاوÌلا
ىلع ددسش امك ،ةيبنجألاو ةينطولا تاءافكلا
ءاسشنإاب يعانسصلا راقعلا Òه-ط-ت ‘ عار-سسإلا
تاعاطق ‘ راقعلا Òيسستل ةمئŸÓا تلاكولا
عنÃ هجوو ،نارمعلاو ة-حÓ-ف-لاو ة-عا-ن-سصلا
عسضو-ب بل-طو ،ة-ثّو-لŸا تارا-ي-سسلا داÒت-سسا
ةلسصاوŸ اروف قب-ط-ي ›ا-ج-ع-ت-سسا ج-ما-نر-ب
اتقؤوم ةقباسسلا Úناوقلا عم ملقأاتلاو جاتنإلا
  .ةديد÷ا Úناوقلا ردسصت امثير
نم لكل تاميل-ع-ت ى-ط-عأا ،قا-ي-سسلا تاذ ‘و
ةيلخادلا ر-يزوو م-جا-نŸاو ة-عا-ن-سصلا ر-يزو
ةيدلبلا تاطاسشنلا قطا-نÌ Ãكأا ما-م-ت-هإÓ-ل
لغسشلا بسصانم قلخ عيجسشتل

قيسسنتلاب ةراجتلاو ةعانسصلا يريزو  فلكو
،ةعانسصلاو ةراجتلل ة-ير-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا ع-م
،لوألا ريزولا فارسشإا ت–و ةيوه÷ا فرغلاو
Úيفر◊ا ةيعسضول ةلجعتسسم ةسسارد دادعإاب
ة-ح-ئا-ج ن-م ن-يرّر-سضتŸا را-ج-ت-لا را-غ-سصو
رمأا امك  ،مهتدعاسسم ةيفيك حاÎقاو ،انوروك
حلاسصل رانيد فلآا01 ةحنم فرسص ديدمتب
ءاهتنا Ú◊ مهؤواسصحإا ّ” نيذلا نيرّرسضتŸا
ءاقبإلاب تاميلع-ت ى-ط-عأاو ،›ز-نŸا ر-ج◊ا

نيذلا نكمتي ىّتح ةحوت-ف-م ة-م-ئا-ق-لا ى-ل-ع
.مهئامسسأا ليجسست نم اوّفلخت

تاءارجإلا ماÎحا ىلع ددسشي نؤبت
91 ديفؤك نم ةيئاقؤلا

ةحسصلا ريزو همدق سضرع سضعب هلخدت ‘و
يجيردتلا نسسحّتلل هحايترا نع سسيئرلا  Èع

دّدسش هّنكل ،انوروك ةحئاج راسشتنا نم ّد◊ا ‘
عنŸ ةيئاقولا تاءارجإلا ماÎحا ةرورسض ىلع
تامامكلا لامعتسساب اميسس ل ،ىودعلا لاقتنا
 .يدسس÷ا دعابتلا ةفاسسم ماÎحاو ةيقاولا
ةحسصلا عاطق يمدختسسم تايحسضتب داسشأاو
مهب يسصخسشلا هباجعإا نع اÈعم هكÓسسا لكب
مهنأاب ادكؤوم ،مه-تا-ي-ح-سضت-ب ة-مألا فاÎعاو

Áةروخفلا رئاز÷ا نأاو ةيحسضتلا زمر نولث
 .ادبا مهاسسنت نل مهب
ةرور--سض ¤إا Úن--طاوŸا سسي--ئر---لا ه---جوو

ةيئا-قو-لا تاءار-جإلا ماÎحا ‘ رار-م-ت-سسإلا
تايلولا ةلو ايعاد ،ةققÙا جئاتنلا ميعدتل
ةعباتم ىلع ،Óماك ر-ج◊ا ا-ه-ي-ف ع-فر ي-ت-لا
ماÎحا ى-ل-ع ر-ه--سسلاو بث--ك ن--ع ع--سضو--لا
تا-ع-م-ج-ت-لا ع-ن-م-ك ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا
.سسارعألاو تÓف◊او

ءانبلا عاطق نع ايجيردت رج◊ا عفر
ةيمؤمعلا لاغسشألاو

سصخت تارارق ةدع ءارزولا سسل‹ ذختا امك
ءا-ن-ب-لا عا-ط-ق ن-ع ا-ي-ج-يرد-ت ر-ج◊ا ع--فر
نم ةسسوردم ةطخ قفو ةيمومعلا لاغسشألاو

ةرازو ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب ¤وألا ةرازو-لا فر-ط
ءاكرسشلا عم ثحبلا  ةيملعلا ةنجللاو ةحسصلا
رج◊ا عفرل ةغيسص لسضفأا نع Úيعامتجإلا
تا-طا-سشن-لاو ن-هŸا سضع-ب ن-ع ا-ي-ج-يرد--ت
راسشتنا ىلع ةليلقلا رطاıا تاذ ةيراجتلا
رثؤوت ي-ت-لا تا-طا-سشن-لا كل-ت كلذ-كو ءا-بو-لا

اهفقوت لوط دعب نطاوŸا ةايح ىلع ةرسشابم
را-ج-ت-لا را-غ-سص ةد-عا-سسم تا-ي-نا-ك--مإا ع--م
نم يئز÷ا مهؤوافعإا كلذ ‘ اÃ نيررسضتŸا
بئارسضلا
ر-يزو ىد-ل بد-ت-نŸا ر-يزو-لا سضر-ع بق-عو
تاي-ف-سشت-سسŸا حÓ-سصإاو نا-ك-سسلاو ة-ح-سصلا
لو-ح ،ة-ي-نلد-ي-سصلا ة-عا-ن-سصلا-ب ف--ل--كŸا
حسضوأا ،Êلديسصلا جاتنإÓل ةيلا◊ا ةيعسضولا
ءا-سشنإا ن-م ة-يا-غ-لا نأا-ب ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
نمكت ةينلديسصلا ةعانسصلاب ةفلكŸا ةرازولا

ردق ةيودألا نم ةينطولا تايجا◊ا ةيطغت ‘
هاŒاب ةسصاخ ريدسصتلا وحن هجوتلاو ناكمإلا
باو-بأا ح-ت-ف ¤إا ا-عدو ،ة-ي-ق-ير-فإلا قو--سسلا
لود-لا سضع-ب ع-م ة-يودألا جا-ت-نإل ة-كار--سشلا
م-ي-عد-ت-ب ر-مأاو ،ناد-يŸا اذ-ه ‘ ةد--ئار--لا
عجÎسست ىتح لادي-سص ة-ي-مو-م-ع-لا ة-كر-سشلا

ةروتاف سصيلقتل Êلديسصلا جاتنإلا ‘ اهتناكم
فيرعتلا لاسصتإلا ريزو نم بلطو تادراولا
ة-يودألا جا-ت-نا لا‹ ‘ ة-لوذ-بŸا دو-ه÷ا-ب
.رئاز÷اب ةيبطلا تادعŸاو
ءارزولل تاميلعت  ةيروهم÷ا سسيئر ىطعأاو

نورظتني نيذلا ÚحÓف-ل-ل ل-سصف-م ءا-سصحإل
نأاسشلا كلذكو ،ةيئابرهكلا ةكبسشلا-ب م-ه-ط-بر
رير– دسصق ةز-ها÷ا ع-نا-سصم-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
،ةعانسصلاو ةحÓفلا ‘ ةد-مÛا تا-قا-ط-لا
ةياهن لبق ةكبسشلا هذهب يروفلا طبرلاب رمأاو
ءلؤوهب مامتهإلا نأاب دكأاو ،مداقلا ناوج رهسش
.لظلا قطانÃ انمامتها نع ةيمهأا لقي ل

  م .ناوسضر   ^

ماعلا ريدŸا هدعأا يبط ريرقت فسشك ^
Ÿا نأا راطقلاب ةئبوألا ىفسشتسسŸحسشر

ةهبج بز◊ ةماع-لا ة-نا-مأÓ-ل ق-با-سسلا
تبسسلا سسمأا لوأا مدقت ينطولا ريرحتلا
لاغسشأا لوخد نم عنم امدعب ىفسشتسسملل
تار“ؤوŸا رسصق-ب ة-يز-كرŸا ة-ن-ج-ل-لا
انوروك سسوÒفب هتباسصإا لامتحا ببسسب

سسيل ينعŸا نأا فسشكيل هحسصف ” ثيح
Òغ ءابولا لوح ةيرهاظ سضارعأا هيدل
ةيflÈ تاءارجإاب مايقلا هنم بلط هنأا

ةدŸ ›زنŸا رج◊اب مازتللاو ةقمعم
ريرقتلا ‘ ءاجو .سضفر هنكل ةعاسس84
لا-غ-سشأا ن-ع سسب-ل-لا ع-فر-ل د-عأا يذ-لا
ينطولا ةهبج بز◊ ةيزكرŸا ةن-ج-ل-لا
ي-سسا-ي-سسلا بت-كŸا و-سضع تكز ي--ت--لا

اماع انيمأا يجع-ب ل-سضف-لا و-بأا ا-ق-با-سس
حسشرت ع-جار-ت د-ع-ب د-ي-ت-ع-لا بز-ح-ل-ل
ةدومح نب عنمو ن-ير-خألا Úسسفا-ن-تŸا

عافترا ببسسب ةعاقلا لاغسشأا لوخد نم
هتباسصإاب كوكسش راثأا ام هترارح ةجرد
هلقنت ىعدتسسا ا-م91 ديفوك سسوÒف-ب

‘ ءا-ج يذ-لا را-ط-ق-لا ى-ف-سشت-سسم ¤ا
وسضع لبقتسسا ىف-سشت-سسŸا نأا هر-ير-ق-ت
دعب ةدومح نب لامج ةيزكرŸا ةنجللا
تماقو ا-نورو-ك-ب ه-ت-با-سصإا-ب ها-ب-ت-سشلا
يتلاو ““ف. قاورب““ ةروت-كد-لا ه-سصح-ف-ب

دوجو مدع يبطلا اهريرقت ‘ تظحل
نب ىلع انوروك ءابول ةيرهاظ سضارعأا

ىفسشتسسŸا تاذ هح-سصن يذ-لا ةدو-م-ح
ةعسشألاب ة-ق-م-ع-م تارا-ب-ت-خا ءار-جإا-ب
.ةيıÈا لئاسسولا

امك ةدومح نب هسضفر يذلا بلطلا وهو
ىفسشتسسŸا ر-ير-ق-ت بسسح ا-سضيأا سضفر
ةدŸ يروفلا ›زنŸا رج◊اب مازتللا

هب لمعي يظف– ءارجا وهو ةعاسس84
ةدومح نب ةل-ثا-مŸا تلا◊ا ة-فا-ك ع-م
ماتخ ‘ ءاجو .ىفسشتسسملل ي-تأا-ت ي-ت-لا
ريرقتلا اذه ررح هنأا ىفسشتسسŸا ريرقت

لاح ‘ ىفسشت-سسŸا ة-ي-لوؤو-سسم ءÓ-خإل
تافعاسضم لوسصح وأا ىود-ع-لا را-سشت-نا

.ةدومح Íل ةيحسص
 م. ناوسضر ^

:دكؤؤي راطقلا ىفسشتسسŸ ماعلا ريدŸا ريرقت

انوروكب ةباسصإلا سضارعأا هيدل نكت ⁄ ةدومح نب لامج
 ›زنم رج◊ عوسضÿاو ةقمعم تارابتخا ءارجإا سضفر ينعŸا ^

بزحل ةيزكرملا ةنج-ل-لا ءا-سضعأا ى-كز ^
لسضفلا وبأا يجعب ينطولا ريرحتلا ةهبج

تدقع يتلا ةرودلا يف بزحلل اماع انيمأا
تارمتؤوملل يلود-لا ز-كر-م-لا ي-ف تب-سسلا
.ةمسصاعلا رئازجلاب
هتوÓت لÓخ يئاسضقلا رسضح-م-لا ن-ل-عأاو
يدايقلا ةيكزت نع لاغسشألا ةياهن ريرقت
لبق نم اماع ان-ي-مأا ل-سضف-لا و-بأا ي-ج-ع-ب

ةرودلا يف نيكرا-سشم-لا ءا-سضعأا ة-ي-ب-لا-غ
.ءاسضعأا6 ةسضراعم لباقم
،ةيزكرملا ةنجللا تنل-عأا ،ة-ب-سسا-ن-م-لا-بو
ةيروهمجلا سسيئر جمانرب معدل اهدنجت
نوبت سسيئرلا نم Óك ةفسصاو ،هت-مو-ك-حو
ـب ،دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ،لوألا ر-يزو--لاو
.““ةيزكرملا ةنجللا يوسضع نيلسضانملا““

،سسما اهتردسصأا ةيسسايسس ةحئل يف ءاجو
ةلاعفلا ةكراسشملل ةدع-ت-سسم ا-ه-نأا ،د-حألا
،روتسسدلا ليدعت ةقي-ثو ي-ف ة-ي-با-ج-يإلاو

اهدهسشي يتلا روطتلا ةيكرح عم ايسشامت
يف ايلعلا ة-ئ-ي-ه-لا تبر-عأاو .ع-م-ت-ج-م-لا
اهمعد نع ،نيرمتؤوم-لا ن-ي-ب ا-م بز-ح-لا

ةيسسا-ي-سسلا ،نو-ب-ت سسي-ئر-لا تا-حÓ-سصإل
ةيفاقثلاو ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة-يدا-سصت-قلاو
.ةلماسشلا ةيمÓعإلاو
ةرتفلا يف ا-بذ-جو اد-سش ةرود-لا تفر-عو
لامج عنم دعب اهقÓطنا رخأاتو ةيحابسصلا
هتباسصإا ةجحب ةعاقلا لوخد نم ةدومح نب
ىفسشتسسم ىلإا هلقن متيل انوروك سسوريفب
.راطقلا
دلقت يذلا ديدجلا ماعلا نيمألا ىلوتيسسو

ةيوسضع اهنم بزحلا يف تايلوؤوسسم ةدع
نم رهسشأا دعب هماهم يسساي-سسلا بت-ك-م-لا

بزحلل ةماعلا ةنامأÓل يقيدسص يلع ةدايق
يعيمج دمحمل افلخ ةبا-ي-ن-لا-ب د-ي-ت-ع-لا
.تقؤوملا سسبحلا يف دوجوملا

ر .م ^

ديد÷ا لوؤؤسسملل ءاسضعأا ةتسس ةسضراعم لباقم

نÓفأÓل اماع انيمأا لسضفلا وبأا يجعب ةيكزت
ةيزكرŸا ةنجللا ‘ نيوسضع دارج لوألا ريزولاو نوبت سسيئرلا يكزي نلافألا ^

ةيرؤهم÷ا سسيئرب هعمجي ءاقل Êاث لÓخ

ÚمولظŸا ÚجاسسŸا نع جارفلا نوبت سسيئرلا وعدي نايفسس ›Óيج
د-يد-ج ل-ي-ج بز-ح سسي--ئر ف--سشك ^
فرط نم هلابقتسسا نع نايفسس ›Óيج
نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
سسيئر نم بلاط ثيح هنم بلطب كلذو
Úجا---سسŸا ن---ع جار---فلا ة---لود---لا
.ÚمولظŸا Úيسسايسسلا
ليج بزح سسيئر هنع فسشك ام بسسحبو

ةيروهم÷ا سسيئر ىق-ت-لا يذ-لا د-يد-ج
ىلع ةيناثلا ةرمل-ل نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع
¤ا نوبت سسيئرلا لو-سصو ذ-ن-م ›او-ت-لا

بلطب ةرŸا هذه ن-ك-ل ة-يدارŸا ر-سصق
يذ-لا د-يد-ج ل-ي-ج بز-ح سسي-ئر ن--م
Ëدقتل ةلودلا سسيئر ءاقل ىلع سصرح

ÚجاسسŸا نع جارفإلاب قلعتي بلط هل
نايفسس ›Óيج Òبعت بسسح ÚمولظŸا

نود Òبعت-لا ة-ير-ح ¤ا قر-ط-ت-لا اذ-كو
كر-ت Ó-سضف-م Ìكأا ل-ي--سصا--ف--ت هر--كذ
سسيئرل ءاقللا اذه ليسصافت نع فسشكلا
.ةيروهم÷ا
ليج بز-ح لوؤو-سسم تا-ح-ير-سصت زÈتو

ة-سضرا-عŸا را-ي-ت ‘ ف-ن-سصŸا د-يد-ج
هدمتعي يذلا رواسشتلاو راو◊ا بولسسأا
دÓبلا نوؤوسش Òي-سست ‘ نو-ب-ت سسي-ئر-لا

ةيدارŸا رسصق با-ب ح-ت-ف ه-ناو ة-سصا-خ
ةفاكل ه-با-خ-ت-نا د-ع-ب ط-ق-ف ع-ي-با-سسأا
تاي-سصخ-سشلاو ة-ي-سسا-ي-سسلا تارا-ي-ت-لا
ولت دحاولا مهلبقتسسا نيذ-لا ة-ي-ن-طو-لا
ل-يد-ع-ت ةدو-سسم ن-ع ثيد-ح-ل-ل ر-خلا
دÓبلل ماعلا عسضولا وأا روتسسدلا

  م ناوسضر ^

ةديد÷ا ةيرؤهم÷ا اهؤطخت يتلا تاؤطÿا اهل قرت ⁄ اسسنرف نإا لاق

““5 سسنارف““ ةانقل يقئاثولا مليفلا ةدسشب ركنتسسي ةمألا سسل‹
 ءاثÓثلا ناÈŸلل ايلعلا ةفرغلاب يليمكتلا ةيلاŸا نوناق ىلع ةقداسصŸا ـ

ديدسشلا هراكنتسسا نع ةمألا سسل‹ برعأا ^
طيرسشلا ىوتfi هنّمسضت اŸ غلابلا هناجهتسساو
ةيمÓعإا قاوبأا هتلقانتو هتّثب يذلا ي-ق-ئا-ثو-لا

تاقيفلت نم ،رئاز÷ا نأاسشب ةيسسنرف ةيمومع
.ةئطاخ تاجاتنتسساو بذكو

عامتجلا ‘ ،سسمأا ،ةمألا سسل‹ بتكم ددنو
،ةباينلا-ب ة-مألا سسل‹ سسي-ئر ه-سسأار-ت يذ-لا

،ةÒطÿا تافارحنلا هذه-ب ل-ي-جو-ق ح-لا-سص
ةرور-سضب Úن-طاوŸاو تا-ن-طاوŸا-ب ا-ب-ي-ه--م
انامسض ةيÈمفونلا ئدابŸاو ميقلا-ب كسسم-ت-لا

سصر ¤إا ايعاد اهل-ب-ق-ت-سسمو دÓ-ب-لا ر-سضا◊ ّ
محÓتلاو كسسامتلا نم ديزمو ينطولا فسصلا
،ةمألا سسل‹ دكأاو .دحاولا نطولا ءانبأا Úب

اهل قرت ⁄ تاه÷ا هذه نأاب ددسصلا اذه ‘
ةديد÷ا ةيروهم÷ا اهوطخت يتلا تاوطÿا
وحن ةيروهم÷ا سسيئر ةدا-ي-ق-ب تا-ب-ثو مز-ع-ب
ةعورسشŸا تاعلط-ت-ل-ل ي-ل-ع-ف-لا د-ي-سسج-ت-لا

Ÿا اهينطاوŸعÈ يبعسشلا كار◊ا ‘ اهنع ‘
لوأا نايب ئدابمو لثŸ رمتسسŸا ءافولا راطإا
سسل‹ بتكم عام-ت-جا قر-ط-ت ا-م-ك.Èم-فو-ن
ةماعلا تاسسلجلل ينمزلا لود÷ا طبسضل ةمألا
نوناق عورسشم ةسشقانمو ةسساردل ةسصسصıا
ةيعسضو ةسساردو0202 ةنسسل يليمكتلا ةيلاŸا
ىلع ةلاÙا ةيبا-ت-ك-لاو ة-يو-ف-سشلا ة-ل-ئ-سسألا

لكايهو ةزهجأا ديدŒ ةيلمعو سسلÛا بتكم

تاهجُو لداب-تو0202 ةنسس ناو-ن-ع-ب سسلÛا
ة-حا-سسلا ى-ل-ع تاد-ج-ت-سسŸا لو-ح ر-ظ-ن--لا
ةلاحإا عامتجلا لÓخ ررق-ت ثي-ح ة-ي-ن-طو-لا

0202 ةنسسل يليمكتلا ةي-لاŸا نو-نا-ق عور-سشم
.ةيلاŸاو ةيداسصتقلا نوؤوسشلا ةن÷ ىلع
نم عورسشŸا دورو دعب ةر-سشا-ب-م اذ-ه ي-تأا-يو
تاسسل÷ا فانئتسساو ينطولا يبعسشلا سسلÛا
نأا ىلع Úنثإلا مويلا ءاسسم نم ءادتبا ةينلعلا
اهتسسارد ةبسسانÃ ،ةسصتıا ةنجل-لا ع-م-ت-سست

Ÿإا مويلا سسفن ة-ح-ي-ب-سص ،نو-نا-ق-لا عور-سش¤
،ةيلاŸا ريزو ،ةموك◊ا لث‡ همدقي سضرع
 .عوسضوŸا سصوسصخب
ةلسصاوŸ سصسصختسسف ،ءاثÓثلا موي ةسسلج امأا

لخدت هيلي ،نونا-ق-لا اذ-ه عور-سشم ة-سشقا-ن-م
ّدر مث ،ةيناÈŸلا تاعومÛا ءاسسؤور ةداسسلا
تلا-غ-سشناو تÓ-خد-ت ى-ل-ع ة-ي--لاŸا ر--يزو
.سسلÛا ءاسضعأا ةداسسلاو تاديسسلا

ةسسلج ‘ تيوسصتلل نو-نا-ق-لا سصن سضر-ع-يو
ًاسضيأا ررقت امك.ءاثÓثلا موي ةيسشع دقعُت ةماع
حرطل ،سسيمÿا موي ةحي-ب-سص ة-سسل-ج ة‹ر-ب
ررقو .ةموك◊ا ءاسضعأا ىلع ةيوفسشلا ةلئسسألا

4و ةيوفسش ةلئسسأا6 ةلاحإا ةملا سسل‹ بتكم
اهئافيتسسل ة-مو-ك◊ا ى-ل-ع ة-ي-با-ت-ك ة-ل-ئ-سسأا
قلعتي اميف امأا ،ةبولطŸا ةينوناقلا طورسشلا

Ãةلأاسس Œةمألا سسل‹ لكايهو ةزهجأا ديد،

لÓخ ،ةباينلاب ةمألا سسل‹ سسيئر هجو دقف
ةيناÈŸلا تاعومÛا ءاسسؤور ،عامتجلا اذه
جردنت يتلا ةيلمعلا ةر-سشا-ب-م ة-ي-نآاو ةرور-سضب
مراسصلا ديقت-لا قا-ط-ن ‘0202 ةنسس ناون-ع-ب
ةا-فاو-مو ،ة-ي-ح-سصلا ة-مÓ--سسلا تاءار--جإا--ب
،ةيلمعلا نم ءاهتنلا Úح ة-ي-ن-عŸا ح-لا-سصŸا
لجأا نم ،لكايهلا هذ-ه ‘ ا-ه-ي-ل-ث‡ م-ئاو-ق-ب
.بيسصنتلا ةسسلج ة‹رب

 بلاطوب ةراسس  ^
ةديد÷ا رئاز÷ا ءانبل ةثلاثلا ةؤطÿا ددسصب اننأا دكؤؤي مÓسسلا دبع نب

ةÒطخ تايد– ةهجاوم نم دÓبلا نكم ةيروهمجلل سسيئر دوجو
““ةديد÷ا رئاز÷ا““ بزح سسيئر ددج ^
هبز-ح ف-قو-م مÓ-سسلا د-ب-ع ن-ب لا-م-ج

ة-ي-سسا-ئر تا-با-خ-ت-نا ءار-جإل ن--م--ثŸا
ا-سسي-ئر بخ-ت-ن-ن ⁄ و-ل اذا-م Ó-ئا--سست--م
تامزألا هجاونسس انك فيك ةيرو-ه-م-ج-ل-ل
ةي-ب-ي-ل-لا ة-مزألا ¤إا ةرا-سشإا ‘ ؟ثÓ-ث-لا
رايهنا ةمزأاو انوروك سسوÒف يسشفت ةمزأاو
.طفنلا راعسسأا
افيسض هلوزن ىدل مÓسسلا دبع نب Èتعاو

هثبت يذلا ““حابسصلا فيسض““ جمانرب ىلع
سسيئر دوجو نأا ة-ي-عاذلا ¤وألا ةا-ن-ق-لا
لماعتلا نم رئاز÷ا نكم ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل
يسشفتل ةÒطÿا تايد-ح-ت-لا ة-ه-جاو-مو
ةيبلسسلا تايعادتلا نم د◊او انوروك ءابو

داسصتقلا ىلع ط-ف-ن-لا را-ع-سسا را-ي-ه-نل
أاو-ب-ت ¤ا ر-ئاز÷ا دا-عأا ا-م-ك ي-ن-طو--لا

سضرفو ةيلود-لا ل-فاÙا ‘ ا-ه-ت-نا-ك-م
.ةيبيللا ةمزألا فلم ‘ اهرظن ةهجو

رئاز÷ا““ بزح سسيئر برعأا قايسسلا ‘و
تعرسش دÓبلا نأا هداقتعا نع ““ةديد÷ا

قيرط ىلع ةثلاثلا ةوطÿا لامكتسسا ‘
ل-يد-ع-ت ي-هو ““ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا““ ءا-ن-ب
‘ يبعسشلا كار◊ا ةوطخ دعب روتسسدلا

تاباخت-نلا م-ث9102 ‘ ير-ف-ي--ف22
.È 9102مسسيد21 ‘ ةيسسائرلا

ر كلام ^
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:طوعجاو ،تاقباشسŸا قيرط نع ’ا متي نل ةمئادلا بشصانŸاب مهقاحتلا نا لاق

يمومعلإ فيظولإ ‘ نو‹دي ’ نوفلختشسŸإو نودقاعتŸإ ةذتاشس’إ
‘ ق◊ا مهل سسيل ÚفلختشسŸاو نيدقاعتŸا ةذتاشس’ا نا ،طوعجاو دمfi ،ةينطولا ةيبÎلا ريزو دكا
ةجردلاب سصشصختشس0202/1202 ‘ ةرفوتŸا بشصانŸاو يمومعلا فيظولا بتر نم ةيتر يأا ‘ جامد’ا
. ةطرافلا تاقباشسŸا سضئافو ،ةذتاشسÓل ايلعلا سسرادŸا نم Úجرختملل ¤و’ا

لاؤوشسلا ىلع ةيبÎلا ةرازو در ‘ ءاجو ^
دقل““ ،Ëرم Êادوعشسم ،ةيناÈŸلل يباتكلا
راششŸا يباتكلا مكلاؤوشس بجوÃ مت-ل-شضف-ت
نع انيلإا لوÙا و هلعا عوشضوŸا ‘ هيلإا

حرطب ،ناÈŸلا عم تاقلعلا ةرازو قيرط
نيدقاعتŸا ةذ-تا-شسألا-ب ق-ل-ع-ت-ي لا-غ-ششنا
ىلع مكر-ك-ششن ذإا ن-ح-نو ،Úف-ل-خ-ت-شسŸاو
نا دكؤونو ةيبÎلا اياشضقب مئادلا مكمامتها
دقاعتلا ةفشصب ةذتاشسأا فيظوت ¤إا ءوجللا

نامشضل مزللا يوبÎلا Òطأاتلا Òفوت وه
سسرد-م-ت--ل م--ظ--ت--نŸاو ن--شس◊ا ÒشسŸا
ع-م، ة-ي-شسارد ة-ن-شس ل-ك لل-خ ذ-ي-مل-ت-لا
متي دقاعتلا ةفشصب ف-ي-ظو-ت-لا نأا ةرا-ششإلا
ةكÎششŸا ةيرازولا ةميلعتلا ماك-حأل ا-ق-فو
د د– ي-ت--لا4102/50/40 ‘ ة---خرؤوŸا
نيدقاعتم ةفشصب ةذتاشسأا فيظوت تاي-ف-ي-ك
ةفشصب ةيلاŸا بشصانŸا روغشش دنع اذهو
7 نم Ìكأل ةيشضرم ةل-ط-ع بب-شسب ة-ت-قؤو-م
ةليوط ةيشضرم ةلئاع ، ةمومأا ةلطع ،مايأا
ةشصاخ ةلطع ، ةدحاو ةنشس نع لقت دمألا

Úف-ظوŸا Òخ-شستو ، ج◊ا كشسا-ن--م ءادأل
ةين-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا ‘ ءا-شضعأا-ك Úي-ن-عŸا
ةيلÙا اهعورفو تاباختنلا ةبقارŸا
رير– دن-ع ه-نا رد-شصŸا تاذ ف-ششك ا-م-ك
ةيشساردلا ةن-شسلا ءا-ن-ثا ة-ي-لاŸا بشصا-نŸا
ىلع ةلاحإلاب ةقلعتŸا بابشسألا دحأل نوكي
،ةافولا ،ةلاقتشسلا ،حير-شست-لا ، د-عا-ق-ت-لا
بادتنلا ،عاديتشسلا ىلع ةلا-حإلا ،لز-ع-لا
ادعام بترلا عيمج ‘ ةيلولا جراخ لقنلا
ايلعلا بشصانŸا ‘ Úيعتلاو مي-ل-ع-ت-لا بتر

. ايلعلا فئاظولاو ةيلكيهلا
بشصا-نŸا هذ-ه نا ة-ي-بÎلا ر-يزو فا-شضاو
ةيلاŸا ةنشسلا للخ ترغشش يتلاو ةرغاششلا

لفكتلل ةيولوألاب ةشصشصfl لشصألا ‘ يه
Ãا ن-يو-ك-ت-لا جو-ت-نŸنم ه-جر-خ-ت ع-قو-ت

،0202/1202 ةذتاشسألل ا-ي-ل-ع-لا سسرادŸا
سضعب ‘ ةقباشسلا تاونشسلا سضئافلا اذكو
مدعل مهفيظوت د-ع-ب م-ت-ي ⁄ ن-يذ-لا داوŸا
داوم ‘ يلع-ي-ف ي-ق-ي-ق-ح جا-ي-ت-حا دو-جو
9102 ةنشس ناونعب اونيع نيذلا وا مهجرخت

ةلحرم Òغ ىر-خأا ة-ي-م-ي-ل-ع-ت ة-ل-حر-م ‘
. جرختلا
ف-ئا-ظو-لا-ب قا-ح-ت-للا نأا ر-يزو--لا د--كاو
تاقباشسŸا قيرط نع لإا متي ل ةيمومعلا

30-60 ر-ملا ن-م08ةداŸا ماكحأل اق-ب-ط
نوناقلا نمشضتŸا6002/70/51  ‘ خرؤوŸا

اذكو ،ةيمومعلا ةفيظولل ما-ع-لا ي-شسا-شسألا
سصني يذلا رملا سسفن نم22 ةداŸا نم
ةفشص باشستكا ‘ دقاعتŸا ةيقحا مدع ىلع
نم ةبتر ‘ جامدلا ‘ ق◊ا وا فظوŸا
. ةيمومعلا ةفيظولا بتر

فيظوت نإاف، طو-ع-جاو ف-ي-شضي ه-ي-ل-عو
بشصا-ن-م ‘ ة-م-ئاد ة-ف-شصب ن-يد-قا-ع-تŸا
‘ نوكي نأا دبل ميلعتلا كلشسأاب ةطبترŸا
ايرود مظنت يتلا فيظوتلا تاقباشسم راطا

كلدو ،ةينطولا ة-ي-بÎلا عا-ط-ق فر-ط ن-م
قا-ح-ت-للا ‘ سسفا-ن-ت-لا اد-بŸ ا-نا--م--شض
نامشض اذكو ،ةهج نم م-ي-ل-ع-ت-لا كل-شسا-ب
يجيرخ فيظوتل ةمزللا ةيلاŸا بشصانŸا
مهطبري نيذلا ةذتاشسألل اي-ل-ع-لا سسرادŸا
،مازتلا دقع ةينطولا ةيبÎلا ةرازوب ميلعتب

.ىرخأا ةهج نم

ةرون ةظيفح^

‘ مخشضتلا ةب-شسن-ل يو-ن-شسلا لد-عŸا غ-ل-ب ^
ل-ير-با ر-ه-شش لل-خ ة-ئاŸا-ب1ر8 ر--ئاز÷ا
للخ تلجُشس يتلا ةبشسنلا سسفن يأا ،يشضاŸا
،(0202 سسرامو رياÈف) Úطراف-لا ن-ير-ه-ششلا

ينطو-لا ناو-يد-لا ىد-ل ،سسما م-ل-ع ا-م-ب-شسح
.تايئاشصحإلل
ةÒتولاب كله-ت-شسلا د-ن-ع را-ع-شسألا رو-ط-تو
لدعŸا و-ه0202 ليربا ة-يا-غ ¤ا ة-يو-ن-شسلا
21 سساشسأا ىلع بوشسfi م-خ-شضت-ل-ل يو-ن-شسلا

0202 ليربا ¤ا9102 ليربا رهشش نم يأا ،ارهشش
ويام رهشش نم ءادت-با ةÎف-لا سسف-ن-ب ة-نرا-ق-م
.9102 ليربا ¤ا8102
د-ن-ع را-ع-شسأل-ل ير-ه-ششلا ر-ُي-غ-ت--لا فر--عو
رعشس رششؤوم روطت Èت-ع-ي يذ-لا ،كل-ه-ت-شسلا

سسرام رهشش رعشسب ةنراقم0202 ليربا رهشش
امبشسح ،ةئاŸاب0ر3 ةبشسنب اعافترا ،يشضاŸا
يرهششلا رُي-غ-ت-لا سصو-شصخ-بو .ناو-يد-لا د-كأا
داوŸا را-ع-شسأا نا-ف تا-ج-ت-نŸا ة-ئ--ف بشسحو
.ةئاŸاب0ر5 ةبشسنب اعافترا تلجشس ةيئاذغلا
اعافترا ةجزاطلا ة-ي-حل-ف-لا داوŸا تفر-عو
وحن Òغتلا اذه لجُشس دقو .ةئاŸاب0ر6 ةبشسنب
اميشسل داوŸا سضعب عا-ف-ترا بب-شسب عا-ف-ترلا
4ر1+) ر-شضÿاو (ة--ئاŸا--ب9ر0+) هكاو-ف-لا
0ر7+) جا-جد-لا م◊ ل-قا ة-جرد-بو (ة-ئاŸا-ب
.(ةئاŸاب
داوم نا ¤ا ىرخأا ة-ه-ج ن-م ناو-يد-لا را-ششأاو
اميشس ل اشضافخنا تلجشس ىرخأا ةي-كل-ه-ت-شسا
4ر69-) سضيبلاو (ة-ئاŸا-ب41ر5-) اطاطب-لا
3ر50-) ة-جزا--ط--لا كا--م--شسألاو (ة--ئاŸا--ب
.(ةئاŸاب
دقف ةيعانشصلا ةيئاذ-غ-لا داو-م-ل-ل ة-ب-شسن-لا-بو

ةئاŸاب0ر5+ ةبشسنب اعافترا راعشسألا تفرع
رهششب ةنراق-مو ي-شضاŸا ل-ير-با ر-ه-شش لل-خ
ي-ن-طو-لا ناو--يد--لا بشسح0202 سسرا---م
اشساشسأا رُيغت-لا اذ-ه ع-جر-يو .تا-ي-ئا-شصحإل-ل

ز-بÿا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا داوŸا را-ع-شسأا عا--ف--ترل

.ةئاŸاب1ر0+ب بوب◊او
لدتعم او‰ ةعن-شصŸا داوŸا را-ع-شسأا تفر-عو

را-ع--شسأا تفر--ع Úح ‘ ،ة--ئاŸا--ب0ر1+ب
.ادوكر تامدÿا
دقف تا-مدÿاو داوŸا تا-عو-م‹ بشسح-بو

تازيهŒو ثاثألا““ تاعوم‹ را-ع-شسأا تفر-ع
راعشسأاو ةئاŸاب0ر5 ةبشسنب اعافترا““ ثيثأا-ت-لا

““ه-ي-فÎلاو ة-فا-ق-ث-لاو ة-ي-بÎلا““ تا-عو--م‹
0ر2+) ةبشسنب اعافترا ةعونتŸا تاعومÛاو
ناويدلا راششأاو .ةعوم‹ لكل ةبشسنلاب (ةئاŸاب
نا ¤ا ،ىرخأا ةهج نم ،تايئاشصحإلل ينطولا
.دوكرب زي“ تامدÿاو علشسلا يقاب
0202 ةنشس نم ¤وألا رهششأا (4) ةعبرألا للخو

اعافترا كلهتشسلا دنع راعشسألا رششؤوم فرع
ةنشس نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم ةئاŸاب2ر70 ب
داوŸا راعشسأا سضافخنا نم مغرلا ىلع ,9102
داوŸا راعشسأا تعجارت ل-ع-ف-لا-بو .ة-ي-ئاذ-غ-لا
اذ-ه ر-شسف-ُيو .ة-ئاŸا-ب0ر78-ب ةيئاذ-غ-لا
‘1ر99- ةبشسنب سضافخناب امو-م-ع ع-جاÎلا
.ةجزاطلا ةيحلفلا داوŸا
ةن-شسلا ن-م ¤ولا ر-ه-ششأا (4) ةع-برألا لل-خو
ةيئاذغلا داوŸا نم د-يد-ع-لا تفر-ع ،ة-يرا÷ا
جاجدلا محلب ةشصاخ رملا قلعتيو .اشضافخنا
(ةئاŸاب4ر35-) اطاطبلاو (ةئاŸاب12ر45-)
.(ةئاŸاب3ر17-) ةجزاطلا رشضÿاو
ىرخأا ةيئاذغ داوم تلجشس ىرخأا ةهج نمو
(ةئاŸاب41ر15+) سضيبلا ام-ي-شس ل ا-عا-ف-ترا
م◊و (ةئاŸا-ب7ر68+) ةجزاطلا كا-م-شسألاو
.(ةئاŸاب1ر05+) راقبلا
دقف ةيعانشصلا ةيئاذ-غ-لا داو-م-ل-ل ة-ب-شسن-لا-بو
ةعنشصŸا داوŸاو ةئاŸاب0ر12 ةبشسنب تعفترا
3ر04+) ب تامدÿا اÒخأاو (ةئاŸاب4ر49+)
 .(ةئاŸاب

رئاز÷ا ‘ مخشضتلا ةبشسن تغلب9102 ةنشس ‘
.ةئاŸاب2

ج.ق ^

Êاثلاو لو’ا لشصفلا ت’دعم باشستحا قيرط دنع متي طشسوتملل لاقتن’ا

مايكناشسلإ ءاغلإاب إرإرق ردشصي ةيبÎلإ ريزو
د-مfi ،ة-ي-ن-طو-لا ة--ي--بÎلا ر--يزو رد--شص ^

ءا-غ-لإا ن-م-شضتŸا رار-ق-لا ،سسما ،طو--ع--جاو
ةرود يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم ةياه-ن نا-ح-ت-ما

.0202 ناوج
تارارقل اقيب-ط-ت ه-نا ةرازو-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو

،0202 يام01 خيراتب دقعنŸا ءارزولا سسل‹
ةنشسلا ءاه-نإل ة-مزل-لا Òباد-ت-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
را-طإا ‘ ةذ-خ--تŸاو ،9102/0202 ةيشسارد-لا
سسوÒف ءا-بو را-ششت-نا ن-م ة--يا--قو--لا Òباد--ت
ةياهن ناحتما ءاغلا متيشس هتحفاكمو ““انوروك““

.0202 ةرود يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم
ةنشسلا ذيملت لوبق متي هنأا ىلع رارقلا سصنيو

،طشسوتم ¤وألا ةنشسلا ‘ ي-ئاد-ت-با ة-شسماÿا
Úلشصفلا ‘ مهجئاتن ىلع ءانب ةيئانثتشسا ةفشصب
/9102 ة-ي-شسارد-لا ة-ن-شسلا ن-م Êا-ث-لاو لوألا

ىرخا Òششانم نا نا-ي-ب-لا تاذ فا-شضاو.0202
ىشضتقا نا رارقلا اذه ماكحا اقحل حشضوتشس
ةرششنلا ‘ رارقلا اذه رششن ¤ا ايعاد ،رملا
. ةينطولا ةيبÎلا ةرازول ةيمشسرلا
،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نا ركذي
اعامت-جا طرا-ف-لا يا-م01 خ-يرا-ت-ب سسار-ت
عاطق سصوشصخب ،ءارزولا سسلÛ ايئا-ن-ث-ت-شسا
ناحتما ءاغلإا ،سسلÛا للخ ررقت و ،ةيبÎلا
ررقت امك ،يئادتبلا ميلع-ت-لا ة-ل-حر-م ة-يا-ه-ن

‘ طشسوتŸا ميلعتلا ةدا-ه-شش نا-ح-ت-ما ءار-جإا
.Èمتبشس رهشش نم Êاثلا عوبشسألا
يئادتبلا ميلعتلا ‘ لاقت-نل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-مأا
،رخآا ¤إا ىوت-شسم ن-م يو-نا-ث-لاو ط-شسو-تŸاو
Êاثلاو لوألا Úلشصفلا لدعم باشستحاب نوكيشس
ليجأات ررقت امك .لو-ب-ق-لا لد-ع-م سضي-ف-خ-تو
-0202  يشساردلا ماعل-ل ي-شسردŸا لو-خد-لا

.ربوتكأا رهشش ةيادب ¤إا1202
‘ Òبادتلا هذه قيبطت نأا ءارزولا سسل‹ دكأاو
عشضولا نشسحتب انوهرم لظي ،ميلعتلا راوطأا لك
.دلبلا ‘ يحشصلا

ةرون ةظيفح  ^

ةئاŸاب3,0ـب راعشسÓل يرهششلا Òغتلا عافترا
8,1 دنع يونشسلإ مخشضتلإ لدعم رإرقتشسإ

رئإز÷اب ليرفإ ‘

،طشسو ةيبÎلا ةيريدم ةذتاشسأا ىكتششا  ^
ةكر◊ا تارارق ىلع عيقوتلا لطا“ نم
عيقوتلا سضفر ببشسب مهب ةشصاÿا ةيلقنتلا

. اهميلشستو رشضاÙا ىلع
ةيواشستŸا ةيرادإلا ةنج-ل-لا ءا-شضعأا ا-عدو
ةذتاشسألا طشسو رئاز÷ا ةيريدŸ ءاشضعألا
ةقيقدلا ةعبا-تŸا ¤إا ة-كر◊ا-ب Úي-ن-عŸا

بشصانم ن-م ة-ي-ل-ق-ن-ت-لا ة-كر◊ا لواد÷
تاشسشسؤوŸا لك ‘ روعششلل ةلباقلاو ةرغاشش
بتكŸا ءاشضعأا وأا ةنجللا ءاشضعأا غ-ي-ل-ب-تو
كلذو ةلج-شسŸا تا-ظ-حلŸا-ب ي-ئلو-لا

. ةذتاشسألا قوقح ظفح ىلع اشصرح
ةنجللا اهتلجشس يتلا تاظفحتلل ةبشسنلابو
ةيريدقتلا ةطيرÿا رود-شص ‘ ل-ث-م-ت-ت-ف
طئارÿا بشسح ةكر◊ا لوادج رادشصإاو
طئارÿا باشسح ىلع سسيلو ةير-يد-ق-ت-لا

.ةيئاهنلا
ةذتاشسألل ةبشسن-لا-ب توا-ف-ت ل-ي-ج-شست ع-م
ةنراقم ةيرادإلا ة-كر◊ا-ب او-لو-ح ن-يذ-لا
ام ةيداعلا ةكر◊اب اولوح نيذلا ةذتاشسألاب
ةبشسنلاب سصرفلاو قوقح عايشض ‘ مهاشس
ةيداعلا ةكر◊ا ‘ اوكراشش نيذلا ةذتاشسألل

نودب ةكر◊ا ‘ بشصانŸاب بعلتلا عم
.طباوشض لو بيقر لو بيشسح
لاخدإاب ءاشضعألا ةيواشستم ةنجللا تبلاطو
‘ مهدعاقت تافلم تلبق نيذلا ةذتاشسألا
لح داجيإاب اوبلاط امك ةرغاششلا بشصانŸا
لو ةيلو-لا جرا-خ م-ه ن-يذ-لا ةذ-تا-شسأل-ل

Áوأا يلخادلا ليوحتلا تافلم عفد مهنك
بب-شسب تقؤوŸا جورÿا ى--ل--ع لو--شص◊ا
.يحشصلا عشضولا

ن.ح ^

ةمراشص ةينوناق تاءارجإاب تدعوتو تاميلعتلا ةفلاfl نم ترذح
 يزإوŸإ لمعلإ نم ةحشصلإ يمدختشسم عن“ ةحشصلإ ةرإزو

يزاو-م ل-م-ع يأا نا-ك--شسلاو ة--ح--شصلا ةرازو تع--ن--م ^
Ÿيبط هبششو ءابطا نم ةيمومعلا ةحشصلا يمختشسÚ نم

فور-ظ-لا ل-ظ ‘ سصاÿا عا-ط-ق-لا ‘ يازوŸا ل-م-ع--لا
يمدختشسم لك ةرذfi ،دلب-لا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا ة-ي-ح-شصلا
¤ا اهبحاشصب يدؤوتشس يتلا تاميلعتلا ةفلاfl نم عاطقلا
. ةينوناقلا تاءارجلا قيبطت
¤ا يداولا ةيلوب ةحشصلا ةيريدم اهت-ه-جو ة-م-ي-ل-ع-ت ‘و
ةيئافششت-شسلا Òغو ة-ي-ئا-ف-ششت-شسلا تا-ح-شصŸا يÒشسم
ةيفشصت زكارم يÒشسم اذكو ،ةشصاÿا ةيحار÷ا ةيبطلا
وحار-جو سصاوÿا Úب-ط-لا Úشسرا-مŸاو ،ة-شصاÿا مد-لا
تاءارجلا راطا ‘ ه-نا““ سصاوÿا ة-لدا-ي-شصلاو نا-ن-شسلا
سسوÒف راششتنا نم ةياقولاو ةيام◊اب ةشصاÿا Òبادتلاو

51 ‘ خرؤوŸا60-30 مقر رملا ىلع ءانب91 ديفوك انوروك
ةفيظولل ماعلا يشساشسلا نوناقلا نمشضتŸا6002 ةيليوج

ةشسرا‡ نم ÚفظوŸا عنم ىلع سصني يذلاو ةيمومعلا
روهظ دعبو ، ةيمومعلا ةفيظولا عم يزاوم رخا طاششن
ةحشصلا ريدم ناف ، ةحشصلا يمدختشسم سضعب ىدل ىودعلا
سصاوÿا Úيبطلا ÚشسرامŸا ةفاك ملع ¤ا يهني ناكشسلاو
Úلماع Úيبط هبششو Úيبط Úمدختشسم ليغششت مدع ¤ا

.يمومعلا عاطقلا ‘
كانه نوكتشس هنا نا-ك-شسلاو ة-ح-شصلا ة-ير-يد-م ترا-ششاو
سسرا‡ لكو ةيبطلا تادايعل ةيششيتفت تارايزو تانياعم
. ةينوناقلا تاءارجلا هيلع قبطتشس رارقلاب مزتلي ل يبط

ةرون ةظيفح ^

مداقلا تواÊ ‘ 61اثلا لشصفلا تارشضا◊ا ما“ا ‘ عورششلا
ربوتكإ1 ¤إ Èمتبشس02 نم Êاثلإ يشسإدشسلل ةعما÷إ تاناحتمإ

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو حلاشصم تفششك ^
ما“إل ة-ي-ن-مز-لا ة-ما-نزر-لا ن-ع ي--م--ل--ع--لا
ةشصاÿا ةيعما÷ا تاناحتملاو تارشضاÙا
.Êاثلا يشسادشسلاب
مقرب ةرازولل ماعلا Úمأل-ل ة-ل-شسار-م ‘ ءا-جو
ّ”““ ه-نأا يرا÷ا يا--م71 ‘ ة--خرؤوŸاو505

Èمتبشس81 و توأاÚ 61ب ا-م ةÎف-لا د--يد–
ة--------شصاÿا تار--------شضاÙا ما“إل ،0202
و ÈمتبشسÚ 02ب ام ةÎفلاو ،Êاثلا يشسادشسلاب
ة-شصاÿا تا-نا-ح-ت-ملا ءار-جإل ر-بو-ت--كأا1

تا-نا-ح-ت--ملا ا--مأا ،Êا--ث--لا ي--شساد--شسلا--ب
،ةي-نا-ث-لاو ¤وألا ا-ه-ي-ترود ‘ ة-ي-كارد-ت-شسلا

.““0202 ربوتكأا92وÚ 81ب ام ىرجتشسف
جرختلا تاركذم ةششقانم ديعاوم تدّدح امك

0202 ربوتكأا51و توأاÚ 61ب ا-م ةÎف--لا ‘
Ú 2ب ام ةÎفلاو ،ة-يدا-ع-لا ةرود-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
تاءارجإا عفر طرششÈ 0202مفون51و Èمفون
تاششقان-م ت‹ر-ب ا-م-ي-ف ،ي-ح-شصلا ر-ج◊ا

يتلا ةقباشسلا ةمانزرلا قفو ÎشساŸا تاركذم
ةيجوغاديبلا ةظششنألا فانئتشسا خيرات دد–

.توأا رهشش فشصتنم نم ارابتعا
دقف ، لبقŸا مشسوملل يعما÷ا لوخدلا امأا

ربوت-كأا ة-يا-ه-ن ‘ دد-ح
ةيناثلا ة-ن-شسلا ة-ب-ل-ط-ل
،قو-ف ا-م-ف ““سسنا-شسي-ل““

Èمفون51 ‘و
‘ دد÷ا Úح-جا-ن-ل--ل
.ايرولاكبلا ةداهشش

ن.ح ^

ةباقر يأا نود بشصانŸاب تابعÓت دوجو نع اوفششك
لطا“ نم نوكتششي طشسو ةيبÎلإ ةيريدم ةذتاشسإ

ةيلقنتلإ ةكر◊إ عيقوت

راهششإإ
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 يسسايقلا جاتنلا ضضيفخت ديدمتل يسسورلا معدلا ىلع لوسصحلل ىعسست ةيدوعسسلا

 نإوج4 ىلإإ ““كبوأإ““ عامتجإ دعوم ميدقت حرتقت رئإزجلإ
ةيرهسشلإ تاحيسشرتلإ ليهسستب نيجتنملإ عانقإ’ ةلمح دوقي باقرع ^

ءاسضعأا ىلإا هتهجو باطخ يف تحرتقا كبوأا ةسسائر ىلوتت يتلا رئازجلا نأا ضسمأا ““رزتيور““ ةلاكو تفسشك
يف هدقعل ةقباسس ةطخ نم لدب ناوج نم عبارلا يف اهئافلحو كبوأل لبقملا عامتجلا دقع,““ +كبوأا““
.رهسشلا ضسفن نم رسشاعلاو عسساتلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداسصتقإا

ابوروأا ‘  زاغلل يسسيئر درومك اهتناكم ززعت ةقفسصلا
زاغديم مهسسإ ةيبلغأإ ىلع ذوحتسست كإرطنوسس

،باقرع دمحم ،ةقاطلإ ريزو لاقو ^
ىرجأإ هنإإ رزتيور بشسح باطخلإ يف
نأا-ششب ءإرزو-لإ سضع-ب ع-م تا-ششقا--ن--م
دعاشسيشس يذلإ رمألإ ،خيرإوتلإ ميدقت

.تاحيششرتلإ ليهشست ىلع
نم ““تاحيششرتلإ““ حلطشصم مدخ-ت-شسيو
مكحب كبوأإ دوقت يتلإ ،ةيدوعشسلإ لبق
تيوكلإو قإرعلإ كلذكو ،عقإولإ رمألإ
نييديلقتلإ نيرتششملل ماخلإ سصيشصختل

يف تاحيششرت-لإ م-ت-تو .بل-ط-لإ بشسح
.ابيرقت رهشش لك نم رششاعلإ مويلإ
اهؤوا-ف-ل-حو كبوأإ ترر-ق ،ل-ير-بأإ ي-فو

7.9 عقإوب اهجا-ت-نإل ا-ي-شسا-ي-ق ا-شضف-خ
نم ةئملاب ةرششع وأإ ايموي ليمرب نويلم
راعشسألإ عفرل كلذو يم-لا-ع-لإ جا-ت-نإلإ
سضافخنإ لع-ف-ب ةد-ششب ترر-شضت ي-ت-لإ
ماعلإ لزعلإ تإءإرجإل ةجي-ت-ن بل-ط-لإ
راششت-نإ ف-قو-ل ا-هذا-خ-تإ ىر-ج ي-ت-لإ

.انوروك سسوريف
ةفاشضإإ ،+كبوأإ جاتنإإ سضافخنإ دعاشسو
نم جاتنإلإ يف يشساي-ق سضا-ف-خ-نإ ى-لإإ
ةدحتملإ تايلولإ لثم ءاشضعأإ ريغ لود
53 ىلإإ طفنلإ راعشسأإ عفر ىلع ،إدنكو
ل اهنأإ نم مغرلإ ىلع ،ليمربلل إرلود
يت-لإ تا-يو-ت-شسم-لإ ف-شصن د-ن-ع لإز-ت
.ماعلإ ةيإدب يف تدهوشش
ةيدوعشسلإ نإإ زرت-يور-ل ردا-شصم تلا-قو
ةيشسايقلإ تاشضيفختلإ ديد-م-ت حر-ت-ق-ت

ماعلإ ة-يا-ه-ن ى-ت-ح و-ي-نو-يو و-يا-م ن-م
معد ىلع دعب لشصحت مل اهنكل ،يلاحلإ

فيفخت نكمي هنأإ دقتعت يتلإ ايشسور نم
.ايجيردت دويقلإ
نأإ زرتيور هترجأإ يرهشش حشسم رهظأإو
ى-ندأإ ل-ج-شس ط-ف-ن-لإ ن-م كبوأإ جا-ت-نإإ

عم رايأإ ويام يف نيدقع يف هل ىوتشسم
ن-ير-خآإ ءا-شضعأإو ة--يدو--ع--شسلإ ما--ي--ق
.تإدإدمإلإ يف ةيشسايق تاشضيفختب
ةبشسن نأإ رهظأإ حشسملإ نإاف ،كلذ عمو
ةئملاب57 يلإوح تغلب يلكلإ مإزتللإ

ي-ف ا-ق-ف-خأإ قإر-ع-لإو ا-ير-ي-ج-ي--ن نأل

ن-م ا-م-ه-ت-شصح-ب ل-ما-ك--لإ مإز--ت--للإ
.تاشضيفختلإ
تلدعم نإإ هباطخ ي-ف با-قر-ع لا-قو
اهل نوكي ام-بر ة-شضف-خ-ن-م-لإ مإز-ت-للإ
موي قإوشسألإ حتف درجمب يبل-شس ر-ي-ثأا-ت
.نينثلإ
ءإرزو--لإ سضع--ب ةردا--ب--م نأإ فا--شضأإو
ما-قرألإ هذ-ه ح-ي-ح-شصت-ل ن-ير-قو-م--لإ
ءانب إرمأإ نوكيشس هنأإو ةداششإلإ قحتشست
ل-ئا-شسر-لإ لدا-ب-ت ىر-ج إذإإ ة-يا--غ--ل--ل
قلعتي اميف عيمجلإ لبق نم ةيباجيإلإ
.ةعوطقملإ تامإزتللاب

يو’زرح ءايمل ^

تاقورحملل ةينطو-لإ ة-كر-ششلإ تن-ل-عأإ ^
ذإوحتشسلإ ةقفشص مامتإإ نع ““كإرطانوشس““

ةكولمملإ مهشسألإ نم ةئاملاب91ر01 ىلع
يف ““اشسبيشس““ ةينابشسإلإ ةشضباقلإ ة-كر-ششل-ل
عفتر-ت-ل ““زا-غد-ي-م““ ة-م-ها-شسم-لإ ة-كر-شش

اهلعجي ام ،ة-ئا-م-لا-ب15 ى-لإ ا-ه-ت-شصح
نايب هب دافأإ امب-شسح ,ا-ي-شسي-ئر ا-م-ها-شسم
.ةكرششلل
تعفر““ ،ةمهملإ ةيلودلإ ةيلمعلإ هذه عمو
ةكرشش يف ا-ه-ت-شصح كإر-طا-نو-شس ة-كر-شش
,ةئاملاب8ر40 ةبشسنب زاغديم ةمها-شسم-لإ
ةئاملاب15 ىلإإ ةئاملاب24ر69 نم عفترتل
ريدت يتلإ ““زاغديم““ ةمهاشسملإ ةكرشش يف
يذلإ يرحبلإ زاغلإ بوبنأإ ط-خ ل-غ-ت-شستو
ةطح-م ن-م ،ةر-ششا-ب-م ر-ئإز-ج-لإ ط-بر-ي
ىلإإ ،فا-شص ي-ن-ب ي-ف ة-ع-قإو-لإ ط-غ-شضلإ
يف ةعقإولإ لوشصولإ ةطحم يف ا-ي-نا-ب-شسإإ
.ردشصملإ تإذ بشسح ،““ايريملإ

,نا-ي-ب-لإ ف-ي-شضي ,ذإو-ح-ت-شسلإ إذ-ه ع-مو
15 ةبشسنب امها-شسم كإر-طا-نو-شس ح-ب-شصت““
ةكرششل ديدجلإ لاملإ سسإر ي-ف ة-ئا-م-لا-ب
ا-ه-ك-ير-شش ع-م ““زا-غد-ي-م““ ة-م-ها-شسم--لإ
،ةئاملاب94 ةبشسنب يجروتا-ن ي-خ-يرا-ت-لإ
يشسيئر درومك اهتنا-ك-م زز-ع-ت ي-لا-ت-لا-بو
يف ءÓمعل-ل ير-ئإز-ج-لإ زا-غ-ل-ل قو-ثو-مو
ةر-يز-ج-لإ ه-ب-شش ى-لإ ا-م-ي-شس لو ،ا--بوروأإ
يزا-غ-لإ بو-ب-نألإ لÓ-خ ن-م ة-ير-ي-ب--يألإ

.““زاغديم
ةشصوب42 يرحبلإ بوبنألإ ر-ط-ق غ-ل-ب-يو
غلبت ةيونشس لقن ةردق عم مك012 هلوطو
اهتدايز متتشس يتلإو ،بعكم رتم رايلم2ر8

2ر01 ىلإإ1202 ماع نم لوألإ عبرلإ لÓخ
يف عبإر طغاشض ةفاشضإاب بعكم رتم رايلم
,رئإزجلاب فا-شص ي-ن-ب ط-غ-شضلإ ة-ط-ح-م
.ردشصملإ تإذ فيشضي

^ Ÿح.ءاي

2002 ةنسس ذنم ىندلا جاتنلا
يام ‘ طفنلإ جاتنإ’ يسسايق ضضفخ نم %57 وحن تذفن ““كبوأإ““

““كبوأإ““ جاتنإإ نأإ ““زرتيو““ ـل حشسم رهظأإ ^
ذإإ يام يف نيدقع يف ىوتشسم ىندأإ غلب
ي-ف نور-خآإ ءا-شضعأإو ة-يدو-ع-شسلإ تأإد--ب
،جاتنإÓل يشسايق سضفخ ذيفنت ةم-ظ-ن-م-لإ

اترثعت قإرعلإو ايريجين نأإ نم مغرلإ ىلع
.تاشضيفختلإ نم امهيتشصح ذيفنت يف
نأإ ىلإإ حشسم-لإ سصل-خ ،ط-شسو-ت-م-لإ ي-فو
لورتبلل ةردشصملإ نإدلبلإ ةمظنم ءاشضعأإ
خشضب إوما-ق31 مهدد-ع غ-لا-ب-لإ (كبوأإ)
،رهششلإ إذه ايموي ليمرب نو-ي-ل-م77.42
ايموي ليمر-ب نو-ي-ل-م19.5 سضافخ-نا-ب

.ليربأإ يف لدعُم مقر عم ةنراقم
يشضاملإ رهششلإ اهؤوافلحو كبوأإ تقفتإو

يف سضافخنإ سضيوعتل جاتنإلإ سضفخ ىلع
سسوريف ةمزأإ نع مجان راعشسألإو بلطلإ
لزعلإ تإءإرجإإ فيفخت دعاشسو .انوروك
سضورعملإ سضافخنإو ةيمو-ك-ح-لإ ما-ع-لإ
نم رثكأل عفترت نأإ ىل-ع ط-ف-ن-لإ را-ع-شسأإ

12 يف ىوتشسم ىندأإ عم ةنراقم ا-ه-ي-ل-ث-م
ليمربلل إرلود61 نع لقي ام دنع اماع
.ليربأإ يف
يذيفنتلإ سسيئرلإ ،ربر-ي-ج لا-ي-نإد لا-قو
تإدإدمإإ ميقت يتلإو ،سسكيتشسيجول ورتبل
زرتيورل تÓقانلإ تانحشش عبتت ربع كبوأإ
عم ويام يف ة-يو-ق ة-يإد-ب تق-ق-ح كبوأإ““
سضف-خ-ب ،ا--ه--جا--ت--نإل سضف--خ ثد--حأإ
ايموي ليمرب نييÓ-م ة-شسم-خ تإدإد-مإلإ

.““ناشسين ليربأإ عم ةنراقم
نع نوكي ام دعبأإ لاثتملإ نكل““ فاشضأإو
نيب عيباشسأإ ةعبرأإ نم ل-قأإ ع-م .ي-لا-ث-م-لإ
لود ةدع تمزت-لإ ،قا-ف-تلإ ءد-بو ي-ن-ب-ت
نم نكمتت ملو نيرتششملل ماجحأاب لعفلاب

قفتملإ تايوتشسملإ ىلإإ تإدإدمإلإ سضفخ
.““اهيلع
ةعومجم-لإ ،ا-هؤوا-ف-ل-حو كبوأإ تق-ف-تإو
سضفخ ى-ل-ع ،+كبوأإ م-شسا-ب ة-فور-ع-م-لإ
ليمرب نويلم7.9 يشسايق ردقب تإدإدمإلإ
ةشصح غلبتو .ويام لوأإ نم إرابتعإ ايموي
.ايموي ليمرب نويلم480.6 كبوأإ
،ويام ةيإدب ذنم هنأإ ىلإإ حشسملإ سصلخو

ليمرب نويل-م84.4 تشضف-خ كبوأإ نإا--ف
لداعي امب ،هب دهعتملإ سضفخلإ نم ايموي
.ةئملاب47 ةبشسنب لاثتمإ
جاتنإإ نأإ زرت-يور ح-شسم تÓ-ج-شس ر-ه-ظ-ت
،2002 ذنم ىندألإ نوكيشس ويام يف كبوأإ
كلذ ذنم ةيوشضعلإ تإريي-غ-ت ءا-ن-ث-ت-شسا-ب
.نيحلإ
،ةيدوعشسلإ نم رب-كألإ سضا-ف-خ-نلإ ءا-جو
غلب يشسايق لدعمب ط-ف-ن-لإ تخ-شض ي-ت-لإ

نمو .ليربأإ يف ايموي ليمرب نويلم7.11
يدوعشسلإ جا-ت-نإلإ ل-شصإو-ي نأإ ع-قو-ت-م-لإ
.وينوي يف سضافخنلإ
جاتنإلإ تيو-ك-لإو تإرا-مإلإ تشصل-ق ا-م-ك
.حشسملإ يف رداشصم هتلاق امل اقفو ةوقب
لدعمب ط-ف-ن-لإ نا-خ-شضي نإد-ل-ب-لإ نا-كو
.ليربأإ يف يشسايق
ذيفنت يف ر-ث-ع-ت يذ-لإ ،قإر-ع-لإ سضف-خو
ا-ق-فو جا-ت-نإلإ ،9102 يف تاشضي-ف-خ-ت-لإ
بونج نم تإرداشصلإ عجإرت بقع حشسملل
هلاثتمإ لدعم نأإ نم مغرلإ ى-ل-ع دÓ-ب-لإ
لدعم نع إريثك لق-ي ة-ئ-م-لا-ب33 غلاب-لإ
.نييجيلخلإ كبوأإ ءاشضعأإ مإزتلإ
يف رثعتت يتلإ ،ايريجين نأإ حشسملإ فششكو
نم طقف ةئملا-ب91 تذف-ن ،ا-شضيأإ ءإدألإ

.هب دهعتملإ جاتنإلإ سضفخ
ويام يف جاتنإلإ نإريإإو Óيوزنف تشصلقو
.ايبيل تإدإد-مإإ تر-ق-ت-شسإ ا-م-ن-ي-ب ،را-يأإ
تاشضيفختلإ نم ةاف-ع-م ثÓ-ث-لإ لود-لإو
وأإ ةيكيرمأإ تا-بو-ق-ع بب-شسب ة-ي-عو-ط-لإ

.جاتنإلإ حبكت ةيلخإد تÓكششم
كÓهتشسإ يف اشضا-ف-خ-نإ نإر-يإإ د-ه-ششتو
امم ،انوروك سسوريف يششفت ببشسب دوقولإ

.تإدإدمإلإ ىل-ع تا-بو-ق-ع-لإ ر-ثأإ م-قا-ف
نم Óك حفاكت يت-لإ ،Ó-يوز-ن-ف تل-ج-شسو
ليوط سضافخنإو ةيك-ير-مألإ تا-بو-ق-ع-لإ
يف رخآإ ا-شضا-ف-خ-نإ ،جا-ت-نإلإ ي-ف د-مألإ
.تإرداشصلإ
81 ذنم ايبيل يف طفنلإ جاتنإإ سضفخنإو
نم لوقحو ئنإو-م قÓ-غإإ بب-شسب ر-يا-ن-ي

د-ئا-ق-ل-ل ة-ي-لإو-م تا-عو-م-ج--م بنا--ج

يف زكرمتملإ رتفح ة-ف-ي-ل-خ ير-ك-شسع-لإ
نأإ ى-لإإ ح-شسم-لإ سصل-خو .ا-ي-ب--ي--ل قر--شش
001 طشسوتملإ يف غلب ايبيل جاتنإإ طشسوتم
.ويام يف ايموي ليمرب فلأإ
يذلإ سضورعملإ دشصر حشسملإ فد-ه-ت-شسي
نحششلإ تانايب ىلع موقيو قوشسلإ هاقلتت
تانايبو ةيجراخ رداشصم ن-م ة-مد-ق-م-لإ
نم تامولعمو نوكيأإ فيتينيفر تاقفدت
ل--ث--م تÓ--قا--ن--لإ ع--ب--ت--ت تا---كر---شش
تامولعمو ،رلبيكو سسكيت-شسي-جو-ل-ور-ت-ب
كبوأإو طفنلإ تاكرشش يف رداشصم اهمدقت
.ةيراششتشسإ تاكرششو

ح.ل ^

نم نك-م-ت ه-نأإ ر-ئإز-ج-لإ د-ير-ب ن-ل-عأإ ^
ةئاملاب79،3 يلإوحب تردق ةبشسن قيقحت

،ميركلإ ناشضمر رهشش لÓخ تامدخلإ نم
رم يتلإ تابوعشصلإو رطاخملإ مغر كلذو
.انوروكلإ ةحئاج ببشسب نوفظوملإ اهب
د-ير-ب ح-شضوأإ ,سسمإ هرد-شصإ نا-ي--ب ي--فو
تامد-خ-لإ نو-ك-ل ا-كإردإإ““ ه-نأإ ر-ئإز-ج-لإ
،نطإوملإ تايموي يف ةيو-ي-ح ة-يد-ير-ب-لإ

ةكبششلل ما-ع ر-فو-ت نا-م-شض ى-ل-ع سصر-ح
ليربأإ42 نم) ةرتفلإ هذه لÓخ ةيديربلإ
ةبشسن قيقحت نم نكمت ثيح (ويام32 ىلإإ

ام وهو ،““ةئام-لا-ب79،3 يلإوح-ب ترد-ق
بتاكم ددع طشسوتم““ هلوق دح ىلع ،لثمي
نئابزلل اهكيباب-شش تح-ت-ف ي-ت-لإ د-ير-ب-لإ
ىلع اهطاششن يف تدمتعإو ةرمتشسم ةفشصب
.““ينقتلإ مكحتلإ نم ةيلاع ةجرد
يديربلإ طاششنلإ نأإ ردشصملإ تإذ راششأإو
زيكرتو ةدايزب ميركلإ رهششلإ لÓخ زيمت
بلطل ظوحلم ديإزتو ةيلاملإ تÓماعملإ
يلامجإإ غلب ثيح ،ةلويشسلإ ىل-ع ن-ئا-بز-لإ

لكب تÓماعملإ عيمج) تÓماع-م-لإ دد-ع
8623443 طشسوتمب21718068““ (اهعإونأإ

1617726 ةورذ-بو مو-ي-لإ ي-ف ة-ل--ما--ع--م
.““0202 ويام02 موي لÓخ ةلجشسم ،ةلماعم
ددعلإ نأإ كلذ-ك ر-ئإز-ج-لإ د-ير-ب ح-شضوأإو
يلإوح غلب بحشسلإ تايل-م-ع-ل ي-لا-م-جإلإ
01.9 يموي طشسوت-م-ب جد را-ي-ل-م043.7““

لÓخ جد رايلم82 ةورذ تلجشسو جد رايلم
تاي-ل-م-ع نأإ ةد-كؤو-م ،““12.50.0202 مو-ي
كيبابششلإ ربع ةلج-شسم-لإ لإو-مألإ بح-شس

تلثم رئإزجلإ ديربل ةعباتلإBAG ةيلآلإ
لباقم ،بحشسلإ تايلمع يلامجإإ نم 82%““

نم ةر-ت-ف-لإ سسف-ن لÓ-خ ة-ل-ج-شسم 22%
.““9102 قباشسلإ طاششنلإ
مت هنأإ ردشصملإ تإذ حشضوأإ ،ةبشسا-ن-م-لا-بو
ةقل-ع-ت-م-لإو ةر-ط-شسم-لإ فإد-هألإ غو-ل-ب
ىدم ىلع ةيديربلإ ةمدخلإ هيرإرم-ت-شسا-ب
دوهجلإ““ ل-شضف-ب0202 نا-شضمر ر--ه--شش
نيذلإ ةشسشسؤوملإ لامع لبق نم ةلوذبملإ

،للك نود مهماهم إودأإو مهبشصانم إولغشش
مهلمع إولوإز نيذلإ كيبابششلإ نإوعأإ اميشس
يتلإ تا-بو-ع-شصلإ إذ-كو ر-طا-خ-م-لإ م-غر

.““انوروكلإ ةحئاج ببشسب اهوقل
كلت لÓخ ،ة-يد-ير-ب-لإ ة-ك-ب-ششلإ نأإ د-كأإو
ريبإدتلإ ءإرج ةيئانثتشسإ ةلاح ءإدأإ ،ةرتفلإ
لبق نم ةذختملإ يحشصلإ رجحلل ةيئاقولإ
دحلإ ىلإ فدهت يتلإو ةيمومعلإ تاطلشسلإ

يتلإو ديفوك-91 انوروك ءابو را-ششت-نإ ن-م
سصيلقتو نيفظوملإ ددع سضيفخت تشضتقإ

عم ةيد-ير-ب-لإ بتا-ك-م-لإ ل-م-ع تا-عا-شس
نامشضل ةشصا-خ ل-م-ع ة-ط-خ ثإد-ح-ت-شسإ
.يديربلإ طاششنلإ ةيرإرمتشسإ
طاششنب قلعتي ا-م-ي-فو ،ىر-خأإ ة-ه-ج ن-مو
ديرب ةشسشسؤوم نايب دافأإ ،دورطلإ و ديربلإ
اهتريشضح لشضفب ،عشضو م-ت ه-نأإ ر-ئإز-ج-لإ
8102 ةنشس اهتنتقإ يتلإ ةديدجلإ ةلقنتملإ
هيجوت ةطخ““ ،اهيفظوم مإزتلإ لشضفب إذكو
ةقطنملإ ة-مد-خ-ل ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسإ ع-يزو-تو
فقوتل رظنلاب كلذو ،اشصوشصخ ةيبونجلإ
نإريطلإ تاكرشش لبق نم ةيوجلإ تÓحرلإ
.““ةفلتخملإ
تإذ فيشضي ،ةهجوملإ ثئاعبلإ تلمشش دقو
كو-ك-شصلإ ر-تا-فد ا-شصو-شصخ ،رد--شصم--لإ
و ،نيب زومرو ةيبهذلإ تاقاطبو ةيديربلإ
تإرإدإلإو تاطلشسلاب سصاخلإ ديربلإ إذك
ذيفنت مت هنأإ احشضوم ،ةلودلإ تاشسشسؤومو
ليشصو-تو ه-ي-جو-ت تا-ي-ل-م-ع(3) ثÓ----ث““
مرشصنملإ ناشضمر رهشش لÓخ ةيئا-ن-ث-ت-شسإ
كلذ يف امب ةيدودحلإ تا-يلو-لإ ح-لا-شصل
.تشسإرنمتو فودنتو رإردأإو راششب
ريششي ،ليشصوتب تايلمعلإ هذه تحمشس دقو
441.091و تاكيششلإ رتفد892292““ نايبلإ
.يرشس زمرو ةيبهذ ةقاطب
ج-ئا-ت-ن-لإ دو-ع-ت ،رد--شصم--لإ تإذ بشسحو
مإزتلÓل““ اهقيقحت مت يت-لإ ““ة-ي-شضر-م-لإ““
ل-م-عو ح-ت-ف تي-قإو-م مإر-ت-حإو مرا-شصلإ
مايأإ لÓخ كلذ يف امب ،ةيديربلإ بتاكملإ
حتف ةشسشسؤوملإ ترر-ق ا-مد-ن-ع ة-ع-م-ج-لإ

بحشسب نينطإوملل حام-شسل-ل ا-ه-ك-ي-با-ب-شش
ناشضمر رهشش ةيششع تاششاعملإو مهروجأإ
.““رطفلإ ديعو
ل ام ““ نأإ رئإزجلإ ديرب راششأإ ،ريخألإ يفو
غلبمب ديف-ت-شسم777.876.1 ن-ع ل--ق--ي
جد132.088.516.61،09 ـب ردقي يلامجإإ

يف لخدت يتلإ ،““ةيلاملإ تإدعاشسملإ نم
.0202 نماشضتلإ ةيلمع راطإإ

^  Ÿح.ءاي

:فسشكيو ،ناسضمر ‘ ةيسضرŸاب تامدÿا نامسض فسصي رئاز÷ا ديرب

تاكيسشلإو دورطلإ ليسصوتل ةيئانثتسسإ ةطخ
 ةيبون÷إ ةيدود◊إ قطانملل

: نلعت لغوغ ةكرسش ،لبقملا عوبسسألا اررقم ناك
اكيرمأإ يف تاجاجتح’إ ببسسب ““11 ديوردنأإ““ قÓطإإ ليجأات

تأا-جرأإ ا-ه-نإإ ““ل-غو-غ““ ة-كر-شش تلا-ق ^
ماظن نم ةيب-ير-ج-ت-لإ ة-خ-شسن-لإ قÓ-طإإ
،ةلومحملإ فتإوهلإ ليغششتل11 ديوردنأإ
.لبقملإ عوبشسألإ يف إررقم ناك يذلإو
ةيبيرجتلإ ةخشسنلإ قÓطإإ  لغوغ تأاجرأإ
فتإوهلإ ليغششتل11 ديوردنأإ ماظ-ن ن-م
عوبشسألإ يف إررقم ناك يذلإو ،ةلومحملإ
تاجاجتحلإ ءوشض ي-ف كلذو ،ل-ب-ق-م-لإ
تايلولإ اهدهششت يت-لإ تا-بإر-ط-شضلإو
.ةدحتملإ
اهعقوم ىلع ةلاشسر ي-ف ل-غو-غ تدا-فأإو
قوتن نح-ن““ :د-يورد-نأإ ما-ظ-ن ر-يو-ط-ت-ل

نكل11 ديوردنأإ نع ديزملاب مكغÓبإل
.““لافتحلإ تقو سسيل إذه
نأإ إررقم ناك قÓطإلإ نأإ عقوملإ ركذو
هنأإ ةديرغت يف نلعأإو .تنرتنإلإ ربع متي
ةخشسنلإ نع ليشصافتلإ نم ديزملإ نلعيشس
ركذ نود ““ابيرق““ ديوردنأإ ن-م ةد-يد-ج-لإ

.ةددحم ديعإوم
ءا-جرأإ ي-ف تا-جا-ج-ت--حلإ تع--لد--نإو
دوشسأإ لجر ةافو دعب ةدحتملإ تايلولإ
ىلع سسيلوباينم نم ديولف جروج ىعدي

هتبقر ىلع هتبكرب مثج سضيبأإ يطرشش دي
ه-ل-ق-ن ى-عد-ت-شسإ ا-م-م ،تقو-لإ سضع-ب-ل
ه-شسا-ف-نأإ ظ-ف-ل ثي-ح ى-ف--ششت--شسم--ل--ل
تاجاج-ت-حلإ ءو-شض ي-ف كلذوةر-ي-خألإ
تايلولإ اهدهششت يت-لإ تا-بإر-ط-شضلإو
.ةدحتملإ
اهعقوم ىلع ةلاشسر ي-ف ل-غو-غ تدا-فأإو
قوتن نح-ن““ :د-يورد-نأإ ما-ظ-ن ر-يو-ط-ت-ل

نكل11 ديوردنأإ نع ديزملاب مكغÓبإل
.““لافتحلإ تقو سسيل إذه
نأإ إررقم ناك قÓطإلإ نأإ عقوملإ ركذو
يف نلعأإو .ءاعبرألإ ،تنرتنإلإ ر-ب-ع م-ت-ي
ليشصافتلإ نم ديزملإ نلعيشس هنأإ ةديرغت

د-يورد-نأإ ن-م ةد-يد-ج-لإ ة-خ-شسن-لإ ن-ع
.ةددحم ديعإوم ركذ نود ““ابيرق““

ءا-جرأإ ي-ف تا-جا-ج-ت--حلإ تع--لد--نإو
دوشسأإ لجر ةافو دعب ةدحتملإ تايلولإ
ىلع سسيلوباينم نم ديولف جروج ىعدي
هتبقر ىلع هتبكرب مثج سضيبأإ يطرشش دي
ه-ل-ق-ن ى-عد-ت-شسإ ا-م-م ،تقو-لإ سضع-ب-ل
.ةريخألإ هشسافنأإ ظفل ثيح ىفششتشسملل

ت’اكو ^
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تايلولإ رابخأإ مداخ رئبب لقنلإ ةطfi و ةبقلاب تإرايشسلإ ةÒظح سصخت

 لقنلا عاطق عيراششÃ رّخأاتلا كاردتشساب رمأاي ةفرشش
ثعب ةداعإاب لقنلإ عاطق عيراششم سضعب لاغششأاب ة-ف-ل-كŸإ ة-لوا-قŸإ ،ة-فر-شش ف-شسو-ي ة-م-شصا-ع-لإ ›إو ر-مأإ
سسوÒفل ةئراطلإ لإوحلإ هتشضرف يذلإ فقوتلإ لظ ‘ رخأاتلإ كإردتشسل قرفلإ فيثكت و تاششرولإ

.انوروك

ةرايز  ةمشصاعلا ›او ،صسمأا لوأا، مدقأا ^
ةيؤي◊ا عيراششŸا نم صضعبل دقفتو لمع
ىلع ،ةيلؤلا ىؤتشسم ىلع لق-ن-لا عا-ط-ق-ل

ةدد-ع-ت-م يÈلا ل--ق--ن--لا ة--طfi رار--غ
ةÒظ-حو ،مدا-خ ر-ئ-ب ة-يد-ل-ب-ب تا-مدÿا
و، ةبقلا ة-يد-ل-ب-ب ق-باؤ-ط تاذ تارا-ي-شسلا

طاقنلا صضعب ليجشست ىلع ةرايزلا تحمشس
و لجشسŸا رخأاتلا كاردتشسا فدهب ةمهŸا
لاجآلاب ÚعورششŸا ح-نŸ لؤ-ل-ح Ëد-ق-ت
زا‚إلا ة-ي-ل--م--ع نا و ة--شصا--خ ةدّدÙا

انورؤك صسوÒف يششفت ببشسب فقؤت تدهشش
عشضو و هت-ششقا-ن-م ” ا-م ؤ-ه و91 ديفؤك

flحا يئاقو ططÎلكاششم ةيأا نود يزا.
ةفرشش نأا ةيلؤلا ح-لا-شصŸ نا-ي-ب ح-شضوأا و
رخأات صصؤشصخ-ب تا-ظ-حÓ-م ةد-ع ىد-بأا

ثيح ،يÈلا لقنلا ةطfi زا‚إا عورششم
دينŒ صصؤشصخب ةمراشص تاميلعت ىدشسأا
ةيداŸاو ةيرششبلا دراؤŸاو لئاشسؤلا ةفاك

ة-ع-فد هءا-ط-عإاو عور-ششŸا ثع--ب ةدا--عإل
.ةيقيقح

،تارايشسلا ةÒظح عورششم صصؤشصخب اّمأا
ةفعاشضم ةرور-شض ى-ل-ع ›اؤ-لا ح-لأا د-ق-ف
نامشضو عورششŸا ميلشست لجأا ن-م ل-م-ع-لا

Èمتبشس رهشش ليبق لÓغتشسإÓل ه-ت-يز-ها-ج
عفر وأا قرفلا في-ث-ك-ت لÓ-خ ن-م مدا-ق-لا

طورششلا Îفدب ديقتلا و ل-م-ع-لا تا-عا-شس

ةددÙا ةدŸاب ÚعورششŸا حن-م فد-ه-ب
و ةيرادإلا ليقارعلا ةفاك لح رابتعا ىلع
.ةيلاŸا
Òبادتلا ةلمج ىلع ةفرشش ›اؤلا فقو امك
لقنلا ةشسشسؤؤم ،اهترطشس ي-ت-لا ة-ي-ئا-قؤ-لا
رئاز÷ا ةيلؤل يرشض◊ا هبششلاو يرشض◊ا
صسوÒف راششتنا ع-نÃ ة-شصاÿاو ،““ازؤ-ت-يإا““

اميشس ،صصاخششألا Úب (91 ديفؤك) انورؤك
ماÎحاو ميقعتلا تاءارجإاب اهنم قلعت ام
Úب ي-عا-م-ت--جإلا د--عا--ب--ت--لا د--عاؤ--ق
ةيقا-ب-ت-شسإا تاءار-جإا ي-هو ،ن-ير-فا-شسŸا

امنيح اهب لمعلا متيشس ،ةشسشسؤؤŸا اهترّطشس
يئز÷ا رج◊ا ماظنب ل-م-ع-لا ءا-ه-نا ّم-ت-ي
.يرشض◊ا لقنلا طاششن ىلع قيلعتلا عفرو

ر ح^

تنششو“ Úعب دعب نع ةمكاÙا اياشضق فانئتشسا
نع اشصخ-شش42 ة-م-كاfi ءار--جإا ” ^
‘ و  دعب نع ةيئرŸا ةمكاÙا قيرط
Úع ءا--شضق صسل‹ ما--ق نأا--ششلا اذ---ه

10 مقر ةركذŸا رودشص ذنم و تنششؤ“
نمازتت يتلا و0202 صسرام61 خيراتب

” ثيح91 ديفؤك انورؤك ءابو رؤهظ عم
صسل‹ ىؤتشسم ىلع تاشسلج ةدع دقع
ةعباتلا مكاÙا و تنششؤ“ Úع ءاشضق
ىؤتشسم ىلع ةشسلج63 دقع ” ثيح هل
ة--ياد--ب ذ--ن--م تن---ششؤ“ Úع ءا---شضق
اذه نم ةياقؤلاب ةق-ل-ع-تŸا تاءار-جإلا
ةثداÙا ةينقتب ةشسلج51 اهنم ءابؤلا

تاشسلج يه تاشسل÷ا  يقاب و دعب نع
م-شسق--لا تا--شسل--جو يرؤ--ف--لا لؤ--ثŸا
.›اجعتشسلا
42 ةمكاfi ةينقتلا هذه لÓخ نم ّ” و

نم ” ةيحنج اهل-ك ا-يا-شضق ‘ ا-شصخ-شش
قيرط ن-ع صصخ-شش41 ةلاحإا اه-لÓ-خ

صصاخششأا01 و يرؤ-ف-لا لؤ-ثŸا ءار-جإا
ءاهتنا دعب قيقحتلا ةفر-غ ن-م اؤ-ل-ي-حأا
ةاشضق ةداشسلا لبق نم مهعم ق-ي-ق-ح-ت-لا
ةيداع ماكحأا اهنأاششب تردشص و قيقحتلا
Èع ةد-جاؤ-تŸا طا-ششن ¤ا ة-فا-شضإلا-ب
ينب ةمكfi رارغ ىل-ع ة-يلؤ-لا م-ي-ل-قإا

اذكو رجحؤب مامح و ةيرماعلا ،فاشص
دشصق تنششؤ“ Úع ءاشضق صسل‹ طاششن

هÒشصم و همكح ةفرعم صسؤبÙا Úك“
ام بشسح لؤهÛا ‘ راظتنلا مدع و
نم عؤن-لا اذ-ه نا ا-م-ل-ع Òثألا Èع ثب
ةبشسنلاب ايرايتخا ارمأا ىقبي تامكاÙا
.Úشسؤبحملل

  حلاشص ^

سسوÒفلإ يششفت نم ةياقولل ةيزإÎحإلإ Òبإدتلإ راطإإ ‘
اهل ةيدؤوŸا ذفانŸا و ئطاشش34 قلغي Âاغتشسم ›او

عن-م Âا-غ-ت-شسم ة-يلو ح-لا-شصم ترر-ق ^
ذفانŸاو ئطاؤششلا عيمج قلغو ةحابشسلا
ةيزاÎحلا Òبادتلا راطإا ‘ اهيلإا ةيدؤؤŸا
ديفؤك) انرورك صسوÒف يششفت نم ةياقؤلل
و ⁄اعلا اهششيعي يتلا عا-شضأÓ-ل ا-ق-ب-ط (91
و تاباشصإلا ةبشسن نم ليلقتلا فدهب كلذ
دعب ةشصاخ يعيبطلا اهارÛ ةاي◊ا ةدؤع
ؤه و نطؤلا تايلو صضعب ىلع رج◊ا عفر
ع-نŸ ي-ل-ك-لا د-يد-ششت-لا ى-ل-ع ع-ج-شش ا-م
ةمزلا هذه نم جورÿا فدهب تاعمجتلا
Âاغتشسم ةيلو نا رابتعا ى-ل-ع ة-ي-ح-شصلا
ليجشست دهششت يتلا تايلؤلا Úب نم ىقبت

.اهيف Úباشصملل ةÈتعم تلاح
ة-حا-ي-شسل-ل ة-ي-ئلؤ-لا ةر-يدŸا تح-شضوأاو
ةايح يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو
يذلا رارقلا““ نأا جأاو ـل حيرشصت ‘ يرمعم

ءارجإاك مؤيلا ةيلÙا تاطلشسلا ه-تذ-خ-تا
ىل-ع د-فاؤ-ت-لاو ة-حا-ب-شسلا ع-نÁ ي-ئا-قو
(ةحابشسلا احؤمشسم ائطاشش34) ئطاؤششلا
بجؤÃ فايطشصلا مشسؤم حاتتفا ةياغ ¤إا

.““رخآا يئلو رارق
تا-ه÷ا ف-ي-ل-ك--ت را--طإلا صسف--ن ‘ ”و
قلغو رارقلا اذه ذيفنتب ةشصتıا ةينمألا

ئ-طاؤ-ششلا ¤إا ة-يدؤؤŸا ذ-فا-نŸا ع-ي-م-ج
نود ةلؤليحلل ةرششعلا ةيلحاشسلا تايدلبلاب
يتلا تاءاشضف-لا هذ-ه-ل Úن-طاؤŸا دا-ي-ترا
. Úفاطشصملل ةÒبك تاعمŒ ةداع دهششت
مشسؤŸ تاÒشضحتلا نأاب ةثد-ح-تŸا دا-فأاو
—افلا Úب ةن-شس ل-ك رر-قŸا فا-ي-ط-شصلا
يداع لكششب لشصاؤتتشس Èمتبشس03و ؤينؤي
مامأا ئطاؤششلا حتف ل-ي-جأا-ت ن-م م-غر-لا-ب
يحشصلا فرظلا اذه ببشسب ÚفاطشصŸا

.دÓبلا هب ر“ يذلا يئانثتشسلا
دادعإاب ة-ي-شصؤ-لا ةرازؤ-لا ا-ي-لا-ح مؤ-ق-تو
لÓخ ÚنطاؤŸا ةيام◊ يحشص لؤكؤتورب

هنع نÓعإلا مت-ي-شس فا-ي-ط-شصلا م-شسؤ-م
ةيئاقؤلا دعاؤقلا عيمج نمشضتي ؤهو ابيرق
ي-ت-لا ة-يزاÎحلا ة-ي-ح-شصلا تاءار-جإلاو
تلاكؤلاو ةيقدنفلا تاشسشسؤؤŸا ىلع بجي
نم اهذاختا عاطقلا يينه-مو ة-ي-حا-ي-شسلا
.طاششنلا ¤إا ةدؤعلا لجأا
نيدفاؤتŸا ÚفاطشصŸا ددع غلب Òكذتلل

ماعلا لÓخ Âاغتشسم ةيلؤب ئطاؤششلا ىلع
نم فاطشصم ÚيÓ-م01 ةبارق ي-شضاŸا
اؤشضق فا-ط-شصم ف-لأا002 ءاهز مه-ن-ي-ب

تاماقإلاو قدانفلا ‘ ةيفيشصلا مهت-ل-ط-ع
زكارŸاو تاميıا فلتflو ةي-حا-ي-شسلا
.صضرغلا اذهل ةدعŸا

ةيلؤل  ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلّجشس ^
ثداح04 يام رهشش لÓخ تنششؤ“ Úع
40 مهنيب ن-م ح-ير-ج84 ه-ن-ع م‚ رور-م
فدا-ه-ل-ب لوألا مزŸÓا بشسح و .لا-ف-طأا

تا-ي-ئا-شصحإلا بت-ك-م ن-م د-م-حا د-ي--شس
Ãا ةيام◊ا ةيريدŸهذه ةيبلاغ ناف  ةيند

ةددÙا ةورذ-لا تا-قوأا تع--قو ثداؤ◊ا
ةعباشسلا ةياغل اءاشسم ةعبارلا ةعاشسلا نم

جيشسنلا و ة-ي-ن-طؤ-لا قر-ط-لا ن-م-شض ه-ن-م
ةكرح دؤجؤل ثداح11 لدعÊ Ãارمعلا

اهتيبلاغ ‘ ثداؤ◊ا تناك امك ةÒبك رورم
ؤحن ليجشست ”  امك   ةيرانلا تاجاردلا ‘

نمازت يذلا يام رهشش ‘ رورم ثداح02
و ةعبارلا ةعاشسلا Úب ام مايشصلا رهشش عم
. ةنماثلا ةعاشسلا

  حلاشص ^

مرشصنŸا يام رهشش لÓخ رورم ثداح04 ليجشست

نارهوب دياقلب ينكشسلا ي◊اب ةلم÷اب شصاقن

لافطألاب ةشصاخ تامامك زا‚ا عورششم قÓطإا
ميلعتلا و نيؤكتلا ةيريدم تمهاشس ^

‘ تن--ششؤ“ Úع ة--يلؤ--ب Úي--ن---هŸا
” ةما-م-ك  ف-لأا22 عيزؤت و ة-عا-ن-شص
نم دارفألا و صصاخششألا ىلع اهعيزؤت
اذه ‘ و ةÒقفلا و ةزؤعŸا تÓئاعلا
Âاغ دمfi رابشص ديشسلا دكأا قايشسلا

‘ تقلطنا ه◊اشصم نأا عاطقلا ريدم
ةدئافل تا-ما-م-ك-لا ة-عا-ن-شص ة-ي-ل-م-ع
ئزج صصيشصخت مت-ي-شس ثي-ح لا-ف-طألا

زكرÃ نودجاؤتŸا لافطألا ىلع اهنم
اذه و فاشص ينبل ةفع-شسŸا ة-لؤ-ف-ط-لا

ةبكاؤŸ ةينماشضتلا ةيلم-ع-ل-ل ة-ل-شصاؤ-م
ل-ف-ك-ت-لا و ي-ح-شصلا ر-ج◊ا تاءار-جإا
تاردق عفر نم ةلشصلا تاذ تاءارجإاب
زكارم فلتÈ flع تا-ما-م-ك-لا جا-ت-نإا
ينهŸا نيؤكتلا

  حلاشص ^

ديد÷ا ينكشسلا ي◊ا ناكشس بلاطي ^
و عيراششم ة‹Èب نارهو ةيدلبب دياقلب

ثيح ديد÷ا مهيحب ةيتامد-خ ق-فار-م
كيهان ةلجشسŸا صصئاقن-لا-ب اوؤؤ-جا-ف-ت

مهتÈجا يتلا ءانبلا تايلمع ةءادر نع
ةشسايشس لظ ‘ مهققشش ةفاك ةداعإا ىلع
.ةعبتŸا جلؤكيÈلا

‘ نارهو ›او تاحيرشصت بقع ةشصاخ
Òفؤت ‘ اجذؤ‰ عقؤŸا اذه نؤكي نأا
بتاكم رارغ ى-ل-ع ،تا-مز-ل-ت-شسŸا ل-ك
تfiÓو ة-ي-ح-شص ز-كار--مو ة--يد--ير--ب

Œةيرا.
كراد-ت ن-م نود--ي--ف--ت--شسŸا بقÎي و
،يؤقÎلا نكشسلا ع-يرا-ششÃ صصئا-ق-ن-لا
ةيعامتجلا تا-ن-ك-شسلا ¤إا ة-فا-شضإلا-ب
،ÚنطاؤŸا تائم ليحرت تده-شش ي-ت-لا
ف-ل-تfl ةدا--عإا ¤إا اور--ط--شضا يذ--لا
هذ-ه ل-خاد تير-جأا ي--ت--لا لا--غ--ششألا
Òغ عشضو ‘ تدجو نأا دعب ،تانكشسلا

ن-م ةÒب-ك تا-ي-م-ك ف-ل-خ ا‡ ،ح-ير--م
هذه طيfi ‘ ءا-ن-ب-لا ا-يا-ق-بو مودر-لا
.دياقلب عقؤم رارغ ىلع ،عقاؤŸا
¤إا ءا-ي-حألا ع-قاؤ-لا اذ--ه لؤ--ح د--قو

هّؤشش ا‡ ،ىرخأا ةرم ةحؤتفم تاششرو
صضع-ب د-جو ا-م-ي-ف ،ما-ع-لا ا-هر-ظ-ن--م
نم ليلقتلل ةبشسان-م ة-شصر-ف-لا ÚقرŸا

ةي-ن-ك-شسلا ع-يرا-ششŸا زا‚إا ف-يرا-شصم
Òغ ةلح ‘ اهميلشستو ،مهل تحنم يتلا

Òغ ‘و ،نا-ي--حألا ل--م‹ ‘ ة--ق--ئل
يتلا لكاششŸا نم Òثكلا ببشسب ،اهلاجآا
.اشضيأا مه اهنم نؤناعي اؤلاز امو اؤناك
فلتfl نم نود-ي-ف-ت-شسŸا د-كأا ا-م-ي-ف
اهنأا ،دياقلب عقؤÃ ة‹ŸÈا عيراششŸا

اؤ--نا--ك يذ--لا ىؤ--ت--شسŸا ¤إا قر--ت ⁄
ثيح نم اشصؤشصخ ،اه-ن-م ه-نور-ظ-ت-ن-ي
ينغت يت-لا ة-يرور-شضلا ق-فارŸا Òفؤ-ت
عقاؤم ‘ ا-ه-ن-ع ثح-ب-لا ن-ع نا-ك-شسلا
 .نارهو نم ىرخأا ءايحأاو

ي◊ا نؤ-ك--ي نأا ارر--ق--م نا--ك تقو ‘
›ا-م÷ا ه-ع-با-ط ثي-ح ن-م ا-ي--جذؤ‰

تا-مدÿا ىؤ-ت-شسم اذ-كو ،Êار-م-ع-لاو
لجشسŸا عابطنلا صسفن ؤهو .ةرفؤتŸا
،نارهو تايدلبب ةديدج ىرخأا ءايحأاب

ل-يد-قو تÓ--ي--ل--ت يداو رار--غ ى--ل--ع
.اهÒغو Úغرشسمو

م ق ^

فطعلا ةنيدÃ بشصقلاو ششارحألا نم نيراتكه فلتت قئار◊ا
نم نيرات-ك-ه ؤ-ح-ن-ب ة-حا-شسم تف-ل-ت ^

يداو فافشضب ةدت‡ بشصقلاو صشارحألا
فطعلا ةنيدم لخدم ىؤتشسم ىلع بازيم
⁄و ةعم÷ا بششن قير-ح ءار-ج (ة-يادر-غ)
هب تدافأا امبشسح ،ةيرششب رئا-شسخ ف-ل-خ-ي
.ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تبشسلا مؤيلا
¤إا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا قر-ف تعر-ه د-قو
هتحفا-كŸ ه-علد-نا رؤ-ف ق-ير◊ا ع-قؤ-م
ةعقاؤلا تانكشسلاو ليخنلا تاحاو ةيامحو

Ãتاكب-شش ة-يا-م-ح اذ-كو ،ثدا◊ا ط-ي-ح
،ةقطنملل ةرباعلا ءابرهكلاو زا-غ-لا ع-يزؤ-ت
.ردشصŸا تاذ قفو
ة--شسشسؤؤŸا ناؤ--عأا ا--شضيأا ل--خد--ت ا--م--ك
عطقل زاغلاو ءابرهكلا عيزؤ-ت-ل ة-ير-ئاز÷ا
هذه ناكشس نع ءابرهكلاو زاغلاب نيؤمتلا
 .هتاذ ردشصŸا ¤إا ادانتشسا ،ةقطنŸا

اذه ىلع ل-ما-ك ل-ك-ششب ةر-ط-ي-شسلا تّ“و
،هبؤششن بابشسأا لهŒ تلازل يذلا قير◊ا
ؤحنو ءافطإا نؤع Úعبرأا ءاهز لخدت دعب
ةيلمعلا هذهل تدنج يتلا لخدت ةليشسو51
،تاعاشس صسمخ نم Ìكأل ر-م-ت-شسا يذ-لاو
ةيريدÃ لاشصتلا ةيلخ لوؤؤشسم حرشش املثم
  .يقيدشص نشس◊ مزŸÓا ةيندŸا ةيام◊ا
تابؤعشص ةيندŸا ة-يا-م◊ا ناؤ-عأا ه-جاوو

شسل-ل ة-ّم-ج يتلا قير◊ا اذه ىل-ع ةر-ط-ي-ّ
ىل-ع به-ت تنا-ك ي-ت-لا حا-ير-لا تم-ها-شس
،هتاذ ردشصŸا بشسح ،هباهتلا ‘ ةقطنŸا

دق ةيندŸا ةيام◊ا نم رشصانع نأا اÒششم
علد-نا دد-ج-ت-ل ا-ب-شس– ع-قؤŸا ‘ تل-ظ

.بهللا ةنشسلأا
Êارمع مÓعؤب ,ةيادرغ ةيلو ›او لقنتو

Ãإا ةيلؤلل ةينمألا ةنجل-لا ءا-شضعأا ة-ي-ع¤

لخدتلا ةي-ل-م-ع ة-ع-با-تŸ ثدا◊ا ع-قؤ-م
يئا-شضق ق-ي-ق– ح-ت-فو .ناÒن-لا ءا-ف-طإل
.قير◊ا علدنا تاشسبÓم نع فششكلل

ةماه ةيومنت عيراششم رششابت ةبانعب ةملعلا ةيدلب
،ارخؤؤم ،ةبانعب ةملعلا ةيدلب ت‹رب ^
عا-ط-ق صصخ-ت ة-يؤ-م-ن-ت ع-يرا-ششم ةد--ع
ةكبشش ةئيه-ت ةدا-عإاو ة-ئ-ي-ب-لاو ة-عارز-لا
بنا-ج ¤إا ،بر--ششل--ل ة◊ا--شصلا ها--يŸا
اهعباط ‘ ةين-ك-شس صصشصح ن-ع جار-فإلا
،قايشسلا اذه ‘ ” ذإا ؛يؤقÎلاو يفيرلا
ناكشس ةدعاشسŸ د-يد-ج ط-طfl داد-عإا
نم مهجار-خإا ى-ل-ع ر-ششادŸا و ىر-ق-لا

راطإلا Úشس– عم ،ةيؤم-ن-ت-لا م-ه-ت-لز-ع

ةجرŸا ناكشسل ةبشسنلاب ةشصاخ يششيعŸا
.ةبلكلا Úعو دماح يديشس ةيرقو
ايلام افÓغ ةم-ل-ع-لا ة-يد-ل-ب تشص-ّشصخو
ةي-ن-ك-شسلا تا-ع-م-ج-ت-لا ط-بر-ل اÈت-ع-م
ة-شسي-ئر-لا ة-ك-ب-ششلا ة-ئ-ي-ه-تو ،ةد-يد÷ا
Òفؤتل كلذو ،زكرم ةم-ل-ع-لا-ب ة-ع-قاؤ-لا
ةداŸا هذه نم تÓ-ئا-ع-لا تا-جا-ي-ت-حا
عاطقنلا ىلع ءاشضق-لا ع-م ،ة-ي-شسا-شسألا
.برششلل حلاشصلا ءاملل رركتŸا

ةيدلب حلاشصم تط-عأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
لجأا نم ؛يئيبلا عاطقلل ةيؤلوأا ة-م-ل-ع-لا
عشضوو ،يجؤلؤكيإلا راطإلا ىلع ظاف◊ا

يمر-لا ن-م صصي-ل-ق-ت-لاو ،ثؤ-ل-ت-ل-ل د-ح
‘ كلذ و ةيلزنŸا تايافنل-ل ي-ئاؤ-ششع-لا
تاءار-جإلا-ب ة-شصاÿا ي-عا-شسŸا را-طإا
يذلا انورؤك صسوÒف نم ةياقؤلل ةعبتŸا
.ةيلو84 ›اؤحب لشصو
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قافو يدانل ماع-لإ ر-يدŸإ ،ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف رر-ق ^
جئاتن رودشص بقع هبشصنم نم ةلاقتشسلإ ،فيطشس
يتو-شصلإ بير-شست-لإ ة-ي-شضق نأا-ششب ،تا-ق-ي-ق-ح-ت-لإ
دعب ،ابيهر اطغشض ،ةيافلح Êاعيو ،هيلإإ بوشسنŸإ
بيترت ددشصب وهو ،هيلإإ بشسن يتوشص عطقم بيرشست

ÚبعÓلإ لامعأإ ليكو ةقفر ،مدقلإ ةرك ‘ تايرابم
عم لشصإوت دق ةياف-ل-ح نأإ م-ل-عو ،يوإد-ع-شس م-ي-شسن
هÈخأإو ،بإر-عأإ ن-يد-لإ ز-ع ،ةرإدإلإ ضسل‹ ضسي-ئر
ةرك طيfiو ،يدانلإ ةشسائر نم باحشسنلاب هرإرقب
ةيافلح دهف ىف-نو ،ة-ي-شضق-لإ ءا-ه-ت-نإ رو-ف ،مد-ق-لإ
تاطوغشضل هشضرعت نأاششب اهلوإدت ” يتلإ تاعئاششلإ

ىلع هرإرشصإإ إدكؤوم ،هتلاق-ت-شسإ Ëد-ق-ت-ل ة-ي-جرا-خ
تاقيق– جئاتن رودشص بقع ،هبشصنم نم باحشسنلإ

دق ،ريراقتلإ نم ديدع-لإ تنا-كو ،طا-ب-شضنلإ ة-ن÷
›إو لبق نم بيهر طغشضل ةيافلح ضضرعت تدكأإ
نم هتلاقت-شسإ نÓ-عإإ ¤إإ ه-ع-فد-ل ،ف-ي-ط-شس ة-يلو
هباشسح Èع هرششن ويديف ‘ ةيافلح لاقو ،هبشصنم
ةيلو ›إو نأإ د-كؤوأإ““ :““كو-ب-شسي-ف““ ى-ل-ع ي-م-شسر-لإ

ةلاقتشسلإ إدبأإ ينم بلطي ⁄و ،يب لشصتي ⁄ فيطشس
،““يتو-شصلإ بير-شست-لإ ة-ي-شضق بب-شسب ي-ب-شصن-م ن-م
،يدانلإ عم Òبك لمعب ماق ›إولإ نأإ دكؤوأإ““ :فاشضأإو
نم إول-ج-خ-ي نأإ تا-ع-ئا-ششلإ ي-بر-شسم ن-م ى-ن“أإو
رانلإ ىلع تيزلإ بكشس ىلع إوفقوتي نأإو ،مهتافرشصت

ة-لا-ق-ت-شسلإ ترر-ق““ م-ت-خو ،““م-ه◊ا-شصŸ ة-مد-خ
Ãيتءإرب تابثإإ دع-ب نو-ك-ي-شس كلذو ،ي-تدإرإإ ضضح

قافول يرهظ ريدأإ نل ين-نأإ د-كؤوأإ ي-ن-ن-ك-ل ،ط-ق-فو
،يفياطشسلإ يدانلل ماعلإ ريدŸإ نأإ ركذي ،““فيطشس
ةقفر ،طابشضنلإ ةن÷ مامأإ ،Úنثإلإ موي-لإ ل-ث-م-ي-شس

لبق ،امهلإوقأإ ¤إإ عامتشسÓل ،ÚبعÓلإ لامعأإ ليكو
.ةيشضقلإ نأاششب يئاهن رإرق ذاختإ

ةيرئاز÷ا ةلادعلا ‘ ةÒبك يتقث :يكوكلا
تاءاقللا لك ةداعإ’ نودعتضسمو

لیبن فیط-شس قا-فو برد-م د-كأإ ،ر-خآإ قا--ي--شس ‘و
هجولإ لشضفب ةینفلإ هجئاتن ققح يدانلإ نأاب يكوكلإ
عیمج ةدإیضشبو يعام÷إو يدرفلإ ءإدألإ ‘ بیطلإ
ریبك-لإ دویجŸا-ب إودا-ششأإ نیذ-لإ نیین-ف-لإو نیضصتıإ

نوك ¤إإ راششأإو ءإدألإ ‘ يدعاشصتلإ قشسنلإ ةشصاخ
عنقیو زوفی قافولإو نیرخآإ نم زا-عیإا-ب بقو-ع قا-فو-لإ
‘ هتقث فیطشس ةعإذإل هثیدح ‘ يكوكلإ ددجو ،عتمیو
لیجشستلإ ةیضضق ‘ ةیوركلإ تائییلإو ةیرئإز÷إ ةلإدعلإ
ةكرششل ماعلإ ریدمل-ل بو-شسنŸإو بر-شسŸإ ي-تو-شصلإ

قافولإ خیرات ىلع إزكر-م ةیا-ف-ل-ح دیف فیط-شس قا-فو
ةداعإل دإدعتشسلإ ىلع دكأإو رئإز÷إ فرشش يذلإ
هنأإو ةشصاخ قیرفلإ میقلقإ نیذلإ لكل تابثإلإو تإءاقللإ

حیملتلاب لو حیرشصتلاب ل ثیدح يأإ لبق يذ نم عمشسی ⁄
،يكوكلإ دكؤوی ماعلإ ریدŸإ نم تإیرابŸإ بیترت لوح
جإومأإ Èع حشضوأإ ا‰یح دیعب دح ¤إإ يكوكلإ لیبن بیذو
ن-م قا-فو-لإ نأا-ب فیط-شس ن-م ة-ير-ئإز÷إ ة--عإذإلإ
فانئتشسإ ىن“و لوألإ زكرŸإ ‘ نوكی نأإ ضضورفŸإ
ضسأاكلإ ةیئانثلا-ب جیو-ت-ت-لإ ى-ل-ع ل-م-ع-ل-ل ة-لو-ط-ب-لإ
دكأإ رخآإ مشسوŸ دقعلإ دید“ ضصوشصخبو ،ةلوطبلإو
إیاقلت يتلإ ضضورعلإ نم مغر-لإ ى-ل-عو ه-نإ ي-كو-ك-لإ
لمعلإ فورظ ¤إإ رظنلاب قافولإ ‘ رإرمتشسلإ لشضفی

نأإو ةشصاخ عیم÷إ نم هاق-لی يذ-لإ م-عد-لإو ة-حیرŸإ
.باقلألإ دشصح ىلع رداق يŸاعو ریبك قیرف قافولإ

قوراف.ج^
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فيطسس قاف

تاطوغضض ةيأ’ ضضرعتأا ⁄و يتدارإا ضضحÃ ءاج يتلاقتضسا رارق:ةيافلح

م‚ ،رشصان نب ليعامشسإإ يرئإز÷إ ›ودلإ فششك ^
بعللإ هشضفر ءإرو رشسلإ ،›اطيإلإ نÓيم يشس آإ يدان
أإدبو ،رئإز÷إ ليث“ هرايتخإو برغŸإ بختنم حلاشصل
4 موي رئإز÷إ بختنم عم ةيلودلإ هتÒشسم رشصان نب
ةإرابم22 ‘ نآلإ ىتح هعم كراشش دقو ،È 6102متبشس
جيوتت ‘ مهاشس دقو ،ةمشساح تإرير“5 اهلÓخ مدق

fi9102 ايقيرفإإ ·أإ ضسأاكب ءإرحشصلإ يبراÃرشص،
هرإوح ‘ رشصان نب حشضوأإو ،خيراتلإ ‘ ةيناثلإ ةرملل

Îخإ ⁄““ :›اطيإلإ ““وتا-كÒم و-ي-ششت-لا-ك““ ع-قو-م ع-م
:فاشضأإو ،““ةيرئإز-ج ي-ه-ف ي-تد-لإو بب-شسب ر-ئإز÷إ
يشضايرلإ عورششŸاب Ìكأإ تعنتقإ ،برغŸاب ةنراقم““
ناكو ،““يشضاملب لامج بردŸإ راكفأابو ،يرئإز÷إ
اشسنرف وأإ برغŸإ وأإ رئإز÷إ رايتخإ رشصان Íل قحي
‘ دلوو يبرغم هدلإوو ةير-ئإز-ج ه-تد-لإو نأل إر-ظ-ن
اماع81 ت– اشسنرف يبختنŸ رشصان نب بعلو ،اشسنرف
كويدلإ بختنم ليث“ هل قحي ناكو ،اماع91 ت–و
يأإ قلتي ⁄ هنكلو ةيشسنرفلإ ةيشسن÷إ لمحي وهف لوألإ
نع عافدلإ6102 ‘ ررقي نأإ لبق ،هعم ةكراششملل ةوعد
.رئإز÷إ نإولأإ
ضضكرإ نلف عراششلإ ‘ ودلانور وأإ يشسيÃ تيقتلإ ول

امهفلخ
ثهلي نل هنأاب ،نÓيم بعل ،رشصان نب ليعامشسإإ دكأإو

ىقتلإ ام إذإإ ودلانور ونايتشسيركو يشسيم لينويل فلخ
ىل-ع ثح-ي ي-مÓ-شسإلإ ن-يد-لإ نأإ ¤إإ إÒششم ،ا-م-ه-ب
،ةيقبلإ لثم رششب هل ةبشسنلاب امهلعج-ي ا-م ،ع-شضإو-ت-لإ
يشضاŸإ فيشصلإ ‘ نÓيŸ مشضنإ دق رشصان نب ناكو
بختنŸإ ةق-فر ه-ب ر-ه-ظ يذ-لإ ز-ي-مŸإ ءإدألإ د-ع-ب
جوت يتلإو ،9102 ةيقيرفألإ ·ألإ ضسأاك ‘ يرئإز÷إ
رشصان نب ق-ق-حو ،ر-شصم ‘ ءإر-ح-شصلإ و-براfi ا-ه-ب

بذج ام ،اهنيح ةلوطبلإ ‘ لشضفألإ بعÓلإ ةزئاج
‘ رإرمتشسلإ رثآإ هنكل ،ابوروأإ ةيدنأإ بلغأإ راظنأإ هيلإإ
¤إإ ›و-ب-مإإ ن--م لا--ق--ت--نلإو ›ا--ط--يإلإ يرود--لإ
لوط-م ثيد-ح ‘ ير-ئإز÷إ ›ود-لإ ،يÒنو-شسور-لإ
يدل ضسيل““ :باجأإ ىلعألإ هلثم نع هلإؤوشس دنع باجأإ
،طقف مهب بجعم انأإ ،ىلعألإ يلثم مهÈتعأإ ءÓمز
بكوم ¤إإ مشضنأإ نلف ،يشسيم وأإ ودلانور تفداشص إذإإ
ةشسرطغ تشسيل اهنإإ““ :فاشضأإ امك ،““امهب نيديششŸإ

نأإ ينملعي ينيد ،اما“ ضسكعلإ ىلع لب ،قÓطإلإ ىلع
يشسيم نإاف إذ-ل ،ة-ي-م-هألإ غ-لا-ب ر-مأإ و-ه ع-شضإو-ت-لإ
:لشصإوو ،““ضصاخششلإ ةيقب لثم نÓجر امه ودلانورو
‘ انأإو ¤وألإ ةرملل ضسوتنفو-ي ما-مأإ تب-ع-ل ا-مد-ن-ع““
نم يئÓمز نم ديدعلإ بلط ةإرابŸإ ةياهن ‘ ،›وبمإإ
.““كلذ لعفأإ ⁄ ينكل ،ةروشص طاقتلإ ودلانور

لانضسر’ يترداغم بابضسأا يه هذه
هترداغم بابشسأإ لوح ثيدحلل قرطت اماع22ـلإ بحاشص
¤إإ تلشصو““ :ثيح ،ويششتلاكلإ بوشص هجوتلإو لانشسرآل
قدنف ‘ نيرهشش ةدŸ تمقأإو ،5102 ةيليوج ‘ إÎل‚إإ

ناك““ :فاشضأإو ،““اهفرعأإ ل ةرشسأإ ةشسلا‹ درأإ ⁄ يننأل
تءاج إذل ،يدرفÃ ضشيعلإ عطتشسأإ ⁄و اماع71 يرمع
تنك يتلإ تنبلإ نم جإوزلإ تررقو يعم ضشيعلل يتخأإ
ىلع تلشصح إÒخأإ““ :عباتو ،““ة-شسردŸإ ذ-ن-م ا-هد-عإوأإ
يشضرعت دعب تدِعبأإ نكلو ،Èمتبشس ‘ ةكراششŸإ ضضعب

وهو موجهلإ طخ ‘ راشسيلإ ىلع تبعل امك Úتباشصإل
⁄و قدشصت ل طوغشضب ترعشش ،لبق نم هب مقأإ ⁄ ءيشش
ىرخأإ ةرم بعلأإ ⁄““ :لشصإوو ،““ثدحي ا‡ دكأاتم نكأإ
لثم Úمهم Úبعل ع-م تبرد-ت ،ا-مدا-ن تشسل ي-ن-ن-ك-لو
‘ تإونشس4 › يقب ،لروزاك يتنا-شسو ل-يزوأإ دو-ع-شسم
Êديري دان عم نوكأإ نأإ تددو نكل لانشسرآإ عم يدقع
يدانلإ ناك ،›وبمإإ ¤إإ لاقتنلإ تلشضف كلذل ،لعفلاب
امدنع ءيششلإ ضسفن تلعف““ :”أإو ،““يب اًمامتهإ Ìكألإ
Ìكأإ إوناك مهنأل مهتÎخإ ،نÓيم ¤إإ مامشضنلإ تÎخإ

‘ رود يدانلإ خيراتل ناك اعبطو ،يعم دقاعتلإ ديري نم
لشضفألإ وه نÓيم عورششم ناكو ،انه مودقلاب يتبغر
.““› ةبشسنلاب

fiلاطبأ’ا يرودب زوفنل تقولا ناح :زر
ضضاير ،يرئإز÷إ مجنلإ برعأإ ^

fiهقير-ف ةرد-ق ‘ ه-ت-ق-ث ن-ع ،زر
بقلب جيوتتلإ ىلع ،يتيشس Îشسششنام
‘ ¤وألإ ةرملل ابوروأإ لاطبأإ يرود
باهذ ‘ يتيشسلإ بلغ-تو ،ه-خ-يرا-ت
لاير ىلع هنإديم جراخ ،61ـلإ رود
ةإرا-ب-م م--ق--ت ⁄و ،(1-2) د-يرد-م
ة-مزأإ بب--شسب ،نآلإ ى--ت--ح با--يإلإ

لا-قو ،د-ج-ت-شسŸإ ا-نورو-ك ضسوÒف
fiا-ه-ت-ل-ق-ن تا--ح--ير--شصت ‘ ،زر

:ةيناطيÈلإ ““ليم يل-يد““ ة-ف-ي-ح-شص
زوفلل د-ي-ج تقو إذ-ه نأإ د-ق-ت-عأإ““
قيرفلإ كل‰ ،ابوروأإ لاطبأإ يرودب
ل““ :فاشضأإو ،““ءيشش لكو بردŸإو
،لشضفألإ قيرفلإ انك إذإإ ام فرعأإ
زوفلل ةيافكلإ هيف اÃ نوديج اننكل
،بعشص لاطبألإ يرود ،بقللإ إذهب
›اتلابو ،هب جيوتتلإ ‘ بغري لكلإو
،““انل ةبشسنلاب ةÒبك ةكرعم نو-ك-ت-شس
ةرك بعل نود ليوط تقو رم““ :عباتو
إذهو ،اندعو انملقأات اننكل ،مدقلإ
ةوطخب ةوطخ ،ة-يا-غ-ل-ل د-ي-ج ر-مأإ

رعششأإ ،ةيندبلإ ةقايللإ د-ي-ع-ت-شسن-شس
›ودلإ م-ت-خو ،““كلذ هاŒ ةرا-ثإلا-ب
ة-يؤور ع-ئإر-لإ ن-م نا-ك““ :ير-ئإز÷إ
،ىر-خأإ ةر--م ÚبردŸإو ي--ئÓ--مز

.““ةعومÛإ Úب ديج خانم كانه
ةقرضسو وطضسلل ضضرعتي زرfi لزنم

هينج نويلم فضصن قوفي ام
ينيلÎضسإا

لز-ن-م ضضر-ع-ت ،ر--خآإ قا--ي--شس ‘و
م‚ ،زرfi ضضا----ير ير-----ئإز÷إ

دع-ب ،ة-قر-شسل-ل ،ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م
لزنم ةقرشس ةعقإو نم ةليلق عيباشسأإ
تلا-قو ،ما-ه-ن-تو-ت م‚ ،›آإ ي-ل--يد

نأاب ،ةيناطيÈلإ ““روÒم““ ة-ف-ي-ح-شص
و-ط-شسل ضضر-ع-ت د-ق زرfi لز-ن--م
تاعاشس3 ة-قر-شس ¤إإ ىدأإ ،ح-ل-شسم
›ود-لإ ا-ه-ك-ل--تÁ نا--ك ،ةر--خا--ف
،ةفي-ح-شصلإ تح-شضوأإو ،ير-ئإز÷إ
ضصو-شصل-لإ بق-ع-ت د--ق زرfi نأا--ب
هتيب ¤إإ إوللشست-ي نأإ ل-ب-ق ،ة-يا-ن-ع-ب
،ةثÓثلإ تاعاشسلإ ذخأا-ب إو-مو-ق-يو

فلأإ003 نع اهتميق ديزت يتلإو
:تفا-شضأإو ،ي-ن-ي-لÎشسإإ ه-ي--ن--ج

يه ،(ي-ل-ي-م درا-ششت-ير) ة-عا-شس““
تردقو ،مهنيب ةميق Ìكألإ
هين-ج ف-لأإ032 وح-ن-ب
تناك امنيب ،ي-ن-ي-لÎشسإ
نا-ير-خألإ نا-ت--عا--شسلإ

ضسك-لور““ ن-ع ةرا--ب--ع
04 ةميق-ب ““ا-نو-ت-يإد
،ي-ن-ي--لÎشسإإ ف--لأإ
53 ةميق-ب ىر-خأإو
،““ي-ن-ي-لÎشسإإ ف-لأإ
:تعباتو
ةفاشضإلاب““
دقف ،تاعاشسلإ ةقرشسل

ى-ل-ع ءÓ-ي-ت--شسلإ ”
هينج فلأإ05 نم Ìكأإ
مد-ق ةر-ك نا-شصم-قو ،ي--ن--ي--لÎشسإإ

051 اهتميق زواجتت زرحÃ ةشصاخ
ةميق ل-ع-ج-ي ا-م ،ي-ن-ي-لÎشسإإ ف-لأإ
فشصن ›إوح ةي-لا-م-جإلإ ةرا-شسÿإ

كلت د-ع-ت لو ،““ي-ن-ي-لÎشسإإ نو-ي-ل-م

ةثداح
اهل ضضرع-ت-ي ي-ت-لإ ¤وألإ ة-قر-شسلإ

ا‰إإو ،يزيل‚إلإ يرودلإ نم بعل
ضضر-ع-ت يذ-لإ ›آإ ع-م كلذ ثد--ح

‘ هقيقشش ىلع يدعتلإ ”و ،ةقرشسلل
.ماهنتوت م‚ لزنم

““فافلل““ يضضايرلا عورضشŸاب تعنتقا يننأ’ رئاز÷ا تÎخا :رضصان نب

Òطخ رورم ثدا◊ ضضرعتي ةيز نب
مجنلإ ضضرعت نع ةي-شسنر-ف ة-ي-مÓ-عإإ ر-يرا-ق-ت تف-ششك ^

ثدا◊ نوجيد يدانب فÙÎإ ةيز نب Úشساي يرئإز÷إ
نإإ يب““ عقوم دروأإو ،هتايحب يدوي داك ،اشسنرفب Òطخ رورم
عفدلإ““ عون نم ةرايشس دوقي ناك يذلإ ةيز نب نأاب ““كيلبوب
لكششب اهرثأإ ىلع لقن ةÒطخ تاباشصإل ضضرعت ““يعابرلإ

ضسيئر ثد–و ،نوجيد ةنيدم تايفششتشسم دحأإ ¤إإ لجاع
ةلا◊إ تإروطت رخآإ نع تروكلد هيي-ف-ي-لوأإ نو-ج-يد يدا-ن
ةيحإرج ةيلمع ءإرجإإ ” دقل““ :لاق ثيح ،بعÓل ةيحشصلإ
ىفششتشسŸإ ‘ ىقبيشسو ÚفروŸإ ىطاعت-ي ا-ي-لا-ح و-ه ،ه-ل
نوجيد يدان ¤إإ لقتنإ د-ق ة-يز ن-ب نا-كو ،““تقو-لإ ضضع-ب-ل

نكت ⁄ ةبرŒ دعب ةيشضاŸإ ةيوتششلإ تلاقتنلإ ةÎف لÓخ
ةششخبÔف عم اهلبقو Êانويلإ ضسوكايبŸوأإ يدان عم ةقفوم
،يرئإز÷إ بختنŸإ نم داعتبلإ هف-ل-ك ا-م إذ-هو ،ي-كÎلإ
لامج ينفلإ ريدŸإ مÓتشسإ دعب ة-ي-شسا-شسألإ ه-ت-يإد-ب م-غر
.رومألإ مامز يشضاملب

ر.ق  ^

يضضاملبو كانف’ا تÎخا :ةكدادز
لوأ’ا قيرفلا عم ةكراضشŸا ينم رظتني
‘ ،ةيرئإز÷إ لوشصألإ يوذ نم ،بابششلإ نوبعÓلإ ددÎي ^

نأإ دعب ،ةÒغشص نشس ‘ مهو يلشصألإ مهدلبل بعللإ رايتخإ
إوجردت نأإ دعبو امومع ةيشسنرفلإ زكإرŸإ ‘ مهنيوكت إوقلت

ضسفن نكي ⁄ ام وهو ،ةينشسلإ تائفلل ““كويدلإ““ بختنم ‘
،ةكدإدز Ëرك ،›وبان يدان فوفشص ‘ دعإولإ مجنلإ لاح
،يرئإز÷إ بختنŸإ عم بعللإ ‘ هتب-غر-ب ه-ئا-ح-يإإ م-غرو

يب““ ةانق ‘احشص عم هرإوح نأإ Òغ ،ةيشضاŸإ ةÎفلإ لÓخ
ثب Èع ،هللإ دبعوب ليعامشسإإ ،ة-ي-شسنر-ف-لإ ““ضسترو-ب-شس نإإ

عطقيو ،عوشضوŸإ ‘ ثدحتيل هل ةيتإوم ةشصرف ناك ،رششابم
لثمأاشسو يرئإزج انأإ““ :لاق ا-مد-ع-ب كلذو ،Úق-ي-لا-ب كششلإ
فرعي نكي ⁄و ،ناير-ئإز-ج يإد-لإو““ :فا-شضأإو ،““كا-ن-فألإ
دكؤوأإ مويلإو ،ينم ÚبرقŸإ ىوشس رئإز÷إ تÎخإ يننأإ دحأإ
،““تيبلإ ‘ ةيرئإزج ةقيرطب ضشيعلإ ىلع اندتعإ دقلف ،كلذ
ناك ،يقرشش نايرو رإوع ماشسح ،نويل كيبŸوأإ يئانث ضسكعو
إÒثك ددرتأإ ⁄““ :حرشص امدنع ،هيأإر ‘ إرششابم ةكدإدز Ëرك

حشضوأإ نأإ بجو نكل ،›ودلإ يرإوششم لوح لإؤوشسلإ حرط ‘
رابخألإ نأإ Òغ ،رششابم لكششب يشضاملب عم لشصإوتأإ ⁄ يننأإ
قيرفلإ عم كراششأإ نأإ ينم رظتني هنأإ يه ،ينتلشصو يتلإ
،هبعل ةقيرط نع هثيدح مشضخ ‘و ،““ي-ن-ي-عد-ت-شسي-ل لوألإ
هنأإ ،طشسولإ طخ ‘ بعلي يذلإ ،اماع91ـلإ بحاشص فششك
ةقفر قلأاتŸإ ،زترفاه ياك ،ةيناŸألإ ةبهوŸاب إدج بجعم
يذلإ ءإدألاب بجعم انأإ““ :لاق ثيح ،نزوكرفيل رياب يدان
ايندب ينهبششي بعل وهو ،اغيلشسدنوبلإ ‘ زترفاه همدقي

نأإ نكÁ ل Óثم““ :عباتو ،““Îم58.1 ةماقلإ ليوط يننأل
ابعل هÈتعأإ يذلإ رشصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-شسإا-ب ي-شسف-ن نرا-قأإ

ًاننكل ،يشسكع ةماقلإ Òشصق هنأل ،ةمقلإ ‘ دجإوتي ،Óهذم
يننأاب لوقلإ نم ينعنÁ ل إذهو ،ةقيرطلإ ‘ هباششتن ل
قوراف.ج  ^                                                                   .““إÒثك هبحأإ

دادزولب Èتعيو Êاورم نع عفادي راودم
ةلوطبلا ءاغلإا لاح ‘ Óطب

ضسيئر رإودم Ëرك-لإ د-ب-ع ىد-بأإ ^
ةركل ةفÙÎإ ةينطولإ ة-ط-بإر-لإ
ة-ل-م◊إ ن-م هءا-ي-ت--شسإ ،مد--ق--لإ
اهل ضضر-ع-ت-ي ي-ت-لإ ة-ج-ه-ن-مŸإ
يدا-نو ،Êإور-م د-مfi بعÓ--لإ

ببشسب رئإز÷إ ةيدولو-م
نم هل-يو– ة-ق-ف-شص

،ف-ل-ششلإ ة-ي-ع-م--ج
يدا---ن---لإ نا---كو
د-ق ي-م--شصا--ع--لإ
ة--جوŸ ضضر--ع--ت

طيشسو لوشصح دكؤوت ةقيثو بيرشست دعب ،ةعشسإو تإداقتنإ
مإدقتشسإ ةلومع ىلع ،يوإدعشس ميشسن د-م-ت-عŸإ Úب-عÓ-لإ
⁄ هنأإ مغر9102 ةنشس فلششلإ ةيعمج نم ،Êإورم بعÓلإ
نويزفلتلل تاحيرشصت ‘ رإودم لاقو ،هلام-عأإ ل-ي-كو ن-ك-ي
ليو– ةقف-شص نأإ د-ق-ت-عأإ““ :لولإ ضسمإ ءا-شسم ،ير-ئإز÷إ

عقو دقعلإ ،ةيداع فورظ ‘ ت“ رئإز÷إ ةيدولوÊ Ÿإورم
مشسإ ةيإدبلإ ذنم نمشضتي ناكو ،ةيدولوŸإ ةرإدإإ فرط نم
ضضعب““ :فاشضأإو ،““يوإدعشس ميشسن ÚبعÓ-لإ لا-م-عأإ ل-ي-كو
،ةيشضقلإ ‘ فلششلإ ةي-ع-م-ج-ب جز-لإ نود-ير-ي ضصا-خ-ششألإ
نيذلإ نأإ دكؤوي رمألإ إذهو ،يدانلل اقباشس اشسيئر يتفشصب
،““ايشصخشش انأإ ‘إدهتشسإ نو-لوا-ح-ي Êإور-م ة-ي-شضق إورا-ثأإ
لظت يلÙإ يرودلإ ءاغلإإ ةيناكمإإ نأإ ¤إإ رإودم راششأإو
،دجتشسŸإ انوروك ضسوÒف ةحئاج رإرمتشسإ لظ ‘ ،ةدرإو
،مشسوŸإ إذه ةلوطبلإ ءاغلإاب يحوت تإرششؤوŸإ لك““ :متخو
Óطب نوكيشس ،دإدزولب بابشش نإاف رإرقلإ إذه ذاختإ ” إذإإو
.““حئإوللإو ضصوشصنلإ بشسح يرودلل

قوراف.ج  ^
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ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
رئاسسÿ هسضرعت نلعي دتيانوي Îسسسشنام

ةيخيرات ةيلام
،ةيونسسلا ةيلاŸا هفادهأا نع د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م ى-ل-خ-ت ^

تاداريإلاو ةيسساسسألا حابرألا عجارت سسي-مÿا مو-ي-لا ن-ل-عأاو
‘ انوروك سسوÒف ببسست نأا دعب ،›اوتلا ىلع Êاثلا عبرلل
.يزيل‚إلا يرودلا فقوت
ةرسشابŸا تايرابŸا نم ⁄اعلا لوح مدقلا ةرك روهمج مرُحو
،ةيفاÎحلا يرودلا تاقباسسم مظعم تفقوتو ،نيرهسش وحنل

‘ fiةلوا Ÿفلا راسشتنا ةحفاكÒسسو.
أا÷و ،لاومأا Òفوتل زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةيدنأا تناعو
تابيردتلا ¤إا نوبعÓلا داعو ،مقاوطلل تازاجإا حنŸ اهسضعب

رهسشلا ةقلغم باوبأا فلخ تايرا-بŸا فا-ن-ئ-ت-سسا ل-مأا ى-ل-ع
.لبقŸا
هراسشتنا ةحفاكم تاءارجإاو ءابولا Òثأات““ :نايب ‘ يدانلا لاقو
اميف ةسصاخو ،ةفلتfl قرطب لامعألا لي-ط-ع-ت ‘ ةر-م-ت-سسم
.““ةارابŸا موي ‘ لامعألاو Êويزفلتلا ثبلا قوقحب قلعتي
¤إا لسصيل %91 ةبسسنب تاداريإلا ›امجإا عجارت كلذل ةجيتنو
تعجارتو (رلود نويلم3.151) ينيلÎسسا هينج نويلم7.321
هينج نوي-ل-م9.72 ¤إا %23 ةب-سسن-ب ة-ي-سسا-سسألا حا-برألا
.ينيلÎسسا
 .فقوتلا لبق يرودلا ‘ سسماÿا زكرŸا لتحي دتيانوي ناكو

سضومغلاب ،يدانلل يذيفن-ت-لا سسي-ئر-لا دراودوو دإا فÎعاو
‘ ةيئانثتسسلا رابتخلا تاÎف Ìكأا نم ةدحاو““ نع مجانلا
 .““اماع241 رادم ىلع دتيانوي Îسسسشنام خيرات
تلواfi طسسو لبقت-سسŸا نأا-سشب ل-ئا-ف-ت-م ه-نإا لا-ق ه-ن-ك-ل

 .لبقŸا رهسشلا زاتمŸا يرودلا فانئتسسل
فدهب عوبسسألا اذه تابيردتلل زاتمŸا يرودلا ةيدنأا تداعو
 .لبقŸا ناريزح وينوي ‘ Òهامج نودب تايرابŸا فانئتسسا
›ا◊ا عوبسسألا ÊاŸألا يرودلا فانئتسسا ¤إا دراودوو راسشأاو
ةدهاسشم ى-ل-ع ““يو-ق-لا بل-ط-لا ى-ل-ع““ ةرا-سشإا ة-با-ثÃ نا-ك
 .نويزفلتلا تاسشاسش ىلع ةرسشابم تايرابŸا
‘ هتايرابم يقاب سضوخ نم دتيانوي نكمتي نأا دراودوو لمأايو
أادبي نأاو ،لبقŸا توأا ة-يا-ه-ن لو-ل-ح-ب0202-9102 مسسو-م
.1202 يام ةياهنب هنم ءاهتنلاو هدعوم ‘ لبقŸا مسسوŸا

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
خينويم نرايب ةبهوم نم Îسسسشنام عن“ Úناوقلا
نم ابيرق ناك ،زيفيد وسسنوفلأا يدنكلا نأاب ريراقت تدافأا ^

.ماوعأا3 لبق جيلÈÁÒلا قرف دحأا ¤إا مامسضنلا
‘ نابسشلا ÚبعÓلا لسضفأا نم ادحاو ،اي-لا-ح ز-ي-ف-يد د-ع-يو
نرياب عم رسسيأا Òهظك هتعرسسب راظنألا فطخ امدعب ،⁄اعلا

.خنويم
91 رمعلا نم غلابلا بعÓلا تامدخ ىلع خنويم نرياب لسصحو

⁄و ،يدنكلا سسباكتياو رفوكناف نم هعم دقاعت امدعب ،اماع
.نرياب تايرابم ‘ كراسشي أادب ىتح بعÓلا فرعي دحأا نكي
فسشتكا نم لوأا ناك ،يتيسس يزناوسس نأا تدكأا ““نسص اذ““ نكل
لباقم همسض نم ةبرقم ىلع ناكو ،ماوعأا3 لبق زيفيد تاردق
.هل لمع حيرسصت ليمأات ‘ لسشف هنكل ينيلÎسسإا هينج ÚيÓم3
لامعألا ليكو باجعإاب يظح بعÓلا نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
نم ةيسصوتب ،همسضب يتيسس يزناوسس حسصن يذلا ،نيودلاب فياد
.نوسسنبور لراك رفوكناف بردم
،سسلاب لاتسسيرك ةرادإا نم غلاب مامتهاب ،كلذك زيفيد يظحو
بعÓلا بلج دوهج ترخب ،لمعلا حيراسصت حنم Úناوق نكل
.ةيزيل‚إلا بعŸÓا ¤إا
›ودلا دا–لا ةحئل ىلع يدنكلا بختنŸا فينسصت دعيو
سضفر ‘ مهاسس ام وهو ،اعفترم سسيل (ا-ف-ي-ف) مد-ق-لا ةر-ك-ل
نكت ⁄ بتارلاو دقعلا ةميق نأا ¤إا ةفاسضإا ،لمعلا حيرسصت
.حيرسصتلا تابلطتم Úمأاتل ةيفاك

Úب نم ةدحاو يبŸوألا نما-سضت-لا ة-ن÷ د-ع-تو ^
تدسصر و ،ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجلل ةعبات نا÷ ةدع
.ةقباسسلا ةÎفلا ‘284ر5 ¤إا تلسصو ةينازيم اهل
ةدعاسسŸا ميظنت ¤إا يبŸوألا نما-سضت-لا فد-ه-يو

يتلا كلت ةسصاخو ،ةينطولا ةيبŸوألا ناجللا عيم÷
ج-مار-ب لÓ-خ ن-م ،ا-ه-ي-لإا ة-جا◊ا سسمأا ‘ ي--ه
،يسضايرلا ريوطت يه اهيف ةيولوألا هجوألا ةددعتم
ميقلا ةيقرتو ،يسضايرلا لوؤوسسŸاو ÚبردŸا نيوكت
.ةيبŸوألا
،ويسسلا ‘ فيعسض دج يرئاز÷ا ل-ي-ث-م-ت-لا د-ع-يو

ىلع ةيناثلا ةدهعلل فاÒب ‘ رسصحنم لازي ل ثيح
،نا÷ ةدع ىلع برغŸا رطيسست Úح ‘ ،›اوتلا
يتلا ،لكوتŸا لاون مهمدقتت ،Úلث‡ ةعبرأا اهيدلو

ميظنت ةن÷ ،لاسصتلا ا-ه-ن-م نا÷ ةد-ع ‘ تن-ي-ع
.بابسشلا دايبŸواو8202 دايبŸوا
،ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجللاب03 لمعلا نا÷ ىظ–و
ن-م %7.74 ـ--ب ،0202 ماع اهليك-سشت رد-سص ي-ت-لا
ماعلا %4.54 ـب ةنراقم ،اهئاسضعأا Úب نم ءاسسنلا
.يسضاŸا
خاب سساموت ،ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجللا سسيئر لاقو
مادختسسا ةيناكمإا““ ىلع لاث-م د-ع-ي ر-مألا اذ-ه نإا

Úب ةاواسسŸا زيز-ع-ت-ل ة-يو-ق-لا ة-سضا-ير-لا ة-سصن-م
.““Úسسن÷ا
ةنجللا ترقأا امدنع طقف %02 ثانإلا ةبسسن تناكو
ماعل اهلامعأا لودج2102 ماع ‘ ةيلودلا ةيبŸوألا

ةأارŸا دجاوت زيزعت هفادهأا دحأا ناك يذلاو ،0202
.ةسضايرلاب ةدايقلا زكارم ‘

ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجللا لم-ع نا÷ تد-ه-سش ا-م-ك

Úيسضاير Úلوؤوسسم ةكراسشم ‘ اعسسوت0202 ماعل
.ةينيتÓلا اكيرمأا نم

ةبسساحملل وعدي يوانرب
فوؤور ،قبا-سسلا ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا ر-يزو بلا-ط

تءاسسأا يتلا فارطألا لك ةبسساfi ةرورسضب يوانرب
ةÎفلا لÓخ ةيرئاز÷ا ةيبŸولا ةنجللا Òيسست ¤إا
ةديد÷ا تاعلطتلا ‘ دعب اميف Òكفتلاو ،ةÒخألا
نيرداقلا لاجرلا باختنا لÓخ نم ةنجللا هذهل

نع دعبلا لك اديعب نوكي اديدج اعفد اهحنم ىلع
،ةÒخألا تاونسسلا ‘ اهتعبط يتلا لاŒرلا ةسسايسس

اهسسكعو افيرسشت تسسيلو فيلكت ةيلوؤوسسŸا ّنأا كلذ
ةن-ج-ل-لا ى-ل-ع ءا-ي-سصوأا م-ه-سسف-نأا او-ب-سصن ن-يذ-لا
ةن-ج-ل-لا ما-مأا ّنإا ا-سضيأا لا-ق يوا-نر-ب ،““ة-ي-بŸولا
Úعتي ةÒبك تاناهر ةمداقلا ةيرئاز÷ا ةيبŸولا

لÓغتسسا ا-ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي ه-ّنأا اÈت-ع-م ،ا-ه-ق-ي-ق–
Úكمتل اهنم ديف-ت-سست ي-ت-لا ة-ي-لاŸا تا-ي-ناز-يŸا
‘ م-ه-فاد-هأا غو-ل-ب ن-م Úير-ئاز÷ا Úي-سضا-ير-لا

flا ف--ل--تŸولا تا--سسفا--نŸة-سضا-ير-لا““ . ة-ي--ب
را-ب-ك Úي-سضا-ير لا-ط-بأا كل“ تلاز ل ة-ير-ئاز÷ا
فلتfl ‘ ةيرئاز÷ا ةسضايرلا فيرسشت م-ه-ع-سسو-ب
.ةيلودلا لفاÙا

ميهاربا .ج ^

ةقرŸوبو يركاوسس ،ةدينيبل fiÒ بايغو ديحو لث‡ فاÒب

ةيلودلا ةيبŸو’ا ةنجللا ‘ رئازجلل فيعسض روسضح
بتكŸا ‘ اوسضع ،ةيقيرف’ا ةيبŸوأ’ا ةينطولا ناجللا ةيعمج سسيئر ،فاÒب ىفطسصم ،ةيلودلا ةيبŸوأ’ا ةنجللا تراتخا
حارم ةدينب اقباسس ةيرئاز÷ا ةلطبلا تباغ Úح ‘ ،ةيلودلا ةئيهلاب ديحولا يرئاز÷ا نوكيل نماسضتلا ةنجلل يذيفنتلا

.يركاوسس ةميلسس ةقباسسلا ودي÷ا ةلطب ةقفر اهميعدتل ةوقب ةحسشرم تناك اهنا مغر ،ناجللا نع

ةيناŸ’ا ةلوطبلا
جيوتتلا نم بÎقيو هيسسفانم حسستكي نرايب

ا-نو-ترو-ف ه-ف-ي-سض خ-نو-ي-م نر-يا-ب ح-سست-كا ^
،تبسسلا مويلا ،در نود ةيسسا-م-خ-ب ،فرود-ل-سسود

.ÊاŸألا يرودلا نم92 ةلو÷ا تاسسفانم نمسض
‘ أاطÿاب نسسنجروي سسايتام يرافا-ب-ل-ل ل-ج-سس
يكسسفودنافيل تربورو درافاب Úماينبو ،هامرم
92و51 قئاقدلا ‘ ،زيفيد وسسنوفلأاو ““ة-ي-ئا-ن-ث““

.25و05و34و
هتراد-سص نر-يا-ب زز-ع ،سضير-ع-لا زو-ف-لا اذ-ه-بو
72 دنع هفيسض دمŒ امني-ب ،ة-ط-ق-ن76 ديسصرب
‘ ى-ق-ب-ي-ل ،ر-سشع سسدا-سسلا ز-كرŸا ‘ ة-ط-ق-ن

.طوبهلاب اددهم رطÿا ةقطنم
ددهو ،طقف ةعاسس عبر لوأا ‘ انوتروف كسسا“و
ة-ف-ي-ع-سض ةد-يد-سست-ب سضرألا با-ح-سصأا ى-مر--م
.تابثب ريون ليونام اهكسسمأا ،سسيلاروم وديرفلأل
سشتيميك اوسشوج بعل ،ةمظنم ةمجه لوأا نمو
درافابل اهدهم يذلا ،يربانج ¤إا ةيسضرع ةرك
ةدعاسسÃ كابسشلا ةركلا لخدتو ،Òخألا ددسسيل

.انوتروف عفادم نسسنجروي سسايتام
ددهتو ،لوألا فدهلا دعب اما“ فويسضلا راهنا

نم Ìكأاب ريامنتسساك نايرولف م-ه-سسرا-ح ى-مر-م
fiيربانجو رلوم سساموتو درافابل ،ةلوا.

درافاب اهيلع سضقنا ،ةينكر ةلكر سشتيميك بعلو
Óًجسسم ،ةرŸا هذه ةرسشابم كابسشلا ‘ هسسأارب

.مسسوŸا اذه اجيلسسدنوبلا ‘ عبارلا هفده
‘ ماتلا هقوفت يرافابلا قÓم-ع-لا م-جر-ت ا-م-ك

اهأادب ةمجه نم عئار ثلاث فدهب ،لوألا طوسشلا
سشتيميك مث يكسسفود-نا-ف-ي-ل ¤إا تل-سصوو ،ا-بلأا
،ءاز÷ا ةقط-ن-م ا-ف-ي-ل قÎخ-ي نأا ل-ب-ق ،ر-لو-مو
.ةمات ةلوهسسب كابسشلا ‘ لجسسيو
ة-سصر-ف ه-ف-ي-سض يرا-فا-ب-لا قÓ-م-ع-لا ح-نÁ ⁄و

قئاقدلا ‘ هحارج فعاسض لب ،سسافنألا طاقتلل
فدهلا فاسضأا ثيح ،Êا-ث-لا طو-سشلا ن-م ¤وألا
ن-م ةر-ير“ ر-ثإا ،ي-ك-سسفود-نا-ف-ي-ل Èع ع-بار-لا

.يربانج
عافد زيفيد وسسنوفلأا قÎخا ،ةل-ي-ل-ق ناو-ث د-ع-بو
.سسماÿا فدهلا Óجسسم ،سشهلا انوتروف
رذ◊ا نع اولختو ،ار-خأا-ت-م فو-ي-سضلا سضف-ت-نا
ةسصرف نامفوه يرد-نأا عا-سضأا ثي-ح ،ي-عا-فد-لا

ددسس مث ،ة-سضرا-ع-لا قو-ف سسأار ة-بر-سضب ةد-كؤو-م
ريون ليو-نا-م د-ع-بأا ا-م-ن-ي-ب ،ةر-ك ي-مو-ت كير-يإا

.نامليسسيج وكينل ةبيوسصت ةغلاب ةبوعسصب
،درافابل ىدŸا ةديعب ةبيوسصتب در نرياب نأا لإا
اهعا-سضأا ىر-خأا ة-سصر-فو ،سسرا◊ا ا-ه-ل ىد-سصت
.يكسسفودنافيل
طيسشنتل يرافاب-لا برد-م كي-ل-ف ز-نا-ه كر–و

لوزويردوأاو سشتيسسيÒب كرسشأا ثيح ،فوفسصلا
ناموكو درافاب ناكم ،ريام رفيلوأا مث يزكريزو
.يربانجو رلومو
مك◊ا قلطيل ،ديدج Óب قئاقد-لا ة-ي-ق-ب تر-مو

.(0-5) نرياب زوف انلعم ةياهنلا ةرفاسص
ديردم لاير

 انوروك ببسسب ايدام Êاعي لايرلا
سسوÒف ةمزأل ٍلاغ نمث عفدب اًددهم ديردم لاير تاب ^

.لبقŸا يفيسصلا وتاكŸÒا لÓخ دجتسسŸا انوروك
ددهم ديردم لاير نإاف ،ةينابسسإلا ““اكرام““ ةفيحسصل اًقفوو
،فيسصلا ‘ تادقاعت يأا نود لبقŸا مسسوŸا ¤إا لاقتنلاب
بقع ،انوروك ةمزأا نع ةŒانلا ةيلا◊ا ةيلاŸا دويقلا ببسسب

.فحتŸا تاداريإاو ركاذتلا تاعيبم ةراسسخ
ىدم سسردتو ،ةمزأÓل لح نع ثحبت ةرادإلا نأا ¤إا تراسشأاو
ÚبعÓلا بتاور سضفخ لÓخ نم رئاسسÿا ذاقنإا ةيناكمإا
.نيريدŸاو
غلبت دق لبقŸا مسسوŸا ‘ ي‚ŸÒا رئاسسخ نأا تحسضوأاو
.اًسضيأا ةقلغم باوبأا فلخ بعللا ةلاح ‘ ،وروي نويلم051
نم ديدعلا عباتي نا-ك د-يرد-م لا-ير نإا ة-ف-ي-ح-سصلا تلا-قو
اوعمتسسي نأاب مه-م-ظ-ع-م Èخأا ي‚ŸÒا نأا لإا ،Úب-عÓ-لا
سصيمق ءادترل ،ماع ةدŸ اورظتني وأا نآلا ىرخأا سضورعل
.يكلŸا يدانلا

ودراودإاو (دنو“رود ايسسوروب) دنلاه جنيلريإا نأا تفاسضأاو
،لايرلا فادهأا ةحئل ‘ زربألا ام-ه (ن-ير) ا-ج-ن-ي-فا-ما-ك
.نيديحولا اسسيل امهنكل
عيب ‘ ح‚ اذإا لإا وتاكŸÒا ‘ كرحتي نل ديردم نأا تركذو

ةدعتسسم نآلا ةليلق ةيدنأا كانه نكل ،ÚبعÓلا نم Òبك ددع
نوسضاقتي ءلؤوه ناك اذإا اميسس ل ،تاقفسصلا ىلع قافنإÓل
.ةمخسض بتاور
دق نيذلا ي‚ŸÒا ‘ نيراعŸا ÚبعÓلا عسضو ” اذإاو
مسسوŸا أادبي دق يكلŸا نإاف ،لوألا قيرفلا عم نو‹دني
.اًبعل04ـب لبقŸا
ةيدنأا داجيإا ‘ ةمزأا دجوت ل هنأا ىلع ةفيحسصلا تددسشو
ل يذلا زايد ميهاربإا ءانثتسساب ،باب-سشلا Úب-عÓ-لا سضع-ب-ل
نم سصلختلا ةيلآا ‘ ةلكسشŸا ل-ظ-ت ن-ك-ل ،ةردا-غŸا د-ير-ي
.رابكلا
بحاسص زيجيردور سسيماخ رابكلا ةمئاق سسأار ىلع يتأايو

،ةرداغŸا سضفر-ي يذ-لا ل-ي-ب ثيرا-جو ،ظ-ها-ب-لا بتار-لا
ليكسشتلا نم اًءزج ه-سسف-ن ىر-ي لاز-ي ل يذ-لا و-ل-ي-سسرا-مو
.يسساسسألا
ديردم لاير نأا ىلع ديكأاتلاب رير-ق-ت-لا ة-ف-ي-ح-سصلا ت“أاو
نويلم051 عمج ‘ ح‚ اذإا ،وتاكŸÒا ‘ طقف كرحتيسس
.ÚبعÓلا تاعيبم نم وروي
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 ةمزأ’إ لحل ةيلود ت’اسصتإ
قإقششلأ ذبن ىلإأ هيف أوعد إنإيب قربط يف دقعنملأ يبيللأ بأونلأ صسلجمب ءإشضعأأ ردشصأأ̂ 

ةيشسورلأ ةغللإب تإبإتك نأأ ةشسدنهلأ ةيرشس تركذو .ةفثك-م ة-ي-لود تلإ-شصتأ ط-شسو ،ة-قر-ف-لأو
ةكرشش نم نوحلشسم إهيف رششتني نإك ةمشصإعلأ بونج ةرأز نيع ةقطنمب نكإشسم يف تدجو
ةلمج بنإج ىلإأ ““فÓشسوديف““ ىعدُي إهبتإك نأأ ىلإأ تإبإتكلأ ىدحإأ ريششتو ،ةيشسورلأ رنغإف
يف تعرز مإغلأل تإيثأدحإأو ةيفأرغج تإهإجتأ ديدحت ىرخأأ تإبإتك نيبتو .““إيشسورل دجملأ““

ءأرزولأ صسيئر دكأأ ،ىرخأأ ةيحإن نم .صسلبأرط بونج ةينكشسلأ مهئإ-ي-حأأو ن-ي-ي-ند-م-لأ لزإ-ن-م
برعأأو ،إيبيل يف ةدحتملأ ممأÓل ديدج ثوعبم نييعتب عأرشسإلأ ةيمهأأ يتنوك يبيزوج يلإطيإلأ

أديعشصت كلذ أربتعم ،كإنه ىلإأ ةحلشسأأ لإشسرإأ يف ةيجرإخ تإهج رأرمتشسأ لإيح هدÓب قلق نع
ىلعو إيبيل نأريج ىلع أرطخ لكششيو ،يبيللأ بعششلأ ةإنإعم ليطيو عأزنلأ جيجأإت يف مهشسي
ةموكحل يشسإئرلأ صسلجملأ صسيئر عم يفتإه لإشصتأ لÓخ… يتنوك بلإطو .يبوروألأ نمألأ
تإجرخمو نمألأ صسلجم تأرأرقل إقفو يشسإيشسلأ رإشسملأ ىلإأ ةدوعلإب …جأرشسلأ زيإف قإفولأ

ٍدإئإب صسيلو ،مهدحو نييبيللأ ديب نوكي نأأ بجي إيبيل لبقتشسم ريرقت نإأ إشضيأأ لإقو .نيلرب رمتؤوم
ىلع ةحلشسألأ قفدت نأأ جأرشسلأ دكأأ هبنإج نم .يبيللأ طفنلأ جإتنإأ ةدوع ىلإأ إعد إمك ،ةيجرإخ
لإق ،رخآأ بنإج نم .أريخأأ هتريتو تدأدزأ لب ،فقوتي مل رتفح ةفيلخ دعإقتملأ ءأوللأ تأوق
يشسنرفلأ هريظنو يشسيشسلأ حإتفلأ دبع صسيئرلأ نإأ ةيرشصملأ ةشسإئرلأ مشسإب يمشسرلأ ثدحتملأ
ربع ةيبيللأ ةمزألأ ءإهنإأ ىلع لمإكلأ إمهشصرح …يفتإه لإشصتأ يف… أدكأأ نوركإم ليونإميإأ
ةيممألأ يعإشسملأ معدو ،دÓبلإب رأرقتشسلأو نمألأ ةدوعل قيرطلأ دهمي يشسإيشس لحل لشصوتلأ
.صصوشصخلأ أذهب يجرإخ لخدت يأأ صضفرو ،نيلرب ةيلمع تإجرخم ذيفنتو ةلشصلأ تأذ
إنإيب قربط يف دقعنملأ يبيللأ بأونلأ صسلجمب ءإشضعأأ هيف ردشصأأ تقو يف تأروطتلأ هذه يتأإتو
،نطولأ ءإنبأأ نيب ةمحللأو يعإمتجلأ جيشسنلأ ىلع ظإفحلأو ةقرفلأو قإقششلأ ذبن ىلإأ هيف أوعد
.ةينطولأ تبأوثلأ ىلع ظإفحلأ ىلع ةيشسإيشسلأ فأرطألأ لكو نييبيللأ لك أوثحو
بجي ىوشصق ةيولوأأ كلذ رإبتعأو نييبيللأ ءإمد نقحب نإيبلأ ىلع نوعقوملأ ءإشضعألأ بلإطو

فقو نم ،كلذل ةنمإشضلأ تأءأرجإلأ ةفإك ذإختأ ىلإأ نإيبلأ إعدو .إهقيقحتل يعشسلأ عيمجلأ ىلع
ىلإأ ةلجإعلأ ةدوعلأ ىلع ثح إمك .رأوحلأ ىلإأ ةدوعلإب مأزتللأو كإبتششلأ كفو رإنلأ قÓطإل
صسيئر نم يشسإئر صسلجم ةيلكيه““ صسإشسأأ ىلع ىنبت ةديدج ةيذيفنت ةطلشس ليكششتل رأوحلأ
ديب نوكي نأأ بجي حÓشسلأ نأأ ىلع نإيبلأ ددششو .““ةينطو ةدحو ةموكحو ءأرزو صسيئرو نيبئإنو
ةرأزو تنلعأأ ،لشصتم قإيشس يف .عقأو رمأأ صضرفل هلإمعتشسأ نكمي لو ،إهدحو ةلودلأ تإشسشسؤوم
يبونج ةقطنم يف ةيعإمج ةربقم ىلع تبشسلأ ترثع إه-نأأ قإ-فو-لأ ة-مو-ك-ح ي-ف ة-ي-ل-خأد-لأ

ءإج ةربقملأ ىلع روثعلأ نإأ نإيب يف ةيلخأدلأ تلإقو .رتفح تأوق نم إهتدإعتشسأ دعب ،صسلبأرط
رمحألأ لÓهلأ مشسق نم ،رإفجلأ نمأأ ةيريدمب ةيدعإشسلأ ةطرشش زكرم ىلإأ غÓب دورو دعب
مت ثيح ،ينوتيزلأ دجشسم برق ةيدعإشسلأ ةقطنم يف ةيعإمج ةربقم دوجو نع ،نإتنزلإب
.نيلفطو ةأأرمأو لجرل دوعت لمإكلإب ةللحتم نيمإثج ةعبرأأ جأرخإأ

ت’اكو ^

رسصم يف ةيمÓسسإ’إ ةعامجلإ بزح لحب يئاهن مكح
ءإنبلأ بزح لحب إتإبو إيئإهن إمكح تبشسلأ رشصم يف إيلعلأ ةيرأدإلأ ةمكحملأ تردشص ^

.رشصم يف ةيمÓشسإلأ ةعإمجلل ةيشسإيشسلأ عأرذلأ ،ةيمنتلأو
إيلعلأ ةيرأدإلأ ةمكحملأ يف ةيشسإيشسلأ بأزحألأ ةرئأد نأإب ةيلحم مÓعإأ لئإشسو تدإفأأو
ةيفشصتو ةيمنتلأو ءإنبلأ بزح لحب ةيشسإيشسلأ بأزحألأ نوؤوشش ةنجل بلط لوبقب تشضق
ةيشسإيشسلأ بأزحألأ ةرئأد نأأ ىلإأ رإششي .ةلودلل ةمإعلأ ةنأزخلأ ىلإأ إهتلإحإأو هلأومأأ
ةتإبو ةيئإهن إيلعلأ ةيرأدإلأ ةمكحملأ مإكحأأ نأإب إملع ،بأزحألأ لح ىوإعد يف لشصفت
.ىرخأأ ةيئإشضق ةهج يأأ مإمأأ إهيف نعطلأ زوجي لو
تإعإمجلل ةيمنتلأو ءإنبلأ بزح ليومت ىوعدب ءإج رأرقلأ نأأ مكحلأ قوطنم حشضوأأو
.ىرخأأ ليشصإفت ركذ نود ،هيلإأ تإعإمجلأ هذه ءإشضعأأ نم ددع ءإمتنأو ،ةيبإهرإلأ
نم إشصخشش461و ةيمÓشسإلأ ةعإمجلأ تعشضو ةيرشصملأ تإيإنجلأ ةمكحم نأأ ركذي
تأرإبتعأ ةدعب ءأرجإلأ أذه ترربو ،ربمفون يف بإهرإلأ مئأوق ىلع إهتدإقو إهئإشضعأأ
ىلع نيددششم ،بزحلأو ةعإمجلأ هتفن إم وهو ،فنعلأ فقو ةردإبم نع لودعلأ إهزربأأ
تإينيعبشس يف تشسشسأإت يتلأ ةيمÓشسإلأ ةعإمجلأ نأأ ركذلإب ريدجلأ .ةيملشسلإب إمهمأزتلأ
دعب ،كأذنآأ مإظنلأ إهب بحرو ،7991 مإع فنعلأ فقول ةردإبم تحرط يشضإملأ نرقلأ

.يشضإملأ نرقلأ تإينيعشست إهتدهشش نمألأ تأوق نيبو إهنيب ةفينع تإمدإشصم
يتلأ نيملشسملأ نأوخإلأ ةعإمج ءإفلح زربأأ ىلإأ ةيمÓشسإلأ ةعإمجلأ تلوحت ،إقحلو
صسيئرلإب ةحإطإلأ نم رهششأأ دعب إيبإهرإأ إميظنت إشضيأأ ةيرشصملأ تإطلشسلأ إهتربتعأ

.3102 مإعلأ فيشص نأوخإلأ ىلإأ يمتنملأ يشسرم دمحم
ت’اكو ^

لاموسصلاب ريجفت يف ىلتق ةتسس
بنإج ىلع تعرز ةلبنق رإجفنأ يف نورخأأ بيشصأأو صصإخششأأ ةتشس نع لقي ل إم لتق ^
طبري يذلأ قيرطلأ يف ريجفتلأ عقوو .وششيدقم ةيلإموشصلأ ةمشصإعلأ جرإخ قيرط

.بإكرلإب ةلمحم ةريغشص ةلفإح رورم عم   ريجفتلأ نمأزتو .ليبإشش ميلقإإب ةمشصإعلأ
.ريجفتلأ نع إهتيلوؤوشسم نآلأ ىتح ةهج يأأ نلعت ملو

يسس يب يب ^

رئإزجلإ دودحلإ برق ةيركسسعلإ ةدعاقلإ :يبرغملإ صشيجلإ
””دونجلإ ءإويإإ»ـل

دودحلأ نم برقلإب إهئإنبل دعتشسي يتلأ ةيركشسعلأ ةدعإقلأ نأأ يبرغملأ صشيجلأ دكأأ ^
ءأويإل صصشصختشس ةنكث““ نع ةرإبع يه إمنإأو ،ةدعإق-لأ ة-ف-شص ل-م-ح-ت ل ر-ئأز-ج-لأ ع-م
عورششم رإطإأ يف يتأإي ةديدجلأ ةنكثلأ ثأدحإأ““ نإأ ،هل نإيب يف صشيجلأ لإقو .دونجلأ
،ةدأرج ميلقإأ يف إهدييششت متيشس هنأأ إحشضوم ،““ندملأ جرإخ ىلإأ ةيركشسعلأ تإنكثلأ لقن

إهل صسيلو ،دونجلأ ءأويإل صصشصختشس»و ،رئأزجلأ عم دودحلأ نع أرتموليك83 دعب ىلع
صسيئر نإأ ،تئإفلأ عوبشسألأ ،ةيبرغم مÓعإأ لئإشسو تلإق إم دعب ،كلذ يتأإي .““يلمع فده
،صضرأأ صصيشصختب يشضقي إموشسرم ردشصأأ ينإمثعلأ نيدلأ دعشس ة-ي-بر-غ-م-لأ ة-مو-ك-ح-لأ
تأوقلإب ةشصإخ ةيركشسع ةدعإق ءإنبل ،يدودحلأ ةدأرج ميلقإأ يف ،أرإتكه32 ةحإشسمب
ءإنب نإأ ،قبإشس تقو يف لإق ،يبرغملأruetamilloc”““عقوم نإكو .ةيكلملأ ةحلشسملأ
ذنم برغملأ إهلذب يتلأ ،ةيشسيئرلأ دوهجلأ نم ءزج وه“ ةديدجلأ ةيركشسعلأ ةدعإقلأ

لوطب رأدج ءإنب لعفلإب مت““ هنأأ إفيشضم ،رئأزجلأ عم ةيربلأ هدودح ةيإمح ةدإيزل4102
.““ةدأرجلأو ةيديعشسلأ نيب دودحلأ ىلع أرتموليك051
يف رئأزجلأ تعدتشسأ ذإأ ،نيدلبلأ نيب ةرتوتم ةيشسإيشس ءأوجأأ لظ يف ةوطخلأ هذه يتأإتو
لشصنقلل ةبوشسنم ةئيشسم تإحيرشصت ىلع جإجتحÓل إهيدل يبرغملأ ريفشسلأ ،ويإم41
 .نأرهو يف يبرغملأ

ت’اكو ^

ـه1441لاوسش9ـل قفوملا م0202ناوجÚ1نثإ’ا

افلأا763 زواجتت تايفولا

  ملاعلإ يف انوروكب باسصم نييÓم6 نم رثكأإ
  ىسصقأ’إ دجسسملإ بإوبأإ حتف ةداعإإو ةيدوعسسلإ يف نيلسصملإ لبقتسسي يوبنلإ دجسسملإ ^

JéÉhR YóO Gdªü°ÉH«ø HØ«ôhS¢ cƒQhfÉ a» Gd©Édº 6eÓj«ø T°îü¢, cªÉ Jî£â Gdƒa«Éä a» GCeôjµÉ
GdÓJ«æ«á hMógÉ MÉLõ Gdîªù°«ø GCdØÉ.

763 نم رثكأأ ةإيحب إنوروك صسوريف ىدوأأو ^
نيح يف ،م-لإ-ع-لأ ءإ-ح-نأأ ي-ف صصخ-شش ف-لأأ
عم ،كلذ نم ىلعأأ مقرلأ نأأ صضعبلأ دقتعي
نم ديدع-لأ غÓ-بإأ مد-عو تأرإ-ب-ت-خلأ ة-ل-ق
ي-ف ة-ل-ج-شسم-لأ ىو-شس ،تإ-ي-فو ن-ع لود-لأ
.طقف تإيفششتشسملأ

ف’آا9 نم رثكأا ليجسست :ايسسور
ةليسصحلاو انوروكب ةديدج ةباسصإا

فلأا004 زواجتت
مويلأ ةيشسورلأ ةيحشصلأ تإ-ط-ل-شسلأ تن-ل-عأأ
ةبإشصإأ8629و ةإفو831 ليجشست نع دحألأ

ةعإشس42ـلأ لÓخ إنوروك صسوريفب ةديدج
ةإفو3964 ىلإأ ةليشصحلأ عفترتل ،ةيشضإملأ
.ةبإشصإأ248504و
عإ-ف-ترÓ-ل تإ-بإ-شصإلأ لد-ع-م دإ--ع كلذ--ب

ىلع فلآأ9 زوإجتي ل نإك نأأ دعب ،أددجم
.ريخألأ عوبشسألأ ىدم
ةيمويلأ تإيفولأ ددع ده-شش ،ل-بإ-ق-م-لأ ي-ف
إميف ،قبإشسلأ مويلأ عم ةنرإ-ق-م إ-شضإ-ف-خ-نأ
صسوريفلأ نم ددجلأ نيفإعتملأ ددع عجأرت
ةقبإشسلأ مإيألأ يف نإك نأأ دعب ،دإح لكششب

.إيموي فلآأ8 دودحب أرقتشسم
ةإفو96 ليجشست مت ،وكشسوم ةمشصإعلأ يفو

ةليشصحلأ غل-ب-ت-ل ،صسمأأ87 لبإق-م ةد-يد-ج
.ةلإح7742 وكشسومب تإيفولل ةيلكلأ
ةمشصإعلأ يف ةبإشصإلأ تلإح عومجم لشصوو
5952 ليجشست د-ع-ب197081 ىلإأ ةي-شسور-لأ
.صسمأأ7632 لبإقم مويلأ ةديدج ةبإشصإأ
دأزف ،ةنيدملأ يف ءإفششلأ تلإح ددع إمأأ
97108 نيفإعتملأ يلإمجإأ غلبيل5881 عقأوب
.نآلأ ىتح إشصخشش

تاباسصإ’ا ةليسصح:نامع ةنطلسس
نم رثكأا ىلإا زفقت انوروكب ةيمويلا

فلأا
،دحألأ مويلأ ،ةينإمعلأ ةحشصلأ ةرأزو تنلعإأ

صسوريفب ةديدج ةبإ-شصإأ4101 ليجشست ن-ع
يف ،ةيشضإم-لأ ة-عإ-شس42ـلأ لÓ-خ إ-نورو-ك
يف تإبإ-شصإأ306 عم ةنرإقم ةري-ب-ك ةز-ف-ق
.قبإشسلأ مويلأ

6152و ةافو36 ليجسست :ناريإا
42 لÓخ انوروكب ةديدج ةباسصإا

ةعاسس
نع دحألأ ةينأر-يإلأ ة-ح-شصلأ ةرأزو تن-ل-عأأ
ةبإشصإأ فلأأ5.2و ةإفو06 نم رثكأأ ليجشست

لÓخ دجتشسملأ إنورو-ك صسور-ي-ف-ب ةد-يد-ج
إفيفط إعإفترأ لث-م-ي إ-م ،ة-عإ-شس42 ر-خآأ

.قبإشسلأ مويلأ مإقرأأ عم ةنرإقم
نأإششب يمويلأ إهريرقت يف ةرأزولأ تدكأأو
ببشسي يذلأ صسوريفلأ ي-ششف-ت تأد-ج-ت-شسم
ةديدج ةإفو36 د-شصر ““91…ديفوك““ صضرم
مويلأ ي-ف ةإ-فو75 لبإق-م ،ىود-ع-لأ ءأر-ج

صسوريفلأ إيإحشض ةليشصح عفري إم ،قبإشسلأ

.ةإفو ةلإح7977 ىلإأ دÓبلأ يف يجإتلأ
42ـلأ تإ-عإ-شسلأ لÓ-خ ةرأزو--لأ تل--ج--شسو
،صسوريفلإب ةديدج ة-بإ-شصإأ6152 ةيشضإم-لأ

يلإمجإأ حبشصيل ،صسمأأ ةبإشصإأ2822 لبإقم
ي-ف إ-هد-شصر م-ت ي-ت--لأ تإ--بإ--شصإلأ دد--ع
.664151 ةيمÓشسإلأ ةيروهمجلأ
ل ىودعلإب إبإشصم7252 نأأ ةرأزولأ تركذو
.ةجرح ةيحشص ةلإح يف نولأزي
نم نيفإعتملأ ددع نأأ ى-لإأ ةرأزو-لأ تت-ف-لو
ريخألأ مويلأ لÓخ عفترأ دÓبلأ يف إنوروك
.إشصخشش848811 ىلإأ728611 نم

ةيسسايق اماقرأا لجسست ليزاربلا
 ةدحتملا تاي’ولا دعب انوروكب

ةيشسإيق مإقرأأ ليجشست يف نإتكريمألأ رمتشست
ةدششب تعفترأ دقف ،إنوروك إيإحشض دأدعأل
ي-فو ،ل-يزأر-ب-لأ ي-ف ن-ي-بإ--شصم--لأ دأد--عأأ
تإيفولأ ددع زوإ-ج-ت ةد-ح-ت-م-لأ تإ-يلو-لأ

يف .ةديدج تإيفو ليج-شست د-ع-ب857.301
لزعلأ فيفخت تأءأرجإأ إبوروأأ لشصأوت تقو
.يحشصلأ

إهنأأ ةحشصلأ ةرأزو تنل-عأأ ،ل-يزأر-ب-لأ ي-ف-ف
ةبإشصإأ47233 غلب إي-شسإ-ي-ق إ-م-قر تل-ج-شس

عفتريل ،تبشسلأ موي إنوروك صسوريفب ةديدج
.ةلإح044894 ىلإأ يلإمجإلأ ددعلأ
تإ-ي-فو-لأ دد-ع نأأ إ-شضيأأ ةرأزو--لأ تر--كذو
ةبإشصإلأ ن-ع م-جإ-ن-لأ91…ديفوك صضر-م-ب
ليجشست دع-ب43882 ىلإأ عفترأ صسوري-ف-لإ-ب
لجشستو .ةعإشس42 لÓخ ةديدج ةإفو659
نيبإشصملل ددع ر-ب-كأأ ي-نإ-ث إ-ي-لإ-ح دÓ-ب-لأ
.ةدحتملأ تإيلولأ دعب إيملإع صسوريفلإب
ةّيفإشضإأ ةإفو069 تبشسلأ تإطلشسلأ تلّجشس
،ةعإشس42 لÓخ ّدجتشسملأ إنوروك صسوريفب

يتلأ زنكبوه زنوج ةعمإجل ءإشصحإأ بشسح
ددعلأ عفتري ،كلذبو .ًأّرقم روميتلإب ذخّتت
ءأّر-ج دÓ-ب-لأ ي-ف تإ-ّي-فو-ل-ل ّي--لإ--م--جإلأ
.857.301 ىلإأ صسوريفلأ
ةبإشصإأ677.967.1 ًإ--ّي--م--شسر ي---شصحأأو
ةلود ّيأأ نم ري-ث-ك-ب ر-ث-كأأ يأأ ،صسور-ي-ف-لإ-ب

رششن يذلأ ةعمإ-ج-لأ ءإ-شصحإأ بشسح ،ىر-خأأ
.تبشسلأ ءإشسم
ي-بوروألأ دإ-ح-ّتلأ إ-عد ر-خآأ بنإ--ج ن--مو
رأرق يف رظنلأ ةدإعإأ ىلإأ نطنششأو تبشسلأ

يتلأ ةيملإعلأ ةحشصلأ ةمظنمب إهتقÓع عطق
ةريإشسمب بمأرت دلإنود صسي-ئر-لأ إ-ه-م-ه-ت-ي
.91…ديفوك ةمزأأ يف نيشصلأ

نيلسصملا لبقتسسي يوبنلا دجسسملا
باوبأا حتف ةداعإاو ةيدوعسسلا يف

  ىسصقأ’ا دجسسملا
نم ةينإثلأ ةلحر-م-لأ ة-يدو-ع-شسلأ ي-ف تأأد-ب

إهتشضرفو قبشس يتلأ دويقلأ فيفخت ةيلمع
.إنوروك صسوريف يششفت ةهجأومل تإطلشسلأ
نإك يتلأ لحأرملأ ةيثÓث ة-ط-خ-لأ بشسح-بو
رهششلأ نم قبإشس تقو يف إ-ه-ن-ع ن-ل-عأأ د-ق
ةدوع ةيلمع موي-لأ أأد-ب-ت-شس ه-نإإ-ف ،يرإ-ج-لأ

مهلإمعأأ ىلإأ صصإخلأو مإعلأ عإطقلأ يفظوم
ةدوعو يلخأدلأ نأريطلأ ةكرح فإن-ئ-ت-شسأو
حتف بنإجب يهإقملأو معإطملأ يف لمعلأ
يوبنلأ دجشسملأ إهنيب نمو دجإشسملأ بأوبأأ
ذنم ىلوألأ ةرملل نيلشصملأ لب-ق-ت-شسأ يذ-لأ
.عيبإشسأأ
إهتعيبط ىلإأ ةإيحلأ ةدإعإأ ةموكحلأ مزتعتو
يف …ةكم ءإنثتشسإب …ةلكمملأ ءإجرأأ ةفإك يف
.لبقملأ رهششلأ
ةبإشصإأ ةلإح فلأأ48 وحن ةيدوعشسلأ تلجشسو
.ةإفو084 يلأوحو صسوريفلإب ةدكؤوم
بأوبأأ حتف ةدإعإأ صسدقلأ ةنيدم تدهششإمك
نم نيرهشش نم رثكأأ دعب ىشصقألأ دجشسملأ
.إنوروك صسوريف يششفت ببشسب قÓغإلأ
ةرأدإأ نع ة-لوؤو-شسم-لأ تإ-ط-ل-شسلأ تشضر-فو
نيلشصملأ ىلع ةيزأرتحأ تأءأرجإأ دجشسملأ

رإشضحإأو تإمإمك ءأدترإ-ب م-ه-ت-مز-لأأ ثي-ح
.ةÓشصلل ةيشصخشش ديجإجشس
نوؤو---ششلأو فإ----قوألأ صسل----ج----م نإ----كو
رأرق عجرأأ د-ق ة-ي-مÓ-شسإلأ تإ-شسد-ق-م-لأو
صسرإم51 ذنم قلغملأ دجشسملأ حتف ةدإعإأ
.إنوروك صسوريف يششفت ءطب ىلإأ رأذآأ

ت’اكو ^

تاقرفتم

ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا

 تاجاجتح’إ لÓخ صصاسصرلاب نيرخآإ3 ةباسصإإو ليتق طوقسس
ةيكيرمأ’إ صسيلوبانايدنإإ ةنيدم يف

نورخآأ3 بي--شصأأو صصخ--شش ل--ت---ق ^
ةنيدمب نيرهإظ-ت-م ى-ل-ع رإ-ن قÓ-طإإ-ب
لÓخ ،دحألأ ،ةيكيرمألأ صسيلوبإنإيدنإأ
لوشصأأ نم لجر لتقم ىلع تإجإجتحلأ
ةنيدمب صضيبأأ يطرشش دي ىلع ةيقيرفإأ

.إتوشسينيم ةيلوب صسيلوبإينيم
ة-ي-ك-ير-مألأ ند-م-لأ ن-م دد-ع د-ه-ششيو

لإ-جرو ن-ير-هإ-ظ-ت-م ن-ي-ب تإ-مأد--شص
يف لوجتلل رظ-ح صضر-ف م-غر ،ة-طر-شش
يف رجفنأ يذلأ بشضغلأ ةئدهتل ةلوإحم
يذ يكيرمألأ نطأوملأ ةإفو دعب دÓبلأ
.ديولف جروج ،ءأدوشسلأ ةرششبلأ
لإمعأأو تأرهإظملأ ةعقر دأدتمأ عمو
ةيكيرمألأ تإط-ل-شسلأ تن-ل-عأأ ،ف-ن-ع-لأ

،إتنÓتأأ نم لك يف لوجت رظح صضرف
،ليفششإنو ،إيفلدÓيفو ،صسولجنأأ صسولو
.بغششلأ لإمعأأ ءأوتحل ةلوإحم يف
د-لإ-نود ،ي-ك-ير-مألأ صسي-ئر-لأ د-ه-ع-تو

فإ-ق-يإإ--ب ،ق--بإ--شس تقو ي--ف ،بمأر--ت
إ-م-ه-ت-م ،ة-ف-ي-ن--ع--لأ تإ--بأر--ط--شضلأ
رإ-شسي-ل-ل ن-ي-م-ت-ن-م-لأ““ ن-ي-ي-ك--ير--مألأ
.ىشضوفلأ ثبب ““يلإكيدأرلأ
تأد-حو نأأ نو-غإ-ت-ن-ب-لأ ن-ل-عأأ كلذ--ك
ةلإح يف تعشضو ةير-ك-شسع-لأ ة-طر-ششل-ل
جإتحأ أذإأ لخدتلأ نم ن-ك-م-ت-ت-ل بهأإ-ت
.تإعإشس عبرأأ ةلهم لÓخ ،رمألأ

يدنجو يطرشش0052 رششن عنمي ملو أذه
،ةعمجلأ ءإشسم ،ي-ن-طو-لأ صسر-ح-لأ ن-م
،صسيلوبإينيم يف لوجت-ل-ل ع-ن-م صضر-فو
تدهشش يتلأ ةنيدملأ يف عشضولأ مقإفت

.أدمع قئأرح مأرشضإأو بهن تإيلمع
تأو-ق ر-ششن-ب إ-تو-شسي-ن-ي-م م-كإ-ح ر-مأأو
ىلإأ إيعأد ،ينطولأ صسرحلأ نم ةيفإشضإأ
مهفشصو نم عم ددششتلأ تإجرد ىشصقأأ
.نيجتحملأ نم ““نيبغإششملأ»ـب
ر-شصإ-ن-ع ق-ل-طأأ ،صسو-ل-ج-نأأ صسو-ل ي--ف

لÓخ يطإط-م-لأ صصإ-شصر-لأ ة-طر-ششلأ
رإنلأ أومرشضأأ نيرهإظتم ع-م ة-ه-جأو-م
.ةطرششلل ةرإيشس يف
يف نيرهإظتم عم ةطرششلأ تكبتششأ إمك
تإيلمع ترج ثيح ،كرويوينو وغإكيشش
.ةدع لإقتعأ

لد-ع-لأ ر-يزو لإ-ق ،ه-تأذ قإ-ي--شسلأ ي--ف
ني-ب-شصع-ت-م““ نإأ رإ-ب مإ-ي-لو ي-كر-ي-مألأ
نودو-ق-ي ““ن-ي-شسد--ن--م ن--ي--شضر--ح--مو
.ةيكريمألأ ندملأ يف تإجإجتحلأ
نم تإعومجم““ نأأ نإيب يف رإب فإشضأأو
نيشسدنملأ نيشضرحملأو ن-ي-ب-شصع-ت-م-لأ
ذيف-ن-ت ة-ل-شصأو-م-ل ع-شضو-لأ نو-ل-غ-ت-شسي
.““فنعلل …مهتدنجأأ
ةكرإششملل ..ةيلولأ دودح زوإجت““ لإقو
ةميرج يه ةفينعلأ بغششلأ ثأدحأأ يف
.““نينأوقلأ كلت قبطنشسو ،ةيدإحتأ

ت’اكو ^
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ةيريدمب فظوم ,يمسساق دمح-م ر-ب-ت-عاو ^
نأا ،يفحسص حيرسصت يف ,ةسضاير-لاو با-ب-سشلا

راسسم يف ““يبا-ج-يإا ر-سشؤو-م““ ةو-ط-خ-لا هذ-ه
اهنم سصلخت-لاو ة-ح-ئا-ج-لا هذ-ه ة-ح-فا-ك-م
نينطاوملا تقولا تاذ يف ايعاد ,ا-ي-ج-يرد-ت
ةيئاقولا تاءارجإÓ-ل لا-ث-ت-م’ا ةرور-سض ى-لإا
دعابتلاو ةيقاولا تامامكلا ءادترا اهنيب نمو
 .يعامتج’ا

,وحد نب رسضخ-ل د-ي-سسلا بر-عأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
حيرسصت يف ,ةلودلا كÓمأا ةيريدمب فظوم
عفرلل هحايترا نع ،ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكول
ةيادب““ كلذ اربتعم يحسصلا رج-ح-ل-ل ي-ل-ك-لا

اسضيأا ابرعم ,““ ةيحسصلا ةمزأ’ا هذهل جارفنا
عومجم ءارجإ’ا اذه لمسشي نأا يف هتينمأا نع
ىلإا نينطاوملا ةايح دوعت ىتح نطولا قطانم
.يعيبطلا اهارجم
اراسشتنا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم تدهسشو
عفرلا سصوسصخب تاقيلعتو تاديرغتل ار-ي-ب-ك
يتلاو فودنت ةي’و نع يحسصلا رجحلل يلكلا

مهحايترا نع عقاوملا كل-ت داور ا-ه-ي-ف ر-ب-ع
مهفواخم نيدبم اسضيأا نك-لو ,ءار-جإ’ا اذ-ه-ل

.ةياقولا ريبادت قرخ نم
ىلع يحسصلا رجحلل يلكلا عفرلا ررقت دقو
يزيليإاو فودنتو ةديعسس يهو ،تاي’و عبرأا
يتلا ةيباجيإ’ا جئا-ت-ن-ل-ل كلذو ،تسسار-ن-م-تو
ةديدجلا ت’احلا ددع رارقتسسا يف تلجسس

يسساسسأ’ا رثاكتلا لدعمو اهؤواسصحإا مت يتلا
هذه يف سسوريفلا راسشتنا ىود-ع-ل ة-ب-سسن-لا-ب
ريزولا حلاسصمل نايب بسسح ,عبرأ’ا تاي’ولا
.لوأ’ا
تفقوأا دق فودنت ةي’و نمأا حلاسصم تناكو
يحسصلا رجحلا ريبادتل افلاخم اسصخسش725
,ءارجإ’ا اذه قيبطت يف عورسشلا ذنم يئزجلا

.ينمأ’ا كلسسلا تاذ حلاسصم هب تدافأا امبسسح
و ةبكرم29 زجح ةرتفلا سسفن يف ىرج امك
سسفن اهباح-سصأا با-ك-تر’ ة-يرا-ن ة-جارد41
ةدمل رسشحملا-ب تع-سضو ي-ت-لاو ة-ف-لا-خ-م-لا
ةيلخ لوؤو-سسم ح-سضوأا ا-م-ك ,ما-يأا (8) ةينام-ث
دبع ،ةي’ولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا
.فاطق ميحرلا

11 عقاولا نم

 :فودنتب يحسصلا رجحلا عفر

مازتل’ا ىلع ديدصشتلا عم نينطاوملا حايترا
ةيئاقولا ريبادتلاب

،سسمأا لوأا نم اءدب قيبطتلا زيح لخد يذلاو ،فودنت ةي’و نع يحسصلا رجحلل يلكلا عفرلا رارق فلخ
مازتل’ا ةلسصاومو يخارتلا مدع ةيمهأا ىل-ع م-هد-ي-كأا-ت ع-م ،ن-ي-ن-طاو-م-لا طا-سسوأا ي-ف ا-حا-ي-ترإا ،تب-سسلا
.ةيمومعلا ةحسصلا ىلع اظافح (91-ديفوك) دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإ’اب

عمتÛا مصسقا^

ـه1441لاوسش9ـل قفوملا م0202ناوجÚ1نثإ’ا

لظ يف هنأا ةدحتملا ممأÓل ريرقت فسشك ^
““91-ديفوك““ انوروك سسوريف ءاوتحا ريبادت
نكمت ،سصاخسشأ’ا ةكر-ح ن-م د-ح-ت ي-ت-لا
ءاذغلا ريفوت نم يملاعلا ةيذغأ’ا جمانرب
نم ارذحم ،رهسش لك سصخسش نويلم5.4 ـل
،ملاعلا حايتجا كسشو ىلع عوجلا ةحئاج نا

عوجلل نوسضرعم سصخسش رايلم عبر نأا ثيح
تايعادت بب-سسب0202 ماع ي-ف د-يد-سشلا
.ءابولا
ةديدج ريبادت ذاختا ىلإا جمانرب-لا أا-ج-لو
ى--ل--ع سصا--خ--سشأ’ا لو--سصح نا--م---سضل

ردق نو-مأا-م و-ح-ن ى-ل-ع م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم
ةيذغأ’ا ج-ما-نر-ب مد-ق-ي ثي-ح ،نا-ك-مإ’ا
نويلم5.4 ـل ةايحلل ةذقنم ةيذغأا يملاعلا

ىلع جمانربلا لمع-يو ،ر-ه-سش ل-ك سصخ-سش
لÓخ لمعلا تاعاسسو عيزوتلا تارود ةدايز
،نيديلا لسسغ-ل تا-ط-ح-م ءا-سشنإاو ،مو-ي-لا
دعا-ب-ت-لا ة-سسرا-م-م-ل سصا-خ-سشأ’ا م-عدو
مادختسساو عيزوتلا طا-ق-ن ي-ف يد-سسج-لا
تقولاب تÓئاعلا غÓبإ’ ةريسصقلا لئاسسرلا
مÓتسسا ه-ي-ف ا-ه-ن-ك-م-ي يذ-لا بسسا-ن-م-لا
.ماحدز’ا بنجتل ةدعاسسملا
،فسسينويلا عم ةكارسشلاب هنأا ريرقتلا دافأاو

تاروسشنمو نوباسصلا عيزوتب جمانربلا موقي
.ةفاظنلا لوح
جمانرب لاخدإ’ ءاكر-سشلا ع-م ل-م-ع-ي ا-م-ك
يف ماعطلا عسضو متي ثيح ،لقنتم عيزوت
.تÓئاعلا لزانم نم ةنكمم ةطقن برقأا
ىلع عوجلا ةحئاج““ نإا ىلإا ريرقتلا تفلو
ليلحت رهظأا ثيح ،ملاع-لا حا-ي-ت-جا كسشو
ام عفد نكمي هنأا يملاعلا ةيذغأ’ا جمانرب
عوجلا ىلإا سصخسش رايلم ع-بر ن-م برا-ق-ي
تايعادت بب-سسب0202 ماع ي-ف د-يد-سشلا
.““91-ديفوك
ةثراك““ حبسصت نأاب ةيحسصلا ةمزأ’ا ددهتو
سصخسش نويلم531 ناكو ،““ةيملاع ةيناسسنإا
.9102 ماع يف ديدسشلا عوجلا نم نوناعي
نيرخآا سصخسش نويل-م031 عفد مت-ي د-قو
رمتسسا اذإا د-يد-سشلا عو-ج-لا ن-ثار-ب و-ح-ن
ىلإا عومجملا لسصيل ،روهدتلا يف عسضولا

.0202 ماع يف نويلم562
يف ئراوطلا ةريدم ،نيدليفردناف وجرام
بلطتت ““تلاق ،يملاعلا ةيذ-غأ’ا ج-ما-نر-ب

ةقوبسسملا ريغ ةئراطلا ةلاحلا هذه لثم
.““ةيملاع ةباجتسسا

م.ق ^

 :انوروك سسوÒف نم ةياقولا ىلع زكرت

 ةيصسيصس– ةيلمع232 طصشنت ةيندŸا ةيام◊ا
نيÒخأ’ا Úمويلا ‘

لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تماق ^
نم ةياقولا راطإا يف ةر-ي-خأ’ا ة-عا-سس84
ةيلمع232 ـب ا-نورو-ك سسور-ي-ف را-سشت--نا
ىلع ثح-ل-ل ,ة-ي’و44 ربع ةي-سسي-سسح-ت
دعابتلا و يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا
،سسمأا لوأا تدا-فأا ا-م-ل-ث-م ,ي-عا-م-ت-ج’ا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ،تبسسلا

.اهل نايب يف
يف تما-ق ا-ه-نأا ح-لا-سصم-لا تاذ تح-سضوأاو
امب يراجلا رهسشلا نم03 و82 نيب ام ةرتفلا

نينطاوملا سسيسسحتل ةيلمع232 نع لقي ’
يف ,يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
سسوريف يسشفت نم ةياقولل اهتاطاسشن راطإا
. ةيدلب471 اديدحت تسسم ,91-ديفوك
ـب حلاسصملا تاذ تماق ,راطإ’ا تاذ يفو
ةي’و84 تلمسش ةماع ميقعت ةيلمع492
لكايهو تآاسشنم نم ،ة-يد-ل-ب291 تسس-مو

ةينكسسلا تاعمج-م-لا ة-سصا-خو ة-ي-مو-م-ع
ة-ير-يد-م--لا تسصسصخ ثي--ح ،عراو--سشلاو
نيتيلمعلا نيتاهل ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح نوع516
،ةنحاسش671و فا-ع-سسإا ةرا--ي--سس751
ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا عسضو ىلإا ةفاسضإ’اب

يحسصلا رجحلل ةهجوم ة-ما-قإÓ-ل ن-كا-مأا
ةلسشن-خو ر-ئاز-ج-لا تا-ي’و ن-م ل-ك ر-ب-ع
.تسسارنمتو ةلقروو
ثداو-ح-ب ل-سصت-ي ر-خآا د-ي--ع--سص ى--ل--عو
ة-ما-ع-لا ة-ير-يد-م-لا تسصحأا ,تا-قر-ط-لا
,ةروكذملا ةرتفلا لÓخ ,ةيندملا ةيامحلل
نيرخآا492 ةباسصإاو سصاخسشأا ةسسمخ ةافو
.ةروطخلا ةتوافتم حورجب
ةيامحلا تادحو تلخدت ,ىرخأا ةهج نمو
ةثج لاسشتنا لجأا نم نارهو ةي’ول ةيندملا

ىسسرم ةيدلبب ري-ب-ك-لا ئ-طا-سشلا-ب ق-ير-غ
  .جاجحلا
تابلقتلا ةج-ي-ت-ن ا-ه-تÓ-خد-ت را-طإا ي-فو
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تما-ق ,ة-يو-ج-لا
ةبرسستملا هايملا سصاسصتم’ تايلمع ةدعب

ةيدلبب ايوسضوف ا-ن-ك-سس21 ىوت-سسم ى-ل-ع
د’وأا داو هايم بوسسنم عافترا رثإا ,ةريوبلا
يدربلا ةيدلب ىوتسسم ىلع مت اميف ,ليلب
ق’زنا دعب ،ي-ن-مأا ة-سسار-ح زا-ه-ج ع-سضو
ىلإا يدؤوملا رسسجلا هببسسب ررسضت ة-بر-ت-ل-ل

قيرطلا قلغ ىلإا ىلدأا امم ،قيرعلا يح
.هتاذ ردسصملل اقفو ,اتقؤوم

م.ق ^

 :نارهول ةيعماجلا ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا

انوروكب قلعتŸا صسفنتلا قيصضب لفكتلل ةيحار÷ا Òغ ةيوهتلا
ةي-ئا-ف-سشت-سس’ا ة-سسسسؤو-م-لا تد-م-ت-عا ^

ىلع نار-هو-ب ““4591ربمفون1““ ةيعماج-لا
لفكتلل ةيحارجلا ري-غ ة-يو-ه-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت
ة-ط-ب-تر-م-لا سسف-ن-ت-لا ق-ي--سض ت’ا--ح--ب
هذ-ه ر-يد-م هر-كذ ا-م-ب--سسح ،91-ديفوكب
دمح-م رو-ت-كد-لا ،ة-ي-ح-سصلا ة-سسسسؤو-م-لا

.يروسصنم
نأا حسضتا دقف ،يروسصنم روتكدلا بسسحو
لاخدإا ىلع دمتعت ةين-ق-ت ي-هو بي-ب-ن-ت-لا
ةبسصق-لا ل-خاد ى-لإا ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب بو-ب-نأا
يذلاو يعانسص سسفنتب مايق-ل-ل ة-ي-ئاو-ه-لا
يف سسفنتلا قيسض ت’احب لفكتلل دمتعا
تبثأا““ ةحئاجلا راسشتنا نم لوأ’ا عوبسسأ’ا

لادبتسسا مت دق-ف كلذ-ل ““ه-ت-ي-لا-ع-ف مد-ع
ريغ ةيوهتلا يهو ىرخأا ةينقت-ب بي-ب-ن-ت-لا
.ةيحارجلا

يف ةيحار-ج-لا ر-ي-غ ة-يو-ه-ت-لا ل-ث-م-ت-تو
ةيوهت زاهج ربع سسفنتلا ىلع ةدعاسسملا

ق--فو ،سضير--م--لا بي--ب--ن--ت نود سصا--خ
ةينقتلا هذه نأا دكأا يذلا هسسفن يئاسصخأ’ا
.““لسضفأا جئاتن““ يطعت
نأا ى---لا دد----سصلا اذ----ه ي----ف را----سشأاو
قطان-م ةد-ع ي-ف تف-سشك تا-ي-ئا-سصحإ’ا““
و07 نيب ام حوارتت ةريبك ةبسسن نأا ملاعلاب
نيذلا91 ديفوكب نيباسصملا نم ةئاملاب08
،نوفوتي مهعم بيبنتلا ةينقت مادختسسا متي
تسسيل ةيعماجلا ةيئافسشتسسإ’ا انتسسسسؤومو
ىلإا نييئا-سصخأ’ا ع-فد ا-م و-هو ءا-ن-ث-ت-سسا
ةدعا-سسم-ل ةد-يد-ج قر-ط ي-ف ر-ي-ك-ف-ت-لا
لسشف وأا قيسض نم نوناعي نيذلا ىسضرملا

.““سسوريفلا ببسسب سسفنتلا يف
ن-م د-يد-ع-لا فا-سشت-كا““ م-ت-ي ه--نأا زر--بأاو

سسوريفلا لو-ح ةد-يد-ج-لا تا-مو-ل-ع-م-لا
,يجيردت ل-ك-سشب نا-سسن’ا ى-ل-ع هر-ي-ثأا-تو
ق-ي-سض ل-ك-سشم ل-سصأا نأا تب-ث-ت ا--هاد--حإا
بيبنتلا لعجي امم ،اًيوئر سسيل ي-سسف-ن-ت-لا

.““ةدئافلا ميدع
نع مجان““ يسسف-ن-ت-لا ق-ي-سضلا نأا فا-سضأاو
ةجلاعم متي يلاتلابو ةيومد تاطلج نوكت
لاخدإا عم ةيودأ’اب سساسسأ’ا يف لكسشملا
ن-م ل-سضفأا تاداد--مإا ن--م--سضت ة--يو--ه--ت
يذلا ،يروسصنم ديسسلل اقفو ,““نيجسسكأ’ا
ذنم سضفخنا دق تايفولا ددع نأا ىلا راسشأا
ريغ ةيوهتلل ةديدج-لا ة-ي-ن-ق-ت-لا دا-م-ت-عا
ة-سسسسؤو-م-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-ي-حار--ج--لا
اميف ,نارهول ةيع-ما-ج-لا ة-ي-ئا-ف-سشت-سسإ’ا
.اًديقعت رثكأ’ا ت’احلا ةيعسضو نسسحتت
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:يفرسش ميرم ،ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةئيهلا ةسضوفم
ةلوفطلا ةيامح لاجم يف ةريبك تاوطخ تطخ رئازجلا

ةئيه-لا ة-سضو-ف-م ،ي-فر-سش م-ير-م تعد ^
ةرورسض ىلا ،ةلوفطلا ةيام-ح-ل ة-ي-ن-طو-لا
يف تاكاهتن’ا نع غيلبتلا ةفاق-ث ع-ي-ج-سشت

ىقلتت ةئيهلا نا ةف-ي-سضم ،ة-لو-ف-ط-لا ق-ح
ف’ا ةرسشع نيب نم اغيلبت نيرسشع ايموي

ةدكؤوم ،ةئيهلا زكارم لسصت ايموي ةملاكم
يف ةري-ب-ك تاو-ط-خ تط-خ ر-ئاز-ج-لا نا
نوناق نسس ذنم ةلوفطلا  ةيامحل عيرسشتلا

.5102 ةنسس لفطلا ةيامح
ىلع ةفيسض اهلول-ح ىد-ل ،ي-فر-سش تلا-قو
ذنم تبكاو رئازجلا نإا ،ةينطولا ةعاذ’ا
اه-ت-فر-ع ي-ت-لا تارو-ط-ت-لا لÓ-ق-ت-سس’ا
ةقابسس تناكو ةلوفطلا ةيام-ح تا-ع-ير-سشت

يف  ةيلودلا تايقافت’ا ىلع عيقوتلا ىلا
ع-ي-قو-ت-ب كلذ ى-ل-ع ة-ل-لد-م نأا-سشلا اذ-ه
91 يف لفطلا ةيامح نوناق ىلع رئازجلا
تطخ رئازجلا نا ةفيسضم ،2991 ربمسسيد

ةينطولا ةئيهلا اهثادحتسساب ةريب-ك ةو-ط-خ
سصاخ نوناق ثادحتسساو ةلوفطلا ةيامحل
تناك امدعب5102 ةنسس ةلوفطلا ةيام-ح-ب
ى-ل-ع ة-عزو-م ل-ف-ط-لا ة-يا-م-ح ن-ي-ناو-ق
ةرسس’ا نوناق يف ةينوناق-لا ة-مو-ظ-ن-م-لا
.اهريغو تابوقعلا نوناقو
ىلا ةيناثلا ةيعاذ’ا ةانق-لا ة-ف-ي-سض تعدو

ىل-ع غ-ي-ل-ب-ت-لا ة-فا-ق-ث ع-ي-ج-سشت ةرور-سض
ةددجم ة-لو-ف-ط-لا ق-ح ي-ف تازوا-ج-ت-لا

يذلا رسضخ’ا مقرلاب لاسصت’ا ىلا ةوعدلا
وهو راسسفتسس’او غيلبتلل ةئ-ي-ه-لا ه-ت-ع-سضو
5 نم ايموي ىقلتت ةئيهلا نا ةفسشاك ،(1111)
اهنيب نم ،ايموي لاسصتا اف’ا01 ىلا ف’ا

امب تائفلا لك نم لق’ا ىلع ا-غ-ي-ل-ب-ت02
.لافط’ا اهيف
ذاقنا ىلا فدهت ةئيهلا نأا يفرسش تفاسضاو
يف ركفت يهو ةلماعملا ءوسس نم لفطلا
،لافط’ا ذاقنإ’ لخدتلل ا-ه-لو-خ-ت تا-ي-لا
ينورتكلا ع-قو-م سصي-سصخ-ت ن-ع ة-ف-سشا-ك
طخلا ىلا فاسضي غيلبتلا تايلمع ليهسستل
.رسضخ’ا
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 انوروك ءابو راسشتنا تايعادت لوح ي‡أا ريرقت ‘
0202 ماع ديدصشلا عوجلل نوصضرعم صصخصش رايلم عبر

 نيخدتلاو ركذلا سسنجو نسسلا يف مدقتلا بناج ىلا
انوروكب ةافولل ةصضرع رثكأا ناطرصسلا وباصصم

ىسضرم نأا نم ةثيدح ةسسارد ترّذح ^
ةا-فو-ل-ل ة-سضر-ع ر-ث-كأا م--ه نا--طر--سسلا
،نيترم-ب ““91-ديفوك““ انوروك سسور-ي-ف-ب

.هب نيباسصملا ريغب ةنراقم
ةلجم اهترسشن ي-ت-لا ،ة-سسارد-لا تع-با-تو
رثكأا ىلإا دوعت تانايب ،ةيبطلا ““تيسسن’““

ةدحتملا تاي’و-لا ي-ف سضير-م009 ن-م
.اينابسسإاو ادنكو
عم دادزا تا-ي-فو-لا لد-ع-م نأا تر-ه-ظأاو
ىسضر-م نأاو ،نا-طر-سسلا ل-حار-م مد-ق-ت
ةسضفخنم ةردق مهيدل نيذ-لا نا-طر-سسلا

رثكأا اوناك ةيمويلا تا-م-ه-م-لا ءادأا ى-ل-ع
لسضفأا مه نمم ةا-فو-لا ر-ط-خ-ل ة-سضر-ع
.ً’اح
دد-ع ة-سسارد-لا و--ف--لؤو--م ع--جر--ت--سساو
03 نوسضغ يف اوسضق ن-يذ-لا سصا-خ-سشأ’ا
““91-دي-فو-ك»ـب م-ه-سصي-خ-سشت ن-م ا-مو-ي

.ةفلتخم بابسسأ’
يسصاسصتخا ،يريوسش ينو-ط لا-ق ،هرود-ب
،ناطرسسلل ““ربراف انا““ دهعم يف ماروأ’ا
ءابنأ’ا ةلاكول ةسساردلا يف كراسش يذلا
03 لÓخ تايفولا لدعم““ نإا ،ةيسسنرفلا
لدعم فعسض نم رثكأا وهو %31 ناك اموي

زنوج ةع-ما-ج ه-ت-ن-ل-عأا يذ-لا تا-ي-فو-لا
.““زنكبوه
دجو ،ةق-با-سس تا-سسارد ع-م ةازاو-م-لا-بو
ن-سسلا ي-ف مد-ق-ت-لا نأا ا-سضيأا ق--ير--ف--لا
ن-ي-ت--لا--ح دو--جوو (رو--كذ) سسن--ج--لاو
اهلك تناك نيخدتلاو رثكأا وأا ني-ت-ي-سضر-م
.ةافولا رطخ ةدايزب ةطبترم
جÓعلا يق-ل-ت نإا-ف ،ل-با-ق-م-لا ي-ف ن-ك-ل
ةداسضملا ىرخأ’ا تاجÓعلا وأا يئايميكلا
نم عيباسسأا ةعبرأا نوسضغ ي-ف نا-طر-سسل-ل
ةبسسن ىلع رثؤوي مل ““91-ديفوك““ سصيخسشت
.تايفولا
نأا ىلإا جئاتنلا هذه ريسشت““ يريوسش لاقو
نوعتمتي نيذلا ناطر-سسلا-ب ن-ي-با-سصم-لا
يف امدق يسضملا مهنكمي ةد-ي-ج ة-ح-سصب
مهيلع بجيو ناطرسسلا ةحفاكمل جÓعلا
.““كلذب مايقلا
لاح نم نوناعي نيذ-لا نأا فا-سضأا ه-ن-ك-ل

ةلحرم يف ناطرسس نم وأا ةئّيسس ةيحسص
يسصسصختم عم سشقانتلا مهيلع““ ةمدقتم
ةفلتخملا تاجÓعلا راطخأا لوح ماروأ’ا
.““ناطرسسلل

ت’اكو ^
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جروج ةافو ىلع تاجاجتحلأ نم ثلاثلأ مويلأ ناك ^
طباضض عضضو نأأ دعب ،اماع64 رمعلأ نم غلابلأ ،ديولف
هتبقر ىلع هتبكر ،Úفوضش كيريد ىعدي ،سضيبأأ ةطرضش

Ÿلجأأ نم ديولف لضسوت دقو ،ةيناث64و قئاقد8 ةد
عراضشلأ ‘ توÁو يعولل أدقاف طقضسي نأأ لبق هتايح
تناك لومfi فتاه أÒماكو دو-ه-ضش ن-م ىأأر-م ى-ل-ع
مهنيب نم ،ةطرضش طابضض4 ليقأأ دقو .ةظحللأ لجضست
.ثدا◊أ ‘ مهطروتل ،Úفوضش
ةرمللو ،ةقباضسلأ ةليللأ ‘ تع-لد-نأ تأر-تو-ت-لأ تنا-كو
لتقو ،قرحو بهنو فنع لامعأأ ةنيدŸأ تدهضش ¤وألأ
بتكم ‘ رانلأ قÓطإل لدابت ‘ لقألأ ىلع دحأو لجر
.تانوهر
ج-ي-ج-ضض ط-ضسو ه-تو-ضص ع-فر لواfi ،نا-مو--ن لا--قو
،ايموي كلذ ثدحي ““ :رأذنإلأ تأرافضصو نيرهاظتŸأ

دعأوق ءلؤوه ةطر-ضشلأ طا-ب-ضض ه-ي-ف ق-ب-ط مو-ي ل-ك-ف
تضسيل هذه ،عضضولأ أذه ¤إأ داق مهتقيرطب مهماظن

ام لكل امكأرت لث“ ةثراك اهنإأ ،اهتأذب ةمئاق ةظ◊
.““لبق نم ثدح
ةطرضشلأ ةرئأد نورهاظتŸأ مح-ت-قأ ،ة-ل-ي-ل-لأ كل-ت ‘

تأرايضسلأ فقوم نم رداغت نمألأ تابرع تناك امنيب
ةعرضسب أولقتنأ نيذلأ نيرهاظتملل اهوكÎيل ،يفلÿأ

.ىرخأأ ¤إأ ةفرغ نم
بتكم ىقلأأ ،ةعم÷أ مو-ي ،›ا-ت-لأ مو-ي-لأ ر-ه-ظ د-ع-بو
Úفوضش ىلع سضبقلأ اتوضسينيم ‘ يئان÷أ لاقتعلأ
.دمعلأ Òغ لتقلأ ةمهت هيلإأ تهجوو
نم رضصانع اهيف سسراÁ يتلأ ¤وألأ ةرŸأ تضسيل هذهو
ماع ‘ .لدجلل ةÒثم لتق ةيلمع ةقطنŸأ ‘ ةطرضشلأ

ةطرضش طباضض سصاضصرب ليتضساك ودنÓيف لتُق ،6102
جاجتحلأ زكرم نم طقف ةقيقد51 دعب ىلع يح ‘

.›ا◊أ
سسيلوباينيم ‘ ةطرضش طباضض مهتأ ،7102 ماع ‘و
نأأ دعب اهيلع رانلأ قÓطإا-ب د-نو-مأد Úت-ضسو-ج ل-ت-ق-ب
ماع ‘و .لمتfi يضسنج ءأدتعأ نع غÓبإÓل تلضصتأ

راماج لتقم ببضسب تا-جا-ج-ت-حلأ تع-لد-نأ ،5102
قحÓي ناك يذلأو ،اماع42 رمعلأ نم غلابلأ ،كرÓك
.سسيلوباينيم ‘ ةطرضش طابضض لبق نم
،ةيجاجتحأ تاكرح ثÓثلأ لتقلأ تايلمع تراثأأ دقو
زيناي مكوح دقف .ايئاضضق ةفلتfl جئاتن نع ترفضسأأو
يذلأ رو-ن د-مfi د-ضض م-ك◊أ رد-ضصو .ه-ت-ئÈت ت“و
⁄و ،ةنضس5.21 ةدŸ نجضسلاب دنومأد ىلع رانلأ قلطأأ
.كرÓك ةيضضق ‘ تاماهتأ هجوت
كلتل أرأرمتضسأ ديولف توم ناك ،سضع-ب-ل-ل ة-ب-ضسن-لا-بو
.سصضصقلأ

لضصأوتلأ ل-ئا-ضسو ى-ل-ع سصا-خ-ضشألأ د-حأأ ر-ضشن د-ق-ف
نم ةنيدŸأ قرحن نأأ انيلع ناك““ :لوق-ي ي-عا-م-ت-جلأ
.““ليتضساك ودنÓيف لجأأ
اهثب متي يتلأ روضصلأ يورت يحأونلأ سضعب نم نكلو

.اهعون نم ةديرف ةضصق عوبضسألأ أذه ⁄اعلأ لوح
،يŸاع يخيرات ءابو مضضخ ‘ يرŒ تأرهاظŸاف
تق◊ ي-ت-لأ رأر-ضضألأ ن-م ل-ئا-ه-لأ رد-ق--لأ نأأ ا--م--ك
.ةلهذم تناك يدمعلأ قر◊أ تايلمعو تاك-ل-ت-مŸا-ب
ةعرضسلأو ،طابضضلأ اهب ليقأأ يتلأ ةعرضسلأ تناك دقو
.نيÒثكلل ةأاجافم هماهتأو Úفوضش لاقتعأ اهب ” يتلأ
ةرهدزم ةنيدم دعت سسيلوباينيم نأأ نم مغرلأ ىلعو

ÚيلأÈيللأ Úيضسايضسلأو ةيلأÈيللأ تاضسايضسلاب يفت–
ةأواضسŸأ مدع د-ضض تأو-ن-ضسل ح-فا-ك-ت تل-ظ ا-ه-نأأ لإأ
قلطأأ ةرهاظ ‘ يداضصتقلأو يعامتجلأ ز-ي-ي-م-ت-لأو

.““اتوضسينيم ةقرافم““ اهيلع
هب فرعت يذلأ بقللأ وهو ،مأأوتلأ ناتنيدŸأ تلأزامو
دوجوب نافضصتت ،لوب تناضسو سسيلوبا-ي-ن-ي-م ا-ت-ن-يد-م
ناكضسلأ امأأ ،امهيف سضيبلأ ناكضسلأ نم ةقحاضس ةيبلغأأ

ءلؤوهو ،ناكضسلأ ددع عبر نولكضشيف سضيبلأ Òغ نم
فأرطألأ ‘ نونولŸأ سشيعيو .ةياغلل ةلوزعم مهؤوايحأأ
.Úتنيدملل ةيلامضشلأ
تاضسايضس لÓخ نم ا-ت-ل-ك-ضشت د-ق نا-ت-ن-يدŸأ تنا-كو
¤إأ اهخيرات عجري يتلأ ةيرضصنعلأ ءأرم◊أ طوطÿأ
تÓئاعلل حمضسي ⁄ امد-ن-ع ،ن-ير-ضشع-لأ نر-ق-لأ ل-ئأوأأ
تاينيتضس ‘و .ةنيعم ءايحأأ ‘ لزانم ءأرضشب ءأدوضسلأ
يضسيئر عيرضس قيرط ءانبب ةلودلأ تماق يضضاŸأ نرقلأ

ودنور مضساب فرع أرهدزم دوضسأأ اعمت‹ رمدو عطق
.لوب تناضس ‘

ةيكلم لدعم نإاف ،8102 ماع تردضص ةضسأردل اقفوو
ىندأأ Úب نم وه مأأوتلأ ÚتنيدŸأ ‘ لزانملل دوضسلأ
.دÓبلأ ‘ تلدعŸأ
لكضشب لامعلأ حيرضست ‘ ءابولأ ببضستي نأأ لبق ىتحو
نع Úلطاع دوضسلأ ناكضسلأ نم ةئŸأ ‘01 ناك ،Òبك
أذه فنضصيو ،سضيبلأ نم ةئŸأ ‘4 ـب ةنراقم لمعلأ
تايلولأ ‘ تاتواف-ت-لأ أأو-ضسأأ ن-م د-حأو-ك توا-ف-ت-لأ
.ةدحتŸأ
‘ ءاضضيبلأ ةرضسألأ لخد طضسوتم ناك ،6102 ماع ‘و
امنيب ،ايونضس رلود فلأأ67 ›أوح مأأوتلأ ÚتنيدŸأ

رلود ف-لأأ23 ءأدوضسلأ ةرضسألأ ل-خد ط-ضسو-ت-م نا-ك
‘ دو-ضسلأ نا-ك-ضسلأ ن-م ة--ئŸأ ‘23 عبقيو .ط-ق-ف
‘5.6 ـب ةنراقم رقفلأ طخ ت– مأأوتلأ ÚتنيدŸأ
.سضيبلأ نم طقف ةئŸأ
ةقيرطلأ ىلع اهلÓظب ةيقرعلأ قورف-لأ هذ-ه ي-ق-ل-تو
.عمتÛأ ‘ ةطرضشلأ لمع اهب متي يتلأ

يتلأ تانايبلأ ترهظأأ ليتضساك ودنÓيف ل-ت-ق-م د-ع-ب-ف
‘ ةطرضشلأ اه-ت-ف-قوأأ ي-ت-لأ تأرا-ي-ضسلأ لو-ح تر-ضشن
تفقوأأ يتلأ تأرايضسلأ نم ةئŸأ ‘44 نأأ ةقطنŸأ
ناكضسلأ نأأ نم م-غر-لا-ب ،دو-ضسلأ ن-م Úق-ئا-ضسل تنا-ك
.طقف ةئŸأ ‘7 نولثÁ دوضسلأ
‘ هنإاف سسيلوباينيم ةطرضشب ةضصاÿأ تانايبلل اًقفو

” نيذلأ Úقئاضسلأ نم ةئŸأ ‘55 ناك8102 ماع
تأدعÃ قلعتت تافلاfl““ بب-ضسب م-ه-تأرا-ي-ضس فا-ق-يإأ
.دوضسلأ نم ““ ةرايضسلأ
نم هنإاف ،ةقطنŸأ91–ديفوك سضرم برضضي تقو ‘و
دقفي ثيح أءوضس دأدزتضس تاتوافتلأ هذه نأأ دكؤوŸأ
.مهلزانمو مهفئاظو فلآلأ
لوب تناضس نم لك ناكضس هجوت ،ة-ع-م÷أ ر-ه-ظ د-ع-بو
،ءلدلأو سسناكŸأ Úلماح عرأوضشلأ ¤إأ سسيلوباينيمو
.ÚتنيدŸأ ماطح ةملŸ ‘ ءطبب أوعرضشو
Úفوضش قباضسلأ ط-با-ضضلأ ن-ج-ضس ن-ع نÓ-عإلأ د-ع-بو
قلطأأ ،ةثلاثلأ ةجردلأ نم دمعلأ Òغ لتقلاب هماهتأو
سسيلوباينيم ةن-يد-م ة-يد-ل-ب ة-عا-ق ‘ نور-ها-ظ-تŸأ

.حرفلأ تاحيضص
””يصس يب يب”” ^

Ÿ؟ ةيكيرمألأ سسيلوباينيم ةنيدم تلعتصشأ أذا
‘ وليفغنول يح ‘ راح سسيمخ موي حابشص يفف.تاونشسب كلذ لبق رمألا أادب دقلف ،ديولف جروج عرشصÃ سسيلوباينيم ‘ ةطرششلاو دوشسلا عمت‹ Úب تارتوتلا أادبت ⁄

سضاقنألا قوف عفتري ناخدلا ناك امنيب ةوهقلا نم اÒبك ابوك برششي وهو سسيلوباينيم ةنيدÃ ةطرشش مشسق جراخ ،اماع82 رمعلا نم غلبي بأا وهو ،ناموين فقو ،سسيلوباينيم
.ةرواÛا ÊابŸا نم ةلعتششŸا

 

ةعجوŸأ ايبيل ””ةنروصس””
تَدِجُو امدعب ًانيعل ًأÒبعت ““ةنتضسألأ““ تتاب ^
نم ايروضس سصÓخ راعضش ت– سساضسألأ ‘

ةيلمع فأرطأأ .›ودو ينطو ٍلعفب ا-ه-ِت-ن-ع-َل
،نأريإأو ايكرتو ايضسور يه ايرو-ضسل ““ا-نا-ت-ضسأأ““

‘ بير-ق-لأ سسمألا--ب تنا--ك لود--لأ هذ--هو
ةّدعل راهنأ نأأ ثبل ام Êأديمٍ مهافتو ٍفلا–

– ةيضسورلأ ةضضياقŸأ رّوطت اهزربأأ ،بابضسأأ
تأونضس ةعضضب لبق بلح ةكرعم لوح ةيكÎلأ
بلدأ ةكرعم لوح ةيكرت – ةيضسور ةزرابم ¤أ
‘ ةيكرت – ةيضسور ةهجأوم ¤أ ًأرّخؤوم تلقتنأ
نكل ةديدع ةهجأوŸأ هذه نيوا-ن-ع .ا-ي-ب-ي-ل
وه ايبيل ى-ل-ع ة-كر-عŸأ ‘ زر-بألأ نأو-ن-ع-لأ

هاعري يذ-لأ ““Úم-ل-ضسŸأ نأو-خإلأ““ عور-ضشم
رضصُيو ناغودرأأ بيط بجر يكÎلأ سسيئرلأ

 .ةيبرعلأ لودلأ ‘ هماحقإأ ىلع
ًاّيعقأو Óًضسلضسُم ايبيل تحب-ضصأأ ف-ي-ك ٌبي-هر
تÓضسلضسŸأ يفّلؤوم ىلع ٌليحت-ضسم ًا-ب-ِعر-ُم
فل-تfl ن-م ءÓ-م-عو ة-قز-تر-م .ه-عأÎخأ
ايبيل ¤أ نومداق ءابرغ نويباهرإأو ،تأراقلأ
ةيلود تاعأرضصو ،Úنطأومك اهيلأ نودئاع وأأ
أود--جو ءأد--عأأ ¤أ أو--لّو– ءا--قد--ضصأأ Úب
نكÁ ام لك .ماقتنÓل ةبضصخ ةيبيللأ ةحاضسلأ
قّيضش مليف ¤أ ايبي-ل ة-ضصق ل-يو-ح-ت-ل هرّو-ضصت

،ÚلتاقŸاب راŒإلأ ¤أ ،طفنلأ نم – رفأوتم
¤أ ،مهيلأ ةرجهلأ نم Úيبوروألأ فوخ ¤أ
رuمدŸأ Úمل-ضسŸأ نأو-خإلأ عور-ضشم ءا-ي-حإأ

Ÿأ ل-ب-ق-ت-ضسŸايكرت لضضفب ةيبرعلأ ة-ق-ط-ن
يهو يبيل ٍلعفب ةينطو ةاضسأام ايبيل .اهئافلحو
.يŸاع ؤوطأوتب ةيناضسنإأ ةثراك
ةضسايضسلأ ى-ل-ع بث-ك ن-ع ة-ع-ِل-ّط-م ردا-ضصم
Úلمركلأ دّيضس نأأ تدّكأأ ايكرت وحن ةيضسورلأ

‘ ًاضسرد ناغودرأأ Úقلت رّرق Úتوب ÁÒدÓف
يه ةركفلأ““ ،ايروضس ‘ هلعفي ام ببضسب ايبيل
نأ ،ايبيل ‘ ايكرت دضض هديرن ام انقّقح أذإأ هنأ
مزحب فّرضصتلأ ىلع ةردقلأ انيطعُيضس كلذ
.«ايروضس ‘ ايبيل دضض ةواضسقو
ًأÒثك تمّزأات ةّي-كÎلأ – ة-ي-ضسور-لأ ة-قÓ-ع-لأ
¤أ ةقÓعلأ تقلزنأ ثيح بلدأ ةكرعم ببضسب
““ةناتضسأ““ تامهافت اهعم تطقضسو سضيضض◊أ
ءاهنإأ ¤أ قيرطلأ اهÈتعت ايضسور تناك يتلأ
.ةيضسايضسلأ ةّيلم-ع-لأ Èع ا-يرو-ضس ‘ عأر-ضصلأ
نايردول فيأ–ناج يضسنرفلأ ةيجراÿأ ريزو
رّذحو ايبيل ‘ عأزنلأ ““ةنروضس““ Òبعت مدختضسأ

‘ ةيلخأد فأرطأل ةيجراخ فأرطأأ معد نم
قافولأ ة-مو-ك-ح““ نأ لا-قو ي-ب-ي-ل-لأ عأز-ن-لأ

يضضأرألأ ¤أ بلŒ يتلأ ايكرت نم ةموعدم
فلآاب ،ةÒبك دأدعأاب Úيروضس Úلتاقم ةيبيللأ

ايبيل ‘ طÿأ ىلع ا-ي-كر-ت لو-خد-ف.«ةد-ع
ةموك-ح ع-م تا-ي-قا-ف-تأ بجوÃ ى-تأأ يذ-لأ
اهضسأأريو ًاّيبيل اهيل-ع ق-َفأو-تŸأ Òغ قا-فو-لأ

ةنعل-ب ا-ي-ب-ي-ل ى-ل-ع ى-تأأ ا‰إأ جأّر-ضسلأ ز-يا-ف
حÓ-ضسلأ ق-ّفد-ت م-ي-ظ-ن--ت Èع ““ة--نرو--ضسلأ““

ءأوللأ ًانلع دّعوتت ايكر-ت .ا-ه-ي-لأ ة-قز-ترŸأو
ينطولأ سشي÷أ““ دئاق Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ
ءأرو ىعضسي يذلأ جأّرضسلل سضراعŸُأ ““يبيللأ
ايكرت مهّتيو ًايركضسع سسلبأرط ىلع ةرطيضسلأ
.ايبيل ¤أ ايروضس نم هل-ق-نو با-هرإلأ م-عد-ب
وه ديد÷أ ا‰إأ ،ةÎف ذنم Îفح معدت ايضسور
ًايركضسع ،معدلأ أذه ‘ ة-ي-عو-ن-لأ ة-ل-ق-ن-لأ
.ةيكرتو ةيبيل ٍبابضسأل ،ًاّيتضسجولو
تدقع وكضسوم نأ تلاق ةيضسورلأ رداضصŸأ
سسلبأرطب زوفي نأأ بجي Îفح نأأ ىلع مزعلأ
03 لولحب دÓبلأ ىل-ع ر-ط-ي-ضسي نأأ بج-يو““

¤أ وكضسوم مّدقت نأأ بّلطت-ي أذ-ه .Èم-ت-ب-ضس
نأأ يه انتّمهُمف .رمألأ هبّلطتي ام لك Îفح
أذهو ،راضصتنلأ قيق– ىلع Îف-ح د-عا-ضسن

Îفح تأوق Úك“ لÓخ ن-م ط-ق-ف ن-ك‡
د-ح ى-ضصقأأ ¤أ رر-ضضلأو ىذألأ قا◊إأ ى-ل-ع

.““ايبيل ‘ ةيكÎلأ ةيركضسعلأ ةضسضسؤوŸاب نك‡
Èعو ةيضسور ةلِتاقم تأرئاط Èع ،رخآأ مÓكب

فدهلاف .ايضسور باضس◊ نولم-ع-ي ة-قز-تر-م
نع ايكرت لزع :وهو ح-ضضأو ي-تآلأ ي-ضسور-لأ
ليو–و ،كانه اهعيراضشم طا-ق-ضسإأو ا-ي-ب-ي-ل
ةّينَهم Ìكأأ ¤أ Îفح تأوقل ةيلاتقلأ ةردقلأ
ل دقف ،ىدŸأ ديعبلأ فدهلأ امأأ .ةّيلاعفو
ا‰إأو ايبيلل ًأدئاق Îفح ةفيلخ جيوتت نوكي
.ةضسائرلأ ¤أ ‘أذقلأ مÓضسإلأ فيضس لاضصيإأ
يتلأ ةدحتŸأ تايلولأ ةظيفح Òثي أذه لك
ةضضراعŸ طÿأ ىل-ع عو-ب-ضسألأ أذ-ه تل-خد
ةنّطبم لئاضسر تثعبو ًانلع اهداقتنأو ايضسور
تأرماغم عم نطنضشأو سشياعت هبضش ¤أ Òضشت
عيراضشم نم اهتيضشخ ببضسب ايب-ي-ل ‘ ا-ي-كر-ت
ةدوع Èع ةّيطفنلأو ةي-ج-ي-تأÎضسلأ ا-ي-ضسور
.ايبيل ¤أlio ekuL كول طفن ةكرضش
لا-ضسرإا-ب ا-ي-ضسور م--ه--تأ ي--كÒمألأ سشي÷أ

نم سسور ةقزترم معد-ل ة-ل-تا-ق-م تأر-ئا-ط
دعاضسم .ايبيل ‘ نولمعي ““Ôغاف““ ةعوم‹

،ركنضش ديفيد ،ىندألأ قرضشلل ةيجراÿأ ريزو
ىلع ّجتحأ امد-ن-ع د-ع-بأأ ¤أ ة-لأا-ضسŸأ ذ-خأأ
بأرÿأ قحلُي هنأاب ايبيل ‘ ايكرت رود فضصو
نأأ نsن-ظ-ت أذاŸو““ لا-قوcovah رامد-لأو
اهم-عد-ب را-مد-لأو بأرÿأ ق-ح-ل-ت ا-ي-كر-ت
ايضسور اميف ًا-ّي-لود ا-ه-ب فÎعŸأ ة-مو-ك◊أ
ة-ل-تا-قŸأ تأر-ئا-ط-لأو ة-قز-ترŸأ ل-ضسر--ت

ايكرت ةقزترم ¤أ ةراضشإلأ ىدلو ““؟ةقّوفتŸأ
““هتقزترم هل فرط لك““ ،ركنضش لاق ،ايبيل ‘
سسورلأ ““Ôغاف““ ةقزترم نأ فاضضأأو ،ايبيل ‘

نيذلأ مهو““ ايب-ي-ل ¤أ ““ًلوأأ أو-تأأ ن-يذ-لأ م-ه““
ليربإأ سسلبأرط ىلع موجهلأ ¤أ Îفحب أوعفد
ذئدنعو .ةمضصاعلأ ىلع ةرطي-ضسل-ل ي-ضضاŸأ

لضصحيضس ناك ام عنŸ ايكر-ت تل-ّخد-ت ط-ق-ف
.«ةبيهر ةيناضسنأ ةثراك نم امّبرل
ةريدتضسŸأ ةقل◊أ ‘ ثّدح-ت-ي نا-ك ر-ك-ن-ضش
يبظ وبأأ ‘ توتيتضسنأ توÒب ةمقل ةعبأرلأ

Ãمألأ ة-كرا-ضشÚ أ ما-ع-لأŸةع-ما÷ د-عا-ضس
Óًئاق ّدر يذلأ ،يكز ماضسح ،ةيبرعلأ لودلأ
نوؤوضشلأ ‘ ةيبنجألأ تÓّخدتلأ لك نيدن انّنأ““
Úب ““ةلاكولاب ًابرح““ هذه ًأÈتع-م ،““ة-ي-ب-ي-ل-لأ
بر-ح-ل-ل ““دأد-ت-مأ““ ي-هو ا-ي-كر-تو ا-ي--ضسور
اهتفضصب ايكرت نع عفأدو داع ركنضش .ةيروضسلأ
ytrap detseretni ““عأز-ن-لأ ‘ فر--ط““

أو-ع-ضضو د-ق-ل““ كأر-تألأ ¤أ ةرا-ضشإأ ‘ لا-قو
برعلأ سضعب امّبرلو ًاضضيأأ ايروضس ‘ مهتأّوق

.ايروضس ¤أ كأرتألأ باهذ – كلذ مهبجعي ⁄
مهنأل كلذ عم ةلك-ضشم › سسي-ل ي-ت-ه-ج ن-م
أولاح مهنأأ دقتعأ انأأو .مه◊ا-ضصم نو-م-ح-ي
ماظن يدا-يأأ ى-ل-ع Úيرو-ضسل-ل ة-ح-بذ-م نود
ناك مهلّخدت نأأ د-ق-ت-عأا-ف .ا-ي-ضسورو د-ضسألأ

.«يرظن ةهجو نم ،ًأدّيج
ىندألأ قرضشلل ماعلأ ريدŸأ ،نامركأ بيليف
– ة-ي-ناŸألأ ة-ي-جراÿأ ةرأزو ‘ بر--غŸأو

لاق – ةيبيللأ ة◊اضصملل Úلرب ةردابم ةبحاضص
لعجي ايبيل ‘ ثدحي ام نأ اهتأذ ةقل◊أ ‘

هذهف““ اهضسفن ايبيلب ًاما-م-ت-هأ ل-قأأ ة-لأا-ضسŸأ
فأرطأأو فأدهأل ةلاكولا-ب ًا-بر-ح تح-ب-ضصأأ

flلمعلأ ام لوح ًلأؤوضس نامركأ حرط .““ةفلت
Ãأ نأوخإلأ ةعومجŸملضسÚ ““ءزج مه له
مه-نأ مأأmurtcepS يبيللأ في-ط-لأ ن-م
–يضسورلأ عأرضصلأ ¤أ راضشأأ ““؟ةيباهرإأ ةمظنم
ةقلقلأ يه ابوروأأ نأ لاقو ،ايبيل ‘ يكÎلأ

‘ لمألأ ،كلذلو ،ايبيلل رضشابŸأ را÷أ اهنأل
““Úلرب ة-ي-ل-م-ع““ ءا-ي-حإأ ةدا-عإأ ‘ و-ه ،ه-يأأر
.ةيبيللأ ة◊اضصملل
ضشب-ي ل سضرألأ ى-ل-ع ع-قأو-لأ ة◊اضصŸا-ب ر-ّ
،ةيكÎلأ – ةيضسورلأ ةنداهŸاب لو ،ةينطولأ
عورضشم لأوزب لو ،ةقزترŸأ سضأرقناب لو
مضس◊اف .ايبيلل رuمدŸأ Úم-ل-ضسŸأ نأو-خإلأ
لبقŸأ لضصفلأ نأونعو رايعم وه يركضسعلأ

ةلاطأ ¤أ ““ةنروضسلأ““ uدؤوت ⁄ أذإأ أذه .ايبيل ‘
.ةيروضسلأ ةقيرطلأ ىلع ةيبيللأ ةاناعŸأ

ماغرد ةدغأر .د̂ 
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ةّيرضصنُعلأ ّدِضض ةروث بأوبأأ ىلع اكيرمأأ ^
جروج دوضسألأ نطأوŸُأ لتقمو ةدِعاضصتŸُأ

مهّتن أذاŸ ..رuجفŸُأ نوكي دق اًقنخ ديولف
Òفوتو ةّيلوؤو-ضسŸا-ب ه-تا-ضسا-ي-ِضسو بمأر-ت
تاب اكيرمأأ كtك-ف-َت ل-هو ؟ا-ه-ل ة-ن-ِضضا◊أ
؟اًكيضشو
ضضلأ تلأز ا-م ضشلأ لامعأأو ،تابأر-ط-ّ ،بغّ
ةّيكيرمألأ سسيلوباينم ةنيدم ‘ ًةدعاضصتُم
ىلع سضيِبلأ ةطرضشلأ لاجر دحأأ مأدقإأ دعب
اًقنخ ٍةّيق-ير-فإأ ٍلو-ضصأأ ن-م ٍن-طأو-ُم ِل-ت-ق
ضضلا-ب هحرط دعب هتبكرب هقن-ُع ى-ل-ع ط-غ-ّ
ه-تÓ-ّضسو-ت ع-م بوا-ج-ّت-لأ ه-ضضفرو ا-ًضضرأأ
.هتايح ِذاقنإل فّقوتلاب

دحأأ اهقّثو ي-ت-لأ ة-َع-ِضش-َب-لأ ةÁر÷أ هذ-ه
تداعأأ لومÙأ ه-ف-تا-ه أÒما-ك-ب ةّراŸأ

ضضلأ ف-ل-ِم ح-ت-ف هل سضّرعتي يذلأ دا-ه-ط-ّ
ضسلأ نو-ن-طأوŸُأ ،ةطرضشلأ يد-يأأ ى-ل-ع دو-ّ
اًماع رورُم مغر ،ةلودلأ تاضسّضسؤوم سضعبو
ز-ي-ي-م-ّت-لأ Úنأو-ق ءا--غ--لإأ ى--ل--ع Ìكأأ وأأ
،ًةدوجوم تلأز ام قِرأوف-لا-ف ،ير-ضصن-ُع-لأ
كأراب) اًضسيئر مهنم حبضصأأ دوّضسلأ ّنأأ مغر
أزيلأد-نو-ك) ة-ّي-جرا-خ ّير-يزوو ،(ا-ما-بوأأ
ينطو نمأأ راضشتضسُمو ،(لوأاب نلوكو سسيأر
.(سسيأر نأزوضس)

***
ر-م-ُع ّنأأ د-ي-ف-ُت ة-ّي-م-ضسر-لأ تأءا--ضصحإلأ
سضيبألأ هÒظن نم لقأأ دوضسألأ ّيكيرمألأ
ضسلأ ة--ب--ضسن ّنأأو ،تأو--ن--ضس ت---ِضسب ‘ دو--ّ
مغر ةئŸِاب34 ـب Ìكأأ ةّيكيرمألأ نوجّضسلأ
عو-م‹ ن-م ة-ئŸِا-ب31 نولuك-ضش-ُي م-ه-ّنأأ
نم نيروتانيضس لإأ مهنم دَجوُي لو ،ناّكضسلأ

اًبئان44و خويّضشلأ سسل‹ نم ٍةئم ِعوم‹
نع هدأدعِت ديزي يذلأ بأّونلأ سسل‹ ‘
.اًبئان534
سضيبألأ تيبلأ ¤إأ بمأرت د-لا-نود لو-ضصو

ببضسبو ،سضيِبلأ Úيرضصن-ُع-لأ تأو-ضصأأ Èع
سسيئرلأ ىلع همّجهتو ،مهتأدنجأل ه-ي-ّن-ب-ت
،اينيك ¤إأ ةدوعلاب هتبلاطُمو امابوأأ كأراب

ةداهضش ‘ كيكضشّتلأو ،هدلأو سسأأر طقضسم
ن-ير-جا-هŸُأ ّد-ضض ه-تÓ-م--حو ،هدÓ--ي--ِم
تّدأأ بابضسأأ اهّلك ،ًةّضصاخ مهنم ÚملضسŸُأو
‘ ّيرضصنعلأ زييمّتلأ تاضسرامُم مقافت ¤إأ
ةّير◊أو ةأواضسŸُأ ةميعز اهّنأأ يعّدت ٍةلود

.⁄اعلأ ‘
انأأو بضضغلأ نم ٍةلاح-ب تب-ضُصأأ ا-vي-ضصخ-ضش
‘ راّنلأ لثِم رضشتنأ يذلأ طيرّضشلأ دِهاضشُأأ

يعامتجلأ لضصأوتلأ لئاضسو ىلع ميضشهلأ
توّضصلاب هذه ةَعِضشَبلأ لتقلأ ةÁرج قuثوُيو
هيف لّضسوَتي يذلأ ءزُ÷أ ًةّضصاخ ،ةروّضصلأو
Óًِئاق سضيبألأ هدÓّج ديولف جروج ةّيحضضلأ
..يقنُع قوف كتَبكُر““ٍ مuلأاتُم ٍتفاخ ٍتوضصب

..يّمأأ ..قنتخأأ ينّنإأ ..سسّفنتلأ يننِكمُي ل
هبحاضص فّقوتيو توّضصلأ يفتخي مث ““يّمأأ

.ةاي◊أ اًقِرافُم كأرِ◊أ نع
لÓِخ نم ةÁر÷أ هذهل أًدuيؤوُم أدب بمأرت
امدنع““ اهيف لاق يتلأ ه-تأد-ير-غ-ت ثد-حأأ
،““راّنلأ قÓطإأ أأدبي وطّضسلأ تاّيلمع أأدبت
ضشلأ سضuر--ح--ُي ه--ّنأا--كو ل-ت-ق ى-ل-ع ة-طر--ّ
فنُعلأ لامعأأو تاجاجِتحلاب ÚكراضشŸُأ

.›أوّتلأ ىلع ثلاّثلأ مويلل سسيلوباينم ‘
بمأرت انفضصو امدنع ةقيق◊أ ِفاجُن ⁄

رُذبَيضس يذلأ اكير-مأأ فو-ضشتا-برو-غ ه-ّنأا-ب
ةّيرضصنُعلأ ه-تا-ضسا-ي-ِضسب ا-ه-ك-ي-ك-ف-ت روذ-ُب
Úيرضصنُعلل هزايِحنأو ،ةضضيغ-ب-لأ ءا-ق-م◊أ
،مكُ◊أ ةّم-ق ¤إأ هو-ل-ضصوأأ ن-يذ-لأ سضي-ِب-لأ

تايلولأ خيرات ‘ ¤وألأ ةّرŸَأ يه هذهف
ضسلأ اهيف ىّلوتي ي-ت-لأ ةد-ح-تŸأ ميعز ةطلّ
‘ هرا-ضصنأأ بلا-ط-ُيو ،بذ-ك-لأ فِر-َت-ح--ي
رضسكب نوّيطأرقÁد اهمكحي يتلأ تايلولأ
ضشلأ ¤إأ لوز-ّن-لأو نو-نا-ق-لأ رهاظّتلل عرأو-ّ

ةذخّتŸُأ يّح-ضصلأ ر-ج◊أ تأءأر-جإأ ّد-ِضض
Ÿُف راضشِتنأ ةحفاكÒلتاقلأ انوروكلأ سسو.

***
ةد-ّي--ضسلأ تضضفر ا--ًما--ع Úضسم--خ ل--ب--ق
ضسلأ ة-ّي-ك-ير-مألأ ةرداغُم سسكراب أزور ءأدوّ

ضصخŸُأ ا-هد-َع-ق-ِم ةمّدقُم ‘ سضيِبل-ل سص-ّ
ةّيفلÿأ د-عا-قŸأ ¤إأ ةدو-ع-لأو ،ة-ل-فا◊أ
ضسلأ ر-مأل ًة--با--ج--ت--ضسأ تضضّر-ع-تو ،ق-ئا-ّ
،ا-ًق-حل ة-طر-ّضشلأ ل-َب-ِق ن-م لا-ق-ِت-عÓ--ل
Úنطأوُملل ًةمراع ًةروث اهتّي-ضضق تر-ّج-فو
¤إأ تّدأأ ،ّي-ك-ير-مألأ بو--ن÷أ ‘ دو--ّضسلأ
دِعبتضسَن لو ،ّيرضصنُعلأ نوناقلأ أذه ءاغلإأ
ةَعِضشَبلأ ديولف جروج قنخ ةÁرج يuدؤوُت ْنأأ
‘ ةّيرضصنُعلأ ةدوع ّدِضض ٍةلثامُم ٍةروث ¤إأ
ضص ع-ضشبأأ بمأر-ت د-لا-نود د-ي ى-ل-ع ا-هرو-ُ
‘ هطاقضسإأو ،هب ة-ط-ي-حŸُأ ة-عو-مÛأو
Òيغتو ،ةَلِبقŸُأ ة-ّي-ضسا-ئر-لأ تا-با-خ-ِت-نلأ
Òغ ة-ّير-ضصن-ُع-لأ Úنأو-ق-لأ ن--م Òث--ك--لأ
ةّيقيق◊أ ةأوا-ضسŸُأ د-ي-ضسŒو ،ةر-ضشا-بŸُأ
.Úيكيرمألأ ÚنطأوŸُأ Úب

نأوطع يرابلأ دبع ^

ةيرصصنعلأ ىلع ةديدج ةروث بأوبأأ ىلع اكيرمأأ
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31 ‘اقثلا
 :ضسيرابب1691ربؤتكا71 تارهاظم عمق

يسسنرفلإ رامعتسسÓل يقيق◊إ هجولإ تفسشك ةÁرج
““ناسسناف““ ةباغ ‘ قنسشلإ وأإ توŸإ ىتح برسضو Úسسلإ رهنب ءاقلإ ،ضصاسصرلاب يمر ^

نرقلا ‘ يسسنرفلا رامعتسس’ا مئارج عسشبأا نم ةدحاو ضسيرابب1691 ربؤتكأا71 تارهاظم عمق Èتعي
ةيناسسنإ’ا ميقب ىنغت اŸاط يذلا لتحملل يقيق◊ا هجؤلا يŸاعلا ماعلا يأارلل فسشك ثيحب ،نيرسشعلا

.ناسسنإ’ا قؤقح لا‹ ‘ Úطسشانلاو Úثحابلاو ÚخرؤؤŸا نم ديدعلا تاداهسش بسسح ،ةلادعلاو
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كل--ت نأأ تأدا--ه--صشلأ هذ--ه تد---كأأو ^
Úير-ئأز÷أ رأر-صصإأ تم-جر--ت ثأد--حأ’أ

تنابأأو مهدÓب رير– ىلع أودجو امثيح
لاصضن ‘ ““هعو-ن ن-م د-ير-ف““ بو-ل-صسأأ ن-ع
لقن لÓخ نم اهلÓقتصسأ لجأ نم بوعصشلأ
.لتÙأ رأد رقع ¤إأ ةروثلأ

ةنصس ةبأرق دعبو1691 ربوتكأأ71 ةليل يفف
جرخÈ 0691م-صسيد11 تأرهاظ-م ن-م
ةيملصس تأرهاظم ‘ ضسيرابب نويرئأز÷أ
يذلأ ،““يزييمتلأ““ لوجتلأ رظحب أد-يد-ن-ت
،كأذنآأ ةطر-صشلأ ضسي-ئر م-ه-ي-ل-ع ه-صضر-ف
،عمقلأ قرط عصشبأاب تهجوو ،نوباب ضسيروم
نم كانهو ،ضصاصصرلاب ايمر مهليتقت ” ذأ

مهثثج تفط ىتح Úصسلأ رهنب مهؤواقلإأ ”
¤إأ نورخآأ ضضرعت ام-ي-ف ،ه-ح-ط-صس ى-ل-ع
ةبا-غ ‘ ق-ن-صشلأ وأأ توŸأ ى-ت-ح بر-صضلأ
Úقباصس رصصانع تأداهصش بصسح ،““ناصسناف““

.ةيصسنرفلأ ةطرصشلأ ‘
لامعأاب ةيرام-ع-ت-صس’أ ةرأدإ’أ ف-ت-ك-ت ⁄و
000.51 ءاهز فيقوت-ب تما-ق ل-ب ،ل-ت-ق-لأ

،ثأدحأ’أ كلت لÓخ ةيرئأزجو يرئأزج
ةقيدحو تاصضايرلأ رصصق ¤إأ مهليو– ”

م-ت--ي--ل ““ÚتÒبو--ك““ بع--ل--مو ضضرا--عŸأ
أوقب ثيح ،ةيواصسأام فورظ ‘ مهلاقتعأ

Ÿع نود ة-ل-يو-ط ةد-Óدكأأ املثم ،ل-كأأو ج
fiف-غ د-مÒ، أŸيصشيل-ك حو-م»ـب فور-ع““

ريرحتلأ ةهبج نع ’وؤوصسم اهتقو ناك يذلأ
           .ضسيراب لامصش ةقطنم ‘ ينطولأ

Èكأا ؤه ةÁر÷اب فاÎع’ا
هÁدقت نكÁ ضضيؤعت

يذلأ ،يدو-ن-يإأ كو-ل نا-ج ،خرؤوŸأ نا-كو
هفلؤوم لÓخ نم ايحأأ دق ،4102 ةنصس ‘وت
ةميلأ’أ ثأد-حأ’أ كل-ت ““ضسيرا-ب ة-كر-ع-م““
نايصسنلأ يط ‘ تيقب ةرز‹““ ¤إأ هقرطتب
اهب ماق يتلأ ثاحبأ’أ لصضفبو ،““ةدع دوقعل

ءوصضلأ طيلصست ن-م يÁدا-كأ’أ أذ-ه ن-ك“
نم اميصس’ ،عئاقولأ كلت نم ماه ءزج ىلع
يرئأزج093 ـل ةمئاق نع فصشكلأ لÓخ
ةطرصشل يومد-لأ ع-م-ق-لأ ة-ي-ح-صض أو-حأر
.كأذنآأ ضسيراب
هيل-ع تمد-قأأ ا-م ة-ي-صشحو ¤إأ ر-ظ-ن-لا-بو
ي-ع-ما÷أ لا-ق ،ة-يرا-م--ع--ت--صس’أ ةرأدإ’أ
نأأ ،نوزيم دنأرغ روك’ يفيلوأأ  ،يصسنرفلأ

هيلعو ،““ةفورعم““ تحصضأأ ربوتكأأ71 رزا‹
فÎعت نأأ ةيصسنرفلأ ةلودلأ ىلع بجيف““
.““اهب
Úب نم نا-ك يذ-لأ ،ي-ع-ما÷أ أذ-ه لا-قو
:1691 ربوتكأ71““ كÎصشŸأ باتكلأ يفلؤوم
رصشنلأ رأدب رداصصلأ) ““ضسيرابب ةلود ةÁرج
ضضيو-ع-ت--لأ نأأ ، (1002 ة-ن-صس تو-ب-صسيد ’

فأÎقا-ب فأÎع’أ لÓ--خ ن--م نو--ك--ي““
ر-بو-ت-كأأ ن-م ما-يأ’أ كل-ت ‘ ة-لود ةÁر-ج
1691““.
ي-مر مو-ي-لأ كلذ ‘ ” ه-نأا--ب ر--كذ ا--م--ك
ـب أولتق نيرخآأو ضصاصصرلاب ن-ير-ها-ظ-ت-م
ة-طر-صشلأ ة-ظ--فاfi ة--حا--ب ‘ ““ةدور--ب““
رهن هايم ‘ ءايحأأ نيرخآاب يمرو ضسيرابب
د-ع-ب توŸأ ى-ت-ح نور-خآأ بر-صضو Úصسلأ
تاصضايرلأ رصصق ¤إأ مهليو–و مه-ف-ي-قو-ت
.Úترابوك بعلمو ضضراعŸأ رصصقو
ÚخرؤوÃ تع-فد ثأد-حأ’أ كل-ت ة--عا--صشب
–كام ليانو زوه ميج ام-ه ،Úي-نا-ط-ير-ب

.. نو-ير--ئأز÷أ““ ‘ نا--ب--ت--ك--ي ،Îصسا--م
ةنصس ردصص يذلأ ،““ةلود بعرو ةيروهم÷أ

ةلود عمق فنعأاب““ قلعتي رمأ’أ نأأ ،8002
Ÿخيراتلأ ‘ ةيبرغلأ ابوروأاب عراصش ةرهاظ

.““رصصاعŸأ
71 ةر-كأذ بجأو ›روأأ““ ة-ي-ع--م--ج ىر--تو
نا---ح د----ق تقو----لأ““ نأأ ““1691 ربو-ت-كأأ
ضضرعت يتلأ ةرزÛاب يمصسرلأ فأÎعÓل
.““اهتيحاصضو ضسيرابب نويرئأز÷أ اهل
Úلصضانم نم ةنوكŸأ ةيعم÷أ هذه تركذو

ةيصسايصس بأزحأأو ناصسنإ’أ قوقح لجأأ نم
Ÿيزييمتلأ لوجتلأ رظح نأأ ›روأأ ةقطن

فر-ط ن-م ““ي-م--ل--صس ل--ع--ف در““ ¤إأ ىدأأ
عرأو-صشب ةر-ها-ظ-م ل-ك-صش ‘ Úير-ئأز÷أ
›أوح ةليللأ كل-ت ‘ جر-خ ثي-ح ،ضسيرا-ب
لافطأ’أ و ءاصسنلأ و لاجرلأ نم ف’أأ ةثÓث

‘ ق◊أ»ب ةبلاطملل ةيملصس ةرهاظم ‘
،““رئأز÷أ لÓقتصسأ نع عافدلأو ةأواصسŸأ
ةطرصشلأ هت-صسرا-م يذ-لأ ع-م-ق-لأ ة-ف-صصأو
‘ ““ة“اقلأ““ تاح-ف-صصلأ ىد-حإا-ب كأذ-نآأ
.اصسنرف خيرات
باطخ ىقبي ،ءأرآ’أو تأداهصشلأ هذه مامأأو
مامأأ ،دن’وه أوصسنأرف ،ق-با-صسلأ ضسي-ئر-لأ
ةدر ،È 2102مصسيد ‘ يرئأز÷أ ناÈŸلأ
كلت لاي-ح ةد-ي-حو-لأ ة-ي-م-صسر-لأ ل-ع-ف-لأ
م-صسا-ب ““حو--صضو--ب““ فÎعأ Úح ،ةرزÛأ
يذلأ ““يومدلأ داهطصض’ا-ب““ ة-يرو-ه-م÷أ
نم نيرهاظتŸأ Úيرئأز÷أ ةايحب ىدوأأ
.““لÓقتصس’أ قح لجأأ
ÚمتهŸأو ÚظحŸÓأ نم ديدعلأ يأأربو
ىقبت تاحيرصصت-لأ كل-ت نإا-ف ،ة-ي-صضق-لا-ب
رو-ك و-ل بتا-ك-لأ Èت-عأ ثي-ح ،““ة-صصقا--ن““

ماظنب ديدنتلأ يفكي ’““ هنأأ نوزيم دنورغ
تا-ي-لوؤو--صسŸ ل--صضفأأ بج--ح ل--جأأ ن--م
تأوقو Úيركصسعلأو Úيصسايصسلأ Úلعا-ف-لأ

ةلصسلصس““ دوجو ¤إأ اتف’ ،““ما-ظ-ن-لأ ظ-ف-ح
امك اهب فأÎع’أ بجي رزاÛأ نم ةلماك

.““يه
كيرتاب ،لصضانŸأو بتا-ك-لأ Èت-عأ هرود-ب
،دن’وه ،ضسيئرلأ تاحيرصصت نأأ ،زايبراف
رزا‹ فنصصت ’ ،¤وأأ ةوطخ““ تلكصش يتلأ

.““ةلود ةÁرجك ربوتكأأ71

ىلع اسسنرف تÈجأا تارهاظŸا
تاسضوافŸا ةلواط ¤ا ةدؤعلا

،دهاÛأ Èت-ع-ي ،ير-ئأز÷أ بنا÷أ ن-م
fiفغ دمÒ، أ نأأŸاهبحاصص امو تأرهاظ

ضسيئرلأ تÈجأأ““ ،ليتقتو عمق نم اهبقعأأو
ى-ل-ع ،لو-غ-يد لرا-صش ،كأذ-نآأ ي-صسنر-ف-لأ
ةموك◊أ عم تاصضوافŸأ ةلواط ¤إأ ةدوعلأ
لوح ة-ير-ئأز÷أ ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل ة-ت-قؤوŸأ
ىلع ةلماكلأ اهتدايصسو رئأز÷أ لÓقتصسأ
.““اهبأرت
ل-ق-ن رأر-ق نأأ ¤إأ را-طإ’أ أذ-ه ‘ را--صشأأو
نمصض““ نم ناك ودعلأ رأد رقع ¤أ ةكرعŸأ
قيصسنتلأ ةن÷ اهتر-ط-صس ي-ت-لأ ““فأد-هأ’أ
ماموصصلأ ر“ؤوم نع تقثبنأ يتلأ ذيفنتلأو
ةلكيهو ميظنت Èع أذهو (6591 توأأ02)
ةروث-لأ ل-يو“و Úير-ئأز÷أ ن-ير-جا-هŸأ
.ةينطولأ ةيصضقلأ ليودتو ةيريرحتلأ
ريرحتلأ ةهبج ةيلأردف وصضع ىري هرودب

ثأدحأأ نأاب ،نواه يلع دهاÛأ ،اصسنرفب
لكل رخفلل ةاعدم““ Èتعت1691 ربوتكأأ71
نم ةيخيرات ةقباصس لث“ اهنأ’ ،Úيرئأز÷أ

.““ودعلأ ضضرأأ ¤إأ ةكرعŸأ لقن لÓخ
لا-ط يذ-لأ ،بيذ-ع-ت-لأ““ نأا--ب د--كأأ ا--م--ك
دق ،ةيأدبلأ ‘ هيفن ” يذلأو  ،Úيرئأز÷أ
ة-صصا-خ ت’ا--ح ‘ Òخأ’أ ‘ ه--ب فÎعأ
لومعم ةصسراممك مث رمأ’أ ئداب ‘ أاطخك
Úيرئأز÷أ نأدقف““ ةركف نأأ افيصضم ،““اهب
Èت-عأ Úح ‘ ،““دا-ك-لا-ب ا-ه-لو-ب-ق ” د-ق
ةطرصشلأ زكأرم ضضعب فرط نم مهتيفصصت““

ىدل هب حومصسمو لوبقمو فورعم رمأأ وه
.““ةيرامعتصس’أ ةرأدإ’أ ›وؤوصسم
عمقلأو ثأدحأ’أ كلت ة-ي-صشحو د-كؤو-ي ا-مو
كل-ت ‘ نور-ها-ظ-تŸأ ه-ل ضضر-ع-ت يذ-لأ
ةيصسنرفلأ ةطرصشلأ في-صشرأأ نو-ك ،ة-ل-ي-ل-لأ
هجامدإأ متي ⁄““ نيرهاظتŸأ عمقب قلعتŸأ

يصسنرفلأ ينطولأ فيصشرأ’أ ‘ نآ’أ د◊
هتدكأأ املثم ،““روهم÷أ هيلع علطي ’ ىتح

يتلأ ،مهأرب نب ةرهزلأ ةمطاف ةيماÙأ
.““برح ةÁرج““ ـب عئاقولأ تفصصو
كلت نم ةنصس95 ةبأرق رورم دعبو ،مويلأو
ة--ل--يfl تلأز ’ ،ة--ب--ي---هر---لأ رزاÛأ
ةي-لا÷أ ءا-ن-بأأ ن-م ا-م-ي-صس’ ،Úير-ئأز÷أ
كلت م’آأ رصضحتصست ،ا-صسنر-ف-ب ة-ير-ئأز÷أ
ةÁرجك اهب فأÎع’أ ر-ظ-ت-ن-تو ةا-صسأاŸأ

تصسصسأات ةيروهمج اهتفÎقأ ةيناصسنإ’أ دصض
ةلأدعلأو ةير◊أ““ را-ع-صش ى-ل-ع ا-ه-فأد-هأأ
.““ةوخأ’أو

‘اقثلإ مسسقلإ ^

ةيسضاÎفا تاءاقل ‘

إرسضخ ةنيمسسايل ““¤وŸإ نافرخ““ نوسشقاني برع ءابدأإ

 .. ؤفييارسس بطح ةياور

ضضرألإ عاقب ‘ بور◊إ فزن نم ٌزإرفإإ
بطح““ ةيأور بتاك ، يبيطخ دي-ع-صس ا-نذ-خأا-ي ^
مايأأ ‘ رئأز÷أ برح Úب ٍة-ل-حر ‘ ،““و-ف-ي-يأر-صس
كصسرهلأو ةن-صسو-ب-لأ بر-حو ،ءأدو-صسلأ ة-ير-صشع-لأ
ىلع نز◊أ اندوأريو ،ىتوŸأ Úب لوجتنل ،ةيمأدلأ
لب ،ًاماقرأأ أوصسيل مهنأاب انركذُيو ،مهيف دحأو لك
اهÓfiم نأدجولأ ‘ رف– ةيا-ك-ح م-ه-ن-م ل-ك-ل
.ةصصاÿأ
برح ’ ةئداه ةدياfi دÓبك ““اينيفولصس““ راتخيو
ىدل ةيلخأدلأ ةيصسفنلأ تاعأرصصلأ دعاصصتتل ،اهيف
،بور◊أ نأÒن ةرأد جراخ ةيصسيئرلأ تايصصخصشلأ
ناصسنإ’اب ًاكتف دصشأأ اه-نأأ ة-يأور-لأ بتا-ك ر-ه-ظ-ُيو
‘ رودت يتلأ كلت يه ةيقيق◊أ بور◊اف ،ًانايحأأ
لكل انلبقت ‘ ،انصسفنأأ ع-م ا-ن-عأر-صص ‘ ،ا-ن-ل-خأد

زواŒ ‘ ،ان-تا-ي-ح ‘ د-ج-ت-صسم وأأ ئرا-ط ثد-ح
.مايأ’أ تاعفصصو ⁄أ’أو ن’ذÿأ

لوح ةق-حÓ-تŸأ ةÒث-ك-لأ ل-ي-صصا-ف-ت-لأ كل-تو
اهمدقي يت-لأ ،تا-ب-يÿأو ن-كا-مأ’أو ضصا-خ-صشأ’أ
،ةياك◊أ درصسو روطصسلأ لÓخ نم ةيأورلأ بتاك
ًأءزج مهتأÈخ يصسمتل ةركأذلأ ‘ اهروصص ُعبطنت

.انتأÈخ نم
:ميلسس عم ةيادبلا

،ةاي◊أ ءاحنأأ ‘ للصستي فاف-ج-ب ة-يأور-لأ أأد-ب-ت
حمÓم رصصتخي ثيدحبو ،ةكر◊أ نع مات فقوتو
اندوعت ًاصسقط راصص توŸأ““ تاملك عصضبب توŸأ

جصضت يتلأ ميلصس حورب ةئيلم روطصسلأ نكل ،““هيلع
.هلوح هصشيعي ام هبصشت ’و ،ةاي◊اب
‘ ئراقلأ لعجيل ًاع-ير-صس بÎق-ي يذ-لأ ل-صصفŸأ

نع هقأرفو ميل-صس ر-ف-صس ة-لأا-صسم ،هر-مأأ ن-م ةÒح
¤إأ رفاصسو لوأ’أ اهبيبح اهرجه يتلأ كلت ،ةكيلم
.قباصس تقو ‘ اصسنرف
هد-لأو-ل ل-ب ،ا-هد-حو ة-ك-ي-لŸ عأدو-لأ ن--ك--ي ⁄و
تأونصس ىطعأأ يذلأ لصضا-نŸأ ،ًا-صضيأأ ““م-ي-هأر-بأ““

ةÒخذ تغر-ف ى-ت-ح ،ضضرأÓ-ل هر-م-ع ن-م لأو-ط
د‹ دقفي ⁄ هنكل ،رÁاهزلاب بيصصأأو ،هتركأذ
رجاه امنيب ،رئأز÷أ ‘ يقب دقف ،ًأدبأأ ةلوطبلأ

ةجوم نمصض اينيفولصس ¤إأ ““دم-حأأ ي-صس““ ه-ق-ي-ق-صش
ىعدُت تناك ا-م ¤إأ Úير-ئأز÷أ لا-م-ع-لأ ةر-ج-ه

.اهنيح ““ايفÓصسغوي““
‘ Òصسي هأرن ،م-هد-حأأ ىد-ل ن-مز-لأ ف-قو-ت أذإأو
ةئيرب بر◊أ حبصصُتو ،رئاصصŸأ Òغيل ىرخأأ نكامأأ

نكامأ’أ دصصÎي رخآأ لتاق كانهف ،ام حور لتق نم
لأؤوصس ““راحتن’أ ¤إأ ي-صضف-ُي ب◊أ ل-ه““ ًا-ع-ي-م-ج

اهب ىدوأأ يتلأ ةليبن ةصصق نمصض بتاكلأ هحرطي
’ ةلئصسأ’أ نم ًأÒبك ًاباب حتفيل ،راحتن’أ ¤إأ ب◊أ

دقفن ’ يك ،هلÓخ نم لوخدلأ ىلع ًابلاغ ؤور‚
.انل ب◊أ هحنÁ يذلأ ليم÷أ مهولأ كلذ
نأأ ًأدج عئاصشلأ نمف أدأرف ِتأات ’ بئاصصŸأ نكل
هجورخ ةÒصشأات ضضفرُت نأأو هلمع يفحصصلأ رصسخي

،دحأو موي ‘ ميلصس عم لصصح ام أذهو ،هدÓب نم
““عقبل يديصس““ ةرزÛ هت-ي-ط-غ-ت بق-ع ِتأا-ي كلو
Òطأون““ م-صسأ ة-يأور-لأ بتا-ك ق-ل-ط-ُيو ،ة-عورŸأ
ى-ل-ع –م-ي-ل-صس ة-ي-صصخ-صش نا-صسل ى-ل-ع– ““حأورأ’أ
لكو ÚيÒفكتلأ اهنمصض نمو ةحلصسŸأ تاعام÷أ

دÓب لك برخت يتلأ ةيومدلأ ةئفلأ هذهل عبتي ام
.اهيف رهظت

:⁄ؤؤŸا نادقفلا
لصصأأ نم ““ةينصسوبلأ““ انافيإأ لم– ،اهتهج نمو

اهأÁÓ اهدلأو نع ءوصسلأ ةديدصش ةركأذ ““ يتأورك““
ةقصشم تلم– كلذ م-غر ا-ه-ن-ك-لو ،فوÿأو ⁄أ’أ

دحأاب قلعتي امدنع ىتح ⁄ؤوم نأدقفلا-ف ،ه-با-ي-غ
،انل ةيذأ’أ نم Òثكب أو-ب-ب-صست ن-يذ-لأ ضصا-خ-صشأ’أ
اهنع لوقت يتلأ اهتلئاع ىلع هتافو راثآأ تناعو
ةلاح ¤إأ ًةÒصشم ““انيلإأ ًاقيرط فرعي نأأ نود تام““
هعن“و هيلع ُرطيصست تناك يتلأ ةمئأدلأ بصضغلأ

و اهتدلأو عمو اهعم حيحصص لكصشب لصصأوتلأ نم
طوطخ فصشكتت مث ،ىرغصصلأ اهتقيقصشو اهقيقصش
– اهتدجب اهدلأو ةقÓعب للÿأ كردنل ةياك◊أ
لجرلأ أذه نزأوت مدعل ام ًأريÈت جتنتصسنو – همأأ

.هتلئاع عم هتقÓع ‘
،ًاصضيأأ لزنŸأ جراخ ةÒثك تابيخ نم انافيإأ Êاعت

حرصسŸاب اهملحو نيرخآ’اب اهتاقÓعو لمعلأ ‘
ةرأرم““ ءيصش لك مغر هب ا-ه-ناÁإأ د-ق-ف-ت ⁄ يذ-لأ
نع اهصسبتقت ةرابع ““ا-ه-توÓ-ح ‘ د-يز-ت ءا-ي-صشأ’أ
،اهتاي-ح ‘ ا-ه-ع-م ضشيا-ع-ت-لأ لوا–و ،ا-ه-تد-لأو
.ام ةصسكنل تصضرعت املك اهددرتو
عاقب لك ‘ ،هلاح ىلع ًائيصش كÎت ’ بور◊اف
تناك““ ةقحÓتŸأ رئاصسÿأ ىوصس كÎت ’ ،ضضرأ’أ
لم– يهو ةيدود◊أ ةطقنلأ هذه Èعت تÓفا◊أ

نم ن-يرا-ف ل-م– ي-هو ا-هÈع-ت نآ’أو ،ًا-حا-ي-صس
اهقهرأأ يتلأ اهتنيدم انافيإأ فصصت اكه ““مهيصضام
.بر◊أ اهترمدو راصص◊أ

:ةيؤهلا نع ثحبلا
نع عيم÷أ ثحبي ،ةيأورلأ نم لوأ’أ ءز÷أ لÓخ
ضسجأوهو ،مهمÓحأأ نوقحÓي ،مهل ةحصضأو ةيوه
مايأ’أ حرط-ت نأأ نور-ظ-ت-ن-يو ،د-ي-ع-ب-لأ ي-صضاŸأ
،اهتأذ رئأودلأ ‘ لوخدلل مهديعي ’ Óًح ةمداقلأ
Óًح ةرجهلأ ود-ب-تو ،د-بأ’أ ¤إأ م-ه-ب ق-صصت-ل-ي ’و
بر◊أ كلت جاتن نع مهدعبي ،عيمج-ل-ل ًا-ب-صسا-ن-م
يتلأ تاعأرصصلأ نوكرد-ي ’ ا-م-ن-ي-ب ،ة-ل-ع-ت-صشŸأ
.كانه مهرظتنت
““اينييفولصس““ ¤إأ رئأز÷أ نم ميلصس لا-ق-ت-نأ د-ع-بو
هقيدصص لوق ركذت ،ةروزم لوخد ةÒصشأاتب ًأÒخأأ

،نودأوقلأو ركاصسعلأو ةصساصسلأ يهتني Úح““ يحتف
ةيفاقثلأ زكأرŸأو تاصسصسؤوŸأ ىل-ع نو-ق-ل-ط-ي-صس
اهيلع أوقلطي نل ًأدبأأ نكل ،مئاهب وأأ ضشيوأرد ءامصسأأ
لاح ضصخلت ةلم÷أ هذهو ““باتك وأأ Úفقثم ءامصسأأ
.كلذ ءأرو عفأدلأ ًأدبأأ فرعن نأأ نود ،ةÒثك نأدلب
امو هدÓب ‘ ليصصافتلأ كلت نم هئايتصسأ مغرو هنكل
ةوطخ ذختأ هنأأ طقف هيفكي ،جراÿأ ‘ اههباصش
.ةديدج ةايحو ديدج ناكم وحن ليحرلأو ةرجهلأ

:تاياهنلاو .. ةديد÷ا تايادبلا
ةايح نم ةديدج ةحفصص أأدبت اهتأذ ةنيدŸأ ‘و

رفصسلاب ًاصضيأأ ًأÒخأأ اهملح تققح نأأ دعب انافيإأ
.اينييفولصس ¤إأ وفييأرصس نم
امهناطوأأ ‘ هاكرت ام نأأ اكرديل انوكي ⁄ امهنكل
رامثلاك جصضنيصس هنإأ لب ،ًامئأد ةر-كأذ-لأ ن-ك-صسي-صس

.نمزلأ لاط املك ضسمصشلأ ةعصشأأ ت–
لأو-ط رو-ط-صسلأ Úب ضضرأ’أ ة-ح-ئأر حو-ف-ت ثي-ح

ضسجاهلأ يه ىقبتو ،اهتياهنو اهتيأدب ‘ ةيأورلأ
ناقلبلأ ‘ نوبراحتي ضسانلأ نظأأ ’““ ًأروصضح Ìكأ’أ
امأأ ،خيراتلل ةلداع ةمصسق داجيإأ نع أوزجع ام دعب
امهمو ““هلجأأ نم مصصاختنل ًاخيرات عنصصن ملف نحن
‘ ةدحأو ةيناصسنإ’أ م’آ’اف ،ضضرأ’أ عاقب تفلتخأ
.ناكم لك
ًاقح’ ““ انافيإأ““ ب ميلصس عمج يذلأ ءاقللأ نكي ⁄و

هيلإأ لوصصولأ دب ’ ناك عطاقت وه لب ،ةبيرغ ةفدصص
ثأدحأ’أ نكل ،امهنم لكب ةصصاÿأ ثحبلأ ةلحر ‘

ل-ك ةدأرإأ ن-ع جرا-خ ل-ك-صشب ًا-ق-ح’ يرŒ ي-ت-لأ
امهنم لك لعŒ ،ةعيرم ةÁرج ‘ ببصستت ،امهنم
هدÓب ¤إأ دو-ع-يو ،ة-ي-ق-ي-ق◊أ ه-لو-صصأأ ف-صشت-ك-ي

.ًأدد‹ ،ًأروصسكم
ةروصص ميلصس ىري ““وفييأرصس بطح““ ةيأور ماتخ ‘

اهفرعي نأأ نود بر◊أ ‘ ًاقباصس تلتُق يتلأ هتدلأو
بتكيو اهقلعيو ¤وأ’أ ةرملل ةروصصلأ لمأاتيف ،ًأدبأأ

:اهت–
ا-ن-ي-ع ..Úت-م‚ ىو-صس ءا-م-صسلأ ‘ ر-صصبأأ ُتصسل»

.““Úتليم÷أ يتبيبح
  ““زوين بيتسس““ نع ^

ةيأورب مهمامتهأ برع ءا-بدأأو نو-ف-ق-ث-م ىد-بأأ ^
دمfi ،بتا-ك-لأ ا-هرد-صصأأ ي-ت-لأ ،¤وŸأ نا-فر-خ
،اصسنرفب مي-قŸأ ير-ئأز÷أ ي-ئأور-لأ ،لو-ه-صسلو-م
مهنم ،أر-صضخ ة-ن-ي-م-صسا-ي م-صسا-ب ا-ي-بدأأ فور-عŸأ
دومfi يرصصŸأو ،بوهيم تيآأ د-مfi ،ي-صسنو-ت-لأ
،رمنلأ ةيحتفو ديبع ة◊اصص لثم ،نورخآأو ،عبصضلأ
.مهÒغو يلع دمحأأو يصسناكم ردانو يماصشلأ ةنيزو
م.Ëرم
ءابدأ’أ دكأأ ،تنÎن’أ ةكبصش ىلع يصضأÎفأ ءاقل ‘و
عمو ،ةفلتfl ““¤وŸأ نافرخ““ ةيأور نأأ نوروكذŸأ
يتلأ تايأورلأ نم ةلصسلصس نع جرخت ’ اهنإاف كلذ

‘ بدأ’أ رود ىلع ءو-صضلأ ي-ق-ل-تو ا-ه-تأءأر-ق ت“
ةقطنŸأو طصسوأ’أ قرصشلأ ‘ ثدحي اŸ يدصصتلأ
.بيرختو فنعو رامد نم ةيبرعلأ
نأأ ،ناطل-صس ة-صشئا-ع ،ة-ي-تأرا-م’أ ة-ب-يدأ’أ تلا-قو
كÎي يبدأ’أ هلوانتب هنكلو يركصسع لجر بتاكلأ

Èتعيو .يبدأ’أ هزايحنأ ر-ه-ظ-ي-ل ط-با-صضلأ ةءا-ب-ع
هل مجÎي نم Ìكأأو رئأز÷أ ‘ ًاجاتنإأ Ìكأ’أ بتاكلأ

ضضعب نم رمنتو داهطصضأ نم هيناعي ا‡ مغرلأ ىلع
‘ Èكأأ لكصشب هت-قو ضسر-ك-ي ه-ل-ع-ج-ي ا‡ ،ءا-بدأ’أ
.ةباتكلأو ةءأرقلأ
هلامعأأ بت-ك-ي بتا-ك-لأ نأأ د-ي-ب-ع ة◊ا-صص تر-كذو

اهنمو ،تاغللأ فلتfl ¤إأ مجÎت م-ث ة-ي-صسنر-ف-لا-ب
ام ضضعبل ةرياغم ةمجÎلأ نوكت ًانايحأأو ،ةيبرعلأ
قفوت ⁄ ةيأور-لأ هذ-ه ‘و ،بتا-ك-لأ ه-ي-لإأ ع-ل-ط-ت-ي
ددعت نأأ ’إأ ،ديج لمعلأ نكلو ،ام دح ¤إأ ةمجÎلأ
جاتحي لمعلأ نأأ ئراقلأ رعصشي اهتÌكو تايصصخصشلأ
.ًأدأدتمأ Ìكأأ نوكي نأأ ¤إأ
راعتصسم مصساب بتكي بتاكلأ نأأ يماصشلأ ةنيز تدكأأو
،رعصشلاب مرغ-م و-هو ،ًا-ما-ع71 هرم-ع نا-ك ذ-ن-م
عيصضأوم ¤إأ ءأرصضخ ةن-ي-م-صسا-ي را-ك-فأأ قر-ط-ت-تو

flباهرإ’أو ،فنعلأ ةفاقثل هداقتنأ اهمهأأو ،ةفلت
⁄ يبرعلأ بر-غŸأ نأأ تفا-صضأأو .ن-طو-ل-ل Úن◊أو
ةيمÓصسإ’أ تاعام÷أ Úب تاقورف-لأ فر-ع-ي ن-ك-ي
برغŸأ ‘ عقأولأ ىلع ةبيرغ ةيمÓصسإأ تاكرح اهلك
.يبرعلأ
ةيأورلأ هذ-ه ود-ب-ت أذاŸ ع-ب-صضلأ دو-مfi لءا-صستو

تÓكصشŸأ نم Òثكلأ هيف ضصنلأ نأ’ أذه ؟ةبيرغ
بو-ت-ك-م ه-نأ’ ،ي-بر-غ-لأو ي-بر-ع-لأ ئرا-ق-لأ ما--مأأ
ةفاقثلأ عم ضضراعت-ت ي-ت-لأو ،ي-بر-غ-لأ رو-ظ-نŸا-ب
ىلع اهتردق ‘ ةيئأورلأ ةباتكلأ تاينقتو ةيبرعلأ
طخ ‘ ةلماكتŸأ امأردلأو ةيئأورلأ ةكب◊أ ثأدحإأ
.دعاصصتم يمأرد
،ءيصشلأ ضضعب ةتهاب ضصنلأ ‘ تايصصخصشلأ مصسرف

تايصصخ-صش ى-ل-ع تأأر-ط ي-ت-لأ ت’و-ح-ت-لأ كلذ-ك
ديزم ¤إأ ةجاحبو ةرÈم Òغ تأزفق لث“ ةيأورلأ

¤إأ ةجاحب بتاكلأ ناك دقو ،ةيمأردلأ ةكب◊أ نم
بتكي يذلأ عوصضوملل يثحب دوه‹و Èكأأ ةصسأرد
تاي-م-صسŸأ ‘ ءا-ط-خأ’أ ن-م Òث-ك كا-ن-ه-ف ه-ن-ع
تا-صسرا‡ ‘ ضصخأ’أ ه-جو ى-ل-عو ة-ي--صسا--ي--صسلأ
.يصسايصسلأ مÓصسإ’أ
اهل ةقÓع ’ نكلو ةليوط ةمدقم بتاكلأ راتخأ دقو
دنع كلذك ،ة-يأور-ل-ل ئرا-ق-لأ د-صشي ⁄و ة-يأور-لا-ب
تلصصو يتلأ ررحتلأ تاكرح فصصيف ةأأرملل هقرطت
.هÒبعت دح ىلع ،يمهو رر– هنأاب ةأأرŸأ اهيلإأ
دعبلأو ،ًاخرؤوم ضسيل يئأورلأ نأأ يصسناكم ردان دكأأو
رود نأأو ،هراكنإأ وأأ هبييغت نكÁ ’ ةباتكلأ ‘ يتأذلأ
 .ةيتأذ ةيلوؤوصسم باهرإÓل يدصصتلأ ‘ بدأ’أ
نمزلأ ‘ تردصص ةيأورلأ نأأ بوهيم تيآأ فاصضأأو
قلطيو باهرإ’أو فرطتلأ دقع ‘ رئأزجلل يمأدلأ

وأأ ةحلŸأ ةباتكلأ تابات-ك-لأ ن-م عو-ن-لأ أذ-ه ى-ل-ع
،ثأدحأ’أ طغصضو ةوقب ةطبترŸأ ة-ي-لا-ج-ع-ت-صس’أ
حا◊إ’أو ةرصشابŸاب تاباتكلأ هذه ةيبلاغ يصستكتو
عصضو ذافنإ’ ةلواfi يهو ،يعامتج’أو يصسايصسلأ

ةيحصض نوكيو ،ةباتكلاب فرطتلأ لوغ ةهجأومو حلم
.ةيأورلأ ‘ ›ام÷أ بنا÷أو ةينقتلأ تاباتكلأ هذه



ةليترلا

 هباوبأا حتف ديعي يوبنلا دجسسŸا

رسضخلل رسصان نب رايتخا ببسس نكت ⁄ ةدلاولا
›ودلا بعÓلا فششك ^

نب ليعامشسإا ،يرئاز÷ا
هرايتخا ببشس نع ،رشصان

بختنŸا ليث“
باشسح ىلع يرئاز÷ا
مغرلاب يبرغŸا بختنŸا

مأاو يبرغم بأا نم هنأا نم
.ةيرئازج
عقوم عم ’وطم اراوح ›اطيإ’ا نÓيم يدان ناديم طشسوتم ىرجأاو
تاراشسفتشس’ا نم ديدعلا نع هلÓخ نم باجأا ““وتاكÒم وششتلاك““

:Óئاق
،مدقلا ةركب قلعتت بابشسأ’ كلذ ناك ،يتدلاو ببشسب رئاز÷ا Îخأا ⁄»
يرئاز÷ا يشضايرلا عورششŸا ينعنقأا دقف برغŸا عم ةنراقŸاب
.““Ìكأا

fiلاب تاقرسسلا اياحسض نمسض زرÈÁيÒجيل
ةمئاقب  ،يتيشس Îشسششنام م‚ ،زرfi سضاير ،رشضÿا م‚ قحتلا ^

يزيل‚إ’ا يرودلا مو‚ Úب تاقرشسلل اوشضرعت نيذلا ÚبعÓلا
.زاتمŸا
ةفرعŸ زرfi سضاير اوعبتت سصوشصللا نأا ةيناطيÈلا ““نشص““ تحشضوأاو
تاينتقم ةقرشسب اوموقيو هيلإا اوللشستي نأا لبق ،هيف نكشسي يذلا ناكŸا
503 ةميقب تاعاشس3 اهنم ،ينيلÎشسإا هينج نويلم فشصن ةميقب ةنيمث
Úتعاشس ¤إا ةفاشضإ’اب ،““ليم دراششتير““ ةكرام نم ةعاشس ،هينج ف’أا

فلأا05 غلبي ›ام غلبمو ،““سسكلور““ زارط نم ÚتفلتÚ flتكرام نم
ةردان مدقلا ةرك ناشصمقو ““Òتراك““ رواشسأا بناج ¤إا ،ينيلÎشسإا هينج

.ينيلÎشسإا هينج فلأا051 ¤إا لشصت ةميقب

ماذ÷اب ةباسصم تسسيل ايلاطيا
رايهنا نم ايلاطيإا رذح ^

اذإا يبوروأ’ا دا–’ا
هتاموكح سضعب تلماع
يباشصم لثم Úيلاطيإ’ا
ةافو باقعأا ‘ ماذ÷ا
›اطيإا فلأا33 نم Ìكأا

انوروك سسوÒف ءارج
.دجتشسŸا
عقوم ىلع هل روششنم ‘و
ريزو بلاط ،““كوب سسيف““
عشضو مدعب ةيجراÿا
ةحئ’““ نمشض هدÓب
 .ماعلا اذه ابوروأا ‘ يفيشصلا ةحايشسلا مشسوم نم اهئانثتشس’ ““ءادوشس
لكششب متي نأا بجي رمأا ةحايشسلا لا‹ ‘ سسفانتلا نإا ““ويام يد““ لاقو

متيشسف سشوششمو فلتfl لكششب متفرشصت اذإا““ :ًافيشضم ،لداعو يحشص
““ابوروأا راهنتشسو يبوروأ’ا دا–’ا حورلا نادقف

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : 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 :سسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأ’ درت ’ ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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‘ ،دحأ’ا ،سسما ةرونŸا ةنيدŸا ‘ فيرششلا يوبنلا دجشسŸا أادب ^
ءارجإاك ،نيرهشش لبق هقÓغإا ذنم ةرم لوأ’ كلذو ،ÚلشصŸا لابقتشسا
سسوÒف يششفت بنجتل ةيدوعشسلا تاطلشسلا هتذختا يزاÎحا
.““انوروك““

ةعوم‹ ،Úفرششلا Úمر◊ا نوؤوشش ةشسائرل يمشسرلا باشس◊ا رششنو
لابقتشس’ ادادعتشسا ادد‹ هحتف دعب يوبنلا دجشسملل روشص

.ÚلشصŸا
تاحاشسلاو تاعشسوتلا ىلع فيرششلا يوبنلا دجشسŸا حتف رشصتقاو
ةشضورلل لوخدلا قيلعت رارمتشسا عم Ëدقلا مر◊ا نود ،طقف
.ةفيرششلا

غنوك غنوه ‘ اهتاكلت‡ عيبت ةدحتŸا تاي’ولا
قطانŸا ىدحإا ‘ اهتاكلت‡ عيبب ةيكيرمأ’ا ةموك◊ا تأادب ^

 .Úكبو نطنششاو Úب تارتوت طشسو غنوك غنوه ‘ ةقومرŸا
اهنيب ،ةيكيرمأ’ا تاكلتمŸا ةميق نأا ¤إا ““غÈمولب““ ةلاكو تتفلو
نم يبون÷ا ءز÷ا ةريزج ‘ ليه نوشسوشش ةقطنم ‘ روشصقو سضارأا

ةرازو نأا ¤إا ةÒششم ،ر’ود رايلم3.1 وحنب ردقت ،غنوك غنوه
.8491 ماع ‘ تاكلتمŸا ىلع تذوحتشسا تناك ةيكيرمأ’ا ةيجراÿا
نمأ’اب ةشصاخ ةديدج Úناوق دادعإا ىلع ينيشصلا ناÈŸلا قدشصو
لوح رتوتلا زورب ةداعإا ةيفلخ ىلع ،غنوك غنوه ةقطنŸ يموقلا
.ةقباشسلا ةيناطيÈلا ةرمعتشسŸا

ثد◊ا لÓظ ‘

  ةديدجلا ةيسسايسسلا ةطراخلا راظتنا يف

ىلع ةيعرسشلا ءافسضإل ناقباسستي يدنرألاو نلافألا ابزح لاب ام ^
نادقعيو ،ةيئاقولا يحسصلا رجحلا تاءارجا نارسسكيو امهتدايق
ةيحسصو ةيسسايسس فورظ لظ يف نمازتم تقو يف امهيرمتؤوم
دعب ددجتم يسسايسس قفأا ىلا علطتت ةلجو ةيسسايسس ةقبطو ،ةبعسص
امهعمو ،تاباختنلاو بازحألا ينوناق ةعجارمو ،روتسسدلا ليدعت
ةيئلوو ةيعيرسشت تاباختنا ءارجاو ،ةيدلبلاو ةيلولا ينوناق
ةسسرامملا ةحفسص بلقي ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق ةقبسسم ةيلحمو
،ةاباحملاو ةلوملاو داسسفلا لاملا يف ةقراغلا ةيسضاملا ةيسسايسسلا

درجم ةبختنملا تاسسسسؤوملا نم لعج ام ،ةباسصعلا مكح نايغطو
امهم اهريرمتو يذيفنتلا زاهجلا عيراسشم يقلتل كابسش وأا روكيد
لعلو ،نيناوقلاو روتسسدلا قرخ ىلع تكسست وأا قفسصتو ،تناك
زجعو ضضرم مغر ةسسماخ ةدهع ىلا باهذلا ةروانمل ليبطتلا
ةمولعمو ةفورعم ةيروتسسد ريغ ىوق وطسسو عولخملا ضسيئرلا
ةهوبسشملا ةسسرامملا ككلت تايلجت ىلعأا ضسركي عيمجلل
...ةءوبوملاو

نل ،امهل ةديدج ةدايق باختنل نيبزحلا لاجعتسسا نأا ودبيو
عيراسشملا ءارثاو ،ينطولا يسسايسسلا لمعلا ةيقرت يف مهاسسي
امهنأاو ةسصاخ ،ةسشقانملل ةحورطملا ةينطولا ةيسسايسسلا تافلملاو
اهيلع ضشوسشيسس ام ردقب ،ناملربلا يتفرغ يف ةيبلغألا نÓثمي
ةرظن ةدح نم دعسصيو ،اهيلع لابقلا نم ديدجلا ليجلا رفنيو
تقفسص يتلا ةلوملا بازحأا يقابو نيبزحلا نيذهل يكارحلا عراسشلا
ىلع تسساد يتلا تاسسرامملا فلتخم تكزو ةباسصعلاو داسسفلل
،حلاسصملاو عيرلا ماسستقا ةلئاط تحت ةيروهمجلا نيناوقو روتسسدلا
ةبلاطملا دح ىلا فينع لعف در يف بهذ يذلاو ،يبر محر نم لإا
،ىرخألا بازحألا يدنرألا لحو ،فحتملا نلافألا عاديإاب
،دئابلا دهعلا بازحأا نم لاخ ديدج يسسايسس دهسشمل ضسيسسأاتلاو
يبعسشلا كارحلا نع قثبنملا ماعلا يسسايسسلا عسضولاو قواسستي
نورخآا لسضفي نيح يف ،ةديدجلا رئازجلا تاعلطتو تامازتلاو
اهنيناوقو بازحألا هذه ةلكيهو ةليكسشت يف يرذج رييغت ثادحا
هذهل نأاو ةسصاخ ،ةيقيقحلا ةعيطقلا ثدحي لكسشب ةيلخادلا
ثبعلا نم ةيسسايسسلا ةفاقثلاو ةربخلا نم ةماه ةريخذ بازحألا
   ..ماقتنا وأا بسضغ ةظحل يف اهنم ضصلختلا

عفرب ،امهيرمتؤوم دقع لاجعتسسا تارربمو تاباسسح تناك امهمو
يف امهطروت ببسسب امهيلوؤوسسم نجسس وأا ،ةدهعلا ءاسضقنا ةحئل
نيتدايقلل اهتسضراعمب تفرع ءامسسأا مامأا بابلا حسسفو ،داسسف اياسضق
ريرحت بناج ىلا ،تاروسصنيدلا ةفسص لمتحت لو نيتقباسسلا
يف امهرودل نانعلا قÓطاو دوسسألا يسضاملا ةكرت نم نيبزحلا

ةدايق باختناب ليجعتلا رهظم نإاف ،ةديدجلا ةلودلا ءانب ةقفارم
لبقو ،ةيداع ريغ ةيحسص فورظ يفو ،نمازتم لكسشبو ،ةديدج

،لؤواسستلاو بارغتسسلا ريثي ،ةيسسايسسلا ةينوناقلا ةموظنملا رييغت
ل مداق يرذج رييغت مامأا قيرطلا عطقل ةفوسشكم ةين دوجو نعو
لخاد تثراوتو تدلاوتو تسشسشع تاروسصانيد فرجي ةلاحم
فوزعلا تقمعو ديدجتلاو رييغتلا بلطم تسضفرو تلياحتو نيبزحلا
كلذب اهنأاكو ،ةديدجلا لايجألا مامأا اعسساو بابلا حتفيو  ،يسسايسسلا

وأا ةددحم ةرتفل مودي ةديدجلا رئازجلا يف اناكم اهل زجحت نأا ديرت
  .رييغتلا تاءارجا تاطاقسسا نع اديعب ةدهعل امبر

ةسسرامملا يف يرذج رييغت ثادحإاب ةيروهمجلا ضسيئر رسشب دقل
،ىودج تاذ ةديدج ةيسسايسس ةطراخل ضسيسسأاتلابو ،ةيسسايسسلا

،دسسافلا لاملا للسست تاونق لك عنمتو ،بابسشلا مامأا بابلا حتفت
دح ىلا بهذو  ،بعسشلا ةدارا يكزتو حسشرت ةيباختنا تايلآا دامتعاو
ءاسشنإابو ةقفارملاب بابسشلل يسسايسس حومط يأل ةلودلا معد حارتقا

.ةديدج ةيوعمجو ةيسسايسس ربانم
لكسشب تمتو نيبزحلا دعاوق ىتح تأاجاف يتلا تاروطتلا هذه مامأاو

بازحأل ةديدج ةدايق ةيكزتب ليجعتلا له ،انه لءاسستن ،يقفأا
يتأاي ،ريدقت ىسصقأا ىلع رهسشأا ةتسسل ثيرتلا مدعو ،ينطولا رايتلا

،؟ثادحأÓل قابتسسا مأا ،مخسضلا ينطولا عورسشملا اذه ةمدخ نمسض
22 كارح اهل ضسسسأا ةيبعسش ةيعرسشب كرحتي ضسيئرلا نأاو ةسصاخ
رئازجلا تارايخو ،9102ربمسسيد21 تاباختناو9102 يرفيف
لو ،ةيسصخسش تلاسضنو تاعانقب ةززعم ،ةيربمفونلا ةديدجلا
.حيري امم رثكأا جعزي يسسايسس بخسص ةقفارم ىلا جاتحي

يحلاسص ىفطسصم ^

 مÓغ بلطي انيتنرويف يدان
““نويشسان ’““ ةفيحشص تفششك ^

مجنلا مشسا عشضو نأا ةيلاطيإ’ا
Òهظ ،مÓغ يزوف ،يرئاز÷ا
سسأار ىلع ،›اطيإ’ا ›وبان
‘ بغري نيذلا ÚبعÓلا ةمئاق
ةÎف لÓخ مهعم دقاعتلا
.ةلبقŸا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا
¤إا مÓغ لاقتنا ما“إا ةلاح ‘و
يه كلت نوكت نلف ،انيتنرويف
اشسنرولف ةنيدم قيرفل يبرع بع’ اهيف بعلي يتلا ¤وأ’ا ةرŸا
يرئاز÷ا مهزربأا ،ةيبرعلا مدقلا ةرك مو‚ عم دقاعت دقف ،ةيلاطيإ’ا
Úبع’8 هفوفشصل مشض نأا هل قبشسو ،حÓشص دمfi ،يرشصŸاو ،لازغ ديششر

نايفشس ةبراغŸاو ،يزاجح دمحأاو ديعشس Êاه نايرشصŸا مهنيب ،برع
يشسنوتلاو ،يوادم◊ا Òنمو اتشسوك اد لاونامو ةجرخ Úشس◊او طبارمأا
 .ناولع نب ناهوي



يرئازجلا داحت’ا هجتي امك ^
نÓ--عإا ى--لا ،مد--ق--لا ةر--ك--ل
ةيوركلا ةصسفانم-لا فا-ن-ئ-ت-صسا
لجأا نم ،روهمجلا روصضح نود
رمع نم ىق-ب-ت ا-م لا-م-ك-ت-صسا
رهصش ذنم تفقوت يتلا ،ةلوطبلا

ي-صشف-ت بب-صسب طرا-ف-لا سسا-م
.““انوروك““ سسوريف
نم ةبرقم رداصصم تفصشك امك
سسيئر-لا حار-ت-قا ن-ع ،فا-ف-لا

ءاصضعأا ىلع ،يصشطز نيدلا ريخ
فانئتصسا ،ي-لارد-ف-لا ه-ب-ت-ك-م
ىلع راصصنأ’ا بايغ يف ةلوطبلا

ىري ثيح ،تايوتصسملا ع-ي-م-ج
ماز-ت--لا نأا--ب فا--ف--لا سسي--ئر
يلزنملا رجحلا ةرتفب نيبعÓلا
لجأا نم ةيفاك نوكتصس ةيلاحلا

مهنم يأا ة-با-صصإا مد-ع نا-م-صض
نأاب تفاصضأاو ،انوروك سسوريفب
ايمصسر ابلط مد-ق-ي-صس ،ي-صشطز
،ةصضايرلاو با-ب-صشلا ةرازو ى-لإا

فا-ف-ل--ل حا--م--صسلا ل--جأا ن--م
ةلوطبلا فانئتصسا نع نÓعإ’اب
هنأاو اميصس’ ،ةقلغم باوبأا ءارو
تاءاقللا سضعب ىوصس ق-ب-ت-ي م-ل
يناثلاو لوأ’ا فر-ت-ح-م-لا ي-ف
علطم ةصسفانملا ءاهنإا ةيناكمإاو
ةريبك ىقبت ،لبقملا توأا رهصش

داح-ت’ا نإا-ف ةرا-صشإÓ-لو ،اد-ج
عيمج غلبأا ،مدقلا ةركل يلودلا
ةرورصضب ة-يور-ك-لا تادا-ح-ت’ا
مغر ،يلاحلا مصسوملا لامكتصسا
نم ديدعلا هصشيعت يذلا رطخلا
،انورو-ك ءا-بو بب-صسب ناد-ل-ب-لا
نيعتصستصس يتلا ةميلع-ت-لا ي-هو
عا-ن-قإا ل-جأا ن-م فا-ف-لا ا--ه--ب
ىلع لوصصحلاو ايلعلا تاطلصسلا
مصسوملا ءاهنإ’ رصضخأ’ا ءوصضلا

.راصصنأ’ا بايغ يف
ف-ي-قو-ت ءار-جا نأا ر-ي--كذ--ت--ل
لوعفملا يراصس لظيصس يرودلا

ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو بصسح
،يراجلا ناو-ج31 ةيا-غ ى-لإا

تادجتصسم ثدحت نأا لمأا ىلع

ا-ه-لÓ-خ ن-م م-ت-ي ة-ي-با--ج--يا
،ءا-بو-لا اذ-ه ى-ل-ع ةر-ط-ي-صسلا
نم ةمئاقلا دوهجلل اقفو اذهو

كيهان ،نيثحابو ءا-ب-طأا فر-ط
ا-ه-لذ-ب-ت ي-ت-لا دو-ه-ج-لا ن--ع
اذه يف ةصصت-خ-م-لا تا-ه-ج-لا
تاءارجإ’ا نع كيهان ،بناجلا
عيمج اهب موقت يتلا ةيطايتح’ا
طيحملا ي-ف ءاو-صس ،فار-طأ’ا
ة--ي--ق--ب ي--ف وأا ي--صضا---ير---لا
.تاعاطقلا
ةلوطب تفقوأا دق فافلا تناكو
نم41 ـلا يف ي-نا-ث-لا م-صسق-لا

ة-لو-ط-بو ،ي-صضا--م--لا سسرا--م
.يلاوملا مويلا يف لّوأ’ا مصسقلا

نم نيَتلباقم رخآا تبع-ُل ا-م-ي-ف
سسأا--ك ي--ئا--ه--ن ع--بر با---هذ
سسرام نم11 ـلا يف ،رئازجلا
.يصضاملا
ي-ف ت’و-ج8 تيق-ب ه-ي-ل-عو
3 دوجو عم ،لّوأ’ا مصسقلا ةلوطب

ت’وج7و .ةرّخأاتم تÓبا-ق-م
يناثلا مصسقلا ةلوطب يف

قوراف.ج ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

! انوروكلأ نمز ‘ ةسسايسسلأ
بتكأل دوعأاسس يننأا روسصتأا نكأا مل ،ميظعلا كارحلا دعب ^
يبزح نع اديدحتو ،اندلب ي-ف ي-سسا-ي-سسلا ج-ير-ه-ت-لا ن-ع
،جوعألا اهعلظ ن-م تب-ن يذ-لا نا-ي-ك-لاو ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج

نم ابيسصن هل ضسيل يذلا يطارق-م-يد-لا ي-ن-طو-لا ع-م-ج-ت-لا
عامجإلا ريغ ةيطارقميدلا يف لو ةينطولا يف ل همسسا

 .ماعلا لاملا بهنو داسسفلا ىلع
زع يف نيعامتجا ميظنتب انيلع ناميظنتلا جرخ مايأا نم
اهتررق يتلا د-عا-ب-ت-لا تاءار-جا ضضر-فو ي-ح-سصلا ر-ج-ح-لا
اقباسس فرعي ناك امل نيماع نيني-مأا با-خ-ت-نل ،ة-مو-ك-ح-لا
نيميظنتلا ديدجتل ةحوسضفم ةجرخ يف ،ةطلسسلا يبزحب
يفتخي نأا رظتنن انكو ،لاكي ام اهلو لاقي ام اهيف هوجوب

كارحلا لبق نم امهل يبعسشلا ضضفرلا دعب نائيسشلا ناذه
نيماع ءانمأا نأاو ةسصا-خ ،ى-لوألا ه-ع-ي-با-سسأا ي-ف ي-ب-ع-سشلا
مهتب نجسسلا يف نوعبقي ،امهيلإا نوبسستني باونو نيبزحلل
 .ةيسساق ماكحأاب مهسضعب ىلع مكحو ةليقث داسسف
نم امهسضفل دعب ةحاسسلا نم نابزحلا يفتخي نأا رظتنن انك
ةرذقلا امهتبعل دعبو نكل ، عيباسسأا لاوط ضضفتنملا عراسشلا

ضضرفل قباسستلا يف اهلبقو ة-ي-سضا-م-لا تا-ي-سسا-ئر-لا لل-خ
امهتيلو ةهجاولا ىلإا نابزحلا داع ،بيغمو ضضيرم ضسيئر
ةنجللا عامتجا لوحت ذإا ،ةجفلا امهتسسرامم نم ائيسش ارّيغ

مل ،ةيقيقح ةلزهمل ضسمأا لوأا ريرحتلا ةهبجل ةيزكرملا
طقف ضسيل ، مداخلب ةيجطلب نمز ى-ت-ح بز-ح-لا ا-هد-ه-سشي

لبق نم ةهبجلا يلسضانم ىلع ضضرف ماعلا نيمألا مسسا نأل
ة-ن-سسلا ر-خا-ف-ت-ي نا-ك يذ-لا يو-ي-ل-ع ،ه-ع-م ن-مو يو-ي-ل--ع

حيسشرتل عيقوت نويلم4 نوعمجيسس نيحلفلا نأا ةيسضاملا
نم اماع انيمأا بسصنيو ةهجاول-ل دو-ع-ي و-ه ا-ه ،ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب

نوبذكي كلذ نم رثكأاو ،ةهبجلا ضسأار ىلع ينادعسس لاجر
ةماعلا ةنامألل مهحسشرم ضسفانم نومهتيو راهنلا حسضو يف
نأا مغر عامتجلاب قاحتللا نم هوعنميو انوروكب هتباسصإاب
 .هتباسصإا مدع تتبثأا ليلاحت ىرجأا لجرلا

عامطأا مهكرحت مه-ل-ك-ف ،كاذ ى-ل-ع لو اذ-ه ى-ل-ع ع-فادأا ل
نم اوسصلختي نأا مهيلع نكل ،عفانم-لا م-سسا-ق-تو بسصا-ن-م-لا
عابتل ةرم بلكلا بلج يذلا فيفع يسس تاسسراممو ثرإا
ةبسضلاب ةيسضاملا ةنسسلا ناملربلا رقم قلغأاو ،ضسيلف نب

 .لوخدلا نم ةجحوب هسسيئر عنمل حاتفملاو
امب ةءوبوم ةسسايسسلا ةحاسسلا تلاز امو ،ءيسش ريغتي مل

ةوق ل نيلسضانمب ةءوبوم ،انوروكلا نم اوسسأاو رطخأا وه
 .ةيقوف رماوأاب نوكرحتي مهنأا مهموسصخ ماهيإا لإا مهل
يذلا بزحلاب ضسيئرلا قي-ق-سش ه-ل-ع-ف-ي نا-ك ا-م اذ-ه ضسي-لأا

اسسنرف ن-ي-ب را-ف-لا ي-ناد-ع-سس و-ه ا-هو ،ي-ناد-ع-سسل ه-م-ل-سس
قاروأا طلخي ،تارامث-ت-سساو ع-نا-سصم ه-يد-ل ن-يأا بر-غ-م-لاو
نم وج يف ،اهسسأار ىلع هعابتأا نم ادحاو بسصنيو ةهبجلا
 .ةقوبسسم ريغ ىسضوفلا

ضصاخ نويزفلت يلوؤوسسم ة-لاد-ع-لا تعد-ت-سسا ما-يأا ن-م
رجحلا تاءارجإا اوقرخو لفح او-م-ظ-ن م-ه-نأل نار-هو-ب

هب ماق ام فلتخي اذام يف نكل ،يعامتجلا دعابتلاو
ضسفن يف ا-م-ه-عا-م-ت-جا ا-م-هد-ق-ع-ب يد-نرألاو نل-فلا
 ؟فورظلا
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GBNô G’CNÑÉQ ةيوركلا ةسسفانملا ريسصم يف مسسحي ““فافلا““ ـل يلاردفلا بتكملا

يقلت دعب ةلوطبلأ فانئتسسأو سضيبأأ مسسوم ’
تاطلسسلأ نم رسضخأ’أ ءوسضلأ

ىلع ،دحألا ضسمأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلل يلاردفلا بتكملا ءاسضعأا قفتا
نوكي نل يلاتلابو .ايلعلا تاطلسسلا نم ةقفاوملا يقلت روف ةلوطبلا فانئتسسا
يقلت دعب قحل خيرات يف يرودلا فانئتسسا متيسس ثيح ،اسضيبأا امسسوم كانه

.دلبلل ايلعلا تاطلسسلا نم رسضخألا ءوسضلا

ةياجبب  وبلامب““ زيلافيل““ يليللأ ىهلملأ قأرتحإأ
لوهم قيرح ضسمأا ةليل نم ةرخأاتم تاعاسس يف بسشن ^
sel  ““زيلافيل““يليللا ىهلملا وأا ةناحو ةماقإا لخاد
sesialaFعم دودحلاو قفنلا مامأا دجاوتملا وبلمب ةيدلبب
ينطولا قيرطلا ىلع لجيج ةيلوب ةروسصنم ةمايز ةيدلب

.لجيجو ةياجب نيب طبارلا34 مقر
ىقبت بابسسأل ليللا نم ةرخأاتم ةعاسس يف بسشن قيرحلا

ىهلملا لخاد ةريبك ةيدام رئاسسخ يف ببسست ،ةلوهجم
.ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست متي مل نيح يف ،يليللا

قلغو قيرحلا دامخإل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت دقو
حلاسصملا نوكت اميف34 ينطولا قيرطلاب رورملا ةكرح

. قيرحلا بابسسأا يف اقيقحت تحتف دق ةينمألا
ب.نيسساي ^

تنسشومت نيع ةمكحمب دعب نع ةمكاحم42
ةمكاحملا قيرط نع اسصخسش42 ةمكاحم ءارجإا مت ^

نيع ءاسضق ضسلجم ماق نأاسشلا اذه يفو  ،دعب نع ةيئرملا
ضسرام61 خيراتب10 مقر ةركذملا رودسص ذنمو تنسشومت
دقعب ،91 ديفوك انوروك ءابو روهظ عم نمازتت يتلاو0202
و تنسشومت نيع ءاسضق ضسلجم ىوتسسم ىلع تاسسلج ةدع

ىوتسسم ىلع ةسسلج63 دقع مت ثيح ،هل ةعباتلا مكاحملا
ةقلعتملا تاءارجإلا ةيادب ذنم تنسشومت نيع ءاسضق
ةثداحملا ةينقتب ةسسلج51 اهنم  ،ءابولا اذه نم ةياقولاب

يروفلا لوثملا  تاسسلج يه تاسسلجلا يقابو دعب نع
.يلاجعتسسلا  مسسقلا تاسسلجو

يف اسصخسش42 ةمكاحم ةينقتلا هذه للخ نم مت امك
نع ضصخسش41 ةلاحإا اهللخ نم مت ةيحنج اهلك اياسضق

ةفرغ نم  اوليحأا ضصاخسشأا01 و يروفلا لوثملا ءارجإا قيرط
ةاسضق ةداسسلا لبق نم مهعم قيقحتلا ءاهتنا دعب قيقحتلا
ىلا ةفاسضإلاب ،ةيداع ماكحأا اهنأاسشب تردسصو ،قيقحتلا
ينب ةمكحم رارغ ىلع ةيلولا ميلقإا ربع ةدجاوتملا طاسشن

ءاسضق ضسلجم طاسشن اذكو رجحوب مامحو ةيرماعلا ،فاسص
همكح ةفرعم ضسوبحملا نيكمت دسصق تنسشومت نيع
ربع ثب ام بسسح ،لوهجملا يف راظتنلا مدعو هريسصمو
ايرايتخا ارمأا ىقبي تامكاحملا نم عونلا اذه نا املع ريثألا
.نيسسوبحملل ةبسسنلاب

ديبع.م  ^

flماسسم سسرغيو هقيقسش حبذي ايلقع لتÒ ةحول
 هراج سسأأر ‘ ةيبسشخ
ىعدي ايلقع لتfl دحألا ¤إا تبسسلا ةليل مدقأا ^

ضضيبا حلسسب ءادتعلا ىلع،ةنسسÒ““،  84مسس .ر““
»و  ،ةنسس03 ،““ ةزمح.ر ““ هيقيقسش ىلع ““روتيك““

قنعلا ¤إا تانعط امهل هجو نيأا ،ةنسس25 ،““دارم.ر
‘ fiا نم  جرخ مث  حبذلل ةلواŸةبون ‘ وهو لزن

‘ باسشلا هراج دجوف  ،Òطخ لاعفنأاو ناجايهو
لواحي ناك ،ةنسس03 ،““يماسس.ل““ وعدŸا جراÿا
ةيبسشخ ةحول Òماسسم ضسرغب ماقف  ةدعاسسŸا

ناكسس ىدل فوخو عله طسسو هسسأار ‘ ةÁدق
.زيزعلا دبع يديسس ةنيدم
ةحلسصم ¤إا ةثلثلا ÚباسصŸا لقن ” دقو
نيأا ،جلعلل Òهاطلا ىفسشتسسÃ تلاجعتسسلا

ذاقنإا نم يبطلا تاهبسشلاو يبطلا مقاطلا نك“
” اميف دا◊ا فيزنلا فيقوتو Úقيقسشلا

يماسس را÷ا ضسأار نم Òماسسم30 عزن  ةبوعسصبو
راظتنا ‘ ةبقارملل ضشاعنإلا مسسقب مهعسضوو
ردسصم بسسح ،ةيلولا جراخ مهليو– ةيناكمإا

.يبط
ةسصتıا نمألا حلاسصم تحتف ،ىرخأا ةهج نم
ةÁر÷ا هتاه تاسسبلم ‘ اقيق– ايميلقإا
.ةÒطÿا

ب.Úسساي ^

ةŸاقب فوقسشوبب اهتقسش لخأد ةتي‡ زوجع ىلع روثعلأ
رقم لخاد ةتيم زوجع ىلع روثعلا ،ضسمأا لوأا ” ^

تلخدتو .ةŸاق ةيلو ‘ فوقسشوب ةنيدÃ اهتماقإا
‘ فوقسشوب ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
يمهاسست نكسسم05 يحب د73و اسس41 ةعاسسلا

لقن لجأا نم فوقسشوب ةيدلب52 مقر16 ةرامع
Ìع ةنسس08 (ف .ح) ىثنأا ضسنج نم ضصخسش ةثج
¤إا ةروكذŸا ةرامعلاب ةقسش لخاد ةتيم اهيلع
.فوقسشوب ىفسشتسسÃ ثث÷ا ظفح ةحلسصم

ةلظŸاب تابيردت ءانثأأ طقسس سصخسش  لتقمو..
  يتاعوب ةيدلبب ةيئأوهلأ

ةيندŸا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت امك ^
فرعتلاو لخدتلا ةقرف عم قيسسنتلاب ةŸاق ةيلول

ةعاسسلا ىلع0202يام03 موي ةرعولا نكامألا ‘
لبج ةليسس ةتسشم ىمسسŸا ناكŸاب د70و اسس21
فاعسسإا لجأا نم دومfi يتاعوب ةيدلب جولسسعوب

نم طقسس ،ةنسس64  (ب .ع) ركذ ضسنج نم ضصخسش
يدانل ةيئاوهلا ةلسضŸاب تابيردت ءانثأا م05 عافترا

” ,ةبانع ةيلول ةيعارسشلا تارئاطلل يديرسس
ميك◊ا ىفسشتسسÃ ¤إا ةيحسضلا لقنو هفاعسسإا

.ةÒخألا هسسافنأا ظفل نيأا ةŸاقب يبقع
سس.ي ^

50 زجحو تأردıاب رجاتت ةكبسشب ةحاطإ’أو..
لجيجب يدنه بنق غلك

ةطرسشلل ةلقنتŸا ةقرفلاب ةطرسشلا تاوق تنك“ ^
ةيلو نمأاب ةيروسصنم ةمايز ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا

ةلواfi طابحإاو ةينطو ةكبسش كيكفت نم ،لجيج
.تاردıا نم ةماه ةيمك جيورت
تامولعŸ دي÷ا للغتسسلا رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا
ةكبسش دوجو اهدافم ةقرفلا تاذ رسصانع ¤إا تدرو
ىدحإا نم نوردحني مهنم Úنثا ضصاخسشأا5 مسضت
وÚ 42ب مهرامعأا حواÎت نطولل ةيبرغلا تايلولا

نوطسشني ،ايئاسضق Úقوبسسم مهنم ةثلث ،ةنسس64
قيرطلا ىوتسسم ىلع تاردıا جيورت لا‹ ‘

ةطخ عسضو كلذ بجوÃ متيل ،34 مقر ينطولا
fiةكبسشلا هذه نم نيدرف فيقوت نم تنكم ةمك

(يدنه بنق) تاردıا نم غلك5 نع ديزي ام زجحو
تادئاع نم ميتنسس نويلم02 قوفي ›ام غلبمو
ناك Úتيحايسس Úتبكرم زجح بناج ¤إا جيوÎلا
.جيوÎلا و لقنتلا ‘ ةكبسشلا دارفأا اهلغتسسي
ةفاك لامكتسسا دعبو ةيئاسضقلا ةيطبسضلا
مامأا ناينعŸا Ëدقتب تماق ةيئاز÷ا تاءارجإلا
ةيعمج نيوكت لجأل ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا
ضضرغل (يدنه بنق) تاردıا لقنو ةزايح ،رارسشأا
نيأا ،ةمظنم ةيمارجإا ةعوم‹ نمسض اهيف ةرجاتŸا

ثاحبألا لازت ل اميف ،عاديإا رمأا امهقح ‘ ردسص
نيدوجوŸا نيرخآلا ةثلثلا ضصاخسشألا نع ةيراج
.رارف ةلاح ‘

لجيجب رانقلاب عورم ثداح ‘ ةلفط ةافوو..
Úماع رمعلا نم غلبت ةلفط ضسمأا لوا تيقل ^
Èمفون لوا يحب عورم رورم ثداح ‘ اهفتح

ذلو ةبكرم اهتسسهد ثيح ،يفسشن رانقلا طسسوب
 .رارفلاب اهبحاسص
ىفسشتسسŸ اهلوسصو لبق اهسسافنأا ةلفطلا تظفل دقو
ةحلسصم ‘ اهعسضو ” نيأا ،جلعلا يقلتل Òهاطلا

بابسسأا ةفرعمو حيرسشتلا راظتنا ‘ ،ثث÷ا ظفح
اقيق– نمألا حلاسصم تحتف اميف ،ةيقيق◊ا ةافولا
.Êامسس÷ا ثدا◊ا تاسسبلم ‘ اينمأا

ب.Úسساي ^

فلسشلأ ةي’وب6,3 ةوقب ةيسضرأ ةزه ليجسست
Îسشير ملسس ىلع6,3 هتوق تغلب لازلز عقو ^

20 ةعاسسلا ىلع دحلا رجف فلسشلا ةيلوب حوتفŸا
نايب نلعا امبسسح ،(يلÙا تيقوتلاب) ةقيقد25 و
Ÿةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثحبلا زكر
.ءايزيفوي÷او
بونج ملك51 ـب ددح ةزهلا عقوم نا زكرŸا حسضواو
.فلسشلا ةيلوب اوح ينب قرسش

ج.ق ^

تارصشعلا سسمأا حابصص جتحا ^
يعامتجإ’ا نكصسلا يب-لا-ط ن-م
ةي’و بونجب لازأا نيع ةيد-ل-ب-ب
بصصنب او-ما-ق ثي-ح ،ف-ي-ط-صس

اوبلاطو ةرئادلا رقم مامأا ةميخ
ةرورصضب ةيل-ح-م-لا تا-ط-ل-صسلا
نكصسم08 ة---صصح ع---يزو---ت
ةرغاصش تيقب يت-لا ي-عا-م-ت-جإا

.ةليوط ةدم ذنم
مهتناعم نع نوجتحملا ربعو

راظتنإ’ا ةدم لوط عم ةريبكلا
ن--ك--صسلا ن--م ةدا--ف--ت--صسÓ--ل
3 نع ديزت يتلاو ي-عا-م-ت-ج’ا

،ءاركلا فيلاكت  ع-مو ،تاو-ن-صس
ة-ق-ب-ط-لا ن-م م-ه-نأاو ة-صصا--خ

نم و لاطب مهبلغأا-ف ةر-ي-ق-ف-لا
سسيلو دود-ح-م-لا ل-خد-لا يوذ
ءاركلا فيلاكت عفد مهرودقمب

يذ-لا ر-مأ’ا و-هو ،ر--ه--صش ل--ك
هذ-ه-ب جا-ج-ت-حÓ--ل م--ه--ع--فد
مهب تقاصض امد-ع-ب ة-ق-ير-ط-لا

.لبصسلا عيمج
ةرئادلا سسي-ئر او-ب-لا-ط د-قو

عارصسإ’ا ةرورصضب ةي’ولا يلاوو
ةينكصسلا ةصصحلا هذه عيزوت يف
نم مهيلختل لا-جآ’ا بر-قأا ي-ف
تق-هرأا ي-ت-لا ةا-نا-ع-م-لا هذ-ه
.مهلهاك
نم نوديفتصسملا ى-ك-ت-صشإا ا-م-ك
ءانبلل ةدعملا ةيصضرأ’ا ع-ط-ق-لا

غلابلاو يفيرلا نكصسلا راطإا يف
نيذلا اديف-ت-صسم32 م-هدد-ع
ةدافتصس’ا تاراعصشا مهل تملصس
لازأا نيع ةرئاد سسيئر فرط نم
نم مهنأاب اودكأا ثيح ،قباصسلا

يعا-م-ت-ج’ا ن-ك-صسلا ي-ب-لا-ط

ةرئادلا حلا-صصم م-ه-ل تم-ل-صسو
تارا-ع-صشإا  ر-ه-صشا ةد-ع ذ--ن--م
ريغ ،عطقلا هذه نم ةدافتصس’اب
درجم تيقب تاراعصش’ا هذه نأا

يلاو اوبلاط دقو ،قرو ىلع ربح
يف قيقحت-لا ةرور-صضب ة-ي’و-لا

ي-ت-لا ة-ي-صضرأ’ا ع-ط-ق-لا هذ--ه
ملصست ملو قرولا ىلع مهل تملصس
.عقاولا سضرأا ىلع مهل
،يا--ب ح--لا--صص ةر--ئاد سسي---ئر
ةرئاد نوؤوصش رييصست-ب ف-ل-ك-م-لا

لÓخ دكأا ،ةباين-لا-ب لازأا ن-ي-ع
عيزوت ةي-ل-م-ع نأا-ب ه-ب ا-ن-ل-صصتا
هذ-ه لÓ-خ ةد-م-ج-م نا-ك-صسلا
عاصضوأ’ا ىلإا رظ-ن-لا-ب ةر-ت-ف-لا
يف دÓبلا رمت ي-ت-لا ة-ي-ح-صصلا
. نهارلا تقولا

 جلسصل ىسسيع ^

انكسسم08 ةمئاق نع جارفإلل اوعد
فيطسسب لأزأ Úع ةرئأد رقم مامأأ نوجتحي يعامتج’أ نكسسلأ وبلاط

لجيجب يعانطسصإأ سسفنت زاهجو يكذ ميقعت ر‡ نوزجني نوثحاب ةذتاسسأأ
ج--ي--ج ة--ي’و ي--لاو ما---ق ^

د-م-ح““ ة-ع-ما-ج ى-لإا ةرا-يز-ب
،لجيجب ““يح-ي ن-ب ق-يد-صصلا

نم ةعومج-م-ب ى-ق-ت-لإا ثي-ح
نيذلا نييعما-ج-لا ةذ-تا-صسأ’ا

لو-ح تا-حور-صش ه-ل او-مد--ق
يكذلا ميقع-ت-لا ر-م-م زا-ج-نا
سسف-ن--ت--لا زا--ه--ج زا--ج--ناو

ايلحم زجنملا يعا-ن-ط-صص’ا
ةذ-تا-صسأ’ا ء’ؤو-ه فر-ط ن--م
مو-ل-ع-لا ة-ي-ل-ك-ل ن-ي-ع-با-ت--لا
.لجيج ةعماجب ايجولونكتلاو

01 ميقعت هناكمإاب زاهجلا اذه
ار-ظ-ن ة-ق-ي-قد-لا ي-ف دار--فأا
ىلا لصصت يتلا طغصضلا ةردقل
سسا-ي-ق ةد-حو  را-ب) .را-ب30

.(طغصضلا
تادوهجملا يلاولا نم-ث ا-م-ك
،نيثحابلا لبق نم ةلوذ-ب-م-لا

م-ه-ل ه-ع-ي-ج-صشت ن-ع ا-بر-ع-م
ةمزÓلا تادعاصسملا ميدقتو
تا-عار-ت-خ’ا ف-ل-ت-خ-م ي-ف
. ةيلبقتصسملا تازاجن’او

ب.Úسساي ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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