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ةيقيقح ةمزأا انوروك  راسشتنا
تابكرŸا باعيتسسا ةردق نم ةئاŸاب05 لقن سضرف^    تارايسسلا لخاد يرابجإا سسيل ةمامكلا ءادترا :¤وأ’ا ةرازولل ةميلعت ^    انوروكب ةديدج ةافو41و ةباسصا911 ،ءافسش ةلاح811 ليجسست ^

ةيعرسش ةرورسض دجاسسŸا ‘ ةÓسصلا قيلعت : ىوتفلا ةن÷^     انوروك ءابوب Úفظوم4 ةباسصإا دعب ةنيطنسسقب يزكرŸا ديÈلا ‘ عله^     انوروك سسوÒف ببسسب ةليم ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا ريدم ةافو ^

بعسشلا تاعلطت عم صضراعتت اهنإا لاق
 ةينطولا ةدايسسلا ددهتو

 روتسسدلا ةدوسسم ‘ ايرهوج اظف–451 لجسسي هللا باج
 دÓبلا تاورث فازنتسساو ةطلسسلا راتهتسسا دقتنا

ةموك◊ا تارايخ ببسسب يعامتجا راجفنا نم رذحي يديسسرأ’ا
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 تايجولونكتلا روطت جلاعي
تايداملا ةبلغو

““؟ تنلا ىلع ةرطيسسلا قح يأاب““ ردسصي رميحلب رامع

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي

..ةيسضايرلا تائسشنŸا لاح ةيلخادلا ريزو دقتنا امنيب

““ةلوطبلا فانئتسس’ ةين كانهو ةيناث ةدهعل حسشرتأا نل““ :يسشطز

دحألا ادغ ماكحألاب قطنلا راظتنا يف

 يŸوعو ييحيوأ’51و براوسشوبل ةنسس02 سسامتلا
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ديكأات ¤إا ةجاحب ““ +كبوأا““ نا لاق
 :باقرع ،طفنلا قوسس ‘ اهتيقادسصم

 ناŸأ’ا عم عرسشت رئاز÷ا
‘ Œكيترزيد عورسشم ديسس
كيرسشلل انوروك ةجحب زاغلا رعسسل سضيفخت ’ ^

““يجروتان““ Êابسسإ’ا
 سضرعيسسو زهاج ديد÷ا تاقورÙا نوناق ^

 ةموك◊ا ىلع
يرئاز÷ا نيزنبلا: ةيŸاعلا ةقاطلا ةلاكو ^

٥صص!⁄اعلا ‘ سصخرأ’ا

 ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض ىلإا ةقطنملا ناكسس اعد
 رذحي تسساÔ“ لاقع Úمأا

““ةقطنŸا رارقتسسا برسض ت’واfi نم
Úتاوز Úت ¤إا ءودهلا داعأا تاطلسسلاو ناكسسلا يلث‡ ءاقل ^

ةاعر لقنت ةيرحو ر◊ا يراجتلا لدابتلل ةقطنم ءاسشنإا ^
تارارقلا مهأا نم يسشاوŸا

 ةيلايخ ماقرأا نع فسشكت يŸوع ةمكاfi ^      رايلم522 نم Ìكأاب ةنيزخلل رئاسسخ تببسس كافوسس ةيسضق ^     يفسسوي فسسوي قح ‘ نجسس ةنسس21 سسامتلا ^
 ةيسسايسس سسيل ““كافوسس““ ةيسضق نأا دكؤوي ةيروهم÷ا ليكو ^       ميتنسس رايلم025ب اسضرق كافوسس حنم ““يرئاز÷ا يبعسشلا سضرقلا““ ^

 رانيد رايلم522 ةراسسخ ةيمومعلا ةنيزÿا تفلك  ةيعرسشلا Òغ““كافوسس““ تادافتسسا ^      ينطولا داسصتق’اب سضوهنلا ةعيرذب مئارج اوبكترا يفسسويو براوسشوبو ىيحيوأا نومهتŸا ^
لبقŸا ةيليوج2 ¤إا ةمكاÙا ليجأاتو ةلاموب ليسضف نع جارفإ’ا ^     ىيحيوأا نع اهسسيئر عافد يفنت ناسسنإ’ا قوقح ةطبار ^
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دشصر ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ لاقو ^
لامج روتكدلأ انوروك سسوريف ةعباتمو
سسمأأ مت ““ هنأأ يفحشص رمتؤوم يف رأروف
سسوريفب ةديدج ة-با-شصإأ911 ليج-شست
40511 ىلإأ يلامجإ’أ عفتريل (انوروك)

.““ةي’و84 ربع ةعزوم ةلاح
تا-ي’و ““ نأأ رأرو-ف رو-ت-كد-لأ فا-شضأأو
فيطشسو ةمشصاعلأ رئأزجلأو ةد-ي-ل-ب-لأ
ةربتعم دأدعأأ ايموي ل-ي-ج-شست ل-شصأو-ت

زكأرملأ ل-ت-ح-ت ثي-ح تا-با-شصإ’أ ن-م
تا-ي-فو-لأ ثي-ح ن-م ى-لوأ’أ ثÓ--ث--لأ
.““تاباشصإ’أو
سصو-شصخ-ب ثد-ح-ت-م--لأ تأذ ح--شضوأأو
رششع ةعبرأأ ءاشصحإأ مت ““ هنأأ تايفولأ
ىلإأ يلامجإ’أ عفرتيل ةافو ةلاح (14)
.““ةي’و04 ربع ةعزوم ةافو528

تأذ دكأاف ءافششلأ ت’اح سصوشصخب امأأ
811 لثامت لي-ج-شست م-ت ““ ه-نأأ لوؤو-شسم-لأ

نيذلأ ددع عفرتيل ءافششلل ةديدج ةلاح

ىلإأ ةيئافششت-شس’أ تا-شسشسؤو-م-لأ أوردا-غ
نيدجأوتملأ ددع عافترأ عم ةلاح6918
.““ةلاح45 ىلإأ ةزكرملأ ةيانعلأ تحت

دادر كلام ^

ءابولا تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا911و ةافو41 ليجسست
سسوÒفب ةديدج ةباصصإا911و ةافو (41) رصشع ةعبرأا ليجصست ““ ةعم÷ا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو528و ةلاح40511 ¤إا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتصسŸا انوروك)

ىلوأ’ا ةرازولا نع ةرداصص ةميلعت يف
تارايسسلا لخاد يرابجإا سسيل ةمامكلا ءادترا

تابكرملا باعيتسسا ةردق نم ةئاملاب05 لقن سضرف ^
ىلوأ’أ ةرأزولأ نع ةرداشص ةميلعت تدكأأ ^

ريغ اهباكرو ةشصاخلأ تابكرملأ يقئاشس نأأ
.تامامكلأ ءأدترأ ىلع نيربجم
سصوشصخب تاحيشضوت ةميل-ع-ت-لأ تن-م-شضتو
سسوريف ةحفاكمو ةياقولأ ري-بأد-ت مأر-ت-حأ
ةزهجأأ زيزعت-ل ة’و-لأ تعد ثي-ح ،ا-نورو-ك
دينجت لÓخ نم اهعشضو مت يتلأ ةبقأرملأ

ة-لود-لأ ح--لا--شصم أذ--كو ن--مأ’أ ح--لا--شصم
ةطرششلأ ةيحÓشص اهل تلوخ يتلأ ةزكرمملأ
دنع ىوقلاب لخدتت نأأ بجي يتلأو ةيرأدإ’أ

ة-يا-قو-لأ د-عأو-ق مأر-ت-حأ مد-ع ة-ن-يا-ع--م
يف ةنمشضتملأ انوروك سسوري-ف ة-ح-فا-ك-مو
لومعملأ ةيميظنتلأو ةيعيرششتلأ سصوشصنلأ
ل-ق-ن-لأ طا-ششن ر-ير-ح-ت سصو-شصخ-بو .ا-ه-ب

ةميل-ع-ت-لأ تب-ل-ط سصا-خ-ششأÓ-ل ير-شضح-لأ
مأرتحأ سضر-ف-ل ن-مأ’أ ح-لا-شصم د-ي-ن-ج-ت-ب
ةقلعتملأ كلت اميشس ’و ةددحملأ طورششلأ
باعيت-شسأ ةرد-ق ن-م ة-ئا-م-لا-ب05 لق-ن-ب
ةيمأزلإأ كلذ-كو ى-شصقأأ د-ح-ك تا-ب-كر-م-لأ
نيقئاشسلل ةبشسنلاب ي-قأو-لأ عا-ن-ق-لأ ءأد-ترأ
ر كلام ^                                             .باكرلأو

نيع ىفششتشسمب ةيبطلأ ح-لا-شصم-لأ تل-ج-شس ^
ةافو سسيمخلأ فيطشس ةي’و لا-م-شش ةر-ي-ب-ك-لأ
سسوريف ببشسب ةن-شس65 رمعلأ نم غل-ب-ي ل-جر
ةيدلبب نط-ق-ي يذ-لأ ة-ي-ح-شضلأ نا-ك ،ا-نورو-ك
عشضخيو ،ةدكؤوملأ ت’ا-ح-لأ ن-ي-ب ن-م قو-لز-م
.مايأأ ةدع ذنم يحشصلأ لزعلأ ةحلشصمب جÓعلل

نإاف اهيلع انلشصحت يتلأ تا-مو-ل-ع-م-لأ بشسحو
ي-شضا-م-لأ عو-ب-شسأ’أ ي-فو-ت ة-ي--ح--شضلأ د--لأو
هتبا-شصإأ بب-شسب ةر-ي-ب-ك-لأ ن-ي-ع ى-ف-ششت-شسم-ب
.اشضيأأ انوروك سسوريفب
ةلثامم ةلاح لأزأأ نيع ىفششت-شسم ل-ج-شس ا-م-ك

اهتافو دعب ىفششتشسملأ ىلإأ اه-ل-ق-ن م-ت ةأأر-م’

نيبت ةيربخملأ ليلاحتلأ رودشص دعبو .اهلزنمب
دحأأ يفوتو ا-نورو-ك سسور-ي-ف-ب ة-با-شصم ا-ه-نأأ
ليجشست مت امك .ءابولأ سسفنب مايأأ ذنم اهبراقأأ
كلذك انوروك سسوريفب ةافو يتلاح سسمأأ لوأأ
.ناملو نيعو ةملعلأ ىفششتشسم نم لكب

ل ىسسيع ^

ببصسلا سسفنبو ىفصشتصسملا سسفنب هدلاو يفوت
انوروك سسوريف ببسسب لجر ةافو لجسسي فيطسسب ةريبكلا نيع ىفسشتسسم

عبرأأ ليجشست مت هنأأ علطم ردشصم سسمأأ دافأأ ^
يفظوم فوفشص يف انوروك ءابوب تاباشصإأ (4)
ةلابقلاب نانثأ ةنيطنشسق-ب يز-كر-م-لأ د-ير-ب-لأ
ةنيدملأ بلق يف يزكرملأ ديربل-ل ة-ي-شسي-ئر-لأ
علهلأ نم ةلاح راثأأ ام ةيريدملاب نأرخآأ نانثأو
نأأ رظ-ت-ن-ي ن-يذ-لأ ن-ي-ف-ظو-م-لأ طا-شسوأأ ي-ف
.ةمزÓلأ تافوششكلل أوعشضخي
ىلإأ نيباشصملأ ل-ق-ن سسي-م-خ-لأ سسمأأ لوأأ م-تو
مهيلع ترهظ نأأ دعب يعماج-لأ ى-ف-ششت-شسم-لأ
قلقلأ نم وج ق-ل-خ ا-م ا-نورو-ك ءا-بو سضأر-عأأ

نيذلأ امهئÓمزو امهتلئاع طاشسوأأ يف ةشصاخ
يف سضيرم ايلاح دجوي ثيح ا-م-ه-ب أو-ك-ت-حأ

رخآ’ ةيودأ’أ تيطعأأ اميف ،91 ديفوك ةحلشصم
امك .يلزنملأ رجح-لأ ي-ف ءا-ق-ب-لا-ب ه-مأز-لإأو
يرشضحلأ عاطقلأ يف ىر-خأأ ة-با-شصإأ تل-ج-شس
ىلإأ ا-شضيأأ ف-ظو-م ل-ق-ن م-ت ثي-ح سصا-م-ق-لأ

.91 ديفوك ةحلشصم
يف ببشست نأأو هل قبشس انوروك ءابو نأأ مولعمو
داحت’اب يباقنو ةنيطنشسق ةيدلبب بختنم ةافو
سضعب دعب-ت-شست ’و .ة-ن-ي-ط-ن-شسق-ب ي-ل-ح-م-لأ
مايقلل يزكرملأ ديربلأ قلغ متي نأأ رداشصملأ
ىلع نيفظوم سضرعو ةلماشش ميقعت ة-ي-ل-م-ع-ب
.اموي41 ةدمل رجحلأ

سس.ي ^

انوروك ءابوب نيفظوم4 ةباصصإا دعب
ةنيطنسسقب يزكرملا ديربلا يف عله

ةيقيقح ةمزأا انوروك سسوريف راصشتنا ربتعا
 انويلم61 ـب ردقي تامامكلا نم ينطولا نوزخملا :ديزوب نب

 ايلحم ايموي ةمامك نويلم2 جاتنإا ^
حÓشصإأو ناكشسلأو ة-ح-شصلأ ر-يزو لا-ق ^

ّنإأ ،ديزوب نب نامحرلأ دبع تايفششتشسملأ
ةمزأأ ربتع-ي91 ديفوك سسور-ي-ف را-ششت-نأ

لئاشسولأ ر-فو-ت ““ نأأ أد-كؤو-م ““ ة-ي-ق-ي-ق-ح
دÓبلأ يف يجاتلأ سسوريفلأ نم ةيئاقولأ

ةمامك نويلم61 نم ديزأأ ىلع زوحت ثيح
ةمامك نييÓم6 لوشصو رظتنيو ةيحأرج
عافترأ ““ نأأ ى-لإأ أر-ي-ششم ““عو-ب-شسأ’أ أذ-ه
قأو-شسأ’أ ي-ف ة-ي-ئا-قو-لأ ة-ع-ن-قأ’أ ر-ع-شس
.يلحملأ جاتنإ’أ عيجششتل مهعفد ةيملاعلأ
لك ري-فو-ت م-ت ““ ه-نأأ ة-ح-شصلأ ر-يزو د-كأأو
تامزلت-شسم-لأو ة-ي-ئا-قو-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ
نيباشصملاب ديجلأ لفكتلأ لجأأ نم ةيبطلأ
فلت-خ-م ي-ف (91 ديفوك) ا-نورو-ك ءا-بو-ب
نأأ ىلإأ أريششم ““ةينطولأ تا-ي-ف-ششت-شسم-لأ
زهاني تامامكلأ نم ينطولأ نوز-خ-م-لأ““
فلتخم رهشست اميف ةمامك نويلم61 ـلأ
ةمامك نويل-م2 جاتنإأ ىلع تا-عا-ط-ق-لأ
.““ايموي
ةيوفشش ةلئشسأأ ىلع هدر يف ريزولأ حشضوأأو

ةشسلج يف ةم’أ سسلجمب ءاشضعأأ اهحرط
ةحفاكمل ةذختملأ ريبأدتلأ لوح ة-ي-ن-ل-ع
زا-ج-نأ ““ل-ط-ع-ت““ با-ب-شسأأو ا--نورو--ك ءأد

نطولأ تاي’و فلتخم يف ةيحشص عيراششم
را-ششت-نأ ن-م د-ح-لأ ل-جأأ ن-م م--ت ه--نأا--ب
رجحلل أزكر-م15 سصيشصخت سسور-ي-ف-لأ
لابقتشس’ نطولأ نم ةي’و51 ب يحشصلأ
بيشصنتو جراخلأ نم نيدفأولأ نينطأوملأ
يتلأو ءابولأ تأروطتب ةفلكم ةيملع ةنجل
يف ةي-لا-ع-ف““ ل-ك-ب ،لا-ق ا-م-ك ،تم-ها-شس
ةيجيتأرتشس’أ مي-عد-تو جÓ-ع-لأ ر-يو-ط-ت
ىوتشسم عفرو ءابولأ ةحفاكم-ل ة-ي-ن-طو-لأ

ةيامحلأو ةيئاقولأ تامزلتشسملأ نوزخم
جÓع ءأودو سصيخششتلأ فششأوك اهنيب نم
.““تامامكلأ أذكو ءابولأ
نب راششأأ تا-ما-م-ك-لأ ر-فو-ت سصو-شصخ-بو
هذ-ه-ل ي-ن-طو-لأ نوز-خ-م-لأ ى-لأ د-يزو--ب
ردقي يذلأو ةيقأولأ ة-ي-ب-ط-لأ ة-ل-ي-شسو-لأ

أركذم ةمامك نويلم61 نم ديزأاب ايلاح
تلأز ام تاعا-ط-ق-لأ““ ن-م د-يد-ع-لأ نأا-ب
ينويلم قوفي ام جاتنأ يف ايلاح مهاشست
ةيحشصلأ ريياعملأ قباطت ا-ي-مو-ي ة-ما-م-ك
ةدئا-ف-ل ة-لو-ق-ع-م را-ع-شسأا-ب ا-هر-ي-فو-ت-ل
.““نينطأوملأ
0006 ءابولأ ةيأدب يف سصيشصخت مت امك
لامعتشسأ متي ملو سشاعنإ’اب سصاخ ريرشس

اهنم ةئاملا-ب71 ةب-شسن ىو-شس نآ’أ د-ح-ل
سصوحف-ل-ل أز-كر-م62 ح---ت---ف أذ---كو
نطولأ قطانم ف-ل-ت-خ-م-ب سصي-خ-ششت-لأو
مأرتحأ ةرورشض ىلأ ن-ي-ن-طأو-م-لأ ا-ي-عأد
مأزتل’أ لÓخ ن-م ة-ي-ح-شصلأ تأءأر-ج’أ
ةفا-ظ-ن-لأ طور-ششو د-عا-ب-ت-لأ ة-فا-شسم-ب
.تامامكلأ مأدختشسأو
ةحشصلأ عا-ط-ق-ل لو’أ لوؤو-شسم-لأ دا-ششأأو
ءأود-لأو جÓ-ع-ل-ل ““د-ي-ج-لأ““ ىو-ت-شسم-لا-ب
ددع يف سضافخنأ نكم يذلأ لمعتشسملأ
نم لقأأ ىلأ ةافو03 يلأوح““ نم تايفولأ

ةيمهأأ ىلع ديزوب نب ددششو .““ايموي01
ةيملاعلأ ةمظنملأ تاهي-جو-ت-ب مأز-ت-ل’أ““
ىوتشسمو قرط نيشسحت لجأأ نم ةحشصلل
تامولعملأ م-هأأ ى-ل-ع عÓ-ط’أو جÓ-ع-لأ

د-شصق هرا-ششت-نأ ن-م د-ح-ل-ل ءا-بو-لأ لو-ح
عفرو سسوريفلأ ىلع ءاشضقلأ نم نكمتلأ
تاي’و فلتخم يف ايلك يحشصلأ رجحلأ
ل-ك ي-عا-شسمو دو-ه-ج-ب أر-كذ-م ““ن-طو-لأ
ةيحشص ت’وكوترب دأدعأ يف تاعاطقلأ

تا-طا-ششن-لأ ف-ل-ت-خ-م ةدو-ع ل--جأأ ن--م
.““ةيفاقثلأو ةيعامتج’أو ةيداشصتق’أ

ر كلام ^

رطخلا سسوقان نوقديو ءازهتصس’ا نم نورذحي نوصصتخملا
flفل ةيناث ةجوم نم فواÒوزو يزيتب انوروك سسو

ملع لاجم يف نيشصتخملأ نم ديدعلأ قد ^
ةيناث ةجو-م ءأر-ج ر-ط-خ-لأ سسو-قا-ن ة-ئ-بوأ’أ

وزو يزيت ميلقإاب انوروك سسور-ي-ف-ل ة-ل-م-ت-ح-م
مهمأرتحأ مدعب نينطأوملأ ة’ابم’ ىلإأ رظنلاب
سصوشصنملأ ةي-ئا-قو-لأو ة-ي-ح-شصلأ تأءأر-ج’أ

تعفر امدعب ءابولأ را-ششت-نأ يدا-ف-ت-ل ا-ه-ي-ل-ع
نع يلكلأ يحشصلأ رجحلأ ةيمومعلأ تاطلشسلأ
.ةي’ولأ
مغر مهفوخت ن-ي-شصت-خ-م-لأو ءا-ب-ط’أ ىد-بأأو
ةهجأوم-ل ةر-خ-شسم-لأ ة-يدا-م-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ
ناكشسلأ ةيبلاغ ةلشصأومل رظ-ن-لا-ب ة-ح-ئا-ج-لأ

ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب طئاحلأ سضرع مهبرشض
تحشضأأ يتلأ تامامكلأ عشضوب قلعت ام اميشس’
نينطأوملأ فرط نم اهشضفرل ةمد-ع-ن-م ه-ب-شش
نيذلأو نييشسنجلأ نمو مهرا-م-عأأ ف-ل-ت-خ-م-ب
ى-ل-ع تا-قوأ’أ ل-ك ي-فو ا-ي-مو-ي نو-ت-فا-ه-ت--ي
هريغو ةشسبلأ’أ تÓحمو ةيراجت-لأ تÓ-ح-م-لأ

ءا-ن-ت-قأ ل-جأأ ن-م ىر--خأ’أ تأءا--شضف--لأ ن--م
رجحلأ ةرتف-ل م-ه-ن-م ا-شضيو-ع-ت م-ه-تا-ي-جا-ح

.يلزنملأ
مهئان-بأأ نو-ب-ح-ط-شصي ءا-ي-لوأ’أ نأأ ر-ط-خأ’أو
ءأدترأ نود ةيذحأ’أو ةشسبلأ’أ ءانتق’ راغشصلأ
د-عا-ب-ت-ل-ل ى-ت-ح مأر-ت-حأ ’و تا--ما--م--ك--لأ
.يعامتج’أ
يخو-ت ةرور-شض““ ى-ل-ع ءأر-ب-خ-لأ ء’ؤو-ه د-كأأو
ىشضم تقو يأأ ن-م ر-ث-كأأ رذ-ح-لأو ة-ط-ي-ح-لأ
ةقباشسلأ هتلكاشش ىل-ع ا-نورو-ك ةدو-ع يدا-ف-ت-ل
ةيئاقو-لأ ل-ئا-شسو-ب تÓ-ح-م-لأ م-عد بو-جو-ب
ناكشسلأ اهيلع دفأوتي يت-لأ ن-كا-مأ’أ ع-ي-م-جو
دح ىشصقأأ ىلإأ مهتوعد بناج ىلإأ عشسوأأ لكششب
ةقلغم لأزت ام يت-لأ ئ-طأو-ششلأ ن-ع دا-ع-ت-ب’أ
نÓ-عإ’أ ة-يا-غ-ل وزو يز-ي-ت ي-لأو ن-م رأر-ق--ب
.““فايطشص’أ مشسوم حتف نع يمشسرلأ

سشوÒمع لامج ^

دكؤويو ةقطنŸا ناكصس ¤إا ةلاصسر هجوي تصساÔ“ لاقع Úمأا
برسض ت’واfi ةهجاوŸ ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض““

““ةقطنŸا رارقتسسا
سسمأأ لوأأ ريبأديإأ دمحأأ لاقعلأ نيمأأ اعد ^
ةهجأومل ةظقيلاب يلحتلأ ىلإأ تشسأرنمت ناكشس
رأر-ق-ت-شسأ بر-شض د-ير-ت ي-ت-لأ ت’وا-ح--م--لأ
.ةقطنملأ
ناكشس يمÓعإأ حيرشصت يف ريبأديإأ دمحأأ اعدو
ملك005) نيتأوز نيت ناكشسو امومع تشسأرنمت

يلحتلأ““ ىلإأ ةشصاخ (تشسأرنم-ت بر-غ بو-ن-ج
ةهجأومل ينطولأ سسحلأ بيل-غ-تو ة-ظ-ق-ي-لا-ب
رأر-ق-ت-شسأ بر-شض د-ير-ت ي-ت-لأ ت’وا-ح--م--لأ
.““ةقطنملأ
سصاخششأ’أ سضعب““ ةلواحمل ري-بأد-يإأ ف-شسأا-تو
لئاشسول حيرشصتلأ لÓخ نم عا-شضوأ’أ ج-ي-جأا-ت
ديقعت نم ديزت تامولعمب ةي-ب-ن-جأأ ة-ي-مÓ-عإأ
.““ةي’ولأ هذه يف عاشضوأ’أ
سضعب لبق نم همشسأ لامعتشسأ ““ةدششب““ ركنتشسأأو

لامعتشسأو ةينورتكل’أ ط-ئا-شسو-لأو ع-قأو-م-لأ
وعدت همشساب تامولعم رششن لÓخ نم هتروشص

ةجيتن تاجاجتحأ يف جورخلأو رهاظتلأ ىلإأ
نيتأوز نيت ةقطنم ا-ه-ت-فر-ع ي-ت-لأ ثأد-حأ’أ

.أرخؤوم
نم ةلاح ةيدودحلأ نيتأوز نيت ةنيدم دهششتو
أرخؤوم اهتفرع ي-ت-لأ ثأد-ح’أ د-ع-ب ءود-ه-لأ
ءاثÓثلأ موي ةليط مظن يذلأ ءاقللأ بقع كلذو
(نييلحم نيبختنمو نايعأأ) ناكشسلل نيلثمم نيب

.ةيئ’ولأ تاطلشسلأ عم
نم قفأوت ىلإأ لوشصولاب ءاقللأ أذه حمشس دقو

اهنأاشش نم يتلأ تأءأرجإ’أ سضعب ذاختأ لÓخ
ةايحلأ عو-جرو ءود-ه-لأ ةدو-ع ي-ف م-ها-شست نأأ
.ةنيدملأ ىلإأ ةيداعلأ ةيمويلأ

ر م ^

 ةيقبتŸا تابلطلا ةصسارد لصصاوتت اميف
ةيعمج0021 نم Ìكأا دمتعت ةيلخادلا ةرازو

fiةديدج ةيل
ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تفششك ^

دامتعأ مت هنأأ اهل نايب يف ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
لك اهئافيتشسأ دعب ةيدلب ةيعمج0021 نم رثكأأ
تÓيهشستلأ نم اهتدافتشسأو ةينوناقلأ طورششلأ
تابلطلأ ة-شسأرد ل-شصأو-ت-ت ا-م-ي-ف ة-جرد-م-لأ
.ةددحملأ لاجآ’أ نمشض ةيقبتملأ
تÓيهشستلل ةعباتم هنأأ ردشصملأ تأذ حشضوأأو
سصوشصخب ةيمومعلأ تاطلشسلأ ا-ه-تر-قأأ ي-ت-لأ
يريخلأ عباطلأ تأذ ةيدلبلأ تايعمجلأ ءاششنإأ
ىر-ق-لأو ءا-ي--حأ’أ نا--ج--لو ي--ن--ما--شضت--لأو
ةيلخأدلأ ةرأزو نلعت ،ةيناكشسلأ تا-ع-م-ج-ت-لأو
نع ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تا-عا-م-ج-لأو
ةيلمعل سسيمخلأ ةياغ ىلإأ ةلجشسملأ ةليشصحلأ

لك ربع دامتع’أ تاف-ل-م ة-شسأردو لا-ب-ق-ت-شسأ
أذه نوشضغ يف تلشصحت ثيح نطولأ تايدلب
دعب اهدامتعأ ىلع ة-ي-ع-م-ج3121 عوب-شسأ’أ
اهتدافتشسأو ةينوناقلأ طورششلأ لك اهئافيتشسأ

ةشسأرد لشصأوتت اميف ،ةجردملأ تÓيهشستلأ نم
.ةددحملأ لاجآ’أ نمشض ةيقبتملأ تابلطلأ
تا-ن-طأو-م-لا-ب ة-ي--ل--خأد--لأ ةرأزو تدا--ششأأو
طا-ششن-لأ ي-ف ن-ي-طر-خ-ن-م-لأ ن-ي-ن-طأو-م-لأو
م-ه-م-عد-ب ا-ه-مأز-ت-لا-ب ةر-كذ-م يو-ع-م-ج-لأ
ةيرششبلأ تايناكمإ’أ عيمج ةئبعتب مهتقفأرمو
مهتاطاششن ةرششابم نم مهني-ك-م-ت-ل ة-يدا-م-لأو
.مظنم راطإأ يف ةرمتشسم ةروشصب

م ناوسضر ^

 ةمكاÙا ليجأاتو ةلاموب ليسضف نع جارفإ’ا
لبقŸا ةيليوج2 ¤إا

نع جأرفإ’اب ءاشضيبلأ رأدلأ ةمكحم ترمأأ ^
ءاشسم ة-لا-مو-ب ل-ي-شضف ي-شسا-ي-شسلأ ط-ششا-ن-لأ
2 ىلإأ ةمكاحملأ ةشسلج ليجأا-ت ع-م سسي-م-خ-لأ

نامحرلأ دبع يماحملأ هب دافأأ امبشسح ةيليوج
.حلاشص
ةلاموب عأديإاب سسمأأ رمأأ ةشسلجلأ يشضاق ناكو
ليجأات عم يروفلأ هلوثم ءانثأأ تقؤوملأ سسبحلأ

لوأأ اهميدقت متيل لبقم-لأ عو-ب-شسأ’أ ة-شسل-ج-لأ
.سسمأأ
رهمجتلأ ىلع سضيرحتلأ مهت ةلاموب هجأويو

كلذكو ةيماظن ةئي-ه ة-نا-هإأو ح-ل-شسم-لأ ر-ي-غ
سسا-شسم-لأ ا-ه-نأا-شش ن--م تأرو--ششن--م سضر--ع
.ةينطولأ ةحلشصملاب

ر م ^

انوروك سسوريف ببسسب ةليم ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا ريدم ةافو
ريدم ويرمع ر-ها-ط-لأ سسمأأ لوأأ ي-فو-ت ^

ريدملأو ةليم ة-ي’و-ل ة-شضا-ير-لأو با-ب-ششلأ
ببشسب فيطشسب5491 يام8 بكرمل قباشسلأ
.انوروك سسوريفب هتباشصإأ
نإاف اهيلع انلشصحت يتلأ تامولعملأ بشسحو

دعب فيطشس ىفششتشسمب جلاعي ناك ةيحشضلأ
نأأ ىلإأ مايأأ ةدع ذن-م ه-ت-با-شصإأ تد-كأا-ت نأأ
سسمأأ لوأأ ةر--ي--خأ’أ ه---شسا---ف---نأأ ظ---ف---ل
.ىفششتشسملاب
سسمأأ لوأأ ءاشسم ه-تزا-ن-ج ع-ي-ي-ششت م-ت د-قو

فيطشس ة-يد-ل-ب-ب رد-ي-ح يد-ي-شس ةر-ب-ق-م-ب
أرظن هبراقأأو هئÓمز نم ليلق ددع روشضحب

هذه لثم يف ةذخ-ت-م-لأ ن-فد-لأ تأءأر-جإ’
.ت’احلأ

ل ىسسيع ^
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دحألا ادغ ماكحألاب قطنلا راظتنا ‘

 يŸوع دارمو ييحيوأل ةنشس51و براوششوبل ةنشس02 شسامتلا
يفشسوي فشسوي قح ‘ نجشس ةنشس21 شسامتلا ^

رايلم522 نم Ìكأاب ةنيزخلل رئاشسخ تببشس كافوشس ةيشضق ^
نجسس ةنسس02 ةبوقع طيلسست ضسيمÿا ءاسسم نم ةرخأاتم تاعاسس ‘ دمfiا يديسس ةمكحÃ ةيروهم÷ا ليكو بلط

لوألا ريزولا نم لك قح ‘ ةذفان نجسس ةنسس51و براوسشوب مÓسسلا دبع قباسسلا ةعانسصلا ريزو قح ‘ ةذفان
فسسوي قح ‘ ةنسس21 ةبوقع ¤ا ةفاسضإلاب يŸوع دارم كافوسسل ماعلا ريدŸا ضسيئرلاو ىيحيوأا دمحأا قباسسلا
ةيسضق ‘ يرئاز÷ا يبعسشلا ضضرقلاو ةعانسصلا ةرازو تاراطإا نم ديدعلا قح ‘ تاونسس5ب تابوقعو يفسسوي
.ةنيزÿا يماfi هنع فسشك امبسسح رايلم522 زواجتت ةيمومعلا ةنيزÿاب رئاسسخ تق◊أا يتلا كافوسس

نم Êاثلا مويلل ةشصاÿا ةمكاÙا تفرع ^
يديشس ةمكfi ىوتشسم ىل-ع كا-فو-شس ة-ي-شضق
فنأات-شست ⁄ ثي-ح ا-ي-نو-طارا-م ا-مو-ي د-مfiأا
ببشسب فشصنو ةدحاولا دودح ‘ لإا اهلاغششأا

روشص رششن ىلع اجاجتحا ÚماÙا ةعطاقم
اهلوادتو مÓعلا لئاشسو ‘ لوألا مويلا عئاقو

يعامتجلا لشصاوتلا عقاوÃ عشساو قاطن ىلع
نم اوبلط نيذلا ÚماÙا ةظيفح راثأا ام وهو
لئاشسو يلث‡ دشض تاءارجإا ذاختا ة-ي-شضا-ق-لا
ةشسيئرو ةيشضاقلا حشضوتو زÈت نأا لبق مÓعلا
” رو-شصلا هذ-ه ““ نأا عا-فد-لا ة-ئ-ي-ه-ل ة-شسل÷ا
ةمكاÙا تاير‹ لقن تاششاشش نم اهطاقتلا
مÓعلا لئاشسو يلثمŸ ة-شصشصıا ة-عا-ق-لا-ب
ةعاق لخاد ظاظتكلا يدا-ف-ت-ل تع-شضو ي-ت-لا
انوروك شسوÒف ءابو نم يئاقو ءارجإاك ةشسل÷ا
تاششاششلا هذه Èع ثبلا فقو كلذ دعب تررقو
ةشسل÷ا ةعاق لوخد-ب Úي-ف-ح-شصل-ل حا-م-شسلاو
ايروتشسد لوفكŸا مÓعلا ‘ قح-ل-ل ا-شسير-ك-ت
. ةشسل÷ا ةشسيئر ناشسل ىلع ءاج امك اينوناقو

حنم ””يرئاز÷ا يبعسشلا ضضرقلا»
ميتنسس رايلم025ب اسضرق كافوسس

ةعاشسلا دودح ‘ ةشسل÷ا فان-ئ-ت-شسا لÓ-خو
نم Úمهتم ةدعل عام-ت-شسلا ” لاوز ة-ي-نا-ث-لا
رئاز÷ا يب-ع-ششلا شضر-ق-لاو ة-عا-ن-شصلا ةرازو
نأا Òغ مهيلا ة-ه-جوŸا م-ه-ت-لا اور-ك-نأا يذ-لا
ي-ب-ع-ششلا شضر-ق-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا شسي--ئر--لا
025 ةميقب اشضرق حنم هنأا فاÎعا يرئاز÷ا

هذه Ëدقت لباقم كافوشس ةكرششل ميتنشس رايلم
كنبلا لوبق ارÈم راقع ‘ لث‡ نهرل ةÒخألا
‘ اهتناكمو ةكرششلا ةعمشس ىلع ءانب شضرقلل
كنبلا نأا افيشضم تارايشسل-ل ة-ي-ن-طو-لا قو-شسلا
شسفنب نيداشصتقلا ÚلماعتŸا ةيقب عم لماعت
نأا ادكؤوم كافوشس عم اهب لماعت يتلا ةقيرطلا

ءاهتنا لبق يكنب-لا ا-ه-شضر-ق تدد-شس كا-فو-شس
هاŒ مازتلا يأا اهيدل دعي ⁄و ةددÙا ةدŸا
يرئاز÷ا يبعششلا شضرقلا

ةيسضق نأا دكؤوي ةيروهم÷ا ليكو
 ةيسسايسس ضسيل ””كافوسس””

تقلطنا يتلا  ةيروهم÷ا ليكو ةعفارم لÓخو
نأا  د-كأا Ó-ي-ل ة-ع-شسا-ت-لا ة-عا--شسلا دود--ح ‘

دمحا مهو Úقباشسلا ÚلوؤوشسŸا نم ÚمهتŸا
ف-شسو-يو براو-ششو-ب  مÓ-شسلا د-ب-ع ى-ي-ح-يوأا
لاعفأا نع ةيشضقلا هذه ‘ Úعباتم Òغ  يفشسوي
لاعفأاو يمارجا ط‰ مهباكترل لب ة-ي-شسا-ي-شس

نوناق هيل-ع بقا-ع-ي ي-ئاز-ج ف-شصو ي-شست-ك-ت
نأا ادكؤوم داشسفلا ةحفاكم نوناقو تا-بو-ق-ع-لا

شضوهنلا ةعيرذ ت– تل-غ-ت-شسا م-ئار÷ا هذ-ه
تابوقع اهدعب شسمتليل , ينطولا داشصتقلاب

قباشسلا ةعانشصلا ريزو قح ‘ انجشس ةنشس02ب
براوششوب مÓشسلا دبع رارف ةلاح ‘ دجاوتŸا

نويلم8ب ةمارغ اشضيأاو ةذفان انجشس ةنشس02ب
.هيلع شضبقلا ءاقلإاب ›ود رمأا رادشصا عم رانيد

ةحيتف قح ‘ ةشسمتلŸا تابوقعلا شسفن يهو
كافوشسل ماعلا ريدŸا شسيئرلا ةجوز ىشسوم نب
” امك Úما وبرج ةعانشصلا ةرازوب راطإلا اذكو
ريزولا قح ‘ ةذفان انج-شس ة-ن-شس51 شسامتلا
لوألا لوؤوشسŸاو ىيحيوا دمحا قباشسلا لوألا

ةمارغ شسمتلا اميف يŸوع دارم كافوشس ىلع
رانيد ÚيÓم8 و لوألا قح ‘ رانيد نويلم2ب
.Êاثلا قح ‘

تاونشس5 ةبوقع اشضيأا ماعلا ق◊ا لث‡ شسمتلاو
‘ يرئازج رانيد نويلم ب ةمارغو ةذفان نجشس

يبعششلا شضرقلل قباشسلا ماعلا ريدŸا شسيئرلا قح
” يتلا ةبوقعلا شسفن يهو بايذوب رمع يرئاز÷ا
Úمأا ةÒتو يزوف يوانج ÚمهتŸا ‘ اهشسامتلا
ىفطشصم Ëركلا دبع ¤ا ةفاشضإلاب دمfi ناولعو
اذكو نيدلا رون ةريرغوب اذكو ةديج نيدلا رشصنو
نبو Ëركلا دبع ›ردشصق بناج ¤ا لامج ناكيو

تاراطإا مهو ليعامشسإا نودبعو ىفط-شصم ة-ق-ل-ع
ىلع شضرقلا ة-ن÷و ة-عا-ن-شصلا ةرازو ‘ ة-ق-با-شس
.يرئاز÷ا يبعششلا شضرقلا ىوتشسم
رانيد نويلم23ب ةبوقع طيلشست شسمتلا امك
هذه ‘ ةم-ه-تŸا تا-كر-ششلا ق-ح ‘ ة-مار-غ-ك
نم اهئافعا عم اهتاكلت‡ ةردا-شصمو ة-ي-شضق-لا

.تاونشس5 ةدŸ يداشصتقلا طاششنلا ةشسرا‡
ليكولا فششك ماعلا ق◊ا لث‡ تاشسامتلا عفر لبقو

كافوشسو ةكرشش نا ةيمومعلا ةنيزخ-ل-ل ي-ئا-شضق-لا
522 زواجتت ةيمومعلا ةنيزخلل رارشضأا ‘ ببشست

لاق امك ةقحشسŸا Òغ اهتدافتشسا Òظن رانيد رايلم
اشسمتلم راقعلا اذكو ةيكرمجو ةيئابج تاءافعإا نم
ة-شسشسؤوŸا كÓ-مأا ع-ي-م-ج ةردا-شصم ر--خلا و--ه
ةنيزخلل اهي-ف تب-ب-شست ي-ت-لا رار-شضألا شضيو-ع-تو
نأا عقوتŸا نمو .ينطولا داشصتقÓلو ة-ي-مو-م-ع-لا
هذه ‘ ماكحألاب دمfiا يديشس ة-م-كfi ق-ط-ن-ت
.دحألا دغ موي ةيشضقلا
نع فسشكي يŸوع ةمكاfi نم موي لوأا

 كافوسس عم‹ بحاسصل ةÒطخ ماقرأا
‘ يŸوع دارم ريدرا-ي-لŸا ة-م-كاfi تف-ششك
رطختل نكت ⁄ ةÒطخ ماقرأا نع ،اهمايأا ¤وأا

بره كافوشس عم‹ بحاشصف ،دحأا لاب ىلع
جراÿا ¤إا (را-ي-ل-م ف-لأا03 ) راي-ل-م00003
ريزوو يحيوأا قبشسألا لوألا ريزولا نم ؤوطاوتب
.نيرخآا Úلوؤوشسم و براوششوب ةعانشصلا
مقر نع ةمكاÙا نم لوألا مويلا فششك امك
دافتشسا دقف ،ه-ق-با-شس ن-ع لو-ه ل-ق-ي ل ر-خآا

راطإا ‘ ،را-ي-ل-م6526 ن-م كا-فو-شس ع--م‹
هجئاتن ترهظ يذلا تارايشسلا بيكرت عورششم
.دعب اميف ةميخولا

يتلا ةكينبلا تاباشس◊ا نع فششكلا ” و اذه
Áوع اهكلŸاباشسح02 ىلع زوحي يذلا و ي

بحاشص كلÁ امك ،جراÿا و رئاز÷ا ‘ ايكنب
ام اهنم ة-كر-شش71 ن-م Ìكأا كا-فو-شس ع-م‹

‘ طششنت و ةيرا-ق-ع-لا ة-ي-قÎلا ‘ شصشصخ-ت-ت
.رئاز÷ا

” دقف ،د◊ا اذ-ه د-ن-ع ما-قرألا ف-قو-ت-ت ⁄
ققشش8 ـل يŸوع كÓتما نع اشضيأا فششكلا

رايلم36 ـب اهنمث ردقي Óيف و ،اشسنرف ‘ ةرخاف
.رئاز÷ا ةمشصاعلاب رايبألا ‘

^fiناوشضر دم 

ديÛا دبع ة-يرو-ه-م÷ا شسي-ئر ثع-ب ^
شسداشسلا د-مfi كلŸا ¤إا ة-ي-قÈب نو-ب-ت

هل برعأا ةقيقششلا ةيبرغŸا ةكلمŸا كلم
ةيحار÷ا ةيلمعلا حاجنل هحايترا نع اهيف
.ارخؤوم اهارجأا يتلا
خلاو كلŸا ة-لÓ-ج ““ ة-ي--قÈلا ‘ ءا--جو
نانئمطلاو حايترلا غلابب تيقلت ز-يز-ع-لا

ي-ت-لا ة-ي-حار÷ا ة-ي--ل--م--ع--لا حا‚ Èخ
لإا ماقŸا اذه ‘ ينعشسي لو اهومتيرجأا

هتمعن ىلع ريدقلا يل-ع-لا ه-ل-لا د-م-حأا نأا
ريدقلا يلعلا ›وŸا ايعاد ““هلشضف ميظعو
ةيفاعلاو ةحشصلا ةمعن مك-ي-ل-ع غ-ب-شسي““ نأا
لك نم مكظفحيو لجاعلا ءافششلاب مكدÁو
Óئاق ةيروهم÷ا شسيئر فاشضأاو .““هوركم
يتاين“ لوبقب كلŸا ة-لÓ-ج او-ل-شضف-تو““
رعاششÃ ةعوفششم معن-لا ماود-ب ة-شصلاÿا

.““يريدقتو يتدوم
ر م ^

ارخؤوم ةحارج ءارجإاب ماق

ةيلمعلا حاجنل هحايترا نع برغŸا كلŸ برعي ةيروهم÷ا شسيئر

 ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا ¤إا هترايز نم Êاثلا مويلا ‘

““0202 عرد““ نير“ ىلع فرششي ةحيرقنشش ءاوللا
يبعششلا ينطولا ششي÷ا ناكرأا شسيئر فرششأا ^

شسمأا لوأا ةحيرقنشش ديع-شسلا ءاو-ل-لا ،ة-با-ي-ن-لا-ب
¤إا ه-ترا-يز ن-م Êا-ث-لا مو-ي-لا لÓ-خ شسي--مÿا
ذيفنت ىلع نارهوب ةيناثلا ةيرك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا

عردلا““ ناونعب ةي◊ا ةÒخذلاب يك-ي-ت-ك-ت ن-ير“
عافد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ،““0202
تماق نيرمتلا اذه نأا ،نايبلا فاشضأاو .ينطولا
ةنماثلا ةقرفلل ةيوشضع-لا تاد-حو-لا““ هذ-ي-ف-ن-ت-ب
ةيÈلا تاوقلا نم تادحوب ة-مو-عد-م ة-عردŸا
عا-فد-لا تاو-قو ة-يو÷ا تاو-ق-لا ن-م تاد-حوو
ي-مر-لا ناد--يÃ كلذو ،م--ي--ل--قإلا ن--ع يو÷ا
،ةعردŸا ةنماثلا ةقر-ف-ل-ل ع-با-ت-لا تاروا-نŸاو
Òشضحتلا جمانرب ماتتخا راطإا ‘ جردني يذلاو
.““9102/0202 ةنشسل ›اتقلا
تاردقلا نم عفرلا ¤إا نير-م-ت-لا اذ-ه فد-ه-يو
Óشضف ،تاناكرألا فلتÚ flب نواعتلاو ةيلاتقلا

Òشضحتلا ىلع تاناكرألاو تادايقلا بيردت نع

ةهجاوم ‘ تا-ي-ل-م-ع-لا ةدا-ي-قو ط-ي-ط-خ-ت-لاو
ششي÷ا ناكرأا شسيئر لاقو .ةلمتÙا تاديدهتلا
نيرمتلا اذه ءارجإا““ نأا ةباينلاب يبعششلا ينطولا
لكششي ،مويلا هراوطأا انعب-ت-ت يذ-لا ،ي-ك-ي-ت-ك-ت-لا

تاراطإاو دارفأا متنأا مكل ةبشسنلاب ،ىرخأا ةحناشس
تادحولاو ،امومع ةيناثلا ةيرك-شسع-لا ة-ي-حا-ن-لا
تابثإل ،شصوشصÿا هجو ىلع ةكراششŸا ىÈكلا

اذهل ةموشسرŸا فادهألا قيق– ىلع مكتردق
عشضولا ةموظنم Úشس– لا‹ ‘ ءاوشس ،نيرمتلا

،ةيلاتقلا تاردقلا نم عفرلاو ،ئراوطلا ةلاح ‘
قلعتي اميف وأا ،تاناكرألا فلتÚ flب نواعتلاو
Òشضحتلا ىلع ،تاناكرألاو تادا-ي-ق-لا بيرد-ت-ب
ةفاك ةهجاوم ‘ ،تايلمعلا ةرادإاو طي-ط-خ-ت-لاو
تادعم جامدإا دعب اميشسل ،ةلمتÙا تاديدهتلا
عم ىششا-م-ت-ت ،ةد-يد-ج ة-ح-ل-شسأا تا-مو-ظ-ن-مو
.““ةثيد◊ا بر◊ا تايشضتقم

بلاطوب ةراشس ̂ 

هبناج ¤إا كافوسس ةيسضق ‘ دعسسي نب اهسسيئر رهظ امدعب

ىيحيوأا نع اهشسيئر عافد يفنت ناشسنإلا قوقح ةطبار
قوقح نع عافدلل ةيرئاز÷ا ةطبارلا تفن ^

نب نيدلا رون يماÙا اهشسيئر شسشسأات ناشسنإلا
بيكرت فلم ‘ ÚمهتŸا رابك نع عافدلل دعشسي
.تارايشسلا
شسيئر روشضح شصوشصخب ة-ط-بار-لا تح-شضوأاو
،يماfi هتفشصب ،دعشسي نب نيدلا رون ،ةطبارلا

تارايشسلا بيكرت فلÃ ةقلعتŸا ةمكاÙا ‘
رامثتشسلا دارأا شضعبلا نأا شسيمÿا شسمأا لوأا

ÚمهتŸا نم ةعوم‹ دوجو مغر ةيشضقلا ‘
.قباشسلا ةموك◊ا شسيئر مهنيب نم
قوقح نع عافدلل ةيرئاز÷ا ةطبارلا تراششأاو

،Úمهتم ةد-ع ن-م-شضت-ي““ ف-لŸا نأا-ب نا-شسنإلا
يأارلا ىدل Úفورعم Òغ شصاخششأا مهتيبلاغ
هقح ‘ شسشسأات يذلا شصخششلا مهنيب نم ،ماعلا
ةدع كانه ،ةمكاfi لك ‘ دعشسي نب يماÙا
.““عافد ةئيه وأا عافد اهلثÁ يتلا فارطأا
ةمكاÙا تايشساشسأا نم““ هتاذ نايبلا فاشضأاو
ءاوشس ،ةئيه وأا شصخشش لك Úك“ وه ةلداعلا
نوكي عافد شسيشسأات نم Êدم فرط وأا مهتم ناك
ةعيبط تنا-ك ا-م-ه-م ه-نأاو Ìكأا وأا ي-ماfi ن-م
ناك فرظ يأا ت–و مهتŸا ةيوهو ةÁر÷ا
ئدابم نم يشساشسأا أادبم ةءاÈلا ةن-ير-ق ى-ق-ب-ت

.““ناشسنإلا قوقحو ةلداعلا ةمكاÙا
‘ ىيحيوأا بناج ¤إا د-ع-شسي ن-ب رو-ه-ظ را-ثأاو
ةمكاfi ةشسلج تقثو يتلا ويد-ي-ف-لا تا-ط-ق-ل
ةكرششب ةق-ل-ع-تŸا تارا-ي-شسلا بي-كر-ت ة-ي-شضق
طئاشسو ‘ اÒب-ك ا-ششا-ق-ن ،شسمأا لوأا كا-فو-شس
¤إا ةطبارلا عفد ام وهو يعامتجلا لشصاوتلا
اهشسيئر روشضح تاشسبÓم حشضوي نايب رادشصإا
ريزولا حلا-شصل ه-شسشسأا-ت مد-عو ة-شسل÷ا ل-خاد
رابكلا ÚمهتŸا وأا ىيحيوأا دمحأا قبشسألا لوألا

.ةيشضقلا ‘
ر كلام ^

نÓفألا ضسأار ىلع يجعب ميسسرت دعب ةليلق مايأا

يدنرأÓل اماع انيمأا Êوتيز بيطلا مشسرت ةيلخادلا ةرازو
نع يطارقÁدلا ينطولا ع-م-ج-ت-لا ن-ل-عأا ^

اهيلع قداشصŸا جئاتنلل ةيلخادلا ةرازو دامتعا
يتلاو بز-ح-ل-ل شسدا-شسلا ر“ؤوŸا فر-ط ن-م
اذكو ،ا-ما-ع ا-ن-ي-مأا Êو-ت-يز بي-ط-لا تزر-فأا
.ينطولا شسلجملل ةديدج ةليكششت باختنا
عمجتلا بز◊ ينطولا ر“ؤوŸا وبودنم ىكزو
يام82 موي دقعنŸا يطارقÁد-لا ي-ن-طو-لا
اماع انيمأا Êوتيز بيطلا ةمشصاعلاب طرافلا
لغشش يذلا يبوهيم نيدلا زعل اف-ل-خ بز-ح-ل-ل

.9102 ةيليوج ذنم ةباينلاب بشصنŸا اذه
ةيلخادلا ةرازو حلاشصم تفÎعا نأاو قبشس دقو
اÃ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او
ةنجل-ل ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا ةرود-لا ه-ن-م تق-ث-ب-نا
ينطو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ة-يز-كرŸا
تللكت يتلاو يشضاŸا يام03 موي ةدقعنŸا
اديدج اماع انيمأا يجعب لشضفلا وبأا باختناب
.نÓفأÓل

بلاطوب ةراشس ^

دبع ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج شسيئر لجشس ^
ايرهوج اظف–451 لجشس هنا ،هللا باج هللا

يتلا تافاشضإلا نأا اÈتعم ،روتشسدلا ةدوشسم ‘
أاوشسأا ةيلا◊ا روتشسدلا ليدعت ةدوشسم اهتلمح
دبع قباشسلا شسيئرلا ه-ع-شضو يذ-لا م-شسلا ن-م
رششابم ثب ‘ ،هللا باج لاقو.ةقيلفتوب زيزعلا

هنأا ““،كوبشسيف““ ىلع ةيم-شسر-لا ه-ت-ح-ف-شص Èع
ةدوشسŸا ن-ع ا-ير-هو-ج اذ-خأا-م451 ل-ج-شس
نيد عم اخراشص اشضراعت شضراعتت ةيروتشسدلا
ددهتو يرئاز÷ا بعششلا تا-ع-ل-ط-تو خ-يرا-تو
.ةينطولا ةدايشسلا
يتلا روتشسدلا ةدوشسم ،ثدحتŸا تاذ Èتعاو

ةدايقب ءاÿÈا ةن÷ ا-هداد-عإا ى-ل-ع تفر-ششأا
ةدحو ىلع اي-ق-ي-ق-ح ار-ط-خ ة-بار-ع-ل د-م-حأا
ةشضورعŸا روتشسدلا ةدوشسم نأا ازÈم ،بعششلا
حلاشصل ةيبرعلا ةغللا ىلع ارمآات لم– ششاقنلل
.ةيشسنرفلا

⁄ ةنجللا نإاف ،يبز◊ا لوؤوشسŸا تاذ بشسحو
ىلع تÓيدعتب تماق لب لماك رو-ت-شسد-ب تأا-ت
ي-ت-لا تا-فا-شضإلا نأا اÈت-ع--م ،6102 روت-شسد

أاوشسأا ةيلا◊ا روتشسدلا ليدعت ةدوشسم اهتلمح
دبع قباشسلا شسيئرلا ه-ع-شضو يذ-لا م-شسلا ن-م
.ةقيلفتوب زيزعلا

ب ةراشس  ^

برغŸا دÓب ‘ ةد-عا-ق-لا““ م-ي-ظ-ن-ت د-كأا ^
هميعز لتقÃ يتوشص لي-ج-شست ‘ ““ي-مÓ-شسإلا
لادكورد كلاŸا دبع ير-ئاز÷ا ،ي-خ-يرا-ت-لا
وينوي علطم ‘ هتيفشصت ا-شسنر-ف تن-ل-عأا يذ-لا
 .يرا÷ا
وبأا مشساب هشسفن فرع ميظنتلا ‘ يدايق نلعأاو

عقوم هلقن يتوشص ليجشست ‘ ،دمحأا هلإلا دبع
ميظنتلل ةيمÓعإلا عارذلا ““شسلدنألا ةشسشسؤوم““
ةلشصاوÃ ادعوتم لادكورد لتقم نع ،شسيمÿا
لود ةداقو ة-ي-شسنر-ف-لا تاو-ق-لا د-شض لا-ت-ق-لا
 .ةقطنŸا
نأا يشضاŸا ةعم÷ا موي تدكأا دق اشسنرف تناكو

›ام لامشش ‘ لادكورد لتق نم تنك“ اهتاوق
 .رئاز÷ا عم دود◊ا برق
شسنارولف ة-ي-شسنر-ف-لا ششو-ي÷ا ةر-يزو تلا-قو
ةنجللا وشضع ،لادكورد كلاŸا دبع““ نإا ›راب
لك دوقي ناك ،ةدعاقلا ميظ-ن-ت-ل ة-ي-ه-ي-جو-ت-لا

عاطقو ايقيرفإا لامشش ‘ ةدعاقلا تاعوم‹
مÓشسإلا ةرشصن ةعامج كلذ ‘ اÃ ،لحاشسلا
ة-ي-با-هرإلا تا-عا-م÷ا ىد-حإا ،Úم-ل--شسŸاو
ةدايق ت– ““لحاشسلا ‘ ةطششان-لا ة-ي-شسي-ئر-لا
¤إا ي--م--ت--ن--ي يذ--لا ““›ا--غ غأا دا--يإا““ ›اŸا
اذ-ه نأا ة-ع-ل-ط-م ردا-شصم تر-كذو .قراو-ط-لا
‘ ““ةيداه÷ا ةكر-ح-ل-ل““ ي-خ-يرا-ت-لا م-ي-عز-لا

ن-م د-يد-ع-لا ى--عر--ي نا--ك يذ--لا ،بر--غŸا
شسيمÿا لتق ،لحاشسلا ةقطنم ‘ تاعام÷ا

تيلاشست ةن-يد-م بر-غ لا-م-ششب قد-ن-خ ل-ت ‘
 .ةيلاŸا
‘ طششنت ةد-ع ““ة-يدا-ه-ج““ تا-عا-م-ج تنا-كو
ةعامج““ ‘7102 ‘ تد–او لحاشسلا ةقطنم
اهتعيابم تنلعأاو ““Úمل-شسŸاو مÓ-شسإلا ةر-شصن
.لادكوردل
تمد-ق ا-ه-نأا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا تح--شضوأاو
‘ تدعاشس يتلا ة-يرا-ب-خ-ت-شسلا تا-مو-ل-عŸا
.لادكورد دشصرت

ر م ^

ةقطنŸا لود ةداقو ةيسسنرفلا تاوقلا دسض لاتقلا ةلسصاوÃ دعوت

لادكورد هميعز لتقم دكؤوي يمÓشسإلا برغŸا دÓب ‘ ““ةدعاقلا““ ميظنت

 ةينطولا ةدايسسلا ددهتو بعسشلا تاعلطت عم ضضراعتت اهنإا لاق

 روتشسدلا ةدوشسم ‘ ايرهوج اظف–451 لجشسي هللا باج

 دÓبلا تاورث فازنتسساو ةطلسسلا راتهتسسا دقتنا

ةموك◊ا تارايخ ببشسب يعامتجا راجفنا نم رذحي يديشسرألا
ةيطارقÁدلاو ةفاقثلا لجأا نم عمجتلا رذح
ةلابم Óب““ اهفشصو اŸ ةÒطخ تايعادت نم
.““دÓبلا تاورث فازنتشساو ةطلشسلا راتهتشساو
““ يدؤو-ت نأا ه-ل نا-ي-ب ‘ يد--ي--شسرألا ع--قو--تو
يأا نم ةيلا◊ا ةموكحلل ةيداشصتقلا تارايÿا
راجفنا ¤إا ةيوبعششلا اهيل“ يت-لاو ر-ظ-ن د-ع-ب
ةيئارششلا ةردقلل بعرم شضافخناو ة-لا-ط-ب-لا
.““ناكشسلا نم ةعشساو تائفل
قيلعت لÓغتشساب““ ةطلشسلا بز◊ا نايب مهتاو
نم فيثكتلل ءابولا ببشسب ةيبعششلا تارهاظŸا

ءاط-ششنو Úي-شسا-ي-شسلا Úل-شضا-نŸا ة-ق-حÓ-م
تافرشصتلا هذه““ نأا ىر-ي ل-با-قŸا-ب ““كار◊ا

Úل-شضا--نŸاو Úن--طاوŸا Ìكأا--ف Ìكأا ز--ف–
ماظنل دح عشضول امدق يشضŸا ‘ Úيشسايشسلا

ةيشسا-ي-شسلا ة-ل-ي-ك-ششت-لا تدد-ششو .““ي-شسا-ي-شس
نأا ىلع يطارقÁدلا ليدبلا لتكت ‘ ةيوشضنŸا
لجأا نم ةيملشسلا ةئبعتلا ‘ نمكي شصÿÓا““

نويرئاز÷ا د-ي-ع-ت-شسي ى-ت-ح ما-ظ-ن-لا ل-ي-حر
.““ةلماك مهتدايشس تايرئاز÷او
لح““ نأا يديشسرألا نايب حشضوأا قايشسلا اذه ‘و
ة-شسرا‡ ا-م-ت-ح ي-عد-ت-شسي ة-ي-عر-ششلا ة-مزأا
يشسيشسأات راشسم لÓخ نم ة-ي-ب-ع-ششلا ةدا-ي-شسلا

.““ةيقادشصم تاذ ةيلاقتنا تائيه هدوقت دّيشس
ر م ^

ةموك◊ا ¤إا ةيباتك ةلئسسأا ليو– عم ةازاوم

 ةركاذلل اموي يام8 دامتعا نوناق عورششم ششقاني ناÈŸلا
نم ءادتبا ينطولا يبعششلا شسلÛا باون ششقانُي
ي-عور-ششم ة-ي-ن-ل-ع تا-شسل-ج ‘ د-حألا د-غ را-ه--ن
اموي يا-م8 خيرات دامتعا Úنم-شضتŸا Úنو-نا-ق-لا
ةفاشضإا7102 ةنشسل ةينازيŸا ةيوشستو ةركاذلل اينطو
يبعششلا شسلÛا بتكم رظنو.امهيلع تيوشصتلا ¤إا
Úنشش ناميلشس ةشسائرب شسمأا لوأا عمتÛا ينطولا

ام لشسرأا مث هيدل ة-عدوŸا ة-ي-با-ت-ك-لا ة-ل-ئ-شسألا ‘
.ةموك◊ا ¤إا اهنم ةينوناقلا طورششلا ىفوتشسا
ةينوناقلا نوؤوششلا ةن÷ يأار ىلع بتكŸا علطا امك
د-يد-ج بئا-ن ح-ير-شصت لو-ح تا-ير◊او ة--يرادإلاو
.ةيناÈŸلا ةدهعلا عم ‘انتلا تلاح شصوشصخب

ر م ^
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ةيودألا عيب حبر ششماؤه ‘ رظنلا ةداعإاب نؤبلاطي ةلدايسصلا

يركشسلا ىشضرم ةايح ىلع يشضقت دق ةيئاذغلا تÓمكŸا :يÈمعلب
ةحشصلا ىلع ارطخ لكششت ةيبطو ةيجÓع تافشص اهل ىطعي ةلوه‹ ةيئاذغ تÓمكم كانه ^

لÓخ اؤبلاط ةلدايسصلا نأا ،شصاؤÿا ةلدايسصلل ةيرئاز÷ا ةينطؤلا ةباقنلا شسيئر ،يÈمعلب دؤعسسم دافأا
عيب ميظنتو ،ةيئاذغلا تÓمكŸا ةراŒ طاسشن لؤح لجعتسسم نؤناق دامتعاب  ةراجتلا ةرازو عم مهاقل
.تنÎنلا Èع قؤسست يتلا ةينلديسصلا هبسشو ةينلديسصلا تاجتنŸا ةبقارمو

سسمأأ يفتاه لاشصتأ ‘ ،يÈمعلب لاقو ^
ريزو عم أوعمتجأ ةلدايشصلأ نأ ،““رجفلأ““ ـب
لÓخ ةرأزولأ رقÃ ،قيزر لامك ،ةراجتلأ
سسيئر نم لك ع-م Úل-شصف-نŸأ ن-يءا-ق-ل-لأ
Úيرئأز÷أ ةلدايشصلل ةي-ن-طو-لأ ة-با-ق-ن-لأ
سسيئرو ،ليو-طو-ب ق-ي-فو-ت ،ن-يد-م-ت-عŸأ
ةلدايشصلل ةير-ئأز÷أ ة-ي-ن-طو-لأ ة-با-ق-ن-لأ
” ثي-ح ،يÈم-ع-ل-ب دو--ع--شسم ،سصأوÿأ
تلا-غ-ششنأ لو-ح طا-ق-ن ةد-ع-ل قر-ط-ت-لأ
تأزواجتلل رظنلاب ،ةحورطŸأ Úتباق-ن-لأ
نع ةيودألأ عيب دح ¤أ تلشصو يتلأ ةÒبكلأ

،لزانŸأ ¤أ اهلي-شصو-تو ““ا-با-ك-لأ““ ق-ير-ط
،اي-نو-نا-ق ة-عو-ن-مŸأ تا-شسرا-مŸأ ي-هو
يتلأ تاجتنŸأ ةمئاق ديد– ¤أ ةفاشضأ
بيلحك تايلد-ي-شصلأ ‘ ا-ه-ع-ي-ب ر-شصت-ق-ي
.““ةيبطلأ ةزهجألأو عشضرلأ لافطألأ
ة-با-ق-ن-لأ سسي-ئر بشسح ءا-ق-ل--لأ سصل--خو
¤أ سصأوÿأ ةلدايشصلل ةيرئأز÷أ ةينطولأ
ةطلتfl لمع ةن÷ ليكششت““ ىلع قافتلأ
ةباق-ن-لأو ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو Úب ق-ي-شسن-ت-ل-ل
سصأوÿأ ةلدايشصلل ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-ن-طو-لأ
يتلأ تافلŸأ هذه دأدعأ ىلع لمعتشس يتلأ
ةحشصلأ ةرأزو تايحÓشص ن-م كلذ-ك د-ع-ت
ةرجاتŸأ ميظنتل ةديدج Úنأوقب جورÿأو
ةيحشصلأ دأوŸأو ة-ي-ئأذ-غ-لأ تÓ-م-كŸا-ب
أددششم ،““تنÎنلأ قيرط نع عيبلأ ةداعأو

اهيلع قلطي دأوم قوشسلاب دجأوتت““ هنأأ ىلع
بيكÎلأ ةلوه‹ ةي-ئأذ-غ-لأ تÓ-م-كŸا-ب
ةيجÓ-ع تا-ف-شص ا-ه-ل ى-ط-ع-ي رد-شصŸأو
ة-ح-شص ى-ل-ع أر-ط-خ ل--ك--ششت ة--ي--ب--طو
ببشسب ةدششب اهيلع لابقلأ ”و ،ÚنطأوŸأ
تنÎنلأ Èع ةطرفم ةفشصب ا-ه-ل ج-يوÎلأ
ثدحتŸأ فاشضأو .يعامتجلأ لشصأوتلأو
ءوجللأو ةيودألأ Úبو اهنيب طلÿأ متي هنأ

‘ مهاشستشس ا-ه-نأا-ب ا-ن-ظ ا-ه-مأد-خ-ت-شسل
أرطخ لكششي ام وهو سضأرمألأ نم ءافششلأ

Ÿنأوق ايلاح دوجو مدعل ا-ه-ي-ك-ل-ه-ت-شسÚ
،““ ةيئأذغلأ تÓمكŸأ هذهب ةشصاخ ةقيقد
هذه عابت لأأ بلاطن““ هنأأ قايشسلأ ‘ افيشضم
قير-ط ن-ع ل-ب ،تنÎنلأ Èع تÓ-م-كŸأ

اهلمعتشسي نطأوŸأ نوك ،طقف تايلديشصلأ
يأأ ‘ ايلاح اهعيب م-ت-يو ة-طر-ف-م ة-ف-شصب
نم مغرلأ ىلع ةيراŒ زكأرم وأأ عيب طاقن
ىلع تافعاشضمو تاشساكعنأ لكششت دق هنأأ

مهتيودأأ نع مهيل-خ-ت-ل Úن-طأوŸأ ة-ح-شص
رشصحو ةبقأرŸأ بجي ›اتلابو ،ة-ي-ل-شصألأ
يهو ةشصشصfl ةيحشص قطان-م ‘ ا-ه-ع-ي-ب
.““تايلديشصلأ
كان-ه““ نأأ ¤أ يÈم-ع-ل-ب دو-ع-شسم را-ششأأو

لافطألأ بيلح عأونأأ نم ةئŸاب01 ›أوح
اهل Úشصتfl ءابطأأ دنع طقف اهفشصو متي

‘ هلوانت يغبني ل ةيجÓ-ع تا-ي-شصو-شصخ
عم لاهشسلأو ةيشساشس◊اك ة-شصا-خ تلا-ح
عم نكل تايلديشصلاب طقف اهدجأوت طرشش
سسيل ةيراجت-لأ تÙÓا-ب عا-ب-ت ف-شسألأ
لماعتلاب انبلاط ›اتلابو ،اي-نو-نا-ق ق◊أ
.فرشصتلأ أذه عم ةمأرشصب
ةلدايشصلل ةينطولأ ةباقنلأ سسيئر حشضوأأو
ا-يا-شضق-لأ م-هأأ ي--ه هذ--ه““ نأأ سصأوÿأ
‘ اه-ي-لأ قر-ط-ت ي-ت-لأ ة-ي-لا-ج-ع-ت-شسلأ
نع عيبلأ لكششمو ÚلشصفنŸأ Úعامتجلأ

ريزو عم اهانلوانت يتلأ تنÎنلأ قيرط

انبلاط نيأأ عوبشسألأ سسفن لÓخ ةحشصلأ
تنÎنلأ Èع عيب-لأ ل-ك-ششم ‘ ر-ظ-ن-لا-ب
هنÓكششي اŸ ،ةيئأذغلأ تÓمكŸأ ةراŒو
ة-ح-شص ى-ل-ع ةÒط-خ تا-شسا-ك-ع-نأ ن--م
¤أ ىدأأ ام Êوناقلأ غأرفلأ مامأأ نطأوŸأ
يلختل ايŸاع ةÒبك ةلزهم ‘ دÓبلأ عوقو
م-ه-ت-يودأأ ن-ع ير-ك-شسلأ ى-شضر-م Ó-ث-م
ةيئأذغلأ تÓمكŸأ كÓهتشسل أوهجوتو
ن-ظ-ي، ة-ي-ح-ط-شس سضأر-عأأ ا-ه--ل تنا--ك
تقو ‘ نشس– هنأأ اهلÓخ نم سضيرŸأ
دق تا-ف-عا-شضÃ با-شصي نا-ك هد-شسج نأأ
.““هيلع يشضقت
ة-لدا-ي-شصلأ قا-ي-شسلأ تأذ ‘ ا--عد ا--م--ك
ريزو يÈمع-ل-ب دو-ع-شسم بشسح سصأوÿأ
موشسرŸأ Úي–و مي-ظ-ن-ت““ ¤أ ةرا-ج-ت-لأ
8991 يرفيف —افلأ ‘ رداشصلأ يذيفنتلأ
ءأودلأ ةÒعشستو حبرلأ سشمأوهب قلعتŸأ
ةئزجتلأو ةلم÷اب عيزو-ت-لأو دأÒت-شسلأو
ة-ي-ن-طو-لأ قو-شسلأ نو-ك تا-ي-لد-ي--شصل--ل
لÓخ ن-م أرو-ط-ت تفر-ع تا-عا-ن-شصلأو
‘ لو-خد-ل ي-لÙأ جو-ت-نŸأ ع-ي--ج--ششت
.““ ةيلودو ةينطو ةديدج ةيودأأ قوشسلأ

 ىفطشصم دي‹ ^

ةرأزو-ب ىو-ت-ف-لأ ة-ن÷ و-شضع دد--ج ^
نب دمfi ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوششلأ
قيلعت رأر-ق ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لأ  ،ة-ي-م-عز
نأأ أد--كؤو--م ،د--جا--شسŸا---ب ةÓ---شصلأ
سسف-ن-لأ ظ-ف◊ ة-ي-عر-ششلأ ةرور--شضلأ
‘ دجاشسŸأ نأأ افيشضم ،كلذ يشضتقت
اهيف عفري لأزام لب قلغت ⁄ رئأز÷أ
دعابت-لأ ةرور-شض ى-ل-ع ا-ي-عأد ،نأذآلأ
ح-م-شسي اÃ ،ي-عا-م-ت-جلأو يد--شس÷أ

Ãإأ ةدو-ع-لأو ا-نورو-ك ءا-بو ةر-شصا-ح¤
.ةيعيبطلأ ةاي◊أ
افيشض هلولح لÓخ ،ة-ي-م-عز ن-ب لا-قو

نإأ ،¤وألأ ة-ي-عأذإلأ ةا--ن--ق--لأ ى--ل--ع
،دجاشسŸاب ةÓشصلأ قيل-ع-ت رأر-م-ت-شسأ
،ة-ي-عر-ششلأ ةرور-شضلأ ه-ي-لإأ تعد ر-مأأ
يذلأ سسفنلأ ظفح دشصقŸ ا-ح-ي-جر-ت

افششاك ،ةيعرششلأ دشصاقŸأ ى-ل-عأأ و-ه
لوح اششاقن تده-شش  ءا-ت-فإلأ ة-ن÷ نأأ
رأر-قإأ ع-م د-جا-شسŸأ ح-ت-ف ة-ي-نا-ك-مإأ
،ةياقولأو دعابتلأ ‘ ةددششم تأءأرجإأ
قيبطت ةلاح-ت-شسأ ¤إأ تشصل-خ ا-ه-ن-ك-ل
د-جا-شسŸأ ل-خأد ة-يا-قو-لأ تأءأر--جإأ
ماظنلأ سضرف ةبوعشصو اهيداترم عونتل
. اهلخأد
تقو-لأ ‘ د-جا-شسŸأ ح-ت-ف نأأ Èت-عأو
حأورألأ د-شصح-ي ءا-بو-لأ لأزا-م يذ--لأ

،بقأو-ع-لأ ة-بو--شسÒ fiغ ةر--ما--غ--م
ةيبرعلأ ةكلمŸأ ةبر-ج-ت-ب أد-ه-ششت-شسم
دجاشسŸأ حتف ‘ اهعرشست ‘ ةيدوعشسلأ

اهلعجو ،تاباشصإلأ دد-ع ف-عا-شض ا‡
.ىرخأأ ةرم اهقÓغإأ ¤إأ  دوعت
د---جا---شسŸأ Úب ة---نرا---قŸأ لو---حو
نأأ حا-ب-شصلأ ف-ي-شض Èت-عأ ،قأو-شسألأو
هبشسح دجاشسŸأ نأل ةطولغم ةنراقŸأ
يقابو تاع-ما÷أو سسرأدŸا-ب نرا-ق-ت
اظاظتكأ بلطتت يتلأ ةقلغŸأ نكامألأ
لوخدو ةددfi تا-قوأأ ‘ ا-طا-ب-شضنأو
.هتأذ تقولأ ‘ اجورخو
ىلع ءا-ن-بو ءا-ت-فإلأ ة-ن÷ نأأ فا-شضأأو
تتفأأ ءابطألأ نم ركذلأ ل-هأأ ر-يرا-ق-ت
ىتح يعامتجلأو يدشس÷أ دعاب-ت-لا-ب
قأو-شسألا-ك ،ىر-خألأ ن-كا--مألأ ل--خأد
ماق نيدلأ نأأ أدكؤوم ،ل-م-ع-لأ ن-كا-مأأو

،ةد--شسفŸأ ءردو ة---ح---ل---شصŸأ بل÷
ن--م ¤وأأ ةد--شسفŸأ ءرد نأأ““ ف---شضأأو

قيلعت ةد-شسف-م نأو ،ة-ح-ل-شصŸأ بل-ج
ةدشسفŸ ءرد و-ه د-جا-شسŸا-ب ةÓ-شصلأ
ىودعلل سسانلأ سضيرعت ‘ لثمتت Èكأ
تاي-ل-ك-لأ ¤وأأ سسÁ ا-م و-هو ،توŸأو
يهو اهظف◊ ة-ع-ير-ششلأ تءا-ج ي-ت-لأ
.““ةيرششبلأ سسفنلأ

ن.ح.^

بقاؤعلا ةبؤسسÒ fiغ ةرماغم ايلاح اهحتف تÈتعا

دجاشسŸا ‘ ةÓشصلا قيلعت : ىوتفلا ةن÷
ةيعرشش ةرورشض

تلاكولل ةينطولأ ةباق-ن-لأ تمد-ق ^
يتلأ لول◊أ ن-م ة-ل-م-ج ة-ي-حا-ي-شسلأ
عاطقلاب سضوهنلل ا-جرfl ا-ه-تÈت-عأ
ليقأرع-لأ زواŒ ة-لواfiو ة-حا-ي-شسلأ
أذه اهنم Êاعي لظ ي-ت-لأ ل-كا-ششŸأو
ن-م دو-ق-ع ة-ل-ي-ط سسا--شس◊أ لاÛأ
يتلأ ةÒبكلأ تاناك-مإلأ م-غر ن-مز-لأ
.دÓبلأ اهب رخزت
جاحلب ريذن ،ةباقنلأ سسيئر بئان لاقو
““ايديمون““ ةلا-كو  ر-يد-م ،ى-ف-ط-شصم
ةهجوم ةلاشسر ‘ ،رافشسألأو ةحايشسلل
،¤وألأ ةرأزولأو ةيروهم◊أ ة-شسا-ئر-ل
ن---ع لوألأ لوؤو---شسŸأ ن---ع Ó---شضف
لكاششŸأ مهأل قرطت ثيح ،عا-ط-ق-لأ
ةحا-ي-شسلأ ه-جأو-ت ي-ت-لأ تا-قو-عŸأو
لول◊أ نم ةلمج  مدق نيأأ ،ةيرئأز÷أ
.دئاشسلأ عشضولأ زواجتل
تأذ اهÈت-عأ ي-ت-لأ ل-ي-قأر-ع-لأ ن-مو
راهدزأ ق-ير-ط ‘ ا-ق-ئا-ع ثد-ح-تŸأ
ىلع ةرداق ةيت– ةينب مأدعنأ ،عاطقلأ
نع Óشضف ،باطق-ت-شسإلأو ة-شسفا-نŸأ
نيرمثتشسŸأ هجأوت يتلأ تا-بو-ع-شصلأ

ءا--ششنإأ ‘ Úب--غأر---لأو نأد---يŸأ ‘
مدع ىلع ةدايز ،ةيرامثتشسأ عيراششم
مودقل ةيرورشضلأ تÓي-ه-شست-لأ ر-فو-ت
.ةشسفانŸأ نأدلبلاب ةنراقم حايشسلأ
دو-جو ¤إأ ا-شضيأأ ة-لا-شسر-لأ ترا-ششأأو

ة-ي-حا-ي-شسلأ ة--فا--ق--ث--لأ ‘ ف--ع--شض
لوقت ةدعاقلأ نأأ تقو ‘ ،عمتجملل
يحا-ي-شسلأ ي-عو-لأ ع-ف-ترأ ا-م-ل-ك ه-نأأ
بناجألأ حايشسلأ عم لشصأوتلأ ةقيرطو
دد-ع دأز ا-م-ل-ك ن-يد-ششرŸأ ر--فو--تو
ةروشص لقن ›اتلابو ةيبنجألأ دوفولأ

ير--ئأز÷أ ع--م--تÛأ ن--ع ة--ن--شسح
نع Óشضف ةقطنŸأ ديلاقتو تأداعو
ة-يد-ي-ل-ق-ت-لأ تا-عا-ن-شصل--ل ج--يوÎلأ
.جراÿاب
‘ مهاشست ي-ت-لأ ل-مأو-ع-لأ م-هأأ ن-مو
،دلب يأأ ىوتشسم ىلع ةحايشسلأ روطت
بتاكم رفوت ي-ه ،ة-لا-شسر-لأ ف-ي-شضت
ليهشستو ،ة-ي-لاŸأ تÓ-م-ع-لأ فر-شصل
لك رأرغ ى-ل-ع ة-ي-لاŸأ تÓ-ما-ع-ت-لأ
كلذ رفوت مدع نأأ ثيح ،⁄اعلأ نأدلب

ةباقنلأ سسيئر بئان بشسح رئأز÷اب
فوزع ‘ مهاشس ةحايشسل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
تأرامثتشسأ ‘ لوخدلأ نع بناجألأ

مغرلاب رئأز÷أ عم ةرششابم ةيحايشس
يحوت يتلأ تامو-قŸأ ل-ك دو-جو ن-م
لاح ‘ ةيرئأز÷أ ةحا-ي-شسلأ حا-ج-ن-ب

Œأو ليقأرعلأ هذه زواŸلكاشش.
تلاكولل ةينطو-لأ ة-با-ق-ن-لأ تمد-قو
اهشسيئر بئا-ن ‘ ة-ل-ث‡ ة-ي-حا-ي-شسلأ
نم ةل-م-ج ر-يذ-ن ى-ف-ط-شصم جا-ح-ل-ب
ى-ل-ع ةردا-ق ا-هÈت-عأ ي-ت-لأ لو-ل◊أ
ة-ير-ئأز÷أ ة-حا-ي--شسلأ ثع--ب ةدا--عإأ
يتلأ يهو ،ديدج نم اه-ب سضو-ه-ن-لأو
قلخ ‘ سصوشصÿأ هجو ىلع ل-ث-م-ت-ت
ةلوؤوشسم ،ةمأدتشسم ةيحاي-شس ة-ي-م-ن-ت
عم ةلاعف ةكأرشش نيوكت عم ،ةمظنمو
تأذ ةيجراÿأو ةيل-خأد-لأ فأر-طألأ
بتا-ك-م ح-ت-ف ن--ع Ó--شضف ،ة--ل--شصلأ
ى-ل-ع ةد-ئا-ف-لا-ب دو-ع-ي اÃ فر-شصل-ل
ةيرورشضلأ تÓيهشستلأ نمشضيو ةلودلأ
.حايشسلل
تأذ حÎقأ د-ق-ف كلذ ى--ل--ع ةدا--يزو
تامدÿأ ىلع حاتفنأ قلخ ،ثدحتŸأ
تاموقÃ سسا-شسŸأ نود ة-ي-حا-ي-شسلأ
ةيتحتلأ ةينبلأ Òفوت ،ةينطولأ ةيوهلأ
عيراششŸأ با-ع-ي-ت-شسأ ى-ل-ع ةردا-ق-لأ
تÓ-ي-ه-شست ق-ل-خ ع-م ،ة-ي--حا--ي--شسلأ
كلت رأرغ ىلع ة-ي-ب-ير-شض تأءا-ف-عإأو
لا‹ ‘ ة--لود--لأ ا--ه--ح--ن“ ي--ت--لأ
تابكرم ءانبل سضورق حنÃ ةعانشصلأ
ىلع ةرداق ةي-حا-ي-شس ىر-قو قدا-ن-فو
.ةشسفانŸأ
،اشضيأأ ةحÎقŸأ لول◊أ ن-م-شض ن-مو
لÓغتشسإلاب ة-حا-ي-شسل-ل ط-ي-ط-خ-ت-لأ
ريوطتو ةيعيب-ط-لأ درأو-م-ل-ل ل-ث-مألأ

ةدو÷أ ¤إأ لوشصولل تامدÿأ ىوتشسم
دأرفألأ تأراهم ريو-ط-ت-ب ،ة-يŸا-ع-لأ
،ةحايشسلل ةير-ششب-لأ درأوŸأ تأرد-قو
اهتنمشضت ىرخأأ تاحÎقم نع Óشضف
‘ يحايشسلأ عاطقلأ ل-ع÷ ة-لا-شسر-لأ

ه-ب ءا-ق-ترإلأو تا-ع-ل-ط-ت-لأ ىو-ت--شسم
.ةديد÷أ رئأز÷أ تاحومطل

ن.ح.^

فوزع ‘ مهاسس فرسص بتاكم رفؤت مدع نا تدكا
بناجألا حايسسلا

ضضوهنلل تاحÎقم مدقت ةيحايشسلا ت’اكولا
 ةحايشسلا عاطقب

ةيحسصلا ةنجللا نم رمأا نود ةيؤ÷ا تÓحرلا فانئتسسا ةلاحتسسا دكأا

لقنلا راعشسأا ‘ تادايز ’ :›ايشش
،لقنلأو ةيمومع-لأ لا-غ-ششألأ ر-يزو د-كأأ ^
فان-ئ-ت-شسأ ة-لا-ح-ت-شسأ ،ي-ل-ع-ي-شش قورا-ف
نم ةيحشص ىو-ت-ف نود ة-يو÷أ تÓ-حر-لأ
يششفت دشصرب ةفلكŸأ ةي-م-ل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ
.91 ديفوك سسورياف انوروك
ي-عا-ط-ق ى-ل--ع لوألأ لوؤو--شسŸأ لا--قو
فانئتشسأ نأاب ،لقنلأو ةيمومعلأ لاغششألأ
نو-هر-م ر-ئأز÷أ ‘ ة-يو÷أ تÓ-حر-لأ
سصلقت لÓخ نم يحشصلأ عشضولأ نشسحتب

ىتحو انورو-ك سسوÒف-ب Úبا-شصŸأ دد-ع
ا-ن-ن-كÁ كلذ د-ع-بو ،تا--ي--فو--لأ دد--ع
نوكت يتلأ ةيو÷أ تÓحر-لأ فا-ن-ئ-ت-شسأ
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر نم رمأاب
نطأوŸأ ةحشص ةمÓشس عشضي يذلأ نوبت
.هتايولوأأ نم يرئأز÷أ
ةيو÷أ طوطÿأ ةكرشش سضيوعت نأاششبو
ةيلام رئاشسخ تدب-ك-ت ي-ت-لأ ة-ير-ئأز÷أ
ةيو÷أ تÓحر-لأ ف-قو-ت بب-شسب ،ةÒب-ك
ىل-ع ىر-خألأ تا-شسشسؤوŸأ ن-م ا-هÒغو

يرحبلأ لقنلل ةي-ن-طو-لأ ة-كر-ششلأ رأر-غ
در ،ةشصاÿأ لاقنلأ تاكرششو نيرفاشسملل
ديق ةشسأرد نع فششكلاب يلعيشش قوراف
هذه ةيعشضول ه◊اشصم فرط نم دأدعإلأ
ريرقت عفر متيشس اهبجوÃ يتلأو ،ةكرششلأ

نم يذيفنتلأ زاه÷أ سسيئر ¤إأ لشصفم
م-ج-ح ن--ع تا--شضيو--ع--ت رأر--قإأ ل--جأأ
.رئاشسÿأ

مادختسسا ياؤمارت ةسسسسؤؤم ىلع
 اهباعيتسسا ةقاط نم 05%

اهفرعت يتلأ ةمراعلأ ىشضوفلأ سصوشصخبو
ةلاحو ““يأو-مأر-ت““ يÈلأ ل-ق-ن-لأ ة-ل-ي-شسو
اعد ،نير-فا-شسŸأ فر-ط ن-م ظا-ظ-ت-كلأ
‘ ثيÎلأ ¤إأ Úن-طأوŸأ ل--ق--ن--لأ ر--يزو
بجوتي يتلأ هذه لقنلأ ةلي-شسو لÓ-غ-ت-شسأ

ن-م Úشسمÿ حا-م-شسلأ ا-ه-ي-لوؤو-شسم ى-ل-ع
ةقاطب ةنراقم ةئاŸأ دوعشصلاب نيرفاشسŸأ
.دعابتلأ ةفاشسم مأÎحأو اهباعيتشسأ
،ةيمومعلأ لاغ-ششألأو ل-ق-ن-لأ ر-يزو ف-ششك
‘ تأدايزل دوجو ل هنأأ ،ي-ل-ي-ع-شش قورا-ف
راعشسأ ‘ تأدايزلأ نأ أدكؤوم ،لقنلأ راعشسأأ
حمشسي ل ا‡ ،Úلقانلأ ىلع رثؤوت نل دوقولأ
.ركأذتلأ راعشسأ عفرب مهل
ةرا-يز-لأ سشما-ه ى-ل-ع ر-يزو--لأ فا--شضأأو
لوأ ةيدŸأ ةيلول هتداق يت-لأ ة-يد-ق-ف-ت-لأ

نيزنبلأ راعشسأأ عفرل ةقÓع ل هنأأ ،سسمأ
ل ةليئشض ةبشسن لث“ يهف لق-ن-لأ را-ع-شسأا-ب
.Úلقانلأ ىلع رثؤوت

لا-غ-ششألأ ر-يزو د--كأأ ىر--خأ ة--ه--ج ن--م
دوجو نع ،›ايشش قوراف ،لقنلأو ةيمومعلأ
يلث‡ ع-م ة-م-ظ-ت-ن-م تأروا-ششم ءأر-جإأ““
¤إأ أÒششم ،““مهتلاغششنأ ‘ رظنلل Úلقانلأ
ع--فر ن--ع ›ا◊أ تقو---لأ ‘ ثيد◊أ نأأ
.““هنأوأل قباشس““ لقنلأ ةÒعشست
ةعبات عيراششŸ هتنياعم ىدل ريزولأ لاقو
‘ اننإأ““ ،ةيلولاب ةيمومعلأ لاغششألأ عاطقل
ف-ل-تfl ي-ل-ث‡ ل-ج ع--م م--ئأد لا--شصتأ
انشسŸ اننإأو ،لق-ن-لأ عا-ط-ق ‘ Úل-عا-ف-لأ
رثإأ تأرواششŸأ نم ةلشسل-شس د-ع-ب ،م-ه-يد-ل
م-ه-ف-ت-لأ سضع-ب ،دو-قو-لأ را-ع-شسأأ عا-ف-ترأ
.““دÓبلل ةيلا◊أ ةيعشضولل
Úعب ذخألاب ه◊اشصم دهعت““ ›ايشش زربأأو
،““ةينهŸأ ةئفلأ هذه تلاغ-ششنأ را-ب-ت-علأ

عم ةأزأوŸاب ““تأرواششŸأ ةلشصأوم““ أدكؤوم
ةمدقŸأ تاحÎقŸأ لك ةشسأردو رظنلأ““
،فا-شضأأ ا-م-ك ،““لوؤو-شسمو ئدا-ه ل--ك--ششب

اهلابقتشسأ ” يتلأ دوفولأ““ نأأ ¤أ أÒششم
فرظلاب ةيعأو لقنلأ ةرأزو ىوتشسم ىلع
انك“ دق و ،دÓبلأ هب ر“ يذلأ بعشصلأ

ةلشصأوم عم ةدايز يأأ ليجأاتب اهعانقإأ نم
.““بلطŸأ أذه ‘ ايوشس رظنلأ

ةرون ةظيفح ^
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 :باقرع ،طفنلا قوسس يف اهتيقادسصم ديكأات ىلإا ةجاحب ““ +كبوأا““ نا لاق

كيترزيد عورسشم ديسسجت يف ناملألا عم عرسشت رئازجلا
يجروتان ينابسسإلا كيرسشلا ةدئافل انوروك ةجحب زاغلا رعسسل ضضيفخت ل ^

““كيترزيد““ ةيناملأ’ا ةردابملا عم نيمئاقلا عم تارواسشم دوجو نع ،باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو فسشك
.ةيسسمسشلا ةقاطلا ديلوتل تاطحم عيراسشم قÓطإ’

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

 بناجأ’ا نيرمثتسسملا باطقتسس’ هدونب ىلع نهاري باقرع
ضضرعيسسو زهاج ديدجلا تاقورحملا نوناق

 ةموكحلا ىلع

عامتضسأ ةضسل-ج لÓ-خ ر-يزو-لأ ح-ضضوأو ^
يبعضشلأ سسلجملل ةينأزيملأو ةيلاملأ ةنجلب
نوناق عورضشم ةضسأرد را-طأ ي-ف ي-ن-طو-لأ
،لو’أ سسمأ ،7102 ماعل ةينأزيملأ ةيوضست
عم رواضشتلأ يف Óعف تعرضش زاغلنوضس نأأ
تاطحم عيراضشم لوح يناملأ’أ فرطلأ

ةي-تا-ي-ل-م-ع-لأ ا-ه-ب-نأو-ج ل-ك-ب ة-ي-ضسم-ضش
.ةينوناقلأو
ةردا-ب-م ع-م تع-قو زا--غ--ل--نو--ضس تنا--كو
ةركذم ىلع يضضاملأ ليرفأأ يف ““كيرتزيد““
نيب نواعتلل ةكرتضشم ةيؤور ةغايضصل مهافت
.نيبناجلأ
نواعتلأ أذه-ل ى-لوأ’أ ة-ل-حر-م-لأ ل-م-ضشتو
رئأزجلأ تأردقل ةلضصفم ةين-ق-ت تا-ضسأرد
نع Óضضف ةيضسمضشلأ ةقا-ط-لأ لا-ج-م ي-ف
يف نييرئأزج نيضصتخم لي-هأا-تو ن-يو-ك-ت

.لاجملأ أذه
راطإأ يف ““كي-ترز-يد““ ةردا-ب-م ع-ضضو-ت-ضسو
لوحتلل ةينطولأ ةيجيتأر-ت-ضس’أ د-ي-ضسج-ت
.ريزولأ فيضضي ،رئأزجلل يوقاطلأ

حيرضصت يف ريزولأ حضضوأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ةنجل نأ ،عامتضس’أ ةضسلج بقع يفحضص

ةعومجمل ةكرتضشملأ ةيرأزولأ ة-ب-قأر-م-لأ
ءاضسم اهعامت-جأ تد-ق-ع ي-ت-لأ ،““+كبوأأ““
لك مأزتلأ تا-يو-ت-ضسم تضسرد ،سسي-م-خ-لأ

تفقو امك جاتن’أ سضف-خ قا-ف-تا-ب فر-ط
يتلأ لودلأ سضرتعت يتلأ تابوعضصلأ ىلع

.لماك لكضشب مأزتل’أ عطتضست مل
تناك نأو-ج6 قافتأ جئا-ت-ن نأا-ب فا-ضضأأو
ديكأات ىلإأ ةجاحب ““+كبوأ““ نكل ““ةيضضرم““

.ةيطفنلأ قأوضس’أ يف اهقافتأ ةيقأدضصم
طفنلأ راعضسأأ نأأ ىلإأ باقرع ديضسلأ تفلو

،رأر-ق-ت-ضس’أ مد-ع ة-ل-حر-م ي-ف لأز--ت ’
يف اهءاكرضش رذحت رئأزجلأ نأاب افيضضم
سضئاف نأابو دعب هتنت مل ةمزأ’أ نأاب قافت’أ
.أريبك لأزي ’ قوضسلأ يف سضورعملأ
ءا-ضضعأأ بأو-ن-لأ لا-غ-ضشنأ ى-ل-ع هدر ي-فو
ن-ي-ب فÓ-خ--لأ سصو--ضصخ--ب ة--ن--ج--ل--لأ

دكأأ ،ةينابضس’أ ةقاطلأ ةكرضشو كأرطانوضس
فرطلأ نأاب عامتضس’أ ةضسلج لÓخ ريزولأ
زاغلأ ةريعضست ة-ع-جأر-م بل-ط ي-نا-ب-ضس’أ
اهررضضتل رظنلاب ةرهاقلأ ةوقلأ دنب تحت

.انوروك ةحئاج نم
سضفرت ،ريزولأ فيضضي ،رئأزجلأ نأأ ريغ

ةوق ةلاحك ةيلاحلأ ةيحضصلأ ةمزأ’أ رابتعأ
عنم-ي م-ل ي-ح-ضصلأ ر-ج-ح-لأ نو-ك ةر-ها-ق
ةلضصأوم نم يئابرهكلأ ديلوتلأ تا-ط-ح-م
.اهطاضشن
ىعضسي ي-نا-ب-ضس’أ فر-ط-لأ نأا-ب فا-ضضأأو
يف ةضسرضشلأ ةضسفان-م-لأ ن-م ةدا-ف-ت-ضسÓ-ل
طوبه يف تببضست يتلأو يلودلأ زاغلأ قوضس

نم امومع ذخ-ت-ت ي-ت-لأو را-ع-ضسأÓ-ل دا-ح
ىلع طغضضلل ،اهل اعجرم ط-ف-ن-لأ را-ع-ضسأ

را-ع-ضس’أ سضف-خ ل-جأ ن-م كأر-طا-نو-ضس
.دقعلأ يف هيلع قفتملأ
تد-ن-ج ،طو-غ-ضضلأ هذ-ه ة-ه-جأو-م ي-فو
ةقاطلأ يعاطق يف ا-ه-ئأر-ب-خ ر-ئأز-ج-لأ
ىلع ظافحلأ فدهب ةيجراخلأ نوؤوضشلأو
ىلع ءاقب’أ لÓخ نم ينا-ب-ضس’أ نو-بز-لأ
ةحلضصم نمضضي““ امب نكل ةمربملأ دوقعلأ
.ريزولأ بضسح ،““رئأزجلأ

^ Ÿيولزرح .ءاي

دأد-عإأ ن-م ة-قا-ط-لأ ةرأزو ته--ت--نأ ^
نو-نا-ق-ل ة-ي-ق-ي--ب--ط--ت--لأ سصو--ضصن--لأ
هنم رظتني يذلأو ديدجلأ تاقورحملأ
نيرمثتضسملأ نم د-يز-م-لأ با-ط-ق-ت-ضسأ
،عاطقلأ ريزو هب دافأأ امبضسح ،بناج’أ

.باقرع دمحم
عامتضسأ ة-ضسل-ج لÓ-خ ر-يزو-لأ ح-ضضوأو
سسلجملل ةينأزيملأو ة-ي-لا-م-لأ ة-ن-ج-ل-ب
ة-ضسأرد را-طأ ي-ف ي-ن-طو-لأ ي-ب--ع--ضشلأ

ماعل ةينأزيم-لأ ة-يو-ضست نو-نا-ق عور-ضشم
يف سضرعتضس سصوضصنلأ هذه نأأ ،7102
سسلج-مو ة-مو-ك-ح-لأ ى-ل-ع بير-ق تقو
ةقداضصملل هيتفرغب ناملربلأ مث ءأرزولأ

.اهيلع
نوناق ةديدجلأ سصوضصنلأ هذه لمكتضسو
ماعلأ ةياهن هيلع قداضصملأ تاقورحملأ
ةينوناق ةدعاق كلذب لكضشتل ،يضضاملأ

نيرمثتضسملأ لابقتضساب حمضست ةلم-ت-ك-م
اقفو تاقورحملأ لا-ج-م ي-ف بنا-ج’أ
.اهيلع فراعتملأ ةيملاعلأ ريياعملل
ةيجيتأرتضسأ سصوضصنلأ هذه د-ضسج-ت-ضسو
جاتنأ زيزعت عضضت يت-لأ ة-قا-ط-لأ عا-ط-ق
ن-م-ضض زا-غ-لأو ط-ف-ن-لأ ن-م ر-ئأز-ج-لأ
يذلأ ريزولأ بضسح ،ةيضسيئرلأ اهتايولوأ
لئأدب داجيإاب ةبلاطم رئأزجلأ ناب دكأأ

عاطق يف تأرامثتضس’أ كرحت ةضسوملم
ةعبضس ىدعتي ’ فرظ يف تاقورحملأ

.تأونضس
نأأ ى--لإأ را--ضشأأ ،قا--ي--ضسلأ أذ---ه ي---فو
لا-ج-م-لأ ن-م ة-ل-غ-ت-ضسم-لأ ة-حا-ضسم--لأ
عا-ط-ق ي-ف ي-ن--طو--لأ ي--م--ج--ن--م--لأ
نم ةئاملا-ب83 ىدعتت ’ تاقور-ح-م-لأ

يلأوحب ةردقملأو ةيلامج’أ ه-ت-حا-ضسم
زاجنأ يعدتضسي ام وهو2مك نويلم1،5
تاحاضسملأ يف تأرامثتضس’أ نم ديزملأ

.ةلغتضسملأ ريغ
ةيملاعلأ ةيطفنلأ تاكرضشلأ ددرت مامأو
،ةينوناقلأ اهتموظنم ببضسب رئأزجلأ يف
د-يد-ج نو-نا-ق دا-م-ت-عأ ن-م د-ب’ نا-ك
ز-ي-ف-ح-ت ه-نأا-ضش ن-م تا--قور--ح--م--ل--ل
ديضسلأ بضسح ،بناج’أ نير-م-ث-ت-ضسم-لأ

تأأدب نوناقلأ رامث نأأ دكأأ يذلأ باقرع
ددع ىلع عيقوتلأ لÓخ نم Óعف رهظت

تايربك عم مهافتلأ تأر-كذ-م ن-م ما-ه
.يضضاملأ رياني ذنم ةيطفنلأ تاكرضشلأ
عم نواعتلاب كأرطانو-ضس تق-ل-طأأ ا-م-ك
درأو-م ن-ي-م-ث-ت-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا--كو--لأ
تا-ضسأرد ““ط-ف--ن--لأأ““ تا--قور--ح--م--لأ
لوقح ةدع يف ““ةدرفن-م““ را-م-ث-ت-ضسÓ-ل
يعيرضشتلأ راط’أ نكي مل ،دÓبلأ لخأد
،يئابجلأ هق-ضش ي-ف ا-م-ي-ضس’ ،ق-با-ضسلأ

.اهيف طاضشنلأ ىلع أزفحم
ةلحرملأ يف كأرطانوضس تايولوأ نعو
ة-ي-ن-طو-لأ ة-كر-ضشلأ نأأ د-كأأ ،ة-مدا-ق-لأ

عبنملأو بضصملأ يف اهتطضشنأأ ع-ضسو-ت-ضس
فاضشكتضسأ ىلع ةه-ج ن-م ل-م-ع-ت ثي-ح
ةيطفنلأ تأورثلأ لÓغتضسأو جأرختضسأو
دعب ةلغتضسم ريغ قطانم يف ةدوجوملأ

امك ،يزي-لإأو فود-ن-تو ة-ما-ع-ن-لأ ل-ث-م
عيراضشم زاجنإ’ ىرخأأ ةهج ن-م ى-ع-ضست
.ءايميكورتبلأ لاجم يف ىربك
يف اهتطضشنأأ كأرطانوضس لضصأوتضس امك
،““ةحبرم نوكت نأأ طرضشب نكل““ ،جراخلأ
راط’أ يف ،د-كأأ يذ-لأ ر-يزو-لأ ف-ي-ضضي
ةقاطلأ ةرأزو عم راج قيضسنتلأ نأاب ،هتأذ
ةكرضشلأ ةط-ضشنأأ فا-ن-ئ-ت-ضس’ ة-ي-ب-ي-ل-لأ
رفوت درجمب تا-قور-ح-م-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
عاضضو’أ نضسحتو ةم-ئÓ-م-لأ فور-ظ-لأ
.ةينمأ’أ
ءاضضعأأ نم ديدعلأ لاغضشنأ ىلع هدر يفو
ي-ف ف-ي-ظو-ت-لأ سصو-ضصخ-ب ة-ن-ج--ل--لأ

ه-جو ه-نأا-ب ر-يزو-لأ د-كأأ ،كأر-طا-نو--ضس
ىلع سصرحلأ ةرورضضب ةكرضشلل تاميلعت

يف ةيلحم-لأ ة-لا-م-ع-ل-ل ة-يو-لو’أ ح-ن-م
،طاضشنلأ اهب د-جأو-ت-ي ي-ت-لأ تا-ي’و-لأ

نم متي فيظوتلأ جمانر-ب نأا-ب ا-ف-ي-ضضم
ةلاكولأ عم نواعتلابو تاق-با-ضسم لÓ-خ

.ليغضشتلل ةينطولأ
دكأأ ،ةيضضا-ير-لأ قر-ف-لأ ل-يو-م-ت لو-حو

اغلبم تضصضصخ كأرطا-نو-ضس نأأ ر-يزو-لأ
فلتخم ي-ف جد را-ي-ل-م2 هرد-ق ا-ما-ه
ةركل ةديدع يدأون اهيف امب تاضضايرلأ
ةيدنأأ عيمج زاغلنوضس معدت امنيب مدقلأ
2 هردق غلبمب مدقلأ ةركل يناثلأ مضسقلأ

.جد نويلم
ةيوقاطلأ تاعمجملأ نأأ ريزولأ فضشكو
جمانرب ليومت يف ريبك رود اهل نوكيضس
هنع نلعتضس يذلأ ةضضاير-لا-ب سضو-ه-ن-لأ

يذلأو ةضضايرلأو باب-ضشلأ ةرأزو ا-ب-ير-ق
ةباضشلأ بهأوملاب لف-ك-ت-لأ ى-لإأ ي-مر-ي
تائفلأ نيوكتو ةي-ضضا-ير بخ-ن دأد-عإأو
.تاضصضصختلأ فلتخم يف ىرغضصلأ
ةنضسل ةيعاطقلأ ةينأزيملأ ذيفنت لوحو
اهضضرع يتلأ تا-نا-ي-ب-لأ ر-ه-ظ-ت ،7102
نم ةئاملاب89 كÓهتضسأ مت هنأ ريزولأ

64،9 ةغلابلأو ةرأزولأ ريي-ضست ة-ي-نأز-ي-م
ةينأزيمب ةنراقم ةئاملاب4+) جد رايلم
ةيلحت معد تاضصضصخم ا-ه-ب-ل-غأ (6102
.رحبلأ هايم
كÓهتضسأ مت دقف ،زيهجتلأ ةينأزيم امأ

م-عد قود-ن-ضص ن-م جد را--ي--ل--م52،6
عيزو-ت-لأو ءا-بر-ه-ك-لأ ي-ف را-م-ث-ت-ضس’أ
009.97 طبرب حمي امم زاغلل يمومعلأ

.ءابرهكلاب لزنم043.42و زاغلاب لزنم
معدل جد نويلم421 كÓهتضسأ مت امك
ةيوقاطلأ ةعاجنلأو ةددجتملأ تاقاطلأ
ةقلع-ت-م-لأ ة-ضسأرد-لأ ل-يو-م-ت-ل ته-جو
تاي-نا-ك-م’أ تأذ ع-قأو-م-لأ د-يد-ح-ت-ب
د-ي-لو-ت تا-ط-ح-م زا-ج-ن’ ة-ي-ضسم-ضشلأ
.ةقاطلأ
تأرايلم4 نع قوفي ام اضضيأ كلهتضسأو
ةنيدملل ةيدعاقلأ لكا-ي-ه-لأ زا-ج-ن’ جد
331 يلأوحو دوعضسم يضساحل ةديدجلأ

ة-ق-ط-ن-م-لأ ط-بر را-طأ ي-ف جد را-ي-ل-م
نأزيلغ ةي’وب باطخ يديضس ةيعانضصلأ
.ةقاطلأ تاكبضشب
يف ةقاطلأ عاطق تأرداضص ةميق تغلبو
91+) ر’ود رايل-م33 ن-م د-يزأ ،7102
مهاضس ام وهو (6102ب ةنراقم ةئاملاب
ىلأ ةيلورتبلأ ةيابجلأ تأدأريأ عفر يف
ةنراقم ةئاملاب02+) جد رايل-م822.2

.(6102ب
ةقاطلأ عاطق تأرامثتضسأ ةميق نأ ريغ
تا-ضصضصخ-م ا-ه-ي-ف ا-م-ب7102 ي---ف
ىلأ تضضفخنأ زاغل-نو-ضسو كأر-طا-نو-ضس
ةنراقم ةئاملا-ب7-) جد راي-ل-م382.1

تأرامثتضس’أ هذ-ه تح-م-ضسو .(6102ب
008.91 ىلأ ءابرهكلأ جاتنأ تأردق عفرب

ةياهن طأواغيم001.91 لباقم طأواغيم
6102.
عفترأ ،عاطقلأ يف ف-ي-ظو-ت-لأ ن-ع ا-مأ

نوع003.8 نم ر-ث-كا-ب لا-م-ع-لأ دد-ع
فلأ052 لباقم لماع فلأ852 ىدعتيل

.6102 يف لماع
قراط اهضسأرت يتلأ ةضسلجلأ هذه لÓخو
ةريزو روضضحب ،ةنجل-لأ سسي-ئر ،يد-ير-ت
،رأوزع ةمضسب ،ناملربلأ ع-م تا-قÓ-ع-لأ

ةرور-ضض ى-ل-ع ءا-ضضع’أ بأو-ن-لأ دد--ضش
عيضسوت لاجم يف تأرامثتضس’أ ةلضصأوم
ىلأ لضصتل زاغ-لأو ءا-بر-ه-ك-لأ تا-ك-ب-ضش
قطانمو ةلوزعملأو ةيفير-لأ ق-طا-ن-م-لأ
.لظلأ
دعي ةقاطلاب طبرلأ نأ ءاضضع’أ ربتعأو
ةميرك ةايح ر-ي-فو-ت-ل ا-ي-ضسا-ضسأ ا-طر-ضش
يفيرلأ ءاضضفلأ يف مهتيبثتو نينطأوملل
كلذبو ةيداضصتق’أ مهتطضشنأ ر-يو-ط-تو
يف ةلاطبلأ سصاضصتم’ ة-ي-ضضرأ ر-ي-فو-ت

فورظ نيضسحت نع Óضضف قطانملأ هذه
.يحÓفلأ جاتن’أ
ةعجأرم ىلأ أوعد ،قا-ي-ضسلأ سسف-ن ي-فو
تا-ي’و-لأ سضع-ب ي-ف ة-قا-ط--لأ ر--ع--ضس
أذكو بلطلأ اهيف رثكي يتلأ ة-ي-ل-خأد-لأ

.دوقولأ تاطحم ةنرضصع
ةرور-ضض ى-لأ ا-ضضيأ ءا-ضضع’أ قر--ط--تو
تأرايضسلأ ديوزت تاطحم ةكبضش عيضسوت
دوهجلأ ةفعاضضمو عيمملأ لورتبلأ زاغب
.ةيضسمضشلأ ةقاطلأ عيراضشم ديضسجتل

ح.ل ^

: ةيملاعلا ةقاطلا ةلاكو
!ملاعلا يف ضصخرألا يرئازجلا نيزنبلا

نأأ ةي-م-لا-ع-لأ ة-قا-ط-لأ ة-لا-كو تر-كذ ^
ماع-لأ لÓ-خ ن-يز-ن-ب-لأ ر-ع-ضس ط-ضسو-ت-م
ةنرا-ق-م %2 ةبضسن-ب سضف-خ-نأ ي-ضضا-م-لأ
ر’ود19.0 غ-ل-بو ه-ل-ب-ق يذ-لأ ما-ع-لا--ب
ة-لا-كو ه-تدروأأ ا-م-ل ا-ق-فو ،ل-ي-مر--ب--ل--ل
.ةيضسورلأ ““يتضسوفون““

نم رئأز-ج-لأ““ نأأ ى-لإأ ة-لا-كو-لأ ترا-ضشأأو
يف نيزنبلأ راعضسأأ ىندأأ اهيدل يتلأ لودلأ
ى--لإأ ة--فا---ضضإأ ،(ر’ود33.0) م-لا-ع-لأ
(ر-ت--ل--ل ر’ود34.0) نا-ت-ضسنا-م-كر-ت

(ر-ت--ل--ل ر’ود44.0) نا-ت--ضسخأزا--كو
(ر-ت--ل--ل ر’ود54.0) ا-ي-ضسي-نود--نإأو
،(رتلل ر’ود74.0) ايريجينو ناتضسكبزوأأو
5.0) ايزيلامو ،(رتلل ر’ود94.0) رضصمو
،(رتلل ر’ود65.0) نامعو ،(رت-ل-ل ر’ود
Óيوزنفو ،(رتل-ل ر’ود85.0) تأرامإ’أو
.(رتلل ر’ود6.0)
ناك““ هنإاف ةلاكولأ ءأربخ تأريدقتل اقفوو
يف نيز-ن-ب سصخرأأ ءأر-ضش ن-ك-م-م-لأ ن-م
رعضس طضسوتم غلب ثيح ،نأريإأ يف ملاعلأ

ر’ود42.0 يضضاملأ ماعلأ نيزن-ب-لأ ر-ت-ل
غنوه يف عابي ىلغأ’أ ناك اميف ،رتلل طقف
.““رتلل ر’ود79.1 غلبو غنوك
ديدعلأ كانه““ :نأاضشلأ أذهب ةلاكولأ تلاقو
نكل ،توافتلأ أذه رضسفت يتلأ لمأوعلأ نم
ةردضصم ةلود نأريإأ نأأ ةظحÓ-م-لأ رد-ج-ت
يتلأو ،ةدروتضسم غنوك غنوه امنيب طفنلل
ىلع بل-ط-لأ ي-ف ا-عا-ف-ترأ ا-ضضيأأ د-ه-ضشت
.““بئأرضضلأ يف ةدايزو دوقولأ

ح,ءايمل ^

:رذحت كبوا قافتا ةعباتمل ةطلتخملا ةيرازولا ةنجللا
 ةئاملاب001 غلبت مل يام رهسش يف طفنلا يجتنم ضضيفخت ةبسسن

ةطلت-خ-م-لأ ة-يرأزو-لأ ة-ن-ج-ل-لأ تد-كأأ ^
ىلع اه-جرا-خو بي-بوأأ قا-ف-تأ ة-ع-با-ت-م-ل

ةئاملاب001 لاثتمأ لدعم قيقحت ةرورضض
،نواعتلأ قافتأ ىلع ةعقوملأ لودلل ةبضسنلاب

78 غلب دق قباطتلأ لدعم نأأ ىلإأ ةريضشم
ءاج امبضسح ،مرضصنملأ يام رهضش ةئاملاب
.ةقاطلأ ةرأزول نايب يف
ةعباتمل ةطلتخملأ ةيرأزولأ ةنجللأ تزربأأو
اهعامتجأ يف بيبوأأ جراخو بيبوأأ قافتأ
نع رضضاحتلأ ةينقت ربع لو’أ سسمأ91 ـلأ
ريمأ’أ يدوعضسلأ ةقاطلأ ريزو ةضسائرب ،دعب

ريزو عم ةفضصانم ،ناملضس نب زيزعلأ دبع
ةبضسن نأأ ،كافون ردنضسكلأأ ،يضسورلأ ةقاطلأ

دق ةمظنملأ لودل لماضشلأ لاثتم’أ لدعم
.0202 يام رهضش لÓخ ةئاملاب78 غلب
ةرورضض ىلع هديكأا-ت رد-ضصم-لأ تأذ دد-جو
لكل ةئاملا-ب001 ةبضسنب لاثتمأ ق-ي-ق-ح-ت
نوكراضشملأ عرضش تقو يف ،ءاضضعأ’أ لودلأ

مأرتحأ ىدم مييقت يف عامتج’أ أذه يف
يا-م ر-ه-ضشل جا-ت-نإ’أ سضف-خ تا-مأز--ت--لأ
ررقت امك نواعتلأ ناي-ب را-طإأ ي-ف طرا-ف-لأ

نأدلبل01 ـلأ يرأزو-لأ عا-م-ت-ج’أ لÓ--خ
ليرفأأ21 خ-يرا-ت-ب ا-ه--جرا--خو بي--بوأأ
.مرضصنملأ
ة-ن-ج--ل--لأ تدا--ضشأأ ،دد--ضصلأ أذ--ه ي--فو
’اثتمأ تقق-ح ي-ت-لأ لود-لأ تا-مأز-ت-لا-ب
ىرخأ’أ نأدلبلأ ةيعأد ،ةئاملاب001 ةبضسنب
نع فدهلأ أذه غولبل اهدوهج ةلضصأوم ىلإأ

.سضيوعتلأ ةينقت قيرط
ةي-ن-ع-م-لأ لود-لأ ى-ل-ع““ نا-ي-ب-لأ فا-ضضأأو
تأرييغتلأ ةنامزر ةلاحإاب اهجاتنإأ سضفخب
هاضصقأأ لجأأ يف بيبوأ’أ ةمظنم ةنامأأ ىلإأ

اهجاتنإأ سضفخ نأا-ضشب يرا-ج-لأ نأو-ج22
0202 ربمتبضسو سسطضسغأو ةيل-يو-ج لÓ-خ
.““مزÓلأ لاثتم’أ لدعم قيقحت لجأأ نم
أذه ي-ف ة-كرا-ضشم-لأ لود-لأ تما-قو أذ-ه
قوضسل ةريخأ’أ تأروطتلأ ةضسأرد-ب ءا-ق-ل-لأ
نييوتضسملأ ىلع اهقافآأو ةيملاعلأ ط-ف-ن-لأ
.طضسوتملأو بيرقلأ
ربتعت يتلأ رئأزجلأ تكراضش دقف ،ةراضشإÓل

ةودن سسأأرتت يتلأو ةنجللأ هذه يف أوضضع
ىدل ظفاحملأ نم نوكتي د-فو-ب ،بي-بوأ’أ
ةمظنملأ تأذ يف ينطولأ لثمملأو بيبوأ’أ
ةقاطلأ ةرأزوب فأرضشتضسÓل ماعلأ ريدملأو
نيمثتل ةينطولأ ةلاكولأ سسيئر بناج ىلإأ

ريدملأ سسيئرلأ أذكو تاقورح-م-لأ درأو-م
ريزو ةدايقب ،كأر-طا-نو-ضس ة-كر-ضشل ما-ع-لأ
.باقرع دمحم ،ةقاطلأ
0202 لبقملأ ةي-ل-يو-ج51 خ-يرا-ت دد-حو

ةيرأزولأ ةنجلل لبقملأ عامت-ج’أ دا-ق-ع-ن’
ريغ و ءا-ضضعأ’أ لود-لأ قا-ف-تأ ة-ع-با-ت-م-ل
ة-ي-ن-ق-ت ق-ير-ط ن--ع كبوأ’ا--ب ءا--ضضعأ’أ
.يئرملأ رضضاحتلأ
أدعاضصف نأ’أ نم ةنجللأ عمتجتضس أذهبو
سصيلقت قافتأ ذيفنت ةعباتم لجأ’ رهضش لك
.يطفنلأ سضرعلأ

جاتنأ سضفخ رأرقب اضصوضصخ رمأ’أ قلعتيو
9ر7 ب يراجلأ نأوج رهضش لÓخ طفنلأ

ليمرب نويلم9ر6 بو ،ايموي ليمرب نويلم
مجح عاطتقأو ،ةيليوج رهضش لÓخ ايموي
حتافلأ نم ءأدتبأ ايموي ليمرب نويلم7ر7
.0202 ربمضسيد رهضش رخأأ ىلإأ توأأ
5ر8 سصيلقت ب جاتن’أ تاضضيفخت عبتتضسو
رياني لوأأ نم ذءدب ايمو-ي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
مت ،ريكذتلل2202 ليرفأأ ةياغ ىلإأ1202
قافتأ ةعباتمل ةيرأزولأ ةنجل-ل ثأد-ح-ت-ضسأ
كبوأ’اب ءاضضعأ’أ ر-ي-غ و ءا-ضضعأ’أ لود-لأ

ةمظنمل171لأ ة-يرأزو-لأ ةود-ن-لأ بق--ع
نÓع’أ““ و6102 ربمفون03 خيراتب كبوأ’أ

طلتخملأ يرأزولأ عامتجÓل ““نواعتلأ نع
،كبوأ’ا-ب ءا-ضضعأ’أ ر-ي-غ لود--لأ-بي--بوأأ
.انييفب6102 ربمضسيد01 خيراتب دقعنملأ

قيقحت ىلع رهضسلاب ةفلكم ة-ن-ج-ل-لأ هذ-ه
تÓيدعتلأ ذيفن-ت ل-ضضف-ب فأد-هأ’أ هذ-ه
ءاضضعأ’أ لودل طفنلأ جاتنأ ىلع ةيعوطلأ
.كبوأ’أ ءاضضعأ’أ ريغو
لدابت ليهضست ىلع ةنجللأ هتاه لمعت امك
مدقي امم ،ةكرتضشملأ قافأ’أو ل-ي-لا-ح-ت-لأ

.لاثتم’أ راضسم مييقتل ةنيمث ةمهاضسم
يف ءاضضعأأ نأدلب ةعبرأأ ةنجللأ هذه مضضتو
ةيدوعضسلأ ةيبرعلأو رئأزجلأ يهو بيبوأ’أ
ريغ نيدلب بناج ىلأ Óيوزنيفو تيوكلأو

.نامع ةنطلضسو ايضسور امهو نيوضضع
ح, ءايمل ^
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تايلولا رابخأا انوروك سسوÒف ببسسب Úيلاتتم نيرهسشل قلغ دعب

ةبانع راطم تfiÓ باحصصأأ رئاصسخ ميتنصس رايلم0057
ةبانعب طاطيب حبار راطÃ معاطŸا و تلÙا راجتل ةÈتعم ةيدام رئاسسخ يحسصلا رج◊ا ةÎف تفلك=
.ميتنسس رايلم0057 تزواŒ يتلا و Úلاتتم نيرهسش نم ديزأل مهتاطاسشن عنم و مات قلغ بقع

معاطŸأ و تÙÓّأ باحسصأأ فسشك ^
،ةبانع ‘ طاطيب حبأر راطم ‘ ةنئاكلأ
ةجيتن  ،ÒيŸÓاب رئاسسخ أودب-ك-ت م-ه-نأأ

ببسسب نيرهسش نم Ìكأل م-ه-تfiÓ ق-ل-غ
ا-ه-نأأ أوّد-كأأ ثي-ح  ، ا-نورو-ك ة--ح--ئا--ج

Œميتنسس رايل-م0057 ف-ق--سس تزوا،
مهب يدؤوت دق  ةيوق ةبرسض Èتعأ ام وهو
ىلع ةرد-ق-لأ مد-عو ا-ي-ل-ك سسÓ-فلأ ¤أ
.أدد‹ طاسشنلأ ةداعتسسأ
و ةيرا-ج-ّت-لأ تÙÓّأ هذ-ه بنا-ج ¤أو

ةيلام ةفلغأأ سصيسصخت ” يتلأ معاطŸأ
أذه ديدŒ دعب اهزا‚أ حلاسصل ةلوهم
باحسصأ كلذك لم– ،يمومعلأ قفرŸأ

سسف-ن كلذ-ك م-ه تأرا-ي--سسلأ ف--قأو--م
راسشتنأ ذنم طاسشنلأ للسش ةجيتن رئاسسÿأ
بعلت ىقبت يتلأ ةلأاسسŸأ يه و ،ءابولأ

.عسضولأ لوط لظ ‘ مهباسصعأأ ىلع
ةقّلعم لامآلأ تلأز ل ،قايّسسلأ أذه ‘ و
،يدا-ع ل-ك-سشب نأÒ-ّط-لأ ة-كر-ح ةدو-ع-ل
ةÎف عم اسصوسصخ أدّد‹ طاسشنلأ ةدوعو
هرظتني يذلأ فايطسصلأ مسسوم حاتتفأ

عافترأ و ،Èسصلأ غرا-ف-ب ة-يلو-لأ نا-ك-سس

يطعت يت-لأ ن-ير-فا-سسŸأ ل-ق-ن-ت ة-كر-ح
اهيف اÃ لقنلأ قفأرم فل-تı ة-يو-ي-ح

اهرئاسسخ تزواŒ يتلأ ةيو÷أ طوطÿأ
..رانيد رايلم83 اينطو
ةيلولأ راطم Èع راجتلأ ةيبلغأأ بقÎي و
و ءابولأ ءاهتنأ ةنيدŸأ م-ي-ل-قا-ب ى-ت-ح و

يتلأ ةيوي◊أ و ةيراجتلأ ةيكر◊أ ةدوع
مسسو-م ل-ك ة-ن-يدŸأ ا-ه-ت-سشا-ع اŸا-ط-ل
جراÿاب ةيرئأز÷أ ةيلا÷أ نم فايطسصأ
ةيلولأ ئطأوسش رات-خ-ت ا-م ا-م-ئأد ي-ت-لأ
تا-يلو ل-خأد ن-م تأرا-يز ن-ع كي-ها-ن
.نطولأ

ع ةبيهو ^

ةحفاكŸ تايعم÷أ و ةبانع نمأأ Úب يقيصسنت ءاقل
انوروك و ةÁر÷أ

ةيلو ‘ ةي-ن-مألأ تا-ط-ل-سسلأ تد-ق-ع ^
اهعمج ايقيسسنت أءاقل ،اهرقم ‘ ،ةبانع
سصخي ،تايعم÷أ ءاسسؤورو ءايحألأ ناجلب

fiف ة--براÒخ ن--م ،ا--نورو--ك سسو--Óل
جمأرب Òطسستو يوعوتلأ لمعلأ ةلسصأوم
و عرأوسش لماك Èع هذيفنت متي هسصوسصخب
و قأو--سسلأ ،ة--ن--يدŸأ ط--سسو ءا--ي---حأأ
بنا-ج ¤أ ،ة--ي--مو--م--ع--لأ تا--حا--سسلأ
ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأ بو-جو-ب سسي-سسح-ت-لأ
رابتعلأ Úعب ذخألأ عم ،ةئيبلأ و طيÙأ

¤أ لوحتلأ قيرط نع ةÁر÷أ ةحفاكم
تأذل  ةينمألأ ةلداعŸأ ‘ لعاف كيرسش
دح عسضول اهنع غيلبتلاب أذهو ،حلاسصŸأ
و ÚمرÛأ و تاباسصعلأ دأرفأأ  تاطاسشنل
عوبر ‘ ةنيكسسلأ و نمألأ و ماظنلأ سسيركت
اهتعسضو ةينا‹ ماقرأأ مأدختسساب ةيلولأ
وأأ نطأوŸأ لوانتم ‘ ةينمألأ حلاسصŸأ

‘ ة-ي-م-سسر-لأ ة-ح-ف--سصلأ ق--ير--ط ن--ع
.حلاسصŸأ تأذل كوبسسيافلأ

ع و ^

ةيلولاب ريدصصقلأ ناكصس حلاصصل انكصس0321 عيزوتو..
نم5 ‘ ةبانع ةيلو ح-لا-سصم مز-ت-ع-ت ^
انكسس0321 عيزوت ىلع لبقŸأ ةي-ل-يو-ج
نم نيديفتسسŸأ حلاسصل ايراجيأ اي-مو-م-ع
و رامع يديسس يتيدلب Èع ريدسصقلأ ناكسس
ةلماك أرهسش71 رورم بقع أذهو راج◊أ

.ةدافتسسلأ تأرأرق مهمÓتسسأ خيرات نم
مهنكاسسم لوخدل ÚينعŸأ ة‹ر-ب ي-تأا-تو

يتلأ ةمراعلأ تاجاجتحلأ نم ةلمج بقع
نيددنم ،ةيلولأ رقم مامأأ نم  اهّنسش ّ”

،مهتانكسس حيتافم مهميلسست ‘ لطام-ّت-لا-ب
عمج عامت-جأ م-ي-ظ-ن-ت-ل ىدأأ يذ-لأ ر-مألأ

خيراتلأ ديد– ” و ةيلولأ ›أوب مهيلث‡
نم Úتسصح عيزوتل أدعوم ركذلأ فلاسسلأ

089 دع-ت ¤وألأ ،ي-عا-م-ت-جلأ ن-ك-ّسسلأ
ايمومع انك-سسم552 ةينا-ث-لأ و ن-ك-سسم
م-ي-ل-سست ‘ Òخأا-ت-لأ نأأ ا-م-ك ،ا--يرا--ج--يأ
لطامتلل اسساسسأ ةعجأر تناك ÚعورسشŸأ

،زاغلأ تاكبسشب ط-بر-لأ لا-غ-سشأأ ءا-ه-نأ ‘
و برسشلأ هايم عيزوت تاكبسش و ءا-بر-ه-ك-لأ

ةئيهت لاغسشأل ةفاسضأ ةرطقلأ هايŸأ فرسص
ةئيهتب قلع-ت ا-م ل-ك و ي-جراÿأ ط-يÙأ
بعل تا-حا-سسم و ة-ف-سصرألأ و تا-قر-ط-لأ
ىقبت تÓسضعŸأ هذه نأأ املع ،لافطلأ
نكسسلأ ع-يرا-سشم ع-ي-م÷ ةزرا-ب-لأ ة-م-سسلأ
.ةيلولأ تايدلب بأرت Èع يمومعلأ

ع و ^

انوروك دصض ةيصسيصس– تÓمح رصشابت ءايحألأ تايعمج داحّتأ

ةلمح ءايحألأ تايعمج دا–أ قلطأأ ^=
Òيا-عÃ مأز-ت-للأ سصخ-ت ة--ي--سسي--سس–

نم انوروك سسوÒف راسشتنأ عنŸ ةمÓسسلأ
نم اهلمع ترسشاب ةلّقنتم ة-ل-فا-ق لÓ-خ
مث ةبانع ةنيدم ¤إأ لقتنتل ،Ëّرلأ يح
و ،ةدراب-لأ Úع ة-يد-ل-ب و Êو-ب-لأ ة-يد-ل-ب
تايلمع يو-عو-ت-لأ ج-ما-نÈلأ ن-م-سضت-ي
¤أ اينا‹ ةمامك0001 نم Ìكأأ عيزوت

قفأرملل ةيميقعت تايلمع ةرسشابم بناج

تايوطم عيزوت-ب ما-ي-ق-لأو ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
سسبل بيلاسسأأ و قرطلأ فلتfl نمسضتت
ةلواfi ‘ نيديلأ م-ي-ق-ع-ت و ة-ما-م-ك-لأ
مأزتللأ نم أأدبت ةيحسص ةفاقث سسيركتل
،ءابولأ أذه نم ةياقولل ةمام-ك-لأ سسب-ل-ب

ةدوعو ايئزج رج◊أ عفر عم اسصوسصخ
flع ةيراجت-لأ ة-ط-سشنألأ ف-ل-تÈ لماك

ةيلولأ تايدلب بأرت
ع و ^

Úع ةيلولأ ةمسصاعب ،عوبسسألأ ةياهن ،” ^
يعو-ب-سسألأ قو-سسلأ ح-ت-ف ةدا-عإأ تن-سشو“

نم سسيمخ موي لك عم نمأزتŸأ ةيسشاملل
ى--ق--ل يذ--لأ ءأر--جإلأ و--ه و عو--ب---سسألأ
عم ةسصاخ ةيلو-لأ ي-ن-طأو-م نا-سسح-ت-سسأ
.كرابŸأ ىحسضألأ ديع بأÎقأ
سسلأ فر-ع و نم Úلأومل-ل Òب-ك ق-فد-ت قو-ّ
تايلولأ اهي-ف اÃ ة-يلو-لأ جرا-خ و ل-خأد
و سسابع-ل-ب يد-ي-سس رأر-غ ى-ل-ع ةرواÛأ
ةحيرسشلأ هذه رّرسضت نم مغرلاب و نأرهو
ةدŸ مهطاسشن فّقوت و يحسصلأ رج◊أ نم
ةيقطنم تناك را-ع-سسألأ نأأ لأ ر-ه-سشأأ30
ثيح مهسسفنأا-ب ÚلأوŸأ تأد-ي-كأا-ت بسسح
اميف جد فلأأ04 ـب سشبكلأ رعسس فقسس غلب
يسشأوŸأ يقابل ةبسسنلاب نامثألأ لك تدجو

هترسضح أذه مو-ي-لأ . ز-عا-م و را-ق-بأأ ن-م
flأ فايطأأ فلتÛأ عمتŸدÊ ةلعافلأ

تامامكلاب قو-سسل-ل ن-يد-فأو-لأ م-ي-عد-ت-ل
عم فقوت اهعيزو-ت نأأ لأ ي-ئا-قو ءأر-جإا-ك

سسلأ رو--سضح م-هÈجأأ ا-م و--ه و تا--ط--ل--ّ
‘ قÓطنÓل قوسسلأ ةبأوب مامأأ راظتنلأ

و ةيرطيبلأ حلاسصŸأ ة-ي-عÃ د-حأو بكو-م
.ةينمألأ و ةيندŸأ ةيام◊أ رسصانع
ي-ع-ئا-ب مود-ق كلذ-ك فر--ع--ي ⁄ قو--ّسسلأ
امك تأورسضÿأ فلتfl يعئاب و سشامقلأ
بايغ Òسضن كلذ و اقباسس هيلع لا◊أ ناك
ـب ة-لا-خ-ن-لأ سسي-ك رد-ق Úح ‘ مÓ--عإلأ
ةلاخنلأ سسي-ك و ير-ئأز-ج را-ن-يد0023

سسيكل-ل جد0063 ـب ىرذ-لا-ب جوز--مŸأ
دمتعي يت-لأ دأوŸأ ىد-حأأ ي-ه و د-حأو-لأ

. يسشأوŸأ ةيبرت ‘ نولأوŸأ اهيلع
و تأداسشرإلأ أولبقت نولأّوŸأ ،مهتهج نم
ف-ل-تfl ل-ب-ق ن-م ة-مد-قŸأ ح-ئا--سصن--لأ
أذه رثأ ةمراعلأ مهتحرف نيدكؤوم ةزهجألأ
. مهيلع Íغلأ عفرل ءاج يذلأ رأرقلأ
Èتع-ي أذ-ه قو-سسلأ نأأ Òكذ-ت-لا-ب ر-يد÷أ
دعب عوبسسألأ أذه لÓخ ه-عو-ن ن-م Êا-ث-لأ
ةيلولأ ميلقإاب ءاعبرألأ Úعب دجأوتŸأ كلذ
راعسسألأ ‘ لأدتعأ ى-ل-ع ع-ج-سش ا-م و-ه و
قرف تدهسش ثيح ةطرافلأ ةنسسلاب ةنراقم
ىقبت Úح ‘ اي-لا-ح ة-ئاŸا-ب02 ةبسسن-ب
نكÁ ل و بلطلأ و سضرعلل اعبت راعسسألأ
ديعل يقب هنأ و ةسصاخ ايلاح اهيلع مك◊أ
.ابيرقت رهسش ›أوح ىحسضألأ

   حلاصص ^

Úلّاوملل Òبك قّفدت و تنسشو“ Úعب يعوبسسألا ةيسشاŸا قوسس حتف

نولئافتم نونطأوم و دحأولأ ششبكلأ رعصس فقصس رانيد فلأأ04

 ةيموك◊ا رماوألل اقيبطت
انوروك نم نيرّرصضتŸأ ةحنم فرصص ةيلمع عيرصستب رمأاي ةيدŸأ ›أو

يوأد-ب سسا-ب-ع ة-يدŸأ ›أو سسّأأر--ت ^
ماعلأ Úملأ روسضحب ايقيسسنت اعامتجإأ
ةيذيفنتلأ ةئيهلأ نع نيريدمو ة-يلو-ل-ل

ة-سسأرد لو-ح عا-م-ت-جلأ رو-ح“ ثي-ح
ةحنم فرسص ةيلمع رأرمت-سسأ ة-ي-ع-سضو
تÓئاع-ل-ل ير-ئأز-ج را-ن-يد فلآأ01

انوروك سسوÒف ةح-ئا-ج ن-م ةرر-سضتŸأ
. اهفرسص ‘ لاجعتسسلاب رمأأ ثيح
يود--ب سسا--ب--ع ة--يلو--لأ ›أو ر---مأأ و
ع-ير-سست ةرور-سضب ة-ي-ن-عŸأ ح--لا--سصŸأ
بيرقلأ ‘ اهفرسص ةيمأزلإأو ة-ي-ل-م-ع-لأ
نم ةينعŸأ تÓئاعلأ Úكم-ت-ل ل-جا-ع-لأ

امو ةحئا÷أ لظ ‘ ا-ه-ن-م ةدا-ف-ت-سسلأ
ةاي◊أ ىل-ع تا-سسا-ك-ع-نأ ن-م ه-ت-ف-ل-خ

” هنأ و ةسصاخ Úن-طأو-م-ل-ل ة-ي-مو-ي-لأ
.يحسصلأ رج◊أ ةÎف ديد“

تايدلب فلتfl نأ ¤أ ةراسشلأ ردŒ و
‘ تّد-عأأ46 اهددع غ-لا-ب-لأ ة-يدŸأ
ءا-م-سسأا-ب ة-ي-م-سسأ م-ئأو-ق ق-با--سس تقو
ة-ح-ئا÷أ ن-م ةرّر-سضتŸأ تÓ--ئا--ع--لأ
رسشأدŸأ و ءايحألأ يلث‡ نم حأÎقاب
متيل، ةيلولأ حلاسصم ¤أ اهلاسسرإأ ”و
ةوعد لÓخ نم ديدج نم ةيلمعلأ ثعب
با-ح-سصأأو Úي-ن-ه-م ن-م ن--يرّر--سضتŸأ

بسسح لك لي-ج-سس-ّت-ل-ل ةّر◊أ لا-م-عألأ
تامولعم ةرامتسسأ ئلم قيرط نع هتنهم
تأرأدلأ فلتfl ‘ ا-ه-عأد-يأ ّم-ث ن-مو
حلاسصŸأ ةيريدم رأرغ ىلع ةيمو-م-ع-لأ
لقّنلأو ةراجت-لأ ة-ير-يد-مو ة-ي-حÓ-ف-لأ
ةيريدمو ةراجت-لأو ة-عا-ن-سصلأ ة-فر-غو
ةينعŸأ حلاسصŸأ نم اهÒغو ةحايسسلأ

ل ن-يرر-سضتŸأ ن--م د--يد--ع--لأ نأ Òغ
ةحنŸأ هذه فرسص نورظ-ت-ن-ي نو-لأز-ي

نع أوفّقو-ت ن-يذ-لأ Úي-ن-هŸأ ا-م-ي-سسل
. رهسشأ3 ةبأرق ذنم طاسشّنلأ

ب م ^

 مهقحب نوبلاطي نأزيلغب ةلأوصشلأ رأود ناكصس
 ةيمنتلأ ‘

،سشرع رأود نا-ك-سس ةا-نا-ع-م نأ ود-ب-ي ^
ةيلو ‘ سسأدنم ةيدلبل ع-با-ت-لأ ة-لأو-سشلأ

تاه÷أ كر– رظت-ن-ت لأز-ت ل نأز-ي-ل-غ
لولأ لوؤوسسŸأ مهسسأر ىلع و ةلوؤوسسŸأ
نكÁ ام ذاقنأ دسصق يذيفن-ت-لأ زا-ه÷ا-ب
ةنكسس ةفاثك دعي يذلأ رأوّدلأ أذهب هذاقنأ

⁄ا-ع-لأ ن-ع لوز-ع-م ه-ب--سشلأ و ةÈت--ع--م
ناكسسلأ سضعب تاحيرسصت بسسح يجراÿأ
ل...ءام ل ثيح م-هر-مأ ى-ل-ع بو-ل-غŸأ
ةاي◊أ تايرورسض طسسبأ ى-ت-حو ءا-بر-ه-ك

و ةيبطلأ ةدايعلأ...دجسسŸاك مهنع ةبئاغ
نم Èتعي لاقنلأ فتاهلأ لامع-ت-سسأ ى-ت-ح

. ةعبسسلأ تÓيحتسسŸأ
ة-ق-ط-نŸأ هذ-ه نأ ر-مألأ ‘ بير-غ-لأ و

ةروّثلأ ءأدهسش نم Òبك ددع ا-ه-ب نو-فد-م
عفسشت ⁄ اهنأ Òغ ةرفظŸأ ة-ير-ير-ح-ّت-لأ
Ëركلأ سشيع-ل-ل Òب-ع-ت-لأ ح-سص نإأ ءلؤو-ه-ل
مهرأود أوÈت-عأ ّا‡ Úن-طأوŸأ ة-ي-ق-ب-ك
تا--ما--م--ت--هأ ن--ع جراÿا--ب ي---سسنŸأ
ل أوحبسصأ نيدلأ ÚبختنŸأ و ÚلوؤوسسŸأ
تابسسانŸأ ‘ لأ ةلأو-سشلأ رأود نو-فر-ع-ي
.ةيباختنلأ
ةرايزب ›أولأ نم رأود-لأ نا-ك-سس بلا-ط و
لكاسشŸأ نم ةلمج ىلع فوقولل ةقطنŸأ
‘ سشيعت يتلأ و م-ه-ل-ها-ك تق-هرأ ي-ت-لأ
طبختت يتلأ ةÒثكلأ لكاسشŸأ ءأّرج فلخت

قيرطلأ روهد-ت ا-ه-ت-مد-ق-م ‘ و ،ا-ه-ي-ف
رأود و سسأدنم ةيدلب Úب طبأرلأ ديحولأ
ةمات ةلزع ةه÷أ سشيع-ت ثي-ح ،ة-لأو-سشلأ
81 ةفاسسم لوط ىلع كلسسŸأ مدق ببسسب
لعج ا‡ رف◊أ تÌك هتدح نم دأز ملك
¤أ هجوتلأ نع نوفزعي ل-ق-ن-لأ با-ح-سصأأ
ةسصاخ ةقطنŸأ ناكسس دجي امك ،ةه÷أ

مهاسضرم لقن ‘ ةبوعسص ءأرقف-لأ م-ه-ن-م
.ةرواÛأ تاه÷أ ¤أ

ةيمومع قفأرم ¤أ ةه÷أ ر-ق-ت-ف-تو أذ-ه
دجي تيح ةطسسوتم و ةيدلبلل ة-ق-ح-ل-م-ك
ثيح نم ةÒبك تابو-ع-سص نو-سسرد-م-تŸأ
ةطسسوتŸاب ةسسأردلأ دعا-قÃ قا-ح-ت-لإلأ
‘ سصقن نع ناكسسلأ فسشكو رقم ةيدلبلاب

ىوتسسم ىل-ع ر-يوأود-ل ل-ق-ن-لأ تÓ-فا-ح
دبع دلوأأ ، ىسسوم دلوأأ ، تايÌلأ ريوأود
مظعألأ دأوسسلأ رظتنيو ركأوبلأ و نمحرلأ

تاناعإلأ نع جأرفإلأ ناكسسلأ ءلؤوه نم
ظافحلل يفيرلأ ءانبلل ةسصسصıأ ةيلاŸأ

.ءاسضعأل ناكو نا-ك-سسلأ رأر-ق-ت-سسإأ ى-ل-ع
لوؤوسسŸأ ةدسشانم ¤أ نو-ي-ن-عŸأ سصل-خو
دسصق ةيلولاب يذيف-ن-ت-لأ زا-ه÷ا-ب لولأ
ةينعŸأ تاه÷أ ىد-ل ل-جا-ع-لأ ل-خد-ت-لأ

نم هجأردأ نكÁ ام جأرد ى-ل-ع ا-ه-ل-م◊
.ةيومنّتلأ لكاسشŸأ

 قرزل ليصضوفلب ^

Úطسشانلأ تأر-سشع سسمأأ حا-ب-سص ر-ه-مŒ ل-سصت-م قا-ي-سس ‘و ^
Úبلاطم ةنيطن-سسق-ب دأر-م سشود-يد ة-ط-حÃ ةر-جألأ تأرا-ي-سسب
ديزي ام وهو، بوكرلأ ةÒعسست عفرو طاسشنلأ ¤إأ ةدوعلأ ةرورسضب

.سشيعلأ ةبوعسصو ةقناخ ةيلام ةمزأأ لظ ‘ ÚنطأوŸأ بعاتم نم
يقئاسس ىلع أÒثك رثأأ رج◊أ نأأ ““رجفلأ““ ـل ةرجأأ قئاسس حسضوأأو
ةيسشخ طاسشنلأ فقو ذنم ايلاغ نم-ث-لأ أو-ع-فدو ةر-جألأ تأرا-ي-سس
Òغ حبسصأأ نم Úطسشانلأ نم كانه نأأ افيسضم، انوروك ءابو راسشتنأ

ةسسلخ طسشني نم كانهو يمويلأ هتل-ئا-ع تو-ق ءأر-سش ى-ل-ع ردا-ق
““كلذ ةاعأرم ةيسصولأ تاه÷أ ىلعو بعسص عسضولأ، Òناند عم÷

قيبطتو باكرلأ ددع سضيفخ-ت ا-ن-م بل-ط-ي»: Ó-ئا-ق در-ط-ت-سسأأو
ةعجان لولح نع انل ثحبي د-حأأ ل ل-با-قŸا-ب ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإأ
ةدقعم ةمزألأو فقوتم طاسشنلأو هرعسس عفترأ دو-قو-لأ ة-ي-سضر-مو
.ةحسضأوو ةسسوردم لول◊ ةجاحبو

 شس ي ^

دأرم ششوديدب نورهمجتي ةرجألأ تأرايصس باحصصأأ
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،لئابقلا ةبيب-سش ق-ير-ف ةرادإا تبذ-ك  ^
ةريخأ’ا ةرتفلا يف تجار يتلا رابخأ’ا

نيقباسس نيبع’ دسض ةيسضق اهعفر نع
عيمجل امهيقل-ت تد-كأا ا-م-ك ،ق-ير-ف-ل-ل

نايب يف ةريسشم ،يلاملا امهتاقحتسسم
تاعاسشإا درجم هلوادت متي ام لك نأا اهل
يدانلا رارقتسسا ةعزعز اه-ن-م د-سصق-لا
و-لوؤو-سسم د-كأاو .ة--ن--ت--ف--لا ثاد--حإاو
يمسسر-لا با-سسح-لا ر-ب-ع ،““يرا-ن-ك-لا““
عفر نم وه نيريسسملا دحأا نأا ،قيرفلل
ةرادإا تسسيلو ،ن-ي-ب-عÓ-لا د-سض ة-ي-سضق
،ردسصملا تاذ حسضوأاو .يلئابقلا يدانلا
اماق ،قيرفلل نيقبا-سسلا ن-ي-ب-عÓ-لا نأا
ريسسم ىلع ءادت-ع’ا ة-لوا-ح-مو م-ت-سشب
يف ببسستلا-ب ها-يا ن-ي-م-ه-ت-م ،يدا-ن-لا
ةرادإا تنادأاو .قيرفلا نم امهداعبتسسا

يتلا تافرسصتلا هذه ،لئابق-لا ة-ب-ي-ب-سش
نيذللا ،نيقباسسلا نيبعÓلا اهيلع مدقأا
دعب ةلماك ةيلاملا امهتاقحتسسم ا-ي-ق-ل-ت

،رخآا قايسس يفو .قيرفلا ا-م-ه-تردا-غ-م
ىدم ،لئابق-لا ة-ب-ي-ب-سشلا ةرادإا تف-سشك
نيوكت زكرم عورسشم-ب لا-غ-سشأ’ا مد-ق-ت

تÓيدعت ءارجإا ترر-ق ا-م-ك ،ق-ير-ف-لا
ةرادإا تهجوو .عور-سشم-لا ي-ف ةد-يد-ج

ي-ف ا-هر-ك-سش لÓ-م ف-ير-سش سسي-ئر-لا
دعب ،وزو يزيت ةيدلبو ةي’و-ل ،ة-ياد-ب-لا
نيب طبارلا قيرطلا لا-غ-سشأا م-ه-ئا-ه-نإا

21 مقر قيرطلاو ،قيرفلا نيوكت زكرم
يذلا لكايهلا سصخي اميفو ،يسسيع داوب
حسضوأا ،يدانلا نيوكت زكرم اهنمسضتيسس
ةيسضايرلا ةير-يد-م-لا نأا رد-سصم-لا تاذ
ةفاسضإاب تÓيدعتلا سضعب ءارجإا تررق

طط-خ-م-لا بسسحو .ةد-يد-ج ل-كا-ي-ه
ةبيبسش نيوكت زكر-م م-سضي-سس ،د-يد-ج-لا
نيبعلم ،ريرسس001 ةعسسب قدنف ،لئابقلا
،يعيبط بسشع) افيف-لا سسي-يا-ق-م ق-فو
مسضيسس امك ،مامح ،معطم ،(يعانطسصا

ةبلح ،ةاطغم ةعاق اسضيأا عورسشملا اذه
ةعاق ،جÓع ةعاق ،يرادإا رقم ،قابسس
قيرفل ةماقإا رقمو ،تÓ-سضع-لا ة-يو-ق-ت
تحسضوأاو .قفارملا نم اهريغو رباكأ’ا
دقع متيسس هنأا ،لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ةرادإا
ةسساردل ،يراجلا رهسشلا ةياهن عامتجا

.نيوكتلا زكرمب لا-غ-سشأ’ا مد-ق-ت ىد-م
ردا-سصم تدا-فأا ،ر-خآا د-ي-ع-سص ى-ل--عو
يدانلل نم-يأ’ا ر-ي-ه-ظ-لا نأا ،ة-ع-ل-ط-م
تامامتها لخد ،يليÓب ريمأا يلئابقلا
نأا دعبو ثيح ،يرسصملا كلامزلا يدان
بابسشل قبا-سسلا بعÓ-لا د-ق-ع فرا-سش
اذه تاب ،هدقع ءاه-ت-نا ى-ل-ع دادزو-ل-ب
ءاوسس ةيدنأ’ا نم ديدعلل عمطم ريخأ’ا

سضع-ب تد-كأاو ،ة-ي-جرا-خ وأا ة-ي-ل-ح--م
ة-ن-يد-م ن-با نأا ة-ير-سصم-لا ر-يرا-ق-ت-لا
يدانلا تا-يو-لوأا ن-م ح-ب-سصأا بور-خ-لا
.مداقلا مسسوملل ابسسحت يرسصملا
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تابيردتلل نادوعي يوادوبو لاطع
يسسنرفلا سسين ةقفر

تابيردت ىلإا لاطع فسسوي ،يرئازجلا نميأ’ا ريهظلا داع ^
نم مايأا ةثÓث بقع ،سسيمخلا سسمأا لوأا يسسنرفلا سسين هيدان
مسسوملا قبسست يتلا تادادعتسسÓل ابسسحت ةيبطلا تاسصوحفلا
ةباسصإا ببسسب رهسشأا ةدعل نيدايملا نع هداعتبا دعب ،ديدجلا

ةطبارلا ىلإا يمتنملا يدا-ن-لا هدروأا ا-م بسسح ،ة-ب-كر-لا ي-ف
ىوتسسم ىلع بيسصأا امدعبف ،مدقلا ةركل ةيسسنرفلا ىلوأ’ا
داع ،زتيم يدان مامأا ةارابم يف9102 ربمسسيد يف فورسضغلا

ةيقب رارغ ىل-عو ،ادد-ج-م تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ى-لإا لا-ط-ع
،تاسشرولا نم ديدعلا ربع يرئازجلا بعÓلا رم ،هئÓمز
يف يوادوب ماسشه هنطاوم كراسش ام-ك ،يدا-ن-لا نا-ي-ب لو-ق-ي
نأا نايبلا فاسضأا ثيح ،سسين ةليكسشت-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سصح-لا
نيتعومجم ىلا مهميسسقت مت ثيح ،دجب اول-م-ع ن-ي-ب-عÓ-لا
،دعابتلا سصخي اميف اميسس’ ،يحسصلا لوكوتوربلل امارتحا
سسمأا تابيردتلا ارييف كيرتاب برد-م-لا و-ب-ع’ ل-سصاو ا-م-ك
نم سسين نكمتو ،ةريغسص تاعومجم رب-ع ا-م-ئاد ،ة-ع-م-ج-لا
لسضفب ،غيل ابوروأا ةسسفانم ى-لإا ل-هأا-ت-لا ةر-ي-سشأا-ت كا-ك-ت-فا
ىلوأ’ا ةطبارلا بي-تر-ت ي-ف ة-سسدا-سسلا ة-ب-تر-م-لا ه-لÓ-ت-حا
لبق نم ايئاهن اهفيقوت مت يتلا0202-9102 مسسومل ةيسسنرفلا
.انوروك سسوريف ةحئاج ببسسب ةيلحملا تاطلسسلا
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لئابقلا ةبيبسش

كلامزلا يدان تامامتها لخدي يليÓب Òمأا

جيريرعوب جرب يلهأا
مسسوŸا لامكإ’ ميتنسس رايلم6 ¤ا ةجاحب قيرفلا

لك قرط جربلا يلهأا ةرادإا لواحت  ^
ةلويسسلا ريفو-ت-ل ،ة-ن-ك-م-م-لا باو-بأ’ا
تايموي رييسست نم اهنكمت يتلا ةيلاملا
رارق دعب ،ةمداقلا ةرتفلا يف قيرفلا
مدقلا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز-ج-لا ة-يدا-ح-ت’ا
تددحو ،يوركلا طاسشن-لا فا-ن-ئ-ت-سسا
6 غلبم يف ةلجاعلا اهتاجايتحا ةرادإ’ا

ءاهنإا لجأا نم لقأ’ا ىلع ميتنسس رييÓم
حنم لÓخ نم ،حايتراب يلاحلا مسسوملا
زيفحتك ،مهلاومأا نم اءزج ن-ي-ب-عÓ-لا
ة-سسفا-ن-م-لا ى-لإا ةدو-ع-لا د-ن--ع م--ه--ل
نم ةبرقم رداسصم تفسشكو ،ةي-م-سسر-لا

موقي ةثيثح عاسسم نع ،قيرفلا طيحم
يلاو ءا-ق-ل ل-جأا ن-م نور-ي-سسم-لا ا-ه-ب

ة-ي-ع-سضو ه-ل او-حر-سشي ى-ت-ح ،ة-ي’و-لا
يلهأ’ا ةدعاسسمب هتب-لا-ط-مو ،ي-ل-هأ’ا

بناجلا نم ةسصاخ هبعاتم زواجت ىلع
ن-ب سسي-ئر-لا ةرادإا ن-هار-تو .ي-لا-م-لا

ىلع ةلبق-م-لا ةر-ت-ف-لا لÓ-خ يدا-م-ح
يتلاو روجأÓل ةيرهسشلا ةلتكلا سضيفخت
مغر مسسوملا اذه ةريبك تايوتسسم تغلب
يف ةرهاب جئاتن قق-ح-ي م-ل يدا-ن-لا نأا

فادهأ’اب ةنراقم ةلو-ط-ب-لا ة-سسفا-ن-م
مسسوملا ةيادب يف ةرطسسم تناك يتلا
ن-ب سسي-ئر-لا ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا و--هو

ةلتكلا سضيفخت ةرورسضب عنتقي يدامح
م-سسو-م-لا لÓ-خ رو-جأÓ-ل ة-ير--ه--سشلا
عم بسسانتتو ةلوقعم اهلعجو د-يد-ج-لا

يدافتل قيرفلل ةيدا-م-لا تا-ي-نا-ك-مإ’ا
نيبعÓلا ع-م ماد-سص ي-ف ةرادإ’ا عو-قو
يف لسصاح وه امك مهتاقحتسسم ببسسب
يدانلا ةرادإا تددجو ،ن-هار-لا تقو-لا

ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدمل اهتل-سسار-م
ىلإا اه-تو-عد ل-جأا ن-م ،جر-ب-لا ة-ي’و-ل

لاغ-سشأ’ا ي-ف ا-ب-ير-ق عور-سشلا ةرور-سض
ناديم ةيسضرأا ةئيهت ةداعإا-ب ة-سصا-خ-لا

نوريسسملا ىدبأا ثيح ،توأا02 بعلم
ةياغل ةيلمعلا ليجأات نم ريبكلا مهفوخت

يلهأ’ ماعلا ريدملا دكأاو .قح’ دعوم
ف-ل-ت-خ-م ي-ف دا-نزو-ب ر-يذ-ن جر--ب--لا
ة-يا-ه-ن ن-ع نÓ-عإ’ا نأا ،ه-تا-ح-ير-سصت
ميكحلا رارقلا ربتعي ةينطولا ةلوطبلا

دÓبلا نأا اربتعم ،ي-لا-ح-لا تقو-لا ي-ف
ةيعسضو ناسشيعت ةيرئازجلا مدقلا ةركو
ذاختا بلط-ت-ي ا-م و-هو ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا

في-قو-ت لÓ-خ ن-م ة-م-ي-ك-ح تارار-ق
كلذب حرسص نأا هل قبسس املثم ،ةلوطبلا

لÓ-خو ،تار-م-لا ن-م د--يد--ع--لا ي--ف
نم ديدعلا لوادت مت ةطرافلا تاعاسسلا
تا-ط-ل-سسلا ة--ب--غر ن--ع تا--عا--سشإ’ا
دع-ب م-سسو-م-لا ءا-ه-نإا ي-ف ة-ي-سضا-ير-لا
ةنجللا ءاسضعأ’ ة-بو-سسن-م تا-ح-ير-سصت
مدع تأار يتلاو ةحسصلا ةرازول ةيبطلا

ل-ظ ي-ف ة-سسفا-ن-م-لا لا-م--كإا ىود--ج
.ةيلاحلا فورظلا
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ةمسصاعلا داحتا
ديريو يسسنرفلا راتسس دار بع’ مسضي يحي Îنع

سسابعلب مجاهم
ةيفيسصلا تاقفسصلا ىلوأاب رفظلا نم ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تنكمت̂ 

دبع ةماسسأا برتغملا مجاهملل عيقوتلا دعب ،لبقملا م-سسو-م-ل-ل ا-ب-سسح-ت
اهل يمسسر نايب يف يمسصاعلا يدانلا ةرادإا تنلعأاو .نيتنسس ةدمل ليلجلا

،ليلجلا دبع ةماسسأا يرئازجلا اهمسض نع ،““كوبسسياف““ـ ب اهتحفسص ىلع
ةيناثلا ةجردلاب طسشانلا راتسس د-ير يدا-ن ن-م ا-مدا-ق ،ن-ي-ت-ن-سس ةد-م-ل
بسصنم يف بعليو ،اماع62 رمعلا نم ليلجلا دبع غلبيو .ةيسسنرفلا
لان ثيح ،يموجهلا هتعزنو ةيندبلا هتوقب زيمتيو ،حيرسصلا مجاهملا
بسسنأ’ا بعÓلا هيف ىري يذلا ىيحي رتنع يسضايرلا ريدملا باجعإا
بعل نأاو قبسس هنأاو ةسصاخ ،لبقملا مسسوملا يمسصاعلا موجهلا طيسشنتل
مسضني نأا لبق ،تنانجات عافدو لئابقلا ةبيبسش ةقفر ةيلحملا ةلوطبلا يف
داحت’ا ميعدتب دعو د-ق ى-ي-ح-ي ر-ت-ن-ع نا-كو .را-ت-سس د-ير فو-ف-سصل
اديهمت ،ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ تاقف-سص ةد-ع-ب ،ي-م-سصا-ع-لا

نامثع برتغملا مجاهملا اهنيب نم ،جيوتتلا تاسصنم ىلإا يدانلا ةداعإ’
ةيمامأ’ا ةرطاقلا ميعدتل رداسصملا نم ديدعلا هتحسشر يذلا ،نوداد
،ءاملا يف تطقسس ةقفسصلا نأا ريغ ،لبقملا مسسوملا ةمسصاعلا داحت’
مسسوم ةدمل يسسنرفلا ناور ييليفوك يدان يف بعÓلا ىسضمأا ثيح
ىلع ةربجم نوكتسس داح-ت’ا ةرادإا نأا ي-ن-ع-ي يذ-لا ر-مأ’ا و-هو ،د-حاو
نامرد مأا ةمحلم لطب نأا انرداسصم تفسشك ثيح ،رخآا مجاهم نع ثحبلا

سسابعلب داحتا مجاهمو ةلوطبلا فاده هتاما-م-ت-ها ن-م-سض ل-خدأا د-ق
““ةركملا““ هاجت مازتلا يأا نم ارح نوكيسس ريخـات نأا ةسصاخ ،ينيسسوحلب
لباقم يأا نود نوكتسس يدانلل هترداغمف يلاتلابو ،يلاحلا مسسوملا ةياهنب

ءاهن’ ىعسست يتلا ““ةراطسسوسس““ ةرادإا ىلع ةدئاف اذ نوكيسس ام اذهو يلام
داحتا ةرادإا سسلجم رسشاب ،رخآا قايسس يفو .ةمزÓلا ةعرسسلاب ةقفسصلا
فقوت لظ يف ،نيبعÓلا روجأا سضيفخت ةيسضق ءاهنإ’ هتاكرحت ،ةمسصاعلا
ةرادإا .دجتسسملا ““انوروك““ سسوريف ةحئا-ج بب-سسب ي-سضا-ير-لا طا-سشن-لا
مهل تبرسضو ،نيبعÓلا لكب تلسصتا ة-م-ي-ل-ع ردا-سصم بسسحو دا-ح-تإ’ا

عيقوتو ،يدانلا رقمل روسضحلا لجأا نم نيمداقلا نيمويلا يف ادعوم
سضيفخت فلم يط ىلإا داحتإ’ا ةرادإا ىعسستو .روجأ’ا سضيفخت لوكوتورب
تاقفسصب يدانلا فوفسص معدل غرفتلل ،نيبعÓلا تاقحتسسمو ،بتاورلا

ىلإا ةراسشإ’ا ردجت امك .ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،ةزيمم
ىلع قباسس تقو يف مهتقفاوم اوحنم ،ي-م-سصا-ع-لا يدا-ن-لا ي-ب-ع’ نأا

ةمزأ’ا زواجتل داحتÓل مهمعد نع مهنم اريبعت ،روجأ’ا ليلقت حرتقم
فسشك ،رخآا ديعسص ىلعو .ةيرئازجلا ةيدنأ’ا لك اهب رمت يتلا ،ةيلاملا
داحتا عم ةرتف لوطأ’ ءاقبلا يف هتبغر نع ،ةيسسيامخ سسينأا عفادملا
يف ةيسسيامخ لاقو .سضورعلا نم ري-ث-ك-لا كÓ-ت-ما م-غر ،ة-م-سصا-ع-لا
ةيبذاجب عتمتي ةمسصاعلا داحتا ،انه ةياغلل ديعسس انأا““ ةيفحسص تاحيرسصت

ةلوطب وأا قيرف يأ’ ليحرلا نع ثدحتأا ’ كلذلو ،يل ةبسسنلاب ةسصاخ
حيحسص ،رابتعا لك قوف ةمسصاعلا داحتا يل ةبسسنلاب““ فاسضأاو ،““ىرخأا
ركفأا مل يننأا ’إا ،يبوروأا سضرع اهنيب نم سضورع ةدع ىلع تلسصح يننأا
ةمئÓم تحبسصأا فورظلا لك““ فدرأاو ،““يدانلا راوسسأا ةرداغم يف اموي
ةدوعلا وه نآ’ا هانمتن ام لك ،قلأاتلاو روطتلا لجأا نم ةمسصاعلا داحتا يف
.““ديدج نم انريهامج راظنأا تحت بعلل قوسشتم ،ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا
فانئتسس’ا سصوسصخب اهمكح ايلعلا ةمكحملا تردسصأا ،رخآا قايسس يفو
،راعسشلاو ناولأ’ا ةيسضق سصوسصخب مهسسأ’ا تاذ ةكرسشلا هتعفر يذلا
ثيح ،2102 ةنسس نم دتمت تاسضيوعتب يواهلا يدانلا اهيف بلاط يتلاو
.ايئاهن فلملا قلغ متيل ،ةرملا هذه ةيسضقلاب ةكرسشلا تزاف
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نع لزانتلل يدومسصم ةقفاوم ىلع لسص– ةرادإ’ا
هتاقحتسسم نم ءزج

لزانتلا ىلع ،نارهو ةيدولوم قيرف عفادم ،يدومسصم مÓعوب قفاو̂ 
يف ،ينارهولا يدانلا لاقو ،هيدان ىدل ةيلاملا هتاقحتسسم نم ءزج نع
نأاب ،سسيمخلا سسمأا لوأا ،““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع نايب
يف تحجن دق ينازولا فيرسش رهاط يسس ،ماعلا ريدملا ةدايقب هترادإا
،ةيرهسش روجأا3 نع هلزانتب يسضقي ،بعÓلا عم يئاهن قافتا ىلإا لسصوتلا
هيعاسسم راطإا يف ،هتاقحتسسم ن-ع لزا-ن-ت-لا-ب يدو-م-سصم رار-ق ءا-جو
يتلا ةبعسصلا فورظلل ارظن ،ةيلاملا هتمزأا زواجتل ةيدولوملا ةدناسسمل
،دجتسسملا انوروك سسوريف ةمزأا ببسسب ،ةيرئاز-ج-لا ة-يد-نأ’ا ا-ه-سشي-ع-ت
فيفختل ،نيبعÓلا ةيقب عم قافتا ةيسضرأا ىلإا لسصوتلل ةيدولوملا ىعسسيو
.نويدلا مجح سصيلقتو ،يدانلا نع ةيلاملا ءابعأ’ا

قوراف.ج ^
دادزولب بابسش

فراسش مÓعوب تايحÓسص نم سصيلقتلا ررقت ةرادإ’ا
لوئسسم تايحÓسص نم دحلا دادزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف ةرادإا ترر-ق ^
فيدرلا قيرفلا عسضو ربع ،فراسش مÓعوب قيرفلا يف نيوكتلا عورسشم
،يسشيرق قيفوت ،لوأ’ا قيرفلا لوئسسم فارسشإا تحت (ةنسس12 تحت)

باقعأا يف رارقلا اذه ءاجو ،قيرف-لا-ب ي-سسفا-ن-ت-لا بط-ق-لا ر-يد-م
يذلا نيدمح ديعسسب ةرادإ’ا رقمب ارخؤو-م د-ق-ع-نا يذ-لا عا-م-ت-ج’ا
ىلع ارخؤوم زاح يذلا ،يسشيسشح فيرسش ةرادإ’ا سسلجم وسضع هسسأارت
ةرامع نیدلا فرسش ،يدانلا سسيئرو ةرادإ’ا سسلجم سسيئر نم سضيوفت
ىلإا برقم ردسصم راسشأاو ،قيرفلا ةرادإا رييسست ىلع لماكلا فارسشإ’اب
اسضرلا مدع نم ةلاح ىلوأا ةجردب سسكعي ةوطخلا هذه ىلإا ءوجللا نأا
مÓعوب هيلع فرسشي يذلا نيوكتلا عورسشم ىلع بابسشلا يلوئسسم يدل
تاوطخ نأاب هتاذ ردسصملا حسضوأاو ،هقÓ-طإا ى-ل-ع ما-ع د-ع-ب فرا-سش
ةينفلا مقاوطلا نم ددع رييغت اهنمو هاجت’ا اذه يف بسصت ىرخأا
ينفلا مقاطلا اهلوأاو ،سشارحلا داحت’ قبسسأ’ا بردملا اهراتخا يتلا
ةرادإا نأا ىلا راسشيو ،هدقع ديدجت مدع ررقت يذلا ةنسس71 تحت ةئفل
يذلا يلحروب دعسسي دقع ديدجت مدع كلذ لبق تررق دق بابسشلا

بهاوملل فاسشكك ،قيلع ديعسس ،قباسسلا ماعلا ريدملا نم ةيسصوتب نيع
قباسسلا بعÓلا لبقتسسم دعب ددحتي مل ام-ي-ف قر-سشلا ة-ق-ط-ن-م ي-ف
ةبسسنلاب ةمهملا تاذل ريتخا دق ناك يذ-لا راوز-م تا-فر-ع يدا-ن-ل-ل
.ةيبرغلا ةهجلل

قوراف.ج ^

ي--لود--لا بعÓ--لا ر--ك--ف--ي ^
بع’ يليÓب فسسوي يرئازجلا
ليحرلا يف يدوعسسلا ةدج يلهأا

ةرتف لÓخ يدانلا فوفسص نع
،ةمداقلا ةيفي-سصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا
نأاب ةيف-ح-سص ر-يرا-ق-ت تف-سشكو
اذ-ه جور-خ-لا د-ير-ي ي-ل--يÓ--ب
هاسضق دحاو مسسوم دعب فيسصلا

كلذو ،ي-ل--هأ’ا فو--ف--سص ي--ف
يدانلا يلوؤوسسم يفن نم مغرلاب

ع-م تا-فÓ--خ دو--جو ة--لأا--سسم
يليÓب ف-سسو-ي د-ع-يو ،بعÓ-لا
فوفسص يف ةزرابلا ءامسسأ’ا دحأا
موجه طخ لكسش ثي-ح ي-ل-هأ’ا
ةموسسلا رمع يروسسلا عم يران
ي-ن-ي-نا-جد ير--سضخأا سسأار--لاو
ي--ل--يÓ--ب م--سضناو ،سسيرا--ف--ت
ن-م ا-مدا-ق ي-ل-هأ’ا فو--ف--سصل
فيسصلا يف يسسنوت-لا ي-جر-ت-لا
دقع ىلع عقو ثي-ح ،ي-سضا-م-لا
تءاجو ،2202 ناوج ىتح دتمي

ق-لأا-ت نأا د-ع-ب ة-ق-ف--سصلا هذ--ه
ةلوطب يف رسضخ-لا ع-م بعÓ-لا
يتلاو9102 ايقيرفأا م-مأا سسأا-ك
ع-م ي-ل-يÓ-ب سضا-خو ،ا-ه-ب جو-ت
يرودلا يف ةارا-ب-م31 يل-هأ’ا
يسساسسأا21 ا-ه-ن-م يدو-ع-سسلا
ايطايت-حا نا-ك ةد-حاو ةارا-ب-مو
3 عنسصو نيفده لجسس ثيح اهيف
كراسش امك ،ةمسسا-ح تار-ير-م-ت
كلملا سسأاكب تا-يرا-ب-م3 ي-ف
.نيفده لجسسو

مدع نم يناعي يليÓب
يرودلا عم ملقأاتلا

يدوعسسلا
““روبسس بوت اكيرفأا““ عقوم راسشأاو
يوني يليÓب نأا ى-لإا ي-ق-ير-فأ’ا
هنأ’ يلهأ’ا يدانلا نع ليحرلا
ي-ف ءاو-جأ’ا ع-م م-ل-قأا--ت--ي م--ل

يف ركفي أادب كلذلو ة-يدو-ع-سسلا
مسسوملل ابسسحت ةد-يد-ج ة-ه-جو
مسضنا دق يليÓب ناكو ،لبقملا
عم هقلأات دعب ي-ل-هأ’ا فو-ف-سصل
دسصح ثيح يسسنوت-لا ي-جر-ت-لا

ايقيرفأا لاطبأا يرود يبقل هعم
ةفاسضإ’اب9102و8102 نيتر-م
نيتر-م ي-سسنو-ت-لا يرود-لا ى-لإا
ةرم ي-ل-ح-م-لا ر-بو-سسلا سسأا-كو
ةدحاو
ابوروأا ىلإا ةدوعلاب حومطلا

يجنا ام اهيف لسشف يتلا
اقباسس

نأا ىلإا ةيفحسص ريراقت ريسشت امك
نم ددع مامتها ر-ي-ث-ي ي-ل-يÓ-ب
ةيبوروأ’او ةيجي-ل-خ-لا ة-يد-نأ’ا

يذلا يكرتلا يارسس ةطلاغ لثم
م-سضب ه-مو-ج-ه م-ي-عد-ت د-ير-ي
،زي-م-م-لا ير-ئاز-ج-لا بعÓ-لا
يف فارتحÓل يليÓب ةين هجتتو
هل ق-ب-سس ثي-ح ادد-ج-م ا-بوروأا
يذلا يسسنرفلا هيجنأا يف بعللا
ماع نم ربمتب-سس ي-ف ه-ع-م ع-قو
هتبوقع ةرتف ءاهت-نا د-ع-ب ،7102
دق ةبرجتلا كلت نأا ريغ ،ةيلودلا
دوعي هلع-ج ا-م ل-سشف-لا-ب تل-ل-ك
،يسسنوتلا يرود-لا ى-لإا ادد-ج-م
ظفتحي يليÓب لعج يذلا رم’ا

ي-ف ه-تراد-ج تا-ب-ثإا حو-م-ط--ب
.ابوروأا

هيدان عم ةريخألا هتامزأا
يلهألا

دد-ه ،ي-سضا-م-لا ل-ير--فأا ي--فو
عم هدقع خسسفب يليÓ-ب ف-سسو-ي
لاح يدوعسسلا ي-ل-هأ’ا يدا-ن-لا

ةرخأاتملا هبتاورل همÓتسسا مدع
طاسشن-لا ف-قو-ت ل-ظ ي-ف كلذو
ا-نورو-ك سسور-ي-ف ة-مزأا بب--سسب
ر-يرا-ق-ت تر-كذو ،د-ج-ت-سسم--لا
دق يليÓب نأاب ةيدوعسس ةيمÓعإا
ةرادإ’ يم-سسر با-ط-خ-ب مد-ق-ت
يف هتبغرب هلÓخ ديفي يلهأ’ا

مÓتسسا مدعل ارظن هدقع خسسف
ةمزأ’ا نكلو ،ةيرهسشلا هتاب-تر-م
.اعيرسس تهتنا دق تناك

يدانلا رارقتسسا مدع
فواخم ريثي يلهألا

بعÓلا
مسسوملا اذه يلهأ’ا يدانلا رمو
ترثأا يت-لا تا-مزأ’ا ن-م دد-ع-ب

اهنيب نمو ،قيرفلا جئا-ت-ن ى-ل-ع
،بناجأ’ا نيبردملا ري-ي-غ-ت ة-فآا

تحت همسسوم يدان-لا أاد-ب ثي-ح
مث سشتيفوكنافيإا وكنار-ب ةدا-ي-ق
سسورغ مث يد-م-ح-م-لا ح-لا-سص
ات-قؤو-م ي-ل-ك-ه-ب نزا-م-ب ارور-م
نادÓف يبرسصلا يلوتي ا-ي-لا-حو
رثأات امك ،ةيلوؤوسسملا سشتيفيوليم
لكاسشم-لا-ب يوÓ-هأ’ا ق-ير-ف-لا
دعب رارق-ت-سس’ا مد-عو ة-يرادإ’ا
ن-ي--ب ثد--ح يذ--لا فÓ--خ--لا
مدقلا ةرك ىلع ماعلا فرسشملا

سسي-ئر-لاو ل-ع-سشم ن-ب رو-سصن-م
لح م-ت يذ-لاو غ-ئا-سصلا د-م-حأا

هلإ’ا دبع ىلوت اهدعبو هسسلجم
.يدانلا ةسسائر بسصنم ةنمؤوم

قوراف.ج ^

يلهألا فوفسص ‘ هاسضق دحاو مسسوم دعب
يدوعسسلا يرودلا نع ليحرلا ديري يليÓب



alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يسضايرلاـه1441لاوصش82ـل قفوملا م0202ناوج02  تبصسلا قحلملا

ةيليزاÈلا ةلوطبلا
 هتاراسصتنا نسشدي وجنمÓف

انوروكلا نمز ‘
نم رهضشأا3 دعب ليزاÈلا ‘ مدقلا ةرك تاضسفانم تداع ^

وجنمÓف رضصتنا امدنع ،انوروك ضسوÒف ةحئاج ببضسب فقوتلا
‘ اناكارام داتضسب ةيلا-خ تا-جرد-م ما-مأا ،و‚ا-ب ى-ل-ع (3-0)
.وÒناج يد وير ةي’و ةلوطب
ليجضستلا ياوجوروأا نم مداقلا اتياكضسارأا يد نايجرويج حتتفاو
نم كيÔه ونورب مجاهŸا ززع مث ،ةقيقد71 دعب وجنمÓفل
لبق فادهأ’ا اكور ورديب م-ت-ت-خ-ي نأا ل-ب-ق ،(56) هقيرف مدق-ت
فانئتضسا ذنم ةارابم لوأا ي-ه هذ-هو .ة-يا-ه-ن-لا ن-م Úت-ق-ي-قد
.ضسرام ‘ اهفقوت دعب ليزاÈلاب تاي’ولا ت’وطب
Úب ام ةÎفلا ‘ ماقت يتلا ،تاي’ولا ت’وطب بلغأا نلعت ⁄و

،ماعلا نم Êاثلا فضصنلا ‘ يرودلا قÓطنا لبق ليرفأاو يفناج
.تاضسفانŸا فانئتضسا دعوم نع
ررقو لد÷ا ليزاÈلا ‘ مدقلا ةرك تايرابم فانئتضسا راثأاو
.ةكراضشŸا مدع يضسينيمولفو وجوفاتوب
موي انوروك ضسوÒفب اضصخضش8321 ةافو نع ليزاÈلا تنلعأاو
.ةافو ةلاح84774 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل ضسيمÿا
نم ةدحتŸا تاي’ولا فلخ Êاثلا زكرŸا ‘ ليزاÈلا يتأاتو

.تايفولا ددع ثيح
وجنمÓف يقيرف Òهام÷ا نم ةÒغضص ةعو-م‹ تل-ب-ق-ت-ضساو
ضسيئرلا دضض جتحي ناك مهضضعب ،اناكارام داتضس جراخ و‚ابو
ءانب ىلع اماع07 رورÃ نولفتحي نورخآا ناك امنيب يليزاÈلا
.بعلŸا

ةينابصس’ا ةلوطبلا
ميكحتلا مجاهي ايسسنلاف بردم

ديردم لاير ببسسب
ءاغلإا نم هضشاهدنا ،ضسيدÓيضس تÈلأا ،ايضسنلاف بردم ىدبأا ^

طوضشلا لÓخ ،ديردم لاير ىمر-م ‘ ه-ق-ير-ف فد-ه-ل م-ك◊ا
يتلا ةارابŸا ‘ ،فيظن فدهب همدقت ينعيضس ناك يذلاو ،لوأ’ا
.ةيثÓثب يكلŸا حلاضصل تهتنا
’و ةبعللا تيأار ،رارقلا مهفأا ’““ ةارابŸا بقع ضسيدÓيضس حرضصو
ماعلا لاوط بقاعن .يضسكام اهيف ل-خد-ت-ي ⁄ ةر-ك ا-ه-نإا ،م-ه-فأا
.““رافلا ةينقت نأاضشب قيفوتلاب اهيف ظحن ⁄ تارارقب
انراذعأا اهيلع قلعن ان-نإا لو-قأا ’ ،ا-ن-ل ة-مد-ضص تنا-ك““ فا-ضضأاو
كل“ ’ ديردم لاير مامأاف .ةمهم تناك اهنكل ،ةÁزهلا ريÈتل
.““اهلÓغتضسا كيلع يتأات امدنعو ،ضصرفلا نم Òثكلا
فينع لكضشب هلخدت دعب › نإا „اك يبون÷ا يروكلا درط نعو

انيناع ،اديج ةبعللا دهاضشأا ⁄““ ضسيدÓيضس قلع ،ضسومار ىلع
.““ÚباضصŸا ÚبعÓلا ضضعب نم ةارابŸا لبق
زيضشناضس مك◊ا رارق ،ايضسنلاف بع’ ونيروم وجيردور دقتناو
.02 ةقيقدلا ‘ ديردم لاير مامأا هفده ءاغلإاب زينيترام
ءاغلإا مت-ي نأا ل-ب-ق ،0-1 ضشيفافÿا مدقت ينع-ي فد-ه-لا نا-كو
زيموج يضسكام نوكل اًرظن ،ويديفلا ةينقتل ماكتح’ا دعب فدهلا

.اًللضستم
‘ نكل ةروضصلا رأا ⁄ ،فدهلا ءاغلإا ببضس ملعأا ’““ وجيردور لاقو
،ميكحتلا ‘ لخدتأا ’ ،يضسكاÓ Ÿلضست نكي ⁄ هنأا دقتعأا بعلŸا
.““Óلضست ةارابم مكح اهيف عجاري يتلا ¤وأ’ا ةرŸا اهنكل
⁄ ،انضسح نكل ام اعون كوكضشلل ةÒثم فدهلا ةبعل““ فاضضأاو
تارارقلا ءيŒ ام امئاد ،ماعلا اذه رافلا ببضسب قيفوتلاب ظحن
ءاغلإا دعب ابلضس رثأات قير-ف-لا ،ا-ند-ضض ا-ه-ت-ح-ضص ‘ كو-ك-ضشŸا
.““ايندبو ايونعم ،فدهلا

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
 رنÒف مجاهŸا همسض نلعي يسسليسشت

ةيسسايق ةقفسص ‘
،جيزبي’ مجاهم ،رنÒف وميت عم قافت’ هلضصوت يضسليضشت نلعأا ^
.لبقŸا ةيليوج ‘ ديدحتلابو ،فيضصلا اذه همضض لجأا نم
،ÊوÎكلإ’ا هعقوم Èع اًيمضسر اًنايب يزيل‚إ’ا يدانلا ردضصأاو
طورضشلا ىلع اًماع42 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ةقفاوم هيف دكأا
جيزبي’ عم ىقبيضس رنÒف نأاو ،زولبلا عم هدقا-ع-ت-ل ة-ي-ضصخ-ضشلا
عم يبطلا فضشكلا يرجي مث ،ÊاŸأ’ا يرود-لا م-ضسو-م ة-ي-ق-ب-ل
مضساوم لضضفأا اًيلاح ضشيعي رنÒف نأا يضسليضشت حضضوأاو .يضسليضشت

.ةارابم34 ‘ ،31 عنضصو اًفده23 لجضس نأا دعب ،هتÒضسم
‘ خنويم نريابو لوبرفيل ىلع Êدنللا يدانلا قوفت ،كلذبو
.بعÓلا عم دقاعتلا قابضس
هراوضشم لمكي نل ÊاŸأ’ا ›ودلا نأا قح’ نايب ‘ جيزبي’ دكأاو
ةياهن روف زولبلا ¤إا مضضنيضسو ،ابوروأا لاطبأا يرود ‘ قيرفلا عم
.يرا÷ا ناوج ‘ اجيلضسدنوبلا
ةكبضش نأا ’إا ،ةقفضصلاب ةضصاخ ليضصافت ٍدان يأا نÓعإا مدع مغرو
دقع ىلع عقويضس رنÒف نأاب تدافأا ““ا-ي-ناŸأا ترو-ب-ضس يا-ك-ضس““

.زولبلا عم تاونضس5 هتدم
لضصحيضس امنيب ،وروي نويلم35 ةقفضصلا ةميق غولب ¤إا تراضشأاو
.وروي ÚيÓم01 غلبي يونضس بتار ىلع اًماع42ـلا بحاضص

مقرلا اًزواج-ت-م ،ÊاŸأا بع’ ى-ل-غأا ،كلذ-ب ر-نÒف ح-ب-ضصيو
هكلاضش نم همامضضنا دنع Êاضس يوÒل مضساب لجضسŸا يضسايقلا
.وروي نويلم05 لباقم6102 ماع يتيضس Îضسضشنام ¤إا

ر .ق̂ 

يأا د-جو-ي ’ ه-نأا ي-ضشطز ح-ضضواو ^
وأا ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو عم لكضشم
دكأا امك ،ةلودلا تاضسضسؤوم نم اهÒغ
.عيم÷ا عم ةديج ةقÓعلا نأا اضضيأا
ةعاذإÓل ه-ح-ير-ضصت ‘ ي-ضشطز لا-قو
عم ةزي‡ ةقÓع انعمŒ““ :ةي-ن-طو-لا

عم انتقÓعو ،ةلودلا تاضسضسؤوم عيمج
ة-ع-ئار ة-ضضا-ير--لاو با--ب--ضشلا ةرازو
.““ةيفاÎحاو
عم ةديج تا-قÓ-ع دو-جو““ :فا-ضضأاو
ةضشقانم اننكÁ ’ هنأا ينعي ’ ةرازولا
.““لا◊ا ةعيبطب رومأ’ا ضضعب
ةرازو ع-م ةد-ي-ج ة-قÓ-ع-لا““ :ع-با--تو
امئاد نوكت-ضسو ة-ضضا-ير-لاو با-ب-ضشلا
.““كلذك
تامجهلا ،يضشطز نيدلا Òخ فضصوو
ارخؤوم اهل ضضرع-ت-ي ي-ت-لا ة-ضسر-ضشلا
.ةئيرب Òغلاب
ةيعاذإ’ا ةانقلل تاح-ير-ضصت ‘ لا-قو
يتلا تامجهلاب دد-نأا ا-نأا»: ة-ث-لا-ث-لا
نم ،فافلا اهل ضضرعتتو اهل ضضرعتأا
.““طقف اهتحلضصم نع ثحبت فارطأا
ىل-ع نود-م-ت-ع-ي ضضع-ب-لا»: ل-ضصاوو
⁄ مهنأ’ ،ةقورÙا ضضرأ’ا ةضسايضس
مدقلا ةرك مهÒغ Òضسُي نأا او-ل-ب-ق-ت-ي
.““ةيرئاز÷ا
اندضض مه ن-م ه-ب مو-ق-ي ا-م»: فدرأاو

لك نولغتضسي مهنأ’ ،راع ،مهتلق ىلع
اذهو ابلضس انيلع Òثأاتلا لجأا نم ءيضش
.““فضسؤوم رمأا

لجا نم هيعاضسم نع يضشطز عفلدو
،فافلل ي-ضسا-ضس’ا نو-نا-ق-لا Òي-غ-ت

اهتحÎقا يتلا تاÒغت-لا نا اÈت-ع-م
فدهت مدقلا ةركل ةيلودلا ةيدا–’ا
قيعت يتلا تايبلضسلا ىلع ءاضضقلا ¤ا
وحن اهعفدو ةيرئاز÷ا ةركلا ريوطت
.مام’ا
تءاج يتلا تاÒغتلا نا يضشطز دكاو
للÿا حÓضصا اهفد-ه ا-ف-ي-ف-لا ا-ه-ب
دو-جو-ب حا-م-ضسلا مد-عو ،دو--جوŸا
ذوفن مه-يد-ل ضصا-خ-ضشا وا تا-ي-بو-ل
نا اÈتعم ،ةيرئاز÷ا ةركلاب مكحتلل

نم وه تاحÓضص’ا هذه ذقتني نم
يدافتو هلاح ىلع عضضولا ءاقب ديري
ة--يور--ك--لا ة--مو--ظ--نŸا حÓ---ضصا
.رئاز÷اب

حÎق-ُم نأا-ب ،فا-ف--لا ضسي--ئر د--كأاو
ةنضس07ــب فافلا ضسيئر نضس ديد–

،ناك يأا دضض هجوم Òغ Ìكأ’ا ىلع
.ةوارور دمfi هفلضسل ةراضشإا ‘

،باضش دلب ر-ئاز÷ا»: ي-ضشطز لا-قو
هذه ليدعتل انعفد يذلا ببضسلا وهو
.““رخآا دضصق يأا نود ،ةطقنلا
نوقباضسلا ءاضسؤورلا نوكيضس»: حضضوأاو
نكلو  ،ةماعلا ة-ي-ع-م÷ا ‘ ءا-ضضعأا
تاباختنإ’ا لÓخ تيوضصتلا قح نود
.““اضضيأا يلع قبطنيضس رمأا اذهو

ن-يد-لا Òخ ،فا-ف-لا ضسي--ئر قر--ط
‘ ةضسفانŸُا ةدوع ةلأاضسŸ ،يضشطز
.بيرقلا لبقتضسŸُا ‘ رئاز÷ا
بتكملل عام-ت-جإا ل-ك لÓ-خ““ :لا-قو
،ةلأاضسŸا هذهل قر-ط-ت-ن ›ارد-ي-ف-لا

د-ير-ن تا-ط-بار-لا ع-ي-م-جو ن-ح-نو
.““ابيرق فانئتضسإ’ا
ذختن نلو نولوؤوضسم نحن»: فاضضأاو
يأا ةحضص ىلع ارطخ لكضشُي رارق يأا
ه-ي-ع--ي نأا بج--ي ر--مأا اذ--هو ،نا--ك
.““عيم÷ا
فانئت-ضسإا مد-ع ة-لا-ح ‘»: ل-ضصاوو
ابلضس رثؤويضس كلذ نإاف ،ايلاح ةلوطبلا

،ةيلآا ةفضصب مداقلا ماعلا يرود ىلع
يتلا طاقن-لا ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-هو
.““اهتضسارد بجي
ضشقاننضس لا◊ا ةع-ي-ب-ط-ب»: فدرأاو
ضصوضصخب رمأ’اب ة-ي-ن-عŸا ة-يد-نأ’ا
ن-ك-لو ،ه-مد-ع ن-م فا-ن--ئ--ت--ضسإ’ا
نم موي ‘ دوعت نأا بجي ةضسفانŸُا
.““مايأ’ا
ترا-ثا ىر-خأا ة-ي--ضضق ضصو--ضصخ--بو
ن-يد-لا Òخ د-كأا د--ق--ف ،ل--يوا--ق’ا
لضصت ⁄ افيفلا تادعاضسم نأا ،يضشطز

.نآ’ا د◊ عزوت ⁄و ةيدا–إا يأ’
ه-تا-ح-ير-ضصت لÓ-خ ي--ضشطز لا--قو
ضسيئر ونيتنافنا““ :ةينطولا ة-عاذإÓ-ل
ةدعاضسÃ موقي-ضس ه-نإا لا-ق ا-ف-ي-ف-لا
ءار--ج ترر--ضضت ي--ت---لا تادا–’ا
.““انوروك ضسوÒف يضشفت
ةلوا-ط ‘ نآ’ا عو-ضضوŸا““ :فا-ضضأاو
نآ’ا د◊و ،افيفلل يذيفنتلا بتكŸا

ىلع تادعاضسŸا هذه عيزوت متي ⁄
.““ناك دا–إا يأا
تادعاضسم انل-ضصت ا-مد-ن-ع““ :ع-با-تو
لداع لكضشب اهعيزوت متي-ضس ا-ف-ي-ف-لا

.““عيم÷ا ىلع
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هميطحتل تعصس فارطأا دقتنا

 فافلا ةسسائر نم هليحر نلعي يسشطز
،لا◊ا هيلع ناك امهم مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسأار ىلع ةديدج ةدهعل حصشÎي نل هنأا يصشطز نيدلا Òخ دكأا

.ليحرلا لبق ةيحيحصصت ةكرح ءارجا ةرورصض دكأا هنكل ،مداقلا ماعلا هتدهع ةياهنب ليحرلاب اكصسمتم

اهلÓغتصسا نصسحو اهتنايصص ¤ا اعد
رئاز÷اب ةيسضايرلا تائسشنŸا لاح دقتني ةيلخادلا ريزو

 

ةيلود تائيه
طسسوتŸا رحبلا يسضاير ةنجلل ابئان يسسيلف يرئاز÷ا Úيعت

دمfi ،يرئاز÷ا مكŸÓا نّيُع ^
ة-ن÷ ضسي-ئر-ل بئا-ن-ك ، ي--ضسي--ل--ف
باعلأ’ ةيلودلا ةنجل-ل Úي-ضضا-ير-لا
امبضسح ،طضسوتŸا ضضيبأ’ا ر-ح-ب-لا
ع-م ه-ث-يد-ح ‘ ي-ضضا-ير-لا ه-ف--ضشك
.رجفلا
ةاضضمŸُا ،Úيعت-لا ة-لا-ضسر ‘ ءا-جو
ة-ن-ج-ل-ل ما-ع--لا Úمأ’ا فر--ط ن--م
ضضيبأ’ا ر-ح-ب-لا با-ع-لأ’ ة-ي-لود-لا
““ :ضسيضسوبيلف ضسوفك-ل ، ط-ضسو-تŸا

لÓخ ه-نا م-ك-م-ل-عأا نأا فر-ضشلا ›
0202 ناوج3 مويل Òخأ’ا عامتج’ا
ةيذيفنتلا ة-ن-ج-ل-لا ءا-ضضعأا ق-فاو ،
ضسي-ئر حاÎقا ى-ل-ع ، عا--م--جإ’ا--ب
رحب-لا با-ع-لأ’ ة-ي-لود-لا ة-ن-ج-ل-لا
بئانك مكنييعتل طضسو-تŸا ضضي-بأ’ا
نوكيضسو ““.Úيضضايرلا ةن÷ ضسيئرل
ةن÷ عامتجا روضض◊ اوعدم يضسيلف
رّذعت ةلاح ‘ ، بئان-ك Úي-ضضا-ير-لا

تنو-ُم-ل-ي-ب ا-يÒم ةد-ي-ضسلا رو--ضضح
ةعيبطبو ةنجللا ة-ضسي-ئر ، ا-ي-ضسار-غ
يتلا تارايز-لا ‘ ة-كرا-ضشŸا لا◊ا
باعلأ’ قي-ضسن-ت-لا ة-ن÷ ا-ه-ب مو-ق-ت

نارهوب طضسوتŸا ضضي-بأ’ا ر-ح-ب-لا
بضسح ، Úيضضايرلاب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف
بختنأا ،Òكذت-ل-ل .ة-لا-ضسر-لا ضسف-ن
‘ ةم-كŸÓا ‘ ير-ئاز÷ا ل-ط-ب-لا

8102 ناوج03 موي Úيضضايرلا ةن÷
ةيطضسوتŸا باعل’ا ضشما-ه ى-ل-ع ،
‘ ترج يتلا ، ةينابضس’ا انوغاراتب
¤ا ناو-ج22 نم ةد-ت-مŸا ةÎف-لا
.8102 ةيليوج —افلا
يذلا- (ةن-ضس03) يضسيلف بخ-ت-ناو
ةعضست ،بضصنŸا اذه ‘ ُهضسفانُي ناك
ةعراضصم ، مهنم ن-ير-خآا Úي-ضضا-ير
دادح ةيروضص ،ة-ير-ئاز÷ا ،ود-ي÷ا
تنوُمليب ايÒم ةينابضس’ا بناج ¤ا
يكليضساف ، ة-ي-نا-نو-ي-لا ،(ة-حا-ب-ضس)

(ي-ن-ف-لا زا--ب--م÷ا ) ي--ضسو--ل--ي--م
ةيامر ) ويليلب Êافو-ي-ج ›ا-ط-ي’او
ءاضضعأا م-ه-ي-لإا فا-ضضي ، (ة-ي-ضضا-ير
6 نم ة-نو-ك-تŸا ة-ت-قؤوŸا ة-ن-ج-ل-لا
: ةيلاتلا نادلبلا نولثÚ ، Áيضضاير
، نانويلا ،اضسنرف ،اينابضسا ،رئاز÷ا
. ايبرضص و نانبل
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تاعام÷او ةيلخادلا ريزو دقتنا ^
لامك ،ةينارمعلا ةئيهت-لاو ة-ي-لÙا
تآاضشنŸا ضضع-ب ة-ي-ع-ضضو ،دو-ج-ل-ب
اهايا اÈتعم ،رئاز÷اب ة-ي-ضضا-ير-لا

فنعلا ةرهاظ يضشفت بابضسأا Úب نم
¤ا ةفاضضا ،ي-ضضا-ير-لا ط-ضسو-لا ‘

ا-ضسا-ضسأا ة-ق-ل-ع-ت-م ىر-خأا با-ب--ضسا
و ةيضضايرلا تا-ضسفا-نŸا م-ي-ظ-ن-ت-ب
. تÓباقŸا ة‹رب ءوضس
ةينلع ةضسلج لÓخ ،ريزولا حضضوأاو

Ãل تضصضصخ ة-م’ا ضسل-ج-Óةل-ئ-ضسأ
ة-ل-حر-م لÓ-خ ” ه-نأا ة-يو--ف--ضشلا
مد-ق-لا ةر-ك تا--يرا--بŸ با--هذ--لا
¤إا تدأا بغ-ضش ثدا--ح93 ليج-ضست
65 مهنيب نم ا-ضصخ-ضش444 فيقوت
¤ا Úل-عا-ف-لا ل-ك ا-ي-عاد ،ار-ضصا-ق

..يضضايرلا عيجضشتلا ةقلخأا زيزعت
Ú 49فو-قوŸا Úب ن-م Ëد-ق-ت ”و
ى-ل-ع عدوأا ة-لاد-ع-لا ما-مأا ضصخ-ضش
ضسب◊ا ن-هر م-ه--ن--م71 ا-هر--ثإا
هذ-ه تب-ب-ضست ا-م-ي-ف ي-طا-ي-ت-ح’ا
ى-ل-ع ا-م-ي-ضس رار-ضضأا ‘ لا-م--عأ’ا
.تابكرŸا
ثادحأ’ا هذه ليجضست نم مغرلابو

مدقلا ةرك تايراب-م لÓ-خ ة-ضصا-خ
ةنراقم هنإاف ،اهتيبعضش ¤إا رظ-ن-لا-ب
¤ا رظنلا-ب اذ-كو ىر-خأ’ا لود-لا-ب

’ ما-قر’ا““ نا-ف تا-ضسفا-نŸا دد-ع
.““قلقلل وعدت
را--طإ’ا اذ--ه ‘ ر---يزو---لا ر---كذو

Ãباد-ت-لا ف--ل--ت--خÒ ة-ي-نو-نا-ق-لا
لجأا نم ةذ-خ-تŸا ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لاو

بعŸÓا ‘ فنعلا ةرهاظ ةحفاكم
ة-ف-ل-ك-م نا÷ ءا-ضشنإا رار-غ ى--ل--ع
ةيقاطب دادعإا ،را-ضصن’ا م-ي-ظ-ن-ت-ب
نم ÚعونمŸا ضصاخ-ضشأ’ا ة-ي-ن-طو

ةي-ضضا-ير-لا تآا-ضشنŸا ¤إا لو-خد-لا
.اهنيي–و
رظنلا ةداعإا ” ،كلذ ¤إا ةفاضضإاو

ركاذتلا عي-بو تاءا-ق-ل-لا ة‹ر-ب ‘
ءارجإا خيرات نم لقأ’ا ىلع Úموي
ةناي-ضص ى-ل-ع ضصر◊ا ع-م ةارا-بŸا
.ةيضضايرلا تآاضشنŸا
،ريزولا فاضضأا امك ،لمعلا ” امك
‘ ةيرضصع ي-عا-ضسم جا-ه-ت-نا ى-ل-ع
عنŸ بعŸÓا ل-خادÃ ضشي-ت-ف-ت-لا
.تافوذقŸاو تاعونمŸا لوخد
و ةينيدلا ،ةيوبÎلا ةرضسأÓل ى-ق-ب-تو
ة-ي-عو-ت ‘ Òب-ك رود““ ة-يو--ع--م÷ا
عيجضشتلا قÓخأا ز-يز-ع-تو با-ب-ضشلا
.ريزولا بضسح ،““يضضايرلا
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ـه1441لاوضش82ـل قفوملا م0202ناوج02  تبضسلا01 يلودلأ

ابيرق حاقللا رفوتب ًادج ةلئافتم““ اهنأا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم  تنلعأا اميف

 ⁄اعلأ ‘ هيسشفت لسصأوي91-ديفوك
حأورأ’أ نم ديزŸأ دسصحيو

ةليضصح تغلب ثيح ،عافتر’ا ،⁄اعلا ءاحنأا فلتfl ‘ ،““91-ديفوك““ انوروك شسوÒف اياحضض دادعأا لضصاوت
.نويلم5.8 نم تاباضصإ’ا تبÎقا اميف ،ةلاح فلأا454 تايفولا

تايئاسصحلاو ماقرألا رخآا بسسحبو ^
زواجت ،ةعمجلا  ،””زنكبوه زنوج”” ةعماجل

يتلا ،ةدحتملا تايلولا يف تايفولا ددع
نم اررسضت رثكألا لودلا ةمئاق ردسصتت
تلجسسو ،ةافو فلأا811 ،سسوريفلا يسشفت

.ةباسصإا فلأا191و نويلم2 نآلا ىتح
ثيح ،ةيناثلا ةبترملا يف ليزاربلا يتأاتو
برتقيو ،فلأا74 اهيف تايفولا ددع زواجت

879 غلب ذإا نويلم نم اهيف تاباسصإلا ددع
.ةباسصإا فلأا
،ايسسور يف تاباسصإلا ددع عافترا مغرو
ددع ثيح نم ةثلاثلا ةبترملا لتحت يتلا
ددع نأا لإا ،افلأا065 ىلإا تاباسصإلا
اميف ،ةافو ةلاح0567 زواجتي مل تايفولا

غلبو ،ةافو ةلاح فلأا31 وحن دنهلا تلجسس
.ةباسصإا فلأا083 اهيف تاباسصإلا ددع
ددع ربكأا ةيبوروألا لودلا سضعب تلجسسو
،ليزاربلاو ةدحتملا تايلولا دعب تايفو

نم رثكأا حاورأا انوروك سسوريف دسصح ثيح
ليجسست متو ايناطيرب يف سصخسش فلأا24
.ةباسصإا فلأا203 وحن
43 نم رثكأا تايفولا ددع غلب ايلاطيإا يفو
فلأا042 وحن نآلا ىتح تلجسسو ،افلأا
.ةباسصإا
03 يلاوح اسسنرف يف تايفولا ددع غلبو
اهيلت ،افلأا591 نم رثكأا تاباسصإلاو افلأا
افلأا72 تايفولا ددع زواجت ثيح اينابسسإا
ةباسصإا فلأا452 نم رثكأا تلجسسو
.نآلا ىتح سسوريفلاب
ةديدج ةباسصإا52 نع نلعأا نيسصلا يفو
ددع عفري ام ،نيكب يف ةعمجلا سسوريفلاب
يسضاملا عوبسسألا ذنم سضرملاب تاباسصإلا
12 ّدعت يتلا ةينيسصلا ةمسصاعلا يف381 ىلإا

.ةمسسن نويلم
تككسش ةدحتملا تايلولا نكل
ةيعاد ،نيسصلا يف دادعألا ””ةيقادسصم»ـب
.””نييدايح”” نيبقارم لاسسرإا ىلإا
يكريمألا ةّيجراخلا ريزو دعاسسم لاقو
ليوليتسس ديفيد ايسسآا قرسش ةقطنمل
مهماقرأا ّنأا قّدسصأا نأا ّدوأا”” نيّيفاحسصلل
ناهوو يف هانيأار اّمم عقاولا ىلإا برقأا
.””نيسصلا نم ىرخأا ءازجأاو

تايطعم ةينيسصلا تاطلسسلا ترسشنو
نع لوؤوسسملا سسوريفلا نأاب يحوت ةيملع
لثامم نيكب يف تاباسصإلا ددع عافترا
ذنم ةيبوروألا ةراقلا يف رسشتنا يذلل
.رهسشأا وأا عيباسسأا
ةزفق تلجُسس ثيح ،ةدحتملا تايلولا يفو
نيرسشع ىلاوح يف ّدجتسسملا انوروكل
،دÓبلا قرسشو بونج يف ًاسصوسصخ ةيلو
ريبادت نأا ةيدعملا سضارمألا ريبخ ربتعا

.ةيرورسض نوكت نل ةديدج لزع
ةبارق تلجُسس ثيح ةدحّتملا تايلولاو
نع عسساسش قرافبو يه ،ةافو فلأا021
نم ًارّرسضت رثكألا دلبلا ملاعلا لود رئاسس

.91-ديفوك ةحئاج ءاّرج
دودحلا حتف ةداعإا دعوم دعب ددحي مل

متو .ادنكو كيسسكملا عم وأا ابوروأا عم ءاوسس
ةرواجملا لودلا عم دودحلا قÓغإا ديدمت
12 ىتح ،رهسش ةدمل ةيلامسشلا اكريمأا يف

. ةيليوج
ةعمجلا يبوروألا داحتلا أادب ،هتهج نم
ةيخيرات سشاعنإا ةطخ لوح تاسضوافم
.91-ديفوك دعب ام ةلحرمل
ةلواط ىلع يسسيئرلا عوسضوملاو
ّرمتسست نأا ررقملا نم يتلا تاثداحملا

ةميقب سشاعنإا ةطخ ،ةيليوج ةياهن ىتح
داعُي رايلم005 اهنيب وروي رايلم057
رثكألا لودلل حنم لكسش ىلع اهعيزوت
رارغ ىلع ةيحسصلا ةمزألا ءارج ًاررسضت
.ايلاطيإاو اينابسسإا

لسصاوي ،يسسامولبدلا ىوتسسملا ىلعو
دّده دقف .تاقÓعلا ريتوت يملاعلا ءابولا
يذلا بمارت دلانود يكريمألا سسيئرلا
يف سضرملا يسشفتب ببسستلاب نيسصلا مهّتي
.نيسصلا نع ””لماك لاسصفنا»ـب ،ملاعلا
نم سسفانتي يذلا يكريمألا سسيئرلا ناكو
ومنلا ىلع لّوعي ،ةيناث ةيلوب زوفلا لجأا
ةلاطبلا ىوتسسمو نيتملا يداسصتقلا
64 ةبارق نأا لإا .هباختنا ةداعإل سضفخنملا

لمعلا نع نيلطاع اوحبسصأا سصخسش نويلم
لّدعم لّجسس امدعب سسرام فسصتنم ذنم
لÓخ هتايوتسسم ىندأا يرفيف يف ةلاطبلا

.ًاماع نيسسمخ
ةلئافتم““ ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم

 ًادج
اهنإا ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تلاق
تائم رفوت لامتحا نأاسشب ””ادج ةلئافتم””

لولحب ةلمتحم تاحاقلل تاعرجلا نييÓم
رثكأا ربتخت يذلا حاقللا نكل .ماعلا ةياهن

لازي ل ،ملاعلا لوح هنم ةغيسص002 نم
.ريوطتلا ددسصب

ىطختت ةدكؤوملا ةباضصإ’ا ت’اح
رضصم يف فلأا05 ـلا زجاح

يلامجإا نإا ةيرسصملا ةحسصلا ةرازو تلاق
سسوريفب رسصم يف هليجسست مت يذلا ددعلا
وه ،سسيمخلا سسمأا ىتح دجتسسملا انوروك
مت ةلاح82531 مهنمسض نم ةلاح73405
لزعلا تايفسشتسسم نم تجرخو اهؤوافسش
ةافو ةلاح8391 و ،يحسصلا رجحلاو

ت’اكو^

ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لÓخ نويزانلا همدختضسا ازمر  لمعتضسا

  ةيباختن’أ بمأرت ةلمحل تانÓعإأ بحسسي كوب ضسيف
تانÓعإا كوب سسيف عقوم بحسس ^

يكيرمألا سسيئرلل ةيباختنلا ةلمحلل
همدختسسا ازمر نمسضتت بمارت دلانود
يف نييسسايسس ءانجسس ىلإا ةراسشإÓل نويزانلا

برحلا لÓخ لاقتعلا تاركسسعم
بمارت ةلمح تناكو .ةيناثلا ةيملاعلا
ىلإا روسشنملا اذه لÓخ نم فدهت

سسيف ربتعاو .فرطتملا راسسيلا ةمجاهم
لثمت زومر رسشنب حمسسي ل”” هنأا كوب

تايجولويديأا وأا ةسضيغب تامظنم
.””ةيهارك
رمحأا اثلثم تانÓعإلا  هذه  رهظتو
همدختسسي ناك يذلا زمرلا ،ابولقم

يف نييسسايسس ءانجسس ىلإا ةراسشإÓل نويزانلا
.لاقتعلا تاركسسعم
لسصاوتلا ةسصنم مسساب ثدحتم راسشأاو
هنأا ىلإا سسيمخلا ةقÓمعلا يعامتجلا
اهّنأل تانÓعإلاو تاروسشنملا هذه انبحسس””
.””ةيهاركلا باطخ نأاسشب اندعاوق كهتنت
ىلإا ةيادب تراسشأا نطنسشاو ةفيحسص تناكو

يف ةروسشنملا ةيلاكسشإلا نيماسضملا هذه
لبق ،رمحألا ثلثملا نمسضتتو كوب سسيف
.ةسصنملا اهبحسست نأا
ىدل يناربيسسلا نمألا دعاوق ريدم لاقو
لثمت زومر رسشنب حمسسن ل اننأا””   كوب سسيف
ةيهارك تايجولويديأا وأا ةسضيغب تامظنم

نويزانلا ناكو .””اهتنادإل كلذ نكي مل ام
نيلقتعملا ىلع زمرلا اذه نوعسضي
.نييراسسيلا نييسسايسسلا
ةلمحلا تانÓعإا سضعب يف ثلثملا رهظيو
.سسنب كيام هبئانو بمارتل ةعوفدملا
دوسشح”” نأا ربتعت ةلاسسر روسشنملا لمحيو

وعديو ،””ةريطخ فرطتملا راسسيلا تاعامج
دسض ةسضيرع ىلع عيقوتلا ىلإا نينودملا
قبسس نيذلا ةيسشافلل نيسضهانملا وأا ””افيتنأا””
ةلدأا نود نم مهمهتا نأا يكيرمألا سسيئرلل
تارهاظملا لÓخ ةيدام رارسضأاب ببسستلاب
.ةطرسشلا فنعل ةسضهانملا ةريخألا

فأو ^

ادنليزوين
حلسسم موجهب رخآأ ةباسصإأو يطرسش لتقم

حابسص ،رخآا بيسصأاو يطرسش لتق ^
ءانثأا هل اسضرعت حلسسم موجه يف ،ةعمجلا

دنÓكوأا ةنيدم يف رورملا ميظنتب امهمايق
.ادنليزوين ندم ىربك
يفحسص رمتؤوم يف  ،ةطرسشلا سشتفم لاقو
دحأا نكي مل فورظ يف ءاج موجهلا”” نإا
،””يعيبط ريغ روطت يأا ثودح اهيف عقوتي

انوكي مل نييطرسشلا نأا ىلإا اريسشم

.نيحلسسم
احÓسس مدختسسا موجهلا ذفنم نأا حسضوأاو
يف انتزهجأا ةفاك”” افيسضم ،ةليوط ةهوف هل

نأا نكمم ربخ أاوسسأا اذهف ،ةمدسص ةلاح
.””مهووذو ةطرسشلا لاجر هاقلتي
اقوط ةطرسشلا تسضرف ثداحلا دعبو
ءلدإلا سضفر يذلا سشتفملا قفو ،اينمأا
موجهلا ذفنم ةيوه لوح ليسصافت ةيأاب

انايب ردسصيسس هنأا ىلإا اريسشم ،هعفاودو
.قحل تقو يف Óسصفم
ةياعر زكارمو سسرادملا قÓغإا متو
يف ثداحلا ناكم نم برقلاب لافطألا
نع ثحبلا ةطرسشلا لسصاوت اميف ،دنÓكوأا

ةراملا دحأا اسضيأا باسصأا يذلا ،رانلا قلطم
.ةرايسسلاب هرارف ءانثأا

ت’اكو ^

روغيإ’أ تأركسسعم ءانبل  رسضخأ’أ ءوسضلأ Úسصلأ ىطعأأ بمأرت :نوتلوب
كيام ،يكيرمألا ةيجراخلا ريزو فسصو ^

تيبلاب قباسسلا يموقلا نمألا راسشتسسم ،ويبموب
دعب كلذو ،””نئاخ”” هنأاب ،نوتلوب نوج ،سضيبألا
نوتلوب باتك نم تافطتقم فحسص ةدع رسشن
،””ثادحألا تدهسش يتلا ةفرغلا”” نونعملا
،يكيرمألا سسيئرلل تاماهتا هيف هجو يذلاو
.ةيلهألا مادعناب ،بمارت دلانود
ريطخو فسسؤوم رمأل هنإا”” نايب يف ويبموب لاقو
نوتلوب نوج رود نوكي نأا تقولا تاذ يف
اكيرمأاب رسضأا يذلا نئاخلا رود وه ريخألا

نيبو هنيب ةسسدقملا ةقثلا كهتنا امدنع
.””اهبعسش
نوتلوب عنمل ىوعد ةيكيرمألا ةموكحلا تعفرو
سسمت رطاخم ىلإا ادانتسسا باتكلا رسشن نم
.يموقلا نمألا
ىلإا ًاريسشم ،””بذكلاب”” ،نوتلوب بمارت مهتاو
ةياغ يف تامولعم هجاردإاب نوناقلا قرخ هنأا
.باتكلا يف ةيرسسلا

تسسوب نطنسشاو اتفيحسص هتلقن ام رثكأا ناكو
باتك نع ،ناتيكيرمألا لانروج تيرتسس لووو
بمارت نإا نوتلوب لوق وه بجعلل ةراثإا ،نوتلوب

ءانبل رسضخألا ءوسضلا ينيسصلا سسيئرلا حنم
روغيإلا ةيلقأا زاجتحل لاقتعلا تاركسسعم
ناوج يف ،تاعومجملا نم اهريغو ةملسسملا

ةمق لÓخ ،اكاسسوأا يف امهدوجو ءانثأا ،9102
.نيرسشعلا ةعومجم
ىلع نإا بمارت لاق ”” :نوتلوب دروأا ،هباتك يفو
ءانب يف امدق يسضمي نأا يسش سسيئرلا
ءيسشلا هنأا بمارت ىأار ام وهو تاركسسعملا
.””هلمع بجي يذلا حيحسصلا
ةدسشب بمارت ةرادإا داقتنا نم مغرلا ىلع كلذو
ةملسسملا روغيإلا ةيلقأل يعامجلا زاجتحÓل
يسضقي رارق ىلع اهقيدسصتو ،تاركسسعم يف
نيينيسص نيلوؤوسسم ىلع تابوقع سضرفب

.روغيإلا زاجتحا يف نيطروتم
ت’اكو ^

ىرطقضس نمأا ةيريدم ىلع ترطيضس
  ةينميلأ ةموك◊أ تأوقل اموجه دسصت يبون÷أ ›اقتن’أ ضسلÛأ تأوق

يبونجلا يلاقتنلا سسلجملا تاوق تنلعأا
موجهل اهدسص ،نميلا يف نيبأا ةظفاحمب

ةرقسش ةنيدم برق ةيموكحلا تاوقلل فينع
.ةظفاحملل ةعباتلا
،يبونجلا يلاقتنلا تاوق مسساب قطانلا لاقو
هتاوق نإا ،بيقنلا دمحم ،نيبأا ةظفاحمب
.تايلآلا نم ددع ريمدت نم تنكمت
نع ””ينميلا دهسشملا”” ةفيحسص تلقن كلذك
يلاقتنلا سسلجملا تاوق نأا يموكح ردسصم
ىرطقسس نمأا ةیریدم ىلع ترطيسس يبونجلا

يف ةيموكحلا تاوقلا عم تاكابتسشا بقع
.ةریزجلا
ةمسصاع وبیدح نمأا ةرادإا نأا ردسصملا فاسضأاو
تحت تحبسصأا ىرطقسس لیبخرأا ةظفاحم
.يلاقتنلا سسلجملل ةعباتلا تاوقلا ةرطیسس
ينميلا ششيجلا ..طابضض4 لتقم دعب

نييثوحلا نيحلضسملا نم6 لتقي
نم رخأاتم تقو يف ،ينميلا سشيجلا نلعأا
ةعامج يحلسسم نم ةتسس لتقم ،سسيمخلا
،دÓبلا يبرغ ةديدحلا ةظفاحم يف ،يثوحلا
هتادايق دحأا لتقم هنÓعإا نم تاعاسس دعب
ةلسصفنم كراعم يف طابسض ةثÓثو ةيركسسعلا

.نييثوحلا دسض
ةقلامعلا ةيولأل يمÓعإلا زكرملا لاقو
هعقوم ىلع نايب يف- (سشيجلل ةعباتلا)
يثوحلا يحلسسم نم ةتسس نإا -ينورتكلإلا
للسستلا مهتلواحم ءانثأا ،مهعرسصم اوقل
عراسش يف ،نيبناجلا نيب سسامتلا طوطخل

.ةديدحلا يبونج ءاعنسص
مل يركسسع ردسصم نع Óقن- فاسضأاو

،للسستلا تلواح ةيثوحلا رسصانعلا”” نأا -همسسي
تنكمتو اهعم تلماعت سشيجلا تاوق نأا لإا

دعب دحاو حلسسم رسسأاو ،ةتسس لتق نم
.””هتباسصإا
ةنيدم ىلع يثوحلا ةعامج رطيسستو
مسسلا لمحت يتلا ةظفاحملا زكرم ،ةديدحلا
يف ،يجيتارتسسإلا اهئانيم ىلإا ةفاسضإا ،هسسفن

لخادم ىلع ةيموكحلا تاوقلا رطيسست نيح
.ةيقرسشلاو ةيبونجلا نيتهجلا نم ةنيدملا

،سسيمخلا ،سشيجلا نلعأا ،ىرخأا ةيحان نم
طابسض ةثÓثو ةيركسسعلا هتادايق دحأا لتقم
.يثوحلا ةعامج يحلسسم دسض كراعم يف
يمÓعإلا زكرملا نع رداسص نايب لاقو
برأام ةنيدم يف سسيمخلا مت”” هنإا سشيجلل
نب ديمح نكرلا ديمعلا نامثج عييسشت (قرسش)

تايلمعلا دئاق راسشتسسم يفئاقلا روسصنم
.(عافدلا ةرازوب) ةكرتسشملا
كلذك نايبلا يف يمÓعإلا زكرملا فاسضأاو
وبأا حاتفلا دبع دئارلا نيماثج عييسشت مت هنأا
مزÓملاو ،رباج دمحم لÓب مزÓملاو ،سسار

.ديمح حÓسص
يف اوطقسس ةعبرألا”” نأا ىلإا نايبلا راسشأاو
ايسشيلملا نم نطولا ريرحت لامكتسسا كراعم
.””ةدرمتملا ةيثوحلا
طابسضلا لتقم ناكم وأا نمز ىلإا قرطتي ملو
لÓخ تراد ةفينع تاهجاوم نأا ريغ ،ةعبرألا
يقرسش مهن ةيريدم يف ةيسضاملا مايألا
،نييثوحلاو سشيجلا نيب ءاعنسص ةمسصاعلا

.نيفرطلا نم ةيرسشب رئاسسخ تفلخ
ت’اكو ^

يرسصنعلأ اهيسضام ريثت تابأرطسضأ طسسو ةيدوبعلأ ءاهنإأ ىركذ ييحت ةدحتملأ تاي’ولأ
ىركذ ةعمجلا ةدحتملا تايلولا ييحت ^

دقوأا تابارطسضا مسضخ يف ةيدوبعلا ءاهنإا
نمو رربملا ريغ ةطرسشلا فنع اهترارسش

نييكريمألا هاجت زييمتلاو ةيرسصنعلا هفلخ
.دوسسلا
دتمت تارهاظت ةدع يف فلآلا كراسشو
ةبسسانمل سسيلجنا سسول ىلإا كرويوين نم
””ثنيتنوج»ب ىمسسي امل551 ىركذلا
امهظفل قفو91و وينوي/ناريزح جمد)
هلÓخ كردأا يذلا مويلا وهو ،(ةيزيلكنلاب
مهّنأا سساسسكت يف نوتسسفلاغ يف ””ديبعلا””

.ًارارحأا اوراسص
ماعلا لÓخ تعقو سسآام ةدع ّنأا ريغ
يف عورسشلا وحن دÓبلاب تعفد يلاحلا
تعبط يتلا ةيرسصنعلاب رظنلا ةداعإا

.عمتجملا يف ةلثام لازت لو اهيسضام
جروج دوسسألا يكريمألا  لتقم دعبةسصاخ
يام ةياهن يف اقانتخا (اماع64) ديولف
اثج امدعب ،سسيلوباينيم ةنيدم يف
هقنع قوف نيفوسش كريد سضيبألا يطرسشلا

هتادسشانم طسسو قئاقد ينامث نم رثكأل

.””سسفنتلا نع زجعأا”” ةرابعب ةرركتملا
،””مهت دوسسلا ةايح”” راعسشب فاتهلا طسسوو
مدعب ًاديدنت عراوسشلا يف نييÓم رهاظت
اهتباسش يتلا ةئبعتلا هذه تقلأاو .ةاواسسملا
بيلاسسأا ىلع ءوسضلا ،بهنو فنع لامعأا

يف تايلقألا هاجت نوناقلا ذافنإا تاوق
.رئاجلا اهكولسسو دÓبلا
ديولف لتقمب ددن بمارت دلانود ّنأا مغربو
روهظلا ةسصرف عاسضأا هّنكل ،سسكوربو
دقتنا ،كلذ نم ًلدبف .عماج سسيئرك
ىلع اهيلإا رِظن تارابع يف نيرهاظتملا
.ةيرسصنع تاءاحيإا لمحت اهّنأا
قوف تيزلا يروهمجلا ريدرايلملا بكسسو
يباختنا عمجت ىلإا هتوعد لÓخ نم رانلا
ًانمازت اموهÓكوأا ةيلوب اسسلوت يف عسساو
ةركاذ لازت لو .ةيدوبعلا ءاهنإا ىركذ عم
نم ةدحاو ىركذب ةعوبطم ةنيدملا هذه
اهّنإا ذإا ،ةيرسصنعلا بغسشلا لامعأا أاوسسأا

003 ىلإا لسصي ام لتقم1291 ماع تدهسش
دسشح دي ىلع ةيقيرفإا لوسصا نم يكريمأا

.سضيبلا نم

““لودلأ ىدحإأ““ نم ريبك ينورتكلإأ موجهل ضضرعتت ايلأرتسسأأ
توكسس يلارتسسألا ءارزولا سسيئر لاق ^
ةيموكحلا تائيهلا عيمج نإا نوسسيروم
ىدحإا نم ريبك ينورتكلإا موجهل سضرعتت
نأا فاسضأاو .اهمسسي مل يتلا لودلا
ةموكحلا تايوتسسم عيمج تلاط تامجهلا
تاكرسشلاو تامدخلاو ةيلارتسسألا
.ةيسساسسألا
ةريبك تاكاهتنا ثدحت مل هنإا لاق هنكل

نأا لإا ،ةيسصخسشلا تانايبلل نآلا ىتح

تامجهلا كلت فقو عطتسست مل ةموكحلا
ىلإا هعفد ام ،رهسشأا ذنم ةرمتسسملا
ماعلا يعولا ىوتسسم عفرل اهنع حاسصفلا
ىلع تاكرسشلاو تائيهلا عيمج ثحو
.ةينورتكلإلا اهتاعافد نيسسحت

هذهردسصم نيسصلا نوكت نأاب  كسش كانه
ايلارتسسا تبلاط امدعب تامجهلا
ىلع اهرتسست ىلع نيسصلا ةبسساحمب
.انوروك سسوريف



قفاوت ¤إا لوصصولاب ءاقللا اذه حمصس دقو ^
نم يتلا تاءارجإلا سضعب ذاختا لÓخ نم
عوجرو ءوده-لا ةدو-ع ‘ م-ها-صست نأا ا-ه-نأا-صش
.ةنيدŸا ¤ا ةيداعلا ةيمويلا ةاي◊ا
سسلÛا و--صضع دد--صصلا اذ--ه ‘ ح---صضوأاو
،›اغأا يوÓب ،Úتاوز Úتب يدلب-لا ي-ب-ع-صشلا
يتلاو تذختا يتلا تارارقلا مهأا Úب نم نأاب
نا-ك-صسلا ي-ل--ث‡ Úب ق--فاو--ت لfi تنا--ك
لزا-ع-لا كل-صسلا عز-ن ة-ي-ئلو-لا تا-ط-ل-صسلاو
رادجب هلادبتصساو ايئاهن ةيدود◊ا ةقطنŸاب

سسمخ كرت متي نأا ىلع ،Úبنا÷ا Úب لزاع
Úكمتل راد÷ا اذه لو-ط ى-ل-ع تا-باو-ب (5)
لحرلا ودبلا نم هÈع رورŸاب مهل سصخرŸا
مهنأاب نوتبثي نيذلا مانغألا يعرل ÚنهتمŸا
Èع جورÿاو جولولا مهل قحي نيذلاو ةاعر

.ةيرح لكب رباعŸا هذه
ةقطنم ءاصشنإا متي نأا ىلع اصضيأا قافتإلا ” امك
ماعلا ةياه-ن ل-ب-ق ر◊ا يرا-ج-ت-لا لدا-ب-ت-ل-ل
نكÁ يراŒ ءاصضف نوكتصس يتلاو ،يرا÷ا

نم Úبنا÷ا نم يدود◊ا طيرصشلا ةنكاصس
ةمظنŸا Úناوقلا نمصض مهتاي-جا-ح ة-ي-ب-ل-ت

Ÿر◊ا يراجتلا لدابتلا قطان.
ةرورصض ىلع ›اغأا ديصسلا دكأا ،ة-ب-صسا-نŸا-بو
ةيدعاقلا عيراصشملل ة-غ-لا-ب ة-ي-م-هأا ءا-ط-عإا
نامصضل تا-صسصسؤو-م-ل-ل Èكأا رو-صضح نا-م-صضو
““بايغ““ نأا Óل-ع-م ،Úتاوز Úت-ب رار-ق-ت-صسإلا
ةرصشابŸا Òغ بابصسألا مهأا نم دعي ةيمنتلا
ةطصشنأا ةدع ‘ بابصشلا ماحقإا ‘ ببصست يتلا

هبصسح دعت يت-لاو دود-ح-ل-ل ةر-با-ع ة-يزاو-م
سصقن-لا ل-ظ ‘ م-ه-ل ““د-ي-حو-لا سسف-ن-تŸا““
.““لغصشلا بصصانم ‘ لجصسŸا
تاذ ر---كذ ا---م---ك -- كلذ ¤إا فا---صضيو
ل---صصا◊ا داد----صسنإلا --ثد----ح----تŸا
ذنم Úتاوز Úتب يدلبلا يبعصشلا سسلÛاب
ذنم هديمŒ ¤إا ىدأا يذلا رملا ارهصش11
. نيرهصشلا نع ديزي ام
تناك ةيدلبلا نأا سصوصصÿا اذه ‘ راصشأاو
جد رايلم2ر2 قوفي غلبم نم تدافتصسا دق
ةفلتıا عيراصشŸا نم ةلم-ج د-ي-صسج-ت-ل
ةيمويلا ةاي◊اب ةرصشابم ةقÓع اهل يتلاو
يعاطق سصخت عيراصشم اهنيب نم ةنكاصسلل
تاكبصشلا فلتfl زا‚إاو ةيبÎلاو ةحصصلا
⁄ يتلاو (يحصصلا فرصصلاو برصشلا هايم)
ةيمصسر تلوادم لو-صصح مد-ع-ل ق-ل-ط-ن-ت
.ةدŸا هذه ةليط يدلبلا يبعصشلا سسلجملل

ةيقÎل ةيكراششت ةبراقم دامتعإا
Úتاوز Úت ةيدلبب ةيمنتلا

Úيو-ع-م÷ا ءا-ط-صشن-لا ن-م دد-ع ا-عدو
ةبراقم دا-م-ت-عا ةرور-صض ¤إا تصساÔم-ت-ب
،Úتاوز Úت ةيدلبب ةيمنتلا ةيقÎل ةيكراصشت
ةيبلت نمصضي اÃ ،ةيلولا بو-ن-ج ى-صصقأا-ب
نامصض اصضيأاو ناكصسلا تايجاحو تاعلطت
.ةقطنŸا هذهب رارقتصسإلا
ةيمهأا ىلع دي-كأا-ت-لا دد-صصلا اذ-ه ‘ ”و
تا-ي-لا-ع-ف ف-ل-تÈ ıكأا ة-حا-صسم ح-ن-م
تايلآا نمصض ةكراصشم-ل-ل ÊدŸا ع-م-تÛا

تاصسصسؤوŸا ع-م ة-قÓ-ع-لا زز-ع-ت ة-ن-ي-ع-م
نامصضل ةطاصسولا رود ءادأا-ب ا-ه-ل ح-م-صستو
‘و ةيمنتلا ‘ ةعومÛاو درفلا طارخنا

flا تا-صسا-ي-صسلا ف-ل--تÛة-ي-ع-م-ت، Ãا
كلت ةنكاصس تاعلطت ديصسŒ ىلع دعاصسي
و دعبلا مهاصس ي-ت-لا ة-يدود◊ا ق-طا-نŸا
ف-ع-صض بب-صستو ا-ه-لز-ع ‘ ا-ي-فار--غ÷ا
تلاغصشنل ةباجتصسإلا مدع ‘ اهب ةيمنتلا

 .اهتنكاصس
ة-ي-ع-م-ج““ و-صضع د-كأا ،بنا÷ا اذ--ه ‘و
،تصساÔم-ت-ب ““ÊدŸا ع-م-تÛا ل-ي-ع-ف-ت
ةطصشنأا دامتعا ةرور-صض ،د-مÊ fiا-م-ي-لا

ةقطنŸا ناكصس ةدئافل ةيصسيصس– ةيراوج
هجاوت يتلا تايدحتلا مجح زاربإا لجأا نم

flا ف-ل--تŸة-برا-ق-م ي-ن-ب-تو ،تا-صسصسؤو
تاصسصسؤوŸا Úب ماجصسنلا نمصضت ةيكراصشت

فلتÚ flب ةقثلا ثعب ةداعإاو ،عمتÛاو
بناج ¤إا ،رارقتصسإلا نام-صضل Úل-عا-ف-لا
تايعم÷ا فلتfl ةقفارم ى-ل-ع ل-م-ع-لا
فل-تfl د-ي-صسŒ ‘ ا-هÒغو ة-ي-نا-ب-صشلا
ةبصسانŸا تاءاصضف-لا Òفو-تو ا-ه-ت-ط-صشنأا

.ةيناصشلا ةئفلا Òطأاتل اهلÓغتصسل
دحأا ،ناصسح ودابرك د-ي-صسلا زر-بأا هرود-بو
حير-صصت ‘ ،Úتاوز Úت ة-يد-ل-ب ي-ن-طاو-م
زا‚إا ةيمهأا  ،ةيرئاز÷ا ءا-ب-نألا ة-لا-كو-ل
اهل يتلاو ةفلتıا ةيدعا-ق-لا ع-يرا-صشŸا
تارصشؤوŸا Úصس– ى-ل-ع ر-صشا-بŸا ر-ثألا
ىلع ،ناكصسلل ةيعامت-جإلاو ة-يدا-صصت-قإلا

Úب طبارلا قيرطلا زا‚إا لامكتصسا رارغ
“Ôتو تصساÚ تاوزÚ .

فا-صضأا ا-م-ك ،عور-صشŸا اذ--ه ل--ج--صسيو
لع-ج ا‡ زا‚لا ‘ ار-خأا-ت ،ثد-ح-تŸا

راقتفا ¤ا ة-فا-صضا ،رورŸا ة-كر-ح د-ق-ع
ةيلولا رقم ¤ا لقنلا تاصسصسؤوŸ ةقطنŸا
دمتعي لو .ملك005 ةفاصسم ىلع ةعقاولا
ةيعابر تارايصس ىلع ىوصس ايلاح ناكصسلا
،طقف اباهذ درفلل جد0005 غلبÃ عفدلا

رقم ¤إا لقنت-لا ة-لأا-صسم ن-م ل-ع-ج-ي ا‡
Úلاطبلا ىلع ليح-ت-صسم ““ه-ب-صش““ ة-يلو-لا
لقنتلا رايخ نع Óيدب نوكلÁ ل نيذلاو

ةطبترŸا تاءارجإلا فلتfl لامك-ت-صسل
Ãا زا‚ا لئاصسŸةيرادإلا تافل.

نم ددعل عورف ثاد-ح-ت-صسا ¤إا ا-عد ا-م-ك
كونبلا رارغ ىلع ،ةقطنŸاب تاصسصسؤوŸا
زا‚إا ‘ ÚحÓفلا ةق-فار-م تا-صسصسؤو-مو
ةصصاخو عاطقلا ‘ ةيرامثتصسإلا عيراصشŸا

Ãرق-م ن-ع م-ل-ك08 ،تردنو-ت ة-ق-ط-ن

،ه-ب-صسح ،ا-ه-ي-ف Êا-ع-ي ي-ت-لاو ،ةر-ئاد-لا
سصق-ن ن-م زا-ي-ت-مإلا تارار-ق با-ح--صصأا
ل-يو“ نا-م-صضل ة-بو--ل--طŸا ة--ق--فارŸا

.ةيرامثتصسلا مهعيراصشم
تينÎنلا ة-ك-ب-صش ر-يو-ط-تا-صضيأا Úع-ت-يو
Úصس–و لا--صصتلا ل--ئا--صسو ف--ل---تflو

Úصس–و لاقنلاو تباثلا فتاهلا تامدخ
ةÒغ--صصلا تا---صسصسؤوŸا ءا---صشنا سصر---ف
.ودابرك ديصسلا فيصضي  ،ةطصسوتŸاو
Úنثإلا تفرع دق Úتاوز Úت ةنيدم تناكو
نم ةعومÛ ةيجاجتحا ةكرح مرصصنŸا
عا-فد-لا ةرازو ترد-صصا د--قو .نا--ك--صسلا
تفن Úتواز Úت ةثداح لوح انايب ينطولا

مهت-ت ي-ت-لا ““ة-ل-طا-ب-لا تاءا-عدلا““ ه-ي-ف
سصا-خ-صشأا ى-ل-ع را-ن-لا قÓ-طإا--ب سشي÷ا

Ãا نبارخإا ةقطنŸا ةيلاÙةيدلبل ةيذا
نم رذ◊ا يخوت““ ¤إا ةيعاد ،Úتاوز Úت

تا-مو-ل--عŸاو تا--عا--صشإلا هذ--ه ل--ث--م
.““ةطولغŸا
اعطاق ايفن ينطو-لا عا-فد-لا ةرازو تف-نو
” يتلا ““ةلطاب-لا تاءا-عدإلا““ هذ-ه ل-ث-م
.يعامتجلا لصصاوتلا عقاوÃ اهجيورت
هذه رثإا ى-ل-ع““ ه-نأا ¤إا نا-ي-ب-لا د-كا د-قو
سشيجلل ايلعلا ةدا-ي-ق-لا تر-مأا ,ثاد-حألا
ةفرعŸ قيق– حتف-ب ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا

نأاصشلا اذه ‘ وعدتو ,ةثدا◊ا تاصسبÓم
تاعاصشإلا هذه لثم نم رذ◊ا يخوت ¤إا
نم ىعصست يتلا ة-طو-ل-غŸا تا-مو-ل-عŸاو
‘ عصضولا جيجأاتل ةيداعم فارطأا اهئارو

.““ةقطنŸا هذه

11 عقاولا نم

تشساÔمتب ةيئ’ولا تاطلشسلاو ناكشسلا يلث‡ Úب فافشش ءاقل دعب
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ت’اشصتÓل ›ودلا دا–’ا رارق عم دعوŸا ‘ رئاز÷ا
يمقرلإ يزفلتلإ ثبلإ ةيإدبو يلثامتلإ ثبلل يئاهنلإ فقولإ
ايئاهن يلثامتلا ثبلا فيقوت ‘ عرصش ^
هصضيو-ع-تو مر-صصنŸا ءا-ع-برألا مو-ي ذ-ن-م
دا–لا هددحي امل-ث-م ،ي-م-قر-لا ثب-لا-ب
.تلاصصتÓل ›ودلا

يلثامتلا ثبلا فيقوت مصسارم ترج دقو
,ةبانع ةيلوب يمقر-لا ثب-لا-ب ه-صضيو-ع-تو
دا–لا رارق راطإا ‘ جردنت ةيلمع يهو
وينوي71 ددح يذلا تلا-صصتÓ-ل ›ود-لا

قفو يلثامتلا ثبلا فقول خ-يرا-ت-ك5102
471-032) (FHV) اد-ج ›ا-ع-لا ددÎلا

ةيادبل0202 وينوي71 خيراتو (زتÒهاغيم
›اع-لا قو-ف ددÎلا ق-فو ي-م-قر-لا ثب-لا
(FHU) (074-268هاغيمÒزت) ةبصسنلاب
اÃ ,طصسوألا قرصشلاو ايق-ير-فا ن-م ل-ك-ل
لماعتŸا هيلإا راصشأا امبصسح ,رئاز÷ا اهيف
ي-عاذلا ثب-لا ة-صسصسؤو--م““ ي--مو--م--ع--لا
.““يرئاز÷ا يزفلتلاو

ي-عاذلا ثب--لا ة--صسصسؤو--م ثب--تو ،اذ--ه
ةينويزفلت جمار-ب ير-ئاز÷ا يز-ف-ل-ت-لاو

يصسايق ةينقتب يئرŸا ثبلا قفو ةيمومع
ةفاصضا ،›اعلا قوف ددÎلاب (DS) ةقدلا
عيزوتلا حمصس امك .ةينطولا تاعاذإلا ¤إا
يصضرألا يمقر-لا نو-يز-ف-ل-ت-ل-ل ل-ما-صشلا
(TNT) ‘ لا ق--فو ,ر--ئاز÷اÎقو-ف دد
ةيلثامتلا ةغيصصلاب ثبلا فيقوت-ب ,›ا-ع-لا
.ادج ›اعلا ددÎلا قفو
وينوي71 خيرات ماÎحا ” دقف ,›اتلابو
›ود---لا دا–لا هدد---ح يذ---لا0202
.ردصصŸا تاذ هحصضوأا املثم ,تلاصصتÓل
ةزفلتلا وحن ةرجهلا رايخ ¤إا عفدي ام نإا
ةروصصلا ي-هTNT ةيصضرألا ةيم-قر-لا
¤إا ةفاصضإلاب ،يلثامتلا نم لصضفأا ةدوجب
›ودلا دا–لا لبق نم ةددÙا لاجآلا
.يلثامتلا ثبلا فاقيإا لجأل تلاصصتÓل
ثبلا Èع يلثامتلا ماظنلاب ثبلا لغتصشيو

›اعلا ,نيددÎلل ةيزترهلا ةك-ب-صشلا ى-ل-ع
ةدوج دم-ت-ع-ت ا-م-ك .›ا-ع-لا قو-فو اد-ج

ةفاثك ىلع ثبلا نم عونلا اذه ‘ ةروصصلا
عاو-نأا ع-ي-م-ج نأا-ب كلذ ي-ن-ع-يو ةرا-صشإلا
اهناكمإاب ,اهعون ناك امهم ,تابارطصضلا
طغصض ينعتو ةروصصلا ةدوج نم سصقنت نأا
ةراصشإلا زيزعت فد-ه-ب ج-ماÈلا ة-ن-م-قرو
ردا-صصم ف-ل-تfl ن-م ا-ه-ت-يا-م-ح د--صصق
.سشيوصشتلا
زاهج كÓتما ناك اÃ يرورصضلا نمف اذل
ليو– ىلع اردا-ق نو-ك-ي ,Òف-صشت-لا عزا-ن
نإا .ةروصصو توصص ¤إا ةيئا-ن-ث-لا ةر-ف-صشلا

ة-ي-صسا-صسح ل-قأا ثب-ل-ل ة-ق-ير-ط-لا هذ--ه
يدؤوي ا‡ ,يلثامتلا طمنلا نم سشيوصشتلل
ةبيرق يئرم ثب ةيعون ىلع لوصص◊ا ¤إا

.ةيلاثŸا نم
ةيمقرلا ةزفلتلا ¤إا لو-ح-ت-لا بل-ط-ت-يو»
يزفلتلا لابقتصسلا ةزهجأا طبصض ةيصضرألا
،نويرئاز÷ا نودهاصشŸا ا-ه-ك-لÁ ي-ت-لا

ىلع ايلا-ح لزا-نŸا سضع-ب يو-ت– ثي-ح

كف ةزهجأا نمصضتت ةثيدح ةيزفلت جذا‰
ة-ي-م-قر-لا ةز-ف-ل-ت-لا-ب سصاÿا Òف-صشت-لا
تانويزفل-ت-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأا .ة-ي-صضرألا
زاه÷ا اذه ىلع يوت– ل يتلا ةÁدقلا
فر-ع-ي ا-م ءا-ن-ت-قا ن-م د-ب Ó-ف ج-مدŸا
ةدوزŸا ةيجراÿا ةي-م-قر-لا تلوÙا-ب

Ãرايع T-BVD2”. وأاT-BVD
ثحب قÓطإاب جرفتŸا مو-ق-ي ،كلذ د-ع-بو
يمقرلا Òفصشتلل عزانلا زاه÷ا نم ءادتبا
نع مكحتلا زاهج مادخ-ت-صسا-ب ي-جراÿا
.دعب
ايازم ةيصضرألا ةيمقر-لا ةز-ف-ل-ت-لا ح-ن“و

ةردقلاب ةقلعتŸا كل-ت ا-م-ي-صسل ,ةد-يد-ع
ةعيبط تاذ ةيمقرلا تامولعŸا لقن ىلع

flكلذك نكلو ،تاوصصألاو روصصلا :ةفلت
حتف-ي ا-م اذ-هو تا-ي-ط-عŸاو سصو-صصن-لا
سسفنل ةيزتر-ه-لا ةز-ف-ل-ت-لا ما-مأا لاÛا
متي يتلا ةلعافتŸا تا-مدÿا تا-ع-ل-ط-ت
-yh VT) تلاصصتلا ةكبصشب ا-ه-نار-قإا
edirb) ا كلت لثمŸلتاصسلا ىلع ةدوجو.
ذاختا ¤إا رئاز÷ا عفدي ام نإاف ،كلذبو
يه يمقرلا ماظ-ن-لا-ب ثب-لا ي-ن-ب-ت رار-ق
ن-م ل-صضفأا ةدو-ج-ب ة-ق-ل-ع--تŸا ا--يازŸا
ةي-عو-نو ,تو-صصلاو ةرو-صصل-ل ي-ل-ثا-م-ت-لا
ة--موا--ق--م Ìكأاو ل--صضفأا لا--ب--ق--ت---صسا
فثكم لقنو ,(سشيوصشتلا) تابار-ط-صضÓ-ل
.تايطعملل
ةمي-ق تاذ تا-مد-خ Ëد-ق-ت ¤إا ة-فا-صضا

ثبو ة-ي-لا--ع--لا ةدو÷ا ل--ث--م ة--فا--صضم
ةلاحو ةيو÷ا لاوحألا :لثم) تايطعŸا
تامدخ ¤إا ةفاصضإلاب ،(خلا... تاقرطلا

ةيمقرلا ة-مز◊ا ثبو ,ىر-خأا ة-ي-مو-م-ع
فيطلا لامعت-صسا Èع تاو-ن-ق-لا د-يد-ع-ل
.(يزتره ددرت لقا)Èكا ةعاجنب
يزفلتلاو يعاذلا ثبلا ةصسصسؤوم بصسحو
يصضرألا يم-قر-لا ثب-لا نإا-ف ,ير-ئاز÷ا
ناكصسلا ةبصسن نم ةئاŸا ‘77ر61 يطغي

ثب ة-ط651fi عو-م--جÃ ر--ئاز÷ا ‘
.يمقر
يمصسرلا ق-طا-ن-لاو لا-صصتلا ر-يزو نا-كو
‘ نلعأا دق ،رميحلب را-م-ع ،ة-مو-ك-ح-ل-ل
ةكبصشلا لام-ك-ت-صسا ن-ع ي-صضاŸا ر-ياÈف
يذلا يصضرلا يمقرلا نويزفل-ت-ل-ل ¤ولا

هددح املثم ,يلثامتلا نويزفلتلا سضوعيصس
71 نم ءادتبا تلاصصتÓل ›ودلا دا–لا
.0202 وينوي
راصشتنا نم نك-م-ي-صس اذ-ه“ نأا فا---صضأاو
,›ات-لا-بو ،ة-ي-صضرلا ة-ي-م-قر-لا ة-عاذلا
ةيلبقتصسŸا ةيعاذلا تاونق-لا-ب ل-ف-ك-ت-لا
هذه ايازم Úب نم نأا ادكؤوم ,““ةصصخرŸا
تاونقلا نم ددع Èكأا ثب““ ايجولونكتلا
ع-م ,(ددر-ت ل-ك ‘ ة-عاذا81 ¤ا9 ن-م)
ةميق تاذ تامدخو لصضفأا عامتصسا ةيعون

.““ةفاصضم
م.ق ^

 :ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ،Êاطيربو Úشصلاب براŒ حا‚ دعب
ماعلإ إذه انوروك حاقل تاعرج ÚيÓم تائم جاتنإإ ‘ لمأان

لوا ،ةيŸاعلا ةح-صصلا ة-م-ظ-ن-م تلا-ق ^
جاتنإا متي نأا ‘ لمأات اهنإا ،سسيمÿا ،سسمأا

سسوÒفل حاقل تاعرج نم ÚيŸÓا تائم
جا-ت-نإاو ،ة-يرا÷ا ة-ن-صسلا لÓ-خ ا--نورو--ك
.1202 ةنصس ةياهن لولحب ةعرج يرايلم
ايموصس ،ةمظنŸا ءامل-ع ةÒب-ك تح-صضوأاو
ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم نأا ،ناثان-ي-ماو-صس
نم ديد– ‘ ةدعا-صسم-ل-ل ا-ط-ط-خ ع-صضت
روف ،تاعر÷ا ¤وأا ىلع لصصحي نأا يغبني
.حاقل جاتنإا ىلع ةقفاوŸا
نوكتصس ةيولوألا نأا ناثان-ي-ماو-صس تزر-بأاو
ةحفاكم ‘ ةيمامألا طوطÿا ‘ Úلماعلل
ة-ي-ب-ط--لا م--قاو--ط--لا ل--ث--م سسوÒف--لا
ببصسب رطخلل ةصضرع Ìكألا سصاخصشألاو
نمو ىرخأا سضار-مأا-ب ة-با-صصإلا وأا ،ن-صسلا
اهيف لهصسي نكامأا ‘ نوميقي وأا ،نولمعي
رودو نو-ج-صسلا ل-ث-م ىود-ع--لا لا--ق--ت--نا
.ةياعرلا
هنأا وه ي-با-ج-يإلا ر-مألا““ نأا ¤إا ترا-صشأاو
جهانمو تاحاقللا نم Òثكلا انيدل نوكيصس
وأا لوألا حاقللا لصشف نإاو ىتح اذل .لمعلا
.““ملصستصسن وأا لمألا دقفن لأا بجي ،Êاثلا

تائم جاتنإا حومط ناثان-ي-ماو-صس تف-صصوو
ه-نأا-ب ما-ع-لا اذ-ه تا-عر÷ا ن-م ÚيŸÓا
جاتنإا ‘ لمألا تفصصو امن-ي-ب ،““ل-ئا-ف-ت-م““

ةثÓث ¤إا لصصي ا‡ ةعرج يرا-ي-ل-م ءا-هز
رمأا““ هنأاب لبقŸا ماعلا ةفل-تfl تا-حا-ق-ل

.““دكؤوم Òغ
،سسمأا ةيŸاعلا ة-ح-صصلا ة-م-ظ-م تب-حرو
نأا-صشب ة-ي-لوألا ة-ير-ير-صسلا برا-ج--ت--لا--ب
‘ (نوزا-ث-ي-ما-صسك-يد) را-ق-ع ماد-خ-ت-صسا

نع ةŒان-لا ةÒطÿا سضار-عألا ة÷ا-ع-م
.دجتصسŸا انوروك سسوÒف
Èع ه-تر-صشن نا-ي-ب ‘ ة-م-ظ-نŸا تر--كذو
برا-ج-ت-ب بحر-ن ،ÊوÎك-لإلا ا-ه-ع-قو--م
نأا ر-ه-ظ-ت ي-ت--لا ةد--ح--تŸا ة--ك--ل--مŸا
ةايح ذ-ق-ن-ي نأا ن-كÁ (نوزا-ث-ي-ما-صسك-يد)
انوروك سسوÒف نم نوناعي نيذلا ىصضرŸا
لوأا وه اذ-ه نأا ة-ف-ي-صضم ،++ د-ج-ت-صسŸا

تايفولا لدعم سضفخ عاطتصسا تبثم جÓع
¤إا نوجاتحي نيذلا91-ديفوك ىصضرم Úب
تاناوطصسأا وأا يعانصصلا سسفن-ت-لا ةز-ه-جأا
.ثلثلا عقاوب Úجصسكألا
ة-ح-صصلا ة-م-ظ-نŸ ما-ع-لا ر--يدŸا لا--قو

- سسوصسيÈيج موناهدأا سسورديت ةيŸاعلا
ددع ل لقي تبثم جÓع لوأا هنإا““،- نايب ‘

¤إا نوجاتحي ن · ىصضرŸا Úب تايفولا
سسفنتلا ةزهجأا وأا Úجصسكألا تا-ناو-ط-صسأا
ةيناطيÈلا ةموك◊ا ائ-ن-ه-م ،““ي-عا-ن-صصلا
تا-ي-ف-صشت-صسŸاو درو-ف-صسكوأا ة--ع--ما--جو
يذلا يملعلا قبصسلا اذه ىلع ةيناطيÈلا
.نيÒثكلا ةايح ذقنأا

⁄اعلا لوح صصخشش نويلم08 وحن
داهطشض’او فنعلا نم اوبره

08 وحن نأا ةدحتŸا ·ألا ةمظنم تفصشك
1 نم Ìكأا يأا ⁄اعلا لوح سصخصش نويلم
ةرداغŸ اورط-صضا ة-ير-صشب-لا ن-م ة-ئاŸا-ب

,داهطصضلاو فنعلا ن-م ا-بر-ه م-ه-لزا-ن-م
اذ-ه ة-ي-مÓ-عإا ردا-صصم تر-كذ ا-م-ب--صسح

.سسيمÿا
ةيماصسلا ةيصضوفملل Òخألا ريرقتلا Èتعاو
ناك  ,يصضاŸا ماعلا ةياهن ‘ هنأا ,ÚئجÓل

Úئجل Úب سصخ-صش نو-ي-ل-م5.97 كان-ه
لخاد اوحزن سصا-خ-صشأا وأا ءو÷ ي-ب-لا-طو
.مهتدوع سصرف عجاÎت اميف  ,مهنادلب

نأا ,يدنارج وبيليف ةيصضوفŸا سسيئر لاقو
مهنكÁ ل ⁄ا-ع-لا نا-ك-صس ن-م ة-ئاŸا-ب1
بور◊ا بب-صسب م-ه-لزا--ن--م ¤إا ةدو--ع--لا
ىرخأا لاكصشأاو ناصسنإلا قوقح تاكاهتناو
2102 ذنم ظحول““ هنأا افيصضم ,““فنعلا نم
ي-ت-لا ة-ن-صسلا ن-م ا-عا-ف-ترا Ìكأا ما--قرألا

ديزŸا كانه ناك هنأا ينعي ا‡  ,اهتقبصس
.““فنعلا نم ديزŸاو تاعازنلا نم
ةيصسايصسلا لول◊ا نأا ينعي كلذ““ نأا حصضوأاو

¤إا يدؤوت يتلا تامزألا فقول ةيفاك Òغ
نم مهعن“و مهلزا-ن-م ن-م نا-ك-صسلا در-ط

رصشع لبق““ هنأا ¤إا اÒصشم ,““ا-ه-ي-لإا ةدو-ع-لا
Ú 04حزا---ن---لا دد---ع نا---ك تاو---ن----صس
لو ,ددعلا فعاصضت دقل ›اتلاب...انو-ي-ل-م
.““أاطابتيصس هاŒلا  اذه نأا ىرن
سصخصش نويل-م7.54 نأا ريرقت-لا ر-ه-ظأاو
62و مهنادلب ‘ ىر-خأا ق-طا-ن-م ¤إا اور-ف
,مهلود دودح جراخ نوميقي ئجل نويلم
يبلاط نم سصخ-صش نو-ي-ل-م2.4 كان-هو
يليوزنف نويلم6.3 مهيلإا  فاصضي ,ءوجللا

.لصصفنم لكصشب مهباصستحا ”
ت’اكو ^
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تاعامتجا بمارت دلانود يكيرمألا ضسيئرلا قبتشسا ^
نÓعإاب (مويلاو ضسمأا) ضسيمÿاو ءاعبرألا ةدِقعنŸُا وتانلا
ةدعاقلا ‘ اهتاوق فشصنب هفشصو ام بحشستشس هدÓب نأا
لامشش فل◊ عدر ةوق ّدعت ي-ت-لاو ن-يا-ت-ششمار ة-ي-ناŸألا
تابيرشستلا نم ةلشسلشس هتا-ح-ير-شصت د-كؤو-ت-ل ،ي-شسل-طألا
.اهتقبشس يتلا ةمهبŸا تانÓعلاو

لاشسرإا ادنلوب ‘ اهتÒفشس قفو نطنششاو ثحبت ءانثألا ‘
نأا ةركف ززعي ام ،كانه ¤ا اهدونجو اهتادعم نم ددع
يشسلطألا يفيلح Úب فعاشضتت مويلا ةي-ق-ي-ق◊ا ة-مزألا
بمارت ةدايقب ¤وألا نأاو ،Úلر-بو ن-ط-ن-ششاو ‘ را-ب-ك-لا
اهنأاو ،ةهج نم اهيلإا ةيناثلا ةيعبتب عابطنا قلÿ ىعشست

يبوروألا دا–لا راطا ‘ قاقششلا نم ديزŸا عرز لوا–
.ايناŸا دشض اديد–و
ددع ضصيلقت مزتعي هنإا Úنثلا بمارت تاحيرشصت مغرو
،Òبك لكششب ايناŸأا ‘ زكرمتت يتلا ةيكيرمألا تاوقلا
ديعشصتلا ىتح وا مادشصلا خف ‘ عوقولا Úلرب تشضفر
اهتشسايشس ى-ل-ع ة-ظ-فاÚ، fiي-ك-ير-مألا ع-م ي-مÓ-ك-لا
نيذللا ةراجتلاو عافدلا ىلع قافنلا فلم ‘ ةشصاÿا
.هرارق ‘ ببشسلا امهنا بمارت نلعا
‘ ةرششتنŸا ة-ي-كÒمألا ةو-ق-لا نإا Úن-ثإلا بمار-ت لا-قو
فلح ‘ ةيكÒمألا ةمهاشسŸا دامع لكششت يتلاو ايناŸأا

ةفلك““ لث“ ،يدنج فلأا25 اهديدعو يشسلطألا لامشش
،ددعلا ضضفخنشس““ افيشضم ““ةدحتŸا تا-يلو-ل-ل ة-ظ-ها-ب
.““يركشسع فلأا52 ¤إا هشضفخنشس
53 ¤إا43 كانه ،ةيكÒمألا عافدلا ةرازو بشسحب نكل
،ايناŸأا ‘ مئاد لكششب ن-ير-ششت-ن-م ط-ق-ف يد-ن-ج ف-لأا
نأا نكÁ ل ›امجإلا ددعلا نأا ينعي تادحولا بوانتو
.تقؤوم لكششب لإا يركشسع فلأا05 ىطختي
ةرّخأاتم يه ،دادشسلا نع ةرّخأاتم ايناŸأا““ بمارت لاقو

تارلودلا تارايلÃ ةنيدم يهو تاونشس ذنم دادشسلا نع
ايناŸأا افشصاو ،““اوعفدي نأا مهيلعو يشسلطألا لامشش فل◊

اهيلعو ايناŸأا يمحن نحن““ فا-شضأاو .““ةر-شصق-م““ ة-لود-ب
.““ةيرخشسلل Òثم رمأا اذه ،تارخأاتم
؟لكÒم دشض ةيبمارت برح *
بحشس لوح بمارت تاحيرشصت ىلع ادر ليق ام Ìكا ناكو
ةفÿÓ ةحششرŸاو ةيلا◊ا عافدلا ةريزو حيرشصت تاوقلا
نا تدكا يتلاو ،روا-ب-نرا-ك بمار-ك تير-غا ةرا-ششت-شسŸا
هذهو ،““ةعلشس ضسيل نملا ناو ةيراŒ ةمظنم ضسيل وتانلا““
ناك دقو Úلرب جاعزنا رهظت لاوحألا لكب تاحيرشصت

عم) تاقÓعلا““ هلوقب ضسام وكياه ةيجراÿا ريزو اهقبشس
قرششلا ¤ا هتلحر ‘ هباهذ ليبق ““ةدّق-ع-م (Úي-ك-ير-مألا
.طشسوألا
نم ءازجأا مشض ةنادإل يشضاŸا عوبشسألا ضسام ةرايز ‘و
مÓعا لئاشسو ترّذح ،ةيليئارشسإلا ةدايشسلل ةيبرغلا ةفشضلا

fiب ‘ ةيلÓةديدج ةهجاوم ينعي ،ةطخلل هشضفر نأاب هد
‘ ةرششابم ويبموب كيا-م ي-ك-ير-مألا هÒظ-ن Úبو ه-ن-ي-ب
Úب اديد–و يشسلطألا Úب تاقÓعلا هيف عتمتت ل تيقوت
يحوت ةراششإا .اهلحارم لشضفأاب ةدحتŸا تايلولاو ايناŸا
.اهججأات تلامتحاو نيدلبلا Úب ةيشساشس◊ا مجحب
هبششي اميف دهششŸا نوري Úلرب ‘ Úيشسايشسلا نم Òثكلا
نا دكؤوت ايناŸأا ‘ تاحيرشصتلاو ،ةيشساي-شسلا تا-يا-ك-ن-لا
ضضفر ىلع ادر ةÒخألا هتوطخ ذختا يكيرمألا ضسيئرلا
‘ عبشسلا ةمق روشضح لكÒم Óي‚ا ةيناŸألا ةراششتشسŸا
رهششلا لÓخ لشص– نا ضضÎفŸا ناك ي-ت-لا ن-ط-ن-ششاو
بشضغو عامتجلا ليجأات ‘ ببشست يذلا رملا ،›ا◊ا
.بمارت
هترايز لÓخ دكأا ذإا ءاثÓثلا ضسام تاحيرشصت كلذ ززعي
ةيفيكو خيرات لوح ليشصاف-ت ق-ل-ت-ت ⁄ Úلر-ب نأا و-شسراو-ل

ناكمإاب نكي ⁄““ حشضوأاو .ةيكÒمألا تاوقلا ديدع ضضفخ
يأا Ëدقت نو-غا-ت-ن-ب-لا لو ة-ي-كÒمألا ة-ي-جراÿا ةرازو
‘ تاÒيغت يأا نأا ا-ف-ي-شضم ،““دد-شصلا اذ-ه-ب تا-مو-ل-ع-م
.““ثحب ¤إا ديكأاتلاب جات–““ ابوروأا ‘ ةينمألا ةيلكيهلا
همÓتشسا ذنم ةقيمع لكÒم ةراششتشسŸا عم بمارت ةمزأا
ةيناŸألا تاقÓعلا ىلع ةنميهلا ىلع رشصي ذإا ،ةطلشسلا
،ةيناث ةهج نم ايراÚ Œلرب دييقتو ةهج نم ةيجراÿا
اذه لك ؛يعافدلا اهقافنا ةدايز ىلع هرارشصا بناج ¤إا
اهتامÓعو ةمزلا تللدو ،ةيناŸألا ةمشصاعلا همواقت
را-ثا يذ-لاو در-فرا-ه ‘ ل-كÒم با-ط-خ ا-ه-ن-م ةÒث-ك
نكلو بمارت ةشسايشسل اما“ ضضهانم هرابتعاب باجعلا
.هركذت نا نود
فعاشضت ةيكيرمألا ةوطÿاف ،تاوقلا بح-شسل ةدو-ع-لا-ب
ةهج نم قلختو ،ةهج نم Úفيل◊ا Úب خرششلا ةرورشضلاب
نع لÓقتشسلا ‘ ةيبوروألا ةب-غر-لا ن-م د-يزŸا ة-ي-نا-ث
لكÒم تاحيرشصت نم طقف ضسيل ترهظ يتلاو ،نطنششاو
نوركام ليوناÁا يشسنرفلا ضسيئرلا عم اهحÎقم نمو لب

هتأارق يذلاو ،انوروك دع-ب اŸ ضضار-قإلا قود-ن-شص لو-ح
Úيبوروألا ءاكرششلا تاوطخ لوأاك نايدرا-غ-لا ة-ف-ي-ح-شص
نم Ìكأا لبق لÓقتشسلا ‘ يكيرمألا جهنلا مادختشسل

.Úنرق
Èكأا ““ةيجيتاÎشسا ةيلÓقتشسا““ ¤إا اهتوعد اشسنرف تددجو

ءافكنلا ة-ه-جاو-م ‘ ي-شسل-طألا ف-ل◊ا ل-خاد ا-بوروأل
فيإا ناج يشسنرف-لا ة-ي-جراÿا ر-يزو لا-ق ذإا .ي-كÒمألا
نإا ءاعبرألا ““اورك ل““ ةفيحشص اهترششن ةلباقم ‘ نايردول
د-ي-كأا-ت ى-ل-ع Úي-بوروألا ن-ح-ن ا-ن-م-غر-ت تارو-ط-ت-لا““
اننمأا نامشضل فل◊ا لخاد ةيجيتاÎشسلا انت-ي-لÓ-ق-ت-شسا
.““ضصاÿا

؟فضصتنŸا ‘ رئاح ..وتانلا
ىلع غÈنتلوتشس ضسني يشسلطألا فلحلل ماعلا Úمألا قلعو
قافتا هنإا““ ءاثÓثلا Úلرب نم ةيكيرملا تاوقلا بحشس
ةمهم ةلأاشسŸا نكل ،ةدحتŸا تايلولاو ايناŸأا Úب يئانث
بمارت تاداقتنا ىلع قيلعتلا نودبو .““فلحلل ةبشسنلاب

تاقفنلل لشضفأا مشساقتب هت-ب-لا-ط-م ن-ع ع-فاد ،ا-ي-ناŸأل
لشصوتلا لبق ديزŸا لذب يغبني لاز ام““ Óئاق ةيعافدلا
تدهعت يتلا ““يلخادلا œانلا ›امجإا نم %2 ةبشسن ¤إا

ةيركشسعلا اهتاقفنل اهشصي-شصخ-ت ف-ل◊ا ناد-ل-ب ع-ي-م-ج
.4202 ماعلا لولحب
ديعشصت ¤إا Úلرب ىلع هتامجهو بمارت تاحيرشصت تدأاو
فل◊ا ‘ Úيبوروألا اهئاف-ل-حو ن-ط-ن-ششاو Úب ر-تو-ت-لا
اشسنرفو ايكرت Úب اشضيأا تابذاŒ دهششي يذلا ،يشسلطألا

.يّظششت ةلاحب ودبي هتلعج
ضسيئرلا تاماهتا اركن-ت-شسم ي-بوروأا ي-شسا-مو-ل-بد لا-قو
ة-لود-لا-ب تار-م ضسم-خ ا--ي--ناŸأا تف--شصُو““ ي--كÒمألا
ذنم ايناŸأا ‘ ةيكÒمألا تاوقلا ز-كر-م-ت-تو .““ةر-شصقŸا
فشصتنم ةطقن تلكشش امك ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ةياهن
Úبو ناتشسنا-غ-فأاو قار-ع-لا ‘ ة-ي-ك-ير-ملا تاو-ق-لا Úب

ءوشض ‘ ةديد-ج ة-ي-م-هأا تب-شست-كا ا-ه-ن-ك-ل ؛م-ه-ن-طو-م
ضسيئرلا ده-ع ‘ ة-ي-شسور-لا ة-ير-ك-شسع-لا تا-حو-م-ط-لا

.مرقلا ةريزج مشضو ،Úتوب ÁÒدÓف
تاوق ببضسب ابوروأا ‘ خرضشلا عضسوتي له

؟بمارت
ويديفلا Èع يشسلطألا لامشش فلح عافد ءارزو عمتجيو
ترهظ نا دعب ،ءاعبرألا تاششاقنل لا-م-ك-ت-شسا ضسي-مÿا
،ايناŸا نم تاوقلا بحشسب ةقلعتŸا تلاكششإلا ضضعب
تيجروج وشسراو ‘ نط-ن-ششاو ةÒف-شس ن-م تا-ب-ير-شستو
ةيوونلا اهتحلشسأا لقن ديعت دق نطنششاو نأا ،رخابشسوم
ةيكيرمأا ةلواfi ‘ .ادنلوب ¤إا ايناŸأا ‘ ايلاح ةدوجوŸا

.نيدلبلا Úب تايشساشس◊ا ءايحا ةداعل

ةيجراÿا ريزو ةرايز ليبق رخايشسوم تاحيرشصت تءاجو
كيشساج يدنلوبلا هÒظن ىدبأا ثيح ،ادنلوب ¤إا ÊاŸألا
ر“ؤوم لÓخ هلوقب ،ايناŸأا عم هنماشضت ضشتيفوتوباششت

‘ ةيكÒمألا تاوقلا ،انرظن ةهجو نم““ كÎششم ‘احشص
‘ دوجولا اذه رمتشسي نأا دون .اننمأا اشضيأا مدخت ايناŸأا
.““ايناŸأا
دوجولا زيزعتل ليوط تقو ذ-ن-م و-شسراو ى-ع-شست ا-م-ي-فو
هذ-ه لو-ح تا-ثداfi يرŒو ا-ه-شضرأا ى-ل-ع ي--كÒمألا
هذه““ نأا ضشتيفو-تو-با-ششت د-كأا ،ن-ط-ن-ششاو ع-م ة-لأا-شسŸا
ةÒخألا ةيكÒمألا تانÓعإلاب اهل ةقÓع ل تاثداÙا
وأا دوجوب قلعتي اميف ة-ي-ناŸألا ة-ي-كÒمألا تا-قÓ-ع-لاو

.““ايناŸأا ‘ ةيكÒمألا تاوقلا ضضفخ
ادنلوب ‘ ÚيكÒمألا دون÷ا بوانت بمارت ززع نأا قبشسو
يشسلطألا فل◊ا ةباج-ت-شسا را-طإا ‘ ر-شصن-ع0055 ¤إا
ماع مرقلا ةريزج هبششل ايشسور مشض نع ةمجانلا فواخملل
4102.
ماعلا لبق ةيتايفوشسلا ةرطيشسلا ت– دوقع ءاشضق دعبو
‘ ةيكÒمأا تاوق رششن لامتحاب اشضيأا ايفتل تبحر ،1991
.ايشسورل ةيذاÙا ةقطانŸا
ةلاكول ،ضسكيرباب ضسيترأا ،يف-تÓ-لا عا-فد-لا ر-يزو لا-قو
Èكأا يكÒمأا طارخناب بحÔشس““ :اغير ‘ ،ضسرب ضسنارف

ةيكÒمألا تاو-ق-لا كلذ ‘ اÃ ،ق-ي-ط-ل-ب-لا لود ن-مأا ‘
.““انه ةزكرمتŸا
نأا لمأان““ اديشسون ضساناتيج ايناو-ت-ي-ل ضسي-ئر لا-ق كلذ-ك
اهبحشس ةدحتŸا تايلولا مزتعت يتلا تاوقلا ضضعب ىقبت

ةرورشسم نوكتشس““ ايناوتيل نأا افيشضم ““ابوروأا ‘ ايناŸا نم
.““مظتنم لكششب ةيكÒمألا تاوقلا ةفاشضتشساب
دق خرشش وأا عارشصل لامت-حا-ك تاو-عد-لا هذ-ه تر-ه-ظو
لوا– يذلا رملا ،ةيبوروألا لودلا Úب بمارت هب ببشستي

Ìكألا لودلا حلاشصل ةنادتشسÓل لكÒم -نوركام ةردابم
Òثكلا دعب ديحوتو بيرقت لماعك انوروك ةمزا نم اررشضت

Ìكا اهاّرعو يبوروألا دا–لاب تفشصع يتلا تامزلا نم
ل ايناŸأا عم بمارت ةمزأا ،لاوحألا لكب .بمارت دوجو
ذإا ،ايناŸأا نم تاوقلا بحشس دودح دنع فقتشس اهنأا ودبي
عورششم نع ثدحتت يشضاŸا عوبشسألا اشضيأا ءابنلا تأادب
عيشسوت-ل ى-ع-شسي ي-ك-ير-مألا خو-ي-ششلا ضسل‹ ‘ نو-نا-ق
يذلاوÎË2شسدرون يشسورلا زاغلا طخ ىلع تابوقعلا

Áبك ةجردب ضسÒا ةŸاينا.
هقرم حرف̂ 

يبوروألا يكيرمألا فلاحتلا ديدهت ..بمارت
ضصقŸُا ةلودلاب ايناŸأا فضصوو Úلرب نم ةيكيرمألا تاوقلا بحضسب يبوروألا دا–لا تاقÓع ‘ Úفضسا ّقد :؟ةراضشتضسŸا بمارت بِقاعُي له زاغلا طخ ىلع تابوقع ..تاّرم5 ةرّ

““ةعلضس سسيل نمألا““ درت لكÒم ةفيلخو بذاجتلا نم ديزŸا طضسو وتانلاو ..ةيبرغلا ةفضضلا فلم ‘ ويبموب عم ةرضشابم ةهجاوم نم تافّوختو ..يضسورلا
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يموقلا نمأل بمارت راضشتضسم نوتلوبل باتك اهيلا مضضنا

اكيرمأا زُهَت ةّيحئاضضف بتُك ةعبرأا
فِششكَتو اكيرمأا زُهَت ةّي-ح-ئا-شضف بت-ُك ة-ثÓ-ث ^

نود لوُحَت امّبرو بماÎل عِششَبلا هجولاو روتشسŸا
ي-ت-لا رار-شسألا ي-ِه ا-م ..تا-با-خ-ِت-نلا-ب هِزو-ف
فششكت ⁄ اذاŸو ؟نوتلوب ديدج امو ؟اهتنّمشضت
م-ي-م-شست-ب Úطuرو-تŸُا ن-ع ضسيار از-ي-لاد--نو--ك
؟تافرع
ةّيشسيئر كراعم ثÓث ةّيكيرمألا ةحاّشسلا دهششت
رابِك ÚلوؤوشسŸ بتُك ةثÓث لوح اهثادحأا رودت
ل ةعِبار ةكرعمو ةّيك-ير-مألا ةرادإلا ‘ Úق-با-شس
‘ عبار باتك ةّدا-م نو-ك-ت ا-م-ّبر ،ًة-ّي-م-هأا ّل-ِق-َت
.روظنŸَا لبقتشسŸُا
عوبشسألا رُدشصَي نأا ضضرَتفŸُا نِم :لّوألا باتكلا ـ
هفّلؤوÎ““ Ÿُشسوشش د-نآا نوÁا-شس““ راد ن-ع ل-ب-قŸُا

لإا ،قباّشسلا يموقلا نمألا راششتشسُم ،نوتلوب نوج
نوناق هكاهِتنل هرششن ايلُعلا ةمكÙا تَعَنم اذإا
.ةّيرشسلا
،بمارت دلانود نيدُت اًرارشسأا نّم-شض-َت-ي با-ت-ِك-لا
،هتجاذشسل بشصنŸا يّلوتل ةءافكلا مدعب همهّتتو
شصلا مادعإاب هت-ب-لا-ط-ُم ل-ث-ِم ،هرّو-ه-تو uيفاحÚ،
هدييأاتو ،ايشسور نم ٌءزُج ادنل-ن-ف ّنأا-ب هدا-ق-ت-عاو
شصلا رو-غ-يألا ن-م Úم-ل--شسŸُا ع--شضو ‘ Úي-ن-ي-ّ
ينيّشصلا ضسيئرلا نم بلّطلاو ،لزع تاركشسعُم
.ةّيشسائرلا تاباخِتنلا ‘ زوفلل هتدعاشسُم
ةريزو ،ضسيار ازيلادنوك ةدّيشسلل ،Êاّثلا باتِكلا ـ
،نبلا ضشوب جروج ضسيئرلا ةرادإا ‘ ةّيجراÿا
..اذه نم Ìكأا ر-خ-ف د-جو-ي ل““ م-شسا ل-م-ح-يو
راد نع ،نط-ن-ششاو-ب يرو-شض-ُح Úن-ِشس تا-ير-كذ
ضشوب ضسيئرلا ةرادإا ّنأا هيف ام رطخأاو .نوارك
رشساي لحارلا ينيطشسلِفلا ضسيئرلا لزع ترّرق
ةحّلشسŸا ةشضافِتنلا ل-ي-ت-ف ه-لا-ع-ششإل تا-فر-ع
،ينيطشسلِفلا ديفيد بماك قافّتا ضضفرو ،ةيناّثلا
Èع ضساّبع دومfi ›ا◊ا ضسيئّرلاب هلادبِتشساو
،ءارزولا ةشسائر وه هل ديدج بشصنم ثادحِتشسا
ىّلوتي ثيحب ،ةّيلاملل اًريزو ضضايف مÓشس Úيعتو

شصلا ع-ي-م-ج لّوألا ّ-Óاّثلاو ،ةّيشساي-شسلا تا-ي-حÊ
لاومأا عيمج ةباّوب نوكيو ،ةّيلاŸا تاّيحÓّشصلا
¤إا يuدؤوُي امَبو ،ةّيبنجألاو ةّيبرعلا ةحناŸا لوّدلا

““راتخُم““ وأا ،ٍةهجاو ¤إا تافرع ضسيئرلا ليو–
.تاّيحÓشص ّيأا نود
هّنأل ضساّبع تراتخا يتلا يه اهّنأا ضسيار تفَششكو

،اًباهرإا اهÈتعيو ،ةمواقŸُا ةم-ل-ك مد-خ-ت-شسي ل
قفو ةّينيطشسلِفلا نمألا تاّوق ءانب ةداعإا َلِبَقو
فارششإا ت– ةّيليئارشسإلاو ةّيكيرمألا طورّششلا
.نوتياد لاÔِ÷ا
،بمارت يرام هتباتك ىلع فِكعَت :ثلاثلا باتكلا ـ
نع هيف فِششك-َتو بمار-ت ضسي-ئر-لا ق-ي-ق-شش ن-با

،ةلئاعلا عم هتاقÓُعو ةّيشسن÷ا بمار-ت ح-ئا-شضف
نع هلاشصِفنا بابشسأاو ،ّيقيق◊ا هلاومأا ردشصمو
.ّنُهعَم هراجِششو هتاجوز
ةرششان ““Îشسوشش دنأا نوم-ي-شس““ ر-ششن راد تن-ل-عأاو
ششلا ر-خاوأا با-ت-ك-لا ناونُع لمحيو ،لبقŸُا ر-ه-ّ
يتلئاع تعَنشص فيك ..اًدبأا يفكي لو اvدج Òثك““
.““⁄اعلا ‘ ٍلُجَر رطخأا
شضيأا ف-ششك-ي با-ت-ك-لا نم بمارت بّر-ه-ت ن-ع ا-ً
دعب هنيهُيو هدلاو نم رخشسي ناك فيكو بئارّشضلا
.(رÁاهزلا) ْفَرÿَاب هتباشصإا
كلام اهلطبف ةعباّرلا ةّيحئاشضفلا ة-كر-عŸا ا-ّمأا
كاراب قباّشسلا ضسيئرلل قيقّششلا Òغ خألا ،امابوأا
ضسيئرلا ردشص تجلثأا ًةلبنق رّجف يذلا ،امابوأا
اهب رُمَي يتلا ةبعّشصلا فورّظلا لِظ ‘ بمارت

ّنأا دuكؤوُت قئاثو كلÁ هّنأا ىعّدا ا-مد-ن-ع ،ا-vي-لا-ح
تايلولا ‘ ضسيلو اينيك ‘ اشساب‡ ‘ دلو امابوأا
اذه ّنإاف معازŸا هذ-ه ت-ّح-شص اذإاو ،ةد-ح-تŸا
ضضوÿ اvيروتشسُدو اvينوناق sÓًهؤوُم نُكَي ⁄ هّنأا ينعي
رششَن رود كانُهو ،اهيف زوفلاو ةشسائّرلا تاباخِتنا
هتارّكذُم ةباتِكل امابوأا كلام دِرا-ط-ُت ة-ّي-ك-ير-مأا

لبق رُدشصَتشس بتُكلا هذه عيمج ّنأا تفاّللا .هذه
ةّيكيرمألا ةّيشسائرلا تاباختنلا نِم رهششأا ةثÓث

ن-ِمو ،ل-ب-قŸُا (Èم-فو-ن) Êا-ث ن-ير-ششت3 ‘
ىلع ةّيبلشسلا اهتاشساكِعنا اهل نوكت نأا لمَتحŸُا
يأارلا تاعÓطِتشسا ّنأا ًةّشصاخ ،بمارت ضسيئرلا
وج ّيطارقÁدلا هم-شصخ مّد-ق-ت د-uكؤو-ُت ةÒخألا
.ندياب

همقاطو بمار-ت دو-ه-ُج تنا-ك اذإا ا-م فر-ع-ن ل
وأا ،نوتلوب باتك رودُشص عنم ‘ حِلفُتشس Êوناقلا

Úبو هنيب تافÿِÓا لوح ٍرارشسأا نم هب ام فذح
ششب بمار-ت ايروكو ناريإا لثِم ةّمه-ُم تا-ّف-ل-ِم نأا-َ
هبيرشست ىرج ام نكلو ،ناتشسناغ-فأاو ة-ّي-لا-م-ششلا

شصلا ¤إا ٍرار-شسأا ن-ِم نآلا ى-ّت-ح تاّطfiو ف-ح-ّ
شش-ُي ا-م-ّبر ةز-ف-ل-ّت-لا ضسيئرلل ًةَيِشضاق ًةبر-شض ل-uك-َ
.بمارت
نم اهفذح ىرج ةÒثك اًرارشسأا ّنأا دّكؤوŸُا رمألا
ىشضوفلا ةّيرظن ةبحاشص ،ضسيار ازيلادنوك باتك
ىلع قارَعلا برحو ،طشسوألا قرّششلا ‘ ةقÿÓّا
،تافرع ضسيئرلا ميمشست ةقيرطو ،ديدحّتلا هجو
ÚنواعتŸُاو هلايِتغا فلخ تفقو يتلا تاهِ÷او
نم ٍضضيرحَتب ةّينيطشسلِفلا ةطلّشسلا لِخاد اهعم
اهترادإا ّنأا ضسيار دي-كأا-ت م-غُر-ف ،نورا-شش ل-ي-يرإا
نأا نود تافرع لتقب ًةّيلي-ئار-شسإا ًة-ّط-خ ت-َشضفر
ÚطuروتŸُا عيمج فرعت ،ا-ه-ل-ي-شصا-ف-ت ف-ِششك-َت
با-ت-ِك رو-ه-ُظ بر-غ-ت-شسن ْن-لو ،اًد--ِحاو اًد--ِحاو
‘ ةلأاشسŸَا هذه لو-ح ي-ك-ير-مأا وأا ي-ل-ي-ئار-شسإا
.روظنŸا لبقتشسŸُا
ضسيئرلا ةشضراعُم بابشسأا انل حرششي ضسيار باتك
هكّشس“و ،اًباهرإا هرابتعاو حّلشسŸُا حافِكلل ضساّبع
،ةيشضاŸا تاونشس رششعلا لاوِط ينمألا قيشسنّتلاب
تاكرح خيرات ‘ ةÁرج Èكأا ةطلّشسلا باكِتراو
ه-تاّو-قو لÓ-ِت-حلا ة-يا-ِم-ح ي--ِهو ،رّر--ح--ت--لا
‘ اهبعشش تاحومُط ّدشض لمعلاو هي-ن-طو-ت-شس-ُمو
ِةياهّنلا هذه ¤إا لوشصولاو لÓِتحلا نم رّرحتلا
مظعُم ّمشضو ،نرقلا ةقفشص ‘ ةلuثمتŸُا ةنيهŸُا
””مويلا يأار””                                  .ندرألا راوغأاو ةّفشضلا

!بمارت ةبقح ‘  ةيلئاع ةيضضق «يموقلا نمألا»
باتك نم ةيŸاعلاو ةيكيرمألا مÓعإلا لئاشسو اهشضرع-ت ي-ت-لا ةر-ثا-ن-تŸا تارذ-ششلا مّد-ق-ت̂ 

راششتشسŸا ،نوتلوب نو÷ «ضضيبألا تيبلا نم تاركذم :رمألا اذه اهيف ىرج يتلا ةفرغلا»
طÓتخا ىلع ةديدج تاديكأات ،بمارت دلانود هشسيئر لوح ،يموقلا نمألا نوؤوششل قباشسلا
اياشضقلاب ،هتلئاع نوؤوششو ،هتابغرو هتاوزنب قّلعتت يتلاو ،يكيرمألا ضسيئرلل ةّيشصخششلا اياشضقلا
ةيرخشسلل Òثمو عزفم لكششب ،امومع هينكاشسو ىرغشصلاو ىمظعلا هلودو ضضرألا بكوكل ىÈكلا

.هشسفن تقولا ‘
اياشضقو ،ةيلئاعلا هنوؤوششو ،ةيشصخششلا هاياشضق Úب لشصفلاب ادبأا ّمتهي ⁄ بمارت نأا ةقيق◊ا
اياشضقلا رطخأاب Ôششوك ديراج هرهشص فّلك دقف ،ةيجراÿاو ةيلخادلا ةيكيرمألا ةشسايشسلا
‘ ،عيرم لكششب تّبشص فيلكتلا اذه ةجيتن نأا مغرو ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا اهنمو ،ةيشسايشسلا

لوقت ام ىلع ،ىعدتشسا كلذ نإاف ،ليئارشسإا ‘ ةفرطتŸا ةينيميلا ةيشسايشسلا ةدايقلا حلاشص
رخشس يذلا ،وهاينتن Úماينب يليئارشسإلا ءارزولا ضسيئر نم اقيلعت ،باتكلا نع Óقن فحشصلا

يÔه ةيكيرمألا ةيشسامولبدلا بلعث هيف لششف ام ‘ حجنيشس ناك نإا Óئاشستم Ôششوك تاردق نم
.رجنشسيك
عافدل نوتلوب هاري يذلا ببشسلا لوح مÓعإلا لئاشسو هتبّرشس ام ًاشضيأا قايشسلا اذه ‘ تفلŸا
يجقششاخ لامج ‘احشصلا لايتغا ةيشضق ‘ ناملشس نب دمfi يدوعشسلا دهعلا ›و نع بمارت
ثيح ،(Ôششوك ةجوز) اكنافيا هتنبا لكاششم نع هابتنلا فرشص ‘ يكيرمألا ضسيئرلا ةبغر وهو
نأا اÈتعم ،«لعفي ⁄ اÃرو كلذ لعف اÃر»و «Òطخ ناكم ⁄اعلا» لثم تاحيرشصت نأا ¤إا راششأا
اهديرب اكنافيا مادختشسا نع فاششتكلا بقع مÓعإلا لئاشسو نيوانع رّدشصت ناك اهنم دشصقلا
رمألا ناكو ،ضضيبألا تيبلا ‘ ةÒبك ةراششتشسم اهتفشصب ةيمشسرلا تÓشسارŸا ‘ يشصخششلا

يرÓيه يباختنلا همشصخ مادختشسا ةيشضق عم تاهباششت مشسري هنأل بمارت داقتعا ‘ اÒطخ
.اهدشض ةشسارششب بمارت اهمدختشسا ةطقن يهو يشصخششلا ÊوÎكللا اهديرب نوتنيلك
رششن فقول نطنششاو ةيكيرمألا ةمشصاعلاب ةيدا–لا ةمكÙا مامأا ىوعد عفر «ضضيبألا تيبلا»
ضسيئرك هعم ةثداfi يأا Èتعي بمارت نأل ،يكيرمألا «يموقلا نمألا» ددهي هرابتعاب باتكلا
امهو ،«لايخ ضضfi» باتكلا ‘ بوتكم وه ام Èتعا هشسفن تقولا ‘و ،«ةياغلل اّيرشس ارمأا»
هنأا امإاو ،«ةياغلل ةيّرشس» بمارت اهÈتعي قئاقح رششني نوتلوب نأا امإاف ،ناشضقانتم ناحيرشصت
«fiاو جاعزنلاب اشساشسحإا بمارت رهظي .هب ّدتعي لأا بجيو ،«لايخ ضضÿيتلا رارشسألا نم رط
عبطت يتلا ةÒبكلا ةيزاهتنلا لوح اراركتو ارارم تحرُط اياشضق ديعت يتلاو ،باتكلا اهرششني
رمألا قلعتي Úح ،يكيرمألا «يموقلا نمألا»ـب Òبكلا هنواهتو ،يكيرمألا ضسيئرلا ةيشصخشش
عم ةيحئاشضفلا هشصشصق وأا ،هبئارشض لجشس فششك نع عنمتلا وأا ،تاباختنلا ‘ حاجنلل هتجاحب

بتكلا نم Òثكلا ترششن دقف ،باتكلاب طقف قّلعتي ل رطÿاب ضساشسحإلا نأا Òغ ،تاشسموم
نم مشسق نمشض اشصوشصخو ،ةÒبكلا هتيبعشش ىلع كلذ رثؤوي ⁄و بمارت لوح ةعيظفلا حئاشضفلاو
،لعفي امع رظنلا ضضغب ضسيئرلاب ةبجعم ةفئاط هبششي ام ¤إا لّو– يذلا يكيرمألا بعششلا
ةقيرطب قلعتي اميف اشصوشصخو ،ةÒخألا روهششلا هتذخأا يذلا راشسŸا ‘ نمكت ةروطÿا نكلو
.ةيرشصنعلا دشض ةÒبكلا تاجاجتحلا عم مث91 ديفوك ءابو عم هلماعت
هنكل ،هدÓب نع ةديعب تناك يتلا ةحئا÷ا ضصخي اميف لهذم ةرادإا ءوشس نع بمارت فششك دقل

ىدحإا ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا لعج ا‡ ،هينطاوم ةيام◊ ةمزÓلا تاطايتحلا ذختي ⁄
هنأا ىلع تاجاجتحلا ةيشضق عم هلماعت لÓخ فششك هنأا امك ،⁄اعلا ‘ ضضرŸا راششتنا رؤوب Èكأا
هبعشش دحوي يذلا ميعزلا ةروشص دقف كلذبو ،هينطاوم لكل ضسيلو Úيكيرمألا نم ءز÷ ضسيئر

.عجاÎت روهشش لÓخ ةلبقŸا ةيشسائرلا تاباختنلا ‘ هظوظحو حنÎت هتيبعشش لعج ا‡ ،هفلخ
””سسدقلا يأار»̂ 
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31 ‘اقثلا
تايداŸا ةبلغو تايجولونكتلا روطت جلاعي

““؟ تنلا ىلع ةرطيشسلا قح يأاب““ ردشصي رميحلب رامع
يطارقÁد يمقر روظنŸ سسيشسأاتلا يعدتشسي يمقر رامعتشساو ةقرام ةيلامشسأار يه ةبقارŸا ةيلامشسأار^

،ةموك◊ا مسساب يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو ،رميح-ل-ب را-م-ع يدا-سصت-ق’ا نو-نا-ق-لا ذا-ت-سسأا ار-خؤو-م رد-سص
لاسصت’او داسصتق’ا نع يداŸا عباطلا عزنو ةديد÷ا تايجولونكتلا روطت جلاعي ديدج فلؤوم ،يفحسصلاو
 .““تنلا ‘ مكحتن قح يأاب““ ناونع ت– ،يئيبلا ماظنلا اذه ةقفارم ىلع ةرداق ةيميظنت ةيؤورو

ـه1441لاوسش82ـل قفوملا م0202ناوج02  تبسسلا

نع رداشصلا ديد÷ا فلؤوŸا اذه دوعي ^
يذلاو ،راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةشسشسؤوŸا
تايد–و خيرات ¤ا ،ةحفشص812 ‘ عقي
ةديد÷ا ةيعبتلا لا‹ ‘ يمقرلا روطتلا
ةيامح““و““ ةيفاقثلا ة-يو-ه-لا»و دا-شصت-قل-ل
را-م-ع-ت-شس’ا““ اذ-كو ““ة-ي-شصخ-ششلا ةا--ي◊ا
.““يمقرلا
اذهل يداشصتق’ا بناجلل هشضارعتشسا ‘و
‘ ةنمقرلا روشض◊ فلؤوŸا قرطت ،روطتلا

ادهششتشسم““ ةيلاŸا اهيف اÃ““ روطت لك بلق
يتلا ““اÈيل ةرفششŸا ةي-م-قر-لا ة-ل-م-ع-لا-ب

يعامتج’ا لشصاوتلا ةكبشش قلمع اهروط
¤ا قايشسلا اذه ‘ اشضيأا Òششيو .كوبشسياف
،Úيكيرمأ’ا Úثحابلا نم ديد-ع-لا لا-م-عأا

يلياشسو ،نامداو نوشص ،Úفيل لاششر لثم
طئاشسو ةبقارم نأا اوÈتعا نيذلا ،يغنيشس
رطاÒ flثت يعامتج’ا لشصاوتلا لئاشسو
. ةيندŸا تاير◊او قوقحلل ةبشسنلاب ةÒبك
اهتراثا ت“ يتلا ىرخأ’ا ةلئشسأ’ا Úب نمو
ناÈŸلا ةقداشصم باتكلا ‘ ل-ي-شصف-ت-لا-ب
قوقح لوح ةميلعت ىلع9102 ‘ يبوروأ’ا
ةيكلŸا قح ماجشسنا قلخ حÎقت فلؤوŸا

ةبشسنلاب تاÒثأات““ عم يبوروأ’ا دا–’ا ‘
 .““تنÎنأ’ا ىلع عادبإ’
ىدبأا ،يمقرلا يئيبلا ماظنلل هقرطت ‘و
رطخ لثم ،رهاوظ ةدعب امامتها فلؤوŸا
فنعلاو تنÎنإ’ا ىلع فن-ع-لاو تا-شصنŸا

اشضيأاو  ،ماعلا راو◊ا ةواشسقو رششابŸا ىلع
تايناكما كل“ يتلا““ ةيقيرف’ا ةراقلا ¤ا
. ةÒبك

،ضسيرابب تراكيد ه-ي-ن-ير ة-ع-ما-ج ج-ير-خ
،1 رئاز÷ا ةعماج ‘ ماعلا نوناقلا ذاتشسأا
،““ ةبقارŸا ةيلامشسأار““ ¤إا هباتك ‘ راششأا
،““ةقرام ةيلامشسأار ““اهنأا ىلع فشصوت يتلا
يميظنت روظنŸ ضسيشسأاتلا ةيمتحب روشصتو
.نيرحبŸا يمحي رياغم
ةيلامشسأار““ رايت ةيششخ ¤إا رمي-ح-ل-ب تف-لو
نيذلا ÚنطاوŸا ةبلاطم ن-م ،““ة-ب-قارŸا
ذاق-نإا ل-جأا ن-م ل-يد-ب را-شسÃ نو-ب-لا-ط-ي
.““ةيطارقÁدلل يمقرلا لبقتشسŸا
ذإا ،لفاح راشسم هل رمي-ح-ل-ب ّنأا ¤إا را-شش-ُي
‘ تاماهشسإاو ت’اقم ةدع ةباتك هل قبشس

flاو د-ئار÷ا ف-ل-تÛةد-ع ف-ّلأاو تل

›ودلا نوناقلاو ةشسايشسلا ت’ا‹ ‘ بتك
اباتك اهرخآا ،يملعلا ثحبلاو داشصتق’او
(7102) ““تيÎشس لوو-ل ر-ششع-لا ا-يا-شصو-لا““

.(8102) ““ملشسلا بورد»و
‘ روت-كد و-هو ،Òم-ح-ل-ب را-م-ع-ل ق-ب-شسو
لاشصت’ا ريزوو يعماج ذا-ت-شسأاو نو-نا-ق-لا
ةدع ردشصأا نأاو ،ةموكحلل يمشسرلا قطانلا

ةيجراÿا نويدلا““ ا-ه-ن-ي-ب ن-م ،تا-ف-لؤو-م
تا-شسا-ي-شسل يد-ق-ن ل-ي-ل– ..ة-ير-ئاز÷ا
خ-يرا-ت»و ،(8991) ل-يد-ع-ت--لاو ضضاÎق’ا
‘ ع-ي-بر-لا»و ،(7002)““يداشصتق’ا ركف-لا
نابعث ةنشس ،9402““ اذكو (6102) ““ءارحشصلا
.(9102)““ضضرأ’ا

 ‘اقثلا مشسقلا ^

يرئاز÷ا ينطولا حرسسŸا ةانق Èع

ايشضاÎفا هتاياكح مدقي ،يحام ،لوجتŸا يوارلا

رداقلا دبعو ،يكاك نامحرلا دبعو رباسص لامج حئاسصن
هبهاوم تلقسص ةلولع

ةهاكفلا عراز يديموكلا ..ناوعك يرمعلا
هنم تلعج ““Ú◊اشصلا راود““ لشسلشسم ‘ ةليبقلل خيششك هرود  ^

يهاكفلا ليثمتلا ‘ اخيشش
رطŸا نعو ةاي◊ا رومأا لوح ثيد◊ا  ^

رخآا عوشضوم يأا نع وأا ليم÷ا ضسقطلاو
،لشصاوتلا نشسحيو ملكلا Òثك ضصخشش عم
عت‡ ،ناوعك يرمعلا يديموكلا رارغ ىلع
نع ثدحتي وهو هيلإا عامتشس’ا نكل ،ادج
حرشسŸا ةشصا-خو ن-ف-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م ل-ك
.ةشصلاخ ةداعشس بلجي امنيشسلاو

لثمŸا لوقي ،هرمع نم ضسماÿا دقعلا ‘
كردي هنإا ,فيطشس نبا ,ناو-ع-ك ير-م-ع-لا
ةشسرامŸ هتفداشص يتلا ةردان-لا ة-شصر-ف-لا
نم ىيحيو هحراوج نك-شست ي-ت-لا ة-ن-هŸا
.رخف لكب ,اهلجأا

دحأاب ه-ت-فدا-شصم ن-كÁ يذ-لا ،ناو-ع-ك-ف
’ ةنيدŸا يهاقم دحأاب وأا فيطشس عراوشش
ةبششخ ى-ل-ع ناو-ع-ك ن-ع اÒث-ك ف-ل-ت-خ-ي
يبشصعو رتوتم ..اÒماكلا مامأا وأا حرشسŸا
امك تاماشستب’او تاÒب-ع-ت-لا ‘ ي-خ-شسو
ضسفن ‘ ار-شسآاو ا-باذ-جو ا-يو-ف-ع ر-ه-ظ-ي
.تقولا
ل-شسل-شسŸا ‘ ““ة-ل-ي-ب-ق-لا خ-ي-شش““ ‘ هرود
جارخإا نم ““Ú◊اشصلا راود““ يد-ي-مو-ك-لا

نويزفلت-لا ه-ث-ب يذ-لاو ،نا-ي-ف-شس يد-ه-م
،يشضاŸا ناشضمر رهشش للخ ي-مو-م-ع-لا
يهاكف لثممك ناوعك يرمعلا ةعمشس ضسرك
.لوأ’ا زارطلا نم
نفلل مواقي ’ يذلا ئ-جا-فŸا ه-باذ‚ا-ف
نم ةعوم‹ ع-م ناو-ع-ك-ل ح-م-شس ع-بار-لا
ةكراششŸاب ““قافآ’ا““ ةقرف نمشض ءاقدشصأ’ا

ضضع-ب ‘ تا-ي--ن--ي--ع--ب--شسلا ة--يا--ه--ن ‘
نود ايعام-ج تب-ت-ك ي-ت-لا تا-ي-حر-شسŸا

ةبهوم نع تفششك اهنكل ةÒبك تاحومط
.يرمعلا ىدل ليثمتلا
ةمشساح تاءاقل ضشاع دق ناوعك نكي ⁄و

Ÿتاينينامثلا ىت-ح ل-ث-م-م-ك ه-ل-ب-ق-ت-شس،
ÂاغتشسÃ ةيطيششنتلا تارود-لا ل-شضف-ب-ف
رئاز÷اب ةدو-عوŸا ةاو-ه-لا حر-شسم ضضرأا
ةÈخ نم Òبك ل-ك-ششب ير-م-ع-لا دا-ف-ت-شسا
دب-ع ،ل-حار-لاو ر-با-شص لا-م-ج ح-ئا-شصنو
دبع ةما-ق-لا ة-شصا-خو ،ي-كا-ك نا-م-حر-لا
.ةلولع رداقلا
نوديرف ضصاخششأا مهنإا : ناوعك مهنع لاقو
طبترا Êولعج ةيقيقح تاماقو مهعون نم
.““حكرلاب Ìكأاف Ìكأا كشس“أاو
تاينيعشستلا ‘ ة-يو-ع-م÷ا ة-كر◊ا زوÈف
ناوعك يرمعلا ةدايقب .ضسيشسأات ىلع دعاشس
ةفورعم ىرخأا ةيشصخشش) خيششلا نب دارمو

.““باهششلا““ ةيعمج .(فيطشسب حرشسŸا ‘
يحرشسم جاتنإا ةÎف لع-ف-لا-ب تنا-ك د-ق-ف

قÎفم““ رارغ ىلع ،ةدو÷ا ›اعو بشصخ
اهÒغو ““يدحتلا»و ““ناطرشسلا»و ““قرطلا

ارهاب احا‚ تققح يتلا تايحرشسŸا نم
.دلبلل عبرأ’ا تاه÷ا Èع
يتلا ديدحتلا هجو ىلع تايحرشسŸا هذهف
ضضع-ب ‘و Úل-ث‡ ة--ثل--ث ا--هراودأا ىدأا
تفششك يتلا يه حكرلا ىلع  Úنثا نايحأ’ا

هنأا مغر ،جولونوŸا وحن ناوعك ليم نع
ى-ل-ع نا-ك ه-نأا ’إا ،بع-شص ي-حر-شسم عو--ن

هتحاشصف هيف فظو يذلا يرمعلا ضساقم
.ةيدشس÷ا هتغلو هتيوفعو

جأاو/ف.ق ^

،قيدشص يحام ،لوجتŸا يوارلا مدقي ^
بويتوي ةانق Èع هتايا-ك-ح ن-م ة-عو-م‹

ناوج12 نم يرئاز÷ا ينطولا حرشسŸا
هذهل نايب بشسح ،لبقŸا ة-ي-ل-يو-ج4 ¤إا
.ةيفاقثلا ةشسشسؤوŸا

ثاÎلا ن-م ه-تا-يا-ك-ح ي-حا-م مد-ق--ي--شس
ةعاشسلا نم ءادتبا يموي لكششب يرئاز÷ا
ةثلاثلا ةياغ ¤إاو احا-ب-شص ةر-ششع ة-يدا◊ا
““ة-لو-غ-لاو ناود-يد-ح““ رار-غ ى-ل--ع ’اوز
.““يلعو ةشضيمر““ اذكو ““عبشسلا تنب ةÈه»و
‘ ةقباشسÃ ةبوحشصم ضضورعلا نوكتشسو
ةدئافل ةبوجأاو ةلئشسأا مشضت ىرخأاو مشسرلا

.بابششلاو لافطأ’ا
0691 ديلاو-م ن-م و-هو- ي-حا-م ل-م-ع-يو
ىلع ةديدع تاونشس ذنم -ضسابعلب يديشسب
يو-ف-ششلا ثاÎلا ءا-ي-حإا ةدا-عإاو ة-ي-قر--ت
مو-ق-يو .(ي-تاو-ك◊ا) لاو-ق-لا-ب ر-ثد-نŸا
تا-ششروو تاءا-شضف ط-ي-ششن-ت-ب نا--ن--ف--لا

flةيبعششلا تاياك◊او ضصشصقلل ةشصشص ‘
امك ،رئاز÷ا Èع تاناجرهŸا نم ديدعلا
اهÁدقت ةلواfiو ضصشصقلا عم-ج-ب مو-ق-ي
لاÛا وهو يحرشسم بلاق ‘ روهمجلل
.تاونشس لبق انيوكت هيف ىقلت يذلا
،““لاوقلا““ ديلقت نم هلمع نانفلا مهلتشساو

⁄ا-ع-لا اذ-ه نا-شضحأا ‘ عر--عر--ت ثي--ح
ان-ت-قو ‘ ر-ثد-ن-ي دا-ك-ي يذ-لا ي-عاد-بإ’ا
نم هئايحإا ةداعإا ىلع رشصي يذلاو نهارلا

.ديدج
تا-نا--جر--ه--م ‘ ه--طا--ششن بنا--ج ¤او
نانفلا ماق ،رئاز÷ا ‘ يك◊ا تايقتلمو
نم ددع ‘ ةينيوكت تارود Òطأاتب اشضيأا
ماقو ةيبرعلا تارامإ’او ضسنوت-ك ناد-ل-ب-لا
نم ضصشصق هيف عمجي باتك لوأا رادشصاب
¤وم ¤وم ““ ناونع ت– يرئاز÷ا ثاÎلا
.9102 ةنشس ““ىرخأا تاياكحو

ث.ق ^

 ةفاقثلا ةرازو اهيلا تعد ةودن ‘

باتكلا قوشس اياشضق نوششقاني نورششان
رئاز÷اب ةفاقثلا ةرازو رقÃ ضسما لوا دقع ¯
Úلعاف روشضحب باتكلا لوح عامتجا ةمشصاعلا

نم اددع ةششقانم هللخ ” رششنلا لا‹ ‘
 .رئاز÷ا ‘ باتكلا قوشسب ةقلعتŸا اياشضقلا
¤إا عام-ت-ج’ا اذ-ه لل-خ رو-شض◊ا قر-ط-تو
‘ ““باتكلا ةعانشص مامأا فقت يتلا قئاوعلا““

زيزعت لبشس““ اذكو ةيلا◊ا ةيحشصلا ةمزأ’ا لظ
.ر-ششن-لا رودو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو Úب ““نوا-ع-ت--لا
ةكÎششم ةن÷ ل-ي-ك-ششت““ نو-ع-م-تÛا حÎقاو
ىلع بلغتلل ““تاحاÎق’او تاروشصتلا Ëدقتل

““رششنلا ريوطت ليعفت““ ضضÎعت يتلا تابوعشصلا
.رئاز÷ا ‘ باتكلا قوشس ““ثعب ةداعإا»و
، ةريزو هيلإا تعد يذلا ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه ر-شضحو
ةينطولا ةمظنملل ماعلا Úمأ’ا ،ةدود نب ةكيلم
ضسيئر بئانو ،Êامه÷ا دنهم ،بتكلا يرششانل
ميل◊ا دبع ،بتكلا يرششانل ةينطولا ةمظنŸا

ةباقنل ما-ع-لا Úمأ’ا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ،ي◊ا-شص
¤إا ،نايزم ىيحي و-بأا ر-شسا-ي بت-ك-لا ير-ششا-ن

.ةرازولا نم تاراطإا بناج
ث.ق ^

 ةيعما÷ا ةيقئاثولا عجارŸا معدتسس

دادعإلا ديق يرئاز÷ا بدألل ةيطئارخ
ةيعما÷ا ةيقئاثولا عجارŸا معدتتشس ^
يرئاز÷ا بدألل ةيطئارخ دادعإاب ابيرق

Ãةيبرع-لا) ة-يو-غ-ل-لا ه-تا-نو-ك-م ف-ل-ت-خ
قيرف بشسح ،(ةيشسنر-ف-لاو ة-ي-غ-يزا-مأ’او
هذه ديشسŒ ىل-ع ف-ك-ع-ي يذ-لا ثح-ب-لا

 .ةشساردلا
مهفلا““ ‘ ةيلم-ع-لا ن-م فد-ه-لا ن-م-ك-يو
هعونت ‘ يرئاز÷ا يبدأ’ا لاجملل دي÷ا
ذاتشس’ا بشسح ،““يتاعو-شضوŸاو يو-غ-ل-لا

fiو-هو ،1نارهو ة-ع-ما-ج ن-م ،دواد د-م
ضصشصıا هقشش ‘ عورششŸا اذه قشسنم
.ةيبرعلا ةغللاب يرئازج بدألل
ÚقلعتŸا نيرخآ’ا نيأاز÷ا ىلع فرششيو
ةيشسنرفلاو ةيغيزا-مأ’ا Úت-غ-ل-لا-ب بدأ’ا-ب

fiوزو يزيت ةعماج نم ،ي◊اشص يلكأا دن،
ىلع Âاغتشسم ةعماج نم Êايلم جا◊او
 .›اوتلا
ةيرششع ىل-ع ة-شصا-خ ما-م-ت-ه’ا بشصن-يو
،دواد ذا-ت-شسأ’ا فا-شضأا ا-م-ك ،0202ـ0102
جاتنإا تدهشش““ ةلحرŸا هذ-ه نأا ا-ح-شضو-م
اهنيمثت نكÁ يتلا ضصوشصنلا نم ماه ددع
.““Ìكأا ةقمعم تاشسارد لجأا نم اهتشسرهفو
ليلق لكششب ةقثوم ةينعŸا ةÎفلا نأا زربأاو
ن-م د-يد-ع-لا ا-ه-ل د-ي-نŒ بجو-ت-شسي ا-م
نم ةبلطو هاروت-كد-لا بل-طو Úث-حا-ب-لا

ة‹ر--ب ¤ا اÒششم ،Îشسا---م ىو---ت---شسم
ÚفلؤوŸا ىدل امكو ا-عو-ن تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا
عيمج نوكتشسو .بتكلا ةعابو نيرششانلاو
بنا-ج ن-م ءاو-شس لل-غ-ت-شسا لfi داوŸا
ليلد-لاو ضسو-ما-ق-لا ) ا-ي-فار-غو-ي-ل-ب-ب-لا
(ةيمقرلا تاي-ط-عŸا ةد-عا-قو رو-ششنŸاو
عيشضاوم دادعإا للخ نم ليل-ح-ت-لا اذ-كو
.ردشصŸا قفو ،ةبلطلل ةهجوŸا ثحبلا

ث.ق ^

‘اقثلا عاعسشإلل ةيرئاز÷ا ةلاكولاب ،ىيسسوم مويلع ،ÊوÒماكلا ماسسرلل ضضرعم

تاعادبا ¤ا رج◊ا نمز ‘ ةدحولاب روعششلا ليو–
،ىيشسوم مويلع ، يليكششتلا نانفلا ضضرعي ^

ضضرعلا ةقيرطب ةينفلا هلامعأا نم ةعوم‹
ةلا-كو-لا ة-ح-ف-شص ى-ل-ع كلذو ،ي-شضاÎف’ا
هذهب ترداب يتلا ‘اقثلا عاعششإلل ةيرئاز÷ا
رج◊ا للخ اه‹انرب راطإا ‘ ةرهاظتلا
 .انوروك ةحئاج هتشضرف يذلا يحشصلا
راعشش لمح-ي يذ-لا ضضر-عŸا اذ-ه ل-م-ششيو
تاموشسرلا نم ةعوم‹ ،““ة-ع-ن-قأ’او ه-ل-لا““

ةÎف للخ نانفلا اهز‚أا يت-لا تا-حو-ل-لاو
را-طإا ‘ ضضر-ف يذ--لا ي--ح--شصلا ر--ج◊ا
⁄اعلا Èع ةذختŸا ةيزاÎح’ا تاءارجإ’ا
.انوروك ضسوÒف راششتنا نم دحلل
ةياهن ،ويديفلا ‘ رهظ يذلا ،نانفلا مدقو
هلمع نع تامولعم ،هتششرو لخاد ،عوبشسأ’ا
م-شسر-لا بنا-ج ¤ا ل-م-ششي يذ-لا ي--ن--ف--لا
اذكو بيشصنت لاغششأا ‘ارغوتوفلا ريوشصتلاو
لوح احورشش ةبشسانŸاب مدقو .ايفارغونيشسلا

للخ هتبرŒ ا-شضيأاو ل-م-ع-لا ‘ ه-ت-ق-ير-ط
ضشامقلا ىلع لغتششا ثيح يحشصلا رج◊ا

ةيقيرفإ’ا ناولأ’اب هر-ثأا-ت ه-ي-ف ف-ششك يذ-لا
.ةيهازلا
للخ ةزجنŸا هلامعأا نأا ما-شسر-لا فا-شضأاو
ثحلل ةيوعو-ت ل-ئا-شسر ل-م– ز-ج◊ا ةÎف
Òثكلا رهظت ثيح ،ءابولا نم زاÎح’ا ىلع
تاحوللا ‘ فيظنتلاو ةياقو-لا ل-ئا-شسو ن-م
ل-م– ا-م-ك .ة-شضور--عŸا تا--مو--شسر--لاو
ةعنقأا هتا-حو-ل ‘ ةد-شسÛا تا-ي-شصخ-ششلا

ضشامق نم ةعونشصŸا كلت اه-ن-م ة-عو-ن-ت-م
.ةيهازلا هناولأاو هتاموشسرب يقيرفأ’ا يزلا
نع ويد-ي-ف-لا لل-خ ن-م ى-ي-شسو-م ثد–و

Œعاشضوأ’ا نعو  يحشصلا رج◊ا ‘ هتبر
ةلاح ةشصاخ عشضولا نع تر‚ا يتلا ةبعتŸا
نا فا-شضأاو .ضسا-ن-لا تبا-ت-نا ي-ت-لا فوÿا
هللا““ ناونع ت– اه-تز‚أا ي-ت-لا تا-حو-ل-لا
رششبلا ةقلع““ اهي-ف ر-شضح-ت-شسي ““ة-ع-ن-قأ’او
““مهتاداعو مهتادقتعم نع اديعب توهللاب

انشسفنأا ةيام◊ نووعدم انلك ن-ح-ن““ اد-كؤو-م
و . ةيزاÎح’ا Òبادتلاب مازتل’اب نيرخآ’او

للخ اÒثك لغتششا هنا ىرخا ةهج نم راششا
ةشصاخ ““ةغللا»و ““ةملكلا““ ىلع ةÒخأ’ا ةÎفلا
ىعشسŸا اذه ‘ رششن هنا ¤ا اÒششم مأ’ا هتغل

لمعي امك ،كوبشسياف-لا ى-ل-ع ضصو-شصن ةد-ع
ةقلعتŸا هتاعادبإا ‘ نطقلا ةدام ىلع اشضيا
لثم ميظنت ةردابم ةبشسانŸاب نمثو. جيشسنلاب

لظ ‘ تنلا Èع ةينفلا تار-ها-ظ-ت-لا هذ-ه
Èع رششا-بŸا ل-شصاو-ت-لا ‘ ن-ك-م-ت-لا مد-ع
 .تاءاشضفلا قلغل ضضراعŸا
لامعأ’ا لامج ويديفلا اذه عبتتم فششتكيو
اذكو ىي-شسو-م تا-عاد-بإا ة-قدو ة-شضور-عŸا
ةينأا تءاج يتلاو ةلوانتŸا عيشضاوملل هءاقتنا
 .ةيŸاعلا ىلع حتفت عم هتئيبب ةقشصتلمو
ةمل-ك ‘ ÊوÒما-ك-لا ي-ل-ي-ك-ششت-لا ثد–و
ةينقت قير-ط ن-ع ه-شضر-ع-م راوز-ل ا-ه-ه-جو
يتلا رج◊ا ةيعشضو نع دعب ن-ع ل-شصاو-ت-لا
““لازعناو ةدحو ةÎف““نم اهلوحي نأا عاطتشسا
،““ينف-لا عاد-بإ’او ل-م-ع-لا ن-م تا-ظ◊““¤إا

عم تاظحللا هذه مشساقتل هتداعشس نع اÈعم

. Úيرئاز÷ا ةشصاخ دجو امنيأا روهم÷ا
وهو ،نوÒماكلا ‘ ىيشسوم مويلع نانفلا دلو
ةيليل– ةرظن مدقي كيف ارغ ممشصم اشضيأا
‘ ةيعامتج’ا اياشضقلا ن-م د-يد-ع-لا نا-ششب
نم ديد-ع-لا ‘ كرا-ششو ،ا-ه-جرا-خو هدل-ب
تاوعد هل تهجو امك ،ةيعادبإ’ا تاماق’ا
ةينفلا عيراششŸا نم Òثك ‘ ماهشسإلل عدبمك
اهتمظن يتلا““راكف’ا ةعماج““ ة-ما-قا ا-ه-ن-م
ناكو0102 ‘ (ايلاطيا) وتيلوتشسيب ة-ع-ما-ج
نم عادبلل ةح-ن-م ى-ل-ع ل-شص– ل-ب-ق ن-م
.ضسيراب
تاراو-شسي-شسكاو ءا--يزا ز‚ا ،م--م--شصم--ك و

Ÿيحرشسملل ““ودو-غ را-ظ-ت-نا ‘““ ة-ي-حر-شس
هرايتخا ” ام-ك تي-ك-ي-ب ل-يو-ما-شص Òب-ك-لا
ناجرهملل ةيئامني-شس تا-م-ي-م-شصت زا‚إل-ل
ةنشس نوÒماكلاب ةفاقثلاو نونف-ل-ل ي-ن-طو-لا

ةزئاج-ب ي-شضاŸا Èم-ت-ب-شس ‘ زا-فو8002
““ ةشسشسؤوم نم ¤و’ا ميمشصتلا

ث.ق ^



ةليترلا

دحألا اذه ةمركŸا ةكم دجاصسم حتف

““انوروك““ تافلfl ‘ قرغت ةمصصاعلا

ةبلضصلأ تايافنلل ابيهر امكأرت ةمضصاعلأ تايدلب نم ديدعلأ دهضشت ^
لÓخ ءايحأ’أ فيظنتل ÚنطأوŸأ تأردابم اهتفلخ يتلأو مودرلأو
نم تاعوم‹ تردابو .انوروك ءابو ببضسب يحضصلأ رج◊أ ةÎف
Òغو تايعمج راطإأ ‘ ،طيÙأ ‘ ““ةيباجيإأ ةضسŸ““ ةفاضضإاب بابضشلأ
ةردابم ‘ ،تايافنلأ ةلأزإأو ءايحأ’أ فيظنت ¤إأ بابضشلأ دمع ذإأ ،كلذ
ةيفيك وه أذه لك ‘ ءأدوضسلأ ةطقنلأ ىقبتل ،عيم÷أ اهنضسحتضسأ
نم شصيخأرتو ةÒبك تانحاضشل جات– اهنأأو ةضصاخ ،اهنم شصلختلأ
   .كلذل ةضصضصıأ نكامأ’أ ‘ اهغيرفت لجأأ

دحألا اذه رئاز÷اب يئزج فوصسك
كلفلأ زكرم نلعأأ ^

،ةعم÷أ شسمأ ،›ودلأ
موي دهضشتضس رئأز÷أ نأأ

ايئزج افوضسك دحأ’أ دغ
62 قرغتضسي شسمضشلل
نم أأدبيضسو ،ةلماك ةقيقد
93:6 ¤إأ31:6 ةعاضسلأ

.احابضص
فوضسكلأ قرغتضسيضسو
،تاعاضس3 ›أوح ةيبرعلأ نأدلبلأ رئاضس ‘ شسمضشلل يئز÷أ يقل◊أ
.ةتوافتم بضسنب ايقلُح وأأ ايئزج دهاضشي نأأ نكÁو
رمقلأو شضرأ’أ نوكت امدنع شسمضشلل يقل◊أ فوضسكلأ ثدحيو
‘ يأأ ،فضصتنŸأ ‘ رمقلأ نوكيو ،ةدحأو ةماقتضسأ ىلع شسمضشلأو
ىÔل ،شضرأ’أ ىلع هّلظ رمقلأ يقلي نيأأ ،ديد÷أ رمقلأ ةد’و تقو
.ءيضضŸأ شسمضشلأ شصرق Èعي ملظŸأ رمقلأ شصرق

لزتعي ،يرياث رمع ،يديموكلا
،ةيضصخضش بابضسأ’ ليثمتلأ هلأزتعأ يرياث يديموكلأ نانفلأ نلعأأ  ^

تحضض يتلأ هتلئاعو ةيضصخضشلأ هتايح ىلع رثؤوي نفلأ تاب امدعب
.هتلئاعل ليمجلل در هلأزتعأو هحا‚ ليبضس ‘ اهتقوب
،““رضضÿ جا◊أ ةرامع““ ةلضسلضس ‘ ““راموع““ رودب Òهضشلأ لثمŸأ لاقو

جورخلل تقولأ ناح دقل““ :كوبضسياف““ عقوم Èع هباضسح Èع ويديف ‘
نضس ذنم نانفك تضشع امدعب .. ةÒبكلأ تاطوغضضلأو ةلاهلأ هذه نم
يتلأ ةطاضسبلأ نم تمرحو ،نانف ةفضص يتايح ‘ ترثأأ دقل ..ةركبم
نطأومك ةباقرلأ نع أديعب ششيعأأ نأأ ديرأأ .. اهضشيع نع مويلأ ثحبأأ
.““يداع طيضسب

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلأو ةرأدإ’أ
 توواج رهاطلأ ةفاحضصلأ رأد

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

 تنرتنأ’أ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإ’أ ديربلأ

 راــــــــــهضشإ’أ

 رجفلأ راهضشإأ ةحلضصم
45.67.56.120 : شسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتضساب جهن1 راهضشإ’أو رضشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : شسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرضشلأ ةعبطم :قرضشلأ -AIS : طضسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرضشلأ - طضسولأ

يوهجلأ ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف رأوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :شسكافلأ

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : شسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو شسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعأ’أ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830شسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناضسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : شسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأأ ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلأ لضصت يتلأ روضصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.شش نع ردضصت

جد000.005 :يعامتجإ’أ اهلامضسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجضسلأ

 يكنبلأ باضسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باضسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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تاطلضسلأ تنلعأأ ^
حتفتضس اهنأأ ةيدوعضسلأ

ةكم ةنيدم دجاضسم
نم ءأدتبأ ةمركŸأ
مامأأ ،دحأ’أ ،دغ موي
رهضشأأ3 دعب ،ÚلضصŸأ

راضشتنأ عنŸ نم
.““انوروك““ ءابو راضشتنأ
ةماعلأ ةرأدإ’أ تأايهو
دجضسم0651 ›أوح ةمركŸأ ةكم ‘ داضشرإ’أو ةوعدلأو دجاضسملل

يهو دحأ’أ موي ةÓضص لوأأ ‘ ÚلضصŸأ لابقتضس’ ةنيدŸأ ىلع عزوم
.رجفلأ ةÓضص
تأذ ةداجضس Òفوت  لثم ،ةيمأزلإأ ةيزأÎحأ تأءأرجإأ تذختأ دقو
،ÚلضصŸأ Úب ةفاضسم كرتو Úفضص لك Úب دعابتلأ ،دحأو لامعتضسأ

.حيباضصŸأ قلغو حتفل دجضسم لك ‘ ةمÓضس حاتفم عضضو عم

 انوروك برا– ةيصضاير ةلاصص
كلام ،Úضسباضس تيب ركتبأ ^
ةيضضايرلأ باعلأ’أ ةلاضص

‘ ““شسنتيف ياب ثواضس ريابضسنإأ““
ةيكيرمأ’أ اينروفيلاك ةي’و
ةدوعلأ Úمأات لجأأ نم ةركف
رأرمتضسأ لظ ‘ هطاضشنل
شصيلقت بناج ¤إأ  فانوروك
شصضص◊أ ‘ ÚكراضشŸأ دأدعأأ
نم شصخضش لك نكمتيل ةيدرف ةيكيتضسÓب تأرجح دعأأ ،ةيضضايرلأ

هضسفن تقولأ ‘ ةظفاÙأو اهلخأدب ةيضضايرلأ نيرامتلأ ةضسرا‡
.يعامتج’أ دعابتلأ Òبأدت ىلع
‘ انرّكف““ :ةيكيرمأ’أ ةيرابخإ’أ ““نإأ نإأ يضس““ ةكبضشل Úضسباضس لاقو
Èع رمأ’أ انبرجو ،نيدئاعلأ ءÓمعلأ ىلع ةعنقأ’أ ءأدترأ شضرف
:فاضضأأو .““شسفنتلأ نم شسانلأ نكمتي ⁄ نكل ،(مووز) قيبطت
دعبو ،““أورعضشي نأأ مهل دّون فيك ركفن نحن ،انتلئاع لثم انؤوÓمع““
.تأرج◊أ ةركف تءاج ةعنقأ’أ داعبتضسأ

ثد◊ا لÓظ ‘

حوتفŸا اهمازتلا فقصسو ةديد÷ا رئاز÷ا
عابطنا وه ،ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ ددجتتو دوعت ،رئاز÷ا يه هذه  ^

ةيؤور نم ابناج عباتن نحنو اصضيأا لمأ’او زازتع’او رخفلاب بوحصصم
،ةيلودلاو ةيميلقإ’او ةينطولا اياصضقلل ،اهل فقصس ’ يتلا ،رئاز÷ا

ضسدت نأا ضضفرتو ،اهتلداعم ‘ ايروfiو امهم امقر اهصسفن رابتعاو
تاططıاو عيراصشŸا ‘ بوذت وأا ،اهتاذ ىلع يوطنت وأا لامرلا ‘ اهصسأار
قطنÃ كرحتت لازت’ ةيبرغ رباfl ‘ اهل دادع’ا وأا اهذيفنت يرا÷ا
،ايقيرفأاب ةصصاÿا كلت وأا ةيلودلا تاقÓعلا ‘ ةنميهلاو رامعتصس’ا

نم ›ودلا نواعتلل ةيرئاز÷ا ةلاكولا ءاصشنا لÓخ نم هتصسرك ام وهو
هذه ليث“ ىلع ةمزاع ،0202 رياÈف21 ‘ ةيمنتلاو نماصضتلا لجأا
نم اهنكصسي يذلا حومطلاو ةيرصشبلاو ةيعيبطلا اهتاوÌب ةينغلا ةراقلا
.ديد÷ا رامعتصس’ا تاصسرا‡ نم ررحتلاو Òيغتلا لجأا

Úيرئاز÷ا تاعلطت ةيبلت اهقتاع ىلع تذخأا امكو ،ةديد÷ا رئاز÷ا
رظنت يه اه ،يبعصشلا كار◊ا بلاطمو تاراعصش لÓخ نم اهنع ÈعŸا

،›ودلاو يميلق’ا اهدعب ‘ اهرود قفأ’ حومطلاو ةدارإ’ا ضسفنبو
تاÒغتŸا نمصض اهقوقحو اهتاعلطت حلاصصل عفارمك ،ايقيرفا ‘ ةصصاخو
ةهجاوم تايعادت  عم  اÒصسع اصضاfl ضشيعت يتلاو ،⁄اعلا ‘ ةلصصا◊ا
ةصشاصشهو ›ودلا ماظنلا تاروع فصشك يذلا ،انوروك ضسوÒف راصشتنا

يقÓخأ’او Êاصسن’ا ىمظعلا ىوقلا رود ةقيقح ىرعو ،هتاصسصسؤوم
.ةيصسايصسلاو ةيداصصتق’ا حلاصصŸاو عفانŸا ءارو ير÷ا ‘ اهقرغ مامأا

ايقيرفا ـ Úبصصلا ةمق لÓخ ،ةقلطم ةحارصصبو Èع ةيروهم÷ا ضسيئر
هذه نع ،انوروك ةحئاج ةهجاوم لجأا نم نماصضتلل ةصصصصıا دعب نع

ةفاصضم ةديدج ةيجيتاÎصساو ةيصسايصس ةميقك ةديد÷ا ةيؤورلا
ىÒصسو ،رياغم ›ودو يقيرفأا لبقتصسم ‘ لعاف رود ءادأ’ ةعلطتم
ىوق حلاصصم قفو اهذيفنت يرا÷ا قاروأ’ا ةباترل اطلخ ضضعبلا اهيف
ضسصسأا ةعانصصل دادعتصس’ا ¤ا ةيقيرفأ’ا ةراقلا اعد ثيح ،ةنميهم
اهنأا لاق يتلا ،انوروك ءابو تايعادت ءوصض ىلع ديدج ›ود ماظن
ةÒبك تاÒيغت ثادحإا ىلع تارصشؤوم يه ام ردقب ةيحصص ةمزأا تصسيل

ماظن ىلع رثأ’ا غلاب هل نوكيصس““ ام وهو ،ةيلودلا تاقÓعلا ةينب ‘
.““Óبقتصسم ةيŸاعلا ةموك◊ا

ددعتم لمعلا ةموظنم ءاصسرإا ةيمهأا““ ىلع هديكأات ضسيئرلا ددجو
حرطو اهتاعلطت نع Òبعتلاب بوعصشلاو ·أÓل حمصست““ يتلا فارطأ’ا
ماظن زئاكرو ةئصشانلا تايدحتلا ةهباÛ اهرود زيزعتو اهت’اغصشنا

‘ يصساصسأا لعافك اهب قيلي يذلا رودلا ةيمانلا نادلبلا هيف بعلت يŸاع
اهبوعصش تاعلطتو لامآا نع عفادمكو ،Úيلودلا نمأ’او مÓصسلا زيزعت
ةوجرŸا فادهأ’ا قيق– اهنأاصش نم ةلداعم يهو ،““ةيصساصسأ’ا اهقوقحو
““Ãركلا ضشيعلاو رارقتصس’او ةيمنتلا مدخي اË ‘ ايقيرفا ءاجرأا

.““⁄اعلاو
ةداصش’ا دنع فقت ⁄ ةديد÷ا رئاز÷ا نإاف ،ضسيئرلا ةملك بصسحو

،حاÎق’او Òظنتلا وأا ،انوروك ضسوÒف ىلع ةيلخادلا اهبرح تازا‚إاب
‘ اهتدعاصسÃ ةقيدصصلا لودلاو راو÷ا لود عم قيصسنتلاب تماق لب
رارغ ىلع ،ةحئا÷ا راثآا ةدح نم ليلقتلاب حمصست لمع ةطخ ةرولب
،ةيمانلا لودلا نع قانÿا كف““ ¤إا ةيلودلا ةيلاŸا تاصسصسؤوŸا ةوعد
ةحفاكم دوهج ليومتل قودنصص ءاصشنإاو ،ضصخأ’اب اهنم ةيقيرف’ا
ايقيرفإا ةدنجأا راطإا ‘ نواعتلا معدو ،ايلام رئاز÷ا هيف تمهاصس ءابولا

0302 ةمادتصسŸا ةيمنتلا ةدنجأاو ،““ديرن يتلا ايقيرفا““راعصشب ،3602
لودلاو Úصصلل ةينطولا ةيومنتلا تايجيتاÎصس’او ةدحتŸا ·أÓل
‘  مهاصست يتلا ،““ةكÎصشŸا ةعفنŸا تاذ عيراصشŸا ذيفنتل ةيقيرفإ’ا
ةيرامعتصس’ا ةيداصصتق’ا ىوقلا نم اهصصيلختو ايقيرفا ديب ذخأ’ا
.ةيديلقتلا

ةلأاصسŸا نم ةديد÷ا اهتاكر– ةعيبطو مجصسنت يتلا ،ةيؤورلا هذه
نواعتلا ¤ا اهترظن عم لماكتتو ،ةيوارحصصلاو ،ةينيطصسلفلاو ةيبيللا

اهنم قلطنت يتلا ةيصضرأ’ا ةبÓصصو ةوق دكؤوت ،اهÒغو ،راو÷ا رود عم
تاصسرا‡ نأا دكؤوتو ،حوتفŸا اهتيطغت لا‹و ةديد÷ا رئاز÷ا

ةيراقلاو ةيميلقإ’ا اياصضقلا تاهمأا نع اهداعبإاو رئاز÷ا ضشيمهت
لقث مغر لخادلا ‘ ةيمنتلا قيق– نأا دكؤوي امك ،ىهتنا دق ةيلودلاو
ديلا لوانتم ‘ ةياغ انوروك ةحئاجب ةبوحصصŸا ةيلاŸا ةمزأ’او ةكÎلا

 .بصسحو ةيلخادلا ةهب÷ا ززعي نماصضتو تقو ةلأاصسم ’ا يه امو
فرع ام تاكارح ىطغو ⁄اعلا رهبأا يذلا ، كار◊ا نإاف ،كصش نودو

ةيلاصضنو ةيعرصشو ةيميقو ةيصسايصس ةدعاق ضسصسأا ،““يبرعلا عيبرلا»ـب
ةروث ميقو ةينطولا تاحفنب ةرومغم احور ثعبو ،ةبلصصو ةنيتم
ةينطو ةÒبك تايلوؤوصسم ةديد÷ا رئاز÷ا Óمfi ،ةدلاÿا Èمفون
مصساو توصص تغلأا يتلا رئاودلا نم Òثكلا جعزي دق ام وهو ،ةيلودو
.ةديد÷ا رئاز÷ا اورظتناف ،ةقطنملل اهت’داعم نم رئاز÷ا

ي◊اصص ىفطصصم ^

 ءام Óب ةيمصصاع تايدلب5 ـب ايح73
هايŸأ ةكرضش تحضضوأأ  ^

(لايضس) رئأز÷اب Òهطتلأو
باب ,ششيرق دأو تايدلب نأأ
,Úغولوب ,ةبضصقلأ ,يدأولأ
دهضشتضس ىطضسولأ رئأز÷أ
هايÃ ديوزتلأ ‘ اعاطقنأ
تبضسلأ موي نم ءأدتبأ برضشلأ

اضس32 ةعاضسلأ نم وينوي02
برضست رثإأ““ ,د00 و اضس32 ةعاضسلأ ىلع0202 وينويÚ 22نث’أ موي ¤إأ د00
ةي’وب عبضسلأ بئاجعلأ قيرط ‘ ةعقأولأ نكاضسŸأ شضعب ¤أ هايŸأ
ام هايŸأ لقنل ةيضسيئرلأ تأونقلأ ىدحإأ ‘ ماه دج برضست ءأرج رئأز÷أ
.““ةانقلأ هذه حÓضصإ’ لايضس قرفل لجاع لخدت مزلتضسأ
نامضضل جيراهضص تأذ تانحاضش Òخضست متيضس هنأاب لايضس ةكرضش تملعأأو
(تايفضشتضسŸأو ةيمومعلأ تاضسضسؤوŸأ) ةيولوأ’أ يوذ ÚمدختضسŸأ ديوزت
.لاغضشأ’أ هذه لÓخ هايŸاب



ناك ،يششطز نيدلا ريخ رارق ^
ن-م ر-ي-ث-ك-لا بشسح ا-ع-قو-ت--م
لشسل-شسم د-ع-ب ،ن-ي-ظ-حÓ-م-لا
باب-ششلا ةرازو ع-م تاروا-ن-م-لا
ن-ي-ناو-ق-لا لو-ح ة--شضا--ير--لاو
نأا ا-ي-ل-ج ر-ه-ظو ة--ي--شسا--شسأ’ا
فد-ه-ت-شست تنا--ك ا--يا--شصو--لا
ةيداحتا يأا نم ر-ث-كأا ““فا-ف-لا““
عنمت ةميلعت تردشصأا امل ىرخأا

ةيشساشسأ’ا نيناوقلا ليدعت اهيف
ن-م دارأا يذ--لا ءار--ج’ا و--هو

ي-ششطز ن-يد-لا ر-ي-خ ه--لÓ--خ
يف ةيوشضعلا نم ءامشسأا ءاشصقا
.ةيداحتÓل ةماعلا ةعمجلا
ثدحتملا ،لاق رخآا قايشس يفو
كانه هنأا ،ةعاذÓل ح-ير-شصت-ي-ف
نكل ةلوطبلا فا-ن-ئ-ت-شس’ ةدارا

رو-ط-ت-ب ا-نو-هر-م ى-ق-ب-ي اذ-ه
اهششيعت يتلا ةيئابولا ةيع-شضو-لا
.اندÓب
نع ’وطم يششطز ثدح-ت ا-م-ك
ما-ظ-ن--لا ة--ع--جار--م عور--ششم
ن-عو ،““فا-ف-لا »ـل ي--شسا--شسأ’ا
،ةيشصولا ةرازو-لا ع-م ة-قÓ-ع-لا
.اهعم فÓخ يأا دوجو ايفان
عم ةيرود ت’اشصتا نع فششكو
لا--م--ج ،““ر--شضخ--لا ““ برد--م
اداد--ع--ت--شسا ،ي---شضا---م---ل---ب
،ة-ل-ب-ق-م-لا تا-قا-ق-ح-ت-شسÓ-ل

سسأاك تايئاهن ليجأا-ت ا-ح-جر-م

بب---شسب ،1202 ا-ي-ق-ير-فإا م--مأا
ىلع انوروك ةحئا-ج تا-ي-عاد-ت
.““ةيلودلا ““ ةيوركلا ةمانزرلا
يتلا تامجهلا ىلع ى-ل-ع ادرو
يششطز دكأا ،ارخؤوم اهل سضرعت
ىقبي اهفده فارطأ’ا سضعب نأا
ذ-ن-مو ،ط-ق-فو ة-ن-ت-ف-لا ةرا-ثإا

وهو ،تاونشس ثÓث لبق همودق
ثيح ،ةشسرشش تÓمحل سضرعتي
انمتجاه فار-طأا كا-نه »:لا-ق
تما-قو ،تاو-ن-شس ثÓ-ث ذ--ن--م
م--ل مهنأ’ ،ة-شسر-شش تÓ-م-ح-ب
هذه مهريغ ريشسي نأا اولبق-ت-ي
هب نوموقي ا-م ة-قيقحو ،ةئيهلا

يف ةشصاخ ةنتف-ل-ل ةرا-ثإاو ،را-ع
رمت يتلا ةيحشصلا فورظلا لظ

حرتقم نأا دكأا امك ““ .““ دÓبلا اهب
07ــب فافلا سسيئر نشس ديدحت
دشض هجوم ريغ رثكأ’ا ىلع ةنشس

لوأ’ا لجرلا قرطتو .““ ناك يأا
ديدحت حرتق-م-ل ،دا-ح-تإ’ا ي-ف
Óبقتشسم ““فا-ف-لا ““سسيئر ن-شس
يذلاو ،رثكأ’ا ىل-ع ة-ن-شس07ـب
ةشصاخ .ارخؤوم اعشساو ’دج راثأا
اه-ت-ط--بر فار--طأ’ا سضع--ب نأا
ةوارور ةئيهلل قباشسلا سسيئرلاب
ةدوعلل همامأا ق-ير-ط-لا ع-ط-قو
ثيح ،ديد-ج ن-م ة-يدا-ح-تإÓ-ل
وهو ،باشش دلب رئازجلا »:لاق
،حرتقملا اذه عشضول انع-فد ا-م
وأا سصخشش يأ’ هجوي مل يذلاو
ملعلل »:فاشضأاو .““ ام ةهج يأا
داحتإÓل نيقباشسلا ءاشسؤور-لا نأا

ي----ف مهرو-شضح نو-ل-ج-شسيشس
نوكلمي ’ نكل ،ةماعلا ةيعمجلا
لÓ-خ تيو-شصت-لا ي--ف ق--ح--لا
قبطني رمأ’ا اذهو ،تاباختنإ’ا

.““ اشضيأا انأا يلع

قوراف.ج ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!بيط لجر قح ‘ ةملك
سسيلو ،همسسا نم ريثكلا هلو ،بيطلا همسسا ^
نم انرداغ يذلا انليمز هنإا ،ه-ن-م ا-ب-ي-سصن ط-ق-ف
،يسضاملا عوبسسأ’ا ،ة-ل-ف-غ ن-ي-ح ى-ل-ع ن-ي-مو-ي
ينطولا ،امود مسستبملا لجرلا جوردي بيطلا

’إا هنم عمسسن م-ل يذ-لا بي-ط-لا ،عا-خ-ن-لا ى-ت-ح
لوؤوسسملا ملقلا ،عيمجلل بحملا ،بيطلا مÓكلا
 .دعاقتم وهو ىتح ،نطولا مومهل لماحلا

تن-ك ،تا-ي-ن-ي-ع-سست-لا ة-ياد-ب بي-ط--لا ا--ن--فر--ع
لسسارم وه ناكو ءاسسملا ةديرج يف ةيفحسص
ةيطغت ءانثأا امود يقتلن ،ةيروهمجلا ةفيحسصل
تناك يتلا ةيسسايسسلا تاطاسشنلاو تارهاظتلا
ة-يدد-ع-ت-لا ة--ياد--ب ي--ف ا--ه--ب ج--ع--ت ر--ئاز--ج--لا
سسرامي مل اقداسص ،هلمعل ابحم ناك ،ةيسسايسسلا

هذ-ه ة-سضو-م ترا-سص ي-ت-لا زاز-ت-ب’ا ة-فا-ح--سص
ايفو يقبو ،هم-ل-ق ’و هر-ي-م-سض ع-ب-ي م-ل ،ما-يأ’ا
Óسضانم ناك يتلا ىلوأ’ا ريرحتلا ةهبج ئدابمل
 .اهفوفسص يف
ايموي نودي ناك هنكل ،تاونسس نم ةحارلل نكر
،كوبسسيافلا ىلع هتح-ف-سص ى-ل-ع ةر-ي-ن ارا-ك-فأا
اهيف ثبيو ،ماعلا سشاقنلا يف اهلÓخ نم مهاسسي
 .اهبحأا يتلا رئازجلا عاجوأا يه يتلا هعاجوأا

هتسصق يلع سصقي ،هب يقتلأا ةرم لك يف تنك
ةلجم نم هل ليمزو وه اج-ن ف-ي-كو ،ة-ب-عر-م-لا
ةعامج ام-ه-ت-م-جا-ه ا-مد-ن-ع ،ل-م-ع-لاو ةرو-ث-لا
ةفيحسصل عباتلا بتكملا يف اهتقو اناكو ةيباهرإا
انكمت فيكو ، ةمسصاعلا طسسو يف ةيروهمجلا
باب دسسل نايعسسي ، باذعلا نم ةعاسسلا ةبارقل
هلخادب دوجوملا ثاثأ’ا لكو نئازخلاب بتكملا
،اونكمتي ملف ، هرسسك نويباهرإ’ا لواح امدنع ،
نأ’ ، نو-ي-با-هرإ’ا ر-ف ا-مد-ع-ب ’إا ا-جر-خ-ي م--لو
لغتسساف ،ةسصاخ ةسسردم راوجب ع-ق-ي بت-ك-م-لا
ابرسستيل ذي-مÓ-ت-لا جور-خ ه-ل-ي-مزو مو-حر-م-لا

هيلإا دعي مل يذلا بتكملا نم نارفيو امهطسسو
،حبذلا نم اجن هنأا قدسصم ريغ وهو ،اهموي نم
يذلا رخآ’ا ليمزلا هن-م و-ج-ن-ي م-ل يذ-لا ر-مأ’ا

يف هلتق نم كلذ دعب ارهسشأا نويباهرإ’ا نكمت
 .ةديلبلا

سشاع املثم ،ةجسض نودو ءودهب بيطلا لحر
مومه لمح عيم-ج-ل-ل ا-ق-يد-سصو ا-ب-ح-م ا-ط-ي-سسب
هنأا ةسصغ هبلق يفو لحر ،Óهكو اباسش نطولا
ي-ت-لا جر-ف يد-ي-سس قد-ن-ف ة-ما-قإا ل-يز--ن ي--ق--ب

ةمزأ’ا ءانثأا نييفحسصلل ةموك-ح-لا ا-ه-ت-سصسصخ
دعب ،اهيف هتا-ي-ح ع-فد-ي نأا دا-ك ي-ت-لا ة-ي-ن-مأ’ا

 .سضرملا عم ةاناعم
هلهأا مهلأاو ينطولا بيطلا انقيدسص هللا محر

ربسصلا ليمج

www.alfadjr-online.com
0985ددعلا-ـه1441لاوسش82ـل قفاوملام0202 ناوج02 تبسسلا

0202 niuJ02idemaS
GBNô G’CNÑÉQ ةينطولا ةيوركلا ةئيهلا سسأار ىلع هريسصم مسسحي ““فافلا““ سسيئر

““ةلوطبلا فانئتسس’ ةين كانهو ةيناث ةدهعل حسشرتأا نل““
حيرسصت يف ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر ،يسشطز نيدلا ريخ دكا

.““فافلا““ سسأار ىلع ةيناث ةدهعل حسشرتي نل هنأا ةثلاثلا ةيعاذ’ا ةانقلل

  اراتكه002و لزانم ةدع دييحت مت اميف
 ةŸاقب ليسصاfi قيرح ‘ ةماه ةيدام رئاسسخو Úسصخسش ةباسصإا

نيثÓثب ةلمحم ة-ن-حا-شش تقر-ت-حاو نا-شصخ-شش بي-شصأا  ^
قيرح يف بوبحلا نمراتكه06ةبارقو حمقلا نم اراطنق
،ةملاق ةي’وب ةزارخلا ةيدلب يف ليشصاحم ىلع ىتأا لوهم
.ةفلتخم راجششأاو راتكه002و ةيفير لزانم دييحت مت اميف
5 ريخشست لشضفب ىرب-ك ل-ي-شصا-ح-مو لزا-ن-م ة-يا-م-ح م-تو
3و ةيدلبلل تانحاشش ثÓث فاعشسإا ةرايشس ءافطإا تانحاشش

تماد يتلا  ءافطإ’ا ةيلمع نطاوم02 ةمهاشسمو تارارج
ةلماك تاعاشس5
ةي’وب ةزارخلا ةيدلبل ةيندملا ةدحولا ، سسمأا لوأا ،تلخدتو
ةيناثلا ةعاشسلا يف ةيشسيئرلا ةد-حو-لا-ب ة-مو-عد-م ة-م-لا-ق
قيرح لجأ’ ةزارخلا ةيدلب ىشسيع رئب ةت-ششم-ب ة-ق-ي-قد05و
رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش ةباشصإا ىلإا ىدأا يعارز لوشصحم
ىفششتشسملا ىلإا Óقنو امهفاعشسإا مت قورحب ةنشس04و73
حمق راتكه06ةبارق فÓتا يف ةيداملا رئاشسخلا تلثمتو

نبت ةمزح0371و ةديشصح راتكه41و ريعشش راتكه1 بلشص
مت دقو حمق راطنق03ب ةلمحم نوتوف ةنحاشش قارتحاو

ردقت نيللاو بلشصلا حمقلا نم ةر-ي-ب-ك تا-حا-شسم ة-يا-م-ح
.ةفلتخم راجششأاو ةيفير لزانمو راتكه002 يلوحب

اشس90 دودح يف سسمأا حابشص ةيشسيئرلا ةدحولا تلخدت امك
سسيلبويليه ةيدلب حاطششلا تتششم ىمشسملا ناكملاب د03 :

فÓتإا فلخ ثيح يعارز لوشصحم قيرح دامخإا لجأا نم
ةحاشسم ةيامح مت دقو ،مئاق بلشص حمق راتكه10 يلاوح
ءافطإا ةنحاشش ريخشست دعب لوشصحملا سسفن نم ةريبك

  سس.ديزي  ^

لحاوسسب ةيوهلا ›وه‹ Úسصخسش يتثج لاسشتنا
فلسشلاب سسنت

ملك55) سسنتب لحاوشسلا سسرح تادحو تلششتنا ^
نيشصخشش يتثج رحبلا سضرع نم (فلششلا لامشش
حلاشصمل نايب هب دافأا امبشسح ،ةيو-ه-لا ي-لو-ه-ج-م
.ةيندملا ةيامحلا
لحاو-شسلا سسر-ح تاد-حو““ نأا رد-شصم-لا ح-شضوأاو
سسنت ةنيدمل يرحبلا لحاشسلا سضرع نم تلششتنا

دودح يف ىلوأ’ا ،ةيوهلا يلوهجم نيشصخشش يتثج
ةعاشسلا ىلع ةيناثلاو احاب-شص ة-شسدا-شسلا ة-عا-شسلا
.““فشصنلاو ةعشساتلا
ةيامحلا تادحو تلخد-ت رد-شصم-لا تاذ-ل ا-ق-فوو
ظفح ةحلشصم ىلإا نيتث-ج-لا ل-يو-ح-ت-ل ة-ي-ند-م-لا
دوغيز““ ةيئافششتشس’ا ةيمومعلا ةشسشسؤوملاب ثثجلا
.سسنتب ““فشسوي

ج.ق ^

ةحسصلاو ةفاظنلا طورسش اهيف مدعنت ةيئاذغ داوم زجح
ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرشش ةقرف رشصانع زجح ^
ةينيتور ةبقارم ةيلمع لÓخ تليشسمشسيت ةي’و نمأ’
نم سسيك51  ،نبللا نم سسيك51 ،بيلحلا نم سسيك035
ةلوقنم تناك ،ريششاكلا ةدام نم غلك50و بيارلا ةدام
اهلقن ةقيرطو ةأايهم ريغ ةاط-غ-م ةرا-ي-شس ن-ت-م ى-ل-ع
ةيدلب ميلقإاب ةفاظ-ن-لاو ة-ح-شصلا طور-ششل ة-ف-لا-خ-م
.تليشسمشسيت

فÓتإا عم فلاخملا دشض يئاشضق ف-ل-م زا-ج-نإا م-تو
روشضحب ينقتلا مدرلا زكر-م-ب ةزو-ج-ح-م-لا ة-ي-م-ك-لا
دعب اذهو ةراجتلا ةيريدمل ةباقرلا ناوعأاو فلاخملا
.تليشسمشسيت ةيدلبل ةفاظنلا ةنجل عم قيشسنتلا

ب .ديمح ^

ةنيطنسسقب ديبع Úعب ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةنينق033 زجح
نيع ةرئاد نمأاب ةطرششلا تاوق ،سسمأا لوأا ،تنكمت ^
عم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك ز-ج-ح ن-م د-ي-ب-ع
ةنشس74 و13رمعلا ناغلبي ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت

اهعيب يف نيعلاشض
مايق اهدافم ةدراو تامولعم ىلا دوعت ةيشضقلا تايثيح
تابورششملا عي-ب-ب ن-ي-هو-ب-ششم-لا سصا-خ-شش’ا سضع-ب
مت هيلع ،ديبع نيع ةنيدمب نيتق-ط-ن-م-ب ة-ي-لو-ح-ك-لا
ديدحتب ترمثأا يتلاو ،ثاحبأ’او تايرحتلا ف-ي-ث-ك-ت

ةيلدعلا قباوشسلا يوذ نم نادعي امهيف هبتششم ةيوه
و ىدح ىلع دحاو لك امهل دشصرتلا دعب امهفيقوت متيل

ردقت ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك امهتزوحب زجح
مهليوحت مت ثيح ،عاونأ’ا فلتخم نم ةنينق033 ـب
ذاختا مت  نيأا ةرئادلا نمأا رقم ىلا تاطوبشضملا ةقفر
فلم زاجنا نم ءاه-ت-ن’ا د-ع-ب.ةينوناقلا تاءار-جإ’ا
مامأا امهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا
.ةيلحملا ةباينلا

سس.ي ^

ةŸاقب ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم تطقسس ةأارما ةافو
ثلاثلا قباطلا نم اهطوقشس رثإا اهفتح ةرمإا تيقل ^

 .ةملاق ةنيدم طشسو بيغشش يحب اهب ميقت ةرامعل
نم معدبو ةنيدملا طشسو ةيند-م-لا ة-يا-م-ح-لا لا-جر
ةيداحلا ةعاشسلا  دودح يف اولخدت ةيشسيئرلا ةدحولا

طوقشس لجأ’ ةملاق ةيدلب حبار بيغشش يحب Óيل رششع
ثلاثلا قلاطلا نم ،ةنشس87 رمعلا نم غلبت (ب.م) ةارمإا
نم اهتنياعم تمتو  ،ناكملا نيع يف تيفوت ةرامعل
ةحلشصم بوشص اهلقن لبق ةيندملا ةيامحلا بيبط لبق

.يبقع ميكحلا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح
سس.ي ^

ىدحإاب يحسصلا فرسصلا ةكبسشب اقلع Úلماع ذاقنا
ةريوبلا سسرادم

،ةريوبلا ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تنكمت  ^
لخاد نيقلاع ا-نا-ك ن-ي-شصخ-شش ذا-ق-نا ن-م ,سسما لوا

حانج ىلع امهليوحت متيل ,ي-ح-شصلا فر-شصل-ل قد-ن-خ
.ةريد ةقطنمل تامدخلا ةددعتم ةدايع ىلا ةعرشسلا
ة-قو-ثو-م ة-ي-ل-ح-م ردا-شصم ه-ن-ع تف-ششك ا-م بشسحو
ةيندملا ةيامحلا ناوعا ةكنحو ةظقي ناف ،““رجفلا»ـل

بونج نيرتملا قمعب قدنخ يف نيلماعلا ةافو بنج
.ةريوبلا
ن-ي-ي-شصخ-ششلا را-م-عا نا ردا--شصم--لا تاذ تفا--شضاو
قدانخلا دحأاب امه-تا-ي-ح ذا-ق-نا م-ت ،ة-ن-شس86و26نيب
ىدحا يف يحشصلا فرشصلا تاونق ريرمتل ةشصشصخملا
.ةيئادتب’ا تاشسشسؤوملا

سشوÒمع لامج ^

ربوتكأا3 ةياغ ¤إا ناوج02 نم تبسسلا مايأا ءانثتسسا هت’اكو حتفي سسونسساك
ينطو-لا قود-ن-شصلا ح-ت-ف-ي-شس ^

ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا نامشضلل
هل ةعباتلا ت’اكولا عيمج باوبأا

ةفشصب ،ينطولا بارتلا ةفاك ربع
كلذو ،تبشسلا موي لك ةيئانثتشسا

02 نم ةدتم-م-لا ةر-ت-ف-لا لÓ-خ
ربوتكأا3 ةياغ ىلإا وينوي
،ةعمجلا سسما ،هفششكا ام بشسحو
هذ-ه ح-م-شست-شسف ، ةرازو-لا نا-ي-ب
را-ع-شش ل-م-ح-ت ي-ت-لا ة-ي-ل-م-ع-لا
نمشضيو م-ك-ق-فار-ي سسو-ن-شسا-ك““
،““مكتلئاعلو مكل ةيعامتجا ةيطغت
ريغو ةيداشصت-ق’ا تا-شسشسؤو-م-ل-ل
اطاششن نوشسرامي نيذ-لا ءار-جأ’ا
بجاو ءادأا نم سصاخلا مهباشسحل
سساشسأا-ب ح-ير-شصت-لاو با-شست-ن’ا

ة-ي-ط-غ-ت نا-م--شضو كار--ت--شش’ا
نييح-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-عا-م-ت-جا
نم ةدافتشس’او ءا-ف-ششلا ة-قا-ط-ب
ءانتقا اميشس’و ،ةينيعلا تاءادأ’ا
تا--ي--لد--ي--شصلا ن---م ة---يودأ’ا
.ةدقاعتملا
يف قودنشصلا يبشستنم ةقفارملو

، انوروك ءابو يششفت ةرتف لÓخ
ل-م-ع-لا عا-ط-ق نأا نا-ي-ب-لا ر--كذ
يعامتج’ا نامشضلاو ليغ-ششت-لاو
تاءار-جإ’ا ن-م ة-ل-شسل-شس ع--شضو
فقو يف اشساشسأا لثمتت ،ةيليهشستلا

عفدلاو ريخأات-لا تادا-يز با-شسح
(3) ةثÓث ىلع يونشسلا كارتشش’ا
.ةيلشصف طاشسقأا
را-طإا ي-ف ه-نأا نا--ي--ب--لا را--ششأاو

ةذختم-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا
ا--نورو--ك سسور--ي--ف ءا--بو د--شض

رثأا يذلا ،““91-ديفوك““ دجتشسملا
ةيفرحلا ةيراجتلا ةطششنأ’ا ىلع
ةشصاخ ،ىرخأا تاطاششنو ةرحلاو
سضعبلل طا-ششن-لا ة-شسرا-م-م ي-ف
،رخأ’ا سضعبلل ما-ت-لا ف-قو-ت-لاو
نامشضلل ينطولا قودنشصلا عشضو
ريبادت ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا
،ايعامتجا مهل نينمؤوملا ةقفارمل
،با-شست-ن’ا تاءار-جإا ل-ي-ه-شستو
ماظن عشضوب مهتي-ع-شضو ة-يو-شستو
ة-ي-ط-غ--ت--لا ن--م ةدا--ف--ت--شس’ا
كارتشش’ا عفد اذكو ةيعامتج’ا
.يونشسلا

ن.ح ^

ةينامور ةيرثأا ةيدقن ةعطق0532 عجÎسسي ةنيطنسسق كرد
كرد-لا ح-لا--شصم تن--ك--م--ت ^

عاجرتشسا نم ةنيطنشسقب ينطولا
ةيدقن ةعطق0532 هعومجم ام
ةرجاتملل ةكبشش كيكف-تو ة-ير-ثأا
6 ن-م نو-ك-ت-ت ع-ط-ق-لا هذ--ه--ب
ديدع نم نوردح-ن-ي سصا-خ-ششأا
ملع ا-م بشسح ،ن-طو-لا تا-ي’و
ةيميلقإ’ا ةعومجملا ةداي-ق ن-م
.يماظنلا كلشسلا اذهل
ءانب هنأاب ، ردشصملا تاذ حشضوأاو

اهدافم تا-مو-ل-ع-م دورو ى-ل-ع
ة-عو-م-ج-م-ل هو--ب--ششم طا--ششن
يف ةرجاتملاب نوموقي سصاخششأا
ةرششابم تمت ,ة-ير-ثأ’ا ع-ط-ق-لا

ىلإا تشضفأا يتلا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا
سصا-خ-ششأ’ا ة-يو--ه د--يد--ح--ت
.مهب هبتششملا
ن-ي-م-ك بشصن م-ت ه-نأا-ب فا-شضأاو
ةيدلبب مهفيقوت و دارفأ’ا ء’ؤوهل
,نيتبكرم ن-ت-م ى-ل-ع بور-خ-لا

ةعطق0532 ءا-ف-خإا م-ت ثي--ح
نأا-ب ا-ح-شضو-م ,ة-ير-ثأا ة-يد-ق--ن
ىلع اهؤوارجإا مت يت-لا ةر-ب-خ-لا
اهنأاب تفششك ةعجرتشسملا عطقلا
عبارلاو يناثلا نينرقلا ىلإا دوعت

ةميق مهل و ةينامرلا ةبقحلا نم
.ةريبك ةيرثو ةيخيرات
هذه نأاب ردشصملا تاذ فششك امك

تناك سصاخششأ’ا نم ةعومجملا
ةيرثأ’ا عطقلا ةراجت يف طششنت

ةدكيكشسو لج-ي-ج تا-ي’و ر-ب-ع
,ةنيطنشسقو ةمشصاعلا رئازج-لاو
دار-فأ’ا ء’ؤو-ه نأا ى-لإا ار-ي--ششم
ي-ح-شصلا فر-ظ-لا او-ل-غ--ت--شسا
دوهجلا زيكرت و زيمتملا يلاحلا

91-دي-فو-ك ي-ششف-ت ع-ن-م ى-ل-ع
.لعفلا اذهب مايقلل
سصا-خ--ششأ’ا سضر--ع م--ت د--قو
تا-ه-ج-لا ما-مأا ن-ي-فو-قو--م--لا
تاذ قفو ,ةشصتخملا ةيئا-شضق-لا
.ردشصملا

ج.ق ^

هللا ةمذ ‘ Êارمع دي‹ دهاÛا
د-ي-ج-م ،د-ها-ج-م-لا ي--فو--ت ^
،سسيمخ-لا ،سسمأا لوا ،ي-نار-م-ع
98ـلا زهاني رمع نع ةلششنخ يف
سضر-م ع-م ةا-نا-ع-م د-ع-ب ا-ما--ع
.لاشضع
ةيئ’ولا ة-ير-يد-م-ل-ل نا-ي-ب ر-كذو
نأا قوقحلا يوذو نيد-ها-ج-م-ل-ل
سشيج فوفشصب قح-ت-لا““ ل-حار-لا
.″5591 ةنشس ينطولا ريرحتلا

زيمت هنأا ىلإا هتاذ ردشصملا راششأاو
ودعلا ةهجاو-م ي-ف ة-عا-ج-ششلا-ب
فو-ف-شصلا ي-ف نا-كو ي-شسنر-ف-لا
ي-ت-لا كرا-ع-م-لا ل-ك ي-ف ى-لوأ’ا

حÓشسلا ءاقفر ة-ي-ع-م-ب ا-ه-شضا-خ
2و1نولعوب يتكرعم يف ةشصاخ
ةيليشش يحاونب نذار-ششإا ة-كر-ع-مو

.““6591 ماع
م.ق ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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